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г - ־יאאזע♦  ч

 אפיייןא ,אױע הפט מען וואס ט״לען װעלט פײךע די אין
 וױפטענײען אךערזעמד;גע שטעפען, זעמליגע גח־יםע זיןז געפינען

 זעמךינ נװ־ זי;ק װאס לאלד שטךערןק)שטחים( אזעלכע הײםט ראס
 זײער אונ מעל געפײטעלטע וויא )דין( זובטיל איז זאמד ןער אונ
 זון’ ךיא ראם״ווען ,גלאזיג זײער אויך נאך צו דער אונ ,טיף

 שפיגעל אײן שטח/ױא דערנאנצער אױס זעהט אים אױך» שײנט
 אונמענליןד גאר איז ?ןס ךאם ,מער געגלאזירטער אײן וויא אךער

 ךאס הײס זייןןר יך1א ?ןר וועךט דארום אונ ,אים אױף קוכןען צו
м מק דאס אונ ,רײזענךע ךיא פון פאדעשװעם דיא שמײלעט 

 שנ׳ןךעכןען גלאזיגע ךיזע ,אי;ער לײכט זיױןר יס1א אים אין פאכןט
 מײל צעהן פון נור זײנק אטײל ,?רויסקײט פערשײךענע פון זײענן

 גךעםטע די ,מײל הונךעךט פון אטײל , מײל צװאנצינ פון אטײל
 אפריקא אין ליגט זיא , זאהארא ךיא איז אבער וױםטענײ?ג זאמד

 יזענד1ט צװײא ברײט אונ וױאיםט טױזענד פי?ף לאננ איז זיא
 אמענשליכער וואס שרע,קען אלע איר אין דואונען עס״ ,וױארסט

 אײנע ךאלט איז ^ו־סטינס , פאלשטעלין נור זיןז הןען נעדאנקק
 ךי זעלפסט דען וואםעו ךאךט פעלט צווײטענס ,היץ שךעלןליכע

 אנךערע פץ אהין ארײן שטרעמען װאס )טײכען( שט־עטע ^לעםטע
 אין דאם ז.אמד, טרונןענעם דעם פון פערשלונגען וועךין לענלער

,זײא פון שפיךק צוא טראפק _קײן שױן א\ז ארופ טײל אפאר
 ךריטענס ,לוךםט פון ךאךט קומען אום לײבט ןײ;נר כןען טען אונ

 פרן אויף שלאגט אונ שטוךעמס גריויםע א?ט זײןןר דארט ווײהען
 ךעם איויף וואסער פון וויא )אינדען( וועלען גרויסע זא?ד דעם

דיא אפט זײעד פערשיטען וועלען זאמדינע ךיזע אונ ,מע^ר
קאראװאנען



 פעוטענס ,חרך ךאךט ד־ײזק װאס )אבאזען( *( .קאואװאנק
 אננערופען וועךט װאס ווינט פעקט א אפט זיױגר דארט ווײהעט
א ,סאמום  דער אױף עזטאךבק נור אים אײנאטעמען וואס ך

 מיניט. אײן אין שטײקער אויף פאלט ,קערפער זײער אונ ,שטעלע
 דונע־ מיט רעגענס גרױסע מצױ אפט זײער דאךט זײגען פינפטענס

 רעו־ט האלטק צוא איויס אונמעגליך איז щ דאם פליצק אונ רין
 וואם כןראנכןהײטען שרעלןליבע דיא אונ , נעכט .קאלטע ךיא נאך

 זײןןר ךאןט איז :עס וףיל / בליצהײט ליא פױתר ,הערשט ראךט
ץ ליקט העלין דעם דוךןר בלענריג אונ שטױביג  שפיגעלט װאס גל̂א

 אן יך1א דארט איז זעלײטעגס ,זאטד נלאזיגען ךעפ פון אפ ןיןר
 ןיןעטע דאס ,ש_לאנגק אונ טירען וױלדע פיל »ײ?נר טךעפין צוא
 זיײער דא דאךט זײען щ דאם שליטסטע, דאס איז דאס וואס איז
 גע־ אן ווערין וואס אראגער ציהענדע אום ךיא פון ריויבער פיל

.נאטאנאךק תפען
 יל5 זײער ישטעפען דיזע דורןז ציהען דעם אלעם בײא אונ

 וואס )שבטים( שטעמע דיא מיט האנךלק צוא אום כןאראװאנען
 שטרע־ נרויםע זײ/נן דאם אונ ,אאזיסען דאיטיגע ך אין װאונען

 שטעפק דיזע אין זיןד געפינק וואם לענךער פרולטבאךע פון נןען
 ,בוימער פרוהט מיט ,נךאז גרינעם מיט קםען;בעװא זימגן וואס

 , אונישטראםען טײבען ?רױסע ,וואסער נןװאלען זיך אין האןען
 גאר יזײא אין ״עספעלט וואם לענדער געזעגנעטע בכלל זײען אונ

ניט  —
 פזין אפאז נרויםער אײן אנגערופק וועךט אײן.קאראוואנע *(

 דיא מיט בעלאךען זײען וואם פעךד אונ כןעטלק הונךעךט במה
 מעג- אלפים פמה ױיא מיט פארען ?ןס װאס אונ םהורות טײערםטע

̂ר קינדער ,פרױען , מעגער כײזענד ״ םוהרים ,שץ  שטארק זײ
 מיט , בעךערפ/ןנעס לעבענס אלע מיט פערזאמט אןנ בעוואפעגט

 געךיכטע טיט בעטצײג, מיט געצעלטין, מיט ,טלעקען טיט ̂סין״
 יןי1א ,זון דער פון זיןד פערשטעלין צוא אום פאראסאנעס טיפע אןנ

ערקוויק.־גנען,ז פיט אונ אפטײקק לןלײנע מיט ךאקטוךים טיט פארין

ז את ,ניט
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 וויא )ויםטענײא זאמדיגע ךיא אק אויס אלזױ זעהען את ,ניט
 שטעםע פערשײךענע דאךט װאונען עפי ״ ם'>ער ךעם אױף אינזלען

 דארט פלאנצען אונ זיױנן זײ מורינען, פון г אראבער פון )שבטים(
 שטארקע אײנע ךארט טרײבען אונ ,לענדער פעסטע דיא אין וןיא

 ארטי־ פיל זײער אלזױ הא?ין אונ צוכט)םקאטעװאדפטווע( פיהע
 וואס מםהר האגךעל)אײן טױפ אײן טרײבען צוא וואם מיט קולען
 ציהענךע דוךןז ךיא טיט בייט( ךעם רורןז צעטריבען ווערט

