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אפאררעדע ט א ט ש נ א

 גאל" א אצינד שטייט וואלד הארבסטיקץ אינם ברם יעדן ביי
 ודין. שוימענדיקן שטאר^זינקן נרט פיל איז ראם בעכעד, דענער

 פילע אין ביימעד, די פוץ בלעטער די אייבן פוץ פאלץ לאנגזאם
- ד^-ט שרימעץ די און בעכעדם שדינרקע די אין אדיין פאלן

 לייג פארוועלקטע, בלעטער די אפ בלאז ברדער, וואנדערער
ט־ינק. אוץ בעכערס די צי ליפן דיינע צו

 אצינד פאלץ ביימער די פין בלעטער די טיט איינעם אין אוץ
 מיד ביי רעלקץ די אוץ פעדער, צייטיקער דער פין שירית מיינע
 זיין בעפער קעץ ראם בלעטער, די פין ווי אזר און פאפיר. אויפן
 מווא מאגערן ראםעדץ א באטיכטיקץ צו ניט אויב באריף, זייער

 ניט אלין אייפגאנג, זאפטיקן א געבן דעדנאך רעט ראם פעלד,
פא־דאנקעץ. צו זאפטקייט די האט ער וועמען זויפנחק,

 גאלדענע די פון פאלץ אייעד אין און פאלט, שדרות, פאלט,
 פוץ מביץ, א אים אייף איז עם !יוער טרינק, איך הארבפט״בעכערס

וויין. שטארנץרנקץ דעם וועלקץ
 די און פרילינג, דער קימק אראל נאך וועט עם אז אין

 ציען אנתייבן ווידער רעלן רא־צלעץ די - בייטעד די פרץ ליפן
 בלעטער דורות וויפל אויםציילץ, קען רעד ערד, דער פין זאפטץ די

 און יונגע אייך, כדי זאפט, דעם דך פין אויםגעפרעםט האבן עם
 איך - - פא-זא-גן צו גרינקייט און יוננקייט טיט גרינענדיקע,

 א־אב>עפאלענער אן זאפט״לאבא־אטא״יע דותתדיקער דער איץ
הארבפט־בלאט.

זון" אין "דלאניעם

*ן י י .ר " 1923 הארבסט



יאר פון טויערן



1 ר ע י ר ט
1.

 פעלדער ברייטע מיץ אייך צו כ׳ר^ם
 גערוסן: פריינדלעכסטע די טיט

 פרילינג פוץ זדץ פארליבטע די
קופן, הייסע אייך געשיקט האט

 סאענע״ריח, א וואלד דער אין
 בלומעץ, פרישע לאנקע די און
 פארבעטץ: האט פרילינג דער און
קומעץ... ואלט איר קןטעץ, ואלט איר

2.

 הוידק, זיך פארבץ שויץ היטל אויפן דא-דארט
 פודעץ, און שושקען זיך שטרריכן אין קלאר־ווינטלעך

 ארגל. זיין געעפגט שניי־בלום דעך האט וואלד אין
פריגל! טוינע צוריק,

 באגינעץ, פון זון אין גאלד־פאן א ס׳פלאטערט אין
 ריגען פרייד־־וואסערלעך באגלאנצטע שטראלץ פון
 פלעקן שווארצערדישע פרילינג, פון אינזלעץ ארן
בארעקן. ער עת ב די

שטאלן די פון קי שויץ זיך פעלד אין פ׳רייפן און
שאלן. און דופן, און קיטען, אנזאגער און
 — דרייעקן דרייעקן, - ברטשאנעס פליק עם

! שטעקן טוין ביסטר, וואו
7



.3

 פ^רט, גאסט א ב^רט, גאסט א
בראמען. אלע עפנט

 - רעדער אריף ניט שליטן, אריף ניט
נ^מען! זיין אין ווי טרעפט,

 פארט, גאפט א פארט, גאסט א
 - פאנעם טיט אתים גייט

 הויפנם און קעשענעס פולע
טחנות. אונז ער ברעננט

עפל קיין ניט און נים קיין ניט
- בארן אפילו ניט
 אינן ברענגט ער און אונו, ברעננט ער און

שארן. גאנצע פייגרען

צאצקעש קיין ניט ביכלעך, היין ניט
- שטריקלעך אפילי ניט
 אונז, ברענגט ער און אינז, ברעננט ער און

בריקלעך. אלע אויף נראז

 בערנלעך, אויף זאמד בריקלעף, אויף נראז
שפילן. זיך כייר וועלן

 פערדלעך אין איו ווילן, מור אז
מולן. אין - ניט אויב אין

 נ^", טעג האלבע חדר אין און
 ,פארטראבטע• א — רבי דער
 מרפ״ט, ער ניט אין שדיט ער ניט
ער. לאנט שטיפן, מיר אז

 נעשלאפץ, ניט איז אזוי, אייב אין
זיך! נעמט זיך, נעמט הינדעד.,

8



 שפילן, אייך וו^לט רבי דער ארי,
זיך... שעמט רבי דער נאר

 פארט, נאסט א פארט, נאסט א
בראומעך אלע עפנט

 — רעדער אויף ניט שליטן, אייף ניט
- נ^טק. זיין איז פרילינג

4.

- נעקןטען צוויי שליחים זיינען
 - זאמעץ ארץ ג ,זאטען גארן
 ווענן, אלע פרילינג פארן
אפצוראמען. שטענן אלע

- שליח ערשטער דער ווינט, דער און
 - זאמען נארן זאטען, נארן
 שנייען די פעלד פרן ווינט ■דער יאנט

צוזאמעץ. זיי טיט. לויפט ער אין

- שליח צווייטער דער זק, ידי און
פלאמען: שטראלן טיט אן זי זאנט
 ווענץ, אלע פרילינג פארן
אפצוראטען. שטעגץ אלע

פ״ילינג דער אליין די נאך אין
סארזאטען ניט אויכעט שיין טוט
געזאנגען: טיט ער גייט אט אין

זאמען! נאק זאטען, נארן

5.

 רענן דער שייב אין קלאפט פריילעך
דעכער, אייף שיט ארבעש ווי אין

. 9



 זאקן ארן שיך די אדאפ וואדפט
העכער. הויזלעך די פארשארט ארן

 ארבעט, וויינק ניט זיין וועט עם
 טשעקאוועם. אריף בלאטקעם וואס זעט
 טרייבן, מילן קענען וועט מען

קאנאוועם. אין לאזן שיפן

 געשלאפן, ניט ארן צי זיך גרייט
 שפעטער. אריף האט דער אן, ס׳גרייט וועד

 שטדיקלעך זיינעץ קאגאטן שטאט
ברעטער. זיינק טאק!טררלעך און

רחבית ביסל א זיין עם וועט
 ,בלאטעם־אק!עאנען די אריף
 - שיפן, ווערן העפטן אלע
- קאפיטאנען. יינגלעך אלע

6.

 בייטן די אויף באגייפטערט שטיל,
 רענן: דער פאלט ציטער א מיט

 ווענן טריזנט עד אם משופט
בייטץ. גרינענדי^ע די אויף

ער, בליצט מאט^העל רענן, דער פאלט
 האפן: אינם שטומער א כ׳גיי
 געטראפן, ניט קיינמאל עס האט
איצטעד: אפשר טרעפן עם וועט

ווענן פרן כישרפדאד אין אז
ברויזנד צאפלט וואם הארץ, ק.ענן
 טריזנט, די פרן איינעד כאטש וועט

אנטקעגן. שמייכלענדיק הוטען
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 פרילינג-שימער, אוץ זונען־־שטליב
 וויינעץ, שטארקפטע די ערד די .טרינקט

 דארטן אלן דא שימעד אין און
שיינעץ. בליקן שמייכל א מוט

 ווינקען, אדיגן בליקן, שיינק
 צעשיטן: זיי גינגאלד־רענדלעך

 פלינל-שארץ ,פרילינג מגנט,
אומשדלד־־בליטן. מאיאווע און

 היטל אין דן די שפילט
 ,שטראלףצייבן די מיט
 וואסעד אץ זין א און

 דערגרייכן. האנט דער מוט
 תימל, אין דן די שפילט
 טייך, ביים מיד שפילן

 ארעם, מיד זיינען ווינטעד
רייך! מיר זיינק דמער

.9

 כלומען, טיט קלא*-וועג זיין פרילינג דער צייכנט עם
 וועגן: איבער דיר צי איז וועג מוין געצייכנט

 ,פארמעגן זיין וועלט דער פאר צעשיט פרילינג דער
געקלמען. בענקעץ מיין מיט דר צל בין איך און

 דייק. בלומוקע אין פרילינג דער זיך צעבליט
 פלאקסץ, בליענדע ווי צעשמייכלט, הימל דער

 צעוואקסן הארצץ אין בענקען דאס זיך האט עם
דערפרייק. צל קינד-דיך בללמעץ, אין הווייטן, אין

11
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 בלומען, פארחלוטטע ערשטע די אויף ווארט איך
 באווייזן ווידער באלד זיך סעלד אין וועלן וואט
 פארבעטן פריינדלעך גאד בינען די וועלן און

שפייזן. שיפעלעך אויף

ץמען באלד אוודאי בינען די וועלן עם
 באראטן בלומק די נווט ■דאן דך וועלן און
 פראווען צו בעסער ווי ,געמרטלעך גאנץ פעלד אין
האניר^מאנאטן. די
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11 ר ע י ר ט

1.

 ,איגזלעץ באזילבערטע - וואלקץ די ים, א - היטל דעד
 באזאכט^ שטיל, שיף גאלדענער אין שוויטט זיי פארביי ז,ין די

 פעלדער בליענדע די אויף אראם זי שפריצט שטיפעריש און
לאכט. און זיך פרייט אוץ שטראלן, לויטערע פרן רעגן א

 וואוגדער, פול צויבער, פיל - פעלדער די גן־עדן, א - ערד די
 בלום, צו בליטל פון קימען זיי זשרטען, זיי - בינען די

 זיף, טיט זיי דופן און ליבע, זיי שעפטשען און
אדום. האגיק פון ריח דופטיקן א גיסן און

 בלומען, פרעכטיקסטע די זאמל און אום פעלד אין גיי איך און
 שיף: גאלדעגער איר אין שווימט וואם זיך, זון דער טיט שפיל און
 הויפן, א שטראלן - מיר זי בלויס, א בליטל א איר ווארף איך
שטיף... א פויגל די טיט כאפ. און לופט-רןש א איר גיב איך

- פינגער א טיט גו־גו ליבע, די בייזער, א זיך גיט זי
 איר; ציץ שטייכל א טיט הענט מייגע הייך אין אוים שפרייט איך

 ווידער און געוועזן, גא״גישט ווי איבער, גלייך זיך בעט זי
שיעור. אן הייפע זי קושן מיט גלידער מייגע באשיט

 אינזלעץ, באזילבערטע - וואלקן די און ים, א - היטל דער
 פראכט; א צויבער, פול - פעלדער די גן־־עדן, א - ערד די

 בלוטעץ,. פוץ און זון פון פייגל, פין חבר דער איך בין היינט
נאכט. ביז שטראלן לויטערע פין רעןגן אין זיך באד אלץ

1.^
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 פאראנעץ, זומער א נאך איז עם כל-זמן אץ
וועלט. ליכטיקער גאטם. אייף ארט אץ נאך איך האב
 באגה^זיקט, פעלרער די דיינעץ עם כל־־זמץ אין

געצעלט. א איך האב

טאל; בלומיקן אין טאגן? איך וועל וואי אין
 אמאל. וועמעץ ביי נאכטץ? איך וועל וואי און

 ווינט, ווארעמעד דעד פארוויגץ? מרך וועט וועד
צינד. נאכטיגאל די מרך וועט אוייפוועקץ און
 צוילייך, בינעץ מרט עסן? איך וועל וואם אין
טייך... פרן בוואליע א וועט דורשט מיין שטילץ און

3.

 - העל, אזר דון די צעשמייכלט זיך האט עם
שוועל. ביים שטיי איך
 גענארט, ניט דון די קיינמאל נאך מרך האט עם

ווארט. אוץ איך שטיי
 ווייט: דעד פרן פערד א ט^פעט עם איך, הער

רייט. עמעצער
 הייב: א אין פאל א - נאענט אץ ער קומט

שטריב. א דיך טראגט עם
 שווים, א רייטער דעד באלד מרר פארביי גיט
אים. נאך גלייך שטייב דער

 דיץ, אזוי לייכט, אזר שטריב דעד מרך באדעקט
גאלד־־געשפין. א ווי

 - לויב א אוץ דאגק א הארצן איץ זיך וועק^י
שטויב. גאלדענעם פארן

14



.4

 גלעקל א קלנגט עם וועג. א וואלד. . א
זון>עוועב. און מלמת־גלאנץ

 - אשטעקל, אפגעשייילט האב איך
זוטער^לעב. אין וויים ער לאכט

 לעקל, ג דאש פארשטומט וועג. א וואלד. א
 יאגדעפ^זאפט טיט ערד ח שטעקט

 שט^קל אויפץ שטיל דין די און
האפט. שטראלן פון אויפשריפטן

 — שטעקל ווייפן דעם הריך איך ווארף
 אוטבאוואוסט, מיידל א קוטט

בעקל אויפן שטראלן טאנצן
ברופט. דער אויף פלאנטען זיך און

גלעקל א ווי זים שטים א קלינגט
 - קןיסטאל, ווי לאבן א אין
 שטעקל דאם האנט פין פלי א גיט
אטאל. טיט קארט די אין

 שטעקל ווייסער מיין פאל און פלי
 - בויג! קארן די ערד דער עי

 גלעקל א ווי הארצן אין קלינגט
אויג. דאם טאנצט שטחה פאר און

5.

 ביר־־פלאש, א פין שערביל א אויף
געלעגץ וואכ

שטויב, אין איז
 - געפינען, רו זיין שטראל א האט
היטל, צום ארוייף באלד זיך האט
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 בררנעץ, פרן ערשה ווי קלא", אין ריין
 גערונען ווי געטראגן, שלין

— לרב א שטיל
שהריב. פרנם

 שטענגעס, זיך קאלירן
 ,בויגףרעגנבריגן

 בייטץ, די אויף רעגן
 אויגץ. די אין בליצן

 שפיצן, שארפע בליצן,
 זילבער*טראפנם, פעול,

 ווייך ערד די הלאפףאריף
צוקאפנס. קערנדל
 היטל אין העל ברענען
 - זיילן שארפע סיילן,

 קערנדל^פארדארגער
מרילץ: אויף אדרם גרינט
 באבלטעחט, ערד די ס׳איז

 - רינדער די ווי קינדער,
 געחלומה, ניט קינדער,
געשווינדער! זיך צייטיקט

7.

 רעגן ווארעמען פון שלייער אין פארווקלט
 אנטקעגן ביימער די וועג פרן קיטען שטיל

 פייכטע באהארצירטע, צעשמייכלט, ארן צעלעבט
 הויכן: דעם אויף בוים ווייטיקן דעם אריף דארט ארן

 ןאו _ יךת א ווי חייבה, זיך אטעם ווארעטער א
 לייכטע. וואלקנדלעך אין זיך צעשוויטה זיך, צעשפרייט
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 באיטימערט נאד זון, אץ כאטש וואלד, מרט שטייט פעלד אוץ
 היטל מיט שטייט ערד און בלימל, מוט שטייט בלום אוץ

 פארפודעט שווייגן און מאטקויט, מוט פארוועבטע
 נאפער, דער זעט וועג אויפן זאמד דעד דך, דאכט אוץ
 וואפער טראפעלעך די אין גדאז אויפן שטיל ווי

הוידעט. זיך פריליבגס טויזנטער פון חלום דעד

 איצט אט אז הורכבליצט, דיך געראנל^ א דאץ און
 שטיין א ביי ווייט דארט שלייער מאטעווץ אין

 קארץ גרינענדן ביים מעזשע א עתעץ אויף
 ברויט שפראצנדן ביים וועלדל אין עתעיץ צו

 פארטרויט היימלעך אוץ שטילץ אין ווערט דערפילט
געבאד^ אוץ פאתייץ וואקפץ, פונם פוד דעד

.8

גלידעד אלע אין זוץ זאמל
 שטראלץ; מערער וראם איין זאב• אין
 לידער ווערץ שטראלן די פוץ
ר\ואלץ. זיינען לידער ח אוץ

 פאלץ אוץ וואנדערעד גייען
 פטעפץ: אויפגעברענטע די איץ

 קוואלץ די צו מידע קומעץ
-------שעפן די אוץ שעפן, די אוץ

9

 דץ, דעד אויף געלעגן טעג
 שטראלן, מיט דורכגעדאפט איך בין
 הארץ דעד איז קלאנגען מוט ווי

דורכגעזאפט. שאלן דין אין

17 <2) יאר צווצנציק פאר



 שטראלן די טיט רועזץ מוין שאלט
 - עקן אלע אין וועלט׳ רער אין

 בעקץ, פילער א דן טיט יבין כ
דן. בעקן פילער א כ׳ביץ

.10

 שטראל א הענגט פעדער מיין אויף
 דנעץ־שטדאלן, טיט שרייב איך און
 - פאל א אטאל דיים א גיט

אראפנעפאלן. שטראל א ס׳איז

 קוראל דער איז אוטענדלעך און
 • זונען־־שטראלן בונטע די פון
 קא-אל ווי און רובין ווי

פאלן. און זיי פאלן טוען

.11

 דצן צו צווייען אין ווינקל א ערנעץ אין איז גוט
 ואבן, טויזנטער פון שטועם א פירן און
לאכן, און
!1ל3 און

געדאנקען. קלוגע טיט
 אליין דצן צי עתעץ איז בעסער נאר
 צווייגן, גרינענדע פון שאטן אין
 שטיין, א צוקאפגס ליגן, נאד אפשר צי

שדייגן, אוץ היטל, אין קךקן און
 קלערן: ניט קלערן אין טראבטן, ניט טראכטן און
 דן, די שטראלן טיט דיך באגיסט אויבן פון

 דינטל, דאט דיך ס׳באהויכט
 ניטא, אין פאראן ביסט דו און
זוטער, דער איו אדום און
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 ,דרדעוודיק-שטימער א
 זוטער, אין ביסט■ דו און
 - דיר, אין איז ער און
 שעה א און שעה א גייט אזוי און
 פארנאכט דער קימט עם און

 טויען, און קילע די שאטנס ׳די טיט
 גוט, ווערט און ליב ערשט ווערט דאן און
 מינוט יערער אין ווי שטיל, דער אין פילסט דו און
 פרידן, און הוע טיט זיך שפילט אייביקייט די

 פילסט, דו און
 דערוויי׳טערט, ווערט דיר פוץ עפעם ווי

 געלייטערט, ווערט דיר אין עפעם און
קאפ דיין איבער ארן

 ווייפער, א פליגל א פאכן אן הייבט
 פלוצלונג גאך אויגץ דיינע פאר ארן

 עפנט, זיך טויער פארשלאפענער א
 גאם, א כוואליע ליכטיקע א גיט דארט פון און
 אויגן. פארוואונדערטע ברייטע די עפגפט דו און
 אריין, טויער הינטער קוקפט ■דו אוץ
- - - זעסט דר ארן

12

 היטל אין קאלך־־אויוונם די ׳ווי
 פייער־זיילץ ברענעץ נלאנקענד

 פיילץ, ווי ,זון־־שטראלן די ארן
שפיציקףשא־ף. טרעפץ וועלכע

 צייטיק פרי צו קארץ דער ווערט
 וואק!סן, ניט קען האבער דער ארן

 פלאקפן, די אריך בעטן קילרנג
צייט. דער פאר אויסגעטריקנט
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 לופטן דעד אין פייגל די ארן
 דעדפרישץ, ניט דך ארך קענען
 פישן, בלאנקק טייכל אריפן
שטוס. רענן אויף אריך בעטץ

13.

פייער בעק,ן א דן די איז
 ©*ש^בעקץ: א זאמד דעד ארן

 לעקן טייכל דעם טעג גאנצע
צינגער. פייערדיקע

 פארמשפט ווי היכל, דעד קוקט
 פארצויגן, שטדב מרט קלייד זיין אין

 ארגן, רויטע אוונטס עד האט
פארטריקנט. נאד ליפן

ק-אנקע א אריך איז ערד די און
איץ־־לשעד דורשט איר ארן

 - פרייער ניט אריך אוונט אין ווערט
נאבט. די איז שלאפלאז

.14

 ;היטל, דעד איז מדבר א ווי
 גלאז, א ווי איז ערד די און

 פייער פרנקען מוט דן די שפריצט
גראז. אין בלום שרפעט עם און

 ,אייננעשלעפערט ווי וואלד, דער איז
 שפיץ, קייץ מוט ניט רירט ער ארן
 אדנט אין שפעט ביז פיי דער פרן

היץ. בעקן א - זרן די בלאנה^
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 וואפעד אויפן פושלעך שפרינגעץ
 :דליבער־־בליץ שיפץ ח מוט

 בעלן וואשער אין פיש די אליך
היץ. דעד אין רענן א אייף

15.

 צו נעלט און אוונט דעד קולט
 קראנקץ־־מיטה גדויע זיין אייף

צעגליטע צעחלשטע, די
טאג. פון קיניניץ

 קלענער, קיים היץ די ווערט עם נאד
 קילעד ניט וועדט שאטץ אין און
 טתייעריק־־שטילעד א זיפץ א נאד

לופט. דעד אין זיך טראגט

 קי, בעטץ שטאלץ אין און
 תבואה בעטן פעלדער אין אוץ

 - רפואה. א קילונג עטוראם
דאדשט. ידעם ווי שטילן

16.

 זומער־־^ונט, דעד גיין צו קילט
 זונעףוואנעם פון אפגעברענט

 פארקאנעס בוים, אויף צעהענגט און
טיולן. גאלד־געשטיקטע זיינע

' פארטראכטער א שלייכלט עד אוץ
ברעלעץ: אדאפגעלאזטע לוט

 ! וועמען טרעפן נאך היינט עד דארף
זאלעץ. ניט לאנג דך קען עד אוץ
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 אריבער, וואלד אין באלד ער גייט
 פליקן, טיט און עס, פאר הרטט הארט

 אנטציקן, טיט ברענעץ וועלכע
נאכט. דער אריף הייטלעך ע!• ווארט

17.

 ליפן דיינע פרן וויין דער הייס
 זוץ־געוויטער - אדעטם די און
 אויגן דיינע פון פליק דער אוץ
ער. פאשיט פייער-פלאם טיט ווי

 וויינען, הייסטע דארשטיץ איך טרינק
 ,זון־געוויטער אין קאפ מיין באד
 זוטעי מיין הייס הארצן אין אין

ער. בליט פלאטען העלסטע די טיט

.18

 געדי:ט*וואלד אין טרעפט זוטעד־־טאג א פון סוף צום
 אוטגעדיכט, פלישטש א טוט פארגיין פאר זרן די

 בלעטער, אויף פליקן ליכטיקע טיט זיך צעווארפט
ליפט. העל־פדע:ע:דע צווייגן די אויף צעשטעלט

 יארצייט, איז אט צופ: א הארצן ביים דיר פ׳גיט אוץ
 - באנג אזו* טוט דאך געשטאדבץ, קיינער ס׳איז

 פא־בץ, אץ זיך צעשתיטט ווייטאי דער היטל איץ
לאט. אייף הארצץ איץ פארנליווערט נאר בלייבט ער

19.

למנצח

לידע. הלאנגרייכעד מיין אויף ליד א לטנצח,
 יצי גאנצער און רעלטאל פוץ מאטע א, טרטער, זדנרייכע א,
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 אין בערג, ■די אויף צעשיקט שטראלן האפטר טאג לוטן צרגלייך
פליינעץ, און טאלן די

 לענטשן וואו דערפער, אין און שטעט אין סטעפן, אוץ לדבר אין
- וואריגק נאר

באקרוינען! צו קאפ דיין
 אין נאכט פינפטערע די פריידן, און נחת טיט געקולען איז זיון די

געעי^,
 איז לאדן, א פון שפאלט א נאד וואו און פענסטער, א טאך וואו און

געוועקט: און געקלאפט דארטן
 1 שירה ליכטיקער דער פרן שעד. די געקלרנגען ,טענטשץ א, ,לענטשן א,
פארפלויגן, שאטנם די בויגץ אויפץ פייל און
 אויגן די אין שטיל שטראלכעלעך זיך קלאפן עם
 באטרעטן לאליר קים, בעטץ: און גלעטן און
 הויכן. היללשע פרן העכפטע די שטאפלעץ די

 ץ,2הן אן איז הארץ דיין געשטארבץ, הרשך דער
 דערווארבן. גדולה האפטו טאג ליטן צרגלייך

 - פליסץ וויין־קוואלץ ווי גיסן, זיך זאפטץ די
 באגריפן, שלחה די גידים די איברים, די

 קוואלן, זרנרייכע די שטראלן, די וועלעס אוץ
 פאלן שפרינגברונעלם ווי גיסן, און שפריצן וואט

 - טענה הארצפולער פרן מייגע די גארניט צו
הושענא! הושענא! גלידער: די זינגען עט
 ליד.., ליין וועלטאל אין וועלטאל ליט זיך גיסט עם

 בינעץ, אל־־זיינע ליט בינשטאק דעד שירה זינגט
 רינעץ, וואפערלעך די שירה ליט טייכל אין
 נאפער, דעד אט זאלד דער זינגט ברעג אויפץ טייך, ביים ווערבעם די

 וואסער, אינם פיש די ליט וואלר, אין ביימער די מיט זיגג איך
 וו^עלעתדירה, דין אין קראט טיטן הריך, אין פריגל די מיט זינג איך
 - יצירה גאנצער דער פרן פאר אינם אדיין קלאנגען ליינע גייס איך

 - שירה ליין איז דיר צו אוץ לריב לייץ איז דיר צו
- לוטער־נאטור א לרטער, געטלעכע א,

לידע. קלאנגרייכער ליין אויף ליד א ללנצח,
23



,20

טרעפ. גאלדענע די פון ליד דאב
ד זון. די מלנה די פאלאץ איר פון ארויס אין טאג מימן צוגלייך

 ווערשמן... הונדערטער
 הרב א זיך גיט און לאנקע דעד אויף טרי דעד עם דערהערט

 שטרי וואבע-נער א ודי דן׳ דעד אנטקעגן לריב מיט און דאג? מיט
 ׳ע- פארבלויט וזייטן אין עד, צעגייט ער, גייט ביפלעכווייז און

 גאנצער, א כךקאדלה א ער, גלאנץ א אין זיך צעשווימט
 אנטציקן...׳ און גליק אין א;טוימער ער פארגייט

 תדע, זיין ער נעמט דאן פאסמעך, דעד עש דעדהערט
 אגורה, זין ש3קלי דך שטאלן אלינקע פון - שאלן אין דך צעלאזט

 זאפטקער דער אין פ־רט די הלך לאעזאמען מיט פלך א וזי ער א:ן
גחנגראז־־מדינה...

צאפל, א גיבן זיי פלאמער, א גיבן זיי שאמנם, עם דערהעק
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 י טיפעד... קענטיקער, בולטער, באלד ררערן אלן
 שטייפער, דער ווינטל דער עם דערהערט
 טייבן, און פעלדער און וועלדער און טאלן און בעדגער עס דערהערן

 טאנצן א־ץ פרייעץ זיף אלע און עקץ, אלינקע אין וועקץ זיך אלע און
רייען, אין

 שאטן: און טוי־שטויב, און שעפסל, און ווינטל, און
באטראטן! לייטער גאלדענעם דעם האט זון די

21;

* * *
 האנט, אין קאדן צייטקע פון בינטל א טוט פעלד אין דיך זע איך
 ,בליצץ און לייכטן זיי לייכטן, אוץ בליצץ זיי - אויגן די
 טעזשע, גה^זיקער דער אויף נ^קעט״אנטבלויזט זיינען פיס די

אפגעברענט. זון פון אקשלען די פנים, דאש
 בלענדנדער א ליפן די אויף שוועבט עם און גאנג דיין לאנגזאס און

שטיינל.
 שטדאלן־־געשפונענע לייכטעסטע די פון אריים שפראצט לייב דיין

 ר^״דער,
ריחות, אוץ זאפטץ שיכורסטע די טוט פיל נעזעטקטע

 רופט: צייטיקייט זאפטקער טיט און ארויש שפראצט אדיין זוטער אין
 פאתופט. זומער דניקץ צדטיקן, דעש היישן, דעש האט בלק מיין
 הושט עש אוץ זיי איץ זיך האלזט עש - אויגן פאר די זע און

נאכט, דער טוט טאג דער זיך
נארב, דופטיקער צייטיקער א - לאקן די
 פעלד, אין בינען נאלדענע פון האניק פיל - ליפן די
 פרונט, צייטיקע ווי רייצן זיי - ■לענדן די
 געקושט, זוטער פון אטעם גליענדן דורבן - בהיסט די
 ארעטס אפענע די אנטקעגן וויינטהייבףבינטלעך ווי
וועקן: און דופן זיי דופן, און וועק זיי
 שיין, און שיטער פול אין זאפט פול צייטיק, יבין כ

- וויין דער איז שטאדק און געטראטן קעלטער דער
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 - אטעם מיין פרץ טרינק און פרוכטן מיינע ריים קום,
 מעזשע צו מעזשע פוץ ווייטער: און ווייטעד און

כליצן׳ און ל״נטן ז" ארנן ד■
לאקן. די סודות גאלדענע מיט כליצן דך, כוואליען עם
אויסגעשטרעקט שיין אין קארן צייטיקן מיטן הענט די

 דארף צו דערפל פון *ומער פון מלכה די זיכער אין לאנגזאם גייט
רופט: אומעטיס און זי וועקט אימעטוס אין
 פריידן גלופטיקע אין דמער צייטיקער דעד הייסער, דעד זיך האט עם

פאתיפט.
22,

 טאג- הארצ/ער מיידלש־־צעשמייכלטער און בלדמייףצעשטראלטער א
 גלעטנדע אזא הארבסט זאפטיקער צייטיקער דעד נאד סיפארמאנט

- ווייכקייט
 כלוילעך־דורכדכטיקעד דעד אין הייך, צעדטלעכעד ווארעמער אין

כלייכקייט
אטורך. שווימען וואלקףלייכט דארט שניי-ווייסע וואואלן ווי אזוי

זעטילןפאר* פון צעשטעכלט צעכעדשטלט, זיינען וואס פעלדער, אויף
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 אין בלאזט שרן פרימאתנס אין האדבסט ליכטיקער דורכזיכטיקער
הארנם גאלדענע די

 א וועלדל פוגם לופט שטיייף־קלארער דעד אין פארנאכט אלע און
ציטערט. הארפע^לאנג

 שטראלן אירע זון די גיסט טאי טריבלעכן ליבלעכן דורכץ חייט און
דעכער, אויף

 איר טראפן א ביז צעטיילט פליינעץ, און טאילץ אין בעתער, אויף
- ,זוטער-יניקה

 יעכער, שוימגדעד איר גלאנצן פון גאנצץ אין ליידק פט׳ווערן ווען און
מיתה* א צעשטייכלט שטארבץ און פארבן אין פארפליצץ זי וועט דאן

.24

 באקן טוידלשע די אויף שפילט עס
 גאפץ אין שטיפער דער ווינטל דעד

 היץ, די צעבליטע רויזן אין
די אטעם זיין טיט באפאכט

 טוליעט און זיך באהאלט און שטאף דורכזיכטיקן ווייפץ אין געהילטע
 פאר* קאפריזן לייכטע אין שעפטשעט אוץ קנייטשן, און פאלבן אין

הוליעט
 פריירפולע ערדישע פון און וואלד אין סטעזשקעט איינזאימע פוץ

גלושטז.

 אין זיי שטעלט און פארבן מיט אוונט דער היטל אויפן שפילט עם
קאן׳

 :אומבאוואוסטן רייין פול שעתן די נייע. אלין ער שיק^י טאל יעדן און
 גאלדעבער דער פארבן אין ווערט פארפלייצט פארשפילן... געווינען,

׳1עקב
 פארדעקן וואואלן שוואדצע און לענגער, און געדיכטעד שאטנס די
גלוסטן/ פריידפולע ערדישע די מיט וואלד אין פטעזשקעם איינזאטע די
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* *
 אגמציק/.. גרוישן מיין פון מאש די ווע־ן ניט הךנמאל גאר וועט פול און
 שטימע, מיין איך דעוזעיב מעוטן נוטע די אין מאמע-ערד, דיר, צו

 אין ערד די היכל, מיין הימל דעד - ניט דאנק איך ניט, בעט איך
בימה, מיין

 די אין אדיין וואונדעד די נא־ ואפ אין באוואונדעד, אין שטיי איך
ב*מ•

מיט תהליש דע־ ווי אזר געזאנגען, מיט הארץ דאיש שוימעץ נעמט

נאך אי איש פאר אי געזאננק־באגלייטוע און ג^ט. אין מיטן אין

.26

 הימל דעד וואו ווייטעד, דארט אין
 באגעגנט, שטיל זיך ערד דעד מיט

 זעגנט; דארטן זיך וועד זיך, דא־ט
אי,יעק. וועד אייביק אויף גייט

 מעדקץ צו קרם שיאיו ווארט... אדער
...לוויה א ...שאטענש עפעש

 - נייע א מרך נייט טאג אלע
צוג. דעד טדויעחק אין שטיל
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 - שמעדן א נאף אדן שמעדן א שא,
 באשייחינג: די איך וויים איצטעד

 מדרער^ליידונג שווארצער דעד איי
נאסט. די :שמת־־ליכט צינדט

.27

 ,געדרערט מאג א אזר ארן
מעג: געדויעדט אמאל און

 וואנשאל די און - פלרצלרע נאד נאד
— פאל, א ניט ציטעד, א ניט

זרמעד מידעד דעד אייף זיך כאפט
וועג. אין באלד דך לאזט ער און

 דינט-קאלט, א צי א ניינאכט ניט
 גיסט: רענן א פ־י דעד אין

 זוטעד טידעד דעד >אט ! עדנעין
פארפ״י. הא״יסט דעם יאנריסם שרן
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111 ר ע י ר ט

.1

 קאטע. די און טערפ דעד פעלדער אץ האבן אפנעבלאנקט לאנג
שייער; אין שדן העלפט אויף זיינען די - תבואות ד*

 ראטע זילבערנע ד• פאלן רועט בייטן ליידיקע אויף
היי-יאר. מער דנגען ניט וועלן שניטערקעם און

בארויבץ לאננע ווענענער טא;... א נאך טאג, א נאך און
 - באגינען, פוץ פרי, דעד ©ין ערד די מאמע די

 אייין, פון טאץ קוק א וועט ביינאכט לבנה די אז און
נעפינעץ. שיין פעלד פאריתומטע א ד וועט

 אייננעשלאפץ איז ווינט דעד שא,
 - שטוב שטייען ביימער די און
 נאר פלאטערט לופטן דעד אין

אדום. שטיל נעדרימניש א

 אטעט, אן שטיל אטעמט עט אוץ
 צפון-קאלט: פון נאפט א שדין

 נלעטל, דאט דדך דעט דערפילט עט
פאלט. און עיט ציטער א ניט

 פויגל, דעד הריך דעט דערפילט עט
 באלד זיננען זיק אפ ער האקט

 עד פארפליט אט זיך: פארטראכט אין
היימאטט־־וואלד. זיין פארלאזט און
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 לויטער נאך איז היכל דער ישא,
 קלאד, נאך איז טייפל, דאם אוץ
 ערווארטינג: פול איז לופט די נאר

פאר... איצט סיד א קןטט צרגעץ

3.

 פארער. קיין רורכגייער, קיין זעט טען וואו וועגן, פוץ ווייט
 קלארער, א קרעניצע א ביי וועלדל א איץ ערגעץ

 - שטוטער א שטיין גרויער א אן אייביק פין ליגט
זומער. דעד הארבכט־־טאנטל א אין יעצט זיצט דארט שטיין אויפן

 כטא-ע, א דעקט אויגן די און אראפגעלאזט, הענט די אנטעכטיק
 דארע, בלעטער האלב-פארוועלקטע פון קראנץ א קאפ אויפן
 - שטילע ליבע־־סודות פין שניר גאנצע ליפן בלאפע די אייף

תפילה. א וועג אויפן שעפטשעט ער און ער זיצט ערווארטינג אין

 עקץ. אלע פין נאפט די אדום נעטט עם ,זון די פיפארגייט
 שטעהן, זיין וואנדערער דעד האנט אין נעטט דאטאלסט

 וועגן, בחיטע אויף ארויס וואלד פין גיין דך לאזט
אנט- עמעצער אים קוטט פינקף, נאכט האלבע שייד-וועג, ביים און

 געטראפן: זומער סרף איינטאל ניט האבץ דורכגייער פארשפעטיקןטע
 און דרום פין שאטנס צוויי שייד-וועג ביים זיך צונויף קןט!ען עם

:צפין
 - ווידער זיך שיירן און לבנה פין גלאנץ ביים זיך הענט די גיבן זיי
ברידער. לייבלעכע די

4.

 שפיץ־־געוועבן שוועבן לאנגזאם
 סעדער איבער פעלדער, איבער

 בליקץ שטראלן קאלירטע אין
 צויבער-רעדער. ווי דך, קויקלעץ
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 האריזאנטן ווייטע די ארן
 בלאכער, ווערן קעלטער, וועדן

 שווינדן, פארבן העלע די ארן
וואסער. א ווי חלום, א ווי

 רויטץ, אין דן די אריף גייט שטיל
 ,פורפוה־דריטן אין פארגייט ארן

 זיך פארבענקט ווי זי, פאדגייט שטיל
טריטץ... א נאך ליבן, א נ^ך

5.

 ווייט: צפון־דיט פרן קילער א ווינטל א
גייט... עמעצער ווי בעדנער, די אויף שטים א

 קלאנג: דעד זיך צעטראגט טאלן אין בעהער פון
לאנג, ניט פאפטעך א באגעננט אים האט עם

 צווייערליי: געקןליידט - ווייפן אין געלבץ, אין
שניי. אין הקץ דעד פארוויאלעט, פנים דאס

 - געהט וויילע א וועלדל אין נעכטן ר׳האט
בלוט. טיט ווי באשפדיצט, ביימער ה שטייען שדין

 - בייט א אריף ארנז ביי גענעכטיקט נאסט די ר׳האט
טויט. היינט זיינק זיי רויזן, אונזערע ארן

.6

 פארמאכט: מידע די איינן די האט האדבסט דעד
דערנאכט, ביי עיד די באזילבערט עמעץ ם־האט

 בארעקט, בלומעץ מרט שויבץ ה אונז האט אדן
 פא-שמעקט. שנייען מיט צימער אינם האט עם
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 פארבלענדט, ווערט אריג די ■ליפטיק, איז ליכטיק און
ברענט. זונעףשייץ אין טורעם ׳פוגם שפיץ דעד

 לאכט: און געסל אינם וויגט דעד זיך ס׳דרייט און
פארמאכט. אויגן מידיקע די האט הארבפט דעד

7.

 אלעע אין אוונט דעד שטייט
 - געלב-געשפריצטע, ביימער ד* און

 קליידער וייגע אוץ ק^לט, ענגסטלעך
אפגעגיצטע. אוץ לייפט זיינען

 גאלד־געפונקטע, אויגן די און
 שפריצן: טדויער אוץ ברייט אפן
 שפאטיש אוץ פארשייט ארים אוץ

טיצן. איץ קארליקעם לאבן

8.

אב חודש איץ נעפט קאלטע
 וואגק, פינסטער, וויגטיק, זיינעץ
 לאגיק האבץ חשבון, האבן

מרה-שהודה. טראפן קיין און

 גארגישט, איז אלין ואגן: זיי און
קהלת: אין בפירוש ווי

 שלשלת זיין דרייט וויגד ׳דער בייז
זיכער. אוץ ברייט באלעבאטיש,

 גארגישט, איז אלין הכל־הבלים,
 זושער^רעיון: דעד איז שעדלעך

 מאלערייען פארבן, אלע
גביריש־־פוסטע. פאנטאזיעם בלוי!

 (3) יאר צוואנציק סאר



 - נאכט די ניכטער^קאלט אטעמט
 • שטארבן מין אלץ דשל-הבלים,

 פארק שענשטע די זוינט זי אין
בלעטער. די און בלומען די פון

 טראןפן, א ניז אויש זוינט זי ארן
 פירכע: א ניט אוץ הושט א ניט
 טידחה מונדשטע די נעלוינט ניט
נעווען. ווי זיין עריק לאז

.9

פעדדער ווישטע ברייטע איבער
 ווענעלע זיין האדבשט מודער דעד שט;פט

 מאשע! די שיועד קךעכצעט: עד א,ן
רענעלע. א שטיל טאטשעט נדנע

 ,,קדאען שדייען פארל^אנש ד אויף
 - פאדעק רענן תישך, מערער

 פאדמעט, ווי הימל־־הדט, די און
א־עק. שווא״צע מוט אויכגעזייט

 נית-הקשרות, א - וועלט די אין
 פא״שווארעגע: פארכישופטע, א

 משול אין פארזוקענע נעכט
ע:ע.“א2טריט>ע ווי ׳טי^ די און

.10

 קי מיט און ציטעד מיט הארץ דאה פול
 נא־ין, מיט שמט נאכן שייער א ווי
 שטארבן פארן שרעקן מוט זעל די ווי

לעשנכנאנג. אין יאד פין ראד אינם
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 זאנג פולער א פארלאזט פעלד אץ ווי
 ווערטער: אן און עלגט געבליבן זיהארץ
 שווערטער פארר^שטע וואנט אויפן הענגען

באנג. ויי בליאפק און שארף פאר טוט עם און

12.

 ׳ שטופ^נגעשטרענגט פארשפוצטע, פליקן מוט לוזשעם די קיקן עם
פארבלייט. שטעכיק

 ווי אווי .ווייפלען צעאדערטע מיט אומויניק-שטום גלאצט היטל דעד
גופם: א

 גאלדענע די פארשיבורט און וויין זוניקן דעם צעגאשן געטרונקען,
שיפעם,

 אץ וועגן אל״׳אלע אויף זיך צינד וואלכערן זומער־געשט שיפורע די
קדט.

 דעם מעפערם מוט ווי אווי רעגן, דעד קאפועט און נאך בייז שניידט
קחויט נאקעטן

 דעד פאר קומט דארט ;יאמער א ,חושך א איז פעלד אין ווייטער און
קבורה. צו ווער צייט

 רעגן אין און ווינט אין זיף שנעל ניט מעזשע דער אויף בוים דעד
נודע א ציטער טיט

 צעהויקערטן נאפן אין צווייגן נאקעטע די מוט קלאפט יאישדיק אין
פלויט.

 צעשאטענע צלמים מיט מ^הילניק וויסטער א דערפל ביים הארטער אין
גרויט

 שפעט־הא־בכט דעד צלמים די אויף הענגט עש זיך, דאכט און
הארצן. אין לעכער מוט געקרייציקט

 אן“פא ביו מלווה זומעד פון מלבה די איו קרא קברות-ווייב די
שווארצן אין

 נעפל איר איז געטראנק - קךא־קרא - סעודה ד^הט. פראוועט און
ברויט. פוילעניש און
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 ^*>£3**' ד>ל *'גג ן\2צ ן*2
 — דרום בלן קןמט זומער דעד

 דרזער די אין בלומען וועלקן
הגדיש. די אויף בליק זיי און
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1.

 זילבער״שוועל... ארץ בלוי־געוועלב
ליכטיר^העל. ארן שניי רדינטער,

 ,ווינט^פראכט פון ראד די טאנצט
לאכט. און קאלט איז זון די און
 בעט, ווייכע א שניי דעד איז
כלעט ווינטל א בעט אויף אין

 זילבער״״קאפ: אויף זילבער־האד
אראפ!, דר׳ערד אויף וון די ב׳איז

2.

 פארצויכן, בלוי מוט איז ט יי ק ט יי זו
 :זילבער־שנייען מיט בלאנקט נאענט
 ווייפע, זיידנס אין אנכעטאץ

שטייען. ביימער פארבישרפט ווי
 בלויקייט דעד אין ווייפקךט פון פליט

 שליטן, לייכטער א פארביי שפעל
זייטן די ביי פאפן לויפן

 מוטן. אין זוץ די בלאנקו עם און
 אויכן די אין כלייך שטויב א פליט

 בא^ן: די פראסט מוט באהזיכט און
רועגן די אויף שנייען ריידן
קנאקץ. צווייכן די וואלד אין און
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 ביימער, די אויף לידעד ווייסע
 גאסן, די אריף לידער ווייסע

 מונטער און יונג ידבעלירן
זילבער־פאסץ. אין בריליאנט

 נייע: אלץ געסט קומען עס און
שליטן! א נאך שליטן! א אט
 שיידעם און פראסט זייטן די ביי

מרטן. אין זיצט זאווערוכע

 טאראוים פליען קלעזימער די און
 פארשייטן, א ניגון א טיט

 בליציק און ווייס אנטק^ן זיי
דייטן. צו מלכד,*שניי די קימט

4.

 דארטן און דא גלעקל דין־דין
 שטיגל־גלאז, ווי גליטש -דעד און
 בעקל אין קניט א טראסט דעד גיט
כל^ן. שארטן א ווינט דעד און

 כלות די ווי ביימער, שטייען
 כאדעקט, ווייס גירליאנדעס מיט

 סאמעט ווייסער זילבעד, - ציחינג
אומכאפלעקט. און אומבארירט

היטל דעד איז דארפן, אויב און
 קאת, ניט גאר מתינות אין
 ווארפן ער טוט אויפהער אן און

בערנל־בארג! פערל, זילבער,
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 שניי אויף זון די אתם כייט
 בלאנקט, און קלאד איז טריט איר און

 ווייס פארחלוטט וואלד דער שטייט
דאנקט. שניי־קלאר פאר פעלד דאס און

 דארף, אין פעלד פוץ זון די קימט
 - פיל קינדער זיך דארט שליטלען

 שפיל, דער איז אסטיק און הייס
גאסט. דעם ניט קיינער גאר טערקט

שיין טוט זון די שאט א ניט
 זיי: אויגן די פארשט און

 שניי און זון טיט אנגעזאפט
בא^ און אריג לאנג גלאנצט נאכדעם

6.

שניי... קלארער אוץ זונק-שיין
 זילבער־גלאט־ איץ פראפט דער בליט עם
 ווינטעלע, א בלאז א גיט און

טאנצט. און שניי דער לאכט שיין

 - שנייעלעך, צו שנייעלעך און
 זונעףשפיל, פון שין אין זע, און

 פריש, ווינטער־פלוטען יואקסן
פיאפיאפיל. בלדטעץ־לידער

 שול אין פרי דער אין לויפן עם
 סך, א קינדערלעך ביכער טיט

 טתטעלעך נאכדעם גלאנצן
זילבעתפלאך. אויפץ לאנג צייט א
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 מאי נאלדן א אמואל געווען
 פויגל-באד, מרט ארץ בלרמען מיט
 אנטשטומט, פריגל^באד דעד לאנג איז

קלאר. בלרמען די לאנג אריך פארוועלקט
 זילבער-מאי, זיין האט ווינטער ־דעד
 זינגער^מאי זיין ,שטיפער־־מואי זיין
 געבראכט לופט טיט שליטףבלרי .אין
פדיי. הרליעץ אים געלאזט האט ארן

זילבער־מאי דעד פריי ׳הוליעט
 שטיפער־בלק, א ווארפט ער וואו .ארן

 ט־יי, ארן קאלט שניי־בלרם, א ארים שפראצט
נל*ק>ליק>ליק... זון־־שיין: אין וויב^ט ארן
 פריף, א רייד, א ניט ער וואר ארן

 טאל: ארן באת איבער מונטער הילכט
 העל, גלעקלעך קלינגען עם שא-שטיל,
קריפטאל־טאל-טאל... - .גלעקעלעך

8.

 אמאל נאך זביה די באשעדט גאט מיד האט ■עם
 שניי^קךיםטאל... ארן ווינטער־־זרן אין זיך באדן צו

 טת־ שניי־רדיז א שניי ערשטן מרטן ^ין
 זילבער־־מאי אין באזרכט געצעלט מרין טררילעך האט

 טי^לי״לי: - הויפנם פרלע מרד כעבראסט האט ארן
פרעפטל־־בלי... ,פרעסטל^בלימעץ

9.

 צארטן, דעם שניי ערשטן דעם נאד וועםטר ארן
דערווארטן, אמאל נאך ליבע, מרין



 וועמען, נאך געדענקפט וראו, נאך ווייסט ■און
פארנעמעץ. מור פדן דאן גרופן זאלפטו

 לופט, אין פליען נאך וועט שניי דער כל^זמן און
 רופט. דיך הארצץ מיין פארנעמעץ: דאלפטו דאן
 שפדייטך דך גאפן די אויף שניי דעד ס׳וועט וועץ און
 קררייטן, קרענצעלע מיין נאך דיר פאר איך פלעכט דאן
 בליייץ, וועט גאפן די אויף שניי דער פל־זמן און

שרייבן. בריוועלע מיין לעצטן דעם !דיר איך וועל
 שווארץ, אויף צעטרעטץ אים פיס פ׳וועלן ווען און
הארץ! מיין איז פארשטומט וויפן: ואלפטו דאן

10.

 ,קלעמעץ ניט זיך זאלכטו שטארבן, וועל איך ווען און
 בלומען: קיין מיר ברענג ניט קןמען, ווען וועפטו און
 ...שטא״בץ זיי איידער נאך בלומן די וועלקן עם
 — שנייעץ פראסטיקע די ערשטע די ביו ווארט דו

 פארגעפן, האבן ניט מוך דאן ביו וועפט אויב און
 דערפ-ייען מיך קום דאץ שנייעץ די מיט פאר־איינס

ווינטער^פארנאבט. פראפטיקן אין
בלומען... אן ווערטער, אץ
 לאזן, דיינעם טריט דעם בעתל מיין אויף זאלפט דו

 פארבלאזן, ווידער דערנאך ווינט א אים מעג עם
 פארווייעץ: גאנצן אין שטורעם א אים מעג עם
 שנייען זילבערנע די אויף טריט דיין פרן וועט עם
שפראצן. מיר אנדענק צום שניי-בלום א וויי-בלום, א

 הימל דעד האט אויפגעעפנט
 :צויבער־שויבן ליכטיקע זיינע

 שמעטערלינגען ווייפע די ווי
 אויבן. פון שנייעלעך פאלן
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 ייימער, אויף דך צעהענגען די
 שטיינער, טייערע שנידלק• אריף ווי

 לאכן, די און בלישטשען די און
ציינער. קלארע ווייסע מיט ווי

 נעתער אויף און טאלן אין און
 שפאצירן, פראשט דעד ארוס גייט

 פרטער, זיין אין ער גייט לאנגזאם
דלבע<טיק. וויישע דורך ווי

 מוטער, שיואנע די ערד, די און
 לאגגן דשן, דעם שלאף, איר שלאפט

 גריףגראז, א פון חלומט זי און
זא^ען.... פולע און סערפ א פון

.12

 צפו קאלטן פרן ווינט דעד שי״ומט
 ריס, א וואלד הויכן דעש ניט
 שפיצן, די אין דך צעברומט ער
פיש. די פרן ביימועד ווארפט און

 צופליען דארף אין קומט ער און
 דאך, א אראם דארט ער כאפט

 פעלדער די אין איש פארטרא/ט און
לאך. שריש א טאגץ, א מיט

 שליטל א אויף באגעגנט ער
 שיינאשט, האלצהעקער א פארט

 פאלעס, די פאי* איש אן ער פט נא
לאכט. ער אין איש אתים ווארפט

 איש שיט איש, שט איש, פארשיט און
ששריש^ליד שטורריש א מוט * ,1 * - י
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 פערדל דאם אליין קןטט עס און
מיד. און שוואך שטיבל, דין אין

 היטל טיטן דך ווינט דעד סיגיט
 שפיל, א אויך שטייגער זיין אריף

 איש פאדשנייט אוץ אים, פארשיט און
ציל... א אץ און גאגג א אץ

.13

 אויק פיץ דך שפרייט עש ווען ביידערנאכט, שפעט און
 שטעק, טויזנטער טיט היטל פראסטיקער א

 פארקאוועט אונטץ פין ליגט ערד די אז פ׳דאכט, און
- טרעדן, אן און פדייד אץ טייטע, א אנמעכטיק,

 שטילקיט, נאכטיקער אין היטל דעד דך שפאלט דאן
 שיפן, זיינע אן פירט טילך״וועג דעד רואו דארט,

 'לאנגער א טיט ק!אפ גרייז־גראער א זיך באוויעט עם און
טיפן. זייער בליק א טיט בארד, שגיי־ווייפער א

 וויישע, זיינע אויש דאץ שפרייט קאפ גרייז-גראער דעד
 פארשטאכטע, די ערד די אויף הענט צוויי מארטאר, ווי

 ,ברכה היטלשע א ליפן די שעפטשען עש און
געבראכטע... א טראץ גאטש אונטער פין שטילע, א

זיך צעניסט רעננס און טויען פין ברכה א
 שפאלטן, די אין אריין דרינגט לו׳פט, פראשטיקער אין

 זי ברענגט אוטעטום און שליבן די אין אן קלאפט
קאלטן... אין ווינטער אין בשירה ליכטיקע רי

.14

 ביינאכט. שגייען פון אוצרות די געעפנט וועד האט עם
 געבראבט, צפון פון גרוסן האט ווינט, דעד שליח, גאטס
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 דאך, אויף און ברם ארף קאלטע, די צעהאנגק, די האט און
סכך. דלבערנעם א ווייסן א טיט פארדעקט איז ערד די

"ליכט/ די אן צינדט און היטלי ארסן אדרס גייט דן די
געדיכט; צעהאנגק פארקאנם און שטיבער אויף דינעץ וראם

 :פא־שיידנערליי קאלירץ דך לופט אין פ׳שפילן און
שניי. פון יום־טוב ליכטיקץ דעם היטל און ערד ס׳פראווק

.15

 בלויען א וואלקן־פאס א אויף היטל אין הריך
 ;טראן אויסגעהאקטער אן אייז פון שטייט
 שניי סין האר דעד זיצט דארט טראן אייפן

האר. ווייפע ,ברעטען לאנגע טיט

 קראק, דרייק דך קאפ זיין ארים און
 - ,אייזן־־שנאבלק קראק, שווארצע
 - א״קדא“ק רי^: אין זיך דרייק אק“ק יטווארצע

האר! פרנס משרתים די

 - באלה און האר דער ווינק א ס׳גיט
 קייא^קרא, ווינט: א ט*א;ט און קרא א פליט עם
 קרא^קרא; פראסט: א טראנט און - קרא א נאך און

וואלד. דעד פארשטארט טייך, דעד ווערט פארגליווערט

 ק־יא״קרא, זינגען: פעלד איבערן קראק די אן
 שניי, פין האר דער זיין זאל געלויבט

ק־א! קךא, ערד: דער טויט־־געזאנג א

בלרק, דעם וואלקףפאס אויפין היטל, אין הויך
אייז, פון טראן אויפן
 האץ ווייסע ב־עטען, לאנגע טיט שניי פון האר דעד דצט
טויט... יום־טובדיקן ווייסן דעם בענטשט און
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 איידטראן, אויפן הימל, אין הריך
 פארטראכט. שניי פון האר הער זיצט

 ׳ אייזףשנאילען קךאען, די און
באזאכט. האר הי אים קעמען

דלבער*פונקען פליען עם און
 ,2קא ווייס־געל^טן העם פרן
 ווינטל שטיפערישע ראש און

.5ארא ערר דער אויף שטיל זיי טראגט

 ווייסע, א ערד די רוט עם ארן
 - טויב, וויימע שטילע א ווי

 שניי-האר דעד באלד נידערט עם ארן
דלבער־שטויב. פרן דיל א אין

17.

 זילבער-שטדבלעך פון דיל א אין
 וואלקףראנד, בלאען רעם פון

 שניי-האר ווייסער דער אראפ גייט
האנט. דער אין פענזל א מיט

 שטייל... צו שטוב פרן גייט ער און
 טיר, א וואו פענסטעד, א וואו

 צויבער-בילדעד ר^אלטע ער מאלט
פערל־שניר. מיט באפוצט אןו

 געוועזן, דא ער איז נעכטן
 גאב: אונזער אריף געמאלט האט
 געסל פרן הןנדערלעך די מיט

 - שפאס געטריבן לאנג ער האט



 שליטל, א אויף זיי געפירט האט
 געיאיט, די גליטשן די אויף
 שטעטל קליעעט אין אונז ביי האט

געטאגט. אי גענעכטיל^׳, אי

18.

 ווינטל, דאס שלאפט עט פעלד. אין שטיל
 גלאנץ, העלן אין פראסט דעד נאד
טעכטער שניי־־הארס שטילע די בייט

טאגץ. א ^אדעהאד א פירט

 שעמערירן, שנייען די אין
 ;עייבער-ליכט, קאלירטע ווי

 שפריצן און זיף יןיקלען זיי אין
געזיבט. אין ©ארבן העלע

 מערב, אין וועג איר דן די ס׳גייט
שניי אייפן מזרח אין אין

 סאסן, גאנצע איר נאך שווימען
בלוי. און דאז טייכלעך, ווי ©ינקט

 בלויעד, ראזער, שפעטער, ווייטער,
 - מאכט“פא אייג איד דן די ביז
 שליטן טיני^בלריעץ א אין

נאכט. די וואלד פוץ אחייס פארט

19.

ווינטער פון נאכט די פארט לאנגזאם
 וועגן... טיף־־יפארשנייטע איבער
 ווייפץ, אין פעלד פרייען אויפן

אנטקעגן. איר שניי־הא־ דעד מטיה
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 הישל־שבייעץ, פר^לען אונשן
 - ששורקאצץ, ווי ששערן, - איבן

 זי פירש ער און זי געשט ער און
פאלאצן. אייזיקע נ׳זיינע

 שעתן, ■די זיף ציען לאנגזאם.
 פחמאתץ־־טענער - פריש און הריך

 געסל, ווייטן אין שעין קלינגק
הענער, קהייען עם העש, בלן עם

 שגייען די בארירש האש עם אן
 - ,וואסער־־טרעגער פון פוס די שעין
 נאך שלאפט ד - ווינשער^נאכש די נאד

שניי-געלעגער. ווייכן אויפן

.20

 געוויזן: ניש פרי דעד פון זון די זיך האש עס
 ריזן, בלא-שווארצע זי געפאנגען האבן עם

פארעויגן. שאשן א מיש ערד די האבן וראם

 פארבאתן, הישל אין שניי-האר דעד זיך האש עם
 דארגן געטלעכע אים באפאלן זייגען עם
אויגן. ליפשיקע די פארנעפלט האבן אין

 צער; זיין טרויער, זיין רגע רער פון ס׳וואקסט און
האר... פון הארצן אין בענקשאפש א וואקסט עם

21.

 - געווארן צייטיק איז געךאנקן ווילדער א
 צארץ: געטלעכער דער צעפלאקערש זיך האש עם
 חרטה. הערשאפט זיין און ערד דעד אויף האט ער
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 צעשראקץ, ווי אדי דך קאפ פארן כאפט ער
 גרייז״נראע די פיץ־פיצלעך אריף רייסט אוץ
וועקי זאל מדבר א צארן: מיט די ווארפט אין

 געגעבן, אטעם, זיין מוט בלאז א נאך האט ער
 - לעין פרנם ליכט ראם ווערן זאל פארלאיטן

חרטה! הערשאפט דין און ערד דער אויף האט ער

י עכער , יי ז איין? ווינט דעד רעיטט עם ,יטטורעמט עם
 תעכער, אלץ ווע-ן די - בערגער שנייןקע די
וואקטן.... און וואקטן ן א;

געלעכטער ודילדן מיט דך לופט, אין טראגן עם
 טעכטער: ליליתעט - תכריכים וועין און

...לעבענם גופענדע פאר

.22

 דעדוועקט: רחמנות זיין ערד דער אויף האט און
געעקט. :פיון שווערער דער זיך האט עם

׳דאך אויפן ליכט די ברענען שדן ווידער און
לאך. פריילעכן א מוט ווינט דער דך ס׳דרייט און

 גלאנץ, זוגיק אינם פעלד, אין ווידער און
טאנץ. לוכטקן א שנייעלעך די פירן שין
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 ,דעכער די פארשנייט ,וועג דעד ווייס
 בלאנקען קאלטן אין דארף דאס

 נארעם די אויף פויער דעד און
געדאנקעץ. די פאודלי קערט

 קאלט^פרימארגנס אין פארטאג נאד
 עפעם, זיך לייכט שייערס די אין
 תבואה־־גארבץ פולע אייף אין

צעפעס. פלינקע הילכיק שפרינגעץ

 נאך, שנייט עש שטיל, ווידער איז דאן
 - גייעץ וראכן און טעג גייק
 ווינטעתמבול ווייפער א פ׳איז

 שבייעץ. אין טרינקט זיך ערד די און
 - טשעקאוועם אויף נאר זע איצט און

 — הייזער איז וואו און וועג איז רואו
 דרענגלעך הויכע אויף שטתי בינטלעך

וועגףווייזער. פאר שטרם שטייען

.24

 קרעטשעם דעד אין יופ״טוב... זדנטאג
 געפילדער: א רעיט, א איז
דארטאשקע פון טענער די איז

ווילדער. ווערט טאנץ דעד אמאל וואט

יוגנט איז וואס *וגנט, די ווייזט
לאכן: זינקק,1 אלטע די אוץ
באוויזץ מור יוגנט דער אין
זאכץ! האבן אזעלכע ניט

 אלטער אץ ,וואו זיך פ׳דערמאנט אין
צייטץ, יוגנטלעכע די פון

49(4) יאר צוואנציק פצר



 שי^ע א באלד אונטער ער כאפט
פא־שייטע אוישרופן מיט און

 קאן: אין ארך שרן דך ער ׳לאזט
 הונדערט יונגע - אלטע די עך,
 גארטל הינטער נ׳אלטעד אזא
אצינדערט! נאך פארשטעקן קעץ

25.

 יייזע א זון די פארגייט שיין
 פארבל״טעד, א היטל דעד אין

 רגע, א אפ ניט פראסט דעד לאזט
ווייטער. דך שטא־קט ער נאכט צ,י און

 קופער, אין דא־ף קלערט דין? וועט וואט
 פארבטורעט: שטרענג אלע קיקן
 דארפלייט בינטל א דארף עק אין
איינגענורעט. שערטיאגעש אין

 פארשטוטטע, ווי קיינער, ניט רעדט
בלי־ץ. די געווענדט ווייט אין נאד

 פעלדער די אין דארטן דארטן,
שטיקן. תבואות די פראטט דעד טוט

כךייץ־־באווענונג... שוין האנט א מאבט
 עולם דעד אלד3 דך באפ א גיט
 דך דערמאנט וואס ווי האשט טיט און

צלם... צלם, אלע: טאבן

26.

 נידע! דעד אין שפיץ־בארג פון אראפ מיך כ׳לאז
 באהאלטן נאך דן פין ליגן עש וראו טאל, אין
 ווינטער פין דינען וראש לעצטע, די שנייען די

שפאלטן. אין גריבער פין שאטנש אין געבליבן
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 קערנער טיט ווי שניי, טיט הריפנם טיינע אן •כ׳פיל
 ארנן, טיינע הרף אין באיקייט דער ציו ווענד און
 ווערטעד, אן ברכה א שטייל שניי אויפן מאך איך

אננעזוינן. נילאנץ טיט קלארע, הארציקע, א

 ווארפן: צו שנייען הרפנם .אן איך הרב דערנאך
 איינעם איך ווארף אגרף היטל לייטערן צום
 היטל דעם דאנקען צו כוונה די האב און

צויבערלעך־שיינעם. אוץ ווייסן דעם חלים. פארן

 - צפון קענן ווארף איך צווייטן דעם חויפן דעם
 זיצן וואש ורלדע, די נעטער ■די קךבן א

 כישוף דיעד נעה,יום טרייבן און ■ערגעץ דיארט
■שפיצן. בערנ־הויכע אין טיפע פון היילן פרן

 דדיטן. דעם זיך טיט נעם איך בארג אויייפן צוחק
 אנטקענן. שטראלן די הויפן דעם ארם שטרעק איך
 איננאנצץ פארשוואונדן ווערט שניי דעד ניז ווארט איך
רענן. ווי טהאפנם, ■קאלטע האנט אין ס׳בלייבן און

 טראפנם די אין האנט, דעד טיט פאך א איך ניב דאן
 פריליננ, פוגם האר נאלדענע ידי באטרען

 זיך בוקט דאן הארצן אין טיף טיר ביי עטעץ און
---------ערד-חימל .אנטקענן



ע ט י ל

 מ אויף ווערשטן, אריף - אראפ בארג ארויף, בארג
אקס; אן מךפעט עש פורל, א דך שלעפט עש

תבואות. מאנערע די קןקן פאראולערטע
פלאהס. שיטיערער דער ביטעד צו בלט שליי עש

א־עש: נידעריק, ווי - גריקעס דך ציען עש
 - פוסט איז ס׳קעפל נאד שניידן, צו באלד צייט שדין
 ציעץ דך פארדארטן לעזשעס די איבער און

האלי-״ושט. און ג־אז האלי - געוועקשן רייע א

 וויליע די שטיל פלישט דארט ווייטער... און ווייטער אוץ
 ציט, זיך ניעמאן צום לאלע ליטווישע די
 א״גנש איר פישער די לתנה א ברענגט ד

פליט. א נאך פליט א ארעלם די אין טראגט אוץ

ש״דיען צעווא־פענע ברענן די פאזע אוץ
 שטרדי, מיט געדעקץטע הייזלעך, ־עלע8* פיל
 וואשער אינש נאנט אוץ טרויער ליט קיקט שטיל און
ג-וי. און פאהדאלקנט הילל, דער אויבן פון

באגינען שאלע פרן פויער דעד ס׳ארנעט און
 זעלד: ט־ו־ענע די אויף פעלד, פרוכטלאזן אין

 היימאט, א־עלען פון ליטע, פוץ בילדער
פרעמד! דער איץ ליר פא" איר שטייט לעבעדיק ווי
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 דמער דער צלם ביים דערפל הינטער שטייט ■עם
 ברכה: א פעללער ליכטיקע די אייף טאכט און
 ערנסט אין לאנגזאם נייט באגינק סאטע פין
סאכע. די שפאצירן טייכל צום צלם פין

 ־׳ ^סע א דך פלייסט דארט לאנקע אין ווייטער און
 פייער זילבערנעם פין רעגן א טיט שפריצט זי

 שטועם רוישיקץ א נראזן די טיט פירט אין
שייער. א אין היי אויף אפרו אן טבוח

 שטאדע, א פאשעט דך טייכל לעבן הארט און
שטריקל; א אייף הינט זיינע האלט פאסטעכל א

 משא טיט וואגן א טייכל דורכץ טארט עם
בריקל. פין קלעצער די רעדער די טדט ציילט און

 טייכל דאם ברייטער זיך עפנטו עם ווא׳ ,דארט אין
 תדערט: וואסער-טיל זיין - טילנער יידישער א

 זייען, ניט ער קאן אין ניט ע*ד קיין ער האט און
פא־ברודערט. דך מיל דעד דורך וועלט נאטם מיט האט יער

3.

שטיבל אלטן ■קליינעם א אין
;טיידל הארצק א נעוואיינט מאט

 שטיבל, דאם איז קאלטלעך אין ענג
קליידל. שווארצע דאם אפגעניצט

 צייכן: א ניט איז ברויט פון און
 נעליטן, קינד דאם האט הונגער

 קיינטאל זי וואלט ביכער די נאר
אויכגעביטן. ניט בחייט קרן אייף
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 אוונט אין שפעט ביז פדי דעד פרן
 זיצן זי פלעגט ביכער איבער

 ווינטער, ^עלטן גרעסטע די אין
היצן. גרעפטע די אין זומער

 קוינער... האט דעם פון געוואוסט און
 פארשלאפן וועץ אוונט, אין שפעט
 טויער, און טיר ווערן פלעכן

- אייפג^אשן, לאט,פן די און
 שטיבל העם צו איך פלעג איילן
 ד,ארצן, קלאפנדיקן א טיט
 באגעגנען פלענט שמויכל א טיט
- שווארצץ אין מיידעלע האם מיך
 הייפע אירע פון שיין ביים און

 היטל־פונהען ,אוינן־שטערן
 שעתן, שטילע לאנגע איך פלעג

- פארזונקק. זיין חלים אין ווי
 קיינער, האט העם פון געוואוסט און

 ,שטערן און נאכט ,ווינטל אויפער
 באגינק ביז פלעגן ווע/^ע
העק... עטוואם הארק, עטוואס

4.

