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 )ח"א( ער טוט אלעס!!!!!!  ער העלפט נישט........  

חיים פארוואס זעהסטו אויס אזוי פארדייגעט?????? משה די ווייסט אז איך דארף  
די פראבלעם??? משה זיך איינשרייבען אין ישיבה....... נו חיים פיר אויס וואס איז  

די ווייסט זייער גוט וואס ס'איז די פראבלעם........ אבער אז די ווילסט וועל איך  
די   אין  בעסטע  די  געווען  נישט  איך  בין  חדר  אין  אז  ווייסט  די  זאגן  קלאר  דיר 
יעצט   נישט  דארף  איך  וואס......  ברידערס  פאר  א  האב  איך  אין  לימודים......... 

ווייסט זיכער וואס גייט פאר מיט זיי........... אין מיין טאטע איז  דערציילן ווייל די
גוטע   א  ווערן אנגענומען אין  וויל באמת  גביר...................... אין איך  נישט קיין 

 ישיבה אין איך

 אין איך האב זייער מורא אז איך וועל באקומען א לא נתקבל!!!!!!! 

אנגעצויגען.... זייער  איך  בין  דיר ממילא  פארשטיי  איך  חיים   ...
זייער....................... גוט איך האב דאס אויך מיטגעמאכט אין איך פארשטיי דיר 
זייער גוט אין איך האב באמת הנאה געהאט אז אין מאנסי האבען אלע ישיבות 
געחתמט א צעטל אז זיי נעמען נישט קיין אפלעקעשינס ביז חמשה עשר בשבט 

רים לערנען אן קיין פרעשיער.... אין אויך ווייל אין כתה ט' וואס  אזוי קענען די בחו
ס'איז באמת א מכינה לישיבה טוישן זיך זייער א סאך קינדער אין  נעמען זאכן 
צי טוישען.......... אין   זיך  מער ערענסט ממילא האב די בחור א עכטע טשענס 

.. אבער דאס איז שוין הלוואי זאל מען דאס נאכטון אין אנדערע שטעט אויך.......
נישט  זענען  אונז  אז  איז  כלל  אונזער  חיים  אבער  הענט.......  מיין  אין  נישט 
אונז  וואס  מיט  פארנומען  זענען  אונז  טון.....  קען  יענער  וואס  מיט  פארנןמען 
קענען טון........... ממילא די מציאות איז טאקע אז בחורים שרייבן זיך שוין איין 

 . אבער חיים דאס איז נישט דיין פראבלעם...........  אין ישיבה........

 דיין פראבלעם איז אז די מיינסט אז די אייבישטער העלפט!!!!!!!!!!! 

משה האב איך גוט געהערט????????? מיין פראבלעם איז אז וואס????? אז איך  
מיין אז די אייבישטער העלפט?????????? דאס איז א פראבלעם???????? הלוואי 

יעדער איינער וויסן אז די אייבישטער העלפט....... אין די זאגסט אז ס'איז א  זאל  
 פראבלעם......... איך מיין אז די ביזסט א אפקירות אז די רעדסט אזוי!!!!!!!  

חיים פאר די ווארפסט א קול קורא אויף מיר..... וויל איך דיר פרעגן א  
 קשיא???????? 

פין די וואך?????. משה יא איך האב שוין חיים האסטו שוין געלערנט די פרשה  
געלערנט...... נו לאמיר ציזאמען אריין לייגן אין די מצב פין לאה....... לאה האט 
איר  האבן  ווי אלע  הרשע.......  פין עשיו  ווייב  די  זיין  גייט  זי  אז  געוויסט  אייביג 

טעכטער  געזאגט אז יעקב האט צוויי קינדער יעקב מיט עשיו אין לבן האט צוויי
איז די עלטערע זין וועט גיין צי די עלטערע טאכטער, אין די יונגערע זין וועט גיין 

 צי לבן'ס די יונגערע טאכטער.......... 

 חיים האט זי שלום געמאכט מיט די מצב?????   

