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א  יךי הינטער ארונטערלאזען ביין געהאלטען זיןד האט זונן ך
 אײגוואהנער ךי קלאר, אונ מילד ױיעך נעװען איז לופט ךי בעךג,

 פרייע ךי און אוש שטאט פון הערױסנענאנגען זיך זײנען יװשלים פזן
 זיי^ר געלענען איז שטאט דער פון ווײט ניט .שפאציךען צו לופט

 גרינע אונ געךטנער בליהענךע פון ארוטגעךיגגעלט הויז שײנע א
 יונגער פארנעהמער א הערויםנעךיטען איז הדיף דעם פון ,פעלךעו־

 צווײ פון ,פעךד אראבישען פיױגךיגען א אויף ,יאהר 25 פון הערר
 ,געךיטען ירףטלים גענען הערר ךער איז לאנגזאמ ,בעגלײט ךיגער

 וױלךנןײט אונ שטאלץ פאר געטאנצט אונ גלטנויבט האט פערר זײן
 ,ןיצענךינ אים אױף אױסגעזעהן מאיעסטעטיש האט רײטער ךער

 מיט איהפ האב׳ען געקזמען ענטגעגען רײטער ךעם זיעען וואס ךי
 פרױען 2 הערךן ךעם זײנען וועג האלבען אין - .בענךיםט עהרע

 אײן האבען זייא ,מנגערע א אונ #לטעיע א ,געקומען ענטגענען
 ךער ,בעגריסט אים אזנ רײטער אויף׳ן נענעגען בליק םליכטיגען

 זײגע אונ ,געאנטװארט פרײגךליך זײער גערוס אױף׳ן האט הערר
 ךיא אלס ,געבליבען האפטען פרוי ױנגערע ךיא אויף אויגקזיינען

 זײן אנגעהאלטען #ר האט פעךבײגעגאננען שוין אים זײנען פרויען
.נעקוכןט נאןד צײט לאננע א ױיא אונ ,פעךד

п גפךעגט ךיגער דעם ;ננךליך _ער האט ,מאךצעלוס כןענםט,
? געגאנגען ךעכטס איז װאס ךאטע ךי געװען אױ דאס ווער

 געגעבען קוק א נאך אונ אוטגעכןעהרט זיןד האט ךיגער דער
.פו־ױען דיא אףיף

 טיט האט אזנ ,געפינפןעלט האפען אױגען הערךינס ךעם
.גיגװאךט תשו־בה ךיא אױף אזנגעהלד

1לייא’ )ג״»(
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 איין איז ױא ,הענדלעו אײל א פון פרוי ךי איז ךאמע ךיא
דעו האט - ,שיץהײט גרויםע א פאו בעךיהמט יװשלים גאנץ

йзс/ т״יV ־ ׳ к:־ ־ • געאגטװאךט ךנער  одгчг י ׳יז:сиг
.נעבלקדעט אװי פרױ ךי פון איז רײטער יוגגער ךער ,נתן
 זײן ,בעמעכטינט אים איבער זיןד האט צויבער א ךאס ,געווארען

 אויף נעשפרונגען איז ,ערד ךי געךיסען אונגעדולךינ האט פערד
 נעלײטטער א וויא אזוי געזעסען אים אויף איז נתן אונ ,זײטין אלע
 .עם ,בךײננען צו רוהע אין פערד געהאט.זיין קראפט _קײן האט אונ

 ווײגיגסטעגס צונןעתךען אום זין־ .געצױגען מא^נעטיש איס האט
 נויטווענךונ געהאט אפיילו האט ,פווי קײנע ף זעהן אטאל נאן־

 גןיין האט.אבעריאן %ר ירושלי.ם, אץ פערךיכטען צו געשע.$ט א
 זיין 'געממען נעפאנגען האט פרױ ךי ,געטראכט ניט מעהר זאך

 גלשװעבט האט נלטטאלט איהר ז בעצױבעךט איהם אמ ,העךץ
 איתש האטי .קואפט איבערגאטיךליבע א אונ ,אויגען ױינע פאר

 פון Ьущ מיט׳ן רייךק צו .אום ,צורײטען נאןז פרוי ךיא געצדינען
̂ם  ,געװען װאונש זיין אלײן'איו ױייױען אבער גיט נור - . װ־ושל

 אנגעפײ^יט העךץ ױגעגדליכעפ זײן האבען געךאננןען ישלעכטע
א1,עךוועקט לײדענשאפט א איהם אין האבען אוג  האט %ךאס ז

 אונ אים צווי^ין 'ישטײטоу.וואנך אײזערנע• א פאר וואס פעמעסען
 פרױעןצײפנק ױךישע ךי ךאם פעמעשץ זיןד האט אונ פרױ, ךער
 • פעלקער אנךערע פון פרױען ךי אלס מעהר צגיעות אין אויס זיך
 האטיאום יאונ לײדענשאפט,' ךי געגעבען ׳נאף .ענךליןר האט ?ןר

צו די פעךד זײן געכןעהךט  האבען ד־ינער ךי דערל־אגען.־- פר^ןי
 זיך הערךן איהרען’ בעןועגט האט עס״ װאס ג^טעמןט אפילר זיןז

 ,נא)י ניינעןױ;יא"איהם ^װייגיענךינ שטיל אבעד צולןעהךען', אום
־־ • געךיטען.
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^לטערע  גענענץ קוק א אונ אומגעןןעהךט זיןי האט פרוי ך׳
 ןעמערקט האט ױא וױא אונ ,העוויס איז זיא װאי פון ארט אױף׳ן

 ךיא צוא געזאגט זיא האט ,צוךיק רײט הערר ױנגער' ךער דאט
:פרוי אנדעךע

, געזיכט ךײן בעךעק אוג שלײער דײן ניכער נעהם ,חנה
 האב איןז־ בעת ,צוךיק אהער דײנטװענין פו־ן נור רײט הערו ךער
 אײן אויף ׳טטײט דאסער בעמערקט/ איןי האפ אומגעקעהיט זיןי

 מיר אוג ־גקיכט דײן פעךךעק גיכעי - ,נאך קיקט.ךיר אונ אךט
 באלד שוין גײט זונן ךי ,הערײן שטאט אין אום גלייך אונז .?ןעהרען

.יאונטעו גאו
 דו׳אט אלטע ךי װאס טאן צו ךאס געשפוךט זיך האט חנה

 געקזקט אונ נעזיכט דאס פעיךענןט האט זיא געהײסץ, איהר ו
 איהר צו שטוךמ מיט איז װעלכעו רמטער מנגען אױף׳ן אןנמוטהיג

.צמעשפרונגען
 נתן האט !דאמען מיעע. אײןי מיט זיץ זאל פךיךען ךער

ק זייא ענ טג .געהפען ^ג
.געאנטוואךט ךאטען די האננען \ פךי־ךען דער ףר מיט
 ^לטערע ךיא האט ? זאנען צו הערר טײן פעךלאגנט װאס

• געפרעגט
 חנה׳ן האט ? פרוייא הענךלערם אײל ךעם איהר׳ זײט

 איהר װאס מינע אונצופיךיךעבע א געמאכט ךאבלי אונ ,געפרעגט י
.פעךוױקעלט שלײ#ר א מיט איז געךכט

, געענטפעךט געמיהטליןי איחפ חנה האט !עם בין איך
? הערר מײן פעילאננט וואס

ווײס איץי ;מאכען צו מאן אימגר מיט גע׳טעפט א האב׳ איןי
זיןז׳. געפיגט ,ער װאי גיט אבער

אונזעױ »№ י



 טהויטגר וואמער פון ,היער פון ווײט ניט איז הויז אונזער
 וןעט הענדלער אײל גאןז׳ן נור פךענט איהר ווען ,האנד ליננןער

.ווײזען יעדעךער שױן אײןי
אײן־ מיט נלײך נעװען.;עצט אננענעהם אבער טיר װאלט ?גס

? געפעליג.זײן אזוי איהר ווילט ,גײן צו
 האט זיא וואם שוויגער, איהר אויף פערךךיסליך וואר חנה

 שלענטע מיט קוטט #ר ךאס הערךן ךעם געאוךטהיילט פאלש
 רעךט וואס הערךן אײן#ךענםטין אזוי פאר אבער אבױכטק

 זיא האט דעננאך ,שךעהןין צו וואס גיטא זיך אין ,געיטעפט םון
.גענומען אךאפ ניט שלימנר דעם

.געאנטװארט פרויען ךי האכען !אנגענעהם זײער
 אונ געגעבען ךינער ךעם האט או־נ פעךד פון אראב איז נתן
 ךיא מיט געגאנגען צופוס איז ער אונ ,פאררײטען אים געהײסען

• פרױען.
 I שלײעי■ א איצט טיאנט אייהר דאס ,טיך װאונךעךט ?נס

 ,בערג ךי אונטער לאניג שױן דאף איז זונן ךי ,געזאגט נתן האט
 ךיא אראפ געטט !פפױ - :מעהר ניט גליהען שטךאהלען ךי אוג

.אלע מיר וויא לופט פךישע ךי געניסט אונ טוך, לעםטיגע
 מיר ךאס מײנט איהר װען ,הערר מײן טעות א האט איהו

 זונן ךי כךי װענין אייטעלכךיט פון נדר שלײער דעט טואגען פרױען
 נןײן אונז פאר איז זונן דער פון שווארץ בךעגק, נים אונז זאל

.זינד פון שוואךץ נןר איז שאנךע א ,נייט שאנד . .
 רען ,עפענען נעזיכט אימיר געוויס איהר דאךפט אזוי אױב

