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 יף1א ,זיןד ןועל איף &] ?ל ,לעבען יועל איןד ננ:א3 ץױא
 מײן מאכטער נזײן װעט ! ײן1 ױט דאס יועט , האלטין ?ים ״&ייןע

ע ״איטקעלע ץן ען ד ^ ,נעמען ?יט מײ^טער ײ$ער1 דעם ,מילב , ! 
^ט ךער,גאר ? пу קו?ט ץויא  סײן ורעלין גאר ,הולטאי דער ,ני

 װיא «העזה ,ןנים טחו$יף עז־ת אײן ,?אןד איז ךאם ? ״איטקעלען
 גאט ,אי ,אישךבץ טיר שץ־ט !ןנין איןז טאלטער איךעישע ״אײן

א! ׳שײ^ער שאזא !ךער^אהץ דו• זא??ט יוערין ,אהלנן ךיר ג  פטײט
? אײנע }אך גאר איז איטקעלע א1« ,׳עאלד א  , דא־ י זאג’ איןז ך

 , *ןיא ייערג ךער עזיוין נעם ,געבאױן וועךט ןיא ןויא .*אהייךל
ק אן !יא טהי ״אדער ױ ^׳  ים אין ןיא וואךף אונ ,האלז י$ין1א א
טער'אידע?!ע «)ייא ! ״«כײן אב .זײן га קורע , }יין איץזי ט . . ! 
ר א ר, ’ןךילוט $אר ?זער באןד ,/  איהר ׳טעפטיל, רב אײף א־ויף סי

ד, עפעם דאןד ״ןײןט אי &כל ,.דעת טיט ?וק ךא^ט וויא א  ,מיט
1 ,פאךט וויא ;אבארעפנץנ .״מיט  אפולען ;יט,אן איהם איהר ײט$
. ! בכא^ע ת^א ךעם ,»§גים .  )־ארט וױא I היצןה־באי ןיין פאר .

ע )«או ט ענ האט , חופ־( בו
' V ' ?̂

А
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 * געלאזיז אךאפ גיט איהם אוינ ,^עחאלןןין איויף זיך איוזר ״דזאט

 פאר נאר ,בא־ןן טלגיהנע זײגע אין פיאפכןעס אײזעךנע ״אןאר
 $טײא פאר איןז , יט4 ווײס איןי לנאמטית !ארײן םוהטין אן '׳דעם
 אזא ? געוואלין אװעלט §אר ,דאם איז וואם ,׳טעפטיל דב ,״ניט

מ ,אפלה ןויל״אויןד ,מילננ ״םגדרקע  אר8 זײנען שך$:נים דיא א
, אנאךנעם פיךין !אםען צו■ ׳ גאטאװ , שךכנזת-געלט *אתביל

,אוױנד־מיל ״ט״ט . . !

א רחח פײגע האמ , סאסר׳ל דאזעגין רעם אט ,?לץדע ך
 ,?טךפין ^טאךט דעם ׳טעפטיל רב ,אטהו-ם אײן אין געד׳אלטין פאר

 איחר , טאפטער איהר רײךון געקומען איהר צוא איז וועל$ער
 שעפטיל ;אהתן פאר טײפטער זײגער ךעם מילפ סנדר ,איטקעלען

 דא האט ער וועמק מיט , ^וואוקט גוט זײער האט שךכין ךער
 —ל־,יטיל אטויבע ,•תקץדינ ארי^ער זי־ף — האט אוג ,עסק אײן
גע>א^ט': ;יא

 ? וועלט דיא פון ,סײ;פ לךױן ,רחה פײגע ווילט איהר ס -״,;ו:
 איז וועלט,־וואם ןעלביגע ךיא איז .איצט ! גיט איף וװים בגאםניות

 אבחור ! איץם אלץ , זײן אמאל וועט װאפ אוג ,אמאל גיװען
ט ענ די ײךל צו .זיןד # א יב1א ,אמ  רער איז , טרו-צה איז טײריל ך

טע ? #טייט פ_אר איהר .׳ שײןד-א^דוןז1 ײנער, &אמע טא  א^ט
ױאעכ הים׳1נןר נאלוע^ע וויא ,סײטנג ײ^ר1 זא^ץ טהויב -ךי^ען  ט.ע:י

 דיא ־ אז װעלין ? מאכין גאיעש .זיןד אבער ;פריי^ד ינוטע אטת׳ע
ען זײא וואס דאס ,הא^נען ליג י זאלין .קייגךער  אז װעלין ;ליב האנ

 גײך# ;גיפעליג איז ײא1 יואס ראם ,ןײן געפעלינ ןאל קיגךער ךיא
 , ןיין מפפים יט4 .קײ$ער וועט איויף ךער ,טיץם רחה.קו־וין פײנע

я? ס א .גלײןי או־נ ,גוט אונ כ־לוג, איז ן .  איהר לאךפט מאס . !
׳טרײען ’ חופה( ברענטי; )פאר
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. ? #ילטין ? זידלען ? ^ירייען .  סײט ^טלעי יע?ט9 על׳טט צו .

 פאר מײטטער זײגער דעם װילסט לו ״איטקעלע :טאטט־ער ךיא
 ...מיט ,אפולעטױל אן טא;עטט !״ ״יא —זאגין וועטןיא ך אחתן
.מיט . שפאלט פאר !»״נײן - זאנין ןיא װעט ! קזוױץט אונ ,װאםער .

Т ־* Т I - — זד • Т . V  Т  V I

.מיט .  זאנין זי־א װעט !קזוױיןט אונ ,ױאסער .
 כײלין ׳ זאגין שללנים אלע ש־ױן ^אגין ;געװיםלײדין זיהר
״;ײן!״ ײן1 ש־ױן װעט , ^עלוטט האךץ זײער

װאס

? גט;?י?רע ?\ט זיא דןאפ איןל אז ? איהר שײנט וױא *אונ -
 ; ׳טבת‘ §אר נאך איהר צו זאג איןל ! ןי^רעגט טאכןע איןז־.זיא האב

 אנאס גאי דאןד זט;לא , שײפ$ער ןײגער ךער ,כןינל טײן ״איטינקע
 ...גע׳טיךןט מיר צו• ער דיאט , ^זתךלנים 10 א$#ר ש־וין ,דוךןז.גײן ניט
 ,טאג באי $בת טיר האט ,וױל_קאמיךער דער װאלף שמישון רב אונ
 пуф האלכ אט£־ע מיר האט אויג ,נעהאפט אן גײע?דינ שוהל פון

 ׳ אצאצפןע אחתן דיר §אר האט ̂נר אז ,אקאפ געךכײט נד;אנא )אןז
 ק^דער ןרײא הפל סןד , שאן עער י א^יריתער , שבלײט אלײט

. יטפיגיל לער אונ ?ילטערער לער איז ער , גא.גצין אין .  אונ .
, א־ויןד איןז האג סעגטשין ךיא פו-ן גיהעלט .  דעי ליר גי§עלט .

 ענטיפעךט ? רעךט וױלקאמירער ךעל װאם אדער ,סײסטער זיעער
.נו !״ ץא — טיר זיא . ?...׳׳ נאןד וואס .

 א־ויף , ם;מײנ ךךיוין ,דחח נ־ײגע אבער איהר ווײטט0 ~
ל טאכןע האט זיא ? ״י.א״ — ג;קט>ןעךט אײןז האט זיא װאס ײו  א

איך ! ניט איהר ווײטט ייא» וואס *יא״ מען נאר !״ ץא — געזאגט
I  Г  V V -  : ■* '  V

 . ריכטע א־ויף ווײם איןד , אײןז זאג
!״ מילב הנח־ איויף

הופלי( ברענטע )פאר

.נאר ,גײוען איז ,נא איהר אז

װיא
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 ןיץט איהי אז , $ץ אץל־ }ןא?טער איךע^ע אײן ״וויא =-

. יטעפטיל ״רב . .װאס זאױן ניט קאל$טזא וויל איןד ; .  וויא .
 $אנט איהר ׳״ ריכמיג איויף ווײסט איהר ״אז ,זאנין איהר ״??ײןנט»

 גיזעתן זיא האט איהר /אנין אפ׳טר וועט איהר ? טאהטער ׳יזײן
ג בהו-ךיפ ״טיט די ^ אי ט  , ׳טיוין איןז זאל ׳ זא^ט אךרבה ? הא ? או

 זיא וויא , וועלט יענער א־ויף רײן אזיוי קויןזק ,טאטע ״האךציגער
 ,כןיינעם יטיט }יט זיןר ״קאן אונ ױט זיף־ נוײס זיא וויא ,ליין ״איז
. ?אי. ךעם מיט , סנדרקק ךעם טי־ט ?פיט ״אונ ךעם מיט .

איז ן$ר אונ , טילב איז פאטיײע ײן1 ? ליכטיג ניט אולאי6

.אגילעהטער,?נאמנות ,ךןא ,״חא . ;״ !

-  ד־אךף נאןד דער אונ < אלרונעם אין מען $פײט ״ע^אל •
.טףינגןען אלײן ״מען .  פון זיןדי דאכט ,מען לא?ט אמאל אע .