 דאגן, עפעם דיר הארץ מיין ס׳וויל
 טייעד, און איז היילי: אים וואס
 — דייק ניט הארץ א קען עם נאר

 פייער, ווי פלאקערן נאר ק,ען;ס
 מזבח, א ווי העל, עם פלאמט

 פייער, פלאמען אין פארגייט און
 טקךיב עם איז פייער אין און

טייער. און איז הייליק אים וואס
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 ליטע אין שטאט א פאראן איז
 - ברעגץ שטילע וויליעם דער אויף
 ווענדן, נישט אויג בורן דאל איך וואו

אנטקעגן. מיר שטענדיק זי >ץלט

 ,דארטן געסל א פאראן איז
 - דאנעבן שטייט הייזל א און

 דיך, דאכט איך, וואלט יארן האלבע
אפגעגעבן. הייזל דעם פאר

 הייזל, אין ינד(ק א וואוינט עם און
 - לענן מיין ווי |עפ, 3לי\ איך האב

 איך וואלט יארן גאגצע מייגע
!אוועקגעגעבן קינד דעם פאר

6

צייטץ... פארשוואומענע שייגע די פון גרום א
 בריוו, צעווארפעגע פארוועלקטע פעקל א

 ווייטן פין דיר דיקטירט לאנג הארץ האם מיר פ׳האט וואם
טיף. דעד ביז פלאך פון אים דערפילט האסט דו ווען

 בלומען. יעגע לאנג שדין פארגעפן זיינען עם
וויפט, איז הארצן אין פארלאשן, פייער דאס
ק,וטען, דיין איצטער איך באגעגן רדק און
בליפט. און זיך גרויפט דו ווען אויג, מיין איז בליגד און

ליגן הארבכט־בלעטער ווי פארוועלקטע, שטדטע, און
בריוו׳. אמאליקע די טיש אויפן מיר ביי

וויגץ זיך שטיל ים ריזיק אויפן אזרי
שין?. צעשטעטערטער א גג לא טון ברעטער די
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 שטעטל דאש געהאט האט פילע
 שטילע: די שטיבעלעך די אין

 בלעטל, א אריך בלעטלעך צווישן
 פילע, ח פין איינער איך בין

 איינער, ניט איז געבליבץ גאר
 שטעטל אונזער פרן שטויב דעם ארן

 אריפגעביטן אלע האבן
שטיינער. הארטע פרן ברות אויפן

 איינער איך בין געבליבן ארן
 - הבדלה נאך שבת איינטאל

 שטעטל? א אין איינער טוט רואם
בעל-עגלה. א באשטעלט ער

שרלדיק איינציק חורבן אין אך,
 רעדער: די טיט פירט,אן דעד איז

 ער, פירט יענעס אש, דינגט עם וועד
יערער! שיין איצט איש דינגט עפ איין

.8

 טור, פין ווייס ער איט, פרן ווייס איך
 - צווייטער א פין וועלט איין ווי
 לאנג, אויפבעטראטן איז וועג זיין

שווער־־פארווייטער א וועג טרן

 טראן, א האט ער היים, א האט ער
פונאנדער: זיך גייען טור
 טראן, זיין אריף היטל אין זיצט עד

וואנדער. איך אין רואנדער - איך
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 רופט ער און אנטקעגן הןטט ער
 לעבנפ-וועגן, טויזנט אויף

 פיף, אן אין מדבר דעד - איך און
אנטקעכן. טויט דעם כיי איך

9.

 פענפטער א ז׳אויסכעהאקט טהויהוי ©ין ווענט די און
 ארוים: הריך דער אין אפגדונט ©עם

 אייביקייט איין וויגט פענסטער הינטער
שרים. אין אנדערע די

 בלינדע, א כאטש געגיטע, א מאטע די איז
 שלאפן! שלאפן, זיך: וועט און וועט

שלייער א פלעכט זי און
©יפן. און אנהייבן ©־ן

 - אנטשלאפן באלד ביידע ווערן
 טאבטער, דעד טיט טאטע די

 כעצל, א נאד אויוון ביים בלייבט
 ער. קאכט וועלטץ נייע ©ייעד, א מישט
 מאטע, די אויף זיך כאפט

 - קאכן פון פארזוכט זי
 זעלבער דער אוים: שפייט און

!קנאכן אלט-באקאנטיער

.10

.קנעכטשאפט פון ליד
)פראגמענט(.

 געדאגק, ווילרן טייערן, דעם אים טדאג איך ...
 ביין: אייגענעם מיין פון בלוט, מוין ©ין געוועבט

 - שראנק אייזערנעם אין פארבארכן דארט ליכט ער
שיין. און כיפטיק ער איז שלאנכ א ווי אזוי
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 י ,שטיק! אויף הארצן מרן צערייסן איר וועט ארן
צוריק! באקומען מט געדאגק רעם איר וועט

 ריזן־כעדאנק דעד ליבער, דער ווילדער, דעד ...
 געצעלט: שטולן דעס אין אייך צו דרינגען וועט

געטראנק! זיסץ רעם, פארסמען אייך וועט ער
וועלט. דער פרן הארץ ראש צעטרייסלען אייך וועט און

11

 פארמיען... שטילע און רייען אין געדאגקען גייען און קימען
 וויי, רעם טרוימען אין הילן און וועקן זיי געפרלן שטילן און
 שויץ לאנג וואס ,הימעץ א ווי ,אדורך שווימען זיי - שטימעץ און

 פארקולונגען
 קלאנגען די אין הארץ דאס פארגאנגען שוין לאנג און
זיי. ווי פוגל^ט פארשטומט שוין לאנג און

 ׳קאפ מיין פון ליגקם אין רעכטס ליכט, צוויי אן צינד איך
געטראגק; שארפן פול בעכער רעם אן גיס און
טרוים, 'ליבלעכפטן מיין קבורה צו היינט פיר איך
געראנק... שענסטן מיין לבכורה צו היינט פיר איך
קןיט. אייזערנער דער ■פון אפ היינט מיך ריים איך
א-ויס; פרייהייט אין לעין פון מיך רייס איך
 דעק, ביז יעכער רעם אפריער איים טרינק איך

איים. איך לעש ליבט די בעבער, דעם גלייך צעטרעט
ווייס, תכריכימדיק איין זיך וויקל און
זיגד... מענטשלעכע פון באפרייטעד א שטארב און

 ליד, קליגגענדיק! מיין בלייבן וועט "קדיש" א
ווינט... דעד קןימעץ אין מאכן וועט הספד א
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לידער. פעטערבורגער די פון
1.

 נאכט, די אן טיפער דך רוקט
 מאי, אין פינפטערעד ניט ווערט

 היטל אריפן און ערד די העל
וויפטעניי. פלויע א ווי

 ,אויג פון אוועק שלאף •דעד לויפט
 בעט, די פארפלייפט ליידיק^וויסט

 אדום גייסט און אתם גייפט
רעדט. וואש הארץ דאם הערפט, ת און

 ניט, זיי דערקענפט רייד... מאדנע
 ניט: דערקענסטו הארץ סיאייגן

 פליק, דיין ווערט צעשדאקן ווי
טריט. דיינע פארגיכעדשט דו

2.

 אנמאכט-שמייבל און נעכט פלייע
 פארפלומטן, קאלט היטל אויפן

 ריידץ צו אנשטרענגונג אן ווי
פארשטומטן. א מענטשץ א פון

 זיננען: דיכטער מען... זאגט עפעש
זונען... לידער... דרום... פרילינג...

 זיך, טרוימט עש נאד זיך, גלויפט עש ל>ים
פאשפונען. פלאם טיט וועלט א ס׳איז
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 זיך בענקט עם נאד זיך, גלויבט עם קרים
 קוק, אויגן הימל פרן ארן

 שטיינער ח ביי מאנען אריגן
ברוק. פעטערבורגער די פרן

 ,אנמאכט־־בענקען דאם הארץ אין נאנט
 קראנק: א פין ליבע א ווי

 דארשטן שטומע אין נעכט בלריע
צאנקען... ווייטאגילעכער א ארן

3.

 פאתליווערט קאנאלן גאפן אין ליגן
 משונה, און פארטעמפט הימל צום קוק און
 פארלאזן פארגעסן, וואם מה, א ווי פרנק^ אט

טרונע. אפענער אן פרן נענלאצט ארגן וואלט

 ארומעט רינגלען זיי דריי-שלאנג א ווי אזר
 רונגען... גליטשיקע און נאסע די מרט שטאט די

 וועלן, קין פ׳שפילן ניט ברענעס, די ם־נחנען ניט
צונגען. קלעפיקע די מיט שטיין נאן לעקן זיי

 דערקוויקן, זיך ווען דארשיטיקער א ניט ס׳יקען און
 בריות... פא-שאלטענע וואפער אין פ׳וואוינען ארן
 ביינאכט נאי* ווי ווייל מענטשן! היט, קינדער די
שהיות קןין מאכן זיי און אהייף שווימען זיי

 שיינען ווייפלעכן אין בישוף דעם טרייבן און
 נאוואוינער פון תהום א מיט שטואט דעד אנטקעגן

 שלאיפגןייט אין פיינען מיט שפייען זיך, קךימען און
ציינער. שווארץ־בלרע מיט משינה הקריען אין

60



.4

 נאכט של^פלאזער ארץ ווייפער דעד אין שעה א איז פאראן
 תהום אין ווי פ׳ווערט ווען מארגן, אוץ אוונט פון גרענעץ אריף
 — שוים, ווייסלעכן אינם נאכט די פארשלוניעץ פלוצלרנג גאר

- וואכט, פעטעדבורג ס׳גתיסע שטאר ליכטיקער מוט געשלאגן

קךם אטעמעץ וואפעק אלע שטאט אין טריט־־בלאם דאן
נא:ט: דעד פון שיין קייענקלעכער אין אויפהער אן וואכן פון
פארשמאפט ,פארשיכורט בראנפן פון ווי אזרי ליגן די

רוים. אין ווייפלען פארגליוועדטע טויטע, מוט בלינצלען ארן

5.

 פארבן, קלאסישע טיט געהרידעט וואפער דאם זיך האט עם
 מאלעד; גאונישע פוץ בילדער ת אויף נאד מען קען זעץ וואט

 שטארכן אינם טאג לייטערער ■דעד צעפלאקערט דך האט עם
אלעד. ט גאלדענע אין צעאוצרט צעשאטן, דך האט אין

 כוואליעס, די באגעגנט היטל דעד וואו ווייט, כאן- וויישער, א־ץ
 גינגאלד־־מזבחות דך געהוידעט געשוואומען, זיינעץ דארט

 פמליאש גאנצע ה^בן די אויף - געד-ילטע, פררפור אין
ריחות. דין*דינסטע און פארבן ווארעמכטע שטיל געמקןיבט

6.

 * קוועדןזילבע א דן-שיין אין כוואליעט דך - דרום אויף קיקסטו און
פלאך

שניר... געפערלטע בערגער אין זיך צעשיט דך, שיט ארן
 צערודערטער שווארצער, א דך אן פירוקה - צפון אויפן זע און

ראך,
। ריר. מינדעפטן כיים פ^רדעק אפגרונט מיט ארנז קען וואם
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 ד* נאד וואדף א שיפל אונזעד ניט - אין נאעגט אזר דצטט דו
פלאן׳

 וצפראך. צזדדדעדטעד מיט פל£ דיין ראם זאי א מיד ניט דאן
 שניד, געח״-ט-י מיט הארץ :דין כוואליע א אנטקעגן דך גיט שנעל

מיד. א״ף ליקן3 די פרן ^*קט וואט אפגתנט, דעד איז שראדץ נא.־
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ש. י נ א פ א י
1.

 פארפירן ,שטררעם דער באלד רועט עש
שמרעש, תישיק א

 פררכטן ארן פלעטער אפריישן וועט
 - תנראות שטיפערשע מיט

ררינט. אריפן פליען וועלן בליטן

 פלשן, רייפן פריינד, מיין ווילסטר, ארן
עצה: מיין פאלג-זשע דאן
 שטררעם דער כל^זמן נאך פליטן רייש
 - פלייצע דיין הינטעד איז

אצינדי נאך בליטן די רייש

2.

 בלרמען, ליבע רוייטעד, פליט פליט,
 פארפן: די נש נאך פארלידט ארן

 געזען נש אייך ס׳האט איידער
 ליפשטע, מיין אמאל נאך

שטארפן! ניט נאך איר טארט■

3.

 געפלש, קארשנברים דעד האט עש
 - שווארץ איז געווען האר מיינע ארן
הארץ. האש געווען ירנג ארן
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 געבליט, קארשגבדים דעד האט עם
 טדי: פרישן אין זיך געבארן

גתי. איז געווען האר מיינע

 געבאט גאטש אריף - מאי איז אשט אזן
- איבעדאנייס ברים דעד בליט
ודיים. איז האר מיינע
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בעסאראביע.

בית*עולם. א

 ביימער, אוץ מצבות מצבות... ביימעד,
שומר. פון הייזל האם פארקאץ ביים פאמע און

 גרינע אקאציעץ פוץ אין אויבץ און
מדינה. פרייע א טייגל די האבץ דארט

- בגנבה זעלטן ניט ארנן פוץ זעעץ זיי
מצבו;. נייע א צו אמאל וואס קימט עם

וועמען; דארט זוכץ און מענטשן ז^פט קומען עם
נעמעץ. הארציקע די שאטנם, טייערע די

 ברעטל: א זיף אויך הויבט פאדקאן ביים סאמע אין
שטעטל. פון חוטא דעד באהאלטן דאךט ליגט עם
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1.

באזיגטע. די פון זיג דער
 גלוסטן: קאפריזפולע מש פול אפטי איז *ם דער
 ב-עג, פעלזיקן צום זיך שטיל ער לאםטשעט דא
 דעג, א שניירט פייס דעם ווי שנעל, אים ער שניידט דא
כרוסטץ. טרזנטער פון ווי מאכט, מיט אטעמט און

נעפאנגען, שטילקיש דער פון אמאל: דך !סשדעפט און
 ים, אין נעצץ מיט לאזן זיך פישער די

 קאם, וואסעדנער דער לאנגזאם זיי הדדעט עם
,פארלאניען ערפילטע מיט צו זיי שמייכלט און

 שפאטן, און כעם פול - פישער! דער א, - כאלד און
 פלאך: שווארץ־בלויע די פנים איר רונצלט שיין
 - ראך א היטל דער און דיל זייער ים דעד

געראטן... איז שפיל דער פישער, די רעטע גאט,

 פארוועטן, נש פעלז טיטן ים דער זיך -נאר
 אדיין: וואסער אינם לענד מש זיך שניי-דט וואס

שיין זוניקן אינם שפיץ, מעפטיקן אויפן
טרעטן. דארט מענטשץ און הדך שלאם א זיך גתייסט ־דאדט

 שארפן, זיך כוואליעס מענן ים. דער תישן מעג
 ברעם, זיץ־־אש^תיע נאר פעלז דעד במררעט עם
 קלעס, זיין אין ים דער נעמען ניט אים ;קען עם
■דערוואדפן. ניט שלאם צום כוואליע קיץ זיך קען יעם
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 נצחרן, היין ניטא בוואליעש, די זעק און
 שטויב: אין צעשוויטען ררק., זיי ווערץ דאץ
 תיב, שטיינערנע די אנטלויפן ניט וועט עט
באפאכן. מטע איש ווינטלעך טיט נעטען זיי

 נויגץ. ניט אלץ שלאם דעד וויל ■ים צום פ׳אויעד דאך
דר׳ערד צו איידער היטל^דוים, צום

 געשטעדט, קינעם פרן אין באשיצט עד שטייט דארט
אריגן. טיט ווי שפיל, א פענשטעד די טיט שפילט און

 קולן, אין שאטן אין פענפטער, די הינטעד און
 או״אפ, און אדויף אפט טריט זיך העדן דארט

 האפ, טענטשלעכעס א פענפטער אין זיך ווייזט עם
שטילץ. אין פאדשוואונדן דא־ט צודק באלד ווערט און

 יארן צענדליקעד פון שוין שלאם אינם וואוינט עם
 גרוים: און איז באדיטט נאטען זיין פרילפטאר. א

 — שרים זיין אין וושט אין אים דום דעד צערטלט עם
געיואדן. לענדעד פאר יענטשרנג א נאטען זיין

 פתשן, וראש יליקן, טיט שוטד, דעד ניט טער און
 טרעיפ: טארטארנע די אויף אפט גאנץ אים באגלייט

 ק,עפ, גארנישע אין זיך וועיט עם וראם ווייסט, וועד
ווענן... וואםעדע אויף - געדאנקק זיינע און

 שויין, די טיט דאל, גערויטיקן גרריסן, אין
 פאדטדאכט, כוואליעם די אריבער קוקן וואש

 נאכט: דורך אין טא; דודך פלאטערט דארט זעלע א
 דעדהייבן. קינסטלעד דעד געטער צו זיך וויל עם
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 שורעבץ די בליקן די ארבעט, ער אלן שטייט ער
 האט רוייניקע וואוש קעדפער, א אריבער
 נאט, אלנזער ערד דער געשו^נקעץ אזעלכע

לעבן.... דאש לענן, דאש - לענן אין דרכן אלץ

 געפינען ווילן און ולכן, אלן פארשן זיי
 בויג, מינדעשטן דעש ליניק, איידלסטע די

 - אויג דין פלן איינש קיין פארפלויגן ניט ווערט עס
בינק. די ד^ניק קלייבן בלום א פרץ אולי

לידער; אנדערע צו קינסטלער דער בלייבט טליב נאף
 בליק, פתי:שן פון פלאטער דעש ניט זעט ער
 שטיק אויף דך ריישט עש ווי הא^ץ א ניט׳ זעט ער

גלידער. פראכטיקעעפירעמטע .די אלנטער דארט

 שטרעבן, איר אין לאני. אזוי געטרוימט האט פדוי די
 שלאף: אין נ^מוען זיין געשעפטשעט לאנג אזלי
 שטאף, א שאפץ פרן כאטש איש פאר בין איך ווען

לעבף. מיין זיין ש׳קען ווען מארמא* דין פאר שפיייז א

 אנטציקץ, דאש ברעג אן אוץ גליק איר איז גרויש און
 אנטבלויזט, צנועיק אולי איש פאר זיך האט זי

 בארלישט: שיינקייט איר איש האט׳ עם דך, דאכט אלן,
בליקן! די ביידן ביי זלנען, ווי ברענען, עם

 פיבער, אין פיננער די פלאטערט, ער טאקע און
 - לייש אין אויפצווועקן געשטאלט איר איילט ער
 טרוים, אייגענעש זיין אין ׳סארטאן איז ער אך

 ליבער. ליבלעכשטע און שענשטע פרץ איש איז וואם
 ווענדע, א וואשער אין ווי ,(בליה דעש פארווארפץ

גליד... וואסערן א פארפיינען זיך טיט ער
 מי אנשטרענגונג פון און פארטראסט ער שפרייזט אט
ענדע. צו אינגאנצן אדבעט די איז אט און
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 ענדע, צו איננאנצן ארבעט די איז איצט ,ני,
 געפרוווט, כוחות מיינע בילד אינם האב איך
 פארגופט, פאנטאזיע מיין בילד אינם האב איך

לעגענדע". א בלייבט ער - נאמען ׳דיין און גק... קענסט

 געפונען: אנלק אן קיים וויי פאר האט פדוי די
 קיים, איר זיך גלייבט עם ווערטער, זיינע הערט זי
 טרוים, פרנם פוף א ווירקלעך שיין עם איז צי

צערונען? שיין ער איז ,פארוויוקלעכט איידער וואט

 קניען, די אויף איט פאר נעוואדפן זיך באלד אין
 :אויפגעשטרעקט געבעט מיט הענט ידי קינפטלער צום
 געעקט, ניט ליד דאם נאך איז עם דיפטער! "שטיי, -
פארפליעץ. איך, הער קוים, אקארדן ערשטע די

 פארלירן: צו שדן און געפונק נאר-וואם אט
 לופט, אין לעבן פול צייטיק, דיר פאר שטיי איך
 ברופט, פון אנטקענן חד הארץ מיין זיך רייפט עם
חרן?" ניט באגערן דיין בליק מיין קען רק צי

געבליבן קינפטלער דעד איז קאלט און תעק נאד
 בליק: אין ערנפט מוט געענטפערט האט ער און
 גליק, איז שאפץ און לעבן איז שאפן ,נאר -

ליבן!" פין פרויען, פון קינפטלער צום ליגט טויט דער

געהערטע: ניט נאד ווי קינסטלער פון ווערטער די
 געקניט, זיך מיד פאר איינער ניט שיין האט "עם -

 געבליט, יארן אלע דיר פאר נאר האב איך
באשעדטע. א דיר “פא געצערטלט, נאמען דיין

 קימען דיין אנטקענן געפלאטערט היימלעך ס׳האט
 נענום, לעבן, מיט פול שיימט וועלכער קוואל, מיין
 פופ, דיין פאר נאף איז פחי קוואל דעם צו וועג דעד
 - בלימען פראבטיקפטע די מיט פארזייט איז וועג דעד
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 קוועלע, דער פון טרינק און פלומען די ריים־זשע מם,
 גררם, איז בענקען כדק צייטיק, איז ליבע מיין
 שרם.: מיין אין הי א געפינען וועט קא!פ דיין

זעלער מיק אויך נעם קום, שיינקייט, מיין גענומען
 - דרבן" ניט פרייהייט זיין קינםטלער ביים קיינער "וועט -

גערוט: שמייבל א נאד ליפ זיין אויף האט עם
 בלוט, דיק ?גנט, דיין נאר רעדט האס ליפע׳ "א,

 ----------דערהרבך שטימע איר האט גוף דיין אין ערד די

שפיצן, טורעמשע הי ביי ים, איבערן גדאד
 שלאם: פרנס וואנט דער צו באלק^ן א קלעפט זיך
 גאם, א געבן ניט כוואליע א דאל הרך ווי
דערשפריצן. ניט קיינמאל כוואליע !די וועט אים צו

 שטערן, די פרענען העל דרמל ארפן נאכט, שפעט,
 וועג, איינזאמען איר לבנה די גייט עם
 ברעג, צום זיך ים דעד אונטן פרין לאסטשעט עם
באגערן, פול ליפט׳, דער אין שוועבט ווינטעלע א

 הרדעט, וואםעדלעך די שעפטשעט, וואם עפעם און
 בייט, שפילנדק אנדערע די כוואליע איין

 ווייט דער אין ווייט שלאם־־שויבן !די העל-לייכטן
פארפודעט. אוץ שלאם איינדאמען אין איז שטיל און

 צווייען, פון לייכט טריט זיך דערטראגץ עם שא, גאה
זאלבענאנד; ארוים פאלאץ פרן גייען זיי
 ראנד, אייזערנעם צום נענטעד אץ קימט פח* די
זייעץ. טרויערקייט אוץ בלאנדזשעץ זיי ארגן די

 וואסער, פון שמערצלעך אזוי זינגט ווער "א, - באלד און
 קלעמט, אזוי הארץ דאם - טתיעריק אזוי זים, אזוי
פארפרעמדט"... מאדנע אזר קלינגט וואסער^ליד האם
בלאסער: א כאטש פעפט, גאנץ קינסטלער דעד פ׳ענטפעהט און
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ס ס
 ,לעבגפ-לעגענדע מיין בוואליעב די פוץ קלי^ט ״דאב• -

 פארגופט, האי איך דאב אלע, די ••ינעץ
 געפדוווט, דא !יי ק א ירה מוין האב ^'ך

ענדע■־. י-ז שליחות זייעד עדפילט האין זיי

איבעד ידע־ איך נ,־"ט. בין איך די. צו איך ג- "דאן

 די צייממ אוץ
די זי געדענקט
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 פאדשפורט, אנדענק רעם פילע פרן שיין האט זי
קבורה. צו זיי געבראבט געטער־־בית^עלמינם אויף

 ,קאפריזן מרט פול און ירינג נאך איז זי נאד
 טראט, מוידלשער איר איז גרינג און את ׳לייכט און

 שפאט איד אוייפהעד אן מענטשן די מוט טדייבט זי
באורזן. פנים אמתן איר קיינמאל און

 פארגייען, קומען, זיי — וומעד א ווינטער, א
 געציילט, בלומען קיין קינסטלער דעד קיינמאל ס׳האט

 ,אויםדערוויילט וועג דעם ער האט איינזאמקייט פון
ווייעץ. שאפנדע נ^ר - באגלייטער זיינע און
 גדעפער, אלץ ווערט דאל אין בילדער די פרן צאל די
 שפיל, זיין אין נאט מיט פאדמאםטן זיך האט עד
 פול, האדמאנישער שיענער, נאף איז זיינם און

מעשעד. פאלגזאמער זיין וואדנדער האט באוויזץ
 פארפליען, פארשווינדן, נשמות ידי - מער ניט

לאני: שוין פא־לייקנט נשמרת די ער האט
 קלאנג, פארדדאםלעכער פיסטער א נאד איז דאס

שטייףהארמאניען. אויף פארביטן זיי האט ער

 רייע, געטלעכע די גרעסער וועדט עם וואס און
 פארשלינגט: אפגרונד דעד לעבנם מער און מעד אלץ

 קליננט, טיפעניש דעד אץ ביינאכט וואם באר, אין
נייע. א שטימע א אלץ אמאל וואם צו קומט

 - טרויער יקףן יפרן וויים עד און רו זיין זיכער נאד
 שפעט גאר ביז פרי פון ארבעט שווערפרלע נאך
 בעט, איינדאמע די צערטלעך אים טוליעט עם

אויער. זיין צו קלאנג אומדרק קייץ ניט דערגייט

 וועלטץ, מאך און וועלט א זומער, א ווינטער, א
 געציילט: קיינמאל גאר קינסטלער דעד זיי האט עם
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 - אוישדערווילט שפיל צים לעצטנם אים האט צייט די
זעלטן!... אדי טרעפט דך גאונים טיט שפיל איר

האר: זיין צו געזאנט האט שלאם פון שוטר דעד
 גתי־ שוין ווערט קאפ דעד גאר, זע איך וו^ם האר, "מיין -
 פ,־וי, א פון קאפהז א איז דאם אלטעד, "נק, -
צער׳. קיין ניט האי דו שפאפן, דאש טרייבט צייט די

 קלא־, אווי געווען אוינן ליכטיקע ד און האר, "מיין -
האנט". הער אין ריר ביי מעסער הער ציטערט עם
 דורכאנאנד לאנג צו געארבעט איך האי "דאם -

ביינאכט". וזייני צו געשלאפץ איים, דייזט און,

 קלא־, אדי נעדען אוינן ליכטיקע די און האר, מיין -
ווייט?" נאך זעםטו צי פארנעפלט, זיינען זיי
 צייט דעד פין שפיל אוטשולדיק א נאד איז האם אלטער, "א, —

פאר־. א גלעזער צופאםן נאד מיד מרז איך

 טרעטשט, דו ווי שרע־ אדי פיש... די אוץ האד, "מיין -
שוואך! וראם מענטשן, פא־ וואוינונג דיין איז הרך צו

 דאך, צום ייז כמעט דאך ט־עפ די פירן עם
באזעצט". אינטן גא־ גלייכעד שיין דך דאלשט דו

 געלעגער הארטן זיין אויף נאכט. א ווידער און
 לאנג, איינשלאפן ניט קינשטלער דעד עפעש קק
באנג: ווייטאנלעך אדי זאך די אים טוט עם
ער! פלענט זים שלאפן אין לרשטיק ארבעטן וזי

 געלונגען: נארניט אים א־יעט די איז היינט און
 געפאלנט, ניט ליים די הארטנאקיק אים האט דא
 פארפאלנט, שאטן א עפעם ווי אים האט דא

 געקלונגען: שטימען און זיך געווינט געשטאלטן
שוטרי־.... דעד נא־ איז דאש פראגן... נארישע "די

 טרייסט. א ענטפעד, אן קינםטלער דעד דכן פרוווט
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ווייפט? ווער פפק: א אים באפאלט ווידער באלד
מער? טוי קיין און זאפט קיץ פ׳לעבן שדן אפשר האט
קוועלע? ידי שאפן פון אפשר אוייפגעשעפט שדן
קלאפט... שוין אנמאכט די לענן פון פענפטער אין
 אנגעזאפט, שארך, מוט און קלאנג מוט איז לופט די

זעלע. אין ספק דעד טיפער שמערצלעכער, אלץ
 שענקק, ניט דך קעץ ער פארדראפיק, אים איז עם
 קראנק, גאר זיך פילט ער אנמעכטיק, דך פילט ער
 געדאנק: א נאכט און מוח אין עגבערט עם

בענקעץ... א אוץ וויי א - באדייטן עם זאל וואם
 ער... ווייפט וואס ער, פילט וואש - בענקען אין און וויי אין
 צעזייט, אפריער שארכן, צי קלאנגען און
 קייט, דלבערנע א ווי דערנאך, שלישן די

 דריישטער: און העכער אלץ ערגעץ פון קלינגען און

שטימע:
 באנג, אזוי טוט עם דננ*זאנג, דנג-זאנג,

 קלאנג. דעד לעבן פון איינזאם אדי איז עם
 יפארפליט, ווינטל א ציט, ווינטעלע א

 געבליט, בלומען, ווי דףשיין, אין האבן מור
 נאכט, דעד פון תהום אין פארגאנגען זיינען מור
ערוואכט. לענן צום תהומות פון זיינען מיר

 אלע... דך הלייבט און ערוואכט ערוואכט,
 בלה, די קומט עם געפט׳, קימען

חתן? דער לאנג זיך זאמט וראם
 וועלן, פ׳פארגייען וואל, א קימט עם

 - שוועלן, איבער ווער טרעט עתעץ
פארפלאפן! יאר א נאך
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,וואבער־פלדמען נלאפע, לימ;ק2

פ־יער־שפעטע־ איש! רדפט איש, ד^ט

ס

שאטרייטער. א ער דצט
 אדע, איש ברענגט שרעשמער, איש, פט שא

 — ־~ ד* לא:; שדק ווארט אדן דצט
געלייטער! א אונז די

הע:ע־", "אס בדף, •יאס ודיסם, היער כא>א>א,

לעפן, אד• כדים איש, ליבט איש, נאפט
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טדויעד: מיט הארצן אין קינשטלער דעד דך ס״טראכט אלץ
 הוף, יעדן כידערקען שטימעץ... די שטימען... די

 - גרף מענטשלעכן אין ציטעד א דיך וועק^ עם
אייעד. דאש ווייטאי. מש שפאלטן זיי קלאנגק די

 אלע, די זיינען ח$ם קינשטלעד: ׳דעד זיף ס׳טדאכט אין
 זאפט, דעם ארן טרי דעם לענן אין געמהךבט

 קראפט גרעשערע אלץ זיי טויט אין באקימען
כלה. דגרייכע א יעדע און - יעדע און

 גופן, די פוץ באפרייט קינשטלער: דעד שמערצלעך טראכט
חינג איימקץ אץ פארבישיפט שלישן זיי

 ידנג: פוץ און אלט פון שיפן, אנהייבן, פין
דופן? דגרייכן דעש ביישטיין נאך איך וועל צי

 געוואדן, זינגען האש דדיישטע- איז עם וראש און
 אנגעןאפט, קלאנג האט אויער דאש מערער וואש
 געקלאפט: הארצץ אין ספקות האט שיטאר^ער אלץ
יארן! ניט דינען דאש שומר... דעד ניט איז האם

 געזאנגען, די געהערט קינשטלער .דעד האט לאנג אין
בעט. איינזאמען אין געווארפן זיך האט ער

 שפעם, גאר געווארן שפעטער, אין געווארן
פארגאנגעץ. שטערן די הימל אין דינען עם

 פארפלוינץ, קלאננען די און ט^נ •דעד געהךמען
 מיד, דך קינשטלער דעד ארבעט .דעד ביי פילט עש
 ליד, נאכטיקע דאש איש קליננט נאך ארעד אין
אויגן. די פאר שוואדץ נאך שאטנש די שטייען עש

 פייער, א ווי האנט די ציטעדשט, דר ווי האד, ,.מיין
? קראנק ניט בישטו צו ? געשלאפץ האסטו צו

 געשאנק, א געשיקט האט לאנד פין הערשער דעד
טייער׳. נאד צירונג און וויינעץ זישעסטע די
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 ,קדענקעץ זיין ניט רירט אים קינפטלער, דעם ניט רירט. ■דאם
 נאבט, פין זערנג די פאתעפן ניט קען ער
ערוואפט: הארצן אין ד^ט פייער^געפיל א
בע;קען? אווינס הייסט דאט וואןפ ווייסט, דר צי פריינד, מיין -

רייען, אין בילרער און געשטאלטן פ׳קימען און
 דערמאנט, זיך האט ער וואט דערמאנט, זיך האט ער
 - מאנט וואט עפעט און שוין קומט עמעצער ארן

ווייען. פארגעטענע געשטילטע, ניט לייד פאר

 פאדמיידץ, לידער די קינפטלער דעד ניט פ׳קען און
 אריג, דאט בלאנדזשעט עט פארוואדפן, ארבעט די
 - בדיג א געגעבן שטדרעם דעד האט דעמב א
ליידן? אזדנם הייפט דיאט וואט ווייסט, דר צי פריינד, מרין -

 ,ער< שלעג ליגן בעט אין שוואכער )א בייטאג איינמ^ל אין
 שוועד, איט באפאלן וויילע א האט שלאף א

 וועד זיך דערנענטעדט עט דעויפילט, עד האט דאן
געלענעד. פון דאנד אויפן לייכט גאר זיך זעצט ארן

 ער, דעדהעדט זיפע א שטימע א - באלד ארן
 האנט, ווארעמע א שטערן אוייפן פילט עד
 באקאנט, שיין לאנג^לאנג זיך, דאכט אים, איז אהנט די

ווערטער. פא-שיבררטע הארציק די אויך באה^נט

 גלידער, די אין קיאפט ני-יע ׳דערפילט האט ער און
 גלי, א געגיעבן בלוטן די האבן עם
פלי: א געגעבן האט צוחק אויף צייט די
ווידער! איז ער יונג ווי - מעכטיק ווי און שטארק ווי

 געשלאסן, פעסטט־־פעפט דיך ארעמם ח פ׳ה^בן ארן
 לופט, און פייער פול זידנד, איז אטעם זיין

 ברופט, צום זי געדחקט ער האט באהערשגדיק
צרזאמענגעגאפן. ווי איר מיט זיך האט ער
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 געשווינן, פארסודעט געטוליעט, איה - זי אין
 נעניליט אטעם ברענענדן טיט אים האט זי

 פ׳פארפל פ׳פארפליט, געשעפטשעט: זיך, דאכט ארץ,
באזינן! נאך וועכט דו געשעפטשעט: זיך דאכט און

 פארפלויגן, ,פארשוואונדן זעונג די איז באלד און
 מיד, אזוי קןקט ער אופן, שדין אויגן די

 גליד, יעטווידן אין צויבער דעם נאך פילט ער
געצוינן. דפ״ווייטאג נאך הארץ הורכן האט■ עם

 פארגעפן ארבעט די שקולפטאר דעד האט בייטאג־
 אהער, און אהין געבלאנדזשעט איינזאם און

 שוועד, אים האדצן אויפן געדריהט עפעם פיהאט
געגעםץ. שטומער א טרויער א אים האט עם

111.

 גערוימיה, און גרויש איז בילדער די פון זאל דעד
 פיל, שאפונגען פון רייע די איז לאנג און
 שפיל געטלעכן אין פרויען פון שיינהייט די

שוימוק. און באקאלפול פאראייביקט קינכטלער ט׳דער

 לענדער ווייט־־ווייטע פון פרעטדע און פילע און
 פראכט, די זען צו קוטק האבן געתרשט

 געבראכט אנטציהרנג גרעסטע האבן אהעד
שאפונגם־פארשווענדער פארן געקניט האבן און

 באטיאפן ניט בום קיין האט לאנג א, שיין, לאנג נאד
 שוועל, שרדותדיק-ציענדע די פרעמדע היין
 בליצשנעל: קלאנגען די זיך פארשפדייט האבן עם

שאטך א ווי אויש זעט און קראנק איז שהולפטאר דעד

 שטייען, פארלאזענע און אליין בילדער די
נאבט, די נאד פ׳הומט ווי און בייטאג, דרעמלען זיי
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 עדוואבט, לענן פרן רואם זיי אין - זיך דאכט דאן
רייען. די רירן זיך נעמען עש דך, דאבט אין,

 בע־ן איר לבנה די באווייזט פענשטער אין
 שיין, בלאכלעכן א בילדער די אייף ווארפט און

 ,ליידנשאפט־ווייץ פדן באטדונקען ווי אדי
שטרעקן. פלעכטנדיק דיך ארעמם צו ארעמש הייש
 דופן, און דופן, אין רייעץ, די ש׳טאנצן און
 פיש, די היינן אין ארעמש די היינן די

 נעניש, אין פארשווענד פארשייטע: שטימען אין
נופן! די פין טאנץ אינם פיש ■די העכער אין

 - פינקל א ארנן פין ווי שא־שטיל, - פלוצלוננ אין
זאל? אין פלוצלוננ זיך נענננעט ווי נייטש, רועד
 שטראל, א פנים אין לבנה די אים ניט און
ווינקל. אין נלאשן א קינסטלער דעם מען זעט דאן

רוקן, ־יער נעיייגן לאננזאם, אדי נייט ער
 קניט, ער ער, פאלט אט - ערשטער דער צו קומט ער
נייט, איר ליפן נ־ענענדע די מיט אט און

ברקן: צו זיך נאט פאר ווי גרייט ער איו איר פאר
 נעזוכטע!" טהוילעך אין נאשערטע זיי, "נעבענטשט

 צוריק, אויף פאלט ער פארניפטעט ווי נאלד נאד
נליק נרענענדער זיין צאק מיט פלאקערט עש
פארפלוכטע!" קאלטע, ^א, ליפן: די ש׳שעפטשען און
 ציוייטער, א צו טוט ער ווארפן זיך וואנזין אין

 אדי: אלע נאר פערטע, א דריטע, א
 פריי פ-אבטיקשטע די שטילץ ניט קאן דורשט זיין
טויטע. ליידנשאפט אין א״עמש אייזקאלטע מיט

 שפאטן: מיט קינשטלער דעד פינאנדער זיך ש׳לאבט אין
 איז, סאייביקע פארפירעריש און קאלט ווי
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 ריז, שטויביקער א לעבן, אן קאלטער, יא
שאטץ. פארגליווערטער א טויט אייביקץ פרן

 געטריבץ לענן פרן לעבן ס׳גאנצע כא־כא,
 הריך, טדיישן דעם לענן, פרנס זאפט דעם

 רויך, ווי ארץ ווינט ווי זעלעם, די פארפלייגץ
געבליבץ, קערפעד עלנטער שטוייברקער, א
האפץ... אץ שרעקץ, אן שטייףהארטאניע, א

 שא*הארך און שא-שטיל פלוצל״נג, און פלוצלונג., ארץ
שארך: א סלאטער, א געגעבץ עפעם פ׳האט

געטראפן? ניט נם קיין וויי-נאפט דער אין .האט צי
 לענן צום קינפטלער פארן קךנסט ׳דיי האט צי

ערוואכט? רגע א אויף טויט אייביקץ פרן
 פרנאנדערגעלאכט ויך פארשייט עטעץ ס׳האט

וועבן: צו זיך ליד דאם גענומען וורדער ארן

שטיטע:

 קלאני א פאר איז וואט זינג־־זאנג, זינג^דא^,
 נאנג? מוראדייק אזויי נאכט דער אין טרט וראם

 פארפליט, וואנזיץ ווי ציט, אייביקייט די
 געבליט, רגע א דףשייץ אין האבן מיר
 אייבי׳קייט-נאכט פרן ליבער אונזער תאט עם

ערוואכט. רגע א אויף טאג פון זונשיין צרם

באר:
 אלע, זיך קליינט ארן ערוואסט, ערוואכט,

 פלה, די קומט עם געםט, ר,יטען
חתן! דער אריך הןלט באלד

 - וועלן ס׳פארגייען וואל א פיקיטט
קעגנשטעלץ? זיך קען ווער-זשע

פארשלאסן! קוואל דעד פ׳איז
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 רוסן, טיר קם, ,ווארטן טיר קם,
 גופן, די אדים דך שלאנק, בדינן

 ברוסטן, דיי פלאטערן
 - שטיפן מיד אדן ׳לאבן טיר אדן

 טיפן אפגרונט פדן נרדנט אויפן
גלדסטן! די הייה דק

 בלאסעיי, א נעשטייבלט אדן געהארכט קינסטלער דעד
 בילד, א אדיכעט דוי פארשטיינערט, רדי אזרי
 ודילד" אדי געקלאפט האט ברוסט דעד אין הארץ דאס

וואפער. פדנם ליד דאם פארכישופט אים האט עם

 שארפן, א לאבן א טיט כא־כא>א! — באלד אדן
 נעשפאפט, טיירולאניש טייוול א ווי כא־כאי

 האפט טיט בילדער די צד ווארף א זיך ניט ער
ווארפן. שליידעדץ, אכזרידתדיק זיי נעטט און

 קלאפן, פדפטקייט טיט בילדער, די ס׳פאלן אדן
 שארב, א אייף שארב א צעבראכן ווערן אדן
 שטארב: אייביקייט, דו, רגע, די אויף לעבט און
אנזאפן. ראבע טיט זעלע די זיך מיז עם

נצתין א נאך ווי זיבער, שדין ער שפרייזט אט
 וועג: זיין פירט באלקאן צום - טיר דורך און זאל דורך

 ברעג טיטן ים דעד פארסודעט שטרעסט עם
פאכן. ווינטעלעך אדן גלאגצן, שטערנדלעך און

נידער דעד אין באלד אין אייגע.... גאך רגע, א
 שטיל: שא - פארשוואינק וועד באלקאן פוגם איז

 דיל, אייפן טריט ל,יין זיך געהערט ניט טער ס׳האט
לידער. קין דך געהערט ניט טעד האט וואסער פרן

 רייען שווינדנדע אין - זזומער, א ווינטער, א
שפאט, קיץ קנפטלער טיטן צייט די ניט טרייבט שיין

84



 גאט טיט שיין שלאפ איינזאמען אין זיך וויל ■עם
ווייען. שאפנדע אין פארטעפטן קיינער ניט

 בעקן זילבערנעם איר ווען נעכט, די אין נאד און
 ים, אין דוכן גייט לבנה. פלאפע די

 קאש וואפערנעם אויפן קאפ א דיך ווייזט דאן
אויפשטרעקן, דיך הענט עמעצץ צו פ׳טוען און

 גליקן, פול און לופט פול געלעכטער, דאץ פ׳הילכט און
פארשייט: טענער די ווייףשיכור, טענער די

 באפרייט, אייביק אויף דיך ט׳ווער אייביהןיט פין
תיקין... איר געסונען נשמה א האט ׳עם

1915.
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.11

מקודדת. את הרי
עדין, געצאצקעטע באפלעלט, געוועלנן

:עעפועלט :•ט זדאך נךן רישעדת די אמד האט
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 שטעק, דעד דך קנייטשט עם ארגן, די בלישטשען עש
 - העדן ניט ווי אזר גלעקער ידי פלעגן זיי
אביי... אמר אוי, גלות, אין איז יייד א

 געצעלט, פתמען אינם קנעכט דיינע היט גאט,
 וועלט, דעד אויף גוט ניט בשורות: זיך העדן עם
נייע. א גדרת א אלץ טאג יעדער ברענגט עם
 פ*לע... די לערנער די לעדנען נאך דסעך און
 תפילת, די תייסער איז לערנען, נאק קימט עם
 שיחת־חולין, פירט מען קיפקעם, אין טאכדעם און

 ,איינזאמקייט־שייד בוץ דך אתים יעדער ס׳ציט
 רייד האט יעדער און חכר, א יעדער און
פארפולן. רו־צייט ידי גרוישעם ארף האפטונג מוט
טבע, די איז אזר אלע, דינען אדי

 בת־שבע, פון זיון ידער נאר אדי ניט איז עם
 ווינקל: אין פאמע וואש יתום, ארעמער דער

 פארטראבט, - אים זעט איר ווען בכלל... מאדנער א
 נאכט: א ארגן די אין בלאס, גיאד באקן די
פינקל. זייער שארף - און זעען־ניט־זעען זיי

 ז ווייט־־ווייטער און זיך אין גאר קוקט ער זיך, דאכט און
 ער, פארמרדט ריידן און טראכטונג זיין נאד טראכט און
תיפץ... און מיידן זיי - מענטשן די ארגן די

 קיל, אויפן הרך בתורים די לערנען עם
 אמאל: ר׳שעפטשעט נאד ווערט, געהערט ניט ק-ל זיין

ליפן? לאםלעכע2 די שעפטשען עם וואם ווייסט, וועד
 געזעגנט, זיך דן די ווען פארנאכט, אין בפרט

 רעגנט, דעמערונג די כותת מוט שפעטער און
 הארכן. אין פארדנ^ען פענסטער, ביים ער שטייט דאן
 לופט, די שוימוק נאך איז גלעקעד־געקלאנג פון
 רופט, וואו ערגעץ עמעצן עמעץ ס׳דאכט, און
। שארכן, רופנדע די דארשטיק, שלינגט אויעך זיין
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 שלאפן אין פ׳פאחינקען ווען ביינאכט, שפעטער, אין
 געטראפן שיין אים מיט איינמאל ט׳ניט אל-אלע,

 ווארעם(, א פארבארגן אייביק אים טאטשעט )עט
 :זיגד טויטלעכן א ביי געבאפט איט האט מען

 ציגדט ער שטילן אין ,מגירה אין רער א
- :ספרים הייליהע אויף פעדער א מיט מאלט אין

 פט־, לך תעשה לא - מענטשלעך מענטשלעך, אלץ
 - קעטל פייעריקן אין קאבן מען וועט דערפאר

 ט,׳יגן? קען וואט אזא ווערטער, קיין ניט העלפט עט
שרעק: און וואונדער פול קיקן, בהירים די

 - מעק א יעדער גיט הארצץ, אין האט גאט וועד
!אויגן ד׳ צו וויי אוי, להכעיס... חוטא א

פארמען אין ליניען צו געבינדן רעטונג אן
מען? טאר וואט יידן ביי מען? נעמט ווא׳ אריסנאנג אן

אדיין? ד׳ פון הורשט דעט שטילץ מען קק וואט מוט
 שטיל, זיך קלייבן וואטערלעך פיל באדן אין
 ציל, דיער גרויט גאר קליינע, גאר פליפץ די
געצ״גען. ישען צו ווילן אן ווערן די
געבונק, רעטונג אן ליגיען און פארמען צו
 פארשוואונק גאד ווערט ער זעלטן, ניט דך טרעפט עט

 ?- ער ווייפט וואט ,ער פילט וואט - ׳לאננע אויף שעתן אייף
קלאר: דך דערוויסן און דעתיין האם דארף מען
ב-אר א איט געשפירט חברים האבן עט
 קלויסטערי פארן שטיין - אים געפונען האבן און

? ריבטן דאט זיך וואלט ווער קלויטטער? ביים ער טיט וואט
 געדכטן, מענגע דעד אין בליק זיין בלאנדישעט עט

 בילדער, הייליקע מיט קלויטטער דעט צירן וואט
 וואט, דא־טן זוכט און בלאנדזשעט, און בלאנדזשעט אוץ
 כאאט, איז אויג אין אפגרונט, אץ איז אויג אין

 ווילדער: און טיפער ליידנשאפט פין ווערט בליק דער
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 ווייטער אלץ זוכץ אין אוץ ראם.... ניט אוץ ראש ניט
 ער, מיידט מפונקדיק סטאטועץ בילדער, פיל
 רוע: א געפונען - ענדלעך און - ענדלעך אוי
 ברנקט, איין אין אדיין זיך שטעכט זיינער בליוק דעד
 - געפונקט ליכטיק זיך פונקען האבן אויג אין
תבואה! צייטיקע די שניידן ער וועט דא !אט
 מיידל, הייליקע ראש מלטער, הייליקע די
 - איידל ווי פארמען די בייגיק, ווי ליניען די

 :געשאפן גרוייסער א קינפטלער א האט בילד דאס
 געקוקט, געטין א נאד איש, אויף האט פדוי ניט

 געבוקט, זיך איר טאר געצאפלט, האט הארץ דאש
יידישקייט^וואפן. זיין פארוואדפץ הכנעהיק

אויגן: די צו וויי א, אימה, א, - ווייטעד .און
געבויגן מוידל פארן קני זיינע האט ■ער
 אנטלאפן; אימה מיט און שדעק מוט איז ש׳פאר - און
 בלאט, א הא־בסט^צייט ווי געציטערט, האבן זיי

כמעט אטעם, אץ נעקימען זיינעץ אוץ
געטהאפן. צוריקוועג האבן זיי וואש .קיים אוץ

 דערציילן, צו צופיל ציפיל, עש איז געוועץ
 פארהוילץ, אלע פון עש נרויל מיט האבן זיי
לשון... ראש פלוצלונג גאר פארלאדן האבן זיי

 צוריק, לערנען צוש געקימען - ער אוץ
 גליק: מוט אזש געשפריצט געשפילט, האט אויג דאס
חתן! גליקלעכן א טין בליק, דעד שפילט אזוי
 וואכן, שעהנווייז ער פליענט ביינאכט ווידער און
 לאבן, שאפונגס-גליק מיט אויגן די ©לעגן עש
 קרעפטן; געטלעכע מוט פענזל זיין איז טיל אוץ
 געשאנק! געטלעך א, - עיק־ דעד איז וואש אוץ
 געדאנק העכסטער זיין לייוונט אויפץ האט עש

באהעפטץ: זיך געקענט - יענע מוט פאדקערפערט
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 שטופ-טדייע, נלקן די טאנטעד, יידישע א
 לייע, פון נעצן אין געפאנגען און פאדפירט

 נאשאפן: צר נאט א איד נאשערט איז געווק
 פארזייט ליבע פרץ עדדטראכט, איד איז גענענטשט

 קייט, גאלדענער אין געקדקטלט רינגל א
שדלאפין. עדדישע א צילן געטלענע נאד

 ־ פייל, דעד איז געט״ייט אין שוועדד די איז געשאדפט
פ־יידן. שאפגדע זייגק די פרן שא־פעד נאד

— ,-ן । । •^>ן >ן!ן ן מ.
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 מענטשן, אנדערע ארץ נייע א מדינה. א
 בענטשן, זיי מיידל האם מוטער די אדן דדן דעם
 - ייידן ווייניק גאר אדעד נייטא יידן אדן
 גאסט: א בת־־שבע פדן דון דער אין זיי ביי

 לאפט, פרן עד פילט וואס טרויער, ■פרן ער ווייפט וראם
זידן. ליידנשאפט מיט בלוטן די הארצן אין
 פארקלערטער, א פארטאן, א־בעט אין אין ער אין
 ווערטער, שטייףשטדמע אין זיך געדאנק זיין גרפט עפ

 שטרענגע: אין ארבעט אין שעתן זיינע פארבדענגט
 געדאנק, זיין פארנעמט מרים הייליקע די

 שראנק: א אין פארשפארט רוי הארץ, ראם זיך קלאפט עם
מענגע? גלענצנדע אין רייכע די אים ארט רואם

 שעהץ, נאכטיקע אין אין ביישאג זי מאלט ער
 גאון, זיין מאלץ אין צייטיקט זיך אדן וואקפט עם
 צניעות, און שיינקייט פון סימבאל א זי מאלט ער
 רייך, אין פאלגזאם איז פענזל זיין ווי פילט, ער
 טייך פארפרארענער א האט עפ ווי פילט, ער
קדיעם: מיט זיך באדעקט ווי געתרט, זיך הארץ אין
 ,ורעלן זיך טראגן עפ און ברויזט, עם און שרימט, עם
 שטעלן, זיך קעגן ניט פענזל זיין קען פארב היין
 פלאטער, קיין און בויג קייץ ליניע, קיץ אדן פארב קיין
 וויל, ער ווי בילד, ראם •לייוונט אדיפן ס׳וואקסט אדן

 - ,צניעותדיקףשטיל גאך מוידיל יידישע א
 זאטער, אלץ ווערט פ׳אייג נאד ליידק, ווערט פענזל זיין
הויערט... ליניען הערלעכםטע די צווישץ און

 געדויערט, ניט לאנג אוץ וואכץ, נאך אדן טעג נאך
 אויגן, די פאר ארוים לייוונט פרץ שווימט בילד דאם
 מאם, טריזנטער אין פאדטפחט פ׳לעבן איז

 שאם, א געגעבץ הימל צום האט געדאנק
געזויגן. דורשטיק לדיטערקייט און דארט גלאנץ האט
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 בלאשער^ א מאלעד דעד שטיל יילד פארן זיצט דאן
 וואשער, קוועלכל א ווי האיץ, אין איש רינט עש
 טויען: אץ דך באדט ער הייליקם, א און ריינם א

 קינד, א היטל טין זי, איז ראש זי, איז דאש
 דנד, אן היילק, דאך לענן, מוט טילע א
פרייען. די צווישן הערלעכשטע און שענשטע די

 פרייער, ניט איש לאזט מען אין אפ ניט איש לאזט מען
 פייער א העדצאג דעד לכבוד איש מאכט עש
וואשאלן. רייכשטע די יוש-טוב אויפן רופט און

 קדישט, יעדערץ פאר הייליקש א איז בילד דאם
 אומדפט נארניט האט הערצאג דעד געלאדן

דינאלן.“קא געשט אין שטאלצע יעפיפקאפן
 פלענער: זיינע געהאט האט זיי פין גרעשטער דעד

 שענער, פאשנדער, פיל זיין בילד פארן וועט עש
 באשטימען, קלוישטער אינם ארט אץ איש זאל מען
 דוש, זיין גרעשער אין ווערן וועט הויל^ק דאן
 פרים קריפטנטום ראש קניען איש פאר וועט עם
פיליגרימען. ווייט פון עש וועט צוציען און

 פארקלעדט? אין פארזאתט מאלעד דעד נאד איז וראש -
געהערט? ניט וואדט גנעדיקן דעש ער האט צי
 ווערט, זיין אייך שאץ איך פארנומעץ, אין געהערט -

באשווערט. מוח מיין מיר געדאנק. א פ׳האט נאי•
 זיין, זייער פארווארף אין פארמייד געדאנקען -
 וויין היציקשטן רעש מוט זע: דו און קוק דו

מיין: ד• אוינץ די ריטער די פארגלייכן
יין!“א זיגרייך גא־ בישט זיי אין איינער דד

 היץ, זייעד וויים איך אין זע, איך און קןק איך -
 - בליץ א שיידן קעץ פאתלייכן זיך די מוט
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 שיץ, ארן דיך היט גאט געטרייע, ליבע, א,
באזיץ. איך הארץ אין גרויפן א טרויער א

 פרוי, די איז אוועק אקסלען, די טיט קוועטש א
אדרי: אים זאגט זי אדן געקערט זיך באלד נאד
 לופט, דעד אין נאבט די שפיגלט זיך דרויפן אין -

 רוהט, שטורעמחק אדערן די אין בלוט דאש
 ׳דארט, שטיבעלע א נאענט, וויינגארטץ מיין
 ארט, אץ בלוטען צווישץ גרייט איז שטיבל אין
 טיר, גאלדערנע א שטיבל אינם פירט עם

דיי. פאר איו ארט דאש ליידיק, נאך איז ארט דאם
 געזאגט, ניט ווארט קייץ געשוויגן, קעפטלער דעד

פארטאגט: ווערטער פיל ליבע פין האט פהיי די
 אנטבלויזט, איז נאכט די פענפטער, אין נאר קיק די -

 בארוישט, גרדיפקןיט חין מיט וויין דער טיך האט עם
 גליד, יעטווידעש מיין טעכטיק זיך ציט חר צו

ליד, א אין לאנג איז באזונגען איעדעש
גרייט איז איעדער ריטער, די נאד פרע; דו

טייט. דעם באגעגנען צו ורארט מיין טינדפטץ פאר
 ביסטי, א, ביפטו, געוויילטער טיין היינט נאר
רו... און אומרו טיט בארוישן דיך וועל איך

 אים, אויף בליצן טיט אויגן אירע הייבט זי
שטים: איר אים גלעט עש און רעדט, זי ניט זינגט, זי
 וואי־ט. איך פלאטעד טיט ענטפער, דיין אויף ווארט איך -

:טהויערילףצארט איר קינשטלער דער ענטפערט עש
גרויש... איז טרויער מוין ניט, גיי איך ניט, גיי איך -
שוים. אעם טיר ביי פארוויגן אים וועפט דו -

93



 געט*י. ט3ליי3 הארץ מיין ניט, ניי איך ניט, ניי איך —
 פדי*י• דאך קעדפעד דיין איז ,פא-שקלאפט איז הארץ דיין -
 חץ, הימלשן פול מור אוי; פארן שטייט זי -

 אליין, מוך לאז דו ניט, ניי איך ניט, ניי איך
 דאך: מיין אונטער פון זי צי מק נעמט טאי ווי

וואך. איך 3ליי3 נאכט די נעזעננק, זיך ניי איך

 מאדיע, שאנטא פון טעמפל דער איז כארימט
 ראיה, די פארילענדעט רייכקייט זיין מוט האט ער
געשארן: זינדייך שעפעלעץ זיינע האט ער

 יפארשפרייט, ליצשגעל3 /דיך האט ילד3 ורענן קלאנג דער
 । קווייט יזעלטענע ד• מאדיע, פוץ כילד דאם
האדן. זיין שטאלצער און ?עהויכן העכער האט

/ ,טעמפל זיגדייכן ציש ,נאמן די אין ,אהין ...
 - לעמפל ידענענדן כייש פארטתיעדט שטייט זי וואו
ע>עניסן:3לי צוש אלע פאר פרעמדע, פאר

 שניי, דעד יעתעד אויף ווי קלא-, אין ריינע א
 וויי זיין אויף איר פאר באקלאנץ זיך וויל ער
פאנרישן... טהויעד איר ער ודיל ווייניקמטנש און

 נטער, א שוין ער קומט אט אין לדפט, ער אין היילט, ער
 צינטער, ווי רויטע, אויפרענונג פון - מענטשן און
כוקן: צלמק, זיך אין אדום שטייק זיי
 נרדים, איז עולש דעד אדורכניין, ניט קק ער

שטויש: העפטיקן א וזעמעץ פין עד קרינט כאלד
♦ ן ✓| ✓ף * 1?■׳* , 110^^110 ן <4

 לעצטעד, דעד איז עד אין פארשטארטעד, א שטייט ער
 פא־לעצטער, א וויי א מיט יילד, ביזן גרייכט וואש

צענאננען... אלע שיין אלע, זיך זיינעץ עש
 איר, פאר קניק די אייף אייך דאץ זיך שטעלט ער
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 ריר, קיץ ניט לאנג ויך אבר קייץ טוט ניט ער
באנגען: ארן ווייען טיט איז איבערפילט הארץ זיין

 איצטער, דיך פיינקט טען ,פארנומען דיך האט טען -
 - פארבליצטער א טריים מיין באמת שיין איז צי
ליבע? די געשטארבן באמה שיין איז צי

 שטרייט, געטלעכן אינם געשאדפט רעיון מיין
 באפריים שקלאפן פרן פענזל מיין טיט דיך האב
טריבע... און לאנגע וריטאגנעפט אין
 העבער: אלץ אירע צו ארגן זיינע הייבט ער

 בעכער, א איך געפילט האב האנט אייגענער טיט
 בליצן: און שויטען געטאן וויין געטלעכער הער
פארזיס! לעבן איינזאמען מיין לעבן, טיין

 ריש, א וועד האנט פרן בעבער ידעם ט׳געבען
צוצושפריצן. געטראניק טען געטאן גאפן אין
 העכער: אלץ אירע צו ארגן זיינע חייבט עד

 פרעכער, זיכערעד, אלץ ווערט דיר ארים פאלק דאם
 באשעפעד, אלע ווי איבעריק, - איך און
 פאריאגט, אייגענע טיך האבן צוליב דיך און
 געפלאגט אנדערש מיך ורלד־־פרעטדע האבן עם
ט״עפער. ווי געווארפן גורל מיין האבץ און
 ארגן, אירע אדורך שרן בלק זיין שטעכט אט; און
 - דורכגעצויגן צוק א אירם באק א אין האט עם
 דערנערן, צו הארץ א מרזט געשען וואונדער! א,
 בליק, איר רגע א געעפנט האט זי און
 צוריק, ן אריג די זי פארטאבט - באלד און
טרערן. ■ליכטיקע צוויי באקן ידי אריף בלייבט עם

 באנגען, און טרייער פיל קינםטלער, דעד איז אוועק
 געזאנגעץ, פרעטדע די האבן אים פארטריבן

 געשניטן: טעפערם ווי אויער זיין האבן רואם
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 צוריק, איינמאל ניט געקןטען ארץ אוועק
 בליק אפענעד דער נאך געשיינט אים האט עפ

בליטץ: בליילעכע טיט געצייכנט אים וועג דעם

 באנגק, האס איז גרריס דאן ׳פרעמדע, ביי דיך כ׳זע אז -
 פארלאנגק ערפילץ נעשאפן דיך האב איך
שאפן! פון גודל דעד - פרעכע אוץ פרעמדע פון
 פעפט, דיר פאר שטיי איך - ניט קען איך ניט, ודל איך
 נעפט, א געטער פין ליבע פאר אין הארץ מיין
 י שקלאפן פון קנעכטשאפט שטאט לבע מיין דיר ווארפט איך
 - נוצן, פאר דא דינפט דו מיך... ליב און מיך ליב און

 באפוצן, דיך איך וועל בלומען נוצלאזע מיט
 פארלאננער, און גאס פין באשיצן דיך וועל איך
 קויט, ערדישער פון דערתייבץ דיך וויל איך
 טויט, דעם באזיגן וועסטו אשאל נאך א,ן

פאנגעד. נייפטיקע פון נעצן די צערייסץ

 פארשווינדן, וועלן מיר קום, מיר צו קום, מיר נווט
 בינק, ניט מענטשן די פון געזעץ אונז וועט עם

 קוואלץ, אייביקע פון געניפן וועלץ מיר
 רוף, א דופן וועט שאפונג זיין קינפטלעך א

 גוף^ א פארבן אין פארקןלייק זיך וועט עפ
שאלן: וועט ליבע אין קלאפן וועט אטעם אן

!באטרעטן טרעפן היטלשע די דיך ריף איך
 - געבעטן, הא-צן, איר א״ף נע-עדט אפטערס און

 נעפלאקערט: און געברענט ליבע אין ה^ט הארץ א
 ברענט, און פלאקערט עם ליבע אין אז הארץ א

 פאדלענדט, גרענעץ די אוטמענלעך פאר ווערט דאץ
צעאקערט. ווערט פעלד א זייען צו וואונדעך פאר

ווערטער... די ליבע פוץ באשאפן וואונדעך אין
:ער דערהערט ענטפער אץ קונפטלער דעד ענדל׳עך און
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 ליבן, אין גרויסער דו זיסער, דו ווילדער, דו
 קראפט, דיין ליבע דער אין זים, גאר איז ווארט דיין
 פארשקלאפט, און ווארט דאס צערורערט מיך האט עם

פארטריבן! דופן דיין ווייען לוט תאב איך נאד

 נעמאלעכק, קיין ביילד, קייץ ניט זעט: ער אוץ קוקט ער
 שאלעכץ, פארביקע ח פין בילד, פינם האט עם

 - זעלטן, גיאד שיינקייט א יונגפרוי, א זיך באפרייט
 שווים א אויגן די פאר ט׳געטאן ועונג א

 אים פאר גענידערט לייוונט פון האט זי און
וועלטן. הימלשע פון באשמעקטע א בלום, א

 ענדע, ביז זיך וועד און איצטעד נאך זיך וועד איך -
 לעגענדע, א פארשקלאפט אייביק אויף ימיך האט עם

 געטער, די פין לאנד אין איך געתער צווייט א
 פדוי, געטלעכער א פין יאך דעד איז שוועד און
 אזוי, אייביק אויף איז געתערט, זי וועם צו

רעטער. קוק מער ניט^ ליידן הייליקע פון

אפילו.... 'ליבע אץ קדושין... אוץ חופה אץ -
 תפילה, טויזנטערם דורך עם לאנג איז געלייטערט -

 דערהויבן: זיך לאנג שוין געטער צו האט ער א.ץ
נאט... אונזעד נאט אים האט זוץ א יפאר געזאלבט

 טדאטי זיין זיך ציט עם וועלטן הי דודך שוועד ווי -
לויבן... צו מענטשן פאר טבע... די איז אווי -

נעקומען: ורי׳דער איז אוץ אוועק און אוועק
 נענומעץ, דיך האט ער געפייניקט, דיך האט ער -

 ,קערפער-געפילץ זיינע דיר דורך געזעטיהט
 טאל, אין בלה תייליקע דו שיינע, דו

 - אמאל אלע פאר נענעבץ דיך האט און
שטילץ. צו נלוסטן זינדיקע די גאפץ פאר
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 מאדאנע: פרן ארע אריפן געיליצט האט מרעד א
 מתנה, נעלאזטע די נדרים נאד אין, נדרים נאר -
געפאלן! גורל פת״שן מיין אין נאט א

 לריב, אים שיק ארן פ-?ן אים אלע ארן
 שטריב הימלשן אין שטריין צט א דך ט,־ איך
שט-אלן. ליבטיקע אין לאדן מייגע באד אן

:ק׳איץ
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 מאדאנע, די שווייגט עם ,פארשלאפן אויגן די
 פאנע, די צניעות פון זי שיצט און זי היט עפ
 - בלאסער גאר ווי אזוי געווארן זיך, דאכט און

 קווייט, א צייטיקט זיף און שעה א און שעה א
 ,אייביקייט-קייט די לאנגזאם זיך הייקלט עפ
וואסער. אויפן שוים ווי פארשווינדן, שעהן די

 פאסירן אפט פלעגט עם וואט פאפירט, האט דאן און
 :רארהונדערטער־־טירן דודך צייט, דעד פרן לריף אין
 צעגאפן, געטא אין כוואליע די זיך האט עם
 שאנד, איר געטריבן געשיכטע די האט עם
 האנט א געהויבן הויך מענטש אויף האט מענטש און
געפלאסן. בלוטן אדערן די פין איז עם

 כיתה, בלוטיקע די ער הדך דעד פרן דערזעט
 שחיטה, דער מרטן אין ,אונטן שיין ער איז באלד

 זידן: אויגףרויט און מענטש־תיה פ׳הוליעט רואו
 ווילד גאר עולם דער שרעקן! א, אימה, א,

 בילד הייליקן זיין תפילות מיט פאראוים טראגט
יידן... ק,עגן קאמף דעם בלוטעום, דעם הייליה!ט און

 געטראגץ... דיך האם מען געשוויגן... האפט דו ...אוץ -
פלאגן... אין געטובלט גאפן... אין פארגוואלטיקט

באנדע... א מענגע... א נאקעט־־אנטבלויזטע... א
 קויט: אין און שמיץ אין געטראגן שיינקייט דיין
 געבויט, ליבע אייביקע צו דיך האב איך
שאנדע! אייבקער צו פארוואנדלט דיך האט מען

שעהן... די פיינלעך ווי מיך, טרייפט קום, מיך, טרייסט קרם,
גרויען אין יוונים אין געקןמען איז זי און
פארוויינטע: א געזעצט זיך בעט זיין אויף האט און
 ,פארפאלגט מיך האם מען ...געשענדעט מיך האם מען -
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 נאגט, איצט הארצן מיק ווייטאג פיינלעכער א
געשוינטע... ניט פרין ארץ צניעות מיין געבליבן

בלינדן■ דעם ווייטאר, דעם - מאלעד: דעד פ׳ענטפערט אידן
איבערווינדן... טויט מיט ליבע מרין קענען וועט
קרעפטץ. אן ליגט זין דיין ארן פארשוועכט עדע דיין
פאדשוועכט, בלדטן דודך געטער די וועדן עדם
 נעכט, הוריך ליבע מיין געפלאכטן האב איך אין
באהעפטן. אייביק אויף צעשיידונג ארגז דאול עם
שקלאפן בלוטיקע צווישן טאל, בלוטיקץ אין
באשאפן; צר נאט א האט געפרוווט עדד־־טדאכט דיין
 דופן: דיר צר טו איך בעטן, דיר צר טו איך

 פארפידט, דיך האט ער אים, פארלאז איב, פארלאז
 פירט, דיינער ווע; דעד אמת צרם טעותים הירך

פרווון. בלוטיקע דורך טאלן, דורך הויכן צר
 נידער, דעד אין קאפ דער געטק, די געשוויגן

 ווידער: איד צו דעדט און פיבערט ער און קימט עד
 ווייען... דיינע פיל איך מפכים... ביפט דו שוויעכט... דד -
 קאלט... ווי א, וועלט., דעד ף ארי קאלט ווי ציטערפט... דו

 געשטאלט, דיין כיזע דיך... ווידעדהאלץ מיז עם
שטייעץ. פארגליוועדטע גלדפטן דיינע זע איך

 שקלאפן, ניט קענען עם גלות... אין ניישט דאי... נישט
באשאפן! צר גאט א געשמידטע, קייטן אין

סימן... א פרייהייט פון - כותל דעם צר אהין
...וואנט איינציקע די ...נעמעץ דארט דיך וועל איך
פארבאנד, נייעם דעם צר וכדין כדת
!אריפלעבונגס^הימן ארנז זינגען וועט מדבר דעד

 וואכן, זיי שומרים די און נאפט די איז שטיל און
פארמאכן. אריגן מידיקייט די ענדלעך טוט

שלאפץ. זיי שוועםטער די שומרים, די דרעמלען עם
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 נאכט, דעד שיטן אץ קינכטלער דער אויף שטייט דאן
 פארשאכט, טירן די פעפט דך הינטער האט ער

 געט־אפן האט רועג העם קינפטלער דער קלויפטער צום
 טריטן, זיינע שטיל גאר און בליניק-בלאנק... שעפער א

 געשניטץ, היילנד ער האט ראם פינם בילד דאם
 צוזאמען, געוויקלט פארשעט היילקץ ווי

 שטאט, דעד פון געלאזט ררעגץ אין זיך באלד און
 טראט, זיין איז ■פעשט און איז בלק זיין זיכער ׳און
■פלאשעץ. פליצקע שיט אריגן די ברענען ■עם
 געטרייע, ליבע, א, - ליפן: ידי פ׳שעפטשען און
 רייע, נאך רייע א געטער פון שאלצייט אין
 טאסטן זיך בייטן עם בישות, זיך בייטן עם
 זאפט, צום קערן דך ביישער טחוקענע אוץ
 קראפט, דאפלטער מיט שזרח דעד זיך האט עם

פארשאסטן! מערב אויף - ליבע, שוט באוואפנט

 נאכט, איז מקישען אוץ טאג, איז געווארן
 געטראבט... שעהן פון קינפטלער דעד ניט האט עם
 וואנט, א איז אט און חורבה, א איז אט און
 זאלבענאנד, דא די ביידע זיינען אט און

 פיחת. נאכטקע אוץ שטישע אין פארווקלט
 עדות, אן איז וואנט די חופה, א הישל דער
 באנלייט, שפולן שיט פט־ונעם אייף ווי ווינט דעד
 געגרייט, גרינגראז אויפן בעט א איז אט און
וואנט. אויפץ בילד דאש צעוויקלט איז אט אין

