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כ נ אי ש א פי ט ג ע א פ . ב נ ט ײ ב ל נ אי ל א בי ג נ י נ י נ א אי י ז א ג א ע פרנ מ אדנ מ ײ ״נ , 
״ ג ר א װ כ פ שו ר א ע ד ד ע ש סי א ש ס. ש א ג ־ ט פ ױ ה

ײנ ם מ א עי ל א ז ב ײנ, א אי ל ק ק כי ע ל ײ ל, ק ש ט נ ע ר מ ט ע א נ אנ ה נ רי ע ג פ  א
ק רי רו ב ־ ױנ ר מ, ב ע ג א ע פ נ רי , ג ײנ ע צ ק די ד ע ס א װ ־ ק טי ױ . ק נ ג י ר או ט ע ײז ר װ ס מי  אוי

; ד נ י ל כ ב ל אי ױ כ ו י נ ז ג ײ צ ר ע ב נ אי מ, אי ע כ ד א כ מ ם. אי ע ײ װ א ה
מ — רי ט ק י י נ ע, ד ר ט — צו ג א ר ז ל, ע טי ר ש א . נ ג ענ ר מ ש

ז אי ט ס׳ י , נ מ ע נ ע ג נ ט א א ט װ ע די א טנ ר נ מ ג י ו נ א ע ע כ, ז י ע ארג פ ס ס ב ײ ל  ג
ט, יזיכ ײ אז גי . ז נ ע ע ר ז ע ש פ ט ע ס י טו ר ש כ ע י ר ז א , נ נ ר א ע ס ד א ב ע ל א ר, ב ע נ י  מי
כ אז כ אי א ם. מ ע ײ װ א ה

כ — ב אי א ט ה ג א עו מ — ג רי ט ק י י נ ע, ד ר ט — צו ג א ד ז כ ע א , נ ד ע ל טי מ ש ױ  ק
ם א ר װ ט ע ר ם רי ע די מי ב א ר נ. ג פ לי

צ — א ר ט ק י י נ ט, ד נ ע ט —ה כ רי ר צו ק נ מי י י ע ז ענ ק רו ײ, ט ר ע ש ט פ ע  דו — ש
ט ם נ נ די קנ אנ אי סי א ל ק ט ש ר נ ע י ז א ג א פ מ ר א ע ס ד א ג ש־ פ ױ נ ה ט, פו א ט ם ש  דא
פ ר א נ ד ע . ם נ ע ק נ ע ד ע ל א ג ג ע פ י ר א נ ד ײ ט א ש ר ב ע ר, ד . א װי טי . . י טו א ט ס

כ ם אי ײ ט, װ י ס נ א ז װ ס אי א ס ד נ ױ , א אז י טו א ט נ ס נ או ע כ ק ט זי י  אי_ע- נ
ג ט ל א נ ה ו נ פ צ א ד ט די ק נ ע ע :ה ר ײ נ ב ע נ ײ ײ ז ר ז ז מי י בי ס ד נ ג ױ ב לנ מ ע ק ע ד א  ב

ט ע מי ט ױ קנ ר ע ל נ פ דנ. או רנ י װ צ ד ע ד ט ק ס ײ ט ב י . נ נ ג א ר ט צו ר ע ב אי
ט — ס מי א ם װ נ י ו טו אז ט א ב ה נ זי ע מ ו רנ א מ פ ײ ה ר ע ד נ ט — ? אי ג ע ד  רעד פ

ם, א פ ע ל א ק ב די נ ט כ א ר ט א ע ב ײנ ט. מ ג ע ה
כ ל. אי ײ צ ר ע ר ד ט ע ל ק א נ ש ט קנ מי די כ ע ל ײ אפ, ק ם ק א ז װ שט שטי_יפ אי קלע א  ב

ט ע מי ױ ר ר, ג א נ ה ט או ד ע : ר ק י ד נ ק י ד ײ ל א ב
ײ — ר ע ג ר א װ ט ל ז א ר אי ע ג ר נ ע ײ, פו ר ע ל ט ע ר ב ע ג ד נ ע ו ע. פ װ ײ נ ג

ט םנ א מי װי ע צ ג ל א ט ע ש ד ל ע : ט כ י א
כ — ה אי א כ ה י ױנ ז נ ש ע מ ו נ ד א ט פ ע מי װ ײ ג כ. ג י או

ט ג ײ ל ע ג ק ע װ י א ט ד ענ פנ ה ע, א ל ע ק פ א ש ־ ר א ס אנ ר א װי ק ע ט א ס, די ק ע פ א  ל
ט ל ע ט ר ש נ אג ע ק א ר ש ר ע ע ד ײג ע ז ט כ ו נ פ ג ױ ר א נ מי מ אי ע נ א נ פ ט: או ן שן צי
— ? ס א ־ א ט װ ? מי ע װ ײ נ ג

װאם. אונ װיאזױ — פארשטײנ צו גיב איכ
ם, נו, — א נ ד ע נ ק ע , מ נ ע נ ע כ ע ז ר ט, א אי ײ ק י ײנ ל ר ק א פ נ י ס דר או ס ע  װ

א ר ב נ מי ע ג ע װ נ א ר א ג א כ פ ד שי ע ד ש, א ל ע ל ג ע כ װ כ אי נ די ג ר א רז א ט ס  מי
י מז ר ע ביז טו ײינ ע ז ר ע ט ל .. ע ר. א י
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 איפ האב אונ דעדשראקנ זיכ האפ איכ דױק• גאנצ געזאגס עם האט עד
געקריגנ. ליב ניט מער גאכ

 געשסאגענ פארקויפ באמ מאגאזינ אינ נאכ איז באלעבאס, דעמ אויםער
 א —פריקאשטשיק עלטערער דער אונ יאקאװס, סאשע שװעםטעדקינר, מײנ

 ברוינ־ א געטראגנ האט םאשע מזןנטש. ראזפאקיקער אונ קלעפיקעד פלינקער,
 !עװענ אױ שטװולעטג, די איבער הוױנ שגיפס, א מאנישקע, א םורדעשל, געל

פאמערקנ. ניט מיכ פלעג ארנ זיכ פא גרױם
 געבעמנ דערביי אונ באלעפאס צומ געבדאכמ מיכ האט זײדע דער ױענ
 װיכ־ א מיט אנגעכמורעט סאשע ױכ האט —צולערנענ, מיכ זאל עד סאשעג,
װארענענדיק: מינע, טיקער
פאלגני מיכ זאל עד נײטיק, איז דערצו —

 אײנגעפויגנ מיר אונ קאפ מײנ אפ הענט די ארופגעלײגט האט זײדע דער
האלדז. דעמ

...שטעלע דער אינ םי_י יארנ, אינ סײ דיר פונ עלטער איז ער אימ, פאלג —
:א?ןנגעכאזערט מיר מיט אויגנ, די אױסקוליענדיק האט, סאש? אונ
!געזאגס האש זײדע דער װאס געדענק־זשע, —

 זײנ אױסנוצנ שטארק אנגעהױפנ טאג ערשטנ פונ פאלד האט עד אונ
עלטערקײט.

פאלעפאם. דער אימ אײצעט — פאלעכעם, די ניש גלאצ קאשירינ, —
 בא־ דער נאר ק*ןפ. דעמ אגבײגנדיק כאשע, ענמפערט —?... וװ — איכ —
אפ: ניט אלצ טרעט לעבאם
פאק... א ביסט דו מײנענ, װעלנ קוינימ די האלדז, דעמ אזוי גיט פײג —

העסל׳עכ צעציט באלעבאם דער דערעכערעצדיק, לאכט פריקאשטשיק דער
 דער אונטעד זיכ באהאלט בלוט, מיט פלאמ־דויט אנ זיכ גיסט סאשע ליפנ, די

סטויקע.
 ניט איכ האב װערטער אסאכ געװענ, געפעלנ ניט רײד די זײנענ מיר

 אפ רײדנ מענטשנ דידאזיקע אז דוכטנ, פלעג מאל אנדער אנ פארשטאנענ,
שפדאכ. פרעמדזןר א

 קע־ פונ האנט די ארויס פאלעבאס דער מגמט ארײנ, גײט קוינעטע א אז
 שמײכל, זישנ א פאנעמ זײנ אפ צו קלעפט אונ װאנצעם די אנ רירט שעניע,

 פלינדע די ניט פארעגדערט נאר קנײטשנ, מיט באקנ זי_מע באדעקט װאס
 צוגעקװעסשס שטײפ עלנבויגנס די אױס, זיכ ציט פריקאשטשיק דער אויגנ.

 טאשע אינדעדלופסנ. צעהאנגענ דערעכערצדיק העגט די אונ זײטנ די צו
 איכ אויגנ, אױסגעבאלעכטע די פאהאלטנ צו זיכ באמיט דערשראקנ, פינטלט

 דער באכ נאכ קוק אונ הענט די אומפאמערקלעכ קדאצ טיר, דער בא שטײ
פארקױפ־צערעמאניע.

 א צו פריקאשטשיק דעד מעסט קני, די אפ קוינעטע דער פאר שטײענדיק
פומ דעמ ציטערנ, זי_ינע הענט די פינגער. די צענץםענדיק װוגדערלעכ שוכ,
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 האבנ מוירע װאלט עד פונקט פארזיכטיק, אזוי אנ ער רידט פרוי דעד פונ
 א צו עגלעכ גראבער, א דאפקע איז פום דער אונ אימ, ער צעברעכט אט אז

אראפ. העלדזל םיטנ פלײצעם, אויסגעקײלעכטע מיט פלאש
פארקגײטשג־ זיכ אונ פוס מיטנ דריגעגדיק דאמע, א עפעם האט אײנמאל

געזאגט: דיק,
איר... קיצלמ װאם אכ, —
 פרי־ דער דערקלערט הײס אונ אײליק האט — העפלעכקײס, פונ םיאיז —

קאשטשיק.
 דעד אנ אנ זיכ קלעפט ער וױאזױ קלקב, צו געלעכטער א געװענ ס׳איז
 דעד צו אפקערנ זיכ איכ פלעג פאנאנרערלאכנ, גיט זיכ קעדײ אונ, קוינעטע,

 פאר־ דער צו גײט סע װי נאכקוקנ, געצויגנ גװאלדיק אבער ם׳האט טיר־שױב.
 טשיקאװע, זײער געװעג זײנענ פריקאשטשיק פונעמ שסיק אונ גענג די קויפ.

 העפלעכ אזוי קענענ ניט קײנמאל װעל איכ אז געקלערט, איכ האב דערבײ
פום. פרעמדג א אפ שוכ א ארופזעצנ פלינק אזוי םינגער, די צענעמענ
 קלײנעפ אינ אװעק מאגאזינ פונ גײט באלעבאם דער מאכנ, זיכ פלעג אפט
 דעד סאשענ; אריינ אהינצו רופם אונ םםויקע, דער הינטער װאס אלקערל,

 אנ־ ער, האט אײנמאל קוינעטע. דער מיט אויג אפ אויג בלײפט פריקאשסשיק
 פינגעד די צונױפגעלײגט פרוי, רױטהאריקער א עפעס פונ פוס דעמ רירנדיק

געטאנ. קוש א זײ אונ בינטל א אינ
!שטיפער אזא זיינט איר — אויםגעזיפצט, פרוי די האט — אכ, —

:ארױסגעזאגט שװער אונ באקנ די אנגעפלאזנ האט ער אונ
— ! כ ו ־ מ מ

אגעם אנכאפנ געמוזס זיכ האפ איכ אז צעלאכס, אזוי זיכ איכ האב דא
אונ צעעפנט, זיכ ה^ט טיר די פיס. די פונ פאלנ צו ניט קעדײ טיד־הןזגטל,

 דער ארױםגעהאקט. זי האב אוג ארײג שויב אינ קאפ מיטנ געטראםנ האב איכ
 גע־ האט באלעבאם דער פים, די מיט געטופעט מיד אפ האט פריקאשטשיק

 געפרװוט האט כאשע רינג, גאלדענעמ שװערנ מיטנ קאפ מי_ינ איפער קלאפט
 ער האט אהײם, אינאװנט מיר מיט גײענדיק אונ, אױערנ, די בא רײסנ מיכ
געמוסערט: מיכ

 צו דא דא איז װאס !שםיק די אט פאר ארויםטרי_יבנ דיכ װעם מע —
לאכנ?

 האט פריקאשטשיק דער אױב פאדשטײנ: צו געגעבנ מיר האט ער אונ
בעסער. מענ לײזט דאמענ, די בא כײנ

ג:י שיכ, קיינ ניט גאר דארפ דאמע אנדער אנ — «נ קױפנ קומענ װעט או
 אםאכ פדיקאשטשיק. אנגענעמעגעמ אנ אפ טאנ קוק א אבי פאר, איגעריקע

דיר. מיט זיכ אײםעק בלױז נאר פארשטײסטו,
 אנגעהויבנאײ־ ניס מיר מיט זיכ האמ קײנעד — פארדראםנ מיכ האט דאס

ניס. אװאדע—ערי אונ םעקנ,
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 к מיט בײזע, א אונ קראנקע א פרוי א קעכנ, די מיכ װעקט פריפארגנ
 באלעבאטימ די פאר א:טאנ דאט אינ שיכ די פוצ איכ אימ, װי פר?ער, ש§

 פאר האלצ אנ טראג סאפאװאר, דעמ שטעל םאשענ, פאד פדי־קאשטשיק, פארנ
 איכ קער מאגאזינ, אינ געקימענ מיטיק. צו געפעס דאס רײניק «ויװנס, אלע
ײ מאכ שטױב, רעט װיש פ$ל, ידעם  אײנגעהאנדלטע די קוינימ די צעטראג ט

 דעד איג אוים פילט טיר דעד בא שטעלע מײנ מיטיק. נאכ אהײמ גײ פמירע,
 װארפמ אונ װעררע זײנ פונ פארטינערוננ א ם׳איז אז האלט, עד סאשע. צײט
:אויס .מיר

.דיר פאר הארעװע אונ שטײ פלײשי שטיק פױל — . .
 אר־ צו געװענ געװױנט בינ איכ אומעטיק. אונ שװער געװענ מיר ם׳איז

 סרנ גאםנ זאסדיקע די אפ באנאכט ביז אעז־ערפרי פונ זעלפשטענדיק, יבעטנ
 ס׳האט װאלד. אינ אונ פעלר אינ אקא, מוטנער דער פרנ ברעג אפנ קונאװינא,

 אױסצורײרג װעמענ מיט געװענ ניט ס׳איז כאװײדימ. די פאבע, די געפעלמ מיר
 מיעםע, די פיר אויםשטעלנדיק אופגעדעגט, םיכ האט לעבנ דאס אונ װארט, א

זיינע, זײט ליגקע דורבגעפוילטע
 דענ־ געקױםם, גאדניט האט אונ אװעק גײט קױנעטע א טדעפט, אםטמאל

 קעשעגיע אינ באהאלמ באלעבאס דער באלײדיקט. דריי די זיכ פילנ טטפאל
:קאמאנדעװעט אונ זײגעמ שםײכל זיסנ .ךעפ

סכוידע! די צו דאמ קאשירינ, —
זידלט: אוג
צו< בעהײמע, דער אומעטיק, איר ם׳איז כאזעו־! א װי — אנגעריעט אמ —

שטוב, ץיצנ  אױ אזא װענ מאגאזינענ. די איבער ארומ זיכ ױ שלעפט אינ.
זי... איכ װאלט —װײב מיינ

 פלענ נאז, גרויסער א מיט שװאדצ־אױגיקע, א םרוקענע, א װײב, זײנ
באדינער. א אפ װי אימ, אפ שו־ײענ אונ פים די מיס אימ אפ טופענ

 מיס קוינעטע באקאגטע א אדױסבאגלײטנ נאכג באלר זײ, האבנ אפטמאל
 שמוציקע איר װעגנ גערערט װערטער, ליבלעכע אונ פארנײגונגענ העפלעכע

 ארױםלױפנ פארלאנג א אופװעקנ עם פלעג מיר פא זאכנ; אומפארשעפסע אונ
איר. װעגנ רעדט מע װיאזוי דעדצײלנ, אונ פרױ די דעריאגנ גאס, אינ

 שלעכס אינאלגעמײנ רײדנ םענטשנ אז געװוסט, זיכ, פארשטײט האב, איכ
 גע־ אלעמענ װעגג האפנ די נאר אויגנ, די הינטער אנדערע די װעגג אײנע
 םאמע די פאר אנערקענמ זײ װאלט עמעצער װי פוגקט מ?עס, באזונדערם דעדט

 מימ פול װעלט. דער איפער ריכטער פאר באשטימט זײ אונ מענסשג בעםסע
 װעגנ האבנ אונ געגלײבט ניט קײנעם קײנמאל זײ ה$בג אגדערע, צו קיגע

שײנם. ניט עשעס דערצײלנ צו געוװםט איםלעכג
 פארב העל־רױטער א מיט דאמע ױנגע א או־נינ םאגאזע אינ איז אײנמאל

 סאמעמע־ א אינ אנגעטאנ געװענ איז זי אויגנ, בליצנדיקע מיט פאקנ, די איג
זיכ האט פאנעמ איר — כיסער, שװארצנ פונ קאלנער א פים ראםאנדע נער



 ראטאגדע די אראפגזװארפנ בלימל. זעלשנ א װי פוסער, איג-ערנ דעדהויבג
 די-שלאנקע :שענער נאכ געװאדנ זי את הענט, םאשעס אפ אקסלענ די פונ

 אױערנ די אינ זײד, בלױלעכ־גרױעי. מימ אדומגעצויגנ שטײפ געװענ איז פיגור
, ע נ ײ ש די דערמאנט מיר האט זי — בריליאנטנ, געבליצט האבנ ע ס י ל י ס א  װ

 ד.אמ מע אלײנ. גובערנאטערשע די איז דאס אז זיכעד, געװענ בינ איכ אונ
 פײ־ א אדומ װי אי־ד, פאר זיכ געפױגנ אבשונג, פאזונדערער מיט אופגענופענ זי

 ארופגעטראגנ זיכ האפנ דרײ אלזן װערמעד. ליפלעכע מיט זיכ פארכלינעש ?ר,
גע־ זיכ האפנ שאפעם די םינ שויבנ די אפ רוכעם. די װי פאגאזינ, איבעדג

אנגע־ זיכ האט אררמ אלצ אז געדוכש, ם׳האט אפשפיגלונגענ, זײערע גלימשט
םארמזנס. אנדערע אויםזענ, אנדעד אנ אגעפענ פאלד װעט ארנ צעגײם צונדנ,

 איז אוג שיכלעכ סײערע פאר א אפגעקליבנ גיכ האס זי אז נ^כדעפ, אונ
פײפ: א טיט געזאגט צוטשמאקענדיק, פאלעפאס, דער האט אװעק,
— .. ג. י צו ־ צ
 דער געזאגט פאראכטונג מיט האט — אקשריםע, אנ — װארט אײנ מיט —

פריקאשטשיק.
 דאמעם דער װעגנ אנדעדע די אײנע אויםרערצײלנ גענופענ האפנ זײ אונ

הוליאנקעס. אירע אונ ליפזזאפעד
הינ־ אלקערל אינעמ שלאפנ געלײגט פאלעפאס דער זיכ האט מיטיק נאכ

 אנגע־ זײגער, גאלדענעמ זײנ צעעפענענדיק האב, איכ אונ מאגאזינ, שערג
 צו פארגעניגנ עםעםער אנ געווענ ס׳איז עסיק. ארײנ ם^כאניזמ אינ קאפעט

 באלבעט אונ הענט די אינ זײגער מימנ ארויס שדאפנ נאכנ גײט ער װי זענ,
:צעטופלסער א

עד ? אנשיקעניש אנ פאר עם איז װאס — קײנ־ ס׳גאר !שװיצט זײגער ו
זײנ. עם זאל גוטנ צו שװיצט! — געװענ גיט אזעלעכס םאל

ששוב, אינ ארבעט אונ מאגאזינ אינ טומלעניש גענוג געװענ ס׳איז כאטש
 פאר אגשלאפנ װער איכ אז געפיל, א געװענ פונדעסטװעגנ פיר בא איז

 װאס געדאנק: דער געקופ?נ מיר איז אפטער אלצ אונ לאנגװײל, שװערנ
טאגאזינ? פונ «רויםטרניפ: םיכ זאל פע אזויגס, עפעס אופ מענ טוט

 מאגאזינ. פונ טיד דער פארבײ שװײגנריק שוױנדלענ מעגמשנ פארשנײטע
 צװינמער, אפנ גײענ קוװרע, צו עפעצנ פעגלײטנ זײ אז אוים, זיכ ם׳װײזט

 דעם אנצױאגנ זיכ אײלנ ארנ ארױסטראגנ צוט פארשפעטיקט האפנ זײ נאר
 שגײ־ די איפער שפאנענ זײ װאם קויפ פערד, די זיכ טרײסלענ סע קאטאפאלק.

 מענ קלינגט םאגאזינ הינטערנ קלויםטער פונעפ גלעקעד־סודעמ אפנ הריפנם.
 פונעמ קלעפ די טאנעם. ,גרױסנ פונ טעג די ם׳זײנענ — טרױעריק טאג אלע

שנ: « פיס וױ קאפ, איפערג שלאגנ גלאק  װערםט נאו־ װײ, נימ ס׳טוט קי
פארטויבט. אונ פאדדולט דעדפונ

 פאנאנדער־ פאגאזינ, פונ טיר דעד פאר הויפ, אינ האב איכ װענ אײנפאל,
צוגע־ מיר צו איז סכױרע, אנגעקוםענער אקארשט םיט קאססנ א געקליבנ
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 וױיכעד, х אלטיטשקער, קרומ־זיימיקער א יןלויםטער־מעכטער, דער גאנגענ
 װאלטנ היגט װי פונקט צעשױבערמעד, א אונ געמאבט, שמאכטעס פונ װי

געריסנ. אימ
 פאר א צוגעצױגנ מענטשל, גאטס מײנעטװעגנ, פאר װאלסטו עפשעד —

ר האמ —א? קאלאשיקלעכ, פארגעלײגט. ע
 א קעסטל, פוםט א אפ צגנעזעצט זיכ האט ער אפגעשוױגנ. האב איכ

אנ, גענעצ ט וױדער: אונ — מויל דאם איבעדגעצײלעמט מ
א? צו, שלעפ —
װיםנ. צו אימ איכ גיב — !ניט מענ טאר גאנװענעי —
מענטשנ: אלטנ «נ טוױוע א מו מעני גאנװעט דאכ אונ —
 איכ װעלכע צװישנ מעגטשנ, די אם ענלעכ ניט אנגענעמ געװעג איז ער

 גרײט־ מי_ינ אינ זיכער דורכוים איז ער אז דערפילט, האב איכ געלעבט. האב
 פאד א דערלאנגענ צו אימ אײנגעשטימט האפ אונ גאנװענענ, צו קײט

פענצטער־פארטקעלע. דורכנ קאלאשנ
 נארםט — געזאגט. פדײד אי רױק, ער האט — איכ, פארשטײ אזױ אט —

נאױנ. װאס די, פונ ניט ביסט דאכ, זע איכ נו, נו, אפ? נימ
גאםנ קויטיקנ, דעמ צעדי״יבנדיק שװײגנדיק, מינוס א געועםנ איז ער

 לײמענע זײנ פארױכערט ער האט נאכדעמ שטיװל, פוגעמ זויל מיטנ שנײ
:איבערגעשראקנ מיכ עד האט פלוצימ אונ פיפקע
 װעל קאלאשנ, דױאזיקע נעמענ װעל ? אפנארג דיכ װעל איכ אויב אונ —

פארקויפט מיר זײ האםט דר אז זאגנ, װעל אונ באלעבאס צומ אפטראגנ זײ
האסט דו אונ ררבל, צװײ העכער איז פרײז זײער ? א ? קערבל האלב א פאד

«? צוקערקעס, אפ !קערבל האלפ א פאד אפגעגעבנ זײ
דאכ, געטאנ שוינ װאלט ער װי פוגקט אגגעקוקט, שטומ אימ האב איב
אונטערפאנ־ שטילינקערהײט, גערעדט האט עד אונ צוגעזאגט, האט ער װאס

בלױלעכנ מיט געפעכקעס אונ שטיװל זײנ אפ געקוקט דערביי אונ פענדיק,
דויכ.

 דער מיכ האט דאפ אז אשםײגעד, ארוים, זיפ װײזט טאמער אונ —
 ער איז צי — באבעד דעמ אוים מיד פרוװ גײ, :אגגעלערנט טאקע באלעבאם

? זי_יג דענססמאל װעט װי ? גאנעװ קײנ ניט
ײז.2 געזאגט איכ האב —קאלאשנ, די ניט דיר גיב איכ —
!צוגעזאגט האםט דו װיבאלד געבנ, שוינ מוזםטו איצט —
 אונ, זיכ, צו צוגעצויגנ טיכ האט האגט, א פאר אנגענומענ מיכ האט ער

 װײטער פויל ער האט שטערנ, מײג איבער פינגער קאלטנ א פיט קלאפנדיק
:גערעדט

ענ אינמיטנ זיכ בא עם פױעלסטו װײזשע — א,—דויג נעמ! ג
געבעסנ. אלײנ האסט —
קלױםטעד א ב?טנ דיב איכ װעל אס !בעטנ קאג איכ װאס מאלע, —
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 פאר־ דענ מעג מע ראבעװענ? אונ גײנ װעסטו װי־זשע, איז באראבעװענ,
!..נארעלע דר אכ, ? מענטשנ א סרױענ
אופגעשטאנענ. ער איז מיכ, אפשטופנדיק יאונ
 קײנ ניט בינ איכ ניט. איכ דארפ געגאנװעטע קײנ קאלאשנ קײנ —

 שפאם... א געםאכט נאר איכ 3הא דאם ניט. איכ טראג קאלאשנ קײנ פאדעצ,
 אונטערקומענ, װעט פאסכע אז איכדיכ, װעל פראסטהארציקײט דײנ פאר אונ

אנקוקנ... שטאט די װעסט קלינגענ, װעסטו גלאקנ, די צו ארופלאזנ
שטאט. די קענ איכ —
שענער... איז הײכ דער פוג —

 לאנגזאמ עד איז שנײ, אינ שטיװל די פונ נעזער די אײנגראבנדיק
 אימ האב, איכ אונ קלויסטער, פונזנמ ראג הינטערנ פארקערעװעט אװעק,

 אינדער־ ער האט צי געטראכט: דערשראקנ אונ צעקלעמט נאכקוקנדיק,
 האמ באלעבאם דער אדער אלטיטליקער, דער שפאס, א געםאכט עמעםנ

 א־נ גײנ צו מוירע א געװענ ם׳איז אויםפדװונ? מיכ אונםערגעשיקט אימ
םאגאזינ.

געשרײ: א מיט הויפ אינ אדױםגעשפרונגענ איז םאשע
דא? זיכ פארעםטו יאד שװארצזי װעלכע צו —

 פלוצימדיקנ אינ אפצװענגעם די מיט אימ אפ פארמאסטנ זיכ דיאפ איכ
קאם.

באלע־ דעמ באגאגרוענענ פריקאשטשיק מיטנ ער אז געוװםט, האפ איכ
 פונעמ קויםענ אינ טופליעס אדער שיכ פאר א פארשטעקנ פלעננ זײ :באם

 ארבל אינ באהאלטנ זײ מאגאזינ, פונ אװעקגײענדיק נאכדעמ, אונ אויװנ,
 — געשראקנ מיכ ס׳האט אונ געװענ געפעלנ גיט מיר איז דאם מאנטל. פונעמ

געװארנט. מיכ האט באלעבאס דער װיאזוי פאדגעדענקט, האב איב
געפרעגס. םאשענ איכ האב — גאנװעסט? דר —
 שטרענג מיר ער האט — פריקאשטשיק עלטערער דער גאר איכ, גים —

 איפ מוז —!געפעליקײט א טו — זאגט ער נאר. אימ העלפ איכ — דערקלערט.
 איז ער באלעפאם! דער פיםל. א אונטערשטעלנ מיר זזר קענ אניט פאלגנ,

 דו אונ אלצדינג. פארשטײט ער פריקאשטשיק, געװעזענער א אלײנ דאב
!שװײג

 האלדזטיכל דאס פאריכט האמ אונ שפיגל איג געקוקט ער האט רײדנדיק,
 דאם װי פינגער, אומנאטירלעכ־צענומענע די פונ באװעגונגענ ןעלבע די מיט

 זײנ ארױסגעװיזנ נאכאנאנד האט ער פרלקאשטשיק. עלטערער דער טאנ פלעג
 באם$װנ א ביט מיר אפ געשריגנ האט מיר, איבער מאכט זי_ינ אונ עלמערקײט

 מיט פארויס האנט די אויסצ?ענ ער פלעג מיד, באפוילנדיק עפעם אונ, קאל
 שטארקער, אונ אימ פונ העכער געװענ פינ איכ זשעסט. אפשפױםנדיקנ אנ

 װײ־ א געפאקטינקער, א — וױדער ער, ארמגעלומפערט, אונ בײנערריק נאד
שטיװלעטנ די איבער ,הויזג די אינ אונ סורדוט איגעט פוסזנרגער: א כער,
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 אים אינ געװענ אפער ס׳איז מאללד. וױכטיק, זײעד אויסגעזענ ער זזאט
 א קעכנ, די געהאט פײנט האט עד קאמישעם. ניט־אנגענעמם, עפעם

 איז צי גוטע, א זי איז צי פאדשטײנ, געקענט ניט האט מע —פרוי בואדנע
שלעכסע. א זי

 זי פלעג — געשלעגנ, ליצ איכ האב רועלט דער אינ אלצ פונ בעסער —
 װאס אלצײגמ, — אויגנ. הײםע שורארצע, די צעעפענענדיק ברײט זאגנ, אפט
 — פולערלמ אדער הינט םיי זיכ, רײסג העניער װענ סיי געשלעג: א פאר

!אלצללנם
 זל, פלעג טולבנ, אדער הענער געשלאגנ הולפ אלנ זלכ האבנ טאמער אונ

 אלנ געקוקט םאפ, צומ בלז געשלעג נאכנ נאכשפלדנ ארבעט, דל פארלאזנדלק
 מלט מלר צו אנרופנ זלכ אפט זי פלעג אװנט־צײט שכומ. אונ טולב פענצמער

:מאשענ
אבלכל! זלכ צעשלן*גט לילדלק, לאטלקלעכ, אלר, זלצט װאם —

גײלז: װערט םאשע
 פרל־ צװײטןד דער נאר לאטלקל, קײנ גלט בעהילמע, דיר, בלנ אלצ —

!קאשטשלק
 כאסענע נלט האםט דר לאנג אזוי איז, מיר> פאר נלס. אלכ זע דאם נו, —

לאטל! א בלסמו געהאט,
קאפ!״. נארלשער בעהילמע, —
ללב. נלט אלמ האט גאט נאר קלוג, אלז טײװל דער —

גערילצט, זי האט ער אופרעגנ. פאזונדערס סאשענ פלעגנ װערטלעכ אלדע
ארײנואגנ: אימ בללק, קאפע א מלט בלטלדלק אלמ אנקוקנדלק פלעג, זל »ונ

!פעלער גאטס טאדאקאנ, דו, עכ, —
שלאפט, זל װענ איד, אנשמלרנ צרגערעדט מלכ עד האס אײנמאל נלש

 שפללקעם קלשנ אלנ איר אנשסעקנ סאזשע, אדער שררואקם מלט פאנעמ דאס
 אלכ נאר איר, אלבער טאנ״ שפאם ״א אולפנ אנדער אנ אפ װל־נלט־אלז אדער

זיכ האמ װאכלק, געשלאפנ זל אלז דערצו קעכנ, דער פאר געהאט מולרע האב
בעט, אפנ זלצט אונ לאמפ דעמ אנ צלנדט אופ, זלכ כאפמ ;אופגעכאפט אפט

װינקל. א אלנ ערגעצ קוקנדלק
 אונ אופ מלכ װעקט אויװנ, הלנטערנ מלר צר זל קומט מאל אנדערש אנ

הײזעריק: בזגט
 ב׳װײס מוידע, אלכ האב עפעס לעקםילקע, נלט, מלר זלכ שלאפט סע —

אבלסל. מלר מלט רילד פאדװאם. נלט אלילנ
אוג שװײגנדלק זלצנ פלעג זל אונ דעדציללנ, עפעם אלכ פלעג שלאפ פונ

 װאקס מלט שמעקס קערפער הללטעו־ אלר אז געדובס, האט מלר זלכ. שאקלענ
 עפש?ר, טאקע, פאלד אט שטאדפנ, אלנגלכנ װעט זל אז ארנ װיירעכ, אוב

 א; אלכ הללב שרעק פונ שטארבט. ארנ עדד דער צר פאנעמ מלטנ זי פאלט
;אפ מלכ שטעלש זל נאר קאל, אפנ הולכ דערנ
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 דו מײנענ, זײ װעלנ אופכאפנ, מענוװןגלימ די זיכ װעלנ אנימ שש! —
געליבטער... מײנ ביסש

די צונויפגעבײגנ, פאזע: אײג אינ שטענדיק מיר לעבנ זי איז געזעםנ
פונ בײגער שארפע די מיט זײ צוגױפגעדריקט קני, די צװישנ פארלײגט הענט

גראבנ דורכנ אפילע אונ געהאט, גים איננאנצג זי האט בריסט קײנ פיס. די
צע־ א אפ רײפנ װי ריפנ, די ארױםגעטראמנ זײגענ העטד פונעפ לײװנט

 שװי_יגט. אונ לאנג זיצט זי פאס. טריקנטער
:ארוים זי שעפטשעט פלוצימ אוג
 סאפ... א אנ —קלעמעניש אזא װאם, צי אװעקשטאדבנ, —

עמעצנ: בא פרעג א אינמיטנ טוט זי אדער
? נו — איז דערלעבט, שױנ איכ האב אמ —

זיכ גלײבט רײד, די אינמיטג מיכ איבערשלאגנדיק זי, זאגט — שלאפו —
קיכ. דער פונ טרנקלקײט דעד אינ רויש אנ צעגאנגענ װערט אונ אוים

אויגנ. די הינטער םאשע זי רופט—!מעכאשײפע —
:פארגעלײגט אימ האב איכ
!אויגנ די אינ איר עט זאג —
דעדשרעקנ? :יכ װעל איכ מײנסט, —

םאדקנײסשט: זי־כ ער האט באלד נאר
 מע־ א טאקע זי איז טאמער זאגנו נימ איכ װעל אויגנ די אינ נײנ, —

כאשײפע...
 פונ אױכ איכ האב אלעמענ צו באצװנג בײזער אונ ביעלדיקער איר בא

פיכ זי םום איגדערפרי אזײגער זעקם פלוצימ געלעקט. ניט האניק קײנ איר
זיכ: צעשרײט אונ פוס א פאר שלעפ א

 קארטאפל !שטעל םאמאװאר דעמ !אנ טראג גײ האלצ !פאפנ געגוג —
!שייל

סײנעס: אוג אופ זיכ כאפט םאשע
 שלאפנ... גיט לאזסט באלעבאס, רעמ זאגנ כ׳װעל ? גװאלדעװעסמו װ«ס —

אינ זי פײערס גײינער, טרוקעגע אירע קיכ דער איבער טראגנדיק שגעל
:של^פלזןזיקײט פונ צעפאליעס זײנענ װאם אויגנ, אירע מיט ז?ט זײנ

 איכ ששיפזונ, מײנ ניט ביסט דו װאס שאד, א פזןלערו גאטם אױ, —
ארומגעפליקט. שױנ דיכ װאלט
 מא־ צומ װעג אפנ אוג אױס, מאשע זיכ זידלט— פארשאלמענע! אזא —

ײנ: מיר ער רעדט גאזינ  ארױסטרײבנ. זי זאל מע אזוי, טאכג דארפ םע —א
 אלצ־ אז ק$כט. זי װאם אלצדינג, אינ זאלצ צרשיטנ שמילערהײמ דאדפ טע

 קעראסיג! «גדער ארויםטדײבנ. זי טענ װעט איגערגעזאלצנ, זײג װעט דינג
?גענעצססו װאס

דו? אונ —
:געטאנ פןןרשקע צארנריקנ к האס ער
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!טרום —
אנגעצויגנ זיכ האט זי :אױגנ די אינ אוגדז פאר געשםארבנ איז קעכנ די

פאל, אפג אראפגעזעצט פלוצלינג זיכ האט אונ םאמאװאר, דעפ אופצוהײבנ
 זי האט דערגאכ—ברוםט, אינ געטאנ שטױס א זי װאלט עמעצער װי פונקט

 פאדוים, אוימגעצױגנ הענט די זי_יט, א אפ איבערגעװאלגערט שװײגנדיק זיכ
בלוט. דינענ גענומענ האט םויל פונעם אונ

 פאר־ נאר, געשטארבנ, איז זי או פאדשטאנענ, גלייכ בײדע האבנ מיר
 אימשטאנד ניט געקוקס, איד אפ לאנג מיר האבנ דערשרעק, פונעמ קלעמט

 דער פונ געטאנ לאז א האסטיק זיכ סאשע האט ענדלעכ װארט. א ארימצודײדנ
 צומ צוגעטוליעט זיכ האב טאנ, צו װאס װיסנדיק, ניט איכ, אונ ארויס, קיכ

צוגע־ זיכ האט באלעפאס, דער געקוטענ ט׳איז ליכטיק. דער אינ פענצטער,
א מיט געטאנ טאפ א שפיצפיס, די אפ מינע פאדזארגטקר א מיט זעצט

:געזאגט פאנעמ, קעכנם דער פינגעד
דאס? איז װאס געשטארבנ... אינדערעפעםנ טאקע —

 ני־ פונ בילדל קלײנעמ צומ װינקל, צומ צײלעמענ זיכ גענומןינ האט אונ
 פירהויז אינ געטאג קאמאנדעװע א טפילע דער נאכ אונ באלנעם, קאלע

ארײנ:
! פאליציע אינ מעלרע לױפ, קאשירינ, —

 געקריגנ געטאפטשעט, װײלע א זיכ האט פאליצלאנט, א געקומענ ם׳איז
 זײ ;פורמאנ א מיט אינײגעמ געקומענ װידער נאכדעמ ;אװעק איז טײ, אפ

א־ױסנעשרא:: זי ח$פנ אינ קאפ פארנ פימ, די פאד קעכנ די גענומענ האפנ
בא־ מיר םירהייז, פוגזנמ ארײנגעקוקט האט באלעצאסטע די גאס. דער אפ

:פוילנ
פאל! דעמ אוים װאש —

געזאגט: האט באלעבאס דער אונ
אינאװגט... געשטארבנ איז זי װאס גוט, —
האבנ מיר װענ גוס. אזוי עס איז װאס מיט פארשטאנענ, ניט האב איכ

מילד: אומגעװײנלעכ געזאגט, סאשע מיר האט שלאפנ, געלײגט זיכ
לאמפ. דעמ ניט לעש —
מוירע? האסט —
 געלעגנ צײט א איז אונ קאלדרע דער מיט קאפ דעפ פאדװיקלט האט ער

 עפעס צר זיכ װאלט זי װי פונקט שטילע, א געװענ איז נאכט די שװײגנדיק.
 אט אז געדוכט, 'אלצ האט מיר אוג געװאדט, עפעם אפ װאלט צוגעהערט,

 אינ אלע אונ גלאק, אינ טאנ קלינג א סעקונדע, דער אינ פאלד, מענ װעט
 פונ בעהאלע גרויסער אינ שרײענ אומלויפנ, נעטענ פלוצימ װעלנ שטאט

שרעק.
 האט אונ קאלדרע דער אונטער פונ נאז די ארױסגעשסעקט האט סאשע

פאדגעלײגט: שטילערהײט
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אינײנעמ. בײדע אויװנ, אסנ לײגנ זיכ לאםיר קימ, —
הײם. איז אויװנ אפנ —

:געזאגט עד האס שװײגנ א נאכ —
כ׳קאנ מעכאשײפע... א דיר האסטו אט א? מיטאמאל, עס האס זי װי —

װערנ. אנשלאפנ ניט
ניט. אויכ איכ —
 די פונ ארויס גײענ זײ װי מײםימ, װעגנ דערצײלנ גענוםענ האט עד

 זײ װר זמננ, שטאט, דער איבער נאכט האלצעד ביז אומ בלאנקענ קװארימ,
אײגענע. זײעו־ע זיכ געפינענ עס וװ געוװינט, האבנ

 די — גערעדט, שטיל ער האט — שסאט, די נאר געדענקענ מײםיט —
ניט... שױג זײ געדענקענ הוױ דאס ארנ אבער גאס

 אונטערגעהויבנ האט םאשע פינצטערער, שטילעד, אלצ געװאדנ םיאיז
געפדעגט: אונ קאפ דעם

קופערט? מײנ טאנ קרק א מיר װעלנ וױלסט, —
אי־ ער באהאלט װאס װערנ, געוװירע געגלוםט לאנג שױנ זיכ האט פיר

 שסענדיק עפענענ אונ העגג־שלאם א פים פארשפארנ אימ פלעג ער קרפערט. נעפ
 ארײנקוקנ פרוװנ אמאל פלעג איכ אז אונ פארזיכטיקײמ, באזוגדערער א מיט
פרעגנ: גראב ער פלעג קופערס, אינ

? דארפסטו? װאם — נו
 אראפ־ ניט בעט, אפנ געיעצט זיכ ער האט אײנגעשסיפט, האב איכ אז

 מיר ער האט באפעל א פונ טאג מיטנ שוינ אונ פאל, אפנ פיס די לאזנדיק
 איז שליסל דער פים. זײנע צו בעט, אפנ קופערט דעמ אװעקשטעלנ געהײסג

 ארומגזןקוקט גוט לייב־צײלעפ. מיטנ צוזאמענ הײטאנ אפנ אימ בא געהאנגענ
 אפגע־ האס אנגעכטורעט, ערנסט זיכ ער האט קיכ־װינקלענ, פינצמערע די

 קרפערט, פונעפ אײבערדעק דער איבער געטאנ בלאז א שלאם, דעמ שלאסנ
 אונ אונטערגעהויבנ זי ענדלעכ אוג הײםע, א געװענ װאלט זי װי פונקס

װעש. פאר עטלעכע אדויםגענרמענ
אפםײק־פודעלעכ, מיט אנגעפאקש העלפט ביז געװענ איז קופערט דער

 פושקעלעכ בלעכענע מיס טײ־פאפיר, פארשײדנקאליריקנ פונ פעקלעכ מיט
׳םארדינעג. אונ שוװאקס פוב

עם? איז װאס —
זענ... װעסטר אט —
 אנגעבויגנ זיכ האט אונ פים די מיט קופערט דעמ ארופגענופענ האט עד
:שטילינקערהײט ארנטעדזינגענדיק אימ, איבער
הימלשער... טײלעכ —

 שפילעכלעכ קײנ פיהאב :שפילעכלעכ דערזענ צו געריכס זיכ האב איכ
 ביטל, אױםעדלעכנ מיט זיי צו פאצויגנ זיכ האפ אונ געהאט גיט קיעפאל

מ, צו פונדעםטװעננ קינע אנ ניט נאד מ ע ם׳איז פארמאגס. זײ האט װאם י
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 ;שפילעכלעכ האט מ^לידלר, אזא םאשע, װאם געװארנ, געפעלנ זײער מיר
 די־ געװענ פארשטענדלעכ איז מיר נאר שעמעװדיק, זײ באהאלט ער באמש

בושע. דאזיקע
 א דארס פוב ארויסגענומענ ער הז$ט פודעלע, ערשטע דאם צעעפנם
 אנקוקנדיק, מיכ שטרענג אונ, נאז דער אפ אנגעםאנ עם האט בריינ־דעמל,

געזאגט: עד האט
 אזױנע גלעזער, קײנ ניטא זײנענ דא װאם קלײניקײט, א איז דאס —
!שוינ עם זײנענ ברילנ

טאנ: קוק א װייז —
 אונ אויגנ, מוגקעלע פאר איז דאם אויגנ. דײגע פאר גיט זײנעג זײ —
 באלעבאםיש אונ דערקלערט ער האס —ליכטיקע, אזױנע עפעס זײנענ דײנע

к קיכ. גאנצע די באקוקט איבעדגעשראקענער, אנ טײקעפ, נאר געטאנ, הוםטל
קנעפ־ פארשײדנערלײ מענגע א געלעגנ אייז שװואקם פונ פושקעלע א אינ

דערקלעדנ: צו געגעפג מ׳יר ער האט שטאלצ מיט לעב.
 אונ זיבנ אלײנ. !צונױפגעקליבנ גאס דער אפ אלצ איכ האב דאס —

שוינ... דרײסיק
 קופעדנע גרויסע ליגנ ארויסגעוױזנ, זיכ האט פושקעלע, דדיטנ אינעמ
 פיד־ שוםטערשע — אױסערדעמ גאם, דער אפ צונױפגעקליבנ אויכ שפילקעט,

 אונ שיכ פונ ספראנזשקעם גאנצע, אונ צעבראכעגע אפגעריפענע, קאװקעלעכ,
 שבעקנ, א פונ גאלקע בײנערנע צעבראכעגע א טיר־הענהל, מעשנ א טוםליןם,

 אםאכ נאכ אונ אראקול״ אונ ,כאלױמעס־סרעפער א קאפ־קעמעלע, מײדלש א
װערט. זעלבנ דעמ פונ זאכנ

 בײנער אונ שמאטעם קלײבנ מיט סאנ צו האבנ מי_ינ פינ צײט דער אינ
 אײנ פאר זאכענישנ פוסטע אזױנע צונױפקלײבנ געקענט גדינג איכ װאלמ

 א ארױסגערופג מיר בא האבג פודעלעכ םאשעס אזױפיל. מאל צעג כױדעש
 אימ. צו ראכמאנעס מאטערנדיקער אונ פארלעגנהײט אנטוישונג, פונ געפיל

 עס ליבשאפט מיט ארומגעקוקט, אופמערקזאמ זאבעגישל איטלעכ האט עד אונ
 אופגעבלאזנ, ?רנםט זיכ האצנ ליפנ גראפע זײנע פינגער, די מיט געגלעט

 די גאר כארזארגט, אוב צעשמ^לצנ געקוקט האפנ אויגג אויםגעקוליעפע די
אױסזענ. קאטישנ א פאנעמ קינדערשנ זײנ צוגעגעבנ האבנ צרילנ

עם? דארפסטו װאם צו —
 א מיט אונ ברילג־רעמלעכ די דורכ מיר אפ קוק א געכאפט האט ער

געטאנ: פרעג א דיםקאנט גרעביקנ
שענקעג? עפעם דיר איכ װעל וױלסט, —
נלט. דארפ מע נײנ, —

 האב אונ אפגעואגט זיב האב איב װ$מ דערפונ, אפאנעמ, באלײדיקמ,
 מינוט, א געשװיגג ער האט פארםעגר., זײנ צו אינסעדעס װײניק ארױםגעװױנ

פארגזנלײגש: שטיל דערנאכ



 פאר־ שטארק שוינ ם׳איז איבערװישנ, עס מיר װעלנ האנטעכ, א נעמ —
שסויבט...

 ער האמ ארײנגעלײגס, צוריק אונ איבערגעװישט געװעג איז אלצדינג אז
 דעגנ א װאנט. דער צו פאנעמ מיטנ געלעגער אפנ געטאנ װאלגער א זיכ

 געטארקעט האט װינט דער דאכ, פונ געקאפעט ס׳האט גײנ, אנגעהויבנ האט
פענצטער. די

געזאגט: םאשע האט מיר, צו זיכ אױםקערעװענדיק ניט
אז» װײזנ דיר איכ װעל טריקענער, װערנ װעט סאו אינ אז װארט, —

װעסט מינ אכ- !כאפנ קאפ פארנ זיכ ז
שלאפ. צומ זיכ גרײטג װײטער גענומענ געענטפערט, ניט האב איכ

 אופגעשפרונגענ ער איז פלוצימ םעקונדעם, עטלעכע נאכ אריבער ס׳ױינענ
 אײ דעדשיטערטער מיש ער האט הענט, די מימ װאנט די דראפענדיק אונ,

צערעדט: זיכ בערצײגנדיקײט
 !זיכ דערבאדעם ג$טענױ, מוירעי כ׳האב מײנער, גאט מיירע... כ׳האב —

אזוינם? עס איז װאם־זשע
 זיכ ם׳האט װערנ: שטומ צומ איבערגעשראקנ אלײנ זיכ איכ האב דא

 צו רוקג מיטנ שטײט הױפ, צומ װאס פענצטער, באמ אז אויסגעװיזנ, מיר
 ־שריב אינ שטערנ מיטנ אננעשפאדט קאפ, דעמ אנגעבויגנ קעכנ, די מיר
הענער־געשלעג. א אפ קוקנדיק לעבעדיקערהײט, שטײנ פלעג זי װי

פים. די מיט דריגעגדיק װאנט, די דראפענדיק געיאמערט, האמ סאשע
 זיכ, אומקוקנדיק ניט קוילנ, הײםע איבער װי אנשטרענגונג, מיט ביג איכ

אימ. לעבג צוגעלײגט זיכ האב אונ קיכ די דורכגעגאנגענ
געװארנ. אנשלאפנ מיר זײנענ מירקײט, ביז זיכ אנגעװײנט

 קלײט די יאנטעװ, א עפעם געװעג איז דעמ נאכ ארומ טעג עטלעכע אינ
 אז אונ, איגדערהײמ, מענ האמ געמיטיקט טאג, האלבנ ביז אפנ געװענ איז
 סוידעם־ סאשע האט שלאפנ, געלײגט זיכ מיטיק נאכ האבנ באלעגאמימ די

:געזאגט מיר צו דיק
גײג! לאמיר קוט, —

דאסדאױקע, דערזענ איכ װעל באלד אז אנגעשטױםג, שוינ זיכ האב איכ
ק§פ. פארנ כאפנ דערפונ מוזנ זיכ װעל איכ װאם

הײ־ צװײ צװישנ עו־ד, פאם שמאלנ א אפ סאד. אינ ארוים זײנענ מיר
 מעכטיקע די ליפעס, אלטע צענדליק אנדערהאלבנ אנ געשטאנעג איז זעד,

 שװארצע לישײענ, פונ װאטע גרינער מימ באדעקט געװענ זײנענ שטאמענ
 ניט איז קראעג־געמט אײנ קײנ טויטע, װי געשטארצט האבנ םוקנ נאקעטע

 לי־ די אױםער צװינטער. א אפ דזננקמעלער װי פײמער, זײ. צװישנ געװענ
 די אפ ערד די ;גראז קײנ קוםט, קײנ געװענ, נים גארניט םאד אינ איז פעם

ע טשוהונ. פונ װי שװארצ, אונ אײגגעקלאפט שטי_יפ שטעגלעכ  ערטער, די א
פויל־פאדגעלמנ פאראיאריקנ אונסערנ פונ פליכנ אירע ארוים זיכ זעענ םע וװ
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 װאסער שטײעגדיקע װי שימל, מיט פארצויגנ אויכ זי איז בלעטערװאר!,
ריאםקע. מיט

 האט יגאם דער פונ פארקאנ צומ ראג, הינטערנ פארגאגגענ איז סאשע
 גע־• קוק א אויגנ אויםגעקוליעסע מיט אונ ליפע א אונטער אפגעשטעלט זיכ

 צוגעזעצס זיכ האט ער הויז. שכײנישנ פונעמ םענצטער מוטנע די אינ טאנ
 זיכ האט —בלעטער, קופע א הענט די מיט צעגראבלט שםיצפינגער, די אפ

 ארײנגעקװע־ טיפ ציגל, צורײ אימ לעבנ אונ װארצל, גראבער א אנטפלויזט
 בא־ זײ אונטער זיכ האט — אונטערגעהויבנ זײ האט ער ערד. דער איג טשסע

 האט ענדלעכ, ;ברעטל קװאדראט א — אי_יזנ אונטערנ דאכ־אייזנ, שטיק א װיזנ
אראפ. װארצל ארונמערנ לאכ גרויסער א צעעפגט מיר פאר זיכ

ליכט, װעקסענע שטיקל א דערנאכ שװעבעלע, א אנגעצונדנ האט סאשע
געזאגט: מיר צו האט אונ לאכ, איגעפ ארײנגערוקס עס האט

ניט... מױרע קײנ נאד האב !קרק —
 זײנ אינ ליכשל דאס :געהאט מוירע גומ אויס, װײזט ער, האט אלײנ

 די צעלאזט ניט־אנגענעמ האט בלײכ, געװענ איז ער געציטערט, האט האנט
 פאמעלעכ ער האט האנט פרײע די געװארנ, פײכט זײנענ אויגנ זײנע ליפנ,

 זײער האב איכ מיר, אפ געװירקט האט שרעק זײנ דוקנ. הינסערג פארגומענ
 װאדצל דער — װארצל, אונמערג פארטיפוגג דער אינ ארײנגעקוקט פארזיכטיק

 אנ־ סאשע האס דארטנ אינעװײגיק — געװעלב, א פאר הײל דער געדינט האט
 זי שײנ. בלויער מיס הײל די אנגעפילט האבג זײ פײערלעכ, דרײ געצונדנ

 זײטג זל ברײטעד, נאר עמער, אנ ווי טיפ, די ברײס, גאנצ געװענ איז
 פונ שערבלעכ אונ גלאז שטיקלעכ פארשײרנקאליריקע מיט באלײגט דורכױם

 מיט געװקנ באדעקט איז װאס העכערונג, א אפ מיט, דער אינ טײ־געפעם.
 ביז בלײ־פאפיר, מיט באקלעפט טרונעלע, קלײנ א געשטאגענ איז קארטונ,

 אוי־ בראקאטענער א אפ ענלעכם עפעם פונ צװיקל א מיט צוגעדעקס העלפס
 גרוײנקע ארויסגערוקט זיכ האבנ אויבערדעקע דער אונםער פונ בערדעקע,

 הינטערנ שפערל. א פונ קעפעלע שארפשנעבלדיק א אונ לאפקעלעכ פויגלשע
 לײב־צײ־ קופערבער א געלעגג איז איר אפ בימע, א דערהויבנ זיכ האט טרונעלע

 אײנגע־ ליכטלעכ, װעקםענע דרײ געברענט האבנ בימע דער ארומ אונ לעמ,
 זילבער־ מיט געװענ ארוםגעװיקלט זײנענ װאם לײכטערלעכ, אינ פעםםיקטע

קאנפעטנ. פונ גאלד־פאפיר אונ
 דער פונ עםענונג דער צו געבוענ זיכ האבנ פלעמלעכ די פונ שפיצנ די

 פלעקנ. פונקענ, פאדשײרנקאליריקע געגלאנצט האבנ איר אינ אעעװײניק הײל.
 געשלאגנ מיר הז*ט ערד אונ פױלעניש װארעמעד פונ װאקס, פונ רײעכ דער
 א געשפרונגענ איז געמינעט, זיכ האט אויגנ די אינ ארײנ, פאנעפ אינ

 געפיל א מיר בא ארױסגערופנ האט אינײנעם אלצ רעגנבויגנ. צעברעקלטער
שרעק. מײנ פארטויבט האט אונ פא־־װרנדערוגג פײנלעכןר פונ

געפרעגס. סאשע האט — גרס? —
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עס? איז װאס צו _
? עגלעכ — פארטייטשט. עו־ האט — קלויססערל, א _
ניט. כ׳װײם —
רעליק־ א זײנ אימ פונ גאכ װעט עפשער, 1 מעם א — שפערל דאס אונ —

קארעש... א אומשולדיק־געליטענעד, אנ דאכ איז ער װײל ןויע,
טויטנ? א געפונענ אימ האסמ —
 מיטנ פארדעקט אימ האב איכ אונ שטאל, אינ פארפלריגנ איז ער גײנ, —

דערשטיקט. אונ היטל
װאס? צו —
אזױ... —
:געפרעגט װידער האט אונ אויגנ די אינ פארקרקס מיר האט ער
גוט? —
! ײי3 —

 איפערגע־ אפגיכ זי האט הײל, דער צו אנגעבױגנ זיכ ער האם דענסםמאל
די ערד דער אינ ארײנגעקװעטשט האט אײזנ, מיטג ברעט, דער מיט ךעקט

די פונ נלאטע די אפרײניקנדיק אונ, פים, די אפ אופגעשטעלט זיכ האט ציגל,
געפרעגט: שטרענג ער האט קני,

נים? דיר געפעלט פארװזןם —
שפערל. אפנ ראכמאנעם א —

גלינ־ א רוי אויגנ, אומבאװעגלעכע מיט מיר אפ געטאנ קוק א האט ער
:געשרײ א מיט ברוםט איג מיר געט$נ שטויס א אונ דער,

 אז אװאדע, מײנסט, !ניט געפעלט דיד אז זאגםטו, קינע פאד !טיפעש —
געםאכט? בעסער האםםועם גאם קאנאטנע אפ םאד־ אינ דיר .בא

בעםער: זיכ, פארשםײס _
 די פארקאשערט םורדוטל, זײנ ערד דער אפ אראפגעידאדפנ האט םאשע

פארגעלײגט: אונ דלאניעס די אפ אנגעשפיגנ אדבל,
!שלאגנ זיכ לןןפיר קומ איז אזױ, אויב —

 געדריקמ געװענ בינ איכ געהאט, ניט כײשעק קײנ איכ האב זיב שלאגנ
 קוקנ צר ניס־אנגענעמ געװענ מיר ס׳איז לאנגװײל, אפשװאכנדיקנ מינ א פונ
פאנעמ. צעבײזטנ שװעםטערקינדס אפנ

 ברוסט, אינ קאפ מיטנ געטאנ זעצ א םיר, אפ אנגעשפרונגענ איז ער
 האט אונ רי_יטנדיק מיר אפ ארופגעזעצט זיכ האט מיכ, אומגעװאלגערט
אויסגעשריגנ:

םויט? ארער לעבנ —
געװארנ. אינקאס יזײער בינ אוג אימ פונ שטארקער געװענ בינ איכ נאר

 הענט די פארװארפנ אראפ, פאנעמ מיטנ געלעגנ ער איז ארומ מינוט א אינ
 גענומעג אימ איכ האב דערשראקענעד, א געכריפעט. האט אונ קאפ, זזינטערנ

אנטדײבנריק פים, די מיט אונ הענט די מיט גזנװערט זיכ האס ער נ?$ד אופהײבנ,
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 װיסנדיק גיט זייס, א אינ אפגעגאנגענ ינ3 איכ אז שרעק. מער אלצ מיר אפ
געזאגם: אוג ק$פ דעפ אונטערגעהױבנ ער ה$ם טאנ, צו װאם

 באלעבאטימ די ביז אזוי, ליגנ איכ װעל אט ? דערשלאגנ זיכ האסטו װאם —
 דיר מעג װעט זײ, פאר אנקלאגנ דיכ איכ װעל דענסטטאל אונ דערזענ, װעלג
װעג! רעמ געבנ

 האב איכ צערײצט, מיכ האפנ װערטער זײנע געדראם. געזידלט, האט ער
 טרונעלע דאם שסײנער, די ארױסגענומענ האב הײל, דער צו געםאנ לאז א זיכ

 ארוים, גאם דער אפ פארקאנ איבעדנ איבערגעװארפנ איכ האב שפערל מיטנ
 םימ אײנגעטאפסשעס זי אונ הײל דער אינ אינעװײניק אלצדינג צעגראפנ האב

פיס. די
געזענ? ׳סס דיר, האססו אט —

 עדד דער אפ זיצנדיק :מאדנע בויאנערײ מײנ צו באצױגנ זיפ האט סאשע
 נאכ־ ברעמענ צונויפגערוקטע אוג מױל אופגעעפנטנ אנ קאפל א מיט ער האט

 פאר־ האב איכ אז אונ גערעדט, ניט װארט קײג אונ טו, איכ װאס געקוקט,
 ארופגעצויג, אפגעטרײםלמ, זיכ האט אופגעשטאנענ, פאמעלעכ ער איז ענדיקט,

:אנגערופנ זיכ דראענדיק אונ רױק האט אונ מוררוטל דאס אקסל די אס
 האב דאם !צו נאד װארט זײנ, ם׳װעט װאם זענ, שוינ װעסטו איצט —

אהא?.״ קישעפ! — ם׳איז געמאכט. דיר אומיםטנ אלצ דאכ איכ
פארטשמעליעטער, א װי װערטער, זיינע פונ צוגעזעצמ שיר זיב האב איכ

 זיכ אונ אװעק איז ער אונ געװאדנ, פארקי־לט איז אינעװײניק מיר אינ אלצ
צוגעפלעטשט. מיכ מער נאכ רוץקײט זײנ מיט אונ אומגעקוקט,• ניס

 פונ באלעבאס, פונ שטאמ, פונ אנטלויפנ טאקע מאדגנ גיאשלאסנ האב איכ
לעבנ. לעפישנ נודנעמ, גאנצנ דעפ אט פונ זיינ,קישעפ, מיש סאשענ
 זיכ גןיװעקם, מיכ האט זי אז קעכג, נײע די האט אינדערפדי מארגנ אפ

־. צעשריגנ
צורע?... דנינ םיט געװארנ עס איז װאס סאסעלעכ! —

 געפאלנ א מיט געטאנ טראכט א איכ האב — קישעפ״ דער אנ זיכ ״ם׳ו־וײבט
געמיט.

 איכ אז געלעכטעד, פרײלעכנ אזא אינ פארגאנגענ זיכ איז קעכנ די נאר
 שפיגל איר איג קוק א געכאפט האב אונ צזנשמײכלט אויכ ניטװילנדיק זיכ האב
םאזשע. מיט אויסנעשטידט געװענ געדיכט מיר איז פאנעמ דאט

סאשע? ם׳איז —
קעכנ. די אויםגעשריגנ געלעכטער א מימ האט —איכ? װאס־זשע, —

 שטי־ «אינ האנט די ארײנגערוקס שוכװארג, דאם פוצנ גענופענ האב איכ
שפילקע. א ארײנגעשטאכנ פינגער אינ טיר זיכ האט רולעט,
קישעפ! דעד —ער איז אט —

או־ אונ שפילקעס געװענ זײנענ ארויסגעװיזנ, זיכ האט שטיװל, אלע אינ נ
ײ קונציק, אזױ אײנגעארדנט לעג, דער אינ ארײנגעשמאכנ מיר זיכ האבנ אז.ז
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 האב אונ װאםער קאלטע יקרוג א גענומענ איכ האב דעמלט ארײנ. דלאניע
 װאס קישעםמאכער, פוגעמ קאפ אפנ אויסגעגאסנ פארגעניגנ גרויס מיט אימ
שלאפנדיק. געמאכש זיכ צי געשלאפנ, נאכ איז

 פארגעשטעלט זיכ האט מיד :שלעכט געפילש זיכ איכ האב פונדעסטװעגנ
 שנע־ װעקםנ זי_ינ אונ לאפקעלעכ צוגויפגעררײטע זײנע שפערל, מיטג טרונעלע ד$ס

 אנ די — ארומ אונ ארופצו, געששארצט ראכטאנעס־װעקש־לק אזוי האט װאם בעלע,
 אופלי_יכטנ װיל סע פוגקט פונקענ, פארשײדנפארביקע שעטערירנדיקע אופהער

 בעגל די געװארנ, ברײטעד אלצ איז טרוגע די גיט. קענ סע גאר רעגנבויגנ, א
 געצישערט אונ ארופ געצויגנ זיכ האבנ געװאקםנ, אלצ זײנענ פײגעלע פונעמ

אופלעננדיק.
 מיטיק, פאר נאר טאג, זעלבנ דעמ אינאװנט באשלאסנ איכ האב אנטלויפנ

 פאר־ איכ האב בארשסש, טיט טעפל דאם קזגראסינקע דער אפ אנװארעםענדיק
 דאס לעשנ גענופענ האב איכ בײם אונ פארזידנ, עס געלאזט סראכטערהײט

 מיכ האט םע אונ הענט, די אפ זיכ איבערגעקערט ט»פל דאם איכ האב פײער,
שפיטאל. אינ אפנעשיקט

 װאקלדיקער געלער אינ שפיטאל: פרנעמ קאשמאד שװערנ דעמ כ׳געדענק
 װײםע אונ גרריע געקרעכצט אונ געאכצט געװימלט, בלינד האבנ פוסםקײט

 מיט מענטש לאנגער א ארומגעגאנגענ איז קוליעס אפ טאכריכימ, אינ פיגורנ
 אונ בארר שװארצער דער מיט געטרײסלט האס ער װאנצעם, װי ברעםענ,

:אונטערפײפגדיק געריטשעם,
!אל־ער־הײליקסטנ דעמ דערצײלנ כ׳װעל —
 די מיט ליגנדיק זײנענ, קראנקע די טרונעט, אינ דעדמאנט האבנ בעטלעכ די

 געהױ־ זיכ האבנ װענט געלע די שפערנ. טויטע אפ געװענ ענלעכ ארופ, געז
 גע־ זיכ האט פאל דער זעגל. א װי אויםגעבויגנ, זיכ האט סטעליע די דעט,

 איז אלצ בעטלעכ. די מיט רײענ די םאנאנדעדוקנדיק אונ צונויפח־קנדיק וױגט,
־, טני געװענ עו כ י  האבנ פענצשער די אונטער אונ אײמע, אג אנגעטריבנ האט ז

געפאכעט. זײ מיט האט עמעצער אונ ריטער, װי געםטארטשעט, בײמער־םוקעס די
מעס, דינינקער רויטהאריקער א עפעס אונטערגעשאנצמ האס טיר דעד א*נ

געקװיטשעט: אונ זיכ אפ טאכריכימ די הענטלעכ קורצע מיט געצופט האט
מעשוגאימ! קײנ ניט דארפ איכ —

אדײנ: קאפ אינ געשריגנ אימ האט קוליעם די אפ מענטש דער אונ
אל־ער־הײליקםטנ... דעמ —

 אינ אז גערעדט, שטענדיק האבנ מענטשנ אלע אונ באבע די זײדע, דער
האב מענ פארמארעט שפיטאל שנ,-כ׳  פאר־ איז לעבנ מי.ינ אז געהאלטנ, טענט
 אינ אויכ אלע, װי אונ, ברילנ אינ פרוי א צוגעגאנגענ איז מיר צו עגדיקט.

ס,- מיר בא טאװל שװארצנ א אפ אנגעשריבנ עפעס האט סאכדיכים, קאפנ  צו
צעבראכנ. זיכ האט קרײדל דאם

געפרעגט. זי האט — ? הײמטו װי —
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גיס. הײס איכ —
? ראכ האסטו נאמעג א —

Т Т ־י־

נײנ. —
!שמייסנ דיל מענ װעט אניט שטיק, קײנ ניט מאכ נו, —

 ד^ריבעד האפ שמײםנ, מיכ װעט מע אז זיכער, געװענ אױכ אזוי כ׳בינ
 א װי געטאנ, פארשקע א האט זי ענמפערנ. צו איר נײטיק פאר געהאלסג ניט

אװעק. שטיל קאצ, א װי איז, אוג קאצ,
 געהאנגענ זײנענ פײערנ געלע זײערע לאמפנ, צװײ אנגעצרנדנ האט מע
 פינטלענ, אונ העננענ אויגנ, פארלוירענע עמעצנם װי סטעליע, דער אונטער
אנדערנ. צומ אײנם צורוקנ זיכ נעעגטער שמרעבנדיק פארדריםלעכ, בלעגדנ
געזאגט: עמעצער האט װינקל אינ
קארטנ? אינ מיד שפילג —
!האנט א אנ דאכ בינ איכ !װיאזוי־זשע —
!האנט די אפגעשניטנ טאקע דיר מענ האט אהא, —

 אפגעשנימנ האנס די אימ האט מע געױענ: מעשאער באלד זיכ האב איכ
 מיט טאנ מענ װעט װאם אינ קארטנ. אינ געשפילט האט ער װײל דערפאר,

פארמאדענ? מיכ װעס מע אײדער מיר,
 װאלמ עמעצער װי פונקט געדיסנ, אונ געברענט מיר עם האמ הענט די

 אונ װײםעק פאר צעװײגט שטיל ז>כ האב איכ געצויגנ. בײנער די זײ פונ
 די נאר אויגנ, די פארשטעלט איכ ה$ב זענ, ניט טרערנ די זזגל מע שדעק.
 שלײפנ, די איבער גערונענ זײנענ אונ לעדלעכ די אונטערגעהױבנ האבנ טרערנ

אױעדנ. די אינ ארײנקאפענדיק
 אפ אגידערגעװאלגעדס זיכ האבנ מענמשנ אלע נאכט. די געקומענ ס׳איז

 יע־ מיט קאלדרעס. גרריע די אונטער באהאלסנ זיכ האבנ אונ בעטלעכ זײערע
 עמעצער האט װינקל א אינ נאר שםילער, אלצ געװארנ איז מיבוט דער

:גזנבעבעט
 א איז זי אונ גארנישט, א איז ער בוידעמ. א אויטלאזנ זיכ ם׳װזגט —
נישט...
 אונ קומענ זאל ױ באבענ, דעד צו פריװ א אגשרײבנ נעמענ איכ זאל

 ניט איכ קענ ? נאכ לעב איכ לאגנ אזױ שפיםאל, פונ מיכ ארויסגאנװעגענ
 מאכנ פו־װונ סײדנ װאם, אפ ניטא ס׳איז אוג גיט, דינענ הענט די שרײבנ:

פונדאגענ? פים
 אנינגעפעםטיקט זיכ װאלט זי פונקט טויטער, אלצ געװארנ איז נאכמ די

 צוגע־ בינ פאל, אפנ פלס די אראפגעלאזס איכ האב שמילינקערהײט אײביק. אפ
 קארידאר, אינ—אופגעמאכט, געװענ איז אירע העלפט אײנ טיר, דער צו גאנגענ

 אונ געשטארצט װענטל א מיט באנק הילצערנער א אפ האט לאמפ, אונטערג
 טונקעלע די מיט מיכ אנקוקנדיק קאפ, שסעכלדיקער גרויער א זיכ געדויכערס

געװענ. ניט צײט קײנ שוינ איז זיכ באהאלטנ אויגנ. די פונ גריבער
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אהער! נאר קומ ארומ? עם זיכ שלעפט װער —
צוגעגאנגענ, בינ איכ שטילס. א שרעקלעכם, קײנ גיט דאפקע—קאל דאס

 מיט געװענ באשטעקט איז װאס פאנעמ, קי״ילעכדיקע דאם אנגעקוקט גוס האב
 אינ געששארצט האבנ אונ לענגער געװענ זײ זי״יגענ קאפ אפנ—הארי קורצע

 גארטל אפנ אונ שטדאלעכלעכ, זילבערנע מיט אימ ארומרינגלענדיק זײטנ, אלע
 זײנע אונ בארד זײנ װענ שליסלענ. בונט א געהאנגענ איז טענטשנ דעמ בא

פיאטער. אפאסטאל אפנ עגלעכ געװענ עד װאלט לענגער, זײנענ האר
? באנאכט אומ שליאנדרעװעםטו װאם־זשע ? הענס אפגעבריטע די ם׳איז —

7 געזעצ א פאר װאס לוימ
 מאסע א ארײנ פאנעמ אינ אונ ברוםט אינ מיר ארויסגעבלאזנ האט ער

 צוגע־ אונ האלדז פארנ האנט װארעמער « מיט ארומגענומענ מיכ האט רױכ,
זיכ. צו צויגנ

מוירע? האסט —
מוירעי כ׳האב —
 ניטא איז האבנ מױרע אונ צי_יס. ערשםע די מוירע דא האבנ אלע —

 פארוי־ שלעכטם... קײנ טאנ לאזנ נימ װעל איכ — מיר מיט איבערהויפט װאם.
 פאר א צו װאדט פרי. נאכ אױ דיר פאר ניט. רריכעד נר, װילסטו? כערג
 דארפ איז נו, !טאטע־מאמע קײנ ניטא זי_ינענ? וװ טאטע־מאמע אונ יאר...

? פארשםײםט י ניט ציטער נאר זײ. אנ אויםקוםענ װעלנ מיר — ניט מענ
 פראסט רעדנ זאל װאם םעגטשנ, קײנ געזענ ניט לאנג שױג האפ איכ

 שיד א אנ געװענ מיר ם׳איז — װערטער, פארשטענדלעכע מיט פרײנטלעכ, אונ
רײד. זײנע הערנ צו גוט

:געפעשנ איכ האב בעטל, צומ אפגעפירט מיכ האט ער אז
!מיר לעמ זיצ —
קאנ. מע —
ד—דו אט — ע ביסטו? װ
 מיל־ דער אפ קאװקאזער. א סאלדאט, עמעסער אנ סאלדאט, א איכ? —
 גע־ זיכ כ׳האב מילכאמע. צוליב לעבט סאלדאט א דענ? װי געװענ. כאמע

 וױלםםי דו װיפל — פאליאק מיטנ סשערקעם, מיטנ ורענגערם, די מיט שלאגנ
!העפקילדעס גרוי־ױסע א ס׳איז ברח־ער, מילכאמע, די

געעפנט, זײ האב איכ אז אונ אויגנ, די פארמאכט מינוט א אפ האב איכ
 אונ קלײד, טונקעלנ א אינ באבע די געזעסנ מאלדאט דעמ פונ ארט אפנ איז
גערעדס: האט ארנ איר לעבנ געשמאנענ איז ער

7 א אױסגעשטארבנ, עם, הײסט אלע, זי_ינענ —
 באהאלט אונ אלצרינג באגילדט —זונ, די געשפילט האט פאלאטע דער אינ

 א שטיפט סע פונקט אלעמענ, אפ בליק א העל װידער דערנאכ טוט אונ זיכ,
קינד.

פרעגנדיק: אנגעבױגנ, מיר צו זיכ האמ באבע די
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געזאגט, איט כ׳האב צעקאליטשעט? דיכ האט מע טײבעלע, מיינ װאס, —
שעד... רױטנ דעמ

 דעד געואגט האט —געזעצ, לױכנ אפטאנ אלצ איכ װעל באלד אט —
 פוב סרערנ די אויםװישנדיק האט, באבע די אונ אװעקגײענדיק, םאלדאט,

געדעדט: פאנעמ,
אױם... זיכ לאזט באלאכנא, פונ םאלדאט, אונדזעריקער אנ —

 ם׳איז געשװיגנ. האב אונ כאלעמ, א איז דאם אז געמײנט, אלצ האב איכ
 אונ ערסער, אפגעבריטע די איבערגעבונדג מיר האט אונ דאקסער א געקומענ

 דער פונ גאםנ די איבער דראזשקע א אפ באבענ דער םיט שוינ איפ פאר אט
тשסאט.
־ :דערצײלט זי
 אזױ געװ$רנ איז אראפ, זינענ פונ אינגאנצנ שוינ איז זײדע דער —

 גוטער־ נײער זײנ נאכ האט דא אונ הארצנ: צומ שלאגט סע אז זשעדנע,
םפונ כליםט, רױכװארגער פרײנס,דער  ארויסגע־ הונדערםעד א פסאלטער באאי

געסא־אנ! זיכ האט םע װאם שלעפט.
 מיר היםל, אינ װאלקנס שװימענ פועלענ װײסע װי העל, שײנט זונ די
 אופ. ןיכ בלאזט הודעט, אײז דאם װ$לגע, דער איבער בריקלעכ די טיט גײענ

 פלײש־רויטנ דעמ אפ בריקלעכ, די פרנ ברעטער די אונטער כלױפעט װאסעד
 ברײט־צורעדיקע א צײלעפעד. גאלדענע די גליענ יאדיד־פלאצ פונעמ .קלױסטער

 אנ־ אונדז איז הןןנט די אינ װעדבע־צװײגלעכ אטלעסענזן בו־גש א םיט פרוי
פאספע! איז אינגיכנ פרילינג, ם׳גײט — אנסקעגג געקומענ
לאדכ־פויגל. א װי צעצאפלט, זיכ האט הארצ דאס

באבענייי! ליפ, זײער דיכ כ׳האב —
אנגערופנ: זיכ זי האפ שמימ דױקעד א מיט פארכירעשט. ניט זי האט דאס

 האבנ בארימזנרײ, אנ זאגנ איכ מעג מיכ, אונ אײגענער, אנ דאכ ביםטו —
!גאט־געװינערנ דער דאנק א ליב, אויכ פרעמדע

:צוגעגעבנ זי האס שםײכלענדיק,
 ארפ־ װידער װעט זונ איר אינגיכנ, װערג דערפרײט זי װעט אם —
טאכטערםײנע... רי װארױשע, אונ לעבנ:

געװארנ. אנשװיגנ איז זי אונ

II
 דער מיט געטעסעט האט עד —הויפ אינ באגעגנט מיכ האט זײדע דער

 האק, די אופגעהױבנ האט עד קני. די אפ שטײענדיק קלינ, א עפעם האק
 אונ ארי_ינ, קאפ אינ מיר זי סאנ שלײדעד א קלי״יבנ זיכ װאלט עד װי פונקט

געזאגט: שפאטיש ער האט היטל, דאס אראפנעסענדיק
? אפגעדינט !וװילגעבורט אײער פארשוינ, כאשעװעד אי״יכ, גאט־העלפ א —

יר...—אי עכ, יאי לעפסאײכ, אזױ אײכ, װילט איר װי שוינ, איז איצט נו,
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 געש־ אימ, פונ זיכ אפפאכנדיק באבע, די האס — װײס, מע װײס, מע —
 דעם שטעלנדיק זי, האט צימער אינ ארײגקומענ נאכנ אונ געטן*נ, זאג א װינד

:דערצײלט םאמאװאר,
 געלט וױפל ;גארגיט בא אינגאנצנ געבליבנ זײרע דער שוינ איז איצט —

 פרא־ אפ ניקאלײ קװאטער־זונ זי_ינ אפגעגעבנ אלצ עד האט געהאט, האט ער
 כ׳קענ — גענומענ, ניט אוים, װײזט אימ, בא ער, האט צעטלעכ קײנ אונ צענמ,

 געבליבנ איז עד נאר פארגעקומענ, רארטג זײ בא ם׳איז װיאזוי זאגנ, ניט ךיר
 קײנ געגעבג ניט האבנ מיר װײל דערפאר, אלצ אונ געלט. אוים גארניט, בא

 דעריבער אוםגליקלעכנ, אפג געהאט ניט ראכמאנעם קײנ ארעמענ, דעמ הילפ
 קאשירינם די איכ האב װאם־זשע צו באסראכט: זיכ אײבערשטער דער האמ
לעצט... ביז אלצ אװעקגענומענ אונ פאטראכט זיכ באשאנקענ? גוטם םיט

צוגעגעבנ: אונ ארוםגעקוקט זיכ האט זי
ער אײבערשטנ, דעמ באגיטיקנ, אימ קענ, איכ װי זיכ, ססאדע איכ —

 מײגע פונ גיב איכ — צודריקנ, שװער אזוי ניט פונרעםטװעגנ אלטנ דעמ זאל
 כ׳האב —גײנ, הײנם מיר װעלנ וױלסםו, באנאכט. צדאקע שטילע פארדינםטנ

געלט...
;געפרעגט: אונ אויג אנ פארזשמורעט ארי״ינ, איז זײדע דעד

זעף איכ װי פרעםנ, זיכ פארמעסט איר —
זיכ זעצ וױלםט, דו אויב אונ —געזאגט. באבע די האט — דײנס, ניפ —

קלעקנ. אױכ דיר פאד ס׳װעט אונדז, םיט
געזאגט: שטיל אונ טיש צומ געזעצם זיכ האט זנר
אנ. גיס —

 האט װינקל מאמעם דער נאר «ןרט, זײנ אפ געװענ איז שטוב אינ אלצ
אפ געפוםטעװעט, כרױעריק  איז געלעגער, זײדנס דעמ איפער װאנט, דער אונ
 גזידרוקטע גרױסע פונ אופשריפמ אנ מיט פאפיר בויגנ א געהאגגענ
אויס?עס:

 בײשטײנ מיר זאל נאמענ הײליקער דיינ לעבעדיקער, אײנציק דו ״יעזום,
לעפנ״. װעל איכ לאנג װי שאענ, אונ טעג אלע אינ

געשריבנ? עם האט װער —
 אונ װײלע א אפגעװארט האט באבע די געענטפערם. ניט האט זײדע דער
: שפײכל א םיה געז$גט
רובל. הונדעדט קאםט פאפיר דעד אט —
 אלצרינג כ׳װעל — אויםגעשריגנ. זײדע דעד האט — אײסעק.׳ דײנ ניט —

מענטשנ: פרעטדע צעגעבנ
 האט — געגעבנ, ניט האסמו — געװענ ם׳איז אז אונ װ?*ס, ניטא שוינ —

געזאגט. רױק באבע די
קװיטש. א םיט אױסגעשריגנ זײדע דער ה$ט — י שװייג —
געװענ. װי אלצ, אדדענונג, אינ אלצ איז דא

25



ע קופערט, אפנ װינקל אינ  קאליע אופגעכאפט זיכ האט װעש־קארב, דעמ א
 קרימ זיכ זעענ אויגנ די פונ פאסיקלעכ בלויע די דארטנ. פונ געקוקט האט אוג
כ געװארנ איז ער לעדלעכ. די אונטער פונ  שלאבעריק, מער נאכ גרייער, נן

 די צוגעשלאסנ אונ אפגעקערט זיכ דערקענט, ניט םיכ האש ער צעגײענדיק.
אױגנ.

ײס: טרויעריקע מיר אפ געװאדמ האבנ גאס אינ בנ װיאכיר נ שטאי  איזגע
 איז כאבי דערשטיקט׳״. װינטיקע .״די אימ האט ערעװ־פאםכע־װאכ דער אינ

 פים, די געװארנ געלײמט זײנענ יאזנ בא אריינ, שטאט אינ װוינענ אװעק
 האמ זאכנ, אלע די מיר דערצײלנדיק ארױםגעגאנגענ. גים ערגעצ אינ איז ער

:געזאגט צערײצטעד א קאסטראפא שװארצ־אויגיקער דער
יאטלעכ. די אוים, זײ שטארבנ גיכ זײער עפעס —
װיאכיר? אײנ נאר דאכ איז געשטארבנ —
 װי גוט אזוי שויג עד איז גאמ, דער פרנ אװעק ם׳איז װער אלצײנם: —

 אדערי איז געװוינט, װעדסט צוגויפ, עפעצנ פיט נאר זיכ גײסס געשטארבנ.
 דא שטארבט. עד אדער ארבעט, אפ דײנעפ, כאװער דעפ אפ, איפ גיס מע
 — יאטל א יעװסײענקעס, די — נײע וװינענ טשעםנאקאװנ, בא הויפ, אי״יער אפ

 איז אײנע עד, האט שװעסטער צװײ געשיקטסי א נישקאשע, גאנצ נױשקא,
שײנע. א קוליע, א אפ גײט הינקענדיקע, א איז צװײטע די קלײנינקע, א נאכ

צוגעגעבנ: דערנאכ אונ געטאנ טראכט א האט ער
 האלטנ פיד פארליבמ, ברודעד, איר, אינ זיכ האבנ טשורקענ פיט איכ —

זיכ. קריגג אײנ אינ
איר? םימ —
!זעלסנ־װענ — איר םיט זיכ. צװישנ װאם? צו —

 באיארמע אונ באכערימ גרויםע אז געוװםמ, זיכ, פארשטײמ האב, איכ
 דערפוג. באט?ט גיאבנ דעמ געוװסט וװיל כ׳דזאב זיכ. פארליבנ טאנצבלענ

 א עפעם אונ פארדראם א קאסטראפאנ, פאר ניט־אנגענעם געװארנ פיד ס׳איז
אויגנ. בײזע שװאדצע זײנע אונ קערפער האםעטנעפ זײנ אפ קוקנ צו בושע
טאנ. זעלבנ דעמ אינאװנט דערזענ איכ האב מײדל הינקענדיקע דאס

 האנט איר פונ ארויםגעלאזט זי האט הױפ, צוט גאנעק פונעפ אראפגײענדיק
 אײנגעקלאפעדט טרעפ, די אפ שטײנ אופבאהאלפנ געבליבנ איז אונ קוליע די

 איכ שיואכיגקע. א דינע, א הענט, דורמיכטיקע די פיט פאדענסש דעם אינ
 שלעכמ האבנ הענט פארבינטעװעטע די נאר קוליע, די אופהײבנ געװאלט האפ

 אינ פארדראם, א געװענ םיר ס׳איז געײםעקס, לאנג זיכ האב איכ גערינט,
געלאכס. שטיל פיר, פאר העכער שטײענדיק האמ, זי

? הענס דײנע םיט עס איז װאם —
אפגעבריט. —

גע~ לאנג עפעם ניסם דר ? הויפ דעם פונ ביסט דו הינק. אט איכ אונ —
לא־אנגי געלעגנ דארמ בינ איכ שפימאל? אינ לעגנ
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צוגעגעבנ: זי האט אפגעזיפצמ,
לאנג. זײער —
אלמינקנ, אנ פידקאװקעלעב, צלויע מימ קלײד װײסנ א אנגעטאנינאינ איז זי

 בדוטט דער אפ געלעגנ זי_ינענ האר צרגעקעמסע גלאט די רײנינקנ. א נאר
 זײער אינ ערנמטע, גרו־יסע, — אויגנ די צאפ. קורצנ דיקנ א איג פארפלאכטנ

 שארפ־ מאגערע דאם באלויכטנדיק פײעדל, בלוי א געברענט האמ טיפ רױקער
 געפעלנ ניט מיר איז זי נאר געשמײכלס, אנגענעמ האט זי פאנעמ. נעזלריקע
:געדעדט אזויװי האט פיגורקע קרענקלעכע גאנצע איר געװארנ.

1אײב בעט איכ אנ, ניט מיכ רירט —
איר? אינ פאדליבנ זיכ געקענט כאװײרימ די עס האבנ װיאזוי

בארימענ־ אזוױוי אונ געדנ דערצײלט זי האט — לאנג, שוינ קרענק א־כ —
 מא־ דער מיס צעקריגט זיכ הן*ט פארקישעפמ, מיכ האט שכײנע א — זיכ. דיק
שדעקלעכף איז שפיסאל אינ צעפיקעגיש... אפ איר פארקישעפט, מיכ אונ טענ

יא... —
ארײנ. שסוב אלנ אװעק איכ בינ פרײ, ניט איר םיט געפילט זיכ האב איכ

געװעקט: מילד באבע די מיכ האס גאכט האלבער קעגנ
 זיכ הענט די װעלנ צוליב, מענטשנ באמלענ זיכ װעסט ? יא גײנ, מירנ —
אויםהײלנ... גיכער
 א װי פינצטער, דער אינ געפירט אונ האנט א פאד גענומענ מיכ האט זי

 געבלאזנ האט װיגט א פײכטע, א שװארצע, א געװענ איז נאכט די בלינדנ.
 האט זאמד קאלטער דעד געפלןםנ, גיכ װאלט טייכ א װי פונקט ארפהער, אנ

 טונקעלע די צו צוגעגאנגענ פארזיכטיק איז באבע די פים• די פאר געכאפמ
 איבערצײלעמענדיק, זיכ מאל דרי_י שטיבלעב. מעשטשאנישע די פונ פענצטעי

 װי־ בײגל, דדיי אונ םיאטאקי א פענצטער־בדעט אפנ אװעקגעלײגט זי האס
געשעפטשעט אונ הימל, אנשטעדנדיקנ דעמ אינ קוקנדיק געצײלעמט, זיכ דעד

ענ אלערהײליקסטע דו — ײ אלע מענטשנ. די אויס העלפ היפל, אינ קינ  זי
מוטעד! זינדיק, דיר פאד נענ

 אױ טױמער אונ טויגער «לצ הױז, פרנ אפגעגאנגענ זײנענ מיר װײסעד װאס
 פיגצ־ דער דורכ פאדטיפט אפגרונטלעכ הימל, באנאכטיקעד דער ארומ. געװארנ

פונ שטערנ. די אונ לעװאנע די באהאלטנ אײביק אפ אזוױוי האט טערניש,
אונדז קעגנ אפגעשטעלט זיכ האט הונט, א ארריםגעקײקלט זיכ האט ערגעצ

 זיכ האב איכ אוייגנ. זי_ינע ברענענ פינצטער דעד אינ צעריטשעמ. זיכ ארנ
באפענ. דער צו צוגעטוליעט פאכדאניש

 שעד א פאר הונט. א פאשעס ס׳איז — געזאגט, זי האס — גארנימ, ס׳איז —
 גע־ שוינ דאכ האבנ הענער די אימ, פאר שפעט שוינ צי_יט. די ניט איצט איז

!קרײט
:אימ אײצעט אונ געטאנ גלעט א אימ הוגט, דעמ צוגערופנ האט זי

! הינדעלע מיינ ניט מיר שרעק הינטעלע, דו, —
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 מיר זײנענ װײטער אונ פיס, מײנע אינ געשאנ ריב א זיכ האט הוגט דער
 די הינטער צוגעגאנגענ באבע די אױ םאל צװעלפ אינדרײענ. געגאנגענ ־שױנ

װערנ. ליכטיק אנגעהויבנ ס׳האט צדאקע״. ״שםילע איבערלאזנדיק פענצםעד,
אופגע־ זיכ ם׳האט הײזער. גרויע אױסװאקסנ גענומענ האבנ פינצמעד דער פונ

צוקער. װי װי_יסער, א קלויסטער, נאפאלנעמ פונעמ גלאקנ־טורעט דער הויבנ
 שלעכטע א װי געװ^רנ, שיטער איז צװינטער דעמ פרנ צוימ ציגלנער דער

ראגאזשע.
אינ־ !גײנ אהײמ צײט — געזאגט, באבע די האט — אלטע, די מאט שוינ — $

 האט װעגנ קינדערם זײערע פאר — ערשט פרױענ, די אופכאפג זיכ װעלנ דערפרי
אכ־ זאכ א אויכ עפעם איז פעלט, אלצ אז י אנגעגדײט עפעס גאמס־מוסער די

דעמ• װעגנ ניט גאר זיכ זארגה קײנער אונ פאלק, דאס לעבט ארעפ אליאשא, כא,

גארניט, טראכט היטל אינ ג$ט ױעגנ רײכעױ רער
ניט. אימ זיכ כאלעמט געריכט שרעקלעכנ װעגנ
פרײנט. קײנ ניט ברודער, קײנ ניט — ארעטאנ רער אימ איז װאס

— טער, װאס זאמלענ ג$לר — אײדס נ$ר װײסט ער
גענעמ. אינ קוילנ גאלד ד$ס װעט ורערנ נאר

— גאט אונ אגדערנ, דעמ פאר אײנער מענ דארפ לעפנ װלאזוי! אט —
מיר... מיט װידעד ביסט דו װ$ס צופרירנ, בינ איכ ארנ אלעטענ! פאר

 באהעפט זיכ האב איכ אז פילנדיק, אומקלאד צופדידנ, רױק אױכ בינ איב
 געלאפנ איז מיר לעבנ פארגעסנ. ניס קײנמאל עס װעל איכ װאם עפעם, צו
אויגנ. שולדיקע גוטע אוג מארד־ע פוקסעגער א מיט הונס געלער א

אונדז? מיט פארבלײבנ װעט עד —
 געבנ אימ איכ װעל אט װיל. ער אויב בלײבנ, ער זאל ? ניט פארװאם —

 עפעס באנק. א אפ צוזעצנ זיכ לאמיד קומ, צװײ, נאכ האב איכ בײגל, א
מיד... איכ ביג

 זיכ האט הונט דער באנק. א אפ טויער א בא צוגעזעצמ זיב האט מצ
 די אונ בײגל, טרוקענעמ דעמ צעבי״יםנדיק פיס, אונדזערע פאר אנידערגעלײגט

דערצײלס: האט באבע
 פונעמ קלענער אײגס מאנ, נײנ זײ זײנענ פרוי ײדישע, א אײנע װוינש ד$ —

 איכ :זי זאגט מאסיעװנא? לעבםטו, וױאזוי־זשע איר: בא פרעג איכ אגדערנ.
לעבנ? איפ זאל דענ װאס מיט מײנעמ, אפ גאם אפ ביסאכנ םיט לעב

אנ־ בינ או־נ זייט װארעמער באבעם דער צו צוגעסוליעט זיכ האב איכ
געװארנ. שלאפנ

 ברײטעד דער געדיכט, אונ גיכ פליסנ געגומענ װירער האט לעבג דאם
 װאס נײם, עפעס נעשאמע דלר געבראכס טאג יעדער האט אײנדרוקנ שמראמ

סראכשג. געצוװנגענ אונ באלײדיקט באומרױקט, אונ אנציקט האם
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גזגשטדעבט, קויכעם אלע מיט האב-אױכ איכ אז אזוי, געװארנ איז אינגיכנ
 שװײגנ־ אדער איר, מיט רײדנ מײדעלע, העקענדיקע דאם זענ צו אפטער װאס
 אמ איר מיט שװייגנ — טױער, באמ בענקל אפנ באנאנד איר מיס זיצנ דיק

 פײגעלע דאם װי פונקט רײנינקע, א זי איז געװענ פאדגעניגנ. א גערוענ אויכ
 די לעבנ םע וױאזוי דעמ, װעגנ דערצײלט שײנ זײער האט אונ שויטעלע,

 מאשיניםט א פעסער, א בא געלעפט לאנג זי האט דארמ דאנ: אפנ קאזאקנ
 קײנ אריבערגעפארנ שלאםער, א פאטער, איר איז דערנאכ אײל־זאװאד, א אינ

ניזשני.
 קײסער באמ דינט יענער צװײטער, א פעטער, א דא איז נאכ אונ —
אליע.

 גאס דער פונ באפעלקערונג גאנצע די פלעג יאנסעװ, א בײם אװנט־צײט,
 אפנ אװזןק .פלעגנ מײדלעכ אונ פאכערימ ,טױערנ׳׳, די אויםער ארויסגײנ
 די איבער צעגײנ זיכ פלעגנ מאנצבלענ די קאראהאדנ, פראװענ צװינטער

 די קינדער. קלײגע די אונ פרויענ די נאר בלײבנ פלעגנ גאס אינ טראקטירנ,
 בענק־ די אפ אדעד זאמד אפנ גלײכ סויערנ די בא אויסזעצנ זיכ פלעגג פדױענ

 די בארײדנ אונ זיכ קריגנ געפילדער, הילביקנ א אופהײבנ פלעגנ אונ לעכ
 ״שאר־ אינ *(, פלקרעס אינ לאפטא, אלנ שפילנ נעמענ זיכ פלעג קלײנװארג װעלט.

 די אונטערמונטערנדיק שפילנ, די נאכ נאכקוקנ פלעגנ מוטערס די מאזלא׳*.
 פארטויבנדיק־רוי־ זײנ ס׳פלעג שפילער. שװאכערע די אויםלאכנדיק פלינקערע,

 פונ אופמערקזאמקײמ רי אונ בײזײנ דאס אוטפארגעםלעכ־פדײלעב. אונ שיק
 א שפילנ אלע אינ ארי״ינפראגנ רעגנ, קלײנװארג, אונדז, פלעג ,גרױםע״ די

 איבזירצו־ אנדערע דאס אײנם װילג לײדנשאפטלעכנ א אופלעבונג, ג־־אזונדער
 זיינענ — איכ, אוג טשורקע קאסטראמא, — דרײ מיר שטאדק װי נאר שםײגנ.

 יענעד, אםאל דער, אמאל פארמ פלעג שפיל, דער מיט פארכאפט געװענ ניט
:מײרעלע הינקענדיקנ פארנ זיכ ט$נ באדימ א צולויפנ
 דער פונ פיקרעם פינפ אלע האב איכ װי לױדמילע, געזענ, האסט —

? ארויםגעפלעמס ״שטאט״
נןגכאנאגד. מאל עטלעכע קאפ מיטג צװױנקענ שפײכלענ, ליב םלעג זי אונ

 צר־ שפללנ אלע אע זיכ האלמנ צו געזוכט קאמפאניע אונדזעד האמ פר?ער
 שפילנ קאםטראםא אונ טשורקע אז באמערקנ, גענומענ איכ האב איצס אמענ,

 אינ אנדערנ מיטנ אײנער קאנקורידנדיק פארטיעם, באװנדערע אינ שטענדיק
 זיכ זײ האבנ אײנםאל געשלעג• אונ טרעדנ בױ — אפט קויעכ, אינ פלינקײט,
 מע אונ או־נינמישנ, געמוזט זיכ האבנ דערװאקםענע אז וױלד, אזוי צעשלאגנ

היגט• די װי װאםער, מיש פאגאנדערגעגאםנ םאנימ די האס
 געזוגסנ מיטנ ערד דער אינ געטופעט בענקל, אפנ זיצנייק הןןט, לױדמילע

 פיט אפגעשטויסנ זײ זי הן>ט איר, צו צוגעלאפנ זײנענ שלעגער די אז אונ פיםל,
:שרעק אינ אױסשריי*נדי>ן קוליע, דער

*) го р о д к и
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!אופ הערט !אװעקט —
אוים־ זיכ האבנ אויגנ די בלוי, אוש בלײכ, גערוענ איר איז פאנלמ דאס

עפללעפטישער. אנ בא װי פאדקױקלט, זיכ האבנ אונ ,נעלאשנ
 אינ פארטיע א טשורקעג פארשפילט האט קאםטר^מא אז מאל, צװײט א

 בא־ דער בא האבער מיט קאםטג א הינטער באהאלטנ זיכ ער האט פיקרעם,
 זיכ שװײגגדיק אונ עדד דער אפ אנידערגעזעצס דארמ זיכ האט קאלײ־קראמ,

 צונויפ־ שטארק האט ער :זעב צו שרעק א קיםאט געװענ איז דאס —צעװײנט
 פא־ מאגערע דאס ארויםגערוקט, זיכ האבנ באקנ־בײנער די ציינ, די געציפעט

ענ פארומערטע שװאדצע די פונ אונ געװארנ, פארשטײנערט איז נעמ  קײק־ או
 טרײססנ, גענומענ אימ האב איכ אז טרערג. גרויםע שװערע ארױס זיכ לענ
טרערג: מיט זיכ װארגגדיק אויסגעשעפטשעמ, ער ה$ט

זענ. שוינ װעט ער קאפ... איבערנ ציגל א מיט אימ כ׳װעל װארט״. —
אס1 מיט דער איבער געשפאנט האט זיכ, בא גרויס געװארנ איז טשורקע

 הענם די זײט, א אפ פאדבראכנ קארטוז דעמ כאסענע־ױנגענ, שפאנענ םע װי
 ארויס־ װוילעריש אויםגעלערנט זיכ האט ער קעשעניעם, די אינ פארששופמ

צוגעזאגט: ה$ס אונ צײני די צוױשנ פונ שפײענ
 נ$ר געפרוװט, םאל צװײ שוינ דויכערנ, אויס זיכ איכ לערג אינגיכנ —

נודעט• סע
כאװער, א פארליר איכ אז געזענ, כ׳האפ געװענ. געפעלנ נים עם איז מיר

לױדמילע. איז געדוכט, מיר זיכ האס דעמ, אינ שולדיק אונ
 צונויפגע־ פאנאנרערגעקליבנ הויפ אינ האב איכ װענ אינאװנט, אײנמאל

 צוגעגאנגענ מיר צו איז אלטװארג, אלערלײ אונ שמאטעס בײנעד, קליבענע
האנט. רעכטער דער מיט פאכנדיק אונטערהױדענדיק, זיכ לױדפילע,

 — קאפ, םיטנ פארנײגט מאל דרײ אונ געזאגט זי האט — אװנט, גוטנ —
געגאנגענ? דיר מיט איז קאסטר^מא

א. — י

טשורקע? ארנ —
 זײ שולריק, אלצ אינ ביםטו דאס כאװער. אוים אונדז מלס איז טשורקע —
זיכ. זײ שלאגנ פארליבט, דיר אינ זיכ האבנ

שפזןם: מיט זי האט געענטפערס נ$ר געװארנ, רויט אלז זי
? שולדיק איכ בינ װאם־זשע \ אזועם דיר נא —
פארליבסטו? װאם צו אונ —
 אונ בײז, געזאגט זי האס —!פארליבנ זיכ געבעטנ נלט זײ האב איכ —

 עלםעד בינ איכ !אלצ נארישקײטנ ם׳איז — :צוגעגעבנ זי האש אװעקגײענדיק,
ניט... זיכ םענ פארליבט מײדלעכ עלטערע אינ יןא־, פערצנ איז מיד זײ, פונ

 — באלײדיקנ. צו מײנ מיטנ נאכגעשריגג איר איכ האב —!װײסטו אםאכ —
 מלט זיכ דרײט ארנ אלטע, אנ גאר שוינ איז קרעמערג די שװעסטער כליםטס

װי! נאכ—בןכערים
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 אינ קרליע איר ארײנזעצנדיק טיפ מיר, צו אוםגעקערט זיכ האט לױדמילע
הױם. פונעמ זאםד

 טרערנ מים אפגיכ, צערעדט זיכ זי האס—ניט, גארניט װײסט אלײנ דו —
 א איז קרעפערנ די — צעגליט. שײנ זיכ האבנ או־יגנ ליבע אירע אונ קאל, אינ

 טאר טע קלײנע, א נאכ בינ איכ זי? װי אזא, דענ בע איכ ארנ צעלאזענע,
 איבער־ געדארפט פר?ער װאלסט אלצ... אונ קני_יפנ, ניט אונ טשעפענ ניס םיכ

!רײדנ נאכדעם אונ טײל, צװײטער ״קאמטשאדאלקא״, ראפאנ דעמ לײענענ
 אירע אינ געטאנ: באנק שויג מיר ס׳האט כליפענדיק, אװעק איז זי

 באקאנט. געװענ ניט טיד איז װאם עטעם, אנ עפעס געקלונגענ ה^ט מערטער
 פאר- זײגענ זײ :נאכ זאגנ אונ ? טײנע כאװײרימ דל זי, זײ קנײפנ װאם צו

ליבט...
לױדמילעג, פאר שולד די פארגלעטנ װעלנדיק איכ, האב טאג צװײטנ אפנ

 װי געהאט, ליב האט זי װעלכנ קאנדל־צוקער, זעקםער א פאר געקו־יפט איר
געװוםט. האב איכ

װילםט? —
געזאגט: בײז איבערגװאלד האט זי
1 דיר מיט ניט זיכ כאװער איכ אװעק, גײ —

באמעדקונג: א מיט צוקערקעם די גענומענ באלד האט זי נאר
זע, דײנע, הענט די —פארװיקלט פאפלרל א איג כאסש עם װןןלסט —

איז! זײ אפ ברוד רויפל
$פ. נים שוינ זיכ װאשג זײ נאר געװאשג, כ׳האב —
 האש הײסער, אונ טרוקענער דער אירער, מיט האנט מײנ גענוםענ האט זי

:באטדאכט
איבערגעפירט... —
צעשטאכנ... — פינגער דײנע אונ —
אםאכ... נײ איכ גאדל. דער פונ —

ארוםקוקנדיק: זיכ פארגזצלײגט, פיר זי האט ארום מיגוט עטלעכע אינ
 ״קאמ־ לײענענ אונ באהאלטנ ערגעצ זיכ לאםיד קום אײנ, זיכ הער —

? װילםט טשאדאלקא/
 ניט געװענ איז אוםעטומ באהאלםנ, צו זיכ וװ געזוכט, לאנג האבנ מיר

 פארקלי_יבנ איז גלטכסטע דאם אז באשטיםט, טיר האבנ ענדלעכ באקװעמ.
 צוזעצנ זיכ קעג מע נאר פינצטער, איז דארט :באד דער פוג פירהויז אינ זיכ

 אונ שטאל דער צװישנ וױנקל פיסטיקנ אינ ארויס גײט עס—פענצטער באט
אהינ. ארײנ זעלטנ־װענ קוקנ טענטשנ יאטקע, שכײנישער דער

 קראנקנ דעפ אויסגעצויגנ פענצטער, צוט זי_יט א מיט זי, זיצט $ט אונ
 פאר־ אונ, זיצט, פאל, אפנ אראפגעלאזט געזונסנ דעפ באנק, דער אפ פוס

 צע־ שטארק אדוים זי רעדט ביכל, צעשויבערטנ מיטנ פאנעמ דאס שטעלנדיק
איכ נאר װערטער, לאנגוױיליקע אונ אופפארשטענדלעכע מענגע א רודעדס
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 זיכ באװעגנ אריגנ ערנםטע ךי וױ יאיכ זע פאל, «פנ זיצנדיק אופגערעגמ. בינ
 פאל אנדער אג ביכל, פונעמ ױיטלעכ די איבער פי_יערלעכ בלוילעכע צװײ מיט

 אויםרײדנ־ אײליק ציטזןרט, טײדעלעס דעמ קאל דאס סרער, א זײ באפײפט
 פוגדעםט־ פארבינדונגענ. ארמפארשטענדלעכע אינ װערטער אומבאקאנטע דיק

 זיי דדײ פערזנ, איג אטנפאסנ זײ פרװו װערטער, די אופ איכ כאפ װעננ
 פאר־ צו אינגאנצנ שוינ שטערט־מיר דאם אונ אויפאגימ, אלערלײ אפ איבער
דערצײלט. בוב דאם װאם דעמ, פוג װאס עפעס שטײנ

 ער רױיל װיגט, —אימ רופ איכ הונמ, דער דרעמלט מיר בא קני די אפ
 הארבססיקער דער װי װארטשעמ, אונ געשװינד לויפמ לאנג, אונ האריק איז

קויפענ. אינ װינט
מײדעלע. דאם פרעגט—אײנ? זיכ הערסט דו —

 װערטער די פונ געדרענג דער שוױיגנדיקערהײט. ק$פ פיטנ צו װינק איכ
 אויםצושטעלנ פארלאנג םײנ װערט אופרויקער אלצ פער, אלצ פיכ צערודערט

ה א אינ אויםגעשטעלט ױינענ זײ װי אזוי, אנדערש, זײ  װארט איטלעכ וװ לי
היפל. אינ שטערנ א װי ברענט, אונ לעבט

 װײםגעװא־ די אראפלאזנדיק לױרפילע, האט פינצטער, געװארנ ס׳איז אז
:געפדעגט בוכ, םיטנ האנט רענע

.זעםטו אט ? יעםעס גוט, — . .
 לױדפילע באד־פירהויז, אינעפ געזעסנ אפט פיר זי_ינענ אװנט דעם זינט

 •,*קאפטשאדאלקא לײענענ װײטער אפגעזאגט אײגיכנ זיכ פרײר, מי_ינ צו האס,
 ד?מ אט אינ זיכ רעדט סע װאס װעגנ עגםפזןרנ, געקעגט ניט איר האב איכ

 האבנ םיר װעלכנ פונ טײל, צרוײמנ נאכג וױיל אופענדלעכנ, בוכ, אוטעגדלעכנ
 פײדעלע דאס אונ דריטער, א באװיזנ זיכ האט לײענענ, אונדזער אנגעהויבנ

פערטער. א דא נאכ ס׳איז אז געזאגט, מיר האמ
 איז נעצ די אויב טעג, נאםע די אינ געװענ אונדז איז גוט באזונדערם

באד. די געדזײצט האט םע װענ שאבעם, אופ אויםגעפאלנ גיט
 נים װעט ארױם, ניט הויפ אינ װעט קײנעד —רעגנ א גיםט אינדרויסנ

 םוירע זײער האט לױדטילע װינקל. םונקעלנ אונדזער אינ אונדז, צו ארײנקוקנ
,״פאקנ״. ניט אונרז זאל םע געהאט,
געפרעגט־ שטיל זי האט—? איבערקלערנ דעפלט װעט םע װ$ם װײסט, —

״פאקנ״. ניט אונדז זאל פע געהאט, םוירע אױכ האב אונ גערװםס, האב איכ
 אפאל איז, גיט װ$ם וועגג שפועסגדיק שאענלאנג, איגײנעמ זיצג פלעגנ פיר

 די פונ לעבנ װעגנ—ליורמילע אפאל מײסעס, באבעם דער דערצײלנ איכ פלעג
פעדװעדיצע. טײכ אפנ קאזאקנ
 פאר נאר װ$ס? איז דא—אפזיפצנ. זי פלעג—איז: דארטנ גוט װי אױ, —

לעבנ... צו צעטלערם
 זיכ איכ גײ אונטער, װאקם איכ װענ אז אפגעפאכט, זיכ בא האב איכ

םעדװעדיצע. מי_יכ דעמ טאנ קוק א אומבאדינגט דורכ
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 ;באד־פירהויז צומ אנקומענ געז־ארפט ניט פער שױנ מיר האפג אינגיכנ
 פונ פלעג אונ רױכװארגער א בא ארבעט פונענ3ג? האט מוט־׳גר לױדמילעס
 אינ געלערנט זיכ האט שװעסטערל ראם הײמ, דער פונ אװעקגײנ אינדערפרי

 טעג רעגנדיקע אינ קאכל־זאװאד. א אפ געארבעס האט ברורער דער שול,
 אינ אופראמענ קאכנ, איר העלפנ אונ מײדעלע דעמ צר קומענ איכ פלעג
לאכנ: פלעג זי אונ קיכ, אינ אונ שטוב

 בא־ שלאפנ מיר װאס נאר װײב, אונ מאנ װי דיר, מיט לעבנ מיר —
װײבער... די ניט העלפנ מענער די—אפילע בעםער נאכ לעפנ מיר זונדער.

 פלעגנ מיר ארנ זאכנ, זיסע קױפג איכ פלעג געלט, געהאט כ׳האב װענ
 װא- קאלמער מיט םאמאװאר דעמ אפקילנ פיר פלעגנ דערנאכ טײ, טרינקענ

 אימ האט פע אז אגשטויסנ, נים זיכ זאל שרײערקע די מאמע לױדמילעפ םער,
 שטריקנ זיצנ, םלעג באבע, די ארײנגײנ אונדז צו פלעג אמאל געװארעמט.

 זײרע דער אז אונ מײסעם, וװנדערלעכע דערצײלנ אונ אויסנײענ, אדער שפיצנ,
 אונ אונז־ז, צו פארקלײבנ לױרמילע זי־כ פלעג ארײנ, שמאט אינ אװעק פלעג

זארג. אנ גאר פארברענגענ פלעגנ מיר
זאגג: פלעג באבע די
 מענטש א זיכ ביםטו דרײער אײגעגעמ די_ינ פאר !וװיל מיר לעבנ אכ, —

!פרײער א
כאװערשאפט. אונדוער געשטיצט האט זי

 אנ נאר !זאכ טי_יערע א זיכ כאװערנ איז מײרל א מיט ײנגל א פאר —
צעלאזנקי״יט...

 הײםט װאס דערקלערט, אונדז װערטער פ^שעטפטע די מיט האט זי אונ
 פאד־ גוט האב איכ אונ באגײסטערס, שײנ, זי האט גערעדס ״צעלאזנקײט״.

 צע־ זיכ האפנ זײ אײדער בלומענ, די טשעפענ ניט טןגר מע אז שטאנענ,
יאגעדעס. קײנ נים רײעכ, קײנ ניט זײ פונ זײנ גיט װעט אניט בלימ,

 מיר געשםערט ניט האמ דאם נאר געצויגנ, ניט מיכ האט זײנ״ ,צעלאזנ
 שװייגנ. צו אנגענומענ ס׳איז װאם װעגנ דעמ, װעגנ רײדנ צו לױרמילענ אוג

 די צװישנ באציונגענ די װי_יל נויט, פאד זיכ, פאדששײס מיר, האננ גערעדט
 געשפארט פארמ גראפםמער דער אינ פרעכ אונ אשט צר האבנ געשלעכטער

באלײדיקט. שטארק צו אונדז האבנ אויגנ, די אינ
 געװענ איז פערציק, יאר א פונ מאנצבל שײנער א פאטער, לױדמילעס

 געדיכטע די מיס באװעגט זיגעריש האט אונ היפש־װאנצעדיק געקרױזס־ה^ריק,
 קײנ דערמאנענ ניט זיכ כ׳קאנ—שװײגנויק, מאדנע געװענ איז ער ברעמענ.

 ׳שסומער א װי געמרקעם, ער האט קינד, א גלעטנדיק איט. פונ װארט אײנ
שװײגנדיק. געשלאגנ ער ה$ם װײב דאס אפללע אונ

 פליסענע העפד, פלױ א ?*נ ער טוט יאנטעװ, א בײס אװגסנ, די אינ
 םיט טויער צרמ ארויס גײט ששירול, אנגעגלאנצטע שסארק אונ שאראװארנ

שטעלט אונ אקסל, איבערנ רימענ א אפ פארװארפנ הארמאניקע, גרריםער א
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 הײבט באלד קאואול״. ״אפ פאזיציע דער אינ סאלדאט א װי אפ, דאו־טנ זיכ
 אײנע גײענ קאטשקעלעכ װי שפאציר״: ״א מויער אונחער פארנײ זיכ

בא־ יעװסײענקענ צר אריבערקוקנדיק וױיבער, מײדלעכ, אגדערער דער נאכ
באגערנדיקע מיט אפענערהײט, אונ װלעם, די אונטער פונ האלטערגערהײט,

 אלע־ אנ קוקס אונ ליפ, אונטערשטע די ארויסגערוקט שטײט, ער אונ אױגנ,
 ניטאנגעגעמ־ עפעס אויגנ. טונקלע זײנע פינ בליק איבערקלײבנדיקנ םיטנ מענ

 דער אינ װערטער, אנ אויגנ־געשפרעכ דעמ אט אינ געװענ איז הינסישם
 — מאנצנל, דעמ פארבײ פרויענ די פונ באװעגונג פארמישפעטער לאנגזאמער,

הןס  נאר איר זאל מאנצבל דער אויב זײ, פונ אײנע יערע אז געדוכט, זיכ ס׳
 אינ אנידערװאלגערנ זיכ אונסערטעניק ױ װעט נ:אנ, וױנק א באפוילעריש

דערהארגעטע. א װי גאם, דער פונ זאמד מיסטיקנ
כ האט —  — !פארצעפ אומפארשעמטער דער צאפ, דער אויםגעשטעלט, זי

 רײנעמ ניט לאנגנ, א מיט הויכע, א אונ דינע א מוטער. לױרבילעס װארטשעכ
 אפ ענלעכ געװענ זי איז טיפום, נאכנ האר קררצ־אפנעשוירענע םיט פאנעמ,

בעזעמ. אױסמריבענעמ אנ
 אופ־ איר זיכאפצוציענ זי נאמיט אומזיםט אונ לױדמילע, זיצט איר לעבנ

עפעם• װעגנ זי אויםפרעמריק אקשאנעס מיט גאם, דער פוג מערקזאמקײט
 מוטער, די װארשטעט—!אוםגליקלעכע דו פאדזעעניש קליפע, צורר, לאז —

 אומ־ אונ העל מאדנע זי_יגענ אויגג מאנגאלישע שמאלע אירע פינטלענדיק. אדמרולק
שטענדיק. אפ אפגעשטעלט זיב אונ עפעם אינ פארטשעפעט זיכ האבנ נאװעגלעכ,

פארפאלענע א שוינ ם׳ד^כ מאמינקע, אופרעגנ, זיכ זאלסטו װאם צו —
זים זיכ האט זי װי ראגאזשניצע, די אנ נאר קוק דו — לױדמילע. זאגט — זאכ,

!אויסגעפוצט
 דרײענ אײכ װאלט איכ װענ אנגעטאנ, שענער אביפל זיכ װאלט איכ —

 מוטער די רעדט— אײנגעשלונגענ, מיכ, איד האט אופגעפרעסנ געהאט, ניט
 דער אינ אײנגעקלאמערט אויגנ די טרערנ, דורכ װי אונ אנראכמאגעסדיק

ראגאזשע־מאכער. פונעט אלםאגע ברײסער גרויסער,
, קלײנ א אפ ענלעכ איז זי ױז ױע ברוסט די ה  װי אויסגעשטעלט, איז א

 א מיט פארשניטג אונ איבזירגעדעקט איז װאס פאנעמ, רױטע דאס גאנעק. א
 שויבנ זיינע אינ װענ ש$, דער אינ בוידעמ־פענצסעול א דערמאנט סיכל, גרינ

זונ. די זיכ שפיגלט
 אפ שפילט. אונ נרוםט דער איבער הארמאניק? די פארלײגט יעװסײענקא
 פ׳איז אז ערגעצ, צלענ קלאנגענ אירע טאנ־רײענ. אסאכ דא «יז דעוהארמאױקע

 פיס די צו פאלנ קינדער, זיכ קייקלענ גאס גאנצער דער פרנ בײצושטײג, גיט
 אלע מיט אפגעשסארבנ אנציקטע, זאפד אינ פארגלײבנ אונ הארמ^ניסט פוגעמ

גלירער.
 יעװסײענקאװע די צו זאגט - קא®, דעט אפדרײענ דיר װעס פע װארט, —

אירנ. מאנ דעמ
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שװײגנדיק. בליק, קאםע א מיט אנ זי קוקט ?נר
 כאנק א אפ וױ_יס, ניט שסיינ, א װי זיצט, אלמ$נע ראגאןשע־מאכערם דעט אונ

פלאמט. אוג זי ד,ערט אקסל, אפנ קאפ דעמ פארבויגנ אונ, קראמ, כליםטם לעמ
 דער איבער אװנט־שײנ, די זיכ רויסלט צוױנטעד, הינטערנ פעלד, אינ

 א װי לי_יב, שטיקער אנגעקלײדטע פארפיק שװימענ סײכ, א איבעד וױ גאם,
 פארשיקערט. אונ מילר איז לופט װארעמע די קעדער, אום זיכ דרײענ װיכער

 באזונדערס זאםד, ^נגעװארעמסער באטאג פונ דער אטעמט שארפס עפעם מים
 םונ רײעכ דער — יצטקעס די פונ רײעכ זיסלעבער פ?טער דער פילנ זיכ לאזט
 אונ געזאלצנ שמעקש וװינענ, רויכװארגער די װר הױםג, די פונ אונ פלוט,

 רי פונ רעװענ שיקערע דאס געדײד, װײבערשע דאס מעזדרע. מיט בײסיק
 דער פונ געזאנג דער קינדער, די פונ געשרײענ קלינגענדיקע רי מאגצנלענ,

 געדיכטנ א אינ צונויפ זיכ גיסט אלצ—האדמאניקע אונטערברומלנדיקער באםאװע
 איז אלצ שאפנ. צו מיר ניט װערט װאס ערו/ די מעכטיק זיפצס דאס געהילכ,

 צו צוטרױ פונ געפיל שסארקנ גרויסג א אי_ינ פלאנצט אונ נאקעט גראפ,
 איבערנעםענדיק אומפארשעפט. כײ?ש אזוי איז װאס לעבנ, שװארצנ דעמ אט
 אנגעשטרענגט, אונ בענקשאפט מיט עס זוכט קויכעס, אײגענע די מיט ךכ

אויםצוגיםנ. זײ וװהינ
 אינ פארבלײפנדיק עסענדיק אפ הארצנ, צומ דערגײענ ראש דורכנ אונ
װערטער: שױדערלעמן אזוינע זיקארנ,
 דארפ מע - ניט יױשער קײנ אױ אײנעמ, שלאגנ זאלנ פאראמאל אלע —

רײ... א אינ אײנציקװײז,
ניט... אלײנ זיכ שאנעװענ מיר אז שאנעװענ, אונדז װעט װער —
געבױרנ?.. שפאם א אפ וױיבער די האט גאט אנדערש ניש —
 די געהילכ. דער —שטילזןר לופט, די װערט פרישער נאענט. איז נאכס די

 קינ־ רי שאסנם. אינ אנ זיכ טוענ געשװאלנ, װעדנ װאקםנ, הײזער הילצערנע
 אײנגע־ זײנענ אנדערע שלאפנ. — ארײג הויפנ די אינ צענוםענ מלג האט דער

 מױ די פונ קני די אפ אונ פיס די בא פלױסנ, די אונטער גלײכ דא שלאפנ
 װײכער• געוזארכיקעד, נאכם קעגנ װערנ קינדער דערװאקסענע מער די טלרם.

 זעט ראגאזשניצע די צעגאנגענ. װי פארשוװנדנ, אומבאמערקט איז יעסװײעגקא
 ערגעצ שפילט הארמאניקע אונטערברומענדיקזג באםאװע די ניס. אױכ מענ

 צונויפ־ באנק דער אפ זיצט לױדמילעש מוטער די צװינטער. הינטערנ נס1װי
 סרינקענ אװעק איז גאבע מײנ קאצ. א װי רוקנ, דעפ אױםגעבויגנ געדרײט,

 פרוי אדעח־יקע גרױסע א זינד־מעקלערנ, א אונ הרינ־אמ א שכײנע, א צו טײ
 אומ־ ראטעװענ ״פאר מעדא״ל גאלדענעמ א מיט אוג נאז קאטשענזןר א מיט

 האס גאם גאנצע די ברוסט. מאנצבלשעד פלאטשיקער דער אפ קומענדיקע״
 םענ, דערצײלמ איר װעגנ קישעפסאכערנ, א פאר זי האלט מוירע, איר פאד

 א אײנעט קינדעד ררײ פײעו־ פינ ארױסג;טר^גנ םרײפע א בײם האט זי אז
װײב. קראנק זײנ אונ פאלקאװניקם
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שמייכ־ גאמ אינ זיכ געזעגענענ פאמ פרײנט. גוטע איר מימ איז באבע די
וװיל. באזוגדערס פוגוערװייטנם נ$ב אגדערער דער צו אײנע זײ לענ

ע לױרפילע קאמטראמא,  האט טשורקע באנק, א אפ טױעד פארנ זיצנ איכ א
 זײ שטױסנ ארוםגעגומענ, — געראנגל, א אפ ברורער לױדמילעם אדוישגעדופג

שטױב. א מאכנ אונ זאמד אינ זיכ
ציסעדנדיק. לױרמילע, בעט —!אופ הערט —

 װעגנ ק^שטראמא דערצײלט אויגנ, שװארצע די איר אפ אנגעשטעלט קאסע
 רואם מענטש, א אײגלעכ, כיטדע מיט אלטיטשקנ גדײזנ א קאלינינ, יעגער דעש
 סלאבא־ גאנצער דער באקאנט געװענ איז אונ גאמעג שלעכטנ א געהאט האט
 פארגראבנ ניט אימ האט מע אבער געשטאיבנ, צוריק לאנג ניט אױ ער דע.
 ערד, דער אפ אױבנ סרונע די אװעקגעשסעלס נאר צוױנסער־ערד, דער אינ
 הויכע אפ שװארצע, א איז טרוגע די קװ^רימ. איבעריקע די פונ זײט א אינ

 דערופ איז אנגעמאלט — פארב וױיסער מים באמאלט איז צודעק דער פישלעכ,
בײגער. צװײ אונ שטעקנ к שפיז, א צײלעמ, א

 טדונע פונ אופ אלטער דער ששײט פינצטזנר, װערט סע גאד וױ נאכט, אלע
 ערששע די צו ביז אזוי נאכאגאנד, עפעש זוכט צװינטער, איבערנ גײט אונ

הענער.
לױרמילע. בעט — זאכני שרעקלעכע װעגנ גיט רער —
$רעמס, ברודערס איר פונ זיכ באפרײענדיק משורקע, שרײס—'אפ לאז —

 איכ ליגנם? האקשטו װאש —:קאשטראמאנ צו שפאט מיט אנ זיכ רופט אונ
 א שטײט אויבנ אונ טרונע, די פארגראבנ האט מע װי געזענ, אלײנ האב

 שיקערע די האבנ ד$ם אומ, גײט םעש א אז אונ דענקמאל... א פאר לײדיקע
אױשגעסראכט... קאװאליעש

פארגעלײגט: בײז אימ, אפ קוקנדיק ניס האט, קאשטראמא
!אזוי אױב צװינטעד, אפנ דרעמל א כאפ גײ, —
 שאקלענדיק אומעטיק האט, לױדםילע אוג שפארנ, גענומענ זי־כ האבנ זײ

געפרעגט: קאפ, מיטנ
באנאכט? אופ שטײענ מײשימ מאמעלע, —
 װאלט עכא אנ װי פונקט אפגעענמפערט, מוטער די האט — אופ, שסײענ —

אנגערוםנ, פועװײטג זיכ
באכע־ ראזער דיקער, א װאליאק, זונ, קדעשערנש דער צוגעגאנגענ ש׳איז

 קריג אוגרזער אינ אביםל אײנגעהערט זיכ האט ער צװאנציק, יאד א פונ רעצ
געזאגט: ד.אט אונ

 איכ גיב — סרונע דער אפ איבערליגנ ט$ג ביז װעט דרײענ אײכ פ־נ װער —
 — דערשרעקנ זיכ ס׳װעס װער אונ פאפיראשנ, צענדליק א אונ צוחונציקער א

? נו װעלנ. איכל װיפל אנדרײענ, אויערג די פאר איכ װעל דעפ
 האט מרטער לױדמילעם אונ געװארנ, אנשװיגנ צעטומלטע זײגענ אלע
:געזאגט
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 אפ אונמערהעצנ קיגדער עם מענ מעג װי !נאדישקײטנ פארא װאם —
זאכ... מינ אזא

פ^רגעלײגט. בײז טשורקע חאט — איכ! גײ קארב, א גיס —
 געזאגס קאסטראפא האט —מױרע? האשסו — צװאנציקער к פאר אונ —

 גײנ, ניט סי_ױוי װעט ער קערבל, א אימ גינ —:געײצעט װאליאקנ האט ארנ
אנשטעל... דעמ נאר מאכט ער

קארב! א נעמ נו, —
 געײלט ניט שװײגנדיק, איז אונ עו־ד, דער פונ אופגעשטאנענ איז סשורקע

 אריינ־ האט קאםטראמא פלויט. צומ נאענה זיכ האלסנדיק ארם, פונעמ אװעק
 אונ פי_יפ, שױלריקנ א מיט אימ ארויסבאגלײט מויל, אינ פינגער די געלײגט

צערעדט: זיכ צערודעדטע א ה$ס לױרמילע
י אזוינס דאס איז װאש־זשע גארימער... װיסטער ם׳ארא !מײנער גאט אכ, —
רעכע־ אונ — געמאכט. כויזעק װאליאק האט -1 פאכדאנימ איר, קומט װי —

קעצלעכ... גאש, דער אינ שלעגער ערשטע די נאכ זיכ נענ
 זאםעי דער אט כייזעק־רײד. זײבע הערנ צו פאדדראם א געװענ ס׳איז

 די אנרײדנ שטענדיק פלעג ער האדצנ. צומ געװענ ניט אונדז איז באכער
 מײדלעכ װעגנ רעכילעסנ מלעשע דערצײלנ זײ פלעג שטיק, אלערלײ אם כע׳װרע

 אונ פ$לגנ, אימ פלעגנ כעװרע זײ, מיש רײצנ זיכ לערנענ פלעג װײבער, אונ
 פײנט פארװאם, ניט כ׳װײס ה§ס, ?ר דערפאר. גיאצאלנ טײער אפט גאכדעמ
 געגעפנ אײנמאל אונ שטײנעד, אימ אינ געװארפנ ער האט הונט, מײנ געהאט

ברויט. אינ נאדל א אימ
 א אװעק גײט משורקע װי זענ, צו געװענ איז נאכ פארדריםלעכער נאר

פארשעממעד. א צונױפגעהױקערםער,
װאליאקנ: צו געזאגט האב איכ
איכ... גײ קארב, דעמ גיב —
 דעמ איפערגעגעבנ מיר, אפ שרעק אנטרײפנדיק אונ שפעסנדיק האט, ער

אגט: שטרענג האט פרוי די נאר יעװסײענקאװע, דער רובל געז
נים! נעמ איכ ניט, װיל איכ —

 צו אײמעשטעלט ניט אויכ זיכ האט לױדמילע אװעק. איגקאם איז אונ
 שפעטערײענ. װאליאקס פארשסארקט מער נאכ האט דאש פאפירל, דאש נעמענ

 דא דערפאר, געלט קײנ אפילע םאדערנדיק ניס גײנ, געװאלט שוינ האב איכ
 זיכ, רעדט דא װאס אומ געװארנ, געוװירע אונ, באפע, די צוגעקוםענ איז

:געזאגט רויק זי האס מיר אונ רובל, דעמ גענומענ זי ה§ט
 װערט איגדערפרי צו קאלורע, א מיט געמ אונ מאנטל דעמ ז$נ טר —

קאלט...
 ניט מיר מיט ם׳װעס או האפענונג, ארײגגעגעבנ מיר האבנ װערטער איו־ע

פײז. שומ קײנ געשענ
אדער ליגנ ליכטיק ביז מוו איכ אז באדינג, א געשטעלט האט װאליאק
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 די אז 5פארקומענ,אפיל ביט זאל םע װאס אראפגײענדיק, טרונע,גיט זיצגאפדער
 ארויס־ נעמענ װעט קאלינינ אלטער דער אונ ש^קלענ, נעמענ זיכ װעט טרונע
איכ. פארשפיל אזוי עו־ד, דער אפ אראפ שפרינג איכ וױ קײװער. פונ קריכנ

 געפנ אכסוננ דיר אפ װעל איכ — געװארנמ, װאליאק האט — זע־זשע, —
נאכם. גאנצע די

 אונ איבןרגעצײלעמט מיכ פאבע די האט צװינטער אפנ אװעקגײנ באמ
:געײצעס

 אנ נאר הײב ניט, זיכ ריר דוכטנ, נעמענ עפעס דיר זיכ ם׳װעט אז —
זיב׳י... פרײ בםולע, ״גאט־געװינערנ, :זאגנ באלו־

פאדעג־ אונ אגהײבנ גיכער שױנ געװאלט כ׳האב גיב, געגאנגענ בינ איכ
 יאטנ. אײניקע נאכ אונ קאסטראמא װאליאק, מיכ האט גאגלײט זאה, זײ דיקנ

 דער אינ פארפלאנטעוט זיכ איכ האב צוימ, ציגלנעמ איצערנ אריבערקריכנדיק
 זאמד דעד װי ־פיס די אפ אופגעשפררנגענ באלד אונ געפאלנ בינ קאלררע,

 געכאכעט. מענ ד.אט צױמ זײט יענער אפ געטאנ. אונטער װארפ א מיכ װאלט
 אױ רוקנ אפנ הויט דער איבער הארצנ, אינ געטאנ טיאכקע א ה$ט עפעס

קעלטל. ניט־אגגענעמ א דורכגעלאםנ
 פוג טרונע. שװארצער דער צו צוגעגאנגענ איכ בינ רוערנדיק, געשםרױכלט אפט

 ה$בנ זײט אנדערער דער פונ זאמד. פיס פארטראגנ געװענ זי אױ זײט אײנ
 גע־ װאלט עפעצער װי פונקט אנטצלויזט, םיםלעכ גראנע קורצמקע, אירע זיכ

 איכ זײמ. א אפ איבערגעפויגנ נ^ר זי האם אונ אונטערהײננ זי פדװוט
 זיכ האב צופוסנם, איר בא סרוגע, פונ ראנד אפנ אנירערגעזעצס זיכ האב

 גרויע מיט פארשטעלט ענג אױ צװינטער געבערגלטער דעד אומגעקוקט:
 ארומגע- האבנ קװאדימ, די אפ געלײגט זיכ האבנ שאטנס צעפאכטע צײלעמער,

 צײ־ די צוױשג פארמישט ערטערװײז, הױכענישנ. אופגערראדלסע זײערע נומענ
 די צװײגנ די מיט צונױפפינדנדיק בערעזקעם, דארע דינע סטארםשענ לעמער,

 — גרעזער םטארטשענ שאטנם זײערע פונ האפט דורכנ קװארימ. אפגעזונדערטע
 אינ זיכ הײבט שנײ־טורעמ א װי גרױל! א װײעט בארשט גרויער זײער פונ

 קלײ־ א שײנט װאלקנם אומבאװעגלעכע צװישנ קלױםטער. דער ארײנ הימל
לעװאנע. אפגעצערטע נינקע,

ט נישטיקער ״א —פאטער יאזעם אג ל ש ש״- ע פ ע יע־ װאכ־גלאק. אינ פויל נ
 פאר־ םקריפ, קלאגנדיקיא זי טוט שטריק, די צי א טוט ער װענ מאל, דעם

 קלאפ טרוקענעמ דעמ מענ דערהערט דערנאכ דאכ־בלעכ, אינעמ טשעפנזײק
אומעטיק. קורצ, קלינגט ער —גלאק, קלײנעמ פונעמ

 וועכטעדס דעמ מיר זיה דערמאנט — שלאפנ, ניט פונ היטג גאס זאל —
װעדטל. א

 שװײם, מיט זיכ איכבאגים פארװאס. ניט פװײם שטיקט, םע אונ םומנע.
 רויגכטער*בי_ידל, ביזנ דערלויפנ באװײזנ איכ װעל צי פריש. איז נאכט די כאטש

קײװער? פונעמ ארויםקריכנ קאלינינ אלטער דער אנ הײבט טאהער
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 גע־ זיכ איכ האב מאל צענדליקער באקאנט, גוט מיר איז צװיגטער דער
 ד$רס, אנ כאװיירימ. אנרעוע מיט אונ יאזנ מיט קװארימ די צװישנ שפילט

מוםער... די באהאלםנ ליגט קלױסטער, לעפ
 אופ־ זיכ דערטראגג סלאפאוע דער פונ אײבגעשלאפנ, איז אלצ ניס נ$כ

 אײונבאנ־ דעמ אינ בערגלעכ, די אפ ליד־ער. שטיקלעכ געלעכטער, פוג ברויזנ
 רימפלט קאטיזאװקע רארפ אינעמ ערגעצ אדער זאמד, נעמט מע וװ קאריער,

 שיקערער שסענדיק דער גײט צוימ אונטערנ הארמאניקע, א זיכ פאדכלינענדיק
ליד: זײנ דערקענ איכ —זינגט, ארנ מיאטשאװ קאװאל

 מאמינקע אונרזער בא זינר רי
 נייצי־סאנינקע זיינענ

_ א םרופינקע, א איז זי ר ל $ ג
האלט. זי הזוט טאטנ דעמ נ$ר

 יעדנ גאכ נאר לעבג. פונעמ זיפצנ לעצטע די הערנ צו אנגעגעמ סיאיז
 טײכ א װי זיכ, צעגיםט שטילקײט די שטילער, אלצ װערט גלאק פונעמ קלאפ

 א אינ שװימט נעשאמע די פאררעקט. אלצ, פארטרינקט לאנקע, א איבער
 אינ שװעבעלע א װי זיכ, לעשט אונ גרונט, א אנ גרענעצ, א אנ פוסםקײט

 פוםטקײט, דער אט פונ אקעאנ אינעמ שפור א אנ צעגײענריק פינצטער, דער
 איז ערד דער אפ אבער בליצנדיק, לעבנ שטערנ אומדערגרײכבארע די נאר װו

מויט. אונ איבעריק אפנעמעקט, אלצ
 אפ פיס די אונטערגעקליבנ געזעםנ, איכ בינ קאלררע דער אינ פארװיקלט

 האט םײנעמ ריר מינרסטנ דעמ בא אונ קלױםטער, צומ פאנעמ םיטנ טרונע, דער
געקנאקט. האט איר אוגטער זאםד דער געםקריפעט, טרונע די

 נאענט מאל, צװײ אונ מאל אײנ םיר המטער געסאנ קלאפ א האט עפעס
 גלייה כ׳האב גאר שרעקלעכ, געװענ איז דאם — ציגל, שטיק א געפאלנ איז

 קאמפא־ זײנ מים װאליאק צוימ הינטערג פונ שלײדערנ דאס אז פארשסאנענ,
 פאראנ זײנענ גאענט דא װאם דעמ, פונ נאר איבערשרעקנ, מיכ װילנ ניע,

גרינגער. געװארנ מיר איז מענטשנ,
 ה$פ איכ װענ אײנמאל, מוטער... דער װעגנ געטראכס זיכ האט אומגערנ

געזאגט: האפ איה אונ שלאגנ, גענומענ מיכ זי האט רױכערנ, געפרוװט
זייער... נודעט סע שלעכט, גענוג דעמ אנ מיר ם׳איז ניט, טשעפע —

האט זי אונ אויװנ, הינטערנ געזעסנ באשטראפטער א איכ פינ דערנאכ
באבענ: דער צו גערעדט

ליפ... ניט קײנעמ האט הארצ, א אנ קינד א —
 מיכ האט מוטער די װענ אזוינם. הערנ צו װײטעק א גערוענ מיר ם׳איז
 :איר פאר בושע א אונ אי־ר אפ ראכמאנעס א געװענ מיר איז געשל^גנ,

פארפרעכ. א עפעס םאר טאקע געשטראפט מיכ האט זי זעלטנ־װענ
נעמןנ, זאל מע פאלײדיקנדיקס. אסאכ דא לעבנ אינ אױ אינאלגעמײנ,
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 מיר ס׳איז אז וװיל, וױלסנ זײ —צױמ הינמערנ מענטשג די אס אשטײגער,
װ$ם? צו פער. נאכ אגשרעקנ מיכ ױילג אונ צװינטער, אפנ הײמלעכ גיט

ײ: צו אולסשרײענ געװ$לס זיכ ס׳ה$ס ז
טײװלי צרמ גײט —

 װעט טײװל דער װאס װײסט, װער געפעילעכ. געװענ איז דאס נאר
נאענט. ערגעצ אװאדע, איז, ער דערצו? זאגנ

 געגלאנצט שװאכ ה$בנ זײ גללמער, שטיקלעכ אםאכ דא איז זאמד אינ
 אײנמאל, האב איכ װי דערמאנמ, מיר האט ד^ם אונ לעװאנע־שײנ, דער קעגנ

 איז פלוצימ — אראפ, װאםער אינ געקרקט אק«, דער אפ פליט א אפ ליגנדיק
 איבערגע־ זיכ האט ליאשטשיק, א צוגעשוװמענ פאנעמ מײנ צו בױ קימאס
 באק, א מענטשנס א אפ ענלעכ געװארג דעדמיט איז ארנ זייט א אפ קערט

 האט אויג, פריגלש קײלעכויק א מיט מיר אפ געטאנ קוק א ער האט דעדנאכ
 פאלנ־ א װי זיכ, וױגנדיק טיפ, דער אינ אר^פ איז אונ אונכערגעטוקט זיכ

קליאנ. א פונ בלאס דיקער
 פאדשײ־ אופװעקנדיק אנגעשטרענגמ, מער אלצ געארבעט האט זיקארנ דער

 פאנסא־ דער קעגנ פארטײדיקנ דערמיט זיכ װאלט ער װי לעבנס־פאלנ, דענע
שרעקלעכם. געשאפנ אקשאנעסדיק האט װאס זיע,

 הארמע די מיס זאמד איבערנ קלאפגדיק שטעכלער, א זיכ קײקלס אס
צעפאטלט. אונ קלײנ אזױ פרנקט איז —שטופ־שעדל א דערמאנט ער לאפקעס:

:שפרעכנ אונטעד־אויװנ, פארנ זיצנדיק פלעג, באבע די װי זיכ, דערמא: איכ
סאראקאנעם... די אויס ראס באלעבאם, ליבער —

ליכטיקער> צוביםלעכ געװארנ איז שטאט אומזיכטיקער דער איבער װײט
 גע־ זיכ האבנ אױגנ די באקנ. די צונױפגעצױגנ האט קעלטל פארטאגעדיק א

 ק$פ דעמ פאדװיקלענדיק בײגל, א װי צונױפגעדרײט, זיכ האב איכ קלעפט.
זײנ! ם׳װעט װאם זײנ, ז$ל קאלררע: דער אינ

 אראפשלעפנרלק אונ, םיר, לעפנ שטײט זל באצע, די מיכ ה^ט אופגעװעקס
זי: רערט קאלדרע, די

שרעקלעכ? װאם, נו, קאלט? געװענ נלט ריר םיאױ אופ! שטײ —
ניט; דערצײל כעװרע די פאד קײנעמ, ניט דערצײל נאר שרעקלעב. —
 ניט ם׳װאלט װענ—פארכלרעשט. זיכ זי האט — ? שוױיגנ דענ װאם צו אונ —

איבערצונעמעני? זיכ דא אלז װאם מיט אלז שרעקלעכ, זײנ
גערעדט: פילד זי האט װעג אינ אהילמ. אװעק זײגענ מלר
 דאדפ אלצ ליכטיקע, מײנע נעשאפע אוימפרװונ, אלײנ מענ דארפ אלצ —

 ניט קײנער דלכ װעט אולסלערנענ, נלט אלײנ זלכ װעסט װיסנ... אלללנ מענ
אויסלערנענ...

 האבנ אלע גאס, דער פונ ״העלד״ דער געװענ שוינ איכ בלנ אװנט צו
געפרעגט: מיכ

שרעקלזגכ? ניט עם איז שולג־זשע נלט —
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ענמפערנ: פלעג איכ װענ אונ
שרעקלעכ: —

אױםדופנ: קעפ, די מיט שאקלענדיק מענ, פלעג
שױנ? זעסט אהא! —
:געמאלרנ איבערצײגונג מיט אונ הילכיק האס װידער, קרעמערנ, די
 װענ אופ. שטײט קאלינינ אז ליגנם, דערצײלט עם, הײסט מענ, הז$ט —

 ? דערשרעקנ צו זיכ געזזאט צייס דענ יאטל דאס װאלט אופ, שטײ א טרם ער
א װאלט ער וװהינ. װײסט װער צװינטער פונעמ פארפלויגנ אים ג

 דער אפילע פארוװנדערונג, מילרער מיט מיר אפ געקוקט האט לױרמילע
 אונסערגעשמײכלט. אלצ האס מיר, מיט צופרידנ געװענ אוים, װײזס איז, ןײרע

:געזאגט אומפרײנסלעכ ה$ט נאר טשורקע
׳. מעכאשײפע א באבע א האט ער גרינג, איז אימ —

III

 האט מארגנ־שײנ, יער אינ שטערנ קלײנינקער א װי אומבאמערקלעכ,
 גע־ מיר זײנענ איכ אונ עד פאפע, די קאליע. נרורער דער אױסגעל$שנ ױכ

 פארשײדענע מיט איבערגעבעט האלצ, אפ שטאלעכל, קלײנעמ א אינ שלאפנ
ע שמאכסעס;  דורכויס פלאכעם, פרנ װענטל « הינטער אונדז, מיט שכײנעם א

 האבנ אװנס פונ הינערשלאק, פאלעבאם דעמ געװענ איז שפארונעם, אינ
 קװאק־ אונ אופ זיכ טרײסלענ היגער זאטע די װי געהערמ, געװײנלעכ מיר

 גאלדפערעדריקער, דער געװעקט אונדז האט פארטאג אײגשלאפנדיק. טשענ,
האנ. ג^רגלדיקער

אופבאפנדיק• זיכ באפע, די װארטשעס —דיכי עם זאל צערײסנ $כ, —
האלצ־גענײ אינעמ עפאררנעם די צװישנ װי קוק, ניכי, שוינ שלאפ איכ

 זײ אינ זונ, דער פרנ שג־ראלנ די געלעגער אפנ מיר צו דודכ ױכ שלאגנ
 װער־ װי אױם, וױיזנ שסויבעלעכ די שטויב. זילבערגער מינ א אומ טאגצס

 זשײ רױטינקע אומ לויפנ םע מײז, שורשענ האלצ אינ מײסעלע. א אינ טער
פליגלענ. די אפ פינטעלעכ שװארצע מיט קעלעכ

 פלעג מיםט, הינערשנ פונעמ אױסדעמפונגענ דושנע די פונ אװעקגײענדיק
 דאכ אפנ פארקלײבנ זיכ שסאלעכל, פונעמ ארויםקריכנ מאל אגדעד אנ איכ

ע וױ נאכקוקנ, נעמענ אונ זײנעמ,  מענטשנ, אנױגיקע אופ זיכ כאפנ הויז א
שלאפ. פונ אופגעשװאלענע גרױסע,
 פונעם קאפ האריקןיר דער ארױםגערוקט פענצטער פונעמ זיכ האט אט

 קלײנע ךי מיט זונ דער אם קוקט ער שיקעו־; וױםמנ א פערמאגאװ, שיפ־מאנ
 זײדע דער קנור. א װי כריוקעס, ארנ אויגנ פארשװומענע די פונ שפעלטלעכ

 הער־ רויסינקע די צוגלעטנדיק הענט בײרע מיט הױפ, אפנ ארױסגעלאםנ איז
דעמ װאםער. קאלטער מיט אפגיםנ זיכ אדײנ באד אינ אײלט ער לעכ.
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 מיט באשפריצט געריכט נעזל, שארפ א מיט פלאפלערנ א קעכנ, הױז-װירמם
 אלטער אנ אפ —אלײנ באלעפ$ס דער קוקעװקע, א אפ ענלעכ איז קלײענ,

כייעם• אונ פויגלענ רערמאנענ דא מענטשנ «לע אונ טויב, פעט־געװארענער
מרויע־ קאפעלע א איז מיר נאר לייטעד, מילד, אזוי איז פריפארגנ דער

 װײם איכ —ניטא, איז קײנער װו פעלד, איב אװעק זיכ גלרםט סע אונ ריק,
טאג. ליכסיקג דעמ םארפאטשקענ שטענךיק, װי װעלנ, מענסשנ די אז שוינ,

גע־ רופ א באפע די מיכ האט דאכ, אפנ געלעגג פינ איכ װענ אײנמאל,
געלעגער: איר אפ קאפ םונעמ וװנק א מיט געזאגט הויכ ניט אונ טאנ

קאללע... — געשמארבנ —
 אפנ געלעגנ איז אונ קישנ ציצענעמ פונעמ אראפגעפ^רנ איז ײנגל דאם

 האלדז צומ אי״יגגעלאפנ איז העמדל דאס הייליבקער, א בלױלעכער, א פילצ,
 וװנדנ, אינ פיסלעב קדומע די אוג פויכ אופגעפל^זענעמ דעמ אפגעדעקט האט אונ
 ער װי פונקט קריזש, אונטערנ פארלײגט מאדנע געװענ זײנעג הענט די

 פארבױגנ הארעלע א זיכ האט קאפ דער אונטערהײפנ. געװאלט זיכ װאלט
זייט. א אינ

צעקעמענ־ געזאגט, פאבע די האט —אונדז, פונ אװעק גאט, דאנק א —
נעפעכ? לעבנ, זי_ינ גןהאט װערט א פאר שױנ װאלט װאם — האר, די זיכ דיק

 פאר־ האט זײרע, דער אנגעקוטענ א*ז טאנצ, א אינ װי אונטערטופענדיק,
 פאפע די אויגנ. פארמאכטע קיגרם דעמ פינגער א מיט אנגערידס זיכטיק

: גי^זאגט האט ײז ג
הענמ! אומגעװאשענע מיט ניט טשעפע —
צעשטאמלט: זיכ ה$ט ער
יענצ... גיט דאם, ניט געגעםנ... געלעפט, געפױרנ... —אט —
אפגעשטעלט. באפע די אימ האט —!אום זיכ כאפ —
: ריידנדיק הויפ, אינ ארוים איז אונ געטאנ קוק א פלינד איד אפ האט ער
זיכ... װילםט דו װי לעװײע• דער אם געלט קײנ ניט האפ איכ —
אומגליקו שטיק רר טפו, —

אהײמ. אומגעקערט גיט אװנט פיז זיכ ה$פ אונ אװעק בינ איכ
 אינ בינ איכ טאג. צװײטנ דעמ אינדערפרי קאליענ מעג האט באהאלסנ

 דער בא אפגעזעסנ מיטאג־מפילע גאנצע די בינ אונ געװענ ניט קלױסטער
 פאטער. יאזעם מיט אונ הונט מיטנ אינײנעט קײװער צעגראפענעמ מאמעס

 נאכאנאנד זיכ האט אונ קלײנגעלט פאר אויסגעגראבנ קײװעד דעמ האט עד
דערמיט: מיר פאר באדיממ

קארב,.. א קאםטעס —אניט באקאגטשאפט, מאכמעמ נאר איכ דאםהאפ —
א געגאנגענ ם׳איז װעלכער פונ גדופ, געלער דער אינ אדײנקוקנדיק

 פײכטע שװארצע, איר בא זייט דעד אינ געזענ איכ האפ רײעכ, שװערער
 ארומ זאמד הייפעלעכ די זיב האבנ פאװעגונג מינדסטער מײנ פא בועטעד.

דנא, צומ אדאפגעלאפנ זײנענ שטרעמעלעכ דינע אפגעשאטנ, קײװער דעמ
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 קעדײ גאװעגט, אומיטטנ זיכ האפ איכ זײטנ. די א& רינװעלעכ איפערל^זנדיק
פרעסער. די אט םארדעקנ זאל זאמר רער

רױכערנדיק. רױק געזאגט, פאטער יאזעס האט — ניט, קאמאנרעװע —
 דער סרונעלע. װייס א העגט די אפ םראגנ צו געבראכט האט באפע די

 די צוגענומענ האס גרו־פ, אינ ארײנגעשפרונגענ אױ נעפעש״ ״גישטיקער
 ער װי באלד, אונ ברעטער, שװארצע די לעפנ זי אנירערגעשטעלט טרוגע,

 מיט זאםר אהיג שסופנ גענומעג עד האס קײװער, פונ ארויםגעשפרונגענ איז
 ״קא־ א װי גערױכערט, זיכ האט פיפקע זײנ לאפעטע. דער מיט נ1א פים די

 ם׳זײנענ צוגעהאלפנ. שװײגנריק אימ האפנ באפע די אונ זײדע דער יילע״.
 דער אינ איגפירנ מיר נאר בעטלער, קײנ ניט גאלאכימ, קײנ ניט גערוענ יט

צײלעמער. מענגע געדיכטער
פירגעהאלמנ «ימ באפע די האט געלט, ד$ס װעכטער דעמ איבערגעגנדיק

טרונע... װאריעם באומרױקט פונדעםטורעגנ האםט —
 א פארכאפנ צו אויסגעקומענ מ־ר אױ ראם אי אנדערש? װי־זשע —
קלײגיקײט! ס׳א ערר. פרעמדע שטיקל
 א האט ערד, דער צו ביז קײװער פארנ פארנײגט זיכ האט פאפע די
 זײדע, דער — איר נאכ אונ אװעק, איז אונ געטאנ יאמעד א געטאנ, כליפע

 אויס־ דעמ ארומצלענדיק היסל, פוגעמ דאשעק אונטערנ אויגנ די באהאלמנריק
סוררוט. געריבענעמ

 גע־ פלוצימ ער האט — ערד, געאקערטער ניט אינ זוימענ געװארפנ —
בייס. א איבער ראפ א װי פארױם, אװעקלױפנדיק זאגט,

פאפענ: דער פא געטאנ פרעג א האפ איכ
ער? מײנמ װאס —
געענטפערט זי האט — געדאנקענ, זייגע זיכ ה$ט ער !אימ מיט איז גאט —

זײנענ אירע פים די שװער, געגאנגענ איז באבע די הײם, געװענ ם׳איז
 דאס וױשנדיק אפגעשטעלט, אםס זיכ האט זי זאמד, װארעסענ אינ געזונקענ

טיכל. א מיט פאנעם פארשוױצטע
געטאנ: םרעג א אונ קולעכ א אנגעטאנ זיכ האפ איכ
ענ זיכ ס׳האט װאס שװארצע, דאס ^ט — מז ר, אינ אנ ע ײוו  דער ס׳אױ ק
? סרונע מאמעס
 ני יאר קײנ נן*כ הונט... נארישער אזא —בײז, געזאגט זי האט —יא, —
 םזי — זאמר איג ס׳איז װײל דערפאר, אלצ !װאריע צעפוילט, שוינ אונ אװעק,

לענגער... געהאלסנ עם זיכ װאלט לײמ אינ װאםער, דורכ ל$זט
פרילנ? אלע —
עס... מײדט הײליקע נאר אלע. —
!װערנ פארפױלט ניט װעסס דו —
 או־נ קאפ טײנ אפ קארטוז דעמ םאריכמ ה$ט אפגעשטעלט, זיכ האט זי

געײצעס: ערנםט ה$ט
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העדםט? דו ניט, דארפ מע דעמ, װעגנ ניט טראכט —
:געקלערט האב איכ נאר

א $ט טוימ. — איז דאס עקל ם׳ארא אונ באלײדיקמג ס׳ארא —
!מיעםקײט
שלעכט. זײער געװענ מיר ס׳איז
 דעמ געשטעלט זײדע רער שוינ האט אהײמ, געקומענ זײנענ מיר װענ

טיש. צומ געגרײט אונ םאפאװאר
 שױנ װעל איכ — געזאגס. ער האט — הײם, ם׳איז םײ, טריגקענ לאמיר —
אלעמענ. םאר פארקאכנ. מײנעמ
 רער «יפער געסאנ פאטש א זי ה$מ באבענ, דער צו צוגעגאנגענ איז ער
פלײצע.
? к מוטער, װאם, —

האנס. דער מיט געסאנ מאכ א האט באפע די
רײדנ! צו דא איז װאם —

רײסט אײפערשטנ, דעמ דערצערנט האפנ מיר דאכ! עם איז דאס אט —
אפער לעבט מישפאכע א װענ שטיק... א נאכ שטיק א $פ אונדז פונ ער

האנט... א אינ פינגער װי אינײנעמ, פעסס
 אימ האב איכ װײכ. אונ פרידלעכ אזױ געי־עדט ניט לאנג שוינ האט ער

 מיר װעט רוײטעק, מײנ פאדלעשנ װעט אלטער דער אז געװארט, אונ געהערט
זייט. איר אינ ברעסער פײכטע שװארצע די אונ גרוב געלע די פארגעסג העדפג

:אפבעשטעלט שטרענג אים האט פאפע די נאד
 װעמענ אונ װערטעד, די רערסטו לעכנ גאנצ א פאטער: אופ, הער —
א פונ װערט ? ר מ נ י ר ג ײ אייזנ... עטס זשאװעד װי אלעמענ, עססו לעפנ גאנצ ז

 אנשװיגנ איז אונ איר אפ געטאנ בליק א אפגעזזוםס, האט זײדע דעד
געװארנ.

עי, באמ אינאװנט,  לױרמילענ פאר דערצײלט צאר טיט איכ האפ טוי
 אפ גןימאכט נימ האט דאם נאר ־געזענ אינדערפרי האפ איכ װאם דעם, װעגנ

אײנדרוק. קענטיקנ קײנ איר
 מיט סאטע דער שטארבנ מיר בא װענ בעסער. איז זײנ יאסעמ א —

 אינ — אלײנ אונ ברוד־ער, אפנ שװעםטער די איבער איכ לאז מאמענ, דער
איכ מויג האפנ כאסעגע אפ נאכ? דענ וװהינ לעפנ. גאנצנ אפנ מאנאסטיר

אג־ אריכ קינדער נ§כ קאנסםו דערצו ארפעטנ, ניט קאנ הינקענדיקע א —גיט
הינקענדיקע... הז$בנ

 אונ גאם, אונדזער פונ װײבער אלע װי פאדשטאנד, מיט גערעדט האט זי
 צר אינטערעם דעפ פאדלארנ איכ האב אנ אװנט דעמ פונ אז אױס, װײזש

 בא־ זעלטענער אלצ האפ איכ אז אזוי, אװעק אויכ איז לעפנ דאם אונ איר.
פייגע. כאװערסע די געגנמ

ױע דער האט טוימ ברודערס נ^כג טאג עטלעכע געזאגט: מיר צו זי
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т אופױעקנ, דיה איכ װעל שאריענ מיטנ פר?ער, הײגט זיכ לײג — а 
האלצ. נאה װאלר איג גייענ

געפאלדג. נאפע די האט — ^נקלייגנ, גראזנ װעל איכ אונ —
 א בלאטע, א אפ געשטאנענ איז בערעזעם, אונ סאנענ פונ װאלד, דעד
 האט האלצברוכ, מיס אונ דארבוים פיס רײכ םלאבאדע. דער פונ דר? װערסט

 ער איז צװײמער דער אפ אקא, דער צו ביז זײט אײנ אפ צעלײגט זיכ ער
ר, אונ מאםקװע אפ שאםײ־װענ צומ ביז געגאנגענ ע ט ױי  איפער װעג. נאכנ ו

 די דערהויבנ הויכ זיכ געצעלס שיוארצער א װי ה$ט בארשט וױיכעד זײנ
גרױוא״. ״םאװעלאװא געריכטעניש סאםנאװע

 איז אונ שװואלאװ גראפ צומ גזיהערט האס פארמעגנ גאנצעד דער אט
 װי געקוקט, דערופ האבנ אי_ינװוינער קונאוױגער די געװארנ. פאװאכט שװאב

 אונ רארבױמ דעמ געהאקט האלצברוכ, דעפ צונויפגעגומעג הז*בנ אײגנם, אם
 לעפעדיקנ א אויכ אנרירנ אױםקומענ פלעג טאםער געמארט, ניט װעזנ קײנ

 װאלד אינ זיכ פלעגנ וױנסער, אפ האלצ פארגרײט מע װענ הארבסט־צײט, בויפ.
גארטל. הינטערנ שטריק םיט אוג העק פימ מענטשנ צענדליקער ארױסלאזנ

 סוייקנ גרינ־זילבערנעפ איבערנ פארטאגלעכ דרײענ םיר אויכ גײענ §ט
 פונ זײטנ ברױנ־געלע די איבער אקא, דער הינטער אונדז, פונ לינקס פעלד.

 די פונ הויפנם די אינ ניזשנײנאװגאיאר, װײםנ איבערנ מןרג, דיאטלאװער די
פאמע־ אופ שטײט קלויסטערס, די פונ שפיצנ גאלרענע די אינ םעדער, גרינע

דער פונ שלעפעריק װײעט װינט שכילער א זונ. פוילבלעכע רוםישע די לעכ
מיס באלאדענע ראנונקלזגכ, ג^לדענע די זיכ ס׳װיגנ אקא. מומנער שטילער

 פארשײדנפאר־ ערד, דער צו פארנײגט שטומ זיכ ה^בנ גלעקלעכ לילאװע טוי,
 ס׳צע־ גראז־פלאצ, װײניק־פרוכטפארנ אפנ טרוקג סטארסשענ אימארטעלג ביקע
די שטערנ העל־רויטע אירע עפנט נעגעלע... דאם — נאכט־שײנהײט״ .

 געפליגלטע אנטקעגנ. אונדז װאלר דער זיכ באװעגט כײעל, סוגקל א װי
זומפ־רײ־ זױערער א מײדלעכ. װי בערעועם, פױגלענ, גרויםע װי מאנענ,

 ארויסגערוקטער אנ םיט הונט דער גײם םיר לעבנ פעלד. אינערנ פליסט עכ
פוקסע־ םיטנ צעטומלט שאקלט אונ אנ שמעקט אפ, זיכ שטעלס צונג, ראזער

קאפ. געפ
 א אנ קארטוז אלטנ אג אינ אונ קאצאװײקע באבעס דער אינ זײרע, דער

פיש דינע די םימ שפאנט עפעם, צו שמײכלט אויגנ, די זשמורעט דאשעק,
קאפ־ בלויער א אינ באפע, די גאנװענענ. זיכ װאלט ער וױ פונקט פארזיכטיק,

 איבעד זיכ קלט1קי קאפ, אפנ סיכל וױיסנ א אינ קלײד, שוראדצנ א אינ טע,
נאכצוהאלטנ. איר שװער ם׳איז אז בעריעש, ערד דער

 זײדע• דער װערט אופגעלעבטעד אלצ װאלד, דער ס׳װערט נעענסער װאם
 אנ־ פונ עד רערט אונטערקאכיקענריק, נ$ז, דער פיט לוםט די ארײנצ?ענדיק

 אונ פדײלעכער אלצ פארשיקעדמ, װי דערנאכ, אומדײסלעכ, אפגעריסנ, היינ
:שענער ״
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 גע־ ניט זײ ה$ט קײנער גערהגער. גאטס ןײנענ ד^ס — װעלדער די —
 ױגנט, דער אינ מויל... זײנ פונ §טעמ הײליקער דער װינט, גאטם בלוין זײט,
 געגאנגענ״, בורלאק א פאר פינ איכ אז זשיגולנ, די אינ מאכנ, זיכ פל?ג

 װאם איבערלעבנ, אונ זענ צו אױםקופענ ניט שויג דיר ס׳װעט לעקסײ, עכ,
נ אקא דעד אפ װעלרער !איפערגעלעפש ה?$ב איכ ו פ  פוראמ, ביז קאםימאװ -

 גוענעצ א אנ !יא אוראל, פיזנ - װאלד א װאלגע זײט יעגער אפ אדער
װונדערלעכ...

 פאר־ ער, אונ אונטער, פיר װינקט אונ קאסע אים אפ קוקט באפע די
 פארזײ־ װערסער, טרוקעניגקע רריבנ?, שיט גאנג, אינ אפס זיכ טשעפענדיק

זיקארנ: פל_ינ זײ פיט ענויק
 מאקאריענ צר פוטער פיט לײווע א םאראטאװ פונ געפירס האבנ פיר —

ד, אפנ איי  אונ פורעכ, פונ קירילא פריקאשטשיק אונדז איפער איז געװענ י
 פונקט זײנעג מיר .װי. צי אסאפ, קאסיפאװער, א טאסער א — װאםער־אפגיםער

 גלײכ װינט, אײנערששער אנ געטאנ געמ א האט זשיגול, פיזנ דערגאנגענ
 פונ ניט ארנ — שטײ געבליבנ, קױכעם אנ זײנענ פיר ארײנ. אויגנ די אינ

 טי_י, איז ערד דער אפ אונ קאכנ. קאשע ברעג אפנ אראפ פיר זי_ינענ ארט.
 סשערעדעס־ גײענ איר איבער כװאליעס די אונ יאט, א װי ליגט, װאלגע די

 רי בערג, די קאכפי. צומ שוױםענ םויזנטער, די אינ שװאנענ, די װי װײז,
 פאשענ היפל אינ אונ ארופ, הימל אינ פל?ענ פרילינגריקע, גריגע, זשיגולנ,

 זיכ רוענ םיר גאלד. איר ערד דער צו שפעלצס זונ די װאלקנם, װײםע זיכ
 אג־ צומ אײנער געװארנ גוט אזוי זי_ינענ טיר קוקנדיק, זיכ קװיקנ מיר אפ,

 םע אונ װארעפ איז ברעג אפנ אונ קאלנז, װינטיק, איז טי_יכ אפנ דערנ;
 געװענ, פאנצפל שסרענגער א —אונדוער?ר קירילא האט $װגט צו שפעקט.

