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 אשת' עס דערציילט אונזער עלטער באבע תחי) תתצח

äøä"ø ç 'ò ïàîãòéøô áàæ íçðî"ä 

‰ÚÂÂ‡�È˘  Ô‚ÈÏÈÈ¯  ¯· ה  פלעגט  פאר�  צו�  "מרדכי  פריעד  ע'  ח  ר"איר  טאטע  הרה
ÈÊ"Ú. 

אט  נישט  געהאט  קיי�  פלא� ער  ה,  איינמאל  איז  דארט  געווע�  א  גרויסער  געדרענג
או�  ער  האט  זי�  גערוקט  ביז� ,  זי�  צו  ריר�  איז  ער  אונטערגעקראכ�  אונטער�  טיש

ער .  או�  ער    האט  בטעות  צוגערירט  צו  די  זאק�  פונע�  הייליג�  שינאווער  רב,  אויבנא�
אבער  ער  האט  נישט  געקענט  ארויסגיי�  צוליב ,  האט  זי�  געוואלט  גיי�  וואש�  די  הענט

 .דרענג האט ער געהאט דערפו� גרויס עגמת נפשדע� גע
האט  ער  געזאגט ,    האט  אנגעהויב�  צו  זאג�  תורהÈÊ  ·¯  ¯ÚÂÂ‡�È˘"Úווע�  דער  

דער  עול�  האט  נישט .  'רירט  צו  די  זאק�'קע�  הער�  די  תורה  אפילו  ווע�  מ'מ'
אבער  דער  זיידע  אונטער�  טיש  האט ,  פארשטאנע�  דע�  באדייט  פו�  די  ווערטער

' ישעי,  יואל  פריעדמא�,  אהר�  ברו�  פריעדמא�(.    דע�  באדייט  פו�  די  ווערטערפארשטאנע�

 )יששכר בער קאה�, אהר� ברו� קאה�, לעבאוויטש

 עס האט דערציילט אונזער עלטער זיידע) תתצט

äøä"ø ç 'ò àãðàì ìéîòì øùà"ä 

ה  איז  בשעת  די  מלחמה  געווע�  אי� "זאב  וואל"  לאנדא  ע'  ח  ר"מיי�  פאטער  הרה
מיר  זענע�  דארט  געווע�  צוזאמע�  מיט  די  משפחות  או�  מיט  די ,  ער  ניישטאטווינ

וואס  אזוינס  איז  נישט  געווע�  אי�  קיי�  שו�  לאגער  פו�  די ,  קליינע  קינדער
 .אייראפעאישע מדינות וואס איז געווע� אונטער דייטשע אקופאציע

צוויי אי�  דע�  לאגער  זענע�  געווע�  צוויי  טראנספארט�  פו�  דעברעצי�  או�  
, טראנספארט�  פו�  מאקאווע  דער  בא�  איז  שוי�  געווע�  אויפ�  וועג  קיי�  אוישווי�

או�  פו�  הימל  איז  געווע� ,  אינמיט�  וועג  האט  זי  זי�  אפגעשטעלט  אוי"  צוויי  שעה
באשערט  פאר  די  איד�  צו  בלייב�  ביי�  לעב�  האט  זי  זי�  אויסגעדרייט  או�  צוריק 

 .ניישטאטגעפאר� קיי� עסטריי� צו� ווינער 
אבער  אונטער  בעסערע ,  זיי  האב�  דארט  געארבעט  פאר  די  דייטשע  רשעי�

ווייל  די  רשעי�  האב�  דוקא  באשטימט  דע�  לאגער  צו  קענע�  ווייז�  פאר ,  באדינגונגע�
א  דריי  פערטל  יאר  האב�  זיי  דארט .  די  וועלט  אז  זיי  האלט�  זייער  שיי�  די  איד�

ק "ה  לפ"  דריט�  טאג  חול  המועד  פסח  תשד  ביז�"געארבעט    פו�  אינמיט�  זומער  תש
 .באפרייט געוואר�' ה' ווע� זיי זענע� בחסדי

אסא� ,  עסטריי�  איז  איינגענומע�  געוואר�  דור�  די  רוס�  או�  די  אמעריקאנער
איד�  וואס  האב�  מורא  געהאט  פו�  די  רוסישע  קאמוניסט�  זענע�  אנטלאפ�  קיי� 

דארט  איז  אי� .  קומע�  קיי�  דעברעצי�ל  איז  צוריק  גע"אבער  דער  טאטע  ז,  דייטשלאנד
 .געבויר� געוואר� דאס זעקסטע קינד

האט  געשווערצט  די 'אי�  יענע  צייט  האט  יעדער  געזוכט  צו  אנטלויפ�  או�  מ
האט  מע�  איה�  מייע�  געווע�  אז ,  דער  זיידע  האט  מורא  געהאט  איינצושטעל�,  גרעני�

מזרע ,  ויפט  קאמוניסט�ער  זאל  מכבד  זיי�  מיט  קוואטערשאפט  איינע�  פו�  די  ה
� .ער איז געווע� פו� ראצפערט', פעיטער גאבא'האט אי� גערופ� 'מ, ישראל נעבע

עס  טוט  מיר "ווע�  דער  זיידע  האט  דאס  געטו�    האט  אי�  דער  פארשוי�  געזאגט  
אבער  בעט  עפעס  פו�  מיר  או� ,  זייער  לייד  אז  אי�  וועל  נישט  קענע�  זיי�  ביי�  ברית

, האט  ער  דא�  געבעט�  וויזעס  פאר  די  גאנצע  משפחה".  וליב  טו�אי�  וועל  דיר  דאס  צ
, עטליכע  חדשי�  האט  גענומע�  ביז  ווע�  דער  פארלאנג  איז  זיי  נאכגעגעב�  געוואר�

או�  זיי  האב�  זי�  ארויסבאקומע�  פו�  אונגאר�  קיי�  עסטריי�  וואו  זיי  האב�  געוואוינט 
  )ט ליפא לאנדא"יו' חנני(. די פאלגענדע פיר יאר

 עס דערציילט אונזער עלטער פעטער) קתת

äøä"ø ç 'éä ùèéååàìãðòî íåìù íäøáà" åéñðàî 

˜  Î" Ô¯Óה  זוכה  געווע�  צו  האב�  לאנגע  יאר�  א  שטארקע  קרבות  ביי  "אי�  האב  ב
‰‚‰  Â�È·¯"ÈÊ  ‰˘Ó  Í¯·  ÏÚ·  ˜"Ú  .געווע�  א  ירושה  מאבותי  הרה  �' ח  ר"וואס  איז  נא

עלכער  איז  געווע�  אדוק  ומקושר  אינע� וו,  ס  יאושר  באר�"ל  בעמח"אשר  ז'  ישעי
 .� עד אי� לשער'רבי

ווע�  אי�  בי� ,  עס  איז  געווע�  מיט  יאר�  צוריק  איינמאל  א  טאג  פאר  ערב  פסח
האב  אי� ,  ה"אריינגעפאר�  קיי�  וויליאמסבורג  צו  די  יארצייט  סעודה  פו�  מיי�  טאט�  ע

  אי�  האב  באלד ,שטיינער#אנגעהויב�  צו  שפיר�  שרעקליכע  יסורי�  אוי"  די  ניר�
עס  איז  געווע� .  דיגע  יסורי�'געמוזט  אריינגיי�  אי�  שפיטאל  ווי  אי�  האב  געהאט  מורא

 .ט"זיכער אז אי� וועל מוז� פארבלייב� אי� שפיטאל אוי" די ערשטע טעג יו
או�  אי� ,  א  או�  אי�  דערציילט  מיי�  מצב"אי�  האב  אנגערופ�  אונזער  רב  שליט

