
ml u  ]
— 4SI ad aa i 481 i a,«*.i aa ׳  ertaci i
aS□ uSa aid Sedt dui dudL cor dua uSa dt dtdcsa• 

«il dida a a  atdd Ld□ ctiLdt «d sScd□ su d־
— aS□׳ udt cSt׳ aS□ i uSa «u t a  è — solca «kCdt aa  
aS□ dcasdta ca*
— aS□׳ usa «a La׳ afta è 
aa stdca cs « a  :

«ikb «U dida SI aSadl*
LSa ud4sa• aa essa uL sub׳ cdcdsa uL «ua׳ tuca uL
— a a i aa i aar~

Ld□ ctiLdt :
aSadl essa SI s dsa* dt Luca SI si atudl sii se atua4dl 
aa 4aa 84d sii ctSsda•

si Ldt steda• du asca tSa stu dieskd׳ lu si dadadu ciad* 
aSa LLdta aa* du uia uL s cac, Ss «il edaa uL lutdu 

Luca asdd SI iiu si aSl* aa ta a  uL eSL 84d ca* 
dtdesa aastddf sii Q/Cdaa uL « a  tscal׳ si tdt suede

— edessa i edessa ן 
id  S dS4 :
isat׳ <;al uS4c-sicdasca u  «tal sil Lua4dl'" a a 8aS4 udta 
id  — «id C4iaa id  4sd aa l rsal 4uc «Lai uual auddeda 
CL4-CL4׳ iucdl sca^Ssl cdLLStl* da A4<.al id  u  «Lai' da c4Laa 
eu sudu cd4Sia id  udtl a a  iudt ddutt-dduut «il a a  iudt 
tu a i «u Æaa* «aa «il uisd* «sad u  lascda׳ uSa uScl 
u a atu04a id ׳uSa sadta «d usadu ׳4  sud «il sudu* 

«il tdt auL sad4a׳ Luca id aSkC4a Ss «d id ׳  tda uucl 
adì duca «lai Sscuca sil auL*
Æ4dca׳ Cudl cdaasd׳ a ta  es a t a dasa ׳tdca «uccdcikcl ׳  
austsl «d usadu stul׳ «d u  Cud silu SkÆ-cssdta stcdal ca 

«ils iSca aSa4 tdt tiadt «il asurca stul a a  aSa4 Lda
— 4«ia «irti' ad a a  aSa4dl׳ aa  ud4l cadt essi i 

stul — cas dui Si.Æ4dL•
Æ4dsl ssuS4i.cdd u  edd s u a  sia ctdc׳ didl-didl «d udat

 ניט אבער װעסטו דערפון טאקע, זיך שאקלט צאן דער יא, קרעכצן...
פאדעם. א מיר דערלאנגט שטארבן...

 רײםט זעט, — בעטן צו אנגעהויבן טאם זיך האט — מומעלע —
 איך טאן. צו װײ אויפגעהערט שוין ער האט אט ארויס, ניט אים
 זעט, טאן. װײ אפילע וועט ער אז אײך, דערצײלן ניט מער שױן װעל

 גײ איך הײם. דער אין בלײבן גארניט װיל איך ניט. אים טשעפעט
!״.שול אין גײ איך

 דאם האםטו טומל גאנצן דעם ? ניט שוין װילםט דו !א־א־א —
 אײ !״.שול אין גײן צו ניט הײם, דער אין בלײבן צו קעדײ געמאכט,

 אן שטענדיק מיר טוםט דו און ליב, אזױ דיך האב איך טאם, טאם,
צארעם.

 דעם ארױםצורײםן אױף געצײג צוגעגרײט מען האט דערװײל
צאן

 ארום פאדעם דעם פון ברעג אײן ארומגעדרײט האט אלטע די
 ארום װײלע א אין בעט. אן צרגעבוגדן צװײטן דעם און צאן דעם
פאדעם. אויפן געהאנגען צאז דער שוין איז

מױל. אין ניט מען האט פויל, איז מע אז

טאטע מיץ רעדט דאס

 ער האט שול. אין גײן צו געפױלט זיך האט ײנגעלע א
:לערער צום טעלעפאנירט

 שול. אין גײן ניט הײנט קאן זון מײן —
:לערער דער פרעגט

 ? עם רעדט װער —
:ײנגעלע דאם אים ענטפערט

טאטע. מײן רעדט דאם —

ברױט פון ליד דאם
מאנילײב •

 ױנגען די אץ הענטלעך די פאר
 :זינגען קינדער שײנע קלײנע

 רעגן א גיב װאלקן, װאלקן, -
 i װעגן ר,ינדערם קלײנע די פון

 אויבן, פון זיך װאלקן א ווייזט
 שטויבן, פעלדער די זיך נעמען

 רײן רעגן פערל װי און
גײן. אן הײבט טריח-טראפ טױה-טראפ,

 שפױיטן, פעלדער די זיך נעמען
 בײטן. אץ צעאקערטע פױש
 קארן־זאנגען גרינע װערן
 אויפגעגאנגען. פעלדער די־ אויה

 פאלן, אן זײ אויח טוי א הײבט
 שטראלן. מיט זון די זײ װארעמט

 גאלד, װי געל פעלדער װערן
גאלד. רײנעם קארן, מיט פול

 מעםער, די מיט שניטער קומען
 גרעםער. שארפער, צװײטן פון אײנם

 זינגען, שנײדן, שניטער, שנײדן
 קלינגען, מעםער שארפע די אזש
 פארשטארבן. װײט פעלדער די אזש
 גארבן די אץ קארן דעם און

 אױס, םקירדעם אין זײ לײגן
גרױם. און הויך הימל צום ביז

 פארן, פורן פולע נעמען
 קארן פירן פארן, פורן
טאלן די דורך און בערג די דורך
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L L S t d a d t  ca udtl*
siascl tSa sdesadt׳ uda LSI «d tu a i S4d «uca 

— asad׳ auida tSL Sedt cStca ud4sl* Si «d ud4 
tisa id  Ss t,ddd4d :

Uu4 «d ttia l «a iudt d«4a*
tk asad uSa cdcdal kddd4dl estascl tSa sdesadt׳

QdUCÎ CNUCkCÎ Lb׳ïu,3l

cdstdca — dt «a lSL «4da«4 cd4dcl «kl usadt*
— uSa LStsaai «k□ usai ê — uSa tSa kkccd4d iiktdt 

«k□ «ua׳ dt 1S4 ikkl tkkl*
— u  idaa tSb — uSa u asad cddcasdta — «d usa
— uSa aiaai' asad è — uSa tSa uccd4d cdstdca־
8 cd4dadt kkccd4d uSa cdidl׳ lu ud asad U8<aa 8 Sk̂ •

UŚUU XkQ CkC2

S4kLÆdda ikL «kl auL־ O/Ski eia' cia SI si de!*
edutd udta eSL stkk4dcdt־ ad LiS4cdta ikL «kl isat* ad 

«ucl i
C4kd «Lkb «Leti 8 CtLkad8 ׳ Ctlkd lÆSCd׳ Oka SLUk usadtudd 
lu akt ikccdl «il asrsl — si ad Æstkcca ca s u a  sii tdt edd 

— SkÆ i Sk<a i — iScl aa  «4d «il ascsl «icadt־ sil siu 
iddi : ad ustsa ikL «kl Stc4 sii udat'
U Ckkd SLlkk akÆ-cssdta׳ didl sud «kl tdt edd sud  «d tdt- 

«4d aidl akt ikL s uStb «il 8 481 stSs-estc sia ctdc' si

Sedt' iikkia «Lka׳ Cka tSa dtdcsl• as□ Æatdcca ikL SI «il 
td t ctiLdt akt' uSa Æ4Ssa susadl aka aSadl׳ udta 
«il dt Luca SI si dtdcsl* 

sti«ul׳ ds^dt uda ikL «kkccdcl*
8 OkaSCk□ aastb  uScl sia dtscdl Skccdt* dt uda Sedt 
edaa «k□ csatscal' «kd sStd est — dt Uua Cka׳ usa est 
Skccdt' uSa s Æiistsdt iiîud uSa «k□ cdcal «uccdcal׳ «d 

as□ Æadda usaakd stika sd «icadt Ldt dS4t td  tda

udcl «kkCda s dtscdl׳ uSa «u si4kC 8 Skccdt cd4dcl «kCdt tUk 
ikL tdtaScdl' Si 8a«4 uSa td t tSdadt Ldtsu4a s cd^kcad 

a/«ki Æiidt׳ ikkdt .״udt siatscal* eSt Cka4dciiui edaa dt 
tdtLUk4 ucl dsda si sctdtd dtdcd*

«il da C4uca es «k□ — 48U tda sSl «ikSl 4dsal S84 «il 
tSL ^astd iiu  î
tkkOl* «d sst stuatkkal s sSl uSa dt ikkdt autd — a/aia 
d t 184 SciLkkil «LkSl sSl׳ dSl eSL u  aiad s«4kl tda sSl Stua- 
aSa Lik4 ÆLkl ScuikCl Ætkkdl* Sedt tS csatsca dt ikL׳ Si udl 

54LS4LCC — asus C4kd ן td t «ikCduadt sSl ÆSd4a ikL' 
«il aS□ edaa lu td t atscai•
ÆCkkta 8 Ck04 «kl cikL־ d t Ld tsua  ikL׳ Sedt a;Ckka c«4t «kCdt 

Sedt a/aia «k□ dkkl isL Cka UkU dt csatsca ikL — dsda 
atsca dt ikL — "tda«4a 1184a «kL cdc4kcl «d td t ttk□ \u 

"0^1840 ikkdt cia cdudl «ksa aka s a«4 dtscd udtl״ — 
aScOkd «kl td t  su ' aS□ uSa ikL eSt uSa «ikscdcssa•

V
•  q ^ u d c i iu d

C l S C Q s C !

