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?עס

א"ע

שז 1

אִינְהַאלְט.
 1אַ בְּרִיעף צוּם הֶערוֹיסְנֶעבֶּער פון דיר י ,קַאמִינָער11 ,

יי בֶּעלְלֶעטְרִיסְטיק.
(רָאמַאנֶען ,ערְצֶעהְלוּנְגֶען , דְרַאמֶען .בַּיאנְרַאפִיעֶן ,בִּילְדֶער ,שִׁירִים .א .די גי)

זו דָאס וִוינְשְׁפִינְגֶערִיל ,מִאתֶּנָה פַאר דִי לִיבָּע יודִישֶׁע קינְדֶער.
 + +א א א א 6. 6

 802 6 8 6פון מֶענְדְעְלִי מוֹכֵר סְפָרִיםם1---74 ,

זוז די קְלֵיינֶע וֶועלְט ,אָדֶער אַקֶער  אונ אַחִין . (אִין פֶּערְעֶן)
ייג 66 6 6 +

 2 6 6 6 6 6פון א צ .צְוייפֶעל (ז"ל) 84--16

זע דֶער וָוארֶם אִין חְרֵיין .נָאכְוועְגִישָׁעןפומןיין פֹילישׁ-יּנגֶעלְשֶׁען
לֶעבֶּען *. . . . . . * + * + * .

|

יפו ' י לִינִיעצְקִי265-9- .

= +נוּר אַ דָאקְמָאר ,אַקָאמֶעדַיֶע אִין פֶערְזֶען .פוּן פּ .זַאמָאשְׁמְשִׁין30--191 ,
+ין בּ .נַאטַאנְזָאהְן22--931 ,
זױ לֶעוִוינְזֶאחְנִים בִּיאָנְרַאפִיעי  + . . + +פ

זדז

די הִפְקֵר וֶועלְט ,א ושַארְנאגִישׁ וֶערְק פוןי .לֶבעווינזָאהְן ו'ל) זג--נו

1נדץ

מָאנִישׁ ,אַרָאמַאן-בַּאלְלַאדֵא( .אִין פֶערְזֶען)  . .יפוּן ל ,פַּרֶץ811--851 ,

אז

בִּילְדֶער פוּן דֶער לִימָא  )1די צְוִוילינְג-שְׁטָארְט ) ,דער

פַאסְטֶערְנַאק צִימֶעסו   )3דֶער פֶערְשְטֶעלְטֶער הָאהְן 6 ,א) גְלֶעוֶעל
זָאדֶע-וַואַסֶער --ראֶעפָארְמַאטָאר. . . .פון נם ,א ,שַׁאצְקֶעס951--1 .

די שִׁיף ,דִיכְטוּנג ויהי

5.2.

די קִינְדֶערְשֶׁע יָ
ו.עא
נאהֶָראֶען
לֶע.
עַמֶע.
ּ,א א
ַיר
אפופ

פון שׁיזאקְס.

-

81

י  . 6 +פוּן בֶּן-עַמִי381--012 ,

 6 0 6 6 6 6 6 + +פו ד ,פְרִישְׁמַאנְן112--4 .

דוֹן יְהוּרָה אַבַּרְבַּנָאל ,א היְטָארִיש ערְצֶעחְלּנְג פון רֶעקֶעג-
דאָיאברְֶּעףרְזֶעטְצְט

. . . . . . דוּרֶך י ,מ ,פַּאלְסְקִי0 .

ליערֶער פּוּנִים חֵדֶר ,דִיכְטוּנְג .. . . . . .פון שַׁלמִיאֵל--32 ,ו42

קְרָאפְלֶעךְ זָאלְסְט דוּ עֶסֶען! אַבִּילֶד   -פין י .רִיגֶעסְוָאהן:8--812 .
יִשְׂרָאֹלייק דָאס יוּנְגֶעל ,דִיכְטוּנֶג  . . . . .פון ם .פִּיורְקָא.

--

912

ִכְרוֹנוֹת אִיֶּערְשַארְגָאנִישֶׁע שְׂרַייבֶּעה +ר' מֶענָדִיל לֶעפִּין

מָּרָדְבֵי סוּכֶעפְטאועה דָאקְטָאר עֲטִינְנָעה
אַלְכְּסַנְדֶר צֶעדֶערְבּוֹים אַבְּרַאמַאוִויטשׁ נָאלְד-
פַאדֶע

ר חֵייקִיל

הוֹרְוִיץ ,אַקְסֶענְפֶעלְד,

ר'

יְשַׁעְיָהוּ הוֹרְוִיץ ,ר' וִצֶחֶק בֶּער לֶעוִינְזָאהְן ,אוּנ
אַנְדֶערֶע .. . . . . . . . +
4711

דָאס ליער פוּן לֶעבֶּען . -פון ש ,פרוּג ,אִבֶּערְזֶעטְצְט פון
רּסְסִישֶׁען י י י . . . * .

21

פו א .ב ,גָאמְטְלָאבֶּער052--9 ,

. .דֹרָד מ .פֶּענְקַאוְסָקי002--362 ,

פַּלְמוּרִישֶׁץ לֶענֶענְדֶען .ו) די ערְשְׁטָע טְרֶעהְה ) .דֵי אָמָחע.
תְּשׁוּבָה ,ג) רַחֲמָנוּת )6 ,דֶער רצוֹן אוּג דֶער שֵׂכָל )5 ,דֶער שָׁקר

אוּג דִי אוּנְגֶערֶעכְטִינְקייט )6 ,רבְקָה דִי צְוֵויימֶע .פון י .מְרַוּבְּנִיק06--?27 .

פיז

דֶער הֶמְפֵּדר .פאבֶּעל .פריי בֶּעאְַבּיטֶעט פון חֶעבְּרֶעאיש
יי

זן רג

6

6

6

6

6

2

א

6

6

6

6

6

2

2

2

דורך

א.

צוּנזֶער.

*372--75

בְּריעף קיין אַמֶערִיֵא .פֶּעלְיֶעטָאן פוּן יכנהיז (גָאלְרְבֶּעהְג) . 572--492
א בָּרכָה (אֵיינֶעם פְרַיינד .צוּ זַיין ספ-יאחְרִיגֶען גֶענּוּרְְסְטָאג).
דִיכְטוֹנָגִי * . +

 . 2. . . 6 . . . .פון ' ל נָארְדָאן , 92--612

ב) קְרִיטִיק,
זזןאגא

די גייזְשַׁארְנָנִישֶׁע לִיטֶערַאטוּר ,ו) ידֶער חוֹיז-פְרַיינָדי
אֵיין הִיסְטָארִישׁ לִיטֶערַארִישׁ בּוּך ,הֶערוֹיסגֶעגֶעבֶּען פון מ.

סֶפָּ קעטָאר .עֶרְשְׁטֶעם בּוּך .,וו א רשא , )2 -- ,8881דֶער .

פַאמִילְיֶענפְריינְדי ,הֶערוֹיסְֶעגֶעבֶּען פון מ .סְפָ מעָקאר.

ווארשׁא  )3 --,8881ידֶער זְשַארְגָאן לֶעהְרֶע ר' .פּראק-

מִישֶעס לֶעהְרְבּוּךְ .פוּן יוֹנָה מָרוּבְּנִיק .ואר שֵׁא --.6681

6אִין וָאס אִיז אֵייעֶר חִילְף' ? פֶערְפַאסְט פָאן ח.

רָאקְ טָאר .אדעסס א- .צ)ְ5-יוְחוֵּדוִיתיידיטע' .ארא מַאן
פוּן זַאחַאר מַאזָאח ,אִבֶּערְזֶעמְצְט דוּרֶך י .טְרוּבְּניִק.
ברדיטשוב . )6-- .8881אָ סָ תַּר חמַל כַּהי.אַיין עֶרְצֶעהְלוּנְג

פבורץדקי.טשע.וֹפבְרַ1א8נ8ְ8צ--ִ,אז )7.אאִויְּרְִּזיֶאעֵצְלט אדָרקֶאךסְיטוֵֹנאָ.ה אטטְְַררַואּנבְֶעּדגַיִִיעק
אִין 5אקטען פון קארְל ג וּטְצְָק אוו אִיבֶּערזֶעטְצְט דוּרֶך י

לערְנֶער פּעטרס בורג .8581 .רֶעצֶענְזִירְט דוּרֶךּ רְבִּי-כצִין , 992--943
441

אִי כְּשֶׁר אִי גוּט )1 .קקָאכְבּוּךּ פִיר אַזראעלִיטִישֶׁע פְרוֹיען ,פָאן
רֶעוֶועקא וָאלֶף .זִיעבֶּענְטֶע אוֹיפְלַאנֶע בערלין --,6881

6קָ אבְבּוּך פִיר איזְראעֲלִימִישֶׁע פרהעֶן פָּאן
טְהֶערֶעזֶע לֶע דֶערֶער .פינפטע אוֹיפלַאגֶע.בּוּרֵא-פֶעשט881 .
יי
8 /

די פַאלְקְסְהִינִיעֶנֶע .ידִי חוֹיזְלִיכֶע מע דֶע צין .פֶערְפַאסְט
פון דר זוּסְמַאנָאוִימְשׁ .ארשא זפֿו .רֶעצֶענְירְט
יו

וא
1

יי

62 6

60

 . 2תֶעצֶעמְירְט דוּרֶךְּ ד'רי ,משַׁערְנָיי

345--6

9

2222

דוֶָ דנ סַאקֵאלַאװמְק.

אוֹיפִין לִימערַארִישֶען מארק ) .די װעלט

347---0

מִסוֹךָהי

פון מָאנִי דְלוּנַאטְשׁ אוֹיס אַלְטְקַאנְסְטַאנְטִין .ואר שא
תרמ"ח 6 ,אאַלְטֶע משִעׂיוֹת אוּנ אִימְמֶער נֵייא"
פון יְהוֹשֶׁע הַלֵוָי מֵזֹת .װוארשא

תרמ'.

 )3דֶער

מַאסְקאראדֶען בַּאל .פַּאן אֶמֶשׁ (אָסטְּרָארְסקְע).

 6דֶער וִיטֶענְלֶעהְרֶער' אָדֶער בַּאסְנִי קרִילָאוו ,אִיבֶּער-
זֶעמְצְט אִין שִׁירִים אִין רֵיינֶעם זְשַארְנָאן דוּרֶך מאיר זְאָב

זרִויסניְשגֶעארִ,ין י6וקד)ירש-ידיליטאשׁוםפוּן צפְַבאִיבֶהִּעילרֶשעׁן הכאִֹיּבמִֶּעןרְזרֶַעציְיטכֶעךפ-ו
מָאהְן 6 .אַרִיפְּמֶעמִיקַאפִּיר הֶע בִּךְאע ר פֶערְפַּאסְט
אֶמעֶרעקרְצִישֶׁער
פוּן ביִּ,ירְנָבּוֹים 6 .ד

קָאלֶענ-

דַארי .דֶערְבֵיי גֶעפִינְט זִיךְ אוֹיךְ פיל ;ס א טִירֵיק א' ,וִיצִין

וויסענשאפט א .ז .וו .הֶערוֹיסְגֶענֶעבֶּען פוּן שִׁמְעוֹן בָּע

קער-

מַאגְן אָדֶעם  6די הִנְדָה פוּן מֵיינְטִיגֶערצייט

פֶּערְפַאסְט פון מ שָׁה מֵא רָא חָאו ס קע אוֹיס בָּאהִסְלֵאוו פְּלְַ
קיעוו )9 .יִד ער נייער זִינְגֶער ,אָדֶער הֶערְט יּדֶען וו
אִיך זִינְג כָּל מִקֹדַשׁ! פֶערְפַּאסְט פָאן אלְטֶער פִּישְׁוָאהְן

וו אר שא תרמ"ח ,רֶעצֶענְזִירְט דוּהֶך ם .בִּיכֶערְפְּרֶעסֶער,

391--8

* וִויסְסֶענְשַאפְטְלִיכֶע.
פּוּבְּלִיצִיסְטִישֶׁע אוג אנְדֶערֶע אַרְמיקְלֶען .
 1אתא צוּ מיינע לִיעבֶּץ װדֶעף
זזך א ת

 + .י  .. .פון ט .מרְנלית183--95 .

די יירֶען אין אַױיע . אַפְּריקֵא .אַמֶערִיקֵא אוּנ
אוֹיסְטְרַאלַיַע . . . . ,בֶּעאַנבֵייטֶעט דורְך יְצָחֶק הַלָוי09--02 .

אזאת

עולם
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6

6

+
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6

=6

צוּ דֶער גֶעשִׁיכְטֶץ פוּן דִי יוּרֶען אִין פַּאדָאלְיֶען.

ת
8

+ 4

2 2

 2 2בֶּעַארְבִּייטֶעט דורך כי

זא אתא אַיין עֶרְנְסְט ווָארְט . . .
זדא א
זא אא

א

לִיטִינָסְקי614--1 .

פון סְטוּדֶענְט מ ,א .ק  --ר124--794 ,

וּדִישֶׁץ וַואהְלְקָאנֶענְדֶע פְרויֶען  .- .פון י .וייסְבֶערְג .וו7--ע;
היינע אוּג בָּארְנֶע אוג זִייֶערֶע גֶערַאנקען אִיבּער יוּדען .

+
71/א

+

65
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פון

יהליל.

904--91

6 6 6 6 6 6 6

 2 0פון שׁוּלָמִית534--144 .

6

בְּריעם פון ל .א .לֶעוַאנְדֵא .ציםדריקען אִיבֶּענְגֶענֶעבֶע
 .דוּרֶךְּ שׁ .ל ,צִימְרָאן544--054 ,

" אא8
דוד אהא

גֶעלֶעהְרְטֶע כְּרִיפְטֶען וֶוענֶען יוּדֶען .פין ח..קאלְמֶענְסָאהְן054--334 ,

די רוּפְִישׁע קרִיטיק ועגֶען דעם יוּדישֶען זְשַארְנָאן 
0

9

"

6

6

8

:

:

ָ

"

א

9

פון אֲסתֵּר85 ,

4884

{נואאת א גַאנְג אִין דֶער מִרְבָּר  .אַ בַּאלַאנְט פוּנָם יָאהֶר תרמ"ח.
9

ט

ט

ט

ט

ט

6

9

ט

ט

ט

פון

י ,זַאנַארָאדְסְקְ.

954--8

בײִּיבְּלִיאָנְרַאפַיע.
אעעסטער אִיבֶּער אֵלֶע זְשַׁארגָאנִישֶׁע בִּיכֶער ,וָואס
וזוצצא ר
זֶענֶען אָפְּגֶערְרוּקְט גֶעוָוארֶען
י 6

5 6 6 8

אִינִים יָאהֶר תרמ"ח

,

2 0 2פו סַאלָאמָאן עֶסבִּיכֶער904--374 .

אזצצצ עעטְלִיכֶע וָוארְטֶער ווֶענֶען זְשַׁארְגַאן--אוֹיסְלֶענֶען,
(אָרְטְהָאגְרַאפְיֶע . . .

.

פום הֶעוֹיסְגֶעבֶּער--674 .א,

ח בַייילַאנֶע.
*סְטֶעמְפְּעגִיוּ אַיוּדִישֶׁער רֵאמַאן.
666 4

604

 .פון שָׁלום עֲלֵיכֶם 704

אַגָאג סֶען אבֶּער יוּרִישֶׁע צֵייטוּנְגֶען אוג זְשׁוְּנַאלֶען ,
ידריט.

באְַּרִיעף צוּם הֶערוֹיסְגֶעבֶּער.
גֶעעֶהִרְטֶּעפְטֶער הָערֶר ,

סֶערוֹיְגֶעבֶּער פוּן דֶער,יוּ ידשָער פַּאלְקסְבִּיבְּלִיאָטָהע קיי
יעל פֶערְנְגִיגֶען פֶערְשַׁאפְט.
איער הֶערְצְלִיבֶעם בְּרִיוֶועלֶע הָאט מפיר

אִיךְ הָאבּ אִיבֶּערְנֶעקוּקְט  יֶער צֶעטֶעל פוּן די אַלְלֶע מִיטְאַרְבֵּייטֶער,
וָואס הָאבֶּען אייך בַּאווִילִינְט מִיט זייר סְחורָה .יֶעדֶער מיט זיין הָאנִיג
יי נָאמְט הָאט אֵיהֶם גֶעֶעבֶ  --אוּנ הָאבּ ניך
אוג מִיט זיין י ו!
54

907

וָואםהָאבֶּען| זיבִיןאַהֶער אוימגעפינט .מִיט ערע לע ֶוערְקֶע אין
דֶער רוּמְפִישֶׁער שְׁפְּרַאכֶע --הַבלֵל זֵיי זֶענֶען אַלְלֶע דָא { אַלְלֶע אוּנְזֶערֶע
יוּרִישֶׁע כֹּחוֹת .דִי שָׁאנְסְטֶע פּערְטְרִימֶער פוּן אוּנְזֶער לִיטֶערֵאמוּר אוּנאַלְלֶע
רֶעדֶען זֵיי מיט אֵיין לָשׁוֹן ,מִיט דֶעם לָשׁוֹן,וָואס דאם ג א 1צ ע פַאלְק רֶערְט.
אִיךְ וֵאשׁ דֵי הָאנְט גָאר אוֹיפִין  אַלְמֶען יוּרישֶען שְׁטֵיינֶער .אוּנ מַאךְ
אַ בְּרָכָה ישְׁהִחְיִינוּ ְִימָנוּ וְחַגִיעֲנוּי  --גֶעבֶּענְטְשְׁט אוּנ גֶעלוֹיבְּט אִיז
דֶער יורישער נָאמְט ! גֶעבֶּענְטְשְׁט אוּנ גְעלוּבֶּט אִיז דֶער יוּדישָׁער פאלק

גייסט! ;ער הָאט אוּנז קיין מָאל נִישְׁט פֶערְלָאזְט אוּנ וֶוע אוּנְזאוֹיף וַוייטֶער
איה אוֹיךְ נִיט פֶערְלאזֶען!

וי אזֹי אִיז דָאס גֶעשֶׁעהְן *אִין דער דָאזִיגֶער נ ישְׁטיוּדִישֶָׁער
שְׁטָארְט צוּנוֹיפְשׁטֶעלְלֶען אַיודישֶׁעסבּוּךו
אִיך הָאבּ מיך דֶערְמַאנְט אַבֵּילֶר פוּן אַמָאלִיגֶע יָאהְרֶען .פון יֶענֶע
יָאהְרֶען,וֶוען מֶע פלעג צוּנוֹיפְנֶעמֶען קליינע יורִישָׁע הִינְרֶערְלֶעך אוּנ פֶער-
( ){

פְ
רייבֶּען זֵיי דָארְט ערְגֶעץ גַאנְץ נוייט .אָט די אָפְּגֶערִיֶענֶע צְוַיינְלֶעךְ
הַ
א
ב
ֶ
ּ
ע
ן
ד
ָ
א
ךְ גֶ
עבְִּיהְט אוּג גֶעוָוארֶען אַליין בֶּעוּנְרֶערֶע בּוֹימֶעלֶעך !אט
די קְלֵייגֶע יוּרֶעלֶע
ךְ זֶענֶען גֶעוַארֶען נַאכְדֶעם גְרוֹיסֶע יוּרֶען  ,דָאס הֵייסְט,
אַ
ז זי זֶענֶען אוֹיסְגֶעוַַאקְפֶען הָאם זִיך אִין זֵיי הֶערְוֶעקְט דֶער יּדִישָער

ֵייסְט ,אוג קוים הָאבֶּען זיך ערְנִיץ אִין א וינְקֶעלֶע צונויפְגֶעקְליבֶּען צֶעהְן
פַוזֶּןעְדכֶֶעעם פַּמארגְשלׁוןינֶעןא .איז גי פון ֵיי גֶעוָוארֶעץ אַמִנְיֶן יורֶען א

דרִיטֶער--חַזְן! דֶער  יזפִאֵיינֶער גֶעוארֶען שׁוֹחֵטי דער אַנְדֶערֶער--רָב .דֶער
יערְטֶער  --בַּעל קוֹרָא ,בּעל תּנָקַע א .ז .וו ,נ
;ִיךְ איז

גֶעוָארֶען
מֶדָרֶש .בְּאקָונְּרגֶחעשוְֹׁלרִִייבםֶּ,עןא .זא מַפֶּר'תֹּרָה ,גֶעבּוֹיֶעט גֶעוָוארֶען א שְׁמִיִקֶעל בֵּית
 ,װ--,אוג פְּלוּצִים ,עֶרְגֶעץ אִין אווייט פֶּערְוָארְפֶען

ווינְקעל,
ַואקְסְט אייךְ אוֹיס יאוִַּישֶׁע קְהִילָה קְדוֹשָׁה מיט אֵלְלֶע

אִ
יהְרֶע מַעֲלוֹת אוּנג חסְרוֹנוֹת  :עֶס וואקסטי עס ווַאקְסְט דער קְרֶעפְמִיגֶער,

לֶעבֶענְְפַאלְלֶער יודישֶׁער גַיסְט 

אַזױ וי דָארְט .אִין יֶענֶעם קַאלְטֶען וִוינְקֶעל .,אַזֹי איז אויך מִיט

אגוֶּענָקזוּאמִֶיעןן :-קיע וו גֶעוֶען 1אֵינְציגְנַיים ,אֵינְצִינְטַייס זֶענֶען מִיר אַהֶער
דער פוּן,דער לִיטָא ד
,ער פיוןסריין ,פוּן וָואלִין ,פוּן
פּוֹילִין  :אֵינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען אִיז גֶעוֶען פּרֶעמְד {יֶערֶער איז

גזֶּענטְגֶֶעעגרִֶעיןגי פמַאֶאעַרנ זשִיׁךְ צפוַּאטררַאזִיךְ פ--אר זיךְ אָרֶעם .פַאר זִיךְ כייך ,פאר זיך
נֶען אוּג פַארְטְרָאגֶען מִיט דאָנת מָחָר :נָאר
זוים הָאבֶּען זיך דִיעֶטְלִיכָע מִנונִים דֶען אַבִּיסֶעלֶע ארוּמְגֶעקיקְט = ,קוים
אבֶּען זי בַּאסִימֶען א ְׁטַיְקֶעלֶע ,א שְׁטִיקֶעלֶע בְּרוֹירְט--אַהַא י!ּדֶען זֶענֶען
ִושְעׁנומיט דִייֶערֶע תְּנוּעוֹת  :אַמִניןי אַ בֵּית-מֶדְרָשׁ ,אַ בְּקוּר חוֹלִים .אַ חָכרָה
ֹת ; תאִַּלְמוּד .תּוֶָה ,הַכְנָסַת אוֹרְחִים אוּנ אַזוֹי וַוייטֶער  או

ּיריִיימשֶֶּעׁרע +גֵי.י.סְעטֶס! וַואקְסְט .עֶס וואקסט דער קְרֶעפְּטִיגֶערי לֶעבֶּענְסְפָאלְלֶער
ר

אַזוֹי וי דָארְט אִיןיֶעגֶעם קַאלְטֶען וִוינְקֶעל ,אַזוֹי אִיז אוֹיךְ בַּיי אוּנְז אִין

וזֶער קְיִין יּרִישׁ וועלְטֶעל :קוים קְלייבֶּען זִיךְ צונויף עֶטְלִיכֶע יודֶען

וֹמָרִים ,אַזוֹי הָארְט מֶען אהֵיליג וָארְט :קְלֵייבֶּען זיך צונויף עֶמְליכֶע

עלֶעהְרְטֶע וּדֶען--יוּדֶען .וָואס הַאלְטֶען אַפּען אִין דֶער הַאנְד ,וֶערְדְט
ספֶר  ,א בּוּךְ בַּאשַׁאפֶען :יֶערֶער קוּמְט מִיט זַיין מַתָּנָה  --אוּנ וַַארְמֶע
עפִי
הְלֶען גֶיעסֶען זִךְ אַרוֹיס פוּןוַוארְמֶע הערצער  .עס וַואקסטי עס וַואקסְט

ער קְרֶעפְטִיגֶער .לֶעבֶּענְפְפָאלְלֶער יודישער גֵייסְט 

-זזג---לְמָהֹרְנְשׁוּ גויִם? וָאס שְׁטוּרְמֶען דִי פַאלְקְער .אוּג טְרַאכְטֶען
אוֹים אוֹיף אוּנָז .אַו מִיר זֶענֶען פאאַלק פוּן סאמע חַמְוֹנוֹת נָאר אָהְן
מְעלוֹת 7יו שֵׁב בַּשָׁמִים ילֶעג לָמ ו נָאטְט אִין הִימֶעל לַאכְט אוֹיס

דֶעם :נָאְט הָאט בֶּעשַׁאפֶען דֶעם מֶענְשָׁען מִיט מַעֲלוֹת אוּנ מִיט חַסְרֹנוֹת;

ּרֶען אִלָם מָ שעֶגׁע בַּאזִיצֶען אִי דִי מַעלֹת ,אִי דִיחֶסְרוֹנוֹת .גלייךְ מִיט
אַלֶלֶע מֶענְשֶׁען .אוֹיף דֶער עעֶרֶדר ,נָאר יּרֶען אַלִם יוּדֶען .הָאבֶּע
לאֶעַבֶּעריגֶען .איין עווינֶען פַאלְקְס-נייסְט ,וָואס שְטֶעהְט זֵיי אִין אַלְלֶע

נֵייטְחֶען אונ הִיט זֵיי אוג בַּאשׁיצְט זֵיי פון אַלְרֶעם בָּאז אונ דָארְמֶען בַּא
יי אֵינים פָּאלְקְְנַייסְט ,לִיגְט זַחייֵןיף,
אִיר הָאט זִיךְ צוּ מִיר גֶעווֶענְדְט מִט איער לִיבֶּען בְּרִיעף ,וי

צוּ אַ שְׁרַייבֶּער ,אוּנ אִיךְ עֶנְטְפֶער אַייךְ; וִי אַ רוֹפָא .אונ ,אַלִם דָאקטַאר,

עזֶָסאֶגעןאאִויּךנ א מיְירךוּנְאקֶָןען א.יהרָארזְָטאקְזטֹש הַאלְמֶען דיעט! זִיךְ אָפְּהִיטֶען מיטץ
ָׁעי וָואס אִיך זָאג .אִייךְ  1אִין אִיצְטִיגֶער
קַאלְטֶער גֶעשִׁיכְטֶעצֵייט דארף מֶען אוּנזֶער פָאלְק גֶעבֶּען מָעחֶר וַוארֶעמְם
וואךְ עמֶס פוּן אַ רְפוּאָה וֶוענֶען ,צוּ בִּיסְלֶעךְּ וֵויין אוֹיך  .נִישְׁקֹשָׁה' מִיט

וַיין--מיט פאנטאזיע .מִיט פאעזיי  --מיט הָאפְּנוּנְג קאן מֶען אבּיסעל
שְטּארְקֶען דָאס שְׁוַואכֶע פַארְחְלָיאנֶעט הַארְץ .הִיט אַייך אפּ פוּן קַאלטע
מַאֲכָלִים א
ִ,עיזְאקִיַבאֶלְּעטרֶע קְריטִיק אִיבֶּער אַיין אַלְטֶען יודישָען מנקג .לצנות
מָארָאזְשֶׁענֶ

א יוּרִישֶׁער זַאךְ  ---גָאטְט זָאל אַייך הִימֶען וְעס אִיז

נִישְׁט דֵי צֵייט אַצוּנְד ,אוֹיך זוֹיֶערְס זָאל נִישְׁט קוּמֶען אין אַייֶער מאנען :

יווּשדנִיָשֶעען סלַמאטוִּידרַ--ע אִיבֶּער א יִישֶׁער קאפַּאטֶע .זוֹיֶערֶע וִויצֶען אִיבֶּערְץ

הִזְהָר וְהִשָׁמֵר .נִישְׁט אַצוּנָד ! אֲפִּילו אָט די אַלֶע וַויינָיגֶע

צִיקֶערְקֶעלֶעך ,די רֶעפָארְמֶעס מיט דִי פָארְמֶעס נִישְׁט אַצוּנְד ,נִישְׁט אַצוּנְד !

יז דָא גיימִיגֶעלֶם דֶער פון :מיר דַארְפֶען פְּלִישׁ! מָעֵחֶר פְלֵיישׁי מְעָהר
פלישׁ נִי א
=ּנזֶער פַאלְק !מֶעחֶר איג האלט ,אֶמְתֶיע  ,ערנְסְטֶע

אגִיעןר אאַגיקֶעעֶןע מפַָעאנלְֶרקֶרייבגִֶיעכןֶעמרענְשְׁלִיבָע .יוּדִישֶׁע גֶעפִיהְלֶעןליינְ אריי

! לָאז ניט יי פִּימנע פּארֶעוֶע דֶער בַּארשְׁט
לָאז גישְׁטזיין ואסֶעריג .די יוף .וי יֶענֶע וַאסֶערִינֶע .פוְּטֶע ,נארישע,

פשֶָעׁפאֶרעלרִיע(רסָאאממַיארנֶעע)ן !--דפאְלסייצשוְּגעזַַאאמנְֶעֶן.ען! אַשזְׁ זמֵַיִאילְץ וְנעפִיהְלְט זאלץ (הימָאר)
קלייבֶּען זיך צוּנוֹיף .קוּמְט
! זאַארליְץ ַאועּחגֶרפגֶַּעאפהֶָּרעְרהיַאפְמטַָחעֲמָשְפישֶוען +זֶעחֶר גֶעשְַׁאקֶע מַאכָלִים .אִיך זָאג
ת דָאס הָאט ליעבּ אוּנְזֶער פַאלְק  אַבִּי מִיט

:

|

 --סץ ---

פְלֵיישׁ! נִישְׁקָשָׁה .דָאס פַארְדייֶעט דֶער יוּדִישֶׁער מָאגֶען :דֶער יוּד הָאט
ליעב אַנְלִיךְ וָארְטֶעל ,א לְצָנוּת ,אַַאמְֶועם שאר מַאמִירִישׁ
ִויצֶעל -- :נָאר מִיט אַמָאם ,מיין לִיבֶּער פְרֵיינְד מ!ִיט אוַָואג אוּנ מיט
אַ מָאס ,בִּבְרִיִם זָאל נִיט שַארְטֶען ,חֲלִילָה.אִינְוַוינִיג 
אִיךְ זאג אייך נאך אַמָאל :האלט דִי דיֶעט אוּנ היט אפ אַייעֶר
דְעוויז וֶועלְכֶער דארְף זיין נִישְט ילַהֲרוס ולנְתּוֹץ-עִישְט צוּ בְּרֶעכֶען,

נִישְׁט צוּוַוארְפֶען נ!ָאר ;לִבְנוֹת וְלנְועִי--צוּ בּויען אונ צוּפלַאנ-
צעַן ,אוּנ  פַארְנֶעסְט נִיט ,אַז אוּנְזֶער יוּדִישֶׁע אוּמָה זָאנְט ישְׁחוָרה
אֲנִי וְנָאוָה'  --שְווארְץ בִּין איך.אָבֶּער שָׁאן . . .הָאט אִין זִינְן דָאס

נַאנְצֶע פָאלְק ,חַאלְט דיָעט .שְׁמֶעהְט הוֹיך אוּנ פֶעסְט אוֹיף אֵייֶער
אָרְט!  פַארְקְרֵיכְט נִיט צוּ הוֹיךְ! פֶּערְגֶעסְט ניט די צַייט אוּנ דָאס
אָרְנ נֶעהְט נִישְׁט אַרָאפּ אין א זַייט ,וֶערְדְט נִישְׁט מיד אוּנ ,דֶער

עֵיקָהזַייט אַ יוּד ,וֶועט איר בֶּעקוּמֶען אַ צישֶׁר כֹּחֵ פון אַלֶע אִייֶערֶע
ְּרִירֶער וּבְתוְכֶם הקָטן

דאקמאר יצחק אקמינער,

אוגוסמ =

בֶּעלְלֶעטְרִיסְטִיק
רַאמַאנֶען עֶרְצֶעהְלננען דרַאמֶען .בִּילָדֶער ,בִּיאָגְרַאפִיֶען .לִיערֶער א ז ,ו.

דָאס וִינְשְׁפִנְגֶערִיל,
א מִַתְּנָה פאר דִיא לִיבָּע יודישֶע קינדֶער
פוּן זייֶער הַארְצֶערִיגֶען פְרַיינְד

ַמָֹהלִצְְָ
דֶער אֶנְויטֶער פַאר דֶער צְדָקָה.
(יואל ב' ,כ"ג) :

גֶעדְרוּקְט בְּהִשְתְּדלוֹת

מענדעלי מוכר ספרים,

א מַעשֶׂה אִיבֶּער אַ מְעשֶׂה.
אָמֵר מֶענְדְעלִי מוֹכֵר סְפֵּרִים ,זָאנְט מֶענְדֶעלי מוֹכֵר סָפָרִים :גֶעדַאנְקְט אוּג

גֶעלוֹיבְּט זַיין לִיבֶּער נָאמֶען פַאר דִיא בֵּיירֶע קהלוֹת ק א באְּנצְַסְק אוּג טוּנעיא?

דֶעוְקֶע אִין דֶער טְבִיבֶח פון גָ לו פִּסֶק  -דְרֵייאקק'ן! מִיט וֶועלְכֶעער הָאט בֶּעשֵׁיינְט זי

וֶועלְט אױּג אין וֶועלְבָע ער הָאט בֶּעזֶעצְט זַיינע גֶעלִיבְּטֶע קינְדֶער יִשְׂרָאֵל ,צוּפְִּיוֶוען זייא
דָארְט ,פַּאר גְרוֹים לִיבְּשַׁאפְט ,מיט אַלֶע זֵיינֶע נַסְיוֹנוֹת ,אוֹיבּזייא וֶועלֶען קֶענֶען אוֹיס?

הַאלְטֶען יּרֶעשְׁקֵייט  :זִיךְ אָפְּצּזָאנֶען פוּן עָֹלֹם הַזָה צוּבּרֶעכֶען דיא תַּאֲוְה פון ֶעסֶען

אוג נָאךְ אזֶעלְכֶע מיאוּסע תַּאווֹת ,אֶחֶן וֶועלְבֶע אַנְדֶערֶע מֶענְשֶׁען .פְּרָאסְטֶע בְּשָׂ-

ָרֶם! קֶעגֶען גֶעווֶעהְנְטְִך זיך נִישְׁט בֶּענֶעהֶען;בִּכְדִי דוּרְכְדֶעם זאל זֵייא צוּלֶעצְט אַז-

וואוֹיל-אוּג גוּט זַין דָא אוֹיף דֶער וֶועלְט ,אוֹיךְ דארט אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט . ..ק א בָּ2
צַאנָסְק אוּנ טוּגָעיָא דֶע וְנָק ע הָאבֶּען אוֹיף קִידוּשׁ הַשֵׁם אוֹיְגֶעהַאלְטֶען דיא

פְּרָאבֶּע גָאר אֵיין אַנְטיק ,בֶּעשֵׁיינְפֶּערְלִיךְ גֶעוויזֶען וֶוער זֵייא זֶענִין ,וָואס זֵייא ,קענֶען
אוּנ צוּ-וָואס זייא טוֹינֶען -- .גֶעלוֹיבּט אוּג גֶעאַכְפֶּערְט זַיין הֵיילִינֶער נָאמֶען פַאר דֶער

גרוֹיסֶער זָכי ,וָואס עֶר הָאט מִיךְ ,אָרֶעמֶען בַּעל;ְעבְרָה ,מְוִכֶּה גֶעוֶוען ,צװיין דֶער

שָׁלִיחַ ,לוֹיפֶען אַצינְד צוּ דִיא דָאזִיגֶע קק'ן מִיט אַ גוּטֶער בְּשׂוֹרָה,

זע-ווקאעוֹל-
אַָאד
מַזֶל טוֹבדיר ,גןא בַּצַא נָ סק ! מִזֶל טוֹב דִיר ,טוּנָע ! י

אוּנ גוּט אִיז אֵיך בֵּיידֶע !נִרְצָה ,אִיהֶר וֶֶעט אםיירְצָח-הַשֵׁם בֶּעווִילִיגְט וֶוערֶען טאקי
בַּאלֶר ,בַּאלֶ . ..

קוֶועטְשְט מִיך נִישְׁט ,אֵין אַיין אֶטְהֶעם אֶפְּצוּזָאנֶעןן וָואס דיא בְּשּׂרָה בֶּעטייט.

קָאט צֵייט ,אִיך בֶּעט אַייך .אֵיהֶר הָאט אַזוֹי פִיל צֶעהְנְדְלִיגֶער וָאהֶר אין צָרוֹת ,אִין
ליד גֶעוַוארְט ,וֶועט אַייך דֶער גוּטֶּער יְאהֶּר נִישְׁט צוּנֶעהְמֶען וַוארְטֶען נָאךְ אַבּיסִיל,

אֵיחֶר זֶענְט דָאךְּ צוּ אזֶעלכֶע זַאבֶען שוֹין גֶעוֶועהְנְט גֶעווָארֶען ,שׁוֹין פִּיל מָאל אִין
אוג

איער לֶעבֶּען בֶּעוויזֶען אַז אֵיין אַייוֶערְגֶעם כּח אוֹיף אַזוֹי פִיל אִיבֶּערְצוּטְרָאנֶען

אֶלְץ וַארְטֶען ...ווַארְטֶען . .וַוארְטֶּען ...הָאט אִיהֶר אֵלַיין נָאר טאקי ,אֵינֶע
אִין דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט .נ-א-ר ויא דיא מְעֲשֵׂה איז ,אוֹיבּ אִיהֶר קענְט ,אֶדֶער
מֶענְט נִישְׁט ,פַאר מִיר אִיז אַלֶץ גְלֵייךּ .איך הָאבּ מִיךְ פַיינְט צוּחַאפֶּען .בֵּייא מיר,
אזוי
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אַזוֹי ויא אֵיחֶר קוּקְט מִיך אָן ,אִיז אַלְסְדִינְג מִיט סָאדֶר ,פַּאמֶעלִיכִין ,נישְט גֶעואנְט.

דָאס פֶערְִיל מֵיינְט אֲפִּילוּ רִיהָרְט זִיךְ אוֹיךְ שְׁטַארְק בֶּערֶעכֶענְט ,קוים קוים וָואס עס

הֵייבְּט פאוּס ,נִישְׁט גֶעאֵיילְט .אֵיהֶר מוּזְט פְּרִיהֶער אוֹיפְהֶערֶען דיא גַאנְצֶע מָעֲשֶׂה
מיטאל בּיזעסוועטקמע דֶערְצּ ואס דיא גע בש אִיז אונ וָואס פַאר א;

אוין א וורעְטָה אוּג גֵייטִיג מא ק צו יע אי,קע איךיי דיתעלד! בֵייא
אַייך איז נָאר דֶער שְׁפִּיטְץ ,אַזוֹינָם ,וָואם פַּאסְט צוּם עסֶק.יֶענֶער איז בֵּייא אֵייך

חָשׁוּב אַזֶעהֶר אָנְגֶעלִייְטֶער גאהְט ,נָאר כָּל-זְמֵן אֵיהֶר בֶּערַארְפְט בַּייאאִיחֶם.עפִיס

אָנְשְׁׂמֶעקֶען ,קוים אבֶּער הָאט אֵיהֶר אַרוֹיסְדֶערְטַאפְּט בַּייא אֵיהֶם וֶענֶץ ,וָואס טוֹיג,

וָואקְט אֵיחֶר שׁוֹיןגֶערֶען גֶעוֶוען זיינֶער פָּטוּר צוּ-וֶוערֶען ,ויאאַיין אוֹיסְגֶעקוֶועטְשְטע
לִימָאנֶע.א.וֹיף כַּפֵּרוֹת בּערַארְפְט אֵיחֶר אֵיהֶם שׁוֹיןהָאבֶּען מִיט זיינֶע מַעשְׂהלִיך,
גְלֵייכֶע וֶוערְטְלִיך אוּג אַלֶע זיינע אִיבֶּערִינֶע חָבָמוֹת .,.אֵיחֶר מיינְט נִישְט אַזוֹי דִיא

חִנָדָה ,ווִיא דיא קְגֵיידָלִיךּ .גי בּרִירֶערְלִיך!'זָאג אִיךאייך נָאךְ אַמָאל בְּפִירוֹש
מֵיינְט אַייךְ ,וָואס איהר יל בַּייא מִיר וֶועט אהי זָאנֶען דיא הֲנָרָח,נישְקֹשׁהּ

וי פְרִיזֶער אָנְייֶעגֶעף ,אָנְָאגֶען ויא פּאוֹיקי בִיד וַאגֶען אִיהֶר וֶועט דֶערְלֶעבֶּע
זֶעקען דיא קְגֵיידְלִיךְּ .נִישְט דָאס בִּין אִיך אוֹיסֶען.
קא בְּצאנֶסֶק! גֶעדֵיינָקסְט-דוּא ,גֶערֵיינְקְסְט-דוּא דֶעם אוֹרַח ,וָואס אִיז בֵּייא
דיר פַאר אוַָאהְרֶען זוּמֶער גֶעוֶוען ?דוּא בִּיסְט אויס דֶער הוט גֶעשְׁפְּרונְגֶען ,הָאסְט
ִיךְּ גֶעבְּרָאכֶען דֶעם מוֹח :רַבּוֹנִי שֶׁל עוֹלֶם! פוּןוַואנֶען הָאט ער זיך גֶענוּמֶען ,וֶוער

קען ;ער זַיין אוּג וָואס בֶּעדַארְף אַזֶעלְכֶער הָאבֶּען ? דוּא הָאסְט נִישְט געקענט
פַארְשְטֶעהְן דֶעם מֵיין זֵיינֶעםדֶער מִיט ,וָואס,ער איז גֶעווֶען אוֹיםי | הֵיילְצֶען ריז

אָנְגֶעקיּקְט דיין גאנצע פּיחְרוּנְג ,אַלֶץ-מִיט-אַנַאנְדֶער ,אייפְגֶעוֶוען אִין אלע לֶעכֶער:

אִין דיין חֶקְדֶשׁ! אִיןדַיין תַּלְמוּד-תּוֹרָה ,אִיןדַיינֶע חֵדָרִים ,דיינע שטיבּליך .דינֶע

שַרנִי הָאבֶּען גֶעטְרַאכְט פאר אִיהְט אשִַׁירוּך ,דֵיינֶע מִקבְּלִים ,דיינֶע בַּטְְנִים
ַבָּאִיםֶּ ,עְלֶע ארֶעמֶע בּעלִי-חִבַּתִּים ,קִינָד אונ קויט זֶענִין איהֶם וִויא דיא הֵיישְרֶץ
קֶעןפון אַלֶע זייטֶען בֶּעפַאלֶען ,אִיטְלִיכֶער הָאט גֶעבֶּעטֶען אנְדָבָח ,אוּג דיינע שֵייגֶע
יוּדֶען ,וִוילְתֶע חֲכָמִים ,הָאבֶּען מִיט זייֶער כָּכוֹד אַליין זִיך מִטְרִים גֶעוֶוען צוּ אִיהֶם
אָפְּצוּשְטֶעקֶען אאַַ,שָׁלוֹםעלימם' ,דֶערְבֵּייא טא זהיִ,ינְטֶען אַרוּם ,איהם אמַאפּ טָאן,

שאְׁמֶעק טָאן ,וָואס שְׁטֶעמְט אַזוֹינָם איןזיין קימֶען --געדיינקסיז-דוא ,גייט
דוּא ,אַז עֶר קָאט פַארְלַאנְנְטטמ,ֶ,ען זאל אַפְוַאשֶׁען דֶעם פָּאל אִדיןֶער תּלְמוּד-תּוֹרָה

אוג אִין בֵּית-מְדֶרֶשׁ ,אִיז דיר ,שׁוֹנֵא-ציון ,פִינְסטְ געֶערוורֶען אין דיאאוֹינֶעןְ .טייטְש,

אַזוֹינְם צוּמָאן !סְטֵייטְשׁו אָפְּצוּ-וַאשֶׁען דִיא בְּלָאמֶע ,ואס אוּנְזֶערֶע אָבוֹת אֲבוֹתִינו

הָאבֶּען אָנְגֶעמַאכְט ! . . .סְטֵייטְשׁן סְטֵיינֹשׁ! ק א בצ אנָם ק! דוּא בִּיסְט דֶענְסְמָאל

שִׁיער נישט מְשׁוּגּע גֶעווָארֶען קלֶעהְרֶענְדִינ אוּנ גָאר נִישְׁש דֶערְקְלֶעחְוְט ,דֶער אוֹרַז

אִיז ,אָחֶן א זיא גֶעזּגְט ,אַוֶועקְנֶעפָאהְרֶען אוּנ דוּא בִּיסְט גֶעבִּיבֶּען דָאאסֵייגֶענֶע
קֵאבְּצַאנֶסֶק וָואס פְּרִיהֶער --עֶר הָאט דִיך ,בּרוך-תשֵׁם ,נישט אפְּגֶעבִּיסֶען.
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דֶער דָאזִיגֶער אוֹרַח אִיז אַרֵינְגֶעפָאהרֶען גְלֵייךְ לק'ק ט 11עי א דע ווֶק ע אוּנ הָאט
מִיט זַיין קוּמֶען אָנְגֶעמַאכְט דָארְט אוֹיך אזא רעש ויא בַּייא דיה קאבּ צָאנְסֶק .דָאס

פַארְשְׁלַאפֶענֶעטיּגָעיֵא דֶעוְקֶע הָאט זִיךְ אוֹיפְגֶעחַאפְּט ,אוֹסְגֶעשְׁטֶעלְט אוֹיף אֵיהֶם

פאַָּאר אוֹינֶען אוּנ זִיךְ פַארְנַאפְט ,ווָאס אִיז פְּלוּצִים אַזוֹינֶער גֶעקוּמֶען זֵייא צוּ חָלוֹם!

עִם הָאטאוֹיסְגֶעזֶעחֶען ,ויא מען קוּמט בַּייא נַאכְט פָּלוּצִים אַרֵיין מִיט א לֶעכְט עֶרְנִיץ

אִין לָאך ,וואוּ עוֹפוֹת דְרֶעמְלֶען ,זִיטְצֶענדִיג אוֹיף דֶער סִידֶעלֶע .זֵייא בְִּינְצֶעלִין מִיט

דיא אֵיינְלִיךְ הַאלֶבּ פַארְשְׁלָאפֶּען אוב פְרֶענֶען זִיךְּ פַארְוואוּנדֶערְט ,קְרֶעכְצֶענְדִי

דֶערְבֵּייא עִפִּיםס מיט אַ נַארֶעשֶׁע מִינֶע :ויא גֶעהְט מֶען עם אצינד מְשוּגֶעגֶערְוַוייס

אַרוּם גְרָאד בִּין אִיך אִין יֶענֶער צייט אָנְגֶעקוּמֶען קיין טוּנֶעיַאדֶעוְוקַע :פָאהְרֶענְדִיג

אִין ווענ מִיט טַיין בַּיידִיל אוּנ אֵייִדֶער נָאךְ איך הָאבּ מיך אַרוּמגעקוקט ,אוֹיסָצו

שְׁפַּאנֶען דָאס פֶּערְדִיל ,הָאט דֶער דָארְטִיגֶער עוֹלֶם מיר אָנְגֶעזָאגְט דָאס גְרוֹיסֶע
וואוּנְדֶער גָאר אִין אֵין אֶטְּהָעִם :רָבּ מֶענְדֶעלִי גייס! אַ מַענְשׁן עָפִּים א מֶענְשׁ! אַ מִין

מֶענֶשׁ אִיז פְּלוּצִים צוּ אוּנְז אַרָאפְגֶעפַאלֶען ! . ..עֶפִּיס קוּקט.ער זי אוּמֶעטוּם צוּ
הֶערְט זִיךְּ צוּ ,פָארְשְׁט אוֹים ,סֶאִיז נִישְט גְלַאטִיק .אָפְשַׁר אִיז עֶר אַיין אוּנְטֶער-

גֶעשִׁיקְטֶער ,הַא ? זָאנְט רֶבּ מֶענְדֶעלי ! אין דִיא קלייטליך הָאט מֶען לָעַתקְַתֶּה ,פַּאר.
שְׁטֶעהְט אֵיחֶר ,מִבער חָמץ גֶעוֶען ,א קֹשׁיָא אוֹיף א מַעשֶׂה! . .,אוֹיף דִיא מְַמְדִים
צִיטֶערְט דיא הוֹיט  . .. ,יוּדֶען מִיט יַארְמוּלְקֶעס דְרֶעחֶען זִיךְ נִישְׁטאַזוֹיאֵרוּם ... .
אַז אִיך האבּ מִיךְ אָפְּגֶעפַארְטִינְט פוּן דֶער אַרְבֵייט ,צוּפַאקְט דָאס פֶּעקִיל
סְחוֹרָה ,אוּנְטֶערְגֶעפַּאקְט אַבִּיסִיל דָאס פָּערְדִיל ,אוּנ אַליין אוֹיךְ גֶעוָאלְט עֲפִּיס פַּאקֶען

גִיבּ אִיךְ א בְּלִיק ,אוֹיפִין שיּלְחוֹיף פַּאקְט זיך עפיס אֵיינֶער ,א מֶענְשׁ אִין דיא מִיטֶעלֶע

יָאהְרֶען .טְרָאגְט זִיךְ דַייטְש נָאךְ דֶער מָאדֶע גַאנְץ לַייטֶעשׁ אונ נֶעהְמְט זִיך פוּן -

דֶערְוַוייטענְס אמוִֹיישםְׁ,טֶעחְנְס-גֶעזָאגְט ,יפִּיט נָאר חוזִיק .וִויא זָאל אִיךְ אַייך זָאנֶען

עִפִּים וִויא אֵיינֶער וָאלְט אִין בָּאד ,וואוּ מֶענְשֶׁען גֶעהֶען נאקעט ,אַרַיינְגֶעקוּמֶען אין
דֶעם אָנְטָאן .צוּוָאס ,אִיך בֶּעט אַייך ,זִיךְ פּוּטְצֶען אוּנ פַאר וֶועמֶען זיך פּוּטצֶען

אַז בַיים טוּנָעיַאדֶעוָוְקער עוֹלֶם אִיז אוֹיסְנֶעטְרֶעטֶענֶע פָּיאטֶעס ,הוֹילֶע לָאפֶּעטְי
קעם ,בְּלוֹיזֶע הֶערְצֶער אוג אוֹיסְגֶערִיבֶּענֶע אִיילֶענְבֹּיגֶענְט אוֹיךְ זְעהֶר רֶעכְט ,נִישְׁט

חֲלִילָה אִזֵא פַארְבְרֶעכֶע .אִבִּי עֶס זָאל זַיין נָאר אַ סִימֶן פון זאקען .פון תַּחְתוֹנִים
מְחִילָה  אוּג קאַַאפָּאטֶע ? .. .אין טוּנעיאדעוֶוקע

מֶענְט אִיתֶר אױף מיין

אַַריוֹת גֶעהען אוֹיף דֶער נַאס אִין אֵיין טלית?קטְן ,צוּזְרַאשְטֶע! אֶחֶ זָאקֶענְבֶּענְרְיך

נִישְט פַארְשְׁפִּידֶעם/וואוּ מֶען בֶּערַארְף ,אוּג אוֹיבּ חְלִילָה אֵיהֶר וֶעט הֶערֶען קארַוּם
וָוארְט ,וֶועל אִיך שּׁלְדִיג זיין . .נִישְׁט דָאס בִּין אִיך אוֹיסֶען .מֵיינֶער חָאט זִיךְּ שׁוין
אָנְגֶעשְׁטוֹיסֶען אַז יֶענֶער פָּארְשׁוֹין אִיז אַ פָּנִים דֶער אוֹרַח ,אוּנ גֶעקוּקט אויף אֵיהֶם
עָפִּיס נִישְט אַזוֹי פַרִיינְמְלִיך .פַארְבִּייגֶעהֶענְדִיג לֶעבִּין מייןבּיירִיל ,שְׁטֶעלְט עֶר זִיךְ אָפּ

קיּקט אָן מִיךְ .הָאס פֶערְדִי?! רָאם פֶּעקִיל מְחוֹרָה ,פְִּיהֶער שְַׁייֶענדִיני נִישְט צוּ'
רֵיידֶען קֵיין וָוארְט ,דֶערְנָאךְ טהוּט ער מיף א פְּרֶעג אַזוֹ ;
וואס

דאס ווינשפינגעריל
--וָואס אִיז דָאס בַּייא אַייךְ ,ר' יוד ,דָא פַאר סִפָּרִים ?
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ע, .ע.ט . .כִפְּרִים . .,בְּרוּמֶעל אִיךְ אוּנטֶער דער נָאזו בּכֵדִי פוּן אֹיהֶם זִיךְאוֹיסְּצוּדְרֶעהֶעןְן מְלַאכְטֶענְדִיג בֵּייא זִיךְ ! פַּאקְט זִיךְ,ר ק'ָרוֹב ,וַוייטֶער אַבִּימיל.
--פַאלט וָוָאס ? מַאבְט ער מִיט אַבְּנַעימוֹתְדִיג שְׁמייבֶעלֶע ,אַריינְקוּקֶענְדִיג מִיר

אִין דִיא אוֹיגֶען עִפִּיס אזי גוּט ,אַו ער האט מיך דֶערְמִיט גֶענוּמֶען .איך הער מִיך
אוֹיף צוּבְּלָאזֶען אוּג ענְטְפֶער אֵיהֶם שוין גְלייךְ ,ויא א מֶענְשׁן מִיט וֶוערְטֶעל:

--יוּישׁע מְפָדִים טְ:דוּרִיםמְלִיחוֹת! מַחֲווֹלִים!פְּחִינוֹת ,קינוֹת ויא גֶעוֶעְנְטְִיף:

--אוֹנ קיין אַנְדֶערֶעחוּץ דיא ,אִיז בֵּייא אַייך נִישֶׁטָא ?טהוט עֶר וייטֶער

א פְרָעג אוּ :בֶּעקוּמְט בַּאלְד פוּן מִיר תְּשׁוּבָה :

-קעט ,קנַאפְּלִיךְ . ..קיין אַנְדֶערֶע לוֹינְט זִיך נִישְׁט צוּפִיהְרֶען .לָשוֹן-קוֹדְשׁירִינֶע

אִיז גָאר אִין עדֶעררֶד .נִישְׁט :קיין סְחוֹרֶ - ..הגֶע יודֶען קיקען אַוֶעלְכֶע נישט
אָן אָפִילּ ,

-חיגֶע יודֶען מַאכְט עֶר מִיט אזֵַיפֶץ! הִינֶע יוּדֶען נֶעבּיך בּאדארפען בְּרוֹיט,:
ִישֶׁם קיין סִפָּרִים י*,
-ווָאס ? מ!אך אִיך ,קְלַאמְפֶּערְשְׁט וִויא נִישְט נוּט אַיינְגֶעהֶערְט זֵיינֶע וֶוערְטֶעראוּג אִין הַארְצֶען פַארְדָרִיסְט מיך טַאקִי אַבִּיסִיס ,וָאס עֶר צוּשְׁטֶערְכֶעט מִיר אִין
גַאנְצֶען מיין קרעמיל ,עֶר אָבֶּער פַארְשְׁטֶעהְט מֵיינֶע גֶעדַאנְקֶען אוּג ,אַרוֹיפְלֵייגֶענְדִיג
זיין הַאנְד צוּ מיר אוֹיפֶץ אַקסעל ,רוּפְט ער זִיךְ אָן מִיט אַ זִים שְׁמֵייכֶעלְץ:

-חָלִילָה ,נישְט אֵייערֶע דָאזִיגֶע סָפָרִים מֵיין אִיךּ -וֶענֶע מֵיין אִיף ,יֶענֶע ,וָאסאַלֶיץ מִיט שְׁטְרָאפְוערְטֶער ,מיט עֲצוֹת אוג גאֶַעפִּילְדֶער :פָּעו הֲכָלִים! פֶּע ,אָפי

גֶעלַאזְטְקֵייט ! גֶעוַואלְד בִּילְדנְג י
!ֶענֶע ,ואס לוֹינְט זִיך נִישְט ,ויא אֵיהֶר זָאנְט,

צוּפִיחְדֶען אוג ואס חִינֶע יוּדֶען קוּקען זייא נישט אָן אָפִילוּ ,חִינֶע יורֶען זֶעגִין גֶערֶעכְט.

בְּרוֹיט ,בְּרוֹיט בֶּעדַארְפֶּען זֵייא הָאבֶּען ,מוּמֶר אוּנ עצוֹת אִיז קיין סִילוּק נִישְט פַאר

דֶעם מָאנֶען ,אִיחֶם מיט אַ מִּוְנוֹן הען מֶען נִישְׁט אָפְקמֶען .קְלָאנֶען זִיךְ אוֹיף אַוֶעק

גֶעשְׁטֶעלְטֶע מַאשִׁינֶעם ,פַאר וָואס זֵייא פוֹיכֶען ,שִימְלֶען דָארְט ערְנִיץ אין אַווינְקֶעל,

אִיז נָאר א גֶעלֶענְטֶער .גֶעחְמְט בֶּעסֶער הֵייבְּט זייא מיט אִייֶערֶע הֶענְט אוֹיף ,שְטֶעלְט
זֵייא אוֹיף דיא פים ,לָאזֶען זֵייא בַּייא אַייךְ אַרְבַּייטֶען ,וֶועלֶען זֵייא נִישְׁקִשֶׂה נִישְׁט

שִׁימְלֶען .,גָאר אֵייןאַנדֶער פָּנִים הָאבֶּען . .נָ.אר ,אוֹיףזויפִיל אִיךְ בִין בֶּעקַאנְט מִיט

דֶעם הִיגֶען ווינְקעל ,דַאכְט זִיךְ מִיר ,אַז אַזֹינם הָאט מֶען בֵּייא אַייך וֶעהְנִיג אִין
אמְרָא ,סאְלִַיְחָה מְהִיבָא-תֵּיתִי ,אונ
וינֶען .דִרִשְׁהְנֶען  קען אִיטְלִיכֶער זֶעהֶר וואוֹיל :מָ
עִפִּיס טָאן--נִישְט פוּן דַאנֶען אַחִין  . ..גענוּג
ן
י
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ע
ֶ
ל
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מָאל זָאג

אִיך ,נִישְׁט אֵייערֶע חָלֵילָח מיין אִיך ,יֶענֶע מיין אִיך-- .

פון דִיא
עִפִים נָאר אַנְדֶדעָראִֶעיגֶועערְבטייֶדע בִּין אִוך אַחִיבְּשֶׁע וַיילֶע גֶעווֶען שְטַארְק צוּרְרֶעהְט
הו נָאר ניאיָער מִין פּארְשוֹין ,נִישְט ויא גֶעֶעהְְטְלִך
דיא
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דִיא בָּרְיוֹת בֵּייא אוּנז ! הָאט אֵיחֶר גֶעהֶערְט אִין אַייער לֶעבֶּען ,באַַּריָה-אַ דייטש
זָאל מִיט דֶעם גֶעמֵיינֶעם מָארְט יוּרִישֶען עוֹנֶם זיין אֵיינְם ,נִישְט לַאכֶען פוּן זַיינֶע
נַארֶעשֶׁע גֵיינְג ,נִישְט שְׁטְרָאפֶען ,מוּסָרְן אֵיהֶם מִיט לַאנְגֶע מִמְרוֹת ,פַארְקֶעהְרְט ,נָאך

גֶעבֶּען אִיזֶם נָאר גֶערֶעכְט ,זָאגֶען ,אַ הַחִמָנוֹת גֶעבִּיךּ ,זַיינֶע סְלִיחוֹת אִיז אֶהֶן מַכְּנֹת,
אִיבֶּערִיג זֶענִין נָאר יֶענֶע ,דִיא בְּריִהְשֶׁע-תְלִיחוֹת לְהַבָדיל! . ,עפִּיס טַאקִי אַנייער -

שָׁנִיט ,ויא זָאל אִיך ;עס אגרופען ,דייטש אוּנְטֶערְגֶעשְׁלאנֶן מִיט חָסִיד,פְרַאק-
לייבְּמֶערְרַאק ,גָאראַ שְׁפָּאגֶעלנייֶער מין,אוֹיף וֶועלְכֶען מֶען בּאדַארְף מַאכֶען שֶׁהחֲיינו!,

דֶער פָּארְשוֹין אִיז מִיר שְׁטַארְק גֶעפֶעלֶען ,דאס הַארְץ הָאט מיר עֲפִּים צוּ אִיחֶם .
אּנִים אוֹיךְ גֶעפֶעלֶען ,וָוארוּם ער הָאט מִיך פַּארְבֶּעמֶען
גֶעצוֹינֶען .אִיך בִּין אֵיהֶם פָ

צוּ זִיךְ אוֹיף דֶער אַכְמנְיָא ,מיך מְבַבֵּד גֶעוֶען מִיט אַ גְלֶעזֶעלֶע פְּּשׁ אוג פַּארְהַאלְטֶען

עלִיכֶע שָעֹה .מִנְהָה הָאבֶּען
מִיךְ אִין א טִיפֶען שְׁמִיעֶם מִיט מִיר אַקֶענֶען אַנוּטֶע טְ
מִיר גֶעדַאווֶענְט בֵּיירֶע ,דָארְט טַאקִי בֵּייא אֵיהֶם ,אִי הָאבּ מִיךְ שׁוֹין דֶערְוואוּסְט,
וֶוער ער אִיז ,וִויא עֶר הֵייסְט ,פוּן וַאנֶען ער קוּמט אוּנ ווָאס ער וויל דָא אין אוּנְזֶער

וִוינְקֶעל; .ער אִיזנִישְט אזא רֵייבֶער ,וִויא זֶעֵחֶר גאֶַעלֶעהְרֶענְטֶער ,א פּינֶער ,אָני
גֶעזֶעהֶענֶער מֶענְש; מויל אוּג אוֹיערֶען הָאבּ איך אוֹיפְגֶעעְפֶענְט ,הֶערֶענְדִינ זַיין שׁטַיֶעם.
עֶר הָאט מִיר דֶערְצֶעהְלְט עִפִּים אַזוֹינְם ,וָואס הָאט מִיךְ דֶערְקוִויקְט  --גוּטֶע זַאכֶען

וָואס זֶענִין זִיך צוּ .גַאנְֶען אִין אַלֶע מֵיינֶע רמ'ח אֵבְרִים ,אַי-אַי זַאכֶען ,אַי-אַ
בַּשׂרוֹת!,..
עעיוָאָוק עו
ֶנָ
דוּ
זלֶ:ל טוֹב דִיר,ק א בָּצַ אנָם ק! מַזֶל טוֹב דִיר ,ט
ַָא
נָאךְ אמַמ

אַהָאפְנונג צוּ דֶעם ,ואס לֶעבְּט אֵייבִּיג ,אַז אֵיהֶר וֶועט אוֹיפְגֶערִיכְט וֶוערֶען.
אוֹיף מָארְנֶען אִין דֶער פָרִיה נָאכֶץ דַאוִונֶען הָאט ער מיך ווידֶער פַארְבֶּעטֶען
צוּ .זִיךְ( ,נָא אַמָאל אִיבֶּערְגֶערֶעדְט גֶעכְטיְגֶען שְׁמִיעס אוג מִיך גֶעבֶּעטֶען ,אַז דֶער:

ווייל זָאל עֶס בְּליבֶּען בְּטוֹד -- .ר' מֶענְדֶעלֵי ה!ָאט ער אוֹיסְגֶענָאזְט דֶעם שִׁמיֶעס
מִיט א פרֵייְטְלִיך שְׁמֵייכֶעלֶע ,אַייֶער נָאמֶען נִישְׁקֹשֶׂה אִיז מִיר פוּן לאנג בֶּעמַאנְט.
עִם טְהוּט מֵיר הַארְצֶעדִיג הַנָאָה אונזֶער בֶּענֶענֶענִיש דָא .אַו הַשָׂםֹתִבָּרְֵ
וֶועט הֵייסֶען ,קֶענְט אִיֶר מִיר זֶעהֶר שְׁטַארְק טַאקי צוּניטץ קוּמֶען.אִיך הָאבּ אַייךְ
אִיבֶּערְצּגֶעבֶּען עִפִּיס אַ זַאךְ ,וָאס דֶערְצוּ זֶענְט טאק אֵיֹהֶר,נָאר אֵיהֶר אַלייןמְסוּנָל.

עֶם מיז אָבֶּער אַבִּיסִל גֶעֲדוּלְִיג זיין .

.

עֶר-הָאט בַּייא מִיר גֶענוּמֶען מיין אדְרֶעם אוּג מִיך פַארְזִיכֶערְט ,ויא בַּאלְד

דֶער גֶעוִויסֶער עַנְיִן הַאלְט אוֹיף א שְׁטֵיינֶער ,בֶּעקוּם אִיךְ פוּן אֵיהֶם אַ בְּרִיף מִיט
נָאך עִפִּיס אַזוֹינָם . ..מיר הָאבֶּען זֶעהֶר פַיין זִיךְ גֶעזֶענְנֶעט ,אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען
ִוינְשֶׁענְדִיג אַר-דָאס-נוּטָם.

בַּיים וִִינְשֶׁעוֶוען הָאבּאִיךְ; צוּ קיין נְנֵאי זָאל עֶס מִיר נִישְׁט זײַן ,מִיך אַבִּיסִיל

אוֹיסְגֶענְליטְשְט .אין דֶעם עניִן הִווינְשֶׁעוֶוען בִּין איך,

צְוִוישִׁין אוּנָז גֶערֶעוְט,

אקְנַאפֶּער בְּרְיָה ויא אַ גְרוֹימֶער טְהֵייל יוּדֶען ,וָואס וֶוען זֵייא נֶעְמֶען זיך אוֹיף
שמוזות
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דאס ווינשפינגעריל
אָׁעה
שִׂמְחוֹת צוּם וִינְשֶׁעוֶוען מֵיינֶענְריג ,דָאס יז א חַיוּב ,בֶּעקֶען זייא אַוֶועק ש

מיט שֵייגֶענְדִינֶע פְּנַימְליךְ ,עפיס אָהִן ָשׁון זֵייא דֶעם בַּעל שִׂמְחָה גָ:אטזָאל גֶעבֶּען
אַז ...אַז ....דֶער בַּעַל-שִׂמְחָח זֵייא  :חַלְוַאי ..,.אַז ...אַז ...עֶס וֶוערְד אַזְשׁ
נִישְט נוּט צוּם חַלְשָען ,שְׁלָאנְט צוּם הַארְצֶען אוּנ בֵּיירֶע צְדָדִים וִוינְשֶען בַּייא זִיך,
אֵיינֶער פונ'ם אַנְדֶערֶען פָּטוּר צוּ-ווערֶען  -- .גֶעוֶועחְנְטְלִיךְ הַאלְט אִיך מיך אין,
פַּטֶער אָפּדֶעם חוֹב פוּן וִוינְשֶׁעוֶוען בְּקִיצוּר ,בְּרוּמְלֶענְדינ אוּנְטֶער דֶער נָאז ,דָאם

מָאל אֶבֶּער הָאט מִיךְ זֶער גוּט וָאהֶר גֶעטְרָאגֶען ,פאר נְרוֹים לִיבּשַאפְט צוּ דעם

אוֹרַח ,אַרוֹים מִיט אַ וִוינְשׁענִישׁ נַאנְץ בְּרֵייטְליךְּ .נָאר אַזוי ויא אִיך הָאבּ.גֶעעֶפֶענְט
דֶאם מוֹיל ,אזוֹי בּין אִיך גֶעבְּלִיבֶּען ויא דֶערְוָארְנֶען ,גֶעבֶּעקֶעט ,גֶעאַזֶעט אַז...

אַז  ...מִישְטֶעהְנֶם-גֶעזָאגְט ,אַלֵיין נִישְׁט צוּ-וויסֶען וָואס אוּג מִיךְ גֶעפּוּנֶען אִין דֶער
קְלֶעהֶם ,נִישְט אַחין ,נִישְט אַהֶָער .זְעהֶר א מיאוסע לַאנֶע ,ואס מאכְט זִיך אמַָאל
מִיש ר
אַָבִיל ,וֶועלְבֶען עס נְלוּסְט ִיךְ ,הָאטְשׁ עֶר קען נִישְט גְעבִּיךּ .הַאלְטֶען
א דְרשֶׂה  ,..נִישְט דָאס בִּיןאִיך אוֹימֶען .דֶער אוֹרַח ,לַאנג לֶעבֶּען זָאל ;ער ,הָאט
גֶעפִיחְלְט מיין נֶעמִיט אוּג מִיךְ זֶעחֶר דֶעליקאטנע אַרוֹיסְגְעפִיהֶרְט פוּן דֶער קְלֶעהְם,

אֶנְרוּפֶענְדִיג זךְ דֶערְבֵּייא מִיט חָכָמָח:
--אִיך ווַיים. ,אִיךְּ וֵוייס .אִיחֶר ווִינְשְט מִיר אַזוֹי פִּיל נוּמם ,וָואס נָאר

אוּמְמֶענָלִיךְ אַרוֹיסְצוּזָאגֶען

-יא ,יָא ,אַזוֹי חְלֶעבִּין ! מאך אִיךְ שׁוֹין מִיט א גְרִינְגֶער גֶעמִיטָה אוג מְהוּאמִיךְ דֶערְוַוייל אַלייןט
|אקי אַ פִּיק אוֹיף קַאטָאוֶועס  :מַעלְתוּ וִוינְשְט מִיר אוֹיךְ זֶעהֶר

פִיל גוּטְט אוּג זָאגְט עס פוןֶ-עסְטְוֶענֶעןְנַאנְץ נְלאט אַרוֹיס,

-נוּא ,נוא ,מַאכְט עֶר צוּרִיק מִיט  א שְׁמֵייכֶעלֶע .אִין וִוינְשֶׁעוֶוען בִּין אִיךְאיין בִּרְיָה .דְרִינֶען הָאב אִיךְ געמאט גוּטֶע רְבִּייס אוּג דארוֹיף פַארְבְּרַאכְט מֵַיינֶע

יוּנגֶע וָאהְרֶען .וֶוען נִישְט דָאס וִינְשֶענִיש ,וָואלְטאִיךְ נִישְׁט גֶעוֶוען דָאס ,וָואס אִיך
בִּין אצִינד . .וו
.אוּנדֶערְט זִיךְ נִישְאטַזױ ,רב מֶענְדֶעלי  ייז רֶעכְט ,אַו נָאטוועט
גֶעבֶּען דֶער פְּלַ
א
ן
ז
ָ
א
ל
גֶעהֶען ,ויאגֶעוִוינְשֶען ,וֶועט איֹחֶר דֶענְסְטְמָאל וִויסֶען אוּנ
מִיךְ ַארְשְטֶעהֶען לעתמַעתָּה זַייט מִיר גֶעזוּנְט אוּנ פָאהְרְט מִיר גֶעזוּנְט !

מיר זֶענִין .אין דֶעם אֵיינֶענֶעם טָאג טאקי אוֶעקְגֶעפָאהְרֶען .,אִיטליבער אִין

זיין וֶועג.
א הִיבְּשֶׁץ צַייט איז אַוֶועקְגֶענַאנְגֶען אוג פוּן דֶעם אוֹרַח מֵיינֶעם אִיז אִין קול
מִיט צֶעחֶען אֵינוֹת ,ער אִיז ויא אִין ואסֶער פַארְשְוִוינְדֶען גֶעוָוארֶען .אוֹיפְן הַארְצֶען

אִיז נִישְט רעל שְׁוֶערֶע צֵייטֶען ,שְׁלֶעכְטֶע גֶעשֶׁעפְטֶען ,נִישְט גוּט אַרוּם אונ
אַרוּם  ...דוּא קצאַ באְנְּסְקק

דוּא טוּנ עיאדעווקע

לִינְסָט געבּיך דֶערְוַייל

פַארְזוּנְקֶען בִּיז דֶעם הַאלְז אִין בְּלָאטֶע ,פוןדֶערְוייטֶענְם יע פֶּעקִיל לייט פִילדֶערֶען
שאְׂרֶעק ,גִיבֶּען.עצוֹת ,דֶער אזוֹי ,יֶענֶער אַזוֹי ,שְׁטְרָאפֶען ,זָאנֶען מוּסָר ,אִיטְלִיכֶער
מיט
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מִיט זֵיינִם גֶעוַאלְד ,טָהוּט אַייך אָן א כּח ,קריכט אוֹים דער הוֹיט ראַואּטנְשְׁקֶעוֶועט,

זייט מוֹחֵל ,אַלֵיין אייך אַהֹיס!  --קא בָּצַאנָםְק זייא נִישְט

קאבצָאנְסְק!
|

ט וּנֶעיֵא ד עוָוֶק עו זייא נִישְט טוּגֶעיַאדֶעוְקעויי.

אוּג אַז איך חָאבּ שוֹין א מַאךְ גֶעטָאן מִיט דֶער הַאנְד ,ויא אֵיינֶער רערט *

!וּמְט מִיר פְּלוּצְלים אָן ,נָאר אוּמְֶערִיכְט ,אַיין אוֹיסְלֶע
פַארְפַאלֶען ,אוֹים הָאפְנונג ק
+

=
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לדיי רֶבּ מֶענְדֶעלִי א!ַז אִיך שְׁרייבּ אַייך אֲצִינֶה ,אִיז אַ סימָן סְאִיז גוט--דֶער

ְּלַאן שְׂטֶעהְט אוֹיף א שְׁטיינֶער ,אֶלָא נִישְט ,וָואלְט איך דָאך נִישְט גֶעשְריבען .אויף

שְׁרֵייבֶּען גְלַאט שָׁלוֹם-לַאֲהוּבִי בּיַווליך קלעקט מִיר נִישְט .דיא צייט .זֶעהֶר מֶענְלִיךּ
מִיר וֶועלֶען זִיךְ ,אִםייִרְצָה-חֵשֵׁם! אין גיכֶען ,זֶעהֶען .וֶעגֶען דֶעם.עֹסֶק אִיז נָאךְ דֵא

צוּטָאן ,דֶערְוַוייל פַארְנִיבּ איך אַייך א לִייַענֶען א נֵייטִיג שְׁטִיקֶעל אַרְבֵּייט,
אַבִּיסִיל

וָואס גֶעהֶער זִיך מיט דֶעם עס שְׁטַארְק אָן .דָא אִין דֶעם פֶּעִלי וֶועלָכֶם איך שִׁיק
אגיינְגער דייטשער שְׁפּראכָעו
אֵייך ,וֶועט מַעֲלְתוֹ גֶעפִיגֶען מֵיינֶם אַ מפַרי אין וַעחר

נֶעדְרוּקט אִין לייפּציג ,הַיינְטֵנֶם וְאהָה בַּייא בְּרֶאקְהוֹיזו מיט דעם

נָאמֶען.

וִוינשְׁפִינְגֶערִילי; וָואם ניט צופַארְשְטֶעהֶען דִיא אַלֶע זַאבֶען וֶועלְבֶע .עם וֶועלֶען

מִיט נָאטֶּם הֵלֶף ,אֵינְגעפִיָרְט וֶוערֶען אין דער פְּרַאקְִיקֶע! איּנ לֶעהְרֶענְט ,ויא
אזֹי מֶען בּערַאהֶם דֶערְמִיט זִיך נוֹהג זי בִּכְרֵי צודֶערְנרייכֶען דָאס ,וֶועְכֶם מֶען
וֶועלט .פַאר וָואס דֶער סִפָּר וייסְם
וִוינְשְט אוג בֶּענֶעהְרְט ,נִיטְצָלִיךְּ צוזיין זִיך אוג דֶער

ווינשפינ געריל" דָאס וֶועט אֵיהֶר אַרוֹיסְזֶעהְן פוּן דיא כְּתָבִים ,וָואס זענין בֵּייגֶעלִיינְט

אִין דֶעם פּעקיל .אִין זֵייא איז דָא אַגַאנְצֶע בּעשְריבּג פוּן מיין לֶעבֶּען .סאיז כְֵּאי
י
+

=
*

זייא זָאלֶען אפגֶעררוּקט וֶוערֶען בּיים ווינְשׁפִינְגֶעריל אוֹיף יוְדעשׁ מִכַּמָה מַמִים .אי
שְׁרִיבֶּן
פוּנם כְּלֵל מֶענְשֶׁען פאר וֶועלכע מיין לֶעבֶּען אִיז דָא בֶּע

באִִּייךןְדָבאִּךיְן פאַּאעחַרלִֶיקמיל ,אייגעוֶועבּט אִין-אֵיינֶעם מִיט זֵייא אין דֶעם גְרוֹיסֶען שטיק
מַאמֶערְיֶעו ווָאם גֶעהְט אין דֶער וֶועלְט ,פון אֵייבִּינֶע צייטען אוּנְטֶער דֶעם נָאסֶען

יז די .אָנקיקֶענדִיג מִיך ,וֶועלֶען זֵייא צוּנליך אָנְקוקען טאקי זיך אַליין .הָאם ,וָואם

זייא וֶועט גֶעפֶּעלֶען ,אָרֶער גִישְׁט גֶעפֶעלֶען בּייא מִיה ,וֶועלֶען זיא עִם גֶעפִינֶען אויך
ּנ הָאבֶּענְדִי :פָּאר זִיךְ אַ שׁפִּינעל אִין מירו וֶועלֶען זייא זֶעהְן ,ווָאם פַאר
בֵּייא זִיךְ או

אַפּנִים זייא הָאבֶּען - .ו.וירְקען אוֹיף אַפָאלְק מֶענְשׁע;קען גאר אַזֶעלְבֶער ,וָואס אִיז
ְלְט
בֵּיין פון זייר בּיין ,פְלֵייש פוּן זייֶער פלֵייש; וָואם הָאט גֶעלִיטֶען אֵיינֶע צָרוֹת ,גֶעפִיה
וֶועהְטיְגען מִיט זֵייא .לָאזֶען עִם יוּרֶען ,וויל אִיך  ,לָאזֶען זייא עִם לִייענֶען
אֵיינֶע
אוּנ וִויפֶען. . .