.כןאךאװאגעם
,אורחה״ הקודש לשון אץ אנגעיופען וועךט נןאראװאנע אײן

 ישמעאלים פון נןאכאװאנע אײנע מײן דער איז ישמעאלים, רחת1א
 ,הנהלימ אשד ״אישד״ הקודש לשון אין הײםט אאזע אײנע אונ
 אאזיםק פיל זיײנר ךא זימנן אראב;ען פון וויםטענײא ריא אין

 איץ נױ־ אנדערע דער פון אײנע װײט זײ?נן מאנכע וױאם )אישחית(
̂ײען אונ ,רײז טאנ האלבען  מיט אײנער פעךנןער אנרױםען אין ־ש

 אונזער לעזין זאל וויםען פוןמער דער וויל ,עם ווער ,אנדערע דער
 מיר האננין אכער דא ,זאהארא וויםטע ליא דוךןד בעשךײבוננ רײזע

• ?גױציילוננ אומער צו ^יז וױפילנײ^ינ טרי פון דער ^עשליבען

•2

אביעזר; הירט רײבער רער

 י־דען פיל ין1ש האפין שופטים דיא פון צײטען דיא אץ שױן
 ווײטע ךיא אין נאר אזוי ,לענדער אנךעךע פיל אין געװאונט
 אנךערע פיל אין געשפראבען דעךפון שוין האניין טיר וויא ש»אנ;ען

 אראביען נאהענטע רער אין ין1ש פשיטה אונ ,אונזערע געשיכטען
 װייל האדומי אג1ד הישמעאלי יתירא נאמען דער דאהער , לאנד
 יר ,אראנ^ען פון ;גךםטער דער .לענךער אנךעדע פון ווארק זײא

.לאנד אדום פון ^ווייטר

 אנעװיםער געװא^ט המלך דור פז־ן צײטק דיא אק האט נון
ף אדער.קאלאניןט היךט ע אאזישק אךאןישע דיא פין ^

װאם



 נאטעם העבםט װאר מאן דיזער ,אביעזר געהײסק האט וואס
 אין פארשער אגךויסער אונ ,לײטזעלינ אונ אױפריכטיג ׳ פירכטיג
 פרײנד :א?ט אגרויסער נאןד ?נר וואר' צוא ךער ,לעהרע גאטעם
 אונ װאנדערער יעדען פאר אפען וואר היויז זײן איורה( )מכניפ

 אײנער ניט אונ בעךיךפטיגע, יט1נ אלע פאר פלאץ ז״אמעל אײן וואר
 אונ רייןד זײ^ר װאר ערי דען ,אונבעהאלפען אים פון אוועק איז

 שײילרק זײנע פעלד, צו אונ יז1ה צו אים בײא װאר זעגען נאטעס
 פול עלטער(ר זײן ,תבואות האנד אלער טיט פול אימער ווארען

 בעדעקט האבען העךךען)שטאךעם( זייגע ,ווײן בעסטין דעם מיט
 געהאט אויף ערז האט אזױ אונ ,טאלען איג בעךג ארוטינןע אלע

 אונ נעאכטעט דאהער ױאר אונ ״ םײדען אוב קנעכט פיל זי;ער
 אין אים מיט גילעכט האבין וואם אײנװאונער אלע פון געליבט

 ךי אין זןרשאלען)געקלוננען( האט שם גוטעד זיין אונ אאזיס ךזען
 איוב פון נאםען דער אמאל וויא , ,אראביק פון וױפטענײ גאגצער

.פאמךיאךכען)אבות( הײליגע אנדערע פון אךער
 דיזער בײ אונ )הצלחה( זעגען נרו־יםען ליזעם בײא דאך אונ

 זין אײנען )כעסעךט( פעךגענט ניט אים וואר ,פךעטינןיט גרויכע
 זיא , געהאט טאכטער אײנציגע אײנע נור האט ,האבין צוא

 געשטאךבק איז איהרע מוטער ליא װײל “״ןנזובה געסײםען ד־״אט
 דאהער ,ינד(נ פערלאסענעס אײן עםז הײםט נון געבורט, איר בײא
 לי הײסט דאס ,״עזובה״ ;ינעבין אנאםען פאטער דער איר האט

ת יענע אין רוײל פעךלאזענע רו ק פלעגט ח  נאןי נור נעםען געבין ם
 ךיא ןויא למשל ,געכוךט צום גישעהן פלענט װאס פאל צו דעם

 אויןד אזו אונ ,לוי ישמעון ראובן שבטים אונזערע אלע פי־ן נעמען
גליה{ליף;יױצדינען זי;ער ןיןז האט אבער עזובה די *(, בכוד אי משה,

אין ’  
 רשב״נ הארץ נפלגה בימױ כי פלג נח)ל*ז( פ׳ רבה מדר׳ש *(

 מוציאין היי־ הקודש ברוח םשתטשין שהױ ידי על הראשונים אוטר
ח טשתםשין אנו שאין אנו אבל ,המאורע לשם ח  אגו הקודש ב

 »פופן שם על נם השמות שקראז מבאן ,אבותינו לשם מוציאין
מי .כו׳ יעקב שטו קדא הבי נ



 װאי אונ נוט אונ £לוג , שיק זימגי וואר זיא ,פוךכט גאטעפ אין
 וואס פאטער ױנגען טעהר ניט שױן איר פון פרײדע אײנציגע דיא
 יןז1א אזו אונ וויר^שאפט ךער אץ בעהילפליןי ז_ײן אים פלענט זיא
 אונ /גרצויגען אלזו װאר אונ זאכען( )צרקה שפענתגען זײגע אין

 איי בע^רײבט שלטה וויא חיל אשת אײן גיווען וויךכןליך אוייןד
 ארבײטר רי בעזעהן זי־א פלעגט טאג בײא ,משלי םפר זײנעם אין
א אין  בײ וױיךע)פיטעךנעם( ךער אויף העךךען ךיא ,פעלדער ך

 ,וועגען שפינען אונ מײדען איהרע מיט זיצען זיא פלעגט נאכט
 צו פלעגט אךער ,לידער זיגעס הײליגע בײא דעו־ זיננען אוג ני;ען

 זײ וואס ,)*רױ?נן הויז אלטע איהרע פון ןנךצײלונגען הײליגע הערין
 נביאים ךי פון ,שיופטים די פרן אבות, ךיא פון צײלען דער פלענין

 האבן ;גלטערין אונזערע דען , גלײכע דאס ,אכיגיל פון ,הנה פון
 פרא־ _קײן פון בעלער _קײן פון אױף ,געװאוסט טעאטער _קיין פון

 ווינטער לאננע ליא אונ טאגע זײעךע אלזױ ?לעגין אונ ,מענאךען
 וױךט־ אין ארבעט אין געבראכט, צוא בעסעךס װאס אין אבענךע
 גענעוע העךץ דאס האפין װאס ^ךציילונגען היילינע אין אונ שאפט,

.גאט צו /גךהױגען זײל דיא אונ
 א^ט שוין וואר עזובה ךיא אלס ךאס ,װאונךער כןיץ אלזוי