ט ס ב ר א ה
א.רײזעו •

 ציטערן, גראזן שטילע
 ;זיך בײגן און זיך טוליען

 היטערן, די זון, די און
זיך. נײגן אפשײד צום נעמט

 פאריאמערטע בײמעלעך
 ;זיך הוידען הױפן די־ בא

 אפגעזומערטע בלעטלעך
זיך. סוידעז ארן פלאטערן

 צעשלאגענע װאלקנדלעך
 זיך, צעשפױיטן רוים דעם אץ

 צעטראגענע שטום, פ'יגל
זיך. גרײטן פליען ערגעץ

 װינטעלעה װערן קילער
 ;גריםנדילו קאלט און פרעמד

 קינדערלעך די הױז באם בלױז
וױםנדיק. גארנישט שפילן

M \/ fy& ok;
/  r J  4. p>

f{lZ פרירמאן בעצאלעל \) 
Pot(.

'TftKÔ Crt(AO£,

בוך מײן
קלאם דריטן פארן לײענבוך

\u

קאמײנםלד ש. פון צײכענונגען

 פארלאג פאלקס קאאפעראטיװער
ר דער פון ע ש י ד ' ײ , ע י קצ ע  ם

ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער
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KL CUCÌ Sii CiUSSCì 11א M i  i"•
s  u s c ì :
U  u s u a c i  -  S s i é,LC5Q
s u  ui&srtcìcc' uacj sU Æauîcl*
U lUfea UrtULSCC! -
rta Æc'cî u  e sc a '

u  iti Ssl sLsScrtcsccrti1 
sU ;u ISCC3 si: 
sU srtudu qSI 

• u  crtccisdrt crtisccrti — 
sU uert׳ sUsU׳
SU U’ÆU usa UU

u  s ^ a  — rta s u  cUl cs;Æ a ;
S*. SU׳ Su ÆSrtCÎ 
USL C'LCirtl LLrtC!׳
SU uert sii sU æsu׳î□ -
CSL Issi U SuuQ 
SU 1S£ LLs LLssCÎ

Ch ]

LLsCCîl «uC3 s  u s u c a c i U  U U
c t o î i  luccîI Us s s u u c l '
SU Us lU Ssi SUL CSUU CsU"•
U,sCQ LrtU lLCf,׳ÎU SssCCriCWCîdUCi׳

ÆUCCC1 S  CLLSU^ u l  S  ÆCisC!•
ÆUCCC3 S  d i s i s i  S u l  s CLLSUrt׳ 
su Ssl cîssL u L sĉ dUsdc: -
USCÌ Us iti SL UssQ CriCSdi'

USCÌ S  LLsCCiU, ״ s u u  C^dsU,CÎ־
USCÌ Us iti SL UssG CrtCUSCJi׳ 
UCrtl SLCLC,׳ÎU SSi LLs4U —
sU  Us dscurtu  s u s e d - s U - s U s ^

u s c i  U s s e r i  SLsSC^CLsCì"'
SssCd, SLLsśiil CUsĈ Ï SLLssCl
SLi C^SssCìsdCÌ SULCC3 SLi CULsCÎ:
LLi USCÌ UCCÌ SLsb ÆUU CrtCSQl

CsC3 Usi sUu,U SLi 4Ll e u  *II*
CsCÌ C to sU C Î  USCÌ isL  U ÎL  SSLClÆL 
SLsCU,׳ ClLLSÆCtâ SLi C U Q  ;
,CLL.lL CrtSLdCÎ USCÌ ILCrfL

•  S - LssUÎ

u s a  e u .

•  sUsUctsi

a s u . u q ^ u
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געבאדז זיד האבז כערעמער נײן
קיפניס מ. •

 אז טײך. כעלעמער אין באדן געגאנגען זיך זײנען כעלעמער גײן
 מױרע זײ האבן טײך, פון ארוים און אויםגעבאדן גוט זיך האבן זײ

 אײנער האט — דערטרונקען אײנער כאלילע זיך האט טאמער געהאט,
 ניט אײנם, ױט :געצײלט דא. זײנען אלע צי איבערצײלן, גענרמען

 צײלן. צו פארגעםן ער האט זיך װײטער. אזוי און דרײ ניט צװײ
אבט. דא ם׳איז אײנער. ם׳פעלט שלעכט.

 דא. איז ער אז זיך, דערקענט יעדער איבער. זיך קוקן אלע
אכט. מען האט איבערגעצײלט און נײן זײ זײנען געװען

געצײלט, יעדן אויך ער האט צײלן, גענומען צװײטער א האט
אכט... אויםגעקומען װידער איז פארגעםן, אלײן זיך נאר

װײנען. און טײך ברעג פונעם זאמד אויפן כעלעמער די זײ זיצן
 װײנען. זײ װאם זײ, ער פרעגט פרעמדער. א דורכגעגאנגען איז

מײםע. גאנצע די אים זײ דערצײלן
: צעלאכט זיך און איבערגעצײלט פרעמדער דער האט

 דא דאך זײט איר !ניט קײנער אײך פון פעלט עם נאראנים, —
נײן... אלע

 אוים־ איז געצײלט, אלע האבן מיר !קלוגער קײן ניט זײט —
ױין... גאר שוין איז איבערגעצײלט, האט אײנער ער און אכט, געקומען
— אנגערופן זיך פרעמדער דער האט — ? װאם איר װײםט —

 ארײן, זאמד אץ נאז זײן ארײנשטעקן אײך פון אײנער יעדער זאל
 זיכער, אויף װיםן איר װעט לעכער, די איבערצײלן איר װעט דערנאך

דא... זײט איר װיפיל
געטאן. אזוי און אױםגעשריען כעלעמער אלע האבן — !גוט —

 איבער־ דערנאך ארײן, זאמד אין נעז די ארײנגעשטעקט האבן זײ
נײן... געװען איז לעכער, די געצײלט

דא טאקע זײנען זײ אז איכערצײגט, זיך זײ האבן דעמאלט ערשט
ע ל . א ן ײ נ

]קאפיןים 3,000 *ין נעררוקט 1 5 ]
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xil Cssi.fi GsÆ-cssfîua cssfii a ra îc u c l csil l8 lì Xsl uxafîL;>׳  ׳
a iu  d a a a u f î iu î□  cssfîa a i t  a u a f îL  as□ cssfî□ Lfî□ d isert□  ׳

cLfîc i r8L G Siia^rdfî u  gsæ^ L  \
— □sGfÎL׳ Cssfî□׳ □sGfÎLi CUC isL׳ Cssrt□׳ ClsC i s t i  SI□ 

UÎL rfîU UsU iss CsCl CssL' iss U8cl dssl CssÆfid rs□־ 
issffîl S8U81׳ rXL SL CssfÎQ J-fî□ CUsOl «il Cssfî□ L&Q d^ssCfî□ Xsl 
Csq8lI 8si׳ LiSa a,Ssi CsQ8 dssl GsÆ ^U 1.8a Ussaci׳ GsÆ<;fîL 
GsÆ^U L8a Ussa□׳ a u 84 issi GsÆ ^ U  u 8çcil iss CfiCSGCJ• LfÎL
ufîaL<;fîL Xsrxssrfi□ g8 u Ls sue«;' cfîasc□  8 rfîU 8 il iss c8 g! 
d^ssrfîL׳ issCfU c8L Xsl iixafîu• iss u 8cl dirssd suugcÆcicU  siiss 
LsdfÎL il!• r8u SLlss Gli X iru  Cssfî□ UÎL CLLsQfÎL Xll Cssfî□ LfÎL ׳
Ælsl XLsarfîSLsd XLsGl 8CĈ CUsCll iSaU  dfîcl UÎL UssQfÎL CLfîrfîr- 

8<;fJ XLsQCfîci8 l xisacfîc8U isL' 8 ׳ llsQ glI □ssl — 4sd  a s t

as□ Ls C48dl‘־•
8dl c8 d l
sSLfÎL-ULfÎL-Us׳
Xssra׳ SLlss' LLss'

Xsl 8 l8 l ' xil un:□  :
dXQÆdfî : dll8-dlL8-dll8 i LfÎL GfÎLafÎL LLss□ isL XLsb Xssl Gia׳ 
U8LL-U8U-U8U' Lis 8 UsCQC Xll LfÎL LLsC.lL dllXdfî□׳ Ils S 
Ils 8 a 84Gfî' Xll asXldfÎQ Lis 8 daU* UÎL aafÎLfÎL fîCQGfÎL□ Xs□ 
c<;fîdfîl x il afîdfîl' ils Ls dfî^c^^U XssrfÎL GXLdLs□□ Lxa G8rfî□׳ 
essi 8<;fî XsCXssrfî□ s ia  □ssl c8lI isL׳ c a c i GsÆfî^fîL• asL □ a rs i ' 
Uscafît;fî• u  u l <aassc<;□• Ls ili cl8□ Ls u ־ l ca d □  asL 481! isL ־

LLual Xsi iia fîu  LfîL Usa^ xsi Lssl׳ ^uafîL iis a  ægsĈ * dssl

•  Æ s ^ a s u ^ c

c s a  c k l L
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dLfîCsl Xsi 'XlsQCfîdiafîl 8ils Ils CSasLUÎL*
Xssa u8□ isL .ci i s l □8□ sus siaîuxur□ si issi L84׳ ai uîl 

ciî<;8gI•
asL u8□ 8LlsGffîC8G□ Xlsb isL fÎGfîa 8 CfîCfÎL Xll Xsi XLlsa- 

U8CC SILsd SUfÎL Cfîdiafîl SI GXLl׳ Xll i8 :  XsL • ' •
Lfîafî<,fî xil assi dfîsfîitf CsC au fîd  Lfîa assLfî<;fî118 ׳a Xsi es□

— XsL Csl a^fîafîl a u c i8c iss L8a xil cfîLfîrd : assi ־״asL ׳;־
— □ 8 □ 8 i 118a Xsi L8a' u □׳ □  ^□8Lca□ è" '

□818 ״•  i Xsl iuî<; .ciu l rs□ issi • ־ *
— Xsl Csl u l  aisc^' asL״ * G8L 8<U׳ u 8 a  u  u8a□  a.L cfî-