.ניט שפךינקעלע ךןי_קײן אױף האט זיא
;הערי מײן אזוי מיינט איר ווען גוט צו מיו פון האלט איר

.װערענדיג רויט געזאגט חנה האט т ,«*״ V V ; т у •:
נתן )ג״ט(

 צ געיטעפט
 פערהעלטני

 גי צופרידען
< זיא האט

• Т

 נ ענטציכןק
 פעךגונ; ניט

 ךא געפאםט
 יעו מיט איז

או חהיגע א • V. * “
 געשטוךעמנ

 אןםגע פרוי יי
 בע ׳צזטערין

 ילאנג; י•
 געוי האבק

 ווי נייט אונ
הענדלערס

т יבנימי ; •

צימער אין
*• ;* • שװיג איהר
מאן, איהו

 געזאנט אונ
אונזע



 טהױעויי ער
וועט ךלער

איץי מיט ך

с האט זיא
• Т

I טלעכטע^ 
 רעךט װאס

א ז т •האטזי

 אונ גגעבען
р ךיא מיט

 !$לײ#ר א
 ׳ בערג ךי

דיא אראפ
т -

 .אלע
מיר דאס ט

• Т

 זונן ךי בךי
כןײן אוגז ־־

דען .ענען,

/ חערר צײן

נת;

 פו־ן נעהױבען אן האט אונ ,אבגעשטאנען ךערפון האט נתן
ךקונךיגט זץ־ האט ;גו ,רײךין צו גע^עפט  מאנס איהר נאך ̂.

 ךעכט הערךן דעם פןן איז הנה - .געשעפט וועגען פעךהעלטניס
 געווארען דונקעל שוין איז ;נס וויא זא אונ ,געױארען צופרידען

 מיט האט נתן’ ,זיןד פון שלימגר דעם גענומען אךאב זיא האט
זיך■ האט /יר ,געשטאלט העךליכע איהר אויף געקזנןט ענטצײנןק

 אריף האט /יר נור ,צונעמען אךאב איהר פון בליק א פעךגונען ניט
 לײףניטאפט זיעע ,טועפין ניט זײנעם זאל בליק איר ךאס געפאםט

 גצוואונגק זיןד האט .ער ,געוואךין שטארקעו מינוט יעךעי מיט איז
 מעכטינ האט עס װעהךענד ,מאכיין צו מינע אונשולדיגע רוהיגע א

ךלא־ וואלט נעךץ וויא ,הארצק אין איהם כײא גלטט}ועמט
 איהר אדנ ,נלוסט זײגע אן צדגעךךיכקט איהר ,אןטגעארעמט פרוי *^

. .ליבע ךעל צײכען מיט בעךגעלט שטעךין .
 ףמיל נחן׳ס ,גענאננען שטילעוהײט נאןי זײא זײנען לאגנע

,יהשלים פון טױער צובראכענעם אלטען בײן געװאךט האבען
 אייל ךעם ^ררײכט אלע זײא האבען דארטען פון ווײט ניט אונ

.הויז הענךלעךס

%

 געזעשין איז ,געהײםען הענךלער אײל ךער האט זא ,בױמץ
 או־נ נתן׳ן מיט ארײנגעקו-טען איז חגה ווען פעךטראכט ציימעל אין

 העירן ירבגען ךעם פאךגעשטעלט האט חנה - .שוויגעל איהר
 איבער ציטער אךגײטם אין בײךען זײא האט אונ ,מאן איהו

 ארויס פאךציממער אין שוױגער ךיא מיט איז ףא אונ ,געלאזען
:נעזאגט אונ

,געווען אומזיסט גאר אין שוױנער ליבע שךעק אונזער
ת )ג״ט( ג א ד א
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. דערפאר נאט ליבען דעם דאנק א
 געבין גאט װעט אפשר ,הערצק פולק פון אים דאנק איך

 יעצט איז צייט ךיא ,פעךךינען וואס איהם חרןד וועט מאן מײן
.פערךעק צוא פעניג א ניטא איז עפ ,שלעכט זײעך

,גיאנטװארט זיפצענד שוױגער די האט ,גאט צו' האפנונג א —т : : т ׳ V • ; • т • ; ־•־ : т  ; -  V ; ■

• פערךינק איהם אן קעןי מען רײך איזױיער הערר ךער
 איר האט אונ ,שנור איהר נעגעבק קוס א ךערבײ האט יזיא

.נענאנגען אוועק איז אננ ,נאכט גוטע א געװאוגשען
.ב^זאךגען וױרטשאפט ךיא גענומען האט חגה
 האט /גר ,מאכען צו פרײליןי כניטינען געװאוםט האט נתן

 ךיא איבער אויפדעהער אלם איהם בײ שטעל א אנגעבאטען איהם
 ׳ין'1פךאד;ק? פעוטיגע ךי פון פעךקױפער אלס או־נ ,פךעסונגען אײל
 ךאס איבער האךצען גאנצען פון געפךײט וויךקליןד ויך האט נתן

 נתן ,הויז אײנענע זיין אין הערײננעשיקט איהם האט וואס גליק
 בנימין אונ ,פעפרידיגען צי ארעגטלין־ פערשפךאכען איהם האט

 געהן״־נתן צו• הויף זײן יאין ימארגען אױף געװען פערטיג שוין איז
 אץ איז הנה ביז געווארט אונ בױמינען פדן נענומען־אבשײד האט

 פרײנךליןז איהר מיט זיןי האט.ער ךאן ,געגאנגען אריץ צימער
 אריף׳ן ארויפגעחאפט זיןי האט ארויס, איז אונ פעךאבשײךעט

. אהײם נעדיטען גאלאפ האסטיגען אין אונ פעךד
 אזפוגעאומט בגימין האט הויז דאס פערלאזען נתן האט קױם

.געגעבען קוס א איהר אונ ,פרוי זײן צעךטליך זיי^ר
,נעווען אמאל אין־ בין רײך ,געזאגט ;יר האט ליבע, מײנע

 צו אביהיל צײט לעצטע ךי געווארינען געמוזט זיך יהאסט ה נור
 ךער ךיר זאל גאט ,צופךיךען אלעם מיט ביסט דו אוג ,צולײךען

 מיר וואס געזארגט טאג גאגצין דעם האפ איך ,בעלױגק פאר
װעלען . י '1“'^׳'



 נעבין גאט 1
יעצט איז ט

,־אנטװארט
י : т : ־ [ •
איל האט ונ

ז

 האט ;גר ,
 ךיא איבער

• ,פךאדונןטין
 ךאס >יבער
 נתן1 ,תויז
 בנימין אדב

 געהן.-נתן
 אץ איז זנה

 פרײנךלין־ ־
אויף׳ן &פט

!ומנעאתמט

 ,נעװען אל
 צן אביהיל

 ךער ךיר :ל
т •מױ װאס ז 1;ל*־.י4ז

 האפין וואם ףא ניט פעךלאןט גאט גור ,אנפאנגען מאינען וועלין
 וועלבען דוךןד ,ליבע טײגע שליה דער געווען בימט דו ,איהם צו

 יײן נןענען ךך זאל איןי הילף, ךיא שיקק ארײן מיר װע׳ט גאט
 האבען צײטין שווערע ךי וועלכע אין הובדת, מײנע פון װאשען

 ,ליבע טײנע געזיכט דײן וויךער מיר ;זןלײ־כט ,אײנגעטונקט מיר
.נוט זײן האפענטליך אוגז וועט щ ,טרױעךיג ניט זײ אוג

גיזאגט■, ליבעפאל אונ אונמוטהיג הנה האט ,מאן לינער מײן
 העוליכקײט אמאליגע אונזער וואס דאפון טרויעויג ניט בין איך
 פינםטער וויא זעה אין־ װען זאנדעךין ,פעריטװאונדען אדנז פון איז
 צעהךין וואס וועךים ךי ,א - ,'שולךען ךי דויןי אייז נעזיבט ךי־ץ
 ־פזן אונז װאלט גאט ווען !אך ,בלוט מײן אויןי יזדיצען בלוט דייין
 • געײען צופךיךץ אלעס מיט ישױן איןי וואלט ,בעפרײען זאךגען ךי

 £ר גאט, צו האפין לאמיר ליבע, מײן אגוטע ביםט ידוא
 אויך הויבט ער ,טהאל א זײ פון מאבט אונ בערג ךי אײן וואךפט

 ךי צװי׳טין איהם הויפען, מיםט פון בעךערפטיגען גויט דעם אויף
.זעצין צוא אנידער לײט פארנעהמע
 עמען אבענד ךאס האט אונ ,טײש צום געגךײט האט חנה
 שפײױן ךי געלויבט האט אזג פרײליןי ײער1 וואר בניפזין ,ךערלאנגט

 רוהע צו זיף האבען זײ ווען אוג ,געמאכט האט פרוי זיינע יוואם
 ,שלאפען גענןקט ניט צײט אלאנגע נאןי בנימין האט ,יבעגעבק

 ,צאהלען פריהער וועט ערי וועמען פאךגעשטעלט זיך האט עי
 ^רשט .ביסלעבװײס וועטען אונ ,גאר וועמק ,שפעטער וועמען
?Т': .אײגגעישלאפען איז מאךגען געגען

 פייייגךליןי ךאךטען זיך האט אונ בנימינען פון ארויס איז נתן
 אומזאנסט ,פערבליבן רארטי איז גייםט זײן אכער ,פעראבשײךעט