 אונ אראפגענופענ, היטל דאס פים, די אפ לט1געשט? זיכ — יארנ די אינ שוינ
 די־ קײנ ניט עלגלטער, קײנ ניט מער אײכ בינ איכ כעװרע, ״נו, זאגט: ער

 מיר זײנענ װעלרער!״ די אינ אװעק װעל איכ אונ אלײנ, אייכ גײט נער,
װי אופגערודערס אלע - רנ א װ ע  אנ פלײפנ ניט דאכ קענענ םיר װאס? אונ ג

 ניט! פענסשנ קײנ גײענ קאפ א אנ —פאלעפאם פארנ פאראנטװארסלעכנ א
 אראפ־ זיכ םענ קענ װעג גלײכנ םונעפ אויכ נאר װאלגע, די טאקע ם׳איז

 מיר ? עפעס דענ שאנעװעש כײע, װילרע א װי דאב, איז פאלק דאם שלאגנ.
ס: ער אונ דערשראקנ. געו־וענ זי_ינענ ײנ  — לעבנ ניס אזוי פ?ר װיל ״איכ ז

 אונדז פונ אנדערע װעלדעדי״ די אינ אװעק כ׳װעל אײערער, פאטסעכ א װי
מ; שלאגנ, אימ ט^נ נעם א זיכ געהאש זינענ אינ שוינ הן$בנ נ  אנדערע, פי

 דארפ מע ״שטײש, שרײענ: אפגעװויגנ, צאר זײנ פער האבנ װאס װידער,
ױנ: שרײט טאטער דער װאסער־אפגיסער דערי אונ נישי.״  אױכ גײ ״איכ ש

 פאלעפאש פונ קופט ט^סער, דעפ אימ, גאר. ביז פיטער צארע, א אװעק!״
 ררינינ דעפ פונ שױנ ער ה$ס װעג האלפ אונ פו־??ר, פונ שװיםענ צװײ פאר

ביז געשריגנ געשריגנ, האפנ טיר !צײם יענע װעדליק געלט גרויס - געסאכט
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 זײנענ געבליבנ אװעק, ױפנ אוגדז פונ זײנענ באגאכט אונ גאכט, דער אינ טיפ
װאלד! א דיר האסטו אט פערצנ. צי זעכצנ —ניט, כ׳געדענק מיר,

? גאזלאנימ װערנ אװעק זײגענ זײ —
 מענ האט צײט יענער אינ — (,1 נעזירימ עפשער אונ גאזלאנימ, עפשער —

זאכנ. דידאזיקע אינ פאנאנדערגעקליבנ גיט שטארק זיכ
זיכ. צײלעמט באבע די
 װערט מענסשנ, די װעגנ זיכ פארטראכסט דו אז !מוסער גאטט הײליקע —

זײ. אפ ראכמאנעס אזא די־ר
 דועכ דער וװהינ ציט, סע _ פארשטאנד־ אײנ גענעבנ איז אלעמענ —

שטופט...
 בלאטע־בערגלעכ צװישנ שטעג נאםנ א מיט װאלד איג ארײג גײענ מיר

 אפ —אזױ גוט ם׳איז אז מיר, זיכ טראכט סע טאנענ־בײכלעכ. מאגערע אונ
 אװעקגע־ איז פורעכ פוג קירילא דעד אס װי ח־אלד, אינ אװעקגײנ שטענזײק

 שיקרעם, קײנ געשלעגנ, קײנ פלױדערזעק, קײנ ניטא איז װאלד אינ גאנגענ.
 דער װעגנ זשעדנעקײט, עקלדיקער זײדנם דעמ װעננ פארגעסנ קענםטו דאדטג

 הארצ דאס דריקט אונ באלײריקט װאס אלצ, װעגנ קײװער, זאמדיקנ מאםעס
אומעט. שװערג מיט

באבע: די זאגט ?ךט טרוקענעמ א אפ
!זעצנ זיכ לאמיר צונײםנ, דאדפ טע —

 אונ זאלצ אוגערקעס, ציבעלע, גרינע ברויט, קארענעמ זי האש קוישל אינ
 אונ שעמעװדיק אלעמעג דעמ אפ קוקט זײדע דער שמאטקזןלעכ. אינ קעו

:אויגנ די מיט פינטלט
ערלעכע... מאמ? עכ, מישגענומענ, ניט עסנ קײנ גאר האב איכ «ונ —
אלעמענ... פאר קלעקנ ס׳װעט —

 לרפט די זעגל־באםנע. א פונ שטאמ קופןןרנעמ צומ צוגעשפארט זיצנ מיר
 סע װינט, שטילער א װײעט פעלר פונ סמאלע־רײעכ, מיט אנגעזעטיקט איז

 גראזנ באבע די רײסט האנט טונקלער א מיט שאכפל־שטרױ, דער זיכ שאקלט
 בולך דער פונ זװעראבױ, פונעמ הײל־איענשאפטנ די װעגנ מיד דערצײלט אונ

 פונעמ פאפארט, דעמ פונ קואפט געהײמער דער װעגנ װעגבלאט, דעמ װיצע,
לאוװנ. גראדפ שטױביקנ דעמ אױואנ־סײ, קלעפיקנ
 אנגעהאקטע ןאם צונױפטדאגנ דארפ איכ האלצפרוכ, אנ האקט זײרע דעד

 געדיכטעניש דער אינ אװעק אומבאמערקלעכ גײ איכ נאר גארט אײנ אינ
 מעכ־ די צװישנ זי שװימט שטילינקערהײט — באבענ, דער נאכ פוסטריט אוײינ
 ערד, דער צו אפט זיכ זי בײגט זיכ, אונטערםוקנדיק װי אונ, שטאמענ טיקע
זיכ: מים אלײנ ועדט אונ גײט נאדלענ. םיט באשאטנ איז װאס

 גאטענױ, קאדגלעכ, !שװאטענ װײניק זײנ װעט — אדוים פרי צו תידעד —
נאשערײ! א אױכ שװאמ א איז ^ועמאנ פארנ $רעטעלײט. די װעגנ זיכ זארגססו

װעלס. דער ®רנ *!פגעשײרכזן — נעזיריט (1
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 װיל איכ :באםערקנ ניט מיכ ז$ל זי פארזיכטיק, שװײגנדיק, נאכ איר גײ איכ
פרעשלעכ... די מיט גראזנ, די מיט גאט, מיט געשפרעכ איר שטערנ ניט

מיה. זעט זי נאר
א? זײדנ, פונעמ אנטלאפנ —

ד, שװארצער דער צו זיכ פארנײגנדיק אונ  אנגעקלײדט רײכ איז װאם עי
ר ע ד נ י עגנ רעדט גראזנ, פונ דעקע געוזעפסער א װ װי זי  אײג־ גאטהאש דעמ,

 האט אונ װאסער מיט ערד די פארגאםנ מענמשנ די אפ קאם זײנ אינ מאל
לעבעדיקע. אלדאם פארטרונקענ

 צונויפ־ פארפר?ער שױנ האט זי_יגע מוטער אלבארעמהארציקססע די אונ —
 דערנאכ אונ באוזאלטנ, זײ ה$מ אונ ארײנ קױשל א אינ זױמענ אלע געקליבנ

ד די אפ טדיקנ :זרב די זי בעט  א דיר מענטשנ די װעלנ עק, צו עק פונ עי
 האט מרטער הײליקע די אונ אױמג?טריקנט, ערד די האט זונ די י זינגענ לויב

 עדד די װערט וױדער :זעט ארנ גאט קוקט פארוײט. קערנער באהאלטענע די מיט זי
 !..מענטשנ מיט אי בעתײמעס, מיט אי גראזנ, מיט אי — לעבנ מיט באװאקםנ

 זיכ זי האט דא װילנ? מײנ קעגנ אזױנם אפגעטאנ ער, זאגט עס, האט װער
 גע־ באנק אויכ שוינ ה$ס אלײנ אײבערשטנ דעמ אונ געװענ, מױדע אימ פאר
!געטאנ גוט האםטו דאם :איר צו ער זאגט װיםט, איז ערד די װאס טאנ,

 זאג ערנטט זײער אונ פארכידעשט, בע איכ נאר מיר, געסעלט מײםע די
איכ:

 געױארנ געבױרנ דאכ איז מוסער גאטם ױינ? געקאנט עס האט וױאזױ —
מאבל. נאכנ שפעטער צײט א

פאוגײדעשט. באבע די איז איצט
געזאגט? דיר עם האט װעד —

...געשריבנ עס שמײס ביכלעכ די אינ שול. דער איג —
מיר: אײצעט זי זי. באו־מקט דאס

ביכלעכ די ליגנם, דערצײלנ זײ ביכלעכ. די פארגעס אװעק, עם װארפ —
!דײנע

פדײלעכ: עטיל, זיכ לאכט אונ
מאמענ קײנ נאר געװעג, איז גאט כאכאמימ! אויסגעקלערט, האבנ —

געװארנ? געבױרנ ער איז װעמענ־זשע פונ !זאכ אזא געהאמ, ניט ער האט
ניט. װײם איכ —
1ניט״ װײם »איכ ביז דערלערנט זיכ שײנ! איז דאס אט —
 פונ געװארנ געפוירנ איז מוטער גאטס אז געז^נט, האט גאלעכ דער —

אנענ. אונ יאאקימענ
 מיר קוקמ אונ מיר קעגנ $פ זיכ שטעלט — אינקאס שוינ װערט באבע די

ארײנ: אויגנ די אינ שטרענג
סראכטנ, אזױ מיר װעםש דו אויב יאאקימאװנע? מאריא עם, הײםט —

!געדענקענ צו האפנ װעסט דו אז ארײנצײלג, דיר איכ װעל
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:מיר זי דערקלערט ארומ א־מינוט אינ נאר
 איז איר פונ י אלע פאר טר?ער שטענדיק, געווענ אין גאט־געוױגערנ די — ,

דערנ$כ... אונ ג$ס, געװןןרנ געגוירנ
? װי־זשע — כריסטוס אונ —
אױגנ. פארמאכטע מיט צעמישט, שװײגט באבע די
7*5י יא, יא, כריסטום... —

 פונ סוירעס די אינ פארפלאנטערט זי האב געזיגס, ה$ב איכ או זע, איכ
אנגעגעמ. ניט מיר איז דאס אונ געטלעכקײט, דער

 דורכ־ איז װאס טונקל, בלוילעכנ אינ װאלד, אינ טיפער אלצ פארגײענ מיר
 הײפלעכקײס אונ װארעמקי_יט דער אינ זונ־שטראלנ. גאלדענע מיט געשניטנ

 אונ םרוימערישער א ױױש. באזוגדערער מינ א שטיל אשעמט װאלר פונעמ
 ס׳לאכם בלױערלעכ, ס׳קלינגענ םקריפזננ, קרײצשנ^בלענ טרױם. צו אנרעגגדיקער

 אײפערזיכטיקע די אנשװיגנ נלט ם׳װערט פי״יפס, אלװעלע אנ קוקעװקע, א
 םמאראג־ שטשער. —פויגל מאדנער דער זלנגט סארטראכט פינקל, פונעמ ליד

 דער ליגט װארצלענ די צװישנ פלס. די אונטער שפרינגענ םרעשלעכ דענע
 א קנאקט סע זײ. אפ טשאטעװעס אונ קעפל, גז»לדנ זײנ אופגעהויבנ נאטער,

 עק. פוכיקער אלר דררכ שװינדלם סאטנעם די פונ לאפעם די צװישנ װעװערקע,
װײטער. אלצ גײנ מעד, אלצ זענ זיכ גלוסש סע פלל, גװאלריק זעםט

 פונ פיגורנ לופטיקע דורכזיכסלקע, זיכ וױיזנ םאםנע־שטאםענ די צװישנ
 איר דורכ געויכטענלש. גרינער דער אינ פארשװיגדנ אונ — םענטשנ ריזיקע
 ליגט פים די אוגטער הלטל. באשלאגענער זילבער מלם בלייער, דער זיכ לױכט

 סרוקעגע פיט אונ ברוסנלצעס מיט אױםגענליט מאכ, פונעפ טעפיכ רײכער דער
 בלוט, סראפנס װי גר$ז, אינ פלנקלט קאססיאניקע זשוראװינעם, פונ פעדעמ

רײעכ. שםארקנ זײער מיס רײצנ שװ$מענ
 די טוט — עו־ד, דער פונ ש?נ קל§רע גאט־געװינערנ, אלערהײליקסטע —
טפללע. זיפצנדיק באגע
אלצ־ מיט לניבלעכ־אײגענע א אונ באלעב$םטע א װי װאלד אלנ איז זי

 דאנקט. אונ אלצ לויבט אלצ, זעט ^עריכע, א װי ארומ גײט —ארומ דינג
 איר װאס מ$כ, דער װענ װאלד,.אונ איבערג װארעמקי_יט א גײט אלר פונ
 באזונ־ מיד איז אופ, שטײט אונ אויס זיכ גלײכט צוגעקנײטשט, האט פוס

זענ. צו ואס אנגענעמ דערם
 דל רײכע, די ראבעװענ גאזלענ, א זײנ צו גוט ם׳איז :קלערסם אונ גײסט

זאס, זײג אלע זאלנ — ארעמעלײט די אנגעראבעװעטע דאס אפגעבנ גײציקע,
בײזע דל װי אנדערע, די אפ אײנע בילנ ניט זי_ינ, מעקאנע ניט פרײלעכ,

איר ביז גאט, באבעם דער צו ביז דערגײנ געװענ אויכ װאלט גוט הינט.
 די שלעכט װי דעמ, װעגנ עמעם גאנצנ דעמ זײ זאגנ אונ גאס־געװינערנ

 אגדערנ דעם אײגער באגראבנ זײ באלײריקנדיק גוט, ניס וױ לעבנ, מענטשנ
אפ באלײדיקנדלקס דא איגאלגעמײנ ס׳איז װיפל אונ זאמד. פאםקודנעמ אלנ
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 גאט־ די אויפ פאגײנו וװיל געקענט דעמ אנ זיכ װאלט מע װאס ערר, דער
 זאל איכ אז סײכל, אזא געבנ מיר זי ז$ל טא פארגלײבנ, מיר װעט יבערב גער.

 מענטשנ די נ$ר ז$לנ ששײגער. בעסערנ א אפ אנדערש, אײנ^ררענענ אלצ קענענ
 לעפנ צו װיאזוי אויםגעזוכט, שוינ איכ װאלש — צוטרוי ה$פנ אונ פאלגנ מיכ

 געװענ איז כריסטוס — קלײנינקער א בינ איכ װאס גארגיס, איז דאם !בעסער
 שוינ זיכ האפנ כאכאמיפ גרויםע אונ מיר, פונ עלטער יאר אײנ מיס םאכאקל

צוגעהערט... װארס זײנ צו צײט יענעד אינ
 ארײנגעפאלנ טראכטענישנ, פונ פארבלענדעסער א אזוי איכ, בינ אײנם^ל

 צעדראפעם אונ זײט ששיק א צוױיגל א מיט זיכ צעריםנ גרופ, טיפער א אינ
 װ$ם בלאטע, קאלסער א אינ דעק, אפנ געזעסנ איכ בינ נאקנ. אפנ הויט די

 אז געפילט, כארפע גרויסער מײנ צו האפ אונ םםאלע, װי קלעפיק, געװענ איז
 האב ג?גשרײענ מיס פאפע די שרעקנ אונ ארויסקריננ, ניט איכ װעל אלײנ

געט$נ. רופ א זי איכ האפ פונדעםטװעגנ געשעמט. זיכ איכ
 גע־ זי האס זיכ, צײלעםענדיק אונ, ארויסגעשלעפט גיכ מיכ האס זי

רעדט:
 נאר פוסט, אױ פערלאגע די װאם גוט, נו, !גאט גרויסער דיר, לױב א —

? פאלעבאס דעמ דארטנ טרעפסט דו װענ געװענ, װאלט װי
 אװעקגע־ מיכ זי האט דןנרנאכ געלעכטעד, דורכ צעװײגט זיכ האם זי אונ

 איר מיט וװנדנ די ארוםגעפונדנ אויסגעװאשנ, םיכ האט טײכל, צומ פירט
 האם אונ װײטעק, דעמ שטילג װאס אזוינע, בלעסער עפעם צוגעלײגט העמר,

ט האפ אהײמ — אייזנבאנ־בײרל, אנ אינ אפגעפירט מיכ כני  דערגײנ, געקענט אי
געװארנ. אפגעשװאכט זײער בינ איכ װײל

באבענ: דער פא געפעטנ זיכ טאג אלע קימאט שױנ איצט האפ איכ
ארײנ! װאלד אינ גײנ לאםיר —
 רורכ־ מיר האבנ אזוי אונ פארשלאג, מי_ינ אנעמענ כײשעק מיט פלעג זי

 גראזנ, צונויפקלי_יבנדיק הארפסט, אינ שפעס ביז זוםער גאנצנ דעמ געלעבט
 פארקויפנ, פאפע די פלעג צונױפגעקליבענע דאס גים. ארנ שװאמענ יאגעדעם,

מ אזוי אונ א דעדנערט. זיכ פיר ה
 קײנ הן*פנ טיר כז$טש געסקריפעט, זײדע דער ה$ט —!דארמאיעמ —
ברויט. זײנ פונ גענוטענ נים פרעקל

 אונ דו גײסטלקער פונ געפיל א ארויסרופנ טיר בא פלעג װאלד דער
 פלעג פארדראםנ, מײנע אלע פארשװינרג פלעגנ געשיל דעט אינ הײמלעכקײט,

 אין צי_יט זעלפער דער אינ אונ אוטאנגענעםלעכקי_יט, יערע װערנ ^פגעפעקס
 אויג דאם אונ געהער דער כושימ: די פונ װאכיקײם פאזונדעדע א געװאקסנ

 —אי״מדרוקנ אױפנעטענ דאס זיקזןרנ-שטארקער, דער שארפער, געװארנ זײנענ
טיפער.
 געוװינס בינ איכ באפע, די געכידעשט מיכ ה$ט מזןד אונ מער אלצ אונ
בעסטג דעט םענטשנ, אל?ן צװישנ װעזנ העכסטנ פאדנ זי רעמונענ צו געװענ
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 מיר אי־נ פארפעסטיקט ^אופהער אנ האט זי אונ ערר־, דער אפ קליגטטנ אונ
 וױלסע זןנגעקליבנ ה$ננ מיר אװנט־צו, אײנמאל אינערצײגונג. דידאױקע
 באבע די זיכ הןןס װאלר, עלן אפגעשטעלט זיכ אזזײפ װעג אפג אונ שװןמענ

 איכ װעל עפשןד — בײמער די צװישנ ארײנ בינ איכ אונ אפרוענ, צוגעזעצט
שװאמ. א נ$כ געשינענ

 רויק זי שנײרם שטעג, אפנ ױצנדיק :זע אונ קאל איר איכ הער פלוצימ
 אנ פיט שטײט איר פונ נ^ענם אונ שװאםענ, די פונ שטעקעלעכ די ארופ

זײטנ. אײנגעצױגענע מים הונס גרויער א צונג ארױסגעהאנגענער
ט גײ זיכ, גײ — ג א ז - ו ק ע װ געזונטערהײס! אפ זיכ טראג —באפע. די א

הונם. םײנ $פגעסאמם װאליאק האם פרללגר צי_יס שסיקל א םיס
 ארויםגע־ כ׳בינ נײעפ. א דעפ־א, $ט צונאדענ געגלרסט זײער מיר זיכ ס׳האט
 באװעגנריק ניט אױסגעבויגנ, מאדנע זיכ הז$ט הונט דער שטעג, אפנ לאפנ
 הונ־ די פונ בליק גרינעט דעמ פיט פיר אם געטאנ קוק א האט האלדז, םיטנ

 אמטערגעקליבענעמ אנ מיט װאלד צופ געט^ב שפרונג א אונ אויגנ געדיקע
 פי_יפ א האב איב אז אונ הינטישנ, קײנ ניט געהאט ער האם אנבליק אנ עק.

ארײנ. קושטשעס די אינ געסאנ װארפ א וױלד דכ ער הן*ט עט$נ,
 אינ־ האב איכ אונ — שפײכל״ א מיט געפרעגט באב׳ן די ה$ס — ? געזענ —
 — קוק א טו איכ ערשמ, הונס, א ס׳איז — געפײנט געהאס, טאעס א אנהײפ

װי דער אויכ אונ רײסצײנער, װעלפישע האט סע  כ׳ה$ב !װאלפ א בא האלדז-
 נ^כ ..1 אפ זיכ טר$ג טא װאלם, א ביסטו איב, זאג נו, :דערשראקנ אזש זיכ

אזעסדיק... אװי גיט װעלפ רי זײנענ זומזןרצי״יט װאס גוט,
 פינדסטנ דעם אנ שטענדיק װאלד, אינ ג׳ןבלאנדזשעט ניט קיעפאל האט זי
 געוװסטי זי האט גראזנ די פונ רײעכ נאכנ אהײט. װעג דעפ באשטיטט פעלער

 אנדערנ אינעמ װאםערע ארט, דעמ איג זײנ דארפנ סע שוואפענ פארא װאס
:עקןאמענירט אפט פיכ האט אונ

 אוג' װעםטו װי אונ ריזשיק? דער ליב האס בױפ א פאר װאם אונ —
 ה$ט שװאמ א פאר װ§ס אונ ? גיפטיקנ א פונ פעפער־שװאט גוטנ א טערשײדנ

פאפארט? דעט ליב
 םיר זי פלעג גדיפ א פונ קארע רער אפ דראפנ אופבאפערקלעכע לױט
 פלעג איכ װעװערקע, דער פונ אויסהױלונגענ די זיכ געפינענ סע װר אנװײזנ,

 ארױםגעםעגדיק נעסט, כללעלעס דעפ אױםלײדיקנ אונ בויפ אפנ ארופקריכג
 אנדערע איג וױנטער. אפנ פארגרײט זיכ האט סע װאם נים, די דארט פונ

צענ. פונט א מאכג זיכ פלעג נעסטנ
 א עפעם האט ארבעט, רער מיט פארנומענ זיכ האפ איכ בײס אײנפאל,

 צװאנציק אוג זיבנ קערפער זײט רעכטער דער אינ אריעגעהאקט םיר יעגער
 5אוג נ$דל, א פיט אויםגעקאלופעט באבע די ה$ט עלפ בעקאםנ־שרויט. שטיק

 אלײנ פאטעלעכ יאדנ, אסאכ לײב מללנ אינ געזעםנ זײנענ איבעריקע די
. אדױספאלמײק.
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 צומ געדולדיק זיכ באצי איכ װ#ם געװענ, געפעלנ איז באבענ דער
װײמעק.

 לײדנ קענ סע װער — גערימט. מיכ זי האט —!בײנער מיט יאם א ביסט —
מנ. הױכ אמ$ל וועט יענער שװייגנ, אונ שטי

 פארקויפנ פונעמ געלט אבימל צונויפנעמענ זיכ ס׳פלענ אז ם^ל, יערער
 אפ פענצטער די הינטער אויסלײגנ זיס זי פלעג גיס, די אונ שװ$מענ די

 $*נגעטאנ געגאנגענ יאנטעװ אומ אפילע זי איז אלײנ אונ צדאקע״, ״שטילער
לאטעם. אוג שמאטעם אינ

 פא־ דאמ מיר פארשװארצסט בעטלערנ, א פאר ערגער אנגעטאג גײסט —
געװארטשעט. זײרע דער ה$ט —נעמ,

שידוכימ... אינ ניט שטיי אונ טאכטער דײנ גימ דאכ בינ איכ גארניט, ס׳אי —
אפטער. אלצ געװארנ זײנענ מאכלויקעסנ זײערע

 — !שטראפ גרעסזנרע א לי_יד אונ אלע, װי זינריק, מער גיט בינ איכ —
באלײדיקט. שרײענ זײדע דער פלעג

רײצנ: אימ פלעג באבע די
װערט. ס׳איז װיפל װער װײסנ, שײדימ —

אגנ: מיר זי פלעג אױג־אפ־אױג אוג ז
 אלט, װערט עד גיכ װי אלטער! דער מוירע, ער האט שײרימ פאר —
מענטש... אומגליקלעכער עכ, שרעק... פאר ם׳איז

 אינ געװאדנ פארװילרעט בינ אונ זומער פארנ געװןןרנ קרעפטיק פינ איכ
 כאװײרימ, די פונ לעפנ צומ איגטערעם דעמ פארלוירנ אינגאנצנ הן*פ װאלר,

לאנגװײליק־קלוג... אזוי אויםנעוױזנ מיר האט זי —לױדמילענ, צו
 —דורכגענעצטער א אינגאגצנ שטז$ט פונ געקומענ זײרע דער איז אײנמאל

 ז$פגע־ זיכ הן»ט ער רעגנם. געגאנגענ ם׳זײנענ אונ הארבסט, געװענ מ׳איז
ר פאר סרײםלט געזאגס: פי״יערלעכ האש אונ שפער, א װי שװעל, דן

שטעלע. א אפ זיכ פארנעמ מארגג הולטײ, בו, —
געפרעגט. אומציפרירנ באבע די האט —עס? איז וװהינ —
זונ... איר צו מאטריאנענ, דײגער שװעסטער דער צו —
!דיינע אויסטראכטעניש די ניט מיר געפעלט סע פאטער, אכ, —
צײכנער. א פאר מאכנ עפשער אימ, מ׳עט בעהײמע! שװייג, —
קאפ. דעמ אראפנעלאזם שװײגנדיק ה§ט באבע די

 דארטנ שטאט, אינ אװעק גײ איכ אז לױדמילענ, געזאגט איכ האב אינאװנט
וװינענ. איכ װעל

 געמאלדג מיר זי האט —אהינ, אװעקפירנ אינגיכנ אױכ מענ װעט מיכ —
 ן*נ פום, דעמ אפשנײרנ אינגאנצנ םיר זאל מע װיל, טאטע דעד — פארקלערט.

געזונט. זיינ איכ װעל פוס א
 איז פאגעפ איר אפ הױט די געװארנ, אויםגעמאגערט זי איז זומער פארנ

אויםגעװאקםנ. זײנענ אויגג די אונ בלוילעכ, געװארנ
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געפדעגט. איכ האב — ? מוירע האסט —
רע,-האם כ׳האב — קאל. א אנ צעװײנט זיכ אוג געזאגט זי מוי

 געהאס מוירע אלײנ כ׳האב טרײסטג: צו זי װאס מיט געװעג ניט ס׳איז
 צו־ שװײגנ, טרויעריקנ אינ געזעםג לאנג זײנענ מיר שטז$ט. אינ לעבנ פאדנ

אנדעדנ. צומ אײנס געדריקט
אױעק־ זיכ אײנגערעדט באפע די איכ װאלט זומער, איז אינדרויםנ װענ

 קלײגינקע. א געװענ איז זי װענ געגאנגענ, איז זי װי הײזער, די איבער לאזנ
 א אינ געפירט זי כ׳װאלט — מיטנעמענ לירדמילענ אויכ געקענמ װאלט מע

װעגעלע...
פײכ־ א אומגעי$נט זיכ האט גאם דער איבער האדבםט, איז געװענ נאר

 די עק, אנ אנ װאלקנס מיט אײנגעדעקט געװענ איז מל?ה רעד רוינט, טער
אומגליקלעכ... אונ קויטיק אױסגעזענ האט אײנגעשרומפנ, זיכ האט ערד

IV

 אפ ענלעכ הויז. װײסנ צװײגארנדיקנ א אינ שטאט, אינ װידער בינ איכ
 זעט נאר נ?י, איז הויז דאס מענטשנ. מענגע א פאר אלגעמײנער אנ טרונע, א

 מיטאמאל איז װאם בעטלער, א װי אופגעדראלנ, זאפט־ארעמ, עפעם אױס
 מיט פארשוװמענ איז אונ איבערגעפדעסנ באלר זיכ האט אונ געװארנ די_יכ

 צו עם האט שטאק יעדנ אינ גאם, דער צו זײט א מיט שטײט םע פעסם.
- פונעמ פאםאד דער זי_ינ געזאלט ם׳האט רװ דארטנ, ארנ פענצטער, אכט ױז  ה

 צומ דררכפאר, שמאלנ א אינ ארױם קוקנ אונטערשטע די פענצטער. פיר צו
 װעשנ דער פונ שטיבעלע קלײנעמ צומ פלויט, איבערנ—אײבערשטע די הוים,

יאר. קויטיקנ א צו אונ
 פארנ ניםא. איז פארשטײנ, צו געװענ געוװינט זי בינ איכ װי גאם, קיינ

 איגער אימ שנײדנ ערטער צװײ אינ יאר, קױטיקער א צעלײגט זיכ האט הויז
 אונ ארעסטאנטנ־ראטעם, די צו ארויס יאר דעד גײט לינקס דאמבעס. שמאלע

 זײנעמ דעק אפנ אונ הויפנ, די פונ מיסט דאמ צונויפ אים אינ װארפס מע
 עק באמ רעכטם, בלאטע. טונקל־גרינער געדיכטער מיט קאליװשע א שטײט

 קומט יאר פונעמ צענטער דער אונ מאזשלקע, שלײמיקע א זײערט ייאר
 פארװאקםנ מיםט, מיט פארשאטנ איז העלפט א הויז. דעמ קעגנ פונקט אױס
 צװײסער דער אינ שטשאװעל. פערדישנ מיט לאפוכ, מיט קיאפעװע, מיס

 אינ סאד. א פארפלאנצט פאקראװסקי דארימעדאנם גאלעכ דער האט העלפס
 פארב. גרינער מיט פאפארפטע ברעטלעכ, דינע פונ פײדל א דא איז סאד
 ברעטער די פלאצנ שטײנער, מימ װארפנ נעמט מע װענ בײדל, דעמ אט אינ
קנאק. א מיס

 דער קױטיקײט, זײנ אינ פרעכ לאנגװײליק, שיר א אנ איז ^רט דאס
זי האט ערד, לײמיקע מיסםיקע די צעפאלמעסמ אכזארלעםדיק האט הארבםס
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 פיס. די פאר האלט ארנ כאפט װאם םמאלע, געלער מינ א אינ פארװאנדלט
 גרויסנ קײנ ניט אזא אפ קויט אזויפיל געזענ ניט קײנמאל נאכ ה$ב איכ

 װאלד אונ פעלו פוג דײנקייט דער צו געװױנסשאפט מייג נאכ אונ שעטעפ,
אומעט. אנ מיר אינ געװעקש שטאם װינקל דער האט

 זע זײ צװישנ װייט אונ פארקאנעם, אלטע גרריע זיכ צ?ענ יאר הינטערנ
 איכ װענ ױינטעד, געװוינט האב איכ וװ הױו, אפגעבליאקעװעטע ד$ס א״כ
 צו מיכ דריקט הויז דעם פונ נאענטקײט די מאגאזינ. אינ ײנגל א געױענ בינ
דערגאם? אפ װוינענ וױדעראמאל זאל איכ מיר, עם קומס פארװאם מער. נאכ

 מוטעי, מײנ בא צוגאסס געװענ אמאל איז ער איכ, קענ באלעפאס מײנ
געפישטשעט: קאמיש האט װאס ברודער, זײנ מיט צוזאמענ

א, — פ א פ ײ- ר ד פאפא. —אנדרײ אג
טעו־ער, דער :געװענ װי אזוינע, זײ זײגענ בײדע  געהויקערטער א מיט על

 דער גוטער. א אויס, װײזט אונ, אנגענעמענער אנ איז האר, לאנגע מיט נאז,
 די בא אונ פאנעמ פערדישנ זעלפנ דעמ בא געפליבנ איז װיקט^ר, י?נגערער,

 בײזע א זײער איז שװעםטעד, א באבעם מײנ מוטער, זייער קלײענ. זעלבע
 רײכלײ־ א איז װײב זײנ באװײבטער. א איז עלטערער דער שרײענדיקע. א אונ

טונקעלע. זײער אויגנ, גרויסע האט זי קוילעטש. װײצענער א װי װײםע, א ביקע,
:געזאגט מאל צװײ מיר זי האט טעג ערששע די אינ באלד

םטעקליארוס״ מיס טאלמע זי״ידענע א געשענקס מאמענ די_ינ האב איכ —
די אונ געשאנקענ, האט זי אז גלײבנ, געװאלט ניט עפעס זיכ האט מיר

 דער־ טאלמע דער װעגנ מיר האט זי אז געשאנק. דעמ צוגענומענ האט מאפע
:געגעבנ אײצע אנ איר איכ האב מאל, דריטנ צומ מאנט

איבער. ניט זיכ נעמ טא געשאנקענ, האסט —
דערשראקענע, א אפגעשפרוגגענ איז זי
אזױ? עס רערסטו װעפענ מיט װא־אם? —

 זיכ האבנ אויגנ די פלעקנ, רױטע מיט באדעקט איר זיכ האס פאנעמ דאס
מאג. דעמ געטאנ רופ א האט זי ארויסגעקוליעט,

בלײער א מיט האנט, דער איג צירקול א מים קיכ דער אינ ארײנ איז עד
מיר: צו געזאגט אונ ווײב דאס אױםגעדזערמ הז$ט אויער, הינטערנ

 מענ דארפ אזעספאנעמ קײנ אונ אירצנ. מענ דארפ אלעמענ אונ זי —
זײנ! ניט

:װי_יב צומ געזאגט אומגעדולדיק ער האט דערנ^כ
קלײגיקײטנ! קײנ מיט ניט מיכ טשעפע —

״ קרױװימ דײנע אז ? קלײניקײטנ — הײסט װאה —
האט !קרויװימ די שװארציאר, דער זײ כאפ — אוימ־ באלעפאס דעו ־-

אנטל$פנ. איז אונ געשריגנ
 דער זײנענ לייט דידאזיקע װ$ם הארצנ, צומ ניט גץװענ אויכ איז מיר
אײנע קרויװימ זיכ באצלענ באמערקט, ד$ב איכ װי לויס קרויװימ. פאבעם
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 מער אנדערע די װעגנ אײנע װײםנ זײ פרעפדע: װי ערגער, אנדערע די צו
 רײס אונ זיכ זײ קריגנ בארײדנ, בײזעד זײ קענענ נארישקײטנ, אונ שלעכטס

אםטער. זיכ
 פאר־ שײנ זײער פלעג ער געװןגרנ. געפעלנ פיר איז באלעפאס דער

 עפעס מיט מיר האט אויערנ, די הינמער זײ פארנעמענדיק האר, די װארפג
 אויגנ גרױע די געלאכט פארגעניגג מיט אפט האט ער זאכ״. ״נוטע די דערמאנט

 געשפילט טשיקאװע האבנ שפארבער־גן*ז דער לעבנ גוםפוטיק, געקיקט ה$בנ
קנײטשעלעכ. קאמישע

פלעג הינערשע זיכ, זידלענ אײכ גענוג — ײעס!-  צומ װענדנ זיכ ער כ
 קלײנע די שפײכל װײבנ זיינ פיט אנטבלויזגדיק מומעד, דער צו אונ װײב

צײנ. שטי״יפע
 אלע אנדערע די אײנע געשאלטנ האכנ שנור די אונ שװיגער די

 צעקריגנ. זיכ פלעגנ זײ גיכ אונ גרינג װי זיכ, כירעשנ צו מאםעש טאג.
 צעשפיליעטע, פארקעפטע, קײג ניס בײדע, זײ פלעגנ אינדעדפרי פונ באלד

 אנ־ זיכ װאלט שטוב אינ װי פינקט ציפערנ, די איבער ארופיאגנ זיכ נעמענ
 נאד אפרוענדיק טאנ, גאנצנ א ארומהאװענ פלעג טע סרײפע. א געהויבנ

 געגעסנ אונ געסרונקענ אװנם־עסנ. אוג טײ צופ פיטיק, צו טיש באפ
 פענ הז$ט פיטיק צו פירקײט, ביז װערנ, פארשיקערט צי ביז אסאכ פענ האט

 זידל־װערטעד, פיט דורכגעװארפנ זיכ פויל אונ עסנװארג װעגנ גערערט
 צו־ ניס זאל שוויגער די װאס פאכלױקעס. גרויםער דער צו זיכ גרײטנדיק

ארי_ינ: אופפאדינגט שנור די זאגט גרײטנ,
אזוי. נימ עס מאכט מאמע פי_ינ אונ —
!עס-ערגער הײםט אזוי, גיט —
!בעסער נײנ, —
מאמענ. דײנ צו זיכ גײ איז נו, —
באלעבאססעי איכ בינ דא —
דא? איכ ביג װער אונ —

באלעבאס: דער ארײנםישנ זיכ פלעג
? אר$פ זיגענ פונ איר זי״יט װ$ס \ כײעם הינערשע אײכ, גענוג —

פארשטײנ: צו ניט קאםיש, אונ מעשוגעדיק געװענ איז שטופ אינ אלצ
 דער אינ אײנציקנ דורכנ געלעגנ איז עםצימער אינ קיכ פונ דורכגאנג דער

 עסצימער אינ טראגנ מענ פלעג אימ דורכ קלאזעט. שםאלנ קלײנינקנ, דירע
 פרײלעכע פאר געלעגנהײט א געװענ איז ער זןםנ, דאס אונ םאמאװארנ די

 דעמ װאסעד פיט באזארגנ פאלנ. קאמישע פאר םיבע א אפטפאל אונ װיצנ
נ געשלאפנ אונ פליכט. פײנ געװענ איז קלאזעט פונ באק  קיכ, אינ איכ ני
 געשלאגנ פיר ה$ט קאפ אינ :פאראד־גאנעק צומ איר דעד לעפנ אונ טיר זי_ינ קעגנ

 גײענדיק גאנעק• פונעפ געפל^זנ ה$ט פ׳־ס די אינ קןינ־אױװנ, פונ היצ א
פיס. די אפ זיכ זײ ארופלײגנ אונ טרעטערס אלע צונויפנעמענ איכ פלעג שלאפנ,
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 די מיט צוױשנװענטלעכ, די אינ שפיגלענ צװײ די מיט זאל, גרויםנ אינ
 פ$ר דער מיט באגעט, גאלדענעפ אינ ,ניװא״, דער פונ פרעםיעם בילדער,

 אונ לײריק געװענ איז שטולנ, װינער טוצ פיטנ אונ קארסנ־טישלעכ
 פילקאליריקנ פיט אנגעפראפט איז גאסט־ציפער קלײנעד דער לאנגוױיליק.

 אונ זילבער ד$ס ״נאדנ״, דער געלעגנ ם׳איז וװ שאפקעלעכ, מים פעפל, װײכנ
 אנדערנ. פונעפ גרעסער אײנער פאפוצט, איט האבנ לאםפנ דרײ טײ־געפעם. דאס
 פרײטער דער אויםער זײנענ, פענצטער אנ שלאפצימער פינצטערנ דעט אינ

 בלאט־ פונ רײעכ א געגאנגענ איז זײ פונ שאפעם. קאםטנס, געשטאנענ בעמ,
 לײדיק, געװענ זײנענ ציםערנ דרײ דױאזיקע רוםיאנעק. פערסישנ אונ טאנעק

 שטערנדיק עסציטער, קלײנעפ אינעמ געשטיקמ זיכ האבנ באלעבאטיפ די אונ
 באלעבאם דעד צערוקט טײ פרימארגנדיקנ נאכנ באלד אנדערנ. דעפ אײנער

 פאפיר, װיים בלעטער אימ אש צעלײגט טיש, דעפ זײנעמ ברודער פיטנ
 :אדבעט דער צו זיכ נעפענ אונ טוש, פיט טעצעלעכ בלײערם, צײכנ־םאכשיריפ,

 זיכ האט טיש דער צװײטנ. אפנ —צװײטער דער טיש, עק אײנ אפ אײנער
 פיט ניאנקע די אז אונ צימער, גאנצנ דעפ פאדנוםענ האט ער געשאקלס.

 איג זיכ זײ פארטשעפענ קינדער־צימער, פונעפ דח־כ גײענ באלעבאםטע דער
טיש. שפיצ

רױקטאר. שרײט—ארופררײעג! זיכ אופ הערט —
: פארדראס פיט םאנ צופ זיכ װענדס באלעפאםטע די
שרײענ! ניט פיר אפ זאל ער איט, זאג װאסיע, —
אײנשטילנדיק. באלעג^ס, דער אײצעט — נטיש דעמ נימ טרײםל דו אונ —
ענג... דא פיר ס׳איז טראגעדיקע, א בינ איכ —
ארײנ. זאל אינ ארבעטנ גײנ םיר װעלנ נו, —

אופגעפראכט: באלעבאסמע, די זיכ צעשרײט
זאל? א אינ ארבעטג זאל פע געזענ, שוינ האסט —
 אל־ דער פונ פאנעפ פײזע דאם ארױם זיכ רוקט קלאזעט־טיר דער פוג

:שרײט זי אויװנ־פײער, פונעמ צעגליט אױואנאװנע, פאטריאנע טער,
 פיר אינ זיכ קאנ זי אונ ארבעםסט, דו װאסיע: שוינ, זעסטו אט —

לעק. קײנ ניט םײכל העק, רויםטנ פונ פריצע א אפקעלבנ. ניט ציםערנ
:שרײס באלעבאס דעד אוג גיפטיק, שפײכלט װיקטאר

!געבוג —
 פונ שטראמ א פיט שװיגער די אפ גיסט זי װי דעפ, נאכ שנור, די נאר

 אונ שטול א אינ ארײנ װאלגעד א ויכ זי סוט רײד, שײנע גיפטיקסטע די
כ: צעקרעכצט זי

ענ; אװעק כ׳װעל — אויםגײנו ד$ כ׳װעל פמדאנ
 פא־ דעד שרי_יט —!שװארציאר דער אלע אי.יכ נעפ איפעסנ, לאזט —

 איכ ברעל װעםעג פאד !םעשמאימ־הויז א - ^נשטדענגונג. פאד פלײכ לעפ$ם,
ענ הינערשזנ... כי_יעס איר א, !אי_יכ האדעװענ צו אײכ, פאר רוקנ, דעמ י
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 באזונדערם געשראקנ. קריגערײענ דידאזיקע מיכ האבנ צײמ ערשטע די
 געכאפט אײגמאל האט באלעבאמטע די װענ געװארנ, פארציטערט איכ בינ

 טירנ בײדע פארשפארט ארײנ, קלאזעט אינ אנסלאפנ איז טיש־מעםער, ד$ס
 פאר־ שטוב גאנצע די איז מינוט א אפ דארט. ריטשענ וױלד גענרמענ אונ

 די מיט אריינגעשפארט זיכ באלעבאס רער האט דערגאכ געװארנ, שטילט
מיר: צו אויםגעשריגנ אונ צונויםגעפויגנ זיכ האט טיר, דער אינ הענט

!האק פונעמ קײטל דאס אראפ נעמ שויב, די צעקלאפ קריכ, —
 ארויסגעקנאקט האב ררקנ, אפנ איס צו ארופגעכאפט טײקעפ זיכ האב איכ

 האט אדאפצו, אײנגעבױגנ זיכ האפ איכ אז נאר טיר, דער העכער שויב די
 —מעסער, פונעמ שטיל מיטנ זעצנ פלײסיק מיר איבער גענומענ באלעבאםטע די

 האט, באלעבאס דער אונ טיר, די אופעפענענ באװיזנ איכ האב פונדעםטװעגנ
 אפגע־ איר בא ארײנ, עםצימער אינ גװאלר מיט װײב דאם ארויסשלעפנדיק

 קאפ, צעבײלטנ דעמ זיכ רײננריק אונ קיב אינ זיצנדיק מעטער. דאם נומענ
 מעסער דאם געליטנ: אומזיםט כ׳האב אז אנגעשטויסנ, גיכ זיכ איה האפ
 אנגעקומענ איז אפשנײדנ דערמיט ברויט שטיקל א אפילע טעמפ, געװענ איז
 ; זאכ אומעגלעכע אנ גאד שוינ איז הויט רי דערמיט דורכשניידנ ארנ גרינג, ניט

 פראסס זײער האט מע רוקנ, אפנ באלעבאס דעמ קריכנ געדארפט ניט כ׳האב
 אראפ־ וראלט ענדלעכ, אונ, בענקל, א פונ שױב דער צו דעדלאנגענ געקענט
 ער — דערװאקםענעמ א םאר געװענ באקװעמער אםאכ קײטעלע דאם נעמענ

 אינ קריגערײענ די מיכ האבנ געשיכטע דער אט נאכ הענט. לענגערע האט
געשראקנ. ניט מער שמוב

 זײ מאכנ, זיכ ס׳פלעג קלויםטער־כאד. אינ געזונגענ האבנ ברידער רי
:באריטאנ א מיט זינגט עלטערער דער ארבעט. דער בא זינגענ שטיל אנ הײבנ

 וינגעלע מיידמו םי_ינ פיאיז אונ
ארײנגעפאלנ... יאמ אינ

:טענאר א מיט ארײנ ייננעדער דער פאלט

 דרערד אפ גליק מיינ אויפ איי אימ מיןז
פארפאלנ. שױנ אײגיק אפ

 דער פוג אױםגעשרײ שטילער דער הערנ זיכ לאזט קיגדער־צימןנר פונעמ
:באלעבאטטע

שלאפט... קינר דאם אראפ? זיגענ פונ זײט איר —
:אדער

 מײד־ װעגנ זינגענ אופהערנ שוינ מעגסט וױיב, א האםט װאסיע, דו, —
 צו קלינגענ שויג מענ װעמ באלד אונ עם? האט פאנעמ א פאר װאם לעכ,

גאנצנאכמ...
קלויםטער־ניגנ... א אנהײבנ מיר װעלג נו, —
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 פאסט קלויםטער־זאכנ אז פארשטײנ, צו געבנ פלעג באלעבאסטע די נאר
 א מימ װײזס זי אונ נאכ... רא אונ אבי־וװ, זינגענ צו ניט אינאלגעמײנ

טיר. קלײנינקער דער אפ האנש דער פונ באװעגוננ באטײטנדיקער קלז»ר
 —!װאס װײסט טײװל ד׳ער עס איז אניט קװארטיר, די בײטנ דארפ מע —

באלעבאס. דער זאגט
 נאיבערבײט דארפ מע אז רײדנ, געהערמ אימ איכ האב זעלטענער נים

אר•’ דרי_י פונ פארלויפ אינ גערעדט אזוי שוינ האס ער נאר םיש, דעמ
שטענ־ זיכ איכ פלעג מענטשנ, רועגנ געשפרעכנ באלעפאס דעפ היגרנדיק

 דאם פונקט גערעדט מענ האט דארטנ :שיכ־מאגאזינ דעמ אינ דערמאנענ דיק
 האלטנ יענע, װי באלענאטימ, די אויכ אז קלאר, גערוענ מיר ם׳אױ אײגענע.

 אופײ פונ קלאלימ ריכטיקםטע די װײםנ זײ שטאט, אינ געסטזנ די פאר זיכ
 מישפעטנ קלאלימ אוכקלאדע גאנצ מיר פאר די אט פונ גרונש אפנ אונ רונג,

 מיר בא פלעג מישפעט דערדאזיקער הארט• אנראכמאנעםדיק מענטשנ אלע זײ
 די פונ געזעצג די קעגנ פאררראס א אוג קלעםעניש װילדע א ארױסרופנ

 פונ קװאל א מיר פאר געװארנ איז —געזעצנ די אט ברעכנ באלעבאטימ,
פארגעניגג.
 א פונ פליכםנ די אויםגעפילט האב איכ :אסאכ געהאט איכ האב ארבעט

 דעמ געשײערט קיכ, אינ פאל דעמ געװאשנ מיטװאב אלע ה$ב שסוב־מײדל,
 אינ פאלנ די געװאשנ איכ האב שאבעם אלע קײלימ. קופערגע די םאםאװאר,

 געטראגנ אונ געהאקט האב איכ טרעפ. בײדע אונ קװארטיר גאנצער דער
 געגאנ־ גארסנװאדג, גערײניקט געפעס, דאס געװאשנ אויװנם, די פאר האלצ

 מיט קויש דעמ איר נאכ טראגנדיק מארק, אפנ באלעבאםטע דער מיט גענ
אפטײק. אינ קלײטל, אינ געלאפנ אונ פראדוקטנ, די

אלטע, טומלדיקע א שװעםסער, באבעם דער — באפוילערנ נאענטםטע מײנ
 אפ־ זיכ אפגיכ זעקם. אזײגער פרי, אופשטײנ פלעג —קײםנטע מוירעויקע א

 איקאנע דער פאד קני די אפ שטעלנ זיכ העמד אײנ אינ זי פלעג געװאשנ,
 דער אפ קינדער, די אפ לעבנ, איר אפ גאט פאר באקלאגנ זיכ לאנג אונ

שניר.
 צמױפגעלײגט פינגער די קאל, אינ טרערנ מיט זי רופט —גאטעניו! —

 איכ בעט גארגיט !גאט גרויסער — שטערנ. צומ צרגעדריקט אונ בינטל א אינ
 דער מיט גאט, מיכ, בארויק נאר, מיר גיב רו — ניט איכ דארפ זאכ קײנ ניט,

דײנער. מיט קראפט
אונ־ פונ איכ קוק זיכ, אופגעכאפט אופװעקנ. מיכ פלעגנ יעלאלעס אירע

 טפילע. הײםער דעד אע שרעק מיט אי_ינ זיכ הער אונ קאלדרע רער טער
 קיכ־ די פונ שויבנ די דורכ ארײנ מרטנע קיקט פרימ^רגנ הארבסטיקער דער

 האלבטונקל, קאלםנ אינ פאל, אפנ רעגנ. מיט באװאשנ זײנענ װ$ס פענצטעי־,
 קלײ־ איר פוג האנט. א מימ פאננדיק צזנרוז־ערט פיגור, גרױע א זיכ ש$קלט

האלדז אפנ אראפגעשאטנ זיכ נ3הא טיכל אראפגערוקטנ פונעמ קאפ, נינקנ
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 קעםײדער פאלט טיכל דאם האר, העלע שיטערינקע, די אקסלענ די אפ אונ
 װ$ר־ האנט, לינקער דער טיט עם פאדיכטנדיק אוטזגעדרלדיק אןאפ. •ונ אראפ
אלטע: די סשעט
ריכ! עס זאל צערײםג א, —
 איבער בױכ, איבערנ שטערנ, איבערנ זיכ שלאגט אונ זיכ פארמעםט זי

צישעט: אונ אקםלענ די
 אלע אלע, איר פארעכנ צוליב, מיר באשטדאפ גאטעגיו, שנור, די אונ —

 אונ זײ עפנ איר אפ —מײנעמ זונ דעמ אויגנ די עפנ אונ !מי״ינע פאררראסנ
 דײנע פונ אימ שענק זונ, מײנ װיקטארושקענ העלפ גאסעגױ, !װיקטאח־שקענ אפ

גנאדנ...
 קרעכצנ מאמעם דעד נארעם. די אפ קיכ, אינ דא טאקע שלאפט װיקמ$ר

:שטים פארשלאפענער א מיט שרייט ער אונ אופגעװעקט, אימ האננ
!פאשעט אומגליק אג פארטאג, גװאלדנ איר מאכט וױדעראמאל מאמע, —

מיניט פאד א פארשולדיקט, אלטע די שעפטשעט — זיכ, שלאפ נו, נר, —
-נעקאמעדיק אויס וױרעד זי רופט פלוצים אונ שװײגנדיק, זיכ זי שאקלט :

געדעכעגיש קײנ זײ פונ זאל סע אונ דררכשיסנ, זײ עס זאל בײנעד די אונ
גאטענױ... בלײבנ, ױט

געהערט. ניט זײדנ פוגעמ אפילע איכ האב טפילעם שרעקלעכע אזוינע
:װעקג מיכ זי פלעג דאװענענ נאכנ

 סא־ דעמ שטעל לעבסטו!״ דעמ צוליב ניט פאפנ, גענוג אופ, שטײ —
 7אינאװנט פונ אנגרײטנ פארגעסנ האסטו קינעלןכ — האלצ, אנ טראג מאװאר,

!אר
 שעפ־ צישענדיקע די הערנ ניט אבי גיכ, אלצ טאנ צו זיכ פלי_ים איכ
 זיכ יאגט זי אומעגלעכ. איז זי ציפרידנשטעלנ נאר אלטער, דער פונ טשערײ

וװיענדיק: צישעט אונ זאװערוכע, װינסערדיקע א װי קיכ, דער איבער אום
!געבנ דיר װעל איכ אופװעקנ. װיקמארושקענ װעםט ו טי״יװל שטילער, —

קלײטל... אינ לויפ
 װײ־ פונט צװײ קויפנ פרימארגנ־טײ צומ מענ םלעג װאכ דער אינמיטנ

 ױנגער דער פאר זעמעלעכ גראשנדיקע קאפיקעס צװײ פאר ארנ בולקע צענע
 װיי־ די מיכ פלעגנ ברויט, דאס ארײנברעגגענ פלעג איכ װענ באלעבאסטע.

 מענ פלעג הענט, די אפ אפװעגנדיק אונ, באטראכטנ פארדעכטיק בעד
:פרעגנ
? געװענ? ניט איז צװואג קײנ אונ — ײנ  אופ עפנ אנ נאר טו אנו, נ

 אופ־ עם, איז אזוי —:אויםשרײענ זײ פלעגנ טרײמפירנדיק אונ —!מױל דאם
!צײנער די אינ ברעקלעכ — אטא צוװאג. דעמ געפועסנ

אויסרא־ געװענ געפעלנ מיר ם׳איז כײשעק. מיט איכ ה$פ געארבעט ...
 קײלימ, קופערנע די רײניקנ פ$לנ, די װאשנ שטוג, דער פרנ פלאטע די מענ

אײנמאל ניט כ׳ה$ב טירנ. די פונ הזינסלעכ די װענטיליר־טירלעכ, די

59



 צװישנ מיר װעגנ רײדנ פרויענ די פלעננ שאענ שטילע די אינ װי געהערט,
כ: זי

פלײסיקער. א —
רײנ. זיכ האלט —
אזעםפאנעמ. אנ נאר —
!דערצויגנ אימ האט װער טײערע, נו, —

 נאר זײ, צו אכטונג מיר אינ דערצלענ צו באמיט זיכ האפנ פײדע אוג
ניט געהאט, ליפ ניט זײ האפ האלפ־דולע, אפ װי זײ, אפ געקוקט האפ איכ

פא־ ױנגע די צאנ. א פאר צאנ א אויםגעטײנעט זײ מיט זיכ אונ געפאלגט
 געװי־ מיר אפ װירקנ סע שלעכט װי פאמעיקט, אוים, װײזט האט, לעפאםטע

:פארשטײנ צו געפנ אפטער אלצ מיר זי פלעג רײד, סע
 פעט־ א פונ ארױםגענומענ דיכ האט מע אז געדענקענ, דארפסט דו —

 געשענקט טאלמע זײדענע א דײנעד מאמענ דער האפ איכ !לער־מישפאכע
סםעקליארױם! מיט

געזאגט: איר איכ האפ אײנמאל
אראפצ?ענ זיפ פונ פעל רי טאלמע דער אט פאד איכ זאל װאס־זשע, —

? אײעדטװעגנ פאר
 פאלעפאסטע די האט —!אונטערצינדנ דאכ קאנ אזא־א טאטעלעכ, —

שרעק. אינ אױםגעשריגנ
? אונטערצינדנ — עפעס װאס פארכידעשט: שטאדק געװענ פינ איב
 דער אוג פאלעפאס, פארנ מיר אפ פאקלאגנ װײלע אלע זיכ פלעגנ זײ

ר: צו זאגנ שטרענג פלעג פאלעפאס מי
ארײנכאפנ! מיר פא װעסט גוטער־פרויער, געדענק, —

 דער צו אונ װי״יפ צום אנגערופנ גלניכגילטיק זיכ ער ה$ט אײנמאל נאר
:מוטער
 ארומ פארט איר רײדנ: צו װאם ניטא מענטשנ, פײגע אױכ זי_יט איד —

 אדער אנטלאםנ, לאנג שוינ װאלס אנדערער אנ פערד. א אפ װי יאטל, אפנ
ארפעט... אזא פונ געפײגערט װאלט

 סופענדיק ה$ט, װי_יפ דאם טרערנ. פ׳־ז דערצערנם פרויענ די האט דאם
:זיכ אויסער געשריגנ פים, די מיט

 לאנגהא־ דו לעקיש װערטער, אזעלכע רעדנ אויגנ די אינ אימ פאר —
 רײד! אזוינע נאכ אימ פא האפנ שוינ איכ װעל פאטרעפ שײנעמ א ריקער.

טראגעדיקע... א פרױ א פינ איכ
:געװײנס שיר האט מוטער די
 װעםט — װ§רט מיינ געדענק נאר װאסילי, זײנ, מויכל דיר ז?$ל גאט —

פאכערל! ד$ס איפערםירנ
געזאגס: ערנםמ פאלעפאט דער ה§ט אװעק, צעקאסטע זײנענ זײ אז
דיר? װעגנ זיכ טוט סע געפילדער םיארא אזוינס, דו רוכל זעסט, —
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שמאט־ א װעדנ װידער װעסטו זײדנ, צום צוריק אפשיקנ דיכ איה װעל §ט
!ניק

ט ניט םער עם הןןנ איכ ןןנגערופנ: זיכ הןןב אונ פארלײרנ געקןנ
 איר !אייכ פא דא לעפנ אײדער בעסער, שוינ איז קלײגנ שמאשעם —

 פאפעניעס ? מיכ איר לעונט װ$ס אונ לעונ־י?נגל, א פאר צוגענומענ מיכ האט
ארױסטראגנ!..

פארזיכטיק, װײ, אנ האר, די פאר אננענומענ מיכ האט באלעבאם דער
:פארנידעשטער א געזאגט ער האט אויגנ, די אינ מיר ארײגקוקנדיק אונ,

ק' אנ טאקע ד$כ ביםטו ע, —  מיד טױג ברודער־לעפנ, דאם, אזעסני
גײ־ײנ... גיט,

 ארומ טאג א אינ נןןןר ארויטטרי_יבנ, םיכ װעם מע געטײנט, ה$ב איכ
 םיט הענט, די אינ פאפיר דיק טרײבל א מיט ארײנ קיכ אינ ארײנ ער איז

װירע. א אונ װיגקל־מעסטער א בלײער, א
!דאס־א אט אנ מאל פעסערס, די רײגיקנ פארז^נריקנ ווזןסט —

 צװײשטאקיק א פונ פאסאר א אױסגעמאלט געװענ איז פאפיר בויגנ אפנ
באפוצונגענ. געקלעפטן אונ פענצטער מענגע א פיס הויז

פא־ אפג אפ םערק ליניעם, אלע אויס מעסט !צירקול א האסטו אט —
פוגקס פונ בלײזגו־ א םיט דװכ דערנאכפיר פוגקטנ, מיס זײערע עקנ די פיד
האריזאגסא־ די זי״ינ װעלנ דאס — לענגויס פר?זגר וױרע. דער לויט פונקט צו

!רי_יב װערטיקאלע. די — קװער דערנ^כ לע,
 אנהײב טיטנ אונ ארבעט ציכטיקער דער םיט דערפרײס שטארק זיכ האב איכ

 םיט געקוקס איכ ה$ב אינשםרופןגגטנ רי מיט פאפיר אפנ נן>ר לערע, פײנ פונ
פארשטאגענ. ניט ג^רניט כ׳ה$ב — ערעפארכט

 געזעצט זיכ אונ הענט די אויסגעװאשנ טײקעפ איכ האפ פונדעםטװעגנ
 — אויסגעמאסטנ האריזאנטאלע, אלע בויגנ אפנ דררכגעפירט כ׳ה$ב לערגענ.
 דורנגע־ איגזנייקע. זײנענ ארױסג׳גװיןנ, זיכ האס דרי_י, —ניט טעו־ ס׳גוט!

 פו־ צורע די אז רערזענ, פארוװנרערונג טיט. האב אונ װערטיקאלע אלע פירט
 אריבערגעקליבנ זיכ ה$בנ פענצטעד די פארקרימט: לעפיש זיכ האט הױז געפ
 יענער אפ ארויםגעפארנ איז אײנס אונ צװישנװענטלעכ, די פונ ן*רט אפנ
 דער הױז. םיטנ שכײנעם אינ איגדערלופטנ געהאנגענ איז אונ װאנט זײט

 פו־ הײכ דער ביז אינדעדלופםנ אופגעהויבנ אויכ זיכ האט גאנעק פאראדגער
 דאס דאכ, מיטנ אפנ ארופגעכאפט זיכ האט געזיםס דער שטאק, צװײטג נעם

קרימענ. אפנ — בױרעפ־פענצטערל
 בײז־וװנדער, דעפ $ט אפ געקוקט טרערנ, מיט ניט שיר לאנג, האב איכ

 פארשטא־ ניט כ׳האב אזויװי אוג געשענ. ס׳איז וױאזוי פארשטײנ, װעלנדיק
 :פאנטאזיע די הילפ צו גערופנ זאכ, די פאריכטנ צר קעדײ איכ, האב נענ,

 אפנ אונ געזימסנ אלע אם הױז, פוגעפ פאםאד אפנ ן*נגעמאלט כ׳האב
קרומ־ - פענצטער פארנ ערר דער אפ אונ שפערנ, טויבנ, קראענ, ךאכ־קאמ



 פארדעקט אינגאנצנ ניט האפנ װאס שירעמלעכ, אונטער מענטשנ פיםיקע
 פא־ ק$סע מיט פארשטראכנ אלצ ד$ם איכ ה$פ רערג^כ העםלעכקײמ. זײער

לערער. צופ ארפעם די אפגעטר$גנ האב אונ םיקלעכ
האר, רי אופגעשלאגנ זיכ האט פרעמענ, די אונטערגעהויבנ הויכ הז$ש ער

:מאכנ קלאר געװ$לט זיכ ער האש כםורנער א אונ
אזוינס? דאס איז װאס־זשע —
 די קומענ רעגנ א בײס — דערקלערט, איכ ה$ב — גײס, רעגנרל א —
 קרומ. דער אינ אלעםאל גײט אלײנ רעגנ דער װײל קרומלןןכ, אוים הי״יזער

 גע־ די אפ פאהאלטנ זיכ ה$בנ — פויגלענ זײנעג אלצ דאס אס —פויגלענ די
 םעננ;שנ לויפנ — דאס־ןן $ט ארנ אזוי. אלעמ$ל איז רעגנ א בײס זיםסנ,
 לי־ מים טרעגער א איז דאס אונ אומגעפאלנ, פריצע א איז רא» אט אהײמ.

מענעם.״
 איבערגעבױגנ אונ, געזאגט, פאלעפ^ס דער ה§ט —!דאנק שײנעמ א —

 צע־ זיכ ער האט פאפירנ, די אראפגעשארט ה$פנ ה$ר די אז א־ױ, טיש צומ
-צעשריגנ זיכ לאכט,  דו פיצפרעקלעכ, אפ דיכ עס זאל צעטראגנ אכ, :

!דו כי״יע פויגלשע
 א האט פאס, א מיט װי פויכ, מיטנ װיגנדיק ארײנ, »יז פאלעפאםטע די

מאנ: צופ געזאגט אוג ארפעט פײנ אפ געטאנ בליק
אפ! אימ שמײס —

פרירלעכ. געשטיםט געװענ איז באלעפאם דער נאר
בעםער... ניט אנגעהויפנ אלײנ האפ איכ אױס, ניט ס׳םאכט —

האט פאםאד, פונעמ צעשסערונגענ די בלײער רויטנ א טיט ^נמערקנדיק
פאפיר. ג$כ געגעבנ מיר ער

 װעסט רו ביז צײכענענ, לאנג אזוי עם װ?סט !מאל צװײט א דזנק —
טאלק... א צו דערשלאגג זיב

 אײנ סאכאקל בעסער, באקופענ מיר בא זיכ האט קאפיע צװײטע די
 געװארנ, געפעלנ ניט איז םיר נאר גאנעק־טיר. דער אפ ארופ איז פענצטער

 פארשײרענע טיט באזעצם עס האפ איכ אונ לײדיק. איז הויז ד$ס װאס
 די אינ פעכערם פיט פריצעם געזעסנ זײנענ פענצטער די אינ אײנוװינער:

 רויכערער, קײנ ניט זײ, פונ אײנער אונ פאפיראםנ, טיט קאװאלערנ הענט,
 א געשטאנענ איז גאנעק באמ נאז. לאנגע א אויםגעשטעלט אלעמענ זײ האט

הונט. א געלעגנ ס׳איז אונ פורםאנ,
 באלעפאס דער האט - ? אנגעפאששקעט װידעראפאל האםטו װאט־זשע —

קאם. פיט געפרעגט
 לאנגװײליק איז מענטשנ $נ אז פארשטײנ, צר געגעפנ איט האפ איכ

שעלטנ: ^נגעהויבנ ד,§ט ער גאד זײער,
 ט?$ לערנענ, זיכ װילסט אלצ! ד$ס ן$ט עס דארפ שװארציאר װאםער —

שטיק... פױלע ס׳איז - דאס־־א אונ ו זיכ לערנ־זשע
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פאסאו־ פונעמ ל$פיע א מאכנ צו געראטנ סאפקאלםאפ מיר ס׳איז אז
געװ^רנ. געפעלנ זאכ די אימ איז אריגינאל, אפנ ענלעבע אנ

 דיר מיט פיר װעלנ אויפג אזא אש בײגעקומענז עט ה$סט זעסטו, א, —
איקער... צופ ביז דערגײנ אינגיכנ
ארפגאבע: אנ פארגעבנ םיר האט ער אונ
צימערנ, די צעלײגט זײנענ װיאזױ קװאדטיר: דער פונ פלאנ א מאכ —

 מאכ גארניט. וױיזנ ניט דיר װעל איכ שטײט. םע װאס וװ פענצטער, די
אלײנ•

אנהײבנ? װאם פוג :פארטראכט זיכ האב אונ אדײנ קיכ אינ אװעק בינ איכ
אפגעשטעלט. צײכג־קונםם מי_ינ זיכ האט פונקס דעט אפ נאר

:נעפרעננז צישענדיק האט אונ מיר צר איזצוגעגאנגענ באלעבאסטע אלטע די
דיר? זיכ גלוסש צײכענענ —
פא־ מיטנ געטאנ שטופ א מיכ אונ האר די פאר אנגעכאפט םיכ האט זי

 זי אונ ליפנ, די אונ נאז די צעשלאגנ זיכ האב איכ אז אזוי, טיש אינ נעמ
 פוג אראפנעשלײדערט צײכענונגענ, די צעפליקט אונסערשםרינגענדיק, האט,
 זי האט ױיטנ, די איג הענט די ארײגגעשפארט אונ, אינםטרומענטנ, די טיש

:אויםגעשריגנ זיגעריש
 אונ אדבעטנ, זאל פרעפדער א !גײנ ניט װעט דאם נײנ, !צײכנ נא, —

אװעקשפופנ?״ — בלוט אײגנ אײנײנציקנ, אנ נרודעד א
 װײב זײנ שװימענ צו געקומענ ם׳איז באלעבאם, דער אנגעלאפנ ס׳איז

 אנגע זי_ינענ דרי_י אלע םקאנדאל: װילדער א ^נגעהױבנ זיכ ם׳האט אונ
 האט אויסגעלאזט אונ געװױעט, געשפיגנ, ה$בנ אנדערנ, אפנ אײנער שפרונגענ

 דער האט װײנענ, צעגאנגענ זיכ זיעענ װי״יבער די װענ אז, דערמיט, עם זיכ
געזאגס: מיר צו באלעבאס

עג־-זעסט דאם אס אװעקװארפנ, דערוױ_יל עס מוזםט —  װאס אלײנ, לערנ
ארוים. קומט דערפונ

 צעקװעטש־ אזא געװענ איז ער — איפ אפ ראכמאנעם א געװעג פיר ס׳איז
געשרײענ. װײבעדשע די פונ פארסויבטער א אײביק אפ אופבאשיצטער, טער,

 זיכ ז$ל איכ ניט, װיל אלטע די אז פארשטאנעג, אױכ פד?ער האפ איכ
 צומ זעצנ זיכ אײד?ר אלעמאל, אוםיםטנ. דערינ מיר שטערט זי לערנענ,

פרעגנ: זי איכ פלענ צײכענענ,
טא? ארבעט קײנ — ני
ענספערנ: כמורנע פלעג זי

פאטשקע״, פיש, איבערנ ליג — זאגנ, איכ װעל זיינ, ס׳װעט אז —
זאגט: זי אדער עדגעצ, שוינ מיכ זי שיקט אררמ צײט שטיקל א אינ אונ
 —וױנקלענ די אינ ! טרזנ» פאראדנע די אויםגעקערט דיר בא זײנענ שײנ —
אוים... קער גײ, שטױבי מיסט,

ײנ קוק גײ, איכ ק ניטא. איז שטויב -
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זיכ. זי צעשרײט - ? אנטקעגנ רערנ מיר וױלסט דו —
 מ$ל צװײט א קװאם, מיט צײכענונגענ די אפגעגאסנ מיר זי ה*ןט אײגמאל

 גע- ה$ט זי — איק^נעס די פונ אײל לעמפל א זײ אפ איצערגעקערט זי האט
 מיט אונ כיטרעקייס קינדערשער מיס מײדעלע, קלײנ א װי שטיק, פראװעט

 נאכדעמ ניט פר?ער, ניט כיטרעקײט. די באהאלטנ צו אומפיײקייט קינדערשער
 אופרעננ זיכ ז$ל װן*ס פענטשנ, א באגעגענענ צו אויסגעקומענ ניט מיר איז
 באקלזגגנ צו האבנ ליב לײדגשאפטלעכ אזוי זאל אונ זי, װי גרינג, אונ גיכ אזוי
 זי נאר זיכ, קלאגנ צו ליב ה§פנ מענטשנ אלע אלעםענ. אפ אונ אלצ אפ זיכ

ליד. א זינגענ װ$לט זי װי פארגעניגנ, באזונדער א מיט ט$נ עס פלעג
ארױסגע־ האט מעשוגאם, מינ א אפ ענלעכ געװעג איז זונ צומ ליבע איר

 ^נרופנ ניט קענ איכ װאס קראפט, איר מיט געשדאקג אונ געלעכטער רופג
 פדימארגנ־ דער נ$כ טרעפנ, ס׳פלעג קראפט. וױלדע מ־נ א נאר װי אנדערש,

 הענט די ארופגעלײגט אונ אויװנ, צומ טרעפל אפנ זיכ זי שטעלט טפילע דיקער
הײס: צישעט אונ זי שטײט נארעם, די פונ ברעט עקסטער דער אפ

 הײסער, פי_ינ דו בלוטם־סראפנ גאט־געשענקטער, מייגער, דו צופעליקער —
 שלאפ, — ? שלאפסט !גריגגינקער פעדער מאלעכשעד דימענטענער, יײנער,

 כןך דיר זיכ ז$ל ארומנעמענ, נעשאמע דײנ כאלעמ פרײלעכער א זאל קינד,
 א גװירגםע, א באטמאלקע, א פארשוינ, ערשטע די גאלד, א קאלע א לעמענ

 זײ אײדער אױספײגערנ, זאלג דײנע אומפרײגט די אונ !טעכטערל א סויכערם
ך, הונדעדט ביז לעבנ זאלנ $בער גוטע־פרײנט דײגע געבוירנ, װערנ  אונ יז

!קאששער א נאכ ענטלעכ וױ טשאטעסװײז, — דיר נאב זאלנ מײרלעכ
 אונ גראבער דער :אי_ינ זיכ האלט איכ װאס קוימ לאכנ, זיכ גלוסט מיר
 גרויסנ$זיק> קאליריק, אזױ פוגקט—פיקה^לצ א אפ עגלעכ איז וױקטן^ד פוילער
טעמפ. אונ םאראקשנט אזוי פונקט

 בעבענ ער םלעג אופװעקג, אפאל אימ פלעג שעפטשער? פאמעם דער
:שלעפעריק

 גלעכ מיר איר פריסקעט װאם םאמאשע, רוכעם, אלדע צו אײכ גײט —
1אי_יכ פונ לעבנ ניט קאנ מע ...1ארײנ צורע אינ

:צרשמײכלענדיק טרעפל, פונעמ אראפגײנ ױ פלעג אמאל
גרוביאנ. שלאפ... שלאפ, בו, —

 אופ־־ אונטערבײגנ, איר זיכ פלעגנ פים די אזוי: טרעפנ אױכ ס׳פלעג נ$ר
 הילביק געםענ מױל צעעפנט א מיט זי פלעג אויװנ, פונעמ ברעג אפנ געפאלנ

 פלעגנ װערסער ברענענדיקע אונ צונג, די אפגעברים װאלט זי װי אטעמענ,
צעקאכנ: זיכ

? הינטישעד דו זונ רוכעם, אלדע צו פאמענ די שיקםטו איז ? אזוי־ױ —
 טי״יװל דער פאדש^לטענער» דר סטראפפ האלבנאכטיקע, פי_ינע כארפע דו אכ,

 איכ אײרער װ^לסטו, אױספוילנ פארשטאכנ, נעשאמע דער אינ מיר דיכ האט
געבוירני דיכ 3הא
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 — גאס שיקערער דער פונ װערטער קויטיקע, װערטער גערזגדט תאט זי
הערנ. צי פאכעד א געװענ ם׳איז

עט־ צו אוױונ פוגעמ אופשפריגגענדיק אומרויק, װייניק, זי איז געשל^פנ
װעקנ. מיכ אונ מיר צו דױואנ אפנ אנװאלגערנ זיכ פלעג גאכמ, א מאל לעכע

אײכ? איז װאם — т ייי

 אינ זיכ אײנקוקנדיק אונ זיכ צײלעמענדיק שעפטשענ, זי פלעג — שװייג, —
 ארע... װארו הײליקע האנאװי״. על?אהו גאט... — פיגצטער, דער א׳־נ עפעס

טוים... אומגןנריכטנ פונ באהיט
קײלעכיק, איר ליכט, א ?נצינדנ זי פלעג האנט ציטערנריקער א מיט

 זיכ פלעינ אויגנ די אנבלאזנ, אנגעשטרענגש זיכ פלעגט פ^געמ גרױסנאזיק
 פארעודערט. האט טונקל דער װאס זאכנ, די צו פינטלענריק, אוםרויק צוקוקנ,

 באנאכט קופערטנ. שאפעם, מיט פארשטעלט איז זי נאר גרױםע, א איז קיכ די
 ס׳צײ לעװ^גע־שטראלנ, שטילינקזןרהײט איר אינ ס׳לעבנ קלײג. אוים זי וױיזט
 איקןגעם, די פאד לאמפאדע אומפארל^שעגער דער פוג פײערל דאם טערט

 סקא־ - פאלעצעם די אפ אײז־צאפנם, װי מעסערם, די בליצנ װאנס רער אפ
צודעם. אנויגיקע עמעצנם װרעדעם,

 טײכ פרעג א פונ װי םארזיכטיק, אױװנ פונעמ אראפ קדיכט אלטע די
 װינקל, צומ זי גײט פים, פארװעםע די םיט פאטשנדיק אונ, אדײנ, װאםער איג
 אפגע־ אנ אס זןנלעכ האנטפאס, אויערדיקער דער הענגט צענער איבערנ וװ

װאסער. מיט פעםל דאס אויכ שםײט דארט קאפ. האקטנ
 אינ זי קוקט נאכדעפ װאםער, זי טרינקט זיפצנריק, אונ זיכ װארגנריק

שויבנ. די אפ פראםט־געטעל בלויענ דורכנ פענצטער
 שעפ־ זי בעט — זיכ, דערבארעמ גאט, מיר, איבער זיכ רערבארעמ —

טשענויק.
צי־ אװ קני די אפ זיכ שטעלט ליכט, די זי פארלעשט מאל אנדער אנ

באלײדיקט: שעס
מיכ? דארפ װער גאטענױ, ליב, מיב האס װער —

 ימענ, ק אי: טירעלע דאס איבערגעצײלעמט אונ אויװנ אפנ ארופגעקראכנ
 סאזשע, מים ה*נט רי אױסגעשםירט פעםט. ליגנ דעקלעכ ז־י צי זי, טאפט

 אנ עפען װי פונקט אײנ, באלד של^פם אונ געפערלעכ זיכ זי צעשעלט
 באאװלט געפילס זיכ ה$פ איכ אז דערשלאגנ, זי װ$לט קראפט אוםזיכטיקע

 גיט האט זיידע רער װאם שאד, א געדאנק: א קומענ מיר פלעג איר, פונ
 וואלט זי אױכ אונ געטאטשעטי אימ זי װאלט אט —איר מיט געיזאט כאסענע

 זיכ ס׳פלעג: נאר אפש, מיכ זי האש אאװלט3 אױםגאפ. פײנע די ארײנגעכאפס
 אויגנ רי טרויעריק, װערנ פלעג פ^געט װאט$װע געשװאלנ איר װענ טעג, מאכג

:איפערצײגנדיק זײער רעדנ פלעג זי אונ סדערנ, אינ זינקענ פלןגנ
 רי אפ אונ געכאװעט קינרער, געתאס גדינג? מיר ם׳איז מײנסס, דו —

שטעלט-צו פים זיס? מײנסטו, ס׳איז, קעכנ, א זײ בא איב בינ אט װאס? גע
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נ פרױ פרעמדע א פײנער, זונ דער ארײנגעפראכט, האט ער נ שטוב, אי פ או  א
? נו ? אזוי גרט עס איז — פלוס אײגנ אויםגעניטנ אק־

געענטפערט. אופריכטיק איכ האכ —גוט, ניט —
דאם... דאסאי׳ אט אהא? —

 אומפאדשעםטנ אנ אפ שנור דער װעגנ רײדנ נעמענ זיכ פלעג זי אונ
אויפנ.
 האט ער װאס אפ !געזענ זי כ׳האב גאד, אינ איר מיט געװעג כ׳בינ —

שײנע? דענ עס הײסנ אזעלכע־א געקװאפעט? דא דכ
 גע־ אלעמאל זי הז$ט פרױענ רי צו מאנצבלענ די פוג באצװנגענ די װעגנ

 ארוים־ מיר נא רײד אירע האבנ אינאנהײב ברודיק. אויםערגעו־ױינלעכ רערט
 זײ אויסצוהערנ אײנגעװױנט זיכ איכ האב אינניכג נאד עקל, אנ גערופנ

 שװערנ א עפעם רײד די אונט?ר פילנדיק אינטערעם, גרוים מיט אופמערקזאמ,
עמעס.
ט1װי אט אפגענארט, אלײנ גאט האט זי קראפט. א איז פרוי די — א ה - 

 כאװענ איבער —טיש. איבערנ דלאגיע דער מיט צוקלאפנדיק געזשרזשעס, זי
!...דיר האסטו אם ארי_ינ, גענעפ אינ אלע גײענ

 אונ מאפ, א אנ רײדנ געקענט זי האט פדוי רער פונ קראפט דער װעגנ
 אג־ שמוזנסנ די מיט זי װיל עמעצנ אז אויסגעװיזנ, שטענדיק זיכ האט מיר

גאט׳׳. אפגענארט האט ״כאװע אז פארגעדענקט, באזונדערם האב איכ שרעקנ.
ת בא הויפ אינ  אונדזער װי גרײס די ״פליגל״, א געשטאנעג איז אונ

 געזעסנ פיר אינ זײנענ געבײרעם בײדע די אינ רירעם אכט די פונ הױז.
 גאנ־ דער פאלק. פונ גאלעכ ד?יר געוװיגט האס פינפטער רער אינ אפיצערנ,

 זײ צו שיק־ױגגענ, אונ בארינער אפיצערישע די פיט געװענ פול איז הויפ צער
 זיכ פלעגנ קיכנ אלע אינ קעכנס. שטוב־םײדלעכ, װעשנם, געגאנגענ זי״יגענ

 געשלעגנ. זידלערײענ, טרעדנ, מיט דו־אטעס אונ ראפאנענ אפשפילג שטענדיק
 גראבאועס, די םיט אנדערנ, מיםנ אײנער סאלדאטנ די זיכ האבנ עשלאגנג

 האט הױפ אינ פרריענ. די געשלאגנ האט מע אדבעםעד, פאלענ^ס דעם מים
 כיײשער, — צעלאזנקניט זנוס, זיכ רופט םע װאם דערמיט, געקאכט קעסײדער

 אנגע־ איז װאם לעבנ, דאס אט ױבגענ. געזרנסע פונ הונגער אומגעשטילטער
 פײניקונג, אוםזיניקער מימ טײװעדיקײט, אכז£ר?עסדיקער פיס געװענ זעטיקט

 ארומ־ ציגיש אונ אויםפירלעכ פלעג זיגער, די פונ פארימערײ קױטלקער מיט
 אװנט־עסנ. אונ טײ באפ מיטיק, בא באלעפאטימ מײנע צװלשנ װערנ געו־ןןדט

 דער־ זײ פלעג אונ הויפ אינ געשיכטעם אלע געוװםס אלעםאל האש אלםע דל
שארג־פרײד. מיט אונ הייס צײלנ

 די מיט שמײכלענדיק שװײגנ, אונ דערצײלונגענ די הערנ פלעג לונגע די
 פאלעפאס דעד אוג געלעכטער, פאר צעגײג זיכ פלעג װיקטאד ליפנ; פוכקע
אננ: אונ פארקנײטשנ זיכ פלזיג ז

פאמע... שױנ, גענוג —
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 פלעג ־- !אויסרײדנ ניט שוינ מיכ מענ לאזט װארט קײג מײגער, גאט —
דערצײלערנ. די נאקלאגנ זיכ

:כײשעק אוגטערגעבנ א*ר פלעג װיקסאר
םענטשנ.... אײגענע !וועזנ א איר מאכט װאס מאמאשע, רײבט, —

 װידערגעפיל א מיט מוטער דער צו באצויגנ זיכ האט זונ עלטערער דער
 טאמער אונ אויג־אפ־אױג, איר מיט בלײבג צו אױסגעמיטנ האט מיטלייד, אונ

 װײב זײנ אפ אנקלאגנ מיט פארשיטנ אלטע די אימ פלעג טרעפנ, עס פלעג
 אינ ארײנשטופנ אי_יליק איר פלןג ער געלט. געבעסנ אוםגאדינגט האט אונ

מאטבײעס. זילבערנע עטלעכזי דרײ, ררבל, א האנט דער
 —נאר ניט, זשאלעװע איכ געלט, מיד בא איר נעמט מאמע, אומזיםט, —

!אומזיסט
קלריםטעד... אינ ליפט אפ דאכ, עם איכ נעמ ארעמעלײט פאר —
 מאכנ װיקטאדנ, איבעדפירנ, אימ װעט איר !ארעמעל^ט װאסערע נו, —

גארניס. א אימ פונ
!זינד גרױמע א זיכ אפ נעמסט בױדער, דעמ ליב ניט האסט —
האנט. דער מיס איר פונ אפפאכנדיק זיב אװעקגײנ, פלעג ער

 איז ער אױםלאכעריש. גראב, מוטער דעד םיט באגאבגענ זיכ איז װיקטאר
 פלעג זונטיק הונגעריק. געװענ שטענריק אין פרעםער, מױרעדיקער א געװענ

 ארײנ, טעפל א איג עטלעכע פאדבאהאלטנ אלעמאל אונ לאטקעס באקנ מוטער די
 קומענ־ געשלאפנ. בינ איכ װעלכנ אפ דױואנ, אונטעדנ עס ארונטעדשטעלנדיק

 «ונ סעפל דאם ארױספאקומענ וױקטאר פלעג קלויסטער, פרנ דיק
ו :װארטשענ

לעכער! די אינ צװעכעם געקענט, גיט שריג האםטו מעד —
דערזענ... גיט זאל מע גיכער, פרעם פרעם, —
 גאפלענ לאטקעם, מיר פאר גאנװעסט דו אז זאגנ, אומיסטנ ב׳װעל —

נאפלענ! די אינ
 אופגזך אונ לאםקעם פאר א ארויסגעשלעפט טעפל פונ איכ האב אײנמאל

 מיכ האט ער בייגער. די אנגענראכנ גום דערפאר מיר האס װיקטאר —געסנ
 האט מיר, איבעד איזוײעקעװעס זיכ האט אימ, איכ װי פונקט געהאט, ליב גיט

 שלאםנ זיכ לײגגריק אונ, שטיװל, זײנע פוצנ סאג א מאל ררי_י צו געצוװנגענ
 שפארונעס, די אינ שפייענ אונ בר?נטער די צעררקב ער םלעג נארע, דער אש

ארי״ינ. קאפ אינ מיר צילנדיק
 ,הינערשע אויסררוקנ זיינע מיט ברודער דעמ נאכקרימענדיק אויס, װייזס

 געװענ זײ זײנענ אלע נאר װערטלעכ, באנוצס אויכ װיקטאר ה$ש כײעס״,
אומזיניק. אונ לעפיש כידושימדיק

שקארפעט-ןעם? מײנע זײנענ וװ —ארומ! רעכטס — פאמאשע —
:פראגעם גארישע מיט פארפאלגט מיכ האמ ער
רעדט סע ארנ נײינקע, א — זיכ שרײבט פארװאס :ענטפער אליאשקע, —
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 יאלד א - ניס אונ װאטע, אפ פאלטע א מענ ז$גט פארװאם ? כײינקע — זיכ
טאטע? ד?נ איז

 דער אפ אופגעװאקסג רײדנ. אלע זײ װי געװענ, געפעלענ ניט מיר ס׳אין
 פאר־ נלט אינאנהײבם איכ האב שפדאכ, שײנער זײדנס דעמ אוג באבעמ

 פארײגיקנ, גיט זיכ לאזנ װ$ס װערטער, פונ פארײניקוננענ אזוינע שטאנענ
 ד$ט אז געדוכט, זיכ האס מיר קאמיש״. ״שרעקלעכ פרײלעכ״, ״מױרעדיק װל

 קענ פרײלעכ, איז װאם דאס, אונ שו־עקלעכ, זי״ינ גיט קאנ קאמלש, איז װ^ם
מולרקדלק. זײנ גיט

פדעג: איכ
זאגנ? אזול דענ קענ מע —

:מיכ זײ זלדלענ
אנרײםנ... אולערנ די — אט !אפגעזוכט זיכ האט לערער א —

 רלכ־ ניט אלז אולסגעװלזנ, מלד זלכ האט אנו־ניסג״, ״אולערנ דל אױכ נן*ר
נלם. בלומענ, גר$ז, פענ קענ אנרײסנ םיק:

 נאר רײםנ, װולל מענ קאנ אולערנ אז דערװײזנ, געפרװוס מלױ האב: זײ
געמ^לדנ: זלגעדלש האב איכ אונ איבערצײגט, נלט מלכ ה^ט דאם

!אפגערלםנ נלט געבליבנ פארט זײנענ אולערנ דל אונ —
אופפארשעמט־ ברודלקע װללרקײט, אכזארױנםדיקע אזויפלל געװענ איז ארומ

 גע־ רל_יכ אלז װאס קונאװינא, פונ גאסנ דל אפ װל מער, ערעכ אנ ^נ —קי_יט
 «וגטערנ זלכ האט קונאװינא אלנ גאםנ־מולדנ״. אונ ״שאנד־הייזער״ מיס װענ
 או־מפארמײד־ דל ךערקלעדט האט װאם אזוינס, עפעס געסילט שאנד אונ קולט

 לעבנ, האלב־הונגערלק שװער, א שאגד: אינ קולמ דעפ אט פונ לעכקײט
 ארבעט אנשטאט גרלנג, אונ זאט גזילעבט מענ האט אנער דא אדבעט. שװערע

 אונ האװעגיש אלבעךייקע אומפארששענדלעכע, אי נאר געזענ דא מענ האט
 אופ־ עסעריקער, אג עפעם געװעלטלקט דא האט אלצ אלפער אונ געדרענג.

לאנגװײל. רעגנדלקער
געפללט, זלכ איכ האב ערגער נ$כ נאר שלעכט, געלעבט פלר זיכ ס׳האט

 היג־ דער דורכ זלכ באװייזט זל צוגאסט. קרםענ פלר צו פלעג באבע דל װענ
 דערנאכ איקאגעס, דל פאר זלכ זל ציללעמט קיכ, אלנ ארײגגײענדיק ;טער־טלר
 ח*ם אש אונ שװעםטער, ללנגערער דער פאר גארטל ביזג זלכ זי פארנײגט
געװיבט. פללפודלקער א װל צושטלקנ, אי_ינבײגנ, מלכ פלעג זלכ פארנללגנ

 נאב־ פאבע דל אופ באלעבאםשע םײנ נעטט — אקולינע, ביסטו, דאס א, —
קאלט. אונ לעסיק

 ארפגאקאנט ליפנ, דל אונטערגעקליבנ באשלידנ :באמג דל נלט דערקענ אלכ
 דער בא גאנק דעד אפ שטלללנקערוזילט זיכ זל זעצס פאנעפ, דאט פארענדערט

 שולדלקע, א װל שײטגט, אונ פאםענלעס, די פיס צעפער דעמ לעפנ טיר,
האכנ^עדלק. אוג שטלל שװעםטער דער פונ פראגנ דל אפ ענטפערט
אופגערעגט: אלר צו זאג אלכ אונ מלכ, מאטערט דאם
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? געזעצט ױכ ׳םטו וװ טוסטו, װאס —
אג: שכרענג זיכ זי רופט מיר צו װונק מילרנ א םיט
!באלעפאס קײנ ניט דא ביסט שװייג, —
 אימ, שלאג כאטש ניט, אימ בעט מע וװתינ אלעמאל, זיכ שטיפט ער —
ט שעלט כאטש ב ײ ה - מ, מיר. אם באקלאגג זיכ באלעפאסטע די אי

:פרעג א בײז־פרײדיק שװעסטער דער בא זי טוט אפטמאל
בעטלעדטט? אקוליבע, װאם, —
צארע... קנאפע א —
!בושע די פארלױרנ האס מע אז צארע, װעגנ רעדנ צו דא שױנ איז װאם —
געלעבט... בעטל־ברויט פונ אויכ ה$ט כריםטוס זאגט, מע —
 הערםט טיפשע, אלטע דו, אונ אפיקארםימ, ;ים, זאגנ קעפ גארישע —

 װעט ער זונ, ג$טס נאר ביעטלער, קײנ ניט געװענ איז כדיםטוס אײנ! זיכ
 אונ לעבעדיקע די מישפעטנ צו ררמ גרױםנ מיט געשריבג, שטײם קרמענ,

 ניט זיכ װעםטו אימ פונ עס! פארגעדענק טויטע, רי אונ —טויטע, די
 װעט ער פארברענענ... זיכ אש אפ אפילע זאלסט מי״ינע, מאמע אויםבאהאלטנ,

 האב איכ װענ מיר, קעגנ גאדלעס אײער פאר באצאלנ װאםיליענ מיס דיר
געבעטנ... הילפ געװענ, רײכ זי_יט איר װענ אײכ, בא

 די ענטפערט — געהאלפנ, געקענט, כ׳האב װיפל דאכ, דיר האנ איכ —
עם... װײסט דו באצאלט, שוינ אונדז האט גאט אונ — גלײכגילטיק, פאבע

װײניק... נאכ! װײניק —
 גאר װערמ װ$ס צונג, איר מיט באבע די שאבט אונ זעגט שװעסטער די

 קענ װי :קלעמעניש אײנ אינ טראכש אונ סקריפ בײזנ איר העי איכ םיד, ניט
געהאט. ליב ניט זי איכ האב מינוטנ אזױנע אינ ? אזױנם פארטראגנ באבע די עם

 באפענ חןר צו װינקט גאלעבאסכע, ױננע די ארוים גײט צימערנ די פונ
וװילגענויגס: קאפ מיטנ

ארײנ! גײט אויס, ניט ס׳מאכט עםצימער, אינ ארײנ גײט —
באבענ: דער נאכ שרײט שװעסטער די
געבויסערו בלאטע אפ יעלאװער, דארפ אויס, װיש פיס די —

פרײלעכ: באבע די באגענט באלעבאס דער
 קאשיריג אלטיטשקער דער ? זיכ לענט װי !אקולינע כאכאמע די א, —
נאכ? אטעמט
ארויס. נעשאמע דער פונ שמײכל איר מיט אימ צו שמײכלט גאבע די
ארבעטםט? אלצ? זיכ בײגםט —
ארעםטאנט. אנ װי אלצ! ארבעמ איכ —

 אג עלטערי.;. אנ װי נאר גוט, אונ ליב גערעדט באבע די האט אימ מיט
מוטער: מייג אינ זיכ ער דעדמאנט מאל אנדער
 א פרוי. מ געװענ איז דאס אס װאםיליעװנע... װארװארע יא־א, —
ч א? העלר,
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װאדט: א ארײנ שטעלט באבענ, דער צו זיכ װענדעט זיינם ,יױיב דאם
 א שװארצע, א געשאנקענ, כאלפע א איר האב איכ געדענקט, איר —

םטעקליארום? מיט זײדענע,
דענ... װי —

געװענ... סאלמע גוסע א גאר נאכ —
א איז לעפנ ד$ם אונ — פאלמע טאלמע, - באלעבאם, דער זאגט — יא־א, —

!שעלפע
פארדאכט. מיט װײב דאס פרעגט — ? רערמיט מײנסטו ױאס —

פארגײענ... מענטשנ גוטע פארגײענ, טעג פרײלעכע זיכ... אזוי גארניט. —
 די איז — רעדסס? דו װאם אלצ, עמ איז װאם צו ניט, פארשטײ איכ —

אומר?ק. באלעבאםטע
צו־ נעמ איכ נײ־געבוירענעמ, דעמ אנקוקנ באבע די מענ פירט דעדנאכ

 מיר צו זאגט באלעבאס דער אונ טײ־געפעס, שמוציקע דאם טיש פוגעמ גויפ
פארטראכט: אונ שטיל

ריינע... פאפע די אלטע, וװילע א --
אויג־ בלי_יב איכ װענ אונ װערטער, די פאר דאנקבאר טיפ אימ בינ איכ

:װײטעק מיט איר צו איכ זאג באבענ, דער מיט אפ־אייג
 ראס מעיטשנ פארא װאם דאכ, זעסט ? װאם צו אהער, גײםטו װאס צו —

זײגענ...
 א מיט מיד אפ קוקנדיק זי, ענמפערט —אלצ, זע איכ אליאשא, עכ, —

 זיכ: אפ שױנ מיכ פאררריםמ סע אונ פ$נעט, וװנדערלעבנ אפנ שםײכל גוסנ
 מוט םע װאם אםילע, װײסט אלצ, װײםט אלצ, זעט זי אז זיכ, פארשטײט נו,
מינוט. דער אינ האדצנ אינ מיר בא זיכ

 אונ ארוט מיכ זי נעמט קײנער, ניט גײט םע צי אומקוקנז־יק, זיכ ששיל
הארציק: זאנט

 דארפ װאס צו ניטא, דא ביםט דו װענ אהעי, געקוטענ ניט כ׳װאלט —
? איכ ״  געהאט אימ פיט האב איכ געװאדנ, קראנק אין זײדע דער אט, נאד ז

 האט מיכײלע, זונ, דער אונ ניטא... איז געלט קײנ געארבעם, ניט טאנ, צו
 צוגע־ האננ זײ טדינקענ. עםנ, געגנ אימ מענ דארפ ארױםגעטריבנ, םאשענ

 זײ װעלנ עפשער—אט איכ קלער איז יאר, א רובל זעקס דיד פאר זאגט
— יאר... האלב א דא אפגעלעבט שוינ דאכ האסט קערבל... א געפנ דערװײל

אויםזיד־ אויםמוסערנ, דיכ געזזײסנ האבנ זײ —:אויער אפנ מיר שעפטשעט זי אונ
 איבער־ מײנע, נעשאמע געדארפט, װאלסט זײ. זאגנ קײנעמ, גיט פאלגםט לענ,
 לײד װערנ! קרעפטיקער װעסם דו ביז גיאר צװײ א אעערלײרנ זײ, בא זי_ינ

? א אױ, גימ װי איבער
לעבנ, דאס אט מיכ דריקט םע שװער. זײער ט׳איז לײדנ. צוגעזאגט כ׳האנ

 װי לקב, איכ עםנ, װעגנ זארג אײנ אינ אומעשיקם, אנ ^רעםם, אנ
כאלעם. אינ
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ט אמאל כ א ר ר זיכ ט ר איז איגורױסנ נאר אנטלױפנ. דארפ מ$ :מי ע ר ע ט  בי
 װינט, דעד זיה באפרעט אפגבױרעמ זאװערוכעם, װויענ נעכט די אינ װיגטעד,

 װעסטו רװהינ — פראמס פונעמ צונויפגעקװעטשם קראקװעס, די קנאקנ סע
לױפנ? איצם

גע־ ניט צײט קײנ ס׳איז אונ געלאזט, ניט טיכ מענ האט גײנ שפאצירנ
 דער אינ װעדנ צעריבנ פלעג װינמער־טאג קורצעד דער שפאצירנ: צו װענ

 אינ נאר ארומגעזענ. זיכ האםש דו אײרער שטוב־ארגעט, דער פונ טומלעגיש
 י^נ־ די אינ גאנצנאכט, דער צר —שאפעם גײנ. געמוזס יאיכ ה$ב קלויםטעד

מיםיק־דאװענענ. שפעטנ צומ — טריװימ
 אינ ערגעצ שסײענדיק קלױסטער. אינ זײנ צו געװענ געפעלנ מיר ט׳איז

 קרקנ צו געהאט ליב איכ האב טינקעלער, אונ גראפער סיאיז װו װינקל, א
 פײ־ די אינ זיכ שמעלצם עד או דוכס, םע איקאנאססאס. אפנ פונדערװײטנם

 גרױענ אפנ שסראמענ געזײכה־ג^לדענע אינ אראפרינענדיק ליכט, די פונ ערנ
 די פונ פיגורנ טונקעלע די זיכ רירנ שטיל בימע. דער פונ פאל שטײגערנעמ

 טוי־ קײםערלעכע די פונ האפט גאלרענער דער פלאטערט פרײלעכ איקאנעם.
 גאלרענע װי לופט, בלוילעכער דער אינ הענגענ ליכט די פונ פײערנ די ערנ,

בלוםענ. אפ ענלעכ זײגענ מײדלעכ אונ פרויענ די פונ קעפ די אונ בינענ,
 אלצ כאר, פונעמ געזאנג מיטנ צונויפגעגאסנ הארמאניש איז ארומ אלצ

 װיגט קלױסטער גאנצער דער מײסע, א פונ לעבנ אומגעװײנלעכנ מיט לעבט
 םמאלע, װי אונ, טונקעלער דער אינ זיכ הוירעט —װיג א װי לאנגזאמ, זיכ

לײדיקייט. געדיכטעד
 דער איג טיפ םארזונקענ איז קלויסטעד דער אז דוכטנ, מיר פלעג אמאל

 א מיט דא ל?יבנ צו ערר דער פונ באהאלטנ זיכ האט אזערע, אנ פונ װאסער
 דער איז מיסטאמע, ענלעכ. ניט זאכ קײנ אפ איז װאם לעפנ, באזונדער

 װעגנ רערצײלונגענ באבעס דער דורכ געװאדנ ארויםגערופנ מיר בא געפיל
 מיט אינײגעמ םארח־עמלט זיכ, שאקלענדיק אפסמאל, אונ שטאמ, דעד קיטעזש

 די םונ ראװנ־־שושקערײ, דער פונ כאר־געזאנג, םונעמ פארװיגט ארומ, אלצ
 טרויעריקע זיננעװדיקע, די איבעדכאזערנ זיכ פאר איכ פלעג זיפצנ, מענששנס
:געשיכטע

 טאטערנ פארשןןלטענע רי באלאגערט האבנ
אומריינע, די זײערע כאיאלעם די מיט

 שט$ט בארימטע רי קיטעזש באלאגערט
ליכטיקער. א פרימאױגנ־שא א אינ

האר, גרויסער אונריעיער, גןןט דו יאײ
!גאט־געװינערנ איהײליקע דו

 אײערע קנקנט די אז באװיליקט, אוי,
פריטארגיקע, רי טפילע די דערשפײנ ז^לנ

!הײליקע די שריפט די אױםהערנ
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,  טאטןר־פײבט דער אז גימ, דערלאזט אוי
טועטנ, פיס די מיט קלויסטער הײליקנ דעמ זאל

■נאלײריקנ,—מײרלעכ פרריענ,
 מאננ שפילעכל и קינדער קלײנע פונ

שװערר! פונ שארפ צו—לײט אלטע
רערהערמ, געבעט רעפ ה^ט ג^ט-צעװאעס אונ

 גאט־נעװינערנ די הן*ט דערהערט
מענטשיעכע, די זיפצנ־קרעכצנ די
קריטטלעגע. רי טרערנ־געװײ.ענ רי

 ג$טיצעװ$עס ראנ ה§ט געזאנט אוג
:ליכטיקנ ועמ מאלעכ רעט מיכאעל צו

מיכאעל, רורב, זיכ גײ אנו,
קיטעזש-שטאט, אונטקר קרד רי אופ טױײסל

אזעויע. אנ אינ זי אראפ ל$ז
ראירענענ, ר$רטנ מענטשנ זןןלנ
װערנ, מיד ניט אונ אופהערנ ביט
נאכטיקער, דער ביז מארגנ־טפילע דער פונ

_הײליקע רי קלײסטער־רינסטנ אלע
> אײציק-אײביקײט אינ אײביק ביז

 א װי געדיכטנ, באבעם דער םיט פול גערוענ איכ בינ יארנ יזגנע אינ
 פאר־ די אינ געגאנגענ אױ געדאנק מײנ אז זיכ, דאכט ;האגיק מיט בינשמאק

געריכטנ. אירע םונ מענ
 אנגענעמ ניט געװענ מיר ם׳איז — געדאװנס ניט «יכ האב קלױסטער אינ

ע זײדנס דעמ איבערצוכאזערנ גאט באבעם דער פאר ײז  די אונ טפילעס ינ
 זײ קענענ גאט באבעס דער אז זיכער, געװענ בינ איכ פםאלמענ; קלאגנדיקע

 דעס אויםער ;הארצנ צומ ניט מיר זי״ינענ זײ װי פונקם הארצנ, צופ זײנ גיט
 אפ זײ װײמט גאט אז עס, הײםמ — םפארימ די אינ אפגעדרוקט זײ זײנענ

מענטשנ. גראמעטנע אלע װי פונקט אויםנװליניק,
 פארקלןי־ םלעג הארצ דאם װענ מינוכנ, די אינ קלויםטער אינ איז דעריבער

 דעמ פונ באלײדיקונגענ קלײנינקע די אדער עפעם, װעגנ טרויער ױסער א מענ
 פלײםנ זיכ איכ פלעג דראפענ, אונ בי_יםנ נעמ׳ענ עס פלעגנ טאג פאי־לאפענעט

 פאר־ זיכ זאל איכ גענוג, געװענ ס׳איז טפילעס. אײגענע מײנע שאפנ צו
 אלײנ, זינ פונ װעדטער פלעגנ מײנעמ, גוירל פרײלעכנ ניט דעמ װעגנ טראכטנ

:סייגע א אינ צוגויפלײגנ זיכ אנשטרענגונג, אנ
פארפולט, צוטעט מיט כ׳גינ גאט, גאט,
עלטער: װערנ איכ וועל װענ

גערולר, קײנ ניטא איז אזוי לעבנ
ויעלט. רער פונ גײ זיכ, הענג כאםש

טאלק, שוט א אנ גײט לערע רי
 מאטרי$נע מעכאשײפע אלטע די

װאלפ, בײזיער א װי מיד, אפ פרילט
וזאניק. קײנ לעבנ איב ניט לעק איכ
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די ביז נאכ איב געדענק מײגע טפילעם אזוינע אםאכ ט- ײנ  פױ ארפעט ה
 מײנםטנס שראמענ, טיפע צו מיט זיכ פארקריצט קינדער־יןןרנ די אינ מארכ געמ

לעבנ. גאנצ א ניט שוינ זײ פארװאקםנ
אינ װי פוגקט אפגערוט, איכ האב דארטנ גומ, געװענ איז קלױמטער אינ
אםאכ פאדזוכמ שוינ האט װ$ס הארצ, קלײנע דאס פעלד. אינ אונ װאלר

בײזקײמ אונ גראפקײט דער אינ אויםגעפאטשקעט געװענ איז אונ ביטערקײט
סרױמענ. הײםע אומקלארע אינ װאשנ זיכ פלעג לעבנ, פונ

 אדער פרעסט, גרױםע די אינ בלויז קלױסטער אינ איכ בינ געגאנגענ נאר
םע װענ שטאט, דעד איבער ארומגעיאגט דול זיכ האט זאװערוכע א װענ

אים האט װינט דער אונ געװארנ, פארפרוירנ איז הימל דער אז זי־כ, דרכס
 די אוגטער פארפרױרענע א עו־ד, זײ אויכ אונ שנײ, כפארעס אינ צעשסויבט

לעבנ. צומ אופשטײנ ניט קײנמאל מער שוינ װעט שנײענ,
 איבער או־ומצוגײנ געװעג געפעלנ בעסער מיר איז נעכט שטילע רי אינ

 װינקלענ■ טויבע סאמע רי אינ זיכ פארקלײבנדיק גאס, צו גאס פונ שטאט, דער
 װי אלײנ, אײנער טדאגנ. דיכ ןאלנ פויגלעג װי גײםט, —טרעפנ ם׳פלעג

 שײנ פונקענ די לעשט שאטנ, דײנ פויזעט דיר פאר היפל. אינ לעװאנע די
 שפאנט גאס אינמיטנ פלויטנ. אינ טומבעם, אינ קאמיש זיכ טוצעש שנײ, אינ

 טולעפ, שװערנ א אינ הענט, די אינ קאלעקאטקע א מיט נאכט־װעכטער דעד
הונט. זײנ זיכ טרײםלט אימ לעבנ

רע,- הינטישע א װי מענטש, דער אוים, ער זעט אוםגעלומפערטער, אנ  קאנו
 אומבאוװםט גאם, דער איפער זיכ באװעגט אונ הויפ פונעמ אװעק איז זי

נאכ. באדױערנדיק איר גײט הונט דער אונ וװהינ,
- קאװאלעדנ אונ לנס1פרי לוסטיקע מיר זיכ גיאגעגענענ מאל אנדער אנ

גאנצנאבט־טפילע. דער פונ אנטלאפג זײנענ זײ אױכ אז איכ, מײנ
שטרא־ פענצטער באלױכטענע פונ לופטשיקלעכ דורכ אז זיכ, מאכט אמאל

 אפ אנ םײטנ װאם אומבאקאנטע, פײנע,—רי׳כעם מימנ באזונד־ערע ארויס מענ
 אג־ אונ פענצטער, אונטערנ שטײםט לעבנ. אומבארװםט אנדער, אנ עפעס

 א פאר עם איז װאם פארשטעלנ, ױכ װילםטו זיכ, אײנזזערנדיק אונ שםעקגדיק,
 אונ- גאנצנאכט, ס׳איז הויז? דעמ־א אינ מענטשנ פאר עס זײנענ רואם לעבנ,

מ, לוםטיק, רױשנ זײ א מ ל  פונעמ גיטארעם, םארטנ באזונדערזנ עפעס אפ שפי
קלאנג. קופערג־סטרונעדיקער א געדיכט פליסט לופטשיק

 הויז באדערערדיק אײנשסאקיק, אנ אינטערעסירמ מיכ האט באזוגדערם
 מארטינאװער. דער אונ טיכאגאװער ד?נר —גאסנ שםילע צװײ פונ ראג אפנ
 אינ נאכט, לעװאנעדיקער א אינ אײנמאל אפגעשטעלמ דעמ פאר זיכ האב איכ
 פענצטער פונעמ לופטשיקל קװאדראטנעמ דורכנ ;מאסלעניצע פאר אדליגע, אנ

 אומ־ אנ גאס דער אפ ארויסגעשטראמט דאמפ װארעמענ א מיט צוזאמענ האט
 װאלט גוטער א אונ שטארקער א עמעצער װי פונקט קלאנג, געװײנלעכער

נאר געהערט, ניט מענ האט װערטער קײנ מױל. פארמאכס א מימ געזונגענ
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 כאטש פארשטעגדלעכ, אונ באקאנט װונדערלעה אויםגעװיזנ מיר האט ליד די
 ה$ט װאם קלינגערײ, א עפעם פונ באגלײט דער געשסערט האס זי הערנ

 אפ געזעצט זיכ ה$ב איכ ליד. דער פונ גאנג רעמ איבערגעשלאגנ דערעסנדיק
 װונ־ פונ פידל מינ א אפ מענ שפילט דאס אז ^נשםויסנדיק, זיכ סומבע, א

 זי הערנ פונ װייל — איבערצוטראגנ גיט ס׳איז װאס מעכטיקײס, דערלעכער
 ס׳האט אז קראפס, אזא מיט צעױנגענ זיכ זי פלעג אמאל װײ. קיטאט טוס
 פענצ־ אינעמ שויבנ די הודענ םע אונ ציטערט, הויז גאנצע דאם געדוכט, זיכ

 קא־ גענומענ אויכ מיר האבנ אויגנ די פונ ראכ, פונעמ געקאפעט ם׳האט טער.
סרערנ. פענ

 אראפגע־ מיכ האט אונ נאכט־װעכטער דער צוגעגאנגענ איז אומבאמערקס
םרעגנדיק: טרמבע, דער פונ שטױסנ
? דא שטעקסטו װאס דו, —
דערקלערט. איכ האב —מוזיקע, —
אװעק... װאם: מאלע —

 זיכ האב קװארמאל, דעם ארומ אונ ארומ אװעקגעלאםנ אפגיכ בינ איכ
 שוינ מענ האט הויז אינעמ נאר פענגסער, דעמ אונטער אומגעקערט צוריק

 א ארוים גאס דער אפ ארױםגענרויזט האט לופסשיקל פונעמ געשפילט, נים
 טרויערי־ דער אפ עגלעכ ניט אזול געװענ איז דאם אונ גערױש. פדײלעכעד

כאלעמ. אינ געהערט זי װאלם איכ װי מוזיק, קער
 אײנמאל, נאד ^בעד הויז, יענעמ צר געלאפנ איכ בינ קימאט שאבעס אלע

 האט זי — וױאלאנטשעל די דערהערט װידער דארטנ איכ האב פרילינג־צײט,
 אומגעקערט זיכ האב איכ אז נאכט. האלבער ביז אופהער אנ קימאט געשפילט

ארײנגעלײגט. גומ מיר מענ האט אהײמ,
 לײדיקע די איבער שטערנ װעטערדיקע די אונטער שפאצירנ באנאכטיקע די

 אויט־ אומיםטנ פלעג איכ בארײכערט. שטארק מיכ האבנ שמאט דער פונ גאסנ
 אםאכ געװענ אױ צענטראלע די אפ צענטעד: פרנ וױיטער װאם גאםנ קלײבנ

 באמערקנ, געקענט נאכ מיכ האבנ באקענמע פאלעבאטימס מײנע לאםטערנם,
 די פארברענג איכ וױאזוי געװ^רנ, געוװירע באלעבאשימ די װ$לסנ דעמלט

 ;״לעב״־מוידנ די גאראדאװױעם, די שיקורימ, די האבנ געשטערט טפילע־נעכט.
 די פונ םעגצטער די אינ אריינקוקנ געקענט מענ האט גאםנ װײטע די אפ אונ

 אונ פארפרוידנ שטארק צו געױענ ניט זײנענ זײ װענ שטאקנ, אונטערשטע
אינעװײניק. פרנ פארהאנגענ נים

ב :באװיזנ פענצטער די אט מיר ה$בנ בילדער פארשײדעגע מענגע א א ה  ב׳
 קארטנ, אינ שפילנ זיכ, שלאגנ זיכ, קושנ דאװענענ, מענטשנ װלאזוי געזענ,

 אינ ױי זיכ, האט מיר םאר —קלאנג אנ אונ פארז^רגט זיכ צוױשנ שמועסנ
לעבנ. פישנ שטומ, א געצויגנ קאפיקע, א פאר פאנאראמע דער

 ױנגע א —פדויענ צװײ טיש, א בא קעלער־שטוב, א אינ געזענ כ׳האב
מאכנ־ אונ, גימנאזיסט לאנגהאריקער א געזעםנ איז זײ קעגנ עלטערע. א אונ
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 גע־ האט ױנגע די בוכ. א געלײענט זײ פאר ער האט האנט, דער מיט זײק
 אונ שטו־ל, פוגעמ רוקג אםנ אנגעשפארט בדעמענ, דײ אנגעכמורעט שטרענג הערט,

 מיט פארשטעלט פלוצימ האט האר, קאפ רײכנ א פיט דינינקע א עלטערע, די
 גימנא־ דער ציטערנ, גענרמענ איר האבג אקםלענ די פ^נעמ, דאם דלאניעם די

 פונעמ אופגעשפרונגענ א-ז ױגגע די אז אונ בוב, דאם אפגעװאדפנ האט זיםט
 װאס יענער, פאר קני די אפ געטאנ פאל א ער האט ארױסגעלאפנ, אונ ארט

הענט. די איר קושנ אגגעהויפנ אונ ־,ш קאפ רײכנ מיטנ
בערדײ■ גדויםער א װי אונטערגעקוקט, איכ האב פזןנצטעי צװײטג א אינ

 קאפ־ רויטער א אינ פרוי א קני די אפ זיכ צו אוופגעזעצט האט מענטש קער
 מיט געזונגענ עפעם קענטיק האט אונ קינד, א װי זי, װיגג געגומענ אונ טז
 געצי־ אינגאנצנ האט זי אויגנ. ארױסגעקוליעטע אונ מױל צעעפנט ברײט א

 הוידענ־ רוקנ, אפנ איבערגעװאיפנ אלעפאל זיכ האט געלעכטער, פאר םערט
 זי אונ צעזינגענ, זיכ װידער אונ אױסגלײכנ זי פלעג ער פיס, די מיט דיק
 גאנצ זײ אפ געקוקט האב איכ געלעבטער. אינ פארגאנגעג זיכ וױדעראםאל איז

 לוסטיקײט מיט באװארנט זיכ האבנ זײ אז פארשטאנענ, האב איכ ביז לאגג,
נאכט. גאנצעד א אפ

 זיקארנ, מײג אינ פארבליבנ שטענדיק אם זײנענ בילרער אזױנע אס»כ
 דאס אהײמ. פארשפעטיקנ פלעג איכ אז פארכאפנ, אזוי מיכ עם פלעג אפטמ^ל

 נעמענ מיכ פלעגנ זײ אונ באלעפאטימ, םיינע בא פארדאכט א װעקנ פלעג
פארהעד. אפנ

געדאװנט? האט גאלעכ װאסער ? געװענ ביםטו קלולסטער װאםער אינ—
 פאר װאס װענ געוװםט, ה$בג שטאט, פונ גאלאכימ אלע געקענט האבנ זײ

 ניט געװענ איז ־זײ— אלצדינג געװוסס האפנ זײ לײענס, מע יעװאנגעל א
ליגנ. א בא מיכ כאפנ צו שװער

 דעמ — זײדנ מײנ םונ גאט ביױנ דעמ צר געבוקט זיכ האבנ פרויענ בײדע
 נאטענ זײג פאכער, מיט צוטרעטג אימ צו זאל מע פארלאנגט, האט װאם גאט,

 זיכ, זידלענדיק אפילע פרױענ. די פונ לעפצנ די אפ געװענ שטענדיק איז
געדראט: אנדערער דער אײנע זײ האבנ

 דו צוגויפדױײענ, שוינ דיכ װעט ער באשטראפנ. דיכ װעט גאמ !װארט —
!..זאכ פאדלע

 זײ אונ לאטקעם, געפאקנ אלטע די ה$מ מאגעס װאכ ערשטע די זונטיק
 א געשריגנ זי ה$ט פי_יער, פונ׳ רױט צוגעברענט. ארױם איד בא אלע זײנענ

:צעקאםסע
.געמענ א?כ זאלנ שײוימ די א, — . .

 גע־ םונקל אזש איז םקאװרערע, רי געטאנ שמעק א זי האט פלוצימ אונ
:צעװויעט זיכ האט אונ ערד דער אפ סק^װרעדע די געטאנ װאדפ א האט װארנ,
 זי כ׳האב טרײפע, א פלײשיקע, א דאה איז םקאװרעדע די טא־טעלעכ, —

מײנער! גאט מאנטיק, רײנעמ דעמ אינ אױםברענענ פארגעסנ גןןר
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טרערנ: מיט בעטנ גענומענ אונ קני די אפ אגידערגעשטעלט זיכ האט זי
 לײדנ דײגע פאר ױנדיקער, דער מיר, פארגיב הימל, אינ פאטער טאטע, —

ו נאר אלטנ אנ גאט, גיט, באעטראפ !װעגנ
 םקאװרעדעהאמ די הינט, די אפגעגעבנ מענ האט לאמקעס אויםגעבאקענע די

 מאכלױקעם א בײס דענםטמאל זינט האט שנור די אונ אויסגעבר׳ענס, מענ
שװיגער: דער פירגעהאלטנ געװײנלעכ

םקאװרע־ פלײשיקע אפ אױב דאכ איר באקט טאנעס־צײם אפילע —
.דעם . .

 פרנ װעקעלעכ אלע אינ שטוב־זאכנ, אלע אינ ארײננעצױגנ זײ ה$בנ גאט
 אוי־ אג באקומענ לעבנ נישטיקע דאס האט דערפונ — לעבנ, קלײנינקנ זײער

 טאגטעגלעכ א װי אױםגעזענ האס װיכטיקי_יט, אונ באדײטנדיקײט םערלעכע
 לאנגװײליקע אלע אינ ג§ט ארײנציענ דאס אט קראפט. העכערער דעד דיגענ

 $פט זיכ איכ פלעג ניטװילנדיק אונ געח־יקט, זײער מיכ האט קלײניקײטנ
 אומבאמערקלעכער עמעצנס אוגטער זיכ פילנדיק װינקלענ, די אפ אומקוקנ
 װאל־ קאלטנ א מיט ארומװיקלענ פאכעד א מיכ פלעג באנאכט אונ אופזיכט,

 שטענדיקע ד$ם וװ קיכ, דער אינ וױנקל יענעמ פונ געגאנגענ איז ער — קג
בילדער. םונקעלע די פאר נעברענט האט לעמפל

 מיש צעםײלש ראמענ, צוױי פענצמער, גרויס א איז פאלעצע דער לעפג
 םע ארײג, פענצטער אינ קוקס לײדיקײט אפגררנטלעכע בלױע א שאפקעלע. א

 דער אט פונ ראנד אפנ העננט אלצ — איכ קיב, די הויז, דאס אז זיכ, דוכט
 אלצדינג זיכ רײםם באװעגונג, שארפע א מאכנ זאל מע װענ אונ לײדיקייט,

 שטערנ, די פאדבײ ערגעצ פלימ אונ ארי״ינ לאכ קאלטנ בלױענ דעמ אינ אראפ
 ארײנגןנװארפענער אנ שסײנ, א זיגקט סע װי דױש, אנ טויט־שטומעניש, אײ
 איבער־ זיכ געהאט מױרע אומבאװעגלןיכ, ליגנ איכ פלעג צײט א װאםער. אינ

לעבנ. פונעמ םאפ שרעקלעכער דעד קומט טאמער קערנ,
 גאר פאכער, דעמ םונ אויםגעהײלט זיכ כ׳האב װיאזױ גיט, כ׳געדעגק
 פארשטײט דערינ, מיר האט געהאלפנ גיכ. גאנצ זיכ איכ האנ אױםגעהײלט

 דענסטמאל שוינ אז קלער, איכ אונ באבענ, דער פונ גאט גומער דער זיכ,
 שלעכטס קײנ נאכ האנ איכ :עמעס פראסטנ א אײנעמ דערפילט איכ האב
 פאר אונ יױשעד, קײנ ניט איז אוםשולדיקנ אנ מיכ שטראפנ געטאנ, ניט

נימ. איכ ענטפער זינד פדעםדע
 פרי־ איבערהויפט גאטס־דינסטנ, באטאגיקע די אויכ דורכלאזנ פלעג איכ

 גע־ ניט מיכ האבנ צײמ דער אט פונ קרעפטנ אומבאזעלעכע רי — לינג־צײט,
 אם דרי״יער א געגעבנ מיר מענ האט טאמער נאר ארײנ. קלויסםער אינ לאזנ

 נאב־ קויפנ כ׳פלעג :פארפאלענער א אינגאנצנ געװענ שוינ איכ בינ ליכטל, א
 פארשפעטיקנ אומפארמיירלעכ אונ שפילנ זיכ טפילע־צײט גאנצע די קעם,

 קא־ צענ גאנצע מארשפילנ צו געראטנ אפילע מיר איז אײנמאל אונ אתײמ.
אז אזוי, פראםפ^רע, א אונ האןק^רע א אפ געגעבנ מיר האט מע װ$ס פיקעס,



 דער װ^ס טעלער, פונעפ פראםפארע שרעמוע א צושלעפנ געמוזט שוינ כ׳האב
אלטאר. פונ ארויסגעסו$גנ ח$ס זײאק

גע־ איכ פינ פארקאכט אונ לײדנשאפשלעכ, געגלוסס זיכ האם זיכ שפילנ
 האב אונ• ששארק פלינק, גענוג געװענ כ׳בינ מעשוגאם. בין שפילג אינ מענ
 פיק־ איג אונ ,רעשל״ איג »באבקעם/ אינ שפילער א װי רומ, פארדיגט גיכ

גאסנ. נעענטערע אלע אפ רעס
 פא־ םע װי אלצ, אפריכטנ געצוװנגענ םיכ סענ האט םאנעם גרױסנ אינ

 פא־ דעמ שאכנ, אונדזער צו זי_ינ פיםװאדע זיכ איכ גײ אס «וג זיכ, דערט
 א מעגטשג א פאר געהאלטנ איפ האב איכ פאקראװסקי. דארימעדאנט סער

 צע־ כ׳פלענ פערזענלעכ: אימ קעגנ זינדיק שסארק געװענ פינ אונ שםרענגג
 פי״ינטלעכע אינ געװןג כ׳בינ סאד, זײנ פונ בײרל דאם שטײנער םיט קנאקנ

 דער־ געקענט מיר ער װאלט אינאלגעמײנ אונ קיניעד, זיינע פיט באצלונגענ
 האט דאט אימ. פאר אנגענעמענע קײנ ניט מײסימ, פארשײרענע אסאכ םאגענ

 קלוים־ ארעםינקנ דעמ אינ געשטאנענ ביג איכ װענ אונ באומרולקס, זײער מינ
 הארצ דאס מיר האט זיינ, צו מיסװאדע זיכ רײ מי_ינ אפ װארטנדיק כער,

געפלאטעדט. שטארק
 גוטפוםיק־װאר־ א מיט באגעגנט מיכ האט דאריטעדאנט םאטער דער נאר

אויםרופ: טשענריקנ
זינדיק? ביסטו װאם מיט !קני די אפ זיכ שטעל נו, שאכנ... נא —
ײ ס׳תאש םאמעט, שװערנ פיט קאפ דעמ אנגעדעקט םיר האט עד  גע־ מ
 אונ שװ׳גר, געװענ אױ רײדנ װיירעכ, אונ װאקש פונ רײעכ דער שטיקט
געגלוסט. ניט זיכ ם׳האט
עלטערע? פאלגסט —
נײנ. —
זינדיק. —זאג —

אויםגעש$םנ: איכ האפ זיכ פאר אומגעריכט
פראםװירעם. געגאנװעט כ׳האפ —
 ניט אונ באטראכש געפרענש גאלעכ דער האט — וװ? ? וױאזוי־זשע —

געכאפס.
ניקאלע... בא פאקראװנ, בא הײליקער, דריי די בא —
 — זינד, א גוט, ניט ברודער, איז, דאס !קלויםטערם אלע אינ !נו־נו —

? פארשטײםט
כ׳פארשטײ. —
עסנ? צוליב האםשר געגאניועט ארמגעלומפערטער. זינדיק. —ז$ג —
 כ׳פאר־ — אזוי אױסקומענ, ם׳פלעג או אמ$ל, אונ עםנ, •צוליפ—אמאל —

 ברןזנ־ פענ דארפ אהײפ פדאסװירע א אונ ,פאנקעס׳׳, אינ געלט דן$ם שפיל
איכ... גאנװע גענ,

אומדײסלעכ שעפסשענ עפעס אנגעהויפנ ה$ט דארימעדאנט פאטער דער
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 ה$ס פלוצימ אונ פראגנ, עטלעכע נ$כ פארגעבנ ער ה$ט דערנאכ םיר, אונ
געטאנ: פרעג א שסרענג ער

? אויםגאבע אוגטערערדישער אנ פונ גיכער געלײענט האסטו עפשער —
איבערגע־ האב אונ פראגע די פאדשטאנענ ניט זיכ, פארשטײט האב, איכ

:פרעגט
װאם? —
געלײענס? האסטו ביכלעכ פארבאטענע —
גיט... קײנע נײנ, —
אופ! שטײ זינד... רײנע געשאנקענ דיר ם׳װערנ —

 אויס־ ס׳האט—ארײנ פאנעט אינ איט געטאנ קוק א פאדכירעשט האפ איכ
 באלעבא־ די אז :אנגענעט ניט געװענ איז םיר װײכ. אונ פארטראכט געזענ

 װעגנ אנגעפלאפלט מיר זײ האבנ זײנ, מיסװאדע זיכ געשיקט מיב האבנ טימ
 אלע אינ זײנ צו מוידע זיכ ערלעכ אי״יננערעדט אונ זאכנ שרעקלעכע דעמ

זינר. מײנע
געמאלדנ. איכ ה$פ—געװארפנ, שטײנער סאד־בײדל אײער אינ ה$ב איכ —

געואגט: אונ קאפ דעם אופגעהױבנ האט גאלעכ דעד
גײ... !גוט ניט אױכ איז דאס —
געװארפנ. אױכ איכ האב הונט אינעט אונ —
ט גײט װער — א ה -? ר ע ט ײ  געטאנ, רופ א דארימעד^גט פאטער דער װ

מיר. פאדביי קוקנדיק
 אזוי זיכ כ׳האב פאלײדיקט: ארנ אפגענאדמ זיכ פילנריק אװעק, בינ איכ

 ג$ר באקומענ אלצ זיכ האט דא אונ װידע, פארנ פאכעד אינעמ אנגעשטרענגט
 נאר געװענ איז אינטערעםאנט אינטערעסאנט! נימ אפילע אונ שרעקלעכ ניט
 דעמ אינ דערמאנט זיכ האב איכ ביכער. אומבאקאנטע די װעגנ פראגע די

 די פאר בוכ « עפעס קעלזןר־שטופ דער איג געלײענט האט װאם גימנאזיםט,
 געהאט אויכ האט ער — זאכ״ ״גומע די ךערמאנט זיכ האב איכ אונ פרױענ,

געמעלנ. אומפארשסענדלעכע מיט גראבע, ביכער, שװארצע אסאכ
 צו געשיקט מיכ האט מ?נ אונ גילדנ א געגעבנ מיר מענ האם מארגנ אפ

 לאנג שויג איז שנײ דער שפעםע, א געװענ איז פאפמן די גזןט־באהעפטונג,
 גערוי־ זיכ האט װעגנ די איבער אױסגעטריקנט, ה§בנ גאסנ די צעגאנגענ,

פרײדיקער. א זוניקער, א געװעג איז טאג רער שסויב; א כערם
 מיט האנטװערקער קאמפאניע גרויסע א הן*ט קלויסםער־פארקנ דעמ לעמ

 צײם נאכ װעל איכ אז באשלאסנ, האב איכ ;״באבקעס״ אינ געשפילט אזארס
שפילער: די געטאנ בעס א האב איכ אונ באהעפטונג, די אפריכטנ האבנ

ארײגו מיכ נעמט —
גע־ א געמאלרנ שטאלצ האט - שפיל, רער אינ אדיינ פאד ק^פיקע א —

מענסש. געלער שטוםלטעד
געזאגט: שטאלצ װײניקער נים האב איכ נאר
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!לינקס פונ פאו־ צװײטער דער אפ דרייי —
!קאנ אפנ געלט —

!שפיל א אנגעהױבנ זיכ סיה^ט אונ
 פאר א אפ קאפיקעם דריי ארופגעלײגט האב גילרנ, דעמ צעביטנ האפ איכ

י אראפ שלאגט סע װער קאנ; לאנגנ אינ ״פאבקעס״  דאם קדיגט פאר, י
 :אפגעגליקט פיר ם׳האט קאפיקעס. דדיי אימ פונ איכ קריג — ער פעלס געלט,

 האב איכ — געפעלט, האפנ פײדע אונ געלט, פײנ אינ געצילט האבנ צװײענ
 שטארק האט דאם מאנצפלענ. פונ דערװאקםענע, פונ קז$פיקעם זעקס געוװנענ

מוט... מײנ אופגעהױבנ
געזאגט: האט שפילער די פונ עמןצער נאר
געװינם... םיטנ אנמלויפנ נאכ װעט ער כעװרע, אימ, אפ אכטונג גיט —

כ׳װאלט װי אויםגערופנ, היציק האב איכ אונ באלײדיקט, מיכ האט דאס
פויק: א אינ געטאנ זעצ א

1פאו־ עקססזיד לינקקר דער אפ קאפיקעס נײנ —
 רוישעמ, קענטיקנ קײנ געמאכט נימ דאפקע עם האט שפילער די אפ נאר

:װארענענדיק אויסגעשריגנ, האט יארנ פ?נע אינ כעװדעמאנ א עפעס
 טןך דער זװעזרינקע פונ ם׳איז מאזלדיקער, א אױ ער זיגענ, אינ האט _

אימ! קענ איכ לער,
 זאג א האט רױבװארגעד, א נאכ רײעכ כנאג האנטװערקער, מאגערער א

גיפטיק: געטאנ
כאד־ראשא... שמאלער? דער —

 אונ, שטעלונג מי_ינ אראפגעשלאגנ טרעפלעכ געװיהטל, מיסנ זיכ אגגעצילט
:געטאנ פרעג א מיר, צו זיכ אנבײגנדיק

פיסקעס? מאכסט —
אפגעענטפערט: האב איכ
!דרײ — רעכםער עקסטער דער אפ —
 הז$ט ער נאר בארימט, רױכװארגער דער זיכ האט - דרײ, איכ אונ —

פאדשפילס.
- אפנ גזנלט קײנ שטעלנ ניט מענ ט$ר נ$כאנאנד מאל דרײ װי מער ג ^  ק

 אויםגע־ האפ אוג שטעלונגענ פרעסדע שלאגנ געטאנ נעפ א זיכ האב איכ
 אױ רײ די װענ נ$ר ,פאפקעס״. קופע א דערצו אונ פיר קאפיקעס א שפילט
אי אונ םאל דדיי געשםעלס איכ האב מיר, צי דערגאנגענ װידער  פאר־ ה
 פאר־ זיכ האס פיטיק־טפילע די :צי_יט דער צו פונקט געלט, גאנצע דאס שפילט

קלויסטער. םוג געגאנגענ איז אוילעפ דער געקלונגענ, האבנ גלןןקנ די גענדיקט,
 א םיכ פרועונדיק געפרעגט, רויבװארגער דער האט — ? װײצ א האםט —

 אונ, אנטלאפנ, בינ אויטגעדרײט, זיכ ה$פ איכ ג$ד האר, די פאר טאנ נעפ
 העפלעכ איכ הן$פ פ^כערל, אנגעט^נענ יאנטעח־דיק א אײגם אניאגנדיק
:געפרעגט
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באהעפטונג? אפגעריהט האט איר —
? אונ — א פארדאכט. מיט מיכ באטראכטנויק געענספערט, ער האס —אזי

בא־ ד$מ צו עס גײס װ?אזױ דערצײלנ, מיר ז^ל ער געצעטנ, ה$ב איכ
 דער־ איכ רארפ װאם אונ גאלעכ, דער בײםמײסע ז$גט װאם זיכ, העפטנ

טאנ. בײ
 דר$עגדײ א םיט הן&ט אונ אנגעדראדלט שטרענג זיכ האט בןןכעד דער

:אויסגערימשעט שםימ קער
גאר־ דיר איכ װעל נו אפיקױרעם! פאהעפסונג, די פארהוליעט האסט —

אפשיגרנ! פעל די דיר טאטע דער זאל זאגנ, ניט
 נעםענ באלד מיכ וױנט מע אז זיכעו־ער, к אהײמ אװעקגעלאפנ בינ איכ

 דורכ־ האב איכ אז דערװיסנ, זיכ אומפארםײדלעכ װעס מע אונ אויספרעגנ
געלאזט.

 מיט בלױו פאריגטערעסירט זיכ אלטע די האמ מיכ, באגריסנדיק נאד,
זאכ: אײנ

געגעפנ? אםאכ עפעם האסטו װארעמקײט דער פאר דיאק דעמ —
ארײנגעפאלנ. מיר ם׳איז וױפל געטאנ, בראק א איכ האב—פיאטאקל, א —
 אי־ זיכ װאלםטו זיבנ אונ גענוג, אויגנ די הינטער — קאפיקעס דרײ —

!דו גוילעמ בערלאזנ,
 איז טאג נײער יעדער נײעמ. אינ אנגעטאנ איז טאג יעדער פרילינג. ...

 פרישנ מיט גראזנ, ױנגע מיט בארױשנדיק שמעקט םע ליפער. אונ ליכטיקער
 לארכ־ דעמ הערנ ארײנ פזגלד אינ גװאלדיק ציט סע בערעזעס, פונ גרינם
 די פוצ איכ אונ ארופ. פאנעמ מיטנ ערד װארעמער דער אפ ליגנדיק פויגל,

 טא־ בלעטער בראק קרפערמ, אינ אדײנלײגנ זײ העלפ קלײדער, װינטערדיקע
 איכ ה§ב נאכט ביז אינז־ערפרי פונ מעפל, פונעמ שטויב דעמ אויס קלאפ בעק,

נײטיק. גארניט מיר זײנענ װאס זאכנ, ניס־אנגענעמענע מיס סאנ צו
 אונ־ אפ לעבנ; צו װאס מיט גיט מאמעש איכ האב שאענ פרײע די אינ

 אינ גײנ. צו דערלױבס ניט מיר אױ װײטער פוםט, איז גאם געמײנער דזער
 װעשנס, אונ קעכנס צעפאםלמע גראבארעם, אויםגעמאטערטע בײזע, — הויפ
 אזוי, ס׳פאלײריקט אונ דערפונ, עקלט מיכ כאםענעם. הינסישע —אװנט אלע

װערנ. בלינד זיכ ס׳װילט אז
 פארשײדנפארביק אונ שערל א מיטגענומענ כ׳האב בוידעמ, אפנ גײ איכ
 די זײ מיט באפוצ אונ געמעלנ געשפיצטע דערפונ אויס שנײד איכ פאפיר,

 אנ מים פול בינ איכ בענקעניש. םײנ פאר שפײז א עפעם פארט באנטינעם.
 קריגט מע װײניקער, שלןפט מע וװ ערגעצ, אװעקצוגײנ פאדלאנג אומרױקנ

 קלאגערײענ, אלערלײ מיט פדעכ אזוי גז*ט ניט דערעסט מע װײגיקער, זיכ
מישפעט. בײונ פיט מענסשנ די ן$פ» אזוי ניס באלײדיקס מע

 מןנאססיר ארמנער דעמ פונ שטאם אינ מענ בדענגט פאסכע אדפ שאגעס
געפינט זי גאטם־מוטער. רולאדימירער דער פונ איקאנע ניסימװײזנדיקע די
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 די־ אלע «?ימר, אלע צאזוהט אונ ױנ העלםט ביז שט$ט אינ צוגאםט זיכ
קלױסטזנר־באצירק. לעדער פונ דעס

 איכ פרימאדגנ. ױאפעדיקנ к איג ןנגעקרטעג זי איז פאלעצאטימ »??גע צו
 ה$ס פאלעבאססע ױנגע די װענ קײליפ, קופערנע די קיכ אינ געש?ערס ה$ב

:צימער פוגעפ אױםגעשריגנ דערשראקענע א
אראנער! די םראגס מע פארארנע, די עפנ —

נ לןץ א ױכ האב איכ טן ע  פעטס אינ הענט מיט פארשמוצטער, א ,9$אר ג
 א מיט פ$נאכ ױנגער א —טיר דל אופגעעפנס צעל, געשטױםענעמ אינ ארנ

 שטיי האם צװײטער דער אינ ,קאדילןג״ דעי־ אונ האגס אײנ אינ לאמטערנ
געװארסשצס:

העלפט... איר? כאלעמט װ$ס —
 רעמ ארײנגעטראגנ טרעפ שפז$לע די איצער האבנ שטן&ט־־אײנװױנער צװײ

 פארשםוצ־ די מיט אונטערהאלטנדיק צוגעהאלםנ, זײ האב איכ ק?^ם, שװערנ
 געטו־ האבנ םונוגטנ ק?$ס, דעפ פונ ברעג א פלײצע דער מיט אונ העגט טע

:שסיםענ געריכסע די פיט זינגענדיק כײשעק אנ מאנאכנ, שװערע פעם
אונדז... פאר גאט בעט ג$ט־געװעערנ, אלהײליקע —

טןנ קלער א האב איכ ע זיכערקי_יס: םרויןנריקער פיט ג
 שמר־ אזא זי טדאג איכ װאס דערפאר, באלײדיקנ פיר אפ זיכ װעט זי —
$פדארנ... פיר בא װעלנ הענט די אונ ציקער,
 צווײ אפ װיגקל םארערשטנ אינ אנידערגעשטעלס פענ האס איק$גע רי

האבנ ק?אס פונעפ זײמנ די בא לי_ילעכ, רײנעפ א פיס צוגעדעקטע שטולנ,
רויםע, אונ ױגגע טאנאכנ, צװײ אונטערהאלטנדיק, איפ אװעקגעשטעלט, זיכ

הןגר. רי_יכע פיט פרײריקע, לױטער־אויגיקע, — םאלאכים צו געגליכג
ספילע. א £פנ?דיכט הןןט פע
 הויבער א אױסגעצויגנ ק$ל הויהנ פיט ה$ט—׳,מוטער אלבאזוגגענע —
 אנגעדראלענע דאס פינגער סיפ־רוימנ א מיט געטאפט אלצ האמ אונ גאלעכ
האר. לאנגע די אינ געװענ פאוזאלסנ איז װאס אויער, פונעמ לעפל

 פיד הןןבנ—אױונדז, אפ זיכ דערגארעפ גאס־געװינערנ, אלהײליקע —
םאנאכנ. די געזונגענ
 באבעס דער לויט עם, איז זי גאט־גןןװינערנ. די געהאט ליב האב איכ

 ארעםע די פאר טרײםט א װי ערד, דעד אפ פארזײט װאס די, דערצײלונגענ,
 אונ שײנ. אונ איז גוט װאם אלצ, פרײדנ, אלע בלופענ, אלע װעגנ, פענטשנס

 באםערקנדיק, ניט איכ, האב האנט, איר צו צולײגנ זיכ געדארפס פ׳האט װענ
 איקאנע די פלאסער טיט געטאנ קוש א עם, סוענ דערװאקםענע די װיאזױ

ליפנ. די אינ ארײנ, ■$נעפ אינ
דער צו געסןןי- שלײדער א םיכ האנט מעכטיקער א מימ ה$ס צפעצער

 זײנענ מאנ*כנ די װ?אזױ פארגערענקמ, ניס כ׳חאב ארײג. װינקל אינ שװעל,
ק איקאנע, דער פיט אװעק ט: נאדכ׳געדענ אפנ'פ$ל, זיצנדיקנ א מיר, ארומ גו
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 שטארק אונ שרעק גרויםער מיט ה$פנ אוג פאלעפאטימ די געשטאנעג זײנענ
מיר? םיט זײנ איצטער װעט װאס־זשע — פראגע רי פאטראכט פאױזארגס

גע־ ה^ט — געלערנסנ, מער א גאלעכ א פיט דורכרײדנ זיכ דארפ מע —
פירגעהאלטנ: קאס אנ םיר האס אונ פאלעבאם דער זאגס

 קושנ ױס טאר מע אז ניט, עס פאדשסײםטו וױאזוי דו, ױנג גראפעד —
שול... אינ געלערנט נאכ... זיכ ה$ט אונ ליפנ? די אינ

 ? זייג װעט װאס — געװארט פארטומלטער, א װי איה, ה$ב סעג עסלעכע
 ליפנ די מיט זיכ צוגעלײגט הענס, שמוציקע מיט ק?$ט פאדנ זיכ אנגענומענ

 גע־ ניט ס׳קענ נײנ, װערנ, געשענקם ניט מיר װעט אזױנס — אומגעזעצלעכ
װערנ! שןנקט

 אומ־ די געשענקט ד^כ מיד ה$ט גאט־געװינערנ די אז אױם, װי_יזס גאר
 אדער איר, צו ליפע אופריכשיקער פונ נז$ד געקומענ איז װז$ם זינר, גערנדיקע

 די צװישנ באמערקט ניט זי ה$פ איכ אז גרינג, אזוי געװענ איז שטראפ איר
לײס. גוסע די פונ איבעוצוסראגנ אויםגעקומענ איז םיר װאם שסראפנ, ^פטע

 באלעפאסטע, אלטע די טאנ רײצ א ביסל א װעלנדיק מאל, אגדער אנ
הארצ: געפראבנ א מיט ^נרופנ זיכ איכ פלעג

 פארגעסנ אויס, װײוט ה$ט, ניט, -מיכ שטראפט גאט־געװינערנ די אונ —
זינד... מײנ אינ

זענ... נאכ מירנ - צוזאגנ, גיפטיק אלטע די פלעג — צו, װארט —
טײ־פאפיר, ראזנ פונ אוזארג מיט בױדעפ אפנ פאנטינעם די באצירנדיק ...

 פלעג זאכעגישנ, אלערלײ אונ פײמער פונ פלעטער מיט בלי_י, פלעטלעכ מיט
 װי אײנפאלנ, נאר מיר ס׳פלעג װ$ם אלצ, קלויםטער־מאטיװג אפ זיננענ איכ
װעג: אינ קאלמיקנ די טוענ ד$ם

מיױ, איה (יצ בוירעט אםנ
פאפיױ. פאסיקלענ שער

שװער, אונ אוטעטיק מיר פ׳איז
שער. אונ איכ זיצ

ט איכ װענ הינטל, א נעװענ װןל
וױנטל'. א ורי אומנעל^פנ, איב װאלס
:וױל עס װעױ שרײט איצס
!שטײנ א ררי זיצ, !שװײג !ניט קריב
!גײנ א דיר איכ ברעכ אניט

קאפ: מיסנ שאקלענדיק שמײכלס, אונ ארפעט מײנ באקוקט אלטע די
אויסגעפוצט... קיכ די אזוי װאלםסו בעסער —

 פאטדאכט ה$ט פאלעפאס, דער ארופגעקראכנ בױדעמ אפנ איז אײנט$ל
:געזאגס ארנ ןפגעזיםצט אופטוענ, מײנע

 םןך א נעטענ... דיכ זאל רועכ דער פעשקאװ, טשיקאװעד, א ביסט —
אפילע?.. אנצושטויסנ זיכ שװער װ$ס? צי ארויםקומענ, דיר פונ װעט קוםניק
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פיאטאק. ניקאלײעװער גרויסנ א געגעפנ מיר האט ער
 אונ דר$ט דיגעם לאפקעם^פונ מיט מאסבײע די אײנגעפעסטיקט האב איכ

 צװישנ ארט אנגעזעעגעמ סאמע אפג ..מעדאל, א װי אוםגעהאנגענ, זי האב
ארבעטנ. פארביקע פי״ינע

 מים אינײנעפ געװארנ פאדשװונדנ מאטבײע די איז אדופ טז$ג א אינ נאכ
צוגעשלעפס. זי האט אלמע די אז זיכער, צינ איכ — לאפקעם די

V

 אינ־קלײטל אװעק אינדערפרי פינ :אנטלאפנ פװדעםטװעגנ איכ בינ פרילינג
 די אינ מיר פאר פאדזעצגדיק ה$ט, קרעמער רער’אונ טײ, צופ בדויט נאכ

 איז זי קאפ. איבערנ געװיכט א מיס דערלאנגט איר װײב, מיטנ קרע די אױגנ
 צונױפגענוםענ זיכ האבג גאלר אומגעפאלנ. דארטנ איז אונ גאס איג ארויםגעלאפנ

 אינ זי אװעקגעפירט דראזשקע, א אינ ארײנגעזעצט םענ הזןט פרוי די םענסשנ,
 אלײנ, זיכ פאד אומבאמערקס שפעטער, אונ פורל, נןגכנ געלאפנ בינ איכ שפיטאל.

האנט. רעד אינ קאפיקעס צװאנציק די מיט װאלגע ברעג אפנ $נגעקופענ איכ בינ
ברײט, צעגאסנ זיכ האס װאלגע די געשײנט. םילד האט פרילינג־טאג דער

 גע־ טז$ג דעפ ביז האב איכ אונ — גראפ, רוישיק, געװענ איז ערד דער אפ
 םער זיכ קער איכ אז פאשלאסנ, איכ האב קזןלער. א אינ טײזל א װי לעבט,

 — קונאװינא, אינ באבענ דער צר ניט גײ אונ באלעבאטיפ די צו אום ניט
 אונ איר, פאר כארפע א געװענ מיר ס׳איז װארט, קײנ געהאלטנ ניט כ׳האפ

געפאכט. כויזעק בײז־פרײדיק װאלט זײרע דער
 דער־ ברעג, דעפ איבער ארופנעשלעפט זיכ איכ ה$ב טעג צװײ־דרי_י א

 ברעג־ די אינ זײ מיט נעכטיקנדיק טרעגערם, גוטטוסיקע די ארופ זיכ נערנדיק
:םיר צו געזאגט זײ פונ אײנער האם דערנאכ סטאנציעם.

 אפנ צו גײ !זע איכ װי אופזיםט, דא^ארוט זיכ דרײסט יאטל, ח־, —
געפעם־װאשער. א פענ דארפ דארטנ ״דאברי״,
 שװאוצ א אינ בופעטשיק, בערדיקער הויכער א אהינ. אװעק בינ איכ

 דורכ אויגנ מוסנע מיט פיר אפ ג?םאנ קוק א האט דאשעק,' א אנ היטעלע זי_ידנ
: געזאגט שטיל האס אונ פרילנ די

פאםפארס? א כוידעש. א קערבלעכ צװײ —
גע־ קלער א האט פופעםשיק דער געהאט, ניט איכ האפ פאמפארט קײנ

געזאגט: אונ טאג
ברענג. פוטער די —

 אופטו פײנ צו באצױגנ ױכ האט זי באבענ, דער צר אװעקגעלאפנ בינ איכ
 האנטװער־ דער אינ דררכגײנ זיכ זײדנ דעם אײנגערעדט האט באגיסיקנדיק,

 פיט אװעק זי איז אלײנ אונ מיר, פאר פאספארט א נאכ קער־פארװאלטונג
דאפפער. אפנ מיר
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מ. אנקוקנדיק געזאגט, בופעטשיק דער האט — גוט, — קו אונוז,-
טישל א פא וװ דאמסער, פונעט היגטערטײל אפנ געצדאבט מיכ ד!#ט ער

 יאפיר^מ, גר$ננ א אײגצײטיק רויבערגדיק אונ טײ סרינקענדיק געזעסנ, איז
 בופזגטשיק דער קאלפעק. װייםנ א אינ קורטקע, וױיםער א אינ —קעכער דער
איפ. צו געטאנ שטוים א םיכ ה$ש

געפעס־װאשער. א —
געטאנ, פארשקע א האט קעכער דער אונ אװעקגעגאנגענ, באלך איז אונ

: גאכגעזאגם אים אונ װאנצעס שװארצע די $נגעדר$דלס
װעלװעלער... אבי רוכעס, אלערלײ $נ דינגם איר —
 $פגע־ קורצ שװארצע, די פיט ק$פ גרױסנ דעפ פארװארטג בײז ה$ס ער

 ^נגעפל^זנ, זיכ האט אויגנ, טונקעלע די אױסגעראטשעט האס האר, שױרענע
אױמגזנשריגנ: הילכיק אוג ןנגעשטרענגט

ביסטו? װעד —
װײםנ, אינ אינגאנצנ — געװארנ, געפעלנ גים זײער טןינסש דער איז מיר

 געװאקסנ אימ איז פינגער די אפ בח־דיק־שװארצ, אויםגעװיזנ פארט ער האס
האר. געסטאדםשעט האבנ אויערנ גרױםע די פונ וואל,

געזאגט. איכ הז$ב —עסנ, וױל איכ —
 פאר־ פאנעם קאעסריק זי_ינ זיכ האט פלוצים אונ געס$נ, פינםל א האט ער

 כװאליעדיק זײנעג באקנ געפרענטע גראבע, די שמײכל, ברײטנ א אינ ענדערט
 װאנצעס די צײנ, פעדערשטע גרױסע, צעעפעגענדיק אױערנ, די צו אפגעלאפנ

 גוםער זײקער, א אפ ענלעכ געװארנ איז ער אראפגעלאזט: װ«כ זיכ האבנ
פרוי.

 אנגע־ ער האט גלאז, זײנ פונ טײ דעם צארם איבערנ ארױסגעפלױסקעם
 א בולקע, פראנצױזישע ניט־אנגעהויבעגע א צוגערוקט םיר האט פרישנ, גאסנ

וװרשט, שטיק היפשנ
 קײנ האב נו, קאנםטו? גאגװענענ פאראנ? טאטע־טאמע ארײנ! פאק —
!אויסלערנענ דיכ ט׳װעס — גאנאװימ, אלע זי_ינענ ד$ ניט, םוירע

 אויס־ בלױ ביז גרויס, זײנ געהאװקעט. װאלט ער װי ער, האט גערעדט
 נעצל דורכויסיק א מיט נאז ׳דער ארוט באדעקט געװענ איז פאנעמ געגאלט

 אראפגעלאזט געװענ איז נאז טונקל־רויסע פעכקע די אדערלעכ, רויטע פונ
 זיכ װי אונ שװער געהאנגענ איז ליפ אזנסערשטע די װאנצעם, די איבער

 גע־ צוגעקלעפטער, א װי זיכ, האט םויל װינקל א אינ עפעס, פיט מ?עסנדיק
 ם׳האס — באד פונ געקוםענ נארװאם קענטיק איז ער פאפיראם. א רויכערט

 אפ בראנסנ, געפעפערטנ פיט אונ בעזעם בערעזענעם פיט איט פונ געשםעקט
שװײם. געדיכטזןר א געגלאנצט האט האלדז אפנ אונ שלײפנ די

פא&ירל. רובלדיק א דערלאנגט מיר ער ה$ט טײ, אפגעסרוגקענ האב איכ אז
 אלײנ כ׳װעל —שםײ ״הערצלעכ״, םיט פארטעכער צװײ קויפ גײ, —

!קויפנ
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 $נ- הוידענדיק, זיכ שװער אװעק, איז אוג קאלפעק דעמ פאריכט האמ ער
פער. א װי שיפ־דעק, די פיס די טיט טאפנדיק

לינקם, אפ דאפפער פונעמ אװעקלויפנדיק לעװןנע, די שײנט העל נאכט. ...
 װײסנ א פיט דאמפער, פרוינ־געלער אלטינקער דער ארײנ. לאנקעס די אינ

 זילבערנער דער איבער ״פליצעם״ די מיט פאטשט קויםעג, אפנ שטרײפ
ס װאסער  די שסיל שרוימענ אנטקעגנ איפ גלײכמעםיק. ניט אונ געכאפט ני

 רױמ זיכ לויכטג זײ איבער װאסעד, אפנ שאטנם אױסלײגנדיק פרעגנ, טונקעלע
 קאראהאד, א פירנ מײדלעכ — מענ זינגט דארפ אינ שטיבלעכ, פרנ פענצטער

האלילויע... װי קלינגט, ,איײלױלי״ צוזונג דער אונ
 אויכ איז זי בארושע. א דאמפער נאכנ זיכ שלעפט בוקםיר לאנגנ א אפ

 שסײג, אײזערנעפ אנ פיט פאלובע דער איבער אנגעדעקט איז זי ברוינ־געל,
 קא־ אפ אונ ארויםשיקנ אפ פארמישפעטע ארעסטאנסנ, זײנענ שטײב אינעמ

 באגנעט דער ליכט, א װי גלאנצט, בארזשע דעד פונ נאז דער אפ סארגע.
 אפ ליכט, די װי אויכ ברענענ הימל בלויענ אינ שםערנ די װאכמאנ. פונעמ

ײכ איז זי שטיל, איז בארזשע דער  דער אונטער לעװאנע־שײנ, מיט באגאסנ ו
 גרויםע קײלעכיקע אומקלאר זיכ זעענ גראטעס אײזערנע די פונ געצ שװאדצער

 — װאסער די אופ ם׳כליפעט װאלגע. דער אפ ארעםטאנטנ די קוקנ דאס —פלעקנ
 םע אונ קלױםטעדדיק, װי אױס זעט ארומ אלצ ציסעריק. לאכט צי װײנס

קלױסטער. א איג אזויװי אױכ אײל, מיט שטארק שמעקט
קינרהײט, פרלע פיינ זיכ דערםאנ אונ בארזשע דער אפ קוק איכ

 די אונ פאנעמ אײזערנ מאמעס דער ניזשני, קײנ אסטראכאנ פונ װעג דעמ
 אינטערעסאנטנ, דעמ אינ ארײנגעפירט מיכ האס װאט םעגטשנ, דעמ —באבע

 איכ װעג אונ לײטנ. צװישנ ארי_ינגעבראכט מיכ ה$ט לעבנ, שװערנ זי_ינ, מעג
 אלדזןס זיכ פארענדערט מיר, פונ אװעק גײט באבענ, דער אינ זיכ דערמאנ
ר, אינטערעםאנטער, װערט אלצ באלײדיקנדיקע, אונ שלזןכסע מג ע מ ע ענ  די אנג
ליבער... אונ בעטער —מענטשנ
 רודערט מיכ נאכם, דער פוג שײנקייט די טרערנ ביז קימאט צערודערט מיכ

ע א אפ עגלעכ איז זי — בארזשע די אט אופ װנ  אפ איבעריקע אזא איז אונ ט
 שטילקײס פארקלערטעד דער אינ טי_יכ, פרײ־צעגאסענעמ פונ ראכװעם דער
 שמײגט װאם ברעג, פונעס ליניע נים־גלײכע די נאכט. װארעמער דער פונ

 זיכמיר ס׳װילס —הארצ דאם אנגענעמ אזײ רירט וױז־ער, נירערס אונ ארופ
מענסשנ. פאר נײטיקער א אונ גוטער א זײנ

 אונ אלטע די —זײ אלע באזונרערע. זיינענ שיפ אונדזער אפ מעגטשנ די
 אונדזער אלצײנע. װי מיר שנינענ — פרויענ די אונ מאנצבלענ די ױנגע, די

 אונ פאטשס$װע, די אפ זיכ זעצנ געשזנפט־מענסשנ לאנגזאמ, גײט דאפפער
 אינדערפרי פונ לײדיקגײער. שטילע אזוינע אלצ צונױפ זיכ קלײננ אוגדז צו

 לעפל, מעםעד, געפעס, פענגע א פאששקענ אונ עמנ זײ, טריגקענ אינאװנט ביז
די אונ גןפלענ רי רײניקג געפעם, דאם װאשג אלז ארבעט מײנ ג$פל,
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 ביז קימאט אינדערפרי אזײגער זעקם פונ דערמיט זיכ פארגעמ איכ — מעםערם,
 פונ אעאװנט, אונ אזײגער, זעקס ארנ צרוײ צװישנ באטאג, נאכט. האלבעד

 אינ זיכ דוענ פאםאזשירנ די —ארפעט װײניקער איכ ה$ב צװעלפ, ביז צענ
 איז שאענ די אינ בראנפנ. בע־, טײ, טרינקענ זײ אונ עסנ, פונ $פ שאענ די

 אפלײטער לעבנ טיש באמ שעפנ. מיינע — בופעט־דינערשאפט גאנצע די פדײ
 געפעם־ דער איװאניטש, יאקאװ געהילפ זײב םמורי, קעכער דער טײ טרינקענ
 פונ פאםאזשירנ די פאר אפיצלאנט דער אונ מאקםימ קיכ דער פונ װאשער

 צע־ איז װאם פאגעמ, נרײטבײניק א מיט הויקער, א סערגײ, םאלובע דער
 פארשײ־ דערצײלט אױואניטש יאקאװ אויגנ. פוטערנע מיט פאקנ, פונ שסופלט

 װײזנ־ געלעבטערל, יאמערנריק אזא מיט אונטערכיכענדיק זאכנ, מיעסע דענע
 פראש־ זײנ אויערנ די בױ צעציט סערגײ צײנ. פױלע גרינע, די דערבײ דיק

 פונ אריגנ שטרענגע מיט זײ אפ קוקנדיק שװײגט, מאקסימ כמורנער דער מויל,
קאליר. אומפאשטימטנ אנ

 עלטערער דער אױם װענ־ניט־װענ רופט — רדװא.י - מאר !ױאטנ — או —
שטימ. הילכיקער א מיס קעכער

 יאקאװ פליכעװאטער דיקער, דער גים. מיר געפעלנ מענטשנ דידאזיקע
אי רערט איװאניטש  האט פאנעמ א עקלדיק. שטעגדיק אונ פרולענ, װעגנ נ

 א מיט בראדעװקע א —באק אײנ אפ פלעקנ, גרוי־בלויע אינ לײדיקס, א עד
 דאמ־ אפנ אז נאדעלע. א אינ זײ פארדרײט ער האר, ברוינע געלע קוסטיקל

 איר ארומ ער גײט פאסאזשירקע, שמײדיקע נאכגיביקע א זיכ באװײזט פער
 װײ־ אונ זיםלעכ איר מיט רעדט בעטלער, א װי געהיס, אונ ציטעריק עפעס

 װי_ילע אלע אימ לעקט ער זײפ־שוימ, אימ זיכ װײזט ליפנ די אפ נענדיק,
 זיכ דוכס מיר צונג. פאםקודגער דער פונ באװעגונג פלינקער א מיט אר§פ
הענקערס. זי_ינ דארפנ פעטינקע אזױנע־א אז אלצ,

 אונ םערגײענ ער לערנט — אנגללענ, קענענ מענ דאדפ פרוי א —
רויט. װערנ אנ, זיכ בלאזנ אונ אופמערקזאמ צו זיכ הערג זײ מאקסימענ.

 קא־ אונ שװער אופ שטײט עקל, םיט םמורי אוים ב$כעט — אזלאטג, —
!מארש פיעשק$װ,—:מיר מאנדעװעש

 לעדערנעמ א אינ ביכל א ארײנ מיר ער שטופט זיכ בא קאױטע דער אינ
אײױשאםע. דעד פונ װאנט דער בא קויקע, דער אפ זיכ לײגט אונ אײננונד

לײענ' —
 צומ געװיסנהאפט זיכ געמ אונ מאקאדאנעם מיט קאסטנ אפנ זיכ זעצ איכ
:לײענענ
אנ —  בא־ א באטײט דאס—שטערנ מיט צעשפרענקלטער א אומבראקרל, ,

 פונ װערנ םרי_י דורכנ קריגנ זײ װעלכנ הימל, מיסנ פארקער קװעמעד
זינד״.״ אונ פד^פאנענ
װ$רטשעט: אוג פאפיר^ם אנגעצינדענעמ פונעמ רױכ מיט פ^רשק?ט סמררי

אנגעשריפנ.., האבנ װערבלױדני —
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 אומשילדיקײט באטײט דאם—צרוםט לינקער דער פונ נאקעטקײט ״די —
הארצנ״. פונעמ

נאקעטקײט? די — װעטענ בא —
^נגעשריבנ. גיט ם׳איז —
ױנגענ. צעלאזענע עכ, װײבער... בא — עס הײסש —
 דער ק*ןפ. היגטערנ הענט די פארװארפנ ליגט, אוג אױגנ די פארמאכט ער

 פאריכט ער ליפנ, די פונ װינקל א צו צוגעקלעפט קוימ, זיכ רױכערס פאפיראם
מ  עפעס הײבט אימ בא ברוםט דער אינ אז אזוי, זיכ פארציט צונג, דער מיט *
 אנדער אנ רויכ. װאלקנ א אינ פארזינקט פאנעמ ריזיקע דאס אונ פײפנ, א:

 געמ אונ לײענענ אופ הער איכ אײנגעשלאפנ, איז ער אז מיר, זיכ דוכט מןל
כאלאשעם. ביז דערעםנ מיר ס׳איז — בוכ פארשאלטענע דאם באטראכטנ

:אוים כריפעט ער נ$ר
לײעני —

סױװעריאנ״... פרער ליבעד םי_ינ קוק, א טו :ענטפערם ״װענעדאבל
סעװעריאנ... —
סױװעריאנ... — געדרוקט ם׳איז —
 אנגע־ גראמענ אינ ם$פ צומ איז דארטנ פארדרײעניש! א אם נו? —
פונדארטנ... שמײס שריגנ.

שםײס: איכ
_ טרונגעג אונדזערע וריסנ צו מײנענ ותןס .פר^פאנענ,  

דיראזיקע. דערזענ ניט אויגנ שװאכע אײערע װעלנ קײנטןזל
טועונ־. רי זינגענ סע װי גלי״יבנ, שארהױלנ אײנ פונ װעט ראט אויכ

 דאס אהער װײז !גראפענ אינ ניס ראכ ס׳איז — סמורי, זאגט — שטײ, —
בוכ...