 האנט, א ליבער זיין צו אוים שטרעקט קינסטלער דעד
 בישוף>עבעט: די פליסט רעדט, עד און דופט, ער און
 שזים, ביזן קאפ פונם ליבע־איים, ליבע־איין, -

 ווייט ניט ערגעץ איז עם צייט, א ליבע פאר
 גוף, אין זיך פארקלייד און רוף, שעכטיקן קעגן

ציינער, פערלדק און ביינער, אן זיך צי וארן
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 - מאדאנע שענפטע די לייוונט פרץ פארשוואונדן
אוועק? ד אה וואי נעשען? איז וואם

 זעק,, אין דך נענורט פתמע ׳די האבן עם
אלמנה. וויפטיע א נעבלבן איז שטאט די

 קיינערד ניט נאר ווייפט עם קיינער, ניט נאר פ׳ווייפט און
 הימלריינער, בליק א קלידעד, בעטלערשע אין

 דערווייטערט, צייט איין אין און רופט וועלכעד בלק, א
 דאדף, צו דערפל פון ווענן אין נייט פדוי א

 ווארף, א אויגן די וועמען אויף זי ניט און
נעליטערט. פייער דורך ווי מענטש דער ווערט דנד פון
 נאמען, געטלעכץ איר קיינער ניט נאך פ׳ווייפט און

 - זאמען נעטלעכער דער און זי, און טויטער, דעד
 קאק: דעד שאפן פון אייביק, דרייאייניקיט

 אויפפניי, בית<לחם מזרח, אויף לנט וועג איר
 אייניקויט־דריי אין לעבן יפונה ראד די
צארן. און ווייטאג פון שמחה לייטערן צו

 שא־־כן, הימלשע אין נעניטע שטעדנזעער, אין
 הארכן און הימל אין קיקן דארט ערנעץ שוין
 באשטראלטץ, נייעם, דעם שטערן רעם ווארטן און

 וועלט, דער אויף דארף ער מזרח פון אויפגיין וראם
 — - העלט עם לסטיקט, עם בשורה: נאך בשורה אין
באהאלטן. ז^טעם ט׳איר ערווא-טונג אין ערד די
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יידן. די און גראף דער
)לעג״נדע(.
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 מידע, שטענדיק שוואכע, א נאד
 בת-יחידה, א טרעפט עש ווי

 קלייגע די נאך איז דערצו און
 איינע זי וויייל פארצויגן, שטארק

 געגעבן ■פתי זיין נאר איש האט
 ■לעבן איר פון יוגנט אין און
 קרבן א אלם איש פתי די יאיז

 אפגעשטארבץ. קינפעט ©נים
 טייער, טאכטע• די גראף רעש איז

 טתט אירע ממש ער קישט
 היט, און זי צערטלט ער אלן
איףלשער. ג^ר איז עם אז

 הויכן פונש צופושן ■און
 בלומען>ייטן מוט בארג שטאלצן

 שפרייטן דך נידעתק ©לעגן
 :תיכן תנע ©יל טאג אלע
 וועגץ ©ין ווייט טראקטן, ©ין ווייט

 געלעגץ, דארט שטעטל א איז
 פא־לאזן, אוץ שמוצק ארעם,

 גר^זן, מיט פארוואקסט מא־ק דעד און
 בית־מדרש. דעד נאד לעבט יעש און

 שדרות, נייע שבת אלע
 תחניינים דאנערשטא; מאנטאג,

 ניגונים, הארציקשטע ■די מוט
 באהאוונט, און התלהבות מוט
 געדאוונט, מאל דתי טאג אלע
 וואנען? ©ין א, - פרנשה נ^ר

 געשטאנען! מארק דער איו ליידק
 היישער: דאוונען יידן פלעגן

 גרוישער!... דו גאט גוטער, הי גאט
דערגתיכן זיי קילדת ת און

105



106



 טעג דריי צייט שטעטל אין ארן
 אפשטעלן. ניט זיך ייד קןין זאל

 דערחערן, ראם ייק יי ואו
 טרערן, מיט איס צו די קימק

 געדכטער... פאראומעייטע לוט
 ניכטע^ דערוויילע גראף דעד ווערט

 מחשבות: די צו קימט ער און
 קאטאוועס? א איר, מועט וואט־זשע

 בנאמנות, - מענטשן ארמע
רחמנות... א רחמנות, א

 רוק, ווייטער זיי לאזט ער אין
טוען. זייערם ייק די און

 לויבן דאנקען, דאם וואק? אלא
 שויבץ די אדש נאך, ווערט שטארקער

 אויבן פריץ ביים שלאט אינם
 ניגון תחילימריק בונם

ווינן. דך ציטערן, דך, דאכט

 טרעפץ עפעם אבער דך דארף
 גרעפין שיינער יונגער דער מיט
 - טאנצץ צופיל נאך - אמ^ל און

 גאנצן, אין ניט פלוצלונג ד ווערט
 זיך בעט אין לייגט און חיץ ד רךגט

 זיך, רעדט עם ווי ואט - אזוי און
 - רגע א וואט ע־גער זי וועדט

 פלעגע קיין ס׳העלפט רפואות, וואו
 בעסטע, די פון חאקטוירים און

 גרעסטע די פון ספעציאליסטן
 פלייצעם, קלוגע מיט נאד קוועטשן

 עצות בעפטע די אומדפט ן א;
 אותיות נליגסטע ביכער פון און
גופם. א אין גרעפין די און
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 ,הארצן צום. שטארק ח^ם גראף דער נעלט
 ,וואולקן־שווארץ בלוקץ זיינע
 קןקץ, טרויער יאלש לוט פול
 רוקן דער שוין דרייען אין און
שלאף. ארן קראנק אינגאנצץ און
 ג־אף! ליבער וואם, מליל אין נעלט -

 ווערטער, קיין העלפט עם וואו? אבער
 פארקלערטער א אום, גראף דער גייט
 שוואכער א און בלאפער א אין

 כישופלאכער: רלפן ער הייפט
 אפן, זיינען אוצרות "לוינע
 שטאפן, בעפטע זילבער, און גאלד
 פריידן, מיט גיב איך נעלט, אלעס
ליידן". אירע גרינגער נאר לאכט

 וואלד פון וועד און הייל פון ווער
 באלד, כישופלאכער רןלען

 ג־אזץ, לוט רייכערן זיי אוץ
 בלאזן, די פייערן אויף און
 זעצץ, דך דרייפופץ אויף און
 געשץ, צו דך בוקץ די און
 שאלן, און ליארעלען די און

 פארפאלן: און פארפאלן גאר
 גריניער, ניט אלץ גרעפין דער פ׳ווערט

 פיוגער. די ב־עכט ער - ג-אף ידער אין
 עצה! אץ גיט איך? טו וואפ-זשע -

 פלייצע: א ליט ווער קוועטש א. גיט
 באגאנגען, דגר איז גראף רער אז -

 דעקגאנגען, גאט צו איז עם אוץ
 געלאזץ ערד פ׳דיין האפט ידו אז

 בלא־ץ, שופר דאוונען, ייידץ
תעניתים אוץ ילפ*טוב פראווען
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מתים די זיין מקבר און
 - זאכן טרזנט אלע די מרט

מאכן? עפעם דא קאן ווער־־זשע

 ווייפט וועד זיין... קאן גראף: דער טראכט
 הייפט אוץ קנעכט א באלד ער תפט

 צאדן און פארביטעררנג אין
 אריינצ-פארץ שטאט אין אים
 שטעלן אין ארן גאפץ אין אוץ
 .באפעלץ, צר נא,מען זיין אין
 פארלאפן, ׳פ׳איז וויי׳ אזר אז
 שטראפן אים גאט זיין טרט עפ אז

 שטעטל, מיטץ גוטסקייט זיין פאר
צעטל נוטן א זיי דאלן

אויפבעטן גאט ר ע יי ז ביי זק
רעטן טאכטער זיין דאל דער און
לשטן, פה תפתח אל און

 גער^טן, ניט זיי וועט עפ אויב
 שט^כץ וועט ליב טאגטער זיין און

 פא-דארבן, שט^ט די גלייך ער וועט
 בר^טן, ,בדענעץ הענגק, וועט ער
אויפ-אטץ. דערבארעמרנג אץ

 פא־צויגץ, ניט איז געדעדט, ווי
 בויגן פון פייל שדיין פליט עם און

 רייטער א טא}ל אין בארג פונם
 ע*, שרייט גאסן אלע אין און
 ווערטער, פריצם איבער ער גיט
 ער, פארר^ערט צוריק פערד דאם אין
 האדן גרויפן אין בלאז א גיט
 געוו^רן. ניט שעין באלד איז און

 ביטער, איו עם - יידן זעען
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 - ציטער א גוזל, א דודך די נעמט
 בלייב זאל רואים מען? טוט וואס־־זשע

 ניט שפאס היין גראף דעד ס׳וועט
ממש... נפש סכנות ס׳איז
 שמש, דעס אדרס באלד מען שיקןט

 ציעטל א אנהלעפן דאל ער
 שטעטל, אין אוישהופן דאל און

 קינדעד, קליינע וויינער, אלטע
 רינדעד אין שאף אפילו אדן

 מעת־לע־ץ דריי כסוד דאלן
 עסן, ט־ינהק, פאתיכן ניט
 יעק, רחמיס נא־ ואל מען אין
רעטן. ואל עד רעטן, דאל ע*

 - הליט א דאו אין שטוב א רואי
 קייט און קינד דייל לעד, און פיסט

 שפעט אדנט ביז פ־י דעד פון
 * בעט ,דאד*ט ש בית^מד אין

פא־זאמען! ניט זאלסט גאט, ליבער
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 נאטען גאטעם - עיקר דעד אן
 ברא^ען די אין גאפן, די אין

 נעטראטן, ווערן, פארשוועכט וועט
שטן. דורכן לשלום, יחם

 דריטעד, דעד שדין אוונט דעד קומט
 ציטער, א טיט מנחה די נייט
 ניגון: יום״ייפירדיקץ מיט

 וויגן, די אין קינדער פאר טר
 קינדער קליינע פון זכות אין טד
 רינדערי אומשרלדיקע און
 שרבן ח אין האט באלה אט און

 אויבן פון געטאן שטדאל א ווער
 - דשן, א טיט שמייכל א מיט

 צעחפן זיך וואלקן דער פ׳האט
 ברעגן, מערבדיקע די ביי
 - רענן. דער אויפגעהערט ה^ט עם

 שטומען א טיט ווייטאג א מיט
 ,אדויכגעשוואומען זדן די איז
 פדיידע בענקענדיקער מרט אין
עדה. ידי זי האט געבענטשט ווי

 שאלן טוען רגע א נאך
 ,דונעד״קנאלן דריי איינם נאך איינם

 - בשירה, א ווי אנדאג, אין ווי
 הייזע־-שדרה דעד פארביי און

 קארעטל שיין א אדיין פליט
 - שטעטל, אין פייער־פערד א אויף

 ברעטל אויפץ פארנט פין אוץ
 הילך פררמאנישן אין זיצט

 המלך, דוד פררמאן א שטאט
 פותר אלם זיצט הינטץ פין און

 תייכער, א נאר אלטער, אן גאך
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 גלעט, טרליעט, וואש בלוק, א לוט
 פראפעט, דינר אליהר-גביא

 ,אררמגעשטראלטער שדן לוט ווי
 ער, האלט פושע א האנט אין און

 וויין: דישן לוט אנגעפולט
אריין! שלאש אין גלייך לוך פירט

 :בעפער זאך קיין איז של^ש אין און
 לעשער זיין לאני, שיין טריט דעד שארפט

 גראף: קיין ניטא - גראף דער און
 שלאף, און הךאגק וויינען פוגש

 רעדט, ער גיט און ה^אגט ער ניט
בעט... לעין ש^טן א זיצט

 שפעט, גאר ווערט פונכטער, שיין ווערט
 עפן! וועד: טיר אין קלאפ א גיט
 גרעפין דעד פרן צילער אין ארן

 געלאפץ, אחין גאסט דעד קילט
 בלאפן, רעש גראף רעש פארביי גייט
 טאכטער, דער צ• אונשער גלייך גייט
 עד, באפאפט זי טיפל זיין לוט
 ליפן די דורך איר דערנאך ארן

 דורכזיפן צוויי טראפגש ער טרט
 פושע, פולער פרץ לרייל אין איר

 גרוישע, אויגן זי באלד עפנט
 לוגטער, איים זעט פריילעך, אויש זעט
 אדונטער פעט פרן באלד זי גייט
עשן... עפעש גאך בעט זי ארן
 געזעשן ווי - פריץ ■דעד ארן
 זיך, צוגעקיקט בעטל, ביים איז

 צופרידץ, ששייט שריץ קני די אריף
 זיך בוקט ער ארץ זיך קניט ער אוץ

- - יידץ הייכץ אלטן דעש פאר
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 פינטל, א נאד ווי אויג נוימן
 ווינטל א נאד זיך דערכ״ילט פיהאט

 אויגן ד אין קיצל א ארן
פאדפלוינן. איו זעונג די - ארן

 אויבץ; דאדט איז שמחה ידי נדרים
לויבן אונטץ יידן די און

 גרויסץ, דעם נאט גרריפן, דעם נאט
 פארשטריפן. האט שטן דעם וואס
 ען,(דאנק יידן די גראף דעד טרט

 געשאנקק, טייערסטע זיי שוקט
 הוזות די -פדיי זיי אוועק ניט
 עשירות זיין פון העלפט א ארן
 טאל, אין וואם שטעטל, דאס און

א-מאל. וראם דייכער אלץ ווערט

113(8) יא־ צוו.-נציק פאר



נסיעה. ווארנדערלעכע די
סעשהלע(. יידישע 8)

1.

 צן,“צ יענע אין גערוען איז
**•**׳י• *■£**■■ *,*ן  । ג/ דן, ף וזק

 האנמי ביי האנט ׳חץק האבן
 לאנה, זייעד אין געודאיינט נאך

 גע״עשן רדיגשטאק א':טעד
 נענעטן אין יהירה אין

 ג;-6 ־"־לק, מאנדלען, יאד&ע.־,
 - צודיגן, גאטס>עבע:טשט~> די פרן

 ,ך *ט־ירדן סרן ברע: ביים האט
 > רייך פריע" ,ארעם איצטעד

 פיל יאק פין געלעבט דארט
 דיק^שטיל , א ניט ן א סהרם

 פ־יי, זיין מרט רפאל רב
 אי־י אט דך געלעבט אין

 קינד. איינציק אן ,זין א מרט
 בל•:־, אין אלט רפאל איי

 קרים, דך האלט ע־ פים די אדף
 ה*פ, דעד אין ימרר בל דצט

 מדאכט, תמיד תרדה דעד פין
 נאבט, ארן טא: לע־נט ער אין

 ארישרויינק, אלץ נאבט אין טאי,
וזייני גאנץ אי• פ־:פה באנדט
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רפאל; ניט דנדיקט עם באר
 ישראל, פאלק פין נאט דעס דאינקט

 ,דערפון ציט סיינה אין
 דן, דין צי נאט שקט עם והאס

 מדינית ווייטע אין פאיט וועלכער
 א־בע-פינית אין צעפירט אין

 מאנדלען, טייטלען, פיינן, באהסער,
 האנדלען און אומפאדן פין אין

פרנסה; די ער אהייס ברענגט
 נישקשה. נאמץ דך לעבט עם אין
 כלה, א האט ע- - דן הער אין

 - אלע ואגן - כלה ד׳ וואט
 בחיר, א איו אויסנאם, אן איו

 איר, פון רעדט מען אוים, קימט אין,
שיעור. אן זי אלע ל״בן

 מיידל, ראם איז יתומה א
 איידל, זעלטן אוץ אמסנאם־שטיל

 ביטער: אוץ שווער ארבעט זי נאד
 שניטער, די אמאל פעלד איץ העלפט
 וועבט ליינען שעפסץ, וואי שערט

לעבט. זי קוים־קרם דערפון אוץ
 שעצטן, ס־מיידל שטאדקע- נאך אין

 לעצטן פרנס דך טיילט זי ווייל
 - געדרקטע, ^עמע, די מיט

 אנטצקטע! ניאר אלע זיינעץ
לאני. תנאים געשריבן שדין
 באני ניט סיטיט ווי ,חתן דעד נאר

 פאק, מיז וועג אין נאך איינמאל
 והעדן סיוועלן איידער נאך אין

 אפגעשארן, שעפסץ היי-יאר
 ,קערן שיין יק“צי דך ער העט

 שטערן, ניט זאך היין וועט דאמאלסט
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 שפיק, שדן "תיגה ער וועט
 ין”ט־ ניט פער געשעפטן קיין
 פא-ילייין שטוב אין יא- א און
 - פ־ד דין פיט פרייען דך און
 אדי. דין וועט השם, ירצה אם
 דערווייל, זיך זעגנט ער און
 ♦ י׳ - — >. הל^ פא- פארט ער און
 אלע: וואדטן ילייבן עם און

 בלה, ד• און פוטעד פאטער,
 גאט, הארציק בעטן די און

 טדאט זיין פארד-ערן ריזאל
 פאדזאפעץ: ניט זיך זאל ער און
 מען, פא רע- הער־־צו נאט, יער "לי

 טאטן, רעם הערצו גאט, ליבער
 שאדטן •אך קיץ אים וועג אין פ׳זאל

 - בלדר די דינטט, דיין העד־צו און
אלע. אדי וואדטן דצן,

 עק אן אן זיך צייט די ציט
 איועק שיין וואכן זיינעץ

 אופד-ט. איז ווא-טן דאם און
 פליפט ווייטע- אלץ צייט די און
 פיטן אין ייז אלץ... ניטא און

 טן דד דעם שוין חודש פלנס
 ,“אייע מען ניט ירדן דעם ביי

 - לייעד דעד זיי באפוילן פ׳האט
 - פאפען דעד וויי טאטן, דעס וויי
 זאמען. לאנג־לאנג דך וועט ער אז
 פע-עד רייטעד, אלין דערנאך, און

 קלע־ע־, אין דכע־ע- עם ווערט
 האפן: גאנצע דאם אופזיסט אז

 נעטראפן דך אופגליד אן ס׳האט
 — קיפען נישט •פער וועט זון דער און
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 פארנומען, איש. דויבער שהאבן
 צוגענומק שחורות אוץ געלוט

 שטאזק, און יו:: אע, אולייין און
 שקלאפףמארק, גדרשן א אויף

 פא-צישן, זיך טרעפן פ׳פלעגיט ווי
 ווייטן. א פארקרפט מארק א ארף

 מאש. אן גרויש חורבן דער ווערט
 דאסד טוסטו וואש גאט, ":הרשעה

 בלינד: אין קראק פאטע-, דער קלאגט
קינד! ש׳איינציק - געשריען ״וויי

 צארן, דיין גאל ווי שטראף, דיין גתים
 פא־לאדן, שבין איך, וריש איצטעה

 אלט..." אוץ קראנק ראך בין איך ווייל
פאלט. אנמאכט אין ורי פאר און
 באזונדער: ווייגט מאמע ידי אוץ

 ,“וואונדע דיין באיוייז גאט, "גררשער
 ווייסט, דו און דאך קןאנשט ודו דוייל

 טרייפט". אדנדער ,נאט איש, קער־זשע
 שטיין א וו• בילה די כאד
 :עורק, קיין ניט ,קלאג קוין ניט
 ׳טרערץ. קיין פין שימן א ניט
 שטערן, אי- זיך ררנצלט עש נאד

 פונקען, די ווי ארנן אירע
 פאררנקען, טיף געדאנ־ען אין
 באשלישן, זאך א טיט זי און
 ורבן, באלד עש וועלן מיד ווי

 קאלטע ירדן־וואשער די מיט
 אלטע די געשווינד זי מינטערט

 באשלאפן, איז "עש זאגט: וי אין
חתן. מיין כיין זוכן מוז איך

 דאנהן, ניט גאר זיך מור פאר כ׳בעט
 שוויינן, ניט שקען רוען, ניט שהעץ
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 ליבן מץ אן איז זאך קף; ודיל
 נע-ל-בן, :■ט לעין אץ מ-ר

 וואונד מיין דוק היילן ואל דאה
 ! ^עז. בט פ־לי א!ן ואיו* מיך פענטימט

 שטילע א זאנט דך, זעצט זי ן א•
,ד!1*פיל קךרצע א ו1 אויפן

 ניט, שטעדט תעגץ דעד איד אבער
 ניט, הערט זי און ניט ווייסט זי און
 זיך, צעשיידט וועג דעד זעט: זי ייז

 זיך: צעיייט צוויי אדף לינקט און רעכטט
 ,קעדן דא זין* זי זאל זשע ווא*
שטערן? איד אויפלייכטץ וועט וואו

אתמגעפלוינן לאני יין איך

יאצאלן איצט דיד קאן איך ביז
 דעטונג, .דיין פאר גוטטדייט, דיין פאר
 צעטדעטוננ פון דאטט אומזיהט ניט
 יין איך ווען גערעטעט, מיך
 זין אן און נאך רליינפ א נאד

 — ארויטגעפאלן נעפט פונט
 פא״פאלן! ניט גוטטקייט קיין ס׳ווערט

 לייע, א אין נוטע א ביסט
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 פינה, כרויפע די ווייס איך און
 כעיאנט וועי אין דך האט וראם

 פלאגט: עם וו^ם הארצן דין און
 פליען וועל איך וואו - מיד גאך כיי

 ציען". זיך מיד נאך כלייך זאלסט
 דערפדיטע: א מיידל די ווערט

 צעשפרייטע פליכעלעך פאדאוים
 קליינע, א פייכעלע א פרן

 שייגע, א זעלטעגע, א כאר
 וועג; דעם ווייזט און פליט וועלכע

 טעג מיידל די אים גאך כייט
ברעכ. א צו צו קימט זי ביז
 באילייט, הדך כוואליעם ד פין

 ירייט. און טיף דך טייך א שפרייט
 שטייט: מיידל ד טייך ביים און
 פויגל דעד אויך אויבן פוץ און

 אויכל, אן אראפ איד צו ווארפט
 בער, דעד ך י או ך ז• אפכעשטעלט

 אריבער. זאל ד ווארט, עד און
 קוקט. טרויער אין שטייט, זי, שטייט

ציקט. אירע ליפן ד ארץ
 עצה? אץ הא איר כיט ווער-זשע
פלייצע• הינטער זי הערט פלרצלוגג

 מאץ: א זאכט אוונט!" "כוטן
 פאראץ איז עם כעזארכט, "ניט
 כוט"... מוידל פאר וועג א גאך

 ארעמאץ, אן זעט, - זי טקט
 בלוט, אץ כאר ווי בלאס, אין דאר
 שטעקל, א האנט רעבטער דעד אין
 פעקל. א האגט לינקער דעד אין
 שטים דער נאך אוודאי יא,

 אים, אן דערקענט כלייך זי האט
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 נייער, זעלבער דעד איז דאש אז
 זייער, פארמאטערט אמאל וואם
 שטארק דארשטי^ פיחות, אן נאר

 -ארק פן ארי משא א ט מי
 פארביי. איר נענאננען איז

 טריי אין גוט איש דאן זי האט
 עשן... ,טחנקען אן נעלאזט ניט

 פאתעסך, ניט דאש דיר איך "האב
 בלאסער. דער איר צ׳ געזאנט האט

 וואסער בוואליעש די האט ער ארן
 נעשלאנן: באל- שטעהל זיין מרט

 •א;ן כוואליעש ,לריפן כוואליעש
 צעשרידן דך, צעטיילן ארן
 :ריידן כוואליעש די ,דאבט עש ארן

 טתקן מאבט ווענ א וועג, א "מאבט
 צעתקן, דך ווייטער אלץ אין
 טיפן אין טייך אין ווערט עש ארן

 געשליפץ, גלאז ווי אוועג, באלד
ווע; מיטן מיידל די און

 ברעג צווייטץ רעש דערנרייכט האט
 טרוקן. גאד>א- אריבעד און

 שוואך זי איז באדאנקען כאטש
 זאך, וואונדערלעכער דעד פאר
 ברקן זיך מאן ציש דאך ז• וויל
 — אויגן. די מרט איש זוכט זי אין

 פא־פלדגן, איז ער וואי? אבער
 טייך אינם וואשער דאש אין

 גליץ, אין פיל רידעד, שויץ פלישט
 ליגט זי, דעתעט דר׳ערד, אויף אין
 - גליהט אין גייט מענטשן א אז

 נייער. נם פר פעקל יראם נא<-
 אריץ, האנט אין עש ד נעמט
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 שלייער א פעקעלע אין ליגט
 ודין, מרט ׳פול תארן א אין
 - דערביי ■ליגט דימענט א א־ן

 דרי? זאכן אינאיינעם אלץ
 תארן, פון דרס א באלד זי גיט
 געווארן: פריש מונטער זי איו
 ריחות, פרישע מרט לופט די פול
 כוחות, נייע ן שוי פולט זי אין
 פארלאנגעץ. און כוחות נייע

 האפץ, ■מוט פיל דערפחיטע, א
 געיאניען, ניט ווייטער זי איז
 געלאפן, איילעניש אין נאר
 נאכט, און טאג דורך אזוי און
 ,געטראכט ניט געדאנהט, ניט
 געזעפטיקט, זיך האדן פון נאד
 געקרעפטיקט... זי האט וויין דעד און
 הארץ אין וויין דעד נס: א און
 געוואק!... ווייניקער ניט איז

 דעדפי׳ייטע: א מיידל ידי גייט
 צעשפרייטע פליגעלעך פאראויס

 קליינעם, פונם פועל, פונב
 שיינעם, אין זעלטענעש פונה

 - וועג, רעש ווייזט און פליט וועלכער
 טעג, מיידל די איש נאך גייט
 וויסטע, אין אדיין עמט זי כיז

 כאגריסטע, א היות פון נאד
דערצו. פיל גזלנים אין
 ווייטן פון אז שדין, זעט זי און

 רייטן שנעלקייט מיט איר צו גלייך
 טת־טו־־טי - שופרות מרט אוץ -

 שיוא־צץ, אין דריי ,ווייסץ אין דריי
 - , הארצן אין בלוט דאס איין איר ©אלט
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 שלייער, דעם כאב• א - באלד אט נאר
 גייער, פין פ^עלע אין ודאב
 פגים: אויפן אים ווארף א און
 גזלנים די ווי גלייך, זי זעט

 - קיינעם זעען און שיין שטייען
 אזוינעם שלייערל א א.ט

 געלאזן! איד גייער דעד האט
 יילאק, שופרות רייטער, פליען

 שווערד, און שפי! ילאנקען עם און
 , ווערט גרעםע־ מהנה די און
 פלוכן, און ליארעמען זיי און
 זוכן, און נישטערן זיי און

 ראיה, גוטע די אן שטרענגען
מי. זייעד איז אומזיסט נאר
 הארכט; אלץ, זעט מיידל די ארן
 פארכט, קייץ ניט שוין האט זי נאד
 זייט, א אן נאד שטייט זי און
 צייט, גוטע די אפ ווארט און
 דייטער אבגעגארטע די ייז

 ווייטער, פארשעמטע זיך לאזן
יועג. ־עב אי־ יען פרי א ב אן

 ברעג. אן גייט אין גייט זי, גייט
 רייט,2 אין גדיים אז זעט, זי ביז

 שפרייט. זיך ים א וועג איר אויף
 גרייט איז שיף א זעט, זי אן

 לאזן. זיך וואםער־.יועג אין באלד
 מאטדאזן די זי אווער גיט

 גייער, פונם דימענט יענעם
 זייער, פריינדלעך זיי, גוט ווערן

פאק. צו זי נעמען זיי אין
 צאק נאטם געווען איים, ווייזט איז,
פא־עד, אימבאדאנטע די אויף
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 קלארער, נאן־וואם, היכל, דעד אץ
 דך, באפלעקט וואלקנדלעך לוט האט

 דך באדעקט שנעל גאר דערנאך און
 כמארע גראב־געדיכטער א לוט
 - מראה. לרראדיקער א פרן
 ברומען א מיט הרדזשען, א מוט
 ,געקגמעץ באלה שטורעם א איז
 דערבארעפי גאט - געווארן איז

 ליארעם, דעד גרויס טומל, דעד גתים
 אצונד אין ניט, העלפט עט נאד
 גיונט, צו שייף ד מער אלץ גייט
 אלע, פאלן וואטער אין אין
 כלה. אונזער אוץ די מוט און

 טדעפן, פינקטלעך ■אבער דך דארף
 עפן אץ טוט וואל־־פיש א אז
 מייל דין ברייט רגע דעד אין
 גררייל א מיט לוידל די און

 אראם; בויך אין אים צו פאלט
 :2טא א אין ווי ,דארט ד זיצט

 לענג, די קורץ אוץ ברייט די שלאל
 ענג, דיער פינכטער, תישך,

 פיש, אין זי איז אזוי אוץ
 טיש, א אץ אוץ שטול א אץ

 געגעפץ, ניט געטרונהעץ, ניט
 אפגעזעסץ, שעהץ לאנגע

 דערשטיקט... ניט שיר־שיר דך אוץ
 געגליה^ט, האט מזל האם נאד
 צייט רעכטער צו נם: א אוץ

 אויפגעשפייט. זי פיש דעד האט
 נישק,שה: גאר מיידל די פאלט

 יבשה, אויף וואסער, אין ניט
אזוינעם, אינזעלע א אויף
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 א כאטש א גאד
 וואטעד־פלאך... אה אררט נאד

 מאך! אין דא ידיה א זיי
 טראבט און אט מיידל די .גייט
 ביינאבט, שפעט בה דערפדי פון
 דצן ד בלייבט מידע א בה

 שפיצן... דבן מט שטיין א אויף
שווייגץ אהט פלוצלהג גאד און

אויע", אין איד צי שטיין פונט

אפילי ד־ דעתט־ארן באל־
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 ניצן, דיר דאן קאנען וואלט איך
 באשיצן, דיך קאנען וואלט איך
 קפיצת־־ררך. פרן ווייס איך און
 ערך, אן שעה האלבע א אין
 גיכער, נאך אז זיין, קאץ עס און

 זיכער, זייער זיין רעם. אין מע;פט
 ברע,נגען, שוין ציל צום. דיך איך וואלט

 ענגן פון שטיין פון האף, איך און
 מסתמא מאכן פריי וועסמו

נש:ה". אומגליקלעכע מיין
 געזאגט, שש א באלד זי האט
 ארויסגעיאגט. שטיין פון איס
 געשטאנען גרייט שרן איז ער און

 איעצושפאנען פאלעס זיינע
 דאנען, פון זיך רירן צו און
 ווארט: מין אזא זא;ט ער אין

 ארט פון זיך רירן "איידער
 לאזן, זיך ציל אונזער צו און
 חלזון, דעד אויך גרייט זיין מיז

 אדינער, הלדנדל א
 שטיינער צעשפאלטן קאן וועלכער

 געשיירן ים, אין וועדט ער און
 יאה זיין אין נאד איינמאל

 אנדערע די און זאך, איין איז דאס
 - פאלאמאנדרע, א גרייט זיין מיז

 אזרנע, חיהלע א אויך
 קליינע׳ א נישטיקע, א סאטש

 טייער, זעלטן אבער זי איז
 פייער, פון פא־היט בלוט איר ווייל
 געבוירן, דר׳ערד פוץ ווערט זי און

 הארץ, ווי האדט און רויט, און בלינד
פארלענדט ניט רואו ארט, אן אויף
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 ברענט, פייער א נאבט און טאג
 - הא־ א אויף פעלן ניט פ׳טאר

יאר• הףלעכדיקע זינן
 צורי, זאכן

 שווערלעך, דווקא איז וועג דעד ווייל
 געפערלעך אץ ע־ גוט: און קךרץ

 זיי. אן מסט ׳פארלארן און
 רנען, אין שיין עדטער איך האב
 געפינעך. גליי־ עס דיר וועל איך
 צודק: באלד - און אוועק אין

 אויגנבלק איין געווערט פ׳האט
 געבראכט: אלץ שרן האט ער אץ

 . געטראכט ניט און קיס "איצטעד
 לאזן, טוען רך וועג אין זיי

 בלאזן, ורנטן ווי נאר, מען הערט
 בתמען, אונטן כוואליעס די ווי

 קימען, בוואלעס גייען, כוואליעס
 דעדווייל שיין זיינען זיי און

 מייל הונדערט אפגעפלויגן
 אדיבער, לאנג שוין ים דעם און
 שטיבער, שיין רך זעען אט און
 פא־שלאסן: שטייט טויער א און
 חתן. איר זיין דאדף שטאט אין דא

 שלייער, רעם אן מיידל די טוט
 גייער אלע מיט אומגאמעדקט

 טויער פעסטן דעם דורך זי גרט
 קעק. רך וואי ניט ווייסט זי און

 שיועץ א ט מי הארצן א מוט
 - זעט אין קיקט אין שטיין זי בלייבט

 - גלעט, אייגן ד• זעט, זי וואס
 דעדפדייטע: א ווירער איז און
פרנל זעלבער דע־ ליפט דעד אין

126



 אוינל, אן אדאפ איר צו ווארפט
 צעשפרייטע ■פלינעלעך די מוט
 ווייזן: איר של^ם צום וויעג דעם טוט

 אייזן, - טירן הךאטעם, - פענםטער
 פאדשפארט. איז חתן •דעד וואו

 וואדטי פוינל: דעד איר צו זאנט
 אפ, זי ווארט און אפ זי ווארט

 אראפ, נאכט די הןמ!ט עם ביז
 ווערט. אנטשלאפן שטאט די אוץ

 נעקלעדט ניט שיין לאנג זי האט
 חלזון, דעם נענומען און

 נעלאזן, אים שטיינער די אויף
 אפנענאלטן, איד הואט עם און

 צעשפאלטן, צוויי אויף וואנט די ס׳איז
 אוועק זי טירעם אין אין
 עק חושכדיקסטן אין און

 פדוי, מננע די דערזען האט
 ----------שטרוי אויף מדד חתן איר לינט

 פרייען, צי נאך זיף פרי אבער
 שטייען, פאראוים נעפארן פיל
 פארלירן, צייט קיין פדי און
 פירן. באלד שלאם פין אים זי טוט

 ק^ן, אין שטעלט לענן ס׳איינן
 אן זי טוט שלייער דעם אים
 פרידה בלית גייען זיי און

 מורא. אץ נאד טויער צום נל*ך
 - נייעץ זיי ווי טייעד, אין און
 נעשרייען, מיט נאד דודך, גייט עד

 גוואלד, א מיט ליארעם, א טיט
 באלד מיידל די אפ מען שטעלט

 פארדאכט: מיט זי מ׳פאדהאלט אין
דערנאכט! בי* פדעמדע א פאר
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...אויסצושפיק אודאי זוכט
 סידן שיין גלייך זי נעמט מען אין
 געריכט ■ד^ס טודמע. א אין

 פליכט. זיין שטרעני ערפילן וועט
 געפאר, די חתן דעד זעט
 צעד, זיין איז באשחיבן ניט
 אראפ געשווינד רייטט ער או,ן

 קאפ: זיין פון שלייער רעם איך
 גייען!" ניידע מיד אייך, מיך ,,נעמט

 צווייען. שיין שלאש אין פירט מען און
 דעדגייט, מען אז רעדט, וועד און
פארשפרייט; ווערט מעשד. די און
 געפאהט, מ,׳האט וועלכע די, ׳אז

 צעהאקט, וואנט די אויך האבן
 לשיע־, אין טרמל ידער איז

 צויעטריבן, ,משפט דעד ווערט
 - פארשריבן וועדט פסק^דין דעד ן א;
 פייעד. א־ן די פארברענען צי

 צערייצט, צעדאכט, שטאט די איז
 געהייצט קןאלך־אויווץ א און

ווערט. בפדר מעת-לעת דריי
 דעיהערט, -אב וועד שטאט, אין און
צופדיק... אין פריילעך .מען איז

 זיק, גאסץ ק,אכן, נאק
 שטארק גאר>אד זיך איילט מען און

 - מארה, אויפן אלטע ייונגע,
 ק.לענסטער! דעד אי גרעסטער דעד אי

 פענסטעד הורכן עם דערזעט און
 וואדט וועלכע מיידל, אונזער

 פאדשפאדט, שלאט אין טויט, אויפן
 מערער: יעצייגן ניט זי האט

גערוילעט, באלד עאלאמאנדרע
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 שולט, ניט איז ש׳פייער וועלכע
 ,אויסצושמירן דך פליט מיטן

 טירן, ולאופן עש - שוין ,אט און
 דארט אוץ דא דיי פירט מעץ און
 $ךט. אויפן זיי פרענגט מען אן
 שארפט, מעץ צונג די זי׳ אויף אוץ
 ווארפט... מק קאלך־אויוון אין און
 שארן, קוילץ הענקערש די אין
 צופרידן שטארק זיינק די אוץ

 יידן, די דך ש׳פראטן ווי זק,
 - שטארן די און קךקן זיי נאר

 בורא? גרויסער דאס, איז וואם־־זשע
 מירא, פייער דאב זי׳ פאר פ׳האט

 פייערצונגעץ גרעסטע די אין
 ...אפגעשפרונגק זיי פרץ דינק
 געטראפן? דא זיך האט זשע וואש

 צוגעלאפן עלטשטער אן איז
 שפאטער פריערדיקע די פרץ
 - ער האט ציטער און גרויל מיט אוץ

 - זידן! גאסץ קאכץ, נאק
 יידץ די זאל מק פאפעלט, פאלר
 פייער. פון ארוישנעמק נלייך

 לשער! אין וואונדעד דער איז
 עק, פיז עק פון קלינגט עש, קליננט
 שרעק א שטאט די ארום כאפט

 ,וואונדערפארע די לייט די פאר
 וואדע, א זיי פאר מאבט מעץ איץ
 אפ, בבור גרויש זיי מען ניט
 אראפ אויך קימט שר א אוץ
 מחילה די ביי פעט ער ארץ
 אפילו מיט זיי ניט מען און

פעסטץ, פוגם שענסטן, פרנס
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 ,גרעשטן מיטן כניד מיט און
 טדומ״טן׳ אוץ .פויק מיש און
 טאנצן מיט און דנגען מיט אן

 יאגלייטץ ארויש די מק גייט
 אינגאנצן. פדיי זי• לאזט מען און
 שטאט הינטע־ דארטן, אט און

 האט שיין געווארט צוויי די אויף
 ד:ער. דרק, גלגול דעד אויך

 גיכער!" אעז ידע:: ירדן דעש "צ•
געזאגט. איש מיידל די האט

 ט־א:ט שו־ן די שטורעש א אין
 אייעד, טאלן אין שערג איבער
 שטייעד, טייכן, אעטן פליק

 ימ׳ען, מדיד, פעלדעד, וועלדער,
 פארצאמען ווע: דע: זאך קיין פ׳טוט

 דע־פילן די פלוצלרנג, גאד אין
 'לו׳“ ר-ל ריח׳ דשן
 - מה: ווינטל ריח, קיין ניט
גףעדףטעש. פארוואד נאד

 זיינען? מיד "דאי מיידל: די פ־ענט
 וויינען." יעשטע פין טע: רעש :יפיל

 אימדשט, ..ניט גלגול: ענטפערט
 פלישט טיישל דאש אט־דא ווייל
לעין". פינש וואשעך מיטן

 שיועיין, די ווי אט אדי אין
 ׳אפ גלגיל דע־ באלד דך שטעלט

 אפ,“א דד׳ע־ד א״ף ז" ער לאזט
 י־עע, גרינעם שאמע אויפן
 רע:, •ע־ נאך איז לא:: איער

 טייעד, אין קורץ איז צייט יד׳ אין
 נייער, א גאד לאגל ■א און
 אנגעגחיט יועמק פאר ווי
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 שטייט׳, גאלדן־טדעפל א אויף
 ברעג, ביזן וואפער טיט ש.ץ

 באלד דך טיט אים. די נעטען
 וואדד אייעד אין פעא* אייעד

 ----------וועי. ווייטערדיקן אינם
 ישראל לאנד ווייטן אין און

 רפאל, רב טרויערט און זיצט
 טרויערט, אין זיצט טאטע די און
 געדויעדט, טעג פיל אדי און
 בעטן די און פאפטן זיי און

 רעטן, קינדער די גאט גרליפן
 וועג, אויפן מקן זיי און
 טעג, אין טע; גייען עם אין

 ...אוטזיפט אלץ און אוטדסט נאד
 .פליפט.. דערוויילע צייט .ד* אן

 טרעדן אלע שדין אויפגעוויינט
 ווערן... שוואכער כוחות די ן א,

 צייט. ד• ■קירץ - גיכער, גיכער,
 ווייט. פון געשווינד צוויי פליען

דעדפליעץ, זיי ירדן ביון
געעקט, לד א י נפיעה די

גליען, לייכטן, אויגץ פאר צוויי
א״:^עשטדעק!ט. שלין הענט פאר ציויי
 טיר, א אט אוץ שטוב א אט

 איר. אין אריץ צוויי גייען
 קאלטן טיטן כלה די פט לוי

 אלטץ, צום באלד לעבנס־וואפעד
 באשטירט, אויג רעכטע ידי אים

 געדידט, אויג ד׳ באלד דך האט
 - פיר א נאך אין פיר א נאך
ריר. א זיך ליקע די גיט
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דערציילובגען און באוועלן



אייזקאלטער. דער
 ניט קיינמאל נעשט ער דאש איבערצייגט, דך האט זי אז

 אירע ניט אויגן, בלישטשענדקע שווארצע, אירע ניט אפט אין
 האלב־נאקעטע קינשטלער א פוץ ׳אוישגעטאקטע ווי אדי מארמארנע,

 צוויי פין ראג אויפן אפגעשטעלט איינמאל איש זי האט חענט,
געזאגט: איש צו האט זי און גאפן, רוישנדיקע
 יגן א; הינע מאגער, אדי איז לייב היין ביואן, פלאפער -

 ,דיך ליי איך ...צעריסן דיר אויף זיינען קליידער די און ,פרענען
 איך - וואוינונג דיין אין דך מרט מיך נעם לעין. מיין ווי אדי
דינסט. א דיר פאר זיין וועל

 די מיט געטון פרען א איר ער )האט - קינד שרינעס -
 איש צר פירן עש ...דיר פאר הויך צו איז וואוינונג מיין - אויגן

 שווינד" אנהייפן וועט דיינש קעפעלע ראש ...טרעפ הונדערטער
 אין דיר מיט טון איך וועל וואש טון... וויי פישעלעך די לען,
חייך? .דער

 וואלדן, די אונטע־ דין מעג וואוינונג דיין מאן, פלאשעד -
 אנהייין פיש די מיד וועלן אין נאכצוניין... דיר גרייט בין איך
 וואיועץ וויל איך חענט; די אויף נאשגיין דיר איך וועל טון, וויי

חייך. דער אין דיר מיט
 א-דענונג קיין און קליין, איז צימער מיין קינה, שיינעס -

 ווייניה אוץ הימל פולן א דארט האב איך ...ניטא איש איץ איז
 רעדער, די פוץ גערויש דעד אחין דערגרייבט עש אוץ ברויט...

 אונטץ, פוץ אויש זעעץ מענטשץ די אוץ האנדל, פון געטומל ראם
טודמעם. ווי הייזער, די אוץ קארלירעש, ווי

 חייך, דער אין דיר מיט וואוינען וויל איך מאן, בלאשער -
י לעבץ. דאש ה^סטן מיד מעג עם
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 ברענענדי^ע די מוט בלאסעד דע־ אי־ האט דעתיף און
:געענטפערט אויגן

ג*ין צו דיר איך דעדלויב גרויפ, אזוי אין השק דיין אריב —
_______________________________מד• גאך

 פון הימר און אונטן פו; דעכעד נא־ געזען זיך האין אתם
 יריעות. ווי געהאננען, זיייען היטל בלויע שטיקער גאנצע - אויבן

 אין מאן בלאפעד דעד או; ובהו. תהו א געורען איז ווייטעד אין
 הער פינגע־, ד• צווישן אפעדע־ געהאלטן האט טיש, ביים געזעפן

 זיינע אויגן די אין האנט, דע־ א״ף אננעשפא־ט געווען אין קאפ
 נעשטא- איז ליידנדע די שיניע, די זי, אין געברענט../ האבן

 ” קלע^פ^ן ין ז צ צינעהע־ט זיך האט אין ווייטן דעד פין נען
 זיינע נעטאבט גאנץ אים האט ז• אין ריר. קילענפטן זיין צו לאגג,

 און אוינן, ברענענדיקע זיינע אויפגעקושט אים האט אוץ קליידער,
 א״פ־־ דאם און ,נעש־יבן אלין האט אין געזעפן אלץ איז עד

 פלעגט אין ,מענטשן די צי אינטי, א־אפט־אץ זי פלעגט געשריבענע
 אים פלענט זי און ציקע־, מיט בתיט אייף אויפבייטץ דארט עם

דערטיט. טיש דעם דעקן
 שטעט בך א איבע־ נעט־אץ נאטען זיין זיך האט אונטן אין

 עד אדע־ דעם, פון נעראיפט ניט אבער האט עד מלרפות. אין
. .דעדפץ. וויפץ געוואלט ניט האט

 ק־א־ע־ דעד או; הא־בפט, -ע־ נעקומע; איז עם אז און
 רעגנ״ל א אין ,וואלקנם דיפטע מיט געוואק פארצויגן איז הימל
 אין נאגן, כענומען הא־צן אין אי־ האט קאפען, גענומען האט

געליבטן: איד צ• געזאנט האט זי
 ניט מע־ זע איך אהיןנעקומען? היטל אונזעד איז וואו -

אדים. וואלקץ גתיע
 אי־ ע־ האט - האם אין היטל מיין טרא; איך -

ענטפערט.
 .אי,־ע קוים האבן ׳- הא־צן אין טראנן אים וויל איך און -

געשעפטשעט. ליפן
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 און ,אוישנעהערט נישט שלין ווייטער אבער איר האט ער
פאדשטאנעץ. ניט איר האט

הארבסט. גאנצץ ■רעם אפיעשוויגן זי האט
 אננע־ האט ,ז און ווינטע־, דער אננעקופען ס׳איז אז און

 אויסגע" פראשטיקער א אין איינמאל איש זי האט פרירן, הויבן
:נעזאנט גןאשט שטערנטער

...באלה יפארפריד איך ...קאלט! פיר איז עיש -
 פאר ציין אירע קןלאפן עש ווי געהערט, זיך האט עש און

שעלט.
 פראשטיקער דע־ אין געענטפערט דאמאלשט איר ער האט

:נאכט אויסנעשטערנטעד
 דע־ אין מיר שטערשט דו און ציין, די פיט קןלאפשט דו -

איך :וויכטיקע א און גרוישע א איז ארבעט מיין און אריעט.
 פ־אשטיקן פונש שטערן גאלדענע די פאפיר אויפן צונדף קלייב

דורות. צוקונפטיקע די פאר היפל אויטנעשטערנטן
 זא^ זי ליפן, די פארבישן אין ציין די פארשוועטשט זי האט

 אין שטערן. ניט א־בעט זיין אין שארך איין קיין פיט איש
- הארצץ איר אין געהאט פיינט ניט דעפאלפט איש האט זי

טא:. פין וואש איר אין געשטארקט זיך האט לייבע די אדרבא...
 א ווי אפנעלעבט, זי האט פרילינג שפעטערדיקן דעש אין
בלוש. א ווי אזוי ,פונאנדערגעלאזן זיך האט און פייגעלע,
איש ז׳ האט פארנאכטן ליבלעכע שיינע, די פון איינעש אין

פארטרויט: סוד איר
לופט;, דע־ אין זיך שפינלט פרילינג דעד ליבשטער, פייץ -

פון זיך דיישט הארץ פיין און קוואל, לויטערער א ווי אזוי
 פין האין וויל איך טאל: אין טייכעלע ראש ווי אזוי ברעגעס, די

.. .קינד א דיר
געענטפערט: איר האט ער און
 זיינען געווינערין א פון ליידן די געטרייע, און מ׳טע -

 טומלען מיך וועשט און ווייטאג פון שרייען וועשט דו גרויש. זייער
...וועלט הער רעה א טון •וועסט און ,ארבעט מיין .אין



י>*אגטי זי דאפ
 די פ; פאדיי איך וועל ,גתים זיין תעלן ווייט^ן די אז -

 דק אין ז־ך ויעל א-ן זיטץ, קק ארר־לאז; ניט וועל זק ליק,
קינד. א דיד פרן דאפן דיד איך■ . ..׳יטטי>דן ניט אדב>ט
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 ארט, רעש פו; לייענען גענומען איר האט פלאשער הער און
 געזק זיך האיץ עש און.........געהאלטן דאמאלשט האט ער וואו

 תבואות, צייטיקע טיט פעלדער טייבן, זילבערנע לאנקעם, נרינע
 די און וועלט, הער אריף איינציגע כאן געבליבן זיינען עש און

 זי״נען אייעריקע אלע און הריך. דעד אין געוואוינט האבן איינציקע
 העם געמאלן און תבואות הי געשניטן האין זיי שקלאפן, געווק
 וואם מענטשן, הי פון ווארט איטלעכעם געשלרננק האין און ווייץ,
• . ..הייך הער אין געוואוינט האין

 היך פארשטיי איך קיבה, מיין פון פאטער בלאשער דד, -
 וואוינעץ וואס אלע, ד* פדן עתער איך בין וראש מיט ניט...

אונטץ? דארט
 הער האט - ניט אייך מיך פא־שטייען אדנטעדשטע די -

 בלאפער, נאך געווארן איז פניש זיין און געענטפערט אייזקאלטעד
...טדעה; נאד זיך זיינען זיי - :געווען איז עש ווי

 נע- העזה די קוים. זי האט לעישטו? זשע וועמען ;פאר -
פרעגן. צי איש האט

...קומען וועלץ וו^ש ,דורות ע(שפעטערדיק די פאר -
צונענעבן: ער האט אדום וויילע א אין אדן
 מיט ארבעט מיין אין מיד שיטערבט דו קינד, שוואך -

פראק. דיינע
 אנט- וועד איך און הערשער, ;מי ,פראנע ןיי^ נ^ך

שווינן.
ענטפערן. צו דיר נדייט בין איך ,פרעג -
 שטארפן? וועל איך ווען קינד, מיין מוט טון וועשטו וראש -

נעציטערט. האט קול איר אדן
אנטשלאפן: און פעשט געקלוננען האט קול זיין אבער

 לאון... דארט איש וועל און אויטן טראגץ איש וועל איך -
 אין אויפהויבן אלליץ דיך עד וועט געניג, קדעפטן האבן ער וועט
שקלאפן. די צווישן בלייבן ע־ וועט - ניט אויב הרך; דער

בעטל: איר אויף כוחות אן גע-פאלן איז זי
!...אייזקאלטעיר דו ליבער, דו א, -
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 פא האט ז׳ ק-ענק. שווע־ע א אין אד־^עפאלן איז אין
 ״^עלאזט,“א :•ט דפץ א״ן קיין האט אין ליפן די קוועטשט

 1קי האט האט זי אין א־יעט. דין *אין שטעדן ניט איש זאל
הא און געז״גן מילך פא-יפטעטע קדענקלעכע אירע מיט אירש

1^0



שניי־רויז. די
 יונגעת דעד ווינטער^אוונט. טונקלבלויער א געווק איז עם

 פלאקער< פארן וואלד-שטיבל זיין אין נעזעפן איז האלצהעקער
 רויט־פאר"־ די אויף געקור^ פאדחלומט ה^ט און אייוועלע, דודן

 גע־־ געוועבט זיך האבן אים ביי קאפ אין און ,פייער־צוננען בידע
 די טיט און חייך, טיטן צוזאמען פארשווינדן פלעגן וואס דאנקען,

 נעדאג־־ די און געבוירץ. ווערן ווידער זיי ©לעגן פייער־צוניען נייע
 וואלד- דעם געליבטער, זיין אדום נעדדייט זיך האבן זיינע קעץ

 אין פאטעד איר ביי נעוואוינט האט וואס טאבטער, וועכטערם
 אויפשטיין ער וועט געטראכט, עד האט מארגן, וואלד. עק צווייטן

 האלץ פא־ א שטעטל אין אוועקטיראנן וועט זוץ, דעד טיט צוזאמען
 איד פאר קויפן ער וועט נעלט געלייזטע די פאר און מארק, אויפן

געבורטם־טאג. איר איז מאתן - מהנה א
 פון פליצלונג אים האט פענסטערל אין קלאפ לייכטער א

אויפגעוועקט. בעדאנקעץ די
 אווי געפרעגט: פארוואונדערט עד האט דארט? אייז וועד -

 נוטעה א אויב - :באזוכץ ניט נעפט זיין הייינער פלענט שפעט
 פאר איז שטיבל מיין אוץ טירל, דאב■ אפן איז דאן מענטש,
 פלאקערג" בייט ...גאסט א זיי און אדיין קום ...פריי אלעמען

דערווארעמען... גלידער דויכנעפ^רענע דיינע וועסטל אייוועלע דיקן
 ער האט - כא־־כא״־בא!! אייוועלע! פלאקערנדיקץ ביים -

 ווי אווי נעלעכטער, קליננענדיקז א דעת-ערט ענטפער אן אנשטאט
 מיט שפרינגברונים נאנצער א עתעץ פון פלוצלונג זיך וראלט עם

 עתסטער מיין איז פייער - ארויבנעדיפן: זילבער־טענער הלאדע
 שטיבל דיין אין דך קען איך נייץ. המות... מלאך מיין שונא...

 זע, איך ...דופן געקומען אונז צו דיך בין איך ...באזוכץ ניט
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 אין צייט דיין פאררא־בשט און - שיין און יונג איינזאיש, בישט דו
 שנעל אדי פא־שווינדט וואט צ־יט, טייערע די .צייט.. די אימעט,
פ־יליננש־שט־אל. ערשטן דעה פון איך ווי...

 פאר" דו וו^ש ,וויפן איך וויל אזוינם, ביסטו זשע וועד —
 בא* א ע־ האט - פ־ילינגש־שטראל? ערשטן דעש פון שווינדפט

געפ־ענט. נערעשטער־־לאנגען העלע די פין צויבערטער
 אן הימל־שניי ווייכן וויישן, דעש פין בלוש א יין איך -

 אין .... שניי״רויז די - איז נאמען מיין ...ארויסגעשפראצטער
 ער* דעד ווינטעד... איין ווי מע־ ניט לענן... מיין אי? קורץ

 כי>י״כי.... .טויטן.. מיך וועט פריליננש״זון דעד פון •מט־אל שטע־
 ד׳ אופ פליען עש. וואי ,—פע ברייטן אייפן !טויטן ...טויטן

 מייגע אין איך - מיד הוליען ,שמעטערלינגען די ווי שנייעלעך,
 דער פון יש טילך־ווייפן ־־עש אין דך באדן מי־ און שוועשטער,

 מאנ־" לאנגע די אין טענץ אינזע־ע פירן מיד אין ,שניי״זאווירוכע
 שוועששע־... ייננערע מייגע אין איך ...כא״כא״שא ...נעשט לאיע

 שטורעמ" קאלטער־קאלטער ־ע־ איי אוגזערע־ א־קעשטע־ דעד אין
 אונז צו איינמאל גייט עש ויע־ און ...צפון־ווינט דעעגדיקער

 מי־ ...אוש נישט לעיי ציש מע־ ימיין דך קערט יענעד ,אוועק
 יוגגע־ דו כי״כי״כי! .פא־פירן.. איש, פארפירן איש, פאדפירן

׳:4 פא־חלומט• דעש מיט האלצהעקער

 ל פלי זיינע מיט פייגל ־ידקע־ א וו• אזי• האט ווינט א אין
 דאש שטייל דאש אז אדי פא־, א געגענן שטייל רעש אייעד

 פרויעי״נעשטאלט שיין ציייע־לעך א טריישל, א געגענן דך
 באלד אי־ - בליין א ;ענעבי איינן האלצהעקע־ש דעש פאר האט

פארשוואינק. ווידער אלץ איז

 דינע פינאנדע־צועפענען אן הייבט טא; נייגעבארענער דער
 פא־ציינן ווערט וואלד אייפוואבג־יקע־ דע־ אין אויגן, ליכטיקע

 פא־" גארטל אינטע־ן האק -ע־ מיט פאשן. ראדבאפארבטע מיט
 אין האלצהעקער, יוננער דע־ א־בעט דע־ צו אתיש ;ייט רוקט,

עפעם ...פא־ווירט נעדאגקען ־• ,פארקלע־ט שאך איז בליק זיין
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הארצן אין ווייטא; נאגנדע־ א נאכט־זעונג דער פין אים ביי אין
 גע־־ בלוטן די בענקשאפט הייסע א אים ה$ט ׳עפעם ...געבליבן
אדערן די אץ געוויינלעך, ווי שנעלער, האבן די און ברענט,

,געפילן זיי איבעד האלצהעקער דעד שטארקט ראך ...געפליסט
 אויג דערפארענעם זיין טיט ארבעט, דעד צו זיך נעמט עד און

 אין נאך האלטן וואט ביימעלעך, לעבעדיקע די יאיים ער מקדט
אפגעשטא־־־ די אויף כ^ר האק זיין אויף הייבט ער און וואקטן,

 אדבעט: זיין גייט פלינק און גרינג און פארטריקנטע; בענע,
 רוטט קלאט יערן נאך אין האנט. די פעטט אין האגן, די שארף

 דעד אין אט־לאנג הילכיקער א בוימער די צווישן פון אט זיך
 אן אט זיך רופט וואלד-לופט, אנגעזאפטער פראסט טיט ריייניער,

 אלץ דערווייל עפנט טא; דער ...ווייט־־ווייט ערגעץי אנטלויפט
 שאטנם, טונקע־ע די און פונאנדער, אויגן ליטטיקע זיינע ברייטער

 פארבארכן, בוימער ד׳ הינטער וואו ניט וואו נאך זיך האבן וואט
 קאטפאניע א ווי אזוי טונקט וואלד, פון אינכאנצץ פארשווינדן

 קימט טא; דע־ ווי דעם, יאך כלייך קרעטשעט די פארלאזט אורחים
 ווי נאבט־זעונג, די אויך טארשיויידט זיי טיט ציזאטען אין אץ.

 גיט ע־ א״כן. האלצהעקערם רעם פאר פון נעטל, לייכטער א
 צו זא;ט ע־ און האר, שווארצע געדיכטע זייבע טיט טדייסל א

הארצן: זיין אין אזוי זיך
 בישוט* די פארשיבודט... פארפירט... מיך האט נאכט די -
 זיין טיט האט טאג ניכטערער דעד אבער נאכט... ■די טאכערין
 ליב־־ טיין מיר האט אוטכעקערט... אטת צום מיך אויג ליבט״קן

אומגעקערט... בלה מיין סטע,
 אויף זיך פארטעפטנדיק ער, טראכט - איילץ מוז איך -

 צו - :7האק דעד טיט שנעלער אין שנעלער אלץ ב־יטעלעך די
 פרן איר, איך וועל דערציילץ און א״לן... איך מוז ליבסטע מיין

 אווי לאבן... לאבן, ראן מיר וועלן ביידע און - .דיערצ״לץ. אלץ
 ©ענם* הינטערן מיד ביי ביינאכט נעכטן האט שניי־־רויז, די זי, ווי

בעלאכט.^. טערל
... ?״ ,געלאבט
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 איין פא־ ץ^ר פעקל א שטריק א מיט אייעד בינדט עד
 אין גייט און פלייצע אויפן אן אב לאדט ,פארטד^ץ צו מענטשן
מארק. אויפן שטעטל

 אין הויז וואלד*וועכטערם צום שנעל עד גייט ציריק*וועגס
 פינ* ילישטשענדיק קליין א פויסט אין צינויפגעדריקט פעבט האלט
 האדצן אין אין ,געבידטב״טאג אי־ צו געלייטעד זיין פאר גערל

 מדט לייע־וועדטער, שיינע, ווערטעד, גרייט שדין זיינען איב ביי
 ט־עט עד ווי איע־ יאגעגענען; געלייטע זיין וועט ער וועלכע

 דא־פט און הויז ־אננ*יאקאנטן עב , פון שוועל דעב אריבעד נאד
 האט ארויב בליץ*שנעל שווימט כלה, זיין אויף בליק ערשטן דעב

 צע* גל״ך וועדץ ווערטעד אלע אויגן, זיינע פאר צויבעד*בילד
 כא-־־ וועדן זיינע אויק ד• אין פיייל, צעשדאקענע ווי ,פלויכן

 מענטש־ און עדדיש ווי ט־ויע־: שווערץ פון וואלקן א מיט צויגן
געמלעך! און הימליש ווי - •עניקע דאב אין איז, זייניקע דאס לעך

? הייט
 היינט-קע מיד דך האט חלוט שלעכטעד א ליבטטע, -

 •ויל איך אין חלוב... פידכטערלעכעד א זיבער, א געחלומט, נאכט
 מה איך פאתעסן.. ניט אב קאן איך און פארגע^... איב
 אפשר י דא־ט איך וועל ...אימוןעק שטייל מיין אין אליין זיך
קומעץ... גייכער זיך צו

 ווידע־ ,נעוו״נלעך ווי ,ביינאבט איז !אלצהיעקיעד । דעד אז
 יא* ילק בענקענדיקן זיין מיט האט אין אייוועלע זיין יי• געזעסן

 האפטיק עפעיב אמאל מיט דך האט פונקען, פליענדיקע די נלייט
 ב־עיד* אוי? גלייך איז שויב דאב פענבטעדל, אן געטון קלאפ א

געשזדנד־גע* זיך האין שני• הדפנב אין געוואדן, צעשפרוניען לעך
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 פ־יעד דעה פארלאשן האבען ,שיטן געגומען פעגבטערל דורבן שוויגד
 מיט שטייל גאנצע דאב אויפגעשאטן ווייס אויף האבן אייוועלע, אין
 זיך האט ווייסקייט דעד אין און פטעליע, הער מיט ווענט, די
 בון ארגן די באוויזן, שיינקייט פראכטיקער איר אין שגיי^תיז די

 אל־־ פויש א :פרנאנדערגעעפנט דארשטק זיך האבן האלצהעקער
 ,פרעסבל־הויך א טיט פארצויגץ באקן ראזע די ;געזיכט באבטער

 א ליפן די אויף בלאשק, שטאלערנעם א טיט בלישטשען אויגן די
...שמייכל אויבגעלאסענער אץ ,פארפירערישער

 האלצהעקער שייגע־ דעד טראבט וואס ...כא״כא״בא -
 פאר" וואט שניי״מיידל? שפאסליבנדער פחילעכער, דער וועגץ

 אוטעטיקע זיינע טיט אלייץ איינער אווגטץ לאגגע די ער ברענגט
 טיטן קלאפט און וואלד״זיידע. דעד אום גייט וואלד אין געדאנקען?

 צע־־ עס אין ביימער, די פון שטאמעץ די בער אי שטעקץ לאנגץ
 און ...ווייט הער אין אפקלאנג הילכיקער ,טרוקענער א זיך טראגט
 טיר פירן פעלד, שגיי״באדעקטץ ברייטן אויפ׳ץ וואלד, הינטדץ דארט

 געק" איך בין ...שוועפטערלעך מייגע און איך טעמן, אוגזערע
 ...וריט איז בלה דיין !כי״כי״בי ...רופן ,דופן ,דופן דיך מען

 איר ...ווארעס איז איר ...חלומות; גיטע זעט און שלאפט זי
 עלגט" דיין ...פארטרייבץ טרויער דיין וועלן מיר אוץ ...ווייך איז

 מנשיות אויף פליעץ, לויפן, מיר וועלן שגי׳ אויפץ .פאריאגן.. קייט
דיך אייף קנאה טיט וועלץ וואלד־גייסטער די . .רייטן. מיד וועלץ
 שפיצן די אין ווינט דער ...קוקן

.. מארגן ...שפילן חופה״מעלאדיע
פונקט ...איך קום ,איך קדם דיר.

 א אונז וועט בוימער די פון
 נאך איך קום ...כא״כא-כא

אן זיך הריבן נאכט האלבע
!טענץ אלנזערע
 אין פ־יער דער פארשוואונדן, איז צויבער״געשטאלט ראם און
 האבן פייער״צונגען די און ,אויפגעפלאקערט צוריק האט אייוועלע

 שייביל האס אפילו איבעריאגץ, אנדערע די אייגע געסומעץ ווידער זיך
 חלום א געווען דאם איז צי געוועזן. גאגצעס א איז פענסטערל אין
 געווען ד^רשטיק נאך זייגעץ האלצהעקער פון אויגן די וואר? יפן או
אזא קולכעל, מעלאדיש פריש אזא העדן: צו אויערן די זען, צו
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 - ארעמט מייגע ווירקלעבקי־טי די - איך דיר: מיט יין איך אין
 לעבע* דיך... אומאדמען - בלוט און מילך טון אדעמס, ווירקלעכע

מארמאר! הויכער דיקער,
 ח-ם, מיין אבער לעין, מיין ווי אזוי ליב, איך האב דיך -

לעין... מיין טון ליבער איך האי צייבער-חלוט, מיין
 צו מער שזין זיך קערן איד, נאך גייען וואט .די, אבער -

איט... נישט מעגטשן, ד• מיטברידער, זייערע
 טין שעטן שעה איין אבער ...געווארנט מיך האט זי -
 פאר לעבן גאנצן דעט ..לעבנט־געטראמק. ריינבטן דעב אטגרונט

טראפן! איין
 פא< זיין וועלבן זיטץ, א מיט געענטפערט איט האט זי

...פאדנומען ניט אבער שוין האט אויער שיבורטער

 אוגטץ נאכט. אומררקע אן ווינטיקע, א געוועזן איז עט און
 ערד דע־ אין טיף ווארצלען די מיט געשטאנען בוימער די זייגען

 צו־־ מיט ווי אזוי געהאלטץ, טעטט זיך האין און ,ארייגגעגהאבן
 ערד-שט•" דורכגעפרארעגע הארטע די אן פויבטן, נויפגעפרעסטע

 עפעם ווי אזרי אומגענאננען, שפיצן זייערע זיינעץ אויבץ אבער קער,
 דורבנעשמועפט זיך האבן און אהער, אין אהין מענטשן, מהגה א

 דעד מיט איז האלץ־־העקער דעד וויגט. מיטן שטיינער זייער אויף
 גע־־ א־יץ וואלד אין טיפער און טייפער אלץ זייט דעד ביי האק

 אוועג־־־ ווי אווי געשוועבט, איט האט אויגן די טאר און גאגגען,
גייט אט ...צויבער״מיידל פונט בילד דאט ,•פיייער־־זייל רייזגדיקער

בארד ווייסער לאנגער דער מיט וואלד־זיידן אלטן דעט פארביי ער
 די אונטער פון באמע־קן געקאנט קוים ר׳האט וועלבע אוינץ, מיט אין

מיט א; קילאפט וואלד־זיידע דער ירעמען, באוואקסעגע מאך מיט
א< דעט און בוימער, די פון שטאמען די אין שטעקץ לאגנן זיין

 פיץ״פיצ־ אויף אים צערייפט אין ווינט דעד כאפט־אונטער קלאנג
 איט אייף קיקן אט .זייטן.. אלע אין איט צעווארפט און לעך
מחנוהווייז זיך האבן וועלכע ,וואלד>ייבטעד די נייגעריקייט ■מיט

 אבער בל־קן, זייערע מיט איט באגלייטן און צווייגן די אויף צעזעצט
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 וריטעד* גייט עד ...אבי ניט דך שטעלט האלצהעקעד דעד
 און אוינן די פאר אים. שוועיט בילד לעבעדיק א ...ווייטער

 ניט אט און ...איש רופט ,איש רופט און ,איש צר שמייבלט
 פדייהייט דעד אויף ארויש רייש שטארקן א ווינט דעד שיין זי-
 דך האט דאש האפעליע: נאנצע א ווי פונקט דך, צעזיננט אוץ

 —ארוים פעל- אויפן איז האלצהעקעד דע- און וואלד, דעד נעענדיקט
 ,צונריפגעפלאשטן אינאיינעם דא דך האט אלץ ווי ה<הי-הו־־ו...

 רויס גאנצץ דעש פארצויגן האט שניי*זאווירוכע א ...צ-נויפגעוועבט
 ווייסע ק,לייגע, אז נעדאכט, דך האט עש אוץ ערד, אוץ היטל צווישץ

 אי* ווי אדי שנייעלעך, די אייעד אדאפ זיך לאזן טלאכיטלעך
 אין זיך האט אינאיינעש אלץ און ערד, דעד אויף טדעפלעך, יעד
 עד"...■ אי.די היטל, דעד אי ווינט, דעד אי :צעזונגען קול איין

 דע־ נעהערט קלא- דך האט שטורעש־־טענער אלע די צווישן אבער
 שניי-קינדעילעך, טילדע וויישע, די פון כאד מעלארישער יוננער

 די טיט און יעקלעך, דויטע זייערע טיט געשעמערירט האיץ וראש
נעזוננעץ: לידער זייעדע האיץ וועלכע ציינדלעך, שארפע וויישע,

 גע* מיד זיינען ווינטער*יוש*טיב א אויף .. .יוש-טוב א "אריף
 ...הוליעץ מיד אוץ ,טאנצן מיד אוץ ...ערד דער אויף קוטעץ

 לויפן שלאפן, אלע ווען יינאכט, אוץ ...היטל־קינדעד דינען מיד
 די כרן ווינ-לעץ די אין קלאפן שטאט, אין אוועק געשווינד טיר

 אויף ילוטען מאולץ אוץ וויגן, ד• איץ קינדער די שרעקן הייזער,
 יליצן דאן ,זוץ די אויף גייט אוץ ...פארשווינדן און ,שריין די

 ן פאר• די טיט איבעד דך נישן און קאלירן, אלעדליי טיט טיר
 וועלץ פדילינג פון שטראל עדשטן טיטן און רעננבוינן... א פון
 חלוש, א ווי רייך, א ווי הריך, דעד אין צוריק פארשווינדן מיד

הויך... דעד אין צידיק
 דעש אין גענאננען טונטער איו האלצהעקעד יוננער דעד און

 שניי* דננענדיקע די צווישץ כע,—*זאד שני דעד פון יש מילך־וויישן
 באדן עש - ווייטן דעד פון שדין עד זעט יאט און קינדערלעך,

 דעד פון שוועשטער ירננע די היטל־שדיעץ קלארע די אין דך
 ער זעט אט אין דופן. זי און איש צו ווינקען זיי און שניי־הייז,
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 און ...צויבער־בילד הימל־שיינע דאה ...אליין איד אויך שיין
...איילט עד ,איר צו איילט עד

 נעלעכטע":- קליננענדיק איד שיין ע־ הערט כא-כא>א! -
 ..געקומעץ. נעקומען, געקומק, ביכט האלצהעקעד! ״ונגער דו

 טרוימער, דעד ■ינער. ש דעד ?ננער, דעד עד, איז דאה שוועפטעדלעך.,
נוט! ווי קאלט, ווי פריילעך! ווי .כא>א>א..