געפיהלען זײנע איןער הערשער ךער זיין צו בעמיהט זיןז ער היאט
נ ’ )ו.״ט( ו א
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 גיזיכט חנה׳ס ,אומואגםט אלעס וואר עס אבער ,לײדענישאפט אונ
.גערױבט מוטה אונ העךץי זײן האט

,אן ױגעגד פון כ־ץנד פעךצעךטעלטער א נעווען אין נתן
 בעשאפין אלעם אי־הם איז פעךנעלוסט זיך האט איהם װאס אלעס

 זײנע ,פערנעלושטען( פיל זײער זיך פלעגט אי־הם )אונ געווארען
 , געהאט אײנעם אים נור האבען אוג ,רײך ןײער ױאךען עלטעךין

 אונ גאלד פון פאלץ א אױסנעגויט יחיד בן ױמלר פאר װאלטין זײא
 פאר שפילען זאל ,אינעווײניג קאהרזענגעל- אײן ארײגגעזעצט

 גיווען, מעגליןי נוי װאלט דאס ווען האךמאנױם, אהיטלישען א־ם
 ,פערגעניגין אץ אונ לוקסוס אין געװאוינט אײן איהם האכען זייא

 עךשט מאטין, הײס געלאזט לייכט זי־ך חאט בלוט ױנגעס אונזײן
 איז נתן אונ ,געשטארבץ עלטעךין זײנע זײנען פאר;אהר א פאי

 ךער אין ,רײבטהום גרױסען א איבער הערר ךער אלײן געוואךען
 / צרקה בעל נרויסען א פאר געהאלטען איהם מען האט שטאךט
 ,ױײגבעךג אונ פעלךער אין.זיינע קלײבין גערין פלענין לײט ארימע

 בו^ז וויא אזוי אונ ,פערשעמען נימאלם זײ פלעגין אךבילטער זײגע
 ךי פערגעםענךיג מאבין זיך געהײסין אךבייטער זײנע אמאל האט

 זאנגען אךעמע.קלײבער ךי פאר אבךכטליןי אונ ,פעלד אין גאךכען
 ,טהון אךבײטער _זײנע געהײס־ן נתן אויןי האט אזױ ,פערװאךפען

 אין געלעבט אכער האט ;נר ,אונפעךהײראט געווען נאןד איז ער
.פיוסט א וויא הויף זײן

 גיךריגין א מיט לאמפ א געברענט האט שלאפצימער זיין אין
 ,ךערלאננט ןיןי ארום העליג״קײט שוואכע א יהאט וועלבער פײעךיל

 מיט ,פיי^ר העלישער א געבךענט האט אבער הארצין זײן אין
 חנה׳ס געמאלט אויס זי־ןר האט לײךענשאנ־ט העכטטען ךער

 ,היננעשטעלט זיך פאר פאנטאױע אץ־דער האטאיר אונ נעױבט,
דא )ג״ט(
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גץיכט ונה׳ס

 אן׳ יוגעגד
 בעשאפין ;ס

щ, זײנע 
 ,געהאט ;ם
 אונ גאלד ון

 פאר טפילען
 גיווען. גליןי

 ,פעריגעניגין
 ערשט ,בין
. איז נתן אונ

עי , ד ץ  א
 צרקה׳ על

 ,װיעבעךג
 בו?נז וויא וי

 ךי גסענךינ
 זאננען בער
 ,טהון טער

אין נלעבט

 ניךךיגץ א
 ־ערלאנגט,

̂ר  מיט ׳י.
тחנה׳ס :לט -  :

 ,עשטעלט
רא

 אוינין איהלע ,גישטאנען איש פאר גלטטאלט הימליישע א אי־ז ךא
 ךאזיגיג ךי איבער אנאטשטײן שװארצער וויא געפינקעלט האבען
 נעגין הןאךיטין ישענסטע ךי וויא געווען זייגען ליפען איהרע ,באקען

 פזן שטעוען איהר ,זובן דער פון אמגגשטואהל גאלדענעם ךעם
 אין אונ ,#דעל-טא;עגכױש דער וױא וואוקם אי־הר מארטאר,

• אענגעל ;אנצען
 הערץ זײן אונ ,גערופין ליפען זײגע האבען \ ענגעל האלדער

.פאנטאױע ױי־נער פון געשטאלט ךער נאןי גענאלט האט
 אין אהנוננ נעךיננםטע די ניט האט הנה אונשולךינע ךיא

 איר מיט הערײנגעבראבט נתן ױנגען ךעם האט זיא לײךען וועלכע
 נתן׳ם ךאס געאהגט ניט גאר האט זיא ,געהן שפאציךען הײנטיגען

,אומנעשװעפט שלאפצימער איהר אין נאכט גאנצע ךי האט גײסט
 געמאכט פאךוויךפע זיןי האט;יר מאל וויפיל ,רות ױין וואר ךאךט ״ '

 ניט ךאןי זיך־ ;נר האט ,אײנענטהום יעגעמס נאןי געלושט ץר וואס
פאנטאױע זײן אין האט וויא זאבאלד ,בעהערשען נעקענט

 באלד זינן זײן איז ,פראכט הימלישער אין בילד הנה׳ש רערזעהן
 אפ אים האט פאנטאױע ךי װאס ךאס נור אונ ,געװאךען נארעש

 אוג ,געקעהךט נעךאנקען זײנע ךאךט זיך האבען ,געשפיגעלט
.געצויגק העךץ _זײן אים האט ךאךטין

 - .גערופען אים אין שטימע אינעךליכע א האט \ נתן !נתן
.מאן פרעמךין א פון פרוי ךי־ איז הנה ךאס ניט פעו־נעס . .

 אקאלטעו ,געווארין עךציטערט געדאננןען דעש בײ איז נתן
 פאנטאױע ערהיצטע זײן אבער ,געזיכט זײן בעךעקט האט ׳טװײש

 געךאנקען ךיזע - .מחשבה רײנע ךיא פערטךיפען פאלד האט
 אנגעהויבען האט עס אלש נור ,שלאפין געלאןט ^יט איש האכען

געזעהען האט דא - .אײננעשלאפין ער איז ווערין צוא טאג
פאר
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-  п  -
 אין ■אים אױם גלשוועבט האט חנר« גן-עךן, גאנצין דעם זיך פאר

 פארבען רענענבױגען אלע אוג ,אײננעהילעט וואלקענשלײער א
 גלענצין אױגין איהוע ,שלײער איר אין אבגעשפינעלט זיף האןען

 איהךע אױף יטפילט שמײכעל א אונ ,מאךגענשטעךין ךער וויא
 ,גיצוינין זיך צץ אונ ^ליי^י פאר׳ן אנגענוימען איר האט .ער ,ליפען

 דעש אין - .געקוםט אונ אװמנענומען צעךטליןד איהם האט זיא
 אויגען שטארע מיט האט אונ ,געוואךען וואך ?גרי אױ מאמענט
 איז־פארפ זזנד, אפער ,זעהן צוא הנה׳ן אום צימער אץ נעקוכןט

.געפלויגען . .
 האט אונ יטוױם, אײן וואר щ ךאס בעואנען זיןי האט #ר .
 געלינגען נאןז װעט איהם ךאם האפענונג ךי מיט געטךײםט זיף

• געוױנען צז ליבע זײנע פאר איהר אונ ,בעזינען צו חנה׳ן

,הויף אין נעקומען בױמין איז מארגענם אוהר נײן גענען
,אנמעלךין געלאזען זיך האט אונ

 אויף געזאלט הײנט זיף־ האט פרײנךליכנןייט געכטיגע נתן׳ס
 האט הגה׳ן צו ליבע ךי דוךך ,אומבײטען אונ.קאלטגןײט נײד

 זײן אונטערךריקט האט #ר גור ,האםען צי בנימינען אנגעהויבען
 גיהאפט האט ער מינע, אפרײנדליכע האטגעמאכט אונ געפיהל
ק צוא נעלעגענהײט מעהר ךאהרך אן  צוא הױז אין איהם בײא ה

 ךי ליבענפוויךךיקײט בעשטענךעע ךי גאר וו-עט פילײכט ,קומען
 פעולייכטעךץ גאר איהם ,בךײנגען בנימינען#נטגעגען וועט ער

 אװײלע גאםט ךעם געהײםין האט ערי ,העךצען הנה׳ם צו דעןווענ
 / הער״ן צימער שפײוע אין איז אונ נעווא׳טען זיך האט ,װארטין

 י !יצען געבעטין איהם אונ בקךיפט ?רײגדליך בנינזיגען האט
פ/ךשטײט ’ )ג׳יט(



. —И 13 - —
 איהם נתן האט ? לאנדווירטשאפט ךי אױןי איר פעדשטייט

. .געפרעגט
 לאנדװיךטה א אויך אטאל אליי־ן בין איןי !הערר מיין יא
 ,װיץבעךנ אונ פעלךער גרויסע אמאל געהאט אויןי יחאני געווען,

 צײט אקוךצע ^רשטפאר אךיםנעווען, אזױ אין־ בין אימער ניט
.געףפין אװעק נאךטין לעצטען מײן סכות פערשיעדענע האכען

 מינע לעבהאפטע א אוג פענסטער דוךןז׳ן געקוקט האט גתן
.געזיכט זײן בעשפילט פאצלוגג תאט

 זץיבעזאנען האב איך ,בנימין העךט האטערגזאגט, ,גוט
 איןי ,הויף גאנצען מײן פון פעךװאלטער פאר׳ן מאכק צו אײןד