 אונ־ בוכ דאס פארשטופט אונ זײטלעכ פלױע דיקע די בײז בלעטערט ער
מאטראצ. טערנ

אנדערם... אנ נעמ —
 קופערט איתנ־געקאװעטנ שװארצנ זײנ אינ איפ בא איז אומגליק, םנינ צו
 אר־ ״די מוסער־רײד״, ״אפירס :געװענ זײנענ דא ביכער. מענגע א געװענ

ענ/ טילערישע אלי/ לארד פונעפ בריװ ״די מעמארי  װאנצ, דעמ ״וועגנ סעדענג
 דעפדאזיקג■ פונ פארניכטונג דער װעגנ אויכ אונ אינזעקט, שעדלעכג דעמ
 געװענ זײנענ דא ;זײנע״ באגלײטער די קעגנ אײצעס פונ פי״ילאגע א מיט

 מיכ קעכער דער פלעג מאל אנרער אנ סאפ. א אנ אונ אנהײב אנ ביכער
 ליײ איכ — זײערע, טיטלןינ אלע אנרופנ ביכער, אלע די איבערקלײבנ צװיגגענ

אינקאם: װארטשעט ער אונ ענ,
פאר־ אונ צײנ, די אינ זעצג װאלסנ זײ װי פאררריפעטע... האדפאסער —

 ער טויג רוכעם װעלכע צו אונ י גערװאסי פארשטײנ. צו אימעגלעכ ? װ^ם
אוםבראקול... אדער גערװאסי? דער *ט היר,
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 אינ אײנעסנ זיכ פלעגג נעמעג אומבאקאגטע אונ װערטעד מעשונעדיקע די
ם צונג, די געקיצלס האבנ זיקארנ, הן  ארוים־ זײ רעגע אלע געגלוסט זיכ ם׳

 הינסערנ אונ זינ? דער אוםועקנ זיכ קלאנגענ די אינ װעט עפשער —רײדנ
 גוט ס׳װאלס װאסער. ד$ס געפאטשס אונ געזונגענ נאכאנאנד האס םענצסער

 קאס־ די צװישנ דארטנ, — שיפ, דער פונ הינטערטײל אפנ דורכגײנ זיכ געװענ
 פא־ די מיט שפילנ הײצערם, די מאטרןןסג, די זיכ טארזאמלענ םכוירע, טנס

 געשיכטעס. איגטערעסאנסע דערצײלנ לידער, זינגענ קארטנ, אינ סאזשירנ
 פארשטענד־ אונ אײנפאבס עפעס הערנדיק אונ, זײ מיט זיצנ צו װויל ם׳איז
 אוייס־ זײנענ װאם םןגםנעס, די אפ קאמע, דעד פונ ברעגנ די אפ קוקנ לעכם,

 פרילינג• פונעמ ם׳זײנענ װו לאנקעם, די אפ םטרונעם, קופערנע װי געצויגנ,
 צעברא־ א פונ שטיקער װי ליגנ, אונ זןזערעם קלײנינקע םארבליבנ געװיסער

 $פגזד איז דאמפער אונדזער הימל. פלױענ דעמ אפשפיגלענריק שפיגל, כענעם
 שטילקײפ רער אינ ברעג, פוגעמ אונ איר, פונ אנטלויפש עו־ר, דער פונ בונדנ
 גלאקג־ ארמזיכטיקנ א פונ קלונג א זיכ דערטראגט טאג, מיד־געװארענעמ פוגעמ

 וױגם כװאליע דער אפ מענסשנ. װעגנ דערפער, װעגנ דערמאנענדיק טורעמ,
 א זיכ זעט אט ברױט. אקו־ניעצ אג אפ ענלעכ שיפל, א פישערם א זיכ

 דעד איבער סי_יכ, אינ זיכ שװענקט י?נגלעכ כאפסע א צרעג, אפנ דעדפל
 פונעמ פונװײטנם, העמד, רױט א אינ פויער א גײט זאמד סטענגע געלער

 קזײנ טשיקאװע שפילעכל, א װי איז, אלצ אנגענעמ, אלצ אויס װייזט טײכ
 רער־ פילרע איז ניט װעלכע ברעג צרמ אויםשרײענ זיכ ס׳װילט קאליריק. אונ

בארזשע. דער צו אונ פרעג צרמ —טעד
 הן>ב איכ אינטערעסירס, שטארק מיכ הז$ט בארזשע ברױנ־געלע די אס
 דער מיה גראבט זי װי יזיכ אפדײםנ ניט אונ קרקנ נאכאנאנד ש$ » געקענט

 א ווי געשלעפם זי ה$ס דערדאמפער װאסעד. מוטנעד דער אינ נאז טעמפער
 ןערנאכ װאםער, איבעדנ געפאטשס בוקסיר דער ה^ט אפפאלנדיק, כאזער,
 גארזשע די געצופס האט אונ סראפנס, מענגעס לאזנדיק אנגעצויגנ, זיכ װידעד

 מעגסשנ, די פינ פענעמזןד די זענ געגלוםט זײער מיר זיכ ס׳האט נ$ז. דער פאר
 פערמ, אינ שטײג. אייזעדנעמ אינעמ ד$רט געזעסנ כײעם, די װי זײנענ, װ$ם
 פאמ געפוגעג זיכ איכ ת$ב ברעג, אפנ אראפגעפירט זײ האס מע בײס

 גרויע צענדליקער געגאנגענ זײנענ מיר פארבגי גארזשע. דער פרנ אראפגאגג
 די פונ רינגעג די מיט בראזגענדיק םיס, די מיס טופענדיק הילכיק מענטשלעכ,

 זײנענ געגאנגענ קלומקעם. די פונ לאסמ דער אוגטער אײנגעבויגנ קאגדאלנ,
 דורכױס גאר העסלעכע, אונ שײנע ױגגע, אונ אלטע מאנצבלענ, אוג פרויענ
ש מער מענטשנ, אלע װי אזוינע פונקט אנדער ט-  פארהעסלעכט אונ אנגעסאנ ני

 אזוי־ דעדצײלט ה#ט באבע די נ$ר גאזלאנימ, עם ױינענ געװים אפגעגאלט.
גאזל^נימ. די װעגנ גוטם פיל

גאזלענ, װילרנ א אפ ענלעכ געװעג אנדערע װי פער אױ װ$ס סםורי,
:געװאדטשעט אונ בארזשע רער אפ גזיקוקט במדרנע האט
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!גױרל אזא פונ גאט באהיט —
:געס$ג פרעג א אימ צא איכ ה$פ אײנמןל

 אונ קיכ, דער בא זיכ פןרע» ן$ס אי־ר אז אזױ, עם איז םארװ$ם •—
ראבעװענז הארגעגענ, אנדערע

כ, איב ניס, זיכ פ$רע איכ —  געזאגט ער האט — זיכ, פארענ װײבער—קן
 ארנסערשײד דער צוגעגעבג: ער האט סראכםנ װײלע א נאכ שמײכל. .א מיט

 דער קלוגער, א איז אײגער גארישקײט. גראד דעמ אינ איז םענטשנ די צװישנ
 קליגער אפ נאר נאר. א אינגאנצנ איז דרימער דער װײניקער, — צװײטער

 וואם —אונ מאגיע שװארצע די גיכער, ריכטיקזנ די לײענענ מענ דארפ װערנ
 אפ אנכרעפנ װעסטו רענםטמןל לײענענ, מענ דארפ ביכער אלע דארטנ? נ$כ

ריכסיקע... די
:אײנטײנענ שטענדיק מיר מיט פלעג ער
װעם־ מאל, זיבנ עס לײענ — בוכ א עפעס ניט פארשטײסם לײענ! דו —

פ$ל... צװעלפ לײענ — פארששײנ ניט זיבנ פונ טו
םמו־ ה§ט ברפעטשיק, דעמ אויםגעשלאםג ניט דאםפער, אפנ אלעםענ היט

 מיעסנז־יק זיכ װי ליפ, אונסערשטע די ארןפגעלאזנ $פגעהאקט, גערעדט רי
 מענסשנ די אינ װאלט ער װי פונקט אנגעדראדלט, װאנצעס די עפעס, מיט
 אופמערקזאמ, אונ װײכ באצויגנ זיכ ער האט מיר צו געװארפנ. שסײנער מיט
 א מיכ ה$ס װ$ס אזױנם, עפעס געװענ איז אופמערקזאמקײם דער אינ נאר

 האלב־ אױסװײזנ קעבער דער מיר פלעג מז$ל אנדער אג געשראקנ. קאפעלע
שװעםטער. באצעם דער װי דול,

:ז^גנ מיר ער פלעג אמ$ל
לײענענ... געגוג —

נ$ז. דער פיט אוגסערסאפגדיק אויגנ, פארמאכבע מיט ער ליגט לאנג אונ
 טינ־ ה$ריקע אפגעברענסע די זיכ רירנ םע בויכ, גדויסער ז?ינ זיכ הוידעט םצ

 מעס, א בא װי בררסס, דער אפ צונויפגעלײגט זײנענ װאם הענט, די פונ גער
זאק. אומזיכסיקנ אנ שפיזלעכ אומזיכסיקע מיט שטריקנ זײ

זיכ: ער צעװארטשעט מימאםאל אונ
 איז םארשטאנד נאר !לעג אונ גײ פארשטאנד, דיר האםםו $ס !י$ —

 פאר־ מאס אלצײנע אנ ה$בנ ז$לנ אלע װענ גלי_יה. ניט אונ קנא» געגעבנ
 םאד־ אגרערעד אנ פארשטײט, אײנער אזוי... ןןבעדניט ד$כ עס איז—שטאנד,

!א פארשטײנ, גןןרניט וױלנ װ$ס אזולגע, פאראנ ט׳זײגענ אונ ניט, שטײט
 םאלדאטישנ זיינ פונ געשיכטעס דערצײלנ ער פלעג ןפט, זיכ פארהאקנדיק

 זײ כאפנ, צו געװענ שװער מיר איז געשיכסעס דיד^זיקע פונ זינ דעמ - לעבנ,
 $ר־ אנ $נ ער ה$ט דערצײלט אונ איגסערעסאנט, ניט אויםגעוױזנ מיר ה$פנ

דארמ^נט. צופעלי? זיכ ם׳הא» װאם גלאט דענונג,
װןי דער זיכ צו ארײנ רופט —  אונ ס^לדאט יענעט קז^מאנדיר ,פאלקן

װי אלצ, ער ענטפערט געזאגס? פארוטשיק דץר דיר הז$ט װ$ס פרע,גט:
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 דער אונ עםעס. דעמ ענטפערנ צו מעכױעװ איז סאלדאט א געװענ, םיאיז
 £»גע זיכ ה$ט אונ װאגט, א אפ װי אימ, אפ געטאנ קרק א האט פ^רוטשיק

י$... קאפ. דזנט אדאפגעלאזנ קערט,
:װ$רטשעט אונ רױכ מיס אסעמם זיכ, קאסט קעכער דער

 דענסממאל ? ניט טאר מע װאס רײדנ, מעג פע װאס װיסנ, דענ איכ קענ —
 זאגט... זײנע מאמע די אונ פעםטונג, צו פארמישפעט פןרוטשיק דעמ מענ האט

גארניט... װײם איכ געלערגטער, קײנ גיס דאכ בינ איכ אז מיינעו־! גאט א,
 װענטל אײזערנעפ אונטערנ הורעט, שםיל, זיכ טרײסלט ארומ אלצ הײס.

 פוגעמ ראד די באכעט םע אונ װאסער דן*ס זיכ שװענקט קאױטע דער פונ
 טייכ, דער פאס בדײםנ א אינ פליסמ אילױפינאטער דעם פארב? דאםפער,

 איז געהער דער זיכ, הײבנ בײמער פרעג־לאנקע, פאםיקל א זיכ זעט וױיס
 אפ כאטש ארומ, שטיל ס׳איז אז זיכ, דוכט סע — קלאנגענ, אלע צו צוגעוװינס

קאל: אוםעטיקנ אנ מים מאטראס א זיכ פאדגײס דאמפער פונעמ נאז דעד
זי־יבנ... זי־יבנ, —
 זיכ גלוסט םע זאכ, שומ קײנ אינ אנסײלצונעמענ ניט זיכ גלוסס םע

 ניט שפירט מע וױ ש$טנ, אינ װו־ניט־איז זיצנ נאר זיכ ס׳װילט ארבעטנ, גיט
 איפערנ װי האלב־שלעפעריק, קוקנ אונ זיצנ קיכ, דער פונ רײעכ פעטנ דעמ

לעבג. םידע שטילע דאס אש זיכ גליטשט װאםער
קאעםדיק. קעכער דער באפוילט —!לײענ —

שטי־ דעד אונ קלאסנ, די פונ אפיציאגטנ די אפילע מױרע האבנ אימ פאר
 האט דעק, א אפ ענלעכ אױ װאם בופעסשיק, קארג־בארײדעװדיקער לער

סמורינ. פאר מוירע אוימ, װי_יזט אויכ,
 גײ, אהער — בופעט־דיגערשאפט. דער אפ ער שרײט —!כאזער דו, —
אומבראקול... אױאטג... י גאנעװ
 מיט אוג אכטונג מיט אימ צו זיכ באצ?»ננ הײצערם די אונ מאטראסנ די
 דארפ, װעגנ אוים זײ פרעגט בוליאג־פלײש, אױסגעק^כם זײ גיט עד — כניפע
 הײצערם־װײסרוסנ פארױבערםע אוג פארפעטסטע די הויזגעזיגדנ. זײערע װעגנ
 האס זײ סן»רט. גידעריקערנ פונ מענםשנ װי דאמפער אפנ גערעכנם זיכ האבנ
:רײצנ זײ פלעג מע אונ יאהוטנ, די — נאמענ אײנ מיט גערופנ אלע מענ

פעריאהו... נא ביאהו, יאהו, —
אנ אגגעדראדלטער, אג אינגאנצנ ער, האט דערהערט, דאם האט סמורי אז

:הײצעד אפנ צעריטשעט זיכ פלוט, מיט ?*נגעגאסעגער
 ? צורע שטרױענע מאכנ, כויזעק דיר פונ זאל מנ עם, דערלאזסטו װי דו, —

מ^רדעו די קאצאפ דעמ צעפאטש
:געזאגט אימ צו ױנג, בײזער אונ שײנער א ג$צמאנ, דער ה$ט איינמ$ל

!גלױבנ אײ^ ס׳איז — כ$כ$ל א אונ יאחוט א —
אימ הן»ט גארטל, פארנ ק^לגער, פאדג $נגעכאפט אימ האט קעכער דער

:פרעגנדיק טרײסלענ, גענומענ אוג אינדערלופט אופגעהויבנ



זײכ? איכ נעריק װילםט, —
געשלעגנ, ביז דערגײנ ס׳פלעג געקריגט, אפש דאםפער אפנ זיכ ה$ט מע

 אומעגטשלעכע אנ פארמאגט האט ער —געשלאגנ ניט מענ ר.$ט סמורינ נ$ר
 קא־ דעמ געשמועסס ליבלעכ אונ אפס אים פיט האט אוימעררעם אונ קראפט,

גלאט־ אונ פאנעמ מאיצבלש א םיט פרוי קערפערדיקע הויכע א װײב, פיטאנם
האר. אפגעשוירענע י?גנל, א בא װי

גע־ ניט קײנמאל איז ער נ$ר אכזאר?עסדיק, געטרונקענ ער האס בראנפנ
פלעשל א אויס טרינקט אינדערפדי, פונ טרינקענ אנ הײבט ער שיקעד, װענ

 װערמ. פאנעמ דאס ביר. ער זשליאקעט אװנס םאמע ביז אונ מאל, פיר אינ
פארכירעשם, זיכ פארברײטערנ אויגנ טוגקזןלע די ברוריק־רױט, פאמעלעכ אימ

װייםער. א ריזיקער, א אפלײטער, אפנ זיכ עד זעצט אינאװנש טרעפט, םע
 װייט פליסיקער דער אינ כמורנע קרקנדיק שװײגנדיק, שאענװײז זיצט אונ
 — איכ אונ געהאט, מוירע אימ פאר באזונדערס אלע האבנ שא דער אינ

ראכםאנעם. געהאש אימ אפ האב
 צעגלי־ א פארשװיצטער, א אױואניטש, יאק$װ קיכ פונ ארױם ס׳גײט

 דער מיט טוענדיק מאכ א אונ, שארבנ, הוילנ דעמ קראצגדיק שטײט, טער,
:פונדעריוײשנם זאגט אדער זיכ ער באהאלט האגט,
אײנגעשלאפנ... אױ סטערלעט די —
סאליאנקע... א אינ איז נו, —
געבריטע? א $דער ױיכ א מענ באשטעלט טאמער אונ —
אופרעסנ. װעלנ זײ מאכ. איז —
 פלעג ער אימ, צו צוגײנ אונ אײנשסעלנ זיכ איכ פלעג מאל אנדער אנ
מיר. אפ אויגג די איבערפירג שװער
װןןם? —
тגארניט. —

גוט... —
שא: אזא אײנער אינ געט$נ פרעג א פונדעסטוועגנ איפ האב איכ
? גוטער א דאכ זײט איר אלעמענ, איר שרעקט װאס צו —

 גע־ אינקאם ניט עד איז דערװארטנ, געקזנט האט מע װאס דעמ, קעגנ
װארנ.
גוסער. א דיר צו נאר איכ בינ דאם —

פארטראכט: אונ טמימעסדיק צוגעגעבנ ער האט באלד נאר
 נאר גוט, אלעמענ צו בינ איכ אז ריכטיק, טאקע איז עםשער, אונ, —

 אניט ארויםװײזנ, ניט מענטש: די פאר עס טאר מע ארוים, גיט עם װײז איכ
 א אינ בערגל א אפ װי אלע, קייכנ גוטנ א אפ פארמארדעװענ. זײ קענענ

ביר... ברענג גײ פארטז>פששענ. ק$נענ אונ בלאטע...
 ארומגעסמאקעט ער ה$ט גל?ז, א נ$כ גלאז א פלאש, די אױסגעטרתקענ

געזאגט: אונ װאנצעס די
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 אויםגע־ אסאכ דיכ איכ װןןלס גרעסער, אפיםל ביםס פויגל, ח־, װענ —
לײענ דו נאר... קײנ ניט כ׳בינ מענטשנ, א זאגנ צו װאש האב איכ לערנט.
קלײגיקײם, קײנ ניט איז דאם דארפ, מע װאס אלצ, זיינ מוז זײ אינ ביכער,

т װילסט !ביכער а?
ליב. נימ כ׳וזאב —
 א — בראנפנ אומגליק, אנ איז — שיקרעם ניט. טאקע טריגק אונ גוס. —

 ניט לערנענ. אװעק דיכ איכ טרייב רײב, בינ איכ װענ געשעפט. טײװלשער
ש א איז מענטש געלערנטזןר קײנ ק-כאט  איז פלײש, אפ כאטש יארעמ, אינ בי

עק... מיסנ ער פאכס סײװי
איבערגעלײענט האב איכ גאגאל, באנד א געגעבנ אימ האט קאפיטאנשע די

האט םמורי נאד געװארנ, געפעלנ זײער מיר ם׳איז נעקאמע״, שרעקלעכע ״די
קאס: אינ אױםגעשריגנ

ביכער... אנדערע פאדאנ ס׳איז װײם, איכ !מײםע א נארישקײטנ, —
 קאפיטאנשע דער פונ געבראכט בוכ, דאס מיר בא אפגעגומענ האט ער

באפוילנ: מיר הז&ט אונ אגדערס אנ
גוט... ס׳איז — זאגט זי געפינ. דארטנ? ער הײםט װי טאראם... לײענ —

 האט גוס... גיט עפשעד, מיר, פאר אונ גומ, איר פאר גוט? — װעמענ פאר
? אפגעשוירנ ניט אויערנ די זיכ זי &אט װאס אונ !נא אפגעשױרנ, האר די זיכ

קע־ דער זיכ האט געשלעג, אפנ ארויםגערופנ טאראסנ האט אסטאפ װענ
1 צעלאכט. געזײכט כער

 מע װ$ם קויעכ: האב איכ אונ מויעכ, האסט דו דענ? װ$$ם אזוי־א! —
װעדבלױדנ... רדוקט?
:געװארטשעט אפט האט ער נאר אופמערקזאט, געהןירם האט ער
 פלײצע דער פונ מקנטשג א צעהאקנ אומעגלעכ ס׳איז נארישקײטנ! א, —

 די —אומעגלעכ אויכ איז אופחײבנ פיקע א אפ אונ אומעגלעכ! געזעס, ביזנ
סאלדאט... א געװענ אלײנ דאכ בינ איכ איפערברעכנ! זיכ װעש פיקע

?קל־געםיל. אנ ארויסגערופנ אימ בא האט פאראט אנדרײס
טפו... 1קלײדל א צולי־פ א? נעפעש, פאדלער א —

 אראפלן*זנדיק קעכער, דער ה$ט זונ, דעמ דערשאםנ האט סאראס אז נאד
 אײנ־ זיכ הענט, די מיט איר אינ אײנגעשפארט זיכ קויקע, דער פונ פיס די

 טרערנ, געדונענ באקג די איבעד זײנענ לאנגזאמ — צעװײנס זיכ אונ גענויגנ
:געפעבעס אונ געםאפעט האט ער :פאלובע דעד אפ קאפענריק

מײנעו־... גאט מײנער... גאט —
מיר: אפ צעשריגנ פלוצימ זיכ האט אונ
בײני טײװלשער לײענ־זשע, מא —
 װענ ביסערער, אונ שטאדקער נאכ ארנ צעװײנמ, נאכאפאל זיכ האט ער
טאסע?״ הערסטו, ״צי אױסגעשריגנ: פויט פארנ האט ^םטאפ
םז^פ? א שוינ א! אלצ, — געכליפעט, םמורי האש - פארפאלנ, אלצ —



? דער אט פענטשנ, געװענ ס׳זײנענ בראכ! אזא עכ, א - ם א ר א  דאס י^־יא, ט
םענטשנ... זײנענ

 אופמזןרקזאם עס האט אונ בוכ ד$ם האנט פוג מיר א3 גענופענ האט ער
טרערנ. מיט איינבוגד דעמ באקאפעגדיק ארוםגעקוקט,

יאנטעוו! א —פאשעט !בוכ גום א —
 געפעלנ שטארק איז סמורינ — »אירואגגאע״ געלײענס םיר הז»פנ דערנאכ

פלאנסאגענעט. ריטשארד געװ^רנ
 דאס האט מיר געזאגט. ער האט —!מײלעכ עמעסער אנ איז א־דאס —

לאנגװײליק. אויםגעװיזנ בוכ
 םיכ —געשםאקנ די אינ צונױפגעגאנגענ■ נים זיכ מיר זײנענ אינאלגעםײנ

 איבער־ אלטע אנ —יאנעס״ טאמאם װעגנ געשיכטע ״די םארכאפס זײער ה$ט
 סמורי אונ געפונענעמ״, דעפ דזשאנס, ט$פ װעגנ געשיבטע ,דער פוג זעצונג

:געװארטשעט ה$ט
 צארעם װעלכע אפ טאפאס? דער אנ, םיר ער גײס װ^ם נארישקי״יס! —
פיכער... אנדערע זײנ צו ס׳געהערנ איפ? איכ דארפ

 אנדערע ד$ ם׳זײנענ — באוװסט איז פיר אז געזאגט, איכ האב אײנפאל
 אינ באנאכט, נאר פענ פעג זײ לײענענ פארבאטענע, אוגטערעררישע, ביכער,

קעלער• א
.דלט.4אנגעדר זיכ ה$ט אויגנ, די אױסגעראטשעט הן*ט ער
ליגנם? האקססו װ^ם װא־^ס? —
 גע־ רױרע אפנ פאפ דער זײ װעגנ האט פיכ ליגנ. קײנ ניט זאג איכ —
 פע אונ זײ לײענט פע װי געזענ, אלײנ איכ ה$ב דעט פאר נאכ אונ םרעגט,
װײנט.
װײנס? װער —
 אנטלאפנ אפילע איז צװײטע די ארנ געהערס. האם װאס פריצע, די —

שרעק... פאר
 צו־ לאנגזאפ געזאגט, םמורי האט —היצ, פונ אופ,'רעדסט זיכ כאפ —

:צעבעפעט זיכ ער האט שװײגנ א נאכ אונ אױגנ, די פאכנדיק
 ניט זאל סע באהאלטנם. עפעס פאראנ... איז ערגעצ זיכ, פארשטײט —

 םײנער כאראקטער דער אונ יארנ, די ניט שױנ אופעגלעכ... איז — אזױנס זײנ
פונדעססװעגנ... אבער נו, דער... ניט אויכ

שא... גאנצע א רײדנ אזױ־א געקענט האט ער
 האפ אונ לײענענ אינ ארײנגעצויגנ זיכ איכ האב זיכ פאר אופבאםערקט

 דער־ האבנ ביכער די װאס רן>ם, האנט. אינ בוכ א גענופענ פארגעניגנ פיט
 אלצ געװארנ איז װאם לעבנ, פונעם אונטערגעשײדט אנגענעם זיכ האט צײלט,

שװערער.
 םיכ האט אונ םער אלצ לײענענ אינ ארײנגעצויגנ אויכ זיכ האט ספורי

ארבעס. דער פונ אפגעריסנ $פט
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לײענענ. גײ פעשקאװ, —
געפעס. געװאשנ ניט אסאה םיר בא שסײט מע —
אויסװאשנ. װעט מאקסימ —
 יענער אובעט, מײנ אפ געפעס־װאשער עלטערג דעם געטריפנ האט ער

 גערולדיק אימ פלעג בופעטשיק דער אונ גלעזער, געבראכנ קאס פאר האט
:װארעגענ

ראמפער. פונעמ אראפזעצנ דיכ כ׳װעל —
 שםוציקער פיט שיסל א אינ ארײנגעלײגט אופיסטג מאקםימ האס אײנמאל

 װאסער די ה$ב איכ אונ גלעזער, עטלעכע סײ אפגעטרוגקענעם אונ װאםער
 די אװעקגעפלויגנ אהינ זײנענ אינײנװלגם בארס, איבערנ ארױםגעפלױםקעט

גלעזער.
 פאר־ — בופעטשיק. צופ געזאגט םטורי ה^ט — !שולד מײנ איז דז$ם —
פיר. אפ שרײב
:זאגנ פלעג פע קרום, פיר אפ קוקנ ^נגעהױבנ האס בופעט־דיגערשאפט די
ו, הײי — געלט? דיר פענ צאלט פארװאם !בוכשמעקער י

 פאסשקענדיק ארבעט, פער װאם פיר געבנ צו געפלײםט זיכ האט פע ארנ
 שלעכט ליכ װעס דאס אז פארשםאנענ, ה$ב איכ גײטיקײט. יעדער אנ געפעם

גענארט. ניט זיכ האב אונ —מיר, פאד אויסלאזנ
 אפג אונדז צו ברעג־םטאנציע קלײנער א עפעם פונ זיכ האס פארנאכטלעכ

 אונ טיכל געל א אינ םײדל א פיט פרוי רויטפארצעפדיסע א געזעצט דאםפער
 די — אױסגעטרונקענ געװענ זײ זײנענ בײדע קאפטע. נײער דאזער א אינ

 װי ״§״, אפנ גערעדט ארנ אלעפענ פאר גענײגט זיכ געשמײכלס, האט פרוי
דיאק. א

 האט פע !קאפעלע א אױסגעטרונקענ כ׳האב טײערע, מיר, אנטשולדיקט —
אױטגעטרונקענ״. פרײד פאר איכ האפ בארעכטיקט, גלטישפעט, פיכ

 אונ אויגג, מוטנע מיט אוילעמ אפג קוקנדיק געלאכט, אויכ האט מױד די
:פרוי די געשטורכעט האט

גאר... אונ—גײ דו, דולע גײ, גײ, —
 קעגנ קלאם, צװײטנ פונ רובקע רער לעפנ ארם אנ פארגומענ ה$גנ זײ

 פרוי די םערגײ. אונ איװאניטש יאקאװ געשלאפנ ס׳זײנענ וװ קאױטע, דער
 םערגײ, צוגעזעצט זיכ האט םײרל דעמ צו אונ געסטײעט, ניט ערגעצ גיכ האט

מויל. פראשנ זיינ צעציענדיק זשעדנע
 שלאפנ געלײגט זיכ ארבעט די פארענדיקנ נאכנ האב איכ װענ פאנאכט,

 א פאר אנגעכאפס םיכ האט אונ פיר צו צוגעגאנגענ סערגײ איז טיש, אפנ
האנט.
םאכנ... כאםעגע ריר מירנ קומ, —
 ער האט האנט, די ארױםרי_ינזנ געפרװוט ה$ב איכ שיקער. געװענ איז ער

זעצ. גוטנ א רערלאנגט מיר
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ריר. מענ זאגט קומ, —
 זײ האבנ זאלבעצװײט אונ שיקערער, א אויכ מאקסימ צוגעלןפנ סיאיז

 של^שנ־ די פארב? קאױטע, זייער צו פאלובע דןיר איפער אװעקגעשלעפט מיכ
 אע םפורי, געשטאנענ איז קאױטע פונ סיר דעד פאר נ^ר פאשאזשירנ. דיקע
 די אונ איװאגיסש, יאקןךו בײשטידלעכ, די פאר אנהאלסנדיק זיכ םיר, דער
 קאל שיקערנ םיס האם אונ רוקנ אינ םויםטנ די מיט געקלאפט אימ האט מויד

:געשריגנ
ארויס... לאזס —

 זײ האט הענט, מאקםימם אונ סעדגײס פונ ארױםגעריםנ מיכ האט ממורי
 $פגע- זײ ער הןט קעפ, די מיט צעבוצקענריק אונ, האר די פאד אנגעכאפט
געםאלנ. בײדע זײנענ זײ — שלײדערס

 פאר אימ טיר די פארהאקנדיק יאקאװנ, צו געזאגט ער ה$ס — אזלאט! —
מיכ: שטויסנדיק צעהוקעט, זיכ הז$ט אונ נאז, דער

פונדאנענ! אװעק —
 א געװענ איז נאפס די שיפ־הינסערםײל. אפנ אװעקגעלאפנ בינ איכ

 גרויע צװײ געזאטנ האבנ שיפ דער אונטער שװארצ.—טײכ דער װאלקנדיקע,
 סטעזש- די אט צװישנ ברעגנ. אומזיכסיקע די צו זיכ צעגײענדיק םטעזשקעלעכ,

 זיכ װײזנ לינקם אמאל רעכסם, אמאל בארזשע. די געצויגנ זיכ האם קעלעכ
 זײ פארשװינדנ באלויכסנ, האבנריק ניט גארניט אונ, פײער פונ פלעקנ רויסע

 פינ־ מער נאכ װערט זײ נאה ;ברעג פונעמ אויסבויגג אומגעריכטע די אונטער
םארדריםלעכ. אונ צםער

 אפ־ שװער האט מיר, לעבנ געזעצט זיכ האט קעמנר, דער געקומענ ם׳איז
פאפיראם. א פארויכערט אונ געזיםצס

 ה^ב איכ נעפאשעם! מ?עסע עב, יענער? צו געשלעפט דיכ האבנ זײ —
געפלאנעװעמ... האבנ זײ װי געהערט, דאכ

זײ? בא אפגענומענ זי ה$ט איר —
 א מיט פ^רגעזעצט אוג מויד די אויסגעזירלט גראב האט ער — ? זי —

 דאמפערל ד$םדן$זיקע אט פאסקודניאקעם. אלע זײנענ דא — שםימ: שװערער
געלעבט? האססו ד$רפ א אינ דארפ. א פוג ערגער איז

נײנ. —
װינטער... איבערהױפט אומגליק! דורכױם ס׳איז —דאדפ דאם —

א געשװיגנ ער האם בארט, איבערנ פאפיראס־קערטל ד$ם ארויםגעװארפג
צערעדט: זיכ װידער אונ וױילע

ראכמא־ כ׳האב טשערעדע, כאזעדשער דער אינ װערנ פארפאלנ װעסש —
 ראכפאנעם. א אלעטענ אפ ם׳איז אונ קלײנם. דו זויג־הינטעלע דיר, אפ נעם

 זיכ קני די אפ אפילע געסאג... װ$ס גיט כ׳װײס איכ װ$לט ט$ל אנדער אנ
 זײנט װאס ? א זינ, הינטישע עס, איר טוט װןס־זשע :געשדעגס אונ געשטעלט

װערבלױדנ... בליגרע? איר,
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 פאטש גא ה$ט פוקםיר* דער צעהודעט, דױערנדיק זיב האט דאמפער דער
ט פינצטעדניש געדיכטער דער אינ װאםער. איג געט$נ  געט^ג װיג א זיכ הן

י װו װײזנדיק, לאממערנ, к פונ פ*עד א  טוגקל דער פונ איז, סטאנציע ו
פײערנ. נאב גצװיזנ זיכ האבנ

 אונ — געװ$רםשעט קעכער דער ד.$ט —װאלד, שיקערער באר, פיאני —
 פיאנקזןװ. —קאפסענארמום א געװענ שיקערער, א פיאנאיא, — דא איז םײכ א

ברעג. אפנ כ׳גײ זאפיװאכינ... — שרייבער א אונ
 געטר$ננ חןןבנ קאמא דעד פרנ פײרלעכ אונ װפיבער גרױםקערפעידיקע

 ליאפ־ רי אונטער זיכ אױסבײגנדיק סר$ג־בריקלעכ. לאנגע אפ ה$לצ גרעג פונ
 טרױפ צופ געגאנגענ פ$ר נ?כ פאר זײ זײנענ אונסערסאנצנדיק, שטי״יפ קעס,

 שװאר־ דער אינ הןןלצ קלאפטער האלבנ א אראפגעװארםנ הײצערײ, דער פונ
געהילפ: א פיט אויםגעשריגנ אונ ארײנ גדוב צער

סרוששא! —
 פאר געכאפט זײ פאטדאסנ די האבנ האלצ, מיטנ געגאנגענ זײנענ זײ ױענ

 מאנצ־ די אפ געשפיגנ געקװיטשעט, האבנ פרױענ די פים, די פאר בריסטנ, די
 שטורכעם אוג קניפנ די פונ פארטײדיקט זיכ זײ האבנ גײענדיק צוריק בלענ,

 אינ —מאל, צענדליקער געזענ האבעם איכ טראג־בריקלעכ, די פונ קלעפ מים
 צו־ עס איז האלצ, געלאז־נ האט מע וװ ברעג־סטאנצלעם, אלע אפ רײם, יעדנ

שטײגער. זעלבנ דעמ אפ געגאגגענ
 דאמפער דעם אפ לעב איכ אז אלט, גינ איכ אז געדוכס, מיר ס׳האט

 װ$כ א אינ מארגנ, געשענ אימ אפ קענ סע װאס װײם, אונ אר,’ אסאכ שױנ
איבעראיאר. הארבםט, ארופ,

 ברעג־ דער פונ העכעד אפרים זאפדיקנ דעם אפ געט^גס. שוינ ס׳האש
 בארג־ װאלר. סאםנאװער םעכטיקער א אנגעמערקט זיכ האט סטאנציע

 געזרנגענ. אונ געלאכט האבנ פרויענ, די געגאנגענ זײנענ װאלר, צומ ארופ,
 סאל־ אפ געװענ ענלעכ זײ זיינענ מראג־בריקלעכ, לאנגע די פים באװאםנסע

דאסג.
בנ טרערנ װײנענ. געװןלט זיכ ס׳האם  ד$ם ברוסט. דער אינ געזאטנ הן

ײ; אינ געקאכט אזויװי זיב האס הארצ געס$נ. װײ האס דערפונ ז
 מאטראס דעמ העלפנ גענופענ האב איכ אונ כארפע, א איז װײנענ נאר
פאלובע. די װאשנ בליאבינ
 אינגאנצנ בליאכינ. דער ןןט פענטשל, אופבאמערקלעכ אנ געװענ איז ער

 מײםםנס זיכ ער ה$ם #פגעגליאקעװעטער, אג אויסגעקראכענער, אנ עפעם
 די מיס דארםנ פונ בליצלענדיק װינקל, א ערגעצ אינ פארשסעקט געהאלטנ

אײגעלעכ. קלײגע
פאדשטײ־ װייל, נאד... בליאכינ, גאדניט פאפיליצ םײנ איז אמעםעסנ —

 צעלאזנ א גצפירס הןט װ$ם אזעלכע, גלװענ מיר בא איז םאפע די — סטו,
הײסט פאזל, אזא אזא. אויכ שװעםטער די איז שװעסטער, א כ׳האב לעבנ.
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 אונדז פאר איז ברודערקע, מאזל, דאס אנגעצײכנט. בײדע זײ שױנ איז עס,
צו... װארט — ערשח אװעק, ערגעצ װאלםט דו אנקער. אנ —אלעמענ
 ער האט יפאל>בע דער איבער בארשט דער מיט שארקענדיק איצטער, אויכ
:שטילינקערהײט גערעדט

 א !דאם אי׳ דאס אמ ? װײבעד די באלײריקט מ?נ װי געזענ, האסט —
 אג־ אויכ ער װעט פײער, אונטערגעבג לאנג «ימ זאל מע האלצ, שײט נאסנ
 אנקוקנ. גיס עס קענ איכ ברודערקע, ליב, גיט עם האב איכ ברענענ! הײגנ

 אט װאסער־גרוב, א אינ זיכ איכ דערטרינק — פרוי א געבױרנ װער איכ װענ
 קײנ קײנער אױכ האט אזוי !..אײדעס אנ הײליקער דער כךיסטום דיר איז

 איכ װעל קאסטראטנ, די פײער! אונטער נאכ מענ גיט דא אונ ניט, פרײקײט
 ? קאםטראסנ די װעגנ געהערט ׳םט כעװרע. נארישע קײנ ניט זײנענ זאגנ, דיר

 קלײנע אלע די אװעקגעשמיצמ : באטראכט ריכטיק זיכ האבנ בעװרע, קלוגע א
דײנ. גאט צו דינ אונ זאכענישנ,

קאפיטאנשע, די דורכגעגאנגענ ק&לױזשעס די איבער איז אונדז פארבײ
 א אופגעשטאנענ. פרי געװײנלזנכ איז זי קלײדלעכ. די אונטערקלײגנדק הויכ

 זיכ ם׳האט קלאר... אונ פדאםמ אזוי —פאנעמ דאם אונ שלאנקע, א הויכע,
:הארצנ גאנצנ מיטנ בעסנ אונ איר נאכ גאכלויפנ געװאלם

זאגט!.. עפעס, מיד זאגט —
 אונ גרעג־סטאנציע, דער פונ אפגעשוװמענ לאנגזאמ אױ דאמפער דער
:צײלעמעגדיק זיכ געזאגט, האט בליאכינ

אװעקגעפארנ... —

VI

 זיכ שװײגנדיק, אװעק—דאמפער פונעמ אװעק מאקסימ איז םאראפול אינ
 שמײבלעג־ איז אימ נאכ רױקעד. א ערנסטער, אנ געזעגנט, ניט קײגעמ מיט
 צעקװעסשטע, א מויד, די — איר נ$כ אונ װײגל, פרײלעכע דאס אר^פ דיק
 פארנ קני די אפ געשטאנענ לאנג איז אבער םערגײ אויגנ• פארשװאלענע מיט

 מיטנ איר אינ גזןשלאגנ זיכ טיר־קראטע, די געקושט האס קאױפע, קאפיםאנם
גערופנ: אונ שסעדנ
מאקמיםקע... האט דאם שולדיקו נימ בינ איב דאסמאל, מיר שענקט —
גע־ האבנ — פאםאושירנ אײני־קע אפילע בופעט־דינערשאפט, די םאטראםנ, די
גזיײצעט: אופמונטערנדיק, זײ, האבנ פונדעםטװעגנ נאד ליגנ, זאגם ער אז וװםט,

!שענקענ װעט עד — שיט שימ, —
 שטוים א אימ פוס מיטנ אפילע זיכ, פינ געטריבנ אימ האט קאפיסאנ דער

 גע־ פארט הןט ער נאר איבעדגעקוליעט, זיכ האט םערגײ אז אזוי, געטאנ
 פאלובעי דער איבער לויפנ געטאנ נעט א םײקעפ זיכ האט סערגײ ארג שענקט.

אויגנ. די אינ פארקוקנדיק כניפעדיק הינטיש טײ־גזנפעם, מים טאצנ צעטראגנ
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טאלדאטל, װיאטקעד א בו־עג סונעפ גענופענ מענ ה$ט ארט מאקסימם אפ
 גע־ קעכערס דעם אויגנ. ברוינ־געלע ארנ קעפל קלײנ א מיט בײנערדיקם, א *

 גע־ האט םאלדאטל דאס הינער. קױלעג אװעקגעשיקט סײקעפ אים האט הילפ
 די פאלובע. דער איבער לויפנ געלאזט ער האט איבעריקע די פאר, א קוילעס

 אװעק־ זײנענ הינער דריי—זײ, ארוםיאגנכאפנ גענומענ זיכ האבנ פאסאזשירנ
 הצלצ אפנ געזעצט זיכ םאלדאטל דאס האט דענסטפאל בארט. איבערנ געפלױגנ

צעװײנט. ביטער זיכ אונ ק־כ דער לעבנ
 גע־ פארכידעשט סםורי אימ האט — ? אײנער לעקיש עם, טוסטו װאם —
? דענ װײנענ םאלדאטנ — פרעגט.
 דער געזאגט שמילערהײט האט — ראטע, גיעסטראיעװאי א פוג בינ איכ —

םאלדאט.
 דער אפ אלע האבנ אדומ שא האלבער א אינ געפאטערט. אימ האט דאם

 אױגנ די אנ שטעלט מע איפ, צו הארט צו גײט םע אים. פונ געלאכט שיפ
: פרעגט מע ארײנ, פאנעמ אינ גלײכ איפ

V דער־א אס —
 באלײריקנדיקנ אומגעלומפערטנ פונ קראםפנ אינ פארצאפלט װערט םע אוג

געלעכטער.
 דעמ געהערט ניט מענטשנ, קײנ גזנזענ ניט אינאנהײב האט םאלדאט דער

 ציצענעמ פונעמ ארבל מיטנ פאנעפ פוג טרערנ די אראפנעמענדיק געלעכטער.
 זיכ האבנ אינגיכנ נאר ארבל. אינ באהאלטנ װי זײ ער האט העמד, אלטינקנ

 דער פיט צערעדט זיכ האס ער אונ צעפי_יערט, אױגג געלע בדוינע זי״יגע
געשװינד־רײדעניש: סאראקישעד װיאטקער

 זאל צערײםנ אוי, ? מיר אפ באלעכעס די אויסגעלופעט איר האס װאס —
שטיק־שטיקלעכ... אפ א?כ עם

 אנגעהויבג האט מע געמאכס, פרײלעכער נאכ אוילעמ דעם האס דאם
 שפילנ־ פארטעכ, פארנ העםד, פארנ צופנ פינגער, די מיס סאלדאט דעפ טוצענ

 מי־ ביז גערײצט אימ מענ האט אזױ אונ צאפ, א מיט װי אימ, מיס זיכ דיק
 היל־ א פונ הענטל א אפ ארופגעשטעקט עפעצער האט םיטיק נאכ אונ טיק,

 דעמ צוגעבונדנ עם האט אוג ליםעגע אױםגעקװעטשטע שטיק א לעפל צערנעפ
 דער גײט, סאלדאט דער פארטעכ. פו־נעמ בעגדלעכ די צו רוקנ אפנ םאלדאט

 װי אדום, שפייעט ער אונ כיכענ, אלע פונהינטנ, אים בא זיכ באםבלט לעפל
געלעבטער. דער איז װאס ניט, פארשטײט מייזל, געסאנגענ א

 זעט קעכער באמ פאנעמ דאם ערנסט, שװײגנדיק, נאכ אימ קוקט ספורי
װײבעריש. אוים

קע־ באמ געפרעגם כיהאב םאלראט, אפנ ראכמאנעס א געװענ איז פיר
:כער

לעפל? דעפ װעגנ איפ זןגנ —
קאפ♦ םיטנ צ־געשאקלט שװײגנדיק הןט ער



 ער האט לאכט, מע װאם איבער ךערקלערט, םאלראט דעמ האב איכ װענ
 פאל, אפנ געטאנ װארפ א אפגעריםנ, אימ האט לעפל, דעמ אגגעטאפט גיכ

 די אינ מיר הענט בײדע מיט אײנגעטשעפעט זיכ אונ פום מיטג צעקװעמשט
 פאדגעניגנ גרױסנ צומ געשלעג, א אנגעהויבנ זיכ האט אונרז צװישנ האר.

ארומגעריגגלט. באלד אונדז האט װאס אוילעמ, פוגעמ
 אנ־ פאנאנדערגענומענ, אונדז האט צושייער, די צעשלײדערט האט סםורי

 אויער אנ פאד אנגענומענ ער האט דערנאכ מיר, פר?ער אױערנ די געריסנ
 טרײסלט מענטשל קלײנע דאס װי דערזענ, האט אױלעמ דער אז סאלדאט. דעמ

 צע־ װירער זיכ ער האט האנט, קעכערס דעמ אונטער טענצלט אונ קאפ מיםנ
 גע־ פאר געשפאלטנ אזש זיכ פים, די םיט צעטופעט צעפי״יפט, גװאלרעװעט,

לעכטער.
!בויכ אינ קאפ מיטנ קעכער דעמ דערלאנג !גארניזאנ הורא, —
 געװעקמ מיר בא האט מענטשנ־טשערערע, דער פוג פרײד װילדע די אט

к שײס א םיט קעפ ברודיקע די איגער זעצנ אונ זײ אפ װארפנ זיכ פארלאנג 
האלצ.

 אוג־ פארלײגטע הענט, מיט אונ, סאלדאט דעמ ארױסגעלאזט האט םמורי
 אנגעדראדלט, קאבאנ, א װי אױלעמ, אפנ געטאנ גײ א ער האט רוקנ, טערנ

צײנ. די שטשירענדיק שרעקלעכ
.אז־ױאטנ !מארש — ערטער די אם — . .

 האט סמורי נאר מיר, אפ געטאנ װארפ א װידער זיכ האט טאלדאט דער
 אימ האט פאכװע, דער אונטעד זיכ צו געטאנ נןימ א האנט אײנ מיט אימ

 דעם באגיסגדיק װאסער, פאמפענ גענומעג אונ אפלײמער אפנ אפגעטראגנ
שמאכטעס. פונ ליאלקע א װי קערפער, קװארנ זײנ באװעגנדיק קאפ, סאלדאטם

 געזזילפ, קאפיטאנס דעמ באצמאנ, דער מאטראסנ, די אנגעלאפנ ם׳זײנענ
 קאפ א מיט אלעמענ פונ העכעד אוילעמ. אנ צונויפגענומענ זיכ האט וױדער

שםענדיק.[ װי שטומער, א שטילער, א בופעטשיק, דער געשטאנעג איז
 מיט האט קיכ, רער לעבנ האלצ אפנ צוגעזעצט זיכ האט םאלדאט דער

 די אױסקװעטשנ אנגעהויבנ אונ שטיװל די אראפגענרמענ הענמ .ציטערנדיקע
 האט האר שיטערינקע זי_ינע פונ אונ טדוקנ,, געװענ ױינענ זײ נאר ^געטשעם,
אוילעמ. דעמ געמאכט פרײלעכ װידער האמ דאט װאסער. געקאפעמ

 דעמ — קאל, הויכ אונ דינ א מיט געזאגט םאלדאט דעד האט — סײװי, —
הארגעגענ. איכ װעל יאט

 קאפיטאנ־ צומ גערעדט עפעס סמורי האט אקםל, אנ פאר מיכ צוהאלםנדיק
 זיכ זי_ינענ אלע אז אונ אוילעמ, דעמ צעטריבנ האבנ מאסראםנ די געהילפ,

:םאלדאט צומ געקערט זיכ קעבער דער האש צעגאנגענ,
דיר? מיט םענ מאכט װאס־זשע —

 אינגאנצנ אונ אויגנ רוילדע םיט מיר אפ קוקנדי־ק געשוױגנ, האמ יענער
אושצוקנדיק. מאדגע
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געזאגט. םמורי האט — !מעשוגענער גלײכ, שטײ —
געענטפערם: האס סאלדאט דעד

ראטע! דער אינ ניט דיר ם׳איז זאכנ, פוסטע —
 אנגעבלאזענע זײנע פארשעמט, זיכ האט קעכער דער אז געזענ, האב איכ

 אװעק איז אונ געסאנ שפי_י א האט ער אראפגעלאזט, צעקראכנ זיכ האבנ באקנ
 אונ אימ נאכ געשפאנט איכ האב פארדולטער א זיכ. מיט פארנומעג מיכ אונ
 צע־ א געבעבעט האט סמורי אונ םאלדאט, אפנ אומגעקוקט אלצ זיכ

:ומלטערט
.אזױנס דיר נא א? צאצע, א אט — . .

געזאגט: שעפטשענדיק אונ אגגעיאגט אונדז האט סערגײ
קױלעג! זיכ װיל ער —
אװעקגעלאפנ. איז אונ סמורי אויסגערעװעט האט — ? וװ —

 דער פאר קאױטע דער פונ טיר דער אינ געשטאנענ איז סאלדאט דער
 מלג פלעג םעסער דעמ מיט — העגט די אינ מעםער גרוים א מיט דינערשאפמ

 גע־ איז עס אונטערהײצנ, אפ העלצלעכ שפאלטנ אונ קעפ די היגער די האקנ
 געשטא־ איז קאױטע דער פאד זעג. א װי אויםגעשטשערגעט, אונ טעמפ װענ
 נאסנ מיטנ מלנטשל קאמישע קלײגינקע דאם באטראכטנדיק אוילעמ, אנ נענ

 האס מויל דאס פעטשא, װי געטרײםלט, זיכ האט פאנעמ קורנאםע זײנ קאפ.
געבעבעס: האט ער געטאנצט. האבנ ליפנ די צלעפנס, מיד זיכ

.ק־קאטעס קאטעם... — . .
מענטשנ, די פונ קעפ די איבער געקוקט איכ האב עפעם, אפ ארופגעשפרונגענ

 גע־ געכיכצט, געשמײכלט, האבנ מעגטשג די — ארי_ינ, פענעמער זײעדע אינ
אנדערע: די צו אײנע רעדט

.נאר זע נאר, זע — . •
 די־ אינ פארשארנ גענומענ הענטל קינדיש טדוקנ זײנ מיט האר ער װענ
 לעבנ מאנצבל אגשטענדיקער אנ האט העמד, ארויםגעקראכענע דאס פלודערנ

זיפצ: א מיט אנגערופנ זיכ מיר
.פלודערנ די זיכ פאריכט אונ שטאדבנ, געקליבנ זיכ האט — . .

קײ־ :קלאר געװארנ ם׳איז צעלאכט. שטארקער נאכ זיה האט אוילעמ דער
 אולכ 3הא איכ — קױלענ, טאקע זיכ קענ םאלדאט דער אז ניס, גלײבט נער
 אפשטופנ גענוםענ אימ, אפ קוק א כאפנדיק האט, סמורי אונ געגלײבם, ניט
:אדײנזאגנדיק צויכ, זײנ מיט מענטשנ די

! טיפעש פונדאנענ, אװעק —
 צו צו גײט ?ר אינײנעמ. מלנטשנ מענגע א געהײסנ אימ בא האט טיפעש

ײ: אפ שרײם אונ רערל א ז
טיפעשי זיכ, צעגײט —

 ריכ־ גצקלונגענ עם האט פונדעסטװעגנ לעכערלעכ, געװענ אויכ איז דאס
טיפעש. אײנ געװענ מעגטשג אלע זײנענ אינדעדפדי דעמ אינ טיק:
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 אױסנעשסרעקט ס^לראט, צומ צוגעגאנגענ ער איז אוילעמ, דעט צעטריבנ
האנט. די

... מעםער דאם אהער גיב —
 מעסער דאס דעדלאנגענדיק געזאגט, סאלדאט דער האט —אלצײנם, —

 אונ מיר איבערגעגעבנ מעסער דאט האס קעכער דער פארויס• קליגגל מיטנ
ארײנ. קאױטע דעד אינ םאלדאט דעמ אריינגעשסופט

? א לס, טרםטו װאס !שלאש אונ זיכ לײג —
קױקע. דער אפ אנידערגעזעצט זיכ שװײגנדיק הן*ט סאלדאט דער

בראנפנ? טריגקםמ בראנפנ, אונ עסנ ברענגענ דיר װעט ער —
אפיםל... כ׳טדינק —
 דיר, פונ געטאכט כויזעק ער גימ האט דאס ניט, אימ טשעפע זע, דו —

ט—זאג איכ הערסט? ..ער ני .
 געפרענט שטילערהײט האס — ? געמוסשעש מיכ מענ האש פארװאם אונ —

םאלדאט. דער
אננערופנ: זיכ באלר נימ אונ כםורנע האט סמורי

? דענ װײם איכ נו, —
: גערעדט ער האט קיכ, דער צו טיר מיט גײענדיק

.ג־גא — .  האסט !אומגליקלעכג אנ צו צוגעפונדנ זיכ האפנ טאקע, עמעם .
 אראפפירנ. זינענ פונ קענענ פרודער־לעפנ, פענסשנ, עס. איז אזוי ? געזענ

.קענענ זײ .  װאנצנ קומענ װי !עפעס טו — אונ װאגצנ, די װי צו, זיכ טשעפענ .
...װאנצנ די וױ ערגער, !זײ צו

פר^נפנ, אונ פלײש פרױט, טראגנ צו געפראכט סאלדאט דעט האפ איכ אז
 האט אונ צוריק אונ הינ געשאקלט זיכ האט קייקע, דער אפ געזעסנ עד איז

 טיש, אפנ טעללר דעמ ארופגלשטעלט פרוי. א װי כליפענדיק, שטיל געװײנט,
:געזאגט איכ זזאפ

.עם — . .
טיר. די פארמאכ —
פינצטער. זײנ ם׳װעט —
.קריכנ צו קומענ װײטעד זײ װעלנ אניט פארמאכ, — . .

 ניש האט ער אנגענעם, גיט געװענ םיר איז םאלראט דער אװעק. בינ איכ
 פאבע די — אביסל, געקרעגט מיכ האט דאס מיר, פא מיטלײד קײנ גלװעקט

: געלעדנט מאל פיל מיכ זזאט
 אלעמענ אומגליקלעכ, זײנענ אלע מיטלײד, האפנ מעג דארם מענטשנ צו —

.שװער איז . .
 טוט װאס נו־, — געפרעגט. קעכער דער םיכ האט —אפגעטראגנ? האםט —

דארטנ? עד
װײגט. עד —
? סאלדאט א פאר ער איז װאס — י זאק א אט... —
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ניט. ראכמאנעם קײנ אימ אפ האב איכ —
װאם? איז נו, —
מיטלײד... האבנ מענ דארפ מענכשנ צו —

 ערנםמ. אונ זיכ צו צוגעצויגנ האנט, א פאר אנגענומענ מיכ האט ממורי
:געזאגט
 טױג זאגנ ליגנ אונ האבנ, ניט מיטלײד קײנ מענ קענ איבערגװאלד —

אלײנ... זיכ קענ קװעטשעניש, קײנ צו גיט זיכ געװױנ דו פארשטאנענ? —נימ,
בײז: צוגעבנדיק אפגעשטויםנ, מיכ האט אונ
'פארויכער... נא, !דיו־ פאר גיט ארט קײנ איז דא —

 פונ אופירונג דער פונ צעריבנ אינגאנצנ צערודערט, טיפ געװענ בינ איכ
 װי דעמ, אינ דריקנדיקם אונ נאלײדיקונג שיר א אנ פילנדיק פאסאזשירנ, די
 אז געכאכעט, האבנ זײ פרײדיק װי סאלדאט, מימנ גערײצט זיכ האבנ זײ

 דאם, אט געפעלנ געקענט זײ האט װ?אזוי אויער. באמ גערימנ אימ האט םמורי
 פרײלעכ אזוי געמאכמ דא זײ האט װאס נעבעכדיק, אונ מ?עס אזוי איז װאס

? לאכנדיק
—טענמ, גידעריקנ דעמ אינמער צעלײגט צעזעצט, וױדעד זיכ זײ האבנ אט

 פארברענגענדיק, סאליד אונ פרידלעכ קארסנ, אינ שפילנ קי_יענ, טרינקענ, זײ
 מיט אונטערגעהעצט אונ געפײפט עס האבנ זײ ניט װי פונקס טי_יכ, אפנ קוקנ

 ביז אינרערפרי פונ שטענדיק. װי פוילע, שטילע, זײ זײנענ אלע צוריק. שא א
 שטויבע־ ארער פליגעלעכ די װי דאמפ־׳נר, אפג לאנגזאמ זיכ זײ שטויםנ אינאװנט

 צענ־ א זיכ צײלעמט אונ זיכ שטופט אט זונ. דער פונ שטראלנ די איג לעכ
דער אפ דאמפעד פונעמ אראפ שטײגנ זײ אראפגאנג. באמ מענטשנ דליק

אנדערע, קריכנ ארופ זײ אפ גלײכ םטאנציע דער פינ אונ ברעג־סטאנציע,
 צונויפ־ אזוי פוגקט גײענ אנגעטאנ, אזױ פונקט זײנענ מענטשנ, אזוינע פוגקט

קעםטלעכ. אונ קלומקעס די פונ לאםט דעד אוגטער רוקנם די געבויגנ
 אינעט גארגימ ניט ענדערט מענטשנ די פונ בײט נאכאנאנדיקער דער אט

 זעלבנ, דעמ װעגנ רײדנ װעלנ פאסאזשירנ נײע די — דאמפער פונעמ לעבנ
п װעגנ :אװעקגעגאנגענע די גערעדט האבנ םע װאם װ?נגנ у,ארבעט, װעגנ ־ 
װערטער. זעלבע די מיט אונ — װײבער, װעגנ גאט, װעגנ

 מאטער איז מאטערג, זיכ זאל מע אײנגעשטעלט, גאט שױנ האט אזױ —
ארנדזערס... מאזל דאס שױנ איז אזא מאכנ. גארניט קענםט !מענטש זיכ,
קענ איכ אופ: רעגנ זײ אוג הערנ, צו לאנגװײליק איז מערטער די אט

 אומגערעכמע, בײזע, קײג פארטראגנ ניט װיל איכ שמוצ, קײנ פארטראגנ גיט
ט האב איכ אז פיל, איכ פעסט, װײס איכ מיר. צו פאצײנג באלײדיקנדיקע  ני

 עפשער פארדינט. ניט האט םאלדאט דער אױכ אונ באציונג. אזא פארדינט
קאמיש... זײנ אלײנ גאר ער וױל

 אנ געװענ איז ער —מאקםימעג דאמפער פונעמ פארטריבנ האט מע
איבער־ מענ האט פאדלעמ, א מענטשנ א םערגײענ, אונ ױנג, גומער ערנםטער,
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 אזײ, עם איז פארװאם אונ זײנ. דארפ םע װי אזוי, גיט איז אלצ געלאזט.
 מע־ צו ברעגגענ םענטשג, א פאריאגנ צו פיײק זײנענ װאס מעגטשנ, די אז

 געשרײענ קאעסדיקע די געהארכזאמ אונ שװײגנדיק שטענדיק פאלגנ שוגאס,
זײ. זידלט מע װענ געלאםנ, צו נעמענ מאטראםנ, די פונ

 פאר־ באצמאנ, דער שרי״יש — ? בארמנ אפנ אנגעלײגט זיכ ט׳איר װאס —
 אנגעבויגני דאמפער דעמ האט איר — אויגנ. בײזע נאר שײנע, די זשמורענדיק

בלאטיקע... רוכעס זיכ, צעגײט
 טרי_יבט דארטנ פונ אונ ב$רטנ, צװײטנ אפנ א׳־בער זיכ װארםנ רוכעס די

באדאנלם. די װי װידער, זײ מענ
פארשאלטענע... א, —
 פארנ זיכ האט װאם טענט, אײזערנעמ אונטערנ איז נעכט הײםע די אינ

 טאראקאנעס, די װי זיב, צעפויזענ פאסאזשירנ די דושנע. אנגעגליט, טאג
 סטאנ־ יעדער פאר זיכ. מאכט םע װי זיכ, לײגנ פאלובע, גאגצער דער אי־בער

שטירול: די מיט צעשטררכענדיק מאטראםנ, די זײ װעקנ ציע
ערטער... די אפ אװעקט, װעג? אפנ צעלײגט זיכ ט׳איר װאס הײ, —
דײ. שטופט מע וװהינ אהינ, שלעפעריק זיכ באװעגנ אונ ארפ שטײענ זײ
אנגעטאנ, אנדערש ניט מער זײ, װי אזױנע, פונקמ זײנענ מאטראםנ די

פאליצזאנטנ. די װי זײ, מיט קאמאנדעװענ אונ
 שרעקע־ שטילקײמ, מענטשנ די אינ באמערקנ זיכ לאזט אלצ פונ פריעד

 שױדעדלעכ אונ מאדנע אזוי ם׳איז אונ אונטערטעניקײט, אומעטיקע דיקײט,
 דורכ פלוצימ זיכ רי_יםט אונטערטעניקייס דער אט פונ קארע דער דורכ װענ

 פרײלעכער ניט גאר שטענדיק קימאש אונ אומזיניקער אכזאר?עםריקער, אנ
 זײ ס׳איז זײ, פירט מע װוהינ גיט, װײסנ מענטשנ די אז דוכט, מיר כויזעק.

 ניט זאלנ זײ וװהינ אראפזעצנ. דאמפער פונעמ זײ װעט מע וװהינ אלצײנם,
 װידער דארטנ זיצג ציים קורצער א נאכ זײ װעלנ ברעג, אשנ אראפשםײגנ

 אלע פארנ. ערגעצ װידער װעלנ דאמ^ער, אנדערנ אנ אפ צי דעמ אפ קומענ
 זײ פאר איז ערד גאנצע די יאםעמדיקע, פארבלאנדזעטע, אזעלכע זײ זי״ינענ

פאכדאניש. װעדנ מעשוגע צומ ביז זײ זײנענ אלע אונ פרעמדע. א
 מאשינ דער אינ געפלאצט עפעם האט נאכט, האלבעד נאכ שוינ אײגמאל,

 פאר־ מיטאמאל איז פאלובע די הארטאט. א פונ װי ד?גרפי_י, אויסגעשאםג אונ
 פונעס געשטיגנ געדיכט איז ער װאלקנ־דאמפ. װײסנ א מיט געװארנ צויגנ

 האט מע װאס עמלצער, שפאלטנ. אלע אינ גערויכערט זיכ האט מאשינ־טדױמ,
: פארטױבנריק געשריגנ האט געזענ, ניט אימ

װוילאק... םוריק, גאװרילא, —
 װעלכנ אפ סיש, דעמ אפ טאשיג־טרױמ, רעמ לעבנ געשלאפנ בינ איכ

 שאס פונעמ אופגעכאפט זיכ האב איכ אז אונ געפעם, דאס געװאשנ האב איכ
ע שטיל, געװענ פאלובע דעד אפ איז אופטרײסלונג, דעד פונ אונ  דער א

העמער־ די געקלאפט אטט ם׳האבנ דאמפ, דעד געצישעט הײס האט מאשינ

103



 פארשײדגשטי־ פאלובע־פאסאושירנ אלעי האבנ ארופ ,מינוט א אינ נאר לעכ.
 ניט געװארנ מיטאמן^ל ם׳איז אונ צעגװאלדעװעט, צעװויעט, זיכ מיק

הײמלעכ.
 אראפ־ ארומגעיאגט, זיכ האבנ — צעגאנגענ גיכ איז עד —נעפל װייםנ אינ

 צעפאטל־ װײבער, פארקעמטע ניט פים, די פונ אנרערע די אײנע שלאגנדיק
 געשלעפס ערגעצ האבנ אלע אויגנ, פישענע קײלעכדיקע, מיט מאנצבלענ, טע

 צו גאש, צו רופנדיק פאלנדיק, אונ שטרויכלענדיק זיכ קאסטנם, יזעק פעק,
 גע־ איז דאס ג?שלאגנ. אנדערע די אײנע האבנ גאט־געליבטנ, דעפ ניקאלע

 ארומגעל$פנ בינ איכ אינטעדעסאנט. אײנצײטיק אונ שרעקלעכ זײער װענ
זײ? טוענ רואם —געקוקט אלצ אונ מענטשנ די נאכ

 גלײכ האב אונ בעהאלע באנאכטיקע א געזענ איכ האב מאל ערשטע דאם
 דאמ־ דער אוםזיםט: איז בעה$לע די זיכ, נארנ מענטשג די אז פארשטאנענ,

 בארטנ, רעכטנ הינטערנ גאנג, זײג פארלאנגזאמט ניט באװעגט, זיכ האט פעד
 געװענ איז נאכט די שניטערס, פונ שײטערס געברענט האבנ נאענט, זײער

לעװאנע. פולע א געשטאנענ איז איגדערהײכ ליכטיקע, א
גיכער, אלצ פאלופע דער איבער געטראגנ זיכ האבנ םענטשנ די אונ

אי־ אריבער איז עפעצער קלאסנ־פאסאזשירנ, די ארויםגעשפרונגענ ם׳זײנענ
 טאנאכ א אונ פויערימ צװײ נאכ אונ צװײטער, א —אימ נאכ בארטנ, בערנ
 צוגעשרײפש געװענ איז װאם באנק, די אפגעשלאגנ האלצ שי_יט א םיט האפנ

 װאסער אינ אריינגעװארפנ מענ האט שיפ־הינטערטײל פונעט פאלובע. דער צו
 טרעפ די לעבנ פאלובע, דער אינפיטנ הינער, די טיט שטײג גרױסנ דעם
 פארנײגנדיק אונ, פויער א געשטאנענ קני די אפ איז קאפימאנ־בריקל, צופ

א געװױעט,-װי ער האש איט, פאדבי_י געלאפנ זײנענ װאם די, צו זיכ
:װאלפ

זינדיק... בינ איכ פראװאסלאװנע, —
אײ־ אינ פארעצ דיקער א געשריגנ האט —!טײװלאנימ גיט, שיפל א —

פרוםט. אינ פויםט מיטנ געשלאגנ זיכ האט ארנ העםד, א אנ הוױנ, נע
 האפנ קאלנערם, די פאר םענטשנ כאפבדיק מאטר^סנ, אוטגעלאפנ ס׳זײגענ

איז שװער פאלובע. דער אפ געשלנידערט קעפ, די איפער זײ געזעצט
 א מיט אונ נאכט־װעש, אפנ אגגעטאנ פאלטא, א אינ סמורי, אומגעגאנגענ

אײנגערעדט: אלעטענ שטימ הילכיקער
דאכ, שטײט דאפפער דער ? געװארנ דול איר זיינט װאם זיכי שעמס —

 ארײנ־ זײנענ װאס טיפשיט, די !ברעג דעד איז אט !נו אפגעשסעלט, זיכ האט
 — זײ ױלנענ אנ ארױסגעשלעפט, שניטערס די האבנ װאסער, אינ געשפרוגגענ

? שיפלעכ צװײ זעט איר
 פױםטנ די פיט געשלאגג ער האט קלאס דריטנ פונ פענטשנ די אונ
 גע־ שװײגנריק זעק, װי זיכ, האבנ זײ אוג אראפ, פונויפנ קעפ, די איבער

פאלובע. דעד אפ װאלגערט

104



 אנגעפלויגנ סמורע אפ איז געװארנ, שטיל ניט נאכ איז הארפידער דער
 םיטנ פאכנדיק אונ, האנט, דער אינ לס־לעפל אנ מיט טאלמע, א אינ דאמע א

צעשריגנ: זיכ זי האס נאז, דער אוגטער אימ בא לעפל
פרעכקײט? א פאר עס איז װאס —
 אונ װאנצעם, די זיכ ארומזויגנדיק אײנגעשמילט, זי האס הער נאסער א

גלזאגט: פארדראס םלט .זזאט
באלװאנ... דעמ צורו, אימ לאז —

 אונ אויגנ די מיט געפינטלט פארלױרנ הענט, די צעפירנדיק האט, םטורי
ד: צו געװעגדעט זלכ מי

 זע איכ מארגנ! גוט א מיר? צר זי האט װאם א? —עס איז װאס —
!מאל ערשטנ צומ זי ד$כ

געשרלגנ: בלוט, מיט זיכ שני״יצנדיק האס, פויערל א עפעס אונ
!...ראצכימ נו, מענטשנ, נו, —

בײ־ אוג דאט^ער, אפנ פאניק א געזענ מאל צװײ איכ האב זומזגר פארנ
 נאד געפאר, דירעקטער קײנ דורכ נלט אדולסגערופנ געװענ זי אלז מאל ד?נ

 דל האבנ מאל דרלטע דאם געפאד. א פונ מעגלעכקייט דעד פאר שרעק דררכ
 אנגעטאנ, געװענ אלז זײ פונ אײנער — גאנאװלמ צװײ געכאפט פאסאזשלרנ

 דל פונ שטללערהללט שא גאנצע א קלמאט געשלאגג זלי האט מע גילעד. א װי
 דער האט גאנאװלמ, די אפגענוםענ האפנ מאטראסנ דל װענ אונ מאטראםנ,

זלדלענ: אנגעהולבנ זײ אוללעמ
זאכי באוװסטע ם׳א גאנעװ. א שלצמ גאנעװ א —
זשוללקעמ... צו צוגעלאזט אלד זײט זשוליקעם, אלללנ זײט אלר —
 אלבערגע־ זײ האט מע בילס אז אזול, צענערלקט מענ האט זשוללקעס דל

 שטײנ געקענט נלט שולנ זײ האבנ ברעג־םטאנצלע, א אפ פאללצלע צו ,געבנ
פלס... דל אפ

 נלט אופרורערגדלק, הײם האט, װאס אזולנם, אםאכ געװעג ס׳אלז אונ
 ? גוטע צל בילזע זײ זײגענ :פעגטשנ רל פארשטילנ צו מעגלעכקײט דל געגעבנ
 גענו־ גרובט אלנ פארװאס, אונ ? צעלאמנםניקעם אדעד פאלגעװדיקע שטללע,

פאלגעװדלק? שענדלעכ אזול בײז, גײצלק אכזארלעסדיק, אזוי זײ זײנענ טענ,
ך קעכער, דעמ צו געדאנקענ דל מלס רוענדנ זלכ פלעג אלכ  פלעג, ער נן

 מלט זאגנ אפס פאפלראם, פו־נעפ רולכ םלם זײנס פאנעמ דאס ארוםרלנגלענדלק
:פארדראם

 א אלז אללנער פענטשנ... זײגענ נו, — מענטשנ י ק־צלט דלכ װאם עכ, —
 פלאפ־ נישט בלכלעכ, לללענענ דאדפםט דו נאר. א — צװילטער דער קלוגער,

 גע־ שטילנ אלצ געהער ריכטלקע, די זײנענ סזן אולב בלכלעכ, דל אלנ לענ.
שרלבנ...
 ער האט הילללקע פונ לעבנם־באשרײבונגענ אונ קלולםטער־ביכלעכ קללג

געהאט. ליב צלט
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זינ... גאלאכישע פאר גאלאכימ, פאר איז דאס נו, —
 א צוטראגנ — אנגענעמלעכקײט אנ אימ פארשאפנ געגלוסט זיכ האט פיר

 פיאטאקל א פאר געקויפט איכ האב ברעג־םטאנציע דער אפ קאזאנ אינ בוכ.
 דעמ פיאטער געראטעװעט האט םאלדאט א װי דעמ, װעגנ געשיכטע ״די

 אינקאם. שיקער, געװענ פונקט שא יענער אינ איז קעכער דער נאר גרויסנ״,
 האב אונ — געשאנק דעמ אימ איבערצוגעבנ אײנגעשטעלט ניט זיכ האב איכ

 —געװארנ געפעלנ זײער מיד ם׳איז ביכל. דאם איבערגעלײענס אלײנ אינאנהײב
 בינ איכ קורצ. אוג אינטערעסאנט פארשמענדלעכ, פראםט, אזױ איז אלצ

מײנעמ. לעדער דעמ פארגענענ פארשאפנ װעט ביכל דאס אז זיכער, געװענ
 דער אינ עס ער האט ביכל, דאס צוגעטראגנ אימ האב איכ װענ נאר
 ארויסגעשלײדערט אונ קנױל א אינ צונױפגעקװעטשט שװײגנדיק דלאגיע
בארטנ. איבערנ
 אנ־ אנ געזאגט ער האט —פערדאטש! גוכ, אזא מיט טוט מע װי אט —

 צו װילדרויב אלצ ציט דיכ אונ הונט, א װי דיכ לערנ איכ —געכמורעםער.
א? פדעסנ,
:צעשריגנ זיכ אונ פוס מיטנ געטאנ טופע א האט ער
נארישקײטנ. די געלײענמ שויג כ׳האב בוכ? א פאר עם איז װאם —

? זאג נו, ? עמעם — אנגעשדיבנ דעמ אינ איז װאם
ניט. װײם איב —
 ער פאלט קאפ, דעמ אפ מעגטשנ א האקט מע אז איכ! װײס איז —
 ניט הײ אפנ ארופ שױנ װעלנ אנדערע אונ אונטנ, אפ טרעפ די פונ אראפ
 דאס אונטערגעצונדנ װאלטג זײ נאראנימ. קײנ ניט זײנענ סאלדאט: — קריכנ

פארשטאנענ? ! עק אנ —אונ הײ
פאדשטאנענ. —
 אױ אזוינם פיאטער. קײסער דעמ װעגנ װײס איכ דאם. אי׳ דאס אט —

אפ... זיכ טראג געװענ! ניט אימ מימ
 אױ ביכל דאס נאר גערעכט, איז קעכער דער אז פארשטאנענ, האב איכ

 • איפערגע־ אונ נאבאמאל געקויפט עס ־אב איכ געפעלנ. געװענ פארט מיר
 אז איבערצײגט, פארוװנדערונג פיט זיכ האב אונ מאל צװײטג צופ לײענט

 אנגעהויבג זיכ האב איכ אונ צעטומלט, מיכ האט דאם ניט. טאקע טױג סע
 עד אינ צוטרוי, אונ אופפערקזאפקײט פער מיט נאכ קעכער צופ באציענ

: גערעדמ פארדראם גרעכערנ א אלצ מיט אפטער, אלצ האט
דיד... פאר ניט ארט קײג איז דא !לערנענ דיכ מענ דארפ יעכ —

 באצויגג זיכ האט סערגײ ניט. ארט קײנ ס׳איז —געפילט אויכ האב איכ
 מלד בא שלעפט עד אז באםערקט, םאל עטלעכע ה;אב איכ :העםלעכ מיר צו

 פונעמ שטילינקערהײט פאסאזשירנ די זײ גיט אונ טײ־מאכשיריפ טיש פונ
 — גנײװע א פאר ערעכנט1 װערט דאס אז געוװמט, האב איכ בופעטשיק.

געװארנט: אײנמאל ױמ מיכ האס םפורי
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טיש! דײנ פונ טײ־געפעם קײנ אפיצ?אנטנ דל ניט גיב זע, —
 אנטלױפנ געװאלט מיר זיב האט אפט אז אזוינס, אסאכ נאכ געװענ ם׳איז

 אײנגעהאלטנ װאלד. אינ אװעק םטאגציע, ערשטער דער אפ דאמפער פונעמ
 ם׳האט אונ װײבעד. אלצ באצויגנ פיר צר זיכ האט ער סמורי: מיכ האט
 געװענ םיאיז שיפ. דער פונ באװעגונג אנופהערלעכע די פארכאפט זײער מיכ

 האב איכ אונ ברעג־םסאנציע. א בא אפגעשטעלט זיכ האט זי װענ אנגענעפ,
 דער פרג אװעקשװימענ װעלנ פיר אונ עפעס, געשעמ אט - געװארט אלצ

 װאלגע, דער איבער — גאר אדער װיאטקע, דער אינ בעלאיא, דער אפ קאפא
מענטשנ. נײע שמעט, ברעגנ, .נײע דערזענ װעל איכ

 אפגעריסנ זיכ האט דאמפעי אפנ לעבנ םײנ געשענ: ניט איז דאם נאר
 פונ געפארנ זײנענ טיר װענ אינאװנט, מיר. פאר שענדלעכ אונ אוםגעריהט

 בינ איכ זיכ, צו ארײנגעריפנ בופעטשיק דער פיכ האמ ניזשני, קײנ קאזאנ
 וואם םמורינ, צו געזאגט אונ טיר די מיר נאכ צוגעמאכט האט ער ארײנ,

טאבורעסל: טעפיכ־באדעקטנ א אפ געזעםנ אנגעכמורעטער אנ איז
אט• —

:געטאנ פרעג א גראב מיכ האט םמורי
געפעס? סעריאזשקענ גיםט דו —
ניס. זע איכ װןינ אלײנ, נעמט ער —

געזאגט: שטיל האט בופעסשיק דעד
װײםט. אונ ניט, זעט —

 א דערנאכ פױםט, פיטנ קני דער איבער געטאנ זעצ א זיב האט םםורי
זאגגדיק: קני, די געטאנ קדאצ

האבנ... צײמ נאכ װעט איר װארט, —
 אפ —ער בופעטשיק, אפנ געקוקט האב איכ פארטראכט. זיכ האט אונ

 קײנ ניטא זײנענ אימ בא ברילנ די הינטער אז געדוכמ, ס׳האט נאר מיר,
אויגנ.

 אנ מיט גערעדט האט אנרוישיק, געגאנגענ איז שטיל, געלעבט ה$ט ער
 אוגטער פונ ערגעצ ארויס זיכ רוקנ מאל אנדער אנ שטיפ. אראפגעזעצטעד

 פארשװינדנ אונ אױגג הוסטע די אונ בארד אפגעבליאקעװעסע זײנ װינקל א
 בילד באמ קני די אפ בופעט אינ שמײנ לאנג ער פלעג שלאפ פארנ גאלר.

 טיר־אײגל, ידורכנ געןענ אימ האפ איה —לאםפאדע, שטענדיקער דער מיט
 געלונ־ נימ קײנמאל מיר ם׳איז נאו־ רויטם, טויז א אפ געװענ ענלעכ איז װאם
 גע־ אונ געשטאנלנ פאשעט איז ער דאװנט: בופעטשיק דער װי זענ, צו גענ

בארד. די זיכ גלעטנדיק זיפצנזײק, לאמפאדע, דעד אונ איקאנע דער אפ קוקט
געפרעגט: סמירי האט אפגעשװיגנ,

געגעבנ? סעריאזשקע דיר האט גללס —
נײנ. —
ניט? קײנמאל —
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ניט. קײנמאל —
בופעטשיק, צומ געזאגמ םמורי האט — ליגנ, קײנ זאגנ גיט װעט ער —

געענטפערט: הויכ ניט האס יענער »ונ
גוט. אזוי זײט אלצײנם• —

ײנו לאמיר קומ, —  איז געטאנ, געשרײ א קעכער דער מיר צו האט —ג
פינגער מיטנ געטאנ שנאל א לײכט מיכ האט אונ טיש, מײנ צו צוגעגאנגענ

שי — אויכ איכ אונ מיפעש! — שײטל. ־איבערנ אכ־ דיר אפ געדארפס אטיפע
געפג... טונג

 בא באקומענ האב איכ צערעכנט: בופעטשיק דער םיכ האט ניזשני אינ
פארוינט. האב איכ װאס געלט, גרויסע ערשטע דאם — רובל, אכט אנ

געזאגט: אנגעכמורעטער אנ מיר, םיט זיכ געזעגענענזײק ה^ט, סמורי
 זײנ ניט טאר מע ? פארשטײסט — פאדזיכטיק זײ איצט אט... נ־נו, —

לעמעשקע... קײנ
 פוג קיסעט קאלידיקנ א האנט דער אינ ארײנגעשטופט מיר האס ער

פאטשערקעם. קלײנינקע
קװאטער־מוטער די מיר ס׳האט האנט־ארבעט, גוטע א דיו־! נעמ נא, —
בעסטע! ד^ם איז דאפ —ביכעד לײענ געזונטי זײ אויסגענײט...

 קוש א אונטערגעהויבנ, פאכװעס, די אונטער אנגענומענ פיכ האט ער
 ברעג־סטאנ־ דער פונ פאלובע דער אפ געטאנ שטעל א קרעפטיק אונ געבאנ

 שיר זיכ האב איכ זלכ. פאר אי אימ, פאר אי געטאנ באנק מיר ם׳ד.$ט ציע.
 צעשטופנדיק דאמפער, אפנ אומ זיכ קערט ער װי קוקנדיק, צערעװעט, גיט

אײגזאמער... אנ שװערער, א גרויסער, א טדעגער, ךי
אײנזאמע גוטע, אים אפ ענלעכע ,כאגעגנט שפעטער איכ האב װיפל

לעבנ... פונעמ אפגעבראכענע פענטשנ,

VII

שטאט. אינ אריבערגעפארנ װירער זײנענ באבענ דער מיט זײרע דער
 איז הארצנ אפנ קריגעריש, אונ קאעסדיק געשםימט זײ צו געקומענ פיג איכ

? גאנעװ א פאד פארעכנט מיכ מענ האט פארװאס — שװעד ,נעװענ
 דעמ שטעלנ אװעק באלד איז אונ מילד באגעגנט מיכ האט באבע די

געפרעגט: שטענדיק, װי שפאט, מיט האט זײדע דער םאמאװאר.
אנגעקליבנ? גאלר אםאכ עפעס —
 זיכ זעצנדיק געענטפערט, איכ האב — מײנם, אלצ איז ד$, ם׳איז װיפל —

 אונ פאפיראסנ פעקל א קעשעניע פונ ארויסגענוםענ פײערלעכ פןנצטעד, צומ
ט פארויכערט. מינע װיכטיקער א פי

 םײנע אינ אײנקוקנדיק שארפ זיכ זײרע, דער געזאגם האט—אז־זוי... —
אביסל? פרי צו ניט געװיקם? מײװלשנ דעמ דויכזנרסט וױאזוי, מי_יסימ,-אט
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 פא־ זיכ אלכ האב — געשענקט, קיסעט א אפילע מיר מענ האט אט —
ז־ימט.

 מימ זיכ רילצםט דו — אויםגעקװיטשעט. זילדע דער האט —! קלסעט א —
װאס? מיר,

 קרעפ־ דלנע, די אויםגעשטרעקט מיר, צו געטאנ װארפ א זיכ האס ער
 שטוים א אופגעשפדונגענ, בינ איכ אויגנ. גרלנע דל מיט בליצנדיק הענט, טיקע

 פאל אפנ צוגעזעצט זיכ האט אלטער דעד — בויכ, אלנ קאפ מלטנ אימ געטאנ
 פלנםלעג־ פארכירעשט אנגעקוקט, מלכ םעקונדעם שװערע עטלעכע האט אונ

געפרעגט: רױק ער האט דערנאכ מרלל. טונקעלע דאם צעעפנט דלק,
 מאםעם דיינ דלעעם? זילדנ דעפ געטאנ, שטויס א פלכ האסטו דאם —

טאטנ? לײבלעכג
 פאר־ אולסגעשטאםלט, אלכ האב — געשלאגנ, םלכ אלר האט שולנ גענוג —

ם?עס. געתאנדלט האב אלכ אז שטײענדלק,
פאל, פוגעם אופגעשטאנענ זללדע דער אלז גרלנגער, א אונ טררקעגער א

 פאפל־ דעפ םלר בא ארולםגערלסנ פללנק האט מיר, לעבנ צוגעזעצס זלכ האט
 דערשראקנ א םלט געזאגט אוג פענצטער דררכנ אלמ ארולסגעווארפג ראם,
קאל:

 קילגפאל גאט דלר װעט אזולנס אז נלמ, פארשטילסטו װל קאפ, װללדער —.
 געװעגדעט זלכ ער האט — מוטער, לעבנ? װעםט דו לאנג װל זי_לנ, פולכל נלט
 קלאפ א עו־! געטאנ? קלאפ א מלכ דאכ האט ער קוק, — באבענ, דער צו

!פ א בא פרעג געטאנ.
 אנגעכאפמ אונ םלר צו צוגעגאנגענ פראסט אלז געפרעגט, גארבלט האט זל

:דערבײ רילדנדלק סנ,1רי אנגעהויבנ האר, די פאר
װל... אט װיאזוי, אט פענ טוט זאכ אזא פאר -■

 אונ אלבעדצוטדאגנ, נלט באלללדלקט ם׳האט נאד געטאנ, װײ נלט ם׳האט
 האט זללדע דער — גללעכטער גלפטלקער זײדנם דעפ באלײדלקט האט דערלקער

 אלבער דלאנלעם דל םלט געפאטשט זלכ האט שטול, אפנ אונטערגעסאנצט אזש
מלעכטער: דורכ געקראקעט אונ קנל די

א...—א—א אזול... אזול, —
 אנלדער* זלב פלרהויז, אלנ ארולסגעפלולגנ בלנ אװלסגעריםנ, זלכ ;־;אב אלכ
 הערנ־ אולסגעלײדלקטער, אג געדרלקטער, א װינקל, א אלנ דארטנ געזעצט

סאמאװאר. דלד הודעט םע װי דיק,
 צו קולפ אונ םלר איבער אנגעפולגנ זלכ האמ צוגלגאנגעג, איז באפע דל
צעשעפטשעם: זיכ העדנ

 דלכ האב אלכ אז געטאנ, װײ נלט דאכ ם׳האט פיר, אנסשולדלק —
 זילדע דער —נלט, פענ קענ אנדלרש אופלססנ! עס דאה כ׳האב געדלטנ,

 אולכ זײנענ בײנדלעכ זײנע «כטנ, אלפ דארם פע מאנ, אלמלר אנ דאכ אלז
— הארצנ, פולנ מלטנ פל_לנ געטאנ זשליאקע א אולכ האס ער אנגעברארנ,
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 עם דארפסט קלײגינקער, קײנ נימ ביסט ניט. מענ דארפ אימ צאלײדיקנ
מער... גיט קינד, א אױכ איז ער י אליאשא פארשטײנ, צײט פארשטײנ...

 פונ װאסער. הײסער מיט װי ארומגעשװענקט, מיכ האבנ װערטער אירע
 האב איכ ;גרינג אי כארפעדיק, אי געװארנ איז שעפטשענ פרײנטלעכנ איר

צעקושט. זיכ האבנ מיר ארומגענומענ, שטארק זי
אויגנ די אינ אים פאר ניט רויכער נאר !ם׳גארניט גײ, אים, צו גײ —

װערנ... געוװינט אימ לז»ז מיטאםאל, אזוי
 זיכ האב אונ זײדנ אפנ געטאנ קוק א האב צימער. אינ ארײנ בינ איכ

 צו־ געװענ אינדערעמעםג טאקע איז ער געלעכטער: פאר אײנגעהאלטנ קױמ
 גע־ אוג פיס די מיט געארבעט געשײגט, אינגאנצנ האט קינד, א װי פרידג

טיש. איבערנ װאל, ברױנ־געלער אינ װאס לאפקצלעכ, די םיט קלאפם
טא־ דער !רעצײעכ דו אכ, ? בוצקענ זיכ כײשעק נאכ האסט ? צאפ װאם, —

איבערגעצײלעמט, ניט זיכ —שםוב אינ אדײנ פארמאזאנ, אזא אויג! אויסנ טע
!שביק א קאפיקע צו באנאפארם, דו, אכ, רוינערנ, טאנעק טײקעפ

 איז אונ װערטער מיט אפגעגאנגענ אויכ איז ער געשװיגנ, האב איכ
לערנענ: גענוםענ מיכ ער האט טײ באמ נאר מיד, געװארנ אנשװיגנ

 א פאר ציימל א װי נײטיק, מענטשנ דעמ איז גאט פאר פאכעד —
 א מענטש א גאטי אױסער פרײנס, אגדערע קײנ גיט האבנ םיר פערד.

םױנע! בלוטיקער א איז מענטשנ
עמעם, אנ עפעם געפילט איכ האב דערינ סאנים, זיכ זײנעב מענטשג אז

גערירט. װײניק מיכ האט איבעריקע אלראם נאר
דאמ־ א אפ—פדילינג אונ מאטריאנע, םומע דער צו װירער גײ איצט —

פרילינג װעסט דו אז ניט, זאג נאר זײ, בא דורכ לעב װינטער דעם פער.
אװעקגײג...

 האט װאם באבע, די געזאגט האט — ? מענטשנ אפנארנ װאם צו ני, —
האר. די פאר מיכ רײםנ קלוימערשטנ מיטנ זײרנ דעמ אפגענארט נארװאס אלײנ

 בא געהאלטנ זײדע דער זיכ האט —לעבנ, ניט מענ קענ נארערײ אג —
? נארערײ אנ לעבט װער זאג, אנו, — זײנס.

 מים איכ בינ פםאלטער, זאגנ געזעצט זיכ האט זײדע דער אז אינאװנט,
 צװײפענצ־ קלײנע די ארײנ. פעלד אינ טויער אויסערנ אװעק פאבענ דער

 שטאט, עק געשטאנענ איז געװױגט, ה$ט זײדע דער וװ כיבארקע, טעדדיקע
 אנ פארםאגט אמאל האם זײדע דער וװ גאס, קאנאטנער דער אפ ״פונהינטנ״

הויז. אײגנ
— געזאגט. באבע די לאבנריק האט — פארפארנ! זײנענ מיר וװהינ אט —

 םאל אלע פארט הארצנ, צומ ארט קײנ געפינענ ניט זיכ קענ אלטער דער
גוט. איז מיד אונ גוט, ניט עפעם אויכ אימ איז דא איבער.

גראז־ געפײנ א דרײ װערםס א פאר געשפרײט זיכ האס אונדז פאר
םימ װאלד־קאמ, א מיט פארגדענעצט יארנ, פונ צעשניטנ פ?לד, פאדװאקסנ
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ע דער י נ י  ארױם־ זיכ האפנ יארנ די פונ טראקט. קאזאנער פונעמ פערעזעס ל
 האפנ זונ־פארגאגג קאלטג פונעם שטראלנ די קוסטעס, פונ ריטלעכ גערוקט

 גרױסע די געװיגט האט װינס אװנטיקער שסילער א בלוט. מיט באפארבט זײ
 געזענ זיכ האבנ — גראזנ־שטענגלעכ װי אויכ —יאר נאענטג הינטעדנ גראזנ.

 רעכטם, װײט, דער אינ מײדלעכ. אונ פאכזנייפ שטאטישע פונ פיגורנ טונקעלע
 ער פײסױלעם, םטאראאפריאדישנ פונעמ װאנט רויםע א געשטאנענ איז

 פונ זיכ האט אר,’ איבערנ לינקט, סקיט״; פוגראװער ״דעד געהײסנ זזאט
 ילדישער דעד איז דארטנ פײמעד, קופע סונקעלע א אופגעהויפנ פעלד

 צע־ דער צו געדריקט שסום זיכ האט אלצ ארעפ, איז ארומ אלצ בײםוילעם.
 געקרקט ציטעריק האבנ שטאט עק פונ שטיבעלעכ קלײנע די ערד. וװנדיקטער

 קלײנע, אום פלאנקענ װעג איפערנ װעג, שטויפיקנ צומ פענצטער די פיט
 סשערעדע, א גײס פאנאסט־ר דיעװיטשי ארום הינער. געהאדעװעטע שלעכס

 רעװענ עס — פוזיק פיליטערישע זיכ דערסראגט לאגעד פונ ;קי מוקענ ־עם
םרופעם. קופערנע זעצג אונ

 פארהאקט הארטאניקע, די צעגעסענדיק אכזאר?עסדיק נײט, שיקערער א
בעפעט: אונ זיכ

.אופפאוינגט צוקוםענ... דיר צו כ׳װעל — . .
 רױטער דער קעגנ אױגנ די זשםורעגדיק פאפע, די זאגט —נארעלע, —

 דו פײם אונ אי״ינשלאפנ, פאלנ, פאלד װעסט ? צוקוםענ װעסטו וװהינ — זונ,
..פאגאגװענענ דיכ םעג װעט שלאפנ, װעםט  טרײסם די הארפאניקע, די אונ .
װערנ... פארפאלנ װעט די״יגע,

 אונ ארום קוק אונ דאפפעד, אפנ געלעפט כ׳האפ װי איר, דעדצײל איכ
 זיכ, פיל איכ אופעטיק, דא טיר איז געזענ, האפ איכ װאס דעמ, נ$כ ארומ.

 אופ־ אונ שװײגנדיק אײנ זיכ הערט פאפע די סקאװרעדע. א אפ יעדש א װי
 איר האב איכ װענ אונ הערנ, צו זי ליפ האפ איכ װי אזרי, פונקס מערקזאם,
געזאגט: איפערצײלעפענדיק, זיכ שטרענג זי, האט סמורינ, װעגנ דערצײלט

 פארגעם זע, !גוטער א גאט־געװינערנ, די אימ העלפ טעגטש, גוטער א —
 דאס שטארקער, װאם פארגעדענקלנ גוטע דאם זאלםטו אלעמאל ניט. אימ

.גאר אונ פארגעם, פראםט — שלעכמע . .
 צע־ פיכ האט םע פארװאם דערצײלנ, צו געװענ שװער זײער איז פיר
 האט דאס דערצײלט. דאכ איר איכ האפ פומ, םיט זיכ אנעפענדיק נאר, דעכגט,

 פאצײ־ גלי_יכגילטיק נאר האט זי רױשעם, םינדסטנ דעפ איר אפ געמאכט ני־ט
:בנט

.לעפנ צו וױאזוי ניט, װײסט קלײנער, א נאכ פיטט — . .
 — לעפנ, קענענ דארפ םע לעבנ, צו װיאזוי ניפ, װײסט :זאגנ אלע אט —

 אזױנס װאס אונ —אירנ, זונ צום םאטריאנע פוםע די םאטראםנ, פױערים,
' ? קענענ םענ דארפ

קאפ: טיטנ געטאנ שאקל א זי האט ליפנ, די אונטערקלײפנדיק
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!ניט שױנ איכ װײם דאם — т

רעדסט! דו אונ —
 דו —געזאגט. רױק באבע די האט —רילדנ? נימ איב זאל פארװאס —

 ניט נאכ קענסס דו קלײנינקער, א נאכ ביםט דו באלײדיקנ, נימ זיכ דארפסט
 אי קלוג, אי זײדע דער איז אס זשוללקעס. סי_ידנ דענ? קענ װער אונ קענענ.

.געקענט ניט קילנמאל אויכ עם האט אונ—גראמעטנע . .
גוט? געלעבט האסט אלײנ דו אונ —
...אלערלײ — אויכ שלעכט אונ גוס. איכ? —

 נאכ שלעפנדיק מענטשנ, דורכגעגאנגענ זײנענ געײלט, ניט אונדז, םארבײ
 אונטער פונ שטױב דער אופגעשטיגנ איז רױכ א װי שאטנס, לאנגע זיכ

 ,נעװארנ איז אומעטיקײט אװנטיקע די שאטנס. די בהאלטנדיק פים, זײערע
 װארסשענדיקע זײדנס דעמ געגאסנ זיכ האט הענצטער די פונ שװעו־ער,

שטימ:
 מיכ זאלסם אונ מישפעטנ, ניט מיכ שטרענגקײט דײנ מיט זאלסט גאט, —

.גרימצארנ דײנ מיט שטראפנ ט^נ נימ . .
שמײכלענדיק: געזאגט, האט באפע די
 י קלערנ מענ דארפ געװארנ, נימעם רעכמ גאט האר דעמ שוינ איז ער —

 אלטיטשקער, אנ שוינ דאכ איז ער װאס? װעגנ אונ ער, יאמערט אװנט אלע
.זיכ בלאזט אלצ, זיכ קלאגט ער אונ ער, דאדפ װיפל .  העדט איכ, קלער גאט, .

 װירער שױנ פויקט ער :זיכ שמײכלט אונ שטימענ אװגטיקע די צו צו זיכ
..שלאפנ גײנ לאמיר קומ, !..קאשירינ װאסילי דעד .

 מיר זינג־פײגל. פונ געפאנג מיט פארנעמענ צו זיכ באשלאםנ האב איכ
ױזנ, זיכ האט ױסמו  איכ דעדגערנ. שלעכט גיט זיכ מענ קענ דערפונ אז א
 א נעצ, א אײנגעהאנדלט כ׳האב פארקױפנ. װעט באבע די אונ פאנגענ, װעל

 א אינ פארסאג איכ זיצ אמ אונ שטײגלעכ, געמאכס האב פאסטקעם, קרײז,
 איפערנ גײט זעקל א אונ קױש א מיט באבע די אונ קוםטעם, די איג יאר,

נים. קאלינע, שװאמענ, לעצטע די קלײבנדיק װאלד,
װײ־ אירע זונ. סענטיאבערדיקע מידע די אופגעהריבנ אקארשט זיכ ם׳האט

ט—שטראלנ סע  זיל־ א אינ זײ פאלנ אמ װאלקנס, די אינ זיכ זײ לעשנ א
 פינצטערלעכי נאכ איז יאד פונעמ דעק אפנ מיר. צו יאר אינ פאכער בערגעמ

 לײמיקע הארב־מעשופעדיקע די אופ. דארטנ פוג שטי_יגט נזןפל װײםלעכער א
 אפגעלײג־ מער די זײט, צװײטע די אונ הויל, אונ סונקל איז יאד פוגעמ זײט
 אונ קוםטארניק געדיכטנ מיט גראז, פארװעלקסנ מלט צוגעדעקט איז טע,

 לאגט אונ זײ פללקט װיגט פרלשער א בלעטער. דולטע אונ ברועע געלע,
לאר. אלבערנ

 אלנעמ זע אלה שטשלגליקעם. דל שרי_יענ בודיקעם, דל אלנ גרוגט, אפנ
קעפלעכ שמײדלקע דל אפ טשלפלקלעכ רולמע דל בוריאנ צעהאדערטנ גרויענ
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 אנבלאזנדיק קאמיש ;לעכ במלעו נייגעריקע קנאקנ מיר ארומ פויגלעג. די פונ
 וױיבלעכ קונאװינער ױנגע די װי שסײענ, אונ זי׳י פילדערנ גאקג, װייםע די

 אלצ־ װיסנ, אלצדינג זײ װילנ בײזע, קלוגיטשקע, געשװיגדע, י^נטעװ. א אינ
 א ס׳איז אנדערנ. נאכנ אײנם פאסטקע אינ ארײנ פאלנ אונ — אנרירנ דיגג

 מימ ניט זיל פארט געשעפס נ$ר זיכ, װארפנ זײ װי זענ, צו ראכמאנעס
 בא־ אונ רעזערוױשטײגלעכ די אינ פויגלענ די אריבעד זעצ איכ ראכמאנעם,

שטיל, זײ זיצנ פינצטער דער איג—זאק, א אינ האלמ
 קוסט דער צײזיקעם. טשאטע א ארןפגעלאזט זיכ האס דארנ־קומט א אפ

 צװיטשענ אונ זונ דער מיס זיכ פרײענ צײזיקעס די זונ. מיט באגאסנ איז
 דער שול־יינגלעכ.—כעץרעלײם זײ דערמאנענ גענג די מיט פרײלעכער. נאכ

 רי אינ אװעקצופליענ פארשפעטיקט האט װאוגער, דער שטובזיצער, גײציקער
 פוצט װילדרויז־קוםס, א פונ צװײגל בײגעװדיק א אפ זיצט לענדער, װארעמע

 ער קוקס אויגנ שװארצע די מיס אונ פליגל, א פונ פעדערנ די שנאבל מיטנ
 געכאפט לארכ־פויגל, א װי אופגעפלויגנ, ער איז אט ; רױב נאכ אוים שארפ

 װײטער, זיצט אונ שטעכלקע א אפ ארופגעזןצט זי זארגעװדיק ערד־בינ, אנ
 דער דורכגצפלויגנ אױ רויש אנ קעפל. גנײװישנ גרױענ מיםנ דרײענדיק

 כאפג! אים —געװענ איז טרױמ דארשטיקער מײנ שטשור. פויגל סױדעסדיקער
 אלכע, אנ אפ זיצט סשאסע, א פונ אפגעשלאגנ זיכ האט װאם שנײערל, א

 שאקלענדיק קאעםדיק, אונטער סקריפעט אונ גענעראל, א װי װיכטיק, רױט,
נאז. שװארצעד דער מיס

 אלצ אוג זיכ װײזנ פויגלענ מער אלצ זוג, די שטײגט סע העכער װאס
 מיטמוזיק. פול װערט יאר גאגצער דעד צוױטשערײ, .זײער װערט פרײלעכער

 אוגטערנ קוסטעם די פונ שעלעשטשענ אנופהערלעכע דאם איז גרונט־טאנ איר
 דעמ אט פארטויבנ ניט קענענ פויגלענ די פרנ קוילעם פארשײסע די וױנס.
 זומער, פונעמ געועגנ־ליד די אימ אינ הער איכ— רױש זים־סרויעריקנ שטילנ

 זיכ פונ אלײנ אוים זיכ לײגנ װאם אזוינע, װערטער עםעס םיר שעפטשעט ער
 םײנ קעגנ אופ זיקארנ דער שטעלט צײט זעלביקעד דער אינ אונ ליר. א אינ

געװעזענעם. פרנעמ בילדער וױלנ
באבע: די שרײט הײכ דער פונ ערגעצ

ביםטו? וװ —
 צעלײגט פאטשײלע, א אױסגעשפרײט האט יאר, פונעמ ראנד אפג זיצט זי

 בלי־ שטײמ, גוטס דעמ אט צװישנ עפל. ריבנ, אוגערקעם, ברריט, איר אפ
 מים קאדאפינדל געשליפנ שײנ א זײער קלײנעק, א זונ, דער אפ שסשענדיק

 א דא איז קאראפינ אינעמ נאפאלעאנ־קאפ, א —קארעק קרישטאלענעמ א
קרײטער. אפ אנגעצוענ בר^נפנ, שקאליק
דאנקבארקײס. מיש באגע די ז$גט—גאט! גרויסער ס׳איז, גוט װי —
פארפאםט! ליד א האב איכ אונ —
? נר —
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פערזנ: פאר א אפ ענלעכם עפעס איר ז$ג איכ
נ נענטערט אונ ג«ט װינטער דער י אונױ». צו ז

זונ:... זוטערדיקע טײנ געזונט, פאױבלײנ

:איבער שלאגט אונ אוים ניס מיכ הערמ זי נאר
א ליד, אזא פאראנ — ר- א * בעסערע! נ

: זאגט זינגעװדיק אונ י ז
זונ זומערדיקע די ס׳םארגײט ארי,

:נעכט טונקלע רי אינ װעלדער, װײסע תינטער
מײרעלע, אינ, בי: פארבליבנ :עכ

ײד טײנ אלײנ... ליכטיקער, מײג פיילינג־פו
טיר, די איכ עפנ פרימןרגנ, קוטט
— פ$ר זיכ מיר שטעלב מײ־שפאצירג מײנע

— נאקעטנ פונ פעלר פונ וױיט אומעט
פארשפילט. דארט איכ האב יארג ױננע סי״ינע

!טײערע איר כאװערטעס, איר אױ,
שנײ, װײסער ערשסער דער אויספאלנ ס׳װעט אז

ברוסט, דער פמ מיר האױצ ר$ס ארױס נעמט
!...שנײ קאלטנ יענעט אינ האדצ מײנ םארבאוזאלט

 גע־ מיר געקרענקט. ניט הארעלע קײנ איז אײגגליבע אװטערישע מ׳;יג
װײ. םײדלס דעם פיל איכ אונ ליר, די זײער פעלם

:זאגט באבע די אונ
 פארפאםט. מײדל א מענ, זעט האט, ד§ס !זיכ זיגגענ צארעס װי אט —

 הארצנס־גע־ איר האט װינטער צו אונ געטאנ, לעב א זי האט פרילינג־צײט
 פאד אנדערער, אנ צו אװעק ער איז עפשער אװעקגעװארפנ, זי ליבטער

 לעבט מע װאס געװײנ... אזא מים צעזונגענ זיכ זי האט פארדראס גרוים
 װערטער. ריכטיקע גוטע רי געפינענ ניט םעג קענ דעמ צו איבער, ניט אלײנ

לידי די צונויפגעשטעלט האט זי גוט װי זעםטו, אט—זי אונ
 פױגלענ פארקויפנ צו אײבגעגעבנ ם$ל ערשטנ צומ איר זיכ ם׳האט אז

פארכידעשם: שטארק זיכ זי האט קאפיקעס, פערציק פאר
 לײזט דא אונ קינדער־שפיל, א גארניט, ס׳איז געמײנט, כ׳האב !נאר ז?נ —

געלט! דערפאר גאר מענ
םארקױפט... װאלװל נן$כ האסט —
? נו —

 זיכ האט אונ מער אונ קערבל א פאר פארקויםנ זי פלעג מארק־טאג א אינ
פארדינענ! אזויפיל נארישקײט א פונ עס מענ קענ װי :געכידעשט אלײנ

 א צו פאלנ װאשט אדער ט$ג גאנצנ א גרעט װאשט פרוי א אונ —
סן ניט דא איז עפעם פארװאם! פארשטײ גײ טאג, א פערטעלע  װאם אונ גו

 אװעקי עס װארפ שטײגנ? אינ פויגלענ האלטנ ארבעמ אנ סאר דאם איז
!אליאשא
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 געפעלנ מיר איז עס פאוכאפט. שטארק פױגל־געפאנג דער האט מיכ נ$ר
 פויג־ די אויסער קײנעמ, עס האט אומאפהענגיקײט, מיד געבנדיק אונ, געװענ

 געקריגנ זיכ האב איכ פארשאפט. ניט אומבאקװעמלעכקײטנ שומ קײנ לענ,
 אויסגע־ אסאכ מיכ האבנ פועל־פאנגער אלטע מיט געשפרעכפ געצי_יג. גוס

װײס דרײםיק װערסס א געפאנג אפ געגאנגענ אלײנ איעער בינ איכ לערנס.
זעגל־סאמנעס, די צװישנ דארט,—װאלגע, ברעג אפנ װאלר, קאסטאװעד אינ

 בלױערלעכ־אפ$לאנעװקעס-לאנג־ אונ קרײצשגאבלענ אופגעהאלטנ זיכ האבנ
געשעצט. הויכ זײ האפנ ליבהאבער זעלטג־שײנע. םײגעלעכ, וױ״יסע עקיקע

 טיןגפקעסטו נאכט גאנצע א אונ אינאװנט ארויס גײסט פאכנ, זיכ ס׳פלעג
בלאםע, טיפער אינ רעגנ, הארבסטיקנ אונטערנ—אמאל סראקט, קאזאנער איבער

אונ פאםטקעס אימ אינ צעראטע, מיט באגײטער א זאק, א רוקנ הינסערנ
 נוסנ־ מאלידער א — האנט דעד אינ פויגלענ. פארנארנדיקע מיט שטײגלעכ

 שרעק פאר אונ כאשכעס, הארבםטיקער דער אינ קאלטלעכ ס׳איז שטעקנ.
א ציטער! עמעםנ דעפ כאפםטו  דונער פונ אלטע, שטײענ װעג זײטג די נ

 ;צװײגנ נאםע די קאפ םײנ איפער אויסשפרײטנדיק בערעזעם, געשלאגענע
 װי שװיפענ, דארטנ, װאלגע שװארצעד דער איבעד בארג, אונטערנ לינקס,

 לעצטע פונ זעגלענ די אפ פייערלעכ זעלטענע אריינ, אפגרונט אנ אינ
 פײפנ װאסעד איבערנ רזנדער די באכענ םע באדזשעם, אונ דאםפערם

זיכ. העדנ
 באם דערפער די פונ הײזלעכ די אופ שטײענ ערד טשוהומננער דער פונ

 דער הינט, הונגעריקע פײזע ארונטער פיס די צו דיר זיכ קײקלענ םע װעג,
צעשראקנ: שרי_יט אונ קאלעקאטקע דער אינ קלאפט װעכטער

געזאגט? נאכט קעגנ ניט רובעם, די עם טראגנ װעפענ גײט? װער —
םאכ־ טי_ימנ אפנעמענ ניט פיר בא ז$ל מע געהאט, םוירע זייער האב איכ
 דארפ אעעפ װעכטער. די פאר פיאסאקלעכ פיסגענופענ האב אול שירימ,
:געאכעס אלצ האט אונ באפרײגדעט. פיר פיט װעכטער דעד זיכ האט פאקינא
 זיכ שדעקסס נאכט־אײנוװינער, אופרויקער דו אכ, ? װידער שױנ גײסט —

א? גארניט,
 גרױינקער, א קלײנינקער, א ער איז געװענ ניפאיט, ער האט געהײסנ

 (ריבנ א בוז?פ פונזים ארױםשלעפנ ער פלעג אפטפאל הײליקנ; א אפ ענלעכ
זאגנדיק: ארײנ, הענט די אינ פיר שטופנ אונ ארבעם הױפנ א עפל, אנ

האנאןי. האב ^פגעשפארט, קיבעד דיר פאר פרײנט״לעבנ, נעפ, נא, —
דארפ. אויסערנ ביז ארויםבאגלײטנ פיכ פלעג ער אונ
!געזרגט גײ הנירא, —

 פאכשירימ, די אררענונג אינ ברענג פארט^ג, צו אנ איכ קלפ װאלר אינ
 שטיל, ס׳איז טאג. אפ װארט אונ עק־װאלד זיכ לײג פאדנאיער, די צעהענג

 גרוילעכנ דררכנ שלאפ. הארבםטיקנ שטארקנ אינ פאדגלױוערט איז או־וט אלצ
זיעענ זײ פארג. אונטערנ לאנקעם ירײטע די אנ קויפ זיכ זעענ סונקל
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 צעשװימענ, אונ אריפעדגעשפאנט איר איבער ה^פג װאלגע, רער פונ צעשניטנ
 ג*יט לאנקע־ױיס, דער פונ װעלדער די נאר. װײט, נעפלענ. רי אינ צעגייענ

 װעל־ די פרנ גריװעס שװאדצע די אפ זונ, אוםגעהעלטע זײ געבאפט ניט אום
 בא־ הארצ־רירנדיקע מארנע א אנ זיכ הײבט סע אונ פײןרנ, זיכ צינדנ דער

 זילבערט אונ לאגקעם די פונ נעפל דער אופ שסייגט שנעלער אלצ װעגונג:
 קוסטעם, ערד דער פונ אופ שטי_יגנ אימ נאכ אונ זונענשטראל, אינעמ זיכ

 זונ דער אונטער צעגײנ וראלטנ זײ פונקש לאנקעם, הײ, סטערטעם צײמער,
 צו־ זיכ זרנ די האט אט רויטלעכ־גאלדענע. זײטנ, אלע אינ צעפליסנ זיכ אונ

 קופט גזיכ האט טי_יכ גאנצעי דער — ברעג, באמ װאטער שטילנ צופ גזירירס
 שסײגג־ אונטערגעטוקט. זיכ האט זונ די וװ אהינ, געטאנ איבער רוק א ארים,

 דערפרוירענע הױלע, די װארעמט פרײד, מיט פול זי, בענמשט העכער, אלצ דיק
ד,  דורכױכטיקע די הארבסט־רײכעם. זיסע די מיט דעמפט ערו־ די אונ עי
 אלצ אומענדלעכ. זי פארברײטערנדיק גרײם, ריזיקער אינ ערד די װײזט לופט

 דער פרנ ראנדנ בלויע די ביז דערגײנ צו םיט ציט אונ װײט דער צו שװימט
 אונ מאל, צענדליקער געזענ ארט דעמ אינ זונ־אופנאנג דעמ האפ איכ ערד.

 אויפנ נײעמ א אפ װעלט, ני_יע א װערנ געבוירנ מיר פאר פלעג שטענריק
שײנ...
 מיד געפעלט אלײנ נאמענ איר ליב. באזונדערס גאר איכ האב זונ די
עי נאמענ, דעמ פונ קלאנגעב זיםע די שוינ,  אינ באהאלטנ איז װאם סאנ, ד

 דעמ פאנעמ דאס אונטערשטעלנ אויגנ םארםאכטע מיט ליב האב איכ זײ.
 שװעיד, א װי דורכ, גײט ער װענ דלאניע, דער אפ אימ כאפנ שטראל, הײסנ
 האלט זײרע דער צװײגנ. צװישנ אדער פארקאנ א אינ שפארונע א דורכ
 באיארינ דעמ אונ טשערגיגאװער דעמ מיכאיל ״ם-רשט דעמ פונ שטארק זײער

 זיכ ,שטעלנ מיר — זונ״ דער צו בוקנ געװאלם ניס זיכ האבג װאמ פעאדאר,
 אױגנ די אונ בײזע, אונ פארומערכע ציגײנער, װי שװארצע, פאר מענטשנ די

 זרנ די אז םארדװא. ארעמער דעד פא װי קראנק, שםענדיק זײ בא זײנענ
פרײד. פאד ניטװילנדיק איכ שמײכל לאנקעס, די איבער אופ שםייגם

לאפ־ גרינע די פרנ אפשרײסלענדיק נאדל־װאלר, דער קלינגמ מיר איבער
 לעטער ב געה^פטענע די אפ בײמער, די אונטער שאטנ, אינ טוי. טראפנס קעס

 פריר, פדיםןןרגנריקער דער בראקאט, זילבעגער װי פינקלט, פאפאיט פונעמ
 אײנ־ ערד דער צו די רעגנ, פונ צוגעקנאדערט איז גראז געל־געװארענע דאם

 א זײ אפ פאלט םע װענ נאר אומבאװעגלעכ, זײנענ שטענגלעכ געבויגענע
מר א גדאזנ די אי: באמערקג זיכ לאזט שטואל, ליכטיקער רינ  פלאטער, ג

לעבנ. פונ אנשטרענג לעצטער דער עפשער,
 וױ פאלנ, מענענבלױערלעכ גרויע די אופגעכאפש. זיכ האבנ פויגלענ די

 ברעק־ קרײצשנאבלענ פײערריקע די צ־ױיגל. אפ צװײגל פרנ פוב־קנרילעכלעכ
 פונ עק אנ אפ םאסנעם. שפיצנ די אפ שישקעם שנאבלענ קרומע די פיט לענ

לאנגע רי פיס פאכגדיק אפאלאנעװקע, אנ זיכ הוידעס לאפע סאסנ^װזנד א
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 אפ זיכאומצוטרוילעכ קרימס פאטשעדקע־אײגל שװארצע ראס רודער־פעדערנ,
 אז דערהערססו, מיטאמ^ל עפזס אונ פארשפדײט. זזאצ איכ װאס נעצ, דער
 איז פארשראכס, ערנםט געװעג צוריק מינוט א איז װאם װאלר, גאנצעד רער
 פונ האױעגיש מיט פול איז קױלעם, פויגלשע הונדעדטער פיס אנגעגאםנ שוינ

ט דער אפ ציכסיקםסע די באשעפענישנ, לעגעדיקע לוי ר,-  געשפאלמ זײער עד
 זיכ געשאמנ שיינקײס, עדרישעד דער פונ פאמער דער מענטש, דעי־ ה$ט
 מאלאכישג גאנצנ דעמ אונ סר^שים די קרװױמ, די עלפנ, די טרײםט א פאר

םינקליס.
צומ ניט םיר ס׳איז קלײנװארג, ד$ס באפג צו באנק אביםל פיר ס׳טוס

קוקנ צו פער מיר ם׳געפעלט שטײגלעכ, אינ זײ אריינזעצנ ח$ם הארצנ
פארדי־ צו כײשעק דער אונ יעגער־לײדנשאפט די נאר פונרערװײמנם, זײ אפ

ראכם^נעס־געפיל. דעפ באזיגנ געלט נענ
 א :כיטרעקײט זײער פיט געלעכטעד ארויס פיר בא רופנ פויגלענ די

 פאר־ האט פאסשקע, די באטדאכם אױספירלעכ אונ אופםערקזאפ האט בלױערל
 שלעפט אונ זייט א פונ פאדגאנגענ איז שמעקם, דאס װאם םים שהאנענ,

 בלױער־ די פאסטקע. דער פונ שסעקלעכ די דורכ געסאר, אנ געשיקש, זויפענ
פאטערס דאם אונ גײגעריק, צופיל זיינענ זײ נאר קלוג, זײער זײגענ לעכ

געצ דער אינ גײענ זײ נארישעװאטע: זיינענ שנײערלעכ װיכשיקע די זײ.
 ארײנ. קלויסטער אינ פלשטשאנעם זאשע די װי טשאטעסװײז, גאנצע ארײנ

 די ארױס קיליענ פארכידעשט, שטארק זײ װערנ צו, דעק א זײ גיסט דו אז
 דער אינ גײט קרײצשנאבל דער פ־סקעלעפ. די פיט פינגער די צרפנ אוג אויגנ

 קײנעמ אפ אופבאקאנטער, אנ סיטע, דער סאליד. אונ רויק אריינ פאסטקע
 לאננער דער םיט באװעגנדיק געצ, דער באר לאגג זיצט פויגל, ענלעכער גיט

 בײפער־שטאנגענ, די איבער אופ ער לױפט עק, דיקנ א אפ אנגעשפאדט נאז.
 פי־ דױכ־קאלירטנ דעמ אט אינ בלויערלעכ. די באגלײטנדיק פיקהאלצ, א װי

 האט קײנער עלנט, זײער אויס זעט סע אומהײמלעכם. עפעם ד$ איז צעלע
 פונקט זאכנ, גלאנצנדיקע באהאלסנ אוג גאנװענענ צו ליב ם׳האט ליב. ניט עס
סאראקע. די װי

 םיט װאלר, םיטנ אהײפ גײ געפאנג, דאם איכ פארענריק מאג האלפנ צו
ר, ךי דורכ שליאה, פיטנ גײנ זאל איכ װענ פעלדער. י ע פ ר ע  די קענעג ד

 די צעבדעכנ אונ צערײםנ שטייגלעכ, די אװעקנעמענ באכעריט ארנ ײנגלעכ
געװאדנ. געפרװוט שוינ כ׳בינ — פאכשיריפ

אז מיר, זיכ דוכט מע נאר הונגעייקער, א םייער, א אװנס צו קום איכ
 קיאפס נייע די אט קרעפטיקער. געװארנ אױםגעװאקסנ, איכ ביב טאג פאדנ

 אנ רו?ק. שפאסערײ בײזע זײדנס דעמ אויםהערנ צו םעגלעכקײס די פיר גיט
:זאכ דער צו אונ ערנסט רײדנ אנ ער הײבפ עם, זעס זײדע דער צערײצטקייס.

 פױגלענ דורכ אװעקי עס װאדפ םײסעם, פוסטע די $ט אוחיק רוארפ —
כ ניס איז פאל אזא גלװןןרנ, ניס לײט קיינ קײנצר נ^ב איז אי - נ ע װ ע זאג ג
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 א פארשטאגד. דײנ אימ אפ כאװע אונ ארט אנ אויט זיכ קלײב דיר!
 געפנ דארפ ער קערנדל, גאטס איז ער נאדישקײטנ. צוליב נימ לעבס מענטש

 עס אין קערבל: א צו געגליכנ איז מענטש א פולעי. קערנער מים זאנג א
 לעבנ אז אװאדע, מײגסס דרײי דעמ פונ װערט —אומזאצ גוטנ אינ אװעק

 פארנ איז װעלט די ,זאכ. גרינגע קײנ נים נײנ,־גאר זאכ? גרינגע א איז
 איז איטלעכנ לײכטנ. אלײנ זיכ מוז יערערער נאכט, פינצסערע א מענטשנ
 מער. װאם נעמענ הענט זײנע מיס וױל ער אינ פיגגזןר, צענדליק זײנ געגעפנ

 װער כיטרעקײס. איז — קױעכ אוים פעלט אונ קויעכ, ארויסװײזנ דארפ בע
 !קײנ-,;גענעמ ניס גאנײדנ, קײנ ניט קריגט יענער שװאכ, אונ קלײנ ס׳איז
 אלײנ. ביסט דו אז זאלםטו, געדענקענ נאר אלעמ?ננ, מיט קלױמערשמ לעב,
 װעלט, דער טרויט סע װער קײנעמ. ניט גלײנ גלײבנ נאר איטלעכנ, אויס הער

 מענ בויט שטעט אונ הײזער — װײניקער רײר אױםגעשטעלס. בלײבט יענער
 קײנ נימ ביסט זעג־אוג־האק. מיט אונ געלט מיט נאר צונג, דער מיט נימ

שאפ... אונ לײז איז פארמעגנ גאנצ זײער װאס קאלמיק, א $דער באשקיר
 זײ האנ איכ אװנט, גאנצנ א װערטער אזוינע מיט רײדנ געקענט האט ער

 נ^ר געװענ, געפעלנ מיר זײנענ װערטער די אויםנװײניק. אפ געוװםט שויג
 איז רײד זײנע פונ אומצוטרוי. מיס באצױגנ זיכ איכ האב זײערנ זינ דעמ צו

 קויכעס: צװײ װיל, ער װי לעבנ, צו שטערנ מענטשנ דעמ אז לןלאר, געװענ
לײט. אונ גאט

 דאם שפיצנ. פאר פאדעמ געררײט באבע די האט פענצטער, באמ זיצנדיק
 אײגגע־ זיפ לאנג האט זי הענט. געשיקטע אירע אינ געזשומעט האט שפינדל

געזאגס: פלוצימ אונ רײד, זײדנס דעמ אינ שװייגגדיק ױערט
מאנ. שנןײכל א װעט גאטס־מוטער די װי לויס אזוי, זײנ װעט אלצ —
 גאמ אינ ה$ב איכ !גאט — צעשריגנ. זײרע דער זיכ האט —װאס? —

 ה^ט ג$ט מײנסם, אלטע, דו טיפשע ! גאס װעגנ געדענק איכ פארגעסנ, ניט
נאראנימ? מיט ערד די פארזייט

 די װעלט רער אפ לעבנ אלעמענ פונ בעםער אז געדוכס, זיכ מאט .״מיר
 פרײלעכ. אונ פראסם צו גײם זײערס לעפנ דאס םאלדאמנ, די אונ קאזאקנ

 יאר, הינטערנ הוין, אונדזער קעגנ גאנצפרי זיכ זײ װײזנ װעמער גוסנ א בײס
 קאמפליציר־ א אנ הײבג אונ שוואמענ, די װי פעלד, הױלע דאס באזײענדיק

 זײ לויפנ העםז־עו־, װײסע אינ שטארקע, פליגקע, :שפיל אינטערעסאנטע טע,
 אונ יאר, אינ פארשװינדנ הענט, די אינ ביקםנ מיט םעלד איבערנ פרײלעכ
 וױדעראמאל, פעלר אינ ארויס זיכ זײ שיטנ טררמײט, פונ רופ לױטנ פלוצימ,

 פויקנ, פונ קלאפערי_י דראענדיקער א אונטער ״הורא״, געשרײענ מים לויפנ
 אז זיכ, דאכס םע אונ אנגעשסעלט, זיינענ שפיזנ די הויז, אונדזער אפ גלײכ

 װי הויז, אונדזעד צזנשלײועדנ אר^פשארנ, ערד דער פונ באלד זײ װעלג $ט
הײ. םט?רסע א
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 דער וײ, פיט פאתעסנהײט אע לייפב אונ שרייענ,״הורא׳' אויב פלעג איצ
 פאױ־ קאכעדיקנ א ארויסרופנ מיר בא פלעג פויק דער פונ געטרילער בײזער

 די מיס זיכ שלאגנ פלויט, א צעברעכנ איז, ניט װ$ס צעשםעטערנ לאנג
יעגלעכ.

 פלעגנ מאכארקע, מיט זײנ מעכאבער מיכ סאלדאטג די פלעגנ $פרױצײט
 אגשטעלנ יעגער אדער דער פלעג מ?$ל אנדער אנ ביקםנ, שװערע די װײזנ

:גריטצארנ אומיםטנדיקנ/ אנ םיט צעשרײענ זיכ אונ בויכ אינ באגנעט к מיר
!טאראקאנ דעפ שטעכ —

 א װי זיכ, דרײמ לעבט, ער אז זיכ, דוכט םע גלאנצס. באגנעט דער
 אג־ עס אױ מער נאר אביםל, שרעקש דאס—טאנ, שטאכ א װיל אונ שלאנג,
גענעמ.

 שטעקלעכ די םיט קלאפנ געלערגט פיב האט םארוװינ, א פויקער, דער
 הענט־הױפנם מײנע אריינ ער נעפט פרלער ;פויק דער פונ פעל דער איבער

 אינ שסעקלעכ רי מיר ער שטופס דעדנאכ װײטעק, ביז אויס זײ קנעט אונ
ארײנ. פינגער אנגעקװעטשטע די

 - ליגקע — קלאפ !טראפ־טא־טא־טאפ !אײנס־צװײ אײנם־צװײ, — קלאפ —
 גע־ גרױזאמ ער האט — 1 סראפ־טא־טא־טאט שטארקער, — רעכטע שטילער,

אױגנ. פױגלשע די פארברײטערנדיק שריגנ,
 זײער פרנ ענדע םאטע ביז םאלדאטנ די םיט פעלר איבערנ לױפנ פלעג איכ

 רי פיז שטאט גאנצער דער איבער באגלײטנ נאכדעמ זײ פלעג אונ לערע
 גױ די צו צוקוקנדיק זיכ לידער, הילכיקע די אינ אי״ינהעמדיק זיכ קאזארמעס.

פיאטאקלעכ. אפגעשטעמפלטע עדשט װי נײינקע, אזוינע אלע פענעטער, טע
 איבער געפלאםנ פרײלעכ איז טענטשנ אלצײנע די פונ פאסע שטי״יפע די

 צוגע־ פונ געפיל א װעקט װאס קראפט, אײנ אינ צונױפגעמ־םענ גאס, דעד

 ארײו, טייכ, א אינ װי איר, אינ אפטוקנ זיכ באגער א זיכ, צו לאזטקײט
 קוקנ ניט, מױרע קײנ זאכ קײנ פאד האבנ מענטשנ די אט װאלד. א אינ װי
 זאל סע װאס אלצ, דערגרײבנ קענענ בײקוםענ, אלצ קעגענ דרײסט, אלצ אפ
גוטע. אײנפאכע, אזויגע זײנענ זײ —דעדיקער אונ פארװעלנ, נאר זײ זיכ

 דלר־ םיר אפרו פונ צײט דער אינ ״אוגסער״ ױנגעד א האם אײגמאל נאר
פאפיר^ס. גראבנ א לאנגט
 קײנעמ עס װ$לט איכ װאם פינ, אזא פונ פיר בא ס׳איז פארויכערי —

!יאט װוילער סארט באזונדער א ביםט דו גאר געגעבנ, ניט
 פלוציפ אוג טראט, א אפ אפגערוקט זיכ ה?$ט ער פארױטןרט. ה$ב איכ

 די פינגער, די פיד אפגעםמאליעט פארבלענדט, מיכ פלאמ רויטזנר א האט
 גיסנ א פיר ка ארויםגערופנ ה$ט רײעכ געזאלצענער א בועפענ, די נאז,
 אם געט^פטשןט זיכ איכ ה$ב דערשר^קענער, א בלינדעד, א הוסטנ. א מיט
 צונויטגענו־ שסײפ מיר ארומ שטײענדיק ה$גנ, םאלדאטנ די אונ $רט, אײנ
געפייפ ־־ אהײפ אװעק בינ איכ געלאכס. פרײלעכ אוג הילכיק רינג, א אינ פענ



 א װי געקנאלט ה$ט עפעס מיר. נאכ ,נעקי״יקלם זיכ האבג געלעכטער אונ
מןנ װײ ם׳האט פאםטעכ, א פונ בײטש ע  פיגגער, אפגעםארפעטע די אינ ג
 גע־ נ§ר סרערנ, גערונענ זיינענ אויגנ רי פונ פאנעמ, דאס געריםנ ם׳האט
עי ניט מיכ האט דריקט  :םאדוװנדערונג טעמפע שװערע, א נאד װײםעק, ד

 געפיגענ פארװיילונג א פאר װאם ^פגעטאנ? אזוי עם מיר מענ האט פארװאס
ױנגענ? גוטע די $ט דערינ

 דארט לאנג גלינ אונ בוידעמ אפנ ארופגעקלעטערמ איכ ה$ב אינדערהײמ
 אכזאריעם, אומפארשסענדלעכער פונ פאלנ אלע די אינ זיכ דערמאגענדיק געזעסנ,

 אונ לעבעדיק באזונדערס װעג. מײנ אפ באגעגנט אפם אזוי האב איכ װןגס
ר םונ ס^לדאטל קלײנ א פארגערענקס מ־יר זיכ האט שארפ ע ל- פו א ר א  ס
:פרעגט לעבעדיקער, א װי מיר, פאר שטײט
פארשסאנענ? װאם? —

 אונ שװערערם עפעס גןןכ איבערצולעפנ אױסגעקומענ מיר איז אינגיכנ
םערקוױרויקערם.

 גע־ זײנענ זײ — קאואקנ, די פונ קאזארמעס די אינ ארײנלויפנ פלעג איכ
 אױםגעװיזנ מיר ה$בנ קן*זאקנ די סלאבאדע. פעטשערער דער לעבנ שטאנענ
 די אם געריטנ פלינק ה$בנ זײ װײל דערפאר, ניט סאלדאטנ. די װי אנדערע,

 האבנ גערעדט, אנדערש האבנ זײ — אנגעטאנ, שענער געװענ זײגענ אונ פערד
 אװנט־ מאכנ זיכ ס׳פלעג געמאנצט. שײנ האבנ אונ לידער אנדערע געזונגענ

 רעדל א אינ צונױפנעפענ זיכ זײ פלעגנ פערד, די ארוסרײניקנ נאכנ צײט,
 אופטרײסלענריק פלענ, קאזאק רױטלעכער קלײנער א אונ שכאלנ, די לעבנ

 שטיל, טרומײט. קופערגער א רוי ?ןאל, הויכ א מיט צעזינגענ זיכ פאטלעס, די
 ליר טרויעריקער א אינ פארגײנ זיכ ער טלעג אױםצ?עגדיק, זיכ אנגעשטרענגט

 פאר־ אימ זײגענ אויגנ די דונײ. בלויענ רעש װעגנ דאנ, שטילנ דעמ װעגנ
 אז אזוי, אפט זעגט וו$ס — רויטקעלכל, פועל דער זײ םיפארמאכס װי פאכט,

 קא- פונעפ ק^לנער דעד — עו־ד, דער צו טויס צרוײג פונעם אראפ פאלט סע
 קופערנע װי שליםל־בײנער, די זיכ זעענ םע צעשפיליעס, איז העמד זאקס

 שאק־ קופערנער. א געגאכענער, א מעגטש דער אס איז אינגאנצנ אונ קעלזעם,
 וױגנ, אים אוגטער זיכ ױאלס עדד די וױ פונקט פיס, דינע די אפ זיכ לענדיק

 אופ־ אזױרוי ער ה$ס קלינגענדיקער, אונ בלינדער א הענט, די צענעפענדיק
 פײפל א הארגיסט, א פונ טרומײם א געװארנ איז מענטש, זײנ צו געהערט

 מיטנ פאלם אום, ער פאלס §ש אז דוכטנ, מיר פלעג אפ$ל פאסטעכ. א פונ
 אוים־ ה$ט ער װײל - רויטקעלכל דאס װי שםאדבם, אונ ערר דער אפ רוקנ

קראפט. גאנצע איר נעשאמע, גאנגע זי_ינ ליד דער אינ געבראכט
 ררקנם, ברײמע די הינטער אונ קעשעניעס די אינ הענט די באהאלטנ

לנ אפ שטרעננ קוקנ כאװײרימ, די קראנצ א אינ אימ ארומ שטײענ  קו־ ז
נ נןנב פאלגנ פאנעמ, פעדג ?  אדנ לופט, דער אינ שטיל שװימס װ$ם האנט, ז

בזירדיקע די — אלע קליראס. אפנ קלויםטער אינ װי רױק, װיכטיק, זינגענ
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כ געװענ טיגוט דעד אינ זײ זײגיענ — «נבצרדיקע אונ ע ל נ  איק$געם: אפ ע
 ווי לאנג, איז ליד די מענטשנ. פונ דערװײסערסע אונ גרױזאהע אזױגע פונקט

 הער איכ אז קלוגשאפם. טיט םול ארנ ברײט גלײכ, אזוי פונקט איז שליאכ, א
 א איכ בינ צי גאכט, ןרער ערד דער «פ טאנ ם׳איז צי איכ, פארגעס זי,

 די אויס ם׳גײענ אלצ! כ־פארגעם םאנ, אלטער אנ שױנ §דער ילנגל קלײנ
 דער נאכ צענקצנדיק זיפצנ, םעדד די וױ הערט, מע — זינגזגר, די פונ שסימענ
 אופפארפײדלעכ אונ שסיל זיכ רוקט פעלד פוג װי סטעפלם, די פוג ראכװעם

 פול־ פאר צערײסנ זיכ וױל ארנ װאקסט הארצ דז$ס אונ ;נאכט הארבססיקע די
 צו ליפע שטוםער גרױטער, פאר אונ געפילנ אופגעוױיגלעכע עפעס פיס קײט

עדד. דעד צו םענסשנ, די
 פאשעס נים איז אױסגעװיזנ, ם׳־ר האס קאזאק, קופערנער קלײנינקער דער

 בעסער באשעפעניש, לעגענדארע к — באדײסנדיקם פער עפעס נאר פענטש, א
 ער אז איפ. פיט רײדנ געקענט ניט האב איכ פענםשג. אלע פונ העכער אונ

 פארשעטט. שװײגנ אונ שטײכלצנ גליקלעכ איכ פלעג פרעגנ, עמעם מיכ פלעג
 к װי אוגסעדטעביק, אונ שװײגנדיק איפ נאכ גײג צו געװענ גרײט בינ איכ

זינגט. ער װי הערנ, אונ אימ זענ אפטער נאר אבי הונט,
ד װי געזענ, איכ האפ אײנפאל ס ע ײ ש  אופגע־ שטאל, אינ װינקל א אינ ש

 אפנ רינג זילבערנעמ גלאטנ דעפ באטראכט אונ האגט די פאנעמ צופ הױבנ
 װאנצעס רויטלעכע קלײנע די גערירט, זיכ האבג ליפנ שײנע זײגע פעגער.

באלײריקט. פאדטרױערס, געװענ איז פאגעמ דאם אונטערגעציטערט, ה$בנ
שטײ:־ פײנע פיט איכ בינ $װנט פינצטערג א אינ אײנמ^ל עפעס נאד

 מראקטירניק דעד •- תײ־פלאצ אלטנ דעפ אפ טראקטיר אינ ארײנגעקופענ לעכ
 אפט זײ האט אונ זינג־פױגלענ פונ ליפהאבער לײתשאפטלעכער א געװענ איז
אײנגעקויפט. םיר בא

 אונ אויװנ צװישנ װינקל, אינ םטױקע דער לצבנ גיןזעטנ איז קאזאק דער
 מ?ןל צװײ קיםאט פרוי, גרױסקערפערריקע א געזעסנ איז אימ פיט װאנט. דער

 האט זי סאפיאנ, װי געגלאנצט, האט פאנעמ קי״ילעכיק איר איפ. פוג גרעסער
 גע־ איז ער אוםרולק. אביסל מוטער, א פוג אױגנ פילדע פיט אים אפ געקוקס

ל איבערג פיס אויסגעצױגעמ די םים גצשארפעט האט שיקער, נייע  אונ פן
י פרוים דזןד פארםשעפעט װײסעקלעכ אויס, װײזט האט, ז - , ם י  זיכ פלעג פ

געבעטנ: שטיל ה§ם אונ אופציבערנדיק, פארקגײטשנ,
גאריש... ניט זיכ מאכט —

ײ נאר ברעפענ, רי געהויבנ ^נשטרענגװג גרויס מיט ה?ס קזןזאק דער  ז
 צעשפי־ האט עד הײם, געװענ איפ ם׳איז געפאלנ. צוריק שלאבעריק זײנענ
 האס פרױ די האלדז. דעמ ןפגעדצקש העמד, דאם אונ םונדיר דעפ ליעס

 פיש אפנ אנידערגעלײגש אקשלענ, די אפ ק$פ פונ טיכל ד$ם אדאפנעלאזס
ז אזש פיגגער די צונויפנעציפעט הקינס, װײםצ פעסט?^ די י  פלר װאם רויפ. ב

ײ, אפ געקוקש ה^ב איכ פארױנדיקשער א וױ אױסגעװיזנ פיר ער ה^ט מער אלצ ז
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 פיר־ אונ ליבלעכ גערעדט עפעם אימ צו ה$ט זי מוטער. גוטער א פונ זונ
 ענטפערנ צו װאם געהאט ניט — צעמישט, געשװיגנ האט ער אונ האלטגדיק,

פארוװרפנ, פאררינטע רי אפ
־ שס^ב, א פונ װי אופגעשטעלס, זיכ ער האס פיטאמאל ר-ני ע כ מזי  או

 דלא־ דעד מיט צוגעפאסשט עם ה^ט הימל, דאם אנגעטאנ—שטערנ אפנ דעריק
 זיכ האט פרוי די טיד. דער צו אװעק ניט־פארשפיליעטערהײט איז אונ נלע

טראקטירגיק: צופ ז^גנריק אוםגעהויבנ, אויכ
קו־זמיטש... אומ, באלד זיכ קערנ פיר —

 האט עפעצער שפאסנ. מיט געלעכטער, מיס באגלײט זײ האבנ םענטשנ
שטדעננ: אונ געדיבט געז$גט
װײונ. איר ער װעט אומקערנ, זיכ װעט לאצמאנ דער —

 א מיר פאר פריער געגאנגענ זײנענ זײ זײ. נ$כ גלייכ ארויס בינ איכ
 אינ דורכױס פלאצ, דעמ קװער פינצטער, ד?גר אינ זיכ באװעגנדיק צענ, טריט

 פרוי רי װי געזענ, ה^ב איכ װאלגע. ברענ הויכנ צומ ?*טק^ם, צרמ בלאטע,
 בלאטע די װי געהערט, איכ ק$זאק, דעפ אונטערהאלטנדיק זיכ, שאקלס

געפרעגט: בעטנדיק הויכ, ניט האט פרוי די פיס, זײערע אונטער טשמאקעס
װרהינ־זשןנ? נו, איד? גײט וװהינ —

 פײנ ניט געװענ ס׳איז כאטש בלאטע, דער איבעד זײ נאכ אװעק בינ איכ
 דער זיכ האט אטקאס, איבערנ פאנעל צומ צוגעגאנגענ זײנענ זײ װענ װעג.

 האט אונ טראט א אפ פרוי דער פונ אפגעגאנגענ איז אפגעשטעלט, ק^זאק
 אונ שרעק מיט אויסגעשריגנ ה$ט זי פאנעם. אינ געס^נ זעצ א פלוצים איר

:פארכירעשס
פארװאם? אוי, —

קא־ דער אונ זײ, צו הארט צוגעל$פנ צינ רערשר^קנ, אויכ זיכ ה$ב איכ
 איבערגע־ זי ה$ט קערפער, םים דער איבער פרוי די אנגעכאפט ה$ס זאק

 אונ איר, נאכ געטאנ שפרונג א בארג־אראפ, פארענטש דעם איבער װארפנ
 פונ גראז איבערנ קנויל שװארצנ א אינ אװעקגעקײקלם זיכ זײ האבנ בײדע

 אלע פיט ^פגעשטאו־בנ צינ געװארנ, פארציטערס בינ איכ אראפצו. אטקאס
 דער קלײד, דאס זיכ רייסס קנאקפ, אונטנ ד$רטנ װי דערהערנדיק, גלידער,
בעבעט: אונ אפ זיכ רי_יסט פרױ דער פונ נירעריקעשסיפ די אונ ריםשעס, קאזאק
שרײענ... כ׳װעל שרײענ... כ׳װעל —
 איכ שטיל. געװארנ ס׳איז אונ געטאנ, $כע אנ פײנלעכ הויכ, הן$ס זי

 האט גראז דאס —אראפצו איפ געטאנ װארפ א אונ שטײנ א אנגעטאפט ה$פ
 שענק. פוגעפ טיר גלעזערנע די געקלאפס ה$ט פלאצ אפג צעשורשעס. זיכ

 א װירער אונ אוטגעפאלנ, אוים, רוײזט אױ, געטאנ. היכצ א ה§מ עמקצער
עפעס. פיס ^נשרעקנ רעגע יעדער אינ גרײס איז װ$ם שטילקײט,

ס בארג אוגסערנ  אונ כליפענדיק קנױל. װייסער גרויסזגד к באוויזנ זיכ הן
אז קלאד, ם׳װערט—ארופצו אומזיכער ארנ שטיל זיכ ער הײבט םאפענדיק
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 ביזנ איז זי אז זע, איכ נשעפס א װי פיר, אלע אפ גײט זי פרױ. די ס׳איז
 בא אז זיכ, דוכט םע אוג בריסטנ, גרויםע אירע ס׳וזענגענ נאקעטע, א גארטל

 ה$ט פארענטש, ביזנ דערקליבנ זיכ זי האט אט פענעמער. דדיי זײנענ איר
 צעפאליעט א װי אטעמט, מיר, מיס באזײט קימאט אימ, אפ צוגעזעצט זיכ

 לײב איר פונ װײםקײט דער אפ האר. צעשויבעדסע די צו־גלעטנריק פערד,
 די פונ טרערג די װישט װײנט, זי בלאטצ• פלעקנ טונקעלע קלאר מענ זעט

 אונ מיכ דערזצס זיכ, װאשט זי װענ קאצ, א פונ באװעגונגענ מיס באקנ
:שטיל אוים דופט

מ אומפארשעמטער דו אװעק, עם? איז װער —פײנער גאס — ױנ
 ביטערנ פונ אונ כידעש פאר פארשטיינערט װי בינ אװעק, ניט קענ איכ

שװעסטער: באבעס דער פונ װערטער די זיכ ם׳דערמאנענ געפיל. נאגנדיקנ
 אפגע־ אלײנ גאס האד דעמ האט כאװע קויעכ, א איז פרוי די —

נארט...
שטיק־ מיט ברוסם די זיכ פארדעקנדיק אונ, אופגעשטאנענ, איז פרוי די

 אונ־ פונ אונ אװעק, אפגיכ זי איז פים, די אנטבלויזנדיק קלײד, איר פונ לעכ
 איגדלר־ געטאנ פאכ א האט ק$זאק> דער ארפגעהויבנ זיכ האט בארג טערנ
 צוגעהעוט זיכ געמאנ, פײפ א שטילינקערהײט שמאכטע, װײסעד א מיט לופטנ

:קאל פרײלעכ א מיט צערעדט זיכ אונ
 האסט דארפ... מע װאס נעמענ, אלעמאל װעט קאזאק א ? װ$ס !דאריא —

1 דאריא אויסגעװיזנ... דיר זיכ איכ האב דאס נײ־ײנ, ? שיקער כ׳בינ געמײנס,
זיכ, אנגעבויגג שפאטיש. אונ ניכטער קלינגט קאל זײנ פעסט, שטײט ער

:צעדעדט וױדער זיכ אונ שטיװל זײ אױסגעװישט שמאכטע דער מיט ער האט
שטיק... קײנ ניט מאכ דאשקו קאפטע... די נעמ הײ, —

װארט. שענדלעכ, א אױםגערערט הויכ האט קאזאק דער אונ
 אײנזאמס אזא קאל, דאם אט הערנדיק שטײנבררה, קופע א אפ זיצ איכ

אונטערדריקנדיק־הערשערישס. אזא אונ שטילקי״יט נאכטיקער דער אינ
רעכטם, פלאצ; אפנ לאטטערנם די פונ פײערנ די טאנצג אױגנ די פאר

פאר אינסטיטוט װי_יסער דער אופ שטײגט בײמער, קופע שװארצער דער אינ
קױטי־ אנדערע דאס אפ אײנם םילענדיק פויל מײולעכ. אײדל־געבוירענע די

שמ^כ־ װײםער דער מײז פאכנדיק פלאצ, צומ ק$זאק דער גײמ װערטער, קע
כאלעם. בײזער א װי ענדלעכ פארשװינרט אונ טע,

 דאמפ־ די פאכקזןט אטקאס, אונטערנ נירעריקער װאסער־פלומפ, אפנ
 דראזשקע, פודמאגישע א זיכ קייקלט אראפפאר איבערנ טרויב, אפפירנדיקע

 פארקװע־ אטקאם, דעמ לענגויס איכ גײ פארםאםטער א נעפעש. קײנ —אדרמ
 װ$רפ א באװיזנ ניט ד.$ב איכ װאם שטײנ, קאלמנ א האנט דער אינ טשנריק

 האט זיגנמרעגער רעמ גע$רגי פוג קלױסטער באמ ק$זאק. דעמ אינ סאנ צו
 איכ װעד פאנאנדערגעפרצגט, שטרעגג גאכס־װעכסער, דלר אפגעשטעלט פיכ
ררקנ. הינסערנ זאק אינ איכ מראג װאם בינ,
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 זיכ וזאט ער — ק^זאק, דע» וועגנ דעדצײלט אױםפירלעכ אימ ה$נ איכ
:אױסשרײענדיק צעלאכט,

 אוגדזער ניט אופע, ױיכסיקע די ם׳איז בי״דגר, ק^זאקנ, די י בעריעש —
צויג... א איז װײבל דאם אונ גלייכנ!
 נימ װיימער, אװ׳גק בינ איכ אונ געלעכסער, פיטנ דערװארגנ זיכ האט ער

לאכנ? צו ד$ ד$ איז װ$ם — פארשסײענדיק
 געװענ זיכ ז$ל אזוינס אויב װי, אונ :שוירער מיט געקראכט ה$ב איכ אונ
באבענ? דער פימ פאםענ, פיינ פיס טרעפנ

VIII

ר םיכ ה$ט שנײ, א ארױסגעפאלנ ם׳איז אז  צו $פגעפירס װידער זײדע דן
שװעםטער. באבעם דער

 אײנ־ םיכ ער ה$ס —שלעכט, ניס ריר, פאר שלעכט ניט איז ד$ם —
גערעדט.
 פױרעריק איבערגעלעבט זוםער פארג האפ איכ אז געדוכט, זיכ האט פיר

דנ. קלוג ביג גןיװארנ, אלט בינ פיל,  פאר איז באלעבאטיפ די בא אונ געװן
 אפט, זיי קרענקענ אלצ נאכ געדיכטער. געװארנ לאנגװײל דער צײט דער

 אויספירלעכ אזוי אלצ נאכ עסנ, אסאכ פוג פאגנס די זיכ םאכנדיק קאליע
 נאכ קראנקײט, דער פונ גאנג דעמ װעגג אנדעדנ דעם אײנער זײ דערצײלנ

 די גאט. צו ספילעס אירע אלסע די אפ ריכט בײז אונ שוידערלעכ אזוי אלצ
 װײניקער פארגעמט געװ^דנ, מאגערער קימפעט גזזכנ איז באלעבאסטע ױנגע
 טרזך א װי לאנגזאם, אונ װיכטיק אזרי אלצ נ$כ זיכ באװעגט נ$ר רוימ,

 אלעפאל שטילינקערחײמ זי זיגגס װעש, קינדער די פאר גײט זי װענ געדיקע.
ד: זעלגנע די אונ אײנע לי

— ספיריראנ יריא,3ס ספיױיא,
מײנס, רו ברורערל ספיױיא,

לע•7ש?יט אינ מיר »ןןר איכ
ױיא נןןכ... פוגהיגטג לויפט — סיי

 װערט אונ זינגענ אופ באלר זי הערט ציטער, אינ ארײנ קיפס עפעצער אז
:אינקאס
דארפססו? װאם —

געקענס. ניס אײנע קײנ פער זי האס ליד דער אויסער אז זיכעד, ביג איכ
באפױלנ: אונ ציפער אינ ארײנ פיכ באלעבאטים די רופנ אינאװנט

דאמםער? אפג געלעבט, דאדטנ ח>יסטו װי דערצײל, אנו, —
ט, צומ טיר דער לעבנ ױן$ם שמול, אמנ זיכ זעצ איכ ע $ז ל  נעפ אונ ק

אז איצט לעבנ, אנדער אנ אינ זיכ דערטאנענ צו אנגעגעפ איז מיר דערצײלנ.
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צעהיצ איכ װילג. מיינ װידער איז װ?$ס «זוי.יס, איג פארשמופט מיכ האמ טע
קײגפאל זײנענ פרויענ די לאנג. אפ ניט נ^ר צוהעיער, די אינ פארגעס זיכ,

כ: פרעגנ אונ געפארנ ניט דאמשלר קײנ אפ מי
עמעם? דעמ זאג מוירע, א פונדעסטװעגנ ס׳איז —

האבנ? צו מוירע דא איז װאם —נים פ׳ירשטײ איכ
 װעדט אונ ארט טיפנ א אפ פלוצימ פארקערעװעט ער אויב װי, ארנ —

דערטרונקענ?
 זינקעג דאמפערם אז װײם, איכ כאטש יאיכ אונ לאכט, באלעבאם דער

 די ניט. איכ קענ פרױענ די דערינ איבערצײגנ נאר ערטער, טיפע אינ גיט
ער נאד װאסער, אפנ שװיממ ער גיט איז דאמפער א אז זיכער, איז אלטע

װ$ננ א װי טײכ, פונעמ דנ$ אינ רעדער די םיט זיכ אײנשפארנדיק גײמ,
ערר. דער אפ

 האק, א ער? שװימט וױאזוי־זשע אײזערנער, אנ איז ער װיבאלר —
ניט... שװימט נישקאשע,

רערטרונקענ? ניט רואסער אינ װערט קרוג א אלעמײ —
לײז־יק... אונ קלײנ דאכ איז קרוג א מאשל! א —

פאר־ מיס מיר אם זײ קוקנ ביכער, זײנע אונ ספורינ װעגג רײד איכ אז
גאש־לײקענער. אונ שויטים פארפאסנ ביכער אז זאגט, אלטע די דאכט.
האמײלעכ? דאװיד אונ פסאלטער? דער אונ —
 האמײלעכ דאװיר האמ ד$כ אונ שריפס, הײליקע א איז פסאלטער דער —

פסאלטער. דעמ פאר נאט בא מעכילע געבעטנ
געשריבנ? עם שטײט װר —
 אעערנ טאנ קנאק א באלד דיר מיר,־~כ׳װעל בא דלאניע דער אפ —

װו! — װערנ געװױרע װעססו קאפ,
ײק- אונ זיכערקײט, מיט זי רעדט אלצ װעגנ יזי װײסט אלצרינב  שמענז

וױלר.
 גא נעשאמע די זיב היאט מאטער, א געשטארבנ איז פעטשארקע אינ —

דזעגעכצ. רױ שװארצע, א —האלדז דורכנ ארויםגעגאסנ אימ
:פאראכטונג מיט זיב צעשרײט זי נאר איכ, זאג — גײסמ, איז נעשאמע די —
שויטעי טאטער? א בא —
ניכעד. פאר פױרע אױכ האש באלעבאםטע ױנגע די
 די אינ איבערהויפט ביכלעכ, לײענענ—זאכ שזנדלעכע א זײער איז דאס —
 פונא מײרל א אײנק האט גרעבעשאק אפ אונדז בא —זי, זאגט — י^רנ, ױנגע

 א אינ פארליבט זיכ האט זי ביז געל׳־יענט, אונ געלײענט מישפאכע רײנער
 !שדעק א מאמעש — אױסצודרײענ געמאכמ זי וױ_יפ דיאקאנס דעמ האט דיאקאנ.

מענטשנ... פאר גאט, דער אפ
 אײגעפ אינ ביכער. םפורים פונ װערטער באנרצנ איכ פלעג מ$ל אנדער אנ

איכ האב מאפ, קײנ ניט אנהײב, קײנ ניט געהאט ניס ת^ט װאס זײ, פונ
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 אויסגע־ גיט פולװער קײנ קיעער האט גערעדט, ״אײגגטלעפ :אױםגעלײענט
 קלײנע רײ לאנגער א פונ רעזולטאט אינ געקומעג ער איז שטענריק, װי טדאכט.

אגטדעקונגענ״. ארנ באאבאכטונגענ
 פאר־ שטארק מיר זיכ האט פראזע די אט נאר פארװאס, ניט װײם איכ

 צװײ די פונ באהעפטונג די געװארנ געטעלנ מיר איז באזונרערם געדענקט,
 — קויעכ, א עפעס געפילט זײ אינ האב איכ גערעדט״, ״אײגנטלעכ װערטער:

אזעלכע. פאראנ צארעם. קאמישע צן*רעם, גענוג פארשאפט םיר האבנ זײ
 נאכ רערצײלנ צו פארגעלײגט מיר האבנ באלעבאטים די אז אײנמאל,

געענטפערט: איכ האב דאמפער, פונעמ עפעם
געדעדט... אײגנטלעכ דערצײלנ, צו װ$ס נים מער שױנ האפ איכ —

:צעקראקעט זיכ האבנ זײ פארוװנדערט, זײ האט דאס
,נעז^גט? האםטו װי װי, —

 איבער־ אלצ לאכנ, אינײנעמ געטאנ נעמ א זיכ האבנ פיר אלע אונ
:כאזערנדיק

!טאטעלעכ - א גערעדט, אײגנטלעכ —
געזאגט: מיר האט באלעבאם דער אפילע

קאמיקער! צרגעטראכט, געראטנ ניט זײער שוינ האססו ד$ס —
גערופנ: צײט לאנגע א מיכ זײ האבנ אנ דענסטמאל פוג
 נאכנ פאל דעט אונטער װיש נאר גײ אנו, גערעדט! אײגנטלעכ הײ, —

גערערס. אײגנטלעכ קינד,
 גע־ זײער נאר באלײדיקם, נימ מיכ האט מאכנ כױזעק לעפישע ח*ס אט

וװנדעדט.
 אוג קלעמעניש, פארטעמפנדיקעד פונ נעפל א אינ געלעבט האב איכ

 קײנ מער. װאס ארבעםנ צו געפלײסש זיכ איכ האב בײקרמענ, זי װעלנדיק
 די קינדער, קלײנע צװײ געװענ זײגענ שטוב אינ —געפעלט, ניט האט אדבעמ

 שטענדיק זײ האט מע באלעבאטימ, די צוטרעפנ געקענט ניט האבנ ניאנקעם
 טאג אלע הן*ב אויפעלעכ, די מיס אײסעקנ זיכ געמוזט הן*ב איכ געביטנ.
 שטראמ זשאנדארמםקנ דעמ צו געגאנגענ װאכ אלע בינ אונ רוינדעלעכ געװאשנ

שפעסנ: מיר פונ דארטנ פלעגנ װעשנם די גרעט; שװענקענ
ארבעט? װײבערשער פאר גענומענ זיכ האסט —
 געמענ זײ פלעג איכ אז דערצו, ברעגגענ מיכ זײ פלעגנ מאל אנדער אנ
 ברײטער דער פונ אפצאלנ מיר פלעגנ זײ גרעט, נאס זשמוטנ מיט פאטשנ
אינטערעםאנט. פרײלעכ, זײ מיט איז געװענ נאר האנט,

 יאר, סיפנ א פונ גרונט איבערג געלאפנ איז שטראמ זשאנדארמםקער דער
 א שמאט דער פונ אפגעשניטנ האט יאר דער אקא, דער צו זיכ אראפלאזנדיק

א. אוראלטנ פונעמ נאמענ אפנ געדופנ זיכ האט װאם פעלר, ל רי א ט-י א  אפ ג
 שפא־ א אײנ^רדענענ אײנוװיגער שטאטישע די םיאמיק אינ פלעגנ פעלד דעמ
דאם האט ױגנט איר םונ יארנ די אינ אז געז$גט, מיר האט באבע די ציר.
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אויל$ דעפ אינ געגלײפט נ$פ פ$לק  מע קארבנ: א ברעגגענ אימ פלעג אוג י
у אנ יאקליע, געסם^לעװעשער מיס ןי ארופװיקלענ דאד, א נעפענ פלענ щ 

 לידער אונ געשרײענ מים אונ באדג־אדןןפ ס$נ ל$ז א זי םענ פלעג צונדענע
 אויב אקא. דער צו ביז דערקײקלענ זיכ װעט ראד פײערדיקע די צי נאכקוקנ,

 דעמ אנגענוטענ האס יארילא ג$ט דער אז םימענ, א איז זיכ, דערקײקלס זי
גליקלעכער. א אונ זוניקער א זײנ װעט זופער דער קארבנ:

 מיט ברענ,—װײבלעכ א;צ יארילא, פונ געװענ םײנסטנס זיינענ װעשנס די
 געװענ ם׳איז אונ שטאש, פונ לעבנ גאנצע דאס געוװםס האבנ זײ צינגער. בײזע
 טשינאװ־ םאכרימ, װעגנ דערצײלונגענ זײערע הערנ צר אינםערעסאנט זײער

 װינמער אומ גדעם שװענקענ געארבעס. האבנ זיל װעלכע םאר אפיצערנ, ניקעם,
 פרויענ אלע בא ארבעט. קאטערושנע א איז — שטראמ־װאטער אניױקער אינ

 איבערגע־ װערנ. צעסראסקעט פלעג הויט די אז פרירנ, אזוי הענט די פלעגנ
 קלאצ, הילצערנעפ א אינ אײנגעשלאסנ געװענ איז װאס שטראט, איבערנ פױגנ

 פונ געשיצט קנאפ זײער האט װאס שפארו־נעם, אינ דעכל אלטינקנ אנ אונסער
 זײ־ פענעמעד זײערע ;גרעט דאס שװענקענ װעשנם די פלעגנ װינט, אונ שנײ
 נאסע די ברענט פראסט דער םראםם. פונ אנגעקױפנ בלרם, מיט אנגעגאםנ נענ

 װערנ פרויעג די אונ טרערנ. רינענ אויגג די פונ גיט, זיכ בײגנ זײ פינגער,
 גע־ פארשײדענע אידערער דער איןנע איבער גיבנ פלױדערנ, צו מיד ניט

מוטיקי_יט באזונדער מינ א מיט אלצדינג צו אונ אלעפענ צו זיכ באציענדיק שיכטעם,
 פונ פרוי א קאזלאװםקאיא, נאטאליע דערצײלנ פלעג אלעםענ םונ בעסער

 נא־ א עפעם מיט אויגנ, שפאטישע מיט פעםטע, פרישע, א דרײסיק, העכעד
 כאװערמעס אלע זיב האבנ איר צו צונג. שארפער אונ בײגעװריקער פינ זונדער

 פארשײדענע װעגנ געײצעט איר מיט זיכ האבנ אופמערקזאמקײט, מיט באצויגג
 אינ אקוראסקייט ארבעט, רער אינ פלעקשאפט איר פאר זי געאכט אונ זאכנ

ע לערנענ טאכטער רי אפגקגעבנ האט זי רואס דעפ, פאד אנטאנ,  גיפנאזיע. דער א
 מיט קערב צװײ אירע םונ לאםט דער אונטער צונויפגעבויגנ פלעג, זי אז

 בא־ זי פענ פלעג שמעג, גליטשיקנ איבערנ בארג פונעפ אראפלזןזנ זיכ גרזנט,
באזארגט: אויספדעגנדיק פרײלעכ, געגענענ

טאכםער? די מאכט װ$ם —
!דאנקענ צו גאט זיכ, לערנס דאנק, א גארניט, —
פריצע! גאנצע א װערנ נאכ װעט זי —װארט —
איר, מײנט זיכ, נעפענ פונװאנענ זי• איכ לערנ טאקע דעפ צוליפ —

 אונ ערר שװארצער פונ אונדז, פונ טאקע אלצ ט?1לי אײדל־געפעםטעטע די
 לענגער אלצ קענ, אונ װײפט אײנער מער מאס נאכ? דענ פונװאנענ זאמד,
 מער, ארי_ינ כאפט סע װער אונ מער, אנ ער זשעברעט הענט, זיינע זײנענ

.הײליקער געשעפט ד$ם איז יענעפ בא .  אונדז מענ שיקט ערר דער אפ .
 אונ אלטע װי יאװענ זיפ מיר דארפנ צוריק אונ קינדער, נארישע װי אראפ

לערנעג! זיכ מענ דארפ געניטע,
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 סײכלזײקע אונ זיכערע אלרע אופמערקזאמ הערנ אלע, שװייגנ רעדט, זי אז
מ, די אונסער אונ אויגנ די אע געלױבט ױ חאש מע רי׳יר.  זיכ האפ טע אוי

 איד ה$ס קײנער נ$ר פארשטאנד, אונ אויםגעהאלמנקײס איר אפ געכידעשט
 געלנ מיט קאפסע דער פונ ארבל די ארומגענײט זיכ האט זי נןכנעטאנ. גיט

 ניט מעגלעכקײט רי געגעבנ איר האט דאס — שטיװל־באליעװע, א פונ לעדער
 גערעדט האבנ אלע ארבל. די פארנעצנ ניט עלנבױגנ, ביזנ הענט די אפצודעקנ

 זי, װי געטאנ ניט האט קײנער נאר צוגעטראכט, האט זי װױל װי דעמ, װעגג
:אויםגעלאכט טיכ מ?ננ ה$ט געסאנ, יא עס האב איכ װענ אונ

םײכל! זיכ לערנםטו װײבער בא זײ, עכ> —
:גערןנדט מענ האס טאכטער א־ר װעגנ

 אונ, װאט? איז מעד, פריצע אײנ מיט זײנ װעט נו, !זאכ װאזשנע א —
אװעקשטארבנ״ װעס סאם, ביזנ לערע די דערציעג ניט נאכ זי װעט עפשעד,

טאכ־ נאנילאװמ דזאט אט זייס: אלעמאל ניט אויב לעבנ געלערנטע די —
 איז גו, לערערקע, א געװארנ אלײנ איז אונ געלערנס, אונ געלעתט זיכ סער

מויר... אלטע אנ באװארנט שױג ד$כ איז — לערערקע א װיבאלד
כי פארשטײט —  אױכ געלערנטקייט אנ ריכ םענ װעס װייב א פאר זי
אנצונעמענ... פארװאס זײנ נאר ס׳זאל נעמענ,
קאפ... אינ ניט שטעקט םײכל װײבערשער דער —

 אומפאר־ אזױ זיכ װעגנ אליע רערנ זײ װי הערנ, צר פריקדע געװענ ם׳איז
 סאל־ די מאטראסנ, די פרויענ װעגנ רײדנ סע װי געוװםט, האנ איכ שעמט.
 אײנער זיכ נארימענ מאנצבלענ די װי געזענ, האב איב גראבארעם, די דאטנ,
 קויעכ זײער מיט פרויענ, אפנארנ אינ בעריעשקײט זײער מיט אנדערנ םארנ

 פא־ זײ אז געפילט, האפ איכ זײ. מיט באצלונגענ די אינ אםאכ אויסציהאלטנ
 דער־ די איג ה$ט אלעמאל קימאט נאר פײנטלעכ, ,װײבער״ די צו זיכ צ?ענ

 בארימעריי, מיס אינײנעפ ניצכוינעם, זײזנרע װעגנ מאנצפלענ די פונ צײלונגענ
 די־ אינ אז סראכטנ, צר דערלויבט האט װאס אזרינם, עפעס געקלונגענ

 אײדער אויסכראכסעניש, אונ באדימערײ מער ד$ איז דערצײלונגענ דאזיקע
עמעס•
 ליבע־ זײערע װעגנ אנדערער דעד אײנע דעדצײלנ גיס פלעגנ װעשנם די

 האב מאנצבלענ, די װעגנ גערעדט האבנ זײ װאס אלצ, אינ נאר טרעפעגישנ,
 געקלערס, פיר ה$ב איכ אונ בײזקייט, אונ שפאט פונ געפיל א געהערט איכ
ױ עמעס: אז, פר קויעכ• א איז די

 אוג פרײענ, ניס זיכ זאלטט דו װאם מיס דרײענ, ניס זיכ זאלםט רו װי —
 האט —באגײנ, ניט זיכ קענםטו איר אי גײנ, צו קומענ מוזסטו װײב א צר

 שטימ פארקילטער א מיט ה$ט אלטע אנ עפעס אונ געזןגגט, גאטאליע «ײנמאל
:אריגערגעשריגנ פונווייטנם

 די אינרז, צר אװעק מענ גײס אפילע סונ ? נאכ דענ װוהינ אונ —
געזיריט... די אשטײגער, מ^נאכנ,
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 אוג װאמער פונ פלױשקעריי װײנענדיקער רער אונטער געשפרעכנ די אט
 בלאטיקנ דעמ אינ יאד פונעמ דנ$ אפנ שמאטעס, נאסע די םיס פראטשנ דעם

 מיס צורעקנ געקענט ניט האמ שנײ װינסערדיקער דער אפילע װ$ם שפאלט,
 געהײמענ, װעגנ שמוזןסג בײזע אומפארשעפטע די אט צודעקן זויבערנ ײנז

 ארויסגערופנ האבנ פעלקער, אונ דאםנ אלע קומענ םע פונװאנענ דעמ, װעגג
 דעם ארנ געראנק דעפ אפשטויסנדיק עקל, אנ אונ אנגעשראקנקי״יט אנ מיר בא

 אררםגע־ סדעכ אזוי מיכ האבנ װאס ״ראפאנענ״, די פונ זײט א אינ געפיל
 א צונויפגעבונדנ פעסט פיר בא זיכ האט ,רןגמאנ״ באגריפ מיטנ רינגלט;

געשיכטע. צעלאזענער קויטיקער, א װעגנ פאדשטעלונג
 אפיצערישע די בא קיכנ די אינ װעשנם, די צװישנ יאר, אינ איז דאכ נ$ר

 אינ־ ערעכ אנ אנ געװענ ארבעטער־גראבארעם די בא קעלער אינ באדינער,
 רײד. די ®ונ אײנארטיקײט פארגליװערטע רי וװ שטוב, אינ װי טערעםאנטער,

 די לאנגװײל. ביטערנ שורערנ א בלויז ארויסרופנ פלעג געשעענישנ באגריפנ,
 שלאפקײטנ, עסנ, פונ קרײז פארצויבערמנ אינעפ געלעבט האבנ באלעבאטימ

 װעגנ גלרעדט האבנ זײ שלאפ, צומ עסנ, צומ צוגרײטענישנ טומלדיקע שלאפ,
 געשטױסנ, זיכ האבנ זײ יאימ פאר געהאס מוירע זײער האבנ טויט, װעגנ זינד,

 צע־ באלד אט אז זיכ, ריכטנדיק שטענדיק פילשטײנ, א אדומ קערנער די װי
זײ. ער קװעטשט

 זי_ינ װעלנדיק האלצ, האקנ שטאל אינ אװעקגײנ איכ םלעג שאענ פרײע אינ
 ס׳פלעגנ — אײנגעבנ זעלטנ־ווענ זיכ פיד פלעג דאם נאר זיכ, מיט אלײנ אביםל

 לעבנ דעפ װעגנ דערצײלנ נעמענ אוג באדיגער ז^פיצערישע די צונויפקומענ זיכ
הויפ. אינ

 סידא־ אונ יערמאכינ װײזנ שטאל אינ טיר צו זיכ פלעגנ אלע פונ אפטעד
 געפלאכ־ א אינגאנצנ קאליגער, םםולעװאטער לאנגער א — ערשטער דער ד$װ.

