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ארי_ין! שול אין
 אריין. שול אין מיר גייען
 אנטקעגן; זון די שיינט
 זונענשיין און ליכט און שרייד

וועגן. אלע ער3אי

 זונענשיין אין מיר טרעטן
וועגן; אלע איבער
 אריץ, שול אין מיר גייען
אנטקעגן. זון די שיינט

 קינדערלאנד אין היים אובדזער
 זיכער; און פעסט און פריי איז
 - העבט די אין ביכער די מיט
גיכערי קומט, שול אין גיך

פלצסנער א.
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מאמע. די וועקט
בעט: פון מיך מאמע די וועקט

שפעט! שוין ס׳איז אויף, קינד, מנין -שטיי,
 אנין, זיך וואש אן, דיך סו

גיין! צו שול אין צניט שוין ס׳איז

 באלד: אויגן די איך עפן
 קאלט. און שטוב אין איז פינצטער

 שניבט, ר מי ווי מאמע, מאמע, -
היינט!.. פארשלאפן זון די האט

 פארגייט זון די קינד, מי_ין ניין, -
 צצט, אין אויף פינקטלעך אויך גייט און
 אן, טירן אלע אין קלאפט זי

אן. מארגן העלן א זאגט
 קליין, איז טיר די אונדז בני נאר
ארנין. שטוב אין נישט זי קאן
 גרוים, וואקסן איך וועל מאמע, -

 5 הויז ליכטיק א אויף איך בוי
 - זנין גרויסע טירן וועלן

שנין! און זון דער פאר אפן
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ר ע י_י נ
 - אנגעשפרונגען אנגעזונגען,

פארבפ. איז זומער
 קינדער, ליבע אצינדער, קומט

ניי. דאס אריף לערנען

זמן.
 לידער זינגען ווידער לאמיר
 - זמן נפעם אריפן

 חשק נפער מח;ה, א
פאראן. ארנדז בפ איז

 גיכער, זיך ביכער-לעזט נפע
פען. ארן פאפיר נפ

נפעם עפעם וואלט הלוואי
געודען! טאג יעדן

לין.1ג רבקה

שול. אין וועג דער
פאהולאנקע־גאם. דער אויף זיף געפיגט שול אונדזער

שטאט. גאנצער דער פרן קינדער אהער קרמען עם
זאכן. אנדערע יעדערער זעט ררעג אריפן

ליפורוקע. פארשטאט דער אין וורינען כאנקע ארן הירשקע
צפט. שעה א בפ זיי בפ געדויערט ארפן שרל אין גאנג דער
באנביייק. דער ארנטער דורכצרגיין ארים קרמט זיי

 בראזג דעם קעדער די הערן בריק דער ארנטער גייענדיק
בריק. דער פון שטאבעם אפזערנע די איבער באנרעדער די פון

טראך־טאך-טאך! - דונערט באן לויפנדיקע די
 זייערע אויף אראפ בריק די פאלט אט״אט או זיי, זיך דוכט עם

לויכן. זיי נעמען ווילנדיק ניט קעפ.
ארויפצו. קעפ די זיי פאררפסן בריק, דער אונטער פון ארויס

שטיל. איז בריק דער אונטער ודפס. שוין איז צוג דער
צוג. צווייטער א שוין זיך זעט אט נאר

וופט. נאך איז שול דער צו ניט. אבער מען קען שטיין לאנג
גיין. זיך לאזן זיי
 מאסע א סאר מארקטאג. א איז הפנט האנדלם־האלע. די איז אט

 הינער... ארגערקעם, מערן, קארטאפל, - ניטא? דא איז וואם פורן!
קעלבל. א מעקעט דא חזיר, א קוויטשעט וועגל א אויף דארט

ווערן. פארטויבט קען מע שרפען. זיך, שטופן מענטשן די
אפלט: כאנקע אבער אפ. זיך שטעלט הירשקע
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פאדשפעטיקן! נאך וועלן מיר קום, -
וופטער. לויפן זיי און

 איד גאס די גאם. טפטשישער אויף וווינען לייבקען מיט דאדקע
 מענטשן. פון שווארץ זי איז ארוים, גייען זיי ודען טומלדיקע. א זייער

 זייטן אלע אין לריפן מיידלעך, און יינגלעך קינדער, צענדלינגער
 ווארשטאטן, די אין זיך איילן ארבעטער אדיין. שולן זייערע אין

געשעפטן. די אנגעשטעלטע-אין
שרייען. און צייטונגען די מיט לויפן צפטרנגם־יינגלעך

 זייערע אוים דופן און דא אויך שרין זפנען גאסנהענדלער די
סחורדת.
מבדים. נאך אן טרעפן יזנגלעך די
שפעט? שוין -
אכט. צו צען -
לויפן! גיכער קומט שפעם! אוי, -

שול. דער צו לויפן זיך לאזט מע און
 וואט כאפטע, גאנצע א זיי דערדעען שול דער פון ודייט ניט

געלאסן. זייער גייט
 ודיים. נים וווינען זיי איילן. צו וואם ניט זיך האבן א די

 מענטשץ, ודייניק זיי זעען אבער דערפאר פארמאטערם. ניט ווערן זיי
וועג. אויפן ניים רדייניק

יינגלעך. פארטיע א נאך אן לויפט עם
גאם. זאוואלנער פון - ? זיי קומען וואנען פון

 אויך דאך איז גאם זאוואלנע שפעט? אזוי הפנט עפעס וזאס
וופט! נים

 גאם דער אויף געווען ס׳איז צעהיצט: צערודערט, איז חברה די
 הונם א נאך געיאגט זיך האבן הינטשלעגער די סצענע. שיינע א

 אנגעלאפן איז דערוופל טויער. א אין באהאלטן זיך האט ער און
 הונם דער סחורה. מיט פורן עטלעכע אנגעפארן זפנען עם אויטא, אן

און־-ניטא!.. הינטשלעגער די פון ארויסגעגליטשט זיך האט
סצענע? אזא צוקוקן זיך אפשטעלן ניט געקאנט מען האט ווי

געשריי: א איינער טוט פלוצלונג
זייגער! א אכט שוין חברה, -

כוחות. אלע מיט לאז א זיך טוט מע
גוט. געקומען איז מע אבער כוחות אן געבליבן איז מע
 דער וואנען ביז אבער קלונג, דער אפילו שוין דך הערט עם
ארט. אן אויף זפן שוין זיי וועלן קלאס, איד ארפן וועט לערער
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1 מארגן גוט

 ליכטיקע, א וועלט $
 ציכטיקע, א וועלט א

 ווייטן, דער פון שמייכלען בלאע הימלען ארן
 אזוי, גוט איז מיר און
אזוי, ווויל איז מיר און
ז ייםן3 נישט זיך קיינעם מיט נישט, קיינעם מיט וואלט איך

 יינגעלעך, מארגן, גוט
 רינגעלעך, לאקף מיט
 גלעקלעך, ווי זילבער״קעלעכלעך זיסע מיט
 מיידעלעך מארגן, גוט
 קליידעלעך, רוייסע אין

בעקלעך! רויט־צעפלאמטע ווייכע פרישע מיט

 געשפרייטי קראנץ הענט-א פון
גרייט! טאנצן פיס-צום די

ווייטן! פון זאל קלינגען אז קלינגט, און זינגט און
 אייך, מיט וועט זיבגען און
 אייך, מיט וועט קלינגען און

זייטן! אלע פון אלץ און פעלד דאם וואלד, דער

גויכבערג י.
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שולגלעקל דאם
שרל. אין אונדז גלעקל דאם ס׳רופט

!גלין־גלין-גלאן זשע: קלינג
 - פול פריידן מיט הארץ דאם ס׳ווערט

באם! בים•באם" בים-באם,
 גוט- דאך ארנדז איז שול אין דארט
גלין״גלין״גלאן! זשע: קלינג
 - מוט מיט דארט קינדער, זשע, לויפט

בים•באם"באם! בים•באם,
 גיך!- גאר לויפט פארשפעטיקט, ניט

גלין־גלין״גלאן! זשע: קלינג
 - זיך מיט נעמט העפטן ביכער,

בים־באם-באם! בים"באם,
 - געפיל מיט דארט מיר לערנען
גלינג-גלין-גלאן! זשע: קלינג

 - שפיל א מיט פארבייסן און
בים"באם•באם! בים־באם,

- קלאנג דיין מיט גלעקל, זשע, קלינג
גלין־גליו״גלאן! זשע: קלינג
- געזאנג מיט דיך מיר גריסן

" ל.גלעתר. בים־באם•באם! בים־באם,
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קאלאביע. דער אין
וואקזאל. אויפן

 זיך דרייען שוין און ארום, שעה א אין אפ ערשט גייט צוג דער
 זייערע מיט שאקלען וואס קינדעת צענדלינגער וואקזאל אויפן אדום

 שרץ זיי זאל מע אומגעדולד, מיט רוארטן און זעקלעך לייוונטענע
וואגאנעם. די אין אריינפירן און שורותווייז אויסשטעלן אנהייבן

מיטפארן. נישט וועט ער ד פארשפעטיקן, ס׳וועט ווער
שטארק. זייער טאקע זיך מען היט

 טאן, צו וואס נישט האט מע אז און ווארט. מע און מען שטייט
 איז, ער מענטש א פאר וואס אויפזעער: דעם דערווייל מען באטראכט

 קלעטערן מעגן מען רועט צי שלעכטער, א צי גוטער, א ער איז צי
 וועווער• די אויף שטיינער ווארפן מעגן מע׳ וועט צי ביימער, די אויף
זאל. גרויסן אין נאכט דער אויף ארומלויפן מעגן מען וועט צי און קעם,

 שוין זיינען וואם קינדער, יענע נ^ר קלערן זיך, פארשטייט אזוי,
זומער־קאלאניע. דער אין מאל א גערוען

 דערווייל ווייסן און חברה די אויך באטראכטן אויפזעערם די
 און ריין, אנגעמאן ארומגערדאשן, זיינען קינדער טייל וראם פאר נישט,

 זיך קוקן הויך, טייל ריידן וואס פאר פארלאזט; און ברודיק זיינען טייל
 מורא מיט זיך טוליען טייל און פליקן, פרייע פריילעכע, מיט ארום

ווינקל. א אין אוועק גאר זיך שארן אדער פארטעכער, מאמעס די צו
 מיטגע• זיינען קינדער אייניקע מיט רואם פאר נישט, ווייסט מע

 גיט מע רואם פאר ברידערלעך, שוועסטערלעך, טאטע״מאמע, קומען
 געקרמען נישט קיינער איז אנדערע מיט ארן לעקעכלעך, מיט זיי

מיט. גארנישט זיי גיט קיינער ארן
אוים. זיך מען שטעלט דערווינל

קרריזע. ארן גררקעוויטש פאר: ערשטע די -
אפ. נישט זיך רופט קיינער

חברה. דער פון עמעצער ענטפערט - י נישטא -
רעכטלעבן. און סאבאל פאר: צווייטע די -

 א אדורך זיף שטופט און ל א ב א ם אוים דאי-שרינט כ׳בין -
 מיט אוועק זיך שטעלט מענטשן, המון גאנצן דעם דורך פאררויטלטער

אויגן. פרעגנדיקע פאר א מיט און פנים לאכנדיקן א
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 א ביסט אמת, דעם זאג י... ל בא א ם ענג, ורוילער א ביסט -
ביין! צי לאבוס,

 אויס" ארן געלעכטער, א מיט ער ענטפערט - לאבוס א מבין ־־
 געבראכט, אהער אים האט וואם שוועסטער, דער צו זיך דרייענדיק

גיין!" אהיים שוין קאנסט "שוין, באפעל: א איר ער ביט
 א אין ארוים מאל ערשטן צרם פארט רראם יינגל, אכטיעריק אן

 מענטשן דעררואקסענע פיל אזוי דורך אדורכשטופן זיך קאן וואס דארף,
 מינוט יעדע גרייט שמייכלדיקער, א ריינער, א זיך אוועקשטעלן און
 ליבלעכער א און יונג טניערער א זיין אוודאי מוז אריין, וועג אין

 אויסגע־ ערשטער דער זיך האט ער געווען. טאקע איז אזרי שטיפער.
 ניט מאל קיין איז אים דאמינע. אין שפילן בעט, דאס אויפבעטן לערנט
 זיך פלעגט געקלאגט, נישט קיינעם אויף זיך האט ער געווען. קאלט

שמייכלדיקער. א אויך ררערן אנטשלאפן און שמייכלדיקער א אויפוועקן
פערטע. די פאר, דריטע די אויס רופט מע

פארשפעטיקטע. די אן קומען דערווייל
 ער שלאפן, נישט נאכט גאנצע א געוואלט האט גורקעוויטש

 קוים מוטער די אים האט אבער פרי דער אין פארשפעטיקן. גישט זאל
 אהער אים זי האט האלב־פארשלאפענעם א און דערוועקן, געקאנט

באן. דער צו געבראכט
וועג. אויפן געררארן אנטשלאפן איז ודאם גרופע, גאנצער דער פון איינציקער דער געווען טאקע ער איז
פאר. צעבטע די ניינטע, די אכטע, די —

 דאט סוף צום און לויפעניש א שטופעניש, א אן זיך הייבט עם
זיך. געזעגענען

 נ־יק די דורך גייען גרופע א נאך גרופע א פאר, א נאך פאר א
 ווער וואגאנעם. די אין איין זיך זעצן און וואקזאל דעם דורך דער

 און פענצטער ביים ארט בעסטע דאם פארכאפט דער געשיקטער, מאיז
...טאטע־-מאמע צו ארוים נאך שמייכלט
 מינוטן, פריילעכע די פון וראלד, פרן לידלעך זינגען עלטערע די

דארף. אין פארבראכט ליב אזרי יארן א פאר האט מע רואם
זיך. רירט צרג דער
!קאפ אויפן פעסט האלטן היטלען די -

 מע ווען שדין, מנהג אזא היטל. א פארלירן ווער מרז שטענדיק
זומער״קאלאניעם. די אין ארויס פארט
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קאלאניע. דער אין אן קומט מע וואגאן. אין
 אנמוישעוון זיך!-נישט שטופן זיך!-נישט ארויסבייגן נישט -

י ערד דער אויף
צוג. א פארבייגעלאפן ליניע צווייטער דער אויף איז דערווייל

 פון אוועקגעשפרונגען און דערשראקן זיך האבן קינדער די
פרייד. א גדולה, א - ארום וויילע א אין אבער פענצטער.

גדולה. א ווידער - פוטער מיט זעמל א אראפגעפאלן איז איינעם
 עטלעכע, ארים שרייען !-פערדל קליין א פאר וראם נאר, זעטם -

וורנדער. אויסערגעוויינלעכע דאם פענצטער-זען צום זיך שטופן אלע און
 לאנקע, דער אויף ווייט שטייט עם נאר פערד, גרוים פשוט א ס׳איז

קליין. אזוי אויס עםד זעט דערפאר

 די" מיט מען פאכעט ווידער און מען זינגט ווידער סטאציע. א
קאלאניע. דער פון געלעכטער דאם זיך ס׳צעקלינגט און טיכלעך,

 געלט, דאס אוועקגעבן אייך פון יעדער זאל אצינד קינדער, -
 פארשריבן איז ערשטער דער פאסט־קארטלעך. די און האט, ער וראם

האסטר? פאסט־קארטלעך וריפל גורקעוויטש.
 קארטלעך: פיר ארן צעןגראשן באהאלטן צר גיט גררקערריטש

זיך. שפילט ארן געזרנט איז ער אז אהיים, שרייבן ער ררעט וראך אלע
 פון יעדער גראשן. פופציק צוזאמען האבן קרוק ברידער ביידע

 צו און מאמען דער פון טאטן, פון גראשן צען צו געקראגן האט זיי
זיידן. פון גראשן פינף

ערד! דער אין וואקסן קארטאפל אז אמת, ס׳איז לערער, -
? דען איז וואם אוודאי, -
 בלעטער עפעם אויף געוויזן פענצטער דורכן האט ער ווארן —

 דאך וואקסן קארטאפל און קארטאפל. זיינען דאם אז זאגט, און דארט
זען? זיי מען קאן אזוי ווי ערד, דער אין גאר

 קאר־ וואקסן עם אזוי ווי זען, אליין שוין איר וועט שפעטער -
האסטו? קארטלעך וויפל פרידמאן, ניטא. צייט קיין איז טאפל-אצינד

 גענרג. ס׳איז אז געזאגט, האט מאמעשי די צוויי. ויי מער נישט -
נישט. גאנצן אין ער האט געלט קיין

 וואס גראשן,20 באהאלטן האט ער געלייקנט: האט פרידמאן
זיך. געזעגענען ביים מיטגעגעבן אים האט ברודער עלטערער דער

 באהאלטן צו אוועקגעגעבן ער האט ארום טעג עטלעכע אין ערשט
פרעקד איין אין געהאלטן ער האט תמיד און - פארמעגן קליין זיין

? געלט מירן האט לערער דער אז .אמת, ס׳איז -
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אומגעדולדיק. י-יידיזר די פרסגי ווייט?- נאך -
 עם ררעלכע וועגן לאנקעס, די צו טייך, צום וואלד, צום זיך איילט מע צייט. קיי■ ניט מען האט דא און לאנג. אזרי עם געדויערט עפעם

קאלאניע. דער אץ יארן א •אר געווען שוין זיינען רואם קינדער, יענע ווו׳נדער אויסטערלישע דערציילן
 שטייגער, א רואם, וועראנדע: גרויסע א דא איז קאלאניע דער אין

וועראנדע? דאזיקע די אזעלכעס זיין דאם קאן
 קינדער הונדערט־און־פופציק אלע פאר זיינען קאלאניע דער אין

 שטובן שרעקלעך־גרויסע א פאר וואם - שטובן. פיר ווי מער גישטא
זיין! דאס מוזן

 ווי אוים אנדערש גאר זעט בריק די בריק. א דורך פארט מע
 איז דא פראגע. קיין פארט מע רועלכער דורך ווארשע, אין דארט יענע

שענער. סך א סך, א שענער, זי
 מים זעקלעך די אלע האבן צי אראם. באלד גייען מיר קינדער, -

היטלען? די
אלע! -

 לייטער״ודעגן, צוועלף קינדער די אויף שוין ווארטן וואקזאל אויפן
שטרוי. מיט און היי מיט אויסגעבעט

 פום א עמעצנם נאך ס׳קאן פורן, די אויף דארט פארזיכטיק -
רעדער! די צרוישן זיך נקריגן2ארי_

היטן. וועל איך לערער, -
!ווערן זאל געפארן סוף, א נו, היט. גוט, -
קאמפאניע. קליינע אויסגעבלייכטע די פריילעך באגעגנט זון די
לערער? ווייט, נאך ס׳איז -
 שוין זעט מע א, וואלד. אונדזער שוין זיך טונקלט דארט אן -

 הויפישע די זיינען אט מיל, די שטייט אט פעלד. שטיקל אונדזער
קאלאניע. אונדזער איז אט און הייזלעך,
קאלאניע! די לעבן זאל רויוואט! -
וועראנדע. א אויס זעט עס, הייסט אזוי, אהא! -

 נעמט מע און מילך, ^זעפלעך צו אויס גלייך טרינקען קינדער די
ארבעט. דער צו באלד זיך

 קאלאניע. דער פון קליידער ווייסע די אן טוען און זיך וואשן אלע
 די ארוים רופן געלעכטער גרעסטע דאם זיך. וויצלט מע רוישט, מע

 גאנצן אין עפעם. עם זיינען היטלען מאדנע היטלען. לייוונטענע רוייסע
טראגן. בעקערס די רואם יענע, צו עגלער
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זומער־קאלאניע. דער אויף
 ליפעת זומער שוין, איז זומער
 אריבער• וואלד אין מיר פארן

 פארן, און מיר פארן
 קארן, דעם ארים פעלן

מאן. דעם ארים פעלן
האן: געלער דער קרייט

 אן! קומען קינדער .די—
 אן!" קרמען קינדער די

 ארוים, מיר שפרינגען
 אויס זיך מיר ודאשן

 - קאכן עפעס רדילן און
 צעבראכן.^ טאפ דער איז

 גודאלד• קיין ניט מען מאכט
 קיכעלעך, דארע זיך נעמט סע

 שיכעלעך די אראם ווארפט מע
וואלד! אין גלייך - היידא און
י• ___
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פענקט. לייבעלע
 ענלעך נישט אזרי עפעס י.2נ אזוי מאדנע, אזוי אלץ איז עפעס

גאם. סמאטשע און קראכמאלנע גענשע, דער ?יו
 רינשטאק. קיין נישט הויף, קיין נישטא וואלד. אין הייזל קליין א

 מיט נאר בלעטער, קיין מיט נישט - ביימער אויסטערלישע עפעס
 און שורותווייז, נאר וואנט, דער ביי נישט שטייען בעטן די נאדלען.

 שטוב, גרויסער גרויסער, א אין נאר שטיבל, קליינעם קיין אין נישט
חתונות. מאכט מע ווו• יענע, צו ענלעך

 זופ, גרינע אןאייסטערלישע עפעס געגעבן מען האט מיטאג אויף
 הויזן, די צו שעלקעם און לייוונט פון היטלען מיטאג-מילך. נאך און

 מולטער" בלעכענער לאנגער א אין פיס די מען ודאשט נאכט דער אריף
 אנגע־ קישעלע, א אויף בעט, א אין אליין איינער מען דארף שלאפן

 גנב א אפן. פענצטער די גאר זיינען נאכט בע שטרוי, מיט שטאפט
אריינקריכן. באך קען

ווייט. אזוי זיינען מאמען דער מיט טאטע דער און
זיךצעוויינט. אויףדערנאכט ערשטן אין באלד לייבעלע טאקע האט

 אזרי ווי ווארן וויינען. דאס געדויערט האט לאנג נישט א$ת,
? געשעענישן ווו-נדערלעכע פיל אזוי באך אנטשלאפן נישט מען ווערט'
 האט צייט, פרייע ביסל א געבליבן ס׳איז ווען אבער, מארגנם צו

אהיים. כ׳וויל - :וויינען אנגעהויבן ווידער לייבעלע
 ניין, - ? הונגעריק ער איז אפשר ז אהיים לייבעלע וויל רואם פאר

 נישט אים ס׳איז קאלטז-ניין, אים איז אפשר הונגעריק. נישט עראיז
 אפשר נישט. אויך - שלאפן? צו אליין מורא ער האט אפשר קאלט.

 האט שפילעכלעך קיין שפילעכלעךז-ניין, מער עראיןדערהיים האט
נישט. גאנצן אין ער

 א זיינם דערציילט אים ס׳האט גוט. איז דא אז ווייסט, לייבעלע
מאמע. די דאך איז היים דער אין נאר -שוועסטערקינד.

 היינט רוארן מארגן, ערשט נאר אהיים, פארט לייבעלע גוט: נו,
פארן. נישט מען טאר שבת און שבת, איז

 נישט ס׳איז פארן. געקאנט נישט אויך לייבעלע האט אבער זונטיק
פארן. געווים שוין ער ורעט אבער מארגן פורל. קיין געווען

 פארן אהיים נאר געוויינט, נישט לייבעלע שוין האט מארגנם צו
געוואלט. ווייטער ער זזאט

 מאמע די • זעז אבער וועט וואם פארן. וועסטו נאךמיטאג גוט, -
קלעמען. דאך זיך רועט

קלעמען! זיך מאמע די וועט וואט -פאר
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פארן. פארן באצאלן מוזן וועט זי ווייל -
 איז מייסטער ארבעט-דער קיין טאטע/ישט דער האט גראד און

קראנק. איז מאמע די און אוועקגעפארן,
 דאמינא, אין שפילן צו געווען מסכים און אפגעזיפצט האט לייבעלע

 וויינען. צו פיסל א אנגעהריבן ורידער לייבעלע האט נאכט דער אויף
 געהאט ער האט ווארשע אין וואקזאל אויפן אז דערמאנט, זיך האט ער

 אהיים קאפעלרש דעם געוואלט טאטע דער האט קאפעלרש, נפעם א
 דער און פארלוירן. אים האט טאטע דער אז אוים, ווייזט נעמען.

רובל. האלבן גאנצן א געקאסט האט קאפעלוש
 אהיים, בריוו א דיקטירן גענומען לייבעלע האט _צער גרוים פון

 בענקט ער אז קומען, אהיים נישט ודיל ער אז נישט, וויינט ער אז
 רתק. זיין זאל טאטע דער און געזונט, זיין וויל ער ווייל גארנישט,

קאפעלוש? נפעם מיטן געווארן איז וואס - אבער עי.קר דער
 נישט ער האט קאפעלוש דעם אז געעגטפערט, האט טאטע דער
וראקזאל. אויפן מיטברענגען אים וועט ער אז און פארלוירן

 אים האט און בריוו דעם גענומען מאל סך א האט לייבעלע
 צו אויפגעהערט גאבצן אין שוין האט און באהאלטן; צו צוריקגעגעבן

געפעלן. מער דארף דאס אים איז טאג א וראם וופל אהיים, זיך קלייבן
 האט ער קלעמעניש: גרויס געהאט לייבעלע האט נאך מאל איין

 געקענט נישט עם ער האט אזוי ווי נאז. דער פון טיכל דאם פארלוירן
 מיט און שישקעם מיט קעשענע פרלע א געהאט האט ער אז פארלירן,

געוו^רן. געפונען גיכן אין איז טיכל דאם באר שטיינדלעך!

 מאל דאם נאר פארזארגט. געווען לייבעלע איז מאל א באך ארן
 צוגעקנאקט און געפייפט האט ער געווען. שולדיק אליין שוין ער איז
שלאפזאל. אין נאכט דער אויף פינגער די מיט

 ס׳האט ווער געפרעגט, האט מע ווען אנבפסן, ביים מארגנם, צר
געררען. מרדה גלייך לייבעלע זיך האט געפפפט, נאכט ביי געכטן
 און צוגעגעבן ער האט - פינגער די מיט געקנאקט כ׳האב און -
געטאן. עם האט ער אזוי ווי געוויזן,

 אים ס׳איז און זון דער אויף אפגעברענט זיך האט לייבעלע
 אהיים סוף־כל־סוף איז ער ורען און קילא. דריי גאנצע צוגעקרמען

 קומען חיידער ער יארוועט א איבער צוגעזאגט,אז ער האט געפארן,
רריינען. נישט מאל איין קיין שוין וועט און

ן. צ מ ט ר א ק י.
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אוונט״קאנצערטן.
 נעמט פעטן, די אין שרין ליגן ייגגלעך די ררען נאכט, דער אויף

 און שטופ איןמיטן אוזעק זיך שטעלט פידעלע, זיין גראזארוסקי
נאכט". גוטע .א אויף עפעם שפילט

 א אויסווייניק שפילט ער מיטגענרמען. ניט ער האט נאטן קיין
ניגונים. סך

 פערג, די אריף סאסנעס "רוישן
ורייט"... דער אין ררישן

דאספידעלע. זינגט אזוי
איין. זיך הערן יינגלעך אלע שטיל. איז זאל אין

 דער מיט איינע סאסנעם די זיך סודען פענצטער הינטערן פלויז
הימל. צרם שטיל ריידן און אנדערער

 סך א סך, אויסגעלערנטא גראזארוסקין פון זיך האפן סאסנעם די
 שטיל. אזוי נעדעלעך דינע מיטזייערע זיי זינגען אצינד און ניגונים,

הערט. מע וואם קוים
פידלער. דעם שטערן נישט ודילן זיי

 איינגעהויקערטע אלטע אן וואקסט קאלאניע דער פון לינקס
זקנה. סאסנע-א א סאסנע.

יינגלעך! די פון אויסצושטיין האט זי וראם
 דא שיף, א אויף ווי זיך הוידק און איר אויף זיך זיי זעצן דא

 פייער- פאר טורעם א דא פערה דא-א פאן, א איר פון זיי מאכן
.פעסטונג. א דא און לעשער
 דער אויף אז וריים, זי פייז. נישט מאל קיץ איז אפער סאסנע די

 שטילן א אין פארוויגן זי ורעם וראם פידעלע, דאם שפילן רועט נאכט
שלאף. רויקן

רויעם. די זיי פיי ס׳ציטערן ארן ליגן יינגלעך די ארן
 האט צוזייטער א אריגן. די אריפגעריסן פרייט איינער האט אט

 אריפן ער קרקט ליגנדיק האלפ ארן קישעלע אן אנגעשפארט זיך
שפילער.
 רדען נאר אנדערש. עפעס פרן טראכט איינציקער יעדער ארן

 זאל איס-ער פעטןזיי פידל, די פאהאלטן שרץ ודיל גראזאווסקי
פריערדיקע. דאם איפערנזזרן זאל ער אדער שפילן, עפעם נאך
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 מעגקאפען ער פועלן: אלץ יזנגלעך בצדי קאן גראזאווסקי
 שטעקן, א געשענקט מארגאלים האט אים אנדערע; אלע ווי מער ערד
 און ארצן, פזשעזשינע-וועלדל אין גייענדיק געפונען האט ער רואם

 ודען דין, פסק פאלשן א ארויסגעגעבן אריך האבן ריכטער די אפילו
פארשולדיקט. מאל איין זיך האט גראזאווסקי העשל

פאר. אין אים מיט גיין ווילן אלע
 עד האלט תמיד פאר: אין גיין נישט בכלל קאן אבער הערשל

שטענגלעך. לאנגע אויף פלומען געלע זוכן איין אין
 *יאשמי־ן צווצגל א געשענקט מיידעלע א אים האט מאל איין

 ווצטע בינטל א אפרצסן געלאזט פויער א אים האט מאל צווייט א
גארטן. פון מאנפלום רויטע א און גריקע

 צווישן שיסעלע א אין ארצנגעלייגט ער האט גריקע ווצסע די
 ביזדי לאנגגעטראגן, אזוי ער האט מאנבלום רויטע די און בלומען,

אפפאלן. אנגעהויבן האבן בלעטלעך

 קאלאניע דער אויף נאך מיר פארמאגן פידלער דעם אריסער
זינגער. אייגענע דרצ

 גייען קינדער די איידער נאכט, דער אויף יעדן זינגען זיי אויך
שלאפן.

 סאסגעס-אבעד די צודישןזיך איז!-ריידן ניגון דער שיין -ווי
ווערטערו זיינע נישט מיר פארשטייען וואם פאר

 וואט ניגון, א ניגון, יידישער אלטער אלטער, אן ס״איז ווצל -
צוריק. יארן טויזנטער מיט גערוארן באשאפן איז

 ראזנצווצג פרעסמאן, אונדזערע: זינגערם דרצ די ודען
 זינגען, דרצ נישט אז זיך, דאכט צוזאמען, זצנען פרידזאן און
שטימען. אלעמענם צונויף זיך גיסן אזוי איינער. נאר

 צעטראגן ווצט זיך האט אוונט״קאנצערטן די פון רום דער
וועלט. דער איבער

 און פריץ דער הויף, פון דינערשאפט די זיי פון ודיים עם
דארף. גאנצע דאם

צוהערער. פאראן שטענדיק פענצטער הינטערן זצנען דעריבער
 די און רהם,זאב ר" אלטער דער און ף וזע י שטייען דא

זהנה. סאסנע-די אלטע די און מיידלעך און פאראבקעם
קינדער! נאכט, גוטע א גענוג. זצן שוין ודעט הצנט -אויף נאכטז... גוטע -א



׳ בריוועלע. א
 בריוועלע א אמעריקע קיין שרייפן געהייסן האט מאמע די
חנה״שיינע״שרה־ציוועלע. מומע דער צר

ז ניט רואם פאר ברירו? א שרייבן
גוט. נישט איו פאפיר. קיין נישטא איז

שיינדל: זאגט
.פאפיר? -

גרט. עם ווייס איך ליגט. עם רוו• ווייס. איך
מינוט". איין אין פאפיר זיין ס׳וועט

געשריי. און פאראד מיט אוועק שיינדל איז
שניי. יאריקן א פאר ווי אנגעזען זי האט מע און

פרץ און מאטל און בערל אז געהייסן. מאמע די האט
תירוץ. א אן אוץ פאפיר ברענגען זאלן

 שטיוול. די מיט געהאקט לאנג אזוי פרץ און מאטל און בערל האבן
בריוול. א אויף פאפיר געבראכט האט מע ביז

אנאנד נאך שעה צוויי געזוכט פרומע האט טינט די
וואנט. בעם ווינקל. א אין בעט. אונטערן געפונען און

- קוראזש און היץ מיט געזרכט שרהקע האט פענע די און
פלאש. א אין שפיץ מיטן פארשטעקט גאר שטייט זי

- געבראכט אלץ
פראכט. א בריוול א בריוול, א געשריבן ט׳מען

עלנבויגן די ביז ארבל די פארקאשערט בערל האט
בריגן. אויסן פעל שרעבן גענומען האט און

- דין זייער און שיין זייער געשריבן און געשריבן
"שין". א צו געקומען איז ער ביז

ארויסגעפלויגן. קאפ פון אים איז "שין" דער און
אויגן. די פאר אים געזען נישט מאל קיין גלעך

שיינדל: זאגט
"ז ,שין ,א -
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- ריר א פלי, א נאר פענע דער טיט
מיר! אויף יאר אזא "שיך א זיין וועט

 געטאן, שרפב א אזוי האט שיינדל אז און
האן. א מיט ווינטמיל א ארריסגעקומען איז

אויערן די ביז היטל דאם פאררוקט מאטל שוין האט
מויערן. אותיות פערלדיקע גענומען און

ברען, מיט און חשק מיט געשריבן און נעשריבן

"מעם". א צו געקומען איז ער ביז

 צווייען. אין קאפויר לאם, און קרום געשטעלט ער האט "מעם" דעם און
 שטייען" אלע״מעמען" ווי שטיין, א״מעם״דארף נישט, ס׳טויג אלע: זאגן

שיינדל: ־זאגט
"מעם"? -א —

מיטן, אין פאסעקל א אהער, פאסעקל א אהין, פאסעקל א
אריסגעשניטן". ווי "מעם" א זיין וועט

 מעקן, און שרייבן אנגעהויבן האט שיינדל אז און
שטעקן. א אויף שטעקן א ארויסגעקומען איז

זאקן ארן שיך אראפגעווארפן .פרץ שוין האט דעמאלט
שלאגן. טשוועקעס ווי ווארט נאך ווארט גענומען האט און

 בריוועלע, גאלדן א ארויסגעקומען ס״איז און
חנה־שיינע״שרה-ציוועלע. מרמע דער צו

הימל: אין געלויבט געלייענט, בריוו דעם אמעריקע גאנץ אין מען .האט
"גימל!" א זעט און ביים"ק א זעט -אלעף", אן -"זעט

"כאף"? דער און "לאמעד" דער "מעם", דער "שין", דער ־הפנט
סוף! ביזן אנהייב דעם פון זילבער און גאלד

פרומע אז דערציילט, אמעריקע גאנץ אין מען האט
פרץ און מאבל און בערל און שרהקע און שיינדל און

פארפעלט( נישט איינם >קיין
וועלט. דער אין איינס בריוועלע א אנגעשריבן האבן

מאלאדאווסקי. קאדיע ___
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 ליב ביט האבן זיי וראם פאר
ביכער. זייערע

 נעס באקומען קלאס אין אלע האבן שוליאר אנהייב אין
ביכער.

 בעני• ריינינקע נעינקע די אין ביכער די אויסגעזען האבן שיין
 אוים" ווייזט געציטערט. עפעם, פאר זיך געשראקן ודי אזרי אבער
הענטלעך. קינדערשע די פאר

 געוועןד איזבייזיי פריידעם סארא קינדער!-הא-האו די און
ביכעי! קלייניקייט-נעע א

 אזוי ביכער די געהאלטן טאקע אלע האבן טעג ערשטע די און
גלעזערנע. געווען וואלטן זיי ווי פארזיכטיק,

4אענשמוצן עם וועסט דו בוך, מיין פון אוועק גיי -בערעלע,
דארט! ליגט בוך מען פארזיכטיק! רעלע,1-פ

1 בוך מען אראפ ווארפסט דו שמערעלע, או? -או?
מעןברךו אענוויקלען דארף הילע-איך א מיר גיב -מערעלע,

 קלעפןארויף הילעס, אין ביכער נעע די אען וויקלען אלע און
עטיקעטן. אויבן פון

טעג. ערשטע די געווען אלץ איז דאס
ניט. בעסער ארום?-פרעגט טעג עטלעכע אין אבער

 ליד. א בוך פון איבערשרעבן ארויסגעגעבן האט לערערין די
 זעט יעדער אויף פארבליבן מערעלען בע איבערשרעבן נאכן זענען

באנקעם. עטלעכע בוך פון
 בלעטל געשמירט-יעדעס ווי געגאנגען שוין איז שפעטער און

באנקעס. מיט פול
 די איבערלייענען געבעטן לערערין די האט מאל צווייט א

פוקס. מיטן עשה2>
 פינגער פעטן א מיט בלעטער די מישן גענומען האט בערעלע *

פעטם. אין ביכל גאנצע דאם אויסגעשמירט האט און
 איד בילדלעך, מיט פעק אנגעלייגט בוך אין האט שמערעלע

 איו איינעם פון געפלאצט: און־-האט געווארן געשוואלן בוך דאם
צווי? בעודארן
הונט. מיטן מעשה די איבערלייענען געהייסן האט לערערין די
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 געווארן, געפעלן איר און'ם״איז בילד דאס דערזען האט פערעלע
ברך! אין געשטאנען הונט דער איז לעבעדיקער א רוי

 אריסשניידן זירועט אגעדאנק: איינגעפאלן פערעלען ס׳איז ארן
רראנט. דער אריף בילד דאט אריפהענגען און ברך פרן הונט דעם

 זי ארן בילדעת סך א נאך גערוארן געפעלן איר זיינען שפעטער
אריסגעשניטן. אלע זיי האט

לעכער... מיט פרל געווארן זיינען בלעטער די
 פאר ניט, פארשטייען שמערעלע מערעלע, פערעלע, בערעלע,

ביכער. זייערע ליב ניט איצט האבן זיי יראם

ווי_יט. ערגעץ
כינע אהינטער ווייט ערגעץ

מדינה: אזא פאראן איז
שקלאפן. ניט ארבעטן, ניט מ׳דארף
גראפן. די רוי לעבן קינדער

 - קלאסן קיין ניט לערער, קיין ניט
גאסן; די אין הרליען מען קען

וראשן. ניט זיך, קאמען ניט מ׳דארף
נאשן. מען קען שאקאלאדע

 דארטן אלע זיינען בעטן
 טארטן. זיסע פון אויסגעמאכט

 אויסשטרעקן, נאר צינגל דאס דארפסט
לעקן. צוקערלעקעך קענסטו

 ליגן, זיך קענסטו רוילסט, דו אז
 פליגן; באפן און טארט נאשן

 סטעליע; דער אויף שפרינגסטו ווילסטו,
קאפעליע. אין שפילסטו ווילסטו,

 פישן, אלע דארטן ס׳זינגען
 טישן. די אויף טאנצן קינדער
 מלך. א ווי זיך לעבט יעדער
פריילעך. און לעבעדיק דארט ס׳איז

 כינע, קיין וועג דעם ווייס איך רוען
מדינה; די זוכן איך וואלט
 ליגן, ביסל א זיין זיך ס׳קען
פארגעניגן. גוט-א אבער

רבקה —
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מאנטאג.
 ארמ~ געפילט שטענדיק אם ט זיך האט פרי דער אין מאנטאג

 ווען וראך, נייע די אן דאך זיך הייבט טאג דעם פון רוייל גליקלעך,
 טאם האט שול דער צו און שול. אין גיין צו אנהייבן ררידער מוז מע

...חשק קליינעם א זייער געהאט
 נאך רוארעם זונטאג, דער ניטיאיינגעגאנגען אפילו איז טאמען

יאך. אין איינצושפאנען זיך שווערער נאך איז ירס״טרב
אריפגעכאפט. רואם נאר זיך האט טאם פרי. דער אין מאנטאג ס׳איז

 ודערן!- קראנק מאל א מיט איצט געווען גוט זייער ,ס׳וראלט -
היים!" דער אין פארבליבן איך וואלט זיך-דאן ער טראכט

 זאך קיין אים ס׳טוט אבער שפירן. צו זיך אן הייבט ער און
 שניידונג א ווי אזוי מאל:-,עפעם א נאך זיך באטראכט ער וויי. ניט
 איבער, באלד אבער גייט שניידונג די זיך. דערפרייט ער בויך..." אין
 דער גליק! א פלוצלונג-סאר באטראכטן. ווידער זיך נעמט טאם און

זיך!.. שאקלט צאן אייבערשטער
 אז, זיך, ער בארעכנט דא אבער שרייען. אנהייבן שוין וויל טאם

 צאן דעם פאליע מומע די נאך קען צאן, אויפן אנווייזן זאל ער רוען
 מררא-ס׳טרט זייער ער האט צאן א ארריסרייסן פארן און ארריסרייסן.

וויי! שטארק דאך
 ארן פאל לעצטן אויפן צאן דעם איס-לאזן ביי בלייבט עם און
הרענק. אנדער אן עפעם זוכן דערררצל

 נעמט ביסלעכורפז נאר צוצוטראכטן, שרוער זייער שווער, ס׳איז
 געשיכטע א דערציילט דאקטאר דער האט מאל א אז דערמאנען, זיך ער

 איבער געלעגן פינגער א צוליב איז וואם קראנקן, א איינעם רועגן
בעט. אין וראכן דרע

 פינגער, דעם דעקע דער אונטער פון ארוים האסטיק שטעקט טאם
 אים נעמט און אצנגעביסן, נעכטן אים האט זשוק שווארצער א וואס

 דארף מע סימנים א פאר וואם ניט, ווייס נאר-ער צרה איין פאטראכטן.
 זיף וועט אפשר פרווון. אבער וועט ער פינגער. קראנקן צום האבן

קרעכצען. צו אן הייבט ער און איינגעבן...
 הערט צוזאמען, טאמען מיט שלאפט וואם ד, י ם ברודער דער

קרעכצן. די ניט אוים, וופזט אבער,
 זיך ס׳נעמט און שטארקער. קרעכצעט און אן זיך שטרענגט טאם

טאן. צר וויי אן טאקע הייבט פינגער דער אז דאכטן, אים
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 אנשטרענגונג. פון מיד ווערט טאם ניט. אלץ נאך זיך רירט סיד
ארבעט. דער צו ווידער זיך נעמט און אפ פיסל א זיך רוט ער

חולה. אמתער אן ווי קונציק, אזוי דאם מאכט ער
כראפעט. און אלץ ליגט סיד

 טרייסלען צר און שרייען צו אן הייפט ער פעם. א אן כאפט טאמען
סיד!... סיד! סיד! - ברודער: דעם

 זיף הייפט אוים, זיך גענעצט אויף, זיך כאפט סיד העלפט. דאם
טאמען. אן קוקט און אויף

טאם? דיר, איז וואם אים:-טאם, ביי פרעגט סיד
ניט. ענטפערט טאם
 סיד איבער פרעגט - וואסאיזדיר? טאם! נאר, הער טאם, -

אריין. פנים אין ברודער דעם שרעק מיט קוקט און
קרעכצעט. ער וואם קוים ניט. כוח קיין אבער שוין האט טאם
שלעכט! מיר ס׳איז לאז! סיד! מיך, לאז -
מרמען!... די רופן וועל איך טאם? דיר, איז וואם -
ניט... רוף איבערגיין... ס׳וועט ניט... דארף מע -
 מורא... האב איך קרעכצען. צו אויף הער טאם? דיר, איז וואם -

וויי! דיר טוט וואם זאג,
ניט!-אך!... קען איך סיד. ניט, רייר -

 אויף, הער אויפגעוועקט? ניט פריער מיך האסטו וואם -פאר
וויי! דיר טוט וואם זאג, שרעקלעך! ס׳איז טאם!

 האסט דר וואס אלץ, פאר קרעכץ( )א סיד... מוחל, דיר פין איך -
זיין... ניט מער שוין וועל איך אז געטאן... מיר

שטארבסט?... דו דאס? איז וואס טאם! טאם, -
 און דאם זיי זאג קרעכץ( )א סיד... מוחל, אלעמען בין איך -

 מיידעלע, דער אוועק גיב קעצעלע מיין און !ןעלע*רע מיין געדענק:
איר... זאג און פארן, צו געקומען אהער לאנג ניט איז וואס

ארויסגעלאסן. איז און בגד א זיך אויף ארויפגעכאפט האט סיד
 דער אז ראל, זיין צו צוגעוויינט אזוי טאם שוין זיך האט איצט

נאטירלעך. ווי אויסגעקומען איז קרעכץ
אויסגעשריען: האט און מומען דער צו איאפגעלאפן איז סיד
אוועק! שטארבט טאם גיכער! מומע! -
אוועק? שטארפט —

ארויף! קומט גיכער, -יא,
געזאיט. זי האט - שטארבן! ניט וועט ער נארישקייטן, -

טאמען. צו לויפן געלאזט גלייך זיך זי האט רועגן דעסט פץ
נאכגעגאנגען. איר זיינען מערי שוועסטער די אץ סיד
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געציטערט. איר ביי האבן ליפן די בלאס. געווארן איז מומע די
ארויסגערעדט. קוים זי האט—דיר? איז רואם -טאם,

איך... מומע, אוי, -
קינד! מיין דיר, איז וואם איז, וואס זאג,—
גאנגרענע!... א פינגער... דער מומע,—
 לאכן, גענומען און שטול אויפן אראפגעלאזן זיך האט מומע די
צוזאמען. זאכן ביידע דעם נאך און וויינען דערנאך
 שרין גענוג נר, איבערגעשראקן!... מיך האסט דר ודי טאם, א,—

אריף! שטיי נארישי זיך מאכן צו
 מער שוין האט פינגער דער און אויפגעהערט, האבן קרעכצן די

געטאן. וויי ניט
געזאגט: און פארשעמט אביסל זיך האט יינגל דאס

 ס׳האט גאנגרענע, א האב איך אז געדאכט, מיר זיך ס׳האט מומע,—
צאן. אן פארגעסן גאר האב איך אז געשטאכן, אזוי

צאן? דיין מיט איז וואם צאן? -דער
וויי... שרעקלעך טוט און זיך שאקלט ער—
 צר אריף הער אבער מויל, דאם אויף עפן טאן, קוק א ווייז -

 ניט אבער וועסטו דערפון טאקע, זיך שאקלט צאן דער יא, קרעכצען!...
קיך. פון האלעוועשקע א ברענג און פאדעם א מיר דערלאנג מערי, שטארבן...

 אים רייסט זעט, בעטן: צו אנגעהויבן טאם זיך האט—מומינקע,—
 שוין וועל איך צוטאן. וויי אויפגעהערט שוין ער האט אט ארויס, ניט

 טשעפעט זעט, טאן. וויי אפילו ורעט ער אז אייך, דערציילן ניט מער
 גיי איך גיי, איך היים. דער אין פארבלייבן גארניט ודיל איך ניט. אים
שול!.. אין

 געמאכט, דאם האסטו גאנצןטומל דעם שויןניט? ווילסט דו א-א-א!
 איך טאם, שול!.. אין גיין צו ניט היים, דער אין פארבלייבן צר >ןי

 אנצרמאכן מיר מיטלען אלץ זרכסט דו, און ליב, אזוי דיך האב
קלעמעניש!..

 ארויסצונעמען אויף געצייג די צוגעגרייט מען האט דעררוייל
צאן. דעם

 ארום פאדעם דעם פון ברעג איין ארומגעדרייט האט אלטע די
 זי האט דערנאך בעט. אן צוגעבונדן צווייטן דעם און צאן דעם

 אין יינגל דעם אריינגערוקט און האלעוועשקע ברענעדיקע גענומען"די
אויפןפאדעם. דערצאןגעהאנגען שוין איז ארום וויילע א אין אריין. פנים

ן. ע ו ו ט ק ר 8 פ
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דער אויף
 שול דער פון פענצטער די דורך

 דרויסן. פרייער בלויער דער ווינקט
 קלונג א נאר גלעקל דאם גיט

שטויסן. קינדער די זיך בעמען

 הויף אויפן טירן די דורך
 פארזייען, זיך קינדער נעמען

 אנגעפילט איז לופט די און
געשרייען. קינדערשע פיט

הפסקה.
 באל א ווארף א גיט איינער

כאפן; אים אנדערע לויפן
 הויף, אין מילך פון קאן א שטייט
קלאפן. דעם אויף קינדער נעמען

 בוך, א מיט מיידל א שטייט
 בילדעת שיינע די אויף זי קוקט
 פארביי איר יינגלעך לויפן
געפילדער. און געשרייען מיט

 גלאק, דער קלונג א גיט ווידער
 יאגן, קינדער די זיך נעמען

 ווערט טומל גרויסער דער און
פארטראגן. שול דער צו לאנגזאם

לאה
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לייענזאל. אין גייט יאנקעלע
יאר. צען אלט איז טרילינג יאנקעלע

 קאשיק מיטן שטייט מאמע די האלצזעגער, א איז טאטע זיין
גאם. אין

 די פון גרוב. פינצטערע א נאסע, איז-א זייערע שטוב די
לעכער. פאדלאגע-אין די גיסט, רוענט

ווינקעלעך. אלע אין פייפט דלות דער
פאלקשול. יידישער א אין גייט יאנקעלע

 שרועד אים איז שול דער נאך אבער גוט. יאנקעלען איז שול אין
 די שמוציק. און נאם קאלט, איז דארט היים: דער אין זיין צו

רוען. ניט לאזן שרייען, שוועסטערלעך און ברידערלעך
 לעק• די גאס. אין ארום יאנקעלע זיף וואלגערט טאג גאנצן א

שמוציק. און ענג אויך איז דארט אבער חבר. א ביי ער מאכט ציעס
 קלאסן עלטערע פון קינדער צוויי ווי יאנקעלע, הערט מאל איין

 קינדער• דער פון לייענזאל אין טרעפן זיך וועלן זיי אז אפ, ריידן
ביבליאטעק.
 אלייענזאל?- סאר וואט ביבליאטעק? א פאר דאם איז -רואם

נאכפרעגן. גענומען יאנקעלע האט
 שטאט אין פאראן ס׳איז אז דערציילט, אים האט חבר א און

 לייענען שולן יידישע אלע פון קינדער די ווו• קינדער״ביבליאטעק, א
ביכער.

 זיךנאב- יאנקעלע צאלן!-האט מען דארף לייענען פארן -און
געפרעגט.

 גרריסדער ווי אנגערופן, געזאגטאון דערחבר -יא-האטאים
איז. אפצאל

 גייט ער געדאכט. אים פאר ניט אפגעזיפצעט: האט יאנקעלע
 טאטע, דער אים וועט פרישטיק, אן היים דער פון אוועק מאל אפט
געבן. ניט געלט קיין געווים ביכער אויף האלצזעגער, דער

 אויךלייענען- קענעןדארט ניטצאלן, קענען וואם די, -אבער
 ביבליאטעק דער דארטביי דערציילט-פאראן ווייטער דערמבר האט

געלט. אן לייענען און זיצן דארט מען קען לייענזאל. א
 הערצל דאס קל^פן צר אנגעהויבן שטארק האט יאנקעלען ביי

פרייד• פאר

- 26 -



 אבער ניט, נאך ער וויים לייענזאל, אין זיין דארטן וועט עם רואם
 אנגע• דארטן אים פאר איז זאך גוטע א עפעם אז דערפילט, האט ער

גרייט.
 אוועקפירן אים זאל ער חבת דעם געבעטן האט יאנקעלע

אים. פארשרייבן אהין,
צוגעזאגט. אים האט חבר דער

 לעקציעם. די פון סוף אויפן דערורארט קרים זיך האט יאנקעלע
לייענזאל. אין חבר מיטן אוזעק ער איז קלונג נאכן גלייך

 האט ארומגענומען. חבר דעם געהאלטן ער האט וועג גאנצן דעם
 ארריסררייזן אדער ? אוועקגיין ניט זאל ער צוהאלטן, געוראלט אים ער
אים? טוט ער רואם טובה, דער פאר דאנק זיין

 געפונען זיך האט גאם טומלדיקער א אויף שטאט צענטער אין
קינדער״ביבליאטעק. די

 אין יאנקעלען ארויפגעפירט סבר דעי האט טרעפ פרייע דורך
 פארשטעלט גאנצן אין געווען אררם און ארום איז וראם צימער, א

 הילעס געהאנגען אריך זיינען ווענט די אויף ביכער. פאליצעם מיט
ביכער. פון

 געשטאנען זיינען וואם קינדער, מיט פול געווען איז צימער דער
 פריילינס- צוויי זיינעןגעשטאנען פארענטש הינטערן פארענטש. א ביי
ביבליאטעקארינם. די

דערשראקענער. א טיר דער ביי שטיין געבליבן איז יאנקעלע
ביבליאטעקארינם: די פון איינער צו צוגעפירט אים האט חבר דער

לייענזאל! אין פארשרייבן זיך וויל יינגל -דער
 און בוך א אין יאנקעלען איינגעשריבן האט ביבליאטעקארין די

קארטע. א אים ארריסגעגעבן
געפרעגט. אים זי ווילםטו?-האט בוך א פאר -רואם

ענטפערן. צו וואס געווו-סט ניט האט יאנקעלע
 לייענזאל. אין אריינגיין געהייסן אים האט ביבליאטעקארין די

בוך. א דערלאנגען שוין אים וועט זי
 אוןאיז צימער צווייטן אין טיר די געטאן עפן אן האט יאנקעלע

שטיין. געבליבן רוידער
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 און טישן אררם זיצן אלע קינדער. מיט פול זאל, גרויסער א
ניט. מען הערט פארע שטיל-קיין ארן לייענען.

 איז ער און לשו זיין פרן קינדער פאר א דערזען האט יאנקעלע
געווארן. בוטיקער
פענצטער. ביים פלאץ א פארנומען האט ער
 פאר א בוך. א צוגעטראגן אים מען האט אררם וריילע א אין

 זיך בוך צום און צעשראקן ווי אזוי געווען אלץ נאך ער איז מינרט
 האט ער זיך. צו געקומען אבער ער איז באלד צוגערירט. ניט
 "גרינינקע יארגאנג א גערוען ס׳איז בוך. דאם געטאן עפן אן

 מעשיות, בילדער, - בלעטער די מישן גענומען האט ער ביימעלעך".
רעטענישן. קונצן, וויצן, ?ידער,

 האט ער אז לייענען, אין פארטיפט אזוי זיך האט יאנקעלע
 ניט אפילו האט ער געלאפן. איז צייט די רוי באמערקט, גארניט

פצער. אנגעצונדן האט מע ווען געדענקט,
 פון ווי אויפגעכאפט זיך ער האט קלינגען, גענומען האט מע אז

חלום. זיסן א
 גע" איז זאל אין ערטער. די פון געטאן הייב א זיך האבן אלע

טומלדיק. ווארן
 זיך פארמאכט לייענזאל דער אז יאנקעלען, געזאגט האט חבר א

אהיים. גיין דארף מע און
 אויפגעמונטערטער, אן איז און בוך דאם אפגעגעבן האט יאנקעלע

גאס. אין ארוים יוס״טוב״דיקער א
דרויסן. אין פראסם א געווען ס׳איז

 קיין אבער האט ער אנגעטאן. לצכט זייער געווען איז יאנקעלע
געשפירט. ניט קעלט

 ער וואם מעשיות, די וועגן לייענזאל, ורעגן געטראכט האט ער
איבערגעלייענט. איצט האט

אנגעהויבן. אים פאר זיך האט לעבן נצ א
 אצנ• שטענדיקער א געווארן יאנקעלע איז אן טאג יענעם פון

זיצן. ניט דארטן זאל ער טאג, א ניטא לייענזאל. אין נייער
 דער ווען שבת, איז יאנקעלען בצ טאג אומעטיקסטער דער און
געשלאסן. איז דייענזאל
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ן. ו ע מ י ש
 שימעון. ער הייסט חבת א כ׳האב

 בארימען. צו זיך ליב ער האט
 ליגן. א איז עם ווייס. ער כאטש

פארגעניגן. דעם פון ער האט

 דערשאסן. בער א ער האט אט
 פארדראסן; אים עם האט דעם נאך
 שטערן, אין שנעל א אים ער גיט

בערן. זיינע צו גלייך ער פליט

 מאכן רייזע א .ים אויפן
 זאכן; קליינע פון אים ביי איז
 מאמען זיין פון מולטער א אין

י.מען. אלע איבער ער שווימט

 גזלנים און יוונים מיט
 מחותנים. גאנצע ער איז
 שרייבן. ער קען כינעזיש און

טרייבן. ער קען אעראפלאנען

 געפלויגן- ניט געשטויגן. ס״ניט
אויגן... זיינע עדות זאגן

 ן,1שימע סבר איז אזא אט
בארימען צו זיך ליב האט רואם

גאלין, רכ^מ
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שיך. פאר איין
גאס. אין קאלט ס׳איז ווינט. דער קלאגט עם
 גאס: אין גיין ניט הפנט קען איך און
 - איך און שוועסטערל קליין מיין
שיך. פאר איין ביידע האבן מיר

 גיך אויף הפנט קליינע די האט עם
שיך. די ווו• ערגעץ באהאלטן

מיר. מיט גערייצט הפנט זיך האט זי
איר. שלאגן זיך געכאפט איך האב

 געשען, איז דאס ווי ניט, כ׳וויים נאר
 דערזען מאל ערשטן צום האב איך

בלאס... און דין אזוי קליינע די
כעם. דער פארביי גלייך מיר איז עם

 פארקלעמט מיר הארצן אין האט עם
 פארשעמט... אזוי זיך האב איך און
 - מינוט פאר יענע אין בין איך

גוט. אמת אן אויף געווארן
 שיך די אן איך-טו ווילסט-זאג -,דר

 זיך, פאר מאל אלע זיי נעם און
 באשטיין קען ארן שטארק בין איך וופל

גיין". צר ליב איך האב באררועם ארן
 ארט. פרן ניט זיך רירט ארן קרקט זי

 ורארט. א ניט מיר גלייבט זע-זי איך
 בעט צרם צר נענטער איך גיי דאן
גלעט. א קעפעלע איר גיב און

מאל. א נאך זעלבע דאם זאג און
קול: ווייכן שטילן א מיט נאר

 טראג און נעם שיךן-טא די ווילםט -,דו
טאג. יעדן א אן זיי טו און

 באשטיין קען און שטארק בין איך ווייל
 גיין"" צו ליב איך האב בארוועס און
 - מער זאגן איר געוואלט האב איך
טרער. א קול מפן פארשטיקט ס׳האט נאר

נאליג. יבהה ............



מתנה די אוועקגעגעבן
צייטונגען. פארקויפט ער בלינדער. א איז טאטע פייגעלעם

 צר טיר א מיט קעלער א אין גאסן צוויי פון ראג א אריף וורינען זיי
גאם. דער

טראטואר. אויפן שטייט צייטונגען די מיט טישל דאם
 עין. עמעץ שטענדיק מוז טישל ביים אבער שטילע, א איז לייזונג די

 קיג׳ י?בגערע די אפילו און פייגעלע מאמע, די טאטע, דער זיך: מען בי_יט
אויך. דער

 דערלאנ- מאל אלע ניט קען ער לאזן. צו שווער איז אליין טאטן דעם
בעט. מע וואם צי_יטונג די גען

 פארמיטן אוועק גלי״יך זיך זי שטעלט שול, פון קומט פייגעלע ווינאר
מאמען. די אדער טאטן דעם

 שול. אין גיין ניט גאנצן אין פייגעלע מוז וואך דער אין מאל איין
 אליין לערערין די העלפן. ניט גאר אבער קען מע זייער• זי קרענקט דאס
 היים דער אין העלפן מוז פייגעלע אויב אז מאמען, דער צר געזאגט האט

האבן. גארנישט איר צר מען קען ארבעטן,
 א ווי פארזארגט שטענדיק איז און קינד קליין א נאך איז פייגעלע

דערוואקסענע.

 פייגעלע געשען: ווונדער א איז מאנטיק ווינטערדיקן א אין מאל איין
 גע• אוים, וויקט איז, זי געשמייכלט. און טישל בי_ים גאס אין געזעסן איז
צופרידן. זייער ווען

 זיין: צו צופרידן וואס פון געהאט טאקע טאג דעם האט פייגעלע
 און ארבעטן שריפטלעכע פון קאנקורם א געווען איז איר ביי קלאם אין
 קררזא" "ראבינזאן בוך פריז-דאס ערשטן דעם געווונען האט פייגעלע, זי,

אענבונד. שיינעם א אין
 טאג גאנצן דעם עם האט זי אז גליקלעך, אזוי געווען איז פייגעלע

 וועגן געטראכט אלץ און טישל בי_ים געזעסן איז זי פארגעסן. געקענט ביט
 אזוי ווי ארבעט, די געמאכט האט זי אזוי ווי דערמאנט, זיך פריז, דעם

 האבן קינדער די אזוי ווי איבערגעגעבן׳ בוך דאם איר האט לערערין די
איר... אויף געקוקט

חלומות זיסע אירע אין פארטיפט געזעסן אזרי איז פייגעלע ווי און
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 *עלטע אן איר צו צוגעגאנגען פלוצלונג איז אליין, זיך צו געשמייכלט און
אומבאקאנטער. אן עד, רער

 צייטונג, די דערלאנגען צו גרייט אויפגעשטעלט, זיך האט פייגעלע
פארלאנגט. עד דער וואט

 אוך צי_יטונגען אויטגעלייגטע געקוקטאויףדי געקוקט, האט עד דער
אומצופרידן. געבליבן און זשורנאלן

געפרעגט. פייגעלע האבן?-האט הער דער וויל צייטונג א פאר -וואט
 פאר בוך שיין א מאל א ניט איר האט צי פרעגן, געוואלט האב -איך

אייניקל• אן מענעם מתנה א געבן דאס וויל איך קינדער.
 בעם שטיין לענגער מענטשן אומבאקאנטן אן דערזען האט מאמע די

קעלער. פון ארויפגעכאפט אויך זיך זי האט טישל,
אפגערופן: זיך זי האט בעט, עד דער וואט דערהערט,

 הענטיקע האלטן אלץ דאס קען ווער ניטא. אונדז בע איז דאם -ניין,
צעטן?

געטאן: כאם א פלוצלונג זיך האט פייגעלע
אפגעהאקט. געקראגן, חרטה ווי -מאמעי..-אוןבאלד,

וויל. פייגעלע וואס פארשטאנען, ניט האט מאמע די
געפרעגט. זי איז?-האט -וואם
האב... -איך

געפרעגט. מאמע די האםטו?-האט וואם—
בוך• שיין -א

בוך? א פאר -וואט
שול. אין באקומען הענט האב איך וואט דאם, -אט

 אז פארשטאנען, גלעך האט זי פייגעלען. אנגעקוקט האט די^מאמע
 האט זי זיגעשוויגן. האט וויילע א מתנה. טעערע איר אפגעבן וויל פייגעלע

 די פאר קאנטאר אין אענצאלן היינט דארף מע אז דערמאנט, אבער זיך
פייגעלען: צו געזאגט האט און צעטונגען,
בוך. דאם ברענג גיי -נו,

ברך. דאם ארויפגעטראגן האט פייגעלע
 אהעת דערפרייט-וו?יז עד דער זיך האט - דא ט׳איז איר, זעט -

שטאט. אין גיין צו שווער איז מיר אנדערן. אן קריגן וועסט דו טאכטער.
 פתיז, דעם באצאלט האט און צופרידן זייער געווען איז עד דער

בוך אויפן געשטאנען איז וואט
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 דער־ האט זי ורען מאמע, פיעעלעס געררען איז צופרידן מערער נאך
מאל. א פאר געלט פיל אזוי זען

געווארן• טרויעריק זייער מעטה דער נאך אבער איז פייגעלע
 אריך זי האט דאם קאנטאר, אין צאלן צר ררי געררען ניט ס׳איז אז
 דערזען האט זי ררען הייב, א געגעבן איר עם האט דערפאר ארן געוווסט.

לייזן. צר געבן זיי רריל רואם יידן, דעם
 האט עד דער שאד. א געורען איר איז מתנה, איר ברך, איר אבער

 מאמע די איר ררעט ררר אבער ברך. אנדער אן קרען קען מע אז געזאגט, אפילו
 *מ טעער אזרי זיין ניט פארט איר ררעט ברך אנדער אן ארן געלט? געבן
מתנה. איר

פארפאלן. געווען אבער שרין ט׳איז

100
ברך. א

ברך א מיר געבראכט פאפא מיין
פראכט• שיינע-א מעשהלעך מיט
 מאל, טריזנטער זיי לייען איך
נאכט• ביי ארן טאג בע לייען איך

 בעט, ררייכינקער מיין אין ליג איך
 צו: אייגעלעך די נאר מאך איך

 שטאט, מפן און היים מפן באלד פארשווינדט
ורו. ערגעץ רופט אין זיך טראג אין

 צוועלף- יאר א אלט שרין מען ררערט ווי
 ררעלט, דער אין געלאזט זיך וראלט איך
 געזען רוונדער אלע רואלט איך
דערציילט. קינדער פאר זיי רראלט ארן

 אליין, באשריבן עם רואלט איך
 דערפרייט• הערצלעך קינדערשע ארן

 ?ם, פרן שיינע מעשהלעך מיט
רופט. ארן נאענט פרן העלדן פון

לץ.8ג ח ין רב
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גראמען. אין שפיל א
 גראמען. אין זיך קינדער שפילן

 .ימען! זיי:-קאמען, ליארעמען
 פלאמען, שיינען, בעקלעך אייגלעך,

טעמען. טריזנט האבן זיי ארן

 --------------א עם שיכל, ביכל,
-----------מימן אפ נאז די וריש

 קליידל מיטן איידל מיידל
--------8 וזי זיך זיך,דרייט דרייט

 מעסערקלינגל, צינגל, יינגל,
 -------------א ררי זיך אום קרליעט
 קרימען-קערער שערער. מערער,
-----------א מיט זיך דאך גראמען

נפער. *וי 4

ן. ק י ל ג
ביכעלע קליין קינדערשן ליבן אין
שיין; ארן אזוי ווונדערלעך איז  שיכעלע, גאלדן א געפינט מיידעלע א

..•אליין פרינץ דדעם געהערט האט וראם
 ארעמער, אן דארף, אין פריערל א

 נאת א ארן אריסגעלאכטער אן
 — פארלארענעת א ברידער זיינע ביי

האר. א זיי' איבער פלרצלרני ררערט
 וראנדערער, מידער א ארעמאן, אן

 ררעג, אין בעטלערל א אן טרעפט
 אנדערער- אן גאר בעטלער דער ס׳איז ערשט

פארמעג... האלב א ארעמאן שענקטדעם ער
 דערורייטערן, שטאט פרן רריל/יך ירנג א

 רראם! ניט ררייסט ארן וראלד אין ארם זרכט
 רייטערין שיינע א אים באגעגנט

רייזין. 3שלאם. אין זיך צר איין אים לאדט ארן
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שול־קאאפעראטיוו. אין
 האבן מיר 1פעדער א און העפט י?דישע א גיכער, ביילקע, -

יידיש! אויף ארבעט שריפטלעכע א אלד3
 רעכנהעפט! א גיכער מיר גיב רעכענען! אויף - מיר און -

פארשפעטיק! איך אוי.
ארצן! קלאס אין שוין גייט לערער דער זיך, ריר בלייער! א מיר -
 איינוויקלען נאך דארף איך הילע! שווארצע א אהער ווייז -

 שוין איז באלד זיך, אייל אויפשריפט. די מאכן און העפט די
קלונג! דער

 העלכעלע קוויטשיק א זיר הערט - מעקער? א קאסט וויפל -
 צען, דיר נא גראשן? קלאם.-פיבף ערשטן פון יינגעלע קליין א פון
אויסגאב. גראשן פינף מיר גיב

 גרויסע. די אלץ גיסט דו און צצט, אזא דא שויו שטיי איך -זע,
מיידעלע. קליין א פענע!-קוויטשעט א מיר יב1

 ארבעטן זיי לאדע. דער הינטער שטייען בערקע און ביילקע
פלאמען. באקן די שטערן. פון ריבט שוויים א גיך. גיך,

 העפט, א דעם דערלאנגט און ביילקע שוין!-שרצט שוין, אט -
הילע. א דעם מעקער, א לדעם

בערקע. אויסגאב-זאגט דיר נא -
ד ווייניק? אווי -
גראשן. דרייצן קאסט העפט די -
 קאסט קראם אין טייער? אזוי עפעס וואס גראשן? דרייצן -

גראשן. צען העפט אזא
 צוויי און זייטלעך מער פאפיר, בעסערע האסטו דא אבער -

לעשפאפיר. בלעטלעך
טייער! צו נעמסט דו ניין, -
 באשטימט קאאפעראטיוו פון פארוואלטונג די נאר איך, ניט -

 נעמען מיר קראם. קיין ניט איז דא ניט. זיך דינג פרייז. ז־עם
איבער. ניט

 רעכנביכלעך. צוואנציק האבן מיר דארפן מארגן אויף ביילקע, -
הערסט! דו זיין, זיי זאלן מארגן אבער וועלכע. פארשרייב נא,

קלונג. דער - פלוצים
 איבער זיף צעלויפט און זאכן איינגעקויפטע די כאפט חברה

קלאסן. די
געווארן! פארקויפערס-פארמאטערט צוויי די אופפף!-זאגן -
ארצן. קלאם אין קום און שאפעס די פארשלים נו, -
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שול. אונדזער פון געבוירנטאג דער
 טאג דעם אין שול. אונדזער פון געבוירנטאג דער איז הפנט

 געורארך אריפגעוויקלט איז עם און געעפנט שול אונדזער זיך האט
שולפאן. פריילעכע שיינע אובדזער

יוס-טוב. גרויסן א טאג דעם מיר מאכן יאר אלע
 וואכן עטלעכע מיט שוין זיך מען האט קלאס אין אונדז בפ

 קליינע אויפגענייט האבן מיר יומ״טוב. צום גרייטן גענומען צוריק
שולפאן. אונדזער ווי אזוינע פאנעלעך

 שול• די געצייכנט מיר האבן צייכענען פון לעקציעס די אויף
 דיפארבן געמאכטמיט האבןמיר צייכענונגען אנדערע אלע און פאן
שולפאן. דער פון

 געזאנג פון פראגראם שיינע א זייער צוגעגרייט אויך האבן מיר
דעקלאמאציעס. ארן

 קליידלעך נפע אויפגענייט יום־טוב צום האבן קינדער א.םך
אנצוגן. און

טאג. ליבער דער געקומען איז עם
געסט. און קינדער אויסגעפוצטע מיט פול איז שול די

פריילעך. זפנען אלע
מארש. א פון קלאנגען די זיך דערהערן עם

 אונדזערי שילער א טראגט פארויס זאל. אין אריין מארשירן מיר
שרלפאן.

אויפגענייט. האבן מיר וואם פאנעלעך. קלייבע די הענס די אין האלטן קלאסן, ייבגערע די פון קינדער די מיר,
בלומען. בוקעטן טראגן קינדער סך א

שטיל. ווערט מוזיק די שולהימן. אונדזער מיר זינגען פנימער* שפנענדיקע מיט
 האבן צו אונדז וויבטשט און אונדז באגריסט פארוואלטערין די

שול. דער פון געבוירנטאג פריילעכן א שטענדיק
 פון מיידעלע א ארוים גייט אט קלאםן. די באגריסן אן הייבן עם
 דער פאר מ^בה א פארוואלטערין דער דערלאנגט זי קלאס. ערשטץ

 בלומען" בוקעט א ארן צייבענרנגען קינדערשע אלבאם אן - שול
זאגט: זי
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 זאל זי שול, דער איך ורינטש קלאם ערשטן פרן נאמען .אץ
גרעסער". ארן גרעסער אלץ דוערן

מיידעלע. דאם קרשט מע אפלאדירן. אלע
מתנות. ארן בלומען ברענגען קלאטן אנדערע די אריך

גלאבום. א שרל דער געגעבן האט קלאם ארנדזער
 שרל דער פרן פריינד די רראם בדיור. די איבער לייענט לערער א

ירט״טרב. צרם צרגעשיקט זזאבן
הארצן. אריפן גוט אזרי עפעם איז אלעמען

 קייןמאל דעקלאמאציעם. די און געזאנג דאס אן זיך הייבט עם
הפנט. רדי דעקלאמירט ארן געזרנגען ניט שיין אזרי קינדער די האבן

 סעודה. דער צר גייט מע געענדיקט. איז פראגראם דער
זינגט. מע און מען טאנצט סעודה דער נאך

 גיין ניט גאר זיך ווילט עם אז גוט. ארן פריילעך אזרי איז עם
שפעט. אבער ררערט עם אהיים.

 זאל יאר א איבער אז צר. זיך ררינטשן ארן זיך זעגענען מיר
גרט. אזוי זפן אריך

.שערעלע". א טאגצן קיגדער



פייגעלע. א
 מיר זיינען גערוען, דאם איז זומער פרפטיק, א אין מאל איין
 געגאנגעך מאל. א מיט יינגלעך עטלעכע אהיים חדר פון געגאנגען

 אונדז מען האט ערשטנם, ווארעם, געלאפן. גיך\פמעט מיר זפנען

 געורען מיר זיינען צרוייטנם, ארן, אהיים שבת אריף פרע געלאזט
 מיט ראסלפלייש ם היי א געווארט האט ארנדז אויף און הונגעריק,

חלה. שמעקנדיקער פרישער א
 א אויף אויםגעשר?ען חברה אונדזער פון איינער האט פלוצעם
אפגעשטעלט. אלע זיך הא^ן מיר און פייגעלע!" א קול:-"אוי,

 קעפעלע מיטן ערד, דער אויף געזעסן איז קניילעכל א ווי
פיסקעלע. געל א גאר נאך מיט פייגעלע, יונג קליין א ארריף,

 פעדערלער, די צעלאזט געציטערט, נעבעך, האט. פייגעלע דאם
 דאס מאל אלע געעפנט פליגעלעך, די מיט געמאכט זיך, געטרייסלט

 ארויס- און עסן, וויל עם בשעת קינד, קליין א ווי פיסקעלע געלע
,פיר"... קעלכל: הייזעריק א אריף געלאזט

 רחמנות, פרן געפיל א אונדז ביי אריפגעכאפט זיך האט עם ארן
פייגעלע! מיטן מען טרט רואם קלערן: אנגעהריבן האבן מיר ארן

 ערד, דער אריף זיצן לאזן עם באדארף מע געזאגט: האט דער
 עצה, אן געגעבן האט דער קרמען; ררעט ,מאמע" פייגעלעם דעם ביז
 ארן דאסאררעקפליען; ררעט הייך, איןדער ררארף א געבן עם זאל מע

 עם אז נאר אהיים. נעמען דאס באדארף מע אז געדררגגען, האט דער
געורען. מרדה אלע האבן ,צער-בעלי־חי?ם״-דאס א רחמנות, א איז

 מיר אז פארגעסן, אהיים, פייגעלע דאם געבראכט האבן מיר ארן
פיסקל. אין רראסער געגעבן עם האדעררען, דאם גענומען הרנגעריק, זענען

 די מיט געפינטלט געציטערט, לאנג אזרי האט פייגעלע דאם
 הענט, די אין ארנדז בע געפלאטערט ארן זיך געטרייסלט אייגעלעך,

 פארגלאצט אריגן די זפט, א אריף קעפל דאם פאררוארפן האט עם ביז
טריט. געוזוען ס׳איז און...

