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 זיירע שפאלער דער

(יא)
83 V

אינטז^רעסאנט? העכםט א אץ וואזנדןרליכץ א זזןהר איז דאם
 ד^ם בר י ב^וויזען האט זרד^ שפאל^ר ד^ר וואם ,מעשה

איד צוורטץן א ‘ נ^ווזןן נבול משיג ה^ט וו^לכ^ר ’י ״ ארץנדאר

 געווץן איז חאדז?ןר זדדץ, שפאלער אז ב^וויסט, זזןדד איז
ג הארץ, זזןהראוורןי מיט רחמנות בעל «גרויםער י ד נ ^ ט ש ט א ה ץ  טטליץ א

b פאר מליצות נוט̂ז ^ווען p גאהר אפילו ,איד י^דען אויף אוי^רשטען 
 נץוואר^ן נעוואהר איז ^ר אז אבער מעגש. אזינדיגען אץ אגראבען א^יף
 ראן איד, אצוורטען נעווען גבול משיג האט’ער אז איד, וועלכען אויף
האט געווארען, ברז זעהר מענש רעם אויף ער איז  געווען מעניש עם אץ'
 תשובה נעמוזט האט זינדיגער ביז'דער ,געווען מעגמןי איז עם נאר 'וואם מיט
 האט שפאלער'זרדע ■ דער וואם פסק י רעם זרן יי מקיים פאלנען אץ טוהן

י■ .«רויםגיגעבען
^רף, אץ ט וועלכעם אי ,ראדזיווילאוו״, גראף רעם צום נעהערט ^

, יאהרען פיעל געוואהנט ■האט ד י  עזריאל נעריפען עם האט מען וואם אא
 וועלכען פון וואםער=מיהל, א ארענדע אין נעהאלטען דארט האט בריסקער,"ער

 נאןי'אוי'[י האט אץ בכבוד, דעיזנעזינד' זרן נעווען' מפרגם האט ■ער
 גיווען איי עזריאל דער חאדז אץ .איידעמ׳ם מוט זוהן זיןי' בר אויפנעהאלטען

 געווען ער אלז דעסטווענען פון ,הבית בעל פראסטער א און דארפם=מאן א
ט אץ צדקה בעל א ,מענש נוטער א «עהר  זרן צו מקיים געהאט ליעב ^

י ״ .אורחים ’ הכנסת מצוה .די
 חצוע וועלכעם ,דארף א נאך נעווען איז דארף רעם פון וורט נישט

^רט גראף זעלבען דעם צו געהערט יך1א ץי  יךנעוואהנט'אאיד.1א האט א
 דעטנראף בר געווען אויןי איז אץ ררף, יעקב’’ געריפען עם האט מען וואם

 לאנגע בשלום לעבען צו נעפלעגט האבען שכנים כרדע די אארעגדאטער.
 דערפעו נאהנטע דיי אין אדום נעיואיהנט'' האבען וואם' אידען דיי .יאהרען
 בריסקער. עזריאל דעם צו שבת דאוויגען קוטען נעפלעגטיצו האבען

 קודש ארון א מיט שטיב בעזלנדערע א דעם איויף האט'אבגינעבען וועלכער
 מיהל דער פון וורט נישט וואסער, עזריאלינעמאכט'אויפ׳ן דער האט אויף

 אקיוואפער אירנגעזעצט געווען איז ^,רט בריעטער, פון אקלרן"געצעלטעל
יוען א.יי דאם שטינעלעןי. מייטעטלוכע קאםטען אגולעכעריטעיר  כשדה א ג̂ז

■י י’ י ̂ זוטער, אין 'דארט זיןי טובל׳ן מקוהיצו'
ט עם  פץ פררנדשאפט גוט דאם וואט ,פיה א נעמאכט אבער זיך ^

 די געווארען• קאלו איז ררף יעקב און עזרי״אל'בריסקער שכנים צוור די
 האט יעקב דער אץ זוהן א געהאט האט עזריאל דער וואם נעווען איז סבה

 דעם מיט זירן משדןי זיןי געוואלט דוקא האט יעקב אטיאכטער׳ .נעהאט
 געווען איז ער בעוורל דעם"שידוןי, האטאכגעזאגט אכעריעזריאל ,•עזריאל׳ן,

■ א ״ ’ 3 נ
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̂ר ווי מיוחם אגרעםערזןר  ךyלJפזJג? נישט ?{ם א.יז החוץ און יעקב. דז
 נישבו שט.יב אין עס ב:ו ז.יןי האט מען בעוויל ,מחותן א פאר יעקב דער

 אויפנעקלעהרטער. שטיק% א געווען איז יעקב דער און יודיש, אזוי נעפיהרט
 ד;י האט דעם שידוך,'פון געוואלט'דעם נליטט עזריאל דעם.האט איבער

 מעהר מאהל" אלע געוואקסען א\ז' שנאה די .רונז א זלל צוולשען נעטאכט
 1האנ עזריאל׳ן. אין זללן' 'צו נוקט זלך בעשטלטט האט בלזיעקב מעהר, און
 אוך עזריאל׳ן אויף נואף צום מסירות שיקען צו’ארלל̂ן אננעהוייען ער

 בעסער זא.ל ער אז ,גראף דעם אנצורעדען אנגעהויבען ער האטי דערנאהך'
 ארן ‘טאקי האט גראף דער .האלט' ^עזריאל ווא״ים טיהל די פערדלנגען עם

.ר^בעווללל פארשלאג. דעם צו זללן מםבים געוואלט' נישט אנפאנג  .דער ̂נ
 האיט און עזריאלץ', אויף גראף דעם פאר נעמרס׳ת פלעליטאהל האט יעקב

 דארך טיהל אין שאדענם פיעל מאכטאהן עזריאל אז פאקטען פארגעלענט
 דעם צוגעזאגט יעקב האס אלעם דעם אויסער און ,איומפארזלכטלגקייט זללן

 האם עזריאל וואס געלד טאיפעלע דיאם שיעור כמעט ,הוספה נרויסע א גראף
׳ ׳?יען’י געראזט זיך״דער״נראף' האט אלעם רעם ^ליעב נעצאהלט,

 פוןיגראף כעקומען באלד האט וועללעי ,יעקב׳ן מלהל'' די פערדינגען האט און
 עזריאל׳ן, צו אפאפיר 'געשלקט גראף דער האט העם נאהך זזקאגטראקט.

 עזריאל׳ן אי זאגט גראף דער אז איאבזאג, געשטאנען איז’̂ עם ^וועלבק אלן
 דארט פון זלך ער דארף אהן יאהר ניען דעם אזי'פון און מלהל, דער פון

,אנאנדערען צו געווארען' פערדלנגען שוין איז מיהל די בעווללל ,ארויסצלהן

 אלן הויל, עזריאל׳ם אין אנגעקיטען איז בשורה בייזעיל דל וול אלוי
 גלרעכט נלשט נאר זלך האבען געוויין\זלל' אגרוים געווארען גלהערט דארט

 בלזינלל דאמאלם פון צויאלז דער אוןיינאך איזלל״אוטגללק. אוי־ף פלוצלוגג
 אין אז פארשטעהט^זלך עם און חדשים,' צוויי נאר געווען אלננאנצען יאתר
 צו אזעלכעם געשעפט אנאנדער בעקוטען צו איז׳שווער צלט קורצע אזלל

 אבער עם, בלל 'בעהטען',גראף צוים געהן געפרובט האט עזריאל ,דיגנען
 באפוילען, ארוים עם האט טען נאר ,ארללנגעלאזט נלשט ג^אף צום עם האט מען
 גלהער דאס נאר ,נעשעפסעין דל אלן נלשט זלך מלשט ^זעלבפט גראף דער אז'

 און פערוואלטער געגאנגעןייצו''דעם איז עזריאל פערוואלטער נראפ׳ם צום
 דאה איז ,גיענטפערט עם אבער האט יענער .געווללנט שטארק עם פאר האט
 געשרלבען אונטער האטןישוין גראף ל■דערrבעוו זאך, אפערפאלענע שוין אלז

 שכן זללן געוואי־ען'צו נלגעבען איוועק אלז.'שוין ווערבער ,^.נטראיקט דעם
 נלשט פאסט גראף ידעם' בילל און מלהל• דל אויבגעדיגנען האט וואם יעקב,

 גאך האט ,ווערטער דיי הערעגדיג , עזריאל ״ חרטה. האט ער אז זאגען צן
 גרוים געהאט האט פערוואלטער דער ווללנען, צו אנגעהויכען שטארקער

 ■ האט ראן געוויין, זללן העריען צו געיקאנט' נלשט האע און , עם מלט י מלטלילר
 זעלבסט עזריאל ,זללן קאן עצה דל'אייגע נאר א.ז ,נעזאגט עזריאל׳ן צו ער

 גלשעבט פון כעקוטען הרטה ער״זאל יעקב, שק זללן צו כעהטען נעהן זאל
■ אוו ; . ’ ׳ ״
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^ן צוריק זאל ■און ^ ב r א p פ^רפאל^ן זאל און גראף, צום קאנטראקט 
̂י?  : שוץ וו;ןט און'ראן גוג^כ;?ן, האט ?ןר וואס רובל'קאלםי?ן 300 יל 1ל?

ם פועלץ צו אגאנג זדן י י ו נ S אז גראף, ב p זאל ארי^גדאר ^רשטזןר 
̂ם בל פ^רבללבי^ן ,וולט^ר  נאר קאן ^פאל ^רגםט^ן‘אויפ׳ן און גישי^פט, דז

אז לן,' ■ ’הוספה. א טוז^ןיג^ב^ן אויך וו^ט עזריאל ז
 יעקב אז גוט, גאנץ פ^רשטאנען נזןבזןןד האט הארז עזריאל, ד?ןר

̂ר אז שונא,'און אגרוים;ןר’^ם איז n אויים־ p '̂ר איז גש בלזזןר א ז  מ̂ז
̂ט אז יאפשר' ,ג^קלערט ער האט דאך .רחמנות אהן  לל!ן8 טאקי ווז

ט' ^ם, פאר וולנ/ןן וו;ןט און צ^^ם ב?ןהטען גזןהן  בל פועל׳ן דאןי’ו̂ו
 קאלפי^זאל רובל ‘300 יל אין ״ קאנטראקט פון אבזאג^ן זיך זאל ער ■עם,

 לעצטע די מיט און פלס נןדערגעשלאגענע ם'.יט \ האבזין התק עזריאל
 שין ז^ער' צו געגאנגען וולב ̂זלין מילט עזריאיל בלדע י זלי זענען קרעפטען

 , זל זיאל ער געוולן אגרוים טיט גלבעטען שטארק עם האבען ''זל,יעקב
 זלן טיט יעקב .געהאלפען נישט 'גאר האט עם אבער ,ברענען צו ,נלשט
 דארט זיך זל'האבען וו̂. ,ארלן שליי ליעצטע א ״ אין ארילן זענען דולב

 בקשה דער מייט געוולן ראם הערען נלשט גאר זאלעןי זיי בדי פערשלאיסען,
 אויב .וולב זלן צו געזאגיט עזרייאל האט ראן .הלב זלן טלט עליאל׳ן פון

 נישט ווללען און ,אוירען די פערשטאפט זלך האיען וולב זלן טלט יעקב
 זאלען טיר גללכער איז ,בקשה אונזער מלט טרעהרען אונזערע פארנעמען

'איויבערשטען צום בעהטען איון וויינען' ל‘פארנעטט ער וואם , ד ענ ט  די ע
 עסישטעהט מי אלי רחמים, מלט טרעהרען יודישע און'די תפלות' יודישע

 אלע הלמעל אלן עפעגען מען קאן טיעהרען' י מלט אז , ספרים הללללנע אלן
 אונז איבער געווים ז'יןי מעטי אויבערלטער דער אין ,טויערען פערשלאסעינע

 ילל ן5זעגי ווערטער די טיט ,פעירלאזעין ניישט אונז וועיט ''און ,זלן מרחם
 ווי אזוי און .הארץ צובראכען א י’ מלט זעהר ,נעגאנגען אהלם -בלדע

 נאנצע די אויף ''מפורםם זעהר געווען זילדע שפאלער' דער אלז דאטאלם
 אנגעפאסט הלם דער אלן זלל''זיף מופת,'האיען' בעל אגרויסען פא:* וועלט

 פאר הארץ בלטער’ זלער *אוייפצונלסען דארט אלן ,שפיאלל קללן פאהיען צו'
■ .‘צדיק הללללגען ̂ דעם

 איז דאמאלם .שפאלי קלן געפאהרען זענען וולי זלן מלט עזריאל' ’’
 פערבללבען דארט ’יטמן ניעטוזט זל האבעין ,'שבועות צו נאהנט געווען שוין

 דעם טיט רלדען צו נעווען שמעהר אי^שויין שבועות פאר ווארען’שבועות.
 צום געקוסען אלז עזריאל 'ווען דאף נאר .גלשעפטען אזעלבע וועגען' צדיק
 דעראויבערשטער בקשה, אקוויטעלמלטיא איגליגעיען ערי האט נעטעין שלום

 דער פרנסה. זלן נעטען צו עם קאנען זא.ל'נלשט קללנער העלפען, עם' זאל
 ער נאר אלז, נישעפט דאס מאס' אויפגלפרענט נישט נא.ר עם האט צדיקי
 אלבער בללבען דא דאך אלוי" וועט ,מסתמא נלענטפערט אזוי עם האט

 וועגען רעדען צו צלט גיראהמערע א זלן נאף דאף וועט אלזא ,שיועות'
̂ז גמב יום נא.טן דעם״• נפשי'. עגמת גרוים טיט נינאנינען ארום עזריאל אי

קיין .
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̂נג• ,טוהן ג;ןקאנט נישט ער האט דג־גיכעל קדן  הייפוי מ.יט האג•;;ר גזןדאוו?
" כפור יום ווי אזוי ,טרעהרען ■ י
געטה״לט■ האט מען ווען סעודה דער ב;ו שבועות טאג ערשטען אין

 אגלעזעל מיט אויך עזריאל׳ן העם גיווען מכבד טען האט’וו:ון, חסידים הי
 האט און טרלנקען צום וינון גלעזעל דאה געגומען האט ער ווי אזוי .וונון

 האט און ״ איינהאלטען געקאנט ניש־ט זוך ’ ער האט ,לחיים״' געזאנט
 רעדען ארויס גע־אגט נושט 'האט ער אז אזוי ,וויונען צו שפזארק אננעהובען

 שטארק אנגעהויבען עם אויף זוידע שפאלער דער' האט דאן קווןיוואיט.
 ת צויוולוסט דו, ו.־יו:םט וואם ווערטער•,שוטה," די מוט זיך בווזערען צו

 געקומען ארנון דא הנונט דו ביזט וואם צו נו שבועות, א.יז הנינט 'אז נישט דען
 וועלכער'ווערט’̂ טאג, הוולוגען אזנו און מאבען צו טרויריג מוך מיר׳ צו

 פארשטעו־ען מיר געקומ^ען דו בוזט נו לבו, שמחת' ויום חתונתו יום אנגערופען
 איידער פום און העניד צובראכען' נ.ישט דו האסט וואם פאר און חתונה. די
 ין1ש זענען וואס די'חסידים מוילא .שוועל״ מנון אובערגעטרעטען האסט דו

 .שטיינער זגין נעוויסט שוין האבען זננדען ש׳פאלער מיט׳ן" בעקאגט נעווען
 "פון העלפען ארויס און' טוחן י טובה יא אייינעם נעוואלט האט ער מען אז

 מיט זנון צו מבזה מענש דעם נעפלעהגט ער האט צרה, עפעסיאנרויסע
 בושח דער מוט און געכען, קללה יא אויך עם מאהל א זלזול,'און א עפעס
 פארקערט אוז צרה -י אז ,אבגעקומען יענער שוין איז אימה דער מיט אדער

 נישט גאר דעם פון האט נעבעך עזריאל דער אבער .לטובה געוויארען
 בננזערען דאס זנודען' שפאלער פון דערהערט האט ער ווי אזוי און געווייסט,

 און נעואלען, חלשות און נ.ישט שייעור שרעק’ער'פאר' א.יז עם אויף זיך
 באלד האט דאן" .צוטערען צו אנגעהויבען עם בנו האבען <ים און הענד
 צי' האט אץ צויריידען, עםיווננכערווד טיט זיידעיאנגעהוייבען שפאלער דער
 האט עם* אז צודיק'', יאחר זעקם מיט דו צו*ניד'ענקםט אזוי*נע'זאגט. עם

 עם ה׳אסט דו און ,ארעמאן א אננעקלאפט ב׳נונאבט ווינטער דיר ‘בנו אמאהל
 עם דו האסט געפרוי־ען, שטארק אילז ער אז נעזעהן דו האסט ניעפענט,
 *צוטארגענם אויף געווען מחיה עם האסט און ,טרינקען צו ווארעטם נעמאיכט

 אבטיוהן דור ער ויועט נוטס דנון פאר אז ,דלר צו נעזאגט ארעמאן דער האט
 דער אץ .דל"מזוזיות זללן בודק דלר בלל וועג* ער וואם דעם מלט א*טובה'
 נעווען נאר אלז טלהרען צוולל ביל אז ‘נעפונען "טאקל האט ארעמאן

 י1נ א עפעם אז נעזיאגט דו האסט ,מזוזות אהן פאפלר בלויז אננעקלאפט
 עזריאל .פאפליר פון מזוזות דל ננבנען צו ארוים ,נעטוהן דאם אודאי האט
 טאקל נלדענקט ער אז נלענטפערט, האט און דעירמאנט באלד זלך האט
ט. נאנץ דאם  זאלסט, נעזאיגט, עם צו :'טער1וו זיידע שפאלער דער האט נו