 אויגנ. םרמנע פיט קלײנקעפיקער, א אדערנ, שטארקע אונ גראבע פונ טענער
אומגע־ לאנגזאמ, באװעגס זיכ האט פארדריסלעכ־נאריש, פויל, געװענ איז ער

זיכ אונ םוקענ נעמענ עד פלעג פרוי, א דערזענ פלעג ער אז אונ שיקט,
 אינ אלע פיס• די צו איר טאנ םאל א קלײבנ זיכ װאלט ער װי םארױם, בײגנ
 קעכנם, איבער ניצכױנעם זײנע אפ האלט ער גיכ װי געכידעשט, זיכ האפנ הויפ

 בע־ זײנ פאר געהאט פױרע געװענ, מעקאנע אימ האבנ אלע דינסטנ, איבער
 אלע־ געװענ איז טולער, בײנעדדיקער םאגערער, א סידןראװ, קראפט. רישער

 װינקל, דעמ צו שטענדיק געקוקט שטילינקערהײט, גערעדט האט סרויעריק, מאל
טונקעלעד• ס׳איז װר

װ$ם? קוקסטו, װאם —
זיכ, קייקלענ מי_יזעלעכ, ליב כ׳ה$ב ארוימלױפנ... מ^זעלע א װעט מאפעד —

שטילינקע... אזעלכע
װ באדינער אפיצערישע די פאר געשריבנ האנ איכ צעטע־ דארפ, אינ ביי

פאר װי אמענעמזננער נאר געװענ. געפעלנ עם איז פיר מלינטע• די צו ל?כ
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 אלע פלעג ער — םידאראװנ, פאר ברױו שרײבנ געװענ איז אנדערש עמעצנ
טולע. קײנ שװעסטער דער צו בריװ שיקנ שאבעם
 מיר, מיט פאנאנד טיש צומ זיכ זעצס קיכ, אינ זיכ צו מיכ פארפעס ער
 מיר שעפטשעט אונ קאפ געשױרענעמ דעם דלאניעם רי מיס שסארק רײפט

אויער: אפנ
שװעםסער׳ פילגעליפטעד םײג צו ס׳געהער: װי — אינאנהײב קנאק; נו, —

 קערפל דאס :שרי_יפ איצטער י ס׳געהער װי — זײנ, געזוגם אונ לעבנ לאנג ז$ל
 גאר־ ניט דארפ איכ דאנק. איכ אונ איבעריק, ם׳איז נאר פאקומענ, איכ האפ
 גו, הינט, די װי נאר גוס, גיט גאר לעפנ מיר ס׳הײסט, — גוט, לעבנ מיר ניס,
 איז זי קלײנינקע, א איז זי !גומ אז — שרײפ שרי״יפנ, ניט זאלםטו דאס
 אלײנ שרייפ איצטער װיסנ. עם זי ז$ל װ$ס צו — יאד פערצנ אינגאנצנ אלט
געלערנט׳... דיכ האט טע װי אזוי,

 אונ הײס אטעמט זייס, לינקער דער פונ מיר אפ $נ זיכ װאלגערט ער
:אקשאנעסריק שעפטשעט אונ אויער אינ מיר שמעקעדיק

 די פאר משעפענ אונ ארומנעמעג זי באכערימ די לאזנ ניט ז$ל זי אונ —
 אימ גלײב ליבלעכ, עמעצער רעדט סאמזןר :שרײב !איז ניט וװ ארנ פריסטנ

איפערפירנ... אפנארנ, אײכ ער װיל דאס ניט,
 םיס אנ פאנעמ זי_ינ זיכ גיםט הוסט דעמ איעצוהאלטנ אנשטרעגגונג פונ

 ררײמ ער טרערנ, ארויס טרעטנ אריגנ די אפ באקנ, די אנ פלאזט עד פלוט,
מיכ. שטויסט ארנ שטול אפנ זיכ

שםערםס! דו —
 באזונדערס זאלסטו לי_יט הױכע אונ הערנ די שרי״יפ!.. אױם, נימ מאכט —

 װער־ אלע דיר װײסט ער צװײ אונ אײנם מײרל א אפ נארנ זײ גלײבנ. ניט
 פארטרויט, נאר אימ זיכ האטם דו װי אונ זאגנ, שײנ אלצ דיר קענ אונ טער
 האםטו טאמער אונ ארײנ. שאנדהויז אינ װעג דעמ גלי_יכ דיר ער װײזמ אזױ

 אױב באהאלטנ, װעט ער גאלעכ, דעמ אפ א-מ גיב דופל, א אפגעשפארט
 זאל קײנער ערד, דער אינ פארגראב גלײכער נאר מענטש. גוטער א איז ער
וװ. — געדענק אונ זענ, ניט

 םלעג װאם שעפששערײ, די אט הערנ צו טרױעריק זײער געװענ סיאיז
 לופ־ אינעמ דרײדל פלעכענעמ פונעמ קװיטש מיטנ ױערנ פאגלײט געוױעלעכ

 דער אפ אויװנ, םונעמ ששערנ םארויכערטנ אפג אומ זיכ קוק איכ טשיקל.
 מױדעדיק איז קיכ די —פליגנ, פונ פארפינסלט איז װאם געפעם, מיט שאםע

 געפרעגלטנ מיט דורכגעדעמפט ביטער איז װאנצנ, מיט אנגעזעצט פאדשפוצס,
 טאדא־ שורשענ קינעלעכ, די צװישנ אויװנ, אפג דױכ. מיס גאזע, מיס פעטס,

 ביז קלעמט סע נעש^פעי, דעד אינ אדײנ זיכ גיסט געפאלנקײס א קאנעס,
 גיס טעגלעכ, עם איז שוינ ניט שװעםטער. זײנ אפ סןלדאט, דעמ אפ טרצרנ

לעפנ? אזא גוט איז שוינ
שרײ? שעפטשערײ, םידאראװם העדגדיק ניט שוינ עפעס, שרײב איכ
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 זיפצט ער אונ איז, לעפנ דאס באלײדיקנדיק אונ לאנגװײליק װי דעמ, ווזןגנ
: מיר צו רעדט אונ

ה#בנ... צו מוירע װאס פאר װיסנ זי װעט איצט !דאנק א אמאכ, שרײבםט —
 איכ כאטש בײז, איכ ז$ג — האבנ, מױרע ניט מענ דארפ גז$רניט פאר —
מױו־ע. זאכנ אסאכ פאי האבנ אלײנ

צוהוסטנדיק: לאכט, םאלדאט דער
 ? גאט אוג ? הערנ די אונ ? האבג מוירע ניט הײסט װאם !נארעלע —
פאדאנו װײניק
:אומרױק ער בעט שװעסטער, דער פונ בריװ א באקימט עד אז
דיכ... בעט איכ גיכער, לײענ —

 פארדריסלעכ פוםטע, ראם מאל דריי איבערלײענענ מיכ צװינגט עד אונ
לאפעסעם. אונ קאסשערעם מיט אנגעשריבנ איז װאס פריװל, קורצע

 נאצױגנ זיכ ער האט פי־ױענ צו נאד װײכער, к גוטער, א ער איז געװענ
 צוקוקנדיק זיכ ניסװילנדיק אונ װילנדיק פראסס. אונ גראב הינטיש —אלע װי
 פאסקרדגער אונ וװנדערלעכער מיט אפט פלעגנ װאט באציונגענ, די אט צו

 האב םאפ, צומ ביז אנהײב פונעמ אױגנ מײנע פאר צעװיקלענ זיכ גיכקײט
גוטםקײט פונ געפיל א פרױ דער בא דערװעקט סידאראװ װי געזענ, איכ

מיט ױ פארשיקערס ער װי לעג-נ, סאלדאסישנ אפנ באקלאגענישג זײנע מיט
 װעגנ יערמאכינענ דערצײלנדיק אלעמענ, נאכ שפעטער, אונ נארערי_י, מילרער

 אײנ־ װאלט ער װי שפי_יס, אונ װירערגעפיל א מיט זיכ ער קגײטשט זיג, זײנ
 צאת־ הארצנ, איבערנ געפאסעװעט מיכ האט דאס רעפוע. ביםערע א געברמעב

 ליגנערנ, פרול, די אלע זײ נארנ װאם צו — םאלדאט דעמ איכ פרעג דיק
 דעמ אײנער איבער זי גיבנ סעל, איר פונ זײ מאכנ דערנאכדעמ אונ

אפטמאלן אפילע זי שלאגנ אונ אנדערנ
ט: אונ שטיליגקערהײט נאר שפײכלט ער אנ ז
 אלצ איז דאס זאכנ, אזוינע מיט אינטערעםירג ניט זיכ דארפסט דו —
דו א —שלעכט זײער ע פרי... נאכ איז דיר קלײניגקער, א ביסט דו ז

 װעלכנ ענספער, באשטינןטנ מער א ארויםבאקומענ איכ האב אײנמאל נאר
פאדגערענקט. כ׳האב
 געזאגמ, ער האט —אפ? זי נאר איכ אז ניס, װײםט זי מײנסט, דו —

זי זאל מע װיל, אלײנ זי !װײ־ײם זי — הוםט. א מיט אונ אונטערװינקענדיק
אינ. איטלעכנ ס׳איז שוינ. עס אין זאכ אזא זאכ, דער אינ ליגנערנ אלע אפנ

 א סיאיז :צעלאזנקײט — פראסט ליב, ניט קײגעמ גאר האט קײנער כארפע, א
 םענ, פוז דאס װערנו געוװירע אלײנ װעםט צו, װארט כארפע, שרעקלעכע

פינצסער, דער אינ איז —באטאג טאפער אונ באנאכט, פארקופענ זאל סע
ארױסגע־ גאנײדנ פונ גאט האט זאכ דער פאד יא! וױנקל, פינצטער א אינ

אומגליקלעכ... אלע זײנעג דערפונ טריבנ,
כאראטע־געםיל, אזױפיל מיט טרויעריק, אזוי גוט, אזוי גערעדס האט ער
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 זיכ האפ איכ ראמאנענ. זײנע מיט געמאכט שאלעמ אביםל מיב האט דאס אז
 פײנט האפ איכ װעלכנ יערמאכינענ, צו װי פרײנסלעכער אימ צו באצויגג

 — אופרײצנ, אונ אױסצולאכג אױפאנימ אלערלײ אפ באמיט זיכ אונ געהאט
 מיר נאכ לױפנ לאזנ זיכ ער פלעג אפט זײער אונ געראטנ, מיר פלעג דאם

 אי־ אימ, פלעג דאס נאר םיר, מיט צערעכענענ זיכ מײנ מיטנ הויפ איבערנ
געראסנ. זעלטנ־װענ אומגעשיקטקײט, זײנ בער

סידאראװ. זאגט — פארבאטנ, ס׳איז —
דער־ זײנענ מענטשנ אז נאד געװרסס, איכ האפ דאס פארבאטנ, ס׳איז אז

 אומ־ מ׳איז אן געזענ, האב איכ געגלײגט. גיט מיר זיכ האט אומגליקלעכ, פונ
 אומגעװײנ־ אנ באמערקט אפט כ׳האב װײל געגלײבט, ניט האב אונ גליקלעכ,

 באזרנדערע די געםילט מענסשנ, פאדליבטע פונ אױגנ די אינ אויםדרוק לעכנ
 שטענדיק איז הארצנ םונ י$נטעװ דעט אט זענ :ליבנדיקע די פונ גוטסקייט
געוו־ענ. אנגענעמ
 לאנגנ מעד אלצ אױםגעװיזנ מיר איכ, געדענק לעבנ, דאס האט דאכ נאר
 פארמענ די אינ אײנגעשטעלט אומבאװעגלעב שטענדיק אפ הארט, וױיליק,

ט זיכ ס׳האט טאג. צו טאג פונ געזענ עם האנ איכ וױ פארהעלטענישנ, אונ  ני
 איז, סע װן$ס דאם, װי בעסערס עפעם פונ מעגלעכקײס דער װעגנ געטראכט

באזײסיקנ. צו ניט טאג, אלע אויגנ די פאר זיכ ורײזט װאס
 האט װאם געשיכסע, א דערצײלט מיר סאלדאטנ רי האבנ אײנסאל נאר

 צרשנײ־ א גערװינט האט דירעם די פרנ אײגער אינ :צערורעדט שטארק מיכ
 שטילעד, א שטאט, אינ שנײדעד בעםטנ דעמ בא געארבעט האט וואס דער,

 קינדער, אנ װײב א געהאט האט ער רוםישער. קײנ ניט פענטש, באשײדענעד
 אינ הױפ, רױשיקנ אינ ביכעד. געלײענס נאכט אוג טאג זי האט קלײנינקע, א

מענטשנ, שיקערע מיט אנגעפראפמ ענג געװענ זײנענ װאס הײזער, צװײ די
זײ האבנ געםט קײנ קאל, הויכ א $נ אונ אומגעזעענ געלעבט צװײ די האבנ

מעאטער. אינ אמאל יאנטעװ סײדנ געגאנגענ, ניט ערגעצ אינ אלײנ אופגענומענ, נים
אר־ דער אפ געװענ אמאוװט שפעט ביז אינדערפרי פונ איז מאנ דער
מז$ל פאר א פלעג םײדעלע, מינדעדיאריק א אם ענלעכע אג פרוי, די בעט,

 זי װי געזענ, אםט האב איכ ביבללאטעק. דער אינ ארױסגײנ װאכ דעד אינ
 איבער אוגטערהינקענדיק, ױי זיכ, שאקלענדיק טריטעלעכ, קלײנע מיט גײט
 אנ פראסטינקע, א גימנאזיםטקע, א װי רימענם, אינ ביכער מים דאמבע, דעד

 א העגט. קלײגע די אפ הענעסשקעס אינ זויבעדע, א נײע, א אנגענעמענע,
 שײ־ א זי איז אינגאנצנ אײגלעכ, געשװינדע מיט פויגלש, א זי האט פאנעמ
 האבנ םאלדאטנ ךי שפיגל־טיש. א אפ ליאלקעלע פארצעלײענ א װי נינקע,

 שאקלט דעריבער זײם, רעכסער ד?ר אינ ריפ א פעלט איר אז געשמועםס,
 אננןגעמ, אױםגעוױזנ עם האט מיר נאר גײט, זי װענ מאדנע, אזױ זיכ זי

ײ די — הויפ אינ דאמענ איגעריקע די פוג אױסגעטײלט גאלד זי ה$ט דאם פ  ן
הילכי־ פארפאגמ האפנ זײ כאטש - װײבער דידאזיקע אט װײפער. צערישע



 טור־ הולכע אונ יןלײדער קאליריקע אינ $נגעט$נ געװענ זי_מעג שטיטענ, קע
ת ױ  לאנג װאלטנ זײ װי פונקט ןפגעניצעװעס, אױסגעזענ ז־$ב זײ ה$בנ ג

 אוםנײטיקע אל*דלײ צװישנ אלקער, פינצשערנ א אינ פארגןםנ געלעגנ
זאכעגישנ,

האלב־צעמיש־ א פאר הױש אינ געיעכנט זיכ האם צושנייד?נרנ קלײנע די
 פארשסאנד, דעמ געפאטערט ביכער די אפ ה$ט זי אז גערעדט, ה$ט מע טער.

 דער װירטשאפס, דער מיט פארגעמענ ניט זיכ קענ זי אז דערצו, דערגאנגענ איז
 אװנט־ אונ מיטיק אלײג באשטעלט פר^װיזיע, נ$כ מארק אפג אלײנ גײט מאג

 פארוםערטער, א פרױ, רוסישער קײנ ניט גרויס׳גד, א זײער קעכנ, דער פרױט
 ראזעװנ שמ^לג א מיט אונ נאס, שטענדיק איז װ$ם אויג, רויט אײנ םיס

 קענ גערעדט, מענ ה$ט אלײנ, באלעפ^םטע די צװײטנ. דעמ אנשטאט שפאלט
 זי, האט אײנםאל אוג קאלב־פלײש, אונ כאזער־פלײש צװישנ אונטערשײדנ ניס

כרײנ! אי_ינג?האנדלט פעטרעשקע ^נשטאס דערצײלנ, צו כארפע א
װילדקײט! מינ אזא אױם, נאר זיכ מ$לט

 צו־ װאלטנ זײ וױ פונקט הויז, אינ פרעמדע געװענ זײ זײגענ דרײ אלע
 הינעו־ גרויםנ דעמ אט פונ שטײגלעכ די פונ אײנם אינ ארײנגעפאלג פעליק
 ראטעװענדיק װז$ם, בלויערלעכ, די מיט אשטײגער, סרעפם, סע װי שלאק,

 אונ דושנער א אינ לופטשיקל א דורכ ארײנ זײ פל?ענ פראסט, פונ זיכ
מענסשנ־װוינונג. קױסיקער

 אפיצערנ הערנ די אז דערצײלט, באדינער די מיר האבנ פלוצימ אונ
 בײזע אונ באלײדיקנדיקע א צושני_יד?נרנ קלײנער דער מיט פארטראכט האפנ
 צעסעלעכ, יענער, אמאל דעױ, אמאל איבער, איר זײ גיבנ סאג אלע :שפיל

 שײנקײט, איר לײדנ, זײערע ליבע, זײער װעגנ איר שרי_יבנ זײ װעלכע אינ
 פארשאפמ זי װאם באדויערט, צורו, לאונ זי זאלנ זײ בעט, זײ, ענטפערט זי

 צו ליבע זײעד פונ זיכ באפרײענ העלפנ זײ זאל ער גאט, בעט לײד, זײ
 צוזאמענ, אלע אפיצערנ די עס לײענענ צעטעלע, אזא באקומענריק איר.
 עמןגצגם פונ איר צו בריװ א צונויפ צוזאםענ שטעלנ אונ פרױ דער פונ לאכנ

נאטענ.
 גע־ באדינער אפיצערישע די האבנ געשיכטע, דידאזיקע מיר דערצײלנזײק

צושני_ידערנ. די געזידלט לאכט,
 אפנ גערעדס יערמאכינ ה$ט— פארקרימעניש, אומגליקלעכע, בעהײמע —

:אונסערגעהאלטנ שטילינקערהײט אימ הן»ט סידאראװ אונ באם,
אלצדינג... װײםם זי אפגארנ. זי זאל מע װיל, פרױ יעדער —

איר, פונ לאכט מע אז װיסנ, זאל צושױידערנ די געגלײבט, גיט האפ איכ
 צײט, א אויםגעשפירט דעמ, װעגנ איר דערצײלנ באשלאסנ גלײכ האב אונ

 ארײנ־ הינטער־טרעפ די מיט איכ בינ קעלער, אינ אװעק איז קעכנ די װענ
 געטאנ רוק א זיכ האב פרוי, קלײנינקער דער פונ וװיגונג דער אינ געלאפנ

די די אינ אר^ינ איכ גינ פוסט, געװעג דאדטנ איז קיכ, דער אינ - רנ ע מ צי
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א האגט אײג אינ טיש, פאמ געזעסנ איז צושנײדערנ רער-  באגילדטע שװעוע אי
 צוגערריקט ד.ן$ס דערשראקנ, זיכ ה$ט זי בוכ. אפנ אב—צװײםעוי דעד אינ ש$ל,
קאל: הױכנ קײנ ניט מיט רופנ אגגעהויפנ אונ פרוסט דער צו פוכ דאם

ביםטו? דאס אװגוסטא! דאם? איז װער —
זיכ, ריכטנדיק אלצ רײדנ, צעטומלטערהײט אונ גיכ אנגעהויפנ האפ איכ

 זי שאל. דער מיט אדער בוכ מיסנ מיר אינ רוארפ א זי דערלאנגט אט אז
 בלויענ א אינ אנגעטאנ פאטעל, מאלינעפארביקנ גרויסנ א אלנ געזעסג איז

 אי־ ארבל, די אפ אוג ק$לנער אפנ שפיצנ מיט אוגטנ, פראנדזג מיט קאפאט
 כװאליעדיקע טונקל״בלאנז־ע רי צעשאטנ געװענ זײנענ אקםלענ אירע בער

 צו־געדריקט מירנ. קילסערלעכע די פונ מאלעכ א אפ עגלעכ געװענ איז זי האד.
 פונאנ־ אויגנ, קי״ילעכריקע מיט מיר אפ געקוקט זי האט שטול, פונ רוקנ צומ

שמײכל. א מיט פארװינדערט, דערנאכ קאעםדיק, הײב
 פארלירנזײק האב, יאונ געװאלט, ה$פ איכ װאט אלצ, געז$גט האב איכ אז

מיר: צו אויםגערופנ זי האס טיר, דער צו אויםגעדרײט זיכ מוט, דעמ
!שטײ  

 בוכ דאס געט$נ װארפ א טאצ, דער אפ שאל די געטאנ שםעל א האט
 געריכסנ א מיט געזאגט זי האט דלאניעס, די צוגויפגעלײגט אונ, טיש אפנ
שנ: דערװאקסענעמ к פונ באם טענט

ע אזא ביסט — ת א !נעענטער צר גײ ײנגל... מ
 האנט מי_ינ אנגענוטענ האס זי פארזיכטיק, זײער צוגערוקט זיכ האפ איכ

געםרעגט: זי הן$ט פינגער, קאלטע קלײנע אירע םיט זי גלעסנדלק אונ,
נו, נײנ? דערצײלנ, מלר עס זאלסט אנגעלערנט, גיט דיכ האט קײגער —

געדאנק... אײגענער דײנ ס׳איז גלײפ, איכ זע, איכ גוט,
צע־ שטיל, אונ אויגנ די פארמאכט האנם, מי_ינ ארויםגעלאזט האט זי
געזאגט: צויגנ

!םאלדאטנ פרודיקע דעמ װעגנ רײדנ אזוי —
םא־ איכ האב — קװארטיר, דער פונ ארויספארנ געדארפט װאלמ איר —

געײצעט. ליר
װאס? צו —
.בייקומענ אײכ װעלנ זײ —
:געפרעגט זי האט דערנאכ צעלאכט, אנגענעמ זיכ האט זי
ליפ? האסטו לײענענ ביכלעכ זיכ? לערנםט דו —
לײענענ. צו װענ ניטא —

דאנק! א נו, צייט. געפונענ זיכ װאלסטו האבנ, ליב זאלסט דו װענ —
אונ פינטל, א אינ צונויפגעלײגט פינגער, אירע דערלאנגט מלר האט זי

א אינ - ײ  די אט נעמענ צו בושע א געװענ ס׳איז — מאספײע, זילפערנע ז
 אװעקגײענריק, אונ, אפצוזאגנ דעדװעגט גיט זיכ האפ איכ נאר זאכ, קאלסע

טרעפ. די פא פארעגטש פונעמ סםױפיקל א אפ אנידערגעלײגט זי איכ האב

134



 פאר נײעמ א איינדרוק, טיפנ א מיט פרו־י, דער אט פונ אװעק בינ איכ
 עטלע־ אונ אופגעגאגגענ, םיר פאר װ$לם זונ א וױ געװענ, מיד ס׳איז מיר;

 ציםער גראטענ אינעפ זיכ פרײד,דערמאנענדיק אינ געלעבט איכ האב טעג כע
 אװמ מאלעכ. א אפ ענלעכע אנ גלויע, א אימ, אינ צושני״ידערנ דער אונ
 גע־ איז טעפיכ גאלדיקער פרעכטיקער, א שײנ, אומבאקאנט געװעג אלצ איז

 ארײנגע־ האס פענצטער־שױבנ זילבערנע די דורכ פים, אירע אונטער לעננ
טאג. װינטערריקער דער איר, לעבנ זיכ װארעמענריק קוקט,

ױינ, װעט װאם — נאכאםאל, איר אפ טאנ קוק א געװאלט זיכ האם םיר
ביכל? א איר בא בעסנ אדײנגײנ װעל איכ אויב

ארט, זעלפנ דעם אם געזענ וױוער זי ה$ב געט$נ־-אונ עס האב איכ
 פיט אונטערגעבונדנ געװענ איר איז באק א גאר האנט, דער אינ בוכ א מיט

 א אע בוכ א מיר איגערגעבנריק פארשװאלנ. — אויג אנ סיכל, ברױנ א עפעם
 עפעס. אױסגעמעקעט אומדײטלעכ צושנײדערנ די האס אײנברנד, שװארצנ

 װעלכנ פונ בוכ, דאס אװעקטראגנדיק טרויעריקער, א איר פונ ארריס בינ איכ
 האב פוכ דאם טר^פנס. אגיסעװע מיט אונ קדעאזאט מיט געשמעקט ס׳האט

 רײנ א אינ פארוױקלט עם האפ איכ װי דעמ נאכ בוירעמ, אפנ פאהאלטנ איכ
 אפנע־ ניט עס זאלנ באלעבאסימ די האבנזײק, מרירע פאפיר, אינ אונ העמד
פאטערנ. ניס מענ,

 האבנ פרעמיעם, די אונ גענײ־מוסמערנ די צוליב ״ניװא• די באקומענדיק
 אפ צונויפלײגנ בילדלעכ די דורכקוקנ נאכנ פלעגנ נאר געלײענמ, ניט זי זײ

 אונ־ באהאלטנ אונ אײנבינדנ זי יאר םאפ אונ שלאפצימעד, אינ שאפע דער
 אבאז־ ״זשיװאפיםגאיע בענדער דרײ געלעגנ שוינ ס׳זײנענ וװ בעס, טערנ

, אינ פאל דעמ װאשנ פלעג איכ בײס רעניע׳*. ר ע מ י צ פ א ל  די אונטער פלעג ש
 רי אױםגעשריבנ גאכ האט באלעבאס דער װאסער. קויטלקע פארינענ ביכער

 זיכ ער פלעג זי, לײענענדיק $װנסנ, די אינ אונ קוריער״ ״רוסקי צײטונג
:זידלענ
 מײסעס.׳ אלע די אט שרײגנ זײ װ$ס צו זײ, װײםס טי_יװל דער —
נוד$טע... דאכ ס׳איז

 דערמאנט זיכ איכ האג גרעט, דאמ בוידעמ אפנ צעהענגענריק שאבעם,
 אנהײב־ דל איבערגעלײענט אונ צעעפנס ארױסבאקוםענ, עס ה$ב בוכ, אינעמ
 פיױאנאמיע״. זיינ זיכ האט איטלעכם מענטשנ: װי זײנענ, ״הײזער שורע:

 לײ־ געגוםענ האב איכ — עמעסדיקײט, דער מיט פארוװנדערס מיכ האט דאס
 ביז געלײענט, האב אונ בױדעמ־פענצטעד, באם שטײענדיק װײטער, ענענ
 אװעק זײנענ באלענאטיפ די װענ אינאװנס, אונ געװןןרנ, פארקאליעט בינ איכ

 גױג אונ ארײנ קיכ אינ בוכ דאס אװעקגעטר$גנ איכ האב גאנצנאכט, צו
 ענ־ זײגענ װאם זײטלעכ, געלבלעכ־אפגעניצעװעטע רי אינ פארזונקענ דארט

 אינ אװעקגעפירט לי_יכט םיכ ה$בנ זײ נלעטער; הארבסטיקע אפ געװענ לעכ
גוטע מיו װײזנדיק פארהןגלטענישנ, אונ נעמענ נײע צו לעבנ, אנדער אנ
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 װ$ס מענטשנ, די אפ ענלעכע קײנ גיט ג$ר פארפרעכער, פינצטערע העלדנ,
 פונ ראםאנ א געװענ איז ד$ט אױגנ. ם?גע פאי געװענ געװײגלעכ זײגענ

 אונ פענסשנ מיט רײכ רןהאגענ, זײנע אלע װי לאנג, דע־מאנםעפענ, קסאװיע
 אינ אלצ לעפנ. האסטיק אומפאקאנס אנ געשילךןגרט האט װאס געשעענישנ,

 א עפעס װי פונקט קלאר, אונ פראםם װופרערלעכ געװענ איז ראמאנ דעמ
 אונ גוטע דאם באלױכטנ הן»ט שורעס, די צװישנ פאהאלטג איז װ$ס שי_ינ,
 אנגע־ צװינגענדיק האבנ, פי_ינט אונ האפנ ליב העלפנדיק שלעכטע, דאס

 פאר־ זײנענ װ$ס מענטשנ, די פונ גוירל נאכנ גאכצופזןלגנ שטרענגט
 דער געקומענ איז אדט אפנ באלד געזעפל. עגגנ אנ אינ ^נעװענ פלאנטערט

 דאסדאױקע אז פארגעסנדיק, יענעפ, שסערנ צו דעמ, העלפנ צו פארלאנג
 איז אלצ פאפירגם. א דורכ אונ דורכ אפ איז לעפנ צעעפנטע אומגעריכס

 פארשלונגענ איז קאמפ, פונעמ װאקלונגענ די אינ געװארנ פארגעסנ
 אפנ פארדראם פונ געפיל א זי_יטל, אײנ אפ פרײד־געפיל א פונ געװארנ
צװײטג•
 םוגעפ קלוגג א דערהערט ה$פ איכ װענ אז פארלײענט, אזוי זיכ האפ איכ

 סע װער פארשטאנענ, פאלד ניט איכ ה$ב גאנעק, פאראדגעמ אפנ גלעקל
װ$ם. צו אונ קלינגט
 ערשט ה$פ איכ װאס לי״יכסער, דער אױסגעבדענט, קימאט האט ליכמ די

 פונ קגויט דער כײלעװ. מיט םארגאסנ געװענ איז אריםגעדײניקט, אינדערפרי
ц п ,ארויס־ זיכ האט געבנ, אכטונג געדארפט האב איכ װעלכער אפ לאמפאדע 

 גענו־ זיכ האב איכ געװארנ. פארלאשנ איז אונ האלטערל פוגעם געגליטשט
 פונ שפורנ די פארװישנ צו זיכ באמזענדיק קיכ, דעד איפער דרײענ מעג

 גענױ־ האפ אונ אויװנ אונטערנ פארשטופט איכ ה$ב בוכ דאס פארברעכנם, מײנע
 די ארױסגעשפרונגענ איז ציםערנ די פוג לאמפאדע. די צורעכטמאכנ מענ

:ניאנקע
קלינגט! טע געװארנ? םױפ פיסט —

טיר. די עפענענ געס$נ װארפ א זיכ ה$פ איכ
 װײב דאס געטאנ. פרעג א שטרענג באלעפ$ט דער האט — ? געפאפנ פיסט —

 ה$פ איכ אז באקלאגס, זיכ אונ טרעפ רי אפ געהױבנ שװער זיכ האט זיינס
 די דערזעג פאלד זי ה$ט קיכ אינ געשאלטנ. האט אלטע די פארקילט, זי

 איכ האב װ$ס אויםפרעגנ, אנגעהויפנ מיכ הזןט אונ ליכם אנגעצונדענע
געטאנ.

 א אינגאנצנ הײכ, א ערגעצ פונ אראפגעפאלנ װי געשװיגנ, ה$פ איכ
 געשריגנ, האט זי אונ בוכ, דאס זי געפינט טאמער פאכעד, אינ צעקלאפסער,

 זײגענ װי״יב מיטנ באלעבאם דער הויז. ח$ס פארפרענענ נ$כ װעל איכ אז
געמאסערט: זײ פאר אלטע די האמ אװגט־עסג, צופ געקומענ

 די נאכ װעס ער אויםגעברענט, ליכט גאנצע די האט ער זעט, אט, —
פארפרענענ... אויכ שסוב

136



צינ־ זייערע מיט י^ר די רערגאגגענ פיר אלע מיר זײ זײנענ עםנ פאמ
 אומגערנ» אונ גערנ צאגאנגענ בינ איכ װ$ש זינד, אלע ד?גרמאגענר׳־ק גער,

 רײדנ ח$ם אז געו־װסט, שוינ ה$צ איכ נ$ר אוטקופעניש, מיט פיר דרןןענריק
 פאר בלויז נאר געםילנ, גוסע פונ ניס אויכ אונ בײזקיים פאד ניט אזוי זײ

 לעכערלעכע אונ פוסטע סארא זענ, צו פ^רנע געװענ ס׳איז אונ לאנגװײל.
בוכ. פונעפ םענטשנ די מיט פארגלײכ אינ זײנענ זײ

 מיד זייגענ געװארנ, שװער זײנענ עםנ, מיטנ םארענדיקט זײ ה$בנ $ט
 דעמ אוםגעטארעט האט זי אז דעמ, נן»כ האט אלמע די שלן$פנ. צעגאנגענ זיכ

 שסיל איז אונ אויװנ אשג םארקליגנ זיכ טײגעם, בײזע אירע מיט ג$ט האר
 פונ גוכ ד$ס ארויסגעקריגנ האב אופגעשטאגענ, איכ בינ דעמלט געװארנ.
 גע־ ניט ה$ש אויג דאס נ$ר פענצטער, צומ צוגזנגאנגזננ בינ אױװנ, אונטערנ

 איכ פײנ. פיז געגלוטט זיכ ה$ס לײענענ אונ שריפט. דריבנזנמ .דעמ נומענ
ע דער פונ באקוםעג ה$ב צ ת א  אפנע־ איר מיט האנ אונ פאנ קופערגע א פ

 פינצטע־ ערגער, נאכ געװארנ איז — בוכ, אפנ זיכ צו לעװ^גע־שײנ די שלאגנ
 איקא־ די צו װינקל, אינ באנק, דער אפ פארקליבנ זיכ איכ ה$ב דאנ רער.
 לאמפאדע, דער פונ שײנ דער בא שטײענדיק לײענענ, גענומענ האב נעס,
 האב אונ פאנק, דער אפ אראפגעזעצט אײנגעשלאפנ, פארמאטערטער א פינ
 דאס האלטגדיק שטורכעם. אונ געשרײענ אלטערס דער פונ אופגעכאפט זיכ
 א פלײצעס, מײנע איפער געקנאקט דעמ םיט זי האט האנט, דער אינ בוכ

 אינ באדװעסע, א קאפ, ברועעמ מיטנ װארפנדיק צ$רניק קאם, םונ רויטע
געװױעס: װיקםאר האט נארעם די פונ העמד. אײנ

אי_יכ... פונ לעבנ צו ניס אזוי! ניט רעװעס מאםאשע, —
געטראכט. איכ האב — צערײסנ׳־, עס װעט זי בוכ, דאס ״פארפאלנ

 ה$ט באל?ב$ס דער געמישפעט. מיכ מענ ה$ט טײ פרימארגגדיקנ צומ
געפרעגט: שטרענג

בוכ? ח*ס גענופענ האסטו וװ —
װיקסזך אנדערע, די אײנע איבערשלאגנדיק געשוײגנ, האבנ פרריענ די

:געזאגט אונ זײסלעכ די געשמעקט פארדאכט מיט האס
װארם... מיינ אפ פארפומענ, מיט שמעקט סע —

 נאכאמאל אלע ד$ס זײ האבנ גאלעכס, דעמ איז בוכ דאם אז דערהערט,
 אופגעבראכטקי״יס זײער ארויםזאגנדיק אונ זיכ וװנדערנדיק ארומגעקרקס,

 אביסל זײ עס האט דאכ נ$ר ראפאנענ, לײענט גאלעכ דער װ$ס ד?ט, װעגנ
 לײענענ אז אײנגערעדט, לאנג נאכ פיכ ה$ט באלעבאם דער כאטש פארולקט.

שעדלעכ. אוג געפערלעכ איז
 האר־ געװאלט אופגןריםנ, א^זנבאנ אנ לײענער, די זײ, ה^ןבנ ^ט —

גענענ...
םאנ: צופ אויסגעשריגנ איבערגעשראקנ אונ בײז האט צאלעבאסטע רי
זאכנ? אזױנע װעגנ אימ םיט רעדסטו װ$ם אר^פ! זינענ פונ ביםט —
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דערצײל», אימ האב ס$לדאט, צומ אראפגעטראגנ מאנטעפענענ ה$ב איכ
 אום־ שװײגגדיק ה$ט פוכ, דאס גענופענ האט םירן*ר$װ גײט, ד$ וון^ס איג

 אינ פארװיקלט האנטעכ, רײגעטן к אח־יםגןנו־מזננ קופערטל, קלײנ א געעפנט
:מיר צו זאגנוײק קופ׳ערט, אינ באהאלטנ אונ ח$מאנ חנמ אים

 ארנ זאגג; גיט קײנעמ רועל איכ לײענענ, מיר צו קומ ניט, זײ פןןלג —
ר הענגס ניטא, בינ איכ אונ קומםטו, סןגםעד  עפנ בילד, הינטערנ שליסל דן

לײענ... אונ קופעדט דעמ
 דערהויבנ מיטאמאל עס האט בוכ דעמ צו באלעבאטימ די פונ באציונג די

 דאם, :סאד מױרעדיקנ אונ וױכטיקנ א פונ הײכ דער אפ אױגנ מײנע אינ
 עמעצנ װעלגדיק אי״יזנבאנ, אנ או&געריסנ ערגעצ האבנ ,לײענער״ עפעס ויאם

 דעפ דערמאנט זיכ האפ איכ נאד םארינסערעסירט, ניט מיכ האט הארגענענ,
 סמו־ קעלער, אינ םארלײענענ גימנאזיסטס דעם וױדע, דער אש פראגע גאלעכס

 דעמ דערמאגס זיכ כ׳האב אונ פיכער״ ריכטיקע ״די װעגנ װערטער רים
:פארמאזאגענ די — שװארצביכעדניקעס די װעגנ דערצײלונגענ זײדנס
 עפעם האבנ פאװלאוױסש אל׳ןקסאנדער קײסער געבענטשטג דעמ פאר —

 פאר־ מי״יסעס, פארמאזאנישע אונ שװארצביכער? אינ פארמישטע אײדל־לי״יט,
 אזױנע—פױפםט, רױםישנ דעמ פאלק רוסישע גאנצע דאם איבערצוגעבנ טראכט

 אונ האגם דעד בא געפאקט זײ געגעראל ד?גר אראקטשײעװ ה$ט יעזױטנו
 1קאטארגע אפ םיביר אינ אלעמענ — דארטנ, טיטולנ נעמענ, אפ אומגעאכט

מילפנ... די װי געװארנ, צעריבנ זײ זײנע: דארטנ
 צער שטערנ מיט איז װאס ״אומבראקול, דערמאנט: מיר זיכ ס׳ה$ט

װערטער: שפאטישע פײערלעכע די אונ ,גערװאסי״ שפרענקלט״,
קײנ־ !טװנגענ ארגדזערע װיסנ צו נײגעריק זײנענ װאם ״פראפאנענ, —

באגרײפנ!״ ניט זײ אויגנ שװאכע אײערע װעלנ פאל
א געפילט זיכ האב איכ  האב אונ סוירעם גרויטע עפעס פונ שװעל דער נ
 ס׳זזאט בוכ, דאס דערלײענענ געװאלט זיכ ס׳האט צעמישסער. א װי געלעבט

 ער אדער װערנ, פארםאלנ םאלדאט באמ קענ עס אז געדאנק, דער געשראקנ
צושנײדערנ? דער זאגנ דעמלס איכ װעל װאם — פאטערנ, איז ניס וױ עם װעם

סאל־ צומ לױפנ ניט זאל איכ געגעבנ, אכסונג שארפ האט אלטע די אונ
:געיאדעט נאכאנאנד מיכ אונ דאט,

 אנ זײנ. צעלאזנ אוים נאר לערנענ זײינע ביכער די בוכ־קװעטשער! —
 אפנ אלײנ קענ — דערגאנגענ זי איז װאס צו גיכערלעזערנ, די זי, ה$סטו
 —באטאג, אופ זײ נעמט אפיצערנ, מים זיכ פלאנטערס זי נאד גײנ, ניט מארק

װײ־ײם! איכ
;טאנ געשרײ א געװאלט זיכ ה$ט םיר
ניט... זיכ פל^נטערט זי ריכסיק! ניט —

 די אז װי, - צושגײדערנ די פארטײדיקנ צו געהאס מױר$ האפ איכ נ$ר
? בוכ איר איז דןןס אז אנשטויסנ, פלוצימ זיכ װעט אלסע
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טעו. זײער געלעבט מיר זיכ האט טעג עטלעכע  האט צעטראננקײט א פי
 שאר שלןפנ געקענט ניט האפ איכ פענקשאפט, אומרולקע אנ באתערשט, מיכ

 צױ דער אײנמאל םיכ האט אט ארנ מאנטעפענענ, פרנ גױרל פארנ פאכעד
געזאגט: אונ הױפ אינ אפגעשטעלט קעכנ שנײרערנם

כי דאם טראגנ צו פרענג — פו
 זיכ האפנ באלעפאטימ די װענ פיטיק, נאה צײט א אױםגעקליבנ האפ איכ

 פאו־ א צושנײדערנ דער צו געמאלדנ זיכ האפ אונ אפרוענ, אײנגעלײגס
דערשלאגענער. א שעמםער,

פאל> ערשטנ צומ געטראפג זי האפ איכ װי אזא, פאגעגנש מיכ האט ױ
 סאםעטענער שװארצער א קלײר, גרויענ א אינ אנגעטאנ: אנדערש נאר

 ענלעכ געװענ איז זי — האלז־ז, אנטבלויזטנ אפנ צײלעט פלױענ א מיט קאפטע,
שנײערל. א פונ זי דער אפ

ס האפ איכ אז געזאגט, איר האב איכ װענ  דערלײענענ צו באוױזנ ני
 פונ אויגנ, מײנע האפנ לײענענ, צו מיר פארװערט מע אז אונ בוכ דאס

טרערנ. מיט אנגעגאםנ זיכ פרוי, די $ט זענ צו פדײר פונ אינ פאררראם
 די צונױפרוקנדיק געזאגט, זי האט — !מענטשנ נארישע ס׳ארא !פ־פו —

 ער פאלצפאס, די_ינ אפ ריכטנ געקענט זיכ האט װער אונ —ברעמענ. דיגע
 איכ הארצ, דאס אפ נים זיכ עס צײט, האפ פאנעמ. אינטערעםאנט אזא האט
!$נשרײפנ איפ כ׳װעל פאטראכטנ. עס װעל

 רי האפ איכ אז געמאלדנ, איר האפ איכ איפערגעשראקנ, מיכ האט דאס
 איר בא ניט גענומענ איז פוכ דאם אז געזאגט, ליגנ, א געזאגט פאלעפאטימ

גאלעכ. פאמ גאר
 לאכנ װעלנ זײ — געפעסנ, זי איכ האפ - ניט, שרײפם ניט, דארפ מע —

 כויזעק, מאכנ אלע הויפ, אינ ליב גיט אײב האמ קײנער שעלטנ. אײכ, פונ
ריפ... א אײכ פעלט םע אונ גארעלע, א זײט איר אז רײדנ,

־ האפ איכ אז געכאפט, פאלד זיכ איכ האפ נאלצ דאם אויסגעשאסנ מ
 אײ־ די פארפיסנ האט זי —איר, םאר פאלײדיקנדיקס אונ איפעריקס זאגט

 געזעסנ װאלט זי װי היפט, איפערנ געטאנ פאטש א זיכ אונ ליפ פערשטע
 קאפ, דעמ אר^פגעלאזט פארלעגנהי_יט אינ האפ איכ פערד. א אפ רײטנדיק

 ה#ט צושנײדערנ די נאר שטעל, אפנ דא װערנ אײנגעזונקענ זיכ װינטשנדיק
 איפער־ צעלאכט, זיכ פרײלעכ אונ שטול אפנ אנידערגעװאלגערט זיכ

:כאזערנריק
ט מענ קאנ װ$ס־זשע נאר נארישי װי נאריש... וױ אוי, — א ה -? אנ  ם

— געז$גט: זיפצ א מיט דערנאכ אונ מיכ, אנקוקנדיק געפרעגט, אלײנ זיכ זי
זײער... ײנגל, מאדנע א זײער ביסט דו

 איכ ה$ב איר, לעפנ געשטאנענ איז װאם שפיגל, אינ קוק א געכאפט
 צײכנ פלויענ גרויסנ א פיט גאז, ברײטער א פיט פאנעמ ברײטפאקיק א דערזענ

שפיצ פיט געססארסשעט ה$פנ האר געשוירענע ניט לאנג די שטערנ, אפנ
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_יטג-איז »לע אינ ז... ״מ^דנזג א זיכ רופט טאקע $־ד#ם ^ט זי ל׳  א ײגנ
פיגװ־קעלע... אײול פארצעלײענ, א אפ ענלעכ גיט ג$ר איז ייגגל מ$דנע
 געגעבנ. דיר ה$נ איכ װ#ס געלטל, דאם דעטלט גענופענ ניט ה$סס —

? פארװאם
נימ. דארפ איכ —
געט^נ. זיפצ א ה$ס זי
לײענענ, דערלויבנ דיר װעס מע אױנ טאנ! מענ קענ װאס־זשע נו, —

ביכער. געבנ דיר איכ װעל גײנ, צו קוט
ענ שפיגל־כיש אפנ ײנ  גע־ ה$ב איכ װ$ם דאם, ביכער. דרי_י געלעגנ ז
 בענקעניש. מיט געקוקט דעם אפ האב איכ גרעפםטע. ראס געװענ איז פראכס,

האגס. ראזעװע קלײנע א אויםגעשטרעקט מיר האט צושגײדערנ די
גוטג! א נו, —

אװעק. גיכ פינ אונ האנט איר צו צוגערירט זיכ פ^רזיבטיק האב איכ
 זי אז איר, װעגנ רעדט םע װאס דאם, ריכסיק טאקע ס׳איז אז אפאנעמ,

םל, צװאנציק־קןןפעקענעם א האסזי $ט —ג$דניס, ניט װײסט על פנ-ג רו ע  ^נג
קינד. א װי

געפעלנ... געװענ מיר ס׳איז ג$ר

IX
 שװערע װיפל זיכ, רערמאנענ צו לערערלעב אי סרויעריק, אי ס׳איז

 מײנ געבראכט מיר ם׳ד.ז$ט אומרו?קײטנ אונ באלײדיקונגענ דערנירערונגענ,
לײענענ! צומ לײמשאפט אופגעפלאקערטע האסטיק
טײערע, שרעקלענ זיינענ אױםגעװיזנ, מיר האט ביכער, צושנײדערנס דער

 אויװנ, אינ פארברענענ זײ װעט באלעבאססזנ אלטע די אז מוירע, פאד אונ
 אונ ביכעד דידאזיקע װעגנ געדאנק דעמ אװעקװארפנ באמיט זיכ איכ האב
 דער אינ גיכלעכ םארשײדנפארביקע קלײנינקע די נעמענ אנגעהויבנ האב

טײ. צומ ברויט געקױפט פרימ^רגנ אלע האב איכ וװ קלײט,
 גראב־ א —ױננ אנגענעמענער קײנ גיט זײער געװענ איז קרעמער דער

 געלזיכשיקע אינ פאנעמ צעקראכנ װײס א מיט שװײסיקער, א ליפנזײקער,
 פיגגער אומגעשיקטע קורצינקע אונ אױגנ װײםע מיט פלעקנ, אונ שראמזןנ

 פאר זאמל־ארט אװנטיק אנ געװענ איז קלײט זײנ הענס. פעכקע די אם
 גאס. דער פונ םײדלעכ לײכסזיגיקע אונ כעװרעלײס אונטערװאקםנדיקע

 טרינ־ אים צו געגאנגענ אװנט אלע קימאט אריב איז פדודער באלעבאס פײג
 צופ אימ רופנ געשיקט אפט םיכ האט מע קארםנ. אינ שפילנ אונ ביר קענ

 אלקערל ענגנ קלײנעמ, אינעם געזענ אײנםזןל גיט האפ איב ארנ אװנט־עסנ,
 זיצס זי װי פרוי, ראזעװע לעקישעװאטע קרעמעדס דעם קלײט דער הינםער

 דעמ הן»ס דאס באכער. אנדער אג בא אדער װיקטארושקענ בא קני די אפ
די װענ געארט, ניס אויכ אימ ס׳האט געארט. ניט אוים, װייזט קרעמער,
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 ארומ־ לאזג זיכ פלעג קלײט, אינ געהאלפג אימ האט װאס זײנע, שװעסמער
 געפעלנ נןיןר ס׳איז וועםענ אלעמענ, פונ אונ סאלדאטנ זינגערלעכ, פונ נעמענ
 דעו־ עס האט ער קנאפלעכ, געװענ קלײט דער אינ איז םכוירע געװענ.
 ניט נאכ האט ער — גײם א איז זײנם געשעפט דאם װאס דערמיט, קלערס
 הארבסט. אינ נאכ געעפנט זיכ ה$ט קלײט די כאטש אײנ^רדענענ, עם באװיזנ

 געגעפנ האט בילרלעכ, קױטיקע געװיסע קוינימ אונ געםט די װײזנ פלעג עד
פערזנ. אומפארשעמטע איבערצושרײבנ אינטערעסירט, זיכ האבנ װאס די,

צאלג־ יעװסטיגנײעװ, מישע פונ ביכלעכ פוסטע די געלײענט האפ איכ
ר, געװענ איז דאם ביכל. אײנ איבערלײענענ פאר קאפיקע צו ריק ע ?  אונ ט

 די אדער »הראק, פארגעניגנ. שומ קײנ פארשאפט גיט מיר האבנ ביכלעכ די
 די פונ געשלעג ״דעד װענעצ?אג״, ״פראנציל טרײשאפט׳׳, אומבאױגבארע

 שטארבט װאם מאהאמעטאנערג, שײנע די אדער קאבארדינער, די מיט ררסישע
 האט סארט דעמ פוג ליטעראםור גאנצע די אונ מאנ״ איר פונ קײװער אפנ
 פארדראם: ביטערנ א אפסמאל דערװעקנדיק צופרידנגעשטעלט, ניט אויכ מיכ
 נאר, א פונ װי מיר, פונ כויזעק מאכט ביכל דאם אז דוכמנ, זיכ פלעג מיד

זאכנ. אומגלויבלעכע װערמער שװערע מיט דזןרצײלנדיק
 מאנאכ״, געהײמניספולער ״דער מילאםלאװםקי׳, ״ױרי שיסער׳/ »די

 מער מיר זייגענ פיכער ענלעכע אונ רײטער״ טאטערשער דער ,יאפאנטשא
 פלעגנ מער נאכ אבער פארבלײבנ. עפעס פלעג זײ פונ — געװארנ געפעלנ

י פונ לעבנם־באשרײבונגענ די פארכאפנ מיכ  געװענ איז דא —הייליקע ז
 צע־ מיפ צײטנװײז פלעג אונ גלײבנ געלאזט זיכ האט װאס ערנםטם, עפעס

 דערמאנט פארװאס, ניט אלײנ ב׳װײס מיר, האבנ גרױספארטירער אלע רודעדנ.
 די אונ באבענ, דער אינ — גרויסמארטירערנם די זאכ״, ״גוטעד דער אינ

שאענ. גוטע זײנע אינ זײדנ דעמ — פרעפאראבנע
 אדער האלצ, האקנ גײג אהינ כ׳פלעג װענ שטאל, אינ איכ האב געלײענט

 אז מ$ל, אנדער אנ קאלט. אוםבאקװעמ, אלצײנס געװענ ם׳איז בױדעמ, אפנ
 געדארפט עס הן*ט מע אדער אינטערעסירנ, שטארק מיכ טלעג ביכל דאס

 נןןר ליכס, א אנצינדנ אונ באנאכט אופשטײנ איכ פלעג גיכער, איבערלײענענ
 בא־ װערנ ליכט די אז באמערקט, האס זי רױ באלר פאלעבאסטע, אלמע די

 ערגעצ אונ קינעלע א מיט אױםמעסטנ זײ גענומענ זי האט קלענער, נאכט
 א געפעלט ליכט דער אינ אינדערפרי ס׳האס אויב מאסלעב. די באהאלסנ
 אפ־ אונ קינעלע ד^ם געפינענ אײנגעבנ ניט זיכ פלעג מיד אדער װערשאק,

 פלעג ליכט, דער אינ אױסגעברענט ס׳האט װיפל שטיקל, אזא דערפונ ברעכנ
 אנ וױקטארושקע האט אײנמאל אונ געשרײ, װילדער א אנהײבנ זיכ קיכ אינ

נארעם: די פרנ געמאלדנ אופגעפראכטעד
אנ—  איבערצר ניט מאמאשע: גװאלדנ, אײערע מימ נעמענ עס ז$ל עק ׳
 ער פיכלעכ, לײענט ער װי״יל ליכס, ברענמ עד אז קלאר, אײכ! פינ מד$גנ
בױדעמ... אפנ איט א3 קוק א נאד טוס וױיםו איכ קרעמער, באמ זײ ?קהט
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 א עפעס געפוגענ דארטנ האט בוידעמ, אפנ אװעקגעלאפנ אין אלטע די
פיצלעכ. אפ צעריסנ עם ה$ט אונ ביכל

 לײעגענ צומ כײשעק דער נאר געערגערט, זיכ, פארשטײם מיכ, האס דאס
 איג אהער װענ אז פארשטאנענ, האפ איכ געשטארקט. םער נאכ זיכ האם
 לערנענ, אנהײגנ אים באלעבאטימ די װעלנ הײליקער, א קופענ זאל הויז

 זיי אויב לאנגװײל. פאר טאג עם וו־עלנ זײ שמײגער; זײער אפ איבערשסעלנ
 װעלנ — זײ, פונ מאכנ טעל א שרײענ, מענטשנ, די םישפעטנ אופתערנ װעלנ

 זענ. ניט אלײנ זיכ װעלנ װערנ, שטומ װעלנ רײדנ, פרנ אפגעװױנענ זיכ זײ
 באשטיפטנ א אפ זיכ זאל ער נײטיק, אין פילנ, זיכ זאל מענטש דער קעדײ
 זיכ באצ?ענ געקענט ניט האבנ באלעבאטימ מײנע מענטשנ. צו באצ?ענ אויפנ

ש, װי אנדערש, מענסשנ צו  זאל מע װענ אונ פארורטײלונג, מיט נארלערערי
 זײ װאלטנ — פילנ, טראכטנ, אזױ פונקס—זיי, װי אזױ, לעבנ אנהײבנ אפילע
געװענ. שוינ עם זײנענ פענטשנ אזויגע דערפאר. טאקע פארורטײלמ, םײװי

 ה$ט אלטע די לײענענ, צו געקליגס אויפאנימ אלערלײ אפ זיכ האב איכ
 אדויםגעװיזנ, זיכ האט פלרצימ אונ ביכער, מײנע פארניכטעט פאל עטלעכע

 פערציק אונ זיבנ פונ םומע ריזיקע א קרעמער דעמ שולדיק בינ איכ אז
 פארנ מיר פא װעט ער אז געדראט, אונ געלט געפארערט האס ער !קאפיקעם

 קלײט אינ קומענ װעל איכ װענ געלט, באלעבאכימם די פרנ אראפנעפענ כױרו
קויפנ. עפעם

געפרעגט. כױזעק מים מיכ ער האט — זײנ? דעםלט װעס װאס —
װײזט עם, פילנדיק אונ, איבערצוטראגנ, ניט דערװידער געװעג איז ער

באזונדער א מיט דראונגענ פארשײדעגע מיט געפניניקט פיכ עד האט אױם,
פאנעמ פלעקיק זײנ פלעג קלײט, אינ אדײנקוטענ פלעג איכ אז פארגעניגנ.
ליבלעכ: פרעגנ פלעג ער אונ צעשװיפענ, זיכ

געבראכט? כויװ דעט —
נײנ. —

אנכמורענ. זיכ פלעג ער שרעקנ. אימ פלעג דאס
 דיכ זאל מע א? פיראוװי, דעמ דיר אפ אנגעבנ איכ זאל װי־זשע? —

? ארײנ קאלאניע א אינ —אונ אפשר?בנ
 מענ פלעג געהאלט פײנ — פונװאנענ געהאט ניט איכ האב געלס קריגנ
 טאנ. צו װאם געװוסט, ניט פארלױדנ, געװענ בינ איכ זײדנ, ד?גמ אויםצאלנ

 דער־ מיר - כויװ טיטנ צװוארטנ באקאשע מײנ אפ הן*ט קרעטעד דער אונ
 האט אונ האנט פעכקע לאטקע, א װי אונ, פארפעטםטע, זײנ לאנגס

:געזאגט
!צוװארטנ איכ װעל קוש, א טו —

 זיה אונ געװיכטל א סטויקע דער פונ געטאנ כאפ א האב איכ װענ נאר
;אויסגעשריגנ צוועצנדיק, זיכ יער האט אימ, אפ פארמאםטנ

שפאםי איכ — װאם טוםטו, װאם ױאס, —
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 גאנװענענ באשלאסנ איכ האב גארניט, שפאסט ער אז פארשטײעגדיק,
 בערשטלעג פלעג איכ װענ אינדערפרי, אימ. מיט צערעכענענ זיכ אונ געלט
 קלינגענ $פט הויזנ די פונ קעשעניעס די אינ פלעגנ אנסאנ, באלעבאס דעפ

 אונ קעשעגיע דער פונ ארויסשפרינגענ זײ פלעגנ מאל אנדער אנ מאטבײעם,
 א אינ דורכגעװאלגערט זיכ אײנע האט אײגמאל פאל. איבערנ צעקײקלענ זיכ

 זאגנ פאדגעסנ האב איכ האלצ־לאגער. דעמ אינ טרעפ, די אונטער שפאלט
 איכ אז ארומ. םעג עטלעכע אינ ערשט דערמאנט זיכ האפ אונ דעמ װעגנ
 זןפגע־ זי האב אונ הןןלצ אינ געפונענ מאטבײע צװאנציק־קאפיקעגע די הז$ב

:געזאגט אימ צו וױיפ דאם ה$ט באלעבןןס, דעמ געבנ
 לאזס מע געלט װיפל איבערצײלנ, מ$ל אלע דארפ מע זעסטו? אס —
קעשעניע. רער אינ איבער

מיר: צו שמײכל א מיט געזאגט האט באלעבאס דער נאר
װײס. איכ גאנװענענ, ניס װעט עד —

 זײנע דערםאנט זיכ איכ ה$ב גאנװעגענ, צו באשלאסנ האב איכ אז אלצט,
 װעט םע שװער װי דערפילט, דיאב אונ שמילכל צוטדױלעכנ זײנ װערסער,

 קע־ דער םונ ארױםגענומענ איכ האב מאל עטלעכע גאנװענענ• צו זײנ מיד
 נעפענ. צו זיכ בא פויעלנ געקענט ניט אונ געצײלט זילבער־געלם, שעניע

 פארענט־ עס איז מיכאםאל אונ דערםיט, געפײניקט זיכ איכ האפ סעג דרײ
 אומגעריכט םיכ ה$ט באלעבאס דער פראסט. אונ גיכ זײער געװארנ פערט

עג א געטאג: פי
 מיט גיט זיכ פילסט אומעטיקער, אזא עפעס פעשקאװ, ביסטו, װאם —

װאס? צי אלעמענ,
 האט עי קלעםענישנ. םײגע אלע דערצײלס אפנהארציק אימ האב איכ

:ן*נגעכמורעט זיכ
 םענ ה^ט—אזױ צי אזוי ביכלעכו די ברעננענ, זײ װאס צר זעסטו, אט —

צארעם... זײ פונ
געײצעט: שטרענג מיר האט אונ קערפל האלב א מיד געגעבנ

ײנ פארנ אויס נים זיכ רעד זע־זשע, —  - מוסער דער פאר אדזיר װ
!געפילדער א װערנ ם׳װעט

:געזאגט שמײכל גוטמוטיקנ א מיט ער האס דערנ^כ
 ניס מאכט נעמענו ריכ זאל רועכ דער אײנגעשפארמער, אנ ביסט —

 איכ רועל יאר נײעמ אפנ אװעק: װארפ —ביכלעכ די נאר גוט. ס׳איז אױם,
לײענענ... װעםטו צײטונג, גוטע א אױםשרײבג

 די פאר װעטשעדע. דער ביז טײ םינ אװנטנ, די ״אינ איכ לײענ אט אונ
 װאש־ פונ דאמאגענ די - ליסנזאק״ ,מאסקאװסקי דעפ קאל אפנ באלעפאטיט

 צוליבנ ס$דס דעמ פונ ליםעראטור נאכ ארנ רודניקןװםקי ר^קשאנינ, קןןװ,
לאנגװײל. פונ טױט דערהארגעסצומ זײגעכ װאס מענסשנ, פונ פארריײענ גוטנ

מפעלס פארשטײנ, צו מיר שטערס דאם קאל, אפנ לייענענ צי ניט מיר ס׳
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 א םיט אופמערקזאפ, אײנ זיכ הערנ פאלעפאטימ מיינע נאר לײעג, איכ װאמ
 פארנרעכגס די אפ זיכ כידעשנ $כצנ, זשערנעקײט, עדעפארכטיקער מינ
אנדערנ: צומ אײנער שטאלצ מיט רײרנ אונ העלדנ די פונ

 דאנק א גיס, זאכ קײנ פונ ג$ר װײסנ פדומ, שטיל, זיכ לעבנ מיר אוג —
גאטי דיר,

טשור־ גאזלענ באריממנ פונעפ מײסיפ די געשעענישנ, די פלאנטערנ זײ
 איכ נעםענ, די פלאנטעדנ קױסשינא, פ^מא קיטשער דעפ צו זײ שרײפנ קינ

זײער. זײ װונדערט ד^ס — צוהערער, די פונ טאעסנ די פאריכס
םי בא זיקארנ א נו, — אי

 לעןך פונ געדיכסנ ליסטאק״ .מאםקאװסקי אינ זיכ באגעגענענ אפטםאל
 אינ זײ פרנ אײניקע איבער שרײב איכ שטארק, זײ געפעלנ פיר גראװע, ניד

פאעט: רעמ װעגנ רײדנ באלעפאטיפ די נ$ר העפט, א
געריכטנ. פארפאסט אונ מענטש, אלשער אנ —
כילעק! דער אימ איז װאס צעררײטער, א שיקער, א —

פעמענמא־פארי, גראפ פרנ סטרוזשקינ, פונ פעיזנ די געפעלנ פיר ס׳זײגענ
באלאגאנערײ. אין פערזנ אז האלטנ, ױנגע, די אונ אלטע די פרויענ, די נאר

פערזנ. פיס רײדנ אקטיארנ אונ פעטרושקעס נאר —
 די פונ אױגנ די פאר װינטער־אװנסנ די אט געװענ םיר זײנענ שװער

 ;פענצטער די הינסער נאכט סויסע ציטער. ענגנ קלײנעמ אינ באלעפאטיפ,
 די װי שװײגנ, ארנ זיצנ םענטשנ די פראםט, דער אינטער קנאקט זעלטנ־װענ

 איפעד אונ שױבנ די איפער שקראפעט זאװערוכע א — אדער פיש. געפרוירענע
 קינדער־ אינ װױשקעם; די מיט קלאפש קויםענס, די אינ הודעט װאנט, דער

 װינקל, פינצסערנ א איג זיכ ארײנזעצנ ם׳צימ - אוישעלעכ, די װײנענ ציםער
װאלם. א װי װריענ, אונ זיכ אײנקנױלנ

 צװײטנ באם זאקנ, שטריקנ אדעד נײעג פרויענ, די זיצנ טלש עק אײנ בא
 צײכע־ עפעם כײשעק קאפירט ררקנ, דעמ אויסגעפויגנ װיקטןררשקע, זיצט

צײט: צר צײט פונ שרײס אונ נונגעג
שו דעפ ניט סרײסלט —  אינ צװעגעם אייכ, פונ ניט מ?נ קענ לעפג טי

טײיז... די אפ הינם לעכער, די
 אױס נײט פאלעבאס, דער האםט־ראמ גרויסער א פאר זיצט זײט א אינ

 װײזב פינגער זײנע אונטער פונ טישטעכ. א לײװנט א אפ צײלעמלעכ מיט
 בלע־ הארבסטיקע ברוינע אונ פאפעלעכ געלע פיש, בלױע קרעפסנ, רויםע זיכ

 זיצט אונ אויסגענײ פארנ געפעל דעמ צונױפגעשטעלט אלײנ האט ער טער.
 ניםעם, שסארק שוינ אימ איז זי — װינטעד, דריטנ דעם ארבעט דער איפער

ד: צר ער זאגט פרײ, פינ איכ װענ פאסאג, «ןפטפ^ל, אונ פי
ארבעט! םישטעכ, צומ זיכ זעצ פעשקאװ, אנו, —

איז גראפעד דער מיס אדפעטנ נעמ ארנ זיכ זעצ איכ ס׳ ל״- ד א  א מיר נ
?5הז$גל? װײס װי שסענדיק איפ זיכ װילס םע אונ גאלעןנאם אפנ ראכמאנעס
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 דאס אװעקװארפנ אמאל װעט ער אז גאלצ זיכ דוכט מיר מיטהעלפנ. אלצ אינ
 עפעם טאנ אנהײבנ װעט אונ קארטנ־שפילנ, מיטג אױסנײענ, מיטנ צײכענענ,
 שטענ־ זיכ ער פארטראכט טאקע דעם װעגנ װאם אינטערעסאנטם, אנדערש,

אומבא־ מיט איר אפ קוקט אונ ארבעט די פלוצימ אװעק לײגט ער װענ דיק,
די אומבאקאנט. אימ איז װאס עפעס, אפ װי אויגנ, װעגלעכ־פארוװנדערסע

ענלעכאפ װערט ער באקנ, די אפ אונ שטערנ אפנ אראפ אימ זיכ ל$זנ האר
מאנאסטיר. אינ מאנאכ א

וױיב. דאם אימ פדעגט — ? פארקלערט זיכ האסטו װאם װעגנ —
אדבעט. דער צו זיכ נעמענדיק ער, ענטפערט — אזוי, —

 מענטש א װאם װעגנ פרעגנ, עם מעג קענ װי :שװײגנדיק זיכ װונדער איכ
 קלערט מע — פראגע דער אפ ענטיפערנ צו מעגלעכ ניט גאר ם׳איז אונ ? קלערט

אכנ: אםאכ װעגנ פאראפאל געװײנלעכ  די פאר שטײט סע װאס דעמ, װעגנ ז
 אריםגע־ איז אלצ דאס צוריק. י$ר א אונ נעכטנ, געזענ האבנ זײ װאם אויגנ,
זיכ. ענדערט זיכ, באװעגט אלצ כאפנ, צו עס אומעגלעכ מישט,
 אנ אפ קארג געװענ זײנענ ליםטאק״ ,םאםקאװסקי פונ פעליעטאנענ די
 אינ געלעינ זי_ינענ װאס זשורנאלנ, די לײענענ פאדגעלײגט האב איכ אװנט,

:געזןגט אומצומרוילעכ האמ באלעבאםטע ױנגע די פעס, אונטערנ שלאפצימער
בילדלעכ... אײנע ? לײענענ צו ד$ דארטנ איז װאס־זשע —

 גע־ אבאזרעױע״ ״זשיװאפיםנאיע דער אויסער זיכ האט בעם אונטערנ נאר
 סיאסינ־ ״גראפ םאליאםעס מיר לײעגענ אט אונ—,אגאניאק״, דער נאכ פונענ

 גע־ דער פונ העלד לעקישעװאסער דער געפעלט באלעבאס דעמ באלטיםקײ.
 טרע־ טרויעריקע די איבער סדערנ ביז אונ אנראכמאנעסדיק לאבט ער שיהטע,
ט: אונ ױנגנםאנ פדיצישנ פונעמ פענישג ײ שי
מײםע!.. טשיקאװע א איז דאם ניינ, —
 ארויםצו־ קעדײ באלעפאסטע, די זאגט — געװים, אויםטראכסעניש, אנ —

פארשטאנד. איר פונ זעלבשטענדיקײט די וױיזנ
ט: גוט מיר האט בעט אונטערג פרנ ליטעראטור די  זיכ האב איכ צוגעדינ

 געקריגג האב אונ קיכ איג זיכ צו זשורנאלנ די נעמענ רעכט די פאדװאדבנ
באנאכט. לײענענ צו מעגלעבקײט די

גיאנ־ די—קינרער־צימןיר אינ שלאפנ אדיבער אלטע די איז גליק, מײנ צו
 געשטערט. .נלמ מיר האט װיקטארושקע שיקערנ. גיטער אנגעהויבנ האט קע

 אנטאנ זיכ שטילינקערהײט עד פלעג אײגשלאפנ, פלעגנ הויז אינ אלע רוענ
 געבנ, ניט סיד מענ פלעג פײער קײנ אינדעדפדי. ביז פאדשװינדנ ערגעצ אינ
 לעט קויפנ אפ געלט קײנ או־ײנ, צימערג די איג צונעפענ מענ פלעג ליכט די

 צונויפקלײגנ שטילערהײט אנגעהויפג איכ האב דעמלט ;געהאט ניט איכ האב
 םארדינזננ, פוג פושקזגלע א אינ צונױפלײגנ לײכטער, די פונ כײלעװ דעמ

 א פקדעמ פונ צונויפדרײענ פלעג לאמפאדע־אײל, צוגיסנ איכ פלעג אהינצו
פײןר. רויכלק א אויװנ «פנ אנצינדנ איכ פלזגג באנאכט אונ קנויט,
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 צינגל דאם פלעג זײטל, א אינערמישנ בוכ גרויסנ אינעם פלעג איכ אז
 אױסלעשנ. זיכ דראענדיק צעװאקלענ, ציטעריק זיכ קנויט ברענענדיקנ פונעמ

 שמעקעדיקער צזןשמאלצענער דער אינ געזונקענ רעגע אלע איז קנויט דער
 אומפאקװעמלעכ־ אלע די גאר אױגנ, די געגעסנ האט רויכ דער פליסיקײט,

רנ צערונענ פלעגנ קײטנ  די באסראבט כ׳האפ װעלכנ מיט פארגעניגנ, אינ וון
זײ. צו דערקלערונגענ די געלײענט אונ אילױסטראציעם

 אונ ברײטער אלצ ערד די צערוקט מ־ר פאר האפנ אילױסטראציעס די אט
 שײנע בערג, הויכע געװיזנ שטעט, לעגענדארע םיט זי באפרצט ברײטער,

 גע־ איז ערד די צעװאקםנ, װמדערלעכ זיכ איז לעפנ דאס יאמענ, פונ ברעגנ
 אלעדלײיק אונ שטעט מיט פולעד מענסשנ, מיט רײכער אנצלענדיקער, װארנ

 װיישנ, הינטערװאלגישע די אפ געקוקט האפ איכ אז איצט, פארשײדנארטיקער.
 פלעג פריער אונ פו־םטקע, קײנ ניט איז דארט אז געװרסט, שױנ איכ האפ

 אופע־ באזונרעדם עפעם דיר װערט םע אונ װאלגע, דער אפ קוקםט טרעפנ,
 אפנ קוםטארניק, פונ לאטעם טרנקעלע אינ לאנקעם די ליגנ פלאטשיק סיק:
 איבער װאלד, פוגעמ װאנס שװארצע געצײנדלטע די —לאנקעס די פונ ראנד

ד, דער אפ פדסט ם׳איז בלויקײט. קאלטע מוטנע, א — לאנקעס די  אײנזאם. עי
 אלע עס, שקראפעט מרויעד שטילעד א פוסט, אויכ װערמ הארצ דאס אונ

 אויגנ. די פארמאכנ זיכ ס׳גלוםט װאס, ניטא איז טראכטנ פארשװינדנ, באגערנ
 הארצנ פונעם ארויס נאר זויגט פוסטקײט, אומעטיקע די צו ניט זאנט גארניט

т тדא. איז דארטנ װאס אלצ,  т  •

 פארשטענדלעכ דערצײלט האפנ אילױםטראציעס די צו דערקלערונגענ די
 געשע־ פארשײדענע װעגנ גערעדם מענטשנ, אנדערע לענדער, אגדערע װעגנ

 איכ קענ זאכנ אסאכ קעגנװארט. דער אינ פאדגאנגזןנהײט, דער אינ ענישנ
 אינ זיכ פארשטעכנ מאל אנדער אנ מיכ. מאטןרט דאם אונ פארשטײנ, ניט

 —״טשארטיםס״, ,כיליזמ״, ״מעטאפיזיקע״, :רוערטעד מאדנע אוױנע עפעס מארכ
 פארשסעלנ מעשונעדיק, אויס װאקסנ ארמדערטרעגלעכ, מיכ באומרולקנ זײ

 פארשטײנ, גארנימ קײנמאל װעל איכ אז פיר, זיכ דאכט סע אונ אלצדינג,
װער־ די אט פונ זינ דעמ אנטדעקנ צו אײננעבנ ניט מיר זיכ ם׳װעט אויב
םױדעם. אלע מונ שװעל אפנ װעכטעד, װי עס, שטײענ טאקע זײ —טער,

אינ שפאנ א װי פארשטאכנ, זיקארנ, אינ לאנג פראזעס גאנצע לעבנ ^פטםאל
אנדעדס. עפעם װעננ טראכטנ צו טיר שטערנדיק פינגער, א

:שודעס מאדנע עפעס איפערגעלײענט כ׳האב כ׳געדענק,

ר אינ ע ט, *רסטקײט, ו ר ע צ אנ פ ע ל-ג $ ט ש
ער, ארנ שטרמ ט צ ער, א ררי פינ װ ײ ק

ער רײט ײסער ד ג ק ענ• רי פו הונ
מ נ$כ ײענ אי ט, ג ײ ל פ- ג די ארצע א װי ק װ כמארע, ש
ײענ זײ אונ : שר

אלבאיימטערו דער רוימ איז וװ רוימ, איז ורר —
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 די זײנענ װעי־ נאר געװרםט, שױנ איכ האפ דאס שטאט, א איז רױפ
װיםנ. מענ מרז דאם הונענ?

פאלעפאם. פאם איכ פרעג פינוט, גוטע א אױםגעקליפנ
עם, װײסט טײװל דער — פאדוװנרערט, איפער ער כאזערט — ? הונענ —

געװים... שטוםערײ, א !איז דאם װאם
קאפ. פיטנ אומפאגיטיקנדיק שאקלט ער אונ
 ניס, טײג דאס יקאפ אינ דןגדטנ דיר פא זיכ קאכנ מײםעס פוםםע —

!פעשקאװ
װיםנ. װיל איכ נאר—ניט ס׳טױג צי יא ם׳טויג

 זײנ זיפער דארפ סאלאװיאװ גאלעכ פאלקאװאי דעפ אז אוים, װײזט מיר
 פרעג הויפ, אינ איט פאק איכ אז אונ הונענ, אזוינס דאס איז װאם באװרסט,

איפ. פא איכ
 אנ אויגנ, רױמע מיט צעקאסטער, א שטענדיק קראנקער, א פלײכער, א

 םיטנ ערד דער אינ טוצענדיק מיר, צו ער זאגט פערדל, געל א מיט פרעמענ,
שטאק: שװארצנ

א? אנ, דיר עס גײש װאם אונ —
געענטפערט: צארנדיק פדאגע מײנ אפ האט נעםטעראװ פארוטשיק דעד

װא־אם? —
 אפטײק אינ פרעננ פעג קענ הוגענ די װעגנ אז פאשלאסנ, איכ האפ דעפלט

 קלרג א האט ער פרי״ינסלעכ, שטענדיק םיר «פ קוקמ ער פראוױזער. פאפ
נאז. גרויםעד דער אפ פדילנ גאלדענע פאנעמ,
 — גאלדפערג, פאװעל פראוױזעד דער געזאגט פיר האט — הונענ, די —
 פאלק דאם אט אששײגער. קירגיזנ, די װי װאנדער־פאלק, א געװענ זײנענ
אויםגעשטאדפנ. אלע זײנענ גיט, שוינ לעפט

 די װאם דעפ, אפ ניט —פארדראס א אונ אופעסיק געװארנ םיר ם׳איז
 װארט, דעמ פונ פאטײט דער װאס דעפ, אפ נאד אױםגעשטארפנ, זײנענ הרנענ
 אונ פראסט אזוי ארױםנעװיזנ זיכ האט געמאטערט, לאנג אזרי פיכ האט װאם
. געגעפנ. גארניט פיר האט

 זײ טיט צוזאפענשטויס נאכנ — הונענ די דאנקפאר זײער פינ איכ נאר
 קײ־ דעם אטילענ, אדאנק אונ באופרױקט, אזוי ניט שוינ מיכ װערסעד האפנ
גאלדפערג. פראװיזער םיטנ באקעגט זיכ איכ האפ הונענ, די פונ םעד

װערטער, קלוגע אלע פונ זינ אײנפאכנ דעמ געוװםט האט מענטש דערדאזיקער
 צװײ םיט ברילג די פאריכט געדזײפנישנ. אלע צי שליסלעג פארמאגט האט ער

 אונ אויגנ די אינ געקוקט שארפ םיר גלעזער דיקע די דורכ ער האט פינגעד,
 ארײנ־ שטערנ אינ צװעכעם דריפנע מיר װאלט ער װי פונקט גערעדמ, האט

שלאגנ.
 פאר־ צו אפ פויפ. א אפ פלעטער װי — זײנענ פרי״ינט־לעפנ, װערסער, —־

װיסנ, םענ דארפ אנדעו־־ער, קײג ניט אונ אזא פלאט דער איז פארװאס שטײנ,
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 פרײגט־לעבנ, בוכ, » — לערנענ, זיכ מענ דארפ בוימ, דער װאקסט םע װיאזױ
נוצלעבם... אי אנגעגעמס, אי דא: א^צ ם׳איז וױ םאד, גוסער א װי איז,

 פאר מאגנעזיע אונ סאדע נאכ אפטײק אינ אימ צו געלאפנ אפט בינ איכ
 באבעלעכ־ נאכ ,ברענונג״, פונ געליטנ קעםײדער האבנ װאס דערװאקסענע, די

 דעמ פוג אנװײזו־נגענ קורצע די קינדער. די פאר אפפיר־מיסלענ אונ זאלב
 צו באצײנג ערנםטע מער א אלצ אי״ינגעפלאנצט מיר אינ האבנ פראװיזעד

 א פאר װי נײטיק, אזוי געװארנ מיר זײ זײנענ אומבאמערקט אונ פיכער,
בראגפנ. שיקער
 אונ געפילנ גרויסע פונ לעבנ א —לעבנ אנדער אנ געװיזנ מיר האפנ זײ

 פאוברעכנ. צו אונ העלדישקײם צר מענטשנ די געפידט האבנ װאס פארלאנגענ,
 ניט זײנענ אדומגערינגלט, מלכ האבנ װאס מענטשג, די אז געזענ, האפ איכ

 זײס א אינ ערנעצ לעבנ זײ פארברעכנ, אפ גיט העלדישקײט, אפ ניס פיײק
 — פארשטײנ צו שװער ס׳איז אונ דעמ, װעגנ שרײבנ ביכער די װאם אלצ, פרנ

 דאס לעבנ... אזא ניט װיל איכ ? לעבכ זײער אינ דא איז אינטערעםאנטס װאס
ניט... װיל איכ — קלאר, מיר איז

 אינ פראג, אינ אז געװוםט, איכ האב געמעלנ די צר דערקלערונגענ די פונ
 קויטיקע אונ יארנ קײנ ניטא שט$ט מימנ אינ זײנענ פאריזש אינ ל$נדאנ,
 הײזער אנדערע גאר גאסנ, ברײטע גלייכע, דא זײנענ דארטנ מיסט, פונ דאםבעס

 װאס װינטער, זעקסכאדאשימדיקער קײנ ױטא איז דארטנ קלויסטערם, אונ
מע װענ טאנעם, גרויסער קײנ ניםא הײזער, די אינ מענטשנ די פאדשפארט

מיט קארטאפל אונ שװאמענ געזאלצענע קרױם, געזײערמע נאר עסנ מעג
 — ביכעד קײנ לײענענ ניט מענ סאר טאנעם גרויסנ אינ ליינ־אײל. עקלדיקנ

 אם ז אט אונ אבראורענלע״, ״זשיװאפיםנאיע די אפגענופענ מיר בא האט מע
 אז איצט, מיר. צו שטײפ צוגעגאנגענ װידער איז לעגינ ט^נעםדיקע לײריקע

 די פונ געוװםט האב איכ װאמ דעמ, מיט פאדגלײכנ געקענט עם האב איכ
 איכ װענ העסלעכ. אונ בעטלעריש מער נאכ אױםגעװיזנ מיר עם האט ביכער,

 גוט געארבעס האב שטארקער, געזינטער, געפילט זיכ איכ האב געלײענט, האב
 מעד אלצ ענדיקנ, כ׳װעל גיכער װאם :ציל א געהאט האב איכ פלינק, אונ

 אפגעלאזנ, געװארנ איכ בינ ביכער אג לײענענ. אפ בלײבנ מיר װעט צײט
 ניס פרלער מיר איז װאם פארגעסלעכקײט, א אנגעפאלנ מיר אפ ס׳איז פױל,

באקאנט. געװענ
עפעמ געשענ איז טעג לײדיקע די־א אינ פרנקט אז מיר, זיכ ם׳געדענקס

האט שלאפנ, געגאנגענ ײינענ אלע װענ איגארונט, אײנםאל :געהײםעס א
 האט ער קלױסטער־גלאק, פונעט קלאפ הוךענדיקער דער אפגעהילכט פלוצימ

 האבג מענטשנ האלב־אנגעטאנענע הויז, אינ אופגעטרײסלם אלעמענ מלטאםאל
אנדעדע: די בא איינע פרעגנדיק פענצטער, די צר געטאנ װארפ א זיכ

ליארעמ? א סרײפע? א —
אומ, אױכ מענ לויפט דארסנ אז דיר?גס, אנדערע פונ געהערמ האס מע
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 אפנ פערד א מיט הויפ איבעדג געלאפנ איז עמעצער טידנ. די מיט קלאפט מע
 דעפ פאראפעװעט האט םע אז געשריגנ, האט באלעפאסטזי אלטע די צײפל.

:אײנגעטײנעט איד פיט האט באלעפאס דער קלויסטער.
ליארעפ. קײנ ניט סיאיז אז דאכ, העדמ מע מוטער, איר, רעדט װאם —
געשטארפנ... ארמערײ דער איז ינו —

:געפעפעט אונ אנגזגטאנ זיכ האט נארעס, די פוג אראפ איז װיקטאררשקע
װײס! איכ געשענ, ם׳איז װאם װײס, איכ אונ —

 זעט מע צי סאנ, קוק א בוידעם אפנ געשיקט מיכ האט פאלעפאם דער
 הער־פענצטער דורכנ ארויםגעקראכנ פינ ארופגעלאפנ, פינ איכ פײער, קײנ ג״ט
 פראסטיקער שטילעד דער אינ געזענ. ניט םעג האט פײער קײנ — דאכ, אפנ

 צוגע־ שלעפעריק איז שטאט די גלאק. דער געפאכעט אוטגעײלס האט לופט
ד, דער צו פאלנ  געלאפנ שנײ, אינ סקדיפענדיק זײנענ, פינצםעד דער אינ עי

 אלצ אונ שליטנם, פונ פאלאזעס געקװיטשעט ס׳האפנ מענטשנ, אומזיכטיקע
:צימערנ די אינ אוטגעקערט זיכ כ׳האפ גלאק. דער געפאכעט האט דראענדיקעד

ניט. מענ זעט פײעד קײנ —
ט— גאטו גרויסער דר, פו — א  אינ אננעסאנ פאלעפאם, דעד געזאגט ה
 איפאנס־ געגופענ אונ קאלנער דעמ אופגעהויפנ האט היטל, אינ אונ מאנטל
 אײנ־ אימ האט פאלעפאםטע די קאלאשנ. די אינ פים די שטופנ שלאםנ

.גערעדט
ט! גײ — גײנ... װעםטו װאם נו, ני
!נארישקײטנ —

גערײצט: אלעפעג האט אנגעטאנענער, אנ אויכ װיקטארושקע,
װײס... איכ אונ —
ם זײנענ פרידער די אז  פאפוילנ מיר פרויענ די האפנ דרויסנ, אינ אױי
 גאר פעגצטער, די צו געטאנ װארפ א זיכ אלײנ אונ סאמאװאד, דעמ שטעלנ

 שװײגנריק איז גאם, דעד פוג אנגעקלונגענ פאלעיאס דער האש גיכ גאר
 גע־ ער האש פירהויז, אינ סיר די עפענענדיק אונ, טרעפ די אש ארופגעלאפנ

:געזאגט דיכט
דערהארגעט! קײםעד דעמ האט מע —
אויסגעשדיגנ. אלטע די האט — י דערהארגעט טאקע —
 איצטער װעט װאם־זשע געזאגט.״ טיר האט אפיצער אנ דערהארגעט, —

? זי_ינ
 האט כײשעק, אנ זיכ אויסטוענדיק אונ, אנגעקלונגענ, האט וױקטארושקע

:געזאגט אוםצופרידנ ער
!3מילכאמ? א —געמײנט האפ איכ אונ ־־*■’

ררלק, געשמועםט האט םע טײ, טרינקענ געזעצט אלע זיכ האפג דערנאכ
 דער שטיל, געװארנ אױכ אױ אינדרויםנ פארזיכטיק. אונ שטילערהײט גאר

געהײמניס־ געשושקעט זיכ זײ האפנ טעג צוױי געהודעס. גיט שוינ האש גלאק
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 עפעם האפנ אונ געסט געקומענ זיינענ זײ צו געגאנגענ, ערגעצ זײגענ פול,
 איז װאם — פארשטײנ, צו באמיט שטארק זיכ האפ איכ דערצײלט. אױםפירלעב

כ אונ צייטונג, די פאהאלםנ מיר פונ האבנ פאלעפאטימ די נאד געשענ? אי  אז
 דעמ דערהארגעט עס מענ האט פארװאם — סידאראװנ בא געפרעגט האפ

:שטיל געענטפערט עד האט קײסער,
רײדנ... צו פארװערט איז דעמ װעגנ —

 פארהײטלט זיכ האט געװארנ, אפגעוױשט גיכ עם איז אינײגעמ אלצ אוג
 זײער איפערגעלעפט אעגיכנ האפ איכ אונ קלײניקײטנ, אלטעגלעכע די מיט
געשיכסע. «רמאנגענעמענע אנ

 דער צו אװעק זי״ינענ באלעבאטימ די װענ זונטיקם, די פונ אײנעמ אינ
נ נאבנ בינ איכ אונ פרימארגג־טפי־לע, ל ע ט  אופראמענ אװעק םאמאװאר דעמ ש

ז דאס האט צימערנ, די רן ע ט ל  ארויםגעשלעפט קיכ, אע פארקליפנ זיכ קינד ע
 שפילנ טיש אונטערנ אנידערגעזעצט זיכ אונ קדאנ דעמ םאמאװאר טונעמ
 איז װאסער די אז אונ גענוג, געװענ סאמאװאד אינ איז קױלנ קראנ. מיטנ

 דער־ צימערנ די איג נאב כ׳האב צעלײט. זיכ ער האט אויםגערונענ, אימ פוג
 אז אונ גרימצארנדיק, אומנאטירלעכ עפעם הוד־עט םאמאװאר דער אז הערט,

 איגגאנצנ איז ער אז דערזענ, שרעק מיט איכ האפ קיכ, אינ ארײנ פינ איכ
 אוגטערשפדיגגעג װ?לנ זאל ער װי פונקט זיכ, סדײםלט אונ געװארנ פלױ

 אראפגעלאזנ, פארכאלעשטער א זיכ האט צאפנ אפגעלײסער דער פאל. פובעמ
 האננ הענטלעכ די אונטער פונ זײמ, א אפ אראפגעפארנ איז אויפעררעקל דאס

ט, טראפנם געקאפעט ל  אױסגעוױזנ האט םאמאװאר לילאװע־פלויער דער — פ
 צעשיפעט זיכ האט ער װאםער, מיט אפגעגאסנ אימ האפ אייכ טויט־שיקער,

פאל. אפג צעװאלגערט טרױעריק זיכ אונ
טיר, די געעפנט האפ איכ גאנעק, פאדאדנעמ אפנ אנגיעקלונגענ האט מע

 האב סאמאװאר, דער פארטיק שױנ ס׳איז צי פדאגע, אלסערס דער אפ אונ
:געעגטפערט קורצ איכ

פאוטיק! —
מאכ־ געװים ארויסגעכאפט, מיױ בא זיכ האט װאס װארמ, דאסדאזיקע אט

 האט אונ שפאם, א װי געװאדנ אנגענומענ איז שרעק, ארנ פארלעגנהײט מעם
 געארפעט האט אלטע די געשלאגנ. מיכ האט מע שטראפ. מײנ פארשטארקט

 אפער געטאנ, װײ זײער ניט האט דאם קינעלעכ. םאסנאװע כינטל א מיט
 פארשטאכענע טיפ מענגע א רוקנ אפנ הויט דער אוגטער איפערגעלאזט ם׳האט

 קישנ, א װי געװאדנ, געשװאלנ מיר פא רוקג דער איז אװנט צו שפענדלעכ.
 אפפירנ געםוזט מיכ פאלעפאס דער האט מיטיק־צײט טאג צוױיטנ אפנ אונ
שפיכאל. אינ

באסראכט, מיכ האט לאכנ, צומ דארער א אונ לאנגער א דאקטער, דער אז
געזאגט: פאס טויפנ א מיט רױק, ער האט

מענסשנ. א נעריקנ װעגנ פראסאקאל א צונױפשטעלנ מענ דארפ דא —



אונ פים די מיט שארפענ גענומענ האט גערוארנ, רױם איז באלעבאם דער
קאפ, זײנ העכער קוקנדיק האט, יענער נאר דאקטער, צומ רײדנ שטיל עפעם

געענטפערמ: קורצ
ניט. טאר מע ניט. כ׳קאנ —

געפרעגט: מיכ ער האט דערנאכ
קלאגנ? זיכ רױלםט —

געענמפערמ: האב איכ נאר געטאנ, וױי מיר ם׳האט
גיכער... הײלט ניט. כ׳װיל —

 ארופגעלײגט מיכ מ׳האט צימער, אגדער אג אינ אפגעפירט מיכ מ׳וזאט
 ארױמגעצויגנ צװענגלעכ אנגענעפ־קאלטע מיט האט דאקטער דער טיש, א אפ

געװיצלט: זיכ האט אונ שפענדלעכ די
גיט שוינ װעםט גוטער־ברודער, הויט, די אויםגעארבעש גוט דיר מיהאט —

נעצ... קײנ דורכלאזנ
אומרערמרעג־ מיכ האט װאס »רבעס, דער מיש פארענדיקט האט ער אז

געואגט: ער האט געקיצלט, לעכ
 גוטעו־ עם, פארגעדענק ארויםגעצויגנ, שפענדלעכ פערציק אונ צװײ —

 גײנ, צו קומ שא דער אינ מארגנ :איבערנעמענ קעגענ זיכ װעסט ברודער,
т тאפט? דיכ מע״שלאגט איבערבינדנ. דיר איכ װעל  ф

:געענטפערט אונ גקטאנ טדאכט א האב איכ
אפטער... געשלאגג מעג ה$ט פרלזנר —

באם: אפנ צעלאכט זיכ האט דאקטער דער
אלצדינג! גוטער־ברודעד, בעסערנ, צו גײט אלצרלנג —

:געזאגט אימ ער האט באלעבאם, צרמ ארױסגעפירט מיכ האס ער אז
אימ מענ װעט אימ, שיקט מארגג י פאריכט — נעפעש דעמ באקומט —

קאמיקער... א אייכ בא ער איז גליק, אײעד צו איבערבינדנ.
:געזאגט מיר צו באלעבאס דער האט פורל, אפנ זיצנדיק

 מיהאט ? טאנ מענ זאל װאם — פעשקאװ, געשלאגנ, אויכ מענ האט מיכ —
 קײנער האט מיר צו אונ מיטלײד, כאטש איב האב דיר צו !בדודער געשלאגנ,

 דערשטי־ א —אומעטומ פול םענטשנ ניס! קײנער געהאט, ניט מיטלײד קײנ
 כײעם עכ, ניטא! הונט לעבעדיקעד קײנ איז מיטלײד, צו קומט אונ קעניש,

הינערשע...
 ראכמאנעס א געװענ מיר ס׳איז געשאלטנ, װעג גאנצנ דעמ זיכ האט ער

 אזוי מיר מיט דעדט ער װאס דאנקבאר, זײער געװענ אימ בינ איכ אונ אי־מ, אפ
מענטשלעכ.

אנגעלײגט־ זײער געװענ אראפקומענ מײנ איז שטוב אינ אלעמענ בא
 דאקטער דער װלאזוי אױספירלעכ, דערצײלנ געצוװנגענ מיכ האפנ פרויענ די

 געאכעט, אונ געהערט מ׳האט —גערעדט, האט ער װז$ם געהײלט, מיכ האס
זײ אנגעשטרענגט װי וװנדערלעה, קנײטשנדיק. זיכ צוטשמאקענדיק, זיס
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 אומ־ װאס אלצ מיט װײטעק, מיט קרענק, מיט אינטערעסירס זיכ האפנ
י אנגעגעמ

 אפגע־ זיכ האב איכ װאם מלר, מיט זי״ינענ זײ צופרידנ װי געזענ, כ׳האב
 זײ בא געבעטנ אונ אויסגענוצט עס האב איכ זײ, אפ זיכ פאקלאגנ צו לאגט

א גיכעד נעםענ אפ דערלויבעניש א  ניט מיר האבנ זײ צושנײדערנ. דער נ
געזאגט: כידעש מיט האש אלטע די נאר אפגעזאגט,

!שעד א עס אױ אײ, — ־
 האס זי אוג צושנײדערנ, דער פאר גןגשטאנענ איכ בינ ארומ טאג א אינ

ר: צו גערעדט טילר מי
 אוועק־ דיכ מ׳האט קראנק, ביסט דו אז געזאגט, מענ ה$ט מיר אונ —

 אלעדלײ ם׳זײנענ ריכטיק ביט װי שוינ, זעםטו — שפיטאל, אינ געפירט
דײד?

—עמעס דעמ איר זאגנ צר כארפע א געװענ מיר ס׳איז געשװיגנ. האב איכ
 גוט אװי ם׳איז ? טרױעריק אונ גדאב ס׳אױ װאס דאס, װיםנ זי דארפ װאס צו

אלע. װי אזא, ניט איז זי װאס
 פאנםאנ־וע־טערייל, דױמא־רעפ־פאטער, פונ ביכער דיקע איכ לײענ װידער

 ביכע די אט שליגג איב — בואגאבע, עמאר, גאפארלא, זאקאנע, עפענ, מ#נט
 אגטײלגעטער זיכ פיל איכ פרײלעכ, איז מיר אונ אנדערנ, נאכנ אײנס יכג

 װי־ מונטערקײט. װעקט זים, מיכ דעגט סע אויםערגעװײנלעכם, א לעבנ א פונ
ײנ רױכערט דער  גאנצע לײענ איכ לײהט־געצייג, אײגנ־אױסגעארבעםעד פ

 אלטע די אונ װײ, צובימלעכ שוינ מיר טוענ אױגנ די אינדערפרי, ביז נעכט
ליבלעכ: אי_ינ מיר מיט טי_ינעט באלעבאסטע

 װעסט פלאצנ, נאכ דיר װעלנ קוקערס די ביכער־פרעםער, װארט, —
װערנ! בלינד

 אינםערעסאנט־ אלע די אט אינ אז פארשטאנענ, איכ האב אפעד אינגיכנ
 געשעע־ די פונ פארשײדנארטיקײט דער אם אומגעאכס ביכער, פארפלאנטערטע

 די גײט שמעט, אונ לענדער די פונ פארשײדנארטיקײט דער אפ אוג נישנ
 אונ אוטגליקלעכ זײגענ מענטשנ גוטע :זאכ זעלבער דער אונ אײג װעגנ רײד

 אונ מאזלדיקער אלעמאל זײנענ שלעכטע די שלעכטע, פונ געפלאגט װערנ
 װ$ם אװינס, עפעם אז אזוי, זיכ מאכט םאפקאלסאפ אבער גוטע, די פונ קליגער

 גוטע די אונ מענטשנ, שלעכסע די אונטער ברעכט אגכאפנ, ניט עס קענ מע
 מאנצ־ אלע װאס ,״ליבע״, די געװארנ גימעס ם׳איז אומפאדינגט. טרװמפירנ

 די אט װעדטער. זעלפע די אונ אײנע מיט איר װעגג רעדנ פדויענ אונ פלענ
 לאנגװללליק, װערנ גענומענ האט ױ װאס דעמ, אויסעד האט, אײנארטיקײם

פארדאכט. אומקלאדנ אנ װעקנ אנגעחויבנ
אנ, זיכ שטויםטו זײטלעכ ערשטע די פונ שױנ אז מאכנ, זיכ ם׳פלעגג

 אוים זיכ קלארט םע נאר װי אונ װערנ, באזיגט ס׳װעט װער זיגנ, ס׳װעט װער
ד ע קויעכ מיםנ פאנאנדערבינדנ איט באםיםטו-זיכ געשעענישנ, די פונ קנופ י
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 דעמ, װעגנ טראכסס אונ בוכ דאם לײענענ אופ הערמט פאנטאזיע. דײנ פונ
וי  גע־ אפטער אלצ אונ לערנפיכל, אריפמעסיש אנ פונ אופגאפע אג װעגנ י

 פונ גאנײדנ אינ ארײנ ם׳װעט העלדנ די פונ װער באשטימענ, צו ריכטיק ינגט ל
געפענקעניש. אינ װערנ ארײנגעװארפנ ס׳װעט װער אונ װוילטעקנ, אלעדלײ
 װאס עמעם, לעפעדיקנ א פונ אפגלאנצנ איכ זע אלעמענ דעפ הינטער נאד

 אנדערע פונ לעפנ, אנדער אנ טונ שטריכנ װיכטיק, גאר ביז מיר פאר איז
 ארפעטער, די פורלי_יט, די זײמינ פאריזש אינ אז קלאר, מיר מ׳איז פאצלונגענ.

 אינ ניזשני, אינ װי אזא, ניס פאלק״ ״שװארצע גאנצע דאם אונ סאלדאטנ די
ע קאזאנ,  זײ מיט זיכ האלט הערשאפטנ, די מיט פוטיקעד רעדט —פערמ א

 אס ענלעכ ניט איז ער נאר סאלדאט, א איז $ט אומאפהענגיק. אוג פראםט מער
ט—זײ קעג איכ װאם די, פונ קיעעם  װיאטקער אפנ ניט םידאראװנ, אפ ני
 פענמש, מער איז ער יערמאכינענ. אפ ניט אװאדע שױנ אונ דאמפער, פונעם

 ניט איז נאר םמורינ, מיט אלגעמײנם עפעס זיכ אינ האט ער אלע. זײ װי
 פונ בעםער אויכ ער איז קרעמער, א איז אט גראפ. אונ כײע־ארטיק אזוי
 פיכער די אינ גאלאכימ די אויכ באקאנט. מיר זײנענ װאס קרעמערם, אלע

כקענ, װאס די, װי אזױנע, ניט זײנענ ײ—אי  פאצלענױכ הארציקער, זײנענ ז
 אינ לעפנ גאנצע דאם איז אינאלגעמײנ מענטשנ, צו װארעפקײט מער מיט

 גרינגער, אינטערעםאנטעד, דעם, װעגנ דערצײלנ פיכעד די װי לויט אױםלאנד,
 ניט זיכ פענ שלאגט אויסלאנד אינ :װײם איכ װאם לעפג, דעמ פונ בעסער

 םע װי פײנלעכ, אזוי מענטשנ א פונ ניט מענ כױזעקט וױלר, אונ אפט אזוי
 צו ניט מענ דאװנט סאלדאמ, װיאטקער מיטנ אשטײגער, געסאנ, זנם ־אס
פאלעפאםטע. אלטע די דאװנט סע װי וױלד־פײערנדיק, אזױ גאט

 װעגנ פארפרעכערם, װעגנ דערצײלנדיק װאס, איז, מערקװירריק פאזונדערס
 אומפארשטענ־ יענע זײ אינ ניט פיכער די װײזנ פאדלע, אונ זשערנע מענטשנ

 פיס, די מיט מענםשנ א טרעטנ צר שטרעפוגג יענע אכזאדלעםדיקײמ, דלעכע
 אויגנ. מײנע פאר פארגעקומענ אפט אזױ איז באקאנט, אזױ מיר איז װאס
 אלזיםאל קיםאט זאכ. דער צו אהזארלעסריק איז פאדפרעכער ביכערישעד דער
 אנ אכזאריעם זע איכ אונ אכזאיײעסדיק, איז ער פארװאנז פאדשטײנ, מענ קענ

 זיכ ריכטנדיק ניט פלױז, איר מיט זיכ שטילט מעגטש דער דנ, א אנ ציל, א
נוצ. שום קײג אפ ךערפונ

 פונעפ ניט־ענלעכקײט די מיר פאר ארויס סרעמ פוכ נײעמ יעדנ מיט
 א אופװעקנדיק קלארער, אלצ לענדער אנדערע פונ לעפנ אפנ לעפנ רוסישנ

 פונ עמעסריקײט דער צו פארדאכט דעמ פארשמארקנדיק פארדדאס, מונקעלנ
װינקלענ. קויטיקע רי פיט זײטלעכ פארלײענטע געלע די

 פריוער ״די ראמאנ דער האנס דער אינ ארײנגעפאלנ מיר איז פלוצימ אונ
 אײנ אינ פאראמאל איפערגעלײענט אימ האפ איכ גאנקורם. די פונ זעםגאנא״

 ניט צי_יט דעד פיז נאכ האפ איכ װאס עפעס, פונ פארכידעשט אונ, נאכמ,
טרױעריקע פאשעטע, דידאזיקע לײענענ גענומענ װידער איכ האפ ,געפילט,
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 אויסערלעכע שום קײנ פלאנטעד, שומ קײנ געװענ ניט איז איר אינ געשיכטע.
 אונ עדנםט אויםגעוױזנ זי האט זײםלעכ ערשטע די פונ אינטערעםאנטקײט.

 פינקט־ אזא שפראכ, איר הײליקע. די פונ לעבנס־פאשרײבונגענ די װי טרוקנ,
 די נןןןר פארװונדערט, ארמאנגענעמ פונאנהײב מיכ האט פליטערלעכ, אנ לעכע,
 געלײגט גוט אזױ זיכ האבנ פראזעם געבויטע שטי״יפ די װערטעד, קארגע

 ברידער־ די פונ דראפע דער װעגנ דערצײלמ איבערצי״יגנדיק אזוי הארצנ, אפנ
 לײענענ צו פארגעניגנ פונ געציטערט מיר בא האבנ הענט די אז אקראבאטנ,

 אומ־ דער װלאזוי לײענענדיק, אפהאלט, אנ גערוײנס האב איכ בוכ. דאם אט
 װר בוירעמ, אפג ארופ פולזעט פים צעבראכענע די מיט ארטיסט גליקלעכער

קוגםט. באליבטער דער מיט געהײמ זיכ פארנעמט זײנער ברורער דער
 געפעטנ זי איכ האב צושנײרערנ, דער בוכ װױלע דאם אט אפגעבנדיק

אזױגם. אײנס נאכ מיד גענג
עס? —עם הײםט װאס — שמײכל. א מיט געפרענט זי האט —אזו
דערקלעדנ, געקענט ניט האפ איכ פארשעםט, מיכ האט שמײכל דער אט

געזאגט: האט זי אונ מײנ, איכ װאמ
 אנ .ברענגענ דיר װעל איכ װאדס, אט בוכ, לאנגװײליק א איז דאם —

אינטערעסאנטם... מער א אנדערס
 געשיכטע עמעםע ״אג גריגוװדם געגעבנ פיר זי האט ארומ טעג עטלעכע אינ

 שטאכ א פיכ האט בוכ פונעמ קעפל דאס בעטלער־ײנגל״. קלײנינקנ א מיט
 שמײכל א הארצנ אינ ארויסגערופנ האמ זײטל ערשטע דאם שױנ נאר געטאנ,

 בוכ גאנצע דאם געלײענט שוינ איכ האב שפײכל דעט טיט היספײלעט, פונ
מאל. דריי צו אדעד צװײ צו זײטלעכ אנדערע איבערלייענענדיק סאפ, ג בױ

 אינ אפילע יינגלעכ אנדערע לעבנ מע פײנלעכ אונ שװער װי אט איז
 ניטא עם, הײסט נאכ, איז—שלעכט, אזוי ניט װײט איז מיר נו, אויסלאנד!

ױכ! בא אראפגעפאלנ זײנ צו װאם
 דעמ נאכ אינגיכנ אונ געשענקט, גריגװח־ מיר האט מונטערקײט אסאכ

גראנדע״. ״יעװגעניע—בוכ ״ריכטיקע״ דאם טאקע געקריגנ שוינ איכ האב
 ם׳איז זײדנ, דעמ אינ דערמאנט שארפ מיר האט גראנדע אלטער דער

 וױפל כידעש, א אונ קלײנ, אזוי איז בוכ דאס װ$ם פאררראמ, א געװעג
 באקענט אזױ מיד איז װאם עמעס, דעמ אט פאראנ. דעמ אינ ס׳איז עמעס

 אינגאנצנ באלויכםונג א אינ באװיזנ בוכ דאס האט לעבנ, אינ געװענ ^ימעס אונ
 די אױםער ביכער, פרלער־איבערגעלײענטע אלע רױק. גײזקײט, אנ—נײער א

 שרײענדיק אונ שטרענג אזוי פוגקט מענטשנ די געמישפעט האבנ גאנקורם,
 צומ סימפאטיע א ארויסגערופג זײ האבנ אפט זײער באלעבאסימ. מײנע װי

 באנק אלעמאל ם׳האט לייט. ערלעכע די אפ פארדראס א אונ פארברעכער
 קענ װילנ אונ פארשטאנד פונ אנשטרענגונג גרױסער אזא בא װאם געסאנ,

 ערלעכע די —פארלאנגט, ער װאם דערגרײכנ, ניט פרנדעסשװעגנ םענטש דער
די װי אומגעװאקלט, זײטל לעצטנ ביזנ ערשטנ פונעמ אימ פאר שטײענ לײט



 צע־ אומפארמײדלעכ װערנ סטױפעם די אט אינ כן^טש סטױפעס. שטײנערנע
עד, דער פונ פלענער פײזע אלע קלאפט  ארויס ניט רופג שסײנער די נאר ז

 דו װענ איז װאנמ, א זײנ גיס זאל סע שטארק אונ שײנ װי מיטגעפיל. קײנ
 קענםפו װאנט, דער הינטער בױמ א פונ עפל אנ אראפרײםנ אפער װילםט

 װאס אלצ, אז געווכמ, שוינ האט מיד אונ האפנ. ניט האנאע קײנ איר פונ
 אונ גרטנ הינטעדנ ערגעצ פאהאלטנ איז זיכ, אינ לעבנ א אונ װערט א האט

געפאט... פרומענ
 פאר־ קײנ געװענ ניט זי_ינענ באלזאקנ פא גרינוװדנ, בא גאנקורם, די בא

 מענסשנ, פאשעט געװענ ם׳זי_ינענ מענטשנ. גוטע באזונדערם קײנ ברעכעד,
 אז דערינ, סאפעק שומ קײנ געװעקט ניט האפנ זײ לעפעדיקע, וװנדערלעכ

 געפאנ אונ געזאגט אין זײ, פונ געטאנ אונ געזאגט װערט םע װאס אלצ,
אנדערש. װערנ געמאנ געקאנט נימ האט אונ אזוי טאקע געװארנ

 פ׳איז יאנמעװ גרויםער א פאד װאם געװארנ, געוװירע איכ בינ אזויארומ,
 מיד האט צושנײדערנ די עס? מענ געפינס וױאזוי נאר בוכ״. ריכטיק גוט ״א
העלפנ. געקענט ניט

 װאס ״הענט, מיר פארלײגנדיק זאגנ, זי פלעג—בוכ, גוט א איז אט —
 בעלא, פונ ראמאנענ גוםע, ארסענ פונ פלוט״ אוג גאלר רױזנ, מיט פול זײגעג

מאטערניש. מיס געלײענט שױנ זײ האפ איכ נאר—פעװאל, פאל פ^ל־דע־קאק,
זײ־ מיר װערנערנ, מארלעטנ, פונ דאמאנענ די געװענ געפעלנ זײנענ איר

 נאר שפילהאגענ, געפדײט ניט אויכ מיכ ם׳האט לאנגװײליק. געװענ זײ נענ
 האפנ הוגא אונ סױ דערצײלונגענ. אוערבאכם א געװארנ געפעלנ זײער ס׳זײנענ

 הארצנ. צומ מער געװענ מיר איז װאלטער־םקאט פארכאפט, װײניק אויכ מיכ
 אזױ, אונפרײענ רעגנ מיכ זאלנ װאס אזוינע, פיכער נאב געװאלט האפ איה
 װאמ אױכ מיר איז פרוי פאדצעלייענע די פאלזאק. װונדערלעכער דער װי

געװענ. געפעלנ װײניקער אמאל
צוקעמענ, זיכ פלעג העמד, רײנ א אנטאנ איכ פלעג איר, צו גײענדיק

 מיםסאמע מיר זיכ ס׳האט—אויםזענ, לײטישנ מער א אנעמענ באמיט זיכ האפ
 מײנ באמערקנ װעט זי אז געװארמ, אלצ האפ איכ נאר איינגעגעבנ, שװאכ

 אנ פרײנטלעכער, אונ פראסטער מיר מיט צערײדנ זיכ װעט אונ לײטישקײט
 נאר פאנזנפ. יאנטעװריקנ אלעםאל רײנינקנ, אפנ שמײכל פישענעמ דעמ אס

קאל: זיםלעכנ מידנ, א מיט פרעגנ שמײכלענדיק פלעג זי
? דיר געפעלט ? איפערגעלײענט —
נײנ. —

אפזיפצנ־ אונ, אנ מיכ זי קוקמ בדעמענ, דינע די אונטעדגעהױפנ עטװאס
אז: דעד אונטער אויפנ באקאנסנ אפנ שוינ זי רעדט דיק, נ

פארװאם? נאר — Т ־ז־
געלײענס. דעמ װעגנ שוינ כ׳האפ —
דעמ? װעגנ—װאם װעגנ —
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ליבע... װעגנ —
:צוקער־געלעכטערל א מיט זי לאכט אויגנ, די צוגעזשמורעס

ליבע: װעגנ דאכ מענ שרײבט ביכער אלע אינ נאר אכ, —
 די אינ פיסלעכ קלײנע די מיט זי באמבלט פאטעל, גרױסנ א אינ זיצנדיק

 אונ כאלאטל בלויענ אינעמ זיכ קומעט גענעצמ, פאנטעפעלעכ, פוטערנע
האלמ. זי װאם בוכ, פונעמ אײנבונד איבערנ פינגער ראזעװע די מיט קלאפט

טאנ: פדעג א זיכ גלרםט מיר
 הערנ אפיצערנ די דירע? דער פונ ארוים ניט איר פארט װאם־זשע —

אײכ... פונ לאכג אײנ אינ האלטנ צעטעלעכ, אײכ שרײבג צו אופ ניס דאכ
 ארױסי גײ איכ אונ איר, עס זאגנ צו דרײםטקײט אוים מיר פעלט סע נאר

אינעמ אנטױשונג טרױערדיקע א אונ ״ליבע״ װעגנ בוכ דיק א אװעקטר^ננדיק
האדצנ.
בײ־ אונ שפאטישער ערגער, אלצ םרוי דער װעגנ מענ רערס הויפ אינ

 רײדע־ אלע די העדנ צו אוים קומט טיר װענ זײער, מיכ ס׳באלײדיקט זער.
 אפ ראכמאנעס איכ האב אויגנ די הינטער פאלשע. אװאדע אונ קויטיקע :לעכ
 איר, צו ארײנ קומ איכ אז נאר הארצ. דאם איר פאד מיר שרעקט פרוי, דער

 קערפער קלײניגקנ פונעמ בײגעװדיקײט קעצישע די אײגלעכ, שװארצע אירע זע
 אונ ראכמאנעם מי_ינ צערינקנ — פאנעמ, יאנטעװדיקע שטענדיק דאם אס אונ

רױכ. א וױ שרעק, מײנ
אויכ האט טעג עטלעכע שפעטער אונ אװעקגעפארנ, ערגעצ זי אױ פרילינג

קװארטיר. די איבעדגעביטנ אירער מאנ דעד
באװױנער, נײע אפ װארטנדיק לײדיק, געשטאנענ זײנענ צימערנ די װענ

 פלעקנ קװאדראטע ךי מיט װענט, הוילע די אפ געבנ קוק א ארײנ איכ בינ
 צװעכעס אױסגעבויגענע מיט בילדער, געהאנגענ ס׳זײנענ װו ערטער, רי אפ
 צעװארפנ געװענ זײנענ פאל געפארבטנ איבערנ צװעכעם. פונ װוגדנ אונ

 אפטײק־פודעלעכ, צעבדאכענע פאפיר, שטיקער שמאטעם, פארשײדנפארביקע
שפילקע. קופערנע גרויםע א געגלאנצט ס׳האט אונ פארפומענ, פונ פלאקאנדלעכ

 די זענ גאכאמאל געגלוםט מיר זיכ ם׳האט אומעטיק. געװארנ איז םיד
איר... בינ איכ דאנקבאר װי זאגנ,—צושגנידערנ קלײבע

X

וװי־ דער אונטער זיכ האס אװעקגעפאת, איז צושנײךערנ די אײדער נאב
 א מיט דאמע ױנגע שװארצ־אױגיקזי א באזעצט באלעבאטימ טײנע פונ גונג

 נאכאגאנד האט װאם אלטיטשקער, גרוײנקער א םוטער, א מיט אונ טײרעלע
 גערוענ איז דאמע די צעארנשפיצ. בורשטינענעמ א פונ פאפיראסנ גערױכערט

געדיכ־ א מיס גערעדט זי האט שטאלצע, א הערשעדישע, א :שײנע א זײער
קאפ, דעמ אופװאדפנדיק געקוקמ, אלעםענ אפ האט שטימ, אנגענעםענער טער



 וױיט זײער זײגענ מענטשנ די מי פונקט אויגג, די צוגעזשםורעט הארעלע א
 שװאר־ דער פלעג טאג אלע קימאט שװאכ. זײ זעט זי אונ איר, פונ אפגערוקט

 רויט דינפיםיק א װוינונג איר פרנ גאנעק צומ צופירנ טױפיאיעװ סאלדאט צער
 שטאלקאלירענע^ לאנגנ א אינ גאנעק אפנ ארוים פלעג דאמע די פערד,

 שסיװל. געלע איג ,גלעקער״, מיט הענעטשקעם װייסע אינ קלײד, םאמעטענעמ
שטײנ לילאװנ א מיט בײטשל דאס אוג שלײם דעמ האנט אײנ אלנ האלטנדיק

דעם געגלעס מילד האנט קלײנער דער;פדײער מיט זי האט שטיל, אלנעמ
 פײער־ א מיס געק^סעט איר אפ האט עס — מארדע אולסגעשטשלרעטע פערדם

 דער אינ טלא א פיס געקלאפם שסיל אונ געציטערט אינגאנצנ האט אויג, דיק
ערד. אײגגעטראטענער

 געפאטשט פעסם אונ גערעדט הויכ ניט זי האט —רא־אבער, ראבער, —
האלדז. שײנ־אײנגעבויגענעמ דעמ איבער פערד דאס

 קני, א טלופלאלעװם אפ פום א אדופשטעלנדיק דאםע, די פלעג דערנאכ
אונטעדסאנצנ־ שטאלצ פלעג, פערד דאס אונ זאטל, אפנ ארופשפרינגענ פלינק

לײכס אזוי זאטל אפנ געזעסנ איז זי דאמבע. דעד איבער גײנ לאזנ זיכ דלק,
אלמ. צו צוגעװאקםנ װאלט זל װל

 שטזננדלק װײזם װאס שילנקײס, זעלטענער לענער טיט געװענ זי אלז שילנ
 פארשלקערנרל־ מלט הארצ דאס $ג שטעגדלק פללס אונ אוטגעזעענ, נײ, אולס
 געװענ זיינענ אזוינע אט אז געטראבט, אלכ האב אלר, אפ קוקנרלק פרײד. קער

 שילנ־ אנדערע די אונ לא־װאללער פר?לנ מארגא, קעניגנ דל פואטלע, דלאנא
ראמאנענ. היםטארלשע דל פונ העלדנם די ד״ײטנ,

װ$# דיװלזלע, דער פונ אפיצערנ דל ארומגערלנגלט שסענדלק זל ם׳האבנ
 דער «פ געשפילמ אלר בא זײ האבנ אװנטנ דל אלנ שטאט. אלנ געשמאגענ אלז

 װי אפסער געזונגענ. אונ געטאנצט האבנ גיטארעס, אפ פלדל, א אפ פלאנינע,
 מציאר דער פלסלעכ קורצלגקע דל אם געדרילס איר ארומ זלכ ה$ט אנדערע

 װי פארפעטסטער, א אונ גרולער א רולט־פארצעפדיקער, א דלקער, א אלעטאװ,
 זלכ האס אונ גלטארע א אפ געשפללם גוט האט ער דאמפער. א פונ מאשלנלםט א

דאמע. דער פונ דלנער אלבעדגעגעבענער אונטערטענלקער אנ װי געפלרט,
 פינפיארלקע דאם געװענ איז מוטער, דל װי שײנ, גליקלעכ אװל פונקס
 האפנ אויגג בלוללעכע גרויסע אלרע פולינקם. א קוסשעראװע, א מײדעלע,

 אל־ געװענ אלז עפעם אונ בללק, אױםװארטנדלקנ דולק א םלט ערנםם, געקוקט
אײנגןיטראכסקײם. נלט־קלנדערשע א מילדעלע נעמ

 דער מלש פארנומענ געװעג אלנאװנט ביז אלנדעדפרי פונ אלז באבע די
 דער טלט אונ טלופלאלעװנ פארומערט־שטומענ מיטנ אלנילנעמ באלעבאטישקײט

 געהאס. נלמ קלנד דאם האט גלאגלע קײנ שטוב־דינערנ. קרומ־אויגיקעד ריקער
 אפג געשפילט זלכ טעג גאנצע אופזלכמ, אנ קלמאט געלעבט האט מײדעלע דאם

 אװנס־צײ* ^פט האצ אלכ אלמ. קעגנ קלןנצער קופע דער אפ אדער גאנעק
זיכ האמ זל אונ םליד־ןלע. דאס געקרלגנ ללב זליער האנ אונ אלר מלט געשפללמ
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 איכ װענ הענט, די אפ מיר בא אײנשלאפנ פלעג אונ מיר צו צרגעוװינט גיכ
 גע־ אפנ אפ זי טראג איכ אונ איי:, שלאפט זי מײסע. א דערצײלנ איר פלעג

 פלעג שלאפנ, זיכ לײגנדיק אז, װײט, אזױ דערגאנגענ עס איז אינגיכנ לענער.
 איכ איר. מימ געזעגענענ זיכ קומענ זאל איכ נ^ר אנדערש, ניט פאדעדנ זי

הענטל. פוכקע דאס מיר דערלאנגענ װיכטיקײט מיט פלעג זי קומענ, פלעג
זאגנ? מענ דארפ װי באבע, מארגג! ביז געזונט זײ —

 אונ מויל פונעמ ארױםלאזנדיק פאבע, די ענטפערט — גאט, דיכ באהיט —
רויכ. שטרעמזגלעכ בלוײגרויע נאז שארפער דער פונ
כאזערט — שלאפנ, שויג װ?גל איכ אונ מארגנ, ביז גאט דיכ באהיט —

קאלדרע. שפיצנ־באנײמער דער אינ קומענדיק זיכ מײדעלע, דאס איבער
זי: לערנט באבע די
שטענדיק. —נאר מארגג, ביז ניט —

שטענדיק? גיט םאר דענ קומט מארגנ אונ —
געװענ איר איז װאס אלצ, אונ ״מארגנ״, װארט דאס געהאט ליב האט זי

 ערד דער אינ אנ שטעקט זי צוקונפט. דער אינ אריבערטראגנ זי פלעג געפעלנ,
זאגט: אונ צװײגלעכ אפגעבדאכענע בלומענ, אפגעריםענע

..םאד א זײנ עם װעט מארגנ — .
רײטנ־ םארנ אונ פערד א קויפנ אויכ זיכ איכ װעל װעג־ניט־איז מאדגנ —

מאמע. די װי דיק,
אינ־ אפט —פרײלעכע קײנ זײער ניט נאר קלוגינקע.. א געװענ איז זי
: אומגעריכט פרעגט ארנ פלוצימ זיכ זי פארטראכט שפיל לעבהאםטיקער א מיטנ

װײבעד? די בא װי האר, גא׳אכימ די ייא איז פארװאם —
פינגער» מיטג איר דראענדיק אונ קדאפעװע, מיט אפגעבריט זיכ האס זי

: געזאגט זי האט
זײער זײנ דיר ס׳זא׳ מאכנ, ער װעט גאט, בעטנ כ׳װע׳ זענ, װעסט —

מאמענ... דער אפי׳ע — ש׳יעכטס טאנ א׳עמענ קאנ גאט שיעכט,
 צוגע־ טרױער. ערנסמער שטילער א אנפאלנ איר אפ פלעג מאל אנדער אנ
:זי רעדט אויגנ, װארטנדיקע בלויע, מיט הימל צומ אררסקוקנדיק מיר, צו דריקט
 א׳יע ׳יאכט, זי נאר נײנ.—מאמע די אבער אינקאם, אפט װעדט באבע די —

 געסט, קומענ סע נאכאנאנד ניט, צײט קײנ קײנמא׳ האט זי װיי׳ ׳יב, זי האבנ
 א׳יע־ מאםע. די ׳יבע, א איז זי שײנע, א איז זי וויי׳ איר, אפ קוקנ געסט די

ע אזוי: אויכ זאגט סארו ינ מאמע! ׳
 דער־ האט זי — רײד מײדעלעם דעש הערנ געװענ געפעלנ זײער איז מיר

 מוסער דער װעגנ אומבאקאנט. געורענ מיר איז װאם װעלט, א װעגנ צײלט
 פא־ זיכ האט מיר פאד —אםאכ אונ גערנ גערערט שטעבדיק זי האט אירער

 קעניגנ דער אינ דערטאנט זיכ איכ האב װידער לעננ, נײ א צעעפנט מזנלעכנ
 דעמ אויכ אונ ביכעד צו צוטרױ םיינ פארטיפט מער גאכ האט דאם מארגא,

לעפנ, צומ אמטעדעס



 די אפ רוארטנדיק גאנעק, אפנ געזעםנ בינ איכ װענ אװנט־צײט, אײנמאל
 מײדעלע דאס אונ ״אטקאש״, אפ שפאצירנ אװעק זײנענ װאס באלעבאטימ,

 מומער, איר צוגעפארנ רײטנדיק איז הענט, די אפ מיר בא געדרעמלט האט
 האט קאפ, דעמ אופװארפנדיק אונ, ערד, דער אפ אדאפנעשפרונגענ לײכט איז
געפרעגט: זי

? שלאפט זי — עם איז װאס —
א. — י

גאר... אזוי —
 דאם צוגענומענ האט טױפיאיעװ, סאלראס דעד ארױםגעשפדונגענ ם׳איז

 געזאגט, אונ קושאק הינטזנרג בײםשל דאם םארשטעקס האט דאמע די פעו־ד,
:הענט די אױסשטרעקנדיק

! אהער מיר זי גיב —
אפטראגנ. אלײנ כ׳װעל —

או־נ פערד, א אפ װי געטאנ, געשרײ א מיר אפ דאמע די האט —! נא —
גאנעק. פונעמ טרעפל אינעמ פום מיטנ געטאג טופע א

 אנגע־ אױגנ פינטלענדיקע מיט האט אופגעכאפט, זיכ האט מײדעלע דאס
אװעק. זי_ינענ זײ הענט. די איר צו אױסגעשטרעקט אויכ אונ מוטער די קיקט

געװענ ניט ס׳איז נאר מיר, אפ שרי_יענ זאל מע געװױנט, געװענ בינ איכ
 איר געפאלגט װאלט איטלעפער — שרײט דאמע די $ט אױכ װאס אנגענעמ,
באפעל. שטילסטנ

 ארײנ־ שטוב־רינערנ קרומ־אױגיקע די מיכ האט ארומ מינוט עטלעכע אינ
 ניט זיכ װעמ זי ביז שלאפנ, גײנ ניט װיל קאפריזעס, מײרעלע דאס — געדופנ

מיר. מימ געזעגענעג
 מײךעלע דאם — שטאלצ, געװיםנ א מיט גאסט־צימער אינ ארײנ בינ איכ

 זי הענט פלינקע םיט האט דאמע רי קני, די אפ מוםער דער בא געזעסנ איז
אויסגעטאנ.

 מעשונעדיקע די געקומענ, ער איז אט — געזאגט, זי האט — אט, נו, —
באשעפעניש.

ע מי_ינ נאד באשעשעניש, קײנ נימ — יינגע׳
װילםט? יינגעלע. דײנ שענקענ, עפעם אים לאמיר װויל, זײער אזױ? —
װי׳. איכ יא, —
של^פנ. גײ דו אונ טאנ. עם װעל איכ אויםגעצײכנט, —
 דערלאנגענריק מײרעלע, דאס געזאגס האט —מאדגנ, ביז נעזוגט זײ —

.מארגנ ביז גאט דיכ באהיט — האנט, א מיר . .
אויסגעדופנ: פארפידעשס האמ דאםע די
צאבע? די — אויםגעלערנס עס דיכ האס װער —
Г ־ У-
פינגער. א מיט צוגערופנ מיכ דאםן די האט אװעק, איז זי אז
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? שענקענ דיד איכ זאל װאס־זשע —
עפש?ר, ־,ш געשאנק, שומ קײנ גיט דארפ איכ אז געזאגט, האב איכ

 הײםע, אירע םיט קינ מײנ אונטערגעהױבנ האט זי ? ביכל א געפנ מיר זי װעט
שמײבל: אנגענעמענעמ אנ מימ פרעגנדיק פיגגער, שמעקנדיקע

א? צו ליב האםט גאר, אזײ — ענ,י ײענ  חאכטו ביכער פארא װאס־זשע ל
? געלײענט

 אנ־ פארלעגנהײט אינ האפ איכ שענער. נאכ געװארנ זי איז שמײכלענדיק,
ראמאנענ. עשלעכע גערופנ
 אגידערלײגנדיק געפרעגט, זי האט — זײף אינ דיר געםעלט װאם־זשע —

פיגגער. די מיט פאװעגנדיק שטיל נ1א טיש אפנ הענט די
 איפל מיט פלומענ, פונ רײעכ שטארקער זיםער, א געגאנגענ איז איר פונ

 גע־ האט זי שױײס. פעדדישג פונ רײעכ דעד צונױפגעגאסנ מאדנע זיכ האט
 האט מינוס דער ביז — פארטראכט־ערנסט, װ?עס לאנגע די דררכ םיר אפ קוקט
געקוקט. ניט אזוי מיר אפ קײנער נאכ

 װי ענג, געװענ צימער צינ איז מעבל שײג אוג װײכ מענגע דער פונ
 פלו־ פונ גרינס מימ פארדעקט געװענ זי_ינענ פענצםער די פויגל־נעםט. א אינ

 *ויװנ, פונעמ קאכל שניײװײםע די געבלישטשעט האבנ האלב־טונקל אינ מענ,
 נהאב רוענט די פונ אוג ראיאל, שװארצער א געגלאנצט האט איפ לעפנ פאזי״יט

 קרומ גראמעטעס, טונקעלע עפעס געקוקט ראמענ די פונ ג»*לד געלאשענעמ אינ
 קםאװ יעדער ארגטעד אונ דרוק, סלאוױשנ פונ אויסיעס גרױםע םיט פאזײםע

 האבנ זאכנ אלע שטעמפל, גרויסער טונקעלער א שנור א אפ געהאנגענ איז
איכ. װי שרעקיק, אונ אונטערטעניק אזרי פתקט; פדוי דעד אפ געקוקס
 שװער זײעד איז לעפנ אז געקענס, האפ איכ װי דערקלערס, איר האפ איכ

דעמ. אינ פארגעסטו ביכער, לײענענדיק או:, לאנגװײליק, אונ
 ניט איז דאם — זיב. אופשטעלנדיק געזאגט, זי האש — ? גאר אזױ יא־א, —

.ריכטיק אפילע שלעכט, . װעל איז נו, . שע?כ׳  איצט נאר ביכער, געבנ דיר װי־ז
נעמ... דאם־א אט סי_ידנ ניט... איכ האפ גראד

הילע. געלער א אינ ביכל אויסגעריבנ אנ דױואנ פוגעמ גענומענ האט זי
פיר... ם׳פאראנ טײל, צװײסנ דעמ קריגנ װעםטו איבערלײענענ, װעסט —

די זיכ םיט אװעקטראננדיק אדוים, פינ איכ פעטערבורג״ פונ געהײפנישנ ,
 גרױס מיט פוכ דאם לײ׳עמגנ אגגעהויבנ האפ אונ מעשטשערםקי פירשט טונעמ

 געװאדג, קלאר מיר איז זײטלעכ ערשמזי די פונ באלד נאד אופמערקזאמקניס,
 מצד־ די פונ לאנגװײליקעד אםאכ זי״ינענ ״געהײמנישנ״ פעטערפורגעד די אז

 מאשל דער נאר געװענ מיר איז טשיקאװע פאדיזשער. אונ לאנדאנער רידער,
ל. ק ע ט ש דעמ אונ ט ײ ה י_י ר פ דעד װעגנ

 בינ איכ װײל—ט, ײ ה י_י ד з די געזאגמ האט — דיר, פונ העכער בינ ״איכ
קליגער״.
ע ש דער נאר : געענטפערט האס נ рט
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שםארקער׳׳. בינ איכ װײל דיר, פונ העכער בינ איב ״נײג,
 שטעקנ דער צעשלאגנ. זיכ האבנ אונ געשפאדט געשפארט, זיכ האבג זײ

 גע־ געדעגק, איכ װיפל אױ, פרייהײט די אונ פרײהײמ, די צענעריקט האט
קלעפ. די פוג שפיטאל אינ שטארפג
 מע־ פיוישט לויטנ כ׳געדעגק, ניהילימט. א װעגנ גערעדט זיכ האס בוכ אינ

 בליק זט־נ פונ אז מעגטש, גיפטיקער װײט אזא ניהיליסט דער איז—שטשערםקי
 אונ באלײדיקנדיק אױםגעקומעג מיר איז ניהיליסט װן^רס דאם הינער. פײגערנ

 בינ אינ פארשטאגענ, ניט גארגיס דארמ איכ האב מער נאר אומאנשטענדיק.
 גוטע אפ גיט זיכ פארשטײ איכ אז אפאנעמ, מארעשכוירע: אינ ארײנגעפאלנ

 ס׳קאנ :איבערצײגט געװענ איכ בינ דערינ גומ, אױ בוכ דאמ אז אונ פיכער
!שלעכטע לײענענ זאל דאםע שײנע אונ װיכטיקע אזא אז זײנ, ניט דאכ

 האב איכ װענ געפרעגט, זי האט—? געווארנ געפעלנ דיר ם׳איז װי, נו, —
ראמאנ. געלג מעשטשערסקיס אומגעקערס איר

ײנ״, צו געװענ שװער מיר ם׳אױ טפערנ,נ אינ־ װעט זי געמײנט, כ׳האב ענ
 דןר הינטער אװעקגעגאנגענ צעלאכט, נאר זיכ האט זי נאר װערנ. קאם

 ארויס־ דארטנ פונ האט זי אוג געװענ, איז שלאפצימער איר וװ פארטיערע,
םאפיאנ. בלױענ פונ אײנבונד אנ אינ בענדל קלײניגק א געטראגנ

טי פארפאטשקע גאר, זע װערנ. געפעלג דיר װעט דאמ — ני
 אלע איבערגעלײענט זײ האב איכ פאעמעס. פושקינם געװענ זײנעג דאס

 פאלט מע אז אנ, קומט םע װאם געפיל, דארשמיקנ פונעמ פארכאפס פאדאמאל,
 ריכ־ אלע אינ עס אױסלויפנ ם׳ציט — ארמ שײנ אומגעװײנלעכ אנ אינ ארײנ

 די איבער ארומ לאנג גײסט דו אז דעמ, גאכ סרעפט אזױ פאראמאל. טונגענ
 פאר זיכ צעשפרײט אומגעריכט אוג װאלד, בלאםיקנ א פונ ערד־קנױלנ מאכיקע

 אפ קוקסטו מינוט א זונ. אונ פלומענ אינ איגנאנצנ לאנקע טדוקענע א דיר
 עס אױסלױפנ גליקלעכער א זיכ לאזססו דערנאכ אונ באצויבערטער, א דעמ
 פונ גראזנ װײכע די צו פום פונעמ בארירונג אימלעכע ארנ דורכ, אוג דורכ
פרײד. שטילע פארשאפט ערד פרוכסבאדעד דער

 דער םימ אונ פד$סמקי_יט דער מיס פארוװנדערט אזױ מיכ האם פושקינ
, זײנ פונ מוזיק ז ר ע  אוםנא־ אױמגעוױזנ פדאזע טיר האט צי_יט לאנגע א אז פ

 צו פראלאג דער הארצנ. צומ ניט געװענ מיר איז זי לײענענ אונ טידלעכ,
 צו־ װתדערלעכ מײסעם, בזנםטע באבעס דער דערסאנט מיר האט ״רוסלאנ״

 מימ פארכידעשט מיכ האבנ פערזנ אײניקע אונ אײנער, אינ אלע נויפגעפרעםטע
עמעס. געשליפענזןם זײער

'Гам на неведомых дорожках—
Следы невиданных зверей *)

זײ האב אונ שורעם װעדערלעכע די געכאזערט געדאגקלעכ איכ האב — :у־

ט אר פ ד ע א ט ס װ או מג עכ או ק ש טןז מ—ס טו ם אומבאקאגטןז כינ ש ײן כ .  (*
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 םוידעםדיקע די געזענ שסעגנ, באמעדקלעכע קױמ באקאנטע, זײעד די אט זענ,
 אפגע־ גיט נאכ האבנ װאם גראזנ, די צעקגײמשש ם׳זײנענ װעלכע פונ שפורנ,

 פולקלאנניקע די קװעקזילבער. װי שװעדע, סוי־טראפנם, שװערע די טרײסלט
 יאנטעװ־ באצירט לי_יכט, זעלטנ פאדגעדעגקט זיכ האבנ פערזנ די פונ שררעם

 דאס גליקלעכ, געמאכט םלכ האס דאס גערעדט. האפנ זײ װאם װעגנ אלצ, דיק
 גוטער א װי געקלונגענ, הן*בנ פערזנ דל אנגענעמ. אונ גרינג — מײנס לעבנ

לײענענ! קאנענ ם׳איז גליק ס׳ארא לעבנ. נײ א פונ אנזאג
 פאר־ אונ נעעגסער געװענ מיר זיינענ פושקינם מײםעם אויםגעצײכנטע די

 מאל, עטלעכע איבערגעלײענט זײ האב איכ אז אלצדינג. פונ שטענדלעכער
 די שעפטשע אונ שלאפנ זיכ כ׳לײג אויסװײניק. אפ געקענט שוינ זײ איכ זזאפ

 רי איכ פלעג אפטמאל איינ. שלאפ איכ ביז אויגנ, פארטאכטע מיט פערזנ
 זידלענ הערנדיק, לאכנ זײ באדינער, אפלצערלשע די פאר איבערדערצײלנ םײםעם

שטיל: דעדט אונ קאפ אלבערנ מיכ גלעט סידאראװ ליבלעכ. זיכ
גאטענױ... אכ, א? װויל, אט —
 אומבא־ פאדבליבנ ניט איז ארומגעכאפט, מיכ האט װאם אופרעגונג, די
:פירגעהאלטנ םיד האט אלטע די באלעבאטלמ. די פאר מעדקט
 פערטנ דעמ איז סאמאװאר דער אונ לאבוס, דער פארלײענט, זיכ האט —

װאלגערהאלצ... דעמ געמענ איכ װעל אט !געשייעדט נימ טאג
:פערזנ די מיט איר קעגנ געװעו־ס זיכ האב איכ ? װאלגערהאלצ װאם

— Душою черной зло любя, 
колдунья старая... *)

פא־ װאס אט — אולגנ, מ?נע איג אולמגעװאקםנ העכער נאכ אלז דאמע די
צושנײדערנ... פארצעלײענע די ניט דיר איז דאס !לילזןנט זי ביכער רא

אפגעגעבנ, באדויער מיט האב אונ בוכ דאם אפגעבראכט איד האב אלכ אז
:זיכערקײט מיט געזאגט זי האט

פושקינענ? װעגנ געוזערט האםט געװארנ! געפעלנ דיר איז דאם —
 די פונ אײגעם אינ פאעט דעמ װעגנ געלײענט עפעס שוינ האב איכ

 אימ, װעגנ דערצײלנ אלײנ זאל זי געװאלט, זיכ הןןס םיר נאר זשורנאלנ,
געהערט. ניט ה$ב איכ אז געזאגט, כ׳האב אונ

סולט, אונ לעבנ פישקלנם װעגנ דערצײלט קורצ מלר האט זי אז דעמ, נאכ
:טאג פריללנגדיקער דער װל שמײכלענדלק, געסאנ, פדעג א זל האט

פרולעג? ללבנ צו ס׳אלז געפערלעכ װל זעסט, —
 אז געװוםט, איכ האב אלבעדגעלײענט, האב אלכ װאס ביכלעכ, אלע פרנ

:געזןמט כ׳האב גוט. אולכ אבער געפערלעכ, סאקע איז דאם
 דאכ עם פארשאפט זלי — פרולענ די אונ !ללבנ אלע אונ געפערלעכ, —

חןםררימ... אולכ

װארצער טיט *( ו זעל ש ײז ג דנ, ג ע די געברנ ״ אלפ .« פ ײ ש א כ ע פ
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 אונ װיעס, די דורכ אלצ, אפ קוקט זי װי מיר, אפ געטאנ קוק א האט זי
:געזאגט ערנסט וזאט

 עם פארגעם —זײר איפ װינטש דאנ עס? פארשטײםט דו גאר? אזרי —
!ניט

 ג?ך געפעלנ מיד זײנענ לידער װעלכע אריםפרעגנ, גענומענ האט זי אונ
װארנ.

 זי־ פונ לײענענזײק העגמ, די מיט מאכנדיק דײדנ, אנגעהױבנ האב איכ
 אופגע־ זי אין דערנאכ ערנםט, אונ שװײגנדיק געהערט מיכ האט זי קאדנ.

:פארקלערט רײדנדיק צימער, איבערנ דורכגעגאנגענ זיכ שטאנענ,
 װעגנ טאנ סראכט א כ׳װעל לערנעג.׳ זיכ דאדפםט כײע, ליבע דו, —
קרויװים? דיר זײנענ באלעבאטימ דײנע דעמ...

״ אױםגערופנ: זי האט יא, אז געענטפערט,. האב איכ אז אונ א!  וױ —.
מיכ. פארורטײלנדיק

אולסגאבע. אויסגעצײכנטע אנ לידער״, ״בעראנזשעס געגעבנ םיר האט זי
 אײנבונד. לעדערנעמ דױטנ א אינ אונ שניט גאלדענעמ מיט גראװױרנ מיט

 ענגער מאדנע דער מימ גערירט זינענ פרנ גאר שוינ מיכ האבג לידער דידאזיקע
פרײלעכקײט. ברױזנדיקעד מיט פײנ בײסיקער פרנ פארײגיקונג

 ״אלטנ דעמ פונ װערטער די געלײענט איכ האב הארצנ אינ קעלט א מיט
געטלער״.

כ, — מ א אי אפ איכ — װ$רע ש ר א ײכ פ מרו *  ך או
מט, ײט די צעטרעט נע טנ מיעםק ס מי ! פו

ט ? שאנעוועב ד$ װ$ם ש װעט כ צעק פגי !א
ס >$כ, $ װ ר א ר האט פ ט מיכ אי ט, ני ערב על ג

אר ט מײב פ אפ ר װיזב ביט אויסװעב קײב ק  ד גע
שקע א װאלט װ$רעמ פונ ױם מורע :אר

ק די ארבנ ט אלט ש װ געהאלדזםי, ב$ענטע כ׳

כ אז איצטער, ב אי ר א ס ער אנ ש ?ר *לס פ ע — של
שנס די אפ ראכע איכ רופ ט !קעפ מענ

 ,װײ־ דעמ לײענענדיק געלאכט, טרערנ ביז איכ האב דעמ נאכ באלד אונ
 װער־ בעראנזשעם פארגעדענקט זיכ מיר האפנ באזונדעדס אונ מאנ״, נענדיקנ

:טער
טער דער שע א כ באבעטט מעבטש פ — גי
עכנ םונ ל ײ ר בי פ ע ע די ל ער !ל

לוסטיקײם, אומגעצוימטע אנ אופגעװעקט מיר אינ האט בעראנזשע
 װערטער, שארפע אזעסדיקע, מענטשנ אלע רײדנ פארשײט, זײנ צו כײשעק א

 אויכ פארשריט, היפשנ א דערינ געמאכט טערמיג קורצנ א אינ האב איכ אונ
 גרריסנ מיט זײ האפ אונ אױסװײניק אפ אױסגעלערגט איכ האב לידער זײנע
 די אפ זײ צו אריינלויפנדיק נאדינער, אפיצערישע די פאר געלײענט ברענ
םי־נוט. עטלעכע אפ קיכנ
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:שורעס די װײל אפזאגנ, דערפונ געמוזט זיכ איכ האב אינגיכנ נאר

ײרל א אונ צנ טרנ מ ע ב — ין<ר זי
װאסער ס היטל א ק ט װ ײדנ ני !קל

 מיב האט דאס —מײדלעכ, װעגנ שמועם עקלדיקנ אנ ארױםגערופנ האבנ
 יעדמאכינ סאלדאט דעט דערלאנגט האב איכ אונ מעשוגאם, ביז באלײדיקט

 פונ ארויסגעריםנ מיכ ה$גנ אנדערע אונ םידאראװ קאפ. איבערנ פאנ א פיט
 אײנ־ ניס שויג זיכ איכ האפ דעםלמ זינט נאר הענט, אומגעשיקטע זי_ינע

קיכנ. אפיצערישע די איבער לויפנ צו געשםעלט
ט צײט קײנ ם׳איז אונ געלאזט, ניט מיכ מענ האט גאס אױ שפאצירנ  ני

י— שפאצירנ אפ געװענ  אױסער איז, איצט, געװאקסנ. אלצ איז ארבעט ד
 שיק־יינגל, א אונ הויפער א שטוב־מײדל, א פאר ארבעט געװײנלעבער דעד
 דעמ ברעטער ברײטע אפ צװעכעס מיט צוקלאפנ טאג אלע געמוזט איכ האב

 באלעבאם פארנ איבערשרײבנ צײכענונגענ, די אימ אפ אנקלעפנ קאלענקאר,
 פאד־ די פונ רעכענונגענ די דורכקאנטראלירנ בױ־ארבעטנ, די פונ כעזשבוינעם
 באנאכט, ציז אעדערפרי פונ געארבעט האט באלעבאס רער — ריאטשיקעם,

מאשינ. א װי
 איבערגע־ יארמארק פונעמ געבײרעם קאזיאנע די זײנענ יארנ יענע אינ
 זיכ האבנ האנדלס־רײענ די הענדלעו־; די פונ פריװאט־אײגגטומ אינ גאנגענ
 רעכאנ־ אפ פאדריאדנ אנגענומענ האט באלעבאם מיינ ;איבעדגעבויט אײליק

 ,אפ צײכענונגענ צונױפנעשטעלט האט ער נײע. בױענ אפ אונ קלײטנ טירנ
. הער-פענצטער״ א דאכ אינ דורכשלאגנ װענטלעכ, די איבערמאכנ ל ג . ד .  א

 מיטנ אינײגעפ ארכיטעקטער אלטינקנ צומ צײכענונגענ די אפטראגנ פלעג איכ
 — פאפירל פינפונצװאנציק־רובלדיק א פארשטעקט געלעגנ ם׳איז װר קאנװערט,

די :אונטערשרײבנ אונ געלט דאם געמענ פלעג ארכיטעקםער דער  צײכענונג .
 אפ געגומענ האס ארבעטנ די איבער אופזיכט די נאמור, דער מיט שטיםט

 ניט אויגג ד? אינ ער האט נאטור די אז זיכ, פארשםײט דער״. אונ דער זיכ
 אפ נעמענ גז־קענט ניס ער האם ארבעטנ די איבער אופזיכט די אונ געזענ,

ארױם. גימ שסוב פונ גאד שלאפקי_יט םאכמעם איז ער װײל זיכ,
 נאכ צו אונ יארמארק פונעמ אופזעער צומ כאבאר געטראגנ אױכ כ׳האב

 אפ פאפירלעכ ,״דעדלויבגדיקע זײ פרנ באקרמענדיק מענטשנ, נײטיקע אנדערע
 דא־ דידאזיקע אנרופג פלעג באלעבאס דער װי אומגעזעצלעכקײטג/ אלערלײ

 באלע־ די אפװארםנ רעכט די געקריגג איכ האב אלעםענ דעמ פאר קומענטנ.
 ערגעצ אװעקגײנ אװנט־צײט פלעגנ זײ װענ גאנעק, אפנ טיר דער בא באטימ

 נאב אהייפ אופקערנ ןיכ פלעגנ זײ נאר אפס, ניט טרעפנ פלעג דאם צוגאסט.
 דעד אפ אדער גאנעק, אפנ זיצנ איכ פלעג שא עטלעכע אונ נאכט, האלבער

 װױנונג, דאמעס םײנ פונ טענצסער אינ קוקנדיק אימ, קעגנ קמצער קופע
ע אי״ינהערנדיק זיכ דאדשטיק מוזיק. אונ רײד פרײלעכע די א
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 בלופעג־געפלעכטנ די אונ פארהאנגענ די דורכ אפנ. זיינענ פענצטער די
 פמ פיגירנ שלאנקע די זיכ באװעגנ ציפערנ רי איבער װי געזענ, איכ האב

 װונ־ אנגעטאנ שװימט זי מאיאר, קײלעכיקער דער זיכ ם׳קײקלמ אפיצערנ, די
שײנ. אונ פראםט דערלעכ
מארגא. קעניגנ די —זיכ פאר אנגערופנ זי האב איכ
ס איז ,אט א ד ם- פראנצוי־ די אינ באשריבנ װערט װאס לעבנ, פרײלעכע ע

 שטענדיק אונ פענצטער. די אינ קוקנדיק געסראכט, איכ האפ — ביכער״, זישע
 איז נדינער אײפערזוכט קינדערשער דעד פאר :טרױעריק אביסל געװענ מיר איז

 האבנ זײ — מאנצבלענ, די מארגא קעניגנ דער ארוט זענ צו פײגלעכ געיוענ
בלימל. א ארומ ערר־בינענ די װי איר, ארומ געדרײס זיכ

ניפ־פרײלע־ הויכער, א ארײנקומענ איד צו פלעג פונ,אנדערע זעלטענער
 פלעג ער אויגנ. טיפ־פארשסעקטע אונ שטעדנ צעהאקטנ א מיט אפיצער כער

 אװי —געשפילט וװנדעדלעכ האט אונ פידל א זיכ מיט ברענגענ שטענדיק
 די אפ פארבײגײער, אפשטעלנ זיכ פלעגנ פענצטער די הינםער אז גזןשפילט,

 מיי־ אפילע גאם, גאנצער דעד פונ אױלעמ אנ צרנױפנעמענ זיכ פלעג קלעצער
 עםענענ פלעגנ — אינדערהײמ גזגװענ גאר זײנענ זײ אױב — באלעבאטימ נע
 אז ניט, כ׳געדענק מוזיקאנט. דעמ געלויצט אונ געהערש האבנ פענצטער, די
 סאפאר, פונ פראטאדיאקאנ דעם אױםער עמעצנ, באכ געלויבט האבנ זאלנ זײ
 געװענ פונדעסטװעגנ זײ איז פיש־פלאםמערנ פיט קרכנ א אז װײם, איכ ארב

מוזיק. די װי מעד, געפעלנ
 טויבלעכער א מיט לידער לײענענ אונ זינגענ אפיצעד דער פלעג אפאל

 שטערנ. צומ דלאניע די צודריקנדיק אטעפ, פארכאפטנ מאדנזנ א מיט שטימ,
 אונ מײדעלע, םיטג פענצטער הינטערנ געשפילס זיכ האב איכ װענ אײנמאל,

 אפגעזאנס, זיכ לאנג ער האט זינגענ, געבעטנ אימ האט מארגא קזניגנ די
אנגערופנ: זיכ דײטלעכ ער האט דערנאכ

אר ד די נ פ לי ר א ד א ק ב ײטי ט, די נ קיי ײנ ש
ײט ײנק ר א $נ קאנ ש כ לי . זי .. ײנ אג ב

 עפעם םיר ס׳האס אונ געװארנ, געפעלנ זײער מיר זי״ינענ פעדזנ דידאױקע
אפיצער. פארנ געסאנ צאנק

 איז זי װענ דאמע, מײנ אפ קוקנ צו אנגענעמענעי געװעג מיר ם׳איז
 פאר־ מיכ האט מרזיק די צימער. אינ אלײנ שפילנדיק ראיאל, באפ געזעסנ

 אימ, הינטער אונ פעגצםער, דעמ אויטער געזענ ניט גאדניט כ׳האב שיקעדט.
 שטאלצנ דעמ פרױ, דער פוג פיגוד שלאנקע די לאמפ, פונעמ ליכט געלנ אינ

 גע־ פויגלענ, װי זײנענ, װאס הענמ, װײסע רי אונ געזיכט איר פונ פדאפיל
קלאוױאטור. דער איבער פלויגנ

 אס פאנטאזירנ: אונ פוזיק טרויעריקע די הערנ איר, אפ קוקנ כיפלעג
זי זן$ל — אינגאנצנ אװעק אימ איר גיב אונ אויצער אנ ערגעצ איכ געפינ

165



 מיל־ א דערקלערט באניים איכ װאלט םקאבעליעװ, בינ איכ װענ רײכ! זײנ
 — ,אטקאס״ אפ אויסגעבויט אויםקויפ־געלט, גענומענ װאלט סזגדקנ, די כאמע

 זי זאל — געשענקט, איר עס װאלט אונ וזויז א — שטאט אינ אדמ בעסטנ דעמ
 באלײ־ איר פונ ריידנ אלע װו הױז, דעמ אט פונ גאס, דער פונ אװעקפארנ

העםלעכ. אונ דיקנדיק
 םייגע אונ —הויפ אונדזער פונ דינערשאפט גאנצע די םי_י שכיינימ, די םי_י

 פוגקט מארגא קעניגנ דער װעגנ גערערט האבנ אלע —באזונדערם באלעבאטימ
 מענ האט גערעדט נאד צושנײדערנ. דער װעגנ װי בייז, אינ של?כט אזוי

ארומקוקנדיק. זיכ אוג שטימ גענידערטער א מיט פארזיכטיקזנר
 געװענ איז זי װײל דערפאר, זײנ, קענ מענ, ה^ט איר פאר געהאט מױרע

 װעגט די אפ גראמעטעס די — מענטשג, אגגעזעענעמ אנ זײער פונ אלמאנע אנ
 —קײסארימ רוםישע אלטע די פונ געשענקט באקומענ זײדעס מאנס איר האבנ

 דער געזאגט מיר האט ד^ס —גרױםנ, דעמ פיאסער אונ אלעקםײ גאדונאװ,
 געלײענט שסענדיק האט װאס גראמעטנער, א מעגטש א מױפיאיעװ, םאלדאט

 צעפאםעװענ ניט זאל זי געהאט, מוירע מענ האט עפשזןר יעװאנגעל• די
 גע־ האט מע —הענטל, איגעמ שסײנ לילאװג א האט װאם בײטשל, מיטג

 וױכטיקנ א עפעם צעמאזיקש דערמיט אײנמאל שוע האט זי אז שטרעםט,
באאמטנ.
 הויכ־גערערטע די פונ בעםעד ניט געװענ זײנענ רײדעלעכ שטילע די גאד

 «יר, צי פי_ינטשאפט פונ װאלקנ א אינ געלעבט האט דאמע מײנ װערטער.
 גע־ מיכ האט רואס אומפארשטענדלעכ, געװענ מיר איז װאם םײנטשאפט, א

 האל־ נאכ אהײמ זיכ אומקערנדיק אז, דערצײלט, האט װיקטאררשקע מאטערט.
 מאר־ קעניגג דער פוינ פענצטעד דורכנ אונטערגעקוקט ער האט נאכט, בער
 קושעטקע^ דער אפ העםד אײנ אינ זיצמ זי װי געזענ, אונ שלאפצימעד גאס
 אונ פים די אפ נעגל די איר שערט קני, די אפ שטײט מאיאר דער או־נ

שװאמ. א מיט אויס זײ װישט
 געקוױטשעט האט באלעבאסטע ױנגע די געשפיגנ, שעלטנדיק האט אלטע די

:פארױטלט
ט: בושע קײנ גאר האסט !פו װיקטאר, —  זײ זאכנ מלעסע סיארא אכ, ני

פריצימ! די זי־כ, דערלו־יבנ
דאגק־ זײעד אימ בינ איכ — געשמײכלמ, געשוױגנ, האט באלעבאס דער

 אז געװארט, שרעק מיט כ׳האב נאר שװײגט. ער װאס דערפאר, געװענ פאר
 קוױטשענדיק, געוװי. אונ געפילדעד אלעמענט צו פארײגיקנ אױכ זיכ װעט ער

 װיאזוי װיקטארושקענ» אױסגעפרעגט אויספירלעכ פרויענ די האבנ אכצנדיק,
 —פאיאד, דער קני די אפ געשטאנענ איז װי געזעסנ, אין דאמע די פינקטלעכ

אײגצלהײטנ. נײע אלצ צוגעגעבג האט וױקטאר
ארויםגערוקמ... — צונג די רױמ, —צורע זײנ _

םאלאר דעד װאס דזגמ, אינ שזנדלעכם קײנ אײנגעזענ ניט האב איכ
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 ארוישגע־ האט ער אז געגלײבט, ניט כ׳האב נאר דאמע, דער נעגל די שערט
 איכ אוג ליגנ, בײזער א שוינ איז אויסגעוױזג, מיד האט דאם, צוגג, די רוקט
װיקטארושקענ: געזאגט האב

 ארײנ־ פענצטער אינ אײ־ האס װאם־זשע צו שײנ, ניט איז דאם אויב —
.קלײנינקעד קײנ ניט זײנט איר ? געקוקט . .
 מיכ האט זידלערײ רי גאר אפגעזידלט, פײנ זיכ, פארשטײט מיכ, האט מע

 די אפ זיכ שטעלנ אונטנ, אדאפלויפנ געגלוםם נאר זיכ האט מיר געארט. ניט
:זי בעטנ אונ געשטאנענ, איז מאיאר דער װי דאמע, דער פאר קני

!הױז דעמ פונ ארױס פארט —
 מענ־ אגדערע לעבנ, אנדער אנ דא ס׳איז אז געוװםם, האב איכ אז איצט,

 געװעקט אײגװועער זײנע אלע מיט הױז דאס האט געדאנקענ, געפילנ, טשנ,
 מיש ארומגעשלאכטנ געװענ עם איז אינגאנצנ עקל. שװערערנ א אלצ מיר אינ

 קײנ געװענ ניט דעמ אינ ם׳איז רעכילעסנ, שענדלעכע פונ בעצ ברודיקער א
 פאלק, פונ געלעכ דער בײז. קײנ רײדנ ניט זאל מע װעלכנ װעגנ מענשש, אײנ

 • נויעפ א אונ שיקער א װי בארעדט, געװענ איז צארעדיקער, א קדאנקער, א
 דער־ האבנ באלעבאפימ מײנע לוים האבנ, װײגער זײערע אונ אפיצערנ די

 דערװידער מיר ס׳זײנענ אויםמישעניש. העפקערישער אינ געלעבט צײלט,
 מער אונ םדויענ, װעגנ סאלדאמנ רי פונ געשפרעכב אײנארטיקע די געװארנ

 גוס כ׳האב — באלעפאטימ מי״ינע געװענ דעררױדער מיר זיינענ אלעמענ פאר
 אררסײלנ אנראכמאנעסדיקע באליבטע זײעדע פונ װעדט ריכטיקנ דעמ געוװסט

 אײנציקע די איז—שװאכקײטג מיעסע מענטשגם די נאכ נאכקוקנ מענטשנ. װעגנ
 זיכ האבנ באלעבאטימ מײנע אומזיסט. פארגינענ זיכ קענ מ?נ װאס פארװײלונג,

 װי האבנ אוג נאענטע, רײד מימ געפניניקט האבנ זײ װענ נ?*ר, פארװײלט
 שװער פרומ, אזוי לעבנ אלײנ זײ װאמ דעמ, פאר אלעמענ אינ גענױקעמט זיכ
אומעטיק. אונ

 איבער־ איכ האב מארגא, קעניגנ דער װעגנ גערעדט מלעם ה§ט מע װעג
 פלעג הארצ מיינ קינדערשע, קײנ גיט געפילנ פונ ^נפאלנ קראמפיקע געלעבט

 װיל־ א באהערשנ מיכ ם׳פלעג בארײדער, די צו סינע םיט װערנ ^נגעשװאלנ
 מיר פלעגנ אמאל אונ צעלאכעם, טאנ אלעמענ, מיט זיכ רײצנ פארלאנג דער

 אט — מענטשנ, אלע צו ארנ זיכ צו ראכמאנעם פונ צופלוםנ פײנלעכע צוקומענ
סינע. דער פונ שװערער נאכ געװענ איז ראכמ^נעם־געפיל שםומער דער

 איכ אונ געוװסט, האבנ זײ װי מער, קעניגנ דער װעגנ געוװסט האב איכ
 האב איכ װאס דאס, דערגײנ ניט זײ צו ם׳זאל אז געהאט, מוירע האב

געוװםט.
 קלױםמער אינ אװעקגײנ פלעגנ באלעבאסימ די װעג יאנטוױויפ, די איג

 זי ארײנקופענ; אינדערפרי איר צו איכ פלעג םיטיק־טפילע, שפעטער דער צו
ע זיכ צו ארײנ ימיכ רופס  מימ קלײנינקנ, א אפ זיכ זעצ איכ שלאםציםער, א

די אפ מיר צו ארופ קריכט פײדעלע דאס שטול, באשלזןגענעפ זײר גאלדיקנ
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 אפנ ליגמ זי ביכער, איבעדגעלײענטע די װעגנ טוטער דעד דערצײל איכ קגי.
 צו־ דלאניעס, קלײנע די באק אונטערנ אונטערלײגנדיק בעמ, ברײטנ

 װאס דעקע, א אונטער באהאלטנ איז קערפזיר איר אינײנעמ, זײ נויפגעלײגט
 האר, טונקעלע די שלאפצימער. אינעם אלצ װי גאלדפארביק, אזוי פונקט איז

 פאד ליגנ אקסל, טונקעלנ איגערנ איבערגעװאדפנ יצאפ א אינ פארפלאכטנ
פאל. אפנ בעט פונ אראפ זײ העגגענ אמאל איר,

 װײכע מיט פאנעמ אינ מיר זי קוקס דײר, םײנע איד זיכ איינהערנדיק
: זאגט באםזנרקלער, קױמ שםײכלענדיק אונ, אויגנ זי

גאד? אזוי —
מעד, נימ אױגנ מײנע אינ געװענ איז שטײכל צוגעלאזטער איר אפילע

ר, א מיט גערערם האם זי קעניגנ. א פונ שמײכל גנעדיקער א װי ע ט כ י ד ן ז  ג

:אײנס אלעמאל רעדט זי אז געדוכט, האט פיד אונ שטיפ, גלזגטנדיקער
פענטשנ, אלע פונ רײגער בעםער, ערעכ אנ אנ ביג איכ אז װײם, איכ —

ניט. איכ דארפ זײ פונ קײנעפ אונ
 נידעריקנ א אפ זיצנ פלעג זי שפיגל, פארנ טרעפג זי איכ פלעג אמאל

 די אפ איר, בא קני די אפ ליגנ עקנ זײערע ;האר די פארקעמענדיק שסול,
 פאל. צומ ביז קימאט ררקנ זײנ איבער אראפ זיכ לאזנ שטול, פונעמ הענטלעכ

 האב איכ צאבענ. דער בא װי געדיכט, אונ לאנג געװעג זײנענ אידע האר די
 אנגעטאנ האט זי פריסטנ, שטײפע טונקלהויסיקע אירע שפיגל אינ געזענ

 האט נאקעט צ־כטיקזלר איר נאר זאקנ, די ליפ, דעט אויגנ די אינ מיר פאד
 איר. פאר שטאלצ פרײדיקנ א נאר כארפע־געפילנ, קײנ מיר בא געװעקט ניט

 גקשיצט זי האט װאס בלומענ, פונ רײעכ א געגאנגענ איר פונ איז שטענדיק
איר. װעגנ גקדאנקענ של׳עכטע אלע פינ

 די פרנ םוידעס די געוװסט גוש האב שטארק, געזונס, געװענ בינ איכ
 פאר גערעדט האבנ פענטשנ די נאר פרוי, אונ מאנצבל צװישנ באצײנגענ

אכזאריעם, אזא טיט שאדנסרײד, אנהארציקער אזא מיט סוידעס די װעגנ מיר
די אינ פארשםעלנ געקענט נימ זיכ איכ האב פרױ די אט אז קויטיק, אזױ

 האט עמעצער אז טראכטנ, צו געװענ שװער איז מיר מ^נצבל. א פונ §רעמט
 פונ האנט דער מיט אומפארשעמט אונ אזעסדיק איר צו צורירנ זיב רעכט די
 די פונ ליב? די אז זיכער, ג?נװ?נ בינ איכ לײב. «יד איבער באלעבאס א

 װײםט זי מאדגא, קעניגנ דעד אוםבאקאנט איז אלקערס פינצשעדע די אונ קיכנ
ליבע. אנדער אנ פרײדנ, העכערע אנדערע, עפעם

 איכ האב גאסט־זאל, אינ ארי_ינ בינ איכ אז אװנט, קעגנ אײנםאל נאד
 געלעכ־ קליגגענדיקנ דעפ שלאפציםעד פו־נעמ פארטיער דעד אוגטעד דערהערט

:געבעטנ האט װאם קאל, מאנצבלש א אונ הארצנס־דאמע םי_ינ פונ ט׳ער
גיט. גלײב איכ גאט! װאדט־זשע... —

 נים כ׳האב נאר םאדשבאנענ, דאם האפ איכ אװעקגײנ, מדאי־פמ כ׳װאלט
אװעקגײנ... געקענש
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? זי האט —דארטנ? איז װעד — דו _ ט עג ר פ ע ארײנ... קרמ ג
פענצ־ די טונקל, בלומענ־רײכעם, פונ דושנע געװענ איז שלאפצימער אינ

 ביזנ בעט, אינ געלעגנ איז מארגא קעניגנ די פאדהאנגענ. געװענ זײנענ שער
 אײנ אינ איז װאנט, דער בא «יר, לעפנ ארנ קאלדרע, א מיט צוגעדעקט קינ

מ דעד אפיצעד ד?ד געזעסנ ברוסס, צעעפנטעד א מיט העמד, א _ ר, ע דל  פי
 א איג געגאנגענ איז װאס שראמ, א געודענ אויכ איז אימ בא ברוםט דעד

 אפי־ אז העל, אזוי געװענ איז אונ נאפל צומ אקםל רעכטנ פונעפ פאם רויטנ
 אפיצער באמ האר די געזענ. דײטלעכ אימ איכ האב סוגקל דער אינ לע

גע־ איכ האב מאל ערשטנ צומ אונ אוטגעשויבערט, לעבערלעכ געװענ זײנענ
האט געשפײכלט — פאנעמ, צעשנישענעמ טרויעריקנ, זײג אפ שמײכל א זענ

 קע־ דער אפ געקוקט האבנ אויגנ פרױענלעכע גרױסע, זײנע אונ מאדנע. ער
.שײנקײמ איר דערזענ םאל ערשטנ צומ איצט ערשט װאלט ער װי אזרי, ניגג

:ניט כ׳װײם מאדגא, קעניגנ די געואגט האט — פרײנם, מײנ איז דאס —
אימ. צי מיר

 פונדער־ װי דערהערט, איכ האב — ? דערשראקנ זיכ האםטו װאס־זשע —
אהעד... קרמ — שטימ, איר ־רױימגס,

א םיה האלדז באמ ארומגענומענ םיכ זי האט צוגעגאננענ, בינ איכ װענ
געזאגט: אונ האנט הײסער גאקעטער

גײ! גליקלעכ... זײנ אויכ װעסטו אויסװאקםנ, װעסס —
 אנ־ אנ גענומעג הן*ב פאליצע, דעד אפ בוכ מײנ אנידערגעלײגט כ׳האב

אװעק. בינ אונ דערם
 פארשטײט מיר, ם׳איז מיר. בא הארצנ אינ אנגעבראכנ זיכ האט עפעס

ײנ אײנגעפאלנ, ניט מיגוט אײנ קײנ אפ זיכ, מ  אלע װי גלײכ, ליבט קעניגנ אז
 געדאנקי אזא פאר גרוגט קײנ געגעבנ ניט האט אפיצער דער אױכ אונ פרױענ,

 סע װי פרײדיק, געשמײכלט האט ער — שמייכל, זײנ זיכ פאד געזענ האב איכ
 טרױעריק זײנ פארכידעשמ, אומגעריכט עם האט מע װאס קינד, א שמײכלס

 — האפנ ליב געמוזט זי האט ער באנײט. וװנדערלעכ זיכ האט פאנעמ
 ברײט געקענט אויכ אימ האט זי ? האבנ צו ליב ניט זי מעגלעכ דענ ס׳איז

 הארציק אזוי געשפילט, וװנדערלעכ אזױ האט ער — ליבע איר מיט באשענקענ
לידער... לײענענ געקענט
טדײססנ, דידאזיקע אױסזוכנ געדארפט האפ איה װאס דערפאר, שוינ נאר

 אינ ריכטיק איז אלצ ניט גוט, איז אלצ ניט אז געװענ, קלאר מיר פאר איז
 מאדגא קעניגנ רער צו אונ געזענ, האפ איכ װאס ז־עמ, צו באצװנג מײנ

 אונ פארלױרנ, עפעם האט װאם «ײנער, װי געפילט, זיכ האב איכ אלײנ.
טרױעד. טיפנ אינ טעג עטלעכע אפגעלעבט האב

 איכ אז אונ געטאנ, בױאנעװע א בלינד אונ װילד איכ האב ...אײנמאל
 זײער געזאגט מיר צו זי האט ביכל, א נאכ דאמע רער צו געקוטענ בינ

:שסרענג
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 כ׳האבי !גזןהערט האב איכ ווי שטיפעד, !עפערלעכער א דאכ• בימט דר —
אזױנם... פארגעשטעלט ניט זיכ

װי־ דערצײלנ, אנגעהויבנ האב אוג שװײגנ געקענט ניט מער האב איכ
 איר װעגנ רעדט מע װענ העדג, צו שװער װי לעבנ, צו מיר ם׳איז גוט ביט

 דער אפ מיר האנט א ארופגעלײגט אונ מיר אקעגנ שטײענדיק שלעכטם.
 זיכ זי האט גיכ נאר אופמעדקזאמ, געהערט מיכ פונאנהײב זי האט פלײצע,
שטילינקערהײט. אפגעשטויסנ מיכ אונ צעלאכט

כ׳װײםי פארשטײסט? אלצ, כ׳װײס גענוג, —
 זײעד געזאגט האט אונ הענמ בײדע פאר אנגענומענ מיכ זי האט דעדנאכ

פילר:
זאכנ, עקלדיקע אלע די אט אכמ אינ נעמענ װעסט דו װײניקער װאם —

שלעכט... װאשםטו הענם די אונ דיר... פאד בעסער זיינ אלצ װעט
и,קופער־ שניערנ זאל זי װענ זאגנ• ניט געמעגט שוינ זי װאלט דאם ־ 
 געװענ איר בא העגט די װאלטנ װיגדעלעכ, װאשנ אונ פאלנ וױשנ װאדג,

איכ. קלער מייר, בא װי בעםער, ניט
 אין אופגערײצט, אימ אפ מענ איז —לעבנ צו װי מענםש, א װײםט —

 פאר־ געזאגס זי האט — אימ, מענ פאראכט — ניט ער װײסט ;מעקאגע איט מענ
 אינ פארקוקט שפײכל א מיט אונ זיכ, צו צוצלענדיק אופגעהױבנ, מיכ טראכט,

ליב? מיכ האםט דו —אויגנ. מײנע
тיא. —
? זײער —
— . א тי

װלאזוי? —
ניס. װײם איכ —
ליב... מיכ האט מע אז ליב, האב איכ !וװילער » ביסט דאגק, א —
 לאנג אונ אפנעזיפצט נאר זאגנ, עפ^ס געװאלט עטאנ,1 שטײכל א האט זי

הענט. אירע פונ מיכ ארויםלאזגדיק ניט געשװיגנ,
 קומ מעגלעכ, נאר ס׳איז װענ מיר. צו ארײנ אפטעד קומ דו —

ארײנ...
באקומענ. גוטם פיל איר פונ האב אונ באנוצט דערמיט זיכ האב איכ
 פלעג איכ אוג שלאפנ, לײגג באלעבאטימ מײנע ױכ פלעגנ מיטיק נאכ

 איר בא איכ פלעג אינדערהײמ, געװענ זי איז טאםער אונ אונסנ, אר^פלויפנ
מער. אונ שא א זיצנ

 ררסיש אײגנ, דײנ קענענ דארפשט ביכער, רוםישע מענ דארפ לײענענ —
 פינגער ראזעװע פליגקע די מיט ארי_ינשטעקנדיק געלערנט, מיכ זי האט —לעבנ,

האר. שמעקנדיקע די אינ שפילקעס
 אוג שרײבער רוסישע פונ נעמענ י אויםרעכענענ םיר פלעג זי אוג

:פרעגג
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? פארגעדענקענ װעסט —
 גע־ פארדראס לײכטנ א מיט אונ פארסראכטערהײט אײנמאל ניט האט זי
:רעדט

דעמ! װעגנ אלצ פארגעס איכ אונ לערנענ, לערנענ, זיכ דארפסט דו —
מײנער... גאמ אכ,

 איג בוכ ני_יעמ א מיט ארופ ג?גלאפנ איכ בינ צײס, א איר בא אפגעזעםנ
פונינעװײגיק. אויםגעװאשענער אנ אזויװי אוג הענט די

 וװילע די ״פאמיליענ־כראניק׳״, אקםאקאװם איבערגעלײענמ שױנ האב איכ
עגער/ א פונ ״שריפטנ וװנדערלעכע די װעלרעד״, די ״אינ פאעמצ רוסישע  י

 װענעוױטי־ פונ געדיכטג די םאלאגוב. אונ גרעביאנקא פונ בענדלעכ טל?כע3?
 גע־ די אויסגעװאשנ מיר האבנ ביכעד דיראזיקע טױטשעװ. אדאיעװםקי, נאװ,

 ארעםער דער פונ אײגדרוקנ די פונ שאלעכצ די איר פונ אפגערײניקט שאמע,
 גוט א אזוינם איז דאט װאם דעדנדלט, האב איכ װידקלעכקײם. ביטערער אונ
 האט ביכער דידאזיקע פוג מיר. פאר נײטיקײס זײנ פארשטאנענ האב אונ בוכ,
 דער אפ אײנער ניט בינ איכ :זיכערקײט פעסטע א אױםגעבילדעמ םיר בא זיכ

װעדנ! פארפאלנ ניט כ׳װעל —אונ ערר
 דער װעגנ דערצײלנ אנציקונג םיט איר איכ פלעג קומענ, טלעג באבע די
 זיכ טאבעק, שמעק א ארײנצ?ענדיק געשםאק פלעג, באבע די — מארגא קעניגנ

:פארגלויבט אגדרפנ,
 װעלט דער אפ פאראנ ראכ זײנענ מענטשנ גוטע !װױל איז דאס נר, נר, -«
געפינעני װעסטו —זוכ א נאר גיב אםאכ.