 פעךהײראטק צו נעװאלט פאטער דעם שױן זיך האט יאר זעכצעהן
 אן אלזוי האט אונ ,איר פון דערלעבין צו אײניקעל איץ אום איר

 ;ענע אין װאױל אױב אונ ,איר .פאר חתן א זוכען צו געהויבען
 געבין צו אויס צײטען הײנטיגע אין אלס לײכטער פיל ו_ואר צײטען

ק דען אטאכטער,  ?ע?ץ מײדכען א פון פאטער ךעם נאך פלענט מ
 דאס אונ ,אױײב פאר געגין אוועק איר זאל .ער דאס בײטעל אין

 פאר אמאן נעזו?ט ניט אילרע ןנלטערין ךיא פון עאר גלײכען
 אונ אז־אקטער אדער ^לוי אײן זײן זאל וואס אטאכטער זיײ>רע

 צו שווער זײער אייעזרץ דעס ױאר דעם אלעם בײא ,גלײכען דאם
 געפרויכט האט ?יר װײל טאכטער׳ ז_ײן פאר פאךטי אײן געקוטען

 געבין צו איבער זײן ראוי זאל ױאם טאן ױננען אײן אזו האבין צו
מאכען גלײןז צו אונ ,יסע1נר דיא זײגע וויךטשאפט אגאנצע יאים

אים



 מעהר פיל הא?ין שויין מען מוז דערצו , ױרש זיץ פאר יך1א אים
 כויט גור פעךזאךנען צו טאכטער לײךיגע אײן אלס פארזיכטיכןײט

ע >;ם האט װער דען ,גענעךין ,קענען איר זאל וואס אמאן ענ  אין;
 לײטע)פיױעךין( לאגד נור דאן וואר מען רען ,נ;קענט גיט יארען

 דאם וויא מער אונ ,ברויט _קײן ?נס האט מאן לא^ד וועלכער אונ
 щ האט אפער דא ,פערלאננט ניט וועלט אלטע אומער האט

 האפען דא שוין מען מוז נוא מלוכה האלפע אײן פון געהאנךעלט
 ו גענערין צו נןרױא אײן אלס מעהר פיל פערשטײן ז,אל וואס אמאן

 דער צוא פערמעגין נרױםע דאס פער־שטיץ ;אל וואס אמאן אזוי
ק1גר ךעם נאך דערצו פערמעהרין, צו אויך אונ האלטץ ס  נאמען י

 א־ויןד אזו אונ ,האלטען דער צוא גלאנץ זיין אין הױז ךיזעם פון
 אײן פון זײן יענער שױן מוז אלזױ ,פולכט גאטעס פײא פלײפק

 םיט , שמים יראת מיט חכטה, מיט ,תורה םיט ,יז1ה אײרעלק
 ,געשלעכט ארימען איין פון ניט יך1א אונ ,הערןיץ נוטען אײן
 אײן אזיו םיט פעגיק צו זיך וויא וויסען ניט ̂ער וועט זאנסט ךען

 :ענע אין זעלפםט שװער ״עס וואר ךאהער (פעךמעגין גרויםען
 װאר אונ ,עזובה זײן פאר ^אן ךעכטין אײן פעקוטען צו צײטק
.דיעקעןד נאך העכסט דארום

.3
הרועים( היךט)אביר אױבער רער שלטון

 נײטינעס װאם זוכען טענשין דאם אפט זײןןר פאםיךט עסי
 זײט דער בײא оуг האט םען )פשעת( וועךענד לענדער ווײטע אין

 אננעםעךקט ךאטען לאנגע פון שוין עסי האפק וואס הכמים אונזערע
 טכאן “עיניה את ד׳ ״ויפקה פםוק ךעם אויף רפה מדרש אץ זאגץ

 הײסט דאס ,עיגיהם את מאיר שהקג״ה עד סוטין פהזקת שהכל
ע- איר האט גאט דאס פלינר הגו־ ךען וואר פרענט מדרש ךער  נ

 נון ,פרוגען אײן זעהן דער צוא אום אויגען דיא ינ^ינען דארפט
אין טיךכיןליך איז םענש ךער ךאס אנטװאךט זײן דארויף וואר

יעדער
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 <{* אונ ,אױגען ךיא אים ?יפינט נאט ביז בלינד וויא זאןל ;עךער
ק אײן געהאט האט אביעזר רער ,אוייןד דא פאל ךער וואר  װננ
 אונ אײךעם/ אײן אים בײא זײן צוא וןירדיג)ראוי( װאר װאס מאן
 וואר מאן ױננער ךיזער ,ווײט דער אין גאר געזוכט ?גס האט ;גר
ט אונז בײא וואש היךט איויבער זיץ ם(. תפ א אנ ק א ס) ק;נ  ךיזער ט

 נע־ האט וואס הירט אנךער איין פון אזון שלמון געהײםען האט
 וויייט רײז טאג אײן נור װאר וואס אאןיס אנךער אײן אין נט1װא
 רײןד זײער אמאל װאר ?גר ,אל;עם געהײסען האט ערי ,ךיזער פון

שטאנק אױך איז אונ  וויא גאלד )שם( בעחף אגרױסען אץ גע
 איפ האגק אנאנדער נאןד ;ארען שלעכטע דרײ בור ,אביעזר ךער

 אגרוםר וואר דאס רעגין, .קײן ו_ואר דאס ,ארעם העבסט געמאבט
 געוואר] איז אונ בהטות, דיא אױף אפעסט וואר דאס ,הײפעריג

 זײן אים װאר щ נור ,ב1אי אמאל ו״ויא אונגליכןליך דעם דוךןז אזו־
 אױס געמוזט אימ האט ךיזער אױך אונ ,שלמוין דער פעךשױנט זין

 או־יבער איק פאר ךינען ;ישטעלט זיך האט אונ פערלאסען נױט
 בראוו אונ טרײא געךעט אים האט אונ אביעזר דעם בײא הירט
 בעליבפ העכסט אלזוי װאר אונ לבן, ־שווער זײן אבינו יעקב וויא

 אײג־ דאךטיגע בײא אונ טאכטער דער בײא , אים בײא ךאחם
 אויפךיכטיג ,קלונ/ ;שיץ העכקט איויך ?גר וואר דעם לבד װאיוגער,

 זיץ פעךשטאנען האט ,ווענ גאטעס אץ געגאננען זיף איז אונ
 פיי?צע- זײן מיט פריךען צו העכםט אזייןד װאר אונ גוט ךײער זאןז
 פאטער זיץ וויא געליבט אונ גי;גךט אים האט ארנ )הערין( פאל
 געוואת איז ערז ךנד דאם בהוש ניזעהן אלע האבין נאך צו רער
ק גאטעם זיף האט אביעזר דעם בײא אנאם(אפ ענ  פעךגךעכועךט ז

