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ראיא-מאנא.



£

 הליס אווי ברענט זין די רראד ,טללצען פינף ד? פון לאנד דאס
 נעווען נעבענשט איז בללהט, לאטום־בלום ד? און קעפ דל אלבער

 אלהם פאלק, געווארען געשאנקען זץנץן וואם לביאים, טלט
 די אויף פלהרערם און העלפערם וללנע דין צו און בעלערנען צו

 פון טויערען פלנסטערע די דורך און לעבען פון וועגען דארנלגע

 *גץ אנטקענען פאלק פון הערצער ד? האבען צוטרויען טלט טויט.
 בעריהמט זענען נעטען זללערע נביאים; דל פון רעד די צו שלאנען

 מאמען: יעדער פאר געווען אלו ברכה אלין און לאנד, אץ נעווען
נעדערם". דללנע פון נביא א נעבען זאל ,נאט

 יערער בעזונדער גאר און לאנד, דעם פון פאלק דאם ייבל
 האט ,נאנגוס הליללגען פון ברעגען דל בלל געוואוינט האט וואם ,שטאם

 וואס לחום, אלטען זללן פערגעסען נלשט לעבען פון געטוטעל אץ

 א צו אדור קלנדער, צו טאטעס פון נעווארען אלבערגעגעבען אלו
 דערהאי ,אנ׳אללדעלער פון דערצעהלט האט מסורה אלטע די ,דור

 אלו און אלללן געטער די פון אב שטאמט וואם ראסע, בענער
 פאר אבצוקוטען ערד טרויערלגער דער אויף געווארען אראבגעשלקם

 געקלוננען שטענדיג טרויער פון אטאן האט דערלבער דנד, אלהרע
 וואצענדלג און אפען נעויען אלו הארץ זילער און נשטה, דלער אץ

 ליעב נלשט ולל האבען ארבללט די גללסט. פוץ זאצען און נללסט פאר
 דאם, אויספולען נעקענט נישט האט לעבען זללער אין נעהאם,

 האכען זלל לעבען? זללן דערהאלטען צו אום טהוט *אסעג ראם
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 טראב־ ד$ם ,גאר־נלשט־טהון ר$ם ,לעדלג־געהן דאם נעהאט ללעב
 פערבענקט נראז, אויפ׳ן ללעגען לאנגע ד^ס הלומ׳ען, און טען

 אב־ דעם אלן און הלטעל פון טלעפעניש דער אין ולך אללנצוקוקען

 משט רעמאלט נאך האט מען נשטה, אללנענער דער פון גרונד

 גלוס־ פערבשופטע וועבט און בערוישט וואם אפיום, פון געוואוסט
 צו׳ם געווענדעט זלך מענשען האבען דערלבער פאנטאזיעס, טלגע

 ויי ה$ט וו^ס נביאים, דל פון טויל אלן וואם ווארט, לעבעדלגען
רערהויבען. און געוועקט

 און טרויער פון נביאים געווען: זענען נביאים צווללערללי
• געלערענט לעהרע אלין האבען בללדע און ,נעלעצטער פון נביאים

 אללוך פון פערלאנג וועלט, דל אלו אבראנד״פללער
 - בעגעהרען יעדעם און ,פללער אויפ׳ן שטר^י ווי אווי אלז הארץ

 פער־ א געבעהרט אפערלאנג ווללל פערצעהרט. וואם פלאם נכ^ר א
 און נדלים איז בראנר דער און ,בעגעהרען - בעגעהרען און לאנג,

 זיין דערפילען צו מענש דער זיך מאטערט וואם צו אסוף. אהן
 נליסט דער און פול, נלשט קללנמאל וו^רט הארץ דאם און הארץ,
 הארצץן אללער אלן פונק אקלללנזןר ואט. נלשט קללנמאל ווץרט

 ,אויפגעבלאזען אלהם האט אלהר און לעבק, צו׳ם ווללען רז^ר אלו
 אין שטעהט אלהר און ציפלאקערט, ולך האט ער ז^הטי אלצט און

 גזןברענגט אלהר האט וואסעי קדין נישט און ,פלאטען דל מיטען
צוגעלענט. איהר האט שטרוי און האלץ נאר לעשען, צו

 גץ־ האט פאלק דאס און מגלער^נט, נבלאים דל האבען אורי
הארץ. צו׳ם רעד דל ולך גענומען און ה^רצט

 ווילך געווען קול זללן אלז גערעדט, טרויער פון נביא א האט

 ,בארטהערצלגקללט פלעל מלט געגאסען זלך האט און צלטערלג און

 יעי דורך שוולמען וואם אהארפע, פון טענער די וול י5אז און
 דעם זיך האבען י1אז ,ווללט־ווללט ערגלץ פון ט5נא פלנסטערער

 געגלעט האבען און הערצער דל אין אריינגעזאפט ווערטער ^יא׳ם

זץ האט הארץ וליער און געהערט, ה$בען מענשען נעהלללט. און
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 הערט וואם ,מאטערנלש ומער אויף גורל, זליער אויף בערעגקט
 גע• ה$ט נעלעצטער פון נביא דער ווען און אויף. נלשט קללנמאל

 אדי ,דורצזלצטלג און רללן ,קלאר געווען קול זמן אלז ,רעדט

 נאר נעשטראפט, נישט גלאק. אזללבערנעם פון קול דאס ווי ן*ר
 וועלט; דער ©רן נארלשקללט זלנרינע די ער האט אויסנעלאצט
 פאג־ ד? וואם נעטץ, די צונומען ער האט פאדענ־וויה ,פאדעג־ווללז

 איהם כדי עיסט, מענשללצען דעם ארום אויסגעוועבט האט טאזיע

 מלט ,פערשלעדענארטלנקללט מלט פאנגען צו און פערפלאנטערען צו
 ווערטער די און נעה^רצט, האבען מענשען און וארג. און מלה

.דערפרלשט און דערקוולקט זלל האבען
 נע־ בעשטלמט בויך מאמעם דער פון בארד אלו נייא יערער

 $נגעזאגט אלז בשורה נוטע דל שליחות. הללללג זמן פאר ווארען

 טראגען, צו אעעהויבען האט זל נאר ווי מוטער, דער געווארען
 זלך ץ□ האט שויס, טוטער׳ם דער פון ארוים אלז קינד דאם אז און

 און פאראוים טרלט זלבען געמאצט פלס, די אויף געשטעלט באלר
 נע־ זלך און טרלט דרי_י נאך געמאצט און אויסגעדרעהט זיך האט

 זלך האט ג^הן: האט סץן און פ^רזאמ^לטע, אלץ פאר בוקט
 ץר אז ,סימן א גץווען עם אלז ,שטערן זללן אויף בעוולזען קנללטש א

 אשמדצעל אבץר זיך האט טרויער; פון נביא א אויסוואקסען ווץט
 פון נביא א אז געוואוסט, מען האט ליפען, זללנע אויף בץוולזען

ער. אלז געלעצטער
 כע־ צללטען יענע אלן איז גאגגום הללללגען פון ברעג אויפץ

 און טרויער פון נאט פון טעמפלען דל געבללדע: אנ׳אלטע שטאנען

 ארללננענאנגען מען איז טרויער־טעמפעל דעם אלן געלעצטער. פון
 נוף זללן און נשמה זללן געהללללגט האט עם ווער לבשה, דער דורך

 איניוענלג ארללנגעפלהרט פרלסטער דל אלהם האבען געזעץ, לויט׳ן
 נע־ הללללגער דער פון שלללער רעם אראבנענומען האבען ארללן,

 אוינען פנים, אטרויערלג נעזעהן האט מעגש רער און שט^לט,

 געלללטערטער פון וואלקען שמערער א וואס אשטערן, און צער, פול



.ס?ג•^ ראי? 8

 ין5 צרם אבער אלהם. אויף נעלענען אה מלה־זעליגקללט

 ה$מ ערשטען צרם וואסער. דורצ׳ן צוגעקוטען מען אלן נעלעכטער
 כוואלי די דורך לאדקע א אויף אללין לאזען געמוזט מענש דער זלך

 ער ארט, יענעם אויף געשלאגען האסטלג האבען וואס יעם,
 בשלום אלז ער אז און ,טויט צרם פעראצטונג א ארויסוויהען נעמוזט

 הללללנע די זעהן צו נעווען דכה ער האט וועג, דעם דורצנעקוטען

 ,אליגען נוטע טלעפע זללנע טיט געלעצטער, פון נאט פון געשטאלט

 דל מלט און מליל, פון זללטען בלידע בלל קנללטשען צוולל דל טיט
 ,טרויער פון דערצעהלט האבען וו^ס שטערן, פון קנליטשען פלעל

 אלז וואם ,טלה־זעללגקללט און לעבען פון ארלבער, שוין אלז וואס
 גע" אויסגעגלללצט זענען וואם בערג, פון געווארען, אלבערוואונדען

 געווארען אויסגעפללט זענען וואם אבנרונדען, צון און ווארען,

* אלמן זלך צערצעהרט וואס ,הארץ א פון אש דעם מלט
 אלהט ה$ט ,אויפנעוואקסען אלז ער אז טרויער, פון נביא א

 ה^ט געלעצטער פון אגציא און גאט; זלין צו געפלהרט וועג זללן
 גע־ נעהללללגם איז ער בלז ,נסיון שהערען דעם בללקומען געמוזט

געלעצטער. פון נאט דעם פאר זללן צו וו^רען
 האט וו^ס נעלעצטער, פון נביא דעם צו אלז וועה נ$ר

 אין וועד. און טרויער, פון נאט דעם נעזעהן לעבען אלן אלינמ^ל

 פרעמדען דעם פון פנים דאם וו^ם טרויער, פון נביא דעם צו

 זללן נעווען איז ים5גר נעוו^רען. ענטפלעקט אלהם פאר אלז נאט

 געקענט נישט קליגטאל האט זינד די און ,נללסט זללן אנטקענען זינד

 ערד, דער אדף נעווען ער אלז פערוואגעלט ווערען. אבגעוואשען
וועלטען. אלע אויף פערש^לטען און פערשטויסען און

געוואוסט. דאם ה^בען אלע
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 רכך אזן רוי5 אפרומץ ראיא־מאנ$, פון טוטץר ד? אז און

 אלהר צו איז גץווארץן, טראנעריג אלהם מלט אין מעלות, מיט
 נביא א אז ?שורה, די $נצוז$זץן אלהר מאן ץר5אנץםלי גץקומען

נויך. אלהר אין אלז
 וואלקץנדיל אקלללן גץזאגט: האט פאן געטללצץר דץר און

 אשווארצען און הלמץל, קלארען דללן אויף אייפנעהן אלך זץה

 רללצץ און פדוי פרומע דו רוהץן, גליק רכן אויף איך זעה פלעק

נישט. איך רוכס בעשללד קיין נאר מעלות, מלט
 נעשפאנט ה$ט קלנד דאס און אזודן, נץבוירען האט זל און

 און געבוקט, זלך האט און צוריק דרלל און פאראוים טרלט זיבען
 גץוואוסט, אלץ האבען שטץרן, זללן אויף נעוולזץן זלך האט אקנללטש

.גץוו$רען נץבוירען אלז טרויער פון נביא א אז
 קינד פון ללפק די אויף גץוואונדץרט. ולך ד$בען אלץ נאר

 שמלל־ קלללנץר־קלללנץר א בץוולזען צללט זץלכץר דער אלן זיך האם

דץרקענעו. צו קוים ,ץל5
 מוטץר דל אלהם האט נץיוארען, אנטווללנט אלז קליד ר^ס אז

 לויט׳ן קךנגותד גץויען מקריב טרויער, פון נאט צו׳ם ץבראבט1

 געחארק אויפגעצוינען איז ראיא־מאנא יוננץל דאם און נץזעץ,

טדויץד. פון נביא א זללן צו פרלפטץר און נביאים דל דורך
 קלנד רעם אלן דץרקץנט מען האט $גץר צללט דץר מלט

 פאר גץקניהט האט ער אז ׳נץטר^פץן האט ץם כימגים, רוללדע

 זענץן אוינען זללנץ און גי^ט, זללן פון גץשטאלט הייללגץר ד?ר

 צו־ זלך ד^ט וואם ,טרויץר דעם זיך אלן אללגצוזאפען גץווץן ז^פען
 אריף גערודט האט הליללגקללט א און ,אוייען נאט׳ס דץם פון נאפען

 אציטער ללפען זללנע האבען פלוצלונג גאר פנים, פינד׳ס דץם

 רורב־ זלל א״יף איז שמללכץל אדלגץר ווי אזוי ץפים און גץגעבען,

_________________ *ויזפע.
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 הלי־ די אלן און געטראפען, נלשט קללנמאל נאך האט דאש
געשרלבען. פארהאן נלשט דעם ווענען אלז בלצער ללגע

 גע־ זל האט מען און מוטער זללן רופען געשלקט מען ה^ט
:פרעגט

 און מאמע ד? מעלות, מלט רללצע און פדוי פרוטע דו -
 און גאט פון מעמפעל אין געווען נישט דו ביסט צ? זאג! נביא׳

 ,עשט ווללסען מיר והיל טללך? זללט דער פון וואם געלעצטער,
 אנרוים אדער גללק אגרהם ער וועט צל אלז, זוהן דללן מלט וואם

ערד. דער פון קלנדער דל ברעניען אומגללק

 פון טעמפעל אין נלין. געענטפערט: דערויף האט זל און

 גע־ .מלר האט מאן אגעטללצער נאד געווען, נלשט אלך בין נאט
 האט ער און נביא, א געבוירען וועל איך אז בשורה, די נראצט

.*גללק דללן אויף רוהען פלעק אשווארצען זעה "אלך נעזאגט:
 מלט געשאקעלט האבען אויסגעהערט, האבען פריסטער די

 אויפויאק־ דעם אויף גץקוקט זארג גרוים מלט האבק און קעפ דל

נביא. ס^נרלגען
 און ררויסק, אין ארויסג^הן געלאזט נלשט אלהם האיען זלי
 נלשט קלנד, דעם מלט ס׳רעדט וואס יזןרען זלל האבץן אנגעזאגט

 אלהם, אר6 געלעבטער §ון נאט §ון נאמען די^ם דעיימאהנען צו
 ויאם נעשטאלט, כער“געטל רער ון5 וולסען נלשט זאל ער און

לוואליעס. ריישענדלגע דל צו געווענד^ט פנים מיט׳ן להט7שט
 אבנעזונדערט נעווארען, אויפגעצויגען קינד דאם איז אזוי

 ער5בל הליללגע די מ^ט אללין וועלט, דער פון ב^האלט^ן און
 אלץ פון ווליטהאג רעם מלט הארץ זללן דערצויגען האט ער און

 לעבעדי־ אלעם אין אלז וואס טרויער, נרליסען רעם מלט וועלטען,
 צו טאו. פון נעיוארען אלז קול זללן און ,טויטען אלעס אין און יען

 ווי אזה ,נעגאסען זלך ציטערלג האט און ,געלויטערט מעהר טאו.

 נאצים. אפלנסטערער דורך שוולמען רואם אהארפע, פון טענער דל
.ווללט־והיט ערגעץ פון
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 גכיא. יוננער דער ,געפונען גישש ער האט תה קרן נאר
 און ,געדאנקען אין דך פערטןעפט ער אז געטר^פען, האט עם און

 דין און וועלט, דער ון8 טרהער גרויסער ר^ר בעוועלטןגט אידם
 פון שיינה די און טעגער, וימסע וומצע אין זיך צוגןעסט נשמה

 זלן פון אראם שי_ינט און איהם אויף רוהען צו אן הריבט טרדער

 והלד־פרעמדע א עפים צןטערט פלוצלונג נ^ר פגים, נעלמטערט
 געזעהן ערגיץ האט ער אז דך, דולט אידם הארק, זיין אןן סטרונע

 אוג־ פרעטדע א עפים און ,נעזיכט שפאטיש א ,אויגען ל$לעדןגע
 ער האט ווען אוינען? דן נעזעהן ער האט וואו .וועלט בעקאנטע
 דין לון אהנען דאם בעטמט וואס און ויעלט? יענער אין נעלענט
 און דא, ער טהוט האס און ער? קוטט האנען פון און הארץ?

ער? זולט ואם ו
 פון רוהןגקי_יט דן נאר ,געטראלט אדי ער האט וומלע קורצע א

.וואכען און טעג נאנצע אהף געווארען אניעטהוי אןה.ם פון אןז הארץ דין
 אןנערנערי" שרעק גרהפע פלוצלינגע א האט טהןילטאל און־

 דעם .געקלאפט האסטןג האט הארץ זמן נמנאצט; שלי^ף זמן סען
 זןך האט ער און הלום, אין געזעהן ער האט געלעלטער פון גא$

 צו געצויגען ראך האט הארץ דק אין פנים, דעם פאר געשר^קען

אןהם. נאך געכענקט האט זמנע גשמה די און איהם,
 אין אדי אויפגעחאפט זיך האט ער אז ימנאכט, אט$ל און

 דן פון עלטסטען רעם אויפגעוועקט ער האט שרעק, גרויסער זמן

הארץ: דין געעפענט אןהם פאר האט און פרןסטער
 איך נין טרויער נרויפען פון געדאנקען אין פערטןעפט -

 צו דך אט ד הלום אןן ג^ר דערצעהלט- ער האט - אמנגעשלאפען

 געויען, ער אה רוהןג אזוי מאן, אגרמז־גראהער נעווןזען טיר
 געקוקם מןר אויף האט ער און פול,,. געלעצטער און שפעטיש,

אויגען,., זמנע טיט
 אל־ רער האט - ? געווען דאס זענען אויגען א פאר וואם -

געפרעגט. גאט פון בעדןענער טייר
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 אץ ...רוהלנקללט פול און פרלעדען פול און טלעפז^ נוטק -
 ח אייף און זלל... אין געלענק אלז שפאט גרויס^ר אזא אשפאט,

 *מק א דורך נקזטם וואם געלעלטער, אזא ...נ^לקטק" א ללפען

 מלך, פלאגט גללסט פללז^ד א מאן! הללללגער מיך, שרעק אלך שק...
מאן. געטללכער ,מלר העלף

 מלטק אין נץלקק־ זללן פון אייפגעשטאגען אלטק• *דק איז
 ק וואם פללזןר, צו׳ם יונגץל דאם צוגעפלהרט האט ט,5נא דק•
 ק• בה פעם, זק בעטראצט לאנג האט און אנמןצונדק, האט
 במרץ פון נזןלץכטץר־קללטשק רלנע קליינק צוולל דערזקץ האט

טויל. דין פון זללסק
 נאר הארץ, אין זין בלל געטראצט *ק האט ,שר^קללך!"

 אלחם האט קי נלשט גקאנט; נישט גאר ק־ האט יונג^ל דעם
אגגסם. זק שטללק צו געפרובט האט *ק גלשט און נ^טרללפט

 דל צוולשק בללטאג אלק גקוען ראיא״מאנא אלז אלינמ^ל
 זק צוגקדגט האט און טעמיעל פון ווקד £יער דלק!ן ל^דלגיי

 גץדאצט דרויסען. אלן רוישען כוואליק! דל וול הז^רען צו אויק־
 ל^רקזן• זאך; אוולכטיגע ץפים גץשלעהט ררויסק אלן אז זלך, האט

 וול אזוי ה^רק צו נעדוכט זלך האט אלהם גקץ־אב; און קוטק
 שפדלג" וואס מקשק, פון טריט און שלפלעך, פלעל פון אדור^רען

 דק■ .*מויק *מארמארנק אהארט^ר אויף וואסק• פון אריים גק

 טלע אזן נעטרלעבט, גקוק טאג רעם אלז דינ^ר לעהר^ר אלטק•

יונגץל. דץם אויף געקוקט ער האט זארג אשטארקק•

 דןם נ$ר ,ג^טראלט קי האט ,נץשץהן״ ז^פ^ם וז^ט ,הללנט
 פץ נץפרקם. גלשט כאר און נעזאגם נלשט נאר ק האט אלטען

גקי^רק ^רפר^מדיןם הקצק זקק אן נאצט יקק
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 אויסנע־ נלשט טעהר האט נביא יוננער דער .צוולטען צרם אלנם
 און אלטען, דעם צאר נשמה, רער אויף אלהם בל מאם רעדט,

 ווי צערטרויט אזוי געשמועסט נלשט מעהר האט אלטער דער אריך

 נישט אמאל, וו? געקושט אלהם האט ער נישט אלהם; מלט ©רלהער
 האגד, אלטער צלטעריגער ולן טיט לאקען זלנע געגלעט האט ער
 טעהר נאך צרעטד, מעהר נאך געשטאנען זלך זל זענען הלנט און

אנדערען, ץ8 אלנער מלט
 ,געווארען צערוואגעלט שלאף ראיא־מאנא׳ם אלז בלנאצט און

 קלאני, יז^ד^ן אויצצוה^רצען געהער זלן אנגעשטרענגט ער ד$ט
 מאט ,צלט לאנגער דער דורך .דרויסען צון רלהר מלנדםטען יעדען

 ד? טיט אללן נעיוען איז און געווארען אויצגעצויגען רא אלז ער

 כלצער- הלללגע די טיט און גלסט אלנענעם זלן טלט ווענד, ויער
 ללצ• ראם אויצצוחאפען געווארען צערצלנערט אייערען זלמן זענען

 נע" זענען צעסט און דלק חאטש וולטען, דער צון וולרער״קול סטע
 ררדיסען אין צאלק ראם אז ער, ה^ט נעאהנט און ווענד, די מען

 נישם יולם ער וואס אנאט, צו דיענסט אגרויסע איצט אב רלצם
 ראם געווארען שטיל אלז נאצט האלבע קענען און נישט. קען און

 זעהן, צו נעדוצט דך האט ראיא־טאנא׳ן און דרויסען, אין גערודער
 שטיל א בעט און קמהען די אויף אגידער זינקט מעננע גרויסע א ווי

 געזאג־ הלללגע פון טענער האבען שטילקלט דער נאך און געבעט.

 פלענט יאהר אין אלנטאל ט.6לו רער י*א ציטערען גענוטען נען

 טרויער, וי6 נ^ט צרם ד^, אריך ווערען אבנעריכט דיענסט אזא
 און נאצט, האלבער כ?ז געקניהט מען ה^ט דעמאלט אויך און

 גאר נאר שטללקלט, די אונטערגעבראצען נעזאנגען האיען דערנאך

 נעהארכט איצט האט ער וראם געזאיגען די געווען זענען אנרערש

 קוואלען אנדערע ון5 געווארען. געזונגען דא זענען רואם יענע, §ון
 .גע§לאםען זל האבען למ׳ען אנדערע צו און נעשטאטט זי' האבע■

 טע־ אויחנעצויגענע דל טיט געווען דאם זענען געזאננען יענע נלשט
 געייארען ערגללווערט6 ווי זעגען וואם שטל&ע און נללבע דל נער,



,ראיא־סאנא 11

 און געל^פען ,נעשטלפט זלל האבען אלצט .גרענעצען זללערע אין י

 אויפ־ און פערוולקעלט זלך האבען און אנדערען דעם אללנער נעיאגט
 א צו אעטערן און נעמלט, אצוהוליעט פון טאנץ אלן נעוילקעלט

 ט5געלא האט לבנה דער צו וון דל און נעוואונקען, ה$ט שטערן
מעלאדיעם. נללע דל אלן

 דער צו אייעד זללן צונעפרעסט האט נביא יונגער רעד אזן
 ,געזאננען נללע דל געטרונקען דורשטלנ האט גללסט זללן און וואנד,

 בערוישט האט וואס זל, אין געשטעקט האט שכרות מלן א עפלם
 אללננעזאפט זיך האט און טרויער, גרויסען דעם פערי^נט ה$ט און
 זל האט און נשטה דער פון צעלע אלינצלנע יעדע אלן גללסט, אין

 אנ׳אב־־ נלפט! רעד נעווען איז זלם נ$ר .פערר^רבען און צולענט

 טרללסט א אזן ,זלך מלט געבראכט ער האט וועלטען נללע פון קלאנג
 צושטערט. ער וואם צושטערונג, דער פאר צוזאג נוטען א און

 אהן נעהארצם און ט5נא אגאנצע נעשטאנען ראיא־מאנא אלז אולי
.אליפהער

 לאם3 אלז הלטעל דער נאד ווי ,פרלה־מארגען קעגען און
 און ,אויפנעהערט נעזאנגען דל האבען מזרח־זללט, אויף נעווארען

 רעמאלט ארום, אלץ אייף נעלענט זלך האט שטללקללט אשווערע
 נעבללבען ער איז אלדן ׳קינד דאם בעפאלען שרעק אנרויסע אלז

 אויםנעבראצז^ האט ער נשמה, צושטערטער פערמיסטער זללן טיט
 גע^ ער האט קאפ זללן פון ראקען שענע דל און געוולין אגרייס אלן

וועהטאג גרוים פון הענד זללנע מלט רלסען
.דעדשראקען געפרעגט אלטער רער האט - דיר? איז וואם -

 ער האט - א׳יפגעהארכט האב אלך געהערט, האב אלך -

 ,דרויסען אלן געווען איז יום־טוב א .נאכט גאנצע א - נעשטאמעלט

 הארץ מלין נלשט.,. איהם ווילס אלך ויאס אנאט, פון איוט׳טלב

 טלר זאג אלטער, זאג ,צושטערט - נשמה מלין .פערוויסט אלז

 אלז אנגסט טללן ווללל נעהערט, איך האב וואס דאס, בעטללט וואט

אלהר פון שטארבען וועל איך און נתיב.
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 אלכץר־ אלמער דער האט - געהערט? דען האפטו וואס -
,נץפרץנט

 אפרץט־ צו ללעדער הללללנץ נ^הערט, איך האב געזאנגען -

ג^ט״י דץן

אג^זאגגץן? פאר וואם -

 זלך און גץשטלפט האבען גץשפעט, ג^לאצט, האבען זלל -
 האבען נשמה רעד אלן טלעף און טאנץ, אווללדען אלן פזןרוולקעלט

 כויק, צו דאפינלי אויף זל און צושטערען צו זל אללנגץדרונגען זיל
 זללער און ,אויפג/זהארצט נאצט אגאנצע געה^רצט, האב אלך און

 נאנצ^ אז גץדוצט, זלך האט מיר און .גץפאנגען טיך האט ?שוך•

 קראהען שווארצץ פון מהנות גאנצץ און טויבץן ווללפזן פון סחגות
 פרלה־ ביז נאבט, אגאנצע קאפ מללן אלבץר זיך דר;הען ,פללהען

 אלמן, פי^רוולסט, ץלץנד, גץבללבק אלך בלן אלצט טארגען...
מ:ינץר! פאטער נלשט, מלך פערלאז

 האט ץר גע^נטפערט, נלשט נאר האט אב^ר אלטז$ר ד^ר
 צו הארץ זללן צו גערז^דט נלשט האט און גץטרללסט נלשט אלהם

 מלט גזןשאקץלט און נץשוולנץן האט ץר נאר ,אנגפט זללן לינדץרען

קאפ, גר^הץן דןם
 ד? גץקושם פיס, זללנע צו נעפאלען אלז ראיא־מאנא און

נעבץטץן: און נעווללנט און אלטען דץם פאר שטייב

 ק$ן הארץ יוגב מללן זץה: אלטער. גלשט, מלך פץרלאז -
 מללן ז^ה: בץנקשאפט. פון לאפט גרויפי^ דל אלכץרטראגץן נישט

 טרליסם דללן האפט דו און ,טאג צו טאג פון מלך פערצעהרט אננפט
 לל" טרוק^נץ דללנץ האב^ן שוין וו^כען און ,רז^רווללטערט מיר פון

 לאנג שלין האבען פלנג^ר דארע דללנץ און געקושט, נלשט מלך פז^ן

 וועה"־ מללן איז גרוים און קאפ, מללן פון האהר דל גץנלעט נלשט
 ררליפען, דארטען, און נלשט. אויפגאנג קילן האב איך און טאג,

 §ץרבארגסט וואם פאר .גץזאנגץן אנד^רץ ,ווץלט אנ׳אנדער^ אין
 אלטער, ב^האלפטו, אפוד פאר וו^ם ?וו^לט נללז$ דל מלר פון דו
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 העלףי פ^טער; הלללגער מלר, העלף מלר? ©ון הארץ דלן אין
ואג!

 פערלעגט האט אויסנעהערט, שטיל אידם האט אלטער דער
געענטפערט: האט און ברוסט הער אויף הענד ולנע

 געפאהר גרוים א .קינה מלן ,זאגען נלשט גאר דיר קאן איך -
העלפען. נלשט קאן איך און ,קאפ יונגען דלן אלבער שוועבט

!¥.