:פארגעלײגט זי האט אײנמאל אונ
? דיר פאר דאנק א זאגנ איר, צי ארײנגײנ עפשער —
גיט... דארפ מע נײנ, —
 בינ לעבנ !אלצ ם׳איז גוט װי גאט, גאטעגיו, ניט... מענ דארפ איז נו, —

יאו־! אײביקע —גערנ איכ
 זיכ זאל איכ אז באזארגנ, אײנגעגעבנ ניט זיכ האט מארגא קעניגנ דער
 האט װאם געשיכטע, מ?עםע א צעשפילמ זיכ האט ״טראלצע״ צו —לערנענ,

אומגעבראכט. ניט שיר מיכ
 די געװארנ געשװאלנ שרעקלעכ מיר בא זײנענ יאנטױװימ די פאר קורצ

 האבנ באלעבאטימ די צוגעמאכט. אינגאנצנ זיכ האבג אױגנ די אױגנ־לעדלעכ,
 דער־ אויכ זיכ האב אלײנ איכ אונ װערנ, בלינד װעל איכ אז דערשר^קנ, זיכ

 ראד־ הענריכ דאקטעד־אקושאר באקאנטנ א צר אפגעפירט מיכ האט מע שראקנ.
 טעג עטלעכע פונינ׳עװײניק, לעדלעפ די אוםגעשניטנ מיר האט ער זיעוױםש,

 אומעס• שװארצנ פײנלעכנ אינ אויגנ די אפ בינט א מיט געלעגג איכ צינ
 װירער זיכ האב איכ אונ אראפגענומענ, בינט דעמ מענ האט ,טרא?צע״ ערעװ

 מןן וװהינ קײװער, פונ אופגעהויבנ זיכ װאלט איכ װי פים, די אפ געשטעלט
שרעקלעכערע קײנ זײנ גיט גאר ס׳קאנ לעבעדיקערהײט• ארײנגעלייגס מיכ האט
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 נעמט זי פאלײדיקונג, אומבאשרײבלעכע אנ איז דאס ;ד?ע די פארלירנ װי זאכ,
װעלט. דעד פונ צענטל נײנ מענטשנ באמ אפ

 טאג האלבנ פונ קיאנקער, א ײי איכ> בינ מראיצע־טאג פרײלעכנ דעמ אינ
נ אונ פליכטג מיינע אלע פונ געװארנ באפרײט  קיכנ די איפער געגאנגענ ני

 טױפיאיעװ, שטרענגנ דעמ אױםער אלע, באדינער. אפיצערישע די צו באזוכנ מיט
 מיט סידאראװנ געטאנ זעצ א יערמאכינ האט פארנאכט שיקער. געװענ זײגענ

 אנידערגעפאלנ פארטשמעליעטער א איז םיראראװ קאפ. איבערנ האלצ שײט א
יאר. אינ אגטלאפנ איז יערמאכינ איבערגעשראקענער דער פירהויז, .אינ

םידא־ אז גערײד, «ומרויקער אנ םאנאנדערגעלאפנ זיכ איז הריפ איבערנ
 ה$ט מע אוילעמ, אנ פארזאמלט זיכ האט גאנעק לעבנ דערהאדגעט. איז דארו

 דעד איבעד אויםגעצויגג אומבאװעגלעב זיכ האס װאם סאלדאט, אפנ געקוקט
 מע אז געשעפטשעס, זיכ האס מע קאפ; מיסנ פירהויז צומ קיכ, פונ שװעל
 ניט זיכ האט קײנער אונ גערופנ, ניט האט קײנעד נאר פאליציע, דופנ דארם

םאלדאט. צומ זיכ צררירנ אײנגעשטעלט
 בעז־ נײעמ א אינ קאזלאװםקאיא נאטאללע װעשנ די באװיזנ זיכ ס׳האס

 צ־׳ױ קאעסדיק האס פלײצעם, די אפ סיכל װײם א מיט קלײד קאלירענעמ
 אײג־ טיט צוגעזעצט זיכ האט פירהויז, אינ ארײנ איז םענסשנ, די שסורכעט

קאל: אפנ געזאגט האט אונ קני *עפױגענע
גיט... װאםעד לעפש! ער — נאראניפ —
אײנדײדנ: געגומענ זי האט םע
געשעפטני פרעמוע אינ שטופנ זיכ דארפםטו װאס —
סרײפע. א אפ װי אױסגעשדיגנ, זי ט2ה« — י איכ זאג װאסער, —

אראפגעצױגנ זי האס קני, די איבער קלײד גײ איר פארהײבנדיק זאכלעכ
 קאפ פאדבלוטיקטנ סאלדאמס דעמ אגידערגעלײגט אונ אונמער־קלײדל ד*ס

קני. א אפ זיכ .צו
 האלב־ איגעמ צעגאנגענ. זיכ דערשראקנ אונ אוטצופרידנ איז אוילעמ דער

 װײםנ קײלעכיקנ װעשנס דער אפ װי געזענ, איב האב פירהויז פונעמ כונקל
 גע־ האפ איכ טרערנ. מיט אנגעגאסענע אויגנ, אידע צארנדיק בליצנ פאנעמ
 םידאדאװם אפ װאםער די גיפנ געהײסנ האמ זי װאסעד״ עמער אנ בראכט

:געװארגט האט זי אונ ברוסמ, זי_ינ אפ קאפ,
צוגאםט. גײנ נאכ דארפ איכ — אפ, ניט גים זע, מיכ, —

זיכ אויגנ, טעמפע פאר א געעפנט אופגעכאפט, זיכ האט סאלראט דעד
צעקדעכצט.

פאכ־ די אונטער אימ נעמענדיק — געזאגט, נאטאליע האט — אופ, הײב —
 איינ־ ניט אונטערגעהויבנ, הענם אויםגעצויגענע די אפ האלטנדיק אונ װ״ש

אני־ קיכ, אינ סאלדאט דעמ ארײנגעסראגנ האגינ מיר קלײד. דאם זיכ צושטירנ
נאסער א פיט פאנעם דאס אויסגןװישט אימ האט זי בעט, אפנ דערגעלײגס

אגזאגנדיק: אװעק, אלײנ איז אונ שמאסע,
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 גײנ העל איכ אונ קאפ, אפנ האלט אונ װאםער אינ שמאטע די נעצ —
קאטארגע. ביז דערשיקערנ נאכ זיכ װעלנ טײװלאנימ, גאר. לענעמ אפזוכנ
 אויםגע־ דאס פאל אפנ פיס די פונ דעפ פאר אראפגעלאזט אװעק, איז זי

 זאר־ אונ אר?נ װינקל א אינ עם שלײדער א טיט אונטער־קלײדל פאטשקעטע
אויבער־קלײד. צעקגײטשטע דוישנדיקע דאם צורעכטגעמאכט געװדיק

 קאפ זײנ פונ געאכצעם, געשלוקערצט, זיכ, ארפטשוכעגדיק האט, סידאראװ
 מראפגם װארעמע שװערע, געפאלנ פים־פינגער בארװעסע מײנע אפ זײנעג
 גע־ גלט איכ האב שרעק פאר נאד אנגענעפ. נימ געװענ איז דאס — בלוט,
כראפנם. דלדאזלקע אונטער פונ פוס דעפ אפרוקנ זיב בא פויעלנ קענט

 דער טאג, יאנטעװדיקער דער שײנט אינדרויכנ ביסער; געװענ ס׳איז
 סומ־ יעדער צו בערעזקעם, ױנגע מיט באצירט זײנענ טויערנ די הויז־גאנעק,

 די ריאבינע. פונ קליאג, פונ צװײגנ אפגעהאקטע פריש צוגעבונדנ זי״ינענ בע
 איגדןרפדי פוב ני_י. ױנג, אזײ אױ אלצ באגרינט, פרײלעכ איז גאס גאנצע

 לאנג, אפ געקופזננ איז יאנטעװ פרילינגדיקער דער אז אױסגעוױזנ, מיר האט
פרײלעכער. ללכטיקער, ריינער, אװעק לעבנ דאס װעט אנ טאג דעפ פונ אונ

 בראנפנ װארעפענ פונ רײעכ דושנער געװארנ, גוט גיט אלז םאלדאם דעם
 שױבנ די צו פענצסער, די צו קיכ. די אנגעפילט האט ציבעלע גרינער אונ

 געזער, צעפלעטשטע פיט צורעם ברײטע טוטמנ, עפעם װײלע אלע צו פאלנ
 העםלןכע וױ אױס, זעענ באקנ, די צו צוגעלײגט זײנענ װאם דלאניעם, די

אױערנ•
:דערטאנענדיק זיכ געפרעפלט, האט סאלדאט דער

ש־שײ־ א יערמאכינ? ג?פאלג? ב׳בינ ?געװענ עס איז וױ־זשע איז —
כאװער... נער

 טרערנ שיקערע םימ צעװײנט זיכ האט הוסטנ, געגומענ ער האט דערגאכ
:צעפלאנכעט זיכ אונ

שװעסטערל... מײנס... שװעםטערל —
 אלפעש־ אנ אונ נאםער א גליטשיקער, א פיס, דל אפ געשטעלש זיכ האט

 שר?ק־ געזאגט, ארנ :?לעגער אפנ אנידערגעפאלנ געטאנ, װאקל א זיכ ז־יקער,
:אויגנ די פיש דרײענריק לעכ

דערהארגעט... גאר מיכ מ־האט —
פ געשפארט פיכ ם׳האס לאכנ. צו

אנקוקג־ מיכ געפדעגט, סאלראט דער האט —דאדט? לאכט שעד װאסער —
 אפ דערהארגעט םיכ מ׳האמ געלעכטער? דער דיר אפ איז װאס — טעמפ. דיק

שסענדיק...
פנ גענוטענ מיר האש ער שטו © ם א ע םי ד ײ ט צ גנ ג הז ט או א גע־ דערבי״ל ה

:זאגט т

פערד, אפג יעגארי — צװײמער דער תאנאוױ, עלל^הו — ערשמער דער —
ײ דער ר-ג ע ט ל ר בײג... װאלפישער דו פיר, פונ אװעק ערד! דעד אינ ד
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:געזן*גט האב איכ —
שטיק: קײנ גיס מאכ —
 צעשארפעמ זיכ צעשריגנ, זיכ עד האט אומגעלופפערס־צעקאסטער, אנ

םיס. די מיט
דו... אונ דערהארגעט, מענ האט מיכ —
 געטאנ זעצ א פיכ ער האט האנט שמוציקער פױלער, א מיט שװער, אונ
 פארבלענ־ א אונ, יאפער־געשריי א ארויסגעלאזט האב איכ — אױגנ די איבער

 האס זי נאטאליענ. אנטקעגנ אינדרויסנ ארױסגעשפרונגענ איז ניט װי דעטער,
:איט אפ געשריגנ אונ יעדמאכינענ האנט א פאר געפירט
ד: גײ, — עו געפרעגט• מיכ, פאקנדיק זי, האט —דיר? םיט איז װאס פ
זיכ... שלאגט ער —
 צופ א אונ, אויסגעצויגנ, כידעש פיט נאטאליע האט — ? זי־יכ שלאגט —

געזאגט: אימ צו זי האט יעדמאכינענ, טוענדיק
!גאט דײנ דאנקענ עם, הײםם טעגםטו, װאלד־ררעב, ינו —

פיר־ פונ ארײנקוקנדיק אונ, װאםער, םיט אויגנ די דורכגעװאשנ האב איכ
 שא־ זיכ צװישנ מאכנ סאלדאטנ די װי געזענ, איכ האב טיר, דעד אינ ־הויז

 ארופ־ אנגעהויבנ זײ האבנ דערנאכ װײנענדיק, אונ זיכ ארופנעטענדיק לעמ,
 אויס־ הענט, די איבער געשלאגנ זײ האט זי אונ נאטאליענ, נעםענ

:שרײענדיק
 גאסנ־ אײערע פונ — אייכ איכ בינ װאם !הינם לאפעם, די מיט אװעק —
 אינדערהײמ זײנענ פריצימ אײערע ביז פאפג, אני־דעד זיכ װאלנעדט מוידנ?

!כײלעק עםעםנ דעמ ארײנכאפנ איר װעט אגיט רירעװדיק גר, — ניטא
 דעמ פאל, אפנ —אײנעמ קינדער, קלײנע די װי אײנגעלײגם, זײ האס זי

 אינ אדױס זי איז צעכראפעט, זיכ האבנ זײ װענ אונ, געלעגער, אפנ צװײטנ
פירהויז.

 עד צוגאםט! אפ איכ בינ אגגעטאנ אונ אינגאנצג, זיכ אױסגעשםירט —
 ביסערער דער מאכט דאם !קאפ נארישעד א $ט, געסאנ?., זעצ א דיכ האט

טרינקענ... גיט זאלסטו קײנםאל יאטל, ניט, טרינק טראפנ.
האב אונ באנק דער אפ מויער באם איר מיט געזעםנ איכ בינ דערנאכ

שיקערע. פאד ניט מוירע קײנ עס זי האט װיאזױ געפרעגט,
—! וװ אט — זײ האב איכ ניט, מוירע קיינ אױכ ניכטערע פאד כ׳האב —

 דער טאנדעלע, מײנ —פויסט. רויטנ צונויפגעדריקטנ שטניפ א באװיזנ האט זי
 שי־ א איט איכ פלעג דולעניש, ביז געשיקערט אויכ האט פארשטארבענער,

 איכ פלעג — דורכשלאפנ זיכ פלעג ער אז ארנ פיס, די הענט, די בינדנ קעדנ
 :ארײנשפײםג ריטער געוונסע םיט ארנ אייט פונ פלודערג די אדאפשלעפנ

 װײב, פונעם האנאע האב געהאט, כאסענע האסטו ניט, שיקער ניט, טדינק
ניט קויעכ קיינ שױנ כ׳פלעג ביז שםײםנ, לאנג אזוי יא, בראגפנ! פונ ניט

װאקס... א װי װײכ, זײנ םיר בא ער פלעג דערנאכ —האפנ,
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 דער איג זיכ דעדמאנענדיק געזאגט, איכ האב — שסארקע, א זייט איר —
אפגענארט. גאט אפילע האט װאס כאװע, פרוי

זיפצ: א םיט געואגט האמ נאטאליע
 האפנ באדאדפט װאלט זי מאנצבל, א װי קויעכ, מער דארפ פררי א —
 אוט־ אנ איז — מאנצבל א ! פארכײלט זי האט גאט נ$ר צװײענ, פאר קױעכ

מעגטש. רויקער
 הענט די צונויפגעלײגט געזעסנ איז בײזקייט, אנ רו?ק, גערעדט האט זי

 אנ־ טרױעריק פלויט, אנ רוקנ מיטנ אנגעשפארט ברוסמ, גרױםער דער אפ
 דאמבע. פארשאטענעד שטײגברוכ מיט טיםטיקער, דער אפ אויגנ די געשטעלמ

ײד, קליגע די געהעדט האב איכ  פלו־ האב אונ — צייט, װעגנ פארגעםנ גאר י
 זײ באלעבאס. מיטנ ארעמ אונטערנ באלעבאשטע די דאמבע עק דעדזענ צימ

ײנענ  אופ־ האבנ אונ הונ, א מיט אינדיק א װי װיכסיק, לאנגזאמ, געגאנגענ ז
אנדערנ. צומ אײנם רײדנריק עפעם אונדז, אפ געקוקט מעדקזאמ

 האב ארײנגאנג, פאראדנעמ פונעמ סיר די עפענענ אװעקגעלאפנ בינ איכ
 גיפטיק מ׳מ־ צו באלעבאסטע די האס טרעפ, די אפ אופשטײגגדיק געעפנט.
:געזאגש
 דער בא מאנירנ אויסגעלערנט זיכ האסט ? װעשנס מיט םארברענגסט —

פריצטע? אונטןירשטער
 פארמשעפעס. ניט אפילע םיכ ס׳האט אז נאריש, אזױ געװענ איז דאם

 שמײכעלע א םיט האט באלעבאם דער װאמ באלײדיקט, מיכ האט מער אסאכ
װאדט: א ארײנגעװארפנ

צײט!״ שוינ — װאם־זשע —
האלצ, נאכ שטאל אינ אראפ בינ אי־כ אז אינדערפרי, סאג צװײםנ אפנ

 שטאל־ דער אינ קעצ, די פאר אויםשניט קװארראטנ לעפנ געפוגענ איכ האב
םידאראװנ בא געזענ םאל צענדליקער עם כ׳האב בײטעלע. לײדיק א טיר,

אפגעטראגג. גלייכ אימ עם האב אונ הענט די אינ
 א מיט אויספארשנדיק געפרעגט, ער האט —געלט? דאם איז וװ־זשע —

!אהער גיב דרײסיק. מלט רובל א — בײטעלע. טונעמ אינגעװײד די פינגער
געלער, א האנטעכ. א פונ טשאלמע א אינ געװענ אימ בא איז קז$פ דער

 אויגנ פארשװאלענע די מיט געפינטלס בײז ער האט אויםגעמאגערטער, אג
לײדיקם. א געפונענ בײטעלע דאס האנ איכ או געגלײבט, ניס אונ

 װינקענדיק איינרײדנ, אנגעהויבנ איפ האט אונ יערמאכינ ארײנ ם׳איז
:םיר אפ

 םאלדאט א !באלןןבאטימ די צו אימ פיר ער, געגאגװעט, ער האט דאם —
גאנװענענו נים װעט םאלדאט א בא

 ער אונ ער, האט געגאנװעט אז קלאר, געװענ מיר איז װ?נרטזנד די פונ
 אימ האב איכ — מיר, צו שסאל אינ בײסעלע דאס אונטערגעװארפנ האט טאקע
אויסגעשריגנ: אריגנ די אינ באלד
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!געגאנװעט האסמ דו לײגטס, —
 פאר־• מײנ אינ גערעכט ביג איכ אז איבערצײגש, עגדגילטיק זיכ האב אונ

 האט ער קאס, אונ שרעק פאר פארקדימט ;יב האט פאגעמ דעמבב זײנ — דאכט
נ: צעױריעט זיכ ארג דרײענ גענומענ זיכ די

!דערװײז —
 מיט הױפ אפנ ארויסגעשלעפט מיכ האט יערמאכינ מענ? דערוױױט װיאזוי

 געשריגנ, עפעס אױב האט אונ אונדד נאכ געגאנגענ איז סידאראװ געשרײ, א
 רויק מעגטשנ. פארשײדענע פונ קעפ ארויסגערוקט זיכ האבנ פענצטער די פונ

 האב איכ מארגא. קעניגנ דער פונ מוטער די ארויםגעקוקס האמ רויכערגדיק,
 אונ — פארפאלענער א איכ בינ דאמע מײנ םרנ אױגג די אינ אז פארשטאנענ,

געװארנ. צעמישט אינגאנצנ בינ
 די אונ הענט, די פאר געהאלטנ מיכ האבנ םאלראטנ די — געדענק איכ

 אגדערנ, דעמ אײנער צובאמקענדיק מיטפילנריק זײ, קעגנ ששײענ באלעבאטימ
זיכערקײט: מיט רעדט באלעבאסטע די אונ סײגעם, די הערנ

 דער פיט געכטג ער האט אומזיסט גיט ארבעטי זײנ עס איז געװים, —
 איר פונ ,נעלט, געװעג ס׳איז עם, הײםט—געכײנדלט זיכ טויער באס װעשנ

קריגנ... גארניט געלט אנ װעםטו
יערטאכיג. געשריגנ האט — י טאששנא טאק —

 האט פארדראס װילרער א װיגנ. גענומענ פאל דעד זיכ האט מיר אונםער
ארײנ־ אונ באלעבאםטע דער אפ צעשריגנ זיכ האב איכ געטאנ, ברי א מיב

קלעפ. רעכמע די ^עכאפט
דעמ, װעגנ געדאנק דער װי קלעפ, די געפײניקט אזױ ניט מיכ ס׳האבנ נאר
פאר־ זיכ איכ װעל וױאזױ מארגא. קעניגנ די מיר װעגנ איצט טראכט װאם

שא?ננ, ביטערע די אט אינ געזאלצנ גוט געװענ מיר ס׳איז ? איד פאר עגטפערנ
 גאנצנ איפערנ געשיכטע די צעטראגנ גיכ סאלדאטנ די האבנ גליק, מײנ צו
 איכ האב בוידעמ, אפנ ליגנדיק אינאװנט, אונ גאם. גאנצער דער איבער הוימ,

:געשרײ קאזלאװםקעס נאטאליע .פונונטנ דערהערם
!איכ ז$ג קומ, !קומ טי_יבעלע, נײנ, שװײגני איכ זאל װאס צו נײנ, —

צוױנגענ... שוינ דיכ ער װעט הער, די_ינ צו גײנ איכ וױןל אניט
 גע־ מיר. מיט אנ זיכ קער ראש דער אט אז דערפילט, טײקעפ האב איכ

 הילכיקער אלצ געקלונגענ האמ קאל איר גאנעק, אונדזעד לעבנ זי האט שריגנ
:גיצאכנדיקעד אונ

 דיר? צו עם קומט פונװאנענ באװױנ? נעכטנ מיר ה§םטו געלט װיפל —
דעדצײל.
 זאגט סידאר^װ מי געהערט, איכ האב פרײד פאר $טעמ פאדכאפטנ א פיט

:מארעשכױרעדיק
יערמאבינ... אי_י, אײ, —
א? צענעריקט, בארעדט, איר האמ ײנגל דאם אונ —
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 פאר קושג פדײד, פאר מאגצנ חויפ, אינ אדאפלויפנ געװאלט זיכ האט מיר
 —אוים, װײזט פענצטער, פונ—האט, צײט דער אינ נאר װעשג, די דאנקבאױקײט

:באלענאםטע מײנ צעשריגנ זיכ
עגל דאס —  ער אז נ$ר זיכ, זידלט ער װײל דערפאר, געשלאגנ מענ האט י

כאלדא. דיר, אויםער געקלערט, גיס קײגזיר האט דאם —גאנעװ א איז
 דערלױפט אזוינע, איר בעהײמע כאלדא, א אלײנ זײנס פדיצטע, איר, —

זאגנ. צו אײכ т ־־
 װײ־ האבג הארצ דאם םוזיק, הערט מע װי זידלערײענ, די געהעדט האב איכ
 צו דאנקפארקײט פונ ארנ גאלײדיקונג פונ טרערנ הײסע געבריט טעקלעכ

איעצונעמענ. זײ מי פאר געװארגנ זיכ האפ איכ נאסאליענ,
 זיכ באלעב^ס, דער אופגעהויבנ לאנגזאמ בוידעמ אפנ זיכ האט דערנאכ

 צו׳ געזאגט, האט אונ קראקװעם די פונ אופבונד אפנ מיר לעבנ צוגעזעצט
האר: די גלעטנריק

ניט? דיר גײט םע פעשקאװ, ברודער װאס, —
אימ. פונ אפנעקערט שװײגנדיק זיכ האב איכ
גערצדט, רוײטער ער האט —הזיםלעכ, דאכ זיכ זידלסטו זידלענ נאר —

געמאלרנ: שטיל אימ האב איכ אונ
אײכ.״. פונ אװעק איכ װעל אופשסײג, װעל איכ אז —

אופמערק־ האט פאפיראס, א רויכערנדיק געשוױגנ, אביסל, געזעםנ איז ער
געזאגט: הױכ ניט ארנ שפיצ זײנ באטראכט זאמ

ס׳װעט װי אלײנ, זע קלײנינקער, קײנ ניט שױנ ביסט !זאכ דײנ מײלע, —
דיר... פאד גלײכער זײנ

אימ. אפ דאכמאנעם א געװענ איז שטענזײק, װי אװעק. איז אונ
 זיכ ג?װ^.לט שטארק כ׳האב אװעק. איכ בינ דעם נ$כ מעסלעם פערטנ אפנ

 אדײנגײנ מוט אױםגעפעלט מיר ם׳האט נאר מארגא, קעגיגג דעד מיט געזעגענענ
רופנ. מיכ װעמ אלי־ינ זי אז געריכט, זיכ האפ א׳־כ זאגנ, אפנ כ׳מוז איר, צי

געבעטנ: איכ האני םײרעלע, מיטנ זיכ געזעגענענדיק
? זאגג װעםט !זײער זײער, איר דאגק איכ אז מאמענ, דער זאג —
— שפײכל. צארטנ אונ ליבלעכנ א מיט צוגעזאגט זי האט — זאגנ, כ׳װעל —

יא? מארגנ, ביז ,נעזונט זיי
 ווײב « געװענ איז זי ארומ. צװאנציק יאר א אינ באגעגנט זי האב איכ

זשאנרארמ... אפיצערא אנ פונ

XI
שווא:, א װי װטסנ, א ״פערמ״, דאמפער אפנ געפעם־ױגג א װידער בינ אענ

 אדער געפעס׳ױנג, .שװאדצעד״ א אים בינ איצט שנעלג. א אונ גראמענ א
 העלפנ איז פליטט מײנ כוידעש, א רובל זיבנ פאקומ איכ קיכ־םוזשיק״, ״א
קעכערס. די
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 פלי־ איז גײװע, מיט אנגעבלאזענער אנ אוג קײלעכיקער א בופעטשיק, דעד
 גאנצע אום שװער ער גײט רוקנ, אפנ הענט די פארלײגט באל. א װי כעװאסע,

 הײםנ א אינ קנור א װי װינקל, שאטנדיק א זוכס פאלובע, דער איבער טענ
?נ שײנט בזפעט אינ טאג. א נאר שײנע, א פערציק, העכער דאטע א װײג, ז

אפנ זיכ שימ באקנ אירע פונ אז מאם, אזא אינ אנגעפודרעט צעקנײטשטע,
שטויב. קלעפיקער װײםעד קלײד זזעלנ

 א מיט איװאנאװיטש, איױאנ קעכער טײערער א הערשעװעט קיכ אינ
 א מים ?פולינקער א קלײנינקעד, א )בערעלע(, מעדװעזשאנאק צונעמעניש

 געקראכפעלטע מראגט פראנט, א איז עד אויגנ. אפשפעטערישע אונ שפאדבער־נאז
 וואנ־ טונקעלע רי בלוי, אימ זײנענ בעקלעכ די טאג, אלע זיכ גאלמ קראגנם,

 זײנע װאנצעס די ער באוםרויקט מינרטנ פרײע אינ אריפ. אפ פארדרײט צעס
 אפ אלצ קוקט אוג פינגער רויטע פאדבאקענע די מיט זײ פאריכט אופהער, אנ
האגס־שפעעלע. קיילעכיק א אינ יכ

שומאװ, יאקאװ הײצער דער אױ דאמפער אפנ מענסש אינטערעסאנטססער דער
 פלאטשיק, אױ *עמ4*׳ ־זע х г זײנ םאנצבל. קװאדראטער ברײטפרוםטיקעי־, א

 די ברעמענ, געדי^טע אונטער פארשטעקט אײגלעכ בערישע די לאפעטזן, א װי
 זיכ האננ קאפ אפנ זומפ־מאכ, אפ ענלעכע האר, רינגעלעכ קלײנע אינ—באקנ

 דורכ ער רוקט שװעריקײט מיט היטל, געדיכט א איג צונויפנעקלאפס האר די
פינגער. קדומע די דורכ זײ

ארײנעםנ אונ געלט, אפ קארטנ אינ שפילער פלינקער א געװענ איז ער
 זיכ ער האט אזוי היגט, הונגעריקער א װי כידושימ. אפ געקענט ער האט

 אינ אונ בײנער, פלײש, שטיקלעכ אויסבעטנדיק קיכ, אררמ געריבנ שטענדיק
 װעגנ דערצײלט אונ מעדװעזשאנאקנ מיט טײ געטרונקענ ער האט אװנטנ די

געשיכטעס. וװגדערלעכע זיכ
 פאםטעכ שטאסישנ באמ באהעלפער א זעװענ ער איז יארנ ױנגע די אינ

 א אינ פארנארט מאנאכ דורכגײענדיקער א אימ האט דעדנאכ ריאזאנ. אינ
געזירעם. אפגעריכט יאר פיד ער האט דארט מאנאםטיר.

— גאטם־שטזגרנ, שװארצער א מאגאכ, א פארבליבנ שוינ כ׳װאלמ אונ —
 וװינונג אונדזער אינ געקומזןנ ם׳איז נאר —געמאלנ, שפאטדײדעריש ער האט

 ם׳ארא צעמישט: מיכ האס זי אונ יאזא משיקאװע א פענזע, פונ דאװנערנ א
 אלמאנע, עדלעכע אנ בינ זי, זאגט איב, אונ שטארקער, ס׳ארא ביםט, דו פײנער

 זאגט מיר, האב איכ ? הויפער א פאר מיר צד גײנ ניט זאלםטו פארװאם אײנזאמע, אנ
פעדער... אונ פוכ פויגלשנ מיט איכ האנדל האנדלענ אונ שמיבל, אײגנ אנ זי,

 אונ געליבטנ, א פאר —איר צו איכ אונ הױפער, א פאר מיכ זי פײנ. —
צײט... דרײ יאר א בדויט װארעמ איר אררפ אפגעלעבט מיר כיהאב
 באסראכם »ונ מעדװעזשאנאק איבעד אימ שלאגט — פײערריק, לײגסט —

 צאלג ליגנס פאר זאל מע װענ — גאז. זנינ אפ געשװירלעכ די זאחנעװדיק
!גאלד אינ געגאנגענ װאלסטו געלט,
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 רינגעלעכ גרײזע זיכ באװעגנ פאנעמ בלינדנ זיינ איבער קי_יס, יאקאװ
 באצערקונג, קעכערס דעמ אױסגעהערט אויערנ. פעלציקע זיכ ס׳רירנ זזאד,
שנעל: אונ געמאסטנ אזוי פונקט פאר ער זעצס

איר, מיט אומעטיק געװארנ מיר איז מיר, פונ עלסער זי איז געװענ —
 אירער, פליםעניצע דער מיט פארבונדנ זיכ איכ האב מ־דנע, געװארנ מיר איז
 פוגעמ האלדז־אונ־נאקנ אינ — מיכ אונ געװארנ, גערװירע דערפונ איז זי אונ

ארוים. ד.ױפ
קע־ דער רעדט — געױאלט, ניט מער הן*סס געצאלט, געקריגנ האםט —

יאקאװ. װי גלאט, אונ לײכס' אזוי פונקט כער
:צוקער שטיקל א באק דער הינטער פארוקט פאר, זעצט הײצער דער

 צוגע־ זיכ האב אונ צײט שטיקל א װינס מיטנ ארומגעשליאנדרעװעמ זיכ —
 מיר זײנענ אימ מ־ט קאראכײניק. װאלאדימירער א אלסיטשקנ, אנ צו שארט

 — אלײנ זײ צו געגאנגענ, באלקאג־בערג די אפ :ערד האלבע א דורכגעגאנגענ
 עםשדײכער די צו גריכנ, די צו דאםגלײכנ, רומענער די צו סערקנ, די צו

 גע־ - דעמ בא ארומגעגאנגענ, פעלקער אלע איבער — פארשײדע:ע דארט
.פארקױפט — יענעט קויפט, . .
קעכער. דער ערנםט פרע־ט— איר? האט געגאנװעט אונ —
 אנ־ מיר אויכ האט אונ !נײנ אײנמאל — אלסיטשקער דער —

 אזא מיכ, פארשכײהטו איז, דא ערלעכ, זיכ ארומ גײ לאגד פרעסדנ א אינ :.נעזאגט
 האב גאנװענענ אפרי_יסנ. קאפ דעמ מענ קענ נארישקניט א פאר אז ארדענונג,

 פויגלדיק. ניט באקומענ זיכ ם׳האט נאר געפררװט, גערעדט, עמעם דעמ איכ,
 נו, הויפ, פוגעמ אװעקפירג פערד א סײכער א אײנעמ בא פאדטראכט כ׳האב
 זאכ, קלארע א מענ, האט —געפאקט האט מע לעפיש, געמאכט עס כ׳האנ

 זײנענ געװענ אונ פארשלעפס. פאליציע אינ אונ גענעדיקט נזןריקנ, גענימענ
 אזוי איכ אונ פערד־גאנעװ, געזעצלעכער א עמעםער, אנ אײגער צװײענ. מיר
 געארבעט, איכ האב דעמדאזיקנ םויכעל דעט בא אונ נײגער. פאר מער ־זיכ
 אנגעהױבנ האט סויכער דער אונ געלײגט, באד נײער דער איג אולװנ אנ

 אויפנ, גרטנ קײנ ניט אפ עפעס געקומענ כאלעמ צו אימ בינ איכ ארנ קרענקענ,
- אימ לאזט :גאטשאלםטװע די בעטג גענומענ אינ דערשראקנ זיכ ער האט פ,  א
 ניט אימ װעסטו —מיר זיכ כאלעמט ער אפ, אימ לאזט —עם, הײםט מיכ,

 קישעפמאכער, א איז ער ווערנ, געזונט ניט װעםטו ער, זאגט זיינ, מויכל
 איז םױכער א נ־נו, !קישעפמאכער א עס, הײסט איכ, בינ דאס— ארים, װי_יזט

^פגעלאזג... מיכ מענ האט כאשעװער, א געװענ ער
 מענ װאלט דרײ סאג א אפ אראפלאזנ װאסער אינ נאר אפלאזנ, גימ —

 קע־ דער האט — אויםװײקנ, דיר פונ זיכ זאל צעדרײטקײס די_ינ באדארפט, דיכ
ארײנגעשטעלט. בער

:װערטזןר זיינע אונטערגעכאפש באלד האט יאקאװ
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 к אם — זאגנ קענ מע אסאכ, דא מיר אינ איז צעדרײטקײט ריבטיק, —
.דא מיר אינ איז צעררײטקײט דארפ גאנצנ . .

 אפ קעכער דער אים ציט קראגנ, שטײפנ הינטערנ פינגער א פארשסופט
פארדראס: מיט זיכ באקלאגט אוג קאפ מיטנ װארפט קאס, מיט

 פרעסט, איעסטאנמ, אזא אט ערד דער אפ לעבם !אומגעלומפערט —
? לעבסטו װאס צו זאג, נו, ? װאם צו אונ ארומ, זיכ שלעפט טריגקט,

:הײצער דער ענטפערמ קייענדיק,
צװײ־ א ליגט, — אײנער לעב. אונ לעב איכ באוװסט. גיט מיר איז דאס —

יעדערער. מוז — עסנ נאר קעםײדער, זיצט טשינאװניק דער גײט, — טער
אינקאס. מער נאכ װערט קעכעד דעד

 א—מאםעש !באגרײפנ צו ניט ס׳איז אז כאזער, שטיק אזא עפעס בימט —
מײכל... כאזעדשער

 ניסלעכ אלע זיינענ מיר — יאקאװ, זיכ וװגדעדט — ? זיכ שעלטםטו װאס —
..װערג ניט בעםער דערפוג דאכ כ׳װעל ניט, זיכ שעלס דו צװײג. אײנ פונ .

פ זיכ. צו צוגעבונדנ פעםט אוג פאיאמאל מיכ האש מענטש דער ן»ט  אי
 א מיש געהעדט זיכ, כירעשנ צו אופגזנהערט ניט אונ אימ אפ געקוקט האב

 װלגנ וױםנ פעסט אײגנ זיינ קלער, איכ וױ םארמאגט, האש ער מױל. צעעפנט
 די אונסער פרנ געקוקט אלעמעג אפ .דו״, געזאגט אלעמענ האט ער לעבנ.

 בו־ דעמ קאפיטאנ, דעמ —»לעמענ אונ אומאפהענגיק, גלײכ, ברעמענ האריקע
 אינ אויםגעגלײכט װי — קלאם ערשטנ פרנ פאמאזשירנ װיכטיקע די פעטשיק,

 ארנ בופעט־דינערשאפם דער מיט מאטראסנ, די מיט אלײנ, זיכ מיט רײ אײנ
פאלוצע־פאסאזשירנ. די

 פאד־ מאשיניםט, םארנ אדער קאפיטאג מארנ שטײט עד מאכנ, זיכ ם׳פלעג
 מע ווי שװײגנדיק, הערט אוג הענס מאלפישע לאנגע זי_ינע רוקנ אפנ לײגט
 שומ קײב »נ האס ער װאם דערפאר, אדעד פוילקײמ, זיינ פאר אימ שעלט

 זעט, מע אונ —ששײס ער קארסנ. אינ מענמשנ א ארומגעפליקט הארצװײטעק
 פדנעמ אראפצוזעצנ םטראשונקעס די ניט, אימ אפ װירקנ זידלערײענ קײנ אז

ניט. אימ שרעקנ ברעג־םמאנציע ערשטער דער אפ דאמפער
 ם׳איז װי —פיעמד אלעמענ איז װאס אזויגם, עפעס געװלנ איז אימ אינ
 זײנ אינ זייכער געװענ אלײג ז-פאנעמ, «יז, ער זאכ״. ״גוסער דער אי־נ געװענ

סאדשטײנ. ניט איט קאנענ מענטשנ אז דעמ, אינ באזונדערקײט,
פארקלערטנ, א באלײריקטנ, א געזענ ניט קײנמאל מענטשנ דעמ האב איב

 זײנענ מויל האריקנ זײנ פרנ —געשװיגנ, לאנג האבנ זאל ער ניט, געדענק איכ
 שטראמ אנופהערלעכנ אנ אינ װילנ זי_ינ קעגנ אוױװי אפילע אונ שטענדיק
 אינטערעסאנ־ עטעצנס הערט ער אדעד אימ, שעלם מע אז װערטער. געפלאסג

 אי־ זיכ פאר װאלט ער װי פונקט, ליפי, זייגע זיכ שאקלענ דערצײלונג, טע
 ווײסער שטילינקערהײט זיכ רעדט ער אדער הערס, ער װאם דאם, פערכאזערנ

לױק סונ אדויםקריכנ ער פלעג װאכטל די פאדענדיקנ נאכנ טאג אלע זי_ינס.
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 נאפט, מיט אויסגעשמירט שװײסיקער, א בארװעםער, א הײצ־קאמער, דער &ונ
 געדיכ־ אינ ברוסט צעכראסטעטער א מיט גארטל, א אנ העמד נאסנ א אינ

צעפליסנ זיכ פאלובע דער איבער פלעג באלד אונ װאל. געקרײזלטעו־ שער
װי געזיפט, זיכ האבנ װערטער די קאל, הײזעריקלעכ אײנסאניק, גלײכ, זײנ

רעגנ: סראפנס
ע פארםטו? וװ-זזינ מוטער! מארגנ, גוט א — ס, טשיםמאפאל? א װיי כ׳

סנ גערינט. באטראק א פאר טאטער רי_יכנ א בא געװענ, דארט כ׳בינ געהיי
 יאדער־ א װײבער, דרײ מיט אלטער אנ גובײדולינ, אוסאנ טאטער דער האט

 טאטערקע סשיקא־אװע א ױגנט, א אײנע אונ רויטע. א מאררע די אזא, דיקער
זינד... א געהאט איר מיט כ׳האב געװענ,
זיגד. א געהאט װעג זי_ינ אפ פרױענ אלע טיט געװענ, אוײעטומ איז עד
 לעבנ זײנ אינ זאל ער פונקט ירױק בײזקײט, אנ אלצ װעגנ דערצײלט ער

ט קײנמאל  אינ אדולע. קײנ ניט צאלײדיקונג, קײנ ניט איבערטראגנ געװענ ני
:שיפ־הינטערטײל אפנ ערגעצ געקלונגענ רעדע זײנ האש ארומ מינוט א

 אינ בלעטלעכ, דרײ אינ מטוקאלקע, אינ !קארטגשפילער לײט, פייגע —
 א געלט, נעטענ םענ קענ זיצנדיק קארט. א—כרײםט וװילע א הײ! רימענדל,
געשעפט... מאכריש
ס, :זעלמנ־װעג זאגט ער אז גאמערקט, האב איכ ו  נאר ביטער, שלעכט, ג
 פאר איז פרוי שײנע א טרײכם. א נניגעריק, כשיקאװע, שטענדיק: קימאט

ער, א װײבעלע, טשיקאװע א אימ ט  סע־ טרײםטנדיק א —כאג זוניקער א גו
ט אלצ פונ אפטער נאר ע. געל ט ?ר הא אג עז :ג

אוים! זיכ שפײ —
 אז געדוכט, זיכ האט מיד אונ פױליאק, א פאר געהאלטג אימ האבנ אלע

 שמיקנ- גענעמשער, דער אינ הײצ־אויװג, באמ ארבעט שװערע זיינ טוט ער
 זיכ זאל ער אז ניט, געדענק איכ ־ш אלע. װי זנרלעכ, אזוי פוגקט היצ, דיקער
הײצערס. איבעריקע די געקלאגט זיה ם׳האבנ װי מיד, איז ער או באקלאגט, האבנ

 צוגע־ עמעצער פאסאזשירקע אלטיטשקער אנ אײגער בא האט אײנמאל
 אװנט> שטילנ לויטערנ א אינ עם איז געװענ געלט. מיט סײסטער א שלעפט

 ה$ט קאפיטאנ דער פרידלעכ. אונ גוטמוםיק געלעבט זיכ האבנ מענטשנ אלע
 צונויפגעקליבנ אריכ האפנ פאםאזשירנ די רובל, פיגפ אלמער דער געגעבנ
 אלטער, דער אפגעגעבנ געלט דאס האט מ?נ אז םומע. געװיסע א זיכ צװישנ

:געזאגט גארטל, ביזנ מענטשנ די פאר זיכ צײלעמענדיק זי, האט
 םאראנ צװאנציקער א מייט קארפנ דריי אפ איז רא מענטשנ, ליבע —

מיינע!.. קעגנ איבעריקע
:אויםגעשריגנ פרײלעכ האט עמעצער

גלעקער? די אינ אומזיסט קלינגםטו װאס אינגאנצג. באבעלע, נעמ, —
איבעריק... ניט קײנמאל איז דרײערל א

געזא»גש; װערטלדיק האט עמעצ?ר
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איבעריק... ניט קיעמאל איז געלט —מענטשנ קײנ ניס איז געלט —
 פארגעלײגט האט אונ אלטער דער צו צרגעגאנגענ איז יאקאװ אונ
:ערנםמ

אינ דערםיט טאנ שפיל א איכ װעל איבעריקע, דאם מיר גיב —
!קארטנ

שפאסט, הײצער דער או געמײנס, אונ צעלאכט זיכ האט אוילעמ דער
אלטיטשקע: צעטרמלטע די אײנרײדנ גענומענ האט ער נאר

דו ? געלס דארפםםו שװארציאד װעלכע צו !באבינקע אהער, גיפ —
פעלד... אינ שוינ דאכ קוקםט
 מיטנ שאקלענדיק האט, ער זידלערײעג. פלט אװעקגעסריבנ אימ האט מע

:פארוװנדערונג מים מיר צו גערעדט קאפ,
 זי געשעפטנ? פדעמדע אינ זיכ זײ פלאנטענ וױ?ם מענטשנו מאדנע —

טיר פאר ארנ איבעריק! איר איז געלט דאס — געמאלדנ אלײנ דאכ האט
טרײסמ. שטיקעלע א געװענ דרײערל דאס װאלט

 האט רײדנדיק אויסזענ, מיטנ פארגומענ שטאדק אפאנעמ, אימ, האט געים
 אוים־ אונ הויזג, די אנ קופער־מינצל א צי !ילבער־ א רײניקנ געהאט ליב עד

זי ברעמענ, די מיט רירנדיק ער, פלעג גלאנצ, ביז מאטפײע א שײערנדיק
ײ נאר פאנעמ. קודנאסנ קעגנ פינגלר קרומע די אינ האלמנדיק באטראכטנ,  גי

גערוענ. ניט ער אױ געלט נאכ ציק
 איכ סטוקאלקע, אינ אימ מיט שפילנ פארגעלײגט מיר עד האט אײנמאל

געקענט. ניט האב
 זיכ רעכגסט אונ הײסט? רױ — פארכידעשט. זיכ ער האט—גלט? קענסט —

 אפ שפילנ לאמיד װײז, אויםלעדנענ. דיכ דארפ מע גראמעטנער! א נאכ
צוקער... אפ צופלײםנ,

 האט אונ צוקער געזעגםנ פונט האלב א אויסגעשפילט מיר בא האט ער
 גזנפײ דערנאנ, באק, האריקעד דער היגטעד פארלײגט אלעמאל שטיקלעכ די

:פארגעלײגט ער האט שפילנ, שולג קענ איכ אז נענדיק,
? געלט האסס י ערנםט שפילנ לאמיר קומ, איצט —
רובל. פיגפ —
שמיצל. א מיט צװײ — איכ אונ —
 ^פ־ צוריק װעלנדיק אויםגעשפילט. גיכ זיכ, פארשטײש מיר, בא האט ער

 קערגלעכ פינפ פאר פאדיאװקע מײנ קאנ אינ געשטעלט איכ האב געװינענ,
 װידער אונ — דרײערל א פאר שסירול נײע די געשטעלט פארשפילט, האב אונ

בײז: קימאמ אומצופרױנ, מיר צו געזאגט יאקאװ האס דענםטםאל פארשפילט.
 פאדיאװקע די באלד —הײם צר ביסמ שפילנ, ניס קענסמ דו נײנ, —

 מאל־ דײנ צוריק נעמ נא, ניט. איכ דארפ דאס !שטיװל די אראפגעװארפנ,
 לערע״« דלר פאר םלד —קערבל א קערבלעכ, פיר נעמ, געלט דאס אונ בעש,

? רלכטלק
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דאנקבאר. זײער געװענ אימ ביג איכ
שפיל א—דאנקענ. טײנע אפ אפגעענטפערט ער האט — אויס, זיב שפי_י —

 געשלעג. א אינ װי קריכסט, דו אונ עם, הײסס פארװײלונג, א שפיל, א איז
ע זיכ היצנ  איז וראם ן כעזשבנ מיט שלאג — געשלעג א אינ אפילע ניט טו

דורהגע־ מאל אײנ שטארק. האלטנ זיכ דארפססו ױנג, ביםט היצנ? צו זיכ דא
אפגע־ זיכ $פ. מדעט י אױס שפי_י — מאל זיבנ דורכגעפאלנ, פאל פינפ פאלנ,

שפיל' ס׳א װײטערי רײב —קילט
 דער־ זי_ינע פלעגנ מאל אנדער אנ געפעלנ, געװענ מער אלצ ער איז מיר

 װאם אזוינס, אםאכ געװענ אימ אינ ס׳איז באבע. די דערמאנענ צײלונגענ
 געדיכטער, ןנינ מיכ ה$ט אפגעשטויםנ שטארק נאר צוגעצויגג. מיכ האט

מענטשנ: צו גלײכגילס אי״ינגעפעםטיקטעד שוינ לעבנ גאנצ א אפ אפאנעמ,
קלאס, צװײטנ פוג פאסאזשיר שיקערער א איז זונ־פארגאנג בײס אײנמאל

 בארטנ, איבערג אריבערגעפאלנ פערמיאק, א סױכער גרויםקערפערדיקער א
 װאסער־ רױטגאלדיקנ איבערנ אװעקגעשוװמענ ער איז זיכ, װארפנדיק אונ,

 אפ־ זיכ האט דאמפער דער פארסטאמפעװעט, גיכ מענ האמ מאשינ די װעג.
 שוימ, מיט װאלקנ א רעדער די אונט׳נר פונ ארויםלאזנדיק געשטעלט,

 אט אינ בלוט; מיט באפארבט אימ האבנ פארגאנג פונ שטראלנ רױטע די
 טונ־ א געבאברעט זיכ האט שיפ, דער פונ װײט שוינ בלומ, קאכנדיקנ דעמ

 װאם געשרײ, װילדער א געטדאגנ זיכ האט טײכ איבערנ קערפער, קעלער
 שטופנ־ געשריגנ, אויכ האבנ פאסאזשירנ די הארצ. דאס אופגעטרײסלט האט
 הינסערששנ אפנ זיכ צונױפשטױסנדיק בארטנ, אפנ זיכ אנװאלגערנדיק זיכ, דיק

 א אויכ געטרונקענ, זיכ האט װאם דעמ, פונ פרײנט א שיפ. דער פונ טײל
 די מיט געשלאגנ אלעמענ האט פליכעװאטער, א אונ געלער א שיקערער,

געריטשעט: ה^מ אונ באדמנ, צומ זיכ דורכרײסנדיק פויםטנ,
פאקנ... באלר אימ איכ װעל אט אװעקט, —

 גענומענ אונ װאםער אינ ארײנגעװארפנ שוינ זיכ האבנ מאטראםנ צװײ
 מענ האט שיפ דער פונ געמרונקענ, זיכ האט װאס דעמ, צו קלאפטער לײגנ

 קװי־ קאמאנדע, דער פונ געשרײענ די צװישנ אונ שלױפקע, א אראפגעלאזג
 צעפלאטנ זיכ שטרעמעלע רױק גלי״יכ א אינ איז פרױענ די פונ טשערײענ

קאל: הײזעריקלעכ יאקאװם
 אפ האט ער —װערנ דערטרונקענ סײװי װערנ, דערטרונקענ װעט ער —

 װערנ. דערטו־װקענ מענ םוז מאלפעש לאנגנ א אינ פאדיאװקעי די זיכ
 מאנצבל? א װי גרונטגיכער, צומ זײ גײענ װאס איבער װײבער, אשטײגעד,

 באלד איז װאםער, אינ ארײנגעפאלנ איז זי אז פרוי, א קלײדלעכ. די איבער
 אנינגעזונ־ שוינ עד איז אט זעט, קוקט, געװיכט... פודיקער א װי גרונט, צום

, פלאפלענ... ניט ארײנ װעלט דער אינ װעל איכ קענ,
 א געזובט אימ האט מע געװארנ, דערטרונקענ וױרקלעכ אין סױכער דעד

אױםגעניכטערםער, אנ איז, זיינער פרײנט דער געפונענ. ניט אונ - צװײ שא
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 קלאגעריק ער האט אפםאפעמײק, אונ, שיש דער פונ הינטערשײל אפנ געזעסנ
:עבענעט

 איכ װעל װאס א? איצטער, מענ טוט װאס־זשע דערפארני אט נר, —
אײגענע... האט ער א? אײגענע, זײנע אגנ

 נרוק הינטערנ פארלײגט הענט רי איפ, פאר געשטעלט זיכ האם יאקאװ
טדײםטנ: גענופענ אונ

שטאדבנ. צר באשערט איז אימ װו ניט, וױיס קײנער סױכער, ם׳גארניט, —
! געשטארבנ איז ער—אהא אוב שװאפענ, אביסל אופ עםט מענטש אנדער אג

אין אײנעמ אונ געװנט, צר זײ ס׳איז אונ שװאמענ, עסנ מענםשנ סױזגמער
? שװאפענ װעגנ שמועםנ צו דא איז װאס אונ טויס! צופ עם

 םוײ פארג געשטאנענ מילשטײג, א װי עד, איי פעםטער, א ברײטער, א
 פונאנהײב האט סויכער דער קלײענ. װי װערטער, אימ אפ געשאטג אונ כער

 ברײםע די מיט בארר דער פונ טרערנ די װישנדיק געװײנם, שװײגנדיק
צעגװאלרעװעט: זיכ ער האט אױסגעהןרט, נאר, דלאניעם,

 אימ נעמט פראװאםלאװנע, נעשאמע? די מיר פרנ ציסטו װאם טײװלי —
געשענ! פארברעכנ א װעט אגימ צו,

געזאגט: אװעקגײענדיק, רויק האט, יאקאװ
 א מיט —דיר צו זײ אונ גוטנ, מיט —זײ צו דו מענטשנ, מארנע —

שטעקנ...
הײצער, דער נארישעװאטער, א איז ער אז אויסװײזנ, מיר פלעג אפאל

 א פאר אומיסטנ זיכ פאדשטעלט זיר או געטדאכט, איכ האב אפטער גאד
 ער װי דעמ, װעגנ אימ אױספרעגנ געגלוםט שטארק זיכ האש מיד נאר. א

 ארויסקומענ פלעג דאם נאר געזענ, װאם ערד, דער איבער געגאנגענ איז
 בערישע די אופגעעפנס עטװאם ארופ, קאפ דעפ פארװארפנ מדאסנ. װײניק

 דעד־ ציט, אונ פאגעמ מאכיק זי_יג האגט דעד מים ער גלעט אויגנ, טונקעלע
כ: מאנענדיק זי

 מענטשנ, דא ’ מורעשקעס די װי — אופעטרמ פרודערל, מענטשעלעכ, —
 פארשטײט אלצ, װי מער זאגנ! דיר איכ מוז האװעניש, א — מענטשג דארמנ

 הארבם־ מיט װי פויערימ, מיט פארשאשנ איז ערד די מאטעש —פױערימ זיכ,
 אויכ גריכנ אונ באלגארנ, געזענ כ׳האב באלגארנ? זאגנ. לאפיר בלאמ, טיקנ
 זײעדע מענגע א —ציגײנערס אלערלײ אונ דאםגלײכנ, רופינצעם סערבנ, אונ

ע זײנ? דענ קענ װאס נו, פאלק? םארט א פאר װאס י פארשײרענע  — שטעט די א
 ענלעכקײם. אםאכ אונרז, בא אזויװי דארפישע, — דערפער די אינ שטןגטישע,

 טא־ אשטײגעד, װי, שלעכט, נאר שפראכ, אונדזעד אפ אפילע רײדנ אגדערע
 פלאפלענ זײ מיר, װי רײדנ, ניט קאגענ גריכנ די מ^רדװא. די ארער כעונ,

 מענ קענ —וװהיג װאס נאר װערמער, קלוימערשש דײדנ זיכ, מאכט םע װי
 אלטיטש־ דער אונ פינגעד. די אפ רײדנ מענ מוז זײ מימ פארשסײנ. גיט
קלױמערשט פארשטײט ער אז אנשטעל, א>א געפאכט האש ער — פי_ינער קער
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 אלטיטשקער כיטרער א קאלימערא. אונ קאראמארא — שמאמלט גריכיש, אױכ
 ? אװעלכע — פרעגםטי װירעראמאל !...ארומגעארבעס פײנ זײ האט געװענ,

 פאר־ נו, מעגטשג? די זײנ, דענ זײ קענענ אװעלכע נעפעש, מאדנער א אט
 דאם שװארצע, אויכ זײנענ רוםינער די אוג זײ, זײנענ שװארצע ױכ, שסײט
 װי גלײבנ, זײ ינו שװארצע, אויכ זײנענ באלגארנ די גלויבנ. אײנ האסטר

טערקנ... די װי מינ, אזא שוינ את דאס —גריכג די אונ טיר.
 פאר־ ער װײסט. ער װאס אלצ, ניט זאגט ער אז אויסגעװיזנ, האט מח־

דערצײלנ. ניט װיל ער װאם עפעס, נאפ מאגס
 נפו הויפטשסאט די אז געוװםם, איכ האב זשורנאלנ אינ בילדער די פונ

 יאקאיו נאר שסאמ, שײנע זײער אונ אלטע שטארק א — אטענ איז גדיכנלאנר
אטענ. אינ געלײקנם אונ קאפ מיטנ געשאקלט צװײפלענדיק האט

 »אר ניטא, איז אטענ קײנ אנגעליעט, ברודעו־ל, דיר, מעג האט דאס —
 טא־ א איט אפ אונ באדג, א נאר שטאט, קײנ ניט אפער אפאנ, דא ם׳איז

ד ם׳הײסט גארגישס. מעד נאסטיר. ;  בילרלעכ אזוינע אפאנ, בארג הײליקער ר
 בעל־ שטאט א פאראנ געהאנדלט. זײ מיס האט אלטעו־ מײנ פאראג,' זי״ימננ
 אדער־זשן יאראםלאװל, אשטײגער, רוי, טײכ, דעמ דונײ אפ שטײט גי־אד,

 — דערפער די אט, נאר טשאקנדיקע, קיינ ניט זײנענ זײ בא שטעט די ניזשני.
 דארטנ זײנענ וױיבער די נו, דאסגלײכ, וױיבער די אנדערש! עפעם ם׳איז

 פאר־ ניט שיר איכ בינ זײ פונ אײנער איבער טױט. צומ טשיקאװע פאשעט
געהײסנ? זי האט װי װארט, דארטנ. ,בליבנ

 האר הארטע די פאנעמ, בלינרע דאס דלאגיעס די מיט שטארק רײבט ער
 דער־ געלעכטער, קליגגט ערגעצ, סיפ אימ, בא האלרז אינ שטילערהײס, קנאקג

צימבל־גלעקל. צעבראכנ к פונ קלאנגענ די מאנענדיק
.אזוי איר מיט דאכ פלעגנ מיר אונ !פארגעםט מענטש א — .  האט זי אז .

װארט. מײנ אפ געװײנט, האב אפילע איכ אונ געװײנט, זי האט געזעגנט, זיכ
 מע וױ לערנענ, אנגעהויבג מיכ אומפארשעמםקײט רױקער מיט האט ער

פדויענ. מימ באגײנ זיכ דארפ
 שװיםט נאכט לעװאנעדיקע װאדעמזן א שיפ, פונ היגטערטײל אפג זיצנ מיר

 נ^כנ אימ זעט מע װאם קױמ איז ברעג לאנקעדי־קזיר דער אגסקעגנ, אוגדז
 שטערנ, אזויגע פײערנ, געלע פינטלענ — פארגיקנ פונעמ װאסער, זילבערנעמ
 לעבט שלאפלאױק, פלאטערט זיכ, באװעגט ארומ אלצ עדד. דער בא געפאנגענע

 שטילקײט טרױעריקער ליפער דער אינ לעבנ. אײנגעשפארם נאר שטיל, א מיט
װערטער: הײזעריקע פאלג

צעלײגנ... זיכ העגס, די צעװארפנ אזוי פלענ זי אונ —
 אינ ם׳איז עקלדיק. ניט נאר אומפארשעמט, איז דעדצײלג אויפנ יאקאװס

 האר־ מינ א מ׳קליגגט גאר אכזאריעם, קײנ גיטא בארימערײ, קײנ ניטא אימ
 אומפארשעמט אויכ איז הימל אינ לעװאנע די שרויער. קאפעלג א אונ ציקײט

זיכ ס׳רערמאנם םרויערנ. צו עפעס װעגנ צװינגש רעגט, זי אויכ אונ דיויל,
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 ױאם פערזנ, די אונ מארגא קעניגנ די — בעםטע דאט גוס, װאם דאם, נאר
עמעסדיקײט: זײעד מיט אומפארגעםמכ זײנענ

שײנקײט, די נײטיק בארארפ ליר די נ$ר
באגײנ... זיכ >יר א אנ קאב שײנקײט

דרעמל, גרינגנ א װי שטימונג, טרוימערישע די אט זיכ פונ אפטרײסלענדיק
 װאס דעמ, װעגנ לעבנ, זײנ װלגנ הײצער דעמ אויספרעגנ װירער איכ נעמ
געזענ. האט ער

 איכ ? דיר מענ דערצײלט װ^ם־זשע — ער, זאגמ — מאדנעד, א ביסט —
 אויכ ? טראקטירג אוג געזענ. ? געזעג מאנאמטירנ :פרעג געזענ. אלצ האב

 אויכ געלעבט זאט, געלעבט ללבנ. פױערש אונ לעבנ פריציש געזענ געזענ.
.הונגעריק . .

 געפערלעכנ װאקלדיקנ, א איבער םײבל טיפ א אריבערגײענדיק װי לאנגזאמ,
:זיכ ער דערמאנט בריק,

 כ׳װעל — פערד־גאנװענענ פאר צירקל אינ זיצ איכ אשטײגעד, אט, נו, —
 אױװנס די שעלט, — קװארטאלנער, דער אונ !איכ קלער םיביר, האבנ דעדפאר
: איכ הויז. נײעמ אינ אימ בא רריכערנ א:  אײדלקײט, אײער איכ, קאנ דאס ז

 בעסטער פאמע דעד האט ער, זאגט דא, שװײגנ! —מיר אפ ער פאדיבטנ.
..מאכנ געקענט גארניט מײסטער מ: צו איכ אונ .  פאסטעכ א אז ס׳טרעפט, אי

 באקו־ דרײסטקײט דענסממאל האב איכ — גענעראל, א פאר קליגער אמאל איז
 ער, זאגט נאר, רײב, :זאגט ער סיביר. מיר אפ װארט סײװי אלצדינג, צו מענ

 צעדרוי־ פיצלעכ אפ פײנער די דיר איכ װעל װעדנ, ערגער נאכ װעט סאמער
 זיכ כידעשט צורעכטגעמאכט. זאכ די איכ האב מעסלעם צװײ אינ בלענ!

 אונ—מײסטער א דאכ ביםס !באלװאנ נאר, דו אכ, :שרײט קװארטאלנער, דער
ז איכ עם? קומט װי פעת־, גאנװעםט אי ס׳ מ: אי אג  אײער נארישקײמ, פראסט ז

 דירי אפ ער, זאגט ראכמאנעם, א נארישקײט, ער, זאגט ריכטיק, אײדלגעבורט.
 שטע־ זי_ינ לויט מזןנטש, פאליציײשער א ? געזענ עם. הײםט ראכמאגעם, א יא,
געהאט... ראכמאנעם האט אונ אנראכמאנעםייקער, אג לע

איב. פרעג—װײטער? װאם־זשע איז נו, —
נאכ. ויאם אונ גןיהאט. ראכמאנעם האט גארניט. —
!שטײנ אזא ביסט האבנ. ראכמאנעס דיר אפ —

:גוסמוטיק לאכט יאקאװ
 האג דו אונ ? א ער, זאגט שטײנ, א !ביםט דו נעפעש מאדנער א —

 שטײנ מיט שטײנ. א אױכ דינט ארט זײנ אפ שטײג, א אפ אפילע ראכמאנעס
 ליגט אופזיםט שאנעװענ. מענ דארפ מאטעריאל יעדעד גאםנ. די מעג בח־קירט

גרעזלעכ... װאקםנ אימ אפ אויכ אונ זאמד? איז װאם זאכ. קײנ ניט
 עפעס װײסט עד אז קלאר, מיר^באזונדערם איז אזױ, רןידט הײצער דעד אז
באגדײםנ. צו ניס עם איז מיר פאר װאס אזױנם,
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איכ. פדעג — ? קעכער דעמ װעונ עפעם טדאכסטו װאס —
ס—גלײכגילטיק. יאקאװ זאגט — ?מעדװעזשאנאקנ װעגנ — א  ד* איז װ
װאס. ניטא דא איז טראכטנ טראכסנ. צו אימ װעגנ

 גלא- ריכטיקער, שטרענג אזא איז איװאנאוױטש איװאנ ריכטיק. איז דאם
 אינ פארטשעפענ. צו זיכ װאם אינ אימ בא ניט האט געדאנק דער אז טער,
 שעלט הײצער, דעמ ליב ניט האט ער :אינטערעטאנט אײנס נאד אױ אימ
טײ... טריגקענ שטענדיק אימ פאדבעט אונ שטענדיק אימ

געזאגט: אימ ער האט אײנמאל
 אזמ דיכ, איכ װאלט פארעצ, דײנ בינ איכ ארנ לײבײגנסומ, ם׳איז װענ —

געשמיםנ! מאל זיבנ צו װאכ אלע ב>םטעפאםניק,
גאמערקט: ערנסמ האט יאקאװ

!אסאכ — מאל זיבנ — т
 כיס עפעם צוליב קעכעד דער איפ האז־עװעט הײצער, דעמ זידלענדיק

שנ, אלערלײ :זאגט אונ שטיק א גראב אדײנ אימ שטופט זאיעני
! פרעס —

רעדט: אוג געכאפט נימ קײט יאקאװ
!איװאניטש איװאנ דיר, איבער אנזאמלעג קױעכ טאסע א ב׳װעל —
קויעכ? פויליאק, דארפםטו, װאם צוליפ אונ —
.לאנג לעפנ כ׳װעל ? װאס צו הײסט װאט — . .
װאלד־שעד? לעבנ, דארפטטו װאם צו אונ —
 ניט ס׳איז אז זאגנ, עפשער, װעסט, אדער אויכ. לעבס װאלד־שעד א —

פאדגעניגנ.״ גרויםער א איז איװאניטש, איװאנ לעננ, לעבנ? צו טשיקאװע
! יעד?אט א ביסט יא ־־
? אזױנס װאס —
יע־די־אט. —
םיר: צו זאגט מעדװעזשאנאק אונ יאקאװ, זיכ כידזנשט — װארט, א אט —
 אינ בײנער די טריקעגענ בלום, דאם זיכ פונ צאפג מיר : באטראכט —

 א װי זיכ, קײט אנ, אימ קוק ער, אונ פליטע, דעד בא היצ געגעמשער דער
!קאבאנ
עםנ. דאם קײענדיק הײצער, דער זאגט — גױרל, זײנ איטלעבנ —

 אר־ צו הײםער אונ שװערער איז הײצ־אױװנ באמ אז וװיל, װײס איכ
 ,שורע־ באנאכט געפרװוט מאל עטלעכע האב איכ פליטע. דעד בא װי בעטנ,
 צוליב װיל ער װאם מאדנע, אױם קרמט מיר אונ יאקאװנ, מיט אינײנעמ װענ״
 דערדאזיקער נײנ, ארבעט. זײנ פונ שװעדקײט דער אפ אנװײזנ ניט עפעס

באזונדערם. עפעפ װײםט מענטש
באצ־ דער מאשיניםט, דער קאפיטאנ, דער —געשאלמנ אימ האבג אלע

 פאר־ מאדנע: געװענ ס׳איז אונ —געפױלט, נימ זיכ ם׳האס װער אלע, —מאנ
א־פ צו באצויגג זיכ האבנ הײצערט די נים? אימ מענ צעועכנט װאס־זשע
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 אױמגעלאכט אימ האפנ זײ כאטש מענמשנ, אנדעדע װי בעסער, באמערקלעכ
אמאל: זײ פרעג איכ קארטנ. אינ שפיל זײנ פאר פלאפלערײ, זײנ פאר

? וװילער א עפעס איז יאקאװ —
טאנ, אימ מיט קאנסמ אומשעדלעכער. אנ איז ער זיכ. אזוי ? יאקאװ —

לײגנ... אימ בוזעמ אינ קױלנ גל?ענדיקע אפילע וױלמט, דו װאם
אפע־ פערדישנ זײנ בא אונ קעסלענ די אדומ ארבעט שװעיער דער בא

 װאכטע, דער פונ אומ זיב בײט װײניק. זײער געשלאפנ הײצער רער איז טיטנ
 גאנצע א ער זיצט שמוציקער, א שװײסיקעד, א איבערגעטאנ, ניט אפמפאל אונ,

 אדער פאסאזשירנ, די מיט שמועםנדיק שיפ, דער פונ הינטערטײל אפנ נאכט
 קו־ פארשלאסענער א רוי טיד, פאר געשטאיענ את ער קאדמנ. איג שפילנדיק

 מיר איז װאס אזוינם, באהאלטנ געפילט, האפ איכ װי ס׳איז, װעלכנ אינ פערמ,
עפענענ. אימ זאל װאם שליסל, דעמ געזוכט פאראקשנט האב איכ אונ נײםיק,
 האט — פארשבײנ? ניט איכ קאנ מיר, בא מאגסטו ברודערל, װאם, —

 אונטער פונ אױגג אומזיכטיקע מיט מיכ באטראכטנדיק נאכגעפרעגס, זיכ ער
 היפש, דודכגעגאנגענ זי פינ איכ טאקע, עמעם נו, ערד, די נו, ברעמענ. די

 אײנ, פעםער זיכ הער אט דיר, װעל איכ נעפעשו מאדנער א װאם? נאכ אונ
פארלאפנ. אײנמאל מיר מיט מ׳איז װאם דערצײלנ,

 ריכ־ ױנגער א געלענט האט שט**ט אויעזרגער אנ אינ :דערצײלט ער אונ
 געזונסע, א דײטשקע, א געהאט ער האט װײב א אונ טובערקוליאזער, א טער,

 שניטקרע־ א םויכעד א אינ פארליבט זיכ האט דײטשקע די אונ אקארע. אג
 דעד קינדער. דרײ שיעע, א — װײפ א באװײבטער, א איז סױכער דער מער.

 אימ ם׳איז אונ פארליבט, אימ אינ איז דייטשקע די אז באמערקס, האט סױכער
 םאד אינ זיכ צו אײנגעלאדנ זי האט ער :איר פונ סאנ כויזעק א אײנגעפאלנ

 אינ באהאלטנ זײ אונ פרײנט זײנע צװײ םארבעמנ ער האט אלײנ אונ באגאכט,
קוסטעם. די אינ םאד,

 בינ אט יענצ, אונ דאס געקומענ, איז דײטשקע די נו, אויםגעצײכגט! —
 דיר קאנ הארנטע, איכ, :איר צו זאגט ער אוג !דא אינגאנצנ עס, הײםט איכ,
 צוױי צוגעגרײט דיר פאר איכ האב אט נאר װײב, א האפ איכ ענטפערנ. ניט

 באכער. א —צװײטער דער אלסענ, אג אײנער —זײ זי_ינענ גוטע־פרײנט,
 האס ער פאדצעפ. איבערנ פלןימ א אימ דערלאנגט אונ ! אכ — דײטשקע די

 מיטנ מארדע דער אינ אי־מ זי אונ באנק, דער איבזיר איבערגעקוליעט זיכ
 א ריכטער באמ כ׳בינ —באגלײט זי האב איכ אונ אפצאס! מיסנ אונ שוכ

 דאם ס׳ױדט—זע אונ פארקנ אינ שפארוגע א דררכ קוק איכ געװענ, הױפער
 די פאר זי נעמ א אונ ארויסגעשפרונגענ גוטע־פרי״ינט די זײנענ דן* געקעכצ.

 איכ, זאג אזױ, ־־ צעשטורכעט זײ האב פארקנ, דעמ אריבער איכ בינ יצעפ
 אוב הארצג, גאנצג מיטנ אימ צו קופמ פריצטןז די םאכריפ! הערנ ניט, טױג

 זײ אונ אװעקגעפירט, זי האב איכ אױסמראכטעניש. שענדלעכעד אזא פיט ־עד
אנ אינ ארײנגעפאלנ זי איז י_ילט...3צע קאפ דעט ציגל א טיט פיר האבנ
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 זי,. זאגט אװעקפארנ, כ׳רועל אלעמענ. מימ ניט הױפ איבערנ אומ גײט אומעט,
 אװעקפארנ! איכ װעל שטארבנ, װעש מאנ דער נאר װי דײטשנ, די צו יאקאװ,

 אונ געשםארבנ, איז ריכטער דער !אװעקפארנ מענ דאדפ אװאדע, :זאג איכ
 אױכ אונ פארשטאנויקע. א אזא, מילדע א געױענ איז זי אװעקגעפארנ. איז זי

גאט... אימ בארולק מענטש, מללרער א געװענ איז ריכטער דער
 איכ איכ. שוױיג געשיכטע, רער מוג זינ דעם פארשטײענדיק ניט צעםישט,

 װאס גאר אומגעלומפערטס, אנראכמאנעסדיקם, באקאגטם, עפעס דעמ אינ פיל
דערצו? מענ זאגט

יאקאװ. פדעגס—געשיכשע? גוטע א —
 דערקלזןרט ער נאר אופגעבראכטקײט, פאר זיכ שעלט עפעם, זאג איכ

רויק:
 מאל אנדער אנ זיכ גלוםמ נו. צופרידענע. אלצ מיט זאטע, מענסשנ —

 ניט. זײ קאגעג עפעם גיט, זײ בא ז׳־כ באקומם שפאס דער נאר טאנ, שפאס א
 װײגיק ניט פאדערט מיסכער זיכ. פארשטײט םאכרישע, ערנסטע, מענטשנ

 ש״יל א זיכ װילט אט אױ אומעטיק, אפאנעמ, איו, םײנל מיט לעבנ ;סײכל
טאג.

ט מע שױמ, אינ אינגאגצנ טײכ, דער יאגט עיפ דער היגםער  ד#ט העי
 דער אפ עם. באגלײט ברעג שװארצזיר דער װאםער, לױפנדלקנ פונעמ זידנ

 קער־ שלאפגריקע די צװישנ בענק, די צװישג ;פאסאזשירנ די כראפענ פאלובע
 דארע הויכע, א אונדז, צו זיכ דערנעענטערבדיק שטיל, זיכ באװעגט פעדס,

 טומ הײצער דער — קאפ גרײזנ אפענעמ אנ מיט קלײד, שװארצנ א «ינ פדוי
שטיל: זאגט אונ אקסל מיטנ שטױס א מיכ

.בענקט זי — זע — . .
אימ. פארנעמס בענקשאפט פרעמדע די אז מיר, דוכט סע אונ

כ׳גע־ דארשט, מיט שטענדיק איכ האב געהערט אםאכ, ער האס דעיצײלט
 ער פרײלעכע. א אײנע קײנ ניט כ׳געדענק דערצײלונגענ^נאר זײנע גוט דענק
 געהערט אפט איכ האב ביכער די אע — ביכער די װי ױלקעד, גערעיט האט
 הײצער דער שפאס. זײנ טרױער, זײנ פו־ײד, צארנ, זײנ געפיל, שדײבערמ דעמ
 אונ באלײדיקט גיט אימ האט זאכ קײנ פארורטײלט, ניט גזגלאכמ, ניט האט
 פאר אײדעם גלײכגילטיקער א וױ גערעדט, האט ער גנאמעדקלעכ. געפרײט ניט

 די באשולדיקטע, די פרעמד גלײכ זײנענ אימ װאס מענטש, א װי ריכטעד, א
 אלצ ארױםרופנ מיר בא פלעג גלײכגילט דער אט ריכטער... די באשולדיקער,

 אומפדײנט־ צײזער פונ געפיל א געװ־גקס האט בענקשאפט, ביטערע מער א
יאקאװנ. צו לעכקײט
אונ־ הײצ־אויװנ אינ פײער דאס װי אימ, פאר געברעגט האט לעבנ דאס

 העםערל הילצערנעם מיטג אױװנ פארנ געשטאנעג איז ער קעםלענ, די סער
 צאפנ איבערנ געקלאפט שטיל האס אונ לאפןן בערישעד האםעטנער דער אינ
הײצונג. די אפשװאכנדיק אדער צוגעבגדיק פאדםונקע, דעד פונ

189



? באליידיקט אפט ריכ האט מע —
 א װעל איכ או שטארקער, א דאכ בינ איכ באלײדיקנ? מיכ װעט װער —

טאנ... ץעצ
 באלײ־ דיר מענ האט — נעשאמע די נאד קלעפ. װעגנ ניט רײד איכ —

? דיקט
 קײנ אנ ניט נעמט נעשאמע די באלײדיקנ. ניט מענ קאנ נעשאםע די —

 ניט בעשומױפג װעסטו נעשאמע מעגטשבם דעמ —ער. זאגט —.באלײדיקונג,
ניט... זאכ קײנ מיט דערלאנגענ,

 ווזןגנ גערעדט האבנ מעגטשנ אלע מאטראםנ, די פאלובע־פאסאזשירנ, די
 ברויט ארבעט, ערד, װעגנ װי אפט, אזוי אונ פיל אזוי פונקט נעשאפע דער
 מענטשנ, פראסטע פונ רײד די אינ װארט צענטע דאס איז נעשאמע פרויענ. אונ

 דאסדאױקע װאם ניט, געפעלט מיר פייאטאק. א װי גאנגבארם, א װארט א
 מענטשנ, די פוג צינגער גליטשיקע די אפ אײנגעלעבס אזױ זיכ האט װארט

 ליבלעכ אונ ביטער מאמענ, דער איג שעלטנ זיכ נעמענ מאנצנלענ װענ אונ
הארצנ. איבערנ מיר עס של^גט נעשאמע, רי באשמוצנדיק דערביי

 דער װעגנ געדעדט האמ באבע די פארזיכטיק װי גוס, זײער געדענק איכ
 האב איכ פרײד. שײנקייט, ליבע, פונ וװינ־אדט םוידעםדיקנ דעמ נעשאמע,

 אװעק מאלאכימ װײסע טראגנ םענטשנ גוטנ א פונ טויט נאבנ אז געגלײבס,
 בא־ ער אונ באבענ, מיינ פונ גאט גוטנ צומ הימל, בלריענ צומ נעשאמע דינ

מילד: זי געגנט
אנגעװאגלט? אנגעליטנ, זיכ האסט — זויבערע, מײנ װאם, ליבע, פײנ װאם, —

פליגלענ, װײסע זעקס — סראפימ פונ פליגלענ געשאםע דעד גיט ער אונ
קארג פארזיבשיק, אזוי פונקט נעשאםע דער װעגנ רעדמ שומאװ יאקאװ

 האט עםעצנ, שעלטנדיק גערעדט. איר װעגנ האט באבע די װי אומגער;, אונ
 זיכ איר װעגנ האבנ אנדערע װענ אוג פארטשעפעס, ניט נעשאמע די ער

 אז האלדז. אקםישנ רױטנ דעמ אײנבײגנדיק געשװיגנ, עד האס ארויסגעזאגס,
:ער ענטפערט — געשאמע די אזוינם עס איז װאס אימ, פדעג איכ

גאטם... אטעמ דער גײםט, א —
 רופט דענםטמאל עפעם, װעגנ נאכ אימ פרעג איכ װײניק. עם איז מיר

: קאפ אנגעבויגענעמ אנ מיט הײצער דער אנ זיכ
 װײניק. גאלאכימ די אפילע פארשטײענ בדודערל, נעשאמע, דער װעגנ —

אעיענ... פארהוילענער א ס׳איז
 אײגגעשפארטער אינ אימ, װעגנ געדאנקענ שטענדיקע אינ מיכ האלט ער

 קײנ ניט האט אנשטרענגונג די אס נאר פארשטײנ, צו אימ אנשטרענגוננ
 מימ אלצ מיד פונ פארשסעלס ער גארנימ, ניט איכ זע דעמ אױסער דערפאלג.

פיגור. ברײטער זײנ
 מוז אינדערפרי — בופעטשיצע, די מיר צו זיכ באציט ליבלעכ פארדעכטיק

דער פונ פליכטנ די אינ אדײנ גײט דאם כאסש זיכ, װאשנ דערלאנגענ איר איכ

190



 איכ אז מײדל. פרײלעכ אונ זויבער א — לושע צימער־דינערג צװײטקלאסיקער
 גארטל ביזנ איז װאס בופעטשיצע, דער לעבנ קאױטע, ענגעד רער אינ שטײ

 טײג> איבערגעױירנ װי שיטער, איז װאס לײב, געל איר זע איכ אונ נאקעס,
 מאר־ קעגיגנ דער פונ קערפער טונקעלער געגאסענער, דער מיר זיכ דערמאנט

 קלא־ אמאל עפעס, װעגנ אלצ רערט בופעטשיצע די אונ ס׳עקלטןמיכ. אונ גא,
אפשפעטעריש. אונ בײז אמאל װארטשענדיק, אונ געװדיק
 אנ זיכ שטוים איכ כאטש מיר, צו ניט דערגײט רײד אירע פונ זינ דער

 כארפעדיקער בעטלערישער, נעפעכדיקער, א ם׳איז — פונװײטנס װי אימ װעגנ
 אלצ, פונ אונ בופעטשיצע דער פונ װייט לעב איכ—ניט עם רעגט מיכ נאר זינ.

נ איכ דאמפער, אפנ זיב מוט עס װאס  שטײנ, מאכיקנ גרויםנ, א הינטער ני
 זי שװיםט נאכט אוג טאג װאם װעלט, גאנצע די אט םיר פונ פארשטעלט עד

ערגעצ־וװ.
ר, אינ פארליבט גאר זיכ האט זי — איכ, הער — גאװרילאװנע, אונדזער יי

 כאפ מויל, דאס צעעפנ — װערטעד. אפשפעטערישע לושעס כאלעמ, א דורכ ץ־וי
גליק... דאס ארײנ

 װעגנ װײםט בופעט־דינערשאפט גאנצע די מיר, פינ לאבט אלײנ זי ניט
זיכ: קנײטשנריק זאגס, קעכער דער אונ שװאכקײס, באלעבאםטעם דער

 פיראושנע, א פארגלוםט איר זיכ האט פארזוכט, אלצדינג שוינ האט זי —
דדײ... מיט זע אונ אויגנ, בײדע מיט פעשקאװ, אכטונג, גיב פאלק,.. א I בעזע
זאכלעכ: פאםערלעכ, מיכ לערנס יאקאװ אויכ ־“׳

 דיר איכ װאלס עלטער, יאר צרוײ א אפ ביםט דו װענ זיכ, פארשטײט . —
 איז יאדנ, רײנע בא איצט, נאר טאנ, צו האםט דו װאס אנדערש, געזאגט
 אנדערער דער פונ כאסש אונטערגעבנ. ניט זיכ זאלםט גלי״יכער, טאקע עפשער

װילםט... דו װי אין, זי_יט
קױט... ם׳איז — איכ, זאג — אופ, הער —
געװיס... —

 צונויפגעפלאנסעטע די פמגער די מיס צעפאטלענ פדוװנדיק טײקעפ, נאר
;װערטער קײלעכדיקע זײנע ער זײט קאפ, אפנ האר

ארעםע, אנ לאגע א ם׳איז פארשטײנ, םענ דארפ לאגע איר אױכ נו, —
נאכ גלעטנ, אימ זאל מע ליב, האט הונט א אפילע װינטערדיקע... א לאגע א

 איר נאסקײט. פונ שװאפ א װי צארטקייט, פונ לעבט פרױ א !מענטש א מער
 באגערט, לײב דאס טאנ? מענ קענ װאס נאד כארפע, א געװים, איז, אלײנ

פעםמענ... עס זאל מע
 פארהױלענע די אינ אנשטרענגונג מיס אימ או־ײנקוקנדיק פרעג, איכ

: אויגנ
רז אפ ראכמאנעס א דיר ס׳איז — אי

מוטער קײנ אפ האט מע װאם? צי מוטער א מיר, זי איז װ$ס מיר? —
נעפעש! מאדנער א ביםס דו,.. אונ ניס, ראכםאנעס קײנ
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גלעקל. צעבראכג א װי הײר, ניט לאכט ער
א אינ ארײנ אזױװי איכ פאל אימ, אפ קוק איכ אז מאל, אגדער אנ

םינצטערגיש. אונ גרוב אפגרונטלעכער אנ אינ פוםטקײט, שטרמער
 כאםעגע גיט זאלםטו פארװאס יאקאװ, דו, ארנ באמענע, אלע האבנ אט —

? האבנ т

דאס קריגנ, אלעמאל אויכ אזוי זיכ איכ װעל װײב א װאם,? צו אונ —
האבנ ארט, אנ אפ וװיגענ מוז גאװײבטער א פראםט... דאנקענ, צו גאט אױ,

 װײניק, זי כ׳האב אונ געמײגע א ערד די איז מיר בא אונ עו־ד, מימ סאנ צו
 פונ אומגעקעדט זיכ האט ברודער א צוגענומענ. פעטער א האט די אויכ אוג

 «ימ שטעקנ א מיט — אונ זיכ, לאדג זיכ, רײסנ פ?טער מיטנ אנגעהריבנ סאלדאמנ,
 אנדערהאלבנ טורמע באקרםענ ער האט דערפאד פארגאסנ. בלוט קאפ. איבערנ

 ארײנ. טורמע אינ װידעראמאל — פאראנ װעב אײנ איז טורמע פונ אונ יאד,
 2רײדנ צו דא איז װאס נאר געװענ... יאטעכע װארעמע א װײב, זײנ אונ

 1אי םאלדאס к באלעבאס, א װי קאנורע, דײנ בא זיצ — געהאט כאסענע האםט
ײג אבער ק ט לעבנ... זײנ איבער באלעבאם ני

טוסטו? גאט צו טפילע —
דענ... װי זיכ, פארשטײמ — נעפעש, מאדנער א —
װי? אונ —
פארשײדנ. —
אמײנטטנ? זאגםטו טפילעם װעלכע —
יעזוס» האר :כ־ראםט עס מאב ברודערקע, איכ, גיט. איכ קענ טפילעם קײנ —

 שלאפ״ מונ האר, באהימ, בארולק, סויטע די זיכ, דערבארעמ לעבעדיקע די אפ
אזוינס... עפעס נאכ נו, קײטנ.
Vװאם? —
!דערגײנ אלצ װעמ זאגנ, ניט זאלסס דו װאס — אימ !אזוי —
 יהיגמל ניט־נאריש א צו װי נײגעד, מיט ליבלעכ, מיר צו זיכ נאציס ער

 בא־ אימ מיט זיצםט דו מאכנ, זיה ס׳פלעגט שסיק. טשיקאװע װײזנ קאנ װאס
 ליב האמ ער — ציבעלע, מיט טשאד, םיט נאפט, מיט שמעקט אימ פונ .אבט,1

 פרעגט פלוצימ עפל; װי ציבעלעם, רויע געהריזעס האט אוג ציבעלע געהאט
:ער

געדיכט: א עפעם זאג יעראכא־װ^כא, אליאכא, אנו, —
העפט, דיקע א איכ האב דערצו אױסװײנ׳־ק, אש געדיכםנ אסאכ װײם איכ

 ער ״רוםלאנ״, אימ לײענ איכ ליב. כ׳האב װאס דאם, פארשריבנ ס׳אױ װר
 ‘הײזע דעמ אײנהאלטנדיק שטוםער, א אונ פלינדער א אומבאװעגלעכ, דזערט
הויכ: ניט ער זאגט דערנאכ אטעמ. ריקנ

 צוגעמראכט? אלײנ עס האסט מײסעלעו געשיקט דעדװארעמענדיק, א —
געזענ... אימ כ׳האפ מוכיג־פושקינ. פארעצ אזא פאראנ פושקיג?

!דערהארגעמ לאו.ג שוינ פענ האט יעגעמ דער, ניט ם׳איז —
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? פארװאס
 קעניגנ די דערצײלט פיר םיהאט װי װלרטעד, קורצע מיט דערצײל איכ
тמארגא.

:רולק ער זאגס דערנאכ הערט, יאקאװ
געפאטערט... מענטשג גענוג ,נאנצ װערנ װי״יבער איבזיר —

 פונ אויסגעלײענטע געשיכטעם, פארשײדענע איבער איט איכ גיב אפטמאל
 אײנ אינ צונױפגעזאטנ זיכ צונױפגעפלאגטעט, זיכ זײ האבנ אלע ביבער. די

 םײער־ מיט אנגעזעטיקט לעבנ, שײנ אומרױק, אנ פונ געשיכטע לאנגער זײער
 פורפורנעמ מימ אופטוענ, אױסערגעװײנלעכע מיט פול לײדנשאפטנ, דיקע

 אזנ ווערטער גרויסמוטיקע טויטנ, אונ דועלנ גליקנ, לעגעגדארע אײדלמוט,
 ריטעדישע די אנגענומענ מיר בא האט ראקאםבאל מאטנ. נידערטרעכטיקע

 פא־ דעמ פונ שטדיכנ די — XI לױדװיג ;קאלאנ אניבאל, ליא־מאל, פונ שטריכנ
 .IV הענריב מיט צונויפ זיכ גיסט אטלעשײעװ קארנעם דער גראנדל. טער

 ג?נ־> אײנגעפאלנ, מיר ם׳איז װי האב, איכ װעלכער אינ געשיכטע, דיראזיקע
 יגעשעענישנ די איבערגעשמעלט םענטשנ, די פונ כאדאקטעדס די ענדערט

 זײדנס דעט װי פרײ, געװענ בינ איכ װר רועלט, א מיר פאר געװענ איז
 מיד שטזןרנדיק ניט זיב... גלוסט אימ װי אלצ, מיט אױכ שפילט עד — גאט,

 פארלאגנ פײנ אפקילנדיק ניט געווענ, איז זי װי אזא, װירקלעכקײט די זענ צו
 פינ כאאם ביכערדיקער דער אט האט מענטשנ, לעבעריקע די פארשםײנ צו

 טזגנגזנ א פונ װאלקנ דורכדרינגלעכג ניט נאר דורכזיכטיקנ, א מיט באשיצט
לעבנ. פונעט םאמענ פארגיפטנדיקע די פונ שטוצ, אנשטעקנדיקנ

 װיםנדיק, זאכג: אםאכ פאר אוםנאשעריקט געפאכס טיכ האבנ ביכער די
 י-3ק| דער שאנדהױז. א אינ גײנ ניט טענ קאנ לײרט, ארנ לעבט מע װלאזוי
 ראכמאנעם־געפיל א אונ איפ צו עקל אנ געװעקט פיר בא האט זגוס קענער

 פעסמ, זײנ געלערנט טיב האט ראקאפבאל זיס. ער איז זײ װאם פענטשנ, די צו
 האפנ העלדנ דױטאס אופשטענדנ, די פונ קראפש דער זיכ אונטערגעבנ ניט
 גרױםנ װיכטיקנ, א עפעם פאר זיס« אפצוגעבנ פארלאנג א געװעקט םיר אינ

 ,IV הענריכ קעניג פדײלעכעד דער געװענ «יז העלד באליבטער מײנ אופמר.
ליד: פײנע בעדאנזשעס עס רעדט אימ װעגנ אז געדובט, זיכ האט מיד

ט ער א ר דעמ ר ע קט, רעכט פוי שענ גע
פנ איז ק א ענ טרונ װ ע ט ג ; ני ל י ו פ
אלק דעמ אז אונ כ פ ענג, ביט לעפט זי

ענ מעג ם ע עד אויכ נ ל. אינ האר ר מוי

 אין װאם מענטשנ, גוטנ א װי ,IV הענריכ געשילדערט האבנ ראמאנענ די
 איצזיר־ אנ געשאפנ פיר בא עד האט זונ, די װי לױטערער, א פאלק. זיינ צו נאענט

 לאגד א עדד, גאנצער דער אפ לאגד שענםטע דאם איז פראנקרײכ אז צײגונג,
 קע־ פונעפ מאנטײג דער אינ םײ אײדלמוטיק גלײכ זײנענ װאם ריטערס, פונ
װי ריטעד, אזא פונקם איז פיסו אנזש :פױעד א פונ קלײדער די אינ םײ ניג,
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 צעוױינט ביטעד זיכ איכ האב דערהארגעט, הענריכנ האט מע אז ד׳ארטאניאנ.
 א־ז קעניג דער אט ראװאליאקנ. צו םינע פאר צײנ די מיט געםקריפעט אונ

 אונ הײצער, פארנ דערצײלונגענ מיינע פונ העלד דער געװענ שטענדיק קיפאט
 אונ פראנקרײכ געקרלגנ ליב אויכ האט לאקאװ או געדוכט, זיכ האט םיר

״כענרלקנ*.
 איז אזױנעמ מיט כענדיק, קענלג דער אט געװענ פענטש וװילער א —

געדעדט. ער האט — װילםט, דו װאס אי כאפנ, פיש אי גוט
 םײנע אלבערשלאגנ ניט פלעג היספײלעס, אינ ארײנפאלנ ניט פלעג ער

 אדאפגעלאזט שװײגנדיק, געהערט האט ער פראגעס, קײנ םיט דערצײלונגענ
 צוגערעקט שסײנ, אלטער אנ —פאנעפ אומבאװעגלעכ אנ םיט ברעםענ, די

ײד, די איכערייםנ עפעס אלבער פלעג איכ אז נאר שיפל. מיט  באלד ער פלענ י
נאכפרעגנ: זיב

געענדיקט? —
ניט. נאכ — т

!אפ ניט זיכ שטעל טא —
זיפצ: א מיס רײדנ ער פלעג פראנצויזנ די װעגנ

קילבלעכ... זלה לעבנ —
הײםט? װאס —
 אונ קללקײט אלנ —זײ אונ םל, אלנ הלצ, אלנ לעבנ דלר םלט פלד אמ —

!לעבנ כלעסדיק א — הוליענ או־נ טרלנקענ זײ נאד געשעפטנ, קללנ נלט האבנ
אולכ. ארפעמנ זײ —
 הילצער דער האט — דלעע, פונ געשלכסעס דל פונ נלט עס זעט פע —
 פעדהייט גרעסטע דל אז קלאד, געװארנ פלוצלפ אלז פלר אונ באפערקט, רלכטלק
 אר־ וױאזול גאדנלט, קימאמ דערציללט אלבערגעלליענט, האנ אלכ װאס בלכער,
העלדנ. אילדלםוטלקע דל לעבנ ארבעט אנ פאר װאס פונ בעטנ,
 »לכ אוםװארפנדלק לאקאװ, זאגט — דרעפל, א כאפנ אבלסל כ׳װעל אנו, —

 שױנ ער האט ארומ םינוט א אלנ אונ געזעםנ, אלז ער וװ דארט, רוקנ אפנ
נאז. דער פלט געפײפט

 בללפער דל געװארנ, געל זיינענ קאפא דער פונ ברעגנ דל װענ הארבםט,
 װײס גענוטענ האננ זונ דער פונ שסראלנ קאםע דל אונ באגללדס זלכ האבנ

 דעפ פאר טאג א נאכ דאמפער. פונעם אװעק אומגערלכט לאקאװ אלז װערנ,
געזאגט: םלר ער האט

 םלרנ פערפ, קײנ לעראכא־װאכא, דיר, פלט אנ פלר קופענ אלבערטארגנ —
 פלר װעלנ ד$רטנ פונ אונ אולספאדענ, גוט זלכ פלרנ באד, אלנ דודכגײנ זלכ
 צו ללב כ׳האב פארגענלגנ! א —םוזלקע םלט טדאקטלד א אלנ אװעקלאזנ זלב

שפללט. םאשלנ דל װל קוקנ,
 פלט מאגצבל דלקער א דאפפער אפנ געזעצט זלכ האט םאראפול אלנ נאר

טשרלקע לאנגע װארעמע א װאנצעס. אונ בארר אנ פאנעמ װייבעדש שלסער א
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 זײנ פארשטארקט םער נאכ האמ פוקםנ־פוטער פוג אויערנ מיט קאדטרז א אונ
 וװ קיכ, דעד פא טישל א פארנומ?גנ באלד האט ער פרוי. א אפ ענלעכקײט

 רי טרינקענ גענומענ אונ טײ־געפעם געבעטנ האט װארעמער, געװענ ם׳איז
 דעמ אדאפגענומענ ניט טשויקע, די צעשפיליעט גיט װאסער, זודיקע געלע

שװיצנדיק. געדיכט קארטוז,
 אונ רעגנ, דריבנעמ א געזײט נאכאנאנר האבנ װ^לקנם הארבסטיקע די
 געקעסטל־ דער מיט אריס װישס םענטש רער אט װענ אז געדוכט, זיכ ס׳האט

 אינ אונ שטילעד, רעגג דער גײט פאנעמ, פונעמ שװײם דעמ פאטשײלע טער
שטארקער. רעגנ דער אויכ װערט וױיטער, שװיצט מענטש דער װי מאם, דעד

 בא־ גענומענ האבנ זײ אונ יאקארו, באװיזנ איפ לעבנ זיכ האס אינגיכנ
 איבער געפירט האט פאםאזשיר דער —קאלענדאר אינעמ מאפע די שראכטנ

גערעדט: רױק האט הײצער דער אונ פינגער, א מיט איר
שפײ... א רוערט מיד בא איז דאם גארניט. ם׳איז װאס? איז —
 פאר־ פאםאזשיר, דער געזן*גט קעלעכל דינ א מיט האט —גוס, איז —

 זײנע בא װאם זאק, לעדערנזגמ געקפנטנ איגעמ קאלענדאד דעמ שטופנדיק
טײ. טרינקעג אנגעהויבנ זײ האבנ שמועסנדיק, שטיל פים.

 װאס געפרעגט, אימ איכ האפ װאכטע, דעד אפ אװעק איז יאקאװ אײדער
שםייכל: א מיט געענםפערט האט ער מענטש. א פאר דאס איז

 א !װײט םיביר, פונ עס. הײםס *(, םאריס א איז פױגל דער קענטיק, —
פלאנט... א מיט לעבט טשיקאװער,

 שװארצע טיט פאלובע דער איבער טרעטנדיק מיר, פונ אװעק איז עד
 קראצג־ אפגעשטעלט, װידעד זיכ האט ער נאר טלאענ, װי הארטע, פיאטקעס,

זײט. די זיכ דיק
 קײנ קומענ מיר װי ארבעטער• אג פאר פארדונגענ אימ צו זיכ כיהאב —
 מיס !יעראכא־װאכא געזונס, זײ אונ דאמפער, פונעמ אראפ איכ קריכ פערמ,

 דארפ — אקס מיטנ נאכ אונ מײכ, א איבער—דערנאב פארנ, צו אייזנבאנ דער
פארשלאגנ.״ זיב האט םענטש א וװהינ £ט — װאכנפאדנ, פינפ א אזױוױ, מענ,

 אומ־ יאקאװס פונ פארכידעשש געפרעגמ איכ האב — ? אימ קענסט דו —
באשלוס. געריכטנ

 ערטער זײנע אינ דאכ כ׳האב געזענ, ניט קײנמאל אפילע פונװאמןנ? —
געװױנט... ניט

 פאדשמאלצעװעטנ קורצג א אינ אנגעטאנענער אנ יאקאװ, האט אינדערפרי
 צע־ א מעדװעזשאנאקם אינ פים, הוילע די אפ שטיװל שמיקלעכ אינ פעלצל,

 טשוהונענע מיט האנט מײנ געדריקט דאנדנ, אנ הוט שטרויענעמ ביאכענעמ
גערעדט: אונ פינגער
 5ם פויגל, דער נעמענ, דיכ װעט ער א? מיר, מיט אװעק זיכ לאז —

װעל זאגנ. נאר אימ זאל דאם אפשנײרנ דיר װעט מע זאגנ? איפ װילסט־-
.скопец—םןןרים *(

195



 פענטשנ א — יאנטעװ א אלז זײ פאר געגנ. געלט דיר װעט מע איבעריקע,
באצאלנ... דערפאר װעלנ זײ קאליסשענ,

 אונסער קלומעקל װייס א מיט בארטנ באמ געשסאנענ איז םארים דער
 א אולגנ, טױטע כיט יאקאװג אפ געקוקט אי״ינגעשפאדט האט פאכװע, דער

װעו־ער,  אױסגע־ שטיל אלמ האב איכ דערטרונקענער. א װי אנגעדראלענער, אנ ש
האנט. פײנ געטאנ דריק א נאכאמאל האט הללצער דער זידלס.
 זײנ צו זיכ בוקס איטלעכער אוים! זיכ שפײ 'אנ, דיר ער גײט װאם —

!גליקלעכ לעב !געזונט זײ נו, ? אוגדז עם ארט װאס
 אפ פוס פונ זיכ איבערװאלגערנדיק שרמאװ, יאקארו אװעק, אלז ער אונ

 לײבטנ קײנ ניט הארצנ פײנ אינ איבערגעלאזט האט אונ בער, א רוי פום,
 ם׳הן*ט אונ הײצער, אפנ ראכמאגעס א געװענ פיר ס׳איז — געפיל קאםפליצירטנ

 גאי אגלסל, איכ, גערענק געװענ, מעקאנע אים כ׳בינ אלט, אפ פארדראסנ פיר
? וװהלנ אומבאוװסט אװעק פענטש דער אלז װאם צו :אופדו טלט געטראכט

? שופזןװ לאקאװ מענטש, א פאר פארס ער אין װאם־זשע אונ

XII

פארענדלקט, זלכ האננ דאפפער פונעמ רללםנ דל אז האדבםט, אלנ שפעט
 נ$ר איקאנעמאלעיײ, פונ װערקשטאט א אלנ שללער א פאר אנגעקופענ אלכ בלנ
 אלטיטשקע, שיקערמקע א אונ װללכע א פאלעבאסטע, מל_ינ האט ארופ טאג א אלג
אולםשפראכ: װלאדלפלרער אלר פלט געמאלדנ מלד

 אלנ־ פונ װעסטו לאנגזנ, אװנטנ דל קורצלגקע, אלצטער זײנענ סעג דל —
!זלב לערנ — אװנטנ דל אינ אונ לעגל, א פאר קלילט אלנ גילנ דערפרי
 פליגק־ קלײנלנקנ א פונ הערשאפט רער אוגטער אפגזצןןבנ מלכ ה^ט זל אונ
נ א פריקאשטשלק, פלםלקנ *  די אלג פאנעפ. פרלקדע שײנלגק, א פלס באכער ל

 דער דורכ אלמ מלט אלכ גלל שארלענ, פונ האלפטונקל קאלטנ אלנ פרלפארגנם,
 אונ־ צופ אלללנקע גאם ם$כרלשער שלעפערלקער רער אלבער שטאט גאנצער

, פונעמ שטאק צװילטנ אפנ דארטנ, מאדק; טעדשטנ ו ױ ה ט א  דל זיכ געפלנט ר
 אונ טלר אי״יזערנעד אנ פלט טונקעלע א לאגער, א פונ אלבערגעפאכט קלילט.

 קליל» די אלז אײזנ, מלט גערעקטזנד א טעראםע, א צו פענצטער קלײגלנקנ אײנ
 גלא־ ק?אטנ מיט מאםג, פארשײדענע פונ אלקאנעם פלט אנגעפדאפט ענג געװענ

 אלנאײנ־• דרוק, קלולםטער־םלאװלשנ פונ בלכער מלט ,וױיגטרולבג׳, מלט אונ .טע
 צװילטע, א געפונענ זלכ האט קלילט אונדזער טלט באזײט לעדער. געלנ פונ בינדנ
 שװארצבערדלקער א בלכער אונ אלקאנעס פלט געהאנדלט אולכ האט דאדט

 ד?ר הלנטער פאװוטמנ א פלרזאגער, סמארןןװערלשנ א פונ קאיעװ א מ־לכער,
 דארלנקער א געװעג אלו סולמנר באמ געגגטנ. קעו־זשענער די אלנ װאלגע,

 םיט זאקנ, א פונ פענעםל קלײג א טלט עלשער, םײנ אלנ זונ שמי״ידלקער אונ
מי_יזעלע. א פונ אויגנ אופרױקע
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;טראקסיר אינ אקרעפ נאכ לויפנ באדארפט איכ האב קלײט, די געעפנט
 סכוירע, דער פונ שמויב דעמ אויםװישנ קלײט, די אופראמענ — טיי דער גאכ
 זאלנ קוינים די ג*בנ, אכסונג שארפ טעראםע, דעד אפ שטײג - דערנאכ אונ
קלײט. שאכנס דעמ אינ ארײנגײנ ניט

 צו זיכערקײט מיט פריקאשטשיק דער האט —נאר, א איז קוינע רער —
 שטיקל א אפ װאלװל, אבי קױפנ, צו וװ אלצײגפ, איז אימ —גערעדט, מיר

ניט! זיכ ער פארשטײם םכוירע
 מיט זיכ איבערנעמענדיק איקאנעס, די פונ ברעסלעכ די מיט שנעלנדיק גיכ

געלערנט: מיכ ער האט זאכ, די װיסנ פײנעם זיי_ינ
 אפ װערשאק דרײ סכוירע, װאלװעלע א זײנענ רוערקשטאט־ארבעטנ די —

 הײליקע די אלײג... זיכ קאסט זיננ אפ װערשאק זעקס אלײנ... זיכ קאסט פיר
ײסטוז  גרויםמארסי־ די װארװארא שיקרעם; פונ —באניפאטי פארגעדענק: װ

 —װױלגעבענטשטער דער װאסילי ;טױט אומגעדיכטנ פונ צײנװײםעק, פרנ — רערנ
 צאער־ די :קוק װײסטו? גאט־געװינעדנס די האיצקרענק. פונ קאראכעם, פונ

 ניט־קלאג־אפ־מיר־פוטער, אבאלאצקע, אינ צײכנ דער דרײהענטיקע, די מוטער,
זיבנפײלנדיקע... רי פאקיאװער, די קאזאנער, די שטיל־פײנ־פיינ,

 אונ םאםנ די לויט איקאנעס די פונ פרײזנ רי פארגעועגקמ גיכ האב איכ
 די פונ איקאנעס די אינ אוגטערשײרנ די פארגעדענקט האב אדבעט, דער

 געװענ איז הײליקע די פרנ באטײט דעמ פארגעדענקענ נאר גאט־געוױנערנם,
גרינג. גיט

 פונ טיר דער בא שטײענדיק זנפעס, װעגנ אמאל, טרעפט זיכ, כ׳פארקלער
 מײנע דורכקאנטראלירנ פלוצים אנ הײבט פדיקאשטשיק דער אונ קלײט, דער

:קעגטעגישנ
איז? װעד —האבנ שװערנ א בא אױסלײזער דער —

:פאראכטונג מיט ער פרעגט דורכ, פאל איכ אויב
קאפ? אזא טויג װאס צר —

 העסלעכ־אנגעפאלטע די קוינימ. רי ארײנציענ געװענ איז שװערער נאכ
 אנגע־ ניט געוזענ איז זײ פארקויפנ געװענ, געפעלנ ניט מיר זײנענ איקאנעס

 גאט־גע־ די פארגעשטעלט זיכ איכ האב דערצײלונגענ פאבעס דער פוג נעמ•
 זשור־ די בילדעראינ די אפ געװענ אױכ זי איז אזא גוט. שײנ, ױנג, װינערנ

 לאנ־ א מיט שטרענגע, א אלטע, אנ געװענ זי איז איקאנעס די אפ אונ גאלג,
העגטעלעכ. הילצערגע אונ גאז קרומער געד

 געגאמענ האנדל דער איז — פרײסיק אונ פיטװאב — טעג מארק־ די אינ
 פדױעני אלטע אונ פױערים װײזנ $פט זיכ פלעגנ טעראםע דער אפ לעפעדיק,

 װאל־ יענזייט פינ םטאראאפריאדצעם — אלצ מישפאכעם, גאנצע מאל אגדער אנ
 זיכ, מאבט זעסט, װאלר־אױלעמ. פארומערטער אונ אוטצוטרוילעכעד אנ גע,
 דורכ־ האבנ מוירע זאל ער פוגקט לאנגזאט, טרעט גאלערײ דער איבער װי

אוג שעפםג־פזגלצ איג פארקוסעטער א מענטש, שװעי־ער א פאל, דעפ גרעכנ
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 אלמ, פאר אלעמענ מיט ניט דיר װערט געװאנט, הײמיש־געארבעטנ גראבנ
 פאר זיכ דרײםט װעג״ איג אימ זיכ שטעלפטו «יבערגװאלר בושע. א עפעם
:קאמער א װי זינגםט, אונ שטיװל, פודיקע די אלנ װאס בים, זיינע

 טליטשנ, מיט אונ געװילנלעכע פםאלטערנ געערטער? איר, דארפט װאס —
 טוט גוט, אזױ זײט — דאװנביכער םטאטוטנ, קידילעם, ביכער, םירינס יעפרעמ

 בעסשע פרײזנ, פארשײדענע צו װילט, אלר װעלכע אלעדלײ, אלקאנעם !קוק א
 פאר־ איר װעמענ באשטעלונג, אפ מאלנ מיר !פארבנ טונקעלע אינ אדנעט,
 װילמ עפשער אײגננאמענדיקע, אנ !גאט־געװינערנם אונ הילללקע אלע—לאנגט,

 י רוםלאנד אינ װעדקשטאם בעסטער דער ? מישפאכעדיקע א באשטעלנ, איר
!שטאט אינ געשעפט זװ־שטע דאם

 שװײגט אימ, דורכצרדרינגענ ניט אומפארשטענדלעננער, אנ קוינע, דער
 אפ שטופ א מיכ ער מוט פלוצימ אונ הונט, א אפ װי מיר, אפ קוקנדיק לאגג,

 ארײנ, קלײט שאכנס דעמ אינ גײט אונ האנט הילצערגער א מיט זײט א אינ
:אויערנ גרױםע די זיכ רײבנדיק בײז, װארטשעט מי_יגער פרלקאשסשלק דער אונ

ם־םויכער... ארױםגעלאזט, האםט —
 פארפירע־ א פליםט שטימ, זלסע װילכע, א הודעט קלילט שאכנס דעמ אלנ

רעדע: רלשע
שטלװל, מלט גיט שאפג־פעל, קילנ מלט נלט האנדלענ הארציקער, מיר, —

 גאר האט ארנ גאלד אונ זללבער פונ העכעד אלז װאס גענאד, גאטם מלט נאר
נלט... ז1פרי קילג

 אנציקונג.-^- אונ קעע מלט פרלקאשטשיק מײנ שעפטשעט —!ש־שעד —
כי לערג זלכ, לערנ בעריעש. פולערעצ, דעמ אויגנ, די אלמ ער פאדגלםט אט זי

 טאנ מענ דארפ זאכ לעדער געװיסנהאפט. געלערנט זלכ האב אלכ
 װילנלק געמאכס האב אלכ נאר גענומענ. איר פאר זלכ האסט דו װלבאלד גוט,

 פארומערטע דל אט האנדל; אלנעמ אונ קוינלמ דל ארײנצלענ אלנעמ דערפאלג
 שטענדלק שטשודעם, אפ ענלעכע פרויענ, אלטע װארט, א אפ קארגע פולערלמ,

 מלטלײד ארולסגערופנ מלר בא האג-נ אראפגעפאלענע, דערשראקענע, עפעם פונ
 פרייז עטעסע דל קולגע דעמ זאגנ שטלללנקערהללט געװאלש זלכ ס׳האט זלכ, צו

 אלע קאפלקעס. צװאנצלק אלבערלקע קײנ פארלאנגענדלק נלט אלקאנע, דער פונ
 זענ, צו מאדנע געורענ ט׳אלו אונ הונגערלק, ארעמ, אולסגעוױזנ מלר זײ האבנ

 —טםאלמער א פאר קערבל האלב א מלט דרל_ל צו צאל; מענטשנ דל אט װלאזוי
אנדערע. װל אפטער קויפנ פלעגנ זיל װאס בוכ, א

 אילגג־ דל אלנ בלכער, דל אלנ װלסנ זילער מלס םארכלדעשנ מיכ פלעגנ זלי
 גרײזער א האט אילנמאל אוג אלקאנעם, דל אפ מ^לערײ דער פונ שאפטנ

 (ארי_ינ קלילט אלנ פארטרי_יבנ צו. באמלט זלכ האב אלכ װעלכנ אלטלטשקער,
מלר: צו געזאגט מללד

 בעםטער סאמע דער אלז װערקשטאט אי״יער אז קלײנער, עמעם, ם׳נלט —
מאסקװע' אלנ ראגאזשלנס, — אלז בעםסער םאמע דער רוסלאנד, אלנ
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 אװעק שטיל איז ער אונ זײט, א איג אפגעטראטנ איכ ציג פארשעמטער א
קלײט. שאהנם דעמ אינ אױכ פארגאנגענ ניט װײטער,

גיפסיק• געפרעגט פריקאשטשיק דער מיכ האט — ? אראפגעשלונגענ ׳סט —
װערקשמאט... ראגאזשינס װעגנ געזןגגט גארניט מיר האט איר —
שעלמנ. אגגעהױבנ האט ער
 כא־ די זײ, װײםג אלצ אונ שטילינקע, אזױנע־א ארומ, זיכ שלעפנ —

הינט... אלטע די זײ, פארשטײענ אלצ ליערעם,
 פײנט ער האט אײגנליבע, שטארקער א מיט זאטער, א שײנינקער, א

באקלאגנ: מיר פאר זיכ ער פלעג מינוטנ גוטע איג אונ פױערימ, די געהאט
 װײרעכ, —דײכעם גוטע דײנקײט, ליב האפ איכ קלוגער, א בינ איכ —

ע בא אונ אדעקאלאנ, ײנ מ ע.  איפעשדיקנ דעמ פאר איכ םוז אײגנשאפסנ אזוינ
 פיאטאקל א געבנ פאלעבאםטע דער זאל ער בײגנ, זיכ גארסל ביזנ מוזשיק

 פונ לויז א װאל, זױערע ? פױער א איז װאס ? מיר פאר עם סויג !פארדינסס
דערבײ... אוג עדד, דער

װערנ. אנשװיגנ ער פלעג געז;רגערטער א
 האב זײ פונ איטלעכנ אינ געװענ, געפעלנ דאפקע פויערימ די זײנענ מיר

יאקאװנ. אינ װי פאױהוילנס, עפעם געפילט איכ
טשא־ א אינ פיגור שװעדע א קלײט אינ ארײנ ס׳קריכמ םאכנ, זיכ ם׳פלעג

 זיכ צײלעפס היטל, האריקע דאם אראפ נעמט טולעפל, איבערנ אגגעטאנ פאנ,
 לאטפאדע, די פינטלט סע װר װינקל, צומ קוקנדיק פינגער, צװײ מיט איבער

 ניט־געהײליקסע די אויגנ די מיט בארירג צו ניט זיב באמ?ענדיק אונ,
:זאגס אונ זיכ ארומ בליק מיטנ סאפ א שװײגנדיק דןגרגאכ ער טוט איקאנעס,

טײטשנ! פיט פסאלטער א אהער פיר וױיזט —
 שאר־צלאט, דעפ לאנג ער לײענמ טשאפאנ, פונעמ ארבל די פארקאטשעט

ליפנ. צעםראסקעטע בלומ ביז ערדיקע, די מיט שאקלענדיק
דא? אײכ בא איז עלטערע —
װיימט... איר װי קערבלעכ, טויזנט קאםטנ אלטע גאר —
װײסנ. מיר —

 ער וװ דארט, —זײטל, א איבער פױער דעד מישט פינגער, א אנגעסליגעט
 פריקאש־ דער פינגער. פוגעמ אפדרוק טונקעלער א בלײבט בארירס, עס האט

ארײנ: קאפ־שײטל אינ קױנע ז־עפ בליק בײזנ מיט קוקנדיק זאגט, טשיק
 האט גאט האר דער עלטער, אײנ פונ דורכוים איז שריפט הײליקזג די —

געענדערט... ניט װאדט זיינ
 אבער געענדערט, ניט ה$ט גאט האר דער —!געהערט מירנ װײםנ, מיר —
געענדערט. האט ניקאנ

אװעק. שװײגנדיק גײט אונ בוכ דאם פארמאכט קועע דער אונ
פריקאשטשיק, פימנ שפארנ זיכ װאלד־פענטשנ די אט פלעגנ פאל אנדער אנ

איפ. פאר בעסער שריפמ די װײםנ זײ אז קלאר, געװענ איז מיר אונ
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פריקאשטשיק. דעד געװארטשעמ ה$ט — בלאטיקע, געצנדיגער —
כ נײ א כאטש אז געזענ, האנ איכ הארצנ, צומ ניט פױער דעמ איז נו

 קענ, בוכ דאם פונקט פארזיהטיק, אנ עס דירט אכטונג, מיט דעמ אפ ער קוקט
צו געװענ אנגענ?מ זײער איז דאס הענט. זיינע פונ ארויםפליענ פויגל, א װי

רי פארבאהאלטנ איז אימ אינ נעם. א — בוכ א איז מיר פאר אויכ וױיל יזענ
 באפרײ בוכ, דאס עפענענדיק אנגעשריבנ. אימ האט װאס דזנמ, פונ געשאמע

געשפרעכ. סוירעסדיקנ א מיד פיט פירט זי נעשאמע,־אונ די איכ
 אלט־גע־ פארקויפנ צו ברענגענ זקײנעס אונ זקײנימ פלעגנ אפט גאנצ

 ביכער, אזוינע פונ צעטלענ אדער צייטנ פארניקאנישע די פונ ביכעד דרוקטע
 קער־ אדער איו־גיז אפנ סקיט־אײנוװינערנם די פונ שײנ־אריסגעארבעטע

 ;ראםטאװסקי דמישרי פונ געפראװעסע גיס מינײעם, פונ צעסלענ ;זשענעצ
 פיניפט מיט ראמענ קופערנע אונ צײלעמלעכ מאלערײ, אלטער פונ איקאגעס

צו פירשטנ מאסקװער די פונ מאמאנעס קרוגנ, זילבערנע גוס, פאמארער פונ
זיכ, ארומקוקנדיק געהײמ, פ^דלײגנ מענ פלעג אלצ דאס שענק־באלעבאטימ.

פאלע. דער אונטעד פונ
 אפ ארויםגעקוקט שאדפ האבנ שאכנ אתדזער סײ פריקאשטשיק, מײג םײ
 אײנקויפנזײק אנדערנ. פאמ אײנער זײ אויסצרכאפנ געזוכט פארקױפעד, אזוינע

 זאכנ די זײ האבנ קערבלעכ, צענער אונ קערבלעכ פאר אלסעדסימלעכקײסנ
 הונדער־ פאר סטאדאאבדיאדצעם דײכע צו יאריד אפנ פארקויפמ נאבדעמ

י טער.
געלערנט: מיכ האט פריקאשטשיק דעד

 אלע מיט מעכאשײפעם, די אט װאלד־שײדימ, די אמ נאכ גוט קרק —
גליק. זיכ מיט ברעגגענ זײ !קרק אויגנ

 שיקנ מיכ פריקאשטשיק ד?ןר פלעג פארקױפער, אזא וױיזנ זיכ ס׳פלעג אז
 ביכער, אלט־געררוקטע פונ קענעד א װאסיליעװיטש, פיאטזגר פירזאגעד נאכנ

אלטערטימלעכקײטי. אלערלײ אונ איקאנעם
 פלא־ װאםילי פונ בארד לאנגער א מיט ז$קנ, הויכער א געװענ איז דאס

 איז פוסטדיט א אײנע פאנעמ, אנגענעמענעמ אפנ אויגנ קלוגע מיט זשעני,
 לאנגנ א מיט אונטערהינקענדיק, געגאנגענ איז ער אפגעהאקט, געװענ אימ א3

 פאדיאװקע, דינער גרינגער א אינ װינטעד אונ זומער האגמ, דער אינ שטעקנ
 פארמ, מאדנעד א פונ קאדטוז םאמעטענעמ א אינ ריאםע, א אפ ענלעכעד אנ

 קלײט, אינ אדײנגײעגדיק ער, פלענ גלײכער, א מונטעו־ער, א פאנ. א אפ עגלעכ
 צײלעמענ זיכ אפט שטיל, אכצנ רוקנ, דעמ אויסבײגנ אקסלענ, די אר^פלאזנ

, צװײ מיש ר ע נ ג י  אט פםאלמענ. טפילעם, געפרעפלט צײט גאנצע די האט אונ פ
 פארקויפער באמ אופװעקנ גלי_יכ פלעגנ שװאכקײט זקיעישע אונ פרומקײט די
פירזאגעד. צוט צרסדרי א

 דער פלעג — ? געפאטשקעש אי_יכ בא געשזןפטנ די זיינענ װאס איג —
פרעגנ. אלטער
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—זאגט ער געבראכט, האט פעגטש א איקאגע, אנ זיכ פארקויפט אט —
סטראגאנאװער. א

װאס? —
םטראגאנאװער. א —
 קוי־ רי פונ אריער מיינ פארצאמט האט גאט שלעכמ. הער איכ אדז«, —

ניקאניאנישע... די װעדטער טיקע
 קוקט האריזאגטאל, איקאנע די ער האלט קארטיז, דעמ אראפגענרםענ

 דער אינ שפאנקע דער, אפ קוקט גלײכ, זי_יט, א פונ שריפט, דעד לענגױס
מורמלענדיק: אונ אריגנ די זשפררענדיק פרעט,
 אלטאמאליקער דער צו ליבע אונרזער ניקא:?אנער, די גאשלײקענער די —

 פאל־ אלערלײ צו גיפטיק אגגעלערנט טײװל פוג אונ באמערקנדיק פרוטקײט
 געשיקט! אוי, געשיקט, בילדער הײליקע די אויכ נאכ היינט מאכנ — שקייטנ,

 ןןדער סטדאגאנאװער פרנ אינדערעמ׳עמנ אזויװי בילד דאם איז אויסזענ לויטנ
 אנ מיט א?נ זיכ קוק אבעד נו, םוזדאלער, — אפילע אדער שריפט, אוטטױגער

ו פאלשקײט — אויג אינעװײניקםט
 א אונ טײעדע א איז איקאנע די עם, הײסט ״פאלשקײט״, זאגט ער »ז

 םע װיפל פריקאשטשיק, דעט װײזנ אױסדדוקנ באדינגלעכע דײ א זעלטענע.
 ,״אומעט װערטער די אז װײם, איכ בוכ. פאדנ איקאנע, דער פאר געבנ קענ
 צװאנ־ אונ פינפ — טיגער״ דער — »ניקאנ קערבלעם, צענ — פאטײטנ צאר״ אונ

 פלינקע די נאי־ קרינע, דעמ אפ נארט מע װי יזענ צו כארפע א מיד ם׳איז ציק.
טיכ. פארכאפט פירזאגערס דעמ ־שפיל

 קאנענ טיגער, דעמ ניקאנ פונ קינדער שװארצע די ניקאנ?אנער, די —
 קלוי־ לעװקאס דער ■ איז אט — זײ, מיט אנ פירט גיט־גוטער דעד מאכנ, אלצ

 דאם אבעד געשריבנ, האנט אײנ פונ בױגעזיכט דאם ארנ עכטעד, אנ מערשט
 סימאנ װי מי״יםטער, אלטע די !דער ניט פענדזל, דער ניט —קוק געזיכט,

 פילד גאנצע דאס אלײג האט יערעטיקער, א געװענ איז ער כאטש אושאקאװ,
 געהעב־ ברעט די אלײנ האט געזיכט, ד$ס סײ ביזגעזיכט, דאס סײ געשריבנ,

 אבער מענטשעלעכ גאט־פארמלעםטע די—אנגעצויגנ, לעװקאס דעמ אונ לעװעט
 א געװענ איקאנעמאכערײ די איז פרלער י ניט עם קענענ מעג אונדזערע אינ

לייטו גאטס עם, איז אזױ קונסט, הרילע — הײנט אנער איניענ, הײליקער
 אנטוענדיק אונ, סמייקע דעד אפ איקאנע די סארזיכטיק עד לײגט ענז־לעכ,

:ער זאגט קארטוז, דעמ
זינר. —

1 קוים — הײםט דאם
 אלשנס דעמ פונ דערשטויגט װערטער, זיםע פינ טייכ א אינ דערטרונקענ

:אכטונג מיס פארקויפער דער פרעגט -קענטענישנ,
איקאגע? רי איז געערטער, װאט־זשע, —
האנש. ניקאױאנישעד א פונ איז איקאגע די —
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ײני ניט קענ םע —  גע־ טפילע איר אפ האבנ עלטערזײדעם זײדעם, ז
טאנ...
, דײנער. עלםערזײדע רער װי פר?ער, אביסל געלעבט האט גיקאנ _

 לערנט אונ פאנעמ פארקױפערס צומ איקאנע די צו טראגט אלטער דעד
שטרענג: אימ

 א ם׳איז ? איקאנע אנ דענ איז אזוי איז. זי פרײלעכע ם׳ארא אײנ, זיכ קוק —
 !ניטא גײסט קײנ איז זאכ דער אינ — שפילערײ, ניק^גיאגישע קונםט, בלינדע בילר,
 גערוידעפ־ א מענטש, אלטער אנ בינ איכ ריכטןק? נימ רײדנ דענ איכ װעל
 פאלשעװענ מיר פאר גײנ, גאט צו אינגיכנ דארפ איכ עמעס, פארנ סעד

ניט. שוינ לוינט
 זקײ־ פאר שטארבגדיק טעראסע, דער אפ קלײט דער פונ ארױס גײט ער
 פרי־ דער אפשאצוגג. זי_ינ צר אומצוטרוי פונעמ באלײדיקט שװאכקײט, נישער

 גײמ פארקױפער דער רובל, עטלעכע איקאנע דער פאר אפ צאלט קאשטשיק
 מענ שיקט מיכ װאסיליעוױמשנ. פיאט׳ער פאר פארנײגנדיק זיכ נידעריק אװעק,

א פירזאגער דעמ איכ טרעפ אומ, זיכ קער איכ אז טײ. נאכ טראקטיר אינ
דעמ ער לערגט קניע, די באטראכטנז־יק ליבשאפט מיט פרײלעכנ. א מונטערנ,

:פריקאשטשיק
 מענטש־ דאם גאטם־פארכטיק, פײנ, געמאלט איקאנע, שטרענגע א :קוק —

איר... אינ באזײטיקט איז לעכע
 אונ שײנענדיק פריקאשטשיק, דער פרעגט —שריפט? װעמעם אונ —

אוגטערשפרינגענריק.
װיסנ. צו פרי צו נאכ דיר איז דאס —

װײםער? א געבנ איר פאר קענ װיפל אונ —
װײזנ... עמעצנ רועל איכ װארט, ניט. איכ װײס דאם —

װאסיליעוױטש... פיאטער אכ, —
— מער װאם אבער מײע, האלבע א זײר איז פארקויפנ, װעל איכ אז אונ —

מײנם! איז
אכ... —
ניט... אכצע —
 מיט אנדערנ אפנ אײנער קוקנ אומפארשעמט, זיכ דינגענ טײ, טרינקענ זיי

 פונעט הענמ רי אינ אינגאנצנ איז פריקאשטשיק דער זשוליקעס. פונ אויגנ די
:זאגנ מיר ער װעם אװעק, װעט אלטער דער װענ אונ קלאר, איז דאס אלטנ,

 קג?ע. דעד װעגנ באלעבאס פארנ אוים ניט זיכ רײד געדענק, —
פריקאש־ דער פרעגט איקאנע, דער פונ פאדקויפ װעגנ זיכ צונויפגערעדט

טשיק:
 װאםיליעװיטש? פיאטער שטאט, אינ נײס עפעס זיכ הערט װאם אונ —

שמאלציקע די אפדעקנדיק האנט, געלער דער מיט צארד די צעגעםענריק
װעגנ םאכרימ, רײכע די פוג לעבנ דעמ װעגנ אלטער דער דערצײלט ליפנ,
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 פדויענ פונ פאראטנ כאםעגעם, שלאפקײטנ, הוליאנקעס, װעגנ גלי־קנ, הענרלעדישע
 גוטע א װי פלינק, אונ גיכ געשיכטעפ פעטע די אט באקט ער מענער. אונ

 קײלעכיקזנ דאם געלעכטער. צישענדיקנ מיט זײ באגיםט אונ מלינצעם, קעכנ
 אויגנ די- אגציקונג, אונ קינע פאר בדוינ װערט פריקאשטשיק פונעמ פאנעמ
 גא־ ער, רעדט זיפצנדיק, רויכעלע. טרוימעדיש א מיט פארצויגב אימ זײנענ

:זיכ קלאגנדיק
$ט... איכ אונ לעבגו מענטשג —
 איעעפ —באסל, פירזן&גערם דעמ הודעט —מאזל, זײנ מיס איטלעכער —
 א —צװײטנ דעמ אונ זילבערנעיהעמערלעכ, מיט מאלאכימ מאזל ראם קאװעג

האק... א פונ שלאגער מיסנ גיט־גוטער
 פונ לעבנ גאנצע דאס — אלצ װײםם אלטער אדערדיקער פעםטער, דער אט

 מעש־ גאלאכימ, טשינאװניקעם, םאכרימ, די פונ םוידעס אלע שטאט, דער
 אױםגעמישט איז אימ איג רויב־פויגל, א װי שארפזיכטיק, איז ער טשאנעם.

 אופרײצנ, אימ שטענדיק זיכ גלוסט מיר פוקם, א פונ אונ װאלפ א פוג עפעס
 אוים מיר וױיזס ער געפל. א דורכ װי אונ פוגװײטנ מיר אפ קוקט ער נאר
 אימ צו זאל מע װענ :לײדיקײט אפגרונטלעכער אנ מיט ארומגערינגלט װי

 עפעם אימ אינ פיל איכ אונ ארײגפאלנ. ערגעצ מענ קאנ נעענסער, צוגײנ
שומאװ. הײצער מי־טנ קרױוױשעס
 אויגג די הינטער סי_י אויגנ, די איג סײ אין פדיקאשטשיק דער כאטש

 םיר, וױ פונקט אימ, װענ מינוטנ, זיכ ס׳מאבנ נאר םײכל, זײנ פרנ זיכ אויסער
אלטנ. דעמ באלײדיקנ אופרײצנ, זיכ גלוםט

פלוצימ, זיר זןגגט — מ׳ענטשנ, קעגנ שװינדלער א דאכ ביםטו זיינ אונ —
ײג. פאנעמ אינ אלטג דעפ אזעס מיט קוקנדיק אי
אנ: אלמער דער זיכ רופט שמײכלענדיק, פױל

נאיאגימ; צװישנ לעבנ מיר אונ שװינדל, אנ איז אלײנ גאט בלױז —
װעלט די אים פונ װעס נוצ א פאר װאס טא איפ, אפנארנ ניט אױב נאר, א

? האבנ
זיכ: היצט פריקאשטשיק דער

סאכרימ, די דענ שטאמעג פונװאנענ נאראנימ, זײנענ פויערימ אלזנ ניט —
פױערים? פונ ניט

זשוליק, קײג ניט קײנמאל אױ נאר א םאכריט. װעגנ ניט שמועסנ מיר —
שלאפט... זײנער' מארכ דער שאפ, הײליקע א איז נאר א

אז דוכמ, מיר אופ. זײער רעגט דאם אונ פיילער, אלצ רעדט אלטער דער
קאס אינ אימ ארײנברענגענ זומפ. א איז אימ ארומ בערגל, א אפ שטײט ער

 אימ עד קענ עפשער צי קאס, פאר צוטריטלעכ ניט איז ער אומעגלעכ, איז
באהאלטנ. מיפ

פארטשע־ כיכ אנהײבג אלײנ פלעג ער אז מאבנ, זיכ פלעג אפממאל נאר
ער: פרעגט אריינ, בארד דער אינ שמײכלענדיק אונ, הארט, צו גײמ — פענ,
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? פיאנאם — פארפאםער פראנצויזישער דײנ ער, !זייסט װי —
נאםענ, א איבערדרײענ מאניד מ?עס?ג די אם שרעקלעכ אופ דײצט מיכ

:ענספזןד אונ צי_יט א ביז אײנ זיכ האלט איכ גאר
פאנסאנ־דע־טערײל. —
אײל? דער איז װאס —
קלײנינקער. קײנ ניט זיינט איר שטיק, קײנ ניט מאכט —
? לײענסטו װאס קלײניגקער. קײנ ניט טאקע —
סירינענ. יעפרעט —
? דער־א אט צי װעלטלעכע, דײנע :בעסער שרײפט װער ארנ —

שװײג. איכ
 זיכ ער טשעפעס — ? זײ שדײפנ אמעדםטנ װאס װעגנ — װעלטלעכע רי —

אפ. גיט
זיכ. טרעפט לעפנ אינ װאש אלצ, װעגנ —
—פערד װעגנ הינט, װעגנ עש, הײםס ? זיכ פאהעפט װאש אלצ, װעגנ —

דאכ. זיכ פאהעפטנ זײ
 אװעקגײנ איכ פרוװ טאםעד נאד פײז. פינ איכ לאכט. פריקאשטשיק דער

אפ: פריקאשטשיק דער מיכ שטעלט זײ, פונ
װוהינ? —

:יאר רי מיר דערגײט אלטער דער אונ
 טריזנט דיד פאר שטײענ סע אופגאפע. אנ צעפײס געלערנטער, אנו, —
 צװישנ ארנ מאנצפלענ, הונדערט פינפ װײבער, מונדערט פינפ מענטשנ, הױלע

כאװענ? אונ אדעמ געפינענ װעםטו װלאזוי — כאװע אונ אדעמ זיי
 גיצאכנ מיט סאפ צומ אונ פראגע, דער מיט געםאטערט לאנג מיכ האט ער

:דערקלערט
 זײ האפנ געװאדנ, פאשאפנ נאר געפױרנ, ניט דאכ זײנענ זײ נארעלע, —
!נאפלענ קײנ ניס עס, הײםט

 פאדמאטערנ קענ ער ״אופגאפעס/ אזוינע מענגע א װײסט אלטער דער
זײ. מיט

 דערצײלט קלײט אינ דעזשורםסװעש די פעשאש איכ האפ צייט ערשטע די
 איפער־ האפ איכ װאס פיכעױ, עטלעכע פונ אינהאלט דעמ פריקאשטשיק דעמ

 הארצװײ־ אינ פארװאנדלט דערצײלונגענ דידאזיקע זיכ האפנ איצט געלײענט,
ר: פאר טעק  װאסי־ פיאטער איפעררערצײלט זײ האט פריקאשטשיק דער מי

 פאר־ זײ אויפנ שמוציקנ א אפ פארררײט, זײ אומיסטנ דערפײ אונ ליעװיטשנ,
 אומפארשעמטע מיט דערינ צוגעהאלפ; פלינק אימ האט אלטער דער קריפלט.

 פונ מיסט מיט פארװארפנ פלעגנ צינגעד קלעפיקע זײערע אױספרעגעגישנ,
.IV הענריכ לױדמילענ, גראנדע, יעװגעניע װערטער שענדלעכע

 פאר נאר שלעכמקייט, פאר ניט ?ים טוענ זײ אז פארשטאנענ, האב איכ
בלאטע, א אנגעמאכס גרינגער. ניס געװענ דערפונ איז מיר נאד לאנגװײל,
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 פאר־ פונעמ געכרױקעט אונ כאזײרי», די װי איר, אינ געגדאבנ זיכ זײ האבנ
 פרעמד, אג-ער זײ פאר שײנ, איז װאם דאם, באליאפענ אוג פאששקענ צו געגיגנ

לעבערלעכ. אונ אופפארשטענדלעכ
 פיי־ די אוג הענדלעױ די באפעלקערוגג, גאנצע זײנ דאסהויז, גאנצער דער

 קינדערש־לעפי־ מיט פול לעפנ, מאתעמ א מיט געלעפמ האבג קאשסשיקעם,
 ה$ט פויעד אנגעפארענער אג אױב קאטאװעסנ. בײזע אלעפאל נאר שעװאטע,
 שטאט, דער פונ ארט יענעמ אדער דעמ צר דורכגײג נעענטער וױאזוי געפרעגט,

 װײט אזוי איז דאם —ריכטונג פאלשע א אנגעװיזנ שטענדיק אימ מענ האט
 גי» אפילז אפנארער די שוינ ם׳האט אז געוװינשאפט, אלגעמײנע אנ געװארנ

 צוגויפ־ זײ מענ פלעג שטשורעם, פאר א געכאפט פארגעניגנ. קײנ פארשאפט
 פארשײדענע אע זיכ רײסג זײ װי דערמיט, קװיקנ זיכ אונ עקנ די מיט בינדנ
 גאזע מיט שטשור א באגיסנ מענ פלעג אמ$ל אנדערע. די אײנע בײםנ זײטנ,

 אײ־ צעבדאכענעמ א עק אפנ הונט א צובינדנ פלעג מע אונםערציגדנ. אימ אונ
 אינ יאגנ ערגעצ געקלאפערײ אונ קװיטש מיט פלעג הונט דער עמער. זערנעמ
געלעכםער. פאר זיכ קאטשענ אונ קוקנ פלעגנ מענמשנ די דערשרעק, וױלדנ

פענששנ, אלע אז געדוכט, ם׳האט פאדרוײלונגענ. אזוינע אםאכ געװענ ם׳איז
 צײטפארטדײב צוליבנ אויםשליםלעכ עקזיםטירנ — באזונדערם דארפישע די

 שטענ־ א געפילט זיכ האס מענטשנ א צד באצװנג דעד אינ ראטהויז. פונעמ
 פארדראס, װײמעק, אימ פארשאפנ אימ, פונ אויםלאכנ זיכ פארלאנג יקער ד

 אינערגעלײענ*, האב איכ װעלכע פיכער, די װאס מאדנע, געװענ ם׳איז אונ
 מענאשנ די פונ שטרעבונג אנגעשטרענגטער שטענדיקער דער אט װעגנ שװי״יגנ
אנדערנ. פונעפ אײנער מאכנ כויזעק

 באזונדערפ אױםגעװיזנ מיד האט ראטהויז פונעם פארװײלונג אזא אײגע
ם?עם. אונ באלײדיקנדיק

 איז פוישטג, אונ װ$ל מיט הענדלעד באמ קלײט, אונדזער אונטער אונטנ,
 מאר^ אונטערשטנ גאנצנ דעמ פארכי־דעשנ פלעג װאם פריקאשטשיק, א געװענ

 פײיקיי» דעד אט מים באריפענ זיכ פלעג באלעבאם זײנ פרעםעריי. זײנ מימ
 $דז)ר הונט א פונ נײזקײט דער מיט זיכ באדימט םע װי ארבעטער, פונעמ
 די פרנ שכײגיפ די ארויםרופנ עד פלעג זעלטנ ניט פערד. א פונ קויעכ םיטנ

געװעט: א אפ געשעפטנ
 איג וועע מישקע אז דערופ, שטעל איכ ? קעיבלעכ צענ אפ גײט װער —

שיגקעו פונט צענ אופעסנ שא צװײ
ענטפערנ: פלעג פע אונ מאכג, עם קענ פישקע אז געוװסט, האבנ אלע

 цг זאל קױפנ, מענ קענ שעקע אבער ניט, פיר גײענ געװעט קײג אפ —
זענ. םירנ אונ פרעםנ,
!בײנער אנ געפנ, איפ םענ זאל פלײש דײנ גאר —
 בבוירע־ טונקעלנ פונעמ קריכט אט אונ פױל, אביסל זיכ שפאדם פע
ד, דארןד, א ארוים לאגער ק ק די ־ ד ע ב דרא־ לאנגנ א אינ ירנג נדײמגאקיקער אנ
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 באקלעפמער א אינגאנצנ קושאק, רויטנ א מיט אונטערגעבונדנ פאלמא, פענעמ
 קלײנעם פונעפ קארטוז דעמ אראפ אכטונג מיט נעמט ער װאל. שטיקער פיס

 אויגנ טיפ־אײנגעפאלענע די פונ בליק מרםנעמ מיטנ שװײגנדיק קוקם קאפ,
 בלוט, צונסערנעפ מיט אנגעגאסנ איז װאס פאנעמ, קײלעכיק צאלעבאם אינעמ

האר. הארטע גראבע מיט גאװאקםנ
? כאזעד־שענהל א אופעסנ זיכ נעמםט דו באטמאנ, —י

שטים. דינער א מיט זאכלעכ, מישקע פדעגט — ? צי_יט װיפל אינ —
שא. צװײ אינ —
שװעד. _
? שװער — הײסט װאס —
י ביד פארל א דערצר דערלויבט —
 ם׳איז אז גיט, מײנט —:זיכ בארימט אונ באלעבאס דער זאגט — ס׳גײט, —

иа א ארײנגעקװעטשט ער האט אינדעדפדי — נײנ הארצנ, ניכטערנ אפנ אימ 
דארפ סע װי געמיטיקס, ער ה$ט טאג האלבנ צו אוג קוילעטש, פונט צװײ

זײנ... צו
 פעםטע אלצ צושױער, די צונויפ זיכ ם׳קומעג שינקע, די ברענגט מע

 ;געװיכטנ ריזיקע אפ ענלעכע פוטערס, שװערע אינ איינגעקוטעט שסײפ מאכרימ,
 אינ קלײנינקע, אלעמענ בא אויגנ די אונ פייכער, גרויסע מיט מענטשנ

אומענדלעכנ פונ רויכל שלעפעריק א מימ פארצױגנ אונ פעטס־געשוױלעכצנ,
לאגװײיי.
 ארומ זײ רינגלענ ארבל, די אינ פארוקט הענט די קדי״יז, ענגנ אנ אינ

 קארע־ פײדעק גרויםנ א אונ מעםער א מיט באװאפנט איז װאם עסזגר, דעפ
 די לײגט װאל, קנױל א אפ זיכ זעצט שטרענג, זיכ צײלעמט ער ברויט. נ?ם

אויגנ. פוסטע מיט אויס זי טעםט זיכ, לעבנ קעמטל אפנ שינקע
 דער זײ לײגט פלײש, ריפט דיקנ א אונ ברױמ ריפטל דינ א אפגעשניסנ

 זײנע ליפנ די — מויל צומ הענט בײדע טיט צו טראגט צוזאמענ, צונויפ עםער
 די זיכ זעעג םע צונג, הינטישער לאנגער דער מיט זײ באלעקט ער ציטערג,

 מארדע די אנ ער בײגט מאניר הינטישער םיט אונ —צײנ, שארפע קלײגע
פלײש. איבערנ
!אנגעהױבנ —
זײגער. אפנ קוקט —

 אפ פאנעפ, עםערס צומ געװענדעט געשעפטלעכ זײנענ אויגנ אלעמענס
 מע אויערנ. די ארנמער קנױלנ קײלעכיקע די אפ קינבאק, אונטערשטער זײנ

 טײלט מע גלײכמעםיק, זיכ הײבט אונ פאלט קינ שארפער דער װיאזױ ?ןוקט,
געדאנקענ: מיט פוילבלעכ זיכ

!בער א ױי קװעטשט, —
עסנדיק? בער א געזענ אפאל האםט דו אונ —
בער• к װי פרעסט, — זיכ רעדט אזוי ? װאלד אינ דענ לעב איכ —
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כאזער. א וױ—זאגט מע —
עסנ... ניט כאוער קײנ װעט כאזער א —
:באלד פאריכט װײםער א אײנער אונ כײשעק, אנ לאכט טע
ברודער... זײנ אפילע אױכ, כאזײדימלעכ — אלצ עסט כאזער א —

גרױלעב־בלױ, אויערג די ברוינ, ביםלעכװײז װערט פאנעמ עסעדס דעמ
 אטעמט ער גריבער, בײנערדיקע די פונ ארויס קדיכנ אויגנ אײנגעפאלענע די

גלײכמעסיק. אזוי אלצ זיכ באװעגט זײנער קינ דער נאר שװער,
 ער היצ. אונטער אימ מענ גיט —!גײט צײט די מינײלא, אנ, זיכ לײג —
 װײ־ קייט אונ פיר סרינקט פלײש, רעשסנ די אויגנ די מיט אומרויק מעםט
 זײ־ אפנ קוק א כאפנדיק אפטעד אלצ לעבעזײקער, װערט אױלעמ דער טער.
 די אײנע װארענענ מענסשנ באלעבאס. םישקעם בא הענט די אינ װאס גער,

:אנדערע
 בא נעטט — צוריק אפ זײגער דעמ איבערפירנ אפאל ניט זאל ער —

צוו אים
 די אינ שטיקלעכ אראפלאזנ נאכ קעג ער :אכטונג גיב מישקענ אפ —
!ארײנ אדבל

 !שא דער צר אופעסנ נימ װעט עד —
ברענ: מיט שרײט באלעבאס מישקעס

! קענםט דו װאס וױיז, מישקע, !פינפונצװאנציקער א שטעל איכ —
$נ ניט נעמס קײנער נאר באלעבאם, דעמ אונטער רײצט אױלעמ דער

געװעט• דעמ
 דער אפ ענלעכ שויג איז פאנעמ זײנ קי_יט, אונ אלצ קייט מישקע אונ
 שרעק א ם׳איז אונטער. נאגנדיק פײפט נאז װײכבײנעדיקע שארפע די שינקע,

צעװײנענ: צעשרײענ, באלד זיכ װעט ער אז דוכט, מיר אימ. אפ קוקנ צר
זיכ... דערבארעמט —

 א זיכ װעט האלדז, ביזנ פלײש מיט פארכלעענ זיכ װעט עד —אדער
שטארבנ. װעט אונ פיס רי צו צושויער די קאפ מיטנ טאנ שלײדער

 אויגנ שיקערע פאר א אויםגעשטעלט האט אופגעגעםנ, אלצ ער האט ענדלעכ,
מיד: כריפעמ אונ

טרונק... א —
װארטשעט: אונ זײגער אפנ קוקט באלעבאס דער אונ
םינוט... פיד אפ פאדליעצ, דער פאדשפעטיקט, האט —

מ: מימ זיכ רײצמ אוילעמ דער אי
 װאלסט געװעט, אינ דיר מיט געגאנגענ ניט זײגענ מיר װאס שאד, א —

פאדשפילט!
ױנגו א כײע א עס איז פונדעסטװעגנ אונ —
באדארפט... אימ מענ װאלט צירק א אינ יא, —
א? מענטשנ, א פארקדיפלענ עס קענ ג$ס װי —

207



װאם? צי טרינקענ, טײ מיר גײענ —
ארײנ. טראקטיר אינ בארזשעס, װי אװעק, שװימט םע ארג
 סשוהונענזנ שװערע די אט צונויפגעגופענ האט װאס פארשטײנ, היל איכ
 קרענק־ זײנ זײ פארװײלט פארװאס באכער, אומגליקלעכנ דעמ ארופ מענטשנ

? פרעסערישקײמ לעכע
 ענג איז װאם גאלערײ, שמאלער דער איג אומעטיק אונ כוישעכדיק ס׳איז

 פונעפ רימער־סכוירעט. שטריק, האנפ, שאפנפעל, װאל, מיט פארװאלגערט
 ארופ־ זײ, זײנענ גראבע אוםגעלומפערט ציגל; פונ זײלנ אפ זי טײלנ פאנעל

 אוכ ציגל אלע גאם. דער פונ בלאטע מיט פארשפריצט צײט, פונ געהריזעט
 טױזנטער אװאדע געדאנקלעב איבעדגעצײלט שוינ זײנענ זײ צװישנ שפאלטנ

 שװערער דער מיט זיקארנ אינ אפגעזעצט שטענדיק אפ זיכ האבנ אונ מאל
געפעלנ. העסלעכע זײערע פונ נעצ

געכאפט, ניט גאס, דער איפער פוסגײער. גײענ געײלט, ניט פאנעל, איבערנ
 ציגלע־ רריטג אינ גאס, דער הינטער םכײרע. מיט שליטנם פורלעכ, זיכ צלענ
 »יט פארװאמערט פלאצ, א איז קלײטנ, צװײשטאקיקע די פונ קװאדדראט נעמ

 קױטיקנ פיט באדעקט ^ק־פאפיר,3 געקנײטשטנ מיט שמרוי, מיט קאםטנם,
שנײ. צעטראטענעמ

 בא־ עם כאטש םעו־ד, די פיט מענטשנ, די פיט אינײנעמ יאלצ דאם אט
 ארט, אײנ אפ פױל זיכ דרײט אוםבאװעגלעכ, אויס עם װײזט זיכ, װעגט

 ד^ס־ אז דערפילסטו, מיסאמאל קײטנ. אופזיכטיקע פיט איפ צו צרגעפעםטיקט
у קלאנגענ. מימ ארעם שטופקײט בױ קלאנגלאז, קימאט איז לעבנ• דאזיקע о 

 שרייענ םע מאגאזינענ, פונ מירנ ם׳קלאפנ שליטנס, פונ פאלאזעם םקריפענ
 קלינגענ מענטשג די פונ קוילעס די נאר לעקעכ, פיט קוכנס, םיט הענדלער

 צוגזנ־ גיכ זײ צו װערסט אײנארטיק, זײנענ זײ כײשעק, אנ פרײלעכ, ניט
באםערקנ. צו אופ זײ הערםט אונ װוינט

אופעטיקער דער אמ — קלויסטערם, די פוג גלעקער די הודענ לעװײעדיק
ער אז זיכ, דוכט םע אויזןר• פונעפ זיקארנ אינ ד$ שטענדיק אױ געקלאנג

עד, אנ מארק איבערנ אינדעדלופטנ שוױטט פזז  באגאבס. ביז אינדעדפרי פונ או
 קו־ דריקנדיקער א װי זיכ, לײגט געפילנ, געדאנקענ, אלע דורכ דרינגט עד

אייגדרוקנ. אלע איגיער אפזאצ, פערנער
 װאם עדד, דער םרנ :אופעסומ פונ אטעםט נודנעד, אונ קאלטער לאנגװײל,

 דעכעי, די אפ שני׳-זזורבעם גרויע די פונ שגײ, ברודיקנ מיט צוגעדעקט איז
 קוי־ די פונ אופ שטײגמ לאנגװײל געבײענ; די אינ ציגל פלײשענעמ דעם פונ

 לײדיקנ נידעריקנ, גרױלנקנ, צומ ארופ קריכמ אונ רױכ גרױענ פיטנ מענס
 האט ער פענטשנ. די אטעמענ פערד/ די זיכ רויכערנ לאנגװײל פיט הימל;

קאנאפליע־ פעטם, שװײם, פונ רײעכ טעמפנ אונ שװערנ א —רײעכ זײנ
ענג װארעפ א װי קאפ, דעפ קװעטשט רײעכ דער אט רױכ. אונ קוכנם אײל,

פאר־ םאדנע א ארויס עד רופט ברוסט, דער אינ אדײנדרינגענדיק אונ, היסל,
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 אונ צעשדײענ זיכ וױלד אויגנ, די פארמאכנ צו פארלאגג טונקעלנ א שיקערונג,
 ערש- דער אינ קאפ מיטנ געלויפ אינ זיכ צעזעצנ ארנ װױניט־איז אנטלויפנ

װאנט.״ טער
 אױסגעפאשעטע — סאכרימ די פונ פענעמעד די אינ אײנ זיכ קוק איכ

 פונ אנגעקנײ״מע בלוט, פעטנ געדיכטנ, םיט אנגעגאםענע שטײפ פענעמער,
 צעעפע־ אפמ, גענעצנ מענטשנ די שלאפ. אינ װי ארמבאװעגלעכע, אונ פראסט
זאמד. טדוקענעמ אפנ ארויםגעװארפענע יפיש װי מײלער, די נעגדיק

 איז הענרלער די בא אויגנ די אינ אונ שװאכ, האנדל דער איז װינטער
 זײ באלעבם אונ באשײנט װאס גלאנצ, רױבערישער װאכנדיקער דער אט ניטא

 צו בײגנ באװעגונגענ, די בינדג װאם פוטערם, שװערע די זומער־צײט. אביםל
ײ טאמער אוג פויל, םאכריט די רײדנ רעדנ ערר. דער צו מענטשנ די ײנענז  ז

 אײנער װײזנ צו אומיסטנ, עם טוענ זײ מײנ, איכ זיכ. זײ קדיגג —אינקאס
1לעבנ מיר —אנדערנ דעמ

 נאר אונ דערהארגעט, זײ, דריקט לאנגװײל דער אז קלאר, גאגצ איז מיר
 קראפט אלצפאדשליגגענדיקער זי_ינ קעגנ געראנגל אומדערפאלגלעכנ דעפ מיס
 קאטאװעם־פארװײ־ ניט־קלוגע אונ אכזאר?עםדיקע די דערקלערנ זיכ איכ קאנ

מענטשג. רי אט פינ לונגענ
 כאטש װאםיליעוױטשנ. פיאמער מיט דעמ װעגנ ־ איכ שמועס מאל אנדער אנ

 געפעלט אימ נאר כריזעק, אונ שפאט מיט מיר צו זיכ ער באציט אינאלגעמײנ
 םיר מיט רײדנ זיכ ער דערלויבט צײטנװײז אונ ביכעד, צו לײדנשאפט מײנ

ערנםט. באלערנדיק,
איכ. זאג —לעבנ, םאכרימ װי ניט, מיר געפעלט סע —

:ער פרעגט פינגער, לאנגנ אפנ בארו זשמום א אנװיקלענדיק
? צוגאסט ארײנ אפט זײ צו גײםס ? לעבנ זײ װי װײםטו, פונװאנענ —

 דער אפ מענטשנ, די ניס לעבנ גאם דער אפ אונ גאם, א איז באכער, דא,
 דער אפ !אהײם װידער ארג — אםגיכ, דורכ גײט מע ארער זײ, האנדלעג גאם
 וױסנ, ניט מענ קענ אנטאנ אונטערנ אונ אנגעטאנ, ארויס מענטשנ גײענ גאס

 פיר זײנע אינ אינרערהײמ, זיכ בא מענטש דער לעבט אפנ זײנענ. זײ אװעלכע
ניס! װײםטו דאם — דארטנ ער לעבט וױאזױ אונ װענט,
? אינדערהײמ םיי דא, םײ אלצײנע דאכ זײנענ זײערע געדאנקענ די אבער —
 — האט? שאכנ דער געדאנקענ פארא װאם װיםנ, קאנ װער אונ —
 — אויגנ. די פארקײלעכנדיק שטרענג באסל, װאגיק א מיט אלטער דער רעדט

 לײמ־ אלטע זאגנ — איבערצײלנ ניט מענ קאנ זײ לײז, װי זײנענ געדאנקענ
 זיכ, צעװײנט אונ קני די אפ ער פאלט אהײם, קומט מעגטש א אז עפשער,

 י טאג הײליקנ דײנ אינ געזינדיקט האב איכ האר, מיר, פארגיב :גאמ בעסנדיק
 גאט מלט רארטנ לעבט ער אונ מאנאםטיר, א איפ פאר הײס זײנ איז עפשער,
 דיר פלעכט װינקעלע; זײנ װיםנ מוז שםעעלע איטלעכ עם. איז אזוי אלײנ?