! ,רחה פײגע לאפט ,זיןד.אלײן פון מען לא?נט ךאם ’ אונ ,ץענעס
- • "/ .״לאג^ט״!..

;;יט י1זי לאפט , ׳טעפע רב אײןי אז . ^טייא פאר *איןז -
 אמ^ה ^עבק ;יווען מפטיח אײף געלויס האט מײסטער זײגער ״דער
ער טא׳ט אגוטען אךער ,ץ?ה אונ ,*טינןט ער , ןעהט ער א.ז ! זי̂י

 געטיאפק!״ אי־ האכ ,זאגט ? יאיזת
חופה( כרעגטע )פאר



 ין9ןע?:רא ,טיץם לןרוין , רחה פײגע אײןדזאוץן וןעל *איןל -
. אןילי^דער ןויא ,איהר ״האט .  אונ ,דזאב;יט איןד , «.גרוב אין .
 אחתן ;עליי^ט גןאר האב איןי ,אײןד מיט רײךין מער ,;יט *דאךף

 , מיר אויף יאהר אזא ,פײגקײמ ײן1 ײע^ין , ^אמ^ער אײןגר אר8*
.^ולדיג ױט איןד ?ין 'נןלײןגךט״ זײן *װעגען .  ,גיט װילט איהר .
אײןז רעד־ט װיללןא}זיךער ךער אז , ,זאגט איהר ױט;י §ען ׳כאךף

— 7

̂ע  עט'ליבע איאהר אידיוע אײן איז »?לינךע דיא ךחה ®יי
 איז זיא ,צייט יאהיז צ־וױיא גא^ין אין ײ;ען1 דאס ;פיפציג אונ

 ניווען איז אלטער״ *טײן - איהר ;אלמנה אוויסטע $ע}לי?ין
 אפרוטער גיווען איז ער ;איהר פרן ״עלטער צעהן א;אהר טיט

ײן'נא тцл האט װאם ^^צוגעבער״ ״א^טיקיל אונ , איךל  נצין;ז
 לצכנים , .ןײ^ע טיט -/ געזיךילט ,^עריסין ,געכירי/נט .זייןד ,לעבק
.ןןאנדעק;יכ־ן־>ם מיט אךער . . !

Т ־׳ Т : > ־ ־־ ־ז ־־ Т' — > — . • ו ־ ־ ־ 1

.אגוטין41 - , . ♦ אגויטין!״ .  גט:געזא נאןז רחה פײגע האט .
 סיט ^עטאן пр?д ךיא איהר ױאלט ץזל״ואי :היויןד גא^ץ
»1 צוריק

-8 ^ 9 3 £ * ♦ ״ ССЭ6״ л*--

הענדילחופה( כרענטע )פאר
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 היהץ אןיןיסער גיװען איז טא?.דעטױק, אלטער רעל ‘חענדיי

 ,פעלטץ אלטין אײן שאציז אפ פלעגט ״אלט-װאלג״ אלע א־ויף
 ,.קאפטלעןד אדער .הקת׳וגים אלטע אפאר ,פאילטא אלטין אײן
 פאר באי ךער הןאן מען פיל וויא קאראטזא ,ױלטיג אזיוי ,לעןז1>ןלײ

 ;געקויפט ניט ער האט ,ױט קוים ; טךזצה צל טךזצה ךינען
ם לןלענערע פײוען ײ?ען1 , שכנים זײגע מי  מועהעמנ א,נ ׳ »
 איויף אפילו ״לןװאפען״ ןיןז .זײ פלעגין דעליבער ;הו^־אות בעלי
 פאר ,^וואם , קויפט ®אר אוג ,געקויפט !פךנםה קאפ;קעסז צעהן
 אלע ,געהאט ליב א$ער האט העגדיל - !נוט שוין איז ךץט

 ^עחאפט ארײן האבען ער זאל ,דאװנען ךעם ביז ?ליה רער אין
 טאכק ,ךשות .גיגעפין איהם האבען זייא װאס ,טציאות אפאר
. נ־וקע אהיפ^ע דאוץנען נאכין באלו . .  דיא איבער אונ !

 ציא וויא ניט ווײמין וואס , ״שנעןןעם״ ילנגע ךיא ,שיןציפ
 שקצים דאזיגע ,דיא איבער אט לעבין; צוא וויא ,האנ־לען
 באי פלעגק װאט ,זײטין ךיא פון , שכנים ײ}ע1 ׳ וךמשים

 , טציאות אלע חאפין אוים ,נד:הע ײנע1 אוןטער פון , איהם
 ךיא נאר ;יט אפטאווען געמוזט ער האט ; פךנסות אלע מיט

 , בײזכןיט פון ; איויןד ״איבעךבײפין״ ךעם אפילו נאר , כו&ת
 שיגים !יינע סיט זײא, זײ]_טיט ער פלעגט ,^נךגערגעש פון

 ךי^ע גיווען מנןצי איהם ןאם׳דיאט או-נ ; שטאןז מעסער אויף
 פײ^׳ג טאקע איז אפשי ? װײם ווער , װײטער אונ ! ;אהלין

 *שטקל איר האכק , וחימ־ות קלאת: זײערע אז , גייענט רךןה
 דער וףא אין , אפשי אונ !.קבר אין טליבין פאר ?זש^ענעם״

 ;עשוױלעפטפ עאסעי וויסטעל זײן *אז :ט:נעז;אג האט דאלןטאר
 פאמעלע^עס זיןז וועט ,געחאפט פים ליא פון איהפ האט וואם
. ררקין רוקין .  דאן ,סאךץ דיא ביז ?ןליכין ךער וועט זיא גיז .

א ער איז . I אגאפט״ ד .  ; ױיוען אזוי טאכןע איז דאט אונ .
 צום ביז גאעען דער אין , ^עשיוילעפטם װאקער וויפטע ךיא

הארצין חופה( כרעגטע )®אר



! אנער אכ^ף אונ כזאך^ין
 איבער , למו1לע הלןז איז עא^דע^יק», אל^ער דער

ע לאזעגדיג ^ ו י א י ״ךא^דע״ דיא פירין זאלין זײא ,״ש^קעס׳ ך
! מםתר-ךעליל ךעם ךרײןק זאלין ײא1

1-С'Лп ׳ , - *«■ФЛЪё*«• ■ י 'י . . י ׳“' ■'■"־' ־י ך  •. П4 - ״ , « ן ,

׳ קיןדערלעך לרײא מיט ,רחהן פײגע לאזעליג איןער
 סים זיגיעצען אהרזאי אםײדעלע איטקעלע איז עלסטע ךיא ווא־ש

 ביױען זאלין זײא , מסחר דעם פירין ןאלין זײא אן , ױאכין
!לעבען ירעלץ אינ , קאגעןז וועןין זײא ןסן ?ל / װעלט ךיא
געלע?ט דןאט , זײן אגו־טער זאל , הענדיל ער ןיןן ^ל
 זיץ אי3 ;די;ערין פאי־ לןלײנע א;אנץ ;ייווען רחה פײגע איז

אן גע־ואוסט נאר ;יא האט לעבען  איויף געבען אכטו^ג ןיאדאיף ,
^עקאלט, אפ זײן זאל עסי ,סײם ךער אין װיהלטישאפט ךיא
 א^געגןאלמעט זײן זאל ?חמה ךיא ;צײט ךער צו• געלאקין אפ
>ןךיט ךער אין ?־;נלןטלעןד אויטגע^אל^ען אוג געסרונקק,, אן

ן זאלין ,,קעלןעלעןד ךיא זעלב/גע דאם א מיא ׳ געהיט אפ ך  ד
 זײלגר אךןעט ךיא האט ,רחהן פײגע §אר אונ ;קאפז איןי אויג
 אסאןז ,פיהל צו■ ױװען ;אןז דאס איז אן־שר אונ ,^עלא^ט גוט

.בוחות אירע פאר פיהל, צו

,אידינע אדאךע אטרו^י^ע / אישנואיע גיװען איז רחה פײגע י |
;אוי^עלעןז געלאמעוועטע ארום רויטע סיט , ע3לי?ללי1א צי רער
 באי ; איױגען ציױגענע ןאר ,טלעךטע §אר , לאפע^ע פאר מיט
,;אכט §אר קומען פלל^ט ;צרה אהאלבע נאןז,זײן פלע^ט טאג

.לעבען ךעם סיט ;יד^ענען זיןד זיא פלע;ט .  דאךף ?חמה ךיא .
 ;ןייא , ?זעלקין אויס ;אויןז .קעלפלע־ ליא , פויען א.ן ;זען

אװעק חופה( ברענטע )פאר
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ן אװעק לי ע  т ;גיןרין צי אמ ,אלט איר יף1א יעיעויע ^

 ! געפאלעװעט ׳ ווילד זאןז» א״װ^ע מיא ,]ײןען כןעל?לעןז ךיא
: זײ נאי דןז נךג;בעטע איויטציהק .זיןד פלע?ט רהה פײנדז

. !טא;קעלע» מאינןע ,״טאיקע . הײבין .זײא 'אונ !. אהער ״קו־ם .
ק .זײא , פיטלעןז ע ח פ  וויא זיא הערין אונ ,נצין:טא ארנ #