 האט ראיא־מאנא רדען צלט, דל אננעקומען איז עם און

 בלנאבט הארץ. פערבענקט זלן בעוועלט־גען געקענט משט מעהר
 ארויסגע־־ זלך האט און ווענד פלער די פערלאזט שטלל ער האט

 א אדער גנב א וול אזוי זלך בעהאלטענדיג ,דרויסען אין גנב׳עט

 דל אלנגעאטהעמט ער האט ברוסט פולער דער מלט פערברעכער.
 טלעפער דער צו דערהויבען ער האט אריגען זלנע און לופט, פרלשע

 שטע" קללנע און גרייסע פון שארען דל צו הלמעל, פון נלאהקלט

 *הל אלן טללך־פאם דעם פון פלעקק פערנעפעלטע דל צו און רען
 אויפ־ נלשט זל האט גלסט ולן נאר ,געזעהן זל האט ער און מעל,

 1פו געוועב דעם אלן אלנגעיועבט נלשט ול האט ער און גענוטען,

 אלהם אלז נלשט־געבונדען און אבגעזונדערט פרעמד, נשמה. זלן
 ציולפעל פון וואורם דער זלנט ,געווארען וועלט רער אויף אלץ

 ארוי-ף געגאנגען ער אלז נאכט אגאנצע הארץ. זלן גענאגט האט

 יענע און גאנגום, טלך הלליגען פון ברעג רעם מלט אראב און

 רער בל און נשמה. זלן אין געקלונגען האבען געזאנגען פרעמרע
 טעמפעל, דעם דערזעהן ער האט פרלה־מארגען פון שלן ערשטען

 פער־ האט ער און צו, וואסער צו׳ם אפען אלז טויער ולן וואס

נאט. פרעמרען רעם פון וואויגונג דל אלז ר$ אז ,שטאנען
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 ץל5שי א מיט נץלאזט שוין דך ץר האט דץרנאך נאצט א און

 טוי־־ צו׳ם צוגץקומץן בשלים אה און צוואליץט רוישץנדץ די אייף
 שלךץר דץם אראבגץנומץן ער האט האגד אצ?טער?גץר מלט .*־7

 דך האט אייגץן זלנץ צאר און גץשטאלט, ישללגץר ץר1 ©זן

 רוהלג גץשטאנץן אה וואט געלץצטץר, צון גאט דץר ענטפלעקט

 א אריגץן. לאכעדלגע שנץ מלט קלגד דאס אנגץקוקט האט און
 גץ־ אה ץר און ,נביא יונגען דעם בעצאלען אה ץנטצלקונג גתיסץ

 צלם ד? הץנד זצגע מלט ארוטגץנוטען און קנלהען ד? אויף צאלץן
 גץזוצט, לאנג אדי דאך ץר האט דאם אט ,גאט הליללגען דץם צץ
 אזוי און חלום! אין בץווהץן איהם צו דאך ולך האט גץשטאלט די

 דינץ צץ אהלטץל גץרלםץן3ארא האט מען וואט אמץנש, וו?
 איצט ראיא״מאנא׳ן אה אדי ווץלט, ללצטלגץ די וץהן צו אויגען

 הלילי" דץם אץ ווץלט. אנללץ און ללצטלגקללט אנלץ אויצגץגאנגץן
 צץרואמץלט שוין אה שטץרן ד_ין ון5 קעיטשץן ד? ודן פנים, נץן

 טרויץר נרויסץר דץר ,ווץלט דץר ון5 וועהט^ג גאנצץר דץר ץווץן1

 גץ־ אין גץווארץן ץרוואנדץלט3 זץנץן די נאד וד, אץ גץווץן אה
 די ון5 ט5ארויםגץלא האט ווץלט דץר פון שמערץ דץר םץר.5לץ

 די טרויץר. גרייסץר דץר און וועהטאג גרויסץר דץר און יגץן,5א

 וץנץן ץרשלעדץנארט?גק?ט6 פון גץטץ א?הר מיט ווץלט גאגצץ

 גץ" ראיא־מאג^ אה אדי טץר.5גץלץ אויף גץווארץן $ץרוואנדץלט
 -5גץלץ דאם גץטרונקץן דורשט?ג ה$ט און נאכט גאנצץ א *טאנץן

 ץר"6 האט און אויגץן ץ5גץטל? די פון גץ£לאסץן האט וואט ,טץר

הארץ. שן וואגדץלט
 ני_יץם שן אלמן דיענ^ן צו קומץן ץר פלץגט נאצט יץדץ און

 גישט אה גי״יסט שן אין קוראל, טיעצץן שן ון5 טר?נקץן צו ואט,

טחנקץנדיג. גץווארץן עוט
זאך: אוו?לדץ גץשץהן אה אבץר נאצט אמן

 גץ" און יב1ל מ?ט גאט דין צאר גץקמהט האט ראיא־מאנא

 צו ט5בץהץ נשמה זמן אץ גוף שן ט?ט דך האט ץר און זאגג,
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 צלהט מאס אללזען מל אזרי אלהם, צו געווארען צוגעצויגען און אלהם
 און בילד הילללגע דאם געקושט האט ער און מאגנעט, צרם זיך

 העני זללנע האבען דא און אלהם, ארום העגד זללנע ארומגעוולקעלט
 ־זעל ראם בללד ראם אלז זללט צווללטער דער פון אריך אז ,דערשפלרט

 דער פון שטעק געבללבען און ארומגעגאנגען ער אלז פאטעללך .בע
 גאט פון געשטאלט בעקאנטע דל - דערזעהן האט און זללט צווייטער

 אלז קערפער אלין ;זעק צו געווען ראם אלז שרעקליך .טרויער פון

 געווען זענען פנלמער צוולל די און פניטער, צוויי מלט געווען ראם

 גע" דאם האט דא מאם נאר ,געשטאלט אללן ,אויסזעק אלין :גלללך

דארט-געטרויערט. און געלאצט, שטאלט
 קלין און נביא שום קלין וראם ,געזעק האט ראיא־מאנא און

 דעם געזעק האט ער :געזעהן גלשט האט אלהם פאר הייללגער שום
 ראם און לאצען דאם פארם: געטאפעלטע דל גללסט, טאפעלטען

.גאט אק־אללנצלגען פון קוראל פון פללעסען וואם ,טרויערען
 פערוואגעלט געווארען ראיא־מאנא אלז אבער אן דעמאלט פון

 פון מעהר געוואוסט נישט האט גללסט זללן און ,וועלט דער אויף

רוה.
 געהללללגט ער אלז נביא א פאר און געווען ער אלז נביא א

 אלהם קט פאלק דאם נאר בויך, מוטערם זללן פון געווארען
 האט און אבגעגעבען נלשט כביר קלין אלהם האט געקענט, נישט
גללסט. זללן פון געשעפט גלשט

 פאלק, פאר׳ן פרערלגט ראיא־מאנא אז געטראפען, האט עם

 גע" צו און שפאט צו מאכט צונג געשלקטע זללן און ,לאכט פנלט זללן

 טעגשען פון טלה־זעללגקללט גאנצע דל און זארג גאנצע דל לעכטער
 קלאנג דער וול י1אז קללנגט קלל זללן ,צללטען אלע פון געטער און

 שמערץ דער און ,לאצט וועהטאג דער און ,גלעקל זללבערן א פון

 גרויפען פון אנ׳אבקלאנג זלך דערהערט טלטען אלן נאר לאצט.

 פערבעגקטע ווליצע אלץ פלוצללנג זלך צוגלעסט נשמה זללן און ,טרוקר

זאלבעדללטען. ראם וואם נלשט, ווללס און פאלק ראם הערט ווערטער".



נאסב^רנ. ד. ה.

 _____, הערצער ד? וועקט און שטראפט ער אדער
 אלעס ©רן און מענש רעם פון טאטערניש רץ□ אויף
 דער דורך שווימען וואם אהארפע, פון טענער די ווי אווי און

 נרוי" רער און קול, זמן צןטערם אדי וומט׳וומט, ערגע״ן פון נאצט

 פץרוואג" פלוצלונג און נמסט, זמן פון זיך צונןסט טרויער סער

 פנים, זמן פון אויפדרוק רער דך ענדערט ני_יםט זמן זיך דעלט
 ראם הערט ". טרויער רעם פעררעקט נעלעצטער פון נערויש א און

 אןבערגעריפען איז טעלאדיע שענע ד? וואם כמז, ווערט און פאלק
נמסטזך. די שפאלטען נאר קען וואם נביא, רעם אויף ,נעווארען

 דאס האט - משוגענער א נאר נישט, נביא קמן איו דאס -

,ג^זאגט פאלק
 האבען ,רעדען צו קול זמן אויפגעהויבען האט אז און

שטוץ. טיט איהם בעווארפען און נעשפעט אןהם פון ק?נדער די
 אפקע" ד? טיט און ישוב פון נביא דער אנטלאפען ער אןו

 נץ" זין, ווי האט, ער און געוואוינט ער האט מדבר רער אץ טען
 קוקען ער פלעגט טעג נאנצע און ,נוף זמן נעלמטערט און פמניגט

 זאלען אויבתן רן כדי וון, ברענענדינער רער אויף אויפהער אהן
 אלע אןבערטראגען געוואויגען דך זאל ער אום שטערצען איהם

 א נאר ,לערנען אסקעטען דן וו? אזוי נעדולדיג, און שטום פיץ
 אסקעטערמ זמן פון מיטען אין .געווארען נישט ער איז המליגער

 ציו קוקענדןנ און געלעצטער, פון נמסט רער בעפאלען אןהם איז
 שמערץ, פון געלאצט אויגען פערוועהטאנטע זמנע האכען זון, רער

.אסקעטערמ פון ,וועלט רער פון
 עס און יענאננען ער אןז נעלעצטער פון נביאים די צו און

 א?הם איז לאבען טןטען אין וומל נעהאלפען. נישט איהם האט
 אנגעהיינען האט קול זמן און טרויער, פון גמסט רער בעפאלען

בענקען. און ציטערען
 קמנעם טןט יאהרען, זמנע אכגעלעבט ראיא״מאנא האט אווי

פער" און עלענר געליעכטע, און פרמנר אהן בעהאפטען, ישמ1
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נאם. דץר ©ין יונגץץ די פון נץלץסטץרט און נץי$נט ,יאוט

 גאנץ זבן איז און גץשטאלט, טאפי^לטץ די גץזץהן האט ץר
זיגד, דין פאר אבגץקומץן ץן3יץ

 בץקלאנט נישט איהם מץן האט ץן,3נזןשטאר אח ער אז און

 מץן און נביאים, די צוויש^ן מןגראבען נישט אידים האט מזןן און
 קלוגזןד איין נאר נוטען, צו׳ם נאמי^ן זבן דץרמ$הנט גישט ד$ם
 על?6 בץרבזט האט רואם לאנד, אין ג^לץבט דץמ^לט ה$ם סאן

 אומץטום נץזאטץלט און זןלקץר5 ©?על גץזץד.ן ה$ט און לץנדזןר

גץזאנט: האט ץר וזיס^נשאפט;
 האט ןר ראיא־מאנא. פון נאמען דץם כבוד אב עט -

.נבסט פון וועהטאג גרעסטען דץ□ נ^טראנץן



עלטער. אפלו^לעע



23 .ג ר $ ב ם א נ ד. ז/

 טאשללנער דל אויף אננקוארפק האט יולנט^ר ל^צטז^ר ד^ר
 קליל- דעם ארום ווקק אלע מרה־שחורה. אגרויסזן אללנוואהנק•

 ד? און שנץ, מלט פערווארפק געווען זקק שט^דטזןל, ץם5
 אויף בלאנזשק. און ווק פון אראב אפט פלץגק בעלי־ענללת

 הוננערלנע אן בללנאכט פאלען דזןרצזןהלט, מק האט דק־פער, דל
 אוואלר אלן עפץס טרץפק. זין וועמק צערליסק, און מזןלף

 פא־ גאנצער דק• מלט שרללבץר דעם דערהרג׳עט גזלנים האבק
 שטאדט אלן קומק צו נץפוילט זלך האבק פויערען מלליק
 און טויט גקוק אלז קן ג^שטאנק, זקק ג^שקטק דל ארללן,

טרויץרלג.
 ג^טראפק וולנטץר *דק ה$ט אלץמק פאר שווץרק•

 גקוק אפילו ק• איז קקלט און הונגץר צו קאצק^ר. שמואל

 נאד גץפונק זלך האבק יאהר 70 גאנצץ זמנ^ אלן גקאוינט,
 אנללדק״צוולן ברויצ^ן גקאלט נלשט האט ק• ווק טץג, זוקלג

 אדי שרוך, קלין נאד אשדכן, ק- אלז נקוק נויטלג. ו^הר
 נלשט לי^בט ז^ר צללט נ$ך ץר האט ,שטלב^ל/ אלן מץן ד^דט

 נקזאפט שרוך י^ד^ן בלל ער האט דאס פאר א^סג^פלהרט;
 אויסגעפלהרט בלל׳ם גץהאלטק שלין ה^ט אשדוך ויען ע&עם.
 ג^ר^דט אלהם פון שוין מק האט שטלבץל אלן ווק ווערק,

 דל פון אללנעם צו צוג^גאנגק דץמאלט שמואל אלז ,$פק
 אלהם האט און אזללט אלן אווץקגץפלהרט אלהם האט לחותני□,

 ה^ט וו$ם שרוך, זץלבק דץם - אוקר אין אסיר אילננקיוימט



,עלטער פלוצליננע א 24

 אויב מהותן, דץר ווץרק. צו אויםגץ£יררט געהאלטק שיין
 אז ,פערשטאנק האט נאר, גרויפער קרן גקוק נ?שט נאר אה

 מען האט דץרנאך גץשודגק. האט און שודיגק צו ברייך מען
 ,*רובץל־יצוו א געבק צו קאצקץר שמואל מק ברייך גקואופט,

 טען אז שעלטק, צו עדלק, צו שרלק, צו ברייך ץר און
 שץלטץן און זידלק שרניק, זי_ין צו און איים, איהם רי_יסט
 שט?בץל §ון גבאי ץר1 צוגקואיינט. נקיק שיין אלץ זץנק

 אזיי שיין אה "כיללית", גץנומק ה$ט שמואל וועלצק בר
 ץס אז שמואל׳ן, §ון שעלטןן זיך הץרק צו גקוק גקואיינט

 ץר גץמאצט; נישט ארנדרוק קדן גאר שיין א?הם אויף האט

 #מואל און מסחר ווץגק ויניב מ?ט׳ן רערק און שטעהן פלץגט
 אמין טיש אץ קלאפק ז?ך, וואר&ק שץלטק, דערמי פלץגט

 אק$צקץר חפיר, א אייר אץ ץר אז ,גקואלטק מאצק און
 און-גורנישט. א?הם, אר5 ה$בק מען זאל דרך־ארץ אז קסיר,

 אריים־ אה און גילדק 2 די צוגץנומען סיף צו׳ם ה^ט ק•
 דעם טיט איז קאצקער׳ שמואל אליין, ער ד^ך גץגאנגק.

 זיך ער האט מאל יערעם .גקוען געוואיינט נישט שעלטען

 איי&גערעגט געווארען איז ם׳נר,5איי ג^ר בץלעד?גט נעפ?הלט
 הארץ... נאנצק מיט׳ן געמאצט קולית און געזידעלט האט און
 שטקדיג אייפגערעגט, שטענריג אזיי, ?מעט ארק־ אזוי, און

 דער־ ער האט אלץ, נץגען און אלץ מ?ט האלטענדיג מלחמה

 אז אלט, ווץרט ץר אז וולפענדיג, נישט יאהר, 70 ביז לעבט
 יד עפעם אויפגץזץהען דאם האט אינגאנצץן בכלל... לעבט ער

 צו #נהייבץן אום ,אנ׳א?כץרקומץגיש עפעם זיך, א§ארברלטעי

 גץיי^רק אה ץר יוק ווינטץר, לץצטץן צו׳ם בה - לעבץן,
 גץ־ גץוואהר פלוצלונג מק אה דץרצו קעלטער. און שיואכער
יאהר. 70 אלט איז ער אז ויארע!,

 גץשטאנק א?ז ולנץר זוהן דץר ?שעת גקוק איז דאם

 אייפגץרופק מק האט פריפופטוויץ אין און פריזייו, ׳ם:צ



25 ג. פ מ א נ ד. ה,

 גאנ־ די ליעט", סיעמדיעסאט יאנקיעליעוויטש ,שבול בפרוש:
 שמואל וו^ם סור, רעב געווארען געוו^הר אלז שטאדט צע

 דעם פון איבערראשונג די און .אליין זלך פון בעהאלטען האט
 נערעדט אומעטום האט מק אז גרוים, אזוי געווען איז נללעם

 אליג• געקאנט נישט האט קללנעם ,דערפון נאד נעשמועסט און

 קללנעם דעם מיט יידעל פלינקע גלצע דאם אז .פאלען
 גרוי ס׳איז צי זאגען נישט דער^יף קאן מען וואם בערדעל,

 וו^ס שמואל דער אט אז קאללער שום אהן גאר ברודלג צי

 הערם און זלך קריענט און שטענדלג לויפט און שטענדלג זיך אלללט
 ילד א ,בן־שבעים א שוין אלז - רורערן צו אויף נלשט מעוט קלן

 האכען צו געברויצט אליגענטללך האלט מען וועלצען פאר א_זקן,

מרוממי
 א ער א ,עין־הרע קיין ,שוין ביז־מ דו ? שמואל ,אזיי -

.שטלבעל אין בעגעגענט איהם מען האט - י. או־ווא ? ^קן

 גע׳חרושט זיך מען האט - אמעשה! אבער י. מעלה א -
 פאר אייפצושטעלען ג^ר זיך ברויך מען ־- זעט, אנ׳אנדערער פון

דלרז
 בעגענעגט אלץ איהם מען ה$ט געגאנגען, איז ער רואו און

 ,שמעצלען צו געפרובט האט שמואל פראגען אזעלכע מלט

 באלד אז גערעצענט, האט און זאך דער צו נלשט געענטפערט

 ער פרלהער, וול זללן וועט אלץ און פערגעסען, דערין מען וועט

געהאט. טעות א אבער האט
 האט נאם, דער איבער לויפען געזעהן אלהם האט מען אז

 אייר עין־הרע׳ "קלין אונטערגעברומט און גע׳הדושט ולך מען
 מען האט אלע, געזידעלט און געשריגען האט ער אז זץך;דא

 בעמערקט, האט מען אז און יאהר, 70 זללנע דערמאנט איהם
אליף געוויצעלט זיך מען האט רעדען, נישט פון דעי וולל ער אז

שבון:15
 דך שטיבעל אין אטאל האט - חרפה? די איז וואס - •



 גרויסער א ,קעםט-יונגערמאן א אללנער שמללצעל א מלט ו^נגערופען
 דאפ נאר שמואל? מללנסטו, עולה., דל אלו וואם - שטלפעד

א_קש;א׳ אלז דאם אט גרוי, נישט עפעם אלו דללנם בערדעל
 ץ0אלי בערדעל פאר׳ן שטואל׳ן #נגענומען האט ער און
שטללגער. חסידישען

 וואלט געלעגענהללטען אנדערע בלל און מאל אנ׳אנדערם
 יעצט בעלעדלגט: פלהלען צו ולך אללנגעפאלען נלשט שטואל׳ן

 און ארללן, כעס אלן שרעקליך געבראכט אלהם דאם האט אבער
געשרלגען: האט ער

 חסיד! אנ׳אלטען למדן, א ילד א פושע־לשראלי שללגעץ! -

 וועפט פעטש י ? בארד פאר׳ן - מלך י. ? דלר ראם דו מללנסט וואס
!שללנעץ , ארוים ,שטלבעל פון ארוים י קרלגען דו

 פעטש, מלט געענדלגט אוראי זיך וואלט מעשה דל און
 נע־ אלו עם - פח. מלט אבהאלטען נלשט שמואל׳ן זאל טען ווען

 בראנפען, קנם א פאר שטעלען ואל יונגערמאן דער אז ,בליבען
 נוטע א נעוואונשט שמואל׳ן מען האט טרלנקען לחי\ם בלל׳ם און

.עלטער

 קוראזש דעם פלוצלונג ווינטער רעם שמואל האט אווי אט
 אלעס געפינען, געקאנט נלשט ארט קללן זיך האט און פערלוירען

 גערעדט איהם מלט האט מעי אגדערש; עפעם געווארען אלו
 יונגע־ נעענטפערט; אנדערש האט ער אופן, אנ׳אנדער א^יף
 פון גבאי דער ;אלהרצען צו אנגעהויבען אלהם האבען לללט

 געזלרעלט האט שמואל ווען נעשוולגען, נלשט שוין האט גוללות

 אללנצונעהמען געפרובט איהם האט ער אדי^ה, נעשרלגען; און

רער: ווללכע טיט
 דא נלשט ראך ס׳אלו שמואל? ר׳ טהון, מען קאן תאם -

אלללן, דאך פערשטעהט אלהר, וול ילד א מאנען? פון

 ער געפאסט, גארנישט שמואל׳ן צו אבער האבען רעד די

האש ער און זיל, אייף ענטפערן צו געווען געוואוינט נלשט איו



27 .נ ר $ ב ט א נ ד. ה,

 אייר פון ראלץ די אין ארי_יננץהן גץקאנט משט אופן ?יפים
 טאג פון טררירעער און ץרגץר גץפיהלט זיך האט און אז^,

 גץטראגץן נאך אלץ איהם האבען זי_ינץ ןם6 די טאג. זיו
 ווי שרמץן, און לויפץן אי_ילען, געוואלט האט ץר גץשומנד,

 דץר אןבץרגעשלאגען א?הם האט אבץר אעמיטען גץוועהנליך,

 מוטה דץם האט ץר און אבן־שבעים, אי?ר איו ץר אז גץדאנק,
 ווי געדאגק דץם אויף ו^נ^ן הץנד די און פיס ד? .ץרלרירץן6

 האט ץר און גידריגץר, קול דאם ג^רו^ר^ן, פויל און מיעד

צט.5אבגץז? שווץר
 האט - יאהרז 70 אבגץלץבט ראם ץר האט וואו און ווץן

 הא, - ,6קא אין אגץראנק נאנק צו אויפגעהץרט נישט אלהם
.דץרמאנץן נאר וין• *לאמין

 חוץ וואם, געהאט משט שמואל האט דך דץרמאנץן נאר
 דץר" ד? פון צרות ק?גדץר, קלמנץ פון געשרלען קץלט, נויט,

 בףדץ שוין זץגץן וואם וומבץר, *צוו ומנץ פון קללות וואקסץנץ,

 ץן5זו צו אמלען און לויפץן און גץשרמץן שטץנד?גץ גץשטארבק,
 וועגיג ,ואגץנדיג אמת רעם ,הבא עולם אויף אפילו און ,עלרץן א

.גץזארגט
 צו גץפרובט ץר האט ט5ווינטץד־נץ לאנגץ ד? אין

 ץן5אשרץקלי גץווארץן גץוואהר אה און אג^רא, ץפענץן

 געקץנט נישט קיינמאל גאר ארץר פץרגץסץן האט ץר סיד:

לץרנץן.
 א וון שטץרטץל אויפ׳ן גץלץנץן אןז ווינטץד דץר און

 א?נטע־ נישט שמואל׳ן מלט ז?ך האט קמנץר .מ^א שווץרץ
 ווערט פנים וכין אז בעמץרקט, נישט האט קייגער רץסןרט,

 האט ץר .גץבויגץנץר - גוף רץד און גץלץד, טאג צו טאג פון
 שטןל, אווץטשץרץ אריף אצץהגץר בעטץן צו יבץן1אנגץה ש^ין

 אב" מאל סך א איהם מען האט געלאסץן שטיל און גץלאסץן,
אלטען אויפ׳ן בךזערן צו גץפרובט נאך זיך האט ץר גץזאגט.



.^לט^ר אפללצלרגדן28

אץ גץקלץבט, נישט דך האבען ווץרט^ר ד? נאר שטייגץר,
 ?ר אה ט5נץ פ?על ג^קוקט. טאדנע איהם אויף האט מץן

קאלט נ^ווץן אה שטוב אין הונמןריג, גץקומען הנים א

ץמ5$5מן האט מלאף־הטית §ון שווץרד די און מירא׳דיג,
לופט. דץר אין

פץ ג^וואר^ן ;עלם שטואל א?ו פתהמארגען ארן אזן
גלות. טען5אבר? ץלטץר ד^ר אויף נץגאנגץן שטאדט.



רכילות.



31 נאסג^רג, ד, ה.

 :געסט וץנץן עס־צימ^ר אלן ן ץ ג׳ יי ט ש נ ע ר ץ ב בלל

 אי$הר §ון רלללין5 אילן יינג^רע, און ^לטערץ פר^ן, ז5$ץטלל
 ,בערנשטיין הער בעל־הבלת, דעם אויפער מאנסלללט, צוולל ,16-15

 געשפיעלט האבען מאנסלללט די רכילות, גערעדט האכען פרויען די
 ד? נעומללט. שלעצט ולך ה^כען קאמפאניעס בללדע קארטען. אין
 אברונעטקע פרללללן, ד$ם געשטערט האט רכילות צו׳ם יען1§ר

 ראשע גלכע, מלט און געזלכט אווייך טיט אויגען, ברענענדלגע טיט
 רערען געמוזט רריען5 די האבען דאפ איהר אלבער .בעוועגונגען

 איבער" נאנצען אין טיילמאל און ,אנצוגעהערענלשען טיט שטיל,

 מאנס" די ,ערטער פיקאנטפטע ,אלנטערעסאנטפטע פאמע דל היפערן,
 ארעצטע יף1א כעלנים געווען אפשר זענען וואם ,וולערער לילט

 גע־ אש' י אבער "קל דץ□ טיט ולך האכ^ן הענד, לנף5 אלן "אקך

 צו ג^ווענדט בללקץן אל^ ולך האכען ?גרזן אם .לאנגווללללגט
 צלעמןג" אשווארץ מלט דרללסלג, איאהי פון אמענש גר^פטאנ׳ען,

 דרלל, דל פין אלימןר - אויג^ן, שט^צלגז; שץלטלש^, און גערדץל

 רי-ך׳ ג^ויק נישט אלו ץר ,קלאכץריאש'. ג^שפלעלט ה$כק ראפ

 ון6 הליזץר רללצע דל אין גץז^הען גץרן ז^הר טען ה^ט אלהם ג^ר

 ג^כילדעטען אקלוגען, §אר בעריהטט געווץן אלו ^ר קרללז. דעם
 אין בקי אשטארקץר און אנ^קד^טען־ערצעהלער אגוטץר מענש,

סקאנדאלץן. קלנפטלערישץ און ליטץרארלשע אלץרליי
 די ולך ה^ט - רץרצעהלען ^פץם וו^ט ן א מ ם $ ר נ פאן -

,פייליש אויף געווענדט אלהם צו ,בערנשטלין פרוי ,הריו פון וולרטהין
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 ן יי ט נש בער הער וולרט, דער האט פארשלאג זעלבען דעם
 אייר מאנסללט, ד? פון דרלטער דער רוסלשן אויף אלבערגע׳חזר׳ט
 און גענעראלען און פריצלם בל ער5מא אגרויסער אפראצענטניק,

 טאמע־ פראסט אויף נעזאנט פראזע די. האט - רערצו, אגביר
אזוי. לשון

 די טיט ארוים גראסטאן, קאטערלנקע, די, אן דרעהט -
אנ׳עק! אסוף בלים!

 בע־ לאנג געלאזט נלשט געוועהנליך דך האט ן א מ ס א ר נ
 האט ער געשוולגען. ער האט אבער מאל יעצטלגע ראם טען,

 ,צו זלט דער צו האר נעקרלזעלטע די ־מלט קאפ זמן אויסגעדרעהט
 דער אריף געמבע דין אננעלעהנט ,געשטאנען אלז פרלללן דאם ודאו

 דעם אויף אויגעץ חיטיע קאלטע, :לנע אויסגעגלאצט און האנד

 רער־ נעבעך האט בעשעפענלע• ארלמע דאם בלו לאנג, אזוי פרללין
 שיער האט און אפלער, ווי אלהר פלאמט פנים דאם אז פיהלט,

 האבען אלע אנגסט. גרוים פאר אגעוולן אלן אלסגעבראצען משט
 געשטלצעלט., האבען און סצענע שטומע דאזלנע דל פערשטאנען

 און פיקאנטעם עפעם דערצעהלען געוואלט האט ן א מ ס א ר ג
 ראם ארוישגעוץ. זאל זל פרלללן, דעם נעוואונקען שטום האט

 פון טלנט. ער וואם פערשטאנען נלשט גאר האט אבער פרללללן
 אננע" אזש אלהר זיך האט אלהר אליף בליק אנגעשטרענגטען דעם

 ז^נגעהויבען זלך האבען נעדאנקען די קאפ, אין מלשען צו הויבען

 טללווילאנלם. משוגענע ווי טאצען, צו קאזשעללקעס און דרעהען צו

 האט קארסעט דער אוץ געשוולנדעלם, איהר האט אליגען די אר8

 האט ענדע אם פערחאפט. האט אטהעם דער אז נערריקט, זל

 דער פון ל ע אפ סם ל עפ ם דער בעקוטען טלטללד אלהר אויף

 *אנגע אלהר צו ולך האט און אללן, גראסטאן נעזעלשאפט,

:רופען

 ,זאל אלן ארלננעהן זלן גוט אזיי וועט א ש ז ו ר פרלללן -
.פארטעפיאן דעם אלף שפיעלען פיסל א
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 אין ארללן אלז און גץפאלגט שטללץרהללד האט פרללללן ראם
 גץ" דארט האט זל וואט טץר.5גץלץ שטיל א פון בעגלללט זאל,

 ווילנט- צו זלך אדער ,קארסץט דץם אויפגץלאזט האט ך צל טהון,
 רעם אויף גץשפלעלט געווארסט. נלשט געסט אונזץרץ האבען ראם

 אללג" קיץ האט פאלם, יץדען נלשט; נץיולם זל האט פארטץפיאן
 ראך און עם־שטוב. דץר צו בלז דץרגרילצט נלשט טאן צלגץר
 פרלל־ דעם פון מוהמץ דל אליך זלי צוולשען און געסט, אלץ האבץן

 ווץגץן גץקלמערט נלשט גאר זלך קנץפפץנמאכץר, פרוי ללן,
 זעהר און נאטלרללך גאנץ אויםגץזץד.ץן זלל האט וואם סצץנץ, דץר

גראסמאן. וול וולצללנג אזא פאר פאסץגד
 ווץ" - ץ אנגץהויג ץר האט - דץרצץר,לץן אללך ווץל איך -

 גץ־ הללנט דא זלל האבען אללגץנטללך, בץקאנטץ, אלגץמללגץ גץן
 זלך מץן קאן ,גץקומען נישט וץנץן זלל וול אזוי נאר ־ ,זללן זאלט

? וואהר נלשט .זלל דץגען רץדץן צו רכלות בלסל א ץרלויבץן

 רץרט: ער ווץמץן וועגץן נץטראפץן באלד האבץן אלץ
 ם ן׳ א רט ץ פלל דל פללץרמאן׳ם, דל ווץגץן זלך, פץרשטעהט

 גץ" האט ץר קרללז. דץם פון פאמלליץ םטץ5רלל דל גץווץן זץנץן

 אקלוגען, פאר גץ׳שמ׳ט האט און הויז, אנ׳אללגץן אפאברלק, האט
 סודץס דל אלן גץ׳משפט שטץנדלג זיך האט וואס יונג, גץרלעבץנץם

 וולעדץר זל זללניגע. ראם אויסגעפלהרט און גץויאונץן שטץנדלג און
 שטץנדלג זלך האט שטאט, אנ׳אלנטץללגץגטלשץן גץפלהרט האט

 זץ־ הרין אין אלהר בלל שפראצץן; עטללכץ לץרנען אלן גץהאלטץן
 גץ־ זל האט אלללן לץהרץרלנם, און לץהרץר׳ס באנץם, גץווץן נץן

 ללטץרארלש־ דץם פון פץרזאנען פלעל מלט בץקץנטשאפטץן פלהרט

 האט אלהם .קאנדלטארללץן פערשלעדעגץ אלן מארק קינסטלערלשען

 האט ,ן א מ ר ץ לל פ בץרטהא מאדאם דץר זל, ;גץווץן מקנא מען
 זץהר דץרלבץר זץנץן אלץ שטאלץ. אלהר פאר גץהאט פללנד מץן

אנהללב. דץם מלט גץווץן צופרלערץן
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 אן אסם גר געז^גט. פראצעגטג?ק דער האם - קאטאיי -
דערצעהלט: רולטער האט

 א געווארען אח מלך, א?הר פערשטעהט זל, צווישען -
 - י?ד?ש רערען אנגעהויבען האט ערצעהלער רער - לעכע; ט שלעג

 א כדך זעהט א?הר וו? אגם. כל געהאלטען גישט שיער האט עס
 וו?רקל?ך אח עט אלך? וואוגדערט א?הר גט, א כל לעבער?גער-

 בערטהא צוזאטען, יאהר 15 שוין וראריגען זל .אראונרער מכל א

 אגצלה־ קאן אלמן איך געל?עכםץ, אטוץ אפשר געהאט שרי■ האט
 דער־ האט פלץרטאן אז מלנט, איחר ,5 פינגער די אויף לען

 עפעס פון וועט זעהפטו, טמזר־קאפ, רער געוואופט? נישט פון
 ,וו?לםט רו וואט ריר דו ״טהו :געטראלט ז?ך ה^ט ער !וויפען נ?שט

 רער אונטער ד?ר דו הר$6 וויל; איך ויאט טהון ם?ר ורעל א?ך און
 ליאזט ער נישט', אריך מ?ך שטער און שגעקעכ רלגע פ?ט שטאדט

 זיך האיץ• זל און ארלן. קאשע רער אין כלאזעי ג?שט אויך זיך
 גאר, זאגט טען .געלעיט גוט ,וואדט עהרליך טלן אויף נץלעטט,

 אג׳ארט, אויף ץם5ץ געטראפען צופץל?ג אמאל ז?ך ץן3ה^ זל אז
 זל רופם )אזוי א״שנץרף טיט קאב?נץט אלן אין גץזץטק א? ז?