 איי ווינה דעד נעלעכטער דעה, אונטעד כאפה - הו^ה^הו
 אי־־ שליידעד א אים ניט און וואלד, צום אחין, אוועק אים טדאנט

 א לופהן דעד אין ניט עפעם .ביימער.. די פון שפיצן די בער
צווייגן... די אויף העננען בל׳יבז קלאננען צעריכענע אוץ פלאטער,

 האלצרעקער, דעד העדה ...נליץ־נליףנרין ...נלץ>לין>ליץ
 פא-ט.... עמעצע" ...פעלר אין דעדווייטנה פון קלינגט עם ווי

 רא .טא>א>א.. .שיבורע.. פריילעכע, ...חתונה־לייט אפשר
 ־־ קלע א עפעה פון קלאננען הארמאנישע דייטלעך ער הערה .י .רא

 נלאן־־ילאן! נלאףנלאץ! פלוצלוננ: און אינסטרומענט... מערישן
 איז אפשר אפשר... 'ארעד חיפה... דער צו עמעצן מען פירט

 מעכטיקן א ווינה דע" ניט - ווייו־ו־ו מקיר... עמעצן דאה מען
 אין זי• פאדטראנה און קלאננען אלע זיך מיט פארכאפט און פייף
 ז• נאד זעט האלצהעקער דעד אבער אדיין. וועלט וריטער דעד

 טרט עטלעכע נאך דעדביי... כאמע שיין.. זי אין ואט .איינע..
 >?יך נייט עה ...טיף, אזוי איז שניי דעד אבער ...מאכן נאד

 אט .. לאננזאם כאטש פאריוע־ט״, ער ניייט דאך און שווער...
 חבדטעס אירע און אנהקענן, איה לאכט אין ^דעמה אירע זי עפנט
 אים, ארוב זיך דדייען זיי און קול, איין אין איר מיט אויך לאכן

 פא" אים כאפן און בינען, ד• ווי אזוי פינקה אים באפאלן זיי אין
 קייקלען און זיך הוידען און אים, מיט טאנצן ויי ׳און הענט., די

 פאדשיטן אין ליארעמען און זיך באדן און שנייען די אין זיך
 - באווענוננען זייערע און ...שניי שטיקעד מיט אוינן די אים

 דעד אין שווימען זיי - אויכנעלאהענע אזעלכע נראציעזע, אזעלכע
 אים קלינגט כא־־:א>א! וואהעד... אין פישלעך ווי אווי זאוויהיכע,

 לאן זי כאפט עד און ..אויער). די אין ׳סאמע נעלעכטער דעד
 שטא״קן א איינעם נאך ווינה דע" ניט - וור>> ..הענט. די פאר

149



 יל-ייט שגיי־רויז די און פאלט, האלצהעקעד דעד און - בלאן
 ליפן דינע טיט איין זיך זויגט עד און ...ארעטס ז־יינע אין ליגן
 צאפלענדק געלעכטער, פרן דך ד קייכט כי־כי-כי! אירע... אין
 דא־שט טיט טרינקט עד און ארעטש... פייערהאפטע זיינע אין דך
 ...*טיכו" ,שיכור ווערט און ,טרינקט און ,אטעם פראפטיקן איד
 איד טיט צוזאמען און ווייטערן... דך דדייט די/אווידוכע און

 שניי־־ט-דל דעד פון שוועפטער יינגערע די אויך אוועק דך דרייען
 ..טאדן טשונה־ווילדן כ^פדדייענדן א טיט פעלד איו ווייטעד אלין
 א״עטס׳ טענפעםט-צונויפגעדדיר זיינע אין ליגט שגיי־רדז, די ד, נאד
אים... טיט איט, טיט אים, טיט בליייט ד אים, טיט ילייכט זי אין

150



דעכער. ווייסע הויכע די איבער

 דעסער שניי־־ווייסע דך ציען מיד פרן נידעריקעד ניסל א
 ארן הימל, אויסגעשטערנטער פר^סטיקער דער - העכער ביטל א

הארידאנטן... ווייטע די אייעד זיך קוקן מיד מיט הריך איין אריף
היץ! דעד אין וואוין איך
 געקלעטערט קינד, שטיפיק קליין א ווי האט, קעמערל מיין

 עט ייז וואוינונגען, אונטערשטע די פין פלייצעס ירייטע די אייעד
 פארקוקט זיך האט און היטל אונטערן ייז אתיפגעקלעטערט האט
 וועלטן, אומבאקאנטע נייע ד אויף פענפטערל קליין איינציק זיין מיט
 ציען אזוי און - צוריק, אומקעדן פאתעטן זיך האט און
 פענפטע־ל י־יס איך שטיי יאק גאנצע די און יארףיאדן, שדין זיך
..וויכטיקע:}.. עפעט גרויפעט, עפעפ אויף ווארט און

 נידעריקער, אראם דא זיך לאזן וועלכע דעכער, ווייטע די
 ווע< יט, א פרן אויפזעץ אץ האין אוץ העכער אריף זיך היייץ דא

 און געווארץ, פארפרוירען פלוצלונג שטורעם גדעטטץ אין איז יער
 ווי־סע ד* - לופטץ דעד אין הענגעץ געיליין זיינען כוואליעס די

 זיין דארפן וועלכע גאפן, שווארצע די מיד פון פארשטעלן דעכער
 וויי- דעד ווערט איך, געדענק אונטן, דארט אונטן. ערגעיץ דארט

...שווארץ אויף צעטראטן פיט טענטשלעכע אונטער שניי סעד
 היייט אהער און געוועזן, ניט לאנג שדין איך יין אונטן דארט

 - , שווינדלען צו אן דא דויט קעפ שוואכע אויף: נישט קיינעד זיך
מענטשץ'... קיין געזען ניט לאנ: שדין איך האי דעריבער און

 מער דאי טענטשץ, קיין ניט זע איך לענגער וואט און
מע אלין טאג צו טאג פוץ איך וועד עפעט רווקער: איך וועד
 ציט וועלכע רויקייט, ווייסע פון שלייער א מיט פארצויגן רער
 ילישטשעג- ווייטע די פון פענטטערל קליינעט דורסן מיד צו זיך
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 וואש און קעלטעד, אלץ איך וועד טא; א וואט און שנייען, דיקע
 .מיך.. פיל איך אין ׳אפ מיד אין הארץ מיין שטאדבט טא: א

 ע- וו׳ נאבדעט, געשטא״בענעד א איינער פילן זיך דארף אדי
 ש-עק^ אזו׳ נישט גאר איו טייט דעד אז דערוואושט, דך האט

- פא" זיך שטעלן מענטשן ,וו לעך,
 גא■ וואייגען האדצן, אין טיף מיד ביי מיד, מיט צוזאמען

 א^פ-אזן געפ״רוט זיך האבן וועלבע יענע, - געטער, הימלשע
 אבע- דך האבן עדה, דעד אייף זיי מיט לעבן צו מענטשן, די צי
 ”ה״ דע" אין " צוד די !א- । । א בע^ע^ט. בי^ >~ן א׳" • ^ -י

 רדד•"• אייויקע" פון פאנצער א מיט די באשיץ און מיטבענומען,
פא״שוועכוג:. פון זי• היט און האדצן, פאתליווערטן מיין אין

 ה״בט עש אין אימרדקייט, א עפעש מיך באפאלט אפטמאל
 איך וועץ ע״ד, דעד א״ף אמאל ווי הא־ץ, דאש קלאפן אן מיד

 אז געמ״נט, נאך האב אין געהאט, פא״לאנגען עדדישע נאך האב
 באפ איך און עדד, דע" א״ף וועדן ט .ש״>פ א. אמא׳ לןעבע! ז

 דך צינדט פ״״ער א און שלאף, •"8 פון פלוצלונג א״ף מ-ך
אויגן: די אין אץ מיד
געקומען! אונטן דא״ט משיה שוין איו אפשר -

 ז״נע מיט גאשן ד• אוגטן דא־ט משיה שיין האט אפשר
געפעלט,... האב איף אין באלויבטן אייגץ הימלשע

 א געפינען און באדוקן ווידעד באלה אבער מיך פלעג איך
רי־דן: דך מיט אליין איך פלעג אזוי און טדיישט,

 געוועזן. דא לאג; שיין עד וואלט געקומען, עד וואלט -
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 היטל, איישועשטערנטן דעם לעין דעכער, ווייסע תייכע ד איבער
..האריזאנט;. וויישע די טיט הייך איין אויף

 אין א: דך שפינלען דאך אין פענשטערל, טיין ■איז קליין
...ברייט דע־ אין אין ווייט דע־ אין וועלטן נאנצע איה

 אין פארבראכפ אדי האי איך צייט וויפיל ניט, נעדענקט איך
 חייכן הימעלשע די - רגעש אפשר יארן, אפשר קעטערל: מיין

 אלץ געהערט: נישט באווענונג אין צייט פון קיינטאל האין
 נישט זאך קיין וועדט עש אין רוקייט, טיפער אין שלוטערט

 פ־יעד, ווי פאתליווערט, געיליין זיינען דעכעד הי פארענדערט.
 תכריכים, טיט ווי שנייען, קלא־ע וויישע, טיט יאדעקט זיינען און
 נישט טיך דערטאנען זי׳ אין אפ, טיך שרעקן תכריכים די און
- לעבן אין

 איו, פין קא־ע א טיט פא־צויץ איז בענשטערל קליינע דאש
 בליש־־ ד־ פון שט־אלן קאלטע די אים אייף זיך שפיגלען עם און

- - - שנייען טשענדיקע
 קלא־ע ד־ פון שאטן א אויף שטייט חלום, א ווי ואדי

 ער גייט לאנגזאם פענשטערל. מיין צו גיין דך לאזט און שנייען
 אויגן. קיין נישט האט ער אין ער, קוקט לאנגזאמער באך און
 נישט רערט אין קעדפער, שאטנדיקן גאנצץ זיין טיט קוקט ער

 פון קראם יעדן אין נעדאנק יעדן זיין איך הער דאך ;ווארט קיין
הארצץ. פרירנדיקן זיין

 ע־ כאטש שאטן, אומבאפלעקטן וויישן דעם דערקען איך
 שווערד פא־גיפטעטן קיין פלייצעש, די אייף שערש קיין ניט טדאנט

האנט. דעד אין
----------טויט דעד ז אי דאב
 קליינעם ביים שטי• איך צייט לאננ, שוין אים קען איך

 איך קען הא־יזאנטץ, ווייטע די טיט חייך איין אייף פענפטעדל,
 וועט וועלכע־ חבר, נוטן א ווי ליב, אים האב און טויט. דעם

רעטן... שטענדיק זיכער
 שני• ודיכן וויישן אייפן טריט איטזעבא־ע זיינע שטעלט ער

 קלאפ יעדער אין קערפער, שאטנדיקן נאנצן זיין טיט קוקט און
שטילער: שטילעד, אמאל וואם חזרט הארצן פארפרוירענעם זיין פון



- - משוח בין אץ -
 לא:;־־ גאך ווערטעד די ביי אן חייבן מייגע בלוטן די ארן

 פיל, איך און דך, באוועיץ זיי וו^ם קוים און פליסן, צו זאמער
 ׳אויף פליגל תכריכיס-ודיסן זיין מיט אץ מיך רירט טויט דעד ווי

 - פארשלאסן. פולקום ווערן זיי אץ ליפן, אנטשוויגעגע מייגע
 קדם הערבאר, קוים. חורט הארץ בארדקטעם מיין גיט מעד

:הערבאר
----משיח ביסט ה־ -

 פון אייגעם מעגטשן קלייגע די ראטעווען צו ער קומט האס
 אירע פון ערד אומשולדיקע קלייגע ד• ראטעווען צו און צווייטן,

גרעגיצץ. אלע אויף באלאגערט איר האבן וואם באזיצער,
 אונטער און דעכער. הויכע די פוגאגדער זיך רוקן עם און

 פלייצעם, ברייטע די מיט הייזער די אויך פרגאגדער זיך רוק זיי
 מדעריקע די ף אוי רעטער לאגי־־דערווארטן העם דורך לאזן און

גאסן.

 הארץ מיין רגעים: אפשר ,יאק אפשר פארגאנגען זייגען עם
 זינק אויגן די גיט מער קלאפן, זיין פון גערוט שיין לאגג האט

 געזען, האב איך און נעבליבן, פריער, וואס זעלבע, די מיר ביי
 מענטשן ווייניקער און הייזער ווייגיקער אלץ איז מיר אוגטער אז

 און! - ערד, דעד אויף געררימער געווארן איז עם און געווארן,
 פיל ;ט א מיר עם וואלט ,געוואלט אטעמק וואלט איך ווען

געוועזן... גריגגער
 גאסן, גידעריקע די פארשטעלט גיט מער שיין האבן מויערן די

 ;טדיט, און אומשולד, די ווי ווייס, געוועזן איז אדום אלץ און
...לעבן דאס ווי

 גע־־ געצויגן, געצויגן, זיך האט דעקע שניי-ווייסע א נאד .און
 ;ווייסער דער איז ראם אז געדאכט, דך האט עם און צויגן...

 זיין איר אויף האט און ערד, דעד אויף אראם הימל רייגער
...געגרינדעט מלוכה

 וואס יעטער, די אויך ערד דער אויף אראפ זיינען ראן און
 און מעגטשן, די פון אמאל גערעטעט מיר מיט צוזאמעץ זיך האבן
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 די מיט צהאמען ערד ווייסע- דעד אויף באוועגט פריי זיך האיץ
 דורכגע- נישט געבליין זיינען וואט אידעען, אומשטערבלעכע

 וועלכע פאר געדאנקען, גאונישע די מיט עוזאמעץ ׳לעבן, אין פירטע
 די מיט צרזאמען געפירט, עשאפאטן די אויף מענטשן האט מען

 אין געפונען ניט ארט קיין פריער זיך האין וואט הורות, הייליקע
----------נידעד דער אין ידעך, .נ דעד

געזען. ניט מענטש קיין זיך האט ערגעץ און
- - רו הייליכןע און יום־טוב

נעקומען! איז משיח
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פארשטריסענער.. דער

 הא:ן גלידע- ווארעטע פ־אטטיקע אירע ווען טיינאכט, שפעט
 אזוי/י קאלדדע, שאטעטענעד דע" אונטער פונאנדערגעווארפן זיך
 זיינען א׳יגן פינקלדיקע די און בוים, זאפט/ן יונגן א פון צווייגן די

 פא־* איז זי אין בדעטען, דידענע לאנגע די טיט געווארן צ״געדעקט
 איר צו א-אפגעפלויגן איו - שלאף, זיפטן אין געווארן זינקן
אין נאכט דעד פון פינפטערניש דעד אין "פארשטויסענער" דעד
אויער: דודכדכטיקץ קליינעט אויפן איינגערייטט איר האט

-י בלט: היטל-שיינעד א אי־ קערפעד דיין טיידל, שיין -
קע-* דיין צעטרעטן וועלן ז" גדאטע, און רויע זיינען טענטשן

דעט איים :ויגן טענטשן די שיינקייט. דיין פאדשוועכן און פער
 דיי: מיסט. אין שאלעכטט דעט ווארפן און פדי דעד פון זאפט

 דעט אין שטדוי, אויף צעדדעשן זיי וועלן קערפער היטל־־שיינעם
 ניט מיידל, שיין טויט... אויף אוישלעשן אויגן דיינע פון פייער

ארט! דיין איו דא
 שלאף, זיטן פין ל מייד דאט אויפגעטאפט זיך האט עם און

 איט, אין געווארן פארזונל^ שטא־קע־ נאך זי איז אפשר אדער
דערשדאקן. האלט ,פארוואונדערט האלט געווען אי: ז׳ און

 פינםטע< דעד אין מיד צו דעדסט דו וואט טיסטו, וועד -
 וועד מאנטטיל... א פין שטיטע א העד איך נאכט? דעד פון ניש

 מיין אייף שלאף וישן אין מיד שטעדן צו העזה די געהאט האט
? געלעגער ווייכן

 ציטע-* א ווי געכןלונגען, מעלא-ש האט שטימע איר און
שטימע.
 פון1 פינסטערניש דעד פין דיר צי רייד איך וואט איך, —

 ליט איך היטל... אין ערד פין פיינד דעד טין ,נאכט דעד
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 "משט־־גרטעך/ מוך הפן מענטשן די .אלייץ.. שיינקייט די נאד
"פארשטוישענעה. דעד מיך הפט נאט אין

פליגל? הינע ניט איך זע פארוואש־זשע ביפטו; מלאך א -
 אוישגע* זוכן וואט דיכטער, אוץ מאלעד שטערבלעכע -

 האב איך אויבגעטראכט. פלינל מיד האבן ,שיינקייט טראכטע
 שוועבנ־־ א בין איך פלינל. קיין נישט דארף און קערפער קיין נישט
 ;צייט ה נישט צייל אוץ ענדע אץ אץ לעב איך ...ניישט דעד
 שייץ מעשטן... נישט וועכ העם קען אוץ אויפהער, אץ וואנדער איך

אהיף! הימל צום טראין דיך וועל איך מיר! מיט קום מיידל,
 קייץ הימל אין ניטא וויפט. איו הימל אין הימל? צום -

 משט דארט טאר מען - הייליקער א איז היטל דעד פהילעכקייט,
"נישט־נוטעה. זיך הפשט דו וואש דו, מיר, פון פארפלי ..זינהקן.
פארפלויגן. איז גייפט דעד און
 נאכט צוויטע די אייננערוימט איר עד האט - מיידל שיין -

 ■;דיין - שטימע: זעלבער דער מיט און צייט זעלבער דעד אין
 אז וויי, אזוי טיט מיד און היק, אזוי און זים אדי איז שלאף

שלאף. פוץ אויפהישץ דיך איך מוז אייפערזוכט אויש
 איז אפשר אוץ שלאף, פוץ געוו^רץ אויפגעריפץ איז זי אוץ

איש. אין נעווארן פארזונקען טיפער נאך זי
 נערופן:- אמאל נאך איר צו ער האט - מיידל שיין -

 פאר־־ ׳וועלן וואש באקן, הינע אויף היזן די שאד א איז מיר
 אייפגע^ וועלן וואש לאקץ, נאלדענע די שאד א און ,וועלקץ
וועדך... צופט

 ,פיל איך ...ניישט אומזיניקער ,פארפירן מיך ווילפט דו -
נישט! דיך איך קעץ אנהרץ אבער זוץ, די ווי שדין, בישט דו אז

 זיין האט דערנאך וויילע, א געשווינץ האט מלאך דער און
:נעקלוננעץ ליידנשאפטלעך שיטימע
 פון פלאם ה ווי ,אויפגעפלאטערט האט ליבע מיין -

; דיר.... צו בענקשאפט פון אויש גיי איך ניהנום...
 איינ" זיך האט און פיש אירע צו נעפאלן ער איז דאון און

ליפן. אומזיכטבארע זיינע מיט זיי אין נעזויגן
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 גישט ה• - געענטפערט: איש זי האש - הימל־שיינער ה• -
 ליידג־־ איז ווארט דיין חלוש, א ,ווינט א דדיך, א גייפט, א

 א־עש ד״ן ניט פיל איך אבער היים, איז אטעם דיין שאפטלעך,
 לייב, שניי־ווייפן א האג איך און .קדש.. דיין ניט פיל איך און

 ;ן.... אי פארפירערישע פאר א מיט געזיכט אויפגעשניצט שיין א
 דו אגע־ זידנדיק. איז פאדלאנ; מיין ווארעש, איז קעדפער מיין

 האין... נישש קינה קיץ דיר פון קאן איך און אומפרוכטגאר, בישט
פארפירער... מיין מיד, פון פארפלי טויט! ביפטו מיד שאד

 צו ער האש נא:ט דריטער דעד אין מאל דריטן צדם און
:געזאגש אזוי איר

 גל-רף דעד איז וועד ווייניקשטנש, מיד זא; מיידל, שיין -
 גע־־ דיין איז וועד קוואל... ל״שערן פין טרינקט אש וו לעכער,
זא:? - ליישעד
 האנש גלויזער דעד מיט שמיד, א איז געליבטער מיין -
 וואשט ער אז הארץ... מיין - בליץ מיטן אין אייזן, ער ברעכט

 ווי שיין, ער איז קליידער, זיינע טוישט און אש פדן ארוס זיך
 ער חיים... איז ארעם זיין אין גדייט איז אקסל זיין ...העלד א

 פאר־ יעד און קינד, א ווי הענט, ד׳ אויף אדום מיך טראנט
 לייט ער אין בעטגעוואנט, שניי־־ווייפן אין עשן מיט מיך זארגט

איינע... נא־ איינע, נאד איינע, נאד מיך
 דע־ אין האט עש געענטפערט, ע־ האט - קינד נאריש -

 ,.פא־־ דעד און קינת... "נאריש אפיעקלונגען: אמאל נאך לופטן
פארשוואונק. איז שטיישענער"

 בלאיט, שלאז־זאק דעד שמידעריי. אין איז פינפטער האלב
 אשן, א-ף שלאנט און שמיד דעד שטייט עם פלאמט. פייער דאש

פונקעץ. שיטן אויגן זיינע א־ז
שווארצץ. אין מיידל וואונדער*שיין א אדיין גייץ עש
 שוואתי דע־ אונטער פניש שיין דיין זע איך שמיד, ידנגער -

 וליידע־: דיינע אונטער הארץ חיים דיין פיל איך און פאזשע צער
 ,מי־ גיי איו ארט דיין ...שמידעריי אין נישט איז ארט דיין
פאלאץ. וואונדעתשיינעש מיין אין
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 און מאל ערשטע דאה דך זע איך נאפט, וואונדערבארער -
 שטימ; דיין און באצויבערנד, אזרי ניי, אדי זיינעץ ווערטער דיינע
. ...׳באקאנט אדי

 ? באקאנטע דיינע פון איינע אדי רעדט אפשר ... ? באקאנט -
באקאנטע? נאענטפטע דיינע פרן איינע

 טאקע רעדט זי ווירר^עך, זאגפטו? באקאנטע, מיינע -
 פון זיסער נאך מילדער, נאך רעדפט דו אבער דעם, צו ענלעך

 איר אבער - אידן, פוץ שענער פיל איז געזיכט דיין און איר,
 וואוג־־ דו לעבץ. וועל איך וו• לאנג, אדי בלייבן טריי איך וועל

אוינן... מייגע פון פארשווינד און מיך פא־פיר ניט העדשיינע,
 נעבליבן איז שמיד דעד פארשווארנדן. איז מיידל האס און

 געליבטער, זיין צו געיאנבען ניט אוונט דעט איז און פארטראכט,
טון. צו געוועזן נעוויינט איז ער ׳ווי

 פא־- שיינעם א אין מיידל דאב נעקומען איז אמאל יניאך און
 זיך האט זי ארכייט. דין פון גערוט האט שמיד דער ווען יאכט,1

 גע- איז אקפל איר און האנט, רעכטער זיין ביי אגידערגעזעצט
 אטעם הייפן איר געפילט האט ער און זיינעם, צו נאענט וועזן
איר. פון אפגערוקט דך ער האט דאך און נעזיכט. זיין אויף

געזאגט: אים צו זי האט - שמיד יוננער -
 לויטערע פון אין נארטן מיין גינגאלד, פון אין פאלאץ מיין -

!הערשער! מיין דו די .הימל].. דעד איז היית מיין אוץ ,רריזן
 צויבער־ דייץ איז שרעקלעך זייץ, ניט זאלפט דו ווער -
 הייבט קאפ דעד און אוינץ, די מיד פארבלענדסט דו און קראפט

 ;טריי אבער ל ווי איך קלאפן. הארץ ראם און דרייען., אן דך
אוינן! מיינע פון פארשווינד נעליבטער, מיין בלייבן

 פאר־־ לאכנדיק איז און צעלאבט דך ד האט כא״כא־־כא! -
שוואונדן.
:אפנענץלוננען זיך האט לופטץ דעד אין און
כא!—כא-כא —
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 שוין עד האט אים, צו געקומען ווידעראמאל איז זי אז און
 ער און קאפ, אראפגעלאזטן אן מיט אנטקעגן איד געאיילט אליין
געזאגט: אזוי האט

 מיין האפט און באזיגט מיך האטט דו וואונדערשיינע, -
 איך בין היינט פון ווילסט: דו וואט מיד, מיט טו באזיגט, ליבע
שקלאף. דיין

 האנט איד איט צו אויטגעשטרעקט האט מיידל דאט אבער
:געזאגט האט אין

 דיין גדע; אזוי פאדקויף ניט שמיד, ברייטשולטעריקעד -
 די מיט נאד מיך זעפט דו באשלישן! צו זיך אייל ניט און מזל,

 א בין איך ווייל קאנען, ניט מיך וועשטו אנרירן אבער אויגן,
 ניט האלזן, ניט קאנען נישט מיך וועפט אין גייבט, שוועבנדער

...קושן
 גיי איך ...אויגן די מיט קושן אין האלזן דיך וועל איך —

דיר נאך
 אוץ הימלען, די אין וואוין איך שמיד, פארבלענדטער -

 פ״יילעבקייט. קיק דאדט ניטא אין עט אוץ היילק, זיינע הימלען די
זינדיקץ! ניט דארט טאד מעץ אוץ
דיר. נאך גיי איך פחילעכקייט... מיין זיין וועשט דו -

 זמן בל זיך, באדענקען צו צייט נאך האטט דו שמיד, -
 גייסט, א ווינט, א דויך, א בין איך שפעט. ניט נאך איז עט
 אייביק, לעב איך באגרייפן. קענען נישט מיך וועשט דו און חלום, א

 מעבט איך און אייביק וואנדער איך יארן, די ניט צייל איך און
נאכהאלטץ. קאנעץ ניט מיך וועטט דו אין ...וועג מיין ניט

 נאך גיי איי ...נאבהאלטן דיך וועלעץ געדאנקעץ מיינע -
דיר.

 מיד פון וועטט דו און ,אימפדובטבאד בין איך אבער -
שמיד! ברייטשולטעריקער מיין האבן... נישיט קינד קייץ

 איינציק מיין זיין וועטט דו דיר! נאך איך גיי דאך אין -
...קינד

 געליבטער, דיין צו דערגיין וועט קלאנג דער אז אבער -
שעלטן..^ אירע ליפן די רעלן טויט פאק און טויטן, זי ער וועט
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קללה! די קאפ מיין אדף -

 מיט איינשיכורן ניט מיר קץ לאזט ת וו^ס פישטו, וועד -
 זי האט - שטארבן? ררק ניט מיד לאזט אוץ טתיער מיין

נאפט. שפעטעריקער דער אין גאבט אומגעבעטענעם ביים געפרעגט
 און ...דערזעלבער אלץ דערזעלבער, אלץ בין... איך -
 דיין פארלאזן, דיך האט ער אז געקומען, דיר איך בין ^נזאגן

 איז נאטען דיין וואס דו, פארלאזן... פארלאזן, געליבטער,
פתי!
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ג. ע רו יד־ י ש ביים

 דרום, ווארעמען פון בייטן די אויף ערצויגענער אן בלום, א
 קראנקע א זי איז צפון. אין שנייען די צו געווארן איבערגעטראגן איז
 :;,הו ד• געזען זיך האין פענסטער א דורך געלעגן. בעט איר אין

 כלייך וועכטער, די ווי אזיי געשטאנען, זיינען וראם שניי״בערג,
 אפציהיטן, ערד די אוועקגעשטעלט זיי וואלט ונאט ווילדער א ווי
 אונ־־ האבן און באפרייען, ניט קייטן אייזיקע אירע פון זיך זאל זי

 פון אוץ היטל; פראפטיקץ דע: שפיצן זייערע טיט טערגעשפארט
 אוטגע־־ רי פון הערפל פארווארפן קליין א - פענסטער צווייטן

 בעט לעבן בענקל א אויף אין יאקוטן. האלב־ווילדע לוטפערטע
 אויף פענפטער דורבן האט און געזעפן, געליבטער, איר ער, איז
געקוקט. טרויער פארטראכטן טיט בערג די

 איבע־־־ שטילקייט די פלוצלונג קראנקע ד• האט - פריינד טיין
 שווערפאדוואונ׳" א פון בליק א פענפטער צום האט און געריפן,

 דעד נאענט... איז ענדע טיין פיל, איך געווארפן: פייגעל דעטן
 ל*" .... דערפרארן אזוי הארץ טיין ..שטארק. אזוי איז פראפט

 פאר* ? הארץ א צי הארץ א היינט צירריקן ניט טיר זאלץ פארוואם ,בער
...׳״ צונויפגיפן ניט קוש איין אין ליפן אונזערע מיר זאלן וואפ

 טוטערלעכער אצארטער טיט איר ער האט - ליבפטע -
 טא־פט דו .. .געפאד אין שטייט לעבן דאב - געענטפערט שטיטע

.פארקירצץ... ניט לעבץ דיין ..אויפרעגן. ניט זיך
 ....פארגעפן איך וויל געפאר די ...געפאר די ,ליבער —

מיינער... ביפט דו אז וויפן, איך זאל טייט מיין פאר איינטאל נאך
 א״< ליידנשאפטלעך ער האט - דיינער בין איך ליבסטע, -

אנטקענן. איר ארעב זיין נעשטרעקט
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 בשעת און פארשוואוטען. הלוט שייגע" א ווי אין טאג דער אוץ
 ץ זו די שרן דך האט חלום, רעם פון אויפנעבאפט דך האבן זי*

 שטרא- בענקענריקע לעצטע אירע האט און נעזעננט, ערד דעד טיט
 אויק ליידנדע טיפע אירע האט זי נעווארפן. פענפטער אין לען
:בערוענדם בליקן אירע בערג די צי האט און נעקערט דרויפן צום

 האט - בערג־־שפיצן די פון ר^ליר רויטץ דעם זעפט דו -
 גע- ניט ,היינט ווי אדי ,טיך עם האט קיינמאל ...נעזאנט זי

...קלעמט הארץ ראם ...פלעקן פלוטיקע ...רירט
. ..ארים וויילע א אין און
 איר מיט ארך פארגיי איך פיל, איך .פארגייט.. דן די -
 די ...געקומען פרילינג דעד לאנג שיין איז דארט ...צוזאטען

 איך... שטא״י היינט־מארגן .ריישן.. וועלדער די שוימען... טייבן
 ...דאך אייגענעם זיין צו פויגל א ווי ,פליען וועפטו דאטאלפט

 ,'ליגן דא וועל איך און . ..ב־עננען וועפטו מיר פין נערים א
 וועבטו אויגן די און ערד, פארשטיינערטער פארפרארעגער דער אין
...שני• אומפהכטבארן ,קאלטן דע: טיט ,פארדעקן שניי טיט מיר

נעטון. ציטער א האט זי
האנט 'די עיר האט - ליבפטע מיין אדי, ניט רייד א, -

שניי קיין טיט אויגן דיינע וועל איך - נענומעץ: זיינע אין אירע
וועל ער־ פארפרארענע די אין קע־פער דיין און פארדעקן, ניט
וואי אהיץ, .נעטען!.. דיך איך וועל דך טיט לא^זן... ניט איך

 דיך איך וועל שוימט עם וואו ריישט, עפ וואו פרילינג, איז איצט
. .♦טראגן

 פין איר ביי זיך ה^ט - געטרייער! טיין ליבער, מיין -
 אירע איינן די אין ארויפנעריפן, דפץ אפארנרינגערנדיקעד הארצן

זונען. צווי• ווי ,אייפנעשטראלט האבן
פארטגעזעצט: האט ער און
 פין לאנד דעם אין אהער, לעבעדיקע א מיך האפט דו -

 איך ...באגלייטן טיך איצט אייך וועפט ...באנלייט טויטע די
 אין דיך איך וועל דארט ...אהיים ...!ברעננען אהיים דיך וועל
 בוים, נרינענדען א אונטער ליינן, ערד פרובטבארעי ווייכער דעד
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 וועלן פייגל און קבר, דיין אויף בלומען שפראצן וועלן עם און
.ר^מען.. דיר צו וועל איך און זיננען,
 האין - אפיעהאלטץ בעט מיין ביי דיך איך האב לאע -

 וועל איצט .פארברנדן.. פליגלען די נעשעפטשעט: ליפן אירע
 וועל איך שטארבן.... ניט וועל איך ניין, שטארבן... רוק איך

שלאפן... שלאפן,
 - פילן צו שמארצן דיינע אויפהערן נאר וועםט דו ווי -

 דאמאלם .. .דאמאלם - :געזאגט פעפטקייט א מיט ער האט
פליען! מיר וועלן

 אין וואקםן... וועלן בלומען זיננען... וועלן פיינעלעך -
 ליפן די ווי אזוי ליפן, אירע האבן - קומען, מיר צו וועכט דו

 לעצטץ א קום איינציקער: מקי א, - געחזרט קלייףקינד, א פון
 מרינק ...מיינע אויף ליפן דיינע לייג ...אדעמם מייגע אין מאל
 מיך וועסט דו ...איים טריק אטעם מיין ...נשמק מיין אוים

רעטן! דאנעץ פון טויטע א
 צו׳- ליפן אירע מיט יאים צי זיך זי האט פעםט־פעסט און

 בליק א האט און געקומען זיך צו איז ער בשעת און נעדריקט;
 שטילע, א רוקע, א שלין זי יאיז געווארפץ, געליבטע זיין אויף

 נישט לייטא; קיין מער שלין האט אוץ נעלעגן, ארעמם זיינע אין
געפילט.
 ■עם האט ער פארגאנגען; ודדיער זוץ די איז דאמאלםט און
 די צו בליק זיין האט אין אלעקגעל״יגט, בעטל אלפן קערפער

 טיפע* די אין בעת די צו געזאנט אזוי האט און אפגעקערט, בעת
הארצץ: זיין פדן ניש

 די אויף פלעקן בלוטיקע די מיט בעת שנייאיקע הויכע איר
 נע־־ רויט זייט און אויתעזויק, בלדטן אירע האט איר שפיצן!

 פון מארכנזאפט דעם אין זיך האט איר בלוטן; אירע פון ווארן
 מארב:* אי־ פוץ געלארן לייט זייט אוץ אויסגעבאדן, שארבץ איר

!זאפט
 א ליפץ זיינע פון מאל עתמטן צ• זיך האט דאמאלפט אוץ

!...ארויםנעריסץ ן נטש ע מ די אויף טויטקללה
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 גאכט חרך און טאג חרך גריגגע. א געווען איז משא ח
 שטעט גדויפע ח אוישגעמיידט האט ער און גיעטראגן, זי ער האט
 אוט־ איבער געבלאגדזשעט האט ער און וועגן, גרוייסע ח מיט

 שניען, אומעגדלעכע די פון מלוכה הער אין שטעגעלעך באוואושטע
 וואלח גאפט-פדיינטלעכע די פוץ הייזלעך פאריתומטע קלייגע די אין

 איז זיינער *ליק דעד און שטילן. הוגגער זיין ער פלעגט וועכטער
 האט זיינעש וועג רעם אין געקערט, געוועזן זייט איין אין שטעגדיק

 געפידט, זון די איש האט בייטא; דחש״זייט. אין גיעהאלטן עד
 געכט דריי און טעג דחי עד איז אווי און שטערן. די - ביינאכט

 ,אפגעשטעלט גישט אים האט קייגעד און ,געגאגיען אפח אן אן
 יפן א און טראגט. ער וואט ,געפ-עגט גישט איש. האט קיייגער און

 פא-" א קעלט פין טויט״מידער, א געוועזן ער איז טאג פערטן
 האט ער געהאלטן. איש האבן פיש די וואש יקוים אין גליווערטער,

 אין פעלד, אין געשטאגען איין וואש בויש, א אן אגגעשפארט זיך
באגלייטעדץ: זיין צו אפגערופן זיך ה^ט און

 ...פא-גליווע-ט קערפער מיין ...מיד זייניען יפים ׳מייגע -
 מיד צו בישט דו פריינד, מיין לאגג... אזוי איז וועג דעד אין

 מיד מיט האשט און געקימען לאגד מעדדערישן דעש אין פרייוויליק
 , הימל דעש מיך האשט דו . ..געטדאגץ ׳קייטן מרגע צוזאמען

 זיך האשט ח .געבראכט.. אויגן אין זיך מייט הימל א;וגזער
 מיין געבראכט. מזיח אייזקאלטן דעש אויף קרבן א פאר אליץ

...גיט דיך פארלאז איך ,פדייגט
 איו ע־ אין ,קרעפטן לעצטע זייגע אגגיעשטרעגגט האט ער און
 אין אלץ איו פגים זיין אין ווייטער, און ווייטער אלץ געגאגגען

 דער - געוועזן איז זייט איין די אין געוועגדט, געוועזן זייט איין
דרוש.

 האין און באגעגנט, מעגטשן איש האבן עש בשעת און
געעגטפערט: זיי ער האט טראגט, ער וואש איש, בייי געפדעגט
ווייב! מיין געליבטע, מיין איז האם -

 און געשמ״כלט. מיטלייד א מיט איש קעגן מעגטשן ח האבן
צו" משא קאשטבארע זיין איש פון האבן מעגטשן ח בשעת
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...ן ט ד א ה ,אויפשטיק ז* ורעט דארטן
דאס גיעוואלט, ערקלערן מענטיק די איט האבן דאטאלפט

האבן די און ,ץ ש ט נ ע מ ן ש י וו צ ן ו ט ע ג ניט ט ר ע וו :וי א
געטון, טחיט־ א זיך ער האט גראפן, גענומען איר פאר קבר א

,פונאנדעתעוו״נט דך האט און ,פויגל געפאנגענער א ווי אדי
קינה: א ווי אדי



 קרענק* בלאפער, קורצער, דעי געשטאנען איז עם בל^זמן ארץ
 יא־" קבר דעם צפון״בלומען ווייסע ימיט ער פלעגט דמעד, לעכער

 ווידער עם אז און פלעכטן. זיי פון ער פלעגט קרעגץ און פוצץ
 האט שנייען, בלישטשענדיקע די מיט רוינטעד קאלטער דעד געקומען

 אנדענקעך "צום און געמאלן שניי אויפ׳ן ילומען פינגער די מיט ער
 ארויסגעפאלץ שניי א מאל צווייטן א איז עם אז און געשריבן.

 גע" ווידער און ווידער ער האט ,פארשאטן אותיות די האט און
שדיין.

 אין גרעפע" אלץ געווארן טאג פון וואם ז אי פראפט דעד
 פונאנ" שניי־זאווירוכע א זיך האט ביינאכט איינמ^ל און גרעפער,

 איים" האט הימל הער געדאכט, זיך האט עם אז אזר געהוליעט,
 מיט ווי אזוי ערד די האט און הענט אייזיקע זיינע געשטרעקט

 ארעמם, זיינע אין געשטיקט זי האט און ארומגעכאפט, צוואנגען
...פארפעלט אטעם האט ערד הער אין

 קער" טויטן א יאקוטן דורכפארנדיקע די האין מארגן אויף
 זיין געפונען, בערגיל שנייאיקן א אויף אויפגעשטרעקטן אן פער
 אפן, האלי ליפן די אפגעקערט, ערד דעד צו געוועץ איז פנים
 א האט פנים זיין אויף און ,אןפגעריסענע קוש א פון ווי אזדי

גערוט. שמייכל
 אנ״ערע די צי איינע שפראך זייער אויף האין •אקוטן הי און

געזאגט: אזוי
 איז נשמה זיין טויט... מיטן צופרידן איז פרעמדעד דעד -

. ..אוועקנעפלויגן אייגענע, די צו אהין, געווים שיין

 די צווישען וועגן צוויי פונאנדעד זיך גייען עם וואו דארט,
 פון וואםערן אייזקאלטיע די צו פירט איינער און שנייען, אייייקע

 ווארעמען דעם אין פירט צווייטער דעד און אקעאן, צפונדיקן דעם
 צורי שטיינער, צוויי אנדערן דעם לענן איינער שטייען אריין, דרום

 אז און אדום, און ארום שנייען זיך דליערן ווינטער און מצבות.
 קרענקלעכן א בלאסן, א זיי יער שענקט פחלינג, דער קומט עם

 פייגל די פארביי פליען עם בשעת און ליפן... די אויף שמייבל
 איבער זיך קרקן שטיינער, די אויף אפ זיך זיי שטעלן דרום, פון
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 פארטיע א -*“פא גייט עס בשעת און ווייטעד, פליען און שטיל
 שט״גע-, די ביי יאפ זיך די שטעלן צפון, ווייטן אין פארשיקטע

 אייגע דך פארציילן און פלייצעם, די פון פעקלעך די אראם נעמען
 דרופ-בלומען, פרעכטיקע די פרן געשיכטן טחייעריקע אנדערע די

 וויפטעדש: שנייאיקע די אין צעטראטן און פאדוועלקט ווערן וואם
צפון... אייזקאלטן דעם. פון
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ן. ר ז ר דע צר

 פרן טיפעניש ניעפלדיקיעד דעד אין שטיין א ארנטער כעבוירן
 עחגעץ טייכל דאם באלד זיך לאזט וואלד, געדיכטן גרריפן א

 ,פאפאראטניקעב ברייטבלעטערדיקע אינטיער פינפטע" דער אין לויפן
 אומגעלומפע״ט־ הרנדעדט^יעריקע, פרן וואדצליען ביינערדקיע איבער

שטאמיען. צעוואקפענע
 בא־ עפעם ווי ,איינגעהאלטן מיושבדיק עם איו אמאל און

 עם פארלירט אמאל און אדומקוקנדיק. עפעס ווי טראבטנדק,
 פלוצ־ זיך צעשיימען ,זיך צעטאיצן וויעלעכלעך די און געדילר, ד׳

 ,עמעצן קעגן טענית הילכיגע און געמורמל פרידענעם יאומצו טיט לרנג
 זי" ארריפרייפץ גיכער וואפ וועלן, וואלטן זיי ווי אזיי עפעם, קעגן

 ליכטירךיט דע" אין אויסגאנג אן ,וואלד-בישוף פינפטערן דעם פון
 אלין טייכל דאם זיך פארפלאנטעט ווייטע• וואם אייעד גיעפינען.

 בארצי•"־ שטאמעץ, נאד יעפ זיעט ארום און וואלד, אין מערער
 נעפלען, יעדיבטע נאי ,שפין־געוועב א מיט ווי אזוי -מאך, מיט נענע
 יאוועגלעניע פאנטאפטישע וו• אזר לופטן, דעד אין הענגען וואפ

 העכער, אמאל נידעריקיער, אמאל זיך געוועלנליען וואט דעכיער,
 דא״שט זייער קומעץ פייגל און טייכל צום חיות אפט קרמען עפ אין
 טיף, גיענוג אבער שמאלם, א אין טייכל דאש און שטילן. צו

 ארן ,קריפטאל־־ריין אבער פעך־שווארץ, זיינען וואפיעחלעך די אין
דימאנטן. שווארצע ווי בלישיטשיעץ, טראפנם די

 זיינען יאק די און ,יארן נאך יארן גייען עם! און
 איינגע־־ וואפער^ניעפליען גרויע גיעדיבטע אין ,בין־השמשותדיקע

 אין עלנט טרויעריק, און שווארץ איז טייבל דאס און הילטע,
פאריאושט.

 די איז אונטן - אמאל ווינטער טרעפן זיך פ׳פלעגט און
עם ;פרעפטל^טריען פין זילבער־נעץ א מיט פארדעקט ערד
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פושטן קאלטן א שויש א אויש שישט דארט און דא ;קאלט אה
א אי• איישן לופט; פארשליווערטע די ציטערן מאשט און שאש

 די אייעד דארט וואלטן דיילות שאנצע ווי יונקט רעש, א טוטל,
דאש צו זיך הערט א-וטגעפאדן. רייטרועגענעד אויף שפיצן
שוואדצע, זיינע ארויף היישט אוישן, זאווירוכע דיער צו וואשער

 - פלוצלונש אין עפעש, פדעשט און עפעש, וויל און אויגן, אומרוץקע
 נידע- דעד אין אראפ שעשווינד פליט שניי קלאר-וויישער הויפן א

 צעפלוישן ווערט שאשט, פריילעשער א אוששעריכטעד, אן ווי אדי
 אינע דך, ווארפן וואש ,זילשער־־שטוישלעך פון זייל שאנצן א אין
 אדיין, טייכל אין שטיפעדיש אין געשיקט ,אישעריאשנדיק אנדעדע ד•

:אייעדהאקנדיק אנדע־ע די איינע דעדציילץ אי;
 פון קעפ די זיך פוצן זילשער לויטער וויישן, לויטער אין -

 רוק און שטאלץ ררק, און קאלט שלאנקען זיי און שיישער, די
 פושט העלער הישל־שעוועלש, שלייערנעש פארשליווערטן דעש קעשן

 ווינטער* וויישן דעש חלומעץ זיי אוץ היטל, פונש לויטערער היטל,
 פאלן עש אוץ ,שטורעטווינטן ווינטן, שטורעטעץ עש און הליש.

 שט-אלן די אין שלישטשען די אין אוצרות היטלשע די פון שנייען
 א פארשן־שפילץ. שענשטע ד• אין זיך "שפילן און זיון דער פין

 אין פאלן טיר און צווייגל, פוגש פיישל א אוני שיט שאקל
 אין שייעץ טיר און פינשטער, דער אין צעפאלעץ און נידער דעד

שויש. א ווי תלוש, א ווי פארשייעץ,
 פאלן עש - אשאל פרילינג אין טרעפן דך פלעשט עש און

 אוששאקענטע די דורך שייטער די פון שלעטעלעך שוואכע שרינע
 וועדן וועלעכלעך, פעך־־שווארצע די אין אדיין פאלן יינשטערניש,

 און וואשער-אטעש, גיפטיקן און קעלט פון צענייפשעשרומפן
:פארחלשטע ,פלאטערנדיקע שעפטשען

 עש און שיף שאלדענער איר אין דן די שוויטט אוישן —
 הישל- דלשער־העלץ טיט אגכעלאדעשע וואלקףקאראוואנעש, שוויטעץ
 און שלעטלעך די פון שאשעט דעש שלעטן ווינטלעך און פראבט,

 די פוץ שפיצץ די אין טזרח-טעשיות וואונדעדלעכע דערציילן
 אין שיישער־־קעפ גרינע די זיך שאדן טאש שאנצן א און שיימעד,

 שטראלף שאלדענעש טיט שאשפדיצטע הימל־וועלן, שלויע פון יש א
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 וואל", דורכן דורבגעטדאנץ זיך האט פרילענפ-נעוויטער א שרים.
 מי־ אוץ שטארבץ, מיד און אפגעריפן צווייגל פונה אונז ער האט

שטארבן...
 בלעטלעך, פאלן נעדיכטער די און א,פטער בלענן הארבפט אין

 זי• פלעגן מחנות נאנצע ,פארוויאלעטע געלבע, זיין פלענן די און
 און טייכל, אויפ׳ץ ,שמעטערלינגעץ געלבע טויטע ווי אראפפאלן,

 פלענט אידערש אבער דאפזעלבע, ווידער און דערציילן, ווידער פלעגן
קלינגען: עפ פלעגט שטילעד און רוקער קליננעץ, זיי ביי עם

 וואדעמקייט, אוץ ליכט פון בעכער העם מיד האבץ געטרונקעץ -
 געווארן מיד זיינען שיכור אוץ ,דעק ביזץ בעכער רעם אויבגעטרונקעץ

 מים אונז האט זוץ הי ריחות. פרישע און זאופטן שמעקעדיקע פון
 פאר־ מיר און געקרשט, ליפן ליידנשאפטלעבע ברענענדיקע ־אידע
שטארבן... מור אוץ שטא״״ץ, מיד אוץ ,קושן אינם נייעץ

 דך ינקען“אנט אראפלאזץ דך פלעגץ וואפ •פריניל, די אוץ
 מר:־־ דערציילן, עפעפ דייק, עפעם זיך צודשן פלעגן טייפל, צום

 זיי פלעגץ באלד אוץ טאנצנדיק, איץ דניק לעבעריק, אוץ טער
 הויך, רעד אין זיך אויפהויבן צוחק אין פלאטע" א נעבץ ווירער

 ווידער ווערן זון דעד פון פור הער פלענט צוזאמען זיי מיט אוץ
 א ווי אדי פארפלויגן, און פארווייט פארשוואונדן, אוץ פארווייט

זעונג. ווי אדי מעשהלע,
 מי־געקו־ יעדץ ביי בלעטל, אראפנעפאלענעפ יעדן ביי אוץ

 זיינע אלע מוט טון ציטער א טייבל דאב פלענט פוינל, מענעפ
 ביזץ טיף דעד פון פון טיף, ודער ביז פלאך פונ׳ם וואפערלעך

 גע" פאחאושטעד און גרעפער אלץ איז אמאל וואפ און - פלאך,
 פין טיפעניש דעד אין האט טייבל ראפ וואפ בענקעניש, דאפ ווארן
- געטראגן. וואפערן זיינע

 ניט דץ די לעבן זיין אין קיינמאל נאד האט טייכל ראם
געזעץ.

 געביטץ, וואכן אויף דך האבץ וואכץ נעגאנגען, זיינען טעג
 האט נעוועזץ. ביץ־השמשותריקע ריזעלבע זיי זייינען אלע אוץ
 דור:־• 'אדמגעדיכט גאד פרימאדגץ נעפלדיקץ א איץ איינמאל דך
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 אם־־ שט־ב האט און לופטן הער אין קלאפ טעמפער א געטראנן
גאנצער דער און ,עק ביז עק פון וואלד נאנצן אין געהילכט

 א געגעבן פאתעפיל שלעכטן א פון ווי פלוצלונג האט וואלד
 געהאט ניט צייט קיין נ^ך האט קלאפ ערשטער הער אבער ציטער.

 קלאפ, ציוייטע־ א דורעעטראנן זיך האט עם ווי פארקלינגען, צ־
 גע< קלעפ די זיינען ווייטעד וואם און פערטער, א און דריטער א

 אין עדגעץ איז באלה און - זיכערער און פעפטער אלץ ווארן
א אנידעתעפאל; פייפעריי און הודזשעריי א ■מוט אימגעננט דער
ערד... דעד אויף בוים

(קלעפ די געווארן פלייפיקער אלץ זיינען וויייטער וואם און
גאנצן א און געפאלץ אפטער אלץ ביימיער זיינען ערגעץ און

און שטאל ,געקלווגגען אייזן אין שטאל וואלד אין האט טאג
פארקלוננען. וואלד דעם האט אייזן

 טיגל, צום טרינקען קומען פריער ווי נאך פלענן פויגל די
 קימען, זייער זיין פלעגט אוטתק אבער קומען, פלעגן חיות אין
. - - אוועקניין זייעד אומררקעד נאך און

 פלא* געהיימע און פארוואונדערוני מיט האט טייכל האם און
 נאענטער, אין ^פטער אלץ ווערן פ קלע די ווי נעהערט, טעדניש

 אומ* פלאטערנדיק, דאם און זייטן, עטלעבע פון ישוריין זיך העדן
 אז באמערקט, ניט און באמערקט האט טייכל רייק־־אנגיעשטרענגט

 ראם זאל וואם העלער... ווי וואלד, אין ווייפער ווי ווערט עפעם
 ניט זיך קאן עם און גלויבן, אים זיך ווילט עם אוץ באדייטן?

 אוים־־ חלום לאנג־געהאפטער זיין ענדלעך ווערט דאם אז גלויבן,
? געהאפט

 ראם פרימאשן א איינמאל האט הארףהוק! ...האק-הוק!
 קלאפן דאם וועלעכלעך זיינע איבער פאמע טייכל שלומערנדיקע

 ארפגעכאפט. שלאף פוץ צוציטערטעם א זיך האט אוץ דערהערט
 די פונאנדער: אויגן טיפע שווארצע, זיינע דאורשטיק עפנט עם

 אין געוועזן. טייכל לעין הארט שוין זיינען געפט אומבאקאנטע
 ברייטע מיט שטיוול, בלישטשענדיקע הויכע מוט העמדלעך, רויטע
 באווענינגען זיכערע מיט זיי האין לאפעטעם, די ווי אזיוי בערד,
 י. הארףהיק !האק־הוק - געהויבץ העק קרומע זייערע אראם און אתיף
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 איינם אראפלאזץ געגומעץ דך האין טייפל ארוס, בייטער די אין
 האם האט בוים, אוישגעהאקטץ נייעש *עדן טיט אוץ אנדערן נאכן

 צע^ שאטנם די צעשוויטען, נעפלעץ די אוץ חייבן באטערקט, טייכל
 • האר^וק האק-הוק! העלער. אוץ ליכטיקער ווערט עם דך, לויפן

 אדי האט וואם טאג, דער ער, איו האם יא, - בוים א נאך בוים א
 און פארבדאכט ביימער די פוץ ק,עפ די איץ אויבץ, דארט לאיג

 גלייך או׳יגן רייט>עעפנטע5 ליבטיקע דינע טיט עד האט ענדלעך
 אוץ טייכל, פונם אויגן פינשטערע שווארצע די איץ אדייננעקוקט

 צאב- צאפלעץ, גענוטען האט טייכל מיינם חארץ וואסערדיקע דאם
 טייכל האם און איינער, נאך און בוים א נאוך פאלט עם לען...
 כוואליע/אלדענע גאנצע" א פון פאדבלענדט איינמאל טיט ווערט

 געגעבן פלאטער א טייכל האם האט דן! די דן! די שטראלען.
 ווא" דינע דן דעד פאר ברייט האט און טיף, דעד ביו פלאך פון

מינאנדערגעעפנט. אדעטם פערדיקע
 שטייכל פארפירערישץ א טיט דך האט וואם וון, די אוץ

 שטיפע- ויך ה^ט אדאפגעלאזט, וואשערלעך באגאלדעטע די אויף
 צע- א דערפדישטע, א איו, אוץ געטוץ, נודע א נרונט אויפן ריש

לינץ. געבליבץ וואפער-ארעמם שלאנקע די איץ פלאטטע,
געוועון. פרילינג אנהרב איו דאטאלפט

 לינ-3 דער אוינן זיינע פונאנדער ברייט עפנט עם ווי אדי
 איץ אריינצוזאפן בדי נעוואדץ, ועענדיק פליצלונג איו וואם דער,

 וייגע אלע טיט טייכל ראם דך האט אדי שטראלץ, מער וואם זיך
 אוטג-ננט איץ פונאנדעדגעעפנט. ווץ דער פאר וואפער-גלידער

 פרילינג. פארץ וועג א אפראמעץ גענומען שנעל שנייען די האבן
 גע" שטראטענווייז דיטץ אלע פוץ בשורה־־ברעניעד פלינקע ווי זיינעץ
 לידעד־־בארן טיט דך ויי הו^בץ שאלנדיק אוץ שפילנדיק און לאופן

 כעווארן טייכל ראש איו אטאל וואש אוץ ,אריינגעגאשץ טייכל אין
 אי" דך האט און שטיפנדיקער אוץ פריילעכער און ׳פולער אלץ
 די פון וועלץ דך וו^לט עם ווי אווי נעהויבן, ברעגעם די בער

 פארשווי" פרייד דין טיט צוואמעץ עדגעץ און ארויישריישן ברענעם
 גע־־ ענדע צו לאנג שוין איו ד^לצהעקער די פוץ ארבעט די טען.

 דאם אין פלאץ, לעדיק גרוים א געליבטיקט ויך האט אדום וועזן.
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 די דאב מעשהלעך, אלע ד• וואר אייפן געזען האט טייפל
 אג-ער* אב פלעגן פועל פליענדיקע אין בלעטלעך פאלנדיקע

 א־עמב ד• אין געהאלטץ האט עב אין יאד־־אויב, יאר־איין, ציילן
 בהיסט הייבע־ דער ביי און אונטעתאג;, בין אויפגאנג פון דן די

 וואטעדלעך. אייזקאלטע דיגע ווא־עמען עב פלעגט דן דער פון
 דן די ?3 ווארטן, אומגעדולד מיט עב פלעגט נאבט דודך אין

 דא־פן. בליקן אירע טייבל אויפן אין אומקערן ווידער דך פלע;ט
 ד• ווייניקע־: אלץ אויבקרמיען מאל יעדן אים פלע;ט וואדטן אבער
 הארצי•- - דן די אין לענגער טע; די קירצער, געוואדן זיינעץ נעבט

 שט־אבע; ד• ל״דגשאפטלעבעד. אין הא־ציקע־ הייבער, אין קער
 אין טייכל דאב געוואק, אהאפגענאבן לאני. שוין זיינעץ ארוב פון
 דא־ע- אלץ געוואק זיינען דאבע״לעך די אין א-ין בדעגעב די אין

 די צי אר״ף פלאטעתדיקע דך האבן אין וואדעמעד, און מער
 וואבער^שט״בלעך באמעדקבא־ע קרב פון געשטאלט אין הימלען,
- געערגץ.

 אייף ט ט־ זיייע זיבערע־ אלץ ווייטע- דאב האט דמער דער
געשטעלט. טאלן און בעדגער

 שטאט אננעהרבן. לעבן ניי א ט״בל ארוב דך האט ראן
 דאב בערד, קידלאטע און העמדלעך רויטע די מיט מענטשן ד׳

 אין אנדעדע געקרמען ז״נען נעהאקט, וואלד דעב פדיער האבן
 אין פיב פארשמ-טע בארדעבע מיט העמדע- ל״וונטענע שווארצע

 אפתע־ גענומען. אופן זייער א״ף פלאץ אפגער״ניקטן צום דך האבן
 אפכעט-קנ* דע־ פון א-יבבעצ-גן ווארצלען ד׳ זיי האבן
 אין צונייפגעטראגן שייטעדהויפנם אין זי׳ האבן קינדער עדר, טער

 א״בעט דע־ מיט זיינען יינגערע די אז אין ר״ך, מיטן אוועקגעלאזט
מא דאב עלטע־ע, די געקומען ווידער דינק פאדטיק, געווארן

 גאנצע אניעפידט דך מיט האבן אין דאגן, אין פעדד מיט שרן
 שא־פן. בלאנקענ-קע און שפיצן שטעכענדיקע מיט געצייג וועגן

 פרובט־• נייעב, א צו ערד די צוני״טץ גענומעץ יי ז האבן ראן אין
 פעל־ עק איין פון דך האבן בא־אדעב שווא־צע לאננע, לעבן. בארן
 שווארצע זיינען בא־אדעב די איבע־ אין געצייגן, צווייטן ביון

174



 היונה נאראזגעס ד־ אין האין ,אומגעשפחנגען האלקעם מיט האבן
 אין באקומעץ, פלס געהעריקן רעם האט ערר די אז און נעזוכט.

 האט ,אריבערגעווארפן אקסל איבערן קערב־ א טיט איינער ארוים
 אויפגע־־ הימל צום ארגן די האט ,אוועקנעשטעלט טייכל כייס זיך

 דיען צוס זיך ער האט דערנאך געזאגט. תפילה א האט און הויין
 אייפגע* זיינען תבואות פארדיטע די אייידער נאך אבער געלמעץ.

 נעוועזץ באדעקט לאנג טייכל פרן ברענן די שוויץ זיינען ,גאגגעץ
 בלויע, געלע, בליטלעך: פארשיידנפארביקע פון צודעק א טיט

 שמייכל קינדערשן א מיט אנדערע די צי איינס האבן און ווייפע,
 אויפנעצירטער אן פון אויסזעץ אץ האט טייכל דאש אין נעשמייכלט.

 דףבאשטראלטע די צו געטוליעט זיך הי^ט אוץ ,באקומעץ כלה
 צו אומערמידלעך זיינען כוואליעם ליידנשאפטלעכע זיינע און ברענץ,

 דך קרמעץ פייכל פלעגן פריעד ווי אויטנעשטרעקט. נעוועץ זון דער
 פא-ץ בשורות נייע קיין שדין פלענץ די אבער טייבל, צום אנטרינקעץ

 בא־ ניט כמעט זיי פליענט טייבל לאש אוץ ברענגען, ניט טייכל
 קומעץ מענטשץ פלענץ דטעד־־אוונטן דופטיקע די איץ אוץ מערקן.

 אבע" ,זיך פארקלערן עפעס איץ ריידן, עפעם פלענן טייכל, צום
 ליד שטילן א מיט באמערקץ. ניט כמעט זיי פלענט טייכל דאב

 לי־ שטילץ א טיט אינלערפ״י, דן די באנעגענעץ טייכל דאב פלענט
 כאנצן א און איונט, אין דן דעד מיט זעגענען עם זיך פלענט

 הימ^ צום וואפער-א-עמס לופטיקע זיינע מיט עם זיך פלעגט טאג
 .—א ווי אדי ,ציעץ עם זיך פלעגט פיננער טיט ווי אדי ציען,

 האבן וואפאר־־שטויבלעך דינע אין שוועבן, עם פלעגט פלינלעץ
 לאנגזאס זיכעד, און לאננזאם שטראלן, אוץ ליכט פון שיכורע זיך,
געצוינן. הימלעץ די צו שטראלנדק, אין

 זייערע צוטרייבן ברענגען פלעגן וואס פאםטוכער, די און
 מיט מאל יעדעם זיך פלעגן טייכל, צום זיך אנטרינקען שעפבן

באמערקץ: טרויעריק פלענן אין אדומקוקן בליקץ פארטראיטע
דארט. טייכעלע לאם -

 ווייטאג שטילן א מיט פלעגן פייגל פארביילויפנדיקע די און
:באמערקן

גיסעט. טייכעלע ראם -
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ארן נאכט רועדן פלעגט עם און טאג, ווערן פלעגט עם און
שטדאלנ* א ליכטיקע א יעווען איז גסיסה די און ,טאג ווידער
אין פאדטראגן מ^ל יעדן פלעגן ווינטלעך •ווארעמע די אין דיקע,
 וואם ,וואסער^שטויב באפליגלטן כוואליעם גאנצע ארעמס דיערע
און זון. פלאם־פייעדדיקעד דעד פון קושן די אין פארגיין פליעגן

 היטל, אויפן אינדערפרי ארויסגיין פלעיט זיין די ווען מאל, יעדן
 געשטאלט אין הריך, דעד אין זיך היייט עם ,געפינען זי פלעגט

 דאם וואם וואפער^אטעם, ווארעמער דעד נעפל ווייס־גחיייען א פון
- ארויפגעהויכט נאכט דעד הירך האט טייפל

 דעם אייעד זומער-טעג הייפטע ד• געשטאנען זייניען עם
וואלד. אויפגעהאקטן

 ווידעד פרימארגן א איינמאל האין פאסטעכעד די אז און
 פרנם יעט דאם זיי האבן געבראכט, טייכל צום שעפסן זייערע
 פאר־־ די נאר זיך האט לרפטן דעד אין געפינען. ליידיקס א טייכל

 לייבט א פון געשטאלט דעם אין טייכל פונם נשמה גייענדיקע
געצויגן. היטל צום וואלקנדל פלאטערנדק

פארשוואונק. הייכן ליבטיקע ד• אין איז טייכל דאס
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מענטש. ר ע ד א פרדי

 הארץ דאב האט דערזען, מאיל ערשטן צרם זי האט ער אז
כעזאצט: אזוי איר צו האט ער און פלאטער, א געגעבן אים אין

 ערשטן פון אז אויגן, טיפע שווארצע אזעלכע תאפט דיו -
 א ווי פלאטער, א געגעבץ מור אין הארץ ראם האט דיינעס יליק

שטורעפ-ווינט. א פרן לרעמים די אין ילעטל
 ;י האט - געהעדט איינמאל ניט שוין איך האי אזיוינס -

אינטערעפאנטערעס.. עפעם מיר זאגפט דו וועץ - געענטפערט:
געזאגט: און רגע א אויף פאיטראכט זיך ער האט

 הא־צן, מיין פון טיפעניש דער אין נעטון זוך א האי איך -
 אויפן ווייניק דען עם איז געפונעץ. ניט זאך קיץ מער האב און

מאל? ערשטן
 יהל שיג א זי האט - צופיל עב איז מאל ערשטן אויפן -
צעזעגנט. אים מיט זיך האט און נעטון,

 ער האט געטראפץ, מאל צוריטן דעם זי האט יער אז און
:געזאגט איר צו

 אירי ,א־יגן טיפע שווארצע דיינע נאך געיענקט האי איך -
נאכט. דעד נאך בענקט טאג דער ווי

 מא* פך א דאב - געענטפערט. זי האט - מערקווירדיק -
 נייער... עפעם אנדערש, עפעפי ליפן דיינע אריף קלינגט געהעדטע

ציטערט... שטימע דיין
 דין לינפטע... הארצן, מיין אין פטרונע א ציטערט דאב -

געבראכט. יאוועגינג אין איר האט יליק
 געשמייכלט, זי האט - דיכטער א ייפט דו אנדערש ניט -

דורפדרינגענדיק-קלוג. און טיף אזוי געווען איז בליק איר און
 דיינע, פון טיפעניש די אויגן מיינע מיט מעפט איך זמן כל -

שיינע. ריכטיק, עם איז
(12ו יאי ציואנציק פאר



 אין געענטפע־ט זי האט - אינטערעסאגטער עם ווערט דאן -
צימער. איר אין איר באזוכן צי געבעטן אים האט

 • געלאבט דיכטער הער האט - קלו: ביסטו ,באדויערן צום -
יארן... יונגע אזעלבע אין

געענטפערט. זי האט - דיכטער פון באדויערן צום -
 האט ק^פ אין פארטדאכטער: א אוועק איז דיבטער הער און

ליד. א צוזאטענגעשטעלט אים ביי ויך

 גע" זי ער ה^ט יעקוטען, איד צי איז דיכטער דער אז
 א״ע־ פילבאדייטנדיק קעפל דאם ביכער, איבער זיצנדיק ,טראפן

האנט. דעד אויף שפארט
 פא־געשטעלט- טאקע אייך זיך איך האב אומגעפער אזרי -

 א וו• ביכער, פון קלוישאפט זאטלט איר - געזאגט: עד האט
בלוטק. פון האניק בין

 פאר" -דיכטער געעגטפעדט:' זי האט - ווייס איך א, -
קונסט. די נאד שטייען

צונעגעבן. עד האט !לעבן דאם און —
פא״טדאכט. זיך זי האט - לעבן? דאס און -
 א אין איר צי ער האט - האנט אריער טרד גיט איצט -

נעזאוט. ארים ווייילע
האנט. טיין אייך נאט -
ליפן. די איצט -
דעם? טיט איר טיינט וואט -
געשטייכלט. ע־ האט - איינפאך... גאנץ -
 ניט איז דאם - אוימעשריען: זי האט - דיכטעד ניין, -

 ניט בין איך טיינט. איר איידעד קליגער, בין איך איינפאך! אזוי
שפילעכל. קיין

 פאר מיר טאכט איר וועץ גליקלעך, נעווען וואלט איך און -
שפילעכל. א אייערן
ווערן. מיד ביי עם וועט איר גוט, -
 קליינע די פאר גענוטען זי ער האט אייך! דאנק איך א, -

ליפן. זיינע צו קאפ איר צינעבוינן האט אין הענטלעך
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געוואלד! ברויכט איר דיטטער, -
 געוראלד: עטוואט בתיק מען מיז פרויען קעגץ שיינע, -

 איד מערער. - קליגערע קעק ווייניקער, - נאטירלעכערע קעבץ
איינשטימיק? ניט זיינט

 אויטגעש־יען זי האב איינשטימק! ניט בין איך דיכטער, -
כעס. מיט אויפגעפלאקערט ה^בן אויגן אירע אלן

 עד האט - שטענדיק ווי פדוי, מערער איר זיינט איצט -
אוועקמיענדיק. געזאגט
 האט - פדוי איירעד מענטש, מערער ■שטענדיק בין איך -

ביכעד. די אין אדיינגעטון ווידער זיך האט און ארויסבאגלייט איט זי

 בייט געטראפן אימדערווארט אמאל זיך זיי האבץ דערנאך
 ער פעלזן. א אויף אליין געזעסן איז זי לבנה>אכט. א אין יט.