 דער אוים ג״ײט איהר אז פיהלט רחח פײגה ; נןאטער ךעם
 טישונענער״ ^טיקיל ז־עי ׳ אלטער דער קומען װעט באלד ; חיית

וויא , וויל ער ױיא אלץ געפיגק ניט װעט ארנ ;קלײט פו-ן
אונ נעם כואפ ; אנע^כײ זיין װעט ,ליכ האט ’ ער

 ,צסק אײן איהם מיט הא?ין דאם וױל ווער אונ ; יף1טל38
 איהר ,ש־וינק ניט רהה פײגע נט:פלע .דעךי^ער ? נאכט בי״ז'

♦פיפ אירע טיט , לעבען איהר טיט ,נעזוגד .  ךיא פיהל וויא ;
 .זײא ?נלץדע ךיא רהה יפײגע פלקט ,לויפץ פלעלין קעלבלעןז

,װעךטעי גיטע טיט ,ניבעט מיט , תךזגרגים טיט ,נאןדיאיפין  
 פאךהאפט ז.יא האט קיוים אוג ;אלסאפין לאזין ןיןז פלעגין זײא נײז

 טעגין *טוץ .זיןי, ןיא $לקט )ווײךעלע איהר פאר אקעלנעלי
 אײן ניט3 זיא רחח פײגע פלענט , ^פלינגק ,כןעדין , ךרײען
 איהר אז פעת ךאגטטמאל צײט ;אר ;ןעיולם אויפין ?שום לאזין

נאןז זיא , זיא האט צײט ׳טעה .צווײא וואס ,מאלבעל ווײםע
זיא אז גאןד דער אונ ;געםאפט ניט ןיא האט אונ געיאגט

א זיא האט ‘ געחאפט יא האטיזיא י ך ני^טעלט זיןד — ,קעלביל -
 רחהן פײגע האט אונ ; ?ן3$א?זע דיל5לײ וויא פים/ צוױיא איויף
 , צייפג ךעם מיט או־-נ ליפ״אפט א;רוים מיט ינעחאפט ארום

 פײגע האט ,ךעמאלט פון ; ןנים צין3גא איהר ג;לעלןט ים1א
 ;נאנט פאר נןעלפלעןי דיא לזייפין נאןד , גיהעךט אןיףי יהה

דער גיװען איז דאס אז ,טלים1א לצ א גיורען איז עם ווײל
 ?לץדע׳ דיא מיט ;עטאלט האט וואס , פאלטוף לער \ ערל
..« לצנות אןא

נאי חופה( ברענטע )פאר
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 ליא איז , }עוואױין ןפטר איז , הענדיל ער ,*יײט גאר
 דיא — זיא אונ , איטקעלען געװאלין געעבין איבער ארבעט
 צנוײא ׳טוין ג־יןען אט ; געײאךין םיוהרטע דיא איז , מאמע
 רהה פײגע ארנ < ט;ײד הענדילס ;אןז מער עפעס אךער יאהר

א  טיט ניט זיןז־ נךי^ט ןיא ; .גישעפטין גווטע טאפט / פלץךע ך
 אסאןז ; כקלוג או-נ ,שטיל גץ:גא האגדעלט זיא ,שכגים אירע

זײא אונ ,?לי^דע ךיא גאךען אפ וועלין ןײא אז ,טײנק קוגים
-ארום ארוםאוג ,אפ ז.ײא נארט פלינךע ךיא אז ניט, זעהן !

ארויף פײן נץ;גא רחת נלײ:ע זיןר האט יאהר ציױיא דיא }יאר
אין ; פהורה פער געוואךין איז נןלײגצעלע Г# ל *געקזייבעלט.

האט ז.יא ;^עלט טער ,קע^ענע אין ,לעןען מער הײם רער
טיט ,געװא^ט בעט שײנע לכײט פאר איטקעלען פאר ישוין

 אײנגעשאנןט זיןז זי־א האט שטו-ב אין ;נדן רוגיל הולךעלט אןאר
 שײנע אןאר טיט ,אטיש , ךיװאן אפײנעם ,םעביל ' אביסילע

 אנער , אלטליפע אײן אביפעלע , שאנןע ש»ײז אן.רויסע ,שטולין
 גײן אריין ס?לל ; אגרויסין אישפיוײל ;יטעניל אנייטיגער אשײנע

 טאלןע איז איטקעלע ;טלכות צום וױא איז , אין'שטוב איהר צו
ע דיא פשקילט עם ,ליפטינ ,ציכטיג איז אומעדום , בךיה גר־ו̂י

לע?ט «יצט אז ,װײםין אלע ,זא.גין אלע ;וױץכןעלעןז אלע אין
ן ׳ $אג ,יאגוטין רהה פײגע ע ן י ל ^ - לע$ען. א

דאםהופה( ברעגטע )פאי



 מילב םענרער צײט ,צעהען איאהר גאנציען אין זײנק ןאיפ
.צ. אין א^געקומען איז  ךיא פאר אונ ;מײסטער אזייגער פאר .

 פײנעם עךליכק אײן ערװאךבען זיןז ,ער האט г יאהױ ^טליבע
 —,פרײנד גוטע אסאןז מיט אמ ;בעקאנט׳טאןט אםאןי מיט ,נא$ען

. צ אין אנקומען זײן בײא ^ווען איז פענדער .  ,אקצעהן א;אהר .
 ,רעכענען איהם גימעןט מען האט ,̂ריויה אונ הוי־ןד ׳זײן נאןי דיגם
 ; שײנער אגאלץ איז םענדער ; מער גיט יאהר א?ט פון אנןיןד פאר
 אײן ; ־_קאךטי;ע ״א?גע?זאלטע אײן ,מליצה װײבערשע דיא מיט

 ווי־א אנעזעלע ,שאל אקײלעפךיגעפ ןויא ,פענימעל .קײלעכדיגער
 אהויכען טיט ,שטעוין ליקטיגע צמײא װיא אייגעלעןז ;אהאדעפיל

 ןלאןךע שײגע מיט בעוואקםען אקאפ ט־ט ,^טערען א#יעעם
 ,$מאךכ .קײן / האךב נןײן הלילה געהאט ניט ;האר גיקרײזעלטע
.זײער נאר ,א^־תנעלע וויא אגלײכע^קער .  ,פיצעןךיג זײער .

.וױא.קלײן א׳שךעק ,קליין זײער . .  געגען עלין ישט זיך ער פלעלט !
^ען אה'ױ$ען  אונ .גןגיה יעגעטם ?ײא ,קאפזײן1 גיװען איז ,מע

 עיגער ,װײבער דיא בײא נעמאלט ?אום איהם האט ה^רון ךער
 ט3ג;קא ןיט חםריון ךעם איהם האפין זײא ;פגיט מאופין אײן פון

 פאר ,רײדען םענדערין מיט גיהאט ליב האבין אלע ;זײן מיודול
 ,נןלוגער אגאנץ וײװען איז ער , איהם מיט װעו־טלען זיןר ,?רײ^ען

 אפלה נעבען איהם ,אחתן פאר געמען איהם ;אר ; אוױ־^ער
האט הופה( ברענטע )פאר
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 זיין זט:ןעטו ^עבעןל האט אוג^טילב״ , ;עוואלט ניט .קײנער $אט

 ךער !אצײט ?יז איז אלעס גאר : וועלקךנעוסײט ניט אבהור
 אועעריטט אים האט אונ צ_ער, זײן גיזעהען צו האט אויבעךיקטער

 ^יפעלען #טאךק בײדע זיןז זײנען זײא וואס אמײךיל קט:גע#י צו
;גיװאךען .  בעקאנטע אומער וױא אמ־עיע איז._קײן מײךל דיא אונ .

̂ר - !רחה׳ם פײגע ,איטקעלע  גיקומק, איזפאר בעקא^ושאפט ןײן
 אונ פראקט גאר אןרבה :ווא^ךער גאטי־ךליקע איבער אן ,ניס-־ם אן

 האט ,?יב״ור איהר מיט אלײן רחה פײגע :האופן בזת ,גאטילליןז
 קומען »אל ;נר ,רסמים גיבעטין :גאם אין זעהי^דיג ךער ,איוזם

 :זײגער וואןד ױק־ויפטען נײא איר ריהטען ®אר אונ ,י אהײם איהר צר
 אךעמע אײן בײא וואלװיל געק־ויפט ןיא האט זײגער וואןד ןעם

ע / ?־עש־>ע^עא£  אז ׳ געשאצט איהם דלאןען »א^ךעטניכןעם אי
 מטטיח האט ,מילב םענדער — ׳ ?ועהןער מאל ןנעהן װעךט איז ער

1 ױקרמען איז אוג ,קומען וועט״ ער ‘אז ,יײען3

 בעםער ;נר האט .זײנער, דעם ןעטראכ^ען ?טק־ום נאר
א איטקעלען׳', בעאלאלט  האט ^סילת ’;טײדיל עזע^עדי־גע ^ייןע ך

 ;איװערען דיא איבער גיװאךען ר־ויט איז או-נ , שעטט פאר זיןד ןיא
.רבורים אין ארײן איהם ?יט זיא איז ,װײט ביםלעןד צו נאר . . . 
ן איז זיא ע ^ א ^ ו  געמט ;יר וױא קט;גיקו האט אונ .טיש צו-ם צ