משה ניין......... ס'שטייט קלאר אין די פסוק אז עיני לאה רכות אין פארוואס איז  
ווייל זי האט מתפלל געווען אז זי זאל נישט חתונה האבן מיט   דאס געווען רכות

עשיו נאר מיט יעקב..... כאטשיג סיי די סברה..... אין סיי די עולם האט געזאגט  
אז זי גייט חתונה האבן מיט עשיו איז א נארמאלע פשוטע עמך איד וואלט אפשר 

ר כסדר געוויינט  מתפלל געווען..... אבער לאה האט נישט סתם מתפלל געווען נא
נישט  איז  דאס  אין  אויגן  איר  אויף  דערקענט  דאס  מ'האט  אז  ווייט  אזוי  אויף 
צוויי   וואך......  איין  טעג.......  דריי  טעג.......  צוויי  טאג......  איין  אנגעגאנגען 
וואכן....... דריי וואכן...... א חודש...... צוויי חדשים....... דריי חדשים...... אין נישט 

יארן אי סאך  שיינע  א  נאר  יאר.......  דריי  נישט  אין  יאר.......  צוויי  יאר........  ין 
)ס'ווענדט זיך לויט וועלעכע שיטה(  האט זי דאך מתפלל געווען נאכאמאל אין 

 נאכאמאל........... 

 ענדליך  ענדליך קומט ער שוין!!!!!!!!  

געקישט..... איר  ער  האט  רחל  געזעהן  האט  ער  נאר  ווי  מיט  אין  געוויינט  אין   ..
איר........ אין אראפגענומען די שטיין אליין א זאך וואס קיינער טוט נישט..............  

א   וואלט  אזוי  ווי  נו 
נארמאלע מענטש געטראכט........ ס'איז שוין  
א   שוין  ס'איז  שפעקעלאטציע'ס  קיין  נישט 
אז   טאג  די  ווי  קלאר  ס'דאך  ראיאלעטעט  

בן מיט איר שוועסטער יעקב גייט חתונה הא
רחל.... ווייל ווען נישט וואלט ער נישט געטון 
די אלע זאכן........ איי איך האב מתפלל געווען 
די אלע יארן?????? אבער וואס זאל איך טון די  

אז   פאקט  די  אנערקענען  צי  צייט  ס'איז  גערעכט.........  געווען  זענען  מענטשען 
 בן מיט איר.......... יעקב......... גייט נישט חתונה הא

 חיים האט זי שלום געמאכט מיט די מצב?????  

זי זאל זוכה זיין צי  ווייטער מתפלל געווען אז  ניין זי האט נישט אויפ געגעבן נאר 
חתונה האבן מיט יעקב........ נו וואלטן אונז געקענט זאגן אז לאה האט געטראכט 

אז   סימן  געווען א  נישט  זענען  זאכן  אלע  די  מיט אז  האבן  חתונה  דווקא  וויל  ער 
איר..... נאר נאכן זיין אזוי לאנג אוועק פין משפחה....... אין אנטלופינגיג פין פאר זיין  
לעבן....... האט ער געטראפן א קרוב האט ער זיך ציוויינט אבער ס'מיז נישט זיין אז 

לבן אן פאר יעקב  ער גייט חתונה האבן מיט איר.......... אבער אין איין טאג רופט זיך  
אז ער וויל נישט אז ער זאל ארבעטן בחינם ער וויל אים באצאלן...... וואס ווילסטו 
האט יעקב געזאגט אז  ער וויל חתונה האבן מיט רחל.......... אבער ער האט דאס  

 נישט סתם געזאגט....... נא צי געלייגט אז רחל......... בתך...... הקטנה......... 

 רעדט מיינט דאס אז איך וויל רחל אבער "נישט לאה"אין אידיש גע

דאס הייסט אז יעקב וויל אזוי שטארק חתונה האבן מיט רחל......... אין נישט סתם 
איין  נישט  טאג........  איין  נישט  ארבעטען  צי  גרייט  איז  ער  נאר  איר  וויל  ער  אז 

נאר זיבן יאר.......... יא חיים  וואך........ נישט איין חודש........ נישט איין יאר.........  
באקומען  זאל  ער  אז  ארבעטען  צי  גרייט  ער  איז  יאר  זיבן  געהערט  גוט  האסט 

געדארפט    וואלט  מענטש  נארמאלע  א  נו  לאה"......  נישט  "אין  רחל.......... 
אין   גאסן שמעוס.........  קיין  נישט סתם  ס'איז שוין  זעהט אז  ער  ווייל  אויפגעבען 