□8□ i □/Xsi ÆLfîd^fîU i i8c118 ׳a □1□ LsL iiss è
— G8Lii8a u8aai asL glŝ l rs□ xisGCfîiuîd□ è uiîl xub'
— LfÎL :s□' asL׳ XsL dai rs□ i 8L i 

i8c' 118a □i□ LsL iiss é
— Il8a Xsi LsL8 ־XsL U8c aisLfî ׳è LifÎL Xlsb SI dLfîCSl □׳ □
— a/LSLb rs□״ • a/iuî□  xsCfîLrssl־״ Lib rs□־״
— u 8a Xsi LsU □8□ i  XsL IUÎ4 SLssrLiGl Ls aiafî i ״ •

 אױםצומאלן. מילן די אץ
 וױיען וױנטן די אן הײבן

 דרײען. מילן-פליגלען די און
 שנעל מאלן מילן, מאלן

מעל. װײסן קארן דעם פון

 הײװן מיט מעל בעקער דער נעמט
 אױװן. גרוי־םן זײן פארהײצט און

 קנאקן, שייטלעך פײער, דאס ברענט
 באקן. בעסער דך ברויט דאם נעמט
 פרישן דעם ברױט מאמעם קויפן

 טישן. די אויה דערלאנגען און
 ברױט״ פרישן קינדער עםן

רױט. און געזונט זײ זײנען

בײגל א מאכט מען וױ
:כעלעמער א געפרעגט אמאל האט מען
 ? בײגל א מען מאכט אזוי וױ —

:געענטפערט כעלעמער דער האט
טײג. מיט ארום לײגט מען און לאך א נעמט מע —

 דער צו אראפגעלאפן איז םיד
:אױםגעשריען האט און מומען
 טאם !גיכער !מומע —

!אװעק שטארבט
? אװעק שטארבט —
!ארריןש קומט גיכער, יא, —
 ניט װעט ער נארישקײטן, —

 געזאגט. זי האט — שטארבן!
 גלײך זיך זי האט פונדעםטװעגן

 םיד טאמען. צו לויפן געלאזט
 זײנען מערי שװעםטער די און
נאכגעלאפן. איר

.3

געציטערט. איר בא האבן ליפן די בלאם. געװארן איז מומע די
ארױםגעזאגט. קוים זי האט — ? דיר איז װאם טאם, —
. איך מומע, אײ — . .
!קינד מײן דיר, איז װאס איז, װאם זאג, —
. פינגער דער מומע, — . .
 לאכן, גענומען און שטול אויפן אראפגעלאזט זיך האט מומע די

צוזאמען. זאכן בײדע נאכדעם און װײנען, דערנאך־
 שוין גענוג נו, !...איבערגעשראקן מיך האםט דו װי טאם, א, —

!אויןז שטײ !נאריש זיך מאכן צו
 מער שוין האט פינגער דער און אויפגעהערט, האבן קרעכצן די

געטאן. װײ ניט
: געזאגט און פארשעמט ביםל א זיך האט ײנגל דער

 אזוי ם׳האט שטארב. איך אז געדאכט, מיר זיך ם׳האט מומע, —
צאן. אן פארגעםן גאר האב איך אז געשטאכן,

צאן? דײן מיט איז װאם צאן? דער —
װײ... שרעקלעך טוט און זיך שאקלט ער —
צו אריףז הער אבער מױל, דאם אויןש עפן טאן, קוק א װײז —
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s aauud*
Cul־ art drîi ani na sUkCrteaeSd־ art urta aul sena sd 

s a  ertesi cS48arta — gSugS41 s asc־ 
łua s a  xi gu surtdcrtcsecrtl — suSg s e84׳cl afte־ eS u.a 
uSa s a  GSeaartakda GkCb auia — SuSg s uS4cl axe־ eS 
SGcrtartl gsu erte u8L׳ uSa art e8׳a GSeUkCa׳ urtua s 4SL־ es 
urterà arti u«. 8g giI urtu ״Gkart׳״ eSa uuaa׳ Si rta diaa sia 
seertarte sd æsg gSśI cS4Sarta sil aul aaSGl u seerta־

u erti Gil u  Gurta<;rtL GSeusda siu urta dSG' Si u  
u  ■5Urta<;rtL Seertusertaa â a erti־
cescrtel Gil u  assurti' eSL s a״ r̂t uSa urtu aSG׳ eSea urtul 
æci«;׳ iSca rtu׳ si art drtl urtul s G4«.c' urti na eSa aesadrtl a^al 
arti r^a ; s uSea aSe arti Cka snaertel xinal id  a,su Sin ־
urta seertarte s did aSl sd s GuGrtu sekd־ uucrtul׳ aairtaa 
Gil ud æxg rSL artertert a^arta* ud GSeaSi׳ iSca rtu481 ׳a na 
diartl׳ urta sa  GSeaGrtakdl ־ א11 א lrurtu esurte g»u urtusu^a 
aSG׳ si urtu GSeasl uda urta nurtu sud Si urti sa  iSśa na 
si rtu su rtuertu Gil eSa־־־ art usa senacrt4Sia s d^srr sd 
nL suuGCrtSucrta sii su crtuSul s GSeasl־ u  suertartu iScl׳

ü i i i ü

S£dU C S O Îl C3SC « U  CSCCÏ־
StCQrtL rfU . MU N\! U Ï L  d,LSCll
u sdal su a  a^a su e rtu -a M e a :
U Z &  ÆCiksQ -  U  U Z & l  L d i ׳

Æ QSdd MU alCUd -  u z &  id ־
S^CC.W Æ Q S Ld d  -  U Z &  CJrtCCJrtL׳ 

b Æé u î l  U Z & l  CLU* 
a,MU ZÌKCi lU LSQ C.SCL. CSCSQl —

u z &  a s ; l  u z & i  s u a *
ksZ& CrtLC LrtlCUkCl U & Q & l'

LA GUsCl SIC, akCJ 5u7, •‘
SlCLdrtU C.ŚCL USCÌ C3k3 rt C3, ,C l ׳

C£dU UUC3 MU U C ltC ^U ־
mu a&ftuuâ -  ss^adrtl
dS^SSlCkrt S d  m u ׳
Q'Ct.C3 U d U Æ d k rt S d  GîSCSd׳

9U U CrtlC SUS3 MU QSC 
a s s d l  id c d u - u s a r tu s ś d l  
s d l d ׳ a r ti.׳ c s a  sU æ c ïs c , :
Q 'Sd usa C.SCL us s i ;  cua s u s u ^ a ' -

□*su usa dScu us u״ L  sU cuua־ 
a Ssi usa dScu us s׳ u ^  mU ^icca' 
susurta Qusca ^a sU uU rtîua; 
a s׳ u  usa dScu us s ^ q  mU s u c c î c s u ׳

•  d d Æ U 8U  

« tC U i^ L  ŚSCU

 טעג. צװײ זײ םיט פארבראכט האט ער אים. מיט דערפרײט זיך האבן
 ער אז געזאגט, און אפגעזעגנט זײ מיט זיך ער האט טאג דריטן אױפן
 געוױינט האט מוטער די זען. ניט לאנג מיםטאמע איצט שוין זײ װעט

שטאט. דער הינטער ביז באגלײט אים האט פאטער דער און
 גענומען האט עם שטורעם. א אנגעהויבן זיך האט פלוצלונג

 האבן בערג די פון רעגן. א געטאן שמיץ א האט עם בליצן. און דונערן
 געפלײצט האט װאם טײך, דער ;װאםער שטראמען געטאן לאז א זיך

 דאם פאנאנדערגעגאםן. זיך האט און געװארן פול איז װעג, לעבן
 אראפ־ האט און העכער און העכער אלץ געהױבן זיך האט װאםער

בריק. די געטראגן
 אהין געװארפן זיך האט ער ברעג. צום צוגעקוםען איז מיראם

 גערופן טײך, דעס אריבערגײן מ׳קאן װאו ארט, אן געזוכט אחער, און
 אויך זיך האט שיפל קײן און אומזיםט. געװען איז אלץ נאר הילף. צו

 געשטורעטט און גערוישט האט טײך דער און געזען. ניט ערגעץ אין
שטארקער. און שטארקער אלץ

 אין ארײנגעװארפן מיראם זיך האט פארצװײפלונג גרוים אין
 גע־ זיך ער האט קויכעם אלע מיט שװיםען. אנגעהויבן און װאםער
 דערגרײכן צו געלונגען איז אים און טײך, שטורעמדיקן קעגן ראנגלט

ברעג. צװײטן דעם
װײטער. אװעק איז און אפגערוט װײלע א האט ער

 אנגעקומען זײנען טריט, עטלעכע אפגעגאנגען איז ער װען
טויטן. אים געװאלט און גאזלאניט

 אױםגעשריען מיראם האט — ? מיר פון איר פארלאנגט װאם —
 איך דארף ניט. איך האב לעבן דאם װי מער גארנישט. האב איך —

 ראכמאנעם האט טױט. פון פרײנט מײן ראטעװען צו קעדײ לעבן, דאם
!כאװער מײן אויןז

 אפגעטראטן. זײגען און פארשעמט גאזלאנים די זיך האבן
 געברענט אים האט זון די געגאנגען. שנעל איז ער אװעק. איז מיראם

 איז עם שטיקנדיקע. א געװען איז לופט די היץ. שרעקלעכער מיט
 קױכעם. אן געבליבן איז מיראם און שאטן, קײן געװען ניט ערגעץ אין
ערד. דער אויף אויםגעצויגן זיך האט און געפאלן איז ער

פויגל א — ײד א

אלײכעם שאלעם •

 גע־ האט דארף א אין לאנג. שוין געטראפן זיך האט נזײםע די
 מוירע שטענדיק מיל. א געהאלטן מיעך, נאמען מיטן ײד א װאוינט
מיל. די אויםדינגען אים בא עמיצער װעט טאמער געהאט,

 טרעפט און מיל די דינגען פארעץ צום מאל אײן גײן צו ער קומט
 אויןז זיך מען קלײבט םודע דער נאך םודע. גאנצע א געםט, םאך א

געיעג•
 האט םא^ צום נויעך. זיך טראכט צײט׳/ גוטע די געטראפן ״ניט

 האט טיש, פון געסט די טיט אויפגעשטאנען געהאט. טאעם א ער
 אים צו ער מאכט אײנגעבויגן, שטײן ײדן דעם דערזען פארעץ דער
:פאנעם פרײלעך א מיט

? ײד א מאכט װאם א, —
:נויעך אים זאגט

מיל. דער װעגן געקומען בין איך פארעץ, —
 מאכט און אויםרעדן ניט אים לאזט פארעץ, דער זיך צעלאכט

:אים צו
 אײגענעם דעם אויף מיל די אפ דיר איך גיב מאל איצטיקם —

 א זײן מיר זאלםט :נאר יאר, צען אויף אלעמאל, אויףן װאפ פרײז,
פויגל.