ט זײנער׳ רעם פאי״אנדער  ,פימעךלי־ לינע ׳ עדעלע ,זײנעשײגע סי
 ^יקוקט האט .זיא ;שכײפעלע פאר #כײפעלע ,לק־עלע פאר רעךעלע

 גיט אט ;. יזײגער ךעם פון אלע,קו^צץ אין ?הוין איז ער וויא
 לער אוג ,אש?רו?יגקעלע , ארעךעלע פי^געריל .ײן1 מיט ״אךריק״

 ; ר^׳שט עם ,הו-זעט עט ,לויפען רעךעלעןד ךיא ,?ןלינגט ןײגער
 ימיט גילאזען ארײן זיןז׳ אונ ,גיזעםען אפ ^עה אפאר איז סעגרר

א  װײטען אגא^ץ אין ;׳שמועס אװײפזען אין טײדל ^ע?ןעדי;ע ף
וכוח הופה( ברעגטע )פאר



 לע?ין דעפ אי־בער ׳לו?ןסוס דעם איבער ,מאךעס איפעו־ ? להלה
 אונ , ליענ.קפעךט האט מײדלי שעיז־לךעע ךיא אוג ; װעלט אוינ

 עיגעץ אדער ,טיהר ציו-ם אדער פעצטטער אין קוקץךג ,גיפרעלט
אי 'י יןלײןז אונ ,נןלונ נאצץ ,ײט1 ךער אין  ךא ןהאט $אל אן

 ע־ האט ,ךגע זעלביגע ךיא אין אונ , אים איויף אקוק ױװאלפען
.איויגען ךיא ,ל-יסייבען איויף אויןז .  אויגען בײךעצס זײעךע אונ .

.באגעצלנט ןיןז האפק . . .  צוי.!אטמען .זײגער האט םענרר .
ג ;אלט יין1 יף1א גיהא;גען א־ויף , גי׳שטעלט ך ^ א  צי מוז מען :ן

 ,אךניעט אנגויקער א\ז דא ,מוטער אײןך םיט ?אךיוןגען זיף־ עלישט
א׳ אלטזי  קו־טק איף מעל מאתען וױינ״ינער: גיט רו?יל צווײא ז

 טיטיאיר זיןז האט ןגר — !״ אלטװארט איהר זאןין מיר איהר װעט
זלבין .זיא גיזעגינט  אי) יואט ,םא;ד איהי געךריכ־ןט , האןד ךין ג̂י

 חאט זיא אז , געפיהלט האט אונ ,כ־״אגד ײן1 פרן פ?זעט.נךעטער
.אוץד .  אהיפישע גײ^ךיג אוועק ;הא?ד זײן ^עךףיקט זיץז דא?ט .

 זיא אז ,געדאפט זיןז האט איהם ,איטוײקעךט זיןז ערי האט ,שטיק
,פי^סטער דולכק ,נאןז אים קולןט גיזעהען אןזתן אין האט אונ 

קונןט אונ ,איגעווײןיג פון , ײם3 שטײט זיא אז
.}אןד איהם . ׳ ' ׳ .

} * - - ■ י )
נ ;}יקי^ען וויךער ןןו איז מאןצק ך ^ ו ק א  טי$עךס ליא ג

;יניטען זיץז ¥ל האט ;פלײז ^עפאךעך^ע Н צו .אײצישטימו-צג
א ; זײנער צום  ליא פאר אוג ן ?ןאג צ־װײא האטיןידו^ךט אלבעט ך

 געזאדען צו ,נעקאיט צו ןןע^זען ױג}ע ךיא ײ;ען1 ,טאג צנוײא
צי;עבין ציט ןיף־ הא?ין זײא :א^רערע ךיא צו אײנע ,גװוארען

 ,קויןועןעס ליװק.קײנע ציט איז דא ,יהעצר .קײ;ע ,שבועות גךןע
 אינערל.י?ע ]ײעיע , ]ײערער ראעאן דער איז דאןד אונ ;טרעלין .קײגע

אנךערע פיל פרן מעהר אסא־ כי?טי;ער , הײ^ער ניװען ;געפיחל־׳גן
י חופה( כר״ינטע )פאי ראטאנק '
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׳;. • ׳^?טפלע^ענעהיף האךץ אפענטלייהע ןײעיע טיט ,ן־אטא^ן
 ניט מיר איהר וועט ,אשךכן שיקין אײןז ײעל איןד »אז —

 אים ך«אט .אוג.זיא ;אשמײכל טיט גיפחעט מילב האט ?* זאגין אפ
 זיןד ײא3 האט ךא ה;ם !*»*«ןעחן טיר וועלין ״לאס : ני^טפעךט

 אידזם {אל ןען וועחרט איז ער , ליב איהם וזאט זיא אז .געפיהלט
 $טץןט דער בויקה דיא ,א^עמעךיגע איז ןיא נאר ,הא?ען ליב

 איהר אין טיף .זײא פיע־לט פאר זיא ,געפיהלען אלע איהרע•
.ליפין אירע א־ויף אפילו ווייזען ניט זאלין.זיןד אז.זײא ,ךזאר^ען ♦ .

 איױף מילב האט מיר פאר }למןליןד ײן1 וועט ״איהר —
 גיט ,בײזער כןיין ניט ׳ אנוטער ין3 ״אי־ :ט;געזאו קוקינ.ליג איהר

 וועל איןד אז האף איןי ;זאתטער פאר .קײן ניט ,כ־ךין.קאךגער
.מיר גיפעלט איהי ,אײןז טיט ,ײן1 ̂ליקלי־ןד אריןז .  אײןז האב איןז .
.ליב ןײער ,ליב . .  יועל איף ׳ איטקעלע זעהעט געליעקט !

^ען שגקען .טאמען״ דיא צו אטע . .

— 15 •»-

 ךיא בײא נעללילןט ןיןז ,ניזעגשט ווילער זיןי האיין ןײא
 צעהן מערפון גירעךט האט וואפ אקוק, ?יט געביטין זיןז ,ל:הענ

 מילב האט ,ןאןז,לעם ןןאג אןאר טיט ; שײדט צו זיןז אונ ,צץויער
ט ?ן #י  , אלריטען ,אצווײטען נאןז ,ךער ,“״בעקא^טען אײן צו|

 שלעהטע .זײער גיןראכט איהס האט $ןען ; זיבעטין אײן ׳אגנ
 ארוים ךעם»א^קאז״ האט בע.קא;טע גוטע ךיא פון יעלער :יךעיות
לי ; נזילבין וועךטער אןדערע מיט ױגעבין איבער או-נ גירעךט  ן

г כךן האבין .ניט זאל ̂נר е д פין אישער ביז ; יסורים _קיץ ,נפש 
 בעספץ׳נ),לײנטטע ךיא אז ,^ך־לערט איהם האט ,פרײגל טטע זײנע
 װעט ,אמויל מיט ,נג:אצי טיט ,אשלפן שיקען ןאל ער אז ,איז ןאןד

ריא - הופה( ברענטזז )פאר



׳I ישעפטיל ןזיט גיווען אי־ז מילגי ;שדע אײן ;ע^ען גיכער ןאןד דיא
ן ךעם  דעפ טרױט אר3 איהם האט ̂יר ,^עקא^ט נוט זײןזר יש̂ך

 אונ ;איטקעלען טיט בעקאנטשאפט גאךצע זײן טיט ׳ א?ות נא?צען
 דא סא?ט ער אז ךינ;מײנעג ,ןרײט דער זײ^ר ןיןז ד.אט שעפטיל

, א^עבךאט־^ע אפאכטי^ ל י ן  אונ^יז ,טיהע אן טךחה׳ אן ^
.כןלײ?£יל אין רחה׳ן פײגע צו אודעק ?אלר . ,

— 16 —

— мвасс^еехзес*«—

4Ц

, יא װען י.א, ״וואם וועךטערן שלהישש דעם שעפטיל
 אונ?ןעךין }ישלןעלט רחה׳ן פײגע ײא3 האלי[.זיןז י״ .ניט איהר ױײסט

 פאר ,^וקעיך^ען טוז טען װאם ,?י־^ען אהאך^ער וויא האךצין
-האךצין אויפין ̂נר לי.גט דאך־ אוג ,וואםער טיט טדי;.קק .

 פײגע האט !*קיןךער הײנטיגע איויף אק׳שײא ? ווײס ״ווער —
 : גיין אמעק שעפטילס ןאןי ,^ראכ^ען אעעסײ^ען זיןד מיט רחה

׳:קינ א^טיל איז ןיא אז ,ןיןי ״דאקט  זיאפיךט קי;ד, ^רליף אײן י
 פוצערין׳ נןײן ;יט איז זיא ״עאקאט^יועס״ .קיינע מיט״קײןעם ניט
 זיא האט ,מילב ךעם מיט ;^רה דיא מיט אונ ;שפאציךערין נןיין

ט װײ;יג ;א;ץ אויןז פ א ^ א ק ג . מ .  מאהל אײן ;יט 3ד.א איןד .
.$א;ען דער גאמען ןיין זאל זיא אז ףהעךט,י .  יף1א אנן^יא .