 נלשט, נאד זאידג אלזא ארעמאן^ דער נלווען* אלך בלן דאס אז וולסען
 נעמיס, דלר וועט אויבערשטער ‘דער האבען, נלשט מורא קולן אוןזאלסטגאר

 נהללסען■ עם האט און .לטובה' פארקערט"ווערען וועט צרה דל אז העלפען
'י טרינקען י י
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האט ^רביי .לחייים ןאג^נדיג האנד די ץאל און ,ווק ד^ם טרעק^ן

 דבורה D ;;וריאל הדסט ,דו .^ואגט ’ אווי וןם צו pTJ שפ?<לזןר ד^ר
 חכיבין אחסנתיה יקר ,עדב אקדמות אץ 'נז^זאגט מיר האב^ן ה״נט

לב^ די ןyנjזו עדב ווארט ד^ם פון 'אותיות דרי! די ‘דבקיעתא״.  דרגי ז̂ו
 ד!!ן פון דרד'ווערט^ר די פון 'אנהויב אין זיןי ג^פונ^ן וווןל^ אותיות,

. ;;זריאל נאטוןן ה ר ו ד י u און אז דיר, איןי ומנטש ס p ת מאם ז^ת 
 זין אויך דו זאלסט ,אורחים הכנסת פון מצוד, די זיון צו מקיים לועב האסט

רזןן וואם יוד^ן די פון בלל אין  הווסט דא.ם אחסנתיה׳ ,יקר אננזןרופזןן ו̂ו
י אז  און .נחלה טווער^ זין פאר פאר^כזןנט אויב^רשטז^ן ד^ם בי ז;ןנןןן ז

ווערט^ר,חביביין'דבקבעתא״. צווי ל?יצט^ ווער^ןדי מקיוים ביידיר זאל
 בליבזןן צו אויב^רשט^ן ד^ם' בו! ג^לועבט זין זאלסט די ^היסט דאם

 יאהר^ן• לאננזן 'פון ד^רט וואהנסט די ווו קביעות', מקום דין אויף וויטז^ר
א^ן ד^ר אוז ווזןרט^ר די נאןי ק^רט^וו אלפאר רי  ,מ^נש’̂ אנדזןר^ן א אויף עז
 ארומיג^גאנג^ן שוין אוז‘ און פריל^ןי' ^ווארז^ן בוו אוז הארץ' דאם

י ' י י טוב." יום גאנץ לוסטוג
^ן צום טוב יום נאהך ^^נ ^ן ז^נזןן נוז קו ^ ננ רי  זידזןן שפאל^ר צום א

ב, זוון ;!זריאל^^מוט דז גאנצ^ דז^רצ^הלטדאם ^ם האב^ן און ווי אז ק' ם  (ר1ע
י האט יעקב שכן י און מוהל, יי דו אויסג^דוננז^ן ז ר האבזןן ז ה א טנ  קין הינ
י און אנדער^'פרנסה א זוכען נושט עצה ט. ^עהרשטארק האבען ז נ י ו ו /  נ
י אננעשרובען יי זוודע שפאלער ד^ר האט דאן .וו^רטער די מוט קוווטיל^ אז

 משיג ווולסט דו אז געהערט האב אוןי אז יעקב, דור שריב ,אוך
ן אז 'דוך איך ווארען אלזא עזריאל, שכן דוון זין נבול  אזוי טאהר ^
 זאלסט עזריאל׳ן דעם צו אטענד, עפעם האסט דן אויב און טוהן. נישט

 וועפט פאלג^ן גןשט מוך וועסט דו אזי’ תורה. דין א האלטען זןם מוט דו
 ד^ם וואר^גט מען איידער דופיויר מעניש נושט אוז האבען.'טען חרטה דו

זיון׳ 'גוט דור וועט פאלגען מוך יא די'וועסט אויב און .מ^גש
.מעזפאלי לייבוש הק׳ *

 האט און קוווטולע דאם עזריאל׳ן נןגעגען האט זידע שפאלער דער
 צו־ נעהן באלו־ דו זאלסט קומען אהלום וועסט' דו ווען .געזאנט אזוי עם צו

 עם זאלסיט און קוווטעלע דא.ם' אויבערגעבען עם י זאלסט ,יעקב שכן ד!ון
 אז נעווען מבטיח י דור האב אוך און' מור, בוו נעווען בוסט דו אז זאנען,

,1אז וועט"זוון מןהל. דער בו! ווווטער בליבען וועסט דן  ימעט’ער אויב י
ד, מינע הארכען  און■ טוב. הרי עסק. דעם פון אבטרעטען וועט און' רי

''גןשט אויב  דור זאלסט גאר ,'מאכען ווןסען נישט נאר דן'ך דו זאלסט ,
 דארף א און אבער דארף זעלבען דעם אץ אבער ,דורר, א ערנעץ דינגען

̂דיך זאלסט קוטיען צווטיוועט דן ייען איון •’ד!נעבק  דער און או^בערצוהן ד̂ו
 איין• ווארען וואהנען, לאנג נושט דארט וועסט דו וועלכע און דורה, ניער

£וןעע זאלסט אז״די״ בעהטען, דור בי זוך י ער וועט , ארוסי ציט אקורצע
י■ איבערנעמען



3 sדירע שפאלער דער
a אלב^רנ^ם^ן p ד>ןרט פון ?ןר וו^ט צרות גרוים^ מיט און ,קאנטראקט 

* י ♦ ^נטלויפען
ן ווללב זללן מלט עזויאל י  נאד זע^ן זיי ווען י נזןפאהרע אהללס זעג̂י

 ד^ט אין ׳ יעקב שכן זללן צו ג;ןגאנגזןן ארלב^ר עזריאל אלז ^קומען אהלים
̂ם ̂ם האט 'י^נ^ר אב?ןר . קוולט^לע דאם אלבי^רג^נ^בען ־  קוולטי^ל^ דאם ז

 ג^זאגט^ אזוי עזות מיט עם צו האט אלן’^אנללעכטער נעווארפעןימיט צורלק
 אין^ז^ן צובעשאפען האט׳נאר געווען עם בלל זענט אלר }ואם' רביי ,דער

 ביעשאפען' צו ראדזלווללאוו גראף דארףיהאטידער רעם אלן רא אבער ,שטארט
 נאהןידזעס .נפ^ז עגמת נרוים מלט געגאנגען עזריאל'אל^נעבעךיאהללם דע^
 איז צללט די ן . דארף, דעסינאהגטען] אלן' דלרה יא געדלנגען זלןי ער האט

 ז״ין יעקב און כליהל״ דער פון' ארויסגעצויגען עזריאל זלןי' האנז אגגעקיומען
” י .ארללגגעצויגען ארט ז:ץ אויף זל̂ך שכן'האט

 האט וועלכע ווילב, יעקב׳ם און' i געדויערט לאנג נלשט האט עם ■
 דאר־ט אלז עם ווי אזוי און .טבילה געהן צו געדארפט האט ,פללנא נעהילםען

 כשר׳ע א מיט וואסער אויפ׳ן גיצעלטעל א מיהל היער *פון ווללט נלשט געווען
 טבילה געהן יצו אויןי שכנות אנדערע גלפלעגט האבען דארט וואם מקוה,
 געגאנגזגן הא אויןי פללנא די איז אלזא ,נרוים אלז הלטץ די ווען , צי_יט זומער

 אץ אשוטר. פאר טאכטער עלטםטע אלהר געגומען מלט זלך האט זל טבילה,
 ארילג:־ נישט טאכטער די אלז ,גר׳וים 'געווען דאמאלם אלז הלטין די בעווללל

 אונטעד שוועל הער אויף גיזעסען אלז ע נאר ,גלצעלטעל דעם אלן נענאנגען
 זיך מוטער'פייגא'האט די און געשטאנען, דארט זענען וואם בוימער, דיי

* אלנוועהנלנ• אלהרלגע' האם נעטוהן
 זי ווי אזיי צופאל. אשרעקללכער געטראפען’ אלהר ’האט דא אבער

 זיןיפלוצלונג האכען זללן', טובל זלןי טירעפלעןי די געגאנגעןאויף אראב אלז
 מקוד,. דער אונטעןיאלן פון געווען זענען וועלכ׳ע , ברעטער דל ’אוועקגענומען

שט, אפילו האט זל צויאקאסטען, דנאיה א וול אזוי איפאדללגע, פאר  ני
 פאר לעןי,5ט פון גרינד אויפ׳ן' אראב אלז און טוהן געשרלל קללן געקאנט

 מעהד שוין האט זל און ,נעווארען פערחלש׳ת באלד אויןי זי אלז שרעק
 לא׳זעי פי^נא *די טען לאז אצינד . זיך טלט אלהיר מלט וואם געוויפט נלשט
 פאר וואם דערצעהלען דלפויר וועט טען און וואפער א*ין איטינוט ליגען

• פאהרגעקוטען דא איז עם שרעקליכעם א

 אויף איז ארללן, וואםער אלן ארללנגעפאלען אלז פייגא די וול אזוי
,1פר אאגדערע ארויפגעקוטען ארט אלדד  זעלבע די גיווען איז וועלכע י
די עהנליןי עטוואם אויןי’פייגא,און דל וואם ך,ויןי הר. אי  א^יפגעקונזעגע צו
 די אץ זיך' נעפוגען וועלכע ,שדים וואפער' די פון שידית א גלווען אלז פרלי

 טאכטעד פייניא׳ם .וואםער=מלהל*ען די בלל אממללנסטעגם און ,טללעכען גרויסע
 געחלומ׳יט נישט אפילו ניצעלטעליהאט פון דישוועל' אויף גיזעסען איז זואס

׳ וואס י י
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 די ווי ,ז^הן צו אוםגזןקוקט מאהל זיןי האט «י .פויר קומט •וואם

 »אומגיווענליכז^ם שום ׳ קיין באמזןרקט נישט האט זי און ,האלט מוטג״^ר
 ט1הא זל ,מוטט^ר איהר ווירקל?ןו איז דאם אז ג^דאכט זיך האט’ אלהר

 האב^ן ווארט קיין מוטט^ר. איהר ווי פונקטליןי אלץ א״נטוהן דאם ניז^הן
 זי אלז אננעטוהן, ניווען שוין איז זי ווק נאר ,גל^דט בללדע^גלשט זלל

 גאננ;ןן5נאבג; איהר איז טאכט^ר די גיצ^לטעל. דזןם פון ארויסג^גאננזןן
^ן טאכטץר די זיך איז ’נאכהער’ ,ארילן שטיב אץ בלז אנ  וו?ןנ אלהי ^ג

 ארק זיך איז שידית די ̂און ,הויז דעם פאר דרוים;ןן אין שפאצל^ן אביסל'
 אין גיוו^ן נישט יעקב איז דאטאלם ׳ .ארללן וואהנונג יעקב׳ם אין קגאנגען
 דאמאלם איז שטיב אין , מיהל אץ טוהן צו נעהאט נאןי האט עיר ,וואהנונג

 ניש® נאד אויך האבען וועלכע .קלגדער יונגע די ̂פון עטליכע ‘געווען ג^ר
 אבער מוטטער. דאסיאלזזללער אז זיכער גירעכענט האבען זלל נאר באמערקט'

 פערלאננפ יעדעםהאט און ,ארומנערינגעלט זי האבען קלנדער די ווי’ אזוי
 זללעד ביר קינדער קלילגע פץ איז שטללגער }ויידער אזוי עפעסאנדערש,

 •p האט זי נאד גיעגטפערט,' נלישט גאר זלי זי האט דאן מוטיטער.
 .זיך פון אבגעשטיפט נאד מאהל אלע זלל האט^ און ,זלןי פון דערוונ־טערט

 ארוסגענומען האט און קלןי, דל צו' צוגעגאנגען שידית די אלז דערגאןז
 נאכט־עסען אויף אנגעגרללט גיווען איז’ ויואם ניקעכץ, מיט׳ן טעפלעך דל

 די פון עסען צו אגגעהויבען האטי זי הויזגעזיגד.^און גאנצען דעם פאר
 און'האבען'אינגעהויבען נעלאפען■ צו קינדערלעך די זענען דאן טעפלעך.

̂־ פון רריסען צו  האט יערעם ,נעבען'נאכט־עסען אויןי זלל ‘זאל מען ,איד
אז אגרוים אויסגעבאטען זיןי  ב* פלעגט׳זילן נעוואהנהללט’זליער ווי י1חלק,
 ז? האט זי נאד ,גיעגטפערט נישט גאר זלל האט זי אבער .מוטטער דל
 אויף אנידערגעפאלען ■’ 'איז קיגד יעדעם אז אזוי אבנעשטיפט, זלף פון

 • געוולין נרוים קינדעריא די צווישען געווארען איז עם און ארט, אנאנדער
 אין געשפאצירט' זיף האט ’’וואם , טאכטער נרויסע די האט דערוורל

 אין געלאפען ’ארילן זי איז שטיב. אץ דאטיגעווללן דערהערט יסען,Vדר
 זי אלז ערשטוינט ווי אבער ,עפעם זיף טהוט דא וואם^ זעהן ארללן ’ שטלב

י 'בלל שיטעהט די'מוטטער ווי דערזעהן האט זי אז נעווארען  אין ׳ קיו י
 דער מלט און טבילה, די פון געקומען איז זי וואם' מלבושים זעלבע די

 שטעהיט אין פנים, אלבער׳ן אשטלק פערהילט' אל^זי פערטשלללע זעלבע
 נלישט נאד עפעם או״פהער אהן עסען איין’אין נאד האלט אין םט’ע איין

 און 'באזינדער ייעדעס ערד דער אויף' ללגען קלגדער דל און מענשללף,
 I אץ צוגעגאנגען איהר צו טאכטער' נרויסע' י יי איז דאן .ווץנען

 i געת דלר, מלט זיף טהוט מאטעו'.וואם מאטע! שרולען, צו אננעיד-ויבען
 : עסען דאם עסען', דערלאנגען דלד אלף וועל שטלביארללן אץידללן ארללין

 i שידית די אייעד נאכט־עסען,' אויף' וועגען אלעס פיר וזנגענרללט דאף איז
 ’ אומגעקוקט נל*בט אפיליו זיף האט זי י אילן אלהרעיגע, דאם נעטוהן זיף האט

י ארלץ. פנים אין איהר קוקען צוגעגאננען איז טאכטער דל אלהר. ,צו
i און
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 דאן ו,5קא פון פ;ןרטשמל;ן די אראבנ^מזןן א.יהר פון נזןוואלט האט און
 אניד^ר^פאל;ןן אויך אזזייאלז אוועק, שטיפ א אלהר ב^קומו^ןפון זן האט

ק צו אנ^הויבק אוין!־ דיאט זי און צוקלאפט, נייט זיך האט און ^ שרי
ק שט.יב אץ זענק״גזןווק וואם אלזן בקיצור צו^ויינק, און * ק  ניל/ןגען ז

 'איז שידית דיי און ,גץוויינט י 'און ג^שריגק האבק' און ^רד דער אויף
.גלג^פק נאד האטי און' קיך’” די בלל געשטאניק זיןי **

 אויפגץחאפט זלך האט גי^שטארקט', יא ;?פעם זלך האט קלינד איין
 דאם ,' פאט^ר דץם יי פאר מוטטץר די פז^רמפר׳^ן' ארויםגץלאפק איז און

.שרללק צו' אנ^היויב^ן האט און ארללן מיהר' אלן ארללנגץלאפק איז קלנד
טאטע ׳ ך נאר ''קום"1 טאטע 1 , ה צו יעקב .געהך' נאד , אהלום ^  אלז''

 עפעם אלז וואם אלזידאם? מאס ,געפרקט האט און קלגד. צום ג^לאפיק
 שרזןק פאר אץ ,ווייגען צו אגיגעהובץן^ ט'vsה קלנד דאם אבץר ? געשעהן

\ געקאגט נישט עם י דד^ט ד ע ק' מ הל ע צ ק די .ווערטץר עטללכע די נאר פ , 
האט ל נלט״געשלאגק אונזייאלע מאטעי  נאנצע י דאם אויף אלללן עסט און'ז
ב.נא.בט־עםעך ק ע  צומלשט באלו־ אויך אלז געלאפק."ער אלזבאלד"אהללם' י

, ווללנק אין ערד די אויף אליע ללגען קיגדער די ווי זעהנדיג ,"געווארק
 י קא'פ אויפ׳ן שרללט אלן ערד דל י אויף אויןז ללגט טא.כטער גרויסע די
̂יך די בלל דא  דעם אוים ליירלגט אלן ויוללב זללן פייגא שטעהט ויוללטער ר

 -אויף אום נלשט נאר זלך קוקט און איפעטיט גתים מלט טאפ לעצטק
 האט ער ,טוהן צו דלפויר וואם 'געוולפט נלשט האט יעקב .שטלב די

 1גלשעהן דיר מלט אלז וואם פייגאלי! פייגאלי! שרטען. צו אנגעהויבען
 גרויסע: די ראטלווק צולויפען באלד געמלזט ערשטעגם 'אבער האט ער

'קאפ'=וועהטוג אויף זעהר געשרלגען האט 'וואפ טאכטער,  פאטער דער ,
 'קאפ^טליט־ דעם פערבאנדעזשלרט *<יהר האט און אויפגעהויבק ,זן האט

 האט און פרוי דער צו' צוגעגאניגק ער’אלז' דערגאןי וואפער.' קאלט
פייגאלי, ווללב, מללן פייגאלי, רללר. מייגע אלהר צו רדדען' •אגגעהויבען

 1 דלר מלט עפעס זלןד טלט וואם ,נלשעהן דלר עפעס אלז' מאם ימיר’ זאג ׳
 די איאבנעטק אלר" פון נעוואלט ערי האט אלר צו' רללרענדיג ^זוי

̂• זי אבער .'א.רללן פגים אלן אלר קוקען פערטשלללעיצו  אויף י עים הא
 אנלרער־־. י אויך אלז ער אז ,שטארק אזוי זלך פץ געטוהן איוועק ?ו״שטוים

 זל[י ה^ט ער אבער אלבערשראקק זעהר געווארק אלז אלן ,געפאלק
 צו צוג״עגאנגק יווללטער' איז אץ ,איויפגעהובען זלך האט און געשטאירקט

 וזיין עסיחאדז" זאל זי בעהטק, שטארק״צו זל אנגעהויבען האט און איר, -
ת האט ־:דאן אלז. אלהר מאם ענטפערען," ווא.רט די שי  'פלוצלוגג די'

וזגללעכט־יר, מלט קול טשונה׳רלג אומגעהארלש א יל1'פוןאיהרמ ארויםגעלא.זט
 מיענשען שטלב אלע .בהמה אדער חיה וועלכע פץ טריטץ א וץ אזוי .