ציגענאגגעץ. איז אין דערקענט איר האט
געפדעגט. עד האט - דעדלויבן? וועט איר -
אייך! זעצט - געענטפערט: זי האט - אדרבא -
 אין וואט - געזאגט: ער ה^ט - יט... בייט אליין, אי*נע -

וויטנשאפט? אדער קונסט ■עט,
 גע־ ניט זי האט - ל־דער אייערע געלייענט האב איך -

מיד. געפעלן זיי - פראגע: זיין אריף ענטפערט
 מ־ך אינטערעפירט דאב אייך? געפעל איך איך... און -
מערער.
פראגע. אייעד א־יף ענטפע־ן צו ניט איצט מיד דערלויבט -
 קוש, פונט נאמען אינם יט, פון ,פדילינג פין נאמען אינם -

 זעט, איר יא! אז זאגט, געקושט, דאמאלסט אייך האב איך וואט
 לייכטד־ אויפן געשטימט איך וועד געגנווארט אייער אין אז

אופן... ניקסטן
 א איט האט מען וואט קנד, א ווי צעלאכט, זיך האט זי

געענטפערט: האט און געזאנט, נאלוויטעט אינטערעטאנטע
ניין. אז אייך, איך זא; אלעמען דעט פין נאמען אינם -
פדוי... א ווי לייגפט, דו ליבע, א, -
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 אויפן באוויזן אש האט ד אין - לידער אייערע טון זע איך -
 רילט איד ווי אבערפלעבלעך, אדי ניט נאד זיינט איד אז - ביכל

 באמע דער צו לייכט אדי דך איר באציט טאדוואס פאדשטעלץ. זיך
 :*ר מיט רעדט ליבע? עד ד צו - לעין פון פדאגע ערנכטער

מיידל... א טיט ווי ניט מענטש, א מיט ווי
 ה״בט יפ דער ווי — :אטנעדיפן זיך ער האט — ,זעבט —

 לבזה. רעד פון שטדאלן די אונטעד כוואליען צו ליכטיק אן זיך
 געג< דער אין כוואליען צו הארץ דאב מור אין אן זיך הייבט אדי

דא-עמט.... אין לייכט שטראלט... יוננט די יוגנט. רעד פון ווארט
צופאל? א נאר איך בין -

..ראמעאן ביי זשוליע ווי טונקט -
רגע. א א״ף פארטראבט ווידעד זיך זי האט

 נעטון, קע־ א מינוט פאר א אין איב צי זיך האט זי אז
:נעזאיט זי האט

- זע. איך ווי אויך, טראכט איר -
 אב טון ענדליעד דך האט ז׳ אז ,גיעראבט דך האט עב אין

דערוואדט. נקמה
 אדדב" באלד דך יעד האט - —א וועגן נאר טראבט איך -

געדאנקעץ. די פון געשלאגן
 צ־ זיינען געדאנקען אייערע אז מיינט, איר דיכטעד, א, -

 ניט פד." א מיט גייסט אייעד ווילט איד פדיי... א פאר הריך
מודה. דך זיינט !טיילן

 נע־־ עדנבט דיכטער רעד האט - מרדה דך בין איך -
קאפ. העב א־אפגעלאזט האט און ענטפערט

 באנעגזט: וואקזאל אויפן דך זיי האבן מאל לעצטן א אין
אפגעפאק. איז זי

 אפ־= איב ז׳ האט - מענטש געפעדלעבעד א זיינט איד —
 גע- ראך האב איך באווי־זן! צו ניט זיך קיינמאל - געשטעלט:

אייך. נאך בענקט
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 זאק. צו וואש געוואים־ט, ניט ער האט אומדערווארטקייט ׳פון
באהערשט: באולר אבער זיך האט ער

 מעת* איין ■ף או בלייבט אמת? קלונע, א ראך זיינט איר -
 אזוי אטאל האט איר וואו דארט, ים, צום ניין וועלן ימיר לעת.

נעטראכט. פיל
פאק• מוו איך - נעענטפערט: פעכט זי האט ,ניין -
 מענטש צופיל נאך דינט איר - נעלאבט: ער האט - א, -

זייער. אייך אבט איך פרוי. ווייניק צו אין
געפדעגט. שטרעני. זי האט — וואם? —

צונעגעבן: זי האט געשרוינן, האט ער אז און
 זייט דבטע"! צווייפל, רעם ימיר אין פארזייט האט איר -
געזונט.

 קא:• אין פארטראכטער: א אוועקנעיאניען איז דיכיטער דער
ליד. א צוזאמעננעשטעלט אים ביי זיך האט
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ן. א י פ ש ר ע ד

 :א* אין געזעשן דינען ,צונויפגעשפאדט שטאדע א ווי אדי
 אין גאפן ד׳ פין צונויפגענומענע מאן, פופציק ביז 3 נומער זעמאט

 "לאט* ,קעשענע־גנבים געווען דינען דארט נעכט. פינפטערע די
 און באנדיטן שלעשער, אויף ארבעטץ וואט גנבים, גריופע קעם",

 איבערהויפט ,קדישטן אין יידן פאליטישע, איבערהויפט פאליטישע,
 נייע קומען פלעגן דיגעד, דעם עלף פרנקט טאג, אלע יונגווארג.

 צאל געוויפער א מיט קאראאול דעם איבערנעמען פלעגן שאלדאטץ,
 זאך קיין - שויבן אפילו און פענפטער ,מענטשן שלעפעד, טירן,
 אדיש־ מאל יעדן מען פלעיט מענטשן די פעלן. געטארט ניט האט
 - פאפיר אין דך איינקוקץ אוישצ״לן, אין קארידאק די אין ׳אגן
 אין אריינשטויפן צודק זי׳ מען פלעגט - שטימט חשבון דער

 ארדענונג, געוועזן איז בל! קודם - פא־שליפן ווידער און קאזעמאט
 רראטע, יעדער ביי שאלדאטן נייע צושטעלן מען פלעגט דעדנאך

 שעה- 4-2 אויף באלעבאטים נ״ע באקומען פלעגן קאזעמאטץ די און
קאראאולץ. די בייטן דך פלענן שעה 24 אלע

 איז קאזעמאט אין אבער־ טא׳, האלבן אדום נאך איז עש
 דער אין איינגעמדערטע רוענט, נאפע בלינדע דריי פינשטער. שדן
 גריבערדיקעד ליימענער א נא־ ניטא, איז פאדלאנע קיין און ערד,
 אד און תבואה, דדעשט מען ווא• שויעד, א אין ווי אדי טאק,

 ׳!פיס, ד׳ אין ציען אץ ה״בט וויילע, א איש אויף שטייט מען
 פרילינג, אין און הארבשט אין ׳וועטעק, נאפע די אין אין

 וואט נאשקייט, מיט אננעזאפט איז לופט די ווענט; די פון רינט
 א קאלטע, א ווייבע, א ווי אדי מענטשן, דעם אדום באפט

 אדיין דדינגט און לאפעש, טויזנטעד מיט באשעפעניש גליטשיקע
 א־ייץ דך עבט און העמד, אינטעק ביז בגדים, די אונטער ביז

 שוועד איז עש און לונגען, די אין א-יין דרינגט קערפער, אין טיף
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 א־ים רעדט מען אז און דיידן; צו שיוער איז עם און ,אטעמען צו
 דאכט עם און קול, אייגענעם דעם ניט מען דערקענט ווארט, א

 אזא פון געשריי א פון אפקלאנג אן עפעם איז האס אז זיך,
 נעפל, געדכטן א אין ווייט, ערגעץ אונטער גייט וואם איינעם,

 וואנט פערטע די רעטונג... קיץ און טטא, רעטער קיין איז עם און
 א קראטע, 2ארא ייז ין אוי ־ן פ קראטע, הילצערנע א פארנייט

 אץ ,אומגעלומפע־טע אן טויער, א ווי אזוי ברייטע, א הויכע,
 גאסטעניץ, גרויפן א אויף פטאדאלע א פון אויסזען אן האט עם

 אץ זייערע. וועגענעד די נאכט אויף צונויף שטעלן דורפפארער די וואו
 טשאסאוואי. א נאפט און טא; שטייט קראטע דעד הינטער דארט

 קאזע* אין גנב א וו* אדי אדיין אמאל זיך כאפט וואט שיין, דעד
 געבדאכ* א זון ליכטיקער גאטם פין גלייכער, א ניט איז מאט,
 קעגנ^ דעד פון אפגעשלאגענער אן ,אויפגעניצטער אן נאד טער,

 קומט עד הושענא. אפגעשלאגענע אן ווי אדי וואנט, איבערדיקער
 בץ־־ דעם בלייפער עטוואם מאכט להפעים, צו אויף ווי אדי נאד

שמייפל: ביטערן א גיט און השמשות
איז"... אייך ביי שמוציק ווי איז, אייך ביי פינפטער ווי "זעט,
 וואלגע־ץ עם וואו נארעם, שמוציקע די אויף ווענט, די פאזע

 ערטערווייז צעריבענע, שטויב אויף ,אויפגעדראשענע הייפלעך זיך
 שאטנס. פך א שאטנם, באוועגלעפע זיך זעען שטרוי, צעפוילטע

 צייט פון קדעכצט און אויבעד^בגד זיין מיט צוגעדעקט ליגט איינער
 עדשט קומען וועט דאקטאד דעד און קראכק, איז ער - צייט צו

 אז און איינפאלן, אים וועט עם ווען ,איבערמאדגן ערשט מארגן,
 פאר* ניט געווים לאזארעט אין אים עד וועט קומען, שיין וועט ער

 דערי־ טויט פון ווייט צופיל נאך ער איז דעם אויף - שרייבן
 פאר* איז הארץ דאם ליפן, די פארביפן קראנקער דער האלט בער

 הער אז צייטנווייו, נא" גארנישט... אייף ווארט עד שטיינע־ט,
 אזוי קרעפץ, א אדוים עד לאזט צופיל, שיין דערנעמט ווייטאג

 עטוואם ציל.... א אן און זין א אן אדיין, וועלט דער אין זיך,
 שפילט מען און קדייזל, א אי מענטשן קופקע א זיצט ווייטער

 איין א־ן פא־באטן, שטרעני איז שפילן קאייט אין - קארטן אין
זיי - אריינגעקומען אהער זיינען קאדטץ די אדי ווי ווייפט, גאט
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 בא־ימט געוועץ איז וואט איינעט, איי־ יער וו״זט - דו -
פאטשער. שאדפער אלט

 דך לייגט ניט, אויב יענער, דך לייגט ט־עפט, עד אויב
ודדעד. און ווידער דערזעלביקער

 האלב־ דעט אין אדיין מער אלין ווייטער וואט זיך טוט חברה
 טימ־, א ווערט עט - טירמע־שפיל טפעציעלן ,משונהדיקץ ווילדן

 דך, פא־נעטט מען אינסטינקטן. ד* דך צעשפילן עם ליארעם, א
איד מען וואו

 דעד לדפי צו קומט - טימל! א פאר דאט איז .וואט —
...באלר ווא־עט ,דך צע״ייט :מניד אויפן שייט מיט אפיציר

 פר; .רר־נדעלנך ד■ אץ אלע זץ■ צעי-פ; ע■; הדף איץ אץ
 ניט •:־ קיק אייך שוין איי נארע הינטערשטער דעד אויף קארטן די

 י־ ־ט באדי אפיצר דע־ אבע־ שיטיל, ט־יט איו ע: יעבליבן,
ניט. נאך

 איו ויא: מארדא! זשידארושקאיא ׳ווייזן, אייך ורעל איך -
 ציטינג? א - פייע־! א ווי אננעצינדן, ווידער1 ער ווערט - דאטי
עפן!

 צי לויפט אפיציר דע־ אייף. נלייך עפנט ווזוואדנער דער
 שטיקל פארשמוצטע ה דא ארוים פט בא אין ברילן די אין דעט צו

צייטונג.
גענומען? האטטו וואו -
ב-עקל... א אלטע, אן איז דאט -
 אריין איט פא־ט אין גערעבט... נאך ביטט דו ריידן! נאך -

 לי־מענעט אויפן פאלן נאז, פין א־אפ פליען ברילן די באק. אין
גלעזלעך. די דך ב־עכן עט וו• ׳דך, הערט עט און טאק,

 ווויואדנע־ דע־ א־נטע־ העלפט - איינער זשיד דו שוויש, -
דיט. אי; שטור־ א אים דערלאנגט און

 א"־ א- פון וועל איך געדענקט! ■דין! מיד זאל שטיל -
 1ביס א שיין אפיציר דער ווערט - לאזן ניט נאנצן קיין נעט

ארויט. גייט אוץ רולקער
 אויף קא-ט■ די וו־־ע* דך באיויייץ ארוב צייט קורצער א אין

 ד־, צווישן שטילע־ נא־ -עדט מען נארע, הינטערשטער דער
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 ניט מער ,איינגעהאלטענער און שוואבעד קרעכצט קראנקער דער
 \ ארביט.. זיין ווייטער ררק זיך טוט גנבל, האם לאטעק, דער
 זיך נייען עפ וואו ארט, דעם לעין דארט ,ווינקל פאמע אין אין

 בליצן זיך זעען קאזעמאט, פון ווענט פינפטערע נאסע, צורי צונויף
 - ארנן פיבערהאפטע צוויי "פייערלעך, בייזע שווארצע צוויי ווי

 פאר- אלעמען, פון אפגערנדערט אליין, איינער זיך וואלנערט דארט
 טראנט וואט מענטש, א וואנט, די ווי שטוס פארשטויפן, ,טריק
שפיאץ. - נאמעץ רעם -זיך אויף

 ארייננע־ איפ האט מען זינד וואפערע פאר ווייפט, וועד
 וועלכע צרוישן איבעריקע, אלע מיט צוזאמען פעבטונג אין זעצט

 האט ער משמעות, קרינות, זיינע פך א געפרנען זיך האבן עפ
שטיינער... זיין אויף פארזינדיקט ארך

 נייעם, יעדן אגזאנן מען פלענט - שפיאן א איז האפ -
 פלעגט נייער דער קאיעמאט. אין אריינווארפן פלענט מען וואט

 יענעם אין מער שירן פלעגט אין אויפשפייען, אפקעק, כלייך זיך
קוקן... ניט ווינקל

 אריינ* ער איז נעיראכט, אים האט מען ווי ערשטן, צום
 אץ שטענדיק פוץ זיצן עפ וואו ,1 נומער קאועטאט אין געפאלץ

 און ארט אן פארנעם ,ארייננעפאלן איז ארייננעפאלן גנבים. נאר
 ארף אויפפעלן וועט עם אויב פא־אץ, איז ■פלא^ץ גאפט, א זיי

 האבץ גנבים די ווי אבער גתים, געגיג טאק דער איז נארע, דער
 זיך דערוויפט טורמע די אוץ - אזרנס איז ער וואם דערוואופט, זיך
 קלאנג- דער קומט לופט דער דורך דערציילץ, ווענט די אל>ן, פין

 ■פוץ שטיינער רעם אויף ביינער זיינע צו גענומען זיך מען האט
יונגען. וואיילע
 ווינט וואפער אהער? קומפטו ווי שפיק, הי נאד, הער -

 וועי. נעמען זאלפטו גאניץ, בלייבץ ווילפטו פאדטראגץ? ריך האט
 די או אזוי, אבער ארג, אויבגעהאקטער אן מיט הויכער א איינער אין

 א־אבגע- אים האט רשעות, נענוג מיט געקוקט האט געבליבענע
אדיין: ברופט פאמע אין קלאפ געזונטן א לאזט

ארוים! דאנעט פון זיך טראג -
186



 גע- דך עד האט - ווילן גאטעם אום מענטשן, גוטע -
 אז זעט, וואש באשעפעניש, א ווי קולי, זיין מיט ניט בעטן נוטען

ניטא! אוישוועג קיין איז עם
מענטש. אדנטלעכער אן יין אץ שפיאן, קיין ניט בין איך -
 אייך, קען מען מענטשן... ^־נטלעכע די אייך, קען מען -

 אין בין טאטעש אייערע אין און אייך ׳אין רוח א כלבים, איר
דאנעט! פון אתים זיך ווארף אדיין! דור צענטן

קראטעם. די אויף אים ב^ווייזט אוץ
 אקא־שט זיך האלט אדי, שרייפטו וואם דו, נור, הער -
 אים באווייזט אוץ גנב צום טשאסאוואי דעד זאגט ווייפט... איין....

שפיו. די קראטע דעד דורך
גנב. דע־ זיך פארענטפערט - יאדי בייזער א שפיאן, א -
 ווערט טשאשאוואי דער אנדערש, ,עטוואש איז - שפיאן א
 אבער שפץ, א ווי פיינט, אוץ אליין עד האט שפיאן א ווייכער,

ארדענונג: היטן ער מוז טשאסאוואי אלם
ווייפט! ,פונדעשטוועגן... געטומלט ניט נו, -
 דך מרז אוץ איינהאלטן ניט זיך עד קעץ - גאוורילאוו -
 :א- עד וועלכן מיט טשאכאוואי, צווייטץ מיט ניים די צעטיילן

 א איז אט געזעץ! האשטו - ריידן ניט ווארט קיין אייגנטלעך
 וואלט אוי, בריאה... א זעפט - לעבן אדי איך זאל שפיאן,

 וואלט עד אז שפיז, מיטץ זייט אין געטון טונק א יאים איך
יען. פ,

ווארט... יעדעם קליאר הערט שפיאן דעד און
 ניט אים זיך האט 1 נומעד קאזעמאט פוץ אריבערגיין אבער
 דינען עש - מארגן אויף ניט טאג, זעלבץ דעם ניט איינגעגעבן

 דו וואו זי>ץ זאך, זייער ניט ׳- אפיצירץ שלעכטע געווען אלץ
 וואם אפיציר, אץ געקומעץ איז )טאג דריטץ אויפן ערשט זיצפט.

 אז עפ וואו ,3 נומעד איץ איבערצופידץ אים געוועץ מפכים האט
 קא* אנדרע אין ווי מענטשן, ווייניקע־ געווען פארהעלטענישמעפיק

זעמאטן.
 פארערגערט, מערער אלין ווייטע־ וואם זיך האבץ וועטערן ד•
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 שיין איו קאזעמאט אץ שפעט״הא־בטט. געוועזן שרץ איז עם
 פינטטער. געוועזן פ-י דעד אין םאמע פרן קראטע דער ביי אפלר
 אין געוואופט, זברון דער נא* האט וועלט דעד אריף זיון א וועגן
 פרן געשריי דע־ העדן לאזן טאג אלע זיך פלעגט פינטטעד הער

 געקלרנגען האט נאש ארן שטדענג "ווסטאוואיר פאלדאט: עלטערן
 שירא: א ויי אזרי געוועזן איז וו״אם ליפט, דעד אין שטימע זיי

 דע־ פין און ווענט די פון וואפער פולטן“פא טיט אנגעטררנקען
 א״רהריבן שנעל זיך מען פלעגט קעלט פון ציטערנדיקע פאדלאגע.

 אלע פון איז וואט הויף, אויפן וואשן לריפן זיך פלעגט מען און
 אז ורוב ווענט, זאמדיקע הריבע טיט געוועזן אררמגעדינגלט זייטן
 א זען מען פלעגט ארויף, קאפ העב טון הריב א פלעגט מען

 טאלדאט גריען א און זייט איין פין ביקט א מיט סאלדאט גרויען
 נאטע* נאך געוועזן איז הריף אייפן זייט. צווייטן פרן ביקפ א מיט
 שטי; ,צ געווע; צופרידן מען איז דאך אבער קעלטער, נאך ארן
 דאב וואט רענן, הארבפטלעכן דראבנעט א״פן רגע איבעריקע אן
 ,דחמיות־קעד גרטער א עפעט וואט טרעדן, ווי אזרי געגאפן, זיך

 אר.* דעי ארימע", דעד אריף פאתאטן האט גאט אנמעסטיקער אבער
 - זיך וואש לאזן, ניט מען פלעגט שטיין אבער ערד. גליקלעיער

 ווידער איז שנעל, אזרי ניט זיך וואשטו און שנעלער! פורט! און
 אין -לאפ א זייט, אין שטייב• א מיט נאך גערעדט, ניט פירט,

 מען פלעגט דעינאך אמאל! וו* - פניט אין פאטש א הארץ,
 טאג, א אוועקציען זיך פלעגט ראן אין "קיפיאטאק׳־, נאך ארריטיאגן

 ארן טראבטט, און ליגטט דו אין טרויעריקעד, א לאנגער, א
 אפאט-ע ד• ארן ניט, ארבעט מרח1 דעד שוועד, אזריי איז טראכטן

 נעגל אירע אין אדיין דיך נעמט זייטן, אלע פון דיך באפאלט
 ביינער, די פון מא״ך דעט הארץ, יפונט בלוט דאט זריגט ארן
וואבץ... א!זוי און טעג, אזרי ארן

 האט קאדאארל נייער דעד עלף. נאך שיין איז זייגער דער
 צקלאפענש.”הא מיט1 וואדטן ארעטטירטע די פארשפעטיק!ט. זיך

 היטלעך ד־ נאך - היטלעך זייערע בארויזן זיך שיין האבן יאט שא,
 פאל יעדעד - געהערן זיי פאל־ וואטע־ צר גלייך, מען דערקענט

 וויילע א אין ערגעדן. אן א אדע־ בעטע־ן א שט: זיין שיין האט
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 ציילב! אפיצידל, קליין א ■אליין נייט עש טיר, די דך עפנט אדום
■יא;ט: ־און פאפיר אין אדיין קוקט ארעםטירטע, ד• אוים

 רעדט ער י- ,שטיל דין ואלט איר ־ ,נעדענקט נוט, נר -
 צו ווי געבעשט, ניט פאזאלינקע, שטימע, נוטע־ $זא מיט

 אין זיך קלייבץ ניט - איינרייצן וויל מען וועלכע קינדער, קליינע
 טשאפאוואד מיטן ריידן ניט בונטעווען, ניט טומלען, ניט קופקעם,

"פראנולקע׳. מיד ביי איר ק־ינט ,פאלנן וועט איר אויב און
 פינפטערעד א שווערער, א אוועקנעצוינן זיך האט עם און

 האט קיינער אין נארעם, די אריף נעלענן אלע זיינען - טאנ
 ערנפט: צופיל איז לאנע די באוויזן: ניט לעבץ פון אטעם קיין

 - נישט נאד רעדט קיינער אבער עם, פילץ אלע עם, ווייפן אלע
 די איבער אלעמען ביי ט העני עפעם אננעצוינן, זיינען נערוון די

 אראפ־־ ווינטל מינדפטן ביים קען וראם שווערם, א שארפם, א קעפ
 צודיי, שעה, א דך ציט אדי אין מענטשן... פך א צומזיקן און פאלן
 באהאלטן ערנעץ האט חב־ה אייביקייט. אן ווי שעה, יערע - דדיי

 אזוי זיך ווילט עם אין - געקויפט רובל א פאר - צייטרנג א
 האט דומע ד• נייעם, א ווארט, פריש א עפעם העדן לייענען,

 פאר־־ איז מען אבער נעעפנט, אמאל ווידער רואך פאריקע די זיך
 זיך האלט מען און קרעפטן לעצטע די אן שטרעננט מען זיכטיק,

 כמארע שוווערע א ווי אווי ,טאה דעך אריבער נייט עם און איין.
 ווערט עם אוץ אוונט, דע־ אן קימט עם וועטער. שטילן א אין

 - אויפגעלעבטע• ווערן געמיטער די הערצער, די אריף נריננער
 - ביס־' א חכרה זיך פארנעפט פא־נעקומען׳ נישט נאד איז עם

 ינער א ניט שפרונג; א שיטיף, א נעבן זיך ווילט - בלוט יוננעם
 באלד באפט ער מוט, ניטן אין דך, אדי נעשריי, העבערן א

 איים, ווייזט האט, וואם אפיצירל, דא: - פארפאלן אבער צוריק,
 ביי שוין איז נעלעננהייט, בע^טע ערשטע די אפגעווארט נאד
 און נעלאסן אזוי שוין דך הערט קול שטילער זיין און טיר, דער
 האט מעי וועלכע קינדער, צו ריידן וואלט מען ווי רדק, אדי

:איינצורייצן מורא
? געשריען - האט ווער -

ל־יבער די איבע־ אלעמען דו־ך לויפט ציטערניש א שטייל.
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 מיט געט״לט זיך מען האט - נאך לעבט ער אבער -
 ,איט נעמט שד קיין איו דאס ביין טרייפענע א - נייס: דער
ניט. גאר

 זיף האט און ווינקל זיין אין געלעגן איז שפייטן הער און
 גע־־ און קעלט פאר געציטערט שמאטעט, זיינע אין געטוליעט

ווייטא;: פאר ציין די מיט סקריעט
 - איר אבער מענטשנפרעסער.... א הונט... א בין איך -

מענטשן.... לעבע—רנט—א מענטשן... ארנטלעכע דאך זיינט איר
 גערעדט, עפעש ער האט אריין נאכט דעד אין שפעט ביו און

 ניט אים האט קיינער אבער וואבער, געבטץ זיך דאכט ,געחזרט
אויפנעהערט... ניט אין געהערט
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ל. ג ר ע ב ן פ י ר א

 ברייטעד דעד וואו דא״ט ,שטאט דעד פרן זייט א אן עטוויאש
 ותטע די אין אנטלויפט אין רעכטש זיך פארקערעוועט ט־אקט
 שפיץ פאמע אויפץ תבואות, טיט פאדזייטע פעלדער, ברייטע
 זומעד- לאנק נאנצן א און לאמטעת. תיטע א שטייט בערנל

 ים בלישטשענדיקן א אין לאטטערן תיטע די זיך באדט טא; דיקן
 און זי, דרעמלט זיך, באדנדיק און זונענשטדאלן. העלע פון

 היל־־ אויפן שייבלעך בלאנקענדיקע אירע טיט זי קוקט דרעמלענדיק
 וואם קאפ, אויפן שינדל״דאך טיטן הריז איינשטאקיקן צערנעם
 משופע" פאטע דעד אויף בערנל, אויפן נידעריקער עטוואש שטייט
 א־יפ, זיך דאכט אים, אויף קוקט מען אז וואש הויז, אויפן קייט,

 האט עש נאד שפיץ, אויפן נעשטאנען אריך פריער איז עש אז
 בערנל, אראם ניין נעלאזט זיך האט אין נעווען טישב אטאל זיך

 אייק זיך האט עש נאד הייזעד, איבעתקע די צו שטאט, צום אהין
 שטיין אזוי איז עש און ,אפנעהאלטן ווידער פלוצלונג וועג טיטן

 דא־ט אהער... ניט אהין, ניט - אוטאנטשלאשנקייט אין יעיליין
 אין הייפע, פאטע די אין אוץ גאשן, נעצוינן זיך האין אונטן
 דעד אויף געבאקט טענטשן זיך האין טעג, פארשרפעטע פייער

און באנעגנט זיך האבץ ^יבנדיק, עפעט ווי אוטגעלאופץ, זיינעץ זין,
שפיץ פון קוקנדיק און באגעננט, ווידער און צעשיידט, ווידער
 זיך האט טענטשלעך, קליינע אתטלויפנדיקע די אויף אדאפ בערגל

פאר" שפילער שפאשהאפטע עפעש האין דאש אז אייסיעדאכט,
 מענטשלעך, אין שפיל י-עננענדיקן נישט נאד צו נארישן, א פירט

 מענטשל, א אהער טענטשל, א אהין אוטנעווא־פן זיי האבן און
 אזוי און נעווארפץ, ווייטער אין צווייטץ, דעש אן איינש קלאפ א
אויפהער. אן טאג גאנצן א
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 אויפץ הויז דעם געקימערט ווייניק תאט אלין ראם אבער
 שום קיץ גאר האט עם אז ,געדאכט זיך תאט עם און בערגל

 אין ניט אנטייל קריין גא* נעטט און שטאט דער צו יביט שריטת
 די זיינען טאג גאנצץ א פאר. קומט דארטן וואם אלעס, דעם

 געווען אינעווייניק איז טאג גאנצן א און צוגעמאבט, געווען לאדן
 געדרעמלט לאמטערן די אייך■ האט תייזל אויפן קוקנדיק און שטיל.

 ארף שייבלעף מאט־רויטע אירע מיט געקוקט גילייבגילטיק תאט און
 הער פון און זייט, איין פון שטאט באוועגלעכער אומררקער דער

 גר•־־ די מיט פעלדער אומבאוועגלעכע ררקע די אויף זייט צווייטער
 משא מיט וואגן א עפעם רען ניט מער און תבואות, נענדיקע

 בריקל תילצעתעם דעם איבער וריטנש דער פון דורכפ^רץ פלעגט
 בדירל, פון קלעצלעך די ציילן קלאפן טרוקענעם א מיט פלעגט און

 שייבלעך, ד* מיט ציטערן צו אנתויבן לאמטערן די דאמאלסט פלעגט
 וואם ,אומצופרידנקייט איר אויםדריקן דעם מיט וועלן וואלט ווי אזר
טאג. תיקן אזא תייפן, אזא אין רו די איר שטערט מעץ

 בישוף־מאבער א עפעם ווי אזר ביינאכט. געווען איז אנדערש
ווערט אזוי אנגעקלאפט, בארג אין צויבער־־שטעקל זיין מיט וואלט
 טויטע, דאב און ,איבערגעאנדערשט אלץ מאל איין מיט דארט

 לענן, אן הייבט און ארף, באלה זיף באפט שלאפנדיקע, דאם
 וועלץ וואלט עם ווי אזר טומל, אין איילעגיש, אין לעבן, שנעל

 ת^ט עם וואש דאם פארשלאפן, האט עם וואס דאב, אריינכאפן
 אויג, גתים א אמאל מיט אויף עפנט לאמטערן די און פאדפעלט.

 שטאט ארפץ אץ זיך שטעלט און פארלאפץ, בלוט !מיט ווי אזר
 צוקלאפ, איינאויגיקער אן עפעם ווי אזר הויכקייט, איר פון
 אין בליק זיין מיט אריינדרינגען און תיצפה, מיט קוקץ נעמט און
 רופט< אומעטום און אומעטום וועקט און ווינקעלעך, ווייטבטע די

 האט מען ציט... אוץ רופט געלעבטערל, רויטץ א מיט זי רופט
 קלאר מען האט רגע, א אייף ארגן די פארזשמורען געדארפט נאר

 פון נעץ גאנצע א פארשפרייט תאט לאמטערן די ווי זען, געקענט
 זי אוץ ווענטקעם, צ^ל אומגעתייערע אן ווי אזר פעדים, תיטע

 מענטשל, א נא- באפט זי רואו און שטאט, אין פארווארפן זיי האט
גייע( עם אין טייך, פין פישלעך די ציט מען ווי אזר אים, זי צים
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 -“נלאנ טיט איילנדק, טריט, פעפטע ניט טיט געפאשענע, די
 זייטיקע אינער פאדקאנעם, די פון שאטן דעם אין אידגן, זשענדיקע
 פא< הילצערנע די אין אריינגעצייגן די ווערן אלע אין געפלעך.,
ווענט. כישדפטע

 ווינקל, אין טרומא^שפיגל נרויםן א טיט זאל גערוימקער א
 תיטע טיט טאפטשאנעם אויפנעשטעלט דינעץ ווענט די לענן אין

 ווינקל אין די. לענן טישלעך קליינע טיט אינערציערם, פאמעטענע
 די אייף אין אפגערינענער, אן אלטער, אן קלאוויר, א שטייט
 נילדער געשטאקלאזע צענערנע פך א אויםגעהאנגען זיינען רוענט

 אין אקפלען אייכגענלייזטע טיט מיידלעך נאריש־שמייכלענדיקע פון
 וואנצעלעך. אויסגעשפיצטע פארדרייטע טיט נחרדים קררצנעדקע פרן
 שגייק וואט בליץ־־לאטפן, ציוויי א-אפ העננען פטעליע דעד פרן
 אין שטונ איין שיין. אומאננענעטען העלן, צו א טיט אויגן די

 וועלנע געדנט, איין געווען ניט עם איז דאך איין - דאך איין
 קיין געהעדט ניט קינטאל דא זיך האט עם אין געוואיינט, דא האט

 ניייערן קיין ניט אין קינדער קליינע פון געוויין א אדער געלעכטער
 צו מיידלעך, פינף געוואוינט האנן דא עלטערע... קיין פון זיך

 שפ-אכן פארשיידענע אויף געהעינדיקע, געוינטן פארשיידענע
 די צרוישן אין לעננדיקע; אינטערעפן פאדשיירענע טיט ריידנדקע,

 א•* האט וועלכע אלטע, אן איינע אוטיעדרייט דך האט מיידלעך
 אוטעטום האט נאלענאנטע, א פין אייו. אן געווארפן מעטים

 געחפן איר האנן טיידלעך אלע וואם אין ווארט, איר געזאגט
 ד פלעגט מענטשן, צינויפקוטען זיך פלענן עם אז ׳און "מאדאם";

לייזונג... רעם אפגעטען פלענט און טיש, א ביי זאל, ווינקל אין זיצן
 זיינען געפט קיין פופטער. א דערווייל נאך איז זאל דעד

 קעטער* די אין טואלעט זייער נאך פארענדיקן טיידלעך די גיטא.
 אין טענטשן, קליינן אנהוינן שיין זיך וועלן נאלד אנער לעך,

 אירע און צווייטן, צום קאטער איין פון אום גייט "מאדאם" די
 די ווי אזוי לעכער, די אין ארים ארטדויק לריפן אייגלעך קליינע

 מעטאלע* א טיט האנט אין איר ניי עץ קליני שליפלען די און ,מייזלעך
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 דינעץ מיידלעך ,ד אומדפטע, אן איז אומררקייט איר נ^ר קלונג. בעם
*אל. אץ קלייבן אן שרן זיך הייבץ די און פארטיק, שדין

 א אין ,מאייע ערשטע די מאל אלע אדיין זיך לאזט אט
 מיט שיך ווייפע אין דעקאלטירט, שטארק קלייד, וואלענער קורצער

 קלעדט מאגיע אנגעפודערט. אין באקן די איגעפארבט ,אפצאפן תויכע
 קאבטיומען. עקסצענטרישפטע אין פאדשיידנפטע די איים שטענדיק

 אינעדע די פרן רופישע, א אליין וועלט. א אנגעזעץ שיין האט מאניע
 א דורך איי פעטערבודג, אין געלעבט צייט א זי האט נובערניעם,

 געדאנק איתציקער דעד איז אן דאמאלפט פון אין אפיעפארן, צופאל
 וועלכע ,דערציילונגען אירע אין פעטערבורג. - געוועזן ורדעד אירער

 גוזמאות אזעלכע מיט מיידלעך די פאר איבערחזק שטענדיק פלעגט זי
 עפעם אלט פא־געשטעלט פעטערבחג דך האט ,פאדשענערונגען און

 .געפט׳ ד* פייגל, די ווי פדיי, דיגען "מיידלעך די ודאו ׳גףעק א
 רעדער גומענע די און פארשיבורנדיק, אזר ורינעץ די שיין, און רייך
 זי אז גוזמאפ, די צי צתעורינט אזר דך האט ד אין פלינק.... אדי

 אירע געדאנקען אלע און געגלרבט אייך שדין ודי אין האט אליין
 פעטערבוע, - וואדט איינציקץ הלט ארי: קאנצענטרירט זיך האבן

 "געפט" בעפערע די וואט קליינגעלט, די געקליבן האט זי אין
 שפארזאם, און געדולדק גראשץ, א צו גראשן א לאזן, איר פלעגן

 ”צ־ וועט זי חאנעט ביז מאנאטץ, גאנצע שיין געווארט האט און
 וויינען.... האידא: - דערנאך און חבל .עטלעכע די גויפקלייבן

לעין! א רעדער... מע:ע
 אייביק די געשריי קלימעגדיקן א מיט אדיין לויפט מאנקע! -

 מיט פזזלבלוטיקע א גדאבע, א אפגעגעפענע, אן וואנדע, פדיילעכע
 מאגאטן צען גאנצע הויז העם אין. שיין איז וואגדע ברופט. הייבער א

 הוג- א דא־יף פון אדייגגעפאלן ערשט; צופ זי איז אהער כסדר,
 מיט געזינט קחפטלעכער ,אדעמער אץ פון ארעעחושכטע אץ ,געריקע

 געשפייזט דך האט מען יואר קינדעד, >פך א מוט שטוב קודנע א
 קא־ע. מיט - ^ע|רגעדע ידי אין אין מעקענע מיט צייטן בעסערע די אין
 ;לוכטיקייט די ,ריינקייט די דעדזעענדיק ,געעפגט אויגן ח זי האט דא
 דך, צר גיך זי איז ,בחיט שטאטישע די ,ריינע די זאט צו עפנחק און

אזא געוועזן איר איז גדינג און דעדפילט, כותית האט געקומען,
ן 9 ף.
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 שננישע -י ךןפ מיידלעך ,ד צינייף דך לגיפן עש און הישטעחק, צו
איר טינטערץ און •קעמעדלעך

 דא־פש- איינפאבע אן ווייפדופישע א - מארושיע איז לעצטע ח
 איד טיט אדיין נייט קליידלעך, ציצענע אין שטענחק נייט שיקפע,

 אירע לעין הונט דעד שפינל, לעין אוועק דך זעצט חנט,
 אריק, אש־גחיע נרויפע אירע טיט זאל אין קוקן אן דויבט און פיס,

אוינץ. די טיט ניט פינטלט און נראד אזר אלעמען אויף קוקט און
 יעמעצן זעט זי צ ניט, ווייישט מען אוץ שעדן, גאנצע אפ זי זיצט אזר און
ניט... זעט זי צי ארגן, רייט>>נאנדערגעעפנטע3 אירע טיט

 בחוחמלע־ יוננע פאר א אדיין נייען עש און טיר ח חך עפנט עש
 שפעטעד וועלן זיי ווי אזר פינקט ,אריינגאנג בייש ׳,אוונט ״גוטן א אץ

 אוועק דך זעצן ייץ,“א זיי גייען שטיל איונט". "אנוטץ אץ אוועק^יין
 אין פאפיחאשץ צו אדויש נעמען טישל, א ביי טאפטשאץ א אויף

פאררויכערן.
 צופדידענעם א טיט זיי באיעננט - גיורא יפוץ חברים -

 ואש1 וויפנחק, ניט אליין וואנדע, אייביק-פריילעכע די אוישנעשחי
 מאדנעם א טיט אחים רעדט זי רעלבץ ,אויפנעשחי איר באדייט עש

 ביידן ניט ,שטוב איבערץ ווינט א ווי דדיי א זיך ניט ,אקצענט
 •צו ;זיך צו ניט צייט קיין נאך האבץ זיי אוץ... נעז די איץ שנעל א

צ זיך ווענדט אוץ זאל פון ווינקל צווייטץ איץ שרן זי איז ■קוטעץ,
: טיידלעך איבעחקע ח

 באלד וועלץ בחורים ח $ט אז פאדחנעם, וויישט, איד, —
נים. קריפץ דרשן

 ,קול מאדנעש א עפעש טיט בחור א ענטפערט - קרפט -
 ,צעטוטלט ווי אזר עפעש ווערט און ,ניט ארך^ דעדר^ענט אלייץ ער ודעלכן

 שפיי, א אין הושט א ער ניט איינדרוק, דעש פאתלעטץ צו בדי אוץ
אטאל: נאך זאנט אוץ
ארך. עפל אוץ -

קלינגט קול דעד ניט, העלפט זיך ארפמונטערן זייץ אבער
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 דער* ער אנטשוויגן. גלייך וועדט בחור דעד אז אומנאטירלעך, אדי
דלט. פלוצלינג ווערט אין מטבע זילבעינע א ־ עפעס לאננט

 צום אוודאי מאלע; זא;ט בלה, שעמעדיקע פארא זע -
מאל. ♦£**♦* ידך*

 מענטשץ. נאך אדיין גייען עב און טיר 1די ולרע־ דך עפנט באלה
 מיש שטוב, אייגענער אץ אין דך צו ווי אדי אדיין שוין ליען די

 בא* אלטע עפעב פון בליק א מיט אלעמעץ באקיקן טריט, זיכערע
 אזל אומנאטירלעך, אזוי איז ריידץ דאב אבער הלך, ריידן קאנטע,

 עזותדיק" און פעבט אדי די שטעלץ טריט די און שרייענדיק,
 ׳און געשטעלט, לט ארט אנדעד קיין אין ערגעץ וואלטן די ווי

 האט פאבדיקן די אויף ארבעט די צו: תיכף קןמען מענטשן נאך
טומלדיקעד... ווערן אין הייבט געענדיקט, שוין דך

 הלבם" א מענטשל, א דך באווייזט הינטעד־טיד א עפעם פון
 וועל־־- פאלעס, פאדשמיסענע מיט ראק שווארצץ א אין דארם, א

 דך זעצט אין העלע*, א אלף ווי אדי, אום אלף ט העני בער
 שפארעם די דודך נאם אויפן זיך רייםן באלד און קלאוויד. צים
 *י־ ,זיך צעלויפן און טענעד הייזעדיקע טירן אוץ לאדנים די פוץ

 אוועק דך לאזן פא-לעך און לופטן, דעד אין פויגל פארוואדנדעטע
ק. קא .ך ט,מ ״, ,אפ1ק, .ןא 4,אן אירידךץ

; ווינט. א ווי אדי קליידער,
 עפעם קול אויפן דלט אין 1זא־ איבעדן אום גייט בערטע

 —פא דאז פא-א-א-שא-א-אל, ״ראז ווערטעד: צוויי פון ליד א
 נידעדי^ער אמאל וועדטעד, צוויי די איבעד חזרט אין א-שא-ל"

אויפהעד.... אן אץ אויפהעי, אן אן העכער, אמאל
 זייטיק א פון געשדיי א עפעם דך דעדטראגט פלוצלונ; אדן
:קאמערל
 געליבטיע"" ■מיין קומט עם אז אפ־יער.... מען דארף באצאלן -

 א ניט... באצאלט ער איידעד א־ט, פון ניט אויך זיך איך ריר
ווערט.... איז האד דעד וואם אלף טרויען ניט מען ט;אר מאנפביל
 בע־צע. ווייטע• דנגט ראז-פא-שא-אל- ראז-פא-שא-אל, -

צווייטן. אין זאל ווינקל איין פון אום ך זי דרייט און
1•)^



 ,עמעצע- זאגט - לעבן אדי איך זאל , - נימנאזיסטקעלע א -
פעלט? וואש - אויף׳בעדטץ: אנווייזנדיק

 קליידל קורצער דעד אין קני די אויף בחור א ביי זיצט מאניע
 פאפיראם, א רויכערט אין אהינטער, קאפ דעם פארווארפן אירער,

 ,שיירי- און ליידנשאפט פון פיטבאל א עפעם ווי אדי זיצט זי
 וועלכע ,בחורים קאטפאניע נאנצע די שמייפל א טיט באקוקט און
לאנג... פון שיין קעץ ד

 פון נערוארן פארשוואונדן עתעץ זיינעץ בערטן טיט וואנדע
 פאר" קוקט אוץ ארט איר אויף אלץ נאך דצט מאדופייע אוץ זאל,

 עפעס זעט זי צי ניט, ווייסט טען און פונקט, איין אין טראכטערהייט
 זי צי אוינץ, פינטלדיקע ניט ,ברייט־פונאנדערנעעפנטע אירע טיט
ניט. זעט

 ד• טיט הייזער הילצערנע ציילן צוויי טיט דארף איר אין אט
 ניט איינציקער דעד טיט דעכער, שטרויענע פארשווארצטע רענן פון

 טאג א מאל צוויי טרייבט מען וועלכער אייעד נאם, געברוקירטער
 \אץ זיך שפילן עם וועלכע אויף און פעלד, אין טשערעדע די

 מען וואו קרעטשטע, די אין אט שקצים. דארפישע די פערדלעך
 יאנעק קוטען פלעגט עם און זונטאג, אלע צונויפקלייבן זיך פלענט

 פלעגט זי טענץ: אנהויין זיך פלענן עם און פידעלע דעד טיט
 טיטן טאנצן צו נעהאט ליב אזוי האט זי שמיד.... טיטן טאנצן
 ךי אזוי - פילן ניט זיך אונטער ערד די נאר פלענט זי שמיר.

 זי וואו טייפל, דאש איו אט טראנן. איר ער פלענט פלינלען אויף
 נאענטן אין אפהילכן פלעגן קלעפ די און נרעט, "פראניקך פלעגט

 זיך פלענט וואםער אין און טא-טא-טא! טא-טא-טאי רעלדל:
 דאדט און בדובט, הויפער דעד מיט פנים אייננעבויגן איר אפשפינלען

 אוץ •אקל מיטן קליידל דאם אראפגעווארפן באדן: זיך זי פלענט
 ,{,גיר )א - פארביי וועד נייט און !פליוך - אדיין וואטער אין

 איז אט !מענטש קיין ניטא - און וואסער אונטערץ קןאפ דעם געטון
 שטייט קוזניע אין קץניע. די ווייטער עטוואם שטוב, טאטנם איר
 איביערן קלאפט בלאזאק, רעם בלאזט ער שמיד, לער קאוואל, דעד
 אדאפ*ארויף, אראפ-ארויף, זיך באווענט קערפער זיין און אייזן

199



 אפגעקאשעטע ד* צונייפלישן ©לעגן ד• וואו שייעד, דעד איז אט אץ
 שטעקעדיקע די אייף !כעעעזן איז דא־ט וו• שמעקןעשק אדי היי.
 ;ה• ווייך און קיל אדי - שלאפן צו געהאט אב ד האט היי

 זוטערשמע־ שטילער א אין איינמאל ד גייט ,געווען איז דאדט
 פשט־־ דעד פין אדם פלוצלרנג וואקשט ,שלאפן אדיין ,שייער אין נאכט

 שדך גייט שוידער דפער א אין.... שמיד דעד אנטקעק איד טערקייט
 נע:ט שפעטערשקע די פון אין יענע פין גלידער אירע אלע אייעד

 טיט פינטל א גיט זי היי... שמעקעדיקע די אייף שייעד אין
 דייכע א בילד. צווייט א איד פאר שיין דך ציט אט אין אישן....

 רייכע פון קינד געועצלעך א קינד.... א זושט ד ,שטאט... אין הויז
 חייט... איז קאיואל דעד וו-ט. איו דארף דעד עלטערן. אנשטענדיקע

 הא-ן דאש אבע־ פאלדאטן.... באד א עפעם איר צו קרמען עב
 שיד• גובעדניע, פשעמדער א פון שנק די די.... צר ניט ציט
 צו ניט ליגט הארץ איר ניין, אקצענט... טעדקשרדיקן אזא טיט
 - אש אייש ש״ן זי אז אט אין - איש מימן פינטל א נאך ז-...

 צו צשעוויינט שיין זיך האט ד אבער פאק... דארף אין צרריק
 שנפט... א פאר אנקומען בעשער וועט זי גיין, עשן.. גוט שינקייט,

 שאל־ אירע טיט מישב זי־ ד א־ז א־בעטן, דאדף אדינשט אבער
עצה. אן איד זיי גיבן דאטן.

 טען גיט - איר די זא;ן - ארט אזא פא-אן איז •עש -
 אין ניטא, איו ארבעט קיין אין טשנקען... און עשן גוט דא־ט

ביד... אין גיש... אין געלושט... הארץ דאש וויפיל קאיואלעק
 זיי. ב* ד פרענט - א־ט? אן פא־ אדינש דאש איז וואש —
איד. זיי ענטפעק - א־ט אזא שזין ^יז דאש -

 אץ געדאנקען, אירע ":אשט־ א איבע־ ריישט - -מאתשרע!
קאמעה זייטיקץ א אין איועק איד פירט

 מ־שט קופע א אייף געשאלערט דך האט הינטער^הזיף א אזיף
 לשן פלעגט עד א־ע־ לאכטאטעד. א ,גרויפער א ,הרנט א עפעש

 דרעט- פלענט אין פיש פאדעדשטע ש צששן מאדדע ש א״יגגעשפא־ט
 .פליכט א עפעש ווי ,פייל - ביינער גשזשען פלענט ער ארעד ,לען

 מאששיע איינמאל איש האט צופעליק לשן. איש אויף האלט וואש
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 וועלכן העט, אזא געווען ארך זיי ביי איז דארף אין באמערקט.
 צו געווען צעעבונדן זייער איז ער און קארמען אליין פלעגט זי

 לעקץ אי- ער פלעגט עשן, געבן אים פלענט ד בשעת און איר,
קארל. - איש מען האט גערופן הענט. די

גיעטון. רוף א זי האט - קארל —
 מיט און ביין זיין געטון ווארף א בליץ־שנעל האט העט דער

 איר אויף זיך האט אין איר, לעין גערוען שוין ער איז שפתיע איין
 אויככעזק, האט עט צופרידקייט. גרעשטער הער מיט ווארפן גענומען

 אויפמערקזאמקייט מענטשלעכע קיין לאני, שיין האט העט הער אז
 אומעגריכטער הער מיט אזוי זיך ער האט געפילט, ניט זיך אויף

 אפשפיגלונג אן העט אין געזען האט מארופיע דערפרייט. באגעגעניש
 ,דארפישן גאנצן טיטן אים צו זיך זי האט ,דארף איר ,הייס איר פון

 גע־־ ליב אים זי האט איבערהויפט און ציוגעבונדן. הארצן איינפאכן
 אין אינשטינקטיוו האט זי וועלכע ,נאטירלעכקייט זיין פאר קראגן

 באזוכן פלעגן וואט מענטשן, אלע מיט פארגלייך אין געפילט אים
 אין תנועות. אומגאטירלעכע רייד, אומנאטירלעכע די טיט הרז דעם
 האט מער אלץ מאנפבילן, די געץראגן פיינט האט יזי מער וואט

 ,■?צוזאמען שלאפן און עסן אים מיט פלענט זי ד״ינט. דעם געקהאגן ■ליב זי
 איד צו פלענט עש בשעת זיין, זי פלענט אומצופריק שטארק און

 דארפן העט רעם פלענט זי און נאכט אגאנצער אויף גאסט א קרמען
 אומצופרידן אפילו איז "מאדאם" די פאדלאנע. דער אויף שלאפן לייגן

 העט, מרטן ארומשלעפן זיך פלענט מארוטיע וואש דעם, פין געווען
 מאבן, יארנישט איר טיט קען זי ראש געזק, האט זי אז אבער
 פלעגט העט דער און פיעער, די דורך דעם אויף געקוקט , זי האט
זאל• אין פאדברעננען אויך !אוונט רוב דאש

 אין נאמען מאנשבילשער איינציקער דער געווען איז "קארל"
ז. הוי

 קלא־ דער איז זאל, אין צוריקנעקימען איז טארושיע אז
 איו פאלעט פארשמיטענע די מיט דריכער דער שטיל, געווען זויר

 פארמאטע-טע, זיך האיץ טענצער די פארשוואינדן. ערגעץ ווייער
 אומ- זיך האט עט טאפטשאנעש, די אייף געוואלגערט פארשאפעטע
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 פא-ע. פין און שוויים פון ,פאפיראשץ־ת-ך פין געפל א געטראגן
 אפגעקומען זייגען עם זיך. געווערטלט אין נים געקגאקט האט מען

 געביטץ, אפט זיך האנן שניטעה די גייע, צויעקומען מעגטשן,
 זיינעץ אווגט גאגצן דעם אז ,פאתעשטעלט דך האט מארושיק איער

 וואש זעלנע, די יעווען, מעגטשן זעליע די און אייגע אלץ דא
 געלעגן איז זאל .טיטן אין מאל. אלע וראש ,איערגעכטן וואם ,געכטן

 נד-טקייט, אזא מיט פאדלאיע, דעד אויף אוימעצויגן הוגט, דעד
 אייעריקע אלע אין עגן •על וואלט ער ווי אזוי פוגקט רעקייט, אזא

וועלט. דעד פון הייזעד
 עפכט און ירום א פלוצלוג; הוגט דער גיט - ררררי.... -

 ציש נדייט ציינע• שארפע וויישע ראגרן צווי• מיט אמלל אויף
 מישן שטוים א געגעין אריינגייער די פון עמעץ אים האט ראש ניישן.

 וואלט ער ווי נרומעץ, זיין יעווען אז גאטירלעך, אזר און - פרם
 פרומנטע די אין א-עמפטע, די אין ריינשטע ד• אין געטון ראם
 ג-ט ארט, פון אויף זיך הוייט ער ה-זער. איישגעלאשגשטע אוץ

פ*ש. > י א ~י רך לייגט אין מארושיען צו ארגטער
ריקן. אייערן גלעטין אן איש הוייט מאדושיע

שמרגל. א מיט “בחי א אייגע• זאגט אגלעטי אריך מיר —
אקיש היגט רעם גיט אין מא־ישיע, ענטפערט אמנה! -

וואלט זי הוגט! דע• איר ייי - וואגדע זאגט — אהא —

 “:א געיליין זייגעץ "געשט־ יעגעצן. מיידלעך די שפעט.
 ראש דתישן אין איישגעלאשן האט האגט אומזעיא־ע אץ אייגציקע.

 דורך אריינדריגגען אעעהרינץ האט דעמעדונג די אוץ ;אויג תיטע
 ראש זיך דערטראגט עתעץ פין לאדנש. די פוץ שפעלטלעך די
צק ז !״ פן רש נערן א האן. א פדן ק קר

 נעטן אוץ ציטערן פאגאר פון פענפטערלעך די אדן פורץ, שדן
 אץ זיך היינט וועלט ארומיקע .דן• צורו. לאזן זי• זאל מעץ ,דך

202



 אטשערעפאכע ווי ארייגגעצויגן ווידער ווערט הויז דאט אין ׳ אויפבאפן
 נאך זאל. אין ליידיקער אוץ שטילער ווערט עט און שאל איר אין

 וואו ערגעץ אראפיעדחיט, שוין זיינעץ לאמפן די שעה. אפערטל
 מיידלעך די שוך. א דארט זאק, א זיך וואלגערט טאפטשאנעט די אריף

 די פון אויט טריישלט מאניע קעמערל. איר אין יעדע שוין זיינעץ
 סריעיר* די צו זיי לייגט איון צונויף ציילט קליינגעלט, דאס קעשענעט

 און ,קא-יע אזעלכע זיינעץ יעטט די - כך א נאך פעלט !עט - דיקע
!מטבעית קליינע אזעלכע גיבן

 בא- טך די פין אין טעניץ די פון אנגעמאטערטע אן וואנדע,
 אויטצוטוץ געהאט צייט קרים בעט, אויפן אוועק פאלט וועיונגען,

 מייל איר געדאנקען, שוט אן אנטשלאפן ילייך ווערט אוץ זיך
 איבער זיך צעגיטט שמייכל צופרידענער א און.... אפן אביטל בלייבט

פנים. איר
 און נאי אונטעדן לידל מעלאנבאליש א עפעט זיננט בערטע

 צו- איו זי און קעשענע, דער איבע* האנט טיטן אקלאפ זיך גיט
 שדין זי וועט מטבעות, עטלעכע קלינגען דארט הערט זי ווי פדידן,

 וועלן וועלבע קינדעך, די פאר זאבץ" "נוטע קריפן צו וואט פאר האבן
 וועלבע שטאט, פון מעשיות פעק יאנצע מוט קומען מארגן איר צו
 זיי־ וועט זי אוץ סוף, ביזץ אנהויב פוץ אויטדערציילן איר וועלץ דיי

קושן.... אוץ האלזץ
 איויט שלעפט בעט, אויפן זאכן די אין צו זיך לייגט שענקע

 אין פונאנדער אים בינדט באהעלטעניש, איר פון בריוו פעקל איר
 אירע פוץ טרערץ קאפען אץ הויבץ גלייך אוץ.... לייענעץ אן הויבט
 אויפן שוין בליפעט זי און איינע.... נאך אמינוט, אך4 און אויגן
 צונויף זיך לויפן אלע הויז, אין איטימאטאכע ווערט באלד און רךל,

 מעץ......וואסער כןאלטן מיט איר שפריצט מען קעמערלעך, די פון
געוויינלעך.... ווי זיך, ׳צו קומט זי אין איר, צעשפילעט
 האט זי מארוטיע: היינט איז אלעמען פון צופרידענער אבער

הונט.... מיטן זי שלאפט - ביינאכט, אייף גאסט קיין ניט



ם. נ ג ע ר
 די אין ורנד דעד הודדעט עש

נאך כמאדע א היטל עק פון טרענגט
 און בויטעד די פון שפיצן

אייגע זי* דאדפט כטאדע, א
פי•^ אויף די פליקט שטיקעד, אויף די ריישט אנדערע, די אויף

 הא*- ייז האדיזאנט פון שטח גאגצן אויפן שליידעד א איש ניט
 אלע אין ט־אפגש געדיכטע קאלטע דך צעפליען עש און זאנט,

אי לאנקעש, ניט-אפגעקאשעטע די אויף צעפאלץ און זייטן פיר
 אמאל, גא־ אין אטאל נאך אדי אין פעלדעד, אפגעשגיטעגע גיט די
נאבט. דודך און טא; דודך חשבון, א אן אין ציל א אץ

 פעלדע* די אין תבואות די דעדן צו שוואדץ אץ היינן עש און
 די פין אויש זיך שיטן קעדגעד צייטיקע די פדלן. אן הויין און

 פעלד, גאגצן אייפן פאדבלאטיקטע גאשע דך וואליעדן און קעפלעך
שט־וי.,.. דעד זאגג, דעד אפילו פוילן אן הייבט עש און

 זיך האט וואלד א הינטעד פעלד, א הינטעד דאי ניט דאי
 רעלן דך דאלטן זיי די איד דעדפל. א דאדף, א צרגעטוליעט

 שדאד* די צוגעבויגן זיך האבן רענן, און דיגט פון באהאלטץ
 נידעדיקעד דעכעד שטשיענע צעפיילטע ד• מיט הייזלעך קליינע צע
 צענדלקע־* אויף און אטעש.... דיעד איין האלטן און ערד, דעד צו

 פעלדעד פעלדער, אין דעלדעד דך ציען אדום און אדום מיילן
 ווילדן זיין שפילט אין דינט דעד היליעט עש און דעלדעד, •און

 דעדפלעך אין דערפעד די אויף אן פט 'לוי און ;*עגן, טיט ישפיל
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 די פדן שייבלעך ד• אין שמיישט און רייטוואגן וואשערדיק זיין, מש
טראפענש. געדיכטע־געדיכטע דראכגע, טיט פענשטער
 דעש דך אין אריינצוזויגץ געווארן מיד שויץ איז ערד די ארן

 יף א ,פעלדער די אויף ,אויבן שטיין וואשערן די בלייבן עש און ,מכול
 •טיטן צוזאמעץ זיך מישן די און וועגן, די אריף לאנקעש, די

 וועדן עש אין ,לוזשעש ווערן עש און ,ערד שווארצער דעד מיט זאמד.
 טויי, ליימיקן א אין פארוואנדלט ווערט יאסשצעניץ דער כלאטעש.

 איכערפולט ווערן טייכלעך די צעגאשן, ווערן וועילעך דיטיקע די איון
 - קלאדקעש די הרקלעך, די כ-ע:ץ, די פארטרינקק און וואשער מיט

 את" קיץ ביטא איז עש און אעאיינעם. אויפגעמישט ווערט אלץ
 איד אלץ היטל, ביו ערד פון טריקעניש, ביו וואסער פון טערשייד
רעגףטאנטל. וואשערדיקן גדאען א אין אנגעטרן

 פין שאטן שרעקלעכעד א זיך טראבט לופטן דעד אין און
 מיט פויגל אשווארצן פין געשטאלט דעש אין רארף, צו דא־ף

 פלייל, זיינע מיט פאבט אוץ זיך ער טראגט אויגץ רויכערישע
 אץ הונגער לאגד אויפץ אץ פאכט און נישט>יטער, א ווי אווי

ץ*".•" און חותיער יקרות,

 די קליגגק פארנאבט, און דערפרי אין טאג, אין מאל צוויי
 ימיש* אווי לאנגזאש, אווי קליגגען די - קלויפטער אין גלאקן

 די העדן עש צוואגנדיק. עפעש וו• רופנדיק, ערגעץ ווי נוראימדיק,
 ,אויוונש קאלטע די הינטער פון ארויש די קריכן ,קלאנגען די פייעריש

 צינויף זיך גייען אוץ כערמענגעש גר^בע די זיך א״ף אץ ציעץ
 כעדכטעד; ערנשטע מיט שויינזאמע, שטילע, ארייץ, קלוישטער אץ
 ־האיץ אלע, אוץ ,נידעריק ויך בוקן און קני די אויף דך צעשטעלץ זיי
געכעט: איין מוח, אין געדאנקען איין די

 "אטעוועץ לאז תבואות, די צונויפנעמען לאז גאטעניו, "א,
....,ברויט׳ טרוקן שטיקל לעצטעי דאש

פינשטערע זייערע אין אופ צודיק זיך זי• קערן דערגאך
 אויפן פעגשטער דורבן כליקן ווארפץ אוץ ווידער, !שווייגן אוץ הייזלעך

הימל. פארוואלקנטץ בייזץ,
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 עש הוגש. א פרן כלן דאש העדן דך לאזט דאיף עק אין
 אהיה* שחורה, מיט אנגעלאדענע ווענענער, דארף דורכן דך צייען

 פערד, דורכגעווייקטע די זיך שלעפן. לאננזאש זעק. מיט געוויקלטע
 ארייעד- ,דערמי נייעץ פורמאנעש די און ,קויט רעש מישן רעדער די

 מק זעט פנימע־ קיין ליילעכער; גדאיע שווארצעי מיט נערעקטע
 רעלבע- פון מאשע, בארענלעכע אומפארמץע אן נא• זעט מען ניט,

 די דורך פארן עש פעדעש. אלע פון דיטן, אלע פון רינט עש
ן.—א וואלד געדיכטן אין ווייט העט פארשוואונדן ווערן און וועגענער
,שטיל. ווידער אוץ

 פעל־ער, ,ד ציוישן מעזשעש די אדף ,דועג פון ווייט־ווייט
 אנדעד אן עפעש פון באשעפענישן ווי אווי פרא^עשיע. א דך ציט

 לאנג- ,שלייער וואשערדיקן דעש דורך זיי נייען ,אראפיעקומענע וועלט
 הייליקן דעש טראגט גלח, דער פארנט פון - זיי גייען ואם

 ד• פון פויעדיש אננעועענפטע עלטשטע די איש הינטער אין יילד,
 אוישנעוואק- ערד דעד פין ,אכציק־ניינציק־יא־יקע דערפע-, ארומיקע

 ארויש־ ויי ייננערע די האין ראש ערצויגענע. ע,*ד ךער אויף שענע,
 אראפנעמען ואל ער גאט, כיי פועלן רענן אין אין ווינט אין געשיקט

 ואל איישהיטץ, ער הוני פון ויי ואל און שטראף ויין ויי פון
 - הימל אויפן וון ד• ארויששיקץ ואל און ,וואלקן די צעטרייבץ

 פין וויכטיקייט דער טיט ערפילטע אלטע, די און זין. ליכטיקע די
 צווייטער, דע• צו מעזשע איין פון .ערנשט ,לאנגזאש נייען ,שליחות זייער

 מזן דורך ויי נעצט זייטן, אלע פין ויי שמיישט רענן דער און
 צו תפלה א זינגען אין נייעץ די און לייב, אויפן פאדים לעצטן
 קינ־־ דיערע איבער אין די אייער זיין מרחש דך ואל ער נאט,
 צונויפנעמעין קענען ואלן ויי היטל, רעש אוישליטערן ואל און דער

 דיערע פעלדער. די פון תבואות ד• לאנקעש, די פון הייען ד*
 פיל אווי און צעב*אבענע, שטימען די און צעיראכן, ויינק הערצער

 דיעדע הויבן די און שטימען, זייע־ע אין ט ליי ליבע און גלדיבן
 דערזען צו הימל, צוש ארויף אויגן אוישנעלאשענע כמעט שוואכע,

 מעושעש די צודשן ווייטער גיהק ויי אדן ליכטיקייט..,. שטראל א
 פאר־ עלנטע די צווישן פאתונקק טיפער און טיפער אלץ ווערן אין

תמארת. שוואדצטע



 ווייטער פליט אתן מיבעדישע ח מיט פתל שוואדצער דעד און
 הינגעד מיט ,יקדות און הונגער מים לאנך איבעדן פאכט און וועג זיין
*קמת... און

 ט ־עני ב און בוימער די פון שפיצן ד• אין ווינט דעד הודזעט עש
 איינע בעת גאנצע זיי וואדפט און עש,“כמא נייע אין נייע אלץ
 וואלקן גאנצן א באפ א ווידעד עד גיט אט און אנדעדע, די אויף

האתאנט פון אשליידעד איס גיט און הויפנש ריזיקע זיינע אין
ט־אפנש קאלטע פין אטבול זיף צעפליט עם ארן האריזאנט בי־
אלץ זיך ביען זיי און ,גראזן די מיט תבואות די לת א גיט און

 אלין ווערן זאניען די פון קעפלעך די און נידעמקעד, גידעריקעד,
 און נעצט עם פוילט, עם און נעצט עש - שוואיצעי אין ליידיקער

פוילט.... עש
 אייניע־־ אן מיט פודל א צו פאדט עש מאהילניק. א איז אט
 דיאק דעד אפ זיך שטעלט פאתט פין ׳פעדדל. דורכגעווייקטן דויקערטן

 הינטן פוץ האנט, דעד אין צלם א מיט אנגעטאן, קיטל וויישן א אין
 א אדרים נעמעץ בליקן, פינשטערע מיט מענטשן עטלעכע צו גייען

 פריש״איייש^ דעד צו טויעד דורבן זי טדאגן אוץ וואנץ פון טהומנע
 ווייכעד דעד אין טדומנע די אראם לאזט מען און גמב, געגדאבענעד

 שווע,-ע קלעפיקע זיך קלאפן עש ווי זיך, העדט גאלד אוץ בלאטע,
 דעד פוץ טיפעניש דעד איץ .^ממנע נאשעק דעד ׳אויף עדד דויפנס

- נדיב
געקומעץ. קבורה צו איו ערתארבעטער אדעמער אן
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ישוב א פון חורבן א
ן( ע ל ם י 9 א )ק

(14) יאר צוואנציק פצר



ע. י ל י ר ר ר ע ד ף י ר א

 אייף רויליע, די מאמע, ליטווישע די זעט שטעט נרויפע וויעיק
 ווייס- פאריתוטמע ארעמע נאד עם זיינען טערפטנטייל ברענן. אירע

 ברענן. אירע צד דך טוליען וואט דערפלעך, און דעדפער רוהישע
 הריך דעד אין אדיש אשים קלוישטער״קאפ א נאד ניט עייטעדוויה

 די אה קליין און שטעטל. א פין סימן א - צלם שווארצן א טיט
 זוטע^ דך, שלעננלען וואש ווענן, די — ודליע דעד אויף באוועגיננ

 ווינטער אוץ קאדטאפל״פעלדער, גרינע און קא*נש טאנעדע צדוישן
 נרי- זיינען בלאטעם, פאדפרארענע אדן לאנקעש פארשנייטע די איבעד

 פדעדישע די אויפנעגלייכט. ניט קיינטאל ווערן אדן צעקרימט בערדיק,
 מךיפען פערדלעך, אויכנעמאנערטע די אין איינגעשפאנט ווענענער,

 דאדף פין דארף, צו דאדף פין רעדעד ניט-נעשמידטע זייערע טיט
 לייט: צו נישט נאט, צו נישט תרעומות קיין האבן און שטעטל, צו

 נישט, קיינעד וויישט בעשערם פין און עש.... איי אזוי עש, אה אזדי
 צפין־מעדב־-זיים אין זיך ציען וואש טייכלעך, אלע ור אזוי און
 אזוי אדיין, וויליע איינציקער דעד אין אדיין פאלן ליטע, דעד פין

 צעליינטן בדייט דעש אין אדיין דאדפש-ווענעלעך אלע כמעט פאלן
 ליטע דעד פון טייל נדויפן א דודך שניידט וואש טדאקט, פאלאצקעד

 גערוסן פדיינדלעבשטע די נייער און פאייעד די טיט איבער שיקט אין
 מ., שטעטל צום קימט עש ז בי אדיין. צווייטן אין שטעטל איין פון

 האד" פון נאעוען טיטן פארבונדן אייביק אויף איז נאטק זיין ראש
 וויליע, די דודך טראקט דעד שניידט דא-ט און הכהן, אד״ם ציקץ
 צווייטעד דעד אויף אדיבעד ער פעקלט נעדולדיק און לאננזאם און
 אפ רייסט ליטע אדעמע די וואש שחורות, אין משאות אלע זייט
 וועלט דעד אין טשחדץ צו אויף אזעק עש שיקט און אליין דך פין

אדייה
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 אדף אננעקויפט די האין רעדער די צו שטירעכץ $יט זאלין ־אין
 זייטיקע די א־יף אץ )יעדידן(. "קערמאשעש־ אנדריבזומערדיקע די

 ראש איז ט־יט און אפגעשטארבץ, אינגאנצן באוועגוננ די דא-פש-רוענן
שטעטל.

 האסטו פעלדער קייץ וואט ייד, יוננער ,דאט^לפט טופטו וואט
ניט? קאנשטו שניידן אוץ ניט

 וויליע -די וויליע דעד פון נדע; אויפן דערפרי אין ארויש גיי
 צוזאטען איר טיט און שטיין, ארט אן אויף רוען, פוץ ניט וויישט
 וואשעד*ץע; דעד רו. קךיץ פון ניט "וואשער־מענטשך די אריך ווייפן
 די זיינען דאם - פאשאזשירץ דמערדיקע שטענדיקע זיינע האט

 פ״יישן אין קאוונע, אין ווילנע, אין גייען וואש נעהילצן, די פליטן,
 זיך לאזט און ברענ פון אפ זיך רוקט פליט א זעפט: דו אדיין.

 כאב $און ,צייט נאך האסט דו ,שך קיין ניט טראכט - אדיין וועג .אין
 שווימעץ וועשטו ברענן צוויי צווישן קלעצער. די אויף ארויף דך
 וועפט־ אייין שטיין. ניט ארט אן אויף וועשטו רגע איין קיין אוץ
 ,”וועלרע פעלדער, ברעגץ די אויף און וואפער, אונטן היטל, זען

 פאפטוך א ,שעפפן דך פאשעץ עש ,ערד די באא־בעטן פייעריש לאנקעש.
 דיך טראנט וויליע די - דאיה דיין ניט - פייפל א אויף שפילט
 פארגעם ,וויליע דעד אויף געפארן קיין ניט זוך און , ווייטער ,•ווייטער

 טאטע, ליטווישע די ד, איו שטילע א שטורעמש, אן ארן ים אץ
 זאלפטו ליב און אדורכדכטיקע, אקלא־ע, אבער באשיידענע, א אליין

ליבע. הארציקער שטילער, א טיט האבן יזי
 מערב־דיט. אין דך זעצט זון די פארנאכט. דעד אץ קומט עם

 זעפטו, אנטקע:ן, שרוארצער. און טיפער ערנשטער, ווערט וויליע די
 פישעד- די צווישן נעץ א טיט אדויש, פישער-שיפלעך צוויי פארן

 לעצטן טיטן וויליע די זיך טיילט דאש - פארשפרייט שיפלעך
 פעלדער זאטדיקע באזיצער. אירע טיט פיש, די אדעמקייט, בישל

 צווייטער דער פוץ וועלדלעך שאשנאווע שיטערע און זייט איין פון
 טונקל- מיט הייזלעך ערד דעד צו זיך טוליען דא־ט און דא זייט.