 שטעלע ךי איר ווילט ,מעגש טיכטיגער א זייט איר ךאס גלויב
? אננעמען מיר בײא

- !נערין רעכט
,פענסטער דוךןז׳ן געגעבין וױיז א בניטינען האט ,זעהט

 ,װאוינען צו געפין אײןז איןי וועל בױמער ךי צווישען הױז יענע
 בעשטים איןז ,פפליכטען דאן:רױסע האבין וועט אייהר ווײט איןז

 װאוינונג פךיי^ אײנע אונ ,יאהר אײן טהאלער 500 לוין אײער
.בעךיגזנג מיט

 גיהעךט האב איך ,געזאנט בנימין האט ,זייעך ךאנקע איןל ’
 זעה איך אבער ,װאהלפזהעט^קײט העףנס ךעם ךיהמט מען וױא
- .ןשו־אל אין לײט ליבע זאלכע ווײניג ׳גאר גיפק щ דאפ

דער ביסטו ארױס, פרײא זאג V װ״גיג צו איזידיר יאפשר
Щ1Г1Г . 1Г Щ

 אונ ,נוט זימנר איז הערר מײן !צופריךען ױיער בין אייך
;י • •ליפענסןױרךג

? נןינדער אדיך־ איר האט י



 םײן גור פערזא^ט, הימעל דער אונז האט גליק ךמען !נליין
.צעהן.קינךער וױא ליבער מי־ו איז פרוי

• העיצען פאר׳ן געגעבען צופ א щ האט נתן׳ען
 האט אונ ,פריהיטטיק דעם דערלאנגעןי געהייסץ האט נתן
 הערויסגעגאנגען זײ _זײנען דאן מיטצרםפײוען. בױמינען נעפעטין

 ױינע פעךװאלטער נײעם דעם געװיזען האט נתן אונ ,הױף אױיף׳ן
 אין אונ שײעךין ךי אין איהם מיט נעגאננען איז אזנ ,װאױנוננ

 בעקאנט אזנ אויסגעוויזען אלעש איהם האט ,נןעלטעךין ךי
. װינכןעלע יערער מיט געמאכט

 פעיװאלטער ךעם ;יר האט ? חערײנציהען ךא וועןנןענסטו
.געפךעגט

 ווײס העווי דער ,פרוי מיעע מיט רײדען דוךןד ךאס מװ איןי
 מזז מען ,וױךטשאפט א אונ הױז אײנענע א האב איןי דאס דאןי
.ברײנגען ארךנונג אין אלעס דאס ךאן־

 נלײכער איז אײך ךאס אבער רעכען איןז ,געװיס ,געוויס
 הויז אײגענע איױגו כןעגט אייר וױיל ,איינצוציהען פךיהער וואס

 אזא פאר געוויס מען צאהלט שטאךט אין ,פערדינגען דערוױיל
.גולדען הונדעךט ךיוה

.כןךינען איהר פאר געוויס מען נןען געלט ךאפ
 אײער הערײן/ ךא ציהט אונ הויז איי?גר פעךדיננט ךאן ,נוא

 שלעכט זעהט זיא ,לנוהוילין לאנד-לופט ךי פון אדלף זץ־ װעט פרוי
י י י ? כןואנק אפשי איז זיא ,אויפ

 זאךנ פיל .ךיער טראגט זיא נור ,נעזונד גאנץ איז זיא ניץ,
Ж ־׳ ץ■ י ״ .מיר װעגען  Щ 'Г Ц? ?ף Т»

 נאר איר וועט ךא ,יטטאט אין לאזען זיא וועט דאס אויןי
ז .פעהלען ניט - • •'-־ ־י^ ׳•: ■ '

תז ^ ג

>— '14



 נעמען געהײםין אים אונ קנעכט א גענעבען ארוף האט נתן
 ,זאגין אונ דונה׳ן צו טראגין אװעק щ אונ ווײנטרויבין אונ ךײטלען

 אונ געזונדערהײט ^םין זאל זיא ,איהר #ם שיקט מאן איהוי דאס
.בעקומען װאויל איהר זאל עס

 געוואךען פעוטיג בגימין איז געווארען אבעגד איז אלם
 העו־צין פרײליכין א מיט ,טאנ הײנטיגק פאר ארךנדנגען אלע מיט
 פון /גרציילט איהר חאט אונ ווײב זײן צו אהײם נעגאנגען אין
 הענז־ איהרע געהױבין אויף האט פרוי זײגע - .שטעל ניישי זײן
 װאפ הםדים זיינע פאר אלמעכטיגין ךעפ געדאנקט אונ הימעל צום
. זײא מיט טוט ער

 זאלין מיר דאם ,נעזאנט בגימין האט ,פערלאנגט נתן הערר
 זײן ׳טטענךינ איך מוז פערוואלטער אלם דען ,הויף אין איינציהען

 פערלאננט אדג ,אינז -ц? גיט װאױנונג פדעכטיגע־ א ,הויןז איןי
• אײגציהען גלײןד זאלין מיר ךאם

? וױרטשאפט אונזער אונ
 אונזער פעךדי־נגען וועלן טיר ,דאךט אלעם מיר ברײגגען דאם

 װאס דוא ווײםט - .גולדען הונךערט האבק ךערפאר אונ ךירוז
 ףנגט פילײכט ,ךיךה א ברויכט מלוה אונזער שמעון ,ליבע מײן
̂ר . חוב אויף׳ן אבועכענען וועט אונ ,יאוגז בײ ן

 צו אלעס מיט בין איןי פעױפטײפט, דו וויא מאן טהוימײן
 זאגאר טהוט מיר ,העךאפ אוגז פון זאלען שולךען ךי נור פוידעןי,

 געךין טהו איך נור ,שטיבעל ליבע מײנע פון שײךען' צו זיןי לײד
.גלײכער איז אונז פאר וואם

,גיזאגט צערטליך מאן ךר האט ,פרוי גוטע ליגע א ביסט ח
 ליבע ךײן אין פעמעניגען ךאם געגעגען געווים ךיר װאלט איןר

 וואלט מיר ׳טװער וויא אבער ־זױיסט דז ך בלײבק • צוא הײזעלע
(Ш דאפ י



“ 1 “־ 6
.ביםט ח׳ךיר,. אן אליץ לעבי־ן אונ הויף אין זײן צו נעװען ךאס

ק׳1? ן ע װ п«* ײ г в ж**
פךעגען-^טעון׳ען״ גענאגגען מימין איז פךיה מארנען אויף

אננענומען האט שמעון ,הערײנציהען איהם בײ וועט ער אויב
ערשט אבער צוגעזאנט אים האט אונ געךין, זײער פארשלאג ךעם

т & ךז г^с ;זא
מייט איבערגעצויגען' י פעךוואלטער נײ;גר דער איז דערוױיי

מיט זיןי אנגעהויבען האט בנימין אוג ,ארײן הויף אין פרוי זײנער
.טעפטיגען'!בע צו לאנדוויךטיטאפט ךער

♦4
 4- אין איז פויגעל גן&דן ךער ךאס געפרײט שוין זיך האט נתן

 פאי ערשטע ךי נעהאלטען צוךיק אבער זיןי האט ער ,נעטין זיין
 זײן דןףטד ניט אים זאי זיא דאמיט ,רײדען צו ניט חנה׳ן מיט טעג
 אין טאג גאנצען ךעם געזעסין איז ער - ,פלאן ױין צושטעךין אונ
 נאנצען ךעם פענסטער, דוךך׳ן קט;געקו נור האט אונ צימער זץן

 אוייף גערוהט האןען אויגק זיינע אונ געזעסין זא ;יר איז טאג
 די ,געפןרועלש שרענןליןד אים האט אונגעדולד ךי ,װאוינוננ חנה׳ס

אז־נ ;עגעסי] גיט האט ער ךאם פיל, אזוי געפײניגטי לײדענשאפט
I

2Г׳Г״ ,,, г, щ  т  пйРИа>
,טרוי^-ינ געזעטען צײט מיטאנ נאך זיןי ער ווען אײנטאהל

 , העריץ איו הערר עלטעךער א אונ געעפענט טיהר ךי זיך האט
פערטריױערטע דאס איבער פערװאונדערט זיןד האט הערר דער

» ГГ чгСгч י5*ץ״ז* I т-л מЩ» 1 י . ו «

ז « гтате  г г 'т г о  и к о т׳я 
װאכ ? דאס איז ח־אם ,געחפען האט.ער י ךיר מיט איז נאט

? רןראנק ביסטן ? ךיר פעהלט
איך )ג״ט(

שטןרו?
II - I



ײני םײן ,געזונד נאגץ ניט אױך בין איך • פי
? דיר איז װאם

• • Т

 טיר זאנ !אךבעטין פז־ן אננעשטרײננט אפיסיל זיןי האב איןי
 העךט וואס ? יררטלים אין נעקומען ת בייסט וואפ נאןז פךײנד מײן
? חבוון אין ןיןי

 אייל דעם בנימץ פון פאךעוין צוא געלט געקומען בין איך
 האט טען ,פערישלאםין הויז זײן נעפונען איןד האב נון ,הענךלער

.אנגעקומען פעךוואלטער אלס ךיר בײ איז ער דאס ינעזאגט ־מילי
? צוקךיגען אים פון האסטו פיל ,אטת איז ךאפ }יא .