אויםהאלטנ... דיכ זאל סע װאג, דײנ פארשסײנ קאנ נאר געװעבם, דײנ
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 פאר־ װי באםזןװער, גידעריקער, קאל זײנ קלעגט ערנסט, ױעדט ער אז
סױדעס. וױכסיקע טרױענדיק

פרי, צו דיד פאר איז איבערקלערג נאר אסאכ, איפער קלערסט אס דו —
 עס, הײםט אויגנ! די מיט נאר םײכל, מיטנ נים מענ לעבט יארנ דײנע אינ

 נעשאמע דער פאר סײכל, נוצט געשעפט־ואכב פאר שװײג. אונ פארגעדענק קוק,
 «לצ אינ נאר יגוט איז דאס ביכער, לײענסט דו װ^ם דאם, גלויבנ! — ?בער
 ביז אונ מעשוגאס ביז זיכ דערלײענענ אנדערע מאס: א רויםנ םענ דארפ

גאט־לײקענענ...
 זיכ געװענ שװקר ס׳איז — אומשטערבלעכ, איז ער אויםגעװיזנ, מיר ם׳האט

 דער־ געהאם ליב האט ער ענדערב. זיכ עלטערנ, זיכ זאל ער פארצושטעלנ,
 גע־ זײנענ װ$ס טאלשגעלט־מאכערם, גאזל^נימ, סאכרימ, װעגנ מײםזןם צײלנ
 פונעמ מײסעס אזוינע אנגעהעדט גענוג שויג זיכ האב איכ לײט. בארימטע װארנ
 זינ דער נאר פירזאגער, דער װי בעסער, דערצײלנ פלעג זײדע דער אונ זײדנ,

 זיכ מענ פארשאפס פארפעגנ :זעלבער דעד געװענ איז געשיכטעם די פונ
 האט װאסיליעװיטש פיןנטער גאט. אונ מענטשנ קעגנ פארברעכנ דורכ שטענדיק

 מיט גערעדט ער האט גאט װעגנ נאר געהאט, ניט מיםלײד קײג מענטשנ צו
אויגנ, די באהאלטנדיק אונ זיפצנדיק געפיל, װארעמ א

 אונ אלצ זעט יעזום, פאטערל ער, אונ גאט, עס מענ נארט אט אזוי —
 אײכ פאר איז גענעט מזננטשנ, אײכ, צו װײ מענטשנ, מי_ינע, מענטשנ :װײנט

! אנגעגרײט
דערמאנענ: אימ דערװעגס זיכ איכ האב אײגמאל

פויערימ... די דאכ נארט איר —
באלײדיקט. גיט אימ האט דאם

 א אראפ כ׳לעק — געזאגט. ער האט — ? געשעפטנ נױינע זי״יגענ גרױם וױ —
מאנערײ. גאנצע מי_מ איז אט פינפערל, א דרײזנרל,

 פרעגט הענט, מײנע פונ בוכ דאם ער נעמס לײענענ, באט מיכ טרעפנדיק
 אומצוטרױ־ זיכ כידעשנדיק אונ, איב>רגעלײעגטנ, דעמ װעגנ קאפדאניש אוים
פריקאשטשיק: צומ ער זאגט לעכ,

!שעלמעצ דער ביכער, די אינ פארשטײט נאר, זע —
:פארגעדענקענ צומ םײיער, א מיט מיכ לערנט ער אוג
 געװענ זײנענ קירילעם י קומענ צונוצ דיר ם׳װעט װערסער, מײנע הער —
 א —צװײטער דער אלעקסאנדרינישער, אנ אײנער ביםקאפנ: בײדע צװײ,

 פארשאלטעגעמ דעמ קעגנ געראנגלט זיכ האט ערשסער דער ׳ערוש^לאקפער.
 גאס־ די װיבאלר אז שענדלעכ, געלערנט האט װאם נעםטארי, יערעטיקער
 געקענט ניט דעריבער זי האט מענטש, א געװענ דאכ איז עם, הײםט געװיגערנ,

 נאמענ מיטנ מענטשנ, א טאקע װידער געבוירנ האט זי גאט, קײנ געבוירנ
 װעלם: דער פאר אויםלײזער אנ הײםט, דאם כריםטום, מײםימ די מיט אוג

? פארשטײםט כריםטוס־געװינעו־נ. נ^ר גאט־געװינערנ,' ניט אגרופנ זי מענ דארפ
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 אבער קיריל יערוסאלאלמער דער אפיקארסעם. יערעז, — אנגעדופנ איז ־דאס
ארי... יערעטיקער דעמ קעגנ קאמפ א געפירט וזאט

 ער אונ קלויםטער־געשיכםע, די קענענ זײנ אױסנעמענ שסארק פלעג םיר בא
:באדימענ זיכ האנט, גאלעכשער געפעסטעטער דער מיט בארד די צופנדיק פלעג,

 טרא?צע, צו מאסקװע, קײנ בינ איכ גענעראל. א זאכנ די אינ בינ איכ —
 גאלאכימ ניקאנלאנער, די געלערנטע גיפטיקע די מיט רויקועכ א אפ געפארנ

 גע־ געשפרעכנ פראפעםארנ מיט אפילע האב קלײנער, איה> װעלטלעכע. אונ
 אז װערטער־בי״יטש, מײנ מיט פארטדיבנ אזוי איכ האב גאלעכ אײנ !יא פירט,
!װי אט — נאז דער פוג בלוט אװעק אימ ם׳איז

 פלעגנ אויגנ די רויטלעכקײט, א פיט בארעקנ אימ זיכ פלעגנ באקנ די
 אוים, װײזס ער, ה§ט נאז קעגנערם דעמ פונ בלוט דאם אט צעבל?ענ. זיכ

 רובינ העלםמנ דעמ פאר דערפאלג, זיינ פונ פונקט העכסטנ פארנ געהאלטנ
 דעמ װעגנ דערצײלנ פלעג ער אונ רומ, זײנ יפונ קרוינ גאלדענער דער אינ
טײװע: פונ ברענ טיט

 דער פונ אונ אנאלוי, פארנ שטײט !געזונטער א גאלעכעצ, שיי־ײנער א —
 געװענ,װיא גאלעכ בײזער א זײגע. שאנד די ניט זעט אונ קאפ! קאפ, — גאן

 שטילינקער־ אימ נעמ איכ אונ !גלאק א װי — שטימ א מידבער, דער פונ ־לײב
 די םיט ריפ, זיבעטער דער אונטעד ארײנ, נ׳עשאמע דעד אינ אלצ אונ הײט,

 הײסער, א אוױונ אנ װי מאמעש, איז ער אונ נאלנ... מיט װי מ?נע, רוערטער
 געטאנ זיכ ם׳האבנ עה, בײזקײט... יערעטישער מיט אנ זיכ ער גליט אזױ

!מײםימ אמאל
 מעגסש א פאכאמי, פירזאגערס: אנדערע נאכ ארײנקומענ פלעגנ אפטמאל

 אפ בלינדער א פאדיאװקע, פארשמאלצעװעטער א אינ בויכ, גרויםנ א מיט
 אל־ קלײגיטשקער א לוק?אנ, ;כרױקענדיקער א אונ צעױירענער א אויג, אײג

ײז־יקער, א אונ ליבלעכער א מייז, א װי גלאטער, א טינקער,  אים מיט אונ שמ
 מיט שװארצבערדיקער, א קוטשער, א אפ ענלעכ מענטש, כמורגער גרױםער א
 אומפאװעגלעכע מיט שײנם, א נאד אנגענעמענס, קײנ ניט פאנעמ, טויט א

 איקאנעם, ביכער, אלטע פארקויפנ ברענגענ זײ פלעגנ אלעמאל קימאט אויגנ.
 די פירנ צו זיכ מיט ברענגענ זײ פלעגנ אמאל בעכערס. עפעם דעפפ־קײלימ,
 מיט ־פארענדיקט װאלגע. דער הינטער םונ ז^קנ א צי זקײגע א —פאדקויפערם

 מעזשע, א אפ קראענ די וױ סטויקע, דער צו זיכ מענ זעצט געשעפטנ, די
 די אײנע דערצײלט מע אונ צוקער פיסנעמ אונ קוילעטש מיט טײ טרינקט טע

 האט דארט :קלויםטער ניקאױאנישנ דעמ מיצאר רעדיפעס די װעגנ אנדערע
א ביכעד, גאט־דינםטלעכע אפגענומענ זוכוגג, א געמאכט מענ  ציע אל3 דן*ס ו

 דעמ לױט געױיכט צומ באלעכאטימ די צוגעצויגנ אונ געבעט־הױז א פארמאכט
 די געװענ אלצ װי אפטער איז ארטיקל ־טער103 דער ז$ט ארםיקל. ־טנ103

 ־װעגנ װי רו?ק, איט װעגנ זײ האבנ גערעדט נאר שמרעםנ, זײערע פונ טעמע
פראסט. א װינטעד אשטײגער, אומפארמײדלעכ, איז װןןס ־עפעם,
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 װא® װערטער, — סיביר געריכט, טוױמע, זונונג, פאליציע, — װערטער די
 פארנ רעדיפעס די װעגנ געשפרעכנ זײערע אינ געקלונגענ שטענריק האבנ

 א צעגל?עגדיק קוילנ, הײסע װי נעשאמע, דער אפ געפאלנ מיר זײנענ גלויב;,
 ביכער איבערגעלײענטע די לײט. אלטע די אט צר מיםגעפיל אונ סימפאטיע

 זײערע דערגרײכנ אינעמ אײנגעשפארטע מעגטשנ, אכטנ אנגעלערנט מיכ האבנ
פעסמקײט. גײסטיקע שעצנ צילנ,

 די אט אינ געזענ האפ איכ װאם שלעכטם, אלדאם פארגעםנ פלעג איכ
 אײנגעשפארטקײט, רולקע זײער נאר געפילט האב איכ לעבנ, פונ לערערם
 אומגע־ דער פארבאהאלטנ אױסגעװיזנ, האט מיר װי ס׳איז, װעלכער היגטער

 אפ נעםענ צו גרײטקײט די עמעם, זײער אינ לערערם פוג גלויבנ װאקלטער
יעכורימ. אלע עמעם פארנ זיכ

 אפהיטער ענלעכע אונ אזוינע אסאכ זענ צו געלונגענ איז מיר אז שפעטער,
 איכ האב אינטעלמענצ, דער צװישנ םײ פאלק, אי־נ סײ גלויבנ, אלטנ פונעמ

 װאס מענטשנ, פונ פאםױוקײט—איז אײנגעשפארםקײט דידאזיקע אז פארשטאנענ,
 עדגעצ אינ װילנ אונ שטײענ, זײ וװ ארט, דעפ פונ גײנ צר וװהינ ניס האבנ

 אויסגע־ װערטער, אלטע פונ פענטעס די מיט געבונדנ פעםט װײל, גײנ, יט
 אונ װערטער די אט אינ געװארנ פארגליװערט זײ זײנענ באגריפנ, לעבטע

 אינ זיכ אנטװיקלענ צר פיײק ניט אוםבאװעגלעכ, איז װילנ זײער באגריפנ.
 װארפט דרױסנ פונ קלאפ א עפעס װענ אונ צוקונפט, דער צו ריכטונג דעד
ײ  װי ארונטער, מעכאניש זיכ זײ קויקלענ ארט, געוװינטנ פונעמ אראפ ז
 פונ צװינטער באמ פ^סטנם זײערע אש זיכ האלטנ זײ בארג. א פונ שטײנ א

 דער װעגנ זיכרוינעם פוג קראפט טויטער דעד מיט עמעסנ, אפגעלעבטע די
 יזײנ אונטערדריקש לי״ידנ, צו ליבע קרעגקלעכער זײער מיט אונ פארגאנגזננהײט

 אויס־ זײ, װאלטנ לײרנ, צו מענלעכקי״יס די אפנעסענ זײ בא זאל מע װעג נאר
ט$ג. װינטיקנ פרישנ א אינ װאלקנס די װי פארשוװנדנ, געלײריקטע,

ט אונ פארגעניגנ םיט זײ זײגעג אימ פאר װאס גלױבנ, דער  גרוימער מי
 שטארקעד א םאפעק אנ איז לײדנ, צו געװענ גרײט זעלבםטצופרידנקײט

 דורכגעשמאלצע־ א —מאלבעש, אפגענוצעװעטנ אנ דערמאנט ער נאד גלויבנ,
 פאר צוטריטל?נכ װײניק דעריבער טאקע ער איז ברוד, אלערלײ מיט װעטער

 האבנ געפיל דער אונ געדאגק דער צייט. דער פונ ארבעט צעשטערנדיקעד דער
 דז$ג־ אונ טארורטײלנ פונ אױבערהײטל שװערנ ענגנ דעמ צו צוגעוװעט זיכ

 לעבנ דאכ צעהויקערט, אונ אומבאפליגלט שויג זײנענ זײ כאטש אונ מאטנ,
באקװעמ. הײמלעכ, זײ

 אונ טרױעריקםטע די פונ אײנע איז געוװינשאפט מאכמעס גלױבנ דער אס
 דעט אמ פוג געביט אינעמ לעבנ. אוגדזער אינ דערשײנונגענ שעדלעכססע

 לאנגזאמ, נײס יעדער װאקםס װאנט, געמױעדסער א פונ שאטנ אינ װי גלױבנ,
 איז גלױבנ פינצטערנ דעמ אט אינ זאפט־ארעט. אויס װאקםט פארקריפלט,

נ פארביטעי־טקײט באלײדיקוגג, צופיל ליבע, פונ שטראלנ װײניק צו פאראנ או
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 דעמ אט פונ פייער דער פיינטשאפט. מיט אײנס שטענדיק איז װאס קינע,
פוילעניש. פונ גלאנצ פאספארנער דער איז דאם —•גלויבנ

איבערקו־ געמוזט איכ ה$ב איבערצײגט, דעט אינ זיכ האב איכ ביז נאר
א נעשאמע דער אינ צענרעכנ אסאכ יארנ, שװערע אסאכ מענ  ארויס־ זיכ, נ

 מאל ערשטנ צומ האב איכ װענ אבער, צײט יענער אינ זיקארנ. פונ חיארפנ
 נידערטרעכטיקער אונ לאנגװײליקער דער צװישנ לעפנ פונ לערער די באגעגנט

 גײסטיקער גדױסער פרנ מענטשנ װי געשײנט מיר זײ האבנ װירקלעכקײמ,
 זײ פוג אײנער יעדער קיםאט ערד. דער פוג מענטשנ בעםטע די װי קראפט,

 ארויםגע־ געװענ איז סורמע, אינ געזעםנ איז געריכט, אוגטערנ געװענ איז
 ;אדעסטאנטנ מיט עטאפנ די איבער געװאגלט האס שטעט, פארשײדענע פוג ישיקט
אויסבאהאלטנ. זיכ זײ האננ אלע פארזיכטיק, געלעבט זײ האבנ אלע

 »גײםט־אונטער־ דער אפ זיכ באקלאגנדיק אז, געוענ, איכ האב פרנדעסטװעגנ
 אונ גערנ זײער אלײנ זקײנימ רי אונטער דריקנ ניקאנ?אנעד, די פונ דריקונג״

אנדערנ. דעמ אײגער פארגעניגנ מיט .אפילע
 בארימענ זיכ געהאם ליב אױססרינקענדיק, האס, פאכאפי אײנויגיקער דער

 געוװסט ער האט ביכער אײניקע — זיקארנ, כידושימדיקנ װירקלעכ זײנ מיט
 א אריינ שטעקס טאלמוד; דעמ װײס קלויזניק א ײד א װי —פינגער״ ״אשנ

 דעי װעלכנ אפ װארט, יענעמ פונ אונ זײטל, ם׳איז װעלכנ א אינ פינגער
 אויםװײניק, אפ װײטער לײענענ אנ פאכאמי הײבט אפ, זיכ שטעלט פינגער

 אונ אראפ, פאל צומ שטענדיק קוקט ער קעלכל. געפאנפעט װײכיגק, א מיט
 עפעס זוכט סע פונקט אומרויק, אזוי פאל איבערג ארמ לויפמ אױג אײנציק זײנ

 פאקום דעמ באװײזנ ער פלעג אלצ װי אפטזןר קאסטצארם. זײער פארלוירנס,
 בא־ האט ער — װײנצװייג״, רוםישער ,דעו־ מישעצקי פירשט פונעם בוכ אפנ

די געוװםט גוט זונדערס  רװנדערלעכע די פרנ לײדנ פילמוטיקע אונ פילגעדולדיקע ,
 צו אים זוכנ אלצ פלעג װאסיליעװ פיאטער אונ קדױשימ״, אלהעלדישע אונ

גרײז. א בא באפנ
 נאר טאמ, ה״יליקנ דעפ קיפריאנענ מיט ניט געשענ ם׳איז לייגסט, —

אומשולריקנ. דעמ דעניס .מימ
מענ... זאגט דיאניםי, דעגיס? א פאר װאם —
װארס! א צו ניט זיכ טשעפע —
!ניט מיכ לערנ דו אונ —

 קוקנ קאס, פאר אופגעדראדלט בײדע שוינ זײ זײגענ ארומ מינוט א אינ
ײדנ: אונ אויגנ די אינ אנדעדנ דעמ אײנער ד
 א פאר װאס אט קישקע, דער נאכ גיםט דו, פארצעפ ארמפארשעמטער —

אנגעפרעסנ... האסט דו יפעמפיק
רעכנבײנדלעכ: אפ צײלנ זאל ער װי ענטפערט, פאכאמי

נאכלויפער. װײבעדשער א צאפ, א גויעפ, א ביסט דו איג —
ארבל, די אינ באהאלטנ הענט רי גיפטיק, שמײכלט פריקאשטשיק דער
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 די״ װי פרומקײמ, פארצײטיקער דעד פונ אפהיטער די אונטער רײצט אונ
ײנגלעכ.

!נאכ אנו, !דערלאגג אזוי, —
« האט װאסיליעװ פיאטער צעשלאגנ, זקײנימ די זיכ האבנ אײנמאל  מי

 גע־ אימ אונ באקנ די כאװער דעמ אגגעפאטשט פלעקשאפט אומגעריכםער
 ער האט פאנעמ, פי־נ שװײס דעמ מיד זיכ װישנדיק אונ, פים, מאכנ צוװנגענ

:אנטלױפנדיקנ דעמ נאכגעשריגנ
 מײנ פארשאלמענער, האסטו, דאם !זינד די קאפ דײנ אפ —געדענק —

; 1װערנ זאלסטו טפו ארײנגעפראכט, זינד אינ האנט
 זײ אז כאוױירימ, זײנע אלע פירהאלטנ געהאט ליב באזונדערס האט ער
ניט־זאגעדײ. אינ אדײנ פאלנ אוג גלריבנ איגעמ פעסט גענוג ניט זײנענ

 יזאגםכו װאם —װעג, פונ אראפ אײכ פירט אלעקסאשקע אלצ ם׳איז —
!צעקרײט עם זיכ ס׳האט ה$נ ס׳ארא
 אפ נאר געשראקג, קענטיק, יאונ י אופגערעגט אימ האט ניט־זאגערײ די

 זײ־ ניט ענטפערנ ער פלעג לערע, דער םונ סאכ דעד איז װאס פראגע, דער
:פארשטענדלעכ ער

 איז איר אינ יערעטישקײמ. ביטערסטע םאמע די איז ניט־זאגערײ די —
 קאזאקנ,. די צװישנ אט !ניטא איז גאט קײנ אונ פארשטאנד, הרילער בלויז

 איז ביבל די אונ ביבל, דער אויסער ניט, זײ האלטנ זאכ אײנ קײנ פונ זע,
 געזאגט: ם׳איז װעלכנ װעגנ לױטערנ, פונ םאראטאװער, די דייטשנ די פונ
 לױטזי לױטער, טאקע עמעס אנגענומענ: פאםיקנ א זיכ ער הן*ט נאםענ ״א

 די הײםנ, זײ !״.ער איז אכזארישעו־( בײזער, )א לױטע ארנ יאנ זיכ ער רופט
 מײרעװ»• פונ עם גייט אלצ אוג שטונדע, אויכ אונ שאלאפוטנ ניט־זאגערם,

יערעטיקער. דארטיקע די פונ
רואגיק: אונ קאלט גןדעדט ער האמ פוס, צעקאליטשעטנ מיטנ צוטופענדיק

 אמ יאגנ, באדאדפם װאלט קלױםטער גײריטואלער דער װעמענ אט —
 פארצײטנם פונ זײבענ מיר אונדז, ױט אונ צינדנ! «ונ רױנירנ װעמענ

 גלויבנ, רוסישעד װארצלריקער דער עמעםער, ז־ער איז גלויבנ אונרזער רום, אנ
 פונ די״יטשנ, די פונ !פרײדענקערײ פארקריפלטע מײרעװ, איז אלצ דאס אונ
 אינ זײ האבנ אט י ארויםקומענ שוינ קאנ גוטס א פאר װאס — פראנצויזנ די

יאר... צװעלפטנ
 מיט ײנגל; א איז אימ פאד אז פארגעםנ, עד פלעג זיכ, צעפלאקערנדיק

 צוציענדיק דאס אונ, קושאק, פארג אנעמענ מיכ ער פל?ג האנט שטארקער א
ױנג. אונ הײם צערורערט, שײנ, גערעדט עד האט אפשטויסנדיק, דאם יזיכ צו

זײ־ פונ װןגלדער די אינ פארשטאנד מענטשלעכער דער בל^נדזעט עם —
 טײװל צומ ער, בלאנדזשעט בײזנ, א װאלפ א צו געגליכנ אויםטראכטענישנ, נע

 האבנ װאם \ געשאגק גאכם דימענטשלעכע, נעשאמע די פײניקט אונטערסעגיק,
האט זײ דורכ װאס באגאמילנ, די דינער? גימ־גוטנס דעמ אױםגעקלערט, זײ



ט: האבנ פארשפדײמ, ניט־זאגעײי גאנצע די זיכ  זײנ זאל םאטנ דער געלעינ
 זײ־ זײ װוהיג אט — הריםטום, יעזזס פונ ברודער עלטערער דעד זונ, א גאטס

 הערשאפטנ, קײנ געהארהנ ניט געלערנט: אויכ האבנ זײ דערגאנגענ! נענ
 דארפ גארניט אװעקװארפנ, — קיגדעד אונ װײב ניט, מענ דארפ ארבעטנ

 לעבנ, מענטש דער ז$ל נאו־ ניט, ארדענוננ שומ קײנ מענטש, ״ער ניט, ־ער
 בא־ װידער זיכ ער האם אס אגװײזנ. אימ װעט ניט־גוטער דער װי װיל, ער װי

װערעמ... א, אלעקסאשקע, דער וױזג
צװינ־ מיכ פריקאשטשיק דער פלעג צײט דעד אינ אז מאכנ, זיכ ס׳פלעג

 גא־ דער אפ אלײנ בלײבט עד אלטנ, פונעמ אפ גײ איכ טאנ, עפעס גענ
זיכ: ארומ פוםטקײט דעד אינ װײטער רעדט אונ לערײ,
 װותינ — בלינדגעבוירענע, קעצלעב א, נעשאמעס, אומבאפליגלטע א, —

אײכ? פונ מענ אנטלויפט
 קני, די אינ הענט די אימגעשפארט קאפ, דעמ אפגעװארפנ דערנאכ, אונ
 גרױ־ װינטערדיקנ, אינ קוקנדיק אומנאװעגלעכ אוג שטאד לאנג, ער שװײגט

הימל. ענ
 ליגלעכער; אונ אופמערקזאמער מיר צו צאצ?ענ ?*נגעהויבנ זיכ הן&ט ער

т א בא פיכ טרעפנדיק а, רײדנ: אוג פלײצע דער איבער גלעטנ מיכ ער פלעג
 װײזט פארמאגםטו, םײכל קומעני צונוצ ס׳װעס לײענ, קלײנער, לײעני —
 מיט עלטערע, פאר ניט דערעכערעצ קײנ האסט — שאד א קאפל. א אוים,

 אזא פארפירנ דיכ קענ װחזינ — קלערסטו װי צאנ, א פאר צאנ א אלעמענ
 איג נאר אגז־ערש, ערגעע ניט פארפירנ קלײנער, דיכ, װעט זי ? פארשניטקי_יט

т א — געדענק נאר לײענ, יכער3 ראטעם. ארעסטאנסישע די а א זיכ איז 
т а, ט מויעכ אײגעגעמ מיטנ אונ א כןי  לערער א געװענ כליסטנ די א3 איז זו

 ניס אלטע, די ניט עס, הײסט אז, געדאנק, צומ דערגאנגענ ער אױ דאגילא,
 פאק אײנ אינ צונויפגענומענ זײ ה$ט נײטיק, נימ זײנענ יכער3 ני_יע די

 !נאדישקײט א אויכ זיכ, פארשטײט איז, דאס יא... !ארײנ װאסער אינ — אונ
אויכ... דולט ער קאפ, הינטישער דער אלעקסאשקע, אט

 אײנמאל, אונ אלעקסאשקענ, דעמדאזיקנ דערמאנט אפטער אלצ האט ער
 גע־ ער האט שטדענגער, א פארזארגטער, א ארײנ קלײט איג אראפקומענדיק

פריקאשטשיק: דעמ מאלדנ
 כ׳האב ׳. אנגעקומענ נעכטנ שטאט, אינ דא איז װאםיליעװ אלעקסאנדעד —

 ער אביסל, זיצנ דא װעל איכ !זיכ נאהאלט עד געפונענ. ניט — געזוכט אימ
אהער... ארײנקופענ ארואדע װעט

:אומפרײנטלעכ אנגעדופנ זיל האט פריקאשטשיק דער
! ניט קײנעמ גארגיט, ניט װײם איכ —

: געזאגט אלטער דער האט קאפ פונעמ פארנײג א מ־ט
 אונפאר־ קויפער נאר םענסשנ אלע זײנענ דיר פאד :זײנ דארפ אזוי —

טײ... מיט מעכאפעד זיי !ניטא זיינענ אנדערע קײנ אונ קויפער,
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 האנ אקרעפ, מיט טשײניק קופערנעמ גרויסנ א געבראכט האב איכ אן
 פדײלעכ א לוק?אנ, אלטיטשקנ דעס געםט: געטראפנ קלײט דער אינ איכ

 א געזעסנ איז וױנקל, טונקעלנ א אינ טיר, דער הינטער אוג שמײכלענדיקג,
 פילצ־שטיװל, הויכע אונ פאלטא װארעמער א אינ אנגעטאנ מענטש, גייער

 אראפגע־ אומגעשיקמ היסל, א אינ קושאק, גריגעמ א מיט אונטעדגעגארסלט
 אומבאװעגלעכס, אנ געװענ איז אימ בא פאנעמ דאס ברעמענ. די אפ רוקט

 פריקאשטשיק, א אפ ענלעכ געװענ איז באשײדנ, שטיל, אויסגעזענ האט ער
דערפונ. דערשלאגנ שטארק אױ אונ שטעלע די פארלארנ נארװאם האט רואם

 שטרענג גערעדט עפעם זי_יט, זײנ אינ קוקנדיק ניט האט, װאסיליעװ פיאטער
 רעכטער דער פונ באװעגונג קראמפיקער א מיט האט יעגער אונ װאגיק, אונ

 זיכ װאלט ער װי האנס, די אופ הײבט היסל: דאס איבערגערוקט אלצ האגט
 אונ נאכ אזרי ארופ, היטל דאם שטויס א טוט אונ איבערצײלעמענ, קלײבנ

 עם ער ציט שײטל, שפיצ פיזנ קימאמ ארופגערוקט עס האבנדיק אונ נאכ,
 זשעסט קיאמפיקער דער אט ברעםעג. די בױ אומגעשיקט אונ שטײפ אנ רוירער

 טויט ״דער — איגאשע נארעלע אינעמ זיב דערמאנענ צו געצוװנגענ מיכ האט
קעשעניע׳*. דער אינ

 אונ העכט פארשײדענע טניכל מוסנעם אונרזער אינ אומ שװימעג םע —
גערעדט. װאסיליעװ פי^םער האט —װאסער, די קאלאמוטענ

 רױק אונ שטיל האס פריקאשטשיק, א אפ ענלעכ איז װאס מענטש, דער
:.געפרעגס

מיכ? מײנסטו דאס —
דיכ... טאקע כאטשבי —

 זײער נאר הױכ, גיס געפרעגט, װײטער מענטש דער הן*ט דענסטמאל
:זזארציק
מענטש? זאגנ, װעסטו װאס זיכ װעגנ ארנ נו, —
זאכ... מײנ איז דאס —זאגנ אלײנ גאט פאר נאר איכ װעל זיכ װעגנ —
 פײערלעכ געזאגט נײער דעד האט —אויכ, מײנע אונ מענטש, נײנ, —

 ניט זיכ פארבלענד עמעם, פונעמ פאנעמ דײנ אפ ניס קער — שטארק, אונ
לײטי ארנ גאט פאר זינד גרויסע א איז דאס זיכ, אפ שטעלנ צופיל טיט

מענטש, רואםיליעװנ פיאמער אנ רופט ער װאס געװענ, געפעלנ איז מיר
 גאלא־ גוטע װי אזוי, גערערט האט ער שטימ. זי_ינ צערודערט האט טיכ אונ
 גע־ אלצ זיכ האט אוג מײנעמ״, לעבנ פונעמ הערשער דו ,גאט, לײענענ כימ

 פארנ האנט דער מיט פאכנדיק אונ בענקל פונעמ אראפפאדנדיק פאדוים, בויגנ
פאנעמ...

זינר... אינ דיר פונ שמוציקער נימ בינ איכ ניס, מיכ פארורטײל —
פאראכ־ מיט האס — צעפארשקעט, זיכ פארזאטנ, האט סאסאװאד דער —

 ניט פארגעזעצט, האט יענער אונ פירזאגער, אלטער דער אױסגערעדט טונג
װערטעד: זײנע אפ זיכ אפשטעלנדיק
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 פונ קװאלנ די מער פארקאלאמוטעט םע װער װײםט, גאט אײנ נאר —
 פא־ ביכערדיקע, זינד? אײער גאר עם איז עפשער, הײליקנ. דעמ גײםט דעמ

 פאפירענער, קײג ניט ביכערדיקער, קײנ ניט בינ איכ אוג מענטשנ, פירענע
מענטש... לעבעדיקער פראסטער, א בינ איכ

!גענרג געהעיט דײנע, פראסטקייט די כ׳װײם —
 גע־ גלײכע איר ברעכט דאם מענטשנ, פארפלאנטערנ איר טוט דאס —

, נ ע ק  דער־ איכ, זאג װאס — איכ פאריםײער... אונ ביכערניקעס איר, ^
? צײל

 בא־ האט, מענסש דער אוג װאסיליעװ, פיאטעי געזאגט האט —!יערעז —
 עפעם, לײענענ װאלט עד װי פאנעמ, פארנ זיכ רלאניע דער םיט װעגנדיק

גערעדט: הײם איר, אפ אנגעשריבנ איז װאם
 א אינ שטאל אײנ פונ מענטשנ די אדיבערטרייבנריק אז, םײנס, איד —

 באפרײ — זאג איכ !נײנ — זאג איכ אונ ? בעםער מאכנ זײ איר װעט צוױיטער,
 פארנ דײגם אלצ אונ פדוי דײנ הויז, דײנ דיר טױג װאם צו 1 מענטש זיכ,
 אונ הארגענענ מענטשנ פארװאס אלצ, פונ מענטש, זיכ, באפרײ גאט? האר

 איז װאס פארמעגנ, יעדנ אונ זילבער גאלד, פונ אנדערנ, דעמ אײנער קוילענ
 ליגט ערדישע די פעלךןןר די אפ ניט !פױלעניש אונ מיעסקײט אינדערעטעסנ

 פונ אפ זיכ רײסט גאנײדגשע! די טאלנ די אינ נאר רעטונג, געשאמעס ךער
 דער פונ נעצנ די צעשטערט שטריק, בינדונגענ, אל׳ג צערײסט איכ, זאג אלצ,

 װעג, גלײכנ מיטנ גײ איכ אנטיכריסטישער... אנ געפלעכט א ס׳איז —װעלט
 נעפ װעלט פיגצםערע זײ אתער, אונ אהינ נעשאמע דער מיט ניט דרײ איכ
тאנ... ניט איכ

 דער פונ ^פער דאכ איז דאס אנ? נעמםטו —קלײד װאסעד, ברויט, אונ —
אלטער. דער געזאגט גיפטיק האט —װעלט!

 האט ער בארירט, ניט אלעקסאנדערנ האפנ װערטער דידאזיקע אויכ נאר
 געקלוגגענ האט זײנע שטימ די כאטש אונ הארציקער, אלצ זײנס פארגעזעצט

םרומײט. מעשענעמ א אינ טרובעט ער אז געדובט, האט הױכ, ניט
שטעל־ טא טי_יער. איז אלײנ גאט אײנ ? מענמש טײער, דיר איז װאס —

 פונ פענטעס ערדישע די אראפ רײס אלצדינג, פונ רײנ אימ פאר זיכ זשע
 אלײנו איז ןיר אלײנ, ביםט ךו :זעב װעט גאט ארנ דײנער, נעשאטע דער
 צו װעג אײנציקעד דעד איז דאס גאט, צו דערנעענטערנ זיכ װעםטו אזוי

 אװעק, װארפ סאטע־מאמע — אנגעװיזנ איז רעםונג די װאס איג אט אימ!
 —דיכ פארפירט װאם אױג, דאס אפילע אונ אװעק, װארפ אלצ אנגעװיזנ, איז

 אופ זיכ היט ארנ כפיצימ די אינ זיכ פארניכט װעגנ גאטס פונ !אדויס ריים
אײביק־אײביקײט... אפ דייגע נעשאמע די ארפלאקערנ װעט דאנ אונ גײםט, אינ

 װא־ פיאםער געזאגט האט — הינס, איפעשדיקע אלדע צו דיר גײ אנו, —
 קלי־ פאראיארנ פונ ביםט רו געטראכס, האב איכ — אופשטײענדיק, סיליעװ,

ערגער... נאכ פיםט דו־ אונ געװאדנ, גער
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 טעראםען דער אפ קלײט פוג ארױס זיכ, װאקלענדיק איו, זזלטזר דער
 א אײליק אונ פארכידעשט האס ער אופגערודערט, אלעקסאנדערנ האט דאס

געטאנ: פרעג
? װי־זשע אונ... אװעק? גײםט דו־ —

געזאגט: װרגק באדױקנדיקנ א מיט האט לוק?אנ אלטער דער נאד
ס׳גארגימ... ס׳גארניט, —

אנגעפאלנ: אימ אפ אלעקסאנדער איז דענסטמאל
 שמאכ־ עפעס אױכ זיפסמ דו ־דיקער,1אפדערע טומלער אויכ, דו אט ~

 האלעלױא, דרי_ימ$ליקע א נו, ארויס? קומט װאס אונ װערטער. טעדיקע
צװײמאליקע... א נו,

 טע־ אפידער אװעק אויה איז אונ אימ צו געטאנ שמײכל א האט לוק?אנ
 זי־ א מיט געזאגט פריקאשטשיק, צומ װענדנדיק זיכ האט, ער אונ ראםע,

:כערקײט
פארשװיגדנ, ! ניט קאנענ מײנעמ, אטעמ דעמ איפערטראגנ נימ קאנענ זײ —

פײער... פאר רױכ װי
 אוג שטערנ הינמערנ פוג געסאנ קוק א אימ אפ האט פריקאשטשיק דער

:באמערקט טרוקנ
ארײנ. ניט זיכ איכ טו זאכנ די אינ —

 אוים־ היטל, דאס אנגעטאנ האט געװארנ, צעמישט אזרױוי איז פענטש דער
:געשמאמלט

זאכנ... אזוינע זײנענ דאס זיכ? ארי_ינטאנ ניט עם מענ קענ וױ־זשע --
ארײנטאנ... זײ אינ זיכ זאל מע פאדערנ, זײ

 דערנאכ קאפ,' דעמ אראפגעלאזט שװייגגדיק, מינומ ־ א געזעסנ איז ער
 גע־ ניט אװעק זײ זײנענ דרי_י אלע אונ געטאנ, רופ א אלםע די אימ האבנ

זעגנטערהײם.
דער אינ שײטער א װי מיר, פאר אופגעפלאמט האט מענטש דער אט

ר־ צװינגענדיק אויםגעלאשנ, זיכ אונ אױסגעברענט העל האט נאכמ, ע ד צו כ  מי
לעבנ. ד$ס אפלײקענענ זײנ אינ עמעם א: עפעס פילנ

 װעגנ דערצײלט היצ מיט אונ צײימ א אויםגעקליבנ איכ האב אינאװנט
 ליבנ אונ שטילנ דעמ איקאנע־װערקשסאט, פונעמ מײססער עלטערנ דעמ אימ

דעוקלערט: אונ אויםגעהערט מיכ האט ער לאר?אנאװיםשנ. אױואנ
פרנ ניט האלטנ — סעקטאנטנ אזועע פאראנ אוים. װײזט לויפער, א —

זאכ. קײנ
זײ? לעבנ וױאזױ־זשע —
 —זײ הײסנ דעריבער ערד, דער איבער קעסײדער װאנדערנ ארומ, לויפנ —

 זײ> זאגנ—פרעמד, ארנדז איז איר, צי געהעד װאס אלצ, אונ ערר די לויפער.
זײ... כאפט שעדלזןכע, פאר זײ רעכנט פאליציע אונ

:פארשטאנענ גיט איכ האב דאכ ביטעד, געלעבט זיכ האט מיר כאטש
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 צו מיכ האמ װאס לעגנ, דעמ אינ ? אנטלויפנ אלצ פונ עס מענ קענ מיאױי
 פאר םײערם אינטערעסאנטם, אסאכ געװענ איז ארומגערינגלט, צײט יעגער

 ןפגעבליא־ װאסיליעװנ אלעקסאנדער פונ אנרענק דער איז אינגיכנ אונ מיר,
זיקארנ. מײנ אינ געװאדנ קעװעט

 גײט ער װײזנ: מיר זיכ ער פלעג שאענ, שווערע אינ צײטנװײז, נאר
 א םימ שטעקנ דעמ שטופס װאלד, א צו װעג, גרויענ א איבעד פעלד, א דורכ

 מענטשנ ניס־ארבעטגדיקנ א פונ האנט װײסער דער פונ באװעגונג קראמפיקער
פרעפלט: אונ

פארבינדונ־ אלע !אנ גיט זאכ קײנ געמ יװעג ריכטיקנ םיטנ גײ איכ —
צערײם... — גענ

 באבע די װי פאטער, דער דערמאנענ מיר זיכ פלעג אימ מיט אינײנעמ
 פום־ אונ האגס, דעד אינ נוסנ־שטעקעלע א מיט :כאלעמ אינ געזענ אימ האט

צונג... דער מיט טרײםלט הונט, קאלירטעד א לױפט אימ נאכ טריט

XIII

 צימערנ צװ« אינ געפונענ זיכ האט איקאנעמאלערײ פאד װערקשטאם דעד
 צומ —פענצטער דרײ מיט צימ?גר אײנ הויז. האלבגעמױערטנ גרריםנ א פונ

 פענצ־ א הויפ, צומ פ^נצטעד א — צװײטע דאס מאד, אינ — צװײ אונ הויפ,
 רעגנ־ —זײ אינ שױבנ קװאדראטע, קלײנינקע, פענצטער גאם. דער צו טעד

 צע־ אדעמע, די װערקשטאט אינ דורכ אומגערנ לאזנ אלטקייט, פאר בויגנדיקע
טעג. וױנטערדיקע די פונ שיינ זײטע

 זיצט טיש יעדנ פאר מישנ, מיט פארשטעלט עננ זיינענ צימערג בײדע
 לאזנ םטעליע דער פונ צװײ, צו — אנדערע פאר איקאנעמאלעד, אג אײנגעבויגנ

 זאמ־ װאםער, מיט אנגעגאםענע ;קײלעכער גלעזערגע שנירלעכ אפ אראפ זיכ
 ברעט קװאדראטער דעד אפ זי אראפװארפנדיק לאמפנ־שײנ, די צוגויפ זײ לענ
שמראל. קאלטנ װײםג א אינ איקאגע דער פונ

 צװאנציק א דארט ס׳ארבעמנ דושנע• ארנ הײס אױ װערקשמאט אינ
 ציצענע אינ זיצנ אלע מםטערע, כאלױ, פאלעכ, פונ ״גאטשמירער״ מענטשנ
 אדער בארװעס גאטקעם, טיקאװע אינ קאלנערם, צעשפיליעטע מיס העמדער

 בלוי־גרױע א אױסגעשפרײט איז מײםםערס די פונ קעפ די איפער לאטשנ. אינ
 לאק, אליפע, פונ רויעכ געדיכטער א שטײט סע מאכארקע־רויכ, פונ דעק

:ליד װלאדימירער ברױעריקע די פליםט םמאלע, װי לאנגזאמ, אײער. פױלע

— געװאדנ הײנט כ׳איז װעלט פארשײטע מינ ס׳ארא
פארפירט... מײדעלע א ױנג א ה§ט אפג

 אפטער—די נאר פרײלעכע, קײנ ניט אויכ לירעי־, אנדערע אויכ זינגט מע
צו ניט שסערס טראכטנ, צו גיט שטערט מאטיװ נאגנדיקער איר אנדערע. װי
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 דעד פונ געמעל איבערנ הערמעלינ־האר פונ פעגדזעלע דינעמ מיטנ פירנ
 די אפ ארופלײגנדיק ״פיזגעזיכט״, פונעמ פאלבנ רי אויםפארבנדיק איקאנע,

 די אונטער לײד. פונ קנײטשעלעכ דינינקע הײליקע די םוג בײנ־פעגעמער
 אנ שיקארניק א —גאגאליעוו שטעמפלער דעד העמעדל מיטנ קלאפט פזזנצטער

 רײםט ליד רער פונ פליםנ פוילנ אינעמ נאז. בלויער גרױסער א מיט אלטער,
 װ$רעמ א וױ —העמערל פונ קלאפערײ סרוקענע די ארײנ קעםײךער זיכ

געהילצ. טאטשענ וואלט
 • א עמעצער קײנעמ. גיט פארכאפט איקאגעמאלעדיי דער אפ ארבעט די
 אקסג, רײ לאנגער א אפ אדבעט די צעדרויבלט האט קאפ־מענטש ב׳יזער

 ליבשאפט קײנ אופװעקנ ניט ק^נעג שײנקײט, יעדער פונ בארויבט זײנענ װאם
 א פאניפיל, סטאליער קאסאקער דער איר. צו אינטערעם קײנ זאכ, דער צו

 פאר־ פונ ליפע־ברעטער אונ קיפאריס־ טראגנ צו ברענגט גיפטיקער, אונ בײזער
 דער ;צונויפגעקלעפט אונ אויסגעהעבליעװעט האט״ ער װאם מאםנ, שײדענע

 לײגט םאראקינ כאװער זיינ ;זײ גרוגטעװעט דאװידאװ באכער טונערקוליאזער
 דעמ אריגינאל פונעמ אריבער בלײעד א מיט פירט מיליאשע ;,לעװקאם״ דע»

 דעמ גאלר אפנ שטעםפלט אונ באגילדעס גאגאליעװ אלטער דער ;געמעל
 דער פונ קלײררנג די אונ פײזאזש דעמ מאלנ ביזגעזיכטלער די מוםטער;
 װארטנ־ װאנט, דער בא הענטלעכ ארנ פאנעמ אנ זי שטײט דערנאכ איקאנע,

געזיכטלעי. רי פונ ארבעט דער אפ דיק
 איקאנא- פאר איקאגעם גרויםע די זענ צו אנגענעמ ניט זײער ס׳איז

 הענט אנ פאנעמ, אנ װאנט דער בא שטײענ זײ װי אלטאר־טירנ, אונ םטאםנ
 די פונ העמרלעכ קורצינקע אונ פאנצערם צי אײנפאםונג הוילע נאר — פים אונ

 דאם, ;טױט מיט װײט ברעטער קאליייק־באמאלטע די אט פונ ארצימאלאכימ.
 גע־ שײנ איז דאם אז זיכ, דוכם םע נאר פעלט, באלעבנ, ערשט זי דארפ סע װאס
אײנפאסונג. שװעדע די נאר איבערלאזנדיק םארשוװנרנ, וװנדערלעכ איז אונ װענ

 אי־ די םענ גיט אנגעשריבנ, געזיכטלער דורכג איז ,קערפערל״ דאס װענ
 שטעמפלונג דער פונ מוססער איבערג ארופ לײגט װאם מײםטער, דעמ אפ קאנע
 מייםטער, באזונדער א װירער מאכט אופשריפטנ די )עמאל(. .פיגיפט״ דעמ
 לא־ איװאנ װערקשטאט, מיטנ פארװאלטעד דער אלײנ פארדעקט לאק מיס אונ

מענטש. שטילער א וץאנאװיטש,
 זײדענע דינע, פינ גרוי, אויכ בערדל דאם גרוי, איז זײנס פא;עמ דאם

 >װױל שמײכלט ער טרויעריק. אונ מיפ באזונדערס זײנענ אױגנ גרויע די האר,
 ער פױעלנ. ניט זיב בא עם קאנסט טאנ, שמײכל א ניט װעסטו אימ צו גאד
 מרוקנ, אזױ פונקט אלז — סטאלפניק סימ^אנ פונ איקאנע דער אפ ענלעכ איז

 װײט דער אינ סטאמ אזוי פונקט קוקנ אויגנ אומבאװעגלעכע זײנע אונ דאר,
װעגט. אונ מענטשנ דררכ ארײנ,

װערקשטאט, אינ אנגעקומענ בינ איכ וױ דעמ, נאכ ארומ טעג עטלעכע איג
קאפענדױכיג, קאזאק ראנער דער קלויסטער־פאנענ, די פרנ מײסטער דער איז



х שטאדק פארציפענדיק אונ, שיקערער א געקומענ גײאר, א אוג ױנג שײנער 
 אנגעהויבנ ער האט אויגנ, װײבערשע זיםזן, די צוג-נזשמורעט צײנ, די מיט

 קײנ ניט פויסטנ. אײזערנע זײנע מיט אלעמענ נעריקג צו שװײגנריקערהײט
, א אונ הויכער ך ן ק נ א ל  װי װערקשטאט, איבערנ ארומגעיאגס זיכ ער האט ש

 זיכ האבנ מענטשנ צעטומלטע די שטשורעס. צוױשנ קעל?נר א אינ קאטער א
 צום אײנער געשריגנ דארטג פונ האבנ אונ װינקלענ די אינ אימ פוג באהאלטנ
אגדערנ:

שלאגו —
 פלעטנ צו אײנגעגעבנ זיכ האט פיטאנאװ יעװגעני געזיכטלער דעמ

 קאפ. איבערנ טאבורעט א פונ קנאק א מיט טקאנדאליסט צעברשעװעטנ רעמ
 אונ אומגעװארפנ באלד אימ מ׳האט פאל, אפנ צוגעזעצט זיכ האט קאזאק דער

 צײנ די מיט רײסנ אונ בײסנ גענומענ זײ האט ער האנטעכער, םיט געבונדנ
 ארופגעשפדונגענ אופגעזאסענער, אנ יןןװגעני, איז דענםסמאל כי_יע. א פונ
 א צוגעגרײט זיכ ער ך!אט זײטנ, די צר עלנבויגנם די צוגעדריקט טיש. אפנ

 אומפארמײדלעכ ער װאלט אדערריקער, אנ הייכער, א קאזאק. אפנ טאנ שפרונג
 דער אינ נאר י^אפענדױכינענ, ברוםטקאסטנ דעמ צעקװעטשט שפרונג זײנ מיט

 א האט היטל, אונ פאלטא אינ לאריאניטש באװיזנ אימ לעבג זיכ האט מינוט
 אונ שטיל מײםטערס די צו געזאגט אונ פינגער א מיט סיטאנאװנ גזגטאנ דרא

:זאכלעכ
אױםניכטערנ... זיכ עד זאל פירהויז, אינ ארויס אימ טראגט —

 צעשטעלט מ׳האמ װערקשטאט, פונ ארויסגעטראננ מענ האט קאזאק דעמ
 איבער־ זיכ ארבעט, דער צו געזעצס זיפ װידער ארנ שטולנ די טישנ, רי

 װענ־ אימ װעט מע אז פארױםזאגנדיק, באמערקונגענ, קורצע מיט װאדפנדיק
געשלעג. א אינ ז־ערהארגענענ ניט־אױ
רויק, זײער געזאגט סיםאגאװ האט —שװער, איז אימ דעדהארגענענ —

באקאנס. גוט איז װאם זאכ, א װעגנ רעדט מע װי
פארשטײענ־ ניט אונ איבערקלערנדיק לארלאניטשנ, אפ געקוקט האב איכ

 זיכ גיבנ מענטשנ קאכיקע שטארקע די אמ אז אזוי, עס איז םאדרואם דיק:
אונטער? גרינג אזױ אימ

 בעםטע די אפילע ארבעטנ, דארפ מע װ?אזוי געװיזנ, אלעמענ האס ער
 גע־ ער האס קאפענדױכינענ אײצעם. זײגע געפאלגט גערנ האבנ מײסטערס

אנדערש. עמעצנ װי בארײדעװריקער, אונ מער לערנט
 דארפםס דו אז באטײט, ד$ס זשיװאפיסעצ, זיכ רופסט קאפענדױכינ, דו, —

 אײנ־ פאדערט אײל־מאלערײ םאניי־. איטאליענישער דער מיט לעבעדיק, מאלנ
 װײס, ארײנגעפירט צופיל האסט דו אונ װארעמע, םארבנ פונ הײטלעכקײט

 װינטערױק. קאלט, גאט־געװינערנ דער בא אײגעלעכ די ארױסגעקומענ זײנענ
 זײגענ — אײגעלעכ די אונ נעפל די װי דויט, אנגעמאלש זײנענ בעקעלעכ די

קוקט אײנם - אװעקגעשטעלט זײ זײנענ ריכטיק גיט אונ זײ, צו פרעםחן
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 גע־ דאם זיכ האט—שלײפ, צומ פארוקט איז צװײמע דאם נאז־צוױשנ, אינעמ
 איבער ניט מראכסט כיטרע־ערדיש. נאר הײליק־לויטער, ניט באקומעג זיכט
עי קאפענדױכינ. ארבעט, ד

 זיכ ער צעשמײכלט דערנאכ הערנדיק, פאנעט דאם קרימט ק$זאק דער
 שטימ, אנגענעמענער אנ מיט רעדט ארנ אויגנ װײבעדשע די מיט ארמפארשעמט

שיקרעם: פונ הײזעריק אביסל
 א בינ איכ ארבעט. קײנ ניט ם׳איז פאטעד, לאר?אניטש, אױואנ עכ, —

מאנאכ. א פאר ^פגעגעבנ מענ האט מיכ אונ געבוירנ, מוזיקאנט
בײקומענ, ארבעט יעדע מענ קאנ פלײסיקײס מיט —
 דרײשפאנ א מימ קוטשעד, א בינ איכ װענ אט איכ? קומ װי נײנ, —
 פײער־ זיכ ער צעזינגט גױרער, דעמ אױםגעבויגנ אונ,—עכ... פערד, פלינקע

־דיק:
 ררײלינג א אײנ מיױ כישפאנ ?־לכ,

פערר, טונקל־גרוינע םלינקע
 נאכט־פר$סט דררכ אװעק פלי אונ $כ,

!מײנ געליבטער ױער *ו גלײכ אוי, — גלײכ

 דער אפ ברילג רי שמײכל נאכגיביקנ א מיט פאריכט לאריאגאװיטש אױואנ
 אונ־ כאפנ שטימענ צענדליק א אונ אװעק, גײט אונ נאז טרױעריקער ,נדויער,

 זײ װי אונ, שטראם, מעכטיקנ א אינ צוגויפ זיכ גיםנ ליר, די אײנםרטיק טער
 מיט אימ זײ װיגנ װערקשטאט, גאנצג דעמ אינדערלופטנ אופגעהויבנ װאלטנ

שטויםנ. .געםאםטענע

פערד, די אלײנ, שױנ װײסנ זײ
װוינט... האז־צנסליבטטע פײנ וװ

 אינ אײער־געלעבלעכ, די אפגיסנ אופ הערט אדינצאװ פאשקע שילער דער
 אנ מיט בי_יקאל אונטער האלט ער אונ שאלעכצנ, צו אימ בא זײנענ הענט בײדע

דיסקאנט. אױםגעצײכנטנ
 מיט אטעמענ אלע פאהנעםנ, אלע זיכ האבנ קלאנגענ, די פונ פארשיקערט

 ער װענ קאזאק. גאכג נאכקוקנדיק זײטיק געפיל, אײנ מיט לעבנ ברוסט, אײנ
 צו זיכ צ?ענ אלע הערשעד, זײנ פאר װערקשמאט דער אימ אנעי־קענס זינגם,

 צעפירנ פלעג ער הענט. זײנע פונ פאכנ גרייבע די נאכ נאכשפירנדיק אימ,
 דײםט ער װענ אז זיכער, בינ איכ פל??ננ. קלי״י״נ זיכ װאלט ער װי העגט, די

 װאלטנ — י״ אלצדינג ברעכ 1 ״שלאג :אויס שרײט אונ ליד די איבער פלוצימ
 דעמ צעטראגנ מיגוט עטלעכע אינ מײםטערם, םאלידע םאםע די אפיקע אלע,

שפענדלעכ. אפ װערקשטאט
לי־ שטררעמדיקע זײנע פונ מאכט רי נאר זעלטנ־װענ, ער האט געזונגענ

 די שװער װי װידערצושטײנ. ניט ניצאכנדיק, גלייכ געװענ שטענדיק איז דער
אנצינדנ, אונ אופהײבנ זײ עד פלעג געשטימט, געװענ ניט זײנענ מעגטשנ
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 קרעפטנ די פונ צונויפגום הײםנ אינעמ װערנדיק אגשברענגענ, זיכ פלעננ אל?נ
ארגאנ. מעכטיקער אײנ

 דעמ צו קינע פונ געפיל הײסנ א ארויסרופנ לידער די אט פלעגנ מיר בא
 אופװדערנ־ סומנע עפעס מענטשנ. איבער הערשאםט שײנער זײנ צו זינגער,

 ס׳האט װײ, ביז עס םארברײטערנ הארצנ, אינ ארי״ינגיבנ זיכ פלעג דיקם
מענטשנ: זינגענדיקע די צו שרייענ אוג װײגענ געגלוםט זלכ

!ליב אײכ האב איכ —
 פלעג האר, שטיקער איג אינגאנצנ דאװידאװ, געלער טובערקוליאזער, דער

ע מויל, דאם עפענענ אויכ  זיכ האס װאם ראב־אויפעלע, א צו פארגליכנ םאונ
אײ, פונעמ אויסגעפיקט אקארשט

 װענ דענסםםאל, בלויז געזונגענ מענ האט לידער ברױזנדיקע פרײלעכע,
 אונ אוםעטיקע געזונגענ מענ האט אפםז;ר אנהײבנ; זײ פלעג קאזאק דער

 אונטערנ װאלד, אונטערנ ,״אױ, װעלט״, ,פארשי_יםער דער װעגנ נאגנדיקע
 אונדזער איז געפארנ ״אז : I אלעקסאנרער פונ מויט דעמ װעננ אונ װעלדל״

באקוקג״. זײנע ארמײ די לעקסאנדרא
 אינ געזיכטלער בעסטנ פונעמ פאדשלאנ לויטנ מענ, פלעג מאל אנדער אנ

װ, װערקשפאט אונדזער א י ־ או כ שי  דאס נ$ר קלױמטער־ניגנ, א זינגענ פרװונ ז
 עפעם דערשל$גנ װעלג זיכ פלעג זשיכאריאװ אי_ינגעבנ. זעלטנ־װענ זיב פלעג

 האט אונ הארמ^יע, פארשטענדלעכע אלײנ נאר אימ שטרענגע, באזונדעדם א
זיגגענ. געשטערט אלעמענ
 טרוקענער א םערציק, אונ פינפ יאר א פונ מעגטש א געװענ איז דאם

 ציגײגערשע קוטשעראװע שװארצע פונ האלב־קראנצ א אינ פליכעװאטער, א
 בערדל געדיכש שארש א װאנצעם. די װי גרויט ברעמענ, שװארצע מיט ה«ר,
 דער אונטער נאד פאנעמ, ניט־רוםיש סונקל אונ פײנ זי_ינ באצירט זײער האט

 זײנע בא איבעריקע װאנצעס, הארטע גזןסטארשטעט האבנ נאז געוזויקערטער
 באםערק־—לינקע דאס :פארשײדענע גערועב זײנענ אויגנ בלויע זיינע ברעמענ.

רעכטנ. פונעמ קלענער לעכ
—שילער, א מײנעמ כאװער דעמ צו טענאר מיטנ ער שרײט—י פאשקא —

״,,לויבס :אנ הײב נו, !צו זיכ הערט אוילעמ, !
:אג פאשקע הײבט פארטעכ, אע הענט די אויםוױשנדיק

לױ־ויבט... —
 שרײט זשיכאריאװ אונ שטימענ, עטלעכע אונטער כאפג—נאמענ, ג$טס —

:אומעטיק
 טיפעגישנ םאמע די אינ שטיט די אראפ לאז נידעריקעו־! יעװגעני, —

נעשאמע... דער פונ
סיסאגאװ: ברומט פאם, א אינ געזעצט װאלס ער װי טױב,

גאט... פונ קנעכט איר —
זאל ערו די אז סאנ, געפ א אזוי מענ דארפ דאם אםי —דא ניט —
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 פענצ־ טירנ, אלײנ זיכ פונ צעעפענענ זיכ ס׳זאלנ אונ װעדנ, פארציטערס
! טער

אופרע־ אומפארשטענדלעכער אינ געװ$רפנ אינגאנצנ זיכ האט זשיכאריאװ
 אראש, אונ ארופ שטערנ איבערנ גײענ ברעמענ וװנדערלעכע זי_ינע גונג,
 אומזיכטיקע אפ שפילנ פינגער די אונ זיכ, דייםט זײנם קאל דאם

גוםליעס.
 דארפ דאס—באדײטונגפול. ער דעדט — ? פארשםײסט—גאט פונ קנעכט —

 װי־ גאט! לויבט קנעכט, שאלעכצ. גאנצנ דורכנ יאדער, צומ ביז דערפילנ מענ
נים? עס פאושטײט מענטשנ, לעבעדיקע איר, אז עם, קומט זשע

 זאגס—באװוסט, איז אײכ רױ ארױם, ניט קײנמאל אונדז בא קומס דאס —
םיטאנאװ. העפלעכ

!צורו זיס מיר לאזנ נו, —
בעס־ דער איז ער ארבעש. דער צו זשיכאריאװ זיכ נעמס באלײדיקטער, א

 ,מאלעריש״, אונ פריגיש פיזאנטיניש, געזיכטער די מאלנ קאנ מײסטער, טער
 איקאנאסטאםג, אפ באשטעלונגענ אנעםענדיק מאגיר. איטאליענישער דער אפ

 איקאנע־ די פונ קענער פײנער א איז ער —אימ, מיט לארלאניטש זיכ אײצעט
 —איקאנעס וװנדעדשאפנדיקע די פונ קאפיעם טײערע אלע אריגעאלנ, מאלערישע

 דורכ גײענ אנדערע- אונ קאזאנער דער סמ^לענםקער, דער פיאדאיאװער, דער
קאל: אםנ עד װארטשעט זײ, אינ זיכ גראצנדיק נאר העגט. זײנע

 זאגנ עם דארפ םע אריגינאלעכלעכ... די אט געבונדנ אונדז האבנ זײ —
געבונדנ! ז$פנ:

 װײניקעד ער איז לאגע, װיכטיקע א װערקשטאס אינ פארנעמס ער כאטש
 אונ מיר צו —שילער די צו םילד זיכ באציס אנדערע, װי גרריםהאלטעריש,

 ניט זיכ פארגעמט קײנער—מײסטערשאפס, די אויסלערנענ אונדז װיל פאװלענ,
אימ. אױסער דערמיט

 פרײלעכער קײנ ניס — אינאלגעמײנ פארשטײנ. צו אימ שװער ם׳איז
 שטומער, א װי שװײגנדיק, װאכ גאנצע א ער ארבעט אמאל מענטש,

 מענטשנ באקאנטע די װאלט ער װי פרעמד, אונ פארוװנדעדט אלעמעג אפ קוקט
 טעג אזוינע אינ נאר געזאנג, ליב האט עד כאטש אוג מ^ל. ערשטנ צומ זענ

 אימ קוקנ אלע זינגמ. מע װענ ניט, אזויװי אפילע הערט אונ ניט ער זינגט
 אײנגעבויגנ איז ער אגדערנ. דעמ אײנער אים אפ אונטערװינקענדיק נ$כ,

 אפ אים בא שטײט אירע ברעט די איקאנע, קאסע־געשטעלטער דער איבער
 מאלט פעניזל דינער זיינ טיש, ברעג אינ אי_ינגעשפארט םיט די קני, די

 טונקל אויכ ער איז אלײנ פאנעמ, אפגעפרעמדט טונקל, א אויס זארגעװריק
אפגעפרעםדט. אונ

באלײדיקט: ארנ דײםלעכ ארױם ער זאגט פלוצימ
ש-הײסט עס? איז װאס—פרעדטיעטשא —  גײנ.—פארצײטיש אפ טיעט

אנדערש... עפעס ניס אונ -פארגײער, מײגט פרעדטיעטשא
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 זשיכאריןוופ אינ אויג אנ פארקאסענ אלע שסיל, װערט װערקשטאט איג
װערטער: מאדנע קלינגענ שטיל דער אינ אונ אונסעדשמײכלענדיק, זײט,

פליגלענ... מימ נאר מן*לנ, שאפנ־פעל א אינ ניט מענ דארפ אימ —
אים. מענ פרעגם—ז רעדםטו װעמענ מיט דו, —
 — דערגאכ עגטפערנ, נימ װיל אדער פראגע, די ניט הערט שװײגט, ער

:װערטער זיינע שטילקײט װארטנדיקער דער אינ וױדעד פאלנ
 װער אונ ױיסג, מענ דארפ הײליקע די פונ לעבנם־באשרײבונגענ די —
רז װײםנ װאם לעבנם־באשרײבונגענ? די—זײ װײסט  אומבאי לעבנ מיר מי

 — י$ו ^דיגינאלעכלעכ... איז? וװ נעשאמע די נעשאםע? די איז וװ פליגלט...
פעלט...—הארצ אפער פאראנ.
 םיטאנאװנ, אויסער אלעמענ, בא ארױם רופנ קאל אפנ געדאנקענ די אט

 שאדנ־ מיט עמעצער שעפשטעט שטעגדיק קימאט כויזעק־שמײכעלעכ,
:פרײד

אנטרינקענ... שױנ זיכ ער װעט שאבעם —
יןר, צװאנצי? אונ צװײ פונ ױנג א סיסאגאת/ אדערדיקעד לאנגער, דער

 עונסט אונ טרױעדיק קוקט ברעמענ, אונ װאנצעם אנ פאנעמ קײלעכיקנ א מיט
ארײנ. װינקל אינ

 ניןןדןך דער פונ קאפיע א פארענדיקט האט זשיכאריאװ אז געדענק, איכ
 אי־ די אװעקגעלײגמ ער האמ קונגיר, קײנ זיכ, דאכמ !אטם־מוטער, דאװער

צערורערט: הױכ, געזאגט אונ טיש אפנ קאנע
 אינ דג$, א אנ בעכער א —ביסטר בעכער א װי מוסערל! פארטיק, —
 דער פונ טרערנ הארציקע ציטערע, די פליםנ נעמענ איצט ס׳װעלנ װעלכנ
מענטשלעכער... דער װעלט

איג ער איז מאנסל, א עמעצגס פלײצעס די אפ אנגעװארפנ אונ, װעק-  א
 אימ ה$בנ עלטערע מענטשנ צעפײפט. זיכ צעלאכט, זיכ האט ױגגװארג שענק.

 האט ארגעט, דער צו צוגעגאנגענ איז סיטאנאװ אוג קינע, מיט נאכגעזיפצט
:דערקלערם ארנ איר אפ געטאנ קוק א אופמערקזאמ

 אנ אפצוגעגג װײטעק א ס׳איז װײל אנטדינקענ, זיכ ער װעט געװיס —
צוגענגלעכ... אלעמענ ניט איז װײטעק דער אט ארבעמ.

שאגעס, אומ שטענדיק אנהײבנ זיכ פלעג שיקערטרינקענ זשיכאריאװם
 באלמעל^כע א פונ שלאפקײט געװײנלעכע די געװענ ניט אײגנטלעכ, איז, דאס

 שרײגג ער פלעג אינדערפרי :אזוי זיכ עס פלעג אנהײבנ אלקאהאליקעד. אנ
 פלעג מיטיק פאר אונ עדגעצ, פאװלענ דעדמיט אװעקשיקנ אונ צעטעלע א

:לאריאניטשנ זאגנ ער
באד: אינ איכ גײ הײנט —
לאנג? אפ —
גאט... גרויסעד נו, —
דיגסטיקי גיז װי שפעטזןר, גיט איכ, צעט איז —
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 ציטעדנ פועמענ די שאדבג, הוילנ מיטנ צושטימענריק װיגקט זשיכאריאװ
אים. בא

 א —פראנט א װי אנטאנ זיכ ער פלעג באד, דער פונ זיכ אומגעקערט
 זשילעט אשלעםנזנמ איבערנ אדײםלאזנ פלעג האלדז, אפנ טיכל א מאנישקע,

 אונ מיר אנזאגנדיק אװעקפארנ, שװײגנדיק פלעג ארנ קײט זילבערנע לאגנע א
:פאװלענ
 —טיש גרויסנ דעמ רײנער, װאס װערקשטאט דעמ צו ראמט אװנט צו —

אויסשאבג! אויםװאשג,
אונטער, זיכ צ?ענ אלע שטימונג, יאנטעװדיקע א זיכ וױיזט אלעםענ גיא

 װײזט אװנט־עסנ נאכנ אונ אװנםברויט. אפגיכ אפ עסנ באד, אינ לויפנ זיכ, פוצנ
 —אימ גאכ אוג װײנ, ביר, מיט צובי_יסעכצ, שקארמיצלעכ מיט זשיכאריאװ זיכ

 העסלעכקײט. ביז קימאט מאםנ אלע אינ גרױםע איבערגעטריפנ אנ פרוי, א
 ארשינ, צװײ די איגיער צװעלפ װערשקעם א טיט פארמאגט זי האט וװקם א

 אויסזענ אנ איר לעבנ קריגנ פלעגנ טאבורעמנ אונ שטולנ אונדזערע אלע
 מינדעריעריקער א װי אױם קומט סישאנאװ לאנגער דער אפילע שפילעכלעכ, פונ

 באדג, א װי איז, אירער בוזעם דער נאד שלאנק, גאנצ איז זי איר. מיס באזײט
 איר אומגעלרמפערט. לאנגזאמ, זײנענ פאוחגגוגגעג די׳ קינ, צומ אופגעטראגנ

 מיס אירס פאנעמ אומבאװעגלעכע קי_ילעכיקע דאס נאר פערציק, העכער איז
 װײזט מױל קלײנע דאט גלאט, אוג פריש איז פעדד א פונ אויגנ גרויסע די

 שטײכלענ, פלעג פרוי די ליאלקע. װאלװעלער א בא װי אנגעמאלם, װי אויס,
װערטער: אומנײטיקע רײדנ אונ דלאניע װארעםע ברײטע איר אלעמענ שטרפנ
אײכ. בא שמעקש םע געדיכט װי פראסט. א איז הײגט אװנט, גוטנ —

אװנט, גוטנ פארב. םיט שמעקט דאם
פול־ גרויםנ א צו געגליכנ שטארק, אונ רו?ק איז זי װי איר, אפ קוקנ

 עפעס געװענ איז אירע רײד די אינ נאר אנגענעמ, איז טײכ, װאסערדיקנ
 םיר. מאכנ פלעגנ אונ איבעריק געװענ זײ זיינענ אלע אײנשלעפעדנדיקם,

 אױסקײלעכנ־ מער נאכ אנפלאזנ, זיכ זי פלעג װארס, א זאגנ פלעג זי אײדער
באקנ. טונקל־רויטע די דיק

:צושמײכלענדיק שעפטשעט ױנגװאדג
מאשינע: א אט —
גלאקנ־טורעם! א —

 בריסטנ, די אונטער הענט די אונ שלײפל א אינ ליפנ די צרנױפגעלײגט
 נאכ אלעמענ אפ קוקט אונ סאמאװאר צומ טיש, גערעקטנ צומ זיכ זי זעצס

אויגנ. פעררישע אירע פונ בליק גוטנ םיטנ רײ דער
הארעלע א אפילע האס ױנגװארג אכטונג, מיט איר צו זיכ באצלענ אלע

 אױגנ, זשערנע מיט קערפער גרויסנ דעמ אט אפ ױנג א קוקט איר. פאר מוירע
 לאזט פליק, ענג־ארומנעמענריקנ איר מיט זיכ באגעגנט בליק זײנ װענ נאר
אריכ זיכ האלט זשיכאריאװ אויגנ. זײנע פארלעגנהײט אינ אראפ ױנג דעד
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 אוגטערטראגנ־ עפעס מוםע, זי רופש זי, אירצס גאסה, זײנ מיט דערעבערעצויק
נידעריק. זיכ ער פאדנײגט דיק,

!כ׳לעפנ אומײ?קער, אזא זײמ איר — זיס. זי רעדס — ניס, זיכ באומרױקט —
די פונ נאר זיכ באװעגנ אירע הענט די געכאפט, ניט זי לעפט אלײנ
 צו צוגעקװעסשש שטײפ זי״ינענ עלנפויגנס די אונ פינגער, די פיז עלנפױגנס

ברויט. הײסנ פונ ספירט־רײעכ א גײט איר פונ זייטנ, די
 דיא־ א רוי פרוי, דער $ט פונ שײנקײט די לויבט גאגאליעװ אלטער דער

 וװילגע־ מיט הערט זי היספײלעס, פאר זיכ פארהיקעט אקאפיסס, לײענט טשאק
 זי זאגט װערטעד, די אינ זיכ םארפלאנטערט ער װענ אונ שםײכל, נױגטנ
זיכ: װעגנ

 אלצ דאס — שײנע, קײנ ניט געװענ דאפקע מיר זי״ינענ מײדלװײז אונ —
 מיר זײנענ יאר דרײםיק צו צוגעקומענ. לעפנ װײבערשנ פונ אונדז שוינ איז

 אײנער אעטעדעסירס, זיכ האבנ פדיצימ אפילע אז מערקװירדיק, אזױ געװארנ
צוגעזאגס... פערד פאר א מיט דראזשקע א האט אדלפירער אױעזדנער אנ

פײנט־ א מיט איד אפ קוקט צעפאטלטער, א שרעקלעכער, א קאפענדױכינ,
גראפ: פרעגט אונ פליק לעכנ

צוגעזאגט? עס ער האט פארװאם־זשע —
גאםט. דער דערקלערס — זיכ, פארשטײט ליפע, אוגדזער פאר —

 דארטנ שוע קאנ װ$ם — צעמישט, קאפענדױכינ װארטשעט — ליפע, —
ליפע? א פאר ־זײנ

 די זאגט —ליפע, װעגנ וװיל זײער װײסט װנג, שײנער אזא איר, — ■
тפראםט. ׳פרוי

 װארסשעט םיטאנאװ אונ געלעככער, פאר זיכ טרײמלט װערקשטאט דער
:קאפענדױכינענ צו

פונ נאר האפנ ליפ םענ ק?ןנ אזא־ן* !ערגער ניט אויפ בעהײמע, א —
פאקאנט... איז אלעכענ װי אומעט, גרוים

 פערל־ א ארויס אימ טרעס שלײפנ די אפ װײנ, פוגעמ בלײכ װערט ער
 גאגאליעװ אלטער דער אונ אומרויק. פרענענ אויגנ קלוגע די שװײם, דיקער
 אונ נאז, העסלעכער דער מיט צושאקלענדיק אויגנ, די פונ טרעדנ װישט

:פרעגט
? געהאט װיפל האסטו קינדער —
אײנם... געהאט מיר האפנ קיגדער —

 גיפנ זיי צװײטער, א—אױװנ־ראגד הינטערנ לאמפ, א הזננגט טיש איבערנ
 צונויפגעגאנגענ זיכ זײנענ װערקשסאט פונעמ װינקלענ די אינ שײנ, װײניק

 די אינ פיגורנ. געקעפטע דערמאלטע, ניט קוקנ דארטנ פונ שאטנם, געדיכטע
 פאר זיכ שטעלם קעפ די אונ הענט די פונ $רט אפנ פלעקנ גרויע פלאטשיקע

 די פונ קערפערם די אז אױס, װייזש אלעמאל װי מער אומהײמלעכם; עפעס
אט פונ קלײדער, געפארפטע די פוג פארשוװנדנ סױדעםריק זײנענ הײליקע
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 סטעליע» דער צו אופגעהױבנ זײנענ קי״ילעכער גלעזערנע די קעלער. דעמ
בלוילעכ• בלעצלענ אונ רויכ, ױאלקנ א אינ האקנם, אפ דארםנ הענגענ

אלעםענ♦ מעכאבעד איז אונ טיש ארומ אומדױק זיכ דרײט זשיכאריאװ
די יענעמ, צו אמאל דעמ, צומ אמאל זיכ גײגם שאו־בנ פליכעװאםער זײנ

דולבערײ־ זײנ געװארנ, אויסגעמאגערט איז עד נאכאגאנר. שפילג פינגער דינע
, צומ זײט א מיט שמײט ער װענ שארפעד, געװארנ איז נאז שע ר ע ײ לליגט פ

נאז. דער פונ שאטנ שװארצער א באק זללנ אפ זיה
טענאר. קלינגענדיקנ א מיט ער רעדט — פרי״יגס, עםט, טרלגקט, —

באלעבאטיש: זינגמ פרױ די אונ
 זײנ זיכ האט איטלעכער זיכ? איר באומרולקט שאכנ, ליבער װאס, —
!עםנ נים קײגער קאנ זיכ, גלוסט םע רױ מער, אפעטיט. זײנ האנט,
מײ־ פרײנט — אופגערעגס. זשיכאריאװ שרללט — כעװרעו אפ, זיכ רוס —

גאםענ״. דעמ ,לויבט אויסזינגענ לאמיר קגעכט, גאטס מיר זללנענ אלע גע,
 פארשיקעיט צעױירנ, שוינ זײנענ אלע אײנ. גיש זיכ גימ געזאנג דער

 צװללרלילקע א איז קאפענדױכינענ בא הענט די אינ בראנפנ. אונ עסנ פונ
ערנםטער, אנ אונ שװארצער א םאלאוטינ, װיקטאר לוגנער דער הארמאניקע,

אפ, א ווי פינ־ מיטנ לעדער שטײפנ איבערנ פירס פײקל, א געגוםענ האט י
צעלאכעסדיק־ אונסער גראגערנ גלעקלעכ די מו־יב, הודעט לעדער דער גער,

בעטו איכ שכײנע, — זשיבאריאװ. קאמאנדעװעט — ר־רוסישע א —
!זיכ באומרויקט איר װי — אופשסײעגדיק, פדוי, די זיפצט—אב, —
קלוים־ א װי פעסט, אימ אפ שמײט אונ ארט פרלל א אפ ארוים גײט זי

א אונ קאפטזנ באטיסטענע געלע א קלײדל, ברוינ ברײט א טראגט זי טער.
קאפ. אפנ טיכל העל־רויט

 ד$ט גלעקלעכ, אירע קלינגעג סע הארמאניקע, די יײלעט האפערדיק
 א קלאנג, שװערנ א ארויס גיט פײקל פונעמ לעדער דער צו, קלאפט פללקל

 װןןלט םענטש א װי גלייכ הערנ: צו אנגעגעמ גיט איז דאס טויב־זיפצנדיקנ.
 שטערנ מיטנ זיכ ער שלאגמ יאמערנדיק, אכצנדיק, אונ אראפ, זינענ פונ
װאנט. אינ

צוטופעג־ פיס, די מיט פאשעמ שאדס ער טאגצנ, ניט קענ זשיכאריאװ
 א װי שפרינגט, שטיװל, גלאנציק־אפגעפוצטע די פוג אפצאסנ די מיט דיק

א זײנענ פיס די מוױק. צענעמענדיקער דער טאקט צומ ניט אלצ אינ צאפ,  ג
 בינ א וױ זיכ, שלאגט שײנ, ניט זיכ דרײט קעדפער דעד פרעמדע, וױ אימ
 אלע, נאד פרײלעכ. נים איז דאס — נעצ, א אינ פיש א אדער שפינװעבם, אינ

כ קוקנ אלע איפמערקזאמ, קדאמפנ ױלנע צו קוקג שיקערע, די אפילע ן  נ
 װוג־ שפילס פאנעפ זשיכאריאװם העגט. זײגע אונ פאנעמ זלינ גןןכ שװײגנדיק

 כמו־ אונ שטאלצ פלוצימ אמאל פארשעמט, אונ מילד אמאל װערט דערלעכ,
 $כע אנ האס געװארנ, פארכידעשט עפעס פונ ער אױ אט שטרענג. זיכ דעט

ה?ש —געעפנס זײ ה$ס ער אז ארנ אויגג, די רעגע א אפ פארמאכט געט^ו.,
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 צו צו זיכ ער גאנװעמ פויסשנ, די צונױפגערריקש טרױעריק. אויםגעזענ ?נר
 קנ רי אפ פאלס אונ פרם א טיס טיפע א ער טוט פלרצימ אונ—פרױ דער
 שםײכ־ הארציק ברעמענ, די ארפגעהויבג הענט, די צעװאדפנ ברײט איר, מאר

 אונ שםײכל וװילגענױגםנ א מיט אראפ פונױבנ אימ אפ קוקט זי לענדיק.
:רו?ק אימ ווארנט
!ליבער שאכנ פארמאטערנ, זיכ װעט איר —
פאר־ מיטנ אויגנ די אט נאר אויגנ, די צומאכנ אנציקונג פאר פרװוט זי

 בא־ פאנעם איר אונ ניט, זיכ פארמאכנ מאסבײע דרײקאפיקעגער א פונ נעמ
אױסדרוק. ניט־אנגענעמענעמ א זיכ, פארקנײטשנדיק קומס,
 אונ קערפןר גרויסנ איר לאנגזאמ נאר הוידעט טאנצנ, ניט אויכ קאנ זי
 האנט לינקער דער אינ אנדערנ. אפנ ארט אײנ פונ רויש אג איבער אימ ■רוקט

 אײנ־ איר איז האנט רעכטע די פויל, דעמ םיט פאכט זי טיכל, א איז איר .בא
קרוג, ריױקנ א אפ ענלעכ זי מאכט דאס זי_יט, דער אינ געשפארט

 װירער־ װי״יבםפארשוינ, שטײנערנער ד?ןר אט ארומ גײם זשיכאריאװ אונ
 אײנער, ניט טאנצט סע אז זיכ, דאכט ■פאנעמ,-סע דאס ענדערנדיק שפרעכיק

 אונטערטעניקער, אנ שטילער, א אײנער :פארשײדעגע אלצ מענטשנ, צענ נאר
 אלײנ האט דריטעד דער דראענדיקער, א צעקאסטער, א —צרוײטער דער
 אװעקגײנ אומבאטערקט ער װיל אכצנזײק, ששיל אונ, פױרע עפעס פאר
 נאכ באװיזנ זיכ האט אט פרוי. ניט־אנגענעמענער גרויסער דער אט פונ

 פאר־ א װי קראמפיק, זיכ בײגט אונ צײנ די אויסגעשסשירעט האט —אײנער
 מיר בא רופש טאנצ שײנער ניט לאנגװייליקער, דער אט הונט. וװנדעטער

 די װעגנ זיכרוינעס גוטע קײנ ניס װעקט אומעט־געפיל, שװעדנ א ארויס
כאםענעס. הינטישע װעגנ קעכנס, אונ װעשנס סאלדאמנ,

װעדטער: שטילע םידאראװס שטעקנ זיקארנ אינ
 אים־ —שױנ עם איז איניענ אזא אלע, לײגנ איניענ דעמדאזיקנ אינ —

העפקײרעם... הוילע נאר ליב, ניס קײנעמ האט קײנעד כארפע, א איז לעכנ
װײזשע, — איניענ״ דעמ אינ לײגנ ״אלע אז גלײבנ, ניט זיכ וױלט מיר

 פארשסײט גיט, לײגט .זשיכאריאװ אויכ מארגא? קעניגנ די איז אזוי, אױב
 האט זי אונ ״לעב׳־מויד, א געקריגנ ליב האט סיטאגאװ אז װײם, איכ .זיכ.
 דערפאר, ניט זי שלאגט ער נאר קרענק, מלעסער א מיט אנגעשטעקט אימ
 צימער, א געדונגענ איר האט עד נאר אים, עס אײצענ כאװײרימ די װי

שעמעװריק. מילד, באזונדערם שטענדיק איר װעגנ רעדט אונ מױר די :זזײלט
 טיכעלע, מיטנ פאכעט טויט, שפײכלט אלצ, זיכ הוידעט פרוי גרױסע די

 שױנ ניט :טראכט אונ קוק איכ איר. ארומ קראמפיק שפרינגם זשיכאריאװ
 שקאפע? דער אט אפ ענלעכ געװענ גאט, אפגענארט האט װאס כאװע, איז
איד. צר סינע פונ געפיל א אנ מיר אינ װאקסט טע

 פענצטער־שויבנ רי צר װענט, טונקעלע רי פרנ קוקנ געזיכטער אנ איקאנעם
ע שװאכ בדענענ לאמפנ די נאכט. פינצטערע א צוגעדריקס זיכ ־הןןט דער א
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 שװעדער דעד צװישנ — אונ צו, זיכ העדפט װערקשטאט, פתעמ שטיקעניש
 פונ פאלנ אײליק אנ אוים זיכ מײלט קוילעם, די פונ גערויש אינעמ טופערײ,

 פאמע־ די מיט צעבעד דעמ אינ האנטפאם קופערגעמ פוגעמ װאסער־טראפגס
ארײנ. ניעס

 דעמ װעגנ האנ איכ װאם לעבנ, אפג איז אלצ ח*ס אס ענלעכ ניט װי
 שױנ סאפקאלסאפ איז אס ענלעכ. ניט שוידערלעכ !ביכער די אינ געלײענט
 םאלאופי־ הארמאניקע די שטופט קאפענדױכינ לאנגװײליק. געװארנ אלעמענ

שרײט: אונ הענט די אינ נענ
!גײנ זאל רויכ א !ארבעט —
 דערנאכ אינדערלופטנ. פללענ זאל ער װי — ציגײנער װאנקע װי טאנצט, ער
 טובעדקוליאזער דער םאראקיג; אדינצאװ, פאװעל משאקנדיק ארג פלינק טאנצנ

 רויכי שטויב, פונ הוסט אונ פים די מיט פאל איפערנ אױכ רוקט דאװידאװ
 שטענריק שמעקט װאס וװרשט, גערויכערטנ אונ בראנפנ פונ רײעכ שטארקנ

לעדער. געגארבטנ מיט
 ער אז געדענקס, אײנער יעדער נאר שרײט, מע זינגט, מע טאנצמ, מע

 דעמ אײנעד אפגעבנ עקזאמענ אנ װאלטנ זײ װי איז, «לע אונ זיכ, פרײט
אומדערמידלעכקײט. אונ פלינקשאפט אפ עקזאמענ אנ —אנדערנ

יענעם: אמאל דעמ, אמאל פרעגט םיטאנאװ באזויפענער דער
פרױ? אזא האבנ ליב םענ קענ שױנ־זשע גיט —
זיכ. ער צעװײנט באלד אם אז זיכ, דוכט עס

 ענט־ אונ פלײצעם די פונ בײנער שארפע די אופ הײבט לארלאניטש
מ: פערט אי

נאכ? דארפסטו פרױ,~װאם א װי פרוי, א — י
 זשי־ געװארנ. ניט אומבאמערקט זײנענ עם, רעדט מע װעמענ װעגנ די,

 זיכ װעט ארומ, טעג צװיײררײ אינ װערקשטאט אינ װייזנ זיכ וועט כאריאװ
 װינקל זײנ אינ ארבעטנ שוינ ער װעט צװײ װאכנ א אוג באד, אינ דורכגײנ

פרעמד. אלעמענ צי װיכטיקער, א שװײגנדיקער, א
ט אװעק זײנענ —  װערק־ דעמ באטראכטנדיק אלײנ, זיכ םיטאנאװ ?-פרעג
 קײנ ניט איז זי_ינס פ^נעמ דאם אויגנ. בלוילעכ־גרױע טרויעריקע, מיט שטאט
גוטע. אונ קלארע — אויגנ די נאר זקײניש, אזוױוי שײנס,

 דאגקענ צו דערפאר האב איכ — פרײנסלעכ מיר צו זיכ באציט םיטאנאװ
 אינ ניט גלײבס ער געדיכטנ. פארשריבנ זײנענ סע וװ העפט, דיקער מײנ
 אויםעד װערקשטאט, אינ װער פארשטײנ, צר שװער זײער ם׳איז אונ גאט,

מ: אינ גלײבה אונ גאט ליב האט לארלאניטשנ,  אים װעגנ רײדנ אלע אי
 א װעגנ רײדנ צו ליב האט םע װי אזוי, פרנקט אפשפעטעריש, לײכטזיניק,

 אװנםפרויט אונ מיטיקנ זיכ זעצט מע װענ איז פונדעסםװעגנ, באלעבאסטע•
 א אינ טפילע, פענ טוט שלאפנ, זיכ לײגגדיק אלע, זיכ צײלעמענ עםנ,

װ קלויסטער. אינ פענ גײט יןנמע
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גאסלײקענער. א פאר אימ מענ רעכנט גיט, עס טוט םיטאנאװ
ער. זאגט — ניטא, איז גאט קײנ —
אלצ? זיכ נעממ פונװאנענ־זשע —
גיט... כ׳װײם —
 ער האט ניטא? איז ג^ט קײנ הײםט װאס געפדעגט: אימ האב איב אז

:דערקלערט
הײכ! די ס׳איז —גאט פארשטײסט: —

 האט דערנאכ קאפ, זײנ איבער האנם לאנגע א אופגעהויבנ האט ער אונ
געזאגט: אונ פאל פוגעמ ארשינ אנ ביז אראפגעלאזט זי ער

 שטייט: געשרינג את דיכטיק? נידעריקײם! די ם׳איז —מענטש דער —
 דיר װי עגלעכקײט/ אונ געשטאלט גאטס לויט באשאפנ איז מענמש ״דער

גאגאליעװ? ענלעכ איז װעמענ אפ אונ באוװסט! איז
 גאגאליעװ אלטער שיקערער ארנ קויטיקער דער אומ. מיכ רואלגערט דאם
 דערםאנ איכ אנאנענ. פונ זינד דער מיט יאר, זײנע אפ אומגעאכט זינדיקט,

 װאמ —שװעםסער באבעס דער יערמאבינענ, סאלדאטל, װיאטקער דאם זיכ
גאט־ענלןיכנ? פונ דא זײ אינ איז

אונ סיטאנאװ, זאגט — באוװםט, ט׳איז װי כאזײרימ, זײנענ מענטשנ —
:טרײםטנ צו אנ מיכ ער הײבט באלד

פאראנ! אויכ, װוילע פאדאנ מאקםיפיסש, ם׳גארנימ, —
געוװסט, ניט עפעס האט ער אז פראםט. גרינג, געװענ איז «ימ מיט

געזאגט: אפנ ער האט
דעמ: װעגנ געטדאכט ניט כ׳האב ניט, װײם איכ —

 איכ האב אימ מיט באגעגעניש דער ביז אומגעװײנלעכ: אויכ איז דאס
גערעדט. אלצ װעגנ געוװםט, אלצ האבנ װאס מענטשג, נאר געזענ

גוטע םיט איניעעמ העפםל זײנ אינ זענ צו פריקרע געװענ איז מיר
װאס זאכנ, שמוציקע מענגע א הארצנ, באמ גענומענ האבנ װאם געדיכטנ,

 פושקינענ, װעגנ געזאגט אימ האב איכ אז לײענענ. צר כארפע א געװענ ס׳איז
 איבערגעשויבנ געװענ איז װאס ,גאװריל^אדע/ דער אפ אנגעװיזנ ער ה$ט

העפט... אינ אימ בא
 צענעדיק־ אט קאטאװעס-טרײבער. א פראםט ער? איז װאס —פושקינ —
!װערט עפעם איז מאקםימיסש, דאס, אט טאװ,

:שטילערהײט ער לײענמ אויגנ, די פארמאכנדיק אונ,
ױ א פונ איז איט קוק,  שײנער א פו

ברוסט... צויבערלעכע די
לײעגעג־ שורעם, דריי אויסטײלנ באזונדערס עד פלעג עפעס צוליב אונ

פרײד: שטאלצעד מיט זײ דיק
 אנטעכטיק אוינ אױלערס רעט אױכ סיאיז
 צוימענ גללענדיקע די אס דורכ

פ$נ... ג>!יק א הארצ רעמ אינ אוג—אדווכ
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פארשטייסס? —
 פארשטײ איכ אז זיינ, פױדע זיכ אנגענעמ גיט זײער געװענ איז מיר

פרײד. א ארוים אימ בא רא רופט װ$ס יט,1

X IV

אינדער־ קאמפליצירט: ניט געװענ זיינענ װערקשטאט אינ פליכטנ מײנע
 מײםטערס די פאר צוגרײטנ געדארפש איכ האפ נאכ, שלן*פנ אלע װענ פרי,
 דער אפ טײ געטרונקענ האבנ זײ װענ צײט, דער אינ אונ םאפאוואר, ד׳גם
 אפטײלנ פלעגנ װערקשטאט, דעמ אופראמענ פאװלענ מיט פיר פלעגנ קיכ,
 אינ אװעק איכ פלעג דערנאכ געלעכלעכ, די פונ װייסלעכ די פארבנ די פאר

 צר־ זיכ אונ פארבנ די רײבנ צװינגענ מיכ מענ פלעג אינאװגט ארײנ. קלײט
 גרױםנ פיט ״צוגעקוקט״ זיכ איכ האב אינאנהײב מעלאכע. דער צו קוקנ

 זיינענ װאס אלע, קיםאט אז פארשטאנענ, איכ האב אינגיכנ נאר אינםערעס,
 האבנ םײסטערשאפט, צעררויבלטער שטיקלעכ אפ רער אט םיט פארנוםענ

לאנגװײל. ביטערנ פונ זיכ מאסערנ אונ ליב ניט זי
 פעגםשנ די פאר דערצײלנ פלענ איכ פרײ• געװענ זײנענ םײנע אװנטנ די

 פונ געשיכטעם פארשײדענע דערצײלנ פלעג דאםפעד, אפג לעבנ דעם װעגנ
מינ װערקשטאש אינ םארנוםזננ איכ זיכה^ב פאר אופבאמערקט אונ ביכער,  א

פארלײענער. אונ דערצײלער א פונ ארט ספעציעל
 אונ געזענ האבנ מענטשנ אלטע די אט אז פארשטאגענ, גיכ האב איכ

 קינדןנר־ די פוג איז זײ פונ אײנער יעדער קימאט םיר. פאר װײניקעד װײםנ
 פײםטערשאפט, דער פונ שטײג ענגער דער אינ פארזעצט געװענ אנ יארג
 אײנ נאר איז װערקשטאט גאגצנ פונעמ איר. אינ ער זיצט דעמלט זינט אונ

 ערנםט טיפ גערעדט האט ער װעלכער װעגנ פאסקװע, אינ געװענ זשיכאריאװ
כפורנע: ארנ

 םיט קוקנ מענ מוז דארטנ נעמענ, נימ טרערנ פיט װעםטו מאםקװע —
אויגנ! בײדע

 טאםער װלאריפיר. אינ שױע, אינ נאד געװענ זײנענ איבעריק? אלע
:םיר בא געפרעגט םענ האט קאזאנ, װעגג גערערס מענ האט

פאראנ? זײנענ קלױסטערם אונ אםאכ? דא דארטנ איז רוםישע אונ —
םיביר אן געגלײבס, ױט האבנ זײ םיביר, אינ געװענ זײ פאר איז פערמ

אוראל. הינטעדנ איז
 דארטנ, פונ פירנ צו מעג ברענגט שטערפיש אונ םודעק אוראלער דעפ —
יאטו אפנ איז אוראל עס, הײםט יאט? קאםפישנ פונעם

 ענגלאנד אז באהױפטנדיק, מיר, שונ לאכנ זײ אז דוכטנ, טיר פלעג אמן*ל
 די פונ געבױרענער א איז באנאפארט אונ יאמ־^קעאנ, זי_יס יענער אפ איז

האפ איכ װאס ידעפ װעגנ דערצײלנ זײ פלעג איכ אז אדל־לללפ. קאלרגער

232



 געהאס ליב זײ האבנ אלע נאר געגלײבט, שװאכ מיד זײ האפנ געוענ, אלײנ
 םענםשנ באי^רטע געשיכמעם,-אפילע פארפלאנטערםע צאבעפײסעם, שךעקלעכע

 האב איכ ?ימעם. אנ אײדער אויסטראכסעניש, אנ גערנער געהערט $פנ האבנ
 םער װאם געשעענישנ, די ס׳זײנענ אומגלויבלעכ מער װאם אז געזענ, וװיל
 די מיכ הערנ אופמערקזאמער אלצ פאנטאזיע, דא איז געשיכסע דעד אינ

 אונ איגטערעסירט, ניט זײ האט װירקלעכקײט די אינאלגעמײנ, מענששנ.
 װעלנדיק ניט ארײנ, צוקונפמ דער אינ פארקוקט טו־וימעריש זײ האבנ אלע
קעגנװארט. דער פוג העסלעכקײט אונ ארעמקײט די זענ

 גאנצ שױנ האב איכ װאס דערפאר, געוװנדערט מער גאכ מיכ האט דאס
 לעבע־ מיר פאר זײנענ אט בוכ. אונ לעבג צװישנ װידערשפרוכנ די געפילט שארפ
 הײצער דער םמורי, ניטא אזוינע: ניטא איז ביכער די אינ אונ מענסשנ, דיקע

נאטאליא... װעשנ די זשיכאריאװ, װאםיליעװ, אלעקסאנדער לױפער דעד יאקאװ,
 דערצײלונגענ צעשויבערטע אפגעזוכט זיכ האבנ קעסטל דאװידאװם אינ

שיגינ/ ,איװאנ בולגאדינס גאליצינסקינ, פונ  בראמ־ באראנ פוג בענרל א װיז
ס;  געפעלנ איז אלעמענ אינדערהױכ, איבערגעלײענט אלצ דאם האב איכ בעו

:געזאגט האט לאר?אגיטש אונ געװארנ,
מי איז דאס — טומל, אונ קריגערײענ אפ וױשנ לעזונגענ די — גו

 אונ קריגנ זײ פלעג ביכער, זוכנ פלי_יט מיט געטאנ נעמ א זיכ האב איכ
ט אלע קימאט האב װנ  »ינ אװנטנ. וװילע געװענ זײנענ דאס פארגעלײענט. ן

 גלעזערגע די הענגענ טישנ די איבער באנאכט. װי שטיל, איז װערקשטאט
 אונ פאטלאטע באלױכטנ שטראלג זײערע שטערנ, קאלטע וױיסע, — קײלעכער

שנ; די צו פארנײגטע קעפ, פליכעװאטע  פע־ פארקלערטע רו?קע זע איכ טי
 אדעד בוכ פוגעמ אװטעד דעמ לויב פרנ אױסרופ אנ זיכ הערט אפאל געמער,

 זיכ. אפ עגלעכ ניט װײכ, אונ אופמערקזאמ זײנענ מענטשג די העלד. דעמ
 גוט. אױכ מיר צו זיכ באצ?ענ זיי אונ שאענ, די אינ ליב זײער זײ האב איכ
אדט. אפנ געפילט זיכ האב איכ

 שטעלט פע װ?נ פרילינג, װי געװארנ, אונדז בא איז ביכער די מיט —
 פענצטער די מאל ערשטנ צומ עפנט מע אונ ראמענ וױנטעדדיקע די ארוים

סיטאנאװ. געזאגם אײנםאל האט —פרײ, דער אפ
 ביבל?אטעק א אינ זיכ פארשרי_יננ ביהער, קריגנ צו געװענ שװער ט׳איז

 אוג געקליגט פונדעסטװעגנ זיכ ה$ב איכ נאד אײנגעפאלנ. גימ קײנעם איז
 האט אײנמאל נעראװע. א װי אומעטומ, זײ אויסבעטנדיק ביכלעכ, געקריגנ

 לערפאנסאװ. באנד א געגעבנ מיד פײערלעשער די פונ בראנרםײםטער דער
 וױרקונג מעכטיקע איר פ$*עזיע, פונ קראפט די דערפילט איכ האב אט אונ
מענטשנ. אפ

 סיטאנאװ האט ״דעמאנ״ פונ שורעם עדשטע די בא שוינ געדענק, איכ
 דעמ אװעקגעלײגם האט פאגעמ, אינ פיר דערנאכ בוכ, אינ קוק א געכאפט
ער האט קני, די צװישנ הענט לאנגע די פארשטופנדיק אונ, טיש אפנ פענדזל
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 צע־• אימ אונטער זיכ האט שטול דער שמײכלענדיק. צעשאקלט זיכ
סקריפעמ.

 די געװארפג געזאגט,;אויכ לארלאניםש האט — ברידעדלעכ, שטילער, —
 גע־ האב איכ װעלבנ בא סיש, םיטאנאװם צו צוגעגאיגענ איז אונ ארבעמ
 זיכ האט קאל דאס זים, אונ פײנלעב גערעגט מיכ האט פאעמע די לײענט.

 האבנ טדערנ פעו־זנ, די פונ שורעט די געזענ שלענט האב איכ געריםנ, מיר
 טױבע די גערירס האט מער נאכ אבער אויגנ. די אינ געשטעלט מיר זיכ

 גע־ שװער אינגאנצנ זיכ האס ער װערקשטאט, אינעמ באװעגונג פארזיכמיקע
 אז מאגנימ, א מיט װי מיר, צו געצומג עס האט מענטשנ די ארנ קערעװעט,

ײנןנ טײל, עדשטנ דעמ פארענריקס האב איכ  ארומ געשטאנענ אלע קימאט ז
 אונ זיכ במורענזײק ארומגענומענ, אנדערנ, צומ אײנער צוגעטוליעט ענג סיש,

שמײכלענריק.
 אי״ קאפ מי_ינ אנבײגנדיק זשיכאריאװ, געזאגט האט —לײענ, לײענ, —

בוכ. בערנ
 געטאנ קו־ק א בוכ, דאס גענומענ האמ ער לײענענ, פארענדיקט האב איכ

געמאלדנ: ער ה$ט פאכװע, דער אונטער זיכ עמ פארוקנדיק אונ, טיטל זײנ
 איפער־ מארגנ עם װעסט !איבערלײענענ נאכאמאל מענ דארפ דאם —

איכ. באהאלט פוכ דאס נאכאמאל. לײענענ
 זיכ אונ טישקעסטל זײנ אינ לערמאנטאװנ םארשלאסנ האט אפ, איז ער

 זײ־ מענטשנ די שטיל, געװענ איז װערקשמאט איג אדבעט. דער צו גענומענ
 צוגעגאנגענ איז סיטאנאװ טישנ. זײערע צו צעגאנגענ פארזיכטיק זיכ נענ
 פאר״ איז אונ שריב צומ שטערנ מיטנ צוגעטוליעט זיכ האט פענצטער, צומ

 פענדזל, דעמ אװעקלײגנדיק װידער האט, זשיכאריאװ אונ געבליבנ, גליװערט
שטימ: שטרענגער א מיט געזאגט
!יא ,נאטישע... קנעכט לעבנס־באשדײבונג, א איז דאס אט —
 פארײ אונ קאפ דעמ באהאלטנ אקסלענ, די אונטערגעהויבנ האט ער
:געזעצט
האויק, אונ שװארצ לייב דאס :אנמאלג אפילע איכ קאנ דײמאנ דעמ —

ט פליגדענ די ױ ר ק־ די ר ע ײ  די הענםלעכ, די פענעמל, דאם אונ סוריק, מיט - פ
ע שנײ װי אשטײגעד, װײם, בלוי ביז —פיםלעכ נאכט. לעװאנעזײקער א א
שטײגער, זײנ װי ניט, גאר אונ אומרױק אװנט־עסנ סאמע צומ ביז האמ ער

 אומפארשמענרלעכ אונ פינגער די מיט געשפילט טאבורעטל, אפג געדרײט זיכ
 װעגנ אונ גאנײדנ װעגנ כאװענ, אונ פרויענ װעגנ דעמאנ, װעגנ גערערט

געזינדיקט. האפנ הײליקע װי דעמ,
הײלי־ אויב װײל — באשטעטיקט. ער האט — ו עמעם דורכויס איז דאס —

 געפעלנ דעמאנ דעמ זיכ, פארשטײט קאנ, פרויעג, זינדיקע מיט זינדיקנ קע
נעשאמע... דײנער א מיט ױנדיקנ צו

ווי־ פונקט אלעמענ, אז אױם, װייזט שװײגנדיק. געהערט אימ האט מע
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 מ־ $פט כײשעק, אנ מענ האט געארבעם רײדנ. געגלופט .נימ זיכ האס מיר,
 אר־ די מענ האס נײנ, געשלאגנ ם׳האט אז אונ זײגער, אפג בליק א כאפט
אײנמוטיק. זײער געװארפנ פעט

 זײ. טיס אװעק בינ איכ הױפ, אפנ ארױם זײנענ זשיבאריאװ אונ סימאנאװ
געזאגס: םיטאנאװ שםערנ, די אפ קוקנדיק האט, דארטנ

Кочующие караваны 
В  пространстве брошенных светил *>

אויםטראכטנ! ניט װעסטו אזױנם —
 באטערקט, זשיכאריאװ האט —װערטער, שומ קײנ ניט געדענק איכ —

 זע אים גאר גארניט, ניט כ׳געדענק — קעלט, שארפער פאר אופציטערנדיק
 שעדו א אפ האבנ ראבמאנעס געצוװנגענ האט מענטש א —װונדערלעכ איכ!

א? אימ, אפ ראכמאנעס א ד^כ ס׳איז
אײנגעשטימט. סיםאנאװ ה$ט — ראכמאנעס, א —
 זשיכא־ אויםגערופנ פארגעדענקלעכ האט —!הײםט מענטש א װאם אט —
тריאװ.

געװארנט. מיכ ער האס פירדזויז אינ
 עס בוכ: דעמ אט װעגנ קלײם אינ קײנעמ ניט זאג מאקםימיטש, דו, —

פארבאטנםי א געװיט, איז,
 בא זיכ ס׳האט ביכער פארא װאס װעגנ אט איז דערפרײט. זיכ האב איכ

וױדעי דעד אפ גאלעכ דער נאכגעפרעגט מיר
 אונ רויש געװײנלעכנ רעמ אנ פוילבלעה, געגעסנ מענ האט אװנטברויט

ײד,  מע װאס װיכטיקס, עפעס געסראפנ װאלט אלעמענ מיט װי פונקט געי
 אלע אז אװנטברױט, נאכנ אונ ארײנטראכםנ. שטארק דעמ אינ זיכ דארפ
 ארויסנע־ מיר, צו געזאגט זשיכאריאװ האט שלאפנ, אײנגעלײגט זיכ האבנ

בוכ: דאס מענדיק
ניט... כאפ זעלטענער, !נאכאמאל איבער עס לײענ אבו, —

 צױ געלעגערס, די פונ אופגעשטאנענ שװײגנדיק זײנענ מענטשנ עטלעכע
 אונ־ אויםגעטאגענע, טיש, ארומ באזעצט זיכ האבנ אונ' טיש צומ געגאנגענ

פיס. די מערגעצױגנ
 געזאגט, לײענענ, געענדיקט האב איכ װענ זשיכאריאװ, האט װידער אונ

ש: איבערנ פינגער די מיט קלאפנדיק טי
 װי, אט דעמאנ... דעמאנ, אכ, !לעננם־באשרי_יבונג א איז דאס אט —

א? ברודער,
 אי־ עפעס ה$ט אקסל, םיינ אינער געטאנ װאקל א זיכ האט סיטאנאװ
:זאגנדיק צעלאכט, זיכ אונ בערגעלײענט

רוימ.,. אינ פארװןןרפענ? פלאנעטנ, פונ קאראװאנענ װאנדערנדיקע *(
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ארילנ... העפס אינ זיכ צו איבערשרײבנ כ׳װעל —
 זללנ צו בוכ ראס אװעקגעטראגנ האט אונ אופגעשמאנענ איז זשיכאריאװ

 באלײדיקט, רײרג גענומענ פלוציט אונ אפגעשטעלט זיכ האט עד נאר טיש,
מ: אופציטערנדיקעד אנ מיט שטי

 ניט ניט, מיר װײסנ — װאם־װוהינ הינטלעכ, בלינרע רוי לעבנ, םיד —
 קנעכט פאדא מיר זײנענ װאס ניט... אונרז דארפנ דעמאנ דער גיט אט,1

ט גערעדם: איפ פיט הן*ט אלײנ גאט אונ קנעכט, אלעװא איז אט גאטם?  מי
 —*( ם׳הײסט םויסלל, :געגעבנ נאםענ א אפילע ער האט מוישענ י אויכ טוישענ

זללגענ?... װעםעס פיר אונ טענמש. גאטם
 פרעג א דערביל אנטאנ, זיכ גענוםענ אונ בוכ דאם פארפאכט האם ער
םיטאנאװנ: געטאנ
טראקטיר? אינ גײםט —
געענטפערט. שטיל סימאנאװ האט —מי״לנער, צו גײנ װעל איכ —

 פאל, אפנ סיר דער בא געלײגט זיכ איכ האב אװעק, זײנענ אלע װענ
 פלוציפ אונ געםאפעט, גערודערם, זיכ לאנג האט ער אדינצאװנ. פאװעל לעפנ

צעװײנט. שטיל זיכ
דיר? איז רואם —
 איכ — געזאגט, עד האט — מולם, צופ אלעמענ, פאר װלל אזול מיר ם׳טוט —

אלע... זלל קענ אלכ יאר, פערטע דאס זיל פיט דאכ לעב
 גיט לאנג זל_לגענ טלר מענטשנ. דידאזיקע פאר געטאג װיל אולכ האט מיר

 גוטע, איטלעבנ אלנ געפינעגדלק זלל, װעגנ געשםועסט שטללערהללט געשלאפנ,
 ארנ־ פארשטארקט מער גאכ האט װאס עפעם, אלעםענ אינ אונ שטריכנ, װוללע
זיל. פאר װלל קינדערשנ דזער

 האט שפעטער אדינצאװנ. פאװעל פיט געלעבט פרײנטלעכ זילער האב איכ
 ניט לאנג זיכ האט ער נאר מללםטעד, גוטער א אולסגעארבעט אים פונ זיב

צו1  האב דערנאכ שיקערנ, צו װילד אנגעהולבנ ער האט יאר דרל_לסיק עהאלטנ,-
 נלט אונ באסיאק, אלס מאםקװע אינ פארק כיטראװער אפ באגעגנט איפ איכ

 דער־ צו שרעק ס׳א טיפ. פונ געשטארבנ איז ער אז געהערט, אלכ האב לאנג
 געװארנ טעל א אוםגעלומפערט ם׳זללנענ םענטשנ טי_לערע װיפל יזיכ פאנענ

 איז דאס אופ, קוטענ אונ אולס זיכ ניצעװענ פענטשנ אלע לעבנ! טי_ינ פאר
 גלכ, שולדערלעכ אזול אולס ניט זיכ זיל ניצעװענ ערגעצ אינ נאר נאטלרלעכ.

ײ״ אינ אונדז, בא װי אומױנלק, אזול ראם
על־ צװלל יאר א אפ ללנגל, קי״ללעכיק־קעפיק א געװענ ער איז דענסטטאל

ר, א פיף. פאר ט?נר ע ק די י טנ  געװענ ער איז ערלעכער, אנ אונ קלרגינקער א ש
 וװנדערלעכ האט ארג היגם אונ קעצ פולגלענ, געמאלט גוט האט באגאבט,

איג זײ אויםםאלנדיק שטענדלק םי״יסטערס, די אפ קאריקאטורנ געמאכט פלינק

טי_ינער. איז דער — мой сей_ רוסיש אש *(
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 אפ װאםער־לױפער טרויעריקנ א װי — סיטאנאװנ געפליגל: פונ געשטאלטנ
 פעדעדנ אנ קאם, אפגעדיםענעמ אנ פימ האנ א װי — זשיכאריאװנ פוס, אײנ
 אפ־ גאר פארזעעניש. א קיביצ א װי — דאװיראװנ קראגקנ דעמ שײטל, אפנ

 אויס־ אינעמ גאגאליעװ שטעמפלער אלטער דער אײנגעבנ אימ זיכ פלעג בעםטנ
 אונ נאז איראנישעד אנ מימ אױערנ, גדױסע מיט פלעדערםויז א פונ זענ

 קײלעכיקי פונעמ זײ. פונ איטלעכס אפ געגל זעקם מיט פיםלעכ קלײניגקע
 שװארצאפל די אויגנ, פונ רעדעלעכ וױיםע געקוקט האבנ פאנעמ טונקעלנ

 די קװער געשטאנענ זײנענ אונ לינדזנ־קערנער אפ ענלעכ געוױןנ זײנענ
 געמײנעא זײער אונ לעבעדיקנ א פאנעפ דעפ צוגעגעבנ האס דאס —אויגנ

אױסדרוק.
 זײ װייזנ זײ פלעג פאװעל אז באלײדיקנ, ניט זיכ פלעגנ םײםטערס די

 ארױסגע־ אלעמענ בא האמ גאגאליעװנ אפ קאריקאטור די נאר קאדיקאטורנ,
:געראטנ שסרענג קינםטלער דעמ האט מע אונ געפיל, ניט־אנגענעםענ א רופנ

 דיכ זנר װעס דערזענ, װעט אלטער דער אז — ?ם, צערײם גלניבער -
!שעדיקנ

גע־ אלטער דער איז שיקערער, אײביק אנ פױלער, א אונ שמוציקער א
 אפנ געמאםערט קעסײדעד האט אונ ײז3 שטענדיק פרום, דערעםנדיק װענ

י װעלכנ פדיקאשטשיק, פארנ װערקשטאם גאנצנ  גן־ זיכ האס גאלעבאםמע י
 שוע זיכ דעריבער האס ער אונ פלימעגיצע, איר פאר מאכנ כאסענע קליבנ

 7װעי דער מענטשנ. די פונ אונ הויז גאנצנ פונעמ באלעבאם א װי געפילט
 דערינעד ארנ גאימ פאר געהאס מוירע נאר געהאט, פיינט אימ האט שטאם
גאגאליעװנ. פאר אויכ געהאס םוירע

 דע» דערגײנ אױפאנים אלערלײ אפ אונ היצ גרוים פיט פלעג פאװעל
 גןך ל$זנ ניט ציל א פאר געשמעלס זיב װאלס עד פונקט יארנ, די שטעפלער
 לױע אונטערגעהאלפנ רערינ אױכ אימ האב איכ מינוט. א אפ צורו גאליעװנ

 אונדזערע מיט פארװײלנ זיכ פלעג װערקשטאט דער פעגלעכקײטנ. םײנע
 נ$ר גראצ, אנראכםאגעסדיק געװענ שטענריק קיםאט זײנענ װאס שפיצלעכ,

געװארנט: אונדז דזאט םע
 ארויס־ אײכ װעט קוזקא־זשוטשאק יאטלעפ, ארײנכאפנ, װעט איר —

!שםײםנ
 געגעבנ האס װערקשטאמ דער װאס צוגעםזיניש, א ס׳איז — קוזקא־זשוטשאק

ג מיר געשראקנ, ניס אונדז האבנ װארענונגענ די פריקאשטשיק. דעם עג  פל
 $ר װענ אײנפאל, פאנעפ. דאס אויספארבנ שטעמפלער אײנגעשלאפענעפ דעפ
 !Г״ האס ער נאז. די■ באגילדעט אימ פיר האבנ שיקעיער, א געשלאפנ איז

 שװא־ דער פונ גריבלעכ די פונ גאלד דאס אױסר^טנ געקענט גיט םעםלעם
 דעמ. אופרײצנ געלינגענ פלעג אונדז װענ מאל, יעדער מער, ניט נאז. פיקער
 װיאטקער קלײנע דאס דאמפער, דער געדאנק אינ קופענ פיר פלעג אלטנ,

אפ אוםגעאכס קאלעמוטנע. װערנ םיר פלעג נעש^מע דער אפ אונ םאלדאטל,
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 פלעג ער אז שטארק, אזױ געװענ פונדעםטװעגג גאגאליעװ איז עלטעד, זײנ
 ארנ אנקלאפנ פלעג אומגעריכט, אגפאלנדיק קלעפ, דערלאנגענ אפט אונדז

באלעפאסטע. דער פאד פארמאםערנ דערנאכ
 א גוטע, א שטענריק דעריבער אונ טאג, אלע שיקערעקע א אױכ — זי

 די מיט געקלאפט האט אנצושרעקנ, אונדז געפלײםט זיכ האם — פרײלעכע
געשריגנ: אונ טיש איפערנ פינגער פארשװאלענע

 אל־ אנ איז ער איר? קאפאנדעװעט אזוינע, איר רוכעם װידעראפאל, —
 אנשטאט קעלישעק אינ אים עם האט װעד אכטני םענ דארפ אים טינקער.

!ארײננעגאסנ פאטאגענ — װײנ
פיר... האבנ דאם — т т

:וװנדערנ זיכ פלעג באלעבאסטע די
 פאר פארשאלטענע״״ א, !מױדע נאכ זיכ זיינענ זײ טאטעלעכ, א, —
האבני דערעכערעצ מענ דארפ לײט אלטע
 פרי־ פארג פאקלאגנ זיכ זי פלעג אינאװנט אונ ארויםטרײבנ, אונז־ז פלעג זי

:בײז זאגנ םיר צו פלעג יענער אונ קאשטשיק,
 אונ—אפילע שריפט הײליקע די ביכלעכ, לײענםט װי־זשע, םטײטש, —

ברודער! זיכ, היט א? פארשי_יס, אזוי פיםט
 נעבענדיקייט. איר אינ רירנדיק אונ איעזאם געװענ איז באלעבאסטע די
 זיכ זעצט ליקערם, הײפישע זיםע מיט אנ זיכ טרינקט זי מאכנ, זיכ סיפלעג

:זינגט אוג פענצטער צופ

פאיגישנ, טרען־ א טיר אפ ױעט װער
ײנ װעט װער ער מ ט ײנ, הארצ בי ט ש אר פ
ײנ, ער נ ײנ ל ק ײנ װי ס װײ מ י , נ סנ װי
כ, װײס װײ מײנ ײנ. איכ גיןר אי אל

שטיט: זקײנישער א מים זי ציט כליפענדיק אונ
װײ־ע־ע־ע... —

 די אינ מילכ געבריטע טעפל א פיט איז זי װי געזענ, איכ האב אײנטאל
 די אונטערגעבױגנ איר זיכ האבנ פלוציפ נאד טרעפ, די צו צוגעגאנגענ זזענט

פונ זיכ נאכקענדיק שװעד אראפפארנ, גענוםענ אונ געזעצס זיכ האט זי פים,
מילכ די הענס. די פוג טעפל דאס ארויםלאזנד־יק ניט אונ טרעפל אפ טרעפל

 די אױםצלענדיק האט, זי אונ קלײד, איר אפ ארויסגעפלױסקעט זיכ האס
טעפל: צומ געשריגנ קאעםדיק הענט,
יאגסטר? ױוהינ ש?גד, סוםשו, װאם —

 אפ געװענ ענלעכ זי איז שיטערקי״יט, ביז װײכע א נאד דיקע, קײנ ניט
זעס, פונ שװערע א אונ, םי_ױ קײנ כאפנ ניט שוינ קאנ וואם קאצ, אלטער אנ

פאר־ אונ ניצכוינעם אמאליקע װעגנ רערינערונגענ זיסע פאר בלויז זי פורםלט
גןניגנס.
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ט—אט, — א  װערק־ גוטער א געשעפט. גרױם א — גערערט, םיסאנאװ ה
 איצס ארנ מענטש, קלוגער א געשעפס דעפ איבעד געמיט זיכ ס׳האס שסאס,

 —געארבעט געארבעט, !לאפעס קוזקעס אינ או־נינ איז אלצ טײװל, צומ אלצ גײס
 פלאצט פלוצימ אונ דעמ, װעגג קלער א טוםט !פעסער פרעמרנ א אפ אלצ אונ
 אנשפײ־ נאר ניט, זיכ גלוסט זאכ קײנ — קאפ אינ פרוזשעקע א עפעס דיר
 זו־ גאנצנ א אפליגנ אונ דאכ אפנ ױכ לײגנ אונ ארבעט גאנצער דעד אפ ענ

הימל... אינ קוקנ מער,
םיטאנאװס, געדאנקענ די אט איבערגענומענ אריכ האט אדינצאװ פאװ?נל

 ער האט דעדװאקםענעמ, א פונ פאגירנ אלע םיס פאפיראם א רױכערנריק אונ,
 אזיע־ דעמ, װעגנ אונ פרױענ װעגנ שיקרעס, װעגנ גאס, װעגנ פילאזאפירט

 דאם צעעטערנ אנדערע די אונ עפעס, טוענ אײנע צונישט, װערט ארבעט דער
ניט• עס פאדששײענ אונ ניט עס שאצנ אופגעטאנענע,

 פלעג ער געעלטערט, זיכ פאנעמ ליב שאדפ, זײנ האט םלגוטנ אזוינע אינ
 לאנג פלעג אונ קני, די ארומגענופעג פאל, אפנ װאם געלעגער, אפנ זעצנ זיכ

 שטאל, ד׳ער פונ דאכ אפנ פענצטעד, די פוג קװאדראטנ בלױע די אינ קוקנ
 פונעמ שםערנ די אפ שנײ, הורבעס פונ צוגעקװעמשט געשטאנענ איז רואס

הימל. יוינפערדיקנ
 זיכ פאדכלינעט בעבעט, עמעצער שלאפ, אינ מוקענ כריפענ, טי״יסטערס די

 זײנ פונ רעשטלעכ די אויס הוסט נארעס אײבערשטע די אפ װערטער, טיט
 געקא־ קערפער, א צו קערפער א זיכ װאלגערנ װיגקל איג דאוױדאװ. לעבנ
 סאראקינ, קאפענדױכינ,—קנעכט״ ״גאטס פאדשיקערטקײט, אונ שלאפ פונ וועמ

 סע פיס. אונ הענט אנ געזיכטער, אנ איקאנעמ קוקנ װענט די פונ פערשינ,
 איבערגעזײערט בלאטע, אײער, פוילע אליפע, פונ רײעכ געדיכטער דער שמיקט

פאל. פונעמ שפארונעם די אינ
 — פאװעל. שעפטשעט —!אלעםענ אפ ראכמאנעס א אזוי םיר ס׳איז —

!ג$ט גרױםער
 מער. אלצ אױכ פיכ באומרויקט פענטשנ די צו ראכמאנעם־געפיל דער אס

 װי אױסגעװיזנ, םײסטערס די האבנ געזאגט, שוינ האנ איכ װי בײדנ, ארנדז
 װערס, זײער לריט ניט שלעכט געװענ אױ לעבנ דאם אונ מענטשנ, זװילע

 װענ זאװערוכעס, וױנטערדיקע פונ טעג אינ איבערצוטראגנ. ניט ■לאנגװײליק
 געוװיעט, געטרײסלט, זיכ האט — בײמ?נר די הײזער, די — ערד דער אפ אלצ

 גלעקעו, פארומערטע די געקלונגענ גרויסטאנעסדיק ם׳האבנ אונ עוױינט,1
 כװא־ בלײ־שװערע א וױ װערקשטאט, אינ ארײנגיםנ זיכ לאנגװײל דער פלעג
 שלעפנ־ לעבעדיקע, אלדאס זײ אינ אפטויטגדיק םענסשנ, די געשמיקט האט ליע,
 פאר־ צו מיטל א פאר געדינט האבנ װאס פדױענ, צו אריינ» שענק אינ זײ דיק

בר$נפנ.» וױ אזוי, פוגקט זיכ, ,נעסנ
 מיט םיר פלעגנ רענסטמאל אונ העלפנ, ניט ביכער פלעגנ אװנטנ אזוינע אינ
פלעגנ :מיטלענ אײגענע מיט טענסשנ די םארװײלנ צו פלי_יםנ זיכ פאװלענ
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 קל$טשע מיס נאפוצנ זיה פארגנ, מיט םאזשע, מיט צורעס די אויסשמירנ זיכ
ר פארפאסט, ה$בנ מיר װאם קאמעריעם, פארשײדענע שפיילנדיק אונ, מי אפנ  ה

 דער־ לאכנ. צו מענטשנ די צוױגגענדיק לאנגװײל, מימנ געשטריטנ העלדיש
 געדאסעװעט האט סאלראט א ״װלאזוי דעמ, װעגנ געשיכטע די זיכ מאנמ

 פינ פארמ דעד איג איבערגעגעבנ ביכל דאס איב זזאב גרויםנ״, דעמ פיאטער
 האבנ אונ דאװיראװנ צר נארעם די אפ ארופגעקראכנ זײגענ מיר געשפרעכ. א

 שװעדנ* קלוימערשטע די קעפ די האקנדיק פרײלעכ פ^רגעשטעלט, דארט
געלאכט. האט אױלעמ דער

 בי־ דעמ װעגנ לעגענדע די געװענ געפעלנ באזונדערס איז אױלעמ דעמ
 אוניגליקלעכנ דעמ פארגעשטעלט האט פאשקע צינגי־ױ־טאנג. רועכ געזישג
 אלדאם —איכ אונ זאב, גרטע א אופצוסאנ אײנגעפאלנ ם׳איז װעלכנ רועכ,

 גאםמ, גוטנ דעמ קעגנשטאנדנ, געשלעכטנ, בײדע פונ מענטשנ איבעריקע:
 אינ אפרוענ פלעג רועכ כינעזישער דער װעלכנ אפ שטײנ, דעמ אפילע אונ

 אופצוטאנ פרװונ דורכגעפאלענע זי_ינע נאה מאל יעדער דערשלאגנקײט גרויםער
גוטם. עפעם

 קעג מע גרינג װי כידעשנ, זיכ פלעג איכ אונ לאכנ, פלעג אױלעמ דער
אנ־ ניט געװענ מיר איז ארנ, מיכ פלעג גרינגקײט די אש לאכנדיק. מאהנ אימ

גענעמ. .
!לנידאקעס אכ, — שדייענ. אונדז טעג פלעג—!פאיאצנ אכ, —

 דעד אז געדאנק, דער געטאטשעט מיכ מער אלצ האט װײטער, װאס נאר
פרײד. אײדעד טײיער, נעעגטער איז מענטשנ די אט פונ נעשאמע

פרײלעכ־ אונדז בא געשאצט ניט װערט אונ ניט אונדז בא לעבט קײנמאל
 װי דרוק, אונטערנ פונ אומיססנ ארפ זי ריכט םע נאר זיכ, פאר אלײנ קײס

 די פארדעהטיק ם׳איז אומעט. רוםישנ שלעפעריקג דעמ מעסיקנ צו מיטל א
 ניט זיכ, פאר אלײנ ניט לעבט װאם פרײלעכקײס, אזא פונ קדאפט אינערלעכע

 פוג רופ אפנ בלויז זיכ װײזט זי נאר לעבנ, צו באגערט זי וױ״יל דערפאר,
טעג. טרויעריקע

 אוט־ אונ אומגעריכט אריבער פרײלעכק?ט רוסישע די גײט אפט צו אונ
 װ$לט ער ווי טאנצט, מענטש א דראמע. אמאר?עסדיקער אנ אינ באמערקט

 אכ־ די זיכ אינ באפרײענדיק פלוצימ, ארנ אימ, בינדנ װאס נמעם,3פ? דײםנ
 אלעמענ אפ בענקשאפט כיײשער אינ זיכ ער װאדפט כײע, זאר?עםדיקסטע

ברעכט... בײסט, רײםט, אלצדינג, אונ
פונדרױםנ» שטויסנ דורכ אופגעװעקט פרײלעכקײט, אמעשטרענגטע אזא

 פלענ זעלבסספארגעםנקײט, ביז אופגערודערטעד אנ אונ אופרעגנ, מיכ פלעג
שטעלג אונ דערצײלנ אנהײבנ איכ  זײעד — פאנטאזיעס, געשאפענע פלוצימ פאי

 לײכטע ארנ פרײע עמעםע אנ ארויסצררופנ שמדעבנ מײנ געװענ שוינ איז שטארק
 מע לויבנ, מיכ פלעג מע דערגרײכנ, איכ פלעג עפעס מענטענ.׳ די בא פרײד
אזױיױ־ זיכ פלעג מיר װאס אוםעט, דער נאר באװונדערנ, מיכ פלעג
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 אונ געדיכשער װערנ פאמעלעכ װידעד פלעג טאנ, צו װאקל א אײנגעבנ
מענטשנ. די צודריקנדיק פעסטער,
מילד: זאגט לארלאניטש גרויער דעד

!זײנ זאלםטו געזונס לעצ, א בימטו נו, —
 פאר־ מאקסימימש, דו,—זשיכאריאװ. אונטעד אימ האלט —טרײםט, א —
 א ארױם רארפ דיר פונ טעאמער, אינ צי צירק, אינ אנקומענ אפ ױכ מעםט

1פאיאצ װױ־וילער
 טװיאטקעס אפ גײנ טעאטער אינ פלעגנ װערקשטאט גאנצנ פונעמ

 עלטעדע די ס־טאנאװ. אונ קאפענדױכינ — צװײענ בלױז מאסלעניצע אונ
 זיכ פאדנ דורכ זינד די אט אפװאשנ אײצענ ערגסט זײ פלעגנ מײםטערם

 מיכ אפט גאזונדערם פלעגט סיטאנאװ יאדדנ. אפנ טױכרבױונעמ דעמ אינ
:אײנרײרנ

! אקטיאר אנ פאד זיכ לערנ אנדער, אנ מיט אלצ אװעק װארפ —
פו־ לעבנ״ טרױעריקע דאם דערצײלנ ער פלעג אופגערודערט שטארק אונ

יאקאװליעװ״. אקטיאר נעמ
זײנ■! קענ םע װאס אט —
 פלעג סטױארט, מאריא קעניגנ דער װעגג דעדצײלנ געהאט ליב האס ער

 פונעט היםפײלעם געכאפט ער האט באזוגדערם ארנ ״שעלמע״, אנרוטנ זי
ארלמאנ״. ״שפאגישנ

 פיינער העכסט דער איז מאקםימיטש, דאס,—דע־באזאנ סעזאר דאנ —
1 װונדערלעכער א !מענטש
 אײנמאל :אדלמאנ״ ״שפאנישנ פוגעמ עפעט געװענ איז אלײנ אימ איב

 געלעכסער א אינ פײערלעשער דרײ אויםקוק־טורעמ םארג פלאצ אפנ האפנ
 אוג שלאגס, מע װי געקוקט, האבג פערציק מענטשנ א אונ פױער, א געשלאגנ
 מיט האט געשלעג, אינ געװןרפנ זיכ האט סיטאנאװ םאלדאטנ. די געלויבט

 אופ־ פײערלעשער, די צעשמיצט הענט לאנגע די פונ קלעפ פלעמענדיקע
 אויםגע־ אנ מיט אוילעמ צומ אימ געטאנ שטופ א אונ פויער דעמ געהויבנ

:שרײ
! אװעק אימ פירט —

 געויוענ איז פײער־הויפ דער ררײ. קעגנ אײנער געפליבנ אלײנ איז אונ
 צו טאנ רופ א געקענט האבנ םאלדאטנ די װײט, טריט צעגדליק א םאכאקל

 די זײנענ גליק, זײנ צו נ?ר, קלעפ, געבאפט װאלט םיטאנאװ אונ הילפ, זי־כ
הויפ. צומ אנטלאפנ דערשראקענע פײערלעשער

נאכמגשריגנ. זײ ער האט — ! הינט —
 די צו פויםט־געשלעגנ די אפ געגאנגעג ױנגװארג איז זונטיקנ די אינ

 פאר־ זיכ פלעג מע וװהינ צװינטעד, פעטראפאװלאװער הינטערנ געהילצ־הויטנ
 פױע־ די אונ אםעגיזאציע ד?ר פונ אדבעטער די מיט זיכ שלאגנ צו זאמלענ

דעד קעגנ ארױסשטעלנ פלעג אסעניזאציע די דערפער. ארומיקע די פונ רימ
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 אונ קאפ קלײגעקנ א מיט ידיז א מארדװינ, א - שלעגער בארימטנ א שטאט
 ברר־ די מיט סרערנ די אויסװישנדיק פארטרערטע. שטענדיק אויגנ, קראנקע

 די פונ שפיצ דער אינ שטײנ ער פלעג קאפטאנ, קורצנ פונעמ ארבל דיקע
ארוימרופנ: גוטמוטיק אונ פים, די צעשטעלנדיק ברײט זײניקע,

!קאלטלעכ ט׳איז װאם, צי ארױם, גײט —
 שטענריק אונ קאפענדױכינ, ארויסטרעטנ זײט אונרזער פונ פלעג אימ קעגנ

 פלעג, קאזאק צעפלוטיקטער דער נאר צענעריקנ. אימ מארדװינ דער פלעג
אגנ: אטעמ, מיטנ זיכ װארגגדיק ז

1 בײקומענ איכ מוז מאדדװא די נאר לעבנ, בלײגנ ניט בידײ —
 אפילע זיכ האט ער לעבנ, זי״ינ פונ ציל דער געװארנ ענדלעכ, איז, דאס

 דאס אויםר^בנ ױכ עד פלעג שלאפ פאדנ בדאנפנ, סרינקענ פונ אפגעזאגט
 צװײפו־ א מיט צײלעמענ פילמאליק זיכ ער פלעג אװנט אלע שגײ, מיט לײב
 זיכ ער האט דענסטמאל העלפנ. גיט אימ פלעג דאם אויכ נאר געװיכט, דיקג

 סיטא־ פאר בארימט זיכ האט אונ בלײ שטיקלעכ ארבל די אינ אײנגענײט
:נאװנ

מארדװא! דער מיט עק אנ שוינ איז איצט —
געװארנט: שטרענג אימ האט פיטאנאװ

געשלעג! פארנ אויסגעבנ דיכ איכ װעל אניס אװעק, װארפ —
צום צונויפגעקרמענ זיכ מ׳איז אז נאר געגלײבט, ניט אימ האט קאפענדױכינ

מארדװינ: צומ ?*נגערופג פלוצימ זיכ םיטאנאװ האט געשלעג,
קאפענדױכי־ מיט זיכ איכ װעל פר?ער איװאנימש, װאםילי $פ, טרעט —

טאנ! פרװו א נענ
:צעשריגנ זיכ האט אונ געװארנ רויט «יז קאזאק דער

!אװעק דיר, מיט ניט װיל איכ —
קוקנ־ אימ, אפ אװעק אױ אונ סיטאנאװ געזאגט האט — װעלנ, װעסט —

זיכ האט קאפעגרױכינ בליק. צובײגנדיקנ א מיט פאנעמ אינ קאזאק דןעמ דיק
 הענט, די פונ ארגל די אראפגעריסנ האט ארט, אײנ אפ טאפטשענ גענומענ
געשלעג. פונ אװעק באלר איז אונ נוזעמ אינ זיכ זײ פארוקט
 אומאנגענעמ געװענ זײנענ צאד פי״ינטלעכער דער סײ אונרזערע, סיי

 אינ םיטאנאװנ צו געזאגט האט מענטש אנשמענדיקער אנ עפעם פארבלדעשט.
:קאס

 גע־ הײמישע ז$ל מע געזעצ, קײנ ניט גאד מײנם, בדודערל איז, דאמ _
געשלעג! עפנטלעכנ אנ אינ אפמאכנ שעפטנ
 ער זידלערײענ, מיט זײסנ אלע פונ אנגעקראכנ מענ איז סיטאנאװנ אפ

טענטשנ: אנשטענריקנ צומ געזאגט סאפקאלםאפ נאר לאנג, געשװיגנ האט
רעציכע? א פונ אפגעהאלטנ איכ האב טאמער אונ —

 אפ״לע אונ אנגעששויםנ פיטאמאל זיב האט מענטש אנשטענדיקער דעד
: זאגנזײק אראפגענומענ, קארטוז דעמ
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!דאנק א צאד אונדוער פונ דיר קומט דענסטמאל —
!ניט דאס צעקלינג פעטער, דו, נאר —
סז צו — א  דורכפאלנ אונ שלעגעי, זעלסענער א איז קאפענדױכינ װ

ס' פארשטײןינ מיר גײיז, מענטשנ א טאכג  װעלנ זײנע ארבעלעכ די נאר ע
זיכ. שלאגנ גײנ פארנ באטראכטנ אנ הײנט פונ שוינ םיר

זאכ: אייער —
גע־ צאד אונדזער האט אפגעגאנגענ, איז םעגטש אנשטענדיקער דער אז
סיטאנארונ: זידלענ נוםענ

 צע־ קאזאק דער אימ װאלט אזוי י האלאבליע אנגעטראגנ, דיכ ם׳האט —
צעשלאגענע... ארומגײג מיר װעלנ איצט שלאגנ.

זיכ. אפגעטשעפעט ניט פארגעניגנ, מיט לאנג, געזידלס מ׳וז<&ט
געזאגט: אונ אפגעזיפצט האט סיטאגאװ

שאגטראפא! יאיר עכ׳ —
א אפ מאררװינ דעמ ארויסגערופנ ער האט אלעמענ פאר אומגעריכט אינ

פריײ פאזיציע, דער אינ געשטעלט זיכ האט יענער אײנם. אפ אײנס געראנגל
װיצלענדיק: זיכ אונ פויםטנ די מימ פאבנדיק ג>עכ

אנװארעמענ... זיכ מיר װעלנ טאנ, שלאג א זיכ םירנ —
 איבערגע־ זיכ ארנ הענט די פאר אנגעכאפט זיכ האבנ מענטשנ עטלעכע

 אויםגעכילרעט זיכ ס׳האט — שטײענדיקע הינטנ די אפ רוקנס די מימ ווארפנ
קרײז. גראמער ברײטער, א

אינערגע־ אנדערנ, צומ אײגער צוגעקרקט שארפ זיכ האפנ שלעגער די
געניטע ברומט. דער בא — לינקע די פארוים, האנט רעכטע די פיס, די שטעלס

 װי לענגער, הענט די זײבענ סיטאנאװנ בא אז באמערקט, גלײכ האפנ מענטשנ
 אונ־ געקנאקט לײבט האט שנײ דער שטיל, געװארנ ם׳איז מארדוױנ. דעמ בא

 ^נשטרענ־ די אויםגעהאלטג גיט האט עמעצער שלעגער. די פונ פים די טער
שעתע אונ זיכ באקלאגנדיק אויםגערעדט ,גונג, :ז

אנ?.. ניט מענ הײבט װאס —
 מארדװינ דער האנט, רעכטער דער מיט פארמאטטנ זיכ האט סימאנאװ

 זעצ זײרעקטנ א געכאפט אונ זיכ פארטײדיקנ צר ליגקע די אופגעהויבנ האס
 איז געט^נ, קרעקע א האט האנט, לינקער םיטאנאװם פונ לעפעלע אונטערנ

געזאגט: פארגעניגנ מיט האט אוג אפגעטראטנ
נאר! קײנ ניט ארנ ױנגעד, א —
 צעפא־״ע־ װארפנדיק אנדעדנ, אפנ אײנער שפרינגענ אנגעהויבנ האבג זײ

 עסלעכע אינ אריינ. הארצ אינ אנדערנ דעמ אײנער פױםטנ שװערע סערהײס
:געשדיגנ צערײצטערהײט פרעטדע אונ אײגענע ארוט טינוט

שטעמפל! אימ, באמאל גאטשמירער! לעבעדיקער, —
באדײטנ־ נאר סיטאנאװנ, פאר שטארקער אסאכ געװענ אױ מארדװינ דער

האט אונ גיכ אזױ שלאגג גןקענט ניט ה$ט ?ןר אימ, פאר שװעדער דיק
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 קערפער מארדװעס דעמ נאר אײנעמ. פאד קלעפ דרײ אונ צװײ צר געקריגנ
 ״אוכ!״, געמאכט אלצ האט עד געליטנ, װײניק אפאנעמ, קלעפ, די פונ האט

 דער אונטער אדופ קלאפ שװערנ א מים ער האס פלוצימ אונ — אונטערגעלאכט
אקסל־געללנק. פרנעמ םיטאנאװם האנט רעכטע די ארויסגעזעצט פאכװע
 אױסגערופנ,. םיטאמאל מעג שט׳ עטלעכע האבנ — !ניס קײגעמם צענעמ, —

שלעגער. די צענומענ אונ רונג דעמ צעבראכנ
:געזאגט גרטמוטיק האט מארדװינ דער

 אבער דערפאר גאטשמירער, דער שטאדק, גװאלדיק אורי ניט איז ער —
פאלק. גאנצנ פארנ איכ זאג דאס שלעגער. גוטעד א זײנ װעט !פלינק

 איכ אונ געשלעג, אלגעמײנעמ אנ אנגעהויבג האבג מינדעריעריקע די
 נאכ אימ האט םאמ זײנ פעלדשער. א צו םיטאנאװנ אװעקגעפירט האב
 אכטונג די אונ םיפפאטיע די פאדגרעסערט אױגנ, פײנע אינ אופגעהױבנ פער

אימ. צו
 האט אונ ערלעהער אנ עמעסער, אנ זײער געװענ אינאלגעמײנ איז ער

 ברײטהאנטיקער דער נאר זאגנ, מענ קאנ פאסטנ, א זי_יגס װי באטראכס עם
:אפכױזעקנ פײנ אימ פרנ פלעג קאפעגדױכינ

נעשא־ די אויםגעשײערט האסט !װעגנ שילד א פאר לעבסט זשעניע, עכ, —
 גלאנצס אט — איבעד זיכ נעמםט אונ יאנסעװ, א פאר םאמאװאר א װי םע,
 לאנג־ זײער ס׳איז ארנ קופערנע, א ריר בא איז נעשאמע די אונ !ליכטיק עם

♦♦♦ דיר מיט װײליק
 איבערגעשריבנ אדער געארבעט, פלי_יסיק געשװיגנ, רױק האט סיטאנאװ

 עד האט איבעדשרײגנ דעמ אט אפ לידער. לערםאנטאװם ארײנ העסט אינ
:פארגעלײגמ איפ האב איכ װענ אונ צײט, פרײע גאנצע זײנ אפגעגעבנ

בוכ? דאס קויפנ ניט זיכ איר זאלט פארװאס געלט, דאכ האט איר —
געענטפערס: ער האט

!האנט אײגענער דער מיט איבערשרי״יבנ בעםער נײנ, —
 פיגורנדיקע פיט קסאװ, דריבנעמ שײנעמ מיט זײטל א אנגעשריבנ

 אויםטריקענענ« װעט טינט דער ביז װארסנדיק, ער, האט דרײרלעכ, געצוקטע
:געלײענט שטיל

טנ אנ  צארויער <ןנ מיטל׳ײד, טינוס
 בליקו די_ינ ערד דעױ אפ פאלנ ורעט

גערױערט, קררצ אזוי שײנקייט ורו
גליק... װארעױ קײנ ניטא ס׳איז וװ

אױגנ: די פארזשמורענדיק געזאגט, אונ
עמעס! דעמ געוװסט געזונט האט ער עמעםו איז דאם אט —

— קאפענדױכינענ פיט באציונגענ םיטאנאװס געכידעשט זײער האגינ םיכ
 שלאגנ זיכ געקראכנ שטענדיק קאזאק דער איז אויסגעטרונקענ, נאר ער ה$ט
אײנרײדנ: לאנג אימ פלעג םיטאנאװ כאװער, מיטנ
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״ קריה אפו לאז — ״ ס ני
 אזוי שיקערנ, דעמ שלאגנ אכזאריעסדיק נעמענ ער פלעג דערנאכ אונ

 צוױשנאנאנדיקע די צו באצויגנ זיכ האפנ װאס מייםטערם, די אז אמאר?עסדיק,
 צע־ אונ געשלעג אינעמ ארײנלײגנ זיכ פלעגנ שוישפיל, א צו װי »נעשלעגנ,

גוטע־פרײנט• די !עמענ
צו אימ ער דערהארגעט אפ, ניט באצי_יטנם יעװגענינ שטעלט מע װענ —

רײדנ. זײ פלעגנ —טעל, א זיכ פרנ מאכט אונ טױט
 פונ כױועקנ צו װערנ מיד ניט װידער קאפענדױכינ פלעג ניכסערערהײט

 אומגליקלעכנ זיינ אונ געדיכטנ צו לײדנשאפמ זי_ינ אױםלאכנדיק סיטאנאװנ,
 אײפערזוכס. זיינ גערײצט דערפאלג אנ נאר אויפנ, שמוציקנ א אפ דאפאנ,

 באלײדיקנ, ניט זיב שװײגגדיק, כיױעק־רײד קאזאקם דעמ הערנ פלעג סיטאנאװ
 זײ־ געשלאפנ קאפענרױכינענ. פימ אינײנעם לאכנ אלײנ ער פלעג אפאל אוג
 װעגנ געשמועסמ שטילערהײט לאנג נעכט די איג אונ זײט־בא־זײם זײ גענ

עפעט.
 װיסנ: געװאלט זיכ ם׳האט —צורו געלאזט ניט מיכ האפנ שמועסנ די אט

 ענ־ ניט אזױ זײנענ װאס פענטשנ, שמועסנ פרײנטלעכ עס קעגענ װאס ח־עגנ
 קאזאק דער פלעג זײ, צו צוגײנ פלעג איכ אז נאד ? אנדערנ אפנ אײגעד לעכ

:-ן־וארטשןןנ
דארפסטו? װאס — т

זענ. ניט אװיװי מיכ פלעג סיטאנאװ אונ
געפרעגט: האט קאזאק דער אונ צוגעדופנ, מיכ זײ האפנ אײנמאל נאר

געטאנ? װאלסטו װ$ס רייכ, פיסט רו װענ מאקסימיטש, —
פיכער• געקויפס כ׳װאלט —
тגאכ? אונ —

ניט. כ׳װײם —
סיסא־ אוג קאפענדױכינ, מיר פונ אפגעקערט זיכ פארדראס מיט האט — עכ, —

געזאגט: רױק האס נאװ
 דיר: זאג איכ ױנג! ניט אלט, נים ניט, װײסט קײבעד — שױנ זעסט —

 אנ עפעס פאדערט אלצ גארניט! אויכ נאכ איז זיכ פאר אלײנ דײכקײט
אנװענדונג...

געפרעגט: האפ איכ
? איר רעדט װאם װעננ —
געענטפערט. קאזאק דער האט — מיר, רײדנ שלאפנ, ניט זיכ ם׳גלוםט —

געוװירע איכ בינ שמועסנ, זײערע צז צוגעהערט זיכ האפ איכ אז שפעטער,
 מענטשנ װעלכע װעגנ זאכנ, מלבע די װעגנ באגאכט רײדנ זײ אז ־געװארנ,

 נארישקי״יט דעד װעגנ גליק, עמעם, גאט, װעגנ באטאג: רײדנ צו ליב האפג
די זשעדנעקײט דער װעגג פרױענ, די פונ כיטרןנקײט אונ  װעגנ אונ רײכע פונ.

אומפארשטענדלעכ• פארפלאנטערט, איז אינגאנצנ לעפנ דאם אז דעמ,
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אגנ זײ געשפרעכנ, די אינ אײנגעהערט דארשטיק זיכ אלעמאל האב איכ  ה
 דאס רײדג מענטשנ אלע קימאט װאם געפעלנ, געװענ איז מיר גערעגט, מיכ

 אײ־ דער אינ נאר י בעסער לעבנ דארפ מע ישלעכט איז לעפנ דאם :זעלבע
 םאדפליכטעט בעםער לעבנ צו פארלאנג דער אז געזענ, איכ האב צייט נענער

 די אינ װערקשטאס, פונעמ לעבנ אינעמ גארניט גיט ענדערט גארניט, צו ניט
 האבנ, געשפרעכנ אלע די אט אנדערנ. צומ אײנער מײסטערם די פונ באצװנגענ

 אומעסיקע אנ עפעם דעמ הינטער געעפנט לעבנ, מיר פאר באלויכטנדיק
 װאםער דער אינ מיםט־שטרויעלעכ וױ פוסטקײט, דער אט אינ אונ פוםטקײט,

 זעלבע די צערײצט אונ טאלק א אנ אומ שוױמענ װינמ, א בײס םאזשלקע א פונ
זײ״ באלײדיקס אונ אומזיניק איז שטױםעניש די אט אז דײדנ, װאס מענטשנ,

 כא־ געמישפעט, עמעצנ שטענדיק געכקירעט, זיכ גערנ אונ אםאכ מ׳האט
 קריגערײענ ביסערע אינ זיכ אײיגלאזנזײק אונ, בארימס זיכ געהאט, ראטע

 מ?נ אנדערנ. דעמ אײגער באלײדיקט שטארק מענ האט קלײגיקײטנ, איבער
 בא אונ טויט, נ$כנ זײג װעט װאם דעמ, איג ארײנדרינגענ געפרוװט זיכ האס
 א-3 די פאר צעבער דער געשטאנענ ם׳איז וװ װערקשטאט, פוגעמ שװעל דער

 פוילנ דורכנ ה$ט פ$ל אוגטעדנ פונ דיל־פרעט, א רררכגעפוילט האט מעניעס,
 דורכגעזײערטער פונ רײעכ א מיט קעלט, מיט געפלאזנ װילגאטש־לאכ נאםנ

 פארשטעקג פלעגנ פאװלענ מיט מיר פיס; די געפררירנ זײגענ דערפונ ערד,
 מע אז דעמ, װעגנ גערעדט אפט ריאס מע הײ. אוג שמאטקעם מיט לן»כ דעמ

 בריײ אלצ דערװײל געװארנ איז לאכ דער אונ ברעט, די איפערפײטנ דארפ
 קוימענ״ א פונ װי געזעצט, אימ פונ האט שנײ־זאװערוכעם פונ טעג אינ סער,

 לופטשיקל אינעמ דרײדל בלעכערנע דאם הוסטנ. פאדקילנ, זיכ פלעגנ מענטשנ
 האפ איכ װענ אונ געזידלט, שענדלעכ עם האט מע געקװיטשעט, עקלדיק האם

:געזאגט אונ צוגעהזנרט זיכ זשיכאריאװ ה$ט פעטם, מיט ארומגעשמירט עס
!געװארג אומעסיקער איז ניט, קוױטשעט לופטשיקל דאס —

 געלע־ שמוציקע אונ שטױפיקע די אינ זיכ מענ לײגט באז־, פונ געקומענ
 געארט. ניט קײנעמ אינאלגעמײנ האבנ רײכעס שלעכטע «ונ שמוצ —געדס,
 לעבנ,. צר געשטערט האפנ װאס קלײגיקײטג, נישטיקע מענגע א געװענ ס׳איז

געסאנ. пм עם האמ קײגעד נ$ר אפראמענ, געקענט לײכם זײ מ׳האט
גערעדט: מענ האט אפט

 זײ ניט גאט, ניט מענטשנ, די אפ ניט ראכמאנעס קײנ האט קײנער —
אלײנ...
 דא־ שסארבנדיקנ דעמ אױסגעװאשנ האפנ פאװעל, אונ איכ מיר, װענ נאר
 ה$ט ברוד, אינזעקמנ-אונ פונ צעפרעםנ איגגאנצנ געװענ איז װאס װידאװנ,

 אונ. העמדער די זיכ פוג אראפגעגומענ געלעכטער, א געמאכט אונדז פוג מענ
 אינ־ אונ בערער גערופנ אװדז האס מע ארומזוכנ, זײ זאלג מיר טארגעלײגט,

 א. עפעס אפגעטאנ װאלטנ מיר װי פוגקט כויזעק, אונדז פונ געטריבג אלגעמײנ
זאכ. לעכערלןןכע זײער אונ שענדלעכע
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 פאד־ נאועם, די אפ געלעגני דאוױדאװ איז ןךויפטאנעם ביז דיזלעכ פונ
 שמעקנדיק שטיקלעכ פיט אראפגעשפיגנ הוסט, דױערנדיקנ א אינ זיכ גאנגענ

 בלוט דאס זיה האס פאפעניעם, די םיט צעבער אינ ארײנטרעפנדיק ניט בלוט.
 פונ געשרײענ פיט םענטשנ די געװעקט ער האט באנאכמ פאל. אפנ געשמיצט

היצ.
אגנ: פענ פלעג טאג אלע קיםאט ז

!שפיסאל אינ אפפירנ באדארפט איפ װ$לס פע _
 נאכטערםײ א האט דאװידאװ אז ארויסגעװיזנ, זיכ האס אינאנהײב נאד

 טענ האט סאפ צומ אונ בעםער, געװאדנ אימ איז דערנאכ פאספארט, ניקנ
тבאשלאםנ:

!שסארצנ אינגיכנ ער װעט סײװי —
צוגעזאגט: האט אלײנ עד
פארצ?ענו ניט כ׳װעל —
 באפיט אלעפאל אויכ זיכ האט אונ הופאריסט שטילער א געװענ איז ער

 לאזט —שפאםערײ םיט װערקשטאס פונעפ לאנגװײל ביטערנ דעפ צעטרײבנ
 שטיפ פײפנדיקעד א םיס אונ פאנעט, בײנערדיקע טונקעלע דאס אראפהענגענ

אוים: ער רופט
 די אפ געװאינ דערהויכט איז װאם דעפ, פונ שטיט די הערט אױלעפ, —

נארעם...
:שטוסערײ טרויעריקע א עפעם געזאגט קונציק האט אונ

נעסט, מײנ אינ דא, אינדערהויב
וװנרב, געהאקטע אינ אוכ ליג

געסט, מײנע זיינענ װאנצנ
קונרנ. מײנע — טאדאקאנעס

היספײלעם. אינ געװענ פענ איז —!זיב בא אראפ ניט פאלט ער —
זיכ פלעג ער —איפ צו פארקלייבנ זיכ פאװלענ פים איכ פלעג אפאל

אגגעשטוענגט: ױיצלעג
 פרישינקס, א שפינעלע א םיט ? געםט טײערע זײנ, פעכאבעד װאם טיט —

אפעטיט? איר האש עפשער,
 ער דערעסנ, זײער אים האט דאם אונ לאנגזאפ, ער איז אויסגעגאנגעג

:פארדראס *ופריכטיקנ פיט דײדנ פלעג
!אופגליק אנ פאשעט ניט, זיכ שטארבט סע —

 פלעג ער פאװלענ, געשראקנ זײער האט טויט פארנ האבנ מוירע ניט ז?נ
שעפטשענ: פלעג אונ באנאכט װעקנ םיכ

 באנאכט ער שטארבט אט געשטארבנ... זיכ, דאכט איז, עי םאקסיפיטש, —
 פאר פויוע אזוי ב׳האב !מײגער גאט אכ, איפ. קעגנ ליגנ װללנ םיר אונ אװעק,

מײםיפ״..
:רײדנ פלעג ער אדער
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אװעק, ניט יאר צװאנציק קײנ ? װאם צוליב געלעבט, ער האט װאם נו, —
שוינ... שמארבט ער ארנ

קטאופ מיכ ער האט נאכט לעװאגעדיקער א אינ אײנפאל ײע קוקג־ אונ, מ
:געזאגט ער האט אויגנ, אױםגעראטשעטע פיט דערשראקנ דיק

ײגי זיכ הער _ א
רײדנריק: דײטלעכ אונ אײליק דאװידאװ, געכריפעט האט נארעם די אפ
גי־יב״ אהער, נאד גיצ —

שלוקערצנ. אנגעהויבנ ער האט דערנאכ
 גע־ פאװעל זיכ האס —!זענ װעשטו אס דיר, ז$ג איכ שטארבט, ער —
היצט•

ארוים, פעלד אינ הויט פונ שנײ זיכ אפ געפירס טאג גאנצנ א האב איכ
 פאװזןל נאר שלאפנ, גענלוסמ זיכ האט טיר פארםאטערט, שטארק געװענ בינ

:געבעטנ םיכ האט
1ניט שלאפ ליב, דיר איז כריסטום װי דיכ, בעט איכ ניט, שלאפ —

געשרײ: ורילרנ א פיט קני די אפ אופגעשפרונגענ ער איז פלוצים אונ
!געשטארבנ איז דאװיראװ ארפ, שטײט _

 אופגעהויבג זיכ האבנ געלעגערם די פונ אופגעשטאנענ, איז װער־ניט־װער
פראגעס. קאעסדיקע הערג געל$זט זיכ ס׳האבנ פיגורנ, עטלעכע

:געזאגט פארכידעשט אונ נארעם די אפ ארופגעקלעטערט איז קאפענדױכינ
 נאכ איז ער כאסש אפאנעפ... געשטארבנ, אינדערעםעסנ סאקע איז ער —

к ...װארעםינקער
װיקלענ־ אונ, איבערגעצײלעפם זיכ האט זשיכאריאװ שטיל, געװאדנ ם׳אין

געזאגט: ער האט קאלדרע, דער אינ זיכ דיק
!האבנ ער זאל יענע־װעלט ליכטיקע א װאם, נו, —

פארגזןלײגט: האט עםעצער
פירהויז... אינ ארױםסר^גנ געדארפט איפ װאלט פע —

פענצטער. אינ פארקוקט האט נארעם, די פונ אראפ איז קאפענדױכינ
 קײנעם אויכ לעפעדיקערהײס האס ער אינדערפרי, ביז ליגנ ער זאל —

געשטערט... ניט
געיאםערט. קישנ, אונטערנ קאפ דעפ באהאלטנדיק האט, פאװעל

אופגעכאפט. ניט זיכ האש סיםאנאװ אונ

XV

 װינטער־ די צעגאנגענ םיזײנענ םעלד, אינ שנײענ די צעגאנגענ ס׳זײנענ
 אלצ רעגנ, אונ עגײ נאסנ אינ ערר דער אפ פאלנדיק היפל, אינ װאלקנם דיקע

 גע־ איז װארעםער װעג, באטאגיקנ איר דורהגעגאנגענ זרנ די איז לאנגזאםעד
פרילינגדיקע די אנגעקוםןנ שוינ ס׳איז אז געדוכט, זיכ ם׳האט לושט, די װארנ
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 אינ שסאש דער הינטעד ערגעצ שפאם א אינ אויס זיכ באהאלט פרײלעכקײט,
 גאסנ די אינ אדײנ. שטאט אינ טאנ פלײצ א אינגיכנ װעט אונ פעלדער די

 אפגע־ די אפ ריטשקעם, לויפג טראטוארנ די בא בלאהע, ברוינ־געלע א איז
 ארומ פרײלעכ שפרינגענ אדעסטאנטנ־פלאצ דעמ פונ ערםער גאננגעגע

 פארהאװעסקייס, שפערישע א זיכ באפערקש מענטשנ רי אינ אויכ שפערנ.
 אינאװנט, ביז אינדערפדי פונ אנופהערלעכ קימאט גערויש, פרילינגדיקנ איבערנ
 װײכע מימ הארצ דאס װיגנדיק גל^קנ־קלאנג, גרריסטאנעםדיקער דער פליסט

ע רוי איז, קלאנג דעפ אט אינ —שסויםנ  בא־ מאנ, אלטנ אנ פונ רײר די א
 אלצ װעגנ רײדנ גלעקעד די אז זיכ, דוכט םע באלײריקטם, עפעם האלטנ

:פארומערטקײט קאלטער א םיט
געװע־ענ... אזוינס, געװענ געװע־ענ, —

 קלײנינק к געשענקט װעדקשטאט דער מיר האט נאמעג־טאג מײנ אינ
 האמ זשיכאריאװ אונ מענטשנ, גאטם אלעקסײענ, פונ בילר שײנ־אנגעשריננ

:פארגעדענקט האב איכ װאט רעדע, ערנםטע אנ געהאלטנ
 אונטער־ פינגער, רי מיט שפילנדיק גערעדט, ער האט —ביסטו? װער —

 אונ אלט, יאר דרײצנ י$םעס, א י?נגל, א װי מער ניט — ברעמענ. די געהויבנ
 פאגיט?ק דיכ, לויפ איכ אונ קימאט אזויפיל מאל פיר דיר פונ עלטער בינ איכ
 פאנעפ! מימנ נ^ד זייט, א מיט ניט אלצ צו שטײםט דו װאם דערפאר, דיכ
!גוש איז דאס שטענדיק, שטײנ זאלסטו אזוי

 ארנ־ דער נאר מענששנ, זיינע אונ קגעכס גאטס װעגנ גערעדט האט ער
 אומפאדשטענד־ געבליבנ מיר איז קנעכט די אונ מענטשג די צװישנ טעדשײד

 גערןדט האט ער קלאר. ניס געװענ אויס, װײזט ער, איז אימ אויכ אונ לעכ,
 מיס געשטאנענ בינ איכ אונטערגעלאכם, האט װערקשטאמ דער לאנגװײליק,

 װאס געװוסט, ניס צעמישט, אונ גערירט זײער הענט, די אינ איקאנע דער
 צומ אױסגעשריגנ פאררראס מיס קאפענדױכינ האט ענדלעכ, טאנ. איכ ז$ל

:רעדנער
 שוינ אימ זײנענ אויערנ די איס, איבער פרעפלענ צו אופ שוינ הער —
גערוארנ. בלױ אפילע

 א געזאגס אױכ אונ פלײצע איג געטאנ פאטש א מיכ ער האמ דערנאכ
:לויב רוארט

אײגענער, אנ מענטשנ אלע מיט ביםט דו װאס דאם, דיר אינ איז גוט —
 דא אפילע ס׳איז אז שװער, איז דיכ אפזידלענ נאר דיכ, שלאגנ נאר ניט אונ

פאדװאם.
 מיינ אויסלאכנדיק מילד אויגנ, וװילע מיט געקוקט מיר אפ האפנ אלע

 אומןעריכטער ךער פונ צערעװעס זיכ איכ װאלס אביםל נאכ פארלעגנהײט,
 אונ לי_יט. די אס פאר גײטיקעד א מענטש א בינ איכ אז פילנ, צו פרײד
 פיאטער צו קלײס אינ געזאגט פריקאשטשיק דעד פריםארגנ דעמ האט פוגקם

קאפ: מיטנ מיר אפ װינקענדיק װאםיליעװנ,
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גאדניט! צו ניט טויג ארנ יאטל, אנגענעמ קײנ ניט —
 האלבכ נאכ נאר קלייט, אינ אװעק אינדערפרי פונ איכ בינ שטענדיק, װי

:געזאגט פריקאשטשיק דער מיר האט טאג
קעלער... דעמ אנ שלאג אונ דאכ פונ שנײ דעמ אראפ װארפ אהײמ, גײ —

געוװסט. ניט ער האט נאמענ־טאג, מײנ הײנט ם׳איז אז דעמ, װעגנ
ענ בינ איכ װ  גראטוליר־ די װענ דערפונ. ניט װײסם קײנעד אז זיכער, מ

 איבערגע־ זיכ איכ האב פארענדיקט, זיכ האבנ װערקשטאמ אינ צערעמאניעם
 שפ«ל דלר פונ דאכ אפנ ארופגעקלעטערט הויפ, איג ארויםגעלאפנ ביג טאנ,

 אנ־ װינטער דעמ אינ ס׳האמ װאם שנײ, שװערנ געדיכטנ דעמ אראפצוװארפנ
 מיר די עפענענ פארגעסנ איכ האב צעטראגנקי_יט פאר נאד מענגע. א געשאטנ

 דער פונ אראפגעשפרונגענ שנײ. מיט פארװאלגערט זי האב אונ קעלער פונעמ
 אפשארנ געטאנ נעמ א טײקעפ ןיכ איכ האב טאעם, דעמ דערזענ אונ ערד
 די צונױפגעקלעפט, שט^יפ זיכ ער האט פיינגטער, א טיד> רדע םונ שגײ דעט

 אלז אײזערנע קײנ שװעריקײט, מיט גענומענ אימ האס לאפעטע הינלצערנע
 װענ מאמענט, דעמ איג פונקס לאפעטע די צעבראכנ האב איכ אונ געװענ, ניט

 בארעכטיקט זיכ ס׳האט פארטקע. דער אינ באװיזנ זיכ האט פריקאשטשיק דער
פרײד*, דעד נאכ םוםטריט גײס צארע ״די שפריכװארט: רוםישער דער

 צוגײענדיק פריקאשטשיק, דער געזאגם אפשפעטעריש האט —אזױ־וי, —
 װעל אט י נעמענ ריכ זאל שװארציאר דער ארבעטער, אנ ביםטר עכ,—מיר, צו

קאפ. דולנ דײנ איבער טאנ קנאק א דיר איכ
איכ לאפעסע, דער פונ העלצל מיטנ מיר אפ פארמאססנ זיכ האט ער

בײז: געטאנ זאג א אונ אפגערוקט זיכ האב
הױפער... קײנ פאר גיט פארדונגענ אײכ בא דאכ זיכ האב איכ —
 אנ־ האב איכ פים, די צו שטעקנ מיטנ געסאנ שלײדער א מיר האט ער

 אװעק־■ איז ער ארײנ. פאנעמ אינ געטאנ װארפ א אימ אונ שנײ קנויל א געכאפמ
 אינ אװעק בינ אונ ארבעס די געװארפנ האב איכ אונ פארשקענדיק, געלאפנ

 קאלע, זײנ אראפגעלאפנ אויבנ פונ איז ארומ מיגוס עטלעכע אינ װערקשסאט.
פרישטשעס. אינ פאנעמ לײדיק א מיט מויד א

ארופ! מאקסימיטשנ —
געזאגט. איכ האב —ניט, גײ איכ —

פארוװנדערט: אוג שטיל געסאג פרעג א האט לאר?אניטש
נים? גײםט דו —הײםט װאס —

אין פארזארגט, אנגעכמורעט גײט. סע װאם אינ רעדצײלט, אימ האב איכ
:ק^ל האלצנ מיט מיר צו זאגנדיק ארופ, אװעק ער

אזעםפאנעמ... אג ברודער, ביסטו, אײ, —
 קא־ פריקאשטשיק. דעמ זידלענדיק צעהודעט, זיכ האט װעדקשטאט דער

געזאגט: האט פענדױכינ
ארויםיאגנ! דיכ מענ רועמ איצט נר, —
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 זײגענ פרלקאשטשיק מיטנ באצװנגענ מיינע גלשראקנ. נלט מיכ ה$ט דאס
 אקשא־ געהאט פײנט מיכ האט ער — אומדערטרעגלעכ געװארנ לאנג שוינ

 נאר לײדנ, געקאגט ניט אױכ איפ האב איכ ביטערעד, אלעמאל אונ נעסדיק
 אומגע־ אזוי מיד צו זיכ ער באציט פארװאס: פארשטײנ, געװ^לט האב איכ

* לומפערס.
 אולס־ מאטבײעס. קלײט דער פוג פאל איבערנ פאנאנדערװארפנ פלעג ער

 דער אינ םטויקע דער אפ צונויפלײגנ אונ געפינענ זײ איכ פלעג קערנדיק,
 איכ װיבאלד בעטלער. פאר קאפיקעס אוג גראשנס געלעגנ ס׳זײנענ װו שאל,
 גע־ איכ האב געפינםנ, אפטע די אט באטײטג םע װאס אנגעשטויסנ, זיכ האב

פריקאשטשיק: צומ זאגט
! געלט אונטער מיר איר װארפט אומזיסט —
:צעשריגנ זיכ אומפארזיכטיק האט אוי געװארנ אנגעצונדנ איז ער
ח איכ װאם װײם, איכ נלט, םיכ לערנ דו — ט

פאריכט: זיכ ער האט באלר נאר
אלײנ... פאלג זײ אומזיסט? אוגמער װארפ איכ—הײםס װאס —
:זאגנדיק קלײט, אינ ביכער לײענענ צו פארבאטנ םיר האט עד
 פוסטע־ פירזאגער, א אפ זיכ גרײטםט — װאס סײכל! דײג פאר ט׳ניט —

דוי פאסניק
צװאנציקאפיקע־ א םיט מיכ פאקנ צו פרװונ זײנע אופגעהערט ניט האט ער

 פאדקערנ בילסנ װעט מאטבײע די אולב אז פארשמאנענ, האב איכ אונ נעמ,
 האב איכ אז זיכער, זי_ינ עד װעט שפאו־ונע, א אינ פארקײקלענ זיכ פאל דעמ

 אװעקװארפנ פארגעלײגט נאכאמאל אימ איכ האב דעגטטמאל געגאנװעט. זי
 מיטנ מראקטיר פונ צוריקופענדיק איכ, האב טאג זעלבנ דעמ נאר שפלל, די

 שאכנם אנגעקוטענעמ לאנג ניט דעמ אײנ רעדט ער װי געהערט, אקרעפ,
:פריקאשטשיק

 באקױ מלד װעלנ אלנגלכנ — פםאלטער א צוגאנװעגענ אנ אלמ לערנ דו —
קערצ... דרײ פםאלטערם, מענ

 ארײנ בינ אלכ װענ —מיר, װעגנ גײט רײד זײ אז פארשמאנענ, האפ איכ
 אולסער אויכ אונ פארלעגנהייס, אלנ געקומענ בײדע זײ זיינענ קלײט, דער אלנ

 לעפישעװא־ א אינ זיינ צו כוישעד זײ גרונט א געהאט אלכ האב םימענ דעמ
מלר. קעגנ פארשװערונג טער

 בא געדלנט מאל ערשטע דאם נלט שוינ האט פרלקאשטשיק שאכגם דעפ
 אפ געללטנ האט ער נאר הענדלער, פללנקנ א פאר גערעכנט זיכ ה$ט ער אלמ.