 צוול־ אין אשלאק עפעם טיט גץ?ץפץן א?ז ער און לץרםאן(,5

 אוי - קארידאד א?ן געטר^פען ז?ך האיען זל און קאמנץט, טען
 .לעבץן גוט א גץ§?דרט און מייל דאס זיך אבגעויישט ,גישם גאר

 שיער־ און טצץגעס און ק3לץ אשלעכט דיר גא פלוצלונג: און
 טיך איהר פעדשטעהט אוואוגדץר, אביטל געוויט ז גט א ג?שט

 ,רוה?גץר א ץר אח אזוי .ן ע ג׳ א ם ר ע ל פ קענען טוז טץן ,$בץר

 אין זי קושט ,וולך פוטער א ווי - ן א׳ ה ט ר ע י צו ;געלאטץגער
 ליעב גישט ץר האט דץרקוטשען א?הם זאל טען נאר שטערן.

 אזיף ער איז דעטאלט וועג, אין איהם אלך שטעלט א?הר אויב

 -׳ גט א - גט א ,פקאגדאל א - סקאגדאל א .אלעס אויף ,גרלט אלעם

 צו #נגעהויבען צלט לעצטער דער א?ן א?הם האט בערטהא און

.דערקוטשען
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 אננעשטרענגט^ר מ:ט צוגעהערט דך האט געזעלשאפט די
 פאנ־ דיער אין אייםגץוואקסען א?ז אן סט א גד .אויפמץרקזאמקי_יט

 טרעפען ווערטי^ר דןנע וואם אנבא, פון הויך דז^ר צו טאזיע

 וואט נשמה, ר^ר פון סטרונעם לץבענדיגסטז^ די אץ שטענד?ג
 די וייצטלגסט^. אלנט^ר^סאנטסטץ סאמע דאס שטענדיג רעדט

 זאלעץ די ארט, פון ריהרען צו גץהאט מורא דך האבען פרייען
 די אויסגעגלאצט האבען מאנסלכט צודי ד? שט^רען. נישט איהם

 געהאנ־ דך וואלט עם ווי ,אנ׳ערנםטקי_יט מ?ט געהארכט אוי אריגען

קערבליך. טויזענד עטליכע פון אפערדיענסט אין דעלט
 ער ה$ט - מיך א?הר פערשטעהט ט,*צ לעצטע די אין -

 ג• ע מ ע ש .געגאנגען משט ן א׳ ה ט ר ץ ב איז - דערצעהלט ודיטער
 אידים האט ד וראם? טרעפט-פאר ,אוועקגעוו^רפען ד האט סקי

 ער און וואנסעם, וואקסען לאז^ן דך זאל ער געפכמגט, אלץ
 די געקומען זץנען ד^ און אנ׳אקט?ןר. ווערען געיואלט תקא דאט

 דאך, א?הר וולסט שוין, אין ד .קריעגם־צושטאנד דער ,אונרוהק
 נץ־ האט און־-גראסמאן .צוריקגץקומען און אויסלאנד אין ג^ווען

 פאר רואם ראם, משט שוין אין טאן-בץרטהא רעם ענרערט

י^הר... ^טל?כץ
 כ?ןעט פרויען די פון אלנץ האט - ראך! דך פורטרט ד -

עך. א?בץר געווי^לטעען מ^הר קאנענתג משט אייסגץשחען,
 געז^גט גראסמאן האט - א?בץרצוהאקק משט בעט איך -

 זי געקלשאפט- ד^ר אויף צויבץר־קראפט דין פיהלענד?ג חהי.ג,

 ה^ט דאם גץגוי. דאס גץדעגק איך יאהר. צוויי שיין דך פורטרט
 ווען ווארט: ץהרליך מלן אויף קרענקונג. פיעל פץרשאפט >הר

 ווייס זעעלך, א?הר פון טראגעדיען טיעפץ ,די ווץגען ר^דט ד

 ווי וועמנץר, נישט און מעהר משט זענען טראגעדיעס די אז <ץך,

 גע־ עם ה^ב א?ך .פוד^רען צו דך ברייך ד אז קרענקונג, דאס

שעמענסקי׳ן"... ו$נט
 אב־ ערצעהלער רעם האט נעלעכטער ציטעריג שטיל א
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 דער־ *ווללטק האט ער סעקונרק. עטללכע אויף געשטעלט
:צעהלט

 אי! געזעסק .שלעכט זעהר געפלהלט זיך האט בערטהא

 זללן נלשט שוין מוז ראם הארץ. דאס זלך געגעסק און המם דק־
 טהון, צו וואם נישט גאר האט אפרוי אז ,פערגענלגק גרוים קללן
 אנאב"־ נאך אלץ טראצט און הללם רער אין טאג גאנצק א זיצט און

 פו־ זיך מוז און געווארען אלט אלז זי אז רעם, וועגען נאר דער
 מעג־ ראם ,געשלעצט מללן זעהר אלך אצט זאך ן מ א פאר .דערן

 פאר אזוי משט זיך שרעקען מללנסלללט, מלר, וואם דערפאר ללכע:
 פרויק, דל זיי, האבק דאס פאר פרויען; ד? וול אלט־ווערק,

 רוהלגער פלעל שטארבען און מלר, וול טויט, פאר׳ן מורא ווענלגער
מאנסלללט... וול אנשטענדלגער און

 צוגע־ פראצענטנלק דער האט - ווללטער! קאטאי, נו, -

דיעלו! אלק פללאזאפיעס? די דארט טויגק וואס - יאגט

 בעליל• אבלסל געפלהלט קענטלג, זלך, האט גראסמאן
 געוואלט שוין האט און מלנע זרי^רע א געמאצט האט ער דלגט,

.מאצען אנ׳ענדץ ץר5גל

 צו אנגץה^יבק האט בץרטהא מלך, אלהר פערשטעהט -
 ץר ודאו און געהט ץר וואו פראגען, מלט מאן דץם דץרקוטשען

 אנ< אלהר האט - ער און .געטהון האט ז^ר וואם און גץווען אלז

 ה$ט זל ...קלנדץר דל מלט אבג^בען זלך זאל זל ,ג^געבען עצה

 און גללסט גראבען אקאמ^רצלשץן, האט ער אז געענטפערט, אלהם

 אוים ג^ווארען אלז עם און שטלמונגען, אלהרע נלשט פ^רשטעהט

 ארים־ ז? האט ץר אז ווללט, אזוי ד^רגאנגען איז עם שלים־בלת...
 א אלז עם גראב-נו אזלי מץנשץן פון אליגק דל אלן געזלדעלט

דערצעהלען... צו פה*ך״

 אלץ פון בעטען צו אנגעהויבען מען האט גראסמאנ׳ען
 אנגעשטעלט האבק פרויען דל ,דערצעהלען ווליטער זאל ער ,זליטען

תייצער, אזא מלט געבץטק האבק און מלנעס אונבע־אלפענע
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 אלן נץווץן פץרללעבט אלץ וואלטץן זלל וו? שטלמץ, צארטץר
 צו נאך אויסגץקומץן עם א?ז יונגץרץ דל בלל .ן ץ נ׳ א מ ם א ר ג

 אנ׳אבשלי" גץמאצט דאס האט אבץר ץלטץרץ דל בלל ,דערלללדץן
אללנדרוק. ללכץן

 זאל שוק." דץרצץהלט דץרצעהלט... נו, דץרצעהלט, -

 $זוי זללט אטיבה, טהוט פויללש( )אויף גלנסטלג, זללן פאן דער
.זללטץן אלץ פון גץבץטען אלהם מען ה$ט ... רוסלש( )אויף ללעבליך

 ה$ט בץרץנשטללן הץר קוואטלר, רץר פון וולרט דץר

רץרץנדלג: רוסלש ,פראסט אנגץרופץן ולך
 אלהר ? ץס5אזץל ראם אלז וו^ם ,דץרצץהלץן מחט אלהר -

מלטץן? רץר אין אונז לאזט
 גץ^זט נראסמאן זיך האט - דץרצץהלץן ווץל אלך נו, -

,אלבץרבץטען
 ק$רטץן אין גץשפלעלט און אקאמפאניץ גץזץסץן אלז 0ץ

 גץווארפען האט בץרטהא און שטוב, אלן פללץרמאגץ׳ן בלן
 ץר נלשט. אלהם קץנט אלהר פץלדמאנ׳ען. אויף אויגץן
 סאצ־ אגאנצץר .פללץרמאן׳ם דל מלט הויף אללן אלן וואוינט

 זאלט אלהר אסאציאללסט. ווארט ץהרללך מללן אליף יאללסט,
 ,וולסץן וויערץי אלהר מוזט בץרטהא, 1רץרץן הץרץן אלהם
 סאציאללזם, דץם בעקומען ללעב שטארק צללט לץצטץ דל האט

 שץמץני זללט נלשט, ווארט קללן מץהר זל רץדט קונפט ון6
 קונסט, מלר ווער קונסט, מלר וואם .אווץקגץוואר§ץן זל האט סקי

 אלז נאצט א אוץ ...וו. ז. א. קלאםץן־קאמפף רץר אלז עלקר רער אז

 גץשטאנץן אלז ,סאמא־אב$ר$נא" דל .שרץקללכץ א גץווץן דץמאלט
 נר.י־ צוזאמץנגץקללבץן זלך און גץווא:ט האבץן אלץ טויץר. אין

 מלטץל־ דץר נעווץן אלז ללץרמאן׳ס5 דל בלל הללזץר. דל אין פץנווללז

 ציגעהארצט זלך האט מץן ...אן5אטץלץ פץרהאן אלז ד$רט פונקט,
 דץרווללטץן פון - ...טראך־טראך .נאם רץר אויף גץרויש יעדען צו

 זיך ק$ן ,אהער אוי אהלן זלך דרעהט בץרטהא מץן... שלפט

4׳
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 איי§־ זאל ער מאן, דעם מוטשעט און געפלנען נלשט ארט קרן

ורייך: ענטפערט דאך, אלהר ווללסט ער, שפלעלען, צו הערען
 האט און .״ שלאפען געה בערטהא. טלעד, בלסט דו -

.שטערן אין געגעבען אקוש אפילו איהר
 אגאנצען אז שלאפען? נערן געקאנט הא ט בער "האט

 אס^ציאללסט, זיצט דא און ,לעדלג־נעהן פאר אוים זל געהט טאג
 ברענענדלגע שווארצע מלט אברונעט, יונג, אשענער דערצו און

 שרעקללכע א אלן דרויסען אץ און ׳ זעהן איהם זאלט איהר - אייגען
 געחאפט האט בערטהא ווארט: ארן מלט ...אשטלמונג ,ט5נא

 זלד־ מלט מאן אריפ׳ן אנגעפאלען נאך און צערלסען און קארטען דל
 אלן שפלעלען צו זלך ערלויבט אבורזשוא, אלז ער אז ,לערללען

 אגאנצען - מלחמה״. דל ט5"קא גאסען דל אויף ווען ,קארטען
 אסקאג׳ נעווען איז נו, נו, .פארגעלעזען אלהם זל האט דיאלוג

 ער אפללער, וול רויט נעווארען אלז פללערמאן אסקאנדאל! דאל,
 א פארגעלעזען אלהר האט און ארט פון אויפגעשטעלט זלך ה$ט

יאהר: 15 נאנצע דל פון עברות צעטעל
 אגעליעב־ געשרלען, ער פעהלט-האט דלר וואם ווליס, -איך

 קיל־ ,אוועקגעווארפען דלך האט שעמענסקל דלרי פעהלט טער
 דיר זלץ טא דו! נלדערטרעצטלגע קוקען, נלשט דלר אויף וולל גער

 די אליף קרלך ,ווילסט דו אויב פינגער, דל דלר בללם רוהיי,

ווענד..."
אסצענע! נעווען "איז

 האט פעלדטאן וואס מלך, אלהר פערשטעהט אמערכה,

 א צו געקומען זלכער דאס וואלט גלשט, ווען ארלינגעמישט, דך
אללך..." איך גלעב עהרען־ווארט טללן זלצער, אללך זאג איך גט.

 ענטצלקונג. פאר זלך אויסער געווען אלז געזעלשאפט דל
 זעהר עפעס דערצעהלען גענומען שוין האט אן סט א נר און

 מאדאם צווישען ללעבע דער וועגען צלנלשעם און פלקאנטעם

 בערוהלגט האט וואס ללעכע, ד? §?לערמאןאוןפעלדמאן,
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 צוקרלעג" דעם צוולשען שלום צוריקנעבדאכט האט און זי און איהם
נעשטערט: האט צו§אל אנ׳אונגעריכטער נאר אלק,5פאר־ טען

אקורצער אין און §אר־הליז, אלן געקלוננען האט עם

 א ער ,ם ן׳ א מ ר ע יי 6 די - שטוב אין ארללננעקומען זענען #רום
 קלללנע, מלט ,40 אי^הר §ון מאן געזונדטער געוואקסענער, דציך־

 ה^ט וואם אפנים, און טרלט געזונדטע שווערע אויגען, היטרע

 קלי־ ־ טיך און ,אויסנארען אלע מאן "איך :ען זאי צו נעדאכט ♦לך
 שען־געשנלצטע טלט ,35 איאהר §ון אשאטלנקע - זל *נישט נער

 האט פנלם ראם שעגהללט; אמאללנער ון5 צללכען מיט און ברעהמען

 מאל אס ד זל איז געפודערט נלערלגקללט. פוילקללט, אויסגעררלקט
 אבנעוועלקטע אמאטע, און דערקענען, צו קוים שוואך, געווען

 איהרע אלן .באקען אלהרע אויף געשפלעלט מאקל האט בלללכקללט
 *נענעה גאנץ אלהר און ,פייערעל בעז א געבללשטשעט האט אויגען

 ,מלך מאנ׳ם: איהר תל ערקעהרט5 ,צוזאגען געדאצט זיך האט מען
 *אויה ווללטער מען וועט מלך און אויסנענארט שטענדלג מען ה$ט

 אלז זינד דל ווללל אויסנארען, לאזען מלך וועל איך און נארען

"." זלם
 ו־5נע נעזעלשאאט נאנצע דל זיך האט ארללנקומען היער בלל

 ערטער, דל §ון אויפגעשטעלט זלך ה$בען טייל צורודערט. נען
 ווי דעם,5$נ נאר געווארען. אנדערע-רויט בלליך. זענען טליל

 זיך האט מאן איהר און ,געקושט אלע טיט זיך האט א ה ט ר ע 3
 אץ נוט נע^להלט באלד אלע זיך האבען - בעגריבט אלע מלט

 יף5א רעדען צו רכילות און פלוידערען צו אנגעהויבען האט מען
שטעהט. וועלט די תאם

 אבצוגעהן געתען בעשערט נישט אבער אלז אבענר דעם

 פדי׳יללן ראם אנגעמאלט האט סקאנדאל אקלללנעם און נלאטלג,
 תענען ,ארללץ זאל אין געווארען §עריאגט איו תאם ,א ש ז ו ר

,§ערגעפען ווי האט נעזעלשאפט די תעלבער
 אי■ נעזעסען צללט נאנצע די אל: §רללללן בעלערלנטע דאס
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 נישט־ און צומןשט אעגאנצען אנהויב, אין שטוב. צוולטער דץר

 ליצט א אנגץצרגדען ז? האט ,פארגץקומק אה דא וואם ,וו?סץגדיג
 אויף אערערגעפאלץן מ?עד א?ז און פארטץפיאן דץם פאר

 אני־ זיך וויעדץר און אויפגץהויבען דך ז? האט דערנאך בענקעל.
 אם דך, צו קומען געקאנט נישט אלץ און געזעצט דץר
 מ^הר און מעהר אלץ און ,אגץוולן אין פערחללפ^ט דך ד האט

 אלסגץלאשען כעם פאר זי האט בעלעד?גט, פאר דך ץרקענענדלג
 דער־ צעוולנט, דך אמאל נאך רז^צט אויף ערשט און ל?צט דאם
 שטיל, געוולנט אמאל נאך און ל?צט ראם אנגץצונרץן ולערער גאך

 גע־ מאום אלהר אלץ ראם א?ז סוף צו׳ם אבהעשענתג. ,געלאסען

 טהיר פערמאצטער דער הינטער געשטעלט דך האט ז? און ווארען
 ד האט ,דערצעהלט האט ן א מ ם א ר ג וואס ,ראם ,געהארצט און

 און בעלער?גוגג א?הר פערגעסען האט זי אז אןנטריגיערט, אדי
 ,טהיר דער צו אויער איהר צוררןקענדיג און ,טרעהרען אןהרע

 געשרא־ דך נאר און אטהעם אפץרחאפטען מלט געהארצט זי האט

ווארט. אלנצע אלן פערהערען זי וו^ט טאמער קץן,
 10 דורך געהט עס גץץנד?גט. אן סט א גר האט אט נאר

 פריהע־ גאנצער דער .נישט זי רופט קלנער - מעוט 10 נאך ,מינוט
 יונג א?הר אין אן וו?ערער דך רופט גראסטאנ׳ען צו האם ר?גץר

וולגט", ז? הארץ,
 גץ־ אלנהאלטץן, ג^קאנט נישט מעהר דך זי האט ^נדע אם

 האבען אלערץרשטענם צ?טץר, אלן ארלן איז און טהיר די ץפענט

 דער ,מןל^תגונג גאנצע די .אויגען גראסמאנ׳ס בז^גץגענט ד
 זיך האבען טרעהרען נאך־אלץ־אלנגץהאלט^נץ ד? און האם גאנצער

 אט• אז פיהלענריג, און ,קץרפץר גאנצען איהר אלן צוגאסץן ווי
 אוים־ געאללט זי האט אג^וולן, אץ פ^רחל?פץן דך זי וועט אט

גראסמאנ׳ץן; אלף כעם איהר צועעסען
 ער ה$ט ערשט - געז^גט ד האט אפאלשער- דיט אןהר -

 און ,א ה ט ר ע ב מאראם וו^גען זאצען מאוס׳ע אזעלכע דערצעהלט
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 1 א ה ט ר ? ב מאדאם ...מאוס׳ער א ,§אלש?ר א .גוט ער רעדט יעצט

״, בעזער ,שלעצטער א אה ער 1 ארמן פגים אין איהם שפלט

 אין דך פ?רחל?פענד?ג רעדען, גץקאגט נישט זי האט מעהר
.לוויין א

 די .אנרערן דעם אמנער אגגעקוקט זיך האבען געסט די
 טע?ם; זוי?ר? געמאצט און קעפ די אראבגעלאזט האבק פרויען

 יך גץקעיטשט און אויגען די אויםג?גלאצט האבץן מאנםלי_יט די

 במד? ז?ך האבען מאן י>הר און א ה ט ר ? ב מאדאם ,שט?רנם
 ג?וו$רעץ ס׳אה .אנ?ד?רג?ז?צט צוריק זיך און גזןשט?לט5אוי

 אין נץווק שוין איו רוזשא און שוו?ר, אונערטרעגליך שט?ל,

 אויף ?רשט און בעט אויפ׳ן אער?רג?וו$דפ?ן דך דארט און ק?ך
צץוומנט. דך עכט“

 נראסמאן וועלצען וועגק אסקאגדאל, ארויס איז עם
 פ?רש?עד?נץ אין ד?רצ?הל?ן צו און ד?רצ?הל?ן צו געהאט האט

.הי_יז?ר
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 פאנטאזיץ, אהן טענשען פארהאן קנען עם אז זאנם, -אלהר

 ממנוע, מלן לויט אללוזיעם? אהן האפנונגען, אהן לץנק וד^ם
 אמ^נשליך פארשטעלען נלשט טלר קאן איך אטעות, ד$ם את

לופט. אהן למשל, ווי האפנונג, אהן לץבץן
 ג^גלץט ה$ט דאקטאר, ערשט־געענדיגטזןר יונגץי, דץר

געזאגט: ווי_יטץר האט און בערדלל, שווארץ זמן
 אג^שלכט^ דערצעהלען אמך אלך וו^ל ווילט, אלהר -אויב

 רפא שפלטאל אין איגז בלל אלצט זיך געפינט וואס אטענשץן, פון

 ממנ׳ם צורלק, יאהר 5 פאר אמאל, נץווען איז ראם משוגעים.
 אונל־ פון גץווארען ארויסגץי$גט דץטאלט בין איך אבעקאנטער.

 קיללו אנ׳אינטערעסאנען זעהר צווישען ג^לץבט האב און ווץרזלמעט,
 אויף פערבלאנרזשעטין פ^רשטויסענע, ץרוואגעלטץ,5 לי_יט: יונגע
 ווי גץלעבט צוזאמען, געהאלטען זיך האבען מיר ווץלט. דץר

 אבגערי־ רי אנד^רן צו׳ם אמנעם צוגץבונדען האט אונז הברים.
 א?בץרצמטנ• און חאראקט^רץן די לויט חאטש ,לעבען פון סץנקמט

גללך. געווץן גישט מיר זענען גץן
 זיך האבען ץטל?כע אונו, ©ון געבללבען זעגען פיעל נישט

 את אלנער ם?מר, אלן זיך געפינט אמנץר גץנומק, לעבען יאם

 אקארי^רזן, צו גץנומען זלך האבען טמל טורמע, אלן גץשטארבען
 דערצעהלען ג^וואלט אמך האב איך :ענטשולריגט נאר ...וו. ז. א.

 שפל־ אלן איצט זלך געפלנט וואם אללוזיעם, אהן אמעגשען וועגען

 זלך, דאצט און געקענט, גוט איך האב אלהם .משוגעלם פאר טאל
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 ער אלץ צייט לאנגע א האטש ,פערשטאנען נוט אלהם האב איך

 מלר §אר נאר נישט און רעטץגלש. אל^דלג גץויק טיר פאר
 - ג^הלסען ץר האט נורשטמן - גז^קענט אלהם האט עם וו^ר .אלמן
 און רוהלגקמט זמן אייף וואונדץרן ג^נוג געקאגט נלשט זלך האט

 רלהרען געקאנט נישט האט זלך, דוצט זאך, קמן .נלמכנילטלגקמט
 אה^הר אויף ענדערי משט ,מץנש דאזלגען רץם פון הארץ ראם

 אויס־ נישט פנים, נלמכנללטלנ־צופרלעדען זמן פון אויפדרוק רעם
 האט עם וואס ,אייגען פערל^ש^ זמנץ אלן ץל5שממ רזים ■לעש^ן

 רעם אין צי ,וו^לט ברמטזיר ד^ד אויף צי ,פאסלרען געזאלט נלשט
 אלץ .נע׳חרושט משט אלהם ה^ט ,בעקאנטץ זד□^ פון קרי_יז ענגען
 ,אורזאך אהן זאך קלן נלשטא ,בץשמר זמן ה$ט וועלט רער אריף

 משט: ך וימסרן סיר צל אורזאך, ד? וומסען מיר צל אמנם, אלץ
 ה$ט פילאזאפיע מין אזא - ? וואונד^רן צו זלך רא איז וואם־זשץ

 ג^לעג^ אלז זי וילקמט5 און לץם?גקמם5גא זמן צו צוגץפאסט
 געפר^תנט יך5ה אויך זי ה^ט ץר און קאפ זמן אלן אקץן3אמננץ

אנד^רץ. אד6
 ארבמט^ן, צו נאר משט ג^ר, בה גץווק ער איז פויל

 אמ־ זמן ט:ט קאטבאמרען און טראכט^ן צו אפילו טהון, צו ץפ?ם

 דץרג^הן וועסטו סמ־ווי־םמ גזןהאט. מגט6 ץר ה^ט טח נ^ם
 איך וומם ד$ם און בץשמד, זמן ה$ט זאך י^דע אז טעהר, נישט
 ליפען די אויף שמגיכעל א טלט ר^דען ער פלעגט אזרי - לאנג שוין

 קלוג, זזןהר און צופריעד^ן ז^הר דץרבמ גץפלהלט זלך האט און
 שט^גרי־ אונזער טיט קעפ היצלג^ יונגץ, אלזן, אונז פאר קללגץר

 פערדלענט אלמן אז זיך, פערשטעהט ז^ם .אונצופריעדץנקמט נץר
 וו^ר פ^רנומען זלך האבען אלע טלר נישט, ץר ה$ט היונה יף1א

 רער ל^קציץם, נץגץבען האט אלינער גז^קאנט, ה^ט ץר וו^ס טיט

 אדריטעו־ אנ׳אדוו^קאט, גי_י אנ׳אלבץרשרמבער געווץן אלז צוימטץר
 האט אפיערטץר אג^שץפט, אלן בוצהאלט^ר אשטלקעל ג^ווען אלז

 וו. ז. א, שטיצע, בעקומק ה$ט און אקוגסט־שול אין ;עלעריט
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 אלנער" פון געליטען ,געשפארט ,געקאבט רערבלל זיך האבען אלץ
 דא אומעטלג, דא געהאסט, און געללבט ,אונצופריעדענקללט ללכער

 בלומר׳שט ,געטהון גארגלשט האט אללגער ער און ,געווען לוסטיג
 בלל הלואות קלללנע פון געלעבט און אבעשעפטלגוגג עפלם געזוכט

 ,צופרלערען און רוהלג געויען ער אלז אבער דערבלל ,בעקאנטע ^רנע

 אגללקללכער זעלטען ווי זארג, אהן און טענות אהן ספקית, אהן

.וועלט וער אויף
 געהאט. ליעב אלהם האבען מלר אז זאגען, משט קאן מען

 פון אבגעשטויסען און פערוואגעלט ,אונז פון ארנער געווען אח ער
 גע־ אפט זעהר האט און ,דערצו ארלם און ,וועלט ארומיגער דער

 איהם, מלט אלנטערעסלרען נלשט דך מען זאל וול־זשע הוגגערט,

 צו וו: אלהם צו זיך פערהאלטען גלשם געלד, קרן לרהען נישט
 דך, דוצט אלהם, פרעמד. געבעללבען אוגז ער אח דאך און אהבר?