הײנטיגע הופה( בר/ןנטע )פאר



.אהײם גיין שצין וועל איך !קץךער סיץטיגע .I מו-מײן.. איןז . 
 גײן •׳ ןןלײטל ליא ין3םא פאר צײט ?זינוט צעהען יף1-א т איןז

 זיא פעהיט ^אר !וועךטער ךײנע ?רענין ניאלר זיא אונ .אהײם
 גיקםען איוים איהר צו איןז װעל ,געבין איהר איןד װעל .* .■גאט
.האךץ גאצצע טײן .  אײן אז ,בין איןל ^אפטער אידיישע א .װיא .

 אזוי שיוין איןז זאל ;געבין גיט ןייא אי־ וועל פאךעם אײן ,פעךער
 לעצפןע ךיא ושךאל!״ ?ל אויף צ־אולה( )א — אגולע זע־ען זײן זונבה

 פלײךר .ה־ױןז דער אין גירעלט ארוים רחח פײגע האט וועךטער
 זיא האט פאלד או-נ ;טאפטער דיא מיט דאם ךעךט זיא וויא
 ,אפאך^א״עטע איז אוג , אהײם .גי,לאפען ,טיהר ךיא לןלאפט פאר

 אוייפגישטעלטע טיט ,שטוב אין גיפאלין ארײן רןאם ךזראפעטע ■אפאר
— «איטקעלען אויף אױנען גרױםע;

ועהעפליג׳ ׳ שראקין דער מאמע ?ליצלע ליא זיןז האט וויא ;אר
 פנים רער ;מעןיש אויס ,קי?ד איויס גיוואךען איז איטקעלע איהר אז

 ,קלא;ק פןעם איז זיא ,טויךטע אלע בײא וױא ,יט1ט איז איהרער
;גוט ניט איז איהר

,טאן צו װײא שטארק אעעהײןען חאט האךץ מאמעה ךיא
̂ז איהר מיט ,פעס איהר ,געסין פאר באלד האט זיא  או-נ ,פריו

:גיפךעצט ,ציבעט מיט ,קיול אװײןד טיט האט
? דיר פעלט וואם ? ליר איז װאם ,קיט־ עיין .איטינקע -

'״ האםט דו• אןנים פאר װאס ןעה
 מינוט צו טי-נוט פון איז זיא ,^עשוױגין האט איטינקע ואר

 איז ןיא ;גידוצקילט זיא האט אויגין דיא אין ,גײואױען פלײכער
 פץ טוטילט צו• ,טילזט צו■ וועךט וואס אטעצש װיא גיווק
ק... .גריױס ע ל ש

׳ שיעקין צי .זי־ף־ מאס פאר ,ציהאט האט איטקעלע אונ
 װײלע ךער אין , איצט איז זיא ;האבין צו רא1מ װאה פאר אונ

.צךה אצרויפע זײער א^רויםע אין גװוען . .
 «ײן אץ אױ שךכן ךער שעפטיל װאס ,מיגוט זעלפיגע ךיא

 מילב סענדער איז ,רחה׳ן פײגע צו נינא^ען אוועק גייטע
אװעס 2. חופה( ברענטע )פאר
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18 — ' ' י ■
 מיט עצה זײן צײלען ךעל איהר ,איטקעלען צו■ גיגאמען אוועק

 זאגין צו וואס וויפכןען זאל זיא אז ,זײן צו מיודיע זיא ;פלאן זײן
— װ. ז. א. ,מאמען דיא

 אונ ,טלא?ט §אר ׳ יעךט פאר ע&אךק ײרע3 זי־ןד הא?ין ןייא
 איטקעלע האט ,ט־ויןןר בײם ?יורען 'ױן3> איז רהה פײנע אז נאל
ט קאט איטקעלע ;ײט5 זיא אז זעהען ךער ^ א  אלע מאמעם דיא ^

 פיכין מאמעס גאןזדיא ױןע$ען האט זיא ,יסגייות אלע אונ ^נועיות
 פרע?לען איהר גאןד ;הענד ךיא מיט ^לײןעוין איהר נאןז ,גײן
 האט זיא פפיט •־. . ?רײלעןז ;יט גאר איז ״עס אז ,ליפין ךיא טיט
 פאר נוט ד,אט ןיא :מס׳^בות מא^עס ךיא ,?אנג פו-ן גיװאוקט ̂־וין

 ; ^טוב אין ^עפינען דא איצט איהם װעט מא^ע דיא אז ,^זטאגען
 ,$לעק אונ).רויס ;יונ'ות:בז גרעםטע דיא ,קומען אר־װס פון דער װעט

 וואם ,געװאוקט נ.יט גאר ז.יא האט ,מיעזונג צו ^רויס פון
 דאם ;בע־אלטען ,#ןזעקין פאר איהם זאל ןיא װאו ,£אהן זאל זיא

 ניט האט ,פכײליןז גיט דיער גױוק א־ויך איהם איז זעלבע
 איז ליקליןד3א'ויגע? נאר ;ווערין נטלט זאל ער וויא ^עװאופט
 אונ ;ױעפי^ט ןיא ,^אנ־ע ׳גןפײז‘ ריא צ־ ,גילאפען צו• איטקעלע

.קוק איהר פון .  ער אז הטצאה, איהר ,#טאנען פאר ;נר האט .
 ; גי^עהען ?אלד האט ךאס א,יג ;אינעװײניג לןליפען ארײן דאךף
 מילב זיןד האט ,פאלי־>עס לײךינע ברײטע דיא פו-ן אײנע איױף
 טי־הייל ךיא ;איץנעקאלצעט א?יסילע פיסלעןד ךיא ;נעצוי^ען איויס
 אײן אין וויא ,פי^קטער גיװאיען איז עס ,האכט פאר זיןד האט
.רןןר .  מען העךט יאלנןין וואם , ^ײד אונ^ער דעם סיט נאר .
 ער האט ,_קיר ךעם אין אר-ג , ;יט זע־עט מען אונ , ןיט

. ליהעךט אי$עם . .
 אװײפע טיט להה פײגח האט !» טאכטעל מיץ »הער —
 נאהר גיװען גיט מיר בײא איז ״טײגטטו• :געזא^ט עטיקומע

 מיל האט אונ ? מילכין פו-ן גע׳טילןט א,-נ.טער ,$ךכן אײן װאם
 ,?תןיה ?יןט דוא אז ,געוװם ווײפ אז ,רײךען אײן ^עװאלט

«.. פלה םילב-ם ןיץ ?
.אוג חופה( ברענטע )פאל



♦ ♦ ♦ ?״ געזאוןט איהם דו• האסטו וואס ״אונ -
וועל איןז ,אויס פאר אז ,נעזאגט איהם האפ «איןד -

 מיט איןד וויל , רעךט ווילרןאטינער ךער וואס ןןחן ךעם זעהען ניט
; רײדען גיט, איהם

, דזײ^ט אז ,ײן1 זײער כןאן ̂נס ;אמת ךער איז י1אז אונ
. קןטען זײא וועלין מאךגען אדער . . ;

, אײן.זיװג ךיר §אר .זיין װעט דאם אז האף פאר אי־
.רא^טער מײן . .

ט, סיר גיפעלט מילב דער ױט, איהם איף נןאן לײדען ;י
•זײן ױט דזתן דײן וועט ער . •

 דעליבער ; גי^ןטפעךט גיט גאר ®אמען ךיא ד,אט איטקעלע
 פיל אזו ,שטארקײט פיל אזיוי געפונק זיןד.ניט בײא האט זיא ווײל

 ; נזןזש^ה איר ,ךצון איר $ײיא זאגין .זאל.,קאגען ״םטעלאטט״.זיא
ם  א\ז.ךי/יר אונ^יצט אדאךףזא;ין,4אז ,שטאנען פאר האט זיא ע

^ען נןאמעי.זאל .דיא אז נײטינ - .ת1מםשב איהךע ווי
 עסין אפ אײ;ס ®אר איןד וועל ,דא שיוין ניין איןד ״אז -
: גיזאוןט רחה פײגע האט !״ אנגײםק

 וויא ^טוב אין' גױילע ךער צו .קלײפ ^אקטער מײן היא
ן ךיא קו־םק א$$ר ,איז גיהעריג ^י ע  ןיןד רוה ; הײוןט טאקע׳ ,מ

; ״1 טיש צום גכײט איצט נוא ;פיײליןד זןיא אוג < יס1א . .

 רחה פײנע ןיןי האט ,װעיטער לעצטע ליא ;אגע^דיג אונ
 ־, שאפע שפײז ײם3 רע^טאנען שיוין איז אונ ,אךרײא אקעהר >בין7גי

 ,גא?לען לעפלען ,זאלץ ןר־ויט ׳ ארוים גיװאלט האט .זיא
 אז ;היןזאג דער גײן צו ^ימזר ןאל עסז , טאקטער ךיא העלפען

 איז ,טיהלליןז לי־א פײא מאםען ליא ןערוען לער האט איטקעלע
 גיןד חאט םאטע ךיא גאר ליגען;3גי ת1ך.לש ^רעק פון שיעור זיא

 הא;ד דיא קט:;יש.טע ארײן ,טיהריל האלבע אײן ^יע,פי;ט איויף
,אג/זאפ נאןז או-נ ,אטאפ גיגעכין .  טיהךיל דיא לןלאפט §אר אונ .