!מלךען הזנךעוט
 אויף טעג אײגינע ערשט איז .ער ניט, איצט אים בײ בעט

 .קיןצליך אבער ךיר וועט ניט, נאך האט ,שטעלע ךער
.געבען אב נעוױם

? ךיר פון געלט דאם קךיגץ אפשר איןי ען(ל
,ױט אויב גװ ,בעצאהלען אליין געוויס שוין ךיר וועט .ער

.בעצאהלען ךיר איןי וועל
 אויף׳ן נעזעצט ױך אונ כעדאנקט זײער זיך האט גאסט דער

.אננעבאטין אים האט נתן וועלכין שטוהל
!״‘געפרעגט;י״ נתן האט ? חברון אין זיך הערט ■וואס
 תבואות מיט יאהר ךעם האפט מען ,שט-יל גאנץ איז גאך

.מאכען צוא געשעפטין גוטע
ף ווײנטרױבען נזיט עש װיאשטעהט

”4 האכען צו יאחרי דעם אין ;גרגטע גרויסע א האפט מען
.פינ־ןלק צוא אױגען ךיא אננעפאננען האכען נתן׳ען
 !װאויל !פלאן א - ,געטראכט בײא.זיןד ער האט !האלט

.אױסגש׳צײבענט
ביסטו יג״טו



נפועגט. נא&ט ךעם האט הביון? פון לאננ שױן ניפטו
!געכטען זײט
ען װאלט מיעסטו־, וויא  ווייגטרויכץ קויפין דאךטען מק^עג

 V פךײז גלייכען אץ
? געלטי בארעס פאי ־״'־ '

. י !נעוױס . . .
 שעפט!גע ךעם לײכט גאגץ מאכען װעםט ת או מײן איןי

 דר.פאריגע װייל ,פרוטה א פאר איצט הלשען לאנרלײט ךי ,דאוט
 דו וועסט געלט באךעס פאר אזני געווען., שלעכט אזגי איז יאהר

.וואלוועל קויפען
.פעךװאלטער מײן שי־לץן וועל איןי אלײן פארין גיט איך.וועל

 פרעטדין דעם דערןעהן האט ער ,איז'העױינגעקוטען בנימין
.געוואךען אונמוטהיגי איז.?נר

,ניזאגט אים צו פךעמדער דעו האט ,פעודריםליך ניט זײא
.דײנטוועגין פון ניטגעקו־מק בין איןי

 כןױי־נץ באלד וועסט ח ךאש מאגט, מימין האט האףי, איןי
‘ י . חוב .דײן

 ברויכט םע.ן ,בתן׳ען צו געזאגט בגימין האט העריר מײן
 װיין־ אן באלר קומט щ ,-נעהטען צוא אךפייטער אײניגע יעצט

 צו אראב אײלבערין ךי קילייבק, צו; פײגען צוישנײדען., טרויבען
.דערצו הענד ךי פעהלען щ אונ נעהמען

п אנדער ךי ביז צײט נאן־ האט ךאס אנער ,רעכט האסט 
 האגדיל אגוויסען דעםהעךבסט בעשלאםען מיר האב איןד ,וואך
 ,טרויבין ך געראטען .ףיער אױ הגרון אין טרײבץ, צו וויין מיט
 נאןי מאן מיט׳ן צהאמען פאהרין זאלסט דו דאס װעלין וואלט איך

.נעפךענט גאכט דעס האט.?נר ? דו פאהךסט ווען - .הברון
י ׳ ג ה־עט ’ (ט)
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.אבעך נענען היי^ט
.פאהרען איך װעל פעולאננט,, הערו ךער װען ,גזט
 פאר א שפאנען נעלאזין פעךוואלטער דער האט נאכט פאר

.חברון .נאןד אבנעריץט אנךעךין ךעם מיט איז אוג ,מױלטתיערען

 וויךטשאפט רי בעזאוגט יהאט הנה ,גיקומען איז אגענד דעו־
 אלמעכטיגן דעפ אנפעךטוויט האט ,בהמות ךי אנגעפיטעךט האט
 העךץ ךאפ ,הה צו גענעבען געװאלט זיןי האט אונ ,זעעליג איהר

 אויף ךאצו אדנ אײנזאמקייט ךי ,געווק אונרותיג איהרױיער איז
 האט קוים געמאבנ;, אונװהיג איהר האט ךאם ארט, אפרעמךען

 זיא איז .איךא״ ולא לי ״ה׳ װעיטער: לעצטיע ךיא זיא'געענךיגט ץ־-
 ךי אן נעקלאפט עםי האט לאננזאם ,געװארען מונטערער ביפעל א

 זיא נזר ,הןלאפין צו טטאךק’ אנגעהױבען האט העךץ חנה׳ס ,טיהר
צום וױדער עס האט דא ,געהארכט אונ געמאכט מוטה זייןז־ האט

V  : I • Т ־ т  Т  • ■ Т к у •  ,  г ־ ׳ < ־ « у

.געקלאפט מאל צווײטען
.געפרעגט■ ־;רשראקען חנה האט ? דא איז ווער
 געגעדיגע אוײן לאז ,געלןלוננק ךרױסען פו־ן ?גס האט !נתן

.זאגען װיכטיגעס אײןז ךאךף איך ,פרוי
 אײן ,ארײנלאזען איהס זיא זאל צוא געצעגערט האט חנה
 טיט ,לןאפ■ איהר דוךןד געשוועבט דןךןי האט געךאנקען פײנליכער
 מעגליןי ניט .נעראנקען שלעכטע פעףטרימךךי זיא האט נעוואלט

 טיט ניט געוױפ קומט נתן עךעלער ךער ,געטיאכט זיא האט
 ארײו• איז נתן אוג ךיטיר נעעפענט זיא׳האט גיךאנקען,. יטלעכטע

 חגה האט ? מיר צו שפ>ט אזױא הערךין פיהרטידעם וואש
.נעפרעגט גייגעריג

אױז י )ג״מי '
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 גרויסע טראגט איתר ךאם ,פרוי ליבע ערפאהרען האב איף
 פעךדונקעלט אונ ,הערץ ^ךעלעס אײער ךךינןט דאס אונ ,זארג

 צן געצװאוננען געפיהלט מיןי האי איך ,מלטטאלט האלדע אײער
 ,שלאפען ההיגער רןאנען איהר.זאלט אום היינט, נאך אײןי זאנען
 איץי פאר - .זארגען אײערע פון בעפרײען אײןי וועל איןי ךאס
.הויז מײן אין זיך געפיגט עס וואם אילעה נעהמען צו פרײא איז

 וױלט איר וואש ,גנאדע ךי פאר הערר מײן אײך דאנק איןד
 ניט אײןי פון געוויס £& האב איןז ,מאן מיין מיט אונ מיר מיט טאן

.פעךךינט
 װיל דונה האלךע אייעךטווענען פון נור ,אזדי ניט רעךט א,

 טאן אלעס איך וויל איױגךטװעגען פון ,העלפען מאן אײער איןי
.איז מעגליןי נור וואם

 ניט איהר איז נעשפךקי נתן׳ס ,צו-זאמענגעצוקט האט חנה
• געווען געפעלען

ארם-באנז־ גאלךענעם שווערען א ארויסגענומען האט נתן
.געךײכט הנה׳ן עס האט אוי ,אהרךינגק אונ

 אויף אזנוויליג אונ ,געפרקט חנה/זרנסט האט !הערר מײן
? בעךײטען ךאס זאל וואש - .געקוקט מתנות ךי

 ךיא נעהם אונ ,עננעל :עליבטער געפעלעקײט ךי מיר טוא
 וואם ,ךיר געהעךט זעעלע מײן ,העךץ מיין ווען ,םיר פון מתנות

 האלדער דו אויש ךיר שמוק .ליעבע מײגע [אלעווען ךיר איןד זאל
 _קײן אין יעצט ךיר גיב איך וואש ךאס ,וויפען זײא אונ ,ענגעל

בעשטעלט ךיר פאר האכ איןד וואס מתנות ךי נעגק ניט אנפאנג
פעךלאנג, מײן איז מתנות ניט ,הערר מײן איןירוה מיר לאו

 יניכטש ,מיר ^טךעבין דעש נאן־ ,פעךךינען עךלין־ אוג גאבע גאטס
!וויךךיג איז זיא ׳וױיב פאךבטיגע אגאטס שמוק, ךער אין

О',)» יטיט
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 צרויםע גט
 ןדיונקעלט

 צו אוננען
 שלאיפען,

 אייןי פאר
 .הדיז יץ

ווילט איר
ל ן ײ ניט א

חנה-יוױל
ץ ־

טאן לעס
ן 1 י:

% V
 ניט &יהו

 ןש-באנד

אויף ילינ

ךיא ;תש
װאש > ד

Т י

 האלךער
 הןײן איז

ט ל ע ט  ,ז
 גךלאנג׳

ניכטס ,

 גערײכט שענ?ןע5גע ךי נתן איהר האט בליק בעטענךץ א מיט
.צוךיקגעשטויםק פעראכטוננ מיט האט.עס חנה ניר

;נעזאנט דזנךו האט ,הערר מײן געטראכט גיט האב איןי
 מיט בעלעסטינין מיןד אןנ ,פריךען מײן שטעךין מיר וועט איר דאס

 װעךדע זאנםט הערר־, מײן רות צו געהט ,זאכען ניךעךיגע זאלכע
.מאכען שאגדע צו דײך לארעש א דוךך איןד

? טרײבען ךיר פון ג/עואלט טיט מיך וױלסט דו
 שעגדליכע זאלבע מיט טיר צו קז־מען וועסט דו ווען מאל אלע
־ 'געב־אנקען
 אויף איהר פאר איז ;יר ,נידער^לאגען געבליבען• איז ינתן

אױם עריג¥פײ אונ ^קךיפען האנד איהר האט נעפאלען, קניע ךי
;נעשױען

 איןי ײט1 האנד, דײן אין ליגט זיא ; זעעלע מײן !העךץ מיין
 לעבק גאנצעס מיין איז ׳ ךערזעהן מאהל ^רשטין צץש דױ האב
.פערשװאונךק מיר פון פרײד גאנצעם מיין  הײננט גליק מײן . .
-ךיר פון אי  .#פפען ,לעבען ױנגעש מײן אויף ךיך עךבארעם .