,וּם אִיבֶּער?
;אַצנֶד ,לִיבְּהַארְצֶערִיגֶער ר' מֶענְדֶעלִי ,גֶעהְמְט זִיךְ ;זייט מוֹחֵל צ

וֶעטְצֶען אוֹיף יידישׁ מֵיין ִפַּר מִיט דִיא כְּתָכִים אונ לָאזְט עֶס אֶפְּרוקען .פאיז
ֶעפֶּעלֶען מִקֹצר צוּזַיין,אַרױס-

נייטִינ ,זָאג אִיךְ אַייד  ,צוּם עסק  .אוֹיבּ אַייך וועט ג
|

צונעהמען
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צוּנֶעהְמֶען פון דִיא כְּתָבִים נָאר דֶעם רֶעכְטֶען עיָקה ,מֶענְט אֵיהֶר .מַאכְט אַזוֹ ,ויא

אֵיהֶר פַארְשְׂטֶעהְט דְרִינֶען פַארְלָאז איך מִיךְּ אין נאנְצֶען אוֹיף אֵיך .עַיְקר שְׁכחְִּ:

דָאם פַארְדִינְסְט פוּן דִיא כָּתָכִים אוּנ זֵייא אַלֵיין שֵיינְק איך אייךְ פוּנִים גַאנְצֶען

הַארְצֶען ,אוֹיף לְעוֹלֶם-וֶער .זייט מִיר גֶעזוְנד !הַשֵׁםֹ-תְבֶּרֵ זָאל גֶעבֶּען ,זיךְ בַּאלְד
צוּזֶעהֶען אין פְרֵיידֶען אונ וָאס מִיר וִוינְשֶען יוּנֶען ,זָאל מְקוּיִם וֶוערֶען בִּמְהֵרָה
|

בִּיְמֵינוּ אָמָן ,ידידנם *, , ,

לִכְבוֹד דֶעם הֵיילִינֶען בַּאשֶׁעפֶּער ,דֶער דָא לֶעבְּט אייבּיג ולכבוֹד זַיין לִיבּ פָאלְק

יִשְׂרָאֵל האבּ איך אָנְגֶעמָאן דיא שְׁפַּאקוּלֶען אוּנ דוּרְכְגֶעקוּקְט דִיא אַרַינְגֶעשִׁיקְטֶע
כֶּתָבִים .דיא מֶעשֶׂה ,זעה אִיךְ; אִיז טאקי זֶעֵהֶר א שֵׁיינֶע :גֶעשְׁרִיבּען ,וִויא מֶען זאנט,

אָנִילוְאֶשְׂמח  קַאלֶעכְדִיג אוּנ שְׁפִיצֶעכְדִיג ,דָאם הֵייסְט  ,אִין דיא פָּשּׁט אַנְטפְלֶעקְטֶע
זַאכֶען לִיגֶען פַארְבָּארְגֶענֶע סודות אוג שַארְפֶע אֶנְצוּהֶערֶענִישֶׁען .נָאר וואס דֶען ?

זיא איז שטַארְק לַאנְג אונ יוּדֶעשֶׁע קִינְדֶער ,וָואס פַארְשְׁטֶעהֶען זִיךְ אוֹפִין וִוינָקי קען
דֶעהווַייל דיא .נְשָׂמָח אוֹיסְגֶעהֶען ,בִּיז זייא וֶועלֶען אזא לאנְגע מַעֲשֶׂה אוֹיסְִייֶענֶען.
= 4
:

בי

צוּפיל אִיבֶּערְצִיהֶען דֶעם בּוֹיגֶען טָאהֶר מֶען נִישְטו ;עס קען זִיך אִיבֶּערְרֵייסֶען .בֹּכן
אִיז בּייא מיר גֶעבְּלִיבֶען ,אָפִּצוּמַאנֶען עס וִויא רֹאש-הַשָׁנָה מִיט דיא לַאנְנֶע סֶטָּע?
פֶּעם פִּיוּט .אִיךְ הָאבּ אַרוֹיסְגֶענוּמֶען נָאר אַזֶעלְכֶע שְׁטִיקְלִיךְ ,וֶועלְכֶע מִיר טויג ,זֵייא

אִיבֶּערְגֶענִיטְצֶעוֶועט ,וואוּ מֶען בֶּעדַארְף אוֹיך אוֹיסְגֶעלאטֶעט ,צונוֹיפְגֶעשְטֶערְבֶעט
+יי

:ט
:

ֹה קוּמְט אוֹים נִישְׁקִשְׁהֹדִיג! גאר קיין מַעֲשֶׂה נִישְׁט
פר
.
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:

אוג דֶערְצֶעהְלְט זִיךְּ פון מִיר ,נְלייךְ ויא זיא אִיז מיינע .נָאר ערְטֶערְוַייס ,וֶוען סִיאִי

גֵייטִיג צוּם ענְיְן לָאז אִיךְ רֵיידֶען דֶעם מְחַכֵּר אַלֵיין .אוֹיךְ הָאבּ אִיךְּ לְבָבוֹד .קא בי

צִאנֶסֶק וּלִכְבוֹד אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶערְלִיךי מיך צוּנַארְטֶעלְט ,צוּגֶעזַאנְט אִייָנֶעם פוּן

דיא אֶרמֶע בּרַיוֹת בֶּעלוינֶען אֵיהֶם שְׁפֶּעטֶער ,אִםירְצָה:חֹשֵׁם ,פּוּנִים פַארְדִינְסְט ,מִיט.

עטְלִיכֶע גְרַאשֶׁען מִיְי עֶר זָאל מִיר הֶעלְפֶען אי דֶעם אִיבֶּערְזֶעטְץ פוּנים סֵפֶר מיט
דִיא כֶּתְבִים .ער הָאט וָאכֶענְוייס גֶעשְׁויצְט ,גֶעטָאן גֶעאַרְבֵּייט גֶעשְׁמַאק .גָאט
מֶעג אִיהֶם פאר זַיין מִיה הֶעלְפֶען...ער פַּארְדִינְט עס נָעבִּיךְ גַאנְץ כָּשֶׁר .. ..נִישְט
דָאס בּין איך אוֹיסֶען-
וַעתָּה רִבּוֹנוֹ שֶל עוֹכֶם אוּנ אצֵינְד דוּא הֶער פוּן דֶער וֶועלט ,דָאס אִיו פאר

דיר אַנְפְּלֶעקְט אנ וִויסִיג; אַז אִיךְ הָאבּ גֶערֶען גֶעטָאן דיין לִיבִּין וִוילִין,זָאל עם
זיין אויך דַיין וִוילִין אויף דֶער צייט /וֶוען איך

בֶּעט דִיךְ מיט

מיינע הענט

אונ

פיס

אוּג מיט מֵיינֶע צווייא הוּנְדֶערְט אכט אוּג פֶערְצִינ אָבְרוִם ,אַז דוּא זָאלְסְט אָנ
שְרִייֶען דֶעם שִׂמן ער זָאל גִישְט גֶעוֶועלְטיגֶען ,מֶעכֵּב זיין אוֹף אוּנז אוּנזֶער פַרְנסָה.
זָאלְסְט בַּאגִיטִיגֶען אונזֶערֶע מַוְלוֹת ,אוּנז בַּאשׁירִימֶען פַאר אַלֶע-דִיא בֵּיזֶע בֶּענֶענֶע:
נִישׁ ,וָואס זייא שְטוּרמֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט אוּג גֶעבֶּען אוּנז גאֶעַבֶּענְטְשְט לֶעבֶּען
אפריד האפמיג לֶעבִּין מיט זִיכֶערְלִיכִין .אוּנְזֶער הָאפְּנוּנְג אוּג דִיא גוּטֶע בִּשׂוּדָה זָאל
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נִישְׁט זַיין צוּ מִיריקייט אוג צוּ לֶער ,ניֶערְט זָאל אַלֶץ זיין לִבְרְכָה וְהֲצְלָחח .ק א בָּ;
צנְסְקאוג כָּליִשְׂרָאֵל זָאלֶען זיין גֶעלִיבְּט.צוּ דֵיא פערט אוּנ גֶענְלוְּט צוּ
א

דיא אוּנְטֶערְשְׁטֶע .דָאס אלֶע חֲלוֹמוֹת וָואס אוּנִז זֶעלְבֶּערְט ,אָדֶער
אַנְדֶערֶע הָאט גֶעחֶָלְמט ,זָאל אוֹיף אוּנז אַלֶע זַיין צוּ גוּטֶען .וְתרצנוּ ,אוּג

זָאלְסְט אוּנָז בַּאווילגֶען .אָמִן.

דיא משֶׂה אַליין
א

וָואס מֶען וויל,מֶעג מֶען אוֹיף קאאנבֶָּצסֶַק ער יּרֶען זָאנֶען :זֵייא זֶענִין
עֲפִּיס נִישְׁט אַזֶעלְבֶע גְרוֹיסֶע בְְּיוֹת ,טְהוֶען אין דֶער וֶועלְט נִישְט אוֹיף עִפִּים אַזֶעלְבֶע
גְרוֹיסֶע חֲכָמוֹת ,מִישְׁטֶעהְנְט-גֶעזָאנְט זִייֶער לֶעבֶּען ,שְטֶערְכֶען אָפּ דִיא וֶועלְט ,עט ,

א-ס אוּנ נאָך אַזֶעלְגֶם מֶעג
ָ-
דהִי
אַזוֹ ,מִיט נאָרְנִישְט  ...אוּג קוּמֶען אָפּ מיט שְהִי-פְ
מֶען זָאגֶען נאר אִין דֶעם ענְיִן פוּן פְרוּכְפֶּערֶען אוּנ מֶעהְרֶען זיך קען מֶען צוּ זייא
חְלִילָה נָאר נִישְט הָאבֶּען .זֵייא זֶענִין דְרִינֶען גֶעוָואהְרֶענְט ,נישט ערְנֶער פוּן אַלֶע

אַנְדֶערֶע יודֶען .שׂונְאים אֶפִילּ קֶענֶען נִישְט לייֶעגֶען .אז אִיְלִיבֶער קאבּצאנ;

סקער יד איז מאְַטוּפָּלו אָהֶן עין-הרֶע! מִיט אַסד קִינְדֶערְלִיךּ .אוּנ דִיא טוֹבָה,
וָואס דֶער וֶועלְט קוּמְט דֶערְפוּן אַרוֹס ,וֶערְד דָא בֶּעשֵׁיינְפֶּערְלִיךְ דֶערִוויזֶען

ווייְטער באִּיסִיל.

דיא ה א בָּצַ א נמק ע ר בַּעַלַיַ-בַּתִּים זֶענִין ,נִישְט פאר אַייך גֶערַאכְט ,גְרוֹיסֶע
אֶבְוֹנִים ,הָאבֶּען נִישְט ,אֵיהֶר זָאלְט זָאגֶען ,א צוּבְּראכֶענֶעם גְרָאשֶען בַּייא דער
נְשָׁמָה .אין  ק א בָּצ א ג ק אַלֵיין אִיז פַאר זייא נִישְטָּא קיין שוּם פַּרְנְסָה סֵיידֶען
אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען מִיט אַטָארְבֶּע אִין דיא הייזֶער אַרוּמְצוּנֶעהֶען .זָאל פְּרוֶוען
אֵיינֶער מַאכֶען עפִּיס אַ גֶעשֶׁעפְטִיל ,קאלֵַייטִיל שאְַׁטֵיינֶער ,בַּאלֹד טַאקִי מְהוּט
אֵיהֶם דֶער אִיבֶּערִיגֶער עוֹלֶם נָאךְ ,אוּנ וִויפִיל יוּדֶען אַזוֹי פִיל ַלֵיימְליך קרֶעמֶער

זֶענִין דֵא ויא מִיסְט אוּג א קוֹנָהנִישְׁט אֵיינֶער .רעמגלייבען איז אין אַנְדֶערֶע זַאכֶען.
איטְלִיכֶער חָאט ליבּ אַריינְצוּשְׁטוּפּען זיך אין דֶערְמִיט ,אָנְצוּטְרֶעטֶען יֶענֶעם אוֹיפֶן

פּוּם נאנץ יודַעשְלִי ווא צְוֵייא זָאל ער זַיין דאריטער ,וואוּ דְרֵייא--אַ פֶּערְטֶער
אוּג אַזוֹי אֶלֶץ ווייטער ,ווייטער ,בִּיז עס קוּמְט אוֹים עְקבְּצֵנוּ יַחד' אלע כִבְּצָנִים אִין-

אֵיינֶעם .שְׁטִיקֶען זִיךְ צוּנוֹיף ,חאפַּען זִיךְּ אַרוּם ,גָאר בְּרִידֶערְלִיך ,אוּג וֶֶערֶען אַזוֹ
דֶערְשְׂטִיקְט ,פַארְחַאפְּט אַלֶע אוֹיף איין  מאל .אזא שׁטארקע אַחֲָדוּת ,דָאס הֵייסטו
אריינְצוּקְרִיכֶען מיט פאוּם צוּ יֶענֶעם אין בִּיטעל ,אֵיינֶער בַּיים אַנְדֶערֶען דעם

בִּיסֶען פּוּנִים מוֹיל אַרוֹיסְצוּנֶעהְמֶען,וָואס גָאט נִיט ,אַבּי אין-איינעם ,מִיר נִישְט,
דִיר נִישְׁט--דָאס אִיז אֵיינֶע פוּן דִיא מָדוֹת טוֹבוֹת ,ווָאס גֶעפִינְט זִיךְּ נָאר טֵאקֵי
ָסק ער יוּדֶען .אוּג אִין דֶעם זְכוּת קוּמט זייא טאקי אוֹים אֵיינֶער
בצ
אאנ
בֵּייא ק
צום
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צוּם אַנְדֶערֶען אִין דיא חייזער אַרוּמְצוּנֶעחֶען .. .דיא גַאנְצֶע וְנְיקֶח זײַערֶע אִיז פוּן

דֶער פְרֶעמד ,מֵיינְסְטֶענם לפוןּפגּמֶק .אַנָם פבַאְרּקאצאנם קי וָואס איז דָא

אַגְלוּפְּמֶק .ואו מֶען קען גָאך ,עפים טָאן אוּנ אַ שְׁיּקֶעל קיום הָאבֶּען .ק אב

צַאנֶסְק שֵיִקְט אַהִין גֶעוֶועהְנְטלִיך אַרוֹים אַלֶערְלֵייא פָארְטֶען נְפַשׁוֹת :מֵינָי
מִלִמְדִים ,בֶּעהֶעלְפֶערְס! מֶעקְלֶערְס ,בַּמְִנִים ,צוגֶעלֶענֶערְטֶע ,אוֹיךְ פְרִישְׁצַאפֶּעלְדִיגֶע-
אֵיידֶעמְלִיך אַזֶעלְבֶע ,ערְשְׁט אראפ פוּנים קעסט .יוּדֶען אַזוֹיגֶע אוּג אַזוֹינֶע ,וֶועלְבֶע דָאס

הַארֶץ נָאר נָלוּסְט:מיט כֹּתָבִים ,מיט מיחושין ,זַיידֶענֶעו גִילְדֶענְאְדֶערְדיגע ,בּעלי-תְָּּלוֹת,
שׁוֹפֶר-בְּלַאזֶערם ,יוּרֶענֶעם כָּל-חֲמִינִים זָאגֶערֶענם ,וַויינֶערֶענְט ,שפְּרֶעכֶערֶענס ,אוֹים?

גֶעקִינדֶעלְטֶע .וַוייבֶּער מִיט אַייִער ,מִיט פִּמַחְדִינִיגֶענְוֶענ-שְמַאלְץ ,פֶּערֶערֶענ-פלִיקע?
רֶענִם ,נָאך אִין רֶעכמען קינְדְלֶען .הַיינְט א מִיש-מאשׁ בַּחוּרִים ,דִינסְטְמֵיידְלִיךְ ,מֵיידֶען

מִיט צוּגֶערֶעקְטֶע קעפּנַ,וייבּליךְ אַזוֹינֶע אוּנ אַמֶען אַזוֹינֶע ,אחן שאִַׁיעוּר .דיא דָאל
זִיגֶע לֶעבֶּעדִיגֶע סְחוֹרָה גִילט אִין גלוּפּסֶק מְשׁוּנָהשְטַארְק ,הָאט דָארְט גאְרוֹיסֶען

אֶפְּנַאנְג ,אוּג קא בְּצ אג ס ק פוּן אִיהֶר זֵייט ,וָואס אַרְבֵּייט גֶעשְמַאק לְטוֹבַת הַכְּלֵל

פַאבְּרִיצִירְט אֵַא מֶחוֹרָה צוּבֶּענְיקֶען דיא וֶועלְט ,איז דֶערְמִיט זִיך זֶעהֶער מְיַחם

דֶערִיבֶּער חַיימֶען אַלַע קא בָּצ אנָסק ער יוּדֶען-מְיוּחְסִים .אז מֶען בֶּענֶענֶענט אֵ2
יוּרֶען ,עִפִּיט א ווילְדֶען בּעל-נַאַוָה ,הָאט מֶען דֶעם בֶּעסְטֶען סִימָן ,אַזרנ מוּז זַיין

אֶקַאבְּצַאנְסְקֶער....
ער מְהַבֵּר פּוּן דֶעם װױינשְפִינְגֶערִילי הָאט גֶעהַאט דִיא זְכִיָה גֶעבּוֹירֶען צוּ-

וענֶען דָאבק א בְּצֵאנסֶק

דִיא עַלְטֶערֶען זיינֶע הָאבֶּען פוּן אֵיהֶם בַּיים גֶעבֹּיִרֶען וֶוערֶעו נִישְט גֶעמַאכְט

אויילֶע ,צוּוָואס
אַזֵא פִּירוּשׁ .זייא אִיז נִישְט אַיינְגֶעפַאלֶען אָפִילוּ  צוּטְרַאכְטֶען וַ

הָאבֶּען אזֶעלְכֶע קַבְּצְנִים  וִויא זֵייא ,אַרָאפְּגעבְּרַאכְט אוֹיף דער ,וועלט לאֶעבֶּעדִיג

בֶּעשֶׁעפֶענִיש ,אוֹיף צָרוֹת נָאר פַאר זִיךְ אוּנ אוֹיךְ פַּאר אֵיהֶם .אָדֶער וָואס הָאט מֶען
מִיט דֶעם נפשׁ צוּטָאן עפִּיס אַזוֹינֶם ,אַז דָאס לֶעבֶּען ,ווֶעלְכֶם זייא הָאבֶּען אֵיהֶם

גֶעשֵׁיינְקְט ,זָאל אֵיהֶם נִיחָא זַיין אוּנ עֶר זָאל גִישְׁט שְׁפֶּעטֶער הָאבֶּען צוּ זייא קיין

מַענוֹת  :קבְּצָנִים ,גֶעוַַאלְד ,וָואס הָאט אִיחֶר מיך גֶעהַאט! ....גַארִישֶׁע זאכֶען
חְלֶעבִּין ! דִיא מַאמֶע הָאט וֶעמָאן אֵיהֶר זַאך ,אֵיהֶם גֶעטְרַאנֶען אונ גֶעהַאט פָּשׁוּט

אָהֶן חָכָמוֹת .אוֹיף דארוֹיף אִיז זיא רָאךְ א יוּדֶענֶע! זִיא זָאל קִינְדְלֶען .וואס דֶען ?
אֲפִילוּ אַ הוּהְן לָחֲגְדִיל מְהוּט אוֹיך ,וָואס ָאט האט גֶעבָּאטֶען--לֵיינְט זִיך אוּנ קוואקעט,
נִישְׁט צוּפְרֶעגֶען קיין קַשִיוֹת .דֶעם טַאטֶען וִוידֶער הָאט עס אויך נִישְט אַזוֹי שְׁטַארְק
יןי?ן
קרֶע
אוֹיסְנֶעמַאכְט .מִילָא איז דָא נָאךְ אַנָפָשׁ ,וָואס קען .עס אִיהֶם אַ

בַּוכָ?

וֶועהְטִינ הָאט דָאךְ עֶס אֵיהֶם אוֹיךְ נִישְׁט גֶעקָאסְט ,בּוֹיכְוֶועהְטִיג הָאט דָאךְ דִיא
נִקֹבֶח אוּנ אַז פַאר אֵיהֶר איז רֶעכְט ,אִיז דָאךְ פַּאר דֶעם זְכָר פְּשִׁימָא ! ...אַי וָואס,
עֶר אִיז אַ קִבָּצֶן ,מיט אַלֶע חן-נרִיבְּעליךְ א קבּצן אונ נָאךְ א צוּגֶעקוּמֶען מוֹילבֶּערַארְת
רָאךְ פנּיִקעיןש?ְ-ׂ-מְעחר גַארְנִישְט ,לאז זִיךְ דיא וֶועלְט זָארְגֶען .מִיט דֶעם בִּמָּחוֹן
טאקי
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טאק פְרִיהֶער אוֹיף נָאט ,דֶערְנָאךְ אוֹיף דער וֶועלְט ,איז ער אליין דאך ,זיינע ,עלטע?

| רֶען אוּנ דיא עלְטֶערֶענְם עלְטֶערֶען גֶעבּוֹירֶען גֶעווָארֶען .וַוארְטֶעאןוֹיף דרך-אֶרֶץ בִּיז
מֶען וֶועט פַּאר אַיוּדִישֶער נְשָׁמָהאָנגרֵייטֶען דָא פְרִיהֶער אַלְסְרִינְ ,וָואס גֵייטִיג אִיז
צוּם לֶעבֶּען ,אוּנ דֶערְנָאךְ ערְשְׁט זִיא אָפְּאַכְטֶען .אַהֶער צוּם גְרֵייטֶען  --דָאס,קען אַ-

יוּד נִישְׁט ,יאוַד ,אַז ער וֶועט זיך נִישְט שְטוּפֶען מִיט גֶעוַאלְד ,וֶועט ער מֶענֶען
אֵייבִּיג טַאקִי דָא רָ ט וַוארְטֶען ,עֲפִּים נִישְט אַזֵא מְצִיאָה ,דִיא וֶועלְט זָאל אָהֶאןֵיהֶם

חְלֵילָה זִיךְ נִישְׁט קענֶען בֶּענֶעהֶען .הָאט ער זִיךְ אָבֶּער שׁוֹין דוּרְכגֶעשְטוּפּט אוג אִיז
שׁוֹין דָא מִיט בֵּייִדֶע פִיס ,שְׁטוּפְּט ער זִיךְ מִיט גנאמס כֹּח וייטער ,װויטער .עֶר
שְׁטוּפֶּט זִיךְ! עקװטְשָט זִיךְ מִיט אַלֶע קְרֶעפְטֶען ,פַארֶענְט-אַרוּם ,הינְטֶען-ארוּם,
אַלֶץ אֵיינְם ,דוּרְךְ טְהִיר אָדֶער דורך פֶּענְסְטער ,שטוּפּט אַזוֹי אֶפּ דָאס גַאנְצֶע
:
לֶעבֶּען אוּג גָארְנִישְט . ...

אוֹיף אֵיין זאךְ נָאר הָאבֶּען דיא גֶעקְטֶערֶען בַּייא זַיין גֶעבוֹירֶען וֶוערֶען זִיך יָא

נֶעבִּיךְ פַארְטְרַאכְט אוּג שְׁטַארְק גֶעבְּרָאכֶען דֶעם קאפּ :רבּוֹנִי שָׁל עוֹלֶם! וָואס פַאר

אַנָאמֶען גִיטמֶען דֶעם נִייֶעם נְפֶשׁ דיינֶעם ? דיא אַלֶענֶעמֶען ,וָואס אִין דֶער מִשְׁפָּחָה אִיז

גֶעוֶוען ,הָאט מֶען שׁוֹין פַּארְטָאן אוֹיף דִיא קאַילנְֶעדֶערְליךְ וואסהָאבֶּען זיך פַארְהַאפְּט

גֶעבּוֹירֶען צוּ-וֶוערֶען פְּריהֶער פאר אֵיהֶם .מֶען הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען פוּןדִיא נָאהֶענְטֶע קְרוֹבִים
אוּג גֶעגַאנְגֶען כְּסָדֶר בִּיז דִיא ווייטֶעסְטֶע--פֶערְדְט-פוּס-פּידְקאוָוע .בּייא אִיטְלִיכֶם קינְד
הָאבֶּען זִיךְ גֶעמִיהְט צְוֵוייאקרוֹבים ,דֶער טַאטֶע הָאט ואוֹיסְנֶעקְרַאצְט אֵיינֶעם פוּן
זַיין מִשְׁפָּחֶחאוּג דֵיא מַאמֶע אֵיינֶעם פון אֵיחֶר מִשְׁפָּחָה ,אַזוֹי איז צְוִוישִׁין זייא שׁוֹין

גֶעוֶוען אָפְּגֶעמַאכְט ,אוג דָאס קינד הָאט גֶעֵייסֶען צְוֵייא גֶעמֶען .עס הָאט זיך גע
:אסְקִיל-בֶּןצִיוֹ ,לִיפֶּע-טוֹדְרוֹס ,דָוָואסֶיִע-קְרוֹינְעי פֵּסַח-זֶעלִיג .,צִיפֶּע-סָאסְיֶע,
פָּארְט חַ

סְטִיסֶע-חִינְדְעו קארפּיל-פַיִיבוּש ,חָנָח-לעמיל ,שׁמעריל-אייזיק ,קיילע-ריקיל .אין .אַ-
נוֹיט הָאָט זִיךְ אִיבֶּערְגֶעלֵייגְט זאֶבֶַר אִין אַנְקְבָה .אַ נְקבָהאין זאְַבָר ייא מַתִים
הָאבֶּען זִיךְ גֶעפָּארְט אוּג דֶער זְיװוּג עוֹלָה-יִפָּה גֶעוֶוען .פוּנִים פֶעטֶער חַיִּים וֶוערְד

לְמִזֶל חַיָה ,פוּן דֶער מוּחְמֶע בָּרֶכֶח --בּרוּך ; פוּן גְרוּנֶע שְׁפְּרינְגְט אַרוֹיס גְרוֹנָם אוּג
נָחוּם וֶוערֶר אֵיינָ מִיט נְחֵמָה ,אַזוֹי אִיז דָאס אַ לַאנְגֶע צייט גֶעגַאנְגֶען ,בִּיז מֶען הָא
פְּלוּצָלִיםזיך אַרוּמְגֶעקיּקְט--אַ וֶועהְטִיג דִיא שֹׂנְאִים! דִיא בֹשְׁפָּחֶה הָאט זִיךְ אס

גֶעלָאזְט ,גִישׁטָּא קיין גֶעמֶען! ...דִיא גֶעלְטֶערֶען הָאבֶּען אַ חִיבְּשֶׁע צייט זיך גֶע:
דְרֶעהט דיא קע טראכטענדיג אוּג גָארְנִישְט אוֹימְגֶעטְרַאכְט,

הֶערְסְט-דוּא ,לייזֶער;ַענָקִיל ! אִיו דִיא קינְפֶעמָארִין לְסוֹף אַרוֹיס מִיט דֶערשׁפָּרַאבֶע; נָאכְדֶעם אַז זיא הָאט פְּרִיהֶער זי אִבֵּיסִיל גֶעמְוויינְקֶעלְט .פפִָאלְג מִיךְ מיין

מַאן ,אוּנ לָאו דָאם קִינד חֵייסֶען גדְַיָהיהֶערְשׁ ,נָאך גְדלָ-הֶערְשִׁין.
-שֵא ,מִיפֶּשָא !מַאכְט דֶער טַאטֶע שְׁטַארְק אוֹיפְנֶעבְּרַאכְט .לָאז מיר דייןגְדַלְיָה-הֶערְשׁ מוֹחֵל זַיין ,נישְׁט מוֹחֵל ַיין ,דֶעם נָאמֶען ַיינֶעם וויל אִיךְ נישְט הֶערֶען.

נֵיין ,צֶעהֶעןמָאל ,הוּנדֶערְט מָאל גֵיין.

דוה
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גדַנָהחֶערְשׁ אִיז פוּן דֶער מַאמֶעס מִשְפָּחָה .דִיא בַּאבֶּע חָא לְצָע (פוּן אִיחֶר

אִיז דָאס אַרוֹיסְגֶעשְפְּרּנְגען חַא סָקִיל) הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעקֶעהְרְט אַ לֵייבְּלִיכֶע מוּהמַע.

אִין דִיא הֶענְט הָאט ער גֶעהַאט מאְַלָאכָה ְפִּים נָאר א כָּפּּל-שׁמֹנְה'דגָע ,ער הָאט

גֶעשטְשָׁאבֶּעט תַּחְתּוֹנִים ,קַאפָּאטֶעס ,חִימְלֶען ,וַוייבֶּערְשׁע סלייליך ,יִיפֶּעס יַאמְפֶעך

קֶעס אוּנ אמַָאל אוֹיךְ טַאקִי גֶעלאטֶעט שִיךְ .הַכְּלֵל--אַלְסְדִינְג ,וָואס נָאר מֶען הָאט

אֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען .א בְְּיָה אוֹיף לאטֶעס לֵיינֶען אִיז אִין גַאנְץ קא בְּצ אג סֶק זיין גְלֵייכֶען
גִישְט גֶעוֶוען .אוג ווייללַאטֶעס גִילְטָ ערְגִיץ נִישְט אַזוֹי וויא אין קא בְּצַ אנםס,

רֶערִיבֶּער אִיז גְדַלנָה-הֶערְשׁ שטַּארְק אִין דֶער מָּאדֶע גֶעוֶוען דָארְט .בּייא וֶועמֶען
נָאר עִפִּים טְ
ארֶעןו אַרִיס ,בַּאלֶר צוּ גְדליָה-הֶערְשִין :בַּייא וֶועמֶען שאוַך ,נִישְׁט

פדַָאארס מיווידִלישֶאעוּגקִיזנָדאֶגעְרט אִגיֶחעִדַאכְט ,הָאט גֶעפֵּייפְט! פַארְשְׁטַאפְט אֵיהֶם נְדַלְיה-הֶערְשׁ
ם אָן מִיטְץ הַארְבֶּען וָארְט ,ער זָאל גִישְט פֵייפֶען .אִיז

הדֶעערנְטאֵאיֵיגֶענֶער טרֶען ,דֶער אֵייגֶענֶער רִיס וִוידֶער טֵאקִי דָא מָארְנֶען אנ דֶער שוך

יהֶם גישְׁט! הָאט האַָעזָה בַּאלֶר טאקי וִוירֶער צנֶעפְנֶען אַמוֹיל ,אִיז גְדַליָה-

הֶערְשׁ נִישְׁט פוֹיל ,לַאמֶעט אוג לַאטֶעט ,בִּיז דֶער רוּחַ נֶעהְמְט צוּ דיא לָאךְ מִיט

דֶעם מַלבּּשׁ אין-אֵיינֶעם .וֶוען אַזא גְרלָח-הֶערְשׁ זָאל גֶעוֶוען אָנְשְׁפַּארֶען אין פֵא:

הריֶזע,גְטו.וָאאליְטן ג.ערקאגֶעבנְַאצּנְָגאֶגעןְסְאקין אָגבֶָאּלעָרה ,גֶעטְרֶאגֶען וָואלְט מֶען איהֶם דָארְט אוֹיף דיא

איז ער גֶענַאנְגֶען גאקעט אוג בָּארְפִּים .אונ
אֵז מֶען הָאט אֵיהֶם דֵא שׁוֹין גֶעטרָאגֶען אוֹיף דיא הֶענְט ,איז דאס גֶעוֶוען דֶענְסְטְמָאל
כנָּואֹרמָיה.וֶטוְערןִ ער אִיז גֶעפַאלֶען פון דִיא פִים ,בְּשַׁעת ער הָאט גֶעמַאפְּט איין איבֶּעריגֶע

ינקֶען הָאטעֶר אֲפִילוּ גֶעקֶענְט ,װַייל דִיא מְלָאבָה הָאט לִיבּ דֶעם טרונק אוּנ

אקנעְןדֶמעליְטש דֶקעעםן גמְֶרעֶןעסְנטִֶישְׁט אֵיינְגֶעקוֹיפְט זַיין אִין דער חֶבְרָה פיצ ,נָאר פוּן דֶעסְט וֶוענֶען
ען טְרינקער זִיך מַאכֶען ,עֶר זָאל דְוְקָא זַיין אַמָאל שְכּוֹר-לוט,

בַּיים אוֹיסְנִיכְטֶערִין זי פלֶענְטער ,וִויא גֶעוֶועהְְטְִיךְ .אַגֶעוִיסֶער טְהֵייל שִׁכּרִים,

עזֶיר הפַָאארטֶעגנְֶעטנְופּּמֶעערןֶעדןִיאער כּואִֹמיֶזה נפוִּיןשְדטע שרׁוּללְִריִניְגקֶ,ערדָהאַסא אוּמְנְלִיק איז גֶעשֶׁעהֶען .נָאר וַייל

נְד .אַ סִימְן ,נאֶעטהְמְט ער בַּאלְד
טאקי אַ פְלֶעשִׁיל מִשְׁקָהי וִויא גֶעמֶערִיג איז ,זּבּט;עם אוֹים פַאר איין עֹדָהיודין אוּנ

עֶר זָאל זי עס הָאמְשׁ פאר היימֶען .אֶעלְכֶע קונצֶען פְּלענְט ער עֶפְטֶערְם בֶּעוייע

אוג דֶער קאבְצַאנְסְקֶער עוֹלָם פְלֶענְט נָאר א
ָ.נְוֶועלֶען .נישְט אָנְגֶעקָואלֶען דערפון

הָאט נָאר  ליזֶער-יענְקיל אַליין :גְדליָה-הֶערְשׁ הָאט אֵיהֶם מיט דֶער מְלָאבָה פַאר-

שְׁווַארְצְט דיא אוֹיגֶען.
אַקַאטָאוִויס עִפִּים ,עֶר ,ר' לַייזֶער יַענְקִיל ,יָמִים נוֹרָאִים

א בַּעל
תּפלה עֶרְנִיץ אין א גְלוּפְּסְקֶער קְלֵייזֶעל אוּנ דָאס גַאנְצֶע יאר אַזוֹי-זִיךְ אַ שֵׁיינֶער

איודּיג דקֶעירקט אַליין אין אַ פֹפֶר אוּנ רייבּט זיךְ אִין בּוֹת-מֶדֶרֶשׁ אוּנְטֶערֶען אוֹיוֶוען--עַר
בַּעל מְלָאבָה ,דער-עם הָאֶרֶץ ,זָאלֶען ַיִין קְרוֹבִים! ער הָאט גְדליִה-הֶערשִין

מכֵָיּישןומםָאאולֹפאןֵינהיֶשםְטנִגיֶשעְוטָאלפְַטאראָבןֶּגעֶטעֶמעֶןען צפוַאאר זִאיַךָראוֹבי זיך אַקענֶען אֵיהֶם גֶעבְלַאזֶען אוּ
מָאל אוֹיף א שִׂמְחָח .איזערגֶעקוּמֶען
אוּמגֶעמֶּעמֶען !הָאט מֶען אוֹיף אֵיהֶם זי אֲפִלוּ נִישְט אאּמְגֶעקיקְט .גְדַלְיה-הֶערְשׁ
פון
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פוּן זַיין זַייט הָאט פוּן לַייזער:ענְקילְס גַדְלוּת זִיךְ גָאר נִישְט גֶעמַאכְט אוּנ אַ מָאל

:וייס אִיךְ ,וָאס מִיט לַייזער-
אוֹים אִיהֶם אוֹיךְ גֶעלַאכְט מִיט גוּמֶען ,אָהֶן גאל יו

יַעַנְקְלִין איז אַזוֹי דֶער יַחוּם ! אַרוּמנֶעהֶען שְׁלִינְג-אוּג-שְׁלַאנְג אִיז עפיס נִישְׁט אַזֵא

בְּיִהשׁקייט .אַ לאטֶע זָאל ער פְּזֶוען ליגֶען .אַזא לאטֶע ויא איך ,דֶענְסְטְמָאל

וֶעלֶען מִיר זֶעהֶען .נאט אֵייך אַשְׁמֶעְקע ! אַבְּהִמָּ אִיז עָה ,נִישְט מְֲהֶר . ..לָאז
אֵיהֶם נָאט נִישְט שְטְרָאפֶען פַאר דִיאזִינה .אַזוֹי פְלֶעגְט עֶר גֶעוֶועהִנְטְלֶיך אוֹים:
לאזֶען רֶעם שְׁמֵיעם ,א מַאך-גֶעבֶּענְדִיג מיט דֶער הַאנְד .מִיט לייזֶער:יענְקילִיכֶען הָאט

עֶר זִיך פַּארְהַאלְטֶען זֶעחֶר גּט .,פְלֶענְט אוֹיסלַאטֶען אֹיהֶרֶע מִלבּּשִׁים ,אִיבֶּער-

נִיטְצֶעוֶוען דיא קִינְרֶערְשֶע זאבֶען ,לֵייגֶען לַאמֶעס אוֹיךְ אוֹיף דֶעם מַאנְם בְּגָדִים ,נישְט

צוּגֶעהְמֶען דֶערְפַאר אַ פְרּטָה .פַארְקעהְרְט ,אוּנְטֶער .אַיין אֵינֶער צֵייט פְלֶענְט ער

שְׁטִילֶערְהֵיט נָאךְ אוּנְטֶערְהֶעלְפֶען אֵיהֶר מִיט עַמְלִיכֶע גְרָאשֶׁען .לייט זָאגֶען .אַז אִי
רֶע יוּגֶענְד אִיזעֶר אִין אִיהְרגֶעוֶוען פַארְקָאהְט ,זיא נָאךְּ אֵיהֶם הָאט אוֹיך גֶעצַאפֶעלְט
אוּג עס הָאט גֶעחַאלְטֶען שׁוין אוֹיף אשְׁטינעה אָט בְּרֶעכְט מֶען מעפּ-נָאר פְּלוּצְלִים
הָאט זִיךְ אוּנְטֶערְגֶערִיקְּט דֶער שִׁירוּךְ מִיט לֵייזֶער-יצַנִקלִין .,בַּאבֶּעס ,מוּהְמֶעס הָאבֶּען

זִיךְ פַאר אֵיהֶם גֶעמִיהְט ,אָפְגֶעשַׁאצְט זַיין בֵּייקוֹלבִי .,פאר וִיפִּיל מֶען קען עס אֲנִ
גֶעהְמֶען אִין נִן אי סָאִיז אוֹימנֶעקוּמֶען עפִיס נָאר א גְלִיק ,ווָאס טְרֶעפְט זיך
אֵיין מָאל אִין חוּנְדֶערְט וָאהֶר .עֶס וֶערְד אַמְנסְמָאחֶל אוּנ נְדַלְָההֶערְשׁ בְלייבּ
גֶעבִיךְ .פוּןדְרוֹימֶען אֹיף דֶער מִילְבְדִינֶער בַּאנְק .פין דֶענְסְטְמָאל אָן ,אַזוֹי שְמִיעֶסְט

מֶען ,אִיז גְדַלְיָה-הֶערְש פוּנָים פָּנִים אַרָאפּ ,גָאר נִישְׁט דֶער אֵיינֶעגֶער וָואס פְּרִיהֶער--

עָפִים נָאר טַאקִי א כּשוּף ,איין אָפְגֶעטָאגֶענֶע זָאךְ; בֶּעהִיט זָאל מֶען וֶערֶען !--אִי
זֶעהְר
גֶעוֶוען אַלְץ פַּארְאוּמֶערְט ,פַארְזָארְנְט אוּג פַּאר צָרוֹת זִיךְ גֶענוּמֶען צוּם טְּרוּנְק.

מֶענלִיך ,אַז דֶערְמִיט הָאט אוֹיךְ גֶעשְׁמֶעקְט יא שִׂנְאָה אקענֶען איחֶם ייא לייזֶער-
יענִקלִין אִין חַארְצֶען .נָאר וִויא דִיא מַעֲשֶׂה אִיז ,אַזוֹי אָרֶער אַוֹ ,דִיא שִׂנְאָה איז
גֶעוֶוען גְרוֹיס .דֶערִיבֶּער אַז לייזֶער-יַעַנָקִיל הָאט דָא פוּנָים וַוייבּ נָאר דֶערְהֶערְט דֶעם
זיינֶעם ,,אִיז ער אָנְגֶעצוּנְדֶען גֶעוָוארֶען,

נָאמֶען ַנַם לֵייזער יַעַנקִילִיכֶע אִיז גֶעווֶעהְנְט געווען צוּ דֶעם מַאנֶם זִירְלערֵייא אוּג

בִּיקִייט אֹיף גְַלָה-הֶערְשִׁין ,נָארהיינְטִינֶם מָאל,לִינֶנדִי איןקיְפֶעש .הָאט,עם זיא

אָנְגֶעחַאפְט בּיים הַארְצֶען אנ זִיךְ בֶּעואשְׁען מיט טְרֶעהרֶען ,דֶער מַאן הָאט אויף
חֶר גֶעקוּקְט מיט רַחֲמָנוֹת אוּג גֶעמַאכְּם צוּ אֵיהֶר שׁוֹין וֵייכֶער אַבֵּיסִיל:
אִי

--וַייןגִישט ,דוא .מִפְּשָׂא אֵיינֶע ! זָאג אִיך דִיר .א כּשָרֶה ,עֶהְרְִיכֶע ייֶענֶע

בֶּערַארְף טָאן דֶעם מַאנְט רָצוֹן .אַז דֶער מַאן זָאנְטגיין .בֶּערַארְף זַיי יין .בֶּערעכֶן

נָאר ,נַארֶעלֶע ,וֶוער ,בָּרוּך-הֵשֵׁם ,אִיז דיין מאן אוג ווֶער אִיזגְרַלְיָה-הֶערְשׁ!.. .
זִיךְ

-נדַלִיָה-הֶערְשׁ אִיז גֶעיווען .אַכָּשוָהר יוה ,א גע נְָׂמָהכָּשָׂרָהֶר ווד---אַ בַּעַל מְלָאכָה !! נָאר אַ גֶעלֶעכְטֶער חְלֶעבִּין .קארְג פַּאר-
--אַ

שווַארְצְט הָאט עֶר מיר דיא אוֹינֶען בּייא זַיין לֶעבֶּען ,זָאל אִיךְ אַצִינְד נאךּ אִיתֶם
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אגַָנעָהא,מֶרעֵןיידגֶנעִביֶשְּעןט קמיֵיייןנְםנַאאַרקֶעישנְְׁדקֵיאיוטֶּנעןמִ!יר אַליין אָנְטָאן אזא חַרְפָּה נ!ְעה שׁוֹי נארֶעלֶע,
-אָבֶּער  אַי נָאמֶען ,לייזֶער-יענְקיל ו!ואוּ הָאמְט-דוּא נאַָאמֶען ?א שֵׁיינֶער
טאטע,

מִישְטֶעהֶנט-גֶעזָאגְט
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--א נָאמֶען ! . . .עט . . .נִישְׁקְשָׁה .שְׁטַאמֶעלְט דֶער 'טאמֶע אוג פַארְטְרַאכְט

זִיךְ אַבִּיסִיל.

ו:

--אָבֶּער הֶע-הֶע ! אַז אִיךְ הָאבּ גֶעהַאט האָלוֹם ,הֶע-הֶע!,,.

--ווָאם חָלוֹם ? ! מַאכְט דֶער טַאטֶע ,אוֹיסְשְׁטֶעלֶענְרִיג אַ פָּאר אוֹיגֶען אוֹיף

דֶער מַאמֶע.
-גְדלְיָה-חֶערְשׁ אִיז מִיר גֶענְטֶען בֵּייאנַאכְט גֶעקוּמֶען צוּ חָלוֹם -- .מַזל מוֹבדִיר ,מַלְכֶּה-טוֹיבֶּע! זָאנְט עֶר אנ טְהוּט דֶערְבֵּייא אַקְרֶעכְץ .איך לִיג גִישְט רוּהִיג אִין קבֶר
דֶערְפַאר ,וָואס אוֹיף דֶער וֶועלְט איז נָאךְּ נִישְׁטָא מיין נאמֶען .דֶערְבַּארֶם זיךְ ,מַלְכָּה-
טוֹיבֶּעניו מ
!ַאכְט ער מיט א גֶעבֶּעט ,ווייֶענְדִיג דֶערְבֵייא אוֹיפְן קינְד אִין דיא

קִישֶׁעלִיךְ .דוּא הָאסְט אַצִינְד בְיַד מִיךְ צוּבֶּערוּהִינֶען .אִיך וֶועל מיך מִיהֶען דָארְטפַּאר

דֶעם כִּסֵא-הַכְּבוֹד פַאר דִיר ,פַאר דַיין מאן .דָאס קִינְד דַיינְס וֶועט ,אִם-יִרְצָה-הַשֵׂם,

זַיין אַנוּט שטיקעל אַרְבֵּייט אַשַׁארְפֶע נָאדֶעל מִיט אַ שְׁפִּימְצִיג
קעפִּיל .בֵּייא דִיא דָאזִינֶע וֶוערְטֶער הָאט אֵיהֶם גֶעלוֹיכְטֶען דָאס פָּנִים אוּנ אִיז

בַּאלְד פַארְשְווינְדֶען . ..וְאם זָאנְסְט-דוּא ,לייזֶער-יענְקיל ?

|

-נוּא , נוּא  .,.מַאכְט דֶער טַאטֶע אָהְן וֶוערְטֶער.-נוקע גִישְט ,לִייזֶער-יַענְקיל ,זָאגְט דִיא מַאמֶע ,אַזוֹי זָאל אִיך זֶעהֶען פיל נַחַת,וִויא אִיךְ הָאבּ א
גֶעקוּקְט אוֹיף מירֵיאהוֶּםג גֶגעֶעזוִֶעוהיְזןֶ  ...הַיינְט בַּייא נַאכְט אִיז ער וִוידֶער גֶעקוּמֶען .אַלֶץ
ען אוֹפץ קִינְד ,גֶעוִיזֶען אוֹיפִין קינד אונ גֶעקוּקְט אוֹיף
מִיר  ...גֶעוִויזֶען ,גֶעק
וּקְט פְרִיהֶער מִיט אַ גֶעבֶּעט .דֶערנַאךְ  . . .אוי ,דערְנָאךְ שְׁטְשִׁי-

רֶעט ער
אוֹים פאָּאר אוֹינֶען אוּנ לָאזְט זִיךְ צוּמִיר מִיט אוֹיסְגֶעשְׁטְרֶעקְטֶע הֶענְט,

ווא ע
ֶר וִויל מיך שְטַיִקֶען ,מְהוּט אַ זָאנ בֵּייז  :וֶוען גִישֶט, ,,.
צִ

-וען נִישְׁט ,וָואם ? וָאס ? מְהוּט זִיךְ דֶער טַאטֶע אחַאפּ דֶערְשְׁרָאקֶען

בֶּעמְרַאכְט דִיא שִׁיר-חֲמַעֲלוֹתִין אוג דֶעם קְרַייו מִיט דֶער מַאטְשֶׁערֶע אוֹיף דיא וֶוענְט

אַרוּם דֶער קינְפֶּעטָארִין.
:
|
-ווָאס פְרֶענזִיךְ מִיט אַמֶת ! ו ְסְט-דוּאליִיזֶער-יַעַנְקִיל וָעה אִיז מִיר נִישְׁט .עפיט שְׁפִּילטמֶען
ָ
ו
ע
ה
א
ִ
י
ז
מ
ִ
י
ר
 ,וִוינְד איזמיף/ /,,,
יי
נ
--נוא , נוּא .וָואס-זֶשֶׁע וִוילְסְט-דוּא ,טִפּשָׁא אֵיי ֶע ?

-הָאבּ גָאט איןהַארְצֶען ,ועה אִיז מִיר ,לייזֶער;ענְקִיל ! אונ זייא נִישְט מייז
עקשֶן ,וִוינְד אִיז מִיר !
|

|

--טא ,0+
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ב;
סִאִיז גֶעבְּלִיבֶּען ,דָאס קיד זָאל חֵייסֶען הֶערְשִׁיל נָאךְּ דֶעם לֶעצְטֶען נָאמֶען

פוּן גְדַלְיָה-הֶערְשׁ אוּג עס הָאט דְרִיגֶען גֶעשְׁטֶעקְט א סך שְׁפִּיטְצְלִיךּ .אֵיין מָאל הָאט

דָאךְ .דֶער טַאטֶע דָאס רֶעכְט אוֹיךְ אוֹיף אַ נָאמֶען .צְוַייטֶענִם ,אִיז דָאךְ אַ פְּשָרֶה

מַאכֶען גאנץ יוּרֶעשְלִיךְ וִויא זָאגְט דֶער עוֹלִֶם

יק נִי פְּסַק נִיחֵייא בּוּדֶע פִּסקעץ,

ִּידֶע צְָריםזָאלֶען צּפְִדֶען ַיין .דְרִיטֶענִם ,אִיז הֶערְשִׁיל פָארְט נִישְטגְדלֶה הֶערְש
דיא חזִרְפָּה הַאלְבּ צוּגֶערֶעקְט ,ווַארְפְט זִיךְגִישְׁט יֶענֶעם אַזוֹי אִין אדוִֹייאנֶען .אוּנ

ריא מַאמֶע ,זֶעהֶר אַ גוּטֶע בּעל-הַבִיתְטֶע .לִיבּ אֶפְּצּשְפָּארֶען אַלְץ אוֹיף שְׁפֶּעטֶער

הָאט בַּייא זִיךְ גֶעטְרַאכְט  :הַא ,לָאז זיךְ וואלְגֶערֶען אִין דֶעם בּעלַ-בּתִּישְקֵייט אַין
אִיבּערִיגֶער נָאמֶען גְדַלְָה ,זער וֶועט אֶפְּשַׁׂר צוּנִיטְץ קוּמֶען אוֹיף שְׁפֶּעטֶער.

= דֵיא מַאמֶע הָאט טאקי גֶעטְרָאכֶּען ויא א חֲכָמָה ! זיא אִיז אוֹיְנֶעקימֶען מִיט

דיא גֶעמֶען ויא מיטן קְרֶעפִיל-פֿלייש ..אין א קּרְצֶער צֵייטאַרוּם אִיז ויא גֶעלֶעגֶען

גֶעוארֶען וייטֶער .מִיט א יוּנְגֶעל .אוּג עֶר הָאט ,הֶערְשֶׁעלִין אוֹיף צוּ לַאנְגֶע יְאהְר,

גֶעהֵייסֶען גְרַלְדָה . .+

|

אִיך זָאנ .:הֶערְשֶׁעלִיןאוֹיף צוּ לַאנְגע יָאהֶר ,ווייל רֶער בְּרוּרֶער ְרַלְוָה הָאט

זיךְ נִישְט לאנג גֶעהַאלטען ,אֵיחֶם איז נִישט גֶעפֶעלֶען דֶער מַאמֶעם קעפט; .עס הָאט
אֵיהֶם גֶענְרִימש אין בֵּייכֶעל ,זִיך געבּיך גֶענוּג אָנגֶעלִיטֶען אונ בִּיים אוֹיסְשְׁנִיירֶען זיך
ֵיהֶם צֵיינְְלִיך הָאט ער זִיך מְיֵשֵׁב גֶעווֶען איג זיך אָפְּגֶעטְרָאגֶען .אוֹיף דעם
א

זִיגֶען שׂבֵל זֶענין .געפַאלֶען עטְלִיכֶע פוּן דיא שְׁוֶעסְטֶערְלִיךְ אוּגבְּרִידֶערְליך נָאןּ

דפְָארִיהֶעה ,איירֶער הֶערְשֶׁעלֶע איז גֶעבּוֹירֶען גֶעוָוארֶען .זייא הָאבֶּען גֶעזֶעמֶען .אַז מִיט.
ִיק,
ַבְּצָנִים אִיז נִישְט גוּט צוּהָאבֶּען עמָקים ,דָאם לֶעבֶּען בּייא זֵייא אִיז גָאר אַיין אוּמֶנְל
ק

אֵייבִּגֶע צָרוֹת ,שְׁמֶענְִינֶע יְסרִים .בֶּעסֶער איין מָאל שׁטַארְבֶען ,ויא צֶעהֶען מָאל

אִן טָאג אויסְגֶעקֶען פאר הוּננֶער ,אֵיירֶער עֶלְטֶערֶען זִיךְ אִין דיוּת ,פַארְוַארפֶען
נג לֶעבֶע
דיא ציין ,בֶּעפֶער יּנְגֶערְהייטפוּן דֶער וֶועלט גֶעהְן .א לא

אאוְֶֹיןם רדֶיעטר פא אלִֶיעוצֶאעבִּיְלִיבְייסֶער טוֹט .נִישְט אַלֶע מֶענְשֶען אִבֶּער זֶענִין יי

וָואסִיע-קרוֹינֶע אוג פַּמַח-זֶעלִיג הָאבֶּען זי איינְגֶעשׁפּארט דנא לֶעבֶּען אנ פַאר-
זוּכֶען .,מִישְׁטֶעהְנְם-גֶעזָאגְט,

דֶעם טעם פק חֲתוּנָה הָאבֶּען .זײַא זֶענִין בִּיטֶערֶע

אֲבִיוֹנִים אוּג בֶּעפַאלֶען מִיט קינדֶערְלִיך .א חוץ זייא הָאבֶּען פוּנ'ם מִלאָךהִמָות
.וֹיפְנֶערְרֶעהְט .צִיפֶע-מָאסיֶע .חָנֶה-לַעמיל .,קיילע-ריקעל אוג אוּנוער
הֶענְט זיך א
הֶערְשֶעלֶע .צִיפֶּעמָאסָיֶע ,שׁוֹין אַ מֹיד אִין דיא יָאחְרֶען ,איז גֶעווֶען נֶעבּיך הוט
אוּג בֵּיין .דָאס פָּנִים אוֹיסְגֶעצוֹיֶע .דִיא בַּאקֶען אינְֶעפַאלֶען מיט בְּלוֹיַע ינע

אֶעבֶּעריג
אוּנְטֶער דֵיא אוֹינֶען .אִין דער יוּנֶענְד אֶבֶּער אִיז זִיא גֶעוֶוען אַ בְּלֶר-שֵיינֶע ,ל

אֶעודִינֶע .אגיטע ,עֶהְרְליכֶע.כָּשָָה נִשׁמָּה -
מֵייִיל ,זֶעהֶער אַ גֶערָאטֶענֶע חנ
אֶרֵמֶען אִבּער זַעהִי

מַעלוֹת ,וָאם אִין בייכֶעןשְׁטַאנְדבְּרינֶען ייא גָלִיק .אִין רֶעם

אפט
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אֶפָטנָאר אוּמגליק . צוּזֶעהֶענְדִיג דָאם גְרוֹיִסֶע עֶלֶענְט בֵּייא דִיא עלְטֶערֶען אִין הוֹיז
אִיז אֵיחֶר גֶעוָוארֶען אַלָאךְ אִיןהארְצֶען .אֵיחֶר אִיז נִישְט אַזוֹי אָנְגֶעגַאנְגֶען אֵיינֶענֶע
עָרוֹת ווִיפִיל דִיא צָרוֹת פּוּנָים הוֹיזְנעוִינְדה ,ויא מֶענְשֶען גֶעבִּיךּ קוּמֶען.עם אָפּ ,וִויא
פִיטְִלִיך אוּמְשוּלדִינֶע .קינְדֶערְלִיך דַארְבֶּעןעם נֶעבִּיךְ ,דַארען-קווארען אוּג גֶעהֶען
אוֹיס בִּיְלִיכְוייס ויא אַלֶעכְט ,בַּייא אֵיהֶר אִיז גֶעבְּלִִבֶּען ,צוּנֶעהֶען אִין דֶער פְרְעמד,
דִינֶען פַּארְדִינֶען אוּנ אָפְּדינֶען דִיא .לִיבֶּע עלְטֶערֶען אִין דֶער נוֹיט ,זיא הָאט גוּט
גֶעוואוּסְט ,אַז דֶער טַאטֶע איז בַּייא זי אַ גְרוֹיִער מִיוּחָם ,עֶס ווֶעט אֵיהֶם נישְׁט
אָנְשְטֶעהֶען ,זֵיינֶם א קִינְד זָאל זִיךְּ שְׁטֶעלֶען אין דֶער פְרֶעמְד ,נָאר דָאס הָאט זֵיא
אבֶּער נִישְט אָפְּגֶעשְׁרָאקֶען .,זִיא הָאט זִיךְ פִירְנֶענוּמֶען צוּטָאן אַלע מִיטֶעל ,זִיךְ

שְׁטְרֶעקֶען נָאךְ יא עקען,אַזוֹ לאג אַזוֹי בְּרַייטיבּיז זיא ועט אִֵיקֶרֶם פּוֶעלִין .זיא
הָאט אוֹיסְגֶעקְלִיבֶּען דַארוֹיף אצַַייט ,וֶוֶען סִאִיז גֶעוֶוען זֶעהְר איינג ,אִין חוֹיז איז
נִישְט גֶעוֶוען קיין שְׁטִיְקֶעל בְּרוֹיט ,דֶער וִוינְטֶער הָאט צוּגֶעטְרֶעמֶען מִיט זַיינֶע
שְׁרֶעקְלִיכֶע פְרֶעסְט אוּנ אִין שְׁטוּבּ אִיז קאלְט ,חָאטְשׁ וועלְף צוּמְרַייבֶּען ,וָואכֶענְוַוייס

אִיז אוֹים דֶעם קוֹימֶען ִישְׁט גֶעַאנְֶען קיין רוֹיד .רִיא מַאמֶע אִיז גֶעווֶען אוֹיף דֶער

צֵייט מִיט קֵיילֶע-ריקלֶען אוּג גֶעהַאט זֶעחֶר שאַָׂוֶוער טְרָאגֶען .שְׁמֶערִיל-אַייזִיק עֲלָיו
הַשְׁלוֹם הָאט גֶעמָאזֶעלְט ,גֶעפָאכְט מִיט רֶער נִשָׁמָח אוּג דִיא אִיבֶּערִינֶע נאקעטע,
הוּנְגֶעריגֶע קינדֶערְלִיךְ הָאבֶּען זיךְ פַארְשְׁלַאנֶען אין אַ וִוינְקעל ,גֶעזֶעמֶען אינְגֶעהִייקֶערְט
אִין צֶעחִנְטֶען ,מִיט סָמַאהֶע אוֹיף דיא לִיפֶּען .שֵא ,שָׁטִיל ,נָאר צֵייטֶענְוייס א קרֶעכֶץ,

אַ זִיפֶץטִיף פוּנִים הַארְצֶען ,או גֶעקוּקְט אִין דֶער וֶעלט אַריין מִיט תַּמָאוַואטֶע
גְלֶעזֶערְגֶע אוֹיגֶעןש:אִין ווֶעלְבֶע עִם זֶענִין געשטַאנֶען פַארְנְליווֶערְטֶע טְרֶעהְרֶען ...

דֶענְסְטְמָאל הָאט זִיך צִיפֶּע-סָאסְיֶען געעֶפֶענְט דָאס מוֹיל ,זִיא הָאט גֶעווֵיינְט ,גֶעחִלְשְט
פַאר דֶעם טַאטֶּען ,עֶר זָאל רַחֲמָנוֹת הָאבֶּען אוֹיף דֶער מַאמֶען ,אוֹיף דִיא קִינְדֶער,
אוֹיךְ אוֹיף אֵיהֶר אוּנ לאזֶען זִיא שְטֶעלֶען זיך עֶרְגִיץ אוֹיף איין אָרְט .עֶס הָאט אוֹיס

אֵיהֶר גֶערֶערְט דִיא נְשָׁמָה ,מאַַבּל חֵייסֶע גֶעפִיהְלֶען הָאט זִיך אֵיהֶר גֶענָאסֶען טִיף
פוּנִים חַארְצֶען אונ דער מַאטֶע ,דֶערְהַרְנֶעט ,דֶערְשְׁלַאגֶען פוּן דֶער בּיטֶערֶער נוֹיט,

חָאט לָסוֹם אֵיחֶר אֵיינְגֶעוויליגְט מִיט אַ גֶעבּרָאכֶען גֶעמִיטָה .. .אִיחֶר אַוֶועקְפָאחְרֶע

קיין גְלוּפֶּסְק הָאט דֶער מַאמֶע גֶענוּג טְרֶעהְרֶען גֶעקָאסְט ,דֶער טַאטֶע הָאט מִיט.
אֵיחֶר זיך גֶעזֶענְנֶעט שְׂטארק בֶּעמְרִיבְּט .דיא גוּטֶע ,שְׁטִילֶע טוֹיבּ אִיז אַרוֹיס פוּן דֶער
נֶעסְט לַיידִיג אוּג בְּלוֹיז ,נָאר מיט דֶער בְּרָכָה פוּן דיא עלְטֶערֶען,

מִיט דֶעם הֵייסֶען

יפָאהֶר גֶעזוּנְט !' פוּן דִיא וויינֶענְדִיגֶע שְׁוֶועסְטֶערְלִיךְ אוּנ בָּרִידֶערְלִיך.
קֵאבְּצַאנְסְק הָאט אִין אַטְרַאנְסְפָארְט לֶעבֶּערִיִנֶע סְחוֹרָה צוּנֶעשְׁטֶעלְט
גְלוּפֶּםק א שֵׁיינֶע ,יאוַּנְגֶע ִינְַטמיידִל! .,

צִיפֶּעסָאסְיֶע הָאט בַּאלְד בֶּעקוּמֶען אֵיין אָרֶט ערגיץ דָארְט אִין אַ נְגִידִישׁ הוֹיז,

מִיט אֵיהֶארי ְַארקצוּפרִין גֶעוֶוען .זי הא גֶעשְרִבֶּען אַ יי הי
()3
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ְּריְולִיךָ אונ אוֹיךְ צוּגֶעשִׁיקְט אַבִּיסִיל גֶעלְט .נָאר דֶערְנָאךְ הָאט זִיךְ אָנְגֶעהוֹיבֶּן

א מַעֲשֶׂת .דֶער בּעל-הַבִּית הָאט אוֹיף אֵיחֶר גֶעווָארְפֶּען איין אוֹיג אוּנ הִינְטֶער?
וַויילֶעכְ גֶעפְּרִיוְט וֶוערֶען מִיט אֵיהֶר א נָאהֶענְטֶער מְחוּתָּן .תִּחֲלֹת אִיז דָאס נָאךְ.

נֶעוֶען אַבִּיסִיל פַארְשְׁטעלְט .אוֹיפְן ינק גְלָאט אַזוֹי זיך .עֶר אִיז אַנוּטֶער מֶענֶשׁ

בֵּייא זִיךְ פְרָאסְט ,זֶעהֶר צוּגֶעלָאזְט אוּנ וִויל איין אָרֶעם קִינד גֶעבִּיךְ מִקֹרֵב זַיין .פַאר
וָואם נִישְט ? פוּן זַיין הוֹיז הָאבֶּען שׁוֹין עִטְלִיכֶע נַאנְץ פַיינֶע דינסט-מיידלִיך חֲתוּנָה
גֶעהַאט ,נָאר נִישְׁקִשְׁה'ֹדִיג  . . .לָאז זִיא נָאר נִישְט זיין קיין נארֶעלֶע ,וֶעט אִיהֶר
אוֹיךְ אַז-וואויל זַיין  . . .ווייטֶער ,ווייטֶער הָאט זיך שוֹין קלֶעהרֶער אַרוֹיְגֶעוויזֶען

וָואס אַ נָגֵידֶם נוּטמקייט אוּג צוּגֶעלַאזְטְקֵייט בֶּעטֵייט .בֶּעהִיט זָאל מֶען וֶערֶען ע
!ֶס
הָאט זִיךְ פַאר אֵיחֶר גֶעעֶפֶּענְט פְּלוּצָלִים נָאר אגַע וֶועלְט מִיט אַנְדֶערֶע מִינֵ

מרַייְקוּנְגֶען  --אַוֶועלְט מִיט אַשָׂמֶ ,מִיט אַ נִיהנֹם אוג אַקָאבֶענִיש ,פַייעָד אונ

שְועבֶּעל ; אַזֶעלְכֶם ,ואס הָאט זִיךְ איֹהֶר נָאךְ פְרִיהֶער נָאר נִיט גֶעחְלוֹמְט .דָאס

לֶעבֶּען אִיז פַּאר אֵיהֶר גֶעוָארֶען אֵמִלְחָמָה .זִיא ,שְלַאפֶּע ,אָרֶעמֶענְקע גֶעבִּיךְ ,הָאט
גֶעמוּזְט שְטֶעהֶען שְׁטֶענְדִיג גֶעוָואפֶּענְט אקענֶען א שְׁטַארְקֶען שָׂטָן ,א גֶעבַּאלֶעוֶועטֶען
פֶּעמְפִּיק .דֶער גֶערַאנְק אִיהְרֶער .ויא אזוֹי אִיחֶרֶע ליבֶּע קוּמֶען עס גֶעבִּיךְ אָפּ ,דָארְט
אִין דער הייםו

וִויא אזוֹי נֵייטִינ סאִיז פאר זייא חָאטְשׁ א קְלֵיינֶע הֵילֶף ,הָאט אֵיהֶר

אוּנְטֶערְגֶעגֶעבֶּען כֹּחַ .צוּליידֶען אִיהְרֶע גְרוֹיסַע וֶועהְטִיגֶען .זיא הָאט זִיךְ גערַאנְגֶעלְט,
גֶערַאנְגֶעלְט בִּיז אִיבֶּער דִיא כֹּחוֹת אונ גֶעמוּזְט פַּאר צָרוֹת דֶערְנָאךְ פָארְט אפ
|
טְרֶעטֶען פּוּנים אָרֶטֹ..
זִיא הָאט זִיךְ גֶעשְׁטֶעלְט נָאךְ אוֹיף אֵיין אָרֶט .הָארְט אִיזצעלֶען ווייטֶער דָאס
אֵייגֶעגֶע  :פְרִיהֶער קיין מַעשֶׂה גִישְט ,דֶערְנָאךְ אַמַעשֶׂה ,שׁוֹין נישְט אֵיינֶע ,נָאר צווייא,
א מַעֲשֶׂה מִיט דֶעם בַּעל-הַבִּיית אוּנ אַ מַעֲשֶׂה מיט דֶעם בַּעל:הַבִּית אַ זוּהֶן  . ..קְרֵיינ?

קוּנְג ,הַארְצֶווועהְטִיג אוּג לָסוֹף אַווֶעק פוּנִים אָרְט .וַוייטֶער אוּנ וַוייטֶער אֶלְץ אוֹיף דֶעם

דָאזִיגֶען שְׁטֵייגֶער :קיין מע שָׂ חגי שׁ ט ,שְׁפֶּעמֶער א מע שֶׂה ,דִיא אַלְטֶּע מע שָׂה,
אמע שֶׂה אי בִּע ראַמעֲשֶׂה אוּנ דֶער פִינְצְטֶערֶער סוֹף פוּן דער מַעֲשֶׂה.אַ חוץ מַעשִׂיוֹת

אִין שְטוּבּ אִיז נָאךְ מעֲשיוֹת אִין קעך  :מיט קעכְנעס ,מִיט אַרַיינְגֶעהֶערְם ,מִיט

מֶעקְלֶערֶענְם אוּנ מִיט יֶענֶע; ווָאס וֶוערֶען אוֹיף דֶער עֶלְטֶער גַבַּאיתֶּעם .הַכְּלֵל .אי

טוֹיזֶענְט אוּג אֵיין נַאכְט' מִיט מַעֲשִׂיוֹת .ציפֶּע-סָאסֶיע איז גֶעוָארֶען נֶעבִּיך אאקרבּן

פַאר אֵיחֶר שֵׁיינְקֵייט .. , .אוֹיף צָרוֹת נָאר אִיז זִיא גֶעבּוֹירֶען גֶעוָוארֶען אַ שֵיינֶע.
וִויא קוּמְט אַזוֹינְט צוּ אָרֶמָע לייט ,מִיט וֶועלְכֶע מֶען אִיז עפִּיס נִישְט אַזוֹי מְחוּיִב צוּ;
מַאכֶען צֶערֶעמָאנֶיעס אוּג קוּקען דארויף ,טָאמִיר קריינקט מֶען זֵייא מִיט אַ גְרָאבּ
וָוארְט אוּנ נֶעהְמְט בֵּייא זֵייא צוּ דָאס גַאנְצֶע חַיוֹתמיט א מִיאוּסֶער בֶּעהַאנְרְלעֶג?.. .

אוֹיךְ מִיר א מֶענְשׁ ציפֶּעיפָאסְיֶע ,אֵיין אָרמֶע דִיִנְסטמיידִיל ! דיין שִיינְקייט ,אָך

מְהֵיכָא-תֵּיתִי-אוּג דוא אַלַיין  . . .וועמֶענִם עֹסֶק אִיז עִס ? מֶענְסְט אֲפִילוּ דִיא כַּפֶּרֶה '
וֶוערֶען .אי טָּאמִיר קָאט צִיפֶּע-קָאסָיע פָאמֶער אונ מוּטֶער ,וֶועלְכֶע הָאבֶּען זיא

הַארְצֶעדִיג ליבּ ,מִיט אֵיהֶר אין לֶעבֶּעןפִיל מִיה גֶעהַאט ,גֶענוּגקַאפּדַארֶענִישׁ ,נִישְט דֶער?
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גֶעסֶעונִישְט דֶערְשְׁלַאפֶּעןבּיז נָאט הָאט גֶעהָאלפען זִיא אִיז אוֹימְגֶעוַואקטֶען; אי טָאמִיר
הָאט צִיפֶּע סָאסַיִע אִיהְרֶע עלְטֶערֶען אוֹיךְ שְׁטַארק לִיבּ ,זִיא אַרְבֵּייט ,זִיא דינְט וויא-
ס'אִיז אּנְטֶערְצוּהַאלְטֶען אִיהֶרֶע לִיבֶּע גֶעבִּיךּ ,וָאס חוּץ זֵייא קְרֵיכְט אֵיהֶר נָאר

נִיט אִין קאפּ קיין אַנְדֶערֶע זַאכֶען אַ-זֶ-עלְכֶם גֶעהְט קֵיינֶעם אוֹיפְן גֶערַאנְק אֲפִלו
נִישְט אַרוֹיף .גַארֶעשְקֵייטֶען ,פון ווֶעמֶען מֶען הָאט דָא צוּטְרַאכְטֶען! . ..צִיפֶּע-
מָאסיַע אָבֶּער הָאט אוֹיךְ נאַָשָׁמָה ,זִיא טְרַאכְט ,זיא פִיחְלְט  .. .בֶּערִיהָרְט מֶען

זיא גרָאבּ ,הוט אֵיהֶר וְועה ,..
;דֶערִיבֶּעה ,אַזוֹי זָאגְט דֶער מְחַבֵּר פּתָ'ם ִוינְשְׁפִינְגֶערִילי אִין זַיינֶע

כּתָבִים .דֶעריבֶּעי הָאט צִיפֶּעָ-אסַיִע נִישְט גֶעקֶענְט מֶעהֶראוֹיפְהַאלְטֶען אוג אִיז
קְרַאנְק ,צובְּראכֶען מיט אַ שְׁוֶער גֶעמִיטָה נֶעבִּיךְ געקוּמען צוּריק האִַיים ,צוּרִיק צו

אֵיהְרֶע אֶרְמֶע עֶלְטֶערֶען ,שׁוֹין נִישְט דִיא ציפּע-מָאסִיע ,וואס פְרִיהֶער .דיא מַאמֶע

הָאט געפִּיהְלְט דֶער מָאכְטֶערְס בִּיטֶער הַארְץ.אוג איז אוֹיסְגֶענַאנְגֶען פַאר רַהֲמָנוֹת

אוֹיף אִיהֶר דֶערְשְׁלָאגֶען קִינד.
אָוְמֶע ,בִּידְנֶע שְׁווֶעסְטֶער! דַיין אוּמִנְלִיק אִיז ,וָואס גָאט הָאט דִיר גֶעגֶעבֶּען
חן :דַיין אוּמְגְלִיק אִיז יֶענֶע גְלִיקְלִיכֶע  מִיט דיין שֵׁיינְקייט צוּנֶעפֶעלֶען פַארְשְׁפִּילְט

אִיז דיין וֶעלְט ,פארוויסט אִיז רַיין לֶעבֶּען ,אַז אָךּ אוּג ועה דִיר גֶעבִּיך ,אָרְמָעי

אוּמְנְלִיקְלִיבֶע שְׁוֶעמְטֶער !" .....

גי
אַצִינְד אַז הֶערְשֶׁעלֶע אוּנְזֶערֶער וָאל נֶעהְמֶען דיא בֶּעמְטֶע לַאנְד-קַארְטֶע,
אוֹיף וֶועלְבֶער עס שְׁטֶעחֶען גֶעצֵייבֶענְט דִיא אַלֶע שְׁמֶעדְט פוּן גְרוֹיס בִּיז קליין אוּ

זָאל זוּבֶען אֲפִילו מִיט לֶעכֶט ,אִיז פוּן ק א בְּצ אנְסָק קיין זֵכֶר נִישְׁטָא דָארְט אוּנ

א מָאל אִין דֶער יגֶענְד הָאט עֶר גֶעמֵינְ ,ויא אַ ְוָארֶעםזִיטְצֶענְדִיג אִין חְהיין

אַז קיין בֶּעסֶערְט פון קא בְּצַאגְ סֶק אִיזנָאר נִישְׁטָא .ק אבְּצאנֶסֶק אַליין טַאקִי
אִיז אֵיין שְׁטָארְט אוֹיף דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט ,דֶער פּוּפִּיק אִיהְרֶער ,פּוּנְקְט אִין רֶעכְטֶען

מִיטֶען .וַוייטֶער ,אִין דֶער זַייט ,אִיז שוֹין מִרְבֶּר ,פַארְלֶעגֶענֶע ערְטֶער מִיט וִוילְדֶע
חַיוֹת .מֶענְשֶען ,וָואס מֶענְשֶען הֵייסֶען ,אַתֶּח-בְּחַרְתָנִיקֶעס; סַאמֶע צִימֶעס ,זֶענִין נָאר

דָא ..פַאר זֵייא אַלֵיין שֵׁיינְט דִיא לֶעכְטינֶע זוּן בֵּייא טָאג ,דִיא לְבָנָה אוּנ שְטֶערֶען
בַּייא נַאכְט אוּג גָאט נִיט זִיךְ אָפּ ,הָאט מֶעהֶר נִישְט צוּמָאן נָאר מיט זַיינֶע קא בָּ.
צַאנָסְקער יּדֶען  ...ער גיט רֶענֶען פון זִייֶערֶע בהַָּמוֹת וֶענֶען  --צִיגֶען
זָאלֶען הָאבֶּען פַּאשֶׁע ,אוֹיךְ קאליזשֶעס וַוַאמֶער אוֹיף צומרינקען ,בִּכְדֵי צוּפַארְשְׂפַארֶען

אֶפֶפְרֶעסֶען דִיא שִׁמְרוֹיא פוּן יּדִישֶע דֶעכֶער אוּג לֶעקֶען דִיא וֶענְט פוּנ'ם בֵּית-
הַמִדְרֵשׁ .עֶר נִיט מְרוּקֶענֶע שֵׁיינֶע פָּאגָאדֶע ,דִיא וַוייבֶּער זָאל גוּט זיין צוּגֶעהֶען
פְרֵייטִיג אִין וַאמְקֶע ,אִין מַארְק אַרַיין .,אֵיינְצוּקוֹיפֶען אוֹיף שַׁבָּת .עֶר מַאכְט אגרוֹיס
גֶערֶעטֶענִישׁ אִין קארְטָאפְלֶעם ,צִיבֶּעלֶעם אוּג קְנָאבֶּעל .,יוּדֶעלִיךְ נֶעבִּךְ זָאלֶען הָאבֶּען

וָואס צוּעֶפֶען .חַכְּלֵל ,ער ְרֶעמעלְטנִישְׁט אוּנ שְׁלָאפְט נִישְׁט דֶער חִיטֶער פוּןיִשְׂרָאֵל,
ער

|
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עֶר אַרְבֵייט מַעֲשִׂים ,קֶעהְרְט אַ וֶועלְט נָאר צוּלִיבּ זֵייא ,צוּליבּ זֵייא .. .דֶערְפַאר בְּלָאזֶען

אֵיהֶם יוּדֶען שׁוֹפָר ,זִינְגֶען אֵיהֶם אַ מְֶֶ עליוֹן אוּנשְׁפְרינְגֶען קְדוּשָה דֶערְפַאר מַאכֶעןזייא ,
פוּן זַיין כָּבוֹד ווֶענֶען אַלָאקְשֶען-קוּנֶעל --שַׁבָּת ,קְגַיידְלִיךְ אוּנ הְרֶעמְזִיל--פָּסַח אוּנ

אענְצִיל לֶעבֶּעדִיג-פרֶעחְלִיךְ צוּ דיא הַקפוֹת שִׂמְחַת-תּוֹרָה .חֲנוּבָּה דאנקען
גֶעהֶען טֶ

אמִנְקְלֶעפִּיל ,פאך שְׁטֶעלֶען זִיך
זייא אֵיהֶם אָפּ מִיט דְארֵיידֶעל ,פּוּרים מיט הֶ

אוג מַאכֶען דיא פּוּרִים-שְׂפִיל ,דִיא נַאנְצֶע ק אמֶעדְיֶע אַלץ לְשֵׁם שָׂמִם ,צוּלִיבּ
זיין הֵיילִיגֶען נָאמֶענְס וֶוענֶען ....נָאךְ אֵין שְׁטָאדְט אֶמֶת איז אֵיהֶם

גֶעוֶען בֶּעקַאנְט ,וֶועלְכֶע עֶס הָאט גֶעשְׁועּט פַּאר אֵיהֶם עֶפִיס ויא אין דֶער לוּפְטֶען

גֶעשְׁוִיבֶּעלְט אוּנ גֶעגְרִיבֶּעלְט מִיט נַאנְצֶע מַחֲנוֹת מִלְאֲכִים ,פְלִיגֶעלְאַדְיוּטַאנְטֶען ,אוּנ
קוּרְיֶערִין פוּן נָאט-בְּרוּךְ-הוּא צוּ דִיא קִינְדֶער יִשְׂרָאֵל ד-ָ-אס אִיז דִיא הֵיילִינֶע שְׁטָארְט
יְרוּשָׁלִיִם,

ואוּ יּדֶען ליגֶען בֶּענְרָאבֶּען אִין רֶער ערְד ,אִין אֶרֶץ-

יִשְׂרָאֵל עֹרְדו טאקי גָאר לֶעבָּ עדיגע מִתִים ,וָואס פּוֹילֶען נִישְׁט אוּג עִם הַאלְט

זיך זִייֶער גֶעבֵּיין ו;ואוּ יוּדֶען הָאבֶּען א פי יג .. .אֵיילְבֶערְטִין ,טֵיימְלֶען ,מִילְגְרוֹימֶען

אוּג צִיגֶען עֶסֶען דָארְט בָּאקְסְהָארְן .נָאר ,אוֹי-וועה ! יְרוּשָלַיִם אִיז אָבֶּער אצִינְד

וִויסְט ,חָדַב ,אוֹיס שְׁטָאדְט ,אוֹיס וֶועלְט אוּנ פאר אוּנָז ,יוּדִישֶׁע קִינְדֶער ,אִיז הַיינְט
אַ לֶעבֶּען דָא .אִין קאבּ צאג סֶק--אִין קאבְּצַאנְסְק ,אִין גָלות ..ר.ער אב

צַאנְסְקֶער נָלוּת אִיו דֶענְטְּמָאל אין הֶערְשֶׁעלֶעס אוֹינֶען בֶּעשְׁטַאנֶען פוּן נִבְרִילָא

דֶעם שַׁבָּת-גוֹי ,ואס שְׁנֵייצְט אָפּ שַׁבַּת דיא לֶעכְט ,נֶעהְמְט אַרָאפּ פוּנים מִישׁ דִיא

מֶעשֶׁענֶע לֵייכְטֶער אוּנ הֵייצְט בַּייא יוּדֶען דִיא רוּבֶּעס ; פוּן טֶע קלֶע ,ואס וַואשְט
גְרֶעט ,שָׁוֵויינְקְט אִיבֶּער גֶעל-גְרִינֶע וִוינְדֶעלִיךְ פוּן יוּדִישֶׁע קִינְדֶער אוּ מֶעלְקְט דִיא

קיה ; פוּן קָאנְדָרֵא ט דֶעם שִכּוֹה ,וָואס פַאר אַגְלֶעוֶעל בְּרַאנְפִין פַּארְקוֹיפְט מֶען
אֵיהֶם--דֶעם גַאנְצֶען בקְאּצַאנְסְקֶער חָמֵץ ;פונ'ם פָּרִיץ ,וָאס יוּדֶען הַאלְטֶען
בֵּייא אִיקֶם אַרֶענְדֶעס ,דֶערְנֶעהְרֶען זִיךְ דַערְפוּן מִיט װייבּ אוּנ קינְדֶער אוּנ טוּזֶען

גֶעבִּיךְ פוּן יוֹצֵא ווֶענֶען אִיחֶם צָאהְלֶען אַמָאל רַאטֶע  :וָואס מוּזֶען נֶעבִּיךְ .צוּ אֵיהֶם
אָנְקוּמֶען אּנְטֶער א יום-טוֹב ,עֶר זָאל זֵייא שֵׁיינְקען זעקלִיך קַארְטָאפְלֶעס ,אינְדִיקֶעס
!ֶרְנֶער נָאךְ ויא אַלֶע פון מִיטּקא
אוּנ ווַייץ אוֹיף מצֶה--אוג ,וועח ,ועה גֶעשְרִיגֶען ע
דֶעם קְלֵיין שֵׁיינֶעצִיל אונ ִשׂוּקִיל זַיין קְלֵיין הִינְטֶעל ,פאר וֶועלְכֶען נִישְט נָאר קלֵיינֶע

יוּנְגְלִיךְ הָאבֶּען גֶעצִיטֶערְט ,אוֹיך יוּדֶען מִיט בֶּערְד ,בֶּעוַוייבְּטֶע ,גְרוֹיסֶע תְּקִיפִים,
אֵייל אנטְלוֹיפֶען; נָאט
פְלֶענֶען הָאבֶּען דָאם נַיין יֶהְרִיגֶע אוּנ פַאר אֵיהֶם פאר מ

וֵוייסְט ,צו וָואס דֶער בִּיטֶערֶער נָלוּת שֶל מִימְקֹא וָואלְט גֶעפִיהרְט ,וֶוען עֶר זָאל
|
ִיךְ צִיהֶען שְׁטֶענְדִיג ...
וא נָם ,זָאָנט הֶערְשעֶלע אִין ַיינֶע כְּתָבִים .אַ נָם ,וָואס מִימְקֹא הָאט לִיבּ גֶעהַאט

אּדיש שְׁטִיקֶעל חלָה .פון אַשְׁטַיִקעל חַלְהוָואס מֶען פְּלֶענְט אֵיהֶם אוּנְטֶערְריִקען
יו

חֵיירֶעש ,אִיז ער גֶעוֶועהְנְטְלִיךְ ,אוֹיף אַ גֶעוִויסֶער צֵייט ,גֶעוָוארֶען גוּט ,וַוייךְ ויא אַ מייג,
הָאט זִיךְ בֶּעלֶעקְט אונ גֶעקוקט שׁוֹין אנְדֶערְשׁ אוֹיף ייְדישׁע קינדער .וָואס יוּנגְִיךְ הָאבֶּען

פּרִיהֶער גִישְׁט גֶעטְהָארְט ,הָאבֶּען זֵייא שׁוֹין גֶעמֶעגְט .יְצִֹבם מָאפּ לינֶוען אִיז
|
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גֶעבְִּיבֶּען אוֹיף תְּמִיד טַאקִי זעהֶר אַ גוּט מִיטֶעל ,וֶוער שְׁמִיֶעסְט ,אַ יוּדיש שְׁטְיִקְעל
גֶעפִילְטֶע פִּיש אִיז נָאר אַ וואוּנְדֶער ! גָאר חוּץ דיא אַלֶע זַאכֶען אִיז דָאךְ מִיטְקֹא

נִישְט מֶעהֶר גֶעווֶען ויא אַנַארֶעשׁ יונגֶעל אוּנ טַאקִי אַלֵיין ליבּ גֶעהַאט אֶפְּטָאן .

