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ג לי קן׳ ^ т יי аי:0א יןלינןליכע ר ־.
 אץ ים פץ פאךט פײן ליגט וואס ש^אט ךי טאןגער אין
 ליזער ,ןחיאל חץם נאמען מיטין איד אײן נילעבט האט ,סאראקא

 דען ,מענטשהאטזיךןןךנעהױטמיטנרױסמיהיאונשװערעארבעט
 פון ליא'גאסין גיגאנגקאין ארום >גר איז אװענד ?יז סארנען םון

 אונ ,ט־עפין האנד צום" אים זיך וועט ?נס וואס קױפין צו ש£אט
 !ײןפאהעלפער אייז ,יאהר זיבעןףן פון אכןנאבע .זייןזון, יששכר
 פון הילנןעי ךי ניט ווען גיגלץןט\אונ ניט אים האט צײט די ניווען/

 ךאן'וואלטין גיפירט שטע די ארדענונג אין האט װאס ,שךה וױיכ זיין
 אכטוננ נוט האט זיא לעבין צו װאנענט פון גינוג גיהאט ניט זײא

 אםתיר טאלטער איר אונ ױאר, שטוב אי; ױאם אלעס אויף גיגעכין
 ליידינ ארבעט הוזליכע פון זייען זײ ווען אונ באהעלפערין איר ו״ואד

 שטיכןלעןד מיט גיוועבט צחאמען גאךטלען זײ״גימאכט האכין ,גיװען
אצירוננ. פר ךאס טראגן לאנד די פון’ דייפרויןגן וואם קולר אונ זילבר

 פװאוליט גווען איז ,זעכצן;אר דאן װאסװאר אלתר נןרײלין די
 האגין מאיאקאנער די דאס , לאגד גאנצע ךי אין שיינהײט איר ווענין

. ?ילד אזא זיך גיפינט זײ בײ אז אירק ךי נירוען( )םקנא בענײדעט
 ךיא פון גיהאט פארגעניגעןד כןײן האט שאהנעמעלכען ךיזע

 לוסט בעסר האט זי אונ מיטער,* טאן גמוסט האט זי װאס אךבעט פיל
 'אפטער .גיזעלעשאפט אין "פארלרײננען צו אךער רוען צו גיהאט

 אין אלבעט איר גיטאן האט טוטער איר װען ,נעהעפט אק זיצינלינ
 צונױפגילײגט זיצן פלעג״ט אונ פרגעםן אלע'אךבעט נאר זי פלענט הויז,

 עראינערינליג ,הימיל רײנעם צום אויפנהויפן י;ן1א רי אונ העינט ךי
 ךי/קלארע װאס שטאט העטעין איז װאס לולטגארטין שיינעם ךעם זיך

 ,בלוםעז ךי אונ ךאזען די איםי," דורך גײ?ןן בישפע טײך פון װאםער
 אויגן אירע דןאכן }אכין אלעמײערע ךי וואס װײנקרויבען', רויטע ךי

 זי אונ ,גאךטין ךעם אין ש״אציךי] על^עךין אירע מיט נײעגךיג גיןעהן
 אפצולליפין אונ גארטין דיױן זעחן צו ווידער ניהאט לוסט נרויס האט

 האלט האטניט מוטער איר אלער’איר, היט זיך צושלילין ראןע א^זײנע
״ ״גיהאט * )אסחו(



 ?י האט ךאהער אונ אךפעט, אן ¥ייט רי ^ארגירי^צען צי גיוזאט
 שבת אום אפילו גאסען ךי אין גײן אתם גיט זאל ^אכטש־ איר גיהיט
מאןכען. יאךיגע 16 א פון לוקטין די פרשטאגן ניט הט זי דען ,א־ויןי

אגזעל] גקראגן האט זי אז גפכײט זײןןר אפתר זיןי ךאהער״האט
ר לעבי; גװאונט האבן נאכנאךן/ואס ךי פיץ  ניט װען װאש ,שטוב ןי̂י
 איר ?ארהאכט זי וואלט דאן ,בא^װעךט צופיל איר וואלט מוטער ךי

 אונ מאהמאדאנער ךי פון גיװען גיזעליןיאיז ךיזע .ליבישאפט איר מיט
 וואס פארהױלען זאך איר'איז.קײן פון דאש באךימן לויט זיך ?לענט ןי

 פר שאטץ)אוצר( אטי;עךע ווי גיווען זי איז 1אז ,זיןד ט־ט שטאט אץ
 װי אויך פארזאגין, טוטערש איר נאר װאסהאטניטגױואוסט אסתיץ
 נאמען ךר װאר ךאש ,טאהארא גווען איר פר איז טדאשט ״פון אלןװאל

 אדױ?גרן3 איר אוג האנן מיטלײד איר מיט פלענט ןי ךען ,נןרוי ךי פון
עט שװערע די הערי^דג  אנגיהױבן הט זי אונ אךבעטן, מ־ז זי װש אין

 אונ דייזון, אונטער ניטא גאר איז איראיז, יװי /נרגער ראם צוצלויבין
 האט אי־נ איר אויף גיצארינט גרײליך האט מוטער די .ןוען אטאל

 מ״דכען ךי האט דאן ,■שלאנן צו איר צוגזאגט אױך אונ גישאלטן איר
 זי אונ פול שזין איז לײךין טײמג פון םאש ךי :האךצין אין גיטראבט

• ?יזעלין איי צי אנטלאפין איז
 אין ארײנ?אלינדינ אסתרן זעהענךג ךרשךאקן זיך הט גיזעלן איר

 אומארעםענדינ איר אונ אויגין איךע פון רינען טךערין אונ שטוב איר
 דאס האט װער ? טײערקײט מײן ךיו־ איז װאש :אויםגיישריען זי האט
 ניט טוט הארץ וועמענס ? גיזעלין טײעךע סײן אויף ניט דסמגות גןיץ
—? באקין דײנע אויף פעךיל ווי טרערין זעהעצלינ גײן צן

 אקתר איר האט ,?ץ איך װי אומןליקליכע איין לאךיפון לאך,
.ניעצטפעךט

 הארצן אין טרו;ער דײן פרהײלשטו וואס גןאר ,ר־אזע טייןןרע א
״ ״ ? זיך ארדאךבין6 צו

? שיץ אויף קלאנן זיד ירעל אי־ אז העל?ן ןןיר װעט ווס ד א; ^
 ^ילעניט נאוד קאפ איך אײךער ;ער1^ר פון גײן אוןטר איך וועל בעסער

!וועלט דעי יף1א
סינן ?יט זינליג אויסגשל^ן, י1פי ךי האט !אללה פין ^אטען אין

דיינע )אסחרן
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к סיט

 פיךסטן ווינןיל ,־קןאוןעיונגלי^ען וױ$יל ךען ,גיזעלן מייגע דײגעי״ר,
 זײאויפהויבן דוזאלסטאויף דיצײט אױף ךיראונװאךטן אויף קוקין
.מאךגענראטהע די וױ שײנען װאם אן^ין דייג^

 אפתר זיך האט ,טאהארא גיבעטץ, ךאןז דיך האב אבער״איך
 אזעלכע מיר צו ניטךײךין זאלקט דו אופה^בינךנ, ך/קאפ אבגירופין'

 ,גהאט האלט מיר וואלט מוטר מיין וןען ניווען• מיר װאלט גיגוג ,א רייד
 אונ טאג גאגצע ךי דאןר ארבעט אוג ,טאכטער איר ךאך פין איןד אונ
 העךצענס ’ מײן ניט מיר זי רופט ךעם אלעם אונ פארזאנין איךע היט

 שלאנן גיװאלט נאך מיר זי האט איצט אונ טיך חפסט ת ווי גילייטע
1—.ביײעז איר נײ ךינסט װאלטאפךעמךע אין־ וױ

 גישריען אויס טאהארא האט טאבטעו־! אוננלירןליבע ארעמע,
 טײבן אױסלטטראמט וויךער הט זיפץ איר הערינדיג אונ אזיפץ םיט

 ווײזין װעל איך אז זאנין וואס״װעקטו אבר ,כאקן איןתרם איױף טךערן
 — אײביג? אויף מאכין גלי־ןליך ךיר באפרײעןיאונ ךיר щאיןד ראס

 גיקונןט האט אונ פרװאונדרט או־ינן ךי או־פניהױבין האט אסתר
. איר מיט ךעט ךי״וואס אויף

 פארגיזעצט פרױ לי האט — »א;טזגי דיר איך האב מאל װיפיל
 ררמאנענדיג לײד זײער טוט מיר אינ רעליגיאן אונזר פון טײערקײט ךי
 די אין װעלין ניפירט איגיער זאל ח װי מעדכק טייןןרע אזא ךאס זיך

 ,עהךע דיינע.עלטערינס ניךעריג״מאכין ניט וויל איך םיקט, אידעשע
 זײן האט נאט אײ^ר דאס זעהעםט;יט אוג בלינד גינסט ת צו ךאך

 .ערצוךי נינאדטט אונ פניםפארבאר^יןפוןאײןדאונז״נעטטםניןײט
 א^לעכטע א־^טר גיפײניגטע אןטגלינןליכע ח אונ г אים אין גלוי^ן ווס

 רעכענען וועסטו אגליק פאד ? דיר פון זיין וועט װאם ט,;הענ מוטערס
 איבעטין וועסט אונ אנןאכאןעלניק אילן א מיט הײיאטן װעקט דו

 אויףדאש ניט גיזעלן, מײן נײן ךינסט? אפראסטע ווי טעג נאנצענע
 ךי פון אײנע אין ?יט;נהרע װערן גינומן קט;ת,קענ ,יא^אפן ביגקטו

 װעסטי עטן זילבעךנע»י אונ גאללענע אויף הײזער, ?ירסטליכע נרעסטע
 װעלין איױנין, די םיט אװינק ̂עײין נאר װעקט אןנ ,אפירקטן וױ ןיצן

ע ^יילין ג לי ד  .הארצן זץין פון לוקט דעס טאן צי־ דינקטין ^
טט;;ענט^עךט.י גאר האט מעךיק אידע^ע רי

טא 1;אתחי



- в - לאר ואלין ־
וו זי װאס ליבטי 1מײ דיר גיפעלט זאך ךי גזאגט, טאהארא הט ? 1אז ניט נו

 טו אזו אונ ׳־־ 1אט ווא^דער דיזע וועל איך ךאס מיר אין ךך פארזיכער יעצט
 ^אר רויטין מןנפערט אםתר הט —? נאךי^לןײט פיל 1אז רעדסטו וואס אבר

}' איר איך פראפהעט)נביא(׳ א״ןנר אין גלויפן ניט איןי וועל אײפינ אז מיר' נלױפ איר איך ׳
 ו פאר דער ׳ אהײם ניין צי צײט איז ?נש :גיזאגט אונ אופניהויבין זיך האט זי נ א

דא װעט זי ״ •־־־ 1יראצ מוטערם מײן פאר זיך שיעק אץ ךען
 װאונח מעל״ אגרילע צו ?יןל לײג ךא, פרבלײב ת אונ נײן טיר לאז זיןד בערוהיג

 וועו מוטער ГР- ליי טמע עס אונ שיטץ ךײן פין איןד דען ,אפ זיך רוה אונ
אפעריױט גישער׳].־ ב״ז

א טק״נ,;זראננעמענלינ אפנירופין זיף מעךכען די־ װאהר?האט דאס איז
 אין גיזעהןיטמ גירעט ניט גאר נאך דאןד האשט דו פערזא , רןאנך טאהאראש

ו גישלאפין י * *י מײנעטוטעי.
;איי * : אונ' דיר צוויישין ׳טלשין צו פריד טאן צו װאש וױסין װעל אץי

ט װארט קוטן צוריק וועל איןי ביז מוטעו״יאונ דיין ה - א  ױפ טאהאכאאקלאפ ד
אונפאצלמ .אװעק *יז אוג ױענטפעךט

אנ ^Т 0* א,נ יט1? ”3 אױפ פװיזין ־ 1ןי!־?ו
 זץד זי האטטױ.לײ? אסתי האט ישטופ פון ארויס איז ךא.ישמעאלית מיא

 וױי? נ״; אנטלױפטצן װאש אלןגר וױא ©ארגעניגענד מיט אונ קאפץז צו אכןיישין
 עזלאפעדינ';אע נןאפ אונטערין הענ;ט לי ;פעטיל אי?ין גילײ;ט זיך זי האט הךר פון
 ̂ #יריאכוײלעגיקיימילט האט וויא.^ס אונ פאלטין/ צום איויפניהויפין אויגין ךי

 או עלטערץםישטאלץ איךע פאילאזין האט זי וואס ?ר האךץ ךי כןלאפין נינומען
 ,א ^ףךן ־ ניןינט^ערט:'אפװאהל ןעלבסט דך זי האט גיפךענטערה״ט ניט הליז
 ט צץ ־קײואיפט אטי' מיטיןיטאג^לייךיניאע אק ליג אץד װאס נוט גיט טוא איך

 ףאהעך:נ;אטאהארא ?יז צופארבלײפין ךא גוט מיר פר איז דאןד ניט, אךבעט
 אי צישטענליג Ж!•״ Т1 ^עם סיר׳איך פון צאלך מוטעךס מיץ וױלערכןערין וועט
 ■ אין ט,נ ראװיפארװאונדערט אפער איר. מיט םיר וועגן רײךן װעט זי ווי הערן
 האט־ מיטעיאסתר טײן אז - ןיןד צו גיךעט וױיטר זי האט וועךין טאהארא װעט
 ?י מיט װעטאיר אין.לן־ו ?יט ךען צימר, שײנעס דןנם אין פירין אר״ן איר וועט
Ю י-ײל׳נ^הם יר זיל|ע? ץטי אלף זעהק זיװעט אז ,ךיידץ איר טיט זיא Т