 • געהעיען ךיר צו וועט פערטענען גאנץ טײן ,חערץ ךײן טיר
 האנד איהרע אױף ער האט לײךענשאפט בךענעגךע מיט

 גןרעפטץ אלע מיט אבער זיןד האט חנה .געױנעלט קדם פײעךינען א
:נעישךתן אונ ארויסגעךיסען איהם פון

!געלוסטליננ שענךליכ^ר מ ,צימעו מײן פון ארוים
 .?נרטךאנען עס;יט¥ וועל איןי ,ליבער מיר טויט דען ,א

 הערץ זיגךינעם ױץ פןען וואס טאן דער שטאךבין זאל בעסער
.דר בונד הײלינין ךעש ברעכין צו אײדער ,בעהערשין ניט

 האט אונ ,צימער פון הערױס זיא איז װעךטער ךיא בײא
 ;ישלאסין פעסט אלעס וואד נור ,הויף פון געוואלט.ענטלויפען

г־г ' )ץ )ל'ט«
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 געלאפק הערמטער זיא איז אױפועגונג שךעקליכסטען ךער אין
 גתן ביז געװארט ךאךטען האט אזנ בוים געךיכטען א אונטער

• גיין אײעק וועט
,שמערצען אונ קװאלען גרעסטע ךי אין נעבליבען איז נתן

 פער״ געױנסען איז;גו־ צײט לאנגע א ,פערצװײפלוננ אין וואר ער
 געעפענט אויף האט נלטפהגנען אךיף ער איז ךאן ,זוגקענערהײט

איז טיהר ךי  איהר מוז איןד :זץז־ פאר מוךמלענךינ ,הערויש אונ
.געוױנען העךץ

 אונ ,פעךנומען ױעךטער ךי האט אוי#ר פאףטענךער חנה׳ס
 רעכט ערשט איהר ע.ס האט ,ארײן צימער איהר אין איז זיא װק

 אונ טיהר ךי פערשפאךט האט זיא ,שרעק פאר וךאךפען כענומען
 טוךא האט זיא ,שטוב אין גענאגגען ארום אויפךעגונג גךעסטען אין

 ךעם זיא האט אונגעדולד גךעסטין מיט׳ן ,צןנײן *טלאפען געהאט
 איז נעעפענט טהוי#ר דעם האט מען ווק אונ עךװארט/ מאךגען

ןרףטלים. נא־ קרעפטץ אלע מיט נעלאפען חנה אךימע די
 האפענונג ךי האט/״ער ,עךפאהףנן ךעױפון האט גתן אלס
 • צי.קרײנרןק אן טאג דעם פון אננעהויבען האט אונ ,פערלאיען
,גיקוטק חברון פון איז בגימין אוג פעתאנגק ױיינען טעג צװײ

 אין אפין יז1ה ײין געפונען האט ער אלם ער װאר ערשטויגיט וויא
 ,געװען ניט הויף אין איז פרוי אןנ!ײן ,אונארךנוננ גךעסטען ךער

 .קײנער נור ,פווי זיין מעגען געפךעגט ךינער אלע בײ האט
 געװאלט ניט ער האט הערךן פײן ,געװאוםט גיט האט זײא פדן

 דאןאיז צוווארטען, געדןלךיג זיןדבעשלאסק האט ער ,פרענען
 איז הערײן הויז זײן אין איז #ו־ וויא ,שנןאט א־ץ געגאנלען .ער

 געפאלין איזאים ,געקומען ענטגעגין געווײן א מיט י1פר זײןי איהפ
 ז ערצײלט אלעס איהם טרעוין ביטעיע אונטער אונ האלז אױף׳ך

ג (’) Т ! ט Т
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̂ר איז מאן דער  גיקייצט האט щ ,געװאיען אויפנערענט זיל
 יו־אכע העררן דעם פןן געװים אוג.װאלט ,װאוטה פאר צײן ךי מיט

 אונ הענד געבונדען ניט איהם װאלטען הובות ךי ון־ען ,גענומען
 לאזען צו זאןי _קײן פון זיןי נעמוזט.ןגנטישליסען זיך האט ;גר ,פים

 ווידעױ איז בנימין אוג ,ירושלים אץ פערבלינען איז הנה ,טעײןען
’ . הויף אין פערבליןען
 טענ אײנינע שױן ױינען ;גס ךאם געזעהן חאט נתן אלס
 ווידער ער האט ,וואךט רערפו־ן״קײן בנימיןדעד־ט אונ פערגאנגק
 מיט רוגה׳ן צוא ךינער א געשלקט האט ןןך ,געקראגען האפענונג

 גיטויבין ארוים רינער ךעם האט חנה אבער ,ךימענטין אונ גאלד־
 נתן׳ען האט דאס ,ארױסגעװאךפץ פענסטער חךןז׳ן גישיעק ךי אזג
.הויף פךן פערטריבין בנימינען דאפיר האט ןןל גבךאבט, צאךין אין

 קומען, .עךגער געזאלט נאך האט בנימין אךעמען פאר׳ן
 וועלכין ראכעפלאן דעם אויספיהרען געקאנט נאך האט אײדער.ער

 פעםטונג .אין מלוה׳ס ךי איהם האבען געטראגען זיןי אין האט
 אים האט נמן קלאנג.ךאיס א ארויס איז שטאט אין ,געזעצט אריץ

ר ווייל פערטריבען  אגנ חבנתן נאןד געפאךין' געלט זײן מיט איז ̂'
 פון גענו־טען האט.זיף מען געהאנדעלט ךערמיט אונגעטרײ האט

 געהאט ניט האט ווײל.ער אונ ,חובות ך פאךערץ בנןסין ארמען
 ,געזעצט פעכטוננ אץ אונ פערקלאנט איהם מען האט צאהלין «

איז הנוז טלױע דיא נעזעסין.,' ארעטער דער איז. צײט אלאנגע יי־צ*! ̂ ~ Ц V ׳ל : • ׳ , V V V —V г V * ־־ V;. ־ ־
 פעררינםט ךי אונ ,נעשפונען האט אונ נאכט אונ־ טאג געזעסין

 געפרובט ווידער האט נתן .מאן איהו פאר געאפפעךט זיא האט
 בע־זולן איר וויל ךאס.ער איהר^אגץ אונ הנהץ צן שיכןען ךינער א

־ אוג ־ י , )גיט(



 צוליק י1אוי ךיןנםטאל האט חנה נור ,צע׳טײצנןע געשיכןט האט אונ
 אונטערשטיץ ?גלזאלגיט זאנען געלאןט אים האט אונ נעוױןען,

- .קומען צו איהר צו
 האט ער ,לעבען ךאס געווארען איבערךךיסיג איז בניטינק

 ךי ,געװאונשען טויט ךעם זין־ האט אונ ,פעללאוען האפנונג ךי
 איל איז щ נור ,טלײסטען צו מאן דעם געזוכט האט פרוי טלײע

 וואר אונ ,לעבין צו-ם לוסט ךעם פעךלאךין האט ער ,כעל־דנגען ניט ־
 עםען מאל א אים האט אונגליקליכע ך אלס .פרוי זײן אויף גײז

 אונ גלטטויסען צוךיק איהר ער האט געפײנגנים, אין געכךאכט
:יגעזאנט

 אויף האסט דוא אונ פיץ, אונ יןוואלען ךי פון איך גין מיד
. ניט ךךומנות נךן טמ־

.גערופען פארװאוךפספאל חנח האט !מײןיריבעל
 ךאם זאלםטו וױסען נול ,מיל פאל העלץ _קײן האסט п !א,

 נאןי ליבסט דו ווען ,נויט ישךענןליכע ךי ניט.^לטלאנען וועל איןי
 גלײךאונ נתן צו גײא זעעלע, מײינע לעטע ךאן ’מאל, א וויא מיר

.שולךיג בץ אין־ פיל געלט ךאס לײהען זאל על איהם בעט
 לךבאלעם ,אזיסגלשליען אלעמע ךי האט !גאט מײן נאט

 ? טאן זאל איך וואס מאן מיץ בעטלאבט האסט דו מיל! אױף זיןי
 זײן ניט דו.קענשט הילפע? ךיל פאל בעטין גײן נתן צו זאל אין־

 מיט גלשיקט טיל צז האט על ךי ךינעל ױינע ,העךץ זינךיגעס
 לל ,זאנין נעלאזין יאיהם ,פעויאגט איץז האב ךימענטין אוג נאלד
 ךאס דו ווילטט יעצט אונ ,קומען צו צומיל ^ךוועגען ניט זיך זאל
 אין מאן מײן געװאלין מישוגע ביסט דו - .גיץ איחם צו זאל איך

.ױצענדינ ינעפענגנים
,פון.נעפענננים אלויס אלעמע ךי אמ האלצין אין צאךן מיט .