 ארויפ־ משט האגד, די גץדריקט פץסט משט מץנש קרן נאך האט

 דך האט עהגליכעס עפים אקסלען, זרנע אייף האגד קרן מילענט
 ,איך מרן ,איהב האט ץס .פ^רשטץלען געק^נט נישט קרנער אייך
 יא- אויב און בעטערקט, נישט ראם האט ץר גץארט. וועעג אויך

 ראלט ער און ,טראכטען צו דץרפון גץווען פייל גלאט ץר וואלט
 פאר־ זעגק ,געווים :טראכטץנד?ג ,פ:לאזאפיץ זרן מלט אהבגעקומען

 מרן אין זר ליעגען צ? פרעמד. מיך מאבען וואם אורזאלץן, ראן

 גרםט?גץר בעזונדער^ר מרן אץ צל ץרצלהונג, מרן אלן צל מ-בורט,

 אבץר אלרם האבען מלר ארנם."" אלץ אח ד$ם - ץנטוולקלוגג
 אלץ מאמר דין ,גלרכגללטיגקרט זללן גץהאט. פללנט אויך טרלמ^ל

 דערגאגגען מאל פיעל איז ^בצושאצען און פץרשטעהן צו נלללך

 צוגעוואר־ אויך אלהם מען האט דעמ^לט גראבקרט. און צינלזם ביז
 מלט געווען אלבערראשט אלע זענען אט ווארט. אשטעבענדלג פען

 ראש מענש אנ׳אלנטערעסאגטער פאר וואם אטהאט. קאלמבערג׳ם

 אזא נאך טרעפען וועל אלך אויב ,גלשט וירס איך י. געיוען אלז

 אנ׳אונגע־ מיט אמענש געווען אלז ראם לעבען. מרן אין אללנעם
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 *ללדץב יעדען מלט ג^ללט^ן טלעף האט וו$ס הארץ, מט מ^הנליך

 טענשען צו מלטגעפלהל דאם אווללטען. צי ,אנאהנטען צי ,ד^ן
 יין פערשטאנען יעדערן האט ער אז ,דערצו געבראכט אלהם האט

 שטענה אלז און נשמה, זללן פון יולנקעלעך פערבארגענע ד? צו
 א געקאנט. האט ער נאר וואם מלט העלפען צו געווען גרניט

 פערשטעג־ אנ׳אומגללקללך, מלט בעקענט זלך האט קאלטבערג דער
 גערלהרט׳ טיעף איהם האט אומנללק איהר אהויקער. מעדעל: דיג

 קל^מ^נדלגץן דעם מלט ©להלען צו אויפנעהערט נלשט האט ער
 אין ער אז ערקלערט, האט ער און בעשעפענלש... רזן□ פין הארץ
 אנ׳י געמאלט האט פאקט דער .האבען צו חתונה אלהר מלט נרליט

 מען :געקענט איהם האכען וואם ,אלע אליף אלנררוק אונגעהויערען

 בעוואונדערונג, מלט דעם וועגען רערען צו אויפגעהערט נלשט האט
 אללך שטעלט א־ן טהאט... העלרלשער אזא פאר בעגללסטערונג מלט

 *גלללצגלל אויסגעהערט מעשה ד? האט גורשטלין אונזער אז פאר,
 האט האנד הער מלט בעוועגונג געוועהנללפער זללן מלט און טלג,

 ץר האט חלרוש? ד?^ר דא אק וואם גץקלץרט:5אוי אונז ז^ר
 ווץלט ד^ר אויף עקדסטלרען א:הם אר5 .מזינש אזא אלו ץר :זאגט
 מץסט. ץר ור^לצץר מ?ט ,מאם די אין ראם .לנירץן ווי מ^הר נישט

 ס?מפאטי• איז אנד^רץ, אר5 מעהר לי_ירט וואם אמ^נש מעגשען.
 נישט, לי_ידט ץם ווער ערקעהרט:3 אנרזןרץ, ווי אלהם §אר שער

 פ^רשטעח איך נול. אפראסטץ איז אלהם, פאר נישט ץקזלסטירט

מ^נש... אזא אר5 לאנג שוין א?הם קק איך נץמי, גאנץ ראם

 אי_ינ- מז^הר נישט קאמפאניע ד^ר פון אץנץר ז?ך האט דא

 א אהן אמז^נש קנט איהר - כעם: מלט וקזאנט און גץהאלטץן

ער!... פערשטעהט אלץ וואם! אט הארץ:

 האט און אישנלט, אזא אויף גערלצט נלט זלך האט גורשטיין

 נעהאט האבעץ ווערטער צופעללגע דל נאר אקסלען. דל געצויגען

 ארויםגעז$גט, האט חבר אויפגערעגטער דאזלגער דער אפעולה.

 אויף געלעגען אונז אלן וואם זאגען, געוואלט האיען אלע מלר וואס



49 .נ ר $ כ ם א נ ד. ה,

 דז^ר פאר אלהם מלר האבק אן דעמאלט פין צונג. שפיץ הער

הארץ. א אהן מקש א אה ער אז ,פארגקוארפק זאך מינדסטער
 מלר מלט ק• האט - ? הארץ א אהן מענש א ראם אה וואם -

 אללץ, גקוק זץנץן מלר ווק פערטרויללך, גאנץ גץרעדט אמאל
 ראם, זלך רעדט אלהם ווץגק נלשט ווי גלגיך טאן, אזא טלט און

 נארישער א ? ראם אלז רואם - הארץ א אהן פרץמדען א ווקק נאר

 קאן דק צ? מללנונג, טללן לויט אלנהאלט, אהן בעגרלעף הויל^ר

אנדקהן?- וואס פלהלק נישם איך
 מקש א אז אבצושפארק, איהם געפרובט האב איך אז און

 ז^ר אה אנ׳אלנהאלט, יא האט וואם אבקרלעף, אה הארץ א אהן

זללן: צו מודה גץרוען נרילט
 האב אפשר נלשט? נקאנט:-אפשר ^ר האט -אלב^ריגקס,

 פלהל אלך אז קאנסטרוקצהן, קץרפץרללצן און גללסטלג^ אזא אלך

 אזוי אלז מקש אלין ט^רו דץר אלז רואם אגדקיק וול אזוי נישט

אנדץרש... צווללטער דק• גקפאפק,
 דק• ווללט רול וולהט, רראם פאקט, אצווליטץר אלז אט און

 זאגט; אלהר וול ,אללוזיץם אהן פאנטאזיץ, אהן גץווץן אלז טענש
 אונו אויף טויט־שר^ק גץווארפ^ן ד^מאלט האט וואם אפאקט,

 בחור איוגגזןר גאר נאך בץקאנטץ, אונז^רץ פון אליני^ר אלי^מען:
 קונסט• א אלן נ^ל^ר^נט האט וואם ,אליגז$נץר דץר , 19 יאהר א פון

 זלך האט - גץוען ץר אלז סקולפטאר א - שטלצץ ב^קומץן און שול

 ץרשט גץפונץן מען האט אלהם צלמער, אלן זלך בלל אויפגעהאנגץן
 פץר• און שווארץ ג^ווען איז פנלם זללן ווץן טאג, דרלטען אויפ׳ן

 נץלאזם ץר האט טיש אויפ׳ן דץרקעגען. צו מץהר נלשט דארבען,
 מלך האב ,אלך :נץשטאנץן איז עם ווץלכען אלן ,צעטעל קורצען א

 אהן זאך; הארמאנלשע קללן שאפען נלשט קאן איך אז אלמןרצללגט,

 גאר• מיר אלז קוגסט אהן און נלשטא, קונסט קללן אלז הארמאניע

 אין שק נישט גץלעבט האב איך לעבען. אלן גץבללבק נלשט
 ר^וואלווער קלין אויף טהון? איך קאן וואם שק, נלשט שטארב
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 שט ג? גץווים אויך וו^לט און ,געלד קיין ג^האט נישט איך האב

 און חברים, ממנע ,לעכען לענגער וואלט אנך ווען געהאט,
 צופאל דער אריץ". לעצט^ן ממן איך זאג קאלטענבערג׳ן זונרער

 בע־ האבען טיר אמנדרוק. ץן5אשרץקל? געמאכט אונז אויף האט
 גע־ שרעקליך אזוי איז וו$ס ,חבר בלאפען יונגען רעם רויערט

 די אין טרעהרען מלט דערמאהנט אידם האבען מלר שטילרבען;

 מץן אלע, אויף אשר^ק אגגעפאלען איז דעם חוץ נאר אויגען.
 שטארבט עם ווען ,שפלטאל אלן קראנק^ ר? וו? ,ג^פלהלט זלך האט

 געהן און נאצטהון נלשט אנדערע איהם וו^ל^ן צי אלנער. די פון
 יעדען האט אונגללק ראם אונת- פון וו^ר און וועג? דעטזעלבען

 זאך אנרער קמן פון שטמן. אשווער^ר ווי האיץ, אויפץ געדריקט

 וואם אמנצלנען, רעם פון און רעדען, געקאנט נלשט מען האט
 און אהארצרמסעניש געווען איז ק$פ, אין גץלץג^ן שטענדלג אין

 ארויפגץוולזען גורשטמן זיך האט אט און רערען. צו אטאטערגיש
.ק#לטכלוט?גקמט גאנצער זמן טיט

 אן קני&ט אטענש אז גורנישט, לגמרי ראם וואונד^רט טיך

 גץראנקען זמנע אלע אז זאך, אמףאיינציגער צי לעבק גאנץ זמן
 *£ער פלוצללנג און פונקט, איין ארום זיך ררעהץן געפיהלען און

 קמן גאר איז פונקט, אמנציגער דער זאך, איעצלגע די שיולנדט
 ק^ז עם גענומען. לעבען דאם זיך האט ער אז נישט, חלדוש

 עפים ב^שאפען צמט דער טלט אפשר נאך וואלט ^ר זמן, ^בער
שטעקט... טעות דער וואו אט איצט, וו? ץםערס3

 טיר און רעד ח פאר גץקר?גען מנט6 איהם האבען טיר
 "א איים: אויף הארץ ב?טץר גאנץ אונזער אויסגעגאסען ה^בען

 א?הפ אויף גץשאטען זיך האט - ״אנ׳אכזר!״ הארץ!״ אהן טענש

 פר^סט גענומען א?הם האט אונז פון אמנץר און זמטען. אלע פון
זלדלען:

 אונ־ אלז ד$ם !רעדען צו אזוי נישט הרפה קמי אמך איז וו? -
 ען6דער א?הר וו? טענשען אזעלצע ׳ נירערטרעלטלגקמט א !טענשליך
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 אלהר? לעבט וו^ס צו נ שיין זאגט ז^גט, אדרבה, .לעבען נישט
וואס? .צו

 דינן אויגען ר? אלן געשמללצעלט, נאריש האט גורשטלין
 געגטפערט האט ער און אפללערלל עפים אריפגעכללשטשעט האט

:אקסלען די טיט ציהעידלג ,שטיל

לעב, איך ". זארג מללן נלשט -

 אילך איהר קאנט ,נעווען אלו דאס אמענש פאר מאם אט
 טליל" איז ער אלהם? פאר מענש ניבטערן אקאלטערן, פארשטעלען

 און אלנטערעסאגט ,קאלטבלוטלנקללט דין אין שען געמען מ^ל
 פאר רעספעקט אמץ נעפלהלט צללטענמללז האבען מלר יא, טלפלש.

 ק^ז זאך קרן מאס פערשטאנד, נלצטערן קלארען זללן פאר אלהם,

 קללנמאל ווללסט וואס אמענש, איז אט .פערבלענדען נלשט אלהם
 ה^ט ,נישט זלך נארט ער ווללל ,יאוש פון טעם בלטערן דעם נישט

וואהר? נישט נלשט! ,אללודעס" קיץ

 גע" מענש דער אלז גלייבען? סיר אלהר וועט צי ,דו^ך און
 שפינויעבס, פון אוועלט אץ געלעיט האט וואס ,אפאנטאזיאר ווען
 אוג־ זין! פון אראבגעפלהרט איהם האט פאנטאזיע זללן וואם און

 אץ זעהן איהם קאנט אלהר נאי־ זאגען, איהר מעט גלויבלג,

 אונזער אלן הויפט־דאקטאר דער הבר, מללן און הויז, *.משוגעים
 מללנע בעשטעטיגען אללך רעט ,פפלחיאטאר אנענלטער אכטלילונג,

 אפאגטאדע, מלט גללסט זללן נענעהרט האט מענש דער מערטער.
 און רוה אייסערללצער רער אונטער פאנטאדע, אגאלדענע מיט

 גליק, נאך בענעהרען אטיעף בעהאלטען זיך האט צופרלעדענקללט

 עקעלדיגען ,ארלמען ,זוטפלנען דעם פון אר׳יסצוקרלצען פערלאנג א
 גע־ און נעהאפט האט ער וועלט, דער פץ נעניסען צו לעבען,

 וואס לעבען, דאס אז פערגעסענדלג, נישט אמיגוט שטיל, מארט
 לעבעל רלצטלגע ראם אז ,עצטע דאם נישט איז ,איצט להרט6 עי־

 געגלויבט, ער האט רערץ אנהויבעץ. ערשט אלהם פאר זיך מעט

 ויעט ער ווען טאג, רעם אויף געהאפט האט ער גענלויכט. עסט6
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 האט פאגטאזיע דל מל ,פ^רצושטעלען זלך לללצט אלז עם .רללך דן
 קרן נלשט געווען דאם אח אגהויב אלן ענטוויקעלט. אלהם בלל אך

 נויט, דער מלט צוזאמען געוואקסען $בער אלז זל האפנוגג, קל$רע
 דער מלט גשמה. זללן אלן טלעף געווארען אללנגעווארצעלט אלז און

 וועש ער :פארם בעשטלמטע א אגגענומען האפנוגג דל האט צללט
 *ארומשפאצי שעה׳ן־ווללז פלעגט ער לאטערלע. רער אויף געוולנען

 און אפערטראצטער, און פער׳חלומ׳טער א גאסען, דל אלן רען

 אללגס בללדער, אויגען זללנע פאר געטראגען זלך האבען דעמ^לט
 אלן אויסגעוואקסען גאר אלז אללין ער אנדערן. רעם פאר עענער

 א מענש, אפללנער אין געבללדעט רללך, אלז ער אויגען. זללנע
 ווע• ה$בען מללגונג פאלשע אשלעצטע, פאר וו^ס דזשענטעלמאן.

 אלע ווען אלצט, זלל זעהען דאס חברים! זללנע נעהאט אלהם נען
 אויסדרוק,., ארעאלען בעקומען חאראקטער זללן פון זללטען נוטע

 וועלט, ווללטער דער אלן רללזען ללעבע; פרויענצלמער, דערנאך

 שנעי הויצע די אויף שפאניען, פון הימעל הללסען דעם אוגטער
 ,לעבעדלג פאר זלך שטעלט אלץ דאם שווללץ... דער אלן בערג

 מען מעהר וואם שכרות, מלן א אלז דאם .קללינלגקללטען אלע מלט
 רעם אלבערצוהאקען אשאר אלז אלהם זלך. ווללט מעהר פרלנקט,

 און טראצט ער און ,געדאנקען זללגע פון פאדלם גאלדעגעם
.חלימ׳ט

 ווען גאם, דער אויף אבגעשטעלט $פט אלהם האבען מלר

 געוואוסט, גלשט האט קללנער פערטראצט. שטארק געווען אלז ער

 אוים־ אזש זוצט ער אז טלעף, אזוי אלהם אלנטערעסלערט עם וואס

 זענען צללט דער מלט אונה פון ווערען צו פטור גלצער וואס רערען
 לעצערליך, געווען אלז ד^ם ,סור דעם געווארען געוואהר אבער מיר

 צו געפלהל טלעפען זללן מלט קאלטבערג טרויערלג. אויך אבער

 אן דעמאלט פון און בעמערקט, ערשטער דער ראם האט מענשען

 מלטגע־ אלהם מעהר אינטעסלערט, מעהר איהם טלט זלך ער האט
נעלך. אלהם געללהען עפטער און הלט׳5



 אין מזל זלן פרובען סוף צרם געוואלט ה$ט גורשטלן
 בא^גען איהם צו געקומען איז און לאטעריע דער אויף שפיעלען

̂ 3 ער וואס צו געפרעגט, איהם האט קאלטבערג רובל. עטלןכע
 *בעהאל צו נעפרובט אנהויב אין האט נורשטלן געלד. דאס דארף
 שפיעלעץ ורל ער אז אויסגעזאגט, ער האט סוף צום נאר -טען,

 מיט נעענטפערט א?הם וואלט אנ׳אנדערער לאטעריע. דער אייף

 ארי נישט איז דא אז פ?הלעגד?ג, קאלטענבערג, גאר אחוזק,
 אג׳אוג" איז ראם אז ,ערקלערט רעד וולצע מלט איהם האט ,גלאט

 אץ מעגשק ארום הונגערן דא און געוולנען משט וועט ער זין,
.זאכען ותצטינערע אויף רובל א אין זיך נייטלנט יערער

 דער אין אגגעשלאגען פאנטאזיאר אוגזער זיף האט אזוי

 טריט ערשמען רעם מאצען געפרובט האט ער ווען ,ווירקליצקלט
 קאלט־ פאר געשעמט זיך האט ער האצנונג, זלן דערגרלצען צו

 נע" געוואהר זענען מיר רואם אונז, פאר מעהר נ$ך און בערג׳ן,
 זאך קלן פלעגט וועלכער קאלטבערג׳ען, פון געשןצטע די ווארען

 וולטער געשטערט נישט איהם האט דאס נאר .בעהאלטען נישט
 האט פאנטאזיע די צלט. גליקליכער דער יועגען פאנטאזירען צו

 טיט לעבען. זלן אין ארט ערשטע דאם פערנומען צי_יט דער מיט
 נעלעגט, זיך ער1 האט איהר טיט ,אויפגעשטאגען ער איז איהר
 דאס און גאסען. ד? אין ארומגעשפאציערט ער האט איהר מ:ם

.י^הרען לאנג נעדויערט ה$ט
 קאש זלן אז בעטערקט, אללן האט ער אז אח, מעגליך

 ער נאר אחלום, אין לעבט ער אז אוננארמאל, פערנומען איז
 ראם א?הם, פון ז^בצוזאגען זיך אלמשטאגד געווען נישט שוין איז

 גע־ דערפל זיך האט ער אגגענעהם, אזוי געווען אח טראכטען
שטערען? וואס צו פרל! אזוי גלנקליך, אזוי פיהלט

 גע? צעשפרלט און צעזעהט דערוולל א?ז קאמפאגיע אונזער
 האט ער וון נעהאלפען ז?ך האט יערער וועלט, דער אחף ווארען

:צופאדרען רך זענען מלל ,ארבלט געפוגען האבען אנדערע .נעראנט
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 האט בוצהאלטער דער .לעבען ראם גץנרמען ולך האט איעער
 ,אונ§ערענדערט ג^פל?עבץן אה גורשטמן און ...קאריערע א ץםאצט1

 צאנטאזיע, ג^לרעגער ומן מלט אלמן אמנער ולך ארומגעשלעפט
 איז. אט און נויט. דער אלן געזונקע! און געהונגערט דערוומל און
 איו האפנונג די ברעג. גללקללצען צו׳ט גץקומען ט^ג אמן אלן ער

 איב^ר־ און צעהלען גענומען ער :ווירקליצקמט א גץחארען
 וואס ,פאפיער עטלקלעך געווען וענק דאם באנקנאטען. ?ועהלק

גאם. דער אויף ץן3צוזאטענגעקל? האט ער
 דער־ האט - עפימאל אץ זעהן אלהם אלהר ק$נט אלצט -

נעענדלגט. ד^קט^ר
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 אללננעגרא- ,טאל אין לעט וואס שיויק, אין צ. שטאדט די

 אפללכטען אין אללנגץהללט גץווען את כערג, צוויי צוולשק כען
 ;ג^רויכערט כערג שפק דל זיך האכען טאג גאנצק א .גץבעל

 גץשל?פט; דך האבען וואלקץן שמיק^ר צוקראכ^נע אבגעריסענץ,

 טאל אין אונטק, אראבגעלאזט נעבעל דץר דך האט ארנאכט5
 שפי־ אלהרץ מלט ,שטארט שענע די אעגגעהילט האט און ,ארללן

.קאללר בלאהללך־מאטאוקן א אין טורעס׳ם ציגץ
 ארללנקרי־ נשטה רער אין אקאלטער, צוגץכלאזק האט עם

 אז ,דץרמ$גט וראם ,אונגץמלטליכער און טריכער א .וועד נץנדער
וולט, נלשט איז וולנטער דער

 גאנצען א געלעגען זיך את וואס ,זעע צ-ער ץריהמטע3 דל

 קזן־ צופריערען גץשפלגז^לט דך און ר^ן3 דינז^ אלן רוהלג דטי^ר
 זל זללן. צו פ^רקלהלט אייסגץזעהן האט - ט5לל שטראמען דל נען

 ץפ?ס צוואליעם, קללעע ג^לאפען וץנץן אונרוהלג גץצלמערט, האט

 רערשראקק און אללנגעשרומפען וול ג^ווארען גאנצען אלן זל אלז
 אוני׳ געבלאגדזעט דן דל האט טאג אגאנצען קאלטקללט. ד^ר פון

 אכל. אמין וול אדי לוסט, אהן גלאנץ, אהן וואלקען דינע ט^ר

 ארויטליכ^ר נ^ר און כארג, אונטץר׳ן ארויט^ר שוין זל איז איצט

דארט. און ד$ געז^הן נאך זלך האט אבנלאנץ

צוצופאלען. אנגז^הויבען האט נאלט די
 טראמווייען דל אין און שוי־פץנסט^ר די אין גאסק, די אין

 שוואכץ צופל^ם^ מענגץ אגאנצע פללער. אנגעצונדען מץן •האט
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 אין זלך צעלא^ן און געפץל רעם דורנגץריפיןן האבץן שטראהלען

.זבטץן אל?
 נין־השטשות׳דלג? ד?ר אלן נ?שוו?בט האט אנ׳אוט?ט ?פ?ם

 ג?לאזט דך האט אדפץ וו?ט?ם אז ט,5ג?דו זלך האט ?ם ליפט,
ט.5נא און טאג צוולשען גר?ניץ דער אויף ה?ר?ן

 אל?? דל אץ שפאצלערט האב?ן וואם ,בליג?ר צ-?ר ד? !נלין
 דאזלג? דאם ג?ה?רט. נלשט זלפצ?ן שום קיין האנען ז?ע, ד?ר כלל

 טראצטען, ריעניכ צו און ארבללט פלעל צו ג?וואדנט נערג־פאלק,
 דך, דוצט .זלפצ?ן ג?זלפצט? נישט פאר אוי?ר?ן קללן נישט האם

 האביןן שווללצ?ר ג?זונדט? און פ?םט? נאר קלליג? דאזלג? ד? אז

 אלז, לאגד דל?ר פא?טלש און ש?ן ווי אומ?ט. פאר נלשט דן קלן
.ז^ן נשטה זלל?ר מוז גישט־ש?ן און אוגפא?טיש אדי

 פוץ םלפ?נלש ד?ר אלן זלפצ?ן ד?ם יא אנ?ר האט ג?ה?רט

 אליך האט וואס הרטלש^ר, קמן נישט אמעגש, ץפ^ס הארץ דץ

 סד$ את י$הרץן 40 רן אץ אטןגש אל^. דןר אץ שפאציערט
 אויסגעפילם ארונדלג נדט ,כרמט־פלמצלג^ר א און אהריצ^ד ,ג^ן
 ה^ר שווארצז^ אנרונ^ט, איהם: צו צו נץפיןר אללך קוקט פנים.

.נ^ז ילדיש^ א - און
 פינקלץן פןנג^ר די אציללגדץר, ץר טראגט ק$פ אוי£׳ן

 דל צןרגללדעט^(, גאר )אפשר לנגןרלןך6 ג^לדץנץ דלקץ אר$כ

 צו ג^ה^רם ץר אז ,סלמן א ,אנגץראזלרט וואגס^ם דל טלט נ^רד

אקטץרץן. טין דיןם
 §ויל און טרלט, גאצליןסלג^ פוילן מלט גץגאגגץן אלז

.געשל^פט גץדאגקץן זלנץ אויך זלך ה^ניןן נאצליןסלג אוץ

 ,¥8ע!61€ צ-ער דןם פון קאטלקיןר דיןר נ^ווק אלז ראם

 האלב־יידיש^ ד$ם טאג־טיןגללך קוולקט וואם ילד, אנ׳אוגנארלשץר

 טילל" צוג^זאלצץץ ווץרטלץך, און פץ~זץן די_יטשץ טלט פוכללקום

וקרט^ך. דדטלש״ילרלשץ ולט6 ט^ל



59 .נ ר •י ב מ א כ ד, ה.

 #קרשל^קן, טלעד, טרויקרלג, הללנט אלן קאטיקקר דקר
קלקטט. הארץ דאס 5קא דקר

 זיך קר האט הללנט נק׳שכור׳ט, קר האט נאצט פארלגק ד?
 פלוצלונג און ווקטקרז שלקסט אזא נאצמלטאג, שפעט אויפגקהויבקן

יום־כפור. אלז אבקנד׳ם הללגט אז דקרמאגט, ולך קר דאט
 קאס. זללן אץ זלך טראגקן גקדאגקקן שמקרק טרוירלגק, און

 טראכט קם און ,טראכטקן דאם וויל קר נלשט י גקפט או&קבקטקנק

רם.^6 זיך

 קלנדקר- און אווללב אלבקרגקלאזט קר האט פרקסבורג אץ
 אגן ברלעף, אלהם שרללבקן זלל גקזקהן. נישט זלל קר האט לאנג שרן

 קר וימס מקהר כקלד. קפעם צללט צו צללט פון צו זלל פלקט* קר
 טאש: פון זללגקרלל דאס ארויסגקנומקן האט קר זלזל." פון גלשט

. ¥91־16!6 אץ גקהן קר מוז שעה אהאלבק נאך

 אגגקרוקט זיך ה$ט וואס יאהר! שהארץ אלדק צו ט£וי!

נקבקלז מלאוס׳קר דקר
 אכ־ רויטקר דקר צוגקפאלקן. גאנצקן אץ שרן איז נאכט די

 אץ נלאזט, ווינד דקר גקווארקן, וקרשואוגדקן שרן אח גלאגץ
שסלל. ציטקרקן ירטקר די

 אץ ט5לא און אונטקר קר ברומט - נדרי ל3 - ק-ק-ק-
 דקר־ קפקם פלוצלוע זלך האט קר וואס נגוי, רקם פון הארצקן

.טאגט

 *מקל^טקר איו נאטקן אמת׳קר ץן1) י נ א ר ל ר קאטיק דקר
 ה^ט קר וומל נלשט פובללקוט, בלל׳ם בקללעבט זקהר אלז זאהן,(

 שא-רפזלנלג, אלז קר ווללל אדקר טאלקנט, קאטלשקן גרוישקן אן$
 מלטקלטקטלנקר א דאם אלז הכל כסך שטלמק; רץ אלכקר •^דקר

 .מלטקלטקסל! מל מענלגקר בלסל א נאך און ,פאן זללן פון ארטיסט
 זץ־ פקרהאלטקן הוצפה׳דלג זללן מלט אוים נאר זלך צללכקנט קד

 וו^ם אלינקר^ מל בלמה, רעד פון אראב רקדט קר פובללקום. טלטץ
 פאסט, אלץ בקקאנטק. ץ5 ט5גקזקלשא אקליינער אין זלך וולצקלט
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 דערמלט, צונג-ארוים דער אויף נאר וואם טט; און שען איז אלץ
 *עכט די פון - בעזונדער נאד ,צופרלערק אין פובללקום דאם און

וולצק. ילדלשע

 ד ווערי^ן ערצעהלק געשלכטע אללנן איהנק וועררע "איך
 *ווי זללנע אן ער הלבט - אמוזלערעף ובכבוד בכשר גאנץ זיך

 אוץ פובללקום צו׳ם דך ער ווענדעט ,שבת־צו־נאכט׳ם אדער צק,
:זאנט

 פלגעט, עטוואס אלהנען איך ערצעהלע שבת ,לכבוד
 שפרלננט דך, אויסער איז פובללקום דאם און קוגעלדלגעם"",

 ווערטער בעקאנטע אזעלכע הערענדלג לאבק, פאר הויט דער פון
אראב. ביהנע רער כין

 דק• אונטער וולטער ער כרומט - ואסרי״ — אוי אוי־ אוי־ ״אוי־

 עפעם אווענדם הללנט יושר א ס׳אלז אז אלן, פאלט איהם און נאז,
 פלעל דין הלינט וועלען געוולם יום־כפור. ווענען דערמאנק צו

יה־ק.

 טאכס פרנסה, זלן אן רירט וואס געדאנק, דאדגער דער
מרה־־שחררה, די פערגעסט ער און ערנסט, איהם

 נאסער דער און כל־נררי, דעם אונטער ער ברומט דערוולל
שטיל; מיט אריך דנגט וו?נד

א־א־א--׳" וק־נסי ורועד ,ושבועי

 דלרעק- פון אורלאב קלן געבעטק משט ער. האט וואס פאר
 נאכ׳ן ד_ין וועט וואס און - ארלן? שול אלן געהן צו אום טאר,
 ק• באמת,—גיהנם דאס - אמת אלץ דאם איז אפשר טויטז

אילד, אלז ער אז פערגעסק, גאנצק אין נאר שוין האט
ע־ע־ע-א - דאנדרנא

 פאסט טאשק לעערע די אלזט דאם ,אונד קופלעטען דל צו

 די צו שוין ט5זו און ער, ט5טרא ,אויסגעצלצקט צו מעלאדיע דל

 דארף ער וואם מלנע ד? און מאלק, דארף ער וואש בקוקוננק,
 גאנצע דאס זול פ$ר, דך שטעלט ער און דערבל, אנשטעלען
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 ראם ,אוגד זלנגען וועט ער אז ,בראווא פון הילבען וועט פעאטער

כל־נדרי, פון גגון רעם מלט טאשע" לעערע ד? איזט

.הארצען אין זיך צו ער לאכט אללנפאל... אגוטער
 עפלס נאנט וואס אוטעטלג? עפלם ער איז פארט-וואש און

 וועט אזוי ווי טרוירלג, זללן נלשט טאר אקאטלק - הארץ?! ברם
שטלמונג? צוקראכענער אזא אין אפובליקום פאר ארויסטרעטען ער

!א - ע־ע־ע־ע - זה כפורים ,מיום
 - ער טראלט אקאמלק? געווארען ראש איך כלן אזוי ווי
 געלערנט גאר זלך ער האט חתונה דער נאך באלד מאדנע!
 ער אלז ,שטעל קיץ בעקומען נישט אבער האט ער אז ;שהלטות

 אויף פערויארפען איהם האט צופאל א עמם און .בדחן א געווארען

 ערגלץ ער וואלט ראנג. צווללטער פון ¥31־1016 א פון ברעטער דל
 אלצט גאר ער וואלט ,שוחט אלם אנ׳ארט בעקוטען שטעדטלל א אין

 טלית און אקיטעל אין שול, איו גלללך ילדען אלע טלט געשטאנען

 פון אריח און ,על־חטא/ זיך געשלאגען און געוולעט וואלט און

איהם... ארום נעשלאגען זיך וואלט גראז
 מאטערט ער גארנישטן' צו טויג קאטלקער אטרוירלנער ,נלין!