מַעשִׂים ,שְׁטִיפֶען מִיט הֶבְרָה קוּנְדָסִים .בַּיים שֶפְיִלֶען זִיךְ איז ער מִיט זַיין גְרָאבֶּען

קאפ שׁוֹין גֶעלֶעגֶען בַּייא אוּנְז אִין דִיא הֶענְד .אַ פֶּערְדִיל אִיז עֶר גֶעוֶען וְעהֶר

אַ ואוֹילְס ,כֹּחַ צוּלוֹיפֶּען .,צוּדְרִיגֶען מִיט דִיא פיס ,הָאט ער גֶעהַאט ,אוּג מִיר ,מִיט

אוּנזֶערֶע יוּרִישֶׁע קְעפְּלִיךּ פְלֶענֶען אוֹיף אֵיהֶם פָּאחְרֶען רַייטֶענְדִיג ,דֶערְלַאנְגֶען אֵיהֶם

הִינְטֶעהְוויילִיבֶם שְאׁמִיטְצֶעל אוּג פִיהְרֶען אֵיהֶם בַּייא דער נָאז ,ווָאחִין מִיר הָאבֶּען

גֶעוָאלְט. . .הָאבֶּען מִיר {עפים גֶעמֵייסְטֶערְט ,גֶעשְׁטֶעלְט מִאילְכֶען ערְגִיץ אוֹיף
א רִינְשְטָאקִיל? הָאט זער מֶעֵהֶר נִישְׁט גֶעטוֹיגְט וִויא נָאר דֶערְצוּ :צובְּרֵינְגֶען זֵאמְד,
טְּרָאגֶען שׁטיגער ,גְהָאבֶּען דיא עֶרֶד אוּג קְרִיבֶען אִין בְּלָאטֶע .יּרִישֶׁע קִינְדֶער

פלֶעֶען זיך נָאר קוועטְשׁען ,אינְטֶערְחֶעלְפֶען אִיתֶם מִיט אַ סָאפֶען ,מַאבֶענְִי  :חַא.

הַא ,אַרְבּייט ,מְהוּא מִימְקֹא ,אַזוֹי ,אַזוֹי! ., .שְׁרַייבֶּענְדִיג אִיבֶּער מִימְקען שְׁטֶעל אִיךְ

איהם מִיר אַצִינְד פיר שׁוֹין גאְרוֹיסֶע א גֶעזנְטֶען .מֶענְליךְ ,אִפְשַׁר אִיז עֶרְנִיץ

אִין דֶער וֶועלְט הַיינְט אַ נַאנְצֶער פָּרִיץ אוּנ טְרַאכְט אֶלֶץ :אֶך ,בְּרוּדֶער ! הָאסְט-

רוא פַארְנֶעסֶען יּנְגֶעלְשׁע זאבֶען :לָאזֶען דיא הַאנְד פְרֵייא *? , ,.
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ְשוֶּעל ,ויא עס שְׁטֶעהְט גֶעשְׁרִיבּען אין דיא כֹּתָבִים ,איז אוֹיךְ נִישְט גֶעוֶוען

קדִיייאן לַשְאׁפנֶָעכְט חִינְטֶעל .פאר אַ שְטיִקֶעל בְּרוֹיט פְלֶענְט ער סְלוּזָשֶׁען ,שְׁטֶעהֶען אוֹיף
ּקֶעם אוּנ דְרֶעמֶען מִיט דֶעם וֵויידֶעל .אונ הֲנַם אַ שְטִיִקֶעל בּרוֹיט האט

אַ גְרוֹיסֶען ווֶערְמָּה בַּייא קאבְּצַאנְמְקֶער יוּדֶען פוּן דֶעסְטְוֶועגֶען האט זִיךְ ֵיינֶער
דַארוֹים נִיט גֶעמַאכְט אוּנְטֶעמְוַארְפֶען עס אַ מָאל וְשוּקְלֶען .,טְּרַאכְטֶענְדִיג בַּייא
זיךְ  :לֵאמִיךְ אַ הוּנְט פַארְשְמַאפֶּען דָאם מוֹיל .נִיחֵייא נִי לֵאיִש ,לָאז עֶר גִישְט
בִּילֶען --
 .יודֶען מִיט בֶּערְד פְלֶעגֶען שְׁמָאבֶען פַאר גְרוֹים הִנָאָה ,וֶוען זשוּקִיל הָאט

זייא אָנְגֶעטָּאן דֶעם כָּבוֹה ,א חאפּ צוּמָאן פון זייֶערֶע הֶענְד דָאס בֵּיינְדִיל אוּנ

גֶעקוּקְט אוֹיף זֵייא פְרַיינְטְלִיך .בְּשִעת קְנַאקֶענְדִי :עס מיט דִיא שַׁארְפֶע הִינְטִישֶע

צין .פְקֶעגֶען שְׁמָאכֶען גְקֶעטֶען דָאס בֶּערְדִיל ,טְרִיסְטֶענְדִ

יג זִיך מִיט דֶער הָאפנונג;
נוא ,חֵבֶר. .פ.ון הַיינְט אָן זענין מִיר שׁוֹין תֵבָר .שׁוֹין אֶחְןַכְּנוֹת . .דֶערְבּייא טאקי

זִיךְ מַאֶען קורַאזְשׁ אָנְצוּרִיהֶרֶען פון דֶערְווייטֶענִם זשוּקלֶען ,מִיט אַ שְׁפִיטֶץ פִינְגֶער
אַגְלֶעט צוּמָאן אֵיהֶם בַּיים קעפּיל אונ! אַז מֶען אִיז שׁוֹין יָא אַ שְׁטִקֶעל חָשּׁב
פְרִיוֶוען דֶערְוַוייל טַאקִי אָנְצוּרֵייצֶען אֵיהֶם אוֹיף אַנְדֶערֶע  :אַטוּ-נֵא ,קוּסֵייא ! וויא

דֶער שְׁמֵיינֶער אִיז פוּן יודֶען.. .

הַיינ
ְט ,אִין דיא עֶלְטֶערֶע יָאהְרֶעןי ווייסְ
ט אוּנזֶער הֶערְשֶׁעלֶע שוֹין אַז יודֶען

צאְווּוניְשטְֶׁעעןרץ אפֵֶלַּעעקֶמעֶלעִניְקשֶלֶׁעעןבִּיאןוֹוַייףיבּדֶאעורּג וקִֶויענלְט זֶענֶען דִיא הֶעהְגֶער ,וָואס ליגֶען שְׁטֶענְדִיג

ְדֶער .דָאס הוֹיזְגֶעזִינְד אִיז בַּייא אַ יוּדֶען דָאס

גַאנְצֶע לֶעבֶּען מִיף איינְגֶעבַּאקען אֵ
יהֶם אִין הַארצֶען אונ דער טַאטֶע זֵיינֶער אִין .

דרינען
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דרינען גֶעוֶוען א יוּד שָׁבִּיְֶען .א הָאהְן שׁבְּהֶעְגֶער .ער וֵוייסְט הַיינְט וואוֹיל ,אַז
דֶער טַאטֶע הָאט אֵיהֶם זֶעהֶר לִיבּ גֶעחַאט ,נָאר דָאס אִיז גֶעוֶען אַ פַארְבַּארְגֶענֶע
לִיבְּשַׁאפֶּט אִינְוֶוענִיג אִין הַארְצֶען ,אוֹיפְן יוּדִישֶׁען שְׁטֵייגֶער ,אִין פָּנִים אֶבֶּער הָאט

מֶען עֶס אִיהְגִישְׁט אַרֹיסְגֶעזֶעהֶען .פַארְקֶעהְרְט ,אוֹפֶן פָּנִים אִיז אִיחֶם תּמירגֶעלֶענֶען
א פִינְצְטֶערֶע חְמַארֶע; .ער הָאט גֶעקוּקְט עֲפִּיס וִויא בַּייז ,אָנְגֶעלַאדֶען ,מיט אַ בִּיטֶער-

זוֹיֶערֶער  מִינֶע .סְאיִז אֵיהֶם עִפִּים וִויא נִישְט אָנְגֶעשְׁטַאנֶען צוַּיידֶען לַאבֶען,
נַארֶעשׁ צוּמַאכֶען זִיךְ מִיט דיא קִינְדֶערי הַאלְטֶענְדִיג אִין דֶער סֶבָרָא ,אַז פַּאר
א טַאטְען פַּאסְט נִיט אזֶעלְכֶע זאכען .קִינְדֶער גֶּעדַארְפֶען פַאר אַ טַאטֶען מוֹךָא

הָאבֶּען ,וִוימֶען דֶרד-אָרְי אין זיינֶע אוֹיגֶען נִישְט אוּנְטֶערְשְׁטֶעלֶען זי חי ריידֶען

אַ לאך צוּטָאן חֲלֵילָה אוּנ בֶּעדַארְפֶען גֶעהֶען אוֹיף דִיא שְפּיטץ פִינְגֶער .הָאט זיך

אַ מָאל אַ קִינָד פַּארְזִינְדיגְט מִיט אַ חוֹיך קול ,מִיט אַ גֶעלֶענְטֶער אוּג עִפִּים אַ פְרִייֶע
בֶּעוֶוענוּנְג ,אִיז אֵיהֶם עם נישׁקְשֶׁה בָּאקוּם אוֹיסְגֶעפַאלֶען פּוּנָים טַאטֶענֶם אבְַּלִיק,

וָואס הָאט אֵיהֶם דוּרְך-אוּנ-דוּרְך-גֶעשְטָאכֶען .מִיט דֶעם וַוייבּ הָאט ער פַאר פְּרֶעמְדֶע,

אוֹיך פאר אֵיינֶענֶע מֶענְשֶׁען קָארְנוָאס גֶערֶערְט ,זיא נִישְט גֶערוּפֶּען בַּייא דֶעם

נָאמֶען נָאר גֶעזָאגְט גֶעוֶועהִנְטְלִיך :ד וּא ,קֶערְסְט דוּא ! אוג אמַָאל אוֹיך :
טִיפְּשָׁא .אִין הַארְצֶען אִיז ;ער גֶעוֶוען צוּ אֵיהֶר טַאקִי זְעתֶר גוּט ,גוּט ויא דִיא

וֶעלְט ,גאר ארוֹיסְוייזֶען עס בֶּעשִׁינְפּרְלִיך הָאט ער עֶס פַאר זִיך גֶעהַאלְטֶען

פַאר אֵיין אוּמְכָּבוֹר ,עפִּי פְּרַיקְרֶעו נִישְׁט שֵׁיין פַאר אַ יוּדֶען .ער--אִיז דָאךְ ;ע רי
א מַאנְסְפָּארְשוֹין ,אַ יוּד ,אוּג זִיא אִיז אַזִיא ,נָאךְ אַלֶע זַאכֶען פָארְט נישט

מֶעחֶר וִויא נאְַקְבָה! אַיוּדֶענֶע ....ער איז גֶעוֶוען אִין רֶעם הוֹיזְגעזִינְד טאקי
אֵיין אמָתָר הָאהן ,ווָאס פִּיקְרְט זִיךְ שְׁטֶענְדִיג אַרוּם מִיט דֶער הוּהְן אוּנ מיט אִיהֶר

פּלִיד ,זוּכט ,קְרַאצְט פַאר זֵייא אוֹים וֶערֶעמְלִיךּּ שְׁפֵייז פוּן אונְטֶער דֶער עֶרֶד .נָאר
זָאל פְּריוֶוען אַ הִיהנְדֶעל עפּים טָאן נִישְט וויא זיין ווילֶען ,גִיט ער עֶס א פּיק אִין

קַעפִּיל .עֶר גֶעהְט פַארְרִיסֶען דֶעם קאפּ אִין דֶער הוֹיךּ ,דיא אֵיינלִיך פַּיֶערֶען אִיהֶםי
קוּקט מִיט גַדלוּת אוּג בִּכְרִי צוּבֶּעוַייזֶען ,וָאס אַזוֹינֶם עֶר אִיזו טחוט עֶר אקְַלָא

מִיט דֵיא פְלִינֶעל ,מַאכְט אַהַמֶלֶךְּ ,אַבְּרַייטֶען ,גרוֹיסֶען קיקוריקוּ! הָאס בֶּעטֵייט !
:

תִּרְבִּית הִיהְנֶער ,ווייסט וֶֶער יעלְטֶער אִיו !...

צוּגֶעלָאזְט אוּג בֶּערִיירֶעוודִיג אִיו דֶער טַאטֶע גֶעוֶוען נָאר אִין אַזֶעקְכֶע גֶעוויסֶע

פעל ,וֶוען א קינד ,אַ שְׁטֵיינֶעה ,אִיז קְרַאנְק גֶעוֶוען .דֶענְסְמָאל אִיזערפוּן אֵיהֶם נִישְט

פּגעטְרָאמֶען אוֹיף א מְרִיט .הָאט {עס גֶענְלֶעט ,גֶעטַאפְּט בַּיים שְׁטֶערֶען ,אֵיינְגֶענוּמֶען

מאִיט גוּטֶע רֵייד אוּנ צוגֶעזָאנְט מַתָּנוֹת ,שֵׁיינֶע שְׁפִילְכְליךְּ וויפִיל דָאס הַארְץ גלוּמְט ;

אַ שֵׁיין הִלְאֶערין שְׁוֶערְרִיל אוֹיף תִּשׁעֵה בְּאָב ,אָפּגֶעפַארְבְּט מִיט שְוַארְצֶע יַאנֶעי

אֵיירִיל ,אַ פָּאהְן מִיט אַ רוֹימֶען עפעל ,אַרוֹיפְגֶעשְטֶעקְט אוֹיבֶּען
דֶעם ,א גְרַאגֶער ,דְר

דֶערְבֵּייא טַאקִי נָאבְגֶעמַאכְט וִויא אַגְרַאגֶער גְרַאגֶערְט ,וִויא דְארֵיירִיל דְרֶעהְט זי

זוּמזֶעט אונ ויא יוּנְגֶעליךְ מִיט פָאהְנֶען גֶעהֶען צוּ דִיא הַקְפוֹת ,קְִויטְשֶען :ער דֵלִים

הוֹשָיְעָה נָא ! אָט אַזוֹי ,אַזוֹי ....בִּכְרֵי אַרוֹיסְצוּבֶּעקוּמֶען דֶערָמִיט בַּיים קרַאגקען קינד
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גֶעבִּיךְ חָאטְשׁ
נְליִקלִיך .אָדֶערקאלאיישְןׁטֵישיְגֶׁמעֵרייכוֶֶעולעֶןע.עִ אִיז עס אִיְהֶם גֶערָאטֶען ,אִיו עֶר גֶעוֶוען אִיבּער.
פִּים א שִׂמחָה ,אַ יום-טוֹב אוּנ מֵייסְטֶענָם פּסַח צוּם

סֹנָר ,אַז ;ער אִיז גֶעוֶעסֶען
קִיטֶעל ,דאס וַוייבּ קְלָאהֶר-וַויאיָסנְגאֶָענלְֶגעהֶענְט ,ויא אַ פְּרִיץ ,אוֹיף דֶער עסֶע-בֶּעט אִין
ֶעטָאן לֶעבִּי אֵיהֶם,.ערהָאט;ויא גֶערוּפֶען מַךְ כָּה,
זיא אֵיחֶם-מֶקֶ
ףּ .בֵּיירֶע הָאבֶּען גֶעלוֹיכְטֶען גֶעקוְקְט מיט שִׁייֶענְדִיגֶע אוֹיגֶען ,דָאס
אֵיינֶער אוֹיפְן אַ
אוּג דָאס אוֹיף דִניְדאֶעכרֶּועֹןסוֹ,ת,דָאאוםֹיאףוֹיף דיא אוֹיסְגֶעצְוָואגֶענֶע קינְדֶערְֶיךְ אַרום דֶעם טיש
ד
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ו
עלְכֶען {עם לִיְגֶען שֵׁיין ,פַיין אוֹיס?

ג
ֶעלייגט ויא גֶעהֶעלִי :דִיא זְרוֶע אִין דֶער רֶעכְטֶער הַאנְד ,אוּנְטֶען חרוֹמָת ,דָאם אי

אין
גֶעריבדֶֶּעערנֶעלרקעחרי האנָנאדר ,אוּנְטֶעןכּרְפם ְרינֶם פוןפֶּעְרֶעשְׁקַע אוג צְווישֶׁען זיא מָרוֹ
גֶעהְמֶענְדִיג דָאם קִינְד מפְַיאָה .אינוּאו קֶערְשֶׁעלֶע ,פְלֶענְט מַאכֶען דֶער טאטע ,אָנ
רְץ בֶּעקֶעלְע פְרֶעג מִיך! הֶערְשֶׁעלָעו דִיא פִיר קִשְׁיוֹת,
חֶערְשֶׁעלֶע הָאט זִיך צושׁאקֶעלְט ,אֶנְגעהוֹבֶּקן הויך אוֹיפְץ בייא-קלבען .מַאכֶענְדִי

דֶערְבֵּייא מִיטָין ;ָאפֶּען פִינְגֶער ט
ַ:אטֶע ! אִיך וֶועל דִיךְּ פְרֶענֶען ,טאטע ,פקִשיִריוֹת!
אוּג אפּגעקנאקט לֶעבֶּעדִינ א

ֵיין קשֶָׁא נאך דֶער אַנְדֶערֶער .דֶענְסְמָאל אִיז מֶען פְרֵייא

געווֶען צוּ
אֶנְשִיכּוִֹיןריימדִֶיעטןי נַצאנוְלצֶַאעכֶכעּוןֹסווֹותפִּלילַאמקֶעערןיצוֶועי,ל הפְֶּר אוֶועלְט .דיא קינדֶער פְלֶענֶען זיב

וָואם דִיא מַאמֶע האט אָנְגֶעקַאכְט אין

גֶענֶעם גְרוֹיסֶען פזִּיסדִיגֶען טָאפּ
אוּג פְּלוֹיְדֶערֶען אוֹיףוָואס דיא וֶועלְט שְׁטֶעהְט -,
ר

א חוּץ דִיא רָאזִיגֶע פ
על אִיז דִיא מוֹרָא פַארְן טַאטֶען גֶעוֶוען גְרוֹיס .אִין שְׁמוּב

איז אוּנְזֶער הֶערְשֶׁעלֶע,
ויא דִיא אלע אִיבֶּערִיגֶע קִינְדֶער ,גֶעוֶוען שִטִיל ,נָאר אָבֶּער
ויא א טל וואסֶערִיל ,וָואם גְרָאבְּט מִיף .יי זוך פְלֶענע

ן דיא קִינְֶער שְׁטִילֶער.

הֵייט אֶפְּטָאן מעֲשִׂים .ק
ארוֹיסְשְׁטֶעלֶען פיְגֶען דרֶיערגְעלןַאנזְיגךי גַאכְקְרִימֶען זי אויפן ווינְקו אִיינֶער דעם אַנדֶערֶען
וֶועהִנְטְיךְ גֶעהַאט זיינֶעם ֶען א זֶעטְץ ,אקניפּ אוג שֵׁא .אִיטְליבֶער הָאט גֶע;

חְנֶה-לֶעמִיל .זייא זֶעגִן קֶעֶעאןוֹיפף צוְּרִיגֶען זיף .הֶערְשֶׁעלֶעס צולְחֲכֶעיסְניק אִיז גֶעוֶוען
ייֶֶר אוג ַואסֶער ,צְווייא נִישְׁט קיי גןלֵייכֶע מֶענְשֶׁען
חֲנָה-לָעמִיל הָאט
לֶעהֶרְגֶען דעם ינּגגֶֶעערוֶָעאןלְטדָ,הואוֶיראֶץא.יי|ןעםעלְטֶערֶער בְרּרֶערינָואס אָט בַּאלְר א חְֶן-בְּוּרִיל
הָאט אֵיהֶם גֶעבְּרֶענְט ,פַאר וָואס דֶער טַאטֶע
זֶעצְט שַׁבָּת יים
דיג נויא ;ער טֶערֶעלמיִיישקֶׁעטהֶעירכְָשֶּלׁ-עמלְיקןדְשנָׁיאהֶאעוננְטהלאֶעלבִטּיאֵזייהךֶםאוג שְֶׁעלְצְטזִיךְ גָאר הֶערְענ
אוּנְטֶער אין דִיא זְמִירוֹת אוֹיה
 8דִין;קוִויטְשִיג קו
ֹלִכִין .עֶר פְלֶענְט דֶערִיבֶּער אלֶץ קְרִיכֶען צום טַאטֶען אוֹיף הֶעך.

שֶעִין מים מְִיר
צְוִוישִׁין ִיךְ פְלֶענוְֹטת,עבִבָדֵי צופַארְמִיאוּסִין אֵיקֶם אִין זיינֶע אויגֶען .אוּג שְׁטִילֶערְהֵייט
ר גאבקרימען .הערשעלין װיא ,ערטערעלייקעט ,אַריינְשׁטַע:
קען רֶערְפּייא אַפִג
איין אִינְדִיק .הֶערְשְֶגֶׁעעלרֶ אין גֶערְנֶעלָע ,שָׁאקְלֶען דָאס קֶעפִּיל אוג אָנְְלָאזֶען זי ויא
ע פֶּענְט ויוֶען ויא קע
אסיד .ארוֹיסְשְׁטֶעקֶען דָאס צִינְגֶעל
אוג מיט אוֹיפְגֶעשְׁטֶעלְטֶע קיל
עקליך מאכען אין אִיין כַּעם :פּוּקֶע זִידְּו חֶנֶקֶע-
לעמילדריג
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לֶעמילְרְרִיג א ער אַלֶץ שְׁטיל .מען זָאל נִישְׁט הֶערֶען.
!וָּבבֶּּ איז הֶערְשֶׁעלֶע גֶעוֶוען ווא אַ שְׁטַארְק אָנְגֶעבְּלָאוֶען פּאחִירִיל,
אִין שְט
גֶעהַאלְטֶען ,קיין פארע זָאל מֶען פון איהם נישְט הֶערֶען ,אַענען.

זִיך  אִינְ
יסֶען הָאט רָאס פַּאחִירִיל גֶעלַאפְּנֶעט אוּג סְיאִיז אַרוֹים פָרֵייא
ֹשֶׁע אֶבֶּער אין דְרוֹ

ֵיהֶם האט זיך גֶעשְׁטִיקְט .דָארְט איז ער גֶעווֶען
אַלְסְדִינְג ,וָאס אִינְווענִיג אִין א

א שְׁפִּירְט ,אֵיין קוּנְדעס אִין דֶער וֶועלְט .עֶר הָאט זִיך איבֶּערְגֶעשְׁלָאנֶען מִיט אַלע
א פייֶער,
וויזֶען זיין נְרוֹי בַּרִיִהשַׁאפְט ,אִין שְׁמֵיינֶער וַוארְפֶּען ,חַאפֶען א צִיג
יוּנגְליךְ אוּג אַרוֹיסְגֶע

ְצֶען זִיך .אוֹיף אֵיחֶר רייטֶענדִיג ,אָננֶעהמֶען פּלצְלִים דֶעם

פַאר דיא הֶערְגֶער אוג זֶעמַאפּ פאר דער בַּארְד אוּנ אוֹיסְרֵייסֶען איהם אַ פוּלֶען הוֹיפֶען
קָאבְּצַאנְסְקער קהֲלִישְן צ

ֶען חָתָ-בַלָה אוּנְטֶּער דֶער חפָה מִיט שְׁפִלקֶעם .גָאכְלוּיפֶען אַמְשוֶּענֶעם
הָאר ,שְׁטֶעכ
ת פָאהְרֶענדִיג גֶענוינ,
66 +
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אוֹיף דֶער גָאס ,אוּנְטֶערְחַאפֶּען זיך הִיְטֶער אַוָואגֶען ,בְּשע

וען איין בְּרִיָה טַאקי ווייסֶע חֶבְרָה הָאט דֶערִיבֶּער פוּן אֵיהֶם
דֶערְצוּ איז ער גֶעוֶ
ן

יסקע זאכֶע

בֵּר גֶעוֶען מיט כּהן אין אע קוגדי
שְׁטַארְק גֶעהַאלְטתֶעצְןוִויאשוִגׁי אדִֵייהאֶם קומְּנִָָסִים ,אִיז ער גֶעוֶוען דֶער גֶענֶערַאל ,מִיט ְעפִי
אִין דִיא מִלְחָמוֹ
וֹיפְן קאפּ ,ארוּמְנֶעשְׁטֶעקְט מִיט
אַ פַּאפִּירִין שַׁארְמִיטְצֶעל פוּן א בִּשְׂמים-קרֶעמִיל א
גַאנְצֶע גְרוֹיפְקייט זַיינְם אִיז בֶּעשְׁטאגֶען אין פִיטְשְׁקען
פֶעדֶערֶען .דִיא נְבוּרוֹת אוּג דָאס

אִיְליכֶען מְקיִם פק זיי ,נְַאט אַזוֹייזִיךְ פון יין ביר

ָואט עןעראזנהָאַאזט דֶגֶעערהֵגיֶיעסנֶֶעןערַאל ,הֶערְשֶׁעלֶע לֵייזֶער=-ענְֵילָם ,הָאט בֶּעפוֹילֶען--איז מחויב
וֶוענֶ
ן דעם קְליינְסְטֶען בִּיו דֶעם.עלְטְסְטֶען ,בַּאלֶר צוּפָאלְגֶען .בְּשַׁעֹת
נֶעוֶוען אִיטְלִיכֶער ,פוּ
פּעקיל

פְֶעְט אונְזֶער הֶערְֶׁעלֶע יט דֶעםגאנְצֶען
פְרִירֶען ,נִישְט ְקגיֶיעןבֶמעִלמחִָימָטחאְַצריֶשע,רע געשֶׁעפְֶּען ,אונ גֶעשֶעפְטען זֶעני גֶעֶןזֵהֶר פיל
ּנגלי זִיך אָפ
בֵּייא טָאג פְלֶעגְט עֶר פִקְרֶן ווייסֶע חי
ייט .זוּמֶער

ּרוּך-חֲשֵׁם ,אִן אִיטְליבֶער צקִֶער טייך--אַנְרוֹיסֶער רִינְשְׁטָאק מִיט א פַארְשֵיי
ְְּסצַ
ְ
בָּאדֶען זִיך ּנאִָאיטןֶעאקבִאיניבם בְּרעג ,וו שְטָארְט-חֲוירִים זֶענין גֶעֶענֶען איינְגעוּגקען יף
מֶעלְטֶער בְ
ֹיסְשְׁטֶעקֶענְדִיי נָאר דָאס פִּיסְקֶעל .דֶער נַאנְג אַחִין אִיז
בִּיז אִיבֶּער דִיא אוֹיֶערֶען ,אַרו

ִיני מאקי וִויא מֶען זָאנ בֶּענְרַאנְדֶע ,נישְט אֹיפְֶעלָאזֶען אי
גֶעוֶוען לֶעבֶּערִינ-דֶעש
גֶע גֶענְֶעלךְ צולויפֶען זִידּ
ם נִישְׁט בֶּערִהְרֶען .יְּ
זַאךְ אויפץ וֶועג ,מֶען זָאל ע דיא קְלֵינֶע נָאךְ נִישְׁט גוט בֶּעפֶערֶערְטֶע פְלינֶעלי
אּנְטֶערְפְליהֶענְִיג אבּיסיל מיט
ִימֶענְדִיג רֶעם הַאלְז ויא

ְמָארֶעט מיט דִיא נֶעזְליבֶער ,אוֹיסְקְר
דֶער גָאנֶער מָאפֶּעעטלְ,בִסּי דָרְט אִי ִיך מִטרִיח אֹיפְצוּשְטֶעהֶען פנ גָאז שטֶעל
א שַׁלְשׁלֹת .דָאס,ק
עֶטְלִיכֶע מְרִיט אֶפּ ,וַוארְפֶענְדִיג מִיטִּין קאפ
רִיקט זִיךְ אוֹיף

אוֹיס אפַָּאר אוֹינֶען,
ר עֶרְד ,פַארְרייסט דֶערְנָאך דֶעם וויירִיל אוּג
אוּנ אָנְבִּיינֶענְדִיג דֶעם שְׁטֶערֶען צוּ דע

זיךְ אָּ,קנעפֶּעלְט זי אָפּ ,נָאך גֶעהֶענְִיני אי

ָ.בְָה שְׁפִילֶעט
אַווֶעק ,אַוֶועק .ח
ְּרֶעם טֵייךְ פַּאלְט פון איטליכען דָאס אנְטָאן
אֵיילֶענִיש ,אַזוֹי אַז צוּקוּמֶענְדִיג צוּם ב
מנְזָה
אין וַואסֶער אַרַיין ,בּיל-בּוּל-בּוּל !  --צְוִישִׁין
פּלוּצְלִים אַרָאפּ א-וּ-נ פּוּטץ
בֵרֶה זִיךְ צוּנוֹיפְגֶעקוּמֶען אוֹיפִין יֵרִיר אִין תמר
אוּג מעריב אִיז וַייסֶע חָ
פאלעש

אִין

דאס ווינשפינגעריל
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פָּאלֶעשׂ דָארְט ,אִיטלִיכֶער מִיט זַיין מִין פְחוֹרָה אוּג מֶען הָאט גֶעהַאנְדֶעלְט געשְׁמאק,

יינֶער ייט קארומען ,אלְמֶען מִשוואץ אוֹף אַמֶעשֶענֶעם קנָאפ אהֶן אין אויעריל

דֶער אַנְדֶערֶער מְחוּט אַוַוייז א נִיסֶעל ,א שְׁווישְטְשׁ אוגעם גֶעפִינֶען זִיך דארויף צְוֵוייא
שְׂטַארְק
ֶע קוֹנִים ,מִיט שְׁטִיקְלִיך שְׁפִּיגֶעלְנְלָאזי פַארְצֶעלאעֶנֶע שֶׁערְבְּלֶיךְ פּוּלֶע קעשֶׁע?

וגֶָועאםס .יבֶֶּעענרִֶיעהרְמְמטיט זִיךאַּגמֶרִִייטנֶזעַרייןפַגּאטְשֶערְקֶע אִיז פארְטִיפְט אין .סֶק מִיט דֶעם חֵבֶר,

ָארֶעלְטֶעשִׁיל אוג אַ ציגֶערִין אוֹיֶערְלֶעפֶעלֶע .הֶערְשֶׁעלֶע
אוּנְזֶערֶער אִיז קָאם גֶעווֶען דער שַאמְצֶער אוג גֶעחַאפְּט פון אוֹיבֶּען פַאר זַיין מִיה.
גֶעוֶועהְנְטְלִיך
ְ לָאזְט זִיךְ דֶער יָרִיד אוֹיס מִיט אַ קרִיג :קֵיינֶער אִיז נִישְׁט צוּפְרִידֶען

אזִייךטְ:ליִבֶער מֶענְהְטו זער הָאט זִיךּ מִיאוּם אָפְֶּענַארְט{ .עס הַאלְט שׁוֹין בַיים פַּאטשֶען
עֲפִּיס אַקוּנדֶם ,מיט אַ פָרִישּׁגֶענְזֶען גֶערְנֶעלֶע מְרוּמֵייטֶערְט-צוּ ,אַ טַארַארַאם,

א גֶעפִּילְדֶער ,בִּיז דֶער שַׁמֶשׁ לוֹיפְט אין אֵיין כַּעם אַרוֹיס מִיט האִַיק  :שִקְצִים! אוּנ

חֶבְרָה צוּלוֹיפט זִיך וִויא דיא מייזו אִיטְלִיכֶער אִין זַיין וִינְקֶעלֶע .חֲנוּנָּה-צייט הָאט

נֶעפְלַאקֶערְט דָאס גֶעשֶׁעפְט מִיט דְרֵיירליךְ ,פּרִים-צייט --מִיט מַאטְרָיאל אוֹיף
אִִמיִטְְקלְִליֶכעֶעפרְלייךוְֹם-,שטָוֹׁבביוֹמתִ-יט צ זֵַייייןט---מִיט אוֹיִִגֶעבְלאזֶענֶע אַיִעה ,צּמַאבֶען פִייֶעיך .הכל
מִין סְחוֹרָה . ..צֵייט אוֹיף צוּהַאנְדְלֶען אִיזו בָּרוּך-הַשֵׁם
גֶעווֶען גֶענוּנ ווייל דֶער מְלַמָד פוּן דֶער תַּלְמוּד-תּוֹרָה ,וואוּ אונְזֶער הֶערְשֶׁעלֶע הָאט

גֶעלֶעהְרֶענְט ,איז אַלין גֶעוֶען שְטֶענְדִיג פַארְנוּמֶען מִיט ֶעחֶר פִיל גֶעשֶׁעפְטֶען,

באְּהרִריתִ-יעןן אוהּנרֶלעְוַ.יועֹתר ,איז גֶעוֶוען אַ שְׁטַיְקֶעל שַׁדְכֶ ,פיל גֶעוֶוען אוֹיף אַלֶע חֲתוּנוֹת,

גֶעוֶוען אַ בֶּעשְׁטֶענְדִיגֶער .עדוּת אוֹיף נִטִין  .חוץ דֶעם הָאט ער

ברֶיּיעסרעַאןרְפצּיטיטאֶפדִָּאשנֶׂפעְררְעשבְֶׁעמןִיגעיןא-והָּנרְעפְ'רםֵ,ייטאִייבגֶּמעִרְקוקען מזּזוֹת אונ פון אַלֶע מְלָאכוֹת זִיךְ אָפ.
יט אַ פושקעלע אִין דִיא הַייזֶער אַרוּמְצַו

גֶעזֶען .גָאר דֶעם שֶׁבַח מֶעג מֶען אֵיהֶם נָאבְזֶאגֶען .אַז דיא שָעָה צֵייט ,וֶועלְבֶע ער

הָאט זיך גֶענוּמֶען צוּם קְגֶעלֶען .הָאט ער גֶעאַרְבֵּייט גֶעשְׁמַאק מִיט אַלֶע כָּלִים .דִיא
דָאזִיגֶע קוְּצָּע צייט אִיז אֵיהֶם גאנץ גֶענוּג גֶעוֶוען אוֹיף אִיבֶּערְצוּשְׁמֵיימֶען אַלֶע
קינְהֶער אוּג סְאִיז אֵיהֶם נָאךְ אִיבֶּערְֶעבְּליבּען עטְלִיכֶע לֵיידנע מִינוּט צייט אויך.
אוֹיף צוּ-צוּשְפַּארֶ
ען זיך מִיטְן קאפּ צוּם מִיש ,אַבִּיסִל זיך אוֹיסְצוּרוּהֶע אָדֶער

לקירןאמפצְֶּלעֶעןנְ דיא פַּארְד ,קְרֶעכְצֶען ,גֶענִיצִין וּכְדוֹמָה אַזֶעלְכֶע מְדָאכוֹת .אוֹיף הֶערְשֶעש
ט עֶר זָאנֶען :הֶערְשֶׁעלֶע אִיז אגְרוֹיסֶער קוּנְדֶעם ,אָבֶּער ואוַאויל יּנגֶעל

חמֲִליוטֹם,אַנוּט קעפיל .דיא מַאמע פְלַענְט ,הֶערֶענדִג אַזוֹינֶם ,זִיך דֶערְמָאהְנֶען אין אִיָהר

וֶועט וויא גְרַלְיָה-הֶערְשׁ עֲלָיו הַשָׁלוֹם הָאט וַוייוֶענְדִיג אוֹיפִן קִינְד גֶעזָאגְט , :ער
זיין אַנו
ּט שְׁטִיִקֶעל אַרְבֵּייט! אַ שַׁארְפֶע נָאדֶעל מִיט אַ שְׁ
פִּיצֶעכְדִינ קעפּילי אוּג

פַּאר נַחַת זי
גֶעשְׁמַאנְצֶען .רֶער טאטֶע-זֶשֶׁע אַקֶענֶען ,אוֹימְהֶערֶענרִיג אוֹיף אֵיהֶם

מיסִֶעיגרֶועֹמְוסיא נָעאמרֶעאןִיזמפַארְשִייט! פְלעגְט מאבֶען גֶעוֶעהנְמלִיך מִיט אַשְׁטֶעבְֶוערטִל
עלָיו הַשָּׁלֹם .הָאט יט יֶענֶעמְם נאטוה גֶעס זָאל יעם פֶעהְלֶען אהָאר!יֶער
אוֹיךְ פוּל אִין אַלֶע לזעייבןֶעגַרא,נְץערלֶעפבֶָּאןרֶעזטי גזֶיעךפָאאוֹריֶךעְט מִיש לֶעבֶער אוג דע רהיינט אויז
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אִיז גֶעוֶוען אֵיין אֶנְצוּהֶערֶענִיש אַקענֶען יֶענֶער מַעֲשֶׂה וָואסמִיט הֶערְשֶׁעלִין אִיז זִיך
פַארְלוֹיפֶען ,אַזוֹי ויא וַוייטֶער וֶועט שְׁטֶעהֶען.
י

=

הו

אאל ,אִיז אִין קאבְּצַאנְסְק אנַָרוֹים וַואנְדֶער
= ויהי הַיוֹם אוּנ סִיאִיז גֶעוען מָ

גֶעשֶׁעחְן .פַּלוּצְלִים ,מֶען ווייקט נִישְׁט ויא אוּג ויא אַרוםאִי פזוּ;)ערְנִיץ א דָאקְטָאר
מיט אַמָאל אנגעקומען ,עפּיס אַזוֹי ויא פגנם חִימֶעל אַרָאפְּגֶעפַאלֶען .יוְדען בִּכְלֵלי
אַז דֶערְהֶערֶען נָאר דאָאַקְטַָאר,רוּפט זיך זייא אַלֶע קְרַאנְמְהִייְען אָפּ אוּנ דֶערְפִיהְלֶען

אִימְלִיכֶער זַיינֶע וֶועהְטיֶען .בִּימֵי יִרַחְמיאֵל חֲרוֹפֵא ,פַאר אוּנזֶער יָרַחֲמֵיאֵל דֶעם רוֹפָא,
ְזוּנְתוֹ יַאחְנֶע הָרוֹפֵאֵת ,אוּנ זַיין וַוייבּיַאחְנֶע דיא רוֹפַאיתֶּע ,אִיז קאאיבןְּצַאנְסְק תָּמִיד
גֶעוֶען מיט חֶסֶד  .בּייא יוּדֶען הָאבֶּען דִיא קרַאנְקְהַייטֶען געבּוּרְטְשֶעט אִינוֶענִיג אוּג
מֶען הָאט זִיךְ גֶעמַאכְט נִישְׁט וִויסֶענָדִיג ,דֶער רוֹפֵא הָאט גֶעמָאן זֵיינִם ,גֶענֶעבֶּען

רַאטוּנְקֶעם  :גֶענָאלְט ,גֶעשׁוֹירֶען ,גֶעשְׁטֶעלְט בַּאנְקֶעם ,פְּיאוְקֶעם ,גֶעלָאזְט צוּ דֶער.
אָדֶער .,גֶעצַאפְּט בְּלוּט בֵּייא דִיא מַאנְסְבָלִין ,אוּג דִיא רוֹפָא'תֶּע פוּן אֵיהֶר זַייט הָאט -

גֶעטָאן אֵיהֶרֶם .,גֶעצַאפְּט בָּלוּט בַּייא דִיא ווַייבֶּער .מֶען אִיז פַארְשְׁלַאפְּט גֶעוָוארֶען

אוּג גֶעשְמָארְבֶּען אָהֶן חָכְטוֹת! אֶהָן גְרוֹיסֶע דּגֶענִישׁ .גָארְנִישְׁט ,מען הָאט זִיךְ

כּלוּצְלִים גֶעלֵיינְט אוּג פְּלוּצָלִים צוּנֶעמַאכְט איין אוֹיג ,נִישְט בֶּעדַארְפֶען דְְַקֹא הָאבֶּען

דֶערְצוּ פְרִיהֶער רֶעצֶעפְּטֶען אוּג אַפְּטייְֶען  .. .זִיבֶּעצִיג ואָאַחֶרזוֹ--י אִיז שׁוין אִין

דֶער ווֶעלְט גֶעשְׁטֶעלְט--קוּמְט דָאך אַ מֶענְשֶׁען צוּלֶעבֶּען דַארוֹיף אִיז דָאךְּ דָא

בְפִירוּשׁ פָאּסוּק אִין תְּהָלִים ,ווָאס אַפִּיקֹרְטִים אֶפִילוּ קֶענֶען עם אוֹיךְ נִישְט אפ

לייקֶענֶען ,אַי וָאס ,מֶען שְׁטַארבְּט פְרִיהֶער פַאר דֶער צֵייט ,דְרִינֶען איזנישְט שוּלדיג
קיינער ,נִישְׁט וָרְחֲמִיאֵל דֶער רוֹפֵא מִיט זַיין קליפֶּערְגֶעצֵיינ! נִישְט יַאחְנֶע דִיא רוֹפַאתֶּע
מִיט אֵיהֶר קלִיפֶּערְגֶעצייג אוּג אוֹיךְ נִישְט דֶער פָּסוּק לְתַבְדִיל ,שׁוּלְדִיג אִין נַאנְצֶען

ֶענִין דִיא חִמָאִים . ...דִיא חֲטָאִים אִין שְׁטֶעדְטִיל .דֶעם ,יֶענֶעם הָאט זיך
פַארְנלוּסְט ,וָָאס מֶען טָאהֶר נִישְט  . ..אוּנ דַארוֹיף אִיז דָאךְ דָא ראַָב ,זָאל גֶעזוּנְט

זַיין ,מִיט קאאַמיסיע שׁייגֶע יודֶען ,דיא זַאך אָנְצוּשמֶעקֶען אוּנ אַרוֹיסְצוּפִיחְרֶען;עם

וִויא בְּיִימִיל אוֹיפְץ וַואסֶער .אַזוֹי הָאט זִיךְ נ;ֶעעםפִיהְרְט אוּג פֵּיהָרְט זִיך אוֹיף אֹזֵא
שְׁטֵיינֶער תָּמִיר ,נָאר מִיט דֶעם דָאקטָארְס ויז גֶעבֶּען זִיךְּ אִין קאבְּצַאנְפְק הָאט,
ויא קרָאפֶּעוע נָאךּ דֶעם יערְשְׁטֶען זּמֶער-רֶענֶען .,אַרוֹימְנֶעשְפְּרָאצְט מיט א מָאל

שְׁלַאפְקֵייטֶען אַלֶערְליִיא ,אָהָן צאַָאחְל :סְפַּאזְמֶעם ,בּויכְווֶעהְטִיג ,שְׁטֶעכֶענִישׁ אִין
מַכּוֹת,
קדֶיראִיעזְשֶׁעם ,שְׁפַּארֶענִישׁ אוּנְטֶערְן לֶעפֶעלֶעו מְוֶועטְּשָׁצנִיש ,בֵּייסֶענִיש,
גֶעשְׁווירֶען ---אוּג אוּנְזֶער יוּרִישֶׁע קרַאנְקהַייט ,מָ ערי דין ,איז פוּן דֶער פַארְבַּארְגֶענִיש

אַרוֹיס גאנץ אַ פָ'ע ן ,זיך עֶנְפְּלֶעקְט ,וויא;עס גֶעהֶער צוזיין ,מִיט אַלֶע פִּישְטְשֶׁעןְנְקֶעם. ..

נִישְט גֶעוֶוען אֵיין ייד נאַאַנְצֶער ,אֶהֶן אַ חִסָרוֹן .יוּנָג אוג אַלְט אֵלֶע זֶענִין צוּם

דָאקְטָאר גֶעלויפֶען אוֹיסְלַאטֶען אונ פַארְרִיכְטֶען אַבִיסִיל רָאס גֶעווּנְד .קליינע קִינְדֶער
מִיט גְרוֹיסֶע בַּייכְלִיך אוּג דִינֶע פִיפלִיך הָאבֶּען מַאמֶעס אוֹיף דִיא הֶענְד גֶעטְרָאגֶען
אונ
|
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אוּג צוּ אִיחֶם גֶעלוֹיפֶען .נאנץ קאבְּ צאגסק ,ויא עס וַייזְט זיך אַרוֹים ,אִיז אֵיין
בִּקוּר חוֹלִים ,אַלֶע  זֶענִין צוּבְּרָאכֶען .גָאט דֶער לֶעבֶּעדִינֶער ווייסְט ,מִיט וָואס עס

וָואלְט זִיךְ אוֹיסְנֶעלָאזְט ,וֶוען דֶער דָאקְטָאר זָאל נִישְט גֶעוֶוען אַזוֹי פְּלוּצָלִיםוִויא עֶר
הָאט זִיךְּ בֶּעוִויוֶען .,אַזוֹי פּלוּצלִים אוֹיך פַארְשׁווינדֶען .יוּדֶען פַארְגֶעפֶען זִיךְ וִוידֶער

דיא וֶועחְטִינֶען .חֶערֶען זִיךְּ נישְט צוּ ,שְלֶעפֶּען זִיךְּ אַרוּם ,כָּל-זמן עס דינֶען זייא

..רַ.חֲמִיאֵל
דיא פִּים או לֶעבֶּען ,ויא דֶער שְׁטֵיינֶער אי מיט דֶעם אִימְפֶּעט  .יְ

דֶער רוֹפָא קְרִיכְט ווידֶער אַרוֹים ,וִויא דיא לָבְגָה נָאכְדֶעם אַז דיא זון פַארְגֶעהְט,

אַרְבֵייט אוֹיף אַלֶע כֵּלִים אונ יוּדֶען  --שְׁטַארְבֶּען מִיט חֶסֶד,.,

הֶערְשֶעלין אָבֶּער אִיז דֶער דָאקְטָאר פונ'ם זִינֶען נישְט אַרוֹיְגענַאנְֶען .דיא

גאנצע מַעֹשֶׂה אִיז אֵיחֶם זֶעהֶר גֶעפֶּעלֶען .עס גְלוּמְט זִיךּ אִיהֶם וֶוערֶען אַדָאקְטָּאר

אֵיהֶם נָאכְצוּמָאן אוּנ צוּמַאכֶען ,ויא עדִָריא נַאנְצֶע שְׁפִּיל מִיט דֶער וַייסֶער חֶבְרָה,
קִינְדֶער הָאבֶּען ויא דִיא מַאלְפֶּעס ,לִיבּ נַאכְצוּמָאן דיא גְרוֹיסֶע אִין אַלֶע זַאכֶען .ויא

זָאנְט מֶען עפּים ק:ינְדֶער קייעהוואס אַלְטֶע שְׁפִייען .ווייסֶע חָבָרָה קרוֹיגֶען לְמַזֶל אוּנְזֶער
הֶערְשֶָׁעלין פַאר א דַָאקְטָאר אוג דיא שְׁפּיל חויבְּט זי אִין אַ גוּטֶער שָעֹה אָן .חֶערְשֶׁעלֶע
וֶוערד צוּלִיבּ זִךְ צוּליבּ זַיין כָּכוֹד ,אַ גוּטֶער אוּנ זָארְנְט זִיךְ קלַאמְפֶּערְשְט פאר

ַיינֶע חָבֵרִיםם גֶעזוּנְט ,וִוינְשֶׁענְדִיג רֶערְבֵּיא טַאקִי פוּנ'ם גַאנְצען הַארְצֶען .אַ;

קריינְקען זָאלֶען זֵייא ,רַבּונִי שׁל עוֹלָם א
1וּג בֶּעדַארְפֶען צוּ זַיין חִילֶף אָנקוּמֶען. :..

פרייטִינ אֵינְמָאל אין דֶער פְרָיה ,אז דֶער מַאמֶען אִיז מִיט בּוֹיכְוֶעהְטִיג אֲנָ

שגִֶׁבעָקּתמֶ,עןלאצקוּחנֶעענחְטמֶעןאוּנאזִֶיעןר קְהלֵֶעיריְטִשיֶלׁעלאֶועֹישףְׁטבִָיּלארְ :פֶעפֶער ,צִימֶערינְג אוּנ מֶעהְל אוֹיף
ֶערְהֵייט אַרָאפּ צוּבִּיסָלִיךְ פוּן דִיא דָאזִינֶע

הִַאיכנֶּעטןֶעראודגֶעראַשוְֶׁעטוקּבּשֵׂ.אע,ר זקיטש אַהִין ,אוֹיפְן פְּיֶע גָאז אוֹיפְץ לידינֶען פְּלַאט
ִיצְט זִיך דָארְט לֶעבִּין פְֵּייט ,פַאר אֵיהֶם שְׁטֶעהְט אַ קליין

פּאפִּירִין קֶעסְטֶעלֶע ,ואס קָאסְט אִיהֵם דְרֵייא קִנעפְּלִיךְ מִיט אַ יֶרְכִין בִייטֶעלֶע

אאַ חצֵובֶּנרָאבּ דֶערְצוּ .אין קֶעסְטֶעלֶע גֶעפִיגֶען ייד עִטְלִיבֶע קְלייגֶע פְלֶעשֶׁעלִיךְ פַארוֶועלְכֶע
וִינֶער הָאט בֵּייא אִיהֶם גֶענוּמֶען אַ נום ,צאְַווילְיְג ,וָואס הַאלְטֶענְדִיג אֵיהֶם

אִין מוֹיל ייא דֶעם נִיס-שְׁפִילֶען אִיז עֶר אֵיהֶט שְׁטַארְק מַזְלְדִיג גֶעוֶוע אוֹים

אֶפִּצוּדַאצֶען דיא קִינְדֶער ,אויך גאהוֹימען זשיק מיט לַאננֶע הֶערְנֶער .,גֶעהַאנְגֶען

צוּגֶעבּנְדֶען אוֹיף אַ לַאנְנֶער פֶערְדִישֶער סְטְרינָע .א

| פָּארֶעט

בְּשֹעת דיא מַאמֶע

זִיך אִין שׁטוּבּ רָארְטן .בְּרֶעבְט נָעבִּיךְ זִיךְ דֶעם  קאפּ ,וויא סָאִיז

פוּנ'ם בִּיסִיל מַאטֶערְיַאלִין עִפִּים  צוּמַאבֶען,

פַּארֶעט זִיךְ אוֹיךְ אֵיחֶר זוּנְדִיל דָא

דמִֶעירטְפוּדןֶערםְפואַּארוָֹאתפְּ,גוֶֶעולֶַעמאֶקעְרחְֶלעִניְךט;ֶעטןְרָפאפֶֶעּפעֶער ,צִימֶערינג ,מְעהְל אוּנ שְׁאָר יְָקוֹת ,צּמַאכֶען

נָם אִין דיא פְלֶעשֶׁערִיךִ-פַארְטִיג מיט דיא רָפוּאוֹת
אטְַרנַואּכמְֶטער ע ארִמְבתַָּ'יריא מַזִכיֵךְ :אַצִינְד ואוּ נַעהְמְט מֶען עפִּיס קאְַרַאנְקֶען ,טאקי מִיט
ּה ,ציבֶּעווייזֶען דיא גְרוֹיסֶע קוּנֶץ אִין דָאקְטָארְיִע ? אוּנ וִויא ער

זִי
צְט זִיךְ אַזוֹ אוּג מְרַאכְט ,דֶערְזֶעקְט עֶר פוּן-דֶערְוַוייטֶענִם ,וִויא מֹשָׁה-יַאסִי ,אַ:

פארוואהרלאזמטער
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פַארְוָאהְרְלָאזנֶער  יָוֹם .א נאקעטער ,א בָּארְפִיסֶער ,פָאהֶרְט אוֹיף אַ שְׁטֶעמֶען

רֵייטֶענְדִיג אוּג אַרְבֵייט גֶעבִּןך פַּאר אַלֶע גָאר א שְׂרֶעק  :פַּאר דֶעם פוּחֲרְמַאן ,אוֹיך
פַאר דֶעם פֶערְדִיל אוּג אוֹיךְ פאר דֶעם ווָאגֶען .ער שְמֵייסְט דֶעם שְׁטֶעקֶען ,אָנ

טְרֵייבֶּענְדִיג אִיָהם מִיט אגֶַעשְרֵייא :וָא ,וְיָא !עֶר הֵייבְּט פִּיסָלִיךְ ,פּוּצְט אוֹים

דָאם בֵּייכִיל ,פַארְווַארְפֶענְדִיג אַהִינְטֶער דָאס קעפּיל ,הִירְְשֶעט וִויא פאֶערְד,

שְְּרִיְגְט הָאץ-הָאץ אוּג לוֹיפְט גַאלָאפּ ; עֶר פּויִקְט מִיט דֶער הַאנְד אוֹיף דִיא אָנִ-

גֶעפּוֹישְׁטֶעבַּאַקֶען .פון דֶער זייט אַ קְלַאפּ ,פון יֶענֶער זֵייט אַ קְלַאפּ ,חְרִיִפֶעט ,סקרִיפעט

אוג מַאכְט אוֹיף אַלֶערְלֵייא מְשׁוּנָה קוֹלוֹת  :טְרַא-טְרַאם-טְלַארַארַאם ! חוּאַי-חִיפ-

סִיּ ! ויא קאְַלַאפֶערֵייא אוג אַ מִקְריפּ פוּן רֶערֶער .ער יָאנְט לֶעבֶּערִיג ,קְנַאקֶענְדִיג-

טְשַׁאְקֶענְדִיג ,פַייפֶענְדִיג גלייך צוּ הֶערְשֶׁעלִין אוּג ,צוּקוּמֶענְדִיג נָאהֶענְט ,טְהוּט עֶר

א הירשָע ,דֶערְנַאךְ אַ גֶעשְׁרייא ט
ִ:פּררְרוּא א!וֹיסְלָאזֶענְדִיג מיט צֶאערְנְנַארֶענְדיגֶען
|
חְחִ חְאִיפּ-סִיפּ  אוּג שׁפְּרינגְט אַרָאפּ פוּנָים שְׁטֶּעקֶען.

אוּנְזֶער הֶערְשָׁעלֵי פַאלְט אוֹיף אהַמְצָאָה בַּייא מֹשֶׁחלָאסִישׁ אָנְקוּמֶען אוּנ,
נִישְט לַאנג גֶעטְרַאכְט ,מַאכְט עֶר צוּ אֵיהֶם אוֹיף קוּנדֶעס-לְשׁוֹן אַזוֹי 
--סוֹיסֶע-סָאסִי ,מֹשֶׁה-וָאסִי ,סוּא-סִילְסט ,דוּא-ווילסט ,מאן-פראנק זיין-קראנק ?

== --סֵיין ,גיין  גֶענְטְפֶּערְט מֹשֶׁה-וָאסִי אָּ ,אוֹיךְ אוֹיף רֶעם אֵייגֶעגֶעם לָשׁוֹן טאקי,

סָאל-קאט ,זָאל גָאט ,סִימֶען-חִימֶען.

--זאג .יָאז גַארֶעלֶע .טאקי גָאר אֶהֶן קַאטָאוֶועס .גֶענוּג דַייטְש! מַאכְט

הֶערְשֶׁעלָעו לָאמִיר הֵיידֶען פְּרָאסְט ּדִישׁ .זָאנטְשֶׁע,יֵא ,נאָרֶעלֶע .וואס ,קען דיך .עס
אַרֶען ?דוּא דַייא קְרַאנְק אוּג אִיך וֶועל דִיר גֶעבֶּען רָפוּאוֹת .. ,נוּא דוּא וִוילְסְט ?
--איך וִויל ,הֶערְשֶעלֶע ,איך וִויל בֶּעסֶער עסֶען,

-עסֶען ?. . .עסֶען ,מֹשָׁה-יַאסִילֶע ,הָאבּ אִיךְ נישְט ,נָאר צוּזָאנֶען אוֹיףשְׁפֶּעמֶער אמַָאל ,יֵא ,זאג אִיך צוּ .נֵא דִיר מיין הַאנְד תְּקִיַעת-כֵּף ,נוּא ,וֶועסְט-דוּא
שׁוֹין זַיין קרַאנְק ,נַארֶעלְץ ?

-אִיך בִּין דָאךְ אֶבֶּער גֶעזּנְט ,הֶערְשֶׁעלֶע!-נִישָׁקִשָׁה ,גַארֶעלֶע ,אִיך וֶועל רִיך מַאכֶען קרַאנְק .איך וֶועל דִיר טָאן  א?

רְרַאפֶּעלְעו אַ קליין דרַאפֶּעלע אוּנְטֶען אוֹיפָין פּס .זֶעהְסְט-דוּא אָט מִיט דֶעם טְשְוָואק.

אִזוֹי רֶערְט חֶערְשֶׁעלֶע אֵיין דֶעם חֵבֶר אוּג גֶעחְמְט פוּן דֶער פְּלידֶערֶען;ְקֶעשֶׁעניע

אַהוֹים אַפַארְזְשַאווֶערְטֶען טְשְוָואק.

--עֶס וֶועט דָאך אָבֶּער וָעה טָאן ,הֶערְשֶׁעלֶע!

גָאר קאליין דְרַאפֶּעלֶע , מֹשֶׂה-יָאסִינָא ,וִויא אִיך בִּין אַ יוד!,עס װֶעטאויילֶע אוּנ בַּאלְד טַאקִי אוֹיפְּהֶערֶען .אִיךּ וֶועל דָאךְּ דיר הֵיילֶען אִיךְ
וָועה מָאן וַ
מיין
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מֵייןדָאךְ דיין טוֹבָה ,וָואס דֶען ? דַיין טוֹבָה ,נַארֶעלֶע ,מֵיין איך דָאךְ ....אוּנ
דוּא וִוילְסְט ;עס נִישְט פַארְשְׁטֶעהֶען.
-ניבּ-זשע מִיר ,אוֹיבּ יָא אַזוֹי ,בַּאלְד מַּאק עסען .אי ,בִּין אִיךְ הוּנְגֶערִיגוהֶערְשֶׁעלֶע !

= אַגֶעלַאם אַּימִיל! מאכט הֶערְשֶׁעלָעו אָנְבְּרונְֶענְדִיג זיך קלַאִפֶּערְשְטּ,

גָֹח דִיר ,נָעה! אִיךְ וִויל אֵיחֶם הֵיילֶען ,טָאן אַטוֹבָח אוב ער עסֶען !פְּרֶעסֶּען!יי.

|

אוֹיף דעם דָאוֹיגֶען שמיִעם קוּמֶען עאְןליֶע וַויימֶע-חִבְָה-נִיקֶעם ,זייא קוועלען

גָאר אָן פֿון הֶערְשֶׁעלֶעס אפּטייקעל אונ פֿון דֶעם אֵיינְפַאל זַיינֶעם .נֶעהְמֶען זִיך
שְׁטַארְק צוּ מֹשָׁה-וָאסִין ,איינצוּשְׁמְיֶעסִין אֵיהֶם מיט גוּמֶע רייד  :מֹשָׁה-לָאסִינְא ,דוּא

נַארֶעלֶע אֵיינֶער !אַבִּי מֶען מַאכְט דִיךְּ גָאר קלאנק ,וֶועט מֶען דיר דֶערְנָאך ,נִישִׁקְשְׁהו

שׁוֹין אוּנְטֶערְרַיִקֶעעןפִּיט .קייָען .דוּא פַארְשְׂטְעֹהֶסְט? ...אִיטְִיכֶער ניט אֵיֹהֶם דִיא
הַאנד תּקיַעת-בַּמו אמּערשלַאנֶענדִי מִיט אַ צִיצָה .משחיָאסי קוקט אִיבֶּער דִיא
צִיצָה ,אוֹיבּ זיא אִיז נִישְט חֲלֵילָה מיין פּוּלדִינֶע אוּג אַז ער זֶעהְט ,זִיא אִיז כֶּשֶׁר,
דיא אַלֶע אַכֶט פָעדִים מִיט דִיא .פִיר קְנִיפְּלִיך זֶענִין ויא גֶעהֶערִיג אִיז ,רוּפּט ער
זִיך אָן אוֹיפִשְׁטֶעלענדיג אַ פינגֶער לֶעבִּין דֶער נָאז ,מיט אַ הַתְרָאֶח  :גֶעדֶייְנְקט-זְשָׁעו

קינְדֶער ! אוֹיבּ גִישְט ,וֶועט אייך גָאט שְׁטְרָאפֶען .זאגט אָמִן !

מוֹשָׁה-ואסִי שְטְרֶעמְט אוֹיסו אִין אגַוטער שׁעת ,דֶעם פוּם ,דִיא יוּנָנליךְ
האלטען איֹחֶם גוּט פוּן בֵּיידֶע זייטען אונ הֶערְשֶׁעלֶע גֶעהְמְט זִיךְ צוּ דער פְּיַאטֶע זֵיינֶער
מִיט דֶעם טִשְווָאק ,פְּרִיהֶער מַאכְט ער אֵיהֶם פַּאמֶעלִיךְ אַ קְלֵייןדרא פֶּעלְעי מֹשֶׁח-יֵאקִי
פַארְבַּייסְט דיא ליפ אוּג שְׁוַויינְט דֶ
:ערְנָאךְ גֶעהְט עֶר אֵיהֶם אַרַיין אבִּיסִיל טִיפֶער

מִיטְץ טְשְׁוָאק ,מֹשָׁה-יֵאסִי מַאכְט  .:אַי-אַי-אי ! חָ-בְ-רָה טְרֵייסְט אֵיהֶם :נִישְׁקֹשֶׂה,

לָאז זִיך נַארֶעלְעו טָאז!'מֶען וויל דָאךְ דִיר גֶעבֶּען אַרפוּאָה . , .הֶערְשֶׁעלֶע אִיז נִישְט

פיל אוּג שְׁטוּפְּט דֶעם מֶשְׂוָואק אַרֵיין נָאךְ וַוייטֶער ֶ ,עם רִינְט בְּלוּט ,משָׁהיָאםִי
:עוַואלְד !
רֵייסְט זִיךְ פוּן דִיא יוּנְגְלֵיכֶס הֶענְד אוּג שְרַייֶעט גֶ

-שֵא  ,שַא  ,סוֹיסֶע סָ-אסִי מִ,שָׂה  -וָאסִי! נֶעהֶמְט איהֶם אוּנְוֶער הֶערְשֶׁעלֶעאייןאוֹיף קוּנְֶעם-דֵייטְשׁ מיט אַ פְּרֶעהְלִיךְּ הַארְץ .סיא-סאקע  ,דיא מִכָּה דִיר ,הָאבּ
אִיך שׁוֹין גֶעמַאכְט  ,אַצִּינֶד בֶּעקוּמְסְט-דוּא פון מִיר סְרוָּעה ,אַ רָפוּאָח ,

הֶערְשֶׁעלֶע גֶעהְמְט א פְּלֶעשֶׁעלֶע אוּנ גִיסְט זֵיינֶע טְרָאפֶּעגְס אוֹיף טֹשָׁה;יָאסִישׁ

פְרִישֶׁער וואוּנְד ,עֶר פַארְקְרִימְט זִיךְ גֶעבִּיךְ א שרֶעק ,שְׁרַייֶעט :עס בְּרֶענְט ,גֶעוַואלְד

עס בְּרֶענְט! נִישְׁט מִיט זי | קול,

מֹשֶׂהיְוֵאסִי הָאט טַאקיגֶעהַאט רֶעכְט ,גֶעוואוּסְט נַעבִּיךְ וָואס ער שְׁרַיֶעט,

דיא מְהָאפֶּענְם זֶענִין גֶעוֶען צוּ שְׁטַארְק פֶעפֶערְדִיג אוּנ גֶעבְּרֶענְט וִויא פייֶער דָאם
רוֹיע פּליִיש אֵיהֶם אִין דֶער בְּלוּטִינֶער מִבָּה .עֶר הָאט גֶעצַאפֶעלְט ,גֶעקְרֶעכְצְט אוּג

זיך

04

יודישע פאלקסביבליאטהעק

זיך פַארְנַאנְגֶען וַויינֶענְדִיג פַאר גְרוֹים וֶועהְטִיג .דִיא קוּנְדָסִים הָאבֶּען גֶעחַאפְט אַ2
צִיטֶער אוּנ זִיךְ צוּלַאפֶען .הֶערְשֶׁעלֶע אִיז אוֹיךְ אַנְטְלָאפֶעאנןַןבִּיסִיל אין דֶער זייט
אוּג זִיךְ גֶעשְׁטֶעלְט קוּקֶען פוּן דָארְט אוֹיף זַיין חוֹלָה .אַ הִיבְּשֶׁע צֵייט הָאט ער
נְעבִּיךְ זִיךְּ גֶענַואלְגֶערְט אוֹיף דֶער ערְד ,שְׁרִייענְדִיג אַלץ אין אֵייןקול :עס בְּרֶענְטו
בְּרֶענְט ! דֶערְנָאךְ אִיז ער וֵויא-סָאִיז אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען אוּנ הָאט מִיט אַ ואמֶער ,אַ2

קְלָאג זיך גֶעלָאזְט גֶעחֶען זַיין וֶועג ,חִינְקֶענְדִיג שְׁטַארְק אוֹיף דעם רֶעכְטֶען פיס,
גֶעקוּמֶען איז ;ער גֶעזוּנְט אוּנ אַוֶועקְגֶעגַאנְגֶען קרַאנְק .ער איז גֶעקוּמֶען הוּנְגֶערִינ

נָאר לֶעבַּעדִיג ,פְרֶעהְליך הַנָאָההָאבֶּענְדִיג פון דער לֶעכְטִינֶער וֶועלְט ,פּוּנָים שֵׁיינֶעם
+ -צ +צ

פְ:רִיהְימעָארְורגֶ1ען --אוּנ הצָאט ,פַאר :גְרוֹיס נונּ:טסקייט צוּ אֵי :הֶם3 ,בֶּעקו ּ:מען אמַכַ צּהוִי..

| מֹשהְאכִי אִיז אוֶועקגֶעלֶענֶען אַהִיבְֶ צייט מִיט אפַוּס גֶעשְָׁאלֶע ויא
קמע צוּם טאטען דול תנָהלעמיל ,אַלסינ מִיט ִיטְלֵיכֶם פִיטְצֶעלְע ,הָאם
עֶר אֵיהֶם גוּט מְכַבֵּד גֶעוֶוען ,אַז ער זאל געליגקען אוּנ וִויא אטַאטֶע דֶעם זוּחן
גֶעזָאנְט מוּסר אַזוֹי ;
-שְקאץ אֵיינֶער ! טוֹבוֹת וִוילְסְט-דוּא טָאן ל מַאךְ בֶּעמֶער יֶענֶעם נִישְט קְרַאנְקאוּג פַארְשׁפָּאר ,שְקאץ אֵיינֶער ,דֶערְנַאךְ איהם צוּהֵיילֶען ,צוּטָאן איָהם טוֹבוֹת .וָוארְט
נָאר ,וַוארְט  ,דוּא וֶועסְט בַּייא מִיר הָאבֶּען טוֹבוֹת ! אַצֶעהְנְטֶען ועסְט-דוּא
פַארְזָאנֶען .+ .

--בִּין אִיךְ דען אֵיינֶער ? מֶּענְהְט דֶער זוּהְן וַויינֶענְדִיג אוּג וִיל דיא שׁוּלְד

אַרוֹיפְלֵייגֶען אוֹיךְּ אוֹיף אַנְדֶערֶע .פַאר וָאס מֶענֶען יֶענֶע . . .יֶענֶע?

-שֵא ,שְׁקַאץ ! טְחוּט דֶער טַאמֶע בָּייז אַ חִיק .יֶענֶע זֶענִין אוֹיךְ אזוֹינֶע שִׁקֹצִים!ען אִיז מוֹחֵל דִיר אוּג דַיין ְלייכֶע אייֶערֶע שֵיינֶע
וִויא דוּא .דוּא הֶערְסְט ,הֶערְשִׁיל מֶ
טוֹבוֹת!י..
;;מִיט טְרֶעהְרֶען אִין דיא אוֹיגֶען  --אַזֹי לָאזְט אוֹיס דֶער מְחַבֵּר פוּנִים
וִוינְשְׁפִינְגֶערִילי זייןבְּרייטֶען שְׁמיֶעם וֶוענֶען דֶעם דָאזִיגֶען עניִן אִין זַיינֶע כִּתָבִים--
מִיט טְרֶעְרֶע אידִיא אוֹיגֶען אוּג מִיט אַ האר רהנ ײ חָרמָה שְׁרֵייבּ

יל מיין שילדנייט אַקענען דִיר א גי זָעֵהֶאֶפ וע עם קּמט.מִיר אוֹים

צוּזֶעהֶען אַזֶעלְכֶע מעשׂיוֹת אִין דֶעם לֶעבֶּען ,דֶערְמָאהְן איך דִיךְּ מִיט אקְַרֶעכְץ :
אַך ,מֹשָׂה-יאסָי ,מֹשָׂה-יָאסִי ! ...אִיך דִיעֶקמִיט שְרֶעק ,אֶפְּשֵׁר ,בְּרוּדֶער ,פַּאסִירְט

עִם מִיט דִיר גע אוֹיףא

הַיינְט ,עי אִין דֶערר וֶעלט יֶענֶע .יְּגֶעלְשֶׁע

מכָּה עבט מִיר פַאר.דיא אויגֶעך אוב עס רֵייסְט מִיר דָאס הָארְץ אוֹיף דִיר,
וִויסטֶער ,עלעגנְטֶער ְרוֶּער אוֹיף דִיר ,מיין גוּטֶער ,אוּמגְליִקלִיכֶערִ ,יבְּהַארְצְעדִי*
גֶער מֹשָׁהֹיָיאסָי!'. . . .

דאס ווינשפינגעריל
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קַאבְּצַאנְאסְךק ,פואֶורען הגֶיעשרְְשטֶׁעדלֶָעאןסעסקֶיענןד,ווייוטֶוען נִישְט רָאם יֶעסֶען וָואלְט דָאט לֶעבֶּען אין

גֶעוֶוען זֶעחֶל גְ
אליקְלֵיכֶם ,ויא אִיןגן-עדְן!
צֵייט אויף צוּשְׁטִיפֶען ,אַוּמצוּלוֹיפֶען פְֵּייא ,הָאט עֶר גֶעהַאט ,אַ שֵׁיינֶעם נָאמֶען בֵּייא

ווייסֶע חָבָרָה חָאט ;ערו בְּרוּך חַשֵּׁם ,גֶעמַאט :עעסְקִים אלֶערְלִיא הָאט עֶר ,גִישְט
צוּפַארְזִינְריגֶען א
,וֹיךְ גֶעמַאט .ער אִיז גֶעווֶען א גֶעגֶערַאל ,אֲסוֹחֵר ,אַלְסְדינְג וָואס

אֵיהֶר וִוילְט אוּג וָואס מַאכְט יּנגליך .איבֶּער גליקליך  +נָאר איין קליינינקייט--אָט

דָאס .עסֶען ,וָואם דָאס מֶענֶענְדִיל זַיינֶם פְּלֶענְט מָאהְנֶען ועסֶען דָאס הָאט אֵיהֶם נָאר

צמויּידםְרֶעחהוְּטנְ,גֶעפרִַאיגרְשנְָׁאטךְֶערְט דִיא שִׁמְחָה .ם'אִיז גֶעוֶוען צייטֶען וֶוען ער אִיז גֶעקוּמֶען אַל
אַזוֹי פִיל מִיה אוּג אֶנְטוּפֶּען זיך גֶעבּיךּ גֶעחַאלֶעשְט עֶסֶען,

וחויָיאנטֶעשן זוָיוךאסקרסַאאטְִיז ,פוּן יֹצֵא וֶוענֶען --אוּנגָארְנִישְׁט ,נִישׁטְא קיין לעק ! ער פְלֶענְט
צֶען ,הַאלְטֶענְדִינ בֵּיידֶע הֶענטלִיךְ אִין דִיא הָאר פוּנִים ;קאפ אוּג

שְׁרִייֶען ,שְׁריֶען בִּיז ער אִיז גֶעבְִּיבֶּען לִינֶען אֶהֶן כֹּחוֹת אוג אנשלאפּען גֶעוָארֶען.

שְׁפֶּעטֶער אִיז ;ער שׁוֹין מיט אַזֶעלְכֶע זַאכֶען גֶעוֶעהְנְט גֶעוָארֶען אוג ,אַז עֶר איז

השְוּׁוניגיֶנעֶרעיןג ,גאֶועֹוֶיוףען ,פְֶעגְט ער מַאכֶען מִיט דיא ליפֶּען אוּג שְׁוַייֶען .א רָבִּין אוֹיף
שְׁטִילֶערְחֵייט לֵיידֶען .הָאט,ער גֶעהַאט קיילע-רִיקְלִין .זיא איז גֶעוֶוען
שְאׁלַאפּע,בְּלייךְ וִויא דיא וַאנָה דֶער חאלְו גֶעשְׁואלֶען .אֵיין אוֹיֶער פַארְלֵיינו

פארְשְטֶעקְט מִיט וַאטֶע .זִיא פְּלֶענְט גֶעבִּיךְ אִיבֶּערְטְרָאנֶען אִיהֶר שְׁמַארֶץ ,אוֹיך

קעלט ,העֶנָער ,זִיצֶענְדִיג אֵינְֶענוּרֶעט אִין אַוִוינָקֶעל ,ויא אַ שְׁטִילֶע מוֹיבּ אוּג קוקען
מִיט אַפָּאר פַארְטְרַאכְטֶע ,פַּייכְטֶע אוֹיגֶען ש
ֵׁ,א ,שׁמִיל ,נָאר וָואס זִיא פְלֶענְט מִיט

חָ
איאזרְ גהְֶעלוֶֶועעןן קאשרְִַליימְֶגעעןןזִידךיא נסְִילשיְּטנְקֶע אוּג .דֶעְבַּיא יס מְשׁלָּה זיך קרימען .דָאס
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אוֹיף דִיא נְרוֹיסֶע יְסוּרִים.
ֵמיין ,דָאם נוּטְמְקֵייש אִיז אֵיחֶר גֶעלֶענֶען אוֹיפְן פָּנים ,דָאס קְרִימֶען-זִיך הָאט בע
ייט גָאר פַארְקעהְרְט ,זִיא טהוט זִיךְ נֶעבִּיךְ אָן אַ כֹחַ ,נִישְט אַרוֹיסְצוּ-וייזֶען דיא

וֶו
עהְטִיגֶען מיט האוַֹיכֶען זִיפֶעו וֶוען עִם גיט אֵיהֶר אִינְוֶוענִיג צאוַּפּן קאְַלְעהֶם .אוּנ

ראִבִִיּטיְקליעכןֶער קרים אִיהֶרֶער הָאט אוֹיסְגֶערִיסֶען בּייא יֶענֶעם אַ שְׁטִיק הַארְץ . . .אזא

לֶעהְרְנֶען שֵׂבָל ,מַאכֶען וַוייךּ גוּש אוּנ פָרוּם אַ סֶך בֶּעמֶער ויא אַלֶע מוּסָר-

סִפָרִים ,בֶּעמֶער ויא יֶענֶע גַארִישְׁעיחֲכָמִים מִיט זייֶערֶע עסִינ-זיעֶרֶע-לַאקְרִיץ-זִיסֶע

שיְֶׁעטנְֶרעָםא,פְרדֵיָיאדרְ.טאֲאפִִייןלקוְרִיעאפקע דֶער,קאטֶער (אֵיחֶר וֵוייסְט דָאךְ וועמען מֶען מֵיינְט . ..
לָאווס בַּאסְגֶע) אַ פְרֶעסֶער ,א נַאשֶׁער ,וָואס דִיא נָשָׂמָה זַיינֶע לִינְט

אֵיהֶם נָאר צְוִוישִׁין דִיא טֶעפּ ,אֲפִילוּ אֵיחֶם ואלְט אַזֵא רָבִּי צוּנוּמֶען --הַלְוַאי ;ער

זָאל אזֶעלְכֶען נָאר הָאבֶּען! --עס וָואלְט אֵיהֶם פַארְנַאנְגֶען דער חֵשֶׁק צוּ סְמֶעטֶענֶע

אוּג שְטַארְק צוּפְרִידֶען גֶעוֶען מַאטְשׁ מִיט זֹיֶערְמִיהָד .הֶערְשֶׁעלֶע איז גֶעוען אַ:

פַארְשִיט .קינָד ,לאֶעַבֶּערִינְם ,אַרִיהְרֶענְִינֶם .קוים הָאט ער זִיך גֶעשְׁטֶעלְט אוֹיף
ארֵייאהֶםפיזמעלהיף ,א בְּלִיק געטָאן אוֹיף נָאמְס וֶועלְטֶעֶלֶע אַרום אֵיהֶם ,אִיזדאס וֶועלְטֶעלֶע
ֶר שיין גֶעפֶעלֶען אוּנ חֵשֶׁק נֶעמַאט וִויא אַ הֶעזֶעלע צוּשפּרינגֶען ,צוּלעבּען,
נאר
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נָאר דָאס לֶעבֶּען הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעקוקְט וִויא אשְַׁטִיף-מַאמֶע מִיט באַַּייו פָּנִים ;

אּצֶן נישְׁט גְלוּסְטֶען. .דָ.אם בֵּייז פִּינְמְטערֶע לֶעבֶּע
ַּרבּית ,יּנְגֶעלֶע ל!ָאז זִיך קבְ

הָאט אֵיהֶם אָפְנֶעשְטֶעלְט בַּאלְד .טַאקִי בַּיים צוּפִיהְרֶען זי דיא הֶענְטְליך :אֵיהֶם
;ֵיהֶם אִייְגֶערֵיימְט אַ:
גֶענֶעבֶּען צוּפַארְשְׁטֶעהֶען דֶעם טעם פוּן נויט ,פוּן הוּנְגֶער א
סוֹד ,וֶוער ,מִישְׁטֶעהְנְט-גֶעזָאגְט,

פוּן-וַואנֶען,

ער איז,

מִישְׁטֶעחְנֹם-גֶעזָאנט ,עֶר

שְׁטאמְטֹ ,יטֶערבּצָן ,לוֹיטֶער אומגליק  - . .אוג אֵיחֶם נֶעפְרֶענְט דִיא וערְשְׁטע

קִשְׁיָא :הֶערְשֶׁעלָי ואס אִיז מִיט דִיר אַזוֹינְס דיא שֹׂמְחָה?