̂ון װעט ןי בעטיל, מיין ?ר ךעקע ^ײערע ךי אונ ױװעפטערןסינס  קינרער^ זעל<ן
^ארל “;יטוואס ,עלטעךין חאט.קיץ אךע?ע ךיזע ,יףן  ;ארל וואס ;יט ,עלטעךין חאט.קיץ ארעקע ךיזע ,װאוגךעלין זיך וועט אונ

זאלין )א»תר(



 טיבדו די §ר איר;עבץ איןי זאל ־וואס אבער / ןאךןין איר ^אר ואלין
 מיר? צו האךץ מוטעלס מײן װיךערצ/קערין סיריטאן װעט זי װאס ליבטי מײן

 זײרענעם דעם - ניטאפט אר.־ם זיןד זיא האט טךאבטעןדיג אזו אונ ׳־־־ 1א5
 װעל אים ,טעטיאן פון גבראכט מיר הט :יששןר װאם ^ארטיל רויטין ג^נפער^
זאלק ךעט איר אץד װעלי?ךײד שייגכןען,-טיט איר איןד ט)נביא(׳  פאר געפין ג̂י

 — 'מוטער טײן אינ מיר *יוויסין מאבין שלום װעט זי װאם פאר דער ׳ םאהײ ין
 זי ךען - פארךכערונג ?ןיט גיזאגט זי האט— איױספירין װעטדאס ןי

 טיץ װאס ווייס װעי אפער ,מעלשין אלע ווי טער טאן װאונךער כןען אייײלע ־י
 ,פארהייראטען צו מיר ,ראטהען איר וועט זי צו ? װעט'זאנין מוטער ГР- ירל

,זינען אופין ארױף איר איז ?ידאנלןען צוטײטטע ? װעמען ידט אפער
 זי האט טענץ אונ פױקין טאגדין, אונ прррп ?גהיע׳ אונ רייבקייט נעטענליג

 האט אויגיןיאונ ךי האט'®ארטאכט זיא אונ גיךאנהןין איר אין גיזעהןיטס ט>7
.ההיג נישלאפין

 אהאנד האט אײנגישלאפײ האט זיא וןיא ארום אשטונדע אין ’י אונ דיר ן
 נאך׳שטאךכןער/ ךער אונ ןאמעליך ?ײעי טיר אפין גיטאן טאהאכאאקלאפ

 זיןי האט אייענע אלטע א אונ טיר לי גוויארן גזגפינט איז פלוצלױפ אונ
 ב1אנה אין וואס מויטר, אסתרס שךה װאר דאס ,שוועל אױפן פוויןין

 האבין מוךא זיוואלט וו־י אהין אונ אהער גיקויןט ארוש זיןז זי האטט.לײ?גי. י
 טאכטער4א ךערזעהן האט ןי ווי ןאך אונ'דער ווײטער, גײן צוט?ױ^נ-

זיך״אראי־■ אשטײן/ואלט וױ אכניךחעט זיך ך האט 'שלאפעדיג,אפאען[
 מיט מעדכען' ךי אטראקט3 האט ןי אונ האךצץ״ איר פון לעױקײקילט’ױנא י

.ליבע אונ :לטערץט^אלץ
 שװערכטע לי ןריטער זײ איז ̂עם װאם רי פין איינע נווען איז ^רה י פװאהל א

 ,אנןערע פר גיפילן הערצעגס זײערע װײזין צו אײךר טאן ״צו לןײואר^ט טוא
 זיא האט ,;יהאט ליב טא?טער איר האט זי אבװאהל אונ'ךאהערא?אהאר
 זעט רןײנ;ר ווי איצט אינ ,האך^ין אין אירליפעיפאהאלטין ציש^ענליג »ילער

,נינעפןיאקוש איר האט אונ טאבטער איר צו צוןיגאנגן זי איז ניט ראטלעי7א
I ,יף1א קוכןט מוטער אירזזעהענלע יאוני אויפניסא^ט, האטיזיך ^עיאסתרמ 

 אונ ניאיילט האט אונ דר^רײט זי;ער זיזיך יהאט ליןע ?יל מיט אירעט1ו "ן'ד
 הןרא״ט גאגצן שיטן ניקוטט איר האט אוג מוטער איר ^ינומעז -״ל^'^רוםז י

.אםי?ןער צו ליבע קינדערעןען ןן£1זערי ועט
$ענאהע)פמעט( ןיך ה.ט אונ ;יזאגט ^זךה האט קיך ;ארי׳^ע י אש1זו יט;
גישעמט )אפתי( 1י
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 ציי ‘נימארין אגדעכןט איז האךצין איר פון גיהײמעגים רי ךאס גי׳שעמט

 ,גידאנכקען רייגע מיט גישטאלירט ןיט לויט }יינסט ת ,טאכטער איר
 $ט־ב אין גיזעסין בין איןז מיריאינ פון אנטילאפין אי?ט בינסטו אזו
 ?אהאלטען זיןד האקוט דו אונ זאךג, מיט גװוקפול איז מײןהארץ אי־נ
.מוהרין אונוויןדיגע די ?ײ

 איר האט אונ גיזאגט אםתר האט טוטער ליפע מיר פעלצייהע
 אב־ פעםאיז דיץ אז זעהענדיג ?ךײד פיל בין איןד — גיקוסט האנט
 ׳זיא ןען ,®אהאראן *אוייף ^ארין אין ניט זיי נאר ,מיר פון גיטאן
- טוי$ה טײן נאר מײנט

 איןד ךען ׳ גיפעלין ןיט ?ויר איז איר מיט גיזעלינשאפט דײנע
 ,גישעהן גוטץ _קײן אר;ז וועט אראפית׳ אייץ אז״דוךך גיװיס װײס
 פאךין אננינומען איר זי האט רײךינדיג אונ ,אהײם גיץ לאטיר קים

 שער אסןד טא^ערגיזארגט איר װעגץ האט זי ןען ,ליפע האנדמיט
ציװאלט וױיןין האט זי ווי

ך מוטער ךיז טי  לאזין פאר ניוואלט נאר האפץ טאכטער מי
 אפײנ האט זײ/יקומען,יזי געגין שטופ פון װיןטין ךי איז שטופ, ך
 ני^עהן איז גאנער דײן :צו״אסתק טזאגט אונ ש'ךהן צו קאפז ךי טאן ג

*הײנט ךיר מיט װיל.רייךין לאנד”ד פון פאישא ךער .
שטײן, גיפליפין װײפער לי אדוגער.ןי/ען פון ךערשלאנענע ווי

 יהאט שךה רײד.י ךי הערינדיג נישאקילט יזיי זיןל־ האט״ פיס די אונ
 אונזגיךעט ךאם האט װאס ז־י אויף אווײלע פארוואװךערט גיהוקט
 ?יט אװארט זי האט שרעק ןריויס פון אונ איר'טאכטער אויף אװיילע
 ניזאנט האט אוג גישטאךנןט זיך האט אסתר נאר אויםךײךץ גיכןענט

 האב רערםט\װאס דו וואס ניט ^אר פארשטײ איך שיט'װאונךער:
ך- בין אונאיהלע מוטער סיץ איז אט פא־שא? צום איך אי

 אױ פאר דאס ,נענטפערט אראבית די האט ,איך ןעה דאס
 צונ ךר /ועט אן הייצט פון דען זיך פארװזינ אפער זיך, שרעקסטו

.גיװעלטירףט אונ נןלאפט האט װאס אמענש זיין שןיטץ
 הארצן אצו^ךאכענעם מיט הטדימוןןראוייסטשױען אסתר!

 מײ :ג^זר;ען האט אונ גפאלן האלדז איר אויף איז דיימעדכען
 דא רעט ןי װאס ןץט גאר פאריששײ איך אז ווייס יגאט מוטער, ליפע
 מיי האי?ט דו דאס גירעןט גינקט п,ןאראירונג ®ײן איך זעה איצט

ניט )אהחי(

 גיהיי ניט
 גי לאמיר

או
 ?יליטער
 אבגיצויג

т װ־ ־ 
 ו פאישא?

די

 אקמ סיט
 אװע נאר

 < גיוואלין
אנ

 גיקרט ניט
 נ איןד אונ
 !לאזן ניט

 מי הטער
 'שנ

 ׳ כ־ןאפ ךי
 פיל.נ איך
 איך וועל

ךי
 אײנ זיך זי

 זי אונ ג״ן
‘פא הארין

װע
 קונ גװאלן
 י;ען1 װאס

אקלײ אין

:װאסער , 
ווירעו איז



צ* ־ואזיין
־א^קעןי

 ^טזב וין
;האלטען

 איר זאט
אב־ איז
 דא ךען

איד דען
 ׳ גי׳טעהן

פאךין ען
י *סך ע ק

 לאזין »ר
אפײנ *ט
р? יז Ш

 שטײן׳ ,ין
 רהיהאט

 אונ ־ךעט
 ניט וארט

 אנהזגיז ט
3ד.א יאס

 אױ פאר
צונ ךר \

I הארצן 
ײ ען:ז׳י ? 

 רא רעט
מין ;ןאסט

;יש

 קום $אנךע, רי איז טיר צו אונ אראפית, ך צו ניין ניהייסין ניט
—,גײן לא?יר

 דעם'שולטאנס פון איינר איז נײן, אוועק מואלט זײהאבז װי אונ
 זיןד זײא האפין זעהענךיג ךער אים אונ גיקומען אנ?זקעגיי מיליטער

.שךעק מיט צװ־יק אפניצױגץ
 צום ביײגגען גיהײס; איר מיר האט מען וזאם פךײלן לי איז װאו

.גיפרעגט בעאקטער דער האט §א#א?
♦ אקתר׳ן אױף פינגער מיטיןי ניװיזין האט אראבית ךי

 אויסגישךיןזן טוטר אומגללקליכע האטדי זײן ניט ךאס ורעט /נס
 $רוב ,ליפלאטט האפן איויגין ךי אונ האךץ ךי צוךײןט װס ל1אק טיט
 צישראקץ זיי^ר איז אםתר אונ ,מיױ פיון קינד מײן אװעק/עמען נאר

.ת1פוח אלע מיט ט־טער איר גינומען ארום האט אוג גיװארין
 דאך בין איך גזאנט פעאמטער רער קזרײסטו,יהאט װאס אבער

 גיהײפין האט פא'שא ידר ,שװערד מיטין שטעבין צו איר גיקרמען גיט
 וועםט ח יב1א אונ ,אים צו בױימקי איר אונ7טאן ד־אס מוז איןד אונ
 רײדינליג אונ גיוואלט, מיט נעמען איר איף װעל ,ג־ט; מיט לאזן ניט

האנד. ?כיילינס די אנגיגומען האנד הטערמיטזײן
 הױןדאופר״יפינךיג דער אין אױסגישריןזן האטיליפיײלין !שטײ

 ניט, מיר זאךגוועגין ,מטער טי;ערע דו אונ גײן איךוועל ,כןאפ ךי
 פאלד ? טאן טיר זײ וועלין װאה אוב ניט מיר יף1א זינד פיל.קײן איןד
—.קוטען אהײם צוריק איך װעל

 האט ת1ח1פ אלע מיט אונ קאפז מיטין ניעזאקילט האט טוטער ךי
 זאל טאכטער ךי גיהײסין האט אונ ,ווײנען צו ניט אײנגיהאלטין זיך זי

 צײט אלא;:ע גיוואךט אונ ,איר נאןי וױיט גיגאנגען נאך איז זי אונ גײן
" ,אריץגגאמען איםאיזאסתר אין ?אריןפאשעס״טוי׳ירװאש

̂ר זיך האט גיײ-לנדיג איױך װען  יטלאף זי איז דאך גישטארקט אםר
 באדינער טענגעס די פארכיעײ׳גנדיג אוג ןאלאץ אין קומענדיג טױאךן
 גבראפט איר האט פעאטטר דער ,אררעטנג אין זײען'גיעוטאנען וראס
 איז זיא ,װאךטין רא גיהײסיןי איר האט אונ ,פארהויף אקלײנעם אין

 נןלארע זײנע יף1א פארטראפט זיך האט אונ לעפץאיפרונעם גישטאנען
 ביז ,איז איר מיט וואס גױואוסט גיט ארזג האט זי אפער ,װאסער

זיזאלנאןי אצײבין גיגעבין איר האט גיקוטעןאונ וויךערצואיר איז
חי( ס א איס ' )
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 ןאדעכןט װאר ד/ערד וואס איןאדןזר נבראלט איר האט גיין, אים
 ניט נאך מאל לףן אקתר האט אזעלכע ךאס ךיװאנעס טײןןרע מיט

 איינעם מיט נךעט הט אלטרמאן'אוג אײן נזעםן איז ךאךט אונ ,גזעהן
 ,טאנגער פון פאשא דער ארא?י איין װאר אלטער ךיזער ,אראפײעם;

 צו ױקעךט זיך אלטר דער האט {יימערארױס פון איז פרעמךער ךער װי
 װאס ,טאכטר איןעשע א ךאף בינסט ח :איר צו גיזאגט אונ פךײלן ךי

 ךי איז אג/זעררעליגיא אז זעה; צי גיװארין ױעפינט זײנען אויגין ךײנע
 ,פאלש װאר וואס דײןגלויבין פארלאזין ת וױלקוט ךרום אונ ריכטיגע

ט האט -אסתר ? אזוי ניט נמננטפערט* גאר/י
 מיט טורווי םיט רייד ,^אכטר פײן ;יט, פוךכט נןייגע האב

• קזלײער דײן אראפי נעם ,פאטר דײן
 איי גיזעהן האט ווי.ער אונ ניהײםין, ,ערהאט וױ גיטאן האט זי
 ^ײנע'פרײליו׳זאונדןאטגזאגט: ןווארן פארװאוגךערט איז.ער אנבליק

 האךצן גאנצן מיטן אונ גהערט, איךיהאב װי מערער איז שײנהײט דײן
 יעצם װעםטו פוןאינז אײנע װי ,/לךפילן ךײנעפארלאננן אלע איך וועל
 דײן בין איזד דען .פעלין גיט דיר מעט עהרע א־נ גוטנס אלעס א־נ זײן