נישט קי נישט ס'איז  נאר ס'איז שוין א מציאות.......... אין  ין שפעקעלאציעס....... 
זיך  האט  ער  אין  יאר...........  זיבן  איר  פאר  ארבעטען  צי  גרייט  איז  ער  נאר  סתם 
באווארענט מיט אלע מיני לשונות אז לבן זאל אים נישט קענען אויספאפען נו וואס 

 איז נאך דא צי טון

 מיט די מצב?????  חיים האט זי שלום געמאכט 

ניין זי האט ווייטער מתפלל געווען אין ס'איז אזוי דרוך נישט איין טאג........ נישט  
יא  יאר..........  זיבן  נאר  יאר.........  איין  נישט  חודש........  איין  נישט  וואך........  איין 
 חיים האסט גוט געהערט זיבן יאר וואס יעקב האט געארבעט פאר רחל אין מ'האט
נישט געזעהן קיין שום צייכן אז ס'גייט זיך דא עפעס טוישן......... אפילו הכא האט 
ווי דעם זי האט געוויסט אז  ווייטער מתפלל געווען............ אין ס'איז נאך מער  זי 
יעקב האט געמאכט א סימן מיט רחל אז כדי אז איר טאטע זאל אים נישט קענען 

ך דא וואס צי טון?????????? א נארמאלע מענטש וואלט אויספאפען......... נו איז נא
 אויפגעגעבן אין געזאגט אז מ'מיז שלום מאכן מיט די מצב........... 

 חיים האט זי שלום געמאכט מיט די מצב?????  

אלע   מיט  זיין  מאריך  קען  איך  חיים  געווען.........   מתפלל  ווייטער  האט  זי  ניין 
ווי רחל האט זיך געגרייט צי גיין צי די חופה.........  מדרשים ווי מ'זעהט אלע פרטים  

מיט  האבן  חתונה  זאל  זי  אז  הטבע  בדרך  אויסגעזעהן  נישט  בכלל  ס'האט  אין 
אדמו"ר  הרה"ג  טאטע  איר  אז  אויסגעזעהן  נישט  בכלל  ס'האט  אין  יעקב........ 

יעקב   מפאפער זכיתו לא יגן עלינו זאל טוישן זיין געדאנג אין ער גייט אויספאפען
זוכה   זי  האט  מינוט  לעצטע  די  למעשה  אין  אויפגעגעבן  נישט  האט  לאה  אבער 
געווען צי חתונה האבן מיט יעקב.......... אין נאך מער ווי דעם זי האט זוכה געווען  

שבטים......... אין פין לאה איז ארויסגעקומען כהונה........... לווי.......    6צי געבוירען  
 יז בקיצור המעשה איז דא איין קשיא אין מלכת........ א

 

 י"ל ע"י 

 לוי יצחק שנעק 
 בעל מחבר ספרי יש לחקור 

 קנין תורה מגי"ש בישיבת 
להערות ולנדבות, ולכל עניני  

יכולן   לקבלת העלון בדוא"לו הגליון
 .לפנות 

315-400-1818 
1818yiddish@gmail.com 

 

 

 

 



 
אויפציגעבן  נישט  כח  די  לאה  פאר  געגעבן  האט  וואס  חיים 

 ????????????? 

זיין  מצליח  נישט  וועט  זי  אז  יארן  סאך  אזוי  נאך  געזעהן  האט  זי  ווען  אפילו 
)אוודאי האבען מיר נישט קיין הסגה אין די אמאהות אבער אז די תורה שרייבט  

וויל דאך די תו ווייסט די ביזסט דאס  די  ............ משה  רה עפעס אויסלערנען( 
גערעכט ס'איז באמת זייער אונטרעסאנט צי פארשטיין אז נאך אזוי סאך יארן  
מתפלל זיין אין ס'האט אויסגעזעהן אז סיי יעקב....... אין סיי איר טאטע הרה"ג  

ואס איז טאקע  האדמו"ר מפאפער זלי"ע זאל וועלן דא עפעס טוישן..... נו משה ו 
אז..........................  געוויסט  האט  זי  אז  איז  די תירץ  חיים  די     די תירץ???????? 

ווייסט וואס פאר איך גיי דיר זאגן די תירץ וויל איך דיר פארציילן א מעשה וואס 
 איך האב געהערט כמה פעמים פין הרה"ג ר' אלימלך בידערמאן שליט"א.