 גארטן אין אויסגעגראבן מיר האבן אררם שעה האלבער א אין
 דאם נאזטיכל, א אץ פייגעלע דאם אענגעחיקלט גריבעלע, טיף א

אויפשריפט: אן מיט ברעטל א געשטעלט הבר אריפן און באגראבן
פייגעלע. קליינע דאם ליגט דא

 גערוען: דערבע זיינען רואם די, פון נעמען אלע אנגעשריבן און
געצל. קאלמען, מאטל, דאוויד, יאסל, בערל,

עליכם, מלום _
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ב
 שטעטל: א איינעם אין

 קלייטל, א ביי קלייט א
 - ברעטל א ארן דראנג א

 ירנג, א געוואקסן איז
 ליסקעם, ווי אויגן מיט
 פיסקעס, אזעלכע מיט
שלונג! א מין אזא מיט

ביכער? וואס ביכער, ווער
 גיכער! ווארעניקעס ב^ר אבי
 אייל, אין פאמפעשקעס און
 — מעל פון ווארנעטשקעם און

 שיסל, א נאך שיסל א
ביסל. א נאך דעם- נאך

 אראפ, נאך שלינגט ער איידער
 טאפ: צום שוין ער ורינקט
 ?״ דא עפעם נאך - פאפ, ,פאפ,

איבער-האפי אים קערט ער און

 נאשן. און פרעסן אזוי: אט
 וואשן? וואס וואשן? ווער

 פלאדן. און שטראדל אזוי: אט
 ? באדן וואם ? באדן רוער
זייף? וואם וואסער? ררער
 ארום אים נעמט קויטיקייט דאס

רייף. א ווי

 - טרעפן דארט זיך דארף
 עפן אן טיר די זיך טוט סע
 אריין, זיך שטעלט סע און
 ליין, פון כאלאט א אין

- דאר און הויך אזוי
 סאניטאר. דער

 מענער, צוויי אים הינטער און
קלענער. ניט צווייטן פון איינער

ץ♦ ו

סאניטאר זאגט סע און
מער: ניט ווייניקער, ניט
!״ דער א ״אט -

יונג. אויפן ווייזט ארן

 דערה^רט, דאס האט יונג דער ררי
 צעטרערט אריג איין באלד זיך האט
- ררארעניק, דער און
 אהער, ניט אהין, ניט
 שלונג. אין שטעקן געבליבן איז

ווי זינג א סאניטאר טוט
טרומייטל: א

1 שטעטל אין עפידעמיע ״אן —

יונג, ,אזא
שלרנג, ,אזא
ברוד, ,אזא
- שמוץ ״אזא

!בוץ דעם אים, נעמט
 וואנע, אין אים שלעפט

 קראנעןר די אפ אים אויף לאזט
מענער, צוויי די

 צרוייטן פון איינער וואס
 קלענער, ניט

 הענט, געטאן הייב א האבן
 בערן, ווי אנגעבלאזן זיך

 ררענט: ביי רוקן זיך גענרמען
 וועון^ זיך וועט יונג דער געמיינט,

- וואם! ווייסעך
 געטאן שמארע א נאר האט בוץ

נאז, דער מיט
- פארט^עט זיך
 ווארעניק דעם רתק גאנץ און

דערקייט,.;
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 מענער, צוויי די האבן דערווייל
 קלענער, ניט צווייטן פון איינער וראם

 דילאקן בחור דעם צעקעמען גענומען
זאקן. די מיט שיך די אויסטאן •און

? זאקן וואם ? זאקן ווער
פיס! די אין איינגעבאקן

 ניסו א נאך אניס - שמעקט! אוי, שמעקט, סע און

מענער, די פר?ער
 קלענער, ניט צווייטן פון איינער וואס
סאניטאר: דער אליין באלד און

צעשפארטן אים מויל דאם נים, א און נים א

רואנע... אין אים ווארפט - י ״העפטשו —
!העפטשו אים... ווארפט זאקן די ,מיט

קראנען... די העפטשו, אויף, .עפנט
י..." הו הו־ - ״העפטשו

שפארן גענומען קראנען די האבן
 צעפארעט... אים און יונג, אויפן יונג, אין

 קראצן, געטאן נעם א זיך ער האט
 טאצן, ווי וואסער דאס פלעשקען

 ברומען, און שרימפן
לאקן. די רייבן און פים מיט דריגען

שטיל: - פלוצים
 ארויסגעשווו-מען זיינען סע

זאקן! פארדארטע צוויי

 ארויסגעבראכט, וואנע פון אים האט מע אז
צעלאכט. נחת פאר זיך ער האט

דערקענט. ניט אליין זיך האט ער
באנק א אויף געזעצט זיך
הענם: די סאניטאר דעם אויסגעשטרעקט און

ר דאנק "א

 מענער, די צו דערנאך
קלענער: ניט צווייטן פון איינער וואם

מוילי" איי זנעפע עפעס רזי גליםט איצט' *
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צ״ט־ק א־ז אלץ ווען
שניטער. פון ליד דאם

 ליד: א מיר האמער מיין זינגט
צאק! ציק,

 האק, א נאך און קלאפ א ג$ך
 בלויז, ארבעט פון מינוט איין
אוים. מיר סערפ א שמיד איך ארן

 ליד: א מיר פאר סערפ מיין זינגט
קלינג! קלאנג,

 פלינק. הענטל מיט איך ארבעט
 פאנג, א נאך און דריי א נאך
נאךזאנג. זאנג מיר שנייד איך און

 ליד: א מיר זאנגען זינגען
זום! זום,

 ארום, בינד גארפן, איך פלעכט
 טאל אין מיל דער אין זיי פיר
צעמאל. מעל דינע אויף און

זומער־לידער.
 פעלדער די אויף גערטנער, די אריף
 —זינגען, זיסעשטימען איך הער
 וועלן בלויע פרלע די ווי

קלינגען. און זיך גיסן רוישן,

 זאנגען, פון קראנץ אפרישן אין
 קומער, פון און טרויער פון פרל
 פעלדער די אויף טאלן, די אויף

זומער. דערשיינעהליבער שוועבט

 גארטן, פון זומער־פייגעלעך
 שטאקן די פון בינען סטאיעם

 שפרינגען טאנצן, און אום פליען
לאקן. שווארצע זלנע איבער

 שטייען שלאנקע ביימער די און
 באהאנגען; און באוואקסן שיין
 פעלדער גרינע פרלע די אויף
זאנגען שיינע הויכע די שוין

 קעפלעך שטאלצע די אן בייגן
 זשומען: און אנדערן צום איינס
 וועלן ווען זיי, וועלן ווען אך, -

* קומען שניטערם די אונדז צו שוין

 איילן... גייען, שניטערס די און
 קלינגען... נצן, א גל קאסעם סערפעם,

 פעלדער די אויף טאלן, די אויף
זינגען־ שטימען זיסע איך הער

ו ר • שמעון
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מיידל. העלדישע דאס
 א אנגעצונדן שטוב א פון בוידעם א אויף זיך האט דארף א אין

דאך. דער - ארום מינוט עטלעכע אין און קאנאפלעס, פעקל
ארבעט. דער ביי פעלד אין געווען זיינען פויערים די

 ורייבער צוויי געשטאנען זיינען שטוב ברענענדיקער דער פאר
 געקוקט געשטאנען, דערביי אויך איז פויער א הענט. די געבראכן און

עמער. ליידיקן א הענט ביידע אין האלטנדיק פצער, אויפן
 אוועק זיינען באלעבאטים די פארשלאסן. געווען איז שטוב די

פעלד. אין
 האט דאך גאנצער דער און - מינוט עטלעכע געדויערט ס׳האט

 פצער פון און אויגן, די געגעסן האט רויך דער געפלאקערט. שוין
היץ. א געשלאגן האט

רואסער. און העק אייזנם, מיט מענטשן אנגעלאפן זצנען דעררוייל
 איז וואם פלויט, דעם פונאנדערווארפן גענומען זיך האט מע
געפאר. אין געווען גארניט

 צום גאר ס׳איז אז אזוי, וואסער גיסן געגומען האבן אייניקע
 עולם. ארומיקן דעם פארגאסן נאר האבן און דערגאנגען, ניט פייער
ערד. דער אויף אנידערגעווארפן גאר מען האט פרוי א איינע

עמעצעראויסגערופן; האט פלוצלונג
!יינגעלע א !פארבליבן דארטן איז קינד א -
ווו? -
פענצטער... אונטערן מולטערל א אין שלאפט שטוב. אין -
 ארויסשלעפן נאך אים מען וועט שויב, די אויסהאקן מען זאל -

לעבעדיקן. א
ארט. פון גערירט ניט אבער זיך האט קיינער

 זיף ס׳האבן און געווארן פארברענט איז דאך אויפן שטרוי די
קלעצער. די אנגעצונדן שוין

 די צו ווצבער די געשריען האבן - ווער! שוין זיך רירט נו, -
מענער.
 האט - חכ^ה אזא ביסט דו אויב פצער, אין אליין קריך -

 אינעווייניק-איזיא ארצנגיין - געענטפערט פויערים די פון עמעצער
 לעבט הינדעלע, א ווי שוואך דאך איז קיגד דאם און טויט... זיכערער

ניט... געוויס שוין
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 גענומען האבן און געווארן פארקוילט שוין זיבבען באלקנם די
זיך. בויגן ארן קראכן

 א פון געשריי שרעקלעך א דערהערט זיך האט ווייטבם דער פון
פרוי:
קינד! מיין ראטעורעט -
 זי - !עולם פון געענטפערט מען האט - !זי האלט !זי האלט -

אומקומען. און פייער אין אריינשפריבגען נאך וועט
קינד! מיין איז דאם מיך• לאזט -

 איין אין מיידל. יונג א שרפה דער צו צוגעלאפן איז דעם אין
 ברענענדיקער דער פון פענצטער אין געווען שוין זי איז אויגנבליק

 ודי מער אז אינעווייניק, אריינגעבויגן טיף אזוי זיך האט און שטוב
געזען. ניט זיך האבן פיס פארשטויבטע אירע

גערופן. זי עמעצער האט - גיי! אהער יאגנא! -
 געפלויגן זיינען פונקען איינפאלן... גענומען האט באלקן דער

ארויף. הימל צום
רויך. אין געווארן פארפאלן איז מיידל דאם
קול. קלאגנדיק א דערהערט ווידער זיך האט - !יאגנא -
געעגטפערט. מיידל דאם האט - שוין!... שוין! -

 די אויף שלעפנדיק באוויזן, טאקע זיך זי האט רגע דער אין
כוחות. אלע מיט געגוואלדעוועט האט וראם קינה א הענט

 אלע פון נאכגעפרעגט זיך מען האט - קינד! דאם נאך לעבט -
זייטן.
לעבעדיקער. א ווי לעבט -
אשוועסטער! זיינע דאס איז מיידל? דאם און -
 באלעבאם! אנדער אן ביי אפילו דינט פרעמדע! ווילד א !ניין -

מערי ניט פופצן, יאר א אפ^ר אלט איז און
געשאדט? גארניט האט איר און -
האר. די ביטל א צוגעסמאלעט און טיכל דאם צוגעברענט -

אהיים. אוועק איז יאגנע
 קאר- געשיילט פירהויז, אין געזעסן זי איז ארום וויילע א אין

לידל. א אונטערגעמורמלט און מאפל

- 43 -



דרעשט. מע
 שטאדקע דארף איפערן זיך צעטראגן אן באגינען פרן טאג אלע

דרעשערס. די פרן קלעם
צופ! לרם! צרם! !לרפ - איינציקע דא

1 ר צרם — 1 לרפר י צופר !-לופר - צוריייקע דארט
לופרצרפו !לרפרצרפ לרפרצרפ! - דריייקע דארט ארן

האסטיקער. אלץ גיכער, אלץ וובבטער, רואם
לעפ. די'ק פרן אפ עם הילכט וראלד הינטערן אזש
 נייעם דעם פרן באקרמען צר שטארק זיך איילן באלעבאטים יי

פעלדער. די פארזייען צר ורידער גלייך זריעה שניט
קערנער. די שרין מאנט זי ווי ערד-אזוי די און
טויען-אפגעפרישט. די צערוארעמט, זי האט זרן די
 ארן ררייט זיך צעשפרייטן פעלדער אויסגעארבעטע גלייכע די

הימל. בלאען שטילן ארנטערן פרייט
 גראע די לארך, די זיי איפער אררם פליט נאכט ביז באגינען פרן
קארנפעלדער. די פרן זינגערין
קרל:דהעלן איר מיט זינגט ארן קלינגט, און

 ווערן זאלן
 געל, פעלדער

 גאלה ווי געל
 קארן, מיט פול

קארנגאלד.
 גאלדענע די שטרוי; גאלדענעם דעם דרעשערם די קלאפן עם
 רויים, אפט זיך פארשפריצן און שפריצן זיך, שיטן ארן שיטן קערנער

סטאדאלע. דער פרן טריער ביזן אזש
געפילדער. א רעש, א איז טריער פיים

 קערנער צעררארפענע די פאפאלן איז שפערלעך מחנה גאנצע א
זיך. שלאגן און זיך, קריגן און פיקן, און שרייען, און

 פררר...- גלייך נאנט-איז דער אין ריר א וואס זיך גיט און
אראפגעבלאזן. זיי וואלט ווינט א ווי גיך, טאפאלן, נאנטע די אויף

 פויערים- די טרעפן דיפייגלז-פררוון היינט אזוי שרייען וואס -
וועטער! גוטן א אויף צי רעגך א אויף עם איז

קאנאפניצקן. ם.
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ווינט!.. דעם פאלגט
מילן, ליבע מילן, מיק,

 דיברויטן! מאלט און ווינט דעם פאלגט
 שטילן א אין דערפל א אין

פלויטן. די ביי קינדער ווארטן

 זאטע, לעבן קינדער ז^לן
 טאטע. דער הונגערן ניט זאל

 מןא אונדז העלפט ווינטן! ליבע
טאלן! אפגעברענטע די אין

 גראזן. אפגעברענטע מיט ס׳שמעקט
 הריפן... שמעקן הונגער מיט און

 בלאזן, זיי ווען ווינטן, די פאלגט
לויפן! זיי רוען ן,3טריי די ותן

 דרימלען צו קייןצייט ניטא ס׳איז
 ל?תן. מעת ווינטיקע די אין

 הימלזן בלאע הויכע, אונטער
עסן. קינדער אלע ורעלן

עסן קינדער אלע וועלן
פארגעטן. ניט ווינטן די און

 מילן, זיך, דרייט זין, דרייט זיך, דרייט
 ברויטן. די מאלט און ווינט דעם פאלגט

 שטילן א אין דערפל א אין
פלויטן. די ביי קינדער ררארטן
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די אין
 פלוימען און פעפינקעם—׳עפל
 בארן־בער. שווערע די און

 קינדער, "ליבע ביימער: בעטן
 שוועד". ס׳איז אקאפ, אראם .נעמט

 בעטן, ניט לאנג חברה זיך לאזט
 וואט? צוליב—בעטן, ניט לאנג

 צווייגן, בויגן ביימער, ־טרייסלען
גראז. אויפן פרוכטן פאלן

 זאפטיק, און זים זיך אן מען עסט
 וויין:—האניק זיסקייט, און זאסט
 קריכן, ניט קאן שוין מויל אין ווען

אדיין. קעשענע אין קריכט

 געפאקטע, קעשענעם פולע
 זיי, מיט זיך רידן צו קוים
 אויגן; די נאך גלוסטן עם און

וויי... טוען בייכלעך די .באר

סעדער.
 אביסל, אפרוען מען מוז
 —גראז אויפן זיך לייג א און

 עפל, פון אבאק ראפ א קוקט
נאז. אבלויע פלוים פון און

 ורינשל שפאניער אבינטל און
דארט! אן צוריג לעצטן דעם אויף
 —רוען ניט דאך לאזן זיי אך,
ארט. פון אויף זיך אכאפ און

 טרייסלען, רייסן, ווארפן, קריכן,
 בלעטער־בלאט! פלאטער־פליטער,

 באקומען און שוין געפאקט און
מאט. ווידער זיך אלייג און

 ציינדלעך די ארלנגעשטעקט און
 אזוי, לאנג געהאלטן און

 פלוימען! וויינשל, בארן, עפל,
אוי! אוי, זייט, איר גוט ווי אך,

4 ק ם י וו ק ל.
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לעמל

 - לעמל יינגל א קאן איך
 יונג. קיין נישט פייער א

 אייגלעך, צוויי רוחישע
צונג. די גלעקעלע א

 דאשעק, א אן היטל דאם
 שלאם, א אן מיילכל דאם

 פרעשל, א ווי קוואקעט סע
 מאם. א אן פלאפלט סע

 פיסלעך, די קוועקזילבער
 העת און הין שווינדלען זיי

 קעצל, דאס ווי גיכער
מער... נאך ס׳צאפעקל ווי

 נאשער, א ער איז אך,
 פינגערלעק! וווילער א

 נעזל, קונציק א האט ער
געשמעק! א האט דאם און

 מאמע זיין אים פאר באהאלט
 ארט, אן אויף עפעס

 נישטערט און באלד ער שמעקט
פארט. דאס געפינט און

2.

זומער! א אך, זומער,
 שלעק, - אויבסן מיט פול

 שטאלן, אין קאווענעם
זעק. די אין עפל

 פרעגלט- מע מען, זייערט
 איינגעמאכטם, זויער,
 שטעטל גאנצע דאם קאכט

נאכט. ניז טאג פאר פון

 פייער־קאנען, זידן
רעשט. און לעבט דרויסן

ר. ע ש א נ
 לעמל, האט טעג די אין
געגאשט! ער האט אך,

 וויינשל, עפל, פלוימען,
 נאך, און וויינפערלעך
 פרעגלעכטס אין איינגעטונקט

וואך. די גאר ער איז

 מאמע, לעמלם אויך און
 אזוי, גלייך לניטן
 אפגעפרעגלט זי האט

סלוי. א איינגעמאכטם

 פארבונדן, פארמאכט, גוט
 שטריק, מיט אי-ינגעשנורט

 הרובע, אויף פאררוקט אים
בליק. לעמלם פון ווייט

 באהאלטן. זי האט נו,
 דען! אים דארף זשע ווער

 לעמל, גארנישט פון ווייסט
ווען... און ווער און וואס

3.

 מאמע זיין איז מאל איין
 אוועק. מארק אין ווייט

 לעמל. געבליבן איז
 שנעק, דער זיך, ער שפילט

 איבער, טישל דאם קערט
 גיך, דער אויף טענצלט

 האנטעך, א פום צום בינדט
זיך. הוידעט הוידעט,

 קאטער, געלן דעם כאפט
 בריל, א אן אים טוט

 קליידל, מאמעס דער שלעפט
שטיל. און פרום זיך מאכט
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 קאפטל, א ארוים שלעפט
 באל, א דעם פון מאכט

 הרובע אויף ביז אים, ווארפט
פאל. א באל דער טוט

 לעמל, זיך הייב א טוט
 - אוי! אוי, קוק: א טוט

 הרובע דער אויף דאך ס׳שטייט
סלוי! א איינגעמאכטם

 הרובע, צום באנק א כאפט
 באנק, דער אויף בענקל

 - בענקל אויף בענקעלע
דערלאנגט! לעמעלע

 געציטערט, נישט און האפ,
 שטרוי, א פון גרינגער

 הרובע דער אויף ער זיצט
סלוי. מיטן שוין גלייך

 שטריקלעך, די אפ ער בינדט
 פארברענט, פארשוויצט, ווערט
 באלד ארייז סלוי אינעם
הענט. ביידע מיט גלייך

 דך, קוויקט און לאפט און כאפט
לעקט. און שלינגט און גיסט

 פנים, דאס אים זיך קלעפט
באדעקט. רויטס מיט רוערט

 נימאס. אים ווערט סע ביז
 ־ זאפט. אין שוין ער קוקט
 שפיגל, א ווי איז זאפט

י גאפט! און דך ער זעט

 פיסקעם, די דרייט זיך, קרימט
 קלונג, א מויל מיט טוט

 שפיגל, צום קאפ דעם שטופט
צונג. דער מיט לעקן אים נעמט

4.
 חבר, א האט לעמל
 אים, פאר גראד ער פאסט

 - יינגל פריילעך א גאר
בארים. מענדעלע

 לערנען, פונעם ער קומט
 איין, פלוצים אים פאלט
 נאשער לעמל זאל רואם

 ז זיין ניט שול אין היינט

 - לעמלען צו אריין גייט
נישטא. איז קיינער
 ערן דערהערט קיך אין ערשט
דא. דארט איז עמעץ

 פאמעלעך, אריין קומט
 אזוי, שטיל און שטיל

 לעמלען דארט דערזעט און
סלוי... אין קאפ מיטן

 געלעכטער, א אים שטיקט
 איין. קוים זיך ער האלט
 שפיצל: א איין אים פאלט
 אריין, שטיל ער גייט

 ער, כאפט באלד ס׳בענקעלע
 באנק, די און ס׳בענקל
 וויבטלעך, זיי אוועק שטעלט

קלאנג. א אן און שטיל

 דרויסן אין ארוים און
שנעק. דער מענדעלע

 הרובע דער אויף שוין בלייבט
פינגערלעק. לעמל

5.

 לעמל, גארנישט פון ווייסט
טיר. די אבער ווייסט

 זיך, זינג א שטיל זי טוט
ריר. א שטיל זיך טוט
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 לעמל, זיך כאס א גיט
 - שרעק א אן אים נעמט
 בענקלעך, די פאררוקט ררייט
עק. צווייטן אין אזש

 ^נים, ס׳אויסגעשמירטע
 זאפט, אין איינגעקלעפט

 וריינען, זיך קרימט זיך, רירט
גאפט. זיך, דרייט זיך, שרעקט

 רוענטלעך, ביי זיך ער שפארט
בליק: א אראפ חיארפט

 דערשראקן - הריך! ווי אך, -
צוריק. זיך ער כאפט

 דאם, געטאן יאט א האט
 - ? מויז א צי וועווריק, א

 פלוצים, זיך פארקרימט ער
אררים. כליפ א גיט

 כליפעט, און כלים ארן כליפ
 גאר, זיך צעוויינט און
 הענטלעך פייכטע די און
האר. נאסע די אין

 צורייטע, א שעה, א וריינט
 קיין, נישט הילף קיין און

 ארומעט, סלוי ער נעמט
איין. זיך שטיל דרימלט

 קעפל מיטן דרימלט,
סלוי. אין אנגעשפארט

 לעמל, אזוי ^לומט
אזרי... גוט אים איז

6.

 צימער אין אריין קומט
 בארים, מענדעלע

 יינגלעך סברה א און
 אים. נאך אריין באלד

 מ?ילער, די ביי זיך מ׳האלט
 זיין, זאל שטיל און שטיל
 קרימען, און זיך בייגן

איין. קוים זיך האלטן

 הענטלעך, פאר זיך מען נעמט
 אויס, זיך גלייך מען שטעלט
 לעמלען קעגן פלוצים
 ארים: מען שיסט מען, טאנצט

 נאשער, לעמל .לעמל,
 פסק, א דיר האסטו

 האבן מיר אראפ, קוק
 זאק!.." אענגעמאכטסא

 לעמל, זיך כאפ א גיט
 קרים, א טוט ס׳הערצל

 הרובע פון פלי א טוט ער
אים! נאך סלרי דער און
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פון ליד דאס
ווינט. דער קומט פליגלען די אויף

 געווען? דאס ביסטו ורו ווינט,—
 געווען. דאם פעלדער אויף כ׳בין—
געזען? דארט האסטו וואם ווינט,—

 געזען. איך האב ליין -בלויען
 שפן פלויער העלער דער פאר

 אוונט־שטערן דעם פון
 ליין בלויער דער וויינט און זיפצט

 איין: זיך בייגט זיך, נייגט ער און
 ווערן?" מיר פון וועט ,וואם
 אוונט־שטערך דער שיינט

לייוונט. ווערן וועסט ,דו

ווינט. דער קומט פליגלען די אויף

ליין. בלויען
ווינט. דער קומט פליגלען די אויף

געווען? דאם ביסטו ווו -ווינט,
 געווען. דאס הייזער אין כ׳בין—
 געזען! דארט האסטו וואם ווינט,—

 געזען. דארט איך האב -מאמעס
 מיד און בלייך וויגן די ביי

שטערן שפעטן פארן

 ייד א פירט ,עם זיי: זינגען
 יאריד". פון לפוונט וופסן

 שערן! מיט שערט מאמעס,
 שטערן שפעטן ביים בייט

קינדער. די פאר העמדלעך

ווינט. דער קומט פליגלען אויףדי

געווען? דאס ביסטו ווו וויבט,—
 גערוען דאם פענצטער פפ -כ׳בין

 דארטגעזען? וואסהאסטו ווינט,—
 געזען. דארט איך האב באבעס—

 זיי זיצן שפינראד דעם פאר
מארגנשטערן: דעם ביז

 דריי, זיך, דריי רעדל, זיך, ,דתיי

 שניי וופסער ווי לפן פון זאל
ווערן. לפוונט וופסער

 - מארגנשטערן דער שפנט
וופסער. רוערן זאל ער

 געוועף דאס ביסטו ווו -ווינט,
געווען. דאם גאסן אין מבין—
 געזעף דארט האסטו וואס ורינט,—
 געזען. דארט איך האב קינדער -

 שפז וופסער ערשטער דער פאר
שטערן ערשטן דעם פון

 ליין, ליין, "ליין, קינדער: זינגען
 זיין, ברכה די דיר אויף זאל

 מערן!" זיך זאלסט דו אז
 שטערן ערשטן ביים און

העמדלעך. ווייסע טאנצן
לייב. י1מו
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■3 ע 11 א איז ער מ זו ליבער דער

ף ו ס
 ציטערן, גראזן שטילע
ייך; מיג; און זיך טוליען

 היטערין, די זון, די און
דך. נייגן אפשייד צום גקטט

 פןזראומערטע ביימעלעך
 דך, ר,וידען הויפן די ביי

 אפגעזומערטע בלעטלעך
דך. פודע! און פלאטערן

ר מע ו ז
 צעשלאגענע וואלקנדלעך

 דך צעשפרייטן רוים דעם אין
 צעטראגענע שטום פייגל

זיך. גרייט; פליען ערגעץ

 ווינטעלעך ווייען קילער
 געריסגדיק. קאלט און פרעמד

 קינדערלעך די הויז ביים בלויז
וויסגדיק. גארניט שפילן,

הארבסט. אין
 אפ שוץ פאלט עם

 וועלדער, פון ד גאל דאס
 ראב שרוארצער א

פעלדער. וויסטע אויף

...געל און גרוי אלץ
 ליפעת זרמער א,
 שנעל, ווי שנעל, ווי
אריפער!•• פיסט דו

•דד. נחדם
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מארק. אויפן
 דאסהארץ געהאט. ניט מויל זיין אין אן נעכטן פון האט מאטקע

 מארה אין מאטקען האט הונגער דער הונגעה פון גענאגט אים האט
באפן. עפעם דארט ער וועט טאמער געטריבן,
 פאר מארקטאג א פרי, דער אין פרייטאג געווען איז עם
 תיף איז שטאל אין און גארטן אין פעלה אויפן אלץ ווען יעסיען,

 דערפעה די פון געבראכט האבן פויערים די אויסגעוואקסן. און
 הינד• פעטע פארקויפן. צום פארטיקסטע דאס און בעסטע דאם

פויערשעפורן; די איבער געשפרונגען זיינען געבונדענעפים לעךמיט
 פאר- די פון גוואלדן פון פארכאפט געורען איז מארק דער

ארומגעפלויגן. זיינען פעדערן עופות. שיידענע
 באליע א ביי דארפסייד דער זעליקל איז מארק מיטן אין

 מאלינעט־ רויטע און פרוכטן גרינווארג, געזעסן. פיש לעבעדיקע
זעליקלען. ארום פארשפרייט געווען וייגען

 אנגעקומען מארק אין וועגענער נייע זיינען מאל א וואס
 קעלב• מיט פויערים גענדז. הינעה קאטשקעם, אויבסט, פרישע פיט

 און פוטער מיט מילכיקער קארטאפל, זעקלעך מיט פויערים לעך,
 געווארן פארכאפט איז מארק גאנצער דער און מילך. און קעז אייער,

.ארויסגעגעבן האבן פרוכטן די וואם ריח, דעם פון
 אויפי און אויבסט פון שטעלן די צו אנגעקומען איז מאטקע

 ווערעם- און עפל פארפוילטע די שטיינער די צווישן פון געקליבן
 אבער האט ער ארומגעוואלגערט. זיך האבן וואם פלוימען, דיקע

 און געווען, קאלט אינעווייגיק אים איז עם עסן. געקענט ניט עם
געציטערט. האט ער

 און זון, די באוויזן זיך ס׳האט ווען ביסל, א שפעטער נאר
 ער האט געווארן, ווארעם זיינען טרעפלעך די פון שטיינער די

 זיך געווארעמט אוועקגעזעצט, קלייט א פון דיטרעפלעך אויף זיך
פוןדיפרישעפרוכטן. כיח דעם איינגעאטעמט זיך אין און זון דער אין

 יידישע מיט אנצופילן אנגעהויבן זיך האט מארק דער
 מענטשן- פון גערודער גרוים א געווארן איז עם ווייבעהאון

עופות, די פון קולות און געשרייען די מיט אויסגעמישט מיילער
 ביי דא געווען פים, די צווישן געפלאנטערט זיך האט מאטקע

אןאייטער אונטער דיהענט געפרוודט אקאלב. ביי דארט קג א
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 11 אים האט אויסצוטרינקען. און מילך אויסצומעלקן <רונטערצושטעקן,

אפגעיאגט. קו דער פון שטריק א מיט פויער
 דער זיך מארק;האט פון צוזאמענגעקליבן קעלבלעך האט קצב א איינער

 צעלאפן זיך קעלבלעךזייגען די געבן. געקענט ניט עצה קיין זיי מיט ייד אלסער
פורן. די צווישן אדיין איז וואם געיאגט, אנדערם אן ער האט מאל יעדעם און

 און ערד דער פון רוט א גענומען ער האט באמערקט. עם האט פאטקע
צונויפיאגן. קעלבער די קצב דעם !עהאלפן
 זעמל• אויף קריגן וועסטו צונויפנעמען, זיי העלף אזוי, אט -

מאטקען• צו געשריען קצב דער העלף!-האט יונג, עפעס, טו
 געקראגן און קעלפער די צונויפיאגן געהאלפן האט מאטקע

קאפיקעם. פאר א דערפאר
 און געקויפט בולקע פרישע צוגעגאנגען, טישלעך די צו איז ער

״״־ ם״לי אוועק. מארק פון צופרידפנער א

פאר־פאלק. דאס

יאריד. אויפן פאר־פאלק דאם פירט מע
 נעכט. בלאטיקע פעצטערע, די פון איינע אין געווען איז דאם

 געשלאפן איז אלץ פינצטערניש. אין איינגעהילט געווען איז אלץ
 רויטער, א האן, א איינער ארום. און אדום געווען איז רויק שטיל.

 אין שפרינגט עזות-־פנים, גרויסער א נאר יונגיטשקער, א גאר נאך
לידל: מאדנע א עפעם זינגט און לאכט אריין. אויגן די

נאזן לאנגע קו־קא־רי־קו,
האז! א ווי פאקן דיך מ׳עט
שלאגן, דיך מ׳עט בעדן, דיך מ׳עט
וואגן, א אין לייגן דיך מ׳עט
 סוף, א אן מוטשען דיך מ׳עט
!עוף אן ווי קוילען דיך מ׳עט
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קוקאריקו. א מיט האן רויטער דער ארים לאזט לידל דאם
 האן צום לאז א זיך טוט און אויפגערעגט ודערט אינדיק דער

 פון קלאפערע א גערודעריי, א טומל, א רעש, א ס׳ודערט שייגעץ. צום
קולות: אומבאקאנטע ווילדע קולות, און ליכט, פון שיין א פיכג

 בינדם אים!.. כאפט אים!.. נעמט יא״יא!.. דער!.. אט דער!.. גיט -
 אזוין.. אט פים!.. קיין אוים ניט אים ברעכט פיס!.. די פאוואלע אים!..

 וואגן אין מארש ניט!.. שטייט נאכט די זיך! ריר זיך! ריר נו, פארטיקז
 צוואנגען, אייזערנע ווי הענט, געזונטע דערפילט ער און - אריין!..

 אים טוט מע און פיס, די צונויף אים דרייען אים, פינדן אים, האלטן
 הויכן ברייטן א אין אריין ווארף א און לופטן דער אין אויף כאם א

א זיך, דאכט ער, ווי אזוי נפש א נאך ליגט וואגן אין אריין. רואגן
אברים. אלע מיט ציטערט און

 דער היטל, א איינער-אן זיי: ארום דך דרייען מענטשן צוויי
 היטל, דעם אן וואט דער, קאפ. אויפן קוטשמע א מיט - אנדערער

 דער, און פערדלעך. די רעדער, די וואגן, דעם באטראכט אונטן, שטייט
וואגן. אויפן ארויפגעזעצט זיך האט קוטשמע, דער מיט וזאם

 *ני אויפפינדן, ניט דיר ביי זיך זאלן זיי אכטונג, נאר גיב -
ניין! צי הערסט, דו אראפשפרינגען. ארויםגליטשן\ניט
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 די ארן קרטשמע, דער צו היטל, דעם אן רואם דער, זאגט אזוי
 ארן פערה די שמיץ רעכטן א דערלאנגט ער ניט. ענטפערט קרטשמע

רירט. וואגן דער

יאריד. אריפן
 זק צו אויסגעקומען זיי איז לעבן זייער אויף מאל ערשטע דאם

 מענטשן, און חזירים קעלבלעך, בהמות, פערד, פיל אזוי ארט איין אריף
 שטעקנס, ארנטערגעהריבענע מיט רראגנם אלערליי !מענטשן שיר א אן

 היגער, זאכן: לעבעדיקע און ברריט סחורות, פארשיידענע מיט פול
אנדערע. דאס אויף איינם אנגעפאקט קאטשקעם, און גענדז

 געברנ• א ליגט רראגן, א אויף אליין איינער זייט, דער אין דארט,
 מע אז קולות, משונהדיקע אזעלכע מיט קוויטשעט און חזיר דענער

 אלע ריידן, אלע לויפן, אלע אים? הערט ווער נאר ווערן. טויב קען
יאריד. א ס׳איז - פארטארעראמט זיינק

 דער מיט וואם פויער, דער פירן צו געבראכט זיי האט אהערצו
 זיך באברען גענומען און וואגן פונם ארויטגעקראכן איז ער קוטשמע.

 הארא• מאדנע א דערפילט אויפגעכאפט, זיך האבן אינדיקעם די זיי• פיט
 אפקןר קרטשמען דער אין דער אט זיי, מיט טאן ער וועט .רואם קלאפעניש:
טראגן!" וועלן אויגן די ווו• גיין, לאזן און באפרייען אויפבינדן!

 ארריפגע- נאר זיי פרייד-ערהאט זייער איזגעווען אומזיסט אך,
זען. קאנען בעסער זיי זאל מע אז אפנים, העכער. ביסל א ולקט

 * טוט צר, גייט שאל, טערקישער א מיט גראבע, א איינע עפעם
קוטשמע: דער צו זאג א און וואגן אין טאו

פאר־פאלקו דאם פירן געבראכטצו האסטו דאס -
עסק! דיין איז וראם —
אינדיאנער? -
טערקן! דען, וואם -
זיי! פאר געבן זיך הייסטו רויפיל -
1 געלט פיל אזוי האסטו רדו• -
 מך איך וואלט רואם צוליב טא געלט, קיין האבן ניט זאל איך -

דיר? מיט ריידן אודעקגעשטעלט
 קוטשנמג דער מיט שאל טערקישע די דורך זיך שמועסן אזוי אט

 דער מיט דער לאנג. אויף דינגעניש א זיי ביי אוועק גייט עם ארן
 שפרינגט זיך, היצט שאל טערקישע די אייז, ווי קאלט איז קרטשמע

 מאל א ווידער ארן צוריק, באלד קומט און אורעק גייט ארן מאל אלע 9א
נעם. אין ררערט קרטשמע די ביז לאנג, אזרי דינגען, זיך מען נעמט
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 קעשענע, אין הענט די ארייעעלייגט שוין האט שאל טערקישע די
געלט. ארויס געמט

ווינציקערן ניט איז הכלל, -
ווינציקער. ניט -
שבלעצטע! לעצטע דאם שרין איז דאם -
שבלעצטע. לעצטע דאם -
 דיר נא מענטשן! א פון רציחה א נאר זע שא! שא, אפשר... -

נא! געלט,
 צו קוטשמע דער מיט דעם פון איבער גייט פאר־פאלק דאם ארן

 געפעג• איין פון הייסט, דאס שאל, טערקישער דער מיט גראבער דער
אנדערן. אין קעניש

אוירון. אובטערן
 מען האט אזוי ארט, נייעם אויפן געבראכט זיי האט מע באלי ווי

 אוני ערד די דערפילט זיי האבן פרייד מיט און אויפגעבונדן, באלד די
 ארומשפא" און ביינער די זיך אויסגלייכן גענומען האבן זיי זיך, מער
 נאך. זיי דינען פים די •־דיפל אויף אויספרו-וון, צוריק, און הין נען

 גאנץ נאך זיינען זיי אז באמערקט, גארניט זיי האבן שימחה גרוים פאר
 זיי האבן שפעטער מינוט א ערשט פרייהייט. א^תער דער פון רוייט

 אריינ" זיי האט מע געפענקעניש. אין זיינען זיי אז ארומגעקוקט, זיך
 ווארעמער א - זייט איין פון ווינקל. פינצטערן א אין ערגעץ געלאזט
 אפגע" פארנט פון און וואנט קאלטע זייט-א אנדערער דער פון אויוון,
 אוועקגע• זיי מען האט עסן און לייטער. איבערגעקערטן אן מיט צאמט

אליין. איינע איבערגעלאזט זיי האט מע און טרינקען, און שטעלט,
 אורעקגעשטעלס זיך זיי האבן וררינונג, נייע זייער באטראכט

 גע" ווילד־פרעמדע, געוויינטלעך ווי אנגעבלאזן, אנדערן קעגן איינס
 צע" און הינטן מיטן אנדערן צום איינם זיך אויסגעדרייט און קוקט

אנדערן. זי-אינעם רוינקעלע, איין ער-אין זיך, גאנגען
 א ווי דרויסן פון אריין זיך רייסן עם און טיר די זיך עפנט עם

 קונדיי" קליינווארג, חבךה סאלדאטן, פאלק גאנצער א ווי שטורעמווינט,
 א זיך טוען זיי אייגלעך. שווארצע מיט און בעקלעך רויטע מיט סים,
אויוון. אונטערן צום מאל מיטא אלע לאז

 יאנקל, עי! אט־אט־אט! זיי, זיינען אטא ווו•? זיי? זיינען ווו• אנו?—
גיכער! גיכער! געצל! עלי! וועלוול! בערל!

 צרות, אמתע די פאלק פאר אונדזער פאר אן זיך הייבן דא און
 גענומען ווילדע, די ווי זיי אויף אנגעפאלן זיינען קליינווארג חברה
זייטן. אלע פון זיי באטראכטן זיי, ארום שפרינגען און טאנצן
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כא־כא־כא. !נאז א נאר זע יאסל, -
נאניעי א בערל! באניע! א -
נאז: דער ביי צי א אים טו וועלוול! -
! א אזוי אט !עלי שנאבל, ביים -
!שרייען אנהייבן ער לאז געצל, שטארקער, -
 ווען דעמאלט, נאר זיי שרייען־-שרייען נאראנים! אלע זייט איר -

 אט איר, האט ן5סי א זיי. פייפט מע אז פיינט, האבן זיי זיי. פייפט הע
!פיו :פייפן אן איך הייב

 נעז די אראם לאזן רויט, ווערן אן, זיך בלאזן פאר־פאלק דאם
מאל: א מיט ביידע אוים שרייען מן

דיר! האלט דיר! האלט דיר! -האלט
:לעכטער גע• רדילדן א מיט איינעם אין אלע ארנטער כאפן קליינווארג סברה

דיר! נעם דיר! נא דיר! האלט -
העכער: נאך שרייט און אנגעצונדן מער נאך ווערט פאר־פאלק דאס

דיר! האלט דיר! האלט דיר! -האלט
 זיי שטארק. זייער דווקא קליינווארג חברה דער געפעלט דאם

:העכער נאך שרייען און געלעכטער פאר זייטן די ביי זיך האלמן
דיר! נעם דיר! נא דיר! האלט -

 די ווערט אנדערע די איינע אריבערשרייען וועלן מין אזא פון
 טערקי• פליעןדי צו קומט עם אז קולות, אזעלכע מיט אנגעפילט שטוב

 זיי שליידערט און קארק פארן קליינווארג סברה אן כאפט שאל, שע
 פאר א דערביי איין נאך זיי טיילט און 'שטוב פון איינציקווייז ארוים
קללה: א מיט אוים לאזט און סטוסאקעם גוטע

!קומען אייך אויף זאל שלאק א -
 ניט פאר־פאלק אונדזער האט גלות, דאזיקן פונם געווארן פטור

 גע" מיטן פייפן, מיטן געשרייען ווילדע די זיך. צו קומען געקאנט
 און געשטאנען לאנג נאך זיינען נפשות ווילדע קליינע די פון לעכטער

אויערן. די אין זיי געהילכט
•עליכם. •לום
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אתרוג. טויטער דער
אתרוג. אן קייפן ער וועט סוכות הנינטיקן אז זאגט, טאטע מנין

 הנינטיקן אז אויס, פויק און אנינהאלטן נישט זיך איך קאן חדר, אין געקומען
אתרוג! אייגענעם אן אתרוג, אן האבן מיר וועלן יוס״טוב

גלויבן. נישט מיר וויל קיינער נאר
 קאסריליק, זיך-אזא צווישן יינגלעך ריידן - טאטן? זנין אויף איר זאגט וואס -

 אן לימעגע, א ס׳איז אפנים, מיינט, ער אתרוג! אן אויך זיך גלוסט ארעמאן אזא
גראשן!... א פאר עפל

 איך טרעף אהיים קומענדיק ווען געווארן, איך בין אבער איבערראשט ווי
 קעסטל א שטייט זיי פאר און טיש, בנים פאטער פיטן זיצן חט1ש דעם הענזל רב

שטוב. גאנצער דער איבער גן־עדן־ריח זייער מיט הערן זיך לאזן וואס גים,1אתר מיט
 אוים קלניבט זנינע, קראם גאנצע די פונאנדער לייגט חט1ש דער הענזל רב

באטראכטן. אים הייסט און פינגער צוויי מיט טאטן דעם צו אים טראגט אתרוג, אן
הנאה... האבן איר וועט משה״יאנקל, רב נעמען, איר זאלט אתרוג דעם אט -

 אלע פון אתרוג דעם באטראכט אץ טאטע דער פרעגט - קארפירער? א -
פרייד. פאר אים ציטערן הענט די און בריליאנט, א באטראכט מע ווי זניטן,

חט.1ש דער מאכט - קארפירער! מין א נ^ך -
 נים אים אין זיך קאן אים, שמעקט אתרוג, אינעם זיך שפיגלט טאטע דער

 אויפן שמייכעלע גליקלעך א מיט איר ווניזט און מאמען די צו רופט אנקוקן,
טרייסט. א קינד שיין א אויף ווי אדער צירונג, א אויף אן ווניזט מע ווי אתרוג,

 דעם נעמען וויל פאוואלינקע, האנט די אויס שטרעקט צו, גייט מאמע די
ווילסט"... דו אויב שמעק, א הענט! די מיט נישט.-,פאוואלינקע איר מען גיט אתרוג.

 שמעק קיין אפילו מען גיט מיר שמעק. א מיט כאטש זיך באנוגנט מאמע די
 איך נאענט, צו שטיין ניט זאל איך צו, ניט אפילו מען לאזט מיך טאן! ניט אויך
געפאר. א ס׳איז ווארעם אפילו, קוקן גארניט זאל

 בניס© צו, נאר אים לאז אט - מאמע די זאגט - דא! ער איז אט שוין, -
אתרוג!... פון פיטום דעם אפ באלד ער

טאטע. דער זאגט - היטן! גאט לאז -
 און אתרוג, דעם אנינצווויקלען אויף קלאטשע אביסל זיי שענקט הענזל רב

ווינקעלעך... אלע אין זיך צעגייט ריח דער
 באהאלטן איבערגעגעבן האט מע וואס שטיין, זעלטענעם א ווי בריליאנט, א ווי י

 שמעקעדיקן דעם גענומען מען האט אזוי אויג, פונם שווארצאפל דעם ווי אפהיטן און
 איינאיינציקס, אן קינד, ציטעריק א אנין הילט מע ווי קלאטשע, אין אנינגעהילט אתרוג,
 באגליי© און אויסגעבעט פאוו^לינקע האט מע און העלדזל, צוקילןדאס ניט חלילה ס׳זאל
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 צוקער. פון פושקע געפארבטער געטאקטער, הילצערנער קמלעכדיקער שיינער א אין
 ווי־ ארמנגעבעטן מען האט אתרוג דעם און מחילה, געבעטן מען האט צוקער דעם

ארמן!.. פושקע אין ארמן, ארמן, אתרוג! רב הבא, גאםט:-ברוך ליבהארציקן א
 אין ארמנגעשטעלט דעקל, מיטן צוגעדעקט פאוואלינקע מען האט פושקע די

טאג! גוטן א און טירל דאם צוגעמאכט שאפע, גלעזערנער דער
 שאפע דער צו דאביווען ניט זיך זאל סברהניק וומסער דער מורא, האב איך -
!..אתרוג פונעם פיטום דעם אפבמסן נישט און ןזלילה

 שלעפט האנט, א פאר מיך נעמט און מאל א נאך מאמע די זאג א טוט אזוי
שאפע. דער פון אפ מיך

 גלמכט פריפעטשיק, פון אראם שפרינגט פוטער, דערשמעקט זי אז קאץ, א ווי
 איך באזונדער איטלעכן קרקן זיך, רמבן ארומדרייען, אן זיך הייבט רוקן, דעם אוים זיך
 ארומ־ זיך צי_יט היפשע א נעבעך, איך, האב אזוי זיך, באלעקן און ארמן אויגן די

 דער צו געשמייכלט טירל, גלעזערנעם אינעם ארמנגעקוקט שאפע, דער לעבן געדרייט
 א זי האט דערזען. דאס האט ממנע מאמע די ביז לאנג, אזוי אתרוג מיטן פושקע

 אתרוג. צום דאביווען זיך והשק האט חברהניק וומסער דער אז טאטן, דעם געטאן זאג
פיטום... דעם אפבמסן און

!...ווערן זאלסטו געדאכט ניט איינער, שקאץ דו ארמן, חךר אין -
ארמן. חדר אין גיי און אויגן די אראפ לאז קאפ, דעם אמן בייג איך

3.
 דעם מבוח טאטן דעם געטאן זאג א האט מאמע די וואם ווערטער, עטלעכע די

 גיפט א ה^וות, $ם א זאגן, מען קען מיר, פאר געווען זמנען אתרוג, פונעם פיטום
ארמן. ביינער די אין

 סיר מ3 באזעצט אתרוג" פונעם ,פיטום דער זיך מאט אן מינוט יענער פון
 געקומען נאכט בי_י מינוט, קיין אויף געדאנקען ממנע פון ארויסגעקראכן נישט מוח, אין
האנט: א פאר געשלעפט מיך, געטארעט ןןלום, צו

איך!..." איך, בין דאם נארישו? דערקענט, נישט מיך האסט ,דו -
אנטשלאפן. ווער און קרעכצע זי_יט, אנדערער דער אויף איבער זיך קער איך

:'יוידער מיך מען טארעט
 און אתרוג דעם ארויס נעם שאפע, די אויף עפן גיי נארישו! אויף, ,שטיי

זמן!... מחיה זיך וועסטו אפ. מיך במס

 איך האב אויפגעשטאנען, בין איך אז פרימארגן, שיינעם א אין מאל איין
 דער שטוב. גאנצער דער אויף אליין איינער אליין, איינער בין איך אז דערזען,

קיך. אין זיך פארעט דינסט די מארק, אין מאמע די געשעפט, אין איז טאטע
 9כא און זיך איך מענטש!.."-טראכט לעבעדיקער קיין נישטא אוועק, -,אלע

 פושקע. די דערזע און טירל, גלעזערנעם דעם דורך ארמן, שאפע דער אין אהין קוק א
 פאוואלינקע, !..״ בחורל אהער, !,אהער :אויגן מיט מאכט מיך, רופט מיר, צו ווינקט זי

ארויט נעם טירל, גלעזערנע דאם אויף עפן שאפע, דער צו צו איך גיי פאמעלעך
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 עפן איך פושקע. געפארבטע געטאקטע הילצערנע קכילעכיקע שיינע די פושקע, ־די
 מיר טוט אתרוג, פונעם קליאטשע די אפ נאך דעק איך איידער און דצקל, דאס אויף

 איידער און גן־עדן־ריח! א ריח, שארפער שטארקער, א כיח, א ארכין נאז אין זעץ א
 טוט פיטום דער און האנט אין מיר ביי אתרוג דער שוין איז ארום, זיך קוק איך
ארכין. אויגן די אין שפרונג א מיר

 קיין האב !אפ מיך בכים נעם ? גן־עדן טעם א פילן ? הנאה האבן ווילסט -
 פויגל קיין !זען ניט וועט בן״אדם קיין וויסן, ניט וועט קיינער !נארישו ניט, מיכא
, . . .* . , . אויסזאגן! ניט וועט

 אפגעביסן האב איך צי וויסן, ווילט איר וויסן? איר ווילט געווען, איז וואס
 פיטום דעם אפגעביסן ניט אכינגעהאלטן, זיך האב איך צי ? אתרוג פונעם פיטום דעם

 ארט, מכין אויף געטאן איר וואלט וואס וויסן, וועלן וואלט איך ... ? אתרוג פונעם
 פיטום דעם אפבכיסן דערוועגן ניט זיך זאלט איר מאל, צען אנזאגן אייך זאל מע ווען

 פון פיטום א האט עם טעם א פאר וואם וויסן, וועלן ניט וואלט איר אתרוג? פונעם
 צוריק און אפבכיסן איך: וואס עצה דער אויף געפאלן ניט וואלט איר אתרוג? אן

 זאך, אכיער איז דאס ניין, אדער גלויבן מיר קאנט איר שפכיעכץ? מיט צוקלעפן
 נאך געשען: איז דאם ווי ניט, אליין ווייס איך אז אכיך, איך שווער בנאמנות נאר

 געלעגן פיטום דער שוין איז הענט, די אין מיר בכי געווען איז אתרוג דער איידער
ציין... די צווישן מיר בכי

ג.
 און פרי פאר קומען געאכילט טאטע דער זיך האט סוכות ערב פון טאג דעם

 און מינים פיר די צונויפקלכיבן לולב, דעם אויסבינדן מיט באשעפטיקט האט.זיך
 לולב אויסגצפוצטן צוגעקליבענעם דעם ארט. שענסטן דעם אויף אלצדינג צוגרייטן

 צוגעשפארט אים ביסל א ווינקעלע, א אין אויבנאן גאנץ אוועקגעשטעלט ער האט
 דערוועגן ניט זיך זאל איך השם, למען אנגעזאגט מען האט מיר און זכיט א אויף

 מכינע געהאט האב איך אנזאגן. דאם אומזיסט געווען ס׳איז נאר לולב. צום אורירן.
 אפ־ געדארפט איך האב וואס צו פיטום! דער פיטום! דער סטכיטש צרות: אייגענע

 א האט טעם א פאר וואם ?ארויסגעקומען דערפון מיר איז וואם פיטום? דעם בכיסן
 וויסטע בייזע א גאל, ווי ביטער פע-גאר גאר ער איז בסך־הכל אז אתרוג, אן פון פיטום

 אזדער און אתרוג!... אן געפסלט פרי, א געמאכט קאליע אומנישט חלשות!־,אומזיסט,
 פון חדר אין ארן ו געו געוואר וין ש איך בין געפסלט-דאם איז אתרוגי

 האב וואס צו ? געטויגט מיר דאם האט וואס צו :קשיא א זיך פרעגט חברים. מכינע
 לעבעדיקע א גענומען האב איך אז געדאכט, מיר זיך האט עם ?... געדארפט דאם איך
ווען? פאר וואס? פאר היות: דאם איר בכי אוןצוגענומען קעפל דאס אפגעביסן זאך,

 געטארעט און חלום צו מיר צו געקומען אתרוג דער איז שלאף אין נאכט בכי "
 צוימיר, געהאט האסטו ,וואס געטענהט: און מיך געוועקט ארבל, פארן געשלעפט און
 :שוין דאך בין איך ? פיטום מכין אפגעביסן האסטו מאס פאר איינער?... שייגעץ דו

 און זכיט,קרעכצע אנדערער דער אויף איבער זיך קער איך !..״ פסול ל,פםו איצטער
 מכין צו געהאט האסטו וואס !,קוילער ווידער: מיך מען טארעט אנטשלאפן' ווער

?... פיטום מכן צו פיטום? מען צו פיטום?
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ד.
 אויפגע־ איז פרעסטל ביינאכטיקן דעס נאך סופות. טאג ערשטער דער געקומען

 פארשפעטיקטער א מיט ערד די באגאסן און הימל בלויען לויטערן אויפן זון די גאנגען
 אויפצו־ געפעדערט טאטע דער זיך האט טאג דעם שטיפמאמע... א פון ווארעמקייט

 נעם שיי באקאנטן דצם מיט זי איבערזינגען קריאה, די איבערקוקן פרי, פאר שטיין
 יום־טובדיקע די צו געפעדערט מאמע די אויך זיך האט טאג דעם ניגון. יום־טובדיקן

 האט מאג דעם מערנצימעם. יום־טובדיקן מיטן פארפל, יום־טובדיקע די מיט פיש
 סופה דער אין אונדז ביי אתרוג אפבענטשן געפעדערט סטאליער דער זלמן אויך זיך

 אנטאך זיך און מילך מיט טיי טרינקען קאנען זאל ער בכדי אלעמען, פאר פריער
יום־טוב. לכבוד וווילטאג

טאטן. צום מאמע די אתרוג-מאכט מיטן לולב דעם בעט -זלמן
 אית צו זאגט !-פאוואלינקע נאר פושקע, די ארויס נעם שאפע, די אויף עפן -

 דעם אראפ נעמט און שאפע דער צו בענקל א צו ער שטעלט אליין און טאטע דער
 סטאליער דעם זידן צו מכבד אריין סוכה אין אים מיט מטריח אליין זיך איז און לולב
מיצווה. דער מיט

 למען- פאוואלינקע, סטאליער-נאר צום ער אתרוג-מאכט בענטשט -נאט,
י... פאוואלינקע השם

 האט און גיבור א עד א עין־הרע קיין איז שכן, אונדזער סטאליער, דער זלמן
 אזעלכע דרגי אוועקלייגן געקאנט וואלט זיי פון פינגער איטלעכער וואם הענט, צוויי

 פאר־־ תמיד נאגל, א פאראן אים ביי איז פינגער גראבן יעדן אויף איך. ווי לייבעלעך
 א איבער דורך פירט ער אז נאגל דעם מיט און לאק. פון רויט תמיד און פאפט

אי_יזן... אן פון שארף א מיט ווי אויסגעקריצט סימן טיפער א בלייבט ברעט,
 האט און קאפאטע נייער א מיט העמד ווייס א אנגעטאן זלמן האט יום־טוב לכבוד

 אפ־ געקאנט נישט און זאמד מיט און זייף מיט הענט די געזייפט לאנג זיך באד אין
פר?ער" ווי לאק פון רויט נעגל די און פארפאפט, געבליבן זיינען הענט די זיך: זייפן

אתרוג. שמעקעדיקער ציטערדיקער דער ארי״ינגעפאלן איז הענט די אין אט
 דער זלמן בשעת געטאן, ווארף א אזש טאטע דער זיך האט אומזיסט ניט
 גוטן א און אים געטאן קוועטש רעכטן א אתרוג, דעם געטאן נעם א האט סטאליער

לולב. מיטן געטאן טרייסל
 איבערן ציטערט און טאטע דער אים צו זאגט !-פאוואלינקע י פאוואלינקע -

 זאגט, און אראפ פיטום מיטן אתרוג דעם איבער מוחל, זי_יט קערט, איצט אט - אתרוג
פאוואלינקע! השם למען פאוואלינקע! פאוואלינקעי נאר ,שהחינו",

 זי_ין מיט ניט געשריי א און ווארף א געגעבן טאטע דער זיך האט פלוצלונג
,אוי"! קול:

מאמע. די ארי_ין סוכה אין לויפן צו געקומען איז נעשריי זי_ין אויף
י ? דיר מיט איז גאט ? יאנקל משה איז, וואם -
 און סטאליער אויפן צעשרןען זיך ער האט - י הארץ עם ן יוגגאטש גראבער -

יונגאטש? גראבער אזא מען איז אזוי ווי - אויגן די מיט זי_ין צו דוךס אים גרייט איז
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 איר עקבויער? אן צי דאלעטע? א צי האק? א דען איז אתרוג אן ? ן!^רץ עם :אזא
 דעם געפסלט מיר האט איר !מעסער א אן האלדז דעם איבערגעקוילעט מיר דאך האט

 *'אירוואס ך,^ץ עם !יונגאטש גראבער זעט, נאט אט פיטום, דער ליגט אט !אתרוג
זכיט!..

 ־ א געשטאנען איז סטאליער זלמן געווארן. טויט מאל א מיט מיר זכינען אלע
 פון אומגליק, מין געטראפןאזא אים עם זיך האט אזוי ווי פארשטאנען, ניט טויטער,

 *דאכט“חאט, אפגעשפרונגען...ער איז פיטום דער וואם גענומען, דאם זיך האט וואנען
 !פינגער שפיץ די מיט קוים, קוים, גרינג, דער פון אתרוג דעם געהאלטן זיך,

אומגליק!... אזא אומגליק! אן

הענט. די געבראכן טויט, געווען איז מאמע די
 מיט האט גאט וואם פרייד, פאר טאנצן איך זאל צי ניט: ווייס איך ? איך און

 זאל איך צי אומגליק? אזא פון צרה, אזא פון אויסגעלייזט נס, אזא געטאן מיר
 ,ארומכאפן איך זאל צי טרערן? מאמעס דער אויף און יסורים טאטנס אויפן וויינען

 מיט פינגער פארפאפטע די מיט הענט גראבע די קושן אים און סטאליער דעם זלמן
 מכין קזליח, גוטער מכין שליח, מכין געווען איז ער וואס דערפאר, נעגל רויטע די

 אויפן טרערן, מאמעס דער אויף פנים, טאטנס אויפן קוק א טו איך ?... אויסלייזער
 ווי געל טויטער, א טיש אויפן זיך וואלגערט וואס אתרוג, אויפן הענט, סטאליערס

נפש... טויטער א מת, א חיות, טראפן א אן פיטום, א אן וואקס,
שטימע. אונטערגעבראכענער אן מיט טאטע דער זאגט !-אתרוג טויטער א -
אויגן. די אין טרערן מיט מאמע די נאך אים זאגט !-אתרוג טויטער א -
 די אין זיך קוקט און סטאליער דער זלמן נאך זיי זאגט - אתרוג! טויטער א -

אריין. הענט
 ווארעם זיך, פארכאפ און טאן פריילעכן א מיט איך זאג - אתרוג טויטער א -

 דער קיילער, דער גזלן, רער געווען לייבל, איך, בין דאס אז יא, דאך ווייס איך
אתרוג!... פונעם ׳רוצח

הארבסט.
שארך... שארך,

 פאלט. בלעטל א און
 שארך... שארך,

קאלט. און נעפלדיק

טראפ... טריפ,
שפריצט. רעגן א און

טראפ... טריפ,
איצט. ג־וססט זומער

שא... שא,
 אצינד, אלץ איז טויט
 שא, שא,

ווינטן... דער וויינט עם הערסט,
גויכמרג. י.
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פל־ען. בלעטער \עלע

 פליען. בלעטער געלע
 ווינט; אריפן פליען

 ציען וואלקנם די און
געשווינט. וזו• ערגעץ

 בלימל לעצטע דאם וועלקט
 פעלד- הוילן אויפן

 הימל גרויער דער ארן
ררעלט. דער אויף טרויערט

 וועלדער די פון פאלן
 וועג; אויפן בלעטער

 פעלדער, נעפלדיקע
טעג... אומעטיקע

פעלה אויפן
גערעדט: ווי פעלד אריפן
 שפעט, שוין ס׳איז אקעלט, ררייט
בייזער. א ווינט א י<גט

 צייגט, ער ארן
 לייגט ער און
גרעזער. די ערד דער צו

וויי שטיל,מיט
זיי פאלן

אנידער. ערד דער צר

דערווידער. זיין ניט ס׳העלפט

יי רב א פ אויס,
מיי דער איז
 זומער, ליבער דער און

 קאלט, סומנע,
 פאלט עם און

אומער. אן הארץ אויפן
רייזע^ אברהם
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רי_יזע. גרויסער דער פאר
 זענען זיי געווארן! אומרו־יק אזוי שוואלבן די עפעם זיינען רואם

מחנות. גרויסע אין פארזאמלט זיך האבן און אויפגערעגט
 דעס פון פלויט אויפן זיי זיצן שורה ענגער לאנגער א אין
טויזנטי צוויי טויזנטי - ניין הונדערט. אפ^ר שולהויף
 איך אויך דארף. פון נעסטן אלע פון נייע, צו קומען כסדר און

 דעם ארוס זיי קרייזן בויגנם שיינע אין פול. זיי זיינען לופטן דער
 ארכן, וואלקנם די אין ביז הימל צום ארויף פריילעך פליען טורעם,
 צום לאנגזאם שוועבן אראם, צוריק פאל האסטיקן אין זיך ווארפן

 צוריק און אויף, ווידער דאן זיך הייבן רוען, צו וויילע א צג דאך
 פאכן פעדערן, די שנעבעלעך די מיט פלייסיק פוצן זיי מחנה. דער צו

 ווא• דער אויף אוים זיך שטרעקן פליגלען, שפיציקע לאנגע די מיט
זאכן. טויזנטערליי ארום ריידן און זון הארבסטיקער רעמער
לופטן. דער אין הענגט צוויטשעריי א געמורמל, א
וועטער! גוט א זיין נאר זאל עם -
רייזע! די מאך איך ווי מאל, צווייטע דאם שוין -
פייגלכאפער! די זיינען ערגסטע דאם -
 רעכטער דער יינגסטן. מיין וועגן פארזארגט שטארק בין איך -

שטייף. ביסל א אים ביי איז פליגל
געפערלעף אויך אבער וואסער, בלויע גרויסע דאם איז שיין -
באלעבאטים! מייגע פארלאזן צו הארץ דאם וויי אזוי טוט מיר -

שוואלבן? ארבדזערע זיי, זיינען ווו• מארגן... אויף און
 ווארע• פרעמדן אין וואנדערפלי, דעם אויף אוועק ווייט ־ ווייט

לאנד. מען
 זיי האט ווער רייזן! צו צייט ס׳איז אז זי? ווייסן אבער ווי -

 שולהויף! אויפן הארבסט־פארזאמלונג גרויסער דער צו צונויפגערופן
 און וואלד איבער טאל, און בארג איבער וועג דעם זיי ווייזט ווער

ז נעפל און ווינט און נאכט דורך _ים, און לאנד איבער פעלד,
י ווונדער איבער ווונדער

 דאך. אונטערן נעסטן פוסטע די אויף קוקן און מיר שטייען שטיל
הארץ... דאס אזוי קלעמט עם
 אייך, וועג גליקלעכן א וואנדער-פייגעלעך. איר אייך, פליט -

לאבדו ווייטן אין גליק האט שוועלפעלעך! איר
צוריק! קומט צוריק, קומט און
אם<. פריץ י י
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עקסקורסיע. הארבסטיקע א
 אריינגאנג בכים גלייך באשעפעניש. לעבעדיק קיין שטיל. איז וואלד אין
 לופטן, דער אין ד/ביימער איבער איבערגעצויגן איז וואט שפינוועבס, מיר דערזעען

ניט. מען זעט די לופטוועגן, דידאזיקע פון באלעבאס דעם ג$ר
 גרילצנדיקן איר פון און צעקראקעט, זיך האט קרא איבערגעשראקענע אן

אומהיימלעך. געווארן איז קול
 די ליגן אים ארום און ערד, דער פון ארויס סטארטשעט קארטש אלטער אן

באדעקטע. זשאווער מיט ודי פעדערגראז, דעם פון בלעטער געלע
 אונמער פון שטיקערווכז. אראם לכיכט זיך נעמט קארע אונטערגעפוילטע די

 אוג" ערד, דער אין טיף מוראשקעס. צערודערטע אראפנעמען בעם זיך צעלויפן איר
באשעפעגישן. קלייגינקע די אט פון וווינונגען געדרייטע די זיך ציען ווארצל, סערן

 אפגעשט^רבן: גארניט איו וואלד דער אז מען, זעט צו, גוט זיך קוקט מע אז
פארטכיעט. ווי נאר זיך האט ער

 בלויערלעך, קליינע פדן צדוירטשען פריילעכע דאס הערן זיך לאזט פלוצים
 שפריגגען פלינקייט ווונדערלעכער מיט צווייגן. נאקעטע די אויף ארום היפן נועלכע

 זין שרעקן זיי בוים. יעדן באטראכטן און צווייסן אויפן צווייגל איין פון איבער זיי
 די און בוים, פונעם געטאן ל$ז א בלויערל איין זיך האט אט נאר אונדז. פאר ניט

וואלד. ז?ןט יענער אויף געווארן פארשווונדן און נאכגעפלויגן אים איז מחנה גאנצע
 שפאלטן. אראפ ביז אויבן פון זיך זעען בוים א פון שטאם גערונצלטן א אויף

 די אין קאקאנעם. זגינען דאס קעילכעלעך. קליינע מיר געפינען שפאלטן די אין
 באודעגוג! די נאר טויט. ווי אויס זעען וועלכע לאלעס, פארבארגן זכינען קאקאנעס

 זיך האט שפעלטל צווייטן א אין לעבן. זיי אז באווייזט, בייכעלע פארשפיצטן פון
 פאר• זכינע מיט צוגעפעסטיקט ליגט עם און פליגעלע, א קעלט פון סארבאהאלטן

 לעבעדיקע נאך וויפיל פרילינג. פון אנקומען ביזן שטאם צום פיסעלעך גליווערטע
 טויט, איז אלץ אז זיך, דאכט עס אויב און !ארום און ארום זיך געפינען באשעפענישן

באמערקן. און זוכן אויפמערקזאם גענוג ניט קען מע ווייל דערפאר, נאר עס איז
 אק שפיגל, א ווי גלאנצט וואסער דאס סאזשלקע. דער צו גייען מיר

 אונדזערע אראפ לאזן מיר געוויקסן. ברעגיקע די אים אין אפ זיך שפיגלען עס
 ווערם אלץ אבער הענט. די פרירן ארויסנעמען ביים ודאסער. אין סאנגזעקעלעך

 פון דעק אויפן אוצר. גאנצן א פאנגזעקעלע אין דערזעען מיר ווען פארגעסן,
 זיך ער שווימט ארום מינוט א אין קארעסל. א געטאן גלאנץ א האס זאנגזעקל

 זשוק, א זיך ווארפט וואסערגראזן די צווישן סלוי. אונדזער אין ארום רויק גאגץ
 ניט עם נאר געפענקעניש, פון ארויספאקן בוהות אלע מיט זיך וויל ער שווימער. א

אי_ין. ניט אים ןין
ברואיפלעך. געפאנגענע די מיט זיך באקענען גענטער און שול ין א גיין דארף מע
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פרעמדער. דער

 נאכט. די איז פינצטער ארן קאלט
צוגעמאכט. טויער און טיר

 שיין א אן בלינדע פענצטער
ארינן. נאכט דער אין שטארן

 שפעט,- און קאלט פינצטער, און קאלט
בעט. זנין אין יעדער זיך שלאפט

 ווינט דער ניט נאר שלאפט שלאפן
הינט. בילנדיקע די און

 ניט. נאך שלאפט פרעמדער דער אויך
טריט, ודאקלדיקע מיט און

 שטיק, אויף שטיק שמאטעס אין און
 שטריק, א מיט פארגארטלט און

 - הענט, די אויף טארבע א מיט
 ווענט. די ביי זיך הארט ער שארט

 שטיין. פאלאץ א ווייט ער זעט
גיין. פאלאץ צום זיך ער לאזט

 האן, ערשטער דער קרייט עם ביז
 אן: פאלאץ דעם אין ער קלאפט

 קלאפטאיןטירז טוק־טוק־טוקי-ווער
 מירי עפנט מענטשן, .גוטע -

 וועלט, דער אויף עלנט בין איך
 קעלט..." פון און הונגער פון מיד

 אוועקו גיי טוק־טוק!..-,פרעמדעת
וועק! ניט קינד קליינעם אונדזער

 ליו ־ ליו אין ווארעם און זאט
 רו..." אין ק־נד אונדזער זיך שלאפט

 קאפ, דעם איין פרעמדער דער בייגט
אפ. פאלאץ דעם פון זיך קערט

 שטיין. שטיבל א ווייט ער זעט
גיין. שטיבל צום זיך ער לאזט

 האן, ערשטער דער קרייט עם ביז
 אן: שטיבל דעם אין ער קלאפט

 טירן אין קלאפט טוק־טוק־טוקי-ווער
מיר! עפנט מענטשן, -,גוטע

 וועלט, דער אויף עלנט בין איך
 קעלט..." פון און הונגער פון מיד

 פיל, ניט ווארט פרעמדער דער און
 שטיל דער אין זיך שארט עמעץ

 שלאם. דעם ביי און טיר דער ביי
באלעבאס: דער ארוים ס׳קומט

 ארק, קום פרעמדער, -,פרעמדער,
זיין." אורח גוטער מנין וועסט

 אק, זיך בייגט פרעמדער דער און
אריין. קוים שטיבל אין קריכט

 שוועת אטעמט און אריין קומט
 אהער, קוקט און אהין קוקט

 גלייך: ארויסעט זאגט ער און
 ר אייך ביי פינצטערניש א ,נו, -

 באלעבאם: דער אים ענטפערט
וואם. פאר ניטא נאפט קויפן -

 קאלט, דא אייך ביו איז -,וו־וו־-ווראון
רואלדר מיטן אין ווי מקש

 באלעבאם: דער אים ענטפערט
וואם. פאר ניטא האלץ קויפן -

 דא. פריילעך ניט ס׳איז עם, -,הייסט
 ניטא?" אויך איז ברויט קיץ און



 באלעבאס: דער אים יענטפערט
 רואם פאר ניטא ברויט קויפן -

 ן זיבד מיננע צו וויי און אך
 קינד הונגעריקעס מנין אז

 פארשמאכטערהייט: געוויינט האט
 ברויט!" שטיקל א גיב ,טאטע,

 שטיל עם ליגט כוחות אן ארן
 ...״דיל הארטן אריפן איצטער

 קאפ, דעם זיך פרעמדער דער קראצט
 אראפ, דיל אריפן זיך לאזט

 אריס, טארבע אלטע זיין שפרייט
ארוים: אזרי זאגט ער ארן

 קאלט ארן דא פינצטער ס׳איז -,אז
 וואלד, מיטן אין ררי ממש

 ניטא, אריך איז ברויט קיין אז
 אט־א־-דא..." זיך מיר איך לייג

 אזרי, זאגט ער נאר ווי איז
 קריי. א האן ערשטער דער טוט

 האן, דער אזרי קרייט עם רוי
 אן. זיך אליין לאמפ דער צינדט

 פיין, ארן גרט אויוון, דער ארן
 איין. זיך אליין האלץ מיט הייצט

 טיש דער אליין ררערט עם ארן
 פיש, ארן פלייש טעלער, מיט פול

 ברויט, מיט און חלות מיט און
צוגעגרייט. יום־טוב אויף ווי

 געווען, אט - פרעמדער דער און
 - געזען אט און געווען אט

 לאכט: און זאג א טוט פלוצלונג
נאכטד גוטע א ,באלעבאם, -

 גרוים, איז ער ווי פליט, ער און
ארוים. טיר פון שפאלט א דורך

 - וואם? אדער נסים, אי, אי, -
באלעבאם. דער זיך כני טראכט

 ברענט, אויוון דער זעט: ער נאר
 ווענט, די באלננכט לאמם דער און

 שטייט פולער א טיש דער און
צוגעגרייט. מאכלים מיט

 פיל, ניט באלעבאס דער טראכט
 דיל. פון נד קי דאם אויף ער הייבט

 פרום, עסן זיך, זיי וואשן
ארום. טיש כנים זיך זעצן

 גאט לויבן און זיי עסן
גענאד. און חסד זננן פאר

 ווינט, דער פננפט אינדרויסן און
קינד. דאם וויינט פאלאץ אין און

 אום, פאלאץ איבער מען לריפט
ארום. לאמפ א זוכט מע און

 דא, מען זוכט און דארט מען זוכט
ניטא. אלץ איז לאמם קיין און

 קינד, דאם וויינט שטארקער אלץ און
ורינט... דער פט פני אוןאיןדרויסן

 ווינט, דער פייפט דרויסן אין ארן
הינט. די בייז בילן עס און

ניט. עם ארט פרעמדן דעם נאר
טריט, וואקלדיקע מיט און

 הענט די אויף טארבע דער מיט
ווענט. די כני זיך הארט ער שארט

 אוועק אזוי זיך ער שארט
וועג. ווניטן אין נאכט, דער אין

.**ל> מאני
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מאמו!!. ־ טע א ט ב"
גערריינט. מאל צוויי האט בערעלע

 סכנת-נפשות. קיין חם־-ושלום בעט. אין ליגט בערעלע
 זאל — נעזל א געכאפט. קאטער שטארקן א באדן ביים
 הייזעריק- ריידן. קוים קען און דערבארעמען! גאט זיך
טויב. א ווי

 אוים- אבער איז בעט. פון אפ נישט טרעט מוטער די
 פאר■ האט דאקטאר דער וואט רעצעפט, די געגאנגען

 וועט עם אויב נעמען, מאל א באך געהייסן און שריבן
ווערן. בעסער בישט

 לאזט און קלייד ביים מוטער די אן בערעלע כאפט
נישט. בשום־אופן אריין, אפטייק דער אין אוועק נישט זי

 איז דינסט די היים. דער אין בישט איז פאטער דער
 ער און מאנגל, אין וועש פאק א מיט געגאנגען גראד
אוועק. נישט מוטער די לאזט

 די פארמאכן וועט מע אוונט, דער צו פאלט דא און
אפטייק.
מוטער: די זיך בעט
צוריק. איך קום מינוט פופצן צען, אין —

 — איינגעשפארט זיך האט בן־ןחידל, א בערעלע,
בישט. באין־-אופן

 פון פענצטער דאם פארטער. זיי האבן געווויבט
גאם. דער צו גייט געלעגן, איז בערעלע ווו שלאפשטוב,

 *לופט מיט הענדלער א פארביי פענצטער פארן גייט
 זיך הייבן עם ווי פענצטער, דורבן זעט מע באלאנען.

לופטפאלאנדלעך. בלאע און רויטע לופטן דער אין
לופטבאלאנדל? א קויפן דיר וועל איך אז און -
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לאזן. ער וועט יא,
קאלירז א פאר וואט א —
ער. וויל רויטן א

 הענדלער דער אריין. שויב אין מוטער די פויקט
 און ארויס אים צו לויפט מוטער די שטיין. בלי_יבט
 פאדעם. א אויף לופטבאלאן רויטן א מיט צוריק קומט

באלאן. דעם איבער בערעלען גיט זי
 און — פאדעם! דעם בערעלע, פעטט, באר האלט —

אריין. אפטייק דער אין גייט
 פאדעם דעם האלט בערעלע ארוים. גייט מוטער די
 באלאנדל, דעם פון אראפ נישט אויג קיין לאזט און פעסט
 באלאנדל אויפן בעט. איבערן אהער און אהין פליט וואט

 חז?ק האט ער מיד. אייגעלעך די אים ווערן קוקנדיק
 פאדעם דעם וועט ער — ביין! אבער איינצודרימלען.

ארויסלאזן. ניט האבט פון
 און האנט רעכטער דער אין פאדעם דעם ער האלט

 ליב• דער פון פויסט דעם מיט אייגעלעך די זיך רייבט
איינצושלאפן... הימן, זאל גאט נישט, האנט, קער

 האלפ — אייגלעך די דאך. ער איז שלעפעריק מיד,
 פעסט, ער האלט שטריקעלע דאם אבער צוגעמאכט,

זיין. קען פעסט רואם
 און פליג א קומט דאך, ער איז דרימל אין האלב
 כאפט זיך, ער פארגעסט נעזל... אויפן אים זיך שטעלט

 פא• דעם לאזט פליג, דער צו הענטל רעכטן מיטן •זיך
 דער צו פליט לופטבאלאנדל דאם —הוש!—ארויס דעם

צוגעקלעפט... ווי דארט בלייבט און ארויס סטעליע
 רופט פאלגן. אים זאל מע געוויינט, איז בערעלע

ארויף: באלאנדל צום ער
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 אז־ ממיתן, דיך וועל איך אראם! מיר! צו אראפ —
צעברעכן! בייבער די פאלגן! נישט וועסט דו

נישט. אבער פאלגט באלאנדל דאם
 דאס אז הייזעריק, — ער טראכט - אזוי בין איך —

 צעוויינט און נישט. מיך הערט הייך דער אין באלאנדל
 הייזע- אזוי איז ער וואט אליין, זיך אויף רחמנות פאר זיך
 בעקלעך די אויף טרערן די אים ריבען שוואך. און ריק

איין... שלאפט ער ביז זיך, קייקלען און רינען ארויף,
 מוטער די הארט. זייער ער איז אפנים איינגעשלאפן

 געזונטערהייט! שלאף שלאפט. בערל—געקומען אהיים איז
וועקן. געהייסן נישט דאקטאר דער האט רעצעפט צוליבן
 מוטער די !עקומען. אהיים דערווייל איז דינסט די

 צוריק. קומט וועש, די באקוקט ארצן, קיך אין גייט
 זיד גייט מוטער די שלאפט. עין־הרע, קיין בערעלע,

אויף... נישט זיך כאפט בערעלע שטילערהייט.
איינגעשלאפן... אויך מוטער די איז

 דריי שוין לאנג. זי שלאפט נישט, זי וועקט בערעלע
שלאפן. רעכט נישט זי לאזט בערעלע אז נעכט,

 זיך כאפט בערעלע און שלאפט, מוטער די פארטאג,
 8 עפעם ליגט בעט זיין אויף — קוק א גיט ער אויף.
 — האנט דער אין עם נעמט שמאטקעלע... רויט קליין

 דער אין געווארן צעשאטן לופטבאלאן. פון הויט די
 און געפלאצט געווארן, איינגעשרומפן הויך, ווארעמער

אראפגעפאלן. מיאוס אזוי
 א אויף נאר צעוויינט, מאל א נאך זיך האט בערעלע

 אים, איז נאכט איבער אויפגעוועקט. מוטער די און קויל,
געווארן. בעסער
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אלקע.
 אכאטע- עק רדארשע, הינטער

פלאטע. מיט הריף א
 אלקע דארט ודרינט

 פאראסאלקע. לויער3 דער מיט
 שמיה טאטע-א דער

פריט. מאמע-ארפעם די
 האלפ. איינגעפויגן איז דאך דער

 שוראלפ. א רררינט דאך ארנטערן

 פעט, א און טיש א שטופ: אין
 גרעט, מיט פיידעם א און
 ,9טע און טעלער, און לעפל, און

קריה און
 וויה אין קינד א און
 אלקע מיידעלע דאס ארן

פאראסאלקע. פלויער דער מיט

 יאה זעקם פון מויד א
 האר. גאלדענע מיט
 העל דרויסן אין איז
 געל. איז זאמד דער און

 קנעטן, זאמד אלקע נעמט
פארפעטן. חברטעס אלע

 מריה די מאמע די רופט
שריב. א ציטערט עם אז

 שמיה דער טאטע, דער ארן
מיט: העלפט

 שטרפו אין ,גיי —
 רריגן. פררדערל דאם דארף מע

 קריה" ארן טעפ רראשן
 פרענגען, וראסער דארף מע
 שררענקען, העמדעלעך דארף מע

 שיילן, קארטאפל דארף מע
 דערציילן, מעשהלעך דארף מע

 ,לייענען, פיסעלע א
 - שריופן פיסעלע א

 שטרג פרן דיך כ׳ררעל געדענק,
פארטרייפןל

 פרענגען, רדאסער אלקע גייט
שרוענקען. העמדעלעך

זי: זעט
גייען. גענדז

גררע, גאנדז די גייט
 שרדה- אין גענדזעלעך די ארן

 ררייסע, פעדערן
רריטע, סים
שרטה. דער גאנער דער ארן

אלקע עפנט
 פאראסאלקע, פלריע די

 דאך א ארן שטרפ א זי האט
סר. א גענדזעלעך ארן

 4גיי גענדזעלעך מיט אלקע רדיל
פארגיין. רועט זרן די פיז

 מריה די מאמע די ררפט
שריפ. א ציטערט עם אז

 שמיה דער טאטע, דער ארן
מיט: העלפט
שטרפו אין -"גיי

 רראכן. דער אין איז עם
 קאכן, קאשע דארף מע
 שפאלטן, האלץ דארף מע
 האלמן, קינד דאס דארה מע
 צינדן, שררעפעלעד דארף מע
פינדן, רריקעלעך דארף מע
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 לייענען, ביסעלע א
 - שרייבן ביסעלע א

שטוב פון דיך כ׳וועל געדענק,
פארטרפבן!"

שפאלטן. האלץ אלקע גייט
האלטן. קינד דאס
זי: זעט

פל?ען. פייגעלעך
 באן, א ווי שורה-לאנג א

 אעראפלאן. אן זיי איבער אין
 ווייס, פליגעלעך
 הויך, פייגעלעך

 וואלקנם. - זיי איבער און
רויך. בלויער חיי

אלקע עפנט
פאראסאלקע. בלויע די

 דאך א און שטוב א זי האט
סך. א פייגעלעך און
 שטיין, דא אלקע ודיל
 פארגיין. וועט זון די ביז

 מריד. די מאמע די רופט
 שויב. א ציטערט עם אז

 שמיד. דער טאטע, דער ארן
מיט: העלפט

שטוב! אין גיי"-
 צירעווען, זאקן דארף סע
 קירעווען. פעדעם דארף סע
 דרייען, קניפלעך דארף מע

 פארבייען, קנעפלעך
 לייענען, ביסעלע א
 - שרייבן ביסעלע א

 שטוב פרן דיך כ״וועל געדענק,
 פארטרייבן!"

 דרייען, פאדעם אלקע גייט
פארנייען. קנעפלעך

 שאט א זיך קנעפלעך גיבן
 דער איבער זיך צעלויפן און

שטאט.
 רזלד. א קנעפל יעדעס רוערט

 האד. קארז רעדער די זיך יאגן
 גאס. דער איבער זיך יאגט איינס

 כאש. א פירט און זיך קעקלט
 וועלאסיפעד. א דרייען צודיי
ברעט. א פירן רעדער דריי
 שלאגן, צע זיך בן*ה רעדער פיר

 וואגן. א אין זיך איינגעשפאנט
אלקע עפנט

 פאראסאלקע, בלויע די
 דאך א און שטוב א זי האט
סך. א רעדער און
 שטיין, דא אלקע וויל
 פארגיין. רועט זון די ביז

 סויד, די מאמע די רופט
שויב. א ציטערט עם אז

 שמיד, דער טאטע, דער און
מיט. העלפט

 הערן, נישט חייל אלקע נאר
וויסן. נישט יויל

 זיף בייגן און רודערן רעדער די
 גריסן. און איר. צר

 אין רעדער אלע אלקע נעמט
 שפאן א

באן. לאנגע א מאכט און
 אלקע און באן די ס׳פייפט און

אודעק פארט
איבער ווייט העט ווייט, העט

ררעג. ורניטן 8
ווםקי.8ם?זלאי קאייזנ 1 *
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מאמע. זי_ין און בערעלע
 פערעלע הערט קראס-אומעטום אין גאם, דער אויף שדל, אין

רעכענונגען. חיעגן
 פאצאלן געמוזט האט ער אז טאטע, דער זיך קלאגט אט

 קראם-דארםן אין מאמע די אים שיקט דא רעכענונג. גרויסע א
רעכענונג. א אויך מען פאכט

 רעכענוג! א אריסצושטעלן אייבגעפאלן בערעלען איז מאל איין
געטאן. איר פאר האט ער וראם דעם, פאר מאמען זפן

רעכענונג: אזא קיך אין געפונען מאמע די האט מארגן אויף

:פערעלען קומט מאמע די
גראשן 20 - - - קראם אין איינקויפן פאר
, 10 - פאסטקעסטל אין בריוו א ארי_ינווארפן פארן
> 10 - - - - מילך טרינקען פארן
, 20 - - יינגל וווילער און גוטער א זי_ין פאר

גראשן 60 - - צוזאמען

 טיש זפן אריף געטראפן פערעלע האט שרל פון קומענדיק
גראשן. 60

קעשענע. אין אריינגעלייגט זיי ער האט צופרידענער א
 קליידער זיינע פיי ער האט אפער פרי דער אין מארגן אויף

רעכענונג: א געפונען אויך
מאמען: זפן שולדיק איז בערעלע

גארנישט - - - הויז איר אין יאר גליקלעכע 10 פאר
גארנישט - - שפילצי_יג און טרינקען און עסן יאר 10 פאר
גארנישט - - - קראגק איז ער ווען אים, אפהיטן פאר
גארנישט - מאמע ליבנדיקע און גוטע א האבן פאר

גארנישט - - - צוזאמען

געשוויגן. און רעכענונג דאזיקע די געלייענט האט פערעלע
 זי האט מאמק, דער צו צוגעגאנגען ער איז ארוס וויילע א אין

 דער צו גראשן 60 די אריינגעלייגט אומבאמערקט און ארומגענומען
קעשענע. אין מאמען
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געזונט... ניט געווארן איז מאמעשי די אז
 טאג איין נאר איז און געזונט ניט געווארן איז מאמעשי די אז
שטוב. גאנצער דער אויף אומעט אן געפאלן איז בעט, צר געלעגן

 געשפלט, ניט זיך אווינקעלע, אין געזעסן זיינען קינדער די
ליאלקעם. די רו צר געלאזט

 פיקן, צו קערנער קיין געהאט ניט האט שטייגל אין פייגעלע דאם
געשפרונגען. ניט געזרנגען, ניט עם ת^ט

 דער ביי געלעגן איז הינטל, לוסטיק ווילר דאם הינטל, דאס
אפגעטראטן. ניט ארן בעט מאמעשיס

 קעפלעך. זייערע אראפגעלאזט האבן פענצטער די אויף בלומען די
וואסער... אטראפן מיט זיי דערפרישן צו געטראכט ניט האט קיינער

 אויף זייגער דער איז געזונט, ניט געווארן איז מאמעשי די אז
שטיין. געבליבן וואנט דער

 האט און ארבעט דער צו אוועק שפעט גאר איז טאטעשי דער
שטענדיק. ווי פריער צוריקגעקערט זיך

 מאמעשים דער אז געזאגט, האט און דאקטאר דער געקומען ס׳איז
ארבעטז. פיל צו פין קומט שוואכקייט

 ניט איז קיינער אבער 'פעטער, ביים געגעסן מיר האבן מיטאג
פריילעך. געוועזן ניט און געווארן זאט

 געקאנט ניט קיינער האט געזונט, ניט געווארן איז מאמעשי די אז
זיין. צו ס׳באדארף ווי שטוב די פירן

 זיך. צו שוועסטערל קלייגטשיק אונדזער גענרמען האט שכנה די
מאמען. דער בו צוריק געריסן זיך און געשריען אבער האט קינד דאס

 מילך, די ארויפגעשטעלט און פייער געמאכט האט טאטעשי דער
אויסגעלאפן. איז מילך די ארן גערויכערט, האט פייער דאס אבער

 די אריפצוראמען געפלייסט זייער זיך האט ריוועלע קליינע ראם
 שטויב דעם אפגערוישט שטולן, די פונאנדערגעשטעלט האט זי שטוב:

 באלד אבער איז זי צימערן. די אויסגעקערט טיש, פון און אלמער פון
גערוארן. מיד זייער

 אין געווארן בעסער עטוואס איז מאמעשי דער ווען מארגן, אויף
 גערוארן ליכטיק ווידער איז בעט, פון אראפ פאמעלעך בלאסע א איז זי

וויגקעלעך. אלע אין
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ענגעלעך. דרי_י
 יינגעלעך, דריי האט מאמע די

 געהאט, ייבגעלעד דריי
 בעקעלעך, רויטע ווייכע מיט
גלאט. סאמעט צארטער ווי

 בערעלע, געהייסן אייבם האט
 צווייטע-חיים=שמערעלע, דאם
 געהייסן... האט דריטע דאם
שיך. קיפן אים זאל מע

אפגעבארט! אייך האב איר
 ווארט. איר —געוווסט האב איד
 ייבגעלע, קלייבע דריטע דאם
איך. בין דריטע-דאם דאם

 ביסעלעך דריי האט מאמע די
געבראכט. יאריד דעם פון

 ניסעלעך, פעטע גוטע דריי
פראכט. א ביסעלעך דריי

 בערעלען, פאר געווען אייבם איז
 חיים־שמערעלען, אייבם-פאר און
 ביסעלע... בעסטע דאם גאר און
זיו. פאר געלאזט ד האט

 ביסל: א זיר ווובדערט איר
 ביטל? א מיר ביט וואם פאר
 — ביסעלע ביסן, ניסן, ווייל
 איך. בין דאם דריטע דאם

 געבראכט אהיים האט מאמע די
מיך; ביםעלעך-און צוויי
 ברידערלעך די פאר ביסלעך צוויי
שיך. בייע מיר-צוויי און
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ל. פ ע דער
עצל. רויטן גרריסן א קעלער פון געבראכט האט מאמע די
 טאכטער, איר צו געזאגט זי האט - עפל! אן סאר מירל, זע. -

 וים.3 פון אקארשט ווי פריש. - גענייט און געזעסן איז נואם
אויף. אים עם און נעם

 ער3א זיך האט זי עפל. דעם איינבייסן געוואלט עוין האט מירל
ברודערל. יינגערן איר יאנקעלען. אן דערמאנט

 איר האט ער עפל: אן איר ציי פארדינט נעכטן האט יאנקעלע
גאנג. א געפאלגט מאל צוויי

פאשלאסן. זי האט - אים! פאר זיין זאל -
 אפגע• אים מירל האט שול. פון געקומען איז יאנקעלע אז און

עפל. דעם ן3גע
 ער האט עפל. געגעסן לאנג ניט גראד אבער האט יאנקעלע

שפעטער. אויף עפל דעם באהאלטן

 צום מיטאג יאנקעלען דורך געשיקט מאמע די האט שפעטער
גאם. איןאןאנדער געארצעט סטאלער-האט א - טאטע דער טאטן.