־ ־ ״ ־ —פאר.קייגעם. ניט זיך שרעק אוג *זוטץ
 אין נזאגט פדײלן ךי האט הערן ט״נעם ענטפעךק איך זאל װאס

 וואנן זיך איך זאל דער^ךד, אויף אויגין די אךאבלאזינךיג קטיל דער
. — גיךעט? האטניטריבטיג דאס.ער העךין מײן זאנין צו

 דר האט פאלק? אומעיהארכזאמע די פון אײנע דו װאסךעלסט
.צאךן פון פארקאךצעטגװאףן איז שטערין זיין אונ אױסגישך;ע; פאשא

 הא?ן װאס מענשין די זײנעךינסט, הער י(טײ זײ ,ענטישולדיגין
 ניט האפ איןר ךק פאראיךט, אים האב־ן מיר׳ םיטזײװעגין גיךעט

ט  לײקענען ;יט איר אן װעיל אוג אמונה ?גלטעריגס מײנע א; גילײק̂י
אײבינ״- ביז

 זאו
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̂ער אונ טיטיןלןאפ א׳שאקיל ךערלאנגט האט ער  אוועק האט ווי
 אז;;ר איפגי^זטאנען איזיפאר װאס יענעראלין ךי פון איי^עם ט(גישי־

.םכאנט פר ךיער הער אונ הין ציטער אין גינאנגק ארום איז
 פדײלן א'לי^,ג לי דסאיז אךײן, טאהארא איז ארום אװײלע אין

 .גי^ךענט פא׳טא ךער האט ? גיזאנט שיר האסט דו וואס
”,טאהאךא}יעננ^פעךט האט ,הער םײןזזי,

זאנ י 1)אהחי

 ,נב זײן אונ
 צ שלעכטס
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 א רײליגליג
 מאה ’

 ז< אװיםגײן
 האו דו וואס
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 ךיױןיזאגט פאר האט זי װאס אטאל נאך מיר ?אר זאנ
אױט וויל אוג ,נביא אץא^זער גלויבט זי אז גזאגט טיר האט זי נאדעקט ־

לא,ג  .דיאידעשעדינםט פון ווערין גילייזט טד
 האב וואפ אפנירופן;אמעוליןי, אםתר זי־ האט !טאהארא אך י ’ П«15* יט

 איך ? מאכין אומבלינקליך מיר ווילסט ת דאם ניטאן #לעכטס ךיר איך ׳
 —.זאגסט п וואס ניךעט ניט גאר ךאןז האב יצ ט;קער

? גיךעט האםטו װאס אונт י ואם-יו ׳טר
.גאיבן גיט נביא אײער אין איןד ױעל אײפיג ךס גזאןט האפ איך לי יזא אי
אונ גיזאנט צי״איר טאהארא האט אסתר,״ זיך װאס״לײקעםטי ׳ט?א? ר

 טובה דײי, פון ךאך האפ איך ,נױואי־נלץן איר צו אױגין די מיט האט
— ? אב מיר װאםלעפןנסטו אי5 אונ אהער ביז װענין;ירעט יטל וי.י י

 אסתןין צו הןער־ינלג זיןד אונ אגיניררפן, זיןי פאישא ךר הט !שטיל
 ביםט ח 'ךען׳גלויבץ מירניט רײר^קענן דיינע אין גיזאגט: ןןר האט

אנדערסגירעט, אזדוהאסט זאנט״עדות אראײים אעאײן איךן פר; ?רײלין׳
 גיוואךן איזזײערפלײך ןי ךס ניזען האט ער וןי נאר ,בינסטו א־טערע *יאר- יי

 פןץפייז ניט וױלין מיר ? זיך שךעכןקוטו װאם גיזאגט: וױייטער האט.ער וטו,יעזןט
?Р אלא נאמען ךעם רופין צו נאר ךיד, פון טיר *אךלאנגן וואס אונ ,טאן לײוי 

 ךיר דאס גיטײנט האסט דו ’זיין אײבינ»ט ךייר וו־עט ,נכיא זײן אונ
 גוטס נ״אר זיןד בערוהינ גיבראכט' דא ךיר מען האט טאן צו שלעכטס 1י“'ל

?Т -וואס בערײהעז ניט וועקט אונ ,לײנט פון ניפינען וועסטו גינאד אמ 1̂ואי 
 וועל טעכטער טײנע פון אײנע ווי ,ניוואךיין גיבראכט אהער פינקט ד־

 זי ,’לעבענלאנג גאנצין מ״ן זײן גוט וועל״ךיר אונ האבין ליב ךיר אי׳ןי לי אטלי
 צומ פינגער זיי; גילייגט צ־ אבער האט ערז ענטפערן גיוואלט אים האט ־ האיןצ

 פון איינע גירופין האט ,'אוגזשװײגין ךאיפךזאל צ״כץי צום מויל ח|אל ם׳
 הארינטע דײנע צו פךײלן ריןע פיר מאגט: איר האט אונ זײנעךינסטן יט^|אב’

 האךעש אין ־ך1א איך וועל פאלד אוג איר אויף געיין אבטונג זאל זי
 ךינםטיגיט עזװאךצע ךי נאך גיגאננין אח אקתר ,קיטען הויז( )פרוײען

.יך1א עאהאראן איויף קוקי^ךיג ניט אונ אווארט רײךינליג ^ײעק 1׳
 אסתךס נאך גיזאנט איר צו פאשא דער האט — טאהאךא ’ 4אז 1

 גיהעךט ״מול איו־ פין האהטי־ ניט ליקין װארהײט״אונ זאגךי ארויפגײן
 כ־ןיין ךיר װעט עפי ךען ,ניט לײקין אונ זאג ציזאגט שיר האפט דו װאם זלײלו נ

 פילײכט ,קהון צו שלעכ^פ ניט מיר פאךפיר נאר ,'שלעכטפ/ישעהן
האסטו י /אבחר\
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צ ארו טוסט רו װאס גארעבינט גיט זיך האסט אוג גיאײלט זיך האםטו
 גיפרעגט • ^אן צו ךאס פראירט אטונה אונזער צו ליבע דירידײן האט גןילייפט

'ה ״ י י איקטרײט ווי י1אז’ גיישוױגין סאקונדען האט^טליכע טאהארא י
אגו פיט אונ אויגין ךי א־ױפהייבינךיג אבער ,גימען איר אין װאלט )םלהמה(
- אייבינ האר ן גיזאגט זי . האט היטער טהיר גױואפינטע ־>װײ ךי זעהעךיג

מײטער י ' • אראיז?ו גירעט האב איןי װאפ
מ< ךער ךביי , פאשעסהױז אין פאףטלאיפין איזאסתרגיווען ךרײטעג

אײדעי האפין װאס פאמיליע איר יאו; איךע.עלטערין ?אר טעג פינצטערע
р נאכין דעם ך/ואס אונ איר, טיט זיך טוט נץװאלטװאס/גם וויםין אומזיסט
ךן אויף ךינסטין די אונ גייוען מקרג ליפשאפט מיט איר האפן טעכטר פאשאם

פרײצוז איזזיך ,פאךלאנגין איךע אלע צו.עךפילען אנגיברײט גשטאגן זיעען
אוגז אין זיהאט ,ױישעהן איר_קיילנײעס טיט װאלט ווי״עם רוהע מיט גיזעסין

* פאישאס דעפ וואס פינבערליןד ךיא אונ אײריננלעך די פארהאסט ניט
ז װעקטו אבעי ,גינומען צו הט זי ךען ,גבךא?ט שטעװײג איר טעכטריהאפן
טעכטע ליזע איר כךײנגערכעס ךיא פון מאטעךניס ךיא גיווק אומזיפטיאיז

אונצו צירונג׳ ךיזע אנטאן אלך זיך זאל »י רײךץיאיר צי• איפער ,געשאנכ־ן׳נן
פײטין־ גױואלט ניט האט הארטנאלןיקאונ זייוואר ךען' טעפינט אײנע יך1א א̂ו
פךוואונ: ײ3 גיזעלערײען אירע מיט גישטאנן זיא איז אפט .לײדער(פ אירע פון

ו יינגעלי־ננען או־אפיקזע גיריטין פאיפײא איז אז/עס אוג ,פענצטערי ךיא
׳׳ גוטס יזיא צו גיפךעגט גיזעלעךיגען איךע איר האפין ,פעךד טײערע אויף
אךענ א הט זי אבער ?יומעליגנען ךיזע פון אײנעם אפרוי צויזיין לוסט האט

! ' ז װאס ?זאנספלין חןלי גיפינען.קײנע אויגין טײנע אין נײן ג/ענטפעךט:
א האט ייויא ׳פװעךדין טיט א^גיגוךטע די ניט אונ ױײפער ווי פארפוצט גייען

האט זי זיץ וואס ,מאן פריד ךער פאטער, טײן מיך ךעךמאן איך מעךךערי,
г אים תרך אונ ,אויך ווארעם ״כןיץ הארגנען ״ניט איחם לאסט הארץ

ז ®ײן וועט אין, ווי טאן אזא אונ ישטופ," אין רוה יאונ איזיפריר
גיפךענג — יך1א מיר פאר אױפךעךווײלין פאטער

ו י י' ’ האבין אוג אנךערע ךי יף1א יאײגע קט:גיקן האבין פךיילינס ךי
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 װײלע א אין אונ ,גילאכט מיט אויך האט ןי אונ ,ל1אק מיט גילאכט
טזאגט- ,טאפטער איעשטע ךיא' §א#אס דעם צו צוגיגאנגען זיא איז ארם

;עלטעף ,גהאט ליב איר האטי זיא וואס ,שײן העכסטי ,12 א^אר פון אטעלכן
רןקשײ .הייפט איר גלעטיןדינ א??יתפ.ין זיך זי פאטימע-האט אומנלי־ןליכע

צו ’ )אפחי(



- Чз ל=*
טעכנ^עי די איר דואבין ? אונז וועגין ליידין מיט ך,אן£ט ח צו אלי :ט

.װאעדער טיט גיפועגט • ?זאן י
טענפעךט זי הט האבן טיטלײד אייך_קיץ מיט איך זאל אזוי װי 'י י שטרײט

הןךיגין טאן לןײן וועט/דאך אײך פדן גילעכטער.קײגע אגונהטעץ מיט אונ יגין
האט ןיא אונ פאךװאונךעךט גיקוקט איר אױף האןנין זײ 1 - אײבינ האר :

 נאר ןןאן ניט״קיץ טאכטעריקךיגט אראבישע אײן גיזאגט״: ווייטער
גיהיט וועךט איר ,געלט §ר איר קױפט ער״אינ איר רןךייגט מאן דער ךריי ׳ ־ז
איר ןיצט געפײ^עניס אין אונ ,נ־ארהײראטעט װעךט איהר אײךער ין3א“ ו

טוט.זיך ;גס וואס ניט גאר װײסט איר ןיךיאונ פאךהײךאטין נאכין צס״ךעם
זיינען ?ןיר ,טעכטער איךע׳טע טיר זײנען אזו ניט • װעלט ז־ערי אױף ךגסטין
̂.ען אוגזערע אונ אוגזערע?ןלטעיין ליכט, ךי פױיצוזעהן איזז? גלדיגיין טא
י . - /גדליכנ־ףט או^זערע איץ זיהאט

ארעטקײט אין אז פרײקײט ךי העלפין ךר וואסיוועט אבער ־אישאס
גן װע^טי אבעי , פאשעס ךעם גיפרענט איר האבן ? לעבענלא^נ דיין פרברי̂י
,אבניזיפצעט זיךיגאר האט זי ױעגפעךט, ניט גאר האט טעבטעויזי דיזע 'י
אונ דיא^טײגיל גיגומען האט ןיא ',’פענצטער צום גיגאגגץ אוניצו צירונג׳ ;

אזיקניעריען גיזעלעךינן אירע האבן ? טוסטו װאם — פףרל. ךי נ;עפינט אײנע ׳ך
1 - ארױס גיט זאל פייגיל ךי טיךיל ךי גלייך פאךמאך ,פח־ואונךןט בײ יינען

אלעס ;ןיט ראאשטוב דאך האט זי ,זיך איר שךיעקט וואחם ״ :עלינכען
אינ אפי:;ען אױסצודערװיילץ פאךנאךע׳שין י1אז ךןד ד װעט ,גוטס זיא צי'

- ? גיטם אלעפ טיט פי־ל אשטופ אין זייטצין צו איידד ,לע?ן אךעטן א הט זי נר
אוג ,רופין נישיקט פא׳טא ךר איר האט טאג פיךטין דעס אין 'т װאס לין
צו אוג באגאנגין־ גוט איר טיט זיך איז יטען אױב גיפךענט איר האט יײא ־דין

— ? וועמען יף1א קלאנין צו ניט זי־ האט זי זיין וואס
- איר טיט טוט הער ךר װאם טטם ךי ווערט ניט איז דינסט זיץ ז אים יורך

§א׳טא ךער חאט ? טיר בײ בעטיי; צו איז ױאס.עש האסטו םיץ ־עט
.שטימע אבאװיליגטע מיט גיפרעגט

 פאטערםהוין, זיךצוטײן אוטצוײעךין ,איך פךלאגנ זאן־ יאײן " האבין ג!
פירםט ךר הט ,^אךייקזקײט אזעלבע רײךן ניט װײטער זאלסט װײלע א

ד־ײנע צו ןאך ײײגקםט דו דאס ךר איך פאךצײ^ מאל גיזאנט-ךעם ,יאפטער
האבן אידין ךי אונ אונזערע, בינסט ח אז װיםין ]ײ אבר ׳ ןנלטערין נהאט. :
,אונזר;לויבן פו; ה?ס דעים שיקין וועלךיר איך ;גיט דיר טײלאין ^יין * הויפט1

אונ )אסתי( ;י



.ך^חמדים תורת אוגזר פון װיץהייט ךי לעךנן ךיר װעט אוג,עי
.ח?שים נױיזען פון רייד די פאך׳טטײט.ניט ךיגסט דײגע אבער