 באלעבאם דער אלמ פלעג שלקערטרינקענ זײנ פונ צײט דער אפ טרינקזוכט.
 זאפט־ארעמענ דעמ אט זלכ צו נעמענ װלדער ער פלעג דערנאכ אונ «רויסטרײבנ,

 אװ־ אנ װײכער, א אויסערלעכ אולגג. כיטרע רי מלט מענטשנ קלײנקרעפטלקנ אונ
 געשמללכלט שטענדיק ער האט זשעסט, פלנדםסנ באלעבאם צומ טערטעניקער

זאגנ געהאט ללב האט שמליכעלע, קלרגלטשקנ א מיט ארי_ינ בערדל אינ זלכ צר
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 רײעכ, פאםקוונעם יענעמ מיט געטדאגי האס אימ פונ אונ װערטל, שארפ א
 געװענ זײנענ צײנ זײנע כאמש צײנ, פוילע מיט מענטשנ פונ זיכ הערט װאס
שטארק. אונ װי_יס

 מיר צר צוגעגאנגעג איז ער פארכידעשט: שדעקלעכ מיה ער האט אײגםאל
 היטל דאם אראפגעשלאגנ מיר פונ ער האט פלוצלינג אונ שמײכלענד־רק, ליפ
 גא־ דער פונ שלאגנ, אנגעהױבנ זיכ האבנ מיר האר. די פאר אנגעכאפט אונ

 אום־ געפלײםם אלצ זיכ אונ קלײט אינ ארײנגעשסויםנ מ״כ ער האט לערײ
 װענ —פאל אפנ געשטאנענ זײנענ װאם ק?אטנ, גרױםע די אפ םיכ װאלגערנ

 שניצערײ די צעבראכנ גלאונ, די צעקנאקט איכ װאלט אײנ, אימ זיכ גיט דאם
 זײער געװענ איז ער איקאנעם. טײערע די צעדראפעט אװאדע װאלט אוג

 דער אט האט דענסטמאל נ^ד בײקופענ, אים געראטנ איז פיר אינ שװאכ,
 דערבײ איז צעװײנט, ביטער זיכ וװנדער, גרויםנ מיינ צו םאנצבל, פערדיקער

נאז. צעשלאגענע די געװישט אונ פאל אפנ געזעסנ
 ערגעצ זײגענ באלעבאטיפ אונדזערע װענ פריפארגנ, צװײטג דעפ אונ
 ימיד צו געזאגט פרײנמלעכ ער האט אלײנ, געװענ ױעענ מיר אונ אװעק,

:אויג אונסערנ הארט אונ נאז־צװישנ אפנ בי_יל דעפ פינגער א פיט רײבנדיק
ארופגע־ זיכ כײשעק אונ װילנ אײגענעם פיטנ איכ האכ ראס פײנסט, —

םיר װעסט דו אז געװוםט, כ׳האב ינאר קײנ ניט פינ איכ ? דיר אפ װארפנ
 םיר האט דאס טרינקענדיקער. א שװאכער, א םענשש א בינ איכ קלעפ, געבנ
 בײסנ זאל עד זע, אוג בײלעק, א ?ר, זאגט אים, גיב :געהײסנ באלעבאם דזןר

 !שאדנ האפנ זײ זאלנ קלײט, אינ זיכ כא פאכנ קאליע מער װאס געשלעג
צעמאלט... צורע רי םיר האסט דו װי אט :אנגעהויבנ ניס זיכ איכ װ$לט אלײג אונ

 האב אינ אים, אפ געקריגנ ראכםאנעס האב אונ געגלײבמ איפ האפ איכ
 איכ האב דאכ אים. שלאגט װאס פרױ, א טיט הוגגערנדיק לעפם ער אז געװרםס,

:עטאנ ג פרעג א איפ
געםאםט? װאלםטו טענטשנ, א אפםאפענ דיכ צװינגט םע װענ אונ —
 א פיט שטיל, געזאגש פריקאשטשיק דער האס — צװינגענ, קענ ער —

קענ... ער—שמײכעלע, נעבעכדיק
:געפדעגט טיכ ער האט דעפ נאכ אינגי־כנ

צו װאס ניטא איז איגדערהײט גראשנ, קײנ ניס האפ איכ אײנ, זיכ הער —
 אװעלכע לאגער פונ זיכ בא ברודער, גוטער צי, שלעפ זיכ, שעלט װײב דאס פרעםנ,

? פםאלטער א אדער ? א צו, שלעפ ? א פארקױםנ, זי װעל איכ אונ איק^נע, איז גיס
קלריםטעד־װעב־ דעם שוכװארג־םאנאזינ, דעפ אינ דערפאנט זיכ האפ איכ

 רעד אט אויסגעפנ, פיכ װעט ער :געדאגק דער געקוםעג פיר ס׳איז טער.
אי !מענמש  איקאנע. אנ געגעבנ איפ האפ איכ אונ שװער, געװענ איז אפזאגנ נ

 גע־ ניט איכ האפ רובל, עטלעכע געקאסט האט װאם פסאלטער, א צושלעפנ
 װאם פאדברעכנ. גרויסנ א פאר אויסגעװיזנ םיר האט דאם זיכ, בא פױעלט

רי אריפפעסיק. די פארשסעקט שטענדיק איז מאראל דער אינ טאנ? טענ קאנ
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 גוט זײער גיט קרלמלנעלע״ שטראפנ װעגנ ,סמאטוט פוגעמ גא?װק»ט הילליקע
 גרולסער דער זלכ ס׳באהאלס װעלכג הלנטער סעקרעט, קלײגינקנ דעמ אט אולס
אײגנטופ. פונ ליגנ

 גע־ דעמ אט ארײנ גלט פרלקאשטשלק מי_ינ װי דערהערט, האב אלכ אז
 פסאל־ א צוגאנװענענ אונפערילדנ פלכ זאל ער געראנק, דעמ מענטשנ פלאגטנ

 פריקאשסשיק מי_לנ אז קלאר, געװענ ם׳איז דערשראקנ. זלכ אלכ האב—טער
 פולקא־ שאכנס דעמ אז אונ כעזשבנ, זײנ אפ גוטער א בלנ איכ אז װײסט,
אלקאנע. דער װעגנ דעדצײלט אלמ האט שטשלק
 די אט אונ כעזשפנ פרעמךנ א אפ זײנ גוט פונ גלט־אנשטענדיקײט די

 א ארולסגערופנ מלר בא האט אינײנקם אלצ —מלר פאר פאםטקע פאסקורנע
 האב טענ עטלעכע אלעמענ. צו אונ זלכ צו עקל פונ אופגעבראכטקי״לט, פונ געפלל

 בי־ דל םלט קערב די אנקומענ ױעלנ װענ װארטנדלק, געפײניקט, בלטער זיכ איכ
 קומט םלר צו לאגער, אלנעמ זײ צענעמ אלכ אנגעקומענ. זײ זײנענ ענדלעכ, כער.
פפאלסער. א געבנ אלם זאל איכ בעט, אונ פרלקאשטשיק שאכנם דעמ ארי_ינ

מ: אלכ פרעג דענסטמאל אי
איקאנע? דער װעגנ מײנעמ צו אפגעטראגנ האסט דו —
 אלכ, —שטלמ. דערשלאגענער א מלט געענטפערט ער האט—אפגעטראגנ, —

זאכ״« קײנ באהאלטנ גלט קענ ברודער,
 אולםגע־ אונ פאל אפנ צוגעזעצט זיב האב איכ איבעראשט, מלכ האט דאס
 א בעבענ, עפעם אפגיכ גענומענ האט ער אונ אויגנ, דל אלמ אפ ראטשעט

נעבעכדיקער: שרעקלעכ א צעמישטער,
 בא־ מײנ הײםס, דאס אנגעשסויםנ, אלײג זלכ האט דײגער פארשטילםט, —
רײנעם... דערצײלט אונ אננעשטולםנ זיכ האט לזזבאס

 האבנ זײ — פארפאלענער א שרלנ בינ אלכ אז אולםגעװיזנ, זלפ האט מלר
 אלנ ארט אנ אנגעגרײט םיר איז איצט אונ מענטשנ, די אט אפגעטאנ, מלד
 נ אלצללנס שויג איז—אזוי אויב !פארברעכער מינדעריעריקע פאר קאלאנלע רער

פוי־ דעמ ארײנגעשסופס האב אלכ ארט. טלפנ א אפ אלז סרינקענ, זיכ אויב
פאלסא אונטערג אימ,באהאלטנ האט ער פםאלסער, א הענט דל אלנ קאשמשלק

 פאל א איז פסאלטער דער אונ אומגעקערמ, זלכ גלײכ נאר אװעק, אלז אונ
זאגנדלק; אװעקגעשפאנט, האט מענטש דער אוג פלם. די צו מלר געטאנ

דלר... מלט אומקומענ קענ מע !נלט נעמ אלכ —
 פלט אומקומעג מענ קענ פארװאס—װערטעד די טארשטאגענ ניט האב אלכ

 דאס גענומענ נלט האט ער װ$ס צופרידנ, געװענ זילער בלנ אלכ גאר מלר?
 נ$כ מלד אפ קוקנ אנגעהולבנ פרלקאשטשלק קלײנינקער מײנ האט נאכדעמ בוכ.
פארדאכט. אונ פײזקײט מער מלט

 ער אדופ. אװעק איז לארלאניטש װענ דערמאגט, זיכ איכ האב אלצ דאם
 שטיל, אונ דערשלאג מער גאכ אומגעקערט זיכ האט אונ לאנג ניט געזאמט ןיכ האט

ט; מיר ער האט אויג, אפ אולג אװגטברויט, פארנ אונ ששענז־יק, װי אג מז
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 אפגעבנ קלײס, דער פונ אפל^זנ דיכ זאל מע געסטארעט, זיכ האב איכ —
 צומ ניט זײער אימ ביםט ניט, װיל קוזמא !ארױס נים ס׳איז װערקשטאט. אינ

הארצנ...
 מײדל א קאלע, פדיקאשטשיקס דעפ סוינע, א געהאט איכ האב שטוב אינ

 ױנג־ גאנצע די געשפילט זיכ האט איר מיט פאם. דער איבער שפילעװדיקס א
 זי ארופגענוםענ. פירהויז, אינ איר אפ אפגעװארס װערקשסאם, פונעפ װארג
 קלײנ א װי אונטערקװיטשענ, שטיל נאד באלײדיקנ, ניט דערופ זיכ פלעג

 זײגענ קעשעניעס אירע געקײט, זי האט אינאװנס ביז אינדערםרי פינ היגמל.
 קינ־ די פלעצעלעכ, מיט ה^ניק־לעקעכלעכ, מיט אנגעשטאפט געװענ שמענדיק

 רי מיט פאנעפ פוסט איר אפ קוקנ באװעגט, אופהער אנ זיכ האבנ באקנ
 פאװלענ אונ מיר אנגענעפ. ניט געװענ איז אײגעלעכ גרוײנקע אופרױקע

 גראבינקע א באהאלטנ שטענדיק האצנ װאם רעטענישנ, פארלײגג זי פלעג
 צו־ זיכ פלעגנ װאם שנעלרײרענישנ, איבערגעבנ אונדז פלעג אומפארשעםטקײט,

װאדט. אופלײטיש אג עפעס אינ נויפגיסנ
געזאגט: מײםטערס ב^יארטע די פונ אײנער איר האט אײנםאל

אופפארשעםט! םײדל, ביםטו, איי, —
פארשײטער א פונ װערטעד די םיט ^פגעענטפערט האפערריק האם זי

ליד:

— שעכענ זלכ טוט מײרל א *ז
נעמענ... זי פע ניט, זי טויג

רערװי־ געװענ פיר איז זי מײדל, אזא געזענ פאל ערשטנ צופ האב איכ
ר ע  די־ אז זעענדיק, רײצענישנ. גראבע אירע פיט געשדאקנ םיכ האט אונ ך

פרעכעד. אםאל װאם געװארנ זי איז זים, גיט פיר זײנענ רײצענישנ דאזיקע
פארענ געהאלפנ איד האבנ פאװלענ פיט איכ װענ קעלער, אינ אײנפאל

פארגעלײגט: אונדז זי האט אוגערקעם, אונ קװאס אונטער פונ פעסלעכ
זיכ? קושנ אויסלערנענ אײכ איכ װעל יינגלעכ, וױלט, איר —
 גע־ א פימ געענמפערט פאװעל «יר האט — דיר, פאר בעסער קענ איכ —

 אונ כאםנ, איד צו קושנ זיכ גײנ זאל זי נעזאגט, איר האב איכ אוג לעכטער,
געװארנ. אינקאם איז זי פרײנטלעכ. זײער ניט געזאגט עס האב

 קערמ ער אונ ליבלעכ, איפ פימ איז פדײלנ א גרוביאנ! ם׳ארא אכ, —
אי, זאגט נאז. די אפ איז! ד־אמ צאצע ס׳ארא נ

פינגער: א פיט דראענדיק צוגעגעבנ, האט זי אוג
ענ דיר עם װעל איכ װארט, נו, — ק ענ ד ע !ג

םיכ: אונסערהאלטנדיק געזא-־ט, אויכ איר האט פאװעל
 פונ װערנ געװוירע װעט ער אז געפנ, שרינ דיר װעט כאםנ דער —

ט.1צעלאזנקי דײנ
פאנעמ. פרישסשעװאטע ראם פארקנײטשס פאראכטונג פיט טיה. זי
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צענדליק א איכ װעל נאדנ מײנ מיט !אימ פאר ניס מױרע קײנ האפ איכ —
г טויד א אםאכ. בעסערע ,געפינענ, а א אפ צייט סאמע די איז באסענע דער

טאנ. הוליע
רעםלט פינ האב איכ נ^ר פאװלענ, מיט הוליענ אנגעהויפנ ה$ט זי אונ

מאסערטע. אומרערמידלעכע אנ איר אינ געקריגנ אנ
 אלע איבערגעלײענס האב איכ שװערער. אלצ געװארנ איז קלײמ דער אינ

 די אונ װיקוכימ די פארכאפט ניט מער שוינ האפנ מיכ קלויסטער־ביכער.
 אונ אײנעמ װעגנ גערעדט קעסײרער האבנ זײ —פירזאגער, די פונ שמועםנ

 זײנ פיס צוגעצױגנ מיכ פריער װי האט װאסיליעװ פיאטזזר נאר זעלבנ. דעמ
 אינסערעסאנט רײרנ קענענ זײנ מיט לעפנ, מענטשלעכע טונקעלע דאס װיםנ

 ארומ־ איז אזא־א פונקט אט אז טראכטנ, מיר זיכ פלעג אמאל ברענ. מיט אונ
 נעקאפע־ א אוג אײנזאמער אנ עלישא, נאורי דער ערד דער איבער געגאנגענ

אנגעלאדענער.
 װעגנ אפנהארציק אלסנ מיטנ גערעדט האפ איכ װענ מאל, יעדעם נאר
 צוגע־ וװיל פלעג ער אז דעמ, נאכ עד, פלעג געדאנקענ, מײנע װעגנ מענטשנ,

 אדער איז יענער אונ פריקאשטשיק, צומ רײר םיינע אפטראגנ אויסזזערנ, לאזט
שעלטנ. בײז אדער אױםלאכנ, באלײדיקנדיק מיכ פלעג ער

 זײנע איכ פארשרײב זעלטנ ניט אז אלטנ, דעמ געזאגט איכ האפ אײנמאל
 געדיכטנ, פארשײדענע פארשריבנ מיר פא ס׳זײנענ װר העפט, א אינ רײד

 ער דערשראקנ, שטארק םירזאגער דעמ האט דאס בי־כער. פונ ארויסזאגונגענ
:פאנאנדערפרעגנ אומרױק אנגעהויפנ אונ םיר צר געטאנ שאקל א גיכ זיכ האט

? פאדגעדענקענ צומ !ניט טויג קלײבער, ידאס ? עם מוםטו װאס צו —
 פאר־ די אס מיר װײז דו פיםט! דו מאדנער ס׳ארא אװעקו עס װארפ נײנ,

א? דײנע, שרײכעכצנ
 אפגעפנ אימ זאל איכ אײנגערעדט, אײנגעשפארט אונ לאנג מיכ האט ער

 שושקענ זיכ גענומענ ער האט דערנאכ אונ פארברעגענ, זי אדער העפס די
פריקאשטשיק. »יטנ

 שסרענג פריקאשטשיק דער מיר האט אהײמ, געגאנגענ זי_ינענ מיר װענ
:געזאגט

 םער מיר פא דאם זאל איז — פארשדײפונגענ עפעם דאדטג מאכםט דר — •
ײני גיט שפלאנענ. נאר זיכ פארנעמענ דערמיט געהערט? ז

געטאנ: פרעג א אומפארזיכטיק האפ איכ
אויכ. פארשרײבט ער סיטאנאױנ? מיט איז װײזשע —
לעקיש... לאנגער אזא אריכ? —

פארגעלײגט: וױיכ אומנעװײנלעכ ער ה$ט לאגג, היפש אפגעשװיגנ
םט סיטאגאװם אונ העפט דײנ מיר באװײז נאר, הער — װע כ-  דערפאר אוי
 שטילער־ װיסנ, ניט זאל םיםאנאװ אזוי, עס מאכ נאר !קערבל האלפ א קדיגנ

הײט...
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פארלאנג, זײנ אויםפירנ װעל איכ אז זיכער, געװענ אוים, וױיזט איז, ער
 אפ טיר פונ פארויט אװעקגעלאפנ איז אונ װארט קײנ גערעדט ניט מער האט

פיםלעכ. קורצע די
 פאר־ פריקאשטשיקם דעם װעגג םיסאנאװנ דערצײלט איכ האפ שםוב אינ
אנגעכמורעט. זיכ האט יעװגעני שלאג.,
 אנלערנע עמעצנ שוינ ער װעט איצט געפלאפלט... אומזיםט האסט —

 װענ דײנע, אהש־ מיר װי_יז דיר. בא אונ מיר בא העפטג די ארױסגאנװענענ
באװארנט! ןײ ארוימשטױסנ, גיכ ער װעס דיכ אונ באדואלטג... איכ

 די נאר װי אװעקגײנ, באשלאסנ האב אונ—דערינ זיכער גערועג בינ איכ
 געלעבט װינטער גאגצנ דעמ ד.אט זי — שטאט, אינ אומקערנ זיכ װעט באבע

 דער פלעכטנ. שפיצנ מײדלעכ לערנענ עמעצנ צו פארבעטנ באלאכנא, אינ
 געגאנגענ, ניט אימ צו ביג איכ קוגאװינא, אינ געלעבט וױדער האש זײרע

 מיר האבנ איעמאל באזוכנ. ניש מיכ שטאט, אינ זײענדיק פלעג, עד אויכ אונ
 שאפנ־ שװערנ א אינ געגאנגעג איז ער גאט, דער אפ צונויפגעשטויםנ זיכ

 פאגריסט אימ טיט זיכ האב איכ גאלעכ, א װי לאנגזאמ, אונ װיכטיק פוטער,
:גןזאגט פארקלערטערהײמ אונ דלאניע דער אוגכער פונ אנגעקוקט מיכ האט ער

— גײ! גײ, נו, יא... יא, גאטשמירער, א איצטעד ביםט ביםטו... דאס א, —
 לאנגזאמ אוג װיכטיק אזוי פונקט איז אונ װעג פונעמ אפגעשטופמ מיכ האט

װײםער. אװעק
געהאדע־ אופהער, אנ געארבעט האט זי זעלטנ. געזענ איכ האב באבצ די

 זיכ האט שװאכזינ, זקיינישנ אפ אונטערגעקרעגט האט װאם זײדנ, דעמ װעס
 איר האט זארג אסאכ באזונדערם פעטערס. רי פונ קינדער רי מיט געפארעט

 ביכער־ א אונ טװימער א ױנג, שײנער א יזונ מיכא?לס םאשע, פארשאפט
 פונ אריבעדגײעגדיק אפט פארבערי_יענ, די אינ געארבעט האט ער ליבהאבער•

 דער בא געזעםנ ער איז צװישנ־צײטנ די אינ אונ צװײטנ, צומ באלעבאם אײנ
 ארט« נײ א קריגנ אימ װעט זי ביז אויסװארטנדיק, דו?ק האלדז, אפנ באבענ

 ניט־געראטנ האט װאס שװעםטער, םאשעס געהאנגענ אויכ איז האלדז איר אפ
 אונ שלאגנ זי פלעג ער אונ האנטװעו־קער, שיקעך־נ א פאר געהאט כאסענע
שטוב. פונ טרײבנ

 קלײבנ באוװםטזיניקער אלצ איכ פלעג באצענ, דער מיט זיכ באגעגענענדיק
 נעשא־ שיעע די אט אז געטילט, האב איכ נאר געשאמע, איר פונ היספײלעס

 קאנ זענ, צו פײיק גיט איז וװנדער־מײסעס, פונ פארבלענדעט שוינ איז מע
 מי_ינ אונ װירקלעכקײט, ביטערעד דער פונ דערשײנונגענ די פארשטײנ נים

פרעמד. איר זײגענ אופדעגוגגענ מי_עע אומרו,
אליאשא. לײדנ, דארפ מע —

דערצײלונ־ מײג?נ אפ ענטפערנ געקענט מיר האט זי װאם אלצ, איז דאס
 מענטשנ, די פונ מאטערגישג די װעגנ לעבנ, פונ העםלעכקײטנ די װעגנ גענ

געערגעדט. אזוי מיכ האט װאם אלצ, װעגנ — בענקשאפט דער װעגנ
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 האב טאמער ארנ לײד־נ, געדולריקג צרמ צוגעפאםס שלענט געװעב בינ איכ
ײנ- א בוימ, א בעהײמע, א פרנ מירע די $ט ארויםגעװיזנ אמןןל איכ  שס
 װיפנ ז?$ל איכ דעמ, צוליב זיב, אױספחיװנ צוליג ארויםגעװיזנ זי איכ ח?ג
 דער אפ מײנעמ שטאגדפעםטיקייט גראד דעט קויכעם, מײנע פונ פארנעמ דעט
 צומ קינע אויס בעריאקישקײט, נארישער אױס אז יױכ פאכט אמז$ל ערר.

 הײבנ אונ אופהײבנ מינדעדיעריקע זיכ פרװונ דערװאקסענע, רי פונ קויעכ
 ינײנער אונ מרםקולנ זײערע פאר שװער צו זײנענ װאם מאסעם, אופ אפילע

 צװײפודיקע מיט צײלעמענ זיה גװארנ, דערװאקסענע רױ פארימעריש, פרובירנ
געװיכטנ.
 איפערגעסדאגענעמ אינ אונ דירעקטנ אינ געטאנ אלצ אויכ ד$ם האנ איכ

 ניט זיפ איכ האב צופעליקײם א עפעס אדאנק נאר אוג גײםטיק, אונ פיזיש זינ,
 קײנ ווײל לעפנ, גאנצנ אפנ זיכ צעקאליטשעט ניט טויט, אפ אוגטערגעריסנ

 א*מ קאלימשעט סע װי שדעקלעכ, אזוי מענטשנ דעמ ניט צעקאליסשעס זאכ
באדינגונגעג. אויסערלעכע די פרנ קראפט דער צו אונטערטעניקנים געדולר,
 א ערד דער אינ לײגנ פונדעסטװעגנ זיב םאפקאלסאפ װעל איכ אויב אוג

 ישא לעצטער מײנ אינ זאגנ —שטאלצ אנ ניט —איה װעל צעקאלימשעטער,
 די אויסקרימענ צר געמים זיכ ערנםט פערציק יאר א האבנ םענסשג גוטע אז

 זײער ניס געװענ איז מי אײנגעשפאדסע זייער גאר מיינע, געשאמע
געראטנ.
 לעצעװענ, צו פארלאנג שטורעמדיקער א אגבאפנ מיכ פלעג אפטער אלצ

 האנ איכ אי״ינגעבנ, עמ זיה פלעג מיר לאכנ. זײ צװינגענ מענטשנ, פאדװײלנ
 זײ פאדשמעלנדיק מארק, אונטערשטנ פונ םאכרימ די װעגנ דערצײלנ געקענס

שטאלטנ, אינ  װי איקאנזיס, פארקריפנ פױערטעס אונ פויערימ װי באװײזב, «
זיכ, שפארנ פירואגער די װי אפ, זײ נארט פריקאשטשיק דער םלינק

 די װארפנ מײסטערם די פלעגנ זעלטג גיט לאבנ, פלעג װערקשטאס דער
 שמענ־ לאריאניטש פלעג דערנ^כ גאד פאר, שטעל איכ װי קוקנדיק, ארבעס,

אײצענ: מיר דיק
ארנעטנ... שטערםט אװנטברויט, נ$כנ װײזנ אלצ גלײכער עם װ$לםט —

אראפ־ װי גריננ, דערפילנ זיכ איכ פלעג ״פ^דשטעלוגג/ די פארענדיקט
שא א אפ שא, האלבער א אפ געדריקט, מיכ האט װאם לאםט, א ,נעװארפנ

 אז דונטנ, װױער פלעג דערנאכ אונ פוםט, אנגענעמ װערנ ק$פ אינ פלעג
 ד^רסנ, זיכ רירנ זײ צװעכעם, קלײנע שארפע, מיט פול מיד אױ קאפ חנד

אנ. זיכ װארעמענ
געפילס, האב איכ אונ קאשע, קױסיקע א עפעם אופגעזאהנ דאט מיר אררמ

איר. אינ פאמעלעכנ זיכ צעקאכ איכ װי
:טדאכטג זיכ ם׳פלעג

 לעבנ װעל איב אונ אואמינם־$? לעהג גאנצע ד$ס איז שוינ־זשע ״ניט
?״ בעםערס קײנ זענ ניט וועל געםינלנ, ניט װעל מענטשנ, די אט װי אזוי,
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 אוםמערקזאמ זשיהאריאװ, געז^גט מיר האס—מאקםימיטש, בײז, װערסט —
^נקרקגדיק. מיכ

פױעגנ: $פט מיכ פליעג םיסאנןװ
דיר? מיט עם איז װ^ס —

 זײנע געשאמע מײנ אינ אפגעװישם גר$ב אונ פאראקשנט האט לעבנ דאם
 אומגוציקנ אג עפעם מיט זײ פאתײיטנזײק גיפטיק געשריפטסנ, בעסטע אײגענע

 געװאלמ, זײנ אגטקעגנגעשטעלט זיכ אײנגעשפארס אונ בײז כ׳האב — מיםט
 װא־ די אױ מיר נאר יאלע װי סי״יכ, זעלבנ דעפ איבער געשוװמעג בינ איכ
 —אנדערע װי געהאלטנ, לײכמ אזױ נימ מיכ האט זי אונ קזלשעד, געװענ םער

טיפ. א עפעם אינ זינק איכ אז דוכטג, מיר פלענ צײטנװײז
 אפ געשריגנ וזאטגיט מע בעסעד, אלצ מיד ?ו באצויגנ זיכ האבנ מעגטשנ

 פא־ באמ געדופנ מענ האט מיכ מיכ, ארומגעיאגט ניט פאװלענ, אפ װי מיר,
 נאר גוט, איז דאס מיר. צו *כסונג די אוגסערצושכרײכנ דערמיט—טער־גאמענ

 װי בראנפנ, שיר א אנ סרינקענ מענטשנ די װי צו־.זענ, װײטעק א געװענ ם׳איז
 צי באציונג זײער ס׳איז קרענקלעכ װי אונ שיקערערהײס, זײנענ זײ עקלדיק
 אײג־ די זיינענ פרױענ אונ בראנפנ אז פאדשטאי.ענ, האײ איכ כאטש פרױענ,

לעבנ. דעמ אינ פארװײלונגעג ציקע
 ררײםטע קליגםטע, די אז טרויעד, פיט דערמאגענ םיר זיכ םלעג $פט
פארװי״ילונג. א איז םרוי די אז רײדנ, אויכ פלעג קאזלאװםקאיא נאטאליע
 קעניגנ דעד מיט אונ באגענ? דער מיט איז אזױ, אױב װי־זשע, נאד
? םארגא

 נןןעגס איז װאס געסיל, א מיס דערמאנענ זיכ איכ פלעג קעניגנ דער װעגנ
 געזענ זי װאיט איכ װי אלעמענ, פי־עמד אזוי געװענ איז זי —שרעק, צו

כאלעמ. אינ
т

 געשטעלט שוינ האב אונ פרױענ װעגנ טראכטנ גענומענ צופיל האב איב
 אהינ, יאנטעװ נאענטסטנ דעפ אינ גײנ ניט איכ זאל צי פראגע: די זיכ פאר

 ביג איכ —באגער, פיזישער קײנ געװענ ניט איז דאס גײענ? אלע וװהיג
 װילדקייט ביז זיכ האט צײסנרוײז נאר גענױעסט, זיכ האב אונ געזונט געװענ

 к אפ;הארציקנ, אונ קלוגנ א מילדנ, א עפעס ארומנעמענ געװאלש
 די באומרױקט װאס ,азп װעגנ מאמענ, א מיס ווי רײדנ, לאנג שיר

נעשאמע•
 דעדצײלנ באגאכט מיר פלעג ער װענ פאװלענ, געװענ מעקאנע איכ^גינ

אגמקעגנ. פונ שטחײמײדל מיטנ ראפאנ זײנ װעגנ
 איר אינ איכ האב צוריק כוידעש א מיט אי״ינפאל: אנ ברודער, אט, —

 זיצססו — איצט ארנ גקװענ, געפעלנ ניט מיר איז זי שנײ, מיט געשלײדערט
 ניט טײעדער קײנער ג$ר ס׳ק$נ אונ — צר איר צו זיכ דריקסס באנק, דעד אפ
!זײנ

איר? רעדט װאם װעגנ —
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 אויכ —איר איב אונ זיכ, װעגנ —מיר זי זיכ. פארשטײט אלצ, װעגנ —
 א איז ברודער, גזי ערלעכע״. אנ איז זי נ$ר זיכ... קושנ מיר נו, זיכ. װעגג

• סןלדאש אלטזןר אנ וױ רויכערסטו, אי, !..איז זי װױלע מינ א פאר װ$ם שרעק,
 אפטןמפנ אונ פארשיקערנ פלעג טאבעק דער גערויכערט. אסאב ה$ב איכ

 צו מיר, בא האס בראנפנ געפילנ. צעדודערטע די געדאנקענ, אומרויקע די
 אבער, פאװעל, טאמ, אונ רײעכ זײנ מיט וױדערגעפיל א געװעקט גליק, מײנ
 יאמערלעכ ער פלעג אנטרינקענ, זיכ פלעג ער אז אונ גערנ, געסרונקענ האס

ײנענ: װ
אהײמ... אפ מיכ לאזס אהײמ! איכ, װיל אהײמ —
 עינענ מיטער אונ פאטער יאסעמ, א געװענ מיר, זיכ געדענקס איז, ער

 צו געװענ, ניט זײנענ שװעםטער קײנ ברירער, קײנ אפנעשטארבנ, פרי אימ
מענסשנ. סרעמדע בא געלעבט שוינ ער האט אכט יאר א

 מער נאכ איז װאט אומצופרידנקניט, אופרױקער פרנ שטימונג דער אט אינ
 װי־ באשלאסנ איכ האב פרילינג, פונעמ רופנ די דורכ געװארנ אופגערײצט

 אנט־ אונ אםטראכאנ בין זיכ אראפלאונ דאמפער, א אפ אנקומענ דעראמאל
פערסיע. קײנ לויפנ

 װייל דערפאר, נאר עפשער פערסיע, קײנ עפעם פארװאס ניט, כ׳געדעגק
 ניזשעגאראדער אפנ פערםג סאכרימ די געװענ געפעלנ זײער זײנענ מיר

 גע־ די זונ דער אפ אויםגעשטעלט געצנ, שטײנערנע אזוינע זיצנ יאימארק:
 טונקעלע, גרויסע, זײ בא אויגנ אונ קאליאנ, רױק רויכערנ בערד, פארבטע

אלצװיםנדיקע.
 א װענ פאסכע־װאכ, דער אינ נאר אנמלאפנ, ערגעצ געװיס װאלט איכ

 איבער־ די אונ דערפער, זײערע אינ אהײמ, אװעקגעפארנ איז מײסטערס טײל
 איבערנ טאג זוגיקנ א אינ שפאצירנדיק איכ, האפ געשיקערט, האבנ געבליבענע

פלימעניק. באבעם דער באלעפ$ם, מײנ באגעגנט אקא, דער בא פעלד־
 הױזנ־ די אינ הענט די פאלטא, גרױענ לײכטנ א אינ געגאנגענ אױ ער

 פאנעמ אנגעגעמ זײנ נאקנ, אפג הוט דער פאפיראם, א צײנ די אינ קעשעגיעס,
 אויםזענ צוצלענדיקנ א געהאט האס ער געשמײכלט. פדײנטלעכ מיר צו האט
טענ, א מענסשנ א פונ  פעלד אינ איז בײרנ אונדז אריסעד אונ פרײלעכנ, א פי

געװענ. נים קײנער
!וױדערופשטײנ כריסטוסעם מיט פעשקאװ, א, —

זיכ, לעבט מיר װי געפרעגט, האט ער צעכריםםאסעורעט, זיכ האבנ מיר
 שמאט די װערקששאט, דער אז דערצײלט, אפנהארציק אימ האפ איכ אונ
 פארנ באשלאסנ האב איכ אונ געװארנ, נימעס מיר איז אינאלגעמײנ אלצ אונ

פערםיע. קײנ
 טויג שװארציאר װעלכע צו —ערנסט, געזאגט ער האט — אופ, הער —

 יארנ דיינע אינ באקאנט, מיר איז ברודער, דאם, ? פערםיע דיראױקע דיר
!..רובעס אלדע צו אנסלויפנ געגלוסט אויכ מיר זיכ האמ
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רוכעם. מיט וװילעריש אזוי זיכ װאדפט ער װאם געװארנ, געפעלנ איז מ־ר
 אינ־ ער איז עפעם פרילינבריקם, א גוטם, א עפעם געשפילט האט אימ איג

זייס. א אפ פארבראכנ װױלעריש געװענ גאנצנ
 פאדמ־ זילבערנעט א ד?רלאנגענדיק געפרעגט, ער האט — ? רויכערכט —
פאפיראסנ. דיקע םימ סיגאד
באזיגס! אינגאנצנ שוינ מיכ האס דאם נר,
 פארגע- ער האט — !קאנ א באנײם מיר צו גײ פעשקאװ, װאם, אט —
 אפ יארמארק אםנ פאדריאדנ אנגענומענ יאר דאם האב ברודער, איכ, —לײגט.

 אי_ינארדע״ דיכ איכ װעל אט, איז ? פארשטײסט — טויזנס פערציק קערבלעכ א
 צונעטענ װעםט אופזעער, םינ א זי_ינ מיר בא װעסט טאקע, יאדםארק אפנ נענ

 אג אפ זײנ צײס דער צו ז$ל אלצ געבנ, אכטינג מאטעריאלנ, פארשײדענע
 א פינפ — געהאלט ? ס׳גײט — גאנװענענ נים זאלנ ארבעטער די אונ §רט,

 אינדערפרי ןגב, גיט דיר גײענ װײבעד די !מיטיק אפ פיאטאק א אונ כוידעש
 אז גיט, זײ זאג —נאר אויםנ! בלי_יבנ װײבער די —צוריק, אינאװנט אװעק,

ײנ קומ פראסט !געזענ זיכ האבנ מיר ג  — אונ פאמינער דער אפ זונטיק צו
!עק אנ

 א מיר ער האט אפשײד צרמ גוטע־פרײנט, װי צעזעגנמ, זיכ האבנ מיר
 פונדערװײכנם אפילע ער האמ אװעקגײענדיק אונ האנס, די געבאנ דריק

הוס. מיטנ צוגעפאכעט פרײנטלעכ
 אינ־ עם האט אװעק, גײ איכ אז װערקשסאט, איג געזאגט האב איכ װענ

 געוחןנ מיר איז װאם באדױערנ, א מערהײט דער בא ארויסגערופנ אנהײב
פאװעל. געװענ אופגערודערט איז באזונדערס אנגענעמ,

 עס װעםמו װי—גערעדט, פארוװרפ מיט ער האט —באר, באטראכט נו, —
 עכ מאליארעם... טעסלזןרעס, אתדז? נאכ פארשײדענע פױערימ מיש לעבנ

טונ רופט דאם !דו כ- פ^נ^מאר... א דיאקאג א זי
געװארטשעט: האט זשיכאריאװ

ר, װאס זוכט שיש א — ? פ ערגער... װאם —ױנג א בעריע א טי
 איז אײנגעאררנט, מיר האמ װערקשטאט דער װאם ארױםנאנלײטונג, די
נוונע. אינ טרױעריק געװענ
ס — יענצ, אי דאם אי אויכפררװנ לוינט געוױם, — א ז װ, ז א רי א כ שי  געל ז

 שסײפער אונ פאראמאל איז גלײכער נ$ר — גערעדס, זיה, אויםניכטערנ נאכנ
אײנם... װאם עפעס פאר פארמשעפענ זיב

ל«ר?אניטש. צוגלזגעבנ שכיל האט — לעבנ, גאנצ א אפ שױנ אונ —
 נ$ר אונ אױסגעמאסערט זיעענ רײד זײערע אז געפילט, האב א־כ ג$ר

 אזוי מיטאמאל איז זײ, מים מיכ בינדמ װאס פאדעמ, דער —מוז, מע װײל
צעריםנ. זיכ האט אונ געװארג איבערגעפױלט װי

 ג$ג$ליעװ שיקערער דקר געררײס זיכ ה^ט גאר?ם אײבערשטע די אפ
געכריפזןט: אונ
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ארןןנ. טורמע איג אלעפענ אײכ מענ זעצט — םארװעלנ נאר טיר זיכ זאל —
א־הא־א... גאס? אינ גלײבש װ?ר ס$י. א װ׳יס איכ

 ניט־ אנזיפטיקע צוגעשפארס געשטאנעג רואנס דער צו זייגענ שט?נגדיק, וױ
 גלעזערנע די צוגעקלעפט געװענ זיינענ סטעליע דער צו איקאג^ס, דערפאלטע
 קײלעכעי די מיט געארבעט, ביט לאנג שוינ מענ האש פײער באמ קײלעכער.

 צױ זײ האט שסויב אונ סאזשע שיכט גרויער א גענוצט, ניט ױכ מענ האט
 אויגנ פארמאכמע מיט אז פארגעדענקמ, אזויפיל זיכ האט ארומ אלצ געדעקט.

 מיס סלוײקלעכ די טישנ, אלע די קעלעד, גאנצג דעמ פינצטער דער אינ א־כ זע
 איקאנעם, האלטערלעכ, םיט פענדולענ ביגטלעכ פענצטער־ברעסער, די אפ פארב
 װאס האנטפאם, קופערנעמ אונסערנ װינקל, אינ פאםעניעס די םיט צעבער דעפ
 אר^פגע־ גאג^ליעװס אונ פײערלעשער, א פונ קאטקע דער אפ ענלעכ איז

 דעו־ א פונ פוס דער װי בלויעג, א נארעם, די פונ פרס נאקעטנ האנגעגעמ
סרונקענעמ.

 הןט ראםײ אונדזער אינ נאר אװעקגײנ, גיכעד װאס געװאלט זיכ ס׳האט
 זײ װי איז זיכ, געזעגענענ מענסשג אז מינוטנ. טרויעײקע פארציענ ליב מענ

געשט^רבענעמ. к נ$כ ליטורגיע к אפריכטנ װ$לסנ
בתופקינ: די צונױפרוקנדיק געז^גט, מיר האס זשיכאריאװ

 פאר װילםס — אפגעבנ, גיט דיר איב קאנ ,דעפאנ״ בוכ דאס אס אונ —
קאפיקעס? צװאנציק אים

 עס האס בראנדפײםסער אלסער דער — אײגנטומ מײנ געװענ איז בוכ דאם
 נאר לערמאנטאװנ. אפגעבנ שאר א געװענ מיר ס׳איז אװעקגעשענקט, מיר
 זשיכא־ האט געלט, &ונ אפגעזאגט זיכ באלײדיקטער א אביסל האב איב װענ

געמאלדנ: פעסט אונ בי״יטעלע אינ טאטבייע די ארײנגעלײגט רריק רי^װ
דיר, פאר ניט בוכ ס׳א ! ен גיט איכ גיב פוכ דאס זיכ, ױילסש דו וױ —

זינד... א אינ ארײנשלעפנ גרינג זיכ קענסטו אימ מיט װאס פוכ, אזא איז ד$ס
!געזענ כ׳ה$ב מאגאזינענ, אינ עס ראכ פארקויפט מע אפער —

:געזאגט מיר איבערצי_יגונג מער נאכ מיט האט ער נאר
מנ די אינ קלײניקי״יס, א איז דאס — אזי  פיסטאלעטנ מענ פארקויפס סאג
אויכ...

געבליבנ. איפ פא לערמאנטאװ שוינ אין אזוי
 אינ זיכ איכ האב באלעבאסטע, דער פיט זיכ געזעגענענ ארופ גײעגדיק

געפרעגט: האט זי פליפעניצע, איר פיט צוגױפגעטיאפג פירהויז
? אװעק בײםט דו — זאגט פע —
אװעק. גײ איכ —

גע־ פיר זי האט — ארוים, דיב פענ טרײבס אװעק, ניט גײסס דו װענ —
אופריכטיק. דורכוים דערפאר העםלעכ, זײער ניס װיסנ צר געפנ

געזאגס: ה$ט באלעבאטסע צאטרוגקענע די אונ
יעגל, װויל קײנ ניט פיסס —גײשטײנ כדיסטוס ריר ז$ל געזונט, זײ —
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 אלע נאד געזענ, נימ אזוינם גארניט דיר פונ האב איכ האטש אזעםניק.י אג
!װוילער קײנ ניט ביסט — ז$גנ

סרערנ: דורכ רײדנדיק צעװײנט, פלוצימ זיכ האט זי אונ
 די מאנדעלע, זיס מײנ פארשטארבע^ער דער געלעפט איצמ מ׳װאלט װענ —

 א ארײנגעװארפנ כײלעק, א ארײנגעלײגס דיר ער װא־ט נעשאםע, סײעדע
ײנ! געטריבנ, ניט איבערגעלאוט, דיכ װאלט אונ —באכענצעם מעסטל רעכט  נ

 — באלד איז אזוי, גיס עפעם נאד װי אנדערש: אװעק אלצ איז הײנט אונ
 װ$ס צו אהינט^נ, זיכ ײנגעלע, װעםטו, וװהינ אונ אכ, ארויס! װאנ־װאנ,

צוטוליעג? זיכ וועסטו

XVI
 יארמארק, פונעט גאסנ די איבער יפל;ש א אם באלעבאס מימנ פאר איכ
 ביז גרויםװאסער פרנ פארגאםנ זײנענ װאס קלײטנ, שטײנערנע די צװישנ

 באלעבאס דער װעסלעס, די בא זיצ איכ שטאקנ. צװײטע די פונ הײכ דעד
 אינ רורער־װעסלע די ארײגזעצנדיק טיפ אומגעשיקט, רודערט הינסערשײל אפנ

 אינ גאס פונ פארקערעװענדיק אומגעלומפערט, זיכ דרײט שיפל דאס װאסער.
װאסער. מוטנע־פארקלערמנ שטילנ דעם איבער גאם

 װעט נעטענ! ?נס זאל טײװל דער װאסער, דאם הויכ היינס איז עכ, —
 ציגאר, א רױכערנדיק באלעבאם, דעד װארטשעט — ארבעט, די פארהאלטנ

געװאנס. פונ סמאלענעם מיט שמעקט איר פונ רויכ דער
,לאמטערנ. א אפ 6ארו פארנ דערשראקנ,-־מיר ער שרײמ — שטילער, —

זיכ: ער זידלט שיפל, מיטנ אױםגעקופענ
מענרװאליט!.. שיפל, א געגעבנ אונדז מענ האט נו, —
 װאסער דאס װי באלר אנהײבנ, זיכ ם׳װעלנ וװ עדטער, די מיר װײזט ער

 אויםגעג^לט, פלוי ביז קלײטג: די רעמאנטירנ פונ אדבעטנ די אפפאלנ, װ?ס
 קײנ אפ ער איז מויל, אינ ציגאר א אונ װאנצעם אוגטערגעש^ױענע מיט

 ביז שטױול הויכע קורטקע, לעדערנע א טראגט ער ענלעכ. ניט פאדריאסשיק
 צװײ־ סײערע א שטעקט פים די צװישנ יאגדטאש, א — אקסל איבערנ קני, די

 לעדערגע ראם װײלע אלע איבער אומרו־ק רוקט עד לעבעל־ב׳יקס, רעריקע
 ארומ באזארגט קוקט אונ ליפ די אנ צלאזם אויגנ, די אפ אנ עם רוקט הימל,

 שמײכלס אונ יינגער װערם נאקנ, אפנ הימל דאס ארופ שלאגט ארומ, אונ
 ניס, זיכ ס׳גלײבט אונ — אנגענעמס עפעס װעגנ םראכטנדיק װאנצעם, די אינ
 באומ־ װאםער פונעמ פאלנ לאנגואמע דאם אז ארבעט, אטאב האט ער אז

געדאנקענ. אומזאבלעכע פונ כװאליע א קענטיק, שפילט, אימ אינ — אימ רויקט
 מאדנע אזוי ס׳איז :פאװונדערונגס־געפיל שטילער א דערדריקט מיכ אונ

 פענ־ פארמאכטע םיט געבײדעם רײענ גלי״יכע די שטאט, טויטע די אס זענ צו
 שװיםענ־ א אזויװי אונ װאסער םי» פארגאסענע א דורבויס שטאט א — צסער
שיפל. ארנדזער םארבי_י דיקע
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 נאר רואלקנם, די אינ פארפלאנטעט זיכ האט זונ די גרוי. איז הימל דער
 וױגטער־ גרױסג א םיט געדיבטעגיש זײעד דװכ אדורגלויבטנדיק זעלטנ־װענ

פלעק. דיק-ןילנערנעס
 בא־ ניט איז זײנער שסראמ דער קאלט, אונ גרוי אױכ איז װאסער דאם

 אינײנעמ אײנגעשלאפנ איז פארגליװערס, איז עם אז ןיכ, דובט סע מערקלעכ.
 אינ אפגעפארבט זײנענ װ$ס קלײטנ, רײענ די מיט הײזער, לײדיקמ די מיט

 אלצ װערט זונ, װײסלעכע די קוקט װאלקנס די דורכ װענ קאליר. ברודיק־גזגלנ
 הימל פונעם געװעב גרויענ דעמ אפ שפיגלט װאסעד דאם לי־כטיקער, ארומ

 שטײגעו־ די הימלענ. צװײ צװישנ אינדערלופטג דאנ הענגט שיפל אונדזער
 דער צו באמערקלעכ קויפ שװיפענ אונ אונטער אױכ זיכ הײפנ געבײענ נע

 קאס־ פעמער, צעשלאגענע זיכ וױגנ שישל דעפ אררמ אקא. דעד צר װאלגע,
 שלאנג, סויטע א װי דודכ, שוױמס אםאל שטרוי, אונ שפענער קױשנ, טגם,

קל^צ. א ^דער שסאנג א
 קראפ־גאלע־ די פוג ו־עכער די אפ אפנ, פענצטער די זײנענ וװ־ביט־וװ

 אפ קוקס פענצטער א פונ פילצ־שטיװל. סטארטשענ גרעט, זיכ פריקנט רײענ
 גאלערײ א פונ זײלעכל טשוהונעג שפיצ א צו פלוי. א װאסער גרױענ דעפ
 װאסער אינ אפ זיכ שפעלןןנ בארמנס רױטע זײנע ש־פל, א צוגעפונדנ איז

פלײשיק. אונ פעס
 פיר דערקלערט לעפנ, פונ סיפאנימ דיר^זיקע אפ קאפ פיטנ װינקעגריק

פאלעפאם: דער
טענצ־ פונעמ אדויס קריכט יארפארק. פוגעפ װעכטער דער וװינט דא —

 זיכ זןענ צי — אכסוגג גיט פ^דס, ארנ שיפל א אינ זיכ זעצט דאה, אפנ טער
 ער גאנװעט גיםא, זײנענ גאנאוױמ קײנ אויב אונ גאנ^װיפ? קײנ עדגעצ ניט

אליינ...
 שטיל, איז אדופ אנדערש. עפעס װעננ סראכסנדיק רויק, פויל, רעדט ער

 זיכ האבנ אקא די אונ װאלגע די כאלעפ. א אינ רוי אופגלױבלעכ, אוג װיסט
 נארג, האדיקנ א אפ וױים, דער אינ $זערע. ריזיקער א אינ צונױפגעגאסנ

נאד סונקל, נאכ זײנענ װאם סעדער, אינ אינגאנצג שטאט, די קאליריק שײנט
אנ קלײדנ סעדער די אונ אנגעדראלנ, שוינ זײנענ בײפער די פונ קגאםפג די

 דער איבער פעלצ. גרינבלעכ־װארעפעג א אינ קלויםטעדס די אוג הײזער די
די הודעס סע װי הערט, פע פאסמנ־געקלאנג, א געדיכט זיה שפרײט װאםער

« אוג שטאט, צװינסער. פאדגעםעכעט א אפ װי איז, י
 פארנ מיר בײפער, שװארצע רײענ צװײ צוױשנ ױכ דרײט שיפל אונדזער

 באלפבאס, דעפ שטעדט ציגאד דער ם^באר. אלסנ צומ הויפט־ליגיע דער פים
 אלע זיכ טיצעט שיפל דן*ס רױכ. עםעריקנ םימ אויגנ די אימ פארשטעלס

 דער — בײמער, פונ שטאמענ אינ פ^רטנ מיכנ אדעד ג$ז דער םיס װײלע
צערײצאער: א זיכ כידעשס באלעבאם

שיפל: פאסקודגע אזא —
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פראװענ. צו אופ הערט —
 דא זײנינג ®ייל א איי «ױפ — זןר. װ^רמשעמ — ? מענ קעג װי־זשע —

ט, אײנער — אזױ אלעמ^ל איז צױײעג, ר װן  פראװע». צװײטער דזנד י
רײענ... כינעזישע די :קוק

 אויכ קענ איכ דודכ, אונ דורכ אש לאנג שוינ יארטארק דעמ קענ איכ
 זיצנ, דעכער װינקלענ די בא דעכער. לעפישע די מיט רײענ קאמישע די אפ

 אמאל, פאל אזא געװענ ס׳איז כינעזער. פונ פיגורנ גיפסענע פים, די פארלײגט
 אונ שסײנער, מיט זײ איג געװארפנ מיד הא:נ כאװײרימ מײנע מיט איכ אז
 נןןד העגס, די קןיפ, די אפגעשלאגנ טאקע איכ האפ כינעזער עטלעכע גא

דערמיט... גיט שױנ שטןןלציר איכ
 װענ - רײענ. די אפ מײטנדיק באלןפ^ם, ד?ר זאגט - נישטיקײסנ, —

בױענ... עם זאל איכ םיר, גיט מע
גאקנ. אםנ היטל ד§ם אריפערוקנדיק נפײפט ער
שטײנעד־ די אט אױסגעבריט װאלט ער אז געדאנק, דער קומט מיר אונ

 די װאם ן$רט, נירעריקג זעלבנ ד?מ אפ לאנגװײליק, אזוי פונקט שמאט נע
 אויסגע־ װאלמ אונ יאד, צי יזגד פונ עס פארגיםנ טייכנ צװײ פינ װאםערנ
רײענ... כינעזישע אזויגע פונקט מראכט

 א טיש פאגלײט אימ ער האט ג^דטנ, ארנטערנ ציגאר דעמ דעדטרונקענ
:אנ זיכ רופש אונ עקל פונ שפײ

 דודפ־ זיכ פעלנ, מענטשנ געבילדעטע אומעטיק. פעשקאװ! אומעטיק, —
 ? װעמענ פאר איז — טאנ בארימ א זיכ װילסט װעמענ. מיט ניטא — רײדנ
זשוליקעם... פויערימ, מוליערס, טעסלערס, אלצ מענטשנ, קײנ ניטא

 ארוים־ שײנ זיכ האט װאם מעטשעס, װײסעד דעד פונ רעכטס קוקס ער
 דעדמאנענ זיכ ז$ל ער װי פ$ר, זעצט אונ צערגל, אפג װאםער פוג געהויבנ

פארגעםנס.
מײםע־דײסש. ל?יב ציגארנ, רויכערנ מרינקענ, ביר אנגעהריבנ האב איכ —

 כײעט! הינערשע אזוינע פאלק, געשעפטלעכ к זײנענ פרודעד, דײסשנ, די
 נאכ זיכ איכ האב ציגארנ צו נאר באשעפטיקונג, אנגענעמע אנ איז —ביר
 שמעקמ װ$ס :װןרטשעט װײב דאם אונ $נ, זיכ רױכערםט צוגעוװינש! ניס
ר, פונ עם  נו, זיכ... קליגנ מיר לעבנ, מיר ברודער, י$, רימער? א פונ װי יי

אלײנ... שוינ פדאװע
 אינ שיםט אונ ציקם די עד נעמט ב^רסנ, אפנ װעםלזנ די אװעקגעלײגט

 האס שרויט דער געשאט, נים עס האט כיגעזער דעמ —דאכ אפג כינעזעו א
רױכלעכ. שטויגיקע אינוערלופסנ אוםהײבנדיק װאנט, די אונ דאכ דעמ באזײט
 וױדער לײגט אונ באדױער $נ שיסער דער אנזירקענס — געטראפנ, ניס —
פאסר^נ. א ביקס *ינ אר»ג

 דעפ פארפאסט שױנ הןסט — מײדלעכ מיקױעכ דיר בא עס האלס װי —
ײנז ? ס$נעס נ איכ אונ נ ן ליפע... געפראװעש שוינ יןןר דרײצנ צו ה
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 א צו ליגץ ערשטער זײנ *ונ געשיכטע די כ$לעמ, א װי דערציילס, ער
 שילעד. א װי געלעפט, ה^ש עד װעלכי ка ארכיטעקסער, אנ »וג דיגסםמײרל

י פונ װינקלענ רי גאװאשנריק װאםער, גדריע ד$ס פאטשש שטיל  נעביימ, ו
שןט סן$נ$ר חינטערנ שט  איפזנו װױגיט־װו װאםער־װיםטעניש, די שװאכ גלי

לאזע. פונ ריטלעכ שװארצע ארויס זיכ הײגג איר
 סןןפינא־ א געזונגענ אפט מענ האט װערקשטאט איקאנעמאלערישנ איגעם

ד: רישץ לי

יאמ, !לױ/גר
. ם.. א װעט־י »ט

יאפ... פלויןיר רעד щ זיינ, ער קעד שטאדבנ צופ לאנגװײליק
מרעפנ, ם׳פלעג —באלעבאם. דעי־ רעדט — געשלאפנ, ניט געכט קײנ כ׳פינ —

 א —הינטל א װי ציטער, פיר, דער בא שטײ אונ בעט פרנ אופ שטײ איכ
 געקענס קומענ, איר צו פאלעפאם דעד פלעג פאגאבט געװענ! הויז קאלט

אונ... געשראקנ ניט זיכ האפ איכ נאר פאקנ, ד$רט מיכ
פאל־ ןפגעניגעװעטנ אלסנ, אנ באטראכםנדיק רוי פארקלערט, רעדט ער

ײנז צי !אכאפאל אנטז*נ אימ מענ קענ צי —פעש ג
 או־ג טיר רי צעעפנט דערבארעפמ, זיכ ה$ט באמערקט, מיכ האס זי —
נארעלע... קופ, קופ, רוםט:

 דערעסנ, מיר האפנ זײ דערצײלוננענ, אזױנע אסאכ געהערט האפ איב
 ערשטער זײער װעגנ —שטריב, אנגענעפער אנ זײ אינ געװענ ס׳איז כן»טש

 אפ־ נאר שפוצ, אג באריפערײ, אנ גערעדט םענטשנ אלע קיפאפ האפנ ״ליפע״
 געװענ איז דאם פארשסאנענ: האפ איכ אז טרױעריק, אונ אזױ מילד טער
 מער סאקע זיכ, דאכט האפנ, אנדזןרע לעפנ. דערצײלערס אינעמ פעסטע ד^ס
גערװסט. גיט לעפנ זײער אפ גוטס קײנ

 פיט באלעפאם רער אויס רופפ ק$פ, פימנ ש^קלענדיק אונ לאכנדיק
, :כירעש
איז װאס ראכס, נײנ! נײנ, דלרצײלנ, ניס עם װעמסו װײפ דעמ אונ —

געשיכטע... א אט י דערצײלנ ניט װעםסו דאכ אונ ? אזוינס
 איכ װאלט שװײגנ, זאל ער װענ אלײנ. זיכ נ$ר מיד, ניט דערצײלט ער

 שפילנ זינגענ, רײדנ, טענ מוז לײדיקײמ אונ שטילקײס דזןר אט איג — גערערס,
 שװעינ א טיש שמענריק אפ װערנ אנשלאשנ קןנסטו אניס הארט^ניקןג, א אפ

 קאלטנ גרױענ, אינ פאדזונקענ איז װ$ם שסאס, טויטער דעד $ס אינ שלאפ
װאכעי.

א- ער לערגש- :פרי כאםענע ניט ה$ב — עדשסנ אלעמ צומ — כ - כ.  מי
 לעבנ וױכטיקײט! גװאלד$װגעד א פונ איניענ אנ ברודער, איז, האפנ מענע

 אינ זיב לעפ !זאכ דײנ ס׳איז — געש?לט דיד װי אונ גקפעלס דיר װו קאנםטו,
גאגװע, גאראר^װוי, א מ^םקװע אינ זיכ זײ מאפמען־אנער, א וױ פערםיע,
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 װי פתדער, איז, ד$ס — װײנ א ?פער !פאדיבמנ זיכ לן*זט אלצ — בידעװע
ר, איי ד$ם י בייב פאריכסג... ניס זיכ לאזט ד$ס װעטעד, דןיר  ניט פרוד־עד, יי
אװעקגעװארפנ״. אוג אראפגענומענ — שכױװל קײנ

 גדױענ דעמ אינ געקוקס האט ער געענדערט, זיכ האט איפ בא פאנעט דאם
 נ$ז האוייקע די פיגגער מיטנ געריבנ ברעמענ, די צוגעכמורעט װאסער,

געבעבעס: אונ
 אוג זײטנ, אלע אינ זיכ גײגסט דו עמעם, !קאפ האלט ברודער... נ־יא, —

 זײנ אנגעגרײט איז איסלעכנ פאר — פונדעםטװעגנ נו, גלײכ... פארט שטײסט
פאפמקע...

 האט זי ^זערע, מעשטשערםקער דער פוג קומטעם די אע ארײנ פאױנ מיר
װאלגע.. רער מיס צונויפגענאםנ זיכ

 אינ ביקמ די ^נצילנדיק גאלעבאם, דזןר שעפטשעט — שטילער, רורעד —
קוםטעם.״ די

:ער קאמאנדעװעט װאםער־לײפערם, מאגערע עטלעכע דעדשאםנ
אינאװנט, ביז בלײבנ דארטנ װעל איכ קונאװינא! קײג פארג לאמיר —

 פ^ד־ די טיט פארהאלסנ זיכ האב איכ אז אינדעדתײט, זאגנ װעסט דר אונ
ריאסשייקעם...

 איז װאם סל^ב^דע, דער פוג גאטנ די פונ אײנער אפ איפ ארויסגעזעצפ
 י^ר־ טיטנ אומ זיכ איכ קער גדויםרואםער, פונעמ געװענ פארטרונקענ אױכ

 איכ קוק דעמ, אינ זיצנדיק אונ, שיפל דאס אג קניפ סטרעלקע, דער אפ םארק
 הימל. אפנ דאכפערם, די אפ שטאס, דעד אפ טײכנ, בײרע פונ צרנויפגום אפנ
 אינ איגגאנצנ פויגל, ריזיקנ א פונ פליגל פרעכטיקער א װי איז, הימל דער

 ווײזט װאלקגם די צװישנ בלויזנ בלויע די אינ װאלקנט. פונ פעדערנ װײמע
 אפ אלצ זי ענדערט עדר רעד צו פליק אײנ מיט אונ זונ, גאלדענע די זיכ

 פונעמ שסדאמ גינער דער זיכער, אונ מונטער זיכ באװעגט ארומ אלצ איר,
 ששייענ פליטנ די אפ פליטנ. פונ דונגענ אנצאליקע די לײכט טר^גט טייכ

 קױלעס פאכנ אוב װעסלעס לאנגזן םיט קערעװענ פויערימ, בערדיקע פעסש
 שלעפט דאמפער קלײנער א דאמפער. באגעגנטנ א אפ אנרערנ, אפנ אײנער

 אימ, װארפט אפ, איט מראגט טײכ דער בארזשע, לײדיקע א שכו־אמ קעגנ
 פאר־ זיכ אײנשפארנדיק םאפעס, אונ הןנכט, א װי נאז, דער פיט דרײט ער

 דער אפ אנטקעגנ. האםטיק איט לויפט װאם װאם^ר, אינ רעדער די מיט אקשנט
 פיר אקםל צו אקטל זיצנ בארטנ, איבערנ פים די אראפגעהאנגענ בארזשע,
 װערטער די ליד. א זינגענ אונ — העטד רויט א אינ איז אײגער — פויעדימ

ליד. די קענ איכ נאר גימ, מענ הערט
 אלצ אלצדינג, איכ װײם סײכ, לעבעדיקנ דעמ אפ ד«, אז זיכ, דוכט מיר

 הינ־ ליגט װאם שטזלס, די אונ פארשטײנ. אלצ קאנ איכ אונ נאענט. מיר איז
 אױם־ אנ נאלענ^ס רעמ כ$לעמ, צײזער א איז — פארטרונקענע א טיר טער

אלײנ. ער װי פארשטענדמכ, װײניק אזוי פונקט איז װאס טראכטעניש,
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 א זיב פילנדיק אהײמ, אומ זיכ איכ קער אלצ, אפ אנגעקוקט זיכ צוזאט
 קוק אונטערװעגס אדבעמ. יעדער צו פײ?ק איז װ$ם מענטש, דערװאקסענער

 די זעמ בארג פונעפ םונװײטנ, — װןלגע, דער אפ קרעםל־בארג פונעפ איכ
עגנ צו זאגט אונ ריזיק־גרויס אויס ערד פארגלוטטנ. זיכ קענ סע װאס אלצ, ג

קע־ די געוװינט ם׳וזאט וװ דירע, דער אינ ביכער; איכ האפ אינדערהײפ
 שענער אײנע פרײלנם, פינפ םישפןןכע: גרויםע א איצט לעגיט פארגא, ניגנ
 דארשט פיט ביכער. מיר גיבנ זײ — גיפנאזיטטנ, צװײ אוג אנדערער, דער פונ

 פארשטענדלעכ, איז אים בא אלצ װי זיכ, כידעש אונ טורגעניעװנ איכ לײענ
 װויל װי אונ םענטשנ, זײנע זײנענ םע דײנ װי הארבםטיק־לױטעד, אונ פראסס

הערנ. צו מילר אונרז לאזש ער װאס װעגנ אלצ, ם׳איז
 איז דאס װידער: זיכ כידעש אונ ,בורס?״, פאמיאלאװסקיס לײענ איכ
 איז םיר װערקשטאט, איקאנעטאלערישנ דעפ פונ לעבנ אפנ עגלעכ מאדנע

 אינ איבער זידט װאס לאנגװײל, פאכפעס פארצװײפלונג די באקאנט גוס אזױ
צולאכעס. אבז$ר?עסדיקנ

זיכשטעג־ האט זײ איג ביכער, ררםישע די לײענענ צו געװענ גוט ס׳איז
 פאד־ װאלט ביכער די צװישנ װי טרױעריקם, אונ באקאנטם עפעס געפילט דיק

 נאר עפנסט — גלאקנ־קלאנג, גרויםטאנעסדיק?!־ א םארשטארפנ געלעגנ הױלנ
שסיללנקערהײט... שוינ עס קלינגט יבוכ ראס

 ,שריפטנ די כײשעק; אנ איבערגעלײענט איכ האפ נעפאשעס״ ,סױטע די
 ״סױט׳׳, הױז״, ״טויט א נעפאשעס״, ״טויטע אװי. אױכ — הױז״ סויטנ פונ

 נעפענ די אינ אײנארטיקייט די אט — רעליקוױעם״ ״לעבעדיקע טויטנ״, ״דרײ
 אופװעקנ־ אופמערקזאםקײט, די אפגעשטעלמ גיסװילגדיק האט ביכער די פונ
 דער פונ צײכנ ״דער ביכער. אזויגע צו פײנטשאפט־געפיל אומקל^רנ אנ דיק

 ד^רפ פונעמ כראגיק ״די טאנ״, מענ דאדפ װאם״ מראש/ נאכ »טראש צײט*,
 ביכער אנדערע אלע אױכ װי געװענ, געפעלנ ניט אויכ מיר זײנענ םטורינא״

שגיט. דעמ פוג
 $ט װאלסער־סקאס. אונ דיקענס געװענ געפעלנ זײער מיר ס׳זײנענ נאר

 דרײ צו צװײ, צו פארגעניגנ גרעססנ מיטנ געלײענס איכ האב אװטערנ די
 א דערמאנענ פלעגנ וג־סקןןט פונ ביכער די בוכ. זעלבע דאם אונ אײנ מ$ל

 לאנגװײ־ אוג לאנג אביסל — קלויססער רײכנ א אינ מיטיק־דינםט י^נטעװדיקע
 א װי פארבליבנ, מיר פאר ציז דיקענס פײערלעכ. שטענדיק רערפאד ליק,

ײג איכ װעלכנ פאר שרײבעד,  האט מעגטש דערדאזיקעד — אכטונג, מיט זיכ ג
פענטשנ. צו ליבע פונ קונםט שװערע זײער די צאגריפנ וװנדערלעכ

:קאפפאניע גרויסע א צונויפנעמענ הױז־גאנעק אפנ זיכ פלעג ^װנט־צײט
 גימנאזיסט קורנ^םער דעד מינדעריעריקע, שװעסטער, זײערע ק., ברידעד די

 א פטיציגא, פרײלנ א אײנע קומענ פלעג אמאל סעמאשקא; וױאפשעםלאװ
 ביכער, װעגנ גערעדט האט מע טשינןװניק. װיכטיקנ א עפעס פונ טאכטער

הןןב איכ מיר. אויכ םארשטענדלעכ נא?נט, געװענ איז דאס — לירער, װעגנ
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 אנדערע די אײנע דערצײמ זײ פלעגנ אפטעד נ$ר אלע. זײ װי מער, געלײעגט
כ גי&נאױזן, דעד װעגנ  ןייערעדער־ הערנדיק לןירער. ךי אפ פאקליןנש האצנזי

 שסאדק מיכ ס׳ה^ש כא׳ץײריט, רי פ»ר פדײער געפ״לש זיה א־כ ח^נ ציילונגענ,
ד, זײער פונ קויעב דער געכירעשט ל י  מע־ פונרעסטװעגג זײ פינ איכ נאר מי

ענ זײ —געױענ קאנע רנ כי לןי זי
 אויס־ זיכ האט אלײנ מיד נאר מיר, פונ עלטער געװענ זײנענ כאװײרימ מי״ינע

 דאס זײ. פונ געניטער ארנ רײפער זײ, פונ דערװאקםענער בינ איכ אז געװיזנ,
 איכ זײ. צוי נעענטער םילנ געװאלט זיכ האצ איכ — געענגט אציםל מיכ האט

 מיס ^נגעלאדנ בױד, אינ שסויב, איג אינאװנט, שפעט אהײמ קומעג פלעג
ע װי שניט, אנדער אנ פונ אײנדרוקג ײעו  טאכ אינ זײנענ װאס אײנדריקנ, ז

 פארליבס זיכ האגנ פרײלנס, װעגנ גערערס אםאכ האבנ זײ אײנ*רטיק. געװענ
 גע־ פארפאסנ געפרוװט זיכ האבנ אנדערער, אנ איג אמאל אײגער, אינ אמאל

 איכ הילפ. מײנ געפאדעדט ארבעט דער אינ זיכ האט זעלטנ גיט —דיככג,
 גראמענ, צוגעקליבנ גרינג ה$ב װערסיפיקאציע, אינ גע?בט זיכ גערנ ה$ב
 באקומענ שטענדיק מיר בא זיכ פאדװאם, גיט כ׳װײם פלעגנ, געדיכטנ די נ$ר

 מײנםטנם געדיכטנ די זײנענ איר װאם פטיצינא, פרײלנ די אונ הומאריסמישזו,
 —גארטניוארג מיט גאד פארגלײכנ אנדערש ניט איכ פלןג געװארג, צוגעטרא״נ

ציבעלע. א מיט
^גנ: מיר צו פלעג סעמאשקא ז

שטיװל־צװעכעס. זײנענ ד$ם געריכטנ? פארא עס זײגענ װאס —
 אױכ זיכ איכ האב זאכ, שומ קײנ איג זײ פונ אפשטײנ װעלנדיק גימ

 זיכ האס דאם װאם אינ גיט, כ׳געדענק פטיצינא. פרי_ילנ דער אינ פארליבט
 דער איבער שלעכט: עם זיכ האט םארענדיקט נאר אױםגעדריקט, מיר בא

 דיל־ א געשוװמענ איז םאזשל^ע זװעזדינער דער פונ װאסער גרינער פױלער
 זי ברעש. דער א£ דורכפירג זי פרי״ילנ דער פארגעלײגט האב איכ אונ ברעט,

 איד אפ זיכ אונ ברענ צומ ברעט די צוגעפירמ האפ איכ אײנגעשטימט. האט
 רײכ־ די װעג נאר גוט. גאנצ געהאלטנ זי האט אײנעמ פיכ אנידערגעשטעלט.
 גראצ?עז זיכ האט סטענגעס, אונ שפיצנ אינ אינגאנצנ פריילנ, אויםגעטראצלסע

 אפגע־ שטאלצ זיכ האב איכ אונ ברעט, עק צװײטנ דעמ אפ געטאי שטעל א
 צעהוי־ זיכ דיליע פארשאלטענע די האט עיר, דער פונ שטעקנ מיטנ שטויסנ

 סאזשלקע דער אינ אונטערגןנטוקט זיכ האט פרײלנ די «רנ אונרז, אונטער דעט
 ארויס־ ענעל זי האב איר, נאב געטאנ װארפ א ריטעריש זיכ ה$פ איכ ארײנ.

 א ה$בנ םאזשלקע־שלײמ גרינער דער אונ שרעק די — ברעג, אפג געשלעפט
שײגקײט. דאטעם מײנ פונ געמאכט טעל

:געשדיגנ זי האם פויסטל, נאסנ מיטנ מיר רר^ענדיק
דערסרונקעגי ארמיםסנ מיכ ה^ססו דאס —
 אונ פארענטפערוגג מײג פונ אופריכטקייט רער א־נ געגלײבט גיט האש זי

ט פײנשלעכ. מיר צו גאצױגנ זיכ אנ דעמלט פונ הן
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אינטערעסאנס. זײער ניט געלעבט שטאט דער אינ זיכ ה$ט אינאלגעמײנ
פר?ער• װי פונקט אומפריינטלעכ, מיר צו באצויגנ זיכ האס באלעבאסטע אלטע דײ

 נ$כ איז װןם וױקסארושקע, פארדאכט. מיט מ*ר אפ געקוקט ה^ט ױנגע זײ
 עפעם, פונ גאלײדיקשעד שטענדיק א האט, קלײענ» די פונ געױארנ געלער

אלעמענ. אפ געפארשקעס
בייצוקומענ בעקויעכ ניט אסאכ. געװענ באלעבאם באט איז צײכנ־ארבעט

, מיסנ אינײנעמ זי ר ע ־ ז ו ר שטיפ־פאטער. מי.ינ הילפ צו זיכ פארבעטנ ער האט ב
 ארײנ־ אונ, פינס, אזײגער פרי, יארמארק פונעמ געקומענ איכ בינ אײנמאל

 לאנג אימ האב איכ װאס מענטשנ, א דערזעג איכ האב עסצימער, אינ גײענדיק
האגט. די דערלאנגט מי־ר האט ער באלעבאס. פיטנ באןײם טיש, באמ פארגעסנ,

גוטנאװנט... —
פייער, א װי מיטאמאל, אומגעדיכטקײט, פאר געװארנ צעטישט בינ איכ

הארצ. דאס אפגעסמאלעס פארגאנגעגהײט, די אופנעפלאקערט ה$ס
אויםגעשריגנ. באלעבאס ד?ר האט — דערשראקנ, אזש זיכ האט —

 שרעקלעכ־ אפנ שמײכל א מיס מיר אפ געקוקט האט שטיפ־פאסער דער
 אינ־ גרעםער, נאכ געװארנ זײנענ אויגנ טונקעלע זײנע פאגעמ. אפגעצערטג

װארנ ער איז גאגצנ , אנ גז ר ע נ ע ב י ר ע ג פ  שטו» א ה*ןפ איכ צעקװעטשטער. א $
פינגעד. הײסע דיגע, זײנע אינ האנט די געסאנ
הוםסנדיק. געזאנמ, עד האט — גאגעגנס, וױדער זיכ מיר האבנ אס, נו, —

צעמאזיקט. מיכ װאלט מע װי אפנעשװאכטער, אנ אװעק בינ איכ
אופ־ אונ פארזיכטיקע אזויגע עפעם אײנגעשטעלט זיכ האבנ אונדז צװישנ

 הז$ם פאטער־נאט•«, אונ נאמענ באמ רופנ מיכ פלעג ער — באציונגענ קלארע
גלײכנ. א מיט װי גערעדט, מיר מים

 פערטל א מיר קױפט גוט, אזוי זײט איז, קלײמ, אינ גײנ װעט איר אז —
וװרשט. געקאכטע םונט א אונ װיקטארכאנ גילזנ מייע א לאפערם, טאבאק פוגט

 אופאנגענעמ געװענ אלעמ^ל איז געבנ, מיר פלעג ער װאס געלט, דאם
 עד אז געװ->נ, ניט סאפעק קײנ ס׳אױ האנס. הײסער זײנ פונ ןעגעװארעמט

 עם הן*ט ער אלעמענ. נאכ ערד דער אפ שוינ האלט אונ טשאכאטקע די האט
 שארפע, ד§ם פארדרײענריק באס־שטימ, רו?קער א מיט גערעדט אוג געוװםט

בערדל: שװארצע
ע —  זאל סע אויב כאטש אױםצוהײלנ. אוםעגלעה קימאם א־ז קרענק טי

פאריכסנ. זיכ איכ װעל עפשער פאריכטנ. זיכ מענ קאנ פלײש, אסאכ עסנ
 ארויס־ פאפיראשנ, גערױכערט אונ געגעסנ פיל, מוירעדיק ער האט געגעסנ

 געקויפט מאג אלע אימ האב איכ עסנ. בײסנ נאר מויל פוגעמ זײ לאזנדיק
 שאדנ־ אונ פעסס פלעג שוועסטער פאבעם דער נאר סארדיגענ, שינקע, וװרשט,
אגנ: דעריפ פריריק ז
 ניט װעסטו אימ $נה$דעװענ, ניה פארבײסנם מיס װעסטו טױט דעמ —

ײנו אסנארנ» נ
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 פאלײריקנדיקער מיט שטיפ־פאטעד צומ באצויגנ זיכ ה$בג באלעבאטימ רי
 יענע ןןרער זײ אױספתװנ געײצעס אקש$נעסדיק איפ ד.$בנ אופמעוקזאמקײס,

אױםגעלאכס. אימ זײ ה$בנ אויגנ די הינטעד נ$ר דעפוע,
 פונ אראפקערנ אפטעד מעג דארפ ער, זאגט ברעקלעכ, די !אדלמאנ אנ —

באלעב^ססע ױנגע די פלעג —ברעקלעכ, די פונ זיכ מערנ פליגנ טישנ, די
אונסער: איר האלט אלטע די אונ דערצײלנ.

 גלאנצט דורכגעריבנ, אינגאנצנ איז סררדעטל דאם !אדלמאנ אנ דענ, װי —
 אימ ס׳ןאל — איבערקלי_יבער אנ בערשטל. םיטנ אלצ עס רײבט ער אונ אזש,
זײנ! ניט שסויבעלע קײג

סרײםטנ: זײ פלעג באלעבאס דער אונ
שמארבנ!״ אינגיכנ װעט ער הינערשע, כײעם צײט, האט —
 האט אדלמאנ צרמ מעשטשאנעם פרנ באציונג פײנטלעכע אומזעיקע די אט

 אויכ איז מוכאמ^ר דער שסיפ־פאטער. םיטנ דערנעענסערם ניסוױלנדיק מיכ
שײנ: כאטש ער איז שװאמ, פאםקודנער א

 איז זײ צװישג געשסיקט, אימ האט מענטשנ די אט פוג געזעלשאפט די
 הינער־ א אינ אײיגגעפאלג צופעליק איז װאם פיש, » אפ געװענ ענלעכ ער

לעבנ. גאנצע דאם אט געװענ מ׳איז לעפי־ש װי פארגלײכ, לעפישער א שלאק.
— זאכ״ גוטער ,דער פונ שטריכנ אימ אינ געפיגעג אנגעהױבנ האפ איכ

 פלעג קעגיגנ די אונ אימ :סארגעםנ גיס אימ קאנ איכ װאם מענטשנ, דעמ
 פלעג זײ געגעבנ, מיר האבנ ביכער די װאם בעםטג, אלרעמ טיס פאצירנ איכ
 לײענענ דאס װאס טאנטאזיעס, אלע מיר, אינ ציכטיקסטע דאם אװעקגעבנ איכ

פרעמדער אזא אויכ געװענ איז שטיפ־פאטער דער אופװעקנ. מיר אינ פלעג
די װי מענטש, אומגעליבטער אונ מיט געהאלטנ זיכ האט ער זאכ״. גוסע ,

 ערשמער, דער רײרנ אנגעוזױפנ ניס קײנמאל האס גלײכ, הריז אינ אלעמענ
 קורצ. אונ העפלעכ אױפנ באזונדערנ א אפ עפעם פדאגעם אפ ענטפערנ פלעג

 פאמ שסײמ :באלעבאס דעמ לערנמ ער װ?אזוי געװענ, געפעלנ זײעד איז מיר
 איבערנ נאגל סרוקענעמ מיטנ קלאפנדיק אונ, אינצװײענ, צונױפגעפויגנ םיש
פארשטײנ: צר רױק ער גיט פאפיר, דיקנ

 אפ־ װעט דאס שליםל. א מיט קראקװעס רי צונויפבעדנ טענ דארפ דא —
 די צעשפארנ קראקװעם די װעלנ אנדערש װענט, די אפ דרוק דעמ שסעלג
װענט.
-געמענ עס זאל טײמל דער ריכטיק, — געפעפעט, צאלעפאם דער האט !

:װײפ דאס אימ זאנט אװעק, גײט שטיפ־פאסער דער אז דעמ, נאכ אונ
לערנענ. דיכ זאל מע עם, דערלויפםט דו *װי צאוװנדערנ, צו פאשעס םיאיז —

אוונט־ נאכנ פלעג שטיפ־פאטער דער װענ אופרעגנ, פאזונדערם זי ם׳פלעג
גארגלקגאפ. שאדפג דעמ ארויסבײגגדיק מויל, דאם שװענקענ אונ צײנ די רײניקנ עסג

 פאר איז —שטימ, זױערער א מיט זי זאגט — פארשטאנד, מײנ לויט —
קאפ! דעמ פארפײגנ אזוי שערלעכ װאסיליעוױטש, יעװגעני אײכ,
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ער: פרעגט שמײכלעגויק, העפלעכ
? פארװאס־זשע —
ױ... אט גו... — אז

נעגל. בלוילעכע די פוצנ ױכ ער נעממ שטעסעלע בײגערנ א מיס
ז געגל די נאכ זיכ פוצס ער איר, זאגמ װאם — אי  צע־ באלעבאססע די ?-
ענ... אינ דאס נאכ האט אונ שטארבט, — סראגנ. זינ
 אײכ אפ ס׳איז נארישקײט װיפל — באלעבאם. דער זיפצט —!עכע־כע —

הינעישע... כי_יעס אנמיואקסנ,
ט עם רעדסטו װאס — ר ע װ ~ ? ס ױנ אופגעבראכט. װייב דאם אז

גאט: פאר הײס אלטע די זיכ באקלאגט באגאבס אונ
— צעפוילטנ דעמ המלוז אפנ אנגעהאנגענ מיר מעג האט אט גאסענױ, —

זײט... א אינ װירער בלײבט װיקטארושקע אונ דעמ־א, ן*ס
 זײג מאנירנ, שטיפ־פאסערם דעמ נאכמאכנ אנגעהויבנ האט װיקטארושקע

 אויפנ זײנ הענט, פריצישע די פוג באװעגונגעג ;יכערע די גענגל, לאנגזאמ
 טשאװקענ־ ניט פײנ, אונ האלתטיכל דאס פארביגדג צו גרויםארסיק פאזונדערם

פרעגנ: אײנ אינ געהאלטנ ה$ט ער עםנ. ריק,
קני? א פיאגצויױש אפ איז װי מאקםימאװ, —
 ששיפ־ דער אים דעדמאנט — װאסיליעװיםש, יעװגעני מיכ ררפט מע —
רו?ק. פאסער
בדוםט? א אונ רעכטו נר, —

:מוטער דער צו װיקטארושקע קאמאנרעותמ אװנט־עסנ ב«מ
!פעקל־פלײש זאנקאר מוא ד$ננע מעד, מא —
מוטעד. די נאכילמ קלײבט —!פראנצויזל דו אכ, —

 קוקט טױבשטומזיר, » װי געלאסנ, פלײש דאס קײט שטיפ־פאטער דער
קײנעמ. אם ניט

ערנ:” צומ געזאגס ברודער עלטערער דער האט אײנמאל נג
 פעלם פראנצױזיש, אויסגעלערנט זיכ האםט דו אז װיקטאר, איצט, —

געליבטע... א זיכ םארשאפנ נאכ דיד
 גע־ האט, שטיפ־פאטער דער װענ מאל, אײנציקע דאס געװענ את דאם

געמאנ. שמײכל א שװײגנדיק איכ, דענק
 לעפל דעמ געטאנ װארפ א אופגעפראכסע, אנ האס, באלעפאםמע די אונ

:םאנ אפנ צעשריגנ זיכ אונ סיש אפנ
דײד? פאסקודנע אזויגע מיט מיר פאר ניט זיכ שעמטסו וױ —

אונ־ דארטנ, פירהויז. אינ מיר צו אדײנ שטיפ־פאטער דער פלעג אמאל
 קעמ טרעפ, די אפ שלאפנ. איכ פלעג בױרעמ, צומ פירנ װאם טרעפ, די טער

לײעגענ. איכ פלעג סענצסער, די
 דער אינ רויב; דעמ ארויסאסעפענדיק ער, פרעגס —לײענט? איר —
? עם את װזןס — הן^לעװעשקעס. געצישעט הןןפנ אימ בא נרוסט
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צוכ. ואס װײז איכ
 מאב ד$ס — »יטל, אפנ קוק א כאפס ער אז דעמ, נאכ ער, זאגס—אכ, —

р דאכט איב, п !דױבערנז װילמ איד געלײענס
:זאגם עד הױפ, שפוציקנ צומ פענצטער דורכנ קוקנ רויכערנ, מיר
ראפט האט, איר לערגענ, ניט זיכ קענמ איר װאם ש$ד, גרױסער א —

פײיקײטנ... זיכ,
לײענ... זיכ, איכ לעדנ —
 סיסטעט... א שול, א נײטיק ס׳איז װײניק. איז דאס —

:זאגנ אימ געװאלם זיכ ם׳האט
 איו װאס אונ סיסטעמ, א שול, א דורבגעגאנגענ זײט האר, מי_ינ ,איר,

טאכלעס?״ דער
צו: גיט געדאנקענ, מײנע װעגנ אנגעשטויםנ זיכ װאלט ער װי ער, נאר

 לעבנ דאס דערצ?ונג. גוטע א שול די גיט כאראקטער, פארמאגט מע אז —
מענטסנ... גראמעטנע זײער נאד באװעגנ קאנענ

געײצעט: מיר ער האט אײנמאל נ$ר
 אײכ פאר ניס ד$ כ׳זע פונדאנענ, אװעק געדארפט גלײכער װאלט איר —

נוצ... קײנ אונ זיג קײנ
ארנעסער. די געפעלנ מיר —
װאם־זשע? מיס אונ... —
אינטערעםאגט. זײ מיט ם׳איז —
מעגלעכ... —

געזאגט: ער האט אײגמאל אונ
א — אי  מיםס... זײנענ, אונדזערע באלענאטיט די אײגנטלעכ, מיםס, ט׳

ארויסגעדעדט הן$ט מײנע מוטער די װענ ארנ װיאזוי דערטאנט, זיכ כ׳ה$פ
 ד.$ט שמייכלענדיק, אימ. פונ אפגערוקט ניטוױלנריק זיכ האב אונ װארס, דאם
געטאנ: פרעג א ער

אנדערש? טראכט איר —
אזוי. —
עס. זע איכ י$... נו, —
פונדיעסטװעגנ. מיר געפעלט באלעבאס דער —
לעכערלעכער... א נאר ױנג... גוטער א טאקע איז ער יא, —

אפא־ גוזאט ער נאר ביכער, װעגנ אימ מיט רײדג געױןלמ זיכ האט מיר
געראטג: מיר אײנמ^ל ניט ה$ט אונ ביפער, קײנ גןהאט ליפ גיט נעמ,

 צוגעפארבס, אלצ איז ביכער די אינ ששארק, אזוי ארײנ ניט זיכ לאזט —
 שרייבנ װאס די, פונ מערהי_יט די זי״יט. יענער אינ אדער דער אינ פארקריפלט

מענםשנ... קלײגע— באלעב^ם אוגדזער װי םארט, דעמ פונ מענטשנ זײנענ גיכער,
 מיכ האבנ ארנ דרײםט זיינ צו אױםגעװיזנ מיר הןגינ ארױםז$גונגענ אזויגע

אונטערגעקויפט.
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:געסאנ פרעג א מיכ ער הןןט אײנפ$ל
גאנטשאר^װנ? געלײענט ה§ט איד —
פאלאדא׳*. ,פרעגאט —
 גאנ־ איז אינאלגעמײנ גאר ״פאלאדא*. ד> לאנגװי_יליק, שטארק איז זי —

 איבערלײענענ אײכ אײצע איכ רוסלאנד. אינ שרי״יבער קליגםטעד דער טשאראװ
 בא בוכ דרײםטע אונ ערנססע םאמע דאס איז דאם .‘״אפלאטאװ׳ ױאטאנ זי_ינ

פוכ... פעםסע ד$ס — ליטעראטור רוםישער דער אינ אינאלגעמײנ אונ אימ,
$גט: ער הז»ט דיקענסנ װעגנ געז

 צי בי״ילאגעס די אינ ז$ט אניכ... פארזיכער איכ פלאפלער?, איז ד$ס —
 זאכ איגטערעםאנטע א זײער זיב דרוקט וורעמיא״ ״נאװאיע צײסונג דער

עי ד  האט, איר איבער! לײענס דאם אט —אגסאני״ הײליקנ פונעמ ניםריענ ,
 ניסױענ״ ״דער קלױסטער־מי״יסעם. אלע די אונ קלויםטער דעט ליב זיכ, דאכט
נוצלעכ... זיינ אײכ װעט

 איבערגעלײענט האב איכ בנילאגעס, פעקל דאס געבראכט אלײנ מיר האט ער
 לעבנס־בא־ אנצאליקע דערמאנס מיר האט זי ארבעט. סײכלדיקע פלאבערם

 פירזאגער דעד װןןס געשיכטעם, די פונ עפעם הייליקע, די פונ שרי״יבונגענ
 ארױסגערופנ• ניס זי האט אײנדרוק מיפנ באװנדער קײנ נאר דערצײלנ, פלעג
די געװארנ געפעלנ מיר זײנענ מער אסאכ  פײפאלי, אופיל?א פונ מעמוארנ ,

 בײ- זעלבע די אינ געװענ אסגעדדוקט זײנענ װאם כײעם־צױמעד״, דעמ
לאגעס.
 רױק ער האט געװענ, מוידע זיכ דערינ שטיפ־פאטער דעמ הןןפ איכ אז

:פאמערקט
 נאר !זאכנ אזרינע לײענענ פרי צו נאכ איז אײכ פאר אז עם, הײסט —

בוכ... דאם ניט פארגעםט
װארט, קײנ רײדנדיק ניט לאנג, טיר םיט זיצנ ער פלעג מאל אגדער אג

 ברענענ אױגנ שײנע זי_ינע דריב. טיט אויםגײענדיק אוג אונטערהוסטנריק נ$ר
 מענטש, דער אט אז פארגעם, אונ אימ אפ שםילערהײט קרק איכ הײטלעכ. ניט

 נאענט געױענ אמאל איז קלאגערײ, $נ פראםט, אונ ערלעכ אזול שטארפט װאם
 םיט לעבט ער אז געוװםט, איכ באלײדיקנ. זי פלעג אונ מוטער מי_ינ צו

 בא־ אונ אומפארשטײנ מיט געטראכט איר װעגנ האב אונ נײטערנ, א עפעם
 בײנער, לאננע די $ט ארומצונעמענ דערוױדער ניט איר איז װ?אזוי דויער:

 װי אזוי, פוגקט פוילענלש? מיט שםעקס סע װעלכנ פונ מױל, דן*ס אט קושנ
 אוםגזיריכט פ^סער דער זיכ צערערט זאכ״, ״גוטער דער מיט מאכנ זיכ ס׳טלעג

ז?ךנס: גאר ביז עפעם װעגנ
 זײ לינ. זײ האב איכ נז$ר נאריש, זי_יגענ זײ יאנ־הינט. ליב הן$פ איכ —
נאריש... אפטמאל זײנענ פרױענ שײנע שײנ. זײער זײגעג

מיר: איכ טראבס שטןלצ אנ ניט
!׳*פארגא קעניגנ די קעגענ ז$לסט דו ״ווענ
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 אײנ פענעמער רי הויז״יבאקומעג אײנ אינ לאנג לעבנ װאם מענטשנ, אלע בא —
העפט. מיינ צינ פארשריבנ עס האב איכ געזאגט. אײנמאל עד האט — אויםזענ,
 ס׳איז —ג$צ, גליקלעכער א אפ װי שפרוכנ, די אפ געװאוס האב איכ

 א אינ װערטער־באהעפטנ אומגעװײנלעכע אזלינע הערנ צו געװענ אנגענעמ
 פארגלי־ איז װאם שפדאה, מארבלאזלר א מיט גערעדמ האבנ אלזן וװ שטוב,
פארמענ. אײנארטיקע אױםגעדיבענע, אינ געװארנ װערט

 נ־וטער, דער װעגנ גערעדט ניט מיר מיט קײנמאל האט שטיפ־פזןטער דעד
 זײער מיר אי־ז דאס דערמאנט. ניט קײנמאל זיכ, דאכט נאפענ, איד אפילע

אימ. צו אכמוננ אפ ענלעכ געפיל, א געװעקמ האמ געװענ, געפשלנ
 װאס ני־ט, כ׳געדענק — גאס, װעגג געפרזנגט אימ איכ האב אײנמאל עפעס
:געז^גט רױק זײער אונ מיר אפ געטאנ קוק א האט ער ;פיגקטלעכ

גאט. איג ניט גלײב איכ ניט, װײס איכ —
 דער נאר אימ, װעגנ דערצײלט אונ םיטאנאװנ װעגנ דערמאנט זיכ האפ איכ

 רױקײט זעלבעד רער מיט אופמערקזאמ, מיכ אױסהערנדיק האט, שטיפ־ם^טזןר
:באמערקט

עפעם... ז.ינ פמדעסטװעגנ גלײבט כקירעט, װאם רער, אוג כקירעט, ער --
גימי םדאםט גלײג איכ אונ г

אזוי? דענ קענ מע אונ —
נימ... כ׳גלייג — דאכ איר זעט אט ניט? דענ פארװאם —

 מיר ס׳האט צי יז$ננ צו שװער שטארבס. ער — אײגס געזענ האב איכ
 נאטיר־ אונ שארפנ א דערפילט איכ האפ מאל ערשםנ צו־מ נאד געטאנ, באנק
טויט. פונ ס$ד צומ מענמשנ, נאענטנ אױםגײענדיקנ אנ צו אינםערעס לעכנ

 דענקענדי־ א הײסער, א קגי, א מיט מיכ בארירנדיק מענטש, א זיצמ אט
 זיינע פונ ליניעס די לויס מלנטשנ די זיכערקײט מיש צעשטעלט ער קער.

 מישפעטב צו מאכט האט װאס אײנעד, װי אלצ, װעגנ רעדמ יזײ צו באציונגענ
 מיר, פאר נײטיק איז װאמ אזוינס, עפעס ד$ן איז אימ איב — באשטימענ, אוג

 באשעפע־ א איז דאם אומגײטיק. מיר ס׳אין װאם דאמ, אונטער שטרי_יכט אדער
 אומענד־ אנ טוג באהעלטעגיש א קאמפליצירטקײט, אומנאגרײפלעכער פ.ינ ניש

 דאכ ער איז באצלענ, נימ אימ צו זיכ זאל איכ װי געדאנקענ. וױכעד לעכנ
 אונ אימ, װצגנ טראכט איכ מיר, «ינ ערגעצ לעבט אלײנ, מיר פונ טײל א

 אעגאנצנ ער װעט מאדגנ נעשאפע. מײג אפ ליגט נעשאמע זײג פונ שאטנ דער
 אינ קאפ, זײנ אינ גאהאלטנ איז םע װ$ס אלצ, מיכ אינגאנצנ, פארשװינדנ,

 אױגנ. שײגע זײנע אינ לײענענ קאנ מיר, זיכ דאכט איב, װאס הארצ, זײנ
 פעדעמ, לעבעדיקע די פו־נ אײנער צערײסנ זיכ װעט װערנ, ניט װעט ער װענ
 - נאר געדעכעניש, א איבערבלײבנ װעמ װעלמ, דער מיט מיכ פארבינדנ װןןם

 ארנ אומפאויענדערלעכ. באגרענעצט, שמענדיק אפ מיר אינ אינגאנצנ איז זי
ײננ... ניט װעס — פאדעגדערלעכע לעגעױקע, דאם נל

ני»? אױ אזוינט, ליגט זײ הינקער אונ געדאנקענ, זײנץנ ח$ס נןןןר
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 צװינגט װאם זײ, נערט אונ געבירט װאם װערטער, קײנ מימ עס אױסצודריקנ
ש רי ע ש ר ע  יזנדערער פונ פאדגרט לעפנ, פונעמ דערשײנונגענ די צו צוקוקנ זיכ זז

װאםז צו — ענטפער זײ פוג
 דער האס — װײסט, איר אגידערלייגנ, זיב אינגיהנ זיכ, דאכט כ׳װעל, —

 שװאכ־ נארישע אזא —טאג. רעגנדיקנ א אינ אײנמאל געזאנט שטיפ־פאטער
ניט... זיכ גלוסט זאכ קײנ אונ קײט!

 זארגעװדיק באזונדערס ער האט טײ, אװנטיקנ באמ טאג, צװײטנ אפנ
 באױיטיקס האט ברויט, ברעקלעכ די קני די פונ אונ טיש סונ אר^.פגעשארט

 אימ אפ קוקנדיק האט, באלעבאםטע אלטע די אונ אומזיכטיקם, עפעם זיכ פונ
שעפטשענדיק: שביר, דער צו געזאגט שטערנ, אונטערנ םונ

זיכ... רײגיקט ארומ, זיכ פליקט ער קוק, —
 האט דערנאכ אונ ארבעט, דעד צו געקומענ ניט ער איז ארומ טעג צװײ אינ

;װערטער די מיט קאנװערט װײסנ גרױסנ א דעדלאנגט מיר באלעבאםטע אלטע די
 כ׳האב נ$ר טאג, האלבנ צו געבדאכט, װײבל א עם האט נאכ נעכטג נא, —

ס אנ ריר זיכ זי קער 'װער נ$ר װײבעלע, פײנינק א אפגעבנ. פארגעםג א ד - 
כ׳לעבנ! נימ, איכ װײם

גע־ איז שפיטאל, פונ בלאנק א מיט פאפיר בויגנ א אפ קאװוערט, אינ
אויםיעם: גרויסע מיט ?*נגעשריבנ װעג

 אינעמ בינ איכ זענ. זיכ ארײנ קומט צי״יס, פרײע האבנ װעט איר ״אז
מ.״ יע. מארטינאװער.

שפיטאל־פאלאטע, דער איג געזעםנ איכ בינ אלנדערפרי, טאג, צװײטנ אפנ
 אראפגעפאלענע גרויע די אינ פיס זײנע אונ קויקע, שט־פ־פאמערס דעמ אפ

 שײ־ די אנלענ. דעמ פוג פרענטנ די דורכ געסםארטשעט האבנ שקארפעטקעם
 אפנעשטעלמ זיכ װענט, געלע די איבער בלאנדזשענדיק מוסגע האבנ, אויגנ נע
 געזעםנ איז װאם מײדל, דעמ פונ העגט קלײנע די אפ אונ פאנעמ מי_ינ אפ

 אונ קישנ, אפנ הענס די אנידערגעלײגט האט זי טאבורעט. א אפ צרקאפנס
 מויל דאט צעעפגט באק, א מיט זײ אינ געריבנ זיכ האט שטיפ־פאטער דער
 איבער קלײד־. גלאסנ מונקעלנ, א אינ פולינקם, א געװענ איז מײדל דאם
 בלויע נאםע, די מרערנ. אראפגעדונענ לאנגזאמ זײנענ פאנעמ לענגלעכנ איר

 אפ שטיפ־פאטער, דעמ פאנעט אינ געקוקס זיכ, אפרײסנדיק ניט האבנ, אויגנ
מױל. טונקעלנ אוג נאז פארשפיצטער גרויסעד דעד אפ בײנער, שארפע די

ס, זי האט — באדארפט, מעג װ$למ גאלעכ א — ע ש ס פ ע ש ע  ער אונ — ג
גארניט... ניט פארשטײט נים... הײסט

 דער צו צוגעדריקט זײ זי האט קישנ, פונעמ הענב די אראפגענומענ אונ,
מאנ. טפילע צו װי פרוסט,
 געטאנ קוק א ה$ט זיכ, צו געקומענ שעיפ־פאטער דער איז מינוט א *פ

 דעדמאנענדיק, זיכ עפעס אינ װי אונ ^נגעכמורעמ ערנסט םטעליע, דער צו
האנט; אויסגעדארטע זײנ מיר צו צוגערוקט דש־נאכ
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זײער... נאריש... זיכ כ׳פיל איר... זעס $ט דאנק. א איד? —
 א הן*פ איכ אויגנ, די פארמאכט ה$ס ער אײנגעמידט, אימ האט דאם

 מײדל דז»ם נעגל, נלויע די מיט פעגער קאלטע לאנגע זײנע געטאנ גלעט
געטאנ: בעט א שטיל ה$ט

אײכ! בעס איכ אײנ, שטימט װאסיליעוױסש, יעװגעני —
 די מיט איר אפ אװוײזנדיק ארױםגערעדט, האט־ער — דכ, באקענט אט, —
מענסש... װױלער א —אויגנ.

 פלוצימ אונ מױל, דאם צעעפענענדיק ברײטער אלצ געװארנ, אנשװיגנ איז
 אפ װארפנ גענומענ זיכ האט ראב, א װי הײזעריק, אויסגעשריגג עד האט
ק קאלררע, די אראפשלאמדיק קױקע, דער  הױלע די מיט זיכ אדומ שאתדי

־ אינ קאפ דעמ פארשטופט געטאנ, געשרײ א אויכ האט מײדל ד§ם הענט.  מ
קישנ. קבײטשטנ

 שענער באלד אונ — געשטארבנ גיכ. שטיפ־פאטער דער איז געשטארבנ
ז געווארנ.
 זיכ האט ױ מײדל. מיםנ האנמ דער אוגטעד שפיטאל פונ ארױם בינ איכ

 א געװענ איז איר בא האנט דער אינ געװײנט. קדאנקע, א װי געשןןקלט,
 די צו טיכל דאם צולײגגדיק אפט קנױלעכל. א אינ צונױפגעקװעטשט טיכעלע,

 דע־ געקוקט אוג שטײפער אלצ צוגױפגעקנוילט מאל יעדער עס זי האט אויגנ,
איד. בא לעצטע דאס אוג מײערסטע דאס געװענ ס׳װאלם װי ירופ

 מימ זאגנדיק ימיר צו צוגעח־יקט זיכ אפגעשטעלט, זיכ זי האט פלוצימ
:פארוװרפ

װאס־ מי_ינערו ג$ט מײנער, ג$ה אכ, דערלעבמ... ניט װינטער ביז אפילע —
אזױנם? דאט אױ זשע

טרערנ. פונ נאסע א האנט, א אויסגעשטרעקט זי האט דערנאכ
מארגנ, איז לעװײע די געלױבט. זײעד אי״יכ האט ער גומנ. א —
אהײמ? אײב גאגלײטנ —
אומגעקוקט. זיכ האט זי
נאכט. ניט מאג, איז איצט װאם? צו —

ײלע נאכגעקוקט איר איכ האפ געסל־ראג הינטערנ פונ װ י—א געגאנ־ איז ז
איללנ• צו זיכ וװהינ ג׳־ט האט װאס מענטש, א װי שטיל, גענ

פלעטער. געםאלנ שוינ זײנענ פײמער די פוג אװגוסט, געװענ םיאיז
 אפנ שטיפ־פ$טער דעמ באגלײטנ צר געחאש גיט צי״יט קײנ האפ איכ

געזענ... ניט םײרל דאס קײנמ$ל מער האב איב אונ צװינטעד,

, XVII
 יאד־ אפנ ארבעט, דעד צו גײנ איב פלעג אזײגער, זעקם פרימארגנ, אלע

ךטנ מארק.  טעםלער דער מעגטשנ: איגטערגסאנטע באגעגענ?נ מיכ פלעגג דן
געשיקטעד א גאמגעפעליקנ, דעמ גיק^ל?! אפ עגלעכ גו־ױ?נקער, א אסיפ,

375



 פרומער דער ;יעפימושקע דאכועקער הארנאטער דער ;וױצלער א אונ ארבעטער
טעד, מוליער  הײ־ א דזרםאנט אױכ ה^ס װאם מענסש, פארטדאנמער א פין

 בלוײאויגיקער א בלאנדבערױקער, к שישלינ, גריגןןרי שטוקאטור דער 5 ליקנ
גוטםקײט. שטיל׳גר מיט געלויכטנ זיב ה?ס װאס ױנג, שײנער

 באמ לעפנ פערלאד צװײטנ מײנ אינ מענטשנ די אט געקענט ה^פ איכ
 װיכטיקז, געזעצטע, קיכ, דעד אפ קומענ זײ פלעגנ זונטיק אלע צײכנער.

 אלע די װערמער. באטאמטע מיר פאר נײע, מיט רײדנ, אנגענעמענ מיט
 אימלעכער וװילע. דורבויס אויסגעװיזנ דעמלט מיר האבנ פויעדימ סאלירע

 אױסגעטײלט גוטנ צומ זיכ זײ האבנ אלע אינטערעםאנט, זיכ םאד געװענ אױ
קונאוויג^. סלאבאדע דער פונ מעשטשאנעס שיקערע אונ גנײוױשע בײזע די םונ

ר געװענ געפעלג דעמלט טיר אױ אל?נ װי מער  איכ שישלינ, שטוקאטור דן
 די זיכ קראצנדיק הן^ס, ער נאר ארטעל, איג אימ צו געבעטג אפילע זיכ 2$ה

ןןפגעז^גט: מיר פינגער, װייסנ מיטנ ברעמ ג$לדענע
 װארט גרינגע. קײנ ניט אױ ארבעס אונדזזןר פרי. צו דיר פאר ס׳איז —

צװײ... יאר, א צו
:.כעטאג פרעג א קאפ, שײנעמ דעמ פארװארפנדיק ער, וזאט דערנאכ

 נעם צו, לי_יד ם׳גארניט, נו, פויגלדיק? נימ דיר זיכ לעבט םע װאס, —
ע שעארקער, צונויפ זיכ אויםהאלטנ! װעסטו דענםטפאל אלײנ, זיכ א

 האב איכ נאר געגעפנ, מיר האט אײצע גוטע די אט װאם ניט, װײם איכ
פאיגעדענקם. דאנקבארקי״יט פיט זי

אינדערפרי, זרנטיק יעדנ באלעפאם מלןנ צו קימענ איצט אויכ פלעגג זײ
באלעגאם, אפנ װארטנדיק אונ, קיכ־טיש, דעפ ארומ בענק די אפ צעזעצנ זיכ

פרײ־ אונ רוישיק זײ מיט זיכ גריםט באלעבאס דער שפועסנ. אינס^רעסאנט
 אויבנאנ. װיגקל אינעמ זיכ זעצט אינ הענט, שטארקע די דריקנדיק לעכ,

 טיש אפנ צעלײגנ פויערימ די געלט, פעקל א רעכנבײנדלעכ, זיכ ם׳באװײזנ
 אויס־ דער זיכ ס׳הײבט — נאטיצ־ביכלעכ, צעקנײטשטע רעכענונגענ, זײערע

װאכ. דער פאר צן*ל
 באלעבאס דער זיכ פלײסט װעיטלעכ, מיט שיטנדיק אונ זיכ װיצלזןנדיק

 שטארק, גאנצ זיכ מענ צעקריגט מ§ל אנרער אנ אימ. — זײ אנ אפנארנ, זײ
אינײנעפ. מענ לאכט אפטער נ^ר

פױע־ די זאגנ —! געפױרענער א זשוליק, א ביםטו מענטש, ליבער עה, —
באלעבאם. צומ רימ

געלעבטערל: פארשעמט א מיט ענטפעדט ער
זשוליקעװאסע! גענוג אויכ זי_יגט הינערשע, כײעס איר, אונ נו, —
 אונדער מוירע, יעפימושקע זיכ איז — ? פײינט־לעבנ אגדערש, װײזשע —

:זאגט פיאטער ערנסטער
—אויס ארבעססט п װןןס אונ גאנװעסט, דו װ$ס לעבססו, דערפונ נאר —

קײסעד... פארנ אונ גאם פאר גײט

277



 דער לאבט —!ארומפליקנ אי״יכ כײשעק טאקע איכ האנ £ט איז —
באלעפאם.

: גו־טטוטיק אונטער אימ האלטנ זײ
עס? הײםט ^פפדײערנ —
אפדאצנ? —

 בארד היפשע די בררסט דער צו הענט די מיט צו דריקט שישלינ גריגארי
:זינגעװריק בעט אונ

פרז$סס, ^פטןנ טגשעפטנ אוגדזערע פרװונ ל^מיר טאםער אונ ברידער, —
 מענטשנ א? רױק, אזוי װױל, אזױ דאכ איז — ערל׳עכ לעבנ שװינדלערײ? אג

א? האדציקע,
 םינוטנ די אינ ער איז געוועג פי_יכט. װערנ טונקלענ, אויגנ בלױע זײנע

 אלע ב׳־טע, זײנ פונ צעפישט אביסל אזויװי זיכ טילנ אלע ױויל. וװנדערלעכ
פארשעםט. אימ פונ אפ זיכ קערנ
 לײטיש־ דער װאי־טשעס ~ אפנארנ, ניט סאכ קײנ אפ װעס פויזגר א —

דערפאר. פויער דעמ באדױערנדיק װי זיפצ, א מיט $סיפ פאנעמדיקער
 טונ־ דער געדיכס זאגט דוקנ, םסולעװאטנ דעמ סיש איבערנ אױסגעפויגנ

מוליער; קעלער
קלעפיקערי אלצ װײטעד, װאס —בלאטע א װי איז זיגד —

באלעבאט: דער פדעפלט רעדעם זײערע צו טאנ אינ אונ
אנ... זיכ ררפט מע װי אפ, זיב רופ איכ איכ? בינ װאם —איכ

אנדערנ, דעמ אײנער באשװיגדלענ װירער זיכ מע: פרוװט אפגעפילאזאפ־רט,
 אנ־ פ«ר פארמאםערטע אונ פארשװיצטע מענ גײט זיכ צערעכענזג נאכנ אונ

 דעס זיכ מיט פארבעסנדיק טײ, טרינקענ ארי_ינ טראקטיד אינ שטרענגונג
באלעב^ס.

 זאלנ מענטשנ דידאזיקע געבנ, אכטוגג געדארפט איכ האב יארמארק אפנ
 זײ פונ איםלעכער ברעטער. קײנ ציגל, קײג צװעכעם, קײנ גאנװענענ ניט

 פאדריאמ, אײגענע זײנע געהאט באלעבאס מײנ בא אי־בעט דער אויסער האט
 נ?*ז דער אונםער פוג מיר כא צוצושלעפנ װ?אזוי געװבט, האט איטלעכעד אונ

געשעפט. זײנ פאר איז ניט װאם
געזאנט: האט שישלינ אונ ליבלעכ, באגעגגט מיכ הא^נ זײ
 אט — איצט אונ ארמעל? אינ מיר צר געצעטנ זיכ האםט געדענקםט, —
א? ןןלטערער, נא מין״ איבער זײנ װעםט ארופגעשװענקס, דיכ ם׳האט וװהינ
 ניט אויג קײנ באװאכ, אונ היט — געװעדטלס. זיכ אסיפ האט —װ, נו, —

ו״ פארמאכ
געזאגס: אומפרײנטלעכ האט פיאטער

מי_יז... אלטע מיס ^נפירנ אפ בושל ױנגנ א אװעקגעשטעלס —
 געװענ מיר ם׳איז לאסט. צו מױרעדיק געװענ מיר זי״ינענ פליכשג מי״ינע

עפ?ים װײסנ אױסגעװיזנ, ה$ט יאלע זײ - מענמשנ דידאזיקע פאר כאופע א
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 זײ אפ דארפ איכ אונ ניט, װײםט זײ אויטער קײגער װאם גוטם, פאזונוערם,
 שװער געװענ טיר איז טעג עדשטע די שװינדלער. אונ גאנאוױמ אפ ױי קרקנ,

 אויג, אפ אויג פונ אײנמאל, אונ באמערקט, גיכ עס האט $סיפ ג$ר זײ, טיס
:געזאגט מיר ער האס

? פארשטײסט — איבעריק, ם׳איז £־נ, גיט זיכ בלאז דו יאטל, װאס, אמ
 דער אז דערפילס, כ׳האב ניןר פארשטאנענ, גארנלט נאטירלעכ, האב, איכ
 ה$בנ מיר בא אונ לאגע, מײנ פונ אומגעלומפערטקײס די םארשטײט אלטער

באצ?ונג?ןנ. ^פנהארציקע אי״ינגעשטעלט גיכ א־מ מיט זיכ
װינקעלע: к אינ ערגעצ לערנענ מיכ פלעג ער
 פױ דער הױפש־גאנעװ דער איז װיםנ, װילסט דו אױב אונדז, צװישנ —

 אפ גײציקער. א פאמיליע, גרויםזנר א טימ מעגטש א אין ער פעטרוכע. ליער
 א אימ: טויג אלצ זאכ, קײנ מיט ניט זיכ מיעסט ער אכטונג, גוט גיב אימ

 א אהער! דערלאנג אלצ —קאלכ זעקל א צעל, צע:דליק א צװעכעם, פונט
 אונ שטרענגע געדאנקענ מיט גאט, צו פרומער א װױלער, א ער אױ מענטש

 דאס איז יעפימושקענ פא ליב. ער האט גאנװעגענ א^ער נו, גראמעטנער, א
 אױ ער אוםשעדלעכער. אנ דיר פאר שטילער, א איז ער װײבער, אינ — לעבנ

גריגארי אט גאר !נאראניט קײנ גיס אלע זײנענ הויקערס די קלוגער, א אויכ
איז ער ניט, ער געטט פרעטרם נ§ר ני־ט טאםעװאטער, א איז דזןר — שישלינ

 יעדער קז$נ איט פוטט, אפ אינגאנצנ אדפעט עד אװעקגעגנ. איענם גרײט
טי קאנ — ער אונ אפנארנ, אײנער םײכל. אנ זיב גאגײט ער ני
? גוטער א איז ער —

 געזאגט האט אונ פונדעדװײטגם אזויװי מיר אפ ג?נטאנ קוק א האס אםיפ
װערטער: םארגעדענקלעכע

 זאכ, פר$סטע א גאר — זײנ גוט איז פוילנ א פאר !גוטער■ א זיכער, —
םײכל... קײנ ניט פאדערמ באכער, גוטםקײט,

 שטײכל א האט ער געפרעגט. אטיפנ איכ האפ — אלײנ? דר אונ נו, —
געענטפערט: האט אונ געטאנ

וועגנ איכ װעל דעמלט ב«בע, א זײנ כ׳װעל אז מיידל, к װי בינ, איכ —
 סײכל, אײגענעמ מיםנ זוכ א פו איז — אניט !דערװײל צײט האב דעדצײלנ, זיכ
!זופ א טו אנו, — פארבאהאלטנ, ערגעצ איכ בינ װו

 זײנע אונ אימ װעגנ פארשטעלונגענ מײנע אלע אוטגעװארפנ האט ער
 זײנע םונ עמעםדיקליט ד?ד אינ צװײפלענ צו שװער געװענ איז מיר פרײנט.

 גריגארי פיאטער, יעפימושקע, אז געזעג, האב איכ — כאראקטעריםכיקעס,
 אונ קליגער איז אויםזענ כאשעװנ מיטנ אלטער דער אט אז האלטנ,

 געײ־ אימ מיט זיכ האבנ זײ אלײנ. זײ װי לעבנם־זאכנ, אלע אינ באהאװנטעד
 אימ ארויסגעװיזנ אופמערקזאמ, אײצעם זײגע אויםגעהערט אלצ, װעגנ צעט

אכטונג. פונ צײכנם אלערלײ
נאכ אבער איט, זײ בעםנ — אײצע, אנ אונדז גיב אונ גוט אזוי זײ —
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 שטיל םוליער דעד ר.$מ אװעקגעגאגגענ, איז $סי* אז פאק^שע, אןא אײנער
גריגאריעג: צו געזאגט
יעדעמיקער. א —

צוגעגעבנ: שמײכלענדיק האט גריגארי ארנ
פאיאצ. א —

געװארנט: פרײנטלעכ םיב האמ שטוקאטור דער
פארזיכטיק, לעגנ מענ מוז אלטנ מיטנ מאקסימיטש, זיגענ, אע האב דו —

 אל־ אס אזױנע ארומוױקלעני םינגער ארומ שא האלב אײג אינ דיכ װעט ער
זײנענ! זײ שעדלעכ װי היטנ, גאט זאל איז—אײנגעגעםענע טיטשקע
םארשטאנענ. גיס גארגישס האפ איכ
 מענםש םרימססער אונ ערלעכםטער דער אז אויסגעװיזנ, זיב ה$ט גיר

 זײנ װאג, מיט קורצ, גערעדס אלצ װעגנ ה$ט ער פיאטער. מוליער דער איז
 ג$ט, װי זאכנ, אזױנע אפ אפשטעלנ אלצ פאר אםטער זיכ םלעג געראנק
טויט. אונ גענעם
 זאל םע וװהינ שלאגנ, ניט זיכ זאלסט דו װי ברידער־כעװרע, עכ, —

מײדגי ניט װעםטו צוױנסעד דעפ אונ קײװער דעמ נאר טראגנ, נים דיכ
טעג, מאכנ זיכ ט׳פלעגנ אונ בױכ, דער געטאנ װײ אימ האט שטענדיק

 פלעג ברױם שטיקל קלײנ א אפילע עסנ, געקענט ניט אינגאנצנ האט ער װענ
נודנעקי״יט. פײנלעכע אונ קראמפ ביז װײטעקנ ארוימרופנ אימ בא

נאר ערלעכ, אונ גוס אויסגעװיזנ אריכ האט יעפימושקע הויקער דער
 נארעלע. שטיל א װי רול, אפילע טאמעװאטע, — אמאל לעכערלעכ, שטענדיק

װעגנ האט ארנ פרויענ פארשײדענע אינ פארליבנ שטענדיק זיכ פלעג ער
װערטער: זעלפע די מיט גערעדט אלע

 היינ סמעטעגע, אינ פלימל א נאר װײבל, קײנ גיט :אייכ זאג איכ —
!װא־ארט
 פאלנ ךי װאשנ קומענ פלעגנ מעשטשאנקעם קונאװינער שמי״ידיקע רי װענ

 שטעלנדיק אונ, דאב, פונעמ אראפלאזנ זיכ יעפימושקע פלעג קלײטנ, די אינ
 גדויע, די פארזשמורענ מודקענ, אונ שטײנ ער פלעג װינקל, א אינ ערגעצ זיכ

אױערנ. די פיז מויל גרויםע דאס צעצ??נדיק אויגנ, לעבעדיקע
האט פרײר אזא צוגעשיקט, מיר האט גאט װײבעלע יאדערזײק ס׳ארא —

איכ ז$ל װי סמעטענע, אינ בלימל א עס איז נו, מיר. צו אראפגענידערט
 שײנ־ מיג אזא פונ דאכ קאנ איכ 7 געשאנק אזא פאר דאנקענ גוירל דעפ גאר

װערנ! פארברענט לעבעדיקער א קײט
 דער צו אײגע אױסרוםנדיק אימ, פונ לאכנ װייפער די פלעגנ אינאגהײב

:אנדערער
!טאםעלעכ א, עם, צעגײט הויקער דער װי נאר, זעט —
 ריימ~3 זיינ ארנ, ניט ה$ר קײנ דאכדעקער דעמ פלעג אפשפעטערײ די

װערטער זיםע היצ, פונ װי רעדס ער שלעפעריק, װערט פאגעמ אקיק3

280



ענ,  ס$פ צופ סרויענ. די פארשיקערג אנ הײצנ אוג שטראס, שיקערער א וױ יינ
:באװערטזים די צו פארװונד־ערונג מימ עלמערע די פונ עמעצער אנ זיב דופס

 א װי מאפעש זיכ, מאטערט פויער דער תי אײנ, נ^ר זיה הערט איד —
באכעו־! ױנגער

פױגל... א װי זינגט, —
«ונטער ניט זיכ גיט — קלױססער־סרעפ, די אפ בעטלער א װי אדער —

אקשנטע. אנ
 גע־ איז ער בעטלער. קײג אפ געװענ ענלעכ נימ איז יעפיםושקע נ^ר
 רופנ־ אלצ געקלונגענ הז$ט קאל זי_ינ פניאק, געפאקםער א װי פעםט, שסאגענ

י פארגארנדיקער, אלצ געװארנ זײנענ װערפער די דיקער, הןןננ װייבער ז
 צעגאנ־ אזויװי איגדערעמעםג טאקע איז ער שװײגנדיקערהײט. געהערט שוינ

רײד. פארשיקערנדיקע מילרע אינ גענ
$װנט־עסנ נ$כ פונ צײט דער אינ אז דערמיט, עם זיכ ענדיקט ענריקנ

 שאק־ כאװיױימ, די צו פארװוגדערט ער ז§גט פארשאבאשעװענ גאכנ $דער
קאם: װינקלריקנ שװערנ מיטנ לענדיק
 לעבנ אינ מאל ערשטע ד$ם — פעכײעדיקס א זים, к װײנעלע א נו, —

! אזוינס צו צוגערירט זיכ
 איבער, ניט יעפימושקע זיכ נעמש ניצכוינעם, זיינע װעגנ דערציילנדיק

 ער - אנדערע, געװײנלעכ טוענ דאם וױ באזיגטער, דער פונ גים כױזעקט
 פארברײ- זייגע אויגנ גרויע די אונ פרײד, אונ דאנקבארקעט פאר נאד צעגײט

היספײלעס. פונ זיכ טערג
זאגט: אונ קאפ מיםנ שן>קלט אסיפ

דיר? גײט יאר רויפלשסע דאס אוים: ניט זיכ עם שעפסםו וױ —
 !ג$רניט איז דאם גאר פערציק. נאכ פערםע דאס מיר גײט יאר דאס —
 טײכ א אינ זיכ כ׳װאלט װי געװארנ, ײנגעו־ פיגפ י§ר א אש איכ בינ ה?ןגט

 — הארצנ אפנ געװארנ, געױנטער גאר בינ װאםער, לעבעו־יקער אינ אױסגעבאדנ,
א? װעלט, דער אפ דא ם׳זײנענ פרױענ ס׳ארא נאר, זאגט בײנ, רו?ק־_יטו א

:שטרענג אימ צו זאגמ מוליער דער
 ביטער - גערענק צענדליק, פינפסנ דעמ אדיבערשפאנענ װעטט דו אז —

דײנע! געװויגשאפטנ מלעםע די דעמלט זײנ דיר װעלנ געזאלצנ אונ
שישלינ, גריג^רי זיפצט - י יעפימושקע נים, בו־שע קײנ ג$ר האסט —

הוי־ דעמ ניט פארגינט שטוקאטור שײנער דער אז דוכטנ, פלעג מיר אונ
דערפאלג. זיינ קער

 זילבערגע פארקריײןלטע גלײכ די אונטעד פונ אלעמענ אפ קרקט אסיפ
זיכ: װערטלט אונ פרעםענ

בעטנ, אונ ברפעמנ ליפ ה$ם אײנע קאפריןנ, אירע ה$ט ליוע יעדער —
 מיט װערנ ליזעם אלע ארנ בראםלעמנ, אונ קארעלנ געפעלנ איז צװײסער א

עלטער־באפעם... צײט דעד
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 געבליבנ איז זײגס װײב ד$ם גאר באװײבטער, א ־ געװענ איז׳ שישלינ
 אלע פאלנ־װעשערנם. די אפ פארקוקנ אויכ זיכ פלעג עד דארס. אינ זיצינ

 זײטיקנ א געזוכט ה$ט זײ סונ יעדע צוגענגלעכ, גלײכ געװענ זײ זײנענ
ע זיכ מענ האט פארדינסט מיג דזנם צו ״פארדינסט״.  סלא- הונגעריקעד דער א

 דער נ$ד ארבעט, אגוער יעדער צו װי פר$םם, אזוי פונקט באצויגנ באדע
 זײ אפ געקוקט נאר ה$ט ער פרויענ, די געטשעפעט ניט האט פױעד שײנער

 זיכ —עמעצג בארולערנ װאלט ער װי בליק, מינ באזונדער א מיט פונװייסנ
 א מיט ער פלעג רײצנ, פארטשעפענ, אימ אגהײבנ פלזגנג זיל װענ ;זײ אדער

:ז^פרוקנ זיכ געלעכטערל פארשעמט
אלדע... צו גײט —
איעלע עם, טוסטר װאם —  מענ לאזט װי — עפימושקע,’ זיכ כױעשט — ? נ

צופאל? א דורכ עס
גדיגארי. דערמאנט - באוױעטער, א בינ איכ —

װיסנ? דענ װעט וױיב דאס אונ —
 ערלעכ, ניט געלעבט ה^סטו טאמער שטענדיק, זיכ דערװיסט װײב א —
אפנארנ! ניט ברודער, זי, װעסט
וױטנ? זי קאנ פונמאנענ —

אױב דערװיסנ, זיכ מוז זי נאר פונװאנענ, באוװםט, ניט מיױ איז דאם —
זי אונ ערלעכ, איכ לעב װידער, טאמער, געלעבט. ערלעכ האט אלײג זי נאר

דערװיסנ. איר װעגנ זיכ איכ װעל געזיגדיקט, האט
 רױק כאזערט גריגארי נאד יעפימושקע. שרײם —וױאזױ? אפער —
:איבעד
ארמבארװםט. מיר איז דאס —

:אופגעבראכטער אג הענט, די צענלטט דאכדעקער דער
и$־р דו עכ, אומבאװוםט... ערלעכ, אזױנס! דיר נא —

 ניט פראסט, אימ צו באצױגנ זיכ האבנ מאנ, זיבנ ארבעטער, שישלינם
 ^נגע־ אימ זײ האבנ אויגנ די העטער אונ באלעפאס, קײנ אימ אינ געפילט

 ער נעמט זיכ, פוילנ זײ אז זעט, אונ ארבעט דעד צו געקומענ קאלב. רופנ
 ליבלעכ אלײנ, ארבעטנ ארכיסטיש זיכ געמט אונ לאפזןטע א סאקאלאק, א

:אױסשרי״יעגדיק
׳. װאדעמער כעװרע, אנ, זיכ לײגט —

 אויסגע־ אנז^נ, בײזנ א באלעבאס דעמ אויםפירנדיק איכ, 3הא אײנםאל
גריגאריענ: רערט

דיר... בא ארבעטער שװאכע —
פארכידעשט: אזויװי זיכ ה$ט ער
טאקע? נו, —
 ט$ג האלבנ ביז נעכטנ נאכ פאדארפט מענ װאלט ארבעט דידאזיקע —

װעדנ. פאדטיק נלט אויכ הײנם װעלנ זײ אונ פארענדיקנ,
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 אײנגע• ער האס - ױערנ, פארטיק גיט װעלנ זײ אז עמעם, איז דאם —
:געזןגט פארזיכמיק עד האט שװייגנ * נ$כ אונ שטימט,
 אונסעוצו־ זײ ניט האדצ דאם ס׳טראגט נאר נזיכ פארשטײט זע, איכ —
 אזוי װירער, נעפ, םיר. מיט דארפ אײנ פינ אײגענע, אלצ דאכ ס׳איז—טרײבנ

 איז ברויס, דײנ עם פאנעט פדנעמ שװײס איגעם — באפוילנ האט גאט :זאכ די
 הארע־ דיר מיט טיר אונ גםיר דיר, אנגעזאגט, אלעםעג עס, הײסט יעם דאכ
 אונםערצר זײ אנגעגעמ גיט עפעס איז נו, — זײ, פאר װײגיקער װענ

חרײבנ...
 י^ר־ פונעם גאסנ לײדיקע די איבער גײט פארסראכט. געלעבט האט ער
 קרײז־ פונעמ בריקנ די פונ אײנעט אפ אפ זיכ ער שטעלט פלוציפ אונ פאדק,

 היטל׳ אינ װאסעד, אינ קוקש אונ טארקגםשעם די בא לאנג שטײט קאנאל,
פרעגסש: אים, פאקטט אקא. דער הינטער װײס דער אינ

? «יז װאם —
ס — פ א כ - ? א  זיכ זיכ... אזױ — שפײכל. אפארשעםטג מימ אופ זיכ ער ה

אניפל... געקוקט אפגעשסןנלט,
 -אפט. ער גאט,--רעדט פא אײנגע^רדנט אלצ איז בררדער, וװיל, —

 דאםפער, א אפ זיב זעצםט ;לױפנ דאטפערס גײענ, טײכנ יערר די הימד, דער
 אסט־ ביז פערם, קײנ ריבעסק, קײנ ריאזאנ, קײנ :זיכ רױלסט דו וװהינ אונ

 אנ נ$ר שטעטל, א פונ נישקאשע געװענ, איכ בינ דיאזאג אינ ױאכאנ:
 פרײ־ א ױנג, א ברענ א אונדז בא איז ניזשגי ניזשני. װי אוטעטיקער אוטעטיקס,

 אסאכ דעדיקער איז אסשראכאג אינ אוםעטיקער. אױ אשטדאכאנ אױכ לעכער!
 מארד־ שומ קײנ ליב ניט כ׳האב ליב. ניט עט האב איכ אוג פאראנ, קאלפיקנ

 ל־3פ? אנדערש־גענוירענע אלע אונ דײטשנ פ׳זרסנ, די קאלמיקנ, די אט װא.
דארטנ... קערלעכ
 אײנשטימיק דעמ אנ פארזיכטיק טאפנ װערטער זײנע לאננזאפ, רעדט ער

ניאסער. טוליער דעפ אינ שטענריק אים געפיגענ אונ מענטשנ דענקענדיקנ
 — פרעםד־געפױרענע, נאר זײ, זײנענ אנדערש־נעפוירענע קײנ ניט —
 אונ געבוירנ, זײ זײנענ כריםמוסנ צו פרעפד — בײז. אונ זיכער פיאטער רעדט

זי־י... לעבנ כריםטוםנ צו פרעסד
שײנט. לעפעדיקער, װערמ גריגארי

 רױ דאם פאלק, רײנ א ליב האב פדידערלעכ, איכ, נאר אזױ, צי אזוי —
 אונ ליב, ניס אויכ איכ האב זשירעם קײנ !גלײכ קוקנ זאל אויג דאם פאלק, ם־שע

 קונציק פעלקערלעכ. אלערלײ גאט דארפ װאם צוליב ניט, אפילע פארשטײ איכ
אײגגעארדנט... עם איז

:כמורנע צו גיט םוליער דער
היפשלעכ!״ פאראנ איבעדלקס אזויװי עפעס ס׳איז נאר קונציק, —

$פשפע- ^םיפ ארײג זיכ טישט דײד, זײערע צו צײט א זיכ צרגעהערט
בײסיק: אינ טעוײש
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עכ, איבזןריק. אינגאגצנ זײגעג א^ערע דײד די $ט ד$, איז איפעדיקס —
טן !םעהטע איר, רעכטע. קײנ בײטש קײנ אי_יב אפ ני

 פיס פארשפײנ, ניט קענ מע נ^ר פאר־זיכ, פאזוגדער, זיכ ה»לט $סיפ
 אױם. קומט אמ?$ל ארויסטרעטנ. ער װעט װאם קעגנ אײנשסימיק, ער איז װ$ס

 געדאנ־ זײערע אלע מיט מענטשנ, אלז* מיט כאסקים גלײכגילטיק איז ער אז
ענ, זזןט אפטער נאר קענ.  די אפ ק־קט ער דערעסנ, אימ האבנ אלע אז ג

:יעפימושקענ גריג^ריענ, פי^טערנ, צו זאג א טוט אונ האלב־דולע, אפ װי מענטשנ,
כאוערשע... הינטלעכ ר,לא עכי —
שמײכלענ. זײ נ$ר גערנ, אונ פרײלעכ זײער ניט שמײבלעג, זײ

 ר$ס ט$ג. א פיאטאקל א ברױט אפ ארױסגעבנ מיר פלעג באלעבאם דער
 ארבעטער זײ פלעגנ עס, זעענריק צוהונגערנ. אביםל כ׳פלעג קארג, געװענ איז
 אויכ פלעגנ אמאל אונ זײ, מיט עסנ אװנטפרױט אונ פרישסיקנ פארבעשג מיכ

 ניט זיכ פלעג איכ טרינקענ. טײ טראקטיר אינ רופנ מיכ פארריאטשיקעס די
 לאננזאמע די הערנ זײ, מים זיצנ צו געװענ געפעלנ איז פיר בעטנ, לאזנ
ײד,  באלעזנקײם מײנ פארגעניגנ פארשאפנ פלעג זײ דעוצײלוגגענ. מאדנע רי י

קלויסטער־ביכ>ר. די אינ
 די אנגעשלאננ שטײפ צוזאט, ביכלעכ פיט אנגעשלונגענ זיכ האםט —

 ק^ינבלימל־ די מיט מיכ באטראכסנדיק אופטערקזאמ ן*םיפ, ז$;ש — װאליע,
 איפ בא שװארצאפלענ די אולםדרוק. זײער כאפנ צו שװער סיאיז אויגנ, דיקע

צעגײנ. איג זיכ, שמ*לצנ אינ קעסײדער האלטנ זײ װי איז
 אוים־ װעסט צונוצ. ס׳קומט קניפל, א אנ זיכ קלײב אפ, עס היט דו —
 פאר - אדער װערטער, מיט פ$לק דאם סרײסטנ מאנאכ א פאר גײ - װאקםנ

מיל?אנער... א
שטים. באלײדיקטער א מיס מוליער דעױ אימ פאריכט — מיםל^נער, א —
אשיפ. פדעגט — ױן*ס? —
טויב... ניס ביסט אונ דאכ! עם װײסט זיכ, זאגש — מיס^נער —
 א פאר אדער קריגנ. זיכ יערעטיקער מיט מיםיאנער, א פאר גוט, בו, —

 קענ טײכל, האט מע אז ברויט־שטעלע! « אױכ זיכ, פארשרײב יערעטיקער
דורכלעבנ... זיכ יערעטישקי״יט מיט אויכ מענ

 צ$רר דער איג רעדט פיאטער אונ פארלןגגנהײט, אינ לאכט גריגארי
:ארײנ

אלערלײ... גאטלײקענער שלעכט, ניב אױכ לעבנ קישעפטאכער אס, —
^רמ: אפג ענכפלןרט אםיפ נ?אר

 איז קישעפמאכער א פאד גראפעטנער. קײנ ניט איז קישעפמאכער א —
זאכ. איבעריקע אנ גראמעטע

מיר: דערצײלט ער אונ
 םענסש עלטערער אנ געלעבט האט װאלאםט אונדזער אינ :הער זע, $ט, —
לײויקם. א פױעדל, אױסגעדײװערט »נ געױפנ, אימ מענ ה$ט טושקא אײגער,
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 אד־ קײנ ניט בלאזט, װינט דער וװהינ אהינ, — אהער פעדער, א װי — געלעפט
 פוסטעפאסע־ ליאנג פינ אײנמאל ער הז$ט אט ! לײדיקנײער קײנ ניט בעטעד,

 אונ צײט, י^ר צװײ ארומגעבלאנקעם זיכ אונ בעפנ ג$ט אװעקנעלאזט זיכ רוענ
ז אויסזענ: נײעמ א איג באװיזנ פלוצימ דכ ער האט דערנאכ בי ר- א  די ה

 ריאסקעלע ברויג־געל א —קארפום אפנ סקיפײקעלע, א קאפ אפנ אקסלענ,
 :אקשאנעסריק פאדערט אונ אקונ, אנ װי אלעמענ, אפ קוקט ;טי_יװל־הייט פונ
 איבער־ טאנ, כשרװע נים טאקע פארװאס אונ פארשאלטענע! טשרװע, טוט

די ט- ײפ  זאט, איז טושקא :גײנ אנגעהײבנ האט געשעפש ראם אונ ? װײבער ה
צופרירנ... מאס דער איבער װײבער מיט איז טושקא שיקער, איז טושקא

בײז: איבער שלאנט מוליער דזנו־
טז אונ שיקער איז ער װאס װיכםיק, איז דאם צי — א ז
אנדערש? װאס־ושע —
װארטי דאס איז װיכטיק ־־
 בינ װערסעו מיס פארטיפם, ניט זיב איכ האב װערטער זיינע אינ נו, —

דארפ. מע װי מער, רײכ אלײנ איב
 זאגט — גוט, גאנצ מיר קענענ װאסיליעװיטשנ, דמיטרי טושניקאװנ, —

 צו קוקט אונ קאפ דעט אר^פגעלאזט ה§ט גרי־גארי אונ פיאטער, באלײדיקט
ארײנ. גלן$ז אינ זיכ

 איכ דערצײל דאס — שאלעמ, א אפ אםיפ גײט — גיט, זיכ שפאר איכ —
 צומ שטעגנ־װעגנ פארשײדענע די מעקויעכ מאקםימיטשנ אונדזער אלצ

ביםנ״
אנקוםענ... אויכ מורמע אינ מענ קאנ װעגנ אנדערע מיט —
 מיסל א איז םטעזשקע יעדער גיט—אי״ינ. אס־פ שטימט —!װי נאכ אונ —

פארקערעװענ... וװ װיםנ, דארפ מע היטל, גאלעכשע דאס קריגנ צו
 שטוקאסור מיסנ — לײט פרומע די מיס אביסל שטענדיק זיב רײצט ער

 עס באהאלט ער נאר ליב, ניס זײ האט ער אז זײנ, ס׳קאנ מוליעד. מיסנ ארנ
כאפנ. צו שרוער אינאלגעםײנ איז מענטשג צו באצײנג זײנ ;פלינק

 דאנ־ דער גוטהארציקער. װײכער, זיכ, דאכט ער, קוקט יעפימושקענ אפ
ײנ ניט זיכ לאזט דעקער  סעק־ װעגנ עמעם, גאט, װעננ שכועכנ קײנ אינ אי

 ג?־ באליבסע די אט אינ — לעפנ מענטשגס פונ יטערקי_יט3 דער װעגנ טעס,
 —טיש צומ זײט א מיט שטול דעמ אװעקגעשסעלט שריינט. זײנע פונ שפרעכנ

 א טײ, געלאםנ ער טרינקט — הרקעד דעמ שטערנ ניט זאל שטול־רוקנ דער
 רויכיקנ דעמ באקרקנדיק אנ, זיכ ער שפיצט פליצימ נ^ר גלאז, א נאכ גלאו

 קױלעס, די פונ גערױש אומגעארדנטנ דעמ אינ אי_ינהערגדיק זיכ צימער,
ט ארנ ארפ שפרינגט  איז טראקטיר אינ אז באטײט, דאט פארשרװנדנ. װעי

 קועריטארנ אונ כויװ, א שולדיק אימ איז יעפימושקע רואם עמעצער, ארײנ
 — קלעפ, אימ גיבנ אײניקע אזױװי אונ צעגדליק, געזונטנ א — ער שארמ^גט

פאצײטגס. פיש ער האגס
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 ה$ב איכ װענ — שלעכט. זײ ער פארשטײט — נאראנימ, אינקאס, זײנענ —
אפגעגעבנ? ניס דענ איכ װאלס געלט,

ארויס. אםיפ אימ פאגלײט —ביסערער.״ פארדארטער, צװײג דו אכ, —
נים הערט ניט, זעס מארטראכט, לאנג, יעפימושקע זיצט מאל אנדער אנ

 נאכ קוקנ אויגנ גוטע די װײכער, װערט פאגעמ ברײטבאקיק זײנ גארניט.
גוט. מער

אימ• מענ פרעגט— דינסמ־מענמש? פארמראכט, זיכ ׳םטו װאס װעגנ —
 דעד מיט כאםענע מיר איכ האב עכ, רײכ, בינ איכ װענ טראכט, איכ —
 פאלקאװ־ א מיט װארט, מיינ אפ אדל־פרױ, אנ מיט פריצע, ריכטיקעד סאמע
 גאט: גרויםער — געהאט זי איכ װאלט ליב אונ אשטײגער, מאכסער, א ניקם

 געװעני ם׳איז װײל געװארנ... פארבױענס איר לעפנ איכ װאלט לעפעדיקערהײט
 דער אפ פאלקאװניק א בא דאכ א גערעקס האב «יכ פאל, א ברירער,

דאטשע...
- שױנ מירנ —אלמאנע, אנ טאכטער א געהאט האט עד אוג — ט: ר ע ה ע  ג
אומפרײנטלעכ. איפער פיאטער אימ שלאגט

 מיטנ בױעדנריק זיכ, שאקלט קני, די דלאניעם רי מיט רײבט יעפימושקע נאר
פאר: זעצס אונ לופס, די הױקער
 א אונ וױיסע א אינגאנצנ כואד, אינ ארוים גײמ זי מרעפנ, ם׳פלעג —

 זונ, די מיר טױג װאם צו —אונ דאכ פרנ איר אפ קוק איה גרױםארטיקע,
 פיט די צו «יר איכ װאלט טויב, א װי יאט ? שײנ ליכטיקע די װאם צו — אונ

 אזא־א מיט כמעטענע! אינ בלומ הימלדיקע א —פראםט !אראפגעפלויגנ
נאכט! אײנ זײנ זאל לעפנ גאנצע דאם רעכמ, טאקע דאכ איז הארנטע

 יע־ נאר שמרעננ. פיאטער פרעגט — ? געפרעסנ איר װאלט װאם אונ —
צעפישט. ניט װערט פימושקע

— דעמ אויסער ? מיר דארפנ אםאה — אױם. ער רופש —!גאט גרױםער —
רײכ... דאכ זי איז

לאכט: אםיפ
 אט אינ צעטרענצלענ אמאל זיכ יעפימושקע, שוינ, װעםמו װענ אונ —

דו? צעטרענצלער געשעפטנ, די
ר אנ אונ זאכ. קײנ װעגנ ניט יעפימושקע רעדמ פדויענ אױסער ^ ט מ ד  א

 אמאל גיכ, אויסגעצײכנט, ער ארבעט אמאל :גלייכמעסיקעד קײנ ניט ער איז
 קאמענ די ניטעװעט העמערל מילצערנע ד$ש ניט, אימ בא עם גײט—װידעד,

 מים שטענדיק שמעקש אימ פונ שפאררנעם. איבערלאעדיק אקוראט, ניט נפױל
 אנגעגעמענ. אנ אונ געזונטנ א רײעכ, זײנ האכ עד נאר דזעגעכצ, מיט אײל,

בױמ. אפגעהאקטנ פריש к פונ רײעכ דעמ ס׳דערמאנט
איגט?רעסאנט, אלצ; װעגנ רײדנ צו אעטערעמאנט איז סעסלעד מיטנ

 אונ הארצ, ד$ס שטענדיק באומדו?קנ װערטער זײגע אוגענעמ. זײער ניט נ$ר
שפאס, א אינ װענ אוג ערנםט, רזנדט ער װענ פאדשטײנ, צו־ שװער ם׳איז
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 עס האט ער גאט, װעגנ רײדנ צו אמפעסטי איז װידער, גריגאריענ, מיט
פעסמ. דערינ איז אונ ליב

 ניט גלײ&נ װאס מענטשנ, פאראנ :װײםט דו — איה, פרעג — גרישע, —
גאט! אינ

Т

:רר?ק שמײכלמ ער
הײסט? װ^ם —
גאט! קײנ ניטא ם׳איז זאגנ: זײ —
איכ. װײס דאס װאם? עט או —

 סליג, אומזיכטיקער אנ עפעס פונ האנמ דער מיט אפפאכנויק זיכ אונ,
ער: זאגט ־ד

 אג־ דער ״ס׳רעדט :געזאגט ה$ש געדענקסטר, האמײלעכ, דאװיז־ נאכ —
 האבנ אנזיניקע װענ נאכ £ט גאט״, קײנ גימא זײנעמ: הארצנ אינעט זיניקער

באגײנ... צו זיכ אומעגלעכ איז גאט אנ !גערעדט דעמ װעגג
מ: מימ אײנשטימיק װי איז אםיפ אי

!אױ עלסער רוער װײזנ, דיר ער װעט גאט, פעטרומןנ פא אפ נאר נעמ —
די מיט ב^רר די איבערקלײבנדיק שטרענג. ווערט פאנעמ שײג שישלינם

םוידעםדיק: עד רעדמ נעגל, די אפ קאלכ טארטריקנטנ מיט פינגער
 אינערלעכער גאגצער דער אונ געװיםנ דער לײב. יעדנ אינ זיצט גאס —

גאט! פונ איז — קעדנ
זינד? די אוג —
פוגדרױמנ, ס׳איז —זינד די סאסג: פונעמ לײב, פונעפ זײנענ זינד די —

 אסאכ סראכט װאס יענער, אפשסארקםמנ ס׳זינדיקט !מער ניט פאקנ, װי
 געדאנ־ די !זיגדיקנ נימ װעסטר — זינד קײנ אינ ניס זיכ דערמאנ זינד. װעננ

לײב... פונעמ האד דעד סאמנ, דער ארײנ גיט זינד װעגנ קענ
צװײפלט: מוליעד דעד

— оуэу זיכ... דאכט אזוי, ניט עם איז
אונ געשטאלמ רי איז מענטש ד?גד אונ אנזינדיק, איז גאט אזוי! —

 אנ־ דער אבער לײב, ד$ם געשטאלמ, די זינדיקט זינזייקנ זײגער. אנבליק ךער
גייםט... אנכליק, — דאכ איז ער זינדיקנ, נימ קאנ בליק

װארטשעט: פיאמער אונ זיגעריש, שמײכלט ער
אזױ... ניט זיכ, דאכט איז, דאס —

ניט װעסמו איז — מיליער, דעמ אסיפ פרעגמ — מײנונג, דײנ נאכ אונ —
ניט װעססו — סאנ טשװוע ניט וועפטו טאנ, טשװוע גיט װעםטו — זינדיקנ

װערג? געראטעװעט
 װעט פארגעסנ, סייװל דעמ װעסטו :איפ מײנ פעסטער, אויס זעט אזױ —

ײנ,-~פלעגנ ליב גיס ג$ט דיר זאגנ... אלמע די ז
 דןה גלעזלעכ. צװיי פרנ שיקער װעדט ער טרינקער, קײנ ניס איז שישלינ

זינגט. ק$ל דאם קינדערש, — אױיןנ די ראז, דעמלט איס װקר»
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 צו־ ארבעטנ מיר, לעבנ $ט !איז אלצ דאס װויל װי מײנע, נרידער —
װױל! װי אכ, —זאט, דאנקענ, צו ג$ט זײנענ, פיסלעכ,
 זיכ לריכטנ אונ ב$רד דער אפ *ר$פ אימ רינענ טרערנ די װײנט, ער

פאטשערקעם. גלעזערנע װי ד$ר, די פונ זײד אפנ
 זי״ינענ סרערנ גלעזערנע די $ט אונ לעבנ דעמ לויבגעזאנגענ אפטע זי_י־.ע

 איבער־ לעגנ ד§ס לויבנ פלעג מייגע באבע די — אנגענעמ, ניט געװענ מיר
צוררינגלעכ. אוױ ניט פראסטער, צײגנדיקער,

 אנ־ קעסײדערדיקער אינ געהאלםנ מיכ האפג געשפרעכנ אלע דידאזיקע
 איפערגע־ געהאט שױנ האב איכ אומרו. אומקלארנ אנ װעקנדיק שטרענגונג,

 ענ־ ניס שארפ װי געזענ, ארנ פויער דעמ װעגנ רערצײלונגענ אםאכ לײענט
 אלע זיינענ ביכלעכ די אינ לעבעדיקנ. דעמ אפ בוכ־פויעי דער ם׳איז לעכ

 פונ ארעמער ןײ ז?נענ אלע שלעכמע, די אונ גוטע די — אומגליקלעפ פױערימ
 װײניקער רעדט בונ־פױער דער געדאנקענ. אונ װערטער אינ לעבעריקע די

 װעגנ נאטשאלסטװע, װעגנ מער —קלױםסער װעננ סעקטעש, װעגנ גאט, װעגנ
 ער רעדט פרױענ װעגנ לעבנ. פונ שװעריקײטנ די אונ עמעם װעגנ ערד,
 לעבעדיקנ דעם פאר אסאכ. פרי_ינסלעכער גדאב, אזױ נים װײניקער. אױכ

 מיט געפערלעכע. א פארװײלונג א נאד פארװײלונג, א —פרוי די איז פויער
 אויבער־ נעמענ זי װעט אניט כיסרעװענ, שמענדיק מענ דארפ פרוי א

 איז טונעמביכל פויער דער לעבנ. גאנצ א אפ פארפלאנטעינ װעט אונ האנט
 נאו ביכל. אינ דא, אינגאנצנ שטענדיק איז ער נאר גוט, אדער שלעכט, ^דעד

 וװנדערלעכ זײנענ זײ שלעכט, ניט גוט, גיט זײנענ פויערימ לעבעדיקע די
 — אויסרײדנ ניט דיר פאר זיכ זאל פויער לעפעדיקער דער װי אינטערעסאנט.

 דער אס נאר געבליבנ, עפעס נאכ איז אימ אינ אז שטענדיק, זיכ פילט
 באהאלטע־ ניט־ארויסגעזאגטנ, דעמ $ט אינ אונ אימ, פאד דורכוים אין דעשט

ט, ליג מ- איקער. דער עפשער, נע
פו־ פיאשער געװעג געפעלנ אמעו־סטנ מיר איז בוכ־פױערימ אלע פונ

 דערציײ די איבערלײענענ פארװאלט מיר זיכ ם׳האט ״טעסלער־ארטעל׳*. נעמ
 יאד־ אפנ זיכ מיש געבדאכט בוכ דאם האב איכ אונ פרײנט, מיינע פאײ לונג

 אר־ יענעמ $דער דעט אינ געכטיקנ אױסקומענ אפט מיר ס׳פלעג מארק.
 אױהםאסערנ, זיכ ס$ג פארנ פלעג איכ װײל דערפאר, מאל אנד?ד אנ טעל.
אהײמ. גײנ צו געװענ נים קויעכ קײנ ם׳איז אונ

ה$ט טעסלערם, װעגנ בוכ א איכ האפ אט אז געזאגט, האב איכ װענ
גע־ האט ער באזונדערם. אםיפנ אונ פארינטערעםירט, לעבעדיק אלעפענ עם

 אומצר־ איבערגעפלעטערט, עם האט הענס, די פונ מיר בא בוכ דאם נומענ
ק$פ. איקאנע־ענלעכנ מיטנ שןקלענדיק טרױלעכ

 אזועע געשריבנ! זיכ, דאכט אונדו, װעגנ אינדערעמעסג טאק?נ —
סאקע אזױ אאב איכ נו, פארעצ? א —געשריבנ האט װעד שעלטעס!

גאמ װף ׳. בעריעם אלצ אפ זײנענ סשינ^ױניקעס אונ בריצימ געטואכט.
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 דעוופ קל^ר, אלצ טשינאװניק דעמ איד ד$רט אגשטױטנ, ניט זיכ קענ
ײ.״ לעצנ ז

 אוײנ פיאטער טר^גט - ג^ט, װעגנ $סיפ, דעדםטו, פ^רזיכטיק גיס —
באמעדקונג. זי_ינ

 מיר אײרער װײניקעד, װארט מײנ איז גאט פאר אױם: ניט מ׳מאכט —
 דיד פיט מיר גיט, זיכ קלעמ רו רעגנ־טדאפנ. א אדער שנײעלע א פליכ אפנ

דערלאנגענ... ניט גאט צו װעלנ
 װערטלעכ שארפע צעװארפנויק צעשפילט, אומרויק פלוצימ זיכ האט ער

 װאס אלצ, שערל, א מיט װי זײ, מיט אראפשערגדיק פונקענ, קרעמענ א װי
 מןןל עטלעכע ער האש סאג פונ פארלויפ אינ אנטקעגנגעשטעלט. זיכ האט

:געפרעגט
אכו ס׳א זאכ, ם׳א מאקסימיטש? מיר, לײענענ —  ריכטיק איז דאס ז

צוגעטראכס,
 אר־ אינ אימ צו עםנ װעטשערע אװעק מענ איז פארשאבאשעװענ נאכנ

 איבעטער זײנ םיט פיאטעד פאװיזנ זיכ האט װעטשערע דער נאכ אוג טעל,
 װו שטאל, דער אינ פאטא. באכער ױנגנ א מיט —שישלינ אונ ארראליאנ,

 אנ־ האב איכ ארנ ל§מפ, א אנגעצונדנ מענ האט געשלאפנ, איז ארטעל דעד
 נאר געטאנ, ניס ריר קײנ זיכ שװײגנדיק, געהערט מ׳האט לייענענ. געהויבנ
בײז: אנגערופנ זיכ ארדאליאנ ה?$ט אינגיכנ
גענוג! שױנ איז מיר פאר יבו —

 א פיט גריגארי געװארנ אנשלאפנ אױ עדשמער ד?גד אװעק. איז אונ
 נזך טעסלערס, די אײנגעשלאפנ זײנענ אימ נאב מױל, פארוװנרערט־צעעפגטנ

 $;־ סיט געהערט אונ םיר צו צוגערוקט זיכ האפנ פאמא אונ אסיפ פיאמער,
 פארלזןשג טײקעפ אםיפ האט לײענענ, פארענריקט האב איכ אז שטרענגוגג.

נאכט. האלבער א ארומ זײנ געקערם שוינ האט ששערנ די לױט — לאמפ דעמ
;פיגצטער דער אינ געפרעגט האט פי־אטער

? װעמענ קעננ אנגעשריבנ? עט אין װ^פ־זשע צו —
שטיװל, די אראפנעמעגדיק געואגט, אסיפ האט —!שלאפנ — איצס —
זײט. א אינ אפגערוקט שװײגנדיק זיכ האט םאמא

מאנענדיק: איבערגעכאזערט האט פי^טער
מ—זאג איכ — ע ? אנגעשריבנ עס איז װעמענ ק

אם שלאפנ אײנלײגנדיק זיכ אדויםגערעדט, אסיפ האם—!שױנ װײםנ זײ —
ברעטער. זי_ינע

מײ־ פוםטע א איגגאנצנ עמ איז שטיפ־מאמעם, די קעגנ איז עם אױפ —
 מוליעד דער האש — װערנ, ניס פעסער שטיפמאסעם די װעלנ דערפונ םע:

 געזינ־ האמ ער אומזיסט, אױכ עס איז ~ פיאטערנ, קעגנ את — זי_ינם. גערעדט
ע איז —רעציכע א פאר ענטפערנו ער װעט —דיקט  א עק׳. אנ אונ סיגײר, א
א זיכ, ראכט איבעריקע, אנ זינד... אזא פא זאכ איבעריקע אנ איז ביכל
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צוגזנגעגנ: מוליער דער ה§ט דענסטמאל געשװיגנ. ה$ט אםיפ
!גזנשעסמנ פרעמרע אינ ארײנ ןיכ זײ לײגג ט$ג, צו װ$ס ניט ה^בנ זײ —

של$פנ... צײט גוסג, א צונויפ. ױכ קלײננ זײ אז װײגער, די װי
 דער פונ קװאדראט בלויענ אינעמ שארהאלטנ טינוט א אפ זיכ האט ער

געטאנ: פרעג א האט אונ טיר אפענער
מײנסטו? װאס אםיפ, —
שלעפעריק. אפגערופנ טעסלער דער זיכ האט —אוי? —
שלאפ... גום, בר, —

 ג?נזעםנ. איז ער וװ דארמ, יזײט דער אפ איבזירגעקערט זיכ האט שישלינ
 איז סלאפאדע די מיר. לעבנ שטרוי צעריבענעמ אפנ געלײגט זיכ האט פאטא

 לא־ א פונ געפײפ א הערנ געל^זס זיכ הןןט פונדערװײהנס געשלאפנ.
 בופערס• פוג געקלאנג א רעדער, טשוהונענע פונ דאש שװערער א קאמאטיװ,

 גע־ זיכ האב איכ געבראפעש. פאדשײדנקוילעםדיק מענ האט שסאל אינ
 — ערשט געשפרעכנ, איז ניפ װעלכע אפ געװארט האב איכ—גוס, גיט פילט

,נארנישט...
דײטלעכ: אונ שטיל צערעדט אפיפ זיכ ה$ט פלוצימ נאר

 ה$ס איר ױנג, זײס איר מײסעס, אלע די ניט גלײבט כעװרע, יאיד —
 אגײסל סײכל אײגענער !פארשטאנד אײגענעמ זיב זאמלט לעבנ, צו אסאכ נאכ

שלאפםט? דו פאמא, שיסל: פולע א פרעטדם פאר באשטײס
געדנ. אפגערופנ פאמא זיכ האט—נײנ, —
 זאלט גלײבנ נאר לײענט, ט$ גראמעטגע, פײדע זײט איר אזױ־£י אט —

!הענט די אינ זײ בא ם׳איז װילנ, זײ װאם דרוקנ, קאנענ זײ ניט. איר
 אײנגעשפארט זיכ בריקל, צרעסערנעמ פונעמ פים די אראפגעלאזט האט ער

 ארגדז, צו איגערגעבױגענער אנ אונ, ביעט דער םונ ראנד אינ הענט די מים
פארגעזעצט: עד האט

 די אפ מעסירע א ס׳איז פאדשטײנ? עם מענ דארפ חץאזוי —ניכל א —
 טעסלער א מענטש, וער איז ער װער קוקט, אט ס׳תײסט, !ביכל א מענטשנ,

 שױנ ער איז—פארעצ, א איז דער־א אס אונ אנדערעד, אנ עמעצער צי דארטנ
 צו עמעצנ נאר אומױסמ, ניט זיכ שרײצס ביכל א מענטש! אנדער אנ גאר

פארטײריקנ...
:געדיכט געזאגט האט םאפא

 פא־ דעמ דערהארגעט האט ער װאם געט^נ, ריכסיק האט פי^טער —
!דריאטשיק

 קײגמאל איז דערהארגעגעג טענסשנ א אומזיםט, שוינ רערםטו ד$ס נו, —
םט דו װײם, איב ריכטיק. ניט  געדאנקענ די $ט נ$ר ליג, ניט גריגןריענ הן

 א איכ בינ הײנט םענטשנ, רײכע קײנ ניס זײנענ אלע םיר אװעק. װאדפ
װידער באלעבאם, ארגעטער... אנ םארגנ-

אסיפ... פעטער זײר, װעגנ גיט רײד איכ —
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אלצײנס... איז ד$ם —
גערעכטיקער... א ביסט דו —
ת־ פארפאסוי-ג די איז װ$ם צו דערצײלנ, דיר װעל איכ װארס, —  אנ
 איז װערטער,-ד$ס הארגע פאמאס איבערגעשלאגנ אסיפ האס —שריבנ,

האסטו אט פויער, דעמ אנ פארעצ א האסטו אט !פארפאסרנג כיטרע א זײער
דעפ אונ שלעכט, איז פארעצ דעפ :קרק איצט פאועצ! דעפ אנ פױער א

 אונ !געװ^רנ דול געװארנ, שװאכ איז פארעצ דער גוט. ניט אויכ איז פויער
 באלײ־ א קרענקלעהער, א שיקער, א באריםעד, א געװארג איז פויער דער

 קומט איז, פײצים, די בא פאנשסשימג־צײט !געװארנ ם׳איז װ^ם $ט — דיקסער
 דעד פױער, הינטערנ באהאלסנ זיכ האס פ^רעצ דער בעפער: געװעג אוים,
 ניט קןנ מע רו?ק... זאט, געװענ זײנעג פײדע אונ פארעצ, הינשערנ—פױער
 די רױקער, געלעפס זיכ ה?$ט פריצימ די בא אז ריכסיק, טאקע ס׳איז ז$גנ,

 • ער װענ באקװעם, איז זײ §רעמ; זײנ זאל פויער דער ניט, לױנט פריציפ
 עם, װײם איה טױג. זײ וואס אס םײכל, קײנ ניט האט נאר פארפעגלעכ, איז
 בא אפגעלעבט, יאר פערציק קימאט פאנשטשינע אפ אלײנ דאכ ה$ב איכ
פארשריפנ. אםאכ איז פעל דער אפ מיר

פריצים די װעגנ גערעדט האט אזוי פונקס אז דערמאגם, זיכ ה$ב איכ
ס׳איז אונ איבערגעשניסנ, האלרז דעמ זיכ הז$ט װאס פיאטער, פורפאנ דער

צונויפ זיכ פאלנ געדאנקענ אם׳־פם װאס אנגענעפ, ניט זײער געװענ םיד
אלטנ. בײזנ יענעפ פוג געראנקענ די םיט

:פארזעצנדיק פום, מײנ האגט דער פיט ןגנגערירט האס ^סיפ
 אומזיסט פארשטײג! םענ דארפ פארפאםונגענ אלערלײ אונ ביכלעכ —

 אוםזיסט. ם׳איז אז פונויבנ, אזױ אויס נאר קומט דאס ג$רניט. קײגער טוט
אלצ פארטופלענ. צו קאפ דעפ נ$ר אופזיסט, ניט םענ שרײבט ביכלעב אויכ

קײנ צעהאקג, נים האלצ שײטל קײג װעססו פײכל אנ םײכל, א םלס זיכ טוט
צעקנאקנ... ניט נוס

 שיטנדיק אופגעשפרונגענ, װירער אונ געלײגט, זיכ לאנג, ער האס גערעדט
שסילקײט. אונ פינצטערניש איג גלי״יכװערסלעכ, געטאקטע זײנע שטילינקערהײט

 דאם פענטשנ. פרעםדע זײנענ פויער דער אונ פארעצ דער ז$גט: פע —
 אונסערשטער דער פונ נאר לײס, זעלבע די זײנענ פיר ריכסיק. ניט אויכ איז

 געגאנ־ מיר זײנענ ביכלעכ, די אע געלערנס זיכ האט פארעצ דער װענ זײט.
ײםער-דאם הינטנ דער פארעצ באפ איז רערצר שיכלעכ, אנ גענ  איז װ

 לעינ ט$נ נעמ א זיכ זאל װעלם די צייט, כעװרע, ניײײנ, םניסע. די סאכאקל
 צױ לאונ אװעקװארפנ, םענ דארפ פארפאםונגענ אלק די אויפנ, נײעפ א אפ
ג װער סאנ: פרעג א איפלעכער זיכ ז$ל רו.י  װער אונ פענמש. к איכ? ני
 אנ־ גןט בא איז עו־ אזוי: אויצ דענ, װ^ס־זשע פענטש. א אויכ ער? איז

 בײדע םיר זײנענ גאס פאר אפצאלנ די אינ ניײײנ, איכ? װי יםער געלײגס
גלכיכ...

291



שטזגרנ, אלע סארל^שג ה$ט אופגאנג דער אז אינדיןרפרי, צו ענדלעכ,
о מיי צו $מיפ ה$ס ц т:

 אזרינם, אגגערעדט ? בינ איכ פארפאסער מיג א פאר װ$ם געזענ, ה$םט — -
 ניט מיד גלײגט כעװרע, איר, גןגטראכט! ניט קײנמ^ל ג^ד 2הא איכ װאס

 —ליגםט ליגםט, ערנםט. פרנ אײדער שלאפנ, ניס פונ מער מק־ בא זיכ ס׳נעטט
 הי, ניט ערגעצ :צײס־פארטרײב צוליב אזױנם עפעם אויס זיכ קלערסס אוג
 םונ פעלד, צו פעלד פונ געפלויגנ קרא, א געלעבט אמ§ל ה^ט דא ניס אונ

 גע־ איר אפ ס׳איז ארנ װעלט, איר אפגעלעבט ה$ט זי ביז פלויט, צו פלויס
 ד׳ערע ליגט װאס ניםא. אוים, ארג — קרא די געפײגערט סויס: דער קופענ

 באלד צײט סאנ: שלאפ א ל§םיר אנר, זינ... קײנ דערינ ניטא זינ? א פאר
אופשטײנ...

XVIII
 אויגנ מיינע אינ אסיפ האט אזוי צי_יט, זיינ אינ יאקןװ הײצער דער װי

 איז אימ אינ מענסשנ. אלע מיר פאר פארשסעלס אונ צעװאקסנ ברײט זיכ
 דער־ מיר ער האש אײנצײטיק נאר הײצער, צופ נאענטם זײער עפעס געװענ
 סמורי, קעכער דעמ װאםיליעװ, פיאטער פירזאגעד ד?מ זײרנ, דעמ מאנש
 אי_יגגע־ פעסט אזוי זיכ האבנ װאס מענטשג, אלע די ז$ס דערמאנ׳ענדיק אונ,

 צײ־ טיפע זײנ אימ אינ איבערגעל^זס ער האט זיקארנ, מיינ אינ קלאםערט
 ם׳האט גיאק. א פונ קופער אינעפ אקםיד װי אימ, אינ אײנגעגעםנ זיכ כענונג,

 באטאג :געדאנק פונ גענג מיגימ צװײ פאדמאגט ער אז מערקנ, געלאזט זיכ
ײ געדאנקענ פראםטע באװעגלעכע, די זײנענ מענטשנ פאר ארפעס, דער בא  זי
 בײס אימ בא זיכ באװײזנ װאס די, װי פארשטעגדלעכ, מעד אונ זאכלעכ נע

 באקאנ־ זיינ צו אדיינ, שטאט איג מיר מיס גײט ער װענ ןןװנט־צײט, אפרו,
 זיכ שלאפט אים װענ געכט, די אינ אונ לאטקעם, מיט הענדלןרקע א טער,
 אינ פײער װי פילזייטיקע, געראנקענ, באנאכטיקע באזוגדערע, האט ער ניט.