אױ )ג״ט(
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 האט זיא ,טרעךין פיטעיע מיט געוױיגט אונ געלאפין אהיים איז
הארבץ. גיט מאן איר ךר״פעציהמג אין כעשלאפין פעסט אפער זיןד

 טאנ פערטין אויף׳ן נור ,נעגאננען ניט אהין זיא איז טעג דריי
 װאר וויא ,געגאגגען מאן צום איז אונ ,געווארען אוםחהיג זיא איז
 פערצעהרט פאיד געפינען מאן ךעם האט זיא אלם ערשראקען זיא
.^מעךצען אונ נראם פון

 וואס מאן מײן מיר פערגיפ ,אויסגע^ךיןנן זיא האט \ גאט
.געטאן ךיר האפ איןי

 האט אױפנעהויפין לןאפ זײן מאן דעי האט מיה גרויסע מיט
 קול פער׳טטינןטק א מיט אוג אננעקוכןט אויגען שטאךע מיט איר

• געזאנט
ו זאל הימעל אין גאט ’  איך דאס נןר ווילפט דו ,משפט׳ן ך

.װײפ נתן׳ס יועדען הןענען זאלםט דו פדי ,שטאךפען זאל
ךיכטען, אדנז זאל גאט !_יא ,ווײנען צו אננעהויפין האט הנה י
 מיר טאןד טוא גײן, נתן צו איןדזאל ווילםטו געזאנט, זיא האט
.גט מיר גיפ ,פליכטען מײגע פזן לויז

 עוין וואלסט ח ,נעשךיען כעס מיט מאן דער האט ,אזוי
.לויפען צו נתן צו מינוט ךי ךערלעפען וועלין

.נעפאלען ךער.?נךד אריף קראפטלאז אױ הנה
, געזאגט טךערץ מיט זיא האט ? געהעךט ךען מען •האט

 הײסט מיר ? גײן ןינךינען זאל ןיא פרוי ךי שיקען זאל מאן א ךאס
̂ר .פעפרײט וועךין זאל נור ,עהרע מײנע אפפעךין י

 נעמק טעג ,געשךיען ?גר האט ,אויגק מײנע פון אוועק
.נןוואל ךי פון וועךין בעפרײט זאל איןי ,לעכן מײן פון סוף א כאלד

 פון איז אונ ,ךײדען וואךט א מעהר נעכןענט ניט האט הנת
,צימער אץ זיף צו אךײן איז זיא וויא אזנ - .ארויס געפענגעניס

ל '0?’4וי האט )ג״ט( ״
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 ? טאן איך זאל װאם | גאט מיץ גאט - .יאמעףין גענוטען ךא האט
 מאןד ,א !ווײב שװאנעס א בין איף ,עוכאךמק מיר אויף תאב
.׳צאגד צו ניט מיר

 ארױף הימיל צום געבעט איר הנה האט העךצען טיפען פזן
 בטהון אין אונ ,געשטאלקט עטוואס זיך יזיא האט ךאן ,גלשיהןט

 חעךץ איהר ,נתן צו גײן צו בעשלאסק זין־ זיא האט נאט אױף
 גיפעךליכן דעם גיוואנט ־האט נורזיא ישטאךקיגנןלאפט, אפילו האט■
.מאכען צו מאן איהר פאר טךיט

 לולאנק געפעללין־ שמערצען אונ .לײדען זײנע איז'פון נתן
 פון נזל אונ בעט אויף׳ן געלענין ;צל איז נאכט אדנ טאג ,געוואלען

 ךיא ,עךלןענען צו אונמענליןי איהם װאל עס ,פאנטאזילט חנה׳ן
 כןעלפעל פון דעל'זאפט מאט, אױגען לי ,אײננעשלובזפק באלןען

 טלאפין לעצטין זײן אים האט ליבע ךל די'שלאנו. ,אויסגעטױלןענט
 ,װאונךין ױינע פאל מעךעצין רףן ניטא איז עס ,אויסגעזוינק נלוט

.אבצופלישען לעבין זיין שטאנד אין איז אלײן חנה נדל
א אונ אגנעקומען טהױעל צום איז חנה ךי^נגסטיגע אלס ,  ך

 ךעל אום לויפען נענלמען אלע האבען ,דעלזעהן איל האבען ךינעל
.צן.זאנען אן הערלין ךעם זײן צו עלשטעל

 ^לשטעל ךעל האט ,טהומגל ביין איז חנה ,העלל מײן ,
.נעװפק

.נעשפלונגען אויף איז אונ אױפנעלײכט האבען אויגען נתן׳ס
 וועל איןד ,געפלעגט לנטצײקען מיט £ר האט ? אמת אױף

.בעלױגעי לײכליןז ךיל אונ פױיידליט ךי שײנלןען ךיל
.געלופען אנךעלעל א האט טיל; איז.בײן הערל מײן חנה,
гщ , .דףטעל איין האט !ךיל צו פעךלאננט ,קערר מײן 
׳ ' ,י נערופען'.'

חנה לט(0
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 אפער^עי האט - .מיל נאןי גלײף קזמט וןנה, ,חעיר טײן

■*с«' сйг. » יש4■י״״“ г'״ '׳ '*־' • געהפק
 געלט געשײגהןט האט זןוי ,םוף א אן געווען איז פוײד נתן׳ם

. געשיכןט ארוים זײא אונ נןנעכט ױינע
 מיט ארײן איז חנה אונ־ געעפענט,. ראש זיןד האט טיהר ךי

. טינע מוטהיגע פעםטע א
.פויײד פאר ציטעךק צו אנגעהױבע׳ן האט נחן

 דײן אין ליגט לעכען מײן זעה ,געיאגט ער האט !העריץ
? עךפילין גלײף איןי וועלי פעךלאנגפטז וזאס - .העררין טײנע האגד

 ךיר צו מיר שיקט מאן מײן ,געזאנט הנה האט דןעררן טײן
 לאנג זא שױן זיצט דו׳וױיפט ,געבעט זײן העךען אן זאלסט דו

 אים זאלסט דו ךיך בעט ער - • שולדען זײנע איבער געפעננניס אין
 גפענגניס פון אום ,בעצאהלין צו■ שילדגער זײנע געלט ךאפ לייהק

 דאפעלטער מיט ךערפאר ךעען ךיר וועט ער ,וועךען צו בעפרײט
 אונ היטעל אויף׳ן דזאנען דוא וועםט זעגען גאטעס אונ ,טךײהײט

. ןע־־ד דער אויף
 אדינעי כעפוילען גל'יך האט עו ,געװארען געךיךט איז נתן

 ער אונ נייטיג, האט חנה וויפיל גאלד הערײגברײנגען זאל ער
.רערלאגנט דאם איהר האט

ך פון.זיי־ן צוגענומען האט חנה א  בעךאנקט אונ גאלי, ךאס ה
.נײן געוואלט אוג

 ארײן מיר אוועקגײענךע דו ווילפט ,נערופען נתן האט ! רוגה
.לעבין ױנגעם מיין איבער עךבאךמ?נני ? א״קאלטק.קבר אין שטױםן

 איץ מיט ךיר צו געקומען ניין איך ,געזאגט חנה האט נתן!
 ניט האב ;איץז ,האגד דײנער אין בין אונ פערטרױען, קיבדליכען
גאט ׳ךיר בעךענין נתן אנער לעבן^ טיץ אונ עהרע טײן :לםוינט

רעט ;ג״ט(



 כןיעפטלנ אונ הערץ ךיץ 'שטאךק ,מונד טײן דוךןי ךיר צו עפ רעט
 ,לעבען פון רױש ךער איז פלינטיג וויא ךיר בעךײגק \ מוטה ךיץ
 די איז אומךסט אןער ,גענוס העכםטער ךער איז פערגעגנליןד וױא

 לעבען אײביגען אײן געןען טארעןמיר בעדענק, ,א -’חךטה,
 גאט פאר זיןי וויא זאךגען מענשען וויפיל ? אויגענבליק איין פאר

 זײן אין טויט נאןו׳ן אויפנעהמען זײ זאל ;גר ,מאכען צז געפעליג
 גאט ךיר נעמט ווײלינכןע אײן אין י קליבער־נלי ת - .היטעל-רײןי

.גונד הײליגען זײן אין ארײן
^י נעװארען איבערמעכטיגט װעךטער חנה׳ס פון איז גתן  ׳.