 פאר ניט ,לאיינךג גמגנטפעךט פאשא ךר האט ,גיט זאנסט ח
 מיר אץ זיך 'פארזיכער איפקלערוננ, אין אךײ;צולאזין זיך איז״ פרו;ען

 גיטאן ךיך מיט האט װיאס^ר גינאד ךי פר אללא)גאט( ךעם דאנק אונ
ך אױך וױיסדאך א״ך באטראכטנארךאפ:  יא^ךהמס איריןדינען אז

 ידי זץ״ווי האט אונ זיך פון פךטריבן זיי הט גאט אבר ,מיר ווי קינדה
 נענין ןיך שטעלן צו גיװאנט האפןי.זיןד זײ וואס פאר גימאכטי, פלאטע

 נילעסטעךט נאמען די־ האפן אונ ,מחמךן $ךאפך«עט.געגן נרעסטן ךעם
ח  ,אננעמן ךסתװעסטאוגזדגלויפן וועךן וועסטהײ^טגירעטעט אונ

 האטאסתר מײןיהער, אזו־ *־ניט .אונז פון אײנע יוי וועקטזײן אי־נ
 ?ערלאסן איז פאלק מײן ךאם זאגן זײ װאס וואר איז ̂עם אויב ,גזאגט

 לאם ,זײן •לךד אזיףךר ^ייל זײן וועט ;ער1טר אונ אונינויט ,נאט פון
 ,זיץ אוןל טייינר זאל ^זיקזאל זי;ער אונ ,זײן זײ פו, איינע ווי *אויןז איך
 וףיס איך ניט*, גאר פערשטײט וואם מעדכען נןליינע גיטכיךן ?ין איך
 נאמן זײן אוג ךיגן איך װעל אים גאט^אונ מײן איז גאט אידישר ךר אז

 רועל״איך אזי אונ גלעךינט מיר טײנע.עלטעךן האפן אזו חפן, איך וועל
 וױים אים ?ױט דך ?אךימן זיי וואס נביא ךעם פון נאמע־ דעם ארג טאן
 אירע נווארן ^ר׳טראלן' איז פיךסט דר 7 ,וויםן גיט וױל אונ ניט איןד
 אונ ,עפענען צו יל1מ ךי גהאט פח האט.קײן ךאס העךינדינ רײד

 אויסנשךי^ן ^ר האט אים׳ פין אװעק איז פארװאונךערונג זיץי נאר ווי
 גלעםטיעךט, נביאיהאפט• א^זך פין נאמ; דעם !פרפלוכטע בעס: םיט

 גי]ואלט ךר האפ איך וואס מיר צופעטן פאלן פיס מײנע צו װעשט דו
 מיטן אונ ^רגישישן האט—דאגען פון פוךט איר פיךט גוטן, מיט געפן
 זאל וואסר אונ פרויט טישקענע ,איר ^זעצט גפ״גגניס אין ,ןטרעטן פוס
 זי זיצן״פיז זאל!יא פינצטערןיחןר אונ איינני אײן אין װערן, גנעבן איר

 אונ אײןל, פון לאן־ א־ך— ? מיט דר צופריךן פיסטו האפן חרטה וועט
 , גזאנט מיטטו^ה הרײלן ךי האט ניט, םירנאר ךייד״שךעק־ איי^רע

 אוג נהייםן האט ער׳ װאו איט ךעם אין פ/רן גגומן א*ר האיפן ךנר לי אז
 װעט אזוי יײד, טטע רײרן״טיט איפר ?יר ג;קענט גיט האט איר וױ

 ^אךן םיט ניקוקט נאןד איר האט — .פײזין מיט טאכן ניט איר
מוקה. ׳שטארקן איר ®ר גשע^־ט איר האט^ער װיליגלינ גיט אבװאהל

עס ;אסחר(
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גיװאך; נאװאוקט איז עס אייךער וואכן אוג &ענ אוועק איז ןגס ,;?ןים
יהעךצער איךישע אלע גװאךין, ג$אן איר מיט איז מאם^עס טא^גער אץ ?אר ט
צו אנניפךײט זיןז האכן זײ אוג צךה ךי װעגץ גיװארין צובראפין ןיײנן םיר וץ

ךי אינ ,פאשא דעם גיגעבין גיךעכט האבין אךאײיער ךי צרות, ייע4 גיטאן
ג״ן צו גיװאגט זיך האט גי־׳גמאנד אבער ,באךעט אים האפן יליכ,ן1_קאט ;רהמס

'שפאני^שער דער אויפער ,גוט ניט טוט ךאס.ער זאגין איס אונ אים צו יךי י/ױ
̂סול, נענין ל גיענפעךט אים הט פאשא ךר אבר גזאגט, דאס אים הט װאס רןא

זײן יט3 אנדעלס הןען щ אונ אמונה זיײער איזדרגיזעטץפון ךאםאזו ^עךט
זײ ,יןניזינד1ה ,יחיאלם פון .עלענד דעם אויטשרײבין щ ווער אבער ,:נעמ«

זייוואלטן ווען אונ יפהעחנג,1א אן אומגליקליכי; פאקלאנטךי הא?ין ״אסתר
וײאמעךט גיט פיל אזו־ זיי װאלטן ׳ק 1א ןײ$־-ע פאר גשטאךבן מעהן איר גרלאסן

פאךלזן האבן זײ ,גיפאלן אךײן הענט פךעטןע אין אין V איצטיאז ווי ם"לא !ן
או־מגלינןליכער ךער ,או־ין־ צ^עםן פארגעפן הא?ץ אונ ארבעט זײעךעי ,זיץ ך
יז1ה צו יז1ה פון גלאנין ארום טאג גאגצע ךי איז אז.ער דעט ̂איך פאטר ו״ױיט ׳ך
דר יף1א ױזעצט ,ערןיף הט ,אהײם זיך אוטקעךי^דיג ,קיטאלן ךי ײ3 נאםן ץ

̂ר, זיין ?אקלאק צי ,עח־, על״איןי ניגאנגין א.תם אישטן ווי איז װײפ ןןץ אונ ק־
די לענבן גשטאנן טאג אלע איז אוג גרוט גיט הט זון זי;ער לששכר נאר וױיס ׳ם

.אירזעהן כןענן עריװעט פילייכט גזעםן, איז ^וועס^ר דין ^זטובוואו אירע ;
פון היטעךגןע ךי באשטעכין צו ן1ךצ טײן איויסניפיךט האב איך יאונ ,,ן

פאר אהײם קומעגךיג פאטער צוס גיזאגט ןששכר האט נעפײ^עגיס ונ־שריען
אונ ׳:טעךט פענצטער הרכן אשתרן מיט רײךין טיר וועלין נא;ט ךי אין ]א?ט'

-ניפיעגגים פון :יװאלט אלטער ר?ןר זיךי הט זון מיץ זײן זאלשטו ניײ^צט .
זעהען? איר וועלין מיר ביז טיר.װאךטין דאךפין לאנג וױ אבנירופין, טיטן :יונ

איז ךאךט װס נפײגנןנס צום גגאנו־ן זײ זײנן -שא^אכט . שעה т - 4 !םרזאל
טיטאי;זעךנע פרשילאנן װאסוואר ?ײןפענצטר אםתרגשטאנן שזין ?יזזי7

אופגשטךע־,ט זי הט גקרמן ךינן זײ ווי זײ יף1א נוואךט הט אונ גךאטעס אןנ יץלי
איךעהענדצוזייאונדיהאבןז״באךעקטטיטקושןאוגםיטטרערן, ו טגזאנ

צי ךעכט ניט איז אבגיהפן.עס זיןז אםתר האט איר? טוט וואס אונ לייםןי
.אין־ וױא זינךערין 'שװערע אזא פון הענט דיא קו׳טץ װייוועט

п אב^ירופן, גןאטר דער זיך האט ל־פט, מיץ רעךןטו, װאס צאךן ט
װען ש־^טשען ךי ^לדיג ניט איז щ מי לעכן, ׳טײןי ׳גזולךיג ניט ביןןש .מוטה

с אר אינ גיךעכט איז גאט - .הענט װעלפס ךי אין אךײן ?אלט זי ׳§
уго 1;אסחי
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 9 שיץ ^רײסט אונ הילף ניזו?ט האב איןד ,?׳גזטךאפט מיר ?גר הט ןץד טײנע

פעיזיי אין מננטפעךט איבער גאט מיר האט ךאהער ,הענט פוןיאפרענןדעש
הידייעי דאהער ךײר, ^־טךאף מוטעלש טײן פרד״אשט האב איןד ,חעןט פרעםדע

צו זיןר מוטער ךי האט טאבטער ?ײן - ,טיראגעש פון אשטךאף איך לײד
אט ן’א?גירופי זיןל  ריץ״פון איז זעלע דיין ווי זײן מציל אזוי ךיר זאל \ג
ארויס מיר._קען אונ חי, שולדיג;יט ?ין איץ ,גירעכט איז פאטער זיגד׳ךײן

וו אוג מוטר, םײן ,מיך פךאומעךסטו וואש - ,מוטר ־קזלעכטע ך רופן מען
;!יײנר טייגע ,טט טרױער טײן בועךט אײןי בעט אין־ ,גיזאגט אמתר האט

ז וואס !יין וואש ,שטראף.עךטראנין גאטש רוהינ וועל עלגשערן״יאיך טײערע
זז איך דךצײלט ,נױט אין העלפן מיר וועט ער אוג טון״ איך וועל איז ווילין
ג יש1א ח ? שװײגשטו יואש ת.י^שכי אונ ,פאמיליע אונזר מאבט וןאש טיר

1 האט אצובראכענעם שטילםיט גישטאנן איז ערז ? פארגעסן ין1ש מיר האשט
או ךיר די גיהאלטין״ ״ער האט האנד מיטין װאנד צום אטישפאךט האךצין

א וועל וויךער ?ו־ײלין ךי האט בהךער טײערער מיץ - .האנד שוועשטערש
אוננ* ,דו,קענשט וואס טאןיטײנטמענן פון וואלשט ח וױישאז איך ^זאנט

רי אונ טרײקטיךאש מײן איז ד־אש ךען ,כוטה ״פאש ארנ זיך קזטאךק אהערזד
גיו איז שװעשטר׳ מיץ זאג - .?גלטערן מײנע צו אהילף בינסט ת אז ווײס איןד
ךאנענ מיי כןענען ,האךצין פון ניו־עט יששכר דיר'^ןאן?האט שיר זאלין װאש
ךי מיט פון דעם״צאךן ברײנגט אונ ניט' /אך .ק״ן ט־ט ? אױטלייזין ^יט ךיר

מארגי האלט איןל וזען טאן ?יר .;;ר וועט וואס ,ניט אײף אױף ניוועלטיגער
מאךגן• דר ד»אט ,טאן ער'ךיר וועם וואש — ^טאךק״? זינען מײנעם בײ םיר

א םיט צוחערר לי דס הארץ ךי צוברעכט וואס אקול טיט •זאויסנשךי;ןן פא?ר
איצט חי האט זאגין װעט אױןל.ער װק אונ —י .^רעק פון צוןאלגען זייגען

 פאךגיןעצט, װזיאל האט טאבטר, מײן אויך, ווען אונ ־ אפנרופן אשתר
ט פון ךעםךכ פעטער דײן יי3 גי^ךעגט האב איך א פילײפ י 1.^

הערצו אום אז ןזאנט מיר הט - גזאגט״? ךיר ̂ער האט וואס אונ '
האי דו ןײער אננעטען װעסט п אױב זינליגן גיט וועשטו לעבין דײן רעטין *ץ

ן זיך 1הא>? װעשט ח שיין)לפגיש('אז צום גלובען ר ^ 57דעם דעם נאןד או
1א זיך אויפן פערװאו;דעיט ?יקוקט האט זיא - * גלויבן דײנע,עלטעריגש צו

ה צוש איף ײעל צי .עךד״ דר צו ארא»גילאןן ךןאפ ךי האט ער״ װאש פאטער
איו ■у; הט ,אהאפנוננ דא איז ?ילײכט .אשתריגיפרעגט האפין'האט .קעגען
נ האפ דך פאךזיקער .פון'חאפענוגנ פאךצוףייפילט ווי אבגירופץ' זיך אסתר

%זג-;. )׳אפתר( ®ײן 1



זיןי זאל איך .ווילין ךײן פירין אויס וועסט דו דאם ןןא^טער סיין טיײםט
זיא האט ®ארזיכערן? זיך איןד איןיװאסןאל אבער פערןיכעךן? נךטאין

איילן מיר וועלן ךאן פרײא או־וים וועסט תא אז — .גיפױעגט »יךיעי דאהער
.לאגד ךי פון אנטליױפין אונ אישיף אין זעטציין צו זיןד מוטער

װעל איך אז פאטר מ״ןי ווײסטו ?יאפר פרײ ארױם װעל איך אז ’ פון ריץ
.אײביג אויף זעהן ניט אײןי שיוין איןז גיפײנגעניס'װעל דעם פון ארויס פיר.קען

פאטעךס או^לילןליבענם ךעם ,פאטער מיץ? איצט זאגסטו ױאס אונ מוטו/ ן
גי^וויגן. הט ער אונ רײד אירע העריניריג צוציטעךטיגװאךן זײנז יײנר סיינע ,

טיר דו ראטהסט ,גיפךעגט וויךר זיא האט ? פאטר מיין זאנםט־ וואס זיץ אס
כןאם פאטערסיצוננ ךעם האט איך — ? גלויבן טײן פךלאזן זאלי איך ־ךצײלט

איך וױיס ךאס —."וױלפט דו וױ טאן צו ךיר איך/נרלויב גיךעט ים1א די ? טו
פךעג איך אבער ,שטיםע אװײנעךיגע מיט גי^טפערט פרײלן די האט גמגנעם

ךיר אונ ל,ינד ריין בץ איןז ? ניט אךער טאן 1אז מיר הײסט דו איויב ךיר די לטין
אירשענטפךט הטער דיוױלםט, ווי טאן ת.קענםט - צוהעךןי. איך וועל וױךער
ראטה, זײן מיט פיךין ךיר זאל אונ ^ילײפטן אױגין דײנע ןאל נאט אונ ,:ןענסט