 ,<^עווײגיג לי?ט אשד !׳׳ ד<אר מיט ״אשד :שרײ^ךינ אוים שרעק ?יט
איך חופה( פרענטע ^פאר !



.אפנים , אקאפ געטאןט אן האב איןד .  אלאפעטע גיכער .
.!״ א^טעקין . .

 ןיא האט ,לא;?ט ךער יט4 זיא האט לײנער וױא אזוי או-נ
א גיכואפט אלײן ז ךער )מײל לאןעטע ברױךט ך אי ןי קי ע  ײויען ^

 , טיהריל ךיא ז;י^פי;ט אבײםיל .זיא האט אגךא^ער( אונ אראעער
 ־שר, ךעם ןעעין צו אונ ,׳טטוךכק « < פה מיט ,א^געהײבק אונ

 א^עסײבק האט שד דער נו.יז לא;ג אזוי יןןדים צו ״אשד :^כײעוןדיג
. מיר ט;»לאז :^כײען . ; .!״ גיט מיר הרגעט אי . . . •.

 איג ,^טורכענען צו אװײלע איױפגיהערט האט רחה פײגע
 אפאר ,אצו^לאגעטער אצובײלטער גיפלױױן אר־וים איז £?ד ךער

 מ.יט אועין גןין , ןנים . כןײן ?יזעהען ניט האט מען ; בלוטחןטער
;$טוג פון ארויס אטלי־טץ מיא איז אונ נאז, כךן

 פאר ,מלחמה איהר נאןז רחה פײו.ע האט ^רעגן לר־ױס פון
;טיטטאנ אוינ־ין געקין

 אױס אוגהאט ,מאךק אין גילאפען אוועק אלד3 איז זיא
 נאלד ךאם האט יעךער וואס ,שד ךעם מ״ט , נײעם ךעם געפ׳ױקט

 איז װײבער ךיא איויף אונ ,הוםפות א?דערע טיט < צײלט ד?יר
חד אלרויס געפאלין • צימעךנעס אײן סיט ,ן

 אויף ?רייא ,עין אייעק םאטעם .דיא3 ̂אןד האט אי־טקעלע
־, געאט־עטט

ק3זעל ךעפ ’ ;  חתן קאטעערזװיל דער ^יקוקען אי? אוףט־ י
;טחותנים ךיא טיט

 דער אונ ,אלעטען גיויארען גיפעלע נאלר איז לה5 דיא
; גיוואךען ניפעלע שטאךק אוי־■ מאמען ליא איז ,חותן

,פענימעל לײןז3א מיט ב־חו-ר אהוייעראשײנער גװוען איז דאס
 ביםעל אהיטש צו ךער אונ ;אײגעלעך ביקטךע ^װאךזיע מיט

 ביט פ[אן ;ליךעךט ניט טיט.קײנעם ^טיל, ױזעטםין זי־ןד שעמעךיג
 אײן גאר ; איויפין,קאײק ךיײען ליט זיף קאןז ,נטק:קאט?ליטעזי .קײן

;חתן װעילטישער אלט
אונ הופח( ברעגטע )פאר
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 טאקע לאס ךאןד איז ,א^עמעךיגע אויןד איז פלה ז־יא אונ
♦ןאר בא^עךטע אײן . .

 ןיווען שןין ^יז נאקט גײיא , אזײ;ער ציועלף ביז אונ
;ופנאים נאכין

זײא ןדי גינט^ г.. זיןד האבין ?חותנים דיא סיט פלה קתן
:אהײם צוךיק קוטק טאג ?יז קאנעןז זאלין

'  Ш '

 ךער שעפ:יל בעה,איז ^ךגעךפער אונ ,ךר ?אר ^רןים טיט
 ,אלײן מיר אויף ױט נאר ,וחח׳ן פייגע ;פו- גי^אגגען אװעק עדכן

 פארוואם אויןד, מילב םעגרער אזי־ף נאר פעם, אין געווען ער אין
 ״אז : יײזאלט אים האט ער װאס פאר » געגאךט אים האט ער
 ךעךיבער ?גר איז לס־וף אונ אפאךטי^י!״ ?סעט שיוין איז זאןד ךי

. אגאר נעפליפק  נאןד איז דאס אז ,װיסען געװק זאל ער װען .י .
 מיט כײךין אעעהײפען ן$ר וואלט ,תמוז פון שבט מיא ׳ וױיט אזוי

.זײט אט־ער אײן פו-ן או-נ ,װארטער אנדערע . .
 וויא נאר ,מילבין צו• גצײןד־ ״אי^עט״ מיט גילאפען איז ער

ש, זײן געװען איז ̂ר־וײם ת  ,סןץעט מילבאיזצו וױא ןעהעןךע ה
.מלהמת גךעס^ע ך אין ^עווען וואלט ער וױא , שלאגק צו , .

אפ זיןז אפיקעלע ,געװאשען אפ אפיםעלע זיןז האט *מילפ י
אועליק גצין:גא זײן ;יר האט דאן אונ ,זקז צו געקו-םען געתהט

 שעפטיל אונ ״ אויגען די אין טךערען טיט ,שעפטלען צײלט דער
.לאבעמ־יג ;עקאלןזען זײטײן ךי פאר זץז האט . . .

 פ^זוט אײןז , לא^ען מאגט איר י פכי^ד מ־ין לאפט איר — ’
. וױיא ניט . .!הך^עט צו■ מיר ןיאהאט אי ניט, זיך לאפט םיר . ..

.אישווײג ״מאך _ .  איןד וויא מא־ש ! מא,יס זײער איז עם .
.איד א פין . .

 קימען וועלין נד;אווע היץט אז ,זײן וועש מאוסער ״ײאןז —
יענע הופה( ברענטע )פאר
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ם י ^ ו ח ^ ע  ךער <*יז וױלקאטירער ךער חתן,^װאם ךעש טיט י
; : .
, ניט ווײס איןז מיץפט п , ןייא ̂ין §אר חתן ״;ע^ם —

 טאטע .ךין ,מאן ילנגער אפײגער טאקע איז ער . ;* ? את ער ווער
 אחולה איז לתן ךער אז ? דאפ העל?ט וואם אןער ,כײ,ז־ גא^ץ איז

,״ , ,ניפײם׳ךנער
.ײן1 פגלה איהר דאןזראם, יזען ״לאךף - .  ווער־ין וועט .

- . שיח־ אוי־ס באלד
,לטךן אלןלײנער עױנים די אק טײערער מײן נאןז זט:גי דו• -
שפײען פאר דיר ער וועט גוט, ניט טי-ט ער אז אגאךען ןאג דו

 אונ ,נאךעשקײט זײן טאה־ איםאפ לאזט ער «ז ןאר ,ןגים אין
 מען אז דאן ,װײטאג אהאךץ טיט וןײטעגי ביױןז עי ך.אט גאןד ךער

. ! ):איפטער , אים זא^ט . ‘V 5 י*4 .
ר׳ ,,.אי - , ײן  אז ,לאזען דער מעןזאל אז ׳ ישעפטעל נ
 א*ןז וועל , האבק אפלים וזילה ךעם מיט וועט איטקעלע

 איץז גיב איןז ,זײן םײנע מו-ז איטקעלע , ט;אגעו איבער ניט דאם
 רוביל פיפציג ? העךט איהר ,שלןנניות רוביל פציג פ שעפטיל ר׳

ה א.קלוגע ,עצה אײן .גיט ׳ אטטבע אייז זאל איטקעלע אז , $י
ו״ זײן טײ־נע

 ךער ,טראכט פאר שטאלק װײלע אךעכטע זיןד האט שעפטיל
 זיןד אונ ,צוריק או-ג .הין ציםער איבערק אויפגיגאעען ער איז נאןד

 אהער ,גיזאגט ער האט ,מילנ סלגעטען צו דעם א^קעגין שטעלענליג
 איטקע ,אײנפאל אטייעךק , пзд געיא.קלו חאב אי־ , ליבער מײן

 אי3 האב איף אז בף צמקיצת .גיב ,אהא^ד נאר ,זײן דײנע וועט
יל!׳3רו- פו-פציג ךיר

 נאט ,גאט ײא3 אײןל שווער איך ,הענר פײךע אײף נאט —
! אךבעט !טוט אבער , גאב אויף ײפיל צעהן שוין אײןז

 איז זיא :אװאךט״ האפט ,רוחיג ײא1 או-נ , געזרנד »זאי —
 פאר איןז ,א.לכעט א^דערע ד.אב איך !טאנ .אגוטען צט:אי ! דײגע

̂פ הײם.״ דער פון װאבען אפאר איױף *
םענרער חופה( ברעגטע )פאר
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 האט פריה מאךנען א־יף ,אלײן גיפליפען איז םילב םענדער
ט ןער ער ה3א איז איטקעלע אז ךעם פון הען  געװאיען י
— .צײט דש1ה אײן איויף גאר בא׳טטיטט איז סוזוגה ךי אז אונ

 ער ביז ,̂זטרגי פו-ן ארוים ;יט טילט א»יז וואל.ען צווײא נ־לע;גא
 ליוויזין אוים .אים לאט טאג ;עדער ;גי;ר;ד גיװאןען גאנצען אין איז

 אוג גײעס א^דעךע ניפכאלט איס מען האט טאג אלע ,לא^ג איאהר
 האט «לעס פו-ן טעהר נא־ , ת1פ'וח ךי פון גיגאןלען איויס איז טילב
. אט אז הערענךיג ,געלדײ^ט אים .  נאןד װאס לי;קטאג דעם .