 אײן געהאט נור האט ״ער װעלכע איבער ענינים אלע אין דארט
 עױקק צ־ אפ מענש ױננער דיזער פלענט לויינגעלט זײן (יפזיכט1א

 נע־• םיט נור גענוי ןילעפט האט ערי אונ ,?גלטעךין ארימע זײנע
.אביעזר ךעם פון הױזליכען,קאסט װאויליכק
 נעװאונליכק איהר געגאנגען צײט דיא זיןר איז רוייל דער

אנרעךין ךעם גאןז יאר אײן נעלאפק איפער זיף איז щ ,גאגג
אונ
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 עזובה פאדזײן נעפי־נען חתן אלץ_קיץ נאןז האט אביעזר דער אונ

 נעשפאךט ארײן האט אונ נײנצען א;אר אלט שוין וואר זיא זואס
 פיל כןןייד אלטע נאןדיאײן ךאןיװאר אונ / צװאנצץטען דעם אץ

 נאןז פאטער ךער וואר נון צײטען, אונזערע אין אלם בראןז
 צו בעשלאםען וואר אונ ,זאכע ליא איבער בעדײננןליבער מעהר

 יהודה ארץ אין טאכטער זײן מיט ךייזע אײן דעם ליב צו ?אכען
 אזו װעלט יוךישע גרויסע דער אין נןךיגק גיט איך וועל #ױן ״ניט

 אונ ,נעזאנט איר צו האט;נר טאכטער״ ליבע םיין דיך פאר אמאן
 הײסט ךאס ,שטאךק זײןןר ךעךצו זיץ טפין אנגעהױבען זיך האט

 זײנע ןעוואפענען צו געווער אונ שפײז אנצוגו־ײטען אעעהױבען
 אנגע- ש־וין האט אונ ,רײזען מיט אים מיט וועלין וואס כןנעכט
 הענט ךיא אױף ווירטשאפט גאנצע דיא נעבין צו איבער חויפען

 אונ חתן א פאר מתנות גרױםע אנגענרײט האט ,שלמון דעם פון
 פךיא םארגין בדעה ין1ש ױאר אונ געפאכןט אײן אלץ שוין האט

 רער אץ נייט אפער בדעה נור ,עם אבערוואר ךאך ,צוךײזען אפ
• דערצײלק באלד דא װעלין מיר וויא יךךרןליכקײט.גיישעהן

.4
זיןז״ ;גרקלערין ךאס

 אביעזר דער האט ,רײזען אפ זיי^ר פאר נאכט דער אק
 אויך אזו אונ פרײנד גוטע ױינע פאר מאלצײט אגךױםען געמאכט

 װארן וואס )אכןאלאצע( אוטנעגענד דיזעם פון פלױען ימנ די פאר
 ךאם זיטע ךיא וואר אזוי רען ,טאכטער זײן פון פךײנךינק ךיא
 הײםט )דאם שפײז אבשײד איץ מאבען צו פלעגין עלטערין ךיא
 פארין אפ רעם פאר מײךבק שטאט לי פאר מאלצײט( זעגען איין
̂ר פון דועי־ין פלענט ?נם *( טאן צוא שיחך א אום טאכטער זײ־

דערגײ ------------------------------------- 
ק פלענט פעךצײטען *(  לאהער ,תגאים צוא זיץ מקריש מ

.פאראר נרוים טיט דאן געטאכט תגאים א ^ואר
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 ךער ,פליכןק אמ הארפען אױף פײפען אויף נעשפילט רעךבײא

 ,אױןז מאלצײט ךיזעם בײא וואר/נש אזזי אונ ,געטאנצט בײא
ק אץ וואר אבער עזובה דיא  דאס ,טרױעךיג העכסט אווענד ךיז
 אום ױיילע אלע צימעריל איר אין האפען צו אריץ זיןז פלע?ט .זיא
 געוױינט אן ר;ײט איויגק איךע אזו האט אונ ,וױינען צו אױס דף

 בע־ וױינינ גאנץ אגער щ האגען פרײגךינק אלע געשט אלע
 ציא זיף אום אהין נעקומען איז ;עדע אונ ;עדער רען ,מערנןט
 אכער ,זיך פערגנינענק צו אום , נעניםען צו אום ,נור פךײען

 דאס ,שטערצע הערצענש איהרע אן אטײל געמען צו אום ניט
 איק האגיץ זײא נור ערשפירען, פאטער אײן מוטער אײן טר כןען

 קינדס זײער פון פאלבען טיפשטע ךיא אין בליק אײנדרינגענדיק
 עסי האט פאטער דער ,איויןז דא ױאר פאל ליזער א־נ ,געמיט

 אונ ,בעאונרוהיגט העכשט ךעם רוךןד געװאךין איז אונ בעטערקט
 איהר אין ^נןזאםעניךט שטאךק ױ;ער ךארליה באלר איהר האט

 ךיא מיר איז ״;נש ,קומער איהר פון אורזאכע ךיא איבער ציםער
 בינלינ אונ קורץ נ;ענטפעךט אים זיא האט פאטער״ ליכער רײזע

 אונ ,פער־שײנכןט שוין איז הערץ מײן ווײל ווילען, וויךער ״גאגץ
 >$יך §יךק דאס איז װאש צו אלזו ,ניט איןז האב צווײטעס אײן
?״ אטאךק אױה פיה שטיק אײן וויא לאגד ױךען אין

 גיפרענט פאטער דער איר האט ?״ פעךשײנכןט העךץ ״דײן
 דיזער איז װער אונ י פעך׳שײנכןט ״שוין טינע פינםטערע אײן מיט

 ״ביז ?* זיין ווערט געשײגק גרויםעס אײן אזו זאל וואס נליהןליכער
 ״איז ני?ננטפערט אים זיא האט פאטער״ ליןער אײנוויליגונג דײגע

 ױעלין ױט מיך ;נר מעט רצ־ון דיק אן דען ,גליהןליןד ניט נאך ,ער
 דוא מענסט ךאס דאך , ניט אויך איהש איןד אזו א־נ ,הײראטען

 מיר איז שלטון דיזער , ניט אריך אגלערין נןײן דאש ,זיין ןיכער
 ארענט־ פון איז ערי , גיט איןז ברליןי בענרג וויא מער אונ ,נענונ
 נאטפ ,װיךט גוטער א , כאראכןטער בעשטין פון ,;נלטעךין ליכע

ז ליבען מיר אונ ,פירכטיג  צו איך ברויןד וואש נון ,אײנאנדער א̂ו
?״ בעשערער עײן איז װאו אוג ,בעשעךץ אײן זל־כ•־;

װאו



גע־ אפ פאטער ךער זיך חאט “? בעשערער איץ איז ,װאו
 אגרױסן פון זון אײן , דיר פאר מאן אײן בעקומק ״איך,קק רופק