דעכער. שטרויענע אונטערגעפוילטע שווארצע אוץ ווענט געווארענע
 דך דערטראנט ווייטן דעד פוץ — צו דך הער :ניט *טאדט עש אבער

 שני- די נייעץ דאש - נעזא״ טונטע-ע- א אבער צעצייגענעד, א
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 אדף "באלופעש" זייערע צו ארשעט שווערעד טאג א נאך טעדקעש
 דקול דעד דיר פון איז ווייט צו ניט, העדפטו ווערטער קיין אפרו.

 זיכער, שישט דו אבער שפראך, ד* דיר איז פרעמד שיפל א און
:זיננק זיי אז

 לעכעד די וואש ,זאפט אן איז ערד די וואש ,ארנז ארט ראפ -
 - צעהויקערטע ווענט די און שטדויענע זיינען הייזער אונזעדע פין
 און ניט, מיד שפארן מי קיין געיאטן: האט גאט וואט טוען מיד

גאט>אך.... א איז גאט־זאך, א איז אישעריקע דאש

 שדין פאדגאנגעץ - זעשטו אשישל, זיך צו קומשט דד אז
 טיט נאשם די וועלדל שרעננדיקן פין דיר צו קומט עש אין זרן די

אימדדקייט. אן דיך שאפאלט עש אין אוינן, טיפע שווארצע אירע
 זי האט ,פארגאנגען איז זון די איידעד נאך :ניט ,שאדט עפ אשעד

 — זעשט דו אוץ אויט, איר אויף לבנה בלאשע פולע די שאשטעלט
 זי ווי וואסער>וענ, דעש שאלייכט קק_, זי וואם טוט, לבנה די

פרעגשטו. נאכטלעגער? אויף אפשטעלן זיך וועט מען צי קק.
 אפשטעלן, נישט נאכטלעגעד אייף זיך וועט מען ניין, -

 ליבט־קע, א איי נאשט די און ווייט, נאך איז אקרעטשמע צו ווארעס
 ךאש שיידל, אויפן דיר ווייזט מק און - צייט די עבירה אן איז

שלאפן. דיך לייג און אדיין קיייך פליט: מיטן אין זיך הוישט
 איישיעשעט איז וואש שיידל, שטוזיענעש אין אדיין קריכשט דיי

 בא־* דו שערמענגע, א ליגט צוקאפנש און גראז שמעקעדיקן מיט
 דך לאך - איין שלאפפטו שאלד אז מיינשט, און ארגן די מאכסט

 אין שיבה דיין פון שפאלטן ד* דורך אדיין קוקט לבנה די אויש!
 נע>נד אלטע־אלטע דיינע פין פאדים דעם וועבן אן דיר היישט זי

:געדאנקען
 אין בישטו פרעמדער א אבער ,געשוידן שישטו ליטע דעד אין -

 פדעמדעד, א בישטר קומען, ניט זאלשט דו וואו ׳אוץ ליטע, דעד
 ע־געץ דאשן וואש ,טייך פינש וואשעדלעך די צו געגליכץ שיבט דו אין

 שדוימען זיי אוץ מער, ניט איש האבן און געהאט הייש א אמאל,
פוץ און ,זיי שןוימען נאבט די־ך אוץ טאג דורך ,שרענן צוויי צווישן

-------ניט זיי וויישץ אפרו קייץ
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 דו ניט - גראז שטעקעדיקן פוגם דריב־־אויף א דיך ניט עם
 כאטש און כעטריקנט, אים האסט דד ניט געקאפעט, אים האסט

------ריח דעד דיר אין פרעמד ׳אבער אנגענעם,
 אביטל אין דערפל, א לבנה־־שטראלן אין דך זילבערט אט

 אין דאש מאהילנק. א לבנה-שטראלן די אין דך זילבערט ווייטער
 לעבעדיקע די האבץ דא טויט. און לעבן פדן צווילינכ-שיד דעד ער,

 לעבעדיקע די זיינען שכנים און ,היים א האבן טדיטע הי אדן ,היים א
 זיינען זיי וואנען פון ערד, זעלבער דער פדן און טויטע, די טיט

אדטקערן. זיך זיי וועלן ערד זעלבעד דער צו ,געווארן געממען
 אוואג־ דען וויישט וואנדערער! אייביקער דו, !אבער דד, אבער

 אויף אים וועט שטורעם דער וואד , טייך אויפן וועלעכל דערנדעם
 וא*1 לופטיקס אעלנטעס דען ווייפט צעברעקלען? וואפער-שטדיבלעך

דוינט?.... היימלאזער דעד פארטרא^ן איש וועט עם וואוהין סער־־שטייבל,
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רענדאר. אלטער דער

 ודליע די רואו דארט, טראקט, פאלאצקע- פרן צען אוויארפט
 שווארץ דך, ציט וואט וואלד, געדיכטן נתיישן מיטץ דך באגעננט

 דעד ביז מ. שטעטל פון מיילן לאנגע גאנצע ארף געדיכט, אוי
 רעעדאי אל^ן הימל׳פון הילצערנע דאט שטייט וו., שטאט גחויפער

 פון פארשווארצט זיינען ווענט די - זע און שמדאל־יעקב. ר׳
 אנגע־ שטייען, און יאדן, פון צעקרימט ווינטץ, און שנייען רעננס,

 קוליעש: אייף אהעקעדיקער וו* אזר פאדפארעש, די אויף שפארט
 אזוי און מאך. אנתנעם מיט באוואקפן איז דאך שטררענער דעד

 א־יגן פארלאשענע מיט יאק צענדליקער פך א שוין -ייזל האש קוקט
 סאפני׳ף־ געדיכטן גרויפן דעם זייט איין פון זעט און! דך, אדום

 אטאטע ווי אזר בליקן, שטרעננ^פארזארגטע מיט קוקט וואס וואלד,
 ווייכע ד* מוט מאמע-וויליע זייט-די צווייטער דער פון און ,זיך אדום

 זיינע טראכט אין יארן, נאך יאק אזר קוקט אוץ ארגן, מילדע
:טראכטונגעץ

 זיידעם, - דערצויגן ווענט זייגע אין עש האט תרות דריי שויץ
 פא-־־ צעקרימטע די אין זיינען ווייניק אבער אייניקלעך; און טאטעם

 אין נאך זיך זיינען די !אומדאגקבארע געבליבן. ווענט טררערטע
 נא- זיך האבן אנדערע די צעלאפן, אמעחקע אין יאק ירנגע די

 פ,-עמד דער אין געהאט חתונה זי* האבן געשטעלט, פיפ די ארף
 אגעדוש קומק, צו געפט צו אמאל אפילו פארגעשן זיך האבן און
 יונגערהייט גא- און געווען מישב דך האבן יענע און ש*קן, צו

 טויטן*" אויפן מ. שטעטל אין מען האט ביינער זייערע און ,געשטארק
אוועקגעפירט. פעלד

 שטיבל: דעם געבליבן טריי איז וואט געזיגד, דאש איז קליין
 איינגעהויקערטער אן בישל א ,אלטער אן ,שמואל-יעקב ר׳ רענדאר דער
 ביים קאפ אויפן איא־מולקע מיט נאכט אוץ טא; זיצט וואש ייד,
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 אלטער דעד לערנט; אדן טיש פאשנ^יון ווייק, גדויק, פרן דוינקל
 אנדע־ע און תפילין-לייגן דאוונעץ, דורות ציוויי האט וואש מלמד,
 רשמ־א> טוע, שטילע די רבקה, אייפיעלערנט; זאכן יידישע
 מיטן איינע איז וואש יינגפטע, די און איינציקע די טאכטער, יעקבש

 זיך האט וואש ,פאראמשטשיק דעד - ענדלעך און ;געבליבן פאטער
 ארעמעלייט דורכפארנדיקע אפא-טיע פון צוריק יאר אפאר מיט

 פא< פאראם אויפן שמואל־יעקין ר׳ ביי איז און אפיעשטעלט,
בליין.

 אץ צייטניוייז, נאר אוץ פא-טרויערט, שטיבל דאש אזוי שטייט
 שלאף פארן דך י זעננט דן די ווען ,פארנאכט דמערדיקן , שטיין א

 פענפטער- דינע אץ דך צינדן וויליע, דעד מיט און וואלד מיטץ
 שמייכלעץ, די אץ בלישטשעץ, די אין פייע-ל, אגאלדענעם מיט אייגן

 פץ דערמאנט פ-יילעכש עפעש פלוצלוג; דך וואלטן זיי וווי
יא-ן. אלטע די פון יארן, דנגע די

 מ*ט קאפאטעם פארשמירטע אין יידן>עסט קומען אפט און
 אלט; דעם באזוכץ צו הענט די אין שירעמש שווארצע אוץ בלויע

 שרבנים זיינען דאש שטייל. איינגעהויקערטן זיין אין שמואל-יעקב ר׳
 ארויי עפעם האבן וראש ראבן, ווי אדי שטעטלעך. ארומיקע די פון

 דיערע מיט מאל יעדן אן זיי פליעץ נאענט, דער אין דע-פילט
 אלטץ ביים ווילן צינגלעך, שא־פע און בליקן אריפיעלאשיענע קאלטע

 אץ שזער צו צונעמען, פרעמד דע- אין קינד געבליבן איינציק דין
אוועקפירן. שוויגער
 ■ר א זאלט איידים אן - רענדאר אלטער דעד זא:ט - ניין, -

 מיר, ביי ארענדע די עד זאל איבערנעמען און ברענגעץ, אהער מיד
 רועט וועמען אייף ווארעם איבערנעמעץ. ער זאל שטיבל דאש און
איבערלאזן? עלטער דע- אויף טאכטער מיין מיך

 האין און געפונעץ, האבן און געזובט האין שדכנים די און
 וואלאזש-נער פון לערנער א - נעבראכט שטיבל אלטנש אין חתן א

 ז אי ,דערזען טויב שטילע די האט חתן דעד און ,געוועץ עש ז אי ישיבה
געבליבן.... ריידן צו ווייניק זייער שדין׳

 פא-שטומטע אלטע דאש אין יאר, עטלעכע אריבעד איז עם
 געלעכטער. אין געוויין קינדערשן מיט געווא-ץ פיל איז ישטיבל
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 פוץ מלך זייער ^נדערלעך די פאר ^פריילעכער פלענן בהמרת די
 אין אייני^עך די מיט פליענט זיידע הער ,ברעננען אתיים פעלד

 אל* דעד דערציילן. קב-תישר פין מעשיות זיי אדן שפילן פערדלעך
לערנען. חומש און שידור זיי מיט פלענט רבי טעד

 אין וואלאזשץ אין אלץ נאך האט איידעם, דעד טאטע, דעד
בץ־תזמגים די אויף נאר ער פלענט אתיים און נעלערנט, ישיבת דעד

קוטען.

 ליטע, דעד פרן דערטיפעניש אין ווינטעד דעד דך ציט לאנג
 רויליע, רואם ווליע. פאתעשענער שטילער, דער פון ברענן די אריף
 אלאעע נאד פאראן איז עש וויליע! קיין מער ניטא וויליע, וועד

 צוזישן זיך ציט דוייט, דעד פון קומט וראם שטרעקע, אייזיקע ווייסע,
 פאראם דעד אין ווייט. הער אין ווידעד פארשווינדט אדן ברענן צוויי

 צונעטילעט ,שטום־־פארפרוירן איבעריקער, אן ווי אזר עלנט, שטייט
 פראפט דעד ידען צייטגווייז, נאד און אוויגקעלע, אין ירענ צום

 זיינע מיט קרעבץ אטרוקענעם ער ניט צופל, שדין דך שטארקט
 דך קייקלט פויעד דעד שטיל. ווידער - אין ברעטער פאחנליוועדטע

 ליפט פערדל, דעם שמיץ א ניט שליטל, זיין אין באת פון אראם
 רעוע - און טייך פארמויערטן דעם איבער פייל-אויק-ברנן דורך

 נאנצע שלאפט ,ווינטער־רו זיין רוט פאיאמשטשיק דעד פארשרואונדן.
 פאר* און אינדערפ־י טאג, אין מאל צורי נא" טאפטשאן. אויפן טע;

 שטיבל פין דאך דער קי. די און פע־ד דעם קא־מע ער ניט נאכט,
 דעד אויף בלישטשעץ וואם "ליבט*, מיט אתמגעהאנגען נעדיכט איז

 פענב- די אין קאלירן, טויזנטער מיט זון ווינטערדיקעד שטרענגער
 ווינטעד* ניט־רועלקגדיקע שענשטע די מיט באמאלט זיינען טערלעך
בלדמען.

 פיט חומש גינון א מיט לעדנען א־ן קינדעד די זיצן קאמער אין
 ניט מען אץ פייער אן צינדט מעץ אז אוונטן, לאננע די אין רש״י.

 עם - אפט מעץ זעט ארוים, דרויסן אין פענםטער דורבן קוק א
 נייט אציטער אין וואלד, אין פיייע־לעך בלאנזשענדיקע בלישטשען

ליב: איבערן דורך
ייבנעלאזט....“א נעיעג אוי־ זיך האבץ וועלף -
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 שאש א לבנה-נעכט ומישע די אין דך צעטראנט $פטמאל און
 שטעלט וראש יע^ער, דעד מיכאש האט דאש — וואלד איבערן

 א האזן, די אריינצונארן האבער-זאננען הייפעלעך שניי ארסן ארס
דערשאשן. האז

 דעד אין שאפיק עפ געשעענישן וויפיל גאט, גרדיפער און,
 מענטשץ וויפיל ווינטער! באדעקטן4איי לאנגען דעש פאר אומגעגנט

 וויפיל צעריפן, וועלף פון ווערן עס קי וויפיל פארפרדיק, ווערן עש
 גומע זיינע אד$פ שיקט נאט אבער - צעגנבעטי ווערן עם פערד

 טיט קו, זיין מיט רענדאר, אלטן דעם בייז פוץ אפצוהיטץ מלאכים
ווינטער. נייזן לאניען דורכן - פערד זיין

 גדאבע זיינע שפרים, אלמער זיין דך האט שמואל-יעקב ר׳
 צו קויפט ער וועלכע קב^הישרפ, די טיט תהלימפ .די טיט סידורים

 איבעק אמוכר-פפרימניק דורך נאי* פארט עש ווען נייע, מאל יעדן
 לאננץ זיין פאר שרן האט ער מאל רויפיל וויישט, וועד און טייך,

 בלעטער, פארוועלקטע געלבע די דורכגעבלעטערט לענן נערוישלאזן
 די מיט אדונטן ווינטערדיקע 'לאנגע ח אין אדיין קוקט ער וועלכע אין

האנט".. דעד אין ליכטל אוועקשענעם מיט ארגן, די אויף "שפאקולך
 אוץ שרואכער, אמאל וואש און שמראל־־יעקב ר׳ ווערט עלטער

 דעד איז צייט לעצטע די אוץ מערער, אלץ ער קרעכצט אמאל וואם
 גע־־• מאל אפאר שרץ האט מען אנטלאפן. אויגן זיינע פוץ שלאף
שטעטל. פין דאקטאד דעם פירן צו בראכט

 אלטץ דעם זיך האט רפואות, פארשריין האט דאקטאר דער
 ניט בעט אין דך האט אלטער דעד אבער לדגן; געהיישן בעט אין

:האנט דער מיט געטון מאך א נ^ד האט און ,נעלייגט
העלפן. וועט גאט גא-נישט.... גארנישט.... -

 געלערנט, מערער אלץ אמאל וואס האט שמואל־־יעקב ר׳ און
 אייניק׳־ זיינע דערציילן ער פלענט אפטמאל און ,געזאגט מערער אלץ
 ,געקומעץ איז שטארבן צי צייט זיין וראש ,תנא א וועגן מעשה א לעך
 אבער צונעמען. געוואלט לעבן ד^ס ^ש האט מלאך־־המוות דעד און

 מלאך"" רעד יאים ף אוי האט ,געלערנט און געזעק. כשדר איז תנא דעד
געהאט.... ניט שליטה קיין המוות
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קאלמאשקע. א אריף

 נעהאלטן האט עד אז געטאכט, גאט האט שהיית ווייניק
 ליטע. צעשטרייטע ,צעוואדפענע ,ד ליגט עט רדאר ,ערד, שטיקל העם ־ניי

 א נאת, א אטאל, געטאן אשמיד עד האט נלאהר־־יד, וזי אדי
 געטאן צי א עד האט אזיק און אטייכל. מיטן אין אזן נעתל,

 האנש דעד פין אני - היטל צוגעלעגענעם פאדחזשכטן שטיק א
 אליין שזין אייך קעדעוועט - אינעריקע דאם אוץ אתיפנעלאזט,

 נאך קענעץ. זיי ווי גענן, עצה אן פאעטן אייערע זיך דאלן אזן
 די אני אזן ליטע, דעד אזיף געלייגט לייט האנן אכט ,ווייניקער

 א אוועקגעלאזט האין זיי אני וועג, אשטיקל דדרכגעלייגט האנן
 נאקדועמלעכערעפ נעסערם, עפעט וועין אין וועג. אויפן קאלטאשקע

 האט זי אז ליטע, די ווייפט געטאץ. טראכט א ניט אפילו זיי האנן
 נשא א*ז גאט צו תדעומות אינעדצונעטק\פין וואט טיט נישט זיך

 אן וזי אדי ,פארטרוילעכע א אשטילע, זי ליגט ריילץ; צו וואט
 ווי נאטזר, קאפריז־פולעד דעד פון אדעמט די אין יתומה, עלנטע
זאנט: איינער

 איינצקע- מיין ניפט דו - נאט נאכדעם אין דו, אפריער -
פאדזארגער.

 קען: ז• זו* זיך קערעפעט נאטוד ליטזוישע א*עטע די אזן
 אמה שזין נדזפט, אייזקאלטער איד צו עדר ד* זי טוליעט ווינטעד

 אשטיף׳• גערוען למשל, ,*ואלט, האט ווי שטא-ק, צד אניפעלע
 נייט עם אז אזזי ,טזנה יענעטם נא־ נל*מ־שט מיינט וואט ,מאמע
 וואט קוים־־קיים און ליינ, שטיף״טאנטעדט דעד דורך אציטער דודך

 ד* שזין נארייזט זזמעד אטעם. פארגליווערטן איר אפ כאפט זי
 טיט זוינלינג איד אייף קזקט אזן מינע אפרייעדע כלומרשט גאטור

 ד־אננע פוץ נ*קעט א אמתנה איד שענקט אין ארגן ■ליבלעבערע
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 אויף ווי אזוי ,פעלד אויפן שעודה א צו איר גרייט ,פעלד״בלומען
 דא טאקע פייער, א אויף געבראטענע קארטאפל חתונה, ארעמער אן

 ארעמע די און לרוב, ארבעש־פטרוטשעם גרינע און גופא, פעלד אין
 איר איז באשיידן און באחנט אוץ גוט פאר אץ אלץ נעמט ליטע

 די פא־ אנראנקען נישט דך קעץ זי אוץ דאנקט זי אין שמייכל,
 פריליג; אין אבער זומער. דעט פון נעכט קילע אי; טעג ליבטיקע

 זאשטאווקעש אירע אלע נאטור די פלוצלונג עפנט הארבסט אין אוץ
 היליעץ ארוים אים זי לאזט וואשער, א ערגעץ נאר האט זי וואו אין

 גערטענער, די פארפלייצט ווערץ עט אוץ וועלט פרייער דער אויף
 און בלאטע, אשיטערער אין דך צעשווימט זאמד דעד וועגן, הי

 הער אין העלפט איבער ביז רעדער די קריכן פורל, א וואו פארט
 זייטץ איינגעפאלענע זיינע מיט פאבט פערדל דאש אין אריין בלאטע

 באיועגונג די איבעחנעריפן ווערט נעיץ. ניט עצה קיין דך און.קען
 אויף רערט ווער און שטעטל. און דא-ף דערפל, אין דארף צווישן

 טעי, אפשטיין קענשטו ,אפילו טייכל א אדער ,טייך א פון ברעג א
 אריבערפעקלען. קענען ניט זייט צווייטער דעד אויף דך וועשט אוץ
 האט ליטע פארשוואימענע פארפלייצטע די ווען מיך: פאלג און

 דאמאלכט זיך ריר געוויפערן, אוץ בלאטעש די מיט חשבונות אירע
הייטי דער שן אהוים ניט בעשעד

 א־נ* קאלמאשקע, געדונגענער א אייף יעפאק זיינען מיר
 ראמאילעש אין שיעור פינפטן פין אייננל איך, פארשוין: הריי זערע

 אונטע< אן מיט ייד דארער אהויכער אתיים, פטח אויף - ישיבה
 נייעט העט אויף קאפאטע פארשמאלצענער א אין בערדל נעשוירץ

 קאפעליוש אנייעט מיט באל־־שלייפל, אווייטן מיט רן-אין פאפירענעם
 טאג זעלבן דעט נאך געדארפט האט וואט אבדחן, - קאפ אויפן

 וואד אחתונה, אויף ישובניק רייכן א צו לאטיעלע אין אנציען
 זיל- צעץ -י באדימט זיך ער האט — באקומען געדארפט האט ע*

 וועט טיש ביים זאגן פאק און "באזעצעניש" פאר רובל בערנע
 דריטער דער טעלער. א כאזונדער שטעלן חופה-וועטשערע דעד ביי ער

 ארץ-יש־אלדקער אן פון משולח א אירושלמי, געוועץ איז פארשוין
 אויםי.ע- אשיטער מיט אין פיאות געקרייזלטע לאנגע מיט ישיבה

 דעד אין שידעם בלויען ג־ויטן א געהאלטן ה^ט ער בעדדל. צופטער
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 פידקאנטקן זיין פרן טאבאק געשמעקט וויילע אלע האט ,האנט
 איינער ודי געשדיגן, בסדר אדן גענאשן האט פאקעטל, פאפירענעם

 טאיאק שמעגן א מיר דך גיב איך איז... עש וואש זיין מעג זאגט:
 האס איבעריקע, דאס און אפטשיי אפטשיי אניס: מיד איך גיב ■אדן
זאנן. וועט צדקה״פרשקע די

 אן געדועץ איז יא־ האש ניסן. אין וואך א געווען איז עש
 פארשפעטיקט- אדיך אדי שוין - געאיילט דן די זיך האמ עיבור,

 אדף בגדים ווינטערדיקע אפגעגיצטע די פון שיריים די אפרוימען
 לבבוד אייבערשלאץ אנדער אן איר אויף ארויפציען און וועלט דעד

 גינע- וואם מאכן זאל ע• שניי, דעש געטריבן ד האט ־יוש״טוב.
 פעלדעד, די מיט טאלק שטיקל א וועק עפעם זאל עס און אווארע

 שניי דעד וועלט. זינדיקער גאנצער דעד מיט אדן דועלדער די מיט
 -י געהאט ע- האט ברירה א - בעטן געלאזן נישט לאני דך האט

 שטראמקן א פוץ געשטאלט אינם טיגן פון פייל געפלייגץ ער איז
 שטעג. און דועג פאחגאסן האט און בארג און וואלד פון וואסעד

 אין מקופעקלט א געהאט נאר האט ער דאו אומעטום: ניט אבער
 ניט צוטריט קייץ האט דן די רואר שאטנס, די אין און גריבעד ידי

 א פאראייזטער, א - אופאר אן ווי אדי געלעגן, ער איז געהאט,
 גע- האט עש און עפעס! כדר טו און ד^ט: איינעד ווי צעבלייטער,

 לאטעם שמוציק״־ווייסע געלעכטער!-וד לייטישע אפניש-אויף האט
 פרייע די געפלויגן זיינעץ לופט דער אין בגד. אשווארצן ־אויף

 א אליארעם, מיט פויגל, די וועלדער, ליטווישע די פון פאטריאטן
 די דא וואלטץ זיי ווי אדי׳ יאדיר, אגוטן עפעש פון ווי געפילדער,

 - געדען איז וועג דעד אבער איינגעהאנדלט.... מציאות גרעסטע
קאטארגע. אמתע

 טא*. האלבן נאך איינס א-וי^עפא-ן מיד זיינען וואקזאל פון
 אין און זעקם, אזייגער וואראנע אין מיר זיינען וועג אגוטץ ביי

 דורכ־־ געוועץ דא־ט און דא אבער איו וועג דעד זיבן. לאטיעלע
 רינעם, און טייכלעך קלענסטע די ,אראפגעטראגץ בריקלעך ד• געריסן,

 אנצוהערעניש ץלענסטער דעד פא- דרך*ארץ זיי האבץ דמער וואש
 ווער און ,יא־טעבע־־דאמס גאנצע געווארץ זיינעץ דן, דעד פון

 אראפפא־ן געדאדפט האט מען ווען דך, איישמיידן ביים נאך ■דעדט
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 אלץ געצויגן עש האפ אדאפ, שליאך פון אשפאן אויף באטש
 היינט, רחמנא־לצלץ. לדליפה א ווי אדיין, בלאטע י^■ איץךז טיפער

קאראאול! שריי: גיי
 דך ד^ט - פארשפעטיק! ניט חתונה דעד אויף כאטש ~
 צורעכטמאכנדק אגזלן, ביי ווי אזר בדחן, דעד עמעצן ביי געבעטן

 מיפן קאפעליוש נייעם דעם ארומווישנדיק און שניפסל באליאוון זיין
ארבל. פארשנ^לצענעם

 דעד געזאנט האט — פעלץי ניט זאל אשנאפש אבי -
מכוח: פערדל מיטן געטאן אשמועס האט און בעל-עגלה

נאי מיינע, פאדלע נ$, -
 אויג דאש וויפיל אדיף געהאלפץ. וויינק האט טבוח דעד 'אבער

 א ווי געבלישטשעט, בלאטע די האט פארכאפן, געקענט האט
 און אויפגעשמירט נאד־־וואפ האט מען וואש אשטיוול, פוץ באלעווע

 ווינט דעד טדי^ענען. צום זץ דעד אויף אתיסגעשטעלט יאים האט מעץ
 איס וואלט מעץ ווי אזוי דארטן, אוץ דא אומגעפלויגץ נעשווינט איז

וועג. דעם געטרקנט האט אוץ דערפאר, באצאלט
 וואלט שפעטעד, טעי צוויי-דריי איינע מיט פארט איר1 וועץ -

בעל־עגלה. דעד זאגט - גראפן די ווי געפאק, דאך איר
 ,צוויי און ,שעה א שווייגט מק און מעץ זיצט ,ייד א חכם א

 ךעד ווי זיך, ציט וועג דעד אנתיק: נאך זיך וועט ׳מעץ דתי, און
גלות. יידישער
 לשון:- מיטן משולח שווייננדיקער דעד אתים איז ן- ווא -
פערד. האם אפ שטעלט

 אתים* איז משולח דער פעדד, דאם אפגעשטעלט מהיכא-תיתא.
 נע־־ שמיר א איינגעבויגן, זיך האט קאלאמאשקע, דעד פון געקתאכץ

אנגעהויבן: האט און בלאטע אשיטערער אין הענט די פאן
ביתיך.... יושבי אשרי נ־נ־־נא, -

 דעם אן געווען מתקנא אויס, ווייזט זיך, האט בדחן דעד
 צייט^דטתיב שט־קל א אויסגעפינק ענדלעך זיך האט וואש משולח,

 אליקום פון ליד א נאז דעד אונטעד אונטעדברומען גענומק האט און
 געווען פארזארגט איך בין מיד, שייך איז וואש לידער. צונזערש

דעד אויף יינגסטעד דעד אלם וועג. גאגצץ אייפן מלאכה א מיט
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 פאפיקל ששאלן דעפ פא-טמעק האב איך וואפ קאלמאשקע,
 מאל עטלעפע שיוין האי ארן פאדשוינען צוויי אינעריקע די צרוישן

 "סאתדאיעדען" איין אין געהאלטן איך האי אפים, איינגעשלעפעדט
"סעהעגהך. שטשיענעד דעד אריף פאזיציע איעשערע עפעס

 אייך איז מאשן אז -ערוק, מישב דעיירוייל דך האט יין די
 דעי־ נידעדי^עד, א־אפזעצן געינרמק דך זי האט גאט, ביי אטא;

 *•יאט צר — געשעפט גאנצן אויפן געהאט חדטה האט ודנט
שלאפן. אוועק איז ארץ - אים דאש

 דעד אפגעידאוונט. מנחה זיין לאנג שזין האט משולח דעד
 טא^פושקע הילצעדנע זיין ארוישגענומק ווידער האט בעל-עגלה

 אפאפי-אש, צונויפדרייק געגימק האט און ביבולע־־פאפיד די מיט
 האט אין שמער^טאבאק שנע אשיפנעגימען אריך משולה דעד האט

 נא־־ יעדעדע פאי־ציע, אשיינעד מיט נאזלעכעד דינע געווען מכיר
יאעדלט. ניט קיינע דונדער,
 דאדאנעד ייז נאך מיד האין •יויפיל אפטש! אפטשי! -

 שט־ד פין אשיש בעל־ענלה דעד נעמט ענטפעד, אן אנשטאט
 פא* אן היייט אין ,איינגעיוויקלט פאטשיילקע דויטע א אין אפעקל,

 גע- עטלעכע ־רט,2 קאדענע לאבן אהאלנץ אויפצופאקן: מעלעך
 עד ציט כאלעווע פין אין אוגעדקע אזויערע קארטאפל, בדאטעגע

קעד.75 קןואטירל א אשיפ
יידן! ,לחיים -

 פא־י-* זיינעץ מיד אז פינפטעדלעך, געווען שדן איז עם
 ענדלעך שנק מיד און גרעבליע א דע־נאך אמאהילניק, געיפארן

ווא-אנע. אין געקומעץ
אייעד* עפעם אפרוק, אייפעלע געמוזט דך מען האט דא
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 א ארך וויל - בעל-עגלה דער זא;ט - "פאדלעי׳ הי ״אק באפן
“ שעטשקע׳־. בישל

געסט. גיעווינטשטע ור אובד, שעץ תאט אריפגענומען
אורחים! -

:הארץ גאנצע זיין ארשגערעדט ארגז פאר האט קרעטשמער דעד
 אין טעם עטלעכע קרפן צו געהאט דא ער האט זוימען —

בלאטע! די אשפאש - רירן ניט ארט פון דך ער קען הערפל, א
 גדלות טיט ער האט - ודישן איר דארפט בלאטעש אונזערע -

וועלט. דער אין שם א האבן - כעזאגט
 דערביייקע דאש אזר ווי מעשה, אלאנגע אונז דערציילט ער ארן

 ימיס־נוראים אויף געדונגען צוריק יאר עטלעכע מיט האט שטעטל
וואראגע. דורך דורכפארן געדארפט תאט וואש חזן., א

 און שבת אונז ביי איז ווישן, איר דארפט וואראנע, אין און -
 עטלעכע אבער זיך האבץ קרעטשמע. איץ דא טאקע ,מניץ א ב ם־־ט. .

 דעם העדן שטעטל אין ארך פארן זיי אז געווען, מישב ישובנקעם
חזן.

מנין! א דאך צעשלאגט איד יידן, שטייטש, —
:זיי ואגן
צירוף. א מיט ראוונען וועט איר -

 מענטשן. צען געציילטע נעוועץ זיינען עש אז צירוף? א וואו
 פאר־־ האבן דאוונער צוויי העדן. ניט ווילץ. זיי ווען? ראש, א^עץ-
 אין געזעגנט. ניט אפילו דך האבן - און קינדער און ווייב נומעץ
 יום. אויף ארעמעלייט צוויי צו אונז שקט און אטאטע נאט אבער
 זיינען י ווייטער. הערט-זשע גוט. זיך דאכט שוין ראך איז טוב.
 ערגער, און שלעכט, און שלעכט וועטערן די געווארץ אמאל מיט
 אדיבע< געווען מעגלעך ניט איז עם אז , צענאשן זיך האט טייכל דאש

 יום־טוב. פאר טעג צורי ביז ברייט, אזר לאנג, אזוי צופארן.
 !מזל-טוב - אמאל מיט און ביינאכט. ביז אינדערפרי פון פליוכעט עש

יינגלעך. פא־ א מיט אנגעפארן איז ייד א עפעש
משוררים? די מיט חזן דעד -
•. אוודאי. -

(15) יאר צוו;:נציק פאר



 אן, דך זעט אהאלז, אין קארק אברייטן טיט ייד אשיינער
 מיר- טראכטן - אט ווייטער. פארן ווענן ארייד ווערט אכל*.
 נאך און גוי א גערופן - האין! הגאה אונזערע דאדטן האש וועלן

 א־יבער־ איינשטעלן גיט דך וויל קיינער ,נפשות סכנת ? וואו - איינעם
 דע- ערנ״יופ״טיב, ווערט טאג, א נאך ווארט טייכל. האש צופארן

 ארק, היטל אין קוקט חזן הער געשטארקט. נאך זיך האט רעגן
 מעריב צו מילא, מעריב. ביי שיין האלט דערווייל, אפגעמשפטער. אן ווי

 איש א־ז הא״ץ ראש אז יחיש, זעט מען ניט, קיינער איש טשעפעט
 ,״רגלך״ צו געקומעץ נאי איז עש ווי ,מאתן אויף אבער פארביטערט.

קיטל: א שמש הער אונטער איש אגט“ט
פיינקייט. עפעש ווייזט ,בעט עולש דע- ,חזן רב אזה, אין אזד -
...ווא״אנע ז אי וואראנע צייט לא, מי מילא" -

 דך שעמען ,אהייש "טיבדקעש אונזע-ע קומען יוס״טוב נאך
ווייזן. צו אייגן די

גוטש? עפעש זאגן איר וועט וואש א, —
 ווייטע- י; שי דך מען ראלט אפשר ל דערפון ווערט וואש מילא. -

בדחן. דעד דערמאנט - געלאזט?
 א־וש שעה אלין־צריי“אגדע אין פאק, מען וועט איודאי —

לאטיעלע. אין מיד זיינען
 פאר" האט שפרגעלע, קליין א ארוישגענומען האט בדחן דעד

 קאפעליוש רעש געטאן ארייב נאבאמאל האט שניפשל, קגש ריכט
אייאנשע. געטאן אדריי האט ארבל, מיטץ

געגאנגען. ,נו —־
 א־יפן דין משהי גענימען באצייטנש דך ע- האט ,נייענדיק און

אניגון: מיט אין קול
ראזאנע אשיינע ווי אזוי

 געיוועץ איז ע על טי א ל אבע־ נאכט, געווען שוק איז עש
 האלטן צו מלחמה דע-עשן האט מי־ וויארהט. אפאר ווייט, ניט

 דך איך האב פא-שוינען, צריי ד* צרישק א-ט שטיקל דנדיקץ פארן
 ווידע- האט עש ב־עטל. פא-ע־שטן אדפן בעל־עגלה לעבץ געדעצט
 אפראשטי* אקאלטער, א:־ע־ע-, אן שיין אבע־ אווינט, געילאזי

226



 האט און פלאשטשן די אין אייננעדרייט דך האט עולש הער קער.
 ,־ואש מיט טשיקאוועש, אויף יען לאמיר זאנט: איינער ווי געשוויגן,

 ברעטל פאדערשטן אויפן בעל־ענלה דעד אוישלאזן. דך וועט ראש
 אין - וואסער. קיין ניט איז קער75 - דרעמלעץ נענומעץ האט

 פאר־־ דער און באראט גאטש אויף איבערנעבליבן זיינען פארשוינען די
מער. אפשר און ,שעה א ביי אזוי און ,יושר לעס

 ניב וועג, מיטן באקאנט אביטל נעוועץ בין איך וואס איך,
? וואלד א אהער קומט ווי :קשה מיד אין עם אוץ באפ א פלוצלונג דך

 געפעלט עפעס - בעל^עגלה דעם איך וועק - בערל רב -
וואלד. דער ניט מיד

שלאף: פון אבאש דך ער ניט
 מיינע פאדלע די רואלד? א אהעד קומט אזוי ווי אוודא/ -

אפגעטאץ. ווידעד ,שרץ מיר האט
 איבע־ פערדל דעם שמיץ א ער ניט — נא פערדל, נא, -

ביינער. אדשנעדארטע די
 ניט בדחן דעיר באב א דך ניט - ? פארבלאנדזשעט וואש? -

 צו געוויש שוין מעץ נייט דארט או>וא, - לעבעדיק. ניט טויט
חופה. :דעד

 - מינע אפריילעבע בעל^ענלה דעד מאכט - נישקשה -
חופה־־וועטשערע. דעד צו אנציעץ וועלץ מיד אבי

 באב- א בעל־ענלה דעד זיך האט וועלדל, האס דודכנעפארץ
:נעטאץ

וועג. אונזער פארט איז דאב אז שווערן, קק איך י
:פא-שוואונדן ווידער באלה איז חולקייט זיין אבער

 שוין מיר האבץ ווע; שטיקל דאש אפאהיבעל.... פאר וואש -
זיך. הינטער געלאזן לאנג

 ווידע- מיד זיינען פא־ין שעה האלבע א נאך :אדוי טאקע אוץ
 נעשטאנעץ שוין איז עש דואו ,קחעטשמע דער ביי ,ווא־אנע איץ נעוועץ

קאלמאשקע. צווייטע א
 - בלל א איז דאש אוישמיידן, ניט מעץ טאד אקרעטשמע -

 *דער איץ אדייץ ווידער נייעץ מיר און - בעל^ענלה, דעד זאיט
ק.״עטשמע.



 מיט שט״ט באלעבאבטע ד• נעפינען מיד האבן ,ארייגנענאעען
 אויוון, אין ברויט לאינם נרויםע זעצט און ארבל פארקאשערטע

:דערציילט באלעבאם דעד און אורחים פאר א זיצן טיש ביים
ג ^ט*ט א^!עי צו ם א צו נייט "המלן*", צו געקומען —

חזן.... פאניע אזוי, און אזר —
 ווייבט וועד ,איבערדערצ״לט רוידער קרעטשמער דעד האט ראם

 נרויםע די פין נם רעם , יאר עטלעבע די פאי* מאל דיפילטבטן צום
אנע.“ווא אין בלאטעם
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ד. י צ י ל א "פ

 דעד געלעגץ איז וועגן גרוישע פון און באן דעד פוץ ווייט
 מיט עמעצעד באווייזץ דארט זיך פלעגט עש ווען זעלטן אוץ ישוב,

̂ ,א געקענט ניט קיינמאל האט קיינער און היטל אויפן אקאקארדע
 אלעמען פא־ - אפרישטאיו ביז "פעלדפעבל־ א צווישן טערשיידן

 היטל. האש אדאפבאפן ווייט מייל א פאר נאך מען פלעגט גלייך
 הי - געהעדט למשל, רבקה, ישובניצע ך האט גיבעדנאטאר וועגן

 עד אז דערציילן, פלעגן דערפער ארומיקע די פון גויים עלטערע
 נאך דאמאלשט זיינעז זיי - געגנטן די אין דודכנעפאק אמאל איי

 - פקעפטיקעד גרויפע - יינגעדע די אבער געוועזן. פאשטעבער
ניטגעגלויבט: געשיכטע גאנצער דעד אין האבן

שמייבלען. די פלענץ - זיך בארימען אלטע די -
 דיליע דע־ איבער טרייבן פלענן וואש "פליטניקעם", די ביי און

 אייך אפטמאל מעץ פלעגט אדיין, גובעדניע דעד אין געהילץ האש
טשיקאוועש: אויף פרעגן

גובעדנאטאד? דעם דאדטן געזען ניט אמאל זיי האבן צי -
 זיי דרייען אפך - זאגן זיי פלענן - פאראן איז עש יא, -

 אבער היטלען. די אויף קאקארדעם מיט גאשן די איבער אדום דך
וויפץ. ניט מען קען ראש גובעדנאטאד, דעד איז אלע זיי פון וועד

פדיכטאוו. הער געווען איז אומגעגנט אין■ פריץ ג־׳עשטע^ דעד און
 עליו^השלום, שוועד. נאכן איבעדגענומען האט חיים־יונה אז

 דבקה אים האט וויליע, דעד אויף פא^אם מיטן באלעבאטישקייט די
 יהאט זי - ״פאליציע״ מיט זיך באגיין צו ווי לערנען, גענומען

 עליו-השלום: טאטן, איד פין בירושה איבעדגענימען זאכן אלע די
געוועץ! מענטש אגעניטער
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 - :פריפטאוו דעך איז - געזאגט ד האט - ראשית-חכמה -
פריצים. אלע איבער פריץ דעד איז עט

 האבע־, קאק, מיט :ואגן אפולן אנגעלאדן האט מען אין
 צר האזן אפאר געמאבט גראד דך האט עט - עופרת און אייעד

 איד חייפ-יונה ארץ האזן, די ארך איינגעהאנדלט מען האט קויפן,
אדיין. פטאן אין אוועקגעפארץ הארצין אקלאפנדיקן מיט

 פאראמשטיטיק מרטן ,לערער מיטן ,-קינדע די מיט ,רבקה און
 חייפ-יונה איז אוונט אין ייז טאג, אאומררקן איבערגעלעבט האבן

 מיט ,-פריילעבע א ,לעבעד*קזד א דאגן, אליידיקן מיט צוריקגעקומען
ליפן: די ארף בשורה אגוטער

צוגענומען! —
 וו* אנהייב, פין מעשה די דערציילן אנגעהרבן ער האט דאן

 ע־ האט אליין פריפטאדו העט אז - ווען און וואט, און אדי,
 האבן דיעפיאטניק, טיטן לאקיי דעד אררט זיינק עש נעזען, ניט

 זעק די אפגעגעבן - פאר אייך שטעלט אוץ זעק די אויפגעיליידיקט
צוריק.

 זיין אריינגעשטעלט האט — גוי גוטיער א אן, דך !עט ־־־ •
נאז. דעד אויף י״ילן די צורעבטמאבנדיק לערער, דעד באמערקונג
 - התפעלות אין אדיין חייפ-ירנה איז - !גוטער א זייער -

 אייגע ארויפגעגאניען איו עפ איידעלער: אן •ייעד אויט, ווייזט און,
 געטאן אטאפ האט - אפאניענקע! זען וואלט איר - דייק אין
 לעיעדיקן. א מיך זעט איר ווי "טפאטיבא", געדאגט אין האזן די

 אדן שיין-פיין דך צעזעגנט האנט, די נעטאן קרש א האב איך
אדרש. פערה דאט פארקערעוועט

 ברויזץ ד* אייעד ממינה דעד יעדען אז פ-ץ צווייטער דעד
 אפט זייער אבער דך פלעגן זיי אקציזגיק. דעד - נרייזלעך און

 קלו; געקענט ניט אריך די צו האט רבקה געניטע די און בייטץ
 אייפן אז ניט, נעמט עט דעד און יא געמט עט יוער ווייט, גיי ווערן.

!אנגעשריבן ניט איז שטעדן
 האט נעהבט חייפ-ירנהן. צי אקציזניק נייער א איינמאל קומט

 פעטעלעי האט מעץ האט טעג, עטלעבע פין שדין אים אויף דיך מען
 ?<גויים- צווישן בראנפץ אן באגיין דך קעק )״מק יראנפן מיטן
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 די אין ווייט פאדוואדפן קעלישקעש די מיט ^ראפקע, דעד מיט
 - געקומען נעבליבן. ניט שימן קיץ אין שאפע אין - אדיין קארן
 אונטערשטן פדן פאדבייפנש שענפטע די ארדישנענומען רבקה האט

 האט חייפ-יונה און איינגעמאכטם, מיט צרכןעדל־עקעך - שופלאד
 רעש אראבגעכאפט שטיינער: זיין אויף שאמאוואר צום נענדמען דיך

 ברייטער דעד פון אימפעט אונטעק און פוש, רעכטץ רעש פון שטיוול
 א ווי צעפלאקעדט, באלד פייעד דעד זיך האט כאלעדוע לאננער

 גלאז עדשטע די פריץ דעם דערלאגנט האט מק אז אבער גזלן;
בהמיה: בלשון אפיעדופן זיך ער האט טיי,

ספידיטוש.... געטראנק? א טיי -
 איש מיט האט - ניט דאך טארן מיד הארינקע, אבער, -

רבקה. איינגעטענהט
אקציזניק. דעד זאגט - זיין דארף אנאפט פאר -

:רבקהן אויף בליק א נעווארפן חייש־־יונה האט
נערעבט. איז ערל דעד אז כמעט, -

חידושן: גענומעץ באמת זיך האט אקציזניק דער און
פפיריטוש,... בישל א אן שטוב א -

רבקהן: מיט איבערגעקוקט אמאל נאך חייפ^דנה זיך האט
נעדעכט. טאקע ערל דעד איז פלוג אין —
 ]- אקציזניק צום אפיערופן זיך ער האט - אזר אויב -

מזל.... פריצש אויפן אפשר טון, זוך א גיין מען דארף
 ש פאלי■ פארקאטשעטע מיט האט ,דרויפץ אין ארויש איז חייפ^יונה

 בראנפן אפלעשל דערטאפט האט קארן, די אין אריינגעבראדזשעט
אדיין: שטוב אין אומנעקערט זיך האט אדן אקעלישעק מיט
הייפט.... פריץ דעד אז -

:געטאן באפ א אקציזניק דעד זיך האט
 אטינט* ברענג איצט אן. ניש גי, זשיד^מאשעניק! וואט, -

פראטאקאל. דעש אנשרייבן איך וועל פעדער, אדן
 א נעבליבץ חייפ-יונה איז - רעדפטד! וואש הארינקע, -
מענטש. טויטער
דעד באידקט אים האט - דאש לאך איך דאש, לאך ארך -
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איש האט - זק וועט עש ,הארינקע ,זק שרק ןרעט עם -
געראישט. מט האבן מיד - :שאהלקט רבקה
 אק* רע־ "ך האט - ששלל? געשעסטן די גייען די מ, ן -
נאכש-עגן. געממען ציזמק

 דד•:־" געטק אט־אשט גל-שצייטיק האין - געמט" עד "א,
 אדפן גערדאק ליישטעד שאלד ז- אה עש ארן דבקהן מיט יוגה

געטדאפן. רעטעמש ג־עשטע די ראלטן זי• ר• הארצן,
 האט ,אפפאק שיים געהאלטן האט אקציזמק דעד אז אין

:געזעננט דך עד
 האג־לשט דד אז איך, ררייש איצט הייש-עגה, געדעגק, מ, -

 יעט,“א דעד שיי —ד איך שאש היטן. דך זאלשטר ,שראגפן מיט
ארדסהרייען. משט דך רעשטד

לייטי דאזיקע די גלדש ארן מי היינם
 ה-ש*יעהן ש- שטעגדק אן דאטאלשט פרץ מען האט דאך ארן
 ק-גע־ דאש אקצהמק, פאק שפידט אקא־אפקעלע א£עכדיימ געהאלטן

 שטארק־־ פלענט עמעצץ ש-ק צידיק: מט דעש צי דך שלעגט
 אין אשישל •מען נ מען פלעגט צק, די ".-יישן־ אנה-שן שטא־ל.

• א-יין כדיל
י-אגפן. אקצ-זמקש פון

דע* ישרש אריפן קומען פלעגט אלעמען פק אפטעד אשעד

 משט דך העדט עש צי •שדש, אויפן צי דך מען העדט שטעגדיק
שםע:-יק פא־ט נאששאלעזע - ד,■נמק סרן קלעענרש קק
אגלאק. מש

 :אשן, אין ש״טן די ;ישע—א־א ־ש־ה אד• אייגמאל כ-אליעט
•%;ע- הייפן דעש א־יעק - י־אדפט קלימט, עש - ד דע־־הע־ט
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 ווא• ארק, חדר אין כלייך לויפט און בייט ארפן כראז ץקליבענע
:לערער ר ע נ ל י וו טיטן קינדער די געלערנט האבן עם
פארטי "שליסל" דער -

 ישעלע, דאב טון. צו האין זיי וואש שרן, וויישן קןנדער די
 אפיע* האט ,פא־טייטשן פפיק א טיטן אין געהאלטן האט זואש

 און אפכעשניטן, אטעשער טיט ווי אזר ווארט, טיטן אין האקט
 א שיין - לערער דעד געווארן: פארטיק אלץ איז צוויי און איינם

 ווי אזר טיש, פון ארוייפגעכאפט זיך ■האט - געסקטיקירטער
 אפענעם דורבן "ויברח" א געטאכט האט און אונטעחגעשאשעניער אן

 קאזיאנעש אין קאדן געדיכטע הובע די דורך ז ר ט - פענסטער
 גע* ארדענונג אין אלץ באלד האבץ קינדער די ארן אדיין. זואלד

 טיט ספרים, די טיט ביבער, די זיינען הרף־עיץ איין אין און יראכט,
 די אונטער אראפ שאפע, דעד אויף ארויף געפלויגן העפטן די

 ווינקעלעך. אלע אין געווען צעשאטן באלד שרן איז חברה און ,בעטן
 גע־ שנעל האט און ארבעט אן געשטאנען נישט ארך איז דיבקה
 מען דארף "פאליציע׳ פאר - פים בארווישע די אריך שיך די צויגן

 דאס אראפכעכאפט לאנג שרן האט חייש״יונה און האבן.... דרףאיץ
 באלר קאפאטע: אן האנט די ארשנעווישט האט און קאפ פין היטל
 געווען שיין איז האגט די איריאדניק! דעם דעדלאננען זי עד וועט
 אגטקעגן געהויבן אליין שוין זיך האט זי אז ,׳ארסגעמושטירט אזר
"זדראשטע". - אשלום*עליכם אין

 ד׳ אן ערשט זיך הייבט ארץ, גייט אוריאדניק דעד אז אין
 דעקט רבקה און "ח-ר־ אין א״יין איש בעט חיים־ידנה ארבעט: רעכטע

:סערוועט ריינעם א טיט טיש דעם
 צום אקאמאגדעווע חיים־יונה טוט - פערד! דעם האבער -

 מאבט און פרפעטשאגן ביים שזין שטייט רבקה ארן פאראטשטשיק,
 גדויסער א געווען איז אוריאדניק דע- - דרייפוש אינטערן פייער

בלינצעש. טילביקע פרן ליבהאבער
קאראפקעי די גיב רבקה, -

 עי נעמט פריילעכער, בישל א ווערט אוריאדניק דעד אז ■און
שינעל: די אויב טוט און שאשקע די אראפ

באטעטט. ער זאגט - סאנרעלסיא -



 אוריאדמק דעד אז ווינקעלעך, די פרן זעק קינדערלעך די
 ארק א־וים־וקץ אן זיך זיי הריבן מענטש, אהיימישעד כמעט איז

 איוד^ אן זי הייבט אין שאשקע דעד צו צו גייט שלמהקע שטיב.
פיננער: איין מיט טאפץ

שישט? עם טאטע, -
 דאג - אוריאדניק דעד רעדעוודיקעד וועדט - שליאמקא ,אנו -

אץ אייננעשמירט פיננעד די דיר ביי עפעם זיינען וואם נאר, מיד

 שטעלט חייש-יונה אבער וואנט; די ווי בלאש, ווערט קינד דאש
איש: פאר איין זיך

 נעבאלערעט דך עד האט דאב אוריאדניק, נאשפאדין -
טינטער. מיטן

 איד וואש און - אוהאדניק דעד נאך דך פרענט י—ג• -
פענשטער? הינטערן ארישנעלייגט קארן דעד אייך ביי דאס

 ,:א־אקטער ערנשטן צו א אן נעמט שמועש דעד אז ,זעט דבקה
שמועש: אינם אדיינצומישן אליין זיך נייטיק פאר זי געפינט
 הא־ט עדדאטעוועט. אויבי קעלבל דאב האט דאש האדינקע, -

תבואות. אלע איים לייגט קעלבל? אינם אבאגריף דען
 א ט ע - אודיאדניק: דעד זאנט - ווייס איך יא, נר —

דעדציילט. מיד האט מען בע. רע
 נעם האשטו. דאגה א — דבקה אבי זיך רופט — עט -

בראנפן. בישל א נאך בעשער
 הייש* וויישט, דו אבער ניט. אה - ער ענטפעדט - בראנפן -

פעדד. פאק ניט האבעד קיין באלד האב איך יונה,
 נדלית מיט זאגט - וואכן צוויי פרן אננעכרייט שדין שטייט —

האבע־? אן איתאדניק אונזער לאזן דען וועלן מיד - חייש-ירנה:
 צדיי די מיט וואגן אויפן שרין זיצט אוהאדניק דעד אז ארן

 רבקה אפ זיך רופט זעיענען, אן זיך הייבט ארן האבער זעק
לשון׳קידש: אויף חיים*ידנהן צו

 נייע נא־ נאך שקים, די ווענן איש דבר חייש^ירנה, -
אפפיק. זיי ער זאל שקים,

איידענע. בישט דו דברן. צו בעשער עש פאשט דיד פאר -
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 י ל ע מ פ א ניכער זיך קענפטו ,מאנשביל א דאך בישטי —
.ן ע וו

 באלר אץ פערר רעם שמיץ א אודיאדניק דעד ניט דערווייל
 זעק די אלץ נאף באקלאנט רבקה אבער נישטא. שיין ער איז

:לשוףקודש אריף
געניצטע. קיץ ניט במעט שקים, טייעדע צוויי אזעלכע -

 לויפן קינדער די און מער, נישט שיין הערט תיופ^יינה אבער
:שדייק און טייך פאזע שדין

אוועקנעפאדן! שדין לערער! לערער! -
 ערשט כאזוך לעצטן ווענן זיך מען צערעדט ■רעבט אבער

 רעכטער דעד אויף נאך פילט וועלכער הייש-יוגה, אוץ מיטאג, ביי
 אינ- זיינע איבעתעבן נעמט "זדראשטע־, אוריאדניקש רעם האנט
:ירקו

אשבור. בישל א נאד נוי, איידעלער אנאנץ -
 בא" איר רבקה אדיין שטעלט - שבור! גתיסער א נאד -
 - איבערנעזעען לעבן אויפץ, שין זי האט איינעם ניט - :מערקונג

ארבל. פון זיי טריישלט זי
 - שלמהקע זאהט -י !אנטלאפן ווייט אזר איו לערער דעד אדן -

נעפונען. קיים
 נאך - פאראמשטשק דעד זא;ט - מורא פון איז דאס —

געוויינט. נישט "פאליציע" צו
 פארענט"" ער אין לערער דעש נישט פאשט - מורא? וואו -

 שפאס, א - אימפעט, פון ראך ז אי ראם נארעלע, - זיך, פערט
שפשננ! אזא

שמייכלט: דבקה
שטאטישע! די זיי, וויישן אשך -
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הענדלער. ־ פערד די

 אויפן ציגיינער ד* ביי ארשנעביטן האט חייס׳יונה ור נאבדעם,
 באקימען האט ער וואט פערדל, פאדלעוואטן אלטן זיין >,קערמאש"

 "פי* איינגעטיעטן העם ארף עליו׳השלוש, שוועד זיין פון בירושה
 די־ א טיט שפאן אלייטישן איינגעפראיועט זיך ער האט וואק",
 פי׳ דעם אנצוטשעפען פארגונען אפילו זיך האט און בייטש טענער

 ,אתיפפאק פלעגט ער אז און האלז. אויפן פ ע נ י ג ז א ר ב וואק
 גע׳ טאקע ער האט ראש אין קנאק, גאנצן טיט געווען עש איז

 דאגה אנייע צוגעקקומען איש איז ,קגאק טיטן צוזאטען אבער מיינט.
קאפ. ארפן

 לע* אלטע ד׳ געווען געמג איז פערדל פריערחקן העש פאר
 איים׳ רעש און דאך אפגעריפענעם רעם טיט סטאהאלע כערדיקע

 :דרעננל א אבי טיט פארלייגן פלעגט מען וועלכן ,טרער געקרימטן
 שמואל* ר׳ און ,פעטשקע זייגע קייען וירק זיך פלעגט פערדל האש
 א פאר - דרעמלען אדער ,תהילים זיין דאגן ררק פלעגט יעקב

 וועט נגב רעכטער א און ,גענוג ארך דרענגל א איז גנב א לאטעקל
 א טיט "קוואטען". ניט גאר פעל "ארשגעמולעטע■־ קיין ארף דך

- פריילעך אזר נישט שוין ישוב ארפן אבער איז פערד בוטן
 האט קיך׳טיר, הער פון זייט הער ביי שטוב, נייער דעד לעבן

 ,ווענט הריי פון שטאדאלע נייע א - ״ט״יבציאך א צוגעבויט חיים־־יונה
 אינע־ פון פארשלאסן זיך האט וראש טויער, דעטבאוון ארפן און

 צעי גא טיט שלאש אצען־פינטיקן ארפגעהאנגען ער האט ווייניק,
 אהין געבן מען דארף אפ, איש שליפט מען איידער וואש קונצן,

 אלץ נאך מען קען דערנאך ע,"שט און הריי, א אהער ארן הריי א
 טאטע" און שליסל. רעש א״יינשטעקן דארף מען וואו ורסן, ניט
 צו* שמיר באבוזשער דעד איש האט ווייניק, נאך שלאש הער .איז
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 טוער. כלן ברייט גאנצער דעד ארף זאוואלע אייזעדנע אן נעמאכט
 דאכט עט כסדר און ררק, מש,ט ביינאכט חייפ-יונת איז דאך אין
 ,מענטש יונגער א אבער דך. גנבעט עמעצער ,נייט עמעצער ,אים דך
 א בעט פון אראפ דך ער כאפט פיט. די אדף נריננ ער איז

 סטאדאלע אין טיר די עפן אן ניט נאכט, דער אין מאל פאר
 נעכט זומערדיקע די ווארעש ניט. שאדט עש אבער הארכט. און אדיין
 לייכט ערשטנס, אמטיר: שניי דעד איז ווינטער און קורץ זיינען

 בעפטער דעד ווי פיס, ד* פין אמאס אראפ ער נעמט צווייטנש, ער,
 נאך אים ער נייט ניט, דארף מען וואו עמעצער נייט און שופטער,

 לאני זיינען נעכט די אסיען. אין איי ערנער - שליאדעט. די מיט
 צו נאך ער שיקט ניט, דך פרלט נאט אז און פינפטער, און

 די אין עט קלאפט ווינט, א מיט אפליוך-רעין - אנשיקעמשן זיינע
 ארבעפ׳י ווי עט, שיט שינדל^דאך אויפן אץ פיננער, מיט ווי שייבן.

 ,אין אשטעל זיך ניט טיר, די עפן אץ ניסט דו אז און הדפנש,
 טרעף, און נביא א די כיי, היינט - חושך״מצרים, אדיין ארק ד•
 די נאד איו דאט אדער וועד, נייט דאש צי וועד, שטייט דאש צי

אחין אינן די אין טומאץ א דיר לאזט וואט נופא, פינבטערניש
רחמנא־לצלן. אנשיקענישן, פארשיידענע דיר אויף אן שיקט און
אימדכט ניט איז. ער רייך ווי מי־יודע נאך, מיינט וועלט די און

פארט - פיטטאלעט אמתן אן אייננעשאפט חייפ-יונד. דך האט
עט ניט נאכט, דעד אין מאל פ*ד א אריס ער שיפט אכלי־־דין.

 וועלט די זאל און הארמאט", אן "פין ווי לופטן, דעד אין קלוני" א
 די ניטים. אויף פארלאזן צו פיינט דך האט חייס-יונה אז ורסן,

 פערד־הענדלער ק.-ער די ווארעם וויפן. אייך עש מענן פערד>נבים
 דעם און נעקוקט, ציינער די ג^יוואץ זיץ איינמ^ל ניט שדן האבן

 אלע נאטידלעך.... מבינות, בלויזע ארך נעשאצט, נעדרייט, עק
 אנאענטע נאד האבן דאזיקע די אז נעוואוטט, נוט אבער האבן

 נוט אזוי נאך עש קעץ וועד און ר.... ע וו לא א ז די מיט שייכות
 מען ק־מט אים, צו ניט אויב וועמען, צו ווא-ום חיים־־ירנה? ווי וויפן,

 מאל ורפל האבן, יאר נוטע פיל אזר ער זאל אשיט? אין אן
 נייט מעץ נאכט; דער מיטץ אין אן פליט חברד. דך, טרעפט עש

שלאפצימער־ אין אזש שפיץ־־פיננער די אויף חייב־־יונהץ צו אדיין
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 נא־ באשטייט וואט שוד, א אייעד אין איי; א*פ רוימט מען אין ־אדיין
ווערטעד: איינציקע צוויי פין

חייפ-יונה! -
 א באהאלטן ליכט ווערטעד צוויי די אין אז וויישט, חייס-ידנה

 אריב־־ דאדפן יאים זאל מען אז וואש געדאנק, פארוויקלטער כאנצער
 אין צייט איבעדיקע אשך אפיענומען עש וואלט ווערטער, אין ־דריקן

למשל: ווי, "רייד", סושטע
 קרדץ. איז נאכט די וראדעם צייט, די עבירה אן חייפ־יונה, -

 האין דאך, וויישטי מענטשן, ווא-ע: פאראמשטשיק, דעם משט דועק
 אסיף- עפעש זיך אויף כאש אין מטריח זיך זיי צינכער. לאנכע

גלייכעד. אלץ איז ,גערעדט וויימקעד וואש און
 טייך זייט יענעד אייף א־יבער זיי פירט חייפ^ענה אז אין

 זיי וואנען פון כלייך, אוודא* דערקענט ער וואש פערה, די .טיט
 פסע־, ווי העבע־ שדין אמאל, נאך אזא: זיי כיין ,שטאמען

פארסודעט: מער כאך אבער
חייפ״יונה?! -

ליפן. די אויף פינכער די אסיף לייכן ארן
באדייט־ני. אנדער אן ווידער "חיים־־יונה" שדין האט איצט
 לייכן, ניט מויל אין פינגער קיין מען דארף חיים־־עכהן אבער

 אין איינרייפן. ניט מק טא" חברה דעד מיט אז וויישט, ער •אין
 "שלישל" מיטן קאלכער־ "דויטער דעד מא־־גן אדף פליק עש אז

 באל־ זיי נעמען פאטנקעם, אין העשיאטניקעש מחנה אכאנצער מיט
צימבל": "אויפץ חייפ^יוכהן
 ה־ינטיקע האשטי וועמען חייפ-יונה, אקא״שט, אונז זא: -

? אריבערכעפירט כאכט
 הייבט שטעדן דער און חייפ-יונה פ״ע;ט - ? אריבערגעפירט -

 ו^לע פון זיך שטאתט ער און ,קנייטשן צו שטארק אים ביי אן זיך
 ביי* היינט דאב האט ער אזוינש וועמען זיך, דערמאנען צו כוחות
א־יבערפיק? כעקענט פלוצלרנג נאכט

 איו פאראמשטשיק דע־ ניט. קיינעפ ניין, ? אדיבעדכעפירט -
כעהחכעטער. א ווי ,כעשלאפן -אייך

דושט: פא״ח שטיין בלייבט ׳,"פאליציע און
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אהער! פארט דאך פירט שליאד דעד
 מורא ער האט ערשטגם, טאן? ער זאל וו$ש - חייפ^ונה און

 אדרס־־ די ביי אזן פערד. א אלין ער האט צווייטגפ, זיי., פאר
 מעשיות אזעלכע :מלך כלן האר א ווי איז - פערד א יגבענען

אי. " אי - געטחאפן שזין האין
 איים: גרימע" תכט אים ווערט אוועק, פארט פאליציע אז און

 ,אייגער ווי ,שטאדאלע אין פיוואק זיין צו אתים גייט ער אזן ,הארצן
 און זאכן, אפך ח מיו אדורכריידן אים מיט וועלן דך וואלט וואש

 איע" פערד-העגדלער. די פון עגין דעם מכוח טאקע איבערהרפט
איהמה? פארשטייט וואש אזר: דאך איז מעשה ידי

 אבליאפק צוריק אש זיך קערט חכרה אז מאתן, אויף אזן
 חיים* און פעידל, געבעכדיקן איין־־אייגציקן ארף שיין טאג, ארף
 שין זיי באקומען געשיכטע, גאנצער דער פון זיי דערציילט יוגה
:.ציפיל בישעלע א אפילו שרן דך צעריידן זיי און ,לשון אגדער אן שאר

 נישט אלץ גאך שיוואק דיין דיר האט חיים־־יזנה, ןואש, גז, -
 וועפט אויסבייטן. אינז כיי איש זאלפט דאך, ווארטן מיר דעדעפן?

צוגאב. עפועם קריין
 מיט איז גאט - חייפתנה דך כעט - איר רעדט וואש -

י אייך
רו:ק: זיי עגטפערן

גל־יכעד וואם דיר עצהן מיר פארשטייכט. דו ווי -
 די זי* ברעגעץ עם אז ,כאשייגפערלעך זעט היים־־יוגה און

 עפעש דערזעען זיי אז אועלכע, אהא, אשרפה. ארף ווי ארגן,
רעכטש....
 בור־־ זאלאווער די דורך פאק עש אמאל, זיך !טרעפט דא און

 דעד אויף קוק א הרגטערוויילעכטם מאל יעדן כיין אזן לאקעש
סטאדאלע.
 די וואש - רבקה זאגט - גישט מיד געפעלט עפעם -

פטאדאלע. דעד אויף קוקן זאלאווער
זאגט: און מוט דך פאפט חיים־־יוגה אבער

ארם! דיך לאך -
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 אקלייניקייט, דדק: ניט כלל חייש^ונה איז הארצן אין אבער
בלוט! דאש זיי אין דך צעקאכט עם אז גנבים,

? מען טוט וואס^זשע
 פאר" קאפ אין אים קריכן עם און עצות זובט חיים־־יונה אדן
 פטא־ אין שלאפן אנדערן. פון ק-זמער איינער געדאנקען, שיידענע

 פאראט" דע־ אבער פלאן. א אוודאי איז "דראבינע" ירעד אויף דאלע
 פון קען מען אז שלאף, יוונישן אזא האט ער ניט, טדיג שט,שיק

 כא־ איז דך? ליגן אלין צעטראגן. שטוב גאנצע די זיינעטוועגן
 ...זא;ן מען קען באלעבאש, א אייר בכלל און קאלט, צו אים

 שטא" אין אריינשטעלן בהמות די "יוצרות", די איבערבייטן וואש? אלא
 צע" לייכט אבער עש קען שטאל? די אפגעבן פערד רעם און דאלע
 חוזק רעלן גויים די און דערפער, ארומיקע די איבער ווערן פייקט
 אים פאר אויך אזוי קאבן זיי - ארענדאר" ״ידנגן דעם פין, מאכן

 שטעקן אדארף, דורך דורך פארט ע־ אז און גישט, דרך־־ארץ קיין
 חאלאמיי".... "זשיד, אנטקעק: צונג אלאנגע ארויש ,שקצים די איש

 אט - אדיין צימערן די אין זיך צו שיוואק דעם ארייננעמען שיידן
 האט ער ווען ישובניק, א איין פאלן עם אגעדאנקעץ פאר וואש

פערד! אגוטן
 ביני" אין חיים־יונה טראכט — וזעק צו משוגע באמת, —

געןזק. ווי ווידער, בלייבט ילבינו
 שפאנט דארף, פוץ אהיים פאק צו תיים־יונה איינמאיל קומט

 אז געדאנק, מיטן וויילע א צו זיך לייגט און פערדל דאש אויש
 קליינעם א כאפן ער וועט ,אפקילן דך וועט שיוואק דעד כל״זמן

 ריישט, חייס־יונה - טרינקען געבן איש ער וועט דעדנאך דרעמל.
פערה! א מיט זיך באגייט מען אדי ווי

 האט ער אז ,אנגעהארעוועטער אן מענטש, אגעזונטער אבער
 האט עפעש און ליכטיקלעך, גערען שוין איז אויפכעכאפט, דך

 חיים" !דך פארשלאפן אזוי :געטאן צופ א הארצן אין גלייך איש
 פלט אין קישן אונטעק פון פישטאלעט רעש ארויש כאפט יונה

 דעד" נישט ער איז טייר ביזן ווי מער אבער סטאראלע. דעד צו
 פונא:" ברייט געווען איז שטאדאלע דעד פין טויער דעד פלויגן:

אויף אומגעדרייט פאוואלנקע איש האט ווינט דעד און דערגעעפנט
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 אויענעש^שן מאל צורי האט חייש־יונה אהעד. אדן אהין זאוויעשעש די
 די פונאנדערגעגועקט נאד האט און אדיין וועלט דעד אין גלאט

 גט חייש-יונה ליידיק. געווען אין סטאדאלע די קינדער. שראקענע
 דאך פון שינדלען די אוודאיי - הדך דעד אין קאם דעם 2הד

 און דאך. דורכן ארייננעקומען עש, היישט איז, מען :צענומעץ זיינעץ
 ואפילו - שפאן פין ניט שידאק, פין ניט ניטא, זכר קיין איז עש
 פאר- נאד דך האט מישט אויפן צוגענומען. מען האט בראזגדנעם די

בייטש. רימענע די געוואלגערט יתומט
 טוט וראש :קאפ אין מישן אננעהויבן זיך האט חיים־־ידנהן

 דיעדיאהיצי" געוועק איי זיינער געדאנק ערשטער דעד אין מען?
 צר גרינג רדאר? אבער שיפץ! יאגץ, כאפץ, לויפן, פליעץ, קער:
 איינצושפאנק. וועמען נישטא אפילו איז עש אז פליען, - זאנן
 ייין.... אין דך אנטון געוועזן: זיינער געדאנק צווייטעד דעד איז

 שרן דך האט ער אז און דך. דעדווישץ פדעגן, זרכן, גיין,
 געדאנק, דריטע- דעד יעקומען פאוואלינקע איז אנטון, אין האלטץ

:בארוקט בישל א איש האט וואש
 מען, גייט טאמעד ציטערניש: דעד מיט עק אן אשרף -

 וועט מען נישט אויש: - אלע פאר איינמאל מעץ. שטייט טאמער
 וועט מען נישט שטיין, מעד שיין וועט מען נישט גיין, מער שדן
גנבענען. מער שדן

 גנבענען. צו וואש נישט^ - דאגן צו גרינג ווידעראמאל: אדן
ישוב? אייפן אפיע־ד אן אויסקומען דעץ מען קען

 ווא* ד• געמאבט צודעכט דך ער האט איבערגעכאפט, עפעש
 קא- פיה-ישן מיטץ מאנטל קעשטלדקן דעם אנגעטון שאלקע, לענע

 ,אדיין האנט רעד אין בייטש פאריתומטע די געגימען האט פידשאן,
 \און העדפער די אין נאביעפדעגט זיך ע- האט וועג אויפן און

:דערפלעך
 אדף נאכט היינטיקע געפא־ן האבץ זאל עמע/י ווידיעלי, ווי צי

...אגעדנטץ ש־וואכן, אזא פעייד, געגנבעטן אזא
 אפילו איינעש שווארצע, תיטע, - גע־ען מען האט פערד יא,
אנגעזעץ. נישט אויגן די אין מען האט סיוואק קייץ אבער אודישן,

און ק. אין פאדש^פעטער א געקומען ענדלעך איז ער אז אוץ
211(16) יאר צוואנציק פאר



 ־יש א געאיילט דך ער האט ,פערד-הענדלער ד* צו אריינכעפאלן איז
 האין די וראם ,עוולה גאנצער דער פאר הארץ ראש זיי פאר צודיידן

געטאן: איס
חיים־יונה? איז, וואש -
 א; ווי שך, לאזט איר אץ פערד רעם צו שיר כנבעט איר -

הענט.
 וויבג־ ניט בלומרשט יענע זיך מאכן — צוכעכנבעט? טאקע -

 דדיס־יונה, כעדענקשט, אבער פערה. אזא אשאר, באשה - דיק:
פאלכט. מען אז בעשע", כעעצדט. דיר האבן שיר

 חייש־ הכנעהחק זאכט - כערעכט טאקע איר זייט אפשר -
אפטאן.... אזר אפטאן, אזר אבער - יונה:

יענע: ענטפעדן
 מענטש. אייגענער אן פאיט דערכיין, עש קען שעץ שלא, -

פינף־־און*צוואנציקער. איין קאשטן עש וועט דיר פאר ווייל
 זיך עיר שאכט דאך אין פריילעכער, ווידער חיים*יונה ווערט

:ק^ט
ששבים. מילא, -
 רא חיים־ענה זיך כיט - וואם גאר איר וויישט ארעד -

 אייעדה. איז פערד דאב און פופציקער, א שר כיט - צוריק: באפ
שפאן. דעם אום נאר שד קערט

 פ־ן שנע א שיט פערד־הענדלער א זאנט - רעכט שלא, -
 טוט וואם - ביין: אין ביז ששק זיך לאזט וואם כוטן, אזא
 אריים* שען וועט שפאן רעם און בתדער? אכוטן צוליב ניט מען

אשפאן! שר ארך צוריק: קדשן
 אין שפאן, זיין פין געהאלטן שטארק אפילו האט חיים*יונה

 זיי שט דאך זיך וועט ער - פאה־דאשן מסל, א אים האט עם
אר־בה: שפארן, כיין ניט איצט אבער

ניט. שפאן קיין שפאן דער איז - ער זאכט - אוודאי, —
באפ: א צוחק יענער באלד דך כיט
אשפאן. יא אפילו איז עש -
 חיים־יינה- ששבים ווידער איז - אשפאן עש איז אוודאי -

אזר. זאכט איד באשר
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■ צ 2 שהודה ןי*\ א'* או^ו פא א~>׳
פופצקעד? מיק וועדט וואש־־זשע מילא-מילא. -
 ורעלן אריים, נאך קרמים איש וואש קעד,25 דעם יא. דאם —

דע־לייגן. אי: זיי

 פיוואק, דעש צודיק אומקעק דיד זאל מק : ראך העדשטר -
 ד,י א! דיד, מאד געזאגט. האפטר וי ז א רובל. ־25 בישטר
 קע־25 דיין צוריק יאקומסטו קע־,25 דעם איינגעצאלט שוין האשט

 ,חשבונען עפעם דאך קענפט קעד.50 דעם ראך האפטר — 25 נאך און
הייש^ידנה.