 אריינגערוקט יאנקעלע האט אפגעגעסן, האט טאטע דער אז
 טראכט א ער האט עפל. דעם אנגעטאפט און קעשענע אין האנט די

געטאן:
 עפל דער אלעמען. פאר פארדינט הארעוועט, טאטע דער -

אים. צו געהערט
געזאגט: און עפל דעם טאטן דעם דערלאנגט האט ער און
אויך! עפל אן געשיקט דיר האט מאמע די טאטע. נא. -
געפרעגט. טאטע דער שטיקלז-האט א ווילסט -
 געענטפערט. יאנקעלע געגעםן~האט לאנג ניט 3ניין,איךהא -

 יאנקעלען. אויף געטאן קוק א פריינדלעך האט טאטע דער
באהאלטן. און עפל דעם צוגענומען

*

 און עפל דעם ארויסגענומען טאטע דער האט אוונטברויט צו
מאמען: דער צו נעזאגט
געוואלט. ניט היינט זיך האט מיר פארזוך. און נעם נא. -
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געלאכט.

 פארווונדערט מאמע די האט - עפל! דער דיר צו קומט ווי -
געגעבן. היינט דיר האב איך ווי אזא, פונקט מירל, געפרעגט.-זע,

 אויפן - יאנקעלע יאנקעלען, אויף געטאן קוק א האט מירל
 דערציילץ, גענומען האבן אלע און יאנקעלען, טאטע-אויף דער טאטן,

אנגעקומען. יעדערן איז עפל דער אזוי ודי
געלאכט: און דערציילט

ווו-נדער-עפל! א -
 - ספנע וזי ווונדער-קינדער אזוינע בע וורנדער-עפל א יא, -

געזאגט. מאמע די האט
 פיד אויף עפל דעם צעשניטן מעסער, א גענומען האט זי און

עפל. דעם געגעסן האבן אלע און טיילן,
און געגעסן

ברייטעלע. א
 ברייטעלע א האט טאטע דער
 געבראכט. אריין שטוב אין
 איינם נאר ברייטעלע דאם איז
אכט. זיינען מיילער און

 ס׳ברייטעלע מאמע די האט
 צעשניטן, שטיקעלעך אויף

 ס׳רעפטעלע, זי גיט איינעם
מיטן. דעם פון - צווייטן א

 פיצעלע, סאמע פארן און

 קיץנישט ארנ ט$ה ייאם
 ברייטעלע- פון גענוג איז
אליין... סקארינקע די

 האט מאמע די ווי אט
 צעטיילט. ברייטעלע דאס

 ציינדעלעך אלע קנאקן
פרייד. פאר אזש טאנצן און

 מאמען• דער ערשט-פאר סוף צום און
שיין! ווי כא־כא״כא נאר

 - פארגעסן גאר מאמע די ס׳האט
אליין. זיך טאקע
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קינדער. ז?ינע צר שלום־עליכמען פון ברירו
.1897 יולי טן.21 צעיקאוו, בעלאיא !. ,טעכטערל מייעד

 פארלאנג. דיין איך דערפיל ברירו. א אריף גערוים ווארטסט דו
מאמען. דער און מיר שרייב און געזונט
 אויב ן,זע תש? קומענדיקן זיף וועלן מיר צי קוים, גלויב איך

 ורוהין- און ווען רוייטער. אוועקפארן דאנען פון שבת ביז ורעל איך
 הונדערט דריי דיר איך שיק פאל יעדן אויף ניט. אליין נאך איך דוייס
 און קושן, ניינציק און פינף הונדערט זעקס טויזנט פערציק און זיבן
 קושן הונדערט דריי גערעכנט ניט לעצטן, דעם גאר קרש איין נאך

פאפא. דיין פאבייגייענדיק.
 נאך און קליינטשינקן. א איינעם נאך ארן נאר. קרש איין נאך

נאך... ארן נאך, ארן בסרד. צרריי נאך ארן לעצטן. א איינעם

•1899 אווגיסם, גג-טן כארקאוו. .2 ן ^יסי ליבע טייערע

 קררצקייט ארן נאכלעסיקייט דער פרן באליידיקט זייער ביך איך
 מישען. גרים עמע, עמען. גררם א איבער גיב ליאלי, ברירו. דיינע פון

 איר. ט מי ניט זיך ריים דיך, בעט איך און, מוזען קרש א גיב מישע,
 קלאפ א דערלאנגט יאקבי איר האסט דו אז געחלומט, זיך האט מיר
 רוארעם ליגן. א איז דאס אז זיך, פארשטייט לאמטערן. א געמאכט און

 אריך טרעפן עם זיך קאן וועגן דעסט פון חלומות? אין דאם גלויבט ווער
 עם זאג איך מיידלעך. און יינגלעך גערויסע צררישן וואר דער אויף

א. פ פא פארבינגייענדיק. אזוי, גלאט

אייניקל. זיין צו שלום־עליכמען פון בריוו
.1913 מערץ ״סן 11 )איטצליע(. נערווי .1 מיינעז טאמארע □ייערע

 אויף ווילסט דו אז שרייבסט, דו באקרמען. איך האב ברירו דיין
 לירעם 10געלט- איטאליעניש דא דיר שיק איך גרט. זייער נערררי. קיין

 א זיך קריף ביכלעך, און רועש זאכן, דיינע צרנריף לייג ורעג. אויפן
 גע" פריער נעררוי. קיין גלייך אררים פאר און וואקזאל אויפן בילעט

 אלע מיט און מאמאטשקא דער מיט און מיט^פאפאטשקא זיך זעגן

 נערווי קיין פארסט דו אז אלעמען, זאג און באקאנטע; און חברטעם
 באורייץ זיי וועסטו גלויבן, ניט זיי וועלן טאמער און געסט. אין מיר צו

זיין. מקנא זייער מסתקא דיר וועלן זיי געלט. דאס און בריוו דעם
 טאמארע/ נעררוי. קיין פאר ,איך טעלעגראמע: דיין אויף ווארט איך

שטארק. דיך קרש איך
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2

.1״• מערץ, טן-21 נערתי, ן טאמאראטשקע טווערע ליבע

 אויף רייזע דיין אפגעלייגט האסט דו רואם וועגן, דעסט פון שאד א
.ים. ברעג אויפן שפאצירן צו אליין אומעטיק איז מיר פסח. נאך

 וואם פארן צו קום און פסח, זיין שוין וועט ווען זיך דערפרעג
 צווייטע דיין דערציילונג. א עפעם נאף אן שרייב דערווייל און גיכער.

 ער (.*נומאן צו איבערגעשיקט און באקומען איך האב דערציילונג
 מיר דערציילונגען. אויך שרייב איך און דערציילונגען. אויך שרויבט

פאפא. דערציילונגען. שרייבן אלע

קינד. יוגב 8 נןןך ן8ד זון, 8 שלום-עליכםם •(
לט.8 י$ר וריי דעמןלם אייניקל, זנוויים שלוסיעליכסס

3

טאמארע! ליבע
 וואם געשעמט, מיך האב און בריוו דיין באקומען האב איך

 ביכער אלץ שרייב איך !געשריבן ניט לאנג אזוי דיר האב איך
 אז ניט, מיינט דאם אבער ניט! שורה קיין דיר און ביכער, און
 :אלץ טראכט און שרייב איך פארקערט, פארגעסן; דיך האב איך

 ביכלעך? מיינע לייעגען וועט זי ווען טאמארע, זאגן וועט וואס
 א איבער גיב איא? פארגעסן. ניט ודי ב$ה ואי אד ׳עם הייםט
 ווי פונקט שרייבט זי אז איה זאג (.*קויפמאן בעלא פרוי גרוס

זאמד. אויפן הון א
זומער! זיין שוין וועט רוען טראכט: און דיך קוש איך

עליכם שלום פאפא דיין
 איך בשעת אז זאגן, צו פארגעסן דיר איך האב עפעם נאך און

 קליין א מיט מיידעלע א געזען איך האב פאריז, אין געווען בין
 ביידע געפרוירן, האבן ביידע און קאלט געווען ס׳איז מאלפעלע.

 ס׳איז ברויט. שטיקל א געבעטן האבן ביידע און געציטערט האבן
וויינען. אזש געגלוסט זיך האט עם אז קוקן, צו רחמנות אזא געווען

 אין אז זאגן׳ צו פארגעסן דיר איך האב־ עפעס נאך און
 באווייזט מע און ך ים דרו אין הינעמאטאגראף א פאראן איז פאריז

 געלעכטער. פאר זיך קאטשעט מע אז בילדער, לעבעדיקע אזעלכע
פאריז. קיין נעמען מאל א דיך מוז איך

 אוןליאלין פאפא אוןדעם דערמאמא מיינטוועגן אקושפון גיב
מיכאלן. און בעלאן און
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פרץ ל. י.

פאטש. אומזיסטער דער
 אין זאכן, זיסע געהאט פפנט איך האב אן געברירנהייט פון ...

גענרמען. נישט אדיין מויל
 מן מען האט - קלרג" פאר האלטן מיך זאל מע וויל, ,איך

מיר• מיט גערייצט
 לעקעך. ררפסן זאכן: גרטע המינים מפל באקן פלעגט באבע די

 די פאר זיך, איינגעמאכטם...-פאר פרעגלען טארטן, האניק״לעקעך,
הקדש. אין קראנקע פאר קינדעת

 מעגעלען. די צייט צר צייט פון זיך פארדארבן אייביקלעך אלע
צר. ביטל א גנבעט מע ארן באקרמט מע

הפנט. ביז נישט עם איך אריסנאם. איינער-אן איך
ברית. בררדערם יינגערן מפן זיך מאכט
 זיך זיי פארזאמלען בראנפן. ארן לעקעך אריף לפט ארעמע קרמען
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 שסר> דער אץ קיםפעטארין! די מאמע רעכטם-די מיטלשטוב. אין
געסט. באלעבאטישע לינקס-די

 ןלב" א זייו, מוחל מיר ער זאל סארודעת א ארנדז ביי גערוען איז
 אים זע איך עת איז געודען געררפן. אלע אים האבן אזרי שבפלבים".

 רוייסער• א און דארער א הויכער, אויסטערליש אן אויגן, מיינע פאר
מוות. שינאת געהאט פיינט ער האט לעט ארעמע

 איבערן הויך שטוב^ארויס, מאמעס דער פון רשע דער טראגט

 דער איבער אריין, באלעבאטים די צו לעקעך מיט טאץ א קאפ,
מיטלשטוב.

 אויגן פארברענטע מיט קוקט מיידל קראנק א ווי זע, איך ארן
 אונטעת איך שפרינג געררען^ איך בין פלינק ארויף. טאץ דער צו

מיידל... בלאסן דעם דערלאנג און לעקעך שטיק א כאפ
 געשטאנען דערפון-איז געוווסט נישט האב טאטע-איך דער

 ער האט הייך דער אין שפרונג דעם שטוב. מאמעס דער פון טיר אין
געטאן־-נישט. נידער דער אין לעקעך מיטן האב איך וואם געזען;

באק. אין מיר דערלאנגט און צו ער גייט
 פאר מיך ער פארקלאגט טיש, בעם אלע זיצן מיר מארגנם. צו

מאמען: דער
 און זאכן זיסע קיין נישט מבלומרשט עסט קאמעדיאנט דער -

טאץ! פון לעקעך כאפט
 אויס, וזפזט זי, האט יויך־-געהערט מיטן דינסט די אריין קומט

 לעקעך מיטן האב איך רואם פארציילט, טיר-און דער הינטער
געזען. האט זי געטאן.

אויגן. די איבער אראפגעלאזט ברעמען די האט מאמע די
 פייכטלעך אים ודערן אויגן די געווארן. בלאם איז טאטע דער

אריין. צימער צווייטן אין אפ גייט און אויף זיך הייבט ער און
 וזיל דערציילט. נישט האב איך וראם שולדיק, מיך איך פיל

נישט. קאן איבערבעטן-איך און נאכגיין

בער. גרויסער דער
 אלע טריקעניש. גרויסע א געווען ערד דער אויף איז מאל א

 געוזאדן. אויסגעטריקנט זיינען ברינעמער אלע קוואלן, לע8 יפפכ
געווארן. פארברענט זיינען גראזן אלע קוסטעם, אלע ביימעת אלע
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דורשט. פון געשטארבן זיינען חילם פעלי" די און מענטשן, די און
 קריגל א מיט שטוב פון ארוים מיידעלע א איז נאכט ביי מאל איין

מאמען. קראנקער איר פאר וואסער זרכן
 געפונען, ניט וואסער קיין ערגעץ אין אבער האט מיידעלע דאס
 איינגעשלאפן. איז און גראז אין געפאלן זי איז מידקייט גרוים פאר

 מיט געווען פול קריגל דאם איז אויפגעכאפט, זיך האט זי אז
זואסער. פרישן קלארן

 אנטרינקען. זיך געוואלט און דערפרייט זיך האט מיידל דאם
 דער פאר פעלן נאך ס׳קען אז געטאן, טראכט א זי האט אלד3 נאר

אהיים. קריגל מיטן אוועק איז זי און מאמען,
 זיך האט זי הינטל. א באוויזן פיס אירע ביי זיך האט פלוצעם
אנידערגעפאלן, איז און אים אן פארטשעפעט

געקוויטשעט. רחמנותדיק האט הינטל דאם
 געמיינט-צעבראכן, קריגל, פארן געכאפט זיך האט מיידל דאם

 אויך איז וואסער דאם און גאנץ, געשטאנען איז נייןן-עס ערשט
געבליבן. גאנצן אין

 געגעבן און הויפן אין ודאסער ביסל א אנגעגאסן האט מיידל דאם
הינטל. דעם

געווארן. פריילעכער איז און אויסגעלעקט עם האט הינטל דאס
 עם איז קריגל, פארן גענומען ווידער זיך האט מיידל דאס ווען

זילבערן. א געווארן ליימען א פרן
 דערלאנגט און אהיים קריגל דאם געבראכט האט מיידל דאם

מאמען. דער
 מאמע-טרינק די געזאגט סיי״ווי״סיי-האט שוין שטארב איך -
אליין. בעסער

מיידל. דער קריגל דאס צרריקגעגעבן האט זי און
 געווארן זילבערן א פון קריגל דאס איז מינוט דער אין

גאלדן. א
 געוואלט און אייבהאלטן געקאנט ניט שוין זיך האט מיידל דאם

טאן. טרונק א
טרונק. א געבעטן און גייער א באוויזן טיר אין זיך האט פלוצלונג

 דערלאנגט און שפפעכץ די אראפגעשלונגען האט מיידל דאס
גייער. דעם וואסער דאס
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 בריליאנטן גרריסע זיבן ארויסגעשפררנגען קריגל פרן זיינען דאן
וראסעת פריש שטראם גרריסער א געטאן פלייץ א ס׳האט און

 העכער אלץ היינן גענומען זיך האבן בריליאנטן זיבן די ארן
 בעת גרריסן דעם ארןיגעשאפן הימל דעם דערגרייכט ארןהעכער,

י.$00ל*0 ל.

אלע
דאכט: יאשען

 ריידן, זאכענישן אלע
יעדן. ביי דא לשרן א ס׳איז

 טית די אריף עפנט מע אט,
 דיר: אריף סקריפ א באלד זי טרט

 ארים. ניט כ׳האלט ריפעט, ,ריפעט,
 רוים!..." רייך רריסי... ריין,

 בענקל, אריפן זיך זעצט מע אט
 קררענקל: א זיך בענקל דאם טרט
 - - גיי דיר, .גיי
.״דריי!.. ניט גיי,

 שענער: ריידן אלעם פרן נאר
 טעלעת שיסלען, מעסערס, לעפל,

 ליארעם, א מיט
- פרייד א מיט

 ריידי מיט אנגעשטאפט זיינען

 גאפל־מעסער פאפאס דעם נאר
 עסן- פון ניט ארן שטיל שמרעסן

 פרןפאראיין, ארבעט, דער פרן
זיי. ריידן פארזאמלרנג פרן

ן. ד י י ר
 גאפל פלינקער מאמעם דער ארן

 האפל,־ "האפל, אררמעט: שפרינגט
 שיין, ארן ריין נאר עסט קינדער,

 גיין, קינא אין הנינט מיר ררעל
 האפל." האפל, - גיין קינא אין

 גאפל: יאשעס איבער חזרט
 פריידר א גיין-אט ,קינא

 שטילערהייט: גאפל דער ארן
 יאשע, מיר, זאג יאשע, דר ,אי,

? גערראשן זיך עסן פארן
נאשער... דר אי, יאשע, דר אי,
שיין..." ניט אי, פיין... ניט אי,

יאשע: זיך טראכט
 טע;הן? שרין ,נעמסט

 דיינעם, לשרן שיינעם דעם מיט
 ציין?" דיינע לאנגע די מיט
 גאפל דעם הייב א טרט ער און
כריין! אינעם אים שטעק א און

ןוויטקן. ל,
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פאלק פידפיסיקע אוו באפליאלטע דאם

מתונה א
 טייכן און ץם אהינטער ניט
 רייכן. א אין פאלאץ א אין
 טאל, און בארג אהינטער גינו

מאל, אלע אפך זאגט סע די1

 פאראיבל,- ניט,קינדער,קיין האט
 שטיבל קליינעם א גאר אץ נאד
 פליג יונגע א מאל א האט

גליק. מיט געהאט מתרבה

 געוועזן, חתונה א ס״איז
 פארגעסן, גארניט קען מע וראם
 ווען זעלטן זיך טרעפט עם וופל
זען• צר סתונה אזא

 אלע, רייכע מחותנים
 - כלה דער מיט חתן דער און

 גאר דאם זעט מע ווען זעלטן
פאר. צוגעפאסטע אזא

 זיף פארשטייט חתונה, דער צר
 זיף געגרייט נג ל< אלע האבן

 פאראד זעלטענעם אזא
געהאט. ניט נאך פליג קיין האט

 באגינען חופה״טאג דעם אין
 זינען א אן פליגן זיינען

 הער און הין ארמגעפלויגן
 שוועת נעבעך געארבעט ארן

 צעטראגן, שטארק בלה־מיידלעף
 געצוואגן, געפוצט, זיך האבן

 שלעפ׳ דעם צוגענייט האט די
צעפ. געפלאכטן האט יענע
 ניט. גייט זיך-דעמלט אפלט מען רדען
 ניט. שטייט ,ער טאג טאג-דער דער און

פארגיין. זון די שוין וועט באלד
גיץ• מען דארף באדעקנם צו
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 גרילן די דערווייל גאם אין און
 שפילן גענרמען שוין האבן

 וויוואט. א "דאברידזיען", א
צד. כלהם און צד חתנם

 גענומען ערשט אוונט אין שפעט
 קומען צו ביסלעכווייז האבן

 - ווייט דער פון מחותנים
דיים: אנזיכטיקע פיינע

 טאראקאנעס וואזשנע פערצן
 זשופאנעם באזילבערטע אין

 אליין געלאזט זיך האבן
גיין. חתן־מאלצייט דעם צו

 פרייסן, חברה א זיי נאך און
 ווייסן" אין פלאטערל א און

 גרץ, אין גאטס־בהמהלעך צוויי
בין. א און מוקן זיבן

 פנים .קבלת דעם פון באלד
 מחותנים אלע זיינען

 אוועק שעה גוטער א אין
וועג. איבער חופה דער צו

 טאראקאנעם .אונטערפירער,
 פאנעם, ביי ווי וואנצן די מיט
 - הענט די אין הבדלות מיט

געברענם! וועלט א גאר האבן

 הרובע הינטער אנטקעגן און
 חופה: א אויפגעשטעלט מען האט

 יונגע־פאר די האט דארטן
יאר. לאנגע אויף פארקניפט זיך

 געקומען, נאר חופה דער פון
 גענומען זיך תיכף מען האט

 גאסט יעדן אויסצוזעצן
פאסט. עם ווי טישן די >פ

 ניסלעך פון שאלעכצן די אין
 ביסלעך: צו אלץ געוועזן איז

 ברויט גרייפלעך צוקער, ברעקלעך
ווערעמקרויט. אפילו און

 דאנקען! צו גאט געוועזן, אלץ
 געטראנקען די עסנם, די און

 געשמעקט, אלעמען האבן
געלעקט. גאר פינגער די מ׳האט

 גרילן האבן עסן נאכן
 שפילן, צו טענץ אנגעהויבן

 פרייד מיט האט עולם דער און
געדרייט. זיך פריילעכם א אין

 פארגעניגן מיט געטאנצט און
 פליגן, פרייסן, אלע: האבן

 ווער וועמען מיט געקוקט ניט
 שער־ א אין געהאפקעט זיך

 יונגען, וויילע מוקן. די און
 געזונגעף טאנצנדיה האבן

 וויים אין פלאטערל דאם און
פריים. א מיט זיך צעקושט האט

 רומל מיטן אין מאל א מיט
 טומל: א דארט גערוארן איז

 אן קומט שפין א זעט: מע ערשט
אויבנאן. רעכטן צום גלייך

 קניילכל. א זיך נאך ציט און גייט
 - בייכל קיילעכדיקע איר און

 - איז עם ווי מאדנע אזוי
פים. לאנגע די אויף זי טראגט

מהומה. א געווארן איז
 מופע א צד כלהם דער פרן

 דארט טומל גרויסן אין האם
ארט. אויפן געחלשט גלפך
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 גרויסן דעם אין טומל אין אדן
 שטויכן. גענומען זיך מען האט

 טאראקאן, שטילער א בלויז
 מאן, קלוגער באיארטער א

 פארלארן. ניט דארטן זיך האט
 געווארן, בייז ניט מער איז ער

 באלד 1הא־ און זיף אויפגעשטעלט
גוואלד: א דארט אויפגעהויבן

 פארשטערן! גאר שימחה סטפטש,א"
 הערן, קארשטיאפריער לאמיר
 אה;ר שפין די קומט אפשר

מער! ניט גאסט פראסטער א ווי

 אנטקעגן, גיין איר קארשט וועל איך
 פרעגן,- טאקע זי וועל איך און

 שיינם, מיר ווי איז, שפין די ווייל
פריינט". אלטער אן גאר מיינער

 זן, אנגעבל> בישל א און
 געלאזן. איר צו זיך ער האט
 דארט, האין זיי גערעדט וואס
ווארט. קיין געהערט ניט מען האט

 צוריקגעקומען איז ער גאר
 - ארומגענומען שפין דער מיט

 אריין פרפנד, ליבער מפן .קום,
ורייך. ביסלעך צו דא נעמען

 דארע" א פליג, הויכע א אין
 ווארע, מאכן גענומען האט

 פאסט עס ירי רוארע, מאכן
גאסט. אנגעלייגטן אן פאר

 —גרילן קלעזמער-קלוגע די און
שפילן אנגעהויבן האבן
 פאראד גרויס מיט שפין דער פאר

וויוואט. גרויסארטיקן א

 וופטן דער פון האט שפין די און
 זייטן, אלע אין גענויגט זיך
 פאר יונגער דער האט זי און

יאר. לאנגע צוגעווונטשן

 אלע, האבן אנגעקוואלן
 כלה דער מיט חתן דער ווען

 פיין און שיין איידל, האבן
יויין. געטרונקען שפין דער מיט

 געזעסן מען איז אזוי און
געגעסן. און געטרונקען און

 אליין שפין די האט דעם נאך
גיין. טענצל א געלאזט זיך

 זיךג געטאן האט דארטן וואס אוי,
 זין/ דערמאן איך אז אויך, איצטער

 אליין פיס מיינע נעמען
גיין. טענצל א שטוב איבער

געוועזן, חתו?ה א ס׳איז
 פארגעסן, ניט גאר קען מע וואס
 ווען זעלטן זיך טרעפט עם ווייל
זען. צו חתונה אזא

יוד. נמוס
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פלאטערל. ראם און זשוק דער
 ציים לאנגע א געלעבט האט וואס זשוק, א

 שיינעם, א פלאטערל א מיט צוזאמען
 איינעם, אין גאר ניט אייגנטלעך, )ס׳הייסט,

 ...( ווייט ניט בוים, זעלבן דעם ביי נאר
 שכן זיין מיט געטראפן זיך מאל איין האט
 ז שמועם: א פארפירט אים מיט האט ארן

וועלט, גארער דער פון
 — קעלט, די מיט רוינטער קומענדיקן פון

פארקראכן אזוי ער איז סוף צום
 רייד, זיינע אין

 ברייט און ווייט האט ער אז
אליין: פלאטערל דעם מוסרן גענומען

 פארשטיין, ניט דאס קאן ,איך—
 זאגן, מיר זאלסט וויל^דו און

 טראגן שטענדיק זיך זאלסטו רואם פאר
פרייער, א

... פייער ביים אנווערן פליגל די סוף־כל-סוף ארן
 שפיל< א פאר לעבן דאס אוים, ווייזט האלטסט, דו

 ווייכן! מען דארף פייער פון - אוים קומט מיר ביי
 *פארגלייכן ניט דאך דיך איך קאן פארשטייסטו, זיך, צו

 - דיק און" פעט בין איך ווי קוק, א גיב דען
 י פליג א פון ביישפיל א נעם נאר
 פליגן. די פון ערגער ניט גאר דיך האלט איך
 מיסט בערגל יעדן ביי זיי, ווי אויך, דאך קענסט דו

- קריגן, אויסקומעניש דיין ד
..•אומזיסטי״ אומקומען פייער ביים ניט און

 געפיל מיט האט זשולך- ליבער -,מיין
 - שטיל אפגעענטפערט אים פלאטערל דאס
 אליין וואלסטו קוק, א טאן טיפער וואלסט דו ,ווען

פארשטיין,
 נויטיק: ניט מיר עצה דיין ם׳איז4א

איז פינצטער ווו• דארט, לעבן ניט קאן איך
..קויטיק/ און

יוד. נחום
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סירקא. חבר

 זיר, שטויסן צו שווער ניט איז אליין נאמען ב$כן אז מיין, איך
 געוויינלעכער א אהונט, נאר מענטש, קיין ניט גערוען איז סירקא אז

"סירקא". געהייסן ער האט דעריבער רואם פעל, אגרויער מיט אונס
 אבערבאלד מיך מרז איך—גערוינלעכער א אהונט זאג: איך

 באלד עם וועלן מיר ווי געוויינלעכער, קיין ניט ניין, אז עארענטפערן,
 דעם וועגן ווערטער פאר א זאגן מען מוז אבער פריער ווערץ. געורוירע

מעשת אזא איז הונט? א יידן א צו קומט וואנען פון—ביאגראפיע חרנטס
 שטעטל אין שטאט פון אראפגעקומען איז וועוויקם נחום אז

 גאנצער דער מיט הויף, מיטן "פאטשט" די איבערגענומען און אריץ
 א גאר נאך סירקא, הוגט דער געפונען הויף אין זיך אלעבאטישקייט,האט1

 אזרי אויף—"בר־דעת" אמתער אן פארשטענדיקער, א שוין נאר ירנגער,
באלעבאטים. נייע די געקענט האט ער אז זזייט,

 ניט סירקא האט באלעבאטים נייע די מיט אז זיך, פארשטייט
 אפילו. אריינגעשמעקט ניט שטוב אין מגע־ומשא, שום קיין נעהאט
 שייט א מיט אנצוהערעניש געגעבן לכתחילה אים מען האט מסתמא

קריכן.- ניט הונט א זאל שטוב יידישער א אין אז קאפ, איבערן מאלץ
 מיטן מויד" די "פרומע אריץ. געטארט ניט אויך ער האט קיך אין

 אן מיט סך־הכל דערפון "אפגעלאנטשעט" אים האט אייגל לינדן1
 אויסגע- ערב־שבת א אין מאל איין האט זי וואם וואסער, זודיק אקרעפ

 און פעל, שטיק א אים אפגעקאכט און כיוון א מיט אים אויף גאסן
אויך. געלאכט נאך און מוט, גוטן אין גאר דווקא

 קין, פון סיי שטוב, פון סיי מיאוס אזוי געווארן ארויסגעטריבן
 דאזיקן פונעם אפגעטראטן נעורים ארט זיין אויף הונט אנדער אן ודאלט
 איו סירקא ניין, יאר"! צוואנציק און הונדערט אייך ,לעבט הריף:

 פרן ער ררעט זיין, זאל טריט דער—רריסן זאל ער מין. אזא ניט געורען
 פגרן... ער רועט דא געווארן, געבארן ער איז דא אוועקי ניט הריף

 פרן קינדער די זיך: פאר מליצים גרטע געהאט האט ער אז ובפרט,
 כאטש אריגן, זייערע אין געררען חן נושא האט ער באלעבאס. דעם

 היגם סך א סך, א פארמיארסן. צר אים י געפלייסט זיך האט •ררמע
 ווי קעסט, אזעלכע מיט אריסלומעניש אזא האבן ווינטשן זיך ודאלטן
 חברם אים האבן בעסטן פונעם און שענסטן פונעם געהאט. האט •ירקא
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 קיינער אז בסוד־סודות, זיך, פארשטייט קעשענעס, די אין ארויסגעטראגן
 געקאנט ס׳וואלט ורארעם זיך, אנשטויסן ניט אפילו און זען ניט זאל
 די געוווסט שוין האט סירקא צדדים. ביידע פאר מיאוס זייער זיין

 האט און "וועטשערע", פון און *,ווארמעם פון "אנבייסף, פון צייט
 ארוים- שוין אים מען וועט רוען אויגן, אלע מיט ארויסגעקוקט שוין

 וועמען ביי אפילו, געוווסט שוין האט ער זאכן. גוטע אלע פון טראגן
 די געשטופט אליין שוין האט און אנצושמעקן קעשענע וואסער אין

אחכם! אהונט—אהין סארדע
 אנידערלייגן אויסגעלערנט! אים האבן חברה רואם קונצן, די היינט

 שטיקל א אדער ביינדל, אפגעלעקט אן נאז שפיץ אויפן למשל, אים,
 הונט א מיט מען רעדט )געוויינטלעך, רוש"! "ניע אים זאגן "און ברויט,

 ווילט, איר וויפל דרך־ארץ, מיט ווארטן אייך ער וועט—גריש( אויף
 ער טוט דעמאלט "האם"! ווארט: גוטע דאס דערהערן וועט ער ביז

פארטיק.—און אונטער אשפרונג
1.

 זיך האט אריין, חדר אין גייען קינדער די ווען נאכט, בי_י ווינטער
 אוןאלעמאל,ארום חברים, זיינע אויף דערווארטן געקאנט ניט סירקא

 מיט געשארט פענצטער, אונטערן אויסגעוואקסן ער איז ניין, זייגער א
 צייט שוין ס׳איז אז סימן, א—טאפלים געפרארענע די איבער לאפעס די
 רבין ביים "וועטשערע". עסן אהיים גיין און ספרים די פארמאכן צו

 —געזאגט ער האט—אנדערש ״ניט זייגער. א להבדיל, געווען, סירקא איז
 די נעמען פריי קינדער די געלאזט און—גלגול"! א איז הונט אייער אז

 הא" אהיים גיין און לאמטערנעם, באשמירטע שמאלץ מיט פאפירענע,
ניגונים: סאלדאטסקע לידער, יוונישע פריילעכע די מיט פערדיק,

 ארן פרייד גרוים פאר און פריער צו אויף געלאפן איז סירקא
 צוליב אדץ און—שניי אין זיך געקאטשעט און געשפרונגען התפעלות

וועטשערע. דער פון ביינדלעך אפגעלעקטע די מיט ברויט שטיקלעך די
 אויף וויסט, איז הארצן אויפן אז געמאכט, זיך האט מאל רריפל

 פארבע" חדר אין פסק, א געכאפט היים דער אין סומנע, נהמה רער
 גארטן, אין ווייט וועוויקם נחום הלום זיך פארקלייבט דעמאלט—סערט,

 פלויט, אונטערן דארט, אים. מיט סירקא און—ביימער זייט יענער אויף
 סירקא, געטרייען זיין מיט אוועק זיך ער זעצט מיסט, בערגל א אויף
 אזינדיקער ווי אריין, אויגן די אין גלייך קוקט מארדע, די אויס ציט וואס

 טאקע ער פארשטייט בעת־מעהה? ער וואסטראכט ער? "וואסקוקט מענטש.
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מענטש!"... א להבדיל, ווי נשמה, א אריך ער ה^ט מענטש? א ווי זאך יעדע
 טראכט אזוי—מענטש?"... א איך ארן הונט א ער איז זשע רואם "פאר

 מיט צייט, גלייכער צר ארן, רחמנות מיט קרקט ער ארן שלום, זיך, ער
 גלייכן. א זיינם ווי אים, הרנט-אריף דער ארן הונט, אויפן דרך־ארץ

סירקאי... — חבר געטרייער א אטייערער, אחבר! אהונט
ג.

 סירקא אז זאגן, ורעל איך ווען גוזמא, קיין זיין ניט וועט עס
 אים האט עם ווער פארשטאנען, האט וואס חכם, א הונט א געווען איז

 מער וראם ניט, חידוש קיין איז דעריבער און אלעמען, פאר ליב מער
 שלומען, צו צוגעבונדן הונט דער סירקא זיך האט קינדער אלע צו ווי

 טאקע און געהאט, ליב און ווערטער אן חברשאפט אים מיט געשלאסן
 האר. זיין פאר און חבר זיין פאר זיין מפקיר זיך געווען גרייט באמת

 מיט ארויסצובארוייזן,ציבערגעבן דאס בכוח געווען ניט—צובג שטומע א
 שפרינגען זיין מיט הונט, א ווי ארויסבאוויזן, עם ער האט ווערטער,

 דער אין אים פאר זיך ווארפן זיין מיט ארן קרויטשען זיין מיט און
 ווארט, איין געווען גענוג ס׳איז שטייגער. הינטישן זיין אריף אריין ערד

 זאל—מיעט-טאי" "נא טאן: זאג א אים זאל האר זיין און חבר זיין אז
 נאר און שטיל, קעצעלע, א ווי ליגן און סטאטיק א ווי אוועק סירקא

טוט. האר זיין רואם געבן, אכטונג לאקערן, אייגל איין מיט
 שטילע א גערוען איז סירקא "קנעכט" זיין און "האר" צווישן

 זין, פארשטעלן געקענט ניט אופן בשום האט האר דער און ליבע,
 ניט וועט ער הייסט, רו^ם זיין. ניט וועט סירקא אז זיין, וועט וואס
 ארחיק־ זאל רראם מענטש, א רען איז סירקא מעגלעך? דאם איז ווי זיין?

 געפרוורט גוים האבן מאל רריפיל זיי־געזונט?... דעם פארגעסן און פארן
 געקומען ניט רען ער איז—אריין, דארף אין זיך צו סירקאן פארנארן

 צרנג ארויסגעשטעלטער אן מיט פארסאפעטער א מארגן אויף לויפן צו
 האר זיין צו געשפרונגען און זיך געקאטשעט ארן זיך געררארפן און

 מע און דעםקאלנער. אים געלעקט און געקוויטשעט און האלדז אויפן
אויגף די אין געשטאנען אים זיינען טרערן אז שווערן, געמעגט וואלט

 פינצטערער יענער טאג, דער געקומען איז דאך און דאך... און
 אוועק ארועק, איז סירקא געטרייער גוטער דער רואם טאג, וזיסטער

ארועק. ארמגעריכט אזוי און אייביק, אויף תמיד, אויף
 אום געשיכטע, טרויערדיקע דאזיקע די געטראפן זיך האט זומפר

 טראפן א אן היצן, שרעקלעכע פון זומער א געווען איז דאס תמוז. סאמע
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 איר ץוייסט דאס און היץ. פון אויסגעגאנגען ממש זיינען מענטשן—רעגן
 משוגע, ווערן זיי—מסוכן הינט די זיינען היצן גרויסע די אין אז דאך,

 געווארן משוגע איז הונט א אז שטעטל, אין קלאנג א ארויס איז
 גע־ איז וועלכע. ניט ווייס מע הינט, עטלעכע נאך צעביסן האט און

 געגעבן נעם א זיך האט מע און שטאטלייט. די אויף פחד א פאלן
 וואנען, פון ווייס גאט אראפגעבראכט, האט מע שטאט. פון הינט די צו

 און שטריק גראבע מיט אנגערואפנט הינטשלעגערם, קאצאפעם, צוויי
 צו געגעבן נעם א זיך האבן קאצאפעם די און קרוקעם, אייזערנע מיט
 א אוועקגעלייגט תל;נים דאזיקע די האבן טאג איין אין ארבעט. דער
 וועל• אפשאצן, געקעגט אייך זיי האבן קוק אויפן צענדלינגהינט. פאר
ניט. וועלכער און משוגע ס׳איז הונט כער

 וועט גורל דער אז אשטייגער, ריכטן, געקענט זיך האט ווער
סירקא? סטאטעטשנעם קלוגן, גוטן, דעם אויף פאלן

 זייער שטאט דער פון באקומען האבן קאצאפעם די אז סברה, א
 איו אזו? וויבאלד און הינט, אויסגעהרגעטע די פון צאל דער נאך לוין

 —קרבנות אומשולדיקע סך א נעבעך געווען ס׳זיינען אז מעגלעך, גאנץ
ערשטע. די פון איינער סירקא און

 לאחר שוין געווארן געוווירע קינדער די זייגען אומגליק דעם פון
 גאנצע א אויפגעהויבן האבן זיי און—אהיים חדר פון קומענדיק המעשה,

 עס מען האט ווי סטייטש, סירקא... "סטייטש! שטוב. אין רעוואלוציע
מעשה!"... אזא דערלאזט

 מיאוס. אויסגעלאזט זיך האט רעוואלוציע די אז זיך, פארשטייט
הינט!..." האבן זינען אין זאלן ,חדר־יינגלעך

פעטש. רעכטע מיט* געווען מכבד זיי האט מע און
 סירקא וואס דעם, אקעגן גארניט געווען איז אלצדינג דאם נאר

אומזיסט־אומנישט! אומגעקומען נעבעך אין
 £לום.—ליבלינג סירקאם דערשלאגן געווען איז אלע פון מער

 ניט נעכט' עטלעכע געגעסן, ניט אנאנד נאך טעג עטלעכע האט דער
 געקרעכצט און געזיפצט זייטן, אלע אויף זיך געקאטשעט געשלאפן,

 וואס מענטשן, בייזע שלעכטע די זיין מוחל געקענט ניט שטילערהייט,
 קיין צער־בעלי״חיים, קיין רחמנות, קאפל קיין זיך אין ניט האבן

 קלוגע די מיט סירקא זינען אויפן אים קומט עם און יושר. טראפן
 באנעצט און קישן דער צו פנים מיטן צו פאלט ער און אויגן, גוטע

טרערן. ביטערע ביטערע, מיט זי
עלוס״זליג^
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 קרעפס דער און העבט דער שוואן, דער
 ארים, חברים די צורישן פעלט אייניקייט ררען
ארויס. ניט זאך קיין ארבעט זייער פרן ורעט דאן
בלויז. צרות ארן מאטערניש נאר

 שוראן א מיט צוזאמען העבט א קרעפס, א
 פירן, משא וואגן א זיך האבן גענומען

 שפאן. אין אריין זאלבעדריט אלע זיינען ארן
 פארט הריט,-און פרן דארט קריכן זיי

רירן. ניט ארט פרן גאר זיך פתווט וואגן דער

אריך; ארבעט די זיי פאר זיין וואלט שורער ניט
 הייך, דער אין זיך שרראן דער רייסט אבער הימל צרם
העבט... דער שלעפט וואסער צרריק,אין אריף קריכט קרעפם דער

 זאגן. ניט אייך איך קאן גערעכט׳דאם ררער ארן זיי פרן איז שרלדיק ררער
רואגן... דער איצט נאך דארט שטייט ארט זעלבן דעם אריף נאר

ראץ. דער און מרז די
 ניים, די מחותנתטע, שריך געהערט ,האסטר -

 !-מייז אלע איצטער ריידן עם רראם פרן
 - ראץ דעם מריז די געפרעגט צופרידענע א האט
 קאץ די ס׳איז אז זאגט, ,מע

לייבר דעם צר נעגל די אין אריינגעפאלן
גלריב ,ניט -

 - פרייד״ ארמזיסטער קיין מיט ניט זיך פריי ארן
 - רייך מיטן אץ ראץ דער אפגעשטעלט דא איר האט

פארשטיין, דארף מע ,
 דערגיין, נאר נעגל די צר זאל זיי ביי ררען אז

 לעבן. בלייבן ניט געררים לייב דער שרין דארטן רועט
• מגבן! ניט ררעלט דער אריף קאן קאץ א פון שטארקער זוייל

 4קרילןו 45 ״ן יוד, נחום
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הונט. דער און קאץ די
אנטיילנעמערז

שטובמיידל-באשע דאם קאץ. א הונט. א
 דך ואלצט בענקל אויפן בענקל. א - אויוון לעבן קיך. א - ע נ ע צ ם
 אויף בענקל פון ווי_יט נישט און ץ, א ק די זיצט פריפעטשיק אויפן הון. א

דך. צו רעדט זי אוועקצוגיין. זיך קלייבט שטובמיידל דאס ט. נ ו ה דרערד-דער

 מינוטקעלע... איין מינרטקעלע-אריף א אויף שטרבמיידל:-נאר
 אכטובג איר זאלט אנדערע די אויף איינע געבן, אכטונג דא וועט איר און

 איר אויף דו און הונס( אויפן דערנאך קאץ, דער אויף )ווייזט דיר אויף זי מבן:
 אנכאפן נישט נאר אייך זאל עם קאץ(. דער אויף דערנאך הונט, אויפן )ווייזט

 צר שעה גוטער א אין לעבערל, מיטן פופיק צום הרע .יצר קיין חלילה
 הוקף נישט גבול יענעם אין אפילו זאלט איר טפו!... טפו, טפו׳ ריידן...

 ווייכעס הונס )צום בענקל! אויפן הון קיין זיין ניט גאר וואלט עם פונקט
 איד מעוט פאר )א )אפ<. געווען. נישט הון קיין מאל קיין וואלט עם פונקט
 די איינע היטן אן, זיך קוקן ערטער, זייערע אויף זיצן הונט טיטן קאץ די שטיל.

 כאפט און פנים איבערן פיסל טיטן שמיר א קאץ די טוט דערנאך אנדערע.
בענקל...( צום קוק א פיסל אונטערן פון

 געכאפט האסט אייך!-דר קען מע שוועסטערקע, דערהונט:
 אונדזערע פרן אויגן די אין לייטזעליקייט האבן אזוי זאל איך - קוק א

געקוקט! האסט דו ווי באלעבאטים׳
 מאיל געקוקט! וואם געקוקט, ורער משל! א )באליידיקט(. קאץ: די

 טאן.... צר קוק א ארויף׳ נישט געדאנק אויפן אפילו מיר איז עם אז דיך,
אפ? עפעס קומט קוק א פון וואס? איז געקוקט, אז און

 גייט באשע אז נאר אפ. גארנישט קומט אפקומען ט: נ הו דער
קוקן. נישט מען דארף קוקן, נישט זאל מע אז אן, זאגט און אוועק

 צוהערן אנהייבן זיך מ׳זאל ווען אן... מ׳זאגט וואם מאלע, קאץ: די
 - אבגעשפארט שוועסטער אונדזערע וואלטן א;, מ׳זאגט וואם אלץ, צו

 שוין זיך פארגעסט מע און בייגל באקט מע ווו דארט אט ווו?- ווייסט
קומען. צו צוריק

 נעמט מע אז ריידז- דיינע פון ארוים קומט וואם איז הרנט: ר דע
זאגן? באשע וועט וואם און אליין?... גאר

 דערלאנגט זי איידער !-צדיקה א - שפאם א באשע... ץ: א ק י ד
דעם מיט מאל פארזוכט-א זי נאר העלפט... די אויף זי עסט טיש, צום
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 לעפל... דעם מיט מאל א גאפל, מיטן מאל א גאפל, מיטן מאל א ארן לעפל
 מיר פאר עפעס טאן רוארף א - געדאנק אויפן >ומען כאטש איר זאל עם

... ? שטוב אין קאץ ערלעכע געטרייע. היין נישט איך בין אריך.
 דו געשעפטן. באלעבאטישע אין ניט זיך מיש איך הונט: דער

 ניט זיך מיש איך מער. ווייסטו מער, זעסטו אפשר שטוב. אין מער ביסט
באלעבאטים! צווישן

 פוטער׳ א ס׳פעלט - פלוצלונג איז רואך,- יענע ערשט ץ: א ק די
 פריפעסשיק, איבערן ארוס לויפט מי ? פוטער־קוכן דעם גענומען האט ווער קוכן.
 פוטער• פוטער״קוכן. פוטער־קוכף דער איז ווו באשע, זוכנייק( זיך פאכט

מיר. צו מסתמא כעם? דעם אוים מען לאזט וועמען צו קוכן...
? געשלאגן האט רוער פיטלייה. )מיט :ט נ ו ה ר ע ד

 דער מיטןפום, באלעבאסטע די :געשלאגן האבן אלע דיקאץ:
 אויס זעט וואם הענטל, זילבערנעם דעם מיט שטעקן, מיטן באלעבאם

 האט דערנאך סצירקע. א מיט באשע מויל, אפענעם אן מיט הונט א ווי
שפייכלער. אין טאג א אויף פארשפארט נאך מען

ז... שפייכלער אין טאג גאנצן א אויף מיטלייד(. )טיט ן ט נ ו ה ר ע ד
 וואלט פארזוכט, האבן קוכן דעם פון כאטש איך וואלט :ץ א ק די

זינד! וועמעס פאר / אזרי גלאט אבער געקרענקט. נישט אזוי פיר
1 .עוולה אן גענעץ(. א )מיט :ט נ ו ה ר ע ד
 דערנאך זייט. דער אץ נישה קוקט מע און פארקלערט ביידע זיצן מינוט )א

 ארוס פיסל דאס לעקט אויגו, די אוים גוט פיסל רעכטן מיטן קאץ די מיאשט
בענקל(. אויפן קוק א ארוס הינטן כאפס און

 הון. שיינע א הון. א געורען קלער: און אלץ דא זיץ איך :ץ א ק די
 ארומגע• איז זי אז געארט, וועמען האט הון. שטילע א הון, רויקע א

 און גענומען מען האט אייער?.. געלייגט געזונגען, שטוב. איבערן גאנגען
 פרעג איך !יושר איז ווו משפט. א אן און דין א אן געשאכטן זי האט מע

?...' יושר דער אהינגעקומען איז ווו לעבן, מיר זאלסט דיך.

 ווייס איך ז?(• באלעקט בענקל. צום קוק א בגנבה )כאפט :ט נ ו ה ר ע ד
 באשע אז מסתמא. נאר באלעבאטים׳ די צווישן נישט זיך מיש איך ישט׳1

טוט. זי וואס זי, ווייס טוט׳
 וואלט דעה, באשעם גאנצן אין זיין זאל עם ווען - באשע ץ: א ק י ד

 שטיקל פעט א עוף. קיץ ליב נישט גלאט האט זי הון. אן באגאנגען זיך זי
 אפגערעדט- שוין איז מילכיקס פון בעסער; סך א איר שמעהט רינדפלייש

 זי וואלט הינער וועלט גאנצע די באלעבאסטע. דער פאר אלץ איז דאס
אויסגעקוילעט!
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 אז מיר, גלויב באלעבאסטעז די )פאראינטערעסירט( גט: הו ער ד
 יאר, א באלד שוין יידינע. גיפטיקע א איז דאס גישט. איר פארגין איך
 ררפט רעגן א פאר .עד־היום און פרם אין בריק א געגעבן מיר האט זי אז
 אויפגעהויבענעם אן מיס קיך איבערן דורך זיך גייס )ער ווייטאק. דער אפ זיך

הינקט(. ער ווי ווייזט, און הינטערפיסל
 אז געוווסס... גארנישט האב איך 1זעםט )פארווונדערט( ץ: א ק י ך
 פאר איז הון די אז געמיינט׳ האסט דו און באלעבאסטע... דער צוליב

 )שווייגט—עוף. קיין ליב נישט גאר הכל סך האט באשע אוודאי!... באשען?
 האסטו וואם טשיקאוועם, א אויף אזוי גלאט אינטערעסאנט, רגע( א

 צום קוק א )כאפט ? עוף שטיקל א צי רינדפלייש. שטיקל א - העלטער
זיך(. באלעקט און צענקל

 געקאכטע-איז אויב אזוי: ווי זיך, ווענדט עם הונט: ר דע
 ט8)כא עוף. גלייכער שוין איז רויע, אז נאר שלעכט. נישט אויך רינדפלייש

נישט(. באמערקט קאץ די צו אכטונג, גיט און בענקל צום קוק א
 בייליק, - עוף אין ליבער האסטו וואס און נאטור. מיין ץ: א ק די

בעגקל(. צום )קוקט פ$לקע? צי
 גע• קייןמאלנישט האב איך כ״לעבן, אויר( )קוקט וגט: ה ר דע

געווען. פיל אזוי נאר וואלט דא. איז עם וואם מ׳עסט, דעם. וועגן קלערט
 ליב נישט אויך האב איך איך. ווי פונקט זאלסטו! לעבן ץ: א ק די

 געווען. פיל אזוי נאר וואלט מען. עסט ס׳איזדא, וואם אט, איבערצוקלייבן:
 רואם פריפעטשיק( פון רעג3 צום באמערקס נישט צו זיך רוקט פארקלערט, ביסל )א

בענקל(. אויפן קאפ מיטן )ווייזט עוף? שטיקל אזא צו למשל, געזאגט, וראלסטו
 וועג( דעם איר פארשטעלן צו כדי איר, צו שפרונג א )גיט :ט נ ו ה ר ע ד

שרייען! דאך וועט באשע געדאנק!.. אזא פון ווערן אפגעהיט מען זאל
 באשע קען ערשטנם, באשען! זיין מיט ווידער איז ער ץ: א ק* די

 באלע- די אז ווערט׳ איז וואס - צווייטנם און עוף קיין אויף קוק גישט
צעפוקענישי.. א האבן זאל כאסטע

בייזערף נישט זיך רועט באשע אז מיינסטו, איז גט: ו ה דער
 די אראם כאפט און בענקל צום שפרונג א גיט סוף, דעם נישט הערט קאץ )די

 שלאפ״באנק. אונטערן איר מיט ער לויפט דערנאך לאזן, נישט פריער פרוווט הונט דער הון.
קאפ< פארן העבט ביידע מיט זיך כאפט בענקל. ליידיק א דערזעט באשע טיר, די זיך עפנט עם

 שלאק דער געטראפן! מיך האט דונער א מירי איז וויי :ע ש א ב
 גנבים. די איבערלןןזן דןו און שטוב פון אוועקצוגיין אבגעטתאגן מיך הןןט

נאשערסו.. די פרעסערס- די
סטאווסקי .0
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פוקס. דעד און וואלף דער

 אליין! ניט אונדז טויג רואם אלץ, יענעם שענקען מיר
פארשטיין. צו געבן פאבל א אין דאם וויל איך

עוף מיט זיך אנגעגעסן האט פוקס א
 בייליק. פיינעם און

 שלאף, נאכן שפעטער, אויף באהאלטנדיק
 חלק, היפשן א

 טאן. דרימל א סטויג ביים צוגעלייגט זיך ער האט
אן. קומט וואלף הונגעריקער א - מיטאמאל ערשט

 פריינט, ליבער וויסן, וואלסט דו ,ווען -
 - !הצנט אויסגעשטאנען דאס זיך האב איך וואס
 - גענומען דא באקלאגן וואלף דער זיך האט
 באקומען: געקאנט ניט ערגעץ ביינדל קצן האב איך
 סוף, א אן בילן בייזע די הינט די

שלאף. קצן גארניט נעמט פאסטוך דעם אויך און
 טאץ, צו וואם ניט, כ׳וויים אז אזוי, מיך מאטערט הונגער דער

אךי... זיף טו אמיתה נעם כאטש

 וויי! אוי, טייערער? מיין ,אזוי, -
? היי ביסל א ניט אפשר ווילסטו צי

 דא, קופע גאנצע א אט האבן מיר
 ^עה יעדער צו גרייט בין איך און

באדינעך... צו חכר גוטן א

 געטראכט. וואלף אונדזער האט היי פון ניט נאר
 זינען... אין געהאט גאר פליישיקם א האט ער

 געמאכט. שווצג א פוקס אונדזער האט פלייש דעם פון נאר
 אויפגענומען, כב־וד גרויסן מיט אזוי, אט און
 פארשמאכט, אהיים אוועק וואלף אונדזער נעבעך איז

געקומען... איז ער ווי הונגעריקער, א
 יערוסאליססשי^ חום1

קרילאוו. א. לויס
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ציג. ווי_יםע סעגיענס
ציגן. זיינע צו געהאט ניט מזל קיין האט סעגיען

 אין שטייגער: איין אויף אלע ווערן, פארפאלן אים ביי פלעגן זיי
 אוועקלויפן שטריקל, פון אפרייסן זיך זיי פלעגן פרימארגן שיינעם א

 אוים־ וואלף דער זיי פלעגט הייך דער אין דארט און בערג, די אין
 ליבע די ניט אפהאלטן: געקאנט ניט זיי האט זאך שום קיין ן.פרעם

וואלף. פארן פחד דער ניט באלעבאס, דעם פון
 גרייט געווען זיינען וואם ציגן, געווען אוים, ווייזט זיינען, דאם

פריי. זיין און לופט פרישע האבן אבי אלץ, אויף
 זיינע מיט איז וואס פארשטיין, צו אנגעהויבן ניט האט טעגיען

הארצן. צום גענומען שטארק זיך האט ער און ציגן,
 מיר. ביי לאנגווייליק איז ציגן געזאגט-די ער י-האט סוף א -

אפילו. ציג איין קיין ניט איך קויף מער
 אומ־ שוין זיינען עם הגם און אויסגעהאלטן. ניט אבער האט ער
 ער האט אופן, זעלבן דעם און איין אויף ציגן זעקם אים ביי געקומען

 א גאר אויסגעקליבן ער האט מאל דאם נאר זיבעטע. א געקויפט דאך
אים. ביי זיין צוגעוווינען בעסער זיך זאל זי פדי ציג, יונגע

 סעגיענם קליינע דאזיקע די אט געווען ס׳איז שיינינקע א אך,סאר
 איר מיט אויגן, צארטע אירע מיט אויסגעזען האט זי שיין ווי ציג!

 מיט קאפיטעס, גלאנצנדיקע און שווארצע אירע מיט בערדל, שפיציקן
 וואל, ווייסער לאנגער איר מיט און הערנערלעך געשטרייפטע אירע
 געווען נאך זי איז דערצו !איינגעהילט מאנטל א מיט ווי זי האט וואם

 ניט איז און מעלקן געלאזט רו?ק זיך האט מילדע, און שטילינקע א
אריין. מעלקשעפל אין פיסלעך די מיט געקראכן

ציג... א אנטיקל אן געווען איז דאם
 פעלד, שטיקל א געהאט זיינעם שטיבל הינטערן האט סעגיען

 דערנער־קוסטעס. מיט געווען פארוואקסן ארום און ארום איז וואס
 פלאץ שטיקל בעסטן דעם אויף ציג. זיין אפגעפירט ער האט אהינצו

 און פלעקל א צו שטריקל לאנגן א אויף צוגעבונדן דארט זי ער האט
 אויס־ האט ציג די זי. מאכט וואם טאן, קוק א קומען מאל אלע פלעגט
 דאס ציינדלעך די מיט געריסן פריילעך האט גליקלעך׳ זייער געזען
איר. פון נדות געקליבן האט סעגיען און גראז

 םעגיען.-אט ארעמער דער געטראכט זיך י-האט גאט דאנקען -
מיר. ביי אומעטיק זיין ניט איר וועט עם וואם איינע, כאטש איז
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 פארבענקט. זיך האט ציג געהאט.~זיין טעות א אבער האט סעגיען
 טראכט א ארן בערג די אויף פארקוקט זיך ציג די האט מאל איין

געגעבן:
 פארגעניגן סארא הייך• דער אין דארט זיין דארף גרט ווי -

 מיאוסן דעם אט אן גראז אין דארט ארומצושפרינגען זנין דארף
 פאר נאר פאסט דאס נאקן! און האלדז דעם אן רייבט וואס שטריקל,

 פלאץ. אפגעצוימטן אן אויף פיטערן זיך עקסל אן פאר אדער אייזל, אן
פעלד. פריי א האבן דארפן ציגן

 אפגע־ פונם גראז דאס געווארן נמאס איר איז אן דעמאלט פון
 געווארן איז זי בענקעניש. א אנגעכאפט זי האט עם פעלת שטיק צוימטן
 רחמנות א געווען איז עם מילך. געבן צו אויפגעהערט האט מאגער,

 אויסגעדרייט שטריקל, דאס געציפט טאג גאנצן א האט זי ווי זעף צו
געמעקעט. טרויעריק און נאזלעכער די צעשפרייט בערג, די צו האפ דעם

 נער, יו ז ציג דער איר, איז עפעס אז געכאפט, זיך האט סעגיען
 האט ער אז פרי, דער אין מאל איין וראם... געוווסט ניט האט ער נאר

 זאג א און אים צו אויסגעקערעוועט ציג די זיך האט אויסגעמאלקן, זי
לשון: איר אויף געטאן
 אס מיך לאזט אייך, ביי אומעטיק ס׳מיר באלעבאם, נאר, הערט -

בערג. די אין
 אויסגע־ דערשראקן סעגיען האט !-אויך זי מייבער, גאט אך, -
 מעלקשעפל דאם איבערגעקערט ער האט שרעק גרוים פון און שריגן,

ציג. זיין לעבן גראז אויפן אוועקגעזעצט זיך האט און
אוועקווארפן? מיך ווילסט דו הייסט, וואס בלאנקעטע, -

געענטפערט: האט בלאנקעטע
סעגיען. הער יא, -
גראזז דען דיר ס׳פעלט וואם, -
סעגיען. הער ניין, א, -
 צובינדן איך רועל ווילסט, קורץ? צו שטריקל דאס איז אפשר -

לענגערם. א
באלעבאם. טרחה, די כדאי ניט -
ווילסטו? זשע וואם דארפסטו, דען זשע וואם -
סעגיען. הער בערג, די אין גיין וויל איך -
 דא איז בערג די אין אז אומגליקלעכע, ניט, דען ווייסטו צי -

אנקומען? וועט ער אז טאן, וועסטו וואט וואלף? דער
1 סעגיען הער הערנער, די מיט שטוים א געבן אים וועל איך -
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 שוין האט ער הערנער. די-ינע פון אוים זיך לאכט וואלף דער -
 ווי הערנער גרעסערע אביסל מיט און אויפגעפרעסן, מיר ציגן גענוג
 געווען דא איז וואם רענאד, אלטיטשקע ארעמע די געדענקסט דיינע.

 שטארקע מין א און געווען, איז דאם ציג גרויסע א סאר יארן? א פאר
 מיטן געראנגלט זיך זי האט נאכט גאנצע א באק! א חיי בייזע, און

אויפגעפרעסן. וואלף דער פארט זי האט פרי דער אין און זדאלף,
 אויס, ניט מאכט דאס אבער נעבעך!.. רענאד, אומגליקלעכע -

בערג. די אין אוועקגיין מיך לאזט סעגיען, הער
 מיט געווארן איז וואט - געזאגט סעגיען האט - י מיינער גאט -

 1ניין אבער פארצוקן. איינע נאך וואלף דער וועט אט ציגן? ■מיינע
 און ניט. ווילסט דו הגם איינע, שלעכטס דו ראטעווען, דיך וועל איך
 אויף דיך איך רועל שטריקל׳ פון אפריבסן ניט זיך זאלסט דו כדי

שטעלכל. אין פארשפארן שטענדיק
 שטעלכל פינצטערן אין ציג די אוועקגעטראגן האט סעגיען און

 אומגליק צום שלאם. צווייענדיקן א אויף טיר די פארשלאסן האט און
 ער נאר ווי און פענצטערל. א פאראן איז דארט אז פארגעסן, ער האט
דארט. פון ארויסגעכאפט זיך ציג די האט אפגעקערט, זיך האט

 געווארן דארט איז אריין, בערג די אין געקומען איז ציג די אז
 געוועןאזא ניט מאל קיין נאך האבן סאסנעם אלטע די פרייד. גרויסע א

 די פרינצעסין. קליינע א ווי אויפגענומען זי האט מע שיינקיבט.
 גלעטן צו כדי ערד, דער צו ביז אנגעבויגן זיך האבן קאשטאן־ביימער

 גרעזעלעךהאבן גאלדענע די צווינגן. זייערע פון שפיצן די מיט ציג די
 פארשפרייט האבן און געגאנגען, איז זי בעת ווארע, א געמאכט איר •פאר

 האט בארג גאנצער דער געקאנט. נאר האבן זיי וויפיל בשמים־ריחות,
בדיק.1י־ום־ט זי׳אויפגענומען

 גליקלעך! געווען איז ציג אונדזער ווי פאת זיך שטעלט איר
 וואם מעת ניטא פלעקל... קיין מער ניטא שטריקל, קיין מער גיטא
 זיך. גלוסט איר ווי בלעטלעך, די רייסן שפרינגען, לאזן ניט זי זאל
 וואם און !הערנער די איבער העכער !פאראן איז דא גראז רויפיל און

 מינים./. טויזנטערליי שפיצן. מיט דינינקם, געשמאקס, גראזי א פאר

 וויפיל און !פלאץ אפגעצוימטן אויפן דארט ווי גראז, בעסער ביטל א
 לאנגע מיט פינגערהוטן פורפורנע גלעקעלעך, בלויע גרויסע, !בלומען

 זייער פון וואם בלומען, ווילדע מיט וואלד גאנצער א - געכערלעך
קאפ. דער זיך פארדרייט זאפט שטארקער
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 *גע האטזיך פארשיכורט, ביסל א געווען איז רואם ציג, ווייסע די
 *אראפגע זיך האט און לופטן דער אין פיס די מיט גראז אץ רדאלגערט
 קאשטאנעס און בלעטלעך אראפגעפאלענע די מיט איינעם אין קרילערט

 ווידער זיר שפרונג איין מיט מאל א מיט זי האט דערנאך פארג-אראפ...
 אויסגע־ אן מיט ווייטער אוועק איז זי און !האפ :פיס די אויף געשטעלט
 בוקסביימעלעך; קליינע און קוסטעם געדיכטע די איבער קאפ צויגענעם

 אראם זיך זי לאזט אן און בארג, שפיץ סאמע ביזן ארויף זי פליט אן
 אויס־ דאם האט עפעם אומעטום. אראפ, ארויף, גרוב; טיפער א אין

 פץ אנטלאפן זיינען ציגן צען גאנצע נאר אייגע, ניט ווי גלייך געזען,
סעגיענען.

געהאטי ןא1מ ניט זאך שום קיין פאר האט בלאנקעטע
 וואט בארגשטראמען, ברייטע אריבער זי איז שפרונג איין מיט

 דערנאך שוים. און וואסערשטויב פייכטן מיט באשפריצט זי האבן
 און שטיין גלאטן א אויף פארקליבן נאסע, א גאנצן אין זיך, זי האט
 מיט צוגעלאפן זי איז מאל איין זון. דער אויף טריקענען גענומען זיך

 דערזען מאל א מיט האט און בארג פיאכן א פון ראנד ביזן בלימעלע א
 פעלדל מיטן שטיבל סעגיענס טאל, אין אונטן גאר ־ גאר דארט אונטן,

טרעדן. ביז כמעט געלאכט האט זי דעם. הינטער
 געקאנט איך האב געזאגט-ווי זי איזז-האט דאם קליין ווי -

אויסהאלטן! דארט
 אויס־ זיך האט איר אז הויך, אזוי פארקליבן זיך האט ד ארעמעי

וועלט... די ווי גרויס אזוי ווייניקסטנם איז, זי אז געוויזן,
 ארוס ציג. סעגיענם פאר טאג גוטער א געווען איז דאס הכלל,

 טשע־ א באגעגנט זייטן, אלע אויף ארומלויפנדיק זי, האט טאג האלבן
 שיינע די מיט ארומגעריסן געשיקט האבן וראם ציגן, ווילדע רעדע

 מענטעלע ווייסן איר מיט ציג די ווי-ינטרויבן. ווילדע די ציינדלעך
 דאס אפגעגעבן איר האט מע אויסגענומען. שטארק אלעמען זיי ביי האט

זיך... געדרייט איר ארום האבן אלע וויינגארטן, אינעם ארט בעסטע
*

 איז בארג דער ווינטל. קאלט א געטאן בלאז א האט מאל א מיט
צוגעפאלן. איז נאכט די פיאלעט. געווארן
 שטיין געבליבן איז און געזאגט ציג קלוגע די האט - שוין! -
פארוותדערט. שטארק

 נעפל׳ געדיכטן אין געווארן פארזונקען פעלדער די זיינען אונטן
און דאך דעם ווי ארויסגעזען ניט מער מען האט שטוב דער פון און
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 א פון גלעקלעך דערהערט האט ציג די אים. איבער רויך קליינינקן .א
 אויפן און פאשע, דער פון אומגעקערט זיך האט וואס טשערעדע,

 איבער איז נאכטפויגל א אומעטיק... אזוי געווארן איר איז הארצן
 האט זי פליגלען. די מיט געגעבן ריר א זי האט און דורכגעפלויגן איר

 אין ברומען צו אנגעהויבן עפעס האט דערנאך געטאן... ציטער א
בערג: די

הו! - הו! -
 איר, ער איז טאג גאנצן א וואלף. דעם אן דערמאנט זיך האט זי

 ווייט" ארויף... ניט זינען דעם אויף אפילו ציגעלע, נארישער דער
 שאלן א הערן געלאזט רגע זעלבער דער אין זיך האט טאל אין דוייט

גערופן. זי סעגיען האט דאם הארן. פון
וואלף. דער געברומט האט - הו! - הוי —
הארן. דער געשריען האט - !אום זיך קער !אום זיך קער —

 זיך האט זי נאר אומצוקערן, זיך גרייט געווען שוין איז בלאנקעטע
 האט זי און פעלה ארומגעצוימטן און שטריק פלעקל, דעם אן דערמאנט

 ס׳איז אז און לעבן קענען ניט דארט מער שוין וועט זי אז געפילט,
געווארן. אנטשוויגן איז הארן דער דא... בלייבן שוין צעסער

 בלעטלעך. די פון גערויש א זיך הינטער דערהערט האט ציג די
 צוויי פינצטערניש דער אין דערזען און איבערגעדרייט זיך האט זי

אויגן... ברענענדיקע צוויי מיט אריערן אנגעשפיצטע און קורצע
וואלף. דער געווען איז דאס

 גרויסער, גוואלדיק א פיס הינטערשטע די אויף געזעסן איז ער
 ווייסער קליינינקער דער אויף געקוקט האט פארגליווערטער, א ווי

 אז געורוסט, האט וואלף דער פארגעניגן. פון באלעקט זיך און ציג
צעלאכט: בייז זיך ער האט דעריבער און אויפפרעסן, זי וועט ער

 געטאן פיר א האט ער און—1 ציגעלע קליין סעגיענם י הא הא, —
יאסלעם. צונטער־רויטע די איבער צונג רויטער גראבער זיין מיט

 זיך האט זי פארפאלן. איז זי אז פארשטאנען, האט בלאנקעטע
 זיך האט זי ווי רענאה אלטער דער מיט געשיכטע די דערמאנט
 פאר• פרי גאנץ איז זי ביז וואלף, מיטן נאכט גאנצע א געראנגלט

 אויפ• תיפף זי זאל ער אז גרייט, געווען איז זי און געווארן. צוקט
 אוועקגע" זיך האט און באטראכט זיך זי האט דערנאך אבער פרעסן.
 אנגע- קעפל, דאם אנגעבויגן האט האלטן, צו מלחמה גרייט שטעלט
 ציג. דרייסטער א סעגיענם פאר פאסט עם ווי הערנערלעך, די שטעלט

 —וואלף דעם דערהרגענען צו געהאפט האט זי אז געמיינט, ניט האט דאס
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 צ^ זען, געוואלט ניט מער האט זי — וועלף קיין ניט הרגענען ציגן
רענאד... ווי לאנג אזוי האלטן זיך קענען אויך זי רועט

 קליינע די און דערנענטערט, זיך האט וואלף מוכאדיקער דער
ארומטאנצן. אנגעהויבן האבן הערנערלעך

 - גוז^א א אן !געפלנבסט זיך האט זי ווי ציג, בראווע די א,
 איבערצוכאפן און אפצוטרעטן וואלף דעם געצווונגען זי האט מאל צען
 נאשערין די האט הפסקות קליינינקע דאזיקע די בעת אטעם... דעם

 זיך מויל פולן א מיט און גרעזעלע זים א און ריטל א געטאן כאם א
 נאכט. גאנצע א געצויגן זיך עם האט אזוי געשלעג. צום אומגעקערט

 שטערן, די אויף געגעבן קוק א ציג סעגיענם האט צייט צו צייט פון
געטראכט: זיך האט און הימל, ליכטיקן אין געפינטלט האבן רואם

טאגן... אנהייבן וועט עם ביז דערציען נאר זאל איך ווען א׳ —
 אויסלעשן. זיך אנגעהויבן שטערן די האבן אנדערן נאכן איינם
 הערנעה די מיט געקלאפט קראפט טאפלטער א מיט האט בלאנקעטע

 האריזאנם אויפן ציין... וואלפס דעם איינגעביסן האבןזיך טיפער אלץ
 געלאזס זיך האט פארם א פון ליכט־פאם. בלייכער א באוויזן זיך האט

האן. א פון קרייען הייזעריק א הערן
 גע־- נאר האט וואם ציג, ארעמע די געזאגט האט - סוף א —

 אויף געטאן פאל א האט זי און שטארבן, צו כדי טאג אויפן ווארט
בלוט... אין גאנצן אין געווען איז פוטער ווייסער איר ערה דער

 קליינער דער אויף ארויפגעווארפן וואלף דער זיך האט דעמאלט
ד?1ון י אריפגעפרעסן. זי האט און ציג

ןי.1סלו ב. ד.—•יייש
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האז. העלדישער דער
 אלץ פאר זיך האט און וואלד אין געווארן געבוירן איז האז א

 אראם פאלט פויגל, א דורך פליט צוריגל, א אפ זיך ברעכט געשראקן.
טויט. אויף דערשראקן האז דער ווערט—שניי שטיק א בוים פון

 געווארן איז האז דער יאר, א וואך, א צוויי, טאג, א זיך געשראקן
שרעקן. צו זיך דערעסן אים האט מאל א מיט און— יסער גרו א

 אויסגעשריק ער האט—י ניט מורא קיין קיינעם פאר האב איך
גאר! און—ניט מורא קיין קאפי קיין אפילו—וואלד גאנצן אריפן

 קליי- צונויפגעלאפן זיך האזן, אלטע צונויפגעקומען זיך זיינען עם
 הערן, אלע—העזעכעס אלטעטשקע שלעפן צו געבראכט העזעלעך, נינקע

 אויגן־קורצער אויערן־קרומע "לאנגע האז דער זיך בארימט עם ווי
 זייערע ניט גלויבן און הערן זיי—גערופן( אים מען האט )אזוי עק"

 זיך זאל האז א—געווארן געהערט ניט אזעלכעס נאך ס׳איז אויערן.
שרעקן? ניט קיינעם פאר

וואלף? קיין פאר מורא ניט האסט אויגן, קרומע דו, הער—
 פאר מורא ניט האב איך—

 פאר פוקס, קיין פאר וואלף, קיץ
 איך האב קיינעם פאר בער, קיץ
ניט! מורא קיץ

 געווען גאר שוין איז דאם
 די געלאכט ס׳האבן געלעכטער. *

 די צודעקנדיק העזעלעך, •מג?
 פאדערשטע די מיט מיילכעלעך
 גוטע די געלאכט ס׳האבן פיסעלעך,

 די אפילו און העזעכעם, אלטע
 גע־ שוין זיינען וואם האזן, אלטע

 פוקסן די פון לאפעם די אין ודען
 וועלף, פון ציין די פארזוכט און

געשמייכלט: אויך האבן
 א טאקע ס׳איז איז, ראם האז לעכערלעכער א פאר רואם אך—

געלעכטער!...
 אנגעהריק האבן זיי פריילעך. געווארן מאל א מיט איז אלעמען און
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 פון זיינען זיי גלעך צווייטן, דעם איינער איבעריאגן שפרינגען, שטיפן,
אראפ. זינק

 העל- דער אויסגעשריען האט —ריידן! צו לאנג דא איז וואם —
 אים עם און איך נעם—אוואלף זיך טרעפט מיר ווען —האז, דישער

אליין. איינער אויף
 א פאר וואם איזו דאם האז אלעכערלעכער פאר וראם אך—

!בארישער
לאכן. אלע און נארישקי_יטן, רעדט ער ווי הערן, אלע

דאי טאקע ער איז אט און—וואלף פונעם ריידן און שרייען האזן די
 וועלפישע דינע צוליב וואלד דעם איבער ארומגעגאנגען איז ער

 גאר "ס׳רואלט געטאן: קלער א און אויסגעהונגערט זיך האט געשעפטן,
 ער, דערהערט פלוצים העזעלעי" א מיט פארמיסן געווען שלעכט ניט
נאמען. דין דערמאנען און נאענט גאר דא שרי_יען האזן ודי

 לופט די נאז דער מיט געטאן צי א אפגעשטעלט, זיך ער האט
אונטערצוגנבענען. אנגעהויבן דך און ארום ון9

 די צו נאענט גאר שוין אונטערגערוקט זיך האט וואלף דער
 פאר מער און אוים, אים לאבן זיי ווי הערט, און האזן שטיפנדיקע

 "לאנגע־אויערן־קרומע־אויגן־ האז דער בארימער, דער—זלעמען
עק". קורצער
 וועל בארימער דיך אביסל, רוארט —וואלף דער טראכט—"ע—

 די פון רועלכער צוקוקן, זיך אנגעהויבן האט ער און אויפעסן!" טאקע איך
העלדישקי_יט. דין מיט עם זיך בארימט האזן

 גארניט באמערקן האזן די און
 פריילעכער נאך זיך שפילן און
 בארי־ דער איז סוף צום פריער. ווי

 קלעצל, א אויף ארויפגעשפרונגען מער
 הינטערשטע די אויף צוגעזעצט זיך

 "הערט ריידן: גענומען און פיסלעך
 ארן הערט שרעקעדיקעי איר נאת

 באלד אייך ורעל איך י מיר אויף קוקט
איך"... איך... שפיצל... א באווייזן

 בארימערמיט דעם איזפיי דא
געורארן אפגענומען ווי אזוי למא א

אים. אויף קוקט ער ווי וואלף, דעם דערזען האט האז דער למון: דאס
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 אלייץ ער נאר באמערקט, ניט גאר האבן האזן איבעריקע די
טאן. צו אטעם אן געציטערט און געזען האט

זאך... אומגעוויינלעכע אן גאר געטראפן זיך האט וריטער
 פון און לופטן, דער אין געטאן אשפרונג האט בארימער דער

 האט שטערן, ברייטן אויפן וואלף צום ארויפגעפאלן ער איז שרעק
 נאד פלייצע, וואלפס דעם איבער דורכגעקי_יקלט קנויל א ווי זיך

 אזא מיט לויפן גענומען און—הריך דער אין איבערגעקערט זיך מאל א
 אייגענער זיין פון ארויסשפרינגען וועלן וואלט ער ווי פובקט אימפעט,

פעל.
 אומגליק־ דער
 איז האז לעכער

 און געלאפן אזוי
 ער ביז געלאפן,

 אין זיך האט
 ארויסגע־ גאנצן

 די פון שלאגן
כוחות.
 זיך האט אים

 אז געדאכט, אלץ
 מיט אי□ ער כאפט אט אט, און נאך אים נאך זיך יאגט וואלף דער
 פאר< מיט און כוחות אן געבליבן ער איז סוף צום שארפע"ציין. זיינע

בוים. א אונטער אנידערגעפאלן טויט ווי כמעט אויגן מאכטע
 אנדער אן אין גאר געלאפן צייט זעלביקער דער אין איז וואלף דער

 אוים- אים זיך האט ארויפגעפאלן, אים אויף איז האז דער ווען ריט.
 איז ער און ביקס, א פון קויל א געטראפן אים האט עם אז געדאכט,

אנטלאפן.
 דער וואלד? אין האזן אנדערע קארג געקלערט: ער האט דערביי

משוגענער. א גאר עפעם איז
 ווער זיך: צו קומען געקאנט ניט האזן איבעריקע די האבן לאנג

 ביימער, די צווישן באהאלטן זיך ס׳האט ווער געווארן, אנטלאפן ס׳איז
אגריבל. אין פאררוקט זיך ס׳האט וועד

 האבן זיי און זיך, באהאלטן צו געווארן נמאס זיי איז ענדלעך
לעכער. זייערע פון ארויסצוקריכן ביסלעכווייז אנגעהויבן

 האבן—וואלר! דעם אנגעשראקן האז אונדזער דאם האט נו,—
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 ארויס ניט לעבעדיקע קי_ין מיר וואלטן ער, ניט באשטימט.-ווען אלע
העלדן אונדזער אבער, ער איז ווו ציין!... זיינע פרן

זוכן. אנגעהויבן אים מ׳האט
 העלדישער דער ערגעץ אין ניטא—געזוכט, געגאנגען, איז מע

וואלף? אנדער אן אויפגעגעסן ניט אים האט צי האז.
 אוג־ גרוב א אין געלעגן איז ער געפונען: אים מען האט ענדלעך

שרעק. פרן לעבעדיקער א קוים קוים בוים, א טער
 אויס־ קרל איין אין האזן אלע האבן—יונג! אוורילער ביסט—

 אלטן דעם אנגעשראקן, פי_ין אים האסט י מזיק א אט —געשריען.
 ביסט דו אז געקלערט, אלץ האבן מיר און ברודערי אדאנק, וואלף.