 רעם צו צו געהט און געדאנקען מרוירלגע דל פעריאגען צו זיך

¥371010 .
 רויט" זלער מלט שוין ברענען לאמפען עלעקטרלשע צוולי דל

 אונטער ארונטער געהט ער ארללנגאנג. פאר׳ן ליצטלגקדט ללצער

 אלהם מאכען צורות בעקאנטע דל ,זאכען בעקאנטע דל ,קולישען דל

אב. לאזט הארץ אין נאגענלש דאש רוהלגער.
 פובי דאם ער בעקוקט פארהאנג דער אלן עפענונג דל דורך

 עם §נלט׳ער. ילדלשע נאר ארום צופרלעדען: בלללבט און ללקום

 עם עמלגראנטען; רוםלשע ?הם־ילרען, סטודענטען, געקומען זענען

קינדער. ילדישע דאמען־אויך ע" נ ע ,י געקומען זענען
 אילן ער רוימט - פובללקום דעם פיורפרלז א אלך מאך הללנט -

אויער. אלן דלרעקטאר דעם סוד צ



.גער^טען נישט איו פיורפריז דער נאד

 די אלזט ראם "אונר ולמען צו אמעהויבען האט ער או
 וליגע נאר ווי צוגעגרייט, דאס האט ער ווי אולי טאשך, לעערע

 דעש פון טענער ערשטע די דערהערט האפען אויערען אילנענע

 נאגעניש ראם דערפיהלט וויעדער ער האט מאטיוו- טר׳יערלג^
 געבראכען, אוו מאט געווארע! איו שטימע זיין און הארץ, אץ

 נאך: פערהערט לאכען, צו אמעהויבען נלשט האט פובללקום דאם

 אנגע־ איהם האט און אוטצופריעדען ווי נעווען איז עם ,דך דוצט
,בליקען טאדנע טיט קוקט

 טראכט ואל אין פובליקים צוולשען אז ,איהם ולך האט נערוצט
ואגען, "תפלה־זכה" ביי ווי אזרי טורמלען, שטיל א זיך

 קא־ דעם א?ז דך, האלטען חוצפה׳דיו. דין אדאנק נאר און
 ^בגעהאקט האט ער דורצצופאלען, מלאום נישט געלונגען טיקער

 טיט פובליקום צו׳ם געווענדעט דך האט און קופלעט מלטען אין
וזערטערג די

ראך•" מיר זל ,העלפען
— ,אוי־-אוי־אוי־אלי

 ער־6 פון געטהון. צוללעב אלהם האט פובליקום דאס און
.אונטערגעהאלטען טען האט זליטען שיערענע

אוי־אוי־אוי-ואסרי-

 אנ׳אויסגעלאפען טלט ארויס אלז "יענך פון אדאמע איינע

.״כראווא־נים״ פון געהילכט באלד האט זאל אלן און געלעצטער,



הייליגרןיטק. §עךשוואכטע
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 אין בענאסען ,שטאדט דער אובטער פלאץ א . זוטערינאצט א
 דער ון6 לבנה. דער ון6. שנין העלער וןלבערנער, דער מןט נאנצען
 זניט-אקלןןן רער בני שטאדט. דער פון טהורמען די שןמערען ווניטען

.וועלדיל
 אעטער׳ן אונטערגעשפארט הענד ד: ,אייסגעצייגען לעם ר ע

.הןמעל אויפ׳ן צערטראצטערהייט קוקט און ,6קא
 צערזארגם. הןלצלאו, אראבגעלאוט ארעמם דן ;דאנעבען ז:צט י ז

 זועם און צערקעמונג די זיך צולאזט אטיאט ;אונארדנונג אץ האהר די.
 ,אנינגעביעען וןצט וי .6צא לאנגען א ון6 נעשטאלט אץ אראבפאלען

 אנינגע• אנדערער דער אויף אןינעי לןגען זואם ,הענד אןהרע אויף קוקט
 .ןנגער6 א ון6 בלןשטשעט ןננערןל6 נאלדןגן א ,קלץד א:הר אלן גראבק

 זאק^ן• רויט א .הילפלאזןנקנים - ^רלארזןנהייט - גאנצ^ן אץ אלו זי
.רוזארלאןט^6 ,ניט״ם^רבונדןןן .ום5 א:הר אק אריים זנך זעהט ב^נדןל

 צי- וואס אראןדען, ותןמןן און שפלנ^ן נ^פל^ן לניצטע דן
 די וון ,באר65אונןרגר ונין צו ורך ט5דו און ארום אלאט^רט און ט^רט

 אט- ,ג^בייר^ן זי וו^רט אט-אט .אונ^נדלןצקניט דן וון ,הןמלןן ?6טןע
 שאט^ן, א ווי ווןןרט ,פןנרליירען ז? וו^רט אב^ר באלד ן זן טען אהנט אט

.אנצורןהרען נישט

...שמעץ :שטןלקייט( דן )איכעררניסענדןג י ז
וו^סז : אער׳הליט׳ט( און )#וואך

פייוע. אקורצע
דו? טהוסט וואס ז?:

 ווילסט וואם אויג^ן; ץנץ5א טיט רוקק ׳ן5אוי לג איך ^ר:

מעדעל? נאריש מלן דו דק, דו
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י. אח נ שוועד( 3א צט6)זן י ז

 י ?יל ווידער ווייט-ווייט * ווי ,פערשוואונדען דערווייל א?ז אידעע )ד?
רעד(. די און פערי^גט און געשטערט

 איך נין לאנג נישט ערשט און מערעל״ן ,נארלש ז?:
 ארגאנלש ,קלוג נאטירללך גוט... אזרי קלוג אדי שען, אזוי ווען

 נלשט האסט וואהר? נישט שענהללט. אין גללק אין קלוג קלוג,
געזאגט? אזוי אלמן

.געואגט האב אלך יא; ער:

 פין איך ווניל שע,*אנאר געווארען איך כלן יעצט און זל:
זאגען? געוואלט מלר רו האסט ס א ד - נארישקללט א כעגאנגען

זאגען, געוואלט גארנישט האב אלך נללן. ער:
...שטעון :שטיטע( דער אק טדעהרען )מ!ט ל ז

קינרו מלן דק, דו וולינסט וואם (:6קא דעם )דערהליבענדיג ער
 טללערער טללן !שמעלן :איהש( קושט און אדום איהם )נעהטט י ז
דיין? נלשט אלך כין מללן? נישט כלזט שטעץ!

רללןי בין איך ,ממן ביזט דו .כעורים יא, ער:
- ? רען וואם :ל ז

ן רען דו ויללפט וואם קלנדן דיך, בערוהיג גארנישט. ער:
 וואס פאר שטוס? ליעגסט דו, שווללגסט וואס פאר זי:

רעדען? נישט יעצט טיר טלט דו יול^סט
ריידעןז וואס וועיען ער:

 וועגען געפעהלט נישט קלינמאל דיר האט אהער כלז וי:
סיר. טיט רעדען צו וואט

 יונג, ביזט שען ביזם רעדקז אפשר ריר וועגען ער:
קלוג... נאטירללך קלוג; און

 עב• נישט איהם ל^וט און טויל זיין *אוין ה#נד איהר א?הם )לעגט י ז
שפאטסט... טלר, פון לאצסט דו שווללג! געמאך, לאז רעען(:

דוו ווילסט וואס־זשע ער:
רעד! טלר וועגען נישט זל:
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וואט? וועגען און ער:

 וואם וועגען עהלט5 עס :ע#?ס( זזכעכדיג וו: ארזם ז:ך )קזקט ? ז
לבנה... דער ווענען שטערען, די ווענען רעד רעד... נו רערען? צו

 :שטערן( רעם האנד דער מ:ט רייבט ,לבנה דער אויף )קזקט ר ע
 צ?ג£6ו אנ׳ערך ערד דער פון וולט אק ז? - לבנה? דער ווענען

 נעפונען אלהר אויף זיך האבען אמו^ל ווארט... מלל; טויזענר

 ^דזן לופט, אהן קאלט, זי איז יעצם בעשעפענלשען; לעבערלגע
וואסער...

.דיר אהן איך רודים ראם :ל ז

.אמת :ר ע

 האכען זי: אייך אז ,דך דזבט עם .שווענען שטערען ד? .#ויזע
 שטיל. פערטראכט ז?ך האבען אזן רעדען צז וו^ם וועגען נעהאט ט?1

 צ?טערט שטים ק??ן .נישט זיך בעוועגט לז£ט ד? רזהע .שווי_ינענד:ג
 ד: .וועג א?הר לויפט ערד ד: וו? ,פ?הלען צז זיך דזכט עם :נ?שט

 אט• געבוירען ז? ווערט אט״אט ,ז?ך וועבט אזן זיך שפינט א?דעע
.יולוען זיף זי לאזט ^ט

. אבגעזיפט ה^ט י ז
 אויף... הער - רחל געזיפצט, זיך דובט האסט, דו ער;

שענעם, עפעס דערצעהלען, עפעס דיר איך וועל אדער, קום

? וואס : )£ערזארגט( י ז
 טלר, צו קאפ דלן נויג אירעע. אוואוילע אנ׳אירעע, ער:

 רחל; קלנד, אליעבליך ביסט רו שמועפען. וועלען מיר אזוי.

אויפהארכענר... אווי איז נשמה ן*ד
 ...עפעם טיר י־ערצעהל שטעץ נוטער מי_ין דערצעהל • י ז

ארננליקללך אזוי מיך יהל6 .איך
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 קלין נלשטא ווארט. אונזינלג נארלש, אזא רעד נלשט ץר:
 געשלצטק א הארך און שטלל־שטלל אזוי, רוהלג ללעג איגגללקללפע!

.)דערצעהלט( אלרעע אוואוילע
 ון5 און מערב בלז מזרח פון ,אונעגרללכקללט דל און ...

אטאמען. געיוען פול אלז אויבק, און אונטק דרום, בלז צפון
 אלל• דער אין געלעגק זקק אטאמען אוגבעוועגללצע טויטע

 אללג־אללנצלגער געווק אלז אלץ שטללקללט. און רוהלגקללט נלגער
 ,א מ ה א ר ב אויסגעשפרללט געלקק אלז נעפעל דעם אלן און ,נעפעל

שלאף. אליביגק זלן געשלאפק אלז און גארגלשט, פון גאט דקי
 האט ,גקוק בראהטא דעמאלט גאך אלז יונג - בראשית

גע׳חלומ׳ט. חלום א אלהם
ז גע׳חלומ׳ט אלהם האט וואם :ל ז

 ן א׳ חט א בר וואם שטערסט... דו רחל. רוהלג, ללעג ער:

 א ט אה בר אויסער גישט, קמנץר ווייס דאם גע׳חלומ׳ט, האט

.אלמן
 בראהטא האט חלום אלן .געווק דאם אלז יוגענד־חלום א ...

בקועגט. קוים קוים זיך האבק זללנע ללפען די און געשמילצעלט,
 אויפ׳ן ליפען זללנע פון איבערגעגאנגק איז בעוועגוגג דל און
 אגגץשלאגק זלך און גץגץבק צלטץר א *ק האט ,אטאם נאהץנטק

אטאם. אצווללטען אן
 און דערפר^הט בללדזן ולך זלל האבען ד ראך לץבען "טלר

אראד. אלן דרללהק גזןנומען זלך האבק
 צוגעקומק אלז פלער דל צו :גקוארק פלער אלז צוולל דל פון

 ערשט^ דאם נקוארק אלז פלאטלגק• און נרעסץר און פלער... נלל^

...ראד
אבגערלסק... זלך האבק שטלקץר און וון... ץרשטזן דל

שטעהט... בלצ^ל אין וול אזוי זל:

נלשט... שטק• :ואונו^תלדיג( ער
 שמללכזןלרלגץ. - גקוארק בעשאפק ווץלטען זץנק עם ...
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 און רלש6 גץווען זץנץן וועלטץן יץנץ ון5 םץשע£ץנלשען אלץ ,יוץלטץן
 זץנק ללפץן אויףדל אשמללכץל מלט .יוגץנד־שמללכץל א ווי ללך,3ללע

,ץן3גץשטאר זד זץנץן שמללצץל א מלט און ,גץווארץן וירץן3גץ לי*-
 דורות אבן קלהלץן און ווץלטץן זיך צו£לאקץרץן ץם און

 ץרי5 ווץרץן ץגלשץן5ץשץ3 ,גץבוירץן ווץרץן דורות ץן,3שטאר

 איו יאהרץן לאננץ און - ץן5בץשא ווץרץן נללץ און שוואונדץן

.נץ׳חלומ׳ט נלשט אלהם האט חלום קלין און גץשלאצץן א מ ה א ר 3
 אלהם און ,לטץן3נץ נאטור דין האט גארנלשט ון5 נאט דץר ין3

.גץקושט ץר האט שלאף אין ן גץ׳חלומ׳ט חלום א דולעדץר האט
 קושץגדלגץ נץווארץן, ץשאצץן3 זץנץן ווץלטץן נללץ און

ץגץהרץן.3 הליסץס און ליעבץ צול וועלטען ,ווץלטץן
 ץר•5 און שאצץן אב. קלהלץן און צלאקץרץן ווץלטץן וללנץ

.שלאף אללבלגץן זללן שלאצט א מ ה א ר ם און ,גלצטץן
 אויעץ• שלאף אלן אמאל ץר האט נאטור, זללן ללט;ןנדינ3

 ז^ם און - וילץן5ץ3 האט און שטערן דעם גץקנללטשט .ווללץן זללן ־דריקט
ץנץרניץ. און ווללץן ©ול וועלט^ן, נללץ גץווארץן ץשאצץן3 זץנץן

 ^ר האט חלום אלן ראהטאי3 איז נ^ווארען נאר-אלט

 נץםליזץרט, זיך גץשפאט, וילען,5ע3 גץקושט, ץלט,5נץשמלל שוין
 נץנויר^ן אלז וואם להל,6גץ נללץ י^דץס שטזןרן: דץם נץרלנצ^לט

 ם^שאפ^ן, ווץלטץן נללע האט הארץ, ראהמא׳ם3 אלן נ^ווארץן

צושטזןרט. אלטץ דל ץן3הא נללץ די און
 לחל6נ^ גלל קללן .גארנלשט ון5 גאט רץר ,אלט ץר אלז אלצט

 נלשט, חלום קילן חלומט אלהם הארץ, זלין אין גץנוירען נלשט ווץרט
ץן.5ץשא3 נישט ווץרט ווץלט נללץ קלין און

 לאנגוולללץ, אר5 גץגץניצט בראהמא האט נאר מאל אלין

ווץלט. לאנגווללללגץ אונזץר ווץלט, אונזץר געווארץן ען5םץשא איז
 און לץפט להל,-אלץ6גץ ץנד5שא לעבעדיג, קילן נלשטא

אגץנלץ,.. טלט ט3־שטאר
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 ויי ,ליצט-דו^ל^ן ח .שווכיג^ן דוי^ר/ןנד^ס שוו^ס א
 אל• עם6ע .נעש^הן איז וואם ,עפעם אאר שר^קען זיך וואלקגן ז!י

 די א!ז ,דערצעהלט האט ער בשעת אלעס, אויף ללעגט ןןלןןנדק?ט
.שאטען א ווי פערשוואוגדען א!דעע

.עלף קלינגט ז!יגער*^טאדט דער

? מללג?ר דו גאט :זיפצט( או; קאפ רעם אויף )ה!ןבט ;י ז
 #י? שעי אזלי ויך( )צו נלשט? דלר ג?£?הלט מעשה ד? ?ר:

 און ד?רצעהלט, אלהם האב איך ר ד? ר א ,גץווען ג?ראנק ד?ר

איהם. מלט ג?ווען גללקללך ארי בץ איך

אח! ממנץר! דו גאט )שלונצט(: זל

 ט׳רארף אויף,.. ה?ר רחל, דלך, ב?ט אלך :)פיטאיהלענד(
 □לט ג^וו^ן גללקללך אזרי אלך בלן לאנג נלשט ץרשט זללן, ללקל:ךג

"קאפ. ממן אלן ג^שפלנט זלך האט וואם אג׳אלד^ץ,

.)וויינט( סללנער דו גאט ״. לאגג נלשט ץרשט :ריהער(6 )וו! :ל ז
 אל?. גאראנים וול ל?בק טיד רחל! רחל, אח, ?ר:

 קרן אלז צוירען אלן אלמן. ג^ר אלרן. זללן ם?ן דארף גלקליך
 ג?־ דורצגעטראצטץר א וול רשויאצט,?5 וו?רט ?ם נלשטא. :ק גל

“?ר??־־א אג׳אויסג?ז^גט? וול ד#נק,

 פון אראב ישרטט פויער א .סקריפען רעדער די .דורך הרט$6 נוהר א
 פו געלעכפעד אנ׳אויםנעלאס^ן .שפ^ט״ שוין !גענוג ,יונגע ע״ : פוהר דער

,אוהר דער פון ?גכפזןרט שט!ם?ן איעל
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חבר׳שאאט.

 חך אליף נאך ץקזלסטלערען מללנע הץלדק כמרץ ירי אזוי
 האבק נלשט טלבנות קללן מלר צו זאלק זלי בדי ,*דק־לבק ?זוץלט

 ורץלק זד און נעטק, זלל^רץ טלט $נרופק נלשט זלל איך וו^ל
 ,שללטטזל", אנדז^ר^ר דק־ ,שללק^ר', אללנק־ דער מלר בל הללסק

 קאנט איהר :ארכמאהלק גישט אויך אמך איך "על אויפדיהן זללער
 אויפ׳ן בלאפץ נעווען זקען בללדץ אז בענוג, דערקקק. נאך זלי

 נעבט וו^לטק זלל ווי אויגען, רויטע נעהאט האבק בללדע $נים,

 אביפעל אויגק, דל אונטק־ ץנפ5צלל בלאץ און געשל^פק, נלשט
 ,קאפעלושק צעקנללטשטץ געטראגען האבץן בללרע נעז; רויטללכע
 הויזק - צוקורצע אדער צוברמט^ אדק־ צולאנגע ארץר צושמאלץ

 שפאציערק טאג אלע געגאנגען מידע זץנק און מאנטלען, און

גארטק. זאקסלשען אץ
 שטץרט" קללינע אץ געוו^דען נ^דקועט5אוי זד ז־^נען בדדץ

 שטארק האבק און ,לוימק־גץרטנץר5 און §ץלדץר צווישק לעך,
 שלעלטץ די א, - אבק־ נאטור דל נאטור, דל געהאט ללעב

 נעג^נליעבק נקצאנקק גלשט ז? האט - י לעלגץליעבפטץ5 קאפרלזג^

 ון5 §ץרשטייםען שטערטלץך, דיץרע פון פערטרלבען זלל האט זל
 פרוט־ און אמונה הארצללכע זילער אוו^קגק״ויבט ץלטץרק, זלי^ר^

 צו ווארשא, שטארט גרויפ^ר דץר אלן פ^ריאנט זלל האט און קללט

 זלך, אר5 תכלית א ץפ?ם און פרומקללט ני_יץ און אמונה נללץ ען5זו

 זי האט - י^הר 5 פון מעשה א שוין אלז דאס - ד^רווללל אויף און
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 אויף הויך־הויך חשאנדצזן•(, דעש שדקער׳ן אדבץם פץרשטופט: די
 צוריטען, דעם פאר און גאס, סמאטשזן דער אייף שטאק 4

 אנ׳ארט געפונען זי האט ,לעהרער הזןברעאישען דעם שלימטזל

 - אפילו שטאק ־טען3 אויפ׳ן - בוידעם־צימזןר אפעסטערזןן אין
גאם, פראנצישקאנ^ר דזןר אייף

 *הערצתו זדזיחן אז דין נישט וואונדער קדן שוין אי_יך וועט
 אבי־ שעפען צו ארי״ין, גארטען זאקסישץן אץ געצריגען די האבק

 - געהוסט אונטער אביסעל בלדע האבען עי - לופט פרישזן ס^ל
 טיט בדמער, די אויף בלעטער גרעע ד? ט־ט אויג דאם אנז^טיג^ן

 גוט אייך זיך טאקי און בלומען שקץ ד: מ?ט גראז, פרישען דעם
 קורצ־ ביידע זענען די - אריגען האלב־צוגץקנדטשטץ טיט צוקוקק

 "פאנדם" ווארשץווץר ווזןלטבץריהמטץ ,שקע די צו - געווק דצטלג
 אביסעל אריך דערבי״י און ,שיק און גאנג דיער וועגען ארומר^דען און

 פער־ וועגען גץיוען- בעלעשן ז^הר בדחן זץנץן די - פללאזאפלרען
 און קאלעקטיודזם וועגען למשל, וו? ,ק5זא שיעחןנע־פערשיעדענע

 ש^נ" וועגען סלכבאלהם, און רעאליזם רועגץן ,אעדיועחאואליזם

 אלעס׳ עןגעוו ווארט: אדן טיט נאך, און נאך און קונסט הלט
 ב^ש^נט און בעקרוינט יואם און קיום א האט וועלט די וואס אלף

לעגען. ע5מעגשל? ד$ם

 פון ביב^ר די פ:הרט תאם ד^ר ווארשא אץ הלסט רזשאנדצ/ג"" *(
איינת^חנ^ר. זןן3איינג^שר: ןרןןן7ם׳ת תאו תויו,

 חישט, און ט5קא ווארשא נאכמלטאג. 5 זלגער אזומעחטאג
 מענשען און קלעמנן, טראטוולען ברוק, אויפ׳ן קלאפען דראשקעם

 אה לופט די פערשודצט, און פזןרהארעוועט ,משוגזןנץרווי_יז לויפען
 אזש לזןדזןר, פון אריח פול א?ז גאס פראנצישקאמןר ד? שווער,

 למחילה, שטעקט, נאם סמאטשזןר דער אויף צווועחןן, דערשטיקט

 ץ5נ?שט־ל?עבל? אלערלד פון אנ׳אויסמושוגג ץפזןס אדי, גלאט
 דזןד פאבר?קען. ד? פון ארויך זיך טראגט וואליזן־דיט פון ליחות;
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 דאט אה אחיות פאר וואט .דעמ^לט ״, שווארץ־חושך אה הלמץל

 טויץ־ 7 זללנץ מלט גארטען זאקסלשען רעם אן ולך דץרמ$הנץן זרו

 מיט וועלט, דץר פון זללטען אלע אויף ארויס געהץן וואס קןן,
 קלהלץר און גר^ז פריש לץטער,3 נרינץ און למער3 הויכע זלינץ

לו§ט!

 וואוהלן ,געגאנגען טאקי זץנען שליממזל און שליקץר און
 אלעק, אלץ דורכגץטרעטען גץצויגען; זלל ץן3הא הערצער זילערע

 ־3$ זיך גץזעצט שטעגען, קרומץ און גלליצץ אלץ אויסגעמאםטץן

צללט. די רענגט3§ץר און גץשמוץסט און אבאנק אויף רוהען
 רעם אלינער גץיוארען פץר׳מלאוס׳ט זלך זיל זענץן טלילמאל

שליממזל׳ן. צו אנגץרו§ץן זיך האט שייקער און אנדערען.

 סלף דץר זללן ווץט רו^ש שללממזל, דיך, ץט3 איך -
מלר... זאג ריר?

 5 שוין שללקץר? סיף, דץר זללן וועט וואט דלר, פון און -

 צוגץשל$גען. נלשט זיך גורנישט צו און ווארשא. אין דא י$הר

 אכצו זיך אזוי אטץנש, אר5 נישט ס׳פאסט שאגד א און חרפה א
לאזץן...

*

 און ? שלימטזל ,זאגץן מוסר טיר יוילפט דו ,דאם הליסט -

 חורש- א ל3רו 3 צו לץקציץס רץאישץ3הץ גיעפט ז טהוסט וואם דו
ז$גץן נלשט קאן מען אתכלית! #§רנםה!

געז^גט: און לםץל3א פץרטראכט זיך האט שליממזל

 קז^ן אלך וואט איז, צרה די מלך, דו ץרשטץהםט1 אזלי, -
 גץגאנגץן איך וו^לט אנצוטהון. 4אנשטץנדי דץרשלאגען גלשט מיך

 און רוכל 6 צו רעקציץם עקומען3 איך וואלם $נגץטהון, שען
 איכער׳ן קאץ די ץר3ז^ קומט ווי אחודש. ל3רו !0 צו אפילו

 קיין נלשטא מלך: דו פערשטעהטט ראר, ער׳נלשו§ט5א ואםץיזי
 קללו נישטא ,אנצוטהון זיך נישטא ,אגצוטהון זלך נלשטא. געלר

 אנ׳עצד מלר ורעל איך רעזיגנלערט, נלשט אכער האי איך נעלך,

 אכער רו ארויםדרעהעץ, מלך וועל איך אזוי: אדער אזוי געכען.
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 דיץ נישט גארגישט, און בלאטע, דער אין פוילסט און ללעגסט

...דאגה
 פעממלסטיש אזרי פלוצלינג זןפעס ט?ר דו מסט וואם -
 בית־זןץ. אונז האלט ראד §זןרכישופטע ראם שליממזל? ,גץווארץן

 בזןקוט^ן איך וואלט ,אנגעטהון אגשטענדיג גץווען וואלט איך אז
 וואלט אחודש. רובל 50 אויף אפשר און ,40 אויף ארזשאגדצץרין

 טיר טויג וואם פראנקררך! אין גאט ווי שלימטזל גץלץבט, מען
 דץם און נישטא, איז ברורער געלר, קיץ רעדען? דאם אבץר

 און בתט״רו זאט משט, לוינט דאגה׳נען צו און בר^צץן צו כ!אפ
 .פערגעמקן א - שמנט זון די און .זןצסטו גארטען זאקסישען אץ

נאר? ד?ר, ץהלט0 וואס
:געזיפצט שליממזל האט ...לזןבץן פוסט א -
.אונטערגעזונגץן שלקער האט - נא הושיעה ,דלים עוזך -

בךז געברומט שליטטזל האט - ט?יווץל! צו׳ם געה -

אלמן! -
רעטעך< ביטערער ווי געווארען רערעשען ט?ר ביסט דו -
 קאגדעל• טיט נעמישט רעטעך מטערער ווי ט?ר, דו און -

.געוויצעלט זיך שייקער האש - ,צוקער
.ללדען נישט פרצוף די_ין קאן איך -

משט. אודאי און אודאי דלנס איך און -
 ,צוקריענ^ן טמלמאל שליממזל טיט שיןק^ר זיך פלעגען אזוי

 בסךר זיך געהן און ,איבערבץטען באלד ,עך פ^רשטעהט ׳ און
 אוואצץן" ם?י שבת, סך יום־טוב, םי_י טאג, ביי טאג שיאמערען

.אונטערשיער שום אהן טאג,
 דורך איינמאל רושאנרצע דער שייקער געהט ,אמאל טרעפט

 און מאל אצוולט געהט טרעפען, זיך פלעגען זי.י וואו אלעע, די
 נישטא, איז לעהרזןר העברעאישער דער .מאל-שליממזל אדר?ט

 נץהטט .רעכטס נעהמט ,אלעען אנדץרע א:ן זוכען איהם ער געהט
 צעקנייטשמץר א וואי ;אויגען קויצזיכט-גע די אוים זיך קוקט ,ליגקם
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 גרויס מלט אהלן ץר שפאנט ,ווללטען דז^ר פון זלך ווללזט קאפעלוש
 זללן זיך ד^רוויסט און ארללן, אויגען דל אין י^נעם קוקט ,אלללענלש

 ווארט-בחנם! און ווארט אבאנק, אויף צו זלך ^ר* קצט $עות.
נישטא. אלז שללמטזל

 ץר אלו ,יואו - ולך ער וואונד^רט - שליממזל?" אלז ,וואו
משוגענץר?"- דער #הלנגץקומץן,

 און אצווללטען געקומען נלשט אבער אלז ׳7משוגענער ,דער
 גאר־ זאקסלשער רער לאנגווללללג, ווי^רט שילקץר׳ן טאג. אדרלט^ן

 צו וואם נלשטא אויגץן. זללנע אין חן גאנצען דעם פץרליערט סץן
 מעשה־ "א אומעטלג. רעדען. צו אווארט וועמען מלט גישטא טחון,

 ־׳אנ מלט נאנק א אויף זלצענרלג זיך, פאר שליקץר ט$5לא'-טרא
 א מלט זלך מ׳קען - ,פץרקלעהרט שטארק ,קאפ אראבגץלאזטען

 וואהנט ץר וראי נלשט, אפללו מ׳ווללם און אצללט״לאנג שוין מ^נש
 ער ווי ג^וואוסט, חאטש איך וואלט גץפינקי צו אלהם וואו און

 געפינען גז^קאנט אלהם אלך וואלט ,נאמץן ילדישען אויפ׳ן םט*ה

 שללמטזל"# פאמללי^ם וולפלעל ווללם ווץר .סטאל' ,אדרעסנץ אלן
ווארש^?׳" תהום גרויסק דץם אלן דא ז^נץן ץם

 .סטאל״ ,אדרי^סנע אלן ארללנגעגאגגק י$ ץר אלז סוף כל סוף

 אדרעסען ^5ץטלל אויפג^שרלבץן צץטץל אויפ׳ן טאקי איהם נרהאט
 נ^ר• ניךוק אלז זלי צוולשץן יז^הרלגץר 27 א נאר ,שללמטזל׳ם, פון

 ראם, און .00 נומר גאם סמאטשץ אויף שליממזל נתן־נטץ אללגץר;
 ומן ץר> טאקל זללן מוז ,גץווץן משער אלילן שוין זלך ץר ה$ט

- שללממזל. חכר,
 נלשט אלהם האט און אללנמאל אלהם צו ^ר אלז ג^גאנגען

 א און גץפץדערט, זלך ץר האט אויפצומארג^נס נאר ג^טר^פץן,
 צו־ געפונען חברים צוולי די שוין זלך האבץן רלה3 דער אין 9 וליגער
 זללן אריף גץלץגען אלז שללממזל צימער. שללממזל׳ם אלן זאמען

 ארוים־ האבק פים דל ור^לצען פון ,פאלטא א מלט צוגץדץקט ,ץט3

 און האהר, צעשויבץרטץ מלט קנ^כלץך, דל אלנ^ר בלז ג^שט^קט
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 אגרויסעד עפלם קענטלג, אויסזעהן, אנ׳אומעטלג זעהר געהאט האט

הארץ דין אננעפילט האט פערררום
 אלהם האט - שללממזל! ווערען, יעשעדלנט אזאלסטו -

 לאננע אזעלצע נעווארען פערפאלען בלזטו וואו - נעטלנטערט שללקער

 אויפ" שטרלק א אויף טרעפען צו דיך געמללנט שוין כ׳האב י. ? יאהרען
אפער׳סט׳טערי ללענען בעט אין ארעד נעהאננען,
 גערעדט שללטמזל האט -געווען אווי יואלט הלואי -

נאז. רער אונטער
 דלךז דו קרימסט וואט דו. באמן דו געה שוין געה -

נעשעהן? אלו וואט בעטער: פערצעהל
 מלך מ׳האט געשעהן: אלז נארגלשט - נעשעהן אלז וואט -

י ארללן נארטען זאקטישען אין רללנגעלאזט3 גלשט
 האט וועד ארללנגעלאזט? נלשט דלך מ׳האט הליסט, וול -

וואט? פאר און ארללנגעלאוט גלשט י־ך
 נלשט אלו קאפעלוש מללן גארנישט. פאר - מאט? פאר -

גע^עלען...
...א-זוי ...א-הא -
 וואט דער מלך, ער בעטראכט צו, קום איך ^שוט. גאר -

 פץר" און פלס, ביז קאפ פון אן מלך קוקט טויץר. בלל׳ם שטעהט
 הריב ,געהן נלשט דאך אלך ידיל !״ ,וואן - והןג דעם מיר שטץלט

 ...אלך אנ׳אלגטץללנ^גט, בלן אלך צשטא״, ,קאק, נןעג׳ען צו אן

 קוקט ארללנלאז^ן? נלשט מיך טי_יטש, וואט אלי^הרץר... בין איך

 קאפע־ ,ד^ר אויגץן:• נאחאלג^ זללנץ טיט אן אמאל גאך טיך ץר

 קאמאשען די און ,נארלן', ארדגוגג אלן נלשט לד ד בלל אלז לוש
נאחאל! אזא י. נאד מיך ,דו״צט ץר .*אויטגץקרלטט זץגץן

נו... -

 מןוואלט, מלט ארללנגעהן געוואלט דו^קא איך האב נו... -
ארק. צערקלל אין אכגעפיהרט מלך טען האט

נו... -



79 ג. ב ם א נ ד, ה.