 יקירי ךיא פון אזון ,יהודה פון בעזיצער גוט אגרליסק פון ,שר
 וועךן צײט דער מיט כקען וואש אונ ,רײןז גענוג איז וואש יתשלים,

 אונ ,שטאט אנרליסע אין שופט א אךער ,שבט א אין נשיא א
 טיץ אלזו ,וױרטשאפט דער צו נאך צ־א דער טויגק זאל ױאס

א האשט טאכטער אפק(אל אזױ נאך וועלט ^ריויםע ךער פון ת  ג
 דאס געמײגט האבין וואס ,טעכטער לוט׳ם אמאל װיא בע?ריף

 אנןער נןײן זײא פאר שזיין איז שדום פון גאנג אונטער ךעם מיט
א מײוןשט אזו ,פאטער זי/ער וויא גיט םער גע?ליבען מאן  אױך ת
 װנגע אירע אוגטער וואם אאזע ליזער אץ נור לעבםט דױא ווײל
א בעשערער _קיץ איז לײט  אים פאר שיױן איז שלכוין, אלס ן
 טײן.קינר אלז־ו ,דא שעשערע נףן װעלט נאנצער דער אין א־וץי
 ךײנע ליעע ךי ,^יךטום אײן אין נור לעב?ט ת לאס דיר איןז זאג
.“איוינע׳ די דיר פערבלענלעט אים צ־

 גערופק אפ איט צו זיך זיא האט פאטער!״ טײ?ירער ״נײן
 ליכע מיץ דאש ,אוטױקעךט נאנץ עשי איז אײן זעה איך ״וױא

א וויא אבער ניט ,ליבע מײן א1י ,אוינען ריא מיר ;גפינט  ת
 ,טיר צי־א ליבע מיין מײן איך נײן ,אים צו ליפע מיץ מיינשט

 איץ םיף פאר זוןד אונ ,האלט מיל האב איך וואס הײשט דאש
 איןז ,קען ךיזעם אונ צײט( )שפעטערע קונפט צו גל;קליכע'רוהיגע

 ווייל ,אים צו ליבע טײנע דורןז נור וויא בעקוטען ניט אנדערס
̂ן צו מעהר פיל אים צוא האכ איןד ̂ס טיר זאל ?ך דאש טרלין * 

 לער פון פעךלאנגט װאש אנדעלץ אײן צו אלעש , פערשאפען
 װײם איך < איך אלס אנדעךש נאר וואש אונ מעהר פיל װעלט

 גע־ האשט דוא וויא אלײן מיןד פיר נור לעבין וועט ערי ךאש
 ײא3 בלײבען פעךגעוויס ױעט ̂עי ,טוטער מײן פיר נור לעפט

 פאטךיאל?ען אונזעיע ווי לעשק אלזלי וועלין אונ ווירטשאפט דער
 פון ,קרײז אײנעם א־נטעד שטיל רוהיג ,גילעבט האבין )אנלת('

ײט, אונ גוטע טיט טאגע אונזערע פערזיפען וועלין אונ פרומעל
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 , חסדים גמילות קיט ,חסר היט ,צדקה מיט ,טזכים ים1מעע
 קינרער אונזעךע פון הדרכה גוטען ךער מיט ,אורחים הכנסת מיט
 מיר וועט שלטון ,בעשײנקק אונז וועט גאט װעלכע ?ןיט

 ,אים צ־א איןז וױא לעיץ וועט ערי צײט געטאן צו בלײבען
ז וועט ;ןס  ראן אונ ,שײךען אנאנדער אױם טדיט ךער ברר א̂ו

 אין ךען ,איעיכיןלאף דיינע בײא נעוךס פעךמענין דײן בלײבט
 ניט ,אײגען מיץ נור רײבטום גאנצע ךיא בלײבט פאל ?גךגסטען

 אנ־ אײן טיט יןיך וועל איןד באט ,פאל דער זײן וועט אבער 1אז
 דר אין ארײן קמןט וואס ,פעךהײראטען מײנסט דוא וויא ךעךין
 איהם וועט אאזיס א־נזער וואם ,אױגען אנדערע נאר מיט וועלט

 אײן צו לעפין לעגדליכעס אײן ,ווײניג צו פריוי איין ,אײגנ צו זײן
 ה״םע אין הױפט זיק וועט אונ ,וועלין גלע?צין וועט ״עו־ , פאך

 פריח אײן פאר קינדער מײנע טיט ^י־ וועט אונ טךאגק שלאכטען
 די;ען פאר מיף /עט1נר ״עס ,מא;ין יתומים אונ אלמנה צײטיגע
 זײנער מיט שטײן וועט וויא״עם נאך װײס ווער א־נ ,ען(געדאנר

 דאס דערצײלענדיק פיל זײער ניהעךט האב איך ךען ,?נךליכקײט
 זײק שטאנד נרויםק פון _זײען וואס לײט ױננע שטעטישע ךיא

ק1 ,פעךבךײנגער ןרױסע  דר ן טרוגק דעם ,שפיל דעם עךמיפיןז ײ
 .קאיןי־ ,ירוישות ,מא;אנטקעס נרױםע אלזו פאךישווענךין אונ ליבע

 אום אזעלכע אין טרויען ניט.אײן מץד ורעל איןי פאטער נײן טאלין׳
 איןד )גשעת( ווערענד פערםעגין אונ לעבק מײן מיט הענט ךכערע

 ?גר ךאס זיכער אים אין בין איך וואס אפערזאן אז־ו זיןד פאר האב
 ךאך מיר װעםט דוא באם אונ ,פעלער אײן ניט זקז אין האט

 איך דאס אויס פאר איך זאנ פאךטי)שיתןז( ד;זער אין שטעךין
 יפתח׳ס טאכטער דיא וויא גלײך פתולה אײביגע אײן זיצק בלײב

 וואס װעלט ווײטע דער פון אפשײד אײב״גען אײז טוין נעס אונ
 צו אײנעם גאר אזו װאם מיט ױײניג גאנץ הכי בלאו נאך האט זיא

 גוטעס כןנאט אזו ,טאן צו נענינע גסטענסיווײני אדער ,בענל;קען
.זיך״ אין זיא האט

/ ריפ צענטין אין פאטער ךעם ארײן איז איהרע רײד ךיזע
ערשטינס
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 װײל צווײטענס אוג ראזאנע זיאזזהאט.נירעט״זײער ווײלנ ,ער^טינס

 יגע3אײ אײן בלײבען אלזז זיא דאס געשטכאסעט אימ האט זיא
 מאנכע דאם יהודה, ארץ אין מאךע שוין וואר,עם דאן אונ ױננפריוי
 זיצען בלײבען אונ הײליגען זיך פלענין שטאנר גרױםען פון מייךכען