ט "לע  הלכות  או�  מנהגי�    ווי  אזוי  אפצורעכט�  דע�  יובי�  מיט  אי�  איבערגעגאנגע�  א
או�  בלית  ברירה  האב  אי�  געמוזט  שלו�  מאכ�  מיט  דע� .  אי�  שפיטאל  כהלכתו
 .אומאיינגענעמע� מצב

נא�  שריפת  חמ�  ווע�  כלל ,  ט  איינס  אזייגער  מיטאג"עס  איז  געווע�  ערב  יו
,   אי�  שפיטאל  צימערקלונגט  דער  טעלעפא�  ביי  מיר,  ישראל  גייט  שוי�  באק�  מצות

 .א זאגט מיר אז דער שווער דער רבי וויל רעד� צו מיר"או� דער רב שליט
, אברה�  שלו�"או�  דער  רבי  פרעגט  מיר  ,  מלא  התרגשות  נע�  אי�  דע�  טעלעפא�

אטאקע  מיט #�  אז  אי�  האב  א  ניר�'האב  אי�  געזאגט  פאר�  רבי,  "?וואס  איז  מיט  דיר
 .ע"שווערע יסורי� ל
הייב  די�  אוי"  או�  גיי ,  פסח  פירט  מע�  אינדערהיי�"ק  "בי  בלשזאגט  דער  ר

 ".אהיי�
�  זאג  אי�  פאר  מיי�  באזוכער 'אי�  האב  געהערט  די  קלארע  ווערטער  פונע�  רבי

וואס  איז  געווע�  מיט  מיר  ער  זאל  מיר  העלפ�  צוזאמע�  פאק�  ווייל  אי�  גיי  אהיי�  אוי" 
? צו  לויפ�  פרעג�  וואס  דא  גייט  פארדי  נוירס  האט  דאס  באמערקט  איז  געקומע�  .  ט"יו

או�  אי�  גיי ,  האב  אי�  געזאגט  אז  דער  ראביי  האט  געהייס�  אהיימגיי�  פו�  שפיטאל
או�  ביז  צוויי ',  קרעזי'זי  האט  זי�  אויפגערעגט  או�  מי�  אנגעשריג�  אז  אי�  בי�  .  אהיי�

 .יסורי�שעה בי� אי� צוריק אי� שפיטאל ווייל אי� וועל נישט קענע� אויסהאלט� די 
או�  אי�  בי� ,  אי�  האב  זי�  נישט  וואוסנדיג  געמאכט  פו�  אירע  ווערטער

אבער  די ,  די  ערשטע  נאכט  האב  אי�  נא�  געשפירט  א  שטיקל  חולשה.  אהיימגעגאנגע�
או�  אי�  האב ,  צווייטע  נאכט  איז  שוי�  נישט  געווע�  קיי�  זכר  פו�  די  גאנצע  מחלה

עד  היו�  הזה  איז  דער  שטיי�  אוועק ו.  געקענט  פראווע�  דע�  סדר  כראוי  וכנכו�
שמחה ,  �"אהר�  יעקב  הכה�  כ(.  ע"זי.  געקומע�  כאשר  בא  כ�  הל�  בכח  ברכתו  של  אותו  צדיק

 .  )יואל הירש, בנימי� יוס" מאיר טעללער, שמעו� גוטמא�, בנימי� יוס" סופר, בונ� פעדער

 עס דערציילט מיי� טאטע) תתקא

äøä"ø â 'ìù øòâøòáöøòåå òùåé íäøáàèé"à 

,   איז  געווע�  עד  אי�  לשערÎ"ˆÊ  ‰˘Ó  Í¯·  ÏÚ·  Â�È·¯  Ô¯Ó  ˜"Ïדאס  עניוות  פו�  