 ,כאלעגאן אגרויסין שױן בויט מען ,ם־ונה זײן שױן וועט .$בת
 יף1א התן דער זיןז וועט $בת ,ן.רײט או-נ פאךטיג שוין איז אלעס
. דא טאגןע רו§ען .  ער ^אר ,ןשטתה ששון איז ^טע^על אין .

 ״װײם ״קײנער אונ ,שטאךטט יפ,1א גײט ער ,אײן .גײט אײנער
.רםטטית איט_קײן מיט טט האט נךנער ,.גיט - . .  דאךף,מען װאס !

 ל3רי צעהן גענוטען אים באי דאןד האט שךכן דער שעפטיל ,מער
/ זײן װ?יט!יינע זיא אז , זיכעךט §אר אים האט ער ,געלט הא;ד

. אלץ נאןז איז ,אוגלסיוף א. ט  איזנארא.?ץ דאם ,אפ;יט .גי
!טטלים ךביים , נערעט ,^עזא^ט

 אין ,נטאג;מא היטדעם זו;טאג דער אךובער איז בעזא?ט
 באי ײן1 מעט אטט1 פאר נ?וטאג:די ,כעשט ?נס ,נןאןנט שעאט
טט מילב נארז או־נ ,הו-פה איטקען  אי3 ׳ פ״רײד גרויםע:ךי׳ פון ^יט געי

 ךיא אין קאפ,יזאין .לצ׳טט אים אי3 ,טלויטען .זײנע קאכקז א'ם
;^טוב אין ןיןז באי טאג ךעם צט;זי ער ,אןיעךען .  איז אים .

ר ע ^  מיט.זיןד לעפען זײן םיט אונצופריךען איז < וועלט די פי
.אין;אךצען .
..פריה. ךער א\ן צעהן גיװען איז זײגער דער  צו האט מילב .

 מען ׳ טרי־ט העךט דער האט ,טיהר צום אויער דעם גענויגק
 *טוױ>ל אויפען ,גאלד.גיעפלנט זיןז טיהרהאט די אונ ,אים צו• ^ײט
.שעפטיל ר׳ געווײען ,זיך האט

.גיפי־אטט אײף ד־ואט גאט ! שעפטיל ר׳ ,״אי - . .  -.ט ה !
מילב חופה׳( ברענט־נ )פאר

*23 »־־



 איהם צויא װאך§ע;דיג ןיןד ,פרײד .גר־וים מיט גע^ריען א־ויפ םילב
.האלז אױןען . .

א טיר האט גיגראכט — . פור ך .  גאלט רוךןד פין: איןז .
 , ך,ײם ךער אין .זײן הײגט הפײען:או- זאל איןד ,געלאפען ,^עפאךען

. < ע2ךײ איז איטקעלע אז זײן ז׳יער דו מאג?ט איצט  ! בײנע .
 צעהק נאןד זײן מ־וסיה טו;ט דו ,כדלב ליבער מיין זאןז אײן נאר

.רו-ביל . .מיר דאם,קאסט , . .אן גיט זיף הײ?ט דעפ אן . . . !
 אין שעפטיל ר׳ אײןז גאט . .<ש־וין זױא אײך ,}אט —

. גאנצען .  שעפטיל ר׳ ׳ טהיט , טהוט נאר !אפרוטה ביז נאט .
. !ראטעװעט״ . .

פאר שטוב אין רוהיג׳ ןי^ען זי־ ליבער טײן מאגםש —
ךיר װעט טען אונ , פלי.זמר מיט קומען מ־׳גן וועט נאבט

.הוי»ה אוןטערען .  ׳ עסלי מײז שוין איז דאם ? א־וײ וױא ? װאפ אי .
. טאג אג־טען , איןז.גײא ,געלמאיןל נעם §אר דער . .

, געזאוןט נאןד טילפ חאט י טאג אגיגפען ,טאג אגוטק —
 שעפטיל ר׳ אז ,גאיבעטױג ניט אונ ,פלײצען די מיט קװעצענליג

. גיםים.ונפלאות װײזען דא ייעט

-

 טראכט פאלען!״ _פאר אלעס ׳ פאלען פאר ש;ײן איז »איצט
 צװישען ,אלענאן3 אין אן אוי$ען ךצענליג ,זי־ מיט איטקעלע

 .קייקלען טלערען ^רגיסע באב, וויא ?:רערען אונ ,הכלטעם אילע
פ זײן;זײן נועט אלד3אױגען:'״ ישײנע איךע פון , זיןו ע ^ ע אז  ... ב
.. גלײןילי ,רערנאןד א,יג ה. פ  טאג הײ^טי;ער גיץד, וויא אןזי, הו

 אלד3 שוין איז אט אונ ,נעװארען טאנ וואס נאד איז $ט ;יפט1ל
.גאכט . .  דאס איז אבער ,זיןד גיןוען טרערען טײגע ווײן איף !

ק טיר זײא קאנעןז ; אייטזיפט ניט  אײן ין3 איןל ? העלפען ד
 װאלט איןז ווען ! חאראקטער ^לענטען מײן טיט ,אוג;ןץליכע

 נייט יויל איןז אז ,זאגען ג;קא.נט וואלט אי־ ווען ,ךײךען ױקאנט
װעט הופה( ברענטע )פאר



 באי וואלט איןי אז ,זײן זײער קאןז ;יעגעם נאר װיל אונ ,התן ךעס
. !געפויעלט מאמק מײן .  ׳ דיעלפען מיר קאןז וואס ? איצט נאר .

 לאסכה ט_קבל איןז מוז איצט ? אלײן זיןז עךגער אונ לןריץק איך וואס
.אלץ ]ײן .  ביללק אײן אונ .לעך^ק א^הײגען זיןז מוז איןז .

 װײט... אים פו-ן איז הארץ םײן װאס ; ךעם צו פט;שא3:לי אגריױסע
 ?זיי • < • ײן1 .מיר ױעט דאם שווער װיא פיהל איןד ! װײט ז.ײער

ק דער , בײן ;אר , שיױךעיטשוין .זיץד מאנ . .נאר . .
 באלד נאר ,טראפטען עפעם נאןד געװאלט האט איטקעלע

 ; באזעצט כלה ךי האט ?זק ,פירערקעס אוןטער לי גיקויזק !ייבען
 ״באזע^־קם׳ פון גומח דעם ש>ןילען:א^עהײ^נן הא?ען ןמר ?לי ךי
 ,האנד דיא אין ליפט מיט גיש^עלט ארו-ם זיןד האבען װײבער ךי

 צו• זיף ,פיךלער דער האט װײלע דער ; נלה קלאגעדיגע; לי ארוש
 דזאט ער ;מער אונ $ער אלעם שטיצי,קעל זײן טיט ניאךעטט׳

 . קיולכעלע ךינעם א־ױפק גײן פאר זיןד ,נ־ןרע^ען г כײדען ^געסײהען
. . ג^מה; די אויס אים גײט ,אט ,אט ,ממש  יעדער זײן אין .
.געשלײ א־ים אײן געהעךט ױ־ האט טרעל .  לןגײצערע איןיעדער .

.אןללה גיװאךען איז װײבער ךי כאי ;אקדאג .  ליג/י3זי ;עךער .
 ,ווײנען צו• וואם אױף ,אוג;ענו-ג ,מינוג האט זיא ту ,ווײס איךיגע

אןיןז. ױםלישט׳ האט רחה פײנע צולןלאגען... אונ לה  יזען דינ
 וןיא)?רײליבער... גיװאךין עפעם איז זיץז.גיבךאפט,־באלד צו זייא חאט

. I נם״;באדעקי צו• גייט חתן ״ךער : הערען זט;גילא זיןד האט ל?ם . . . 
 ; !יאדעקט פל\ז ך האט ער ,אװענ ;עטאפט האגען װײבער ךי

 אלע פו-ן אשאט גי^עבען זיןד האבען הא״ען טיט ,רױזעגפלעמער'
 ארויס האבען.זיןז.יישיװנט פיךער ךי;או.גטער טיט התן ךער ,•זײטען

 האבין ,טא.כין .ניט ת1שך.י .קיין ךא זאל $ןען זאנע^ךיג ארנ ;געחאפט
 שול צופ גיגא.נוען האמעלעקעם זײנען אונ ;זתך, דעם ןענומען זײא
 מוכן חי^ה ךיא ין1'ש יטףש^ ,הויף שול אוי)?ען ו ןאךטען װאס

—.ו;זזוטן
 לויפק אלעזײטין פון ,לעבעךע איצט איז הויף ש,יהל יפען1א
; יו.גגע;לײט מיט מהורים ; קינךער פיצעלעןז $יט װײפלעןז ,סײךלעןז

יעדער הופה( ברענטע ;פאר



 חוי-ח п בײא #טיין;אהענט ,אלט אגויטען םא§ק פאר וויל יערער
 האבין זײא ,געקומען שוין זײגען פירער אוןטער זײנע טיט חתן ךער
ט חתן דעם טעל  זי־ןז זײא אלײן;האפען אונ ;ח־פה או-;טעיען ^ז

 לה3 דיא אונ ,לה2 די ^עגען האגד לי אין ליפט טיט אוטױקעךט
 פאר װעלט .קײן ,װענ נןײן , ?זטוב .קיין יט4 זעהט זיא ;שױן גײט
. האנגען פאר איז פנים דער ,זיןז , :פיהרין פירער ךיא נאר . . . 
.זיא.נײט אונ ,זיא פיהךט מען . . אט אונ . .  ױט ז.יא איז אט .