ײד: דער אן אים קוקט
? פויגל א זײן דיר זאל איך הײםט, װאם —

:פארעץ דער אים ענטפערט
 אט־דער פון דאך אויפן ארויף דארפםט דו פאשעט, גאנץ —
 און פויגל. א פאר פארשטעלן זיך דארפםטו דארטן ? זעםטו שטאל,

 ארײן. קאפ אין גלײך טרעפן פרואװן און דיר אין צילן זיך װעל איך
? צעקײט עפ האםט
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sU æsÆcjÆu urtua arti ælU sU u cU ssurt ĉ a־ 
u. û ca׳ u  urtul a.u׳ 
sU asdrt: sscrtcsccrtl sieste* aû a׳ 

urtul esu srtUwsa' sa ŝâ u û artu z J :  
â a Æâ ertu asca arti i״ ĉ a ^a^rtu •
SsL drtl <aul sa u c^rtu:
-  s.d cuiurtu -  isca urtu juû artu -  aU i 
tue, Suertu susuucl s Æa«,U‘ 
s srteuu«.d ŝ cis susurt- 
sU scû icc rtuU s escort aasurt׳
t e s a  -  e s L  JUUd
rtu<aa -  ac^a s uusuucau sub u  • 
suucrtasl sU rtìairtal׳ ssuausca־ 
s ssu csiu.u.a c״rtl ssucsca

• 3• dS5u,Sl4 ׳ua duc.su 
Lk U L C C ^ U  S U  L u c a

trtedrtra־
rte<aal aS4 uartu csrrtcca' sii ai.L uScl s^rrte erta sarte’ 
luaa sua׳ trteiu^ s u l  crtGSccrtl־ sii si.xa uScl a a  sia 

sd s  Sua SLia uSa arti aU rrtcSGa־ Lrta <;״ e usa arti׳ 
Lrta

rSu sU  uSc uL GStertrda rSL artra<al sii ed surtd sii 
aU sugucI*
St.L G־;rtr surtdCkd Gii u״ d G־;rtca urte crtrdrtl rSL a a  sii 
a a  curtrrrtl ĝ ״ æ• s kL Ĝ rte rta cuSal sub urte ili sii rtal־ si 

Gii LrtaS â SI uScl â u crtusura xusartl* urtu c«.z G<,rtra 
dSG sub ani usra sii su  Sucrrt^SGl־ 
urtai, sd suiarrteial u  lusia־ urte 4uc uSa suuGrrt̂ kkCa ikkl 
urta uSul־ urturSL use s d  Sarrtu âl s  -aâ d iglica Gii a*.d

Skl uSc crtnartl ikkl 4SGrt sd  a r̂rt urtea sii suuacrtnartl 
rrt^artda S cuual uSul*
es akU rrtertal u^b׳ SkL uiSc urturtl cs s^a sd 4SGrt SUk.r- 
c^iakdart 4Ssrt sii uSa ik suarrtxurl xi akU' siu lu rtu 1184a 
SGCrtÆaSUCl GSU ÆUrtd־ rSU UrtU 4kkC USa SUGCrtUUCl Ud GŚU- 
4SGrt Ski crturtl GSuc4iakda־ rtu Ski xicrtcsccrtl xi akU־ s d  Ckl 
rrtceiaa s 4kkC־ rtu su rrt^asrrtl csa sukkrcsrc sd Ukk4־ ikd 

suecrtcsea uSc s d  ikL Gii s .aurtd4rtl celarti־ uSa uSa 
SkkCrrt<a4SGl־
xia asb use SkL urtuirtl s Ukk4־ Ckl SkL sukkl seul sd c4kkL 
rSu crturtl isau sd ,aakUrte־ SkL Ckl Æurtd4rtl aa crtuSul־ 
crturtl dkkl usartu׳ Cka dkd Ckkart4rt' rka dkd curti4־ siartaia su 
GkO־ Uk ul uSa OkL crteuSal SI uscaSrrta־ sd sua Ski rka 
xi Ckkl uub s luaartCkÆ* uSa Luart iSau uSa akU erteertea Uk 

—urti SkL Ckl sra4SGl Gii akkl eS4rteSa׳ Skt akU suacrtdiartl 
GirsrurtuGurtrl׳ usa rtu urtuxkk4a SiS crt^kcart :

arti uSa Ska auc4 crturtl־ sii urti arti usa Ska crtnartl 
— 184 arti urta artra<al auc4 ikkl ן 
urtu GSuii'sicurtuartu su4rta uSa Sccrtuuel ÆUkkrtl : 

Srcrtuuel xi C4rtal aka ud usta urta drtne Gii urtu maartCk  ̂־
ikL־ sii urti urtu 4kkC uSa ikL rSL S4d crtai4krta xi SkO' uSa rtu 
rtu Ski crturtl sd ana-ÆUrtd־ esu Cka4rtciuu Ski rtu crtdiartl xi 

urtu GSuakÆGrtartu uSa xirtu^a cSuCk<aa Cka GSu^ascrti־ 
uica 4rtda u  usra Gii ikkl eS4rteSa־ 
irti׳ Si urtu 4kkC uSa crtnartl 4rtdl Uk usca csa artca.al׳ m S 

rSu in cuua Ski crturtl S4rtartca usicerte׳ urti Uk u8el urtu- 
s Æ4kkUrtu aSl urta GSuakÆGrtal sub urtu rtuu sd Ska GSuxidl־ 
sa' Sa urta Uk CkUrt׳ m4urt Ckkrt aka Skkl d4Se Gii SkU 4SGrt 

S4rt xurtrtu ikkCrtl SGcrt^aSuel־ S4rt uScl ikL crtUkCa׳ Si 
ÆGUkCcrtl suia urta dertea־
.aartdl urta dertea׳ sd uSa crtnartl Æ4SCI ikL S4kd Okal rtd sd

 געקלײדט, װײםן אין מײדל א טאקע זיצט עם
 איר. צו שמײכל איך מיר, צו שמײכלט זי

 נאז, דער צו פינגער די בײדע צו לײגן מיר
פיר." איך װאו קום ״שװעםטערקע, :זי מאכט דערנאך

 קעפ׳ אונדזערע אויןז פאלן בליאונגען
 יאגעדע־טאל. אין שוין מען איז אט און

 — ? דערזעז איך האב װאם — ארום זיך קוק איך
צאל. אין הונדערט א מײדלעך, אלע פאבריק פון

 :װײםן אין מײדל די אוים רופט פלוצלונג
 געגרײט, זײן זאלט איר שװעםטער, ״טײערע

 אונדז...״ פאר באלד דא רעז־ן עמיצער ם׳װעט
דערפרײט. געװארן טאקע מיר זײנען

 שטיל, וױ שטילער טאל אין עם װערט
 הוםט. קײן ניט מ׳הערט װארט, קײן ניט ט׳הערט
 — שטומאק טויבער דער זיך באװײזט פלוצלונג

קוםט. א הינטער געזעםן װאו איז ער

 קלאפ... א טוט הארץ אין — ?״ רעדן װעט שטומער ״דער —
 ברעט. א געלעגן איז בײמער קורצע צװײ אויףז

 — .אונדז פאר זיך פארנויגט און ארויןז ער שפרינגט
:רעדט און זיך שטעלט שטומאק טויבער דער

 איבערראשט, זײן ניט שװעםטער, ״טײערע
 װעג.״ דעם פרײהײט צו װײזן איצט אײך װעל איך
 נאכט, באזילבערטער אין שײן אזוי רעדט ער
טעג. פרײדיקע צו װעג דעם אונדז װײזט ער

 םטרײק, א אין ארױם מארגן אויןז זײנען מיר
 פאבריק. גאנצע די געבליבן איז שםום

 אװעק װידער איז כאװער טײערער דער און
פאבריק. אנדער אן אין שטומער א װערן

 װײט ניט פלײצט װאםער א װי דערהערט, ער האט פלוצלונג
 דארטן האט און בערגל נאענטן צום דערקראכן קוים איז ער אים. פון

 זיך האט ער ערה דער פון געשלאגן האט װאם קװאל, א געפונען
װײטער• אװעק געשװינט איז און קויכעם די אפגעפרישט אנגעטרונקען,

 שטאטישע די פון שפיצן די שטאט. אין שוין ער איז אט און
 אנטקעגן זון. פארגײענדיקער דער פון באגילדט שױן זײנען טורעמם
:הויז פרײנטם זײן פון פארװאלטער דער ארוים איז מיראםן
 דײן פארשפעטיקט. װי םײ שוין האםט דו !אנטלויץז !צוריק —
 ניט אלץ און געװארט האט שא, אויף שא פון געהאפט האט פרײנט

 מען געלאכט. אים פון האט מען פארראטן. װעםט דו אז געגלױבט,
 אבער פאררעטער. א פאלשער, א ביםט דו אז פארזיכערט, ,אים האט