עס  איז  געווע�  איינמאל  א  טאג  נאכדע�  וואס  דער  רבי  האט  חתונה  געמאכט  א� 

עס  איז  געווע�  נאכמיטאג .  �'אייניקל  האב  אי�  געוואלט  זי�  גיי�  געזעגענע�  ביי�  רבי

האט  זי� 'או�  מ,  עמוטשעט  פו�  די  חתונהווע�  יעדער  איז  געווע�  מיד  או�  אויסג

, �'קע�  זי�  גיי�  געזעגענע�  ביי�  רבי'אי�  האב  נישט  געוואוסט  צי  מ.  אראפגעלייגט

 .� אהיי� פרעג�'האב אי� אנגערופ� צו� רבי
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אי�  האב  נישט  געכאפט  אז ,  דער  רבי  האט  אליינס  אויפגעהויב�  דע�  טעלעפא�

דער  גבאי  ביי�  בר�  משה (קע�  רעד�  צו  משה  'מהאב  אי�  געפרעגט  אויב  ,  דאס  איז  דער  רבי

 "...אי� בי� דאס, יא" האט דער רבי געזאגט )ל האט אזוי געהייס�"ז

אי�  האב  נישט ,  �  אליינס'דעמאלטס  האב  אי�  פארשטאנע�  אז  אי�  רעד  צו�  רבי

קע�  יעצט 'האט  געוואלט  זעה�  אויב  מ'האב  אי�  געזאגט  אז  מ,  געוואוסט  וואס  צו  זאג�

� .קע� יעצט קומע�'זאגט דער רבי בענות קדשו אז מ. �' געזעגענע� ביי� רביקומע� זי

שמואל  הכה�  פריעדמא� '  ח  ר"ווע�  אי�  בי�  אריבערקומע�  איז  דארט  געזעס�  הרה

או�  ער  זאגט  מיר  אז  דער  רבי  איז  ארויסגעקומע�  או�  אי�  געזאגט ,  ק"א  משב"שליט

. או�  ער  זאל  אי�  אריינלאז�,  �אז  א  איד  וויל  יעצט  אריבערגעקומע�  זי�  געזעגענע

 )יואל ווערצבערגער, שלמה הלוי ווערצבערגער(

 אשת' עס דערציילט אונזער באבע תחי) תתקב

äøä"ø ç 'éä õøàååù ïäëä óñåé ïøäà"å 

ח "ה  איז  געווע�  א  זו�  פו�  הרה"אברה�  שמואל  גוטטמא�  ע'  ח  ר"איר  טאטע  הרה
ער  איז  געווע�  א ,  �  טאלטשעווערזלמ'  המכונה  ר,  ה"שלמה  יקותיאל  גוטמא�  ע'  ר

Â„  ¯Î˘È· '  ˜  ¯"‰‚‰ער  איז  געווע�  א  חסיד  פו�  ,  ישער  איד'דורכגעווייקטער  חסיד
ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó"Úצו וועמע� ער פלעגט פאר� בקביעות . 

איינמאל  ווע�  ער  איז  אריי�  צו�  בעלזער  רב  מיט  א  קוויטל  או�  ער  האט 
דער  בעלזער ,  חה  לברכה  ולהצלחהאריינגעשריב�  כנהוג  די  נעמע�  פו�  די  גאנצע  משפ

פארוואס  ביסטו  נישט  מזכיר  אז  דו "רב  ליינט  דור�  דאס  קוויטל  או�  פרעגט  אי�  
 ".?ווילסט געהאלפ� ווער� מיט א ב� זכר

דער  רבי  זעהט "או�  ער  רופט  זי�  א�  ,  דער  זיידע  האט  זי�  זייער  געוואונדערט
אבער "עלזער  רב  געזאגט  האט  דער  ב,  "ה  א  משפחה  מיט  קינדער"דא�  אז  אי�  האב  ב