פאִַּיאזרְנַאנְגֶען גֶעשְׁוִוינְד ,אָפְּנֶעבְּלִיהְט נִיךּ אוּנ ער אִיז קינד?
ערְשֶׁעלֶעס יוּגֶענְד

הֶ
ארֶען אקליין יוּרֶעל :דֶערְשְׁלָאנֶען ,פּארְטְרַאכְט ,מיט אַ פַארְזָארְנְט פָנִים
ווייט נאך גֶעווָ
נָאר גֶעפֶעהְלְט
פָּאסְטֶעמְקֶעס פוּן אַגְרוֹיסֶען ,בֶּענַוייבּטֶען יודען ,עס הָאט אֵיהֶם
אוּג אַלֶע

יד הָאט אִין זַיין בִּיסֶעל לֶעבֶּען אוֹיסְצוּשְטֶעהֶען אַזוֹי פִּיל מיני
א בֶּערְדִיל .דֶער
דֶער קִינְְהֵייט .זִיא גִיט

צָרוֹת אוּג לייר ,אַז בּלייבְּט אֵיחֶם נִישְט קיין צֵייט פַּאר
אאופין וינְטֶערְטָאג ,אוג פַארְנֶעהְט
נָאר אוֹיף אַ וילע א שיין ,ויא דיא זוּן אין מי

ַ גְרוֹיסֶער לַאנְגֶער ,פִּיְסְטֶערֶער חְמַארֶע .קוים קרִיבט דָאס יוּנגֶעלֶע
טאקי בַּאלְד אִין א

הֶר .איך גֶעדֵיינְק נָאךְ ויא הַיינְט זַיינֶע צְוייא פַּאתְקֶעלִיך ,זיין יַארְמִילְקֶעלֶע,
ָא
עֶר הָאט ִיך עֶנְִפְלֶעקְט פְּלוּצְלִים פוּן אַ קְלַיין
פינִצְטֶער פְּנִימִיל ,וויא

יַיין שְֶּענְצֶערִיל אוּנ לֵייבְּסֶערְדַאקִיל .עִם שְׁטֶעהְט מִיר פַאר דִיא אוֹיגֶען זַיין בְּלֵיךְ
אִלְקירִילו

צוּשׁוֹיבֶּערְט ,אֵינְגֶעמוּנקְט אִין פֶערֶערֶען .פון דִיא קישֶׁעלִיך אַפָּנִים ,אוֹיף וֶעלְבֶע
=

*

עֶר הָאט גֶעשְׁלַאפֶען

6

4

+* 6

ויא עֶר הָאט זִיךְ פַּאמֶעלִיכֶען צוּגֶערִיקְט אִין שְׁטוּבּ צוּ דֶער

ר ,אֵיהר זיך גֶעזֶעצְט אוֹיפְץ שׁוֹים ,מיט דִיא כָּשׁרֶע הֶענְטֶעלִיךְ אַרויפְבֶּעקימֶען
מוּטֶע
יס לְשׁוֹן אבְּרְכֶה--שְהַכֹּל אוּג
אֵיהֶר פוּנָים בּּוְעֶם דִיא בְּרוּסְט ,גֶעמַאכְט אוֹיף זַיין זִ

גֶעווֹיגֶען ...אָס ! הָאבּ אִיך גֶענְטְפֶערְט מִיט כַּנָה ,בֶּעטְרַאכְטֶענְדִיג מִיט נָרֹים
קוּקְט אוּג גֶעזָאגְט:
נַחַת דָאס זֵייגֶענְדִיגֶע קליינֶע יּדֶעל .,אוֹיךְ דִיא מַאמֶע ,גֶע

אֲַשְׁרֵיכֶם יִשְׂ רָאֵל ,אַז ואוֹיל איז אַייך פָאלְק יִשְׂראֵל!י. .

מִיט דיא קוּנְרְסִים אִיז אוּנְזֶער הֶערְשֶׁעלֶע טַאקִי אַלֶץ גֶעווען חֵבָר ,הָאט מִים

ָאר דָאס אִיז גֶעוְוען אֵיין אַנְדֶער מין שְטִיפֶען ,שוין
זייא נֶעשְׁטִיפְט וִויא פְרִיהֶער ,נ

יט בֶּערֶענְנּנְ .דֶעְבֵּייא נִישְׁט אַרִים צוטָאן דיא צֶערִיסֶענְ קאפָאטֶע

עריֶעשנסְבטְ,ליימבִֶּעןחלינָה שְׁטֶעהֶען מִיט אַ הוילֶען קאפ אֶהֶן א הִיטֶעל ,נִישְט אוֹים.
ען אֵיֶער בַּיים אַנְדֶערֶען א הָאר פוּן רֶער פּאָה ,אוג מֶען הָאט אין דָעם
צוּריימֶ
שפילען-זיך פַארְלַאנְגְט ,אַלֶץנָאכְצוּטָאן דיא נְרוימֶע :מִיט א גרוֹימֶען צוריידֶעןימִים
אגרויסען
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אינוְְרדולֹייךסֶעאןַ כָּזבויֹ אִבִּיסִיל דורכְנֶעהֶען ,הָאס איז גֶעווֶעְנְטְלִיךְ בֵייא קִינְדֶערְשֶׁע קְלֵיינֶע

ה ,זֶעהֶר אַ גְרוֹיסֶער-- ,גְהוֹיִֶע גֶעהֶען כְֵּדֶר נָאךּ דִיא גְרַאדֶען פוּן

אוּנְטֶען אַר
וֹיף :א חָתֶן-בְּחוֹה ,א בּעל-חַבִּיחִיל ,א בַּעל-חַבּית ,אַ בְּלִי-קרש ,פו
:נ'ם שַׁמֶשׁ

בִּיז דֶעם רָב ,בַּעלִי-מְלָאכוֹת נֶענִין צְווישִין יוּרֶען גָאר אַנְדֶערֶע מִינִי גְרוֹיסֶע

עִפִּים נִישְט אַהָער ,נישְׁט אַהין ,הָאבֶּען גֶעוֶועהְנְטלִידּ אוּמְגַאנְג מִיט יוְּגְליך .מַאכֶען זִיךְ

ֶפְּטֶערְס נַארֶעשׁ מִיט זֵייא אונ הָאבֶּען בייא דיא אֲמֶתֶע גְרוֹיסֶע אֵין פָנִים;וויא זייא

הֵייסֶען אוֹיךְ חֶבְרָה-ל יי ט ,שׁקְצִים ,יוּנְגַאטְשֶׁעס ,ויא זִייא,

הֶערְשֶׁעלֶע הַייבְּט אָן צוּלֵייבֶּען זִיךְ אַרוּם דִיא נְרוֹיסֶע ,צוּקוּקֶענְדִיג זִיך צוּ זִייֶערֶע

שיְׁימִגיסֶאעון,ג וַצוואקקְֶעסרְֶטענְלדֶעִביִגּיןזזיך צו זייר שְמיעֶם .זָאלֶען צוייא ידֶען זיך שְטֶעלֶעןעְנִיץ

ייא ,ויא פון דֶער עֹרְדואוֹים הֶערְשֶׁעלְעו פַארֵייסְט דָאס קע;
פִּיל אַרוֹיף אוּנ הָארְכְט מִיט אַהַאלְב אָפֶען  מֵיילְכֶען .זָאלֶען גְרוֹיסֶע עט אַזוֹי-יךְ

אַבִּיסִל דּרכגֶעמֶעןי שְלֶעפְּט זי זייא הֶערְשֶׁעלֶע פוּן הִינְטֶען נָאךְ ,ויא אקיה אַ.

בקַעּאלרְִּדי.שְׁאטֶַבעָקְּאטרֶרתּוֹארִָיהז אויּינא חָהכֶָמעָרהְ,שֶעלבְִאיּןארְגדאר קיין-קאטָאוֶועס נִישְׁט! אין אִיטְלִיכֶער
קען אַלְסְדִינג ,ווייסְט אַלְסְִינְני וָואס אַ;
בָּארְד זָאנְט אִיד תֹּרַת לָאקְשֶען .אז ער הָאט מאַָאל דֶערְצֶעהְלְט ינגְִיְ פִי
אַזוינְס ,וָואס אִיז אוֹיסְגֶעקמֶען מְשׁוּנָה וֵוילְה ,פְלֶענְט ער אוֹיסְלַאזֶען מִיט דיא
וֶוערְטֶער :לַאכְט נִישְטו לַאכְט נִישְׁט ,דָאס הָאט גֶעזָאגְט אַ ייד מִיט באַָּארְד .אונ

אקֶענֶען אַזֹא לִיגֶען מִיט אוַואהְרְצֵייכֶען אִיז שׁוֹין נִישְט גֶעוֶען ,וָואס צוּמענָה.

יקִינְְוַיים ,אַזוֹ זָאנְט הֶערְשֶׁעלֶע אִין דִיא כְּתָבִים ,הָאבּ אִיך גֶעמֵיינְט ,גְרוֹיסֶע
ֶענין עִפִּים גאר אַמין אַנְרֶער וֶועלְט אוּג קְליינֶע זֶענִין פאר זִיךְ אַוֶועלְט אוּג דִיא

דשְָאׁזפִֶיּגעֶע בּיירֶע וֶעלְטֶען גֶעחֶערֶען זיך אֵיינֶע מיט רֶער אַנְרֶערֶער נישט אָן .נָאר
מְעוֹת.טֶעארֵ,ייןשְׁופֶעּעלטטֶערחְלֶחעָבאִבּּן ,אמִיך בֶּעשִׁינְפֶּערלִיך אַרוֹיסְגֶעזֶעהֶען ,אַז סְאִיו אַגְרָאבֶּער
ִיט אֵיינֶע הַנהַנוֹת ,אֵיינֶע חָכְמוֹת אוּנ אֵיינֶע! חָפצוֹת,

קלֵיין אוּנ גְרוֹים ,יוּנָג אוּג אֵלם ,וָואס מַאכְט ;עס אוֹיס? אַלֶע וֶענִין יוּדִישֶׁע
קינְדֶע
ר דֶער חִילוּק אִיז נָאר דָאס  +אקלַיין קִינְד טָאהֶר נִישְׁט אוּנ גאְַרוֹים קינד

מֶעג .וָואם בַּייא קינְדֶער מִיט בֶּעוְד הֵייסְט כ
אָמָהו גוּטְסְקֵייט אוג פרוּמקייט ,דָאס

אִייֶענֶע טאקי בּייא קינְדֶער אָהְן בִּערֶד רוּפט מען ג אך ע שְׁקֵייטֶע ושֶׁק א צ עריא

יוּנְגֶעלְשֶׁע וַאבֶען"-..

אוּנְנֶער הֶערְשֶׁעלֶע אִיז ,בּיים וֶוערֶען קאליין יוּדֶעל ,גֶעשְׁטַאנֶען מיט אִיין פום

צִווִישִׁ
מִיט יֶיןענֶדעיםאפוּסקלציְויִוניעשִ אוּנ מִיט דֶער אַנדֶערֶער צְווישִין ריא גְהוֹיסֶע יּרִישֶׁע מִינְדֶער.
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ר גֶעשְׁטַאנֶען פֶּעסְט אוֹיף דֶער עֶרֶר .מְלֵייגֶע

יוּנגְלִיךְ שְׁפִּילֶען זִיך
פָּשׁוּט דָא אוֹיף אוּנְזֶער עוֹלִם ,זֶענִין בַּיים שְׁטִיפֶען מִיט דֶעם
נַאנְצֶען קאפ
אַרַיינְגֶעמָאן אין אַזֶעלְבֶע זַאבֶען ,וָואס שְׁטֶעהֶען פַאר דיא אוֹיגֶען אוּנ

מֶען טאפּט זֵייא אָן מִיט ד
ֶער הַאנָד .יֶענֶער פוּס אָבֶּער ,וָואס צוִוישִׁין דיא גְרוֹיסֶעו
()5
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מָאל ,ויא עס פַארְשְׁוִוינְדְט אוּנְטֶער איקם דִיא ערֶר אוּנ בַּלֵייבְּט
הָאט גֶעפִיהְלְט אַ

היינגֶען עִפִּיס ויא אִין דֶער לוּפְטֶען :גְרוֹיסֶע קִינרֶער אַז צושפילֶען זיך ,פלִיהֶען זייא

אִין הִימֶעל אַרַיין ,פַארְקְרִיכֶען שְטִיפֶענְדִינ הֶעט ,העט ווייט ,אַזוֹי אַז חַאפְּט אַזְשׁ
אָן שאְַׁווינְרֶעל ...שְׁטֶעהֶענְריג אַזוֹי אוֹיף מִשְקוֹלֶת ,הָאט הֶערְשֶׁעלֶע זִיךְ צוּנֶעהֶערְט

צוּ דִיא גְרוֹיסֶע מִיט בֵּיירֶע אוֹיעֶרֶען .אוּג וֶוען עֶר זָאל הָאבֶּען אפִילוּ נָאךְ עטְלִיכֶע

פָאר אוֹיֶערֶען ,וָואלְט ער אַלֶע טאקי גֶעבּרוֹיכְט נָאר דֶערְצוּ ,וַוייל זַאכֶען אוֹיף

צוּהֶערֶען איז גֶעוֶען זְעֵהֶר פִיל .הֶערְשֶׁעלֶע האט זיך אָנגֶעהֶערְט בַּייא זייא מוֹפָּתִים

אוּג וואוּנדֶער גָאר אָהֶן צֶאאחֶל-מַעֲשִׂיוֹת פון יֶענֶער וֶועלְט ,וָואס אין גִיהנם אוּנ

אין גן;ֶערְן טְהוּט זיך! מיט אִימְלֵיכֶם פִיצֶעלֶע בֶּעזּנרֶער ,נְליךְ ויא זֵייא וָאלְטֶען

עֶרְשְׁט פוּן דָארְט גֶעקוּמֶען אוג אלְסְרינְג גֶעזֶעהֶען אליין מִיט אֵיינֶענֶע אוֹיגֶען 
מַעֲשִׂיוֹת פוּן גִלְנוּלִים ,פון מָתִים ,וָואס גֶעהֶען אַרוּם אוֹיִפן עוֹלֶם-הַתּוְעה :מַעשִׂיוֹת
פוּן דיא גוּטע  . . . .אוּג נִישְט גוּטֶע ;מֶעשִׂיוֹת פון מַלְאָכִים אוּג אַליָהוּ הַנֵבִיא ,נָאטְס
מְשׁוּלָדזִים ,וָואס וַואנְדרעווֶען אוֹיס ,וואוּ דִיא וֶעלְט הָאט אֵיין ;עק אוּג זֶענִין פוּל אין

אִיטְרֵיכֶם וִוינְקעלֶע .רֶערְבּייא יז דֶערְצֶעהְלְט גֶעוָוארֶען א וואוּנְדֶער שִׁייְנע ממַעשָׂהי

וָאס הָאט זִיךְ מאַָאל ,מאַָאל גֶעטְרָאפֶען טַאקִי דָאז אִין קאבּצַאנְסְק ,מִיט

וֶועלְכֶער עס הָאט גֶעקלוּנְנֶען אוּג עס קלינְגְט נָאךְ עד הַיוֹם דִיא וֶועלְט .דֵיא מעֲשֶׂה

אִיז אַזױ גֶעוֶען *
ױ

בִּימי רַבִּי שְׁמֶעלְקֶע! אִין דֶער צייט ר' שְׁמֶעלְקֶעם ,אֵין עלְטֶער זיידע פון

אוּנזֶער עוֹשָׁי,רֶבּ יורֶעל {ק א בּ צאנמק ער הָאט זִיך איינמָאל אוְּטֶער א פּורים

אִין אַ שׁלֶעכְטֶער אֵיינְגֶער צייש גַאנְץ קא בְּצ אנָםק אַעקגֶעלָאזְט קין גְלוּפּסֶק

אִיבֶּעְגעְּלִיכֶץ פון דיא אַלֶע מַאנְבִלִין א גָאר רב שְׁמֶעלקע אַליין .רב ירֶעלם

עלְטֶער זֵיידֶע רב שׁמֶעלְקע ,זִכְרוֹנו ִבְרָכָה .א גוּטֶער ,א פְרוּמֶער ,מיט דעם פִּינְטֶעלֶע
*
*

*

1

יוּד ,פוּן דֶעם אַלְטֶענֶם חֲסִידִים ,אִיז גֶעוֶוען ,נִישט פַאר קֵיין יוּדֶען גֶעדַאכְט ,אַ בֶּעןְ
דִיעטְנִיק .דיא אַלֶע מִיטֶעל ,וָואס עֶר הָאט אִיבֶּערְגֶעטָאן צוּהָאבֶּען הָאטְשׁ אֵיין קִינְד,

קאדַיש ,הָאבֶּען נִישְט גֶעהָאלְפֶען..ער הָאט לְסֹף אַוֶעקְגֶעלֵייגְט דֶעם בּעל-שֵם,

דֶעם טָאטֶער מִיט דער טָאטֶערֶען לְהַבְדִיל אוּג זִיךְּ גֶענוּמֶען צוּ רִינֶען גָאט ,וָואס
אְּרֶען ,נִישְׁט אוֹיסְצוּשְׁפַּאנֶען זִיךְ אוֹיף א.רנע פוּנִים יוּדישְׁקֵייט.
דִינֶען חֵייסְט ,מִיט ב

מֵילָא אַז קא בצ אגסק הָאט זִיך דָא אַוֶעקְגֶעלָאנְט ,אִיז ֶב שְׁמֶעלָהע גֶעבְִּיבֶּע
ֶען דיא מְגֵילָה מִיט אַ
סְטֵייטְש ,פּוּרים וֶועט ער נישט דאָוונען אוּג לִייֶענ

גֶעפַלֶעפְּט:
?וּנ מִיט וֶועמֶען וֶועם עֶר
מִנין ידֶען!אוג וֶועמֶען וֶועט עֶר שִׁיקֶען מִשְׁוֹ מָנוֹתי א

אוֹמָה ,וִויא נָאט הָאט גֶעבָּאטֶען ?אוּנ וויא ער זיצט זִיךְ דָא אַזױ אִין
מַאכֶען כּ

אִינֶע צָרוֹת ,אֶמִתַּר-תָּענִית ,צְווישִין טָאג אוּנ נַאכְט ,אָהֶן אאקאפ ,עִפֶענְט זיך
פְלוּצָלִים דיא מְהִיר אוּג עֶס קוּמֶען אכיין ניין פָּארְשוֹינֶען .דְֵייא גְרֵייגרוֹיע אִין
ִיט טְרָאלְדֶען ,דִיא
בַאצֶעמַארֶענֶע  זִיפֶּעצֶעם ,אִייְנֶער געפִּים אִין א מין חַאלאט מ
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בָּארְד .צוּקאשְׁמֶעט אוּנ אוֹיפץ קאפ האוַֹיכֶער ,שְׁפִּיצַאסְטֶער סְפָּארִיק .נָאךְ אֵיינֶער
אִין א מין מווימקע ,אָדֶעראַטְשומֶערְקֶע ,מִיט אַ לֶעדֶערְנֶעם בַּיינַארְטֶעל .דָאס פָנִים
בֶּעווַאקסֶען מיט אַוַואלְד הָאר .אוּג נָאךְ אֵיינֶער עפִּיס אַזוֹי ויא פַארְשְלָאפֶען מִיט

אַ גְרָאבֶּער רוֹיטֶער נאז ,פוּל אָנְגֶעזֶעצְטמִיט בּלאָטערען ,וויימְפֶּערְִיךְ ,אוּנ הָאט נִישְׁט
גֶעקֶענְט אַיינְשְׁטֶעהֶען אוֹיף ריא פִים .דִיא אִיבֶּערִיגֶע דְרֵייא פָּארְשוֹינֶען זֶענִיןגעוֶוען אָנ

גֶעטָאן גֶעפִּיט טֶערְקִיש ,פָארֶענְט בְּרוּסְט-טִיכְליךּ מיט פּליטָערְלִי הינְטען קוּרְצֶע פַאך.
טִיבְלִיךְ נִישְׁט ויא מַאנְסְבִּילִין ,נִישְׁט ויא וַויבֶּער .בַּיים אַריינקוּמֶען הָאבֶּען זייאגֶעקוּשְט

אּטֶען-אָוֶועגְט ! נאוַּט יוֹם טוֹב ,רִבִּי שְמֶעלְקֶע!--
דיא מְזלָּה ,מִיט גאֶַעשְׁרֵייא  :גו
רֶבּ שְׁמֶעלְמֶע גֶעהְט זֵייא אַקֶענֶען אוּנ נִיט אִיטְלִיכֶען פון דִיא פָּארְשוֹינֶען אַ בְּהייטֶען

שָׁלוֹם עֲלֵיכם ,מִיט פאְרֶעג ,ויא דֶער שְׁמֵיינֶער אִיז ,פוּן וַואנֶען פָאהְרֶען עס יוּדֶען ?

יֶענֶע יוּדֶען ויא דיא טֶערְקֶען הָאט ;ער אָנְגֶענוּמֶען פאר וְרוּשַלָמִים אוּג דֶערִיבֶּער

הָאט ;ער זֵייא גֶעמַאכְט נָאר גאְַרוֹיסֶען בּרוּך-תבָּא .טְרַאכְמֶענְדִיג בֵּייא זי :וואוֹילֶע

גֶעסְט חְלֶעבִּין !פון זייא וֶועט מֶען עס אָנְהֶערֶען זִיך אבִּיסִיל פוּן דֶער יְערַת

הַמַכְפְלָה ,פון דֶער מוּטֶער רְחֲלִים קבר אוג אֹפְשַׁר וֶועט מֶען בֵּייא זייא קֶענֶען קוֹיפֶען

זֶאעקֶעלֶע .אֶרֶץיִשְׂרָאֵל ;ערְד ,אוֹיף צוּבֶּעשִיטֶען זי נָאכְץ מוֹיט ,וֶוערֶעם זָאלֶען
נִישְׁט ֶעסֶען.

--רְבּ .שְׁמֶעלְקע ! זָאנְט דיא מְשׁוּמֶערְקע! דִיא סוֹחֲרִים מֵיינֶע פְרֶענֶען ,אוֹיבּ

ס'אִיז מֶענְלִיך בּייא אִייך צוּחַאלְטֶען פּורִים .זֵייא וֶועלֶען אַייך גוּט בֶּעצָאהְלֶען.

-ע-חנָלְִיטלְָהּפ!ֶערְט רֵבּ שְׁמֶעלְקְעי גֶעלְד ,בָּשּׁם אוֹפְן נִישְט .זֶעהר אָנְגֶעי

לֵיינְטֶע געסְט ,חְלֶעבִּין!מיין לוויֶןועט שׁוֹין זיין רָאם ,וָואס איך וֶועל מִיט אַזֶעלְכֶע

טְהַייערֶע אוֹרְחִים אָפְּרֶעכְטֶען דִיא סֶעוּדָה גַאנְץ פְּרֶעהֲלִיךְּ .יוּדעשְִׁיךְ .וויין אונ נָאךְ
אַנְדֶערֶע מִשְׁקָה  :וִוישְׁניק ,מַאלִינִיק ,הָאבּאִיך גֶענוּנ .פַאר נוֹיט וֶועט מֶען קענֶען

נֶעהְמֶען פאַָּאר פְלֶעֹשָׁלִיךְ פוּנים פְּסַחידִיגֶען .אוּנ אִיהֶר; ר יוד ,מְהוּט ער א זָאג צוּ

דֶעם אין דֶער טְשּׁמֶערְקֶע ,אִיהֶר זֶענְט דָאךְ א בַּעל-הֲענְלָה אוג וֶועט זִיך מִמְתָמָא

פוּן אגוּטֶען מְרּנְק בְּרַאנְפִין נישְׁט אָפְָּאנֶען .בְּראנְפִין הָאבּ אִיך גָאר אַיין אַנטיק.

-בְּרַאנְפִין ! ...וָואס בּרַאנְפִין ?' , ..רוּפט זיך אָפּ וֶענֶער מִיט דֶער רוֹיטֶערנָאז ,אוּנְטֶערְקוּמֶענְדִיג גֶעהֶענְטֶער .אוֹיף בְּרַאנְפִין בִּין איך אמַַבִין ,אִייִנֶער טאקי

אִין דֶער וֶועלְט.

--זֶעהֶר .אָנְגֶעלֵיינְט! דָאס הָאבּ .איך אִין אֵייֶער פָּנִים אַרוֹיסְנֶעזֶעהֶען טאקי

בַּאלְד ,זָאגְט רָבּ שְׁמֶעלְקֶע צוּ דֶער רוֹיטֶער נָאז .אִיהֶר זֶענְט מִיר זְעהֶר קֶענְטָלִיךְ...

זֶענְט איהָר נִישְט יֶענֶער בְּרֶענֶענְדיגֶער חָסִיד ,מִיט וֶועלְכֶען מיר הָאבֶּען אַמָאל אין

אֵיינֶעם יוֹם-טוֹב גֶעהַאלְטֶען בַּיים אַלְטֶען ,זָאל מַאֲרִיךְּ וָמִים זַיין ?יָא ,אֵיֹהֶר זֶענְט
אוֹיף בּראנפין א מבין ,א גְרוֹיסֶער מבין וִויאאיך בִּיןְא יוד! .. .אֵיהֶר פַארְשְׁטֶעהְט דָאךְ
מיך ,ווָאס מִיט דֶעם וָוארְט .במֵין אִיךְ מיין .דֶעם נעִיִן פוּן בְּרַאנְפִין ,ווָאהִין
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דָאס גֶעהְט ...דֶער בְּרֶען ,וָואס דְרַינֶען שְׁטֶעקְט ,נִישְׁט גְלַאט פָּשׁוּט אַזוֹי זִיךְי..

ָאט פאר שְׁטֶעהֶען גאר מִיר ,אַזֶעלְכֶע ויא אִיחֶר ,בְּרֶענֶענדִיגָעי פַיֶערְדִיגֶע יודען.. .

רֶבּ שְׁמֶעלְקֶע הָאט גֶעפִיהֶרְט זיינֶע גֶעסְט אין שיל אַרַיין אוּג מֶען הָאט

דָארְט גֶעדַאוֶוענְט מַעֲרִיב  .אֵיינֶער פון דִיא אַלְטֶעטשקֶע הָאט גֶעלייֶענְט

דיא מְנִילָה מִיט אַזִים קוֹל ,נָאר מחָיה  .בַּיים לֶייֶענֶען  :ויא הֶמְן הָרְשֶׁע
אִיז דֶערְהוֹיכְט גֶעוָארֶען  ,ויא אֵיהֶם גְלוּסְט זִיךְ דוּרך פַּאלְשֶׁע מְסירוֹת
אוּג בַּלְבּילִים אוֹיסְהַארְגֶענֶען אַלֶע יּדֶען  ,איז דער

שּיצַאסְטֶער

מְפָּאדִיק

אוּנְמֶערְגֶעשְׁפְונְגֶען א.וּג פַאר כַּעַס גֶעמַאכְט אַזֵא קילאק ,אַז רֶבּ שְׁמֶעלְקֶע אִיז
פַארְצִיטֶערְט גֶעוָוארֶען .ער הָאט אַחַאפּ גֶעטַאן גֶעשְׂוינָד דָארְט אַ שְׁטֶעקען

פוּן דיא לַאנְגֶע חוּפָּה-שְטֶעקֶענְס אוּנ הֶערְמִיט מִיט דֶעם גַאנְצֶען כֹּחַ גֶעשְׁלַאנֶען

הָמֶן הֶרְשָׁע אִיבֶּער דִיא טְרֶעפְלִיךְ פוּנָ'ם בַּעל-מִימֶר ,אֵיהֶם דֶעם טוֹיט גֶעמַאכְט ,אוּג

אַז צוּם סוֹף הָאט גֶעחַאלְטֶען אין דֶער מְניָה בַּייא חָמָן'ס מַפֶּלָה הָאט דֶער פְפָאדִיק
גֶעשֵיינְט ,גֶעלוֹיכְטֶען .גֶעשְׁפְרּנְגֶען אינ גֶעטַאנְצְט פַאר שִׂמְחָה .ריא אַלְטֶעטְשְׁקע

הָאבֶּען זיך אוּנְטֶערנֶעהֶעטְשְקֶעט .אוּג גֶעזּנְגֶען ישוֹשַנת יעקבי מִיט א זִיס
נִינוּנָרִיל ,דִיא נָאז מִיט וַיימְפֶּערְלִיךְ הָאט זִיך נִישְׁט גֶעקֶענְט אַיינְהַאלְטֶען אוג אַ זָאג

גֶעמָאן  :ווָאס טוֹיג מִיר דִיא מַעֲשִׂיוֹת ,אִיךְ ווָאלְט פוּן אַלֶע שִׂמְחוֹת שׁוֹין גֶעווָאלְט

רֶערְלֶעבֶּען גֶעהְמֶען אַבִיפילבְּרַאנְפִין .,טַאקִי רָא בַּאלְד אוֹיפְּץ אָרֶט -- .דָאהָאט זִיךְ

אוֹיךְ צוּהִיצְט אוּנזֶער רֶבּ שֶׁמֶעלְקֶע ,איז גֶעשְׁוינְד צוּגֶעלָאפֶען צום שַמֶשׁ שַׁאפְקֶעלעי

אַרֹיסְדֶערְטַאפְּט פון דָארְט א פְלָעשִׁיל בְּרַאנְפִין ,שָלִיש ,מיט עֶטְלִיכֶע קעלישקעליך

אוּנ נֶעמַאכְט מִיט דִיא פָּארְשׁוֹינֶען לַחַיִם ,דֶער שַׁמֶשׁ אַליין אִיז דֶענְסְטְמָאל נִישְט

גֶעווֶען ,וָארוּם אִין דֶעם כָּתַב מִיט אִיהֶט אִיז גֶעשְׁטַאנֶען בְּפִירוּשׁ אַרַיינְגֶעשְרִיבֶען

אַ פוּנְקְט ,אַז חֲנִכָּה אונ פּורִים הָאט עהוויא אַנְרֶערְצודָאס רֶעכְט אַרוּמצוּגעהען אין

דיא הייזער --אִין גִלוּפְּסֶק ,אוֹיך איז דארט גֶעשְׁטַאנֶען פאַּוּנקט ,אַז נָאר עֶר

אַליין הָאט הָאם הֶעכְט מַאכֶען אקְִילןייזֶעל אַ מין שִיינְקעל .אוג שִׁיינְקֶען דָארְט

א גַאנְץ יָאהֶר בְּרַאנְפִין .דֶערְִּייא הַאלְטֶען דָארְט אוֹיךְ צים פַארְבֵּייסֶען רֶעטְשֶׁענֶע
אּרָָה בּוֹרֵא
קיכְליך ,איֶערְבֵּייגֶעל ובְדוֹמָה אַזֶעלְכֶע זַאכֶען ,אוֹיף וֶועלְכֶע מֶען מַאכְט בְ
מֵינִי מְזוֹנוֹת אוּג מֶען בֶּעדַארְף זִיךְ דֶענְצוּ נִישְׁט ווַאשֶען.

דיא גַאנְצֶע נַאכְט הָאט זיך רֶבּ שמֶעלקע מִשַׂמֵחַ גֶעוֶוען מִיט דִיא פָּארְשׁוֹינֶען,

אוֹיף מָארְנֶען אִין דֶער פריה זֶענִין זייא אל גֶענַאנְגֶען אין וַאסֶער ,נָאר דִיא נָאז
א גֶעזָאגְט ,פָע ,אִיך הָאבּ הַיינְט וַואסֶער.

הָאט נִישְט געווָאלְט גֶעהֶען ,נֵיין ,ניין,הָאט זִי
קוּמְט ,הָאט רֶבּ שְׁמֶעלְקֶע צוּ דֶער נָאז גֶעמַאכְט ,קוּמְט ,נִישָקְשָׁה ,אּנְזֶער מִקְוָה-
וַואסֶער איז גֶעדִיכְט ,מֶען קען זיא שְׁנֵיירֶען מיט א מֶעסֶער ...בְּשַׁעַת לייעענֶען דיא
מְנילָה אִין דֶער שול חָאט דֶער מְפּארִי אוּג דִיא אַלְטֶעטְשְׁקֶע גֶעטָאן רָאסאֵייגֶענֶע
וָואס נֶעכְטֶען .נאד דֶעם דַאְגֶען הָאט מֶען זי גֶעזֶעצְט עֶסֶען אוּג טְרִיגְקען .נָאך

דֶעם ֶעסֶען הָאט מֶען זי גֶענוּמֶען מְקיִם יין מִשְלוֹם מָנוֹת ,נָאךְ דֶעם מִשְלה
מנות
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מָנוֹת הָאט מֶען גֶעמַאכְט בְּרָכָה אנ גֶעגֶעקֶען חֲמִנְקְרֶעפְליךּ ,הֶמֶנְטֶעשִָׁיךְ .מָאהִנְדָלִך
אוּג גֶעְּרוּנְקֶען וִוישְנִיק .נָאךְּ דֶעם בְּרָכָה-מַאכֶען הָאט מֶען זִיךְ ווייטֶער גֶעזֶעצְט

טגֶסֶען אוג מְרִינמֶען ,מִקִיִים זַיין דִיא סְעוּהָה ,מֶען הָאט גֶענֶעסֶען ,גֶעטְרוּנְקֶען ,מְקַיָם
ֶעוֶיען ,גֶעשִׁיכֶערְט ,אוֹיף וָואס דִיא ווֶעלְט שְׁטֶעהְט .דִיא נָאז הָאט גֶעטְרוּנקֶען מֶעהֶר

פוּן אִיטְלִיכֶען ,אֵיידֶער אֵיינֶער הָאט אוֹיסְגֶעטְרוּנְקֶען אַיין כּוֹמָה ,הָאט דִיא נָאז אוֹים?

מֶעסְריּנָקֶען צֶעהֶען ,גֶענָאסֶען ויא אוֹיפְן שְׁטיין .בְּקִיצוּר ,מֶען הָאט אַזוֹי פיל מָקיים

גֶעוֶוען ,גֶעטְּרוּנָקען ,גֶעשִׁיכֶּערְט ,אַז דֶער קאבְּצַאנְסְקֶער עוֹלֶם איז אוֹיף מָארְנֶען נָאךְ

ט-ושֹוישטן פשִּוכרִּויֹםר ,צוארַזיק הָגבֶּעשקומֶען פון גָלוּפּ ס ק ,הָאט מֶען געטְרָאפֶען רבּ שְׁמעלְקִי נאך

ׁמֶעלְקֶע הָאט זִיךְ אוֹיפְגֶעזאפְט ,אִיזער גֶעוֶוען וִויא אַ דוּלֶער
פַאר גְרו
ֹיס וואוּנְדֶער :דיא פָּארְשוֹינֶען זֶענִין עִפִּיס ויא אוֹיסְגֶעטְריקֶענְט גֶעוָוארֶען,

עאיֶןר שְזטווּּבכְּטאִיזאִעיִזפּיםנאִַיין אִיבֶּערְקֶעהְדֶענִישׁ ,קיין זַאךְ נִישְט אוֹיף זֵיין אָרֶט ,וואס
ישְׂטָאעוָואסעֶר בֶּעדַארְף אִיז וִויא אִיווַואמֶער
אריין .סְאִיז אִיהֶם א נְרוֹים ואוּנְדֶער ,גָאר נִיט צוּם פַארְשְטֶעהְן!...

דֶער אַלְטֶּערִ ,כְרוֹנוֹ לִבְרָכָה ,הָאט שְׁפֶּעמֶער מנלה גֶעוֶוען דֶעם סוֹד זַיינֶע

מֶקוּרָבִים ,ד
ִ.יא מְקוּרָבִים ה
ֶערְגָאךְ זִייֶערֶע מְקוּרָבִים אונ אַזוֹי אִיז עס גֶענַאנְגֶען פוּן

יאֶיעינןֶע פאוער אִין דֶעם אַנְדֶערֶעוִבִּיז דָאם איז בֶּעקַאנְט גֶעוָארֶען דֶער גַאנְצֶער וועלְט,
ָּארְשוֹינֶען זֶענִין גַעֶוֶען דִיא נוּמָע כַּנוּפְוָא ,גאר דָאס גוּטֶע פֶּעקִיל!....
דיא דְרֵייא אַלְטֶעטְשְׁקְע זֶענִין עִם גֶעוֶוען דִיא אָב וֹת  :דֶער חַאלַאט אִין הוֹיכֶען

שאְֲפלִיָּיצהַואְּטֶעןחֲנָסבְִפָיּאאדִ:יק דָ-מאֶךנְָאזדמִֶיבטי,ואַָיניְגמֶעטָאן בִּנְדִי מלָכות  דיא טְשׁוּמֶערקֶע- --
ְפֶערְליך --דֶער בֶּערִיהְמְטֶער שִׁכּוֹר לומ,
ואס שְׁלֶעפְּט זִיך נאך

דֶעם פֶעטֶער אבְרָהָם אָבִינוּן דִיא דְרֵייא טֶערְקֶען
אמִִייןט חשפְֶלִׁןיטוְֶעארְֲפלוִֹידך ְ.אדוֶנער פַארְטִיכְלִיך--מִִתְיָהוּ כּהן גָדוֹל מִיט צְווייא קינְדֶעהאָנְגֶעטָאן
אַלְמֶער הָאט גֶעזָאגְט ,אַז אֵיידֶער דִיא גַאנְצֶע קוּמפַאניע אִיז

גגֶֶעעננַּאמנְֶגעֶןעןרְשצׁווּת,רב וָשוְאׁרמוֶּעםלְקרעָןבּ ,שחְמֶָאעטלְקזֶיעא אפיְזרידהֶָאעךְר זַזיייןךחָגֶעלָאנְט מֶעלְדֶען אנ בַּייא אִיהֶּ
סִיד אוּג ק בָ
אּצַ אנסֶק גֶעהֶער

צגוְּרֶאאשֵֶיעהןֶם.מַאכהְֶָטאם הֵייסְט ,גֶעהֶערֶען אֵינֶענְטְלִיך גֶעהֶער זיא צוּ אַ פָּרִיץי נָאר דֶעם
ע
ר . .הָ.אס הֵייסְט ,דֶער פְּרִיץ הַאלְט דִיא קִיה פַאר דִיא הֶערְנֶער
אוּנ.ער לה
ַבְדִיל מֶע לק ט ...רָבּ שְמֶעלְקע הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען פוּן יֶענֶעם יָאהֶר

מִצְלִיחַ זַיין.
סֶערִיל יי דָרִיט וַייבּ ,נָאךְ נָאר א יגֶענִה ,אַלֶעבֶּעדִיגָם ,אַבְּרֶענֶענְדִינֶם,
ואס ער הָאט זִיא גֶענוּמֶען נָאר פַאר אַ בּעל-הַבִיתְטֶע אִין שְטוּבּ אַרַיין ,חָאט

צטֵאייקטי אאִין נַיין חִנָשִים אַרוּם נָאךְ דֶער מַעֲשֶׂה ,וָואס אִיז גֶעשֶׁעהֶען ,גֶעהַאט תֲנבֶּ
יּנְנֶעל .דָאס אִיז כָכּ מָרְרְכִילֶע-מַתּוֹת (אַזוֹי הָאט דֶער אַלְמֶער גֶעהֵייסֶען

מאֵֶריְהדְֶםב אַ נָאמֶען גֶעבֶּען נָאךּ .מְרָדְכֵי הַצַדִיק איג מַתִּתְיָהוּ החַשְׁמֹנְאִי) .פוּן דֶעם רב
ִילֶע-מַתּוּת אִיז ארוֹיסְגֶעקוּמֶעו רב יָעקבֿ-אָליָה ,הַיינְטִיגֶעזְרֶבּ יוּדֶע קַאבְּצַאנְסְקֶערְס

א פָּאטֶע
ר -- .קאבְּצַאנְסְק נֶעמְמְט זִיךְ שטַארְק אִיבֶּער מִיט דֶער דָאזִינֶער מַעֲשֶׂה.
סְטֵייטְשׁ הָארְט ביא
אֵיחֶר זֶענִין גֶעוֶוען אַוֶעלְכֶע פָּארְשֹׁינֶען !וֶוער שְׁמַיֶעסְט רֶב
|
|
יודעל

85

יורישע פאלקסביבליאטהעק

יו ךְ על ,דֶער אִיז גָאר בֵּייא זיך פַארְרִימֶען ,שְׁמָאלְץ וִויא אַ רוּח .אַ קַאטָאוֶועם

עֲפִּים ,זַיין זֵיירֶע הָאט אוֹימְגֶעטְרוּנְמֶען קאעַלֶער וַויין ,גֶעשִׁיכֶּערְט מִיט לוֹמֶן י..
אוּג טְהוּט דֶערְפַּאר גְרוֹיסֶע שִׁידוּכִים+ .

אז הֶערְשֶׁעלֶע הָאט דֶערְנָאךְ דיא דָאוִיגֶע מַעֲשֶׂה אִיבֶּערְגֶערֶערְצֶעהְלְט דיא

יוגל אִיז זִיא אִיטְלִיבֶען שטַארְק גֶעפֶעלֶען .עִמְלֵיכֶע וּנְִיך הָאבֶּען נָאךְ ערות

גֶעזָאנְט אוּג זִיךְ גֶעשְׁוואוֹירֶען ,ויא זֵייא זֶענִין ייּדִישֶׁע קִינְדֶער ,זֵייא זָאלֶען אַזוֹ

הֶערֶען שוֹפַר שֶׁל מָשִׁיחַ ,ויא זייא הָאבֶּען עֶס אליין מִיט זִייֶערֶע אוֹוערֶען גֶעהֶערְט

פוּן זִייֶערֶע טַאטֶעס דֶערְצֶעהְלֶען  --אוג אַלֶע הָאבֶּען גֶענְלוֹיבְּט ,אַז דָאס אִיז אָמָת,

צְוֵייא יוּנְגְלִיך הָאבֶּען זִיך גֶעשְׁפַארְט אִיבֶּער לוֹטִיס נָאזּ ,אֵיינֶער שְׁרייט ,גֵיין !אַזו
הָאט מיין מאמע געזאָנט  :רוֹיט ,אָהָן װיימפּערליךּ .אוב דער אַנְדֶערֶער שְׁרַייֶעט
אַקֶענֶען  :גֵיין .,גיין ,מיט ווַיימְפֶּערְלִיך !מיין טַאטֶע וִוייסְט בֶּעסֶער ,עֶר זָאגְט מִים
וַויימְפֶערְלִך ! עִם וֶערְד א קְרִיג אִיבֶּער דיא טַאטֶעס ,וֶועמֶעס טַאמֶע וֵוייסְט

בֶּעסֶער ,אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען נִיט אין טַאטֶען אַרַיין .יְְּלִיךְ  מִישֶען זִיך

אשְרֵייא  :וַייטְפֶּערליךּ ,נִישְט וַיימְפִּערְליךְ ! נְליךּ ויא
ארי עֶס וֶערְד גֶע

עִם ווָאלְט זיך גֶעהַאנְדֶעלְט אִיבֶּער זֶעחֶר אַ וִויכְטִינֶע זַאך ,שְׁטַּארְק נוֹגע אִין

לֶעבֶּען  אריין. ,אַזוֹי ויכְטִיג שאְַׁטִיינֶער ,ויא יֶעגֶע זַאכֶען .,אִיבֶּער וֶועלְכֶע

אוּנזֶערֶצ גֶעלֶעהְרֶענְטֶע הַאמְפֶּערֶען זִך א מָאל אִין וייֶערֶע סְפָרִים . . .מֶען חַאפְּט
זִיך צוּלִיבּ דֶער נָאז אָן פַּאר דִיא נֶעז ,מֶען גִיט זִיךְ צוּלִיבּ דִיא טַאטֶעס אִין
טַאטֶען אַרֵיין .הֶערְשֶׁעלֶע איז אוֹיךְ טְרוּקֶען נִישְׁט אַרוֹים אוּג גֶעלֵיינְט אַ דָרַאפּ אוֹיף
דֶער נָאז צוּליבּ דֶעם כָּבוֹד פוּן זיין טַאמֶען; פַאר וֶועלְכֶען ער הָאט זִיךְ טוֹסָר
נֶפָ ש גֶעוֶוען -י .בֵייא דֶעם מַאטֶען אִבֶּער איז דָאס נִישְט אָנְגֶעלֵיינְט גֶעוֶוען אוּג עֶר
ן זּהְן פַאר דֶעם דָרָאפּ אוֹיף קִידוּש הַשֵׂם נוּט
ֵֶי
עְר
יעט
הָאט דֶעם נֶ

טאקי אוֹיסְגֶעשֵׁיינֶעצְט אַזֹ :פֶע ,דֵיינֶע מיאוּסע גֵיינְג! . ..אַלְץ דֵיינֶע מַעשִׂיוֹת,
דַיינֶע נארֶעשֶע ,יוּנְגֶעלְשֶׁע מָעֲשִׂיוֹת!.יי.
ה

דֶער דַלוּת הָאט אִין א בְּצִ אנְסק גֶעשְׁוִוישְׁטְשֶׁעט גָאר אַ שְׁרֶעק אוּנ דיא

נדער דָארְט זֶענין גֶעזֶעסֶען מִיט פַארְליינְטֶע הֶענְד ,נָארְנִישְׁט צוּמָאן--
יוּדִישֶׁע קי

אוּנ נָארְנִישְט טאקי צוּקֶענֶען גֶעבִּיךְ מָאן  --ויא דֶעם דַלוּת אַרוֹיסְצוּטְרֵייבֶּען .מֶען
ַּלֶענְט ,צוּנויפְקוּמֶענְדִיג זִיךְ אִין אֵיינֶעם ,אִין בֵּית-מִדְרֵשׁ אוּנטערץ אוֹיוֶוען ,נָאר אַלֶץ
פ

אָכֶען אוג קְרֶעכְצֶען :נִישְט דִיא וֶעלְט ,וָאס אַמָאל ,נִישְׁט דָאם ,וָואם פַאר-

צייטֶען! .. .אַ מָאל אִיז גֶעווֶען טֶּע-טֶע-טֶע !אוג הַיינְטֶ;-עט  . .ווָאס אַ מָאל אִיז
ִין פָלוּנְק ,אוּנ
גֶעוֶוען אַזוֹי ,אִיז הַיינְט גָאר אַ זוֹי ...דָאס אֵייגֶענֶע ,דַאכְט זִיךְ א

אַנְרוֹיסֶע נִפְקֵא-מִינִיה .פַארְצֵייטֶענְס וֶענִין מֶענְשֶׁען גֶעוֶוען מֶענְשֶען ,יּרֶען--
פָארְט
ען אוּג גֶעשֶׁעפְטֶען--גֶעשֶׁעפְטֶען  .,,אוּג הַיינְט מִישְׁמֶעהְנְם-גֶעזַאנְט ,וָאס?...
יוּדֶ
ביים
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בַּיים אוֹיפְגָאזֶען דֶעם יוָאם ?" הָאט מֶען גֶעעהִנְטלִיְ גֶעקוּקְט אֵיינֶער דֶעם אַנְרֶערֶע

אין דִיא אוֹינֶען אַרַיין ,שְׁווייגֶענְדִיג שְׁטִיל ,אוּנ גֶענוארְט הֶערֶען תאִַּירוּץ אוֹיף דֶער
קִשִׁיא ווָאם ?"  --אֵיינֶער הָאט גֶעקְרַאצט ,גֶערִיבֶּען דֶעם שְׁמֶערֶען ,גֶעטְרַאכְט אוּנ
הָאט דֶערְנָאךְ גֶעעֶפֶענְט רָאס מוֹיל אוּנ--אַ גֶענִיץ גֶעמָאן .דֶער אַנְדֶערֶער הָאטאָנ

נֶעהְמֶענְדִיג זִיךְבּיים בֶּערְדיל מיט אַ צוּנֶעמַאכְט אֵייגֶעל ,א מאך גֶענֶעבֶּען מִיט דֶער

הַאנְךְ אוּנ עֶפִּיס וִויא פַאר זיך גֶעבֶּעקעט;:עט  . ..ווייס-אִיך !  .. .יֶעגֶער הָאט ,אוֹיפ?
הֵייבֶּענְדִיג זִיךְ פּוּנם אָרְט ,אָנְגֶעשפּארְט בֵּיידֶע הֶענְט מיט אוֹיסְגֶעשְׁפְּרֵייטֶע פִינְגֶער

אאֵויהֶֹירפ ְ,השְַייׁנטְֶטנְאדִֶיעזריטַזאיקיצּנָָׁאארקֶ,עפלְַאטרְשאְוׁנטֶעגהְֶעטמַאכְט  :אִיך וֶועל אייך דֶערְצֶעהְֶע ,הֶערְט

איהר מִיךְ ,מָשִׂיחַ צַייט-- .מִיט דֶעם

עֶנְטְפֶער  זֶענִין גֶעוֶועהְנְטִָיך אַלֶע צוּפְרִידֶען גֶעוֶוען .אִיטְלִיכֶען צוּבּלַאקערֶען זיך
דֶערְבֵּייא דִיא אוֹינֶען אוּ מֶען טְחוּט זִיךְ אַנְעהם צוּם שְׁמִיֶעם וֶועגֶען דֶעםדאזוגֶען
עגִין .אָנְגֶעהוֹיבֶּען הָאט זִיך עֶס תָּמִיד דֶערְמִיט ,אַז רָאט הַיינְטִיגֶע זֶעקסְטוֹיזֶענְדִינֶע
וָאֹחֶר אִיז נָאטְם פְרֵייטִיג ,נָאךְּ דֶעם חִשְׁבּוֹן אִיז אַצינְד עֶרֶב שַׁבֶּת נָאךְ הַאלְבֶּען טָאג

אוּג שׁוֹין דָא אַלֶע סִימָנִים ,אַז מָשִׁיח גֶעהְט ,מָשִׁיַח וֶועט בַּאלְד קוּמֶען  :דיא טוֹיֶערֶען
פון פַּרְנְמָה זֶענִין צוּגֶעשְׁלָאסֶען ,אין קֶעשֶׁעניע נִישְׁטָא קיין פְּוּטָה :אַרְץ-פַיאסְקֶעעזות

פְנִימֶער גֶענִין היינט צווישִין יּדֶען שְׁרֶעקְליךְ פִיל ; יונגְלִיךּ הַאלְטֶען זיך פַאר נְרוֹיסֶע

לײַט ,פְּרִיצִים  :א דיק ,זַאט בֵּייכִיל מֵיינְט ,אַז אַלֶע חָכְמוֹת--אַכַפֶרֶה פַאר זַיינם

אַ בּוי דִיקְבָרָא ...צָרוֹת אוּנ גָרוֹת קוּמֶען מִיט אִיטְלִיכֶען טָאג אוּ געס שְׁמֶעקְט
שׁוֹין מִיט דֶער מִלְחָמָה פוּן נוֹנ-מְנוג .אִיבֶּער גוג -מָנוֹג לֵיינְט מֶען אַנִידֶער

א בְּרִיטֶען שׁמיֶעם ,עס פַאלֶען אִיבֶּער אֵיהֶם אַלֶערְלֵייא דעוֹת .אֵיינֶער מְהוּט א נָעהֶם

דֶעם בֶּעקַאנְטֶען פֹפֶּר יאַ בקת רוֹכ לי ,טִיטְשֶעט מִיט דֶעם פִינְגֶער אוּנ לֶייענְט
חוֹיךְ פאר אַלֶע דֶעם זִיבֶּעטֶען צֵייכֶען דָארְט ,אַזוֹ ;
;ִהָאוֹת הֲשְׂבִיעִיו דער זִיבֶּעטֶער צֵייכֶען .הקדוש-בְּרוּך-הוּא וַויינְט דֶער וֶועלְט
מאוֹפָת .מֶען זָאגְט ,אין רוֹים אִיז דָא אמִַירְמֶעלְשְׁטֵיין ,וָואס זֶעהְט אוֹים ויא
א בִּילֶד-שֵׁיינֶע נָקְבָה! אַמְכוּעֲרַת ,אוּג דָאס אִיז נָאמְס אַרְבּייט; ,ער אַלֵיין הָאט זיא

אַזױי בֶּעשַאפֶען .קוּמֶען דִיא רְשָעים צוּ דֶער מִיִרְמֶעלְשְׁטֵיינֶענֶער יְפַּהפָּה ,וּמְחמָמִי

אוֹתָהּ וְשׁוֹכָבִים אצלָהּ ,אוּג מַאכֶען מיט אֵיהֶר קוּצעני-מוּצְעניוּ .זִיא ווֶערְט מְשׁוֶּעבָּרֶת,

וְחִיא מִתְבַּקַעַת ,אוּג סֶעקְט קאִַינְד מִיט דֶעם נָאמֶען אַרְמִילוּס דֶער שָׂמֶן ,וֶועלְכֶען

דיא אוּמוֹת רוּפֶּען אַנְטִיקְרֵי שְׁטוּ ער אִיז אוגֶעלוּמפֶערְט גְרוֹיס  :צְוֶועלְם
אֵיילֶען לַאנְג אוּנ צְוֶעלף אֵיילֶען בְּרֵייט .דִיא אוֹינֶען רויט ,הָאר--גָאלְד גֶעפַארְבְּט
מִיט גְרִינֶע פֶּיאטֶעם אונ צְוַוייא חאלְז-אוּנ-נאקענס .דֶער דָאזִיגֶער מִין פָּארְשׁוֹין גִיט
זִיךְ עִם אוֹיס דֶער ווֶעלְט פאר מָ שׁ י חַן ,גֶעהְט אוּנ נֶעהְמְט אַיין מְדִינוֹת ,בָּאוֹתָה שָׁעה,

דֶענְסְטְמָאל יָקוּם נְחֶמְיָה בֶּן-חוּשִׁיאֵל ,שְׁטֶעלְט זיך אֵיהֶם אַקענֶען נְחָמ!ָה דֶער זוּן פוּן

חוּ שׁ יאֵל (דאס איז מָשִׂיח בֵּן יוֹסף !) מִיט דְרֵייסִינ טוֹיזֶענְט נִבּוֹרִים פוּנָים שֵׂבֶט אֶפְריִם.

אוּג אִין דֶער דָאזִינֶער מִלְחָמָה ווערְד נְתִמְיָה בֶּן-חוּשִׁיאֵל דֶערְהַרְגֶעט ,אוּג .אַזוֹי גֶעהְט

שָׁלִים-שְׁלִימִזֶל .בִּיז דֶעם אַכְמֶען צֵייכֶען  ---הָאוֹת הַשְׁמִינייְעמוֹר מִיכָאֵל ,ווע
אויפשטעחען
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אוֹיפְשְׁטֶעהֶען דֶער מַלְאַךְּ מִיכָאֵל אנ בְּלָאזֶען שׁוֹפָר ,דֵָייא תְֵּיעוֹת .בַּייא דער ;עך-

שְׁטֶער תְּקַיָָה וַוייזְט זִיךְ מָשִׁיח בֶּן-דָוָר מִיט אֵלְיָהוּ הַנָבִיא ,פַארְנֶעהְמְט דִיא צַרִיקִים

אוּנ נָאךְ ציוּדנעוןֹיפְגֶעלַאפֶענֶע ,וָואס בְּלָאנְקען זיך ארוּם אִין דֶער מִרְבָּר אוּנ
פִּיהָרְט זיֵרייואּקשייָןׁלַיִם .גָאט רֶענֶענְט מִיט פַייֶער אוּנ שְׁוֶועבֶּעל אוּנ הָאנֶעל אוּנ

דֶערְהַרְגֶעט אַרְמִילוּיס הֶרֶשֶׁע  .בַּייא דֶער צְוייטֶער תְּקִיָעה ,אין דעם נַיינְטֶען
צֵייכֶען  ,שְׁטֶעהֶען דיא טוֹיטֶע אוֹיף לֶעבֶּעדִיג פוּן דיא קֹבָרִים  .מֶשִׂיחַבֶּןְ-דָוֵר לאזט
זיך אַוֶעק צוּנוֹיפנֶעהְמֶען דיא אִיבֶּעריגֶע יוּדֶען אִין אַלֶע עקען וֶועלְט .פְּרִיצִים טרָא

גֶען דיא יוּרֶעליך אוֹיף .דֵיא פְּלֵייצֶעס אוּנ בְּרַיינְגֶען זייא אַ מַתְּנָה צוּ נָאט ,קיין אֶרֶץ-

 .בַּייא דֶער דְרִיטֶער תְּקיָעה ,אִין דֶעם צֶעהְנְטֶען צֵייכֶען ,עִנְטְפְלֶעקֶען זִיד
יִשָָׂאֵל ..

אָאחְל .יּדֶעליך
דיא עֲשֶׂרֶת חַשְבָטִים מִיט דִיא בְּנִי מֹשָׁה ,רוֹיטֶע יּדַעלִיךְּ .גָאר אחֶן צ
לֶעבֶּעןִ ,יצֶען זִיּ אִין הוֹיכֶע סְפָּאדְקֶעם אוֹיף דִיא קעפּ מִיט פַארְליינְטֶע הענדי קיקען
אוּג הָאבֶּען הַנָאָה פוּן דער לױיטֶערֶער שָׁכִינָה {4

קאבְּצַאנְסְק ער יוּרֶען שְמֶעלְצֶען זיך ,חֶערֶענְדִיג לֶעבִּין .אוֹיוֶוען{ ,עם .צוּשְׁפִּי
לֶען זִיךְ זֵייא דיא גֶעבְּלִיטֶען ,וֶוערֶען בַּייא זִיךְ שְׁטַארְק ,זֶענִין גרֵייט צוּנֶעהְמֶען

פַייקענְבּוֹיגֶענם אוּנ לוֹיפֶען אִין דֶער מִלְחָמָה  ...מֶען פאהנעסט אוֹיךְ נִישְט דיא

ְרוֹיסֶע מְעוּדָה פוּנָים לוְיָתָן אוּג דֶעם שׁוֹר הַבֶּר מִיט דֶעם יַיָן הַמְשׁוּמֶר .רַבָּה בַּר בַר

חָנָאיט פֶעמֶע גֶענְליּ .פון וֶעלְכַע עֶס רֵינְט שְׁמַאלְץ ,וֶוערֶען אוֹיפְנֶעֶעבֶּען צוּם

בְּרִילַאנְטֶענֶעם טִישׁ אוֹיף גִין-גָאלְדֶענֶע-פַּאלִימֶעשְׁקֶעס .צרִיקִים ;ֶעסֶען ,טְרִינְקֶען אוּנ
לֶעקֶען דיא פִינגֶער -- .מיינֶע הוּנְגֶערִיגֶע ק א בְּצַאנְסְקער יוּדֶען בֶּעלֶעקֶען זיך
עִם גֶעהְט זֵייא אִיבֶּער דיא סְמַאהֶע ,מֶען הֶערְט ,ווִיא עֶס בּוּרְטְשֶעט זייא אִיְנוֶוענִיג

אִין בּוֹיךְ אוּנ זֵייא קרַאטְצֶען ,קְרַאטְצֶען זיך גֶעבִּיךְ .. .מֶען ליינט אַוֶועק פַּאר צָרוֹת
דֶעם לְיָתֶן אוּנ מֶען נֶעהְמְט זיך לַעת-עתָּה צוּ דֶער פָּאלִיטִיִקֶע ,צוּ דֶעם גַאנְצֶען

 ענין פוּן טַכְסִיסִי מִלֶחָמָה .אִין וֶועלְכֶען זייא הַאלְטֶען זִיך פאר גְרוֹיסֶע בְּרְיוֹת אוּגטְהוֶען דְרִיגֶען אוֹיף פִּשְׁטְליךְ גַאנְץ שׂבִלדִיג .דיא גַאנְצֶע לַאנְד:קארטע אִיז בַּייא
זֵייא אוֹיסְגֶעמָאהְקְט אוֹיף דֶערהַאנְד .אוּנ בְּשׁעת בֶּערִיל מִיטזייקןּמפַּאנְיֶע שְֶׁעלֶען

אוֹיס אוֹיף דֶער דַאלָאנִיע קירה'ס חַיַל ,אוֹיף דיא פִינְגֶער דֶעם תּוֹגָרֶם ,צְוִוישִׁין זייא
בֵּיידֶע; אוֹיף דֶעם קו-הַחַייִם ,יאִַם ,אָדֶער דֶעם פְּרוּט אוּג קעֶסעחְרְט זִיךְ ואֶַועלְט,

אִיז לֵייזֶער מִיט זַיין קּמְפַּאנְיֶע שְטַארְק בֶּעשֶׁעפְמִינְטמיט דיָא שָׂרִים זייֶערֶע דָארְט,

אִין הִימֶעל;אוֹיסווייענדִיג בְּפִירוּשׁ פוּן רַשִׂי ,אַז קיינֶער פוּן דיא מלכיוֹת הָאט נישט דיא

מִפְּלֶה דָא אוּנְטֶען ,בִּיו{.עס פַאלְט גִישְט דֶער שַׂר זֵיינֶער דָארְט אוֹיבֶּען .בֶּערִיל וִויל שׁוין
צוּמַאכֶען דִיא פִּינְגֶער אַזוֹי ,אַז דֶער תּוֹנֶר זָאל אוּמְקוּמֶען ,אַרַיינְפַאלֶען אין ים-- .

נֵיין ,בֶּערֶעלֶע! שְׁריֶעט אֵיהֶם לַייזֶער ,אוּמְזִיסְט דַיין מִיה ,דוּא עם-הָאָרֶץ אֵיינֶער!

פַאלֶען מוּז נָאר דֶער שַׂר שֶל אָדוֹם ,אַוֹי ,גְרָאבֶּער יוּנג ,שְטֶעהְט גֶעשְׁריבֶּען .אַז

מֶען ווייסְט גִישְׁטבֶּעדַארְף מֶען שְוַוייגֶען אוּג זיך נִישְׁט מִישֶען .. .בֶּערֶעלֶען פַאך.

דְרִיסְט עס זְעהֶר שְטַארְק אוּנ וָואס לֵייזֶער זָאל פוּן אַצִינְד אָן נישט עֲפִּים זָאגֶען,

שְֵׁיֶעט גֶער ,אֵיהֶם אוֹיף צוּלְהָבָעים ,אַלֶץ פַארְקֶעהְיְט .לִמְשָׁ וֶוען דִיא צייט אִיז
געקומען
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גֶעקִימֶען אִיבֶּערְצוּצֶעחְלֶען דיא הָאסֶע פון גֶעוִויסֶע נְגִידִים אוּנ לֵייזֶער הָאט זִיךְ
גֶענוּמֶען גֶעשְׁטַאק צוּם עֵסֶק הָאט גֶעשַׁאצְט על פִּי יוֹשֶׁר ר' אגְִיצלֶועּפֶּסְקֶערְם

פַּארְמֶענֶען אִין צְווייא מִלְלָאן אונ ר' מְלְמָים פַארְמֶענֶען נָאר אִין אָנְרֶערְטהַאלְבֶע
מִיליָאן קֶערְבְּליך .אִיו בֶּערְלֶען אֹיסְגֶעקוּמֶען צוּשַאטְצֶען דְווקֵא פַארְקֶעהְרְט ,נִישְט

אַזוֹי וֶועלֶען טְרֶעפֶען דֶערְמִיט ר' קלְמְנֶען ,וִויא לֵייזֶערֶען ,אוּגדֶערְפוּן אִיז אמָאל

אַרוֹים מִיאוּסֶע זַאכֶען ,אטְַהֵייל הָאבֶּען גֶעהַאלְטֶען מִיט לֵייזֶערֶען טאְהיִיל מִיט

בֶּערְקֶען .מען חָאט זי גֶערוּנְֶעף געהאמפּערט ,געווֶערְטֶעלְט :וָואס אִיז ,עִפִּים גֶעלְט-
ַ:אלנְט אוּנָה ,נִיט נָאךְ
שְׁמֶעלְט ל! יִשְְׂנִים פְלֶענֶען זיך ארייְלייגֶען אִין שָלוֹם אַרַיין פ
בֶּערְלֶען אוֹיף ר' קַלְמְגֶען ,וֶועט;ֶער אייך נָאכְנֶעבֶּען אוֹיף ר' אִיצֶען-- .מח בעש? הָאט
אֵיינֶער גֶעמַאכְט אַ כֶּשָׂרָה :ר' אִיצֶע הָאט א מִילְיַאן זִיבֶּען הוּנְדֶערְט-פוּפצִיג טוֹיזֶענְט
ְטענ
ֶצִיג
זּפַ
ְֹטי-פו
וֶער
טנְד
אוג ר' ,קלְמְן אוֹיךְ אזוֹי פיל , אַמִילְוָאן זִיבֶּען הוּ

ֶעְְּליך .מִיר דַאכְט זִיךְ,סְאִיז גַאנְץ אֶרֶענְטְלִיךּ ,בֵּיידֶע צְדָדִיםקֶענֶען צוּפְִידֶע

זיין  .לֵייזֶער אוג בֶּערִיל בֶּערַארְפֶּען שְטֶעלֶען מֹשָׁקה! עס קוּמְט פוּן זֵייא בְּרַאנְפִין-- .
קוֹילֶעט אוּנְז דָא פַאר אַ גְרֶאשֶען ,שְׁרֵייט לִייזֶער מִיט בֶּערְלֶען אין אֵיין אֶטְהֶעם,
מִיר הָאבֶּען אָסוּר נִישְׁט קיין פְּרוּמָה-- .עִט ,הָאט מֶען גֶעעֶנְטְפֶערְט ,נִישְׁקְשָׂה ,דער
שׁמֶשׁ וֶועט בָּארְנֶען גִיט אֵיהֶם נָאר מאַשְַׁכּוֹן ,..

אז פְלֶענְט קומֶען צוּ.רייר פון רב יודעל קא בּצאנְסְקֶער הָאט אִיְִיכֶער

גֶעמַאכְט א מִיגֶע מִיט איין ערֶענְסְט פָּנִים .אַלֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט פֶּה אֶחָד ,ער אִיז

גִישְׁט אַזוֹי רייך ,נויא אֶהֶן עידְהֶרֶע א מוּצֶלַח .נָאר פַאר וָואס אִיז עֶר נִישְׁט אַזוֹי רַיךְ

וִויא מאוַּצְלַח ?אָט דְרַינֶען הָאבֶּען זִיך גֶעטְהֵיילְט דיא מֵיינוְּגֶען .טְ
אהֵייל הָאבֶּען

גֶעזָאגְט ,אז אֵלְיָהּ חַנְבִיא קָאט דֶענְמְטְמָאל ,דֶענְסְטְמָאל גֶעשִׁיקְט דֶעם זֵיידֶען רב
שְׁמֶעלְקִין מִשְלוֹחַ-מָנוֹת אַ יֶערְכֶען בֵייטֶעלֶע מִיט א פֶענִינִיל ,פוּן דֶעם בִּייטֶעלֶע לָאזְט
זיך קֵיינְמָאל נִישְׁט אוֹיס ,אִין אִיחָם אִיז תָּמִיד ָא נָאר אַזוֹי פיל געלד ,וִויפיל.עס

קען אַבַיין ,גִישְט מֶעֵחֶר ,נִישְׁט וַַיינִיגֶער .ווידער טְ
אהֵייל הָאבֶּען גֶעזָאנְט :גיין

אַלַוָהוּ הַנָכִיא קָאט גֶעשִׁיקְט מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת רָבּ שְׁמֶעלְקִין נָאר וִ
אוינְשְפִיְגֶערִיל מִיט
דֶעם שֵׁם חֲמְפוֹרֶשׁ .ער הָאט אֵיהֶם אָבֶּער אַנְגֶעזָאנְט ,,ער זָאל וִוינְשֶען גָאר אַזוֹי פיל

אנייטְשֶׁעל גֶעמַאכְט ,עט
צוּהָאבֶּען ,וִויפִיל ;ער בֶּעדַארְף--.עט! הָאבֶּען יֶענֶע מִיט קְ

אוג נָאךְ אַמָאל טאקי עט ! ...וען אֶפִילוּ אזוי--וָואלְט דָאךְ ר' שְמֶעלְקֶע בַּיים

ווינְשֶׁענִישׁ מִיט רֶעם וִינְשְׁפִנְגֶערִיו אַז {עם הַאלְט שוֹין בַּיים וִוינְשָׁען ,גֶעקֶענְט

וִוינְשָׁען .,אִלְיָהוּ הִנָכִיא זָאל אֵיהֶם וִינְשֶׁען .אז ;ער זָאל מֶעגֶען וִוינְשֶען ,וִויפִילער

ווינָשְט זיך צוווינשָׁעןז . ..אוֹי ,אוֹי ,מִיר זָאלֶען;עם נָאר הָאבֶּען וִוינשְׁפִיְגערְלִיך
וייסֶען מִיר שׁוֹין ,וָואס עֶס וָואלְט גֶעוֶוען! ...אֶחַ-חָחָא !הָאט מֶען גֶעקְרֶעכְצְט,
שְׁלֶעכְט אַרוּם אוּנ אַרוּם .אֵיין מִיטֶעל מַאקִי נָאר אַוִוינְשְׁפִיְגֶערִיל .וָואס זָאלֶען מִיר
טָאן ? אויס פַּרְנָסוֹת ,הָאטְשׁ צֶערֵייס זִיךְ .,שׂוֹנא צִיוֹן ,וֶועט דִיר גָאר נִישְט הֶעלְפֶען ...

מיצְטִינֶע צֵייטֶען צולֶעבֶּען ,ויא ס'איז צוּרֶערְהַאלְטֶען דִיא נְשָׁמח !בֶּערארְף מֶען

טאקי הָאבֶּען רִיינֶע גָסִים.. .
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מ,
אוּנְזֶער הֶערְשֶׁעלֶע ,וָואס הָאט שוין גֶעוואוְסט גֶעבִּיך דֶעם מעם פוּן נויט,
וָואס דָאם יוּנגֶע בּלוּט זֵיינֶם אִיז נָאךְ גֶעווען זּדיג-הַייס ,וָואס דִיא דֶערְמוֶועטְשְטֶע
נְשָׁמָה זֵיינֶע ,אזוֹי פְרָיה פַאר דֶער צַייט ,חָאט זִיךּ ,ויא אַגֶעפַאנְגֶען פִייגֶעלֶע אִין
ם אין דֶער פְּרֵייעֶר
ֶעם שְׁטֵייגִיל ,גֶעשְׁלָאגֶען נֶעבּיך אַרוֹיסְכֵייסֶען זיך פוּן דער קלַעח
ד

עלְט--עֶר  ,הֶערְשֶׁעלֶע .,קָאט וִיך אָננֶעתַאפְּט אִין דֶעם וִוינְשׁפִיְגֶערִיל מִיט אַלֶע

זויוינע גֶערַאנְקֶען אוּג עם גֶענוּמֶען אוֹיף זיינֶ כַּלִים .חְלֶעבִּין רִבּוֹנִי שׂל עלם ,הָאט
עָר בַּייא זִיךְ גֶעטְרַאכט ,פַאר וָאס זָאלֶען ,טַאקִי גָאר אָהֶן קאטָאוֶועס ,ינָּדען געבִּיךְ

נישְט הָאבֶּען אַזֶעלֶכֶע מיני וִוינְשְׁפּנְֶערְלִיךְ ?פאר וָואס מאָאל ,אַז סאיז גֶעוֶען

ין גוּטער ווילֶען ,הָאסְט-דוּא דיינע  קִנדֶער יִשְׂראֵל גֶעגֶעבֶּען מֶן אין דֶער מִרְבָּ .
וי

פִיינֶעלִיךְ ,טוֹיבֶּען זֶענִין זייא גֶעפְלֵיינֶען אִין מוֹיל אַרַיין אוג פוּן שְאׁטֵיין הָאט

זֵייא גֶעפְלֵייצְט וואסער אוֹיף צוּטְרִנְקֶען! לָאו זִיךְ דַאכְטֶען  ,אַז הֵינְט זֶענִין
-יוּדֶען אוֹיךְּ אִין דֶער מִרְבָּר צְוִוישִׁין שְלֹאנְנֶעף עקדישֶען אוּנ דֶעם פִּיפֶערְנָאטֶער.

אך ,וִויא שיין זַיין קינדֶערְשֶער שֵׂכֶל הָאט אֵיחֶם אוֹיסְגֶעמָאהְלְט אַזא פִינְגֶערִיל ,וָואס

אַז מֶען זָאגְט,:פִּינְגֶערִיל ,פִּינְגֶערִיל ! אִיךְ וִוינֶשׁ דָאס ,איך וִוינש יֶענְץי ,הָאט מֶען
':

:
*

אּענוּג חֶלֶעבִין 
דָאס ,וֶועלְכֶם מֶען ווינָשְט ,נָאר אָחֶן מִיה ,אֶהְן קַאפְּרַארֶענִישׁ .מַ

אִין מַעֲשֶׂה-בִּיכְלִיךְ חָאט ער בֶּעגֶענֶענְט זֶעהִר פיל ואוּנדֶערְלִיכָע זַאכֶען ,וָואס
זֶענִין גֶעשֶׁעהֶען אויף דֶער וֶעלְט דוּרֶך צױיבּער ,דוּרֶך שָמוֹת אוּנוִוינְשְׁפִיִנגֶערְלִיך .ער

הָאט גֶעלֶיעֶנְט א שְׁטֵיינֶער , ויא אֵיינֶער אִיו מאַָאל גֶעפְּלוֹינֶען רייטֶענדִיג אוֹיף
ראיַח אִיבַּער טָאהְלֶען אוּג אִיבֶּער בֶּערְג ,אִיבֶּער וֶועלְדֶעה ,אִיבֵּער פֶּעלְדֶער בִּיז ער

אִיוגֶעקומֶען עֶרְנִיץ אוֹיף אקעמְפֶּע .אוֹיף דֶער קֶעמְפֶּע שְׁטֶעהְט בְאִּלאנְטֶענֶער
שְׁלָאס ,אַ פַּאלַאץ מִיט הנְדֶערְטֶער חֲדָרִים  -אַריעקּמֶענְרִיג אין פַּאלאץ ,זֶעהְט

ער :גִילְדֶענֶע טִישֶׁען זֶענִין גֶענריִיט מִיט דִיא טְהַיֶערְסְטֶע קרֶערֶענצין אוּג מֶען זֶעהְט

נִישְט קיין לֶעבֶּעדִינֶען מֶענְשֶען .נֶעהְמְט דֶער בָּחוּר אַרוֹים זַיין וִוינְשְׁפִנְנֶערִיל אוּג

מַאבְט  :פִינְגֶערִיל ,,פִינְגֶערִיל! איך נִויל גֶעסֶען אִיך וויל טְרִינְקֶען .דאס וויל אִיך,

וֶענֶץ ואִוִיילךּ; וויל ,וִויל אוב װויל-- .קוּמֶען געס אַרַיין בַּאלְד פְּרַיְצֶעסֶענְט ,בַּת-

מַלְכּוֹת ,אֵייֶע פוץ דֶער אַנְדֶערֶער שֶׁעהְנֶער ,גָאר מְחַיָה ,אֵיינְגֶעמוּנְקְט אין פֶּערִילו
אִין דִימַאנְטֶען אִין גָאלְד ,אין זִילְבֶּער אוּג טְהוֶען זִיךְ אַ נֶעהֶם צוּם בַּחוּר .עס טְהוּט

אארְפַּע קָאפֶּעלעו מֶען פִּיהְרְט דֶעם בְּחוּר לֶעבֶּעדִיג מִיט אַ'
פּלּצלִים זאֶעטֶץ שַ
מַארְשׁ אִין מאִיַרְמֶעלְשְׁטֵיינֶענֶער בָּאד ,ואוּ ער גְלֵייכְט זיך אוֹים ריא בֵּיינֶער.

דֶערְנָאךְ הויכּט זִיךְ אָן מָאאחְלְצֵייט מִיט נִילְדֶענֶע יוֹיך ,מִיט דֶעם מהִייֶערְסְטֶען

רָאזִינְקעס נויין .מיינֶער אִיו נִישְט פוֹיל ,עסְט ,טְרִינְקְט ,מהוּט זִיךְ וואוֹיל ,אַזֹי גֶעהְט

עֶס וַוייטֶער ,וַוייטֶער אוּנ נָאךְּ וֵוייטֶער  ....דָאס ִוינְשְׁפִינְגֶערִיל אִיז אֵיהֶם וִויא

אַטְשְואק גֶעזֶעסֶען שְטַייף אִין ;קאפ ,שְׁטֶענְדִיג וֶוענֶען דֶעם אַלֶץ גֶעטְרַאכְט אוּג
ינְגֶערִיל
אִיז אֵיהֶם אין שְׁלָאף אֲפִּילוּ פוּנִים ִינֶען נישְׁט אַרוֹיס .דָאס וָואם אַוִוינְשְׁפִ

אִיז דָא ,אִיז דָאךְ אגעוויסע זַאךְ אוּנ עֶר הָאט דְרִיגֶען הֵיילִיג גֶענְלוֹיבְּט ,וָוארוּם
אזוינס
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אַלְְדִינְג ,וָואס קאכְט זִיךְ אִין גִיחנֹם ,אין גן;ערְן ,פוּן מַלְאֲכִים ,ב
5

וי

שָׁדִים אוּנ רוּחוֹת ,וֶוען נִישְׁט טאקי פוּנ'ם טַאטֶען .הַיינְט ווֶען עֶר זָאל נִישְט גֶעוֶען

גְלוֹיבֶּען אִין ינְרוּג ט .אריין ,אִין דעם זאג י מאמין אַז אַטאטֶע ווייפם
י.
וָואס-זְשׁע וואלט גֶעווָארֶען חְלֵילָה פוּן זַיין בִּיסֶעל יוּהֶעשְׁקֵייט?!.