גלויכן. זײן צעשטערן געקאנט ניט האט קײנער
 קומען םײן אויב — מיראם זאגט — שפעט שוין ם׳איז אויב —

 —שטארבן אײנעם אין אים מיט איך וױל ראטעװען, ניט שוין אים קאן
לויפן. געלאזט זיך האט ער און

 האט אוילעם דער טליע. די דערזען שוין טיראם האט װײטן פון
 פרײנט זײן פירט מען װי דעו־זען, אויך האט ער ארום. גערודערט

:שרײען אנגעהויבן האט מיראם הענגען.
!דא איך בין אט !ניט הענגט !האלט

 זײנען ארום װײלע א אין געטאן. ציטער א האט אוילעם דער
האלדז. אױפן צװײטן דעם אײנער געפאלן פרײנט די

 הארץ דאם און געװײנט. זײ מיט צוזאמען האט פאלק גאנצע דאם
 די זיך פאר ברענגען געהײםן האט ער געװארן. װײך איז קעניג פון

:געזאגט און פרײנט
 דא איז עם אז איך, זע איצט לעבן. בלײבן בײדע װעט איר —

 ביםט דו אז מיראם, זיכער, בין איך ערלעכקײט. און פרײנטשאפט
אומשולדיק.
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cucirti «̂.rtl »U ub ufa Sad□׳ Siu iu rtu u8r,a ediiSe,a stia- 
cSe s ûr̂ ucc usa uL urtu u,״ ,c Ssedaad^a־ rtu uSa ed- 

Sccduuci Xkadtl u  urtca sii Xktd־ 
edaSl susi dafaa sil crtciartl ctiadl* sil Ukl tcuiartl usci 

a^a ś  Ætdd^dcl dada usa uL u  uiccrtudrt Ckkd ś uSeb 
usa a,uSa surît ttu ׳c.״4  arte cScacsct c lìz ia  uiccrtul* 
eseufa uSa arti sil si SkUderdc <aa״ c aeuacdr,Sil s  rtual 

arii uSa urla dedea s tu cenfili sub urtt strtert* c8r,t 
xudl u  Æausb sii urta dedea•

s etuadt sur,d□ artca<al usa uL xicusedd^cl aU Xktd׳ 
sd s Xktd sub urtu seded׳ lisi s 4״ c isr, Sk□ xrìtual* 
ed□ dolca edasccdl״ arîl usa s«.□ sSeak^sda8 ׳Ukaxi<;ail Sk□ 
u l a^a Sk□ Ukdt rar,dca cscacedl־ ad s Xu,a su a  uSa adì 

safir, su s dolca scansi sil ud u s t׳ iuu udu ust usa

t d t  d ״ c  S U  t d t  CldCGJÆ

וױגליד א

קאהאן אװראם •

 געשטילט, זיך וױנטל דאם ם׳האט
 ;פארהילט ערד די האט אװנט

 שיץ זײער מיט שטערנדלעך
i שלאה־אײן שלאה-אײן, :דיר װינקען

 - ניט זיך שרעק גױרל דיץ פאר
 היט. דיך, היט מאמע, דײן איך,
 :צו דיר זינג מאמע, דײן איך,

i לױליע־לױ אליע־לװליע״

 פײן, און נויט פון װײס עס װער
 זיץ. אים רו א נאכט די דארןז
 ערד, דער אויוז אטעמט װאם אלץ,

אומגעשטערט. און זים שױן שלאפט

 - װינט און בלום פייגל, ס׳דױמלען
 קינד. מײן אױך, דו שלאןז און רו

 :רו דיץ אפהיטן װעל איך
i לױליע־לױ אליע־לױליע,

[Z ł׳ ]

udtrSL edaa udu auaadt sil <aadr,a Sk□ sicu sSt : 
dt dida su l sub sicu — *aa״;' lu s as□' 
uSa aicdd̂ d suci' cdduu^ad uSf 
tdt eSedt su uuL sil aSedt sil cr,8a׳

didl akt 8r,d *aakC, sil edauu 
śl Stdadl eSedt Skta dt cSL u l׳
(a,su cdudl Skl CkUJd uirudta sil tuO' 
cu Skkl SkCLdtsu — tdt cSe,dcsa diaa StkU'

akt didl Cka SI dkkl kScadutkd dr,kkf 
tdt csr,dcsa dt ÆUk□ sił aukca sicu iu sd tt׳ 
akt *adissi sstededad — cSL ul sil cSL stkkt־ 
est es sicu Skl ssctkd Ski siadakd׳ uia^׳

udta adl cs.aatssa aka aitad' aka aua־ 
akt uScl edudta׳ si sSt Sa-tda dsab 
ddasa adl sst Buacci' Cka eSt sSt ctua׳ 
a.t uScl edudta׳ si sd ctdadtd <aada

sil akt uScl cdakkca : siu su cs^dta־״ 
dt uSa sicu cdxsr,a s tic<; s uSL׳ 
d̂ sr,da׳ cd.atkkdl sil eSa eSt edudta : 
akt uScl cdsttda cu uisda Skl tdt esca־

sil SkL sub S <adr,8b Skl S sScud : 
a,au cSL Skl tiar,sct tsl *adissi edudd 
uSa da uSa cdatSsl aka kStl xitkd־ 
dkCLdt' SkL ud<; Skkl tS SkSadt tdtJUk<;l'

• ב1׳.  א £ csuc'si

t d t  a c u c i S d

 דא. ארבעטן װאם׳ט באכער, א איז ״אט
 װאנט, די װי טויב און שטום איז באכער דער
 ראד׳ די דרײען צו האבן דא אים מוז איך

האנט.״ ביליקע אזא געזוכט שוין לאנג כ׳האב

 צװײ. און כוידעש א שטומער דער ארבעט
 טיש. פון אפפאל מיטן באלעבאם דער אים ם׳צאלט

 קאפ׳ זײן געבויגן שווייגט, ער — אלץ ער און
פים. די אויף קוים שוין זיך שלעפט ער אז מיד,

 געװען, פרילינג ם׳איז פארנאכט, אײנמאל נאר
 זין, אן און פרײד אן טאג א נאך ם׳אװעק

 אהײם, גײן װיל און מאנטל מײן אן טו איך
מאשין. דער בא בריװעלע א איך געפין

 !נויט און ארבעט פון מײדל דו נאר, ״הער
 ? גליק צו און פרײד צו װעג דעם װיםן װילכט

 אױם, ניט קײנעם בריװעלע דעם פון זאג
שיק. איך װאו גיי נאר אהײם, ניט גײ און

 האלב, א און װיארםט א רעכטם אויץז זיך פארנעם
 באד, שטאטישע די קלויםטער, דעם דערזעםטו

 האלב. א און װיארםט א װײטער גײן מוזטו
םאד. פריצישן דעם דערזעםט דו ביז

 װארט, קײן פרעגן ניט קײנעם בא זאלפט
 ;גראז אין זיצן װעט װײםן אין מײדל א

 איר, צו שמייכל איז — דיר צו שמײכלען זי׳ט
נאז.״ דער צו פינגער מיטלםטן דײן לײג־צו און

 שטיל, איז אװנט דער קיל, איז אװנט דער
 באד, שטאטישע די קלויםטער, דער איז אט

 געפירט, בריװל פון — גײ איך און גײ איך
םאד. פריצישן דעם דערלעבט קוים ביז
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i  I V ÌI Vii
MU Æ£kQl IkL CrÎÆlUCCJ־
Uk M i  « k L ikk M ׳ i  cikL 
Ikk Æ srtaU  IkL: "Ń׳ C'kCUî״ 
MkL d u  cd.urï «kkCrï^rïL•

«il uSa uL 8tSseddkkd<;a sd t s l ־
Skl Æadtl SUkl׳ sd cudL Ski siacdssr,!׳ iu s  cdÆSadcdt suer,־ 

sii tdt sstdd uSa suaedÆSal sd edatSsl cudcl eukl 
suer,"•
dt tk udca־ dt iSr, suaidl iu s  suer, — ida dt sua iu s  
Sccuei — cura dt u l SI־ dt iSr, sdcdadl u  udca — xdcdaa 
e«ç,kkL — .aakwa dt er,kkl' tdtcSL utkaa dt Sk□׳ dt iSr, u l  
sStdd tdtiUkr, uSa dkkl jua Cka' utkaa dt Sk□׳ dt iSr, uiakkl 

stub susi <askd tsb׳ udta dt oa sub xi lUkCdl־ tdt 
Sk□־ uSa iSr, dt aSl è
eSt adl *aaisa Sk□ æuI stub susi tsb  sil atdtl CkOl ub ׳
Ckkl SUkkQ SstkkCkdl tk akr,־ UkkCa dt SI u l cdal es□ sStdd־

3 kkl CLCïrîL 2 א  ê״
LU I diaci mU “ urïccci א  srtltTk akU

מ א ״ מ א ׳ ^ '  a c i r î מ  א ׳
iu uà urîuci׳ iu ddle slacci =
iu ckkl dkCU uL diSkdci־
cikkl cdkkcrî suu u^uîkkk^ci cikb ט א ׳-̂!
א ^  CSkCKCOÎUCkÆ CrtUkdCI;
א kL dia s ^ d ^ ^ a a ^ u jk k Q א1׳□^ 

א ׳  aurîab cikkl dkCua א  cdkd i 
א ׳  SUrîaU MU ClkU Cikkl MkkCl d,kkC׳
Mil ^sici cikL ,asrîci siUkd־
U א ^ ה  ClUkCCl ClkL GLk MUkQ

א kL u ï א  k□ ־ א ז א ט ז1 ט א •
MkL auiîu א k□ ה א ס ס . Ædfcscud׳ 
cikkl rakkOîa׳ lull iîu i^cci:
ז1 א  M ai' M ai  lit א א ^ ka׳

U aSCJvrt lUÏdCÎ MkL Cikkl־
lUÏl MkL l & M א  k□׳ ^ C C l IkL QkU׳
Skkl i א
MkL UMC א ddkkl kkCCrtdrt'