ת ךירזעגנען װעלן אונךײנעזנלטעךן וטךאס מינוט איןךי - .װעפטטאן װי
פרן אוטגליהליכע ךי ךעךווײטערט האט אונ היטעךיןע יךי גיקומען איז ;ועסטל׳

רייךן לאזןי ווידער זײ זי זאל מאךגן דאם פאיךןיכער^ג ךאנעט,״?ויטין מיר נען
האפגוןג ךר אונ אהײם אװעק זײנן אומגלילןליכע גיפאנ;ענע,ידי ךי מיט פין רןא
. ױשטאךקט זײ האט טאכטער ניליפטע זײער זעהן צו וױדער מארגין האלט ד

גישרי^ן הט אונ היטעךקע רי ארױס איז נקומען װיךר זײנן זיי ווי מאךגן■ דר זאט
רעט פאשאס'ש־ײבער ראנענט, פון יפט1א;טל ל1ק אישיעל^יכין מיט צוחערר

—.דא אײך ךעךזעט'>ר פילײלט מיורא האב איך ,איר מיט איצט זיך ;.אט
פתבין וועל איך אוג גזאנט יששכר הט אהײם אום זייף מערט :יזעצט׳

 מיטצופי־אבענע איר, וואסוועגן זיך ךעךװים־ איך.קענען וועל פילײכט
היטךלןע. ךי צו נזאגט הט לששבר אונ אומגיקעךט זיך זײ האבן הערציר אום אז
פאךקזטײסט п אונ גיפאךן קינדער שמעךצין מיט יך1א דאך האסט דו יײער1 ען
קי^ד׳.עךבאךעם איר צו איר פון נעמט אזימען אמוטער פון ךעם.;נלענד דעם »ןד
צימער אין באהאלטן מיר זיך אונילאז מוטר אומגלילן״ליכע ךי אויף זיך אויפן ט

האט רײךנליג אוג איר מיט רײךן וועט ישרײבער וואסךער העךן צום איך ־על
מאסאיך כוטה אשטאךלןן -ידו.האפט .ךעךלאנגטאמטבע איר ;ןך הם ,נג

היטעינןע ךי האט ג״לויבן דיין פון אײנם בײ גיפינן צו גרעביגט ניט האכ זיף ;עי
גיענטפעלט' כית )אס״״ה ־ • •י ן
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ניפאר. אין לעיץ ריין שטעלסט п אז וױסין זײ אפער ?;ענטפעךט,
 אין ניפיךט אים האט זי .שיך פיר #טךאף ךעם לייךן וועל איןי” י
 לאך זעהלי #?דלניזאגט: ךער אין אים האט אונ חךו*, אײנ;ין איץ
 ךארט וואם צימר אפענעם אײן אין קוםען וועסטו איר דװץד - ױאןט אין

 ךיר וועט טען אז װיסין'זײן זאלסט אפער אלעס, יהערין רןענען וועקוטו
 צו טײן'לעפין פון - .לעבין ךײין פון סוף רער גיקומען איז דאן חאפין

 אים^רזאל צו איז װאי ,זיך צו גיזאנט לששפר האט לעפין, זיין פיץ
 וואו צימר אין אךיץ איז ער - לעבן, ניט װעםער לאן דען דערזעהן, סיר
 ■ц? האט ארום מיגוםן אײניגע אין אונ ,גזאנט אים האט היטערקע ךי

 שטײענליג שלעכט זי;ער וואר װאס אנבל־ק שװעםטערס זײן גיזעדן־
 אפער/ער שרײבערךעט, דער ךאם גיזעהן האט ?גד ,'שרייפער פאךי,

 גילײגטצוס י^רצו1א ךעס אזערהאט נאר ,גיהערט גיט $1ק האטזיין
 זי;ער מיר איז ";■ם :אזיו זאגט שלײבר דר וױ נהערט לןאם הט;נר װאװ־
פארפײא. איז צײט לי איידער זיך פאטראכט ,פךײלן ,ךיר וועגין ?אןג

 גיענטפערט.'צו.עס זי האט פארפײ. לא;נ צײט ךי לטוץ איז עס
 הארט* לי פון אײנע ת וױלן״יא פאשאה ךעם טאן צי אייזאנד ריר איז

 זײ אזי ^־טרײטין יףצו1א אױך העלין טאנספעךזאגען פאלג, נאקיגע
 פלײפין ווילםט ת אונ ,שטאךכןער איז האונד פײנלסי זײער דאם זעהן

 איז אזו איונ הילף ךײן איז גלויפן פרא=העטס אונזר נאד ,האךטנאקינ
 אראפ זאל איך ,נײטן טיר טיךאס - וו ווער אןער - .אלא פון יװילן ךר
 וויסין מאהט רײד אײערע אין גלויבין וואס ךי צו ווענ מײן פון בײן

 שרײפער ךער האט — פרײלן ארעמע - .מיר ניט אפער ווילן אללאם
 מאפט'פון שטאיקע לי זעהן וועקט דו ,נןאפ'שאקלענךיג םיט־ן ניזאגט

 דאן אפער ,ירעפן צו האךץ ׳שטײנערנע ךײו עררןען אונ :}ועלטיגער
!ךעטין צו ךר האפנונגין אלע פארלאךין איז

 זיך האט אונ אפגירופין נ־רײלין ךי זיך האט ניט״- וויל איך
 זעה - גיזא?ט שרײפער ךער האט ? ניט וױלםט דו — .גיעטאךכןט

 אמונה אונזער אין ליר פארזאנ ניוועלטיגערס מיטץ פין';יקוםען איך
 איןגחפ ױארפין צי־ אונארײן פיןלץ ליריצו אךער פריינגין צו אריץ
 גי׳שען װעט אונ;יס ווילן אללאס איז דאס ,ז״יפן כאיןפאנילןעס די װאי

 הט וו/ער אונ ?אךזאנט, ןןיר הט מק יױזװעלקואן איך ,או^נלי־לין־ע
ע ענליגטזןי  ניט ער״ האט גידאנקין ^יל פון אוג .אוועק ער ךײד״איז זי̂י

גאטראכט״ )אסחױ(
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 £אר.
 אין ׳יךט

ך לי ; א  ל
 ךאךט ם

 ךיר •עט
 צי יעפין

ל ■у/ י א  ז
 װאו יסר

 ־у/ ־אט
 ׳ןײןגנלינ
 בערשי

 צוט ייגט
 ןירזײער
א. פיי ך  א

 צו.׳גש’ז.
הארט*

 אזי!ײ ן
 בלײבין

 איז אזו
 אראפ ל
 וױסין ,ט

 צרײפער
 פון אפט

אן ןערי

 זיןד זאט
 זעה - ט
ה * נ י פ  א

 איןיגתב
 גישען ט
 הט ער ׳י
ניט ?ןר ז

 איוינ־העװנג אן װײנט אונ ;גךד ךער יף1א ליגט ווי;ששכר פא^ראכט
 קלאגנ ךעם תךך ערװעקט זיך /גר הטי ארויס ״איז ש־ײבר ךר וױ אונ
 גיקוםען זייגען װאס סאלדאטין פון טךיט די ווי אונ קײטין אײזעךגע פו;
 אלעס דאס אונ ,נלאכט האפן ארנ גישלעפט אומנלמןליכע די האפן אונ

 אפר ׳גיווארי] משוגע איז״פמעט אונ גיוואךן שלאף איז.;נר העךי/דיג
 אני ,גיטאן ניםט האט אונ ?ןלטערין ז״נע אן דעךטאנט זיןד האט ער

 ב״ךע טיט אנגיגומן האט אונ גיברוטט ■у? האט ? טאן איך זאל וואס
 גװאלט מיט אױפציען איר״ פרן וועלין חענט״זײן^אפ״ווי^ר/ואלט

 יךי צוגיגאנגין אים צו איז פאךװיסט 1אז שטײטגאך עריווי אראטה,
 דעם פון פאתעניגעגד האסטו זעה איןי וױ :גיזאנט הטי אונ היטעך^ע

/ ךאנענט פון גײא פאךלאזין ניט אים וױלםט אונ ארט -уהאטךעם ־ 
 היטערקע ךי צו גזאגט הטער - פתוכ1'- .רײךינדיג גיט פאךלאזן אךט
 אים §ר לזיטעךס/עפענענדיג ךי פר היטין יזיןר גיהײסן אים האט וואס

!שוועסטער מײן יף1א זיך -יעריאךעפ טיר ך
 איז פאיזאג גיוועלטיגערס ךעם ? טאן איר איך זאל וואם אפער

ך ווערין דערװאוסט זאל ?גס אז אונ ישטרײנג אי  איריגיגעבין האפ אז
 פון אונ לעפן מיין פאךשפילט איך דאןיהאפ קאפןזצי פי*,־ קיסין מיין

 אתט* איר זיןל מיט טראג איך װאס טראנטעס ךי דעה וועגין ךעסט
 װײאטאן, ניט ״קײטן ךי איר זאלץ _עם אוניפיס הענט איךע צ־וױרןלין
 מיט גיוואױן אין וואס אבער - גיקו?ט דיענט די איר האט ןששכר

 ניט נאר האט יששכר :גיזאגט וױיטער זי״ 'ד׳אט שרײפער'?זךעם
 דך צי האט אונ .?גךוועקט זיך האט..ער פלוצאנג נאר ,נלענטפעךט

 ,נאכט:יװארן איז עפ — העלפין.' ןרשרייפערכןען״איר א, : גיזאנט
 יז1ה ןהיאלם אין נאר אױסגילאישן שוין זיינן ךייהײזער אין ליכט אלע

 זײ נאךניט, שלאפין י1פר כיטיזיק ער פרענטנאךיאליבט, זעלפסט
 האפק פלי־צלונג האךצן, אצופראכענעם מיט זון זײער אויף װאךטין

 ,גיקרמען איז ער .האקוטיג גײט וואס אמעגשין פון טךיט הערט ךר ז־י
 װאר אונ שװעל אויפין פאוױזן זיך האט יששכר אונ ניזאגט שרה האט

 טייטער ך זיך האט ,זון מיין ,פשוךה אגוטע הא?ט דו — .פרײליך
 איז אזוי - װאונךעךט §ר גיקונןט איס אױף האט אלטר דר אפניתפן,

 קוס הז־יז ׳שכײפערם פאשאפ ךעם פון נײענטפערט, יששבר האט ,^פ
 װײםט איר ,העלפין צו איר פאךזיכעךט מיר האט אונ איצט איך

דאך ;אםתר(
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 שרייןר דר וועט וואס - ראטה• זײן טוט גיוועלטיגער ךער אז ךאך
 שיטאפט פר הט פאשא דר אז — אלטר דר אניגיתפין זיןז האט ? טאן

 גיט אןיןד ךיקא יויסף דץ קונזול ן שפאנ״ש דעם הערט אונ אױעךן ךי
,הארין זײן פר אייך ךך ישךעקט שךײבר ךר דאם וואר איז עם

 אין שולטאן פ־ן הילף בעט; זאלן םיר אז גיראטהעט טיך האט ־>ר אונ
 אונאמטיב סאן אךינטליכן פראײן ךאךיבאװאוסט איז אונ?גר ,?יפ
 הייםן װעט אךר.ער ,בײךע ךי פון איינע זיץ וועט דא^ אונ ,אידן מיט
די זאך ךי איבר.ענטפערין ?נרוועט אדעוי לאןיין, פרײ גלייןד איר  צו

 ךעי ךען ,שךעק ירןיץ איז טאן יאזו־ וועט איױןד/ער ווען אונ פליםט־נר,
 פאלגין פױסטער ךי אז בארד זײן בײ גי^װארין מיר האט שרײבער

*־־ ♦ ױילין !יין וױךער טאן צו זיך װאןט ני;גמאנד אונ איט
.גיפךענט יפאטר ךר האט ?צו ךער דאךפין געלט װיפיל אע

? פאךלארן־ פ־שטאגד דײן האםטי п צו — .תקאטין פופציג •
 — געילט? פיל אזו־ נעמ; מיר וועלן װאו — אפניחפן ךרפאטר זיך הט

 ניט גאר /גר רןען געלט אןי נאר ,געלט ךי ערי >ט ב זיך פאר גיט
 טאן מוזין מיר" אונ צויברײננין צוניזאנט אים האט איך אונ טאן,

 גזאגט אלטער ךער האט טוןין מיר -ז .צוטזאגט א־ם האב איך ױי
 ניא״לט האט אונ פון״אךט אופגי׳^טאנען איז שרה — .אזיפץ מיט
 גילדעךגע צװײ אונ לעפייל אונ’בעכעךפ דלבעךנע ױברא?ט הט אונ

 ךאם :זאגינדיג זו; א״ר ךךלאנגט זײ האט אוג ,אייךינגלעך אונ ,קײטין
 איצט אונ ,פרײען ךר צו איר גיקיויפט איר פאר ךאך מיר האפן אלעם
 האט - ווײגיג נאך איז ךאם— .צולײזין יס1א איר זײן זײ װעלין

 אונ פרײנד גוטע אונ פױינר ךאך האנין מיר גאר - גיזאגט יששבר
 פון זיין טציל העלפן אי־נז רועלין זיי ,ווײטין פו, שטײן ניט וועלי, זײ
 אונ שלאפין אװיײלע לאמיר איצט אונ .טאכטער אאידעשע יט1ט

 מיט ארוים איז לששכר - I טאן צו אנהײבין מיר װעלין פרי מאךגין
 פאךןיכעךט אז־יך האט״זיך ״מוטר ךי אוג האפענונג; מיט פול אהארץ

 אבער.ער ,װי'פאךצװײפילט גיווען איז פאטר נאר־ךר ׳זון איר אליף
האפענונג. ^טעריןיזײןגר ניטצו 'אום ,גיזאנט ניט ךאם זײ דיאט