אבארימער. נאד
 געווארן, שטארק זיך בי_י מאל א מיט איז האז העלדישער דער

 די פארגלאגצט האט אפגעטרייסלט, זיך גריבל, זיין פון ארויסגעקראכן
געטאן: אזאג און אויגן

שרעקעדיקע!... איר ע, גערעכנט? איר האט גאר, אזוי—
 אליין אנגעהויבן האז העלדישער דער האט אן דעמאלט פון און

 קיינעם פאר ניט מורא קיין אמתן דער אין האט ער אז גלויבן, צו
סיבירמק מאמין ייעלט. יער אי|

קאסרילעווקע. שטאט די
 שטאט, אזא אויך פאראן וועלט. דער אויף שטעט אלערליי פאראן

,"קאטרילעווקע". זי רופט מע וואם
וויסןז איר רוילט קאסרילעווקע, זיך געפינט רוו•

 א פון ווייט ווינקל, א אין פארשטעקט זייט, א אין ערגעץ ווייט,
 וויג• יסורים; וואס קארג דערפון האט מע און - ים א פון ווייט באן,

טאראראם. ץיקער
קאסרילעווקע? שטאט די אויס זעט אזוי ווי
 שטייגער! א זאגן אייך איך זאל וואס א ווי א... ווי אוים זעט זי

 א ווי אדער טעמעטשקעס, מיט אנגעזעצט איז וואס סאנישניק, א ווי
סך. א פארפל מיט לאקשנברעט

 די זיינען פארפל-דאם די שטאט, די איז לאקשנברעט-דאס די
אנדערע. דאס אויף איינם אנגעזעצט זיינען שטיפלעך\וואם

קאסרילעווקע הייסט-אויף דאם בארג, א אויף שטייט קאסרילעווקע
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עליכם שלום
 הייזלעך שטייען בארג אונטערן און בארג אויפן ארן בארג, א שטייט

 $ית״עלמין, אלטן אן אויף קברים ווי אנדערע, דאם אויף איינם סך א
מצבות. האלב־איינגעפאלענע איינגעבויגענע, שווארצע, אלטע,

 נישט גייען הייזער די מחמת זאגן, צו שייך ניט איז גאסן קיין
 סך קיין און צירקול. נאכן אוןיאויסגעמאסטן אויסגערעכנט געבויט

 אומזיסט" שטיין זאל למאי נישטא: אויך איז הייזער די צורישן פלאץ
שטוב! א אנידערשטעלן דערויף קאן מע אז פלאץ, ליידיקער א אומנישט
 גרויסע אויך, גאסן פאראן ניט. יסורים קיין האט וועגן דעסט פון

 הינטערגעסלעך. און געסלעך, שמאלע און געסלעך, קליינע און גאסן
 ראפ, א ג• באר געדרייט, ביסל א גלייך, אזוי עפעם נישט ס׳איז וואס, איי

 אדער קעלער, א אדער שטוב. א אייך נאט פלוצעם בארג״ארויף־און
 אליין איינער גיין צו נישט האבן ברירה א איר גרובז-וועט א גלאט

 ניט זיך איר זאלט קאסרילעווקער די פאר לאמטערן! א אן נאכט ביי
 קאסרילעווקער צווישן קאסרילעווקע אין קאסרילעווקער א זארגן:

 זיך צו טרעפט איטלעכער מאל. קיין רוערן פארבלאנדזשעט ניט ודעט
אריין. נעסט אין זיך צו פייגעלע א ווי אהיים

 האלב ברייטער. א שטאט מיטן אין פאראן איז ווייטער און
 די זיינען דארטן וראם פלאץ. דרייעקיקער א אפשר און קיילעכיקער,

שטעלט דארטן און שטעלעכלעך, די מיט יאטקעס די מיט געוועלבן
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 סך א צונויף זיך פארן עס ווו פרימארגן, אלע מארק דער אויס \יך
 פון עסנווארג, און סח־ור־ות מינים אלערליי מיט גויעס סך א מיט ם?1ג

 ת.1ק7י שאר מיט און פעטרעשקע מיט בריין מיט ציבעלעם ביז סיש
 ווארע- און שטאט פון אלעציגן טאג ביי אויסגעצויגן ליגן דארטן און
זון. דער קעגן זיך מען

 קיין פון און קאנאליזאציע קיין פון ניט ווייס קאסרילעווקע
ע. עלעקטר

עליכס, עלום __________________

עטל. שט אין
 זון די אויף גייט רויט טונקל

 הימל. דעם אן צינדט און
 שטעטעלע קליינע דאס ס׳רוט

דרימל. אין איינגעהילט

 קוסם פאסטוך דער טרו־טרו־טרו,
 —הארן אין בלאזנדיק

 גאס שלאפנדיקע די איז
געווארן. פריילעכער

 גאס, די איז זיך, דדכט לענגער,
 קלענער. הייזלעך די און

 פארשלאפענע הייזעריק,
הענער. ערגעץ קרייען

 פעלד, אין שוין בהמות גייען
 עקן, די מיט ווארפן
 ציג איר יידינע א טרייבט

שטעקן. לאנגן א מיט

 טייך צום אפויערטע גייט
עמער. די אנפילן

 —אריין שול אין ייד א גייט
קרעמעיס דער קראם אין און

ווייסל. דער ביי שטעטל א
 צווייטן פון עק דער און בארג, אויפן האלבם א ליגט שטעטל דאם

 אויפן שטייענדיק און אריין. וואסער אין שוין גרייכט שטעטל האלבן
 זייט יענער אויף אריבער גלייך מען קרקט שול־-פלאץ, פארן בארג

 אויפן שטייענדיק און אוועק... ווייט זיך ציען פעלדער די ווו• וואסער,
 וואס אריבער, פעלדער די אין ווייט דארט אראפקוקנדיק און בארג,
 די יינגעלע א מאל טייל זיך ווילט וואסער, זייט יענער אויף זיינען
 אריבער, פלי א היידא... און דערהויבן, פיס די פארשפרייטן, הענט
אריבער. פעלדער די אין ווייט וואסער, איבערן אוועק, ווייט
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 חדר פון פריער זיינען קינדער די מיטאג, נאך דאנערשטיק א
אראם. וואסער צום זיך לאזט מע געקומען. אהיים

 ארים קינדערלעך די וואשט און ברעג ביים יידינע א שטייט אט
 ארוים רייסט זעקם, יאר א פון מיידעלע א קינה דאם שבת. ל?בוד

 ארן העבט מוטערם דער אונטער פון קאם איינגעזייפטן נאסן, איר
הויך. וויינט

 ברעג. ביים שטייס וואם שיפה א אויף ארום שטיפן יינגלעך די
 זיף לאזט אט און אפ, ברעג דעם פון רודער דעם מיט שטופט איינער

גדולה. מיט שאלן און שרייען קינדער די וואסער. אין שיפל דאם
 און שווימען צו אן בערלינקע א ווייטן דער פון קומט אט און
שטעטל. דאם דורך שאטן א ווי פאמעלעך, רתק, זיך שווימט

 באר- ארן ספאדניצעם, רויטע רוייזןזיך ווייטן, דער פון דארט, פון
 אי> קלאפן הענט פארקאטשעטע און וואסער, אין שטייען פיס וועסע
רועש. שטיקער רוייסע

 שוזימט עם אם. געפעם דאס וואשט ארן ברעג ביים שטייט מיידל א
 חדר״קונדעס, א אן קרמט רריינט. זי וואסער. אין אוועק טעלערל א איר
 מיטן ארן נעצן וראסער אין קאפאטקעלע לאנגע זיין שרין לאזט ער

ארריס. טעלערל אורעקגעשווימטע דאס וואסער פרן ער שלעפט הרט
 עץ פישער ברוך ארן דוד חיים" ר" שיפל א אריף קרמען אט ארן
פיש. נעץ פרלער גרויסער א מיט שררימען

וואסער אין זיך האדערדען ארן זיך באדן קינדערלעך נאקעטע ארן
.*1 — ו■■------

קארוסעלן. די אויף
אררם ררנד רונדא, דונדא,

קארוסעלן! די אויף
 בול־בול־בול יאנקל־באנקל

קוועלן. צר אויף ניט הערט

 אחין, פוס א אהער, פוס א
 מיטן. איי פערד דאם ארן

 פינער־פלאם, יאנקל־באנקל
• געריטן איז רייטן, אז

 ראד־ארריס, און ראד״ארפן
 זיך. פארדרייט קאפ דער אזש

 פערה זיין יאגט יאנקל־באנקל
זיך. פרייט און פערד זיין יאגט

 פוי די פויקט גלעקלעך, קלינגען
 זשומעט, שארמאנקע די

 קאראהאה א וועלט די טאנצט
ארומעט. אלץ זיך דרייט

גויכבעי־ג. י.
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וועלט. עק
 זיך גייס שט^ט, דער הינטער בית-ערלם, זייט יענער אריף דארט,

ערד. דער מיט הימל דער ידנריף
 עק איז שטאט, דער הינטער בית־ערלם, זייט יענער אויף דארט,

 אפגערעדט ה^בן ארן אפגעפטקנט חרר אין אלע מיר האבן אזרי רועלט.
 אלע רוען ערלם, דער ררעץ בייטאג, שבת זיך צרנריפזאמלען זיך צירישן

 דך און שלאף, שבתדיקן זיסן טיטן שלאפן שט$ט גאנצע די ווען יידן,
עק־וועלט. ביזן גיין ארן גיין לאזן

 גאנצע די ררען יידן, אלע ררען ערלם, דער ררען ?:תבייטאג,
 זיך מיר האבן שלאן/ שבתדיקן זיסן טיטן געשלאפן זיינען שטאט

עק־ררעלט. ביזן גיין ארן גיין געלאזט זיך ארן צרנריפגעזאמלט
 ורייס—דריי צי צרריי, צי אשעה, צי—געגאנגען זיינען מיר ן א:

 ביז בשלרם געקרמען הילף גאטם טיט ב״ה זיינען מיר נאר נישט; איך
ררינטמיל. דער ביז מיל, דער

 צרגע" זיך ררען; געזעצט זיך מיר האבן ררינטמיל, דער בי_י דא,
 גראז, גרינעם אריפן זיך אריסגעצריגן זיך, צרגעלייגט צרגעלייגט; זעצט,
דרעמל. א געכאפט ארן גראז שמעקנדיקן אדיפן

 געדאנקע^ זיינע טיט זאך, זיין טיט פארנרמען איז ארנדז פרן יעדער
 קיינער רוארם; קיין ניט זאגט קיינער שטיל. ס׳איז פארגעניגן; זיין טיט
איבערשל^גן. יענעם רריל קיינער איבערשלאגן, אים זאל טע וויל,

ארנדז. פון איינער אפגעררפן זיך האט—ררעלט? עק איז זשע ורו
 אנדערער דער אים האט—נארעלע! ררעלט, עק דאך איז דאס אט —

געענטפערט.
 הינטער דא, אז הסבם, דער געבליבן אלעמען ארנדז בי_י ס׳איז ארן

 הרי־חשך, איז מיל דער פרן ררייטער אז עק־ררעלט; איז רוינטמיל, דער
 אדן גר^ז, שרוארצן א טיט באדעקט זיינען רראם בערג, כינצטערע די

 לאנגע טיט יידעלעך קליינע עד־היום זיך געפינען בערג די אריף דארט,
פיס. די פון פינגער שפיץ די ביז בערד

 וראם י.ם, פארגליווערטער דער איז בערג זייט יענער אויף ארן
 שיפן אלע טיט אקרענטן אלע אהין פארטרייבט שטררעמררינט דער
צרריק... ניט דארטן פרן שרין קומט קיינער רו^ם ארן
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ווילנע. וועגן לעגענדע
 פאר זיינען ווילנע, איצט זיך געפינט עם ווו• ארט, דעם אויף

 געדיכטע גרויסע געווען צוריק, יאר הונדערט עטלעכע מיט צייטן,
 בופלאקסן בערן, וועלף, מיט געווען פול זיינען וועלדער די רועלדער.

 קומען פלעגן געגנטן ארומיקע אלע פון חיות. ווילדע אנדערע און
געיעג. אויף יעגער אהער

 אראפקומען אהער פלעגט געדימין פירשט ליטווישער דער אויך
ווייט. ניט געווען איז וואם טראק, הויפטשטאט זיין פון געיעג אויף

 אויף חיות ווילדע נאך ארומגעיאגט געדימין זיך האט מאל איין
 בערג די פון איינעם אויף ע. י יל ו ו דער ביי ליגן וואס בערג, די

בופלאקם. ווילדן א אוועקצולייגן איינגעגעבן פירשט דעם זיך האט
 פער• גאט דעם פאר טעמפל א געשטאנען איז בארג יענעם אויף

ליטווינער(. אלטע די ביי דונער פון גאט )דער קונאם
 האט שלאפן. געבליבן דארט געדימין איז יאגד, פון פארמאטערט

 פאנצער אעזערנעם אן מיט וואלף גרויסער א אז געחלומט, אים זיך
 שרעקלעכן א מיט ברומט און בארג שפיץ אויפן שטייט * קאפ אויפן

וועלף. הונדערט פון ווי געשריי,
 ער איז באלד אויפגעכאפט. זיך און דערשראקן זיך האט געדימין

 באשיידן געבעטן און פערקונאס גאט דעם פון פריסטער צום געגאנגען
געזאגט: אים האט פריסטער דער חלום. דעם אים
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 שטארקע א איז דאם געזען, האסט דו וראם וואלף, גרויסער -דער
 דעמדאזיקן אויף שטיין וועלן וואם שטאט, גרויסע א און פעסטונג

 ווייזנג דאם געברומט, שטארק אזוי האט וואלף דער וואם און פלאץ.
וועלט. א קלינגען וועט שטאט דער מיט אז

 און חלום, דעם פון באשייד דער געווארן געפעלן איז געדימינען
 די און פעסטונג די ארט דעם אריף בויען צו אנגעהויבן באלד האט ער

נע. יל וו נאמען דעם געקראגן האט וואם שטאט,
הויפטשטאט. זיין פאר ווילנע געמאכט האט געדימין

 א געווארן איז און וואקסן גענומען ווילנע האט אן דעמאלט פון
שטאט. גרויסע בארימטע

רוארשע. ורעגן לעגענדע
 די אין געיעג אויף ארוים פירשט א איז צפטן פאר מאל איין
 שרעק• א אויפגעהויבן זיך האט פלוצלונג ווייסל. דער ביי רועלדער

 געבומען האט עם שטאק־פינצטער. געווארן איז עם שטורעם. לעכער
רעגן. שלאקם א ייסן

 גע" פירשט דער האט דורכגעפרארענער א דורכגענעצטער, א
 פון פייערל א דערזען ער האט מיטאמאל וואלד. איבערן בלאנדזשעט

 אייוועלע אן געהייצט זיך האט דאם אהין. אוועק איז ער ווייטנם. דער
 ארעמער אן געוווינט האט שטיבל דעם אין ליימשטיבל. קליינעם א אין

 א און יינגעלע א קינדעת קליינינקע צוויי און פרוי זיין מיט פויער
א. וו א ם מיידעלע דאם און ואת ו געהייסן האט יינגעלע דאם מיידעלע.
 דעם אויפגענומען פריינדלעך זייער האט באלעבאם ארעמער דער

 שטיקל לעצטן זיין מיט געווען מכבד אים האט און פארבלאנדזשעטן
געלעגער. ווארעמען א אים געגעבן און ברויט

 שטיבל, פון באלעבאטים די דערציילט גאסט דער האט מארגן אויף
 גוטסקימו זייער פאר געגנט. גאנצער דער פון פירשט דער איז ער אז

ווייסל. דער ביי ערד שטיק גרויסע א געשאנקען זיי ער האט
 אויסגעבוינו דא זיי האבן אויסגעוואקסן, זיינען סאווא און וואר אז

 דעו פון ברעג דעם אויף דא, איז צייט דער מיט הייזער. שיינע זייער
 און וואר פון נעמען די לויט שטאט. גאנצע א אויסגעוואקסן ווייסל,
 צפנו דער מיט א. ו ו א ס ר א ו ו שטאט די אנגערופן מען האט סאווא

אין-ווארשאווא. פארענדערט נאמען דער זיך האט
שטאט-ווארשע. די מען רופט יידיש אויף
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שטאט דער פון קולות די
 ברום: א שטאט דער איפער מאל א מיט זיך דערהערט פרי־פארטאג

אר־ר־ר-ר־־ו...
 גראבע: ארן דינע ת,1ל1ק פארשיידענע דורך זיך שרייען עקן אלע פון

אר־יר... - או־יו
ארבעט. דער צר ררפן בררמען, ארן פייפן זיי פאבריקן. די פייפן דאס
 די פירן זיי טראמורייען. ערשטע די פארןשויןאררים: טאג פאר

פאבריקן. די אריף ארבעטער
דזין״דזיףטרא־טא־טא. רעדער: די קלאפן עם

אוועק. איז טראמרריי א
ארימא. אן צעטררבעט זיך האט !-פיפי !פיפי י פיפי -

 טרעשמשען גענרמען מאל א מיט עפעס האט 9קא איבערן
דורכגעפלויגן. איז אעראפלאן טר־טריטר!-אן

רואגבם. שררערע פארבייגעפארן זיינען - ר־ר־ר־ר -
דררכגעפארן ס׳איז :צעשיטן זיך רראלט ארבעם ורי—טר־ר־ר־ר —

1 ד דראזשקע. א
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 ץ א? הילכן עס און מערער, אלץ ווערט גאסן די אויף מענטשן
טראטוארן. די אויף טריט זייערע שטארקער

 צו עפעם האט ווער פארקויפן! צו האנדל! האנדלי האנדל! -
 פארקויפןי-צעשרייען צו גלאזווארג, שוכווארג, אלטווארג, פארקויפןז

פלייצעס. די אויף זעק מיט ווייבער עטלעכע הויף איבערן זיך
 עמער אן מיט אייד אוים פישי-רופט לעבעדיקע פישו פיש! -
קאפ. אויפן
 זיך רייסט - זעמל! זעמל, י אייערבייגל פרישע אייערבייגל, -

בעקער־יינגל. א פון קעלכעלע דין א אריין
 גלין! בריטוועסי שערעלעך, שארפן, מעסער גלין! גלין• גלין! -
 דערהערט באלד און גלעקל, א אין שלויפער א קלינגט - !גלין גלין!

שלי-יפשטיין. א אן מעסער א פון ראצן דאם זיך
 קלינגע- א הערן מאל א מיט זיך -לאזט קוילן! !קוילן קוילן! -

 דער אין פאריסן קאפ דעם זיך, באווייזט הויף אויפן און שטים, דיקע
קוילנהענדלער. שווארצער א האנט, דער אין אבייטש מיט ודיך,

 עם קלינגט, עם קלאפט, עם הילכט, עם פייפט, עם גרילצט, עם
 איין אין צונויף זיך גיסן קולות אלע און קוויטשעט, עם טרעשטשעט,

טומל. גרריסן

א. י ד א ר
הערט! קינדער,
 ראדיא!.. ראדיא, ראדיא,
 דראט, אן און דראט איבער

 ים, איבער
פעלד, איבער

 דארף, איבער
 שטאט איבער
 ווארט, דאם גייט

 קלאנג, דער גייט
 געזאנג. גייט

ראדיא! ראדיא, ראדיא,
חאסטיין. דויד
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מאגיסטראט. אין
 אין לערנען זיך ארכין שטאט אין געקומען זיינען יודל סבר מיין און איך

באן. דער מיט געפארן זייגען מיר שול. עדישער ־א
נאכט. בכי שטאט דער אין מיר זיינען אנגעקומען

 האבן זיי שטאט. דער פון פי_יערן די געזען זיך האבן ווייטנם דער פון שוין
שטערן. ווי געשכינט

פלאטפארמע. דער אויף ארוים גייען מיר אפגעשטעלט. צוג דער זיך האט אט
 זייער גיסן לאמטערנעם עלעקטרישע צענדלינגער איז! דא ליכטיק ווי -אך,

ארום. אלץ אויף שכין
 ארצן שטאט אין אונדז פירט זי מומע. מכין אונדז אויף ווארט באן דער בכי

אהיים. זיך .צו
ליכטיק. אויך איז גאסן די אין
 מיר דערזעען דא טכיך. א בכי פלאץ גרויסן א צו קומען און לאנג גייען מיר

 עלעקטרישן העלן א מיט פרוי א פון פיגור דאך־א זכין אויף מויער. הויכן א
האנט. אויסגעשטרעקטער דער אין לאמטערן
מומען. דער בכי מיר פרעגן - ? הויז א פאר דאם איז וואם -

 ווערט מומע-דא די אונדז דערקלערט - סטאציע עלעקטרישע די איז -דאם
שטאט. גאנצער דער פאר ליכט עלעקטריש אויסגעארבעט
זיך. מיר ווונדערן?-שטאט גאנצער דער -פאר
 ליכט נאך קלעקט עם קינאס. טעאטערם, פאבריקן, הכיזער, אלע פאר -יא,

מומע. די זאגט - אויך פארשטעט די יפאר
 דא און שוין, שלאפן אלע און פינצטער איצט איז שטעטל אין אונדז -בכי

יודל! טאג!-זאגט העלער איז
 הכינטיקע נעכטיקט יודל אז בלכיבט, עם וועג. פון מיד זייער זכינען מיר

פעטער. זכין אויפזוכן מיר וועלן פרי מארגן און מומען, מכין בכי גאכט

 פעטער. יודלס זוכן יודלען, מיט איך מיר, גייען פרי דער אין מארגן אויף
 פון ארויסגעקליבן זיך האט ער ווי וואכן, פאר א שוין - ערשט גיין, צו קומען מיר
אנדערער. אן אין דירה דער

ניט. ווייס קיינער - ? דירה נכיע זכין איז ווו -
? מען טוט וואס -

וויינען. בכים האלט יודל מכין ווי זע, איך
 איר דערציילן מיר מומען. מכין צו צוריק מיר קומען קעפ אראפגעלאזטע מיט

מעשה. גאנצע די
 ארכינגיין דיר מיט כ׳וועל מומע-קום, די יודל-זאגט צעטראגן, אזוי ניט זכי -

אדרעס. נכיעם פעטערס דכי! דערגיין דארט און א ר ו י ן־ב ס ע ר ד א *ין
אדרעסן־ביורא. צום גיין זיך מיר לאזן זאלבעדריט פריילעכער. ווערט יודל

- 1ו5 -



 טורעם- הויכן א מיט מויער שיינעם א צו גאם גרויסער א אויף צו קומען מיר
זייגער. א זיך זעט טורעם אויפן

מאגיסטראט. דער איו מומע-דא די מיר-זאגט דארפן דא אט -
היטלען. מעשענע אין פי_יערלעשער מיט אויטאם עטלעכע ארויס לויפן טויער פון
דערשראקן. יודל זאגט - שרפה א זיין מוז מאגיסטראט אין -

 אויף ערגעץ דאנצן פון ארוים פניערלעשצר די פארן דאס פארקערט, -ניין,
ארט שטענדיק זייער איז דא שרפה. א

 שרניבך און פרויען זיצן טישן מי צימער. גרויסן א אין ארנין גייען מיר
מכער. דיקע אין ארנין עפעס

 פאמיליצ- און נאמען דעם אן אים אויף שרייבט צעטעלע, א קויבט מומע די
פרריען. די פון איינער צעטעלע דאס דערלאנגט און פעטער יודלס פון

פאליצעס. די אין עפעס זוכט און צעטעלע דאס נעמט פרוי די
אדרעם. נניעם מיטן צעטעלע דאס אונדז זי דערלאנגט באלד

איבער. לייענט מומע די
 גיט־ וווינט ער - יודלען. צו זי זאגט - ! פעטער דנין זיך אפגצפונען נו, -

אונדז. פון ווכט
לויפן. נעמט יודל

 צווייטער דער אין ארנינגיין נאך מוזן מיר מומען- די זאגט - וונילע א ווארט -
עלצקטרע, פאר באצאלן דארף איך - אפטיילונג
 אני- צרגצץ גאר דאך איז סטאציע צלעקטרישע די - איך פרצג - מומע, -
דא? גצלט דאס צאלסטו וואס פאר דעדשווו,
 מען דארף מצגיסטראט. צום אויך געהערט סטאציע עלעקטרישע די ווניל -

באלניכטונג. דער פאר צאלן אים

 די בני פענצטערלעך. סך א מיט קארידאר ברניטן א אין ארנין קומען מיר
 פענצטצרל, א בני זיך שטעלט מומע די מענטשן. פון רייען שטייען פענצטערלעך

עלעקטרע"? פאר מען צאלט ,דא אנגעשריבן: איז עם וועלכן אריך
 די אויף אנווניזנדיק איך, פרעג - ? ן ט ר א ד מען צאלט וואט פאר מומע, -
פצנצטערלעך. אנדערע

 פאר הינט, פאר פערד, פאר שטניערן וואסער, פאר מען צאלט -דארטן
לאקאלן. פאר ראווערן,

 געלט?- פיל אזוי ער דארף וראם אויף מאגיסטראט? דעם מען צאלט -אלץ
זיך. איך ווונדער

 בויט צר באלניכטונג; וואסער, שטאט דער צו שטעלט מאגיסטראט דער -
 אים מען דארף דערפאר שיין. און ריין זנין זאל שטאט אין אז זעט, שפיטאלן,

מומע. די אונדז דערקלערט - שטניערן צאלן
 גייען מיר און רעכענונג איר לויט באצאלט זי ריי. מומעס דער קומט עם

מאגיסטראט. פון ארויס
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בריוו. א מיט מעשה א
מאמען. זיין צו בריוו א שרייבט מאטעלע

 גע- שטארק האט ער ברירו. ערשטן זיין געשריבן האט מאטעלע
 פלפסיק און פאפיר איבערן קאפ דעם אראפגעבויגן נידעריק זזארעוועט,

 שפיץ מיק צוגעהאלפן זיך ער האט דערביי פען. דער מיט געפירט
 רעכטס, דא איבערגערוקט האט ער וואם צינגל, ארויסגעשטעקטן פונם

פען. דער מיט צוזאמען לינקם דא
מאמע! ,טייערע

 אפם אויסהאלטן. ניט מער שוין קאן איך וופל שרייב, איך
 ציטערס עם אז היים, דער נאך און דיר נאך שטארק אזוי איך בענק
 שול, אין שלעכט מיר איז עם וופל דערפאר, ניט און הארץ. מיין סיר
 גרט זיינען אלע און באקומען. ניט צוריי איין קיין נאך האב איך ניין!

דער" איך אז אבער שטרודל. מיטאק צו געווען איז שבת און מיר, צו
יום-טוב, ערשם זיין נאך ס׳וועט וואס און געווען ס׳איז וואם זיך, סאן

סטאדאלע. דער

 זיך גיסן מאמינקע, טרערן, און קישן, אונטערן קאפ דעם איך באהאלט
 היים דער אין זיך ס׳הערט וואם אלץ, וועגן טייערע, מיר, שרייב אלפן.

היגטער וואקסן רואם געלע. די פון אט עפל, ביסל א צו מיר שיק און

מאטעלע." זון דפן

 האס ער אטעם. דעם אפגעכאפט און געענדיקט האט מאטעלע
 דארף מע אבער ווערק. זפן באטראכט שטאלץ מיט און געשטעלט זיך
 אנגע- ס׳איז וואם זאגן: עלטערע ווי געהערט, האט ער אפלן. זיך

אפשיקן. גלפך מען דארף שריבן,
 גלפך אים ער האט אפגעטריקנט, זיך האט בריוו דער נאר ווי

 ער וועלק אקאנווערט, אין ארפנגעלייגט און פירן אין צונויפגעלייגט
פאפיר. בייגעלע מיטן צוזאמען געקויפט האט

 דארף איצט פארטראכט: זיך ער האט קאנווערט, דעם פארקלעפט
 קוק א דארף מע אןאדרעם? מען שרפבט ווי אבער אדרעס. אן מען

 אוודאי מוז פאפירקויש אין באלעבאס. בפם קאנווערט א אויף $ןט
קאנווערט. א ליגן

 - קויש דעם ארויסגענומען שרפבטיש, צום צוגעלאפן איז ער
 אויס פארזיכטיק גלעט צימער, אין זיך צו ארפן לויפט ער דאי זיא׳ם

איצט אדרעס. דעם איבער לייענט און קאנווערט צעקנייטשטן דעם
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 דיי נאמען, דעם אנשרייבן דארף מע שרכבן. צו ווי שוין ער זזיים
אן; שרייבט ער און גארנישט. מער שטעטל. דאס און פאמיליע

לעווין. פייגע פדוי
באסטון.

 און אותיות געצוקטע מיט ער שרייבט שטעטל פון נאמען דעם
אויגן. די אין ווארפן זיך זאל עם אונטער, מאל צוויי שטרייכט

 זיין אותיות קליינע מיט אן ער שרייבט זייט צווייטער דער אויף
אדרעם. אייגענעם

 ער האט זיך ביי אבער מארקע. א אנצוקלעפן נאר בלייבט איצט
 קעשענע אין בריוד דעם אריין לייגט אן, זיך ער טוט מארקע. קיין ניט
מארקע. א קויפן הויפטפאסט דער אויף לויפט און

פאסט. דער אויף
 רגע א אויף זיך מאכט טיר די געדראנג. א איז פאסט דער אויף

ארוים. און אריין לויפן מענטשן צו. ניט
הערן: א עפעס צו זיך ווענדט מאטעלע

מארקע? א קויפן דא מען קען ווו גוט, אזוי זייט -
 לויפע און הער דער אים ענטפערט - אנגעשריבן איז -דארטן

אוועק.
 פענצטערלען ריי גאנצע א דערזעט און ארוס זיך קוקט מאטעלע

זיי. איבער אויפשריפטן מיט
לייענמ און צווייטן צום פענצטערל איין פון גיין זיך לאזט ער

ע". ס א ,ק
,געלט־אנווייזונגעך.

,פאסט־רעסטאנט".
 :*בריח "עקאמענדירטע אנגענומון ווערן ,דא

,טעלעגראף".
 פאר־ שטייען וואם רייען, געדיכטע די צווישן ארוס גייט מאטעלע

אויפשריפטן. די לייענט און פענצטערלעך, די
:ער געפינט ענדלעך

מארקעם". מען פארקויפט ,דא
ריי. לענגסטע די געווען איז פענצטערל דעם ביי

לעצטער. דער זיך שטעלט מאטעלע
ער.קירצ אלץ ווערט ריי די
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 דאס זוכן נעמט ארן פענצטערל צום מאטעלע דערגיים ענדלעך
קעשענע. אין געלט

 שטייט רואם העת א אונטער אים טרייבט - יינגעלע, גיכער, ■־
אים. הינטער
 מאטעלע זיך ווענדט - ז ברירו א אויף מארקע א מיר ביטע -

פעבצטערל. ביים זיצט וראם פרו? דער צר
פרדי. די פרעגט - ז אויסלענדישן אן אויף צי היגן, א אויף -

 איבערפרעגן אים. פרעגט מע וואם גענו? ביט פארשטייט מאטעלע
אים. אתלט מע ווייל מורא, ער האט אבער

ארוים. אים ביי זיך כאפט - י אויסלענדישן אן -
פענצטערל. פון אפ טרעט און איין צאלט ער
 ארמן אים רוארפט און קאנווערט אויפן מארקע די אן קלעפט ער

בריווקאסטן. א אין
איבער: ער לייענט בריווקאסטן אויפן

,פאסטקעסטל".
שעה". אלע ארויטגענומען ווערן ברירו ,די

אהיים. צרריק מאטעלע לריפט צרפרידענער א פריילעכער, א

פאסטקעסטל. אין
 געלעגן זיינען ארתנגעפאלן, איז ברירר מאטעלעם רדו• קעסטל, אין

 אין ווייכע, אין קאנררערטן, הארטע אין ברירר: פארשיידענע סך א באך
 פון ס׳האט וואם בריוו, געלעגן זיינען דא בלאע... גרינע, גראע, ותיסע,

 סך א אויף זיידענע. ווי געווען זיינען קאנווערטן די און געשמעקט, זיי
 אייניקע אויף טיבט, מיט געשריבן געווען אדרעס דער איז קאנווערטן

 קאנווערטן אייניקע שרייבמאשין. א אויף געדרוקט געווען ער איז
 גע" פון אדרעסן די און נעמען די - פירמעם מיט געווען אויך זיינען

 מיט געווען און מארקע איין מיט ברירו געורען קאנטארן. און שעפטן
מארקעם. אן גאנצן אין ברית פאר געוועןאויךא מאדקעס. קרענץ גאנצע

דערגיין? בריוו איוינע וועלן צי
 תעלן באקומען, זיי וועלן וואס ד? אבער דערגיין, וו״לן זיי יא,

מארקע. די קאסט עם וויפיל טאפלט, צאלן מוזן
 געווען זיינען דרוקזאכן אנדערע און זשורנאלן צייטונגען, די

ארומגענומען. באנדעראל א מיט באר קאנווערטן אן גאר
 פארמאכטער א אפגעשטעלט פאסטקעסטל בתם זיך האט באלד

 אראפגעשפרונגען איז אויטא פון ,פאסט? אויפשריפט דער מיט אויטא
אייזערנער אן מיט זאק א געהאלטן ער האט האנט אין באאמטער. א
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 דעט ארויסגעצויגן קעסטל, דאם אפגעשלאסן האט ער אויבן. פון ראם
 קעסטל אין אריינגערוקט און געלעגן, זיינען בריוו די וועלכן אין זאק׳
זאק. ליידיקן דעם

 אנדערע מיט צוזאמען באאמטער דער האט בריוו די מיט זאק דעם
 הויפטפאסט. דער פון זאל גרויסן א אין ארויפגעטראגן זעק אזרינע

 געזעסן זיינען עם וועלכע ביי טישן, סך א געשטאנען זיינען זאל אין
 פונאנדער- - סארטירט און געשטעמפלט בריוו די האבן רואם באאמטע,
 - ליניע :אויסרופנדיק ערטער, פארשיידענע אין בריוו די געווארפן
 באאמטע אנדערע וו. א. א. אמעריקע דייטשלאנד, דאנציק, רוארשע,

 בריוו, אויסגעסארטירטע די גענומען טישן, די צו געקומען זיינען
באן. דער צו זיי אפגעשיקט און זעקלעך אין ווידער זיי סארפאקט

בריוו. מאטעלעם צו אויך ריי די דערגאנגען איז עם
חבת זנין צו זאגט און האנט אין גענומען אים האט באאמטער דער

 באסטאן- מאכן?-באסטאן, עם קען ווי שטאט... אמאדנע -עפעס
געהערן? עם קען ליניע וועלכער ד1

זאגט: און נאמען אויפן קוק א גיט באאמטער אנדער דער
 מארקע. די דאך זעט איר אויסלענדישער. אן איז בריוו דער -

 "אמע- אויפשריפט די נאר פעלט עם באסטאך," געוויס איז שטאט די
 בריוו: אויפן אן שרייבט און בלננשטיפט רויטן א נעמט ער ריקע״-און
ברירו. אמעריקאנער די פון פעקל אין ארנין אים לייגט און .אמעריקע"

וואסער. און לאבד איבער
 קילאמעטער, הונדערטער געפארן בריוו דער איז באן דער מיט

 אין געקומען ענדלעך און וואגאנעס פארשיידענע אין איבערגעווען איז
האפנשטאט. א

שיף. א אויף אנגעלאדן בריוו אמעריקאנער די מען האט דא
 אנגע" ענדלעך און _ים אויפן געוויגט ברירו דער זיך האט לאנג

 פאסט• מחנה א געשטאנען שוין איז דא ניו־יארק. פון האפן אין קומען
 פון אראפ זיינען פאסאזשירן די ביז געווארט, ניט האבן זיי באאמטע.

 איבערגענומען האבן זיי באגאזש. זייער רעווידירט האט מע ביז שיף,
 דער צו - היידא און אויטאס אין אריינגעפאקט בריוו, די מיט זעק די

הויפטפאסט.
!גארנס מאסע א סאר בנין, קאלאסאלער א סאר

 ווינדע א אויף הייך דער אין ארויפגעבראכט רוערן ברירו פעק די
 אין זאל גרויסן א אין רו־דער שרין זיינק בריוו די און - צרויי -- איינם

באאמטע. פון העבט *ד
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בריוו. מאטעלעס צר ריי די קומט עם
 - באאמטער דער זיך טראכט - ? שטאט א פאר דאם איז רואם -

באסטאן. קיין גיין ער זאל מילא, באסטאן? זיין דאס זאל
 וויילע א אין און פעקל, א אין אריין ווידער פאלט בריוו דער און

 ביז זאק פינצטערן א אין צוג א אין ווייטער שוין ער פליט ארום
באסטאן.

 אויפן קוק א גיט באאמטער דער באסטאן, קיין אנגעקומען
הויז. קיין ניטא גאם, קיין ניטא - אדרעם

 פון פעקל א אין בריוו דעם אוועק ער לייגט געטראכט, לאנג ניט
 זייערע פון אדרעם גענויעם דעם נומערן. אן און גאסן מין-אן זעלבן

אדרעסן־ביורא. אין דערגיין מען וועט אדרעסאטן
 מען האט מוטער מאטעלעס פון וורינונג די אז זיך, פארשטייט

געפונען. ניט באסטאן אין
 אנגעשריבן: און בריוו דעם גענומען דאן האט באאמטער דער

 דעם אוועקגעלייגט און צוריקשיקך געפונען, ניט אדרעסאט "דעם
אייראפע. קיין אפגעשיקט ווערן וואם ד? צו בריוו

צוריק. אן קומט ברירו דער
 אויף היים דער אין ין2ז צו באוויזן דערווייל שוין האט מאטעלע

 שוין בענקט און עטאט אין ווידער שוין איז ער זוינטער־פעריען.
אהיים. ווידער

 און ארויס לויפט מאטעלע קלינגט< מע - טאג שיינעם איין אין
בריווטרעגער. דעם דערזעט
 הארץ זיין און זיך, ער טראכט !-מאמען דער פון בריוו א -
קלאפט.

 מיס קאנווערט מאדנעם א עפעס ארוים נעמט פאסטאליאן דער
געמעקט. און געשריבן טינט רויטע מיט שטעמפלען, סך א

 ניט צייט קיין אבער האט ער האנט. אין בריוו דעם נעמט מאטעלע
 און ביכל א ארויס נעמט פאסטאליאן דער ווייל באטראכיטן, צו אים

בריוו. דעם באקומען האט ער אז אונטערשרייבן, זיך מאטעלען הייסט
 כאפט אונטער, מאטעלע זיך שרייבט האנט ציטערדיקער א מיט

 דעם אויף רייסט ער אריין. צימער אין זיך צו לויפט און ברירו דעם
בריוו. אייגענער זיין איז עם - ערשט קאנווערט,



בריוועלעך. דרבי
 פיילען אפע3 איר צר פריוועלע א אנגעשריפן האט פריינדעלע

פאסטקעסטל. אין אריינגעווארפן און
 עם ברירועלע, דאם ארויסגענומען און מענטש א געקומען איז

שיף. א צו אוועקגעטראגן און אפגעשטעמפלט
 אויף נעכט אכצן מיט טעג אכצן געפארן איז פריוזעלע דאס

 דער אויף ווארשע קיץ געקומען איז עם פיז כאן, אריף און שיף
 און טויזנטער מיט צוזאמענגעטראפן זיף עם האט דא הויפטפאסט.

לענדער. און שטעט פארשיידענע פון פריוו טויזנטער
 פריינדעלעם זיך האט פרירו, מיט פארג גרויסן א צווישן ליגנדיק

שכן: זיין מיט צערעדט פריור
קומסטו! וואנען פון -
פאלעסטינע. פון קום איך -
ארגענטינע! פון קום איך און -
פריוועלע. דריט א אוים !-שרייט ניו-יארק פון קום איך און -
פארסטו! רורהין -
מעזריטש. קיין פאר איך -
אויך. איך פאר מעזריטש קיין -
 דריטע דאם שרייט - מעזריטש! קיין אויך פאר איך און -

פרירועלע.
צוזאמען. פארן לאמיר - זיך זיי דערפרייען - אזוי! -
צוזאמען. פארן לאמיר גוט, -

פרירועלע: איין פרעגט ארום וויילע א אין
מעזריטש! קיין פארסטו וועמען צו -
פיילען. פאפע דער צר פאר איך -
אריך. איך פאר פיילען פאפע דער צר -
פריררעלע. דריטע דאם שרייט - !אריך פאר איך ארן -
 אלע דאך מיר פארן - זיך זיי דערפרייען - שיין! ווי או/ -

פאפען. איין צו
קומסטו! וועמען פון -
קומסטו! וועמען פון און -
פרפנדעלע. אייניקל פיילעס פאפע דער געשיקט האט מיך -
פריינדעלע! אייניקל אן געשיקט אויך האט מיך -
אויך! מיך און -
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פרפנדעלעז דיין שרפבט רואם -
שרפפטו וראם ברפנדעלע דיין און -
 צר קומען זאל זי אז פאפען, דער ט3-שר פרפנדעלע מפן -

ארגעבטינע. ?יין איר
 איר צו קומען זאל זי שרפפט, פרפנדעלע מפן און אזוי! -

פאלעסטינע. קיין
ניו-יארק. קיין איר צו קומען זאל זי אז שרפפט, מפנע און -
פארן! פאפע די וועט וועמען צו -
פרפנדעלען. מפן צו פארן חיעט זי אז מיין, איך -
פרפבדעלען! מפן צו נאר ניין, -
 ספן צו פארן ודעט פיילע פאפע די טעות. א האט איר -

פרפנדעלען.
גוטע. א איז פרפנדעלע מפן -

פעסערע! א איז פרפנדעלע מפן
פעסער! גאך איז מפנע -
וועג^ גאנצן א אפ זיך קריגן און קריגן אן זיך הייפן פריוועלעך די

זיי: זאגן שטעטל, אין אן שוין קומען זיי ווען
 דער פפ זפן פאלד מירן זיךקריגן! דארפןמיר וואם שאט! -
" זען. מיר וועלן כאפען,

 דרפ די געפראכט פאפען דער האט פאטטטרעגער דער ווען
 די אנגעטאן גלפך האט זי דערפרייט. שטארק זיך זי האט בריוו,
איבערגעלייענט. איינציקוזפז זיי און ברילן

 אין פאפען דער געקוקט הארצקלאפעניש מיט האבן פריוו די
 ווי געזען, האפן זיי זאגן. וועט זי וואם געווארט, ארפן, אויגן די

 טרערן, גרויטע דרפ אראפגעקפקלט זיך האפן אויגן אירע פון
טיכל. א מיט אפגעווישט שוופגנדיק האט זי וועלכע
פריוועלע. איין געפרעגט האט - פאבעשי! וויינסטו, וואם -

 אלע שיינע, אלע - געזאגט פאפע די האט - פרפנדעלעך דרפ
 שוין פין איך זען• נישט קיינע זיי קען איך אפער ווזיילע, אלע גוטע,

וועגן. וופטע אזעלכע אין זיך לאזן צו אלט צו
 אלטער דער אויף געהאט רחמנות שטארק האבן פריוועלעך די

 בלפפן צו צוגעזאנט און איר צו צוגעטוליעט זיך האפן זיי און פאפען
 וופטע אירע פון דערציילן און טרייסטן זי און איר מיט שטענדיק

ליסמין. אייניקלעך.

123



ארויספאר. ערשטער דער
 ארן שטעטל קליין א אין אויסגעוואקסן אליין איז רואם דער, נאר

 קליינעם פונעם ארויסגעפארן לעבן זיין אויף מאל ערשטע דאם איז
 מיטפיקץ וועט און פארשטיין וועט יענער וועלט, גאטס אויף שטעטל

 דער פון געפילט האט קליינווארג וואס פארגעניגן, דעם מיט גליק דאס
 זיך מען האט צייט ערשטע די נסיעה. אנגעלייגטער ערשטער דאזיקער

 אנגעלעבט, זיך מען האט געפינען. געקענט ניט ארט קיין גאר בויד אין
 אריע־ האט מע עםע־בעט,אדער דער אויף סדר, צום טאטע דער ווי

 לענג דער אין זיך אויסגעצויגן קעשענעס, די אין הענט די געלייגט
 הענט די מיט זיך אנגעהאלטן אויפגעשטעלט, גאר זיך האט מע אדער

ביידל. פון רייפן די אן
 דער מאל, ערשטן דעם פארן פון טעם דעם געדענקט עס ווער

 פארשווונדן ווערט ערד די אזוי ווי לויפט, וועג דער אזוי ווי ווייסט,
 אלעס אזוי ווי פערד, די פון פיס די אונטער און רעדער די אונטער
 גרעזל, פארשפעטיקט א שמעקט סע אזוי ווי אויגן, די פאר שוועבט

 פרישן די אזוי ווי בוים, עלנטן אן פון צורייג פארטשעפעטע א אדער
 איגעווי•" האלדז רעם דורך און באז דער דורך אריין זיך כאפט לופט

 זינגט עס און אייך, הייבט עס און מחיה! א—גלעט גלעט, און אדיין ניק
 אלע דורכגעלאזט שיעור! א אן און עק אן אן גוט אייך ס׳איז—אייך זיך

 איר פליט בית־עולם, מיטן לעוואדע, דער מיט בריקל, מיטן הייזער
 וואט מתים", "לעבעדיקע הויכע דערזעט איר ארן ווייטער און ווייטער
 נעמט עס אראפ, און ארויף אראם, און ארריף הענט די מיט דרייען

 ס׳איז אז מען, זעט נאענט, צו קומט מע אז סוף, צום פחד. א אן אזש
 איר און פארשווונדן. אויך זיי ווערן באלד אט נאר ודינטמילן. גאר
 גלוסט עס און הימל. און פעלד פעלד, און הימל נאר ניט מער זעט
 וואגן פון ארויספליען בעסער אדער וואגן, פון אראפשפרינגען אייך זיך
 אנהייב קיין ניט האט וואס בלויקייט, דאזיקער דער אין אריינשרוימען ארן
סוף. קיין ניט האט און

דרעמלען. צו אן איר הייבט געדאנקען די פון פארוויגטער א און
 פור, אגרויסע עפעס אריגן די פאר אוים זיך שניידט אט נאר

 אבארוועסער גוי א הערנעהאון גרויסע מיט אקסן, גרריסע אפאר מיט
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 בעל־עגלוד דער וועלוול מאיר און צופום, גייט היטל, אגרוים מיט
 אמורקע. און קאפ מיטן מאך א טוט גוי דער גוי. מיטן זיך געריסט
ווייטער. פארט און דאנק א נאז דער אונטער

 פון טאג ערשטן דעם טאג, גאנצן דעם ווייטער עם גייט אזוי און
זומער. סוף אין—נסיעה גליקלעכער דער

 נאקעט, פעלדער די זיינען! זיי שיין ווי—זומער פון טעג לעצטע די
 ווו" נאר אראפגענומען, לאנג שוין ברויט דאס צעאקערט, ערטערווייז

 גוישע די אין קווייטל. א זאנג, א בלימל, א דורך זיך ווארפט וור4ניכ
 פארטיק דארפן וואם ארבוזעס, די און קאוואנעם די נאך ליגן גערטנער

 די און זאפט, מיט אן זיך נעמען וואט טיקוועס, לאנגע אויך ווערן,
 באווייזן שטאלץ, מיט אויסגעצויגן זיך האבן וואם סאנישניקעם, הויכע
קוטשמעס. רייכע געלע זייערע

 מערעשקעם, און פליגעלעך מיט פול נאך איז וועלט גאנצע די און
 פלי- מיט שפרינגען, וואס היישעריקלעך, מיט הודזשען, און זשומען וואס

 איןדערלופטן.און ם-טובדיק1זיךי וויגן און זיך טראגן וואם סערלעך,
 ארוס וועלט די און אריין, נאז אין פארטראגט פעלד פון ריח דער
 קיילעכדיק, אזוי אויבן הימל דער און גרויס, אזוי אויס זעט ארום אדן
 זיינען מענטשן די אז געדאנקען, די אויף קומט מאל צווייטן צום און
וועלט. גרויסער אזא פאר קליין צו קליין, צו

ררעג. קירצערער דער
 ווי געגאסן האט פרייטיק אויף דאנערשטיק פון נאכט גאנצע א

 ס׳האט און אויפגעהערט, רעגן דער האט פארטאג ערשט עמערס. פון
 געהאנגען נאך זיינען קוסטעס און ביימער די אויף זון. די באוויזן זיך

 אפגעשפיגלט זיך האט וועג אויפן לוזשעם די אין און וואסער טראפנס
הימל. בלאער דער

 יאן- יונגער דער און טאמאש עלטערער פויעריס-דער צוויי
 מארק. פרייטיקדיקן צום אדיין שטאט אין ארויסגעפארן צוזאמען זיינען

קעז. אייער, פוטעת מילך, גרינסן, אריין שטאט אין געפירט האבן זיי
יאן: פרעגט דארף, הינטערן אנגעקומען

מירז פארן ווי -
טאמאש. ענטפערט - שאסיי מיטן זיך, פארשטייט -
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 ש^סיי דער - יאן זאגט - וועג קיין אנצולייגן ניט לוינט עם -
 א מיט נאר ורעגל, ערגערן אן מיט פארן בעסער לאנג. צו דך יט1

שטאט. אין זיין פריער מיר וועלן קירצערן,
 קומען מיר וועלן ורעגל זייטיקן מיטן אז ניט, גלויב איך -
זיכערער. איז וראם וועג, דער איז קירצער אז האלט, איך פריער.
 זעט, אבער שאסיי. מיטן געזונטערהייט אייך זיך פארט טא גו, -

 שוין שטייט זון די ווארום מארק, צום פארשפעטיקן ניט זאלט איר
הויך. גאנץ

וועגל. זייטיקן א אויף פארקערעוועט יאן און
 פריערי-זאגט קומען וועט עם ווער זען, נאך מיר וועלן דאס -
 אין און שאסיי, מיטן איילעניש אן רויק, זיך פארט ער און - טאמאש

שטאט. אין ער איז ארום שעה צוויי
 און ךה1םח זיינע גיך פארקויפט ער גוטער. א איז מארק דער

 וועגן נאכפרעגן ארומקוקן, זיך נעמט ער אהיים. צוריק פארן שוין ודיל
ניטא. נאך איז יענער - שכן זיין

 אן קומט פוסטער, א כמעט שוין איז מארק דער בעת *ענדלעך,

 פאר• פארבלאטיקט, פארשמוצט, ארים: זעט ער ווי אוי, אבער יאנעק.
 אין בויך איבערן פערד-ביז די און לעבעדיקער. א קוים - מאטערט
קוקן. צו רחמנות א ס׳איז אז זייטן, די מיט מאכן און בלאטע,
טאמאש. אים פרעגט - ? יאנעק דיר, מיט איז וואס -

האנט: דער מיט מאך א און שפיי א טוט יאנעק
 דערטרוב• ניט שיר צוזאמען פערד די מיט י גיין דאם זאל אך, -

בלאטע! אין גערוארן קען
 האט ער אומזיסט. כמעט אפגעבן געמוזט ער האט סחורה זיינע

צוריק. פירן ניט דארף מע וואס געפרייט, נאך זיך
 ער וועג. קירצערן קיין געזוכט ניט שוין ער האט צוריק אויף

טאמאשן. מיט צוזאמען שאסיי מיטן געפארן שוין איז
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.,טראמווי. אין
 דיףך טראמוויי מיטן געפארן איך בין צרריק טעג פאר א מיט

 זיף איך האב וועטער, שיין א געווען ס׳איז ווי אזוי שטאט. דער
 איין מיט שטייט. פירער דער ווו• דארט, פארנט, פון אוועקגעשטעלט

 דאם - אנדערער דער מיט און רודער דעם געהאלטן ער האט האנט
שטראם. עלעקטרישן דעם רעגולירט ער וועלכן מיט הענטל, געלע

 דראזשקעם גאם. דער אויף פארוים געקוקט און געשטאנען בין איך
 אונדז האבן אייניקע פארבייגעפלויגן. - אויטאם פארבייגעפארן, זנננען

 כדי זייט, א אן פארקערעווען געמוזט האבן אנדערע אריבערגעיאגט,
דורכפארן. קענען זאל טראמוויי דער

 ארוים־ און אריינ־ מענטשן זיינען אפשטעל־פלעצער די אויף
 קאנדוקטאר דער קלונג. א געהערט זיך האט וויילע אלע געגאנגען.

בילעטן. פארקויפט און וואגאן אין געווען איז
 לויפעניש, אומעטום-א מענטשן. מיט געווען פול זיינען גאסן די

ניים. עפעם געזען מען האט אויגנבליק יעדן האוועניש. א
 אזוי געווען איז מיר ווייל און פריילעך. זייער געווארן איז מיר

 1פו פירער דעם לעבן אנידערגעשטעלט זיך איך האב הארצן, אויפן גוט
אים: צו געזאגט און רואגאן

 מיט כדי נייטיק, איז צייט וויפיל איזן היינט וועטער שיין א -סאר
צווייטן! ביזן שטאט עק איין פון דורכצופארן באן עלעקטרישער אניער

 הענט זיינע געהאלטן ווידער און געענטפערט גארנישט האט ער
 אים צו האט קיינער גלייך שליסל, עלעקטרישן אויפן און רודער אויפן

געזאגט. ניט ווארט קיין
פראגע: מי_ין איבערגעחזרט האב איך

 טראמוויין מיטן שטאט די דורפארן דויערן דארף -ווילאנג
ענטפער. קיין ווידער

טויבלעךז מענטש דער איז - זיך איך טראכט - נו נו־ -
אקסל: אויפן פינגער מיטן געטאן קלאפ א אים האב איך
 געדויערן אייגנטלעך דארף לאנג ווי מיר, זאגט גוט, אזוי זייט -

צווייטן? צום ביז שטאט עק איין פון טראמוויי מיטן דורכצופארן
 אויפן פארויס געווענדעט בליק דעם גערירט. נישט זיך האט ער

 אומגעקוקט ניט זיך און געשטרעקט, אים פאר זיך האט וואם וועג,
ליבקם. אויף ניט רעכטם, אויף ניט

 לעצטן צום האב און אומגעדולדיק גאנץ געווארן שוין איך בין דא
פראגע: מיין איבערגעחזרט דייטלעך און הויך זייער מאל
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 פרן טראמורפ מיטן קומען צר כדי געדויערן דארף לאנג ווי -
צווייטן? דעם אין שמאט עק איין

ענטפער. קיין
 האנס רעכטע זיין אראפגענומען ער האט אויגנבליק איין אויף נאר

וואגאן. פון ראנד אייבערשטן אויפן מיר געטאן ווייז א און רודער פונם
 דער מיט פלאקאט א דערזען און אויגן די אויפגעהויבן האב איך

אויפשריפט:

 פארורערט איז וואגאן־פירער דעם
פאסאזשירן. די מיט ידן י ר צו

דירעקציע. די

 דער פארוואם איך, ווייס איצט געווען! דאם איז דאס אט -אהא!
 פליכט, זיין אויסגעפירט האט ער געענטפערט. ניט מיר האט מענטש

העפלעך. ניט איז געמיינט-ער האב איך און
 זיך האב איך רוייל גערוארן, רויט אינגאנצן מסתמא בין איך

 אויספירן מענטשן דעם שטערן געפרוווט האב איך וואם פארשעמט,
פליכט. זפן

 דער אויף פארוים געקוקט אים, הינטער שטיין געבליבן בין איך
 אריף ניט רעכטס, אויף אומגעקוקט-ניט ניט מער אויך זיך און ליניע

 שטארקערן א גיט ער פירער-ווען דעם צו צוגעקוקט זיך האב איך לינקס.
 דער־ ער בעת רודער, דעם אפ האלט ער ווי שוואכערן, ווען־א שטראם,

 אים פארוואם פארשטאנען, איך האב איצט ערשט און קלונג. א הערט
 געקענט וואלט לייכט ווי פאסאזשירן. די מיט ריידן צו פארווערט איז
 צר אפגעקערט זיך וואלט ער ווען רגע, דער אין !געשען אומגליק אן
 דורכגיין געקענט קינד א האט ענטפערן, צו עפעס אים פאסאזשיר א

 שיכור א באן, די פארהאלטן געקענט האט לאסטוואגן א גאס, דער איבער
 דא האבן אומגליקן טויזנטערליי אא״וו. אנידערפאלן געקענט האט

 דאנק א נאר געווארן אויסגעמיטן איז אלץ דאס און טרעפן. געקענט
פירער. דעם פון אויפמערקזאמקפט אנגעשטרענגטער דער

 ורארט א עמיצן מיט גערואלט אויך מאל א זיכער וואלט ער א,
 באקאנטער גוטער א געשטאנען אים לעבן איז אפט ווי אויסריידן!

 ניט אבער האט ער גערעדט. עפעם אים צו האט וואם פריינד, א אדער
 רייד, זייערע צר צרהערן זיך אפילר געטארט ניט ענטפערן; געטארט

קאן. אין געשטאנען דא זיינען מענטשן פרן לעבנם וופל
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אויטא. אן אין שפאציר א
 *ז מיט איז וראם שפרינגען. און טאנצן רייזעלע און בערעלע

 שטאט. דער הינטער אויטא אן מיט היינט פארן שמחהז-זיי די
 שאפערנ- די געענדיקט האט ער שאפער. א איז לייזער ברודער זייער
פארדל. אויטא-א נויעם א אויסצוצאלן אויף זיך געקויפט און שול

פארדל. שיינער א
 בלאנקס אויטא דער און כסדר, אים פוצט און אים וואשט לייזער

בריליאנט. שווארצער א ווי טאקע
 פלעשל א אין שטענדיק שטעקן פענצטער ביים אינעווייניק און
בלומען. לעבעדיקע עטלעכע

 זעען, זיי קינדער. פול איז ארום הויף. אויפן שטייט אויטא דער
מקנא. זיי זיינען אלע אויטא. אין ארינן גייען רייזעלע און בערעלע רדי

 זיך לאזט אויטא דער -און1 פיפי - רודער ביים זיך זעצט לייזער

• . יורעג אין

 אז זיך, דוכט עם שטאט. דער פון גאסן די דורך ער פליט גיך
פארביי... לויפן מויערן די

שטאט. דער הינטער שוין זיי זיינען אט
 פרישער דער גרינט עם פעלדער. צווישן זיך קייקלט אויטא דער

ודינטערקארן.
 גריבער. אין איז שאסיי דער שאסיי. א אויף ארויף פארן זיי

קישנס. הויכע די אויף פארגעניגן גרויס מיט זיך וויגן קינדער די
 - גארניט טרייסלט עם און - וועג אויפן גריבער א סאר זע, -

בערעלע. זיך רררנדערט
 רע" די ברודער-וואם דער אים דערפאר-דערקלערט איז דאם -
לופט, מיט פיל זיינען רעדער גומענע די און גוטע, זייער זיינען סארעס
 דער אן פארט טאמעד רייזעלע-און פרעגט - גומע? פוסטע -
גלאז? אויף אדער טשוואק, א אויף אויטא
 סרן ווי שאם א אמאל מיט פא״א״א־א״ף!-דערלאנגט פאף! -

פיסטאלעט. א
 ער ביז לאנגזאם, גיין נעמט זיך, פארטשעפעט אויטא דער

שטיין. בלייבט
 מיר - פארדראם מיט לייזער אוים רופט - דיר! האסטו אט -

 זיך האט גומע די און טשוואק, א אויף ארויפגעפארן טאקע זיינען
גומע. אגדער אן אנגעגרייט האב איך וואם גוט, דורכגעלעכערט.

אויטא. פון ארוים גייען אלע
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 צעריסענע די אראס ציט אקם, פרן ראד די אראם נעמט לייזער
ראד. דער אויף אן זי ציט ארן ניבער דער אין לרפט אן פאמפעט גומע,

 גייט אריטא דער ארן פארטיק, אלץ איז אררם שעה א אין
אררעק. רדידער

 גדין, איז פעלדער די אריף קארן דער שיין. זייער איז אררם
 קרסטעם די גאלדיק־געל, - בארנביימער ררילדע די ארן פעריאזעס די

רריט. - ררעג ביים
 קיין בערעלע-ניטא ארים שפאצירי-ררפט טי-יערער א סאר -

י אריטא אן ררי זאך בעסערע
 ררינס. א ררי פליט אריטא דער צרריק. אריף פארקערעררעט לייזער

 רועג. דעם אפ טרעט זייט, א אן זיך פארקערעררעט ררעגל פריעריש א
 געשריי דערשראקענעם א מיט אדרים לויפן רעדער די ארנטער פרן

 רראס חזית א ררעג. מיטן אריפן געררען זיינען רראס גענדז, עטלעכע
 קררימעג מרראדיקן א מיט לריפן זיך לאזט פארבלאנדזשעט, אהער האט
איבער. אזש זיך ער קרליעט שרעק פאר ארן

 אנדער אן דראזשקע, א איבער יאגן זיי הילכיק. לאבן קינדער די
אהיים. זיי קרמען צרפרידענע פריילעכע, ארן אויטא,

אויטאס. צרויי
מאדע. לעצטער דער פרן ל רד פא

 שפאגלניי, ארן אריסגעפרצט
 ררעגן איבער טרר־טר זיך יאגט

פארביי. אלעמען לריפט ארן
דר^ צוריי, הענדרם־-פענדרס-איינם,

פארביי. אלעמען לריפט ארץ

זיך: צעקאכט ארן י ר שער א זעט
 ביסלעך, צר זיף לנבטישט אמת, -

 בררדער, פארדל לריפן, צר דאך
הינער־פיסלעך. נאך אלץ האסטר

 דריי, צורית איינס, - טר־טר! טר
פארביי. מיך פארדל, נאר, לאז

טוזסמן. מלכה
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וואקזאל. ביים
אויסגעשלאגן: האט וואקזאל ביים טורעם אויפן

 מאל. איין נאך און דריי... צוריי... איינם...
 פיר. פונקט ורייזט זייגער ־ וואקזאל ריכטיק!-דער

 ווארשע. קיין אפ גייט שנעלצוג דער און מינוט, פינף נאך
פארפלאן. אין שטייט אזוי
איילן. זיך מוז דער פארשפעטיקן, ניט צוג דעם וויל עם ווער

 אן שטופעניש, א לויפעניש, א איז וואקזאל פארן פלאץ אויפן
יאגעניש. א איילעניש,

 קאפיטעס די טראמפלען - אפ גייט צוג דער - י טראם י טראם -
פערד. ־ דראזשקע די פון

 רואם אויטאס, די פון רעדער די רוישן - י שנעלער שנעלער! -
באן. דער צו איילן
 טרעגער די פון טריט די צייט!-הילכן ס׳איז פלינקי פליבקי -
ברוק. אויפן
 און פלאץ איבערן גיך לויפט וואס ייד, א קרעכצעט אך!- -

 איין נאך ווארט צוג דער וואליזע-ווען שווערע זיין קוים שלעפט
אריינצושפרינגען. נאך איך באווייז מינוט, האלבע

 און ליניע דער פון פייף שארפער א זיך דערהערט דא אבער
רעדער. פון רוישן א און סאפען א און קייכן א נאכדעם באלד

אוועק. איז צוג דער
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לאקאמאטיור. דער
לאקאמאטיוו, א רעלסן די אויף ט יי שט

טיף. אטעמט און שוועד סאפעט
טריפט... אים אייל-פון שוויים-פעטער

 שרויצט. און זיך בלאזט און אטעמט און ער שטייט
היץ. אזא שלאגט עם צעגליטן זפן בויך פון

 פארעט! עם ווי או? -
 פארעט! עם ווי וויי, -
 פארעט! עם ווי פוף, -
פארעט! עם ווי אוף, -

 ביטער. נעבעך, קרעכצט, און זשיפעט ער וואם קוים
ער. דערשיט קוילן און הייצער דער אלץ שטייט

 - באווייזן מען דארף פארטשעפענען וואגאנעם
אייזן. פון און שטאל פון שווערע, און גרויסע

בערד. אן און בערד מענטשן-מיט אומעטום און
פערד; זיינען וואגאן צווייטן און ערשטן אין

באגלעטע בייכער פעטלייביקע - דריטן אין
פעטע. גענדזעלעך אויף שוויצן און זיצן

 באנאנעם, מיט געפאקט איז וואגאן פערטער דער
פיאנעס. גרויסע אכט שטייען וואגאן פינפטן אין

גריים! א סאר הארמאט, שווערער זעקםטן-א אין
ווייס! דאם נאר גאט וועגט!-איין ער וויפל

 שאפעם, און בענקלעך און זיבעטן-טישן אין
זשיראפעס; צוויי בער, א העלפאנד. אכטן-א אין

צאצקעס; קינדערשע מיט קופערם ניינטן-פיל אין
 קאטשקעס... און הינער, און צענטן-חזירים, אין

וואגאנעם. דא פאראן אזעלכע פערציק און
עם! קאן ווער וויסן - זיך! געפינט נאך וראם

אטלעטן, טויזנט אזש קומען ס׳זאלן אפילו
 קאטלעטן, טויזנט וואלט געגעסן יעדער און

 קאשע, בולבענע מיט פארביסן נאך דערצו
משא! אזא גערירט ניט ארט פון קיינער זזאלט
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פייף! פלוצלונג-א ארן
סווישטש! פלרצלונג-א און
פארע-דערלאנגטו און
גאנג! רעדער-אץ און

אנהייב פרן
פאוואליע,
בער א ווי

שווער
געטראפן,

מאשין די רירט
רעלסן איבער

פארשלאפן.
כוח. מיט זיי שלעפט וואגאנעס-און די ריס א

מוח, דער ס׳שווינדלט אזש רעדער, זיך ס׳דרייען :און
גיכער. אלץ זיך אפלט און זיף יאגט און זיך, טראגט און
 וויכער. א ווי ס׳יאגט און עם ס״קלאפט און עם, ס׳כאפט און

בליק! דפן פירט וורהין זשע, ווו־הין זשע, וורהין
בריק, דער אריבער רעלסן, אויף רעלסן, אויף

וופטו רדי—טונעלן פעלדער, דורך ררעלדער, דורך
 צפטו דער צו זפן צו זיך אפלט און זיך אפלט אדן

 ן הא הא, הא, קלאפט: עם ווי האקט, עם ווי טאקט צום
טאקט״א״טידא!.. טאקטאטא, טאקטאטא,
שודער- גאר אטעמט וואם מאשין, קיין ניט ס׳איז

מערן בלעכל-ניט א מילכל, א שפילכל, א
 ז פפל א ווי יאגט ווער צאמען אן וואנען פון
געאפל! אין א-דא אט א״דא, אט א״דא, אט

 גערוישן מים שלאגט וואם עם, יאגט ווער עם, טראגט ווער
פאררים. עם טרפבט ודאס הייסער, דער נאר דאמף ס׳איז

 רערן, דורך פאמפעם אין קעםל פון פארע ס׳איז
ווערן. אלץ ענגער זאל ער דאמף, דעם פרעסן וראם

בסדר רפבן און טרפבן פאמפעס-זיי און
 רעדער, די דרייען און געפרעסטן דעם דאמף דעם

 1בראזגען-אהא און סאפען און קלאפן וואם
טאק׳טא״טידאו.. טאקטאטא, סאקטאטא,

סימים. ן1יולי
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סיגנאל. דער
.א

 אפזנבאג- דער וואלד דורכן געגאנגען זיף איז אוונט אין מאל איין
 שא־-שטיל, נידעריק. געשטאנען שוין איז זון די סעמיאן. מיעכטער

 און געפיפטשעט ערגעץ האט פויגל א ווי געהערט, נאר זיך האט עם
 וועכטער דער פים. די ארנטער געקנאקט האבן צווייגלעך טרוקענע זזי
 אים זיך האט מאל א מיט רעלסן. די צו נאענט דערגאנגען שוין איז

 שטייגיור ם״רואלט,א גערריש,ודי א נאך עפעם הערט ער אז אפגעדאכט,
*אונטערגעאפלט זיך האט סעמיאן אנדערן. דעם אן אייזן איין קליבגען

?״ זיין דאם זאל ,וראם
 רעלסץ. די באוויזן זיך ס׳האבן און ארוים, וואלד פון איז ער

 האט און מענטש א איינגעבויגן געזעסן איז אייזנבאנוועג אויפן עדבן
 שטיל דער אין זיך האט סעמיאן רעלסן. די ביי געבאברעט דארט ויך

 איז רואם גנב, א געמיינט-ס׳איז האט ער געטאן. לאז א אים ו1
 - מענטשן צום צוגעקוקט זיך האט ער מוטערקעם. גנבענען געקומען

 דמם ארונטער שטעלט ער האנט. אין ברעכאייזן א האט יענער ערשט
זייט. א אן אים בויגט און רעלם אונטערן אפזן

 געוואלט האט ער .אויגן די אין געווארן פינצטער איז סעמיאנען
 געטאן לאז א זיך האט ער געקענט. ניט האט ער נאר טאן, געשריי 1

 א ווי געצייג, זיינע געכאפט יענער האט - מענטשן, דעם צו ארויפצו
וואלד. אין פארשווונדן איז און וועג פון אראפגעקייקלט זיך קנויל

 רעלם. אפגעבויגענעם דעם איבער שטיין געבליבן איז סעמיאן
 א נאר פראכטצוג, קיין ניט צוג, א דורכגיין באלד געדארפט האט עם

 געהאט: ניט ער האט אפצושטעלן אים וואם מיט און פאסאזשירצוג,
 דעם אוועקשטעלן צוריק זאך. אנדער קיין ניט פאן, רויטע די ניט

הענט. הוילע די מיט ניט אויך ער קען רעלס
יג!2געצ נאך שטיבל אין זיך צו לויפן גיכער לויפן, דארף מע -

ב.
 און לויפט ער שטיבל. זיין צו לויפן געלאזט זיך האט סעמיאן

 אים איז עם אז פים. די פון ער פאלט אט אט־ אז אים, זיך ס׳דאכט
 מעטער, הונדערט צוויי א ווי ניט מער שטיבל ביזן לויפן צו געבליבן

 זעקם פאבריק. דער אויף פייפט מע ווי דערהערט, פלוצים ער האט
 סעמיאן צוג. דער דורכגיין דארף זיבן אויף מינוט צוויי און \זייגער.

 וו דערלאנגט זיך האט מאשין די בילד: אזא פארגעשטעלט זיך האט
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 א זיך האט רעלם, צעבראכענעם אן ראך לינקער דער מיט קלאפ
 ארן ברעכן גענומען און זייט א אויף איינגעבויגן געטאן, טרייטל

 וועג דער ווו• ארט, דעם אין און ...וועג פרנעם קלעצער די ברעקלען
 אין אראפגעפאלן און וועג פון אראם מאשין די איז זיך, פארקערעוועט

 דריטן פון וואגאנעס די און מעטער... צוואנציק פון טיפעניש דער
קינדער... קליינע מיט מענטשן, מיט אנגעשטאפט זיינען קלאם

 קומען און צולויפן שטיבל צום ניין, טאן? דא ער זאל וואט
...זן22באוו ניט ער וועט

ג.
 זיף האט ער געלאפן. ניט שטיבל צום שוין איז סעמיאן און

 ער אימפעט. גרעסערן א מיט נאך וועג צום צוריק אומגעקערט
 צוגעלאפן איז ער טאן. דא וועט ער וואט געוווטט, ניט אליין האט
 ער האט שטעקנס. קופע א געלעגן איז דארט רעלם. פארבויגענעם צום
 וואט, נאך פארשטייענדיק ניט שטעקן, א געכאפט איינגעבויגן, זיך
 גייט צוג דער אז אויטגעדאכט, זיך האט אים געלאפן. רוייטער איז און

 ביסלעכווייז אנגעהויבן האבן רעלטן די ווי דערהערט, האט ער שוין.
 געהאט. ניט כה קיין שוין ער האט לויפן רוייטער טרייסלען. צו זיך

שרעק• דעם פון מעטער הונדערט פאר א אפגעשטעלט זיך ער האט
 אים האט דא - ארט לעכן

 געדאנק א געטאן בליץ א
 אראפ־ האט ער קאפ. אין

 ארויס־ היטל, דאם גענומען
 ארויטגע־ טיכל, א גענומען

מעטער. א כאלעווע פון צויגן

 שטאך א גיך האט ער
 דער אין מעסער מיטן געטאן

 פון העכער האנט לינקער
 האט בלוט דאס עלנבויגן.

 ווא" א ווי געטאן גאט א זיך
 האט ער שטראם. רעמער

 טיכל, דאס איינגענעצט
 אויסגעגלעט אויטגעצויגן,

 שטעקן צום צוגעבונדן עם,
 זיין אויפגעהויבן הויך און

פאן. רויטע
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 האט צוג דער פאן. 1-ז מיט געפאכט און געשטאנען איז ער
 שוין אים מען ררעט ציגיין, נאענט רועט ער אויב באוויזן. שוין זיך
אפשטעלן... קענען ניט

געגאסן. און געגאסן דעררוייל זיך האט בלוט דאס ארן
 דאס געוואלט האט זייט, צום ררונד די צוגעדריקט האט סעמיאן

 זיך אוים, ווייזט איינגעגעבן; ניט אים זיך ט׳האט נאר פארהאלטן, בלוט
 שווינדלען, צו אנגעהויבן אים האט קאפ אין האנט. די איינגעשניטן טיף
 אנגעהויבן האט אויערן די אין פינצטער, געווארן אים איז אויגן די אין
 זיין געהערט ניט און צוג דעם מער געזען ניט שוין האט ער קלינגען. גו

 איינשטיין ניט וועל ,איך געהאט: זינען אין געדאנק איין גערויש-נאר
מיר"... איבער אריבער רועט וג1 דער הענט, די פון פאן מיין ארויסלאזן נאך ורעל איך פיס, די אויף

 ער און אויגן, די אין שווארץ פינצטער, געווארן אים ס׳איז און
י , פאן... די ארויטגעלאזט חאט

באמערקט. שוין אים האט מאשיניסט דער נאר
 די ארויסגעשפרונגען זיינען עם אפגעשטעלט. זיך האט צוג דער
 דער דערזען-אויף האט מע ארן געררדער. א געווארן ס׳איז מענטשן,

 א - אים לעבן ארן געחלשטער, א בלוט" אין מענטש א ליגט ערד
שטעקן. א אריף שמאטע פארבלרטיקטע

א ב
 רעלסן, די אויף באנען לריפן
 געשווינט, אהין אהער, רדילד
 פעלדער, גרויסע פרייע די דררך

ווינט. ווילדער ורי וואיענדיק
מענטשן זיצן באנען די אין

 זייט, ביי זייט זיך בענק די אויף
צוזאמען ענג אלע אלע,

ווייט. ערגעץ איילן פארן,
 שרניען פייפן, באנען די און

 פריי, און לאנג וועגן די אויף
 וועלדער, פעלדער, לויפן עם און

פארביי. רויך אין איינגעהילט

ן. ע נ
 פארזרנקען, זיצט איינער יעדער

דארט; ערגעץ פרן טררימענדיק
 בילדער שוועבן אויגן די פאר
ארט. ורייטן ליבן דעם פרן

 רעלסן, די אויף באנען לויפן
 געוועט, אין זיך געיאגט ווי

 פארזאמען ניט גיכער, גיכער,
שפעט. ניט ארט דעם צו קומען

קאלועיגער. ל. י.
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ארווע! איז דאס
 אייג- די פרילינגם־פרימארגן. שטורמישער קאלטער א איז עם
 נאך שלאפן ים באלטישן ביים פישערדארף קליינעם דעם פון ורזינער

הארמאטנשאם. א - פלוצלרנג געשמאק.
 באטיבט: דאם רואם ווייסן, אלע ארוים. בעטן די פון שפרינגען אלע

געפאר. אין שיף א איז ברעג פון ווייט נים
 מו־ די און רעטונגסשיפל׳ א צוגעגרייט אנבלעניש אין ווערט עם

אריין. שטורעם אין זיך לאזן יענם אנפירער זייער מיט פישער סיקע
 די דערגרייכן צו זיי געלינגט אנשטרענגונג גרעסטער דער מיט
 אין פאסאזשירן אומגליקלעכע די אריינצונעמען און שיף געליטענע

 מאסט־ א צו צוגעבונדן זיך האט וועלכער נאת איינער אדיין. שיפל
 דאס פארבלייבן. געמוזט האט שוין, האלב־פארפרוירענער א !וים,
 געפאר, א געווען ס׳איז אז אנגעלאדן, שוועד אזוי געווען איז שיפל

איבערקערן. ניט שטורעם אין זיך זאל עס
ברעג. צום אנגעקומען גליקלעך איז רעטונגסשיפל דאם

 די אין זיך צו געראטעוועטע די אריינגענומען האבן פישער די
 צוריקגעקערט זיך האט יענם נאד בארו׳יקט, זיך האבן אלע ביידלעך.

רעטונגסשיפל. צרם
 גע־ ער האט - פארבליבן! שיף דער אויף איז איינער נאך -

? מיד מיט גייט וועד ! ווערן געראטעוועט אויך מוז ער און - זאגט
 נאך געוואלט ניט האט קיינער געענטפערט. ניט האט קיינער

רייזע. געפערלעכע די דורכמאכן מאל א
זיך: בעט זי און מוטער אלטע יענ׳ס אן קומט דא
 איז פאטער דיין טויט. דיין איז דאם יענם! פארבלייב, יענם! -

 זיך האט אוווע ברודער דיין און געקומען, ניט ק צורי אין און אוועק
 דער ניט דאם טו מיינם, קינד דו... איצט און צוריקגעקערט. ניט אויך

!בלייב !מוטער אלטער
 מוטער־-ענטפערט א אויך האט שיף דער אויף דארטן יענער -

אריין. שיפל אין שפרינגט און יענם
אים. נאך - חברים דריי
 די שטורעם. מיטן קאמף א ניב דאם פון אן זיך הייבט עם און
 צוריק, אויף שיפל קליינע דאס אם כסדר שלאגן כוואליעס שוימיקע

 דעם אנטקעגן שיפל דאם ארויס ווידער יאגן מענער מוטיקע די אבער
וואסער. נערייצטן
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 ארויף קלעטערט אליין יענם אין שיף, די זיי דערגרייכן ענדלעך
 זו מענטשן האלב־דערפרוירענעם אומגליקלעכן דעם אראפ נעמט און
ברעג. צום צוריק איילט מע און ארצן, שיפל אין זיך

 שוין האט מע אז ברעג, פון נאנט אזוי געווען שוין זצנען זיי אז
 אויפ" יענם איז קול, א שטורעם פון רעש דעם דורך הערן געקענט

אים. מיט פאכן גענומען און רודער דעם אויפגעהויבן האט געשטאנען,
שטימע: זיין הערן געלאזט זיך האט מעכטיק און
1 י י אוווע איז דאס אז מוטער, דער זאגט -

געראטעוועט מוט זיין מיט וויסנדיק, ניט אליין יענם, האט אזוי

אעראפלאן. אן
 טורעמם, ::יבער דעכער, איבער
 רויך שווארצן קוימענס איבער
 לופטן, דער אין פליער א שוועבט

הריך. און ווילד אדלער אן ווי
 קיבדער, א, אעראפלאן, אן -

אהער! לויפט גיכער, גיכער!
 אויפן שוין שוועבט ער הויך ווי זעט,

מער". ביט באלד אים זעט מע אז
 געפילדער, א טומל, א ווערט

געשריי; א קינדער די פון
 מענטשן, אלע אים אויף קוקן

זיי. איבער זין פליט ער ווי
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ארבעט דער יי

 ברען, יינגל-א א שוסטערם, דעם יאסל
 צען. יאר א אלט איז מזיק, יינגל-א א

 קריג, א יינגלעך מיט ער פארפירט פלוצלונג
 ..ציג. א ווי אזוי מעקעט און זיך צעטאנצט

 גערוען! יאסל דארט איז געשלעג, א ווו און
 ברען. יאסעלע אים מען רופט טאקע דערפאר

 שיך, אלטע פארריכט בלייכער, טאטע-א זיין
 קיך. אין פענצטער ביים העמדלעך נייט מאמע זיין

 טראכט און זיף פארטראכט זיך, יאסל מאל איין פארטראכט
 נאכט. די אייגלעך אפענע מיט שוין מגט און

 פיר, זייגער פארטאג, יאסל אונדזער אויף שטייט
טיר. די פאמעלעך עפנט און זיך אן טוט
נאם. און קאלטלעך ס׳איז רעגנט, עם ער: זעט

---------גאם אין זיך לאזט ער און ניט אים עם ארט
 אכט; זייגער אהיים יאסל איז געקומען

 לאכט. און טאלער א ציינער די אין האלט
 געורען? ביסטו ווו טאטע: דער זיך צעהוסט
 ברען! יאסעלע אוי, מאמע: די זיך צעוויינט
 שויס, אויפן ארויף מאמען דער יאסל שפרינגט

ארוים. טאלער דעם ציינער די פון כאפט
 תיין. ניט און נא, צייטונגען! סך א "פארקויפט -

 גיין. אהין איך וועל פרימארגן יעדן און
 קיך, אין העמדלעך קיין נייען ניט שוין וועסט

 גיךר אויף לויפן איך דארף שול אין עסן, גיב
 קאפ, דעם אים גלעט און אים האלדזט און זי קושט
 - אראם טרערן איר רינען עם און שטיל לאכט
 ס׳מיינט וואס ניט ווייס און פארווונדערט יאסל קוקט

ודיגט! זי - גאר זע און פרייען, דאך זיך דארף זי
גארעלי^ ל.
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געטראנק. אליהרס ברודער מנין
חזנם~( דעם -מאסל גוך )סוגם

א.

 מאגאס א רובל הונדערס רובל; ט ר נדע ו ה — רובל איין פאר
 זיך ועט ו ס ע וער ו איינציקער, יערער נען די פאר קאן מער און

 הפל סך קאסט וואס בוך, אונדזער פון אינהאלט מיטן באקאנען
 וועס ר י א - י ט פ א כ ט, פ א ט ס קויפט! ט, פ י ו ל .א ט ר א פ מיט רובל 1

פארשפעטיקן!
 ברודער מי_ין בלעטער די אויף ערגעץ אויסגעלייענט האט זאך מין אזא אט

 דער אויף בוך אזא דא ס׳איז אז איבערגעלייענט, נאר האט ער וויבאלד אליהו.
 לעצטע ;דאס קערבל א פאסט דער אויף אוועקגעשיקט באלד ער האט אזוי וועלט,

מער. זארגן ניט זאל זי בשורה, א מאמען דער אנגעזאגט האט און קערבל(
 שוין מיר זכינען פרנסה מיט געהאלפן. זיינען מיר גאט, דאנקען מאמע, -

האלדז(. אויפן האנט דער מיט ווייזט )ער ווייטן אזוי אט פארז$רגט.
שטעלעז א געקריגן האסט - מאמע די פרעגט - דעןז איז רואם -
 די און אליהו ברודער מי_ין איר ענטפערט - שטעלע א פון בעסער נ$ך -

 עטלעכע נאך ווארטן איר הייסט ער שמחה. גרויס פון אפנים לייכטן. אים ביי אויגן
אנקומען. וועטיאים בוך דאס ביז טעג,

מאמע. די אים פרעגט - בוך? וואסער -
 פרעגט און אליהו ברודער מי_ין איר זאגט - בוך! א מאל איין שוין ס׳איז -

חודש. א רובל הונדערט מיט צופרידן זיין וועט זי אויב זי"
 מיט צופרידן געווען וואלט זי אז אים, זאגט און מאמע די אים פון לאכט

 אליהו" ברודער מכין דערויף איר ענטפערט זיכערע. אבי יאר, א רובל הונדערט
פאסט. דער אויף גיין זיך לאזט ער און השגה, קליינע צו א איז איר ביי אז

בוך. אויפן נאך זיך פרעגט און פאסט דער אויף ער גייט טאג אלע

ב.