 פאטר דער האט לײנ איבער קורצק איץ גאך דאהער אונ ,אײביג
 זיך זאל ךא דאם ,טאבטער זײן פון וױלק דעם אין אײננעוױלינט
 ךעם אומגעגיטען אזו האט אונ ,ן1שלמ דעם טיט פעךהײראטען

 >גר דען ,טאלצײט פעךלאבוננ)תנאים( אײן אין םאלצײט אןשײד
 שלםון» מיטטדעם פאךרןנאסט אבענד דנלביגען ךעם אין איר ךיאט
* ?כײדען איבער ^רײדען ךאךט וואר עסי אונ

׳ 5•
.שבועה הײלינע דיא

ק !פךײךק איבער פרײדען דארט וואר /נם  פין ;עדערער ך
 ,פריעען צוא זיןל װאס םיט נעהאט וויךטןליך האבין דרײען זײא

 א נעבין צו גיווען כה1ז האט ;ןר ךאם געפרײט זיך האט אביעזר
 באמת וױרליג איז וואם אונ ליבט זיא װעלכין יטאכטער זיין טאן

 דו־ר א באלד לעפין דער צו גיהאגןט האט אונ ,ווערין צו געליבט
 נע- ;ןרפילט איז װאונם איר ראם געפרײט זיך האט זיא ,איר פון

 פון ^;קליכםטע ליא פאר נישעצט נאבט דיזע האט אונ וואי־ין
ער נעפרײט זיןז האט שלטון ,לעבין איר ם, א  חתן א געווארין איז ן
 דיא אונ פרימסטע דיא איז זיא װאם מײדכען שײנער אײן פ־ן

 מײל. הונדערט פון רינדע ךיא אין האגןטע טוגענד דיא ,רײכםטע
 צוא ,איז עזובה ד־ער צו געזאנט ̂ער האט פרײךע״ נרויסע ״ךיזע
 נעמען יף1א ניט ;נס כןען .עס ׳ העךצין אײננען מײן פאר גריויס

 איף ,פאןןער ארעטען מײן טײלען טיט щ מוז איף ,גאנצין אין
 פעךלײנגעךץ, זײנע;ארין ,פערןיסען לעבין זײן״ מיט רער אים וועל
 זעלבםט щ אים וועל אונ ,פארין אריבער אים צו איך דויל 1אלז
חתן א ךײנער בין איף דאס דערצײלען מונד אײגענעם מײן טיט

געװארין



 דר זאל אץר ראמיט ,באלד אונ גיןז טאן עםז וויל אונ ,נעווארץ
 פאר ניט דוא וועםט דאם ״אונ נאכריכט׳ ךיזער פון זײן ^ערשטער

 ױייל ,ארום חלד־ש א ז*ין ;מננטפערט»אויך אים זיא האט זאמק״
 פון אאזים ךיא אין אאזיפ ךיזער פון אײנער פאךט זעלטין גאנץ

.איאר׳ ^ין ךרײא אדער צווײא קױם ,פאטער דײן
 װאס טאג פרײליכען אײנעם אום אױך שאדע איז דאך ״אונ

 האט פער־שפעטיגעך מײן טיט בערױבען פאטער מײן פרן ױעל איןז
 גי?ננט- אים זיא האט צוואר״ מיך פרײט ״;ים גילננטפערט איר ̂ער

 אזו אונ ,חאראנןטער אײדעלין אײן אזו האםט דוא ״ױאס פערט
 געגק גאנץ איןז בין' דאך , דײנע,עלטערין « ליבע קינדליכע אײן
 ךאש בעםער וויל איןז ,דײנעם װאונש ךעם מנגין דעתוידער אונ
 אײנלאךק שיכןען בעסער וועלין אונ ,?לײבען ה־ויז צו זאלםט דוא
 אונ אלם זעהן אױבען זײנע מיט בעםער ״עם זאל אונ , אהער אים
.העךין נור י;גכין1א זײנע מיט

 אליך אים מיט אונ לײבט זייןגר זיך ברעכט צו גליק ךאם
 ,מלך א דאס ,חכמים אונזערע זאגין דאהער אונ ,גלירןליכער דער

 האט דאהער אוג ,נאכט בײא גײן ניט אלײן זאלין חכם תלמיר א
ק ,עניפטען בגימין.קײן זון זײן ?זיקען געוואלט ניט אבינו יעקב  ד
 אזומ׳ינן■ נאך איז ווער אונ םכנה, בחזקת איז רוענ לןלענםטע ךאפ
 איינעם אן ;יט דיןד טרו/ע ,דוא אונ איןד אלפ װעלט דער אין ליך

 וויפטענײ זאמד ךעם אן ניט ךיך טרוי פעךד, אראגישען פײ^ריגען
 יט9 ;נרייעקץ וועםט דו וואס קנאה נרױםע דיא אל ניט דיך טרוי
 ךיןן טרלי אונ אײנװאונעה דאךטיגע ךיא צווישק אהין קרמען דײן
 * גלינןלירען יעךין איויף אײערין וואס אומגל;קק מעהר נאך אן ניט

.הויז״ צו תד.יג בלײב שלמון ליבער מיין מיף פאלג
 איץ דיזע ײכייז געזאנט ;ןר האט “!עז־בה ליבע מײן אמ
 פאר מענשין נעזונךען דעם מיט שטאםוניק בןיין האט ,ווענדוננ
 ניט ו מיר צו ליבע רײנע ךיק אלים נור щ רעךסט דוא ,שטאנד

 זאמד ישטאלע דיזע לויפען צו אריבער מיר איז מאל .;נךסטין ךעם
טעג ךרײ אץ ,שפרוגנ אהאזען נור ?ויר בײא איז ,װיםטענײא

בין
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 פון שײד אפ איןז נעם עזי־בה ליבע מײן דאן אונ ,צוריק איןז־ ?ק
ךיןז פאר אוג דיר טיט נור לעגיין װעל אונ ,וועלט גאנצער דער

ניט שוין אונז װעט טויט ךער זעלבסט ,אײביג אונ אימער אויף
 בײא שלאפין מיר וועלין ־שלאף אײניגען דעם זעלפסט ,שײדען
 זיןד װילט ליבע מײן דאהער ,(שטיץ)מצבה אײן אונטער אנאגד

 אךט נעיורטס מײן צו װאול״ ״לעבע לעצטין ךעם זאגין אויןז $יר
 פרײנד ױגענד םײנע אלע ךארט מאל לעצטין צום אךימק אום אונ
שק צו אוג  מײן פלעג איןז וועלכע אויף טאלין אונ בעךג ךיא קו

 נזײן 1אלז ,ליב אלע םיר זײנק זײא ךען ,וױיךען שטאךע ןןלײנע
נאןז אין דערבײ אונ ,נעפילען טײנע ניט טיןז שטער עזובה ליגע