 - . ־הענד ךי פערבואכען האט אונ פיבער פון געציטעךט האט
 איהרע ,ברוסט אױף׳ן הענד ךיא טיט געשטאנען איז חנה

, גאט צו געבעטען האט היטעל געגען העךץ אונ אוינען
 אױסגעבראכען נתן האט אטהעמען טיפק לאנגען א גאך

.טרעהרען ׳אץ
 דיינע מיר ;גפפען ,געחפען ער האט !גגאדע פון הערר ’

 פאטער מיר העלף ,ךײד מײגע פעךנעהם אונ היממעלסטהויעךען
 זאל פעסט.איןד מיר האלט אמ זינד מײנע מיר פעךגיב ,הימעל פון
• אנגעהעיען גאנץ ךיר

 לײכטער העךץ.איז זיײן ,געבעט ױין דערהעךט האט גאט אונ
 זייין האט ,בעשטראהלט אויג גאטעס פון וויא אזוי אונ ,געווארען

 זעלינ אזוי זיך יהאט #ר אונ ,אנגעפאנגען לײננטען צוא געזיכט
 אלס הטתים, תחית געשטאנק אױף װאלט ער וויא נעפיהלט,

 הנרי וויא ךעו־ועהן אוג אויגען זיינע געהויבען אויןן אבער האט
,גאט צו כעט. געריכטעטיאו־ג הימעל געגען אויגען ךי מיט ?טטײט

האט ^ר או; פערשװאונדען, איהם פון שווא^קײט ךיא איז אזױ י
געױופען־ .
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 פריןץ אין גייא ,גענעיען פין איך דאגכןען צו גאט ,חנה :גערופען
.בעלוינען דעו־פאר ךיר זאל גאט

 האפק וראס ךי צו װאויל ,נעפךיזען זיין זאל נאמען נא׳טעס
.ארויס צימער פון איז אונ ,געזאגט חנה האט ,איהם צו

 בעצאלט האט ,אהײם געלאפען זיא איז נליקשטראהלעגד
 באלי וועךט ער ךאס מאן ךעם זאגען אן געלאפען אוג חובות ף

איהו מיט איז עס וױא ערצײלט אלעס איהס האט אונ •פרייא,' т “I ־־ ״ V * ; I V V • • •
.נעגאנגען צוא

.פעסטוגג פון אוויס איז בניטין אונ פערלאפען איז שעה א

♦7
כייגלשטאגען גסיון דעם איז נתן וויא אוינענגליק ךעם ױיט <

 כןרעפטין זײנע ,געפלױגען איהם פון געךאנכןען שלעהטע זײנעןאלע
 פךישער אױ געןיבט זײן צוגןעהוען, צוךיק זיך אננעפאננען האפען

 געליהען קראפט ךי איהם האט גאט ךאס גאיבען דער ,-געווארען ׳
 איגעךליכע א האט ,צוטואגק אךיבער טאטענט *שװערען יענעם
 ירושלים אין ,געמאלען פנים זיין אויף צופךידענהײט אונ פרײךע

 צווײא אין אבער ,שטאופען פײן האלט נתן ךאס בעװאוםט וואר
 אין אין .ער ךאס ,געפיהלט פןרעפטיג אזױ שוין זיןי לר האט טעג

 אים.;גנטגעגק ױינען וואס לײט אךעטע ךי ,ארויסגעךיטען שטאט ׳
 אױ ?נו העגד, אפענע מיט נדכות געטײלט ל־ האט געקומען
פאר נעשטךאהלט אים האט געזיכט זיץ אונ פערד אויף׳ן נעזעסען

׳וייף׳ין • .ל^ײ?.ל
 פעגסטער ביין ישטוךיענזאל ױין אין נעזעםען דפי.;יקיבא;איז

 וואם ךךשה ךי אן נעטראכט אונ ,געקוקט גאס אויף׳ן האט אונ
 ?צדין זײגען אלע ,זאגען הלמיךים זײנע פאר געזואלט האט /א־ .

ל ’ * )גיט( ו ל ג



 פלוצלוננ ,אנפאנגען ואל ויבי ך־ער געווארט אונ פעךזאמעלט נעווען
.געפךעגט האט

 אונ פערד אדיף׳ן ױצט וואפ מאן דעם ווער .קענטיאיהר
? נדב-ות טײלט т; ; *•

 נתן אױ ךאם ,געאגטוואךט אײנינע האבען י ךבי גרױםער יא
.געלופטלינג ךער איהם ירופט שטאט ךי

.גפועגט רב/ערןבא האט ? קאפזזײן אױף ניט גאוי איר זעהט
. געענטפערט לוסטיג אלע האכען !נײן

.מאן ךעם ארױן רופט ,געזאגט רבי ךער האט גיכער
 גלײןז איז;יר ,איהם רופט щ װער ךערהערט האט נתן אלס

 רבי ךען ,פיהיען איהם פאר געלאזען זיף אונ פערד פון אךאפ
 גרויסער יעצטיגער דער בעהף, אץי״גרויםען גע׳טטאנען אייז ענןיבא

 אפנעגעגען אבער זיןי האט /ןר ,געוזען אפאמטוןי אמאל איז רמ
 ,געלעהךט _זײער געװארען איז אונ פלײס פיל מיט לעךגען צום
 ישוױגערפאטער זײן אונ ,ךײכטהום אונ מאכט בעקומק האט ער

 גישװארען פײנךשאפט ױגענד ךער אין אים האט וואס ־צזבוע בלבא
.בעףצען צו■ אײךעם אזא גע^עצט גלינןליך יעצט זיןד האט

 געלאוען ךיר האב איןי געזאנט, רבי._?קיבא האט נתן;- הער
 האגד גאטס פו-ן אויסגעצייכענט געפונען ךיר האב איןל־ ווייל רופען

 הלק א אויף זיכער נניסט דו אוג הימעל, שטייטאפעןךער ךיר
 דאס ? געטאן אזױגס האסטו וואס מײן.זון זאג - .הבא לעולם

? שטראהלעניןרױן א ארום ךיר ףננעלט נײסט אוג שטײפט п װאו
 נתן האט ,פערגראכט לעבען מײן אץ־ האכ לוסטיג זײ^ר

 אשװערע איןיגעחאט האב מײךלעבען אץ אײנצזאל נור י געואנט,
.איבערגעקומען פין איך דאנק ױי גאט ניד ׳>טעה

 געגאנןען איהש איז וױאעם ^ערצײלט ריבי ךעם האט '־אונ
אוג )•יי׳ י )ג״ט(
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.3. 31 '־־
י אזוי אמיוויא  ,אײנינץ..פעױפלוכונג פון ג^װאךען לננטוונען איז #

 גרינגעס’ איזיניט דאש ,ױואגט עפןיבא ריבי האט ,זאהן מיין
 װאש הער ךארימ ,ױין גרויש זײער וועט הימעל אױף׳ן ילוין ךײן

ט פרומען ךעוי פון כןרדין ךער צו זאגעןי. ךיו־ וועל איך  פאשט טהא
ה, ךר פון כןרוין ךי אױן־ ךיר י ץ זייא וױל איןי תו שאפץ. ךירגעו פעך

שראטה ד־עם געחארכט האט נתן  איבערגעגעבען האט ,רבי׳

 , תלמיד ענןיבא׳ס וגיי־ געווארען איז אונ אךענךע אוי״ף הױף ױין
ק מיט׳ן זיןד האט צ אנ עו ^טוךװם איבערגעגעכעןיצום פלײש ג  ך

 ביז ,נעשטינען העכער אלץ אידעך שטושע צו שםופע פון > תוךה
̂ר • ענןינא פוןירבי הלמיד ;גרשטיער אונ בעשטער דר געווארען איז ;

* *V
 זיא האט. ;?ןעמןער׳פין. מאן בעפרליטאיהר האט הנה אלס

 ייאיהאט װעלכץ פאר מאן ךעןידער לײדען, צו אנגעפאגגען ערשט
 שרעקליף .אנ^עפאנגען איהר .האט אונ״^הךע .בלוט אײנגעעטעלט

 ריין איז זיא ךאס זיף ^זווערען ׳איהל וואהר אומזאנסט ,האסען צו
 .?ר אכעי געבךאבען, ניט טרײהײט ךי האט זיא ךאש ,זיגד פון

 אונ טרוי^ר אין זיא פערבךײגגט טעג איהרע ,ניט איהר גלוינט
 חױטד איר זײנען וואש וועךטער מאן פדן זיא העךט טעגליף ,קומער

 דער נור אונ האךצען טיפען פון זיפצעט זיא ,טוײהײט איהךע אין
 טענ ביטערע פילע —.אויף נא־ איר האלט גאט אויף פערטרויען

 האךט נעבליבען אלץ נאןי איז טאן דער אונ פערגאנגען שוין זײנען
 רבי צו גענאנגען איז אונ ,טרערען איהךע געגען שטײן א וױא

 אלש ,פרוי אונטךײע די מיט גט׳ן אים זאל דאש,?גר בעטען עכןיבא
 צוא נעווארען ערשטוינט גאנץ איז,ער ארײן לעהחאל אין אױ

.שילער ^רשטען אלש נתן׳ען זעהן
ט( װיא )ג׳׳
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,געפךעגט ^ילער אײן בײ >גו האט ? אהער דעו קומט וויא

\1■ ? אזא צו נתן קוטט וױא .. ״ י ״
 האט בנימין אזנ ,,ערצײלט אלעס אים האט הלמיד דער
.נתן הײליגען פאר׳ן אין.עהרפוךבט ערציטעךט
,גלינןליך אבער ,געלאפען אתײס בנימין איז פעךשעמט טיף

 נעביטין זיף האט האס ךעך ,אראב פרוי זײן פון איז חיטד יעךער
 פרוי זיין אומאךעמט האט שטוב אין ארײן איז ער - ,ליבע אוייף
.געבעטען אויגען ךי אין טרערען מיט אונ

 האסט דו וואם אלעם אויף םיר פעךניב !חנה ליבע ,חנת
 I ךיא געאפענט מיר האט יהאנד װאונדערבארע גאטעם ,געליטען

 לאז ׳א ,פרױען אלער טרימגםטע די אלס ערנןענק צו ךיך אוינען
.״פעךגעגען״ ווארט ךאס זאג ,אומזיסט בעטען ניט םיך

,פערגאסין טרערען ביטערע װײלע מאנכע האט וואס חנה
 פךיידען וואוען ךאס נור ,אנגעפאנגען װײנען צץ ווידיער איצט האט

• מרעיעןיגעיוק
ער דאס ,געזאגט ריהרענד ױא האט י נאט איז געלויבט

т т  • : V • • ו,., ; т  1. » в у זג׳

- .בעוױזען גנאדיג אזױ זיך האט
־ ,׳ ' V ־ !
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