 ברודער מכין האט אויסגעפאקט, נאר דאס האבן מיר בוך! א דא שוין שאט!
 אויסגע- דארטן האט ער וואס וויי־וויי, בוך. דאס לייענען אוועקגעזעצט זיך אליהו

רעצעפטן! פארשיידענע דורך געלט מאכן צו אויף סגולות וויפיל רייענט!
 בעסטע די מאכן דורך חודש א רובל הונדערט פארדינען צו אויף רעצעפט א

טינטן.
 גוסע מאכן דורך חודש א רובל הונדערט פארדינען צו אויף רעצעפט א

שווואקס. שווארצע
 ארויסטרייבן דורך חודש א רובל הונדערם פארדינען צו אויף רעצעפט א

מיאוסקייטן. אנדערע און טאראקאנעס ׳טייז,
 מאכן דורך מער און חודש א רובל הונדעיט פארדינען צו אויף רעצעפט א
 פער נאך אנדערע און אס קוו סאדע^וואסער, לימאנאד" בראנפנם, זיסע ליקערן,
נעטראנקען. !יליקע
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 ערשטנס- רעצעפט, לעצמן אויפן אפגעשטעלט זיך האט אליהו ברודער מען
 אזת חודש. א רובל הונדערט ווי מער נאך פארדינען מען קען אים דורך וועל

 פאטשקען ניט זיך דארף צווייטנס-מע און בוך. אין געשריבן בפירוש דאך שטייט
 אנדערע און טאראקאנעס מעז, מיט טאן צו האבן ניט און שווואקס מיט און טינט מיט

 צו נעמען? זיך זאל מע געטראנק א וואסער צו נאר, איז פראגע די מיאוסקייטן.
 און לימאנאד צו פארמעגן, רויטשילדס האבן מען דארף בראנפנס זיסע און ליקערן

 קאסט וואס שטיין, מין א עפעס אזעלכע, מאשינע א האבן מען דארף סאדע־וואסער
 געטראנק, מין אזא איז קוואס קוואס! זאך: איין נאר איבער בלעבט וויפיל! יודע מי

 הכינם. ווי זומער הייסן אזא אין נאך ובפרט סך. א גייט עם און וואלוול קאסט וואט
 גביר. א געווארן קוואסניק דער ברוך אונדז בכי איז וויסן, איר דארפט קוואס, פון
 פון שיסס ער וועלט. דער אויף שם א האט קוואס זיין "בוטל־קוואס". מאכט ער
 קיינער ווייסט שיסט, סע וואס שכל, דער איז וואס הארמאט. א פון ווי פלעשער די

 אזעלכעס, עפעס אינעווייניק אריין לייגט ער אז זאגט, מע סוד. ברוכס איז דאס יט.1
האפן. - זאגן אנדערע ראזינקע, א - זאגן אנדערע שיסט. זואס

געלט! ער לייזט פיל אווי הענט. קיין ניט* ער האט זומער, דער קומט
 קיין ניט איז רעצעפט, נאכן מאכט אליהו ברודער מיין וואם קוואס, אונדזער
 אזוי ווי געטראנק. מין אנדער אן איז קוואס אונדזער ניט. שיסט און ,בוטל־קוואס"

 ניט קיינעם לאזט אליהו ברודער מיין זאגן. ניט אעך איך קען געמאכט, ווערט ער
 אין האלט ער אז גאר אלע. זעען וואסער, גיסט ער אז אים. מאכט ער בשעת צו,

 מא• די ישם1 איך, נישט אלקיר. מאמעם דער אין זיך ער פארשליסט מאכן, רעכטן
דערביי. זיין צו זכיה די ניט האט קיינער - ברכת שוועגערין מען נישט מע,

 וואס זאגן, אייך איך קאן סיד, א זיין ס׳וועט אז צו, מיר זאגט איר אויב נאר
 זיך געפיגט דארטן צו. גרייט ער וואס דאך, ווייס איך זיך. געפינט געטראנק דעם אין

 קדיסעטארטערום דאס רופט מע וואס זאך, א האניק, שיטערער לימענע, פון שאלעכץ
 דארסן איז וואסער וואסער. - איבעריקע דאס און עסיק, פון זויערער איז וואס און
 גום ווערט אלעס דאס קוואם. מער - וואסער מער וואס אלצדינג. פון מער דא

 גע• דאס און בוך. אין געשריבן שטייט אזוי שטעקן. פראסטן א מיט אויסגעמישט
 סע און קרוג גרויסן א אין ארענגעגאסן עס ווערט נאכדעם פארטיק. איז טראנק
 גאנצע דאס טויג אעז אן עיקר! דער איז אעז אעז. שטיק א אהין אריין ווארפט

 אייג• האב איך נאר בוך, פון ניט אייך איך זאג דאס כפרות. ניינציק אויף געטראנק
 אן ס׳איז אז געמייגט, אין האב אעז, אן קוואס ביסל א פארזוכט אליין מאל

לעבן! מכין פון ענדע

ג.
 פארקייפץ ארויסטראגן אז געבליבן, איז קוואס, פעסל ערשטע דאם געמאכט

 פאסם אליהון ברודער מכין איך? ניט אז דען ווער איך. זאל גאס דער אויף אים
 ניט גאר זזעלן סיר ניט. אוודאי מאמען דער באוועבטער. א שוין דאך איז ער ניט.

 שרכיען: און מארק איבערן קרוג א מיט ארומגיין זאל מאמע די אז רערלאזן,
 ארבעט. מיין זיין דארף דאס אז געפסקנט, האבן אלע קוואסד יידן, קוואס! ^קוואסן

 דערהערס האב איך אז געווען, מחיה מיך האב איך געדעגקם. אזוי אויך האב איך
יעם סאן. זאל איך אזוי ווי פיך'לערנען, גענומען האט אליהו מעןברודער נכים. דאס
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 אגדער דער אין - גלאז דאס שטריקל, א אויף האנש איין אין האלטן איך זאל קרוב
 8 מיש און הויך זינגען איך אפשטעלן, זיו ז?ל עולם דער בכדי און האנט,

אזוי: אט *יגון
געטראנק! א יידן׳

 גלאזן א קאפיקע א
 - זים און קאלט

דערקוויקעניש... א
 סאפראנא- א שיינם. א האב איך אז געזאגט, לאנג שוין אכיך איך האב קול, א

 אויף אוים זיגג א געגעבן האב איך השלום. עליו טאטן, מכין פון בירושה שטים,
ארויף; פיס די מיט פסוק דעם איבערגעדרייט האב און קול א

גלאז! א קוואס זיסער
ייד! א קאפיקע א
- קאלט א און קוויק א
...י דערטרינקעניש א

 געטראנק דאס צי געווארן? געפעלן אזוי איז געזאנג מכין צי ניט: ווייס איך
 הייסערז א זייער געווען איז טאג דער ווייל אפשר צי גוט! אזוי געווען טאקע איז
 געקומען בין און שעה האלבע איין אין אויספארקויפט קרוג ערשטן דעם האב איך

 מיר און מאמען, דער געלט דאס אפגעגעבן פדיון. גילדן פינף כמעט מיט אהיים
 מיר וועל איך אויב אז געזאגט, האט ער קרוג. פרלשן א אנגעגאסן באלד אליהו האט

 פארדינסט האבן מיר וועלן טאג, דורכן מאל פינף־זעקס אזיי אויסדרייען קאנען
 שבת טעג פיר די אראם מוחל, זכיט רעכנט, איצט חודש. א רובל חונדערט פונקט
 און אונדז קאסט געטראנק דאס וויפיל וויסן, אליין שוין איר וועט חודש, אין וואס
 זייער אונדז קאסט געטראנק דאס אים. בכי פארדינען מיר פראצענט א פאר וואס

 אכין. אויפן אוועק גייט געלט גאנצע דאס גארניט. כמעט זאגן קען מע וואלוול.
 בכדי געטראנק, מיטן קרוג דעם אויספארקויפן גיכער וואס זען מען דארף דעריבער

 און קרוג דריטן אויפן און קרוג צווייטן אויפן קומען צוניץ זאל אכיז שטיקל דאס
 מיר נאך לויפן. טאקע גיך, גיין געטראנק מיטן מען דארף דעריבער ווכיטער. אזוי

 זינג, איך ווי איבער, מיך קרימען זיי טיטשקע. גאנצע א שקצים, יינגלעך, נאך לויפן
 און קרוג דעם אויסברענגען גיכער וואס זע איך קאטער. מיטן אבער זיי הער איך

 ווייס טאג, ערשטן דעם געמאכט האב איך וויפיל קרוג. א ב$ך נעמען אהיים לויפן
 ברכה שוועגערין מכין מיט אליהו ברודער מכין אז נאר, ווייס איך ניט. אליין איך
 געגעבן מיר מען האט וועטשערע געלויבם. שטארק מיך האבן מאמען מכין סיס

 קוואם פון אונגערשע. פלוימען צוויי מיט קאווענע שטיק א מיט דיני שטיק א
 מיר בעט שלאף פארן וואסער. ווי אזוי אלע מיר טרינקען קוואס ניט. מען שמועסט

 מלילה וויי ניט מיר טוען עס צי מיך, פרעגט און ערד דער אויף מאמע די אויס
 אזא בין איך אז מיר, אויף זאגט ער איר. פון לאכט אליהו ברודער מכין פיס. די

זאך. קיין וויי ניט מאל קיין טוט מיר וואס יינגל,
 קרוג א מיט באלד איך גיי ווילט, איר אויב סימן: א - איך זאג - !געוויס -

נאכט. האלבער מיטן אין
 אויגן מאמעס דער אויף ג$ר בריהשאפט. מכין פון זיך צעלאכן דריי אלע

טרערן. איך !ע
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ד.
 היי• איז סאג איין טויער. דורך און טיר דורך הרע, עין קי_ין אונדז, גייט עס

 אזוי פאלן קינדער היץ, פאר אויס גייען מענטשן ברענט! עם אנדערן. פוגם פער
 קער איך געווארן. פארברענט מען וואלט קוואס, גלעזל דאס ניט ווען פליגן. ווי

 ארצן קוקט אליהו ברודער מכין טאג! א מאל צען גוזמא בלי קרוג מיטן אום פיך
 אן אויף ער פאלט שוין. טאגט עס אז זאגט, און אויג איין מיט ארכין פאס אין

 נאך געפאלן איך בין עצה דער אויף וואסער. עמער פאר א נאך צו גיסט און עצה
 שפיצל א אפגעטאן האב איך אז אכיך, פאר זכין מודה מיר מוז איך אים. פון פריער

 פעסי שכנה אונדזער צו ארכין מיך איך כאם טאג ע אל כמעט מאל. עטלעכע שוין
 משח מאן, איר געטראנק. אייגענעם אונדזער פון גלעזל א פארזוכן איר גיב און

 קינדער די מענטש. גוטער א איז ער גלעזלעך. צוויי איך גיב אכינבינדער, דעם
 געטראנק א פאר וואס וויסן, אויך זיי לאזן קוואס. גלעזלעך צו אויך איך גיב אלע
 פאריי צו אויף קוואס גלעזל א אויך איך גיב פעטער בלינדן דעם מאכן. קאנען מיר
 קוואס. איך גיב באקאנטע מיינע אלע קאליקע. א נעבעך איז ער רחמנות, א זוכן.

 איך דערגים שאדן, קי_ין זכין ניט ס׳זאל בכדי און געלט. קאפיקע א אן אומזיסט,
 אומזיסט, איועק גיב איך וואס קוואס, גלעזל איטלעכס אויף וואסער. מיט קרוג דעם

 אויך. היים דער אין מען טוט אייגענע דאס וואסער. גלעזער צוויי איך דערגיס
 מיט באלד ער דערגיסט קוואס, גלעזל א אויס טרינקט אליהו ברודער מכין לפשל,

 טרינקס ברכה שוועגערין מכין קאפיקע. א עבירה אן ס׳איז גערעכט. איז ער וואסער.
 סכנות!( - קוואס אליהוס ברודער מכין ליב האט )זי קוואס, גלעזלעך פאר א אויס

 דארף )זי קוואס, גלעזל א מאל א פארזוכט מאמע די וואסער. מיט באלד זי דערגיסט
 הכלל, וואסער. מיט באלד מען דערגיסט נעמען!( ניט זי וועט אליין בעטן. מען
געלט. פכין הרע, עין קכין מאכן, מיר און טראפן קיין חסר ניט גייט עס

 נייטיקע פאר א אויסגעלייזט ת,1ב1ח סך א מיט ארומגעצאלט זיך האט מאמע די
 פיש מיר האבן שבת אויף בענקל. א טישל, א באוויזן זיך האט שטוב אין משכנות.

 ימים• אויף אם־ירצה־השם צוגעזאגט מען האט מיר קוילעטשן. ווכיסע און פלייש און
1 פיר ווי גוט אזוי ניט איז קיינעם אז דאכט, מיר נכיע. שטיוועלעך פאר א בים1ס

ה.
 אין אומגליק מין אזא טרעפן ך זי ס׳וועט אז טרעפט, און נביא א זכיט גייט

 פאמוניצעז אין ארויס אים גיסט נעמט כאטש פסול, ווערן וועט געטראנק אונדזער
 איין מעשהי א הערט פאליציי. אי? פארנרמעי גיס ך מי האט מע וואס גליק. א גאך
 גאג• דער פעסי. שכנה אונדזער צו קוואס קרוג מיטן פארבלאנדזשעט איך האב מאל
 אז אויסגערעכנט, זיי. מיט אויך איך און קוואס גלעזלעך צו גענומען האט עולם גער

 ארכינגעכאפט מיר איך האב געטראנק, צוועלף־דרכיצן גלעזלעך א מיר פעלט עס
 וואסער מיט דייזשע דער אנשטאט זיי. בכי שטייט וואסער דאס ווו דארטן הויז, אין

 ארכינ• האב און גרעט, וואשט מע וואם באלייע, דער צו געטראפן אפנים איך האב
 גאס אין אוועק בין און ארכין קרוג אין מיר צו גלעזער 20-15 א געפליאסקעט

צוגעטראכט: האב אליין איך וואס ניגון, נכיעם א מיט ן כי ר 8
געטראנק! א יידן,
גן־עדן! טעם
מיר, אויף יאר אזא

ביידן! אונדז אויף און אכיך אויף
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 אנניסן זיד הייסט ער און קאפיסע א פיר באצאלט ייז/ א אפ פין שטעלט
זין. פארקרימט און גלאז גאנצע דאס אויס טרינקט ער קוואס. גלעזל *

געטראנקז א פאר דיר ביי דאס איז וואס יינגעלעי -
 זאל איך ווארטן, און יידן צוויי נאך שטייען עס טראק. אין אים הער איך

 זיי דריטל. א אנדערער דער גלאז, האלבע א אפ זופט איינער אנגיסן. שוין זיי
 די צו גלאז דאס צו טראגט איינער נאך אוועק. גייען און אוים שפי_יען באצאלן,

 *גע זיך, דאכט ס׳איז, און זייף פיט שמעקט סע אז זאגט, און פארזוכט ער ליפן.
ווערטעה די מיט צוריק אפ מיר גיט און גלאז אויפן קוק א טוט איינער נאך זאלצן.

דיר? בני דאס איז וואס -
איך. זאג - געטראנק אזא -
געטראנקן קיין ניט געשטאבק, א - מיר. צו ער מאכט - געטראנק? א -

 מיר גלייך גלאז דאם אויס פאליאסקע א טוט און פארזוכט צו, גייט איינער
 *ווט יידן, מים רעדל גאגן * מיר ארוס שטייט ארום מינוט א אין ארצגי פנים אין

 יאוון, א דערזעט זיך. קאכן הענט, די פיט מאכן ריידן, אלע קינדער. און בער
 אים. פען דערציילט דא. איז וואס פרעגט, און צו ער גייט זיך. קלי_יבט טע אז

 פארזוכן. געבן זיך הייסט און ארנין קרוג אין מיר צו ארנין קוקט און ער גייט
 שפים און אפ טרונק א טוט יאוון דער קוואס. טיט גלעזל א אן אים איך גיס

מלא־רציחה. ווערט און אויס
פיך. ער פרעגט - פאמאיעס? אזעלכע גענומען האסטו ווו -
 ברוזער מיין מלאכת, ברודערס אים-מנין איך בוך-זאג א פון איז דאס -

דאס. מאכט אליין
מיך. ער פרעגט - ברודערז דנין איז ווער -
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אים. איך זאג - אליהו ברודער מי_ין -
מיך. ער פרעגט - אליהו? וואסער -
 עסלעכע מיר צו זאגן - אחי! דיין אויף יאלד, נארישער דו נישט, דבר -

מאל א מיט אלע עדן
 מענטשן. נכדע צו קומען מינוט אלע מהומה. א רעש, א טומל, א ווערט עס

 געטראני^ מיטן )מיך אפפירן אונדז וויל און האנט א פאר מיך האלט יאוון דער
גרעסער. נאך וחנרט טומל דער ארי_ין. פאליציי אין גלירך

זייטן. אלע פון איך הער - יתום!״ א געפעך, יתום! ,א -
 ורן• לם,1ע אויפן קיק איך שמאל. האלט איך אז מיר, זאגט הארץ דאס

רחמנות"!... האט ,יידן, מיר: ארום
 צו אן זיך רופט ניט. נעמט יאוון דער מטבע. א יאוון דעם ארי_ינרוקן וויל מע

:דש1לשון־ק אויף פארשטעלט אויגן, גנבישע מיט ייד אלטער אן איינער, מיר
 און רגלים די אויף תייב און יאודן פונם יד דעם ארויס ס1רי מאטל! -

!פליטה מאך
 1 אריים מארש און פלייצעם די אויף פיס די נעם אויס, רי_יס א זיך טו איך
ארי_ין. שטוב אין ארי_ין איך פאל לעבעדיק ניט טויט, ניט

אליהו. ברודער מכין מיך פרעגט - קרוג? דער איז ווו -
,וייןגע א מיט מאמען דער צו צו פאל און איך ענטפער - פאליציי! אין -

שלגם
־*7■^

איצע. פעטער דער
 איצע פעטער זיך ס׳האט

שניידעריי. אויסגעלערנט
 סערמיגעם, אלטע ער מאכט
שפאגל־ניי. ווי פונקט

 סערמיגעם, אלטע ער מאכט
שפאגל־ניי. ווי פונקט

 טיש אויפן פעטער דער זיצט
 טערקיש־טאמעוואטע,

 לייגט און ניצעוועט און טרענט
לאטע. א אויף לאטע א

 לייגט און ניצעוועט און טרענט
לאטע. א אויף לאטע א

 אן דערפל א אין ער קומט
 נאדל־-פאדעם, דעם מיט

 ,וויוועסקע״ן א אוים ער הענגט
בגדים". מען פארריכט ,דא

 ,וויוועסקעץ א אויס ער הענגט
בגדים/ מען פארריכט ,דא

 דארף, איין אויסגעלאטערועט
 צווייטן, א אין ער גייט
 האנט פון ארוים לאזט ער ביז
באנייטע. א געגנט די

 האנט פון ארוים לאזט ער ביז
באנייטע. א געגנט די

- 145 -



פרעסער. א און שנלדער א
 צוויי אין ארבעטן פיניע חבר זיין ארן עליע בררדער מיין

 איז אנדערער דער שניידער. א איז איינער פאבריקן. באזרנדערע
 ער הענט. די מיט נייען ניט דארף שניידער א פרעסער. א

 עם קענען. אריך אבער מען דארף דאם מאשין. דער ביי שטעפט
אליין. ניט זיך שטעפט
 שטעפן? אויסגעלערנט עליע ברודער מיין זיך האט אזוי ווי

 זיי זאל ער שטיקלעך, איבערגעבליבענע געגעבן אים האט מע
 צוריק און הין דורכגעגאנגען ער איז מאשין. דער מיט איבערגיין

 ער האט מארגן אויף שניידער. א געורארן איז און מאל עטלעכע
געשטעפט. שוין

 מיין ווי מאשין, דער ביי אוועקגעזעצט אויך מען האט פיניען
 איבערגעבליבענע געגעבן אויך אים האט מע עליען. ברודער

 מא• דער מיט צוריק און הין איבערגיין זיי זאל ער שטיקלעך,
 אים מיט געטראפן זיך האט כאפנדיק. אלץ אבער ער טוט שין.

 פידזשאק דעם פארטשעפעט איילעניש אין האט ארמגליק-ער אן
 גליק א מאשין. דער צר ארבל לינקן דעם צוגעשטעפט האט ארן

 אנגעלאכט זיך האט מע וואם וויי-רויי, האנט. די ניט וראם כאטש,
אים! פרן

 באשטעלט ארן פאבריק אנדער אן אין אררעק פיניע גייט
 ער אז דערררייל. אונטערפרעסער אן פרעסער. א פאר דארט זיך

העכער. ארן העכער גיין ער ררעט ארבעט, די אריסלערבען זיך וועט
 אי• אלץ ארן. פארשררארצט, גרט פיניע נאך ווערט דערררייל

כאפנדיק. טאן אלצדינג ליב האט ער רראם טבע, זיין בער
צעבריטער. א אהיים טאג קרמטאלע ער

 נאז. צעקאליעטשעטער א מיט געקרמען ער איז מאל איין
 די אפגעבריט פרעסן ביים זיך האט ער ? מעשה די איז וראם
 אזפיניע אריס, זיך לאזט ? נאז זיין צר פרעסל דאם' קרמט ררי באז.

 אנגעבריגן זיך ער האט ארבעט, שטיקל א געזרכט גאר האט
פרעסל. אנגעגליטן אריפן שפיץנאז הארטצרסטישארןגעטראפןמיטן

 ציים דער מיט ניט. זארגט רראם מענטש, א איז פיניע נאר
 העכער, ארן העכער גיין ורעט ארן אריסלערנען זיך ער מיעט

שלום־עליכם
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אש שלום

שוסטער ים2ב
 שנור א אים געגעבן און זעצן זיך מאטקען געהייסן האט בעריש

 עם האט מאטקע דראטווע. א דרייען זאל ער וואקם, שטיק א מיט
 זיך האט ער דערמיט. טאן צו וראם געוווסט ניט און האנט אין גענומען

 אין זיך ארומגעקוקט אויגן גרויסע מיט און פאדעם מיטן געשפילט
 איין שלינגען וואט בעטן, הויכע צוויי די דערזען האט ער שטיבל.

 באלקן. האלבן אין ביז בעטגעוואנט מיט אנגעלייגט שטיבל, גאנצע דאס
 פאר הענגען וואט בילדלעך, פארשטויבטע די אויף געקוקט האט ער
 כאלעוועס, מיט אנגעלייגט זיינען וואט פאליצעס, די אויף בעטן; די

 ארוט־ זיך האט ער לעדער. שטיקער און שטירועלעטן שטיוול, אלטע
 אים מען האט אהער וואם היים, נייער דער אין טשעקאווע געקוקט

 די - חברים זיינע אויף געקוקט יאר; זעקם גאנצע אויף אריונגעגעבן
 די ביי פאדעשוועם. האקן וועלכע געזעלן, די מיט יינגלעך צוויי

 ריחי א זיך פון גיט וואט וואסער, אין לעדער זיך ווייקט בענקלעך
 אין פארקאוועט זיינען זיי ווי פענצטערלעך, די אויף געקוקט האט ער

 פון און שנורן. און פארמעם מיט מאסן, מיט באלייגט און שפינוועבם
 שטיבל אין וויל און פענצטערל אין זיך גנבעט און זון די קריכט דרויסן
ניט. לאזט שפינוועבס דאס און ;אריין,

 אום- זיך קוקט ער זייט. א אין שטופ א דערפילט ער האט באלד
מי-יסטערין. די אויסגעוואקסן איז אים לעין

 דער אין קאן די געשטופט אים זי האט וואסערן- ברענג נא, -
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 געגאנגען קאן, די געכאפט האט ער דערפרייט. זיך האט מאטקע
 אים האט מניסטערין די וואסער. מיט קאן א געבראכט פלומפל, רם1

 ניט ס׳האט און געלאפן, ווידער אנגעגאסן, האט ער פאס. די באוויזן
געווען. צוריק שוין ער איז מינוט, צוויי קיין געדויערט

 רואם דראטווע, די געדרייט ארועקגעזעצט, זיך ער האט ווידער
 וראקם. שטיקל דעם צוליב האנט דער אין האלטן געקענט ניט האט ער

 פאראינטע• אים האט איצט שטיבל. אין אומגעקוקט ווידער זיך ער האט
 לאנגן א מיט אנגעבונדן איז וואס קאטעת שווארצער דער רעסירט
*מייסטערין דער פון פיס די צווישן זיך דרייט און בעט ביים שטריקל

זייט: א אין שטופ א רוידער ער דערפילט באלד
 האקמעסער דאס געגעבן אים זי האט - האלץ מיר צעהאק נא, -

האנט. דער אין
 ער האט דערנאך צעהאקן. האלץ דאס גענומען זיך האט מאטקע

 געצויגן ווידער און בענקל קליינעם אויפן אויעקגעזעצט ווידער זיך
 פייעת געמאכט האט מעסטערין די וואקס. דער דורך שנור דעם

 איז קאטער דער איינגעשלאפן. און קיכל ביים זיך אוועקגעזעצט
איינגעשלאפן. אויך איז און שויס איר אויף ארויפגעקראכן

* • *
 דער אויף העמערל פון קלאפן דאס זיך הערט שטוב דער אין

 און איינגעבויגן זיצן אלע שטיוול. א איבער זיצט מייסטער דער זויל.
 מאטקען טיק־טאק. קלאפט זייגער דער ארבעט. דער אין פארטראגן

 פאר־ מ״סטערין דער מיט מייסטער דעם מיט שטיבל גאנצע דאם איז
 פענצטערל אויפן געקוקט האט ער געווארן. לאנגווייליק און מיאוסט

 זייט צווייטער דער אויף דרויסן פון קריכט זון די ווי דערזען, און
ניט. קען און אריין שטיבל אין אריינקריגן זיך פענצטערל,וויל

פארטראכט... זיך האט מאטקע
 דער אן דערמאנט אים האט קאפ איבערן רימען מיטן שמיץ א

 ארוים־ און אויפהויבן געוואלט זיך האט מאטקע האנט. אין דראטווע
 שוין האט ער געהאט. מורא עפעס האט ער נאר טית דער דורך לויפן
 דרייען מער געוואלט ניט און בענקל אויפן אי-ינזיצן געקענט ניט אבער

וואקס. אין דראטווע די
 איד זי דערמאנט. עפעס אן מ״סטערין די פלוצים זיך האט דא

:געטאן קנים א אים און מאטקען צו גוגעגאנגען
הערינג. צוויי מיט ברייטל א געוועלבל פון ברענג גת -

געקומען. ניט מער שוין און ארוים איז מאטקע
ז. 8 שלום
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העמערל. דאס און גלעקל דאס
קעמערל אין שוסטערל א זיצט

 העמערל, מיטן דארט קלאפט סע און
פלעקעלע. א באך פלעקל א קלאפט

גלעקעלע: דאם אים צר זאגט
קאפו -

גראב? אזוי קלינגסטר וראם פעי
דאפ! דאפ, דאפ, און דאפי דאפ, דאפ,

מיך! פאלג דין! דין, דין, קלינג! דין
איך! איך, קלינגק-איך, קען איך
בין... איך קלוג, בין איך
ייבגעלע ליידיק א ביסט -

- צינגעלע נאריש א מיט
:זאג א העמערל אים טוט
טאג גאנצן א קאפ אין קלאפסט -

הערן? לאזסטו וואס און
געזאנג! קיין געדאנק, קיין
קלאנג ער פוסט א - דין דין, דין,
- מער נישט און
שווער. ארבעט און קלאפ איך און

 קיוועלע, אום גייט בארוועס
שטיוועלע. א אים איך מאך

אר^1ינ*שם אליעזר

149 -



שמיד. דער

 קוזניע, א שטייט טייכל דעם ביי
 קוזניע דער אין שמידער דער ארן

מלאכה. דער ביי שטייט
 דארט, ער בלאזט בלאזזאק דעם מיט

 דאר^ ער בלאזט -1פאך־פאך פאך־פאך!
פאכעט. ארן דארט ער בלאזט

 גליען קארואדלע דער אריף רריט
 ציען, זיך טוט אייזן, דאם טרט

זידן! ארן היים קאכן
 דערריף: קלאפט האמער דער און

 דערויף, קלאפט - הוק-הוקי הרק-הוקי
שמידן. עם טרט און קלאפט

 שפריצן, לאזן שמידערי קלאפ-זשע,
 בליצן, פונקען טויזנט לאזן

 ן ארוס הער און הין פליען
 בליץ, א צוקט האמער דעם פון

 בליץ א צרקט ־־ פלים־פלאם פלים־פלאם,
אים. נאך דונערט עם ארן

פרישמאן. דוד
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סטאלער. דער הערצל און שמיד דער אייזיק
 איןקוזניע, שמיד דעם אייזיק צו אריין עפטערם זיך כאפט שלמהלע

 אומעמיק" עפעס איז אים ארן קאלט נאם, איז דרויסן אין ררען כאזרניערס׳
הארצן. אויפן לעך

 קחניע אין פארטראכט. קדקט ארן ררינקל א אין דארט זיך זיצט ער
 געלאטעטער אלעדערנער׳ הייזע-יקלעך פאכט אים אנטהעגן טרנקל. איז

 ודי טאנצן שפרינגען, פרנקען זייל א ארן בלאז, א טרט ער גלאזזאק;
 געדאנקען שלמהלעס און שפרינגען. פונקען די אויוון. אין רוחות די

 משתהדיקע עפעס אים זיך מאלן עם ררייטער... ווייטער, פארפלזען,
 דארט פון זיך דראפענדיק און פונקען די צורישן זיך דרייענדיק צורות.

 געשטאלטן, די זיף פייטן עם אנטקעגן. ווענט אפגעשיינטע די אויף
 די באשי-ינפערלעך דערזעט און קוקט קרקט, ער אדיין... אררים,

 אלץ פארגרעסערט ארנטער, הודעט וראם אייזיקן, פון צורה ליכטיקע
 אייזיק כאפט טאקע, מינוט הייסער דער אין פלוצעם, פייער. דאס

 אייזן, שטיק גלזענדיק א צוואנגען מיט ארוים פייער העלישן פונעם
 שלאגט האנט, איין מיט ,קאוראדלע" דער אויף אזוי עם האלטנדיק און
 געזונטער א האנט. אנדערער דער אין האמער דעם מיט עם ער

 גרויסן א מיט בארראפנט בחור, צעכראסטעטער ברייט״ביינערדיקער,
 קלאפ. אייזיק-איין אנטקעגן. דערויף קלאפט האמער, שררערן

 בחור דער אהער, אייזן דעם אייזיק-אדריי ;וויי צ בחור- דער
 פדנקען אזש ־קלאפ,3קלא - בחור דער און אהין, דריי א אייזיק קלאפ. -

 אים פאר דא ס׳איז זען, צו וואם שלמהלען פאר דא ס׳איז פליען...
 זאל עם ווערמל, א המצאה׳ א ליב האט ארבעט די - הערן צו רואם אריך

פריילעך. לעבעדיק׳ ררערן געטאן
 אי גענרג ד? ס׳איז מאנגל. קיין ניטא איז ריידן צום מענטשן אין
 שטרמפע א מיט קרמט דער איבעט: געבן קרמען רראם פרעמדע, אי אייגענע׳

 שלאם; איבערגעדר״יטן אן קלינגל, צעבראכן א מיט קרמט יענער האק,
 אייזער- אן ארריפציען אנדערער- דער ארן פערד, א שמידן קומט איינער

ראד. א אריף רייף נעם

*
סטאלער. דעם קיילעם הערצל מיט אריך זיך באקענט שלמהלע

 טאטע א יארך די אין שרין אייזיק, ררי געררען, איז קיילעס הערצל
 ארנטערשייד דעם' מיט ער׳ ווי בלייכער׳ א דארער, א אריך קינדער׳ פרן

גערראקסן. נידעריק קלייניטשקער׳ א הערצל אהריכעתארן איז אייזיק גאר:
 שטים, איין אויף גערעדט געלאסן׳ רתק, תמיד געררען איז אייזיק

 נישט ארן געהיצט געיאגט׳ נימט ייד געשריגן, געדרייט, נישט גלייך,
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 ריידן ביים ספירט, א איז הערצל אנטקעגן־זשע כלים. די פון ארוים
 קולות. משונהדיקע ארוים זיך פון גיט ער און שטים, די אים זיך בייט

 געבראכן. געהאקט, איז זיינער שמועם דער קוריטש. א מיט אריך מאל 9
 דער מיט מאך א ווונק, א מיט אצלעניש גרוים פאר אויס זיך לאזט

וריל. ער ווי אזוי נישט עפעס נאר האנט,
גלידער. אלע מיט צאפלט און זידט ער, קאכט

 דער קינסטלער. א פון גצסט א געשטעקט אים אין האט עם
 סמבטיון, דער ווי אים, אין אינעווייניק האט זצנער גייסט דאזיקער

 אין ארויסווייזן זיך ארוים קרעפטן אלע מיט געריסן זיך גערוט, נישט
האנטארבעט. אלערליי
 צוליב ווי פרנסה. דער וועגן אזוי נישט אים ביי איז סטאלעריי די

כלי. א מאכן צו - געהאט דרינען האט ער וואם פארגעניגן, דעם
 וויפיל מער, ארבעט שטיקל א איבער אוועקזיצן געקאנט האט ער

 האט יענער כאטש שניצעריי, צאצקעס, מיט עם פארצירן באדארף, סע
שיין... זיין זאל עם אליין, דעם צוליב נאר פארלאנגט, נישט פיל אזוי באר

 חלילה. חתונות, אויף נישט פידל. געשפילט אויך האט הערצל
 די* אויף פייטל, קלעזמער, יידישער דער געווען דאך איז דערויף

 כלה דער ביי שבת אויף - גוישער דער קאנדראט און טעג, וואכעדיקע
י געשפילט. זיך ער האט זיך אזוי גלאט נאר - ,פארשפיל״ דער אויף

 פונם געקומען שוין זיינען בהמות שטאט־ די פארנאכט. זומער
 קוימענס די אוים אויףדערגאם; אויסגעמאלקענע, שוץ ליגןזיך, פעלד,
 ווייבער העל־גרויעזיילןרויך; וויפארשלאפן עפעם פאמעלעך זיך ציען

 ורייטנם, ערגעץפוןדער וועטשערע; קאכן פריפעטשקעם. די ביי שטייען
 טראגן זשוקלעך און זשאבעם, פון קוואקען א זיך פארטראגט טייכל א פון
 געוויינטלעך זיך צעגיסט דעמאלט - לופט. דער אין ארום זשומענדיק זיך

גאניקל. אויפן זיך ביי דרויסן אין שטייענדיק פידעלע, א אויף הערצל
 זיך פארזאמלען אייער האלבע און ברויט שטיקער מיט קינדער

 גאפן אייערלעך, די אויף שטעלן מיילער. פולע אן שטאפן אים, ארום
הערן. און

 נאריש זיך מאכט און פידלט אונטער, זינגט און פידלט הערצל
קינדער• די מיט

ספרים מוכר םעגדעלע
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ציגעלניע. אין
 !זיך ארבעט עם ווי קוקן, און אהינצו גיין צו ליב איך האב אוי,

 וועל איך האבן! ניט חךטה קיין וועט איר קומט, אויך? ווילט איר
 און מיטן אין גראבן מיטן הויף ברייטן גרויסן, דעם ווייזן דארט אייך
 שטאלן גרויסע די און ציגל, נאסע די ס׳ליגן וועלכן אונטער דאך, דעם
היימישער. א דארטן שוין בין איך ברענאויוונס. די און

 ציגעלניע. די ארבעט עם ווי קוק, און אזוי איך 'שטיי
 שניידט מע און אוים דאס קנעט מע זאמד, מיט ליים די מישט מע

 שטיק א דעק. א אן אזא קעסטל הילצערן פורעם־-א א מיט אויס דאס
 אלע - ציגעלעך ארויס גייען עם און אריין, פורעם אין גענומען ליים

 ציגל נאסע די נאם. און געל נאך כאטש איינעם, אין איינער לייכע,1
 צעלייגט מע טריקענען. צום ווענט אן דאך הוילן אונטערן אפ מען פירט

 לופט. גענוג האבן זאלן זיי און גראם זיין זיי זאל עם אז אזוי, זיי
 שורותווייז דארט זיך צעלייגט אריין! אויוון אין אויסגעטריקנט-גייט

 ברענט גרויסער, א ברענט פייער א און פייערי אויפן זיך און-בראט
 זיי זאלן ציגל, די אנברענען זיך זאלן אנאנד. נאך טעג עטלעכע אזוי

ווערן. פאררויטלט אדן שטייף
 ציגעלע! א מאכן אליין פארוואלט אזוי דעמאלט זיך האט מיר

זאכן. גרינגע די פון גאר ס׳איז אז מיר, זיך האט געדוכט און
 איך רוק גענומען, געבעטן. פורעם א ארבעטער אן ביי איך האב

 ליים די אן. גארניט זיך אריין-ם׳הייבט פורעם אין ליים די שטופ און
 ליים שטיק אומפארמיקע אן טייגל. א ווי הענט די צו זיך קלעפט
 געלאכט געשמאק אזוי ארבעטער דער האט ציגל. פון סימן קיין ארויס,

 - ליים די גענומען פורעם, א גענומען און זיך פארען מיין פון
 דיר נא ארוים־ארויס-און קנאק, א פארגלעט, פארגלייכט, אריין־אריין,

גאנג. א ס׳גייט אזוינער. נאך און איינער, נאך און גלייך. און ריין ציגל, א
 היים דער אין און אויסגעלערנט, אויך זיך איך האב אבער שפעטער

 אויסגעקנאטן אזוי, צעמישט ציגעלעך: מאכןזיך געפרו-ווט מאל איין ניט
 פוןשוועבעלעך.ארויסגענומען, קעסטעלעך אין אריינגעלייגט ליים, די

 ארומגעברענט. שטובאויוון אונדזער אין דעם נאך און אויסגעטריקנט,
 דערפון און ציגעלעך קליינע שיינע צענדלינג פאר אזא זיך צוגעגרייט

 ציגעלעך די ניט. וראם און שטיבעלע א אייוועלע, אן געמויערט זיך
 געמישט קאלך, געלאשענעם לעפל א צעמענט-פון מיט צונויפגעקלעפט

געבעעי! מיינע אנקרקן שויןגעמעגט האט זאמהאיר מיט וואסער אין
ז ציגעלניע דער אי גיין אויך איר ווילט
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ערד. דעי אונטער

א. ז ו ר א ק
 ארבעט רואם קינדעת די סיציליע אין הייסן קארוזאס-אזוי

 ארץ דאס ארויף טראגן קינדער דאזיקע די שוועבל-שאכטעם. די אין
שאכטיארן. דערוואקסענע די דר״ערד אונטער טיף אן האקן עם ודאם

 איז דאם געקענט. איך האב קארוזאס דאזיקע די פון אייגעם
 ארן געזונטער א צוועלף. יאר א פון יינגל בלאנד בלאם א געווען

 שווערע די אויספירן לייכט ער פלעגט נאטור, דער פון פלינקער א
 בענקענדיק געווארן, אפגעצערט פיל אויך איז ער כאטש ארבעט,

פרע. דער נאך
 קינדער די און תפיסה, א אויף ענלעך איז גאלערייע פינצטערע די

פרי_יהי_יט. ארן ליכט נאך בענקן צו אויף ניט הערן
 פון וואם אבער געזונט, געוועזן זיך, דאכט איז, באקאנטער מיין

 און פיס די פארשלאפענער. און אומעטיקער אלץ געווארן ער איז טאג
 ברינעמעו/און גליטשיקע טיפע די איבער קלעטערן פלעגן הענט די

פרייהייט. וועגן טראכטן צו אויפגעהערט ניט האט קאפ דער
 ער בשעת—מינוט, איין נאר אנקוקן ער פלעגט ,פרייהייט" די

 געניסן ער קען מינוט איין זאק. א מיט הויך דער אין ארויסקריכן פלעגט
 דער אונטער ארונטערקריכן ווידער גלייך מוז און פרייהייט דער פון

 וועגן געטראכט אלץ האט ער זון. דער פון זיך אפרייסן ווידער ערד,
 גאנצן אין הייך דער אין ארוים קענען שוין וועט ער ווען צי_יט, דער

מאל. אלע אויף און
 בשום ער האט דאס שאכטיאר, א לעבן גאנצן אריפן פארבלייבן

געוראלט. ניט אופן
 ארבעטן איך וועל אוןווינטער ערדארבעטער אן זיין וועל -איך

 יינגל- דאס געטראכט טוט-האט פאטער מיין ווי אזוי פאבריק, דער אויף
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 אונטער ניט אבער איז עם שווערע, א אויך איז דארט ארבעט די
 לייענען ניט קענען וראם די, און שולן, פאראן זיינען דארט דר׳ערד.

לערנען"... זיך אריין שול אין גיין מען לאזט שרייבן, ארן

 מיט זאק דעם אנשטאט ווי פארשטעלן, גענומען זיך האט ער און
 מיט רענצל לייכט א פלייצע דער אויף אים ביי זיך געפינט שררעבל
 פארגאסן איז וואס ררעג, שמאלן איבערן גייט ער ביכער. און העפטן

קלאם... ליכטיקן פרי_יען, אין קומט ער זון, מיט
 פלעגט ער ווען חברים, זיינע דערציילן אים פלעגן שול דער וועגן

קלאס... דעם באוריזן אפילו אים מעץ האט מאל איין אהיים. זונטאג קומען
 יינגל דעם פון פנימל דאם פלעגט שול דער וועגן געדאנקען די ביי
 די דורך דורכגעריסן פלוצלונג זיך וואלט זון די ווי ווערן, ליכטיק

שטראלן. העלע מיט אים באגאסן און כאלקנם אונטערערדישע שרוארצע

פיסי די און הענט די קלעטערן צו אנהייבן פלעגן האסטיקער נאך און

!שאכטע דער פון ווערן פטור אבער מען קען גיך אזוי ניט

 גאנצן דעם אפארבעטץ וועט ער רועי דאן, נאר באפרייען זיך רועט ער
 ראסי. באלעבאם זיין ביי געמאכט האט זיינער פאטער דער רואם חוב,
 פאטער דער בארד. שורארצער גרריסער דער מיט שאכטיאר הויכן דעם

 האט רריגטער אגאנצן הונגעריאר. א אין מעל אים ביי געללען האט
 חוב, אגרויסער אנגעקליב, זין ס׳האט ארן געארבעט ניט משפחה די

ליר. 150 גאנצע
 פרן חרב דעם באצאלן ארבעט זיין מיט דאס מרז דזשינא, ער,

 האט ארן יאר דריי ווי מער אבער שרין ארבעט ער פאמיליע. דער
 בעטן דארף מע מער. געוויס ליר, 150 ררי מער פארדיגט מסתמא שרין
 גאר פארבליק שוין איז עס ראסין. מיט ריידן זאל ער פאטער, דעם
האלב־יאר. איין

 קאפ, אק אויסרעכענען גענומען דזשינא האט משא די שלעפנדיק
ערד. דער אונטער ארבעטן צר איבער נאך אים בלייבט עס צייט רריפיל

 געשלאפן איז ער רוו קעמערל, אין זיף צו נאכט ביי קומענדיק און
 דער אריף אשטיינדל מיט אנמערקן ער פלעגט יינגלעך, נאך מיט

 אים כדאיז רויפיל און אפגעארבעט שוין האט ער צייט ודיפיל וראנט,
ארבעמן. צר מרבליבן נאך

155



ראסין: צר אפגעררפן פאטער דער זיך האט זרנטאג מאל איין
 עפעס בחררל מיין מוזט דו עוולה, אן איז עם אז ררייסט, דו—
דעררראקסענער. א ודי פונקט דאך ארבעט ער העכערן,

 אנגענומען, סוף צום און געהיצט געאמפערט, לאנג זיך מ׳האט
רואך. א ליר 17, באקרמען דזשינא רועט אן איצט פרן אז

 האס—באפתיען! זיכער הארבסט צר שוין זיך איך ורעל איצט—
 אן טאקע זיך הייבן הארבסט אין גוטי ווי אי,—געפרייט דזשינא זיך
שול! דער אין לימודים ■די

 גענומען און פריילעכער געווארן דזשינא איז אן זונטאג דעם פון
 אפמערקן ער פלעגט טאג יעדן ארבעט. דער צו פלייסיקער באך זיך

צייכן. באשטימטן רעם וואנט דער אויף
ארבעטן! צו פארבליבן זיינען וואכן 30 א באך
 שטארק אים האבן חברים די און געפרייט, זיך האט ער און

געווען. מקנא
 אז דאכטן, גענרמען אים זיך האט ארום אוואך אין שוין נאר

 דזשיבא און אריבער, זיינען נאר וואכן פיר לאנג. זייער זיך ציט צייט די
אומגעדולדיק. ווערן גענומען שדין האט

 לאבג־לאנג ער פלעגט ערד, הוילער דער אויף נאכט ביי ליגנדיק
 ער אריג. קיין מיט צומאכן קענען ניט ארן פרייהייט דער ורעגן טראכטן

 צרריק" מאל א זיך פלעגט ער אזרי ורי דערמאנען, גענומען זיך האט
 פארברענגען פלעגט ער אזרי ררי היי, פרר א אויף אהיים פעלד פרן קערן

טייכל. ליכטיקן לריפיקן ביים חברים די מיט צייט די
 מיטן ארבעטן איצט וועט ער אזרי ורי פאר, אים זיך שטעלט עם

 זען ארן וואגן אין הריף אויפן שלאפן זיך לייגן פעלד, אין פאטער
 סך א סך, א שטערן, נאר באלקן, שרוארצן נאסן קיין ניט זיך איבער

 סרנקל- דעם אין פינקלען ארן גלאנצן וואס קליינע, און גרויסע שטערן,
הימל. ווייטן בלריען

 ביכער לייענען נעמען וועט ער אזוי ווי דעם, וועגן טראכט ער
 וההין :ם, רועגן שטערן, דאזיקע די וועגן זיי פון דעררויסן זיך ורעט און
 אויסגעפרצטע גרויסע די שמאט זייער פון סאג אלע אוועק גייען עם

 די אין :ם, הינטערן דארם רווינען וראם מענטשן, די וועגן שיפץ,
לענדער. הייסע רוייטע

 אב>ץמען אריך ורעם ער אז דעס, ודעגן געמדאכט אריך האט ער
ווונדערלעכן ודייטן דעם אין ארויספארן ארן שיף א אריף
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 אריף שמייכל אגליקלעכן מיט איינשלאפן ער פלעגט אזוי און
גרוב. פינצטערער דער אין זיך טוט עם וואס פארגעסנדיק, ליפן, די

 שפראץ א אומעט. אן אים אויף אנפאלן ווידער פלעגט אינדערפרי
 גיך אויף צוגעביסן פים. די אויף זיין ווידער שוין מען מוז טאג אויף

 ארבעט. דער צו נעמען ווידער זיך מען מוז קנאבל, מיט ברויט שטיקל א
 זייער מיטאג אויף באפרייט ראסי ווייל ווארטן, לאנגצו איז מיטאג ביז

 קיין קנאבל. מיט ברויט פארדארט נאר ווידער—מיטאג צו און שפעט.
אן. ביט אויגן די אין מען זעט זופ הייסע קיין ברויט, פרישן

 מיט זיך דערקרויקן און דערווארעמען אזוי זיך ווילט מאל אפט און
קאלט! און נאם דאך איז שאכטע דער אין זופ! הייסע אביסל

 די אין אנגעקומען לאנג ניט איז וואס פאאלא, קליינער דער
 שרייט באלעבאם דער קדחת. א אין ווי טאקע זיך טרייסלט שאכטעם,

נעבעך. זיך טרייסלען פיסלעך זיינע אים. טרייבט און אים אויף

 —קלייניגקער אזא ארץ? מיט אזאק שלעפן צו ער קומט ווי
אלט!- יאר אכט גאנצן אין

 און ניט, זעט קיינער בשעת טרעפ, א אויף טאקע זיך ער לייגט
 גענומען מאל איין ניט שוין דזשינא האט דאם, צוזעענדיק וויינט.

הריך, דער אין עם ארויפגעטראגן און יינגל דעם פון זעקל דאם

 זיך פארדדייט דזשינא אז באמערקט, אבער האט אויפזעער דער
 תאט דזשיגא נאר אים. אויף שרייען גענומען האט און לאנג, צו עפעם

 ניט תאט ער זאק. אונטערן זיך בייגט פאאלא ווי צוזען, געקענט ניט
זאק. חברם דעם געשלעפט פארט און זיפצן זיינע הערן געקענט

 און אטעם דעם אפכאפן ווינקעלע א אין ערגעץ פלעגט פאאלא
דזשינאן. דאנקען שטיל און שעמעורדיק
 זיך מען האט דעם חוץ ארבעט. מער געהאט דזשינא האט איצט

באמערקן. ניט זאך קיין זאל אויפזעער דער היטן, געדארפט נאך
באמערקט. אבער האט ראסי

 דיר האב איך—געשריען ער האט—צרה? א פאר דא איז וואם—
 אוועק. גייסט פוילן! אנגעהויבן זיך האסט דו און שכירות דערלייגט

 נאר פאררעכענען דיר איך וועל וואך היינטיקע פארפאלן! ווערסט און
 מער נאך איך וועל באמערקן, מאל צווייטן א איך זאל און לירע. א

געהאלטז דיין פארקלענערן
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 דזשינא האט —אסוף? נעמען שוין וועט ווען מיינער! גאט —
 פארבליבן ווידער זיינען אט ווערן? פטור שוין איך על וו ווען—געטראכט

! 25 קיין ניט און וואכן 26
 ער האט—העלפן ניט שוין דיר איך קען מער פאאלא, ניין,—
 מיר האט ער ווי געהערט, דאך האסט—חבר קליינעם זיין צו געזאגט

 שאכטע, דער פון ארויס הארבסט אין מוז איך שכירות. די פארקלענערט
שול. אין אנקומען דארף איך

 זיך מוזסט דו— געענטפערט שטיל פאאלא האט—פארשטיי איך—
אויך. שטעקן מיטן געבן נאך דיר קען ער היטן, טאקע

 הייך דער אין זעק די טראגן גענומען ווידער האט דזשינא און
געקאנט. האט ער נאר ווי פלינק, פלינק,

 וועל און וואכן עטלעכע די איבערקומען וועל איך נישקשה, —
שולי... אין ^נקומען
פרייהייט. די און שדל די פארשטעלן גענומען ווידער זיך האט ער און

פרייד. פריערדיקע די געפילט ניט שוין האט ער נאר
 געלעגן עפעם אים ס׳איז נאר וואס, פאר געוווסט ניט האט דזשינא

 זיך ער פלעגט פאאלאן, פארביי גייענדיק הארצן. אויפן שטיין א ווי
 האבן ברעקל דעם פון אויגן שווארצע די הגם זייט, א אן אפקערן

 סאר אבער פריינדשאפט. און ליבע מיט אים אויף געקוקט אלעמאל
זיינעי אויגן די—זיינען זיי אומעטיקע אן

זיי. אין געוואקסן ווי אזוי עפעס איז אומעט דער און
צער. דעם צוזען געקענט ניט האט דזשינא

 קייןמאלנים איך וואלט אגרויסער, געוועזן וואלט איך אז—
 דער מערדער א סאר אריין!... שאכטעס די אין קליינעם אזא גענומען

 וועל זון, א האבן וועל איך אז—געטתאכט אלץ ער האט—!איז ראסי
אפגעבן! ניט שאכטעס די אין פאל קיין פאר אים איך

 שאכטעס? די אין אפגעגעבן טאטע דער דיך דאם -פארוואסהאט
 צו אפגערופן מאל א זיך ער ניטי-האט פוח קיין גאר דאך האסט דו

פאאלאן.
 דאם געענטפערט אומעטיק האט—געווען ניט ברויט קיין ס׳איז —

ייעל.
קריגן? געקאנט ניט ערגעץ אין שוין איר _האט

 האס—געזוכט אומעטום האט פאטער דער געקאנט. ניט ניין,—
דערציילטי פאאלא
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 שלעפנדיק געטראכט דזשינא האט — געווען ניט ברויט קיין —
 דעם שוין האט דזשינא העלפן?... אבער אים איך קען רואם—משא זיין

 ס׳איז באפרייונג. זיין פון צייט דער וועגן טראכטן געקענט ניט טאג
 זיך האבן נאכט גאנצע די מיאוס. און שלעכט אזוי עפעס געווען אים
 אזוי האבן אויגן די און אויגן. שווארצע פאאלאס געחלומט אים

אים. אויף געקוקט פארוחרף אזא מיט און אומעטיק
אויסגעהאלטן. ניט האט דזשינא

 ער האט זעק, ערשטע די אנגעפילט האבן זיי אז פרי, דער אין
געווען. ניט זיי לעבן איז קיינער פאאלאן. דעריאגט
 אויף אנווייזנדיק געטאן, זאג א שטיל ער האט—צו דא זיך זעץ —

זאק. דיין נאך קומען באלד וועל איך—וואנט דער אין ווינקל פינצטערן 8
 שטיל פאאלא האט—דערפארי געשלאגן קריגן דאך וועסט —
געזאגט.
גייטי מע זיך, זעץ באמערקן. ניט מ׳וועט—
 ערשטן ביזן נאר צוגיין פאאלא שוין פלעגט אן דעמאלט פון און

 אין אויפהייבן מאל צוויי זיך פלעגט דזשינא שאכטע. דער פון ראג
ארץ. ביידנם ארויסטראגן און הויך דער

 און אראם זעק די מיט געפלויגן שנעל אזוי ער איז אנהייב פון
 פלעגן ארבעטער די באמערקט. גארניט האט באלעבאם דער אז ארויף,

ווערן! געהרגעט דאך וועסט דו משוגענערי—שרייען:
 וועגן נאר געטראכט האט ער געהערט. ניט זאף היין האט דזשינא

באמערקן. ניט זאל קיינער אז אונטן, זיך אראפלאזן גיכער וואם—זאך איין
טעג. צוויי אריבער זיינען אזוי

 איינשלאפן אפט פלעגט און זיפצן צו אויפגעהערט האט פאאלא
ווינקל. זיין אין

פאר. קומט דא וואס האקבאמערקט, חברים אייניקע
געזאגט. זיי האבן דערדינעןי... זיך וועסט דזשינא, העי,—

 מאל א מיט אבער האט ער צופרידן. זייער געווען איז דזשינא
קייט. מיד א פילן גענומען

געטאן. קוק א אים אויף חשד מיט ראסי האט מיטאג נאך
 שאפן זיך מ׳דארף—געציטערט דזשינא האט באמערקטי ער —

 דאןרדעל אנקומען. וועט נאכט די זעקלעך,און פינף־זעקם א נאך מוט...
אויסרוען. שוין זיך איך

ו 59



 האס זאק, דריטן דעם פאאלאן ביי צוגענומען האט ער ווי נאר
האנט. שטארקע א אקסל אויפן דערשפירט פלוצלונג ער

ראם? געשטאנען איז אים הינטער
 נאי. טראגן! מיר וועסטו זעק פרעמדע—געשריען ראסי האט—אזוי!—

רחמנות. אן ייגגל דעם געשלאגן האט ראסי נאי... נ^ נאי דערפאר! האסטו אט
 וויאטוך. בלאם איזגעווארן דזשינאהאטפארביסןמיטדיליפןאון

 געוויינט, ביטער און הענט די מיט פנים דאס פארדעקט האט פאאלא
 זיינען און אפגעקערט שרעק מיט זיך האבן קארוזאם איבעריקע די

פארבייגעגאנגען. גיך
 —געטענהט ראסי האט —העכערן! דיר מ׳זאל נאך, ווילסט דו —

מרוצה. ניט אויך וואכן 50 אויף שוין איך בין איצט
 ניט קרעכץ קיין אפילו לאזט ייגגל דאס וואם פארוותדערטער, א

הענט. זיינע פון דזשינאן ארויסגעלאזן סוף״בל־סוף ער האט ארויס,
אוועקגעגאנגען. איז און געזאגט ער האט—געדענקען! דאס -זאלסט

 הוילער דער אויף דזשינא געלעגן נאכט יענער אין זיך איז שטיל
 אים זאלן עם אנדערער, דער אויף זייט איין פון זיך געקערט ערד,

 קליינער דער געזעסן איז אים לעבן לייב. אויפן רוונדן די טאן ודיי ניט
געצערטלט. שטיל אים האט און פאאלא

געטראכט. דזשינא האט—זיין? מארגן ודעט וואם—
 קאפ, דעם אויפהייבן געקאנט ניט פאאלא אבער האט מארגן אויף

געקרעכצט. אלץ און גערעדט ניט ווארט קיין האט ער
 פאאלאס געקומען ס׳איז אויפזעער, דער אריינגעקומען ס׳איז

שפיטאל. אין אפגעפירט אים האבן זיי און פאטעת
* * *

 דער אויף דזשיגאן געטראפן שמן איך האב ארום יאר א אין
 גוט שדין האט ער געווארן. געזינמער און אמסגעוואקק איז ער פריי.

 גערדען ס׳איז ווייניק. זייער געהאט ער האט צייט פרייע דגם געלייענט,
ארבעט. סך א

שאכטעס. די אין לעבן דעם וועגן רייד צו געקומען ס׳איז
געפרעגס. איך האב—גוט? איז איצט דזשינא, נו, —
פארטראכט. זיך האט אדן געענטפערט ער האט יא, —
 קלייגעך דער אפגערופן- מאל א מיט זיך עד האט ווייסט, איר—
#פישאל!... אץ געשסאדבן דאך איז פאאלא
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ק־נסטלער. ■ונא־טשקע
ך". ע ל ע ש ט נ ע ,מ

 מאל, איין מענטשן א זע איך אז גיך. זייער זאך א איבער נעם איך
פיטשעררקעס. אלע מיט נאך אים איך מאך

 רר♦ פיניען, חבר ברודערם מיין נאכגעמאכט אנומלטן האב איך
 אריגן קורצזיכטיקע די מיט קרקט ער ווי ארן טענצל א מיט גייט ער
לאקשן. הייסע זופט גיך, רעדט ער ווי ארן

 *ד ארן זייטן, די ביי געהאלטן בראכע שוועגערין מיין זיך האט
געלעכטער. פאר רריינען אנגעהריבן אזש האט מאמע

 קאט א נישט מיך לאזט ער פיינט. דאס האט עליע בררדער מיין
 ליב- מיך האט ער עליע! ברודלר ין2מ מענטש מאדנער א אריפהייבן•

טריט. דעם מיר מאכט מיך, שלאגט ארן

 דערפאר. מיך שלאגט עליע בררדער מיין ארן מאלן, ליב האב איך
 מיס פרם. גרריסן מרךאדיק א פרם. א אריסגעמאלט אנרמלטן איך האב

 באדארפט איר האט אריסגעמאלט. אים איך האב ערד דער אריף קרייט
 אנגע" זיך האט בראכע שררעגערין מיין !געטאן זיך ס׳האט רראס זק,

 עפעם פאררראס פרם. איר אריםגעמאלט איך האב דאם אז טשעפעט,
 בראכע. ררי פיס, גרריסע אזעלכע נישט האט קיינער ררייל פרס! איר

. • 1 קאלאשן פאר א זען זאלט איר דרצצן. נרמער זי טראגט קאלאשן
עליע. בררדער מיין צר בענקעלע א צרגעשטעלט מיר זי האט
 גערריינטלעך: ררי צעשריען, מיר אריף עליע בררדער זיךמיין האט
 אלטע דיינע צר גענרמען ררידער שרין זיך האסט מענטשעלעך? -
מענטשעלעך? מאלן שטיק,

 פרן ארן מענטש! א געררארן אים ביי שרין איז פרם א פרן שרין!
ררערן!.. משרגע זיי פרן קען מע .,מענטשעלעך״!. - מענטש א

 די מיר בע ררערט ררייטער רראם אז זיין, מרדה זיך מרז איך
 דער" האב איך שטארקער. ארן גרעסער מענטשעלעך מאלן פרן קרענק
 יינגל א אררעקגעשעיקט דאם האט מיר בליישטיפטל. פארביק א טאפט

 אררעקגעשענקט מיר האט ער רראס דערפאר, באקן. געשרראלענע מיט
 פאפיר• אויף אפגעמאלט אים איך האב בלרישטיפטל, פארביקע דאם

באקן. געשרראלענע די מיט געשטאלט זיין איןגאנצן
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 וואררם ותיזן, ניט קיינעס דאם זאל ער באשוווירן, אים האב איך
 סוף. וויסטן א האבן איך וועל עליע, ברודער מיין זיך דערוריסט טאמער

 מייןברודער אפגעטראגןצו גלייך דאס ער האט אוודאי מיינטאיר! רדי
 אין גלייך געמאלעכץ דאם ררייז א טו א געגעבן אים האט און עליען
אריין. ^נים

 מאל> דער ערגעץ, ער איז ווו• י ארבעט מאטלם זנין דארף דאס -
מענטשעלעך? די מיט גענטש

 ניט מיך קען און מיך זוכט און עליע ברודער מיין זאגט אזוי
געפינען.
 אז פינגער. דארע מיט האנט טרוקענע א האט עליע ברודער ן1מי

 א אייך ביי בלייבט פארנאכט, היבנט פאטש א אויף אייך ווארפט ער
פרי. דער אין מארגן איבער ביז באק דער אויף סימן

שלום־עליכם. _

22^~961^3

אר. פט ול סק דער
 היים. דער אין ליידיק נישט זיץ איך
 ליים, איך נעם באר, צייט איך האב
 אויס, מייזל א מיר איך קלעפ
דערוים. פייגעלע א מאך
 געטראכט, לאנג בישט פייגעלע, פון

געמאכט; ציגעלע א ווערט
דערפון! מענטשעלע א כ׳מאך

 זון דער אויף און וויל! איך וואט און
 אוים: ארבעט מיין איך טריקן
 מויז, און קאץ ציג, און מעבטש

 וועלט,- דער אויף נאר זע איך וואם
אויסגעשטעלט. פענצטער אין און
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פאטראש און נעלא
א.

 אנדעח־ דעם מיש איינער באפריינדעס שטארק זיך האבן פאטראש און נעלא
 געווע! זיי זיינען ביידע הונט. ברויסער א — פאטארש יינגל, קליין א געורען איז מלא
אלט זייער אנדערער-שוין דער און יוגב, גאר נאך—איינער באר יארן, אייגע אין >מעט

יתומים. פארווארלאזטע עלנטע געווען זיי זיינען ביידע
 אנדערן צום איינער צוגעבונדן זיך צוזאמען, פארבראכט זיי האבן יארן סך א

געשטארקט. זיך און געוואקסן אלץ ווייטער וואם איז זייערע פריינדשאפט די ארן
 קיל$- א דערפל, פלאמאנדישן א פון עק אין הייזל קליין א אין געוווינט האבן זיי

אנטווערפן. פון ווייט סעטער
 גאלד- געצויגן ברייט און ווייט זייטן אלע אין זיך האבן ד$רף דעם ארום

לןנקעס. גרינע און קארנפעלדער פארביקע
 העל- מיט הייזלעך צענדליק אפאר פון באשטאנען איז דערפל גאנצע דאס

ווענט. בלישטשעדיקע ווייסע מיט און לאדנס ליכטיקע ברינע
 איז מאך, מיט באוואקסן גצווצן איז וואם בצרגל, א אויף דארף, מיטן אין
קלויסטער. אלטצר אן איר אנטקעגן און ווינטמיל אלטע אן געשטאנען

 דעם פון דערהערן זיך פלצגן נאכט, פאר און פרי דער אין טאג, אין מאל צוויי
 פאטראש און נעלא זינט און טענער. טרויעריקע הייזעריקע קלויסטער־טורעם

טענער. אומעטיקע דאזיקע די גצהצרט אלץ זיך האבן זיך, געדענקען
 אנטווצרפצנצר דעם פון שפיץ דער געזען זיך האט זייט צפון־מיזרח אין
 ווידער - דצרווארפן צו ניט אויג אן מיט ווייט, ווגיט, - אים הינטער און קלויסטער

לאנקצס. גרינע און קארנפעלדער
דאאם. יאהאן אלטיטשקן ארצמצן אן צו גצהצרט האט דארף צק אין הייזל דאס

 אין גצנומצן אנטייל האט און זצלנצר א גצווצן מאל א איז דאאם יאהאן
מלחמות. אייניקצ

 איז און דערדיגט ניט זאך צוקיין מלחמות די אין אבער זיך האט אלטער דער
אקאליקע. אהיים געקומען באר

 אייבציקע זיין אוועקגעשטארבן איז אכציקער, אז געווארן איז דאאם יאהאן אז
 אלטער דער קינד. צוויי־יאריק א—ירושה א איבערגעלאזט אים האט און טאכטער

געקראגן. ליב זייער אים און אייניקל יוגגן צום צונעבונדן שטארק זיך האט
 איז :ם־מושל, א ווי קלארינקס א און ווייסינקס א הייזל, נידעריק ארעם דאם
קירבעסן. און גתאזן באב, געוואקסן זייגען עם ווו בארטן, א אין געשטאגען
 געווען מאלאיז אלע ניט אז ארעם, אזוי ארעם, זייער געווען איז אלטער דער

 אייניקל מימן אלטער דער זיך האבן דעם, אויף אבער געקוקט ניט ברויט. שטיקל דאם
זיי. טיט זיין שטענדיק זאל פאטראש—זאך איין נאר פארלאנגט און גליקלעך געפילט

 באהעלפער, און שפייזער זייער פארמעגן, איינציק זייער געווען איז פאטראש
טרייסטעד. און פריינד איינציקער זייער

זיי און אוועקשטארבן ז^ל ער ווען לעבן. געקאנט ניט זיי האבן פאטראשן אן
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1

 גערען איז דאאס יאהאן אלטער דער ווייל אומגעקומען, געווים זיי וואלטץ •ארלאזן,
קינד. א גאר נאך—בעל^ און קאליקע, א

2.
 לאע^ פיט פעל, געלן א מיט הונט, פלאמאנדישער גרויסער א געווען איז פאטראש

לאפעס. געזונטע ברייטע מיט און אויערן שטארטשעגדיקע
 אויף פלאנדריע אין באנוצט מע וועלכע הינט, מין דעם צו געהערט האט ער

משאות. שלעפן צו
 געליסן און ארכעט שווערער אין פארבראכט פאטראש האט לעבן גאגצע דאס

נויט. כיסערע
 גוט״ווארט א אנשטאט קלעפ, געגעבן שטענדיק אים מען האט ברויט אנשטאט

זידלערייען. און קללות געהערס בסדר ער האט
 העגדלער, א צו אריינגעפאלן פאטראש איז לעבן זי_ין פון חודש דרי_יצנטן אויפן

כלים. פארשיידענע וועגעלע א אין ארומגעפירט האט מאם
שיכור. א און מענטש שלעכטער א געווען איז הענדלער דער
 נוימן און כלים קופערגע און בלעכענע מיט וואגן פולן א אנפאקן פלעגט ער
צושלעפן. אלץ דאם פאטראשן
 שווארצע די רויכערן צופרידן און זייט דער כיי גיין פויל זיך פלעגט אליין ער

ליולקע.
 הונגער, אי אנגעליטן פיל זייער פאטראש זיך האט כאלעבאס דאזיקן דעם כיי

קלעפ. אי קעלט, אי
 דער אוגטער געפאלן ניט איז און געזונט זייער געווען פאטראש איז גליק צום

משא. שווערער
 *מ פאטראש, זיך האט לעכן, קאטארזשנעם אזא פון יאר צוויי :אך מאל, איין

 פירן וואס וועגן, פארשטויבטע אומעטיקע די פון איינעם איכער געשלעפט געוויינטלעך,
אנטווערפן. עיין

טאג. זומערדיקער הייסער א געווען ס׳איז
 כיי געבאנגען איז כאלעכאס דער אנגעלאדן. שווער געווען איז וועגעלע דאם

 דער פון שמיץ א מיט הונט דעם אונטערגעטריכן צייט צו צייט פון און זייט דער
פלייצע. פארווונדעטער דער איכער ייטש1

 גלידער, אלע מיט אויפציטערן שמיץ יעדן ביי פלעגט פאטראש מידער דער
 האס מ?א די געברענט, האט זון די פוחו^ די פארלארן גאנצן אין ער האט ענדלעך

 געגעסן, ניט גארב׳־שט האט ער ווי מעת־לעת, א שוין געשאטן, זיך האבן קלעפ !עדריקט,
געהאט. ניט מויל אין וואסער ביסל קיין <פילו

 באוזיזן זיך האט אים כיי מויל ארום געטאן, טרייסל א זיף ער האט פלוצלונג
אנידערגעפאלן. איז ער און ם,שוי ן

זונברען. רעכטן אויפן וועג, מיטן אין געפאלן איז ער
 און 8קלע פיט זיין מכבד פוס, מיטן שטופן גענומען אים האט באלעבאם דער

 גיש זידלערייען, די געהערט גיט ווי אזוי שוין האט אבער פאטראש זידלערייען. סיט
קלעע די מסילט

יי
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 אראפגעגומען ער האט טויט, 1 איז הונס רער אז געמיינט, האט באלעבאס דער
 אין אים אריינגעווארפן און וועג פון קערפער הונטם דעם אפגעשלעפט שפאן, :רעם

 וועגעלע אין איינגעשפאנט אליין זיך ער האט זידלערייען מיט און כעם פיט טאל. א
וועג. איבערן בארג״ארויף אים אוועקגעשלעפט און

ג.
 טאג יענעם אין וועג. ביים טאל פארוואקסעגעם דעם אין געלעגן איז פאטראש

מעגטשן. הונדערטער דורכגעפארן און דורכגעגאנגעץ וועג זעלביקן דעם איבער זגינען
 האס פאטראשן מארק. א אויף אריין שטאט דער אין געאללט זיך האבן אלע

הונטן טויטן א פאר וועמען ארט וואם באמערקט. ניט קיינער אבער
׳ !קן• הינקעדיקער אייבגעהויקערטער אן באוויזן וועג אויפן זיך האט אט באר

 פאר• דעם איבער קדים אלטע זיינע אין געשלעפט זיך ער האט פאמעלעך
פויערים. אויסגעפיצטע המון א הינטער וועג שטויבטן

 אויפן דך אראפגעלאזט סאל, אין אראפ אלטער דער איז הונט, דעם דערזען
כחובות. גרויס פיט אים באקרקט און גראז

 און הערלעך ווייסע פיט ייגגל ראז קליין א געגאנגען איז אלטן פיטן צוזאמען
 הונס. צום צוגעקוקט אויך זיך האט ייגגל דאס פיר.—דריי יאר א פון אייגלעך, שווארצע

 דער און נעלא קליינער דער—באגעגנט מאל ערשטן צום דאס זיך זיי האבן אזוי אט
פאטראש. גרויסער

אפנעטשוכעס. געהאט עטוואס עוין דך האט הובס דער
אהיים. זיך צו געצראכס יאהאן אלטער דער אים האט מי גרויס פיט
 קראנקן דער אדום ארומגעגאנגען זארגעוודיק זייבען אייניקל פיטן אלטער דער

 איסצוריקגעקערט, צו דך האבן כוחות די געווארן. געזונט גיכן אין איז פאטראש און !.וגט,
לאפעס. דיקע געזונטע די אויף געשטעלס זיך האט ער און

 דא אים ס׳איז שוואך. געווע|ן הונט דער באך איז וואכן עטלעכע פון משך אין
 קולות׳ בייזע קיין זיך איבער געהערס ביט שוין האט ער געווען. גוט זייער אבער

 א באר קלעם, ווייטאקדיקע קיין געפילט ניט בעלעכסערל, קיבדערש צארט א באר
אלטן. דעם פון בלעט צערטלעכן

 הייזל אין דך ביי פאטראשן פאר געמאכט האבן אייניקל טיטן אלטער דער
פרייבד. בעסטן פארן ווי אים פאר געזארגט און שטרוי פון נעלעגער א

 פונאנדערגעבילם, דך מאל ערשטן צום און געווארן געזונט איז פאטראש אז
פרייד. פאר געוויינט ניט שיד און צעלאכט הילביק אייניקל מיטן זיידע דער דך האבן

 מאר- פון האלדזבאבד א הובט פארן אויסגעסלאכטן האט נעלא קליינער דער
 אים גענומען און האלדז אויפן פאטראשן קראנץ דעם אנגעטאן האט גאריטקעס,

ליפן. ראזע פרישע זיינע מיט מארדע אין קושן
 באלעבאטיס, נייע די אויף געקוקט פאטראש האט פארווונדערובג גרויס מיט

ניט. זיך שלאגן און ניט שרייען זזאס

ארעם. זייער געווען איז יאהאן אלטער דער
פארן צאלן אים פלעגן פדערים רייכע די ודאם דעם, פון געלעבט האט ער
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 ,מא ארנטלע־ער אן זייער געיוען איז יאהאן אנטווערפן. קיץ פילו זייער *יעקפירן
פארלאזן. אים אויף דעריבער זיך האבן פויערים די און

 עד געווארן. שוועד צו צייט מיטידער ארבעט די אבער איז זקן שוואכן דעם פאר
נאנג. קילאסעטער שטארקער א איז אנטווערפן ביז און יאר, 83 געווען אלט שוין •ת

 פאטראש פילעגט האלרז, אויפן מארגאריטקעם קראנץ מיטן זון דער אויף ליגנדיק
מילך. קריג די אוועק פירט און ברענגס אלטער דער ווי זען,

 זיך האש וועגעלע, צום צוגעגאנגען איז אלטער דער איידער נאך מאל, איין
 צו גרייט איו ער אז באוויזן, און אלאבלעם ביידע די צווישן געשטעלט פאטראש

אים. מ׳גיט וואם ברויט, דאס פארדינען
 אנט• קיין מילך די פירן גענומען טאג אלע הונט דער האט אן דעמאלט פון

זוערפן.
 העל־גרינע לייכטע דאם פירן צו שפילכעלע א געווען דאס איז פאטראשן פאר

 זייט דער ביי וואס אנגענעם, זייער געווען איו אים קריג. בלישטשעדיקע די טיט וזעגעלע
 הויכן קיין אים אויף מאל קיין טוט וואס אלטיטשקער, גוטער דער אונטער הינקט

ניט. געשריי
 געווען פאטראש איז נאכער שעה, עטלעכע באר געדויערן פלעגט ארבעט די
 זון,'ארוםלויםן דער אויף דרעמלען און אויסציען געקענט זיך האט ער פריי. איבגאנצן

היבט. די—פריינר זיינע טיט זיך שפילן אדער פעלדער, די איבער נעלאן סיט
גליקלעך. געפילט זיך האט פאטראש

ד.
 אפגעשוואכס זייער איז יאהאן אלטער דער יאר. עטלעכע אריבער זייגען עם

 דער פאר אח ]דערפאר וועגעלע. נאכן גיין געקאנט ניט מער שוין האט און געווארן
 ער פלעגס פריער יאר. 7 געווארן אלט שוין איז ער נעלא. אונטערגעוואקסן צייט
 דעם געוווסט גוט האט ער אריין? שטאט אין זיידן דעם באגלייטן אפט אויך שוין
־.ייד, דעם פארבייטן גאנצן אין געקאנט איצט האט און וועג

מילך. די פארקויפן און פירן גענוטען האט נעלא
 פארטראכטע שווארצע זיינע קינד. שיין א זייער געווען איז נעלא קליינער דער

 האר געקרייזלטע' לאנגע בלאנדע די באקן, די אין פארב רויטע די אויגן, גוטע
קינסטלער. סך א פארווונדערן פלעגן

 גרינעם דעם פון באשטאנען איז וואס גרופע, דער פאר ווערן אנטציקט פלעגן זיי
 קליינעם דעם און הונט געלן גרויסן דעם פון קריב, קופערנע די טיט וועגעלע

 אן טיט שיך הילצערנע גרויסע די אין וועגעלע פון זייט דער ביי לויפט וואס קיגד,
פנים. גליקלעכן ליבלעכן ערגסטן

גרופע. פראכטפולע די אראפצייכענען מאל אפט פלעגן קינסטלער די און
 אז ארבעט, די אויסגעפירט פריילעך און גוט אזוי האבן פאטראש און געלא

 האט ער אריין. שטאט אין שלעפן זיך געדארפש ניט זיידע דער האט זומער אפילו
קוטען. זייער אויף רו:ק ווארטן און זון דער אויף דרעמלען גאניקל, אויפן זיצן געקאנם

 פונעם בילעריי פריילעכן א מיט באפרייען פאטראש זיך פלעגט אהיים קומענדיק
 דערבאך טאג? פון געשעענישן אלע די וועגן דערציילן שטאלץ טיט פלעגט געלא און שפאן,
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 סילך מיס ברויס שווארץ׳ פון באשטאנען ז י. מיטאג דער עסן. מיטאג זעצן אלע זיך פלעגן
 פארקיקן דך פלעגן אלע טונקל. ווערן צו אנהייבן פלעגט דערווייל געקעכץ. מיט $דער
 דעם איין וויקלען און פליין ברייטן אויפן אראפ דך לאזן שאטנס די ווי דעם, אויף

|>6$של גיין די פלעגן ווערן, פינצטער גוט שוין ס׳פלעגט אז און קלויסטער. פון שפיץ
וואכן. און טעג אריבער זיינען אזוי

גליקלעך. געפילט זיך האבן פאטראש און נעלא

ה.

 זיינען אנטווערפן אין צער. גרוים פאטראשן פארשאפט האט נאר זאך איין
 ארייגגיין הין א $פט פלעגט נעלא קלויסטערס. פינצטערע הויכע סך א זייער פאראן

 איינער פארבלייבן פלעגט פאטראש שעה. עטלעכע אויף דארט ווערן פארפאלן און
 גע- דך ער האט אומזיסט נעלאן. אויף ווארטן לאנג לאנג און גאט דער אויף אליין

נעלא. אהין גייט וואס נאך פארשטיין, געוו^לט קאפ, דעו בראכן
 דארס איז עם וואס זען אריינגיין, אהין געפרוווט אויך ער האט מאל איין

 נאר טרעפ, אויףדי וועגעלע מיטן ארויפגעקראכן שוין געוועסט איז ער אינעווייניק.
אר^פגעטריבן. דארט פון אים האט בגדים שווארצע אין וועכטער א

 ארויס מאל אלע גייט נעלא וואס דאס, פאטראשן געקימערט האט דערהויפט
אויפגערעגט• און רויט אדער בלייך, שרעקלעך אדער מאדנער: א עפעס דארטן פון

 ארומלויפן. ניט שפילן, ניט זיך אהיים קומענדיק נעלא פלעגט באזוך אזא גאך
 און ווינקעלע א אין אוועקזעצן דך ער פלעגט אומעסיקער אן און פארטראכטער א

וואלקנס. פארנאכטייקע די אויף זיך פארקוקן
 אויסגעקוטען אים איז עם געטראכט. פאטראש דך האט—זיין? דאס קען וואס —

 דך ה$ט אים און ערנסט. אזוי איז קינד יונג א וואם פארשטענדלעך, ניט פאדנע
זיינעם. חבר יונגן דעם מאכן פריילעך נעוואלט

 די אויף זיך לעבן נעלאן פארהאלטן צו באמיט זיך ער האט כוחות אלע מיט
מארק־פלעצער. טומלדיקע די אין פעלדער, העל״באלויכטענע

 ווי אפטער קלויסטערס. די באזוכן צו אויפגעהערט ניט אלץ אבער האט נעלא
 ד<ןרס פארבלייבן און קלויסטערם די פון איינעם אין אריינקומען ער פלעגט אומעטום

פארמאכן. דך פלעגן טויערן אייזערנע די וואנען ביז שפעט, ג^ר
 אי• קושן הונס, דעם ארומגעמען נאם, אין ארויסגיין ער פלעגט ערשט דאן

אים: צו ריידן און
זעןג• די וועלן דך וואלט מיר ווי פאטראש, אך, -

 פיס יינגל אויפן קוקנדיק פאטראש, געטראכט האט—דאס? ער מיינט -וועמען
אויגן. קלוגע גרויסע דיגע

 דינען קלויסטער פון טירן די און אודעקגעגאנגען, וועכטעד דער איז מאל איין
 ד$רס געפונען און אינעווייניק אריינגעננבעט דאן זיך האט פאטראש אפן. סארבליבן

 געהאנבען זיינען עם !וועלכער אויף וואנט, א לעבן געשטאנען איז יינגל דאם נעל^ן.
אוינן. פארבענקטע מיט בילרער די אויף געקוקט ה$ט נעלא בילדער. פארדעקטע צוויי

די אין טרערן מיט און קלויסטער פון פאטראשן ארויסגעפירט האט יינגל ד^ס
אפגערופן: דך אים צו •ויגן
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 ניס האס עם ווער ארעסאן! אן זיין צו איז עס שלעכט ווי פאטראש, אך, —
 געטאלס זיי דאך האט ס נ ע ב ו ר קיגסטלער דער בילרער!... די אנקוקן ניט קען נעלם, עיין
 וו^ס די, נאר זיי מען באווייזט איצט און רייכע די פאר נאר ניט אלעמען, ■אר

מאלז_ איין כאסש זיי אויף טאן קוק א קענען וואלט איך ווען אך, באצאלן. דערפאר עענען
 פיס אבער האט ער פאר. קומט דא וואס פארשטאנען, פאטראש האט איצט

 געהאס ניט האט קינד ארעם דאס פריינר. קליינעם זיין העלפן געקענט ניט זאך עיין
 פארלאגג שטארקן דעם פון געדריקט ווייטאק מיט זיך האט הארץ זיין געלט,און עיין

בילדער. פארהאנגענע די ןנצוקוקן

3
 זיך פלעגט פריינד, טרייען זיין מיט באנאנד ט*שס אלטער דער דודך גייענדיק

בילדער. פארהאנגענע די אויסזען דארפן עם אזוי ווי פארשטעלן, נעמען יינגל ד$ס
 אלע פארגעסן פלעגט נעלא פארמאטערטער ארומגעריסענער הונגעריקער דער

חלומות. זיסע די אין פארטיפן זיך פלעגט ער ווען ןרות,
 פון טאלאנט א פארבארגן געווען איז יינגל אומוויסנדן עלנטן ארעמען דעם אין

קינסטלער. 8
 פאסראש נאר ניט. אויך אליין ער אפילו געוווסט, ניט אבער דאס האט קיינער

 דער נאר קעגנשטאנדן. ארומיקע די שטיינער די אויף צייכנט נעלא ווי געזען, מ$ם
 פון לייכט זיינם פנים דאם און זיך פארנעפלען אויגן נעלאם ווי געזען, האט הונט

 אוונסרויט. פון שי_ין שסילער דער ביי אדער זון־אוגטערגאנג העלן א ביי באגייסטערונג
 קיגדס דעם פון קאפ האריקן זיין אויף פאלן עם ווי געפילט, פאטראש האט אפט און

גליק... פון טרערן טרערן, הייסע אויגן ליכטיקע
זיינם... געטענהט שטענדיק זיך האט זיידע אלטער דער און

 וועסט דו אז וויסן, וואלט איך ווען נעלא, שטארבן, קענען ררק וואלט איך —
 באארבעטן, עם וועסט אליין דו אז ערד, שטיקל אייבן אן און הייזל אייגן אן ה^בן

"באאס". רופן דיך וועלן אלע און
 יעדן פון חלום דער איז דאם—באלעבאס א זיין און ערד שטיקל אייגן אן האבן

 ווינטשט ער אז זיכער, געווען איז יאהאן אלטער דער פויעתאון פלאמאנדישן
 געטראכט ניט אבער האט נעלא צוקונפט. גליקלעכסטע און בעסטע די אייניקל זיין

קיגסטלער. א ווערן צו געחלומט גאר האט ער—ן לעב דארפישן רויקן א וועגן
 פאטראשן, איין נאר פארטרויען נעלא פלעגט פאנטאזיעס און חלומות זיינע אלע

 פון ברעג אויפן ליגן צוזאמען אדער וועגעלע, דאם פירן צוזאמען פלעגן זיי ווען
א:ר. רוישיקן דעם צווישן עאנאל,

 אלע ניט אויך און ווערטער, מיט חלומות דאזיקע די איבערצוגעבן שווער ס׳איז
פארשטיין. געקענט זיי וו$לטן

ז.
 קליינעד דער חלומות זיינע פארטרויען נעלא נאך פלעגט פאטראשן אויסער

בערגל. גרינעם אויפן מיל רויטער אלטער דער אין געוווינט האט וואס #יזע׳ ל א
דארף. אין פויער רייכסטער דער געוועזן איז מילנער, דער פאטער, איר
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 גע" קיילעכדיקן א מיס מיידעלע, שיין א זייער געווען איז אלאןזע קליינע די
אויגן. שווארצע גרויסע מיט און פנימל ווגמן

 אלע זיי פלעגן צוזאמען פאטראשן. און נעלאן מיט פארברענגען אפט פלעגט זי
 יאגדעס, קלייבן בלומען, רייסן שניי־באלן, אין שפילן ער, ד פעל די איבער ארומלויפן

שטוב. אין מיי^ר דעם ביי פייער פריילעכן לעבן זיצן אפט !וזאמען
 מענטש, פראסטער א זייער געווען איז וואט פאטער, אלאןזעם האט מאל איין
 זיין געזעסן איז היי, אויפן מיל, דער הינטער לאנקע דער אויף סצענע: אזא געטראפן
 ביידע, פאטראשן. פון פ ק; רויסער ג דער געלעגן איז קני די אויף איר ביי טאכטער.