.“ךעךפין זאןד הױפט דיא פאטער $יק
 דער האט אונ געוויךנןט שטאו־ק איר אױף האט ךײד ךיזע

 געקלײדעט אויס אים ןיא האט מארגין אויף ,געשטימט יאיין צו
 פר אונ גיװעבט אלײן האט זיא וואס נ(לײדער דיא אין ךייך זײער

 פאר נעהײמניס אײן נאןד וואר אים צוא ליבע איהר אלס ^עךטיגט
 ױעל?ין איויף רינג אטײערין אנגעטאן אים האט אונ ,פאטער איר
щ א ניגעבין םיט אים האט אונ ,גענןךיצט נאמען איר וואו־ 

ײלק צו יס1א אום גאלד מיט בײטעל  קריובים אךימע זײנע ראךט ט
טק מיט גענוךטעט 'אים האט אוג  אוג ,בױנען אונ שװעךד אגו

 האט אונ ,פערד אראפישען אטײעךין זאטלען געלאזט אים זזאט
 האט ךאךט ,בערג װאלךינע גרויםע ךיא ביז בעגלײט 1אלז אים
 זעגינען צו אים טיט אננעהויפין זיך האט אונ גישטעלט אפ זיןז ןיא

 איהם מעהר ניט שױן האפט מען װאס פרײנר אגוטען מיט ױיא
 ״נון , געווײנט שטארק זיײעד ךעךבײא האט אונ ,זעהן צו וױדער

 אפ איר צז שלמון דער זיןד האט “!ליבע טײנע תהיג דאך זײא
 וויא וועל איך ךאס העכםטץ אלעם בײא ךיר שװער ״איך נעחפין

 דיינע שטיל עזובה ליבע אלזו ,קומען צוריק באלד מעגליןד נור
.אומזיטט׳ ווײנסט דוא ךען טרעךין

 העך?ט , מיר פון לאזין אוועק ניט דיך איך וױל ךאך ״אונ
נאהענטין אײן אויף צײנען נעדויסע ען,זשדײ ראבען דיא וויא ןיט

שטורעם
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 מיר ,אומכןעדין זקז »אלסט דוא ךאס צײט איז נאך ,שטורעם
 אנדער נןײן ברויכען טיר ,נענזנ אנדעלין דעם אײנער אונז זײען

 וױא םיר בײא לעב אונ יז1ה צו ^לײב אונ םיך פאלנ .פעךגעניגען
 ]וירקליבהןיט ךער אין щ זיױגן ?יר ךען ,נןירסט אראבישער אײן
 פעךאכטע נק ,ןױר טיא §אךנעם אונ רײןז אזוי איז נאןז ווער ךען
ת( ניט אבען)טתנו .“פולען ^סאץ נעןיס נאטעםנ

 Т!איםקערק Р״®גמגנטפעי־ט איר האט ליבע!״ מײן ״א ’
 אק פעךלאבען אונ פעראכטען מיןי װעט מען ,רייד _קיק שױן איז

 קגעכט ווײןער אײן פאר האלטין סיך וועט מען אאז.יס גאנןיין דעם
 אונ שאלטעט װאס מײדכען רײבע אײן צו פעךקױפטען איק פאר

 נײן ,הונד שױס איהר איבער װיא העךצין מיין איבער וואלטעט
 ךיא כײא ;עהן/ ווידער צום ל1װא לעב ,גישעהן מוז שריט ךיזער

 בײדע מיט האט אונ פןאויעד ו־עם נעלאזען לויז ערז האט ווערטער
 געטאן זיןד האט אונ זײטען פיידע פון פערד ךעם פעריךט שפאךען

 אלס אונ ,אװעק איז אונ לוג־טען דער אין ארלער אייין וויא אלאז
 אום זיך זיא האט אויגען איהךע פון פעךלאךין שױן זיך האט

 איהר האגיין אױגען ץיהרע אונ פעךנןיטערט אהײםזיי^ר ג;קערט
 איהר צו געקוטען עןזזײ או?ןזאנםט ,נאכט אגאנצע גע־שטילט ^יט

 שײנע זײןןרע מיט ,געזאנג זימןרע טיט איר צערשטרײ;נן צו פרײנד
 ד״ילט וויךער איר פון ױאו־ שלמון נאמען ךער ,/ןךציילוננען

מ זיפצען טיפע גאנץ םיט מאל הוגדערט ;עחאזערט( )איכער  א
 אלס יאונ ,אײננעשלאגןק טא; ,קעגק ,ערםט ים1ק איז אונ ,

 איר בײא וויךער נאמען זיץ וואר געחאפט יף1א זיך האט זיא
ע ^ײן איר פאר ױאר קןטו^ר אונ;עדע מויל, כ לי ד ^ 0עײ?י^יפ או

.6
טרוױגר. ז^יבער טרוי^ר

 לעפעדינער ״דער זאנט ^פריןװארט אלטער ךער
א װאר פאל דיזער אזנ אי^ער״ עלעס קוקט ̂יט ^יז ןיא ׳אױך ן ? 

)שלמון( 2.
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 ךאף ,טענ ךרײא דיא נעקומען איבער װײלע לאננ גרעסטער ךער
 ;ןר ךען ,?ןרװאךט ןעסעךם וואם אױף ניט זיןד זיא האט אבער

 יט4 אויך אזלי א־נ ,נעקומען ניט אױך טאג פעךטין ךעם אין איז
 אויס זיא האט אומזאננןט ,זעכןספזין אם ניט אונ פינפטען דעם אין

 צימער אױגער איר פון פענםטעךיל דעם תרןו אויגען איהרע נעקונןט
̂ין גכאדע גיווענדעט וואר וואם  קומען דאךף ערי וואס וועג דעם ,קע

 דעםיאנדערין נאןד כײטער איין אים געקינ־ט זיא האט אומזאנסט
ק  אונ "{אים פון חערין צו ניט אונ זעהן צו ניט אים וואר ״עס ד

 פאטר זלין צו געשילןט אריבער האט זיא וואם רײטער די זעלבסט
 ;אןטווארטען בעפריךינענךע ניט מיט צוריק געקומען אױך זי;ען
 עאריזײער אים׳ פון זא;ין צו וואס ניט וױיסגאר פאטער ,ןער

 האבין דאן אונ ,אים צוא געקוטען ;יט גאר איז ?ןר דען השובה
 ׳ װאסער נןװאלען צװײא וױא אוייגען פײךע איהרע טעפינט זיך

 ןייטער איר אין אײנגעשלאסין זיךד האט ,טחי;ער אמעטאן ך.אט
 האט ,וועלט ווײםע דער אויף מער געוויזען ניט זיןר האט אונ

 זיף ’אויף אזאק אנגעצױגען ,וזאר איהךע געפלאכטין פאךנאנדער
ע־ םײךכען איהרע סיט אים האט אונ ה־ןלײר איר אייננעריסען  ן