דער  זיידע  האט ".  דא�  וויל  אי�  אז  דו  זאלסט  אריינשרייב�  אז  דו  ווילסט  א  ב�  זכר
ווי  דער  רבי  האט ,  טאקע  אזוי  געטו�  או�  ער  האט  דאס  אריינגעשריב�  אינע�  קוויטל

 .או� ער האט אי� אנגעוואונטש�, געהייס�
או� ,  ל"רה�  שמואל  זאב'  פו�  די  ברכה  איז  געבויר�  געוואר�  איר  פאטער  ר

למרבית  הפלא  איז  פו�  די  גאנצע  משפחה  נישט  געבליב�  נא�  די  קריג  נאר  די  משפחה 
  ).שמואל אליעזר ברילל, זאב הכה� שענברו�, אלימל� שוואר�(ל "פונע� זייד� ז

 עס דערציילט אונזער זיידע) תתקג

äøä"ø ç ' ñééåå äùî)øòîîàøô(ò "ä 

דער  רבי ,  �ÈÊ  Ï‡ÂÈ  È¯·„  ÏÚ·"Ú  'מל  פאר�  רביער  האט  געקויפט  א  נייע�  שטריי
�  אז  ער 'האט  דער  זיידע  געבעט�  דע�  רבי,  האט  עס  געוואלט  אוועק  לייג�  אוי"  פסח

 .או� ער וועט שוי� קויפ� א אנדערע שטריימל אוי" פסח, זאל עס יא נוצ� יעד� שבת
אזוי ,  �  א  נייע  שטריימל  אוי"  פסח'דער  זיידע  האט  געקויפט  פאר�  רבי,  וכ�  הוה

דער  רבי .  סיי  אוי"  פסח,  האט  דער  רבי  גענוצט  זיינע  שטריימלע�  סיי  איבער�  יאר
או�  ער  האט  אי�  געשאנקע�  זיי�  אלט� ,  האט  מכיר  טובה  געווע�  מיי�  זייד�  דערוי"

  )מרדכי בערנאטה(. שטריימל וואס איז טאקע געבליב� ביי אונז אי� די משפחה

 עס דערציילט מיי� זיידע) תתקד
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אי�  געדענק  אלס  קינד  ווע�  מיר  האב�  געוואוינט  אי�  פעסט  איז  געווע�  דער  רב 
ˆÊ  ÍÈÈ¯  ÏÙ‡˜  È·¯  ÔÂ‡‚‰"Ï  ,או�  פו�  די  פירער ,  וועלכער  איז  געווע�  א  גרויסער  גאו�

 .פו� די ארטאדאקסישע קאנצעליי
ר  אויפטרעט� דער  פעסטער  רב  איז  געווע�  א  פה  מפיק  מרגליות  ער  פלעגט  כסד

עס .  מיט  פייערדיגע  דרשות  וואס  האב�  געמאכט  א  שטארק�  רוש�  אוי"  די  צוהערער
ווערט  דערציילט  אז  איינמאל  ווע�  ער  האט  זי�  צוגעגרייט  צו  א  דרשה  או�  ער  האט 

נא�  אזויפיל  הונדערטער ,  זיידע'זי�  לאנג  פארגעקוקט  האט  אי�  א�  אייניקל  געפרעגט  
געזאגט  אי�  דיי�  לעב�  דארפסטו  זי�  נא�  אלס  אזוי  לאנג דרשות  וואס  דו  האסט  שוי�  

אי�  דאר"  זי�  שוי�  נישט ,  ניי�"האט  אי�  רבי  קאפל  געענטפערט  .  ?'פארקוק�
 "...אי� דאר" זי� בעיקר פארקוק� וואס נישט צו זאג�, פארקוק� וואס צו זאג�

או�  ער  האט  געהאט ,  אי�  יענע  תקופה  איז  ער  געווע�  שטארק  אפגעשוואכט
זיינע  מקורבי�  האב�  אכטונג  געגעב�  אז  ער  זאל  זי�  נישט ,  וערע  יסורי�שו