 און מאנבלומען פון קרענץ מיט באהאנגען געווען זיינען הונט, דער און קינד דאס
ברעם. ווייסער קלארער א אויף קויל ט מי אפגעצייכגט זיי האט נעלא קארנבלומען,און

 דאם פארטרעט. אויפן געטאן קוק א און אפגעשטעלט זיך אט ה מילנער דער
 גרוים פאר אים. פאר געווארן ]אנטציקט איז ער אז לעך, עג אזוי געווען איז בילד

 ליב זייער האט מילנער דער אויגן. די אין טרערן געשטעלט אים זיך פרייד
געווארן♦ געפעלן אזוי בילד דאס אים איז דעריבער און זיינע טאכטער די נעהאט

 ניט זיינע פרייד די האט און מענטש שלעכטער א זייער געווען אבער איז ער
 פאר־ זי וואט פאר אלאןזען, אויף שרייען גענומען נאך האט ער פארקערט, ארויטגעוויזן.

ארבעטן. מוטער דער ניט העלפט און גארנישט אין ט ציי די גרענגט
אהיים. אוועק וויינענדיק איז און דערשראקן זיך האט מיידל דאס
 זיך בייזערן גענומען נאך און ברעט די צוגענומען מילגער דער האט נעלאן ביי

זיך! פארגעמסט דו ארישקייטן נ א פאר וואט ט מי אים:-אט אריך
קאפ. דעם אראפגעלאזן האט און געווארן ויט ר איז יינגל דאס

 האם מילנער דער געענטפערט. שטיל ער זע!-האט איך וואט אלץ, צייכן איך —
ע.3סט זילבערנע א יינגל דעם דערלאנגט און ארויסגענומען אוןנאכער געשוויגן אוויילע

 זייער איז פארטרעט דער אבער — געטאן אזא! ער האט —גארישקייטן! ס׳איז—
פראנק!". א דערפאר דיר נא פארגעניגן... פיל פרוי יין מ פארשאפן וועט און ענלעך

 ראס ער פנים. געלאס פון פארשווונדן פארב די איז ווצרטער דאזיקע די בגי
געזאגט: און אהיבטער הענט די פארלייגט קאס, דעם אויפגעהויבן

געלטו אן פאטרעט דעם נעמט נישט. געלט קיין דארף איך —
יי> אה פעלדער די דורך אים מיט אוועק איז און ראשן פאט בעטאן רוף א האט ער

ח.
צעטראגענער. א זייער אהיים געקומען איז לנער מי דער

 דער צו געזאגט ער האט—יינגל מיטן באגעגענען ניט זיך דארף אלא?זע —
ארעם... איז ער און רי_יך, איז זי ניט, חבר קיין איר פאר איז ער—*•ח

 גע• ניט און באמערקט פרוי די האט—קינד ארנטלעך און ווויל א אבער איז ער—
4אעעצייכנ> האט נעלא וואט פארטרעט, דע□ פון אפווונדערן זיך קעגט

מילנער. דער געזאגט האט—אמת איז דאס —
שפילן? ניט זיך זיי זאלן וואט פאר טא -
געענטפערט. גראב ער האט—ניט! וויל איך —
געשוויגן. האט מוטער די
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ארויסגעל^זט ניט נעל^ן צו מיידל דאס שוין מען האט אן יענסמאל פון
 ניס האש ערי געקרענקט. שטארק אים ס׳האט און באמערקט דאס האט נעלא

 אין ער אומרעכט. אן געפילט און פארזינדיקט, דא האט ער וואס מיט !עוווסט,
מיל. דער צו גיין צו אויפגעהערט האט און קינד שטאלץ א געווען ^בער

 אים, צו צולויפן ווייטן פון אים דערזעענדיק פלעגט אלאלזע קליינע די אז און
איר: צו זאגן שמייכל טרויעריקן און ליבלעכן א מיט ער פלעגט

 ער פאטערדיינעם! דעם כעם אין אריין ניט ברענג אלאטע, מיר, צו ניט גיי—
טרעפן!... זיך ז^לן מיר אז ניט, וויל

 אלטער דער אין אפשטעלן זיך שטענדיק פאטראשן מיט נעלא פלעגן פריער
 איר ווייזן זיך ס׳פלעגט פנימל; ליב אלאיזעס ארויסקוקן פלעגט פענצטעד פון מיל.

ברויט. שטיקל א אדער ביין א פאטראשן פאר גרייט געהאלטן שטענדיק האט וואם הענטל,
טיר. פארמאכטער דער אויף געקוקט טרויעריק הונט דער האט איצט
מיל. דער פארביי דורכלויפן גיך יינגל דאס פלעגט הארצן אין ווייטאק א מיט

 אירע אויגן די און פארביי, גייען זיי ווי זען, צימער אין זיצנדיק פלעגט אלאטע
זעלטענער. אלץ באגעגנט זיך האבן קינדער די טרערן. מיט ווערן פול דאן פלעגן

 דער אויף שטוב, אין מילנער ביים געהאנגען וועגן דעסט פון איז ברעטל דאס
 די וואס פאר פארשטיין, געקאנט ניט אופן בשום האט נעלא אייוועלע. איבערן וואנט
 אבער ויך האט ער פארטריבן. אליין אים און צוגענומען אים ביי מען האט ממה
באקלאגט. ניט דעם אייף

אים: צו זאגן אפט פלעגט זיידע אלטער דער
 אלץ, גוט פאר אננעמען מיר מוזן דעריבער און נעלא, ארעם, זיינען מיר —

געלוסטן. ניט זיך טאר ארעמאן דעם אונדז. מיט מאכט אייבערשטער דער וואס
 דערביי און זיידן דעם פון רייד די אויסהערן שווייגנדיק פלעגט יינגל דאס

 אינעווייניקסטע אומבאוווסטע אן עפעס האפענונג. מיט ווערן פול זיינע נשמה די פלעגט
 בעסערסז צו שטרעבן אויך קען ארעמער דער ׳"ניין, אים: צו גערעדט האט שטימע

מענטש"! גרויסער א ארויסוואקסן אויך קען קינד ארעם אן פון
 מאל איין אז גרויס, אזוי געווען יינגל ביים איז כוחות אייגענע די אין גלויבן דער

 סייערט מארגן אז דערציילט, און אפארוויינטע אים צו געקומען איז אלאיזע רען
 יום- אויפן איינצולאדן אים ניט איר ערלויבן עלטערן די און נעבורטסטאג איר מען
שטימע: זיכערער א מיט איר צו אפגערופן זיך ער האט טוב.

 מאל א וועל איך אומבייטן, אלץ זיך וועט צייט דער מיט אלאיזע, ניט, וויין —
 ניט טיר די מיר פאר פאטער דיין שוין וועט דאן און קינסטלער! בארימטער א זיין

פארמאכן!...
 בארימט. בעווארן ער איז אט צוקונפט. נליקלעכע א פארגעשטעלט זיך האט נעלא

פינגער: מיטן אן אים אויף ווייזט יעדערער פרייד, מיט אים מען באגעגנט אומעטום
 אנדערן- צום איינער פויערים די זאגן—קינסטלער דער ער, איז אט זעט, —

 ארעמער אונדזער געווען מאל א דאך איז ער וועלט. גאנצער דער אין קלינגט נאמען זיין
אנטווערפן". קיין מילך הונט מיטן ארומגעפירט האט וואם נעל$,

 פאטראשן פאר בגדים, טייערע אין זיידן אלטן דעם אויספוצן וועט נעלא, ער,
ז$גןד און הוגט דעם ארומנעמען וועט ער האלדזבאנד. גאלדענעם א קויפן ער וועס
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 איינציקער מי_ין געווען מאל א איז וואם דער, איז אט ח^ר! מיין איז אט —
©ריינד!

 געפינען זיך וועט וואס פאלאץ, מירמלנעם ווייסן גרויסן א אויסבויען וועט ער
 ארעמע אלע די באזעצן ער וועט פאלאץ, דעם אין דארט, סעדער. פראכטפולע צווישן

 אלע אז ודיל, ער שיינקייט. און גוטסקייט צו שטרעבן וואם קינדער, פארווארלאזטע
גליקלעך. זיין ז$לן

 נים זיך ביי איז ער אז באהערשט, אזוי אים האבן סלומות גליקלעכע די
 יום־טוב אויפן איינגעלאדן ניט אים האט מע ווען טאג, דעם אין אפילו אראפגעפאלן

געבורטסטאג. אלאיזעס פון
 דארפישע אלע פארזאמלט דארט ויך ס׳האבן פריילעך. איצט איז מילבער ־ים ב
 און פלייט פון קלאנגען די אונטער טאנצן לאבן. זאכן, גוטע עסן זיי קינדער,

 וועג וויסטן איבערן הונגעריקע און מידע גייען פאטראשן, מיט נעלא זיי, און פידל.
הייזל. פינצטערן ארעמען דעם אין אהין

 צו זיך צוהערנדיק הונט, צום געווענדעט נעלא זיך האט—פאטראש! ניט, ז$רג —
 פינצ" בגינאכטיקער דער אין געטראגן זיך האבן וו^ס קולות, קינדערשע פריילעכע די

גוט! זי_ין אויך אונדז מאל א באך ס׳וועט—טערניש
חלומות. זיסע די מיט זיך געשפייזט און צוקונפט דער אין געגלויבט האט נעלא

 איז וועטשערע געשמאקע א אז געהאלטן, האט ער הונט. א געווען אבער איז פאטראש
וו^רטשען. טרויעריק ער פלעגט מיל רער פארביי גייענדיק חלומות,און זיסע די פאר בעסער

ט.
פאטראש. איין נאר געוווסט האט דערפון וואס סוד, א געהאט האט נעלא

 וואם פענצטערל, קליין א מיט קעמערל, קליין א געווען איז הייזל דעם היגטער
אריינקומען. ניט אהין פלעגט ק־ינער

מאלן. גענומען און סטודיע א איינגעארדנט דא זיך האט נעלא
 אי□ אויף אנגעצויגן (,*מאלבערט א צונויפגעקלאפט ער האט שטאנגען הילצערנע פון

פאנטאזיעס. פילע זיינע פון איינע אים אויף אנגעצייכנט און פאפיר בויגן גראען גרויסן א

פןלן. בשעתן בילד ו ארויף עלן כ ש ^ינסטלער די וועלכן אייף שטענדער, א — מאלבערט •(

 זיך פון געצייכנט האט ער געלערנט. ניט זאך קיין מ^ל קיין נעלאן האט קיינער
 פלעגט מכשירים. נויטיקע די קויפן צו געהאט ניט געלט קיין אויך האט ער אליין.

קויל. אדער קרייט פאפיר, זיך איינשאפן און ברויט פון אפזאגן זיך ער
 זיצט ער ווי מיכל, האלצהעקער אלטן דעם קרייט מיט אנגעמאלט האט נעלא

קלאץ. א אויף פארנאכטלעך
 דאכ איז דאך אוו צייכענעו, דארף מע אזוי ווי געוויזן, ניט נעלאן האט קיינער

גוט. ווונדערלעך געווען זיינם בילד
 פניב מידן צעקנייטשטן אויפן לעבעדיקער. א ווי געזעסן איז מיכל פעטער דער

 לאנגי^ וועגן דערציילט ה$ט פגים דאם טרויער. שטילער א געלעגן איז זקן דעם פון
 ץדות פון לעבן גאנצן א וועגן עלטער, עלגטן אן וועגן פראצע, שווערער ריקער

פיין. און
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 דער פון פינצטערניש דער אין אייגגעהילט גערוען איז מיכל אלטער דער
נאכט. ץןגקוםענדיקער

 אויסגעזען עם ד^ט ד$ך אבער פעלערן, פיל געהאט געווים האט בילד ד$ס
אליין. לעבן דאס ווי שיין, און לעבעדיק

 באשטימטן אויפן אנטווערפן קיין בילד דאס אוועקצושיקן געטראכט האט נעלא
 ייעל טאלענטפולער יערער אז נעמאלדן, געווען איז אנטווערפן, אין דארט, ק^נקורם.

 גיט ארבעט בעסטער דער פאר און צייכענונג/ א זיינע צושטעלן קען אלט יאר 18 בת
 דריי די געווארן באשטימט זיינען ריכטער אלם פראנק. 200 פון פריז א ארו־ם טען

הויפטשטאט. דער פון קינסטלצר -גרויסע
בילד. זיין איבער געארבעט נעלא האט הארבסט און זומצר פרילינג, נאנצן א

 מאלן!^ זיך לערבען צו מיגלעכקייט די דאך ער קריגט פריז, דעם באקומט ער ווען
געזאגט. ניט ווארט א דערפון ער האט קייבעם

 שטעב• איז וואט פאטראש, נאר פארשטאנען. ניט געוויס אים וואלט זיידע דער
סוד. דעם פון געוווסט האט ארבעט, זיין ביי בייגעווען דיק

 הארצקלאפעניש א מיט נצלא האט נאכט דצר אויף ווינטערדיקן קאלטן א אין און
 עס און אריין שטאט אין בילד גרויס זיין אוועקגעפירט שרעק און האפענונג סאר

$רט. באשטימטן דעם אין #פגעגעבן
 טראכט א נעל^ האט - גורנישט! טויג מיינם בילד דאס אז זיין, דאך ס׳קען -

דערשראקן. זיך און נעטאן
 אויסגעקומען, אים איז בילד, דאס אפגעגעבן געהאט שוין האט ער ווען איצט,

 אומוויסנד און בארוועס ארעם קליין א קען דען צי נאריש. זייער געטאן האט ער אז
קינסטלער?,.. גרויסע די אכט לייגן זאלן עם וואט אויף אזוינס, עפעס שאפן ייעל

 פארביי פארבייגעגאנגען איז ער מוט. פרישן באקומען ער האט אבער באלד
 פוץ אז געדאכט, זיך האט אים און סטאטוע. א רובענסעס דערזען אין קלויטטער א

 און קינסטלצר בארימטן פונצם שאטן דצר אים צו ארויס קומט פינצטצרניש דצר
אים: צו זאגט

 דערגרייכן וויל מע אויב דרייסט, זיין מ׳דארף נעלא! האפענונג, די ניט •פארליר
 ענערגישעת קיין ניט און פחדן א געווען וו^לט איך ווען שטרעבט!." מע וואט צו ראס,

וועלט!" גאנצער דער אין בארימט אייביק אויף פארבליבן ניט מיין"נאמען וו^לס
 ער וואם אלץ, געטאן האט ער געטרייסטער. א אהיים געקומען איז נעלא

נעקאנט. ה$ס

י.
 פאטראשן מיט נעלז^ ווען נאכט, יענער אין ווינטער, קאלטער א בערוען ס׳איז

 עטלעכע געגאנגען איז שניי דער שניי. א ארויטגעפאלן איז אהיים, געקומען ז״׳גען
פעלד. אין שטעגן און וועגן אלע פארשאטן האט און אנאנד נאך שצג

 געשטארקט. אלץ זיך האט םר$סט דער געווארן. פארפר^רן זיינען טייכן /לע
 פאטראשן, געווארן ד$ם איז שוועד דערהויפט מילך. די פירן צו געווארן שווער איז עם

יונג. ניט נעוועזן שוין איז וואט
 אייניקע ה^ט געלא אפגעזאגט. ניס ארבעט דער פון זיך ער ה$ט $בער ד$ך

 וועגל. ד$ס שלעפן געוו^לט אליין און ארבעט דער פון באפרייען אים געפרוווט •^ל
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 זאך- איין אויף נאר אנינגעשטימט האט ער דערלויבט. ניט אבער דאס האט פאטראש
 פארהאלטך זיך וועט עס ווען וועגעלע, דאס הינטן פון אונטערשטופן זאל נעלא
וועג. פארפרארענעם אויפן

 קען איך אפרוען. זיך זאלסט דו צייט, שוין פאטראשי היים, דער אין -פארבלניב
פאטראשן. איינגערעדט נעלא האט אזוי—וועגעלע!... דאס פירן אליין שוק

 דער נ$ר ווי פריינד. זיין פארלאזן געוואלט ניט אופן בשום אבער האט הונט דער
 די אין אריינשטעלן גלייך אליין ז־יך ער פלעגט זעקס, אפשלאגן פלעגט קלויסטער־זייגער

וועב. פארשנייטן איבערן דרייסט שפאנען און אל^בלעס

יא.
 גע" האט וואט שניי, וויוסן איבערן אנטווערפן פון צוריק פארנדיק מאל, איין

 זיי האבן פעלדער, ארומיקע אלע מארמאר א מיט ווי באדעקט און פיס די אונטער סקריפעט
אלעידען. ד$ס אפצוגעבן באשלאסן האט נעלא ליאלקע. שיינע קליינע א וועג אויפן געפונען

 ל האט ער פינצטער. גוט געווען שוק איז מיל, דער צו געקומען איז ער אז
 פענצטער אונטערן צימער. איר פון פענצטערל קליין דאס זיך ס׳געפינט ווו געוווסט,

 אנגעקלאפט האט און דעכל אויפן ארויפגעקראכן איז נעלא דעכל. א געווען איז
פי_יערל. א געפינקלט האט צימער אין פענצטער. אין

 דערלאעם איר האט נעלא פענצטער. דעם געעפנט האט מיידל דערשראקן דאס
ליאלקע. די

 ד$ס נעם נא,—געזאגט ער האט—אל^יזע, שניי, אויפן געפונען עם האב איך —
אמתנה! סיר פון

 אים באוויזן ה^ט זי איידער דרערד,נאך אויף אראפגעשפרונגען איז ער און
#פצודאנקען.

 #פגעברעג• ם׳ה$בן שכ§ה. א אויסנעבראכן מיל דער אין איז נאכט יענער אין
 גאג^ פארבליבן זיינען הויז מילנערס דעם און גו^א מיל די אבער געביידעם, עטלעכע

געזיכערט. געוועזן איז פארמעגן זיין ווייל ש^דן, ווייגיק געהאט האט מילנער דער
 ם׳ה$מ אז געטענהט, ה^ט און כעם אין שרעקלעך געווען ער איז אבער דאך

אונטערגעצונדן. פיל די
 ■ויעדי! דערשר^קענע די דארף. אין טומל גרויסן א אנגעמאכט האט שר§ה די

פייער. דאס לעשן פן העל גענומען און מיל דער צו צונויפגעלאפן אלע זיך זיינען
 קוע א געקומען איז און אויפגעכאפט נעל$ אויך זיך האט אלעמען מיט צוזאמען

שרפה. דער אויף מאן
אוועקגעטריבן. גר^ב אבער אים האט מילנער דער

 איס-איך צו געזאגט ער ארומגעדרייט-האט אוונט אין דא זיך האסטו דאם -
שרפה!.. דער פון סיבה די וויסן מוזסט דו אז רעכן,

 גארנישט אים האט און דאם, שפאסט מילנער דער אז געמיינט, האט נעלא
געענטפערט. ניט

 אז ווערטער, זיינע איבערגעחזרט אויך מארגן אויף אבער האט מילנער דער
 אונטערגע" געווים זי האט און מיל דער ארוס ארומגעדרייט איןאוונט זיך האט נעלא

אלאקען. קליינער דער מיט שפילן צו זיך פארווערט אים האט מע ווניל צונדן,
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 ב"־ חן געפינען געוואלס האבן פויערים די גביר. גרויסער א געוועזן איז סילנער דער
חשד. מיט נעלאן צו באציען זיך גענומען אלע זיי האבן דעריבער און אויגן, די אין אים

 שטאט אין פילך די אים מיט אפצושיקן אויפגעהערט האבן פויערים רוב דאה
באליידיקן. שטארק אים גענומען נאך דערצו און !ריין

באליידיקונגען. אלע די אריבערגעטראגן געדולדיק און שטאלץ האט נעלא
אריבערצוטראגן. אלץ דאס געווען שווער אבער אים ס׳איז
 אומעטום ■ויערים. די פיט דארף אין פארבראכט ער האט לעבן גאנצע ד^ס

 לאזט איצט און פריינדלעך, אווי און ליב אזוי באגעגענען שטענדיק אים טען ■לעגט
ארויף. ניט שוועל דער אויף קיינעם צו אים שען

ווינטער. דעם ליידן צו געווען איז שווער דערהויפט
 איצט ווינקל. וואריפען ליכטיקן א געפינען פויער יעדן ביי ער פלעגט פריער

 הייזל, געהייצטן ניט דעם אין אליין איינער פארבליבן—פאטראש, און זיי-נעלא זיינען
ברויט. שטיקל א אן אפטמאל און

 ביי אפשטעלן זיך געוויינטלעך ווי פאטראש, פלעגט אריין, שטאט אין פארנדיק
דימילך. ארויסטראגן דארטן פון ט׳זאל אז ווארטבדיק, יעדןטויער

 פארווורף שטופען א טיט טרויעריק, און פארטאכט. געבליבן אבער זייגען טויערן די
ןיי. אויף געקוקט פאטראש ד,אט

 הערצער די און טויערן די פארטאכן צו געווען שווער אפילו איז שכנים די
 אייג• געוואלט ניט אבער האבן זיי וועגעלע. פוכטן א שלעפט פאטראש ווי צוזען, און

מילנער. רייכן טיטן רייסן
יב.

 דעם אין פרעסט. שרעקלעכע געווען סזיינען וויינאכט. צו געגאנגען ס׳איז
 פארבליבן זייגען פאטראש און נעלא קאלט. און פינצטער געוועזן איז הייזל קליינעם

אליין. איינער עלנטע
 זיך האט ער ,זיידע אלטער דער געשטארבן איז יום־טוב פאר טעג פאר א

 $ל״ז©ן אבער גערעדט, קוים האט און ארט פון רירן געקענט ניט אן לאנג פון שוין
 מין נחמה א און טרייסט א געווען זיי פאר ליבשאפט זיין איז געלעבט, האט ער

 אופקעדן זיך פלעגן זיי בשעת באגעגענען, שטענדיק זיי פלעגט שמייכל ליבלעכער
 די געמאכט. רושם שרעקלעכן א זיי אויף האט טויט זיין הוננעריק. און פיר אהיי■
 אויפן צוםנן$ר ווינטער-טאג קאלטן דעם אין אים באגלייטגדיק געוויינט, ביטער האבן

 דעד• און באדויערן ז$ל וואס קיינער, געווען ניט איז זיי אחוץ עלמין. בית־ דארפישן
אלכן. ארעמען דעם סאנען

 אמד אהיים. צוריק געגאנגען פאטראש און נעלא זייגען באטריבט און אומעטיק

 טרייסט- לעצטע זייער פארלארן האבן זיי צרה: גייע א געווארט זיי אויף האט דארטן
 א פאר דירה-געלם באלעבאס דעם געווען שולדיק זיינען זיי ווינקעלע. ארעם זייער
 נעלא איז קבורה דער נאך שטיבעלע. פון ארויסגעטריבן זיי ער האט חוךש, גאנצן

 זאל ער גאלעבאס, דעם בעטן געפרוווט האט ער נשמה; דער ביי גראשן א אן געבליבן
 גארניט האט פויער קארגער שלעכטער דער אבער חוב; דעם מיט ביסל א ווארטן אים

 אויף און גושית גאנצע דאס חוב פארן צוגענומען האט ער דערפון. הערן נעוואלט
 11הא נאכט טרויעריק״שווערע א די^ד- די אים אפליידיקן געהייסן ער האט מארגן
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 רעם ביי פינסטער דער אין ארומגענוסען זיצנדיק איבערגעלעבט, הונם פיטן געלא
אייוועלע. פארלאשענעם

 טוליענדיק געוויינט, ביסער האט נעלא יום־טוב. ערב גראד געווען ס׳איז
ח^ר. זיין צו זיך

 אניטוועט חבר, קום,—געזאגט ענדלעך ייננל האטדאס—פאטראש, טייערער קום, —
דאנען!... פון ארויסטרייבן אונדז טען

 אוץ טיר צוגעמאכט געווען נאך זיינען אומעטום פרי. גאר געווען נאך ס׳איז
 אכס קיין האט זיי פון ק־ינער גאס. אין ארוים זיינען איינוווינער אייניקע נאר טויער.

 זין ה^ט הויז איין ביי הונט. טיטן יינגל פארבייגייענדיקן דעם אויף געלייגט ניט
 עב ד פון באלעבאם דעם אמאל האט זיינער זיידע דער אפגעשטעלט. געהאט נעלא
געטאן. טובות אסך הויז

 הונס דער — געבעטן שטיל ער האט—פאטראשן! פאר שקארינקע א מיר גיב —
געגעסן. ניט גארנישט נאך אן נעכטן פון האט און אלט איז

טיר. די אים פאר פארהאקט כעם מיט און געענטפערט גארניט אים מ׳האט
ווייטער. געגאנגען זיינען הונט טיטן יינגל דאס
געבעטן. ניט גארגישט קיינעם ביי שוין זיי האבן פער

צען. געשלאגן שטאט־זייגער דער האט אנטווערפן, קיין געקומען זיינען זיי אז
 פאר געקויפט איך וואלט פארקויפן, צו איז ניט וואם האבן וואלט איך ווען —

ברויט! שטיקל א כאטש •אטראשן
געטראכט. נעלא זיך האט אזי•

 היל• די און בגדים ארעמע די אויסער געהאט ניט גארנישט אבער ה^ט ער
שיך. צערנע

 זיין אוועקגעלייגט האט ער געדאנקען. נעלאס פארשטאנען אויס, ווייזט האט, פאטראש
" נעל$ו טייערער מיר, פאר ניט "זארג זאגן: וו^לט ער ווי האנט,אזוי דער אויף נעלאן צו 1קן

 דעם פון נאמען דעם אויסרופן געדארפט מען האט טאג האלבן אום פונקט
 געלאזט זיך האט נעלא בילד. זיין פאר פריז דעם געווונען האט וואס זיגער, גליקלעכן

 מעגטשן עולם גרויסער א געמעל. זיין איבערגעלאזט האט ער ווו הויז, דעם צו גיין
 דעם צווישן וועג א געמאכט ציטערנדיק זיך האט ער געשטאנען. דארטן שוין איז

פאטראשן. פאר זיך האלטנדיק רעדל,
 זיך האט טיר די צוועלף אויסגעשלאגן הילכיק האט שטאט־זייגער גרויסעד דער

 וואס בילד, דאס אז געוווסט, האבן אלע גערודער. א געווארן איז עולם צווישן געעפנט.
שטאנג. א אויף הייך דער אין אויפהויבן מען וועט בעסטן, פארן אנערקענט פ׳האט

קאפ. אין שווינדלען גענומען אים ט׳האט אויגן, די נעלאן פארצויגן האט נעפל א
 דאס זיך איבער הייך דערזען ער האט זיך, צו געקומען ביסל א איז ער אז

זיינם. ניט געמעל, פרעמד א געווען איז ד$ם בילד:
 איםאונטערגעהאקט, זיך האבן פיס די אויגן, די אין געווארן פינצטער איז נעלאן

 זיך האט פאטראש הויז. דעם פון טרעפ שטיינערגע די אויף געפאלן איז ער און
 ייגגלעך רעדל א האט דערווייל און אפמינטערן, אים זיך געמיט אים, ארום גע^סקט
ח^ר. גליקלעכן זייער פרייד־־געשרייען מיט באגלייט
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יג.

הונס דעם ארומגענומען האט און אויפגעשטאנען ער איז זיך, צו געקומען איז נעלא אז
 אלץ—ארויסגערעדט, קוים ער האט—פאטראש! טייערער פארלארן, איז אלץ—

פארלארן!... איז
 איז און אנגעשטרענגט זיך ער האט דאך אפגעשוואכט. אים האט הונגער דער

 האט קאפ אראפגעלאזטן נידעריק א מיט אים לעבן אריין. דארף אין אוועק ווידער
 צפון״ווינס קאלטער א שניי, געדיכטער א געפאלן ס׳איז פאטראש. נאכגעשלעפט זיך

קעלט. שרעקלעכע א געווען איז פעלד אין געווילדעוועט. האט
 שוין האט זייגער דער אריין. דארף אין וועג דער געדויערט זיי ביי האט לאנג

 פאטראש זין האט פלוצלונג דארף. צום דערנענטערט זיך האבן זיי ווען פיר, געשלאגן
 און שניי דעם שארן גענומען האט ער שניי. אין עפעס דערשפירנדיק אפגעשטעלט,

 צוגע׳ און טייסטער לעדערנעם געלן א שניי פון ארויסגעשלעפט ער האט באלד בילן.
 געשטאגען איז וואם צלם, ארנטערן נאר פינצטער, געוועזן ס׳איז נעלאן. צו טראגן
לאמטערן. א געברענט טונקל האט וועג, אויסן

 איבער• און לאמטערן פון שיין דער צו טייסטער דעם צוגעטראגן האט יינגל דאס
 פראנק טויזנט זעקם געפונען ער האט אינעווייניק נאמען. מילנערס דעם געלייענט

■אפיר״געלט.
אויפגעמונטערט. נעלאן האט מציאה די
 פאטראשן. געטאן גלעט א ליבלעך און בוזעם אין געלט דאם פארשטעקט האט ער

פנים. אין אריינגעקוקט אים האט פאטראש
 האט מילנערקע די אנגעקלאפט. האם ער מיל. דער צו אוועק גיך איז נעלא

אלאיזע. געשטאנען איז איר היגטער פארוויינט. געוועזן איז זי געעפנט. אים
 פון אוועק גיכער גיי—געפרעגט צערטלעך זי האט — קינד ארעם ביסטו, דאס —

 מיט האט עם בייז, היינט איז ער אויגן, די אויף מאן מיין ניט זיך ווייז און דאנען
פארלארן. פארמעגן גאנצן זיין האט ער פאסירט, אומגליק אן אוגדז

 צופ פאטראשן מיט אריין איז און טייסטער דעם דערלאנגט איר האט נעלא
שטוב. אין פילנער

 דאס דערציילט—געזאגט גיך ער האט—געפונען ביינאכט היינט פאטראש האט דאס —
 הונט." אלטן דעם זיך צו צונעמען דערבארעמעןאון געוויסזיך דערפאר וועט מילנער...ער דעם
שלעכטס. קיין ניט אים טוט זעט, און, מיר נאך נאכלויפן ניט אים לאזט ער." איז אט

 ער האט טאן, דא וויל ער וואס פארשטיין, צו באוויזן נאך מ׳האט איידער און
 און טיר די זיך הינטער פארהאקט האסטיק פאטראשן, געטאן קוש א איינגעבויגן, זיך
. ארן געוו פארפאלן איז

פרייד. פלוצלונגדיקער דער פון קומען זיך צו געקאנט ניט האבן קינד מימן פרוי די
 פלייש, שטיק א זעמל, זיסע אים געבראכט פאטראשן, צערטלען גענומען האבן זיי

אויוון. ביים איש דערווארעמען צו זיך פאמיט
אומזיסט. געווען אבער איז אלץ

סיר. דער פון אפגעטראטן ניט איז און בארתקן געקענט ניט זיך האט פאטראש
 געווען איז ער מילנער. דער אהיים צוריקגעקערט זין האט זעקס זייגער א

צעקלעמט. און •יד
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 געזוכס — קול ציטערדיקן א מיט געזאגט ער האט—געלט! דאם פארפאלן —
• אומזיסט!... אלץ און אומעטום
 נעל^ אזוי ווי דערציילט, און טייסטער דעם דערלאנגט אים האט מילנערקע די

געבראכט. דאס ה$ט
שטול אויפן געפאלן אויפגערעגטער אן איז און געטאן ציטער א האט אלטער דער

 —מ1געז<ן לסוף ער ה^ט ייבנל...- טיטן באגאנגען אכזריותדיק אזוי זיך בין איך —
אפדינען!... אזוי מיר זאל ער פארדינט, ניט גאר האב איך

 ו1 צוגעטוליעט און פאטער צום צוגעגאנגען דאן איז אלאטע קליינע די —
קעפל. בלאנדע דאם אים

 ער געפרעגט-קען שטיל זי האט—אהער? קומען רוידער נעלא קען פאפא, -
אונדזן צו קומען מארגן

 פארברענט שטרענג זי_ין הארצן. צום צוגעדריקט זי האט מילנער דער
געציטערט. האבן ליפן די בלאס, געווען איז פנים

 אונדז, מיט יוס״טוב פארבלייבן וועט ער—געענטפערט ער האט—געוויס! געוויס! —
גוט. זיין שוין אים וועט איצט אבער באליידיקט, אים האב איך וויל... ער ווען קומען, ער זאל

 "8$אר איז פאטער, דעם געטאן קוש א האט זי דערפרייט. זיך האט אלאיזע
טיר. דער ביי געזעסן אלץ נאך איז הונט,וואם צום צוגעלאפן און שויס פון אים ביי געשפרונגען

 אויסגעשריען. פרייד מיט זי האט—! פאטראשן זיין מכבד איך קען היינט —
קאפ. מיטן געשאקלט האט פאטער דער

 געסילט ניט אבער פאטראשהאט פאטראשן. מכבדגעווען און געצערטלט האבן אלע
געפעלט. אים האט נעלא שימחה... קיין

 הויך זיך האבן געסט אנגעקומענע די און טיש צום דערלאנגט מ׳האט אז שפעטער, און
 *ז געעפנט מ׳האט ווען מינוט, די דערהיט פאטראש האט פונאנדערגערעדט, פריילעך און

 גאכט קאלטער פינצטערער דער אין גאס דער אויף ארויסגעלאפן גיך איז און טיר,
בעל^ן. געדאנק-געפינען איין נאר געהאט האט ער

יד.
 פרן שפורן די פארשאטן האט שניי דער שניי. א געפאלן איז נאכט גאנצע א

 צלמים די אונטער לאמטערנעס אלע שטורעמדיקע. א געווען איז נאכט די טריט. נעלאס
 אלע ארומגעהילט האט פינצטערניש געדיכטע א אויסגעלאשן. זיך האט וועג אויפן

געזען. ניט גאם אין מען האט באשעפעניש לעבעדיק קיין הייזער.
 דער פאטראש, נאר הייזער. ווארעמע די אין פארבראכט פריילעך האבן אלע

 דער אין געבראדזשעט אליין איינער קעלט פון ציטערנדיק האט פאטראש, הונגעריקער אלטער
ע.1לי אלמעכטיקעאיבערגעגעבענע אויפגעהאלטן:די אים האט נאר זאך נאכט.איין פינ::טעיער

 ענדלעך האט פאטראש ווען נאכט, האלבער נאך ווי_יט געווען שוין ס׳איז
שטאט. דער פון געסלעך קרומע פינצטצרע די אין שפורן נעלאם געפונען

 ארויסגעזצן זיך ס׳האט ווו זעלטן פינצטער. שטאק גצווען איז שטאט דער אין
 דעם פון פייף פארשטיקטער א געהערט נאר זיך האט עם לאדנשפאלט. א דורך פי_יערל א

לאמטערן״סלופע^ הויכע די געטרייסלט און שילדן די געריסן האט וואס ווינט, רוישגדיקן
 איבערגע־ זיך האבן שפורן סך א שניי, איבערן אריבער זיינען ן מענטש סך א

פריינד. זיין פון שפורן די פארלירן צו ניט געווען שווער איז פאטראשן מישט.
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 זי• האש עד מוט. דעם פאילארן ניט אבער האט פאטראש הונגעריקער מידער דער
וועטער. שלעכטן און פראסט אויפן געקוקט ניט ווייטער, אלץ געגאנגען איז און געפונען *!ידעו

 ביז דורכגענומען אים האט ווינט דער לאפעם, די געשנישן אים האט אייז דער
קלו־סטער צום געקומען ער איז ענדלעך ווייטער. אלץ געגאנגען אבער איז ער ביינער. די

 האט פאטראש אפן. געבליבן קלויסטער פונעם טירן די זיינען נאכט יענער אין
 דער דורך שפור נא:ן אוועק איז ער טרעפ. שטיינערנע די אויף שפור א דערזען

אינעווייניק. אריינגעקומען איז און שטילקייט און פינצטערניש
 צוגעגאנגען שטיל איז פאטראש וואנט. דער לעבן דיל אויפן געלעגן איז נעלא

פנים. זיין צו זיך צוגעטוליעט און אים צו
 זיך, דאכט ה$ט, פארלאזן?-אזוי דיך וועל איך אז געמיינט, האסשו דען צי -
פריינד! דיין דאך בין איך—עט גל צערטלעכער זיין גערעדט

פאטראשן. ארומגענוסען הייס און געטאן הייב א פארווונדערט זיך האט ייננל דאס
 קיינער — געזאגט ער האט —שטארבן צוזאמען מיר וועלן פאטראש, איצט, —

פארלאזן!... אונדז האבן אלע ניט... אונדז דארף
 און נעלאן צו דערנענטערט מער נאך האטזיךפאטראש דעם ענטפעראויף אלם

 זיינען אויגן שווארצע גרויסע זיינע אין ברוסט. יינגלם אויפן קאפ דעם <רויפגעלייגט
אנדערן. צום איינער צוגערריקט שטיל זיך האבן זיי טרערן. געשטאנען
 קלויי געמויעו־טן גרויסן דעם אין שרעקלעך־פראסטיקע. א געווען איז נאכט די

פעלד. אין ווי קעלטער נאך געווען איו •טער
 טריער- די געהלומט זיך האבן ביידן געווארן. אנטשלאפן זיי זיינען קעלט פון

 און לאנקעש גרינע די איבער געלאפן צוזאמען זיינען זיי טעג,בשעת גליקלעכע דיקע
שיפלעך. פארבייפארנדיקע די אויף געקוקט גראז, הויבן דעם אין טייך ביים געזעסן

 באלויכטן או; קלויסטער אין אריינגעריסן שיין העלע א זיך האט מאל א מיט
לבנה. די געווען איז דאס בייטאג. ווי איס

 יינגל דאח וועלכע פון בילרער, צוויי די אויף געפאלן איז שיין העלע די
פארהאנג. דעם אראפגעריכן ארייגקומענדיק ה^ט

ערד. דער פון אויפגעהויבן זיך האט געל$
 די שטרעקנדיק פריידיק, אויסגעשריען ער האט—דערזען• זיי איך האב ענדלעך—

פנים. זיין איבער גערונען זיינען אנטציקונג פון טרערן און בילדער, די צו העגס
 קני, די אויף געפאלן איז ער אונטערגעהאקט. אים ביי פים די זיך האבן ד^

בילדער. ווונדערבארע די פון אויגן די אר$פל$זנדיק מם
 פינצטערניש געדיכטע א געווארן. פארפאלן איז ליכט די און—מאמענט א נאך

ברוסט. אויפן פאטראשן צו געפאלן איז נעל^ ארום. אלץ אייבגעהילט ווידער מ^ט

טו
קלויסטער. אין ביידן געפונען אנטווערפן פון ינצר1איינוו די האבן פרי דער אין

נאכט. פראסטיקער דאזיקער דער אין געשטארבן ביידע זיינעץ ויי
 וועלכע אוייף רובענסן, פון בילדער אפגעדעקטע די געהאנגען זיינען זיי איבער
זונענשיין. ווונדערבארע א געפאלן

פונאבדערגעוזייגם. זיך ר^ט און מילגער דער ארייגגעקומען איז קלויסטער אין

- 178 -



 איך יינגל! מיטן באגאנגען שלעכט אזוי זיך האב געטעהנט:-איך האט ער
 פארמעגן, מי_ין פון העלפט א אפגעבן אים געוואלט געהאט, חרטה אבער שוין האב

זון. א פאר צונעמען
קינסטלער. בארימטער א ארגינגעקומען איז דעם נאך באלד

 פריז. דעם באקומען געדארפט אייגנטלעך האט וואט יינגל, דאס זוך איך —
 ווונדער• א אבער ס׳איז האלצהעקער. אלטן בילד-אן איינפאך אן אנגעצייכנט האט ער

 אי^ מיט לערנען זיך, צו יינגל דאס נעמען וויל איך זאך!-. טאלענטפולע באר
קינסטלער. בארימטער א ווערן געוויס צייט דער מיט וועט ער

 שרעקלען האט זי מיידעלע. בלאנד קליין א געקומען איז שפעטער נאך און
נעלאן: גערופן אלץ און געוויינט

 חיים דער אין קום! און אויף שטיי צוארנדז! קום נעלא, טייערער, ליבער, נעלא! —
דיר! פאר גרייט אלץ שוין איז אונדז .ביי

 בילדעי• זעלטענע די צו געווענדעט געיוען איז וואט פנים, יונגער בלאסער גארדער
שפעט!" "צו שמייכל: א מיט אלעמען צו גערעדט ווי אווי האט רובענטן, און

 זרן די לופט. פראסטיקער דער אין געקלונגען פריילעך האבן גלאקן־קלאנגען הילכיקע
 געשטופס פריילעך זיך האט פאלק דאס פלייבען. פארשנייטע די באלויכטן העל ה$ט
 זיי געבעטן. ניט זאך קיין קיינעם בגי שוין האבן פאטראש און נעלא גאסן. די אין

געדארפט. ניט זאך קיין שוין האבן
 זיך זיי האבן טויט ביים און צוזאמען פארבראכט זיי ה^בן לעבן ששיק א

געשיידט. ניט אויך
 ארומגענומען שטארק אווי געהאלטן יינגל דאס האט געפונען, זיי מ׳האט בשעת

פונאנדערצונעמען. זיי געווען שווער ס׳איז אז הונט, ■זעם
.^ר. איין אין באגר^בן ביידן זיי ה^ט מען ארן

•יזי
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ן, ט שין ע יי ב שווען
ווינטער־בילדער.

 ררינטער, דער קומט זרמער אכץ1
 ער באשפינט ארן ורינטער דער ?ומט

 פלריט ארן מארק ארן בארג שטיבעה
קלייד. ררייסן אשניי:ק אין

 פארשנייטער, א ליכטיק ארן ווייס
 ברייטער, א ארן ררייטער א ארן

 ורעג ררייטער דער אזרי שטייט
פסח־טע^ לינדע די ביז

 פארן, צר זיך קרמען גויים
 קארן, שליטנם פרלע פירן

 היי ארן שטררי ארן האלץ און גענדז
אזרי. אט אנגעלאדן

 לריפן, ארן ארם שמרען יידן
 פארקריפן, ארן קריפן דינגען,

 שיינט: פנים יידנם יעדן
היינט! אביטל מארק הארא

 גליטשן, די אריף לריפן הברה
 קרריטשען, הילכן, קרנצן, מאכן

 ורייך, און בלוי איז אייז דער און
 הייך. דער אין הימל דער ווי

 היטלעך גרויסע די אין שקצים
 שליטלעך אריף בארג־אראפ פליען

 געשריי, א און פייף א מיט
 שניי. אין ארן—קוליע קרליע,

 שלעפן, ארן זיך ראיען ייגגלעך
 קלעפף ארן שניי קלעצער קייקלען
 ררויל, ארן גרט שנייערס פעטער

 מריל. א מיט ארן נאז א מיט

 טריער, דעם ביי יינגל א שטייט
 שנייער^ פעטער אריער: דעם רייבט
 שטיין, פסח ביז אזרי זאלסט

גיין. חדר אין דארף מע ביז
4יי1 ■•גי



שניי? ערגעץ, ביסטו ווו היי, היי,
 וועלטן שוין קערט ווינטער ־דער
קעלטן. מיט און ווינטן מיט
היי, היי,
שניי! ערגעץ, פיסטו ווו•

 גיטעלעך די מאטעלעך, די
 שליטעלעך. די מיט ווארטן

היי, היי,
שניי! ערגעץ, פיסטו ווו•

 זיך, יאגן ווילן קינדער די
 זיך. טראגן שליטלעך די אויף
היי, היי,
ז שניי ערגעץ, פיסטו ווו

 הוליען, ווילן חברה די
 קוליען. זיך שניי ווייכן אין
היי, היי,
שניי! ערגעץ, פיסטו ווו

גילין. רבקה
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 ז פארט עליע פעטער זיך, דוכט
עליע! פעטער דער יע,
 דארט דאס ער איז געווים יע,
דעליע. לאנגער דער אין

 הויז אהינטער ער האט אט
 פערדל. זיין אריסגעשפאנט

 אוים, שליטן דעם ערדרייט זעט,
בערדל. זיין זיך טרייסלט

 אזרי ...שטוב אין גייט ער שא,
פארפרארן. אנגעפעלצט,

 וויי, אוי אייך! אוונט -גרטן
!געווארן קאלט דאס איז

 אים, צו גלייך זיך מיר לאזן
 דעליע, זיין אפ שפיליען

 אים: אויף אן מאמע די שרייט
עליע! -דוצעלאזטזיי,

 ארוס באלד אים מיר באפן
 זייטן, אלע פון ענג
 קרום- מאמע-בייזלעד, די אין

.ווייטן פרן אונדז אויף קוקט

 גיב, אוי, טייערער, -פעטער
בארן... אונדזשויןדי גיב

 —ליב אונדז האסט ווייסן מיר ווייל
1 בארן ניט אונדז ררעסטו

 ארים, זייט,ווייזט איר ער- -אוי,זאגט
...נאראנים קיין ניט גאר
ארויס שפילט שמייכל א און

פנים. גוטן זיין אויף

 וועג, פון אפ רו אוים, זיך -טו
פייער... ביים צו זיך זעץ

 פעק< די אדיין כ׳ברענג נאר, -ווארט
פרייער. שוין מיר איך וועד

 באר, א אייך אר פ געבראכט -כ׳האב
פארגעניגן! זיס-א

 נאר, דער אייך פון איז עם רוער
קריגן. זי עט וו יענער

 הריץ, אין פעק די שוין שטייען
 עליע פעטער דער און

 אררים פאמעלינקעם קריכט
דעליע. לאנגער זיין פון
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 ארט פון פעק. גתיסע שררערע,
רירן... ניט זיי מען קאן

 דארט עפעם פעטער דער האט
פירן? צר געבראכט אונדז

 אהערז -נר,קארשט,קליינורארג,קרמט
פעטער- דער צו אונדז רופט

 מער ניט קענט איר זע, איך -ארי,
שפעטער. אריף שרין ורארטן

 דערפארו אייך איר האט אט -בג
 פעקל, א אריף ביבדט ער
 באר א יעדערן ארנדז גיט
בעקל... אין קנים א ארן

ר. ע ט נ י ר ר
 בעטן, די אין טאנצן קינדער

 געשררינטער, רראם זיך, אן טרען
 פארשפעטן: צר רגע א ניט

 ררינטעת מלך ררינטער, ורינטער,
 ארריס, קרם מאמע, "מאמע,—
 הריז, קעגן טררעמם די זע

 פראסט זיידע קאלטער אלטער,
 געלאזט ארן פארגעסן האט
 קיטל"... ררייסן זיין ערד דער אריף

 אקנריל, ווי אנגערריקלט
 מריל, אין בים א געכאפט ארן
 שליטל, דאם אלקערל פרן ארן

 שטיגן, די פרן פענדרם הענדרם
 געקריגן, באלד חברים ארן
 הייזער, די פרן זיך שאט א ארן
 טאל אין בארג פרן דערנאך ארן

 מאל. א מיט אלע פליען
 שניי ררייכן דעם אין שפרינגען

 זיי, הינטער מאמעס ירנגע
 אהין ררער ארן אהער ורער
 געלעכטער, ארן געשפאסן מיט

 זין, קליינע ארנטער העלפן
טעכטער. קליינע ארנטער פירן

 צרזאמק. זיי מיט אגליטש ארן
 — פלאמען, אריגן פינקלען, אריגן

 מיט באפרכט פראסט דער ארן
פרדער...

 —געררדער, אליארעסארן ררערט
 פארט, שליטלעך פרן אגעשפאן

 געפארט, ריי א אין זיבן
 אריבנאן מאמע א ארן
 קאפרשאן גרינעם א אין

 צרג. דעם קירעררעט ארן פירט
 קרק, א טר איבמיטן, ארן

 זאלבעצענט הינטן פרן גלייך
 הענט, ארן פיס פרן געפלעכט א

 מיטן, סאמע אין אריין ארן
 שליטנם... די זיך איבער קערן
 איינגעקנאטן קינדער ליגן
 קראטן, ררי שניי גריבער די אין

 ררי-ים, ארן גרין ארן געל ארן בררין
 אייז, ארן פראסט מיט אריסגעמישט
ארן שיך היטלעך, הענטשקעם,

 שאלן...
 "עסקימא", אקליינער שרייט

 בלא: ארן רריט אין אנגעפעלצט
פאלן!"... ורידער לאמיר ,קינדער,

ש. 8 ו ה י ___
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סט. פרע וויי צ
 לפבלעכע צוויי פרעסט, צוויי פעלד פרייען איבערן זיך שפאצירן

האנט. א אן האנט א רפבן פוס. א אן פוס א קלאפן גרידער,
אנדערן: צום פראסט איין אפ זיך רופט
 פריילעך ביסל א זיך לאמיר נאז, רויטע פראסט, ברודער -

מענטשן! די דורכפרירן גוט מאכן,
צווייטער: דער ענטפערט

 מענטשן די ווילן מיר אויב נאז, בלויע פראסט, ברודער -
 אלע זיינען דא ארויס. פעלד פון פריער מיר דארפן דורכפרירן,

 ניט דורכגיין, ניט קען מע פארווייט. שטעגן אלע פארשנייט, וועגן
 דארטן אריין. וואלד געדיכטן אין טאן לאף א בעסער לאמיר דורכפארן.

 פאקן עמעצן געווים וועלן מיר אבער פריי, אזוי ניט אפילו איז
דא. ודי פארגעניגן מער האבן מיר וועלן דארט וועג. אריפן

געטאן, און גערעדט
 לייבלעכע ביידע פרעסט, ביידע אוועקגעלאזט זיך ס׳האבן און
 שטיף, א וועג אויפן כאפן לויפן, זיי ארצן. וואלד געדיכטן אין ברידער,

 סאסנעם די איבער שנעל א טוען צווייטן, אויפן פוס איין פון שפרונג א
יאדלעס. ארן

סקריפעט. סאסנעוואלד דער קנאקט, יאדלעוואלד אלטער דער
 אן אויףאים זיף שניי-שפרייט ווייסן איבערן אדורך זיי לויפן
 ארוים- גרעזעלע א שניי ארנטערן פון ערגעץ קוקט אוים. אייזקארע

באצויגן. פאטשערקעס מיט ס׳ווערט־באלד אז אזוי, אבלאז זיי גיבן
 אנדערער- דער פון גלאל. זייט-א איין פון5זיי דערהערן פלוצלונג

פויער. גלעקעלע-א מיטן פריץ,3פארט?א גלאק מיטן גלעקעלע. א
 פרירן. זאל רועמען ווער זיין, מישב זיך גענרמען פרעסט די האבן

 ,איך זאגט: יינגערער, דער געווען איז וואם נאז, בלויע פראסט דער
 דורב• גיכער איך וועל אים פויער. נאק טאן יאג א בעסער זיך וועל

 היטל- דאס פארלאטעטער; א אלטער, אן איז פעלץ זיין נעמען:
 און פיס-אלטע די אויף לאפטשעס די לעכער; אין דורך און דורך

 דו לויף מיר, פון שטארקער דאך ביסט ברודערל, דר, צעריסענע.
 איז הוט זיין טראגט; ער בערנפעלץ טייערן א סאר זעסט, פריץ. נאק

 איו כוחות מיינע פאר ניט וואלפנפעל. שטיוול-פון די פיקסענער, א
בייצוקומען!" אים

 נאר שמייכלט ער גארגיט. ענטפערט נאז רויטע פראסט דער
ארצן. בערדל אין
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 זיין, זאל ער-נאר זאגט יונגן- נאך ביסט דו ברודערל, -איי,
 טאץ יאג א זיך וועל איך און פויער, נאכן דו לויף :ווילסט דו ווי

 מיר וועלן דאן טרעפן. ווידער זיך מיר וועלן נאכט פאר פריץ. נאכן
 שווערער. צוגעגאנגען ארבעט די איז וועמען דערציילן, שוין זיך

געזונט. זע דערוועל
ברודער! געזונט, -זע

אוועק. לויפן ביידע און קנאק, א פעף, א
*

 צוזאמענגע- ווידער זיך זיי האבן פארגאנגען, איז זון די אז
אנדערן: בעם איינער נאכפרעגן גענומען און פעלד פרעען אין טראפן

 גענוגמאטערניש מיסתמאגעהאט האסט דו זיך? הערט וואט -נו,
 גאר־ געווים איז ארויסגעקומען יינגערער-און דער פריץ־זאגט מיטן
דורכצונעמען. אים ארבעט שטיקל שווערע א ניט: ווונדער קיין ניט•

עלטערער. דער זיך שמייכלט
 יונג נאד ביסט דו נאז, בלויע פראסט, ברודער ער, זאגט -עך,

 אים האב איך נאר. גרויסער א גאר נאך זען, מוחל מיר זאלסט און,
דערווארעמען. ניט גיך אזוי זיך וועט ער אז געווען, מכבד אזוי

שטיוול? די און היטל? דאם און פוטער? זען און הייסט? -וואט
 אין אים צו פארקראכן בין איר געהאלפן. ניט האט זאך קיין

 סמאליעןן... גענומען אים האב און שטיוול די אין פוטער, אין היטל,
 זיך טראכט און פוטער אין זיך טוליעט זיך, זיך,קארטשעט דרייט ער

 אפשרדער וועט דאן טאן: ריר א ניט קייןגליד מיט אקארשט ,איכל
 דאם אט אן! זיךניט ס׳הייבט אבער צוקומען". ניט מיר צו פראסט

 געטאן, נעם א אזוי אים צו זיך האב איך געמיינט. טאקע איך האב
 וואם דו? און נו, לעבעדיקער... א קוים שליטן פון ארוים איז ער אז

פעערל? דען מיט אויפגעטאן עפעם האסטו
 אפגעטאן! גוט מיר האסט דו !נאז רויטע פראסט, ברודער, -אך,

 צו האבן וועל איך וועמען מיט פארגעשטעלט, גארניט זיך האב איך
 פארפרירן־צום פעערל, דעם אים, וועל איך געמיינט, האב איך טאן.
ביינער. די אנגעבראכן מיר האט ער אז אויסגעלאזן, זיך האט סוף

דאם? קומט אזוי -ווי
 נאך באמערקט, מיסתמא האסט דו ווי געפארן, איז ער -אט:

 ער אבער דורכצונעמען. אנגעהויבן אים איך האב וועג אויפן האלץ.
נאך: זיך זידלט ער פארקערט, אפ. ניט זיך שרעקט

אזוינער!"... און אזוינער פראסט, דו ,א,
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 מער נאך גענומען אים האב איך פארדראסן. מיך האט דאם
 פארגעניגן. מיין געדויערט האט לאנג ניט אבער שטעכן. און קנייפן

 און שליטן פון ארויסגעקראכן איז ארט, אן אויף געקומען איז ער
 די איז "איצט זיך: איך טראכט האק. דער פאר גענומען זיך האט

 אונטערן אים צו פארקראכן בין און דורכצופרירן!" אים צייט רעכטע
 דאס אים ער-ס״זאל בייסן.אבער צו אנגעהויבן אים האב און פעלצל

 פליען שפענדלעך די אז אזוי, האק דער מיט פאכעט ער האר! א ארן
 פיל, איך ארויסגעשלאגן! אים פון האט שוויים א זייטן. אלע אין
 אויסהאלטן. ניט פעלצל אונטערן אים ביי וועל איך שלעכט, איז עם

 איך האב דאן פארע. א שלאגן גענומען אזש אים פון האט סוף צום
 זאל וואס קלער: און איך שטיי אפצוטראגן. זיך גיכער וואס געזען

 היים גאר אים ס׳איז ארבעט. און ארבעט פויער דער און טאן? דא איך
 זיך פון אראפ מאל א מיט גאר ווארפט קוק-עד א טו איך געווארן.

 טראכט !-ווארט ״ווארט, דערפרייט. זיך איך האב דא פעלצל. דאם
 איז פעלצל דאם בין!" איך ווער ווייזן, שוין דיר וועל זיך-איך איך
 זיך פארקליבן אריינגעקראכן, אים אין איך בין נו, נאם. גאנצן אין
 ער אז דורכגעפרארן, אזוי אים האב און שפעלטעלעך זיינע אלע אין
קויש. א ווי געווארן איז

!..אנטאן איצטער זיך אקארשט פרווו נו, -
 זיין צו גיין גענומען און ארבעט די געענדיקט האט פויער דער

 דאם איך וועל איצט פרייד; פאר זיך צאפלט הארץ מיין פעלצל.
נחת! קלייבן ביסל א

 צו אן מיך דאם הייבט און פעלצל דאם דערזעט פויער דער
זידלען.

 פון ווערן פטור זיך-אבער איך זיך־טראכט זידל זיך, -,זידל
געטאן! האט ער וואס אבער, טרעף ניט!" פארט וועסטו מיר

 קלאפן אנגעהויבן און שטעקן לאנגן א אויסגעקליבן זיך האט ער
 צו מיך אויף ניט הערט און קלאפט כוח. גאנצן מיטן פעלצל דאם

 אבער מיך איך האב אנטלויבן. גיכער וואס שוין וויל איך זידלען.
 פון קאן איך אז פעלצל, פונעם וואל אינעם פארפלאנטערט אזוי

 לעבן מיטן קוים אויפהער. אן האקט ער און ארויסקריכן. ניט דארטן
 סוף א שוין ס׳איז געמיינט, האב איך הענט. זיינע פון ארוים איך בין
וויי... איצטער נאך מיר טוען ביינער מיינע יארן. מיינע צו
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ווינטערליד.
 ווינטער דער זיך רוקט עם

וועלט דער אריבער
 עולם דעם אפ שרעקט און

קעלט. און ווינטן מיט

סטאלער דער חי?ם און
 טריט: גאר איד שרעק פאר
 זומער דעם אין האט ער
געבויט. הייזער פיל

 ווארעם, אי זיי געמאכט
 פעסט, אי זיי געמאכט

 האבן ניט זאלן עם
פרעסט. די שליטה קיין

 הפזל ן צ ז פארריכטן
 פארפעלט" נאר ער האט

 ניט זאל ארפנקומען
קעלט. ביטערע די

 לעכער אין דעכל דאם
 פארדעקט, ניט ער האט

 אפילו ניט האט ער
פארשטעקט. שפאלטן די

ר״זען^. אבי־חם

ווערן! זאל ריין
פענצטער די ביי
 איך. זיץ איך, זיץ

 ך, י ז שיט זיך, שיט
זיך... שיט זיך, שיט

גאם אין איז
- געווארן אזוינס .

גיין צו ניט
 פארן. צו ניט און

 אויערן, די אויף היטל דאס
 פאס, דעם גוט פאצויגן

לאפעטע דער מיט הפדא
גאם! אין ארפן, גאס אין

===*

 ווינט דער זאל
 שמפסן, פנים אין
 ווינט דער זאל
 רפסן. פאלעם די

ניין!

גראבן. מירן
 שאבן, מירן
 שארן, מירן
 — קערן מירן

 ווערן, זאל ריין
ווערן, זאל ריין

ריין!
גםקי.8גוסי <3
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חנוכה־געלט.
 אלע פון בעסטער דער צי! יום־טוב וואסער קינדער, טרעפט,
חנוכה.—מובים?*ץמים

 שמאלץ, מיט לאטקעס עסן חדר, אין גיין ניט כסדר טאג אכם
 באדארף נו,—חגוכה״געלט זייטן אלע פון באקומען 'און דריידל אין שפילן

? יום־טוב בעסערן א נאך נמנן
 די סכנות. מיט ברענט פראסט דער קאלט. איז דרויסן ווינטער.

 אויפן צעמאלט שניי, מיט באדעקט פארקאוועט, זיינען יפענצטער
 זילבערנע דאם נפשות. מחיה—ווארעם איז שטוב אין און ארט. שענסטן

 אום גייט טאטע דער טאג. ביי פון נאך צוגעגרייט שטייט חנוכה״לעמפל
 אויסגעשטאנען מעריב. דאוונט און ארונטער הענט די שטוב איבערן

 )דעם ליכטל וועקסן א טישקעסטל פון ארוים ער נעמט שמונה־עשרה,
 יינגערן מיין מיט מיר )צו אוגדז צו מאכט און ,עלינו" זאגט שמש(,

לשון־קודש: אויף מאטל( בדודער
י אמי ...י אמי ...נוי א, אי,—

 איבערן איינם ביידע לויפן זיך לאזן מאטל ברודער מיין און איך
אנדערן.
!חנוכה־ליכטלעך י גיכער מאמע!—
 און מאמע די זאגט —!חנוכה־ליכטלעך מיר, איז מכה א אוי,—
 סע גענדז, געקוילעט האט )מע קיך אין ארבעט אלע אוועק ווארפט
 לויפן זיך לאזט און לאטקעם( געראשטשיבעט האט מע שמאלץ, פרעגלט

 יידיגע שווארצע א קעכין, די בריינע — איר נאך און אריין, שטוב אין
 אויסגעשמירטע פעטע תמיד מיט און פנים פעט א מיט וואנסן, מיט

 פנים, פרום א מאכט און זייט א אן אוועק זיך שטעלט מאמע די הענט.
 העגם די ווישט טיר, דער ביי שטיין בלייבט קעכין די בריינע און

 איבער האנט פעטער דער מיט שמיר א טוט פארטעך, קויטיקן אינעם
 איבערן צייכן שווארצן א איבער לאזט און ארויף אונטן פון נאז דער

 ברודער מיין און איך אייזן, פון שטארקער זיינען מיר פנים. גאגצן
געלעכטער. קיין אוים ניט שיסן און איין זיך האלטן מיר ^אז מאטל,

 חנרכה־לעמפל, צום שמש אנגעצונדענעם מיטן צו גייט טאטע דער
 *י אתי• ,ברוך ניגון: באקאנטן מיטן ברכה די מאכט און אן זיך בדגט

״1 הנובה של נר ,להדליק אוים: לאזט *רן
 אמן/ שמו, וברוך הוא ברוך :דאת״ע^ם: גרוים מים ענטפערט מאמע די
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 אזעלכע מעשה בשפת מאכט ארן קאס מיטן צר שאקלט בריינע ארן
 אייג© טאן קוק א מורא האבן מאטל ברודער מיין ארן איך אז פיסקעס,

אנדערע. דאם אריף
 דער אונטער טאטע דער זינגט — מדליקיף שאנו הללו ,הנרות

 חבוט?- אויפן קרקט זאל, איבערן צרריק ארן הין ארום שפאצירט ארן באז
 ודאלמן מיר זאגן. צר אריף ניט גאר הערט ארן זאגט ארן זאגט לעמפל,

 דער צר נעמען שרין זיך זאל ער עק, אן האבן שוין זאל עם ררעלן,
 אייבם ארנטער שטרפן איבער, זיך ורינקען מיר בייטעלע. צרם קעשענע,

אבדערע: דאס
חנוכה־געלט. אים זאג צר, גיי מאטל, —
? חנוכה־געלט זאגן זאל איך עפעס, וואס —
חברכה־געלם. בעטן באדארפסטר קלענער, ביסט דר ורארים אזוי, —
חנוכה־געלטז בעטן באדארפסטר עלטער, טאמערפארקערט,דוביסט—

 חנרכה־געלט,, פרן ריידן מיר אז גרט, גאנץ הערט טאטע דער
 ער גייט געכאפט, ניט שטיל, ניט. הערט ער ורי זיך, מאכט ער גאר

 קליין א איבער ארנדז גייט עם געלט. ציילט און טישקעסטל צום צר
 הארץ. דאם קלאפט עם הענט, די ציטערן עם לייב, איבערן פרעסטל

 זיך, מאכן פאה, דער ארנטער זיך קראצן סטעליע, דער אויף קוקן מיר
מען. מיינט ארנדז ניט ורי גלייך קאלטבלרטיק, גלרמרשט,

אהער. באר קרמט קינדער, המ~ — הוסט: א טרט טאטע דער '

איז? רראס הא? —
חנוכה-געלט. אייך נאט —

 מיין און איך גיין, זיך מיר לאזן חנרכה־געלט, ארנזער באקרמען
 גיכער דעם נאך און סטאטיקעם, די ררי פאוואלי, פריער מאטל, ברודער

 מיר ביז און אטענצל, מיט און אונטער אשפרונג מיט גיכער, און
 קוליען איינהאלטן, ניט זיך מיר קאנען אריין, חדרל אונדזער אין קרמען

 שפרינגען" ארויף, פיס די מיט אראם, קאפ מיטן מאל דריי איבער זיך
:אונטער זינגען און פוס איין אריף

ביינגע, איינגע
 ציינגע, סטופא
 בארצע, ארצע
 שווארצע, גאלע

 ריימעלע, איימעלע
1 האפ — פייגעלע, בייגעלע
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 צרריי צר אליין זיך מיר גיבן היתפעל־רת און שמחה גרוים פאר און
באקן. די אין יסעטש

בעני. פעטער דער אריין קומט עס און טיר די זיך עפנט עם
חנוכה־געלט! קומט אייך פלעצל, הברה —

 זשילעט־קעשענע, אין העבט די אריין לייגט בעני פעטער דער
חנובה־געלט. אונדז גיט און גילדן זילבערנע צוויי ארריס נעמט

ג

 דער און טאטע דער אז זאגן, ניט וועט וועלט דער אין קיינער
 פע" אדארער;דער אהויכע",—טאטע ברידעתדער זיינען בעני פעטער

 דער שווארצער, א — טאטע דער גראבער; א קורצער, א — בעני סער
 שווייגער, א מךה־שחויהדיקער, א — טאטע דער געלער; א — בעני פעטער

 זומער נאכם, מיט טאג רעדנער. א פריילעכער, א — בעני פעטער דער
ברידער. אייגענע ראך און — ווינטער און

 קעסטעלעך׳ אויף צעווירעט פאפיר, בויגן גרויסן א נעמט טאטע דער
 שודארצע פאסאליעם, קיך פון אריינטראגן הייסט ווייסע, און שווארצע

דאמינע. א זיין וועט דאס — רוייסע ארץ
 איך לאטקעס. באקט ארן שמאלץ פרעגלט קיך, אין איז מאמע די

 ארן ש□. ה:ה גדיל איןדריידל:נס שפילן מאטל בררדער מען ארן
דאמינע. אץ שפילן ”אררעק זיך זעצן בענין פעטער מיטן טאטע דער

 דריי. רבלא חרטה בלא בעני, בעטן, דיך איך ררעל זאך איין —
טאמע. דער זאגט - י גאנג א זיין זאל גאנג א הייסט: דאם

אגאגג. גייס ארן בעני פעטער דער זאגט — אגאנג גאנגאיז א -
 דעם 5א שלאגט און טאטע דער זאגט — גאנג א איז גאנג א —
ציגל. א בענים פעטער

 אפ שלאגט ארן בעני פעטער דער זאגט — גאנג א איז גאנג א —
ציגלעך. צרריי טאטנם דעם

 אלץ שפיל דער אין אריין דך זיי לאזן ררייטער־ררייטער וראם
 אונמערן פיס די מים טרייסלען בערד, די מעשה בשעת קלען סיפער,

לידל. איין ביידע שטילערהייט זיבגען און סיש

 זאגס — ? מען טוט וראם מען, טוט, וואם מען, טוט רואם אוי, —
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 זאל —בארד עק אן קייט און גמרא יוער פון ניגון א מיט טאטע דער
 ער וועט ? אהין גיין איך וועל אהין. גיין ער וועט ? אהער גיין .איך
גאנג. מין אזא גיין בעמער מען באדארף אהער. גיין

 דער אונטער אים העלפט —גאנג מין אזא גאנג, מין אזא —
נוסח. זעלבן מיטן בעני פעטער

 טאטע דער זינגט —האבן? מורא איך באדארף וואם־זשע —
 אים ביי איך וועל ? ציגל 'יענץ אפ מיר ער שלאגט טאמער ווייטער.
 דריי שלאגן מיר ער מיינט טאמער וואם? אי, ציגלעך. צוויי צדבעמען
ציגלעף
 אים העלפט — ? ציגלעך דריי ציגלעך, דריי ציגלעך, דריי —
בעני. פעטער דער אונטער
 זאגט — 1 גרויסער א און טיפש א בעני, טיפש, א ביסטו אוי, —

אגאנג. גייט און טאטע דער
 — אגרעסערער! נאך און ברודער, מיין טיפש, א אליין ביסט —

צרריק. באלד זיך פארכאפט און גאנג א גייט און בעני פעטער דער זאגט
 יזאגט גאנג א איז אגאנג גערעדט, דאך האבן מיר בעני, פע,

 דער פאר בענין פעטער דעם כאפט און ניגון א אן שוין טאטע דער
האנט.

 האלט איך כל־זמן —בעני פעטער דער זאגט —משל אגוטער —
וויל. איך וההין גיין, איך גאנג,מעג איןמיג׳ןא

 ה$בן מיר י פארפאלן איז גאנג א — טאטע דער זאגט — י ניין -
דריי; בלא בעני, חרטה, בלי בעני, געשמועסט, עפעס ■דאך

 זיך, מאכט מאל וויפל — בעני פעטער דער זאגט — חרטה —
חרטה? האסט דו אז

 דאך איך האב דערפאר בעני, ע, —טאטע דער זאגט —-איך? -
דאמינע! אין שפילן צו דיר מיט פיינט

ז שפילן מיר מיט זאלסט דיך, נייט ווער־זשע —
 רופט _ ? פאסאלקעלע א איבער שוין זיך קריגט מע ? שוין —

 און פנים, פארפלאמט א מיט קיך פון אן קומט און מאמע די אן !יך
 מיט לאטקעס הייסע מיט פאלומעסיק אגרויסן מיט נאךאיר-בריינע

 טיש, צום זיך לאזן אלע אפארע. זעצט לאטקעם די פדן שמאלץ,
 געקריגט, אביסל פריער זיך האבן וואס מאטל, ברודער מיין און איך

 זיך זעצן און שלום רוערן איבער, גיך זיך בעטן קעץ, די ווי געריסן
כרובה. גרויס מיט לאטקעם די 11־
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 אריס" ארבעט, דער צר נעמען ק$רשט זיך לאמיר מאטל, אנו, —
 ררייסטר נאר ? חנרבה״געלט אייגנס אונדזער מיר האבן רריפיל רעכענען,

 רדעסטו דעם נאך מיינם, איבערציילן איך ררעל פריער שררייג, דר ן רואם
 פיר מים צרראנציקער, דריי מיט קערבל א :צייל איך ארן דיינם. ציילן

 דאס מאכט רריפיל פיטאקלעך, זעקם מיט גריו־רנעס, פינף מיט גילדן,
 צרואנציקער, דריי מיט קערבל א ררי גררים אזרי אפנים איינעם? אין

פיטאקלעך... זעקם מיט גריררנעס, פינף מיט גילדן, פיר מיט
̂ 3חש מיין ררעלענדיקן איך רוילנישטווארטן,ביז מאטל מייןבררדער

 אין האנט איין פרן לייגט ער קאפיטאלן. זיינע צר זיך נעמט ער ארן
ציילט: ארן אנדערער דער

 ארן צרראנציקער. צרריי איז צרראנציקער א ארן צרראנציקער א —
 דריי איז גילדן צרריי ארן צרראנציקער, דריי איז צרראנציקער א □אך

 ארן אגריררנע נאך ארן אגריררנע ארן גילדן, צרריי מיט צוראבציקער,
 מיין גילדן, דריי מיט צוראנציקער צרריי איינעם אין איז גריוונע, א נאך
 מע איך? רייד וראם טפר, צרראנציקער. צרריי מיט גילדן דריי איך

 מאל א נאך אן הייבט ער ארן אנהייב. פרן מאל א נאך אנהייבן באדארף
 מיד איבערציילן; ניט קאנען ארן ציילן ארן ציילן, מיר אנהייב. פרן

 קרמט עס אז ארן אריסרעכענען. ניט קאנען ארן רעכענען ארן רעכענען
 שורערעזעקסערס,אפגעריבענע פיטאקעס, אלטע משה־אהררנס פעטער צרם

 אזרי זיך מיר פארפלאנטערן גראשנס, אנגעשוראלענע ארן דרייערס
 זייבען מיר רדי גארנישט, שרין ררייסן מיר אז חשברן, אין שטארק

 ביי מטבערת דאזיקע די אריסבייטן זיך פררררן מיר רועלט. דער אין
 קיינעד ניט. גייט עם — קעכין די בריינע ביי טאטן, ביים מאמען, דער
!אריין הענט די אין נעמען ניט זיי זדיל

 אריינ- אייך דאס האט ררער ? פיטאקעס א פאר דאס איז רראם -
געלט? אזא מרוקט

שררייג. א מאכן ארן אריסצוזאגן זיך שעמען מיר
 קאן רויפל טראכט: איך ארן איך ליג געלעגער אריפן נאכט ביי

 אלע ארן פעטערס אלע אז צרנריפקלייבן, מיר ביי אשטייגער, זיך.
 חכמה ראשית ן חנרבה־געלט געבן מיר ורעלן קרובים אלע מיט מרמעם

 קארגער, א זייער אפילר בררדער, מאמעס דער משה־אהרון, פעטער דער
 רואם דבריה. מרמע די ארן איצע פעטער דער נאכדעם :גיד, א נאר
 ובמה במה פרן שרין בררגז זיי מיט זיינען מאמע די ארן טאטע דער

 איו רוו היינט ? יענטע מומע די און בייגיש פעטער דער היינט יארן.
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 אלע ארן שלום־זיידל? מאן איר ארן איידל? שוועסטער אובדזער
קרובים? איבעריקע

ז שלאפסט דר מאטל, —
? דען איז וואם יא, —
 משה־אמרון פעטער דער געבן ארבדז וועט מיינסטר רויפל -

? מרכה־געלט
?נביא א בין איך רריסן, איך זאל וואנען פון —
אררם: אמיגוט אין
שלאפסט? דו מאט;, —
? דען איז וואס יא, —
? מיר ווי מרמעס פיל אזוי מיט פעטערס פיל אזוי עמעצערהאט —

ביין. אדער יא, _אדער
ארום: מינוט צוויי אין
? שלאפסט דו מאטל, —
דק? איז רואם יא, —
? מיר מיט רעדסטר אזוי ווי היינט שלאפסט, דו באלד ווי —
ענטפערן. דיר איך מוז מיך, ראך פרעגסט דו —

ארום: מינוט דריי אין
שלאפסט? דו מאטל, —
...טססם — כילכולכיל — טטסם —

 זעץ איך און נאז, דער מיט פייפט בארכלט, כראפעט, מאטל
 בא" דאם, גלעט קערבל, מיין ארויס נעם בעטל, מיין אויף אויף היך

 פאפיר, שטיקל א - מיר איך טראכט - ? וואם זיך דאכט דאס. טראכט
 שטע" מעסערלעך, צאצקעס, קויפן? ניט דערפאר מען קאן וואם און

 באקסערן, און ראזינקעם און קאנפעקטן און ביס בלטעלעף קעלעך,
 קישן. אונטערן צוקאפנם קערבל דאם באהאלט איך ניט? וואם און

 קערבלעך... מיט פאלומעסיק אפולן מיט קיך פון בריינע אריין קומט
 הללו "הנרות זינגט לופטן, דער אין שוועבט זי נאר ניט, גייט בריינע

 האלישקעם. די ווי קערבלעך שלינגט מאטל און מדליקיף. שאנו
 וואס מאטל, דיר, מיט איז גאט—בוחרת אלע מיט איך ,מאטל-שריי

קערבלעך??? טרסטר?
 טפו!...—טפו—"טפו מאל: דריי אויס שפיי און אויף זיך באפ איך

אנטשלאפן. ווער און חלום! א
י ל ו ל *
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ג. ע וו שליט דער
 אנאנד, באך טעג צוריי געגאנגען איז שניי דער

געווארן. חיות א—שליט־ורעג א
 געשפאנט, שליטן אין שטייען פערדעלעך די

פארן. צום פארטיק און שוין גרייט אלץ

 פאר: און זיך זעץ נו, פערדעלעך־חיות! אי,
שליטן. דער איז געטאקט צאצקעם מיט

 פאת א הירשן ווי—זייטן די פון פערד צוויי
מיטן. דער אין לייב א לעמפערט, א

 האנס, אין לייצעם אלע באלד נעמט קוטש^ל, דער

 פריילעף" לעבעדיק קינדערלעך, ,נו,
 בראנד... א ווי מאל א מיט אויף כאפט שליטן דעם

פאמעלעך ווארט־ורארט, ניט, זיך אייל שטיי,

 ווינט, א פויגל, א ווי אומזיסט!... ברודער, גיין,

 וויכער- א בויגן, פונעם פי_יל א
 געשווינד, פליק זיי שוועבן, זיי לויפן, די

גיכער. און גיכער אלץ ווייטער וואס

 גלאט, שפיגעלע א ווי פעלד אין איז וועג דער
 זייטן, פיר אלע פון שיינט זון די

 פערדעלעך־זאם, די מזיק, קוטשער-א דער
ווייק. פון קלינגען גלעקעלעך די
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ע. נ א ל
 שניי גרויסער א שיט אויף, מיר שטייען פרי דער אין מאל איין
 מיידע־ דאם לאנע, זיך האט ווינט. גרויסער א ס׳בלאזט און :אינדרויסן
 זשאקעט, מאמעס דער אין איינגעוויקלט אונדז, ביי דינט וואס

 און שטיוועלעטן טאטנם דעם אנגעטאן האנטוך, א מיט זיך ארומגעבונדן
מילך. נאך אריין מיל אין אוועק איז און הענטשקעס

 שול אין גיין שוין זאכן אלע מיט אנגעטאן זיך האב איך אז
 אוץ צוריק אויסטאן זיך זאל איך געהייסן, מאמע די מיר האט אריין,

 גע־ היינט האט מע וואם זי, זאגט דערפאר, ערגעץ. אין היינט גיין ניט
בערן. פארפרוירענע אינדרויסן פונען

זי. איך אריין?-פרעג מיל אין אוועק לאנע איז וואס־זשע פאר טא -
 וועלן ביקם, א האט מילנער דער אז געזאגט, מאמע די מיר האט

קריכן. ניט בערן די אהין
 רגע אלע געלאפן בין און שטוב אין געבליבן איך בין גוט. נו,

שוין. גייט לאנע צי קוקן, פענצטער עום
 מע אז זאווערוכע, אזא מיט שניי אזא געגאנגען איז דרריסן אין

 געדרייט זיך האט שניי דער ווארום זען, געקענט ניט גארנישט האט
טאנץ. א עמעצן מיט גייט מע ווי אזוי אנדערן, איבערן איינס

 פון שטאל. פון האלץ בערעם א אריינגעטראגן האט מאמע די
 די אויף שניי קאלטן מיט שטוב פולע א אנגעטראגן זי האט שטאל

 פיס, די מיט געטופעט האט זי אומעטום. און שאל דער אויף און שיך
 הימל - זיך טוט דרויסן אין אז געזאגט, און הענט די געכוקעט האט
קומען! גיכער לאנע כאטש זאל זיך׳ עפן

 דעם פון און גארטן, א מיט גיין מען דארף מילנער צום און
 זיינען הייזער קיין און גארטן, א אין נאך איבער מען קריכט גארטן
 איז סטעזשקע א נאר ניטא, אויך זיינען מענטשן קיין ניטא, דארט
שניי. מיט פארשאטן געווים איצט זי איז שמאלע. א דא דארט

 אנבייסן. מאל איין נאר איך עם שול, אין גיי איך אז טאג, אלע
עסן. וויילע אלע איך רויל אריין, שול אין ניט גיי איך וואם טאג, א -און

 זי גיט ניט. איך וויל שמאלץ, מיט לאטקעם מאמע די מיר גיט
 הויפן א געבן מיר זאל זי וויל, איך ניט. אויך איך וויל האניק, מיט מיר
 וועל שטייסל, אין אויפקלאפן איך וועל צוקער, ציגעלע א מיט ^אן

ווארעניקעם. זיין וועלן ברויט, אהין אנבראקן און וואסער מיט ;אעפירן
טאטן. מיטן אוועק גייט און מיר גיט מאמע די
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 לאנע" שוין גייט טאמער פענצטער, אין געטאן קוק א האב איך
 שטוב שכנס אונדזער פאר אלץ. שיט שניי דער און ניטא. נאך זי איז

 דעם אז איך זע פענצטער אין בערג. גאנצע אנגעמויערט זיך האבן
 א מיט זיי טרייבט שכנה די ברונעם. צום גיין ניט ווילן בהמות שכנס

אריין. שניי אין בויך ביזן קריכן און קעפ די מיט זיי דרייען - שטעקן
 מיר ס׳איז און מאן מיין עסן געגלוסט ניט עפעם זיך האט מיר

 און גענומען איך האב שטוב, אין אליין איינער זיצן צו קאלט געווען
אויוון. אויפן אונדז צו ארויפגעקראכן בין

 איך האב שפענדעלעך, גלינכע סך א זייער דא זיינען אויוון אויפן
 סך א אויסגעבויט האב איך שטאלן. אין און ברונעמם אין געשפילט זיך

 אויפן געווארן אנטשלאפן איך בין דערנאך ברונעמם. סך א מיט שטאלן
געקומען. ניט אלץ נאך איז לאנע און אויוון.

 פון אראפגעפאלן בין איך אז געחלומט, מיר זיך האט דערנאך
 דער- זייער זיך האב איך ערד. דער אויף סובהלע קליינער אונדזער
אפגעשלאגן. ניט זיך איך האב סוף צום נאר שראקן,

 אריפגערועקט, מאמען דער מיט טאטע דער מיך האבן דערנאך
לאנע. איז ווו• מיך, פרעגן זיי און

 זי וור• ניט, ווייס איך - מאמען דער צו איך זאג - לאנע? -
1מילך נאך מילנער צום אוועק דאך איז לאנע איז...