, M U

 פריצים. די צװישן געלעכטער א װערט
 איבערייק אן גענוםען האט פארעץ ״דער :נריעך זיך טראכט

:פארעץ דעם פרעג א טוט און װײן״... ביםל
 ? זיך באטראכטן צו אױףו גיםטו צײט װיפיל —

:ערנםט גאנץ פארעץ דער אים זאגט
 דאך ארויןז.אויפן קריכםט דו אדער מער. ניט — מינוט אײן —

 ארױם־ װערםטו מארגן אדער פויגל, א פאר זיך פארשטעלםט און
מיל. דער פון געװארםן
 פארעץ א מיט מען? טוט װאס געװארן. שלעכט נויעכן איז

:פארעץ צום נאכאמאל אן זיך ער רופט ניט. זיך מען שפילט
 ? טאקע טרעפםטו כאלילע, טאמער, זײן װעט װאם און —

רא און פריצים. די צוױשן געלעכטער גרעםער א נאך װערט
לײטער. א שוין מען טראגט

 פארעץ דער צי ניט, װײם ער צעטוםלטער. א שטײן בלײבט נויעך
 אוים עם זעט זען עטעם. אן מיט דאם םײנט ער צי כויזעק, מאכט

אדער דאך, אויפן קריכן רעגע די אים הײםט םען וױיל עמעם, אן װי

פרײנט צװײ די
שילער פ. לויט

 און מיראם — פרײנט גוטע צװײ געװאוינט האבן שטאט א אין
 געלערנט זיך צוזאמען געהאדעװעט, צוזאמען זיך האבן זײ קלעאן.

 װעלט. דער איבער ארױםנעפארן צוזאמען זײ זײנען שפעטער און
שטאט. אײן אין באזעצט בײדע זיך האבן איצט

 פארמאםערט און םוינע דער גײט םוינע. א געהאט האט מיראם
טויט. צום מיראםז פארמישפעט קעניג דער האט קעניג. דעם פאר אים

:קעױג צום מיראם זאגט
 גרײט איך בין ניט. מיר גלויבםט דו נאר אומשולדיק, בין איך —

 אויף אפ מיך לאז בעטן. דיר בא איך װיל נאר זאך אײן שטארבן. צו
 געזעגענעז זיך געבורט־שטאט מײן אין גײן קאנען זאל איך טעג, דרײ
עלטערן. מײנע מיט

— ? װארט האלטן װעםט דו אז פארזיכערן, מיר קאן װער און —
געלעכטער. א מיט געפרעגט קעניג דער האט

 א זײן מיר פאר ער װעט קלעאן, פרײנט מײן בעטן װעל איך —
געענטפערט. מיראם האט — מאשקן

 כיטרע א מיט געזאגט און געטאז טראכט א האט קעניג דער
:שמײכעלע

 װעםט דו אויב נאר טעג. דרײ אויף אפ דיך לאז איך רעכט, —
דיך. אנשטאט פרײנט דײן טויטן איך װעל צייט, אין אומקערן ניט זיך

:געזאגט האט און פרײנט זײן צו אװעק מיראם איז
 גײן אבער װיל איך טויט. צום פארמישפעט מיך האט מען —

 איך בעט עלטערן. מײנע מיט געזעגענען זיך געבורט־שטאט מײן אין
 איך ביז מאשקן א פאר טורמע אין נעמען לאזן זיך זאלסט דו דיך,
אומקערן. זיך װעל

 ארובד האט ער קלעאן. אײנגעשטימט האט — פארגעניגן מיט —
 פארשמידן זיך געלאזט און אים מיט געזעגנט זיך מיראםן, גענומען

טפיםע. אין פארזעצן און קײטן אין
עלטערן זײנע געבורט־שטאט. זײן אין אװעק גלײך איז מיראם
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כשאד אוטזיםםער אן
 קאבריו לעאן •

ו.

 ער, און יאר, צען ראזעלע, זי. קינדער. געװען נאך זײנען בײדע
 בראדװײ איםט אויף געװאױנט האבן בײדע אלט. יאר צװעלןש מארים,

 צװײ פארנומען האבן עלטערן אירע מיט זי הױז. א לעבן הויז א
 עלטערן זײנע מיט ער ;לופט און ליכט פענצטער, םאך א מיט שטאק
 איר רויך. םאך א מיט קעלער פײכטן פינצטערן א פארנומען האבן

 ;עםטײטניק״ ״ריל ארויפגעארבעטער רײכער א געװען איז פאטער
לאטוטניק. א שוםטער, א — פאטער זײן

װײס, און רונד פול, געװען בלום, פרישע א װי אויםגעזען האט זי
 גוןן שפיציקן א מיט דאר, געװען איז ער ;פענעמל פרײלעך א מיט
אויםגעצױגן. און לאנג לײך,ב פענעמל א מיט און

דער אויןש געשפילט האט זי מוזיק. געהאט ליב בײדע האבן זײ

 געשטאנען ער איז געשפילט, זי האט געזונגען. האט ער און פיאנע
 קלאפנ־ א מיט צוגעהערט זיך און הויז איר פון פענצטער די אונטער

 האט קעלעה לעבן געשטאנען זי איז געזונגען, ער האט הערצל. דיק
 האט פענעםל פרײלעך איר און קאל, הארציק זײן צו צוגעהערט זיך

געשמײכלט. פרײלעכער נאך
 טונקעלן דעם פון געגאםן זיך האט קאל זים זײן אז מאל, אײן און
 אין אפעלםין אן מיט דרויםן אין געשטאנען זי איז קעלער, שװארצן

 איבער־ זינגען דאם זיך האט מאל אײן מיט צוגעהערט. זיך און האנט
 זיך האט זי זינגערל. קלײנע דאס ארוים איז קעלער פון אוץ געריםן

 אין אפעלםין דעם ארײנגעשפארט אים און אים צו געטאן װאו־ןז א
הענט. די

געװארן. צעטומלט איז מאריפ
געפרעגט. ער האט — ? מיר דאם גיסטו פארװאכ —
שײן. אזוי זינגםט דו וױיל —
פיאנע. דער אויןז שײן אויך שפילסט דו און —

 קײנמאל נאך וױ שײן״ אזוי געזונגען מארים האט אװנט יענעם
 לעבן דארטן שטײט ראזעלע אז געװאוםט, האט ער װײל פריער, ניט

הערט. און קעלער
פרײנט. גרויםע געװארן קינדער די זײנען אן צײט דער פון און

2.
 זי שטוב. אין זיך צו מאריםן גערופן ראזעלע האט אײנמאל

זינגען. װעט ער און פיאנע דער או־ץז געזאגט, זי האט שפילן, װעט
— ארויםטרײבן שטוב דײן פון מיך װעט מען מוירע, האב איך —

מאריס. זאגט
 ניט דיך װעלן זײ — זיכערקײט מיט זי מאכט — עמעם ניט —

ניטא. קײנער אױך איצט איז שטוב אין און !ארויםטרײבן
איר. מיט אװעק ער איז

 דאם איר מ׳האט װאם געװיזן, פרעזענטן אירע אלע אים האט זי
 יענעם זי האט בלומען און געגעבן. געבורטםטאג איר צו יאר פאריקע

זי האט — כאװערטעם אירע פון פיל זײער פיל, געהאט אויך טאג
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 נאך דערצו און כאפנדיק. טאן אלצדינג ליכ האט ער ױאם טעװע,
 איז אײנמאל צעבריטער. א טאנ אלע קומט ער ריע. נידעריקע זײן
 מײםע? די איז װאס נאז. צעקאליעטשעטער א מיט געקומען ער
 פרעםל דאם קומט װי נאז. די אפגעבריט פרעםן באם זיך האט ער
 דאם ביז געװארט ניט האט נאז זײן אז פיני, זאגט ? נאז זײן צו

 דין אז ׳ער זאגט באשטײן, קאן ער נאז. זײן צו קומען װעט פרעםל
 זיך לאזט ? פרעםל צום נאז, די ׳זי קומט װי פרעםל. צום גײט נאז

 האט ער װײל און ארבעט, שטיקל א געזוכט גאר האט פיני אז אוים,
 טיש צום הארט אײנגעבויגן דעריבער זיך ער האט ריע, נידעריקע א

פרעםל. אנגעגליטן אויפן גלײך נאז שפיץ מיטן געטראפן האט און

3.

עלטערן. ניט שאפ מיטן זיך װעלן מיר אז זאגט, עליע ברודער מײן
 פין צארעם האבן ארבעטער די אז זאגט, עליע ברודער מײן
 אויפזעער, אן עלטםטן, אן — פארמאן א האט שאפ יעדער פארמאן.