 נ^ך קלללזט גארגישט?! אלז דאם דלר? פאר ווץנלג גו... -
 פנים אלן אנשפללען מ^ן קאן ,שללקץר ריר !צערקיל אין קלעפ גוטע
 ערגער ...י. זלך צו אצטונג קדזן ©ץרל$חען האט מענש א אז .ארללן

טפו! בהמה... א פון

 דללן אויסלאז^ן ועללסט שללטטןל? ס׳גץבללז^ר, אלז וו^ם -
". דיך בללזץר !היתי מהיכא - מלר צו כעם

 פון אנ׳אויסוואורף אלך, בין וואם ם׳געבלהץר?י אה וואם -
נישט? הארעיוע אלך אשנארץר? ג^זץלשאפטז מענשליכער רער

 גץ־ מענשללכץר רער פון אנאוסוואורף !געלאסען ,מילא -
 גע־ אוגז צווישען הארץווץן, נאר גישט, טאקי בלזטו זץלשאפט
 הא־ וואט רץדץן? גלאט למאי נישט, אויך הארץווץסטו שמלץסט,

 ענץר־ זעהר בללדץ זענען טלר שללמטזל? ׳שץמץן צו זלך טלר כץן
 א און קל^ג א אז ,_ראיה והא ,זאג^ן נישט קאן מען ,לללט גלשץ

.לץבץ! בללדץגם אונזץר צו אה בראך
 אנגעהויבען שללטמזל זלך האט - ? געקומען בלזטו צווואם -

 אמץגש רופען? געשלקט דיך האט ט-ווץר5רץ אויף בללזערען צו

צו... זלך טשעפץט
 ט,5רץ אליף בץלללדלגט גץפונץן שוין אויך זלך ה^ט שייקבר

 געשטץלם, טרעהרען אזש זיך ה$בץן זללנץ אויגץן רויט^ דל אלן
 אםיכןן, קאפ, אויפ׳ן קאפץלוש דעם מאצען גלללך גץנומען ה^ט ץר
 נלשט אויך זיך האט אפנים שליממזל׳ן געהן. צו גרללט אלז ץר אז

 טלט רעדען גענוטק ה^ט און שללקער׳ן מלט אברללסץן גץוואלט

׳ ׳ . ט^ן. אנ׳אנדער׳ן
 אב^" פאר איז ד^ם וואס פארשטץל^ן, דען דיר קאנסטו -

 מללנץר, דו גאט !אנ׳ערנלדערונג פאר אה ד^ם וו$ס לילריגונג,

 טלט ,גץדאגקץן טלט ,ג^הלרץן מיט טץנש א ץפים ד^ך בין איך
 י טהיר דץר אונטץר הוגד א וול ארוים מיך מען ווארפט .גז^פיהלען

 ג?־ אנשטץנרלג^ר דץר צווישץן גץפלנץן צו נישט מלך בתיך איך
 ^נריהרץנדיג נלשט בץשמוצק, זלל וועל אלך איך... ז^לשאפט!
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 נע־ טרעהרען מלט בושה, אר5 נעוולינט ה^ב אלך זיין אלן ילו5א

נעווללנט. קלנד קליין א ווי וולינט,
 .זללט א אויף פעררוקט צוריק זיך האט קאפעלוש שליקערם

 אויפ׳ן חבר זללן צו צוגעזעצט זלך האט ער בלללבט. ער אז אפלטן,
 צארטעץ אללעבללצען, מלט אויפגעמאשטען אלהם האט און בעם,
בליק.

 די נעבענגט, דיר נאך האב אלך שליממזל, ווללסט, -
 האשטז עפעש געפלנען געקאנט נישט זיך ארט קלין צליט נאנצע

געפעהלט. □לר

 זלך האלב און אלבערנעפרענט שללטטזל -טאקל?-האט
 זלך האט ברוסט אללנגעפאלענע אדארע בעט, אין א^יפגעזעצט
העמד, ברודיגען רעש אונטער פון ארויפגעזעהן

געזאגט, שליקער שללמטזלז-דאט ביזט, דו דאר תל -

בריונלם♦ גרויפע די פון בלזט געזאגט, מ׳שטללנם דו, און -
ז אלץ נאך הוסט רו -

? רו און ;אבלפעל -

* אזיי... -
 זיך האט שללקער אוי£געזעצט, אינגאנצען זלך האט שלימטזל

צוגערוקט. נעהגטער
 שליקער האט - מענש נאהענטען אלין מ׳האט חאטש, גוט -

 £$רט ראך איך האב געבענגט, דלר נאך אלך האב נעזאגט־-אט
מעגשען. אלעבערלגען מיט אצוזאמענהאנג עבלם

אדי? נלשט ס׳איז שללקער? מלינסטו, וואם

 טויג וואס רללנד;5גוטע־ ווערען לאמיר שליממזל הער, -
לאפעי דיין גלעב געשע§טען דל דארט מלר

 רל דערלאנגט אמעדעל, יול זיך שעמעדלג האט שללמטזל

 בלאט שללממזל׳ם צו פנים פלאש זללן צוגעבויגען האט שללקער ,האנד

 בלאשע מלט אויגען רויטע פאר צוולי מלט נעז רויטללכע צוולל פנים,
.צוקושט זלך האבען זלל און ,בעגעגענט זלך האבען ,זלל אוגטער פאשען
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 פורת־ברית דך וישען צי שלןממזל און שלקץר האיץן אדי אט
 הלנטיגק ןז3 לןעב זיך דאפען און ,גוט־פרןןנדשאפט אויף געווץן

 פארפאל^וואם פרןש איונג ווי אחתן־בלה, ווי אהבתעפש, טאג

אנד^ר. דער פאר אןעץר נחת און גליק מןט שפארצט

.11

תמעל. צום אדחטע
 רוישענרןגץ די אונטץר באלד ווארשא, פון צפץ־דןט אויף
 דץר אה דאם ,לאנקעס ברן.יטץ ווןןטץ ויך צןהען ,נאלץווקןם

 אבגעריסץץ ארט דעם אויף ווץרט שטאדט די פץסטונג. פון ראיאן

 היהער פןעל־גארענרןגע הויצע רן און גץוואלד, מ?ט וון פלוצלונג,
 נןשט און נישט־בעבויטע גרינע, דן אויף גלי_יך ארוים קוקען

 קעהרט וואם אפוסג^ר, טקדא ז^לטץןזץהט פלעצער. בץדןהטץ
 ן,יארי_ שטאדט אין ווז^ג אנץהנטץרץן זובט און שאסן.י פון אראב

 מןט פאמעליך, דורך שפאצןרט ץרד6 רבלאנרזשעט^5 א אדער

 פון אונגץשטץרט. און רוהןג גראז אוןצופט קאפ אנ׳אראבגעלאזטען
 זעלנער וואו פעסטונג, פון וואלען די נ^ך מען זעהט טזרח־דיט

 און רוהןג, און 1אן שטןל צורןק. און אהץ וראך די^ר אויף ג^הען

 דך צןהזט ׳שטארט ד^ר פון צו דך טראגט וו^ם ג^רויש, ד$ס

אטלך. פון נערויש דאם וון אדי אןןנט^נןג
 אונט^ן פון ץרר אגרןנע ווי^לט: רןןץ6 אפץרל$זט^ אןו דא

 1או אויג פאר׳ן אחיות אויבק, פון הןמ^ל ברןןט^ר ומיטהר א און

 דמץר־טץג׳ הןיסץ שווץרץ דן אץ ברוסט דן פאר אדץרקווןקונג

 אמגצןגץ דאם און ,שווןצען און זןרז^ן און קאצץן נאלץווקןם דן ווען
 ן^6פץרל? יודןנץם וואם לןמאנאדץ־וואםץר דאם א?ז דערפרןשץניש

גלץזץר. שוון.ים־ב^פלץקטץ מןט ברודןגץ, אץ גאפץן דן אויף
 שלןמטזל, אץ שן.יק^ר הזילדען, אונד^ דך האבץן דא $ט
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 ון5 גר^ז, אלן זיך אויסצורוהען און שפאצירען צו אי׳אדט געפונען
,געשטערט נלשט קלנעם

 ו^לסט דא ׳ דארט ג^רטען זאקפלשער דער מיר וראם -
 און אנרלהרען נישט דו זאלסט דאם און ,נלשט רא אין געהן, דו

 ראס ברורער! אונזער פאר נישט טרעטען," נלשט דו זאלסט דא
 יואס געזעלשא£ט, ד? פאר מיך, דו ערשטעהםט5 אנ׳ארט, אלו

 ארומצוצויטען און פערמאכען צו ,ערקלאפען6 צו אלץ ללעב ה^ט
 טהלרען האט וו$ם ,שטלג א אלן נאד געהן זי קאן שפאצלרען אפללו

 פאר אנ׳$רט אלו ,שללממזל ,דא אט ,״ טהלרען דל בל שומרלם או;
 מאך און גר^ז ללק5 אין זלץ און ליו. .מלר וול פארשוינען אזעלכע

 וועלטן פרלע א ,ללעבער מלן ,ווילפט דו אויב ,קאזשעלקעם
דו? מלנסט וו?

 הנר זלן נעבען ללגענדלג שלקער, פלל^זאפלרט האט אווי

 די וראו מערב־זלט, אולף קוקענדיג און גראז אוי&׳ן אויסגעצויגען
 וו^לקען, קללנע וואו און אראבו^לאזט, ולך האט וון פלאמלגץ
,געצויגק פאמ^ללך זיך האבען ,פורפור מלט בעציררט

געזאגט: און שטערן דעם געקנלטשט האט אב?ןר שליממזל

 זאקסלשען אן מיך ד^רמאהן אלך אז ,ווללפט דו וו$ם זאג -
 גארטץן זאקפלשען דעם נלשט בלוט. דאס מיר אין קאבט גארטק,

 אלו דאס וראש ,דו וולסט !הרפה די ,חרפה דל נאר ,אלך מלן
1 ארויםצווואד&ען אמענש טלטש

 קאפ^לוש, זלן אייף געקוקט ער האט אזוי רעדענדיו. און
 צוקנלטשטער, זעלבער דער ערד, רער אויף געלעגען איז וואט

 נישט אווי פאללציאנט דעם אלז וראם קאפעלוש, ^יפגערלבענער

 אלן ארלנגעלאזט נישט דערלבער איהם האט ער אז ,עלען6גע

. גאר-ץ;

 א געווען אלז דאם נלןן דו? זאגפט אל,5צו "אנארלשער
 מלך האט פאללציאנט רער נלשט אבעלעהרמג, מיך, אר5 לעקציע

 :זאגען געשיקט מיר האט זל ,געזעלשאפט דל נאר ,ארויפגעווארפעו
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 צו טויג וו^ס אשלעפער, ,יונגערמאן יותשער אנ׳ארלמער בתט דו
 געה אונז מיט און דו, ביזט גלעכען אונזער משט משט; ג^ר

.צוזאטען שפאצירען משט
 פאלג שפץ, און רעד דץנע מ?ט אריף הער שללטמזל, נו,

 עס!*פילאזאפ טרויעריגע אלע די יף;א געזעלשאפטאון ד? אויף מיר,

״, געקומען אויך דדינט איז מלדעל דאש דו, זעהפט אט
 אראבגע־ זיך צץט זעלבער דער אין טאקי האט שאסץ פון

 הברים אונזערע צו זיך דערנעהגטערט און לאנקע דער אויף דרעהט
 שתן זי האבען זיי וואס ,קענט?ג דיזעלבע, ,פרויען־געשטאלט א

 ודיטען דער פון פארנאבט, שפאציערען רא בעמערקט מאל ע5עטל?

 את בלוזע ד? און הוט, א?הר פון אפעדער געבלישטשעט האט
 ארוטגע־ האט פאט אשיוארצער און הריך, פלגור די ודים, געווען

 בעגאסען פאמעליך, ז? אין געגאנגען און ,טאליע איהר גארטעלט
 דער זון,-פון דער פון שטראהלען שיעפע די מיט גאנצען א?ן

 אבער איז זי אויג. ר^ם לאסקעט וואט בללד, אשען גא- ווץטען

 א?הי פון געגומען האט אר?מקץט ד: און נעהנטער אנגעקומען
 און געפאסט זעהר משט בלוזע ד? הוט-אלט, דער אראבקוקען,

 ערטער־ פאם שווארצער דער און פר?הער, ווי ודיס רץן אדי משט
 קרענקליך, און מיעד פמס-מאט, יוגגע ד$ס אבגעחבען, דץם

 א גראד געויען ז? איז מץדעל א ,דערשראקען - כליק דער און
 טאליע תנער א פיגור, אשלאנקער כעט ,20 יאהר א פון שענע,

 זעהט עם ווי ,נאר ,אויגען נרויסע העלע און האר העלע און

 ...פערזארגט און פערארימט ,רערשלאגען נויט דער פון ,איים
 פאסיגע א און חברים אונזערע פאר רעטעמש א ,יוארט איין טיט

.דערצו געזעלשאפט
 און של?ממזל׳ן צו אנגערופען טאקע דך ה^ט שייקער

• געזאגט
 אכעקענט" מאכען איהר מיט וועלען מיר וואם? -ווייסט

. שאפט
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 אוגטער געברוטט שללמטזל גלשט?-האט וואם -פאר
גאז. דעם

דיך, דערהויב־זשע אויף, שטעה -טא

 צורלקגעהאלטענער א און אשעמענדלגער אבער, שללממזל
 אלן שליקער ארט, אויפ׳ן ליגען געבליבען אלו גאטור, דער פין

 און מללדעל צרם צוגעגאנגען ארט, פון אויפגעשפרוגגען אלמן

ארט: ווארשעווער אויפ׳ן אגעשפרעך אלהר מלט להרט6ער5
 דאי רואלינען זל פרעגעןנ צו אלהן ,פרללליין -ערלויבעןזל,

שפאצלרען. אפט אלהן זעה אלך

 זיך האט דערשראקען אבלסעל אגהללב אלן מללרעל, ד$ם
:געענעטפערט און בערוהלגט זלך דערנאך ,שייקער׳ן אלן אללגגעקוקט

 שפאצלרען, דא געה אלך .דא נלשט וואוין אלך -גילן,

לופט. פרלשע שעפען
 חבר, מללן און אלך שפאצלרען, דא אריך געה אלך -און

 טאג ען יע דא שפאצלרען טלר פערגעגלגען, אג׳עבט אלן דא
שעה. עטליצע

 אלן געפרעגט-ד^ מלידעל ראם אלהן־ה^ט בעט -אלך
? לופט פרלשע אויף דא אליך געהען זל ? לופט פרישע

 מלר - שטילפעל א מלט געענטפערט שללקער האט ,-נילן -
 און שפאצלרען, צו ןעהר־ללב זעהר ה^ב אלך פרילללן; שפאצלרען,

אויך. חבר טללן
 געוואוג־ טללדעל דאם זלך ה^ט שפאצלרען... י1אן -גלאט

 אין זל אן ,רייד אלהרע פון אויסגעוולזען ןלך האט עם .דערט
 ראקטאר דער אז און קרללנק א פון אויפגעשטאנען לאנג נלשט ערשט

 טאקי זל האט שליקער לופט, פרלשע שעפען געהללסען זל האט
: געפרעגט

 זענען יעצט און געיוען. קראנק זעגען זי פתילמן, -אזיי,
געזוגד? שלין זל

געזונד. אלנגאגצען באלר שלין בלן איך -יא,
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 פלוצלונג האט וואס ,הוסט א און אטהעם קורצעד איהר נאר
 אח ז? אן געזאגט, עדות האט רללד, ד? אלהר אינערגעהאקט

געזונר. אלנגאנצען משט

 פער־ זלך ז? האט - טאבאק־פאברלק א אין ארבליט אלך -
 דער מיך. שטיקט טאיאק הוםטען-דער אלהר פאר ענטפערט
 נ$ר ,ארבללטעץ צו דארט אויפהערען געהללפען טלה8 האט דאקטאר

.דורכגעהן וועט דאם מלין, אלך איך? בוללים
 אנשטאט רחמנות, נרוים מלט געקוקט זל אויף האט שללקער

 *זע פערוילללען צו און אמילרעל מלט אבעקאנטשאפט מאצען צו
 אומי אויף לעבען, אין נעוועהנללך וול אנגעשלאגען, זלך ער ה^ט
 אלהר בללק טרויערלגען א מלט בעטראכט האט ער .נויט און גללק
 אדלטקללט דל וואס פלגור, שלאנקע אלהר פנלם, בלאפללך שען

 האט געטראכט און גענאגט. האט קרענק דל און בעשמוצט ד^ט

 יוללסט דו און קראנק, געפעהרללך בלסט דו שוועסטער, אך, ער:
 אוים׳־ לענען רעשט דללן וועט טאבאק־פאברלק דל און כלשט, אלדן

 אזעלכע פאר אגעזעלשאפט אין אפערוולללוע אלו אט גאגען;
.געווארען אנטשוולגען אלזער ,אזוי טראכטענדלג און איך, וול מענשען

 אצושריבער־ מיט שללממזל געקומען אנטקעגען איז דערווללל
 חאט און אנצוטהון געשעמט זיך ער האט קאפעלוש )דעם קאפ טען

 פארנעשטעלט אלהם האט שליקער האגד( דעי אלן געהאלטען אלהם

:צערמאניעט אלע מלט
 אלן ווי פריללללן,.. שללממזל; נטע נתן פרללנד, -מללן

.....~י■— ------------נאמען? יוערטער אלהר
.מאניע - נאמען יודלשע אויפ׳ן און ,פללנגאלד הליס אלך

 קאפ צושויבערטער זללן און נאנג זללן פיגור, שליממזל׳ם

 וואט שללקער, נאר געשראקען, נלל ראם אהף מללרעל דאם האבען

 ר^ס האט אבללק, פערשטעהן צו יונג אגעשלקטער געווען איז

אגעלעכטער: מיט געזאגט האט און נעטעדקט ^אלד
 טלר מאניע, פרליללין אוגז, פאר נישט זיך זי -שרעקען
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 זעגעי מיר ,טהון נלשט שלעבטם שום קללן חלילה, איהן, ויעלען

,..אונז זעהען זי רול ,מענשען ארזןנטליכע

 ג^וו^ן מסבלם שללממזל האט - ,מעגשען ארענטללצע כאנץ -
האגד. ד: מללדז^ל רעם דץרלאנגט אץ

דרללץן. אין שפאצלרט האט מען און

 רזןצטער דזיר פון מאניע, פרללללן געגאנגען אץ מיטען אין
 דעם האלטענדלג ,שללממזל - ללנקער דער §ון ,שללקזןר ומט

 לו§ט דער אין אלהם מלט פאצענדיג און האנד דער אץ קאפעלוש
מוט. זלך צוגץבען כדי ויאויל^ר־יונג^רלש, גאר

 זיך האט זללט מערב אויף און ,אונטץרגעגאנגען אץ זון די
 ,בעשפרלצט רויט מלט ,קאליר^ן אלערללל מלט בללד א אויסנץמאלט

 מיט דורצג^ייעבט געצלרט, גאלר־פארבען אללדעלע בלאסץ מלט
 שווארצ^ מלט געצל^קט און שנלרען טונקעל־בלאהע און ראז^

 שוועד א מלט ,טרויערלג געגאנגען אלז שללקעד .ויאלקען.. שטיקער
 אמוזלרענדלג ,צרעהללך געווען שללממזל אלז אר5דער ,קןמלטה

בעקאנטער. ני_יץר דץר מלט בעסטען אם וול זיך

 ב^קאנטשאצט א געמאכט תברלם אונזערץ האבען אזוי אט
 האט יו^ס אבעקאנטשאצט, ,טאבאק־פאברלק א ון5 אממדי^ל מלט

 שפעטער וו^ט דאס וול נץדאנקען נללע אויף ארויפגי^להרט זיץ
* בי^שרלבען וו^רען

 ג^־ גאגצ^ן אין שוין האט ווארשע שטאדט דל ווען ץרשט
 גץווק שוין אלז צז^לד אויפ׳ן און לאמטער^ן מלט ללשצי^ט3

 רי אויף אהללם, אבגעפלדרט מללד^ל ראם זך ה^בען פלנמטער,

 גע־ ,קעל^ר־שטוב א אלן געוואוינט האט זל וואו ,נאנלפראטען
 דזןר־ פרללנר, גוטען אנ׳אלטען מלט וול אלהר מלט זיך זץג^נענדלג

 אור טלי אויף זלך צו שללממזל׳ן געבעטען אהללם שליקער האט נ$ך

 זיך האט דא בעקאנטשאפט, נללץר ד^ר וועגען גץרץרט האט מען

 פון עגטציקט גאנצען אלן גאר אלז שללממזל אז ,ארויסג^וולזען

מ^ל. אלין אלן זאגען, מען ק^ן פ^רללעבט. מצניזן׳ן,
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 נע־ ער ה^ט !-טללדעל דעם צו דו זא.גשט רואם אבער -
 אויף מכלן א כיזט אשענהללט! אשענהלט, דאך איז טענה׳ט-דאש

 סיר אלז זי ן הארצלנע אזא און פראסטע אזא ז^ון -!אייגען איהרע
 פערקעמטע די מלט כירזשואקעם אלע די. ווי ללעבער מאל טריזענד
 מ אז קלוג. נאנץ אלז זל דלר, זאג איך זל, איז קלוג און האחר.

.,. נלשט פערשטעהסט

 פערשטעה, אלך ? שללממזל נלשט, איך פערשטעה ויאם פאר

 צו נאך פערשטעה אלך אלך, פערשטעה ברודער, נוטער איי,
נעוולצעלט. שללקער זיך האט י- ,פלעל

 זלך האט - לללרען, ניט חכמות דללנע קאן. איך ״און
 אלז ער און ווארט א צו ווארט א ,בללזערן צו אנגעהריבען שללממזל

 צו• ,טלש אייפ׳ן טיל רעם שטעהן לאזען צו נעווען גרללט *צוין
 גלל־ זאל שליקער נלשט ווען אנטלריפען, צו און טהלר דל האקען

 פראיעקטעץ מלט און רעד נוטע מיט כעם זללן שטילען צילטענם
צוקונ&ט: דער ווענען

 אנ׳אנרער נאר זלין וועט - נעזאנט ער האט - וולנטער -

 נעהמעז מיד וועל אלך ארן לעקציעם געקומען יועם© דו לעבען.
 ווערען נאך יועלען טלר קשה, נלשט עקזאמען. צום פעהט אויף

 מלץ געזארגט, נישט נאר אתכללת, ען5זו רועט מען און טענשען

 קאן טען אז זארגען, רואם צו זלך. בללזערן נלשט און ללעכעד,
1 זללן נוט קאן מען אז ,זיך בללזערן וואס צו און זלין פרעהליך

 גאנצע א פלל^זאפלרט און דורצנעשמועסט זיך מען האט אזיי

 איז פרלהמארנען דער ווען ערשט ,צלמער אלן שללקערן כיל נאצט
 און טזרח׳זללט ון5 נע^לאסען האט אהעלקללט און ,אויפגענאגגען

 דל דערלאנגט חברלם דל זלך האכען ~ הלמעל אלבערץ זלך צונאסען

 שליממזל .נאכט נוטע א אנדערען דעם אללנער געיואונשען און הענד
 שמאטשע אויף וואוינונג זללן אויף שלאפען נענאננען אהללט אלז

 ,האפנונגען שענע מלט פול און ליעדעל א לוסטלג כרומענדלג ,נאם

י טאג אויפנעהענדלנער דער יול
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 , עין אין אלדן געבללבען אלן שללקער ,פערקעהרט
. נשמה דער אויף טרויערלג געווען אלז אלהם און

•111

♦ שכן א מלט בעקאנטשאפט נ^הנטערע

 אדער .וועטערן המורג? געווען ז?גען נאצאנאנד טעג ?טללפע
 $דער ,בללצען און רוגערן מלט שלאקם־רעגען א נ?גאם?ן האט ?ם

 ג&ה אר?ר אג׳אויפהער, אהן געטריפט און געקאפעט האט עם
 ניט הימעל, איבער׳ן צולעגט אדי גלאט זלך האבען וואלקען ד?

 אין .אייגג?שלאפען זענען די פנים א ,ארט פון זלך געריהרט

 טרוי־ און נאם און קאלטללך געווארען אלז זומער נעפטען מיטען
היים. ד?ר אלן געו?ם?ן דערלבער זענען חברים אוגזער? עריג.