 טאג דעם שילטען צו אימער פלענט ׳;ארין פיל אונ טענ פיל ווײנט
ך זיא וועלכין אין ,נעווארין געבאו־ין איז זיא וועלכין אין  האטזי
 אזו אונ ,איר פון אװעק איז ?נר ױעל?ין אין ,פעךליבט אים אין

 אנאטען טיך טען האט אומזאנקט ניט ״ךען עזובה גאמען איר אױןז
 האט נבואה רוח ״אײן זאטן צו דאן זיא פלעגט עזובה׳ }יגעבין

 אן אום פאטער מײן פון מוגד ךיא אין נעלײגט איײן נאמען ךיןען
 ,עזוב ^ארלאזע^ע״יכלשון איק וועלזיין איך דאם דײטען צוא

.פעךכןימעךט״ אונ ןנלי^ד
 אומזאנםט ,געטכײןוט פאטער דער איחר האט או^זא^םט

 .קיץ מעי שוץ אױ עסז געטרײסט, איהר פרײנד איהרע ךאןין
 אין פעךזעהןען וואר זיא ,געךכט איר אויף זעהן צו גױוען ^אכק

ק איר פערבראכט אזו האט אוג ,טרױער טיפען איץ צ אנ  לעכן ג
געמארן איז אונ ,טוגים םעשים אץ אונ אק?ףן5 ^ ׳ נייי/ען 14*

אזוי
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 ךער .געשטאךביגע לאננ אײן וױא וועלט ךער פון פארגעסין 1אז
 איז ?גס ,גאגנ געװאונליכען איהר געגאנגען צײט ךיא איז.זיך ווײל

 שוין האט 'שלטה אנךעךין, דעם נאך ארזי אײן געלאפין איבער ןיך
 אלע שטעמע)שבטים( ךיא אונ ״ המקדש בית רעם געבויט אױס

 כןלאגג אונ נעזאגנ טיט געצױגין האפין אונ,לעגרער ;יךטער אלע פון
 שלמה ,^יקרמען ;יט נאןל איז ^למון אונ הבית חנובת ךעם צוא
 ישראל ךיא ,קיניג געוואךין איז רחבעם זון זײן ,געשטארבין זןיז

 וואר שלמון פון אונ מלוכות *יװײא אין שוין טײלט צו זיןז האבין
 אונ ;אר זיבעציג אלס מער שוין וואר עזובה ,הערין צו ניט ןאך
 נײ איר בײא וואר ערי גיזגלטעךט, ניט נאך ןיןד האט טרו;ער איר
 «ווערין פעךפאלין זײן פון טאנ ^ךסטין ךעם אץ ו\יא פריש אמ

 דער פון 'שטךאם ךער דאס ליב/ג ךיא איז פונק געטליבער אײן אז
.לע^ין אויס ;יט אים ?ײט,קען

.7
̂ג ליא * שבועח זיין פון ?גךגןילו

 פון אוועק שלמון׳ס פון ;אר ךרײסינסטק אונ אײן ךעם אין
 ,איר פון זיך שײךין זיק פון טאג זעלביגען דעם אין עזובה ןער
 האט וואס אאזע ךער אין ךאךט שטוךעם אגרויםער געװאףן איז

 אוג’געכןיירןעלט אראפ בעךג ריא פון שטײנער ,געךיסען כוימער
 אײן מיט וויא הימעל ךעם בעדענןט וואלקין *טטױפ אײן מיט האט

 געאונרוהינט העכסט ,שראקין צו װאלין אלע ,ישלײער »ךױעף
 מיט פךיךען צו העבםט גראךע וואר אבער עזובה ךיא ,ךעם דוךןד
 געפאםט טאג ךעם אין האט זיא ךען )שטורעם( אונגעו.ויטער ךיזען

 דער וואר /נס ךען שלמון דעם נײא ךאס פון גאר בענןלאגט אונ
 »ײן פון טאג רער הײקט ךאס ,אים נאף צײט ;אר איר פרן טאג

 פיר אננינעמער אונ נאןד.זיסער איז וואס אונ איר ?יט ךך »ײךען
 איהר ויך האט נון ,^רױעךער מיט אײן אלס חארץ «טרויזןךיגע

א דאס געחכט אין זאמען צו איר ?יט ;עךט1טו־ זעלבםט נאטור ך
דעם
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 ,לעת טעת אנאנצין געדױערט האט שטורעם דיזער ,טאג ךעם
 )שטיל ^עלייגט ןיןר האט שטוךעם דער 'אלט ,מאךגין אױף אונ

 אאזיפ ךער פרן נרענעץ ךעם כײא ךעװיסט מען האט נעווארין(
 אלט שלאפענד מעדור וײזעהן אויס האט וואס ,טענישין אטוייטען

 אלס אונ ,באקין רי אין §ארב ךיא נאך וואר עסזי ,?עשטארגין
 אנמיסע צו וויא .עפעס נעפוצט אױף ,אים יף1א גאנצען אין נאןז

.האכעײט
 ״עס < אונ״קײט כןינד נעלאפק זײען צוזעהן װאונךער ךיזען

 זעלבסט ,געקומען אהין ניט איז וואס געכליבען ניט אײנער איז
ק ,?יימער איר פערלאזק האט עזובה אונזער  געפיל אגעטליבער ך

 אוועק אהין איז אונ ,הײז צו פעךבלײבען געלאזט ניט איר האט
 אגעשרײא זיא האט “!לעפ איןד ״וױא ,ךרײען אין געבױגען אײן

 װאךט האט ןןר ,מאן אהײלינער איז ;גר ,שלמוין איז ״ךאס נעטאן
 פון רײדען אפ זיץ פון טאג דריטען אין ניקובען איז ערי ,נעהאלטין

 אױף זיך האט זיא *( נעשױנט צײט ךיא אים האט דאהער , מיר
 איץ אונ ,לע?ין איר .געהױקט יט1א האט אונ געלײגט א;ירער אים

.צו גכאפ עריזײ דענןט ש^ײן)טצבה(
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 זאןןר הייםען דעם פון פעך^אטין ווערין וואס מענשץ ךי *(
 זיי , זאמד אונטעךין גאנצען אק לינק בלײןען ,שלמון ךער וןיא

 נאןד טען געפינט אזוי אונ , יאר הװדערט ליגען ךארט זיןו ענען(ר
 פאר נעװארין פערשאטין ךןנן וואס גאנצע.קאראוואנק הװם ער

 ליא ,טענשץ סיט ,קעטלק ״ גאנצען אץ גאר ;אר צעקנדליג כטה
ה ײער1 איז רער.זאףד ךאס פון ךער איז אורזאכע  הײס, אונ קקי^

.צי ©}־ילוןג \ט.קיץ לאזט דאס אונ

 И-ЭЙ.'ИЗ***!---
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