פארמאן. זײן זיך האט שטאק יעדער פארמאן, אײן נאר ניט און
האמאן, א פארמאן דער איז ארבעט, עליע װאו שטאק, דעם אויןן

האט ער נאר אפרײטער. אן געװען אמאל אלײן איז ער ראשע. א

ז ר אי ע ד ײ כ
שאלעםאלײכעם •

 אין יאםען רעב בא טאלמידים געװען זײנען מאטל און מײער
 די ברעכן טאג, א מאל צען הארגעגען זײ פלעגט יאסע רעב כײדער.
 זיך האט געשלאגן, ניט זײ מ׳האט װיפיל נאר שטעקן. א מיט בײנער

װאנט. דער צו ארבעם אן װי געקלעפט, געמארע די זײ צו
 אלע כײדער. אין געקומען זײ זײנען דאנערשטיק אײנמאל

 געטאן פאטש א האט רעבע דער טיש. צום געזעצט זיך האבן כעװרע
:געטאן זאג א און טיש איבערן
!געמארעם די נעמט —
 קני די און קלאפט הארץ דאם געמארעם, די נעמען קינדער די

:זאגט און זיך צעשאקלט רעבע דער אויף. מישן זײ ציטערן.
!נא־א —
 שטארקער נאך זיך צעשאקלט רעבע דער אויס. זיך הוםטן זײ

:נאכאמאל זאגט און
!נא־א —

קאל. אײן אין קלאפ א אלע טוען כעװרע
 אלע מײלער. דרײצן פון ליארעם שרעקלעכער א װערט עם
 אײן מיט קוקט אנדערן, פארן כאפט אײנער קליגגען, אלע שרײען,

 אפילע רעבן. דעם אויןז אנדערן מיטן און געמארע דער אין אויג
 מיטן דרײען און ערנםט זיך שאקלען אױך, שרײען מאטל און מײער
:פלוצלונג און פינגער. גראבן

!שא !ששששא !שא —
 איבערן האנט דער מיט פאטש א טוט און רעבע דער זאגט אזױ

 אין עפעם זײ װארגט עם װי פילן, זײ פארשטארבן. װערן אלע טיש.
 שטיל שרעקלעך א אראפשלינגען. ניט דאם קאנען זײ און האלח

:פרעג א רעבע דער זיך טוט שטיל גאנץ !שװײגעניש
 איבערגע־ דא האםטו װאם נאכעם, מײן מײערל זשע, זאג —
!ניט זיך שעם !זאג זאג, ? לײעגט
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«

 אויף גלײך־גלײך אויגן די פון טרערן שוין זיך קײקלען מײערן בא
:רואיק אזוי גלאט, אזוי רעדט רעבע דער אראפ. געמארע דער

?... דיך ארט װאם ניט, זיך שעם מײערל, זאג, נאכעםל, זאג, —
 נאז די און פארפלאמט, שטארק באקן די זײנען מײערן בא
 אט אז װײם, ער ;פםאק זײן שוין װײם ער עפעלע. אן װי גלאנצט

 אראפ־ אלײן טיש, הינטערן פון ארויםגײן הײםן אים מען װעט באלד
 דער אױף אראפ פאנעם מיטן זיך אויםציען אליין הײזלעך, די ציען

באנק.
פאװאלינקע, .און קאנטשיק דעם נעמט אויןז, שטײט רעבע דער

 זיך ער נעמט נאכדעם זײטן, אלע פון אים ער באטראכט געכאפט, ניט
 צו שאקלט און מײםע בעשאם צו זינגט און ערנםט מעלאכע דער צו

:קאפ מיטן
!שמיצלעך

!מיצלעך
!שמיצלעך

!מיצלעך
 מײער זיך זעצט צעהארגעטער א געשװאלענער, א רויטער, א
 ניט זעט און ארײן געמארע דער אין קוקט און ארט זײן אוץז צוריק

געװײן. פון געשװאלן שוין זײנען װאם אויגן, די פאר אם קײן

מעג רעבע דער
:שײלע א מיט רעבן צום געקומען אמאל איז מאטקע

 ? ציג א ראטעװען גײן הײנט מעג מען רעבענקע, —
:רעבע דער אים עגטפערט

 שאבעם. ם׳איז מאטל, נײן, —
:מאטקע זאגט

ציג. אײער ם׳איז רעבעגקע, —
 — כאפ א דערלאנגט רעבע דער זיך האט — !גיכער גײ גײ, —
!מעג מען
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ן פ אי א ש
 שאלעםאלײכעם •

ו.
 צ-וײ אין ארבעטן פיני כאװער אונדזער און עליע ירודער מײן

 איז אנדערער דער ״אפרײטער״, אן איז אײנער שעפער. באזונדערע
 שטעפט ער הענט. די מיט נײען ניט דארף אפרײטער אן פרעםער א

 זיך שטעפט עס קאנען. אויך אבער טען דארף דאים טאשין. דער בא
אלײן. ניט

 ער איז ? שטעפן אויםגעלערנט עליע ברודער מײן זיך האט װי
 איבער־ געגעבן אים האט מע געװארן. אױםגעריםן טאקע נעבעך

 איז מאשין. דער מיט איבערנייען זײ זאל ער שטיקלעך, געבליבענע
 געװארן ם׳איז און צוריק, און הין מאל עטלעכע דורכגעגאנגען ער

 אײך, מאלט געשטעפט. שוין ער האט מארגן אויןן נוט. — אלרײט
 האם אט דאם. איז גוט נאר שטעפן, צום געװען איז װײ און אך אז

 געפוילט זיך האט ער װײל ניט !באװײזן געקאנט ױט אויך דאש פיני
 אלצ־ טיט און ריע נידעריקע א האט ער װאם איז, צארע די ארבעטן.

 מאשין, דער בא אװעקגעזעצט אויך אים האט מע כאפגדיק. דינג
 איבערגעבליבענע געגעבן אויך אים האט מע עליע. ברודער מיץ וױ

 מאשין. דער מיט צוריק ארן הין איבערגײן זײ זאל ער שטיקלעך,
 האם פיני כאװער אונדזער אומגליק. אן אים מיט געטראפן זיד האט

 דעם צוגעשטעפט האט און רעקל דאם פארשטעפט אײלעניש אין
 ,ײײ־ האנט. די ניט װאס כאטש, גליק א מאשין. דער צו ארבל לינקן
אים. פון אנגעלאכט עם זיך מען האט װײ,

2.

 אין אװעק גייט ער אפרײטער. קײן זײן ניט שוין װעט פיני
 אונטער־ אן פרעםער. א פאר דארט זיך באשטעלט און שאפ אנדער אן

 <ר װעט ארבעט, די אויםלערנען זיך װעט ער אז דערװײל. פרעםער
העכער. און העכער גײן

זיץ איבער אלץ און פארשװארצט. גוט פיני נאך װערט דערװײל
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 איר װידער איז יאנואר פינפטן קומענדיקן דעם און — דערצײלט אים
קריגן... פרעזענטן נײע זי ויעט געבורטםטאג,
 שפילן אנגעהויבן און געזעצט פיאנע דער צו זיך זי האט נאבדעם

געזונגען. האט ער און
 איר צו געדאנק. נײעם א מיט מארים איז דארטן פון ארויס

 מער איז דעמאלט ביז בלומען. שענקען איר ער װעט געבורטכטאג
 ער װעט פעני, א טאג יעדן טאטן זײן פון קריגט ער מאנאט. א פון

.פלײבן.
3.

 געהאט מארים האט יאנו־אר, פינפטער דער געקומען איז עם װען
 איז ער װען פארנאכט, םענט. דרײםיק און פינף גאנצע אנגעקליבן

 האט און םטריט גרענד אויןש אװעקגעלאפן ער איז שול, פון כעקומען
 האט בלומען, רויטע בוקעט א געקויפט געלט גאנצן דעם פאר דארט

 איז און רעקל פארשפיליעטן דעם אונטער באהאלטן פארזיכטיק זײ
אהײם. אװעק

געטאן. רוןש א אים האט און ראזעלע ארײנגעקומען איז באלד
װאם? —
זען. עפעם װעםטו קום, —
? הײם דער אין דארטן איז װער —
 פאר אײנקויפן אװעק זײנען מאמע און פאפא ניט... קײנער —

מוירע? האםטו װאם קום, געםט. די
איר. מיט אװעק איז ער

4.

 פרעזענטן אלע אים וױיזט און צימער אין ארײן אים ראזעלע פירט
געקראגן. האט זי װאס בלומען, און

 םיט קאםטנם און קעםטעלעך ליגן שטול א אױןז און בעטל אױפן
 קלײדע־ מיט מאנטעלעך, מיט היטעלעך, מיט שפילצײג, פארשײדענע

 רויטע זײנע, פון שענערע םאך א זײער םאך, א בלומען און לעך,
װײםע. און

 שטרוי־ דאם אראפ װארף און
 ליכט א װערן דיר װעט עלע,

!אויגן זײ אין

 דאזיקע די אױםגעהערט
 כאכעם, דער זיך האט אייצע,

 א אן אפגעקערט אינדיק, דער
 דער פאר געשעמט (זיך זײט

 אראפגע־ און אינדיטשקע)
 פון שטרויעלע דאם װארפן
 גע־ אים ם׳איז און — שנאבל

אויגן. די אין ליכט א װארן

קאנאריק דער

ראזענפעלד מאױם •

 קאנאריק דער טױלערט עם
 - אליץ פעלד פרײען אין

? פילן םימבע זיץ קאן װער
? פארשטײן פרײד זײן קאן װער

 קאנאריק דער טרילערט עם
 - שױן פאלאץ ױיכםטן אין

? פילן װײטיק זײן קאן װער
? פארשטײן שמערץ זײן קאן װער
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אינדיטשקע די און אינדיק דער

אלײבעם שאלעם •

 פאר א געװען איז אמאל
אינ־ אן מיט אינדיק אן פאלק,

 זיך האבן זײ און דיטשקע.
פארל, גליקלעכע דאם געלעבט,
 אין — זאגט מען װי צופרידן,
קאװעד. אין און אוישער
 א געטראפן זיך האט

 האט אינדיטשקע די מייםע.
 דער אז צײט, א פון באמערקט

 אנגעבלאזן ארום גײט אינדיק
שנאבל. דעם אראפגעלאזט און

אינדיטשקע: די אים פרעגט

 ? אנגעבלאזן אזוי ביםטו װאם ? דיר איז װאם —
: אינדיק דער איר ענטפערט

 שנאבל. אויפן מיר בא קוק א טו אמער ? מיך פרעגשטו װאס —
זען. שוין װעםטו

:מאן צים אן זיך רופט און אויגן די אינדיטשקע די אויף הײבט
שטרױעלע. א אבױן גארנישט, ניטא איז שנאבל אויפן דיר בא —

: אינדיק דער איר צו אן זיך רופט
 קיצלט עם טויט, צום מיר טוט שטרויעלע דאם אט הערםטו, —

 !דיר האלט !דיר האלט — אויגן די פאר זיך באמבלט נאז, אין מיר
!דיר האלט

:אינדיטשקע די זיך צעלאכט דיבורים, אזעלכע דערהערט
קאפ כדטן טרײםל א טו !ביםט דו װאם אינדיק, נארישער ה —