. חופה דער פון װײט . . .
. .זיןז טוט וואס ,פאטער הימעל^ער נאר . .? א  איז וואם ד

 .גיװארין דאם :איז וואט ? נעווארען ליטטיג אזיוי מאל אײן טיט דאס
. ? ציטעךנעס ערד אײן טיט טוטיל א1א §אר ? געשבײ אזא פאר . . 
 אמוךא׳דיגין מיט ^־רײען אטעהײיין דזאט לם1ע ̂ריויםער ךעל נאר ן.יט

.נטעךט:טי • • • ! לקצט ! העל?ט ! כאטעװעט ! ^װאלד :גע^;רײ . . ! 
 ליא אפילו גאר !̂נר האט פאליג׳ע ליא אי ? איז אים וואס זעהט

 האט אונ ,לענןטץד איר ןיןז פו-ן געריםען אראפ איויןד האט ,טלה
. די וויא ,דער.זעהן ת.. פ מט די חו  פלאלןעךט ,נאךלעחופהטרע.

.עךד ךער א־ויף לי/גט התן דער אונ ; אליטט ו.ויא .  ,װאלפט ער .
.אפאלינער רויא אניטפה יױא , אטרים אלע טיט 'שלײדעךט •*נר . . 

 אפילו־ ;טע^ישען יטע1ט ו.ויא ,חתן דעם ארום ׳טט׳־יק מתת;ים אלע
 יןען1א אירע מיט קי.קט זיא ;בײא דער איויןד שטײט טע־א3 ירא

.טילד מ^ונה׳ם #רעלןליננען דעם איויף .  ךיא טיט ברערט ןיא .
.ױײנט ןיא ,הע;ד ; .

.אהײם ״קום — . !״ טט איך וויל התן דעם ! טאמע אהײם .
. געזא^ט פגים אנןרײלי^ען מיט איטקעלע האט

.התן!״ אןרער אײן טיט ,חוןה אןלער אײן ״^טעלט י- . .
.רחה׳ן פײגע ע^ה זײער גינעכען ,פכײ;ד גרטןע אסאןד האפען . .

 האט ... םיר אךר^יה.גיט ? איןז געהם װאו ? איןד חאנ װאו --
:גיזאלט טרערען טיט רהה פײגע

ק »לאז - .ןריעגען טילבין , ט .  ;יהעךט זי־ האט !׳׳מילבין .
.זאגען הע.נ'שען ןטא . .

ברײנגט חופה( ברענטע )פאר
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 гу נאר ! אים ?ליי^ט ,ליבע^כןע מײגע ,אים יײ;?ט3 -
 איז טסהטא ,^ליק מיט זײן שיױן ןאל ,?כאנןעוױנן ;יט יועט ר ;״י

 ?רעבעדיג גיזא^ט רחה פײגע האט ! ה׳&מים מן בא־שעךט אזוי
.נד:ד,א די מיט

 , אטלית פון אחופה צוינען פאר גיװען איז באלד או-ג
 ״הכי דעם האט .ןר ,טילב סענדר ,געישטאמגן איז חופה אוןטעיין

 וויא ,איז.ניװען סלר גאךצער >ריד ,דא־יןז אוג שאךף ;יזאןט א>ן״
 , מאל־/יגאן אין ^יקו-מען מען איז חו§ה פין ;חופ־ות אלע בײא

 האט שעפטיל ; ס#ק מיט ייוןד גאלךענע ךי גיזו?ט האט פענדער
 ,רחה פײגע אוג ־, אוועלט ;יכןעךט , טי#?גן אלע אזייף גיטאנצט

 אויף ,אי^ליק .גייויםען איר יף1א נילןלאלט אפ נאנט אגא^צע האט
 , װערק ?רענט ?אר זאל אהופה אז ,מלרה װאונדעוליכען דעם
,פײער אז_א מיט ,פלאם פור

 אפ נאפט זעל?יגע די זײנע; ,התן זײער טיט טה^תױם ייענע
. בךיונות לרוי^ע טיט , אהײם גיפארען

 Г4в6»$-5«©<<1—

7 ♦

 קלי?ען: פאר ׳ פאלנ §אר ךיא זיןד האבין ,מאתק איויף
 ער ,גיבעטין אים או-נ ,אוועקעלע אץ שעפטלען ר׳ מיט צוזאמען
 , ײטא?ט ךא האט ער װאם נןלא״ ״נס ךעם צײלען ךער זאל.ןײא

 געווען טפטיה זױא האט שעפטיל ר׳ ;גי#עהן האט דאם וויא או-נ
 פאר סיט פ^׳ע אגי־טע געכען אים ;אל מק ,ב^נאי ,ךעךדילין

 ״אץז :גהא^ט ער האט פאלטיג גיווען איז ראס וויא אונ ; נײפען
 - װײפ םענדער — לא?ג גא^ץ פוין ױקא^ט מאן ױ;גען ךעם ״האנ

א^ײט דיא אז , אי־ ווײס וױיםין ;חיולאת ךעם האט »אז  ךןי
.טוןןיל §אר ,^רעק פאר מ־וךא ״האט .  “צ ,איןז האב ךעריבער .

 ךער רו?ל ־>עהן גינוטען טיר באי האט ,ש!שמ דעם ,גיגרײט
. .פאר ;  די נזיט ,^טײ^לעןד הו״ה ךי 1 האט ער וואס §אר ךער .

.ן י р א ך ע ,ק טיט גינעצט אײן גוט ,»הופה . ? שטײט פאר איהר .
אוג הופה( ברענטע )פאר
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 יואם , מױרןם ןןברה וײשטעלט ש?ןיי^לעןז לי נייא האט ער »אונ
. לי?ט ?רע^עליגע ציוײא צו■ ניגעבען האט;עדעךין ,ער .  כחור זײן .
.ױ^טאנען אי3 רער איויןז ״אין .  צוא זיןד דזאט ליכט זײן אונ .

 באלד האט ,גאז ךער אונ $$יץגיל גי^מילטין איױם צום .געבײגען
 אוג , אפוזר ?זייט ׳ ?זהויזה א ױוואךען איז אט ,ניפלאקעןט ״איויף
 נאר .׳;־;געציױגען״ יס1א אלט אוי$ען דאלט ןיןי האט חר,ן ״ד־ער

 ,נאןד.אטאל כןאן ^וען , ניטו.ױ?וען .?|ײנער רארף , פון דער וויםען
.אטעףלזען ראטעװען ,איז ניט ווען ; . 

 .גיךא^ןט ןייער אים האניין ילה חר]ל
אהראין םן  שעפטיל:איז ,באיאלטקעלען אפךית גיווען צו

 גיבע^ען איבעל , אים מיט זי־ןז האט רהה פײגע אונ ,ןןןליק גיווען
 ,האר לא?גע האט אידענע א מעןכײדען, זאל ״װאם :ןאלע^לע

 פיירט, גאט ״נשתטאוףא . !״.. ללאזען ניט שיופר קאן.קײןז אונ
!״ פלײבק ג־ןאפ &*ן' נאןד ניײלע ז״ײא ןאלען גו-ט, איז,ײװים

 ׳ אשײנעם זימיר ג;לע?נט םענדערין מיט ריאט איטקעלע
שען  ,התוגה זײער נאןז־ יאהר >עתן האט רחח פײגע ;לעבען א^קל

 גיראטענער ױװען איז אײנער וואם ,אײנילןלעף לי פון געלןליבין׳ נחת
 יזיא וועמען װאויסט לעי זי־ האט ןיא אזי נאןי דעױ ׳ א^דערין פון

 איהר האט ;לאפעטע דער מיט ש־אפע שפײז אין ;ישטולכעט האט
 אים האב ״אץד :גיזאנט האט אי-נ ,הארץ ךיא גיטאן װײא זײער

צו ארוים זאל ער גי^;לאגק ר... לךכען מי
 באי ײײזען בזער ,גיטא־ט גיט ז.יךד האט , וױלקאמירער ךער

 אפאלע״״פלעגט ^זנײלאפ אוױיקאמירער ,׳פון ,איױגען די איוי־ף איר
! יף1א?טל =ג1א :זא^ען ^טיד זיא

ע ד נ ע
חופה( ברענטע )פאר