מרלטץ. משיונה׳דיגק דעם פץ נעווארק נעשראקען איבער שטארק זעגק
 אויפניעפעגט זיך האט זי־ ,דל'טיהר צו' צוגענאנגק שידית דל אלז נאפהער .

 גע׳נזטאגעך זענק דארט' .ארללן הויז ״ אלן י ארויבגענאנגק איז אץ
י "טרעפק. ‘
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̂ן3טר^  אננזןל;{הגט, ניל^ג^ן איז ווי ,בויד^ם אייפץ ג^הן צו ארוייף *

 און בויד^ים אויפ׳ן' ארויף טרןןפ?ן די ם.יט איז זי .היי מיט שטרוי גענוג
’ ’:ה!ל אויפ׳ן שלא^ן גיל?ןגט דארט זיך האט

 האבען ,ב^רוהיגט ^טיואם זוך האב^ן טאכיט^ר זוון טיט יעקב ווען
 בוידעם. אויפ׳ן’ ארויף בוידע ז^נען' און >זלאמטז^ד\ אנג^ציג^ן זוו

 ̂ אנטועכיץ אין היי אדפץ שלאפט און' ללגט זי' אז זלו'ניד^הן האגען
רטשייל^ ''ד^ר טיט אלץ אין  דאם פארדעקט און קאפ ד^ם פערהילט פ̂ז

 ב;ןטראכט זי האבען , "איר צו צוגעגאגגען“ פאטז^הליך זיי זענען .פנים
 זאי זי ,איר בר בעהטען צו 'און זי וו;ןקען צו אנד^הויבי^ן האב/ן און

 זי אב^ר ארוון. בעט איתר אין לעהגען זיך 'נעהן'זאל אראב ̂יי טיט
 האנד יעקג׳ם פון ארויסנעחאפט האט און' אויפניזעצט‘פלוצרונג זיך האט

 האט דערבר ,בוידעם פון נעשלרדערט זי'אראב האט און לאטטהער מ
 מיט*א מריטץ אומנעהארידען' אזר מויל פון ארויסגעלאזט ״ וולרער ז:

 און דערשראקען שטארק י זיך האבען כרדע יר אז \ נילעכטער משונה׳דיג
 האבען 'ברדע y .אררן ^טיב אץ בוידעם פון געלאפען אראב זענען

 ,נישעהן עפעם' איז דא וואם ,זאך די און קלעתרען צו ארירן אגגעהויבען
 ביי;, זיך 'האט זי ^אז אגדערש,^נאר נישט געבליבען זר בר איז און"עם

 זינען' פון זי איז רעם איבער שטארק", איבערנעשר״אקען'זעהר טבילה די
 עס אז איבערגיקלעהרט זיך' זר האבע! ,נעוואריען משוגע איז און אראב

 אז אפשר פריה,' דער אין ביז שלאפעין לאזען זי" זאל' מען גלרכער אל^
• ווער^ן ב׳עסער אלר\ י וועט אוייפשלאפען זלך וועט זי

 בוידעם אויפ׳ן יף1אר ‘יעקב אלז ׳ פרלה דער אלן' באלד' 'צומארנענם
̂יזעהן ער האט  נאך. שלאפט און ארט זעלבען דעם אוייף ללגט זי אז ג
 שטילערהרפו איז ער נאר זי אלבערוועקען' נעוואלט נלשט "האט יעקב

 טועט דארט וואם מקוה דער 'צו זעהן נענאגגען' און אראיגענאנגען
 פון ברעהטער עטליכע דערזעהןיאז ער׳טאקי האט דארט "און זלך''עפעם.

 זיך האט‘ ער .וואםער אויפ׳ן אויבען ארום שוולמען מ׳קוה־פאדללגע די
 שטעקען לאנגען גאנץ >ז גענוטען האט" און ,פערוולנדערט זעהר רעם אויף

ררן‘געפרובט האט און  ע׳ר האט דאן אררן. מקוד,‘אין צושטעקען^‘א
 דער פון פאדלעגע די ווירקלוך קל8"ט פעהלט עם אז ערקונתגט זיך

 ריכטיגע "די שוין איך זעה אצונד אט ,נעזאגט יעקב האט דאן ‘מקוה.
 יעקב . ג?וו?^ן אלבערגעשראקען שטארק ’אזוי אלז זי וואם אורזאכע

 טאבטער, די' פאר ‘דערצעהלט‘ באלד ראם האט און נענאנגען אהלים אלז
 אלן^מקווז^ אררנגעהנדיג דערשראקען האט'זלך זי "נאר אנדערש נלשט אז

 אבנערלסען, אלהר זלךאוגטער האבען פא.דללנע דל פון ברעהטער די בעוורל
 אבגערלסעינע דל אז בעוורז א .נ׳עווארען דערטרלנקען נישט שיעור אלז זל און

 "געשטארקט ברדע זלך האבען יר אלניוועהניג, ארום נאך שוולמען ברעהטער
 פון דארך"רפואות ו״וערען נעהרלט זי' וועט נעוולם אז הארץ, דאם

־, ״ ■ אגוטייןדאקטאר.
״ אין
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 שוין זיןד האב?ןן קונדך אל־׳ן וו?ןן נלן״ זינז^ר פריה ד^ר אין
ן שוין איז dj? און ,אויפג^הויבען געהאט  גיק^כץ 'דאס אנג^גרדט ניוו̂י

ן פון  פ;ןרד^לט אר״גגזןקומ^ן’̂ שימת די פלוצלונג‘ איז אל;ן, פאר אנבגיס̂ז
און ר טיט פנים ראם פאר^קט ד^ס״קאפ׳  אזוי פונקט פ^רטש״לזן, ^

נומזןן■ באלד האט זי ,נ?ןכט:ןן ווי  פארט;ןןי אין ניבזןקץ' נאנצזן' ראם צו̂נ
,נזןנוטען צו אויך זי י האט גיקזגכץ י מיט׳ן ט^פלזןך צוימ די און ̂ ארנון

 זי י’ האט דארט ,וידןןם3 אויפ׳ן צוריק ארויף אל^ם ד^ם מיט איז און
גרויסזן די פון אזוי נישט נאך איז ראם און אויפגיג?ןם^ן'. אלץ ראם

̂ר ,פרץסץר א יף1א וו^לט V זאגט בחגם בושט ווארזןן ,וואונדער  ,ז
 די אוימגץלוודונט גץהאט שוץ האט זי ווען .טנווועל״ א V אזוי פר^פט'

טהון אראב ווארף א ט;ןפלץןו די זי האט ,טזןפלזןך  ד/ןרנאהןז בוידץם, פון ג̂ז
ן5מענש; שטיב אל;ן "היי. אויפ׳ן שלאפ?ןן ג;ןלן{הגט צוריק זי^ זי האט

 זאל זי' בויד^ם, אויפ׳ן, איהר צו געהן צו ארויף נץהאט מורא האבזןן
זןרד. די אויף בוי^ם פון אראב'שלנודץרץן און אנחאפ?ןן נישט'ץםץצ?ןן

ז?הן‘ צו און טר^פ די אוייף‘ שט^הן צו ^רלויבט *נאד זיך האבץן' זיי
 צנוט' מיטטאג גזןקומ^ן איז 0ץ ‘וו^ן טוהט, זי וואס' ד^רוונוט^נם פון
 וונוטזןר שירית די איז זןסץן דאסינאנצץ גרווט גיוו^ן שוין איז זןם און

 איז און גץשווינד, פ^רני'םען אלץ האט און נזןקומע אראב פלוצלונג
̂ם פיט  וונוט^ר אלץ דאם‘ זי האט דארט . בוידזןם אויפ׳ן ארויף צוריק אלז

 האט און נ.יווא«רפ^ן׳ אראב 'טץפל^^י לגידים די נאכהןןר ,אויפגיגץסזןן
"י היל. אויפ׳ן שלאפזןן ^ל^הנט צי^ק זיך

oy ''פ|רב'נו אזוי ז^נ^ן p r n p\ האט שידית די און ט?נ, דריי
לבץ דאם ידזןן בנו ג^טוהן ז̂י ר?;ם נ^טיזט האב^ן זול און מאהלצנלט, '̂י  ̂י

 אוונמאהר און שידית, די פאר אייבמאהל קאכזןן, מאהל צווד מאהלצ״־ט
 טאכטזןר ןלטסטי^ יעקב׳ם האט טאג פיערטזןן ד^ן .הויזנ;ןזוגד פאר׳ן

 תכליתו אוגז^ר זיון ווזןט וואם 1פאטץר טנוץרץר' פאטץר; צום' נ^זאגט
 אפשר צרה, אנרוים^ נזןקוס^ן איז אונז' אויף אז דאןי^אליין זץהסט דן

 וואם דץם, צוליעב שטראף די גיווא^ן אויסג^נאפץן אונז אויף איז
^ן טיר א ת פון פרנסה די ג^נוטק אוו^ק ה  רואם פאמילי^ם, ?טלו

 איידזןט?ם. און זוהן ז!ונ^ מןט עזריאל ניליזןכט, לאנג אזוי' ד^’' האבען
 אבטרץט?ןן דאנ;ןט פון זאל מען ניווען נלנוןי וואלט פערשטאגד’ לויט'מנון

 אפשר אר^ן, האנד אין'עזריאל׳ם’געבען צוריק מיהל די זאל מען און
 רעם ב!! ווערען. נעהלולט מוטטעי טיוערע' מנון וועט זכות רעם אץ

 ̂ר”פאט איהר’ אבער געוונון. אגרוים מיט אויסגעבראבען זי רלודעןיהאט
 צו דער חאראקטאר, אהארטיען זעהר אםעגש*םיט געווען איז :יעקי
 זיך נאןד ער האט ,חכם״, אנאגצער און אויפגיקלעהרטער א נאך

 בעהט אי^ געזאגט, אלר צן האט און טאכטער דן' אויף אגגעבייזערט
ד. נארעשי אזעלכע מיר ̂צו רןידען נישט טעהר שוין דוןי׳זאלכט  מ:

סן 'פלוצלונג נעקומען איר צו' וואלט משוגעת ראם ווען ,.ווארען*  אהןאשו
. » , t י י אורזאבע י
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 ק^הרזגו׳ צו אוב^ר אזוי נזןדארפט אפשר [p וואלט דאן אורזאכזן.
ר  איב;ך־ איז זי וואס' פון pאורזא דיי קלאהר ז^הן מיר אז הלנט אב̂י

 צוטישט ד;ןם דא־ןו א.יז זי און שטארק, אזוי נעווארען נ?ןש'ראק?ןן
P̂ן  נאר אוז ד^ם אין אז מיר ווי פערשטאגד. אוהו־ אץ' '■י̂?

די בר^ה^ר שולדוגידי  נלווען ג;ןווום'שוין זזןנען י וואם פאדליגזן, פון'
^ן און פ^רפוילט, א ר שוי׳ן דארט ז.יןי ה ה  ד^רהאלטז;ן/ גז^קאנט גיש־ט ^

אויסג^־ מיר וואם ד^ם צו דאם האט שיימת א פאר וואם נוי'
ר צו מיהל? די עזריאל׳ן דינגק ^ן איב̂ז א בר^הט^ר זיןי^די' ה

^ן און !;;רבגיזזןרט א  לוי ^ריט צו .קלנד מטן ? פויל^ן צו אנג^הויב;ןן ה
 מיהל א אהן משוג^ מ^נש?ןן'וו^ר^ן אז' פלעלי^רטז^ר', אויף נלשט דז;ן

 זאלזןן מלר נארישקייט,'אז אזט פוייר מלר דל ל^הנסט הטנט אויםדלנ^ן?
רשט דלןו וואלט דאם .ההבזןן 'היזק אויןי דל''פרגסה נאך  ג^ווזןן טאקי ה̂י
 אלף טוהן, וועל אלןל־ וואס דו ווטסט נוי משוגעת. אר^כט אונז פץ

 דאקטאר, אגרויסען ברענגען וועל און ארטן שטאדט אלן פאה^ן וועל
i זאג^ן וו^ט דאקטאר ד^ר וואם הערען ’"םלר וועלען p .רווטל צו^ 

 Jגד'ארקזpא דל פייינא׳לע אז דאריף :'אנצען אויפ׳ן קול א ‘ארויסג^נאנגען אלז
 און , רוולםטp באליד אויף זלף האט עזריאל' וואם פון , ןpנ?ווא’ משו^ אלז
 זלכער גלוי־ב^נדלג הארץ, *אויפ׳ן נלווארען נרלגנ^ר אבלסעל עם אלז עם
 די?'ט זטדע שפאלער' דער וואם , הללף 'זטן פון אנהטב א אלז ראם אז
’ י ’ י יי ̂ גץו?ן• מבטיח עם

 טאקי גלברענגט האט און איטן שט־אדפז אלן אלזיגעפאהרען יעקב
קטאר\ער אגרויסען  דעם אלן געטאכט קלאהר דאקטאר דעם^ האט ^.

 האט דאקטאר י דער .^צוגעגאנגען 'פייגא דל אלז עם אזוי וול ,עסק
 בעט־ראנטען. 'צו און אנצוקלקען' זל געדארפט ^ריכאוים אבער דאף
 איז זטן, קאן' ווייאזוי עצות קלערען צו' אננעהויבען מען' האט

 דעם צו באשטעלען זאל מען אז געווארען'. אנגלקלעהרט’אזוי' יט בט
 אמלן וועט זל' בלז ווארטען זאל מען און' פויערען, געזוגדע פיער

 געוואלד מלט חאפען מעןיזל זאל’̂ ראן עסען, 'געטעןידאס א^כקוטען
 'יעקב בעטראבטען. קענען זל זאל דאקטאר דער' צוהאלטען','אז אץ"
ב אלז זל בלז י דערוויארט זלף האט מען און" פארברדטעט( אלס האט ^  א

 דל נעמען צו כדי קלף, דלי צו צוגעגאנגען נלטף זלף זל״אלז גע״קומען•
 פערהללט נעווען ווטטער זל אלז פערטשטלע דער מלט גלקעכץ, טעפלעיף
 אלהר צו' געשפרלנגעין צו אלז דאן שטענד״לג. ווי אזוי פנים אלכער׳ן

 האט און ,פויערען' י אנגעגרטטע פלער דל פון' פויער שטארקסטער 'דער
ט' רגע דער און , האנד דל בט נעטוהן אהן זליאחאפ  מרלטץ א זל ^.