==בָּל-זְמן הֶערְשֶׁעלֶע אִיו גא גֶעוֶען א יּנְֶעל ,פְלֶענְט ער אַלֶץ טְרַאכְטֶּען .אַז

וֶוען עֶר זָאל נאר הָאבֶּען א וִוינְשפִינְגֶערִיל ,וָאלְט ;ער זִיךְ גֶעוִוינְשֶען א וארֶעמֶעי
פְּרִישֶע בּולְקֶע מיט א רָאסֶעלְפְלֵיישׁ אוג אַ פֶּעטֶען קונֶעל גָאר אין מִיטֶען דֶער וָאך

ווייל דֶענְסְטְמָאל פְלֶענְטער זֶעחֶר אָפְט ליירֶען חוּנְגֶער ,נִישְׁט פאר יּרֶען געדאכְט ,אוג

עמֶערְס פוּן אַוֶעלְבֶע מַאֲכָלִים אִיז דָאךְ אוֹיף דֶער נַאנְצֶער וֶועלְט מֶעהֶר שי
נקִייישןׂטָבאֶ ּ.אויך וָאלְט ער גֶעוִוינְשֶען .אַז אַלֶע מִלמְדִים אוּג חֲדָדִים זָאלֶען ,אִין-אֵיינֶעם
מִיט דִיא סִידוּרִים טאקי,פַארְשְווינְדֶען וֶוערֶען מִיט דֶעם רוֹיךְ; ,עס זָאל פוּן זייא טאקי,
רבּוֹנִי שֶׁל עוֹלֶם .,קיין זָבֶר נישְׁט בְלַייבֶּען ,וַוייל אָנקיקען הָאט ער נִישְט גֶעקֶענְט דֶעם
חֵדֶר אוּנ דֶעם מְלַמִוי זַיִינֶעם ,דֶעם רוֹצֵחַ .פוּן דֶער מוּזיקע וָאלְט ער זִיךְ גֶעוִוינְשֶען

אַ גוּטֶען שׁוֹפָר-בְּלָאזֶער אוּג אַ קַאטֶערִינְשְׂטְשִׁיק ,וָארוּם קיין אַנְדֶערֶע מיּזִיקע חוּץ

אַ שׁוֹפֶר אַ נַאנץ חוֹדֶשׁ אָלול אוּג אַ קַאטֶערִינְקע ,וָואס אִיז אוֹיף עֶטְלִיכֶע טעג פַאר?

וארְפֶּען גֶעוָארֶען אַ מָאל אִין זַיין שְטֶעדְטִיל ,חָאט ער נִישְׁט גֶעהֶערְט  -,-שִׁפֶּעטֶּערי
אַז,ער אִיז עלְטֶער גֶעווארֶען אוג אָנְגֶעחוֹיבֶּען צוּפִיהְלֶען אַנְדֶערֶצ מינַי בֶּערֶערְפֶענִישֶׁען
הָאט ער אוֹיך גֶעהַאט אַנְדֶערֶע מִינִי וִוינְשֶׁענִיש .דֶענְסְטמָאל ווָאלְט עֶר זִיך גֶעווינְשֶׁען
אַ בַּת-מַלְבֶּה ,א פְִּינְצֶעסִין ,אַ שְטוּבּ מִיט בַּעַלַ-בַּתִּישְׁקייט ,עֶטְלִיבֶע צִיגֶען  מִיט
אַ צְוֵוייא דְרֵייא בְּהֲמוֹת,

רִיא בַּת-מַלְכֶּה הָאט אוּנוֶער הֶערְשֶׁעלֶען זיך דֶענסְטמָאל גֶעמָאְלְט אין רער

גֶעשְׁטַאלְט פון בֵּיילֶען אַיָאדֶערְדִיג מיידיל ,אַ רַיָקֶם .קוּוץ גֶעוַאקְפֶען מִיט

רוֹיטֶעו פוּלע בַּאקֶען .,א פַארְרִיסֶען גֶעזִיל אוּג שְׁוַארְצלִיבֶע-בְּרֶענֶענדִיגֶע אוֹיגֶען.

אֵיהֶר טַאטֶע בֶּן-ציוֹן צִ בְיָהְס--א גלעזֶער אונ הֶערְבֵּייא טַאקי שׁוֹין אוֹיךְ אַ שְטוְקעל
אַרְחִיטֶעקְטֶער ,נִישְׁט אַזא מֵייסְמֶער מִיט דֶער הַאק ,וִויא אַ מבִין  --הָאט גֶעהַאט

זיין אֵיינֶענֶע שטובּ ,דִיא דְרִיטֶּע פון הֶערְשֶׁעלֶעם טַאטֶענְם הויז ,אוּנ וִויא דֶער
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אין דיא גְרוֹיסֶע שְׁטֶעדְט .קְליינְשְׁטֶערְטִילְדִיגֶע שְׂבֵנִים וֵוייסֶען אֵיינֶער בַּיים אַנְדֶערֶען

אַמינִדְסְמֶע זַאךְּ ,וָואס מֶען רֶעדְט ,וָואס מֶען קָאכְט וַוארְמֶעס ,אִימְלִיכֶם פִּיטצֶעלֶע,
וָואס מְחוּט זִיך אִין שְׁטוּבּ .אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען קיּקְט-נָאךְ ,צאטעוועט ווא 82

שְׁפִיאָן .מֶען קרִינְט זִיךְ ,זִידֶעלְט זיך אוג מֶען בֶּעט זִיך אִיבֶּער ,וויִדער ואוֹיף

דָאם-נייא צנקרִינֶען ִיך .שָׁכֵנוֹת ְרִיכֶען אֵייגֶע צו דֶער אַנְדֶערֶער גָא אי פַייֶער
ייען
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לייָען אַחַאקְמֶעסֶער ,ארִיבְּאַיזֶען ,א כּשֶׁר-שְׁמֵיין .א פַּארֶעוֶוען מָאם ,אווייקְשעפִיל

אוג אֵיין אֵיי אוֹיף חַקַח שְׁמִירֶען .חַאלְטֶען זי אֵיין עֵצָה ,אוֹיף וִויפִיל אֵינליך אָנָצו
הוֹיבֶּען דִיא פּיאטע ,וֶוען אָפּצולָאזֶען אוג פַארְשלימֶען דֶעם זָאק .פַארְהֶערֶען זִך
אִין אַיינְגֶעמַאכְטְט-פְּרֶענְלֶען פון אַנְרֶעמֶען ,אִין אוֹיסְפְלֶענְטֶען דֶעם פּורים-קוֹילעטְשׁ

אוּנ אֶפְְּוויסְלֶען דיא קישֶׁעלֶעךְ .טְּרָאגֶען אֵיינֶע צוּ דֶער אַנְדֶערֶער וֵוייזֶען אוֹיף חִידוּשִׁים
דֶעם הָמֶנְטֵאשׁ אוֹיף פּוּרִים ,דֶעם קְנִישׁ אוג דֶעם פַיינקוּכֶען אוֹיף שְׁבוּעוֹת אֵ
;יינֶע
וִוינֶשְט דֶער אַנְדֶערֶער ; דֶערְלֶעבְּט אִיבֶּער אַ יָאחֶר אִין פִיל גוּמֶם מִיט דֶעם מַאן אוג

דיא קִינְדֶער! מְרַאכְטֶענְדִיג אמָאל אִין הארצען  :פּוקע שזׁליִימְמְזַלְִיצֶע ,גֶעְמֶען

זָאל דִיךְ דֶער רוּחַ? ...הֶערְשֶׁעלֶעם מַאמֶע אוג בֵּיילֶעם הָאבֶּען גֶעלֶעבְּט צְוִוישִׁין זִיך

ויא נָאהֶענְטֶע שְׁבֵנִים! אוּג הֶערְשֶׁעלֶע אַליין אִיז קִינדְוַייס שְטַארְק חֲבֶר גֶעוֶוען מִיט
בֵּיילֶען :פְלֶענֶען לויפען ,שְׁפִּיְלֶען זיך אִין זִשְׁמוְּקֶעס מִיט נָאךְ חֲבְרִיט אוג חֲבֶרְתִעִם

טַאנְצֶען ,שְׁפְריְגֶען בַּארְפִיסֶערְהֵייט נָאךְ ארֶענֶען אין דִיא קָאלִיזְשֶעס אוּג זֶעֶנֶען

בֵּידֶע! הַאלְטֶענְדִיג זִיךְ בֵּייא דִיא הֶענְטְלִיךּ .דאס בֶּעקַאנְטֶע לִידֶעל  :יאַ זוּן מִיט אל

רֶענֶען ,דִיא כַּלָה אִיז גֶעלֶענֶען .וָאס הָאט זִיא גֶעמַאט ? אַ יּנגֶעלְע .ויא אַזוֹי הָאט
עֶס גֶעחֵיימֶען ? משְׁחֹילֶש! וואוּ הָאט מֶען עֶס גֶעוִינְט?אִין אַוִויגֶעלֶע .יוואוּ הָאם

מען ;עס בֶּענְרָאבֶּען לאִין אַגְרִיבֶּעלֶע ".ב-ֵּ-יילֶע פְלֶענְט אַ מָאל אִין שׁפַּאס אֶנְשְטָאט

מֹשָׁה'לֶע זָאגֶען :יהֶערְשֶׁעלֶע' ,אוג הֶערְשֶׁעלֶע פוּן זיין זיט הָאט אָנְשְׂטָאט ידִיא כַלהי

גֶעזָאנְט אוֹיף קַאטָאוֶועס :יבֵּיילֶענְיו  ....ביילֶע פְלֶענְט קֶענֶען דֶערְצֶעהְלֶען מעשׂיוי

פוּן נַוְָנִים ,מְכשְפִּים ,מְכַשְפָּהימֶעם אוג פון אמַר
ִָיבט רְ
אבִיצִין .הֶערְשֶׁעלֶע פְלֶענְט

אוֹיסְהֶערֶען אֵיהֶרֶע מעשיוֹת ,קוּקֶענְדִיג אִיחֶר אִין מוֹיל אַרַיין מִיט גְרוֹיס פַּארנְִיגֶען

אוּג נָבארְֵנִי
יט.י-לֶ-ע אִיז פַּאר אֵיחֶם גֶעוֶוען דאס אֵיינֶענֶע וָואט פַייטִיל ,מָאטִיל
ּשְׁ

אוּג נָאךְ אַנְדֶערֶע חֲבֵרִים .נָאר שְׁפֶּעטֶער אַבִּיסִיל ,אַז הֶערְשֶׁעלֶע איז שוֹין אַ נִמְרָא-
יוּנגֶעל ,הוֹיבְּט ער פְּלוּצְלִים פוּן דֶער הֶעלֶער חוֹיט ,אָן פַאר אֵיהֶר

זיך צוּשֶׁעהְמֶען אַליין נישט רֶעכְט צו-ווימען פאר וָאם ,פַאר וֶוען?גָארְנִישְט,
גְלָאט אַזוֹי ,ער שֶׁעחְמְט זִיךְ! .. .עֶר הָאט צוּנְלֵייכֶער צֵייט זיך גֶעשֶׁעהְמְט ,אוֹיךְ טאקי
שְׁטַארְק חַשֶׁק גֶעהַאט צוּ אֵיחֶר ,הָאטְשׁ פוּן-דֶערְווייטֶענִם אָנְצוּקוקען זיא .אוּג וֶוען

סיאִיז אַ מָאל אוֹיסְגֶעקוּמֶען צוּנוֹיפְקוּמֶען זִיךְ מִיט אֵיחֶר אין אֵיינֶעם ,פְלֶענְט ער רוט

וֶוערֶען אוג אַרָאפְּלָאזֶען דיא אוינֶען .זיא האט ,אוֹיף אִיהֶם קיקענְדִיג ,אוֹיךאָנְגֶעהוֹי:
בֶּען זיך צוּשֶׁעהְמֶען אוּג בֵּייֶע הָאבֶּען גֶעזוּכְט אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען וִויא מֶענלִיך
אוֹיסְצוּמֵיידֶען .נָאר וָואס מֶעחֶר ער הָאט זיא אוֹיסְנֶעמְידֶען הָאט אֵיהֶם אַלְץ מָעהְר
דָאס הַארֶץ זֵיֵינְט צוּ אִיהֶר גֶעצוֹיגֶען .אֵיהֶר קוֹל הָאט אֵיהֶם לִיבְּלִיךְ גֶעקְלוּנְגֶען אין
דיא אוֹיֶערֶען .אִיהֶרֶם אַוָוארְט פוּן-דֶערְוייטֶעגְס אִיז אֵיהֶם זִיךְ צּגַאנְגֶען אִין אלֶע
אֵבָרִים .קיין בֶּעמֶערֶע ,קיין שֶׁעהְנֶעכֶע פוּן איחֶרָ ,אט זיך אֵיהֶם גֶעדַאכְט ,אִיז אוֹיף
דֶער נַאנְצֶער וֶועלְט גִישְׁטָא .ער הָאט שׁוֹין גֶעוואוּסְט דֶענְסְמְמאל פונ'ם לֶעהְרנֶען ,אַז

קוקען אוֹיף אֵיין אֲשָׂה אוּנ טְרַאכְמֶען פוּן אִיחֶר ,אִיז אַגְרוֹיסֶע יעֲבְרָה .נָאר ווייל ער

הָאט עס גֶעוואוּסְט ,דֶערִיבֶּער טאקי הָאט זיך אֵיהֶם עֶרְשְׁט גֶענְלוּסְט; וַוייל עֶר
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חָאט גֶעלֶעהְרֶענְט ,אַז דאס אִיז אֵיין עֲבֵרָה ,דֶערִיבֶּער טַאקִי הָאט עס איהֶם ,וִויא

אוֹיף צוּלְחַנְעִיט ,שְׁטַארְק גֶעצוֹינֶען דווקא אוֹיף בֵּיילֶען צוקוקען ,אוּנ ווייל דאם

אִיז גֶעוֶוען גֶאעחַאפְּטֶער קוק בִּנְנֵבָח נִישְט גַאנְץ פְרֵייא ,וִויא פְרִיְהֹער  ,דֶערִיבֶּער

קָאט עֶר טַּאקִי שִפִּים נֶעטְרַאכְט  ...גֶעטְרַאכְט אוּג זִיךְ גֶעשֶׁעחְמְט - .אַז

הֶערְשֶׁעלֶע חָאט ,רֵייבֶּענְִיג זיךְ צְוִישִׁן קאבּ צָאנְסְקער לייט ,איבֶּערְגֶענוּמֶען

בֵּייא זֵייא דֶעם שְׁטֵיינֶער פוּן וִוינְשֶׁען אִין-אֵיינֶעם מִיט דֶער מַעֲשֶׂה פוּנָים וִוינְשְׁפִינ;

גֶערִיל ,הָאט עֶר זיך גֶענוינְשֶׁען אַבַּת-מִלְכְּהי דָאס חֵייסְט  --בּיילֶען.
דָאס וִינְשֶׁענִישׁ אִין קאבְּ צַאנְסְק אִיז גֶעוֶוען אֵיינֶע פוּן דיא גַאנְץ
גֶעוֶועהִנְטְלִיכֶע בֶּעשֶׁעפְטִינונגֶען .,צוּ אוּנְטֶערְהַאלְטֶען זיך אוּנ פַארְבּריינגען דֶערְמִיט

ַבִּימִיל דיא צַייט --בֶאּעשֶׁעפְטִנונְ ,וָואס אִיז גֶעקוּמען פּגִּים שְׁטֶענדיגֶען ליידֶען

מַאנְנֶעל אִין דיא גֵייטִינסְטֶע בֶּערֶערְפֶעִישִׁין אוג פוּן'ם ליידיג זִיטְצֶען אָהִן פּרְנָסָה.
אַזוֹי לִיגְט שׁוֹין בִּמּבַע פוּנָ'ם מֶענְשֶען :ע;דָאס ,ואס גֶעהט אָפּ ,גֶעהְט נִישְׁט אַרוֹיס

פּננים זִיןן מֶען בַּאנִיטִיגְט זיך חָאטְשׁ מִיט דֶעם טְּרַאכְטֶען דַארִין . .. ".יהָאפְנוּנְג אוּג
ִויגְשֶׁענִישׁ אִיז דֶער נוֹיטְט מְלָאמָה ,דָאס מְשׁוּנֶע זַיין אִיז פַאר וואוֹילְטִיג אוּג הַצְלְחָהי'

אבְָּצסַָק ער יודֶען ,זעגין נִישׁטא
אזֶעלְכֶע גְרוֹימֶע בְּרְיוֹת אִין דֶעם ווִינְשֶׁען ,ויא אקנ

אוֹיף דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט :פְּרֵייעָ ,לֵיידִינֶע צֵייט הָאבֶּען זייא גֶענוּג ,אוּג צָרוֹת זֶענִ
זֵייא ,בָּרוּךְ-הֲשֵׁם ,אוֹיך נִישְׁט זְשֶׁעדְנָעו הַיינְט וָואס-וְשֶץ אִיז דא פַאר אַזא ואוּנְדֶער,

אַז אִין דֶעם ענִיִן הווינְשֶׁענִישׁ חָאבֶּען זייא דֶערְנְרֵייגְט אַזֵא הוֹיכֶע מַוְרֵנֶה מָעהֶר פוּן
נ
אאב
אַלֶע לייט אוֹיף דֶער עֶרְד! וָאם נָאר עפִּיט שאְַׁמיעם אִיז בֵּייא דִיא ק

סְקער בַּאלְד א וִוינְשֶׁענִיש .לָאמִיר אָנַחַאפֶּען לֶמָשֶׁל דָאס אַ שְׂטייגֶער :שְׁמְיֶעמֶענְדִג

פוּנָים יִם אוֹמְיוֹנוֹם קען זיך אֵיינֶער פַארְנִינֶען צוּווינְשָׁען :אַזוֹי פִיל גֶעלְד זָאל אִיךְ

הָאבֶּען ,וִויפִיל זַאמְד אוֹיפְץ בְּרֶעג זיינֶעם אַרוּם אוּנ אַרום!--עֶטמַאכְט דֶער צְוֵוייטְע,

דֶער נַאנְצֶער יִם זָאל זַיין מִינְט אוג אִיךְ זָאל הָאבֶּען אַזוֹי פִיל ,וויפִיל מֶען וָאלְט

מִיט דֶעם מִיְנט גֶעמֶענְט אָפְּחַתְמְנֶען טרַאטֶעם ,אִיטְלִיכבֶע אוֹיף טוֹיזֶענְט קַעֶרְְּלֶיךְ!. ..

אוּנ אִיךְ; וִוינְשְט דֶער דְרִיטֶער ,אוֹיפְהֵייבֶּענְדִינ מִיט אַ זִיפְצֶעלֶע דִיא אוֹינֶען צוּם

חִימֶעל :בֵּיידֶע זָאלְט אִיחֶר שְׁמַארְבֶּען ,רִבּוֹנִי שֶל עוֹלָם ,אוג אִיך אַלֵיין זָאל אַיךְ
רִשָׂהנֶען ! ....גוּט צובְַּיינְגֶען פְלעגְט מען גֶעווֶעתְנְטְלִיך דיא זּמֶערְרִינע ,לֶעכְטִינֶע

אֶוֶוענְטֶען..עם וֶועט גַאנְץ גֶענּג זַיין אוֹסְצוּמָאחְלֶען דָא א קַארְטִינְקע פון אִיי

אֲוֶוענְט אַזֶעלְכֶען 

אִין דִיא הַייזֶער בְּרֶענְט נִישְׁט קיין לעכט .טִיחֶר אוּג טוֹיעֶר זֶענִין אָפֶען .מֶען
עֶסְט ועסְשֶׁערֶע פַאר דֶער לָבָנָה .נָאךְ דֶער וֶועטְשֶׁערֶע שִׁימֶען זיך ,ויא דִיא
מוּרֶעשְׂקֶעס ,אַרוױס פוּן דִיא המַיַיאזענרְסְ:בִִּין אֶחֶן קַאפַּאטֶעס ,אִין דִיא איינע

מַלִתְ-טְנס ,וַוייבֶּער .צוּשְפִילֶעט ,נָאר אִין דיא אוּנְטֶערְשְטֶע קְלֵיירְלִיך .קִינְדֶער

אוֹיסְגֶעמָאן הַאלבּ נאקעט .שְׁכֵנִים אַ נַאנְצֶע קוּפָּה לֵיינֶען זיך אוֹיס אין דְרוֹיסֶען,
יוּנג אוּג אֵלֶט ,קיגד אוּג קייט ,אלֶע אִין אֵיינֶעם .גִיְלְדֶענֶע פַּאסֶען פון דֶער לְבנה
שלאנען -
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שְׁלָאגֶען זיך דוּרך עֶרְנִיץ צְוִוישִין רֶעכְליךּ ,צִיהֶען זִיד אִיבֶּער קעפּ ,אִיבֶּער פִּים אִי

דֶער קופָּה מֶענְשֶׁען  ,קריכֶען וֵוייטֶער ,וייטֶער ,טאנצענדִיג אוֹיף וֶוענְט  ,אוֹיף

פּלֵייטֶען אוּנ וֵוייזֶען אָן דָא אקאַטְץ ,וָואס דְרַאפּעט זיך ,נִיסְטֶערְט אוֹיף אַ דַאך,
דָארְט קיה אוֹיסְגֶעשְׁטְרֶעקְט אוֹיף דֶער גָאס ,מַעלָה-גֵרָהן ,אוּנְטֶערְשְׁמֵייסֶענְדִיג זִיךְ

פַּאמֶעֲלִיךְ מיט דִיא וֵויידְלֶען אוּג קֵייכֶען ,זִיפְצֶען מיט אחַָרִיפּ ,וְעפִּים וִויא פוְנִים

א עֶרְשטֶע עֶטְלִיכֶע מינוט איז אִיטְלִיכֶער בֶּעשֶׁעפְטִינְט מיט זִיךְּ .מֶען
י--
דיךְ.
בּוֹ
גֶענִיצְט ,סְלוקֶערְצְט ,מֶען טְרַייבְּט פְלֹה אונ מֶען קרַאצט זִיךְ ..וַוייבֶּער הויבֶּען

דֶערְוַייל אָן דֶעם שְׁמִיֶעס וֶוענֶען רֶער חַיינְטִינֶער וֶועטְשֶׁערֶע ,איטליכע מיט אִיהָרֶם:

בּייא דע זרע;נין דיא שְׁטְשׁיפּדֶעם בֶּעטֶעמְט גֶעוֶוען אַװֹי ,אַז דער מַלְכוּת הָאט עֶס
גֶעמֶענְט עסעןבּייא ירעגאיעז דֶער אַרְבֶּעם צוּקאכט גֶעוֶוען ווייךְּ וִויא מַארְךְ ,אַז

מֶען הָאט גֶעלֶעקְט דיא פִינְנֶער .אֵיינֶע דֶערְצֶעהְלְט דָאס גְרוֹיסֶע גְלִיקי וָואס זיא

הָאט גֶעטְרָאפֶען :פַאר אַגְרָאשֶׁען הָאט זִיא גֶעהַאנְדֶעלְט אִין מַארְק מְאצִיאֶה --
א רֶעֶיךְ גְרוֹים ,וִויא דער קאפּ ,פוּן ווֶעלְכֶען מֶען הָאט גֶענוּג גֶעגֶעסֶען אין דער פְּרָיה,

אוֹיך אַצִינְד אוֹיף דֶער נַאכְט אוּג סאיז נָאךְ איבֶּערְגֶעבְּליבּען אַהִיבְּשֶׁער שְׁטִיק אוֹיף

 מָארְנֶען ,מֶען זָאל לֶעבֶּען אוג גֶעזוּנְט זַיין! אַלֶע רֶעדֶען חוֹיךְ אוֹיף אַלֶערְלֵייא דִינְעוקוויטְשֶׁערִיגֶע קולות .דיא טַאנֶען בְּרוּמֶען לַעְתַעתָּה אוּנְטֶער ,מִישֶען זִיךְ אַריין

נָאר ,וִויא פוּן יוֹצָא וֶוענֶען ,גלאט אַזוֹי מִיט אוָוארְט .זֵייא לֵייגֶען זיך דֶערְנָאךְ
מִיט דֶעם בּוֹיךְ אַרוֹיף אוג ,פַארְקוּקענְדִיג זִיךְ אוֹיף דֶעם אוֹיסְגֶעשְׁטֶערֶענְטֶען בְּלוֹיֶען
חִימֶעלנֶעהְמט מֶען זיך גֶעשְׁמַאק שָׂמְיֶעסִי ,וָואס מְחוּט זִיךְ אַוֹינָם דָארְט אוֹיבֶּען .דִיא

לְבָנָה וַוייְט זךְ אוֹיפְן אָרֶט ,ואוּ דֶער עוֹלָם לִינְטו מֶען קיקט אִין אֵיהר אָן דיא
לֶעכְמיְנע צוָרח פון וְהוֹשַע אוג אִיטְלִיבֶער מַאכְט  :אוֹי ,אַ נָאז מִיט אוֹיגֶען!ייי.

אִיצִיק אונ' בַּערִיל ,וָואס הַאלְטֶען זִיךְ פַאר שְׁטיֹקָלִיךְ שְטֶּערֶענְזֶעהֶער ,תַקְרָנִים,

טֵיימֶען מִיט פִּנְגֶער אוֹיף דעם יאַלֶף בֵּית' פוּן דיא שְטֶערֶען אוג הַאמְפֶּערֶען זיך

וֶוענֶען דֶעם יתִּיוי אוג יחִית' .דֶער אִיבֶּערִינֶער עוֹלָם טְהוּט צוּלִיבּ זֵייא בֵּיירֶע.
אִיטְלִיכֶען .פוּן דִיא צְוַייא חַקְרָנִים ,ווָאס טֵייטֶעלְט אִיהֶם מִיט אַפִינְנֶער ,נִיט מֶען

:א ,אֶמֶת טַאקִי ,איך זְעת ,זעה ,ויא אִיךְבִין אַיוּד!--
גֶערֶעכְט ,שְׁוֶוערֶענְדִיג זיך יָ

אִיזאַי ! צוּשְרִייעט זִיךְ שְׁטַארְק פַארואעדֶערְט יאוַה ,עִפִּיס אַזוֹי פִיל שְׁטֶערֶען דָארְט,

דָארְט אִין דִיא גֶעפְלֶעקְטֶע! וַוייסְיע פַּאסֶען ,אָנְגֶעזֶעצְט וִויא מָאהְן ! אַזוֹי פיל

רֶענְדָלִיךְ וִוינֶשׁ איך מִיר צוּהָאבֶּען. . .גֶעהְט שׁוֹין ,גֶעהְט ! מאכְט דֶער אַנְדֶערֶער,

אִיך לָאז פַאר וֶוֶעלְוֶועלֶער .,פאר אִיטְלֵיכֶם שְטֶערֶענְדִיל אקאפּיקע .עִם גֶעפִינֶען

זיך בַּעֲִָים אוֹיף נָאך וֶעלְוֶעלֶער ,צְוַייא ,פִינם ,צֶעהְן פַאר אַנְרֶאשֶׁעףי אוג בְּשַעת
יּדֶען טָארְנֶעוֶוען זיך דָא אזוֹי ,רֶעכְנֶען .צֶעהְלֶען .לָאוֶען אַרָאפּ דִיא מִקֹחִים אוּ:

דֶעם קוּרְס פוּן דיא שְׁטֶערֶען ,זִיצְט דָארְט אִין דֶער זַייט אֵיינֶער;עפִּיס אַלֶץ,
ַַוראְרשְָפֶׁהעְן אוּג זָאנְט גְלייכֶע וֶוערְטְלִיךּ .דיא וַוייבֶּער אַרום אִיהֶם שְרִייֶען קְלָאמְפֶערְשְׁט ;
פָע ,גָענוּג  פַארְשְׁטֶעקֶענְדִיג זִיך דיא אוֹיֶערֶען ,הֶערֶען זִיך אָבֶּער זֶעהֶר גוּט צו
אוּי קֵייבֶען פאר גֶעלֶעכְטֶער .. .מִינְדֶער זִיצֶען אוֹיךנִישְׁט לֵיירִינ יצע ִידָּ דֶער?
|
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דאס ווינשפינגעריל
לאנְגֶען אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען אַקְלַאפּ ,אַ שְׁנָאל אִין דֶער נָאז הִינְטֶען אַרום .דֶער פוּן

דֶער נָאז מְהוּטאקְוויטְש ,יֶעגֶער פוּנָים שְׁנָאל מאכט זִיךְּ צוּם תַּם ,גֶעבִּיךְ נָאר אַ צדיק

אִין פֶּעלְץ אוּג בִּיזֶערְט זִיך קְלָאמְפֶּערְשְט :שא ,שַא ! מַאמֶעט שֶׁעלְטֶען דיא הינְדֶער,
בֶּענוּמֶען זָאלֶען זֵייא חַלְוַאי וֶוערען ,אוּנ אָנֵב טֵאקֵי זייא מְכַבֵּד מִיט אַ קָנִיפּ ,דָיא

טַאטֶעם וַארְפֶען אַוֶעק דיא טָארְנֶעט אוג פַּאלֶען פְּלוּצָלִים פוּנָ'ם חִימֶעל ארָאפּ אוֹיף
דֶער זעֶרְד .דעם האט אַזְשׁוּק זִיךְ ארֶיינְגֶעפְלָאנְטעט ,אִין בָּארְד ,יֶענֶעם--אִין דיא פָּאוֹת,

דֶעם דְרִיטֶען קְריכְט עֲפִּים אוּנְטֶערְן הָעמְד דָארְט אוֹיפְן ריִקען .אַרוֹיטֶע קיה,
אפְרֶעסֶערֶען .פוּן וֶועלְכֶער עֶס הָאט זִיךְּ אפְּגֶעטָאן דֶער שְלאף ,פָארְקְרִיכְט ,בַּיים

שְׁטְשׁיפֶּען גרָאז ,אִין דֶער זַייט גַאס בִּיז צוּ דער גַאנְצֶער עֵדָה יוּדֶען ,דְרֶעהְט זִיךְ צו

זֵייא אוֹיס מִיט דֶעם הִינְטֶען מְחילָה אוּג פִיהֶרְט זִיךְּ עָפִיס אוֹיף פֶע ,נִישְט מִיט דֶרֶךְ-

אֶרֶץ .אֵלֶע זִידְלֶען זיא מִיאום אָפּן מְרַייבֶּען זִיא אוּנ שְׁריֶען  :הֵיידֵא ! אִין אֵיין קול.
זיא דְרֶעהְט זִיךְ גֶעשְׁווינְד אוֹיס פוּן יוּדִישֶׁע הֶענְד אוּג לוֹיפְט אַחִין אִין אִיהֶר רוה
ארַיין .דֶערְפוּן שְׁפּינְט זִיך עֲפּים אַלַאנְגֶער שְמיֶעס :וֶועמֶענְט קיה אִיז דָאס ? וִויפִיל
מִילֶךְ נִיט דִיא קיה ? וִויפִּיל איז דיא וקָיוהעֶרטה ?.שֵׁא ,וִויפִיל ,מִייְנט איהֶר ,יוּרֶען וי
טְחוּט פְּלוּצְלִים אֵיינֶער אַפְּרֶענ :זָאל וֶוערְטָה זַיין דיא גַאנְצֶע בקְאּצַ

אגסְקֶער

טְשֶׁערֶעדֶע ,שׁוֹין מִיט דִיא צִינֶען אִין-אֵיינֶעם ?' אֵיינֶער שַׁאצְט עס אַזוֹיפִיל ,דער
אַנְדֶערֶער--אַזוֹיפֿיל ,דֶער דְרִיטֶער וִוינְשְט זִיךְּ דָאס צוּהָאבֶּען ,וִויפִיל ס'אִיז וֶוערְמְה

מֶעחֶר .אִיטְלִיכֶען בּעוּנְדֶער חַאפְּט אָן אַוינְשֶׁענִישׁ אוג מֶען וִינְשְׁט ,וִינְשְט ,בִי

דִיא .צוּנְג ונֶערְד מִיד רֵיירֶענְדִיג אוּנ מֶען הֶערְט פוּן-דֶעהוויִימֶענְט ,ויא אֵיינֶער חְרָאפֶּעט
שוין אָהֵן עין-הֶרַע גֶעשְׂמַאק .דִיא מַאנֶען מְרֵייבֶּען דִיא וַייבֶּער :קוּמְט שְׁלָאפֶען !

דיא וַוייבֶּער מִיט זִייֶער חִן קְוויינְקְלֶען זִיך קלָאמְפֶערְשְט :עִם גְלוּסְט זִיךְ זֵייא נָאר

נִיט גֶעה
ֶען אִין בֶּעט אַרַיין אוּג וָואלְטֶען דיא גַאנְצֶע נַאכְט גֶערֶען דָא ,אין דְרוֹיסֶען,

נֶעשְלָאפֶען .יּאנָג פָאר פָאלְק .גֶעתְט אַוֶועק בַּאלְר טאקי ,דיא אִיבֶּערִינֶע מאכֶען

שִיהוֹת ,דִינְגֶען זיך ,בִּיז פוּן עֶרְגיץ א וִויגְֶעלֶע שְׁפּרינגְט אַרוֹיס פְּלוּצָלִים אַ צִיג,וֶועלְכֶע
פַ
אּאר וייסֶע-חֶבְהָהגִיקֶעס הָאבֶּען אִיבֶּערְגֶעשְׂרַאקֶען ,אוּנְטֶערְַנְבְהְנֶענְדִיג זיך שְׁטִילֶער;
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יָאגֶענִישׁ פּוּמֶן ארַיין צְווישֶׁען דֶער קוּפּה יוּדֶען .עס ווֶערְד אַ מְהוּמָה! קאאבענישׁ
מֶען גִיט זִיךְ  א הֵַייבּ-אוֹיף גִיךְ אוּנ ,בַּטֶלֶנְדינ חֲלוֹמוֹת ,צוּלוֹיפְט מֶען זיך גֶעשְׁוינָד
אֵיינֶער דֶעם אנְדֶערֶען נישְט צוּזָאגֶען אֲפִּילוּ אַנוּטֶע נאכְט!-

עֶנרֶע פונָם עֶרִשׁטֶען בּך.

די קלינע ועלְט.
אָרֶער

אַהֶער אוּג .אַהִין.
פוּן

אליעור צבי הכהן צווייפעל |ט.

אִיךְ לֶערֶען .אִיך לייֶען ,אִיך קְלְעהְר ,אִיךְ שְׂרַייבּ,
פּאליר ,איך זַייע ,אִיך קלייבּ :

אִיךְ רֵיינִינ ,אִיך

וָואס גוּט ,וָואס שָאן ,וָואס קְלוּ ,וָואס פָּרוּם,

בֵינֶר אִיך; פְלֶעכְט אִיך אוּנ מַאךְ אַ בָּלוּם;
וָואס נִישְׁט ,ווָאס נַארֶעש ,ואס צוּ ,וָואס גְרִין,
בֶּעט אִיך מְחִילָה אוּנ פֶּערְוַארְף אַהֵין י.

אִיך הָאבּ גֶעְלֶעהְרטו ,גֶעקְלֶעהְרְט ,אוג הָאּ רֶערְסלֶעהְרְמ
ּה;
אַז אוּנזער נאצְוָאן הָאט טֵאקִי אוֶַערְטָ

נוּמֶע קאפּ ,וֵוייכֶע הָארְצֶער הָאבֶּען אַלֶע  כַּמֶעםי

נָאר דֶער לַאנְגֶער נָלוֹת חָאט אוּנָז פִיל גֶעשַאדְט;
רי שָאדֶענְט בֶּעשְׁרֵייבֶּען הָאבּ אִיךְ אִין זין-
שָׁאדֶענְם וָאס אַהֶער ,שָׁאדֶענִם ואס אַהִין יי
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אהער אוּנ אהין

ערְשְטֶעס בּוּךְ
1

אִיךְ בִּין שׁוֹין אַלְט! מִיט יָאהְדֶען זאט,

בִין שׁוֹין אַרִיבֶּער דֶעם וֶועלְט:יִם בִּמֶעט ,

סְזֶעהְט זִיךְ שׁוֹיןדער בְּרֶעג .ואוּ מע דַארְף אַרָאפּ,
אִיך הָאבּ נָאך מיין הַארְץ .הָאבּ נָאךְ מַיין קָאפ,
פַּאר אַלֶעס ,וָואס גוּט  ,הָאבּ אִיךְ נָאךְ זיןי

אָבֶּער דָאךְ האלט איף בַּיים גֶעהְן שׁוֹין האִַין,
9
4! 9

אִיך בִין שוין בַייםהַאפֶען ,שִׁיסְט שׁוֹין דֶער קַאנָאן,
נָאר וָואס פֶּערְלִיר אִיךְ,וָואס וֶוער אִיךְ דָא אָן'

הָאנִיג פון מיין לֶעבֶּען הָאבּ איך נִיט גֶעלֶעקְט

הָאבּ נִיט אוֹיסְגֶעפִיהְרְט  .וָואס איך הָאבּ בֶּעצְוֶועקט ,

מֵיין ווילֶען הָאט תָּמִיר א שְְׁרֶענְגֶען בּעל דִין 
וִויל אִיך אַהֶער  ,שְׁלֶעפְּט עֶר אַהִין.
1
0,

אִיצְט ,אוֹיף דֶער עֶלְטֶער!הָאבּ אִיךְ גֶּעקְלֶערְט

אִין זשַארְנָאן אַלֶעם בּעשְׁרייִבּען .נוּר סְזָאל הָאבֶּען אַוֶוערְט,
ואס סְהָאט גֶעפוּנֶען מיין אָרֶעמֶער פֶּערְשְׂטַאנְד,
צייט מיין זַיין אִין דֶעם לֶעבֶּערִיגֶען לאַנד,

וֶוענֶען אוּנְזֶערֶען יוּרִישֶׁען בִּיטֶערֶען .אִיך בִּין" ")
וואס מיט אֵיהֶם מהוּט זִיךְ אַהֶער אי אהין :

") ,מיין איך בין" אין יודעשֶען איו דאס זעלבע ,וואס אין רוססיסען " 60 4זׂ,

(?

רעד,

יודישע פאלקסביבליאטהעק
4

אִיך זָעֵה אוּנזֶערֶע יורֶען ,אַזֹא מְהַיֶערֶע נאצְיָאן,

גֶענוּג הָאט זֵיי  קלוּג גֶעמַאכְט  דער גָלוּת פוּן לַאנְג אָן,

גֶענוּג הָאבֶּען צָרוֹת זייֶערֶע הֶערְצֶער גֶעפַאכְט וַייך ,

גֶענוּג הָאבֶּען יְסּרִים זִייֶערֶעפְּנִימֶער גֶעמַאכְט בְּליך י
אוּנ דָאךְ הָאט אִיטְלִיכֶער אַבִּיטֶערֶען .איך בִּין י

אֵיינֶער רֶעם אַנְדֶערֶען וִויל פַארְרִיקֶען אהין .
9.

אֲפִילוּ אִין הַיינְטִינֶע בִּיטֶערֶע צייטֶען,

בֵּיי דִי פַּאנְרָאמֶען פוּן נָאהֶענְט  .פוּן נוייטֶען ,

אַלֶע קְרֶעכְטְצֶען זָארְגֶען אַ,לֶע זּבֶען מִיטְלֶען,
הִיטְלֶען,

אוּג דִי רִבַּיעס צִיהֶען אַרוֹיף דִי טוֹיבֶּע

נֶעהְמֶען פִּרְיונוֹת ,גִיבֶּען קִינְדֶער ,דֶעם אַ טַאכְמֶער.דֶעם זאּהן
|
אוּג קוּקֶען גָאר נִיט אִין יורִישֶׁען וויִנְקֶעל אַהִין.
0.

אִין אַקְלֵין שְׁמָארְטֶעל ויל מֶען אַ יּנְגֶען מאן שֵׁיירֶען 
מֶע הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעהוֹיבֶּע שְׁטַארְק צוּ בַּארֵיירֶען 
אַלַיין גֶעוָאגְט בְּפֵירוּשׁ,
דֶער טוֹיבֶּער שׁוֹחֵט הָאט

אַז;ער לֶעהְרֶענְט תַּנד מִיט אַ מְרִפְּן פִרוּש

אוּג הָאט מְפָרִים לִיךְ! גאזעמען אוֹיך דֶערִין-

אַלֶע סִימָנִים ַיינֶען דָא  ,אז.ער גֶעהֶער אַהין .
5
*ֿ
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אִיך זָעה פַאלְשֶׁע עֵדוּת אִין יודֶעשָׁע שְׁמָּאדְט,

זֵיי שְווֶערֶען פַאלְשׁ פאר אַ מַטְבֵּע ,פַאר א גֶעבֶּעט,

אוּנ אַז ד ער נִיט גֶעלְט אוּג יַענֶער הָאט גֶעבֶּעטֶען .+

עֶרְלוֹבְּט מֶען ִיךְ -שְׁבוַעת שָׁקַר' אִיבֶּער צוּ טְרֶעטֶען,
דֶערְצוּ חְלוּל הַשֵׁם  ,אַזא הָארְבֶּער רִין 
מִיט אַזא גְרוֹיסֶע עֲברֶה וי קוּמְט מען אהִין !

אהער אונ .אהין
8.

אִיךְ זְעֹה פַאנַאטִיקֶער פוּן יוּדֶען ,פוּן גוֹים,

זייר פִייֶערִיגֶע אֲמוּנָה מַאכְט זֵיי פַאר פּרָאִים;

יֶעדֶער לִינְט אִין ווינְקעלֶע בַּ.אנְרָאבֶּען .װי אַָקרָא,
אונ שְׁמְיֶעסְט זִיךְ אַיין ,נָאר אִים לִיבּטנָאמְט,..
אָט דאס אַלֶץמאכט דֶער פַאנַאמישֶער אֶיך בִּין'
וֶועלְבֶער פַארְנִינְט נִיט יֶענֶעם אַרַיין לָאזֶען אַהִין,
9,

קֶעןזיך א ְלוּנֶער מֶענְשׁ לַאזֶען אַזֹא נַארִישְׁקֵייט גְלוֹיבֶּען,
| אַז אוּנְזֶער אַלֶעמֶענְס נוּטֶער נָאמְט פוּן אוֹיבֶּען
האט נָאר אֵיין אוּמָה ליבּ .אונ אַנדֶערֶע אַלֶע פיינט !
מֶע ואל בְּרֵייְגֶען טוֹיזֶענְד רַאַיוֹת פון מַארְנֶען בי חַיינְט- ,

זֶענֶען זייא גִישְׁט בּיי  אמֶענְשֶׁען מִיט אַ זִין.
זֵיי צוּפְלִיהֶען אֵיינְצִיגְווייס אַהֶער אוג אַהִין ,

10

פון קיין שְׁלֶעכְטֶען מֶענְשֶׁען איז נָאמְט נִיט צוּפְרִיערֶען,
גוּטֶע .פְּרוּמֶע לִיבְּט עֶר,מֶענֶען זַיין גויִם אָרֶער יוּדֶען :

נָאטְטִיס אַהֲבָה מָאר מֶען נִישְׁט אוֹיף חֲלָקִיםשְׁפַאלְטֶען,
דֶעם אֶמֶתֶץכְּלֵ מיז אִיטְלִיכֶער פְרוּמֶער הַאלְטֶען--
הַאלְטער אִים נָיט ,אִיז ער פְרוּם אָהֶן אַ זִין
אוּנ אִיז פאַאַנַאטִיקֶער,שׁ,וין צוּפִיל אַהִין,
11

שֶׁענְדֶען .שֶׁעלְטֶען .בֶּעלִיידִינֶען מֶענְשֶׁען אוּמְוִיסְט,
יֶענֶער מֶעג זַיין אַמֶערְק .אַ יוּד .אָדֶער אַ כְּרִיסְט
ויינְטי אַז דֶער חַארַאקְטֶער אִיז שְׁלֶעכֶט אוּג פֶּערְרָארְבֶּען;
וָואס הֵייסְט דֶער אִיז גִיפַּנָרְטי ,יענֶער אִיז 'גֶעשְׁטָארְבֶּען?
אַלֶעזֶעֶנֶען גלייבֶע מֶענְשֶׁען.מֶענשֶׁען פון איין מין,
אַלֶע קוּמֶען גְלייך אהֶער ,אַלֶע גֶעהֶען גְלייךְ אַהִין.

1
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פִילֶערְלֵי בְּלּמֶען גֶעפִינֶען זיך אִין אַקייערליכֶען גָארְטֶען
טְהַיֶערֶע .זֶעלְטֶענֶע .שָׁאנֶע .פון אַלֶערְלֵיי סָארְטֶען ז
אִין גָאמְּטִיס וֶועלְט זֶענֶען פֶדָּעארְשִׁיערֶענֶע גְוֹיבֶּען

אַלֶע דאנקען אוּג בֶּעמֶען גָאמְט פוּן אוֹיבֶען 

סֶיקֶען זיין אֵיינִיגֶע פֶּעהְלֶען ,הָאבֶּען אַ מָעוֹת דֶערִין

אָגֶּער צִילֶען-צִילֶען אֵלֶע נְלִייךְ אַרוֹיף אַהִין 
18

אִיך זָעה א יוּנגֶען מאן ,אִיבֶּער דִי שְִׁיוֶעל די הזע

הַאלְט זִיךְ פַּאר א מוּשָׁלִםקען אַבִּיסֶעל שַׁאלַאמוֹיזֶען

לֵייעֶנְט דורך א טְהַיֶעֶר בּּך פון אַ נַיֶם פֶערְפַאסֶער

גִיךְ אוֹיף איין פוּס ,גֶעשִׁוִינדִי וי אַ וַואסֶער,

אוֹיבֶערְפְלֶעכְליך קוים פַּארְשְׁייט עֶר דֶעם זי

וִוי אַ קַאמְץאִיבֶּער א צִימְבַּאל-אַחַאפּ אַהֶער ,אַ קְלַאפּ אַהִין.
14

דֶעם יוּרִישֶׁען מְלַמֵד זָה אִיך נָאךְ אִיצְט !
צֶעהְן שָׁעָה אִין מָאג זִיצְט עֶר אוּנ שְׁויצְט,
בֶּעמִיהְט זִיךְ אויף זוּבֶען עָפִּים אַ יע הַסְבָּרָה
װי גֶעבֶּען זֵינֶע בּיסְלֶעך פארְשְׁטֶעהְן דִי נְמָרֵאי
תַּלְמִירִים אָהָן קָאפּ מִיט פַאארְשְׁטָאפְּטֶען זִיןי
עֶר שְׁרֵייט גֶעבִּיךְ .אוּנ זֵיי קוּקען גָאר אַהִין,
19.

אַזוֹי וי דֶער חֵדֶר אִיז אֶהֶן אַ שׁים סָרֶרי
אַזֹי זֶענֶען אוּנְזֶערֶע דִירוֹת .אוּנְזֶערֶע קְליידֶער :
954ס
5+

אֵיירֶער מֶע קֶען עִבְרֵי חַאפְּט מֶען לֶערְנֶע ִמְרָא:
שָׁאן מֶעבֶּעל .שָאן צִיהְרוּנְג ,אֶהן עין הָרַע
די מַארַאם' גָעתְט אִין א פַיינֶעם קְרִינָאלִין

אוּג מַעהֶל אוֹיף חֵלָה גֶעהְט מֶען בַּארְגֶען אַתין.

אהער אוג אהין
16

אַגֶעמֵיינֶער יוד מַאכְט אַ שִׂמְחָה .שְׁטֶעלְט אַ הוֹיכֶען טָאן:
פַאר רוּפַט אַנְרוֹיסֶען עוֹלָם זזֶעמִינְט אַלֶעמֶען אָן
שְׁטֶעלְטאסף מַשְׁקָה .דֶער עוֹלֶם וֶוערְרְט פְרֵייליף

דֶער חָתָן וֶוערְדְט אַ פְּרִינְץִי עֶר אַליין--דֶער מֶלֶךְ 
אַלֶעם לֶעבְּט בִּיז מָארְגֶען .מָארְנֶען מיט אַניכְמֶערֶען זין
הוֹיבְּט זִיךְ אָן דֶערקאפּ הרעה אהֶער אוּג אַחִין:
71.
חוֹבוֹת דַארְף ער צָאהְלֶען ,אֶךְ אֵיהֶם אונ וֵויי 
קַצָבִים פַאר פְלֵיישׁ ,שְׁנַיידֶער פַאר גֶענֵיי
פוּהְרְמַאנֶעם ,וָואס זֶענֶען אַנְמְקֶענֶען חָתֶן גֶעפָארְרֶעןי

אִיןעמְלִיכֶע קְרָאמֶען פאר פַארְשִׁיעדֶענֶע נַאבָּארֶען,
די בְֵּי-זָמֶָר ,דִי מַארְוֶוער ,אוּנ נָאךְ אַזא מִין,
אנ די בי שי אַבִּיסֶעל אַהֶער ,אַבִּיסֶעל אַהִין,
18.

וִוי דִי חַתוּנָה ,אַקורָאט אִיז אײַער גאנצָעס פִיהְרוּנָג :
אוֹיף נֵייטְחִיגֶם אִיז נִישְׁמָא  ,אונ מֶע קויפט מְהַייער צִירוּנְגי

עִפִּים א שְׁטְִקֶעל דְרָשָׁה-גֶעשַׁאנְק הָאפְּט מֶען צוּ הָאבֶּען
דֶער וייל זֶעהְט מֶען רָאם לֶעבֶּערִיע צו בַּאנְרָאבֶּען

אַזוֹי איז אוּנְזֶער לֶעבֶּען אָקֶן ראֶעכְנוּנְג .אָהְן א זִין

אוּג אַזוֹי גֶעהֶען מיר אַווֶעקאָהֵן א שׁוּם רֶעכְנוּנְג אַהִין,
19

א זְעה ,אַרֶב זוּכמ אוֹיפֵץ שׁוֹחֵט עֶפִּיס חַמָאִים,
אִישןְׁחִיטָּה זַאכֶען ,אַדֶער נְלַאט מַעשִׂים רָעִים ;
אִיךְ ָאלְט דֶעם רב גֶעבֶּען אֵיין עֵצָה מוֹבָה.

נִיט זַיין אוֹיפְץ שוח אַ אוּמְזִיסְטֶער מְלַמָר חוֹבָהי
בֶּעסֶער לָאזעֶר אָפְּהִימֶען אַ בְּפִירושטְֶֶׁען דין--

נִיש צו לָאזֶען פַאלְשֶׁע מֶענשֶׁען צו שְאׁבָּעה אַה

2
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אִיך זָעה ,אַ טוֹיגֶענִיכְטְס ,אַגְרוֹימֶען שׁארְלַאמאן,

אַפְרֶעמְד-גֶעלְד-פְרֶעמֶער פוּן פינם ווייבֶּער מאאַן

ויצְט שְׁטַארְק פַארְטִיפְט שׁבָּת מִיטְין פַּפִירָאס,

שְׁרַייבְּט אוֹיף זיין שְׁטַאדְטִיל עִפִּיס אַ יַאבָּעֲדֵא ,אַ דַאנָאס,
;אִיךְ מוז זֵיי ווייזֶען! זָאנְט עֶר :װוער אִיך בִּין

אִיךְ שְרֵייבּ דָאס אָן אוּנ שִׁיק דאס אהיוי!
214

אִיךְ זָעה א יוּנְגֶען מַאן ,נִישְׁט קָשֶׁה פון א שְׁמַאטֶע ,
הָאט חַתוּנָה מִיט א מִיידֶעל ,וֶוערְדְט לְמִזֶל אַ טַאמֶעי
,ערְרְט אַ בַּעל הַבֵּית ,
פֶערְגֶעסְט דֶעם פְּרִיזִיוו וֶ

שְׁפִּילְט זִיךְ מִיטן קינְדי רייכֶערְט אַ פַּאפִירָאס
נִיט אַקְלאפ דֶער פְרִיזיו אוֹיס דֶער ;אִיך בִּי"
אוֹיס וַוייבֶּעלְץ; אוֹיס קִיגְרֶעלֶעמאך מארְשׁ =
|

92.

אִין אַ דֶערְפִיל שֵׁיינְקֶען צְוֵויי יוּדֶען.בֵּיידֶע פרוּמאקעס ,
איינֶער לייז פִיל .דֶער אַנְדֶערֶער נֶעבִּיךְ מַכּוֹת,

בַּאלֶר וֶעט דִיר אוֹיפְּהֶערֶען שׁפּילֶען די הלח

כּוֹרֵא מְאוֹרֵי הָאֲשׁי איז זְעהֶר א טְהַיֶערֶע בְרָכָה!".
דֶער .לֵייזֶער' בְּרֶענְט  ,לויפט אַרוּם אָהֵן א זִין ,

דֶער יהַבְרָלָה מַאבֶער שְׁמֶעהְט מִיטְן פָנִים אַהִין ,
93.
צְוֵיי אַנֶענמֶען אין א שׁטַאדְט ,סטְרַאחָאוְְקֶעס הָאבֶּען בֵּיירֶע נְלֵייך
איינער איז גֶעמיין ,דֶער אַנְדֶערֶער אִיז גֶעוָארֶען רייף,

אוֹיסֶער זַיין כַּשְׂרֶיער פּהֶעמְיֶע הָאט עֶר נָאךְ אַ מְרַפָּה-
עֶר וֵוייס נָאףְ פְרִיהֶער .וֶוען וֶוֶעט זַיין א שְׁרֵפָה,
עֶר אִיז גַאנץ חִיטְרֶעי מיט אפִַיפִינֶען .אי בִּיןי

עֶר קֶען זִיךְ דְרֶעהְן אִי אַהֶער .אִי אַהִין.

אהער אוג אהין

{פ +כס

24.

וִויפִיל יוּרֶען גִיבֶּען צְדָקֹה ,גִיט ניט קֵיין פַאלקי.

זי גִיבֶּען ,זי גִיבֶּע אונ אַלֶץ אֶהֵן אַמָאלְקי
חָבְרוֹת בַּיי אוּנְז אִיז דָא בּיה אוֹיף אַלֶץי

נָאר אִין אִיטְִיבֶער פֶּעחְקְט זַאלְץ אָרֶער שְׁמַאלְץ
ווייל קיין רֶעכְטֶע אִינְטֶערֶעסִירֶען זִיךְ נִיט דֶערִין

אוּנְזֶערֶע גְרוֹיסָעי וִוילֶען ניט אַרַיינְקוקען אהִין.
99.

אִיךְ זְעֹה ,אֵיין ארֶעמֶער פּוַעל נֶעמְט א דִינְסְט מיירֶעלי
מַאכְט איר אַ גוּמֶען סַאלָאפּ שאַָׁאן זַיידֶעןקליירעל,
אִין אֵיחֶר כְּתוּבָה זָעה אִיךְ אוֹיף קבְּצָנוֹת א פַּאמֶענְט,

אִיהְרֶע קְליידליך זָעה אִיךְ פַארְזֶעצְט אוֹיף פּראצענט /
 דָאם פַארְפָאלְק בֵּיידֶזעֶענֶען גֶעלזֶ.ענֶען גְרִיןמְהַיֶָער ,קאסְט זֵיי דָאס גֶעהְן אוּנְטֶער דֶער חוּפּהאַהִין 
20

הֲלָכוֹת פְּרַאצֶענְט' זִיצְט אַ יד אוּג לֶערֶענְט גַאנְצֶע נָאכָט,
-

דַאכְט זִיךְ שָׁאן אוג פיין אונ זֶעהֶר רֶעכְט.
אִיז דָאס אָבֶּער בַּיי אֵיהֶם בְּאֲמָת זַעהֶר רשי

נֵיין,עֶר אַלײַן נֶעמְט בי ארעמע פינֶף ַחרֶשׁ 
האט גֶעְרּקטע פַּאפִרְלִך גֶעמַאכְט על פִּי דין,
מִיט זֵיי פַארְשְׁטוּפָט עֶר אַלֶע דִינִים אַהִין!
27.

מֶע קֶען דֶערְוייזען אַייךיוי לֶערְנֶען אִיר קענמו
וי מֶע מָאר נִיט נֶעהְמֶען בּיי אנוי קיין פּרָאצֶענְט,
וי עס לִינֶטמִיף אִין אוּנְזֶער הֵיילִיגֶער תּודָה,

וי הֲלָכָה'לְמֹשָׁה מְסִינַי איז דָאס אַגְרוֹיסֶע עֲבֵרָה
נָאר נִיט פַאר פְּרָאצֶענְטְניְקֶעס הֶעלְפְט אזא דִין ,

ניט מִיט זֵיי פַּאמְט פַארְקְרִיכֶען ייט אַהין,

:
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28.

צווישֶׁען אַרְטְהַאדַאקְסִישֶׁעעלְטֶערֶען אוּנ קִינְדֶער פְרַייָע

צְוִישָׁען אַלְטֶע זֵיידֶעם אוּג יוּנגֶע אֵיינִיקליך נייע
אִיבֶּערְהוֹיפּט אוֹיבּען בֵּיי דֶער זִילְבֶּערְנער פַאהְן
אִיז אַ שְׁרֶעקי וָואס מֶעזֶעהְטזיך הייַנט אָן !

דַי וֶוערֶען הַייזֶעריג ,שְׁרַייעֶנְדִיג ;:קינדער ,וואוּהִין *

אוּג דִייענְמְפֶערֶען קאלְט  :ימִיר ווילֶען אַהִין/
99:

דֶעם פַארְבֶערְם גִימְנַאזִסְטִילעֶרְשְׁט אִין דְרִימֶען קְלֵאם
פוּן יודישקייט אִיז ער פּוּסְט .וִוי אַ פּּסְטֶע פַאסי

לַאכְט פוּן יוּרֶען ,תּוְרָה איז בַּיי אִים אַ שְׁמַאטֶעי

עֶלְטֶערֶען הַערְט ער אִין דֶער לִינְקֶער פְּיאטֶע:
ְּלַייבְּט אוֹיפִין דְרִימֶען יָאחֶר דֶער גֶערָאטְהֶענֶער זוּהְן,

! אוֹיס קְרַיינְדֶעל ,אוֹים קְנָאפּ .גָעה פַארְבֶּען אַהִין 
40

+

אִיך זֶעה יוּרישֶׁע אוּנוֶוערְסִימַאטשִיִקֶעם ,פַינע יּנְגֶע לייט
אִין איירְאפָאיֹשֶׁער בִּילְוּנְג חַאלְטֶען זֵיי נַאנְץ וייט

בֶּעלֶעוֶען אָהֶן אַ שִׁיעור .גַאנְצֶע בִּבְּליְאטְהֶעקֶען גֶעשְׁונְגֶען
פֶערְשְׁטֶעהְן די וֶעלְט .וואוֹילֶע מְלוּנֶע יּנגֶען:
אעוִוין--
נָאר וָואס הָאבֶּען מִיר דֶען פוּן זֵיי פַאר גֶ

אַז פוּן יוּדֶען שְׁטֶעהֶען זיי מִיטְץ פָּנִים אַהִין
21.

פוּן יודֶענְטְהוּם הוֹיבֶּען זַיִי נִיט אָן וִויסֶען דִי וֶוענְט,

אַנְרֶערֶע פון זֵיי הַאלְטֶען נָאךְ פַארְקֶערְי.

| פוּן יוּרִישֶׁער לִימֶערַאטוּר וֵוייסֶען זֵיי נִיט קיין אוֹת,

זֵיי לאכֶען נָאךְ פון אֵיהֶר; אִיז נָיט קיין פֶערְדְרָאס?
עָם שְׁמֶעכְט צוּ הֶערֶען .װי אַיוּד איך בִּין 

וִוי לַייבְּליכֶע בְּרִידֶער ריקען זִיךְ אָפּ אַהִין.

אחער אונ אהין

7

22

איך קוּם אִין כָּארְשׁוּל .רַיין .שטיל ,אַ מְחֵיֵה
קֵיינֶער מאכט נים קיין קְרוּמֶע הײַח ,

אַלֶע שְׁוויינֶען טווֹיירְטֶע .מֶע דַאוֶענְט נִיט אַ וָוארְט
*5
בי

מיט לַאנְגֶע חִיטְלֶען דרֶעהֶען זִיךְ שִׁמָשִׁים דָארְט

יוּנְגֶע לייט קוקען אַרוֹיף-- ,אִיר וֵוייסְט דָאךְ וואוּחִין  .י,.
נוּ .הֵייסְט דָאס דאוונֶען !שווייגֶען אוג קוקען אַהִין ?
99.

אִיך זעח אֵיין יּנְגֶעל .שְׁרֵייבְּט עִפִּים אִין יּרִישֶׁע גאזֶעמֶען.
מִיט זִידְלֶעןְ .מִיט חַנְפֶענֶען .מִיט לַאבֶען .מיט שְׁפֶעמֶען
3

66
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914,

וִוי פַּאסְט ,פְּרֶעג אִיךְ אוּנְזֶער נייָעם נְבִיה

ושְָׁומאֶסעהְטןוֹליַנאנאְִגיםשְׁפמֹאנרָה:עשָׂרֵה לַאנג אָהֶן א שִׁיעוּר ?
א לַמְרָן זִיךְ פוּמְצען?

וָואס נִיצְט אִים תּוֹרָה-ווֶערְטְלֶיךְ נִימְצֶען ?
דַאוְנֶען פַארן עטוּד ,אַז דָאס קול אִיז נָארגְרִיןי

דער נַאר שְׁטוּפָּט אִים צוּם עַמוּד אַחִין !
99.

אִיך זָעֹה אִין יֶעדֶער שְׁטָאדְט ,פוּן נָאחֶענְט אוג ווייט,

גֶעמֶען אִין די תַיינֶער גֶעווּנְטֶע ארוּמָע לייט :

דִי לֵיידִיג גֶעחֶער אִיז אַזֵא בְּרוֹיט גֶעפֶעלֶען

אין הַייזֶער דיענֶען וִוילֶען זֵיי זי נִיט שְׁמֶעלֶען;
אַלְבֵּייט פֶּעסֶערי קבָּצן ,הָארֶעוֶוע אוּנ פֶערְדִיען
וָאס גֶעהְסְט דוּ אַרוּם לֵיידִיג אַהֶער אוּנ אַהִין ?
,

()8
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0.

אִיך קֶען א גְרֹיסֶען ְבִיה ער הָאט אַ קסַאךרְבֶען

שׁוֹין זֶעחֶר אֵיין אַלְטָעֹה .הַאלט שוין בַּיים שְׁטַארְבֶּען
פַאר אַנְרוֹיסֶען דֶבֶר-אַחַר הַאלְט אִים דִי וועלְמ

פַאר אַ קַארְנֶען פַאר אַ שׁלֶעכְטֶען וֶוערְרְטעֶר פַּארְגֶעשְׁטֶעלְט !

נָאךְ ייןטוֹירְט חֵייסֶען קְרִיצֶען אַ מַצֵכָה די זיְן

חֲסִיד נ!ָדִיב ב!ַּעל צְדָקָה ! אַהֶער אוּנ אַחִין 
78

בֵּייבְּרִיסְטֶען א פֶערְפַאסֶער הָאט,עהְרֶע ,הָאט גֶעלְד,

בֵּיי יורֶען וֶערְדְט אַ מְחִבָּר פַארשווארצְט אוֹיף דער וֶועלט;
:
9

+
9

=-

5
5

3
5

זיי פוּן אַ דִיכְטֶער ווייסען דעם וֶוערְטי דעם צְוֶועקי

בֵּיי אוּנְז הֵייסְט עֶר יאֶלַיָקים--בַּרֶחֶן--אוּג אינעק

בֵּיי זֵיי ווֶערְדְט גֶעשֶׁעצְט אַמֶענְשׁ מיט א הויבֶען זִין

יי אוּנְז מרְמֶעלְט מֶען :קר אִיז פַארְקְרָאכֶען אַהין.
28

זעֵהֶר מְּהַיֶערֶע רֶעצֶעפְּטֶען גִיבְּסְט דו ,הַערֶר דָאקְטָאר ,

בַּאמְרַאכְסְט נִיט דֶעם קְרַאנְקֶען .צִי פַארְמַאגְט ער,

גִיבּ בֶּעסֶער וֶועלְוֶועלֶערְע עֶס אִיז אין דיר גִיוֶוענְט '
נָאר דוּ נעהממט בּייש אפּטְחֶעקֶער אַ גוּמֶען פְּרָאצֶענְט:
אִיר בֵּיירֶע לֵייסְט די הוים בַּיים

ארֶעמֶען יאיךְ בִּין"

אוּג אָפְט פָּאקִילְט אִיר אים בּיידֶע אריבֶּער אַהִין ,
93,

אין אַ קְלַיינֶער שְׁטָארְט וֶערְרְט אַ גְרוֹיסֶע סוּמַאטַאבעי
פוּן א גְרוֹיסֶען רֶב אִיז אַרוֹיס א שְׁפַּאנֶעל--נייֶע הֲלָכָהי
פוּן אַ רָב וָואס קאן פְּשֶׁטְלִיךְ מיט שֶׁאחֶער;מַאכֶער,

אַז וָאלִיכֶשֶׁע הֶענֶער--הֵיהְנֶער זֶענֶען טְּרֵם וי דָבָר-אַחָרי
שׁוֹחֲטִים הֶערֶען זֵיי אוֹיף צוּ קוֹילֶען .טְהוֶען על פִּי ִין 
וָואם טוֹיג זֵיי פַארְפִירֶען יוּדֶען אין טַרְפָה אַחין '

אהער אוג .אהין

|

04.

9

|

לָסים דֶעךְ;עהְט מֶען רֶעם אָמֶת נַאנְץ קְלָאחֶה

אַז דיים הָאט גֶעפּוֶעלְט דֶער בַּעלטַאקְסֶע גָאהֶר;

עֶר הָאט אוֹיס גֶעקְרַאצְט אַרֶב מִיט אַפַאלְשֶׁער דָעָהי

ווייל אֵיהֶם איז די מַעֲשֶׂה אֵין גֶעשֶׁעפְט אַרַיין גנע
דְריי קאפּיקעס נֶעמְט ער פַאר אַ פָּשוּמֶער הוּהן,
דַארְף מֶען דָאךְ דִי גְרוֹיסֶע פַארְרוְקען אַהין .
41

איך קום אַרַיין דַאוְנֶען אין אַ שׁילְכֶעןי אִין אַמְלֵייזעל
וי א קְלַינְשְׁטָארְטֶעלְדִיג בָּאדֶעל זֶעהְט אוֹם דָאס הייזְעל
דִי חֲסִידִים'לֶעך דָארְט-ווָאס קען עֶס אַיךְ אַארֶען!--
רֶער פְּלְיֶעמְקֶעט .דֶער זִינְגְט .דֶער רֵייכֶערְט צִיגַארֶען !
8

5

5
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8

?ֶרְלוֹיבְּט אַזֶעלְכֶם דֶער דִין ?
הֵייסְט אַזוֹי דִי תּוֹרָה ע

בּיים דַאוְנֶען פְּלוֹידֶערֶען .שְׁפַּאצירֶען אהֶער או אַהִין י
4

איך זֶעח מְחיעֶרֶע בִּיכְעךְּ געשׁריבֶּען אין זְשַׂאנָאן
מֶענֶען פַּאר אַ צִיהְרוּנְג ליגֶען אוֹיבֶען אָן

יי קֶענֶען דֶעם פַאלְק בְּרַיינגֶען גְרוֹיסֶע נוּמצֶען:

זֵיי שְׁטֶעהְלֶען פָאר פֶעחְלֶער מִיט אַלֶע זייעֶרֶע שְׁפִיצֶען 

וֶוער לִייעֶנְט זֵיי !אטוֹיזֶענְדְטֶער .אי דער אֶחְן אַ זִין

דָאס רוֹב ווילֶען נִיט אַרַיינְקיְקֶען אֶפִלוּ אַחִין -+
234

יוּדֶען צֵייכְנֶען זִיךְ אוֹיס מיט יאַחֲדוּת' מִיט רַחֲמָנוּת:
איז אֹלֶע מָאל אַזוֹי ?זָּאנְט אַדְרַבָּה .בְּנָאֲמָנוּת;

ברְַּחשֲַמעְֹנותּתמֶהעָאבהֶָּעאןט פיּוורֶֹימעַןאנגִֶיעִוקוֶיעזםֶעןפֶעדרְֶקעור גַאנְצֶער וֶועלְט,
595
1
1

ֹיפְּט פַּאר גֶעלְד,

זּרִישֶׁע אַחֲדוּת' בַּאטְרַאכְטֶען .קען מֶען אַרָאפּ פון זִן
בּיי דִי דָאנָאפֶעןי וָואס מע דֶערְלַאנְגְט אַהִין .

00
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7:

אלָע  יודֶען מֵיין אִיךְ נִיט .חַס וחָלֵילָה !

אַ צֶעהְנְט חָלֶק פוּן זֵיי אוֹיךְ נִיט אֲפִילוּ 

פֶעהְלֶער פוּן אֵיינְצֶענְגֶע זּכֶען נָאר נארֶען-.

אַז אֵיינֶער טְּהוּט אֵיין עולָהי דארף קֵיינֶעם נִיט אַאַרֶען
דֶער בְּלַל אִיז גָעוִיס נִיט שׁוּלְדִיג דֶערִין

אַז אֵיינֶער פַארְקְרֵיכֶט אִין אַנַארִישְׁקֵייט אַהִין :
49.

אין פִילְלֶע גֶעגֶענְדֶען הָאבֶּען יוּרֶען עֶרְצִיהונְּ גֶענָאפֶען
אין פִילְלֶע גֶענֶענְדֶען וַייסֶען יירֶען ניט פוּן דַאנָאסֶען ,

פיל שְמָאדְט וֵַיימֶען ניט פוּןקייןגע  --יּרֶען ,

טוֹיזֶענְדֶער שׁוּהְלֶען זֶענֶען אָהֶן גֶעוַואלְדֶען .אֶהֶן יַיִדים,

נָאר זֶעֵהֶר פיל שְׁמָארְט אִין לִיטֵא אוג אין וָואהְלין- ,
וואו אֵינִינֶע פון אוֹנז נֶענֶען פֶערְקְרַאכֶען אַהִין ,
20.

אוֹיף אוּנָז מֵיין פָאלְק ! אִיז מֶען גרוֹיסֶע מִקפֵירִים,
מע קיּקָט אִין וִינְקֶעליך .ווָאס טְהועֶן יְחִידִים 

מִיר ואוֹיגֶען אִין שָׁכָנוּת ,דַארְפען מִיר זיך הִיטֶען'

וואוּ וַואסֶער אַ נָאס מָרוּן ,וואוּ מִיסְט אוֹים שִׁימֶען,
איך זָאג .ואס אִיך וַוייס ,אִיך בִּין קְלָאר דֶערִין '

א מִינְדֶעסְטֶע זאך פוּן אוּנְז קּמְט גְלייךְ אָן אַהִין.
41.

נוּ ,אַ בִּיכֶעלֶע הָאט איר שׁוֹין אוּג דַוקֵא אַפַיינִם,

צי וֶעט אִיר מִיךְ פאקנען ' אִיךְ הָאבּ גֶעטוּהְן מֵיינם:

אַלְץ ,וָואס אִיךְ וִֵייס .הָאבּ אִיךְ אַייך בַּאשְׁרִיבֶּען ;

דְריי מָאל אַזוֹי פִיל אִיז בַּיי מיר נָאךְ גֶעבְִּיבֶען 

נוּר לָאז הָאבֶּען איין עֶק מֵיין יאִיךְ בִּיְ .יאִיך בִּין"

שׁוֹין נִמְאַס גֶעוארֶען דֶער ,אַהֶער? דֶער יאֲהִין:

אהער

אוג
84,

|

אהין
|

הַאלְט מִיךְ נִיט פַאר אַרֶב  ,אֲפִילוּ פאר אַ מַאמֶען ;
נָאר מֵיין מוּסֶר אוֹים הֶערֶען,וֶועט יקֵיינֶעם נִיט שַׁאטֶען,

דֶען יֶערֶער-מֶחַבֵּר אִיזאַבִּיסֶעל אַרֶב אַ
,בִּימֶעל א פָאטֶער,

פוּן מָארַאל,פון שְׁמְרָאפֶען אִיז ער קיין מָאל נִיט פָּטוֹר :
א שְׁרֵייבֶּער איז גֶענְלִיכֶען אָפָּט צוּ דֶער בִּינָן :
7
אַהֶער גֶעבֶּען הָאנִיג ,אַ בִּיס מְהוּן אַהִין.
49,

אנְרִייז בִּיןאִיךְ שׁוֹין מֶעֵחֶר וי א יָאהֶר צֶעהֶען :
מיין עֶלמֶעראִין שְׁפִינֶעל הָאבּ אִיךְ|רֶערְזֶעהֶען ;
פוּן מיין קַאלֶענְדַאר ,אָט דָא אוֹיפְץ בְּרֶעמיל,

ביים איך אָפּוֶערֶער מג רָאסגֶעכְטיגֶע בְּלָעמִל-
אַ מָאג רַיים איך אָפּ ,אַ טָאג פון מֵיין .אִיך בִּין/

ראיס טְהוּט אִין הַארְצֶען  --צייט גֶעהְן אַחִין.
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נִישְׁט קיין .מֶרָה שְׁחוֹרָה' .נָאר מיין עֶלְטֶער הַיינְט

שִׁיקְט מִיךְזֶענֶענֶען זיך מיט אֵייךי מֵיינֶע פְרַיינָד
מיינֶע קְנַייטשֶׁען אין פנִיט ,מַיינֶע נְרָאה--וויימֶע האר,
מֵיינֶע לֶעצְטַע יָאהְרֶען ,אָדֶער מיין לעצטעם יָאהֶר,

הַיימֶען מיר זאגען :/אַדיעף? ַּאלר אוֹים ,אִיך בִּי"
שוֹין צֵייט ,לִיבָּע .קינדער ,שׁוין צייט גגֶעהְן א הִין!...

1

דֶער וָוארֶם-אִין חְרֵיין.
(נַאכְוֶועהְנִישֶען פון מיין פּיליש-יונְגֶעלְשֶען לֶעבֶּען.
פון

יצחק יואל ליניעצקי.
די
א

=

1,

די אוּמְגֶעלוּמְפֶּערְטֶע ווֶעלְט.
אוֹיף.קיין גוּט אָרְט זָאל {ער נִיט טְרֶעטֶען .,טוֹביָה דֶער בַּעלענְלָה ,ואס הָאט
מִיךְ אין מיין לֶעבֶּען דֶער עֶרְשְׁטֶער אַרוֹיסְגֶעפִיהְרְט פוּןו צווג ייר רָאנַאטְקֶע אַרוֹי! --

קיין גוּטֶען סוֹף זָאל עֶר נִיט הָאבֶּען .דקֶאענרְדוקטָאר פוּן דֶער דֶעמַאלְדיגֶער נייֶער
בַּאלְטֶער לִיניֶעז וָאס ער הָאט מִיךְ בִּנְנֵבָה אַוֶֶעקְגֶעפִּיהֶרְט אִין אַבַּאנַאזְשְׁנֶעם ווַאנָאן פוּן

בַּאלְטֵא אִין רֶער גְרוֹימֶער לְיַארֶעמְדִיגֶער שְׁטָאדְט אַרַיין א!וג פַּארְשָׁאלְטֶען זָאל וֶערֶען

די גשוָֹיׁע' גֶעאָגרַאפִיא ,ווָאס הָאט מִיר מוֹדִיַע גֶעוֶוען פוּן אַזֵא גְרוֹיסֶער ,וַוייטֶער,

קיילֶעבְרִינֶער וֶועלְט! . . .גֶעוַאלְר גֶעשְׁרִיגֶען !ווָאס הָאט מִיר גֶעפֶּעלְט לִיגֶענְדיג
אִין מיין פַארְשְׁטֶעקְטֶער נָארֶע ,צוּשְׁפְּרֵייט וִוי בַּיים טַאמֶען אִין וַיינְהוֹיז ,אוּג

מייגֶענְרִיג גאנץ עֶרֶענְסְט-- ,כְּפִידֶער בַּעל-שֵׁם זל הָאט מעיר גֶעוֶוען ,אַז דֶער
קוֹימֶען פוּנִים קְלֵיינֶעם בִּית-מדְרָשׂיל שְטֶעהְט פונְקט אַקענֶען שׁער-הַשָׂמַיִם  --אַז
מיין צְווָנִי איז גֶעוִיס דִי מיט-וֶועלְט אוּנ דִי אִיבֶּערִינֶע וֶועלְט אַרוּם וְצִוָנֵי

בּעשְׁטֶעהְט נָאר פוּן דִי הֶעְפְִיךְ אַרום ,ווָאס דִיא יּרִישֶׁע רֶענְדַארֶעס הַאלְטֶען דָארְט

דיא קְרֶעמְשְׁמֶעם ,אוּנ פוּן דִיא שְׂטָאדְטְלֶיךְ ,וואוּ עס וואוֹינֶען דיא גוּטֶע יוּדֶען ,אוג
נָאךְ פוּן די מְקוֹמוֹת ,ואס שְטֶעהֶען גֶעדְרוּקְט אוֹיף דִי שַׁערְץ פוּן דִי הַיילְיְגע

מוּסָר-סְפָרִים ,אַשְׁטייגֶער :קיק סְלַאוִימָא ,קק אֶפְטְרָאה ,קיק יווֶעפָאף ,קיק פְראג

קיק אמְסְטֶערְדֵאם וּכְדוֹמָהו אוּג פוּן דֶעם שְׁטָאדְטִיל מַאחְנָאוקֵא ,וואוּ דֶער מְבַשֵף"

קטָאר ,מִיחַאלְקֹא ,זיצט ,אוּנ דֶער צוּ נָאךְ דָאס גְרוֹיסֶע לַאנְגְעו בְּרֵייטֶע
רִיגֶער דָא
בּארְרִיטְשָׁעוו ?' .. .וָואס אִיז ? .. .אִיוזְשֶׁע דֶען אָט דָאס אלְץ-מִיט-אַנַאנְדֶער,
נָאךְ מִיט דעם גרוֹימֶען בּוֹידֶער ,בַּארְדִיטְשֶׁעוו ,אֶפְּשֵׁר קָארג פַאר אַוֶעלְט?...
סִ'אִיז מִיר גֶענוּג אוֹיסְגֶעטְריקֶענְט גֶעוָוארֶען מיין מוֹחֵ אֵיירֶער אִיךְּ הָאבּ קוים מִיט

צָרוֹת אַריינְגֶעשְׂפּארְט אין דֶער וֶועלְט אֵַיין דאס הֵיילִינֶע אֶרֶץ יִשׂרָאֵל מִיטן ַמבַּטיוֹ
מיט

5

דער ווארם אין חריין .