.1מוײ אפז אן מיט און אײגעלעך אויפגעריםענע מיט ער שטײט
!געװיזן אלץ ניט נאך דיר האב אין — זי מאכט — װארט —

 אהער זײ װעל איך דא, װארט פרעזענטן, נאך דא זײנען זאל אין
ברענגען.
ארױםגעלאפן. איז זיי און

 רעקל אונטערן אים בא בלומען די געטאן טאפ א האט מאריכ
 װערן, געפעלן ניט אװאדע איר װעלן זײ אז געטאן, טראכט א און

 ווען אז געבליבן, אים בא איז דאך שענערע. אזויפיל האט זי װען
געבן... בלומען זײנע איר ער זאל ארײנקומען, װעט זי

 זיך האט מארים שטימען. דערהערט זיך האבן קארידאר פון
צעשראקז• אומגעקוקט

 ארייינ־ פלוצלונג זײנען געשטאנען, איז ער װאו צימער, אין
 פאר־ שטײן געבליבן זײנען זײ מאמע. און פאפא ראזעלעם געקומע,׳

מאריםן. אנגעקוקט האבן און װאונדערט
אין אלײן ײנגל שוםטערם דעם עפעם דא טוט װאם נאר, זע —
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ר ע ט ד נ י װ ראנד גאידענעם אין
האלפערן ל. מ. •

געװאלט, גלױבן מיר מאמע, װאלסטו, דען צי —
 ;גאלד אץ פארװאנדלט װערט אונדז בא אלצדינג אז
 געמאבט, אײזן פון און בלוט פון װערט גאלד אז
באנאכט. און באטאג אײזן פון און בלוט פון
 ניט, זיך מען באהאלט מאמען א פאר זון, מײן —
מיט. פילט מאמע א און ענט)דערר מאמע א

 זאט דער צו ברױט קײן האםט דו אז זיך, דאכט מיר
געהאט. ניט לאנד גאלרענעם דעם אץ דארט, אויך

 אײן, דיר עם פאלט צי !מאמע מײן מאמע, אוי, —
 ארײן װאסער אץ מען װארפט אונדז בא ברויט אז

ערד, די אזױפי־ל אונדז גיט עם װאס דערפאר,
װערט. גאלדענעם דעם פארלירן אן ם׳הײבט אז
 ,-הארץ מײן מיר אץ װײנט עם נאר זון, מײן ניט, װײם איך—

 שװארץ, אזוי נאכט די װי אױם זעט פאנעם דײן
 צו, דיר אױגן די פאלן שלעפערדיק און

רו. נאר כאלעשט װאס אײנעם, בא װי אזױ
 געהערט דאך האםט דו !מאמע מײן מאמע, אוי, —

 ערד. דער אונטער זיך יאגן װאם באנען, פון
ארוים, געלעגער פון באן די שלעפט פארטאג

הױז. אין װידער זי ברענגט נאכט דער אויה שפעט און
 ;װאונד מיץ איז טיה אבער זון, מײן ניט, וױיס איר —

 - געזונט און װנג אװעקגעשיקט דיך האב איך
 געװען. דאם איז ערשט נעכטן אט זיך, דאכט מיר
זען. ריך אזױ־א װידער איך מוז הײנט און

שיפױפ מױשע •

 פידל, א אויץן שפילט עם װער
 - פלײט א אױןן שפילט עם װער און

 זאנגען, אויח שפילט וױנט דער
פארזײט. פארמער דער װאם

 שלאפן זאנגען װען באנאכט,
 - באלאדן שװער זאטקײט מיט

 וױנט דער שפילט דעמאלט
טעלעגראה-דראטן. די אױה

 פרײלעך, גאר װערט וױנט דעם װען
 — קאפעליע גאנצע א װי ער שפילט

 דאך, מיטן קלאפט און פײקלט ער
םטעליע. דער אויה טאץ א מיט װי
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וואלד איז הארבםם

םפארים מױכער מענדעלע •

 פארטראכט, עפעם שטײען בײמער די װאלד. אין איז שא־שטיל
 די םיט שאקלען זייער פריער. װאם פאגעם, דאם גארניט פארזארגט,

 איבער בלײבט װאם מוטער, א פון זיפצן א איז זשוםען זײער צװײגן,
 עם װאו דארט, זײטן. אלע אין זיך צעפארן קינדער אירע װען אלײן,
ן געלעבט, ערשט האט י  אין געשפרונגען געזונגען, געראשט, ז

 פריערדיקע די נישטא רואיק. שטיל, איצט איז וױנקעלע, איטלעכם
 הימל דער ברויגעז. וױ עפעם שטײט אלץ פרישקײט. און לעבעדיקײט

 װיסט אנגעבלאזן. שטארק עפעם איז און פרײנטלעך נישט אױך קוקט
 פארזארגט, צעפלויגן... זיך זײנען פײגעלען די — נעםטן די אין איז

 באלד־באלד אז ריכטן, זיך מעג ער װאלד. דער שטײט פארטראכט
 זײנע מיט װינטער דער — כמארע א אים אויןז אנרוקן זיך װעט

 שטארק פאראוםערט, דעריבער אצינד איז ער און קעלטן. ביטערע
באטריבט.

 ארויםגעשעפטשעט ראזעלע האט — ? געגאנװעט האט ער —
? ער — שרעק מיט

 אירע אין און אנגעקוקט, אומעטיק אזוי מאריםקען האט זי און
געבלישטשעט. טרערן האבן אויגן

 געטאן באפ א זיך געװײן מיט מאריםקע האט — !עמעם ניט —
גאנעוג קײן ניט בין אין געקויפט, עכ האב איך —

קאפיטא־ דעם אויןש זאגםטו װאם ? געקויפט האםטו בלוםען —
 אויםגעפאטשט האט ער געלאכט. בײז טאטע ראזעם האט — ? ליםט

שטוב. פון ארױםגעטריבן איב און מאריםן
הױז, ראזעלעס פון ארױם געװײן פארשטיקט א מיט איז מאריט

 הינטער פארשװאונדן איז און קעלער פאררױכערטן אין ארײן איז
טיר. שװארצער ,י־ער

טיר בארעבאס באם
א.רײזען •

 ברודער, אדעמער מײן דערשראקן, זיך האםטו װאס
 ? װײנםט דו וױ, ? טיר דער בא שטײםט און
 זאלן, די פון גלאנץ דער דערשראקן דיך האט עס
? מײנסט דו פארשמוצן, זײ װעםט דו

 ברודער, נארישער אױ, ברודער, ארעמער אוי,
 אװעל).״ זיך זעץ און װײטער גײ
r זאלן, די פון גאלד דאם פארפלעקן ניט װעסט 

פלעק. א אן רײן, איז נעשאמע דײן
 ברודער, נארישער אוי, ברודער, ארעמער אױ,

 ? פארבלענדט אויגן די דיר האט װאס
 אלץ באטראכטסט און גלאצםט און שטײסטו װאם

:פארװאונדערט
?... דערקענט ארבעט דײן ניט האםט דו
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 אויםגעשדיען האט — ? צוגעלאטכנט ניט עפעם ער האט צי ? צימער
פאטער. ראזעלעם

 א־יך מאםע ראזעלעם האט — ײנגעלע? דא, טוםטו װאם —
געפרעגט.

צעשראקענער׳ א ארויםגעמורמלט, מארים האט — גארנישט —
ענטפערן. צו װאם װיםנדיק ניט

—7 רעקל אונטערן דארט עפעם ער האלט װאם באנע, נאר, זע —
געטאן. װארןז א אים צו טאטע ראזעלעם זיך האט

 רעקל אונטערן בלומען די בא געטאן כאפ א זיך האט מאריםקע
 אנגעכאפט, אים האט יענער אבער טיר. דער צו געטאן לאז א זיך און

 די אז רעציכע, אזא מיט געטאן רים א און זיך צו געטאן שלעפ א
דיל. אויפן ארונטערגעפאלן זײטן אלע אויןז זײנען קנעפלעך

— !גאנעװ א שוין איז און ײנגל קלײנער אזא !מיר איז וױי —
הענט. די מיט געבראכן מאמע ראזעלעם האט

 איך — געכליפעט מאריםקע האט — געקויפט עם האב איך —
געקויפט. עם האב

 אים צו איז — ײנגעלע? געגאנװעט, האםטו נאך װאפ —
 אלײן בעםער גיב — צוגעגאנגען קאל װײך א מיט מאמע ראזעלעם

!אװעק
 ער האט — גאנעװ קײן ניט בין איך גארנישט. גארנישט, —

כעכליפעט.
 ראזעלעם האט — !כעװרעםאן קעשענעם, דײנע אקארשט װײז —
ארוםזוכן. אים גענומען טאטע

 מיט שטײן געבליבן איז זי ראזעלע. ארײנגעקומען איז דא
אויגן. צעשראקענע

 געװײן פארשטיקט א זיך האט — !גאנעװ קײן ניט בין איך —
ראזעלען. אפילע פרעגט — ארויםגעריםן םאײםקען בא

— ? צימער אין דיר צו ארײנגעלאזט אים האט װער ראזעלע, —
 בא־ דיך האט ער — פאטער דער איר צו געטאן קער א זיך חאט

 בלומען פאק גאנצן א אים בא איך האב רעקל אונטערן פון גאנװעט.
ארויםגעשלעפט.

ם א ם ב א י

מאנילײב •

 טיח. און ברײט אפן, איז יאם דער
 אליץ. יאם באם שטײ איך
 שיח א װײט דארט ברעג פון זע איך
גײן. לענדער וױיטע אין

 פארגײט. זון די נאך. איר קוק איך
 װינט דער װאקםט. נעפל דער
 װײט. פאנעם אץ קעלט און נאכט מיט

פארשוױנדט. שיןז װײטע די

 טיה און גרוים פינצטער, װערט יאם דער
 פים. מײנע בא רױשט און
 שי־ה, װײטע הײ, נאכט, גוטע א

גריס. לענדער וױיטע אץ
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