 מעשה שהיה כך היה:

ד האט געמאכט שבע ברכות פאר זיין פיפצינטער קינד בליעה"ר האט ער א אי
זיך אויפגעשטעלט רעדן אין געזאגט אז ער האט ב"ה חתונה געמאכט פיפצין  
קינדער אלע זענען געווארן חתנים אין צייט אין ב"ה אלע האבן אויפגעשטעלט 

אייבישטער די  אז  זאך  איין  זאגן  ענק  קען  איך  אבער  שטיבער  העלפט   פיינע 
נישט!!!!!!!!!! די גאנצע עולם איז געווען אין שאאאאאאאאאק............... מ'האט  
נישט געקענט גלייבן אז א מענטש זאל אזוי רעדן......... בפרט ווען ער שטעלט 
זיך אויף רעדן ביי א שבע ברכות פין זיין פיפצינטע קינד.......... דער בעל שמחה 

 אגט............................. האט ממשיך געווען אין געז

די אייבישטער העלפט נישט......... נאר 
 ער טוט אלעס!!!!!!!!!!!!!!! 

חיים איך וועל דאס מסביר זיין ווייל ס'איז גאר  
גאנצע  דיין  טוישן  קען  וואס  יסוד  וויכטיגע  א 
לעבן........ די יסוד איז בעצם א חלק וואס אונז 

השתדל די  וועגן  גערעדט  גאר  האבן  האט  ות 
שרה  חיי  )פרשת  תוצאות  די  מיט  נישט 
א   פין  די קאפ  אזוי  ווי  וועג  די  תשפ"ג(........... 
כמעט  טוט  ער  אז  איז  ארבעט  מענטש 
אלעס........ נאר מ'דארף סייעתא דשמיא.......  
מ'לערנט  מתפלל.......  אויך  מען  איז  ממילא 
אזוי  אין  קבלות  גוטע  מ'מאמכט  אויך......... 

איז מען אלעס מסדר....... ממילא לייגט מען אריין זייער א סאך קאפ    ציזאמען
אין   אזוי......  ווי  ווי..........  ווען..........  טון...........  עפעס  מ'דארף  ווען  מח  אין 
מ'ווערט אויפגערעקט ווען ס'גייט נישט ווי מען וויל ווייל מ'מיינט אז מיר טוען 

 אז............. אויך......... אבער די אמת איז 

 אונז זענען פונקט ווי די פלעסטיג מענטש אויף די "בארד געים" 

א סאך "געימס" האבן פלעסטיג מענטשען וואס די שפילער דארפן ארים רוקן 
לויט ווי די דייס ווייזט....... וועט איינער זאגן אז ס'גייט פין זיך אליין????? אוודאי 

א מענטש קען אפילו   ן אדם נוקף אצבעו מלמטהאינישט....... נו אונז ווייסן אז  
ביז ווען מרופט    עד שמכריזין מלמעלהנישט אויפהייבן זיין פינגער אויף די וועלט  

אידיש   אין  הייסט  דאס  פינגער......  זיין  אויפהייבן  קען  ער  אז  הימל  אין  אויס 
הימל....... פין  מ'הייסט  וואס  נאר  גארנישט  טון  נישט  קענסט  די  אז  .. גערעדט 

ווער  איז  פלעסטיג......  פין  מענטשען  די  ווי  פונקט  אונז  זענען  ממילא 
קאנטערלירט אונז????. די באשעפער...... ער טוט אלעס ער העלפט נישט........ 
ממילא איז נישט קיין חילוק צי יעקב וויל חתונה האבן מיט רחל........ אין אז ער 

טאטע איז אויך מסכים מיט דעם.......    ארבעט פאר איר זיבן יאר....... אין אז איר
ווייל דאס אלעס ווערט קאנטערלירט פין די באשעפער אליין ממילא אויב ער 
קאנטערלירט אלעס אין ס'ווענדט זיך אין אים גייט מיך בכלל נישט אן וואס דער  
וואס איך וויל זאגט ווייל ס'ווענדט זיך בכלל נישט אין אים....... נאר ס'ווענדט זיך 

ין די באשעפער ממילא האט זי בכלל נישט אויפגעגעבן זי האט ווייטער מתפלל  א
 געווען.............. 

 חיים ס'איז פונקט ווי ברוך פין שומר שבת!!!!!!!!! 