מִיט דִי הָרִי-חֹשֶׁךְ!  --דָא הָאבּ אִיך שׁוֹין קיין אנְדֶער בְּרִיָרֶה נִיט גֶעהַאט  :גָעָה,
מאך אַווֶעק ארץ-יִשְׂרָאֵל פוּן דֶער ווֶעלט  --אַז איך זֶעה דָאךְ מיט מיינע אוֹיגֶען
וי מיין פּעטער פִישְׁקֶע פָאהָרְט .קיין ארְץישְׂרָאֵל! ...צי געהמֶעק אָפּ דֶעם פַמִבְַּון

פוּן דֶער וֶועלְט --וואוּ זֶשֶע ווֶעלֶען גֶעבּיךְ הִיְקוּמֶען דִי רוֹיטֶע יודֶעליך ? ...ניּ

אוג די הָרִי-חֹשּׁי פַארְשְטֶעהְט מֶען דָאךְ פון זי זֶעלְבֶּערְט ,אַז זי זֶענֶען אאי

עֶרְנִיץ מְחוּיִב צוּ זַיין אוֹיף דֶער וֶועלְט ,ווָארוּם וי גֶעשִיִקְט זיך עס בַּאֲמֶת אַוֶעלְט
ין
ְֵ?.
ַ-חֹששֶׁך
ארִי
אֶהְן חָ
ׁי..

פָּנִים וָאלְט עס גֶעהַאט ,וי אִיךְ בִּין אַ יוד ! פונק

אַשְׁטֵיינֶער ,וי אַשׁוּל אָהֶן אַ מזרָחַ-ואנְד ,צִי איין אוֹיווֶען אָהֶן אַטְשֶׁאלֶענְטְבּרֶעטעל . .

הַיינְט גָעה ,רִיק נִיט אַרַיין הָאם בּוֹיבֶּעריק --וָואחִין זֶשֶׁע פָארְט וֶועט מֶען
פְלִיחֶען פון האֵיַימֶען פַּאטְשׁ ,אַז נִיט קיין בּוֹיבֶּעריק?...על בָּל פָּנִים זֶעהְט

אֵיחֶר דָאך .אַליין ,אז איך בִּין עִפִּיס נִיט גֶעוֶוען פון דִי שוֹמָהַאטֶע יוּנגליךָי וָאס
מוֵֶיויענלְֶעטן ,.אאִיַךדזָאהראְבטּ ,מוִויאךוְּ דֶער הִימֶעל קוּשְט זִיך מִיט דֶער זֹרָה ,אִיז שׁוֹין טאקי עק

בְּאִין אוֹפָן נִיט גֶעלָאזְט אֵיין רֵיידֶען פון מיינע בִּית-מַדְרֹשׁ

חֲבֵרִים ,אז אוּנְזֶער וְצוג ייר טֵייךְ זָאל זַיין אַ וויידֶעלֶע פוּנִים אוֹקִינום ,אוּנ דֶער יַאר,

ואס אִי 'ןמִיטֶעןשְטָארְט ,זָאל זיין אינ-עק טְרִישְׁטְשׁ פון קבח'ס אֵיינְגֶעִינְֶענִיש. ..

אָבֶּער גָאר לא מִיט אַ שְמְרֵיימֶעל !  --איך הָאבּ נַאנְץ נוּט פַארְשְׁטַאנֶען ,אַז פון
וְצִוָנִי בִּיזְין יִם אוֹקְיָניס דָארְף אַוְדִאִי זַיין אַ מַחֲלך-רֵב ,אֶפָשַׁר פוּן הֶעכֶער דְרִיטְהַאלְבֶּען

הוּנדֶערְט ווֶערְסְט . . .אוּנ צוּ קרַחים איינְגֶעזִינְקֶענִישׁ  --אֶפְּשֶׁר דִי גַאנְצֶע דָרֵיי חוּנְדֶערְט

וֶוערְסְט אוּנ אֶפְּשַׁר נָאךְ מִיט שאְׁמיצִיק ...נִמְצָא ,אַז אִיך בִּין נִיט גֶענארְט גֶעוֶוען
אִין דֶעם עֶנְיִן אוּנ הָאבּ טאקי מְשֶׁער גֶעוֶוען אַווֶעלְט אוֹיף סַכּנוֹת-נְפְשׁוֹת  . . .אֶפְשׁר

כּמֶעט אוֹיף מאַחָלך פון גיינְחוּנְדֶערְט נֵיין אנ גיינְִיג ווֶערְסְט אַ חוץ דִי חָרִי-חֹשׁ

נּ וויפִיל זֶשׁע אִיז אִין אֶמֶת דֶער שִׁיצוּר ? -.-אִיזשֶׁע דֶען חָלִילָה קָארְג אַוֶעלְט

פוּן אַרִיבֶּער טוֹיזֶענְט ווֶערְסְט דִי גְרוֹים ? ...נוּ ,זָאל אִיך נִיט פַּארְשֶׁעלְטֶען דִי בֵּיינֶער
טוֹבְיְהֹן מִיטְן קַאנְדוּקְטָאר מִיט דֶער נַאנְצֶער גוֹיִישֶׁער גֶעאָנְרַאפְיא ,וָואס זי הָאבֶּען

מִיךְ אַוֹים גֶעפֶּערֶעט פוּן מֵיין צוּפְרִיעדֶענֶער ,שְטילְשְוַוייגֶענְדִינֶער וְצוְנִייר מיט-וועלט

אוג הָאבֶּען מִי פַארְפִיחְדְט אִין אַזֵא גְרוֹיסֶער ,פְרֶעמְדֶער ,שְׁוִוינְדֶעלְִיגֶער אוּנ
טוּמֶעלְדִיגֶער וֶועלְט ,וָאס מֵיינֶע אָבוֹת-אֲבוֹתִינוּ הָאבֶּען פוּן אֵיהֶרקיין שׁוּם תּפִיְו
נִיט גֶעהַאט אוּנ וָואס אַיוּד דַארְם גָאר נִיט אוּג מָאר נָאר נִיט וִויסֶען דֶערְפוּן ?..,

גֶענַאלָי וָאס קאט עֶר גֶעוָואלְט הָאבֶּען פוּן מֵיין לֶעבֶּען ,טוֹבִיָה דער עַכְבֶּרֶש

וָואס הָאט מִיך אוֹיפְגֶענוּמען פַאר א פַַּארְשוֹין אוֹיף זַיין בּוֹיד?---אֶפְּשַׁר מיינט איהֶר,
ארֶאשֶׁען
איך הָאבּ אֵיהֶם דֶעמָאלְט בְּפִירוּשׁ ניט גֶעזָאנְט  :מוֹבִיָה ,אִיךְ הָאבּ דָאךְ ניט גְ

בּיי דֶער נְשָׁמָה ,וי אַזוֹי זְשֶׁע וועל אִיך קַאנֶען אָפמַאכֶען אזא ווייטֶע נְסָיָה ? --

גֶעזָאגְט ,וִויא אִיך בִּין יאוּד!--נָאר ;ער הָאט מִיר צוּם אוּמִנְלִיק אֵיינְגֶערֶעדְט ,אַז

אוֹיף מיין מְלִימֶעקִיל וֶועט עֶר מיך צוּשְׁטֶעלֶען אֲפִילּ בקּיויןֹיבֶּערִיק ....נּ
נוּ ,אַוְדֵַאי הָאט עֶר מיך ,אָט דֶער שִׁיבֶּענִיק ,אִיבֶּערְנֶעעֶנְטְפֶּערְט פון בּעל-עֲנָלָה צו

בּעל עִנָקחי בִּיו איך בִּין מִיט מיין קְלימֶעקִיל אִיבֶּערְעעֶנְטְפֶערט גֶעוָוארֶען פַאר
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אַ מַשָׁכֹן צוּן אַבַּאלְטֶער יוּדֶען ,ווָאס אִיז שוֹין ,מַאקִי מִיט מִיר אִינָאֵיינֶעםגֶעפָאהרֶען

ִּנְנְנָה אֵינִים בַּאגַאזְשְׂנֶעם וַואנָאן גְלייךְ אִין דֶער גְרוֹיסֶער לִיארֶעמְרִיגֶער שְׁטָאדְט

אַרַיין.ַ ..וייטֶער הָאבּ אִיך שוֹין נִיט ,וָואס צוּרֶערֶען  --דָארְט אִיז פוּן מִיר גֶעוָוארֶען

עאֶרְֵלשְיטיֶע!ר ..קו-אָט זֶעהְט אֵיחֶר בֶּעשֵינפּרְלִיךְ ,אַו מוֹבִיָה רֶער בעל ינְלָה אִיז מין
ֹיְלֶער גֶעוֶוען .אוּג דֶער בַּאלְטֶער קָאנְדוּקְטָאר מִיט דֶער גויישֶׁער געא

גרֶאעפוִָיאֵרֶאעןהָאאביֶןּעןשְׁאשוֹיל-רתַעּרחְְקֵַיאהנְאטְרשיֶיׁןעט !דָ..א.ס נשוְּׁ,טִפיְקֶּרעֶעלג אאְַבּייט אונ אִיךְ בִּין פֶערְפִיהְֶט

ִיךְ אייךְ ,רבּוֹתים ,אַלֵיין:צו

ואס הָאבּ אִיךְ דָאס בֶּעדַארְפְט ,וֶועלְכֶע רוּחוֹת אִיז מִיר אָבְּגֶענַאנגֶען ,אִיך זָאל מִיר

לִיגֶען רוחיג אִין מיין וְַונייר מִיטוֶועלְט אונ זָאל טָאטְשֶׁען ,וי דֶער וָוארֶם אִין חְיין

אוג בְּלֵייבֶּען אַ יוה
אלֶע וֵוֵייסֶען ?. ..
אין אֶמֶת גֶעזָאנְט ,אִיז דָא טוֹבִוָה כִּמֶעט נָאר ניט שוּלדינ; עֶר הָאט מִיךְ
וי אַלֶע וְצִוְנייר יורֶע אוּג נִיט וֶועלֶען וִויסֶען מָעהֶר ,וי

חֲלֵילָח גִיט גֶעשְׁלֶעפְּט בַּיי דִי פָּאלֶעם:יפַאחֶר !' אוג וֶוען אִיךְ נַאר אֵיהֶם ניט אָפּ ,אַז

אִיך בִּין אַ שָׁלִיחַ צוּפִיחְרֶען א גֶט ,ווָאס אִיז גֶענֶעבֶּען גֶעוָוארֶען בֵּיי מיין טַאמֶען,
דֶעם רָב ,פוּן אַיין אָרֶעם לימְווֶעקִיל צוּן אַ בַּאלְטֶער וַוייבֶּעל ,אַ-נ-עֲנוּנָה ,וְוָאלְט ער

מיך גֶעוִויס נִיט גֶענוּמֶען אוֹיף זַיין בּוֹיד אֶהְניט טַאטֶענְס יְִיָעה  .. .וֶוער שְׁמְיֶעסְט,
וֶוען טוֹבֵיָ זָאל נָאךְ חֲלֵילָה גֶעוֶוען וויסֶען אַרְמָז דִרְמִיזָא פוּן מֵיין אַפִּיקוֹרם'שֶען

פלאן ,אַז דָאס וִויל אִיךְ גָאר לַחֲלוִּין אַנְטְלוֹיפֶען אין דער גְרוֹיםְ שְׁטָאדְט אַריין אוּנ

דָארְטֶען וֶוערֶען אַמַשְׂכִּיל; --וָואלְט;ער מִיך טַאקִי בַּאלְד גֶעטאסְקעט בַּיי דִי פֵּאוֹת

צוּם טַאטֶען ,וי אַרוּם א מְלָמָד ,אוּנ אִיךְ וָאלְט שוֹין גֶעהַאט דַאמָאלְס מֵיין עֲרְליךְ

אוֹיסקוּמֶענִישׂ  .. .ווארום אין אוּנזֶער גֶעבֶּענְטְשְט פּוֹילֶען אִיז אִיטְלִיכֶער יוּד אַיין
עֵָב פַאר אפְַרֶעמְד קִינְד ,וּבִּפְרֵט פַאר אַרָב'ס קינְד  ...סְהֵייסְט ,אֵיהֶר מֵיינְט

אֶפּשֵׁר ,איין גֶרֵב פַאר יֶענֶעמְס קֵינְדָ'ם הוּנגֶערֶען ,פֶריערֶעןו קְריינְקֶען .וַאלְגֶערֶען

ִיך! צִי חַאלְז אוּג לֵייבּ בְּרֶעכֶען ? חֲלִלָה! פַאר אַוֹינֶע שְׁטוּתִים צֶעקרַאצְט מֶען זִיךְ
הָאר ווֶעֹנִיג ווָאס ; נָאר קוֹים גֶעהְט עס מִכֹּחַ יֶענֶעמְס קִינְדִיס אַ מַחֲשָׁבָה-זָרָה ,אַ קוּק

אִין דֶער זַייט צִי א לע פונָים עץ-הרעת ,רַחֲמְנָא לִצלָן -..אָט .דָאשְׁטֶעלְט זִיך

אֲפִּילוּ דֶער בּעל;ֶענָלָה אוֹיךְ אַרוֹים פַאר אֵיין עֶרב אוֹיף אֵיהֶם ,אוּג עֶר שְׁפִּילְט

דַאמָאלְם מִימְץ לֶעבֶּען ! ...עַל כָּל פָּנִים זֶעהְט אֵיחֶר דָאךְ; אַז טוֹבִוָה אִיו דָא

גֶעבִּיך גָאט דִי נְשָׁמָה שוּלְדִיג .שׁוּלְדִיג בִּין אִיך נָאר אַלֵיין מְחִילָח דֶער מִיט ,וָאם

ווָנִי .וֶועלְכֶער הָאט
אִיך הָאבּ מִיךְ .אִיזְניוזֶעט מִיטְץ לִיטווישען לֶעהְרֶערֶעלאִין צָ
מִיר דֶער עֶרְשְׁטֶער פְּרִיטְשְׁמֶעלֶיֶעט מיין מוַח מִיט עפִּיס מִיניִם שַׂאלוֹת אוֹיף דִי
חֲסֵידִים אוּנ גוּמֶע יּדֶען ,אוֹיפֶץ שׁבֶט-מוָּרִים אוּמִבְּרַחֲמְנוֹת'דִינֶען נִיִהְֹם ,אוֹיף

אַלֶעקְסֵיי דֶעם בַּעל-שם'ם ,אוֹיפִץ גוּר-אַרְיָהֹים עֲגוּל אוּג אוֹיף נָאךְ עפִּיס בֶּעסֶערֶם ...
עֶר הָאט מִיך אַריינְגֶעשְׁלֶעפְּט אין חֲקִירוֹת מִכּח אַפְּלַאטְשִיְקֶער מיט אקיַילֶעכדיגֶער
וֶועלְט ,מִכֹּחַ שְטֶעהֶענִישׁ אוּג דְרֶעהֶענִיש ,מִכֹּח  שָׁדים אוּג מַלְאָכִים ,מִכֹּחַ ר' לִיבּ

שָׂנָם קִפיצת-חַדֶרָך ,אנ וַייטֶער ווייטֶער טַאקֵי מִכֹּ דֶעם מַמְבְַּי מיםדי רוֹיטֶע

יורעליך
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ינְדעליך אַלַיין ...אוּנ אַזוֹי פַּאוָאלִי בִּין אִיך פַארקרַאכֶען צו'ן אַלְדֶע שְווַארְצֶע
יָאהֶר ; אִיך הָאבּ אָנְגֶעהוֹיבֶּען סְפַקןאין

מיין יוּרֶעשְׁלִיכֶער נֶעאָגרַאפִיא אוּנ

ס'איז מִיר עִפִּים וִוי זענג גֶעווָארֶען אימיין וְצִוְגִייר מִיט-ווֶעלְט .,,אַזוֹ לאנג ,אַזוֹ
בְּרֵייט ,בִּיז אִיך בִּין לַחַלוּטין פֶערְטְרִיבֶּען גֶעוָוארֶען פוּן מייןזיסֶען ,שְׁטִילֶען וְצִוְיר
גן-עֵהן .. .אוֹי. ,קיין נוּטֶער מֶענֵשׁ זָאל אִיהֶם גאר נִיט קֶענֶען,אָט דעם לטְוַאק

דֶעם עכְבְּרֶשׁ אֵיינֶעם!...
2.

דֶער פַארְכָּשׁוּם'מֶער ענוּל ,
מָאחְלְט אייךְ; וי קוּם איך ,רָבִיס זוּהָן צוּם לֶעהְרֶער אוּנ וִוי קוּמְט ער צוּ
מִיר ?--אַז אִיך בִּין נָאר גֶעזֶעמֶען מִבּוְקֶר וֶער וֶערֶב אינ'ם טַאטֶענְט קְלייזֶעל בַּיי דֶער
חְרוּבָּע אוּנ הָאבּ גֶעקְוועטְשְׁט די נִמָרָא ,מִיטְץ יורה-דעה ,מִיטִ'ן שבט-מוּקָר ,אוּג קָאבּ

נִיש גֶעוִויסְט ,אוּג נִיט גֶעטָארְט וִויסֶען אַ שְׁפַּאן ווֶענָם פּוּנ'ם קלייזעל ,חוץ אלע אי
דֶערפְּרִיח אִין מִקוָהארֵיין ,אַלֶע פְרַייטָאג אִיןמֶרְחֶץ אוּנ זֶעלְטֶען א מָאל מְלוָה זיין :
מת--אוּג עֶר ,דָאס לֶעהרֶערי  ,שְליַאנְדֶערט נָאר גַאנְצֶענֶע טֶעג אַרוּם צְוִוישֶען די

?-נוּ הַיינְט וי קומט די קאטץ אִיבֶּערְץ וואסֶער?...
נְגִידי שׁעקִינְדֶער אוֹיף שְׁטוּנְדֶען -

זעהְט-וְשֶׁע ! דֶער שְָׂ רַחַמָנָא לִצֶלָן ,קָאט זִיךְ זיינע פַארְבָּארְגֶענֶע דְרָכִים ,וִוי ;ער

אַרְבֵּייט אַזוֹי לַאנְג מִיט דער גַאלֶערִיֶע ,בִּיז ער חַאפְּט ארֵיין אין זֵיינֶע לאפּקעס אריין

אוּג דַאמָאלְטחָאטְשׁ שְׁרֵיי חי וָמיִם--הֶעלְפְט שׁוֹין ניט קיין טָאטֶער אוּנ -קיין דָאק?
טָאר!  . , .מִיך קאט דער בָּחוּר פַּאפַּאדֶעט גָאר דוּרֶךְ דֶעם יָאר ,וָואס הָאט זִיךְ גי
צוֹיגֶען סאמע בַּיים טַאטֶענְס קלייזעל ,אִין איינעם מִימִין טַאמֶענְס דִירָה ,אוּנ וָואס
אוִוישֶׁענְשֵׁייד צְוִוישֶען דער אַלְטֶער שְׁמָאדְט ,וואוּ מִיר הָאבֶּען גע:
הָאט גֶעמַאכְט צְ
וואוינְט ,אונ צְוִוישֶׁען דֶער נייער שְׁטָארְט ,וואוּ דִי נְנִידִים מיט די דֵייטְשֶען הָאבּען

גֶעוואוֹינְט .יָא דֶער יאר איז דִי עֶרֶשְׁטֶע סִבָּה גֶעוֶוען צוּ .מיין שְׁפֶּעטֶערֶען אוּמְנְלִיק--
ס'הייסט ,ניט אזוי דֶער יָאר ,וי מיין ערְשְׁטֶע פְּלוניתִיטֶע עֲלִיה הש  ..איך בִּין
שׁוֹין דאמאלם ,פַארְשְׁטֶעתְטאֵיחֶר מִיך ,גֶעוֶועהְן אַיָאחֶר נָאךְ דֶער בַּר-מִצְוָה ,הָאבּ

אייִעם טֵלִית מִיט אַ וַוייבּ ,אוּנ דַוְקא
אִיךְ דָאךְ שׁוֹין ,וִוי דער שְׁטֵייגֶער איז ,גֶעהַאט נ
נָאר נִיט .קיין מִיאוּסֶע אוּנ נִיט קיין פּוֹילִישֶׁע דְרִיפּקע ,אוג טַאקִי אָט איבֶּער דִי צְוַוי
וִויסְטֶע מַעלוֹת בִּין אִיך גֶעבְּרַאכֶען גֶעוארֶען פוּן מיין שְׁטִילֶעצןופרִיערֶענֶעם יּנְגֶעל:
שֶען גן;ערְן ,אוּנ ס'האט מִך גֶעשְׁלֵיידֶערְט אוֹיף כַּף-הַמלֶע אִין דֶער וֵוייטֶער גְרוֹיסֶער

וֶועלְט אַרַיין ,אוּג פוּן דַאמָאלְס אָן אִיז מֵיין רוח פֶּערְפַאלֶען גֶעוָוארֶען אוֹיף אֵייבִּיג!...
אָט קוקט אַייך גוּט אַרַיין אִין דער קָארְטִינֵא פון מיין רוהינֶען שׁטילְשׁוויְגערֶען
יּנגֶעלשׁע לֶעבֶּען ,אִיןמיין פֶערְנְלְיֶוערְטֶער וְצוְנֵייר מיט וועלְט אוּג וָאנְט אַלַיין ,צִי
דַארְף אִיךְ מִיר נִיט בַּאוויינֶען מיינֶע יִאהֶר אוּנ טֶעג אוֹיף רֶעם אוּמְנְִיק ואס מִיךְ
הָאט גֶעטְרָאפֶען אוֹיפְץ נְלֵייבֶען וֶועג ? ...קוּקט אייך נָאר גוּט איין אִין דֶעם פֶּער:
שלאסענעם
(/ 6
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שְׁלָאמֶענֶעם פּוֹילִישֶׁען וֶועלְטֶעלֶע פוּן דִי וְצִוְנֵייר אֵיינְואוֹיגֶער ,אוג בַּאמֶערְקְט ,וי

אִיטְלִיכֶער יד אוג יורֶענֶע בֶּעזנְדֶעה ,אוּג אַלֶע אִינֵֶיינֶעם ,שְׁווימֶען זיך אַזוֹי שְמִיל,
אַזױ צוּפְרִירֶען ,אַזוֹי תִּ'וואטֶעאַזױ מַאשִׁינַאלְנֶע ,אוּג דָאךְ אַזוֹי פַארזיכֶערְט ,אִין זײַער

פַארפְּלִיסקֶעטֶעה ,שְטילְשְׁטֶעהֶענְדִיגֶער לֶעבֶּענְ-קַאלִיזְשׁש ,אוֹיף וֶועלְכֶער א וָארְטְשׁ

פהַּועּמנְיםד,מְמטַַאנָאוָואייס הוּנָה ,צִי א שַאר פון אפּאנְטָאפֶעל ,צִי אַ שער פוּן אַנֵיי זָאנֶען
אכְט שוֹין אָן אַ שְׁרֶעקְלִיכֶען רוֹשֶׂם ,אַז אַלֶע מוֹחוֹת הֵייבֶּען זיך אָן צו בּוֹימְען

אוג די נַאנְצֶע קַאלשֶׁע קָאכְט שׁוֹי ,וי אין א;קעמֶעל . . .שֶׁמֶעלְט דָאס אַייך אַלְסְִינ

פָאר צוּרִיק מִיט דְרַייסִיג וָאהֶר ,אוּנ זַייט מִיר מוֹדָה ,אַז אִיךְ הָאבּ גֶעמַאט אָגן-עדְן

אוֹיף דַע ר ועקט ,אוּג הָאבּ אִיהֶם אליין בַָּדִים פֶּערזינְדִינְט . ..אָ ,מיין טְהַיֶערֶע

זיסֶע ,,שְׁטִילֶע -קָאלִזֶשֶׁע !וי זָאל אִיך דִיךְּ פַארנֶעסֶען ? װי קאן אִיךּ דִיך
פַארְגֶעסֶען ?.  .דְרֵייצֶעהְן יאֶהר כְּמֵדֶר הָאבּ אִיך אִין דִיר ,נְלֵייךְ מִיט אַלֶע,

נֶעשְׁווימֶען ,אַזוֹי גֶעשְׁמַאק אוּג אַזוֹי זֶעלְבְּסְט-צוּפְרִידֶען , אוג הָאבּ ,גלייך מִיט
אַלֶע ,נִיט גֶעוִויסְט אוּג ניט גֶעטְרַאכְט צוּ וִוימֶען ו
:ואוּחִין צ
?וּוָאס ? אונ פוּן ווֶעסְט
וֶוענֶען שוִוים איך ;עס אַזוֹי בַּתְּמִימוּת אוּנ אַזוֹי בֶּעוְפֶּעטְשְׁנָא ,גְלֵייךְ וִוי עְפִּיס נָאר פון

שְווימֶען וֶענֶען איז דִי וֶעלְט בֶּעשַׁאפֶּען ? ...װאוּ בִּיסְטוּ מֵיין טְהֵייֶער וְצִונִיר
מִיט-וֶועלְטֶעל מִיט דֵיינֶע קרומע ,בְּלָאטִיְגֶע גֶעמְלִיךּ .חינְטֶערְנֶעסְלִיך ,לֵיקליך אוּנ
פְּרִיליִקלִיך אוג מִיט דַיין גְוֹיסֶען ,בְֵּייטֶען מִיסְטִיגֶען מארְק-פְּלַאטץ מִיט רֵיינֶע לַאנְגֶע
צְוייא רְיאדֶען בֵּיינֶק .פִּירְבֵּיינְק אוג שׁטֶעלֶעכְלִיך פַאר דִיא סֶערֶעכֶעס אוּנ מַארְק-

יטְצֶערֶענם ? עֶר שׁמֶעהְט מִיר פַאר דיא אוֹינֶען ,דֶער מַארְק-פְלַאטְץ ,מִיט דֶער

נַאנְצֶער מַאבִינַאצְיָא ,וָואס אִין אֵיהֶם גֶעהט פָאר ,וי נֶעכְטֶען .,אַזוֹי הַיינְט ,אַזוֹ

מָארְגֶען ,אַזוֹ ,דַאכְט זִיךְ ,פוּן שֵׁשֶׁת יְמִי בְּרֵאשִׁית ,אוּנ אַזוֹי גֶעוויס ,בִּיז מָשִׁיחַ וֶועט
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שְטוּבּ אוּנ האלבּ לָאך דוּרְךְ-אוּנ-דוּרֶךְ ,אוּנ דָאס אִיז אֵיין אינְפַּאהְרְהוֹיז . אִין

ֵּידֶע שורוֹת גֶעפִיגֶען זיר סאד קזישְלֶעד --סהֵייפְט זאֵיין אָפֶענֶע מיהֶר מִיט

אינְ-אַרָאפְגעלָאזְטֶען לָאדֶען ,אוֹיף סאְַטוֹיפְטְשקֶעל אּנְטֶערְנֶעשְׁפַּארְט --וָואט אַריי
קוּקענדיג אִין זי פוּן ווייטֶען ,מֵיינְטמֶען ,אז מֶע קוּקט אין דִי צִווֵיי אוֹיסְגֶעהוֹילְטֶע

אֹיטֶען שַׂארְבֶּען .. .גָאר אִין ;עק נָאס שְׁטֶעחְט דִי אַלְטָע
אוֹינֶענְלֶעכֶער פון טו
חִינְצֶערְגֶע  שׁוּחְל מיט אמך אוֹיסְגֶעשְלאגֶענֶע טַאפְּליִעס .אִין וֶועלְכֶע פֵייגֶעליך
פְליהֶען שְׁמֶענְדִינ אריין אוג אַרוֹים מִיט האָאַפֶּערִיג פִּישְטְשֶען ,גלייך סאִיז זייר
שוּהל .דער דאך אִיז בֶּעלֶעגֶערְט מִיט מָארָאקֶעס אונ ווָארָאגֶעם ,ווָאס קְרַאקֶען עֶפִּיס

וי נַארָאטְשׂנֶע צוּ דִי שְׁטָאדְט בַּעֲלִי-בַּתִּים  :ימִיר וֶֶעלֶען נִיט אָפְּטְרֶעטֶען פוּן
דאנעט

דער ווארם אין חריין
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דַאנֶעט !'א,ו
.,
ג אוּנְטֶער דֶער מִזֶרַח-וַואנְד לִיגְט קאלַיין הִיסְטָארִישׁ בִּית-עלְמִין 'דֶעל,

מִיט אַ פָּאר פַארְנְרִינְטֶע שְׁטיינֶערְנֶע מַצְבוֹת ,וָואס אלֶע וֵוייסֶען ,אַז דֹא לִינְט א חָתֶן-

שכְּׁלטָָהארְמִיט אַלֶע מְחותָנִים ,ווָאס זֶענֶען  3מָאל  אּנְטֶער דֶער חפָה אַלֶע .אוֹיסְנֶע,

בֶּען אִין אֵיין הָרֶם עַיִן ...נָאר וֶוען ? פַּאר ווָאס ? וֶועמֶעס אוג פוּן וַואנֶען איז

דָאם גֶעדְרוּנְגֶען ? דָאס ווייסט קֵיינֶער נִיט אוּנ דַארְף עס נִיט ,אוג וִויל עס נִיט וִויסֶען !

אאוָּגט אאֶהָדֶןֵידצְֶועֵום בִּיתעלְמִין'דֶעל ,וָואלְט זִיךְ אימְלִיכֶער גֶעהַאלְטֶען עפִיס וי אַ יָתוֹם., .

יי לַאנְגֶע שּׁרוֹת שְׁטִיבֶּער--אִיז דִי נְרוֹיסֶע ,גְלַאוונֶע גאס ,אוּג הִינְטֶער

אִיקֶר לִיגֶען שי צווָארְפֶען א סך חִינְטֶערְנֶעסְלִיך .לִיקָלִיך אוג פְּרילִיקְלִיךְ ,מִיט
שְׁטִיבְּלֶיךְ אוּג זֶעמְלְיַאנְקֶעם ,ואס שְׁטֶעהֶען ,וי אוֹיף צוּלְחַבָעיס ,אֵייִנם פָּאפֶּערֶעק דֶעם

אַנְלֶערֶען .אוּם וִוינְטֶער ,בַּעת דִיא שְׁנייֶען אוג זַאוֶערְעמָעסוּ הָאבֶּען אַלע שְׁטִיבֶּער

פָ
אּנִים וִוי אַלְטֶע קִבָרִים אוֹיף באִַּית-עלְמִין ,אוּנ דִי ש
=ׁוּחֶל ,מִיט דִיא דְרֵיי -פִּיהֶר
אֵיינְפָאהְרְהֵייזֶער

מימז זי אֵייבֶּערְשְׂטִיבְּלֶיך--אַזוֹ וי מִייערְלִיךָ מִיט מצבוֹת

,,

אֵינְ?

מִיטֶען דֶער גְרוֹימֶער נַאם ,סאמע אַקענֶען לֵייבְּצִי רֶעם מְלַמֵדֹים שְטוּבּ ,לֵונט אֶלֶץ
דֶער אַלְטֶער קודלאמער בֶּעקַאנְטֶער חוּנָד ,מִיט אֵיין אַרוֹיסְנֶעשְׁטֶעלְטֶער .צוּנג אוּנ

חַאפֶּט פְלֶיענֶען ,אוּנ פון גְרוֹיסֶער פקוקע אִיז עֶר זי מְחַיָה ,אַז יואּנְגֶעל וַארְפְט
אֵיהֶם א שְטֵיינְדֶעל ,כְּרֵי עֶר זָאל הָאבֶּען א פָּאוָואד .אַ האווְקע צוּמָחוּן ,..,דיא

בבֶּעקַאנְטֶע שְׁטוּטֶע בְּקֵמוֹת שְׁטֶעחֶען אַלץ אִין פַארְשִׁיעדֶענֶע עֶרְטֶער מִיט זֵייעֶרֶע
חֲמָנוֹת'דִיגֶע אוֹיסְגֶעסְטארְטְשֶׁעמע גְלֶעזֶערְנֶע אוֹיגֶען ,נְלֵייךְ זֵיי בֶּעדוֹוֶעדֶען עִפִּיס די
פֶער'כּשׁוּף מע וְצונייר מיט-וֶועלְט .. דִי בֶּעמַאנְטֶע קעלְבּלִיךְ בְּרִיקֶעוֶוען אַלֶץ אין
מארְק אוג בַּיי נֶעדֶער שְׁפְּנְג מְחוּט אִיטְלֵיכֶם קֶעלְבִּיל  אַ-נ-אַנְדֶער מְרִיקֶע ,וו

אֵינֶער הֶעדְט :יאָט אַזוֹי דַארְף מֶען בְּרִיקֶעוֶוען לְכַּבוֹד יוֹם טוֹב !'  ....דִי צִיגֶען

טשְְרִׁטֶּעחֶען אַלְץ אוֹיפְֶעצוֹיֶען אוֹיף די  .הִיְטֶערְשְטֶע פִיס בַּיי דִי פְּרִיבֶּעם אנ
יפֶּען שִׁטְרוֹיא פון דִי קטריכעס,

אוּג דֶער בֶּעקַאנְטֶער שְׁטָאדְט-צַאפּ אַנְטְלוֹיפְט

אַלֶץ פַאר די נֵוייסֶע חֶבְרֶה'נִיקֶעס אוּג קעחרט

אִיבֶּער.

דִי

מוּלְטֶערְלֶיךְ בַּיי די

סֶעדֶעכֶעס ,אוּנ מֶע זֶעמְט אִין אֵיהֶם אַרוֹים ,אַז ער הַאלְט זִיךְ יְעפִּים וִויא פַארְץ

ואְַציִיונְְנעֵיִיירגֶעשןְׁשמְָׁאטדְָאטדְ-בטֶּ-יעושְֹרֵׁרשַׁ ...אָט הָאט אִיתֶר אַייך אִין קוּרְצֶען דִי קארְמִינא פוּן דֶער
ייבּונג {לָאמִיר ק
אוק טוּחְן וָאם אוֹיף דֶעם בֶּעשְׁרִיעבֶּענֶעם

פְלֵאמֶץ מְהוּט זִיךְ אִיבֶּער אִין א זּמֶער טָּאג פוּן זייט אָקֶערְשְט שַׁארְיֶען אוֹיף מָאג

בִּיז אִין דֶער זִינְקֶענְרִיגֶער נַאכְט אַרַין.

גָאלֶר פוּן דֶער בְּלָאטֶע אַרויס,
אאוָֹקֶיעפריְסשְׁאט טָאג אֵינִם חוֹרֶשׁ (...נִישְׁמֶעחֶר אַלֶע טעג זֶענֶען דָאךְ פָּאהָאזְשֶׁע

אִיינִם
ַנְדֶערֶע ,צוּ ווָאזְשֶׁע טוג דֶער דַאטוּם?-- ).. ,וֶוען אַלֶע שְׁלַאפֶען נָאךְ
אִין
ד
ִ
י
צ
ְ
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ּ
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ֹ
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ְ
ׁ
ט
ִיבֶּער פון דֶער גְרוֹימֶער גָאס אוּנ דִי לֶעבֶּענם-קַאלִיזְשֶׁע

אִיז פֶערְצוֹיגֶען מִיט אַ טוּמַאנֶער פְּליָווְקע ,אַז אַ פֶערֶער ריהרט זִיךְ נאִויטֹיף אֵיהר--
שטעה

יורישץ פאלקסביבליאטהעק
8
שִׁמָעה איך מִיר צוריק מִיט דְרַיִיסִינ יְֶהֶר (הַלְוֵאי .אוֹיף היינט גֶעזאָנְט!). ..אוּנ
בַּאמְרַאכְט מֵיין שָמִיל .צוּפֶרִיעדֶען מִיט-ועלְטֶעל  :אוּנ וָאס אִיך הָאבּ רֶעמָאלְט

גֶעפִיהְלְט ,גֶעמֶערְט אונ גֶעזֶעהֶען .מָּאהֶל אִיך אֵיך וֶעמְצְט אֶפּ אין קּרְצֶען .אָבֶער
מיט אַלֶע פִּישְׁטְשֶׁעוְקֶעם.

אִיך קוק מִיר אַזוֹי אוֹיף דֶעם  מִיטועלְטֶעל מִיט אַזֵא נַחַת-רוּחַ עָפִים,
וִוי נָאר אַפַּאסְטוּךְ אוֹיף זיין סְטַאדֶע שֶׁעפֶעלִיך--נִישְׁמֶעהֶר נֵיין !דֶער פאסטוך

קען יט יֶערֶעם שֶׁעפֶעלֶע זֵיינְט בֶּעזוּנְדֶער ,אוּנ איך /קען אַלֶע שְׁמִיבֶּער מִיט
זייֶערֶע בַּעלַי-בַּתִּים , בַּעלִי-בִּיתִיטֶעס ,פִּיפָקעס ,בְּהֵמוֹת , קעלבְּלִיך ,צִינֶען ,עוֹפוֹת
אוּג קעטץ :אִיך קען אֲפִילוּ פון יֶעדֶען זייֶער חַלְבֶּשֶׂה ,זִייֶער מֶעבֶּעל ,זִייֶער גֶעפֶעם,
אוּג ווייס אָפִילוּ וֶוער פוּן זֵיי הָאט שׁוֹין תַּכָרִיבִים  .. .איך קען אִיטְלִיכֶען מִיט זיין
מזָג; מִיט זֵיינֶע מַעֲלוֹת אוּנ חֶסְרוֹנוֹת אוּג מִיט זַיין שְׁטְרֶעבֶּען אִין דֶער לֶעבֶּענְס-

קַאליזשֶע .. .אַ! אַסך ,א סבְֵּדלָאמֶע ,נְנוֹי אוג פַּאסְקוּטְצְמְוָוא הָאט אין זִיךְ  דִי
קַאלִיזְשֶׁע גֶעחַאט ,נָאר אָבֶּער טאקע אִין אָט דֶעם פַארְשְׁטוּנְקֶענֶעם זוּמְפֶּף ווַארְפֶען

זִךְ אֶפְּט דוּרֶך אַוֹינֶע מחייֶערֶע גָאלְד-שפְּרימְצְלִיך ,אַזוֹנֶע לֶעכְטיגֶע פייֶער-פינְקען

וָואס מֶע קְרִיגְט זֵיי ניט בְּנָאֲמְנוֹת אִין די גְרוֹיִסע זִידֶענְדִיגֶע יַטִּים בַּיי די גְרוֹיסֶע
ליַארֶעמְרִיגֶע שְׁטָאדט! שְׁטֶעחֶענְדִיג דֶענְסְטְמָאל ,יּנְגֶעל-וייס ,אִין דֶער מין קָאלִיזְשָע,
הָאבּ אִיך מִיר קֵיין דִין וְחִשִבּוֹן נִיט אָפְּגֶעגֶעבֶּען וֶוענֶען דֶעם  :פַאר מִיר אִיז

דֶענסְטְמָאל גְלייך ציקאווע גֶעוֶועהְן אַלְסְִינְג .וָואס אִיז נָאר אין דֶער קָאליזְשֶׁע
גֶעשְׁווימֶען .,אוּג פוּן אלסדינג האבּ איך מיר גליַיך גֶעקלויבֶּען נחַת  ...הַייִנט אָבֶּער

דֶערְמָאהְן אִיך מיך אִין אִיטְלִיכֶען פִּיטְצֶעלֶע ,אוּנ הייבּ זערְשְׁט אָן ארוֹיסְזֶעהְן ,וָואס

פַאר טְחַייעֶרֶע אוֹצְרוֹת דִי קַאלִיזְשֶע הָאט אִין זִיךְ גֶעחַאט צווישֶען אַלֶע אִיהֶרֶע
פַּאסְקוּמצְטְוֶועסי אוּנ שֶׁעהֶם זִיךְ אַזֶשׂ פַאר זִיךְ אַלֵיין  ...אָט שְׁטֶעהְט מִיר פַּאר דִי
אוֹינֶען דִי אִיינְגֶעהוֹיִקערְטֶע שְטוּבּ מִיטְין הַאלְבּ אָפֶענֶעם דַאךְ .זינְט אִיך לֶעבּ

שְׁטֶעהְט זִי אַלְץ אַזוֹי ,אוג עסוואוֹינְט אַלְץ אִין אִיהֶר שִׁכְנָא דֶער אוּפִּיר .דִי ווֶענְט
נֶעמְצֶען --אוּנ שַׁכְנָא ואוֹינְט ; דֶער וִינְד בְּלָאזְט אִין שְׁטוּבּ אַרַיין --אוּג שַׁכְנָא
וואוינט :דֶער שׁנעע מיט'ן פְרָאסְט לִיגְט אוֹיף דִיא וֶוֶענְט וִוינְטֶער ,אוּג דווּרְבֶּעם
שְׁמוֹיבּ אוּנ פַּארְךְ זוּמֶער  --אוּג שכנא וואוֹינְט . . .וָאס זְשֶׁע אִיז אַזוֹינָס שׁכנָא ? א רִיז ?

צִי אַ פעלד-נזלן ? צִי אֶפְשֹׁר אזא פוֹיכֶע זאך ,וָאס ווֶערִים מֶענֶען אִיהֶם אוֹיפְטָאטְשֶען
נָ.א
ַעןכ?ְ..
שירֶ
וִוילער זִיךְּ פוּנָים אָרט נִיט רִ

אִיז א-נ-אוֹיפְגֶעדֶעוֶוערט יוּדֶעל מיט

אַ גוט לֶעכְטִיג פָּנִים אוג מִיט צְוֵַיי שְווַארְצֶע ,אֶפֶּענֶע ,רַחֲמָנוֹת-דִיגֶע לֶעכְטִינֶע אוֹיגֶען
אונ ער רוּהְט ניט פון שַׁארְיֶען אוֹיף טָאג בִּיז שֶׁפֶּעט אִין דֶער נַאכְט כַּמעט אֵיין מִינוּט ,אוּג

דָאךְ וואוֹינְט ער אָט אין דֶער מִין שְׁטוּבּ נָאךְ מיט אַ נַאנְץ הִיבֶּשׁ גֶעזִינְדֶעל ,אוּג אֵיחֶר

וֶועט קיין מָאל נִיט זֶעחֶען אוֹיף שַכְנָאין דִי מִינְדְסְטֶע מִינֶע פון אוּנְצוּפְִיעדֶענְהֵייט
אוֹיף זַיין אוּמִגְלִיקְלִיכֶער לַאגֶע! .. .וָואס זְשָׁע אִיז שׁכְנָא'ס פַּרְנָמָה ש?ַ-ׁ-בְנָא הָאט קיין
שׁוּם פַּרְנָמָה גיט ,פוּן זינט גֶער אִיז צוּ זַיין שֹׂכֶל גֶעקוּמֶען !  . . .פוּן ווָאס זְשֶׁע לֶעבְּט
שנא ?--ער לֶעבְּט מַאקִי נִיט ! סְטייטְש ער לֶענְּט דאך יָא נָאךְ מיט אַוַייבּ אוג
קינדער
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קינְדֶער אוֹיךְ? --אַן . . .פוּן אזא לֶעבֶּען וֶוענֶען--אַ שִישְׁקַע מיט אַ קְנָאבֶּעל--הָאט
אׁטִיִקֶעל טְהוֶּעכְטְט :שֵׁבְנָא מַאכְט אָפּ שֶׁבּתֶינַאכְטְם אַגַאנְץ פונְט שְׁמֶעקי
שַׁבְנָא שְ
טַאבַּאקֶע אונ דאס ווייבּ צוּטְרָאגְט עס שׁוֹין דִי גַאנְצֶע וָואךְ פַארְקוֹיפֶען  . . .נוּ ,אוּנ
שַׁכְנְא אַלַיין וָואס מְהוּט דִי נַאנְצֶע וָואךְ ? ער רוּהט דָאךְ נִיט אֵיין מִינוּט אוֹיף
אַ-נ-אָרְט ? --א!ַ ...וָאס שַׁכְנָא טְחוּט די גַאנְצֶע וָואךְ ? נֶעמְט ,זייט מוֹחֵל ,אוּנ
גֶעהְט אֵיהֶם נָאךְ דִי גַאנְצֶע וָואךְ מְרִיט בֵּיי טריט ,ווֶעט אֵיחֶר שׁוֹין זֶעהֶען ,וָואס ער

מְחוּט ! ...גֶעהְט אִין חֶקֶדֶשׁ אַרַיין--גֶעפִינְט אֵיחֶר שַׁכְנָאֹן ארום אֹלֶע שְׁווערֶע
חוֹלָיִים  :עֶר בּעט זֵיי אִיבֶּער ,לֶענְט זֵיי אִיבֶּער ,פּויֶעט זֵיי אָן מיט אַ גוּט וַוארֶעם
בִּיסֶעל יוֹיך ,טְרֵייסְט זֵיי אוֹיף די צָרוֹת אוּג מִיטְן נוֹמָּה-לָמוּת זָאנְט ער וְדוּי אוֹיך + .
נֶעהְט צוּם נִשֶׂרֶם בְּשַׁעת שְׂרִפָּה---טרעפט אֵיהֶר שִכְנַאץ אַרוֹיסְראטֶעוֶוען דָאם בִּיסֶעל

אָרֶעמְקֵייט אוּנ בַּאוֶארֶענֶען עס אִין גוּטֶע הָאנְד ,אוּנ נָאךְ דֶער שְׂרְפָּה בַּאוארֶענְט ער
דִי אוּמִנְלַיִקְלִיכֶע פַאמִילִיא מִיט בְּרוֹיט אונ מיט א מְרֵייסְט אוֹיף די צָרוֹת  ... .נֶעהְט אִין
די יאמְקעס--זֶעהְט אֵיהֶר שכְנא'ן זיך שְׁלָאנֶען מִיט דקְִיצָבִים אוֹיפְן בְּלוּט פאר זִייֶער

! פַאלְשׁ וָואנֶען אוּג פַאר זִייֶער גֶעבֶּען בֵּיינֶער די אָרִימֶע לַייט ...נֶעהְט אִין די אַיינְנֶע?
הוֹיקְרְטֶע זֶעמְלְיַאנְקֶעס צוּ דִי אַלְמָנוֹת ,וְתוֹמים ,קִינְפֶּעטָארֶענְט אוּג מְסוּכָןע הוֹלָיִם--

אּט בִּיסֶעלֶע נויין ,טעז
שַׁכְנָא אִיז דָא מִיט זַיין קְלִימֶעקִיל וִוינְדֶעלִיך ,טוּחַארֶעקְלִיךְ ,גו

אוּג צוקערו געטְלִיבע בּוּלָקֶעס ,אוּג מְזוּמָן'ס אוֹיך ֶעטְלִיבֶע גְרָאשֶׁען ,אוּג דֶערְצוּ א זִיסֶע

טְרֵייסְט ,וָואס דֶערְקְוויקְט דֶעם אוּמְנְליקלִיכֶען אִין איטְלִיכֶען אֵבָר ,אוג נִיט אֵיהם כֹּ
אוֹיף דִי שְׁפֶּעטֶערֶע צְרוֹת  . . .קוּקט אין נַאס ,וואוּ אֵיינֶער פַאלְט אוּנ שָׁאדיְגְט זִיךְ

איין אֵבֶר; וואוּ פאְַּרֶעמְדֶער אוֹרַח זוּכְט נאַַאכְטְלֶענֶער; וא באְַּלִינְדֶער סֶפָּאטִיקעט
זִיךְ אִין עִפִּים :וואוּ אֵיינֶער פֶערְלִיערְט עֲפִּיס ,צי וואוּ איימֶעצער שְטוּפְּט האַַאנְד
אִין יֶענֶעמְט קֶעשֶׁענָיִע--דָארְט זֶעהְט אֵיתֶר שַׁכְנָאץ אוֹיסְוַאקְפֶען צוּ דֶער מִינוּט ,אוּנ

עֶר הֵייבְּט שׁוֹין אוֹיף ,פִּיהְרְט  אפ  ,גִיט א הְוַארְטִירה ,וַייזְט דֶעם װועג ,זּכְט
אוּנ טְרֵייסְט ,אוּג חַאפּט דֶעם גנב שְטִילֶערְהֵייט בַּיי דֶער הַאנְד ,אוּנ מוּסָרִיט אֵיהֶם

אַזוֹי לַאנְג ,בִּיז ער אִיז אֵיהֶם מְחֲזִיר לְמוּמב  . , .אַכְּלֵל נִישְׁטֵא דֶער אוּמְנְלִיק ,דִי

צָרָה ,דִי מַנְפָה! דָאס אוּמְרֶעכְט אוּנ דִי דָאָנָה ,וָואס שַׂכְנָא ווַאקְסְט דָארְט נִיט אוֹים,

וֵוי באְַּלִיטְץ ,אוּנ גִיט ,אונ הֶעלְפְט ,מוּמֶך'ט אוּג טְרֵייסְט ,מִיט אַזֵא שִׂמְחָה ,מיט
אַזֵא לִיעבֶּע אוג מִיט אַזֵא מְסירַת ננפֶּשׁ ,וָואס אֵיינֶענֶע טאטע-מַאמע זֶענֶען דאס

ניט בִּיבוֹהֶת!  ,. ,אוּג פַאר די אַלֶע זַאכֶען וִויל שִׁכְנָא נִיט נהְנָה זַיין ,ואס אַ שְׁמֶעק

טַאבַּאקֶע אִיז ווֶערְט,אוּגפַאר אדַאנ אֲפִילוּ איו {ער לַהֲרוֹג ּלאֲבֵּד .. .יְטייטש,
וואוּ זְשֶע נֶעמְט שַׁבְנָא אָן די מיטֶעל פאר דִי אַלֶע אוּמְנְלִיקְלִיכֶע? --אַ? ,, ,ווא
ר

ר
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יודישע פאלקסביבליאטהעק

ֶוערדְט שִׁבְנאן נִיטנְִאֶם אַלֶע טָאג דָאס אֵייגֶענֶע ,שוין דיי יָאהֶר ְּמֵדֵר.אְִַבָה

מִיט יֶעדֶען נַייעָם טאג טְהוּט שַׁבְנָא זַיין ַא מיט מֶעהֶר חַשָקי מִיט מֶעחְר הִתְלַחֲבוֹת
אוּנ מִים מֶעחֶר מְסִירַת-נָפֵשׁ; אוג זַיין טֵבֶר פָּנִים יפוֹת איז א טרייסט אוֹיף יֶעדֶענְם

שְׁמֶערְץ !,--סְטייטְש ,וָואס קוּמְט אַרוֹיס פוּן די אַלֶע מָעֲשִׂים טוֹבִים פַאר יֶענֶעם ,אַז
עֶר מָהוּט נָאר נִיט פַאר זַיין פַאמִילִיא ?* --שִכְנָא מִיט זַיין װייבּ ,מִיט זֵיינֶע קינְדֶער,
לֶעבֶּען נִיט פַאר זיך :די שִׁישְׁקַע מיט קנָאבֶּעל מִיטְץ הַאלְבֶּען דאך איז בַּיי זֵיי איין

עֵשָרוֹת ,אַבִּי דֶער מאן ,אבּו דֶער מַאטֶע זָאל קענֶען לֶעבֶּען פון יֶענֶעמְט וֶוענֶען!י..

דָאס וְוָאס שַׁכְנֵא איז בּפּועל--דאס איז חנח ,שכְנָא'ס וַוייבּ ,בְּכֹּת :עֶר אַרְבֵּייט פַאר
אוּמְנְלַיִקְליִבֶע ,אוּנ זי גיט אֵיהֶם מוּמָה צוּ זיין אַרְבֵייט!. , ,

אָט קוק אִיךְ אוֹף דֶער זֶעמְליַאנקֶע מִיט דֶער אָפּגֶעשְׁטַאגֶענֶער לֶעהֶם פוןדיוְוענְט

וִוי אַ ואסֶער-גֶעשֶווילֶעכְץ :הָארְט וואוֹינְט דֶער אַלטֶער מְנֵחֶם דֶער שוּסטער ,אָדֶער וִי
מֶע רוּפּט אֵיהֶם,מְנַחָם דער אָבַל' אַ שִׁיכֶען-שׁוּסְטֶער ,וואס לֶעבְּט אין דחֲקוֹת פון זיין עֵהֶך-
לִיבֶען יָגיַע כַּפִַּם גָאר בְּדֵי חִיוָנה ,אוּג זִיגְט עֶר לֶעבּט ,שוֹין אואחר פֶערְצִיג ,הָאט ער זיך
איין עוּבְדָא אינ'ם לֶעבֶּען ,וֶועלְכֶע ער חִיט אָפּ ,וי דָאס אוֹיג אִין קאפּ ,אוּג וֶועלְכֶע

עֶר טְהוּט אַלֶע טָאג מִיט מעֵחֶר פַּייֶער מִיט מְעהֶר מסירת נפשׁ ,גלייך עֶר וָואלְט נָאךְ
גֶעוֶועהְן ייאנְגֶערְמַאנְטְשִיִקֶעל ,אוּג אִיז שׁוֹין בּ'ח ארִיבֶּער שִׁשִׁים  . , .זַיין עוּבְדָא
אִיז :וואוּ נָאר ,ניט דָא גֶעדַאכְט ,אמַַת אִין שְׁטָאדְט ,אִיז ;ער דֶער עֶרְשְׁטֶער בַּיי

יְצִיאֵת נְשֶׁמָחֶ{ ,ער אִיז זיך מִתעסק וֶוענֶען זיין רֶעכְט טְהוּן אוּג בַּעת מַעֲשֶׂה צוּ דֶערְ-
מַיִנטֶערֶען דִיא נַאנְצֶע בְּגִי-בִַּת פוּן פֶערְצְוַוייפְלונג .,אוג בַּיי א-נ-אָרִימְמַאן ,צוּפֶעךְ-
זָארְנֶען תַּכְרֵיכִים ,אוּנ דֶערְוַוייל בְּרוֹיט מִיט א לֶעפֶעל וַארֶעמְט אִין שְׁטוּבּ ,אוּנ נָאךְ
דֶער קְבוּרָה שְלֶעפְּט עֶר צוּנוֹיף אַמִנָיֶן אהִין אוֹיף נַאנְץ שִׁבְעָה עָרֶב וְבוֹקֵר ,אוּג

בְּרֶענְגְט אַלֶע טָאג דֶער אָרִימֶער פַאמִילִיֵא אֵיהֶר הִצְטַרְכוֹת ,בִּיז זֵי וֶועלען אַבִּימֶעל
בֶּערוּהיגְט וֶוערֶען פוּן זִייֶער בְּרָאךְ ,אוּנ נָאךְ שְׁבעה ארבּייטער מִיט אלֶע כֵּלִים צו

בֶּעשְׁטַאטֶען די קליינֶע יְתוֹמִים וִוי עֶס אִיז אין גֶעטְריע הָאנְד ,אוּנ פִיהָרְט זיי נַאנְץ

שֶׁלשִׁים אין שוּהֶל אַרֵיין קדיש,זאנען ,אַזוֹי אַז מע קָאן זֶעהֶען מְנַחִםֹץ גֶעהֶענדִג

מִיט אַנַאנְצֶער טְשַׁאטֶע יוננְלִיךְ .אין שׁוּחֶל אריין ,וי אַ בֶּעהְלְפֶער ; אוּנ דָאס טְהוּט
מְנחָם מִיט שִׂמְחָה ,מִיט אַהֲבָה שׁוֹין פֶערְצִיג יֹאהֶר כֶּסֵדֶר וי אִיןטָאג!...

=

אָט זָעה אִיךְ דָארְט אַ שְׁטִיבֶּעל ,וָואס אוֹיףדער מִיהֶר אִיזאָנגֶעמָאלְט אַזוֹי וי אַ יי

עֶנֶער קאלנער מיט אַ שְׁטְרֵיימֶעל ,דָארְט וואוֹינְט דֶער אַלְטֶער מָאמִי שְׁטְרֵייבֶער ,אַ-נ-אָד

אראסטער בּרוּדֶער ,גָאר זַיין ערְלִיכְקייט פַארְמָאגְט גִיט דִי וֶועלְט ,אוּנ מֶע
רִימְמַאן ,פּ
רוּפְט אֵיהֶם ימָאמְקִי דֶער סֶפְּרַאוִונִיק--ער הָאט זַיין לֶעבֶּען איין עוּבְדָא ,פַאר וֶועלְכֶער

ער בֶּעִימְט זנִֶעילטְטֶען שְטֶעקֶענְס מִיט בָּאכֶענְצִים ,זירְלערייען ,אוֹיךְ קְלָלוֹת אונ

חֲרָמוֹת--אונ אִיז דָאם אַלְמדינְג מְקִבֵּל בְּאַתָבָה אוּנ מְהוּט זיך אַלְץ זֵיינְם מִיט נָאךְ

מָעהֹר מוּטה אוּנ מְסִירַת נֶפֶש ,אוּנ פִיהֶרְט הָאךְ אוֹים זֵיינֶם  ...מָאטִי הָאט זִיךְ

אעיויּןבְדָא ,צוּבֶּעהִימֶען דִי שְׁמָאדְט פוּן מְחַלֵל-שַבֶּת אוּג יוֹם-טוֹב זַיי ,אוּנ אַזוֹי וו

עֶס קוּמְט נָאר עֶרֶב-שַׁבֶּת  צי יו'ט פַארְנַאכֶט ,אִיז מָאטִי שוין דָא בַּיי אַלֶע קְליימֶען,
שיינקען
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שֵׁיינְקֶען אוג שְטֶעלֶעכְלִיך ,אין מארָק ,אִין בָּאד ,צווישֶען דִי בֶּעלִי-מְלָאכוֹת

אוּגהַארְפַּאשְנְיקֶעם אוּנ אַרְבֵּים ,אוג שְרַייט ,אונ בֶּעט ,אונ וויינט ,אוג לֶענט

קאויֹידןֶשׁדיקויֶומעטלְטאזָגןֶ,עעהַָאאלטָה,רֶען ,עם-קְדוֹשִיםֶ ,ענְט .אוועק דִי אַרְּיט ד
!ֶערשַׁכּת
נָאמְט

אין הַארְצֶען ,פֶערְוינְרֶעגְט אַייך ניט דִי נִשָׁמוֹת

שאַׁיבֶעּתר אינזָא פךוּןאַגְרָאשֶען פִּדיון ,איבּער ;נאך תּ
אאוח;לע צִי אַוִוינָאדֶע :גֶעואלְ
די גְשֶׂרֶת הַרְבְרוֹת ח
!ַלוּל-שַבֶּת
א
י
ז
פ
ו
ן
עדבִיירוֹת ,וָאס דֶער גַהִינֹם
ווערְט אֵייבִּיג פַאר זֵיי נִיט פַּארְלאשֶׁען .
! ..וַוארְפְט אוועק ,יודעליך ,אלעם אוּ
ייט אי מִכִין ציקבּלת שֶַּׁה! דֶער אייבֶּערשְטער וועט אַייך מְמלֵא זיין כִָּל כִּפְַים

די
גאנצע וָואךְ!  * ...אוג דֶערְֵּיי שְׁטֶעהְט ער טאקי נִים פַאלְלֶענְט :דִי הַאנְד:

וֶוער עס
פָאלְנְט אֵיהֶם נִיט--חַאפֶּט עד אוּג צוַארְפְט דִי סְחוֹרָה ,טְריבְּ פון די

קְלֵייטֶען ,רֵייסְט
זִידְלֶעכיי--מְהוּט בּיעַיר די פַּאלֶעס אַוֶועק ,אוּנ וִויפִיל  עֶר זָאל נִיט לֶעזֶען קלֶעפּ מִיט
א
ַ
ל
ץ
ַ
י
י
נ
ְ
ם
א
ו
ּ
ג
מֶע מוּז אֵיהֶם פָּאלְנֶען! . . .וָוארוּם ער מְחוּט
עס מִיט אֲמֶ
תְ'ן מְסִירַת-נְפֹשׁ שוֹין דְרֵייסִיג וָאהֶר דוּרֶך אַנַאנְד ,אוג הָאט הֲלִילָה

קיין שׁוּם פּניָה
נוט דֶערְבַּיי ,..וָואס זָאנְט אֵיהֶר --אוֹיף די עמליכע בּוּרְלַאנְטֶעלִיךְ

אגִָיאןר דפֶועּרן לֶעבֶּענְסקָאלִיוְשֶׁע ...עס גֶענֶען נָאךְ דא א סד אַזינֶע ,וָואס לֶעבֶּען
יֶענֶעמְס וֶענֶען ,אוג זֶענֶען זִיךּ מפקיר פַאר זִייֶער אָרֶענְטְלִיבֶער אידעע

אויף קדוש-הֹשֵׁם
;דער איז מקריב זיין גאנץ לֶעבֶּען אויף הַכְנְסַת-אוֹרְחִים .,דֶער אוֹים
רוֹדֵף-שָלוֹם
זיין ,דֶער
אוֹיף מְנַדֵל ניין פְרֶעמְדֶע יְתוֹמִים ,דער אוֹיף פְּדָיֹן שְבוּים

קאַיאלִיזְש  .אוב אַזי ֶעבֶּעקן זיי אונ שְטארבֶּען איץ ער שְטילשְׁטֶעֶענִינֶער ֶעבֶּענם
ֶׁע אָהֶן
נאַָאמֶען ,אָהָן בְּרוֹיט /אֶחֶן פַּאכְוַאלֶען ,אהְן דַאנְקֶען אוג אָהן
מַאנוּמֶענְטֶען !
 . ..קֵיינֶער גי עם זֵיי נִיט אונ זֵיי דַארְפֶען עס גיט א פַארֶערֶען

עם נִים פון.ק
דֶער פִּינְסְטֶער,יינאֶַבעִּםי .זֵיי .הזָאיבֶּקעוןּמֶזעיןיַעארִיןהידיֶעלֶר פִינְסְטֶער אע גֶעחֶען זי אַוֶועץ אִין
ית שְׁלִיחוֹת אָפְּנֶעמְחוּן בּשְׁלַימוּת!,,,
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דִי וְצונִיר לֶעבֶּענְסקאליזשָׁע,
בְכֵן וַיָהִי כְּאוֹר הַבֹּקֶר
צוּרִיק מִיט דְרֵייסִיג וָאחֶר ,שְׁטֶעהֶען מִיר אוּג בָּע;
פְׂרַאכְטֶען דִי וְצִונייר ל
צְוֵויי שׁוּרוֹת שְׁטִּיבֶּער ֶעמבַאֶלְּעטנְֶעםן:קָנאלאיךושֶעאִיןטאמע אִנְמיטען מַארְק ! אַלֶע אִין דִי
טִיעפֶען שְׁלָאף אוּג דֶער עוֹלֶם וָואלְט

נאך אֶפּשר גֶעשְ
דֶער בּעל ענֶלָה נמִָאיפםֶען זַיאיַןֶעבנֶּועידן מאִיהטאלְדביֶּעפְיָעהרהקלָונאָטאְרשֶפעלוצלים פּאהִיט אן טיביה
ם ,פוּן דער טאזְשִׁיְלֶעוֶוער

רָאגַאמְקְע אוּג בַּיים אַרַיינְפָ
אהְרֶען אוֹיפְן הינְטֶער-טוֹיֶער קפֶועןבֶּ,עבֶּעם אינפָאהֶר.
הוֹיו הָאט זִיך--פוּנִים פְט
וֹקו ואס דִי הינְטֶערְשְׁטֶע,רֶערֶער הָאבֶּען גֶעמְהוּן אִיבּער
דֶער פְּרִיקְלַאדִינֵא פּונִים טאו
וֹיֹעירף---געזַאפּט דָאס גאנְצע שְׁמָארְטֶעל אוג די

קאלילשֶׁע הָאט זי אַהוֹירֶע געט  ...אָט עפֶענְט זי אייןטִיח ,די ַנְרֶערֶ די
דריטע
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װו ,אוּנ אִין וֶעדֶער מיהר שְׁטֶעקְט זִיךְ אַרוֹים דאַַאר ,שְׁוַארְץ ,זַאוֶוער
דְרִיטָע ,א .ז.
פָנִים ,אוּנְטֶער אַ-ג-אָנְגֶערִיקְטֶער פַארְשְׁמָאלְצִיוֶועטֶער קוּפָּקעו אוּנ געט וֶוערְט מִיט
אַמָאל אַוִוילְד מְשׁוּנָה דיג געזאנג :עילטֶעסי א! טֶעלֶעסְיָא טֶעלֶעסִיא!.

דָאס רוּפען דִי בּעלִי-בִּית'טֶעס דִי בְּהֲמוֹת צוּ די צוּבּערְס אין די שְׁטִיבֶּער אַרַיין צו
קֶען זֵיי ,אוּג טאקי אין פאֶַּערְטֶעל שָעה ארוּם ווערֶען בֵּיירֶע שׁוּרוֹת שְׁטִּיבֶּער
מֶעלְ

| מִיט רֵי צֶעפְּרַאלֶעטֶע טִיהְרֶען ,וי אֵיין לַאנְגֶע שְׁטַאל מִיט צְוֵויי רָוארֶען פְטָאיְלֶעם.

 .,שְטֶעהְט שוין אּנזֶער בֶּעקַאנְטֶער ר ליב ואלְצִים

פבַַּּאערת זדייֶןערשׁטומֶּבעּלְקאעינִןינאֶעַיארְמֶעלְקע ,פוּל מִיט פֶּערֶערֶען מִיט אציְַצענֶעם חַאלַאט אִין
אֶהֶן קאבְּצִים ,אוּנ אוֹיף זיין בּעל-הַבּיתָּ'שֶׁען לַאנגֶען גֶענֶעץ , יאוֶועט
פַּאנְטֶעפֶעל

זִיךְ תּוֹךָ כְּדי דִבּוּר ארוּם אֵיהֶם ארֶעדֶעל .ר' לִיבּ וָואלְצִים אִיז דֶער אַלְבֶּעקֶענְטֶער

אס צוּ אֵיהֶם קימֶן אָן ַלֶעחִיֶענֶעירֶעם פון דער דרוֹיסני

דִייניֶערר ופֶוַעאלטְְט,שׁטאעוִגיקאַ,לֶוע גאנְץ פְּרִיח אִיז ער מוִֹיע עטְלִיבֶע מֶענְשֶׁען זיינֶע נייע
תַּמְצִית-הַדָבָר
אַזױ ,נַאר רֶָאשִׁי-פְּרָקִים  .,,אוּג דֶעם תּוֹךְ מִיטֶיץ עיקר מִיטִין
פָּאמְשְׁטֶען;

לֶענְט עֶר אָפּ אוֹיף אַרום עֶלֶף זַאיינֶער ,וֶוען אַלֶע חֲסִידִים אוּג בִּטְלָנִים קּמֶען זי
יט לאאַנְגֶען
צוּנוֹיף אין בּאד . ,אָ.ט שְׁטֶעהְט ר' ליבּ וָאלְצִיט צווִישֶׁען רֶערֶעל מִ

ֶענֶעםצִיבּעק צְוִוישֶׁען דִי ציין אוג דִי לילָקע ,אַרייְגֶעשְׁטֶעקְט אִין פאּקויטּיִגיר
אוּג פִּפְּקֶעט
שְׁקארְמִיץי וואוּ עֶר לֶענְט דָארְט אָן קארֶענציִעס אין לִילְקע אַרַיין,

ציבּעק אוּמְפַארְרוֹיכֶערְטֶערְהֵייט  , , ,ר' ליב פּיפּקעט אוּג דֶערְצֶעהְלְט
דֶערְוַייל דֶעם
ט א מִין בֶּעזְפֶּעטְשְׁנֶע נַדָלוּת פון וֶאועלְט-דִיפְלָאמַאט ,אוג אַלֶע
הַאלִבָּע וֶוערְטֶער מִי

אַלֶע שְטוֹינֶעןן שִמאצְקען אוּג פִּים  ,,,צֶען אוּג מַאכֶען ווילְדֶע תְּנוּעוֹת
הֶערֶעןי אוּג
אפ ,נְלייךְ וי אוֹיף זייֶער הַמְכָּמָה שׁטֶעהְט
אוּג הֲיַוֹת ,אוּנ שָאקְלֶען אֵיהֶם צוּ מִיט קדי

 .אוּג דִי לילקֶע איז נָאךְּ אֶלְץ נִיט פַארְהוֹיבֶערְט . . .בְּעַת מַעֲשָׂה הֵייבֶּען
ט. .
דשִׁויֹיוןֶואעָלןְ דִי בַּעל-חַבִּית'טֶעס מְרַייבֶּען רִי בְּהֵמוֹת אִין טשֶערֶערְעו אוּג דֶער גאָנצער
פוּל מִיט דֶער אַלְט-בֶּעקַאנְטֶער ,ווילדער מֶעלָאדְיֵא פוּנִים .הַ יידא".-
מַארְק וֶוערְט

גֶעהְט ניט' די קיה ,צִי גֶעהְט זִי יָא ,צִי לוֹיפְּט זִי אֶפִלוּ אין טְשֶׁערֶעדֶע
צִי

ען הָאט נִיט  :דִי וַוייבֶּער זִינְגען דעם יהיידֵא' ,װי אַ*
אַריין--אֵיינְם צוּם אַנְדֶערֶ

דער יחַ ייד א" איז עִפִּים א הֵיילִיגֶע תִּפֶלֶה. ..אֵיינֶע זֶעהְט מֶען
שמִֵׁאמשֵֶעינְנִאי,נ פגְֶּלעֵריְירךְִיקְט דֶעִם שְׁייֶעה ,מִיט אֵיֶר יוְגֶעלָם א טִילֶעבֶּעל אוֹיף אֵיין אַקסֶעלי
נ חֲזְרִיט

אַ פָּאר אלְטֶע פַּאפִּיצָיֶעס ,שׁוֹין מיט אוֹיסגעבִּיסֶענֶע זארניקעס אוּ
מִיטְן מַאנס

אַזוֹי גֶעשְׁמַאק דֶעם קיידא! ,אַז אֲפִילּ בּעת זִי,קעהרְט זִיךּ נָאר אום עטְלִיכֶע שְׁפַּן

פַּאפִיצֶי פוּנִים פוס ,מוְּמעלְט זִי אַלְץ אוֹיֶענוענִי

נדֶָאעךְם ,דהעירידא"אַ,רָגאלפיְיּךנְֶעזפִַיאלהֶָענאֶטערמוֹרָא מִפְּמִיק צוּ זַיין ארנע ,זי זָאל חֲלֵילָה ניט פַּארְנֶעסֶען .
בַּעַת טְרֵייבֶּען אין טְשֶׁערֶעדֶע! הֵייבֶּען זִיךְ אָן יאוֶוען די סֶערֶעכֶעסדעם נוּמַח- , , .

ז די סֶעדֶעכֶעם חָאבֶּען זיך שוֹין אוֹיפְגֶעוֶעטְצְט מִיט זִייֶערֶע
אוּג מַארְקזִיטְצֶערְקעס .אַ

ּאקעלִיך - ,הֵייבֶּען זיך שׁוֹין אָן דְרִייֶען יידֶען מיט פּאַטְשׁיירֶעם אוג

מוּלְטֶערְלִיךְ אוג בַ
אוּג אין מַארְק ווֶערְט אַ גוּנֶערֵיי מִיט שאֶַׁעלְטֶערֵיי אוּנ
יוּדֶענֶעס מיט קאשֶעקעס,
זידלעריי
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זִידְלֶערֵיי ,בִּיז דִי יודען טְרָאגֶען שוֹין אִין די פַּאטְשֵׁיילֶעם לֶעבֶּעריגֶע פְּלָאטֶעצִיס,
שְׁליֶענְדְליך אָדֶער קארֶעסָלִיך ,אוג דִי יוּדֶענֶעס אִין דִי קָאשֶעקעס --ציבּעלעט ,
קְנָאבֶּעל ,רֶעמִיךְ; קַארְטָאפְלְיֶעםי אוּנֶערְקֶעס אוּ :שְׁאָ יְָקוֹת; הִיסְטֶע בּעל-הַבִּיתיטֶעס
טְרָאגֶען לוּנג אוּג לֶעבֶּער פוּן דֶער יַאטְקֶע אוֹיךְ אוּנ גָאר דִי גע זוּגטע בַּעל-
הַבִּיתטֶעס טְרָאגֶען שׁוֹין שאְַׁטְיִקֶעל פְלַיישׁ מִיט אַ מַארְך-בֵּיין אוֹיך :אוּם פְרֵייטָאג
טְרַאגֶען אַלֶע וַוייבֶּער שְׁטִיקלֶעךְ פוּם אוֹיף פּעצֵיאנאלֶע קוקען זיך אֵיינֶע דִי אנְדֶערֶע

אִין קאשעק אריין אוּג קרִימֶען מִיט די פִּיסְקֶעם ,אוּנ רענ ִיךְ ַּלוּמְר'שְט אוֹים.
ּ.נ בְּעת
דֶעם מקח ,אוּג רֶעַיי סִפּליאטְקעט מען ,אוֹיף וָואס די וֶועלְט שְׁטֶעהְט  . .או
דֶער ַאנְצֶער מַאכְינאצְיֵא ,אִיז וואוּ מֶע טְחוּט נָאר אוַָוארְף מיט אֵיין אוֹינ ,זֶעהְט
מֶען שׁוֹין שַׁבְנָאץ דֶעם אוּפִיר:דָא בֶּעט עֶר אגְַרֶאשֶׁען ,דָא אבִַּינְטֶעל צִיבֶּעלֶעס,

דָא הֵייבְּט ער אוֹיף יאוְרֶענֶע ,וָואס אִיו געפַאלֶען אוּנ הָאט זִיךְ אוֹיסְגֶעוֶעכְנֶעט
דֶעם שִׁינְבִּיין ,אוּג פִיהְרְט זי שׁוֹין אי צוּם קאר דָארְט רֵייסְט עֶר =מִיט
ר

יט

יט

שפֶּעמר אַבִּיסֶעל עה מֶעןשׁוֹיןדי לע עלבי שֵיינֶערֶע אוג וחִגים
מִיט גְרוֹיסֶע! גֶעפַּאסֶעטֶע קֶעלְבֶּערְנֶע  טליתּ-תִּפְלִין זאקען ,אִין גרוֹיסֶען במִֵּידתְ-רֵשׁ
אַרֵיין;אַרוּם גיין גֶעהֶען שוֹין די דְרייצֶעהְן-פֶערְצֶעהְן לָאהְרִינֶע יוְּגֶעלֵייטָלִיךְ ,אֵיידֶעמְלִיךְ,
מִיט ניי זָ-אנֶענֶע טֵלִית -וּתְּפלִין--זאקליך; אוֹיף אִיטְליכֶען אוֹיסגענייט מִיט בּלוּטשקע
דֶער פְּרט פּוּנם שָנַת תַהֲתוּנָה מִיט זַיין נָאמֶען  --.די דָאזִינֶע גֶעהֶען מִיט

אַ סְטַאמֶעטְשְׁנֶעם-נדְלות אִין פֶערְשִׁיערֶענֶע קלייזליך אוּג בְּתֵּיימִדְרָשִׁים אַרֵיין  .אִין
אאלְבֶּער שָׁעָח אַרוּם גֶעתֶען שׁוֹין דִי דיָנים ,שׁוֹחָטִים ,נִמָרָא-מְלַמְדִים אוּג אַנְדֶערֶע
הַ
כְּלֵי קוֹדֶשׁ מִיט טַלִית-וּתְּפלין אוּנ ִילבֶּערְגֶע שׁטֶעקֶענם --גלייך אִין דֶער  קלויו

ַבָּתָא אַהַין אוּג עֶרֶשְׁט אַרוּם צֶעהְן  ,הַאלְבּ עֶלֶף זֶעהְט מֶען זִיך שוֹין קְלויבֶּען

דִי חָסִידִים ,אֵיינִיקִָיךּ .מְקבְּלִים ,בַּמְלָנִים אוּנ אַזוֹי הֵייסֶע יוּדֶען ,גְלייךְ צוּם רב אִין

קלייזֶעל אַהַיין .,אבֶּער נָאךְ נָיט דַאוְנֶען  :פוּנִ'ם קלייזעל לוֹיפֶען זֵיי פְרִיהֶער נְלַייךְ

אִין בָּאד אַרַיין זִיךְ  מִכִין זַיין צוּם דאוונען ...דָארְט קלויבּט מֶען זִיךְ צונויף אוֹיף
דֶער אייבֶעלְשׁטֶער בַּאנְק אוּנר' לִיבּ וָאלְצ יס אִינְמימֶען ,אוּנ מֶע טְרַאקְטִירְט
אִיבֶּער אַלֶע דרוֹימֶענְדִינֶע וֶועלְט-נֵייסֶען בס אוּג אִיבֶּער דֶער פָּאלִיטיִקֶע בִּפְרֵטו

בּיו מֶע בַּאשְטַאט קֵירָה'ן אוֹיפִן יִם הַנָדוֹל אונ דֶעם תֹּנֶר מִיט יְשְׁמֶעאלְץ בַּיי די
:ענְסְטְמָאל
הָרִי חֹשֶׁךְ אוּג דִי אִיבֶּערִיגֶע מַלְכוּתִים לָאזְט מֶען כִּמֶעט גָאר אוֹיף הָפָּקֹר דֶ
וֶוערְט צווֶעלְף דער זֵיינֶער או מֶען לוֹיפָשטטוֹין אִין קלייזעל אַרַיין דַאוונֶען . .,

אִין דִי  צְוֵיי שֶׁעָה פוּן צֶעהן בִּיז צווֶעלְף זֶעהְט מֶען לוֹיפֶען בַּחוּרִים פוּן די
קלוֹיזֶען אנ בְּתיימְדְרָשִׁים אִין דִיא שֵׁיינְקָלִיךְ ארַיין נָאךְ שקאליִקעס ,שָׁאם  ,אוּג
()01
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שְלִישׁ! פַאר יְאהְרְצֵייטֶען .תִּקִין אוג קֶערְמְעֹשָׁלִךּ .אוג דָאט חִירִישֶׁע ְלִיזֶעל הָאט
זיך א שִׁיינְקֶעל בַּיי זִיךְ אלין אוּנְטֶערְן שַׁמְשִׂים שְׁלָאס  . . .אִין דֶער גַאנְצֶער צֵייט

זֶעטְצְט דֶער רוֹיךְ פוּן אַלֶע וְצִוְנֵיר קומֶענֶעס ,ואס מֶע קאכט דֶעם אָנְבֵּייסֶען,
א חוץ נָאר אין דִי שְׁטִיבְּלֶעך אוּג זֶעמְלְיַאנְמֶם ,ואוּ מֶע לֶעבְּט דִי נַאנְצֶע וָאךְ מִיט
קְנָאבֶּעל ,מִיט בּרוֹיט ,אוּנ וואוּ דָאס איז אוֹיך נֵיטָא .. .אַזוֹי הוֹידֶעט זִיךְ אָפּ רִי
וְצִוָגֵי"ר קָאלִיזְשֶׁע בִּיז הַאלְבֶּען טָאג אונ דֶערְנָאךְ פַאלְט אוֹיף אַלֶע בַּעֲלִי-בַּתִּים

אַ שְׁלָאף פוּן נָאךְּ ווַארֶעמֶעט ,בִּיז ארוּם פֵּיהֶר בַּייטָאג ,א חוץ נָאר וָאס דִי יוּנְגְליךְ

אדִֶין דִי חָרָרִים זישצֶען אוּנ חִזָרָן כְּלוֹמְרִישְׁט דֶעם שִׁיעוֹר אוג אוּנְטֶען שְנִיטצֶען יי
עם שְׁטָאלֶען פוּנים טִיש ,אוּנ אַ חוּץ דִיא בַּחוּרִים אִין קלייז ,ואס גֶענֶעצֶען דֶעמָאלְסְט

אוּג סטְרוֹוֶען אָפּ פְּלַאגֶעס ,וִוי אזוי אָנְצוּלֶערְנֶען דֶעם נַבּאי מִיטֶץ שַׁמֵשׁ; אוּנ אֶלֶץ
אִיבֶּער די אפֶענֶע גְמָרוֹת ,אוּג א חוץ אֵינִיגֶע בֶּעלִי-מְלָאכוֹת ,וָואס זִינְגֶען זִיךְ .צו

פוֹילֶע לִיערָליךְ אוג קַאנְטְשֶׁען דִי טקל אַרְבייט -- .נָאכְץ שְׁלָאף מְהוט זִיךְ די

קאלִיזְשֶׁע וִוידֶער אַ קְליינֶעם הוֹירֶע :די מְלמְדִ'שֶׁע קאנְטְשַׁיִקֶעם אוּג צִיבֶּעקְלִיך גֶעהֶען

וִוירֶער אַ נַאנְג ,דִי תִּלְמִירִים נוּגֶערֶען אונ שְׁוִימְצֶען אונ הַאלְטֶען זִיך בַּיי דִיבַּאקען,

בֵּיי דִי אַקסְלֶען אוּנ בַּיי דִי זַייטֶען; בַּיי דִי בֶעלי-מְלָאכוֹתקאכְט דִיא אַרְבַּייט ; דִי

בֶּעלִיִ-בִּיתִיטֶעס רוֹימֶען צוּ אִין די שְׁטִיבֶּער  :קִינְדֶערְלִיךְ לוֹיפֶּען אַרוּם אין אֵיינֶע

צֶעשְׁפַּאלְטֶענֶע הֶעמְדְלִי אין נאס אוג שְׁפִילֶען אִין זַאמְד :עלְטֶערֶע קִינְרֶער ,בָּארְפִים,

מיט מייטקעליף ,שְׁפִּיעלֶען אין מֵּלִן-מֶקְד-שָׁלַינֵנֶב ,אוג מֵיידעלִיך אִין טְשֵׁייכֶען ;

דִי קְלוּיזנֶער בַּחוּרִים טְהוּן אוֹיף א פָּאר שָעז אגֶעשְׁמַאקֶען לֶעהְרֶען  :דֶער חֵזן מִיט

די ִיְגֶערְליךְ שְטֶעלְט זִיך אוֹיס אַ ממְקוֹמֶךְ אוֹיף שַׁבֶּת-נַחֲמוּ ,אוּג די סֶערֶעכֶעס
ווָארְשֶען זי נאך אִיבֶּער עמֶימטְליכֶע קְלָלוֹת אוּ הַייבֶּען צאוָנוןֹיפְלֶענֶען זייֶערֶע
סחוֹרוֹת אוֹיף לאֵאד .אִין א פָּאר שְׁעֶָה אַרוּם גֶעהֶען זִיךְ דִי בַּחוּרִים מִיט דִי חֲדָרִים

בָּאלֶען .בַּעֲלִי-בַּתִּים קְלֹיבֶּען זיך רֶעדְלִיךְ אין נַאס אוּג מֶע רֶערְט בְּנָעימיּת וֶוענֶען

שְׁטָאדְט .וויימֶערוַוייטֶער וֶוערְדְט נאכט :די סֶעדֶעכֶעם גֶעהֶען מִיט די מוּלְטֶערְלִיךְ
.
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אוּג מִיט רִי .קִינְדֶעְלִיך בֵיי דִי פַארְטֶעבֶער אַהֵיים ,דִי וַוייבֶּער--אִין רִי שְׁטִיבֶּער

אַרַיין ,אוג דִי מַאנְסְבִילִיןאין דיא שוּהְלֶען ,בְּמּי-מִדְרָשִׁים אוּנ קלייזְִיך .דַאוְוגֶען מִנְחָה.
אַזוֹי גֶעהְט עס צוּ .אִין דֶער דְצְוָנ ייר מִיט וֶֶעלְט הַיינְט אוג גֶעכְטֶען אוּנ

מָארְגֶען אונ תָּמִיר !.  .אַלֶע קֶענֶען זִיךְ אֵיינֶם דָאס אַנְדֶערֶע פוּ'ם פַּארְךּ בִּיז די

מַאזָאלִיס דוּרֶךּ אוּנ דוּרְך .אֵיינָם בַּיים אַנְדֶערֶען וֵוייסְט אֲפִילוּ ,וָאס בַּיי אֵיהֶם אִין

טָאפּ קאכְט זיך ; וֶוער סֶ'הָאט מֶעֹחֶר ליעב אשְַוִויטְץ-בָּאד אוּנ וֶוער וֶענִיגֶער?...