 און געטאן קרים א זיך האט הענט, די פארבראכן מאמע די האט
טיר. דער צו אוועקגעלאפן איז

!אריין מיל אין שוין - זי זאגט - גייט זי -
 און פאלטא דעם מיט שטיוול גיךמיבנע דער אנגעטאןאין איך האב

מאמען. דער נאך אוועקגעלאפן בין
 ער האט אוועק, ביידע זיינען מיר אז דערזען, האט טאטע דער

 טיר דער אויף פארלייגט האט האנט, פון ביסן זיין אוועקגעווארפן אויך
 מיל אין אלע גייען מיר ארן אונדז. נאך ארועק איז און קליאמקע די

 ארנין, פנים אין אונדז גלריך שניי דעם געקערט האט ורינט דער אריין.
 ניט האט מע אז ראב, אזוי ארן ווייס אזוי געווען איז דרויסן אין און

אויגן. די אפן האלטן געקענט
 קיין דארט איז גארטן, מיטן אין אריינגעקראכן זיינען מיר אז

 שטעלן רגע אלע און שניי, אין קני די ביז מיר גייען ניטא. סטעזשקע
 אנגעווארפענע די דורכגיין מיר זאלן אזוי ווי קוקן, מיר און אפ זיך מיר

שניי. מיט בערג
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 גע" מיך טאטע דער האט בויך. ביזן שניי דער געררען אין מיר
 פלאנטער איך וואם מיר, אויף געשריען און פלייצעס די אויף ומען1

פים. די פאר אומעטרם זיך
*

 געהייצט דארט זיך האט אריין, מיל אין געקומען זיינען מיר אז
 מיט מילנער דער און לאטקעם, געבאקן האט מילנערין די אויוון. דער

געגעסן. האבן און געזעסן זיינען זין די
 און אנגעקוקט אונדז זי האט דערזען, אונדז האט מילנערין די אז

 האט זי און רויים־איך־ווען, נאך אוועקגעגאנגען איז לאנע אז זאגט, זי
מילך. קווארט איין נאר אנגעגאסן איר

:מילנערין די זאגט דערנאך און
 אזוי ווי ניט, טאקע וויים איך אמת. דעם זאגן אי_יך וועל איך -

אריין. וועלט עק אין מעטעליצע אזא ביי קינד א עם מען •שיקט
 און בלייך זייער געווארן זי איז דערהערט, עם האט מאמע די אז

 בלייך, געווארן אויך איז טאטע דער געענטפערט. גארניט איר -האט
 דוכט זיך, האבן אים אויערן. די איבער היטל דאס אנגערוקט ער האט
 דער צו געטאן זאג א האט ער און האלדז, אין טרערן געשטעלט זיך,

׳מאמען:
 אנווערן דארטן נאך קענען מיר שטיין. ניט דא לאמיר ריסל, -

;קש. :א
 געוויין א געמאכט איך האב קול, טאטנס דעם דעהערט האב איך

טאן. צו וראם געווו-סט ניט און
 שאל,- דער פאר מאמען די שלעפן גענומען איך גיכערי-האב -
גיכער! מאמע,

 א הויז אין מילנערקע דער ביי געטאן כאפ א האט טאטע דער
אפריער. אוועקגעלאפן איז און לאפעטע1

 הייסע׳ די געטאן שמיץ א קוקנדיק אונדז אויף האט מילנער דער
גוואלד. א געמאכט אויך האט און ילאטקע
נפש! א ראטעווען גיין לאמיר קומט, - ער, שרייט - יידן, —

 זיי האבן שליאך. איבערן זין די אוועקגעשיקט האט מילנער דער
 איינער שרייען אלע און לאפעטעם, מיט מענטשן סך א ׳אנגעטריבן

אנדערן: .צום
!נפש דעם ראטעווען גיין דארף מע יידן, י ניט שטייט יידן, -

 די פון הינט ביידע אראפגענומען נאך האט מילנער דער און
 ט מי אום גייען מיר גארטן. אריפן אונדז צו אנגעקומען איז און קייטן

שארן. פריער אנהייבן צו ווו■ ניט ווייסן און לאפעטעם די
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 מיס־ פארשאטן אומעטום זיינען גארטן זייט יענער פרן פעלדער די
 רויים^ זייער ארמעטום איז אריג, מיטן קוק א גיט מע רוו שניי. ערג3

 אנידערגעזעצט ערגעץ זיך האט לאנע אז גלויבן, ניט וריל איך
!שניי אין זיצן עפעם זי רועט וראם זיצט. ארן שניי אין

 די ברעבט מילנערקע די וריינט. מאמע די טראגט. שניי דער
4רגעיאלע פרעגן זיי און שרייען פאלעס לאנגע די מיט יידן די און הענט,
ן מיידעלע גרויס א עפעם -
הא! דאסמיידעלע, וועמעסאיז -
אייז איין 1אלט?-אצ זי איז רויפל -
 מיס מילנער דער שניי. דעם לאפעטעם די מיט ווארפן יידן, די

 די ארן גארטן, איבערן הינט די מיט אום לויפט שטיוול גרויסע זיינע
 נאר ריידן זיי ניט. זיי ווילן האווקען נאר שמעקן, און שארן הינט

זיך. אין אינעווייניק
פים. די מיט הענט די געווארן צעפרוירן זיינען מיר כיי
רוייטער. שארן און שניי פון פאלעם לאנגע די שלעפן יידן די

טאטן: מיין צו מילנער דער זאגט
 אראפ איז זי אז אייך זאג איך - ער זאגט - ייד, מיך, פאלגט -

שניי". מיט פארשאטענע א ערגעץ טאל אין ליגן מוז זי סטעזשקע. פון
 די לעבן זייט דער ביי דא טאקע איז זומער אז זיך, איך דערמאן

 טאל-ס׳זיינען קיין גיטא איז איצם און טאל, גרויסער א פאראן פלויטן
בערג. דא גאר

ארים: זי פרעגן זיי ארן מאמען, די רוייטער יאדען יידן די
געהאס! כאטש זי האט שטיררעלעך, דיר ביי געהאט כאטש האט זי -
בררנעסלז א אריפגענייט כאטש איר האסט דר -
זי. רויינט יידן, די פאר זייער זיך שעמט מאמע די

צר: נאך גיט מילנערקע די און
 מילנערקע, די זי, זאגט - א&ת, דעם זאגן אייך ורעל איך -

 מיין זי מיינט )דאס הארץ גוט אזא אויף ריכטן טאקע זיך וואלט ררער
 * און נאקעטע א רועלט עק אין קינד א שיקן זאל זי אז מאמע(,

!בארוועסע
 די שוין איינגעשלאגןז-זאגט גרויסער א מיך האט צארן א -
 אין געגאנגען איז זי בארוועסע, קיין געגאנגען ניט איז זי - מאמע,

 ווצטער זאגט — 1 געטראפן מיך האט שלאק א שטיוועלעטן. מאנם מיין
 דעם הערשל ביי שטיוועלעך איר דאך דך נייען עם - מאמע, די

גאלד. ווי אזוי שיינע שטיורעלעך עלן,1
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 סאמע לעבן בילן גענומען הינט מילנערם דעם האבן דערווייל
 און שארן, אהין געטאן ווארף א זיך זין מילנערם דעם האבן פלויט.

 פאלט. מע און לויפט מע אהינצו. לויפן גענומען אלע האבן יידן די
 איינגעקא־ אן שטיוועלעט, א ארויסגעשארט האט טאטע דער

 עם אז דערקענט, און קוקט און אים אויף ער קוקט שניי. אין טשעטן
 אורעק" יידן די שוין האבן שטיוועלעט. אלטער אן זיינער טאקע איז

הענט. די מיט שארן גענומען און לאפעטעס די בעווארפן
מילנער. דער -שרניט זי! ס׳איז זי, ס׳איז -

טאן! קוק א נאר ווייזט טאקע? - נאך: פרעגן יידן די און
 די אויף זיך צו טויטע א לאנען ארויפגעכאפט האט מילנער דער

 דער מיט קריגל דאם געגאנגען, זי איז שטיוועלעט איין מיט הענט.
אוועק. איז מע און אריין. שניי אין ארויסגעגליטשט איר זיך האט מילך

 יידן אלע און לויפט, ער אהיים. אונדז צו לאנען מיט לויפט ער
לאפעטעם. די מיט נאך אים לויפן

 דער יידן-אויף די ניט!-שרייען שטוב אין ניט! שטוב אין -
מען! דארף קעלט

 אנידער" זי האט מע זאכן, אלע לאנען פון אויסגעטאן האט מע און
שניי. מיט רייבן גענומען זי און טיש אויפן הויז אין געלייגט
 הערשל אדיין. שטוב אין אונדז צו אנגעלאפן איז שטאט גאנצע די

 צוויי נייע לאנעס מיט לויפן צו געקומען אינמיסטן איז געלער דער
 שטאל. א אין ווי אזוי אפן אונדז ביי זיינען טירן די שטיוועלעטן.

 נאקעטע א זי האלט מע אזוי ווי לאנען, אויף קוקן און זיך שטרפן אלע
 דשו און דארטן, זיך פארען ווייבער סך א שניי. מיט זי רייבט מע און

איטלעכן. פאר מער זיך סטארעט מילנער
*ווייבער די בעטן - !שניי נאך -

שרייט: מילנער דער און
איר?! שטייט וואם גזלנים, אהער! גיט שניי נאך -
 מילנער, דער און ווייבער. די שרייען - זיך, דערווארעמט זי -
גענדז! געמיינט, איר האט דען ווי - שרייט:
 רוייבער^ די הענט,-טענהן לעבעדיקע איר בע שוין ס׳זיינען -

שניי! נאך גיט
 מיט שטייט מאמע די און עמער, אן מיט שניי שלעפט טאטע מינן

לאנען. מינטערט און אלעמען
אזח מילנער-אט דער האנט-שרכט א פיסל א צו לייגט מע -
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 שוין זאל זי - ווייבער, די גוואלדעווען - בלוט, ס׳לעבעדיק -
 לעבע. א גאנצן אין שרץ איז זי וויסן, ניט שלעכטס קיין פון טאקע מער

אויגן. די עפענען נאר שוין זאל זי דיקע,
 קוק א טיש צום געטאן שפאר א שטאט, גאנצע די אלע, זיך האבן

אויגן. די עפענען באלד וועט לאנע אזוי ווי טאן,
 צוגעשטופט מיך האט מע נאר טאן, קוק א געוואלט אויך האב איך

 געוויין. א געמאכט איך האב פארקוועטשט. מיך צודערסאמעוואנטאון
 אויפן אונטער זיך זעצט זי דריי. א פלוצים זיך טוט און לאנע נעמט
אן: זיך רופט זי און האלב ביז טיש

? פערטשא עם, ער וווינט ווו• -
אויגן. די פארמאכט צוריק האט זי און

דערפרייט. און דערשראקן זייער אלע זיך האבן
געבליבן! לעבן טויט זיי-פון געבליבן,-שרייען לעבן טויט פון -

 אפגעשטופט און הענט לאנגע זיינע צענומען מילנער דער האט
צוריק. אויף יידן אלע

ער. זאגט - דאי גראגערן אייך גענוג -
 אץ לאנען אריינגענומען און פעלצל זיין אויסגעטאן האט ער און

שטוב. אין איר מיט אוועק איז און אריין פעלץ
 מאמען מיין צו אויסגעשריען מילנער דער האט - ריסל -

 ס׳זאל אז שבת, היינטיקן מאכן זאלסטו קוגל א - אוועקגיץ פארן
טרישטשען!

 גע• מאמע די זיך האט - אווךאי שטעלן, מיר וועלן אוודאי -
יידן. די געדאנקט און פרייט

♦ • *

 ווי אזוי בעט מאמעס דער אין געלעגן איזלאנע נאכט דער אויף
 לעבן געגעסן און נענטער טיש דעם צוגערוקט האבן מיר פריצטע. א

 איר האט סך־הכל אז דערציילט, אונדז האט זי און וועטשערע. איר
געטאן. וויי גארניט אפילו

 ס׳האט ? געטאן וויי עפעם מיר ס׳האט - זי זאגט - מיינט איר -
 שטארק, קריגעלע דאס געהאלטן האב איך געטאן. וויי ניט גארניט מיר
 איך האב פריער - זי זאגט - ניין ..מילך. די צעגיסן ניט זאל איך

 איך האב דערנאך און שטיוועלעט באלעבאם׳ דעם שניי אין איינגעלאזן
 זי אזוי-זאגט ס׳ניט ניין, ניין, אריין... טאל אין אריינגערוקט זיך

ניט האב איך און קאלט, זייער געווען מיר איז פריער - ווייטער שוין
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 שפארעם פארגאנגען זייער מיר ס׳זיינען וועלט. די ווינט איבערן עזען1
 איך בין דערנאך געוויינט. איך האב פיס, די אין און הענט די אין

 דעם ארויסשלעפן געקענט ניט און שניי אין טיף זייער פארקראכן
 געזעסן. אביסל בין און צוגעזעצט זיך איך האב שטיוועלעט. באלעבאס׳

 אוים" מיר זיך האט דערנאך גרינגער. און גרינגער געווארן מיר איז
 מיר ס׳שטעכט און מיר. מיט )זיך ישפילט2 גלחס דעם נינא אז געדוכט,

 כאשקען מיט יענטע שוועסטער מיינע און זייטן, די אין און פיס די אין
 אונדז ביי זיך ס׳הייצט חנוכה. אויף אהיים אונדז צו געקומען זיינען

 ס׳איז אז ליכטיק, אזוי לאמפן גלחם דעם ס׳ברענען און אויוון אין
מחיה. א

 ניט זי שוין מאמע די האט געווארן, געזונט איז לאנע אז
 שוין איז זי אז געזאגט, האט מאמע די גענג. ווייטע קיין געשיקט
 גיין לאנע וועט שרייבן, אויסלערנען זי זאל איך מיידעלע. אונדזער

שול. אין יאר א איבער מיר מיט
 איר פלעג איך אוןי אלצדינג, שטוב אין טאן נאר שוין זי פלעגט

שרייבן. לערנען זי און העפט א געלט מיין מאל״פאר אלע קויפן
 זי אז לאנע, מיר ווייזט שול, פון געקומען בין איך אז מאל, איין

 איד געוואלט, האט לאנע פאפיר. פערטל גאנץ א פארשריבן שוין האט
העדן. זי וועט ווארט, יעדעס הייך דער אין איבערלייענען זאל

געלייענט: איך האב

 האבן ווינטער מיטן זומער דער וואזוי
 רריבטער דער זאגט זיך צווישן געקריגט זיך
 מאכן טוסטר וואס זומערזומער זומער צום

 דיר וועלן יארעמעלייט די איצן אזעלכע
 זומער דער מאכט פארשמיצן ביינער דייבע
 וואט וויבטערווינטער וויבטער צום צוריק
 יארעמעלייט די קעלטן אזעלכע מאכן טוסטר
פארשעלטן ביינער דייבע דיר וועלן

עק. אן און

- 201 -



אין
 ררק און שטיל—ררינטער^וונם,

הויז. אונדזער אין אה
 באבע" די זיצט אוירון דעם ביי

שרים. איר אויף מיך האלט

 שמייכל אומעטיקן אן מיט
 פלאם אויפן זי קרקט

 פריגל א ווי מיר, דערציילט און
:ם. ביים געלעבט האב

 צוגעשווזמען איז שיף א ווי
 ווייט, אינדזל אן צו
 תורה האבן געלערנט ורו

לייט. אלטע זיבן

 מלך דער געטאן ווארף א ודי
 גאלד, פון ריע זיין האט
 בוקן אפגאט צום קיבד דאם נאר
געוואלט. נים זיף האט

אוונט.
 געקומען איז בעטלער א ווי
ייד... אגוטן צו

 זינגען אן הייבט זי גאר אדער
ליד: א שטילערהייט

 אפאווע איז געפלויגן זדי
 וואלד, גרינעם איבער

 באפן פלעגן כאפערם די ווי
גוואלד. מיט קינדערלעך

 *פארכישו© צו זיך הער איך און
 רייה באבעס דער צו

 פאלן אויגן מיינע פון און
שטילערהייט. טרערן

 —צימער אין ניטא איז קיינער
באנאנד מיר ניט מער
 שאטנם טאגצבדיקע די און

רראנט. ווייסער דער אויף
.* ם ו 31

גליטש. אויפן
 ליכטיק, און סריש איז טאג דער אז
 ציכטיק, און קלאר איז שניי דער אז

 שפיגל- א ווי איז אעז דאס אז
פארגעניגן גרויסער א איז

 טאן, טראג א זיך גליטשערם די אויף
1 טאן יאג א אייז גלאטן אויפן

קלאפן, גיכער זאל הארץ דאס אז ווייזן, צו קונציקע קונצן
 פארכאפן, זאל אטעם דער אז קרייזן, און "שוועלבעלעך" מאכן
- פלאמען זאלן באקן די אז פאכן, צו אזוי הענט די מיט

מין! אזא גליטש א ליב האב איך ק$ק, זאלן בלוטן די אז
נס>ןי.*נוםי ג.
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נאכט. ביי שניי אין
 צפרן־זינט פרן ררינט קאלטער א

בלאזן\ אנגעהריבן האט

 שניי צום מיד האט פערד טרייער מיין
אראפגעלאזן. קאפ דעם

 טיף. איינגעפאלן זייטן די
 פארפרארן, פעל גאנצע די

 נאךהי״נמ צירועלןמיר ווייס, וועד
פארפארן? ווו ערגעץ אין

פינצטערער. און פינצטערער אלץ
פארצויגן. גלאז מיט שניי דער
 נאך שליטן מיין צופוס גיי איך
, אויגן. פארמאכטע האלב מיט

ל"ייי^ 41 1

דארף! א דארף, א
 גענוג׳ געשטאגען. ביסל א

 געטרייער, מיינם פערד
 דארף אין קומען דאך מוזן מיר

פייעח צר מענטשן, צר

 דארף דאם שרין זעט שרין,מע זעט מע
שריבן. לויכטנדע מיט

 מוט זיך נעם מיד, ניט נאר זיי דר
אריפצוהריבן. קאפ דיין

דארף< אין אלע נאך זיצן עם
 טריערן־אפן, די

 ארןשפייג געטראנקען ארנדז מעגרייט
שלאפן. צו געלעגער

 היי, ארן האבער דיר פאר ברענגט מע
שייער.. פרן בעסטע די

 פלי א ארן טראט א מיינם, פערד העי,
פייער! צר מענטשן, צו

^ייווי^ .0
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שנייער. פעטער דער
קןינדער>שפיל. 8 ז ן

 ביימלעך דינע שניי״באדעקטע פיר צווישן וואלד. שיטערער ^שטיקל
 פעלן. ווייסע מיט איבערגעדעקט קיניגשטול ווייסער הויכער א שטייט

 עטלעכע פירן עס וועלכער צו דערהויבונג, א אויף שטייט שטול דער
 קראען• שטייען — זייטן ביידע פון — טרעפלעך דאזיקע די אויף טרעפלעך.

פליגלען. שווארצע די מיט פאכן און פארלעך
 איינגעהויקערטעד אן — ער יי שב פעטער דער

 בין יךז ציען קאפ פון האר די און בארד זיין אלטיטשקער.
קעלעכל. דין שארף א האט ערד. דער צו

ראבן. די
ס. ע נד ו ק ל איר מ

 אווייסינקער. ארום און ארוס — העזעלע־נעזעלע
גלעקעלעך. זילבערנע

ן. ט נ ווי ר טע נ ווי די

ווינטן: ־ ווינטער זיי
זינגען:( געזעענע )ניט

— ווו-ווו —ווו —ווו
שנייען? קיין ניטא איז
— ווו — ווו — ווו — ווו

פארווייען... מיר וועלן
— ווו — ווו — ווו — ווו

פארמיטן?.. מיר האבן
— ווו — ווו — ווו — ווו

פארשיטן... מיר וועלן
— ווו — ווו — ווו — ווו

פלעקן! שווארצע זיינען
— ווו — ווו — ווו — ווו

*פארדעקן. זיי פיר וועלן
 — ווו — ווו — ווו — ווו

 דורכגעלאזןז שווארצקייט
 — ווו — ווו — ווו — ווו

פארבלאזן? מיר דארפן
 בא• צו אן זיך )הייבן ן: אב ר די

 די מיט פאטשן צו און ארט פון זועגן
שליגלען(.

ן: ב א ר די
 קראקערייז - קראקע - קראקע
וויגטער דער אן שוין ס׳קומט

 פראסט־געקנאקעריי, א מיט
ער. שפינט זיידן ווייסע

י קרא — קרא — קרא
 קראקעריי, — קראקע - קראקע

ן זאווערוכע־דרייער
 אקלינגעריי: זיין וועט באלד

 שנייערו פעטער דער ס׳פארט
— קרא — קרא — קרא

 הערט עס שטיל. וויילע א ווערט )עם
 — שליטן א פון סקריפען ווייטער א זיך
 הענט די פאר - ארויס שפרינגען עס און

 4גלעקעלעך זילבערנע מחנה א - גענומען
גלעקעלעך: זילבערנע די

טאנצן(. און )זינגען
 שנייערן פעטער דער ס׳פארט
— אפריער מיר קלינגען
 מיר, זינגען און מיר קלינגען

 מיר, שפרינגען שליטן דעם פאר
 אפריער: פיר קלינגען

204



 דאן, - גין - דין
 דאן, - גין — דין

 פאלן צו שניי
 אן, שוין הייבט

 דאן, — גין — דין
 דאן, - גין — דין

 איצטער לאמיר
טאן! אונדזערס

 דאן, - גין — דין
 דאן, - נין — דין

 שניי, זיך ס׳שיט
 מאן! ווייסער ווי

 פעטער אלטער דער ס׳פארט
 ער׳ גלעט שנייען מיט און
 בלעטעלעך ווייסע די מיט

 שטעטעלעך און דערפעלעך
ער. גלעט שנייען די מיט

ג(. נ א ז ו )צ
סויבל־היטל א אין

 שליטל, זיין אויף ער זיצט
 שליטעלע׳ זילבער זיין אויף

 ריטעלע, א מיט פאכעט
ריטלו פראסטיק א מיט

נג(, א ז ו )צ
 געזעענע(. )נישט ן: ט נ ווי די

 — ווו - ווו — ווו — ווו
 פארקערן! עס מען דארף

 — ווו — ווו - ווו — ווו
באגערן? דיין איז ווו

שנייער: פעטער
 געזעענערהייט^ )ניט

- נו — נו — נו — גו
פארצארנטו איר זייט וואס

— נו — נו — נו — נו
!פארנט — פארן — פארנט

ווינטן: די
ז ווו — ווו - ווו — ווו
וועלן! וועט האר דער ווי
 — ווו — ווו — ווו — ווו
באפעלן... וועסט דו ווו

;ר ע יי נ ש ר ע ט ן 1
 - נו - נו — נו - נו

ט׳געפעלן! מיר ווי טוט

 געשפאנטן אנישט אויף אריין )פארט
אפ<. אים שטעלט שליטן. הויכן

!פרו - פרו — פרו — טפרו
שטעלן! זיך איך ורעל דא

 ווענדעס און שליטן פון אראם )גייט
 - קיניגשטדל פונצם ריכטונג דער אין זיך

ראבן(. די אים באגעגענען

ראבן: די
!קראקעריי — קראקע — קראקע

 פעטערי ווינטער, גוטן
הלוואי - שנייער פעטער

י בעטער א זאלסטו זיין
!קרא — קרא — קרא

 !קראקעריי - קראקע - קראקע
ווייען אונדז לאנג זאלסטו

 ניי דאס אויף אונדז ערד די און
שנייען! מיט אויסבעטן

שנייער: פעטער
סיין ווי סיי אוי, סיי! ווי סיי
 מיגלעך: וואס אלץ איך טו

 פריי וואלקנס די אויפגעוויגט
וויגלעך... די אין איך האב

— דיי אטרייסל געטאן כ׳האב
 געראטן, מיר עס איז
 שניי אווייסער ארויס איז
געשאטן! אהער און

 ברעג, איבער $נגעשאטן
 גאנצן, אין אויסגעשיט

 וועג יעדן אויף איצט טוען
גלאנצן... שניי־בריליאנטן

 גלע" זילבערנע די אריין לויפן )עם
 שנייער פעטער דער ווען און, קעלעך

 די טאנצן שטול, זיין אויף זיך זעצט
אים(. פאר
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גלעקעלעך; זילבערנע די
ן דאן — נין - דין
— דאן - גין - דין

 פאלן צו שניי
אן! שוין הייבט

 דאן, - גין - דין
 דאן, - גין — דין

 שניי דך ס׳שיט
מאן! ווייסער ווי
1 דאן — גין — דין
 1 דאן - נין - דין

 איצטער לאמיר
טאן! אונדזערס

ר: ע יי נ ש ר ע ט ע פ זער

 אויבנאן. איר, זעט שוין, כ׳זיץ
 דערציילן? מיר איר וואס׳ט

 פאן־באראן, א איצט איך בין
צעטיילן... שניי דעם .ב׳טו

 שניי, איך האב גאנצע אוצרות
 שנייער. פעטער דער - איך

 צוויי, און איינס מאל קיין ניט כ׳צייל
צווייער♦ א פאר ניט כ׳מעסט

אויפגעלייגט! איך בין זייער
— צעטראגן זיינט זשע איר

 פארנייגט! מיר פאר זיך איר וואס׳ט
 זאגך איר ווילט זשע וואס
 גלעקעלעך! זילבערנע די

 געשפרונגען, מיר האבן
געקלונגען... מיר האבן
 קליינינקער, א מיר זעען
 שיינינקער א מיר ועען
געשפרונגען^ איז העזל

ג(. נ צ ז ר 3)

 אטעם אן אים נאך און
 אים האט כגעלאפן$1

 ציגגעלע דאס ארויסגעשטעקט
 ייגגעלע א יינגעלע, א

אים... האט כגעלאםן$2
ג( ג צ ז ו 3)

ביידן זיי מיר האבן
שניי־גן־עדן דעם אין
קלינגעלען אונדזער מיט אט

יינגעלען און העזעלען
 4ג11רז3) ביידן! זיי געבראכט דא

ער שניי פעטער דער
 4אויף )שטייט

 — פארשוינען צוויי די אריין פירט
באלוינען! זיי ביידן איך וועל
 און ארויס לויפן זילבער־גלעקעלעך )די

 ע• ז ע ה און ן ע ק ר י א מ אריין ברענגען
 דערשראקן זיך ציט העזעלע ן. ע ל

 לאנגע די מיט באוועגט און צוריק אויף
 צו גייט קונדעס ע ק ר י א מ אויערן.
שטול(. שנייערס פעטער צום דרייסט

שנייער: פעטער
צווייז... די זיי זייגען אט דאס

:ע ק ר י א מ
 פארצושטעלן, זיך גליק דאס כ׳האב

גיי! איך ווי איצט, שטיי איך ווי
 געפעלן וועל איך — האף איך און

 העלן", דעם אייך דורכלויכט, אייער
שנייער: פעטער

 שניי! פונם הערשער דער כ׳בין
 שנייער, פעטער איך הייס הייסן

 גיי." איך ווינטער־צייט נאר און
מאירקע:

 מאיר♦ ר׳ הייס איר, זעט זשע, איך
זייער! קונדעס אגרויסער נ־׳בין

שנייער: ר ע ט ע פ
וויי! אוי וויי! אוי מיר! איז וויי

 שיינעץ, יענער עס, הייסט ביסטו,
 מאכט, נאר קאטאוועסן וואס
 שניי־געץ", א שניי פון מאכט ער וואט
שיינעץ! דו אך, שטיפער! דו אך,

:ע ק ר י א מ
אויפגעבראכם. פעטער, ניט, עייט

שנייער: ר ע ט ע פ
 געוועזן, דען איז אזוינס וו^ס
פאסירטן דען האט אזוינס וו^ס
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מעזעדע־נעזעלע:
גענעזן! אים פון ארויס קוים

האירקע:
 וועזן א אלץ פון מאכט העזל

העזעלע־נעזעלע:
פארפירט... מיך האט מאירקע

 געפאלן, מסתם אים האב איך
 געפירט זיך צו מיך ער האט
 גאלן מיר האר די געוואלט און
 געשנאלן... מיר נעזל אין און
קראפירט^. דעמאלטשיר איך מ$ב

^אירקע:
ליגן! א ס׳איז ליגן! א ס׳איז
 אויסגעטראכטן גאנצן אין ס׳איז

 —ליגן אים שניי אין געזען כ״האב
קריגן... פעלכל זיין געוואלט כ׳האב

1 געמאכט זיך היטל א כ׳וואלט

ן: ב א ר די

 !קראקעריי — קראקע — קראקע
נייסן! נייע ס׳ארא קראקע!
 —דריי און צוויי און איינס טאקע?

 ן אריינצושמייסן אים מען דארף
י. קרא - קרא — קרא
 די ע ל ע ק ע ל ג זילבערנע די

 • שנייער פעטער פעטער,
 י אפריער טראכט א גיב

 פסק׳ענען אים וועסט איידער
פאסקענען. מיטןפאסיק

שנייערן פעטער פעטער,
ג(. נ א ו ו )צ

העזעלע־נעזעלע.
 שפרינגער, פלינקער העזל בין איך

 געלאזן, זיך אסור איך וואלט
 — האזן די ווי ווייזן, אים □וואלט

פינגער! מיט פינף מיט אכאפ ג^ר
 האזן־אופן.^ ווייזן אים כ׳וואלט

געדענקען... צו האבן זאל ער
 שענקען... שנייער פעטער אים זאל
לויפן... ער זאל - מוחל בין איך

ע: ק ר י א מ
 ז גבור א ס׳אר י נאר זעט !נאר זעט

!זיסער א ס׳אר פיסקל א ס׳אר
!פלאקנשיסער א !כא - כא — כא

 ן איבער דיר כ׳לאז וואס בענטש, גומל
 — גיכער אפעט זיך טראג ליבער

אויגן! מיינע פון אוועק גיי
! אפגעצויגן — גיכער שנעלער,

זיכער!.. ניט זיך מיט בין... איך ווייל

ער: יי שב פעטער
ריטל(. זיין אויף )הייבט

 קריגן! צו שוין זיך גענוג שאט!
!געזונטערהייט אוועק לויפט
ן פארגעניגן א שניי- אינעם

 1 גייט שוין, גייט !שוין נו, !שוין נו,
 מעןמערער? דארף וואס שניי- איר האט

 !פרייד א ס׳אר !ווייסקייט א ס׳אר
 קלערער! און ליכטיקער מען דארף

 ן גייט שוין, גייט !שוין נו, !שוין נו,
 :ע ל ע ז ע ה ן ו א ע ק ר י א מ

 פעטערן ליבער אייך, דאנק שיינעם
גערעכטערי דער זייט איר אמת,

 שלעכטערז קיין אונדז פון איז קיינער
1 פעטער שליטוועגס, גוטן א האט

וועטער... ליכטיק־לינדן א און
 שנייען! די שיט שנייער, פעטער ■

 גייען! מיר אט לויפן! מיר אט
ן פעטער ליבער אייך, דאנק שיינעם

 אוועק לויפן און זיך צ/גקושן )ביידע
 פעטער דער זייטן. פארשיידענע אין

 קעשענעס זיינע פון ארויס נעמט ר ע יי נ ש
 פיר אלע פון שיט און שניי הויפנס
 אין אריין זיך ער זעצט דערנאך זייטן,

 ווינטן אומזיכטבארע די און שליטן, זיין
אן(: הייבן
:ן ט נ י וו די
— ווו - ווו — ווו — ווו

פארן? איצט האר דער זויל
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 ער: יי שב פעטער יער
שליטן(. אין )שוין

— נו - נו — נו - נו
קלארן... םשניידעם1איב

 צו אן הייבן גלעקעלעך )די
 און צוזאנג, זייער זינגען צו און קלינגען

זיי(. פארשוויידן טאנצנדיק

:ן ט נ י וו די
 — ווו - ווו — ווו — ווו
יאגן? אצינדערט ווו

פעטערשנייערו דער
 — נו — גו — נו — ני

 זאגף איך וועל שפעטער
!נו

 אנגעלאפן... זייבען קיבדער די
 גאם דעי פון אנגעלאפן זייגעץ קינדער די

אויגן; צעבליצטע און לאקן פייכטע מיט
 פרייד ליבע גרויסע א איז צוזאמען זיי מיט

אנגעפלריגן. צימער אינעם דרויסן פון

 רויט, און קאלט עפל די ווי גליען בעקלעך די
 קלינגען. גליטשערם בלאנקע און שטאלענע די

 דיל. אויפן טראמפלען ך57פיסל געשווינטע
איבערזינגען. צווייטע דאס וויל קעלכל איין

 אפריש. און יונג לעבן שטראמען מיט שלאגט עס
 מאמען, די ארומגעכאפט זיי האבן אט
 קראנץ, א ווי צווייטן צום זיך טוליעט קעפל איין
צוזאמען. פלוידערן ,ריידן אלע און
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ד. מ ע ר פ ר ע ד אין
ן(.3אינטערנאטףלע )פון

 פאר" א קאפ, קיילעכדיקן גרויסן א מיט יינגל, געפאקט קליין א געווען איז ער
אומגעלומפערטער. אן אומבאוועגלעכער, אן צעשטרייטער, א הלומטער,

 אין ׳,"נייער דער אז באמערקט, שוין טאג ערשטן רעם גלייך האט הבךה
׳.,"מאפס _ צונעמעניש מיטן געקרוינט אים האט מע און טראט, אויפן שווערלעך
שול. אין אלעמען ביי שפאט צו געווארן ער איז אן דאן פון

 ׳,"מאפס אז גימנאסטיק. פון לעקציעם די אויף געווען אים איז שווער באזונדערס
געלעכטער. פאר קייקלען אלע זיך פלעגן שטאנג, אויפן קלעטערן נעמען סלעגט

 ציטעריק אויף זיך הייבט נופל קיילעכדיק קליין א בילד: א פאר זיך שטעלט
 אן אומבאהאלפן הענגען בלייבט און ערד דער פון מעטער א אויף צאפלענדיק און

 וואם פיש, א ווי שווער, אטעמען נעמט און כוחות די עס פארלירט באלד באוועגונג.
ברעב... אויפן ארויסגעווארפן האט מע

 גליין אים הייסט און טאן, צו האט ער וועמען מיט שוין, ווייס לערער דער
שטאנג. פון אראפקריכן

טעאטער. אומזיסטן אבער שוין האט "חברה"
אים? וועגן געטראכט אלע האבן וואס

קינדן צעפעשטשעט פארצויגן, א —

 פאר• מאל ערשטן צום האט "מאפם" אז דערוווסט, חברים די זיך האבן באלד

שטארק. בענקט און היים די לאזן
 חיים© דאס וואס געוווסס, זיי פון יעדערער האט הארצן אין טיף בענקטי.. ער

זיך? פארציען ארויסווייזן, אבער דאס וועט ווער בענקען.
סיש. איבערן זיצן שטענדיק "מאפס" פלעגט צימער אין זיך ביי

 אהיי©! בריון, לאנגע בריוו, געשריבן — ביין! געארבעט? געטאן? ער האט וואס
מאמען. דער צו

 ארוי©• און פאפיר דאם צונעמען אויפזעער דער אים ביי פלעגט גוואלד מיט
שפאציר. נאכמיטאגדיקן אויפן אים טרייבן

 ער אז דערוווסט, זיך האט מע סוד. א זיינעם אנטדעקט מען האט קירצ^עך
 געווען גאך איו פסה צו הגם טעג, די שוין ציילט און פסח אויף אומגעדולדיק ווארט

צייט! שטיק א
 פיל אזוי מיט לוח ספעציעלן א געמאכט זיך האט ער ערן ציילט אזוי ווי

 ער שטרייכט טאג אלע און יום־טוב. ביז פארבליבן זיינען עם טעג וויפיל פאסיקלעך,

אוועק! איז טאג א נאך — ס׳הייסט פאסיקל. איין אויס
 מם שןץ אים מען האט געשיכטע, דער וועגן דערוווסט זיך האט חברה אז

רוען. געלאזס
לוח? דיין מיט עפעס זיך הערט וואם מאפס, —
פסח? ביז געבליבן איז וויפיל מאפסעלע, מיר, זאג —
אפלאזן! נישט אהיים דיך וועט מע מאפם, ווייסט, —
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 שטעלן אים זיך פלעגן סרערן און ווערן, בלאס ער פלעגט ידיעה דער ביי
 ער האש דאך איט, פון דאס לאבן חברים די אז געוווסט, האט ער הגם אויגן. די אין
געשראקן. שטארק דערפאר דך

 געמאכט מען האט גימנאסטיק קאלט. געוועזן ס׳איז פעברואר. געקומען ס׳איז
פארלאזן. איגגאנצן מען האט פארק זייט יענער פון פלאץ גימנאסטישן דעם זאל. אין

 איבערן געשפאצירט געוויינטלעך ווי האבן שילער, מיר, ווען מיטאג, נאך איינמאל
 וואנט, דער הינטער עפעם שטייט חברים גרופע א ווי באמערקט, מיר ה$בן הויף,
 נעלעכטער פאר זיך שטיקן אלע פלאץ. גימנאסטישן פון פארק דעם אפ טיילט וואט
גימנאסטיק.., מאכט "מאפס" _ איז? וואס פלאץ. גימנאסטישן צום אן ווייזן און

מערקן. ניט גארנישט זאל ער כדי פארט"עט, זיך האט חברה
 אויף זיך ער האט ענדלעך געישובט. זיך און געשטאנען ער איז וויילע א

 אזוי אבער הייבן, זיך גענומען און שטאנג צום צוגעגאנגען איז אנטשלאסן. עפעס
דרערד. אן געטאן זעץ א נישט שיר זיך האט ער אז אומגעלומפערט,

 מיט ארויסצושיסן געווען גרייט שוין איז וואנט דער הינטער פון עולם דער
זיין. ווייטער וועט וואט זען, געוו^לט איינגעהאלטן, $בער זיך האט מע געלעכטער. א

 נישט אים זיך וועט מאנטל שווערן אין אז פארשטאנען, אויס, ווייזט האט, ער
 דעם אויסגעט^ן האט אראפגעקר^כן, ער איז חייך. דער אין ארויפצוקריכן אי_ינגעבן
 זיינען הענט די הייבן. גענומען זיך ווידער פראסט, אויפן געקוקט און,נישט מאנטל

 האט ער מערעלעך. רויטע ווי געסטארטשעט האבן פינגער די געווארן, בל^ אים
 האט וויילע א העכער. און העכער אלץ געשטייגט און געקוקט נישט דעם אויף $בער

 תפילה וואלט ער ווי אזוי ערנסט, אזוי געווארן איז פנים דין און אפגעהאלטן, זיך ער
געטאן.

 אזד פליים, אזא מיט און ארבעט דער צו גענומען ווידער זיך ער האט באלד
לעבן. זיין געווען אפהענגיק וואלט דעם אן די

 וואלטן חברים די ווען שפיץ, דעם דערגדייכט וואלט ער אז מיגלעך, גאנץ און
 אים גענומען און קעפ די ארויטגערוקט אבער האבן זיי באוויזן. נישט פלוצלונג דך

זיך! היט מאפם, אראפ! פאלסט דו , מאפם — שרעקן:
 נישט $־ער דך האט ער געט^ן. ציטער א האט ער אז געווען, קאנטיק ס׳איז

ווייטער. געקלעטערט און ליפן די צונויפגעפרעסט אונטערגעגעבן,
 אויפן - זיים אנדער דער אויף אריבער אלע באלד זיינען שפרונג איין מיט

•לאץ.
טרייסלען. אים גענומען און שטאנג צום צוגעלאפן איז יינגל איין

האלטן. געק$נט ביט מער זיך האט "מאפס",
 נאב- נישט האט ייגגל דאם אבער שרייען, גענומען ער האט — לאז! לאז! _

 אר<ןפגעקוליעט "מאפס" אומגליקלעכער דער זיך האט ארום מינוט א אין און געלאזן
אראם. קאפ מיטן דרערד אויף

לופט. די פארהילכט האט פרייד־געשריי א
 האש וואט "מאפס", אויטרעגונג: פון געשריי א דערהערט זיך האט אבער באלד

מיס געטאן ווארף א ווילדער א ווי איצט זיך האט אנגערירט, ניט קיינעם איצט יז1
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 אים גענומען און שטאנג, פון אראפגעווארפן אי.ז האט וואט יינגל, צום פויסטן ׳די
 האבן חברים די געשוויגן. ניט זיך, פארשטייט האט, יענער כוחות. אלע מיט שלאגן

 ארעמער דער איז ארוס מעוט עטלעכע אין _ קורץ אים. פאר אנגענומען אויך זיך
געוויינט. ביטער און דרערד אויף געלעגן "מאפס"

 גע• זיך האט זיינער מאנטל דער אראפגעריסן, אים ביי מען האט היטל דאס
קעלט. קיין געפילט ניט האט ער שניי. אין וואלנערט
 און שלעגער די אוועקגעטריבן ה^בן זיי שילער. עלטערע צוגעקומען זיינען עם
וויינען. צו אויפגעהערט ניט האט ער געשלאגענעם, רעם בארויקן געפריווט

 אונדז אויף אויפגעסאסט האט טאג יענעם לערער. דער צוגעקומען איז באלד
מענטש. ליבער א זייער דיקער, א הויכער, א — דניאל לערער דער

 ארויפגעלייגט האט "מאפסן׳/ צו צוגעגאנגען ער אין ווארט, קיין ריידנדיק ניט
קאפ. יינגלס אויפן האנט זיין

געט$ן? דיר זיי האבן וואס דיר? וואסי _
 פאמעלעך יינגל דאם זיך האט לערער, פונעם קול פריינדלעכע דאס דערהערט

 זיינם פנים דאס אראפגעל^זט, געהאלטן אבער נאך ער האט קאם דעם אויפגעהויבן.
פארוויינט. רויט, געווען איז

געשטיקט. אלץ אים האט געוויין דאס
לערער. דער געזאגט האט — זיינעם! מאנטל דעם אהער ווייזט —
מאבטל? דעם אויסגעטאן עפעס האסטו וואס קינדעלע, —

געשוויגן. האט יינגל ד$ם
דערציילט. עמעצצר האט — שטאנג! אויפן געקראכן איז ער
 דערציילן אליין וועט ער—געזאגט לערער דער האט — ניטי אייך פרעג איך —
געקראכן? ביסטו וואס טייערינקער, דערצייל, _

ווארט. קיין אויסריידן געקאנט ניט אבער האט יינגל ד$ס
מאנטל. דעם דערלאנגט אים האט מע

 ד• אויף קינד דאס גענוכען קלאץ, א אויף צוגעזעצט זיך האט לערער דער
הענט. זיינע אין הענטלעך פארפרארענע קינדס דעם אריינגענומען קני,

געווען? דא איז רואם טייערינקער, דערצייל, —
 ווידער אים האבן געוויינען אבער אנגעהויבן, יינגל דאס ה$ט — מאמע!.. די —

ריידן. געלאזט ניט
 איבערן געגלעט גאנצן, אין ארומגענומען אים האבן הענט ברייטע לערערס דעם

קאפ. איבערן פלייצע,
קראנק... איז זי געשריבן... האט מאמע די —

 דעם ארומגענומען האט ער אויגן. זיינע פון געטאן גאם א זיך האבן טרערן
אים. דערציילט און האלדז פארן לערער

 מען ה^ט סוף דעם נאר הערן, געקאנט ניט מען האט גערעדט, האט ער וואם
געהערט:
געזונט... ווערן נישט שוין וועט זי אז רעכנט, זי —
שא-שטיל. געווען ס׳איז תלמיד. מיטן לערער דעם ארומגערינגלט האבן חברים די

געהערט: זיך האט קול שוואך יינגלם דעם ג^ר
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 דעה? דערגרייכן איך ורעל געטראכט: אזוי זיך און אהער בעקרמען בין איך —
 נעזוב© וועט מאמע די אז האפן, איך קען דאן אראפפאלן, ביט און שטאנג פון שפיץ

רוערן...

ברוסט. זיין צו קאם קינדם דעם צוגעדריקט האט לערער דער
שפיץ? דעם דערגרייכט האסטו נו? —

פיבער. א אין ווי געציטערט האט קערפער ייגגלס דעם
 פיך און געקומען זיי זיינען שפיץ, סאמע ביים געווען שוין בין איך אז —

!!ר^פגעווארפן...
 זיין מיט קינדער די דורכגענומען און קאפ דעם אויפגעהויבן האט לערער דער

ייעל. צום איינגעבויגן ווידער זיך ער האט דאן פארווורף. א מיט טרויעריק, — בליק
געזאגט. ער האט — טייערינקערי נעבעכל, _
 זיי־ זיינען דאן און בארחקט, עטוואס זיך האט יענער ביז געווארט, האט ער

שול. דער פון געביידע דער צו אוועק ביידע
אונת. צו געזאגט ער ה^ט — צייט! שוין ארבעט! דער צו איר און —

אים. באך אוועק פיר זיינען שאף, טשערעדע א ווי געהארכזאם, און

 אד דערציילט, אונדז אויפזעער עלטערער דער מאט פרי דער אין מארגן אויף
 צימער "מאפסיקם" פון טיר די געעפנט זיך האט געשל^פן, זייגען אלע ווען ביינאכט,

 צוגע" איז ער דניאל. לערער דער אריין אים צו איז האנס דער אין ליכט א מיט און
 לאנג לאנג, און שיין די האנט דער פיט פארשטעלט בעטל, קינדם צום נאנגען

 טיף ער האט דערנאך קינד. שלאפעדיקן אויפן געקוקט שווייננדיק און געשטאנען
אריין. איז ער ווי שטיל, אזוי ארויס איז און בעזיפצס

 אריין קלאס אין אונדז צר איז לעקציע, א פון אנהייב פארן טאג, זעלביקן דעם

דניאל. לערער דער
"מאפסיקן". גערופן ער האט — טייערינקער! אהער, קום _

געקומען. ניט צוריק שוין איז און קלאס פון ארויס איז יינגל ד$ס
 געפרנען שוין זיי האבן אונטן, אראפ זיינען אלע ווען לעקציע, דער נאך

 זיינען דרערד אויף פאדערצימער. אין געשטאנען איז ער אנגעטאנענעם. אן סאפסיקן
זאכן. זי_ינע געלעגן

פריו אזוי אתיים? שוין ער פארט דען צי געוורנדערט: זיך האבן אלע
 די אויף געעגטפערט ניט און שווייגעדיקער א נעשטאנען ער איז שטענדיק ווי
דערגיין. געקאנט ניט זאך קיין אים פון האט טע •ראנעם.

דניאל. לערער דער אנגעקומען איז ארום מינוט עטלעכע אין
פראגן. טיט פארווארפן ארומגערינגלט, אים ה$בן קיגדער די

 סע"־. א אנגעקומען ס׳איז — דערציילט: ער האט שטימע ציטערדיקער א טיט
אהיים... קומען תיכף מוז ער געפערלעך, איז מאמע זיין ןגראמע:1

יינגל. צום רחמנות פול בליק א געוו^רפן האט לערער דער און
נישט. זאך קיין פון נאך ווייס ער גארנישט, אים זאגט —

אים. צו צרצוניין אפילו געוואגט ניט געז^גט, גארנישט אים ה^בן פיר
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 . ס׳באטייש וואם געוווסט, נישט האט אונדז פון ווער קראגקו,. איז מאמע די
ווארט? ־דאה

 איז געלאכס, און געשפאט אזוי פריער האבן מיד וועלכן פון יינגל, דאם און
 דער• האט ער אנדערער. אן גאר עפעס אויגן די אין אונדז בי_י געווארן מאל א מיט
 ׳ אונדזערע געציטערט האבן עם וואט פאר שרעקלעכעס, און הייליקעס עפעם מאנס

הערצער. אלעמעס
צוגעפארן. איז פור די

אקסל. אויפן האנט די אים ארויפגעלייגט יינגל, צום צוגעגאנגען איז דניאל
צייט! שוין טייערינקער! פארן, לאמיר —

 אלע טשעמאדאן. דעם אנגענומען האט ער געווארן. ליכטיק איז פגים מאפסיקס
 סאן פיטגעפיל, זיין אים ארויסווייזן געוואלט זיך האט יעדערן געהאלפן. אים האבן
נוטס. עפעס אים

אדיען.. מאפסיק, אדיע, —
 געדריקס און הענטל קאלטן קליינעם צום געטאן צי א זיך האבן העבט צוואנציק

שטארק. שטארק, עם
 סור• און וווגדער טיט אים. ארום פאר ט׳קומט וואט פארשטאנען, ניס האט ער

ארומגעקוקט. זיך ער האט
וואגן. אין אריינגעזעצט לערער, מיטן ער ביידע, זיך זיי האבן באלד

דערווייטערן. גענומען זיך האט פור די און — ריר א שמיץ, א
 פאר־• גאנצן אין איז זי ביז לאנג, אזוי פארשטיינערט. ווי נעשטאנען זיינען אלע

אויגן. די פון שווזנדן
קלאטן. די אין פונאנדערגעגאנגען שטיל און פאמעלעך זיך מען איז דערנאך

געקומען. ניט צוריק מער שוין און _ אוועקגעפארן!.. _
ס3ן801 > ש. — ווילדענברוך ע. לוים

ר ע ט ב י ו ו
 שניי׳ ארן פר^סט

 קעלט׳ און שניי
 ורינט. און קעלט
 קינד: מיין זעסט,

 - וועלט ורייסע וו
רועלטי דער אויף ורינטער רזינטער,

 ברים" און גראז
 פעלד און וואלד
— פארשנייט ווייס
ברייט. און ווייט

קעלט: די פייפט עם
וזעלמ דער אויף רוינטער ורינטער׳

פשה
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פוסטע. בעסטעלעך
 שניי מיט פרסטעי נעסטעלעך נעסטעלעך, ארי,

געררארן... פארגליררערט פארשאטן,
 זיי אריף קלאגן ארן ווינטן די פליק עם
 צארן... מיט גרימק און רוישן און

 איצט! זיי זיינק ווו ליבע! פייגעלעך ארי,
 מעערן, איבער בערג, איבער אררעק
 בליצט ארן פינקלט מארגנשלן דער רדו אהין,

שטערן; גאלדענע די ט׳שמייכלק ארן
 פריש, ארן ריין געזרנט, איז לרפט די רדו אהין,

 שררעבן, נאר רראלקנם שניי־ררייסע ידו
 ניי. דאס פרן ניי, דאס פרן דארט אנהייבן צר

לעבן. אגליקלעכעם אפרייעס,
 4צעגיי ורעט שניי דער נאר לאנג; איז ררינטער דער
 קרמען, ררעט פרילינג גאלדענער דער
 ריין, אי ליכטיק, אי ררערן ררעט הימל דער

בלרמק; מיט דיגערטנער-באשאטן
 גליק געררעזענעם אלטן, איר אין ערד די

 —בליק אי שלנק, אי ררידער ררעט
 צרריק קרמק ררעלן אהער פריילעך און
4פליע צר ררידער פייגעלעך די
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פרילן. פון באפרי_ירנג דער פאר
באפרייונג. פוילנס פון טאג דער - נאוועמבער טער11 דער איז מארגן

 פוילן איז אנאנד נאך יאר הונדערט אז קינדער, די דערציילט לערער דער
 פאליאקן די האבן שווער באזונדערם מלוכות. פרעמדע פון אונטערדריקט געווען
 צו פארווערט זיי מען האט לאגד אייגענעם זייער אין צאר. רוסישן דעם פון געליטן

 אין פויליש ריידן פארן אפילו און שפראך, פוילישער דער אין שולן אייגענע האבן
באשטראפן. שטרענג מען פלעגט שולן פוילישע ניט די

 געמאכט זיי האבן מאל עטלעכע און ליידן צו פאלאקן די געווען איז שווער
מאכט. רוסישער דער קעגן אויפשטאנדן

 געקעמפט פוילן פון פרייהייט דער פאר האבן פאלאקן די מיט צוזאמען
 אויפשטאנדן די בעת זי_ינען עדן, און פאלאקן קעמפער, טויזנטער יידן. די אויך

 קאלטע די אין פארשיקט און ארעסטירט געווארן זיינען סך א געווארן, דערהרגעט
לענדער.

 לערערס צום צוגעהערט זיך קינדער די האבן אטעם פארכאפטן א מיט
דערציילונג.
האנט. די אויפגעהויבן יאסעלע האט געענדיקט, האט לערער דער ווען

לערער. דער פרעגט - ? יאסעלע זאגן, ווילסטו וואס -
 פוילישן דעם אין געווען אויך איז זיידע איר אז דערציילט, מאמע מבין -

אויפשטאנד,
לערער. דער פרעגט - געווען? דאם איז אזוי ווי -

דערציילט: יאסעלע און
 פלעגט ער שטעטל. קליין א אין בעקער א געווען איז זיידע מאמעם דער -
 א אנפאקן ער פלעגט טאג פאר יעדן קעמפער. פוילישע די פאר ברויט צושטעלן

 אויס־ זיך האבן עם ווו וועלדער, די אין אוועקפירן שטילינקערהייט און ברויט וואגן
 רוסישע אנגעטראפן וואלד אין אים האבן מאל איין קעמפער. פוילישע די באהאלטן
זעלנצר.
געפרעגט. אים זיי האבן - ברויט? דאם פירסטו וווהין -
געענטפערט. ער אריין־האט שטאט אין -
 זיין זיידן בי_ים צוגענומען האבן זיי געשרןען. זיי האבן - ליגן! א ס׳איז -

 תפיסה. אין ארבינגעזעצט אליין זיידן דעם און ברויט מיטן וואגן און פערד
 שוין וועט ער אז געמיינט, האט מע פארשפארט. געהאלטן אים זיי האבן וואכן 25
 געמאטערט, אים מען האט צי_יט גאנצע די ארויסגיין. ניט לעבעדיקער קיין דארטן בון
 זיך באהאלטן עם ווו און ברויט דאס געפירט האט ער וועמען צו זאגן, זאל ער
 ער איז סוף צום אויסגעזאזט. ניט האט זיידע דער אבער קעמפער. פוילישע די

ארויסגעלאזן) אים מען האט דאן און געווארן קראנק תפיסה אין
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בד־ט, און שפראצט עם

טירן!... עפנט
 דרריסן, אין קומט טירן, עפנט
 אריס, זיי ברעכט פענצטער, די רייסט
 —גרויסן, דעם גאסט דעם אריין נעמט
אדרים אים אנטקעגן קומט

 גערטנער, די אין ירם־טוב ודינט ס׳איז
 אומעטום, גאסן, די אויף
 נאד. הערט נאר, זעט ליכטיק, הלנט ס׳איז

אום. ווינטן טאבצן עם ווי

 טרישטשק, צווייגן די ווי נאר, הערט
 בררמט, ארן שרייט ער טייך, דער ארן

 סררישטשען•^ נאר הערט פי״יפן, באר הערט
קומם! גיכער דרריק, אין קומט

ו!! דד
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פרילינג. דעם דערשפירט האט האנקע אזוי ווי
 דער אין איינזיצן ניט קען האנקע שיינט. זון די פרילינג. אנהייב

 א כאפט זי ארויס. דרויסן אין זי רופט עפעס זי, טרייבט עפעס היים.
 איבערן בויגן פון פייל זיך לאזט און שטוב פון ארוים לויפט מיכל,
דארף.

 איבער לויפט בלאטעס, אויס מיידט גראבנם, איבער שפרינגט זי
 ווארעמער א ורייט פעלד אין אריין. פעלד אין ווייטער אלץ שטעגעל^ך

 האנקעם אונטער ארנין זיך כאפט ווינט דער ערד. די צ^ייקבט און ווינט
 צעווארפט באקן, אירע האלדז, איר גלעט ער אויף. זי בלאזט און טוך

האר. אירע
האנקע. אוים רופט - ווינטלי חיותדיק א סאר
פרילינג. דעם דערפילט האנקע האט ווינט דעם אין

* •

 לאנגע זייערע ווערבעס. איבערגעבויגן זיך האבן גראבן א איבער
 געלויכטן האבן זיי פון יעדן אויף ווינט. אין געוויגט זיך האבן ריטער

 ערד... דער אויף און ,קעצעלעך/ ווייסע קליינע טויטראפנם ווי
 דער אויף ניט. אויגן אייגענע אירע גלויבט האנקע דאם? איז וואס
 קוקן וואם בלימעלעך, טונקל־בלאע וואקסן ווערבע, דער אונטער ערד,
ארויף. הימל צום אייגלעך גאלדענע זייערע סיט

פרילינג. דעם דערזען האנקע האט איצט
 צוריק געלאזט זיך און בלימעלעך ערשטע די אנגעקליבן האט זי
אהיים.

• •
צוהערן. גענומען זיך און געבליבן שטיין זי איז פלוצלונג

 ליד דאם געקלונגען האט וואלקנס, די אונטער פון הייך, דער פון
לארך. דער פון

 אויגן די איבער שאטן א האנט דער מיט געמאכט האט האנקע
 באוויזן איר זיך האבן טרערן אזש ארויפצו, געקוקט אנגעשטרענגט און
דערזען. ניט לארך די האט זי אומזיסט. אבער אויגן. די אין

פרילינג. דעם געהערט אויערן אייגענע די מיט אבער האט זי
דורך. זי נעמט פרייד א
 דאו- שוין איז פרילינג דער דא! שוין איז פרילינג דער -

צו. דארף צום צוריק פריילעך זי טאנצט
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אוועק. איז טי_יך דער
נעץ, דעם מיט פארנומען געווען זיידע דער איז אוונט גאנצן 9
 געז$גט- ער האט - רירן טי_יך דער זיך וועט איבערמארגן אדער מארגן, -

מיטנעמען. אויך איך וועל דיך פיש. באפן גיין מיר וועלן
 אויפגעהויבן, זיך האט טמך אויפן אמז דאס געזען: אליין איך האב היינט

געפלאצט. ערטערוומז שוין עס האט ברעג במם און געווארן, בלא איז
טראסק. שרעקלעכן א פון אויפגעכאפט זיך איך האב פארטאג

 אן, זיך טו - זיידע דער געזאגט האט - אמז דאס זיך ברעכט דאס -
גיין! לאמיר

 הויף. אויפן ארויסגעשפרונגען בין איך ליכטיק. געווען שוין איז גאס אויפן
שטארקער. נאך געווען קלעפ די זמנען דא

 קוק א האב איך טמך. ברעג סאמע בכים בארג א אויף ינט1געוו האבן מיר
 דעם פארטרונקען האט וואסער דאס דערקענט. ניט אים און טי_יך אויפן געטאן
 אויף איינע ארויפגעשפרונגען זמנען געיאגט, זיך האבן אמז־קריעס די טאל. גאנצן

 לאנגזאס און טי_יך מיטן פון ארויסגעקראכן זיך, געבראכן געקראכט, אנדערע, די
ברעג. פאזע זיך געצויגן

 שטוב אין געטאן ווארף א זיך האב איך נעץ. מימן ארויס איז ויידע דער
 זיך און היטל דאס געטאן כאפ א מאנטל, דעם זיך אויף ארויפגעכאפט ארמן,

 ברעג. צום טריט גיכע מיט געגאנגען איז זיידע דער זיידן. נאכן לויפן געלאזט
 מיט זענען אמז־קריעס די פיש. פאנגען צו ערטער באי״יבטע זי_ינע געהאט האט ער

 געבראכן, אויפגעהויבן, זיך האבן אנדערע. די אויף איינע ארויפגעפלויגן שומל א
געשווומען. ווייטער און וואסער אין געווארן פארזונקען

זיידע. דער זאגט - גיכערן קום פלאצט! עם -
 *צוגע געווען נעץ דער שוין איז - ארומצוקוקן זיך באוויזן ניט האב איך
 שלמען, צוויי מיט העכט אגרויסן ארויסגעצויגן זיידע דער האט באלד און פעסטיקט.
 שטעטל, גאנצע דאס געקומען איו אונדז נאך ערשטע. די געקומען זמנען מיר

 פלאקן א מיט האט און וואסער אין שיפל א אראפגעלאזט האט שכן אונדזער
 אנגעי ער האט פלאקן, אויפן וואס טשוואק, מיטן קריעס, די אויסגעמיטן געשיקט

 האלץ, שמטלעך און ברעטער קלעצער, די ברעג אויפן ארויסגעווארפן אין כאפט
געשווומען. זמנען וואס

 •8$ וואסער, אין שטיינער געווארפן געליארעמט, געשריען, האבן יינגלעך די
 *וו אזוי האבן אנדערע ברעג. צום צוגעשטאנען זמנען וואס קריעם, די געשטויסן

פיש. כאפן עלטערע די געהאלפן איך
 אמזגאנג, דעם זען ארויסגעקומען אויך איז באבע אלטיטשקע אונדזער אפילו

געדיכטער. און געדיכטער אלץ געגאנגען איו אמז דאס און
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רואם. פאר אט
 פרי, אויפגעשטאנען היינט איז ארקע

פי. די מיט צוזאמען

 - - מו - בהמה: די מאכט
 ע... - מע - קעלבל: דאס מאכט

 צו: פענצטער צום לויפט ארקע
זע! -

 געל, געווארן שניי דער ס׳איז
תל. א גאר

 - צוויי טי_יכלעך שוין - שטאל לעבן
פארשטיי? גיי
 פלויט אויפן אינדיק דער און

רויט. מאדנע
 אזוי? זיך ער בלאזט וואט זעט:
אוי!

ארויס! זון שיינע די ס׳איז
אויסי־ ווינטער דער ס׳איז עט, הייסט

 פארן, שוין פעלד אין מען וועט גיך
קארן. און ווייץ מיט פארזיין פעלד

גראז... וואקסן נעמען וועט גיך
וואט, פאר אט וואט, פאר אט

 זיך, צעלאזט שניי דער וואט פאר אט
זין/ בלאזט אינדיק דער וואט פאר אט

מעקען, קעלבלעך די וואט פאר אט
קוקערעקען, הענער די און

 - ברומט צופרידן הונט דער און
קומט! פרילינג ליבער דער ווי_יל

ר.1קןןסלי י.

סדר־נאכט. די

 !פסח אויף געווארט איך האב אוי,
 נעכט און וויבטערטעג די דורך
 יוס״טוב וועגן געחלומט נאר
קנעכט. די פון באפרעונג פון

 שטולן אויסגעבעטע צוויי אויף
 אן, אויבן טאטע מיין זיצט
 בלעטלעך, די מישט הגדה, זאגט

אן. כוסות די גיסט ער און

 אויסגעקאלעכט. איז אונדזערשטוב
 ווענט, די ניי באלקן, דער ווייס

 שפיגל געפוצטער שיין דער און
אוןבלענדט. הויז ווינקל שטייטאין

 מאכלים, פיל מיט אנגעשטעלט
 טיש: קליינער דער שטוב אין שטייט

 מיטן... אין ליכט כוסות, און וויין
פיש. יעדן פאר צוגעגרייט

ווווומ׳ס!!#ווו*וו

 קשיות,. פיר די אים פרעג איך און
 הוי/ דאם ווערט פארקלונגען אזש
 טאטע, דער מיר ענטפערט עם און
גרוים. אזוי זיך פיל איך און

 מאמע, גוטע ליבע מיין און
 קלייד, יום״טוב אין אנגעטאן

 הגדה די נאך אונדז מיט זאגט
פרייד. פון דערביי קוועלט זי און

קאלועיגער, ל. י.
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 אונטערטעם
נים(. אין )שפיל

אונטערטעפלעך, שונטערטעפלעך,
 קאן, אין אנוס גיס
 חרר צווייטן אין אדרים יון

אן. אייך זאגט מען יז3

נעמען! שוין קומט פארטיק, פארטיק,
געקלאפט! ניט רתק,

לים,3 די ארט פון רוקט ניט און

לעך.
 שווארצץ, דעם _טאפ דעם גאר אדער
געוויס... ,פאר" איז דארט

 וויסן, ואך קיין ניט קאן מע נאר
אויס. ניט ציילט מע ביז

 ציילן, כלים די אן ער הייבט
ארוים. וועט וועלכע

פיר, דריי, צוויי, איינס,כאפט... ניט איינציקווייז,

 ערשטער, דער טיש צום לויפט שמואליק
!שטיין וויילע א כלייבט
 אויפצוהויבן, כלי וועלכע

אליין: ניט ער ווייס

 —אומגעקערטע לים3 אלע
 באוווסט, ניט ס׳איז יון
 באהאלטן ,פאר" ערגעץ איז ווו
פוסט. ייז אודו יון

ן בלימלעך אין קרוג דעם יויפהייבן

מיר, זיינען קינדער נוטע
 כעפלעך, מיט אויס שטיינדלעך, מיט אויס
 אונטערטעפלעך, מען שפילט פסח
 האפ, כלים אלע פון און
אר$פ, פאר מיין מיר איך ראי

 דך האט עס ווו יויסבעפאלן,
געגלוסט. אים טאקע
 קריגל, דעם אויף האסטיק ער הייבט
אלע-פוסט!.,. לאכן

איזו ער שיין ווי יוי,

הנביא. אליהו

 ,פון טאטע-פאסע, ביי ציטעריקער א בן־ןחיד, א זיין צו גוט ניט
 דאס ?ס, ניט דאם גיי, ניט דא שטיי, ניט דא מבליק". איימנו־ ן3-זי

 באהאלם, הענט די פארביגד, האלדז דעם צו, דעק ק$פ מנם טרינק, נים
 נןן און בן־;חיד. א זיין צו גוט ניט גוט, ניט אך, אויס. שנייץ נאז די
דערצו. ייעל א נגידם א
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 האס אריסגעקליידט פסח. טייערן ליבן דעם פסח, דערלעבט קרים
 ודאס יינגל. א נגידם א פאר פאסט עם ווי מלכות, בגדי אין מיך מעץ

 —אינדרריק אררמשפרינגען ניט טאר איך אז אררים, אבער מיח >ץמט
 קבצגישע אלע מיט אררמלריפן ניט טאר איך אז פארקילן. זיך וועל איך

 פאר ניטא—מלבושים שיינע אזעלכע יינגל. א נגידם א בין איך—קינדעד
 וועמען מיט ניטא—נים מיט קעשענע פולע א "זיך. בארימען צו ררעמען

שפילן. צו
 איינער זיבן פון וואס ציטעריקער, א בן־יחיד׳ א זיין צו גרט ניט
דערצר. איינגל נגידם א נאך און געבליבן,

 אין אוועק איז און קאפאטע בעסטע די אנגעטאז האט טאטע דער
 שלאף צו, זיך לייג וואם? "ררייסטר מאמע: די מיר צו זאגט דאוונען. שדל
 די טאטץ דעם פרעגן וועסטו סיר, ביים זיצץ קענען וועסטו אוים, זיך
 ,געדענק" שלאפן! גיין איך וועל סדר פארן איך? בין משוגע קשיות". פיר

 חלילה טאמער ווארים שלאפן. י ניט מען טאר סדר צום פסח זשע,
 אזאק מיט הנביא אל;הי קומט אזוי סדר, ביים אנטשלאפן נוערסטו

 ררער קוקט: און הנביא אליהו גייט גאכט ביי פסח פלייצעה... די אויף
 כא־כא. ארייף... זאק אין צו ער נעמט דעם סדר, ביים שלאפט עם

 גאנצע א זיצן זאל מע אז און איך? סדר? ביים ווערן אנטשלאפן רועל איך
 מאמע, געורען, איז אזוי ווי אריין? טאג רוייסן ביזן אפילו און נאכט?

 קידוש". נאך באלד געוזארן אנטשלאפן ביססו יארן א ,פאר יארן? א פאר !
 סימן הנביא אל^ו דעמאלט מיר צו געקומען ניט איז פארוואם־זשע—

 א ביססו היינט קלייניגקער, א געררען נאך בינסטו ,דעמאלט ץאק?...
 ה׳ייגט קשיות, פיר די טאטן דעם פרעגן דארפסטו היינט גרויסער,
 פיס עסן דארפסטו היינט הלנו/ ,עבדים טאטן מיטן זאגן דארפסטו

שרל״ז פון טאטע דער גייט אן שא, קניידלעך... און יויך און פיש אונדז
יום־טוב! גוט—
ירם־טרב! גרט—

 דעד אריך. איך קידוש׳ אפגעמאכט האט טאטע דער גאט, דאנקען
 דווקא ארן אריך. איך כוס, ערשטן דעם אויסגעטרונקען האט טאטע

 מאסע די דנאי״-זאגט ביזן ,זע־נאר, דנא. ביזן דווקא ארן כרם, פרלן א
 אנס- ררעסט רויין? מיט בעכער פולן "א זי: זאגט מיר ארן טאטן. צרם

 סע אז ארן איך? ררערן? אנטשלאפן ררעל איך כא־כא! ררערן"... שלאפן
 דעס פרעגט אנר, אריין? טאג ביזןווייסן אפילר נאכט, גאנצע א זיצן זאל

איך זאג אזרי רוי קשירת! פיר די אפגעקלאפט איך האב אזרי רוי סאטן,
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 טאטץ מימן זינג און סידור איבערן זיך איך שאקל אזוי ווי מדהז די
 מיר פון אויג קיין אראם ניט לאזט מאמע די און היעו״ן... ,עבדים

 אנטשלאפן ווערן, אנטשלאפן "וועסט מיר: צו זאגט און שמייכלט אדן
 קעפ, אכצן מיט זיין זאל מע זיך, דאכט מיר מאמעי מאמע, עך, ורערף

 אייך אוועקזעצן זיך מען לאז אנו, ווערן! אנטשלאפן אליין דעם פון מען קען
ווערן/ אנטשלאפן ווערן, "אנטשלאפן אויער: אין אייך זינגען און אקעגן

געווארן... אנטשלאפן בין איך אז זיך, פארשטייט
 שוין האלט טאטע דער אז מיר, זיך חלומט געווארן, אנטשלאפן

 עפענען גייט טיש, פון אויף שטייט אליין מאמע די חמתך". ,שפוך ביי
 קומט טאמער זיין, וועט שיין אלי־נביאן. זיין פנים מקבל סיר די

 און פלייצעם די אויף זאק מיטן זאגט, מאמע די ווי אלי־נביא, טאקע
 דעם, אין שולדיק זיין וועט ווער און בחורי"... "קום מיה צר זאגם

 אזוי און ניט!"... שלאף י ניט "שלאף איר מיט אליין מאמע די ניט אז
 פון סקרים א איך הער אהאי מחשבות, דאזיקע די מיר טראכט איך ווי

 קול: א אויף אוים רופט און אויף שטייט טאטע דער און טיר דער
 ער ער. ס׳איז יא,—טיר דער צו איין זיך קוק איך הבאי". ,ברוך
 אליהו ייד אשיינער הערט. מע וואם קוים פאוואלינקע, עדיגייט. גייס,

 קני, די ביז בארד גרייז־גרויער א מיט זקן א מאן. אלטער אן הנביא,
 אן אן ער איז גוט און שיין נאר געקנייטשט, געל, אלט, פנים דאם
 געטרייע ליבע, פריינדלעכע, ווייכע, גוטע, אריגן! אך אויגן, און עק.

 א מיט שטעקן גרויסן אגרויסן, אויף אנגעלענט איינגעבויגן, אויגן.
מיר. צו גלייך און—ווערטער אן שטיל, שא, און פלייצעם, די אויף זאק

 זאגס אזוי—קום! און אריין זאק אין מיר צו אריין יינגעלע, נו,—
 *אזי דווקא און גוטן, מיס דווקא און אלטיטשקער דער אט מיר צו

זיס. אזוי ווייך,
 דעם נאך שוין "וועסט מיר: צו ער מאכט וווהין? אים: איך פרעג

 ביי מיר איך בעט מאל. א נאך מיר ער זאגט ניט. איך ודיל
 זאגט יינגל?" א נגידם א בין איך אז גיין, דיר מיט איך קען ,ווי אים
 איך: זאג מיוחם?" א פאר ביסטו וואס איינגל, נגידם א אז ,און עה

 ניט ביסטו מיר "ביי ער: זאגט בן־^חיד"... א טאטע־מאמע ביי בין ,איך
 זיי געבליבן. איינעוז זיבן פון ציטעריקער, "א איך: זאג בן־ןחיד". קיין

 אויס־ ניט דאס זיי וועלן ניטא, בין איך אז דערזעען, איך, זאג וועלך
 אויף ער קוקט מאמע"... די דערהויפט און שטארבן, וועלן זיי האלטן,

 זים און ורייך מיר צו מאכט און גוטן מיט אלטיטשקער, דער מיר,
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 אנם- רוער נאר געזונט, שלאף טא מיר, מיט ניט "גייסטו פריער: רדי
 איך אז דאם, "הייסט וויינען: צו אן איך הייב אייביק"... אויף שלאפן

 מאמע"... די איבערהויפט אויסהאלטן... ניט דאם וועלן זיי שטארבן? זאל
 טאטע־ מיט אפ זיך געזעגן מיר, מיט קום טא שטארבן, ניט רוילסטו

 אבן־יחיד, בין איך אז גיין, איך קען ווי "סטייטש, קום"... און מאמע
 "צום שטארקער: שוין מיר צו ער מאכט געבליבן?" איינער זיק פון

 געזעגן אדער צוויי: די פון איינס אוים זיך קלייב יינגעלע, מאל, לעצטן
 אדער מיר, מיט קום און שטענדיק אויף טאטע־מאמע מיט אפ ןיך

אייביק"... אויף אייביק, אויף אנטשלאפן ווער און דא בלייב
 איין אויף מיר פון אפ ער טרעט ווערטער, דאזיקע די אפגעזאגט

 מען טוט וואס טיר. דער צו זיך אויסקערעווען שוין וויל און שפאן
 —ווערן, פארפאלן וווהין, ווייס גאט אלטן, דעם מיט אוועקגיין דא?

 געבליבן... איינער זיבן פון אבן־;חיד, שטארבן: טאטע־מאמע וועלן
 איך דאס, דאך הייסט אייביק, אויף ווערן אנטשלאפן און דא בלייבן
 טרערן מיט הענט ביידע אים צו אויס איך צי שטארבן... זאל אליין
 גיב אליהו! הארציקער ליבער, גוטער, הנביאי "אליהו אויגן. די אויף
 דאם מיר צו אויס ער דרייט זיך!" באטראכטן צו מינוט איין מיר

 ביז בארד גרייז־גרויער דער מיט פנים געקנייטשט געל, אלט, שיין,
 און אויגן געטתיע, ליבע, שיינע, זיינע מיט מיר אויף קוקט קני, די

 —זיך באטראכטן צו אויף מינוט ״איין שמייכל: א מיט מיר צו מאכט
מינוט"... איין אז מער ניט אבער קינד, מיין דיר, איך גיב

 גרויסן גרויסן, זיין אויף אן זיך לעענט אלטיטשקער דער
ווארט. און שטעקן

 צוטראכטן מינוט דער אין באדארפט איך האב וואם זיך: פרעגט
 אנט• ניט און אלטן מיטן גיין ניט דארפן ניט זאל איך אז אזעלכעס,

טרעפן? וועט ווער אנו, אייביק? אויף ווערן שלאפן
ג*עלום״>ליכ
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צויבערמאי, דער
 צויבערמאן גוטער דער קומט
 געשפאן: גילדערנעם א אריף
 שווארץ און מילד אויגן ער האט
 הארץ... דימענטענע א און

 מארק. מיטן אין זיך ער שטעלט
 שטארק: רופן צר אן ער הייבט

 אלערליי, מתנות "מהאב
 זיי..." פון אויס זיך קלייבט און קומט

 געלאף, און טומל א ווערט
 טראף; אזא זיך מאכט זעלטן
 גליק, דעם צו יעדער זיך איילט

 וויג. דעם אין ניט קינד א בלייבט
 לאכטג און צויבערמאן דער זאגט

 4מיטגעבראככ אלצדינג פון "מהאב
 באגער, זיין יעדער מיר זאגט
 מער. ניט און נאר באגער איין
 שעה, פערטל א צייט איר האט
ניטא״ו איך בין דערנאך און

 - מער ניט און נאר באגער איין
 שווער, זייער אויסצוקלייבן

 אהין. קלער און אהער קלער
 געפין, און מיך גאנג א פאלג
 יענץ; צי דאס - בעסער איז וואם

 גענדז. די ווי אלע שרייען
 פיל מענטשן אלע די פון

וויל. ער וואס איינער, ניט ורייסט
 קלעם. א אין אלע זיינען

 דעם! מען פרעגט יענעם, מען פרעגט
 נעמסטו! וואם און ער? נעמט רואם
 טרוו - טרו - טרו - מיטן אין און

 טראמפייט, זילבערנער א יילאזט
 שטילערהייט פארשוווגדן ארן
 צויבערמאן גוטער דער איז
געשפאן... גילדערנעם דעם מיט



אקער. ערשטן בנים
 אנגענומען אקער, דעם אין פערד זיין איינגעשפאנט האט דרויד

 דאס געטאן טרייב א און אקער פרנעם הענטל דאם האנט איין מיס
פערד.

אויפגערעגט. פיסל א געפילט זיך האט דוזיד
ער! אקערט לעפן זיין אין מאל ערשטע דאס -

 געשטאנען. דערפיי זיינען וראם טאטע״מאמע, געבעטן האט ער
 ער פדי פעלה דעם פון לענג דער אין אוועקשטעלן זיך זאלן זיי אז

 שניט גלייכן א מאכן קאנען זאל ער וועלכע נאך צייכנס, האפן זאל
ערד. דער אין

 דעם האנט איין מיט געהאלטן* געארבעט. שווער האט דוויד
 אז געצילט. אויגן די מיט לייצעם; אנדערער-די דער מיט אקער,

 פאטער זיין מיט ליניע גלייכער א אין זיין זאל 3קא פערדס דעם
מוטער. און

שוויים. מיט געווארן באגאסן איז ער
אקער״מעסער. דעם צו געקלעפט זיך האט ערד די

 צום צוגעקומען איז ער ורען געפרייט, זיך האט הארץ דווידס
ערד. פאס גלייכן א אפגעשניטן האט ער אז געזען, און עק אנדערן

 גלאנציקן שווארצן דעם אויף געקוקט לאנג האבן דריי אלע
 געשפילט זיך האט אויגן זייערע אין געפרייט. זיך און ערד פאס

זון. די
 שמעק א ווי געטאן, נעם א אפנגעפויגץ, זיך האט פאטער דער

געזאגט: און צעריבן עם ערה פיסל א פינגער צרויי מיט ■אבאק,
י•!!'" י.קארן. פאר גוט איז ערד די -
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בים ב
 אקער מיין שלעפט פערדל מיין
 שטיין. פארמאטערט בלייבט און
 דערנעת מיט פול איז פעלד מיין
גיין. ניט וויל פערדל דאם

ער. ק א
 אומגליק ביידנם איז גרויס נאר
נויט. ביידנם איז גרוים און

 געבן אונדז פעלד דאם וועט דאך
ברריט. דאם מיר און דיר פאר

 אונטער, אקער דעם שטופ איך
 שוויים:- דער רינט פנים פון

 !אקער דעם שלעם י פערדל וויא,
 גרוים! ניט דאך איז פעלד מיין

 אקער! דעם שלעם פערדלי וויא,
 גרריסן ניט דאך איז פעלד מוין
 ארנטער, אקער דעם שטופ איך
שווייס. דער רינט פנים פון

.*ליי י צב ם

עצרת. פיל צר
 - בייט א אויף גארטן א אין

געזייט; ברריקעם מען האט

פארבליבן. בייט שטיקל א איז
ריבן. זייען פויער דער רויל

 ניין, אז פריערטע, די זאגט
----------------זייען בעסער וויל זי

קודלאטען ציקעלע דאס זאגט
סאלאטע. גאר זייען מען זאל -

 גראב: ארן קורץ שעפסל צר שפרינגט
 - באב פארזייען דארט מען זאל -

 שטררי: דאם קעלבעלע דאס קייט
היי. זייען בעסער מען זאל -

 אבער, זיך בעט לאשאק קארער
---------------פארזייען זאל מע אז

 קארנאסע די קרראטשקע די ארן
-------------פארזייען זאל מע בעט,

 נויט א אין - חזיר: ריטשעט
-------------פארזעצן גאר מען זאל

 פריעת ארן פריערטע שטייען
אריער. אין זיך קראצן קראצן,

 בייט שטיקל ליידיק דאם ארן
פארזייט. ניט געבליבן איז

סוזשצן. מלכה
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פעלה זיין פארזייט מארצין
זון. אויפגייענדיקע די האן דער באגריסט - קוקוריקוי -

 גלי_יך זיך נעמט און בעט פון אראם שפרונג א טוט אויף, זיך כאפט מארצין
 קארעטע׳ אין פערד די צו האבער ביסל א ארי_ין ווארפט ער ארי_ין. פעלד אין שנריימן

 גערשטן זעקלעך פאר א וואגן אויפן ארויף לייגט אי_ין, זיי שפאנט אן, זיי סרינקט
בראנלה צוויי און

ארי_יןי פעלד אין היידא - דון צום ער זאגט - וויטעק! -
גערשטן. זייען ארי_ין פעלד אין זיך לאזן זון מיטן טאטע דער

העכער. שטי_יגט זון די
 כסדר נעמט ער האלדז. אויפן זריעה טארבע א מיט פעלד איבערן גייט מארצין

 צעווארפט און קרי_יז האלבן א האנט דער מיט מאכט גערשטן, הויפנם טארבע דער פון
 א לינקס, און רעכטס טריט, א נאך טריט א אזוי און פעלד. איבערן קערנער די

פאך. א נאך פאך
פאלם. זריעה די איינס־צוויי-איינט״צוויי-און

 שווארצער דער אין זוימען די פאלן שטילערהייט הערט. מע וואס קוים
 דארטן פון ארום, צי_יט א אין שפעטער, כדי ארי_ין, קבר פינצטערן דעם אין ערד,

לעבן. נכי א צו אויפצוהויבן זיך
פעלד. פארזייטע דאס פארבראנעוועט וויטעק

פרישמיק. ברודער מימן פאטער פארן געבראכט האט זי מארינקע. אן קומט עם
עסו. זיך זעצן זון מיטן טאטע דער און פערדל, דאס אפ האלט וויטעק

 מיידל. דער צו פאטער דער צוריק!-זאגט כלים די אפטראגן וועסט ווארט, -
 מארינקע. ענטפערט - שול אין פארשפעטיקן וועל איך ניט, קען איך ניין, -
 אוועק. שול אין טאנצנדיק זיך לאזט און העפטן די מיט ביכלעך אירע כאפט זי

ארבעט. דער צו ווידער זיך נעמען און אפ עסן זון מיטן פויער דיער

 ווידער זיך האבן זיי עסן. געבראכט ווידער זיי מען האט בי_יטאג צוועלף
זייען. אוועק ווייטער און אפגערוט וויילע א

 טי_יך פון פארגייט. דון די אוונט. דער אן ס׳קומט טאג. דער אוועק גייט אזוי
 פינצטער. ס׳ווערט רויך. שווארצער א זיך ציט קוימענס די פון קעלט. מיט ווייט

 די או׳ועק דון מיטן מארצין לייגן דאן ערשט הימל. אויפן שטערן זיך ס׳באווכיזן
אהיים. אום זיך קערן און *רבעט

פים. פארמאטערטע די קוים שלעפן פערדלעך דיאויך און מיד, ז-יער זכינען זיי
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שרל־גארטן. אונדזער
 — פרוכטביימער עטלעכע דארטן האבן מיר שול־גארטן! אונדזער איז שיין

 בלומעגיי שיינע עטלעכע און - בארנבוים גרויסן א עפלביימער, קארשנביימלעך,
ווענטרויבן. ווילדע מיט באוואקסן איז פלויט דער קלומבעס.