אריין ברוך פין שומר שבת???? חיים איך וועל דיר דערציילן א משה  ווי קומט דא  
איז   ברוך  שבת..........  שומר  אין  אפגעשפילט  זיך  האט  וואס  היה(  )שלא  מעשה 
איינער פין די אידן וואס דרייען זיך אין שומר שבת ווי די ווייסט איז אין שומר שבת 

אין ער הערט ווי די גבאי  קומען מענטשן אין זיכען היטשען אין ברוך זיצט דארטן  
קיין  רייד  א  זוכט  איינער  מאנסי  קיין  רייד  א  מאנסי  קיין  רייד  א  אויס  רופט 
קיין  פארט  ער  אז  זאגט  ער  אין  גבאי  די  צי  צי  גייט  איד   א  אין  מאנסי........ 
מאנסי........... ברוך איז דארט געזעצין אין ער זאגט ר' איד ווארטס איין מינוט איך 

פין א ווילט  דארף  טובה  א  פאר  וואס  ברוך  ר'  טובה........... פרעגט דער איד  יין א 
זאגט אים ברוך איר האט יעצט געזאגט אז איר וואיונט אין מאנסי............     איר?????

יא איז וואס ווילט איר????? זאגט אים ברוך........ איך האב א מיידל אין די יארן אין 

טראגט מיר אן א שידוך א בחור וואס הייסט שמעלקא  איך זיך א חתן......... אין מ
בראניוויטש ס'זעהט אויס זייער ציגעפאסט פאר מיין טאכטער  די בחור וואיונט אין 
ניין.......... בסדר  טו מיר א  ער  מאנסי קענסטו אזא משפחה אין מאנסי??? זאגט 

 טובה אין זיי מסכים צים שידך 

 צים שידך!!!!!!!  וואאאאאאס????? איך זאל מסכים זיין

ווי קום איך דא אריין???????? איך בין נישט די טאטע פין די בחור......... וואס וועט 
העלפן מיין הסכמה?????? אין ווי די עולם האט געהערט איז געווארן דארט א קופקע  
אין ברוך הייבט אן צי וויינען פליס........ פליס....... איך בעט אך זייט'ס מסכים צים  

בין......  ש איך.......  וואס האב איך מיט די שידך  ידך......... אין דער איד זאגט אים 
 נישט........ די......... טאטע......... פין....... די......... חתן......... אין..... 

 די עולם גלייבט נישט וואס מ'זעהט!!!!!!!!!!  

ס אין ער זאגט ר' איד איך  ברוך נעמט ארויס א גרויסע פעקל פין גרינע הונרעטער 
טויזענט   צעהן  דא  האב  איך  אין  שידך  צים  מסכים  זייט  ביט  ברחמים  אייך  בעט 
דאלער וואס איך האב אוועק געלייגט פאר א שדכן אין אויב די ביזסט מסכים צים  
שידך געב איך דיר די גאנצע געלט....... די איד וויל אוועק גיין אבער ברוך לאזט אים  

איד האט נישט געהאט קיין ברירה אין ער האט געזאגט פיין איך בין  נישט אפ די  
מסכים צים שידוך......... ברוך איז געווארן זייער פרייליך אין ער האט געוואלט געבן 

 די געלט פאר דעם מענטש האט אים דער מענטש געזאגט אז ער דארף עס נישט

 ברוך לויפט קויפען לחיים!!!!!! 

דכן וויל נישט די געלט וועל  ברוך זאגט אויב די ש
אין ער האט   גרוניסע לחיים  איך כאטש מאכן א 
האט   ער  אין  גיטן.......  אלעם  פין  געקויפט  איינ 
גערופן זיין טאכטער זאגן אז זיי זענען שוין מסכים 
די   פאר  גרייטן  זיך  זאל  זי  אין  שידוך  צים 
ווארט.......... די עולם האט אים פרובירט מסביר  

לעבט אין א טעות אבער זעהט אויס אז    זיין אז ער
נישט  טאבלעטען  די  טאג  דעם  האט  ברוך  ר' 

 גענומען ממילא האט דאס אזוי אויס געזעהן

 חיים פארוואס לאכסו????????? 