וֶועלְכֶע יודֶענֶע אִיז אִין וויפילטען חוֹדֶשׁ ?--וָואסֶערֶע סְפָרים אִיז דָא בַּיי דֶעם

אוּג בַּיי וֶענֶעם בּעל-הַבֵּית ?  --וֶועלְכֶער טַאטֶע שְׁלָאֹנְט רִי קִינְדֶער אוּג וֶועלְכֶער

שֶׁעלְט ?--וְוָאסֶערֶע וַוייבֶּער זֶענֶען אֲשֶׁת:חַיִֵים אוּג וָאסֶערֶע זֶעגֶען דְרִיפְקֶעם ? --
ווער

דער ווארם אין חריין
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וֶוער פָאהֶרְט וֶוען אַוֶועק אוּנ וֶוען קוּמְט וֶוער צוּפָאהְרֶען?  --וִויפִיל קוָוארְט מִילֶךָ

גִיט וֶעדֶער קוח אוּג וִויפִיל--וֶעדֶער צִיג ? ...אַכְּלֵל מֶע קאן זִיךְ .מֶע ווייסט זִיךְ

אָפְּגֶעשׁוּנְדֶענֶערְחֵייט ,אוּג מֶע שְווימְט אלע אִין דֶער לֶעבֶּענְםקַאלִיזְשֶׁע אַזוֹי זִיס אוּנ

צוּפְרִיעדֶען ,אוּנ סֶפַאלְט (קיין מָאל קיינעם ניט איין וו אס ? .,,ווייל סִישׁווִימְט זִיךְ

אַזוי בֶּעזְפֶּעטְשְׁנֶע דָאם גַאנְצֶע טומאנע לֶעבֶּען .קאיַיזנֶעם גְלוּסְט זיך נָאר נִיט אפ
צוּשְׁטֶעקֶען א מינט אוג הִנְּטֶערְשְׁטֶעלי בְּלייבֶּען פון דֶער אֶבִּשְטְשֶׁע טֶעטְשֶׁעניֶע!.. .
9.

הֶעדָעֵלִיךְ בּוְּבֶּעלִיךְ אוּג בּוּלְבֶּעם,
אֵיהֶר מַיינְט אֶפְשֵׂה ,א
ז אַזוֹי גלַאט גֶעהֶען אֶפּ אַלֶע טָאג אונ לָאהְרֶען אִין

וְצְוָגֵייר מיט וֶועלְט אֶהֶן אַ שׁום גֶערוּדֶער אוֹיף דֶער לֶעבֶּענְס-קַאלִיזְשֶׁע א חוץ דָאס

גֶ
עוֶועחִנְטְלִיכֶע חוֹידֶען ? --חֲלֵילָה! עס מַאבֶען זִיך דוקא אֶפָּט אַזֶעלְכֶע פְּלוּצְלִיכֶע

מסלַואּכטְֶעשׁיֶאעָן ,וָאס מַאכֶען אָן רֶערֶעליך .אוֹיך אוֹיף דֶער קאליזשָׁע ,אוג אַזֶעלְבֶע ,וָאס
ן ן בּוּלְבּעלִיךְ אוג בּוּלְבֶּעם אוּנ אֲפִילוּ אַזֶעלְכֶעוָואס צוּבּוֹיטֶען די קַאליןשֶׁע

| אוֹים כִכָּנוֹת נִפְשׁוֹת אוֹיךְ  ...נִישְׁמֶעחֶר אָט דִי אַדֶע פְּלוּצלִיכֶע סְלּטְשֵׁייֶען קוּמֶען

אויך אַזוֹי פָּאחֶאזְשֶׁע אֵיינְס אוֹיפְץ אַנְדֶערֶען ,אוּנ אַזוֹי אוֹיסְגֶעלֶעכֶענְט פוּן

פדֶַאערר פְחַּלשוְּׂנצְָחָה  צוּ גֶעוויסֶע  צייטען אז מֶע קען זי נָאר כִּמֶעט נִיט רֶעכְנֶען

לֶיךְ ,נָאר פַאר מְחוּיָב ,וָאס אִיטְלִיכֶער דָארְף זִיךְ רֶעכְטֶען אוֹיף זֵיי

אלֶע טָאג ,אלֶע שָעָה ,אוג אלֶע מינוט ,אוּנ וָואס פַארְנֶעהֶען ווידֶער ,אַזוֹי וי
זי זֶענֶען גֶעקימֶען ,אוג די לֶעבֶּענְס;קַאלִזְשֶׁע שְטֶעלְט זיך ווידֶער אָפּ אִין אִיהֶר

שְׁטִילְשְׁטֶעהֶענְדִיגֶען מְעמְד כִּמְקוֹדֶם. .אָ.ט לָאמִיר זיךְ דָא צוקוקען צוּ די דָאזִינֶע

סלוּטְשִׁייֶען ,וֶועלֶען מִיר בּאמֶערְקֶען ,וי אַלֶע הָאבֶּען זֵיי ִּמעט אֵיין בַּאשְטִימְטֶע צייט,

אַזֹי
אשְׁטייגֶעה;אין דֶער פָרִיה ,צוִוישִׁין ניין אנ עלָף א זֵיינֶער אוּנ פַארְנַאכְט ,צְוִוישֶען

פִיהֶר .אוּג זֶעקְס אַזייְגֶער, ..

חִִיד'אאִַריְןנדיעע-ר-פשְארְִייןׁחוטבִָּאיאד,ינ דעִיר וַ,ויביבֶַּּעת דֶער בֶּעלי-בֵיתִּישֶׁער עוֹלֶם אִיז בּיים דַאוונֶען ,די
ער--בּיי די אוֹיווֶענְס ,דִי בַּעלִימְלָאכוֹת-בַּיי דִי וואך?

פסוְּטןֶעדמִֶיּעןקָ,לדִָליוֹקתינְַדחֲֶעמרו-ֹ-תאִין די חֲדְרִים אוּנ דֶער מַארְק-פְלַאטְץ רּהְט זיך אַבּיסעל אָפּ
-אָט דֶעמַאלְט פְלֶענֶען זִיך אָפט מַאבֶען אַזֶעלְכֶע מִינִיםסְלוּטְשֵׁייעֶן :פְּלוּצְלִים הָאט אקַוּה גֶעחַאפְּט א יוּדֶען אוֹיף דִי הָארְנֶער אוּנ טְרָאנְט
אֵיהֶם סִטְרִים נָאלְאוֹוָאי אִין מַארְק אַרַיין ! .. .פְּלוּצָלִים הָאט זיך דעם סְטַאנָאוָואיִם

הוּנְד אָפְּגֶערִיסֶען פון דֶער קייט  :פְּלוּצָלִים רוּפָט טוֹיבֶּעלֶע דִי נְגִידְה'סְטֶע דִי חֵדֶר-
איווֹּניְסגְְלוִֶעיךגְֶ צוּ חַאפֶען בֵּיינֶעליך מִיט לֶעקֶעכְליך פון אֵיחֶר אֵיינִיקֶעל'ס וִויגֶעלֶע ,נָאבֶץ
ען דִי קָאטְץ ...פְּלוּצָלִים הָאט דֶער שְׁטָאדְט-חֲזִיר אוֹיסְנֶערִיסֶען דֶעם פִּיך

פ
ַּאלֶעק בַּיי זִימֶעל דֶער גַאמְטָיעכֶעס אַ קִינְד אוּנ הָאט אֵיהֶם פְקַאלִיטְשֶׁעט אַ הֶענְטֶעל. . .
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אוּג לוֹיפֶענְדִיג הָאט עֶר אָנְגֶעמַאכְט שְׁוַארְץ-שׁבָּת בַּיי דִיא מוּלְטֶערְלִיךְ; פְּלוּצָלִים
מְרָאגְט א דיענסט יודענע א געקוילעטע הוּקֵן אִין מִיטֶען דֶערוָואךְ  ...צי א יוּנגֶעל
קוֹיפט אִין מַארְק אַ זֶעמֶעלֶע--רָא אִיז שוֹין גֶעווִיס אִימיצֶער פַארְשְׁלַאפְט גֶעוָוארֶען . . .צי
לבָשֶׁל ,צן דמ קעבֶּעבֶּע אִיןאַיינְפַאתרהוֹיז אִיו פְּלוּצָלִים פַאַרְפָאהְרֶען עִפִּיס א דייטש.. .

אַז גְלַאט איין אוֹרַח קוּמְט אָן קיין וצ וָגויווערְרְט שוֹין אוֹיךְּ אַ רֶעדֶעלֶע אוֹיף דֶער
וְָג ייר יּדֶען זֶענֶען צִיקַאווֶע צוּוויסֶען ווֶער אִיז
לֶעבֶּענְס-קַאלִיזשֶע ,ווָארוּם אלע צ
עֶר ? פוּן וַאנֶען פָּאהְרְט ער ? אוּג ואס דַארְף עֶר הִיע ? אוּג כִּמַעט-אַלֶע הֵייבֶּען

זִיךְ אָן שִׁיטֶען צּין איהֶם מיט שֶׁלוֹם;עלִיכְּים . .נָאר אַז סִ'קוּמְט אָבֶּער גָאר פְּלוּצָלִים
א דֵייטְש ,אָט דָא אִיז שׁוין גָאר עָפִּיס אַנְדֶערֶשׁ !--די נַאנְצֶע שְׁטָאדְט מִיט דִי
מֶענְשָען ,בְּהֵמוֹת ,קֶעלִבְִּיךְ אוּג צִיגֶען ווֶערְדְט דעמאלט פַארְבִּיטֶען אוֹיף אַ פְרַאנֶע-
צֵייכֶען:אַ דֵייטְשׁ . ,.ל! וֶוער איז דֶער דֵייטְשׁ ? ,..1נֵא דִיר גָאר פְּלוּצִים אַ*

דֵייטְשׁ ! וִי קוּמְט אַהֶער דאֵייטְשׁ ! ? ..הָ.אפְט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען ? 8 . ..יא
.ָ.ואס זָאנְט
א נְלוּח ? ...אַװַדְאַי אַדנ-אַדֶעסֶער ! ? עֶר הָאט שוֹין געדאווענט? .ו
חמ ? , ,,אוּנ קִינְד אוּנ קייט בַּאלַאנֶערְט דעמאלט דָאס אַיינְפָאהְרְהוֹיז צוּ חַאפֶּען

אַ קוּק ,א ווארְט ,צִי עִפִּיס א שְׁמָאכְטֶע ,וואס דֶער דֵייטְשׁ וַוארְכְט אַרױיס,

אוּנ בִּיד

עֶר פָּאהרְט נִיט אַווֶעק-הוֹידֶעט זִיךְ די קאלִיזשֶׁע שְׁטַארְקער וִוי תָּמִיד ,אוּנ דִי נַאנְצֶע צייט
שְׁלַאנֶען אַרֹיף בּוּלְבּעלִיךְ אוֹיף אֵיחָר .אָט אַזֶעלְכֶע פְלוּטְשׁייֶען טְרֶעפֶען זי אָפֶּט אִין
דֶער פָרִיה ,סחייסְטפַּאר הַאלְבֶּען טָאג :פַארְנַאכְט מַאכְט זיך שוֹין זֶעלְטֶענֶער אַ ְלוּטְשֵיי

פַארְנַאכְט קען זִיך מאכען ,אַשְׁטֵיינֶער ,אזא פְּוּצְלִיכֶע זַאךְ :דֶער בּוּהֵיי פון  רער

טְשֶׁערֶערֶע אִיז אַרֵינְגֶעלָאפֶען אִין שְׁטָאדְטִיל; דִי קליְגֶער בַּחּרִים הָאבֶּען צוּמַאס

קֶעט אַלְע מִיפְלֶעצֶעס בַּיי דֶער קוואסְניטְשְקעם מֵיירֶעל אֶהֶן אַגְרָאשֶען פִּרְוֹן י:..
בּיי אַבָּא-מֵאִיר-מֶענְרֶעלס איז פּלוצלים גְעפֹּגרִיט די לֶענְדֶערְשֶׁע קוח  :דִי בֶּעהְלְפֶערְס

ווערדט
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וֶוערְדְט מֶען גֶעואהֶר ,אז חיִח-ריקעל הָאט געמַאכְט צְוֵויי קנּנלֶען אוֹיף שַבֶּת! אֵ

גֶעמְנֶעטֶענֶעם אוּג א גֶעבּלֶעטֶערְטֶען ע-פּ-יס הָלֹא דָבָר!  .. .וּכדוֹמָה אַזֶעלכֶע

מלוּטְשׁייֶען .נִישְׁמֶעחֶר דָאס אִיז אַלֶץ פון דִי קְליינִיְקֵייטֶען; אָט הֶערְט ,ווֶעל אִיך
אייך אָפְּמָאהְלֶען אַזֶעלְכֶע וויכָטִיגֶע סְלוטשֵׁייען ,פוּן וֶועלְכֶע דִי וְצִונִייר לֶעבֶּענְם.

קַאליוְשֶׁע בּוֹיטְיֶעט זִיך אוּג קאכְט ,וִוי אִין קאעסֶעל ,אוּנ דִי נַאנְצֶע שְׁטָאדְט
נֶעהְט חָאדָארֶאם ,נְלֵייךְ ס'טְהוּט זִיךְ דָא עפּיס וֶוענֶען אַ-נ-ענין ,וָואס אִיז נוֹגע

דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט אִין לֶעבֶּען אַפיין--וֶעט אֵיהֶר מִיר גֶערְשְט דֶעמָאלְט מוֹרָה
ַיין ,וי זִיס ,וי צִיַקאוֶוע אוּנ וי שְׁפִּילֶענְדִיג  אִיך הָאבּ מיר אָפְּגֶעלֶעבְּט טיינֶע

יּנגֶעלְשֶׁע וָאהְרֶען .אִין אַזֵא שֵׁיין-חַלוֹם'ֹדִיג וֶעלטֶעלְעו אוּג וי אוּמְנְלִיקְלִיךּ אִיך

בִין ,אַז אִיךְ הָאבּ זִיךְ אַזוֹי פָרִיה בֶּעדַארְפְט דֶערְפוּן שֵׁיידֶען!...

6
נְלִיִקֶען אוּנ אוּמִנְלִיִקֶען  --פַּחָדִים אוּנ בַּחֲלוֹת,

אָט שְׁטֶעל איך מִיר פאר מֵיין וְצִוֵייר מִיט-וֶעלְטֶעל צוּריק מִיט דְרַיימִי
-+

"שי

מאכען מִיט דִי זֵיימֶען; דִי וַייבֶּער וַואשֶען דָאם גֶעפֶּעס אוּג צֶעהְלֶען דָאס

קוֹיטִינֶע גְרֶעטּ דִי בֶּעלִי-בַתִִּם אונ כְּלי-קוֹרֶשׁ חְדָאפֶּען גֶעשְׁמַאק נָאכן וַוארֶעמֶעס

מיט אָפֶענֶע מיילער אַרוֹיף :דִי קְלוֹיזְנֶער בַּחוּרִים אוּנ בַּמְלָנִים קאנַארְכֶען אִיבֶּער
די נִמָרְאס אוּנ מוּסֶָר-סְפָרִים  :דִי אֵיידֶעמְליך ,יוּנגעלייטְליךְ טְרייבֶּען הִינְטֶערְויילֶעכְס
קַאטָאוועסְלִיךְ מִיט זיֶערֶע וֵוייבֶּעלִיך  :די דִרְדָקי מְלִמָדִים טרֶעמֶען מיט רִי
קָאנְטְשׁיִקֶעם .,אוּג צְאוויי--דְרֵיי יוּנְגְליךְ שְׁטֶעהֶען פֶערְשְׁפִלְיֶעט דִי הָעמְדָליךְ אין

סוּנע! אוּג דִי בֶּעמְלְפֶּערְס פִיצקֶען זֵיי אַלֶע מָאל אוּנְטֶער ; די נִמְרא-מְלַמָדִים זִיטְצֶען
אוֹיבֶּענָאָן בי דִי חֲדָרִים-טִישֶען אִין פַּארְגֶעהְלְטֶע מלִית;קְטְן'ט ,מִיט דִי צִיבֶּעקלִךְ
;ִי סֶע:
אִין די הָאנְד אוג בִּינְטְלִיךְ בֶּערָאזֶעווֶע רִיטֶער בֵּיי דֶער זֵייט ,אוּג קְנֶעלֶען ד

דֶעכֶעס גֶענֶעצִין וַאואנרְטְשֶׁען אִין זִיך נָאך;עמליבע קלָלוֹת ,אוּג אַלֶעס אין שטָאדְטעל

אִיז זִיךְ אוֹיף זַיין אָרְט--פְּלוּצְלִים טְהוּט זיך די קאלִיזְשֶׁע שְאׁטַּארְהֶען הוֹיִרע אוּנ

ֶטְי
הֵייְּט זִיךְ אָן בּיוֹי
עֶעפן.ּ,ִ.יס רוּדֶערְט דִי נַאס --וָואס איז פַאר אַ גֶערוּדֶער?.י,

אַ גְלִיק בְּנָאֲמָנוֹת !'.---אַ גְלִיק ,וי אִיךְ בִּין יו
אד !"--אַזֵא גלִיק טְרֶעפְּט זִיךְ אֶפְשׂר

פּעַם אַחַת בְּיוֹבֵל !".--אַזֵא גְלִיק הֶערְט זִיךְּ נִיט אין דֶער הַאלְבֶּער וֶועלְט !*,---אָט

אַנְלִיק אַזוֹי אוּמְגֶערֶעכְטֶערְהֵייט! . .דֶ.עם רְבִּיין הָאט זִיך--פָּאהְרֶענְדִיג פארבַּיי אוּנָז קיין
וָואנֶעץ --פְּלוּצָלִים צוּבּרַאכֶען אֵיין אָקס אִין דֶער  קָארֶעטע ,אוּנ ;ער הָאט גֶעמוּזְט
צו'ן אוּנז אַרָאפְּפָאהְרֶען אוֹיף שַׁבָּת ! ".,.טאקי נָאר יֹפִּים אבֶַּעזוּנדֶער זכיָה פוּן
דעם
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דֶעם ,וָואס לֶעבּט אֵיבִּיג ,וי אִיך בִּין אַ יוד!; =. . .דער לייבּ-גבּאי איז שׁוֹין אָפִיל

עדוָֹאל!ֶ.ם .ד'ֶ.עםיארִָטבִּפיִןיהֶרְט מֶען שׁוֹין אָפִיוּ דֶעם רָבִּינֶם פֶּערְד !*---אט פּיחְרְט שוֹיןדָעֶר
אַליין אִין זיין קַארֶעטֶע *;--ער אִיו שוֹין טאקי דָא אִין אַנומער

שָעה !',--אִין אגוּטְעָי מאזְַלִידִיגֶער שָעָה! ,ער איז שׁוֹין דָא! דער רָבִּי אִיז שוין
דָא! *...די קַאלִיזְשֶע בּוֹיטְיֶעט אוג קָאכְט עעטְלִיכֶע טָאג כֶּסֵרֶר וִוי אין אקעסעל,

בִּיז דער רִבִּי פָאהְרְט אַוֶועק ,אוּג דָאס נלִיק וֶוערְדְט פֶערְשְׁווינְדֶען .,אי קדַאילִיזְשֶׁע

הֵייבְּט זִיךְ פַּאוואלִי אָן אֵיינְשְטֶעלֶען אוֹיף אֵיהֶר אָרֶט--.

אַזֶעלְכֶע פְּוּצְלִיכֶע גְלִיקֶען מַאכֶען זיך אפט אין וְצִָיִיר מִיט-וֶועלְט ,וֶועלְכֶע
פַארְזיִסען אוּנ פַארציחְרֶען דָאס פְּשוּטע ,וואכעדיגע לֶעבֶּען אוֹיף א קְלֵיינֶער צֵייט,

אוּנ מִיר אַלֶע פִיחְלֶען זִיך ,דוּרֶךְ זי עפּיס וי אוֹיפְנֶעפְרִישְט ,וִוי נֵיי גֶעבּוֹיָרֶען ,אוּנ

מִיר בֶּעקוּמֶען קורַאזְש אוֹיף וֵוייטֶער צוּ שְׁוָויִמען אוּנ צוּבָאבְּרֶען זִיךְ אין דֶער שְׁטִיל

שְׁטֶעהֶענְדיגֶער קאלִיְשָׁעו בִּיז גֶעפִּיס אַ צְווייטֶעם פְּלוּצְלִיכֶעם גְלֵיקִי וִוי לִמָשָל :א

גְלִיק--דָאס קֶעסְטֶעל בְּלִינְדֶע אֹתֲרוֹגִים ,וא מִ'הָאט גֶעקוֹיפְט פַאר דֶער קלויז-

רַבְּתָא ,אִיז הֶעכער הַאלְבּ מוּבְחָרִים!  --אַ גְלִיק פוּן זיין לִיבֶּען נָאמֶען--דער
אַקצִיזְניק אִיז דֶערְטרוּנְקֶען גֶעוָוארֶען ! ...א גליק--דֶער גלוּחַהָאט זִיךְ פְקאלִיטְשֶעט
דִי בָּארְד מִיט דֶער בְּרִיטְווֶע ,וי חאֲַזִיר! ...אגָלִיק ,ואס דֶער תּוֹנֶר הָאט זִיךָ

גֶעוָואלְט אַכיינגנבנֶען קיין קארדאן ,הָאבֶּען דִי זֶעלְגֶער דֶערְזֶעהְן אנ הָאבֶּען אֵיהֶם

גֶעחַאפְּט!  .. .אגְליק--אוּנְזֶער וצוְנֵייר נְבִיר הָאט זִיךְּ מְשׁדֶך גֶעוֶועהְן מִיט אַבּעל-
שֵׁם'סָקִי  אֵייניִקֶעל! ...א .ז .ו-ו-

דָאס זֶעלְבֶּע איז פַארְגעקוּמֶען בַּיי די פְּלוצְלֵיכֶע וְצְִנייֹר אוּמְנְליִקען ,וועלְכֶע

זֶענֶען שוֹין אוֹיךְ גֶעוַארֶען וִוי מְחוּיָב ,אִיְלֶעכֶער אין זייןצֵייט ,כַּדִי צוּ צוּבּוֹיטְיֶען

אַבִּיסֶעל דִי לֶעבֶּענִם-קַאליְשֶע אוּג צוּדֶערְפְרִישֶען די וצוְנֵייר יודען פוּן זייער פַאר:
טֶעכְלִיִקֵייט אֵינָים וָאכֶעדִיגֶען לֶעבֶּען  ...אָט אִשְׁטייגֶער מאכט זיך אַמָאג ,וָואס

די קָאלִיזְשֶׁע איז שוֹין מַמֶשׁ פַארְנלִיוֶוערְט ,וִוי דריליעם ,אוּנ ס'קומט נאר מְשׁוּנֶע

וֶוערֶען פוּן סְקוְקֶע אוּנ פון פּּסְטֶעפַּאסְִימֵייט ,קֶעְפְט דֶער אֵייבֶּערְשְׁטֶערֶ;-עס וֶוערְרְט
אערוּדֶער אין אַלֶע נַאסֶען אונ חִינְטֶערְגעסְלִיך ,:אוֹי אַנ-אוּמְנְלִיק ,עס
פְּלוּצְלִים גֶ

זָאל זִיךְ גָאר נִיט טְרֶעפֶען  -!-גֶעצֶעע ,נָחוּם-נְדַליָהים אֵיידֶעמֶעל ,הָאט נָאר וָואס

אוֹיפְגֶעלֶעגְט דִי תְּפְלין ,אונ הָאט רֹחֲמָנָא לִצֶלֵן ארַאפְּגעלָאזְט דֶעם שֶׁל-רֹאשׁ אוֹיף

דִירְגֶערְד ! " . .יאָט אַ-נ-אוּמְנְלִיק ,מִזָאל עס גָאר נִיט דֶער לֶעבֶּען!בַּיי מִיכֶפ

וַואשֶׁע אי מֶעהְלֶער הָאט זִיךְ זַאנַארֶעט אלץ! ...אַזַא-נ-אוּמנלִיק ,וִוי ר' חִַם

ֵייקֶעלם פְּליִיתֶשֶׁע הָאט גֶעטְרָאפֶען ,זָאל זִיךּ גָאר ניט טְרֶעפֶען קיין יורישׁער

טַאכְטֶער ,רַחַמָצָא יצילנוּ! נֶעכְטֶען ,געהֶענְדִיג פוּן דֶער טְבִילָה ,הָאט זי פְרִיהֶער
בַּאגֶעגֶענְט האוַּנְד ,דֶערְנָאךְ א חֲזִיר אוג צוּלֶעטצט דֶעם אַקְצַיִיק יֹמַח שְׁמוֹ!...
;אוי ,אַ-נ-אוּמְנְלִיק! נָאלְדֶע ר' שְׁלְיָאמְקֶעס אִיז הַיינְט גֶעוֶוען בַּיים טַאטֶען אוֹיף

קבֶר אָבוֹת ,הָאט זיך אִין אִיהֶר הָארְט אַרַינְגֶעחַאפּט א דַכּוּק ,רהנְנָא לִצָלָן!...
אוג
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אוג גָ
עֶטְלִיכֶאעך טאָזאעגלבהטַאדפְָּאלורָּצְאלםִ,יכֶע אואּינּמְנליקען .,פון וֶועלכֶע דִי וְצניר מִיט-וֶועלְט גֶעהט
ד
י
ק
אלִיזְשֶׁע בּוֹיטְוֶעט אוֹיף מִַכְּנוֹת-נִפְשוֹת  ,בִּיז

דָאס אוּמְנְלִיק פַארנֶעהְט אוּנ ד
ָאס לֶעבֶּען טְלֶעט ארַיין צוּרִיק אִין זַיין אוֹיסְגֶערִי:

בֶּענֶער קאלְיֶע י . .

אַזוֹ פְ
לֶענְט זִיךְ אוֹיך מאכֶען אַמָאל פְּלוּצְלִיכֶע פְּתָדִים אוּג בְּהָלוֹת .מֶע

שלְיושיָמְׁ!ט אוזגיך מאֶזעוֹיוֵושיטיסיְלט גאָאנר פבוּנַ'טםוֹקּתענוּאגִין דֶער שְׁמִלְשׁטֶעהֶענגֶער רֶעבֶענְם:קא:

ניט צוּ זָאנֶען--פְלוּצָלִים פַאלְט אָן אֹיף
דֶער שְׁטָאדְט מְאלָה-שְחוֹרָה ,וי שאׁוַַארְצֶע! פִּנֶסְטֶערֶע חְמַארֶע ,אונ וואוּ נָאר

י
איט הֶאעָפרְְּגטֶעמנֶֶעעכןְ די וֶערְטֶֶער :יפְחָדִיםבְּנַאֲמָוֹת ! דֵי אַלְטֶע צֵייטֶעל הָאט הַיינְטינֶע
דִי גְבַאטֶעם מִינֵטי חמְָצשוֹּׁתנָהא'ִניֶןע וַקיויֹבלֶוֹּעתרְשפֶוען שולעכען ,האט זי אליין גֶעהֶערְט דורך
ּן מָתִים ,וִוי זֵיי הָאבֶּען גֶעמַאכְט אַבַּרְכוּ

אִין ש
ליטְוויושְֶּעל!לֶ.ע  ". .אוֹיף אִיטְלִיכֶען הָאט דֶעמָאלְט גֶעצִיטֶערְט דֵי הוֹיט ,חוץ נָאר דָאס

הְרֶערִיל--
וָואס איז דֶעמָאלְט ניט לאנג אַנְגֶעקוּמֶען קיין וצוְנִייער אֵיינֶער

הָאט עפִּיס קיין מוֹרָ
א נִיט גֶעהַאט ,אוּג הָאט אֲפִילוּ גֶערְרנָּנען .,אַז סָאיז אַלִינֶען,
נָוארוּם אִין פָּסוּק ש
ְׁטֶעהְט :לא הַמָתִים יְהְַלוּ נָהּ  (מתִים  לוֹיבֶּען נִיט נָאטְט) ,נָאר
ע
ה
וֶוער הָאט אֵיהֶם גֶ ֶ
ערְט אִין דֶער לֶינְקֶער פיַאטֶע אפִילוּ ? ...מֶע הָאט אֵיהֶם נָאך

גוּט אוֹיסְנֶעפַּאטְשְט אוּג אַרוֹיפְגֶעוָאר
ְפֶען פנים בִּית-מִדְרֹשׁ אַרוֹיס,-- .אוֹי א פַּחַד,

איין אֵימָה ,דִי הָאר שְׁטֶעלֶען
זִיךְ קאפּויר ! דֶער בָּאדֶער טָאגְט ,אַז חַאנְצִי דִי מוקערין

הָאט אֵיהֶם אַלֵיין דֶע
רְצֶעהְלט; אַז שׁוין אַ פָּאר גֶעכְט בַּאמֶערְקְט זִ וִוי צוויי גְרָאווע

אויֶען שְ
גֶעהֶען טְבִׁטיֶלעָקהֶעהןָאבֶאּיעןן!"דֶע .ר  .סֶ.טָּ,סעאִִייזפוּננָ'אםר ופאְַיַיִּחבֶַדּערשֶען בָּאדֶעל ,סַאמֶע בּעַת דִי נָשִים
בְּנָאֲמָנוֹת ! גֶעפִּיט שׁוֹין פָ
אּאר טָאג
יט לף הָא
ארום פיט אַ"נ-אָפְגֶערִיסֶען פריץ'ל אוג בֶּעט אַבִּימִיל בּרַאנִין אִין די

שֵׁיינְקֶען י ..אֵיחֶ
אויף דִי שַׁינְקען ארונ פפַַאאררְְששְְׁטטֶֶעעהלְְטט זדיָךאםכְּעלופֹקמֶ? . . .מְאִיז אַוֵדֵאי טאײַַנֶע רֶעוויזָאר
ר
ש
ְ
ׁ
ט
פַּאר אַ בֶּעמְלֶער!"-.- . .ינאט אייךְ
נָאר אַגייֶע בְּחָלָה אִין
שְׁטָארְט :חַאסְקִיל מָסוּה ,וָואס אִיז צוּריק מִיט חואֹרֶשׁ גֶע;
שְׁטָּארְבֶען ,גֶעתְט שׁוֹין אַ
רוּם אוֹיפִין עוֹלֶם-הַטוָעה; הַאנְזֵי ,די שִקסֶע ,הָאט איהֶם
היינְט פַארְטָאג ג

ֶעוֶעזֶען ב
ּיים טי בְשַעת זי אִיז גֶענַאנְגֶען נָאךְ ַואטֶער ,אוּג אָט
ערְשְט פאר אַ פֶערְטִ
יל שָעָה הָאט אים די אַלְטֶע דָאבְּרֶעשְׁקֶע אַליין גֶעזֶעהְן חִי
נְטֶערן
שׁוֹחֶל-בִּיתבֶעלְמִין 'דָעלי
-.- ..יא פַּחַד ,באְַּהָלָה ! הַיינְט בַּיינאכְט אִיז ר' קַלְמְן-מִרְדְכֵי-

מֹשָׁהם אַרוֹיסְגֶע
הט עס אֵיהָםו פֶַָאסמְנרֶָעאן קיין פְטְרִיזְשֶׁעווְקֶע אוֹיפְץיָריד--אִיְנַאנְצֶען אַחַאלְבֶּע מייל--

שְׁלָאגֶען אַ פִינֶע פוּן די לפֶצּלערןְןד .א .רו ּ.מְאגועּפגִיעהרְדְֶשטְט דִציוגַּםאנְצטֶאענ נַאיכעְרט ,אַז סִהָאט אַזֶש גע:
מְחוּט אַָקיק--אִיז עֶר
נָאךְ גָאר
דָא אין שְׁטָאדְט
בי דֶער גְהֶעבְּלי !' . . .וּכְדוֹמָה אַזֶעלְכֶע פחָדִים אוּנ

זּײתילעֹרת שְׁ,טֶועאהֶסענְפדַילגֶֶעענֶעןלֶעבפְֶּלעונצְְםלִ-קיַםאלִקיזיְמשֶֶעׁןע ,אֹיף ייר יודֶע,בבְִידירך-צולּטֶערֶע

חַאפֶּען דֶער גְרוֹיסֶער עיפּוּש ,כאלד הָאט עמִֶםען זטָאאלקיו,י חָלילָה אִין אִיחֶר נִיט אַרַיך
וי דֶער שְטֵייגֶער איז ,גֶענוּמֶען
צו

.
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צו זֵיי אַלע שְׁטְרֶענְנֶע מִיטֶעל ,וי לָמְשָל :גע יידֶען ,בּאבּקעם ,בּעל-שִׁם'ם ,מָנולוֹת,
שִׁבָּעוֹת ,טָאטֶערְס ,שְכְּרוּכֶען ,פֶּעטְשׁ לְאַחַריד ,וּכְדוֹמָה ,אוּג חָאטְשֶׁע עס הָאט
הֲ

צו'ן א סך אוּמְנְליִקען נִיט גֶעהָאלְפֶען  . . .דָאךְּ אִיז מֶען מִיט דֶער צֵייט צוּ זֵיי גֶע-
וואוֹינְט גֶעוָארֶען אוּנ דִי קַאלִיזְשֶׁע הָאט זיך גֶעשְטֶעלְט אִין אֵיחֶר גֶעוֶועהְנְטְליכֶען
צוּשְׁטַאנָד.. .

7.
גֶעשְׁלַאנֶען מַחַלוּקָתץ .חֲטָאִים אוּ נָסִים ,
ֶעוְורִיגֶער אוּג ציקאוֶוערִיגֶער פְלֶעג זִיך די שְׁטִילְשְׁטֶעהֶענְדִיגֶע לֶעבֶּענְם-

רִיהֶער
אְלִיבֶען גֶעשְׁלָאג אוּג מַחֲלוֹקת! מֶע קיקט זִיךְ אַרום
קאליזשֶׁע צוּשְׁפִילען בֵּיי פּצ

ט ,דַאכְטזִיך--אַלֶעם אִיז שְׁטִּילו רוּהַיג ,נִוי גאר אוֹיף האייליג

אִין דֶער מיט;וועל ם ,פוּן דֶער הֶעלֶער הוֹיט ,וֶוערְרְט א קאך אִין שטַאדְטֶעל :דִי
אָרֶט ,נָאר פְּלוּצְלִי
ענֶערֶער הָאבֶּען אוֹיף בַּיינאכְט פֶערְשְׁלָאמֶען דֶעם שְׁטָאדְט-צַאפּ אִין דֶער סָקְווע?
סַאדֶ
זֶענֶען פַארְטָאג דֶערְפוּן גְעווְאחֶר גֶעוָארֶען ,אוּנ הָאבֶּען
רֶער קְלוֹיז:דִי סִקְווֶערֶער

אפְט אַ פאדעגערער חסיד ,נָאךְ אִין אֵיינֶע תַּחֲתֹּנִים ,הָאבֶּען
טאקי פַארְטְאו גֶעת

אֵיהֶם גוּט גֶעבּוּנְדֶען רייטֶענְדִיג אוֹיפְץ צאפּ ,אונ הָאבֶּען אֵיהֶם אַרוֹיסְגעלָאזְט אִין
ר בִּירְגֶע רֵייטֶער הָאט מִיט זֵיינֶע בִּיטֶערֶע קולות אוֹיפְגֶעוֶועקט.די
מַארְק אַרַיין ; דֶע

אוּג סְאִיז גֶעוָוארֶען אַגֶעשָׁלאג צווִישֶען דִי בֵּיידֶערְלֵיי שֵייִקֶעס
גַאנְצֶע .שְטָאדְט,
לִיכֶע מָאו ,בִּיז דער
חֲסִידִים עַד לֵב הַשָׁמַיִם ,אוּג דָאס הָאט

אָפּ גֶערָאווערְט עֶטְ

סְפּרַאוונִיק אִיז אָנְגֶעקוּמֶען אוּנ הָאט גֶעמַאכְט אַלַאד ,אוּג קדִַאילִיזְשֶׁע הָאט וִוידֶער

גֶערוּהֶט! ..דֶעְמְְלייכֶען מַאכְט זִיךְ פְּלוּצְלִים אַ-נ-אַנְגֶעלוֹיף צוּם קהֶל-שְׁטִיבֶּעל 

לדֶער סְבָארְשְטְשִׁיק מִיטִין ֹחָלְשֶׁעןשְׁרייבֶּער הָאבֶּען זִיך צו פַאטְשְט אויף
וָואס אִיז
טְשִׁיק חָאט גֶעהֵייסֶען

סַכָּנוֹת נפָשׂוֹת  ,די מַעשֶׂה דֶערְפוּן איז אַזוֹי :דֶער סְבָּארְשְׁ
ֵייבֶּער שְׁרַיבֶּען אַ בְּרִיף צו'ן וְאצונִייר ח וּץאִין'שַׁארֶעוִיקע פַּאר וָואס ער
דֶעם שָׁר

ָאהְלְט שׁוֹין וי וָאהֶר נִיטקיין פָּאדַאט ? אוּנ דֶער סְבָארְשׂטְשִׁיק הָאט אֵיהֶם בְּפִירוּש
צ

זָאל אָנְהֵיבֶּען שְׁרייבֶּען דֶעם בְּרִיף מִיטִין וָוארְט יבְּפֵיי אוּנ דֶעם יכְפִי
אָנְגֶעזָאגְט  ,ער
דֶער לֶעבֶּער . * .
עֶרנָאךְ שְׁרֵייבֶּען מִיט א גְרוֹיפֶער כּיף כְּדֵי סִ'זָאל יֶעגֶעם רִיהָרֶען בּיי
זָאל

הֲלִישֶׁער שְֵׁיבֶּער אוּנ הֵייבְּט נָאר אָן דֶעם בְּרִיף מִיט יהֲנָה' ,אוּג אַז
נֶעמְט דֶער
ׁטְשִׁיק הָאט אִיחֶם גֶעפְרֶענְט :ווָאט הֵייסְט דָאס ?  --הָאט עֶר נָאךְ מִיט
דֶער סְבָּארְשְ

עזוּת גֶעעֶנְְפּערְט ,אַז צום עֶרְשְׁטֶען מָאל טאר מֶען יֶענֶעם נִיט פְּריטְשְמֶעלִין רֶעם
יךְּ גָענוּג .אוג אַז ער וֶעט

קאפ מִי /כְֵּי  ..,פַּארְץ עֶרְשְׁטֶען מָאל אִיז יהִנֵה' אוֹ
קוּמְט אֵיהֶם שוֹין .כְּפִי ,וי מִיט אַדַאבְּנייא אין קאל
נִיט פָאלְגֶען  --אַ !דֶעמָאלְט
בָּארְשְׁטְּשִׁיק הָאט דָאס נִיט אָנְגֶענוּמֶען אִין רֶעזָאן אוּנ מע הָאט זִיךְ
אַריין  . . .דֶער מְ

|
צוּ פַּאטְשְט . .א.נ נַאנְץ קָהֶל גֶעהְט הָאדָארָאם,
וִוידֶער מַאכְט זִיךְ וֶוען אַלעם אִיז שׁטִיל אוּג רוּחִי --פּלוּצלִים א ליָארֶעם ,אַגֶע-
|
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פִילְרֶער ! . .,יוא אִיז ? --וואוּהִין לוֹיפְּט מֶען עֶס?" . .אִין מִקְוָה אַריין ! --
ווָאס אִיז דָארְט אַזוֹינְס גֶעשֶׁעהְן ?' --עס הָאט אוֹים גֶעבְּרַאכֶען א שְרֶעקליך מַחַלוקֶת

צְווישֶׁען די שֶׁענְסְטֶע צְוויי וְצִונייר שְׁטָאדְט-בַּעֲלַי-בַּתִּי ,יִחְָנִיםאוּג שֵיינֶע יּדֶען :ר'

אֵייזִיק יֶעסֶעלֶעם אוּג ר' יֶעקֶעל אַייזִיקֶעלִם ! ,--פאר וָאס אִיז ?* --אָט פַאר וָואס ;
דֶער בְּלֶעכֶער הָאט הַיינְט גֶעבְּרַאנְט דֶעם נִייֶעם סַאמְאוַואר אוֹיף צוּוַוארְמֶען מִיט
אֵיהֶם דִי מִקְוָה אוּנ ,וי מע הָאט שוֹין גֶעזָאלְט אַרַיינְשְׁטֶעלֶען דֶעם קַאמָאוַואר אִין
מקוָה אַרֵיין ,אִיז ְּלוּצָלִים נִצמַח גֶעוָארֶען אַשְפַּארֶענִישׁ צווישֶען ר א'ַיזיק יֶעקֶעלֶעם

מִיט ר' יֶעקֶעל אֵיזִיקֶעלְס :דֶער הָאט גֶעזָאנְט ,מֶע זָאל שְׁטֶעלֶען דֶעם פַאמָאוַואר

אִינָים וִוינְקֶעל פוּן צְֹּנִית-מִזְרָחִית! אוג דער הָאט גֶעזָאנְט  :ניין ,נָאר אֵינים וִוינְקֶעל
פוּן דְרוֹמִית-מַעֲרָבִית!  . .א וָוארט פַאר א וָוארט ,בִּיז סָאִיז גֶעקוּמֶען צוּ טאטֶענְס-
טַאמֶען ,אונ דָא זֶענֶען אָנְגֶעלָאפֶען די קְרוֹבִים אוּג גוּמָע פְריינְד פוּן בֵּיירֶע צְדָדִים...

נוּ ,נוּ ,טְהוּט זִיךְ עֶס אַ מַחֲלוְקֹת עד לַב הַשְׁמַיִם ! . ..אוּג נָאךְ אַזֶעלְבֶע פְּלוּצְלִיכֶע
גֶעשְׁלַאגֶען אוג מחֲלוֹקוֹת'ן ,וִוי לְמֶשֶׁל  :פַאר אַתָּה-הָרָאֵיתָ ,פאר גִבָּאוֹת ,פַאר שׁוֹחָטִים,
פַאר דֵיָנִים ,פַארְן חָזן פַאר עעלְיוֹת ,פַאר שִׁלוַח-מָנוֹת'ץ ,פַארְץ אֶתְרוֹג אוּנ פַארְץ

|
עוִקץ - ,אוּג פַארְץ פִּטוּם .א ,ז ,װו,
זֶעהְט אִיהֶר ,מִיט דִי פְּלוּצְלִיכֶע סוֹדוֹתי ד יִ גע חַטָּאִים אִיז שוֹין נָאר עפִים

אנדֶערְשׁ גֶעווֶען  :דֵא פְלֶענְט זיך עס די קאליזְשׁע ציּשְׁפִּיעלֶען אוֹיף קַכָּנוֹת

נִפָשׂוֹת ,אַז סְהָאט גֶעקֶעהְרְט דִי וְצִן יניר מיט-ווֶעלְט מִיט אִיהֶר נַאנְצֶער סְבִיבָה,
אוּג הָאט אַלֶעס גֶעהוֹיבֶּען אִין דֶער.לוּפָּט ,אַזוֹי אַז אַלֶע זֶענֶען אַרּמְגֶענַאנְגֶען אּנְטֶער -
דירקערְד אוּג אֶפִילוּ קאיַנד אין וִויג הָאט אוֹיד בֶּעקוימֶען דָאס דְרַיי-יָאסְרִינֶע
קדָחַת  ...אוּנ דָאךְ הָאבֶּען אַלֶע גֶעוויסְט ,אז סאיו אוֹיךְ נָאר איין אִיבֶּערְנַאנְג,
אוּג יֶעדֶער אִיז כַּמֶעט תָּמִיד מוּכָן וְּזוּמְן גֶעוֶוען דֶערְצוּ --.פַאר אַ פְּלוּצְלִיכֶען סוֹ
אָנֶער א חַטָּאו הָאט תָּמִיד פְרִיהֶער גֶעמוּזְט קוּמֶען עִפִּים אַ מִין וויכְטִינֶע שְטְרָאף אוֹיף
דֶער שְׁטָאדְט ,וִוי לִמשָׁל; דִי תְּקִיעוֹת זֶענֶען בֵּיידֶע טעג ואש-הֲשְׁנָה ניט גֶענַאנְגֶען;

גַאגְץ סוּוֹת לְיַאפֶּעט אַרֶענֶען :דָאס מֶרְחֶץ אִיז אֵינְגֶעפַאלֶען :אס נְשָׂמָה-ליכְט

זֶענֶען פַארְלאשֶׁען גֶעוָוארֶען יו"ב אִין שׁוהֶל;מֵתִים גֶעהֶען ארוּם צוּ חָלוֹם ; אַ פַּאר

איד שֶׁעווייִבּליך הָאבֶּען מפּיל גֶעוֶוען אִין איין חוֹרֶשׁג שָׁדִים הָאבֶּעןזִךְ גֶעיַאוֶועט
וּנְטֶער דִיא לִיטָאקֶעס  :פאַּוחַאטְשׁ וֵויינְט עַמְלִיבֶע נֶעכְט כְּסֵדֶר אוֹיף דִיא דֶעבֶער,
יכָדוֹמח אַזֶעלְכֶע בִּיטֶערֶע נָאטְטם שְׁטְרָאפֶען-- .אָט דָא וֶערְדְט עס אַמָאל אינמִיטֶען

דֶערְהִיגֶען א שְׁרעקליך שׁוּשְׁקֶערֵיי אִין אַלֶע נאסין ,גֶעֹסְליךְ אוּנ פְּריליקליך ,בִּיז

סְבּרֶעכְט אוֹים מִיט מאָאל וִוי  אוֹיף ערְרְצִיטֶערְנִיש :יאַרוֹים דֶער סוֹד! אַז אָך.

אוג וָעה אוֹיף אוּנְזֶערֶע יאהֶר ,וָואס מִיר הָאבֶּען זיך דֶערְלֶעבְּט אַזא היּלְטֵייסְקֶע

וֶועלְט ! ניט אוּמְזִיסְט שמרָאפְּט אוּנְז אַזוֹי רֶער אֵייבֶּערְשְׁטֶער מִיט זיין רֶעכְטֶער
הַאנְד! גָאט אִיז גֶערֶעכְט אוּג זַיין מִשְׁפּ אִיז גֶערֶעכְט ! אִיבֶּער אֵיין הוּלטֵיי ,יאמַח.
שְׁמוֹנִיק דַארְף אַ נַאנְצֶע שְׁטָאדְט גֶעהְן קאפּוט !  --װִוי אַזוֹי זָאלֶען זי ניט לֶעשֶען

די' נְשָׁמָה-לִיכְט , אַז אַזַא חילְטייאִישׁקֶע ,דנִיאָלְמֶעךְ ער יֶת ום,מִיטְץ פַּארְךְ אִיבֶּער
()11
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דִי אוֹיגֶען ,ואס הָאט זיך בּיי אוּנְז אַיין גֶעבֶּעטֶען נעכטיגען אִין בּית-מִדָרֵשׁ פאר

רַחֲמָנוֹת ,אִיז שׁוֹין הֶעכֶער אַ חוֹרֶשׁ ,אַז עָר טוּנְקט בֵּיינַאכְט סוּחֶערֶעס אֵינָים נר-

תְּמִיר אוּג פְּרֶעסְט ,בִּיז דֶער שַׁמֶשׁ הָאט אֵיהֶם גֶעחַאפְּט אוּג דֶער סוֹד אִיז אַרוֹיס!?...

נוּ ,זאל מען אֵיהֶם נִיט צוּקַאטֶעוֶוען אִין פּאליש ,אַז רִיִקֶעם בְּלוּט זָאלֶען פוּן אֵיהֶם
רִינֶען ?* ..,עי זָאלֶען די שֵדִים נִיט טַאנְצֶען אוּנְטֶער די ליטָאקעס ,אַז דֶער קוּדְלַאטֶע
בֶּעחְלְפֶער שֶפַּאצִירְט

שׁוֹין דָארְט אַרוּם אַלֶע נַאכְט מִיטִין מְלַמְדיס מוֹיד ,בִּיז דֶער

מִיְלְגֶער הָאט זֵייעֶרְשְׁט נֶעכְטֶען דֶערְזֶעחְן ,אוּג דֶער חִטָּא נאִיתזְֵלָה גֶעגַארֶען
ט
פאר הַאנְץ קָהֶל!? ,{ .נוז זָאל מֶען אֵיהֶם א

דֶעם טְרְפָּה'נֶעם יִמַח-שְׁמוֹנִיק ,נִיט

-.ווי  אַזוֹי זָאל נִיט וֵויינֶען
אַרַיינְשְׁטוּפֶען בַּעז סִטשָאט אִין גֶעוַואנְד ארַיין ?"-- . .
רֶער פּוּהַאטְשׁ אוֹיף רִי  דֶעכֶער ,אז אזֵא שִׁיבֶּענִיק ,אֶפָרַיִם צִ דיֶעם דִיןֶיט לֶעהְרֶענְט

שׁוֹין אַ צֵייט תּנ'ך אוֹיפֶץ בוֹידֶעם פּוּנָים קְלֵיינֶעם בֵּית-מִדְרָשִׁיל ,אוּנ מאיז ערְשְט

ּ דַארְף מֶען אִיָהם נִיט ,אָט דֶעם אַפִּיקוֹרֶם,
גֶעכְטֶען קוֹים אַרוֹים דֶער סוֹד ?1נ..ו.
אַרַיינְוַארְפֶען אַ פוּפצִיג הֵייסֶע פַּאנְטֶעפֶעל אוּג אָפְּשַיִקען צוּם רִבִּיין אוֹיף תְּשׁוּבָה?" י..

וי זָאלֶען עִם גֶעהֶען דִי תְּקִיעוֹת אוּמְשְׁטֵיינְסְגֶעזָאנְט .אַז דֶער הוּלְטֵיי ,דֶער

פָאטְשְׁטַאר ,איז אִין דִי גַאנְצֶע ניין טָאג אַרּמְנֶעפָאהְרֶען מיט אַגְלָאק! ? ...אוּנ

דֶעם סוֹד אִיז מֶען ערְשְט הַיינְט גֶעוָאהֶר גֶעוָוארֶען ,פוּן מָא טְקי דֶעם אָבְּנֶעשְטשיקי

ואס הָאם אֵיהֶם אַליין גֶעוֶעתְן פָּאקְרֶען בַיי דֶער רוֹיטֶער קרֶעטְשְׁמֶע מִיטִין גלָאק". ..
וָ

טי אזוֹי זָאלֶען די נָשִׁים נִיט מִפִּיל זַיין רַחֶמְנָא לִצֶלְן ,אז דִי הּלְטַייֶקֶע ,חַיִזילֶע

רי אַייזיק יֶעקֶעלֶעס ,הָאט מֶען הַיינְט אִין דֶערְפּרִיה גֶעחַאפְּט שׁטֶּעהֶענְדִיג בּיים
שְפִּינֶעל מִיט דִי הָאר אִין דְרוֹיסֶען ! . ..נו ,זָאל מֶען אַזאג-אוֹיסְגֶעלָאוְטֶע אֲשֶׁת
אִיש נִיט שְׁטֶעלֶען אִין קּנֶע בַפְנִיבָּל זעם וַערָה ,אז דֶער ,וָואס לֶעבְּט אֵייבִּינ ,זָאל
שׁוֹין אַרָאפּ נֶעמֶען זַיין רִימְצָארֶען פון אּנְזֶער שְׁמָאדְטֶעל ,אוּג מִיר זָאלֶען בַּאהִיט

זיין פוּן ער אִיבֶּער אַזוֹינֶע פַארְבָּארְנֶענֶע הוּלטייִעס ,יַמַח שְׁמוֹעֶיִקֶעס ? .. .אָט

אַזֶעלְכֶע אוּג נָאךְ אזוֹינֶע סוֹדוֹת אוּג חֶמָאִים שְׁווימֶען פּונקְטְלִיךְּ אִין זייֶער צֵייט אוֹיף

דֶער קַאלִיזשֶׁע אַרוֹיף ,אוּג דֶערְנָאךְ גֶעֶען די צֶערֶעמַאנֶיֶעם פוּנָים מִשְׁפָּט'ן דִי

הוּלְטֵייעם אוּג הּלְטַיקֶעם ,אוּנ עֶס קאכָט אַזוֹי לַאנְג ,בִּיז דִי קַאלִיזְשֶׁע שְׁמֶעלְט זִיךְ
וידֶער אוֹיף איחר פרִיתֶערִיגֶער שְׁטִילְשְׁטַאנְד וְהָעִיר וצְוְנִי צהָלֵה וּשְׂמחָהוֹי..
וִ

נוּ ,אוּג פוּן דִי פּלוּצְלִיכֶע נָסִים וְנִפְלָאוֹת אִיז דָאךְּ נִימָא ,ואס צוּרֶערֶען  --אֵיהֶר
וֵוייסְט שׁוֹין בּיח .אַלֶע פוּן פּוֹילִישֶׁע נָסִים וְנִפְְּאוֹת ,וָואם זֶענֶען חוץ מִדֶרְד הַמּבע,
וִוי לִמְשֶל אַנָס ,דֶער רִבִּי הָאט זִיךְ גֶעבָּארֶעט מִיטְץ ס'ם אַלֵיין אוּנ הָאט אֵיהֶם נוֹבֵר

גֶעוֶוען ! --אִליָהוּ הָאט זִיךְ פַארְשְׁטֶעלְט פַארְץ מְטַאנָאוְאי אונ הָאט מַצִיל גֶעוֶוען

דִי וּדִישֶׁע פּעקעל-מאכֶערס פונִים פָאטְסְקעס הָאנְד אַרוֹיס . , .קְהָל הָאט בֶּעדַארְפְט

גֶעחֶען פַאמְבִּיר אִיבֶּער פַאלָשֶׁע ִּיבֶער ,ווָאס זֶענֶען גֶעלֶעגֶען אִין קַהֲלִים-שְׁטִיבֶּעל פֶעך
חִתְמָה'ט מִיטִין סִפְּרַאוְנִיְקִים חֲתִימָה ,חָאט דֶער אֵייבֶּערְשְטֶער גֶעטְהוּן אַ נֶם מן

הַשָּׁמַיִם--דַאם שׁטיבֶּעל מיט דִי בִּיבֶער מיט הַכֹּל בַּכֹּל ,זֶענֶען אִין אֵיין הָרֶף:עין

אַוֶועק מִיט'ן פַייֶער! . .יְּדוֹמָה אַזֶעלְכֶע טויזֶענְטֶער נָסִים וְנִפְלָאוֹת ,וָואס אִיטְלִיבֶער אִיז
פונקטליך
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פונקְטְליךְ גֶעקוּמֶען אִין זיין צֵייט צוּ פֶערְזימֶען אונ פַארְצִיהְרֶען די ְטילְשׁייֶענְדִינֶע

צווָנֵייר לֶעבֶּענְס;קַאליְשֶׁע אוֹיף עְלִיכֶע מֶעג ,אוּנ אִיז זִיךְ וִוידֶער צוּרִיק אַווֶעק
אוֵוייטֶער נָם וֶועט קוּמֶען .. ,אוּג אָט אַזֵא זִים ,שְׂטִיל,
אין זַיין רוּה אַריין ,בִּיז צָ

צוּפְריעדֶען שׁיין ,צִיקאווֶע וֶועלְטֶעלֶע ,מִיט די אַלֶע איחְרֶע פְלִיטֶערְלִיךְ אוּג בְּלוּמֶעלִיך

הָאבּ אִיךְ; צוּ פֶערְצֶעהְן וָאחֶר אַלָט .,פַארְלוֹירֶען בְּחֵנֶם אִיבֶּער מַיין גַארֵישֶעי .
פַארְשֵׁייטֶער פְּלוֹנִיתִימֶע!י..

.
מאקי נָאר מֶעֲשֶׂה שָׂמן.

חֲגַם אין אונזֶער אַמָאלִיגֶען נֶעכֶּענְטְשְטֶען פוֹילֶען הָאט דָאס קליינע ישְוַארְצְעי

פארסמַארמֶעטֶע -דְרייצֶעהְן -יאחיינע  ייּנְגֶערְמאנְטְשִׁיִקֶעל גֶעהֵייסֶען יו א נָסבַילי

אוּג די הוֹירֶע ,שֵׁיינֶע ,טְשֶׁעפְּקֶע .,פֶערְצֶעהְן-אקְרִיגֶע וייבֶּעלֶע ---אַ שָׂה' אוג הֲנַם
אָט דֶער מִין אמנִסְבִּיל הָאט זִיךְ נאךְ צערֶעמאניעט צוּרֶעדֶען ,צוּקיקען אוֹיף
זיין פְּלוּנִיתִיטֶע אַיָאהֶר נָאךְ דֶער חֲתוּנָה .אוּג צוּ נֶעמֶען פוּן אִיהֶר הַאנְד אֶפָשֵר

דָרֵיי יָאחֶר גָאךְ דֶער חֲתוּנָה ,אוּג הָאט זִי גֶערוּפֶּען יהָארְכְסְטוּ אּנְקְןא נָאמֶעןי כִּמֶעט

דָאס נַאנְצֶע לֶעבֶּען . . ,וְִּּרֵט נָאךְ איך ,תֵּכָשִיט ,ווָאם מִיךְ הָאט מֶען דָאךְ גֶענוּמֶען

פַאר אַ חְשׁוּב בּחור'ל ,אַ עלױי ,א יַחֲמָן פוּןצַרִיקִים יְמוֹדִי עוֹלֶם ,אוּג גאוַּמֶען-יוּדִישֶׁען-
רָבָיס א זוּהן  --בִּין אִיךּ הָאךְ אַנדאַי מֵּקִיף מִיט מיין קְלֵייןשְׁוַארְץ ,דאר פִנוּרֶעלֶע

אקֶענֶען מיין גֶעוויקְִיגֶער ,שֵׁיינֶעה ,אוֹיסְנֶעפוּטְצְטֶער פְּלוִיתִימע! ...נָאר דֶער
רוּחַ ווייקְט מיך ,ווָאס מיט מִיר אִיז אַזעלכעס גֶעשֶׁעהְן ? עפִּיס פוּן נָאךְ מיין חֲתוּנָה

אָן ,הָאט זִיד מִיר עֲפִּים נָאר גֶעוָאלְט גֶעפֶעלֶען דֶער פְּלוֹנִיתמֶע מֵיינֶער ,אוג נושֵׂא
חן זַין בי אֵיחֶר אִין דִי אוֹיגֶען ! ...אָמָת ,איך הָאבּ  .גֶעוִויסְט דֶעם גְרוֹיסֶען חָטֵא
דֶערְפון אַקעגֶען נָאטְט אונ אַקֶענֶען לייט , אקֶענֶען יודֶעשְׁקייט אוג אַקֶענֶען דֶעם

דִין פון מאנ סְבִּי'ל ....אוּג אִיך הָאבּ זיך טַאקִי בּאֶמֶת גֶעסְטארֶעט בְּכֶל מַאֲמַצִי

כֹּחַ ,נָאכְצוּטְהוּן אַלֶע יּנְגֶעלֵייטְליךְ מִיט נִיט-רֶעדֶען ,ניט-קוקען אוֹיף אֵיהָר ,אוּנ מִיט

שְׁטֶעלֶען פון זִיך טאַָאן פון נמְמאִבִּיל ...נָאר אִין זִיךְ הָאבאִיךְ גֶעפִיהְלְט ,אַז

איך שְׁטַארְבּ מִיט אַלֶע אֲבָרִים קאוַּק צוּמָחוּן אוֹיף אֵיהֶר לֶעכְטִיג פָּנִים ,אוֹיף אִיהְרֶע

וִימֶע פָּאסְטֶעמְקֶעס ,אוּג נְעה אוֹיס פוּן דִי כֹּחוֹת ,אַז זי זָאל אוֹיף מיר אגוּטֶען קיק

טהוּן ,.,.אוּג אִיךְ הָאבּ מאקי חִינְטֶערְוֵויילֶעכְס גֶעחַאפְּט אקַוק אוֹיף אֵיהֶר אוּנ
אַ רֵיהֶר אִין אֵיהֶר מַלִבּוּשׁ ,אָבֶּער פוּן אֵיחֶר זַייט הָאבּ אִיךְ קֵיין נַחַת ניט ארוֹיסְגֶעזֶעהְן:
סְ'הֵייסְט ,אִיךְ הָאבּ אֵין אִיחֶרֶע חַנְהֲנוֹת גֶענֶען מִיר בַּאמֶערְקְט ,אַז מִיךְ נוּפָא הָאט
זי דונָקֹא נִיט פַיינְד ,נָאר אוֹיף מיין זִיסֶען חוֹלך מִיטְֹץ צֶעחְרַאסְטֶעטֶען חַארֶץ ,מִיט
מֵיינֶע חֲמִידִישֶׁע תְּנוּעוֹת קוּקט זִי עֲפִּים קרום ,עס הָאט מִיךְ אִין פָליק אֲפִילוּ פֶעך:
דְדָאפֶען :נָאךְ אַמָאל ,וִוי הֵייסְט ? ...זי  ....פְלוֹנִיתְטֶע .. .קיּקט קרום אוֹיף
מִיר . ,.טאנ בםְּיל ...אוּג אִיך ,יַחמֶן ,חֲסִיךְ'שֶׁער יוּנְגֶער מַאן אונ רָבִים זוּהָןוֶוער
בטל
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ָּטל דֶער פאר ? . .או.דָאִי הָאט מיך די מַחֲשֶבֶה פון וֶועלֶען גֶעפֶעלֶען אונ יוֹצָא

ַיין פַאר א-נ-אֲשָׁה . . ,פַאר מֵיין פְּלונִיתְטֶע  -..גֶעקְריינְקְט אִין מִיפֶען הארצען

אוּג אִיךְ הָאבּ .אלְץ גֶעפְרִיוְט בְּיהֶץ אע מֶענְשֶׁען זיך גֶענֶען אֵיהֶר .. .אָבֶּער

אוּמְזִיסְט ! איין קוּק אִיְרֶער הָאט מִיך מְבַטַּל גֶעוֶוען כַּקְלִיפַּת-חֲשׁוּם ,אונ נָאךְ אַ.

קֵיילֶעכְִיג וָאהֶר בֶּארֶען זיך גֶענֶען אִיחָה הָאבּ איך זיך גֶעמיּזְט אְּטֶערנֶעבֶּען

אֵיהֶר רָצוֹן ,וועלְכֶען זִי הָאט מיר נָאר אַרֹיסְגֶעעיֶען מיט אַ שְׁטָאלְצֶען ,פֶער.

אאַכְטִיגֶען זא רַחַמָנוֹת דִיגֶען קוק .. .איך וָואלְט מִיךְ נָאךְ אֶפְשֶׁר גֶעוֶוען גֶעבֶּארֶעט
צֵייט ,נָאר צוּם אוּמְנְלִיק הָאט זִיךְּ אוּנְטֶערְגֶעַאפְּט דָאס לִימְוִוישֶׁע לֶעהְרֶערֶעל;
אוּג הָאם אִיז מִיר שׁוֹין אַזֹי דֶערנַאנְגֶען צוּם הַארְצֶען ,אַז אִיךְ הָאבּ לַחֲלוּטִין

פַארְנֶעֶען אִין מיין פְּרַאווא מא נסְבַּ יל אונ דֶער שָׂטְן הָאטגֶענוּמֶען דֶעם וֶוערְך !...

פַּארְשְטֶעהְט אִיהֶר מִיךְ  :דָאס לִיטְויקֶעל פְלֶעג אֵלֶע מָאג דורְבְנֶעמֶען אִיבֶּערְץ
ַאר צוּ די צְויי דָרֵיי דייטְשֶׁען  ,וָואס ואוֹינֶען דארט ,אוֹיף שְטוּנְדען ,אונכְפֵ
דֶעם טַאטֶענְס שְׁטוּבּ מיט'ן קלייזֶעל .הָאבֶּען גֶעהַאט צְוֵויי פֶענְסְטֶער צוּם יַאר,

אוּנ כְּפִי אִיך פלענ אָפָּט קוקען פוּנִים  קלייזעל אוֹפְץ יָאר ,או בי
פְּלוֹנִיתִיטֶע פְלֶעג אויך קיקען אהין דוּרְכְ'ן שְטוּבּ-פענְסְטֶער ,וועלבע וזֶענֶען

נֶעוֶוען אִיבֶּערְגעשַׁאלִיוֶועט מִיט בְּרֶעטְלִיךְ פַאר מאְחִיצָה צֶוִוישֶען דֶער שְׁמוּב
מִיטְ'ן קליטֶעל ,הָאבּ אִיךּ עפיט אָנְגֶעהֵיבֶּען הֶערֶען ,אַז תָּמִיד ,אִין דער מינוט ,וֶוען

דָאס לִיטָוִויקעל גֶעהְט אִיבֶּער דֶעם יַאר ,טוּהְט דָארְט מֵיין פְּלוֹנִית בַּיי אִיהֶר פֶענְסְטֶער
א זִיפָּטְץ . . .אָט דאס הָאט מִיךְ שׁוין אָנְגֶענוּמֶען בַּיים הַארְצֶען  .. .אונ אִיך הָאבּ

בֵּיי זִיך גֶע'פּוֶעלְט ,אַז אִיךְ מוּז זִיךְ מִיט אֵיהֶר אוֹיג אוֹיף אוֹיג דוּרְבְרֶערֶען מִכַּ

אדֶעם גַאנְצֶען ענן  ...אוּנ דָאס האט בַּאדַארפְט זַיין מיין גֶערְשְטֶער שְׁמְיֶעם מיט
ֵיחֶר פַאר קאֵַיילֶעכְדִיג וָאהֶר נָאךְ ;דער יחִתוּנָה  .מֵיילָא וִוי אַזוֹי מִיר איז אָנ
גֶעקוּמֶען דָאם עָרְשְׁטַע מָאל רֶעדֶען מיט אֵיהֶר  ,אוּנ וִוי אַוֹי דֶער שִׁמְיֶעם הָאט
זִיךְ גֶעפִיהָרְט צְווישֶען אוּנְז ,דערפוּן איז נִיטדָא דָאס אָרְט צוּ רֶעדֶען אונ טַאקי יט
נָאטְהִיג  ...דֶער עַיְקר אִיז דָאךְ אַייךְ נָאר צוּ וויִען דֶעם הַיוֹצֵא לָנוּ מִזֶה ,מִיט
וָואס אוּנְזֶער שְׁמִיֶעס הָאט זִיךְ גֶעקָאנְטְשֶׁעט  ,אוּנ דָאס  ,מֵיין איך ,פֶערְשְׁטעהְט

אֵיהֶר שׁוֹין אַלַיין  ...גָאר אוּלי  ,מָאמֶער שְׁטוֹיסְט אִיהֶר זיך נָאךְ אַלְץ ניט אָן,
מוז .אִיךְ אַייך אִין קוּרְצֶען אִיבֶּער גֶעבֶּען אִיחֶר מֵיינוּנְג וֶוענֶען מיר ! מִיךְ קָאט זִי

ְּלַל גָאר נִיט פיינְד ,נָאר דָאס הַארְץ רֵיימְט אֵיחֶר ,קוֶענְדיג אוֹיף מֵיין פְּלָיאסְקֶע,

וְרִיגִישֶען חוֹקֵד ,מִיט מֵיינֶע מאוּס'ע תְּנוּעוֹת אוּנ הֲַיוֹת אוּג דא רִיבָּע מְ
רהוּט זִי

|המיד א זִיפְּטְץ,קוקענְדיג אוֹיפץ לִיטְוֶועקֶעל ,וַוייל זִי קריינָקט אִין דֶער וִיבֶּעטֶער

ראֵַיפרּוּ,םפַזאריך ָאט זָאל .איין אָרֶעם לֶעהְרֶערִיל גֶעהֶען אִזוֹי טְשֶׁעפקֶע ,ריין אוּג זוֹיבֶּערא
,וּנ אִיהֶר מַאן זָאל זַיין אַזֵא נאַחְלַיֶע אוּנ פאַָּנִים הָאבֶּען שפְוּׁןואַוארְץ

יָאחֶר ?  .. .אוּג וִוידֶער ,פַּאר ואס זָאל אזֵא פַארְווָאנֶעלְט לִיטְוויקֶעל הָאבֶּען אִין
זִי
ךְּ אַזוֹינֶע בְּנְעֵימוֹתִיע ! סְטַאטֶעטְשְׁנֶע פָּאסְטֶעמְקעס - ,אוּנ אִיר מַאן זָאל זַיין אַזױ

ווילְדו וי | אַ צִיג  . : . ?.אִיהֶר קַאנְט פַארְשְׁטֶעהֶען ,וי ייט די רֵייד אִיהרֶע הָאבֶּען
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בֶּעלִיירִינְט אוּג מְבמֵל גֶעוֶוען מֵיין מאנֶסְבִּילִשֶׁען כָּבוֹד אוּג שְׁטָאלְץ  ,אוּנ וִוי נוייט
זי הָאבֶּען מִיך גֶעשְטַאכֶען אין דֶער זִיבֶּעטֶער ריפ ! ...חוץ וָואס זי הָאט דָאךְ
דָא פָּשׁוּט גֶערֶערְט גָאר וִוי אַכְּרִיצָה  , ..גָאר נִיט וִוי קיין ייּדֶעשׁקִינְד ,רַחֲמָנָא לִצָלֶן!-

אוּג נָאךְ א גַּטֶען-יודישֶען רָבֶיס אַ שְנוּר!  . , .אוג בְּאֲמֶת הָאבּ איך מאקי כַּמָה
פּעמים  ,בָּעַת אוּנְזֶער שׁמְיֶעס  ,א טְּרַאכְט גֶעטהוּן מִכּוֹח דֶעם ענין ,אַזעל פִּי דין

תּוָרֶה אוּנ עַל פִּי יוֹשֶׁר אוּנ על פִּי חֲסִידוֹת קוּמְט אֵיהֶר גֶט אָהֶן כַּתוּנָּה ,אוּנ הָאב
עס טַאקִי גֶעטְרַאכְט  ,אִיךְּ זָאל ;עס מְקיִם זיין פּונְקְטָלִיךְ ,וי מִיר ,חֲסִידִישֶׁען

יגֶענְמַאן ,שְׁטֶעהְטאָן  . ..נִישְׁמְעֹחֶר אִיהֶרֶע וַייִכֶע ,זימע רעד ,מיט איהָרֶע שֵׁיינֶע

פִייֶערִינֶע אוֹיגֶען ,מִיט וֶועלְכֶע זי הָאט געקוּקט' אוֹיף מיר ,הָאבֶּען מיך אַזוֹי פּרִי?
ִשְׁמֶעלִיט ,אַזוֹי אַריינְגֶענַארְט  ,אַזוֹי אַינְגֶעקוֹיפְט אוג אַזוֹי צוּגֶעצוֹיגֶען צוּ זיך ,אז
איך הָאבּ לחֲלוּטִין פַארנֶעסֶען אִין אַלֶע דִין-תּוֹרָהיֹס אונ מִדוֹת-חֲסִידוֹת. ,אוּג אין

אֵיין הָרֶף:עיִן הָאבּ אִיך מִיך מיט לֵייבּ אוּג לֶעבֶּען איבֶּערְגֶעגֶעבֶּען דֶעם יָצֵר-הֶרֶע

אין די לאפְּקֶעס אַרַיין וי א גֶעבּּנְדֶענֶע שָׁאף!   ..אוֹיף מַארְנֶען--פַארְשְׁטֶעהְט

זיך--הָאבּ אִיךְ מִיךְ שׁוין בֶּעקַאנְט מִיטִן לִיטְוִוישֶׁען לֶעהְרֶעריל ,אוּנ הָאבּמֵיין נְָׁמָה

פַּארְקוֹיפְט דֶעם שָׂמֶן בַּחֵנִם בְּלֹא דָבַר ! )* .. .אוּג אַזוֹ אִיז אַוֶועק די זִיסֶע ,שְׂטִירֶע,

צוּפְרִיערֶענעץ ,צִיקאוֶוערִיגֶע לֶעבֶּענְסקַאליזְשֶׁע ,וי אַ גָאלְדֶעגֶער חָוֹם!. ..
אוֶועק מיינע קְלֵייגֶע ,נֶעחְרְלִיבֶע ,נִישְׁטִינֶע הַשָׂנוֹת אוּג פְּרֶעטֶעניֶעם ! . , ,מִיר איז

שוין צוּ עענְג גֶעווָארֶען דִי וְצִוְנֵייר מיט;וועלט  . . .אִיף בִּין שׁוֹין פּוּל מִיט קֹשִׁיוֹת

אֶהֶן תְּרוּצים אוֹיף דֵיי . .
 -קָשׁיוֹת ,וָואס טְריקֶעגֶען דעם קאפ  ,מָאטְשֶׁען דָאס הַארְץ

אוּג פַארְמָארֶען דָאס לֶעבֶּען  . .אִכְּלֵל ,אִיךְ בִּין שׁוֹין אִין הַארְצֶען גֶעוָוארֶען

מאִירחָסשִׁיודֹ-ימןַשְׂבּיל אוג אִיןקאפ--שׁוֹין אהאלבֶּער דייטש . . מיין קארִיזְשֶׁע שְׁטִינְקט
 ,מֵיין וְצוְנִיר לוּפּט שְׁמִיִקְט מיך שוֹין :אָט  ,אט ווֶער אִיך דֶעך

וָוארְגֶען ! . . .על כֵּן מוּז מֶען וִוי גִיכֶער פוּן דַאנֶעט אַנְטְלוֹיפֶען ,אוּנ פַאר

אַנְטְלוֹיפֶען איז דָאךְ דָאם אֵיינְצְמֶע עֶערי-מקְלְט נָאר די גְרוֹיסֶע ,לָארֶעמְריגֶע ,

גֶעאַבְפֶּערְטֶע שְטָארְט ,וֶעלבֶע אִיךְ הָאבּ מִיר אוֹיֶענְוענִיג פָארְגֶעשְׁטֶעלְט דֶעם
אֶמְתִן .אוֹיפְץ חִימֶעל א יַריד'  . . .ואוּ השְׂכָּלָה פארקויפט זִיך  א גְרֶאשֶׁען

דֶער פּוּד  ,אוּג הַ א ךְ ץ קרינְט מֶען נָאךּ גְרִינָגֶער ,וִוי בּיי  אוּנְז אין יאטקע לִנג
אונ לֶעבֶּער ! ;  , -אונ קוים מוּז אִיך אוּנ דַארְף אַהִין פָאהְרֶען--מוּז מֶען זִיךְ דָאךְ

פַארְנְרייטֶען אקענען.די דָארְטִיגֶע מַשְׁכִּילִים מיט ,עֹפִּיס נָאךְ סְחוָרָה אַחוּץ תַּלְמוּד
ּפּוֹמָקִים  . ,,בִּכְדֵי אִיךְ זָאל זִיך מִיט ֶעפִּיס אִייִנקוֹיפֶען בַּיי זי  --נוּ ,נו אַוַודאי

הָאבּ אִיךְ אָנְגֶעהֵייבֶּען קְלוֹיבֶּען פְרֶעמְדֶע חָכְמוֹת .,מליצוֹת ,שירים ,חִדוֹת ,מַאדְנֶע

ִּשֶׂטְילִיך  שֵׁיינֶע טֵייטְשֶען ,ר
ֶ.אשִי-תִּכוֹתִין  ,גִמְַּריְאוֹת אוּנ נוּטְרוֹקין  - , .אליין

האב

הַשְׂכֵלָה,א*אִי)יזבדֹּעאר אפדֶַַךערְדצואּונֶשְעׁררֵייבֶבּץּאָ.קא.נְ-טְשנַיאִפְּט !אוג אִיבֶּער מיין  עֶרְֶׁמֶען אִיבֶענאג פונש חידות אִין
אֵיין אַנְדֶעים מאל ,

שְׁמַעהֹךְ פַאר אֵיין  אַרְטִּיקֶעל אִיז {דאס צוּ לאנג---לָאז זַיין אוֹיף

חכותב .
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הָאבּ איך אוֹיך  עפִּיס אוֹיפְנֶעמְהוּן מיט מיין שֵׂכֵל ,אוּנ וִוי נָאר דֶער זַאפַּאס איז
:

בֵּיי מיר פַארְטִינ גֶעוארֶען ,ווַאלְיְאי צוּ מוֹבִיה דעם בעלעֲנָלָה מי אוֹיסְרֶעד פוּנָ'ם
נֶט  . ..אוּנ אדיע מיינע שטילע  ,גִילְדֶענֶע יוּנגעלשע יאהרען !  . . .אַדְיִע מַיין

שְפִּינֶעלְלַאטֶע  ,שְׁטִילשְׁטהֶענְדּגֶע ,פאר כַּשׁוּף'טֶע לֶעבֶּענְם-קַאלִיזְשֶׁע ָּכְלֵל אוג
מיין :טְהייֶער  ,זִיס,

יוּדעשׁ

וֶועלְטֶעלֶע בָּפָרֵט !  . ,..אדיע אויף אֵייבִּינ

שׁוֹין נִיט צוּם וִוידֶערְזֶעהְן ! .