 אבגעטהץ פריה, דער אץ אויפגעהויבען דך ר^ט שללקער

 ר,?5בי ד? אץ איינגעשרלבען זשאגדצערלל, פון ארבללט אשטלקעל
 ארוים; וו?ר- און הויז אץ אתינגץצויגען דך ה^ט ?ם וו?ר

 דער אויף אראב פעי, געקאכט דץרנאך נעלץנעט, ?פעם דערנאך

 ציטך• אלן זיך ארומגעדרעהט ,צורלקגעקומען ורר?ר באלר און נאם
 דך ער האט סוף צום און ...נ?לץ?נט ווירער אץ ארו^ב און ארויף

 אוגטערגעלעגט ,לענג גאנצער דער אץ בעט עין אויף אייםנעצויגען

 פון מלגע א טיט רוהלג געלעגען־זלך און קאפ אונטער׳ן הענד ביירע

 ,וועלט דער אויף אבנעטהון ין1ש זללנלגע ראם האט וואם ,טעגשען א

 פלעק אלינצלגען קלין ,קאפ אלן נלשט ז^רג איעצלגע קיץ ה^ט וואס
געוויסען. אדפ׳ן נישט

 נעראנקעו ולך טראגען עפעם .געהט צללט דל .רוהלג און שטיל
 בעוועגט ארערן,עפעם עינע אלן בלוט פליסט עפלם קאפ, ען אין

 : שליקעז ער, נישט אלדן. ולך טהוט ר^ם הארץ,-אלץ עין יךז
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 ן*ז און פללסען בלוט זמן הגיסט ער נישט ווי פונקט ט,5ראט
!דאגה זמן ,שלאנען הארץ

 פון אדראפערמ דערהערט צימער אץ זלך האט אט נאר
 נע־ אפט נאנץ האט וואם גערייש, פלסלעך,-אבעקאנט ממזענע
 האלב־פערמאלטע מלט .נאכט מי שלאף דעם שמקער׳ן שטערט

 מיט בעלעגט געווען אה וואס טיש, צום געקוקט ער האט ■אויגען
 צוקער ברעקלעך ברויט, שטלקלעך נלשט־רערעסענע וואו און ער5ל3

 , בריאה די דערזעהן באלד טאקי האט ער ,נעפונען זיך האבען
 וועלכען צו גערויש, אלהר פון געווען בעקאנט גוט אלהם אה וואם

 זעהר נלשט ,אמת ,געפיהלען געטראגען הארצען אץ האט ער
 אקלמן זעהן. נעקאנט משט אלץ האט ער וואם און סלמפאטלשע,

 ארונ־ מלט אויגען, גלאנצעדיגע מלט בעשעפעניש געשיקט שירארץ
 אונטער נעשטאנען אלז אויערן אלבערגעשראקענע געפאלעגע טער

 .ברויט שטיקעל א מלט נעממסטערעיועט עפלם דארט אוי בון א

 ה$ט ממקל דאס דרמסט, נלשט נעמאכט ר^ם זי האט אנהויב אלן

 האבען אויוקן פלנקעלריגע דל ,אויפקהארצט גוט ,אבקרוהט זלף
 ער אדער ,וואך אלז ^ר צל פארשענדיג ,שמקץר׳ן צו אהלן נעקוקט

 אויסגץ־ מוח׳ל קלמנעם זמן אלן זלך האט קענטלג, גאר, שלאפט
 זלך האט עם און ט,5שלא שונא דער אז אג׳אלבערצמגונג, ארבמט

 דעם מיט דרעהענריג ,רוהיג גאנץ ברויט ד$ם יהיקן גענומען

געשמעקט, איהם האט סעודה די תענוג. פאר עק לאנגען

 האלבע־פערמאכטץ זמק און רוהיג, געלעגען אלז שמקער
 געוקן צופרלדען איז ער איינגעקוקט. גוט״גוט זלך ה^בען אייגען

 אויף ער איז בחנם שלן. נאהענטען אזא פלט בעקענען צו זלך
 בעשעלעגיש קלמנע דאם ווי טאקי פונקט !געווען בלה אזוי אלהם
 צו נאר ווי וועלט, דער אויה טהון צו מעהר האבען ילשט וואלט

שלאף! זמן אלהם שטערען

 גאר בלזט דו ־- געטראכט ער האט ,מיינע ללעבע ,״נו

 עסען און רו ווללסט לעבען און זאנט; מען ווי מאוס, אזוי -גלשט
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 מלר יו$רט, אייפנארען. דו ווי^סט מלך און רוהיג נאנץ ת עסט

 א עפים א־ך בלן ראך בעקאנטשאפט. אנעהנטערע מאכען ויעלען
• * ♦ חיה׳לע דערשראקען קלללן א - דו און ,מענש

 ,האנד דער פון אראבגעצויגען ער האט ,טראצטענדיג אדי

 נלשט גערעדט, ארגז צווישען אמאמשעט- ארוים, ארבעל אויסען
 נאד וול שטיל בעט אויפץ ולך געזעצט ־ ווללסען שפאגעל קרון

 געפאנגען, געווען מללזעל דאם אלו מאך אלין מיט און מעגללך,
 פרן בעדעקט מריער, אווללסער מלט זללטען אלע פון ארומגערלנגעלט

 אנט- צו שפארע אלין קלין און האנד, אמעגשללצער טיט אויכען
ראטעיוען! צו זלך וואו לאך, אילן קילן ,יייפע!

 ד$ס ד^ט אומגליק, אומגערלצטען דעם פון צוטומעלט
 און אדום ,מאנזשעט אין ,אינווענלג לויפען צו אעעהויבען מללזעל

 גע־ איהר פון ויאבד דער אויף קלעטערן גענומען דערנאך ארוס,
 דער־ עם האט קיים האגד, דער צו צוקומענדיג נאר פעננענלש,

 פללישי־און־בללנער לעבערלג, מענשללך פון ווארימקללט די שפלרט

 מלעד איז און שרעק, אלאונגעהויער אנגעפאלען איחר אויף אלו
 אוו ארום דרעהען נענוטען זיך וויעדער און ארא.בגעפאלען צורלק
 אג־ און האגד די אבלסעל אבגערוקט שליקער האט דעמאלט איום,

 נאך בללק דער האט טללזעל רעב׳ שכן, געפאגנענעם זיין נעקוקט
 צו געפרובט נאך עם האט מוט אהן אלץ, וול געשראקען מעהר

 שללקער׳ט פין ריהר אללן נאד ארט, אפענעם צו׳ם ביז דערקלעטערן

 גע־ אין עס איינצוהעלטען געווען גענוג איו פינגער טענשליכען
.פעננעגלש

 בע־ ארלמע דאס בעפרללט האט צופאל אגללקללכער ערשט
 הבר דין צו אנגעקומען אלו שללממזל נליט, זללן פין שעפעניש

 אייס־ זיך האט שללקער אז און טהלר, דער אן אנגעקלאפט ה^ט
 דעם איבערגעקעהרט דעדווללל מללזעל דאם האט ,געדרעהט

פליטה. געמאכט און טאנזשעט
גע־ שללטטול האט - ? צוטראגען אזוי דו ביזט וואט -
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 עפים־ אלז דא או ,ט פנל היר׳ם זללן אן דערקענענדלג ,>רענט
.געשעהן

 ה^ב זאאלאגיע ,זאאלאגיע שטודלרט דאב איך איך.,. -
מחט פונקם און - ג?ענט£?רמ גיך שייקער האט - שטודלרט אלך
מאכעץ! קאלי? אלץ דערמלט אין ארללנקומען דא ת

 פערמאונדערטע פאר א אויסגעגלאצט האט שליממזל

• אייי^ן
 ת - ערגהט נערעדט ער האט - נלשט פערשטעה אלך -
 אז געזאנטך לאגג שרן דלר דאי אלך משוגע? טאקל ווערסט
 אלן האט און פאס, און פוכט לילדלג, אדום ולך דרעדט טעגש

אן,,. אלהם געדט נישט גאר און אנ׳אנארחיע, ק$פ
 יילדע מלט געשאקעלט שילקער האט !,.. מוכר - נו נו -

 האב זאאלאגיע און ,נלשט איך בין משוגע י. געמאך לאז - הענד
,-ט ייי ת ,יי ץא איךשטודירט,

מללועל. מיט׳ן מעיסה דל דערצעהלט אלהם דאט ער און
 נעטענה׳ט אלהם טיט שללממזל האט - ווארט עהרען מלין ארף

 נלשטי דיך בערשטעה איך ווארט, עהרען מען אייף נוטען, אלן
 האפט .הלים דער אלן זיצט ללכטולנלג! אזיי אמענש אלו תל

גורנישט! מלט זלך אלנטערעסלרט סללזלץך,
 נלי^ ארש?נדלגען5א חכר זללן אויף געווארפען האט שללקער

:רעגט5נע און
 §עדאלנ• דען מיך איך ז^ל וואט מלט ,אשכללגער -

? טערעסלרען
 גארגלשט דלך אלנטערעסלרט למשל וואם, אר9 -
 א ארבלץט מילדעל, אג׳ארלם אלז זל למשל? מאניע, ויל מךדעל
 אץ שרעקליך׳ געביך זיך מוטשעט פאירלק, דער אלן מאג גאנצען

.אויסרוהען,, זלך דארף אשוואכע, אלז
 איו־ זל - ערנסט רט?5ג?ענט שילקער האט - אמת -

.קדאנק
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 אץ ,שמלל אונטערגעברומט שליממזל האט ...קראנק -
 ו^פ, ער פרענט צ? דערקענען׳ < געווען נישט אה טאן ויין אץ

 גלאט דאם אין צ? אדער ,פרעטענזיע א מוט עם ער זאגט אדער

.בעדויערן זיץ פון אנ׳אויסדרוק און עפץ א אדי
 זיץ צו צוטרוי טיט גערעדט ער אלוץ-האט זא; -נו

 און ,לועבע א און שענע א ? מוידעל וואייל קוץ משט זו איז - חבר
 מוירעל אזא זוך זאל וואם פאר י טרויעריג - זו האט הארץ גאלדען א

 אוהר אוועקגעבען אין אויפהער אהן ט$ג אגאנצען מוטשען מוזען
,יוגענד,, אוהר ,שענקייט

 שענקווט אוהד נאר משט גערעצט. גראד דו בחט דאס -

 ע פטר׳ט לעבען אוהר און געזונד איהר אייך נאר יוגענד, און
געטראבט. דעם וועגען האב אלך פאברוק, אין ד^רט

 - געשריען שלומפזל האט !נעווען יוצא און געטראצט -
 דארט אויפהערען הויסען זו וועל איך טהון: וועל איך וואס ־זיוייסם

.#רבווטען צו

לעבען, אויפ׳ן פערדיענען ראך מוז זו -נאר
 רעפט געבען. אנ׳עצה שוין מור וועל אוך משט, -זארג

 אוך וועל געלר, קוין זי_ין משט וועט עס אויב און ■זעהן,

 ,משט קאן אוך :דו מיינסם וואס .ארביןטען פאברוק אץ געהן $לרן
את? וואס אפאברוק! אץ ארבויטען צו משט טייג איך

 משט - רוהע געענטפערט שךקער האט - אוז גארמשט -
 ועל5 און ,זשאנדצערוו א פוהרען אדער לעקצעיס יעכען ווו ערגער

 פיהלט מען מענשען, צווושען איז מען עם, אח אינמערעסאנטער
.געטראכט דעם וועגען שוין האב אוך ,,,פועל פון איינעי זוך

 פון ארויס קומט וואם געמראכט! ער האט אלעס -וועגען

? טר^צטען

 דיר, זאג איך * שלומטזל ,מעשה דו דאך אה דאם -הערפטדו!
 אפולאז^ף, אוך! בין דאם אט פולאזאף, אגעבוירענער נץ איך

אז^לאנ• אייך, אנאטור־פ^רשער געיו^רען אוך בון נט*ה און
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 האט - דיך בעט איך ,וולצען דללנע מלט אויף הער ־־
.נעזאגט שליממזל

 אלרע צו טהון? צו ברעה רען דו האסט וואס ,גוט -נו
אויפהערי אהן רענענט און רענענט עם יאהר, שמארץ

 ארויט הבדלם דל זענען רעגען, אויפ׳ן קוקענדלג נלשט ראך,
נאם. דער אזיף

1¥.
 דער אלבער הלמעל פאם שמאלען דעם אויף ,אליבען

 אני־ ס׳ליגט אומעטיג, און וואלקענדיג אלז גאם^ ראגצישקאנער6
 ,פארב אנ׳אבגעניצטער ון6 מאפע געגללווערטע א עפעם געווארפען

 ,הערען נלשם גאר טיך לאזט און זאנען נלשט נאד וולל וואם
 וון די הבל: הכל אז קהלת, פון הצמה אלטע די נאר פצדען
 פער" און דרום אויף נעהט און אונטער געהט און אויף געהט

 אהן יאהר, יערעם טאג, יערען אווי און צפון, אויף קערעוועט
 טראפען־רעגען נארישע ,לאנגווללללנע .אנ׳עק אהן און אסוך.

 זומער רער פנים א .נעבעלריג אלז לופט די ,פאלען און פאלען

 אויף אבער, אונטען אהנמאצט. אין ללגט און פערקיהלט ולך האט
 מלטען אלן פלל טראטוארען, די אויף סלי גאס, פראנצישקאנער דער

 ילרען און אגעלויפערלל, און אגעפללדער און רעש א איז נאם,

 וואס שטערענם, געקנללטשטע דל פאטשלללעם רויטע מלט וולשען

 נרעסטער רער אין וול י5אן פונקט רעגען־וועטער א אלן שיולצען
 און טהלרען פון ארוים ועצט לערער פון ריח שארפער רער היץ.

 איו און הושלם, וללנע אלע אלן מענש רעם ארללן קרלכט טהויעיען,

 אג־ געקענט האט מען וואס מצרלם, פון פלנסטערנלש דל מל אווי
 מלש! ,וואלעיוער־נאם זיך פ׳שנללרט וואו רארט , הענד די טלט טאפען

 באנלפראטען־גאב דער פון און אלטווארג פון אריח צו נאך ולך
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 ,לאסט״וועגען שיוערע .טאבאק פון ריחות הער א וועד רער טר^גט
 לאנגע אין ילרען גאס מלטען אלן קלאפען געפאקט, לערער מלט

 טיט און פנלט׳ער ה^הרלגע בעוואקסענע, מלט כאלאטלעך, ציצענע
 • לויפען ,לויפען און וואנדלען און האגדלען ,אייגען ארויסגעזעצטע

 *אג זיך און אנרערען אן אללנער אגגעשטויסען ערוד זיך האבען אט
 געמאכט און ,משוגעים פ^ר א וו? ,בללקען שטומפפזלניגע מלט געקיקט

 און זללט, דין אין יערער האגד, רער מלט תנועה מאדנע א עפעס
 ,בלאסער א ,יונגערמאן א איז אט און .לויפען ווללטער געל^זט דך

 בעררעל ראם ,הלטעל סאמעטען א אלן ,פאות פערשארענע טיט
 פון אראב לאנג נלשט ,קענטלג - .שפר^צען צו אן ערשט הויבט
 אמסחר. זוצען ווארשא קיץ מאל ערשטע ד$ם געקומען און •קעסט

 *אוי האלב־מיסטישע פערטראצטע, זללנע און פאמעליך געדט ער

 אלהם שטופט רוישט, גאם רי און עפעם. זוצען אין בל^נזשען גען
 אשפענדל, אטללך ווי אדי ,צורלק און ללנקס אויף רעכטס פון

 אויף ערגיץ אז זלך, ס׳רולט און קאפעט, און קאפעט הלטעל דעי־
 זללן אלאך דורך ארוים שט^קט קהלת, כי^האלט^ן ליגט אבוירעם

 און אויגק, שמליכעלדיגע קאלטע דל מלט פנים גערינצעלט אלט
 שט^קט און לאכט און גאס, פראנצלשקאגער רער אויף אראב קוקט
הבל. הבל שפרוך: אלטען זללן זאגט און צונג די אריים

 גאס, דער איבער דורך זלך געהען שללממזל׳ן מלט שליקער
 פאמעליך, שפאצלרען זלי און ארעם, אונטערן שללממול׳ן פיהרט שללקער

 דך פערשטעהען איי רער פערטרויעטע רעדען און שמועפען, און
 רוישט גאם די פ^פאלק. אפערללעכט וול אזרי וואונק, אויף׳ן

 א פערהערט שליקער האט !קלאפען און רוישען זל זאל - קלאפט און
 שללמטזל׳ם אין איינקיקען זיך זאל ער ,גענוג ;נלט אויך שארט ,וזארט
 און ליפען, זלינע דך רלהרען עם וול בעטראבטען, זאל ער און פנים

 ;מטאגען צעי גוט גאר און געהערט וול גוט אווי אלץ שיין ד^ט ער

 די אין חבר זלין ער קוקט ,פראזע א דערהערט נלשט שללממזל ה$ט
 י.רען, פערקאכטע דל נאר .שדןגענוי §ערשטעהטאון ארללן, אייגען
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 מ?נט^ן פון און פארענט פון אלע זיל שטייפען תאם

.זיך כללזערט ער און ,כעם אלן ארללן שליממזל כרענגע•

י. ראם לוי&ען זלל ירי י. ברואלם פאגאטישע ,מעישען ווללרע -
 ברואלם ווילרע דאזלנע דל שליממזל. נישט דיך -כליזער

 מלט וועלט די פערזארגען זיל: זעהסט רו ייל ,אזאך עפעם טרועי

 דוקא און טראנען, דאך ווללסטו כרורער, קאמאשען, און לערער.
שילקער. דערויף ענטפערט - גאנצע

ויללטער: רערט ער און
 מקנא, זלל כין איך זאגען: דיר ויעל איך תאם רו, -תללסט

 טיט ,חשק אזא מיט האנדלען זיל .כעשעפענישען ווילרע דאזיגע די

 רעי קיגל $לז לערעי רי -וא ווי אשטללגער׳ לעבען, און לללב
 וול גללק, צום אמענש רארף נאך ויאט נעהאלטען. לעכען פון זין
ז שליממזל גערעכט אלך בין ? לעכען און לללב מלט עפעס טחון צו

י. טפלי לללרען. נלט זלל קען איך ראם. זעגען אזלאטען
 גע" ת, זעהפט ראם, שללממזל, נישט, מען דא~ שפללען -

 מלין ,מענש א און ,מענשען זעגען דאס ,משט גר$ד מלר פעלט
 ,וועלם רער אויף חיה קלינסטע אץ שענסטע די אלן ,ללעבער

 ר$ם בעשעפענישען, אלע פרן ללדענטמטע און געפללנלגסטע ראם

שילקער. דיר, איך זאג
 פערקערעווען און חכריט אונזערע ־ך דו זלך פללאזאאלרען ארי

ארללן. נעפיל א אין זלך
שילקער. §רעגט - ? אילגענטליך טלר געהען אהלן וואו

 א פאראן אלז רא מלך, דו פערשטעהסט .געהען.. -מיר

ארללנגעהן. דארט מעי קען קאוויארניע,
ז תאם צו -
 ג#ר דארט דארף איך ...זלצען אדי ...דו פערשטערפט -

.אהלן ד$רט קומט ע י נ א מ ...נלשט
 וואו געיואוסט, נלשט האב אלך שללקער-און -זאגט א-זת!.

 אלז פערללעבט שעהמען? צו דא זלך אלז וואט מלך• פלד,רטט דו
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 אאשר וועסט ת און ,שטערען דיר איך וועל אפשר פערליעבט.
? מלר $הן ארללנגעהן אלללן

 ־בע דיר קען איך וויצען! דללנע טלט אן עוין הויבסט -דו
 דו אויב .ארללנגעהן גישט ט׳קען .טעות א האסט דו אז ,וזללזען

.ארללנגעק לאמלר דא, עדין מלרזענען מעדר, נלשט נלשט. ווללפט
.ארללנגעהן לאמיר -

 אוגזערע האבען טרעפלעך, דריי אויף זיך ארויפהויבענדלג
 גלשט זענען שליבען אלהרע וואט אשויבען־טהלר, געעפענט חברלם

 וואט הלמעל, דעם פון קלארער און דורכזלצטלגער פלעל גערען
 אראב־ אויסגעקומען אלז דערנאך ;פראנצישקאנער־גאס דער אלבער

 שארפער דער האט אלינמאל מלט און ,טרעפעל אלין פון גושפרלנגען
 ארוט־ זלל האט אלהם אנשטאט און אבגעטראטען, לערער פון ריח

 פון און פארע פון ריח ווליצללצער און ווארלמער דער נעגומען
 אבגעצוימט געווען אלז צלמער דעם פון האלב א .רוענד שוולצלגע

 פץ און קעסעל דער געקאכט האט דארט .ווענדל שפאגיש א מלם

 אלן שטוב. גאגצער דער אלבער פארע די געטראגען זיך האט דארט

 בעב־ און טלשלעך קללינע געשטאנען זענען העלפט אגרערער דער
 געקענט האבען וואם געבעקס, זיסע אלערללל מיט אבופעט קלעך,

 נאך טאקל אפשר נאר-און מענשען, בלויז גלשט דערקוולקען
 און בעלללגט זלל האבען וואט , פללעגען מחנות גאנצע די - □עהר

 דער חוץ א .גערויש פרעהללצען א מלט זלל אלבער ארומגעפלויגען
 פלנם־ א און קללינע א ,צווליטע א נאך געווען אלז שטוב ערשטער

 טיילרללז זענען דארט .לאטפ א געברענט האט טאג בלל וואו ,טערע

 יונגע לללט, יונגע טלשלעך, בלל געזעכען טלילווללז נעשטאנען,
 גע־ קענטלג באלד ס׳אלז . פערקאצט גערערט האבען און מררלעך

 מלט שללקער קאמפאניע. אלין צו געהערען אלע זלל אז ווען,

 גע" זלך געהללסען און אטלשעל בלל געזעצט זלך האבען שללטמזל׳ן

טהלל. גען
 נלשט מלידלעך דל און לללט יונגע ח האבק אגהויב אלן
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 אויך זיך האבק חברלם אונזערע .ארללנגעקומענע ד? גאר בעמערקט
 רא רעדט מק וואס און זלך, געפלנט דא ווער געקלמערט, וועגלג

 דערווארטען געקעגט נישט זיך האט וואם שללממזל, הלטצלג. אדי
 וערער שליקער פערטראצט, געזעסען איז ,קומען מאגיע׳ס אויף

 אויפגע־ געפינען האט און ווענד דל ערשטען צום ארומגעקוקט האט
 מענשללכען פון גורל גאנצער דער וועלכען אויף ,בללד א האנגען

 גאה זללט, אלין פץ :אויפגערלסעוועט געיוען איז לעבען זלנדלגען
 ילגגעל, יידיש העבער-א אקלנד, אויסגעמאהלט געיוען אלז נלדרלג,
 מיטען, סאמען אלן יונגערמאן, א - העצער נאך ,פריש און געזוגד
 אוןשמארק; שטללף פערציג, יאהר א פון אמאן אלע, פאר העכער

 דל :אראבגאגג דער אנגעהויבען זיך האט זללט צווללטער דער פון

 ,אללנגעבויגענער און עלטער און גראער געווארען אלז פלגור זעלנע
 אללנגע־־ נללנציגער, אגרללז־גראער געשטאנען אלז אונטען גאר און

 דאזיגע דאם אשטעקען. אויף אגגעלעהנט אשוואכלגקער, הויקערט,

 דערצו נאך אלצט און געדרוקט, §ארבען שלעכטע מיט בללד,
 צוגערלסקוץט עס האבען וואם ,§ליעגק דל ון5 בץשעדיגט שטארק

 שוין דא, הענגט עם זלנט ה$ט, פינט^לעך, שווארצע §לעל מלט
 למשל, אליד, הי^רצץר. יירישץ ון5 ארויכגעריפען צען5זי §לעל
 נישט ט5מא ,גאס דץר אויף זומער־מאג נאנצען א ארום אזוי לויפט

 די און קריגען, נישט מען קען אוועקפעלע אויף געשע§ט, קיץ
 דער אין ארללן ער לויפט ,-הלש׳ט הארץ דאם ,ען5רע3 פלס

 צו הענד די זלך וואשט טהלי, אגלאז געבען זלך הליפט קאוויארניע,
 זלך, כאפט און בללד רעם אויף קוקט און עסט און זעמלל אפאר

 יעל5וול לך,* דערמאהנט און האהר, גראע שוין האט ער אז
 אפגע" שוין האט ער וולפיעל התוגה, זללן נאך שוין ס׳אלז יאהרען

 האט ער משטלינפגעזאגט, ,וולפלעל און וועלט דער אויף הארעוועט
 בלל׳ם יום׳כפור וול ,טיעף אי ער זלפצט ...הארעיוען צו נאך

 וואכען צוולי גער פון רבי׳ן בלי געווען איז מאן יוגגער א .דאוועגען

 אויף קוקעגרלג הרהורי־תשובה, בעקומט און אהלים, פאהרט און
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 גאנץ קלן נלשט נאך אכץר, צלט להצטער דז^ר אין , .בללד. רעם
 אגדי^ מאבט. זכין פ^רלארען כילד ד$ם האט ,אריבער יאהר
 *קהלת אי פרעמד אח זל וואם ,וולזק דא געגרמען זלך האבען גץסט

 נישם פערשטעהען וואט ,גזיטט השובה. הרהורי־ אידי שפרוך,
 פו| געלעצטער חיזק ראם נישט און ,הארץ צובראכק א פון דפצען קלן

 טארנע מיט אויפגזןשטאנ^ן אח דור אגל געמיטה. אד^רשלאגען
 דער אויף געהאגגען דך איז בילד דאם ...בללקץן בלזץ ,פל^ררלג^

 עם האט קלנער און בעפיגטעלט, עם האבען פליעגען די און ,וואנר
 האט און ארלנגעקומען אלצט אלז שלקער .מערכה א ,בעטערקט גישט

.אויפטערקזאטקלט בלסעל א מיוחם אלטען דעם געשאגקען
 אדום. מענשען בעטראכטעןד? גענוטען שלקער האט דערגאך

 די אויפגעהויבען האט ער ווען אז ,געהאט שלקער האט נאטור א און
 האט ער ,אראבגעלאזט נישט עך אדי זל ^ר ה$ט ,עטיצען אויף אויגען

 א?הם בעטראכטען און אמ^נשק יף1א קוקק צו געהאט הגאה-
 דער אין מ׳האלט וואס זאך, אנ׳אויסלץנדישע עפז^ם ווי פאטעל?ך,

 אויכגעמאסטען ער האט אדי זלטק. אלזן פון ע ט׳בעקוקט און האגד
 בח אנדץרען, נאכ׳ן אלנעם ^נווץזעגדץ, אלז$ בל?קען ולג^ מ?ט

 פץרדאצט, טיט שליממל׳ן טיט איהם אלף קוקץן גענומץן ט׳האט
שטיל. ד^ר אין סוד^ן גענומען דך האט עולם דער און

!״ שפיאן ,א

 פיעל טיט יונג אג^זונרט^ר ארבלטער, ד? פון אלנ^ר און
 שטיל, רעדען געקץנט נישט בטבע האט וואס פעם, אויפ׳ן בל^זלעך

 ד^רה^רט ה$ט שלקץר ווץלב^ אבאס״שט?טץ, ט?ט ג^פרעגט ה$ט
טישעל: זלן בל

א״שפלץר"? וו^ר ה^ט צי -חברים!

 ד? אט חר^ד, אוגז זעגען די רר^ם וולסט, דו -שללמטזל!
!דלגע ארבלטער

 ,זל מלט מחותן אזא פונקט כלן אלך מלגץ? -וואס^ם
.רו וול



 פאר או:ז דאך האלטק זלל י דעם צו דו זאגפט וו^ש $בץר -

 א דו וו^סט וואס .ארט דאם ק5נץטרא ? הא .יאנק3ש
 ,יושר א .הארצען אלן קויל א ארללנלאקן דלר מ׳וועט אז ,טהון אדי

.הקלט נארלשער ד^ר טלט רך געזעגץגק און ולדוי אבצוזאגען ,ברוד^ר
 י^נק־ פון זלך מען האט גערעדט, אדי האבען זלל ווי און

 האט שללממזל בללקק. גקו$ר§ק און גע׳פודעט מץהר אלץ זללט

שרעקען. גענומען קאטאוועס אויף נישט זלך
,גאל ד? גענעסען נ$ך *שילקק איהם האט - ? מאניץ דללן אלז מאו

 דו^ם ווללסט .הללנט קומק ניט ווז^ט זל ,מירא האב אלך -

געהן. ווץלען טלה ,קק־ש *
 אפי ערנ^ר נאך וו^לק מלר ,אילנמאל !נלשט - דאס י נלין -
 ארויסקו" דרץט דעם ©ון וואם ,זעהן אקארשט לאמלך ;צזוללטקס שנללדען

סיף, צום אויסבלז האלט און ללג טא ברוד^ר, ,^ארלננעפאלען . .מק

 בק שווארץ־חנ׳קורלג א אמללד^ל, אנגעקומען אלז רערווללל

 אדלה" און ללנקע5א אויגק, קלוגע ג^שלקטע, מיט שע§קלש
 לאנג נישט האט זל סוד. דץם דץרצעהלט אלהר מ׳האט רקורלנע.

 יונגץלללט דל ©רן איינץם זלך מלט מלט־גענוטען האט געקלעהרט,

הבדלם. אונזערץ צו נעגאנגען צו און
 - גק^נט שליקער האט - שללממזל ,שטליף דיך האלט דו -

זענען. מלר וואס און וו^ר ווללזק, זלל ורץל אלן•
.נ^בליזץרט שללממזל זלך האט - ׳ צורוה מיך לאז דו -
 ,נע^רעגט כחור דער האט - ? ייר ר׳ דא אלהר טהוט וואס -

.שללקער׳ן צו זלך ווקדענדלג
 לאכעדלנץ, אפאר אויפג^גלאצט אלהם אויף האט שילקער

ערט:5געענט האט און אויגען נליגלרלנע

.טהע טרלנק אלך -
 טהוט אלהר וואם ,וולסק וולל אלך נאר אלך, זעה ד$ס -

אזעלצער? דאם אלהי זענט ווער גילן? צי אלהר פערשטעהט .דא
 ווער איהר און שליקעי. הייפט וואס אמענש, בלן -איך ■
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 ז רערען צו עהרע די איך האב ווז^מען מלט אזעלנער? זץנט

 שללממזל׳ן, מלט טענה׳ן געגומען דץרוומל האט מלירעל דאם
 און שטלמע, מלט־לללרען־דורצגעזאפטץ אהארצלגע, ג^האט האט זל

 ארויסגץקומ^ן אלץ עם אלז נערערט, נלשט האט זל שטרענג רול

; געזאגט אזוי האט זי וירך.
 פערשטעהט זאך, אפשוט׳ע איז דאם צ^רעמאניעם! -אהן

 אלז אללך אויף קורץ: .ענטשולדלגען אונז מוזט אלהר און אלהר,
 און ,זללט אלהר וועד זאנט שפיאקן, זללט אלהר אחשד, נעפאלען

כעזוצק. אייך לאזט

 גץ־ שללממזל האט - פערגגלגען גרעסטען מלט׳ן ? בץזוצען -
 אויפ• אלללן זלך האט ץר זוכט-און נא, נלשט? וואם פאר - זאגט

מארלנארקץ. דל גץקנעפץלט

 שללקץר האט - !בץזוכען לאזען נלשט מלך וחיל אלך און -
 קיין נלשט אלהר און גנב, קללן נלשט בלן פעסט-אלך גץזאגט

,איך פרץג ,מלר צו אלהר האט וואס .זשאנדארמען

 אלהם צו מלידץל דאם זלך האט - יונגץרמאן -ץרלויבט

 אלהר אויב נאר .טעות א האבען מלר אז ,מץגללך זץהר .גץווץנדץט

 אז ,פערשטץהן אלדן אלהר דארפט ,מענש אנ׳ארענטללכץר זללט

 מאצק רללן אייך אלהר מוזט אחשד, אלץן5גע אייך אויף אלז קוים
 דל אלן ץן5טרץ חןדק מלט קק דאם פערפאלען! אלהם. פון

 ?דר איי^חן אז ,זאגען אייך אלך מוז דץם אויסץר ,צללטץן הללנטלגע
 פ^רק^הרט, נ^ר אונשולד, אלל;ןר אלן נלשט מלך אלבערצללגען

פ^רראפט. דעם גרעסער נאך ץן5מא
? שפיאן א בלן אלך אז -

 מ^ן אלז אל,5 יץדען אליף זלצ^ר, אויף נלשט זאג אלך -
דערלן. חושד אייך

 לללצטזלנלג אזוי נלשם אייך אלהר שעהמט וול !שפיאן א - אלך -

 קא£ ד^ר אט וואם אלהר, ווליסט צל אמענשען! מיט אומצונ^הן

 הארץ דאם ^ט וואס אלהר, ווליסט צ? דורכגעקלץרטן שוין האט
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 ץ? אלך־אשפיאן! !דורצגעללטען און דורצגעפלהלט שלין האט
אייך! שעהמט האט! אלדד אויגען פארא וואם

 זליט איהר משט, אפשר און גערעצט, אלהר זניט -אפשר
 אייעד אייך וועט סלל־וול־םלל .אלך זעה ראם - אג׳אלנטעלעגענט טאקל

 משט אייך וועט אלהר אויב .העלפען נלשט גאר יולרערשטאנד
 טון אלך און .איבערגעוואלד טהון דאם מעי וועט ,בעזוצען לאזען

♦ ♦ • לעבען מלט׳ן בעצאהלק אויסקומען קאן אייך אז ,ווארענען אייך
 ון5 אלינער זלך האט גערעדט, ווערטער דל האט זל ווען און

 א צ^לעווע רער פון ארויסגעצויגען און אמגגעכייגען חברה רער
שמלל. רגע א געווארען ס׳איז רעוו^לווער.