 אבער גערעבט, טאקע די דינק חבמת״החשבק על-פי אוודא*,
....*ושד י יפ־ , ע

 עס — חייס^ונה טענהט — נזלניש אמהע ראן״ !ייט איד
ווייניק.... איו

 פערר* דעד "סטדאמיק־ כעטמק אבער איש האט - ע -
נעוואין. מריצה אלין ־אך בישט דרייק? זאלשט .דו - הענדלעד:

 יענעם! ביי אז פעדד דאש אז געהאט? ער האט ברירה א
 50 באשמען האט ע־ אז ,אעטע״שדייין געמוזט דך האט עד און

וו. אז. א. פאיקרפט האט ער וועלכן כרואכן, פאק רובל
 אוועק" ווידעד קאפ א־אפגעלאזענע: אן מ־ט האט הייפ-יונה אין
 פריעד, ווי עד, האט האנט איין אין ישוב. אויפץ זיך צו געשפאנט
 גע־־ ער האט צווייטעד דעד אין און בייטש פאריתומטע די געדיאלטן
 די ביי באקימען האט ע־ וואש פאפידלעך, עטלעבע די קנייטשט

- שוועד געווען איש איז הארצן אויפן אין ,פעדד^הענדלעד
 לאניזאש, זייער טריט דינע געשטעלט האט חייש־יונה און

 ווארעש , קןמען הות רע די צו ביפל א דעריויילע האטיעוואלט עד אין
 עד אז אשמזען, גענימען באש"נפעדלעך שרן זיך ע־ האט דא

 וואייעש שווע־, דין ^ריטי^ירן צו צובעאיילט בישל א האט
 ניט טאקע איז ארוש, דך עד זעט ,באלעבאטישדךט א פיק צו

 צנדיק ז נאך פיאדגעשטעלט איש זיך האט האש ווי ,גרינג אדי
ווי%אזשין. אין



 שכאן, -עב אפנעבראכט האין די אז ?פערד-הענדלע- די און
 איינריישץ -רבקהן טיט אריינצוניין נייטיק פאר געפוגען די האבן

 אד איר, דערודייזן צו כהי - ניט שכל קיין אייך אה רנקהן מיט
 נעשעפט: ניט א גא- געטאכט תייט-יינת די טיט תאט אייגנטלעך

אפנעשיואק. זיך די תאכן - יא- ניט אזא ווינטשן דך מענן די
 פאר־ רובל פופצי^ - נעזאבט די האבן - ווארעט -

ל.... ד ר ע פ נישטיק אזא
פארשטאנען. נישט רבקה תאט — פיפציק? אזוי ווי —
געווען. איז מעשת די אדי ווי דאך, איר הערט —

*י^•^**^ יי** ********** *%**• •יי ?\•* ו ג ט* ^3— ן -<>ן ?<>^י אן• י * 1

 ווירע- מאל יערן האט רבקה אבער אנתויב. שאמע פון שיכטע
ק*ל: אשטילן מיט מיטן אין איבערגעהאקט

.25 נא- זע איך -
 רי" ט מ* טיש נרויטן בייט אוועקנעזעצט זיך זי* תא-ן דאן

 זאך די רערקלעק צו אננעהויבן איר תאכן און הענט די אין כייטשן
 אנצדרויבן ווידער דעדעסן נארניט די תאט עש אין עלי^פי^שכל,

 נעמט רבקה נעזעץ, תאכן זי* אז אבער אלף. פין געשיבטע די
 קיך,־ אין ארעקציניין דך און טיש פין טעלער די צינריף
כקיצור: נא- שיין נעמאכט עט זיי תאכן

 פארעג־יקט זי* תאכן - חשבונען ניט קענטן אי- ,רבקה ,באש- —
 אז כעכע- שיין פא-שט״ט מאן אייער - ביטול: פון אמאן טיט

עטק.
געבליבץ. ז- זיייינען נע-עכטע די און

^41



ישוב. אופן זרמער

 פדימארננם, זומע־דקע קילע, די אין זון די אייף שטייט פדי
 א׳דמיקע די פרן שיקסעם ארן שקצים די - מיך? ארט רואים אבער

 ארן זון, די איבעדצוכיטרעווען דיך קלינן דעדפלעך ארן דערפער
 דא< דאם שיין שטייט מזרח^ייט, אין שאריע א נאד ניט עם קרים

 די 'קאשיקעם'אין מיט רוליע זייט יענעד ארף יוננווארג פישע
העלוער: געזונטע די אויף זיך רייסט זי ארן דענט

!ה<הו !פאדאם !הר-הו -
 ארן שדרים פיל אזר צ• נעמט וראם ע״ד, ליטירשע די איר קארג

 דררכן ממש זי רעננט שוועמלעך מיט אבער ,וריניק אזר ניט
 אוץ כאם לרף, יא! זעפטו דאם זאנט: קאתעד יענעד ווי זומעד,

 דע־- גאנצע קלייבן אליין. פאדשטייפט דר ווי איבעריקע, דאם ארן קלייב
 אריב- זיך מען פארנינט ערנערע די נאד אין ,זומעד הידכן שרועמלעך פער

 א־יף אן זיי ציט מען ארוון, אין מען טדיקנט בעסעדע די צועפן.
 טשוועקעם אויף אצייט ביז צונויף זיי הערט מען ארן שנירלעך

 די אן שוין לרפן האדבסט, דעד קומט עם אז און אורנקל, אין
 צו זיי פאדשפארפט דו - שטעטלעך א-ומיקע די פון סות־׳ימלעך

 א־עמם, די אונטעד בעומענש אלטמאדישע לאנגע די מיט - דופן
 בלייין דאן רובלס. מזומענע צאלט מען און בעזמען אריפן ווענט מען

 די בל־יבן עם אץ ווענט פארדויכעדטע די ארף טשוועקעם ליידיקע
 דע־ פון דעק אויפן שמאטע א אין עדענץ אייננערויקלט רוביל, פאר

 שרן וועט עם , א־יך מאלט - ״פק־יניע׳ איינגעקארועטעד בלרי־־דרטער
קומען. צונוץ עפעש ארף

 ניט איו זומעד ווארעם נדינג. אזר ניט אן אנעד עס קומט
 איועק- ניט מען קען קאפיען אדן שניידן ;;זייען ,אקערן - שפילעכל קיין

 זיין, ניט ז^ל טאג דע־ לאנ; ור און האנט, דעד אונטער מאכן



 —שעה א אפ מען רייפט - אפ״יישן מט צייט קיק אים פון מען קען
הענעד. הי מוט צוזאמען אויף שטייט מען און שילאפן, פון צווי*

 אין אוועקלויפן און אויפשטיין משט ואל, מען פרי ווי אבער
 דך האבן וואט ,מענטשק זיין אוודאי דארט שדין וועלן ,אדיין וואלד

 גאגצע אייף - ברויש איז וואלר דער אבער "יעפעדערט". פריער מאך
 אין שפולן צו ליב האבן שוועמלעך און - דך ער ציט ווערשטן

 און אצווייטער, דערזעט מט, דעדזעט איינער וואט באהעלטעמש;
 דך בויק קעט נויימער, די צווישן. קאשיקעש אום דך טראבן עט

 אדיף ווארצלען די מען שמיחט ראש נליצן. מעשערס און אראם
 באלר ווערן קאשיקעש די און בייט, עט ווי קליינט, מען און ארט אן

 פראצע רעכטע די - פא־שמטע די ווי אהיים, לויפט מען און פיל,
אגהייבן. ערשט דך וועט

 פון צוריק אום זיך קערן שיקשעש די מיט שקצים די אז ■און
 די אויף ערשיט בייט עש צייט, רעבטע די סאמע מאך איז רואלד,

 אין אהין א־מצופאדן ארבעט עם האט פאראמשטשיק דעד און דן,
 דין מיט שוועמלעך, די מיט זומער, דעש פארשילט ער אין אהער.

 און ביינאבט, מט ב״טאב, מט .הו קיין האט ער ראש מזל, היגטישן
 |ריישט מעק ע־שט פארמאבץ, צו אדיב אן מט צייט קיין מאך האט ער
העלזער: די אויף ווידער שדין דך

פא-דרר-א-אש! -
 די מעלקץ בייט אין זון דעד מיט צוזאמען אויף שטייט רבקה

 חיים- מעמען. א־״ן פעלה אין פאשטעך דעד זיי וועט באלד - בהמות
 אים שיט און פערד צום םטאדאלע אין ארוים זיך באפט יוגה

 - פא־ן צי ״אזרע ווייטע א היינט האט ער - האבער אטעפל אדיין
 !־י מיט לע" "נאס ד׳ דבקה נעמט בישל. א צו מאך דך לייבט ער און

 נאך טייך צים אראפ דך לאזט און פלייצע דעד ף אוי עמער צוויי
 אג־־ ין”א בי>טן אין קאשיק ב,־דישן מיטק זי בייט דערבאך וואשער.

- קארטאפל ב,״אבן
 גישט לאזן דאבות די - אריף ווידער זיך כאפט חייס^ידגה ביז

 ברייטעוץ א אויף באלעבאטישקייט די איועקיעשטעלט דאט ער ,יטלאפן



 רעש געבן מוז מעץ אוץ ,זיי מאנען דאך איידל, גאנץ טאקע זיך
ביפל. א יענעם ,נישל א

 א גיט און תפילין און טלית דעם אן טוט אדף, ער שטייט
 לי ביי שדין ער זשט אט און צוויי, און איינם עט טאכט דאוון,
זויער^טילך. קאלטע די מיט קארטאפל היישע

 פוץ תפילין די אן אויך. טוט לערער, דער אויף שטייט עש
 זעצט ־ ראן - האנט דעד אין ער האלט גראטאטיקע א און ,יוצא>ועגץ

קארטאפל. די צו אייך זיך ער
 לייטישע אויף דאוונען דעש מאכן מאגפבילן די ווי זעט, רבקה
 זי און ייק! שטיקלעך פארט - איר עש פארדריפט געלעכטער,

 עליו* ,שמואל־יעקב ר׳ אלטן דעש ,טאטן איד אן זיך דערמאגט
 א־ץ האנט, דעד אין שפד א טיט אויפנעגאנגק אין וואש השלום,

 זיינע פוץ "זא;ך, זיין פין אין זיך, זי דערמאנט דאווגען זיין פון
 וועלכע שפרים, זיינע פון דאנערשטאג, און מאנטא: אלע תעניתים

 אפילו *,ז עפנט קיינער און פאליצעש, די אויף פארשטויבטע לתן
הארץ• דאש וויי איד טוט עפעש און ,פרנאנדער ניט

 גיט ער פערדל, האש שפאנעץ חייפ-יונה הייפט אפגעגעשן,
 זיך טדא:ט עש — ח־יש^יונה נישטא און בייטש, דער מיט אשמיץ

 דאוונען קינדער, די אויף שטייעץ עש לופטן. דער אין אשטויב נאר
 אוץ לערנעץ, טיש צום זיף זיי זעצץ דערנאך דאוונעץ, אהאלבן אש
טאג. זומערדיקער לאנגער דעד איועק זיך ציט עש

 ,זיך אפרוק וויילע א ארויש זיינען קןגדער די .מיטאי נאך
 א־ום פאדעט רבקה "טרעפניק". אויפן בא-וועשע זיך זיי שפילן

 אז;י טיט פארוואקפן זיינען גייטץ די - גארטץ אין אבארוועשע
 שטייב א זיך דערזעט פלוצלונג אוישיעטן. זיי מען מוז גראז, פיל
 די פערו*. א פין קאש א זיך באורייזט עש אוץ בארג הינטערץ פון

זיך: צעשרייק קינדער
! פאךט אייד —

 שטוב אין 'איפט אין בייט אויפן ארבייט די אוועק רבקה ווארפט
 יידעלעך, די ^הא, פים. בא־יוועשע הי אייף שיך ;די אנצוטרן א-ייץ,

 שטעטלעך, אדומיקע די אין גענוג אייך אזר שיין זי בארעדט מען
 אונטעק פין און ,נישט פאריק קיין ט ט-אי :יויע אמתע אן איז זי אז
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 ,ראש״השגה קימט ד אז אץ ,הא־ איינענע די אשיש דך זעען טיכל
 דע־ פא־ יוצא ניט א־יך זי איז דאן מנץ, פאטאקער אין ?ש>יפור

 האט עליד־השלוש, פאטע, איר ניט.... ד קעץ זאנן ווארעם רעלט,
 קיין אפילו זי האט געהאלטץ, ניט תודה מיידלשער קיין ©ן

 ודאנט דע־ צי אפקעק נא־ דך פלעגט זי געקענט. ניט תחינות
 טאקע אפשד זי פלעגט גאט פאר - דך אדשיויינען גוט און

געוועזן. רייניק עש איז לייטן פא־ אבער זיין, ?צא
 נידעשקע־ א־אפ רוקט פיש, די איי־ שיך די אשיף ד כאפט

 אנט- יידישלעך, גאנץ שיין א־ויש ד גייט דאן אין טיבל, דאש
דיידן! צי ראש האין, ניט מיילע־ לייטישע לאזן יידן; די קענץ

 דא־ט אין דא פארעט. עש ברענט. זון די דרוישן. אין שטל
 מיט גלאנץ א גיט ,ריליע דעד אוץ? פישל א פלעסקע א זיך גיט

 אץ אדיין צוריץ פאלט אין זין דע־ אריף שופץ דלבערנע זיינע
 רעגן. א פאקע דארף מען רעגענען. וועט עש ארדאי, - ראפער

 איז אלץ ווי פאקע, זי זעט גארטן, אץ בייטן ד• יעט רבקה
 שט־ייענע די מיט פליטן דך ציען זייט מ.-ער פון פארשרפעט.

מוזשלי. הינטעי ראשער א־אפ פארשיוינדן און מיטן אין ביידלעך
 צעשד*עץ און שטעטל פץ גיייש שיכורע אפאר אץ פא־ן עש

:וד
פא-רא-אם! פאראש! גיכער, פאראש, -

 גע* אדי שט ני פאראמשטשיק דע־ דך רירט טא-מיער אין
שט,־אשען: אץ זיי הייין שרינד,
 אייגענעש אן האין מי־ רעלן יאלד חייש־יונה, נעבאש, -
 געתךיט, קלוישטע־ אין דעש רענן שדן האט גלח דעד פאראש.

פאק. מעץ וועט שלי מוז אריף
 קאמעד, אין לע־נען קיידע־ די די דערהעק, די אז און
ערלה: דע־ פאר הא־צן ביים די עש פא־נעמט
 אזא און קינדע־, זיינע פון מאבן ער וועט נס בי א ר -

 עך, בהמית... און אפיע־ד, אין איישנעבדט, דך עד האט שטוב
 ,נישט סיר האבן דיר צו בראנפן. גלעזל א באטש גיב ,חיימאיוע

 גע* מאן ד*ן אבער גערעזען, טאטע אלייטישעד איו טאטע דיין
ז׳־. אץ פאנאבעריע פיל צ׳ שיין האט יע־ - נישט אינו פעדט
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 טון?- זי זאל וואש - פ־אנפן גלעזלעך עי מט חיימאיוע
 שיותן. ראש יענע, זיינק ערגער דייק, די וראש מט, שאדט עש
 אץ דך טיט ׳עפעש אז קלאנגעץ, די צו לאני שדין דעתייען עם

 ,הדז זייער אויף כמארע א דך קלייבט עפעם ,"פאראפיע" דער
 והאש בשיט, בישן דעש ניט פאשינען ערגער, אלץ ווערן גויים די

 גלח נייער דער צייט און אטעמט, מען וואש לופט, די עשט, מען
 איים- ציננער די אלעמען ביי זיך האיץ פאראפיע, אין אניעקומען איז

 ,דארף א דודך פא״ט חייש-יונה אז ,שקצימלען קליינע און - געפונדן
!״.... כאלאמאיי זשיד, "זשיד, :אוישגעשרייען מיט איש פאגלייטן
 פעדד דעש אויששפאנען ער היישט ,חייש-יונה פארן צו קימט עש

 ,פאר* און לערנען, די ווי זען, - קינדער די צו אריץ גייט און
 זאדאטש־ יעווטושעווסקיש און גדאמאטיקע פלאשטיינש פון זיי הערט
 אנדערע מיט איז קאפ זיין - יוצא>ועגן פין נאר אבער מק;

 דך ציען פענסטער די פארפיי טייך, איפערן פארנומען.... געדאנקען
 נעץ א אין דך, רירן די וואש קויש־קויש שייפלעך, צוויי לאנגדאש

 דע־* ער און פישער, די אויף קיקט חייס-יונה שיפלעך; די צווישן
 אז גויים, ד צווישן אום גייען וואש קלאנגען, די אן דך מאנט

 קאמ צו כדי דערביי, שאמע פאראש א נאך מאכן ע• דך קלייפן זיי
 פא< דואלקן א מיט ווי ווערט, בליק זיין און ,חיים־־חינהן מיט קררירן

 ,פארווארפן און עלנט ,גויים פיל אזר צווישן ,אליין איינעד :צויגי
קלאנגען: משונהדיקע אזעלכע דערגייעץ שטעט גרדשע די פון אין
זיך? טוט הארצן אין גויים די ביי וואש ווייסט, וועד -

 ער ט או ז ן רבקה אבער שטא-ק דך פארטראכט חייש^ונה און
 פארשאפן? שרעקעמש אומזישט איר ער זאל למאי ווארט. קיין מט
 וואדפן באדנדער, רבקה און באזונדער חייש-יונה אשש גייט אזוי אן
 אבע־ זאכץ, אנדערע אלע וועון ווערטער געציילטע מיט דורך זיך

פארשווייגט. מען דואש וויישן, ביידע און מען, פא-שוויייט עיקר דעם
 פא-אמ- צום היים-יוגה זאגט - פורע א אן זיך תקט עש -
פ-עי. צום פא־אש דעם צו פינד - שטשיק

 גע- ע• האט צייט, די קורץ איז עש געזק, האט ווינט דער
 וואש פ-עג, פארן וואלקן פלוי-שיוא־צן דעם געטוץ צי א שדוינדט

 ן געט ווארף א אים האט און ,נעזען הימל זייט יענער פון דך האט
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 געטוץ אקנאק בליץ, א געטון אפלאטער האט עם קעפ. די אייעד
 האט רבקה וואס קוים - רעגן א געטוץ גאם א האט עם און ,הונער א

 צונוים- אץ אדיין םטאדאלע אין הינע־ די צוגרפטדייבן געהאט צייט
געלופטע״ט. פאדקאן אויפן דך האט וואם בעטגעוואנט, נעמנ^דאם

 ת״ם־יוגה נאכט. שפעט שרן איו איבער, גייט רענן דעד ווען
 אליין זיך לאזט עד פאדאמשטשיק, אריפן משט דיך פאדלאזט

 שיבל ראם צי צוגעבונדן, את פאדאם דעד צי זען, טייך צום אראם
 הייבן אוודא• זיך וועט ביינאבט - אדויפגעשלעפט ברעג ארפן איד

דין. מט התק קיץ זאל עם ,באוואךענען זיך מען מרז ,וואפער ראם
 גא״טן פון דך הערט עם מחיהדיק, איז לופט אפגעפדישטע די

 אמתע ,קע גיד די מיט באב דע־ שרן בליט האט - ריח געשמאקער א
 קוקט וואסער א־*אפ אנדעדש. עפעם טראכט חייפ^ירנה אבער האמק,

 גייט עם און ווייטן, דעד פון מוזשלי עד זעט דארט חייפ-ידנה,
-------אדיים ניט געראנק דעד קאפ פון אים

 צעקלעמטן א מיט ער טראכט בארג, אויפן צוריק גייענדיק און
:הארצן

 את גואל דאב געטאדט. ניט גלח, מיטן!' איינרייפן געטארט ניט -
גערעבטי געוועזץ רבקה שיין
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ברוק. אריפן שטאט אין

 טאי* זיין פארלאזץ ה^ט חיים־יוגה צייט חדשים צדדיי שדן
 אדן ווייב מיט אד און וויליע דעד פוץ ברעי אייפץ ישוב חרובטן
 מישן וואשעד מיטץ אדיין שטאש אין שווימעץ צו געקומען קינדער

 דך צו גענומען אלע זיי האש וואם פליטניק, אבאקאנטץ פוץ חשד
 געבדאכט נעכט דדי שיט טעג דדי צייט די האש און פליט אויפץ

 באזעצט דך האש חייפ-יונה אדיין. ודלגע שטאט גרוישעד דעד אק
 עש וואו גאשן, שטוצקפטע און רוישגדיקשטע די פון אייגער אדף

 איבעד אום זיך דדיען מעגטשן פך א און ^־עמקייט, אשך פאראן איז
 עפעם. צו זיך צוצושל^ין האפענוגג א פאראן איז עש ארן ,גאפץ די

 א מאכן וועט דבקה :ריכטיקער א געווען אה חשבון דעד ווארעם
 ידי אדיף און דעד אדף - מעגטשן פאר עשן קאבץ וועט און גארקיך

 אשך געווען איז הייזער, עשלעבע געבויט מען. האט גאשץ דערביי?קע
 דאש - עשן זיי מוזן אדבעשן, זיי אז אדבעטעד, און ארבעטער,

כלל. א איז
 בלעכענע טעלעד, פלאששיקע געפעש: אייניעקויפט רבקה האט

 מיט אקעשל איי^עפראוועש האש און לעכל ציגעגע מרט גאפלען
 גאעיש. ווייש ■רבקה אז אפליטע, זאגן צו גרינג אבער אפליטע.

 צום געודינש איז זי און פליטע, א מיש זיך באגייט מען אדרי ווי
 אקוימען, מיש ה^לץ, שייטלעך צוואגציק אויף באק״אדוון גרריק

 באקט מען אין טשאלנט פאירוקט מען וואו זאשלעקע, א מיש
— - ברדט

 פד־־ יעדן ארדשצוגיין פאדעקומק רבקהן איז ■דאש מאדנע ווי
 פאד פעדל״גרויפץ און ברויט. פונטלעך פא־ א קייפן אוץ מאתן

 פלעגט ישוב אויפץ - ג־אישץ א פאר ציבעלעש אוץ ,גראשץ דריי
 אשפאס, - אמאל פא־ בדויט פוגש הונדעדש ציוויי איישבאקן רבקה

 ברויט^ איד געקעגט האבץ ישובים א־ומיקע אלע - בדיש! רבקהש
251



 גא־ קק דבקה, ד, שטאטישע! די די, פאדשטייען אפך, אבעד
 פדישער־־ ? פנים א דען ה^ט חלה דיעדע און עשן! ניט בדויט זייער
 ,פונקט, ץ3מ< אין דך לייגט עם און קאשע ווי ודין• עם איז הייט

 אדי עם וועדט טאג, אהאלבן אם עם ליגט קוים און שטיין, א וו*
 טעפעלע א אם זי קאבט צעברעבן. ציינעד די קען מען אז ,הארט

 )אדך קאדטאםל צוויי געציילטע - גראשן זעקש פאר קאיטאפל
 דאדט איבעדבייסן. אדף קינדעד די מיט דך פאר קארטאפל!( מיד
 ,גא־טן אין אתיסגיין טאג אייף בליאשק א זי פלעגט ,וו. אין

 פלעגט דערנאך און קאשיקעש פולע צוויי קארטאפל פתשע אנגראבן
 א־ייץ טא: האלין אין ז בי שיילן אין אבן ק קאבן, און שיילן מען
 - פאראמשטשיק פארן אי דך, פא־ אי געזק, גענוג טאקע אי:

 א-ע־ אורח אן מאבן דך פלעגט עם אז און — עשע־י אגתישעד
 פעלן. ניט אריך זיי פא־ פלעגט - ארעמעלייט אפאדטיע גא־

 א נאך מיט אשוואדצעד, מיט קו, תיטע א געוועץ איז דערנאך
 מילך פדישע געווק איז בהמות, געמאלקן מען האט שווא־צער,

 דורכפארן פלענט עם אז און קעו, מיט פוטעד, מיט קינדעד, די פאר
 די פלעגט ,בוידעם פוץ קעזל א אדאפנעמען פלגט מען און פרת־ א

 קאטשקע? א קדלן? עוף אן אין זייטץ. אלע פון אראפתנען פיטעד
 פלעיט מען עד ׳אד - טייך פון וואם “נא לעבעתקע, נאך ? פיש און

 פ־עננק. אמתנה פלענן פישעד מוזשליעד די אדע־ אנכאפן אליין
 ׳אין ,שיהי־פהי מיט אם מען קימט ,גלות אין איז מעץ אז איצט און

 א־ן אין טשאד אין פליטע דע־ ביי טאג אגאנצן אם שטייט רבקה
 אין דדייען אן הייבט עם אין דך, בראט אוץ דך □־ענט תיך,
 ^זבי - דדטעד אמאל רואם וועדן איתן שוואכע אירע אין קאם

 יעדן שטעלן צופדידן דך פטאריעט - עשעד די אם פטרט זי
 העט קלייננעלט, דאש צונויף ציילט זי אז ביינאכט, און באזונדער.

 האט זי וואם ,דעס פ־ץ העלפט א אוישגעלייזט קיים האט זי אז ,ד
מע ציבעלעם. מיט פלייש, מיט בדויט, אדף אויפגעגעבן אליין

צעטיילט. בא־י אייף עשן העלפט רד
 עבג"■ קיין - זייטן אלע פין איד מען זאנט - ניט, גיט —

 אייף שידן מא־גן און דא די א־בעטן היינט ניט. מען בארגט ווארג
ניט. אייך שיין זיי דעדקענען מאתן נאש. אנדעד אץ
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 נ*ט יענעפ מען גיט — רבקה ט״אכט — אדי .׳וי היינט —
 איד שמואל-יעקב, ר׳ אלטעד דעד עליו־השלום, מאטע, איד עפן?
ניט! ד קק דאש ניין, געוועזן.... מכניש־אודה אזא

 אדום דיך עד דיקלט ,אויף שטייט עד “גא די ,חייפ-דנה ארז
 האט ע- וואש שאלקע, אפגעבליאקעדועטעד אלטער דעד מיט האלז די

 אירע דעדקענטישדן מען און שזועד זיין פוץ בקדושה באקומען נאך
 רעד אוץ אדיין. נאם אין אדעק דך דדייט ער אוץ ניט, פאדבץ

 א־יף געשטעלט פיל אדי אלעמאל האט וואט חייס-יונה, זעלבער
 יעדן עד פלעגט רבקהץ וועגן און שווע־ דעם קריטיקירט האט דך,
 אפט •אנין שדן ■קומט ,יידענע" א פארשטייט .,וואש טדאכטן מאי

האלטן: עצה אן דך אדיין קץ אין רבקהן צו
ד? זאנט וואש אדריה, —

 ענטפערט און או־ח אן פאר זופ טעלער א אן גישט דבקה
מיגע: אנוטער מיט

 א העץ יין איך - דאהן דיר איך קען דאב איינער, קינד -
? שטאטישע

 ווי זען, זאל רבקה אז אזוינש, עפעש טון דיל הייפ-יונה
 איש ביי ד'אין טייעד די זאבץ, אפך אויף איש פאדדרישט עש
 געפאלנט. ניט קיינמאל זי האט עד וואש חרטה, האט עד די און

 דעד פין אקאדשט מענטשץ, פול איז שטייל ראש דאו? אבער
 דארף רבקה אין טשאדנע, און תיביק איז קיך אין א*אפ. א-בעט

 דך האלט עד אבער טון, אדפץ חייפ-יונה דיל ענטפעדץ. אלעמען
 א ■מיט פערד, א מיט געדעזץ, הייפ-יונה אמאל פא״ט איין.

 א מיט בייטש, קנאקעחקער אלאנגער מיט בראזגינעש, מיט שפאן,
 "פאר אונטעדפאדץ פלענט ער אז און ,קאפ אדפץ קאפיושאן׳ שותרישן
 עד פארייישט רעדער. די אונטעד געציטעדט עדד .די האט נאנעק",

 דך וועט טאמע־ נאש, אין אוועק דידעד זיך דרייט און ליפן די
מאבן.... עפעש פאדט

 אטא^ זיינע פין אגד גאש אין באנעגנט עד אמאל, דך טדעפט
 אג* אדייףאו^עדאשענע- מיט פעלץ אדויטן אןץ גויים נוטע ליקע

 פאד- צעקנייטשטן זיין איבעד שמייכל א תרך פליט טא־יע. נעפאקטעד
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 אויגן. ד• פא־ אנליץ גיט פא־לארענע דאש - פגים יעלטערטן
 אוץ ,הב־ גוטן>וטן א ווי ,האנש ד* גו• דעש שטארק ער דריקם

איש: צו זאגט גוי דעד
 די אין דעדקענען, צי שוועד חיים־־ידנה, פאשטארעל, -

הא־.... גתיע אין ,אוישגעוואקשץ שטאדק אריך א-ז שארה
 ווארעמס גלעזל א אויף שטייל אין דך צו גוי דעש ער פאררופט

רבקהן: אדרש רופט אין
!האין מיד גאשט א פאר וואש ,נאד זע —
 ניט "חיישא־ע־ דך דערפרייט - ווינקלדיקע־ דעד שיכאש א, -

 איש ד וואלט ניט, דך שעשט ד וועץ אין אגעלעכטער, אויף
געקישט. און אתמגעכאפט דך דאכט

שטאט? אין דא טושטו וואש -
פא־קיפן. צ־ געכדאכט עפל דאגן א - ער זאיט - אט -
טאריע? דע־ אין דא האשטו וואש און -
 כרויט שרא־צע דע:, אויפן כא־טש - ער ואגט - אט -

געבאקטע. קארטאפל טיט
 שדא־ץ אשטיקל איש ביי ד כעט ניט, דך שעמט ד רען

 כרויט "פאדשיטקאוויך שטיק, א אפ ד שניידט פארזוכן.... צו ששיט
 ד• פאר גאשציניעץ א - איינפאקץ איש ה־שט און שטאטישע אי,־ע פון

קינדער.
 פינאנדעי, אש כיי זי פ־ענט טיי, די ט־-נ^ט מיכאש זק כל־־ און

 אין פא־אש דעש איצט האלט וועד ד., אין דארט דך הערש וראש
 צי און "פאניענקעש׳ אלטע די דא־ט עפעש מאכן וואש ארענדע,

 .האט זי וואש ,קו תיטע איר דא־ט מאכט דאש ,אשאל ניט ער דיישט
!געוועזן קו שארפע א - פאטאקע אין בעל־־הגוף א פארקויפט
 אליין היימאדע האט אשאל - שיכאש זא:ט - יא יא, -

 שיין אזוי ^ן געגאנגען, כא־וועש און פעלד, אין געשניטן תבואה
 גע* ניט האנט אין פער© קיין שיין וואלשטו איצט נעכאש, געדען.

 רעש אין געהאט, ניט עשגן לדן מעש א כ אונז מיט און ממען
געצויגץ. ניט פאראש

 זאגט זאגן אבער רבקה, ט־אכט - געצדגך ד וואלט ״א,
 די מיט היי^יאר זיך הע־ט יואש נאך, פרעגט ד און גורנישט, ־זי
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 איישגעהאקט שוין האט טען צי אין נעדאטץ זיינען זיי צי המאות,
ע. נ א ר א וו אין וואלד דעם

גוי. דעד פרענט — שיטאט? אין איד טוט וואט און נו, —י
עשן. מענטשן גיט טען - :חיימאווע זאנט - אדי אט -
 עשן טענטשן מאד אלע האט חיימאיוע - עד זאנט — יא -
איד? לעבט וואנעט־־זשע פוץ אבער טען. וויישט לאש געגעבן.

 פין לעיט טען אדי ווי ניט, עד פארשטייט קאפ, אגויישער
נעין! עשן יענעם

 בון הילף דעד טיט טען האט צוויי עלטעדע די הקינדער? און
 די צי און זוכץ, צו נליקץ אמעריקע, אין "פארשיקט" קחיביש די

 ער קימט "שטונדע". א אויף לערער א צוגענומען מען האט ייננעדע
 ניטא. ווידעד שיין איד און שטוב דעד איבער אויש דך דרייט צוייין,

 דאט עד מאכט מענטשץ, דך קלייבן עש און אעננע, איו דידה די
 גאט, דעד אויף ארויש צוריק קינדעד די מען יאגט מכער. וואט

 אין הנשטאק אין דך די וואלנערן שטיב, די מאיץ פריי דאלן זיי
 ? תכלית דעד איז רואש-זשע וועמען. טיט וויישט נאט איין ,דך הברן
 מלאכה בעל־ א צו עלטעק דעם אפגעבץ ווענץ אשמועש מען פירט
 אריבעד נאד מען שטופט ווי !אמעריקע דעדנאך ,נעשעפט א אין אדעד

 הוצאה.... די אשפאם אונטערוואקשן.... וועלן די ביז שאדייאסר, די
 דע- אמש,.רי ניט דך זעט מען - בארג א איז אליין הרה>עלט

 גאונץ א רובלש. בלוטיקע די ווידער צייל אין אוועק פליט חודש
 רבקה דך האט מאדנע און נעלעבט, הייזער איינענע אין לעבן

 פאר־־ ישוב פ־ץ אהיישפאדן פארן זיי האבן שטוב זייער נעפילט:
 אדף טאקע זי האט וואט האלץ־שוחרל, א אייק, עפעם קייפט
 אן אויף זי האט און אריבעתעפירט שטאט זעלבעד דעד אין פליטן

 א:" אן אין אויכגעשטעלט. אנטאקאליע אדף פלאץ איינענעם
 ווייטן. דעד פין זען נאד זי קען רבקה אוץ ,שטוב די געדדעד דעדן

 מיט איד דך באגיסט הא־ץ דאש אוץ זען, טאקע זי נייט אמאל
 די מיט אננעמיטשעט האש זיך האט זי וויפיל א-ווא* - בלוט

 - יא געבוים! שטוב ה האט מען וואש צייט, דעד דורך קינדעד
 עשן, וועטיטעדע קומען מענטשן וועלץ באלה - ריקה זיך דערמאנט



 קיין מט קיינמאל טתנקט אלין זי קעפל דעם אנווארעמען זי גייט
 צאן• שטאדק אזר אפטמאל זיך, בענקט עם און קעסל, פון טיי
 עם אז ,וואשער טרוק א ? אפנים טיי בליז טיי. גלעזל ע ת מ א אן

 הדייפיק וואשערי יענע מטא — טרינקען ניט ד קען ,זי דורשט
 פלעגט עם אז א־ן געטדונקען, ווילע דעד פין וואשעד ד האט יא־
 וואדל׳ א גלוסטן זיך פלעגט עם אוץ האדצץ אדיפן פריילעך גאר זיין

 טי-ך זייט יענער אריף אריבערפאק מען פלעגט אנטון, דך טאג
 קרעניצץ" דעד אונטער עמער דעם אונטערשטעלן עמעד, אץ מיט
 קאלט, זיין עם פלעגט - שטיין א אונטער פון געפלאפן איז וואס

 אמתע - קדישט^ל ווי קלאר, און ברען דעכטץ פאמע אין אייז, ווי
 אפשטעלן זיך די פלעגץ הודכפארן, פלענץ די אז פריצים, וויין!

 איר פלע;ץ טאמער און - קרעניצע דעד פין אטרונק בעטן און
 א — אויגן שוואכע געהאט האט רבקה - טון וויי אנהייבן אריגן

 ,צוליגן און טיכל א אייננעצן זי פלעגט — מאמען ,דעד פוץ ירושה
 זיינעץ טשאד אין , רויך אין איצט מחיה״נפשזת. וועדן באלר פלעגט

י זעט. זי וואם קוים ,דאקעם די ווי ,געוואדן אויגן די טאקע איד
 דע־ לגט באזעצט, זיך האט חייפ^ונה רואו גאם, דעד ׳הרך

 שווארצער דעד טאג אין מאל עטלעבע דורך פאדט ,בית־עולם צום וועג
 שטאטישע די - טויט וועגן דערמאנט און פענפטעד די פארניי וואגץ
 גע- געזען? עם ד האט רען - רבקה אבער געוויינט, זיינעץ

 ורענן זיך ד דערמאנט מאל יערן און לענן, אויפן מאילן צילטע
 ווייט, אדי לינץ ביינער זייערע אז מאמעץ, דעד מיט טאטן אלטן
 ניט קבר^אבות אויף די צו קען זי אין ,מיילן פך א ,■פך א פאר

 ,שרעק א* טויט יוענץ ט־אכט זי - שטא־בן וועט, ד אז און קומען.
 ,דא לגן ד וועט ? מענטש א לעבט ,געזאגט משטיינם ,וייפיל ווארעם

 די האבן מוזשל אין אין צעפלקט, אין צעדיפן דארטן, די אוץ
 - האלב־־אומזיפט פירץ די אין געמאכט פאדאם אייגענעם אן גויים
 ד וואם קד, רויטע די ארן ישוב. פין יידן א אדרפנעשטופט אבי

 אפרעמדן צו זי האט אויעעהאדעוועט, הענט אייגענע די אייף האט
 ווערט צוזאמעץ אלץ — פאדקריפט דארף אפרעמדן אין בעל-הגרף

 זי ווי אדי אוץ קגויל. שוועק^שווערן א אין צונויפגעפלאנטערט איד ביי
זי און אריגץ, ה פרן טדערן איר קאפק פלטע, דעד איבעד שטייט
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: מאל דריטן צים שדין בעט און מענטש, א אדיין איו עם ,ווי ניט הערט
 דריי פאר אדן בחרט צוויי פאר לעבן, באלעבאפטע אבער -

'לעבעד! נעהאקטע
 ,אננעהייצט .יוי אדי איז ברוק דער נאכמיטאנ. שבת זומערדיקק* א
 פאדרויכערטע פארשטויבטע, די ברויט. אים אויף באק און נעם סטש
 ווי אווי אפגעטמאליעטע, ווי אווי ויינק דן דעד אויף וועגט

 ,ארדש רינשטאק אדפן גייט וואש פענשטער; ביים שריפה. א נאך
 נאפ דער אויף אתיש שטיל קרקט אדן קינדעד די מיט רבקה דצט

קאנאפע. דער אויף אייננענורעטערהייט דערביי שלאפט חייש*יונה
טראכט: דבקה און
 מק האט להפעים אויף ווי גענרינט• אנדעזל כאטש וו^לט -

 יעצה קיין זיך קק נראו ראם און אננעלייגט שטיינער פיל, אודי
געבן. ניט
 ןרי אונטער אט - קינדער די צו וי זאנט - ועט איר -

 אויסגעוואקשן אפשר וואלט עש נראו, אשך פאראן איו שטיינער
 גע- אליין האי איך פלאקש. גא־* ארעד קעפלעך בלויע מיט מאן
 צעשאטן, אמאל נאם דעד אויף דא דיך האט זוימק אזעקל וען

 עם אין גדין געווען וואלט ,איבערגעבליבן קעדנער אוודאי ויינק
 איצט איו — זי זאנט — ישוב אייפן אדנו ביי געשמעקט. וואלט

 קיל אווי איי שאטן, אין וועלדל, אין אדים נייט מק מחיה. א .
 אין און בהמית ויך פאשק טייכל ביים אין אם. נייק ביינעד די און

פישלעך. ויך פלושקק וואסער
 פין קלענפטער דעד פרענט - עפעש? דך ויי פלושקען וואש -

ישוב. דעם ניט שדן נעדענקט וואש קינדער, די
 !טאקע לאג; שיין - מאמע די ואבט — רענן אריף בעטן ויי -

 ניט מען דא״ף דא פאדשרפעט. איו אדן געווק. ניט רענן קיין
נייטיק־נייטיק. מק דארף דארט אבער ,רענן קיין

מאמע? רענן, מען דארף וואם אדף -
ש־ועמלעך. וואלדוואקסן אין תבואות. די וואקשן רענן א נאך

שוועמלעך? דאם איו וואש -
 2א זיך שטעלט וי אז און קק, ד ווי ערקלערט, רבקה און

עלטערע: די שדן בעטן
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דערצייל. מאמע, דערצייל, -
 אייפן געווען מט איז זיי ווי ,דערציילט מאמע די און

 א און גיויסע א שטיב, אייגענע אן געהאט האין די ור ישוב,
שייגע.

שטיב? אוגזער איז וואו*זשע -
 רבקה- דערציילט - שטאט זעלביקער דעד אין דא, טאר^ע -

 ד שטייט ריליע דעד טין ברעב אויפן אפגעקויפט. זי האט ייד א
איר. אין וואועען אגדעדע אבער רידעד,

 רבקה געמט פארגאכט שבת א אמאל דך טרעפט עם און
 פון דך מיט האט ד ראם פאטשיילע, גרויפע ד* אקפל אויפן
 אנטא* אייף די פירט ד אין קינדער די נעמט געבראכט, ישוב

קאליע.
 אדי שדוימט ווייטן, דעד פין שטוב די גא־ דערזעט ד ווי און

 )עפעם אז איד, זיך דאכט עם אין ,זכדון פון ארוים פיל זרי א פיל,
 קבר" אויף עם זי גייט איצט אין געלעבט, אמאל האט וויכטיקס
אצת....

 ארומ" געמוזט האט מען שזאדץ! וו• געוואק, אלט ווי —
 די די, ווייפן אפך - ארים נישט מען שאלעוועט שאלערען,

שטיב! א מיט דך באגיין צו ווי שטאטישע,
אפינגער: מיט אגווייזנדיק זי, דאגט קינדע־ די צו און
שיגדל־דאך. טיטן שטוב, אעזער זי, איז דאם אט -
 פאר* - קלענפטער: דע־ איבער פרענט - שטיב? אוגזער -

איר? אין נישט מיר וואוינען וראם*זשע
 עלטערער, דעד איים שרייט - איז עד ג^יי פארא אוי, —

 אז - •ינגעלע״: א״קלוג איז אין ואבן אפך שוין ווייפט ראם
מאטע? אמת, גישט, שכל קרן האט ער

 אייגן די ריש א גיט אין - מאמע די זא;ט - ארדאי -
פאטשייליע. פון ברעג מיטן

אקונד.... פארשטייט ראם אדי: דאך איז מעשה די
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אריסגעקאנקורידט.

 פון אומנעריכט אדי האט מען וועלכער רבקה, ישובניצע די
 ברוק- הארטע די אויף אין #פגעריפן לענן דארפישן שטילן איר

 שטיקל א צו קוים דך האט ,ארדפנעוואדפן שטאט פון שטיינער
 און געעפנט. זי האט גארקיך אביליקע - צוגעשלאנן פרנפה

 קיך, ענגעד דעד אין רבקה ארים זיך דרייט טאג נאנק א
 בלענדעט ,טעפלעך די ביי זיך בריט ,פליטע דער ביי דך בראט

 א-ן אש שליניט און קיך פינשטערער דעד אין אויגן ד/קראנקע דיך.
איינמאל: ניט זי טראכט דערביי אין טא;. העלן גאנצץ א רויך

 ווייניק פרנסה! א דאם דך מאכט אשטאט וואם פון ווא, -
 דך. וואשט "גייט נענעבן? עשן ישוב אויפן רען ד האט מענטשן

 ער האט אומזישט ניט געוועזן. טאטן איר פוץ נאך אייננעפירט
 אברהם-אביני אדי ווי געשיכטע, די דערציילט איינמאל ניט דבקהן

 זייטן, פיר אלע אין אפן הויז, דין אין טירן פיר געהאט האט
 אז און ארייננאננ, רעם דרכן דאיפן ניט זאל ארעמאן דעד בדי
ע פלענט קומען, ניט פלענץ אורחים קיין מאכן, דך פלענט עם
< זיין... מצער שטארק דך

 די אבער טאג. גאנצן א ארום רבקה פאדעט טראכטנדילץ, אדי
 נאם נאנצע די ווען ,״״כלחוך>,שור 2א גאך ד טוט עיקר-ארבעט

נאך. שלאפט
 בהמיית די אוודאי ן ט ד א ד נאך האט פאבטעך דער מיכאלקע —

 זי אין אויפשטייענדיק זי ט-אכט - אהיימעטריבן ניט פעלה אין
 דעם אפריער אשיסן און הויף פון וואפער עמערם טראנן אן דריבט
 אונטעד הייצט האלץ, שפאלט קליינעם, דעם דערנאך קעפל, גהייסן

 כאפט נאם די אז אין איינקויפן, נאם אין לויפט קעשלען, די
 ביי שוין איז מענטשץ, ע-שטע די דך באווייזן עם און אויף דך
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 :אך אוץ אבארשטש מילך, אדיאז טיי, אנלאז פאושיק רבקהן
 עשע־.._ אזעלבע ניט ניט: ד קאבט געדיכטן שך א - אזוינש עפעש

 האט ט־יישט איינציקע איין און שית צו שבת פון ארבעטריקת אווי
 :עין איש קק ד וועש א־עטאן, אן אדיין דך באפט עש רועץ ד:

 אד• פאדדינעץ, הבנשת-אודחיש פון מצווה ד* אין אומדשט אפעשן
געלעתט. זי האט טאטע גאטש״פארכטיקעד איר ווי

 אוץ ביטעד און שרע־ אדבעט דבקה זיין ווי חייש-דנה, זעט
 נעלאף! אזא מוטל, אזא רעיונות: טרדעדיקע איש באפאלן עש
 די נא- איו איידענע, זי, ווי ארוטנעזען, ניט גא־ זיך האט ער

 רעש אין איינשפאנק אויך דך ער וויל געוואקי פרנשה>עבעדין
 מאנבבירשע פארט - פאדדינען עפעש אדך דיל פרנשה, פון עול

 דך ע־ דרייט - דך אויף קאש שלעבטן רךץ ניט האט און בוהות
 אין אן קלאפט טדעפ, פויזנטער אויש מעשט נאק, די איבער אום

 וואו? אבער - שוועלן צענדליקעד אש טדעט און טיק הונדעדטעד
 דין און קער זיין .-יידן, זיין אין חייש-יונה איז נעלאשן און דייק
 שטא* ד׳ טיט דך ער קען וד״זשע - באטראבט אוץ נעלאשץ איז ריר

 דעדשלאנענעד א מא־ יעדן דך פרעגט הייש־יונה און ל פארוועטן מישע
 אהעד ,רדיי א אהין געבן דך עד פלענט אימקעק. אהייש עורק

 נאש אין אדעקז?*יען צידיק דילנדיק ניט דך פלענט און הדיי א
 טאמעיי אבשדה: מ.-ע־ רעד צו אוועקלאזן זיך פלענט אוץ אדייץ,

 נע^ א״ראלעי אטאל פא־יט - דערזען באקאנמן אלטץ עץ ער וועט
 ישובניקעט אדטיקע ־י צווישן רא־ף, אין נוייש ;די צדישן שפילט

 רעד צו אנדערע פלענט אבעל>ןרא, יעדק, אדאוונער "טנק" איץ
 עד - דא אוץ פא״טיילט, ניט אייך זיך אוץ אויפסחפן, הודה

געודעןו "עילה-לתורה־ איז ער ודעץ ניט, צייט די שויץ געדענקט

 א־בעט אי־ מ־ט אוץ שדיינט דבקה גארקיך. א איז גאדקיך די אין
חייש^ידנהן: אפטטאל נאך ט״ייבט אין

העלפן! וועט גאט -
 יש, א אין פיש ווי - מענטשן גדיש, שטאט די אבער איז
 שמארעט •עדערעד אין אדגן ־י אין ;.־ויש צרייטן רעש איז יערעדעד

צייייטך רעש איבעדצוקלתעק דך
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 י אריינ- גארקיך אין רכקהן צו אמאל דנען פארשוינעץ צווי*
 - בעפטע די פון דערלאנגעץ געהייפץ דך, האין און ■געקומעץ

 אהאפ גייען מענטשן די ווק געווען, ראם איז מומל שאמע אין
 פארשוינק די איבערקייען. אדיין זיך באפן און ארבעט דעד פון

 הינטער* אדי האין ארן זך, איילט;!11 רוט פאוואלינקע, געיעשץ האבץ
 געשעפט דאם גייט עש אוד וד רבקהן, אדפפרעגן געגימק אדום

— בא-ג אויף גיט וי צי און לייזונג דאש איז ווי אוץ
:איו אמת דעד ווי ,דערציילט רבקה אדן
 .נדאשענעד א אריך. מען גיט באד. אריף ,בישל א "לייזט מען -

דייד. די מיט פארדנדיקן צו ניט - געשעפט
 מענטשן די זאגן -י פרנקט שלעכטער קייץ ניט אריס, ווייזט -

 טאקע איז פרנשה, האט יידענע ארעמע אץ אדרבה, אוץ אזד. גלאט
נאט. ■דאנקען

באקלאגן: צו פיינט רבקה זיך האט
 אין זי זאגט - פינקט! שלעכטער קיין נישט דווקא -
 טאקע די זאל ,אן דך זעט ,מענטשן ״ארנטלעבע :דערביי טראבט

ל־יק". צי איר גיבן ויי וואט גילדן, פא- די פא- באצאלן גאט
 דורך האט .רבקה און ארויש נור זיינען, פארשוינעץ די ווי אבער

 אומגע- אמאל נאך דך האבץ די ווי דערזען, כדר י גלעזערנער הער
 ,"פונקט" אייפץ בליק אויספדוונדיקץ שא-פן א געווארפן אוץ קעהט
אפגעריפן. ווי אדי עפעש הארצץ אין רבקהן דך דאט

 אננעווייטאגטע ראש דעינאך ד האט קינדע- אין מאן פאר און
אריסנערעדט: אירע הארץ

 ליגן איך זאל הלוואי פאר, הארץ דאש מיר זאנט עפעס -
טון. רעה אגדיפע אונז וועלץ מענטשן די אז ■זאגן,

 או ביינאכט, און אומררק, געווק רבקה איז טאי. אגאנצן
 סטעליע די אז געחלרמט, איר דך האט ,איינגעדרעמלט האט זי

 גאנצן א - שלעכט אויף שימן א - קאפ אויפן אראפגעפאלן איר איז
קומען! געקענט ניט דך צו זי האט דערנאך. טאג

 קיים איו ■עש אפגענארט: ניט רבקהן האט הלום דער און
גארקיך, רבקדש קעגן פינקט גאם, דע- איבער ווי אוואך, אריבער
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" ן * 1 א* לו י ^}©2> ך*1 1!^• *
 און פארמאבט, לארץ טיט פענשטער ד* געשטאגען, דירה ליידיקע

 פלענט ,לאק פארטאבטע די אייף טון קוק א פלעגט זי אז ,רבקה
הארצן: אויפן וזעק מרח״שחורהדיק שטענדיק איר

 אין ט-אבטן, ז• פלענט - אפופטקע שטאט טיטן אין -
 ירארינען ־א״ט צ* מאמען: דעד ביי גאכפדעגן דיך פלענן קינדער די

 תא זיינען דא־ט אייב ,טון קןק א לייפן ©לענן זיי און ? שדים
 קאר־דאר, א אץ עתעק הויף, פון נעווען איז שיר די אבער מזרזות?

געפינען.... נעקיענט נישט טיר די זיי האבן
 ©נקט וואנט די צעהאקט פ־ימאתן אשיינעש אק מען האט

 תרעע" מען האט נאם דעד צר אטיר - טיר רבקהם אנטקענן
 איז טעג ציריי צייט אין שנעל זייער נענאנגען איז אדבעט די פירט.

 איי־ עתעץ פין מען האט באלה פרנשה־־שטוב. א נעוואק פארטק
 נעמאלטע, אפריש ,א״וויייעבקד פירן צי געבראבט אטאטשקע

 אין נעשטאבץ, איינן די מטש האבן וועלכע אותיות, תיטע טיט
:דורכגעלייענט האט איתן קו״צזיבטיקע אירע טיט רבקה אפילו

 ייעטשערע. און טיטא; פרישטאק,
עפן. ווארעם צייט יעדער צר

:צ־נעשתבן געווען איתיות קליינע טיט איז ארנטן ארן
חודש. אויפן ווניקעש5סכאל אננענומען אויך וזערן עם

 מענטש אויפנעמאלטער א פא־ממק האט "ווירעטקע•־ הארבע א
 א נעהאלטן האט רועלבער הענט, שווארצע ארן פים תיטע טיט

הענט. ביידע טיט שישל
 יענע דערזען רבקה האט טיר ניי^אריםנעהאקטרת דער ביי

 נע־ אטיב אשמייבל מיט זיך האבץ זיי פארשדנען. צוויי יאקאנטע
זאנט: איינער ווי רבכהן, צו טון

• שבנים ? פריינטשאפט צו געשעפט האט .יראם -
 אדי־ ירי ,אםפא־יאזשאיעט״“״ זיך האבן פארשרינען צוויי די

 נאך ויייטער, אביטל נידע־קער, העבער, :״תוועמקע׳׳ די העניען צר
!העמד
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 אמתעד דעד איז איצט געטראכט: און נעקוקט האט רבקה
 ימיט איר אויף זיין מרחם נאד זיך זאל גאט. איין נעקומק. סוף

 שטאטישע די מיט פארוועטן קענק רען זיך וועט זי קינדער. קליינע די
 נייע, אדבעטער: אפאר דערציילט שיין איר האבץ עט מיילער?

 ,נאפל ;נייע - טעלער די ;טישן די אריף 'ל*גן טישטעכער יוייטע
 קענעץ דען זיך, זי וועט זילבערנע. ווי בלאנקען, לעפל אין מעסער

 אפנעריבענע, אלטע, איר ביי זיינען נאפל ארן לעפל פארוועטן?
 וואט? אלא עד-היום. טאקע פעלט מעטערס און שטשערבאטע טעלער

 שטאטישע? די רעם אריף דק זיך פארשטייק עק? פריש גיט זי
- פרץ*מוץ דעם נאד זרכן זיי

 אנטקעננדיקע די אין ראך קיין אדיבער ניט - אזוי טאקע ארן
 אי* זיינען עטלעכע קינק. אירע אלע זיך צו אריבערניעצויגץ האבץ

 'דער אין עשן נייען זיי אז איז שלדיק. נעבליבן נעלט אפילו
 זי קענען זיי - קאפ דעש אפ נאך זיי קעדן אדיין, נארקיך נייער

!נארנישט
 וואט א־בעטער, "סארועםטנע" אפאד נעבליבן אפילו זיינען עט

 פאר"■ נעלאזט ניט זיך האבן און יצר^הרע דעם נעווען גובר האבן
 האט נאפלק, בלישטשענדיקע די מיט פערוועטן ווייטע די פרן פירן
 אלייץ זיי האט אוץ געבן צו וואט זיי יעהאט ניט דבקה אבער שיין

:אפגעשיקט
 ,מענטשץ ירננע פריילעכעד. ז אי דארט אדק. ,קינדע^לעך ,גייט -

עסץ. דארפן האיעווק, וואט
?■׳ ניט מזל קיין האט זי אז שולדיק, דען זיינען ״זיי
 זיך האט ,געווען נישט מעד איז עטער פרעמדער קיין אז ארן

 געשטאנק פליטע די איז דרייען, צו ׳אייפגעהערט גראשץ דער
 ריין געשטאנען זיינען טעפלעך. פא* די ארן געהייצטע קיין ניט

 אלטע פרן האט בעקעד דער דער וואט אנס, נאך אדסגעשייעחטע
 וויפיל, אבער צוגעפארגט. בדויט פונטלעך אפ^* ורענן באקאנטשאפט

? באתנן ער וועט ,נעזאנט מישטיינט
 נעווען, ניט דיידערקע נרויטע קיין קיינטאל א^בער איז רבקה

:אוינן די איבער ארבל טיטן טון פיר א זי פלענט
263



מרז מק קינדערלעך, ,זיגדיקן ניט טא־ מק -
' גש. סאד

 א קינדעד די דעדציילן ד פלעגט אויגן די אץ טרערן מיט אוץ
 עליו־־נשלוס, טאטן, איד פון געהערט ה$ט זי וואש געשיכטע,

 אנגעגי* אלץ האט וו$פ ,א-עמאץ גדושן א אצדיק, איינעם וועגן
 אם אוץ? פלעגט גאט וואש צדה, יעדעד אויף און גוט, פא- מען

 אייגמאל האט עד ביז - ,לטויה״ זו ״גם :זאגן עד מלעיט ,אנשיקן
 א גע^ינק ע- האט אינעווייניק אין טייך אין פיש א געכאפט

- גרויש די איי אן ווי אזדי ,דימענט טייעדץ
פאתעק. היעעד זייער מלעגן ?דן העק פלענן קינדעד די
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חורבה. די

 חייס" פין הרה נייע דאש אראפנעגומען, האט מען ווי נאכדעם,
 קלעצער* עש האט מען און 12x16 געווען געטייט איז וראש הינק,

 שטאט גרויסער י דעד אין פליטן אייף איבערגעטראגשפארטירט וזיין
 12x16 פליך, א גענליבן ארט ליידיקן דעם אויף איז אדיין, ווילנע

 "פאדמותמן/ א טיט געווק ארומגעצוימט אין וועלכעד גדיים, די
 האט וואש אורון, גדוישער דע- געכלישץ שטיין איז מיטן אין ארן
 אויף הייץ אין נעם כאטש קוימען, הויכן מיטן אדריף געצויגן דך

 שווארצער דעד א־דיכגערופן האט געדאנקען טרריעריקע טשאלנט....
 וואש ,אויווץ פאריתומטן טיטן און פאדמדדעק מיטן פליך צעגראבענער

 ;אן. יארן יונגע ע שאש די פון רבקהן געדינט געטדיי אורי האט
 קענען ניט אריך פלעגן פארנייפאדן, פלעגן וואש גויים, די אפילו
 אפטמאל פלענן אין זאך דעד צו גלייכגילטיק אינגאנצן בלייבן

קעפ: די מיט צדשאקלעץ
ניטא. און.-.. געווען -

 ניי־א:געקימענעפ פון ווידקונג )די צינעבן פלענץ אנדעת און
פאראפיע(: אין •גלח

 איימעכויט לנע ווי אין זיך האט חייפ-רנה אז דערציילט, מעץ -
געפעלט? אים האט געלט איז? וואש "קאמעניצע/ אייגענע אן

 א-ינעדשפרינגען און פיר דעד פין אראפכאפן זיף פלענן זיי און
 בייטש-שטעקלעך ח מיט און אדיין פליף שווא-צן אין פאדטורעק איבערן
 עפעס דא־ט איבעחנעבליבן אמאל ניט איז צי זאמך, אין טאן אגראי
 אבאלעבאטישקייט. קומען.אץ צונוץ קענען וואש זאכנישן, אזעלכע

 צינענע אפגעבראכענע אשטיקל אטשוואון, געפינען פלעין זיי אז אין
 צופ-ידענע עש זיי סלעגן זאכן, וויכטיקע אזעלכע ,נאך און לעפל

קעשענעש: די אין באהאלטן
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 נעיראלנע״ט מטש אץ האנ :יך האט הייש-יונהן ,נ" ,אדא —
מיפט. אין

 איינעד וויינ אלטעד זיין מיט נערוארינט האט ישוב פין ווייט מט
-אד:י נאמען קלינגעגדיקן דעם געטראגן האט וראש איעטלער,

 פידשטן, נאוואישטע די שין געשטאמט טאקע האט ער ארן ל י רו
 גרוינע די פרן יורש דעד ליטע. דע- אין געגלאגצט אמאל האין רואה

 דצן זונטאג יעדן פלי^ט ע- וראש דעדפון, געלעבט האט פידשטן
ע פלעכט עטל*״פאטשיי-עשת2 זיינע דמק אין קלדשעד אונטערן

 הריז היים*ירנהש פרן הידנית די אריף פאדנדעמען טעג וואנעדיקע די
 א נעקענט: נאד האט עד וראש אלץ, צימיפנעמק דארט פלעגט ארן

 פאר* אלטן אן ,ציגל גאנצן א ,הייציץ צום האלץ שטיקל
 אין צעפיילט. 2האל געווען שרץ איז וראש העפט, שדינענעם

 פאר" אפגעדייענעט, א דאדט געפרנעץ איינמאל האט עד אז
 מיט נא- זינן ארן ן2נדא געממען ע- האט ,צענעד קופעדגעם שמלטץ

השיל מעד

 פץ שקצים רינן צימיפנעש. תורנה היעד צר זיך ייינען ,"אוצר" העם
 דעד צי נעטאן נעם א —יי האט מען איין דעדפעד אדימי-ע אדע

 גע־ ארן געזונט האט מעץ אין ,שטיינע- פעשטעק א סך א אריף הרריה
שטיין א איי- שטיין א האט מען ,געזוכט אין נעמשטעדט ,נישטעדט

 גענרמעץ פעשטעד ארן פעישטעד אלץ זיך האין אט איער
 הידנה דע- אויף אז -עדפעד, אשמיקע די אייעד קלאנגען צעטראנן

 11 יאט । । מ> רו* ,ם ש• די אי ט > אין ,ם ט> ע^ט י נא —!י האנן
אליין.... "ניעיאשיטשק־ טיטן טדעפן צי געהאט מורא דא-ט

 מיטן יאגעגעמש זיין ווענן דעדצ-לט דיאט וראש ערשטעד, דעד
פאטי^ע-ן דעד מינאש געווען אי: - שמראל*יעקנ ״ניענאשטשירך

 דעש פא־מ נ-נאנט שפעט פאץ צי טעת די אויש מיד קימט -
 אדאי^עשלען זיך האט פערה מיין פינשטעד, גערוען איז עש ישונ.

 פא"* פון שט-נעד די אריף א-ריפיעפא-ן גלייך איז אין רועג פרן
 אפגעדישן: הארצן אין פלרצלוגג מיד זיך האט דא און מודעק.
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 דע* אין אין שיטן, זיף וואלטץ פרגקעץ ווי אויגן, די אין ליבטיק
 דעדקענט גליך האב איך - בארד א מיט פנים א ׳איך זע ליכטיקייט

 שויץ געדענק איך לעבעדיקער.... א ווי פרנקט ניעבאשטשיק, דעם
 ריכטיקן אייפן אתיפנעקערעוועט פעדד דעם האב איך אזד ווי ניט,
ייכעד. ראם דארטן פין אפגעטראגץ זיך האב און וועג

 פאלידער דעה פארשטיין צו געגעבן האם האט - אוודאי -
 עיי האט לעבן יאנצן העם - פישער: הער סטעפאן ררקער אין

 חרוב אראפגענומען, מען האט שטוב די שטוב, דע* אין אפיעלעבט
זיך. פארשטייט רו.... זיין אין רוען ניט ער קעץ געמאכט,
 אין דערפער די איבער געווארן צעטראגן באלד כעשיכטעיאיז די

 ניעבאשטשק א פאר :פפקן געפרורט ניט אפילי איר ;אין האט קיינער
 ,געוואינדע-ט גיבער זיך האט מען געווען. נאטירלעך אדוי עם איז
געזק. נישט איצט ביז נאך אים האט קיינער אדי ווי

 באגעגעניש. ערשטער דעד מיט געוועץ נאר איז שוועד אבער
 הער אוץ אפטער, אשך געטר^פץ שדין זיך האבן ווייטערדיקע די

 דעם פארביי ביינאכט פארן צו ניט געשטארעט זיך האט עולם
 שיין מען פלעגט ,וועג אין זיין מען פלענט טאמער און פליך., דולן

 — אתם פארן און ווערפטלעך איבעריקע עטלעבע אנלייגן גלייכער
טראקט. מיטן

 אויפגעהערט אייך ארומפארץ דעד שוין האט גיבן אין אבער
 זונטא: לעצטן דעם קרישט ׳אמודשליער איינער איז אט העלפן. צו

:נייש א מיט גערךמען ווידער
 פא״עשץ אהיים. שטעטל פין טעי לעצטע די איך ,פאר אט -

 נעווארן איז שיינק, אין וו^לאפט פין שרייבער מיטן בישל א זיך
 גייט. עמעצער - זע איך ערשט ,ווע; מיטן אזוי איך פאר שפעטלעך.

 שווערן- קק איך גאנג. דעד איז 1אייננעקא*טשעט און אלט מאדנע אזוי
 זיך ע* האט דא און זיין? עש קען וועד אבער מענטש, אבאקאנטער

 ר׳5ן1 - ןע איך - ערשט זייט, מיין אין געטוץ אקער פלוצלונג
 ציטערן צו אננעהויבן מיר האט עש אין זעלביקער. דער שמואל-יעקב.

 זיין ביי רוען נישט שיין קען ער שלעכט. ליטקעם: ד• אונטער
 |ער שטייט אט ^בער ווענן. די אויף שיין זיך לאזט ער און חורבה

 ,רואש נאענט. צוקימען וועל איך ביז ווארט ער - זע איך און שיין
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 אניעבאש- פק אנטלויפן דק קק מק ווארעם פאר, איך - איך זר
ששיק?

 פלייצע, איבעדן פרעסטל א ווי אזר אדיבע- מיד נייט עם
קאלט: גא- דך מאך איך אין מיט דך שאף איך אבער

נקל? יא מאכסטו, וראש -
נישט. ענטפערט ער

ווידער. איך פ-ענ ? גייסטו -וואדהק
 שרעק- נאך מיר ווערט דערפין און ניטא ווידער איו ענטפער קיק

 סוף. מיין געקימק איו דא גוט, ניט טראכט: איך ארן •לעבעד
:פאר אים איך לייג ,פא-פאלענער א בין איך אז ,איך זע
אונטערפידן. דיך וועל איך וואגן, אויפץ דיך זעק -

וואגן. א־יפן אדויפגעזעצט דך האט עד איר? מיינט וואש אק
 העלפט עש אבע- פערד, דעם יאגן גענומק שטארק האב איך

 - ניט ער קען גיך גיין אבער ,שרעקלעך סאפעט סערד דעד וויינק.
 ז׳יט, דע- פון ווי , איך פיל דא און שוועד. דיער זיינק גיעבאשטשיקעש

 דא און ווארעמעד, און ווא-עמער אלק מי- ווערט זיעט, ער וואי
 }אריבערגיין אץ שוין מיד הייבט היקי די און ,היים גא- שדין מיר איז

 ווייס, איך אבער ניט, איך קיק זייט זיין אין זייט. צווייטן אויפן
 צו ווייט נאך איז עש צי אלץ, ■נא- קוק איך ארן דצט, ער אז

 אייסגע* זיך האב איך נא- ווי א-? מיינט וואש און חורבה. דעד
 אמאל מיט איז עש ווי דע־פילט, איך האב חורבה, דעד מיט גלייכט

 לעבעדיקער א ממש איז פערד דעי- אין וואנן אייפן געיואק גרינגעד
 אתיים, לעבעדיקער א קיים צופליק געקימק בין איך אז געווא-ן.