 דער מלט האט און .גללעכטער אומגעהאדלש א מלט געטוהן ארוים
 דעש טיט אריץ פנים 'אלן' פויער דעם אנגלנאסען האנד אנדערע

 געווארען אנגעכרלהט אלז דעריפויער אז אזוי נלקעכץ, טעפעל הללסען
 "אלר צו געטוהן לו§ז" א ’ האבען״זיף דאן אגעוואדד. 'נעמאכט האט אץ

דיא י י
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נללדןד ה^נד פון זיןי האט זי ^ר3;ז פויש־זןן. דריו 7אנד?ר די
אגג;ןהויב» ''טאפ א-יקר^ס לדדינזןן ד/ןם מןט האט און ,ארויסנעדרדט

̂ג'׳}ן ז:ן ביז קזןפ,’ די איבזןר פויזןר?ן דר:! די האקק צו  קוואר^ן ז
 י;ןרען'האב^ן1פ אלע בלוט. טיט פ^רגאס^ן און פזןרוואונדזןט ר?ןקליןו8̂

ט ^נטלאפ;ןן, איהר פון 'ז^נ^ן און ‘שרי^ן צו שטארק אננ^הויב^ן ס  ד/
ן שט אויף נלרכ̂י  און 'אימה אגרויטזן ^פאלז^ן אי?! מ:ןנשזןן י שטוב די^
P טלול און טיד!־, "די דארןי טייל ^נטלאיפ^ן, אלן זןנןן' P\ ארוי»״

אין אליין נןבליב?ן איז שירית די אין פןנסטןר, דארכץ גןשפרינג^
,נןוואהנהייט איר ווי אזוי ,פןרגומןן זי האטי' דןם נאהןי ש״טיב.
סןן נאנצן ארוים״״ *צוריק זייןי איז און ,גןפונןן גאר האט V וואם ן

. בוידןם. איויפץ גןגאג"נןן
 זי(י איז זי אז ,דןרזןהן האבןן דאקטאר דןם מיט יעקב ווען

הערשס זן: זענען ’,בוידעס 1עםז? מיט׳ן ארויפנענאננען ־שוין
 צן וורטער 'אננעהויבען האבןן אזן שטיב אין ארבננעגאנגען צוריק

 מסבים דאקטאר דער האט הערב:!' טוחן. זאל מןן ווא.ם' עצות" קלןרןן
^ איז זי אז מייג״וגג״ יעקב׳ם צו גיווןן" א  געווארען’משוגע נאר' ט
 5צ גאן̂י האט ר1דאקטא דןר און מקוה, פון דערשרעקעניש דןם דאדך

 ןרשטי^ אין^די זענען* משוגעת מין דןם פון משוגעים אלע אז גיגעבען,
 פןרד^ די ווי עסען״אויןי זר און פערד, די ווי שטארק אווי חדשים'

 ווןרטער. רי מוט מאכטער זרן צו אננןריפי^ יעקב ראן זיך האט
 דאס אז ,ררד מרגע אלן צו מםבים איז דאקטאר דער אז זעהמט

א.יד\ אוז משוגעת  אבער מקוה, "פון שרעק דער פון נןקומען נאר '
 בעהטןן צו ה^ט'א:גןהויבןן יעקב מוהל. ירי אויסדינגןן דןם פון גישט
 . ד׳רלען צו זי אזוי ווו אויפטהון, ןפעם זאיידאןו ןר דאקטאר, דןם
ר אז וורטןר, דאקט^ר דןר  האש >ןרט, אויפ׳ן גוווןן דא שוין אוז' /
פאהרןן אהרם נושט זאל ער ״ עצה א זאגען געמיזט עפעם דאןי ןר

און נוקלןהרט לאע ’ האט דאקטאר דןר ."האגד לןהדיגע די טיט
זרן מוט יעקב׳ן צוגערופען האט ער ,עצה אזר אויף גןפאלען איז

 באלד אזוי אז יאיר, זאלט וו.יםןן געזא.גט. אזוי זר צו האט און מאכטןר
 סעודות, אזןלכע מדוגענן דו פאר אנגררטען טאג אלן וועט איר
' שטארקער נאןי מאהל .זי"אלע^ ווןט דאן ם און ווערע̂ן מע זיןי זי'

 אדפהערען זאלט אלד עצה,' מרן אוז אלזא \ הרליען לאזןן ושט1
 גוקעכטץ.'איר קרן גישט אין ניבןקטץ קרן אנצוגרייטןן,"נישט איהר
 דארש און אשכן בר הויזגע:ונר נאגצען פארץ עסען אגגררטען' מיזט
 די פאר אגנררטען טאג אלע מען ואל' דא עסען,"און איר זאלט

 גןקאכש ווןרען זאל טאפ ״ איין אץ [ גוקעכטץ טעפ י צמר משוגענע ■
 סרגען זאל זל ,פלרש פון ברגער גרויסע עטלוכע מיט' וואסער בלוים"

 זייןד זאל טאפ צמיוטןן רעם אץ פלרש. מלט איאהך איז ראם אז
בדי קז^רטאפעל, שטןקלןןי' עט,:כעי מלט וואסער בלוים גאר קאכען^אויך

גאו*
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̂ר‘̂ וודטןןר ^רהאלטז^ן.,. צו ל?ןנ^ן דאם איהר גאר n ויםז p מ^ן זאל 
 גאהןי אזוי אין איב^רלאז^ן, נישט ן^נווארג קלןיעזם שטיב דזך אין

ר איהר וו^ט ̂ט ביז וו^רןןן, שוואכ^ר מאהל אל^ קראפט ווילד̂י  ווז
ן נישט שוין וו^ט און ורל^ן שלאף  ניל;{הנזןד פון אראבנ^הן קאנ̂י

 אין ז.י' אבוואשז^ן ’בד^ם^ פון אראבנ^^ן זי מ?ןן זאל ’’ דאטאלם
 ש.יק^ן אור זאלט דעם נאהך ארוון. אין״אבעט זי ^הג׳^ן אץ וואנ^ א

 היילז|ן צו רפואות איינד^בזןן איר קאנ^ן דאן שוין איך וו^ל ,מור נאך
u פון זי p .ר זאל זי דאסיאבשווא^ן כדי און משוגעת ^  ג^הן, צו ^

ר האט  טאג אלזן ■’טוהן צו ארוון ארןצעפט, פ־^רשרו^ן דאקטאר ^
 ״אוהר פאר וועט מען וואם ארוון, גוקעכטץ טעפ די און ביסלעמו^וז

 דעם האט ער י .גיפעלען שטארק זעהר יעקב׳ן איז' עצה דן .אננרויטען
 און בעלוינט גיט עם האט און ,עצה קלוגע זוון פאר בעדאנקט דאקטאר

’ 'א־וום. אבנעשיקט
 האט דאקטאר דער ווי אזוי געטהון זלל האבען צו^^רגעגם יי

 ,.ביו עסען אננעגרללט מען האט הויזגעזלגד גאגצען פארען נעהייםען\
 עס נלשט. גאר’ מלט טעפ' צוולל אגגעגרללט מען האט דאי און אשכן,''

 אין ארלונגעקומען שידית דן' זיך איז ,‘עסען פיון צווט די געקומען איז
 עסעגווארג. זלכען אננעהוינען האט און מאהל,■ אלע ווי אזוי יארלון שטוב

די צו׳געגאנגען ווווטיער זן’ אלז ,געפונען נלשט גאר* אבער האט זי  טעפ צו'
 קודם זי האט .אפגענארט זי האט מען אז דערקאנט באלד האט"זי

 שטוב אץ דאמאלם זענען' וועלכע קוינדער, 'עט״לוכע דל יםגעשטלפט1>ור
 ראם צושנלטען האט או-ן ’ מעפעיר א געגומען זי' האט נאכהער גלווען

 וויגד אויפץ ארויפגעלאזט 'זל האט פעדעיען' "דל בעט;נללנ, נאנצע
 צובי־אכען און צוהאקיט זי האט קעך־-כלים" אלע' און פעניפטעי, דארכ׳ן

 שאדען אגרויפען אנגעמאיט האט זי בקיצור גלקאנט^' נאר האט זי וואה
 און בדדעם אויפ׳ן געיאינגען ארויף זלך זל אלז רערנאך און .שטיב אין

 'ניזעהן האט מען וול אזוי א.רט. איך,ר אויף געלעהגט צורלק זיך האט
 פלעל לויפען צו אגגעקוטען דענען ,פענסטער דיארנ׳ן פליהן' פעדערען דל"

ן  .שטלב אין נעהן י צו ארללן געהאט מורא ‘ אבער האט יעדער .מעגש̂י
 מלט טאכטער נרויסע' זללן ימלט יעקב אנג״עקומען 'אייך באלדיזענען'

 רעפי זעהן ־ארללן שטלב אץ נגעלא^עןtאר אץיזענען יזגעזונד,1■ד’דירעשט
 פערשטאנען הערשט זלל ה״אכען דאמאילם" גלשעהן. איז דיארט מאם חורבן
 אוייך האיבען זיל גלווען. "אלז דאקטארס״עצה דעם אדופהללט פאר וואם

 זל ווען זללן". וועט שפעטער וואם "קלערען צו אלבער' אנגעהויבען כאלד
 נישט גאר אויך וועט אוין צי_יט מיטטאג' אראבקומען וונלטער וועט

 נ*שט זיך זאל זי געקרלגען מורא האיען זלל • עסעג״ווארג קלל| נעפוגען
 ווללטער ד״ארט און מלהלארנלן', גאהריאץ אדער שכן, יי צום ארללנחאפען

 נעשוולנד זאל מען אז נעבללבען זלל בלל א״יז .חדרכן' שטללגער אזלל מאכען
 ניפלענט האבען זלל ווי’’ אזוי נלקעכץ', טעפ צוולי מיט ניכעקטץ א.גגר.ייטען
' ׳ י אגצוגרייטען י
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 דו;ו זי זאל אראבקוט^ן וועט זי וו^ן אז פדי אה^ר, ביז יאנצזגרללט^ן
. דאם ^״אב^ן״נרייט ^ן  קדן שוץ <י'והןט אז קאןיז^ן נאהןו אזזי ז|

 איז וו^ן און ,נ^טהון אזוי האבזןן זיי i מאכען’ נישט שאדונם
 ז^נ^ן אל^ 1אראב^קום^ן שידית ידי איז פון'מלטטאג צרט די גזןקומזןן
ר פון*שטיב. ארןיםנ;ןלאפ^ן דאמאלם ^  עום קמן טיאקי שיוין האט זי א

 ^ס^נווארנ נאנצ^ דאם *פ^'רנומןןן האט זן נאד ,^'מאכט נישט שאדען
 האב^ן דאמאלם .וויישטזןנדיג אזוי בוידעם אויפ׳ן ארויף צודיק איז און
שט ע  זיי נ$ר ,נישט ז!ן האב;ןן עצה אנד?ןר? קיץ אז פ^דשטאנזןן ^ד

 גיב^קץ שפאהר מאהל צוויי אטוו^נינסט^נס טאג אל;ן' ןזגנדןןט'?ןן מיזזןן
 דוה צו לאז/ן זץ זי וו^ט נאיהןד אזוי ,גיק^כטץ מ%לז^ןי צווין «יט'

 דפואות אז%כ^ גיק^כץ אין ארןןנטוהן אפשר קאנילן זיי וו^ל|ן אויך און
vt שפןהריען י נישט נאד דפואות די זאל זי און ,זי ואילזןן

» הויז יעקג׳ם אין שידית ח אןב^רלאז^ן דא מ^ן ווזןט אצןנד
 מ;ןן און .סעודות נוטע צווץ טאג אלע אננרייטען ״ דא איהר זאל ®ען

 ריכטיגע די מיט פאסיהרט זי[:־ האט עם ׳ וואם זעק נעהן צוריק
י .ארק וואםער אין אריןנפאלען נאכ׳ן •יינא

 יעקב וואם מיהל, די נעשטאגען איז עם אויף וואם טןןעןי, דער
 אריג־ דארט איז פייגא וואם ,מקוה די אויןי און ,אז־יסגעדיגגען )ג^ט

 גרוימען דעם פון וזדט מיל האלבע א בערך נעפונען זיך האט נעפאלען,
 געהן וועלכען'עם אין ,דנעפר', זיך וויאםיריפט מנןעך, !עוויפטען
 יעקב׳ם'וואפער פון מרעך דער און ,האנדעלם־שיפען אדארך «טענדינ

 טיעך גרויפען דעם אין אדיננעפאלען שטראם שטארקען א מיט איז •יהל
 זיך געפונן לייננם און רעכטם ,דנעפר״ פון ברעגעם די בר ,דנעפר״.

 און דערפער די צווישען שטעדט. נרויפע אויך און דערפער יעל1
 באשטעהן וועלכע ,אומבעזעסענע י שטרעקעם גרויסע זיך געפונען •טעדט

 דארט ווזןם ,סטעפעם י ווילדע פעלדעריאדער לאנגע , וועלרער נרויסע •וץ
 הויך.;*עס די עהלען צוור ביז ענטהאלפז וועלכעס נראהז נירעכט •אקסט
 וואם 'צוזאממען מרלען פיעל פון שטרעקעם גאנצע אויך זיך נעפןגט

 נעוויקם. שום א אהן זאמד בלוים פון אוויפטע''מדבר פו־יר •טעלען
 גרויס פון זי איז וואסער אין אררנגעפאלען איז ‘פייגא די ווי אזוי «ן

 מלט וואם געוויסט גישיט שוין האט אזן געווארען פערחלשט באלד' שרעק
 נלשט נאד זייאיז אז גישעהן נם א אבער איר* איז עם ♦ זיך טיט אירי

 מלט זל האט טרעך פון שטראם דער נאד' ,נרינד אויפ׳ן אראבנעפאלען
 נעשוויטען אווי איז און געשוולמען נעפויר באלד אלז זי און ,גישלעפט

 ,דנעפר״'. אין אריגעפאלען אלז זל בלז טרעך פון שטר^ם מלט׳ן שנעלל
 אשטארקען מלט שטענדינ אויך געהט ,דנעפר״ פון וואסער ראם ווי אזוי און

 ע און מרל, עטליכע אויך דנעפר אויפ׳ן נעשוויפען נאך זי איז ,שטראם
איז ״
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u ב!ו ליג^ן נ^בליב^ן אי« p אויף דנ^פר פון כרייג tj אין זאמד U 
̂םזןן’אןםבא ן א אץ ניל;ןנזןן אזוי איז' זי נז^^נד. ד  צושטאנד בזןוולסטלאז̂ז

ן האט’יזון' די ביז  ווארפ^ך 'צו ארויף א,יר אויף פמה ד^ר אין אנגזןהויב̂ו
 הזזט אין חלשות פון ^רוו^רקט זיןו זי י האט דאן ,^שטראל^ן המם;ן איהר^

̂הר י נזןבדיב?ן איז זי .אויג^ן אוהרע גיעפ;ן'נט  *אז זזןהנדיג ז^רשטוינט זו
ם’נ;ןב?ן הימ^ל אונטזןרן נאקעטדיג^ א זי/־יגט  נץו^ן נאך אלז זי •‘אי
 מאם און איז, זי וועד גידעגקט גלשט נאר האט י און צוטישט אפיס^ל

רווארפ^ן דא איז זי אזיי ווי הן,Jגישז איז איר טיט  *זי גזןווארזןן. פ̂־
 האט זי נאר זאך, שום קיון אדף ניקל^הרט ני׳טט אנפאנג אין האט

u פון וודט נישם זיןי. בי^האלטזןן צו מי א^רט ^!גזןהוי^ן'זוכ^ן p 
 האב;ןן מ^לכע בוימ^ר, פיעל פון א״קזיטפא״ ג^פונ^ן י זיןד האט ארט

? ז?ל און דנזןפר׳ פון ברזןג ד^ם א.רט'ב?ו אגרוים פ^רנוט^ן ^זיז אי ? י  או
 אהין \ארט א.י*ז פייגא ארנון. דנ^פר אין ^רנ^ל א אויף ארווננךצוינזןן

ן לאפ̂י ^ר בז^האלט^ן ז:ןי האט און ̂נ ףי s, אוי s c p• די*נידז צוולש^ןJ;כטj 
 זו׳שוץ האם‘ דאן רוהן•‘ צו 3א אגידז^רג^ז;ןצט זוך האט און בוימ/ר

 אזוי■ מו *און ,אלז זי וו^ר ,זאך ד^ר אין‘ ^ן’ארווגצוקל;ןהר נוט אנג^הויב^ן
 ד;ים ב^קומז^ן צורוק זו‘‘ האט בוםל;ןכוונ!ז אץ ג^קוטק, אה־;ר דא איז ז*י

 ד;ןרמאנט זוך האט און פ^רשטאגד/ פאלקא^נזןם מוט׳ן זברון פון נח
ר  די כל* ארלן טל^ך אץ נ^פאל?ן ארלן אץ זי אזוי ווי און א.יז, זי ו̂ו

 גרוים א איר איז זןם אז ,פ^רשטיון צו אגגזיהויבוןן ה^רשט זל האט .טבילה
 וואס^ר דאם נאר נעווארזןן, דערטרוגק^ן נלשט אץ זל‘ ווא.ם ניש^הן* גם

*‘̂ ’האט ר ^ גדלג פארשלזןפט, א  שטאנד צו בעוויסטלאזז^ן א אץ שמלט̂ז
 זיך, ג^פלגט זי מי וולס^ן נזןקאנט נלשט אבזןר האט זל ש;ןר.8וו או*יפ׳ן

לל ̂ר ^וו ן ארט ד;ןם אויף איז ת^פר דז  האט זל אץ ברייכ<; ז^תר גלו̂ו
 ניקל^הרט ל האס ,בר^ג אקזןג־^גאלב^רדיג^ן ד?ס ז^הן גזןקאנט גישט

ם8 אלן נ^ווארזןן פארשל^פט איז זי אז  זי האט יס דןר אלן רלן,8‘י
 צו און זאמ^ן צו שטארק זזןהר אנג^הויבז^ן ‘זי האם .ארמסנ^ווארפזןן

 ג?וואר?ן פזןרווארפזןן אלז זל מללזןן הונד/רטי^ר פלעל ווי וולסט וו^ר‘ !ולניסן,
 קאנ^ן אטאהל נאך וו;ןט זי צו וולסם וו^ר און ,הלם איהר ‘ פון וולט

^ן אהלם אן‘’איהר טיט זיך ז^הן אל־^^דלנו^, קו  איהרן ט*לט און מ
קיגרערי^ך'^
 שפירשן אגג;ןהויבזןן האט זי כלז נזןוולגט לאנג אזוי האט פייגא

ז%ן ערשט^נם‘ דארף*זי דאם אז איבערניקלן^הרט זל *ד,אם .הלנדך
 שטארבזןן נלשט זאל טלטז^ל, אלזןבזןנם dj%: טיט דך פ^יז^רג^ן צי

 אויןז קל^ט^רן צו אמיף ניר^כי^נט זל האט‘ וזנתיב אוי .ד,לגנזך פ«ר
̂ט1ו אפשר ומייפייקז}[, אץ בויס הויכ-ץ c אדארך ו־ p ^  P P .אעיף

י י! יו?ט 1̂ד ף2ע  P 'קומזןן צו און י ד^רהער׳גן זאל שלף ד, ,Tד•ו ׳
ר  אויף נזןוו^ן בזןוויפט דאטאלס ^בזןר איז עין . ז פארנ*,ןטזןן צו ןזה̂י

̂ר' מ^נשען- פ«גגען ם8מ' ים־רויג^רם, זלך ני^פיג^ן ים אויפ׳ן $ןז וו^לט דז
אוו‘
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̂ר r.f פןןרקויפ^ן און ^ אליא ז.יך האט דיגסטען. ארעד קקכט פ>  פדג
 ן2פינק ן1’אנטר־׳ןפ קאן זי וואתן נישט• טויג פלאן ד;ןר אז ניוו^ן' מיישב

̂ט ת־יבזןרם. פון שיף א אויף  עיוויג. אויף ן5כ^יפאלז שוין'זרן דאןי זי ווז
 ארמנצופאד;ןן אדדזןר' ,שטאר^ן צו היגג^ר פון דא גלטכ^ר אןהר פאי איז
ר יי איהר האט הינקר ד^ר אז .גד5ה; אזזןלכ̂ו אין ^  "גוט אנקהויבק א
^ן זי האט ,פייניג^ן » ^ן'זו ̂טפיא די אויף אנג^הוי  וואקסש oy אויב' ̂ק

 ^רזי^הן זי האט נליק ’אוהו־ אויף • לן’?ם צום טויגוגן זאל וואם ^פ/ןם נישט
 דזןד אין ווי"זאטד אזוי יאגדעם, רויט^ זזןהריפיעל וואקםט״דארט אז

 האש און פרוכט^ן ש^הנזן די צו צוג^חאפט באלד זיך האט זי י. ^רד
ijfr רזזןהן זי’’האט אויך הארץ. דאם ^רקוויקט ז^ מיט  ד^ר אויף אז’’ו̂־

 ״ נום נוטץ מוט פול ’’ ב^לוונט .נוס^ן־בוימזןר פועל זעהר וואקפען קעמפא
 האש דאן .נוגעסען זיי האט און אויןי נום איוסעל אנגעריסץן זוך האט’זי
 חאדז אוז וואט אויבערשטען/ ידעם’ נעלויבט און נעדאנקט זי

 שטארבז^ן"פון נושט 'ווז^טזי ווי ארט• ’אזיו גז^וואר^ן''אויף פ^רווארפץן
■ ’ ’ י מגנזןר.