 אונ טאנ זיבין פץצטער דער אין גיבונדין כילענין איז אםתר
 'שפאניעישין"כןאגסול דעם געלינןט האט םיוף צום גאר ,נעקט זיבץ

 ךאםיאיז אונ ,לאזין פרײ איר זאל פאשא.ער דעם רײךין צו איבער
מיט )אסתי(
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 ךאס האט ןי װאס טאהארא װייל אויך ראס ,ני׳טען טיה נו־ויס מיט
 נװאוםט }יט האט אוג.לןינער גיװארן פר״פאלן איז אננימאבט אלעס
 זיא ךאס גיזאןט האבץ איךין לי אונ ,גיװארין איר מייט איז עם ױאם
 אױף גיזאנט _עדיות פאלשע האט זי ווײל ;נלמאךךעט זעלבםט זיך האט

 ־ וױךעד.כןערין ליר צי טאכטער דײן זיך װעט הײנט נאך ' * אםתלין
 ריין בעט אונ גײא :גיזאגט ןהיאלין צו קינזעל שפאניישער דער האט

ךרי, צו אבנעבין איר יוועלין זײ אונ נאמען מײן אין טאכטער
 אים י׳גר האט פאלאץ פא׳שאם צום גיקומען איז יהיאל אז אונ 'י

 י.ױא אלעמען משפטין צו טויילר פאךין שטול אױפין זיצינליג גיפונען
 האט אונ בריף א גיהאלטין האט.ער האנד זײן אין טאנ, אלע טוט ?נר
,שטײט אים אין װאס אלעס פארשטײן צו גימאטערט זין־

 ךער — טקיגלינ זיך ;יןאגט איר דער האט - האר גינעךיגער
 אזענען טיר דוךך קונסאל/צינןט ׳טפאניישער דער הער ױעהרטער

.... בעט אונ;יר גיוועלטיגער צוםישטאךקין
 אזא רורך ערי *שי;קט וואפ פאר מי׳ר דארף 'נןריסט אזידיזער י
 גיזאנט, יחיאל האט מייןטאכ^ער, — ? וױלסטי יװאם ,ת וױ הונד
т.אויסגישפלײט הענט זײמן האט אונ

 ךארף טאכטר דײן װאס קאםטןזרײזע לי אז ז״יין יויםן זאלסט דו1
 זאלםטו צעכינען גאלךענע זובן,"פו?ציג בײדיר איך פיסוועל ביז האפן
 - ׳!צעכינען פוגיצינ - .גיזאגט פאשא ךער האט ,ןךײגנן מיר הײנט
 ניט, האבנאר איך אבער ,פאךוױםט אבגירופן אלטער דער זיןד האט
 האי איך מוטער״אז טיין ביי ישװער איך *ש-לךיג, איךי^וין ויין פילן אונ

 גאר דיאקט ח אז זאנסט דו - זיןל. זײ ,ערבאךעמען ,ניט הןײךגךאסין
 דו אונ ליר, יב1גל איך נע^טפעך״ט, פאישא ךער האט ’גוט ניט, מגלט כןיץ

 ?װײ אין יז3 ניטבױינגין דו;וע?ט אויב ךאס נלוי^ין אויך זאלקטימיר
 גע?ן ^לעק פי^ףהונךערט מען״ךיר וועט דאן אלס געלט, ךי שמ־נךין

.מיר פון פויט גײ איצט אונ ,פיקזלין)פאדעםװעס( אויףידײגע
 סיטמע לי װעל איך אויב פךעגיןי, אײך איך װעל זאך אייין נאך

 לאזין מיר װעט״איר ,דאס.גיט זיך ^לויב איך אבװאהל ,קריגין געלט
 אש״אלע ווערן וועהטו גיטויט ’ - נ־ים? ?יז' טאיטר מײן ט־ט גיין *יט
 איר פון װײט יך'1א ווען איר נאך נײן צו נאך וואגן זיך װעלץ װאם איךן

-נזאןט עזטאלץ שיט פא׳טא ךר פײלן\האט  אװעקצופ איז ןה־אל .
שפאנישען ' ’ )אהחה
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 §א#א ךער וואס רײר אלע די ךעךצײלט אים הט אונ ^פאנישןקונזול
 האט יחיאל - טאן? צי־ איצט טראכסטי װאס ,גיזאנט אים צו האט
 פאךלארן״אוג פאױשטאנד זײן האט װאפ אײגער יווי גיקוכןט אים אױף

 איך װעל צו טאן? איך זאל וואס גיזאגט: נאמער טיט ערײ הט נאך דר
 מיר אונ היױז מ־ין ריויפין צו קומק״א־נ זיי לאזן ? געגין ךי״געלט כןעגען
 זיןד וועט אונ ארוים וועט זעללע פיזמיין שלאנין בינרין'אונ זײ ותלין

 מער״קיין איך וועל ,גיגעבין מיר איר האט װאס נאט צו צוךיק..קערין
 איז טאכטר טייןע־ע מײן אז לעב־ מײן מיר איז וואם אוג ,װיסן אנגסט

 ךעד ״האט ,פרײנר מיץי ןיןי פעההיג - .הענט ךי אין פרעמדע ביייי
 װי ,או׳מזיפט זיןיניט שךעק אונ ,מיטלעךבאךימקײם ג;זא:ט ק־נזעל

 מיין אום ש־למאןי צום גישריבן פאישא פאלישער האטךער רעכין איךי
 טךאץ גיטאן אטיבה דיר ער הט מיט ךער אבר ,צו^טעךן צו ראטה
 אונדאם מענטש^ אגוטער מוליײעכד-רחמן״אייז ךען וױלן,' זיין )ננך(

 פאר צובךײננן טאכטר דיץ באפױלן האט אז.ער נוטס אןייף אםינזן איז
 דיר וועל אץי ךען ניטי, אױך זארג ,צעבינען פופציג ךי װעגן אונ אים,

 גײ איצט .געפן אוועק מיר װעםט דו אז גץױם ווײםי איך אוג לײןגן זײ
 וױד־ד װעםטו נאך ךער ארנ פשװ־ה גוטע די פרוי ךײן אן זאנ אונ אהײס

 װאלף וייסענךען ךעם פאר געילט ךי געפן ךר איך אהער/ועל קומן
 אינ/נלענד אננםט ךי פךשטעלן פעךר.נןען מײן ניט יל'1מ מיץ ניט

 ארט, פוןךעם ניזען זיי׳יהאבן אז ,זון זיין אונ פיוי ■זײ; אונ יחיאלין־ פון
̂זײגן װאו  גיבונךן צי איז נעליבטע העךצענס זײ^ר ,פאהאלטן גילעגן זײ
 גיזעיצט אהף איר האפןי פעאמטע רי וום מוילאײזל צו'אײן שטױק מיט

 צו באטלאשן ;ששנר האט אנהײפ אין - ,שפאטינדיג אונ לאיינדינ
 מוטעי ךי אפער ,זיין'שװעםטער נאך נײן צו נאך אונ .יךז פאךמאסכןילן

 אײנערפון דרוםהאטזיךגיװאגט אונ ,גיל״אזןטאן ניט איםךאם האט
 אוננליגקליפע ךי גפיךט מען״הט װאם וועג ךי אין גיץ צו פאמיליע זײער
!איר טיט זיך טוט ,עם װאם א־ךע.עלטערי־ן ווי?ין מאכין צי אום

 אטאל פון אונ אטאל צו אפאךג פין נירײזט זיי האבן щ זעקס
 האפ;זײאפן גיפךענטוויפייעראונפײנאכט ךיזוןהאט ,אפאךג צו

 גרשון א־ױך אונ פךענ,י װאר.קײן אםתךם.עלענד צו אונ ,גיו־וט ןעלד
 ישרעלט ווײל;נר נזאנםידאם האט וואיס נגאננן מיט איר מיט װאםאיז

 האט אונ סילעטער די ?יט ^ין מיט ער וױל ראהער ,רויבער פאר זיך
נוט )אסתי(
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האט *ער ,נײן טיט גילאזי] אים האבין זײ וואס פאר ךער נאצאלט גוט זאט
גיכןראנין שלעק גינוג אױןד האט ער אונ העלפין ױקענט ניט אױך איר אוג

איךין אלע װי ;ןר אפר ,נװאלט אלײן האט וויפל?ני מער ווײלע אלע איך
זעהו־/יפרײט זין־ אעהט / מיט דר אײננװוײנט ין1איז'ש מארא_קא פין מיר

פאךין איר, םיט גײן מיט זײן םיט זץי פלייט אםתר דאם זעהעוגדיג זיןד 1
אטיױעךד;קע מיט גיפונדענע ךי פו,׳ אוועק גךשו־ן איז ישטאט פון טיױגיר _קיץ

אז זע־עגדיג ,מינוט פין גיוואךין גרעסער איז אנגסט איר אונ ,האךץ איז ־
האבן פעךזאמלונג אגרויסע ,פןיראנס ווילרע צװיישן גבליבן' אלײן איז זי ךער

ךער אין נישלי^ן האבין אונ נירינגעלט אח־ם פירער איךע מיט איר װי ׳
אונזר פאךא?ט הט זי ךאס פאךפלוכטע ךי ױעךין וועט גיטויט ,הויך מײן
האט גיוױזין איר האבין װאס״זײ פײנךשאפט שרעקליבע גלױבן׳יךיזע ;ךאץ
האב װאש .גיפײננןעגיס פון װײטאקין אלע גיטאןיווי ווײא אירמער דאס
? ;נךיארעטונג אן לף1ר 1אז מיר זײנק זיי אז גיטאן שלעכטעס פר איך פאר

אן קאפז איר װאלט זי אױב ווײס ווער אונ זגיפךע?ט, זיןד זי האט דיר ל
יל1ם צום צוגיבונלץ גיװען ניט װאלט זי װען צןישפאלטין ניט א׳טטײן ניי :ט

אויף אטויטע ווי גיפאלין זי איז אפגיבונךק איר דיאבין זיי ווי ?נןעל וויךד
ןגךד. דער ׳ף

אמענטשין אונ מאן אךענטליבער אײן וואר פיס אין דער.קאך־י י ' ,לענר
דערבארעסט זיןז ;יר האט אומגליכןליכע' ךי זעהענליג אונ פלײנד,' ארט,
ב אין דך צו איר האט אוג״ איר אויף י-נדן טו גיט אונ ארײנגיגומען /
האט גיקוםען זי־ צו אפיםיל איז זי אז אונ ,געפייננעגים אין גישיקט יזעיצט

ךײדין אונ זעהן גיוואלט איר האט וואס שולטאן צום גיפיךט איר ,שןצו
מיט בוךין ךי פאךבײא גאס דורבין צוזאמען ךײטינדיג ,איר מיט צי־טעי
טאכטער הערצו גיזאגט, איר צו דער.קאךי האט כלײדער טיי^רע ;גרפון
,נןלײר שװארצע די אויםדערווײלט זיך האסט דו חאטץ אז ווײס איך כןליכע

ע ווי נןלײד אטײןןרע צוטאן אן זיןד גיילוסטו דעם אלעם " . ךי פ־ן אי̂י
- .אפוזייןןנצימער גאר ךאך בי^סט דו גןלוידער, אטאל
אזעלכע טךאנין זאלין מיר אז באפעל דער דאך איז אײןד פון ’ י ױיאפן
ניט זײ וויל איך אונ ’דוהיג גיענטפערט קלײךער,האט'זי טייועױנע יגרשון
• — ״עלטערין מײנע ווײטאקין מיט דער װעל איך ךען״ אוטפײטק צרעלט

צום'שי־לטא^ס גיקוטן זײנן זײ זאן או־ האט.גישוויגן, דר.קאךי י האט ׳נ
 זעהן װעןטו ארום אװײלע נאך אין גיזאנט: איר צו ער? האט טיויער

רעם )אסתה
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 אין אונ ,נלויבע^דע אלע איבער }יוועלטיגט וואס סולטאן ךעם
 ׳טרעקין }יט ״זיך זאלסט דו אכער ,זייט ?וזוח פון לענדער אלע

 ךא האםט דו אז ״וויסין זײ ,גאר ’אפרױענ^ימער בינסט דו חאטץ
—.פוײנד גוטע פיל

 אלע.קי;ינין פון דעם.קיני־ג צו רײדין צו גױוײנט איז דיוןסט זײן
— V טענטישין א׳שטערבליכין פאר ישךעקין ןיך זי זאל װאס אונ

 ניט איז היויף ׳טי־לטאנס אי, גיטאןי איר מיט זיןד האט וואם.^ס
 מיט האט שולטאן ךער אז זאגין פיל טאג, הײנטיגין ביז באװאיסט

 ךאס זאנין אנדערע אוג ,קריגין צו איר״ליןע ריידיין ןיפהבט איר
 האט ארג ךרזעהענליג איר פאךליכט איר אין זיך האט נא^לעךניק ךר

 גלױכץ איר נאיר וועט זי יב1אי נעמען צו אפרוי פאר ?ישװאךין איר
 אין דאס נייןןךט ניט נןײנער וױיס ריבטיג אגער ,)יײטץ( וועכ?לען

 איךע אנגיטאן צום.קאדי גיקומען וױדער ךא איז ארופ טעג אכט
 פאךלאךן, ניט איר האט תה הערצענס איר אונ נןלײךער שוואךצע

 :גיזאגט האט אונ וואהלוואלען מיט אנטפאנגין איר האט ךער.קאךי
 קער ’׳ )עמען אים /ץ\ל ני}ועלטעער,אללה ג;עהרטער ךער האט

 פךאקהעטס א^זר צוגעטן אן פריךן צו שוין בינסטו ? איך ווי גױױךקט
? גלױבין

 ךי האט אונ אבגירופי] אסתר זיך האט - מיד זייער פין איך
י /נךד ךער צו גילאזיןי אראב יןאפ

 גיענטפערט, ךר.קאדי האט - טאכטער מיין ווילסט וואםדו טו
п אויס•אנער ךך תהע גײא טעג, ליי יס1א שלעבט לײער יױיזט 

.פראנע טײן אױף מיר ^נטפער פר;ער
 איז 0% װאס ךעם יט1ט מען אייךער גידױעךט טענ וויפיל

 ניט גי^רענט п האט - ? טויטין איםצו ךעבט דער אים יף1א ארויס
ײי איםזײנע ;ענטפעךינליג • י

 ךאןד איז ,ןגס— ג;ענט?ערט ךער.קאךי האט - מינוט אײן ניט ״
 .^רזאן ווײס יװאס מענטשין ךעם לאזין צי אכזריות אשךעלןליכע

.לע?ין ^זםעךצליכין אזאי לעבין נאןז זאל ער ,'’טויט צום ^טײט
 גיהעךט דאך האב איןז אומליק? צוס אפ מיר זײ שײדן װאתם

 ודערין ניטױט איך וועל ,וועכןליק גיט אמונה מײן װעל איך יב1א אז
גאך» איר וואךט װאס וןאר אוג

װען )אסחי(
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ע סיט ןןאלאץ רער גיפעליג ?יט דיר אין ,אןױא ווען  זי̂י
— רײכטהום?