משה וואס הייסט פארוואס??? די ווייסט נישט אליין????? חיים איך ווייס אבער איך   
אז די ווילסט וועל איך דיר זאגן ווייל וואס וויל דאס הערן פין דיין מויל....... בסדר  

העלפט אז דער איד איז מסכיןם צים שידוך ס'האט גארנישט צי טון מיט אים ער  
איש דאך נישט די טאטע פין די בחור!!!!! חיים האסט זייער גוט געזאגט אבער די  

ים האסט איין טעות...... משה וואס הייסט וועלעכע טעות האב איך געמאכט..... חי
פאר איינעם וואס לעבט מיט די אמת אין ער ווייסט מיט א קלארקייט אז אין אדם  

 נוקף אצבעו למטה עד שמכריזין עליו מלמעלה אזא איינער וייסט אז.......... 

 די טאטע איז אויך נישט בעל בית אויף זיין זין  

אה האט  ווייל ס'איז אלעס מן השמים!!!!! ממילא איז שוין זייער פשוט פארוואס ל
זאל   זי  וואס  דאס  אז  געוויסט  האט  זי  ווייל  דערשראקען........  גארנישט  פין  זיך 
לבן.........   אדער  יעקב..........  מיט  טון  צי  גארנישט  האט  יעקב  מיט  האבן  חתונה 
ס'האט ציטון נאר מיט די באשעפער אליין...... אין א מענטש איז נישט מער ווי א  

.. ממילא אפילו ער האט געארבעט פאר רחל...... מיינט  מענטשעלע פין די געים..... 
 עס בכלל נישט אז ער גייט מיט איר חתונה האבן 

 חיים ס'זאגט זיך זייער גרונֱג!!!!!!! 

אבער א מציאות איז א מציאות......... ממילא נישט קיין חילוק ווי שווארץ די מצב 
ייל די באשעפער איז  זעהט אויס האט דאס נישט קיין שייכות מיט די תוצאות וו

דער וואס פירט אלעס אין פאר אים איז אלעס גרונג...... אין פאר אים אז איינער 
זאל זאגן יא אדער איינער זאל זאגן ניין איז די זעלבע זאך......... אין די יענער וואס 
די מיינסט אז אויב ער איז נישט מסכים וועסטו נישט באקומען דעם דשאב........  

דעם אדער אדער  ישיבה........  דער  אין  אנקומען  אדער  שידוך.........   ........
ווייל יענער אליין איז נישט בעל בית אויף זיך   חברותא....... איז בכלל נישט אמת 

 אליין ווי מ'זעהט אז יעקב האט למעשה חתונה געהאט מיט לאה קודם

מיי וועגן  אויסגעפירט  נישט  למעשה  האסט  אבער  שיין  זייער  ן  משה 
 פראבלעם 

חיים איך האב נאך זייער שיינע היינטינגע מעשיות ווי אזוי א בחור איז אנגענומען 
געווארן אין ישיבה אפילו די הנהלה האט אים נישט געוואלט נעמען נאר וועגן 
מיכאל  ר'  הרה"ג  מיט  מעשה  שיינע  א  גאר  אין  יסוד  די  געוויסט  האט  ער 

ל זיך האלטן אז איך שרייב נישט מער ווייסמאנדל זצ"ל אבער וויבאלדט איך ווי
 ווי צוויי זייטן וועלן מיר בס"ד ממשיך זיין נעקסטע וואך אי"ה.

 בקיצור למעשה 
אז מ'טראכט אריין קען מען ארויסגיין פין התפעלות פין לאה וואס כאטשיג  
ס'האט אויסגעזעהן אז זי גייט נישט חתונה האבן מיט יעקב......... ווייל אזוי 
האט געדארפט זיין על פי פשטות....... אין נאך מער ווי דעם יעקב האט דאך  

רח מיט  האבן  חתונה  דווקא  וויל  ער  אז  געזאגט  מיט  אליין  נישט  אין  ל 
לאה........ אין ער האט געארבעט זיבן יאר פאר דעם......... אין ער האט זיך  
אויסגענומען רחל בתך הקטנה........  אין ער האט געמאכט סימנים אז לבן  
זאל אים נישט קענען אויספאפען האט לאה געהאט אלע רעכטן צי זאגן איך  

........ אבער זי האט דאס נישט  האב געטון וואס איך קען אין דאס איז עס
געטון...... איז די שאלה ווי אזוי האט זי זיך געקענט האלטן שטארק??? די  
 תירץ איז אז זי האט געוויסט אז די באשעפער העלפט נישט ער טוט אלעס. 

 