 נישט זאך וווכטונע שום קוון נאהר , פיינא האט טאג ערשטען דזןם ’
ו‘נעטוהן. גען נאר טאג נאנצען א איז ז  די צווושען בעהאלטען ניל̂ן

n אויף קוטען אפשר קל^רץנדונ’אובער .בויט^ר נידעבטע p בויטאג ארט 
טליב? זי האט דאך .’מענש^ן שלעכטי; עפעים  ארויף טאנ און מאהל ̂ז

 וואס^ר דעש אויף א}יב זוך אוטצוקוקען .בוים ע-ן5'י1ה א אויף ניקלעט־^רט
 דארם זיך זי האט נלווכען’ ד^םט .שיפען קוון' ^פעם נישט שוווטען

 נישט ^הט מען אויב טריקענוש דער פון נעגענד דעם אויף אומגעקוקט
 אייפ׳ן פיו .גוזעהן נושט מענש 'קוון האט זי ‘אבער מענשען קוון עפעם'

 בעטערקט דארט האט וואסזי אויסער טרוקענוש. דער יף1א סיו און וואסער
 זיוערע קעמפא^נעהאט' דעה אויף רארט האבען וואט פוינלען. פערישורענע

 זוואגצען זץ פון אויערגעשראקען מאהל אלע' זוך זי ט’הא אויך נעיטטען.י'
 נעקומען איז עס • בוימער דו צווישען דארט נעלאפען ארום זענען וואט

 ווערען’ צו טונקעל אהן הויבט עם אז באטערקט פייגע האט פארנאכט'.
 אויסנעזוכט זוך ז^האט נולעגער. א וועגען קלערען אנגעהויבען זי האט

 טיט ‘י בלעטער פועל אגגעריסען’ האט און • ארט בעקוועטט א' רעם יף1א
 דערנאהך • ןולעגער1 זו״ך העם'א פון נעטאכט זיך אזןיהאט צווווגעלעך דונע
 נודעכטע ווייכע מוט צווווגען הונע און לאנגיע אנגעמםען מיוטער זי האט

 ניוטצעןיפאר אוהר זאר האם ,געפלאבטען ארארך האט״זוו ביעטלעך.'און
 טיט יאגדעם פועל אנגערוטען אויך דך י האט זו כ״־נאבט. אוי!ש צודעק א

נעזוארען.נאהךדעש אמזאט און אגגענעםץ; זוך האט זי וועלבע פון גיס•
. .שלאפען זוך'נילעהגט זי

 האט און פריה, גאנץ אויפגעשטאגען פיינא *אוז טאג צווווטען רעם
 נעפונען האט זי דו׳קעטפא. באלובען צו ווווטער ערלויבטיאבוסעל שוי• דך
 זא.'ל זי בדי .ב^ים אויף'העם ניקלעטערט ארויף האט און בוים ־־רען—}}ה

האנעז '• " יי
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^ר קאנ^ן  נעפינם אויב ארום און ארוס ג^גןןגד ד^ם בי^טראכט^ן נזן

 . ^ר,ק^טפא פון וורט נישט אישטאדט אכזןר דארף' א נישטי^פי^ם ץיך
t> נישט אב^ר האט'nynp] מדבר,‘בלוים נאד ארט, באז־^^ן שום קיין 

 זיוי ?רלהט זןם זוי ד^רז^הן. 'r האט זי^טיק^מפא אןןן פון וואם :אויס^ר
 ט^ן ריפט 5שטרזןק? אזד .ניאהז הויןי טיט בו^וואקס^ן ^שטר^קזן גרויסזן

 ד^ם צו 'נ;ןהן ני^לאזט זיך האט זי ״פטו^פעס״. נאטק טיטץ רוסלאנר אין
 ווילדזן איז האש אז גיז^הן זי‘האט גו־זןז^ר. די ^טראבט האט און ארט

̂ווללד דאך נאר .רעז;ןר1 זער דיא בז  צווד בערך יך1ה גזןווןן זענען נר̂ז
ך גאני׳ן נ^וו^ן אויך זע^׳ן זלל און ,זןהלען  די אויפקרלשען זי האט .^

ר ט. נאר זי'האט וולפיעל גרדז̂־  צוולל’ פון'זלל האט^געטאכט ארן ^קאנ
 ארט איתר אויף געגאננןןן צורלק אלז זי וועלכזן מלט י בלנטלעך .נרויסזן

 יאהרען יוננע דלא אין געפלעגט זי האט זיך אזוי'ווי און .בוימער די צווישען
 פויערהאנגען. טיט טלשטלכער שטריקען און קלישעלעך פלעכטען לז^ר^ן ׳צו

ן "אלהר איז  נר^ז^ר וויי^' לאננ^ די זלךיפון זאל זל אז י איללנגעפא̂ל
 'ד^ר צו נ?ןגזטען'פלללסלנ זלך האט זי מלבוש. א' עפעס אויםפלו^כטען

̂ן ארבללט,  ווי אזוי שטרוי. וויי^ דאם פלעכטען צו האט'אנגעהויבען א
n פון אויסג^פלאכטען זיך האט און'זי ̂ ראגזעם די פלעכט מ;ןן p ווייכען 

 .פא^ק' ברייטען א און לאנגען א אויך און .דאנז^ם גרויסע צוויי שטרוי
 דלנען אלתר זאל עם ליללב צום צוגעפאסט זיך זי* ’ האט ראגזע א.ללן

 גארטעל, דל צונעפאסט זלך זי האט קלייד דעם' אויף און אנשטאטסיקליוד.
 אייגצוהללען פערטשיילע אגשטאטם געדיעגט אלר האט ראגזע אגדערע די
 דעם נאהך ראגזעס'. צוויי די ביל געארבייט זי האט דרלליטעג נא:צע .■זלך

 בעוו^ל פיס.* אויף''דיא שוהך זועגען קלערען אנגעהויבען וובטער זי :הא.ט
V ארוטגעהגדיג פלס. די שטאנען צו נעהאט אללגמאהל נלשט שוין זיך האט 

 ברעג דעם גלל אננעזלכט דעם צוליעב הא.ט זי .קעטפא די אויף גארפלס
 צונעטלשט ,ליים ארוייסגעגומען האט און ,^.יט לייטיענדלג א ״דנעפר״ פון ,

 פלס א פון פארם א פון דער אויפגלקנעהטען האט און ,וואפער מלט זאמד
 ניט איז עם ביז זין די י אויף אויפטרלקענען’̂ געלאזט עם האט זי

 אויפנעפלאפטען זיך זי האט פארם דעם אויך .נעווארען >־טלוועט5&ערה
 נעטאפעלט נעפלאפטען זי האט דאם .שוהך פאהר 8 שטרוי ווללכען רעם פון

 זי האט ארך .הארט ארויפקומען זאלען שוד,ך די בדי .מ^תל ?טליכע
 וואס טשאריפאחעם פון שאלען די מעפר פון כרעג דעם כיל אנגעגזיכט

 האבעןישאדפע וואם די אויפגעקליבען האט זי .ארויס ווארפט דערירנעפר
 וועלכען מלט מעפער, אגשטאטפיא געדינט איהר האט דאם און ראנדען.

 פיו ארבייט די מלט י זאך דינע א אלבערשנללדען גרינג גיקאנט* ה^ט זי
 • וואןז גאנצע א פערנומען עך זל האט שוהך די און ראגזלס צוולל די

 לאננען דעם פון שטרוי בלגטלעך גאך צוגעברעננט זלך זי האט דעם אויסער
p.'t זל וועדבעם גילעגער דאם פארבעפערט האט׳זיך און גראהז, ווללכען 

פערבלנדיין האט זי ווי בויטער/ נ^הנטע צוויי .צוולשען" נעהאכט ז:ך ה;זט
אוןדלית
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 ארויפגיל;ןהנט האט און בוימ^ר. צווי די פון צווייג^ן די פזןרקעפט און
 1> ווי אזוי קרים, דער ליג^ן׳אלן זאל^ן ,שטרוי ןי5ביגטל׳ הויף דער אלן

 דר אלן בקיצור .ר^נזןן א באר בעוואר;ןנט זללן זאל זי כדי ״ ד«כןל'
 פאהר א מלט מלבוש א ^רוואר^ן שויןיג^האט זלך זי האט ,־ואןי

 ^רהאלט״^ן, צו זיך ל;ן^ן ראם ,זןס^ן קללן און דירה׳ל^. מלט*א עוהך
י■ ’ ’ י ’.ניפזיהלט נישפז אדי איהר ה^ט

וו?ןט.קל^ר^ן צו ןpד.ווJא•ג■ פייגא שוין האט וואןי צוולל^ די
א. די אויף נאר אלץ זללן ר-א זי ווזןט לאנג וול . חכלימ .«־■r>s זללן דא פ ט ^ 
^ן האט זי און ^הוי  נז^בען צו ידיעה א אזוי ויי ,עצות טראכטען צו אג

י אין דא זיך געפינט זי אז ,וועלט באזעםענ;ן די אויף  זך וויפ^נלש'■. ^
 יאהרעיו דייונגע פון אי^קווען זי ווי אזוי המצאה. אזלל ^פאלעןיאויף איז
 אויך ז̂י י הא« <שריבען אין ,פלעכטען פון מלאכה די אלן גלל^^נט אהן

̂ןי קלללגע פלעכטען צום ^נומען זלך זל האט גלקאנט,  דלנע פון קללשלל
n פון און צוויינ^^ך p ברענגט מאהל אלע זלןד האט זי וואם - שטרוי^ 

̂הן זעהר זי האט קללש־לל;יך דל פטעפ^ם. דל פון  ימלט איויפ^פלאבטען, שז
 אננעבראכען האטייזל אויך .מאכט.Tפ ירן קאנ';ןן זאלען זיל , צודע^ל' א

 אויסגעדךלצט האט זל וו^ל^ יף1־« - צוולל^ן גראבע צוויי בוימער 'די פון
 ^שריפטץ, אידיש צווללג א:ין ;־׳♦יף טשארלפאכעס די פון שאהילען די מלט
ר פאיינ^ג^ טץ6^ש."י רופלש צווללג צוודטזן‘ דער אויף און :ווערט̂ז

 א אין זלו געפון‘ ווללב זיללן פ'יגא אלך אז ,רדף 'יעקב זדן צו ״מודיע
n ןpנע }לד4וו p 'נ^ ר י * י • ב

 מלט און יאגדעס דויטע מיט דערפללט זי האט קדשללעך צוויי די
u און נים, p דל מלט ^רמאכט זלל pעל.קל • 'Ip y זי האט קדשעלע 

p( דל און אויפשרלפט׳ א מלט צוודג "אדן צוגעקנלפט ’}i קללשלל',יך*האט 
c און ,נעקנלפט צוזאממען אויך זל p ט  . ד^פר אין ארללנ^לאזט זי ^.

ם, אישטארקען מלט שט^נדלג נעהט פון.דנעפר וואסר דאס ווי אזוי ^ ט  ש
̂ןד’ד.י'ק״-ץל פ'?ל.רשלעפט כאלד שט^ם רp האט  ^ר\אוז’וו'אס אויפ׳ן /

 אנניעקוט^ן ^נ;ןן זלל בלז (ווללט גאנץ שנעלל ^הר נעשוול^ן אוועק זענען
 די פון '^.זען5כא; דל ,של^ן האגדעלם זלןי עם'גע^גען וול ארט אזיל צו

 האבען ״’שיולטען קלישללעך שעהנע דל דערזעהן ידהאבען וול אווי שלפיהן,
 דאן ,בעטריאיט גוט מציאה’ דל’ ^.בען ן’או אויפגעחאפס קלישילעך די זלל

 זיך זלל ^.בען ,צווללגען צוולל די ’פון אויפשרלפטען’דל זדירערזעהן האבען
 קאפלטאן. דער פצר נעבד^פט מציאה’די און,״^בען פערוזלגדעי־ט שטארק

 באלה האט און אויבשרלפט רופלשען דעט אלבעינעלעיזט ד^ם קאפלטאן דער
אי, טפוט׳ע קללן’%עט אז׳ד^םאיז פערשטאנען,  שמעקט.עפעס p ^ז נ^ר ז

 די אז נא" ,צנדערש נלשט גלקלעהרט האט ער .נעפאהר לעבענם א מלט
 אויף י1זל אנזרמען דעלכע רויבער, ד׳ארך נע^רען נעפאנגען’’אלז פריי

 זי ייל געבען ידיעה ^ פ^רמעל רעם מלט זל 'ועל וואלד א אלן ערגיץ
 רויבערם דל פון ראמעיוען ^רויס און אכזופען זל זאל מען כדי ,זיןי געפינט

הענד ’ ׳
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 צו פאר זאןי די גויטוג פאר ^פינ^ן קאפיטאן ד?ןר האט אלזא .ד,זןנד
p̂ טראכטען זאל מען / רעגירוגג די לעהגען .p] פעס דעם  די .עצה א ̂ז

 די געווען איז וועלכע'עם אויף' צוונוגען', צוויו’ די מיט קווע.יל% צוויי
 פזן רענירונב די פארגעשטעלט באלד קאפןטאן דער האט אויפשריפטען,

 עם או-ן נעווארען', בעטראבט‘ גוט זאן:־ די איז דארט .ש-טאדט נאהנטע די
 ווערען זאל זאןי‘ די יטיג1נ זעהר איז ערשטע דאש אז ^געבללבען" אלז

 ווערען מפורםם וועט דאם אז אפיטר .’צ::טונגען‘ מ אין איבערגעגעבען
 דער מיט וואם ווערען געוואר זאל טען ,אנריפען רייף יעקב דעו־ זןך זועט
 .טוהן צו וואם ווייסען רענורוגג V וועט דאן ,גישעהן איז פייגא פדוי
 נעדרוקט איז רעטעניש דאם און געודארען נעטוהן אזוי טאקי איז עם

 באלד ■ עם איז צילטונג דער פון ,'צליטזנג רופישע דער אין נעווארען
 איז זאןו‘ די הבלל ♦ צייטונגען אנדערע אלן יןי1א געווארען אייערגעדריקט

 אבער האט פייגא פרוי די וועיט•’' די אויף געווארען בעוולפט עויןיגלט י
 נישט ארב״ט אנדערע קללן האט זי ווי און'אזוי גערוהט, נישט אויך

 זי און ,פלעכטען קיישללעןי דל מלט פערגוטען גאר זלןי זיי האט ׳ געהאט
,'קללשיליעך שעהנע צוויי אזעלכע אנגעגרללט טאג אלע אויף האט  צוויי און ,

 דערפללט זי י האט קללישיליעןי די .’אויפשרלפטען זעלבע 'ידי מיט צווילגען
 נעלאזם אוועק דער''פריה אלן זלליאלע האט און ’נים, און יאגדעס מלט

 מעהר מאהל אלע 'זאןי די איז ׳ צייטונגען די דארך און וואשער• אדם־ן
 שוץ דלאבען דגעפר פון שיפען פוןיאלע מאטראזען אלע געווארען. כפורפס
 וואםער, געטוהן'אויפ׳ן אבטונג גוט טאנ אלע האבען’ און רעם, פון געוולסט

 ידיעה א באלד 'זי האט ,קלישללעך די געהאפט האט עש שיף וועלכע און
 אין נעווארען געדריקט באלד אלז עם און רענימגנ, דעם'די פון גלגעבען

 פון ידיעה י’ זעלבע דל נעווארען דערהאלטען אלז נ’טא אלע .צללטוננען די
 דעם מלט אננעהויבען זיןי האט וועלט' דיי און ,שטאדט אנדערע