 ליגן ערד דער אויף גארטן. אין ארבעט די גייט פלייסיק פרילינג. אנתייב
 די נעמען קינדער עטלעכע בלעטער. ברוינע פארוועלקטע פאראיאריקע די גאך

ביימן. און וועגן די פון בלעטער די אראפ ראמען און גראבלעם
 אפגעשטארבן, קארשנבוים דעם אויף צווידגלעך אייניקע זיינען ווינטער פארן

 זעגן און ביימלעך די לעבן אוועק אים שטעלן ליישער, א נעמען יינגלעך פאר א
צווי-יגן, פארטריקגטע די אפ פארזיכטיק

איבערגראבן. זיי מוז מע בייטן. די בי_י איז ארבעט גרעסטע די
טאקט: אין גייט ארבעט די און רידלען, גלאנציקע נייע נעמט חברה
 שטעל א - צוויי ערד•, ווייכער דער אין רידלען די ארי_ין שטעק א - איינס

 קרעפטיקער א - דרכי אריין•, בייט אין טיף אי_יזן דאס דריק א און פוס דעם ארויף
 ליגט ערד אויפגעגראבענע שטיק א און - דריי א הייב, א הענט, די מיט דוק

איבערגעקערט.
הויפטזאך. די איז דאס - לערער דער זאנט - גראבן טיף -

צעקלאפט. גוט ערד אויפגעגר^בענע שטיקער די ווערן איצט

גראבנדלעך. מיט אפגעגרענעצט אויסגעגלייכט, ווערן בייטן די
 אלערליי פארזייט ווערן בייטן די אויף פלאנצן. און זייען דאס קומט עס

א. א. ציבעלע בעבלעך, ארבעם, רעטעכלעך, - ? ניט דא מיר האבן וואס נרינסן.
 שווארצע דארט פארזייען בייטן, די אויף רינעלעך שמאלע דורך ציען פיר

 ערטער אנדערע אין ערד. מיט צוריק רינעלעך די פארשיטן קערנער, ברוינע און
 קעפעלעך סאלאט, פון פלאנצעלעך אהין ארי_ין זעצן און גריבעלעך אוים מיר גראבן

בלומען. פארשיירענע מיר פארפלאנצן בלומענקלומבעס די אויף א. א. ציבעלע פון
צו: זיי ווינטשן און גיסקאן דער פון וואסער 3זו א פלאנצן אלע גיבן פיר
 י_יןא פעסט זיך ווארצלט 1זיך שטרעקט און זיך ציט גרינט! און וואקסט -

פרוכט! און בלומען אונדז ברענגט און
 ווילדע די אויסיעטן גארטן, אונדזער באגיסן פלכיסיק מיר מוזן זומער גאנצן א

מי. אונדזער פאר באלוינונג א באקומען הארבסט אין מיר וועלן דערפאר גראזן.
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שפערל. דאס און שטאר דער
 הענגען ביימער סך א אויף סאד. א דא איז הויז אונדזער לעבן

 סך א אין ווי יאר, פאר א שוין שטאר־-הבזלעך. שיינע גרינע ־׳דארט
 באלעבאטים אלטע זייערע שפערלעך. באזעצט זיך האבן הייזלעך די פון

 רויק שכנים די געלאזט און געקימערט ווייניק דעם וועגן זיך האבן
דדוינען.

 אויפן געוווינט האט וואס שטאר, דעם מיט געווען איז אנדערש
 געווען גראד איז הבזל זיין פענצטער. מבן בב הארט קאשטאנברים

 אויסגעהוילטן שטיק א פון באשטאנען איז עס אויסגעפוצט. זייער ניט
ברעטלעך. מיט צוגענעגלט אונטן און אויבן פון קלאץ,

 וווינרנג. איינפאכע זיין געהאט ליב זייער אבער האט שטאר דער
 ער פלעגט אפט ארוים. הייזל פון געזאנג זבן קלינגען פלעגט פריילעך

 אין צופרידן. און געלאסן עפעם פלוידערן און הויזטיר זיין ביי זיצן
 משו^הדיקע מאדנע עפעס ארבנמישן אפט ער פלעגט פלוידערב זבן

 גע" ער האט דא הערט: ער רואס אלץ, נאך מאכט ער וובל קוליות,
 דא- אויף; זי עפנט מע ווען טיר, פארראסטע אלטע די ווי סקריפעט

 דעם פון טענער פאר א דא-נאכגעמאכט און הון, א ווי געקוואקעט
קאנאריק.

 פארזאמט. ביסל א לענדער ווארעמע די אין זיך ער האט הב־יאר
 זבנען מערץ־טעג ווארעמע די נאך געטאן: גוט טאקע האט ער און

 ווינטן קאלטע שניי. א געשאטן האט אפט קעלטן. אנגעקומען רוידער
געבלאזן. האבן

 פאר" צו באשלאסן שפערל יונג א טאקע האט צבט דער אין
 זיך האט ער און - געטראכט לאנג ניט וו־ויגונג. שטארם דעם נעמען

פאר. זבן מיט ארבנגעקליבן
 פרו-ווט ער געקומען. שטאר דער איז ארום צבט קורצער א אין

 אים נעמט שכן נבער דער אבער וו־וינונג, אלטער זבן אין באזעצן זיך
 גלייך שנאבל, פון און פליגל פון קלעפ מיט געשריי, א מיט אויף

זאגן: רואלט ער
ארבן! ניט דיך לאז איך און דירה, מבן איז דאס -

 שטיפל. זבן פון דאך אויפן ארועק דאן זיך זעצט שטאר דער
טרויעריק. ווי עפעס און פארטראכט איז ער

 זבן פון שוועל דער אויף אויגן ביידע מיט קוקט און זיצט ער
 צר. זיך הארכט און אינעווייניק זיצט ערל שפ דאס דירה. פארנומענער

 מיינט, שפערל דאס שטיל. איז אלץ צבט. געוויסע א אוועק גייט עס
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 דעם: ארויס פארזיכטיק שטעקט און נישטא, שרין איז געפאר קיין אז
 שפיציקן שטארם פון קלאפ" שטארקן א גלייך אבער פאקומט ער קאפ.

ניט. לאנג זיך פאווייזט און קאפ דעם אריין צוריק כאפט ער שנאבל.
 דער־ צווינגט ענדלעך וואך. דער אויף רתק זיצט שטאר דער

 פא־ ווידער קאפ. דעם ארויסצושטעקן ווידער שפערל דעם הונגער
שנאבל. א פון פיק שטארקער א אים געגנט

מאל. עטלעכע כסדר אזוי און
 ענדיקן- זיך וועט קאמף דער וואם מיט זען, געקאנט ניט האב איך

 פענצטעת צום צוגעגאנגען פרי דער אין מארגן אייף פין איך אז נאר
 ראמען מיטן פארנומען שטארק איז שטאר דער ווי דערזען, איך האב
שפערל. טויטע דאס ליגכו בוים ביים אונטן און וווינונג, זיין

טעג. גאנצע רויינען זיי און

 דאך. א אויף בושל א שטייט
 סך א אויסגערכזט לענדער

 וואס נאר אומגעקערט זיך און
באלעבאס. אלטן זיין צו

 באלד קלאקן צו אן ער הייבט
 וואלד, צום און פעלדער די צו
 ארום: רונד קינדער די צו

 קום!׳ איך אז קונדייסים, -^ווייסט,

ט,2וונ דער פון זשאבעם הערן

- 230 -



רויטקעפעלע.
1.

 צווייג העכסטן אויפן דעמב. שלאנקער א געוואקסן איז וואלד אין
 ,ער" אן געותינט. פייגעלעך צוויי האבן נעסט אין נעסט. א געווען איז
,זי". א און

 געזעסן איז ,זי" די און שפייז, זוכן ארומגעפלויגן "ער" דער איז
געווארעמט. עם און געווארעמט, עם און אייעלע אן אויף

 האט אויסגעווארעמט, אינגאנצן שוין זיך האט אייעלע דאם אז און
 קליין א ארויס דערפון ס׳איז און צווייען, אויף צעשפאלטן עם זיך

 מיט ביינדעלעך, ווייכינקע מיט פוך גרויען מיט פיצעלע, א פייגעלע,
 און געטשיריקעט געטשיריקעט, פייגעלע דאס האט שנעבעלע. געל א

 אלערליי: פעדערלעך שיינינקע באקומען האט און געוואקסן איז
גאלדענע. און געלינקע בלאזנקע, און גרינינקע
 אויפן פונקט ווייל ,רויטקעפעלע". געהייסן פייגעלע דאם האט
 געהאט עם האט אייגעלעך דימענטענע די צווישן קעפעלע, קיילעכיקן

 רויטער ווי אזוי פאדעם־זייד, רויטע ווי אזוי רויטם, א טשוביקל א
זומערטאג. א אין הימל

 גאנצן דעם פריילעכם. א לוסטיקם, א געווען רויטקעפעלע איז
 אוים" זיך זיבגען, איין אין געהאלטן מויל, דאם צוגעמאכט בישט טאג

 זיך און זון, דער אונטער פינטעלע קליין א ווי הויך־הויך. געהויבן
 און אראם, געטאן לאז א זיך מאל מיט און לופטן, דער אין געקייקלט

קונצן. פארשיידענע געמאכט און ארויף געטאן רים א זיך מאל א מיט
 צו און הויך צו געטראכט: און געשראקן עלטערן די זיך האבן

 עם און קומען אדלער אן נאך קען עם רויטקעפעלע. ארום פליט ודייט
רויב־פויגל. מין אנדער אן אדער שפארבער, א אדער אויפכאפן,
פייגעלע: זייער געווארנט עלטערן די האבן

בארג! פון העכער רויטקעפעלע, נישט, פלי
 וואלד! פון ווייטער רויטקעפעלע, נישט, פלי און

!שטארק איז און שארף איז נאגל אדלערשער
שפאלט! פעלזענעם אין אדלער דער ס׳לויערט און

 ס׳האט אז געפאלגט. נישט עלטערן די האט רויטקעפעלע אבער
 ליב אזוי ס׳האט אז • פריבהייט זוניקע ברייטע די געהאט ליב אזוי

הייך! לויטערע די געהאט
 צווייג העכסטן דעם אויף פארנאכט אלע שטיין עלטערן די פלעגן

 הערצעלעך די און תיטקעפעלען. אויף ווארטן און ווארטן, און דעמב פון
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 אלע אין געקוקט האבן אייגעלעך די און געטאקט. און געטיקט האבן
 נישטא!" נאך איז רויטקעפעלע און שפעט, אזוי שפעט, "אזוי זייטן: פיר

 פליט דאס טשיריקען. יונג א זיךפוןודייטן הערט אט נאר-א־האי
 שנעבעלע, צו שנעבעלע פרייד. א ווערט נעסט. אין אהיים רויטקעפעלע

 איינעם אין אלע נורעןזיד הערצעלע׳פליגעלעצופליגעלע צו הערצעלע
 אנטדרעמלט. ווערן און פליגעלעך די אונטער קעפעלעך די באהאלטן איבן.

שטיל... שטיל, שטיל, איז וואלד אין
2.

 ווארטן און דעמב אויפן אזוי שטייען פייגעלעך די מאל, איין נאר
 און זיך, זעצט זון די ניט. קומט רויטקעפעלע און רויטקעפעלען, אויף

 און שווארצער ווערן וואלד פון שפיצן די נישטא. - רויטקעפעלע
 רויט־ און נאכט, שוין איז אט נישטא. - רויטקעפעלע און שררארצער,

נישטא. אלץ איז קעפעלע
 אויף צווייגל פון שפרינגען גענומען טאטע־מאמע האבן אוי,

 אויף קוקן און רעכטס, אויף קוקן און ביימל, אויף ביימל פון צוובבגל,
וויינען: און שרייען און לינקס,

אצינד? ביסטו ווו• רויטקעפעלע־פייגעלע,
ווינט שרעקלעכער א פאריאגט דיך האט צי

קויל א ווי אזוי געווארפן דיך האט און
מויל אין אדלער צום נאגל, אין שפארבער צום
 - ? געציפט דבבנע פעדערלעך שיינינקע און
ליבם?... פייגעלע רויטקעפעלע, ביסטו, ווו•

 גע• איז וואלד איבערן און געזונגען, טאטע־מאמע האבן אזוי
טרויער. מיט און שרעק מיט נאכט, שווארצע א האנגען

3.
 רויטקעפעלע איז פענצטער, א איבער שטייגעלע, קליין א אין

 נאר אומעט. פון לידעלעך געזונגען נאכט ווי טאג און געהאנגען.
געזאגט: מענטשן האבן לידער. פייגלשע ניט פארשטייען מענטשן
י זינגט רויטקעפעלע שיין ווי אך, -

 ליד שיינע פייגעלעם דעם אז געווו-סט, נישט האט קיינער און
פרייהייט. פארלארענער פון געזאנג דאס איז

 דאם עפענען זאל וואם מענטש, א זיך געפינט עם ווען אוי,
 צוריק פרע, דער אויף צוריק רויטקעפעלע ארויסלאזן און שטייגעלע

גראז! גרינעם אויפן און בערג הריכע די אויף וואלד, אין
פינמשעוושקי. ס.
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.3 ע ר ר ע מ 1 ז
טויבנשלאק. אין מרבן

 — טויבנהויז אין טאג נאר וזערט
ארוים! לאזט קלאפן: פליגל
 דרימל, פון אויפגעכאפט זיך קוים
!היטל צום בענקעניש א שוין

 1 וואר וואר, יואר, וריר, ווור, ר, וו
!צער א איז זיצן לענגער

 טויבנשלאק, דער אויפגעמאכט
 ן פאק און סאק ארויס, און

 זונענגלאנץ, אין וויגט זיך, וויגט
 טויבנקראנץ. דער שפילט און שטיפט

 !פרא-פרא-פרא !פרו-פרו-פרו
בלא! היטל דער וועלט, די פריי

 געקוויקט, טויבנהארץ דאס *ענוג
 ן געטיקט זיך לופטן אין גענוג

 אונטערגייט שוין זון די דען
 !ברעט אויפן שוין קערנדלעך און

וויקע! און ווייץ וויקע, און זוייץ
1 פיקע פיקע, !פיקע פיקע,

 הוש, הוש, ארי_ין, שלאק צינד-אין און
 קוש! לעצטן דעם זון דער שיקט און
 געכאפט, בליק א נאך היטל צום
צוגעקלאפש. ווערט טויבנשלאק דער
:טיר צוגעמאכטער דער דורך
1 וויר יייר, וויר, !וואר יואר, יואר,

 פארציילט, ווערט געפלוישם, ווערט
 געוויילט, ווו געיועזן, ווו

 דר׳ערד, אויף וואם היטל, אין וואס
הערט! און זעט נאר טויב א וואס

1 ברום־ברום־ברום !ברום-בדום-ברום
געברום! א שלאפן פ$רן

פר^ ־'
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ר. ע ד נ י ק
ארכן. סאד אין א.

סאדאווגיק. א - זומער שניידער, א רוינטער :געווען איז טאטע מיין
 וואט ארכן, סאד אין טאטע-מאמען צו ארויסגיין זומער פלעג איך

 מיטאים צוזאמען און וואטעמ״כער מיטא בשותפות געהאלטן האין ויי
געוווינט. זומער איבערן דארט

 געגאנגען. סאד אין שטאט פון איך בין זומער, אנהייב מאל, איין
 האנדלען ,ציג־און־וואלף", אין שפילן פארהאלטן מיך ווילן חברים די

בויגן. פון פייל אנטלויף איך נישט. הער איך - פענעס מיט קנעפלעך
 פארבינד שטיוול, די שטאט דער אונטער באלד אראם ווארף איך

אקסל. די איבער אריבער ווארף ארן זיי
לויף. און איך שוויץ סך. קיין ניט איז קילאמעטער דריי דורכלויפן

 פארטקע, דער ביי אררעק שטיוול די ווארף אדיין, סאד אין כ׳קום
ארכן. סאד מיטן אין און בייטן די דורך לויף

טל. גער גאלדעלעס ב.

 איז סאד אין ביידלעך. די אין דרעמלען אלע שטיל. איז סאד אין
 שפעטער. אויף אויסשלאפן זיך מוז מע און ניטא ארבעט קיין נאך
 - וזברה מיט דעדפער - ארום וואכן; צום חדשים גאנצע גייען עס

אויבס... אויף בעלנים גרויסע
אום. מיך קוק אפ, מיך שטעל איך

 בארנביימל צעבליט א אונטער זיך רירט עפעס איך, באמערק
 ערד, דער אין זי גראבט עפעס גאלדעלע. - נעענטער עטוואס קום איך

 מיינע ניט הערט זי אז פארנומען, אזוי איז און ריטלעך ארכן שטעקט
 זכט א פון און נעענטער נאך שטיל צו איך גיי טריט... בארוועסע

 בארג־ דעד טרייסל. און שטאם דינעם יונגן דעם אן נעם ביימל, צום
קעפעלע... גאלדעלעס איבער בליטן ווכסע מיט רעגנט בוים

 זי הערט געהאט. האר גאלדענע און געהייסן זי האט גאלדעלע
 בליטן ווכסע די רעגענען זיך אויף לאזט ערד, דער אין גראבן צו אויף

 אריגן די זי הייבט ארום מינוט עטלעכע אין ערשט און קאפ, איבערן
רויט: ביסל א ווערט פנים איר און זאגט, און אויף

1שאדן אן מאכסט ראובן־בדמין, -
טוט. זי וואם פרעג, און ביימל דאסדאפ לאז איך
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גערטל. באזונדער א זיך מאכט זי דערציילט: גאלדעלע
ריטלעך. אריינגעשטעקטע די מיר ווייזט זי און
גאלדעלע? גערטל, דיין אין וואקסן וועט וואם -

 ווייסע. ליליען רויזן, רריטע בלומען: ערשטנם, זאלן, ז/ ודיל וואקסן,
נאף... און גאך, און

ניט! פירות און -
!אויך פירות -

מאראנצן. און לימענעס עיקר דער אבער
 גערמל איר באפאלן ניט זאלן דערפער די פון יינגלעך די כדי און

פעסטונג. א גערטל ארום זי מאכט פירות, די אפשאקלען און
געווען. פעסטונג א איז שטאט אונדזער אין
צוזאמען. ארבעטן מיר און שפיל׳ די געפעלט מיר צו. זיך זעץ איך

פעסטונג. א יען בו מיר ג.

זייט: איין פון גערופעריי א ווערט אוונט. דער צו פאלט עם
גאלדעלע! ביסטו, ווו• גאלדעלע! -

זייט: צווייטער דער פון און
ראו־בן־בקמין! ראובן־בממין! -

קול. מאמעס דער
 יים3 פייער, א שוין ברענט ביידלעך די פאר זייטן ביידע אין

 מע גאלדעלען, רופט מע מען. קאכט וועטשערע טעם. שטייען פינער
ניט. ענטפערן און פארטאן ארבעט דער אין זיינען מיר מיך. רופט

 פעסטוע אונדזער ווי אזוי ארום, מאכן מען וועט וואלן דריי -
וואסער. אנגיסן מען וועט וואלן די צווישן שטאט. אין איז

גאלדעלע? וואם, ווייסטו -
וואס? -
וואלן! די אויף שטיין וועלן סאלדאטן -
פרעגט: זי
וואם! פון סאלדאטן? -

ענטפער: און לאנג ניט קלער איך
 דאך, ווייסט אויסשניצן! וועל איך שטעקעלעך. דינע פון -

!איך האב מעסערל א
 פארמ^ עטלעכע אייגנס מיין האב איך אז מיך, דערמאן איך און

שערבלעך. לפענע
קאמאנדית! זיין דאס וועלן -
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פארחידושט" אויף קעפל דאס הייבט זי
שערבלעך?! פארצעלבענע האסטו וואנען פון -
 קנעפלעך! פאר געקויפט - מיך, איך בארים - שרין, כ׳האב -

? זעסט ■אויסגעביטן,
 גלעזל. לענגעכיק א שטאט אין געפונען זי, זאגט האב, איך און -

 דורך לייכט עם גלעזל. רויט לענגעכיק א - זאלץ קויפן גערוען ב׳בין
שיין! אזוי

עלטסטער. דער איך, זאג זבן, וועט -
וובטער. ארבעט מע און

לאמטערן. א מאך איך ד.

 שאלעכץ. ־ אייער האלבע צוזאמענגעקליבן ערגעץ האט גאלדעלע
 יעדער אין און פייגעלעך, פאפיר רויט פון אויסגעשניטן איך וזאב

 פיסקעלע מיטן ;ארבנגעזעצט פייגעלע רויט א אייער־שאלעכץ חאלבער
פייגעלעך. לעבעדיקע ווי פונקט ארוים,

הענטלעך: די מיט פאטשט נחת, שעפט גאלדעלע
זינגען.,. מוזן זיי זינגען! וועלן זיי זעען, וועסט -

 אוים• גרויסן א פון לאמטערן א געמאכט איך האב דערנאך
קירבעם. געהוילטן
ליכס. א אריין קירבעם דעם אין ארבנגעשטעלט האב איך

פרווון. מען וועט געווען, שוין איז פארנאכט
צעהיצט; צוריק קומט זי שוועבעלעך. ברענגט און לויפט גאלדעלע

ברענט. עם אט, אן. צינד איך בליצן. אייגלעך די
פארקוקט. ווונדער איגעם שטיין בלבבן און אפ ביסל א טרעטן מיר
 צום מאמע גאלדעלעס שרבט עם ווי מיר, דערהערן - גזלן! -

איינגעשלאפן. ביימל א אונטער אפשר סאד. דעם דורך לויף - טאטן
 אן הערן זיך לאזט סאד זבט צווייטער דער פון מאמע מבן און

אנגעשראקענע.
געשעען. עפעס געמוזט מיר, וויי 1 ארבן שטאט אין לריף !בערל -

קול: טאטנס דעם זיך הערט עם
ז איר זבט ווו• קאמאנדע, באסע -

 בארגביימל אונטעיי פון ארוים קריכן מיר איבעררבסן. מוז מע
בבדל. זבן צו יעדער זיך, צעלויפן און

 מען כאפט מאל טייל !אוובט יעדז מען ארבעט פעסטונג דער בב
וובטער. ארבעט מע און מאל א נאך וועטשערע דער נאך ארויס זיך
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בעקעריי׳ א מאכן מיר ת.

 ארום שפאצירן - עלטערן גאלדעלעם און מוינע - שותפים די
 ביימלעך וועלכע באשטימען, גערעטעניש, דאס באקוקן סאד, איבערן

 זינן וועט עם וויפיל ארים, רעכנט מע אונטערשפארן! דארפן ררעט מע
בלייבן. וועט עם וויפל - מקח א זיין וועט עם אויב און אויבם,

געשמאק. זיך ארבעט עם און .ביסל., א אונדז אן פארגעסט מע
 פעסטונג די איז מיר פאר טאג. צו טאג פון וואקסט פעסטונג די

 געפינט זי ווו פארלאזן, ניט אויך דאסגערטל וויל גאלדעלע עיקרו דער
 ארויסגיין וועט גאלדעלע אז מארגן, אריין. זי זעצט ריטל, פריש שיין א

 זי וועט רעטעכלעך, די מיט מערן די באגיסן קאן בלעכענער דער מיט
וואסער. אנגיסן

 וואלן דריי די צווישן שוין וועלן שול, פון קומען וועל איך אז
טייכן! צוויי פליסן

 פלוצלונג מיר פאלט - עסןז סאלדאטן די וועלן וואם אבער -
פרעגן. צו איין

 גארטן זייט יענער אין פאראן - גאלדעלע, ענטפערט - ברויט! -
 פון מאכן איך וועל מולטערל א בולקעס. קנעטן זיי פון איך וועל ליים,

 דאס באקן מען וועט ווו - זיך, זי פארזארגט - נאר, רעטעך, גרויסן א
ברויט!
 סאלדאטישע א בעקעריי, א מאכן - איך זאג - מען, מוז -

בעקעריי.
פרייד. פאר הענטלעך די מיט פאטשט אויף, שפרינגט גאלדעלע

 באלד מיך נעם איך און דערהערן! וועט מע שטילער! שטילער, -
 אין אריסגעגר^בן ווערט באלד העלפט. גאלדעלע ארבעט. דער צו

 קוימען. א ארויסציען נאך דארף מע באקאדיוון א וואל אינעווייניקסטן
ווו. ווייסט גאלדעלע בלעך. שטיק א ליגט סאד אין ערגעץ
 איך פיסלעך. קליינע בארוועסע די אויף פליט אויף, שפרינגט זי

 שארף א אין פיסל א איינשניידן ניט זיך זאל זי ציטער, און נאך איר קוק
בשלום. צוריקגעקומען זי איז אט נאר גלעזל.

געטראפןז זיך האט וואט ו.

 אויסבויגן זי וויל און נעם איך בלעך. די דערלאנגט גאלדעלע
פינגער. א איין מיר שנייד און קיילעכדיק

237



 איך געשריי. א מיט אויף שפריבגט זיך, דערשרעקט גאלדעלע
האנט. געזונטער דער מיט מצלכל דאם איר פארשטאפ אויף, אריך שפרינג
דערהערט. האט מע און - דערהערן! וועט מע -
ל!ול. מאמעס איר - גאל־דע־לע! גאלדעלע, שרצסטו, וראם -
איר. פאר איך ענטפער - גארנישט! גארנישט, -
 פאדעם א און לייוונט שטיקל א נאך ארצן בצדל אין געלאפן איז זי

ארומצוביגדן.
קול? מאמעס מיין איך הער - ? ראובףבנ_ימין דר? -
 כאפט - !איינער שייגעץ סאד, אין ערגעץ דארט טוסטו וראם -
טאטע. דער אונטער
 — שלאפן... שוין כ׳גיי י גארנישט - איך ענטפער - י גארנישט -

 צעבלוטיקטן מיטן מיך ווארף און צו בצדל אונדזער צו מיך לאז און
געלעגער. מצן אויף פינגער
ארצן. סאד אין ארויס איך שרצ - טאטעי שוין, שלאף איך -

 דער בצ מיר פארבינדט גאלדעלע, ארצן מיר צו קומט דערווצל
פינגער. דעם לןןה־שצן
ארבעט. דער צו ורידער מארגן אויף

קארץ. שוין בליט עס
 ררינט פרישער א פעלד פרן הצנט ס׳האט

 פארקליבן, זיך גאסן הייסע אויף
 אוים, ורו• אצן, ווו• געוווסט ניט און
געבליבן. שטיל און

ארויסי. איך בין הויז טונקעלן פון
 — אנגעקומען אנטקעגן ווינט דעם
 לינד און שטיל מיד ווינט דער ס׳האט און

ארומגענומען...

 ווינט מיט! זיך צעקושט האב איך
 געווארן, געוואר ווארט א אן און

 - אצינד זיך פעלדער אויף טוט וואם
קארן! שוין בליט דארט

האפשנזיין ד.
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מארגאריטקע די
 שטי־ קליין א געשטאנען איז וועג, סאמע לעבן שטאט, דער הינטער

 מיט ארומגעצוימט גארטן, א געווק איז שטיבעלע דעם פאר און בעלע׳
פארקאן. רבטן געפא א

 בא־ א געוואקסן איז גראז, גרינעם שיינעם אין פארקאן, בי_ים הארט
 מיט און בלעטעלעך זילבערנע וועסע מיט מארגאריטקע, קליינע שיידענע

הערצעלע. געל־גאלדן א
 דער מיט מארגאריטקע די געווארעמט און באלויכטן האט זון די

 אין בלומען פראכטפולע גרויסע די גערוארעמט האט זי ווי ליבע, זעלביקער
שעה. צר שעה פון געוואקסן איז מארגאריטקע די און גארטן.

 פונאנדערגע־ א גאנצן אין געשטאנען זי איז פרי דער אין מאל איין
 אויסגעזען האבן בלעטעלעך בלאנקענדיקע ווייסע קליינע אירע און עפנטע

זון. גאלדענער קליינער א פון ארוים גייען רואם שטראלן, ווייסע ווי
 אין ניט וואקסט זי וואט געארט, גארנישט האט מארגאריטקע דער

 רואם געארט, ניט ה^ט איר גראז; געדיכטן דעם אין דא; גאר נאר גארטן,
 פוץ ניט ווייס קיינער וראס בלימל, ארעם איינזאם אן ווי מער ניט איז זי

אים.
 צופרידן זייער געווען איז זי געארט. נישט גאר דאס האט איר ניין,

 גע" האט זרן, דער צר גלי_יך קעפל איר אויפגעהריבן האט זי פריילעך. און
 ה^ט וואס טרילער, פרן לידער די צר צוגעהערט זיך ארן איר אריף קוקט

לופט. בלויער דער אין הייך, דער אין דארט געזונגען
 געקו" ס׳וואלט ווי גלביך גליקלעך, אזוי גערוען איז מארגאריטקע די

 טרילער דער ור^ם געפרייט, זייער זיך האט זי יום־טוב. גרויסער א מען
 מאר־ די זי, רואם אלץ, ליד זי_ין אין איבער גוט אזוי גיט און שיין אזרי זינגט

ארויסגעבן. ניט אליין עם קען זי נאר פילט, גאריטקע,
 גליק• דעם אויף געקולט מארגאריטהע די האט אכטונג גרוים מיט

 געראגהט ניט אבער האט זי זינגען. ארן פל?ען קען רואם פייגעלע, לעכן
ניט עס קען אליין זי וואס דעם, וועגן

*
 רוארעמט זרן געטראכט-די זיך פאר זי זע-האט און דאך הער איך

גליקלעך! איךביןזייער בלעטעלעך, מיעע קושט ורינטעלע ד^סשטיל מיך,
 ווייני" וואס און בלומעך שטאלצע סך א געוואקס: זיינען גארטן אין
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 • עץ גערו זיי זיבנעץ בעלי־גאורהס גרעסערע אלץ געשמעקט, קערזייה$בן
 אדד שענער אויסצרזען * כדי פוחות אלע מיט געבלאזן זיך האבן פיאנען די

 גאגץ האבן טולפעס פראכטפולע פילפארביקע די רויזן; די פאר גרעסער
 9קע די פארריסן העכער נאך האבן ארן שיין/ זענען זיי אז געוווסט, גרם
הייך. דער אין

 רועסער באשיידענער דער אריף ארומגעקוקט ניט גאר זיך האבן זיי
 זעמן געטראכט:-״זיי און זיי אריף געקוקט האט $בער זי מארגאריטקע.

 דאס רעך! אזוי ד$ך זענען זיי גארטן; אין בלומען די שיין, אזוי דאך
 איך רואס גרט, זיי. צר גאסט צר שטענדיק געוויס קומט פייגעלע גליקלעך

זעף. אלץ כאטש איך קען נאענט, דא וואקס
 טראכט א אזוי האט מארגאויטקע די ורען רגע׳ ,זעלביקער דער אין

 צו ניט אבער ערד• דער אויף אראפגעלאזט זיך טרילער דער האט געטאן,
 ארעמער, דער צו גראז, גרינעם אויפן נאר טולפעס, די צו ניט פיאנען, די

 אז דערשראקן, אזוי פרייד גרוים פאר זיך האט זי מארגאריטקע. קליינער
טאן. צר רואם געוורסט גארניט האט יי

געפיפן. האט און בלימעלע ארום ארומגעשפרונגען איז פייגעלע דאס
 דאם בלימעלעי.. קליין שיין א סאר גרעזעלע, ווייך א סאר -

זילבערנסי.. קליידעלע-א דאם גאלדנם, הערצעלע-א
 געווע! מאקע איז מארגאריטקע דער ביי הערצעלע דאס און

זילבער. בלעטעלעך-ווי ווייסע קליינע די גאלד, ווי
גליקלעך! אזוי גליקלעך, אזוי געווען איז מארגאריטקע די

 אפגעזרנגען שנעבעלע זען מיט געטאן קרש א זי האט טרילער דער
 הויך, אויפגעהויבן זיךווידער און בלימעלע מיטן געזעגנט זיך לידעלע, זי_ין

לופט. בלויער דער אין הויך
 איו מארגאריטקע די איידער שעה, פערטל א גערוים ארועק ס׳איז

 קוק * זי האט גליקלעכע א אבער פארשעמט, האלב זיך. צו געקומען
 געזען. אלץ אורדאי דאך האבן זיי גארטן. אין בלומען די אויף געטאן

איצט. איז זי גליקלעך ווי גערריס, דאך פארשטייען זיי
 קעפ זייערע שטאלץ מיט געהויבן פר?ער ווי האבן טולפעס די נאר

 אויך זענען פיאנען די כ^ם. פון געווארן רויט אזש דינען זיי הייך. דער אין
בייז. זייער געווען

 עבט ש; זענען בלומען די געזען,אז גוט זייער האט מארגאריטקע די
קלעמעניש. גרויס פארשאפט איר האט דאס און אויפגעלייגט,
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 גרריסן א מיט מיידל א גארטן אין ארי_ין איז מינוט זעלביקער דער אין
 טולפעם די צו צוגעגאנגען גלי_יך איז זי האנט. אין מעסער שארפן

 דעם נאך איינעם קעפ שטאלצע זייערע אפשנעדן גענומען האט און
אנדערן.

 און מארגאריטקע די געטאן קלער א איז-האט דאס שרעקלעך -ווי
סוף. זייער געקומען שוין איז אט געטאן:-שוין, זיפץ א האט

אוועק. איז און טולפעם די אפגעשניטן ה^ט מיידל דאס
 אין דא וואהסט זי וואם געפרייט, זייער זיך האט מארגאריטקע די

ניט. זי באמערקט קיינער און גערטל, הינטערן גראז,
 אירע צונויפגעלייגט זי האט זון׳ די פארגאנגען איז ווקעם נאכט, פאר

 געחלומט איר האטזיך עם געווארן. אנטשלאפן איז און בלעטעלעך קליינע
פייגעלע• קליינע דאס און זון די

*

 אויסגע׳ ווידער האט מארגאריטקע די ווען פרימארגן, אנדערן ן ארים
 גאלדענער צודער בלעטעלעך, ותיסע די הענטעלעך, קליינע אירע צויגן

 נאר טרילער• דעם דערהערט ווידער זי האט לופט, בלויער דער צו און זון
 טרילער ארעמער דער יע, טרויעריק? אזוי ליד זיין הי_ינט איז וואם פאר
 אים האט מע נעכטן; ווי פריילעך אזוי זי_ין געקענט ניט הייבט שוין האט

 פענצטערפון אפענעם בעם וואס שטעגל, א אין אריינגעזעצט און געכאפט
שטיבעלע.

 דער" האט -ער געזונגען? טרויעריק אזוי טרילער דער האט וואם פון
 לופט; פרישער דער פון זון, גאלדענער דער פון פרעהעט, דער פון ציילט

 פעלד אין זאנגען פרישע די פון ווינטעלע, שטילן פון געזונגען האט ער
 גאר־גאר דורכמאכן פלעגט ער וואם רייזעס, ווונדער־שיינע זיינע פון און

פליגעלעך. זיינע פונאנדערשפרייטנדיק הייך,
 אין ארענגעפאלן איז עם פייגעלע. דעם געטראפן האט אומגליק אן

שטעגעלע. א
 העלפן געוואלט הארצן גאנצן טיטן האט מארגאריטקע קליינע די

 האט זי אים? מען העלפט ווי אבער? מען טוט וואס טרילער. ארעמען דעם
 אן פארגעסן האט מארגאריטקע ותיסע די צוטראכטן. געקענט גארניט

 די אז גוט, אזוי איז ארום און ארום אז פארגעסן, גאנצן אין האט זי אלץ.
 בלאנקען פרלער ווי אזוי פונקט אז פר?ער, ווי ליבלעך אזוי ווארעמט זון

בלעטעלעך. זילבערנע אירע זון דער אויף

241



 גע־ דעם וועגן נןזר געקלערט האט זי אלץ. אן פארגעסן האט זי יע,
העלפן. געקענט ניט גארנישט מיט אבער אים האט זי פייגעלע. פאנגענעם

*

 פון איינער יזנגלעך. צוויי אנגעקומען גארטן פון זיעען דערוולל
 דאס וועלכן מיט מעסער, שארפן זעלביקן האנטדעם אין געהאלטן האט זיי

טולפעס. די אפגעשניטן נעכטן האט מיידל
 האט זי מארגאריטקע. דער צו גלי_יך צוגעקרמען זיעען יזנגלעך די

האבן. איר פון ווילן זיי וואט פארשטאנען, ניט אבער
 פאר ערד שטיקל גוטע א זייער אויםשני_ידן מיר קענען דא -אט

 פיר- א אויסגעשניטן האט און י?נגל איין געזאגט טרילערי-האט אונדזער
מיטן. אין געבליבן איז מארגאריטקע די אז אזוי ערד, שטיקל קאנטיק

יזנגל. דאס געזאגט ווי״יטער בלימלי-האט דאס ארוים -ריים
 מע אויב שרעק: פאר געטאן ציטער א אזש האט מארגאריטקע די

 איצט גראד איצט, אבער שטארבן... דאך זי וועט ארויסרייסן, איצט זי וועט
שטייגעלע. אין טרילער צום אריינצופאלן כדי לעבן, געוואלט אזוי זי האט

 אזוי דאך קוקט עם בלניבן, דא עס זאל בלימעלע, דאס לאז -ניין,
גרעזעלע! גרינעם דעם פון ארויס שיין

 די און ערה גרינער דער אין שטעקן געבליבן איז מארגאריטקע די
שטעגעלע• אין טרילער צום אוועקגעטראגן זי האבן יעגלעך

 פארלארענע דין באוויינט אומעטיק אזוי האט פייגעלע ארעם דאס
 גרא־ אייזערנע די אן פליגעלעך די מיט געשלאגן זיך האט עס ט.2פרי_יהי

געפישטשעט. אזוי האט און תפיסה איר פון טעם
 געווען איז זי אבער טרייסטן, געוואלט אים האט מארגאריטקע די

טרייסטווארט. איין קיין זאגן געהענט ניט האט און שטום
פרימארגן. גאנצער דער אריבער איז עס

 דאס געפיפטשעט וואסער-האט טראפעלע איין קיין ניט -כ׳האב
 אין טרינקען. געבן מיר פארגעסן האבן און אוועק דינען פייגעלע-אלע

 איך אוי, אטעמען• ביט כ׳קען מיר, ברענט עס טרוקן. מיר איז האלדז
 מיטן זון, דער פון שי_ין ווארעמער דער מיט זעגענען זיך כ׳מוז שטארב,

 מער מאל קיין שוין דאס כ׳וועל אלץ!. מיט אלץ, מיט גרינם!... פרישן
זען.י. ניט

אפפרישן. זיך ביסעלע א כאטש געיואלט האט פייגעלע ארעמע דאס
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 די וראם ערד, מיכטער איןדער פיקערל זיין אריינגעשטעקט האט עם
 ווייסע די דערזען דאס האט אט־דא געבראכט. אים פאר האבן ^ינגלעך

געזאגט: טרריעריק און געטאן קוש א צארט זי האט עם מארגאריטקע.
 דו ווערן, פארטריקנט אויך דא וועסט דו בלימעלע, קליין ארעם -

שטארבן!... אויך דא דועסט
 האבן וועלט ברייטער גאנצער דער אנשטאט פרייהייט, דער אנשטאט

 זיי ערד. גרינע שטיקל קליין א און דיר נאר געגעבן מיר מענטשן די
 דיעע פון יעדע און בוים א פארבלטן מיר קען גרעזעלע יעדעס אז מיינען,
בלום. שמעקעדיקע בלעטעלעך-א ווי_יםע

 געטראכט טרייםטן-האט אים געקענט ביטעלע א כאטש איך -וואלט
 מיטקייןבלעטעלע. טאן ריר א געקענט ניט האט זי אבער מארגאריטקע. די

 בלעטעלעך׳ צארטע דינע אירע פון געטראגן זיך האט וואס ריח/ דער באר
שטענדיק. ווי שטארקער פיל געווען איז

 אויסגע־ איז ער כאטש און, באמערקט אויך עם האט טרילער דער
 ער האט אנדערן, נאכן גרעזל איין געצופט האט און דארשט פאר גאנגען

צוגערירט. ניט בלימל צום דאך זיך
 אלץ נאך האט פייגעלע ארעמען דעם אורנטי דער געקומען ס׳איז

 געהאט. ניט כוח קיין מער האטשוין עם וואסערניטגעבראכט. קיין קיינער
 ציטער א און פליגלען שיינע עינע פונאנדערגעשפרייט עם האט דאן

 אומעטיה־אומעטיק... אזוי זינגען צו אנגעהויבן עם האט דערנאך געטאן.
 אריס־ איז עם און מארגאריטקע דער צו אנגעבויגן זיך האט קעפעלע ־עין

בענקשאפט. און דארשט פון געגאנגען
 ווי צונויפנעמען געקענט ניט הי_ינט שוין האט מארגאריטקע די

 און קראנק האט זי אי_ינשלאפן. רו?ק און בלעטעלעך זילבערנע אירע נעכטן
געווארן. פארוועלקט איז און קעפעלע דאס אראפגעלאזט טרויעריק

 האבו ערשט איצט און יזנגלעך די געקומען זיעען טאג אנדערן אויפן
טויט. שוין איז טרילער קליינער דער אז דערזעך זיי

 זייאויסגעגראבן האבן דערנאך צווויינען. ביטער אנגעהויבן האבן זיי
 ארי״ינגע־ בלומק׳ מיט און מיטבלעטער עם גריבעלע/באפוצט א איןגערטל

ערד. דער אין עם באגראבן און קעסטעלע שיין רויט א אין פייגעלע דאס לייגט
 ארוים־ מען האט בלימעלע פארוועלקטן מיטן ערד שטיקל דאס
 געטאן טראכט א גארניט האט קיינער און וועג זאמדיקן אויפן געווארפן

 ארעמע דאם געהאט ליב אלעמען פאר מערער האט וואס דער, דועגן
טרייסטן. עם געוואלט אזוי און פייגעלע
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עך.7ק$רנשוועסטער
 קינדערלעך, איר, קענס

 ן קארנשוועסטערלען די
 בלימעלעך זייגען ויי
 פעלד. פרי״יען אין
 בלאלנקע, גיבן עם
 רויטינקע, גיבן עם

 געלינקע, גיבן אויך
 געפעלט. אייך ווי
 טויזנטער וואקסן ויי
 ווינקעלעך, אלע אין
 זיך וויגן זאנגען ווו
בלים. תבואה און

 זי׳/ באקרויבען וועלט גאטס
 זי/ באשיינען ברויט ויין
 לוסטיקע בליען און
געהיט. זון פון

 דאן/ איר ערשטע,ווייסט די
 בלאלנקע, זיינען ויי
 בלימעלען זיי רופט פע
דא. קארן פון
 צערצסש זאנג דער ווען און
 העמדעלע, גרינע ויין
 זי• פון פעלד דאם ווערט דאן
בלא. גאנצן אין
 קעפעלעך בלאע פול
 שוועסטערלעך, גומע פון

 זין גריסן בויגן, וואס
 זאנג, יעדן צו

 שטילערהייס ווינטשן און
 ליכטיקע וואכן •ב א

 זעטיקע רעגנס און
לאטג זומער ויין

 ד$ס זיינען צווייטע די
 קארנרעדעלעך/ די

 אנזאגן קומען וואס
 גאלד, ערשטן דעם
 באשימערן נעמט וואם
 הערעלעך׳ די זאנג ביים

 ווערט גאלדיק־גריניק און
באמאלט. פעלד דאס

 הריך אין אויף שיסן זיי
 פורפור-פלעמעלען ווי
 אפענע בעכערס די

 שיין, און טוי פאר
 זיי שטייען שלאנקע און

 אפ, זומער דעס אווי
 קומט שניטער דער וואן ביז
אריין. פעלד אין

 זין שפרייטן פעלדער די
 אפגעשניטענע, שוין

 שוין קארן דער ליגט עס
 מיל. אין ווארט און

 נאר זייבען געבליבן
 געלינקע, די פעלד אין
 ברידערלען, • שוועסטער די

 שטיל: וואקסן וואס
 פליטערלעך, געלע דדיי
 פליטערלעך, ווייסע צוויי

 זיי שפר^צן פאראייניקט
שטרוי, צווישן

 טרויערן ווייגען, און
 בלימעלעך אלע אויף
 שטילינקע וועלקן און
טוי. קאלטן אין
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בינשטאקן. די ביי
 זומער-פרימארגן. ריינער א ליכטיקער, א איז פרימארגן דער

 איז לופט די ניט. וואלקנדל איין קיין זיך זעט הימל העל־בלויען אויפן
 אויף זיף כאפט מישקע אטעמען. צו פריש און גרינג ס׳איז פריש.
 צו וואס פיל אזוי האט ער - בעט אין ניט אים זיך ליגט סע פרי. גאנץ

 קומען- זאל ער אנגעזאגט, נעכטן אים האט יאנקל פעטער דער י טאן
בינשטאקן. זיינע פון האניק דעם ארויס היינט נעמט ער

 א גיט מישקע הויף. שימעקם איז אט טאנצנדיק. לויפט מישקע
שטוב. פון ארויס שימעק גייט פייף, לבבכטן
 פרן האניק דעם אררים היינט נעמט פעטער דער שימעק, קום, -

קומען. זאל איך געזאגט, אליין מיר האט ער בינשטאקן. די
גיי. איך גוט, -

יאנקלען. פעטער בבנם שוין זיי זיבנען אט און
 א מיט פעטער דער זיי באגעגנט - ? קונדייסים געקומען, שוין -

שמייכל. פריילעכן
 מיט קאפ דעם בעת־מעשה ארום זיך בינדט יאנקל פעטער דער

 אויף שמאטעם און טיכלעך צו אויך ער גיט יינגלעך די טיכל. א
 ער אבער הענטשקעס, ער האט זיך פאר הענט. די ארומצווויקלען

גארטל. אונטערן פארשטעקט אים ביי זיינען זיי - אן ניט זיי טרט
ניט. אים טשעפען און אים קענען ער, זאגט בינען, די

 לעמפל בלעכן האלב־צעקוועטשט א אן צינדט יאנקל פעטער דער
 דערפאר נאר פייערל, שוואכן א מיט ברענט לעמפל דאס גלעזל. א אן

רריך. געדיכטן שווארצן הויפנס גאנצע ארוים עס רוארפט
 זאגט - רויק, זיין דארף מע שרעקן, ניט זיך נאר דארף מע -

 פארשרעק דערשראקן... אויך זיי רוערן יאנקל,-אניט פעטער דער אן
 האט בין א אז מיינט, איר ...גוטע זיי זיינען אזוי און זיך... זיי בייסן
 אויף זיך זי וועט אזוי גלאט שכלי מין א נאך י הא א־ ניט? שכל קיין

 מע וועמען און בייסן דארף מע וועמען ווייסט, זי ווארפן. ניט קיינעם
 ווא- ח?ה א אדער למשל, ג;ב, א קומען, זאל פרעמדער א ניט. דארף
 גאי־ אוועקגיין וועלן זיי אז צופרידן, זי_ין זיי וועלן - ס׳איז סערע

 צוליבן האבן דארפן זיי רויפל זיי! קענען באלעבאס דעם און צע...
 וואט רעשט, דאס איך נעם נעמען און איבער, זיי איך לאז רוינטער,

 ארוס גיי איך וואם טירחה, דער פאר נו, נייטיק. ניט סיי־ווי־סיי איז
גוטמוטיק. שמייכלט יאנקל פעטער דער עפעס. מיר דאך קומט זיי,
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 ביסל" א גיין זיי זאלן שפאצירן, שיקן זיי מיר רועלן איצטער -
זיך. דורכלופטערן

• •

 —בינשטאקן די שטייען גערטנדל קליינעם דעם פרן ווינקל א אין
 קלע" אויסגעהוילטע אינעווייביק פון גלאט־ארומגעהובלטע, דיקע, סינף
 אקוראט דינע, מיט פאררוקט זיינען בינשטאקן די פון מיילער די צער.

 קליינע דורכגעמאכט זיינען ברעטלעך די אין ברעטלעך. צוגעפאסטע
 קלעצער־ די ארום בינען. די פון גענג געווייבלעכע די שפעלטעלעך,

 הודזשענדיקע שווארצע, קליינע, זשומען. אומאויפהערלעך אן קאכט
 עפלביימער און קווייטן די ארום לופטן, דער אין זיך דרייען קדיקעלעך

 קלע• די אין בסדר אדיין קריכן בינשטאקן, די אדום גערטנדל, פונם
ארויס. צוריק דארטן פון פליען און שפעלטעלעך די דורך צער

 די פון איינעם פון ברעטל דאס אוועק נעמט יאנקל פעטער דער
 אי• פון עפענונג. שווארצע גרויסע, א אויף זיך דעקט טע בינשטאקן.

 בייזע זשומענדיקע, שווארצע, סך א ארויס שיט א זיך גיבן נערוייניק
 שטראמיקע, משונהדיקע, א עפעם אז זיך, דוכט סע באשעפענישן.

 ציט און קלאץ אויסגעהוילטן דעם פון אררים פויזעט חיה שווארצע
 בייזערט־ און אגין זיי רעדט בררטשעט, יאגקל פעטער דער ארויף...

זיי: אויף זיך
 זיך לופטערט ארוים... קריכט זיך... רוקט טייערינקע, נו, נו, -
 גיכער! שוין גו, שלעכטם!... קיין טאן ניט אייך וועט קיינער דורך...
!טאג גאבצן א אייך ארום שטיין ניט דא כ׳קאן

 פארטיידיקן ווילן זיי באלעבאם. דעם אדום געדיכט זיך קלייבן זיי
 ווערט מחנה זייער וויל! עם רוער זיין, ןא1ש דער מעג - היים זייער
 שוועד ס׳איז נאד דראענדיקער. - הודזשען דאם גרעסער, מאל אלע

 קען מע וואם קוים - הארטע א איז פיינד פרנעם פעל די טאן. צו עפעם
 עקלהאפטעד געדיכטער, אזא שלאגט לעמפל זיין פון און דורכשטעכן.

בי די גוט. ניט ס׳ווערט און דרייען אן זיך הייבט קאפ דער אז רויך,
 פעטער כונעם אפ פליען זיי רויך, דעם אריבערטראגן ניט קאנען נקי

 אפ זיך מונטערן זיי ווי באלד, נאד פארחלשטע. אפגעשוואכטע, יאנקלען
 ביג• פונעם ע1ני אן אויך קומען סע אים; צו צוריק זיך זיי לאזן׳ ביסל, א

שיבורע. ווי זיך דרייען און זיך ראנגלען שטאק,
 שווארצן ־ טאנצנדיק א פון מיטן אין צי_יט א ער שטייט אזוי און

 ליב" אים ארום ווערט ביסלעכווייז נאר בינען. און רויך פון געמיש
שטארקער... א איז רויך דער גראמער. און טיקער
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 טיב־ די אין בעטער זיך וויקלען זיי אומרויק. זיינען יינגלעך די
 זיך פון טרייבנדיק הענט, די מיט מאכן קעפ, די מיט טרייסלען לעך,

בינען. די
 זיי וועלן זיך, שרעקט איר אז רויק! בלייבט ניט• זיך דרייט -

י לעמפל דאס האלט 1 אהער קום מיכעלע, פייטן... אייך
 אנדערער דער מיט און האנט איין אין לעמפל דאם נעמט מישקע

 מיטן ארום גייט ער פנים. דאס ארום טיכל דאס שטויפער ער וויקלט
טא•. א אין האניק דעם אן לייגט יאנקל פעטער דער און לעמפל,

 פינען עטלעכע בינען. פאראן אלץ נאד זיינען בינשטאק דעם אין
 נעמט יאנקל פעטער דער האניק. מיטן צוזאמען טאפ אין אדיין פאלן

 ער פינגער. זיינע איבער אומבאהאלפן פויזען זיי ארוים. פארזיכטיק זיי
 שלעפן זיי און פונעסבינשטאק, עפענונג דער צו האנט די צו ברענגט

אריין. נעסט אין זיך צו לאנגזאם זיך
 זיך פארקלייבן בינשטאקן, אלע מיט פארטיק איז מע ווי דעם, נאך

 אין שטייט וואט בארנבוים, אלטן אן אונטער שאטן, א אין יינגלעך די
האניק. פרישן מיט ברויט עסן און הויז, יאנקלם פעטער דעם לעבן הויף

 בוים, אונטערן הייסער. א איז טאג דער הויך, שוין איז זון די
שלעפערן, צו אן הייבט יינגלעך די ליגן. צו גוט איז שאטן, אין

י. נ ב ו ■ ר

וראלקנבראך. דער
 איז מאמע מיין געווען. אלט דאן איך בין יאר פינף צי פיר,

 מיטגענומען. מיך האט און זומער״וודינונג א אויף שטעטל א אין געפארן
 ■און אררם געווארן. געפעלן זייער מיר איז שטעטל דאם - געדענק איך

 בלעכענע און הילצערנע מיט מארק-קראמען אין בערג,און ארוס-הויכע
 שיינע אנדערע מיט און פויקן און טררמייטן מיט ביקסן, און שווערדן

פארגלוסטן. מאל א זיך ט׳קאן וואט זאכן,
 לאנגם א געווען איז געוווינט, האבן מיר וועלכן אין הויז, דאם

 איז בערנל א אויף אנטקעגן פעבצטער. סך א מיט נידעריקס, א און
ווארעמעם. עטן מיר פלעגן שענק דער אין דארט שענק. א געשטאנען
 וואלקגס. קלייבן צו אנגעהויבן זיך האבן רוארעמעס נאך מאל איין

 געווארן זיי פון ס׳איז ביז מער, אנגעקליבן זיך האבן מאל א וואט
 האט מע טאג. דעם אויסגעלאשן האט וואט כמארע, שרוארצע דיקע א

 דונערן די :דערווארט זיך האט מע און געווארט. און ליכט אנגעצונדן
 געגאסן. האט רעגן דער געפלאמט, האבן בליצן די געקלונגען, האבן
 שעהן די און נאכט... ביי: ווי פינצטער און - זייגערזומערצייט א זעקם
 הימל. אויפן געבליבן זיינען וואלקנס שווארצע די גערוקט. זיך האבן
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 אליין און שלאפן, געלייגט מיך האט מאמע די ני_ין. געררארן ס׳איז
 גע• אנטשלאפן אויך זי איז סוף צרם צוגעשפארט. ביטל א זיך זי האט

 נאך שחן פלוצלונג, איליכט... געברענט האט טיש אויפן ררארן.

 מאמע די קלעפ. שטארקע מיט טיר אין קלאפט נאכט-מע האלבער
 דונערן די אויף: אריך מיך כאפ איך שלאף, פרנעם אריף זיך כאפט

 משתהדיקע זיך ס׳הערן טייבן. רוישן דרריסן אין וועלט. די אזש צעלייגן
 איז וראם ברודער, א מאמעס דער שטייט טיר דער פאר גוואלדן.

 1אויף זיך הייבט ,גוואלד! שרייט: ארן פארן, צר געקומען טאג ביי
 רא־ זיך דארף מע פארפלייצרנג, א רואלקנבראך, א י אריף זיך הייבט

 גייט זי אריף. זי מאכט ארן טיר דער צר לריפט מאמע די טעווען!"...
 הענט, די אריף מיך נעמט ארן מיך כאפט פעטער דער וואסער. אין שרין

 וואם שענק, דער צר אריבער, גאס, דער אריף ארריס זיך לאזן מיר ארן
 וואם שכנים, אלע ארן פעטער דעם ארן מאמען דער בערגל. דעם אריף

 ביזן רראסער דאס שרין גייט שענק, אין אריבער אריך דך ראטעררען
 ארו□ מיך קרק ארן לרפטן דער אין שרועב איינער איך נאר לעב. מיטן

 הענט די אין דערשראקענער. קיין ניט אבער פארווונדערטער, א
זיכער. געפילט זיך איך האב פעטער פרנעם

 דערגאנגען נאר איז רואסער דאס גרט. געררען שרין איז שענק אין
 געורארט. און טישן די אריף געזעסן איז מע נאר קנעכלעך. די צו ביז

 שרעק, נייער א אויף דערווארט נאר זיך מען האט דערווייל אבער
 מ־וראדיקער א געטאן שאל א האט פלוצלרנג ווייל סכ^ה: יער2נ א אויף

 פלוצלונג גערוארן. צעלייגט טאקע וועלט די איז איצט זיך, דאכט דונער.
 נאענט, גאנץ ברענטר שטאל שענקערם ת:,דעם1ול*ק דערהערט זיך האבן

 געדויערט, עם האט רגע א נאך שענק. דער הינטער טריט פופציק אפשר
 און רויט, ווערט שטוב אין פייער. אין שוין איז שטאל גאנצע די *און
רויטער. נאך איז דרויסן אין

אלע. ציטערן - אריבערכאפן״ נישט נאר זיך זאל פייער ,דאם
 זייטן אנדערער דער פון וואסער דאם זייט, איין פון פייער דאם

 שטיל, און רחק גאנץ בין און רעדט, מע וראם צו, מיך הער איך און
 געווארן. אנטשלאפן גאר איך בין סוף ־ כל ־ סוף נישט. מיך שרעק און
ארעמס. אירע אין מיך האלט מאמע די

 הימל דער שטוב. אונדזער אין ווידער שוין איך בין מארגנם צו
 ארעמאן אן נעבעך, איז, שענקער דער הער, איך אויסגעלעטערט. איז

 דאם געווארן. פארברענט אים זיינען פערד און בהמות אלע געווארן.
נחלה. שטיקל זיין פארוויסט אים האט יואסער

בירנבוים. נתן
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זומער-רעגן.
 זומער־לעבן, שיינער

 שוועבן, וואלקן אויבן
 שטויבן נעמט גאם אין און
אריבן. וואלקן די ביז

 קומען, אשטורעם גייט
 בררמען, אדונער נעמט

 בליצן, נעמט בליץ א און
 באשיצן אונדז וועט גאט
 אונדזערטוועגן פון און

 רעגן. א אונדז שיקן
 שטראלן און גאלד רעגן,

 פאלן, הימל דעם פון
 וואקסן זאל פעלד אויפן
 פלאקסן, און היי ק^רן,

 שטייגער די גאס אויפן
רייגער. ווערן ז^לן

 דעכער איבער פון און
 העכער קוימענס די פון

 זיך, _יםטיר עפעס גאלדיקס
 זיך באווייזט זון די און
 מונטער שמייכלט זי און

 ארונטער. גאם אין אונדז
 דעכער איבער פון און
 העכער קוימענס די פון

 ארעגנבויגן ה$ט
 אויסגעצויגן, זיך ברייט

 רעגנבויגן דער און
אויגן. די פאר אונדז שיינט

ליי•־ !•ני

סאזשלקע. דער בי_י
 וואסער״באלעכאיב, כאפן סאזשלקע א צו געגאנגען קלאס אונדזער איז היינם

 ארי-ין• וועג אין געלאזט זיך און נעצן און עמערלעך סלויעס, מיטגענומען האבן סיר
 געטאן לאז א גיך זיך און סאזשלקע די באמערקט מיר האבן ווגיטן דער פון

 אק געטאן שפרונב א פרעש מחנה גאנצע א האט אנקומען אונדזער בגי איר. צו
ארי-ין. \ו$סער
 - געזאגט. לערער דער האט - דערשראקן אייך פאר זיך זיי האבן דאס -

זאכן. אינטערעסאנטע זען איר וועט שטיל, גאר זכט ברעג. אויפן זיך זעצס
אויסגעזעצט. זיך האבן מיר
 ן אויף אוועקגעזעצט זיך האט וואסער, פון ארויסגעקראכן פראש א איז אט
 * איז ער אויגן. אויסגעסטארטשעטע זיינע מיט ארום זיך קוקט און מ$ך בערגעלע

מאך. גרינעם אויפן באמערקן קוים אים קען מע -גריגלעכער•
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 פראטערן אינסעקטן קליינע אנדערע און מרקן און פליגן נאר שטיל. ס׳איז
נא.1ש זייער ניט זעען זיי לופטן. דער אין

 אינסעקסן די פון איינעם כאפ א טוט שפרונג, א פראש דער טוט מאל א מיט
 פראש דער אוועק. פליען און צעטומלט ווערן אינסעקטן די אי_ין. אים שלינגט און

 עמעצער וועש באלד אים. ארוס פליען אינסעקטן די רויק. און שטיל ווידער זיצט
צונג. לאנגער זי_ין אויף אים צו ארי_ינפאלן ווידער זיי פון

 לערער-וואס דער ן־זאגט ארי״ין סלוי אין געמען מיר וועלן פרעש פאר א -
שוין. איר זעט דארף, פראש דער שפי_יז א פאר

 ארי_ינלאזן און פליגן אנכאפן שוין אים וועל איך - יאנקעלע זאגט - יע, -
עסן. צו און עסן צו האבן ער וועט ארי_ין, סלוי אין

בלאןנקע. אזוינע אלע דא! זיינען דא ליבעלעס פיינע א סאר זעט לערער, -
 איך - לייבל זאגט - גרויסע א סאר זעט בלאע. קיין ניט איז אט ניין, -

היטל. מיטן אנגעכאפט אקארשט זי האב
לערער? זי, עסט וואס לעבן. לאזן אויך די לאמיר -
זיך. יאגן ליבעלעס די וועמען נאך זעט, און רויק ווגילע א זיצט -

 *פלי די נאך נאך פליען ליבעלעס די ווי זעען, און צו זיך קוקן קינדער די
מוקן• און געלעך
 זאג© - פראש דער וואס געריכט, זעלבע דאס ליב אויך האט זי !אהא -
געבן. איר וועלן מיר גוט, - בערקע
פיניע. שרי_יט - 1 געפונען האב איך שנעק א סאר זעט, לערער, -
סך. א דא זי_ינען דארטן - יאסל דערציילט - י איינעם אויך האב איך -
לערער. דער פאר לייגט - וואסער״ברואים ביסל א פאנגען לאמיר איצט -

וואסער. אין אראפ פארזיכטיק זיי לאזן און נעצן די נעמען קינדער די
 וואסערי פיט צוזאמען באשעפענישן פון אוצר גאנצן א ארויס שלעפן זיי

וואסצרפלאנצן. און ^וים
 וואסער ארויף דעם אויף גיסן און סלויעס די אין ארי_ין אלץ דאס ווארפן זיי

סאזשלקע. דער פון
 און קוקן קינדער די סלויעס. די אין ארום שווימען באלעכאים ־ וואסער די

אפווונדערן. ניט זיך קענען
איינער. שרי_יט - קאפעקל! א איז אט -
 גלאנצטז ער וזי זעט, - צווייטער ע. זשו^?-פרעגט א פאר דאס איז וואם -

גלעזערנערן א ווי •ונקט
אדריטער. שווימט!-שרי_יט עם פי_ין ווי פליגעלעז ד^ס אט הייסט ווי און -
 מאכן און שול אין קומען תעלן פיר - לערער דער זאגט - געדולד האט -

דערוויסן. אלץ נועגן זיך מיר וועלן אקוואריום, אן דארט
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ים. דער און קינד דאס
 דער• זי האט :ם, צום צוגעקומען מאל ערשטן צום איז רות ווען

 אריס־ ליגט לעבעדיקם א און ברייטם א גרויסעם, א עפעס זיך פאר זען
 האט זי וועג. דעם פארשטעלט און וועלט גאנצער דער איבער געצויגן

 קאלטענעס געהאט האט ער כאטש גרויסן, דעם פאר געשראקן ניט זיך
 וואס לאפעס זיינע אויסגעצויגן און געמרוטשעט האט און אהונט ווי
 האט לעבעדיקע און גרויסע דאם איר^ווארעם צו נענטער מ$ל א

זון. דער אין געגלאנצט זיך האט און געלאכט
 גאנצן דעם פארשטעלסטו וואס גרויסער, דו אויף, דיך הייב—

גרויסן. לעבעדיקן צום געזאגט רות האט—ודעג,
 באך און געלאכט, מער באך נאת געשוויגן, האט גרויסער דער

 האס און אויסגעצויגן לאפע קודלעוואטע א האט און געשענט, זיך מער
לעטשלעך. רותם דערגרייכט שיר

 ארן—גרויסערו נאקעטער, דו ניין, אויפהייבן, ניט דיך וועסט—
 האס זי וואם צוריעל, פארטריקנט א פון שטעקעלע א גענומען האט רות

 צו אנגעהריבן אים האט און גרויסן, דעם פון ברעג ביים געפונען
דערמיט. שלאגן
 און שרעען, צו אנגעהריבן באלד קינד דאס -האט מאמע, איי, -
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 מוטער די וואס קליידל, וחים נץ איר אפגעצרואגענע. אן געשטאנען איז
 אירע און געווען, באשפריצט גאנצן אין איז אנגעטאן, ערשט איר האט

 ינעןאיןגאנצןפייכט2ז טראטנדלעך רויטע די מיט שיכלעך ווץסע שיינע
 געלאכט, געלאכט, האט פץכטער און נאקעטער גרויסער דער און געווען,

זון. דער אין דך געשץנט .און
 לויפן צו געקומען זי איז שטימע, איר דערהערט האט מוטער די

געוווינט. האבן זיי וועלכן אין הייזל, קליינעם דעם פון י.ם צום
:ם. דעם פארקלאגט רות האט

 נא- אויפן געוויזן רות האט—מאמע, באשפריצט, מיך האט ער—
 קליי• נץע דאס און געמאכט נאם מיר שיכלעך נץע די—גרריסן, קעטן

מאמע. אוים, אים שלאג דעלע.
 דער" זיך ער האט אן, קומט מוטער די אז געזען, האט ?ם דער

 זץנע מיט אוועק ווייטער אנטלאפן, פלינק איז געקראגן, מורא שראקן,
 אים זאל מוטער די אז געהאט, מורא האט ער ווארעם קאטלעם, ווייסע

 קאס אויפן און געמאכט, קאזשעלקעס און געלאכט, און אויסשלאגן, ניט
געלעכטער. פאר געשטעלט, זיך

 די און איבערגעטאן קליידעלע דאס רדתן האט מוטער די אז
 ררידער רות איז געווען, ווארעם איז עם ודארעם אויסגעטאן, שיכלעך

:ם. צום ארויסגעקומען
לעבעדיקן. גרויסן דעם אויף מער געקוקט ניט אבער האט זי

 שוין מער אפגעמאכט געהאט האט און אים מיט גערוען ברוגז איז זי
 ווייל ריידן, צר ניט און גיין צו ניט אים מיט מאל קיין י מאל, קיין

געמאכט. נאם שיכלעך אירע און באשפריצט קליידל נץ איר איר האט ער
 פון וואל א הענדום־פענדום לריפן צו געקרמען איז באלד אבער

 א עפעם פליגלען וואסערדיקע דינע אויף געטראגן האט ער און ?ם,
 לויפן געלאזט זיך האט ער און שץנענדיקם א און בלישטשענדיקם

רותן. צו איילנדיק זייער
 ווייסט—קאלטער, דו נאקעמער, דו גרויסער, דו אוועק, אוועק,—

ברוגז? דיר מיט בין איך אז ניט,
 האט ער ביז געגאנגען, ווייט אזוי פונקט איז וואל דער נאר

 א פוס רותם צו איבערגעלאזט האט ער און פוס, רותם דעדגרייכט
 דער אין געפינקלט זייער זיך האט וואם שעכטעלע, פערלמוטערדיק

אריין. _ים אין אוועקגעגאנגען צוריק איז און
דערמיט- זיך שפילן צו :ם גרויסער דער אמתנהלע דיר שיקט דאם—
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 גע- אה זי ווארעם איר. צו זאגט ורעל די אז געדאכט, רותן זיך האט
איר. מיט שפיקזיך און געבן מתנות זאלןאיר גרויסע אזאלע געווען, זזוינט

 האט קעסטעלע, פערלמוטערדיקע דאם אויפגעעפנט האט רות אז
 זאל עם אז גרויס, אזוי פונקט שיכעלע קליין פערלדיק א געפונען זי

 פוס צווייטער דער ליאלקע; איר פון פום איינציקן רעם פאר צופאסן
 ווען געווארן, פארלארן און אפגעבראכן געווען איז ליאלקע דער פון
 פארלאזט. היים די האבן זיי ווען זאכן, אירע איינגעפאקט האט רות
 ניט האט ליאלקע איר אז דערפון, געוורסט וואלט ים רער ווי פונקט און

שיכעלע. איין נאר צוגעשיקט איר ער האט—פום איין ווי מער
 גערוען איז עם ווי אזוי נאר דערמיט. געפרייט זייער רות זיך האט

 זי איז אפווישן, געוואלט עם זי האט זאמד, מיט איינגעריכט אביסל
אפוואשן. עם ים צום צוגעגאנגען

 אגע. מיט שרי_יען צו אנגעהויבן ווידער רות האט—מאמע א,—
 געמאכט נאם זי האט ער און גרויסער דער צוגעקומען איז ווידער וויין.
 שיינע אירע געהאט ניט זי האט מאל דאס ווי אזוי נאר דואסער. מיט

 גע" קיל איז וואסער דאם און געווען, בארוועם איז זי נאר שיכעלעך,
 לאכן. אדער וויינען זי זאל צי געוווסט, ניט זי האט—אנגענעם און ווען

 צוריק געווען שפעט צו שוין איז עם )ווייל געוויינט אויגן אירע האבן
געלאכט: האט מי״ילכל איר טרערן(,און די נעמען צו

 ,מאנמף וויינענדיק איר פארענדיקט רות האט—גוט! ווי אוי,—
לאכן. אפריילעך מיט

געווארן. פרענד י_ם מיטן רות זענען אן דענסטמאל פון
שלוש

טי_יכל. בינים
טייכעלע, זשע, אי— וואסערל! כליופ, כליופ, —

שטיק! מאכסטו באשטראלט. ביסט
אקושעלע, טוסט — פיסעלע מיין דיר נא

צוריק. לויפסט קאלט! ביסט הא!

—כליופ כליופ, כליופ,— —כליופ, כליופ, כליופ,—
שוין, גיכער דיר. זיך ש׳דאכט
קאלט! ביסט הא!— —כליופ כליופ, כליופ,
ניין! נישט, כ׳וויל מיר. מיט שפיל

4 ק ם י ו ו ק ל. 1==—<
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ט: ל א ה נ י א
שול אין ווידער

 3 - פלאטנער- א. !-ארצן שול :אין
 4 - וואסערמאן ש. - מאמע די וועקט

 5 — — - גאלין זמן-רבקה בצער
 < - - - - שול אין עגוו דעך
 7 — - גויכבערג- מארגן!-י. גוט

 8 — — גלעזער ל. - שולגלעקל דאס
 9 - קארטשאק: י. - קאלאניע דער אין

וואקזאל אויפן
אין אן קומט מע וואגאן. אין

11 - קאלאניע דער

 13 קוויטקא זומער־קאלאניע-ל. דער אויף

 14 - קארטשאק י. - בענקט לייבעלע
16 - - , - •אוונט־קאנצערטן

 19 - מאלאדאווסקי קאדיע - בריוועלע א
ליב ניט האבן זיי וואס פאר

20 - ביכער זייערע

 21 - - גאלין- רבקה - ווי_יט ערגעץ
 22 - - - טווען מאנטאג-מארק

 25 קאפעליאוויטש הפסקה-לאה דער אויף
 26 - - לייענזאל אין גייט יאנקעלע

 29 - - - גאלין- שימעון־רבקה
 30 - - גאלין רבקה - שיך פאר איין

31 - - - מתנה די אוועקגעגעבן
33 - - - - גאלין רבקה - בוך א
 34 וויינפער- ז. - גראמען אין שפיל א

, - - - - רייזען א. - גליקן
35 — — — שול־קאאפעראטיוו אין

 36 שול- אונדזער פון געבוירנטאג דער

38 - - עליכם- שלום - פייגעלע א
39 - - - - קוויטקא ל. - בוץ-

צצטיק איז אלץ ררען
 41 דאווידזאן מ. - שניטער פון ליד דאס

 , - - פרוג שימעון - זומער־לידער
 42 - פרום ב. - מיידל העלדישע דאס

 44 — - קאנאפניצקא מ. - דרעשט מע

 45 - פעפער א. - ווינט!.. דעם פאלגט
 46 - - קוויטקא ל. - סעדצר די אין

47 - - < - נאשער לעמל

50 לייב לצן-מאני בלויען פון ליד דאס

אוועק איז זרמער ליבער דער
 51 - - - רייזען א. - זומער סוף
 , - - - יוד נחום - הארבסט אין

 52 - - - אש שלום - מארק אויפן
 53 - - שלום־עליכם - פאר־פאלק דאס

 58 - שלום־עליכם - אתרוג טויטער דער
62 - - - גויכבערג י. - הארבסט

פל?ען... בלעטער געלע
 63 - - - - י. נחום - הארבסט

 , - - רייזען אברהם - פעלד אויפן
 64 אטא פריץ - רצזע גרויסער דער פאר

 65 - - עקסקורסיע הארבסטיקע א
66 - - לייב פרעמדער-מאני דער

טאטע״מאמען ביי
געוויינט- מאל צוויי האט בערעלע

68 פרץ ל. י.

 71 - - מאלאדאווסקי אלקע-קאדיע

 73 - - - מאמע זצן און בערעלע
געווארן איז מאמעשי די אז

74 - געזונט ניט

 75 - - גויכבערג י. - יינגעלעך דרי_י
 76 ----- - עפל דער

 77 - - וואסערמאן ברייטעלע-ש. א
צו שלום־עליכמען פון בריוו

78 - קינדער זצנע

צו שלום־עליכמען פון בריוו
 - אייניקל זצן



 80 פרץ ל. פאטש-י. אומזיסטער רער
 81 - טאלסטאי ל. - בער גרויסער רער

83 — — — קוויטקא ריידן־ל. ^לע

 פירפיסיקע ארן באפליגלטע דאם
כאלק

84 יוד נחום - - - - חתונה א

 87 פלאטערל- דאס און זשוק רער
 88 - - שלום־עליכם- - סירקא חבר
קרעפס- דער און העכט דער שוואן, דער

 92קרילאוו א. פון יוד, נחום
 , - יוד נחום - ראץ דער און מויז די
 93 סטאווסקי מ. - הונט דער און קאץ די

 96 יוד פוקס-נחום דער און וואלף זער
 97 - דאדע א. - ציג ווי_יסע סעגיענם

 סיביריאק, האז-מאמין העלדישער דער
102 - ידידאוויטש עדיש-ש.

וורינען מיר ווו•
 106 קאסרילעווקע-שלום־עליכם שטאט די

 108 - - - יוד שטעטל-נחום אין
 , אש שלום - ווגיסל דער בגי שטעטל א

 109 - גויכבערג י. - קארוסעלן די .אויף
 110 - - עליכם שלום - וועלט עק

 111 - - - ווילנע וועגן לעגענדע

 112 - - - ווארשע וועגן לעגענדע
 113 - - שטאט דער פון קולות די

 114 - - האפשטיין- ראדיא-דוויד
 115 - - - - מאגיסטראט- אין

- בריוו א מיט מעשה א
 117 - שעראשעווסקי וו. לויט

122 - - ליטמאן - בריוועלעך •דרי_י

פארן! מיר
 124 ארויספאר-שלום־עליכם ערשטער דער
 125 - - - וועג- קירצערער דער
 127 - - - - - טראמוויי אין

 129 - - אויטא אן אין שפאציר א
 130 - טוזמאן- מלכה - אויטאם צוויי
 !3! _ _ - - - וואקזאל בי_ים

עדיש טוווים, י. - לאקאמאטיוו דער
132 ראזענטאל ל.

 134 - - גארשין וו. - סיגנאל דער

 136 - - קאלושינער ל. באנען-י.
 137 - - - - אוווע!- איז דאם

138 - קאלושינער ל. י. - אעראפלאן אן

ארבעט דער ביי
 139 _ - גארעליק ׳ל. ברען יאסעלע

געטראנק- אליהום ברודער מי_ין
140 - שלום־עליכם

 145 קולבאק- איצע-משה פעטער דער
פרעסער- א און שנגידער א

146 - שלום־עליכם
 147 - - אש שלום - שוסטער בי_ים
העמערל- דאס און גלעקל דאס

149 - שטיינבארג אליעזר
 150 - - פרישמאן שמיד-דוויד דער

דער הערצל און שמיד דער אגיזיק
151 ספרים מוכר סטאלער-מענדעלע

153 - - - - - ציגעלניע אין

ערד דער אונטער
154 - באסטאמסקי עדיש-ש - קארוזא

קינסטלער ירנגיטשקע
 161 - - שלום־עליכם _ ״מענטשעלעך״

 162 - - פרץ ל. י. - סקולפטאר דער
- אוידא - פאטראש און נעלא.

163 - באסטאמסקי עדיש-ש.

שיטן שנייען ורען

 180 - לייב- מאני - ווינטער־בילדער

שניי?- ערגעץ ביסטו ווו• היי, היי,
 181 - גאלין רבקה

 182 - יוד נחום - עליע פעטער דער
 183 - - - - יהואש - ווינטער

184 - ח. יידיש-מ. - פרעסט צוויי



 187 - - רייזען אברהם - ווינטערליד
 , - גוטיאנסקי ב. - ווערן! זאל ריין

 188 - - שלום־עליכם - געלט הנובה־
 194 - פרת- שימעון - שליטוועג דער

 195 - - - - קיפנים י. - לאנע
 202 — - - יוד אוונט-נחום אין

 " - - גוטיאנסקי ב. - גליטש אויפן
 203 - לייוויק ה. - נאכט ביי שניי אין

 , - לייוויק ה. !-דארף א דארף, א
 204 בראדערזאן- שנייער־מ. פעטער דער

זכינען.אנגעלאפן... קינדער די
 208 שווארץ י.

- פרעמד דער אין
 209 באסטאמסקי ש. — עדיש

 213 - - - קארמאן ווינטער-משה
 214 - פרוג- ש. - פוסטע נעסטעלעך

215 - פוילן פון באפרכיתג דער פאר

בליט און שפראצט עם
 216 - מארקיש- טירן!...-פרץ עפנט

דערשפירט האט האנקע אזוי ווי
 217 - פויליש פרילינג-פון דעם

 218 - - - אוועק איז טכיך דער
 219 - - קאטליאר וואס-י. פאר אט
 , - קאלושינער ל. י. - סדר־נאכט די

 220 - - יוד נחום - אונטערטעפלעך
 , _ - עליכם שלום - הנביא אליהו

 224 - - יהואש - צויבערמאן דער

 225 - ראבאי אקער-א. ערשטן בכים
 226 - - - לייב מאני - אקער בכים

 , _ טוזמאן- מלכה - עצות פיל צו
 227 - - פעלד זכין פארזייט מארצין

 228 - - - - שול־גארטן אונדזער
 229 - - שפערל דאס און שטאר דער

 230 - - - - גאסט-יהואש דער
231 - פינטשעווסקי מ. - רויטקעפעלע

זומערלעב
 233 פרץ ל. י. - טויבנשלאק אין טויבן

 134 — - - פרץ- ל. י. - קינדער
 138האפשטיין ד. - קארן שוין בליט עם
אנדערסען, ה. - מארגאריטקע די

 239 - ראבינאוויטש מנוחה - עדיש
 244איינהארן- קארנשוועסטערלעך־דוויד

 245 - - ראובני - בינשטאקן די בכי
 247 - בירנבוים נתן - וואלקנבראך דער

 249 - - לייב מאני - זזמער־רעגן
 , - - - - סאזשלקע דער בכי

 ן5י - אש ים־שלום דער און קינד דאם
 [253 - - קוויטקא ל. - טכיכל בכים

254 — — — — — — אינהאלט
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יידיש אויף לערנביכער
היימסאן .0 >ון טאמםק'באס ש. ־״

3א׳ אילוסטרירטעד—קלאנגעף ,לעבעדיקע ו.

 טייל טער-1 קלאנגען״-כרעםטאמאטיע ,לעבעדיקע 4
 טייל טער-2 קלאבגען׳-כרעסטאמאטיע ,לעבעדיקע 3
 טייל טער-3 קלאנגעך־כרעסםאמאטיע ,לעבעדיקע .4
 מייל ״טער4 קלאבגעך־-כרעסטאמאטיע ,לעבעדיקע 4
 טפל ״טער5 קלאנגעך־כרעסטאמאטיע ,לעבעדיקע .6
 רייזזנז( !.און סטאמסקי*! )מ. ללארט לעבעדיקע ד$ם .7

לערניאר 7 ארן 71 פארן כרעסטאמאטיע

 עלטערע פאר כייעטטאמאטיע - ללארט" ,נייע דאס .8
דראמע. און ליריק עפאס, נענדערן 3 אין קלאסן.

 נאסטאמםזי. ע, און כרעסטאמאטיע באללעגלעכע .9
העפסן(. נאזוגדערע 40)

 ארן ווארט' לעפעדיקע ,דאס קלאנגען', ,לעבעדיקע *ך
 דער פרן ר/זקאמענדירט זיינעץ זזארט" נפע ,דאס

 זיינען ארן שול-ארגאניזאציע יידישער גענטראלער
ררעלט. גארער דער אין שרלן יידישע די אין #גגעגרמק

רעכנביכער! נייע
דצרשינען שוין

באסטאמסקי ש. פון רעכבביכער ג?יע צלליי
- לערניאר צורייטן פארן רעכנפוך ריטמעטישער* .1

ג^פעפר♦^ פון ידיעות ערשסע חונדערט. ערשטן פון ןלן1

 לן. צא כ רו 3 - רעכננוך אריטמעמישער 4
1 גועגדן זין בןפסעלונגען מיס

8. 635ס(1ת51<1 ו^\1ח0, 24.
חסא1ס .ק *.( 0. 81.899.