 װעלכע פאנעמ, ריכטיק זײער איז וװ נאר גוט, זיכ לויננםנ זײ לאמטערנ. א
? מײערער אונ נעענטער אםיפנ איז געדאנק יענעפ אדער דעמ פונ זײט

 איכ װאס מענטשנ, אלע פאר קליגער אסאכ אויםגעװיזנ מיר האס ער
 זעל־ דער אינ אימ ארומ געגאנגענ בינ איכ באגעגנט, װעג־ניס־איז האפ
 פארשטײנ דערגײנ, זיכ ס׳װילט יאקאװ. הײצער דעם ארומ װי שטימונג, בער
 פאקנ, ניט אימ קענ מע — אונ זיכ, דרײט זיכ, גליטשט ?ר אוג טענטשנ, דעמ
? גלײבנ מענ קעג אימ אינ װאס עפעם? זײנ באהאלטנ איז װאס אינ

געזאגט: םיר האט ער װי געדענק, איכ
!זוכ א טו אנו, באהאלסנ, איכ ביג װר זוכ, א אלײנ טו —

 אײגנ־ רי װי מ?גר, א־ז $נגערירס נאר אנגערירט, איז אײגנליבע פיינ
אלטנ. דעמ פארשסײנ צר לעגנס־װיכטיק איז מיר פאר — ליבע,

אז געדוכט, ס׳האט פעםם. ער איז—אומנאגרײפלעכקײס גאנצער זײנ בא
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 װעט זעלבער, דער בלי_יפנ אלצ ער װעט יאר, הונדערט נאכ לעבט ער װענ
 מענטשנ. גיט־שטאנדהאפטיקע מוירעדיק די צװישנ אומגעװאקלט איינהיטנ זיכ

 פעסטקײט, פונ אײנדרוק אזא פונקט ארויסרופנ טיר בא פלעג פידז$גער דער
 אנדעדע, אנ איז פעסטקײט אסיפס ;אנגענעפ גאר ניס געװענ מיר איז זי גאר

אנגענעפ. מער איז זי
 אויגג, די אינ שארפ צו זיכ װאדפט פעגמשנ די פונ װאקלדיקײט די
 פיכ פלעגנ אנדערער אנ אינ לאגע אײנ פוג שפרונגענ פאקוסדיקע זײערע

^פ. םונ אראפשלאגנ  אט אפ זיכ כידעשג פונ געװארנ םיד שרינ בינ איכ טי
 לע־ מי_ינ געלאשנ צוביסלעכ האבנ זײ אונ שפרונגענ, אופדערקלערלעכע די

 טײנ פארלעגנהײט איג געשטעלט האבנ פענטשנ, די צו אינסזגרעם צעזײקנ
זײ. צו לינע

 האסטיק געארבעט, דאבנ פיר וװ אדט, צום איז ױל, אנהײב אינ אײנפאל,
 װיםט אונ געזעסנ איז קעלניע דער אפ דראזשקע, צעשכערכעמע א צוגעפן*רג

 טיט אונ היסל א אנ בערדיקער, א פורטאנ, אנגעזױפע,ער דער געשלוקערצט
 גרי־ שיקעיער, » צעלײגט, זיכ האט דראזשקע דער אינ ליפ. צעהאקטער א

 רױטנאקיקע גראנע, א האנט דעד אונטער געהאלטנ האט איפ שישלינ. גארי
 קארשנ, גלעזערנע אונ שלײפל העל־רױט א מיט היטעלע שטרױענ א איג םויד
 פים. בארװעסןי די אפ קאלאשנ גוםענע אינ אונ האנט דער אינ שירעפ א םיט

געשריגג: אונ געלאהט זי האט זיכ, שאקלענדיק אונ שירעט פיטנ פאכנדיק
 זײ אונ יארמארק, קײנ ניטא פאדפאכט, איז יארמארק ד?נר שײריפ! —

יארמארק! אפנ םיכ פירנ
 דער פונ אראפגעקראכנ גריגארי איז צעכראסטעטער, א צעקגײטשטער, א

 אונדו, געמאלרנ טרערנ פיס אונ עדד ז־ער אמ געזעצט זיכ האט דראזשקע,
צושױער: די

גע־ מואכט א געזיגדיקט! שװער האב איכ—איכ שטײ ק־קני די אפ —
 ער... זאגט—גרישע גרישע! זאגט: יעפיפושקע $מ! —געױנדיקט אונ טאנ
 אלעפענ אײכ קעג «יכ !פיר מויכל זײט — איר אונ ריכטיק, עם זאגט ער

 איז אײנמאל װי פ?ד מיר... לעפנ אײנמאל ריכטיק: זאגמ ער זײנ. םעכאבעד
מענלעכ. ניט

 פיס, די מיט געטופעט האט געלעכטער. פאר פארגאנגענ ױכ אױ םריר די
:געשריגג אופפרײנטלעכ האט פררמאנ דער אונ קאלאשנ, די פארלוירנ קעסײדער

!ניט שטײס פערד דאם !פארג קומט — כאמולעס י װײסער פיו־ פארנ —
־, דאס דז ע איז זײפ, אינ אינגאגצנ שקאפע, דערשלאגענע אלטע אנ פ

 איבערצוםראגנ ניט געװענ איז איניעעם אלצ «ונ פארגראבנ, װי געשטא;.ענ
ק געקאטשעט, אזש זיכ ה$פנ ארבעטער גריגאריעם לעכעדלעכ. די קנ קו  דעפ אנ
פורמאנ. צעדולטנ דעמ אונ דאמע אויסגעפו־צשע זי_ע באלעצ^ם,

 טיר דער אינ געשטאנענ איז עד געלאכס, ניט האט אײנער פאמא ג$ר
גערעדס: אונ טיר מיט באזײט קלײט פונ
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 האט אינדערהײמ אונ כאזער... דער ארויסגעשפארט אימ פונ ס׳האט —
!פדוי שיײײנע א װײב, א ער

 פונ אר$פ איז מויד די פ$רנ. זן$ל מע געיאגט, אלצ האט פורמאנ דער
 אימ הז$ט זי װי דעמ, נאכ אונ גריג^ריענ, אונטעיגעהויבנ האט דדאזשקע, דער

 פיטנ דערצר מאכ א מיט אױסגעשריגנ זי האט פים, רי בא זיכ אײנגעלײגט
:שירעמ
אװעקגעפארנ! —

 אימ צו קינע מיט ארנ באלעב^ם איבערנ שפאט־װערטלעכ גוטמוטיקע מיט
 איז, אימ געשרײ. פאמאס נאכ ארבעט דער צו געגומענ מענטשנ די זיכ ה^בנ
כויזעק־צושטאנד. אזא איג גריג^ריענ זענ צו אנגענעמ גיט געװעג אוים, װייזט

כוי־ א פונ װײניקער — געפורפלט. ער האט —!באלעבאס — זיכ רופט —
אױסגעהאלטנ... גיט ער האט דארפ... אינ פארנ פיר ארבעשנ, צו געבליבנ דעש

 די מיט מױד די $ט — גריגאריענ, אפ פארדראס א געװענ איז פיר
אימ. מיס באזײט לעפיש באלײריקנריק אזול געװענ איז קארשנ

א גריגארי איז פארװאמ געטראכס: אפט האב איכ - נ לי ש באלעבאס, שי
ארבעסער? אנ — טוסשקאװ פאמא אונ

 אונ שפאדבער־נאז א מיט קוטשעראװער, א ױנג, װײםער קדעפטיקער א
 אפ געװענ ענלעכ גיט פאפא איז פאנעמ, קײלעכיקנ אפנ אױגנ קלוגע גרױע

 א פאר אנגענומענ איפ מענ װאלט אנ, פײנ אימ טוס מע װענ —פױער, קײנ
 כמודנער, א פענטש א געװענ איז ראס מישפאכע. גוטער א פונ זונ א םױכערם

 פאדריא־ דעפ געפידט ער האט גראםעטנער, א זאכלעכ. װײניק, גערעדט האט
 כאװײ־ די צוױנגענ געקענט רעכנ־פלעגער, צונױפגעשטעלט געשעפטג, טשלקס

כײשעק. אנ געארבעט ער האט אלײנ נאר דעדפאלג, פיט אדבעטנ רים
 פלעג - װערנ, פארטיק ניט אײביק װעסטו ארבעט דער מיט אינגאנצנ —

רױק. זאגג ער
גרינגשעצונג: מיט אפרוםנ זיכ ער פלעג גיכער װעגנ

וױלםט, דו װאם אויסטראכטנ, דיר קענ איכ אלצדינג, מענ קענ ^פדרוקנ —
קלײניקײט... ם׳א

 אימ האט טאמער אונ צוהערנ, ארפמערקזאפ אלצ צו זיה פלעג ער נאר
 אײנגעשפארט, אונ אױסםירלעכ אױספרעגנ ער פלעג אינטערעסירט, עפעס

פאס• זיינ מיט אױםמעססנריק אלצ זײנם, עפעם װעגנ טראכסנדיק שטענדיק
 פאד־ א זײנ געדאדפט װאלט ער אז פאמאנ, צר געזאגט איכ האפ אײנמאל

אפגערופנ: פױל זיכ האט ער ריאטשיק,
אהער־אהינ... עפעס נאכ איז דאס ינר —טױזנטער גרױסע מיט דרײענ —

 מײסע. פוסטע א איז דאס —גראשנם איבער טענטשנ מיט זיכ אײסעקנ נאר
 מאנאס־ איג אװעק װעל אונ צײט שטיקל א צוקוקנ נאכ זיכ װעל איה נײנ,
 געפעלנ עפשער װעל שטאו־קער, א שײנער, א בינ איכ $ראנקי. אינ טיר,

אײנער :אמ?ל זיכ ס׳מאכט !אלמאנע אנ םויכעדטע,. איז ניט אװעלכער װערנ
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 כא־ ה$ס גליק, זײג ארײנגעכאפט יאר צװײ אינ האט באהער םערגאצקער א
 גע־ הןןס מע שטאטישער. א היגער, א מײדל, א מיס גאב אונ געהאט, םענע

דערזענ... אימ זי ה$ט הייזעו־, די איפער איק$נע אנ טראגנ
 אסאכ געוװסט האס ער —זאכ, באטראכטע א געװענ אימ פא איז ד$ס

 מאנאכיש־ מאנאסטירישער פונ זײנענ פעגטשנ װיאזױ דעמ, װעגנ דערצײלונגענ
 ױט געװענ ױינע דעיצײלונגענ די זײנענ מיר װעג. גרינגנ א אפ אדױם קי_יס
 נאר געדאנקענ־גאנג, פאמאס געװענ געפעלנ גיט אויכ מיר ם׳איז הארצנ, צומ

םאנאםטיר. א אינ אװעק װעמ ער אז זיכעד, געװענ בינ איכ
אלע־ פאר אומגעריכט איז פאמא אונ יארמארק, דעד געעפנט זיכ ס׳האט

 דאס אז זאגנ, ניט כ׳װעל קעלנעד. א שאר טראקטיר א אינ אנגעקופענ מענ
 צומ באצ?ענ אנגעהויבנ זיכ האפנ זײ נאר כאװײרימ, זי_ינע פארכידעשט האט

 רערט סרינקעג, גײנ זיכ קל?פט מע יאנטעװ־טאג, א אינ כויזןק. מיט באבער
שפײכל: א מיט אנדערנ צרמ אײגער מענ

לאקײ! אונדזער צו הײדא —
פאלעבאטיש: מענ שרײט טיאקטיר, אינ אדײנגעקופענ

1 אהער נאר קופ קוסשעראװינקער, ! קעלנער הײ, —
: ק$פ דעפ אופהײבנדיק פרעגט, אונ צו גײט ער
איר? באפוילט װאס —
באקאנטע? קײנ ניט דערקענסט —
דערקענענ... צו צײט קײג ניטא —
 איבער טרייבנ װילנ איפ, םאראכטנ כאװײריפ די אז געפילט, האט ער

 לאנגװײליק־אויסװארפנ־ מימ זײ אפ געקוקס האט ער אונ קאטאװעס, אימ
 גע־ ס׳ה^ט נאר הילצערגס, א װערנ אימ בא פלעג פאנעמ ד$ט אױגנ. דיקע
רעדט: סע אז דוכט,

שוינ... לאכט גיכער, נו, —
אים. פענ פרעגט — געבנ? טרינק־געלט —
 קײנ ניט גיט פע אונ לאנג, אומיםטנ פייטעלעכ די אינ זיכ גראבט םע
ניט. ק^פיקע
שענ-האט איפ פיט עס איז װי־זשע פאפאנ: בא ,נעפרעגט האב איכ  גע

לאקײ? к געװאדנ איז אונ פאנאכ, א װערנ געקליבנ זיכ
—געענטפערט, ער ה$ט — געקליבנ, ניט זיכ איכ האב װערנ פאנאכ א —

לאנג... אפ ניט אװעקי איכ בינ לאקײ א פאר אונ
 א נןגכ אלצ צאריצינ, אינ באגעגנט איפ איכ האב שפעטער פיר יאר א

 ציי־ א אינ אי־פעדגעלײענט איכ האפ דעדנאכ אונ טראקטיר. א אינ קעלנער
 גגײװע א םאכנ צו פרוװ א פאר אדעםמירט אױ טוטשקאװ פאםא אז טונג,
אופברעכנ. מיט

 ועט - ארדאלי^נ פוליער מישנ געשיבטע די געפלעשט פיכ האט באזונרערס
פערציקי^ריקער רעד אט ארטעל, פיאטערס אינ ארבעטער עלטסטנ אונ בעסטנ
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 געװעקט נימװילנדיק אויכ האט פרײלעכער, א אונ שװארצפעדדיקער א פויער,
 בראנפנ פיאטער? נאר באלעבאס, ער ניט עפעס איז פארװאם — פראגע די

 אנטרינקענ ניט קײגמאל קלמאט זיכ פלעג אונ געסרוגקענ זעלטנ־װענ ער ד.$ש
 ליגיע, מיס געארפעט וזאש אױםגעצײכנט, געקענס ער האט ארפעט רי שיקער.

 מיט באזײט טויבנ. רריסע װי אימ, בא הע,ט די אינ געפלױגנ זײגענ ציגל די
 איבזנ־ אנ גןןר װי אויסגעזענ, פיאסער פיםנער אונ קראנקעד דער האט אימ

ארבעט: דער װעגנ זאגנ פלעג ער ארטעל. אינעמ מענמש ריקער
 א טרונע א —זיכ פאר אונ שטײנערנע, הײזעד לײטנ פאר בוי איכ —

הילצערנע...
:אויסרופנ ציגל, די ברענ פרײלעכנ מיט לײגנדיק פלעג, ארדאליאנ

!װעגנ קאװער גאטס פאר כעװרע, ארבעט, עכפא, —
 קײנ ער פארט פרילינג קומענדיקנ דעמ אז דערצײלנ, אלעמענ פלעג אונ
 קלויסשער א — פארריאד גרויסנ א גענומענ שװאגער זײנ האט דארמנ טאצםק.

אופזעעד. אנ פאר זיכ צו אימ רופט אונ בויענ,
ד.אב דאם — פויענ קלױםטערם זאב. באשלאסענע א מיר בא איז 'ראם —

 איג מיר! מיט הײדא —:פארלײגנ מיר פלעג אונ זאגנ, ער פלעג—ליבו איכ
 איז דארסנ פראסט, זײער מענטשנ גראמעטנעמ א פאר איז ברידער, סיביר,

א ע- ט ע מ א ד טדומפ! ג
זיגעריש: אױםשרײענ פלעג ארראליאנ אונ איינשטיפענ, פלעג איכ

שפאם... קײנ גיט איניענ, אג «יז דאם !אט נו, _
שפאנז, גוטמוסיקנ מיט באציענ זיכ ער פלעג גריגאריענ מיט פיאסערנ צו

אסיפנ: צו זאגנ פלעג אונ קינדער, צו דערװאקסענער א װי
זײ װי םײכל, זײער אנדערנ פארנ אײמןר װײזנ זײ נאר בארימער, —

קאליר, א פאר װאם אט איז מיר בא —אײנער קארטג. אינ שפילנ װזןלטג
!טרומפנ אלע האב $ט איכ אונ — צװײטער דער

אומפאשטימט: זאגט אטיפ
מײדלעכ אלע זאכ, מענסשלעכזו א אױ בארימערײ אנז־ערש•? װי־זשע —

י פארולם... ברוסט דעד מיט גײענ
פויטע־ די מענ קלײבט - אלײנ ארנ גאט, אונ גאט $ט, אונ אט אלצ —

ארדאליאנ. אופ ניט הערט — 1קע
אנקלײבנ... גיט װעט גרישע נו, —

דער אינ װאלר, אינ אזוי, אויב גאט, מיט זיפ גײ מײנעמ. װעגנ רעד איכ —
סיביר... קײנ אװעק זיכ איכ לאז פרילעג נימעם, מירדא איז עכ, וױסטעניש...

:ארראליאנענ צו קינע מיט געדעדט האבנ ארבעטער די
אױכ זיכ מיר װאלטג שװאגעד, א װי געלעגנהײט, אזא האבנ פיר װענ —

דערשדאקנ. ניט פיביר םאר
אךטעל, סונ אװעק זונטיק געװארנ. פאדפאלנ ארדאלי^נ איז פלוצימ אונ

איז. ער וװ געוװםט, ניט קײנער האט דרײ ט$ג א אונ
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אנשטויסנ: זיכ געפרװוט מענ ד.$ט אומרו מיט
? געשאטערמ עמעצער אימ ה?$ט עפשער —
געװארנ? ד׳גרטרוגקענ איז אונ געבאדנ זיכ האס ער צי —

פארשעמסער: א מטאלרנ אונ געקומענ איז יעפימושקע נ$ר
הוליעט׳ ארדאלי^נ —
אוםצוטרױ. מיס אויםגעשריגג פיאטער האט —!ליגנערסטו װאס —
 גרענט אונ אנגעצונדנ זיכ װאלט שײער א װי פראסט, שיקזגרט הוליעט, —

אװעקגעשטארבנ... אימ װאלס װײב געליבטע דאש װי מיט, סאפע דער פונ
ער? איז וװ אלמענו אנ איז ער —

 האפ יענער נאר ארדאליאגענ, ראטעװענ אװעק צעקאסטזןר א איז פיאטער
צעמאזיקט. אימ

 טיפ הענס די פארוקט ליפג, די צונױפנעקװעטשט שטײפ אסיפ האט דעמלט
נ געמ^לו־נ: אונ קעשעניעם די א

פויער... װױלער אזא דארטנ, איז װאס יטאנ קוק א צוגײנ װעל איכ —
אימ. גאכ אנגעג-ונדנ זיכ ה*ןב איכ

 לעבט, - גײענדיק, גערעדמ, אםיפ האש —מעגטשנ, א דיר האםטו אט —
 לאזט אונ עק דעמ ער פארײסט מיטאמאל אונ גוט, זיכ, דאכט איז, אלצ לעבט,

לערנענ. זיכ זאלםט מאקםימיטש, זע, פוםטקעם. אלע איבעד לויפנ זיכ
ײינ זײנענ מיר  ״לוסטיק־ אינעמ הײזלעכ װאלװעלע די פונ אײגעמ אינ א

 אלטיטשקע, גנײוױשע א באגעגנט האט אונדז דארם״. קונאװינער פרײלעכנ
ח האט זי אונ איר, מיט געשעפטשעט וױילע א זיכ האט אסיפ  אוײנגע־ אונ
 אפ שטאל. א װי קויטיקם, א אינ טונקלם א צימ>ר, לײריק קלײנ א אינ פירט

 א זי האט אלטע די פרױ. דיקע גרויםע, א צעלײגט געשל^פנ איז פעטל א
געזאגט: אונ זײט אינ פויםט מיטנ געטאנ שטריס
!ארויס זשאבע, דו ארוים, —
 דל^ניןיס די מיט זיכ רײבנדיק דערשראקענע, א אופגעשפרונגענ איז פרוי די

פרענגדיק: פאנעמ, דאם
דאס? איז װ*ןס דאם? איז װער גאט! —
אםיפ. געזאגט בײז ה$ט - געקוטענ, זײנענ אריסשפירערס —
פארשװונמ. איז אונ געטאנ אכע אנ האט פרוי די
פארשטײנ: צו מיר געגעננ אונ שפײ א טיט באגלײט זי ה$ט ער
שײדימ... פאר װי ערגער, מוירע זײ האבג אויסשפירער פאר —
 אוסגע־ אונ שפיגל קלײנעמ א װאגט דער פונ אראפגעװמענ ה$ט אלטע די
שפאליד. שטיקל א הויבנ

? דער ם׳איז קוקט, —
וחגנטל. אע שפאלט דורכנ געטאנ קוק א האט אסיפ

םײדל... דאם דארטנ פוג אדױס טרײב ער! םאמע —
קאנורע, ענגער אזא אינ פונקט :שפאלט אינ געטאנ קוק א אויכ האב איכ

297



פעסט מיט פענצטער א פונ ברעס אפנ געװענ, זײנענ מיר װעלכער אינ זײ, װי
געשטאנעג איז אימ לעגנ לאמפ, בלעכענער א געברענט הןןט ל$דנ, פארמאכטע

 איר היגטעד העמה א פארגײענדיק אויגנ, ק^םןקע מים טןסערקקי נאקעטע א
 פא־ אנגעדראלנ ארדאליאנם דצרהויבנ געלעגער אפנ קישנם צװײ אפ זיכ ה^ט
 ט^טערקע די בארד. פארפלאנטערטע שװארצע זיינ געסטארטשעס ם׳ה$ט ינעמ
 פארב? אוועק איז העמר, דאס זיכ אפ ארופגעװארםנ געט^נ, ציטער א האט
צימער. אונדזער אינ באװיזנ זיכ פלוצימ אוג געלעגער, דעפ

:אויסגעשפיגנ װידער אונ איר אפ געסאנ קוק א האט אסיפ
!זאה אומפארשעמטע די או, —

געלעלסער. א מיט געענטפערט זי וזאט —נאר! אלסע אלײנ —
פינגער. מיטנ איר דראענריק צעלאכט, זיב האט אסיפ אונ

 זיכ הן»ש אלטזןר דער קאנררע, טאטערקעם דער אינ אריבער זײנענ מיר
 געװעקטי אימ דערפאלג אנ לאנג צופוםנם, ארדאליאגענ געלעגער אפנ געזעצט

געפרעפלמ: פ§מ יענער אונ
.רעכט גי, — גײנ... מירנ צו, װארט .

מיר, אז אםיפנ, אפ געט$ג קוק א װילד אופגעכאפט, זיכ ער האש ענדלעכ
אויםגעמוקעט: האט אונ אויגנ דױמע די פארמאהט האס

נו... נו, —
פארװורם, אנ רױק, געזאגט אסיפ האט — ? דיר מיט עם איז װאס דו, —

פרײלעכ. גיט נאר
אדדאליזןנ. דערקלערט הוםטנריק, אונ כריפענדיק האט, — פארדרײמ, זיכ —
עם? איז װאם —
אזוי... —
זיכ... דאכט גומ, ניט עס איז עפעם —
גוטם... זײנ דא שוינ קאנ װאס —

 אונ בדאנפנ פלאש אגגעהױבענע אנ סיש פונ גענומענ האט ארדאליאנ
:אסיפנ פארגעלײגס דעדנאכ העלדזל, פיונ טרינקענ אנגעהױבנ

.פארב?סנ... •צומ עפעס אריכ זײנ דארפ ד§ ? װילסס —
 אראפגע- בראנפנ, אביסל מויל איג ארײנגעגאסנ זיכ האמ אלטער רער
 פרויט, שמיקל א קײענ אופמערקזאמ גענומענ אונ פארקנײטשט זיכ שלרנגענ,

גערעדט: פױל ד^ט ארדאליאנ מוטנער דער אונ
 טא־ ױנגע א יעפימושקע, אלצ ס׳איז פארבונדנ, זיכ טאטערקע א מיט יאט —

יארמארק. אפנ אױסגעקליבנ זיכ האס קאםימאװ, פונ יעםױמע א ער, זאגט טעדקע,
:שפראכ צעפראכענער א אפ פרײלעכ געזאגם מענ האט װאנט דער פונ
 טאטע א ניט װאנ. אימ טרײב הונ. ױנגע א װי פעסעי! — טאטערקע א —

דײנע...
 דער צו סז$&פ קוקגדיק אױםגערעדט, ארדאליאנ האש - דײא, טאקע «» —
װאנט.
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ט כ׳ה$פ — א ה - , נ ע עז געזאגט. אםים ״
מיר: צו געט$נ װענד א זיכ האט ארךאליאנ

האלט... איכ וװ פרודער, $ט, —
לער־ ארדאליאנענ, םוםערנ אנהײבנ װעט אסיפ אז געריכט, זיכ האפ איכ

 געזעסנ זײנענ זײ נאר ט$נ. טשװוע פארשעמטער א װעט יענער אונ אימ, גענ
 ס׳איז װערטער. קורצע מיט רו?ק, גערעדט האפנ אונ אקםל, צו אקסל באנאנר,

 קאנורע. פרודיקער טונקעלער, דער אט אינ זײ זענ צר געװענ אומעטיק זײער
 לעכערלעכע װאנט אינ שפאררנזן דער דורכ ארײנגערעדט האט טאטערקע די

 טיש פונ גענומענ האט אםיפ אײנגעהערט. ניט זיכ האפנ זײ נאר װערטער,
 די אראפשײלנ אקוראט אנגעהױפנ אונ שטיװל אינ זי אנגעקלאפם װאפלע, א

פרעגנדיק: הױט,
? פארקנאקס אינגאנצנ האםטו געלט דאס —
פעטרוכענ... פא עפעס נ$כ ה$פ איכ —
טאמפק... קײנ םארנ איצט דארפםט זיכ. צו קומענ כאטש ז§לסט ינאר זע —
...סאמםק אינ זײנ, שױנ װעט װאס־זשע —
נײנ? אפ באטראכט דענ זיכ האסט —
רופנ... זאלג פרעמדע װענ —
איז? װאס —
שװאגער... א שװעסטעד, א —דא אונ —
נו? —
דיגענ. גײנ אײגענע צו פארגעניגנ קנאפער א —
אלצײנם. אלע זײנענ פאלעפאמימ —
פונדעםטװעגנ... —
 אופ־ זײ האט טאטערקע די אז פרײנטלעכ־ערנםט, אזױ גערעדט האפנ זײ

 אראפגענומענ שװײגנדיק האט צימזנר, אינ ארײנ איז פארטשעפענ, צו געהערט
אװעק. איז אונ קלײד דאם װאנט דער פונ

ט א — א ה - ע, ג געואגט. אסיפ ױנ
געזאגט: פאת־ראם אנ אוג אימ אפ געטאנ קרק א ה$ט ארדאליאג

ער װײםט װײפער, אויסער זאכ, קײנ אומרו; דעד יעפימושקע, ס׳אלצ —
קאפ... א דרײס פרײלעכע, א איז טאטעדקע די אונ ניט.

דער־ געװארנס, ןןסיפ אימ האט — אויםדרײענ, ניט זיכ װעסט געדענק, —
געזעגענענ. גענומענ זיכ אונ װאפלע די קײס

געפרעגט: אסיפנ בא איכ האפ צוריקװעגם
אימ? צו געגאנגענ ביםטו װאם צו —

,נע־ מײסעס אזוינע אסאכ כ׳האב מענטש. פאקאנטער א טאנ. קוק א —
 ארויס־ טורמע א פרנ זיכ װ^לטנ ער װי מיטאמאל, אונ לעבט, מענטש א — זענ

 צי־ - געזאגט. אמאל שוינ האש ער װ»ס איפערגעכאזערט, ער האט — געדיסנ,
פראנפנו טרונק פארנ מענ דארפ טערנ
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:געז$נט ער האט ארומ מינוט א אינ נ$ר
לאנגווײליק: איז — דעמ אנ אונ —
בדאנפנ? אנ —
 באװיזנ זיכ ערר גײע א גאר ם׳װזןלט װי איז אױם, טרינקםט יא! נו, —

ע אונשער נדס... ד?נ
 ער איז ארומ טעג עטלעבע איי אויסגעדרײט. ניט זיכ האט ארדאליאנ

 פרי־ אונ געװארנ, גיט װידער ער אין אינגיכנ נאר ארבעט, דער צו געקומענ
 ארומגעהאקט האט ער —באפיאקעם די צװישנ באגעגנט אימ איכ האב לינג
 זײנענ אונ גוט באגעגנט זיכ האבנ מיר נרעג. באמ בארזשעס ארומ אײז ד$ס

בארימט: זיכ ער האט טײ באמ אונ טרינקענ, טײ טראקסיר א אינ אװעק
 פראסט מעג איכ א? געװענ, בינ איפ ארבעטער ס׳ארא געדענקסט, —
פארוינענ... הװרןנרסער געקענט כימיקער! א—פאכ מײנ אינ זאגנ:

? פאררינט גיט האסס נאר —
 שפײ איכ—אױםגעשריגג. שטאלצ מיט ער האט— !םארדינט ניט טאקע —

י ארבעטי דער אפ
 צוגע־ זיכ האבנ טראקטיר אינ מענטשג צעכדאםסעט, געהאלטנ זיכ האט ער

אופמערקזאמקײט. מיט רײד שארפע זײנע צו הערם
 װעגנ געזאגט האט פעמרוכע גאנעװ שטילער דער װאם געדענקםט, —

 הילצערנע, א טרוגע א—זיכ פאד הױו, געטויעדט א לײט פאר ארבעט? דער
!ארבעט גאנצע רי—זי האסטו אש

געזאגש: האנ איכ
טויש. פארנ מױרע האט עד קראנקעי, א אין פעטרובע —

צעשריגנ: זיכ האט ארדאליאנ נאר
 מיט ניט נעשאמע די מיר בא איז עפשער קראנקער, א אױכ בינ איכ —

!אלעמענ
 דער צו שטאט פונ אואפלאזנ אפטלעכ זיכ איכ פלעג יאנטעװ־טעג אינ

 געזענ, האב אונ אופגעהאלטנ, זיכ האבנ באםיאקעם די וװ גאם, ,״מיליאנער״
ראסע״. ״גאלדענער דער אינ מענטש אײגענער אנ װערט ארדאליאנ גיכ װי

גע־ ארדאליאנ איצט איז ערנסטער, אונ פרײלעכעד א צוריק יאר א טאכאקל
 גע־ האט גענגל, צעלײגט באזרנדער א געקר׳־גנ האט שרײעריש, עפעס װאדנ
 אונ קריג א אפ אלעמענ ארויםרופנ װאלט ׳ער װי האזעדיק, מענטשנ אפ קוקס

באוײמט: אלצ ױכ האמ אונ שלאכט, א
דא, בינ איכ—אופ, דא מיכ נעמענ מענטשנ װי צו, גאר זיכ קוק דו _

אטאמאנ! מינ א װי
 די געװענ מעכאפעד האט געלמ, פארדינטע דאס געקארגט גיט האס עד

 ^פט ארנ שװאכנ, פונעמ זײט דער אפ געשטעלט זיכ געשלעגנ אינ באסיאקעם,
אויםרופנ: ער פלעג

:ריכטיק האגדלענ דארפ מע !ריכטיק ניט כעװרע, —
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 איז אימ ריכטיקערי דער—געגעפג נ$מעג א טאקע אימ מענ האט אזוי
געהעלנ. זײער געװענ ד$ס

 געװענ איז זײ מיס וואס פענסשנ, די צו צוגעקוקם פלײסיק זיכ ה$ב איכ
 דער פונ זאלן שטײנערנער קויטיקער אונ אלטער דער אנגעשט^פט געדיהט

 פונעפ אפגענראטנ זיכ האפנ װאס מענסשנ, געװענ אלצ זײנעג דאס גאם.
 אנ לעכנ, אײגג זײער געשאפנ האפנ זײ אז אויםגעדאכט, ס׳ה^ט נ$ר לעפנ.

 סלעגג פראװע, זארגלאזע, פרײלעכם. א אונ פאלעפאסימ פונ אומ^פהזננגיקס
 סלעגנ װאס בורלאקעס, װעגנ דערצײלונגענ זײדגס דעמ דערמאנעג מיר זײ
 ניט איז ארפעט קײנ אז נעזירימ. אונ גאול$נימ אינ פארװאנדלענ גרינג זיכ

 גנײװעלעכ קלײנע מיט זיכ פארנעמעג צו געמ?עסט ניט זיכ זײ האבנ געװענ,
 גע־ האפ איכ — געארם, ניט םיכ האש דאס נאר דאמפערם. אונ בארזשעס פונ

 קאפטנ אלטער אנ װי גנײװע, מיט דורכגענײט איז לעבנ גאנצע דאס אז זענ,
 דידאזיק? אז געזענ, איכ האב צי״יט זעלנער רער אינ אונ פערעמ, גדױע טיט

 דאם װי קױכעם, רי ניט קארגנ פרזגנ, גװאלריקנ מיט אמאל אדבעטנ מענטשנ
 איג־ אײזגאנג. בײס מרײפזס, אפ אנלאדונגענ, אײליקע בא מאכנ זיכ פלעג

מענטשנ. אמ־ערע אלע װי יאנטעװריקער, געלעפט זײ האפנ אלגעמיע
ארואליאנענ, םיס כאװערשאפט מי_ינ באמעדקט האט ער אז אסיפ, נאר

געװארנש: פאטעדלעכ מיכ ער האט
 עפעס פיכטו װאס צװײגעלע, דאר ביטער, מײנע, נעשאמ׳ן װאם, אט —

 געשעדיקט ניט זאלםט זע, ? גיטע־פרײנט ענגע אזוינע גאם מיליאנער דער םיט
װערנ...
 דידאזיקע געפעלנ מיר אז געקענט, האפ איכ װי געזאגט, אימ האפ איכ
פרײלעכ. אונ ארפעט אנ לעפנ—מענטשנ

מל,- אוגטערנ פויגלעג די װי —  א מיט איפערגעשלאגנ מיפ ער האט הי
 פאר איז אדפעט. נישטנ, פױליאקעם, זיינענ זײ װײל דערפאר, ס׳איז—שמײכל.

צ^רע. א זײ
ארבעט פונ דאכ: זאגם םע ארפעט? דער פונ מענ האש װאס אפער —

הערלעכע! הײזער קײנ גיט מענ פארמאגט ערלעכער
דאסדא־ געהערט אפט צו האפ איכ אזוי. זאגנ צו געװענ גרינג איז מיר

 מיר אפ איז אסיפ נאד ריהטיקײט. זיינ געפילט האפ אונ גלײכװעדכל זיקזנ
צעשריגנ: זיכ ה$ט אונ געװארנ אושגעפראכט

דארפםט צוציק, דו, אונ פױליאקעם, אונ שױטימ אזוי? עס רערט װער —
ניט־פאר־ רײדנ נארישקײסנ אזוינע $ש מײסעי אזא ציזזערנ! ניס אפילע זיכ

מ אפער שלימאזלגיקעם, גינער, ע נ -  דער־ אונ פעדערנ, זיכ אפ אנ פר?ער דו
 דער־ איכ װעל כאװערשאפטנ דײנע װעגנ אוג !פליענ ל§זנ זיכ װעסטו נןןכ

! אומגוט פאד נימ נעמ — פאלעפאס דעמ צײלנ
 מיר אויגנ די אינ אימ פאר ה§ט פאלעפאס דעד דערצײלס. האט ער אונ
:געזאגס
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 גאנאװימ, זײנענ דארטנ אװעק! ״מילי^נע״ די װארפ פעשקאװ, דו, —
ג אײנ איז דארטנ פונ אונ פר^םטיטוקעם, מ  אריינ שפיס^ל אינ טורמע, אינ—ו

אװעקי עם װארפ
 נאר גאם, מיליאנער דער אפ באזוכנ מײנע באהאלטנ אנגעהויבנ האב איכ
זײ. פונ $פזאגנ זיכ געצװינגענ געװענ איכ בינ אינגיכנ

 זײנעמ האװער מיטנ אונ ארדאליאנענ מיט געזעפנ איכ בינ אײנמאל
 רא־ נאכטלעגער. א אײנעמ פונ הולפ אינ שטאל א פונ דאכ אפנ ד^בי^גאק

 געשלעפט זיכ צופום האס ער װלאזוי אוגדז, דערצײלט טשיקאװע האט ביאנאק
 גע־ א סאפיאר, א סאלדאט א געװענ איז דזןס מאסקװע. קײנ רןםטאװ פונ

 אימ פענ האט מילכאמע טערקישער ד?נר הינקענדיקער-בײם א ארגי־קאװאלער,
 פאר־ הענט די אינ ער הז$ט געפאקטער, א נידזנריק?ר, א קני. א צעשעדיקט

 האם ארבעסנ אימ, פאר אומנוצלעכנ אנ קריעכ א קויעכ, שרעקלעכנ א םאגס
זײנענ שלאפקײט א עפעם פונ הינקענדיקײט. זײנ מאכםעס געקענט גיט ער

װירק־ האט, קאפ זײנ—פ$נעם, אפנ אונ עארבנ אפנ ה$ר די אויסגעפאלנ אימ
נײגעבױרענעמ. א פונ קאפ דעמ רערמאנט לעכ,

:גערעדט ער ה$ט אויגנ, ברױנ־געלע די מימ אופגלאנצנריק
שסאכעטנ. די הינסעד סעדל א אינ זיצט גאלעכ א סערפוכאװ. אט, נו, —

הערױ... טערקישנ א עפעם גיט איכ, זאג פ^טערל,
ארדאליאנ: זאנט קאפ, םיטנ שאקלענדיק

לי_יג... לײג, נר, —
-איכ לײג וװ־זשע —  פי־?נט פיינ אונ פאלײדיקט, ניט ראני^נאק פרעגט !

:םויל אונ באלערגדיק װארטשטעט
 א פאר בעטנ געדארפט זיכ װאלסס !מענטש ריכטיקער קײנ ניט ביםט —

 שלי^נדועװעםט דו אונ װעכטער, פאר אלעטאל דינענ הינקענריקע װעכטער.
לײגסט... דו נאר אונ אןמזיסט, ארומ

 צוליב - דצנ איכ לייג װאס צוליב לאכנ, ז$ל פע דאכ, איכ סו ד$ס —
פרײלעכקײט...

לאכנ... דארפסטר אלײנ זיכ פונ —
 אי װעטיער דער כאטש קויניק, אונ טונקל געװענ איז עמ וװ הויפ, אפנ

 אויםגע־ האט אונ פרוי א באוױזג זיכ האט זוניקער, א סרוקענער, א גזזװענ
שמאכטע: א עפעס פיס פאכנדיק שריגנ,
כאװערטעמ... הײ, קלײרל? א קויפט ומנר —
 ארומגערינגלט עגג אונ פדױענ ארױסגעקר^כנ זײנענ הױדשפארונעס די פונ

 איכ נאםאליע! װעשנ די ם׳איז—דערקענס באלד זי ה$ב איכ פארקויפערנ. די
 דאס ^פגעגעבנ ה$ט זי נאר װי זי, נןןד דאכ, פונ אראפגעשפרװגענ נינ

 גענוטענ שטיל באלר זי האס פרײז, פארגעלײגסער ערשסער דער פאר קלײדל
הויפ. פונ אװעקגײנ

נאכנטויער באלד ^מאגנדיק באגריכט, פרײדיק זי איכ הןגב —מארגנ, גוט —
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 גע־ פליק קאטע א אונ געפרעגט זי ר.$ט—ז$גג? װ^ם׳טו װײטער אונ —
אױ»־ קאעטדיקג א »יט *ןפגעשטעלט זיכ זי האט פלוצי» אונ מיר. אפ כאפמ

:געשרײ
דא?.. טוםטו װאס זיכו דעחנארעמ גאט, —

 האב איכ אולםגעשר־י. דערשראקענער איר צעמישט אונ גערירט ה$ט מיכ
 האפנ כירעש אונ שרעק מיר: פאר דערשראקנ זיכ האט זי אז ארשטאגענ,פ

 איר איכ האב אפגיכ פאנעמ. קלוגנ איר אפ אױםגעדריקט דײטלעכ אזוי זיה
ם, דער אפ ניט לעב איכ אז פארשסײנ, צו געגעפנ א ל נאר קרמ אונ ג א  אג

ט$ג. קוק א גײנ צו
 נאי װאס — קאם. אונ שפאט מיט אױסגעשריגנ זי האט —טאנ? קוק א —
 די אינ װייפער אונ קעשעניעס די אינ דורכגייער עס? קוקסטו וװתע עיעם,

ארײנ? ברזעםס
 געלעגנ זי״ינענ אויגנ די אונטער צעקנײטשט, געװענ איר איז פ$נעמ דאס
אראפגעפאלנ. שלאפעריק זײנענ ליפנ די שאטנס, געריכטע
:געזאגט אונ אפגעשטעלט זיכ זי האט טראקםיר אינ ארײנגאגג באמ

הי־ דער ניט רײנ, אנגעטאנ טײ! מיט פו־נרעװענ דיכ װעל איכ קומ, —
ניט... דיר איכ גלײב עפעס נאר גאנג, גער

 $נ־ אונ, געגלײבט, יא אזויװי שוינ מיר זי ה§ט טראקטיר אינ נ$ר
 האט זי אז דעמ, װ?גנ לאנגװײליק רײדנ גענומענ זי ה$ט טײ, גיסנדיק

 גיט געגעסנ, ניט נאכ האט אונ אופגעכאפט צוריק שא א מיט ערשט זיכ
געסרונקענ.

:ניט שוינ כ׳געדענק שיקער־לאט, געלײגט זיכ איר האב נעכטנ אונ —
װעמענז מיט געטרונקענ, איכ האב װר

 נאו יאיר פאר אנגענעמ גיס יאיר אפ ראכמאנעם א געװענ מיר ס׳איז
 האט זי אז זי, אונ י טאכטײד איר איז װױזשע פרעגנ, געװ$לס זיב ס׳וזאט

^נפנ געסאנ טרונק א  פא־ דער מיס צערעדט זיכ זי חאס טײ, הײסנ אונ בי
 איכ אז נאר גאס. דער פונ פרױענ אלע װי גד$ב, אונ ױױלזגרישקײט קאנטער

 אויםגעניכטער־ אנ מיטאמ^ל זי, האט טאכט*ר, דער װעגנ געפרעגט זי האג
אויםגעשריגנ: טע,

 װעסטו מײנע סאכטער די ליבלרל נײנ, ? װיסנ עס דארפסטו װאס צו אונ —
נײג! קדיגנ, ניט

:געזאגט ה$ט אונ נאכ אױסגעטרונקענ ןתאט זי
װעשנ. א ? װער בינ איכ ס$נ. צו װאם ניס מיר מיס האט ט^כטער די —

רז א »אד איר איכ בינ װאס טע  אזױ געלערנמע. א געבילדעטע, א איז זי מו
 פאװעדטעלפאר רײבעד א צו »יר פוג אװעקגעפארנ איז זי גרודער! ענז, איז

זיכ... דאכש לערערנ, א
:געפרעגט הויכ ניט אונ װײל א געשוױגג

? געפעלט לעב־פרוי א אונ ? ניט אײכ געפעלס װעשג א !װי אט ־־
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 באלד זיכ, פארשטײט איכ, האב דאס ״לעב־פרויענ״, רי פונ איז זי אז
 עס האט זי װענ נאר גזנװענ. ניש דא זײנענ פרױענ אגדערע קײנ — געזענ
 * א-ג מדערנ געשטעלט מיר זיב ראכמאנעם אונ כארפע פאר האננ געזןןגס, אלײג

 געשענ ס׳איז אז באוװםטזײנ, דעמ פינ ^פגעפריט אזױװי מיכ מ׳הזןס אויגנ, די
!קלוגער אונ אומאפהענגיקער דרײסטער, אזא צוריק לאנג ניס — איר מיס

— זיפצ. א מיס פיר אפ טוענדיק קוק א געזאגט, זי האט — דו, עכ, —
 אהער, נים זיכ רוק — דיד אײצע איכ אונ דיכ בעט איכ !פונראנענ אװעק גײ

!אוםקומענ װעםט
 בײגנדיק רײדנ, אגגעהױבנ זיכ צו אלײנ װי ־ אונ שטיל זי האס דערנאכ

:טאצ דער אפ פינגער א מיט צײכענענריק עפעם אע סיש איבערנ זיפ
 או בעטנ? אונ אײצענ מײנ פאטרעפ א פאר ד׳־ר בא האט װאם אונ —

 קזןנםט איר: צו שדײ איכ העדנ. געװאלם ניט האט ט^כסער לײפלעכע א
 אופ־ זיכ כ׳װעל — זי אונ סוסטו? װאס מוסער, אײגענע אנ אװעקװארפנ ניש

 אקושארקע אנ פאר זיכ לערנענ אװעקגעפארנ, קאזאנ אינ זי. זאגש העגגענ,
נ טו װאם־זשע אונ גוט... גוט... נו, זי. װיל או ? כ  איכ װאם אט איז —איכ אי

דורכגײער... ליאדע א צו צוסוליענ?.. זיכ איכ זאל װאם צו טו...
 מיט שאקלענדיק עפעס, װעגנ געםראכט לאגג זי האט געװארנ, אנשוױגנ

 פונ װינקלענ די מיר. אנ פארגעסנ אויס, װי_יזט האט, אונ קלאנג, אנ ליפנ די
 סערפ, א װי אױםגענויגנ, זי האט טו־ל דאם אראפגעלאזנ, זיכ האבנ ליפנ די

ט3ציט? םע ױי קוקנ, צו װײשעק א געװענ ט׳איז אונ  די אפ הויט די אופ י
 פאנעמ דאס שטומ. עפעס װעננ רײדנ קנײטשעלעכ צאפלענדיקע די או: ליפנ,
 ארויםגע־ זיכ האט טיכל «ונסערנ פונ קינדערש־באלײדיקט. געװענ איז אירס

 צומ זיכ פארבײגנדיק באק, דער אפ געלעגנ איז אונ האי פאםמע א של^ננ
 א געטאנ קאפ א האט טײ אפגעקילטנ מישג שאל רער אינ אױער. קלײנינקנ

 פארמאכט שטײפ אוג שאל די אפגערוקש פאמערקט, עם ה$ט פרוי די טרער.
 אייםגעװישט זי האט דערנאכ טרערעלעכ, צװײ נאכ אדױםדריקגדיק אויגנ, די

טיכל. מיטנ פ^נעמ דאס
 איכ לענגער, איר מיט זיצנ צו געהאט ניט געדולד קײנ פער האב איכ

אופגעשטאנענ. שטיל בינ
גוטנ! א —
 אפ קוקנדיק ניט אופגעכאפט, זיכ זי האט —!טײװל צומ גײ גײ, ? א —

איר. מיט דא פ׳איז װער פארגעסנ, אײם, װײזס ה$ס, מיר,
 געװאלט האט ער ארדאליאנענ. צו הויפ, איג אומגעקעדס זיכ האב איכ

 װעגנ אימ דעדצײלנ געװ$לט זיכ ה$ט מיר אונ קרעפסנ, כאפנ מיר מיט גײנ
 איכ ביז געװענ. ניט דאכ אפנ שויג זײנענ ראביאנאק אונ ער נאר פרוי. דער

 אנגעהויבנ גאס דער אפ זיכ ה$ט הויפ, געפלאנטעטנ איבעדנ געזוכט זײ
גאם. דער אפ זאכ געװײנלעכע א —םקאנדאל, א פונ ראש א

מיט צונויםגעשטויסנ באלר זיכ האב אונ טױערנ די פונ ארוים בינ איכ
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-נאטאליענ, ק,- ענדי  פ$נעמ, צעשל$גענע דאס קאפ־טיכל מיטנ װישנדיק בליי
־ גליגד זי *יז «אד, צעפאטלטע די האנט צװײטער דער פימ פאריהסנדיק  מ

 רא־ אונ אדדאליאנ געשפאנס ה$פנ איר נאכ ארנ טראסואר, איגעדנ גאנגענ
גערעדט: האט רןפיאנאק פיאנאק.

!פארפאר נןכאמאל, איר פארפאר —
 זיכ ה$ט זי פויסס. מיטנ פאכנדיק פדוי, די אנגעיאגט וזאט ארדאליןגנ

 געװענ איז אירס ■ןנעמ דאם ברוסט, דער מיט אימ צו אױסגעקערעװעט
םינע. מיט געבדענט האפנ אױגנ די שרעקלעכ,

אױםגעשריגנ. זי האט —שלאגו נ־גא! —
כי־ מיט ה$ט ער האנס. ארדאליאנם אינ אײנגעקלאמערט זיכ האפ איכ

מיר. אפ געט^נ קרק א דזןש
װילססו? װ$ם —
אוימגעדעדט. קוימ איכ האפ - נימ, טשעפע —
צעלאכט. זיכ האט ער
מאנאכל! דאס געפאקט נאטאכע, אײ, געליפטע? א דײנע איז זי —

זײ «ונ קלופעם, די איפער זיכ פאטשנדיק געלאכט, אויכ ה$ס דאביאגאק
 עפעסע אג געװענ ם׳איז — קויט, הײסנ אינ געפראסנ לאנג נאכ אזוי מיכ ה$פנ
 אונ אװעק, נאטאליע איז פארנומענ, דערמיט זיכ האפנ זײ פײס נאר !פײנ
 מיטנ ראפיאנאקנ געטאנ זעצ א האפ אונ געדולד פונ ארוים ענדלעכ, בינ, איכ
אנטלאפנ. אונ איפערגעקערט אימ אדײנ, פרוסט דער אינ קאפ

מיליאנער, דער אפ ארײנגעשפעקט ניט צײט א איכ האפ סז$ג יענעפ זינט
פאר$מ. א אפ איפ באגעגנט — געזענ נאכאפאל איכ האפ ארדאלי^נענ גאר

פרײר. מיט געפרעגס ער הן*ם — ? געװארג פארפאלנ ביססו וװ —
 האט ער װי זיכ, דערםאנענ צו עקלס פיכ אז געז$גס, איפ האפ איכ װענ
 ארואלי^נ זיכ ה$ט פאלײדיקט, שמוציק פיכ ה$ט אונ נאטאליעג געשלאגנ
צעלאכס. גוםפוסיק

אפגע־ אזוי שפאס א אינ נאר דיכ םיר האבנ דאס ערנסט? געורענ ס׳רעג
 ? גאסנ־פרױ א — איז זי אז שלאגנ, ניס זי פענ זאל פארװ$ס — זי אונ !װאשנ

 ס׳איז נאר שאנעװענ.י צו װאם גיטא אװאדע איז אזוינע אונ םענ, שלאגם װײפער
!לערער קײנ ניט איז פױםט א — דן$כ פארשטײ איכ 1 קאט^װעס פוסטע געװים
פעסעד? גיםטו װאס פים לעדנענ? צו זי האםסו װאם אונ —
 גע־ אונ געטאנ טרײסל א אקסלענ, די פאר ארוםגענופענ פיכ ה$ס ער

געלעכטערל: א פיט זן*גט
 פע־ ניט קײנעמ פאר איז קײנער װאם שאנד, אונדזער דאכ איז דאם —

״רסע  אױסגעקערטעד דער פונ אי פונדרויםנ, אי אלצ פארשטײ פרוז־ער, איכ, ,
דארש... דאס גיס פינ איכ אלצ! זײט,

 מיט םיד אפ געקוקס ה$ט שריילעכ, גלעזל, х אונטער געװעג איז ער
ק$פ... צעסראגענעמ א—שילער א אפ לערער גוסנ א פונ פאדױער פילדנ
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 געװ#רנ איז ער ^דיגצ^װ. פאװעל באגעגענענ מיר זיכ פלעג אמ$ל ...
 »יר מיט גערעדט האט »ראנט, א װי ^נגעטאנ, זיכ ה$ט האפערדיקער. נאכ

:פירגעהאלטנ קעסײרער אונ אראפ פונויבנ
 פארפאלנ װעסט —געגומענ עם ױב האסטו ארבעט אנ פאר װאם צו —
פױערימ... די װערנ!

װערקשטאט. אינעמ לעבנ פונעמ נײס דערצײלנ טרויעריק עד פלעג דערגאכ
 װײזט ה$ט, סיטאנאװ קר. דער אס פיט אלצ זיכ פלאנטערט זשיכאריאװ —

 אופ־ װעלפ האבנ ג^גןןליעװנ אוג שיר. א אנ טרינקט הארצקלעפעניש, אוים,
 װעלפ אימ האפנ דארטנ אונ אהײמ, געפארנ ער איז םװיאטקעס אפ געגעסנ.

אופגעגעםנו שיקערנ א
 גע־ קאמיש פאװעל ה$ט געלעכטער, פײילעכנ א אינ זיכ פארגײענדיק אונ

:פאנטאזירט
 אזעלכע פרײלעבע !שיקער אלע אויכ זיינענ אופגעגעםנ-אונ אימ האבנ —

 הינמ, געלערנטע װי פיס, הינטערשטע די אפ װאלד איבערנ אומ זײ גײענ
!..געפײגערט אלע זײ זײנענ ארומ מעסלעם к אינ אונ װױענ,

 װערק־ דער אז געפילט, כ׳האב נאר געלאכט, אױכ אונ געהערט ה$ב איכ
 מיר. פונ װײס איז איבערגעלענט, דאדטנ האב איכ װ$ס אלצ, מיט שטאט

טדויעריק. קאפל א געװענ איז ר$ט

« XIX
איכ, ה$פ אינדערהײמ געװענ• נימ ארפעט קײג יארמארק אפנ איז וױנטער

 דעמ $פגענומענ האבנ זײ פליכטנ. קלי׳נע צן&ל א אנ אױםגעפילט פר?ער, וױ
 געלײענט װידער הז$כ איכ פריי. בלײבנ םלעגנ אװנסנ די נאר טאג, גאנצנ

 פונ ראמאנענ מיר פאר אימאנגענעמענע די באלעפאמימ די פאר ק?*ל אפנ
 מיט פארגומענ זיכ איכ הן$פ באנאכט נאר ליסטאק״, ״םאסקאװםקי אונ ״ניװא׳

לידער. שרײבנ געפרװוט האב אונ גיכער גוטע
 איז, באלעבאס דער אונ גאנצנאכט, צו אװעק זײנענ םרויענ די װענ אײנמאל,

געפרעגט: מיכ ער האט אינדערהײמ, געבליבנ אלעםענ, מיט ניט זיכ פילגדיק
 עס איז לידער, קלױמערשט שרײבסט פעשקאװ, ,דו אז לאכט, װיקםאר —
לײענ! א טו אנו, ריכסיק? טאקע

 לי־ עטלעכע איבערגעלײענט האב איכ אנגענעמ, ניט געװענ איז אפזאגנ
 פונדעסט־ האט ער נאר געװארנ, געפעלנ גיט אפ$נעמ, אימ, זי_ינענ זײ דער.
:געזאגט װעגנ

א עפשער װעסט !רײב ײיפ, — פושקינענ? געלײענט האסט פושקינ. װערנ
Домового-ли хоронят 

*( ?ль замуж выдают־Ведьму

ז באגראבט מע רועכ א צי דארט, אוים מענ גיט םאכשײםע א *(
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 אלײנ נו, שטוב־רוכעס, אינ געגלייפט ג$כ מענ ה$ט צײט ז«נ אינ —
 יא, י$, שפאס. געסריפנ — פראסט נאר געגלײפט, גיט איכ, טײנ ער, ה$ט

 געדארפט זיכ וו־אלסט — אויסגעצויגנ, פאדטראהטערהײט ער ה^ט —פרודער,
 װעסס דו װלאזוי עס, װײסט ררעכ דער פארשפעטיקט! ׳סט נאר לערנענ,
 װײבער די זיכ װעלנ אניט װײטער, װאס פארשטעק דײנע העפט די לעבג...

 הארצנ פארנ ליב, עס האבנ ברודער, וױיבער, אויםלאכנ״. װעלנ — צוטשעפענ
פארטשעפענ...

 אונ פארטראכט שטיל, גערוןרנ באלעפן»ס דער איז צי_ים געװיסע א זינט
 אימ ה$ט גלעקל פונעמ קלונג א אונ אח־מגעקוקט, אומזיכער אלצ זיכ האס

 פוםפע איבער װערנ אופגערעגם קרענקלעכ פלוצימ ער פלעג אמאל געשױאקנ.
 שפעט אונ הײמ, דער פונ אװעקלויפנ אונ אלעמענ אפ שרײצנ פלעג זאכנ,

 אינ אז געפילט, זיכ ס׳ה$ם שיקזנרער... א אומקערנ זיכ ער פלעג פאנאבט
 ניט עס איז אימ, אױסער קײגעמ, װן$ס עפעם, פארגעקומעג איז לעבנ זײנ

 געלעבפ ער ה$ט איצט אונ הארצ, ד$ם אוגטערגעריםנ אימ האס פאוװםם,
געװױנשאפט. פאר אזוי, עפעס נאד גערנ, ניט זיכער, ניס

 שפא־ גײנ איכ פלעג אזײגעד, נײנ בױ מיטיק פונ יאנטעװ־טעג, די איג
 גאם. יאמםקאיער דער אפ טדאקטיר איג זיצנ איכ^ פלןןג אינאװנט אונ ציו־נ.
 מענטש, שװײםיקער ששענדיק אונ דיקער א סראקטיר, פונ באלעפאס דער
 קימאט פונ זינגער די געוװסט ה$בנ ד$ם געזאנג. געהאט ליפ שרעקלעכ האט
 מע־ זײ פלעג ער אימ. פא צונױפקומענ זיכ פלגגנ אונ קלױםטער־כארנ אלע

 אוי־ »נ זי_ינענ זינגער רי סײ• ביר, פר^נפנ, מיט לירער די פאר זײנ כאבעד
 כײשעק, אנ זײ פלעגנ זינגענ אינטערעסאנטער. װײניק אונ שיקערער א לעמ
ר  אזויװי נאר ;קלױםסערדיקס עפ?ןס שמענדיק קימאט אונ קיבעד, צוליבנ נן

 אינ איז קלויםטער־זאכג פאר אז געהאלטנ, האבג שיקורימ גאטספארכטיקע די
 צײ אינ זיכ צו פארבעטנ זײ פאלעפאם דער פלעג $רט, דאם ניט טראקטיר

 גיט נ$ר סיר. דער דורכ נאר געזאנג זײער העדנ געקענס האפ איכ אוג מזגו־,
 דער —האנטװערקער פויערימ, דארפישע זינגענ םראקטיר אינ פלעגנ זעלםנ

 צעפרעגנ זיכ שטאט, דער איבער זינגער ארומזוכנ אלײנ פלעג טראקטיר־פ<.לעבאם
זיכ. צו אײנלאדנ זײ אונ פויערימ אנגעםארענע בא מארק־טעג די אינ זײ װעגנ

 פונעמ םטויקע דער בא שטול אםנ זעצנ שטעגדיק זיכ פלעג זינגער דער
 פונעמ דעק אפנ צײכענענ זיכ פלעג קז$פ זײנ — ביאנפנ פעסל אונטערנ בופעט,
דאמ. קי״ילעכיקער א אינ װי פעסל,

 לידער, טײערע באזונרערס אזוינע עפעס שטענריק אונ אלע, װי פעסער
 גע־ א מענטש א קלעשטשאוו־; דימער דארער קלײניגקער, דער זינגענ פלעג

 האמ אים פא געזל ד$ס ה$ר; רױטע קנוילנ אינ געקײסער, א קװעטשסער,
 אוג שלעפעריק געװענ ז?גענ אויגנ פרעקעלעכ די פעם, א פא װי געגלאגצט,

אומנאװעגלעכ.
פעסל, פוגעמ דעק צומ נאקנ פיטנ אנ זיכ שפארט זײ, ער פארמאכס אמאל
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ײגט טענןרל פאויגנד׳ק אלצ שמיל, א אפ אוג ברומט, די אוימ שטעלט  ער ה
:שגעל־רײדעגיש א מיט $נ

ר אז עכ, נעט אפג ג?»*לנ6ארא איז נזנ»ל רן ״ ,ר
ט נע»ל רעו■ סיהאפ אז אונ ק רן ע ג מ צו ע װעג... װײסנ י

מטולקע, רער אנ קריזש מיסנ ןוי. זלכ שפארט אופ, זיכ לר שטעלט דא
צו פארהויגנ פאנעם דאם הארצלק, זיכ צעלאזט אונ הלנטנ, אפ איבערגעבויגנ

סטעליע: דער
גײג, איצט וװהיג װרהינ, אוב עכ,

ל געפינענ שליאכ גלײכנ דןןס ד$ איכ ז$ל וװ

 ער ;אומדערמידלעכע אנ אפעד קלײנינקע, א געתאס ער האט שטלט א
 זלל־ א טיט טראקטיר פונעמ געפילרער פאדטונקלסנ טויבנ, דעמ דורכ גײט

 די אײג געמענ אויסגעשרײענ קרעכצנ, װערטעד, טרויעריקע סטרונע, בערנער
 קוקנ פארוװנדערט־ערנסם, װערנ שלקערע אפילע —מענששג אלע פונ הערצער

 אלבערגעפילט הארצ, ח$ס רײםט מיד אונ זיכ, פאר סישנ דל צו שװניגנדיק
 בארירנדלק שטענדלק, װעקט מװיק גוטע װאס געפלל, מעכטלקנ לענעמ םלט

נעש^מע. דער פונ טלםנ דל וװנרערלעכ
 א אלז זלנגער דער אונ קלולםטער, א אלנ רול שטלל, װערט טראקטיר אלנ

 הארצנ גאנצנ םונעמ װירקלצכ, טוט, נאר נלט, פרילדלקט ער גאלעכ. גוטער מלנ
 מאטערנלשנ אלע װעגנ קאל אפנ ערלזלכ טדאכט מענטשנ, אלע פאר טפללע
 מענסשנ, בערדיקע איפ אפ קוקנ אוםעטומ פונ מענטשנ־לעבנ. ארעמענ פונעמ

 הערט אמ^ל אולגנ, קלנועדשע פארקלערט פינסלענ פענעמער כיײשע דל אפ
 קראפט באזלגגרלקע די אוגטער גוט שטרײכט דאס אונ זלפצ, א עמעצנס זלכ
 מענטשנ דל אז דוכטג, שטענדיק מיר פלעג מלנוסנ אזולנע אלנ ללד. דעד פונ

מענטשלעכע עכטע דאס אונ לעבנ, אויסגעטראכט פאלש, א מלט לעבנ
ן עס! אלז אט אלז —לעבנ

 אופ־ אנ ללסוכע, הענדלערקע דלקפארצעפדלקע דל װלנקל א אלנ זלכ זלצט
 פלײצעס םעטע דל אלנ באהאלסנ אלר אלז קאפ דער לעב־פדרל, פארשעמטע

 װײס נלט «ויגנ. פרעכע אלרע טרערנ אינ שטללערהײט װאשס װילנס, זל אונ
 מיטרא־ אקטאװלםט טרלבלר דער טלש אפנ אנגעװאלגערמ זלכ האם אלר פונ

 מלס דיאקאנ, ארולסגעסרלבענעמ אנ אפ ענלעה לונג, הארלקןיר א פאלסקל,
 נעמט זיכ, פאר בראנפנ גלעזל אינ קוקט—פאנעמ, שלקערנ אפנ אולגנ גרויםע

 אונ םארזלכטלק סלש, אפנ װלדער עם שטעלם אונ מולל צוט צו םראגם עס,
אויםטרלנקענ. ניט עפעס ק$נ — גערולש, אנ

 צוהערנ זלכ זאלנ זלל װל אפגעשטארפנ, זײנענ טראקםיר אלנ אלע אונ
אוננאענט. טי_יער זײ געװענ איז װאם פארגעםנ, לאנג אלז װאס עפעם, צר

 אפנ אראפ באשללדנ זלכ לאזט ליד, די פארענזײקנ נאכנ קלעשטשאװ, אז
 פארגענלגנ, פונ שמילכל к מלט טראקטלר־באלענןןט דער אלמ צו ז$גס שטול,

:פראנפנ גלאז א דערלאנגענדלק
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 דו װי מער, דערצײלסט דו כאסש זיכו פארשטײט גוט, ס׳איז נו, —
ככער, א ביטט נזןו־ זמגסט,  קײ־ ױעס אנדערש רײדנ! צו ד$ איז װאס כי

אגנ!״. גיט גער ז
 אונ פ^רזיכטיק אפ הוסט געכאפט, ניס בראנפנ דעמ טרינקס קלעשטש^װ

שפיל: זאגט
 װגיזנ, אבער שטים, א נאר ס׳האט װער אימלעכער, קענ אפזינגענ —

:געגעבנ מיר נאר איז דאם —ליד, דעי־ פונ נעשאםע די איז אװעלכע
!פרנדעטסװעגנ איבער ניט זיב נעמ נו, —
 דער רעדס — איבער, ניט זיכ נעמט יענער װאס, מיט ניט ס׳האט װער —
פאראקשנטער. נאכ נאד שטיל, אזוי אלצ זינגער
-קלעשטשאװ גרוים, זיכ האלסט —  פיט טראקטירניק רער אױם שרײט !

פאררראס.
ניט... זיכ איכ האלט מײנע, נעשאמע די װי העכער, —

אקטאװיםמ: מריפער דער ריטשעט וױנקל אינ אונ
 װע־ איר מאלעכ, העסלעכנ דעמ אמ פונ געזאנג אינ איר פארשטײט װאם —

שימל? איר רעפ,
 זיכ ה$ט אײנשטיםיק, גיט געװענ אלעמענ מיט אונ שטענדיק איז ער

 י$נטעװ יעדער קימאט אונ פאשולויקט, אלעמענ געשפארט, אלעמענ מיט
 װער איטלעכער, אונ זינגער די געשל^גנ דעיפאד אכזאר?עסדיק אימ האבנ

געקענט. ם׳האס װער געװאלט, ס׳האם
אי לידער, לטשאװס קלע ליב האש טרא־זטירניק דער  פאר־ ניט ק$נ נ

 אפנ זוכש אוג אימ אפ אלעסענ פאר זיכ קלאגט אלײנ; זינגער דעמ סראגנ
 װײמנ דאס :אימ פונ מאכנ בויזעק רימער, דעמ באלײדיקנ צו געלעגנהײטנ

אלײג. קלעשטשאװ אי טראקטיר, פונעמ באזוכער שטענריקע די אי
 - ארויםשלאננ, אימ זי דארפ מע גײװע, מיט נאר זינגער, גוטער א —

אײנשטימי־ק. אימ מיט זײנענ געסט אנדערע אונ ער, זאגט
װג דער ריכטיק, איז ד*ס — גײװע: האט י
 ער ,е$и פוג איז שטימ די ? איבערצונעםעג זיכ ער האט װ$ס מיט —

 אפ ניט לאזט — שטימ? די איז גרויס װי אונ פארה^רעװעט! ניט זי ה$ט
פאראקשנס. סדאקמירניק דער

:נ$כ אימ זאגט מאסקימ, איז װ$ש אױלעמ, דער
קענטעגיש, די ״י מער נ$ר שטימ, די ניט װירקט ריכשיק, —

שראלן דער האט אװעק, זיב אפקילנ נז$כנ איז זעגער ז־ער אז אײגמאל,
ליסוכע: די איינרײרנ גענומענ טירניק
— щ ,זיכ געואדפט װ$לסט יעװדןקימאװגע, מאדיע דו к מיס ט$נ שפיל 

ױז עם ק$םט װ$ם א? נ3?ןאפעל? א איפ מ$ג סרײסל א קל?שסש$װנ, ד
г איכ װעג — а ,שמײכל. * מ»ט געז^גט הענדלערקע די ה$ט — ײנגער

:צעשריגנ זיכ הילפיק אונ הייס ד.אע סראקסירניק דער
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 װי קוקנ, מירג אונ נעמי א זיכ גיב דו אט ױנגע? די קאנענ װאם —
 ער ױ$לט $ט ארײנמרײבנ, אים פענקשאפט אינ !דיר ארומ זיכ װארםט ער
? װ$ס אפדאנקענ, דיר כ׳װעל יעװדאקימאװנע, נעמ, א זיכ גיג ז א צעזונגענ, זיכ

 ארז^פ־ מיט זי, האס פעטע, א גרויסע, א גענומענ. ניט זיכ האס זי נאר
 טיכל פונעמ פראנדזנ די פינגער די םיט איבערקלטבנדיק אונ אויגנ געלאזמע

גערעדט: פױל אונ אײנארמיק ברוסמ, דער אפ
נ איכ װענ ױנגע. א מענ דאדפ דא —  זיכ איכ װז$לט — נו י?נגער, ני

פארטראכט... נימ
 קלע־ אנצושיקערנ געפלייסט זיכ טראקטירניק רער האט שטענדיק קימאט
 אויסגעטרונ־ לידער, צװײ־דדײ א אפגעזונגענ זיכ האט יענער נאד שמשאװנ,

 מיט האלדז דעמ ארופגעװיקלס זארגעװדיק גלאז, אײנ צו יעדערער פאר קענ
 אונ קאפ פאסלאטנ אפנ קארטרז דעם אנגערוקט שטײפ שארפ, געשטריקטנ א

אװעק. איז
קלעשטשאװנ. פאר קעגנער אויםװכנ טראקטירגיק דער פלעג זעלטנ ניט

צע־ שטארק ז$גס ארנ אפ אימ ער לויבט ליד, א אױס זינגט רימער דער
:טראגנ
װײזט, אנר, ■'געקומעג זינגענדיקעד א אײנער נאכ אגעװ, איז, דא —

גוט. אזוי זײט קענט, איר װאם
פאל, קײנ ניט װײם איכ נאר שטימ, גוטע א װײזנ אמאל פלעג יענער

 הארציק, אונ פראסט אזוי זינגענ ז$ל קעגנער קלעשטש^װם פונ עמעצער אז
רימער. ניט־שײנער קלײגינקער דער $ט זינגענ געקענט ם׳ד.§ט װי

 דאם — באדױעו־, אנ גיט טראקטירגיק דער גערעדט האט — יא, נו, —
נע־ א —אט נאר דא, איז שטימ א —דעריקעד !גוט זיכ, פארשטײט איז,

שאמע...
ו לאכט: אוילעמ דער

!אויס װײזט בײקומענ, גיט םענ װעט רימער דעמ נײנ, —
געשטיקלטע רױטע די אונטער פונ אלעטענ אפ קוקט קלעשטש^װ אונ

רױק: העפלעכסט טראקטירניק צומ זאגט אונ ברעפענ
איר װעט מיר מיט פארגלייכ אינ שפיל. אומזיסטע אנ טרײבט איר —

!גאט םונ איז - גאב מײנ װײל געפיגענ, ניט זינגער קײנ
ג$ט. פונ זײנענ אלע מיר —

געםינענ... גיט םײװי איר װעמ װײנ, אפ פארמעגנ א פאטערנ זאלט איר —
פעלעפעטשעט: אונ רויט װערט טראקטידניק דער

װיסנ... ניט קענ מע װיםנ, ניט קענ מע —
אקש^ןגעסדיק: אימ דערװײזט קלעשטשאװ אונ
 אשסײגער, זעלפע, ד$ם נימ איז געזאנג אז ־זאגנ אגיכ איכ װעל נ$כ —

חענער־געשלעג... װ$ם
?5זי טשעפעםטו װןןס װײם! איכ —
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שפיל, א איז ליד א װענ :נאר רערװײז איכ ניט, זיכ טשעפע איכ —
! טײװל פונעמ שוינ זי איז

עפעם... זיגג בעםער שוינ! גענוג —
גרײט, קלעשטשאװ איז - שלאפ, אינ אפילע שטענדיק, איכ קענ זיגגענ —

זינגענ. אנ הײבט אונ פארזיכטיק ?$פ הוסט
מײנענ, אונ װערטער פונ מיםט גאנצע דאס קלײניקײטנ, פוסטע אלע אונ

 אלע־ אפ רויכ, װי וװנדערלעכ, פארשװינדט טראקטירישע געמײנע, דאס גאר
 זויבעדס, א פארקלערסם, א —לעפנ אנדער אנ פוג שפראכ א װײעט מענ
סרויער. אונ לינע םיט פול

גע־ מעקאנע אנגעשטדענגט מענסשנ, דעמ אט געװענ מעקאנע בינ איכ
 וװנ־ אזוי זיכ האט ער —מענסשנ די איבער מאכט זי_ינ טאלאנט, זײנ װענ

 רײרנ אסאכ געװאלט זיכ האט מיר !מאכט דער אט מיט גענוצט דערלעכ
 קלע־ — אימ, צו צוגײנ אי_ינשטעלנ געקענט גיט זיכ ה$נ איכ נאר אימ, מיט

 װי מ$דנע, אזוי אויגנ װײסלעכע מיט אלעמענ אפ געקוקס הן*ט שטשאװ
 עפעס, אימ אינ געװענ ם׳איז ארג געזענ. נימ זיכ פאר קײנעמ װאלט ער

 אונ —קריגנ, ליב אימ געשטערט האט אנגענעמ, ניט געװענ מיר איז װאס
 ער װענ דעמלס, נאר ניט מענטשג דעמ אס הז$בנ ליב זיכ ה?$ט געװאלט

 זקײ־ ארופ ציט עד װי קוקנ, צו אנגענעמ ניט געװענ ס׳איז געזונגענ. האט
 דעמ ער קוטעט זענ, זאל מע אומיסטנ, װי אונ קאפ, אפנ קאיטוז דעמ גיש

אגנ: פלעג ער װעלכנ װעננ שארפ, געשטריקטנ רויטנ מיטנ האלדז ז
אײנס... מײדעלע א אױםגעשטריקט, מײנע געליפטע די מיד האט דאם —

מיט געריפנ געבלאזנ, װיכםיק זיכ ער האמ געזונגענ, ניט ה$ט ער װענ
 אײנ־ געענטפערט פראגעס די אפ אונ גאז, געפרױרענע טויטע, די פינגער א

 א עפעם װעגנ אונ אימ צו צוגעזעצט זיכ האנ איכ אז אומגערנ. טראפיק,
געזאגט: זײט מײג אינ גליק א אנ אפילע ער האם געטאנ, פרעג

יאםל! װײטער, זיכ טראג —
 מיטראפאלםקי. אקטאוױסט דער געװענ געפעלנ מיר איז מער אסאכ

 מענטשנ, א םונ גאנג מיטנ װינקל צומ דורכ ער גײט טדאקטיר, איג ארײנ
 פװעמ שטויס א מיט שטול דעמ אפ רוקט מאמע, גרוימע א טראגם װאם
 דלא־ די אפ אופגעלײגט טיש, אפנ עלנבױגנמ די צעלײגט זיכ, זעצט אונ פום

 צװײ־ררײ א שװײגנדיק אױסגעטרונקענ קןןפ. פאטלאטנ גרויסנ דעמ ניעם
 צי־ א מיט אימ צו אוים זיכ קערעװענ אלע הילכיק. אפ ער הוםט גלעזלעכ,

 ארויסרופעריש קוקט דלאניעם, די אינ קיג מיטנ אנגעשפארס ער, אונ טער,
זײנ באשאטנ װילר האס גיט־צעקעמטע פונ גריװע די מענששנ. די אפ

פ$נעמ. »רױנ־גרוי ?נגעדראלג
 זעצנדיקע מיט פלוציט זןר פרעגט - ף איר זעט װ$ס ? איר קוק» װ$ס —

װעדפער*
מ; מעג עגטפזןרמ #מ$ל אי

Ш
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! מיר זעענ װאלד־רועכ א —
טנ, מאכנ זיכ ס׳פלעג װנ  שװיי־ אונ שװײגנדיק שרינקענ פלעג ער װענ ן

 а$п מ$ל עטלעכע נ$ר פים, די מיט שארקענדיק שװער אװעקגײנ, גנריק
 םענטשנ די צל שטר$פ־רײר םיט אדױםטרעסנ פלעג ער װי געהערט, איכ

מײסע־נאװי.
 אינ יעשײע װי זינד, אײעדע אופ דעק דינער, געטרײער גאטס מײנ איכ, —

 אונ זשוליקעס אונ לעסטערער רור ארלעל, שטאט דער צו װײ !צללט זײנ
 ניךערטרעכטיקע די פונ קויט אינעמ לעבנ עקלדיקע מענװואלימ אלערלײ

ה דער פונ זעגל־פליגלענ די צו װײ !זײעדע גלוסטונגענ  טראגנ זײ דענ עי
 איכ מײג דאס — לעצט־מלעםע מענטשעלעכ װעלס דעד פונ װעגנ די איבער
 אי־ ניט אײכ גאר ם׳איז — ײװזעדיקער, אפװ^רם פרעסער, שיקורימ, אללכ,

 אינגע־ די אינ ניט ערד די אײב נעםט סע אונ פארשאלטענע, בערצוצײלנ,
אירע! װײד

 אזש האבג פענצטער די אינ שויבנ די אז געוזורעט, אזױ האט ק$ל זײנ
 פלעג מע אונ געװענ, געפעלנ זײער אוילעמ דעמ איז דאכ — געקלונגענ,

אוגטערהאלטנ: נאװי דעמ
!הונט פאטלאמער דער געזונט, קנאקט ער —

 פא־ ג$ר אימ האט מע —באקלנענ, צו זיכ לײכס געװענ איז איס מיט
 קאראפינ א פאדלאנגט האט ער מויל; אינ געמענ עפעם פ^רלײגנ דארפט

 באליבט זײנ פעפער, רויטג מיט לעפער $קסענעמ פאיציע א אונ בראנפנ
 האב איכ װעג געדערימ. אלע אוג מױל ראם רײםנ פלעג עס מלןבל.

 האט לײענענ, מענ דארש ביכער פארא װ$ם זאגנ, מיר זאל ער געבעטנ, אימ
פראגע: א מיט געענטפערט ארײג פאנעמ אינ הארס אונ גרויזאמ מיר ער

לײענענ? װאס צו —
 אויס־ ה$ט אונ געװ$רנ װײכער ער איז פארלעגנהײט, םײנ דערזענ ג?ר,
געהודעט.

געלײענט? ה^םטו קויהעלעס —
געלײענט. —
 דער פונ כאכטע די גאר איז דארטג ג^רניט. םער !קױהעלעס לײענ —
ט, זי פארשטײענ קװאדראטנע גאראגעס גאר װעלט. ס ײ ה ם׳ ט-  קײנער ני

זינגסט? דו —ביסטו װער ניט... פארשטײט
נײנ. —

פאשעפ־ לעפישע סאמע די סיאיז זינגענ. דארפ מע פארװאם?
טיקרגג.

געפרעגט; אימ מענ ה$ט טיש שכײנישג פוגעמ
#ט-ײזיגגסט? אליע דר אונ —
? גו — פוסטעפאפגיק, א נינ איכ —
ג$דני®, —
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גיט$ איז ק$פ אינ דיר פא אז װײסנ, אלע נײם. קײנ ניט איז דאס —
^טײנ! זײנ. גארניט קײנמאל ס׳װעט אונ גארניס.

 פאר־ מיר, מיט אויכ אונ אלעמענ מיס גערעדט ער האט ס$נ דעמ אינ
 זיכ גענוםענ עד הן$ס פונדעװענ מאל צװיײדריי א נ$כ כאטש ;זי־כ שטײט

 כי־ פונ שאסירונג א מיט אײגמאל אפילע ה$ט אונ װײכער, מיר צו באצ?ענ
געז$גט: דעש

 צו אונ ביםטו װער ביסטו, װאס :גיט פארשטײ אונ דיר אפ קוק איכ —
!רוכעס אלדע צו גײנ זיכ מעגסמ — כאטש ? ביסטו װאם

 אימ געהערט :אומפארשסענדלעכ פאצױגנ זיכ ער ה§ט קלעשםשאװג צו
 זיכ האט גאר שמײכל, מילדנ א םיט אפילע אמאל סארגעניגנ, אפענעמ מיט
פאראכטונג: מיט גראפ, אימ װעגנ גערעדט אונ באקענט ניט אימ מיס

ער װ$ס פארשטײט, ער עטעמענ, קענ ער !באלרואנ א איז ד$ס —
!אײזל אנ — עד איז םארט אונ זינגט,
פארװאס? —
נאטור. דער לויט —

ניכטער, איז ?ר װענ אימ, פיט טאנ שמועס א געגלוםט זיכ האט מיד
פארנעפלטע, מיט אלצ אפ קוקנדיק געמוקעס, נאר ער האט ניכטערער א נ$ד

 אפנ דער אט אז געװארנ, געוװירע איכ בינ עמעצנ פונ אויגנ. פענקענדיקע
אקא־ קאזאנער דער אינ געלערנט זיכ ה$ט טענטעו שיקערער לעפנ גאנצנ

נאר געגלײבט, ניט דערינ האב איכ—ארכיערײ, אג זײנ געקענט ה$ט דעםיע,
 פונ נאמענ דעמ דעדסאנט זיכ, װעגנ אימ דערצײלנדיק איכ, האב אײנמאל
 אונ קאפ &יטנ געלאנ טרײםל א האט אקטאװיםט דער כדיסאנפ. ביסקאפ
:געזאגט
קאזאנ, אינ גוטװינטשעד. אונ לערער מײנ אימ. קענ איכ בדיםאנפ? —

 װי ק?ליר, גאלדעגער הײםמ — כריסאגפ !כיגעדענק — אקאדעמיע, דער איג
גאלו־ געװענ איז ער יא, בערינדא. פאמװא בא געזאגט ריכטיק איז דאמ

כריטאנפ! קאליריק,
 מיט־ נאר געפדעגמ, איכ ה$פ — ? בערינדא פאמװא עס איז װער אונ —

געענטפערט: קורצ ה$ט ראפאלסקי
אײסעק. דײנ ניט —

 לייענענ ״אומגאדינגט העפמ: אע פארשריפנ זיכ איב ה$ב אינדערהײט
 בערינרא דעמ אט פא טאקע אז געדוכט, זיכ ד.אט מיר בערעדא״. פאמװא

מיכ. מוטשעס װאם פראגעם, מעגגע דער אפ עגטפער אג געפעענ איכ װעל
 אומ־ מיר זײנענ װ$ם נעפענ, באנוצנ געהאט ליב זײער האט זיגגער דעד
אופגערענש. זײער פיכ ה$ש דאס מ^רס־&אהעפטוגגענ. מאמע באקאנט,

ז$ג. א ער טו» —!אניפיץ ניט דיר איז לעפנ ז־$ט —
פרעג: איכ

?3אניטי? די איז װץר
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אימ. פארװײלט צעמישטקײט מייג אונ ער, ענטפערט — נוצלעפע, א —
אקא־ דער אינ געלערגט זיכ ה$ט ער װאס דאם, אוג װערטלעכ די אט

^ גע־ ס׳איז אונ אםאכ, װײסט ער אז קלערנ, צו געצװונגענ פיכ האבנ רעסי
 אז אונ רײדנ. ניס זאכ קײנ װעגנ װיל ער װן$ס פאררראם, גרויסער א װענ

 געוװסט, ניט איכ 3הא עפשער, אונ אומפארשטענרלעכ. оу איז יא, רעדט ער
אימ? בא פרעגנ צו װי

 מיר מיר, בא נעשאמע דער אינ איבערלאזנ עפעם ער פלעג דאכ נאר
 געפויט זײגענ װאס שטראפ־רײד, זײנע פונ דדײססקײט שייקערע די געפעלנ פלעג

האנאװי. יעשײע פונ גאנג לוימנ געװענ
 די— ריטשענ. ער פלעג — י ערד דער פונ איפעש אונ אומציבטיקײט א, —

 אנ־■ ם׳װעם גערוידעפט. — בעסטע די אונ דערהויכט, אײכ בא זײנענ ערגסטע
מײסימ, אײערע אפ האבנ כאראטע װעט איר אונ טאג, שרעקלעכער א קומענ

!שפעט !שפעט זײנ שוינ ס׳װעט נאר
»אכ״, ״גוטע די דערמאנענ זיכ איכ פלעג רעװענ, דאסדאזיקע הערנדיק

 די גרינג, אונ פאררריסלעכ אזוי אומגעקומענ איז װאס נאטאליע, װעשנ די
 שוינ כ׳האב — רעכילעסנ, ברודיקע די פונ כמארע דעד אינ מארגא קעניגנ
זיכ... דערמאנענ צו װאס גקהאט

 א מיט םארענדיקט זיכ ה$ט מענטשנ דעמ מיט פאקאנטשאפט קורצע מײנ
קוריאז.

 האט ער לאגערנ, די לעבנ פעלד, אינ באגעגנט אימ איכ האב פרילינג
 אנ אונ אײנזאמער אנ קאפ, מיטנ ש^קלענריק װערבלױד, א װי גגישפאנט

אנגעדראלענער.
צוזאמענ. גײנ ל^מיר — הײזעריק. גזנפרעגט עד הז$ט — ? שפאצירסט י

נ מײנם, ברודצרל איכ, אריכ. שפאציר איכ . קראנק, ני . א. י

 מיר האבנ פלוצימ אונ שװײגנדיק, געגאנגענ מיר זײנעג מריט עטלעכע
 פרנ דעק אפנ געזעסנ איז ער :מענטשנ א דערזענ געצעלס א פונ גרוב א אינ
 װאנט רעד אפ אקםל אנ מיט אנגעשפארט זײט, א אפ איבעדגעבױגנ גרוב, דער

 אויערנ, די העכ?ר ארופגעפארנ זײט אײנ פונ אימ איז פאלטא די גראבנ. פונעמ
געקענט. ניט אוג אראפנעמענ געװאלט זי װאלמ ער װי

אפשסעלנדיק. זיכ גאשל^םנ, זינגער דער ה$ט — שיקערער, א —
אז, ױנגנ אפנ מענטשנ, דעמ פא האנט דער אונטעד נאר  גע־ זיכ ה$ט גי

 דערבי_י אונ היטל, א —אימ פונ װייט ניט רעװאלװער, גרויםער א ױאלגערט
 פאר־ זיכ ה$ט העלדזל פוםט איר — בד$נפנ פלאש אנגעהויגענע אקארשט אנ

 שע־ געװענ איז מענטשנם דעמ פאנעמ ד$ס גרעזלעכ. גרינצ זײ אינ גראבנ
פאלסא. אינ פארפאהאלאנ מעװדיק
מיטרןןפ^ל• ד.$ט דערנ$ב שװײגנדיק, געשפאנעג מיר זײנענ »ינוט к צא

:געזאגמ פיס, די צעשטעלנדיק פוײיט םקי,
דערשאסנ. זיכ האט ער —
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 טויט. נאר שיקער, ניט «יז מענטש דער אז פארשמאנענ, גלײכ 2הא איכ
 גלײגנ. געװ$למ נימ זיכ ט׳האט אז אומגעריכט, אזױ געװענ איז ד$ס $»ער

 קוקנריק מיטלײד, קײנ ניט שרעק, קײנ ניט געפילט ניט חאג איכ כ׳געדענק,
 פאלטא, אונטערנ פוג אױיםגערוקט זיכ האט װאם שארבנ, גלאטנ גרױסג אפנ
 אזא אינ זאל מענסש א אז געגלײבם, ניט זיכ ם׳הז$ט — אויעד, פלױענ אפנ אונ

לעבנ. דאם נעפענ זיב פרילינג־סאג מילדנ
ניט־ זי_יגע דלאניעם די טיט געריבנ שטארק האט אקטאװיסט דער
געכריפעס: האט אונ קאלט, זײנ אימ ס׳װאלט װי באקנ, געגאלטע

 פארשװענרט האט ער אדער אנטלאפג, איז וױיב ד$ס באי^רטער. א —
געלט... פרעמר

 ער האט אלײנ אונ פאליצײ, גאכ שטאט אינ אװעקגעשיקט ער האט מיכ
 פרירנ־ פיס, די איר אינ אראפגעלאזט גרוב, דער פונ ראנד אפנ צוגעזעצט זיכ
 גא־ א װיסנ צו געגעבנ מאנטל. שםארק־אפגענוצעװעסנ אינ געקוטעט זיכ דיק

צו־ לויפנ צו געקופענ אפגיכ איכ בינ זעלבסטמעידער, דעמ װעגנ ראדאוװי
גע־ דעמ אויםגעטרונקענ אקסאװיסט דער האט צײט דער פאר נ$ר ריק,

 לײריקער רער מיט פאכנדיק באגעגנט מיכ האט אונ בראנפנ שטארבענעמם
פלאש.
 מיט אונ געריטשעט, ער הז$ט - !אװעקגעפאטערט אימ ס׳דזאט װאס $ט —

פיצלעכ. אפ פלאש די צעקנאקט ער האם ערד דער אינ זעצ צ^רגדיקנ א
 אריינגע־ האט גאראדאוװי, דער לויפג צו געקומענ איז םיר נ$כ באלד

 אומאנטשל$טנ איפערגעצײלעפס זיכ היטל, דאס אראפנעגופענ גרופ, אינ קוקט
זינגער: דעמ געפרעגט אונ

אזרינער? ביסטו װער —
אײסעק... ד?נ ניט —

:אײדעלער געפרעגט אונ געטן*נ קלער א האט פאליצ?אנט דער
שיקעד? זײט איר אונ פעס, א איז ד$ —עס הײסס װאם־זשע _
 געזאנם זינגער דער האט — \ שיקער בינ איכ אז יאר, צװאנציק שוינ —

ברוסט. אינ דלאניע דער פיט זיכ געטאנ זעצ א דערבײ אונ שטאלצ, םיט
 אויםגעזשליא־ פארנ ארעםטירנ אימ װעט מע אז זיכער, געװענ פינ איכ

 איז דראזשקע א אם מענטשנ, אנגעלאפנ זיינענ שס$ט דער פונ פראנפנ. קעטנ
 אינ אראפגעלאזט זיכ האט קװארסאלנער, שטרענגער א פארנ צו געקוםענ

 אינ פארקוקס אימ אונ זעלבסטמערוער אפנ פאלטא די אונמערגעהויבנ גרופ,
ארײנ. פאגעמ
דעדזענ? ערשטעד דעד האט רוער —
פיטראפאלסקי. געזאגט ה$ט—איכ, —

 אױפגע׳ דר^ענדיק אונ אימ אפ געטאנ קוק א ה$ס קװארטאלנער דער
צױגנ:
!הער פיי^ מארגנ, גוט א א־א• —
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 םאדסא־ אנדערהאלבנ. צעגדליק א צושויער צונויפגעקומענ זיכ ס׳זײנענ
 ;ארײנקוקנדיק גרוב, דער ארומ געדרייט זיכ זײ חז$בנ אופגעלעבטע, פעטע,

אױסגערופג: האט עמזןצער
!אימ קענ איכ סשעאװגיק, א גאס אונדזער פונ איז דאס —

 דעמ קװאיטאלנעמ, םארנ געשטאגענ זיכ, שאקלענדיק איז אקמאװיסט, דער
 טויב אומדײטלעכ, געשפארט, אים מים ױכ האס אונ אראפגענומענ, קארטוז

 שטױס א אימ קװארטאלנעד דער האט דערנאכ װעדטער. עפעט «ויסשרײענדיק
 דענםס־ צוגעזעצט. זיכ געטאנ, שאקל א זיכ ה$ט ער ברוסט. דער אינ געטאנ

 שטריקל, א קעשעניע פוג ארויסגענומעג ניט־געכאפט פאליציאנט דער האט מאל
 אונ אונטערטעניק האט ער װעלכע הענט, די זינגער דעמ דערמיט געבונדנ

 גענוטענ האט קװארטאלנער דער ארנ רוקנ. היגטערנ באהאלטנ צוגעװױנט
: צושױעד די אפ קאם מיט שרײענ
מ־מיםט... !אװעקט —

 גאסע םיט ג^רןךזןוװי אלטינקער אנ אײנער, גאכ לויפנ צו געקופזינ ם׳איז
 דער אינ נענומענ האט ער מידקײט, סאר צעעפנס מויל דאם אויגנ, רויטע
 געבונדנ, געװענ איז אקטאװיסם דער װעלכנ מיט שטריקל, סונעמ עק אג האנס

אדײנ. שטאט אינ אװעקגעפירט פאמעלעכ אימ האט אונ
 פימ ה^פנ זיקארנ אינ דערשלאגענער. א פעלד פרנ אװעק אויכ בינ איכ

:װערסעד שטראפגדיקע די געקליגגענ עכא הילכנריקנ א
אר?על! שטןןט דער װײ —
ס נעמט פאליציאנט א בילד: דריקנדיק א איז אויגנ די פאד אונ  איוי

 מוירעדיקער דער ארג שמריקל, א שימגל־קעשעניע דער טינ גים־געי״ילט
 רוקנ הינסערג הענס האריקע רויטע, די אונטערגיביק פארלײגט נאװי

ק?נסעניש... אונ געוװעשאפט מיט זײערע הענטלעפל די איבער קרײצט אונ
 ארויםגעשיקט מזינ האט נ$װי דעמ אז געיו^רנ, געוװירע איכ בינ אינגיכנ

 הז$ט — קלעשטשןװ, פארשוװנדנ איז אימ גאכ אונ עםאפ, מיטנ שטאט פונ
ה אינ װוינענ אריבערגעפארנ איז אונ געהאט כאסעגע גוט עז  ד.$ט ער װו אוי

רימער־װארשטאט. א געעפגט
באלעב^ם, פארנ געזאנג רימ׳ןרס דעמ געלױבט טלײסיק אזױ האפ איכ ...

געזאגט: ער ה$ט אײנמאל אז
. הער א צוגײנ דארפ מע — . . נ א מ

 אופנע־ פארוװנדערט מיט מיר, אנטקעגנ טלשל א א3 ער זיצט אט אונ
אױגנ. צעעפנטע רײט3 פיט פדעמענ, ענע3הוי

 ער ה$ט טראקטיר אינ אױםגעלאכט, מיכ ער האס סדאקטיר צומ װעג אפנ
 שטיקגדיקע די אונ אױלזימ פונעמ םיר, פונ געכויזעקט אלצ מינומנ ערשסע די

 שמײכל א שפאטיש ער ה$ט ױגגענ, $נגזןהױגג ה$ט רימער דער װענ רײכעס.
т אנגיסנ געגומענ אונ געטאנ а אונ חעלפ» דער גיז ^גגעג^סנ גל^ז, אינ 

שט?לט, זיכ ;щт $פגע
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1שעד א $ט —
אװעק־ שסיליגקערהײט ה$ט ציטעדנ־ .גענומעג ח$ט זײנע זזאנט די

אײנהערג. זיכ אנגעשסרענגט גענומענ אוג פלאש די געשמעלט
 הןט קלעשסשאװ װענ אפזיפצנריק, געזאגט, ער האט — גרח־ער, ײיא, —

 סיאיז !נעםענ אימ זאל סײװל דער װירקלעכ... זינגט, ער - זינגענ. אופגעהערס
געװארנ... הײס אזש מיר

 קוקנדיק קאפ, דעמ פאדװ^רפנ זינגענ, אנגעהויבנ װידער האש רימער דער
ססעליע: דער צו

פארנאכט קעגנ פעלד, פרײענ דורכ ד?רפ, א פרנ
שליאכ. גרייסנ מיטנ גקשפאנט היןס שײרל ידננ א

 אונ קאפ פיסנ ש^קלענדיק געזאגם, פאלעבאס דעד האט — זינגס, עד —
שםײכלענריק.

פייפל: א װי זיכ, פארגײט קלעשסשאװ אונ
:ניט דעטלט ענספער אזא מײדל ראס אימ

ניט... מיכ דארפ קײנער איכ, ינ2 יעםוימע א

 רױס־געװא־ די מיט פינסלענדיק פאלעבאם, דער שעטםשעט — גוט, —
. גוס. סײװל... פ־פו, - אױגנ, רענע

 דער פונ װערטעד יאמערנדיקע די אונ זיכ. פרײ אונ אימ אפ קוק איכ
 האר־ שענער, שמארקער, אלצ קלעגעג סראקטיר, פוג ראש דעפ באזיגנ ליד

:ציקער
געטײנ, אונ פינצטער איז דארפ־לעבנ אונדזער

ג—לייט, בא הוליאנקעס רױשנ י אלײנ. זיצ א
שיר, א $נ פארל^זנ אוי איכ, בינ ארעמ
? מיר אפ אומקוקנ זיכ ױנג רעכסער א װעט
זיכ, צו רופט אלפעב אנ דינערנ א פאר
כ:.. אזרי אונטערגעבנ ניס זיכ איכ רויל גי

 אבגעבויגב זיצט — צעװײנט, אומפארשעםט זיכ האט מײנער באלעב^ס דער
 קאפענ אימ קני די אפ אונ נאז, הױקערריקער רער מיט שמארעט אונ קאפ דעמ

סרערנ.
 צע־ א אונ אופגערודערטער אנ געזאגס, ער ה$ט ליד דריטער דער נאכ

:קנאטענער
מ אזוינע, רײכעס דערשטיקס, כ׳װער — זיצנ, ניט מער דא קאנ איכ —  צו

אהײמ!.. פאדנ לאמיד מײװל...
: פארגעלײגט ער האט גאס אינ נ$ר

 גאד... אונ—צובײםנ מירנ אריינ, הןוטעל א אינ פעשקאװ, היידא, —
!.. אהײמ ניס זיכ ס׳װילט
 דעמ אונ שלימנ א אינ ארײנגעזעצט זיכ ער האס פר?ער, בארוננענ ניס

פארנוםענ נ$ר ה$ס ער רױ ער, ה$ס האטעל אינ אונ געשװיגג, װעג גאנצנ
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 ק$ל האלפנ מיט אומקוקנדיק, זיכ אנגעהויבנ, באלד װיגקל, א אינ טישל א
בענקשאפט: אונ קאס מיט

^נגעמריגנ,״ אומעט אזא צאפ... דער אט צעטרײפערט, טיכ ה$ט ?ר —
 טײװלשע א פאר עם איז װאס מיר, זאג נאר כקירעסט, לײענסט, דו אט נײנ,

 אונ—קיגדער װײפ, א אפגעלעבט, יאר פערציק לעבסט, לעבםט, $נשיקעניש?
ל אגדעד אנ װ^רט. א אויסרײדנ װעמענ מיט גימא  אופרודערנ זיכ גלוסט מן

 װעמענ! מיט ניטא ס׳איז אונ עמעצנ, מיט זיכ פאנאנדערײדנ נעשאמע, די
 עס זיכ קער װן$ס איד... צו ניט דערגײט — װייב מיטנ איר, מימ רײדנ פװװםט

 נעשאמע דער איז זי אירס! װירסשאפט די נו, קינדער... האס זי אנ! איר
 שטײגער. דער װי קינד... ערשטנ ביזנ — פרײנט א איז װײב א פרעמד. מײנער

 צופ ניט פײפל, צומ גיט אלײנ... זעסט נבר אינאלגעמײנ... מיר בא איז זי אונ
 אומעטיק, ז שװאוציאר דער אניכ נעמ םלײש, אומנאלעבט - אזוי טאנצ...
!ברודער
 גע־ הז$ט ביד, פיטערנ קאלטנ, דעמ אויםגןזטרונקענ קראמפ מיט האט ער
צערעדס. זיכ װידער אונ זזאר, לאנגע די אופשריפעונדיק װײלע, א שוױגנ
 רעדסטו $ט !פאסקודניאקעס זײנענ פענטשג די ברודער, אינאלגעמײנ, —
 ערלעכ־ גיט אסאכ—פארשטײ איכ יענצ... אונ דאס פויערימ, די מיט ד^רטנ
 רײנ אז מײנסס, דו אונ דורכויס! גאנאװימ פרודער... ריכטיק, — שװינדל קײט.

ס! מאנעלע קײנ דערגײט? װארט  ם׳איז — §סיפ, פיאטער, — זײ י$, ני
ס דו װי אויכ, אונ אלצ, מיר דערצײלנ זײ י זשוליקעס ס  מיר, װעגנ ארײנ זןג

ברורער? װן*ם, אלצ... אונ
געפלעפסער. א געשוױגנ האפ איכ
— שמײכל. א מיט געזאגמ באלעבאס דער ה§ט —!עס אי־ז דאם $ט —

 קײנ כאמש װעססו ד^רט פערסיע, קײנ אװעק געקליבנ זיכ ריכטיק האםט דו
 — שפראכ אײגעגער אנ אפ אבער !שפראכ םרעמדע א — פארשטײנ ניט זאכ
!נידערטרעכטיקײט הוילע איז

געפרעגט. איכ האב — ? מיר װעגג דערצײלט אסיפ —
 פלא־ דער אלע, װי מער רעדט ער ? געמײנס האםטו װאם אונ !י$ בו, —
 װערטער פעשקאװ, נײנ, כעװרעמאנ... רעכטער א איז פרודער, ער, פלעי•

ר$ם ס׳איז אימ? מענ דארפ רוכעט װעלכע צו עמעס? דער ניט. דערגײעג
צעגאנגענ אונ בלאטע אינ אראפגעפאלנ — הארבםט אינ שנײ א װי זעלבע,

שװײג... גלײכער בלאסע. מער געװארנ איז
שי־ װערנדיק ניט אונ, גל$ז, א נאכ גלאז א ביר, געטרונקענ האס עד

צערײצט: אונ גיכ מער אלצ גערעדט ער ה$ט קער,
 גילט שװייגנ נ$ל, קײנ ניט איז װארט א זאגט: שפריכװעדטל דאס —

 ,אונ־ געזונגענ: ער ה$ט ריכסיק אוםעט... אומעט, ברודער, זוכ, אלעמאל.
מענטש... דער איז י$סעמ א געמײנ״. אונ פינצשער איז דארפ־לעבנ דזער

צערעדט: זיכ שטילער נ$כ אונ זיכ ארומגעקוקט
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 אײנע פרוי א הארצנם־פרײנט, א $פגעזוכט... געהאט זיכ איכ ה$ב $ט —
 סיגייר אפ מענ הא.ט אירנ »אנ דעמ אלמ$גע, אנ גאגעגנט, איד זיכ האט

 בא־ זיכ איכ טורמע. אינ דן$ נאכ זיצט — געלמ פאלש פאר פארמישגעט
 פארשטײסטו, איו, ני קאפיקע, קײנ ניט זי האט געלט קיינ איר... מיט קענט

 זיכ קוק איכ איר... מיט באקענט מיכ ה$ט מעקלערנ א זיכ... זי פארנעמט
א ר א ם׳ -  מערק־ פאשעט ױנגע... א פארשסײםט, שײנע, אזא מענטש! ליבער צו

 עם, איז װי־זשע איר: צו איכ זאג דערנ$כ מאל. צװײ מ$ל, אײנ װירדיק!
ר מאנ דער איכ, זןגג  — ץרלעכ ניט זיכ פירסטו אלײנ זשוליק, א איז דײנן
 נאכ גײט װיסנ, מוזסטו זי, װייל ? םיביר קײג אימ נ$כ פ^רסטו װאס־זשע צו

 זאל ער אװעלכער :מיר צר זי זאגט אט איז יא... ין», פארשיקינג, אינ — אימ,
 ער האט עפשער גוטי ער איז מיר פאד ליב, אימ איכ 2$ה סייװי זיינ, ניט
 דארפ, ער אימ. צוליב דיר פיט זינדיק איכ אונ געױנדיקט? מיר צוליב עם

 ז$גט װענ, לעבנ. גוט צו געװויגט איז אונ אדלמאנ אנ איז ער געלט, זי, זז$גט
 זי, זאגט איר, ערלעכ♦ געלעבט איכ רואלט מענטש, אײנ זײנ זאל איכ זי,

 מיט ניט רעדט נ*ןר זײער, מיר געפעלט איר אונ מענטש, וװילער א זײנט
.טײװל —דעמ... װעגנ מיר .  מיט האב איכ װאס אלצ, ^פגעמבנ איר האב איכ !
$ג: אונ —עפעם מיט רובל אכציק — געהאס זיכ  איכ... זאג אנטשרלדיקט, ז
טו קאנ איכ מער, נים אייכ מיט קאנ איכ אס... אונ אװעק, בינ ני

 ןפגע־ אנ אונ שיקער, זיכ דערפילט מיטאמאל אביםל, געשװיגנ האט ער
:צעבעלעמעטשעס זיכ פאלענער

 װ$ם פאושטעלנ, נימ זיכ קאנםט געווענ... איד בא איכ בינ מאל זעקס —
 קװאר־ איר צו צוגעגאנגענ איכ בינ אװאדע, מ$ל, זעקס גאכ !אזויגם איז דאס

אװעקגעפאדנ... זי איז איצט !געקענס ניט ארײנגײנ... אײגגעשטעלט ניט זיכ טיר...
 באװעגנריק שעפטשעגדיק, אונ טישנ אפנ האנס די ארופגעלײגט האט ער

געזאגט: ער האט פינגער, דל מיט
דענסס־ פאװ^רנ! גאט װידער... זי איכ מרעפ טאמער באװארנ, גן»ט —

!קומ אהײמ... קומ !סטיװל צומ אלצ איז מאל
געװ^רטשעט: אונ געשאקלט זיכ הן*ט ער אװעק. זײנענ מיר
ברודער... װי, א״ —

 מיר - פארכירעשט ניט דערצײלט, האט ער װאם געשיכטע, די האט מיכ
אומגעװײגלענס. עפעם געשענ װעט אימ מיט אז אויםגעװיזנ, לאנג שױנ ה$ט

 האט ער װאס אלעמענ, דעמ פונ דערשלאגנ זײער געװענ בינ איכ נאד
אסיפנ. װעגנ װעיטעד זי_ינע פונ פאזונדערס לעבנ, װעגנ געזאגט

XX

 טויסער דער אינ אופזעער אג װי דורכגעלעבט איכ ה$ב זומערם דרײ
ברעכנ אדפעסער די װי געגעבנ, אהטונג געבייענ, לײדיקע צװישג שט$ט,
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 אזוינע יינקט זײ פוי*נ *רילינג אונ קלײטנ, געמױערטע לעפישע די הארפםט
נאכאמאןל.

 וײנע פארדעענ געהעריק װי זאל איכ געזארגט, אסאכ האט פאלעפאם דעד
 איכ ה$פ — יפ*)ל דעמ איבערגעלײגט קלײט אינ םענ ה$ס טאמער רופל. פינפ

 ארשינ אנ אפ ערד די אירנ שעטעכ גאנצנ דעמ פוג אדויםנעמענ געדארפט
 — איכ קזמ־פל, א קריגנ ארבעס ד?ר פאר סלעגנ בןגסיאקעס די סיפ. דער אינ

 פאװײזנ ניס איכ פלעג ארבעט, דער םיס פארנופענ דיענדיק ג$ר, גארניט;
 די טױ־שלעסער, די אפשרױפנ םלעגנ זײ אונ מוליערם, די אפ ג?פנ אכסונג

קלײניקײטנ. אלערלײ גאנװענעג הענסלעכ,
 ^פנארנ, מיכ פלײסנ זיכ פלעגנ פאדריאטשיקעס די םײ ארבעסער, די סײ

 א עפעם אויםפירנדיק װי אםנ, קימאט געסאנ עם האפנ צוגאנװענענ, עפעס
 איכ האפ טאמער אינקאס, זײנ ניט האר קײנ פלעגנ אונ פלי־כט, לאנגװײליקע

:וװנדערנ נאר זיכ פלעגנ זײ געפאקס. זײ
 געלעהטער א צװאנציק, פאד װי קערבלזוכ, פינפ פאר מי לײגסט —

! קוקנ צו
 א ארבעט טײג אפ אויסשפילנדיק אז, פאלעפאם, דעם אנװײזנ פלעג איכ
 אונ־ זאגנ, דערופ פלעג ער אזויפיל. ט$ל צעג שםענריק ער פארלירס קערפל,

:אויג אנ מיט טערפינמלענריק
אנשטעלנ! רי קענ מע פײנ, —

 די םיטהעלפנ אינ בוישעד מיכ איז ער אז פארשטאנענ, האב איכ
 ם׳האט נאר אימ, צו װידערגעפיל א ארויםגערופג מיר פא האט ד$ס גגײװעס.

 פאלעפאס דער אונ גאנװענענ, אלע ארדענונג: די איז אזױ פאלײדיקט. ניס
פדעמדם. נעמענ צו ליפ אויכ ה$ט אלײנ

רעמאגט, אפ גענומענ הן*ט עד װאס קלײטנ, די יארםארק נאכנ פאקוקנדיק
 אונ שער, א טעפיכ, א געפעס, יםאם?װאד פארגעסעגעמ א דעדזעענדיק ארנ

 שמײכ־ זאגנ, פאלעפאס דער פלעג — סהוירע, שטיק א ן*דער קעסטל א אמאל
:לענדיק
לאגערי אינ $פ סראג אונ זאכנ די פוג צעטל א צונױפ שטעל —

 צו מיכ צװינגענדיק אהײמ, זיכ צו זאכנ די פירנ ער פלעג לאגעד פונ אונ
ציןטל. ד^ס איפערמאכנ מאל עטלעכע
 ה$פנ, געװ$לט ניט זאכ קײנ זיכ האט טיר זאכנ, קײנ ליב נימ האפ איכ

 א אויםער געהאט ניט ג$רניט האב איכ פאלעסטיקט. מיכ האבנ פיכער אפילע
 פארשאפנ כײשעק געהאט כ׳האפ לידער. הײנעס אונ פזנראנזשע פענדל קלײנ

 אלטיטשקער, פײזער א שט^ט, אינ פוקיניםס אײנציקער דער נאר פושקינענ, זיכ
 שפיגלענ טעפיכער, די מעבל, ד$ס געלט. צופיל פושקינענ פאד פארלאנגט האט
 גע־ ניט מיר איז קװארטיר, פאלעפן$ם דעמ פארװאלגערט ה$ט װ$ם אלצ, אונ

 די טיט אומגעלומפערטקײס, שװערער דער מיט אופגערעגט ה$ס געװענ, פעלנ
די געווענ צעפעלנ ניט אינאלגעמײנ זײנענ טיר לאק, פונ פאו־־ב, פונ רײכעס
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 מיט אנגעפאקעװעטע קופערטנ, רערמאנט האבנ זײ צימערנ. באלעבאטימם
 באלעבןס דער װאס דערוױדער, געװענ ס׳איז אונ איבעריקם. אומנוציקס,

 איבעריקע דאם פארגרעסערנדיק אלצ זאכנ, פרעטדע לאגער פונ שלעפט
זיכ. ארומ

 דערפאר ענג, געװענ אויכ איז מארגא קעניגנ דער פונ צימערנ די אינ
שײנ. אבער

איבער־ צעדרײט, לעפיש, אויסגעװיזנ מיר האט אינאלגעמײנ לעבנ דאס
 פרילינג אונ קלײמנ, די איבער מיר בויענ אט נארישקײט. אפענער מיט פול

 די צעקרימענ פאלנ, די אדופשפארנ פארטרינקענ, זײ גרויסװאםער דאס װעט
 באלקעס. די פוילנ נעמענ װעלנ אפפאלנ, װעט װאסער דאס אז דרויסנ־טירנ.

 דעמ װאסער דאס פארגיסט יארצענדליקער פונ פארלױפ אינ יאר צו יאר פונ
 פאר־ יאר־יערלעכע דידאזיקע ברוקנ. די געבײענ, די איבער פירט יארמאדק,

 פארפלײצונגענ די אז װײסנ, אלע אונ שאדנם, גרויסע אנ מאכנ פלײצונגענ
װערנ. באזײטיקט ניט אלײנ זיכ פונ װעלנ

 קלײנע צעגדליקער בארזשעם, אראפ אײזגאנג דער שנײדט פרילינג אלע
 ברעכט אײזגאנג דער אונ שיפנ, נײע בויענ אוג אביסל $כצנ מענטשנ די שיפנ,

ט! אײנ אפ שטויסעניש אומגעלרמפערטע ם׳אראנ װידער. זײ אי
:לאכט אונ זיכ ער כידעשט אםיפנ, בא דעמ װעגנ פרעג איכ
 דאם דיר גײם װאם אומעטומ. עם שטארכעט ער װי שטארכ, דו אכ, —

? אלצ א? אײםעק, דײנ איז װאם אנ
 דאט פונדעםטװעגנ, לעשנדיק, ניט ערנםטער, אנ זיכ ער רופט טאקע באלד נאר
 לויטערע אלטנ, אנ בא װי גימ גאר בלויע, די אינ שפאט פונ פײעדל

:אויגנ
 סיקאנ, נאר איבעריק* דיר ס׳איז כאטש !באמערקס ריכטיק האםטו ראס —

באמערק... װאס נאכ אט !קומענ צונוצ עפשעד,
זײ אינ צעשיטנדיק רײכ װערטער, טרוקענינקע מיט דערצײלט ער .אונ

װעדטלעכ: אלערלײ אונ םארגלײכנ אומגעריכטע וױצ־אױסדרוקנ,
 רײסט װאלגע די אונ עדד, װײניק דא ס׳איז מענטשנ: זיכ קלאננ אט —

 געלעגער איר אינ אפ זי לײגס ערד, די אװעק טראגמ ברעגנ, די פרילינג
די פלאכ! װערס װאלגע די אנדערע: זיכ קלאגנ דענסטמאל זאמד־בענק. אינ

עס גײט — יארנ, אוים גראבנ רעגנם זומערדיקע די אונ פרילינג־שטראמענ
1סײכ אינ אריבעד עדד דער פונ װירער
 װיסנ זײנ פונ האנאע מיט אזויװי נאר בײזקײט, אנ מיטלײר, אנ רעדט ער

 מײנע מיט שטימענ זײנע װערטער די כאטש אונ לעבנ, צומ טײנעם אסאכ
הערנ. צו זײ אנגענעמ גיט מיר דאכ איז געדאנקענ,

םרײפעם... — באמערק נאכ אונ —
 אפ זומער, אײנ קײנ געװענ ניט זיכ, דאכט ם׳איז, אז זיכ, דערמאנ איכ

דער איז ױל אינ יאר אלע װעלדער. די ברענענ ניס זאלנ װאלגע זײט יענעד
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 פארלוירנ האט װאס זונ, רויטע א רויכ, מוסגע־געלנ א מיט פארצױגנ זזימל
אויג. קראנק א װי עיר, דעי־ אפ קוקס שטראלנ, די

 פרי־ םארמעגנ איז דאס —אסיפ, זאגט — קלײגיקײט, א איז װעלדעד —
- ם׳ברענענ ניט. װעלדער קײנ האבנ פויעדימ די קאזיאנער, צישער, ט ע ט  ש

 זײ רײכע, וװינענ שטעט די אינ —מײםע, װיכטיקע קײנ ניט אויכ עס איז
 זומער א פאר דערפער װיפל —דעדפער די נעמ דו װאס! ניטא איז באדויערנ

 א איז דאס אט — הונדערט, פונ װײניקער ניט אװאדע !פארברענט װערנ
ש$רנ!
שטיל. לאכט ער
 אז דיר, מיט מיר בא זיכ ס׳באקומט אונ !נוצ װײגיק אונ גוטס, אםאכ —

 אונ פײער פאר נאר עי־ד, דער פאר ניט מענטש, דער ארבעט זיכ פאר ניט
!װאסער
לאכסטו? װאס־זשע —
 אונ פארלעשנ, ניט טרער א מיט װעםטו םרײפע א ? ניט פארװאס אונ —

װערנ. שטארקער נ$כ טרערנ פונ װעט פארפלײצונג א
קליג־ דער איז אויםזענ בעקאװעדיקנ מיטנ אלטער דער אט אז װײם, איכ

 ליב, ער האט װאס־זשע נאר געזענ, האב איכ װאם אלע, סונ מענטש סטער
פי״ינט? ער האט װ$ם אונ

 שײטעד מײנ אינ צו װײטער אלצ לײגט ער אונ דעמ, װעגנ טראכט איכ
:װערטעלעכ טרוקענע

 סײ קױכעס, זײערע שפארנ מענמשנ די װײניק װי קוק, א נאר גיב דו —
 דיכ עם יאגט ער װי אשטײגער, באלעבאס, דער א? פרעמדע, םיי אײגעגע,

 אויסצו־ ניט װעלט? דער אפ עס קאפט ער װאט בראנפנ, דער אונ ארומ?
 ברענט שטיבל א אז פארשטאנד... געלערנטנ יעדנ פונ העכער ם׳איז צײלנ,

 אומ קומט פויער רעכטער א אז אט נאר צװײטס, א שטעלנ מענ קאנ אפ,
 — גרישע אדעי אשטײגער, ארדאליאנ, !םאריכטנ ניט מענ קענ דאם — אומזיםט

 א דערפאד אפער נארישעװאטער, א איז ער !אופגעפלאקערט עם האט ער װי
 שםרוי, גארב א װי רויכ, מיט זעצט גרישע! דער אט פויער, הארציקער

 אינ דערהארגעסנ א אפ װערעמ װי אנגעפאלנ, אימ אפ זײנענ װ?בער
װאלד.

נײגער: מיט פארדראם, אנ —אימ פרעג איכ
געדאנקענ? מײנע באלעבאם דעמ דערצײלסטו װאם צו —

פארשטײנ: צו ער גיט ליב אפילע אונ רויק
 מע ה$סט. דר געדאנקענ שעדלעכע מינע ס׳ארא װיסנ, זאל ער קעדײ —

 פאר גי־ט פאלעבאס? אויםערנ לערנענ, דיכ װעט װעד לערנענ. דיכ דארפ
 ביםטו ימגל א ריר. צר מימלײד פאר נאר אימ, עס איכ דערצײל שלעכטקײס

 —עפעם גאנװע רועכ. א שטיק פראװעט דיר בא קאפ אינ נאר נאר, קײנ ניט
װעסטו טאטער פארשװײגנ, אויה איכ װעל — גײ מײדלעכ צו שװײגנ, איכ װעל
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 איכ װעל אזעסנ דײנע װעגנ נאר זאגגי ניט אויכ איכ װעל—:אויםטרינקענ,
װיסנ... עם מעגסט אט, פאלעפאם, דעמ איפערגעפנ שמענדיק

1דיו־ מיט ניט איכ רײד מער — .
דער פונ סמאלע די נ$גל א מיט געקאלופעט װײל, א געשװיגנ האס ער

 אונ אויגנ םילדע די מיט מיר אפ געטאנ קוק א ער האט דעדנאכ דלאניע,
:געזאגט
 מיט ניטא רײרנ? קענסטו נ$כ װעמענ מיט רײדנ! װעםט לײגםט, —

װעמענ...
 הײצער אפנ ענלעכ אוים מיר װײזט אטיפ פינקטלעכעי צלכטיקער, דער
אלצ. צו גלײכגילטיק איז װאס יאקאװ,

 אנדער אנ װאטיליעװ, פיאטער פירזאגער דעמ מיר עי דערמאנט אמאל
 געמײנזאמס עפעם אימ אינ זיכ װײזט צייטנװייז טיעטער, פורמאנ דעמ מאל
 װאם לײט, אלטע אלע אפ ענלעכ ער איז אנדערש אדער אזוי —זײדנ, »יטנ
 כ׳האפ נאר וװנדערלעכ־איגטערעםאנטע, געװענ זײ ז?נענ אלע געזענ, האפ איכ

עםג זײ עקלדיק. אונ שװער — מעגלעכ ניט איז זײ מיט לעפנ אז געפילט,
םיט הארצ דאס צו דעקנ רײר קלוגע זײערע נעשאמע, די זיכ, דאכט אױס,

 ער ניט. אױכ שלעכטער? א נײנ. גוטער? א איז ן$סיפ זשאװער. פרױגעמ
 פײ־ זי_ינ מיט פארוװנדערנדיק ־,ш קלאר. מיר איז דאס אט —קלוגער א איז

 איכ האב סאפקאלםאפ אונ אפגזנסויט, םיכ םײכל דערדאזיקער האט געװדיקי״ים,
פײנםלעכ. גאר ביז מיר איז ער אז פילנ, גענרמענ
 פאכ־ שװארצע אופזירנ גענופעג מיר האפנ נעשאמע דער אינ
:שאװעס

 ליבלעכע אלע די פא —אנדערע, די אײנע פרעמדע זײנענ מענטשנ ״אלע
 אפןך קײנער, פרעםרע. זיינענ ערד דער אפ אלע אונ—שמײכלענ, אונ װערטער

 פאפע די נאר ליפע־געפיל. שטארקנ א מיס פארבונדנ ניש איר מיט איז געמ,
 פועכטיקע די אונ פאפע די ליב. אלצ האט אונ לעפנ צו ליב ה$ט מײנע

מארגא״. קעניגנ
 א אינ צוצויפנעמענ זיכ זײ צו ענלעכע אונ געדאנקענ די אמ פלעגנ אמאל
 אנ־ מענ לעפס רוי אונ שװער, אונ ענג װערג פלעג לעפנ כמארע, געדיכטער

 $סיפנ. אויסער װעמענ, מיט ניטא איז רײדנ אפילע מענ? גײט וװהינ דערש,
אימ. מיט גערעדט אפסער אלצ האפ איכ אוג

אינטערעם, אפעגעמ מיט פלאפלערײ הײםע מי_יג אויסהערנ פלעג ער
 רױק פלעג ארנ ארויספאקומענ, געװאלט ער ה$ט עפעם איפערפרעגנ, פלעג

אגנ: ז
 פאר האט קײנער סאקאנע, אנ נאד אײנגעשפארט, איז פיקהאלצ דער —

 װעסט מאגאסטיר, א אינ גײ :דיר אײצע הארצלעכע מײנ !ניט מרירע קײנ אימ
 דאװע־ די געשפרעכ גוטג מיט װעסט — עלשער געװיסנ א צר פיז לעפנ דארטנ

ו פארגאסע האבנ װעלנ מאנאכנ די אונ רױק, זי_ינ װעט דיר טרײםטנ, גער
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ט אוים, װײזט ביסטר, געשעפטנ װעלטלעבע די צו אײצע. הארצלעכע מײנ  ני
װאס... צי צוגעפאסט,

 אז געפילט, ב׳האב נאר גײנ, געװאלט ניט מיר זיכ האט מאונאסשיר אינ
ך א אומפארשמענדלעכם. פונ קרײז פארקישעפטנ א אינ זיכ דרײ איכ י נ ע  ב

 — װאלד, הארבםסיקנ א אפ געװארנ ענלעכ אלז לעבנ דאם גענאגט. האס שאפט
 װאס ניטא װאלד פוסטנ אינ איז טאנ אויםגעלאזט, שוינ זיכ האבנ שװאםענ די

דורכ. אונ דררכ אפ שױנ אימ קענסט דו אז זיכ, דוכט םע אונ
מײד־ קײנ םיט געסומלט ניט זיכ בראנפנ, קײנ געטרונקענ ניט האב איב

 אבער פארשיקערונג. מיגימ בײדע די אט פארביטנ מיר האפנ ביכער די — לעכ,
 לעבנ צו געװענ מיר איז שװערער אלצ געלײעגט, האב איכ מער װאס
 האבנ געדוכט, האט םיד לויט מענטשנ, די װי אומנוציק, אונ לײדיק אזרי

געלעבט.
 איכ האב מאל אנדער אנ נאד יאר, פופצנ געװארנ אלט אקארשם בינ איכ

 אופגע־ אינערלעכ אזויװי בינ איכ מענסש. פאיאדסער א װי געפילט שוינ זיכ
 איבער- איפערגעלעבט, האפ איכ װאס אלצ, פונ געװארנ שװער אונ פוישט

 איכ פלעג זיכ, אינ ארײנקוקנדיק איבערגעקלערט. אומרו אינ אונ געלײענט
 װאם קןמערל, פינצסער א אפ עגלעכ געפינענ אי_ינדררקנ מײגע פונ וװינונג די

 פאנאג־ אפ זאכעגישנ. פארשײדענע מיט אנגעשפארט איז ניט װי אונ ענג איז
קעגטעגיש. קײנ ניט קויעכ, קײנ ניס געװענ ניט איז זײ אינ זיכ דערקלײבנ

 אבער זײנענ אײגענע, געװענ זײנענ זײ כאטש זאכנ, שװערע אלע אונ
 הוירעם װאםער װי מיה, געהױדעמ אונ געשאקלט זיכ האבנ פעסט, ניט געלעגנ

פעסט. ניט שטײט װאס קײלע, א
 אומגליקנ, דערװידער געװענ מיר ם׳זײנענ אונ געהאט ליג ניט האפ איכ

 אפילע קלעפ, בלום, — אהזאריעם זענ פלעג איכ אז קלאגערײ. שלאפקײטנ,
 אנ ארויםרופג מיר בא עם פלעג —מענטשנ, א איבער װאדט־כויזעק גאר

 אונ צארנ, קאלטנ מינ א אינ אריבערװאקםנ גיכ פלעג ער עקל. ארגאנישנ
 כארפע א זײנ מיר פלעג דערנאכ אונ — כײע, א װי שלאגנ, װארפנ זיכ כ׳פלעג

װײטעק. ביז
 פלעג איכ אונ פייניקער, דעמ צענעריקנ גלוםטנ הײם אזוי זיכ פלעג אםאל

 כאר־ מיט זיכ איכ דערמאנ איצט נאכ אז געשלעג, אינ װארפנ בלינר אזוי זיכ
ув מיר פלעג וואס פארצװײפלונג, פונ אנפאלנ די אט װעגנ פארדראס אונ 

אנמאכט. פונ קוםענ
 פונ געװארנ געװוירע איז ער אז אײנער, :צװײענ געלעבט האבנ םיר אינ

 אונ, דערפונ, געװ$רנ דערשראקנ אביסל ער איז בױד, אונ נידעריקײט צופיל
 זיכ אנגעהויבנ ער האט װאכעדיק־שױרערלעכע, דאם װיםנ פונעמ דערדריקט

 אג־ מיט פארדאכם, מיט אומצוטרוי, םיט מענטשנ די צו לעבנ, צומ באציענ
 מענטש דער אט אלײנ. זיכ צו אױכ אונ אלעמענ צו ראכמאנעס מעכטיקעד

װעגנ מענטשנ, אנ ביכער, מיס לעבנ אײנזאמ שטיל, א װעגנ געטרוימט האט
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 אונ פערסיע װעגנ אײזנבאנ־בײדל, אנ װאלד־שטיבל, א מאנאסמיר, :א
 מענטשנ, װײניקער װאס עק־שטאט. ערגעצ נאכט־װעכטער א פונ שטעלע א

זײ... פונ װײסער װאס
 אונ ערלעכע די פונ גײסט הײליקנ פונעמ געצײלעמט צװײסעד, דער

 שױדערלעכנ, װאכעדיק פונעמ קראפט זיגערישע די געזענ האט פיכער, קלוגע
 צעקװעסשנ קאפ, דעמ אפרימזנ אימ ק$נ קראפט די אט לי_יכט װי געפילמ,

 צו־ געװערט, זיננ אנגעשטרענגט האט ארנ קנאפל, שמוציקנ מיסנ הארצ דאם
 אונ קריג אפ גרײט שטענדיק פויםטנ, די צונויפגעדריקט צײנ, די נויפגעציפעט

 גע־ האט דאס װי אונ, מעטיק, געװענ איז דעמ־א אטא פרנ ליבע די שלאכט•
 דרימנ צומ ער פלעג ראמאנ, פראנצױזישנ א פונ העלד מוטיקנ א פאר פאםט
 שלאכט־ דער אינ שטעלנ זיכ אונ שײד פונ שפאגע די ארויםהאפג װארט

פאזיציע.
 פונ הױפער א פײנט, גיפטיקער א צײט יעגער אינ מיר בא געװענ ס׳איז

 מיט באקענט זיכ האב איכ גאם. קלײנ־פאקראװער אפ שאנד־הויז א אײנעמ
 האט הויז פונעמ טויער באמ יארמארק. אפנ גײענדיק אינדערפרי, אײנפאל .אימ
 די פאר זי אנגעבאפט מײדל. טױט־שיקער א געשלעפט דראזשקע א פונ ער

 אומ־ זי ער האט גארטל, ביזג אנטבלױזט זאקנ, אראפגעפאלענע אינ פיס
 אונ לײב, אפנ איר געשפיגג געלעכטער אונ הוקעניש מלס געצופט, געשעמט

г« ,מיט בלינדע, א צקקנײטשטע, א דראזשקע, דער פונ אראפהעפענדיק האט 
 אויםגעלינקמע אזויװי אונ װײכע די קאפ הינטעדנ פארװארפנ מויל, אפנ אנ

 זיצ אינעמ פאנעמ בלױענ אונ נאקעטנ מיטנ רוקנ, מיטנ געשלאגנ זיכ הענט,
 אפנ אנידערגעפאלנ עגדלעכ איז אונ — פיס־טרעפל אינעמ דראזשקע, דער םונ

שטײנער, די אינ קאפ פונעמ זעצ א מיט ברוק
 דער אונ אװעק. אױ אונ פערד דאס געטאנ שמיצ א האט פורמאנ דעד
 הינ־ אפטרעטגדיק אונ, פים מײדלס דעמ אינ אײנגעשפאנט זיכ האט !זויפער

 א װי טוימע. א װי טראמואד, אפנ אװעקגעשלעפט זי ער האמ טערװיילעכם,
 אװעקגע־ לױפנדיק גליק, מיינ צו אונ, געטאנ לאז א זיכ איכ האב מעשוגענער

 האט דאם אונ װאטערפאם, קלאפטערדיקנ דעמ פארלוירנ, ניטװילנדיק צי װארפנ,
 איכ אומאנגענעמלעבקײט. גרויםער א פוג מיכ אונ הויפער דעמ .געראטעװעט

 אימ, אומגעװארפנ אנלויפ, פונ אימפעט אינ געטאנ זעצ א הויפער דעמ האב
 הענטל דאם צופנ פארצװײפלט גענומענ אונ גאנעק אפנ ארופגעשפרונגענ פינ

 גארניט האב איכ מעגסשנ, װילדע עפעם ארויםגעלאפנ ם׳זײבענ גלעקל. שונעמ
װאטערפאם. דעמ אופהײבנדיק אװעק, בינ אונ—דערקלערנ, ,נעקענט

 קוק א מיר אפ האט עד פורמאנ. דעמ אנגעיאגט איכ האב אראפפאר באמ
געזאגס: באגיטיקנדיק האט אונ קעלגיע־הייכ דער פוג .געטאנ
!פארפארנ פלינק אימ ביםמ —

פײ־ הױפער דעמ דערלויבט עם ער האט וױאזוי :געפרעגט אימ האב איכ
פאראכטונג: מיט אוג רױק געענטפערט האט ער — מײדל? דאם ,גיקנ
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 זיי־ װענ באצאלט, מיר האפג הערנ די !עמנ זי הינט מעגנ — מיר לויט —
 װער אנ, מיר עם גײמ װאם־זשע — דראזשקע, דער אפ ארופגעזעצט זי האבנ

שלאגט? םע װעמענ
? דערהארגעט מע װעג אונ ~ זי

ער װי געזאןט, םורמאנ דער דזאט — אזא־א, אװעק הארגעםטו גיכ אזױ —
מײדלעכ• שיקערע הארגעגענ געפרװוט אײנמאל נים שוינ װאלם

 כ׳גיי הויפער, דעמ געזענ פרימארגנ אלע איכ האב אג טאג יענעמ פונ
 ער װי גאנעק, אפנ זיצט ארער ברוק דעמ קערט ער אונ גאם, דער איבער
 די שארצט פאר אופ, שטײט ער צו, אימ צו גײ איכ מיר. אפ װארטנ װאלט
:װיסנ צו װארלנענריק מיר גיט אוג ארבל

!בײנער די ריר איכ צעברעכי באלר ינו _
 מיט קרומפיסיקער, א קלײנינקער, א פערציק. יאר א אלט געװענ איז ער

 שטראלנ־ מיט שמײכלענדיק מיר, אפ ער קוקט פרוי, טראגעדיקער א פונ בויכ א
גנ די אז זענ, צו שוידער ביז מעשונעדיק געװענ ם׳איז אונ אויגנ, דיקע אוי

דערצו געקענט, גיט עד האט זיכ שלאגנ פרײלעכע. גוטע, זײנענ אימ בא
 פרוװנ צװײ־דרײ א נאכ — מײנע, װי קירצער געװענ הענט די אימ בא זײנענ
 מימ זאגנ אונ טויער צומ רוקנ מיטנ צוקװעטשנ זיכ אפטרעטג, ער פלעג

:כידעש
ײזנ:״ נאכ װעסט װארט, נו, — ל

 אײנמאל אימ האב איכ אונ דערעםנ, מיר האבנ געשלעגנ דיראזיקע
:געזאגט
דיב! בעט איכ צורו, מיכ לאז אײנער, טיפעש רר, נאר הער —
געפרעגמ. פאדוװרפ מיט ער האט — ? זיכ שלאגםטו װאם־זשע —

 באגאנגעג זיכ עקלדיק אזוי ער איז פארװאס געפרעגט, אויכ אימ האב איכ
מײדל. מיטנ

איר? אפ ראכמאנעס ס׳א דיכ? עס ארט װאס אונ —
1 דאכמאגעס. א געװיס, —
געפרעגט: אונ ליפנ די אױסגעװישט װײל, א געשװיגנ האט ער
ראכמאנעם? א אויכ דיר איז קאצ א אפ אונ —
אױכ... קאצ א אפ נו, —

:געזאגט מיר ער האט דעמלט
אנלערנענ... נאכ דיכ װעל איכ װארט, זשוליק! א ינאד א ביםט —

» איז דאם —גאם דער איבער גײנ ניט געקענמ ניט האב איכ װ ע ג
 בא־ ניט קערײ יפר?ער אופשטײנ אנגעהויבנ כ׳האב נאד װעג. קירצםטער דער

 עטלעכע אינ אימ איכ האב דאכ אונ מענטשנ, רעמ אט מיט זיכ געגענענ
 רויב־ א געגלעט האט אונ גאנעק אפנ געזעםנ איז ער —דערזענ ארומ טעג

 בינ איכ אז נאר אימ, בא קני די אפ געלעגנ איז װאס קאצ, קאלירטע
פונעמ געטאנ שפרונג א ער האט טריט, דרײ א אפ אימ צו צוגעגאנגענ
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 א זי האנט צעפאכטער פונ אונ פיס די פאר קאצ די אגגעכאפט האט ארט,
 שפריצ א מיר אפ ם׳האט אז אזוי, טומבע דעד אינ קאפ מיסנ געטאנ קנאק

א מיט געטאנ - ס, מ ע ר א  פיס די צו מיר קאצ די צוגעװארפנ געטאנ, קנאק װ
פדעג: א מיט פארטקע אינ ארײנגעשטעלט זיכ אונ

װאם? —
 װי הױפ, איבערנ געקײקלט זיכ האבנ מיד טאנ? דא מענ זאל װאם נו,

 מעשוגע אראפפאר, אפנ װאם בוריאנ, אינ זיצנדיק דערנאכ, אונ הינט. צװײ
 ליפנ די געביםנ איכ האב אויסצודריקנ, זי אומעגלעכ איז עם װאם פײנ, פאר
 א.פאר־ אונ דעמ, װעגנ זיכ דערמאנסטו אט שרײענ... צו ניט דעװענ, צו ניט

 פונ אר$פ ניט עם איכ בינ װי זיכ: כירעשםטו עקל פײנלעכג פונ ציטערטער
קײנעמ? דערהארגעט ניט זינענ,

 װיסנ, זײ פונ זאלט איר קעדײ גרױלנ? די אט איכ דעדצײל װאם צוליב
 אוים־ געפעלנ אײכ אװעק: ניט אריפער, נים דאכ זײנענ זײ הערנ, גנעדיקע

 שרעקנ פאנטאםטישע דערצײלטע, שײנ שױד־ער, ם׳געפעלנ פכאדימ, געטדאכמע
 װא־ זאכנ, װירקלעכ־שרעקלעכע פונ װײם אט איכ אונ אופ. אנגענעמ אײכ רודעדנ

 אװעק־ ניט מיר בא קאנ קײגעד װאס רעכט, א האב איכ אונ כעדיק־שוידערלעכע,
 זיכ זאלט איר זײ, װעגנ דערצײלנדיק אי_יכ, צערודערנ אומאנגענעמ נעמענ,

לעבט. איר װ§ם מיט אונ לעבט איר װיאזױ דערםאנענ,
 סע װאס אינ אט לעבנ, אלעמענם אונדזעד איז קויטיק אונ נידעריק

!גײט
 קײנ פארשאפנ געװאלט ניט קײנעמ װאלט אונ מענטשנ ליב זײער האב איכ

 דעמ פארגאהאלטנ ניט טאר מע אונ סענמימענטאל זי_יג ניט טאר מע נאר פײג,
 1 לעבנ צומ ליגנם• צוגעפוצטע פוג װערטעד קאליריקע אינ עמעם שױדערלעכנ

 װאס מענטשלעכע, ארנ גוטע אלדאס ארײנטראגנ דעמ אינ מוז מע י לעבנ צומ
מויכעם• אונ הערצער אונדזערע אינ פאראנ ם׳איז

 אנגעלײענט פדרי, דער צו באציונג די מאכנ דול מיכ פלעג .״באזונדערם
 באדײטנ־ אונ בעסטנ אפנ װי פרוי, דער אפ געקוקט איכ האב ראמאנענ, מיט

 אירע מיט באבע די פארפעסטיקט מיר אינ האט מײנונג די לעבנ. אינ דיקסטג
 די װאסיליסענ, איבערקלוגער דער אונ גאט־גערוינערנ דער װעגנ דערצײלונגענ
 אופגעכאפטע טױזנטער הונדערטער, יענע אדנ נאטאליע װעשנ אומגליקלעכע

 ראם אט עס, באצירנ לעבנ, פונ מרטעדס די פרויענ, די װאס שפײכלענ, בליקנ,
ליבע. פיט ארעמ פרײדנ, מיט ארעמ אזוי איז װאס לעבנ,

 אלצ, פיט אונ טורגעניעװנ, פוג ביכער די געזונגעג האבנ פררי דער לױב
 געשטאלט די באפוצט איכ האב פרויענ, וועגנ װרילם געװוםט האב איכ וואס

 האבנ טורגעניעװ אונ הײנע קעניגנ. אײנגעשניטענער זיקארנ אינ טיפ דער פונ
דעמ. םאר געגעבנ קאסטבארקײטנ פיל באזונדערם

 אפנ אפשטעלנ זיכ איכ פלעג יארמארק, פונעמ אװנט־צו זיכ אומקערנדיק
לאזט װאלגע דער הינטער װי קוקנ, אונ קרעמל, פונעמ װאגט דער בא באדג,
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 ס׳בלויט אונ ם׳רויטלט טײכנ, פײערדיקע פליםנ הימלענ די אינ זונ, די אראפ זיכ
 אױםװײזנ, ערד גאנצע די פלעג מינוטנ אזוינע אינ טײכ. ערדישער ליבער דער

 אומ־ אנ אונ כאזער, א אם ענלעכ איז זי ;ארעסטאנטנ־בארזשע ריזיקע א װי
פויל. ערגעצ זי שלעפט דאמפער זיכטיקער
ר, דער פונ גרויסקײט דער װעגנ געטראכט זיכ האט אפטער נאכ  װעגנ עי

 לענדער, פרעמדע װעגנ ביכער, פונ געװענ באוװסט טיר זײנענ װאם שטעט,
 איז שרײבער פרעמדלענדישע די פונ ביכער די אינ אנדערש. לעבט מע װר

 דאםדא־ רױ שרוער, אזוי ניט ליבער, רײנער, אױםגעמאלט געױענ לעבנ דאס
 שטילנ פלעג דאס מיר. ארומ געזאטנ אײנארטיק אוג פאמעלעכ האט װאם יזיקע
 אנ פונ מעגלעכקײט דער װעגנ טרוימענ אקשאנעסדיקע װעקנדיק אומרו, מײנ

לעבנ. אנרער
 א עמעצנ באגעגענענ איכ װעל אם אז געדוכט, קעםײדער זיה ס׳האט אונ

 קלאדנ ברײטנ, א אפ ארױמפירנ מיכ װעט ער אונ מענטשנ, קלוגנ פראםמנ,
שליאכ.

 האט קרעמל, פונ װאנט דער בא באנק א אפ געזעסנ איכ בינ אײנמאל
 װי באמערקט, ניט האב איכ יאקאװ. פעטער דער באװיזנ מיר לעבנ הארט זיכ
ב אונ צוגעגאנגענ, איז ?ר  אינ האבנ מיד כאםש דערקענט. באלד ניט אימ הן

 מיר האבנ באנעגנט נאר שטאט, אײג אינ געוװינס יאר עטלעכע פונ פארלוים
קורצ. אונ צופעליק זעלטנ, זיכ

-אױסגעצויגנ דיכ ם׳האט װי אט —  מיכ אונ שפאםיק געזאגט ער האט !
 לאנג נ$ר פרעמוע, װי צערערם, זיכ האבנ מיר געטאנ. שטורכע א דערבײ

מענטשנ. באקאנםע
 איז יארנ די פאר אז געװוםט, איכ האב דערצײלונגענ באבעס דער פונ

 פארהו־ פארלעבט, אלצ האט געװארנ, רולנירט אינגאנצנ יאקאװ פעסער דער
 נאר הויפ, עטאפנעמ אפנ עלטסטנ פונעמ געהילפ א װי געדינט האט עד ליעט.

 קראנק איז עלטםטער דער שלעכט: אױםגעלאזנ זיכ האט דינסט דיראזיקע
 אינ זיכ בא אײנארדענענ אנגעהויבנ האט יאקאװ פעטער דער אונ געװארנ,

 מ׳האט געװארנ, באוװסט איז דאס ארעםטאנטג. די פאר הוליאנקעס װוינונג
 באשולדיקנדיק, געריכט, אינ איבערגעגעבנ אונ שטעלע דער פונ אפגעזאגם אימ

 טאג״. הוליע ״א ארוים שטאט איג באנאכט אפ ארעכטאנטנ די לאזט ער אז
 גראד מ?נ האט אײנעמ נ^ד אנטלאפנ, ניט איז ארעםטאגטנ די פונ קײנער

 א עפעם געשטיקם פלײם גרויס מיט האט ער װענ מינומ, דער איב געפאקט
 די איז געריכט צומ גאר לאנג, געצויגנ זיכ האט אויספארשונג די דיאקאנ.

 אײנגעגעבנ זיכ האט אופזעערם די אונ ארעםטאנטנ די — דערגאנגענ, נים זאכ
 האט איצט געשיכסע. רער אט פונ פעטער גוטהאדציקנ דעמ ארויסצוהעלפנ

 אינ געזונגענ האט װ?*ם זרנ, פונעמ מיטלענ די אפ ארבעט, אנ געלעבט ער
 דעמ װעגנ צי_יט. יענער צו כאר בארימטנ א קלױםטער־כאר, רוקאװישניקאװס

מאדנע: גערעדמ ער האט זונ

328



 םאליסט. א !װיכטיקער א זײער, ערנםטעד אנ געװאדב מיר בא איז עד —
 קלײדער די אדעד סאמאװאר, דעמ צײט דער צו דעדלאנגענ ניט באװייזםטו טאמער

 זיכ האלט אונ ב$כער אקוראטער אנ אינקאם! ער איז — אויסבערשטלענ,
רײנ...

 אינגאנצנ אויםגעזענ האט געװאדנ, אלט שטארק איז אלײנ פעטער דעד
 זײנענ קוטשערנ פרײלעכע זײנע צעװײקט. אונ אפגעקראכנ פארברודיקט,

 אויגנ־װײס־ די אפ געסםארטשעט, האבנ אױערנ די געװארנ, שיטער שטארק
 באװיזנ זיכ האט באקנ געגאלטע די פונ הויט סאפיאנענער דער אפ אונ לעכער

 ם׳האט גאר וױצלדיק, ער האט גערעדט אדערלעכ. רויטע נעצ געדיכטע א
 די כאטש צונג, דער שמ^רם אונ עפעם ליגמ אימ בא מױל אינ אז ,געדוכט,

גאנצ. געװענ זײגענ צײנ
םענטשנ, א מיט דורכצורײדנ זיכ מעגלעכקײט דער מיט דערפדײט זיכ כ׳האב

 װיםנ. אסאכ דארפ אונ געזענ אסאכ האט פרײלעכ, לעבנ געקענט האט וואס
 אונ לירער, לעכערלעכע פארשײשע, זײגע דערמאנט שארפ ןיכ מיר ם׳האבנ
:אימ װעגנ װערטער זײדנם דעט זיקארנ אינ אפגעקלונגענ ס׳האבנ
 דער אינ - אװישאלעם װי אונ געזאנג, אינ — האמײלעכ דאוױר װי —
שלאגג! א —נאטור

 גרוים־ פובליקע: ציכטיקע געגאנגענ איז אונדז פארבײ בולװאר איל-ערנ
 אנגעטאנ געװענ איז פעטער דער אפיצערנ. טשינאװניקעם, דאמעם, ארטיקע

 רויסלעכע קאוטוז, צעקנײמשטנ א פאלטא, הארבסטיקער אפגעריבעגער אנ אינ
 ק$ס' זי_ינ פאר געשעמט זיכ קענטיק, אײנגעצויגנ, אלצ זיכ האט אונ שטיװל

 האבנ יאר, פאטשיײנער פונעמ טראקטיר א אײנעמ אינ אװעק זײנענ מיר שױמ.
מאדק. צומ פענצטער אפענעמ אנ בא ארט אנ פארנומענ

געזונגענ: האט איר װי געדענקט, איר —
טריקענענ, !!נגעטשעס אויסגעהאנגענ האט בעטלעױ א

געגאנװעט... צװײטער א בעטלער к זײ ה$ט

 צומ פלוצימ איכ ה$ב ליד, דער פונ װערטעד די אױםגערערט האב איכ אז
 דער געקומענ איז מיר ארנ זינ, אפשפעטערישנ זײער דערפילט מאל •ערשטנ

קלוג. אונ בײז איז פעטער פרײלעכעד דער אז געדאגק,
 גע־ פארמראכטערהײט קעלישעק, אינ פראנפנ אנגיטנדיק האט, ער נאר

 די $ט װײניק[ — גאר שטיק, געפראװעס געטאנ, לעב א האט מע יא, זאנט:
 סעמיגאריע, א פונ לקרעד א אײנער פארפאםט זי ס׳האט מײנע. ניט איז ליד
 מיט געװענ זי״ינענ פיר פארגעםנ. ? פארשטארבענער דער געהײסנ, ער האם װי

 אימ האט םרינקזוכט די באװײבטער. קײנ ניט איז,נעװענ ער גומע־פרייגט, אימ
 ראםלעבנ האבנ מענטשנ װיפל געװארנ. דעדפרוירנ געשטארבנ, געפאסערט,
 3$ה ? ניט מרינקסט דר !אויםצוצײלנ ניט — גערענקענ מײנ פאר פארטרונקענ

 זיכ, דאכט גײט, אלטער. פרײלעכער קײנ ניט אפט? זעסטו זײדנ דעמ צײט.
אדאפ. זינענ פונ
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 י?נגעד געװארנ אויםגעגלײכס, זיכ אופגעלעבט, ער האט אויסגעטדונקענ,
פלינקער. רײרנ גענומענ אונ

ארעמםאנטנ. די מ>מ געשיכטע דער װעגנ געפרעגט אימ כ׳האב
אומ־ זיכ האט ער סשיקאװ*.־ געװענ אימ עס איז - ? געהערט האסט —

:דײדג גענומענ קאל שמיל א מיט אונ געקוקט
— זע איכ ריכסער. קײנ ניט זײ בינ איכ ארעםטאנטנ? אז װאם־זשע, —

ל£- כאװעריש, לעבנ לאמיר ברידער, :זײ צו זאג אונ מענטשנ, װי מענטשנ,
:ליד אזא איכ, זאג ם׳פאראנ, פרײלעכ. לעבנ םיר

!פארשטערנ פרײד די דאו־פ שיקזאל קײנ
זײנ, ניט זאל זי שרוער װי קײנ,פלאג,
פארװעדנ. ביט אונרז קאנ געלעכטער

פיינ... פאר װײנט עס װער איז, גאר א

 טונקל־געװארענעט אפנ פעגצטער אינ ארויםגעקוקט צעלאכט, זיכ האט ער
 האט אונ האנדל־רונדוקלעכ, מיט דנא איבערנ געװענ באשטעלט איז װאס יאר,

װאנצעם: די פאריכטנדיק גזןרעדט, װײטער
 איז גו, אומעטיק. איז טורמע אינ צופרידנ. זײנענ זיכ, פאדשטײט זײ, —

 פאר־ בראנפנ, מיר. צו באלד איז איבערקוק, מיטנ פארענדיקט נאר װי אט,
 צעשפילט צעהוידעט, זיכ ם׳האט אונ זײערע, —אמאל מײנע, — אמאל בײסנ.

 פא־ זײנענ זײ צװישנ אונ טענצ, געזאנג, ליב האב איכ !...ראםײ מאמענױ די
 אינ איז אנדערער אנ וװנדערלעכ! טענצער, אונ זינגער אױסגעצײכנטע ראנ

 אראפ־ דערלריבנ איכ פלעג גײנ, ניט טאנצ קײנ װעסטו זײ אינ —נו, קאנדאלנ,
 אנ אראפנעמענ אלײנ קענענ זײ כאטש עמעם• איז דאם קאנדאלנ. די נעםעג

 קלוי־ זײ פלעג איכ אז גאר װונדערלעכ! אוילעמ, פלינקער ס׳א קאװאל, א
 איז דאם שטוסערײ, איז דאס — ראבעװענ שטאט אינ ארויסלאזנ מעדשט

דערװיזנ... ניט געבליבנ אפילע
 אינ פענצטער, אינ געסאנ קוק א האמ אונ געװאדנ אנשװיגנ איז ער

 רונדוקעם. זײערע פארשליםנ אינ געהאלטנ האבנ אלסװארגער די װו יאר,
 פאד־ געקװיסשעש האבנ ריגלענ, די פונ אײזנ דאס געבריאזגעט האט דארט

 הוקענדיק, הילכיק ברעטער, עפעם געפאלנ זײנענ טיר־אגגלענ, זשאװערטע
 פארגע־ שטיל מיר, צו אונטעדפינטלענדיק פרײלעכ ער, האט דערנאכ

:זעצט
אװעק־ אפט טאקע פלעג װאס אײנער, געװענ איז געזאגט, עמעם דעמ —

 א היגער, א גאנעװ א פראםט נאר קאנדאלניק, קײנ ניט באנאפט, גײג
 געליבטע... זײנ געװוינט האם פעטראװקע, דעד אפ װײט, ניט ניזשעגאראדעד.

 מע :טאעם א דורכ פארגעקומענ אויכ איז געשיכטע די דיאקאנ מיטנ אונ
 װינטער, נאנאכט, געװענ ם׳איז םױכער. ס׳א אז געמײנמ, דיאקאנ אפנ האט

 פא־ דא זיכ קלײב אײלעניש, אינ גײ, פעלצנ, אינ — אלע זאװערוכע, א
דיאקאנ. א — װער םייכער, א איז װער נאגדער,
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 צעלאכט, אויכ זיכ האט ער געלעכטער, א אדױםגערופנ מיד פא האט דאם
:זאגנדיק

פאנאנדערקלײבנ... דא זיכ קענ רועכ דער אינדערעמעסנ! —
 האט געװאדנ, אינקאם לנןכט מאדנע אונ אומגעריכט פעטער דער איז דא

 פאנעמ, דאס פארקנײטשם ארמצופרידנ פאדבײסנ, מיטנ סעלער דעמ אפגעשטופמ
צעמורמלט: זיכ טריב אונ פאפיראם א פארויכערט

 אנדערע, די אײגע זײ כאפנ דערנאכ אנדערע, די בא איינע גאנװענענ —
 צו דא איכ האב װאס אונ נו, קאטארגע, אינ סיביר, אינ טורמעם, אינ זעצנ

נעשאמע. מי_יג מיר האב איכ אלעמענ... אפ שפי_י איכ ט$נ?
- הײצער, פאטלאטער דעד אופגעשטאגענ איז מיר פאר  אפס אויכ פלעג ער -

יאקאװ. געהײסג אויכ האט ער אינ שפײ״. «איכ זאגנ
געטאנ. פר?ג א װײכ פעטער דעד האט — ? טראכסטי װאס װעגנ —
ארעםטאנטנ? די אפ ראכמאנעס א געװענ אײכ ס׳איז —
 אזוינע זײ צװישנ פאראנ קריגנ. צו ראכמאנעס גרינג איז זײ אפ —

 דאכ, בינ איכ טראכםט: אונ קוקםטו מאל אנדער אג וװגדערלעכ! מענטשנ,
 !איפ איבןיר נאמשאלניק א בינ איכ כ$טש װערט, ניט פיאטע זי_ינ אײגנטלעכ,

פלינקע... רוכעס, קלוגע
 אנ־ אופגעװעקט. איגענעמ װירער אימ האבנ זיכדױנעם די אונ װײנ דער

 האנט, געלער דער מיט פאכנדיק פענצטער־ברעט, אנ עלנבױגנ מיטנ געשפארט
 לעבהאפטיק זיכ ער האט פינגעד, די צװישנ פאפיראם ניט־דערויכערטנ מיטנ

:צערעדט
 גע־ איז זײגערמײםטער, א אונ גראװירער א אויג, אנ אג אײנער —

 הערנ, געמעגט האסטו אנסלאפנ. איז אוג געלט פאלש פאר געװארנ מישפעט
 צו םיר גיט סאליםט. א ווי זיגגט, ער מאמעש :פײער !גערעדט האט דאס װי

 איכ אוג געלס, שכעמפלעג פעג מעלוכע די פארװאם ער, זאגם פארשטײנ,
 פארשסײנ, צו געבנ גיט אימ עס קענ קײנער פאדשטיע! צו אימ גיט ניט?

 !נאטשאלגיק א אימ איבער איכ בינ זײנ אונ ניט. אויכ — איכ אונ ניט, קײנער
 פראנס, א אזא, שסילינקער א גאנעװ, מאםקװעד בארימטער א צװײטער, א
 סעמפ ביז ארבעטנ ער, זאגט מענטשנ, העפלעכ. רײדנ פלעג יענער — צוכט, א

 אר־ :אויטגעפריװט עם האפ עד, זאגט איכ, גיט. עם װיל איכ אונ װערנ, צו
 א פאר אל זיכ טרעקסט קלאצ, א מידקײט פאר װערסט ארבעטסט, בעטסט,
 פאר נעקײװע א פיאטאקל א קארטנ, אינ פארשפילססו צװאנציקער א גראשנ,

 באשײ־ איכ ער, זאגט נײנ, ארעמ. ארנ הונגעריק װידער ביםטו דערנאכ ליבע,
שפיי^... דער אינ בימ זיכ ליק

 רױט פארגעזעצט, אוג טיש צומ אנגעבויגנ זיכ האט יאקארו פעטער דער
 גע־ האבג אויערנ קלײנע ױינע אפילע או אזוי, אופגערעגט שײטל, צומ ביז

:ציטערט
ױ גײט ריכטיק! אורטײלנ זײ נאראנימ, קײנ ניס זײגענ ברודער, זײ, —
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 געלעבט? איכ האב ווץאזוי ביישפיל: א פארדרײעניש. גאנצע די סייװל, צומ
 — צאדעם געגאנװעטערהײט. ברעקלעכװײז, אלצ — זיכ, רערמאנענ צו כארפע א

 ניט, סאר מע —טאטע דער שרײמ דאס י געגאנװעסע — פרײר אבער אײגענע,
 קוללענ צו מױדע אלײנ האםטו דאס ניט, דארפ מע — וױיב דאם שרײט דאס

נ דאס פארשלאפנ איכ האב אזוי קערבל. א או - בנ ע  בא עלטעד דער אפ בינ ל
 שטיל ברודער, בינ, איכ פארבאהאלטנ? צו דא איז װ$ס לאקײ. א זונ מי_ינ

 — ער זאגט זאגנ פארעצ. א װי קוילעם, מאכט מיר אפ ער אונ פאלגנדיק,
 געבוירנ דעמ צוליב טאקע איכ בינ װי־זשע, לאקײ! — הער איכ אונ פאטער,

 מײנעמ זונ דעם זאל איכ ארוטגעװאלגערט, זיכ דעם צוליג איכ האב געװארנ,
 געלעבט, פארט איכ האב װן*ם צר אױ —דעט צוליב ניט אפילע אױב דינענ?

געהאט? איכ האב פארגעניגנ אפאכ
 קײנ אפ האפנדיק ניט ארנ אומגערנ געהערט. אופמערקזאם אימ האב איכ

געזאגט: פונדעםטװעגנ איכ האב ענטפער,
לעבנ... צו וױאזוי ניט, אויכ װײם אט איכ —
געטאנ: שמײכל א האט ער
 !רריםג ז?*לנ װאס אזוינע, געזענ ניט נאב כ׳האב עם? װײם װער ינו, —

געװוינט... מ׳איז װער װי לעבנ, מענששנ אזױ,
קאעסדיק: באלײדיקט, צערעדמ װירער זיכ האט ער אונ
 פונ אײנער מענטש א פארגװאלריקונג א פאר מיר בא געזעםנ ם׳איז —
 לאכנ־ אלעמענ ער פלעג טענצער, אויםגעצײכנטער אנ אדלמאנ, אנ אריאל,

װאנקענ: װעננ ליד א געהאט האט ער מאכנ. דיק
_ צװינטער איבערב שפאנט װאנקע

 I בר$סט זײער איז ד^ם
 צװינטער פונעמ װײטער זטװןןס
נאז!,. רי אױויט שטעק

 דו װי עמעס! ס׳איז נאר לאכנ, צום גיט גאר איז דאם אז איכ, מײנ איז,
 אונ ארויםשמעקנ. גיט װעסטר צװינסער פונעמ װײטער דרײענ, ניס זיכ זאלסט

 נאטשאל־ א װי אדער ארעםטאנט אנ װי לעפנ אלצײנם: מיר איז אזוי, אויב
ארעסטאנטנ... איבער ניק

 אונ בראנפנ טרונק א גענומענ האט רײדנ, פונ געװארנ מיד איז עד
 פארױ־ שװײגנדיק קאראפינ, לײריקנ אינ אריג, אײנ מיט פויגלש, ארײנגעקוקט

ארײנ. װאנצעם די אינ רויכ דעמ לאזנדיק פאפיראם, א נאכ כערט
דערשלאגנ, ניט גארניט צו זיכ װעםטו שלאגנ, ניט זיכ זאלסט דו װי —

 זאגנ אפט פלעג —מײרנ, נ״ט קײנער װעט צװינטער דעמ אונ קײװער דעמ
 יאקאװ. פעטער אפנ געװענ עגלעכ ניט גאר איז װאס פיאטער, מוליער דעי

!געוװסט שוינ האב איכ גלײכװערטלעכ ענלעכע אונ אזוינע װיפל
אומע־ געװענ ס׳איז פעטער. באמ פרעגנ געגלוסט גארניט זיכ האט מער

אלצ זיכ מיר ס׳האבנ אימ. אפ ראכמאנעס א געװענ ם׳איז אונ אימ, מיט טיק
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װאם גלטארע, דער פונ קלאנג דער £ט ארנ לידער וװללערלשע זיינע דערמאגט
פארגעסנ נים אויכ האב איכ טרויער. װײכנ דעמ פרײד מיט דורכגעזאפט האט

 פל־ אפגערלבענער דער אפ קוקנדיק אונ, פארגעםנ, ללט ציגאנ, פריילעכנ דעמ
געטואכט: גיטװילגדיק איכ האב יאקאװ, פעטער פונעמ גור

צי צײלעמז• מיטנ ציגאנענ דערקװעטשט האט מע װי ער, געדענקמ ,
פרעגנ. דעמ װעגנ געװאלט גיט זיכ ם׳האט

 אנגעגאםנ געװענ ראנדנ די בלז איז װאס יאר, צום געקוקט האב איב
 עפל פונ רללעכ א אופגעשטאנענ אלז יאר פונעמ טונקל. אװגוםטיקנ פי״יכטנ מיס
לאמםערנם, געצונדנ זיכ האננ שטאט אינ ארײנפאר שמאלנ אלבערנ דיניעם. אוג т “ ־ד т ▼

צעהודענ זיכ באלד װעט §ט באקאנט: דורכ אונ דורב אפ געװענ איז אלצ
פעדמ... אפ — צװללטער דער אונ אפרלבלנםק, דאמפער דער

געזאגט. פעמער דער האט — גײנ, פונדעםטװעגנ דארפ מע —
 שפאסיק האנט, די מיר מרײסלענדיק ער, האט כראקסלר פונ טיר דער בא

:געללצעט
 ביםפ שפײי א טו א? שטארק, זיכ קלעםםמ צעקלעמט, אזוי ניט זײ —

 פארשטערנ״. פרילד די דארפ שיקזאל ,קײנ :געדענק דעריקער ױנגיגקער. א נאכ
אוספעניע! צו דארפ איכ געזונט. זײ נו,

 פאר־ מער נאכ מיכ איבערגעלאזט אונ אװעק איז פעטער פרײלעכער דער
רײד. זײנע פונ פלאנטערט

 א געװענ ס׳איז פעלר. אינ ארוים בינ שטאס, דער צו אװעק בינ אלכ
 אפװלשנדלק װאלקנם, שװערע געשוװמענ זײנענ הלמל אלבערנ לעװאנע, פולע
 םלטנ שטאט דל ארומגעגאנגענ ערד. דער פונ שאטנ מל_ינ שאמנס שװארצע מלט

 אנלדערגע־ זלכ דארטנ אטקאס, אפ װאלגע, דער צו געקוםענ איכ בלנ פעלד,
 אפ לאנקעם, דל צו טל_יה, אפנ לאנג געקוקט אונ גראז שטולבלקנ אפנ לילגט

 געשלעפט לאנגזאמ זיכ ר.$בנ װאלגע דער אלבער ערד. אומבאװעגלעכער דער
 ללכ־ זלל װערנ ארל_לנ, לאגקעם דל אלנ ארלבערגעשפאנט װאלקנס; פונ שאטנם
 אפ־ שלאפט אררמ אלצ טײה. פונעמ װאסעד דעד אלג אולסגעװאשנ װי סיקער,

 פאד כיישעק, אנ עפעם זיכ באװעגט אלצ צוגעשטיקט, אלו אלצ דערהאלב,
לעבנ... צו באװעגונג, צו ללבע פלאמיקער פאר ניט אונ מוז, שרוערנ
 ערד גאנצער דער פום מלטנ זעצ גומנ א געבנ איול זלכ גלוםט םע אונ

 פדלידלק א אלנ פארדרײענ זלכ זאל איכ, אולכ אונ אלצ, אז אללינ, זלה אונ
 אלינער פארליבט זלעענ װאס מענסשנ, פונ טאנצ לאנטעװדלקנ א אלנ װלכער,

 צוליב געװארנ אנגעהולבנ אין װאם לעבנ, דעמ אמ אלנ אנדערנ, דעמ אלנ
ערלעכס... אנ מונטערם, א שלינם, א לעבנ, אנדער אנ

געטראכט: זלכ ם׳האט
אונטערגללנ... אלכ װעל אגלט זלכ, מלט טאנ עפעם מוז מע —

 פילסט דו גאר גלמ, זעסט דו נאר נלט װענ טעג, הארבםטלקע כמורגע אלנ
אלינפאל גלט איז טעג הארבסטלקע אלנ — איר, אלנ גאר פארגעםט זונ, דל ניט
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 װעג, פונ אראפ זיכ שלאגםט װאלד. איבערנ ארומצובלאנקענ אויםגעקומענ
 זוכנ, צו זײ מיד סאפקאלםאפ װערסט דו אז איז םטעזשקעם, אלע פארלירסם

 א-בער געדיכטעניש דער דורכ גלײכ גײנ זיכ לאזט אונ צײנ די פארציפעסםו
 קוטםסו םן*פ צומ אונ — זומפ־בערגל?נכ װאקלריקע איבער צװײגנ־ברוכ, פוילנ

װעג! א אפ ארופ שטענדיק
באשלאםנ. איכ האב טאקע אזוי
 דער מיט קאןאנ קײנ אװעקגעפארנ איכ בינ הארבסט יאר זעלבנ דעם אינ

לערנענ. זיכ אנקומענ ערגעצ דארט איכ װעל עפשער, אז, האפענונג, געהײמער
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