 .אנשטרענגע� כדי עס זאל אי� נישט שאט� פאר� בריאות

או�  ער  האט ,  ווע�  אי�  בי�  ארויפגעגאנגע�  צו  אי�  איז  ער  געזעס�  אי�  הוי"
האב� אבער  די  בני  בית  ,  געוואלט  אנהייב�  צו  זאג�  א  חידוש  וואס  איז  אי�  איינגעפאל�

 .אי� נישט געלאזט זאג� צוליב זיי� שוואכקייט
עס  איז  געווע�  אמאל  א  דאר"  וואו  עס  איז "האט  ער  זי�  אנגערופ�  במתק  לשונו  

האט  מע�  גענומע�  א  שומר  וואס  יעדע  אנהויב  שעה  האט  ער ,  נישט  געווע�  קיי�  זייגער
 ".איזאזוי האט מע� געוואוסט וויפיל דער זייגער , געבלאז� מיט א פייפער

איינמאל  אינמיט�  די  נאכט  האט  זי�  דער  שומר  גענומע�  צו  פייפ�  א  לענגערע "
האט 'או�  מ,  מענטש�  האב�  זי�  אויפגעוועקט,  צייט  או�  ער  האט  נישט  אויפגעהערט

האט  דער  שומר ?,  פארוואס  פייפט  ער  אזוי  לאנג?  אי�    געפרעגט  וואס  גייט  פאר
יעצט  אז  עס  איז  מיר  געלונגע� ,  אזוי  גוטגענטפערט  אז  נישט  אלס  ארבעט  זיי�  פייפער  
 ..."כאפ אי� אריי� די געלעגענהייט או� אי� בלאז

נישט  אלס  ארבעט  מיר  אזוי  גוט  דער  כח "האט  דער  פעסטער  רב  אויסגעפירט  
יעצט  אז  עס  איז  מיר  געלונגע�  עס  איז  מיר  עפעס  איינגעפאל�  לאזט  מיר  עס ,  החידוש

 )פעלבנציו� קאפ' ירמי("... ארויסבלאז�

 עס דערציילט מיי� זיידע) תתקה

äøä"ø ç 'éä ïééèù÷ò óñåé"å 

וואו  ער  איזגעשטאנע�  לידו ,  נא�  זיי�  חתונה  האט  ער  געוואוינט  אי�  ארגענטינא
ער  האט  דארט  געהאט  א�  אפענע .  ל"ד  בונאס  איירעס  זצ"צ  אב"פו�  זיי�  טאט�  הגה

 .שטוב פאר געסט וואס זענע� ביי איה� אייגעשטאנע�
˜  Î"ÂÓ„‡  ˜"‰‚‰  ¯" Ô¯‰‡  ˙Â„ÏÂ˙Óאל  איז  געקומע�  קיי�  ארגענטינא  איינמ

ˆÊ"Ïגעווע�  ביי .    או�  ער  איז  איינגעשטאנע�  ביי�  זייד�  אי�  שטוב  �או�  ער  איז  אוי
 .אי� איבער שבת

�או�  הערנדיג ,  פרייטאג  צונאכטס  שפעט  אינמיט�  די  נאכט  דערוועקט  ער  זי
צו  זיי�  שטוינונג  האט  ער ,    גייט  פארטריט  אי�  שטוב  לויפט  ער  ארויס  קוק�  וואס

פרעגט  ער  אי� .  א  רבי  דרייט  זי�  אהער  או�  אהי�  איבער�  צימער"געזעה�  ווי  דער  תו
א  רבי "האט  דער  תו.  פארוואס  דער  רבי  גייט  זי�  נישט  לייג�,  וואס  גייט  פאר