 איג ריקנ־ןײט גיזעהן דאץ־ט אױױן מײגע האבין זאפין גרױ&ע
 • אױנגעפרײלין־ פאךפיךץ כןענען זײ װאם ,^הרע

. — אײ?ינ יף1א זיטצין ךאךטין נןענסט п אונ
 - ווייאיר. קעןי איןד

̂יסין .דו ךעדםט ר־עטען
 היטין אייןי זאל גאט .שולטאן דעם ניסךגעט וואלט איר ווען

 איר ךעכעןט ג;עךבט, שטול זיין וואלט איר אונ ,גיךאנקין אןא פדן
י —ו ? פאךגעניגענד איהם פון האבין צו

 *גאט גיךעבטיױן פארין גיציטעךט נױילע אלע וואלט איך נײן
 װיךער איךיזאל אונ ,אםענטש גאר לטאן'איז־/«ו אונדער

 גאט, גיךעכטיגין ךעם ,איבעריאלע,קעלגין ^עניג זײן״ךעם שפעניג
 מײנט ? יך1א שולטאן דער אונ איר ציטעךט נאמען זיין פאר וואס
 מיט פול ךי צימעףן ךי אין האבין פאךגעניגענד ררעל איך אז איר

 רןאםטיאךק״ט אלע פון אונ אסטגעךטענער ךי' 'פון ,זײגען גאלד
 ניט אז איןד וױיס איצט ? האבין האךצין אין חה _קײן װעל איך װען
 גײוען איןד ?ין ?ליקליך ,גליקליך מענטיע דער ווערט אלע ךי מיט

 דער אין פאטער מײן מיט גיגאגגץ שפאציךין בין איך אז ,פאךהער
 אין אץ־ין לאסטיאונז ̂ער װאס גאךטין, קאצ-ס־לסז אטערקאנישער

 וואם טאנ אייין איך טוביםא/ידײנק );מיםז פעםטאגק די אין גיץ אים
 כןינלעי אטענג.ע צוױישין גיהאט פאךגעניגענד זײער אים אין האכ איך
 זעהן ךער איך האב ?לומעןי זובין גײןעך־נ אונ ,גלייבין מיין אין

 איןד ׳ פיס גישװאומען זײנען אים אין אונ טײגיל ארײנעם א־ןלארין
 געפיהלען אייךעלע אוגי צײט, אלאנגע זיי אױף ט'ךאכט פר ןיןז האב
 ?גךהײבין גײסט מיץ האבין ךײךין אויס זײ קעןישפראבע. נןײן װאש
 אונ רוה מיט ^יזעטיגט מ'י האבין אונ פליגלען זײערע אויף

 מיעעם אין איצט איך פיל תהיננןײט ךיזע אוניוויא ׳עתעניגע"גד5
 א־ויף מיר ןאלין זייא ^טורעמס בריץנין זיך אױף איןד זאל הארצין
 - !ניט דאס וויל אונ ניט דאה ינןען איןל ? טראגין פליגלען זײעירע

 שולטאן פון אפאפעל גיקומען איז ארום טעג אייניגע’ אין
 װײזען אידעשע אלע' רופין צחאמען זאל קאךי'ער ציס אכאפעל

ההסיס י ' )אסתה



 ניט וועלין זיי ווען ךאס עך׳שךעקין זיי זאל ער אונ $ים פון )וזן?ים(
 וועלין דאן ,װעפסלען’אמונה איר זי״זאל ?רײליןי די איבערײלק

ט ײא1 ראפ  ציטעךט צו ןייינען ״ד^אידין .§אר דער װערין פא^
 די פארגעםין ניט נאןז האבין זײ דען ,גזרה ךי הערען!ךיג ניווארץ

 טולײ- ׳שולטאן פון/ךעם גהאט לאננ ניט נאך האבין יזײ וואס צרות
 איז ?גר אונ ,צוםכןאדי ױקליבן צוזאמן זיןד האבן חכמים אלע אוג ,זיד

 ,טאכטער מיין ,גיזאגט איר צו האט אוג אסותרין רופין ;יגאננען
 װילסטויאונז דאהער אונ״ אגאטםפאךכטיגע דויבינסט דאס זעה איןז
 »יןז האבין פאלק דיץ פדן ךי״וױיזען זעה, אפער צוהערין, ;יט

 האפין מיר יאז װײזעל דיר וועלין זיי אונ מיר יבײא גקליבץ צוזאמען
 װעטיאיױף גאט אונ איר, װיא לעבין אײבינין דעם אטײליאין אױך
- י .אױך נביא זײן אין גלויבין וועםט דו אז צאךנען ניט ךיר

 אונ הערינריג דאם אטויטע ווי בלאס ניװארץ איז פרײלץ ךי
 די צו פיו־ין ניט מיר זאלט איר אײך בעט איך ,אבגירופץ זיך האט
- .איפעריירין נןענען ניט מיר וועלין /יייא דען ווייזין

 זײעי װיל ער װאם ,ישולטאן פון אבאפעל איז דאם אבער
.טוייט פון רעטץ ךיר

 גיפרעגט א^תר הט ? ניט אים לאזט ווער אונ ? רעטן מיר וריל ;נר י
 שטיל ךער אין איר האט אוג צולאיר צוגיגאנגין איז הןאךי דער

 גאנצע'שטאט ךי דאם )אגיהיימנים אנדעקין ךיר וועל איך :גיןאנט
 יאיז .ער אזי ״שולטאן ךעם בארײךין פריפטער ך אונ שטירעהט

 דאהער אונ ,אטונה דײן פון אפ ניט זיןד כ־ערםט מ וואס שולדיג
ז? זאג איך וואפ פאךשטײםט זײער, זיך מיר שיעקיןי

 ױ^טפערט זיא האט ניט, פאךשטייא אוג ?אךשטײא איך
 ךי װאו גײן וועל איך ,אזויא זײן לאז נאר - מיטיןילןאפ שאכיןלינךיג

—.זיטצין חבמים
 טקעןט האןין זײ וואס אלעם ניטא; האבין פים פלן איךין ךי

 .עםיװאר אבער ,ךעטין צו איר אום נעלט מיט יך1א אונ רײד מ*ט
 זײא האפין שולטאן פאךין פרן'ש־עק ךחם אוג מיה, פאךלאךענע

 זאל אונ פאלק איר פר זיך אפפערין זאל זיא אײנרײךן איר ניפרובט
 ךך האבן זײ אונ י?ן1̂"ל םהטאדישען דעם שיין)לפנים( צום אננעמען

 אז װילין נאטם טאן ןי װעט מיט דר אז באהײזין צו איר ניעאטעךט
ןיא )אסחר(
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 גיעזוױגיץ אצייט האט זי .אןזנאצי איר פאר זיץ מגךיב זיך וועט זי
 פךזאמלונג ךי ?אטךאבט אונ קאפ7 ךי אויפגיהײנן זי האט גאך אונךר

 אײעךיע וױים איך מענ^טין', טײערע :גיזאגט ל1ק אפין האט אינ
 וואפ די ךעטעט גאט ךען ניט, זיך ^ךעהןט אבער ,לײדין העלצעגפ

 ,גיין אונטער לאזין ניט פאלק זיין וועט אונ;לר ,רועג מטין אין גימנן
 גיװאלט נייט ד׳אטמען איר ךען המלבה, אכתר ניט'צו מיר נלײכט

 גרוי^ע - צויפאךלאזין. נאציאן איר אונ ךעליניאן איר איבערײלין
 נידײנק איך פרײ^ין אוװו־םענךע אײן פון רײר ךי הערטצו לײט,
 איץ אונז בײ קופענליג ציײלט ךער האט טלב-בו.קסם העלד דר וואס

 .ער דאפ ,גיווען קי:ד אלןלײנע דאן איךבין אינ ,יגערער 'שטיבקויפין
 לער ,ינ־װיץ אװאלד אונ לײבין צװיי צווישין אשטרײט גיזעהן האט
 ניהךגעט האט ווי.ער דעם נאך אונ לײב ׳ךעפ פײיגיקומען האט ישװיין
 זיהאט אניר \ מאכין שאט־ לײבעכע ךי יגיװאלט האט.ער ,לײי ךעם
 לןאפ פיטין האט אונ ,מוטה אשטארקץ מיט פלוצלוגג/עךװענןט זיןד

 זעלבסט גאט ל" נאר זאגן װאלט זי װי קול א־ריפן ^רייענדיג גישאקילט
 !שווײן אװאלד בײ ניט אבער )נצחון( זיג ךר אונ שטארקייט ך איז

 אונ 'שטאךקער ניטא.קיין ךאס/נם וױךקליך איז щ לעהרער, מיינע
 גילעסטערט װאיר נ״אמען יזײן װען אונ !גאט אונזער ווי באזיגער כןיין
 וואס אונז! פון זילעס’ פעךן)װײט ,מײלער מאחמאדאנעס די אין

 אום פרײךין מיט זעלע מייגע גיב איןי ? לעבין ךער מיר איז אגליק פאר
 ךאס װעלין פײנד אונזערע אוג גאט, הײליגין איךעש; ךעם הײלייצץ צו

 — ?גפענען! ניטיקענען יל1מ וועלין״די יאונ שעמעי זיך אונ זעהען
 קוס - אבגירופין זיך חכמים ךי פון ?נלפטער האט'ךער ן אמן

 איז ווײ אונ ,נאמן נאטעס איןי זעמען ךיר װעל איך טאכטר מײן אהער
 גאט דעם,ךען וױעגין איר פיט ךײדין פ־ופין װידער זאל װאס ךעם
 װעט אונ..ער ,מויל איר אין איז רײד זײנע אונ באגײסטעךט איר האט
— .אונז מיט אונ איר מיט רויל ווי טאן

.גיעצטפעיט אים נא־ פאךזאבזלוגג ךי האט — \ אמן
 1זעני ר אנטפא^ץ צו הױפטיניבײגין איר האט 4אםר אונ

.חכם פון ברקה
 זייגיישיכןט אלעזײ^רערײדגיהערטהאט האט וואפ דערנ־אךי

 ,גישען ^לעכטלס זײ.קײנע וועט ;גס דאס פארזיכעךינךג זיי אהײם
רען נאסתר(
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 האט אסתרין צו אונ ,באפעל.עךפילט ^ולטאנס דעם הא?ץ ןיי ךען
ץ1ס דער האךטנאקיגע, ,אוטנליקליכע גיזאנט: ןןר די  לעבין ףפון'
 сщ&р געךיכט דעם פאר קומען װעסטו מאךגין אוג גיקומען שוי; איז
 ווילסטו ? בעטין צו װאס נאך הא?ט .אויבעך^טין/ריכטער ךעם פון
щ דיר מיט ןאל אהער קומען מבמים אײערע פון איינער זאל 

' - ? גאט ךײן פאר זיין מרעדה אונ טאן ו^פלה
 נאר איף וױל איצט אוג ,זײן״גינאד פאר העךין מיין ךאנק איך

 טס אים פאר אונ מיר פון וױיט ניט איז גאט פאטעךס טײן ,רוהע
 הײןט מיר זאלט איר ,איןד בעט ךאט נאר ,אלײן הארץ מײן יס1א איך

— ./יין םיר בײ זאלין זײ טעכטער לןלײגע צוויי אייעךע שיכןין
 אונ אל׳יין שטונדײן גיבליבין.ןנטליכע איז אםתר ווי דעם נאך

 מאהרין אײ; 'האט ,גיטרונקן ניט אונ גיגעםן ניט טאג גאנצן ךעם האט
 אונ ךעכטער פון גיזעצט זײ האט זי אונ קינךר צװײ ךי ג\ברא?ט איו־

 אװינד פון איז נןאךי ךר אן אונ ,גיךעט זײ מיט האט אונ זײט לינקער
 צװישיןיזײנע 'זיצינדיג ניזעדזן אייר האט אי־נ צימער אין צואיר ארײן

 מיטעדזרע-אונריבע-גיפילךיפרײלן האט.ערגיישעצט ,צווײטעכטער
.מוטה ’ שטאךקין אנענעס'זאמאנספעךז האט וואם

 בין איך דאס גיזאגט ער האט - טאכטער מיין מיר .ענטשולךיג
 דאס אין־ ױעגין׳האב פון*דײנט נאר ,רוהע דײנע שטערין צו איײן
 ךאס זאגט אונ גיקומען אהער איז פרוי ארא:יש> אײנע ךען ,גי־טאן

 לאזין איר איך זאל ,עיטערין דײנע פון זאגין צו װאס ךיר האט זי
 האט אונ אפ(ר מיטן אשאלןיל ךעדלאמט האט זי - ? אהער גײן אכײן

 ,ארויס איז וויא אינ ,זיך מיט געמען קינךער ךי זאל גיפעטין.ער
 מינייטן אין.עטליכע ,גיךאננךן אוטענדליבע אין פאךטיפט זיןז זי האט
 גישטאלט איר’ וואס ,טאהארא אונ גיןןפינט טיר ךי זיך האט אהם