געזאגט: און אנגערופען זלך האט שללממזל

 משוגע׳נערז רו טהוסט וואם .נאר.. בעזוצען, דלך -לאז

 גרלט־ פול און ,ארט פון דערהויבען שללקער זלך האט דא
.אויסגעשרלען ער האט צארן

 רל אנטהון לאזען משט מלר אלך וועל גוטען אין .מין -
 ווללסט וואנען פון ! ? סטראשען מלך זיל ווללען טויט מלט׳ן !חרפה
 האט לעבען מלין אז ,פרעגען צו אייך ערלויבט ,פרייללן רען, אלהר

 גע" מאל צוואגצלג שוין אלך האב אפשר און אווערט! מלר בלל
לעבען... אויפ׳ן שפלגען

 פלאן- א אייף גע^אלען שללממזל וואס-אלז דו -ווללסט
 בעזובען דיך איך גוט-וועל בעזוצען, דלך זאלען זלל נלט, ווללסט

 גע" מיר וועלען זיל אנ׳עק. מלט אסוף און אויגען דל אלן זלל פאר
.זללן נלשט חרפה קילן וועט דלר פאר און טרויען

 בעט טלט שללקער האט - מללנער פרללנד גוטער ,דו הער -
 פוגרעסט" און , אפילו דלך האב אלך - געעגטפערט שפאט און

אב," טרעט דיר אלך זאג וועגען

 א-וים־ באם־שטלמע דער מלט ארבללטער רער זלך האט דא
:געזאגט און גערוקט

לאזט! יאלדן רעם נאר -;עה
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 §אר׳ן שץקער׳ן אנגענומען האכען הענד געזונדטע אפאר
 עטליכע .געווארען אנשוולגען אלז ער און האלז, בלל׳ם קאלנער,
טאשען. זללנע אין שארען גענומען זלך האיען הענד אנדערע

 טהלר, דל געעפענט זלך האט פצענע דער מלטען אץ און
 גרויטע העלע די מלט און האהר העלע דל מלט ניע, א מ און

 נאך זל האט אלבערראשונג אר3 ,ארלנגעקומען אלז ,אוינען
 ד$מ שללמטזל און אויגען, שענע אלהרע נעעפענט נרללטער

:געראטעוועטען א ון5 אשטלמע מלט אויסגעשריען

!מאניע -
 נע־־ אלץ נאך אלז און האגד דל געגענען אלהם האט !ל און

ן פערוואונדערט שטאנען
 אוגר האבען זלל ,בעקאנטע דללגע ראך זענען ד$ם .מאניע -

 געווארען פול זענען אויגען זללנע און ..ז^ג. .נעווען,, הושר

.טרעהרען מיט
 מלנוטען עטללכג אלן ,געווארען קלאר באלר איו טעות דער

 האט מללרעל ראם רלנד,5 נוטע גץורארען שלין אלע זענען אדום
 צו צוגעשמליכ^לט האט און שייקער׳ן בלל ענטשוללדגונג געבעט^ן

 געזעסען זענען מאניע׳ן מלט שללממזל אויגען. קלוגע מלט איהם
 ץר"9 מיט און נתת אר5 געשללנט האט פנלם זללן און טישעל, בלל׳ם

 פראסט^ן שענעם דעט אויף גץקוקט ער האט אויגען ללעבעטע
 *נלשט און אלהם, אנטק^גק וואם בעשעפענלש, קראנקען און

,הענד אלהרע בערלהרט ווללל^ /לע האט דרייסט

 טהעע- גלאז דאם ד^רווללל געווארען קאלט אשאר, —

 אהלי□ מ•חל, זללט נלט, בעל־הבית, געזאגט. רוהלג שללקער ה$ט
 האט נאצה^ר גץשוולגען, וולללץ א האט ער טהעע. גלאז

 וולרז^ר הליסטעש, דושליממזל, זאגסט וואם אלז גערערטן ווללטער

 נלט מלר אלך ויעל הארץ ראם אזוי, זללן ז$ל נו, לעבץן?
 ׳ זאגען דלר וועל אלך וואט ,דו ווללסט .לעבען איז לעבען - עסען

 שי וועלען פילאזאפען די ווי זללן, דארטען זלך זאל ,שללממזל
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 ד^ם אדער לעבען, פאר׳ן בעסער טויט דער איז צי ,אבפסק׳ען
 טענש א דארף האבען מורא :קלאר אלז אמנם - טויט פאר׳ן לעבען

.טויט,. פאר׳ן נלט און לעבען פאר׳ן ניט ניט, במדע פאר
 פערנאפט דך, האט און נעווארען ענמשוולגען אלז שמקער

וואנד. אויפץ געהאננען אלז ויאם בילד, דעם אויף
געטראנט: אדי האט ער

 נאך אויפצורלסעדען פערפעהלם האט מאלעד דאזלגער דער
 אשלעבטער אקבר. מלט אטויטען אלטען, נמנצלג־יעהרלגען דעם

 פאר דע-שראקען דך ער האט סוף, צום צוקוטענדלג קלנסטלערן

 מענשען׳ אבג^האקט...-אה. האט און נעראנק אמגענעם זמן
!...מענשען

¥.

אלמן. שמקן!ר
 אמנצלגער זמן וועלט. דער אויף נעבללבען שמקער אה אלמן

 צו א?הם פון אנגעהויבען אייך דך האט של?מטזל ברמנד גוטער

 איהם ער טרעפט אט ,מעהר אלץ מאג א וואס און ,דערוומטערען
 טיט בדעה האט און אב א?הם שטעלט און נאם דער אויף כאל א

 א?הם דך דרמט של?מםזל נאד ,נעורעהנל?ך וול פערברעננען צו אידם
 ז$נט, און פעם ערנסט אן ט5מא האנד, דער אונטער פון ארוים

נלשט, צמט קמן האט ער אז
 עפקלם?- נמע וועלבע פערטאן? אדי בלזטו -וואם

,שמקער פרענט
 מעע דעה מלם פראגע דער אויף שוימנט שליממזל נאר

סיד. וולכטלגען א עפעס בעהאלט וואס אמענשען, פון
 קאנס׳ - וומטער שמקער -טענה׳ט נארן שוימגסטו, -וואם

ווערען... אייך אלך וולל אפשר אוואדט, רעד פאללטלק? פלראציע?
ללפען שללממזל׳ם אויף זלך בעוומזט ווערטער דל־ר^זלגע במ
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 פון חבר זען אויף קוקט ער ,שמללצעל אללנגעהאלטענער דלנער א
 ז$מו און בטול, פול אלז וואס אבליק, מלט אראב, אריבען

: בנעלמות׳דיג , שטלל
 מלר דארפען בעלי־טובות כענעהן, רלר אתן זלך -מ׳קען

נלשם.
 ־דער געהערפטו? פארטיל *וועללע צו "מלר"? ווער -נאר

.שליממזל., ,צעהל
 צו רלר מלט צללט קללן נלשט האב אלך געהן. לא^יר -נו,

♦ פטירערען
 און גאם, רער מלטי^ן אין שטעהן חבר ולין לאזט ער און

,טרלט גרויסע מלט ווללטער ער שפאנט אלמן
 שללקער *ק רר״יט ,געויען עם אין פארנאנט ,מאל צווללט א

 אלהם אלז אומעטלג, און נאם, פראנצלשקאנער רער אויף ארוס
 אויף אללן שלאף און אוינען די צו מאך ,נעתם האטש אז ,געווען

 שללם־ ווללטען רער פון ער דערזעהט אזרי געהט ער ווי און אייבלג.

 א ווי ,ארעם אונטער׳ן זל האלט ער ;אז קומען מאניען מלט מזל׳ן
 און רערט ,ארללן אלהר אלן עפעס רערט און קאיואלער, בראווער

 ראם , נחת אלן אזש זלך באדט פנלם זיין און ,ברען א מלט רעדט

 זעת־־ נלשט אפנלם אלז וולדער בעשעפענלש ווללבערשע שוואנע
 אוינען אלהרע און געשברעך, רעם אין געווען פעראלנטערעסלרט

 פעו? ,שליקער׳ן שללקער׳ן. צוגעשמללבעלט ווללטען רער פון האבען

 הארץ, אייף׳ן נערארען לללכטער אללגמאל טיט איז זלך, שטעהט
 איגעזלפצט האט ער בעקאנטע, צוולל אזעלצע רערזעהן האט ער אז

 זלך, פון משא אשווערע אראבגעפטר׳ט האט וואט אמענש, וול
 אויף׳ן פאלען צו ז־ל נרליט ,געלא£ען אנטקעגען פרעהללך זלל אלז און

 רי געקומען וועהי-אלז און דא-אח נאר פרללד. פאר הארץ
 לללכט־בעוועגליך אזא בלל גאפט אנ׳אפטער ענטוישונג, בלטערע
 א אננעשטע^ט האט שליממזל געווען. אלז שללקער׳ט וול הארץ,

 זללן אחינגערוקט אלהם האט און בללק אקרומען און פנלם ?ויער
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 מאניע, אז ,פערפרעמדקללט און אקאלטקליט מלם העגטלל יוליך
 וואט געוואוסט, גלשט נזיבלך האט ,קאדאלער אלהר אויף דוקעגדלג

 זענזןן אויגזין קלארץ הרע אל אין האלטען, צו זלך וול און מאן צו
 זלך האט פרילר, אנשטאט אטרלבקללט. מלט גץווארען פערלאפען

כעס. פון אפללערלל אנגעצונדען אויגען שללקער׳ם אלן

 וול אוי ? הא ? נלשט נאד שוין מלך קעיסט י. פללנער בהוד -
 דיין §ון שפלץ כאמען רעם אויף אשפיל ־.״ * געבעו זלך ווילט מיר

 גיך די שוין איך וואס ,מלר גלויב ,נלשט הען און נעזלל! רויט
 ש.למפזל ,געטהון דאס איך וואלט דאטע, דלי■ פון גע.ווארט

 נעטהון דאם וואלט אלך וול אדי ,אנג^גומען דין זאל עם ,רצץ יהי

קענען... נלשט מעדר דיך וולל אלך און געזונר, פלר זללט און
 > פץרבלטערטקללט און כעם זללן אריפגעגאםען ער האט אדי

 גוטער־ לאנג־יעהרלגער דער פון עק אן אללנמאל מלט געמאכט און
.פרללנדשאפט

 1 צו נעקופען אהילם ער איז נאכט דער אלן שפעט שוין

 גזןשטאנען זענען מרערען וועלכע אין ,אריגען פיט ארללן צלמער אין
 פלט און ,ארויפצוקויקלק זיך פוט רעם געהאט נישט האבען און

 קלללג׳ אויף צוטלללען ד זאל מען אויב וואם וולכטקללט, פול ^הארץ
 נאנצע בעטרלכען צו אויף געקלעקט זלי וואלטק טלללען נלנקע

 1 און שפלג^ל צו׳ם צוגעגאנגען אלז ער ,גללק און לעבען §ון יאהרען

 ן וואס ,שללקער דעם אט ון5 פנלם דעם אלן איעמ$קוקט זלך האט
 קיץ און וועלט, דער אייף אלללן דילנער אללן, יעבללכען יעצט איז

 ■ בזן־־ האט און ,קעגען נלשט אלהם וולל גשמה ל^ביןדלגע אללנצלגזן
 * און נאכגעדכט און שפלגעל, .אלן מעגש דדזלגען דעם יואונדערט

 זןר האט □•ף צו׳ם און אללנזאטקללט, זללן פון כ־ד דעב געפארשט

 אלן וועלט דל דערמלט גץמללנט .זלך יף;א אצוע ארויסגעשטזיקט
 צוולשען פאניע׳ן פלט שללממזל און פץנשען, אלהרע פלט גאנצען

פאט^ר" אלאנגזן, רורכצוללנען צוגעגרללט און דך -ין א^יבמי ,*זי
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 מלט ני^טראצט ער האט - ? אויפגעפלהרט אלך האב וו^ם און
 צווללט^ר רער אויף דיט אמן פון זלך דרילץנדיג ליפען, ץרביםץנע0

 יאהרץףלאנג .ג^פלהל יערעס מלר בלל הארצען אין געטויט - בץט אלן
 און ,גלללצגללטלגקללט ץ6 נלשט־וועלען, פון קונסט דל נ^שטודלרט

 ה^ב אלך ווילל תקיף, אגרויסער בלן אלך אז נעמללנט, האב אלך
 אזא אז ,אייפנעפלהרט אלך האב וואס - ץרללרץן5 צו וואט נלשט שיין

 אזייץרע אנשטעלען קאן קץפלל קלללן אזא מלט טזןישלל צרה׳דלג
 אלן אלץ אויפהייבק נישט, צו מאצזןן דערמיט מלך און מלנץ

 ז$ם .פ^רזובט אלך האב אלץ נלשט נאך ,פנים א ! ? מלר קץגץן מלר

 טללוו^לן ד^ר עם כאפט און קומק.,. ,קומען קומץן, נאך ווץט
 אלך בלן קראנק ? וואם ,..מאטץרנלשען נכי^ די ,קומען זלל זאלען

 ווללט^ר, ווללט^ר, און אייגען דל ץרטאצט5 ן הללדא - ? לללדץן צו
טריאגק!,,. וו^ט שטראם דער אהלן ראו

 גץ־ אלז שללקץר אונזער ווען ,צללט זץלבץר רער אין און
 דל אויף געווארץן ויאך ץפעס איז ^דאילנזאמט, אדי בללבץן

 פון קללענמען די צוולשען ק^ל^ר־שטובק, די אלן און בוידימער

 יודלש^ן אלי גאטען דל זענען פארנאצט נויט, און האדאוואניזן

 מלרוו^, בלאשע, מללדלעך, און לללט יונגז^ געיוץן פול קווארטאל

 די אלן אנגעפלהרט זלל טען האט מחיות מחנית, ץרטהוענץ;5
 די זלך האט אדי ים, דזיר ויל נאר טורמעס, דל אלן און צלרקלען

 מלנדער נלשט אלז אויפרעגוני אלהר און יםגץשץפט,1א נלשט נאם

 צוגרללט־ טאג, צו טאג פון נעשטאדקט דך האט נאר ,גץווארען

 אנ׳אנדץר און נשמה אנ׳אנדערזי ץפץם אשטורעם. צו זלך ענדלג
 זיך האט אשאטען נו, אין בעקומען, מענשען די האבען אויסזעהן

 וץ5 אבגערלסעץ און פדעמד זלל, צוולשק ארומגעטראגץן שליקער
 נרללט דא וואס ני^נוי, אפללו וויסענדיג נלשט אלץ, §ון און אל^

ארויסקומען. וו^ט דערפון וואם צו, זלך
 אלב^רג^רלם^"- זלך האט ל^ן מללן פון פאדץם "דער
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 דין? ראם וועט דלטק-וואם אץ דך פאר ג^טראבט ק־ האט
דץ? ד$ט ווץט תואם

 זלן אז געדאנק *דק גץווץן אץ אלזץם פאר שר^קללצער און
 מלט מענש׳ל צרה׳דלג אזא פון שטאטט אלצט אלינזאטקללט גרוים

אלז, שללמטזל ווי ק^פלל אזא

 ארומג^שלץפם אדי זלך האט נאבט פאר אלינמאל און

 צו אראבגעלאזט זלך האט וואט אקווק־״גאם, פץ גאם. דקר אויף

 פון ראד פללערדלגץ קלללזןצדלגי^ דאם ארויסגעקוקט האט צו, מערב
 שמלל אונטקעקץ, צום נאהנט געהאלטען האט וואס זון, ד^ר

 וו^לט, *דק פון אריב קלוגקלאר א וול ווללט, דארט זלגקשטאנקן אלז

 גק- זלך האבק רלטק־ פללקרדלמן הלטקל; פון ראנד סאטק בלל׳ם
 גקפיגקקלט און ,לללט יוננק דל פון הלטלקך די אלבקר טראגק

 גקווקהג" ווי שפאצלרט האבק וואם טללדל^ך, די פון האר דל . אלן
 און אויפגץרקגט, אוץ ערנסט .וולצטיג זלך גקסוד׳ט און ללך,

 אלהם אויף קוקט טענגק גאגצק די אז ,גק־וצט זיך האט שללקזץר׳ן
 איים- האבק אלהם אויף בליקק אנגקווקנדטק דל פערדאצט. טלט

 האט אלהם גקהטי" אשפיאן זלך! היט ,היטזיך, ז$גק: צו געזץהן

 פראז^ דל ווץרט פארבלל נץהט ץר נאי ווי אז גץדוצט, זלך

 אג־ אלז ץר און פ^רשטומט, גץשפרעך דאם און אלב^רכץהאקט,
 טלם צוזאטק וואו ארללן, ציטץר׳ל קגען דעם אין אהיים, טלאפען

 אפללנלגענדץ מלט אומעט אוויסטץ האט שאטקם, פארנאצטלגץ די
.ארומשפאצלרק גץנרמען שרץק

 ץטליצץ שוין זענען אשטדיק^ל און יואנר ד^ר אייף האי א

טוח. ון5 ארויס נלשט אלהם

 הקד בליר^ ,*פלנסטק רק־ אלן געזץסען ק־ איז אדי און

 מלט ,צושויבץרט האר דל ,אר^בגעלאזט קאפ רק־ ,קניען די ף*או

 האט שטיהרן אהץלער .6קא אלן ג^ראנק ערנסטק אוולצטלגק

 פוי נ^וואונקק האט און ארללן פץנסטץר אלן אלהם צו ארמנגצקוקט
 דלנק־ רער אלז ללבללך אץ שמלל אדי ..,ארי^ב וועלטק דללטע



. שלוידתל און ק^ר ש: 108

 ׳ אהין מ?טנץמ^ן משט איהם קען וואסןמען ג^ווען,אשאד שטארהל
...אונזינדללך! אדי איז פיגסטערניש די וואו , דארט

 8 האט סוף צרם ביז פאזע, אזא אין געזעסען ער איז לאנג

געראנקען, דעע פון אויפגעוועקיט אידם טהיר דער פון סקרים
 שווץר בייחי מאמען, מ?ט שליממזל ארגינגעקומען זענען עם

 און געלאפק זץנק די אז ,געווען קענטע אה עם אטעמענדע,

• ^קזןדשרח זרתי ^וד
 און אפאזץ ז?ך גץשט^לט ט,5אויסגץלא דך האט של?מטזל

טאן: אנ׳אפיציעלען טיט געזאגט

 רז^טען צו אום בץקענטשאפט אלטן^ אונזער אויש גוץ א:ך -
 אפעקיל געלעגט אנ?דץר האט )זי דאס אט און טאגיע׳ן און \ נ

 *דןר אונז האט פאל?ציי געפאהר. פון ט:ש( אויפ׳ן ,?:ט^ראטור'
 גרוים־• ג^נרג האבען ווז^סט דו אז האף, איך נאכגזייאגט, און שפ?רט
.אןבערווארטען לאזען צו רא איגז מוטה

 גוט, דך-נו, צו וו? גץרעדט שךקז^ר האט - -אונגערלכט

 פרללין אלך, אלז וואס חבר. ווערען וערץר מ?ר וועלען מט,
בלאס?- אדי א?הר ומט וואם מאני^?
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שטורעם. אין

וואויגונג"(*אז?םער ,אויף בזלדער ציקעל ון5)

 *אי לופט ד: .גלאגץ אהן מאט באר ,רק א?ז ה?מעל דער

 ד בעוועגט וולנט׳ל קק דורצגעברעגט, און שוקר און געד?כט
 געפ?הל, דאס איך האב לופט, ד? אט אלן עטהעם איך אז עשם;

 קאפ דער י מאסץ ווארימע צולאזטע א עפעם שלעגען וואלט איך וון
מענש. אויף׳ן לעט מלעדקעט אזא און שוקר א?ן

ן אן קומט בל?צען און דונערעי מ?ט אגאם־רעגען
 מערב צו קוק און פעלד אויפ׳ן וועלדיל §ון ארוים געה איך

 וו^ם המארע, שווארצע די ארט ©רן שוין זיך דערהךבט צי צו;

ז ביה און שמום דארטען לויערט
 א?הר §ון ט?ןל גרעסערען רעם דורכגעמאצט שוין האט זון די

 1עפע האט און ,מיער און מאט אוים אויך זעהט זי ;וועג לאנגען

 סאמאויאר אויסגעפוצטען אג׳ ון6ווי אזוי גלאגץ, ען5געלבל? מאדנעם א

 חמארע, שווארצע די איהר אויף ווארט מערבי-זי_יט אויף דארטען און
 אוחלדע ווי זיך. אי_ילט זי נישט ארט, פון זיך ריהרט ד גישט

 /רייכ רעט אויף רורלג ווארט וואם איים, זי זעהט חיה משונה׳דיגע

ארק. מויל אין גלי״יך קומען א?הר זאל וו^ם
 מיעד אנירער אל5 און ארי_ין וועלריל אין צור?ק קעהר איך

 אין געזלצט מי_ץ פערשטעק איך ערר. רער אויף דערשלאגען און
 זענען פערגלהוערט וו? שווער, שווער, איז קאפ רער און גראז,

געווארען. מ?ר אין געדאנקען אלע
 נעיוען א?ז ארום צי_יט. אה?בשע געלעגען א?ך בין אזוי און
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 אגר^יס עפזים אויף ווארט וואם ,וועלט אטויב־שטומזן שטלל.
.ג^ש^הענלש

 • צווללנק דל צוולשק גץרור^ר א דק״הערט אלך האב אט נאר
 • אפנים גקוארק, פק־שוואונדען זרן דער פון שללן דל אלו עפעט
אן. זלך רוקט גקולטער דאם

 הלמ^ל דער אלז פץלד, אויף׳ן ארוים צוריק בלן אלך אז און
 האבץן פאראוים ;חמארץ *דק מלט ב^צויגען גקוק שוין האלב

 ,מחנה שווץר^ר א פאר רליטער וול ,פללנק און ט5לי_י ,גץטראגען ולך
 שרעד זלך זך-האט נאך וואלקענדלעך. ה^לץ און גרא^ קללינע

חמארע. דל גערוקט לאנגזאם און
 דונק", אשטלל^ר מןהק״ט זלך האט ווללטען דער פון און

.שטלינער קלללנץ געקאלץרט אבויד^ם אויף ערגלץ וואלט מק וו?
 ד^רבללאלנק דץם אין ,שווערז^ר נאך גקוארק איז לופט דל

 נאי נלשט, זלך רלהרען צווללגק דל שטלל, נאך אלץ אלז וועלרלל
 שפאלט ווללל^ אל^ לופט, דל פול ט5מא פללגץל פון אגקומ^רלל

 אלללט׳ און פללגעל וללנע מלט לופט שווערץ די דורך פויגעל אזא
.שטורזןם פון זלך בעהאלטק ,נעטט רער צו אלללט

בז^האלטק. צו זלך וואו אנ׳ארט, ערגלץ זוצען צו אויך צללט
ארללן. שט/ירטלל דעם אלן לויף אלך

 ג^דלצט. און שווארץ ולך רוקט זיך, רוקט חמאר^ דל און
 א אוולנד ה^ט פלוצלוגג און אלהר, אלן זלך שלענגלק בליצען

 ^נגץהויב^ן האט וואלד דק" בללו, און העפטלג ג^טהון בל^ז
 ־תןר וו^ג, אויף׳ן מלר, פאר קעפ; דל בליגק בוימער דל תישען,

לופט. דץר אלן זלי י^גט און ואמר מאסק וולנר דער הויכט
 .4ערווארטונ אלן געבללבען, שטלל אלץ רגע א אלו וולערער און

 טאג" שלאנגען פליעררלגץ דל און אלץ, זיך רוקט חמארע דל נאר

.אויבען צ^ן

 ,אויגק דל אלן געווארען ללצטלג מלר אלז מאל אלין טלט און
 האט באלד און הץרק, געלאזט זלך האט דונער אשטארקער
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 נעהן. גץנומען האט אנאם־רץגץן ,איים:ץבראכץן חמארע ד?
 אלןבית״המדרש $נגץקוםץן איך בלן גאנצץן אין דורכגץווליקט

מנחה, צו גץטראפען 'און ,ארללן

 לידלשקללט, פון נץווץן וולט אדי נר^ד דץמאלט בלן אלך
 ווען ,צללט די. נראה נץווען אלז עם מנחה, פון בית־המדרש, פון
 שלמץל אלטען רעם פון לייפען איין אין געהאלטען האב איך
.,. דורית פון

שמונה־עשרה, שמללץ ד? לידען דאוונען דא

 רץר און ׳ץמץרס מלט ווי הלמץל רץר גלסט דרויסץן און
אן; הויבט חזן

אלהיט",,: ה׳ אתה ,ברוך

ווץרטץר. בץקאנטץ אלטץ

 דונץרץן ד? און צווילטץן, דץם אבללץ י^גט דרויסץן אץ
 .צלטערט בית־המדרש׳ל קליינץ גאנצץ דאס ...נעוואלדלג שלאגץן

 אומץטלגץר זללן מלט ץשרה שמונה ד? זיך דאווענט חזן דץר און
 ווי ,זלכץר און גלללך אזוי הערן ארוס זיך לאזט וו^ם שטלמץ,

גורנישט, קיינמאל

 • מלר אין דך דערוועקץ! גץפלהלץן בץהאלטץנץ ץפעם און
 טיעף״אומעטלגץ און רוהלגץ גלללכץ, ד? אט אז זיך, דוצט ם?ר

 - ארום ,יאהרען טויץנדץר שוין דורות דורך אזוי זיך צלהט שטלמץ
 י זלך בץהאלט אלץ/צלטעדט, ,שטורץמט און דונץרט און בללצט

 רוהלג זיך נעהט .אהה״ ,ברוך רץר ,ץר און ,נץסט א ץרנלץ ט5זו
..,אויפהץר ^הן צלהט און זלך צלהט ,זלל דורך ץנ1ו זללן

,,.ומגן״ ומושיע עוזר ,מלך

 אלן אנגעטהון ,לירץל קליין א באלץמץר ,פאר דארט זיך זאנט
 פאמעללך, אריים ווץרטץר דל זאנט ער און טללת, אשמוצלנץן

,נאלר׳שטלק צלללץן וו^לט ץר נול אדי ,צווללטק נאך׳ן אלינם

טררר! טר!
 פץרטייבט ה^ט דונץר רץר און ,נעגענץן האט קנאל א
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 די אלעמען, דורצגץלא§ען אה אבלהציטערנלש קול. ן׳ם1ה דעם

שר^ק. מלט געגלאצט אפץקונדע האבען אויגען
 שורטט גערויש פוי און דומןר, ד!ןר דך קייקעלט נאך און

טללת; שטוצלגען אין לידלל קלללנעם ד?גם ון5 שטלמע די ארוים שוין

ה׳.. לעולם גבוה "אתה
 אריף איגעפאל^ן איז ,אנ׳אונב^שרליבללצער ,אנ׳אומעט און

כ^רטראצט. טלעף מלך האב איך און כדר,
 ;נר אקסעל,און ,צאר׳ן גערלהרט אייר מיך האט ״קדושה!״

 האט וואם עפי^ם, שונא א אויף ווי בין?. מ?ר אויף געקוקט האט
.רשוה דין אין איכנגערוקט דך

 נאנצע די צבאות, גאט דער אה הץל?ג דדיל?ג, הןןל?ג,
גאט.. מ?טגעלויבט ליפען מי_ינע כבור-האבען דין פול אה וו^לט

 גאם• ד^ר און געקנאלט, דונעיען ה^בען דרויסק אלן און
שויבען. דל אויף און דאך אויף׳ן נ^שלאגץן האט ד^גלן
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