י אבער  אזוי  וו,  געענטפערט  אז  ער  איז  ארויסגעגאנגע�  או�  ער  וויל  זי�  וואש�  די  הענט
ציטערט  ער  צו  עפענע�  דאס ,  ער  קע�  זי�  נישט  אויס  מיט  די  הענטלע�  פונע�  סינק

ווייל  אפשר  וועט  דאס  זיי�  די  הייס  וואסער  וואס  קע�  זי�  גרעניצ�  מיט  חילול ,  וואסער
דעריבער  איז  ער  געבליב� ,  או�  זי�  גיי�  לייג�  א�  נטילת  ידי�  קע�  ער  אוי�  נישט.  שבת

 )ר עקשטיי�"קלונימוס אליעזר בר(. ועט אי� קומע� העלפ� ביז עמיצער ואו� געווארט וא�ו
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ˆ  ¯·Î"‰‚‰  ˜" ‰˘Ó  Èוואוינענדיג  אי�  אר�  ישראל  איז  ער  געווע�  זייער  נאנט  צו  
È¯‡  'ˆÊ  „�ÈÈ¯Ù"·‡‚  Ï"‰ÈÚ  ÌÈÏ˘Â¯È  „"˜  , וועלכער  איז  דעמאלטס  געווע�  דער

ער  האט  זי�  כמעט  נישט  גערירט  אי�  קיי�  שו� ,  ראש  ישיבה  אי�  ירושלי�סאטמארער  
 .עני� אנדע� וואס ער האט זי� דורכגעשמועסט מיט איה�

איינמאל  פאסירט  אז  ער  האט  באקומע�  א  צעטל  זי�  צו  שטעל�  צו  מיליטער 
אי�  די ,  דאס  איז  געווע�  פונקט  צוויש�  פורי�  אי�  פסח,  דינסט  אוי"  צוויי  וואכ�

או�  ער ,  ער  האט  געהאט  א  שטוב  מיט  קליינע  קינדער,  ומענע  צייט�  אינדערהיי�פארנ
 .האט געוואוסט אז עס איז נישט לייכט זי� ארויסצודרייע� דערפו�

דער .  ל  או�  ער  רעדט  זי�  אויס  פאר  אי�"זצ'  איז  ער  אריבער  צו  רבי  משה  ארי
 .'ס זיי� גוטעס וועט אלע, זארג זי� נישט'ער רב גיט אי� די האנט 'ירושלימ

ער  האט  געהאט  אמונה  ובטחו�  מיט  אמונת  צדיקי�  אזעס  וועט  זי�  אויסלאז� 
צו�  באשטימט�  טאג  פאקט  ער  צוזא�  זיינע  זאכ�  או�  ער  גייט  ארויס  צו� .  לטובה

או�  דער  מיליטערישער  באס  האט  פו� ,  האט  געדארפט  צוזאמע�  קומע�'פלא�  וואו  מ
 .דארט  אפגענומע� די אלע מענטש�

קיינער ,  ומט  א�  צו�  ארט  או�  צו  זיי�  וואונדער  זעהט  ער  אז  עס  איז  ליידיגער  ק
. ער  גייט  צו  צו�  אינפארמעישא�  צענטער  או�  ער  ווייזט  זיי�  צעטל.  איז  נישט  דארט

דער  באס  איז  אוועק !  ?יעצט  קומסטו'דיג  או�  זאג�  אי�  'זיי  קוק�  אי�  א�  ברוגז
 ".!גיי אהיי�, געפאר� מיט צוויי מינוט צוריק

ער  רב  או�  מיט  איי�  שמחה 'ער  איז  באלד  געלאפ�  צו�  שטוב  פונע�  ירושלימ
או�  מיט  א  געהויבנקייט  איז  ער ,  דערציילט  ווי  אזוי  ער  איז  באפרייט  געוואר�

  )אשר אנשיל קאה�, אהר� עוזר קאה�(. אהיימגעלאפ� זי� גרייט� צו� פסח
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