 זאל פייגא די לאזען מען וועט אוגטערעפירעןיייאצלגד צו רעטענישעטארק
ק וועלען מירי און ,ארבייט דלי'זעלבע מילט' טאג אלע פארגעמען זלך ^  צ

«פארגעקומען עפעם אליז דארט וואש זעהן רייף יעקב צו נעהן

 צושפרייט אלז קללשילעןי שוולמעגדע די' פון נללעם דאש ווי אזוי
 דעם צו אויך זאןדייאנגעקוטען די איז צללטונגען׳ אלע אלן געווארען

 זעלבען דעם אלן געויואהנט האט וואש ,ראדזלויילאוו״ גראף פון פע״וואלטער
 ממשלה גאנצע די נעה>זט האט פערוואלטער דער .רייף יעקב וול דארף

 גיווען אטמללנםטענם זעלבסטיאיז גראף דער ווארען דארף, דעם .איבעי
 אין צליטוגגען עטליכע געהאלטען האט פערוואלטיער דער. • אויסלאנד אין

 אגהללב אין .צללטונגען אלערללי אין געפוגען" ער האטי נללס זעלבע דאם
 עס^עפעס איז רייף יעקב נאטען דער אז געדאיכט עפעס נאי עם זלך הא«ט ־

̂יג אלע נליעש עדיהאטידאס אז ,בעקאגטיינאד ,דיא''צללטונג אין גיזעהן טא
האט י ’



יעי'52 ז"לע שפא̂י

ר אז ד^רמאגט זיך האט  הדסט וואס^ר־טיהל די פון אי^נדאר נד̂י
̂טיט נאר אלז עם' רייף. יעקב  , וונלב זדן איז פייגא די אז אי.ינג;ןפאלזןן נו

 «געווארען משוגע איז וו!!ב רייפ׳ם יעקב דעם אז ניהערט האט ער ווארען
 פערוואלטער דער האט דאך נאר .'דערהיים אין עם בר ז.יןי געפלגט זי אין

 ,רייף יעקב דעם געבען ידיעה א ידעם פון דארף עד אז פער^טטאנען
 רייף יעקב דער און משפחה, א זנינם רייף' יעקב איז'יענער אפשר ווארען
 פוןדעם זרן מודיע קאנען דארט ער וועט אלז׳נישעהן, דארט וואם וורפט

 און רייף, יעקב זלך צו ריפען געשיקט 'האט פערוואלטער דער נרעס.
 באלה אוי רייף יעקב .צלטונג ידי פון נמעס דאם פערצעהלט עם האט

 שרעה פאר האט און ,געווארען שטארק'דערשראקען זעהר נייעס דעם פון
 פערוואלטער דער !טאקייפייגא״ יאןי וורביהייספז מנין נעטוהן,אוי נעשריל א

 «געבליבען דערשראקען איז רייף יעקב אז גיזעהן האט ער ווי אזוי ,ווייטער
 האט יעקב מע'שה\אין גאנצע די אויסציפרעגען אנגעהויבען עם יער האט

 געקומען אהיים אלז ווניב ירן איזוי וויי אהן אנהויב םן כערצעהלט עם
 שטארק זלן:־ האט פעוואלטער דער .משוגעת אויסטערליש י אזר מיט

 נישפז א:ז"אויך ע% אז ,געזאגט האט און מעשה די אויף פערוואונדערט
 'זאל עם פערשטעהן, נישט גאר. ער (׳,אן דאם און דאקטאריע, אין ^■עמד
 זאל און ,גבורה אזר זיך אין האבען זאל פרוי משוגעגע א אז זרן מעגלוןז

 צרט גאגצע די איבער זי זאל אלעם דעם צו און עסען קאגען פיעל אזוי
 אז בעשטיטט היאט פע^ואלטער דער' הכלל רעדען. ארן'ווארטינישט' קרן

 יםטערלישע1א די זעה̂ן רייף' יעקב צו קומען זעלבסט ער וועט צוטארגעגם אדף
 וועלכער ,שעהפער א נעוואהגט דראט דוזרף זיעלבען דעם אין .טשוגענע

 געהאט האט פאבטוןי דער שעפפעין• םטאדע גראפס דעם געפאשעט האט
̂עם ריפען געשיקט פערוואלטעי דער האט מכשף, א יפאר שם א*  פאיפטוןי ד
 ■ רעם בר אני זיף טהיט דא וואם מעשה גאנצע די דערצעהלט עם האט און

 פערוולנדערט שטארק אויך זיןד האט פאפטוןז דער .רייף יעקב ארענדאר
 ■ אויף אז פערוואלטער,' רעם געזאגט צו האט און' מעשה, דער אויף

 דעס פאשען י’ צו פטאדע'שעפפען ׳ דל אלבערגעבען ער וועט צומארנעיגם
 צויזאממיען ברדע 'זאלען פערוואלטער מיטי׳ן ער פאםטוןד.'און יוגגערען'
משוגעגע'. י אויפטערללשע די בעטראיבטען ,ריייף יעקב צו נעהן אריבער

 דער רייף יעקב צו געקומען זעגען פריה דער אלן באלד. צומארגעגם
 אלז משוגעת דאס בלז אבגעווארט' הא־ען זיי .שעהפער מיטץ פערוואלטער

 מען באפוילען האט שעהפער דער עסע]י' נעמעןייזלןויידאם או־רנגעקומען
 גרללט'. ללגען נלשט <אל עם ארללן אלן'שאנק ’ בעהאלטען ברויט דאם זאל
 דאם האבען ער דערוורל׳וועט און ,זלכען צו אב דארפעןיעם זל^זאל פדי

 ,עסען פון צירט דל געקומען אלז עם ווען .זי בעטראכטען צו נילעגענהילט
 נעמע אררגגעקומען אייז שידית די און נלעפענט טיהר די זיןי" האט
ברויט דאם אז נלזעהן אבער האט זל ט^ג. אדע אזזייויוי עסענווארג, דאם

ט י*• ל



זז"יע שפאלער דער כ

 צו ^גאנג^ן וי איז טאג, אלע וול אזוי אלהר, פאר אגג^גרייט נישט לעט
np אויב זעהן קיך ;oj אז .גלק^כץ אנ^נרללט ט^פרעף די אין דא איז 

̂ר זי אלז נלק^כט^ דאם גיזעהן האט‘זן  שפיזארק^ די צו גז^גאננען ווללט
טי זונ^ן מי  צונ^נומ^ן, oy האט ג^פונען׳און ברויט האם האטי' V ב

 ט^פל;ןןי צוולי די זלך נ^מ^ן קיןי די צו געגאנג^ן צוריק* זי איז נאכהזןר
i איז דאן גיקזןכטץ. p נ^שט^לט זיןד האט און ’צונןלאפ^ן שזןה^^ר 

 איהר האטי און ,וו?ןנ ד^ם אלהר פאר פארישט^ל^ן צו ,אלהר אק^יגק
ט ארללןיאון פנים אלן ניט ג^קלקט  אלר פון אראברללסען גז|וואלט' אויך ^.

 אבשטיפ^ן ny וואלטyג שידית די האט דאן קאפ. פון yרטשלללyפ די
 א טיט זרן צו מכבד Dy האנד די ןyהויגyאויפג שוץ האט ולי' און זלןו פון

 מלט און האגד דל בלל י זל אינג^חאפט האט רyהפyש ד^ר אב^ר .קלאפ
 לאנג א לyשטלוו פון חאפטyארויהג פללגק iy האט האנד אנ^ר? זללן

אוןרyםyמ רכלשופ׳טyפ א ןyגלוו אלזיאריך oy םyלכyוו ר,yםyמ ̂ט '  א דר
 ’יyרפלוכטyפ דיי ,שטעה 1 ;וערטער די מלטי אלר אויף נעטוהן שרללyנ הויכען
 שהטען דילך איך ■לyוו נישט איויב וואייען טוהן, נל׳טט נאר‘׳''זאלפט טללודעל

ט ראן ר״♦yפyמ Dyi מלט  אלהר פון ארויסינעטוהן לאז א ^ט^ית' די ^.
 אומגעהארלשע א הרyז מלט * רyכטyנלל א ווי אזוי הויכעןיימרלטש אי מויל

דאפילו אז אזוי ,שיטוממע מו^^דלגיע 'y"שטארק ' אויך אלז ’שעהפיער ר 
 שידית. די . רלקטyאבנ’ אלהר פון י זלך האט און , ןyווארyנ אלבערגעשראקיען

 כאלד איז און , נלבעקטץ מלט׳ן גיקיעבטץ טיעפ ̂צווילל די גענומען זיך האטי
’ ’ .■ םyבויד אלייפ׳ן ארויף צוריק

 שעהפער דיער האט פוןשטיב, ארויס אלז שידית’דל וואס דעם נאהך
 שויין י אליך י אלך קאן אצלנד .רייף יעקב צו און רyרוואלטyפ צום נעזאגט^
 דאם און פייגא, דל גלשט אלז דאם אז זאך, yשטלטטyב’א ןyבyאיבערג

 פון טללוועל מלן א איז Dp ^.ר \ נלשט נשyמ קללן נאר ןy'■אלגגאנצ אלז
 געפוגען yלנyוו , שדים מין םyד פון גלווען וואלט זי ווע̂ן אץ . שדים די
ט ,יבשה רyד אויף זלך ל  און האלטען מלחמה' אלר אלך''גע^נטימלט ^

 ישרים מלן םyר צו גיהער זל וולללyב iyD.s .ארט דעם פון זי ‘פיערסרללבען
D וואסערען'', דל אלן זלך געפונען וואם p פא'רט קללן נישט'' איךyקעגען ל 
 האט טיבשף שום קיין נאר אלך דוקא נלישט און .זל פערטרללבען צל אלר

 יעקב אויך און רyרוואלטyפ רyד האט דאן שלימה. ק*ין נלשט זיל' אלבער
 וואש עזריאל נארידער אנדערש נישט אז מללנונג, זייער ,רייף''ארויסגעזאנט

 פאר רייף יעקב אלן זללן נוקם נעוואלט זיך טp געוואהגט דלפויר p האט
y D אזוי ,אויסנעמנגען יימיהל 4׳ האבי עד דעם pר Dp שמיקעל 
 טוישט■yאיכערנ האט מען 'אז ,מכשף ןyDנרוי וועיכען מלט ארבילטyאבנ

 שדים דארך אלז פיינא דל און ,שידית 8 אויף' ווילב רייפ׳ם יעקב פיייגא דל
 וואנעט פץ ,דנעפר נעבען ארללן וואלד א אין ערגיץ געווארען פערחאפט

 האט שעהפער דער אבעי .קללשללעך די דארך ידיעות דלי ארויס גלבט זל
c אז' נעזאגט האט און אויפנעראבט זלל פון זיך p ז':לז jj זא־.■ אונ^ענילבע



זי'דע שפאלער רער

 האט כלשוף שום ק״ן ב^וורל מכשף, א דארך וו^^ן ג^מאבט זאל ץס
ר שליטה ‘■נישט^קוון  ץ5ז נישט אנ^רש קאן אלזא .וואם^ר־*םדים די אוב̂ז

 8 און ה';כערזןן דארןי"א ג?ןווארען ^טאכט איז שטיקי^ל דאם אז אר1
n נאהך .איז כישוף ווי קראפט ־שטארקז^^ן p ̂ר' וו!!ט^ר האט  ש^הפיןר די

̂[ זאל רייף, יעקב‘נ^וואר^נט ן גלדזןנק* ̂ט̂׳ n פאר אנצוגרוי p ט:ווד|ל 
 חרוב זי קאן , נישט אדכי ווא^ן צללט. ד^ר צו ;j?Dy ראם ט;ןגליך טאג

p s a] ן אפילו אויף און גאנצ^יהויז דאם  איכ/רצודרלל^ן און אויםצורל:ם̂?
^ די אג הפ^ר םp גטJניפרז יעקב האט .מיהל נ  דאס קאן לאגג ווי .ש̂י

 גאר האט ראם אז .גיענט^רט שעהפקר' האט ?’געדויערען^ אזוי אלם
n נאר ,לאנג ווי ניישט שיעור קיין p שיקט אהער דא זי האט וואם^ , 
 יעקב האט ראן .^מען צוריק דאנעט פון "זי ער קאן וועלען וועט ער ווען
 דאס אז זנין, 'מודה אייןי מלז אזוי, יא איז עם אויבי .צו'זלל' געזאגט רייף

p" גאר געווארען געמאבט שטלקעל"איז .p איז עזריאל וואם ,ריי׳ן דעם 
ב אלך אז מלך", פיערקלאגען גלווען עם ביל  ,אויםגעדלנגען מלהל די עם׳ ^
^ט' און אל' רי  אויב אז רבי׳ן, דעם קוולטעל'פון א נלברעגגט מלר עז
. חרטה גרוים אלך" ,'ימעל מלהל דל געגען צורלק נלשט עם וועל אלך ן ע ב ^ 
כ1רייף."א יעקב צו נעזאגט 'פערוואלטער דעם מלט שעהפער דיער האט  י
 אונטערפאלען מלזט דו נאר ,נלשט עצה אנדערע 'קלין דו האםט'' ,אזוי
 דלריפאהרען מלט זאל ער בדי געבען', צו נאהך' אלץ עם עזריאל׳ן, דעם

 "שטיב דילן פון בללוועל דעם עריזאל עם, בעהטע} און ,רבי׳ן דעם צו'
 זין און • פייגא ווללב דללן אבגעיכען צורלק דלר זאל מען און ,נעמען צוריק'
b זאר ער , געווארענט עם"שטארק האבען p אויב ו^רען ,טוהן כאלד 
^ך ווללפט ויוער נךבט', אסי  P קאן טללוועל דער חורבן א פאר 'וו

, ’ ’ ״ ״ אנמאכען
 און בושה און חרפה מלט יעקב אלז טאג זעלבען דעם אלן באלר ’

ט יעקב עזריאל׳ן. צו ג״עגאננען אלנטערטהענילנקללט נרוים מלט  פאר ^
ב איך אט^ געזאגט, האט און 'זעהר'שטארק געווללנט עזריאל׳ן ^ 

 וואש צדיק רעם קעגען און אויבערשטען, דעם קעגען נעזלנירלנט טאקי
ב אממללנפטען און התריאה, דיי עם פון גיברענגט מלר האכט די  איןר ^

3 אלך ו^ם ,געזונד הויז דללן מיט דלר קעגען נעזלנדלגט p צו אללך 
 אייןד וולל אלך ,טוהן תשובה 'אלך וולל אצלנד אבער פרנפה, די נענוטען

 און צדה די נעמען ארוים מיר פון זאלט איר און טיהל, די צורלקיינעבען
ט עזריאל דעי .ווללב מיין מיר אבגעבען' ר ^  וו^ס פערשטאנען ’ נלשט ^

 עש האט עזיריאל ^.ר .מיינט ער צרה א פאר וואם , עם צו רעדט יעקב'
ב אלללן איך אז יעקב וויסען זאלסט גלעגטפערט". אזוי  שוס קץן דיר ^

 אויןי טובה "שום קללן אציגד דיר קאן אילך און ,נעטוהן נלשיט שמלכטם
ר נאיצען אין זיך ויעגדט אך ז די טוהן. נלשט  פון: רצון דעם אין ^

 פון דיריניברעננט און ניווען עם בלל בלן אלך וואם צדיק, שפארער
;ב?לדע טייר אז נאר דא נישט עצה אנרעירע קיין אלז אל^ . התראה י עם"א

זאלען ״
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^ן, צו שאלען ה א פאר^כ^ן. «לם נזןווים שדן ו^ט און פ

 און ,שפאלי קיין גןןפאהרען בייד^ וענ/ןן און נ^טוהן אזוי האכ;ןן זין
̂;ן נישט האט דעריצדיק זןלרןןן. שפאלער צום ארןןנג^גאגגזןן זןןו

 ד^ם אדף גיוו^ן עובר האט ער בעווןןל רייף' יעקב זיך צו ארנינגעלאזט
ר דער וואם הרם  אדן אז ,געמאכט האט מרוטענבערג מהר״ם גאון גרויס̂ז
ן שפאלער דער נאר .איר אנדערן רעם זדן גבול משיג נישט זאל איר די  ז
 קורם ער מיז ,טוהן תשובה וויל יעקב רער אויב אז ׳ געזאגט אזוי האט
ן פאר זאל ער און ,זאקען די אין זיון גזיפה מקבל אידען צעהן פאר  ז

 דערנאדץ .טאבען וועל איך וואס פסק רעם ידן מקיים וועט ער אז זדן מבטיח
ט מען מאם /עטוהן אלץ האט יעקב ארדינקומע}• מעגען' ער מעטי  עם ה̂י

 האם און ‘זדדען" שפאלער צום ארדגגעקומען דערגאהך איז און נעהדסען
 און , פים די צו צדיק דעם נעפאלען איז און געוודנט שטארק פארייעם

 עם. שוין זאל ער גיבעהטען עם און גיווען, מפיים שטארק עם ’ האט
 די ,געזאגט עם צו זיידע' שפאלער דער האט צרה. די פון העלפען ארוים
 ווער» מדב א ווארען מרה, כנגד מדה, שטראף די פערדינט דיר האפט

 האסם די אז הדנט • ,מיהל״ גאמען דעם טיט גמרא די אין אנגעריפען
 געווארען געשטראפט די ביזט ,מיהל די עזריאל׳ן דעם כד אוועקינעגופען

 געזאגטימיטא יעקב האט מיהל. דדן נענוטען צו דיר כד מען''האט אז
 די אין ■אויך דאך שטעהט דאס אבער צדיקי, הייליגער אמת יא .געמדן
\ ,גמרא ק צו תשובה נרדט בין איך אץ שטז^גדיג פועל׳ט תשובה א  טו