ס ווי אטױטין ?ײ וױ בלאס איז  איר אלף ״אלטקײט ךי וואלט ̂.
 נישטעלט האטיזיך ארנ צימער אין ארײן איז צײט, ךער גיקומעןאין

 .טאכטי איךשע ךי צו צוגײן צו ניוואגט ניט זיך האט זי דען טיר ?ײן
 איר אןגינומען האט אוג ארט איר פ־ן אױפטקטאגען איז אהתר -

 ?יגסט/יקומען דו שטיםע: אפזיי^טליכע מיט ^יזאנט האט אונ הא^ד
» אהער ר ו , Щ *יייייגע די ניץאין אװעק יועיל איך זעהןיא״ךער ן

О'щ דוא
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 האןטו ךעם אלעם ךאם גןלאר, װײם איך אונ ,גיטאן נוט האםט מ
— .יהאף^ין1 זוין. האלט מיר

יז ו  אליגין אראביעס די פרן ניפלימט טרערין ךי האיײן טײכין ו
 שטעדין דעם .ניקלאןט האט אוג ךער'ערד יף1א גיפאלץ איז זי אונ
 אקול מיט גישױען ןי האט - זעלע מ״נע צו' װעח פאדלאנע, די אן

 ? מיר צו וועה ? גיטאן איך האב װאס - האךץ ךי רייםט צו וואש
 דעךהײ?ן גיװאלט האינ אץד .גױואופט פריש־ סוף דעם איך ױאלט
 וועט ?לוט דײן נרופ, אין פיז עךניךעךט האפיךיר איך אפעך ךיר,

 לעפן מ״ן אין נפינק איך װעל רוה נףנע אונ פאלן זעלע גןײן יף1א
- .יט1ט מיין אץ אונ

 איר אױפהייבע^־ינ גיזאןט אכתר האט — טאדזארא ,אזי ניט
 ניט דען ,פאלין גיט היויפט דײן אויף וועט פלוט מײן ..ערד ךער פון
 דער אוג האךץ דײן שטארק ׳טױ.ט צום גיךיכטעט איך וואר ךר פון

 זײ ? וואם,קלא^טי ,זעחן האךץ צו?'ראכענע דײןי וועט אלםעכטיגער
 אפער - וױלין זיי וױ טוי^קען זײ לאזן פאלק, מײן פון בלוט ךי ווילין

- ??ילטערין מיינע פון צלזאנין איז װאס.עם האטטו
 האט אונ גיזא.גט האטיטאהארא —!זיץ גיט 1אז וועט щ ניין

 איפעךגעפן גיט דיר וועל איך - ױאטינעיין איעע יױ גישאקילט זיך
ט, זײערע אין ק  ,'אוג נדי ^ין פון ^זטאס .ךעם פון אײנע ?ין איןד ה
 שלאף איך פין אװײלע יף1א’׳ האךצן אין מוט אשטאךקן האכ איןד

 אײמי פין איןי דאס ךעךמאנט מיר האט ^לעגד דיין נאר ,}יװאךין
̂ושאךקן דעס פון  אונ גיגאנגן אין'מי'ץגיכוךטםלאגד בין איך שטאם, "

 הי^ט זי;ערע פון באפרײען דיר וועט װאס אײנעם ןינקראנ דאךטין
 איןער ג־װעלטיגער ךער ציטער דיין אין קוטען װעט נאכט ךזע אין
 פלינכןען זיץ אויף פאפרײען'אונ ךיר וועט אונ שטאם גאנצין שײן

 האנד״פון די װאו ארט יאײן אין טראגין אװעק דיר ער װעט גןעךד
יז ' - ♦ ?ר'ײ?ין ;יט ךיר וועלין גא?;אגער ך״נע

ריג ךאס ^יװארין ששתונןם איז אןתד  אב זיך ד.אט ,הער̂י
 יעם ^יט לאךט גרײקט אךט וואקער אפער :אך?ו\ײ§עלט8 ^יײפק

— ? וןאנר
שךפר, ךער אין ^רײע רי גייײק צו קרךץ ^ין האןד זײן

̂צי! װע^טו ^יצ^לט אין,גץועלטיגעיס  דײ^ פון לא?ין גועטט אונ זיג
״יינדפ ־;אשחר( ’
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 אירע העךינדיג ?ינוטן נישװיגן?גטליכע האט אםתר —.צארן פײןדס
 זי האט אונדרנאןד ,אךערניט פאלנן צו איר נ־טראכט אינהאט ך״ד

 רײנע איז אוםזיפט :גזאגט פאךצוױיפעלט האט אוג םויל די עפינט״ן
 זעהע^לינ ניט לעפן «דעךוױלן ךעןיאויס איך װעל טאהארא/ רייד

?׳- ;גלטערין סיינע
 אונ זיך שטאךק ,אין:־אאף דיר אויף וואךטץ דיינעןנלטערין

 ־ • פיײ גיין ארױס װעהטו נאכט הײנטיגע אונ ניט נאר מער טראכט
 אױם^ןזײען ןי הט - עלטעריןיזעהן!י מיינע ווידעד איך וועל

 מיר װעסט ח וואס קוםען, לי״גאכט שוק װאלט ,א — פרײר מיט
- .שװעפטער ם״ן ,גיזעלץ מיין ,טאן איך ייעל הײ?ען

 אונזערע װעךן ?גניךענןט גיט זאל עסע אום ניט ךעפ ווענין ךײד
—.זעהען נאך זיך װעלין מיך אונ שוין ג״ איןד ,ניהײמעניס

 פאך^ט״נעךט ווי אםתר.גיבליכן איז ארויס איז אראגיס ךי װי
 די ,גיקומען איז ךייגאכט גיטכאכט, זיך־לױט זי האט — פריי ג«רײ

 אויף גישיינט האט לבנה ךי י גילױכטין העךליך נאנץ האפין שטערץ
 אונ ,גישלאפין שױן האכין איעוואמער איהרע אלע װאם ^טאט ךי

 < ^ילײזך איר יף1א נואךטינדג פענצטר דוךכן קוקט אונ שפןײט אםתר
 איין ^טונדץווי די אונ או־יגיןיווי;אריץ אירע אין זײנען םעקונדין ךי

 רעטעי קיץ איז עס אװעקאונ ׳טוץ איז נאכט אײן'האלבע אײבינקײט
 צו$ל;ק'פץ אוועק אנניהײבין שױן האט האפענוננ איר אוג ניטא,
 — .לארעם אן ניװארין אױפנ/עפענט טיר ךי איז פלוצלונג אמ איר,

סט דו  חא^ץ אמעגטשן גיפךעגט'אקול״פון האט — פאךטיג שױן ב̂י
 זײןק ?יעח ןעטט פון איריךעטער, אויף גיװאךט זײער האט זי

־׳ • דעךזעהענדיג אים גיװארין ציטעךט צו בײנער איךע
 היטעי ךי — צו^יןט ניפרענט זי האט — ? נײן איןל זאל ווי

• דעךזעהו ךאן־ מיר יועלץ הויןש פרן
 װעט אונ.קײןער גיגעבן< לשוחד אשטאכן3 אלע?זען האב איך

 װאךט אונ ,ראזע שײנע ניט פוךכט קיץ האב ,הײ?ין ניט אהאגד
 ,ביט'?י מח^ד אץ מיר, אין ניט זיך ?אךזיכעךםט דו צו ניט, גאר
 איך ? װעצין יײ?ט פון גי^זטעלט גע?אר אין לעבין זײן האט װאס
 די ГЧ'п וועל איןד אונ ,ךעטין צו ךיר גישװאךין זעלע ®ײן ײ3 האנ

 ^ערר פלינכןער ®ײן וואךט ררױםין אויף ,ףלעכט צו גוט צו שבו^ה
אוג תר(8.4)
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רס נןיין װאו אךט $ײן אין טראגין אוועק ךיר וועט ערז ^ונ  איינ פי̂י
- זעהען װעט׳ךיר/יט
 ■׳??אט סון טימגרן ךי דאס עאךגעסין האסט п צו אןער

- ? )ןאושלאסין ךנען
 גי/ען וואס מענט^זן הו^דעךט פיר ׳ פרײלין טײעךע }יט זאךג

 איט וועלין זײ זײט״אונ פון;ענער טו;ער ךעם באלאגערין ’ מיר מיט
—.עפ־ענען גװאלט טיט

 צו גאט םיר פאהיט דאך ,מוטה אעזטאךקין האט הער םײן
 יועךיןזאךגאסין8 מיר חךך זאל ןןם נייט וויל״?ןס איך ,זאןד אזא ^אן

ז - .בלוט .אומעו־לךגעס
 װאונדעךבאךע א ?п זאךגסט בלוט ׳טקלאפק די יצו/וענין

 ןאלין יגעןימאנם$אך#י יאלע ראס וועךט ניט דעןי בינסטו טאקטער,
ר  ךיר האב איןו ז^ד ? וועגין ךײנט פון גיסין װאםער וויי גימט זי̂י

 דעס אויף םאל טויז־גט איפפערין צו זיך אנגיברײט איך בין ניזעהן
 ךיץ!?ןלאנןע גין איף העךצ סיינעט אין װאסינרענט ליבע פון אלטאר

 !ײןיע מיט גיךעט האט ער - קופ ,הערייגטע מײן זײ ה אונ ;גיוינ
 אונ אןיבוגרענע וױ גי^שאנען איז זי אונ נעפילען ליעכענס ^טארקע

 אונהאט ךך.^עךװעקט זי נאךהאט דער ךײד, ײנע1 גהעךט צו האט
הענט״ ךי מיט' פאךדענןט אנטליץי איר

 זיא איר, אוטאךמעגךינ יניזאגט .ער האט - קום ליבעי, קום
 האט ^לגירוקטאמ זיך האט אונ הענט ז_ײנע גינומען אךאב האט

 ךא וועל איןד אונ נןךיךן ווענ*טיט אײער זיןד גײט * ׳טטיל :’גיזאנט
 טאכטר, אאייעשע נגין איןד צואירהאטפאךנעסןדאס פאךבליי?ין',

 ?כײנןט ,פאךלאןין ^יט שטוב די וועל זיך״איך רעטעט ליטיאונ
 ?אגד זײנע נןעךצײהעט אוג ^לטערין מײנע צו בךכה ןעגען ®יין

-דעײע?ין ^עסער״װי איר וואסךערטױט״איז
 }יט ליגין איךיןען.קיץ ? עלטעריןז דײנע איך וואנענטסאן פון ׳
ע אונ ^פערין לעבין מיץ איך וואלט ךיר ?אר ,זאגין  ןגלטעךץ רי̂י
. - ניט איך וױיס

 ?גי - .*טטאךפךט טיט ןי}יענ^פעךט האט - גןר־יךין אין נײט
 ערז ךען אנגינומען כןלײד ?ךעג ײן1 האט אונ איר צו ?ינענט האט
 טיט ?יוואןט איר אונ ^פךײטי] ®ר א^תךץ אדיף ^יװאלט איהרי האט

נעמען י ׳)אסי׳י(
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 ןיף זי האט ,טוט >נר וואם פאר׳טטאנען האט זי אבער ,נעמען
 נרײנגע טויט ךעם זיך אוייף איר ווילט וואס !הער מײן7אבגיתפין

 ^ךייןן צו אנהײבן וועל איך עזאנד,ווען אײן״אײכיגק םיר אױף אונ
 ז.על?יגער ךר זאל אלזא ,צונעמל זײ וועלן אונ ךינער, ך קומן וועלין

 פון צי.ען ארויס גיבראכט; דא אײך האט געפילװאס אײדעלערי
פךיךין! נױט גײט ,דאנענט

 גיזאנט ?נר האט - גײטין ניט ךיר איך.קק ,גיךעכט גינסט דו ’
אט ךי לאזינךיג ?ןרױעריאךאפ מיט אפ-ג  .ערפאךעםען זיך זאל נן
— ךאד׳ג. טײעיע ליך אויף

 זיך עךבארעמט איר װאס ,פירסט פריז־ץ'גי;נהךטער אין לע?ט
 פוךכט וראילט.כןיין איןד ווען יאיונ בין, אין־ װי אומליקליכע• אזא אויף

 אגיגאד. אים פון בעטץ צו ?יװאןט זיןז איך װאלט אלטלאן ניהאט
יזיװאס. זאג -
 זײ זאל אייג ײגע.עלטערין5 צו גיין זאל טאהאויא דאס וויל איןד
 װאונעז לעצטער מיץ איז אונךאס פאךצ״עט איר האכ אץ־ זאגיןךאס

 ליבע זײןגר ךאס זאגין זײ זי זאל״ אויף ,?אךצײען' אױך איר זאלין זיי
 ^זיקזאל מײן טראגין צו גי^טאךנןט מיר האט ליביע ברוךערס אוגמיץ

 דערמאנען אים זאלין זײ ,טאג לעצטין םײן וױסץ זײ ‘לאזין אוני רוהיג
 װעל אנדערער _קײן גיט אונ איך ,טאן ךאס װעל איןז — \ יאר אלע
 גאט ^ךפאךעטךיגער דער טאן, צו װילין ד־יין עלטערין דײנע צו גיץ
 ־ .פלעלען זיינע מיט נאעיטצען ךיך זאל

- הער גינעח־גער ,אײןד אויןז אוג . 
 ניט מצבה א׳טטײנענע *צזטײט פיס פון עלטין בית ךעם אויף

 ךאם ,אגצובעטן מוךינען אונ אראביער קומען איר צו אונ ,ניפױצט
 פאלק איר אונ גאט איר גיהײליגט האט זי וואס ,מצבה אסתרס איז

 ,נאטען איר פיײױן דיכטער)קשיךרים( ,אױגען ךי איך אלעמען פאר
 אירךךמאנענדינ, שטערט צי וועךט טחמאךאנר די פון פײנךשאפט ךי

ךיג צןבךאכען װעריןי הערצעד אידעקזע ךיי אונ  נאמען דעם העו־̂י
.אםתר;חיאלם'טאכטער
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