 ער ווי אזוי שיים, געדיכטן א מיט נעוועץ באדעקט פערדל האש איו
געפירט. משא וואגן גדעשטן דעם וואלט

 ואבן סך א האט מען וואס ,דערפא- איז דאש אז ,דאג איך און
 טא- מק זוכן. איצטער די ער גייט חורבה, דעד פון צעשלעפט

 אזוינע אין מומחה דעד האט - ניעב^שטשק קיין איינבדרגזן ניט
געזאגט. פישער, דער סטעפאן זאכן,

טאקע? -
מאקע? -
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 #9■ תיישם יועד ודלט. איר וועמק ייי פרעגט אזד. אוודא* -
ניט? דען

 פייעדים־ און שקצים געטאן לאז א דך האין גיכן אץ גאר אק
 קלייני־־ אלע צוחק ^פגעבראכט האט יערערער אץ חורבה דעד צד

 יורש אלטער דעד און ,צונויפגענומען געהאט האט מען וואט קייטן,
 צענער אפגעחבענעט אלטן העם אויך האט ראדזיוויל גראפן די פין

 זעלבן אויק אים ארועקצולייגן געפטארעט זיך האט און אפגעבראכט
געפונק. איט האט ער וואו ארט,

 ניעבאשטשק העם שדן מען האט מד :געהאלפן האט ראם ארן
באגעגנט. ניט וועגן זייטיקע די אדיף

 פעלדע" ארומיקע די ארענדע אין געגימעץ האט אגד אז אדן
 גע- 1 חירבה דעד פץ <ךט רעם ער דאט ,פאראקע־ט זיי האט ער און

:גע,זק איז ע* ווי ^זד פרייען א לאזט
 איד ניעבאשטשיק א מיט און ,ניעי^שטשיק דעד וואדנט דא -
צורו. אים לאזט מק אז גלייכער,
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באבוזשע. פרן שמיד דער

 וואט ,עמי־הארצים ישובניקעט בדן דעט פרן געהעדט האט איר
 וועלדע- די אין ,דועגץ די ביי קדעטשמעט די אין צעווארפן געווען זיינק

 דערם" און דערפעד קורנע שטתי־דאכיקע די אין און הויפן די ביי
 ליטע, געדיכט־באוועלדערטער פאדרוקטע־, אזייט אין דעד פון לעך
 וראך דעד פין טעת ד• חשבונען זיי אז זיי, פון דערציילט מעץ וואט
 אי< האלץ, א טאג יעדן אוועק, לייגן זיי וועלכע העלצער, אריף
 פא-- העלצעד, זעקט צונויף דך קלייבט עט אז אין אויוון, טערן
 נא־ דך, טדעפט דערביי אין ליבט, בענטשן און טשאלגט זיי רוקן

 אדע- - ,טא^צוויי א אויף טעות קליינעד א איינמאל ניט ,טירלעך
ע■ צו אויף זיי רופט מען אין יידן צווישן אמאל קומען זיי אז

 צו געוויינט זיינען זיי ווייל "מזונות", אברכה זיי מאכן תודה,
 ביסלעכווייז גייען עש זאכן. טשיקאווע אזעלכע נאך אין קארטאפל,

 וועק עט אין ,צייטץ באחנטע שטלע די פאתאנגענהייט דעד אין איועק
 לאננע די מיט ייק-למדניט שיינע די זייט איין פון פארשוואונק

 וואט ,מלאכיפ-אייגן מילדע די אין פיאות געקדייזלטע בעדר, ווייפע
 די אויף איי^עהאננענע עד־היוט נאך איר זעט זיי צו ענלעכע

 מיט טלית א אין רוב דאט הייזע-, פדזום־־נאלעבאטישע די אין ווענט
 מיט אדעד ,האנט דעד אייף רציעה א אין שטערן אויפן של־ראש א

 פון אין קאפ. אייפן שטריימל א מיט אין האלז כשרער אפענער אץ
 ישובניק אוממיטלבא-עד דעד פארשדואונדן וועדט זייט צווייטער דע-

 הץ זיבעטע- דעד איש אייף אייטנענאבץ לינט עט וואט עם-הארץ,
 א-ייט" זיי מעץ האט מערטטנטייל פראטטקייט. אדן נאטירלעכקייט פין

 יא־ ענגע די אין פא-ט.-יבץ אין עדטער איינגעזעסענע די פון געיאנט
 אין נעבליבן נאך זיינעץ וואט די, און אדיין, שטעטלעך מערלעכע

 לעבץ פין חוק ־ע־ אין משקולת, אייף ווי דאחט, העניק דארף,
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 זיינע אין אדיין ציט שטה, אגרעשערן אלץ דערווייל פארכאפט
 דעד* די אין אייך און ודנקעלעך, פארוואתפשטע ווייטשטע, די נעצן
 אוימעמענטשלטע פאתעלטע די אויבץ־אן אוועק דך זעצט פער

פלאכקייט.
 זייערער, מעד געווען איז באבוזשע, פון שמיד דעד חנה,

 אין התן לייוונטענע ווייפע אין עד אין געגאנגען אונזערע*. איידער
 אלע ווי אזוי ,א-ומגעבונק גאיטל רויטן א מיט ,פערמענגע א אין

 ,קורנע א ,נידעדיקע א געווען איז שטיבל זיין אויך אדום. ווייעהופן
 זיין אדויכגעגעבן פאדלאגע. א אנשטאט טאק אגריבערדקן מיט

 צו שטייל פין געצדיגן דך האט וואם ,ערוב דעד “נא האט יידיישקייט
 ודאב לעדאווניע, צעפאלענער דעד צו קוזניע דעד פון קוזנת, דעד
 ח:הפ אין ,געהאלטן ניט יארן־לאנג איד אין שוין מען האט אייז קיין
 גע- מען האט אייך מאבלים. שבתדקע די האלטן דארט פלעגט זוייב

 אקניפל, פארגראבן עתעץ דארט האלט הניכע אז דאדף, אין רעדט
 איינ* ניט שוין האבן גויים, עלטעדע אייך שקצים, יונגע וועלכץ

 נישט זאך קיין אבער האבן נעבט, פינשטערע 'די אין געזוכט מאל
 אומקעדן צוריק ערוב דעד זיך פלעגט ליעדאווניע פון אין געפרנען.

 דאיונעץ, זיין אויך פלעגט יידישקייט זיין ארויפגעגעבן שטיבל. צום
 פידור פין קול אריפן אטא; מאל הדיי דאוונען פלעגט עד וואם
 צעברענטן שיואדצן, מיטן צוטייטלען פלייפיק דעדביי דך פלעגט אין
 געהאט. פיינט חנה האט גאט עוולהץ אצבע. אנגעמאזאלעטן און

 אפילו פארקךיכן מיטוואך מיטן א אין הנה פלעגט זעלטן נישט
 אים האט דאב אבער כפרות-שלאגן, אין מוסף, אשבתדיקן אץ

 פלעגט און אייבערשטן. צום באצדנגען זיינע אין געשאדט גאיינישט
 א אונטערשטיק - ארבעט שטיקל עקשט.־ע אן מיטן אין מאבן זיך

 טלית אין קוזניע אין ארויפגיין ער פלע:ט אקש, אן פארריכטן צי פע־ד,
 אנ־ שפעטער. אייף דאוונען רעשט דעם איבערלאזן און .ותפילין,

 דאם1 קען ער - צדויי און איינש דאיונען עם ד מאבן עי, וויישט דערע,
ניט.

 פאר- זיין ער פלעגט זאגן, רעם ענדיק פלעגט ער אז און
 פעדד הונדערט אונטערשמידן וואלט ער ווי פארשאפעט, און שזויצט

ארויסריידן: ע־ פלעגט בוהות לעצטע די מיט און אטעם, איין מיט
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עשן! מב קיילע, -
 שטייען טיש איישן דערמאנק. ניט מק דארף קיילק אבק

 מיט אנדערע די כאלאדניכ^, מיט אייגע ״,0^2״ צוויי אנגקדייט שרץ
 פאר* צר "פקשאק׳ אקריגל דערביי ארן פעלצלעך, אין קארטאפל.

זויפן.
 ימים־־מדאים ארן פשה ף איי -׳ יאר אץ מ$ל צוויי - דקנאך

 שעד* נייע די אגטון פלקט קאלמאשקע, די איינשפאנק חנה פלקט
 צינויפנעמק פלקט גא־טל, נייעם טיטן זין אדומגארטלק י^ץ מענגע

 פאר* משט למק־דשש אייך, קאדטאפל, אזאק מיט קינדק ארץ ווייב
 אדיין שטעטל אין לאזן דך פלקט אין סידור גדאבן זיין געסץ

.“שוויאטא "פראווק
 דעד הינטער פין באווייזן דך פלקט קאלמאשקע חנהם אז און

 דיער אויף דודכשמרעשן חכמים לאגד־ שטעטלדיקע די דך ©לעגן כאד,
:מליצה-לשון

נתגלה,... ווערט למדאיומק באבוזשער דעד -
 די מיט אדיינפארן פלקט ער מאכן, זיך פלעגט טאמער ארץ

 די אים פלקן אדיין, יום־טוב אין טאג א שידוד כדטן ארן קארטאפל
 בא* דעד אבער א״הרדא". מיט אכסניה דעד ביז נאילייטן ינילעך

 מלאך, רךן נישט איז מענטש א ווע-ץ: נתפעל נישט פלעגט כוזשער
טעות. א אמאל דך טרעפט

 אדיין, דא-ף אין צוריק אימקערן דך פלקט עד אז דערפאד,
 אשך שך א גויים כאכיזשעד ד* דערציילן צו האכץ שריץ עד ©לקט

 ק־ייאת־ כשעת פאלעש, אין אנגעהערט זיך האט עד וואש מעשיות,
 בייש מארק אין גלאט אין עשן ביים אכסניה דעד אריך התורה,

.""שאיקט$יע איינקריפן
 כיי צונויפקלייכן דך פלקץ זונטאג ערשטן דעם טאקע, ארן

 דר••* פאדנעמט וואש טיש, וויישן גררישץ דעם אדום כאטע אין הנהן
 ארייעייער: שטענדיקע - קאמפאניע אגאנצע שטוב, פין פערטל

 עטלעכע פלעגן וראש ,וואשעד־מענטשן פליטניקעם, די קןמען פליקן עש
 קאראל קארונע; און ווילנע קיין פליטן מרט פאק זדמער דורכן מאל
 וואס ,גוי גראמאטנער א ,דאקף אין דייככטער דעד ,כעל*המף דעד

וראש ,טאכטער א געהאט האט און וואלאפט אין פאדן אפט פלקט
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 פלעגט און ,געשדבנט איד צו דיך האט ראלאשט פדן שרייבער דעד
 די פרן מלוכה־פידות וויבטיקע אפך קאראלן אויפדעדציילן דעריבעד
 טיכאש קומען פלעגט עפ וואלאפט. אין אנקרמען פלעגן וואט פאפידן,

 האט וואש שטעטל, אין שבת־גוי אגעוועוענער ווינקלדיקער, דעד
 דך געשפייזט אדן ,יידן ביי לייכטער די ■שבת אראפגענומק יארן״לאגג

 ארג* דופן דערפאר אים פלענן גויים די וואש און הלה, יידישע מיט
 גע* יידיש, געקאנט האט ער טשאלנט־־טאפ. דעד - אריגן די טעד

 וועגץ כא*מעשיות3 פך א איבעדהרפט דינים, ,מנהגים יידישע וואישט
 ברייטן א מיט אריינקומען פלעגט ע־־ שדים. ארן "ניעבאשטשיקעש־

אבדייטעק: נאך מיט אין פגים פאדוואקפענעם אויפן שמייכל
האיאשעם. בארעך אלעבעס, שאלעם -
 קלעזמעד, דעד טאציוק אויפשיפן פלענט - כא>א>א! -

 .״באשלעדעם אלע אדף האדמאניע זיין אריף געשפילט האט וואש
 נאב* פליישן זיך עד פלעגט ,אייגשיבירץ דך פלענט עד נאד די ארן

 גרעפטץ דין צו אבער טיכאשן, פוץ ווערטער יידישע די ן5צוה
ארויפקוטען. ניט זאך קיין טאל קיין אים ביי פלעגט פא־דררם,

 עד נעמט גרויס, גענוג שוין איז עילם דעד זעט, מאצידק
 איבי-ד, ציילט אין קאיטן טאש״אפגעדיבענע די כאלעדע פון ?דדים

א״וו^ך. שפילן באלד טען וועט טפתטא - נישט פעלט עם צי
 ברן ם־עננט הניכע בדאנפן, טיטן קא־אבקע די דע*לאנ;ט הנה
 הייבט עש און קוגל, קאלטע שבה פדן געבליבענע די לעדאווניע

ביביד. דעד אן דיך
 ,פאדגעניגן אלעמענש צו מאבט, טשאלנט-טאפ דעד מיבאש

בראנפץ: אויפן ברכה אהדיכע
בדבת. נהיה שהבל -

 זיך פארבינדט בופע, צווייטער דער ערשטע•, דעד נאך אדן
שמרעם: א^עמיינער אן

 אגהדבן פלעגט - הגיש, נייש, עפעש דערצייל-זשע גו, -
קלעזמער. דעד

 אייף שמועש רעם ארויפפידן פלעגט בעל>יף דעד קאראל אדן
:דדך א

(13) י^ר צויאנציק פאר



 אי שטארק, מען רערט וואלאשט אין ,געהערט האב איך -
 אוועק"■ אונז אלין וועט מען און אדשקיילן, מען וועט פריצים ארן יידן

מכוח? געהעדט גארנישט עפעם האשט• געבן.
 אונזערער. איידער זייערער, מער געווען חגה איז גע^גט, ווי

 אמאל זיך האט ער אז און אגר, פון מער נאך. געווען געוונט
 פאפפעליטקענע צוואנציק, אמאל׳ פאר ארפעשץ וועט ער אז געוועט,

 ,ק״עטשמע ד^לנער אין באקט מעץ וועלכע לעכער" גרויפע הי מיט בייגל
פארשפילט. רשט אייך געוועט העם ער האט

 ארפגעט־יונקעץ לאג; שוין מען האט חנהן ביי פארגאכט. שבת א
 פינסטער* איז עם אפגעגעפן. שלש־שעודות הליאק, פון טיי הי

 אין האנט הער אין תהלים מיטן טיש עק איין ביי דצט חנה לעך.
 גויים באבוזשער זיצן טיש עק צווייטן ביים אייגן. די דך בלענרט

 מעשיות ווילדע העדציילן אין קארטן די מיט אויגן די זיך בלענדן און
 הגיש אדיין דך מישט מיטן אין שדים. און "ניעבאשטשיקעש" וועגן

 וואפ ,מעשה גאנצע א פשוק א אין פשיק א צורשן :חערציילט אין
 אין איים העין גויים די אמאהילרק. ביי פאשירט אמאל אים האט

אייד. דין צו חניש קומט ווי נישט, עגדלעך פארשטייען
 ני< גויים, צווישן לעבשטו לעין אז חרש.... זיך, שמד -

 נאבאושנע", אזא ....גייישע אנטקעגן אדרס דיר קומען באשטשיקעש
אגלח.... ווערן גא" וועפטו ביפט, דו ווי

 אין מעשר. די אייע־ חנה האקט ווערטער, אזעלכע דערהעדט
בייז: אוץ קור*ץ ענטפערט אוץ מיטץ

ניט. - האש -
פש־קיש. די אין אדיין ווייטער זיך טוט אוץ

 הבדלה. ע" מאכט מערב, אפגעדאוונט תחלים, דעש געענדיקט
 חנה רבה. שמיה יהא אמן, ענטפערט טשאלנט״טאפ דעד מיכאש

 י-עמען די איבער פיגגער איינגעטונקטע די מיט שמיר א דך גיט
הבדלה. דעד פין פארזוכן קינדער די גיט און

 מען - מיכאש ווא־נט - נישט גיב מיידלעך די אבער -
נישט. טאד

מיבאש! דער עד, וויישט אלץ
די דפגיא. ?מא ישע- גו א עפעם 1אייגמא־ יעיוען איז עש און
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 "נעכפע• נא:ל — אומג>ד *א*. 33*2 רך '—יל י * •—א। >פ — >!
 אדימע* קליידע־ יופ״טזבדיקע די אין דך האבץ אדן פאראפיע פדן

 געהאט שיק האט חנה גדאז. אויפן לעדאיוניע הנדים לעבן זעצט
 ד* מים געשמיעפט ער האט קרזניע, אין ארבעט די פארענדיקט

 ־־ וועלכן עת:, דע: פארריכפן אין געהאלטן האט אין פויעתם
 לאנגע ת מיט צעתיפן בכיוון כמעט וואך אלע פלענן פאפטעכער

"אודאזשאי׳־. וועגץ יע־ע-ט האט מען בייטשן.
גע* א זיין וועט זיין, גישט רעגנש קיין מעד פ׳וועט אויה -

 געקימען צותק טע; פאר א מיט זיינען וועלכע ,פליטניקעט די
ע: אז ,תהית די אין זיך הערט עט ,דערציילט האבן ,קאיונע פדן

 עתב. צודעכט־געמאכטן דע: אדועקשטעלץ וויל און הנה, באמערקט
דע• מיכאש כאפ א זיך גיט — האניש, ווארט, אבער —

• * ן / 11 | ^>*<**׳^ 1 | ן • 1 1

 ארך האט טאטע זק אז אךא\ה, מי:אשן געיראנט האט הגה
ע-דב. אן געבונק אזוי

 שטריקל האט אין האנט איין אין שטעקן העט מיכאש נעמט
 כינדן מען דא״ף ערוב אן אז באווייזט, אין האנט צווייטער רע• אין
 ;דאבין׳ דער -יוי געזען, אליין האט ע־ - אזוי אט און אדי אט

עתב• אץ געבונק האט
 אין שטתקל מיטן שטעקן דעט ציריק הניש אים ביי נעמט

 מען דארף עת: אן אין טעית, העם האט מיכאש אז באווייזט,
אזוי. אט אדן אדי אט בינק

הניש אדן נאכגעכן ניט ודיל מיכאש ודארט, א פא־ אווארט
ניט. ■אוודא*

דך. מיר וועטן - מיכאש זא^ט - וואט נא• ווייפט* -



הנד. ענטפע־ט - דך מיד ררעטן -
ביד. אפעשעלע אץ —

נייט -

?%** **•ת • •*• *—•***•*■י* __ ***** ~ . ן ן >- אן • א - —
 ;עריץ מעץ •ועט ביר פארשפילן, נישט זאל עט רועד תענם: די

טרינקען.
 נעלעננ* ערשטער דע־ ביי האט דנת אגאנב. אדעק ז אי עט ארן

 דב ציט שטעסל אץ אירע־נעפאק קאלמאשקע, די אייננעשפאנט הייט
 אווי, אין אד• נערוען: אה מעשה די רד דעדציילט, אים האט ארץ

 מיכאש מיט נערועט דך האב איך באבהשע. פרן שאלד. א רבי,
 אייגע* אן פא־ רד ,מעשה גאנצע די דעדציילט אין משאלנט־־טאפ דעט
טאטן. געט

 ע־ב-“ תאט ארן נעפטץנט תאט דבי דעד רואם פטק, דעד
 באבר* פאק אה בייטש־שטעקל, אריפץ בייטש דעד מיט הנהן בארייזץ
 אייג* איעד ,אומגעריבט ביטל א אפילי חילה לבת נערוען שמיד ישער
 שיין עד האט ,צרריק פארגדיק אין ,פאדשפילט איז פארשפילט מאל
באיהשע. פאר ביד איינגעקריפמ אנב

 געמאבט עדימטעד ־ע־ האט רויגקלדיקע־ דעד מיבאש אז אין
:פארענדיקט האט אין “״שהבל

י ־" "1׳^ הגיש׳ מ, —
 -עט נעקלאפט האבץ ארן צעלאבט פייע־יט ד* דך האבן

פלייצע: אין טשאלגט-טאפ
ראביץ. אמתער אץ -

 זיינע פא־ט - נעט־ייטט האבן הנהן אייך אבער
געטתנקען.

 אזעלבע נעזעץ יידן אלע יראלטן הלרראי הניש, נישקשה, -
דר. די א־נטלעבע

 באבהשעד. דיעד הגה גיעפילט דך האט נעהריבן אדי ניט
 איינמאל באשלאטן פעטט ד.א־צן אין זי- ביי ער האט דאמאלטט און

 דך קיינמאל מער ץ ב א ז ע ב ל ע ז א •יענן מיבאשן טיט אלע פאר
רעשן. ניט
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ציגיינער. ירדישע

 בא* דינע זיינען קלין אין פויער לטווישער דעד איי ארעם
 סן רעדע- די צי שטירעכץ פונט א טאכא-קע, אפעקל דערפענישן:

 פאי* צעשנ״דט ער והאש ,שוועבעלעך צענדלק א ארן קאלטאשקע זיין
 אפילי איין, זיך ניט עש אז אין ציויי, אריף באזונדער יעדע דכטיק

 באלעבאשטע דער אוועק זיי ניט ער אין שטיקלעך, הריי אריף
 באהאל* זיי האלט זי אין אדיין, באלעבאטישקייט הער אין זיינעד

 נא- זיינער לולקע דעד צו אלין אין "פאקאלעק", אין טענערהייט
 ,קרעמען״שפ-ן אן האקט ער וועלכן ,פייע,־*־־אייזן א טיט זיך ער גייט
 די אדף הוצאה די איש ביי איז ג-עשער פינקען.." פלען עט ארן

 ער דאדף ראן פעלד־־ארבעט. פאר אויש פאלן וואט ."קערמאשך,
 נאך אדן סאכעה, די פארריכטן קאבעש, פארזשארוערטע די אנשארפץ

 פא-־־ ער וועלכע חדשים, גאנצע אדף שדן מאכארקע, קריפן אטאל
 ל-נט ארונט טיטן גליך און פעלד. אין נאכט ניז פ-י פון ברענגט

 אין אייף ווידע- ער שטייט טאג טיטן גליך אין שלאפן דך ער
 ווינטערדיקע לאנגע די אין און אריין. פעלד אין אוועק זיך לאזט

 א-יין שטעקט ע* וואש קינדעלע, אאננעצונק פאר ער זיצט אוונטן,
 קךאכגעס די ביי זיצט :ארבעט זיין טוט און וואנט פרן שפארע א אין
 אין- פארק־יפן צו אויף לעפל שניצט ,סערמענגע>עוואנט וועבט אין

 פ־י־ ווינטערדיקע פינסטערע, קאלטע, די אין אדיין. אייפץ לגט
 ניפל דאה קינדעלע אאנגעצונדץ ביי ווידע- ער דרעשט מארגנם
 פא- פאמע עדשט פעלד. פון צונדפגעקלבן האט ער וראש הביאה,
 אייפן אויעק פירט שטעטל, אין אונטער ודדער ער פא-ט "פאשט"

 יע* פונה און ציבעלע, אקרענצל טיט קארטאכל אכטל אן מארק
 צענרלק האלבן א טיט העריב; צעגדליק א ע- קדפט געלט ליזטן

 הינדער זיינע פא- לעכער, גשישע די טיט "באראנקעש" נריגעדיקע



 גילדן פאר א אהייס רעשטי א נאך ירענגט ער און ,נאסציניעיץ א
 בלוי־־גע* הילצערגער דעד פרן דעק סאמע אויפן זיי כאהאלט אדן

 ער וואו ,"סק״יניע" אדומניעשמידטער דייפן אייזערנע מרט פארכטער,
טאכטע". דערוואקסענער זיין פא" :ק דעס קליייט

 הדג־־. ארויס קרקן שטעטלעך די אין און ישובים די אויף ארן
 פאדט עט צי ,דארף בון פירט וואט ,וועג ארפן קרעמער יידישע דערטער

 אדוים קוקן שמידן ד• און שיטיעטל, אין פאקופקעס נאך קרנה א נישט
 אויף הערינג^הענדלער דעד און ,ארכעטס^צייט דעך אויף ארנן זייערע

 פון צייט דעד ארף מעל^הענהלער דעד און ,פאסט פון צייט דעד
 פאר א זיך פארנינט פויער ארעמסטער דעד אפילו רען "קאלייד",
 און יום־טוב.... ליביד קיילעטשן אויף מעל פאספעליטקע פינטלעך

 קנאם באצאלט ערד מאנערע די - ״טיחד״ ליטווישער דעד איז ארעם
 ניסן קינדער רוייניק-פאדערנריקע טרייע, אירע וואס שווייס, פארן
 ליטרישע האס — ״מוכרי* דעד איז א״עמער נאך און ,סדיסט איר אריף

 - כלי־־קודש, די יאלעיאטיס, די גייען אים נאך אוץ קרעמערל,
 איכעריקע האס און פ.יער פרן אכיסל מפ״נס זיך זיי זיינעץ אלע אין

 פאר א מט כאק או! ।!אשי! ס א ט פי. ע. । ג אנדערן פון איינער
 הער ,מעקלער א איז יענעד ,מארקעס אריף הוצאות אריסער רוכל,

 —,זוימען מיט האנדלט יענער ,חתונות אויף שפילט און קלעזמער א איז
 הער פון גאט ארעמער הער ווי ,צו מען הוננערט איבעריקע דאס און

 און ליידיק, נישט זיצט קיינעד אבער נעכאטן. האט ליטע א־עמער
 .רך * לאזט עס הי ,לעיט מען און ,זיך לאזט עס וואס ,טוט מען
 פא״לעכט־ מען און ,נמילות־חס־ל א מען כאפט קען, .מען •ואי און
ווייניק. אלין איז עס און באלד, עס

 ליטרוישע עטלעכע ארורכפ^ק זאל וואס וואנדע-ער, דעס און
 ציקוקן אין ק״עכצץ שטומע די צי צוהעק זיך זאל און ימטעטלעך

 אייעדן ד• אין קליננק זיך, דאכט וועט, בליקן, פאתאושטע די צו
יידן: ליטווישע די פון תפילה שטומע די

 צו אפ“א קיק אין שערי-רחמים די עפן הימל, אין טאטע -
 פרנסה, זיי פעלט עס און עלנט זיינעץ זיי ווארעם קינהער, דיינע

 ליט* די ווי אזוי ,פארדארט ייע-ט ,אייננעשרימפן ווערט נשמה די אצן



 ,זאבט בישל לעצטע דאש די פון ארויש ציט מק וואש ,פעלדער ווישע
צו.... נישט קומט מהיד. נייע קיין אוץ חיות, ביטל לעצטע דאש

 שטאמק צו שיינט עש - צדקה בעל־־ א איו ארעמקייט און
 נע^ אויפן ווערטל דאש קומט ווייניקשטנש ווערטל. האש ליטע דעד פון

 א-עמע־־ ד* פון צאל די אין עש נדויש ווי זעט, מען ווק דאנק,
 יידישע - אפטמאל די רופט מעץ ווי אדער בעטלער, אין לייט

 "ראשיי", פון ליטע דעי אין זיין מפרנש דך קומק וואש צתיינער.
 אוודא• פעלן היימישע ערטער; אנדערע און גאליציע פין פדלן, פין

י 12 *2
 מחנית נאנצע און די, קומק פאדווייז די, נייען איינציקווייז

 אין שטעטל, צו' שטעטל פון ישוב, צו ישוב פון אום די פארן
 שטרעקץ א־מעטום אין ,טירן אלע עפענען אוץ ,״הקדשים״ אלע כול מאבן

 אין אפ, נישט זאנן רחמנים" בני "רחמנים די און אהאנט, אויש די
 ערב" ,ערב-שבת א און ,מעץ שענקט פיל אדוי ,העלפט נאט וויפיל

 די פאר איום־טוב איז יומא׳־דפנרא, א נלאט אדער ראש־־הודש,
 ארעמע־־לייט די יארידן, זיינע דך האט שטעטל דאש צרעמע-לייט.

 בייט ער באלעבאש? קליינשטעטלדיקער א ניט וויפיל דיערע. האבץ
 צעטלעך, פערציק אויף אצוואנציקער בית־־מדרש פון שמש ביים איים

 נע־־ ניט קיינעם ,אדעמאן יעדן טיילט ער אוץ ,צעטל א שיליננער א
 שטרעקט און שוועלן פערציק אפ קלאפט ^רעמאן דעד אז אין עוולט.

 מיט אייך ,רעשטע מאל צוואנציק ניט און האנט די מאל פערציק אויש
 ,בילעטן קךעדיטנע מין א זיינען צעטלעך די ווארעם - ,צעטלעך

 האלב־גראשג־־ און נראשנדיקע צעטלעך, קאפיקענע דא איז עש אוץ
 דעם באקימט אוץ שמש צום איועק ער נייט דאמאלשט - דיקע

:זיך פרייט ער אוע ,צוואנציקער
נ״אשן! צוואנציק צונויפנעקלאפט —

 יי״ישע איין ישובניקעש: די ביי אתנמע־־לייט די מאבן בעשער
 מען און צו נלייך מיק נייט אדערפל, אין אדעד פעלד אויפן שטי
 )קלאפן שטעט נרויפע די אין נא־ איר דארפט דאש - טיר די עפנט
 יעדן פאר ז^פן טויער אוץ טיר זיינק לאגד צו קליננק, אדער

 ציי "נוט-מארנן" יא זאנט מעץ צי - דורכפארעד אין דורכנייער
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 די פוץ קלומקעם די אראם מק צעמט ניט, ואגט מעי
 באלע- דע־ צי אפ דך רופט מק און בדש א־ים דך צעדעצט מיק

געלאק: גאנץ באמצע
עשן. עפעם לעין, באלעבאפטע -

 זי און בעמן נישט לאנג דך לאזט באלעבאפטע ד• אין
 דע־ מיט ברויט לאין גרויפן דעם דערלאנגט טישטוך, דעם לייגט

 לעפל הילצע־נע צאל א מיט באטשנע שיפל מיטן זאלץ, האלגיצע
 ראם זיי ד ניט בדויט אין ארעמע־־לייט. די פין צאל דעד ליט

 די אז ווייסט, ד ווייל פארזוייפטע, גוט באטשינע אין בעסעדע,
 גענעשן, מילעד פאטאקער ביים אי איינמאל ניט שדן האבן דאדקע

 באביזשע, פין שמיד ביים אי וואראנע, פון קרעטשמע־ ביים א•
 האבן שטוב, איידישע עדגעץ נא־ דאי ניט? וואו און ניט, וואי און
 האבץ שיכל, יידיש א נא־ רואי אין פאתוכט, בדויט דא־ט שדין די
 אד־ דך פארשטייק די אין נענעפץ, באטשנע אים פוץ שיין זי׳
 באלעבאפמע די דיל - וואלד^שחר, אנהעך אן פון בעפע־ עפן אן

 ,שלעכט קאבט ד אז ,באריידן ערנעץ ד זאלן ארימע־לייט די ,ניט
באקן. נישט בחייט קיין קק זי אז

 א מטבעית קופע־נע פא־ א באקימק און אפ עפן די אז אוץ
בעטן: צי פדל נישט א־עמע־לייט די זיינען נדבה,

הדון? אלטע העמד, אלטע אן אי־ האט אפשר -
 און בגדים, צעלעכערטע צע־יפענע, דיע־ע באדייזן די און

 די אין איבעד באל־ דך זי• טוק אייך, דאם באקומען די אז
זאיט: איינער ווי געשאנקענע,

!איז מתנה אייע־ אנגעליינט ווי ,זעט -
 דך די שטעלן מ., שטעטל צום אינטעד קרמען די אז אבעד

 א הינטע־ איבער צידי:ן דך טוען און וואלד פין בויעג ביים אם
 ד• אין צעלעכערטע, צע־יפענע, די אין אקופט, הינטער ברימל,
 ם דע ע ק ער ב קל־ינגעלט פא־ די פא־קדפן נעישאנקענע גאנצע,

 אשמאטע אין זי* פא־ווקלק קליימעלם דאם ארן טיכערניק,
ברזים. אין עם באהאלטץ אין
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 פארן וואש ,ארעמע^ייט ארישטאקראטן פא־אן איז עב׳ און
גאנצע - קינדע" און ווייבער דננע, וואנץ: און פערי אויף

 דע־ אין אומעט־ם די זיינען היים, קיין האבנדיק מעש משפתיה.
 ,וועג אמק לאנקע אפנעקאשעטע אן צר נאט די ,שיקט אין ,דרים
 א״בעדעמע׳ וואנן אייפן אדויף זיי נעמען היי, דך לדיקנט עם און
 זיי שטעלן ,מעזשע באנ״אזקטע א די טדעפן און! ,פערדל פאק - היי
 פערדל האש און פערדל. האש אונטערצופיטעק אפ, ומדער דך

 אנדויסער איז און מעזשעש, אלע סין לאנקעס, אלע פון פארזובט
 און באטשינע. אייף באלעבאטיש זיינע ווי אדי הייען, אריף מבין
 משט, דך עש איילט עתעין ,טריט״ביי״טריט גייט פעדדל האש
 י" "טפדהר אים זאגט מען אז און ,עש נייט ,"נא" אים דאבט מען אז און

 אי: ערגער דכער. עש איז נדאז בינטל זיין מיט און עש, שפייט
 דך שטעלט מק ברירה: א הא איז דאמאלשט אריך אבער ומנטער.

 עם דאי ארט, אן דאו נאי ארעד אקרעטשמע, ביי אמיל, ביי אפ
 ,שעטשקע ,האבער ,היי עסן פערד ,פערדל ראש זעט און ,פרק שטייען

 מיטן !אין אקאפ אדיין אייך רוקט און הנר די מיט עש מאבט
מענטש. א להבדיל די קהלשע, פוץ נעמשט און

 פערד-אץ אייגענעש לךן וואש ארעמעלייט, פאראן איז עש און
 אדעי דיינען זיי דא-עש זיי, פארן דאך און ניט, די האבן דאגן

 סתם ארעד באלעסטיקט, קינדער מיט ארעד אלט, ארעד "חלשים",
 האלטן אזעלכע - ארמזיסט ברענן ניט פיש די דך ומלן וואס פמלע־י,

 צים איבער זיי שיקט ישוכניק איין אין ישובים.. די אמף מערער דך
 דעלט די ווארעם בשח", אזד און דדיטן צום צווייטער דעד צדייטן,

 אשש זיך דרייען אזרי און ניט.... פעלן ישובמקעם אין נרמס, איז
 דורך מאכן די ביז ציוייטץ, צום ישוב איין פון ציניינער" ,,יידישע די

 דרייען די צוריק. אוש דך זיי קעק דאן און שטרעקע, איעומפע
 דרייט ע״ד די די אימנעפער, אדי געננט אנעדיסן איבעד אדום דך
 מא" עטלעכע שמן זיינען וואש עלטע״ע, די און אקש, איד אדום דך

 פון שדין מען דערקענט עשעי, זעלבע די אין איינע אין געדק
:דערווייטן
 ר׳בדרך? איר, מאבט וואש ד׳מאיר? איר, מאכט וואש א, _

 זיי נעמט מען אין וועלט? דעד אדף נייש עפעש זיך הערט מאס
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 —אדעמע-לייט די ,מט די מק האט ליי ארץ געשט. אננעליינטע ווי ,צר
 ׳די מק האט פיינט אבער - ארעמאן? אץ ליי עש האט וועד ווארעש

 א עפעם די !אזר גיט, פאר אן זיי נעמט מען אין מט, אריך
 מט האס אליין אין ווילנדיק מט ארן נאמק. ליין זיין פרן שטראף

 גתיפער, דעד פין צייכן לעיעדיקן דעש זיי אין איר פילט ווישנדיק,
 רועלט דעד אייעד איממין זיייער אין טארבע, יידישער פרפטעד דעד

האט וראם יידן, ביקע י אי דעש פין ארמוואנדערוננק די דערמאנט
א ^.12^ 03^ א ן ץ י^•* 1**^^^**■ **•* י\** יי*י ***** ***** -י****** *^** *%.**• ***<

שטעק. זיין אריף אוישנעקריצט
 ,“דעדטל^ענע דעד אייה א־״פגעליעט האט מאט אויב ארץ

 עמע*“א זיינע ארשצרהאלטן ווי צעז, מיץ אזא ליטע פארוואדלאזמער
 דע־־ זיך ר^יייט אוץ "וט פאר ליטע א״עמע די אץ עש נעמט לייט,

 דע־ דך ווארעש-מדאבט ,משלת ארף ממרת-מציות תציל פאר-צדגך,
 אפטר פא־שפילט, שיי־ווי־פ- איז וועלט די - באלעיאש ליטורשעד

------ווייזץ עפעש נע ע י •ועט
 שטא־יט מיארואושטע־ א א עמעין זיך, מאבט עש ארב ארץ

 איייע-־י;- פין אונטערשלאק רעש אין איש ביי ארן "הקדש־ א איי
 ;*ש אי־ אשתנאציעש, ארי£עמוליעטע אפעקל אייננענייט מיק געפינט
הפתהיש־־.... על "חיזר א איידאי
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שרל־הויף. דעד ארן הריף דעד

 ליטרוישע די לנע, י וו פוץ דך נייעץ וועגץ אייזערנע דריי
 פירט איינער און פונאנדער, זייטץ פארשיידענע אק הויפט־שטאט,

 צר זיך איילט צווייטער דעד וראלין, פארחלימטץ שטילץ, רעם אין
 פעטער* פאטע בין אן שפארט אוץ "טשערטא" דער פוץ אנטלויפן

 ליטע שטרוי־דאכיקע־ דעד טריי לענגער בלייבט דריטער ■דעד בית.
 ניט נעל־זעמדיקע און וועלדער פאפנאדוע שיטערע דורך לויפט און
 אוץ שטעט הייטישע די צונויף בינדט אוץ פעלדער, געראטענע קיין

 וועג ם דע דראטץ. שטאלענע און שטאנגען אייזע-נע טיט שטעטלעך
 "מיעש- געוועזענעם דעם אין קוטען וועפטו האלטן, דך זאלשטד

 די רען "טיעפטעטשקא". מער ניט עם רדף אבער ם. טעטשקא"
 און האנדל פון טומל אינם ם. אדיינגעצוינן האט באץ דודכגעפירטע

 אין דך באזעצן צו נעווק מטריה האט "בונד־ דעד און וואנדל,
 דעד אינטער די און היטלען בלויע מיט פריצים אפאר שטעטל אין

 די זיך האבן פערדלעך, אויף "אוראלעד" צענדליק עטלעכע האנט
 מעשה דך האבן אין אייננעקויפט ידום אין באלעבאטים שטעטלדיקע

 אקורצן נאך איינמאל זיך האבץ עש אוץ דערפילט; גרויפ*שטאטישע
 א־יגנ* ד• פ־יםבאז ביים צינויפגעקליבץ איוטא^דפירא איץ ישוב^הדעת

 פ־אצענט- און גבאים אגולניקעם, פלעצעד, און הייוער פון טיטער
 א אוועקגעשריבץ האבן און נטילות־חסדימניקעש( )אטאליקע ניקעם

 אירשה, איי ווי, אדי אוץ ווי אדי דארף: מעץ וראו אהיץ, פאפיר
 איינטיילץ און א״גאהאד׳־ אויף איבעדמאכן שטעטל דאם זאל מען
 אלייטי^ .אפריפיטשטווע, ,אאיפפראווניק כיבודים: נריטיקע ד אים

 א געוועץ אד טענה די איים, ווייזט ילייבץ. דיאם אוץ טורטע שעדע
 דעריבער- צתעהע-ט. ד האבץ מלבות פוץ אויערן די אוץ יעדעכטע,

אד׳־.“"•גא ניי־געבדידענעם פארן אפשיי
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 סק מע; פלענט אטאל געוועזן• אמאל א-ז אנדעי־ש “גא אבער
 דענע- אץ אץ לעננעד, נאך אוץ אוואך פאק ע לב ריוי בה ע.

 אונטעתענומעץ דך האט עם דעי אוץ לענגער, נאך אץ אוואך בורג
 לעג־־ ודייטע ד• אץ נעפארץ אה פאק, צו ד א ל פ נא ערי האט איץ

- ארייץ. הער
 פ־יצס דע□ און שטעטל דאם געוועזן, די זיינען שכני□ צוויי

 שיידן“פא ווי אבער דך. צווישן יעלעבט די האבץ בשלום אוץ הויף,
 נאפע די אין שטעטל דאב• געוועזן. אויפדעץ אריף שכנים די זיינעץ

 זייטן אלע פון געלעגן איו שטייביק, היצן די אין בלאטיק, וועטעק
 שטייב דואלקנם גאנצע אץ מראנן וואט ודנטץ, די פאר דמער - אפן
 וואט זארירוכעם, די פאר ווינטער אוץ זעמד, ארומיקע די פון

 פא־׳ די איבער בי: שטיבלעך אייננעהויקערטע נידעריקע די פא־שיטן
 ענגפטע דאב שול-הדף, אויפן אריים גיי - פענסטערלעך. מויערטע

 אניערע, די אויף איינע דך שפארן הייזלעך די שטעטל. אץ געפל
 אמת אן מיט וואלט עם ווי אדי שעפשן, צעשראקענע די ווי אדי

 - אויף אביטל. דך פונאנדערצורוקן ארו□ געוועזן פעלד ווייניק
 שט-ב אין זיך וואלנעק קינדער יידענעם, אוץ יידן זיצץ "פריזבעם"

 ניט גאר פאלט קיינעם איץ - לופט. פארגיפטעטע אטעמק אוץ
 אייפעק אהץ, אביסל אוועקגיין און נעפל דאם פארלאון צו אריץ

 טיט געמישט ,טאפאלץ הויכע פין אלעע אן דך ציט עם וואו ,שטעטל
מאר איז וועלכער ,הייף פ*צב צום פירט וואם ,קאשטאנעם געדיכטע

 עפל׳ ׳קא*שץ דך צייטיקן עם ודאו ,פהוכט־גארטן א טיט עריננלט י.
 אוועץ, אהץ דך לאון איומא־־דפגרא אין פיידן פלוימעץ. אץ בארנעם

או דך דראפען ,הדר׳־-יננלעך חברה מאטעם, די פון יטטילערהייט
 בידי< די אין נראלדריפן דך מאכן אייבם, רייפן פא-קאנעם, די

צווייגן. די אומברחמניתדיק בתכן אוץ לעך
 ויענן שטעמל אין געט־אנץ דך האבן קלאננען פארשיידענע

 מאתער א ■ נעוואיפט. נ-ט קיינער האט גענייעם קיין אבער ,הריף
 געהאנדלט, ניט ער האט פיח־-ם מיט פריץ: דער געוועץ, ע* איו
 ,עי־ אקערט ,גערעדט מען האט ,אליין ;געהאט ניט פאקטא־ם קיין

 גלייכעד. מעשה פא-אבהעם די מיט דך האלט און ער זייט אליין
 געקל-ידט, איינפאך באווייזן: שטעטל אין דך ע• פלענט אפטמאל



 פלענט ארגן פארטראכטע קילוגע מיט ,בא־ד שווארצעד לאמער א טיט
 פאר- פלעגט און געשל מינשקער ארף פארקערעווען דך, ער

 אראפגעקומען ע* איז לאנג ניט הרז. דאקטא־׳ש פון טרער אץ שווינדן
 פון שברא א ,געקומען ער איז מען, זאגט ווייט, פץ הריף. אץ

 מדידה- א פאר שטראף •יין אפגעקומען אין ער וואר סיביר, שאמע
 ער האט הינט די דערציילט, מען האט ער, איי אגוטער במלכות.

 קושן נעלאזט ניט קיינמאל ער האט האנט די געהאלטן, קייטן ארף
 אריינגאנג פריישטן דעש געהאט האבן אדעמע״לייט שטעטלדיקע די און
אומקעק.- ניט דך קיינמאל די פלענן ליידיקן מיט ,און הרף, אין

 דך דרייען מארק ליידיקן איבעק טאג. איואכעדיקע־ איז עפ
 אדרם•׳ העמד פין ארבל שמוציקע די מיט קאמזעלקעש אין •יק אום

 שמייפן ראם ציצית, בפיל-שמונההקע ד• אררשגעלאזט און געלאזט
 דך דדייען מאל יעדן און כאלעוועש, די אייעד מלקות, ווי אזר דך,

 דעד איז אומדשט ניט אפדאוונען. - אדיין בית״המדדש אין ייק די
 איין ניט שטעטל: אין אוי^עטראטנשטעד דעד שול־־הויף אויפץ וועג
 טאג אין מאל דרי• - געשטרבט שטויב זיין אץ דך האט דיר

 מען ביז קינדהייט דעד פין וועג באקאנטן דעם ייד עיי—ס. דעד מעפט
 ווידער־ טאקע - בית-עלמין ארפן ביינער זייגע איועק ענחלעך טתגט

 צוגע* הארט איז ש. אין בית-המדרש דעד ווארעם שמ^הויף, דורבן
 בית-מדרש, פין אפענשטער דוק• קוקפטו אין בית-עולם. צום שפארט

 גדויפע פון שטיבלעך מיט מצבות, מיט בית-עולש אגררשן זעפטו
 פארשאטענע, שניי מיט ווינטער גרינע, זומער בוימעד, מיט רבנים,

 דער אין געדאנקען די מיט איבער דך ט־אנפטו ווילנדרק ניט אין
 די פרן הארציקער דך גיסט תפילה די אין אדיין, וועלט אמתער

 - אררפנעזאגט וועדץ רבאש״ שמיה ״•הא די מיט ״אמנש״ די און ,ליפן
 יעדן פרן נעבאדן ווערץ וראש מלאכים, די און כוונה, מער מיט

 באפליגלטע. און וויישע גאנצע, ארויש קומען תפילה, דעד פון ווא־ט
 דך ט״אגן די ווי ארנן, אייגענע ד• מיט דך, דובט זעפט, דו אץ

 וועדן און בוימער, און מצבות די אי•ע* רדחניותדיקע שטילע, אוועק
המלכים. מלך-מלכי פון פיש־בענקעלע צום ,הרך דעד אין פאדשוואונדן

 נאך מנין א •יק ער —ש. די דאוונען באטעמט און געשמאק



 שיץ ווארטן ,תפילת״שה׳-ית די ניט נא- דך ענדיקט עש - מנין א
דאוונען. צי מנחה /,פר ווערן זאל עמוד דעד ייק,

 נ־* מימן יארצייטליכט די ברענען אייננעהאלטן און באשייק
 ווי אווי ייק, דעם די האלטן בית־־עולם מרטן צהאמען און תמיד,

 גאט צו וועלט, יענער צו צונעבונק פעדיש הייליקע כשרע מיס
 אג* עפעש אנצת־״טץ, עפעש דך פטארעט יעדע* אץ בדוךהדא,

׳צונרייטן.
 אדע: דך דרייט און ט—בית־מ: פון א*דש נייט ייד דע־ אז און

 •השפעה דעד כלן באפרייעץ ניט גיך אדי דך ער קעץ ,אריץ מארק אין
 אין מארק דעד נייטיק. ניט עפ איז איבעריקס, זייט. יענער פדן

 נ־ייס- אזיי ניט אייך אמת אין הוצאה די קליין. איז פרנסה די ,פישט
 פא-* וויפיל. מי־־ידדע ניט קאשט קארטאפל אטעפל מיט אהערינג

 קיץ ניט אייך שגיידער מיטן שושטער דעי איו בגד, א אשרך, ריכטץ
 אייך איז גאנץ, אדי ניט בנד דע* איז טאמער און יקרניש, ־גרוישע

 געציילטע, נא־ פארן ששעט גדוישע די אין גוואלד: קיץ ניט
 א*אפ אמאל זיך כאפט מק אז אין זיך, צווישן מען טיט שידוכים

 לכבוד* פיש איינקויפן אדער קאדן זעקל א צעמאלן ץ י וו ע ואבק קיין
 מיטן איו שווערע־ נאשט. אאננעליינטער אייך אדי מען איז שבת,

 א ודעי דע־ איו קינד, ראש אינטע* אבע־ וואקפט קוים שכר־לימיד.
 מארש און פלייצעש, די איי־ קלומעק דעם נענומען באקאנטער:

 אייף "מעיד פאראן איו -עש איי־ - קלויזן די אין ישיבות, ד* אין
 זיינען ס. אין הייזער. ד* אין פישקיעב בלעכענע און וועלט דע־
 פ. אין אבער "טע;", פאראן אייך איז קלויזגיקעש, פאראן אייך

 ציב משתל מער אה שמאט אפ־עמדע פרעמדע: ווידער לערנעץ
- לערנק

 אמיידל, מיט ל ייני א אתטע־ •ואקשן עש דך, מאכט עש אז אדן
 פלעקיע. פיר । <יש א 1״״'^ נעמכז מאכן, ה*>נה ויי ארך ז מען און

 ־יפה א שטעלט מען אין שיל ווייבע־שע* דער פון היפה דע־ מיט
שדל-הדף. אייפן טאקע - קלעומער מיט

 .-יפט ,שטעטל אץ ק-אנק ווערט עמעץ ,דך •מאכט עש אז און
 אריין קומט פריץ דע* וועמן צי זעלבע*, דע* - דאקטא*, רעש מען
דאש, רולאיש <דעמע די אפ ניט וראש ;אל, א אן מענטש א אפט, אדי



 דך הברט וואב ,עניר גהיסער א אץ רייכע, די פון מט יאק• ער ־ראש
 העלפט- דאקטאר דעד וועמען אין שניידער־ידננען. אץ שופטעד מיט

 צו תרעומות קץ שטארבט, - ניט העלפט ער וועמען און תעלפט,
 נעשטא־ץ ניט *ונגע קיין זיינעץ מנפה די צייט :ניט מען האט גאט
שטעטל. אין

 טראנט דידעש, אין עב באב די פין עמעץ שטאדבט עש אז אין
 מ-ט קינדער איש באילייטן עש אץ שול־־הויף, הרבץ אדון רעש מען

 מען און ,איייאייניקלעך אוץ העלפט, נאט וועמען אין אייניקדעך,
 טא־ ,יאיץ ה אדשנעלעבט — שטילעבהעץ מיט מה דעם באוויינט

דנהק. ניט מען
 א מיט וו* אזיי ,הרכגעצוינן שטעטל גאנצע ראש אה אדי אין

 יעץ זיי נעמט און יידן, אלע אתים ריננעלט וואש פאדעם, פעשטן
 אוץ רמז א פענשטעד דורבן זיי ווייזט ,שול־־הדף אויפן צינויף מאל

 זעלבע די אין איינע מיט ליפן .זייערע פול מאכט וועלט, יעגער
 הערצער דיערע אין תהילים קאפיטלעך זעלבע די אין איינע .תפילות,

 אין זי• האלט אין ותחנונים, בקשות זעלבע ה אין איינע מיט
געבונדן. עדה איין

 באהא־ציקטעד אין לעננער - אריץ בית-מדרש אין שבת קיש
 אין דך. מיט קינדער זייעדע ברעננען טאטעש די שבת. דך דאוונט
 די צונויף נאך זיך פארן פיייטא; שידיה פץ דאוונען זיי -לערנען

 קומען און דערפער, ה אין וואך אגאנצע פארברעננען וואש יידן,
 די איינע מגבר איי מען און ויוש־טיב, בנה-שבת אין בית־מדרש אין

 ביבו" אייף מען נייט דערנאך און עליות, שענשטע די מיט אנדערע
אנדערע. די צו אייגע

 הייבט בין־־השמשות דער נא• ווי ,שלש-שעוהת נאך ,מנחה נאך
 ווידע• דך קלייבן איינער, ווי אלע יידן, די און ווערן, געדיכטער אן

 דע- ף אוי קלאפ א מלמד דעד חנה ניט ,בית^המדרש אין צינדף
 הייזעריקער א מיט אן הייבט און האנט ביינערדיקער זיין מיט בימה

:שטימע
דרך תמימי אשדי
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 אדי באלה, איש ענטפערט עולש גאנצעד דעד אוץ
:קול איין ווי ,קולות שך א בדש בינשטאק א פוץ נעץ*3

 עדותיו נוצר• אשרי
ידרשוהו. לב בכל

 ביף דעד ווערט תהילים, זאגט בית־־המדרש דער כל־־זמץ און
 רשעים די ווען ,צייט די קימט נענטער און ,נעדיכטעד אלין השמשות

 אין ווערט עש פינשטערער וואם אין יייץ. גיהנדם אין צוריק וועלץ
 נר-תמיד, דער ארויש טרעט העלער און דייטלעכער אלין בית״מדדש,

 בולטעד און ,פענסטער הינטערץ מצבות די אשיש טדעטן בליטער אלין
רמזים.... ד• ווערן

 הארץ יאש תהילים׳ דאש ווערט יאטעמטער און העכער
 זא:ן דאש אין שטימען, די ווערן באהאדציקטער ווארעמער, ווערט
 זיין שווער וואלט עש ווי אדי צעצותענעד, און טדויעריקער רערט

באדנדעה ווארט יעדן מיט ווערטער, הייליקע די מיט דיך שייק צו
 בקשה קול א ימיט אץ יוידע• הייבט מלמד דעד הנה אוץ
ן :והחנונים

שיד מזמור בנגינות למנצח
ו*ברבני.... יחננו אלקים

 מענטשן, אמתנה ווי אבאש, זק־ ניט עולם גאנצעד דעד
 האט און הארצן, צום צוגעטראפן פונקט די האט איינער וואש

 ,געטליעם טיפענישן שאמע ד• אין האט עם וואש ,דאש ארדישגעזאגט
טאקע! טאקע! התלהבות: מיט אונטער כאפט עולם דעד אוץ

!שלה אתג• פניו יאד
 ער פינטל, צום צויעטראןפן האט ער זעט, מלמד דעד חנה

 מד* פעסטער, זיך ביי ע- ווערט ^,7עו גאנצן דעם באהערשט ד.אט
 ער פירט שטימע זיכעדער אבער אנידעדיקער, מיט און טיקער,
וועג: גוט-באק^נטן אויפן עילם דעס דייטער

דר-בך ב-ארץ דעת—ל
גר-ים.... בכל



 פאדשטייט עולש דעד וועג, רעכטן ארסן איז ;עולש דעד יא,
 אזר קיל, איין מיט זאי. א ניט און מיינט, מען וואט אלייץ, שרן

יא ,יא :אדרם טרדיעד*גלאק א פון ק-לאנג א ווי
!ישד-ע-תי-ך

 א העדצעד, די אין מחשבה א אדיין ווידער אבער פאלט באלד
 פינפטעדעד א אין נייט . ראש ,איינער ווי אזר ,אדיין פאלט כפק

 צר פלוצלונג אן הייבט און וואלד געדיכטן אנדרסן דורך נאכט
 פאדבלאנהשעט, ניט ודעי ריכטקץ די פוץ האט ער צי צוריפלעץ,

צעבראכץ. קולות די און צעבדאכץ, ווייטעד וועק הערצער די אין
 האט מסתמא - איש אייך ניט רך פארלאזט מען ועט, חנה

 אדן שטילעד, מאל יעדן שטימע זיין וועיט נעודעץ, זוכה ניט ער
 מיט טריט ביי טריט נאד עולש, פארן פארארש ניט שדן גייט ער

 באלד אוץ אפשטיין, אץ ער הייבט ביהלעכווייז אוץ צוזאמען, אלע
 שרץ זאנט עולש דעד אוץ פאדלאדן, אינגאנצץ שטימע זיין ווערט

 וועט נאט ורשטענישן: די אין אליין בלאנדזשעט אליין, איינעד
אררשפיק.... וועט נאט אדוישפירן,

 עם ווי אזר ווארט, עולש דעד דאגן. תהליש ראש געענדיקט
 פינפטעד, פםק*דן. זיין ארף איש, משפט מען וואש איינער, ווארט

 אן רך טראנט עש ווי נאד, פילט מען ניט, מעץ זעט מענטשץ קייץ
פינשטער. דעד אין פארזיכטיק און שטיל עדה, אנאנצעד פון אטעם

 אבלרלעכן מיט זיינען וו^ש פענשטער, די דורך קיקן ייננלעך
 שטעדנד* זיינע נאך האט נאט צי אדרש, הימל אין פארצוינן; שלייער

 מע״ב געגעבן ניט סיגנאל דעם נאך האט אוץ אניעצונק ניט לעך
 ,נענעבץ ניט היננאל קיין נאך האט גאט ,ניין אבער דאוונעץ. צו

זיך קלייבץ עש ווי נאד, זעט מק ניט, מעץ זעט שטערן קיין
 רוקן ייננלעך חברה די און פענשטעד, די הינטעד שאטנש נעפלדקע

 זיי טאטעם. זייערע הינטער זיך באהאלטן זיי אוץ אוועק שטיל רך
 בית״עולס אויפץ מתים די רך קלייבן דאה אז יינילעך, די ווייסן,

 זייעדע ,קומען זיי וועלן ,פדיי ווערץ ואל בית-מדדש דעד ,וואדטן ארץ
1 פדאוועץ. צו תפילות

(19) י^ר ציק:8צוו סר



 בית־־מדרש אין דצט יידן עלם דעד וראש צייט, דעד אין ארן
 דדעמלעגדע ד זעען ,אוועק זאל שבת־קודש הייליקעד דעד ,ווארש און

 דעס סין זייטן די ביי זעען בלימען די און מאפאלן די ארן פיעל
 אין פאדלעך יוגגע שטיל זיך ציען עש ווי וו׳עג, העטעדשטעמלדיקן

 הייף פתצש אק זיך. פארקערעווען און בוימער די כדן שאמנס די
 שוד. זייע* בלומען ד און פועל די האלמן שמרעגג אבער אדיין.

 י מאכן צו הבדלה בית-מדרש פין צודיק קרמען טאטעש "די אז און
 קיינער און שטיבער, די אין ערטער די אויף ווידעד אלע שוק דינען
ניט. מעשה שום קיין פרן וויישט

 און געוהמן, נע>נד פרעמד דעד אין יארן־־לאנג בישמו אין
 אין צוריק וועפטו און צעבדאק אין פאדזאדגט אלט, געווארן בישמו

דערקענען. ניט אעגאגצן שרן זי וועשטו ,קומען שמעמל דיין
הא- גדויע געווארן. זיידעש שיין טאמעש? די זיינעץ וראו

 ארן אויסגעבוען תקן דעד באורזן. בארד, און ק$פ אין זיך האבן
 גע* שוואייצער אין עלמער בית־מדרש? דעד אין אשטעקן. האנש אין

 מיט איו דאך דעד זיך. ארוס עד קוקט פארזאתמעד א ווי אזר ,וואדן
 אינטעדגע" האבן עזדת־נשים אין טרעש די באוואקפן, מאך גתנעם
 בא" איז שטעטל דאש טריט. די אונמעד זיך ברגן זיי ארן פוילט
 אהער מען האט ישובים אפך פרן געווארן: פאדגדעשעדט דייטנד

 דעד —טומלדיקער געוואדן אין מא־ק אין צונרפגעטריבן. יידן די
 ,ביעלי־עג^ה די פארזונקען. דאגות־פדגשה אין מעד איז דור יוגגעדער

 אוועק- שמעט ווייטע די אין .יואבן און טעג אויף אמאל פיעגן .יראם
 בריטש- עלעגאנטע אייף וועגענעד ארמגעלדמפערמע זייערע ד״אבן ,פארן
 די ביי מארק אייפן זיי האבץ קליאטשעם די און איבעתעבימן, קעם

 אין אהין אום פארן זיי אין ,אויפגעהאנדלט בעשערע אריף צעיינער
 פרן און באן דעד צי שטרעקע פיגף־־רוערסטיקעד דעד ף איי אהעד

 ׳י“- און ;אהעד מענטשן ,אהין מענטשן אום פיק און ,באן דעד
 פין ערבעץ פייפט עם ווי זיך, הערט שטל, וועדט עש אז נאשט,

פיס. די אינטער ציטעדט ערד די ווי פילט, איד און ווייטן, דעד
 באן, דעד פין ברענגען בעלי-עגלות די וואש מענטשן, די און
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 וועט איד - בלייבט גדיל געוויפעד א אבער ,צדדיק פך א אוועק פאק
דערקענעץ. אויפזעץ גאבן און הילוך גאכן גלייך די

 האט אין גוייש ■רעדט וואט לערער, א אדאפבעקיטען אה עם
היטלעץ. אן לעדנט טען וואו א״שקאלע", מארק טיטן אין געעפגט

 אין דאשעק בלישטשענדיקן א טיט אייגעד אראפגעקרטען אין עם
 - :עזאגט טעק האט אקאטיפיאנעד, - קאמאשץ בלישטשענדיקע

 צוגע* זיי האט מאשינעם, טיט והאגן גאנצן א געבדאכט ער האט
 פושקעס די ,'להבדיל ,ווי ,הייזעד פך א פון פענסטעד די אין קלאפט

 שטריקן גענומען האבץ שטעטל פין טעכטער די אוץ טיק, די ביי
 מענטשץ - אייפשטייע־ אוץ נק קליבץ אוץ קאטיפיאיער פאק דאק
געוואק. דך פאר

 א געזוכט לאיו, האט איינער, גאך אחאפגעקוטעץ איז עם אין
 ביים אדאפ^צד, געפונען עגדלעך עם האט ,״פאמעשטשעגיע״ גדויפע
 קיג־ שטעטל, פון בחירים ליידיקע צונדסגעקליבץ האט טייכל, פאמע

 ©אד א ,פופט־־אוףפאבנקעם פחם באלעבאטים, געפאלענע פון דעד
 אי האפענונג די פארלאק לאנג האבץ וואם לעתער, אלט-געזעפעגע

 איעציקן דעם אויך צוגעגרמעץ האט שידוך, א אויף אי סמיכה אויף
 או׳יפגעשדיבן האט שוועבעלע, די גאטע - .שטעטל פוץ טשדגעגעם

 "פאברי־- ע*שטע די געעפנט האט אוץ פעל, אפארטיע עתעין פוץ
שטעטל. איץ ,קאציע־

 שענער געקומען, דינעץ שניידער>ננען און שומטער^יונגען אין
 יטווארצע טיט שטעטל, אין באלעבאטים רייבפטע די פוץ אנגעטדץ
 קעשעיע צו קעשענע פין קייטן ניי־באלדענע גראבע טיט זייגעדם,

י "דשודנאלר. פין שטעטל האם בארטיק גענומען האבץ אדן
 און קנעפלעך טיט רופישע, אין העכתלשע "לערעדלעך, און

 דייכערע די אין "פאלקעם" די אפגעדונגען האבן , קנעפלעך ,אץ
 נייסטע די נאך קינדער "גאטאווק" מען פלעיט בייפטוג און הייזער,

 גראבע טיט גאפן די אין אהימגיין מען פלעוט ביינאכט אוץ ,מעטאדעם
 די צו אייגע קלייבן זיך פלעגט מען אוץ א־קמם ד* אונטער ביבעד

 פלעגט מעץ אוץ דנגעץ, ■טען פלעגט לידער אוץ טיי, אויף אנדערע
שושקעץ. דך ווינקעלעך די איץ עפעם וועגץ ערגסט אדן לאט
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 גומע אלטע די אין ווי ,נאך דך פלעגן מארק פון ייק די
 פלענט "טאגדעט• אבער בית-המדרש, אין מאל יעדן אריינכאפן ,צייטן

 נייט דא קירצעד: געוואק איו צייט די דאוונק. ראש ארויסקומעץ
 אורחים די צו דך מען פלעגט - צרג א אן קומט דא עוג, א אפ

 אדויפ-י פלעין רבאש" שמיה "יהא די מוט "אמנש׳ די אין אילן מוזן
 וואש מלאכים, די און מיילער, די פון שרפה א אויף ווי פליען,

 בית- איבערן צעפליען דך ©לעגן ווערטער, די פון געיאק רוערן
 פליגל. צעבראכענע מיט פייגל ווי צעקאלעטשעטע, נעבעכדיקע, עולם

 ווארטן, דאדפן ווייניקער שרן פלענן בית־־עולם אייפן מתים די און
- באפרייט ווערן, זאל בית-מדרש דעד ביז

 אין שדל פון געצויגן פריער דך האט וואש פאדעם, דעד אין
 האט עדה, איין אין יידן שטעטל גאנצע ראם ארומגענומען האט

 פינאג- גענומען זיך האט עולש דע־ און ריישן-ריישן, נענומען דך
 אלץ געווארן איז יעדערער אין טיילן, באזונדערע ארף דעדקלעפן

דך. פאר מער אלץ דך, פאר מער אלין
 צוזאמען אלע - רייך און ארעש קינדעד, די זיך האין פיייער
 גע- צוזאמען האיץ אין בלאטע, אין און שמוץ אין געוואלגערט

 איו שול־הרף מיטן אין אין פערדלעך, אין זעמדלעך, אין שפילט
 יאפילן פריפטאוו נייער דעד האט געשטאנען. אבלאטקע שמענדיק

 האט פאלגן, נעמוזט מען האט ,אוישצובתיקיק און מאכן צי ריין
 מען האט ארסזעצן, בוימער מיט גאשן די געהייסץ פריסטאוו דע־

 שפילן קינדער די און ? געהאט מען האט ברירה א - פאלגן געמוזט
 כיתותווייד, און שטיינער, אננעי־ענטע טרוקענע, די אויף איצטער דך

 טאטעם יונגע די ווארעש !־ייכע, צו רייכע ארעמע, צו ארעמע
 וועמען מיט ,לעדנען גענומען ט א ט ש קינדער זייערע שרן האיץ

ניט. פאשט עם וועמען מיט און יא פאשט עש
 ר׳ אין ביינאכט ביז פרי דעד אין פון קלאפץ מאשינקעם די און

 רי דך קלייבן ארבעט, דעד נאך פארנאכט, און פענשטער. אפענע
 ביכלעך און פענשטער, די ארנטער אנדערער דעד צו איינע מיידלעך

 געפידט ווערט עש און אנדערעד, דעד צו האנט איין פון אום נייעץ
 עש צי געווא־פן, בלינץ א ווערט מאל יעדן און שמועט, אשטילער

פא־ביי. דיטיקער א ניט נייט



 ווערק^ די פין א-אפ נייק ארבעטער די אז צו, שפעטער ארץ
 דך זעצט מק שיל־הרף. ארק צונויף דך זיי קומעץ שטאטץ,

 מק ארץ לאכט, מען און פענפטער, די אונטער בענק די ארף ארס
 דר אדי צוריק, ווידער דך מעץ כאפס באלד אבער דך, ווערטלט

 דך מוט מען און אפנעטון, עוולה אגרויסע עפעס דא וואלס מען
שמרעסץ. טיפסטע די אין אדיין ורדעד

 פארלעך ציק אן דך חייבן פינפטערער, וזערט עס אז ארן
 פאר•־ און איריס שטעטל פון געסלעך זייטיקע מיט שול-הרף פון

הרף. פריצס צום וועג אריפן שדרנק
 דך קומען אחין פריץ, דעד האט - מק זאגט - אקעלער

 דאדטץ, און הברטעם, אוץ חברים ארבעטערקעס, מיט אדבעטער צונרף
 מעץ און צוזאמק, מיידלעך מיט בהורים אריס דך זעצן מען, זאגט

 )מק אין ,דרשות זי• פאר האלט מען און ,ביכער די פון זיי ■לייענט
 פאלגן גיט נאט, אין לייקענק זיין, צר מתלל־־שבת די לערנט

, במלכות. זיין מירד רחמנא־־לצלן, און, טאטע־מאמק
 ביי- שפעט קומען "ארבעטערקעס" די מיט "ארבעטער" די אז ארן

 עפענק ,טיק פארשלאסענע די אין אן קלאפן און אהיים צוריק נאכט
:פרענץ זיי אין טיק ק טאטעס די
טאכטער? דן, געוועזן, כיפטו אוואי -

קינדער: די עגטפעק
געגאנגעץ. שפאצירץ -

 קינדער: די ווא-ענק די אין ניט נלויבן טאטעס די אבער
 "קרימינאלי■. פון אייך היט פריץ, צום קינדער, ניט, נייט -

 באוואוסט- ארן ררקייט ארס דדיקץ קינדעד די פוץ ארגן די אבער
 אלע אין פייערל איין - אפייערל ד• אין ברענט עם אין דנקייט
 אין הערצער אלע אין געדאנק איין דך צייטיקט עם אוץ ארינן,

 איץ זיינק וואט די, אוץ פינאנדער, ליפץ אלע ארף בליט ליד אק
 ניט ז-נק וואם ד, און דעם, ווענן שווייגץ נעוועזץ, הריף פ-צם

ונפלאות. נסים אץ דך דערציילץ נעוועזן,
 איי^עטרא- אלק פקק צום וועג דעד ווערט ווייטער ודאב ארן

 לאג; שויץ עם האבן פרנל די קלערער; וועק מעשיות די טענער,
לידער הערלעכסטע די אין נעננט גאנצן איבעק ארים, אוץ אדום
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7י~ יעט^ווייט 1 ל>מ>ן— די יח 1 1 "'אט ילינט דעד י צעיו^גען
 עש דופן קייט און קינד פארטדאק. ווייטער נאך אוץ ץ י וו ע שק א ז

 )פוץ זקעלער געהיימענישפולן אין ,דאדט און - אץ נ^מעץ ביים שיץ
 פאדעם" דעד פארצויגן צודיק קינדעד די צודשן דעדט הדף, פדצש

צעדיפן. טאטעם די צרישץ זיך האט וואש
 פאדגעק, אדבעט נייע איינמאל קומט קאמיפיאנעד דעד אז אוץ

 איץ פריצים אראם ימען3ל "פאדערוניעך. אהדס מיידלעך די •מטעלץ
 אדף אנעם זיך גיבן זיי און גובערמע דעד פון היטלק בלדע

 אין1 פריץ צום און שטעטל! אין יונגווארג דעם צו שטייגער עד“ז
וואסעד. אויפן ביימל וו• אזוי אדיש, עם שווימט אמאלשט“ אין הדף,
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