 גוזר מיר אויף וועט צדיק הדליגער׳ דער וואם אלם זדן צו מקיים און
 באמת ווילסט די אז נו . גיעגטפערט עם ' זדדע שפאלער דער האט .זדן

 זיןדע שפאלער דער ווערען. פעראכטען אלעם ימעט .נוט איז תעזובד^טוהן
 האבען י התק זאיל 'רייף יעקב אז .פסק אזד ארויםנלגעבען' באלד האט
 * מיהל די אויף שטעהן האט ער וואס קאלסיע ידי יך1א און הוצאות אלע

 קאנטראקם דעם ^בריסקער ^עזריאל צו אןבערגעכען באלד זאל ער י און
 כתב א געכען עם זאיל און ,קאלסיע די פיון קוויט דעם טיט מיהל די מיט
 האם ניאך י בריסקער עזריאל צו ’איבער אלם ניבט ער אז , רייעגט’ א כד
 קומען״ אהדם וועלען זד מי אזוי אז געזאנט, זלידע דיפאלער דער ■זד

 זאכ^ן די אירמפלעגען זד זאלען כדנאכט און .פוהרען דינגען זד זאלען
 מיט עזריאל זאל זעקם זיןגער פריה דער אין בארד און .פוהרען די א)יף'
 די געבען דירה ערישטע זדן אין צוריק צו^יפאהרען אגיהדכען זאכען זדגע
 זאכען זדנע מלט יעקב זאל' שעה זעלבע די אין • נלדכען דעבט און' ,מיהל

 ; אין ,הדנט וואהנט עזריאל ווי ארדן דארף ידעם אין פאהרען אנהדבען
 אייך עיר וועט וועג אויפ׳ן * אידן דירה עזריאל׳ם אין ארדנצוהן זיך זאל

 אדך ז$לט אייר און שטעלען אדך אלר זאלט ,וועג מיטען אין בא.גענענען
ם אדגער אדך 'זאלט איר און ,הענד מ אנדערען דעם געבען"איינער ^ 

 צחרין וועמן זאלט איר^ און 'הארץ, נאנצען מיטץ זללן טו״חל .אנדערען
. אסת׳ע י - ’ .
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 , כלירע אייןי• זאלט איר און ,הארץ נאנצען טיט׳ן פרייגד נוטע אמת׳ע
ין, משדןי אדך וועט' איר m דאסיווארט געבען  יא איז דאם ווארען ̂ז

^ *א.יר און פאדגען מוןז וועט’איר יב1א השטים. מן איזיוג ^ ד  וועט ב
 יעקב און • בריוח פרנסה בידע צו איןי א.יןי זאג וין, מקיים אלם דאם ׳

 ער וועט צרה די ניטיגישעפט, א זין מזמין עם בקרובי השי״ת וועט רדף
 בשלום קומען אהיים בקרוב וועט פייגא וודב ידן און ,ווערען פטור באלד ״*

י און ’ אבגןזעגענט זד זיידע שפאלער דער האט רעם י נאהןי .נעזונד  ז
’ י .הערצער פרדליכע’ מ.יטי שוין בידע געפארען אהדם זענעי

 גיקעהרט זיןי זיי האבען נעקוטען אהיים זענען יעקב׳ן עזריאל^מיט ווען י ’
 שפאלער דער וואם פסק רעם עטיפערצעהלט האבען און ,פערוואלטער צום

 צדיק אלס^וואסידער פערצעהלט אויןז עם האבען און געמאכט, האט צדיק
.ניווען מבטיח זי האט  גאנץ ״ י. נעזאגט זיי צו פערוואלטער דער ’ ׳־/אט .
 אי[י און ,ווערען אויפגעפוהרט זאל פסק דע־־ אז \rip אלין וועל איןו ניט
 אבגעבען צוריק מען זאל קאלסיע די אז גראף דעם בד פויעל׳ן נאך וועל

 אנדערע, געבען'נישט-קדן דארפען נישט זאל עזריאל אז רייף,און צו'יעקב
 פאר צאהלען זאליוודטער ער נא.•־ הוספה, שוס קיין נןעזט אויך און קאלסיע

 אדןד אי|ו ווע̂ל אלץ ^אם . איייד בוז געצאהלט האט ער מי אמי מיהל די
̂יץ אויך מיר איר^זאלט באופן נאר טוהן. צוליעב  טוהן. צוליעב זאך א

 וועט רייף יעקב ווען בד דער זדן זאל איך מיר נאך שיקען זאל מען אז
 פון פוף דער זדן זעהןוואסוועט זאל איך בדי ארוים"צוד,ן, דאנעט פון זיך

 נישט וועטזוך דיף יעקב אז נעזאגט♦ צו עם האבען זי טדוועס דעם
 דעם. זעהן ארט אויפ׳ן קומען וועט פערוואלטער דער ביז ,ארט פון ריהרען

י י ’ .גישעהן וועט דא'' וואם סוף
 אנגעהויבען האיען און ,פוהרען געדינגען האבען יעקב׳ן מיט עזריאל

 די■ זי האבען' נאבטי גאנצע א .אובער־-־והן’צום מאבען צו פארברדטיג זיך
 זעגען פריה דער און און ,פוהרען דו אויף אקט15גע מעבעל מיט׳ן זאכען*

 'איז פרוד• דער און זעקם זידער .אובערצוהן צום נריט ' נוווען שוין זי
 וועלבער דאי־ף פון פערוואלטער דער געשטאנען טוהר יעקב׳ם נעבען שוין
 זי ווי ^אזוי .מבשף דער שעהפער רעם אויך געבראכט ''מוט זוך האט

 הערט עם וואם זי'באלד'נופרעגטייעקב׳ן האבען אנגעקומען נאר זענען
 קין פאינעקומען דערוודל נושט עפעם איז עם' צו י ,טייוועל זוך־'מוט׳ן

 ניסנישט־ קין גאר נאך אוז פארליפוג אז זדגוענטפערט יעקב האט ניעם,
 י נושט אלין ער וויסט זדן וועט סוף דער וואם' און .פא.רגעקומען

א האט נאהכדעם ב ק ע  זאלען זי עגלוח בעלי די אויף געטיוהן נעשרד י
 אננעד/ויבען אלד3 טאע־ך האבען זי און זאבען', דן מוט פאהרען צו אגד׳ויבען

 נאד זיוך האבען פוד,רען דיי וון אמי פיוצלונג'' אירטי. פץ זיך ' רןהרען
 טוט׳ן גערעדט האט און געשטאנען נא.ך אוז יעקב און נעריהרט,

י האבען שעהפער, מןט׳ן און פערוואלטער  איז שידיח דן ווי דערזעהן ז
 די נאהך נעהן צו נאהך אגגעהויבען האט און הויז פון ארויפגעגא״ננען

לעצטע. * . י
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בלי דרר ל^8 זזן^ן ^נהויב אין . פותר ילזןצט̂׳  יטטערק שט^הן ?ןן3נ̂ז
 צו אנני^הויבען זןרוואלט^ר6 ד^ר האט באלד אב^% ד^רשדארך^ן.

̂ם צו האט 'יעקב׳ן,''און ב^קלאג*^ן n, ,נ^זאנט ז p דו אומגליקל^ך ווי 
 .אויך ארדן דירה ניי;ן די אין נאהך דיר ג^הט טרוו^ל רp אז I ביסט

 ניווזןן, nj? כלל בלזט n וואם ראבלן ד;ןר גז^האלפען דיר זשזן” האט וואם נו
 נזןוולסט גלשט נ^ב^ןד האט יעקב ? 'אבגזןלויבט״ שטארק אזוי האשט^^ם און

 ^ציט^רט עם האבעןיבל פלם אלן הענד די נאר ,ענטפערען‘צו ז*לל וואם
 נליטט שוין האט נפש’ ענמת דאם אבער קרענקונג גירוים פאר און שרעק פאר
 פאר געפאהרען פערבלל זענען פוהרען די וול אזוי ווארען נעדויערט, לא:נ
 האט טי״יעך, אויפץ נעשטאנען דערמקוהאלז פון דאם^ניצעלט וול ארט, העם
 דעם אין ארללבגעגאנגען איז' און וועג’ פון אראיגערעהט שידית די זיןי

 יעקב .ארוסגעקוטען נלשט מעהר שוץ איז און מקוה דל פון ארללן נלצעלט
 ״ זעהן און נעהן צו נאהך געהאט מורא האבען פערוואלטער רעם מלט'
 נישט האט שעהפער דער אבער גלצעלט רעם ̂ אין דאו־ט' טלהט ‘זי וואם
ן  נלעפענט האט און ניציעלט צום געגיאנגען איז״צו און טוראינעהאט, ^
 אלזיער ערשטוינט ווי ‘אבער .פארגעקויטען איז דאי־ט וואם זעהן טהיר די

 בלויסע דל נאר’גלזעהן, טייועלינלשט דעם שוץ ע^האט" אז נעווארען,
 גלצעלט אלן געלענען זענען אנגעטוהן י געגאנגען איז וואסייזל מלבושים

 די געזאנט עם האטי’און‘יעקב׳ן וif געלאפען צו‘באלה אלז שעהפער דער
 פון צוריק ארט זלל̂ן אויף שוין'געגאנגען‘ איז טליוועל דער‘אז בשורה,
 נלשט מורא קיין עם פאר שוין ‘ דארף מען און אגגעקומען ‘איז ער וואנעט
 צוט צוגעלאפען■ באלו־ אויןי זענען פערוואלטער רעם ט’םי 'יעקב • האבען

 דעריקוולקט אליז הארץ יעקנ׳ם .פעריוולנדערט שטארק זלך האבען און נלצעלט
ט און ,צרה דל פון גיעווארען יפטור אלז ער וואם פרייר פון נעווארען  ה̂ו

 דלרעשט וועלען מסתם אז נעטירללפט', אלללן זלןי און , נענלללבט נעוולם אויף
 לועט פייגא לב2וו זללן אז ,ויוערען מקוים אויןי צדיק שפאלער פון רייד

 וזטע א מלט ווערען ביעגללקט‘מעטי ער אז און קומען, אהיים בקרוב
 יעקכ׳ן צו נעזאגט אמך האבען שעהפער טלט׳ן פערוואלטעי■ דער ,פרנפה

 נרויסע אמת אץ זלך עפלנען’ג יודען אללןי בלל 'אז מלר זעהן אצלנד ,נו
 דארף מען ז’א בעשטימט פערוואלטער'האביען מלט׳ן שעהבער דער לנלט״
 ו.לשט אז ווארען .פערברענען ארט ‘אויפ׳ן מלבושים דיל טייט גלצעלט ראש

 האבען 'זלל . ארט רעםי' פאר צוגעהן פערבלל האבען מורא’ מענשען וועלען
 געכליבען נלשט זכר קללן אלז עם אוין ,אויפגעפיהרט פארשלאג דעם באלד

 מיט׳ן געזעגנען אנגעהויבען יעקב זיןי האט י דעם גאהןי .שיד^ דער פון
 ווען א(- נלבעחטען‘ עם‘ זלל האבען דאן /שעהפער מלט׳ן און פערוואלטער

 זילל 'בעווייל שיקען, זלל נאך ‘ער זאל קוטען אהילם מעט פיינא‘ מללג זללן
 אלז אלר מלט וואס וולנדער ‘דל אויןי וולפען צן נללגעילג זע־ר זענען

 פערלאבנ זייער נעמלס מעט ער אז ׳ צונעזאנט זלל האט יעקב .נלשעהן
י ■ גיעפאהרעי אוועק דארט פון באלד אלז אוק טוהן, צוללעב

, אויפ׳ן “
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 און י הימעל צום ה;ןנר די אויפג^הויב^ן יעקב האט זועג אדפ׳ן
 פאר אויבערשטען/ דעם ^לויבט באק^ן די אויף סרערען טלט דאט
 געווארען ’יפטור איז ער אזי געטוהן, ין1ש עם מיט האט ער וואם הסד דעס

 אויבערשטען', דעם ווללטער גיבעהטען האט ־.ון זרןישטלב פון צרה דלי
 ער זאל ‘אזוי ,חסד א עם' טיוהן'ימיט צו אנגעהויבען האט ער ווי אזוי אז
 אייז געדויערט לאנג נידט האט עם אלעם ’ מלט העלפען וווי_יטער עם

 זוך זללייהאסען אזן פיהרען, זללנע* מלט געקומען אקעגען עזריאל עוין
 'איינער ארויפגעפאלעו ולל זענען בעגללסטערונג' גרויס מלט I באגעגענט בללדע
 מוחל זי;י האבען זלל .פרללר פאר■ צוקישט עך האבען און צווללטען אויפץ
 זאלען הענד די גיגעבען זיך האבען י און ,אנדערען דעם אלינער גלווען

 . עמלני אויף צוויללטען דעם אלליגער פרלינד נוטע ‘בלללבען אהן הללנט פון
 ימעט’ אויבערשטער ווי״דער אזויי אז ,איפנעשמלסט זלןז זלל האבען אויך
 זייך זלל י■ זאלען , בשלום קוטען אהללם וועט פייגא ווען ,העלפען נאר

 די אויף *אוין ,קינדער זללערע מלט זיך זללן צו משדך i קומען צוזאממיען
 זיך ■ האבען זלל .שמחה גרדמע א מלט פרללען הערשט זיך זלל וועלען הנאלם

מיט געזענענט  זיי בלל זאל עם אז געווינשען', האבען'זלך און געוולין, '
 איז דאס * יקצורו״ ברנה בדמעה, ״הזורע*ם פסוק ^דער מקוים'ווערען

’ נעזאנג! מיט שניידען וועלען טרערען, טיט זילען מאם דיי טייטש,

געקומען? אהללם פיינע איז אזזי ווי

 דעט ב?ל קעמפא די אויף גלזעסען אזוי אלז ווללב יעקב׳ם פייגא
 האט זי וואם יריעות די . מגיל צעהן בערך היום אלהר פון ווללט • דנעפר

 געקאנט נישט איר האיען ,קללשללעך די דארך דנעפר אויפ׳ן גיגעבען
ך נעפלנען דנעפר ברעגעסיפון דל בלל בעווללל הילף, ריכטיגע' די ברענגען  /י
 די ציוולשען י פלעל זיעהר וועלדער' גרויסע י זעהר טיט קעמפעם אזעילכע
 וועלכע ,וולסטעגלשען שטרעקעם גרוילסע' דא איז וועלדער דל מלט קעמפעם

 סטעפעס' מ פון אדער .פעלדער זאמרינע בילוים פון אדער באשטעהן
 /ימען דאם אלז אלזא ניראז'. הויכע ווללדע דאם עס״וואקסיט ווי

 וולסען נישטגעקאנט האט טען ויוארען .זי געהןזלכען צו זאך אאונטעגללכע
 איהרענע/ דאם' נעטוהן זלך האט פיינא ‘אבער ̂ איז דאם וואלד וועלבער'

 אויפ׳ן ארויסגעשלקט טאג' אלע ה^ט און’ געווארען מיד גישט אלז זי
 'אויפשרלפטען מיט צווללגען שטלקלעך צוללי מלט ̂ קלישללעיך צוולי דנעפער

 איר פון נאהן אזוי זאלען מענשען אונמעגליך איז עם אז רעכענעגדלנ
 לאגנ, ווי אבזיצען אזוי געקא.נט דארט' וואילט זל ויוערען. נעווואהר נלשט

 אלז עם אז אבער נעהאלפען. וועניג גאר אלהד ויואלטען קללשילעך די אלן
 אלר אלבער שוין זיןי האט אדב^^ערשטער דער י מאם ,צייט די געקזמען

גאהר זלך' האט געסט, אלהר צו אהלים שוין'צורלק זאל <י רעריאידעמט,
נעטאבט י
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 עם נעווארען׳ געהאלפען איז זי וו^לכע פון סיבה, אנ׳אנדערע ^מאכט

 צוזאממען זיןי האבען דערפער דרי פון פריצים דרר אז ג^מאכט זיך האט
טק זאלען גענומען  <ן‘ אויך כטעפעם, ווייטע די אין פאל^וואניע אויף רי

ק־^מפעם די ^בען גרוים;̂ן  פוקם־^ן, אד^ר זייענצ;ןם צו'פאנגען דנ/פר, '
%שטיג^ר און . רJרטזJז די אויף ג^פונען זלןד פל^נען וו^לכע  / איז ווי'^
 זענען וו^לבע יאגד=הו:ד' ידך טיט ג^נומען טיט' פריצים דיי האפען

רענט ̂י  הריח חוש שטארק^ן א האכען און , yוואניJפאלז די צו פפעצו^ל ג̂י
 א עפעם נאר זיך בעהאלט עם ווי , דערוויטענם פון דערשפירען‘י זאלען

 'פריצים די , פונקט,,אז געטאכט' זיןי האט עם .לעבעדיג״באשעפעגוש
 ווי קעמפא די נעבען סטעפעם די אין דעם'יאגד נערןטען''אדף זענען
 גרעזער הויכיע די צוויישען באטערקיט האבען די'פריצןם .גיווען א':ז פייגא
 אנגערייציט האבען פרוצים די וועלכיע אויף ,לויפען ארום פוקטען גרויסע צוויי

̂גר די  פוקסען די י יף1א אנצופאלען אננעהויבען האבען היגר די .יאגד:=ד
 א אויף פטעפעם מ פון פוקסען די אמיםיאגען געוואלט האפען און

 ווווטענם, דער פון צוזיי שיפען קאגען זאלען יעגערס די כדי ,פלאץ לעהדיגען"
 'זיך 'האבען זיי און גאראנום קלון' גישט אויןי אכער זעגען פוקס^ן די

 בוימער געדיכטע די צווישען קעטפע די אויף עגטלויפען פערקעריוועט׳צו
 דערווייטענם פון דערהערט האט פייגא ווי אווי i שיפען י נישט קאן מען וץ'

 וואפ׳די טראטפייטערען פון קול דעם טיט היגר די פון ביללען דאם
 פיגנאלען טראטפייטלעןד' זללערע מלט מאהל אלע גלג־יכען האנען יעגערם

 געווארען דערשראקען זל'זעהר אלז צוטוהן, וואט זאלען'וולפען הלגד, דל צו
 טראכטענדלג ,קלאפען צו אגגעהויבען שטארק אלר אלן האט הארץ דאם

 סוף דער' וואם ווילפט ווער ' איבער פוף". אלהר געקוטען שוץ אלז דא אז
 גלהערט אבער האט זי ,’שליעכטען צום צו גלטען, צום צו זללן, דא וועט

 ארט, צ^איהר נענטער אלעימאהל ווערט בלללען דעם פון קול דאם אז'
 נלשט״ווילט קעמפא ידי אויף שוין זענען הלגד דל אז פעישטאגען' זל האט

 בעפאלען נלשט איר זאלען היגד דל געקרלגען,'אז מיורא זל דדאט אלר, פו״ן
 זלך האט און רךעפטען, אלע מלט זלןז'געשטאיקט זל האט בללפען, און

 אלן שטעקען לאגגען א געחאפט האט אין בוים א אויף געיחאפט ארדף
 גאר האט 'אלעם דאם א.בער .היגד די פון אכיאגען זלך זאל ,ארללן האגד
 צו געגטער י’ געקומען ד^גען הלגד די ווי אזוייי ווארען .געהא.לפען גלשט
 איטענש. עפעם' 'זלך געפלגט דא אז דערשפלרט ביאלד זלל ארט״״האיען אלר
 אבער • געשטאנען איז זי' וול איט דעם צו צוגעלאפען באלו' זענען און

 האבען ,'מלבושץם משונה׳דלגע דל און דערזעהן זי האבען הלגד די וול' אזוי
 נלשט זעגען און גע^'י??^ן׳ אילפעל אנהויב אדןויאון אלר פאר זלןו זיל

 געדויערט, לאגג גלשט‘ אביער האטי עם אלר. צו געשפרלננען צו באלד
 דיאכען און , אלר צו זלןי ערגעגטערען צו אנגעהויכען'' האבען הלנר די און

 אבגעיאגט אבלפעל זלל פון זיןו" זליהאט בוים. פון אי־אכשלעפען זל געוואלט
געוואילט"פון נלשט שוין האבען הלגד די 'אבער שטעקען• דעס מלט

אנטי-^גע! י
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^ן זיי נאר ,אבט^טזןן א  ד^ב^ן און־ , אידד אוייף געבוללזגן שטארק ה
 דזןבן טיט■ נזןשריג?ן נ^ר י האט זי אזן ,בוים‘ ד^ם ארזם נ/שפרינג?ןן

 שטאר^ האט זי ̂ הינד די זלןז־ פון טררבזןן צו‘ אוועק כח גאנצזגן
ן הלנד די און ,ארזם און ארזם שט־^ק^ן מיט׳ן זיי' אויף געפאכ^ט נ̂ז  ̂ז

ר ̂ר מיזןהר מאהל' אלזן ד^ם דארןד ‘ווייט̂י  'זיןי■ האט ?ם און ,גזןווארען בללזי
 אויןד ^גערם די זענ^ן דזןם אלן .זיל צווי־מען מלחמה שטארק^ א ג^מאכט

ר ,אדט' ד^ם ציו נ^נטער מיאהל אל^ צוג?ןריט^ן ^  ?'רשטוינט י ווי א
 קוד א ?פ?ס דזןדווילט^נם פון ד׳ה;ןרט האביען זלל *אז נ^וואר^ן זיל' זענזןן

ש' פץ נ ^ ^ן זלל 'ב?ןוו:!ל.הלנד דל שטארקיק^נקן זלןו וו^הרט וואם א א  ה
ש קללן נלשט קללנמאיהל' קומט ^רט^ר די אויף ''אז נעוולסט  אויסזגיר ,^נ
ן י^נזןרם וואם אמאהל  יענ^רט די ^רט^ר'. דל אלן פאל^וואגי אויף רלל̂ט
̂ן קודם האב^ן  אזיזלי הלנד, די צו דל'טראטפללטלקך טיט סלגנאל א נליגזןיב
ן בללס^ן', נישט זאלזןן  אדט, אויפץ שטעהן ׳און' בלללקן בלוים גאר זאל̂ז

 צו ז^נזןן יז^^רם די קוטקן. צו דארט וו;ןלןןן יעג^רט דלי ביז ווארטזןנדיג
 ז^נ^ן זיי' בלז ׳ ,בלללען פון קול ד/ם לויט גזןנטער מאהל אלזן נזןריטען

י י ■ י י י . ארט ד^ם צו צוי^קומען
/ י5’הערצ נוטע מלט פרלצלם אלידעלע נלווען נראדע דייייעגערםיזענען

 'אז גיהעירט האבען און ארט דעם 'צו נעקוטען זענען זיל }וי אזוי און
 נעקלללדעש איז און ווילד אזוי שרללט וואם ,פרויעניצלטער א פון קול א אלז דאם
 אז נערעבענט האיען זלל *פערווינדערט, שטארק זלך זיל האבען ווילד, אזוי אויך

 אבעד טללווע̂ל אמין עפעש אבער' מעגש^ וואלד עפעס״אמין אבער דאסאיז,
 . אלד צו געטוהן געשרלל יא האט און געשטארקט זיןי האטי זד פץ אדנער

 די טיט נלענטפערט באלד' זד האט פיינא 1 דד ביזט וועד אונז ׳זאג'
 איך איר, אזדמענשיווי בין אלך מיד, פאר נלשט אדך ״שרעקט ווערטער•

 צו טאג אלע אויך פלעגען וודטער פרלצים די .רייף״ פיינא פדוי די ביין
 נאמען דער בעוויפט ניט נאנץ שוין נעווען איז זד אץ ,צדטונג לעהזען

 זללן דאם מיז דאם אז פערשטאנען באלד זד האבען אלזא ,רייף ‘פיינא
 וועג;זן טאג שרדבען*איע צדטונגען די וואם ,פדוי ,פערווארפענע זעלבע די

 זענען און דייהלנד',. איר פץ אנגעריפען באלד האבען פריצים די’איר♦
 פרענען צו אוים אננעהויכען האבען זד אלד. צו נענטער נעריטען צו
י וויי זי,  נל׳מט האט זי איער ,נעווארען פערווארפעין אהער דא איז זי א̂ז

 וודסש יל אז נעזאגט *האט זי פינקט*לעך, זאך די ערקלערן זד ’ נעקאנט
 אכלסעל נאכט די *אויף 'געגאננען זלך איז אז דאם’ ''נאר מעהר נלשט

 פאר און ,טלפעניש א "אין ארדננעפאלען זי *איז טדעך אלן אגבאדען
זיף האט אלד טיט וואם און ‘י , פערחלשת באלד זל אלז שרעק

 פרית דער אין אז זי וודפט* אדנע דאם נאר נישט, זי וודסט געמיאכט
 זאטד אויפץ נעלענען דאן אלז און חל*שות, פון אויפגעקומען זי איז

 כעהאלטען זלך האט און קעמפא די אויף ענטלאפען זי אלז ,וואסער' געבען
̂ן מלבושים,"אץ די נעטאיכט זיך "זי האט ד^ בויטער, די צווישען  די

* האטי ’
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 צוויי טאג אלזן ארויסג^׳טןקט האט און קייעזןל^ך די ^פלאכטי^ן וי האט
 ויי אויןד האט זי ,ווןןר^ן נ/וואר ׳ איר פון ואל;ןן מ?ןנש^ן אז קיישילזןך
 ד^רקאנט באלד האביון פרןצים די ,איו וי’ דארף וו^לכ^ן פון ■נוןזאנט'

B פון אנינם איו דאס או ,דארף דוןם 'פון' גאמ?ןן ד^ם pגראף ׳ 
 ׳ ב^קומעז רחמנות גרוים אןר אויף האבזןן ויי .נ.יט^ר •ראדווויולאוום

̂ר ^ואגט א.יר האבזןן און^זץ' ,ג;ןטרןלםט וי ו^ האביון  זיייוזןג^'[/ ווז
 איו וי אדרבא נאד ,האינען נושט מורא קיין נאד זלל פאר ואל זי אז

ו^הן שוץ ולל און' ׳ א^יט^אפי^ן ויי הא^אויף וי *וואם גליקליןי
 פריצלם די האיבען באלד .ארללן הויז ״ אלהר אין בלז אבצושטי^ל^ן זי

̂ם ג^שיקט  • יארף נאנט?ן ד^ם אלן רללט^ן ד^שוולגד ואל ןר ויל פון אללני
p מלט אקארי^טא בר^נ^ן זאל און : i אויך' און פ?ןרד p f i p מלבושלם 

p פרלצלם צוויי די .̂'אלר פאר p\ בללב^ן דא ^ן י און ,איר מלט 'ג̂ז א  וי ה
̂מ אויף אויהג^פרעגט ̂פ/ןם דא י אלו ̂אלר אזוי וול ,אל? 'דןןרנאנג?[ן ו  ויי .

̂הר זיך האי;ןן און ^טראכט' אלץ הא^ן'  די אויף פערווינדערט וז
 אל^ מלט הבימה אילר אויןי״אויף און גיע^הן, דא אלר'אלו נסימיוואש

ד^ר בלל ני^ב^ן דא זיןו האט וי עצות פאר וואס אללנפאלען, איהר^  י̂ז
 מציל 'ג^ליננז^ן איו * זלל מאם ,נ^פרייד ולך האבץן פריצים דל .זאןי
p אלן בץשרלבץן אלו וואם ,^'יף פייגא פרוי די זללן צו s ן  .ציללטונ̂נ

ר מלט ^זאגט ויי האבען בלל ד;ןר ן ״'מלר .געלעכטי̂י ̂נ̂ז  'ארויסנ^רלט^ן ו
ין ̂יאגד ד^ר אויף ^פוקס̂י ̂:צןןן מלט פאנק̂ן ^ן סוף' צום ,'זלל'־ א  נאר מלר ה

נצלמיזןר״ א .נעפאנ^ן , י י ׳ י .פרו̂י

 א קז^מפא דל אויף צופאה^ן נז^קומ^ן אלו צללט אב^נד אום
 די יפאר מלבויטלם שעהנון ^'ברענגט* האטי וו^ל^ קארעטא, ■ש?ה̂נ

^ן, אוו^ק דארט' ^פון פרלצלם'וענען דיל .פייגא י1§ר אנ ענ  זיר ואל ול נ
 ארללנג^ועצט אלללן ולך ויל האט נאבהער מלבושילם'. דל אנטוהן קאגץן

 פריצים די .אבג^פאהרז^ן ק^מפא דל פון אלו און ^קאר־עטא דל אלן
 נעפאהר^ן אווי ויל'ווןגען’או̂ן . קא^טא דל נאהך גזגי-יג^ן נאהך ז^נק

 צו גלה^רט האט ̂ם’זר^לכ ,ארללן דארף' א אלן זי^נ^ן'אנגעקומען ויי בלו
 ,נ^כיטלג^ן צום אבג^שטללגט ול האט דארט .פרלצלם דרלל דל פוין איינ^ם

 מלט דערקומקט זל האט מ/ן און אויפמ^נומען! שעהן גאגץ זל האט מןןן
̂ר מילןד ,ט^ה ,ו^מ^ל 6 נאהך .פרוכטען נוטע אוין אללז p ̂ן האט  מז

p צומארקנם* .שלאפען צום י שטלבזןל בעזונדער א אבג;ןג?ב^ן איר p] 
̂יר זיך  האיץן"ולך און נ^קומ^ן, ;ןן’צוזאטם פרלצלם דרלל דלא י מללט

ש^ד^ אהללם אבשטי^לק זל ואלק ולי ^בגץשטלפט אלןיא  קארעטא, '
 גאנצז^ דלי וו^נ^ן נוט ולך ערקלגדלנ^ן צו ,נאבריללטץן זאלע ויי’ און

̂; וואם ■מעשה ̂ר ול י האט מוןן .פרוי דל מלט ג;שעהן אלו ד  ווללטז
צט ■ איר מלט אלו מ^ן און קארעטא, אש^ה^' אלן !}רילנגזג̂ז

פאר^ן8 קנ̂' IPP ולי בלו ג^רלג^ן, נאהך וענען פרלצלם דיי און ,וו̂ז
׳ '■ י י י י '
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 איז־ זי 'בשעת ^וואהנט האט זך ווי • איל! דארף דזןם אין ג^׳קומען
’ ■ X •• T ̂ וואסער אין ?זר״נ^פאלען

 נעווארען איז ,אררן דארף רעם אין אנגעקומז^ן גאר זענען זלי ווי אזוי
ר באלד ^ רוי  נעקומען,. אךז וורב רייפס יעקב אמת׳ןן'פייגא די אז רע־< אנ
ן’אפעןSאר:ונגע באלד איז פיינא n'אי p נז^וואהנט. האט זי ווי אר!:ן הויז 
הן נאר דא האט זי אז ,נעווארען אךז'זך ערשטדנט ווי ןזבער ̂ז  עזריאל׳ט ג̂י
^ ,קךג^ר און זזךלב ל ע ^ן וו א  טרעדען נזיט און קישען מוט באדעקט זך ה
 עפ;ןס. ז.יך טיהט דא וואם נ;ןוויםט גישט גאר האט פייגא' .שמחה גרוים פאר

 ג^ווארען איז ווי^אזוי^^עם בקיצור דערצעהלט א.^ באלד הזזבען זךך ןןב^ר
מק באלר אויך' אךז דארף פון רערוואלטער זיי. צוויש^ן עלום  געקו

 איר מיט שטארק זךןי האט *און ווינדער נרויסע די ה־^^ן און ז^הן ,צויויפ^ן
 אבפיהרען באלד זך זאל מ;ןן בעהטען אננז^הויבען 'זי[י האט פיינא ג^פרייט^.

 נאך ג^שיקט באלד האט 'דארף פון פי^רוואלט;ןר דער * י ®הדם
* און זיןד, פאר 'אדנ^ ״ קארעטזןם *'יד ^  . הויזגעזונד עזריאל׳ם אר2אוו

 איז-טלט זי וואם קארעטא די אין ארדננעזעצט צורךק זיןי האט פייגא
 פריציש דרד די מךט קארעטעם דרגי אלע דך' און צופאה^ן, נז^קומען אךר

 דארף דעם אין געפ^הרען צוזאטטען זעגען ,פ^רר רבט^נדינ^יאויף
ן איז וועי מיילא .געוואהגט העריטט האט רייף יעקב מך  צו אונשטאנד ^

^ רי גזןשרד^ן רוי  די ווי אזוי גלדןי פונקט ,גךווען א!ז דארט וויאס שטחה נ
̂נען גאכט אגאנצון המתים. החיית אויפנ^שטאגען וואלט ייגא1  ד^רט ז־
®yb האבען• וואם פריצים’ די י זיך ^פרדד שטארק און גזןזעסען' ג^סט 

ט פייגא מ ^ ב  מאכען*אין קלאהר זיו זאל מען פ^רלאנגט' האבען’ ^
 נאנצע, די האגען זד און צום'סוף, ביז מעשה*פון'אנהויב נאנצ^ר' ד^ר

^ן און שפראןי, זיי;ןר אויף אויפנעשריב^ן מעשה א  אוננאגצען ראם' ה
^טלי^ גיווען מ&רסם ד^רנאהןד  יעקב *נלד^ן דעסט ̂ ,צדטוננען אין''

 אויף מעשה נאגצע די אויפג^שרךבען וודט^ר האביון ^זריאל׳ן *מךט רייף
n וויסען זאל וו^לט דך ,מריש p ווךגדער די און , וויגדזןר’ אויב^רשטענס 

 .נעפאהרען■ אהדם פריצים דריי די זענען ירעם' נאהך "יד^ן*. שפאל^ר פון
ם באלר  זייעירע מייט ניווען טשדןי יעקב און עזריאל זיןי האבען טאג 'צוודטען’ד|

 מחותנים זענ^ן הנאום די נאהןי הנאים. געשרי^ן האביען און ,קינר?ןר
 פאר׳ן האב^ן־רערצעהלט און שפאלי, קיין געפאה^ין בלה' חתן די מוט

 טיט האטזיןז צדיק דער צו^גאנגען. איז ;ןם ו'וך*אזוי ®לם צדיק שפאלעד
ן n ג^הך • גיבענשט יד האט און קפרדי שטארק ז p אהדם זד ז^^ן 

ט פרדד.*עם מוטינרוים פאהר^ן  האט רדף און'יעקב לאנג^תיי^רט לושט ^.
 »וז ער וועלכען פון .פאטאצקי גראף דעם בן גושעפט גוט א זעהר {עמאכט

 כיעמיוכעד חסידןש, צו*פיהרען אגגעיהויבען זיך האט ער און ׳ געווארען ן־יןןי
 מכניס גרויסער א נעוויארען ער אויןזייאיז צדיקים אין אמונה נעהאט שוין האט

ן לאגג ווי נגידים שטענדוגיגרויסע געויען זענען מחותנוס בדדע די אורח.  ז
נוטען♦. ®לעם טיט זייערע'®הרען אויסגעפוהרט’האבען און גילעבט( האבען