1
מיין יוּדִישַׁע וֶועלְט,
אֶך ,װי גוּט אוּנ גֶעשְׁמַאק אִיז מִיר יּנְגֶעלְוַוייז גֶעוֶוען צוּ שְׁווימֶען אין דֶער

לֶעבֶּענְ;קַאלִיְשֶע ,אוג מֵיינֶעןגַאנְץ בִּתְּמִימוֹת  ,אַז דָאס שָׁווים אִיך אִין מיין
אַײגֶענֶער וֶועלט--אֵין אַיוּדִישֶער וועלט! . ..אוּגוי הָאבּ אִיך דען גֶע-
זָאלְט ,צי גֶעקָאנְט אַנְדֶערְשׁ מֵיינֶען ,אַז דָאס אַלֶעם ,ווָאס אִיך הָאבּ מִיךְ דער:
לֶעהְרֶענְט אִין מייןיּנְגֶעלְשֶׁען שְׁטוּדָיום--אִין תִּלְמוּד ,מִדְרָשִים אוּנ מוּסֶר-סְפָרִים--

רָאס זֶעלְבֶּע הָאבּ איך אין מיין יּנְגֶעלְשֶׁער פרַאקטיקא מִיט דִי אוֹינֶען גֶעזֶעהְן ?!--
אִין דִי אַלֶע מִינִים סְפָרִים הָאבּ אִיך מִיך דֶערְלֶעְרֶענְט ,אַז נָאר פוּנִים יוּדֶען וֶוע?
גֶען הָאט נָאמְט דִי וֶועלְט בַּאשַאפֶען :אַז אֶלֶע בְּרוּאִים פון דֶע ר וֶועלט ,אוּג פון
יֶענֶער וֶועלְט; אוּג פון אַלֶע שיי עוֹלָמוֹת ,זֶענֶען נָאר גֶעמַאכְט צוּ משׁמֵשׁ זייןדעם
אחֲשְׁבָה-מוֹבָה
יוּרֶען :אַז פוּן יאוַדֶענֶם גאוּמֶען צי שאְַׁלֶעכְטֶען ווינק ,פוּן זיינֶער מַ

צִי מאַַחֲשְׂבהזֶרָה ו-ו-ער שְׁמְיֶעסְט פוּן זֵיינֶער מאִינדְסְטֶער מצוָה צִי אַ-נ;עבירה--

וֶוערֶען גֶעבּוֹיט ,אָדֶער חֹרַב וְנֶחֶהֶב גאנצע וֶועלְטֶען .גֶעשׁאפֶּען אדֶער פַארְבְּרֶענְט

גַאנְצֶע לִינְיַאנֶען מלאָבים ,שָׁדִים אוּג מזֹינָים .. .אוּנ אַז וֶוען נִיט דָאס יִשְׂרָאֵל (עם
קְדוֹשִׁים---אַזוֹ קעהְרְט זיך דִי וֶועלְט צוּדיק צוּ תּוֹהוּ וָבוֹחוּ  , . .נוּ ,אוּנ אִין דער

פְּרַאקְטִיקְא קאבּ איך מִיך דאם וֶעלְבֶּע אִיבֶּערְצֵיינְט מיט מיינע אוֹיגֶען אִ:יך הָאבּ

דָאךְ פָארְט אַלײין גֶעזֶעהֶען ,אַז מיין וְצְוְנִייר מִיט-וֶועלְט בַּאשְטֶעהְט נָאר פוּן נָאלֶע
יוּדֶען ,יּרֶענֶעם אוג יּדִישֶע קִינְדֶער ,אוּנ וָואס אִיךְ הָאבּ אוּסְפֶּעיֶעט יּנְגֶעלְַוייז
אִיבֶּערְצוּזֶעהֶען אונ איבֶּערְצוּהֶערֶען פוּן דֶער דְרוֹיסֶענְדִינֶער וֶועלְט ,אחוַּץ וְצִנָנָיי-

אִיז דָאס אוֹיך אלץ נָאר גֶעוֶוען פון יוּדֶען ,יוּדֶענֶעם אוּג יוּדִישָע קעדֶער ...לִמָָל
אִיךְ הָאבּ גֶעזעקען פְּרעמְדֶע אוֹרְחִים ,שְלֶעפֶּערְט ,דוּרְכפַּאחְרֶער אוּג דוּרבְנֶעהֶער

אין מיין וְצִוָני ,צִי אָנְגֶעקוּמֶענֶע יוֹם-טוֹב'ניִקֶעס אוֹיף יימִים נוֹרְאִים ,צִי קאלְדא?

מֶען אין שוּהל וּכְדוֹמָה; --צִי לְמָשָׁל  איך הָאבּ מִיך אָנְגֶעהֶערְט פוּן גוּטע-יוּדען ,
;ּן גְרוֹיסֶע חִכְמִים אוּנ גְאוֹנִים; פוּן דִי ,עֹשֶׂרֶת-הַשְׁבְטִים;
ְרוֹימֶע גְבִירִים ,אֲדִירִים פו
פוּןאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל-יוּדֶען ; פון דִי בְּנֵ-מֹשָׂה ; פוּן די רוֹיטֶע ידֶעלִיך אוג פוּן די

!  . .אוּנ טאקי
יילרע ּכָדוֹמָה-- ,נוּ? אִיז דָאךְ עס טַאקִי אַלְץ נָאר יוּדֶען .

מַתַאי מעמָא הָאבּ אִיךְ מיר יּנְגֶעקְנייו נַאנְץ ערֶענְסְט גֶעמֵיינְט ,אז דִי נַאנְצֶע
דרויסענדיגע
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דְרוֹיסֶענְדִינֶע וֶועלְט ,חוּץ וְצִוָנִי ,אִיז אוֹיךְ נָאר מיט נָאלְע יוּדֶען ,יוּדֶענֶעס אוּג יוּרִישֶׁע
קינְדער ,אוּג גָעווים נָאר מיט אזעלכע יוּדֶען ,וִוי בַּיי אוּנְז :מִיט חֲסֵידִים ,בַּעֲלֵי- -
בַּתִּים ,טוֹחָרִים ,בֶּעלִי-מְלָאכוֹת ,פַּאקְטֶערְם ,שֵׁיינְקַארֶעם .,פֶּעקֶעלְמַאכֶערְט ,מְלַמָדִים

אוּנ כָּלִי קוֹרֶשׁ ,אוּג מִיט יוּדֶענֶעס :מִיחֲרְזָאנֶערֶענְס ,גִבַּאי'טֶעס שְׁפְּרֶעכֶערְקעס,
שַאחֲרִייְקעם ,קְרֶעמֶערְקֶעס ,מֶעדֶעבֶעט אוּג בּעלי-בִּית'טֶעס ,אִיך הָאבּ גֶענְלוֹיבְּט
בַּאֲמוּנָוח שֶׁלֵמָה ,אז סֶאִיז אַוַדַאי נִימָא אִין דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט קיין שְׁטָאדְט
אָהֵן גוּטֶע-יודִישֶע קלייזלעך; ,ערוּבִיס ,בַּטְלָנִים ,מְקַבָּלִים ,שַׁרְכָנִים ,בַּאבֶּעם ,טוּקע?

רֶענְס ,בַּעל-טַקְסְא'ס ,חַאפֶּערְט אוּנ קהָל -שְׁטִיבַּלעך; אֲפֵילו אַזֶעלכֶע שׁכְנָאיס אוּפַיֶרען,

מִיט מְנַחָם אָבָלִם ,מִיט מָאמְקִי סֶפָרַאוְונִיקִים ,מִיט אֲפִּילוּ אַ שְׁטָאדְט-צַאפ פֶעהְלֶען
אַוַדֵאי אוֹיך נִיט  , . .אוּג אַן אִין אַלֶע שְׁטִיבֶּער זֶענֶען אַוֵדֵאי דָא סוּכָּה'ליך ,מְזוּזוֹת,
שְׁמִירוֹת ,ר' מֵאִיר בַּעַל-נָם-פּוּשְׁקֶעם ,לֶעמְפְִיך ,מִוְרָחץ ,כַּשֶׂר-שְׁטֵיינֶער ,לֵיימֶלֶיךְ אוֹיף
בֶּענְטְשׁ-לֶעכְט אוּג שִׁיר-הַמַעלוֹתְץ .. .הַכְּלֵל אִיטְלִיכְס מִּטְצֶעלֶע אַזוֹי וִוי בַּיי אוּנז
אִין דֶער וְצִונֵייר מיט-וועלט אָפִילוּ מִיט אַ הִיסְטָארִישׁ בִּית ַעלְמִין'דֶעל בֵּיי דֶער שׁוּהְל,

 ..הַאלְט
 מִיט שָׁרִים אוּנְטֶער די לִיטָאקֶעם ,מִיט לֵצִים ,רִבּוקִים אוּנ מֵתִים אין שׁוּהְל .ך נִיט פַאר אַזא טִפָּש; אז אִיך הָאבּ גָאר נִיט אָנְגֶעהֵייבֶּען וִויסֶען פוּן ,נוֹיי אוֹיף

ער וֶועלְט --חְלִילָה ! איך הָאבּ בְּפִירוּשׁ יֵא גֶעוִויסְט פוּן נוִים ,אוּנ הָאבּ גֶעזֶעהְן
נֹים בֵּיי אוּנְז אוֹיפְן מארקטָאג  .. .נִישְׁמֶעקר ,ווָאס מַאכְט עס אוֹיס ? אִיז דֶען שַׁייךְ
גֶעוֶוען צוּזָאנֶען ,אַז דִי מִינֵי בְוּאִים הָאבֶּען אוֹיךְ עפִּיס אַ חֵלֶקאִין דער וֶועלְט ?...
בּרוּאִים אין פּעלצען מִיט יַאלֶעמֶעס אוּג פַּאסְטֶעלֶעס ,אָהֶשןְׁטָארְט מִיט שְׁמָאדְטִישֶׁע
אֵיינְפִיהֲרֶעכְטְצֶען אוּנ קהָלְ'שָׁע עַנְיגִים ,הֵייסֶען אוֹיךְ א וֶועלְט? ...אִיךְ הָאבּ עס מִיר
פַארגֶעשְׁטֶעלְט גָאר פָּשׁוּט ,אַז כֹּפי דִי מִינִים בְּרוּאִים גֶעפִינֶען זיך ערְנעץ אין סטע

אַרוּם וְצִוְנִיו אִין פַּארְשִׁיערֶענֶע דֶערְפְלִיך אוּג אִיטְלֵיכֶם דֶערְפִיל הָאט אוֹיף זִיך א
יוּדִישֶׁען רֶענְדַאר ,מאוַֹכָסָן--מוּז מֶען פאַָּנִים זָאגֶען אַז אִיטְלִיבֶע יוּדִישֶׁע שְטָאדְט,

הָאט אַרוּםזִיך אזֶעלְבֶע דֶערְפָלִיךְ מִיט גוִים אִין יאלֶעמֶעם ,פֶּעלְצֶען אוּנ פָּאסְטֶעלֶעם,
וָואס לֶעבֶּען אֵינִים זְבוּת פוּן דִי יּדִישֶע רֶענְדַארֶעס ,אוּג וָואס זֶענֶען נַארָאטְשְׁנֶע

בַּאשַׁאפֶען גֶעוארֶען נאר פּוּנָ'יטדישֶען שְׁטָאדְטֶעל וֶועגֶען :זֵיי זָאלֶען אַרְבּיטֶען
אוֹיף דִי יוּדֶען יוֹמָם ליל אוּג פַּארְזָארְנֶען זֵיִי מיט אַלֶע הִצְטַרְכוֹתֶן צום לֶעבֶּען
ָעה
זוֹ-יז?אִין שְׂטָאדְט אַרֵיין  . . .וְהָרַאֲיֶה אַז סָאִיז אַ

אִיךְ דָאךְ ,אַז אִין שְׁטָאדְט

נוּפָא גֶעפִינֶען זִיךְ אויך עטְלִיכֶע פוּן דִי דָארְפִישֶׁע נויִם; גויוֹת אוּנ שִׁיִקְפֶעס ,וָואס

זֶענֶען פאְַּנִים אִינְמִיסְטֶען צוּנֶעשִׁיקְט פון די דֶערְפָלִיךְּ אִין שְטָארְט אריין אוֹיף
שְׂטֶענְדִיג דָארְט צוּ זַיין ,כְּדֵי זֵיי זַאלֶען מְשַׁמֵשׁ זיין די יודֶען מיט אִיטְלִיבֶען פִּיטְצֶעלְעי

וָואס מֶע דַארְף אִין יֶעדֶער יוּדִישֶער שֶׁט וּבּאוּנ אִין שָׁטָא דְטזַאכֶען  . . .אָט
אשְׁטֵיינֶער ,וִוי מִיר הָאבֶּען אִין וְצִוְנִי שְׁטוּבּ -נויות צוּם קֶעהֶרֶען אוּנ רוֹימֶען  :שְטוּבּ-
שִׁיִקְטֶעס צוּם וָואשֶען אוּג וַואסֶער-שְרָאגֶען ,אוּנ עטְלִיִבֶע שְׁטַאדָט-נוִים אוּנ נויוֹת

צוּם הָאלְץ--מאקען ,צוּם שְׁמִירֶען ,די טְשֶׁערֶערֶע פַארְנֶעמֶען א .ז .וו ,חוּץ וָואס מִיר
,וּנ אָט פוּן דִי אַלֶע שְטָאדְט-נוֹים
הָאבֶּען אִין כְּלֵל באַָּאד-נוֹי אוּג שאַַׁבֶּת-נוֹי ,.א
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אוּנ גוֹוֹת וֶועגֶען זֶענֶען אַורֵאי צוּנֶעשִׁיקְט פוּן דִי דֶערְפְלִיךּ רי גְרוֹיסֶע ,אוּמנֶעלוּם?
פֶּערְטֶע נויות פוּנם חֲזִיךְ'שֶען מארק ,כְּדֵי זי זאלֶען קאכֶען אוּנ בַּאקֶען פאר דִי

דָאזיגֶע שְטָאדְט-נֹוִים  ...וָואם דֶען ?--יוּדֶען זָאלֶען זִיךְ מְטַפֵּל זַיין מיט חֲזִיר אוּנ
טְרֵפוֹת ? .. ,עָאר ניט! אָט נֵא דִיר צֶעהְן גְרֶאשֶׁען פַאר דֶער פוּהֶר הָאלְץ צוּהאקען,
צִי פַאר דֶער שְׁטוּבּ אוֹיסְשְׁמִיערֶען ,אוּנ גְעה ,קויף  דיר זיר אוּנ פְּרֶעם!" ..מֶע מוּז

דָאךְ אֵיהֶם גֶעבֶּען פְּרֶעסֶען ,אַלֶעהֵיי דֶער בְּחֵמָה פַאר אִיחֶר מִילֶךּ  ...אוּג טאקי
רֶערִיבֶּער זֶענֶען די גוֹיֶעשֶׁע סֶערֶעכֶעס אַזוֹי גְרָאבּ אוּנ נָרוֹים ,ווייל דִי שְטָאדְט-

וֹיִם אוּנ נויוֹת חַאפֶּען אֶפֶּט אַבִּיסֶען כָּשָׁיס בּיי די יודֶען .,כְּדי זֵיי זָאלֶען די צֶעהְנֶער

גְרֶאשֶׁענְט בֶּעסֶער אֶפְּטְרַאגֶען צוּ די יוּדִישֶׁע שֵׁייְנקַארֶעם  ..וֶ.וער שמִיעסְט ,דֶער

שַׁבֶּת-נוֹי לֶעבְּט דָאךְּ טאקי נָאר פוּן דִי יּדִישֶׁע שְׁטִיִקְִיך קוֹילעטְש ....נמצֵא ,אַז

דִי סֶערֶעכֶעס בְּלַייבְּט תָּמִיד נִאשְׁאֶר חֲזיִר נִיט פַארְקוֹיפְט--אָ דָאס פְרֶעסֶען זי
אוֹיף כְּמֵדֶר אוּג וֶוערֶען אַלֶע טָאג גְרֶעמֶער אוּג גְרֶעבֶּער ...נוּ ,אִיז עפּיס דָא וָואס

צוּ רֶעדֶען פוּן דִי אַלֶע מֵינִים נוֹיִם? . ..היוֹצֵא לָנוּ מִזָה ,אז איך הָאבּ יּנְגֶעלְווייז

אַנְדֶערְשׁ ניט גֶעקֶענְט אוּנ ניט גֶעמָארְט מֵיינֶען ,נָאר ,אַז דִי גַאנְצֶע וֶועלְט אִיז
אַנָאלֶע וֶועלְט פוּן יוּדֶעןְ יוּרֶענֶעם אוּנ יוּרִישֶׁע קִינְדֶער ,וְוָאס פִּיהְרֶען דִי וֶועלְט אִין

דִי שְׁטָאדְט אוּג שְׁטַאדְטְלִיךְ .אונ שִיקֶען צוּ פון זִיךּ יואּדֶען אוֹיף יֶעדֶען רֶערְפֶעל

פַּאר מאוַֹכֶֶן ,אוּנ דִי אַלֶע גוֹיִם אִין די דֶערְפְלִיךּ דַארְפֶען פַארְזָארְגֶען אוּנ בַּארִיענֶען
דִי אַלֶע יוּדֶען אִין די שְמָאדְט! .. .אַי וָואם ,אִיךְּ הָאבּ דָאךְּ אֶפָּט גֶעזֶעהְן פְרִיצִים
אויך אין וְצִוְנִי ,ואס יוּדֶען בּאדִיענֶען זיי גָאר ?  . . .אִיז דָאךְ; רֵאשִׁית ,א פְּרִיץ נִיט

קיין נוֹי ,וְהָרַאִיָה ?--אַז עֶר גֶעהְט ניט אִין פאֶַּעלְץ מִיט איאַלֶעם אוּנ פַּאסְטֶע:

לֶעס  . . .וַהַשֵׁנִית ,וָואס-זְשֶע איז דֶערְפוּן נֶערְרוּנְגֶען ?--אַדְרַבָּא ,נָאר פַארְקעהָרְט !

אָט דִי מִינֵי בְּרוּאִים זֶענֶען אוֹיךְ פָאּנִים נַארָאטְשְנע בַּאשַׁאפֶען גֶעוארֶען ,אַז זי

זָאלֶען גֶעבֶּען יוּרֶען גֶעשֶׁעפְטֶען ,פון ווָאס יוּדֶען זָאלֶען קֶענֶען לֶעבֶּעןי קינדֶער מְנֵדֵל
ַיין ,שאַׁטָארְט אוֹים הַאלְטֶען עליוֹת קוֹיפֶּען אוג אנקלויבֶּען א-נ-אַפּותיקי אוֹיךְ...

וָואס אִיז? קארְג דַארְף דֶער יוּר נְעבִּיךְ? . . .דֶער יוּד אִיז אָהְן עין-הֶרֶע אַ מִטוּפל

ְּנִים ;מֶע דַארְף פַאר זֵיי שָׂכַר-למוּד ,חֲתוּנָה-מַאבֶען ,דְרָשֶׂה;געשאנְקען .קעסט-
גֶעבֶּען ,אוג עֲפִּיס אַלֵיין אִיז מֶען ָאךְ יאוַר  . ..מֶע דַארְף אשוַּהְל ,מאִַרְחִץן אַ:
הקדש ,אַתַּלמוּד-תּוְרָה ,גאוַּטֶען-יוּדֶען ,מאִקוָה ,איין .ערוב ,עעשָׂרָה בִּמְּלָנִים , אוּנ
מַאלע וָואם נָאךְ יאוַּד בַּאדַארְף ? . . .נוּ ,ווא וָואלְט גער דָאס אַלְסְדינג אָנְגֶע:
נוּמֶען ? . .הָ-ארֶעווֶען זאל עֶר אֶפְּשַׂר גֶעהְן ?הַא ? . . .וִוי שְׁטֶּעהְט .עס גָאר אָן
אַ יּדֶען ,אַגוֹי קדוש ,צוּ הָארֶעווֶען ? צִי וי קען ער גָאר ,דֶער יֶעדְלֶער ,שֵיינֶער

יוּד נְעבִּיךְ הָארֶעוֶוען ? ,א.וּ.ג קמאי זָאל עֶר גָאר הָארֶעוֶוען אַז פִאִיז דָא ,וֶוער

סִיזָאל אוֹיף אֵיהֶם הָארֶעוֶוען ? ...די גוִים אִין דִי פֶּעלְצֶען יאלֶעמֶעס אוג פָּאסְ?

טֶעלֶעם .אַרְבַּייטֶען אוֹיף אַלֶע זשַטייונֶּבעּ-הִצְשַׁרְכוּתֶץ אוּנ דִי פְּרִיצִים--אוֹיף זַיינֶע
אַלֶע מוֹתְרוֹתֶץ ,אלם אַ יוּד . ..גוּ ,אִיז שׁוֹין ;עפִּיס אַ קִשְׁיָא ,וָואס טּוֹיגֶען דִי פְּרִיצִים
|

אִין דֶער נָאלֶער יוִּישֶׁער וֶועלְט ? . . .דָאס זֶעלְבֶּץ אִיז מִיטִ'ן ְטַאנַאוָואי אוֹך
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אוּנ מִיטְן סֶפְּרַאוְנִיק אוֹיךְ אוּג
מִיט אַלֶע דִי בְּרוּאִים ,וָואס גֶעהֶען אִין רוֹיטֶע

אקוֶֹעיךקְְֶאעַרשְׁמטִִייִטקְעַשלׁויֶָחעורְּםרֶאעִןי.ן דֶ.עראוֶופעְללטיק-דפְנלֶָאער זצִויּךם אואֹים ויזֶען ,אַז די לייטזֶענֶעןעָפי

ָמֶת הָאבּ אִיךְ פַארְשְטַאנֶען ,אַז
דֵיי זֶענֶען אויך נָאר בַּאשַאפֶען גֶעוַארֶען פוּן יוּדֶען וֶועגֶען . .וָ
.וארוּם אלא נִיט ,אִיז

דָאךְ דִיקִשְיָא ,וָואסהָאט צוּ מְהוּן בָּאָמֶת אֵיין רוֹיטֶער קָאלנֶער ,צִי צְוויי ,צִי דְרֵיי

ואֲִויפִאיִלי ,אין א שְׁטָּאדְט פוּן נָאלְע יוֶען ? .. .גִישְׁמֶעהְרואָט דָאס אִיז טאקי דִי מעשֶׂה אַזוֹ
ך הָאבּ יונְגֶעלְווייז גֶעמֵיינְט גַאנְץ בַּתּמִימוֹת  :אדֶַזער אֵייבֶּערְשְטֶער הָאט פַאר-
זָארְגְט זַיִין יוּדִישֶׁע וֶועלְט מים אַלֶעמֶען ,וָאס אַ יוּרִישֶׁע וֶועלְט דַארֶף ,כְּדִי דֶער יוד זָאל

פַארְשְׁפַּארֶען אַ הַאנְד אִין -אלט וַואסֶער אֵיינְטוּנְקֶען ,אוּנלכֵן הָאט ;ער זֵיי גֶעגֶעבֶּען דִי
רוֹיטֶע קעלְנֶ
ער אוֹיך ,אז וֶוען סְוֶועט זיך;עפִּיס מאכען מאִין סִכְסוְּ ,מאַחֲַלוֹקָת ,צִי

א סוּמַאמַאכֶעואְדֶער אַקַאנְפֶעדֶערַאציע אין די יּדִישֶׁע שְׁטָאט-זַאכֶען ,צִי קהֶלישֶׁע
ענְנִים ;אוג יודֶען וֶעלֶען ,אִיבֶּער זִייֶער עקשׁנות אונ נִצָחוֹן-וִוי אַיג:עם חָכֶם

ואְדנֵָביויֹגןְלשיְיׁגמֶעֶןעמְטראאשָן--וְנרויּטבּוֹקֶעאניֶןעןדֶקעוּםמֶעעןנִיצןוּ קיין נְמַר  . ..זָאלֶען זִיךְ דִי רֹיטֶע קֶעלנֶער
אַריין אוּג זָאלֶען אַזוֹלַאנְג אַרְבֵּייטֶען מיט

ואוליֶיעטע כרֹּחוֹת ,בִּיז זי זָאלֶען בְּרֶענְגֶען אַלְְִינְג אוֹף אֵלַאד ,כְּרִ די יודען זאלֶען יך

קָאנֶען לֶעבֶּען רוּהִיג אִין עוֹשֶׁר אוּג אֵין כָּבוֹדוי זשְֵיטיֶעהְט אָן ! . . .א סִימֶן

הָאבּ אִיךְ גֶעחַאמאַז דָאס אִיז נָאר אזוֹי ,נִיט אַנְדֶערְשׁ --והָ ראוָה--אז רֵאשִׁית הָאבּ

איך דָאךְ גֶעזֶעהְן ,אז ד היֹיטֶע קעלנער זֶענֶען ניט קיין נויִם אִין פּעלְצֶען יַאלֶעמֶעס

מ
יט פָּאפְטֶענֶעס . ..שֵׂנִיה ,הָאבּ אִיך גֶעמֵיינְט ,אַז דֶער  מְמַאנָאוָואי מִינן

ֶמעפדרֶאעןוניגאקוַּזוִֶמעָנאֶען בִּמֶעט חֶעכֶער הַאלְבּ יודֶען  . .וְהְכְאוָה ? זיי הָאבֶּען גֶעקָאנְט
יּרֶעשׁ; זי זֶענֶען אֶפֶּט גֶענַאנְגֶען אין שוּחֶל אַרֵיין :זֵיי הָאבֶּען

זכּימךֶעכטּמֶעאטַלֶגעֶעשמִַׁיבֶשְּתט אאִויּןג אַלֶע ידִישֶׁע אסיפוֹת  :זיי הָאבֶּען גֶענֶעמֶען בַּיי די ידֶען
יום-טוב--פִיש מִיט חְהֵין ,אנ אַלֶע פֶּסח--קְניידָליך מִים
פַאלִירְטְשְיִקֶעם
; פוּרים הָאבֶּען זי יודֶען גֶעשִיקְט שְׁלוּתַ-מְנוֹת אונ זֵיי הָאבֶּען

אעֲַפלִיבוֹּּלגפֶּענוָויאםוֹיזנְֶטעהְאטיןאֵירחֶֶרע שְׁמִיבֶּער אוג גֶענַאנְנֶען אין יּדִישֶׁען מֶרחֶץ אַיין  ,.
בֶּעשֵׁינְפֶּערְִיךְ ,אז אִיךְּ הָאבּ מִיר גַאנְץערֶענְסְט גֶעמַאנְט
מיינען  ,אַז מיין נַאנְצֶע מוֹיזֶענְט --וֶערְסְטִינֶע וֶעלְט אִיז פון נָאלֶע יּדֶען מִיט
יוּדֶענֶעס א
וב יִישֶע קינְדער ,פוּנקְט וי אין מיין וְצִוְייר מיט-װעלְט ,אוּג אִיךְ הָאבּ

מיר אִין אָט אַ דֶער אַ וי גֶעגֶער

יוּ דישֶער

וֶעלְט גֶעשְׁוִימֶען אַזוֹי זִיס

אוּג תּקיף דיג,
טי בּיים טַאמֶּען אין וויינְהוֹיז  --אוּג פּלוּצְליםנא דִיר גָאר חאֲַכָמֶת

אַ פְּלונִיתְ'ט
ע מִיט אַ טְשֶׁעפְּקִי לִיטְוֶועקעל  . ..אוּנ איך דַארְף פַאר טְרִיבֶּען וֶוערֶען

פון אַזֵא גִן-ערְן ,פון אַזא טְחִייֶער יאיַגֶען-יוּךְ

עשׁ וֶעלְטֶעלֶע אונ פַאר

וָארפֶען
בְּחַרְפּוֹת-בוֶּווּעשֶרֶׂהען געאנְִיוןַאחדֶֶרער גוֹימֶער לְַארֶעמְדִינֶער שְׁטָאדְט ,וואו אִיך בִּין גֶעבִּיך
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גאְַרוֹיסֶער ,וייטֶער ,אוֶּענְדְִיבֶער,
קֵיילֶעכְדִיגֶער וֶועלְט  ,אוּנ ואֶוענְט
דַנקָא נָאר פוּן נָאלֶע גוֹיִם  ...אנָאלְע

גוֹ;י'שֶע

וֶועלְט| ...װֶעלְבֶע נָאר זֵיי רוּרֶעוֶוען אוּג גֶעווֶעלְטִיגֶען מִיט
()21
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אֵיהר ,אוּנ מִיר ,זִשְׁמֶענְקִי יודעליך ,זֶענֶען נָאר בֵּיי זֵיי אִין די הָאנְד כָּחוֹמֶר בְּיַד.
הַיוֹצֵר ,אוּג מִיר זֶענֶען בַּיי זֵיי אין דִי אוֹינֶען בָּטַל וּמְבוּטָל בְּקְלִיפַּת-הֲשׂום! . . .

אוֹי לָאוֹהָהּ בּוּשָׁה ,וָואס איך האבּ דֶערְלֶעבְּט צוּ הֶערֶען אוּנ צוּ זֶעהֶען ,אזאיך
חָאבּ מִיךְ שיער בֶּענְרָאבֶּען לֶעבֶּעדִיגֶערְהֵייטפַאר בּוּשָׁה ,פַאר בְּמָלוּת ,וָואס איך בִּין
ָןא:ס הָאבּ איך עס
וליי
אברְּלִיבֶּען !  . . .נוּ ,פְּרֶעג אִיך אַ
אַזוֹי מיאוּס צוּם גנֶע
בֶּעדַארְפָּט? וֶועלְכֶע שְׁוַוארְצֶע יֵאחֶר הָאט מיר גֶעפֶעלְט צוּ לִינֶען אוּנ טָאטְשֶען,

וִוי דער וָוארם אין חְרֵיין ? . . .זאל נִיט א רוּח אין טוֹבִיָהִיס טַאטֶען אַרַיין ,וָאס
עֶר קָאט מיר אֵיינְגֶערֶעדְט דִי ;עצָה מִיטְ'ן קלימְעקיל  ? .. .יָא ,מַחֲשְׁבוֹתין !לֶאם

איך אַייך שׁוֹין דֶערְצֶעסְלֶען דֶעם סוֹף פוּן מיין קְלִימֶעקִיל. . .
01,

מיין לֶעמְצְטֶע הָאפְּנוּנְג,
אַוַדאַי ,אַודְאַי הָאט דער בַּאלְטֶער צנְֶענוּמֶען מיין ;קלימעֲקיל אוּנ סאִיז

פֶערְפַּאלֶען גֶעוָארֶען אוֹיף הִינְטִיגֶען טָאג! --אָ,טְהַיֶער קְלִימֶעקִיל מֵיינֶם ! וָואס
איז דֶען אין דיר גִיט גֶעלֶענֶען ?-- מיין רַאצֶעמַארֶען זְשוּכֶּעצֶעל מִיט אוֹיס

טְהַאנֶען דֶערְיי ...דֶערִיַייל הָאבּ איך מִי שוֹין בּעצֵייטֶעגְם פֶעְזָארְנְט אין ְלִימֶעקיל

מיט אַ מאנישקא  ,א הַאלוְטִיכֶעל ,אַ בּיינַארְטֶעלֶע  ,א שֶׁערֶעל פַאר די פאוֹתיי 
יו

|

7

אהאלב

10

דער ווארם אין חריין

א חַאלְב קֶעמֶעלֶע אונ אַ פָּאר אַלְטֶע שְׁלייקֶעס מִיט אַ קְלֵיינְטְשִׁיק מדוּריל פוּן אַח'רֶעל

וֶוענֶען ..ד
ֶ.עם קאשקעט הָאבּ איך מיך שוֹין אָנְגֶעשְׁטֶעלְט אָנְצוּמָהוּן תֵּיכֶּם בי

וצִוְנֵיד רָאגַאטְקֶע ,אוּג הָאבּ אַיינְגֶערֶעדְט טוֹיבְיָה'ן ,אַז אִיך בִּין גֶעפַּאלֶען אוֹיף

די אוֹיגֶען --מוז אִיךְ זֵיי פַארְשְטֶעלֶען מיט אַדַאשֶׁעק( .. .וואוּ נֶעמְט מֶען דֶעם
דַאשָׁעק ,וָואס זָאל מיר אִיצָט קָאנֶען פַארְשְטֶעלֶען מֵיינֶע אוֹינֶען פַאר בּוּשָׁח ל)...

אוּנ וָעל כְּלֶם הָאבּ אִיך אִינִים קְלִימֶעקִיל גֶעפִיהְרְט מֵיין שְׁוַארְצְאַפֶּעל פּוּנִים אוֹיג ...

מֵיין פַּאק כַּתָבִים !  --טְהַייֶער פּעקֶעל כְּתָבִים מֵיינֶע! ווָאס הָאט זִיךְּ דֶען אִין דִיר נִיט

גֶעפוּנֶען ל! אַקעס שֶׁענְסְטֶע אוּנ בֶּעמְטֶע אונ לִיעבְּסְטֶע אוּנ טְהַיֶערְסְטֶע .וָאס אִיך

הָאבּ אִין א מִשֶּׁ פוּן דָרֵיי וָאהֶר צוּנוֹיפְֶעקְלִיבֶּען אונ אָנְגֶעמַאכְט מִיט מֵיין בְּלוּטִינֶען

שְׁווַיים ,אוּנ ואס הָאבּ עֶס מִיר גֶעהַאלְטֶען פַאר אַגִילְרֶענֶעם אוֹצָר ,מִיט וֶועלְכֶען

אִיך ווֶעל מִיךְ קַאנֶען אַבִּיסֶעל טְשְׁוַאנין אִין דֶער גְרוֹימֶער שְׁטָּאדְט!  . ..אַלֶע קוּנצֶען
אוּנ בַּרְיָה'שַׁאפְטֶען אוּנ חריפותץ אוּ פְּלָאוֹתְ'ן ,וָואס דִי וְצוְנֵייר מִיט-וֶועלְט אִיז

נָאר בֹּיכוֹלֶת גֶעוֶוען אַרוֹיס צוּגֶעבֶּען דירד איחרע עֶטְלִיכֶע גֶעצֶעחְלְטֶע פַארְבָּארְגֶענֶע.

קלוֹיז-אַפִּיקורְמִים'ליך אִין  יענֶער מסוכניר צייט  :אַלֶע מְחַייֶערֶע שְׁמַיְקֶעלִיךְ  אוּנ-

פְלִיטֶערְלִיךְ ,ווָאס אִיךְ הָאבּ .צוּנוֹיפְֶעזַאמֶעלְט ,אִין דִי לֶעצְטֶע דְרֵיי יָאהֶר פוּן
מיין  וויסְטֶען אִיבֶּערְנַאנְנ ,מִפִּי הַשְׁמנָה ,אוּג אַלֶע מֵיינֶע אֵיינֶענֶע אוֹיסְגֶעמוּטְשֶׁעטֶע

אַנְטִקְליךְ אוג בְּרִָה'שַׁאפְּטֶען .וָאס איך הָאבּ בְּסַתֶר אַלץ אוֹיפְגֶעשְׁריבֶּען אוֹיף דִי
בּוֹידֶעמֶער :פוּן דִי וַוייבֶּערִשֶׁע שׁוּחְלֶעכְלִיךְ בַּמֶשֶׁך דִי לֶעצְטֶע דְרֵיי יָאחָ--דָאס אַלֶעס

אִיז גֶעלֶענֶען אין דֶעם פַּאק כָּתָבִים ,וָָאס אִיךְ אב גֶעפִיהְרְט אין דֶער נְרוֹיסֶער

שְׁטָּאדְט אריין פון למען יִרְעוּ וֶוענֶען ! ...אַכְּלֵל ,אין דֶעם פֶּעקעל הָאט זִיךְ גֶעפוּנֶען

פוּן פוֹינֶעל-מִיקְד  :אַ נָאוְוֶעמַארְנֶע פּרוּשׁ אוֹיף חַד נַדְיָא פוּן אַ קרֶעמֶענֶעצֶער מִתְנֵגַד . ..
אַ חֲקִירָה אוֹיף רַבַּחיבַּר-בַּר-חָנָחס נוּזְמוֹת על פִּי דֶרֶךְּ הַמָבַע  . , .פוּן א וֶועלֶעדְנִיקֶער
מְשׁוּמָד :א שֵׁיינֶער אֵיינְפַאל אוֹיף קְרז'ס אַיינְגֶעזִינְקֶענִישׁ על פִּי חַשֵׂכֵל  , ..פוּנִים
וְצוָגֵי"ר אקציזניק  :א קוּנְצִיגֶער אוֹיפְטוז אויף מֹשֶׁה רַבִּינוּים שְׁטֶעקֶען ,וִוי אַזוֹ
עֶר אִיז גֶעוָוארֶען א שְׁלַאנָג ,פוּן אַ דוּבְּנָאיר אַלְטֶען בּעל-עבִירְה'ִיק ; אלִַצְנוֹתיל

אִיבֶּער לט'ס מֶעכְטֶער .פוּן אַ מַאלְנֶער חָמִיד ,א בּעל מַּאַוחֹעִיק ; אַרָמִז אין דֶער
תּוֹרָה אוֹיף א הִיתֶּר צוּרויכֶערֶען צִינַאר אוּם שַׁכָּת פוּן אַ מַאחְנֶעווְקֶער גלום; אַ גַאנְצֶע

מְמִכְתִּיגַהִינֹם על פִּי לַצָנוֹת מִיט רֵשֵׁיי אונ תּוֹספוֹת אונ מַחַרְשִׁיא פוּן וי
אלְנָא'ר
אַפִּיקוֹרְס ; האִַכְּחָשֶׁה אוֹיף קִבָּלָה מִיטִן זוֹהַר פוּן אַ פַּארְפִיהְרְטֶען חַבַּ"דְעִיק ;

קוּנְצִיגֶע נְמַטְּרְיְאוֹת אוּנ נוֹמְרוֹקִין פוּן אַקַאמֶערְבַּארְגֶער הַיינְטִינוֶועלְטִינֶער מְלַמַד אִין

וְצְוָנִי א.ז .וו אַ חוּץ אַגוּזְמָא אוֹיסגעטראכטע גֶעשְׁלִיפֶענֶע מדרש-פְּלִיאוֹת ,עטְלִיכֶע

קוּנצִיגֶע חָדוֹת אוֹיף דִי ווֶערְטֶער ' :תנדְנדָה' ,ימְחַרְחַר',יכְּכָּה,
"וחַלקלקוֹת" ,ישְׁחַרְחוֹרֶת/
גרנהַת" אוג ייקְרקְת' וּכְדוֹמָה ,אוּנֶעטְלִיבֶע פִּלְאֵי-פְּלָאוֹת'דִינֶע פּשָטִלִיךְ אוּנ מֵייטְשֶׁען

פוּן גוּטֶע-יורֶען על פִּי חדרף-אָרֶץ ,היינט מֵיינֶע אִייגֶענֶע קוּנְצֶען אוּנ בְרְיְהישַׁאף.

-טֶען. ,לְמָשֵׁל אַ-נ-אלף בַּיית לְפּוּרִים אין גְרַאם על פִּי פָּאלִימיִקֵא :אַחָדֶה אוֹיף

שׁמִשׁוֹז הנבּור'ס חֵרָח  1אַ-נ-אוֹיסגֶעשְׁנִיטְצֶען מִוָרָה ,נָאר אַ פְֵּאוְהַפלא ...נגַאנץ
קהלת
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פקֶֹעְרלַת אין רָאשִׁי-תִיכוֹת על פי הַחקירח . ..די גַאנְצֶע מְנֵלָה אָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען אוֹיף אֵיין
ְטֶעל
פַּאפִּיר ,ואס מֶע הָאט עס נָאר גֶעמָאגְט אָפּ דְרוּקֶען אוֹיף חְדוּשִׁים!, ..
אַ גוּטע-יודישע מאמֶענְיֶע ,זְעהֶר שֵׁיין שי כּתֵב .אונ א שיר לִבְּבוֹד דֶער גְרוֹיסֶער ליא?

האֶעדמְֶדעִסיֶגְֶסע,ר שאַׁחטֲָראִדיְףט,אֲנפִויּמןַתו"ֶעל!ְ,כֶ,ע.ן איֶעחלוֶּעץר אֶשפוְּּשרַָׁחר ההוָּאנטְ בַּאטְרָאפֶּען בְּנמִטְריָא אַדֶע סס
דֶערְט שִׁיָרִים אוּג מְלִיצוֹת אַקֶענֶען
פדִֶעיםנְסְטֶּערֶעןפַאנַאטִּיזְטוּם אוּנלכְּבוֹד לרֶעערכְטִיגֶער הַשְׂכָּלָה...

ּכְדוֹמָה ,אוג אָט אדֶָעם גַאנְצֶען אוֹצָר הָאט צוגֶענוּמֶען דֶער בַּאלְטֶער יד אוֹיף
הַיינְטִינֶען מאג,אוג איך בִּין ,קוּמֶענְדִיג אִין דֶער גְרוֹיסֶער שְטָּאדְט ,גֶעבְּלִיעבֶּען כְּצֹאן
בְּלֹא רוָעה ,אָדֶער וי א שֵׁיינֶעץ אָהֶן אַ פייפֶעלֶע! .. .חַיינְט פַארְשְׁטֶעהְטווָואס אִיך
הָאבּ דָא אוֹימְגֶעשְׁפּיעלְט  . 7גִיט א חִין אוּנ ניט א הֶער ! ...וֶענץ נִמְאָם וּמְאוּם
אוּנ הָאס ? . , .וואוּ אִיז דָא ס ? י..דָאס,

נָאךְ וֶעלכֶען אִיךְ הָאבּ פֵיהֶר יָאחֶר

גֶעשְטְרֶעבְּט אוג גֶענַאחְרְט אונ מקריב גֶעוֶוען רֶערְפַאר מיין שְטִילֶען זיסֶעןינגֶעלְשֶׁען

אגֶהפְעּרגןֶע,נ מיין שְׁפִּיצלֶענְדִינו פּערְכִּשוּףש יוּ דע שדועלְטֶעלֶע . . .דָאס הָאט מִיךְ
ַארְט אַרוּם אוּג אַרוּם ,אוּג אַזוֹי מיאום ! ..,איך שְׁמָעה אִין א גְרוֹיִסֶער לָיארֶענ:

דִיגֶער נו :שער שווינְדֶעל-וועלְט ,אונ קוק ,וִוי אַ מויז נָאך עֶרְד-צִיטֶערְנִיש!.

..

וֶוער צוּ מִיר וַוארְפְט זִיך--דַארְף אִיךְ אֵיחֶם אוֹיף כַּפָּרוֹת ; צוּ ווֶעהְמֶען אִיךְ וַוארְף

מִיךְ--דַארֶף מֶען מִיךְ אוֹיף כַּפְּרוֹת  .. .אוּנפון דֶעמָאלְט אָן אִיז מיין לֶ
לעבֶַּע
אןנאג-

לַאנְגֶע גְסִיסֶח  . ..נָאר דֶערְפַאר אָבֶּער בִּין איך א משְׂכִּיל...
אֶבֶּער טאקי נִיט מֶעהֶר!,,.

נִיט אַ הִין אוּג נִיט אַ הָער;

נִיש מֶגן-דָוֵד .ניט אָפֶענֶע שֶׁער...

נִיט בַּיים טַאמֶען ,נִיט בַּיים שְׁווֶער ;

בִּי הָאבּ אִיך ,נָאךְ וָאס צוּ בָּאנְקֶען ,צִי גֵיין,

דָאס דַארְפְּסְט דוּ שׁוֹין ,לֶעזֶער ,זֶעהְן אַליין !

א ד ע ס ס א,

|

נוּר אַרָאקְטָארי
אַקַאמֶעדְיעאין  1אַקְפי

עֶנִטְּשׁוּלְדִיגֶען זיי,וואס מַיינֶע פַארְבֶּען זֶענֶען אַזוֹי בְּלָאס,

 קאט א מאליער גֶעזַאנְט צוּ אַ בֶּעקָאנְטֶען אִין גַאם -אִיךְ שְׁוֶוער אַייך בּנְאֲמְנוֹת .זאָיךאנ אַייךְ קיין לִיגֶען,
בֵּיי אוּנז אִין שְׁטָאדטִיל אִיז קיין פַיינֶעֶרע צוּקרִינֶען .

פּוּן

פלטיאל זאמאשטשין.

פֶּערְנַאנֶען

רי רְפַאֵל הַאנְרֶעלְמַאן 
רינ ע
| בַּ

אַנֶעמְטֶע
ר' אֶלְקְנָה יי

אַ---סוֹחֵר אִין בַּאלְטֵא.
זַיין ווייבּ,
זייר טָאכְטֶער,

אַשַׁדָכֶן,

סְצֶענָעי
(רי סְצֶענֶע שׁטֶעלְט פָאר אַ נָארְטֶעןבִּיי אנריֶעִומקען אוֹיפִיןלימַאן.
אֲנעטְטֶע (מָאדְנֶע ַנְגעצֹיגֶע גֶעהט אַרוּם אוּג זִינְגֶם) ;

1

זִי אִיז פָאלְל פְרֵיידֶען
זִי אִיז פָאלְל אִינְטֶערֶעסֶם,
זִי אִיז נוּר אַ נֵן-עֵדְן,
דִי שָׁאגֶע שְׁטָאדְט אַדֶעסְט!
2.

אַלֶע בֶּעסְטֶע פֶּערְגֶענִיגֶען,
וָואס דֶעם אוֹיג נוּר גֶעפֶעלְטי,

אִיז דָארְט דָא צוּ קְריגֶען--
גָאר אֵייגְם אִין דער וֶועלְט!
15

אַ בּוּלְוַאר  --אֵיין אַנטיק,
וואוּ מֶע גֶעהְט שְׁפַּאצִירֶען,

מֶע הֶערְט דָארְט מוּויק,
עס דְרֶעהֶען זיך קאוואלירען !
4.

מֶע קען זִיךְדארְט בַּאקֶענֶען
מִיט יוּנגֶע לייט אַסך,

סִמַאכְט נִיט ,וֶוער זֵיי זֶענֶען,
ם'איז א תַּענוּג ,זָאג אִיךְ אַייך!
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אַייזֶערְגֶע פֶּערְדִישֶׁע בַּאְנֶען
יָאנֶען אִין שְׂמָאדְט אַרוּם,
מֶע פָאהְרְט אויף פַאעְטָאנֶען,
יוּנְגֶע לייט אִיז דָא אוּמֶעדוּם!
0.

:

עם אִיז דָא אַלְצְרִינְג
בִּיכֶער וָעהֶר אַ פַךְּ,

מֶע קען אוֹיסְלֶערְֶען גְרִיְג

אַלֶערְלֵיי שְפְרַאךְ!
7
מָיאִיז דָא טויזֶענְדֶער גַאזֶעטֶען
מָאדֶעט ארוֹים צוּ נֶעמֶען
וְשוּרְגַאלֶען אוֹיף טואלעטען,

וִוי אַזוֹי זִיך צוּ קעמֶען !
8

קְלֵייטֶען וִוי אוֹיף אַ יֵרִיד
מִיט נַאנְץ גְרוֹיסֶע שוֹיבֶּען,
חֲתֵנִים אוֹיף דֶעם פּוּר

אִיז דָא אוֹיס צוּ קלויבֶּען !
בְּריינֶע (קימ= אכיז) א גוּט מָארְנֶען! אַגוּט מארנען דיר מיין קינְד!
נוּ ,וי פּיחְלְסְט דוּ זִיךְ הַיינְט ג-ֶ-עווד ?
|

אַנעמטע וָואי מֵאמַא )* ,זִינְט איך בִּין גֶעקוּמֶען אַהֶער

= = פֵיחֶל אִיך מיך גֶעּנֶד אוּ גְיקְלִיך זֶעהֶר;
אִיךְ בּין גֶעווֶעזֶען דום ,נַארִיש ,פַּארְפִּיהְרְט,

גֶעלֶענֶען אין בַּאלְטֵא ,וִוי א מְשָׁאלֶענְט פאָרשמירט,
וי מִיט אַ בְּרֶעטֶעל זֶעגֶען די אוֹיגֶען גֶעוֶועוען פַארְשְׁטֶעלְט.
ה-י פקיאשיר-יק ייה

*) יָא ,מַאמֶע.

נור א דאקטאר

-

אִיךְ הָאבּ נִיט גֶעוִויסְט ,וָואס ס'הייסט לֶעבֶּען אוֹיף דֶער וֶועלְט!

די בֶּעסְטֶע צֵייט הָאבּ אִיךְ דָארְט פֶערְלוֹירֶען
אָבֶּער אִיצְט בִּין איך גֶעוָארֶען וי ניי גֶעבּוֹירֶען!

בְּרֵיינֶע דוּ הָאסְט מִיך מְחַיֶה גֶעוֶועזֶען ,טַאכְטֶער ,מִיט דֵיינֶע וִיסֶע רֵייר;
נוּר זָאג ,וָואס אִיז מִיט דִיר אַזוֹי דִי שִׂמְחָה ,דִי פַּרֵייד ?
|

אַנֶעמְמְעוַוייל אִין בַּאלְטֵא בִּין איך גֶעלֶענֶען ,וי א וָארֶם אִין חָריין
אִיךְ הָאבּ געמיינט ,אַ ז וֹי אִיז נוּט ,אזַוֹי דָארְף זיין,

דָא הָאבּ אִיך אָבֶּער גָאר שאְַׁפָּאגֶעל בי וועלְט דֶערְזֶעהְן 
ווא אַלֶעס אִיז נָאבֶּעל ,שָאן אוּנ זָעהֶר פַיין ;

ָא זֶעהְט מֶען גִיט קיין זְשִייאגֶעם ,סְמַארְקַאטֶע יוּדֶען

אַז אִיך דֶערְמָאן זִיךּ ,הֵייבְּט אָן דָאס בְּלוּט צוּ זִידֶען;
דָא זֶעהְט מֶען נִיט קיין לֹאנגֶע פָּאוֹת ,קיין לַאנגֶע .קאפָאטֶעי
ואס אִיו לַאנְג וִוידער גָלוּת ,פֶּערְדְרִיפֶּעט מִיט בְּלָאטֶע;

ָא טְרָאנְט מען פְַּאנְצוֹיזִישֶׁע ,עֶנְגְלִישׁע ,דייטשֶע קְלֵיירֶע

ווייל אַלֶע זֶעגֶען גֶעבִּילְדֶעט ,אֵיין ארִיסְטָאקְרַאט אִיז יֶעדֶער ;

מֶע הֶערְט נוּר רֵיידֶען רוּסְסִיש ,יוּדיש היין וָוארָט,

וַוייל סִיאִיז אַנְדֶערֶע מֶענְשֶען ,צאִַיוִוילִיזיִרְט אָרֶט;

אלע זֶענֶען גֶעלֶערִינְטֶע ,געבִּילְדֶעטֶע חֲכָמִים,

אוּג דִי גַאסֶען שמֶעקען .וי אַ הָדָסִיל בְּשְׂמים;
אוֹיף אַלֶע גוּלְיַאנְיֶעם ,וואוּ מֶע גֶעהְט נור שְפַּאצִירֶען ,

זֶעהְט מֶען אסך וָאיְענִי ,יוּנקֶערִם ,אָפֶעצירֶען ;

מַאנְגֶער ,פְרוֹיֶען ,הֶערְרֶען אוּג דאמען
גֶעהֶען פָּאדְרוטְשְׁקַע תְּמִיד צוזאמֶען ;

אַלֶע גֶעהֶען פֶערְפּוּצְט נָאך דֶעם לֶעצְטֶען פַאמָאן,
מֶע רֶעדְט נוּר פְרַאנְצוֹיזִיש ,מֶערְסִי! פַּארְדַאן !

דָא בַּאנֶעהְט זיך הֶעפְלִיך מִיט אדַאמֶע אהֶַערְר:
עֶר רוּפט זִי לְיָאבּע ,אָדֶער מא-שֶער!

נִיט וִוי אֵין בַּאלְטֵא ,אִין דֶעם וִויסְטֶען קֵבֶר,

אַז אִיךְ דֶערְמָאן זיך צִיטֶערְט מִיר יֶעדֶער אַבֶר ;

איך הָאבּ נוּר אֵיין מָאהְל מִיט דֶעם אַפּטְהֶעקֶער שְׁפַּאצֵירְט,

הָאט דָאס בַּאלְד דִי גַאנְצֶע שְׁטָאדְט אוֹיפְנֶערִירְט ;

אַלֶע סֶערֶעכֶעס ,פְלְיאפְקֶעם ,אוּג גְרָאבֶּע יונְגֶע
הָאבֶּען נוּר וִוי א חֹלִיף גֶעשַׁארְפְּט דִי צִינְגֶען

זֵיי הָאבֶּען מִיךְ בַּארֶעדט ,בַּאלֶעדִינְט אָהֶן א שִׁיעוּר,
דֶערְצוּ נָאךְ א בְּלְבּוּל אוֹיסְגֶעקְלֶעהְרְט אוֹיף מִיר!, ..
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אָבֶּער איצְט הֶער איף זֵיי ,וִוי דֶעם פַאר איָאחְרִינֶען שִׁנְעה,

קֵיינֶער הָאט מִיר נִיט נָאכְצוּקוקען ,וואוּהִין איך גָעה,

אָט פוּן דעם אַלֶעמֶען פִיהְל אִיךְּ מִיךְ אַצִינָד

מוּנְטֶער ,פְּרֵיילִיךְ ,פְרִישׁ אוּנ גֶעזוּנְד !

בְּרֵיינֶע הֶערְסְט דוּ ,אֶנֶעטְטִיטְשָׁקֶע ,הֶערְסְט דוּ ,מיין לֶעבֶּען,
הָאסְט מִיךְ פּשׁוּט דֶערְקְוִויקְט ,מֶענְסְט מיר גְלוֹיבֶּען,

סִאִיז בֵּיי מִיר אָנְגֶעלֶענְט דָאם אַלֶעס צוּ הֶערֶען.

נָאמְט זָאל דִיר נָאךְ אַ גוּטֶען זִיווּנ בּאשֶׁעהְרֶען,

וָאלְט אִיך זִיךְ שׁוֹין נָאר ניט גֶעהַאט ,וָואס צוּ בַּאקְלָאגֶען!--
יָא ,אִיך הָאבּ מיך דֶערְמָאנְט ,אִיךְ הָאבּ דִיר עפִּיס צוּ זָאגֶען :
דוּ וֵוייסְט ,הֵיינְט אִיז דָא גֶעוֶועזֶען יֶענְטֶע דִי מוּחֲמֶע
אוּג רֶעדְט דִיר אַ שְׁרוּך ,אֶבֶּער טאקי א פְּרִימֶע ָ

זִי זָאנְט  :דֶער חָתֶן אִיז א פַיינֶער ,פוּן חַיינְטִינֶער וֶועלְט,

עֶר אִיז אַ גֶעלֶערִינְטֶער ,אַזוֹי וִוי דִיר גֶעפֶעלְט,

ער איז דוּרְְגֶענַאנְגֶען אַלֶע נו אנְזַאלֶען אין דֶער שׁוּהֶל.... .
אַנֶעמטע אִיךְ דארף ניט קיין חֶתָן !איך הָאבּ דיר שׁוֹין גֶעזָאגְט צֶעהְן מָאהְל!

בְּרֵיינֶע וָואס זֹשׁע ,װילסט פַאהזיִצען א מוֹיד בִּיז אִין גְרֶאהֶען צָאפּ?
אַנֶעמְמֶע איך דַארֶף נִיט ,אִיךְ וִויל נִיט ,אוּנ דול מִיר נִיט קיין קאפּ!
בְרֵיינֶע שְרֵיי ניט ,מְשׁוּנֶעינָעו וָואס מַאכְסְט דוּ פאר אַ גֶעוַואלְד?
דִי נַאנְצֶע גאס וֶועט זִיךְ צוּנוֹיפְלוֹיפֶען בַּאלְד !
וָואס זֶשֶׁע ? דֶער חָתָן שְׁטֶעהְט דִיר אֶפְשַר אוֹיך נִיט אָן ?

ער איז דָאךְ א ליפטאקראט ,טַאקִי פוּן דֶער פָּאהְן!

ַזֶעלְכֶען הָאסְט דוּ דָאךְ אַַיין גֶעזוּכְט מִיט לֶעבְט..
וָואס זשׁע נָאךְ וִוילְסְט דוּ? וָואס נָאךְ איז דִיר שְׁלֶעכְט?

אִי אַ שָׁאנֶע מִשְׁפָּחָה ,אִי דֶער חָתֶן איז פַיין !. .+ +
צ

ָאן! דאס וועט קיין מָאהל ניט זַיין !
אַנֶעטְט ע נָאן מַאמא ! נ

בְּריינֶע אַרְרִבָּה זָאג מיר ,נִיבּ מִיר צוּ פַארְשְטֶעהְן
וואוּהָאט מען גֶעהֶערְט ,וואוּ הָאט מֶען גֶעזֶעהְן
|

אַ ייִדישֶע מַאכְטֶער זָאל ניט וֶועלֶען קיין מאן ?
אַנֶעמְטֶע אִיך הָאבּ אֵיין מָאהֶל גֶעזָאנְט נַיין; ועט זיין נאן !

בְּרֵיינֶע וַוייטֶער אַמָאהְלנָאן!וָואם אִיז דָאס פַאר א צָרָה ?
מִ'הֶערְט מֶעהְן נִיט נור נָאן ,זַיין זאל.ע ר זייר די כַּפְּרָה!

נור א דאקטאר

ָואס הָאסְט דו זִךְ אין אִי הֶם אָנְגֶעחַאפְט

דוּ נַארִישֶׁץ מוֹיר ,דוּ מְשוּנֶענֶע קְלִיפָּה ?
וָואם זְשעל מֵיינְסְט ,הָאסְט דעם  1א | דֶערְטַאפְּט
אוּנ ווֶעסְט אֶפְּשַׁר מִיט אֵיהֶם שְטֶעלֶען א חוּפָה ?
נור ד א ס נִיט ! אָבֶּער נָאר מיט אֵיין אלף לא !

.וּג סְוֶועט נִיט זיין אַזוֹי
סְאִיז נָאךְ ניט גֶעוֶוען ,א
דוּ הֶערְסְט ,ווָאס אִיך זָא דיר אצינד ?
אוֹיבּ דוּ וֶועמְט נור ווֶעלֶען מַאכֶען אַזוֹינֶע חַן דָ'לִיךְ
וֶועט דיך דֶער טַאטֶע נָאר גֶעשְׁוִוינְד

מיט דֶעם נָאן אַרוֹיסווארפען אוֹיף צֶעהְן שְׁפֶּענְְלִיךְ!
אַנֶעמְמֶע אָווא! דֶערְפַאר הָאבּ אִיךְ מִיךְ דֶערְשְרָאקֶעטןַכְּנוֹית!

חַא ,חַא ,חַא! סָאִיו נור אַגֶעלֶעכְטֶער בְּנָאֲמְנוֹת!

סִיזָאבֶּען שׁוֹין גֶעפֶעֶלְט דִי ציימֶען,

וָואס זֶענֶען אַמָאחְל גֶעוֶוען;

הַיינְט וַוארפְט מֶען קיין טָאכְטֶער בּיי לייטען
זֵיי וֵוייסֶען שׁוֹין דֶעם וועג אַלֵיין !

בְּרֵיינֶע זֶעהְטְט דוּ ,זֶעחֶר פַיין ,זֶעחֶר שָאן ,מיין קיגר!

אַז אֶךְ אונ וָעֹה אִיז מִיר דָאט צוּ הֶערֶען אַצִינְד !

אֵיידֶער אַזוֹינְט צוּ הֶערֶען,

אַזֶעלְכֶע קִינְדֶער צוּ הָאבֶּען--
זָאלֶען זֵיי נִיט גֶעדַאכְט וֶוערֶען

שׁוֹין בֶּעסֶער זֵיי בַּאנְרָאבֶּען!

אַנֶעמְטֶע הַע ,דוּ הָאסְט זִיךְּ שׁוין צוּ בִּייזֶערְט שְׁטַארְק
א
שְׂרִייֶעסְט שׁוֹין וִוידֶער ,וִוי טאֶַעדֶעבֶע אִין מַ רְק,
וויל אִיךְ מִיט דִיר גָאר קיין מענוֹת נִיט מַאכֶען,
וַוייל בּיוט א אוּנגֶעבִּילְרֶעטֶע מִ'אִיז נוּר צוּם לַאכען (ל
!אנט).
בְּרַיינֶע נור אוּנְגֶעבִּילְדֶעם ,דָא ט הֶערְט מֶען ,נִיט מֶעהְן !
וַוארְט ,לָאז נור דֶער טַאמֶע קוּמֶען צוּ גֶעהְ,
וועל אִיךְ אִיחִם בַּאלְד אַלְצְדִינְג אוֹיסזַאנֶען,

אוּנ קָאם אִיך טאקי אַזֹי הָאבֶּען אַגוּט יָאחְר,

אַז ער וֶועט דִיר דָאס מְשׁוּגעת אַרוֹיס שְׁלָאנֶען,

הער ווֶעט דִיךְ שׁוֹין מַאבֶען בִאּיסֶעל קְלָאחֶר;

דוּ בַּזֶט דָאךְ נָאר אַרָאפּ פוּן דֶעם זִינֶען ,מְשוּנֶע אוּג דוּל!
אַנֶעמְטֶע נָאן מַאמַא ! דוּ שְׁרַייֶעסְט אוּנ וֵייסְט גָאר גיט ,וָואס אִיך וִויל---.

0

001

יודישע פאלקסביבליאטזעק

בְּרֵיינֶע ווייטער א מָאהְל נָא ן! אַז אָך אִיז מִיר אוּג וִוינָד !
וָואם טוֹיג דִיר דֶער נלָאאןָט פָאלְג מִיךְ .מיין קינד!
דֶער חֶתֶ וָואס מֶע רֶעדְט דִיר ,אִיז נָאר אֵיין אנְטִיק;

וועמֶען מֶע פְרֶענְט ,זַאגְט ,ס'איז פַאר אוּנָז אַגלִיקי
מָע הַאלְט אִיהֶם פַאר אַ פַיינֶעם ,ארייכען ,קאלּנֶען,

נור אֶפְשׁר גֶעפֶּעלְט דיר ניט דָ ע ה,וֶועלֶען מיר אֵיין אַנְרֶערֶען קריגען,
אַזֶעלְכֶען וי דוּ וִוילְסְט ,אַזוֹינֶעם וִוי דיר גֶעפֶעלְט,

ואס זֶשָׁעל שׁוֹין אֵיין;עק ,שׁוֹין אוֹיפְגֶעלָאזְט דִי וֶועלט?

ְלוֹיבּ מִיר ,ס'איז דָא שׁדוּכִים אָהֶן אֵיין עִק ,אָהֶן א שִׁיעוּר,

אַנֶעמְטֶע נור אָט די אלֶע שְׁדוּכִים טוֹיגֶען נִיט פַאר מִיר !
בְּרֵיינֶע ווָאס-זְשֶׁע דֶען וִוילְסְט דוּ ? וֶועמֶען זָאל מֶען דִיר גֶעבֶּען ?

אַנֶעמְטֶע נוּר דאאקטאר  1אַזוֹי אִיז בַּיי מיר גֶעבְּלִיבֶּען,

בְּרַיינֶע נור אַ דָאקְטָאר ?אָד זֶעחֶר פַיין ,מיין קינָד ,זֶעהֶר שָׁאן!

מְהֵיבֶא-תִּיתָא .,צוּ אַ דָאקְטָאר הָאבּ אִיךְ טַאקִי חָשֶׁק אֵלֵיין;

אִיךְ הָאבּ שׁוֹין מכח רֶעם עִטְלִיכֶע מָאחְל גֶעקְלֶעהְרְט,

ווַייל אַ דָאקְטָאר הָאט טאקי נָאר אַיין אַנְדֶער וֶוערְט:
ער הָאט פִיל כָּבוֹד ,דֶרֶך-אָרץ הָאט פַאר אֵיהֶם יֶעדֶער,
מֶע טְהוּט אִים אוֹיס ,מֶע טְהוּט אֵיהֶם אָן אוּמֶעדוּם די קלֵיירָעהו .
עֶר הָאט אַ וואוֹילֶע פַּרְנְסָה ,ווייסט ניט פוּן קיין נוֹיטו
אַזֶעלְכֶער קאן אַ וַוייבּ בִבָּבוֹד גֶעבֶּען בְּרוֹיט.

ַנֶעמְטֶע ואאיסְאיז ליךְ? וָואם-זֶשֶׁע הָאסְט דו זי גֶעבִּיֶערְטפְרֵיהֶר ?
בריינֶע יָ ,יָאי מייקןינְה אִיצְט בִּין אִיך מְִכִּים מִיט רִיה
|

וַוייל פְרִיהֶער הָאבּ אי גֶעמֵיינְט ,דוּ הָאסְט פָּשׁוּט קאאפְרִיז--

הָאבּ איך זִיךְ באִּיסֶעל גֶעבִּייזֶערְט ,וִוי דֶער אֶמֶַת איז,
נוּר אִיצָט זעה אִיךְ אַרוֹים ,אַז דוּ בִּיזְט נָאר נִיט מְשׁוּנָע,

אַנֶעמְטֶע אוּנ אִיךְ זְעה אַרוֹיס ,אַז דוּ בִּיזֶט טאַקי קאלוּגע,
דוּ הָאסְט אֵין זיִך אידֶעעֶן פוּן היינטינער צייט,

אוּג מֶענְסְט שׁוֹין זיין אין אַגֶעזֶעלְשַאפְט צְוִוישֶׁען יונגעלייט,
וָארוּם חָאטְשֶׁע דוּ נֶעחְסְט מִיט דֶעם קִרְבְּן-מִנְחָה אִין שוּהל,

פוּן דֶעסְטְוֶועגֶען הָאסְט דוּ פָארְט צוּ אַ דַאקְטָאר אַ נֶעפִיהְל,

אוּנ דָאס אַלִיין אִיז שׁוֹין פַאר אַ סימֶן גענוּג,

אַז בִּיזְט אַ הַיינְטְוֶועלְדינֶע ,גֶעבִּילְדֶעט אוּג קלוג !

בְּריינֶע וָואס דַארְפְסְט דוּ דָא בְרֶענְֶען אד מְשִָׁים אוּנ רַאֲיוֹת,

נור אדאקמאר
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בֵּיי אַלֶע ווייבֶּער אִיז אַ דַאקְטָאר דָאס לֶעבֶּען ,דָאס חַיוֹת !

זֵיי קומֶען פוּן עִק וועלְט אַלֶע אַהֶער צוּ פָאהְרֶען

אוּג לִינֶען אֶפּ בַּיי דִי דָאקְטוֹרִים חֲדָשִׂים מִיט יָאהֶרֶען
זֵיי גִיבֶּען זֵיי נֶעלְט אָהֶן צָאחֶל אוּנ אֶהסֶןִטְשָׁאט,

אִיטְלִיבֶע הָאט זִיךְּ אֵיהֶר דָאקְטָאר ,אֵיהֶר נָאטְט;

פַּאר ווָאםְ-שֶׂע זָאל אִיך ניט וֶועלֶען מיין קיד ְלִיְלִיךּ מַאכֶען
אֵיקֶר גֶעבֶּען א דָאמְטָאה ,סִיזָאל נִיט זַיין זיין גְלֵייכֶען ?!
אַנֶעמְטְש די כאסוזְשְדַאיֶעסְט וֶעחֶר מָלוּג ,לִיעבֶּע מֵאמַא,
דֶערְפַאר ,ול אִיך טַאקֵי ,זָאלְסְט רֶעדֶען מיט דֶעם פּאפֵּא,

אִיהֶם אַלְצְדִינְג ערקלעהרען פוּן דֶעם אֶנְהֵייבּ בִּיז אִין סוֹף,

אַדְרַבֶּה לָאם אִיך הֶערֶען ,וָואס ווֶעט עֶר זָאנֶען דֶערוֹיף ?

נור דָאס זָאלְסְ דוּ אֵיהֶם גֶעבֶּען נוּט צוּ פֶערְשְׁטֶעהְן,
אַז נור א דָאקְטָאר ,נוּר דָאס אִיז מַיין מֵיין--
אוּג אַז נִיט קיין דָאקְטָאר ,מֶעג עֶר מִיר נְלוֹיבֶּען
אז אִיך ווֶעל נִיט חֲתוּנָההָאבֶּען ,וִיפִיל אִיךְ ווֶעל לֶעבֶּען !
בְּרֵיינֶע דוּ זֵיי נוּר נִיט קיין נַאר אוּג .הָאבּ נִיט קיין יְסוּרים!
אִיךְ וֶועל מִיט אֵיהֶם גֶעבֶּען א רֶעד ,נָאר מִיט אַנְדֶערֶע דִבּוּרִים ;
עֶר אִיז טַאקֵי אַ בּי --הַבִּית , אָבֶּער נוּר אִיבֶּער דֶער מִטְּבֵּע

אָבֶּער וֵוייטֶער הָאבּ .איך הָאךְ אִין נאנצען די דעה.
וַייסְט דָאךְ ,אז עֶר פָאלְגְט מיך אַלְצְדִינג ,וָואס אִיך זָאג,
אִיך מֶעג זָאנֶען אֲפָילואוֹיף טָאג נַאכְט ,אויף נַאכְט טָאג,

נָאךְ הַיינְט אוֹיף דֶער נַאכְט וֶועלאיך מִיט אֵיהֶם מַאכֶען שאְַׁמִיעֶס,

-שֵׁא! אָט גֶעהְט עֶר אוֹיף דֶעם אָמָת ,אִיך הֶער שׁוֹין זַיין חום,פָא (קימְט אריין) ,עפִּיס האבּ אִיך רָא גֶעהֶערְט ראעש ,אַ גֶעפִּילְדֶער ,א גֶעשְׁרָעז;
אֵיהֶר הָאט זִיךְ שׁוֹין וִוידֶער גֶעקְרִיגְט ,לוט אִיךְ פֶערְשְׁטְעה,

נוּ ,נוּ ,מֶענְשֶען זָאל זִיךְּ תָּמִיד הַאלְטֶען אין אי קריגען !
אַ פָּנִים אֵיהֶר הָאדטֶערְפּוּן א שְׁטַארְק פֶערְגֶענִיגֶען ?

סִיאִיז דָאךְ אָבֶּער אַ חַרְפָּה ,אַ בּוּשָׁה אוּנ אַ פֶערְדְרָאס,

מ'הֶערְט דָאך איער קולאוֹיף דֶער צֶעחְנְטֶער נאם !
אֵיהֶר פַארְגֶעסְט ,מִיר זֶענֶען אין  8גְרוֹיסֶער שְטָאדְט אַ צִינָד
וואוּ וֶענְד .הָאבֶּען אוֹיעֶרֶען .,מֶענְשֶׁען זֶענֶען נִיט בְּלִינֶד,
מִ'הֶערְט ,מֶע זֶעהְט ,אוּג מֶע ווייסְט אַלְצְדִינְג;

אוּנ אֵיחֶר מַאכְט זִיךְ נִיט דֶערְפוּן הַאלְט זִיךְ עִם פַּאר גְרִינג,
אֵיחֶר מֵייט אֶפְשֵׁר ,ס'איז בַּאלְטַאלְגֵיין ,סִיאיז אדֶעסְס !
הַיינְט זֶענֶען מִיר דָאךְּ גֶעקוּמֶען עִפֶּעם וֶוענֶען אַ אינְטֶערֶעסְט,
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וֶענֶען שאַָׁדוּךְ ,דָאס אִיז דָאךְ אַוֶערְנְסְטֶע זַאך
אוּג אֵיחֶר רֵייסְט זִיך די שְׁלִייֶערְם ,נוּ ,איז דָאס גְלֵייךְ ?
פַארְקֶעהְרְט ,זָאגְט מִיר אוֹיך ,וָאס איו דָא גֶעשֶׁעהְן ?

בְּרֵיינֶע אִיך
וועל דִיר שׁוֹין דֶערְצֶעהְלֶען ,ווֶעסְט דוּ וִויסֶען אַליין---
א
(צו ַנֶעטְמֶען ).גֶעח אוֹיף אַ רֶע אַרוֹיס ,גוּר לָאז דִיךְ נִיט פֶערְדְרִיסֶען,

אִיךְ הָאבּ עֲפִּים מִיט דֶעם טַאטֶען דָא איבֶּער צוּשְמְיֶעסֶען .טע ).83

רְפָאֵל (מיט בּעם) . נוּ דֶערְצֶעהְל מיר שׁוֹין נִיכֶער ,וָואס אִיו דָא גֶעווען,
אוּג ואס אִיז פַאר אַסוֹדוֹת  ,גיֹבּ מִיר צוּ .פַארְשְׁטֶעהְן :

,וּנ הָאבּ נוּר א בִּימֶעל צֵייט!--
בְּרֵיינֶע רֵאשִׁית ,בֶּעווַייז נוּר נִיט דֶעם כֹּהַן א
רְפָאֵל אהִאי
,ך ווייט שׁוֹין דֵיינֶע סודוֹת  ,אַוַדְאַי פַאר מ
אנִין לייט--.

ְּרַינֶע הֵייבְּסְט שֹין ווידֶער אָן מיט דַיינֶע אלְטֶּע זַאבֶען 
נוּר אָפִּשְׁפֶּעטֶען אָ
,פִּלְצִין

אוּג

חוֹזֶק צוּ מַאכֶען ,

נִיט לָאזֶען אוֹיסְרֶעדֶען ,אִיבֶּערְשְׁלָאגֶען שְ,טֶעהְרֶען ?

רפאָל נוּ ,רֶעד ,דֶערְצֶעחְל  ,נו לאם אִיךְּ שׁוֹין הֶערֶען-- .
איט יע ,
בְּרַיינֶע דוּ וייסְט דָאךְ ,אַז מיין יֶענְטֶּע וואוֹיְט שׁוֹין צי
הַיינְט אִיז זי גדֶָעאוֶוען ,

אוּג הָאט אָנְגֶעשְׁלַאגֶען א,קאמִיה)* ,

זִי זָאנְט ,עֶר אִיז אִין אַנָרוֹים גֶעשֶׁעפְט אַיינְנֶעשְמֶעלְט ,
נֶעמְט א שָאן גֶעהַאלְט א,וּג הָאט אַ בִּיטֶעל גֶעלְט ;

אִיךְ הָאבּ וֶוענֶען דֶעם מִיט אַנֶעטְמֶען גֶענֶעבֶּען אַ שְמיעס
הָאט זי תֵּיכֶּף פֶערְוארְפֶען מיט הֶענָד אוּנ מִיט פים ,
זי אִיז גֶעוָוארֶען צוּקַאכְט ,דִי אוֹינֶען פיל מִיט טְרֶעסְיֶען ,
אוּג הָאט גֶעשְׁרִיגֶען אי אֵיין קוֹל  ,זִי וִויל נָאר ניט הֶערֶען ;
איך הָאבּ זִי גֶענֶעמֶען אויף א זַייט אוּג פָרֶעג זִי ,פַאר וָואס ?
עֶנְטְפֶּערְט זִי מִיר כְּהֵאי-לִישְׁנָא :אָט דָאט אוּג דאט !
הֶערְסְט דוּ ,מַאמַאשֶׁענְיָא ,סָאִיז נָאר אוּמְזִיסְט די מִיה ,
אִיךְ וֶועל יט חֲתוּנָה הָאבֶּען פאר קֵיינֶעם נִ,יט נוּר פאר אַ קָאמִיה ,

וַוייל סיז בַּיי מִיר ניט אַנְדֶערְשׁ גֶעבְִּיבֶּען דֶער פְּלַאן ,
אַז נוּר דאַָאקְטָאר .זָאל איך נֶעמֶען פַּאר מאַאן!

רְפָאֵל אַזי ? . .,אזוי'? . , .נוּר אַ דָאקְטָאר אִיז אֵיחֶר גֶעפֶעלֶען ל
סִ'אִיז נָאךְ אָבּער אַ קֹשׁיא ,צִי אַדָאקְטָאר וֶועט זִי וֶועלֶען ?
)* אַ פהיקאשְטְשִׁיק אין מאְַלֵייט+ 
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בְּרֵיינֶע פַאר ווָאס זָאל עֶר ניט ווֶעלֶען ? וָואס איז ,זִי אִיז ניט שָׁאן ?

{ = לָאם אִיךְ הָאבֶּען א זֵא וָאהֶר ,וי זִי האט בַּיי מיר חִן !
רְפָאֵל שָאן
אַליין איז נָאךְ וֶועניג ,פאר א דָאקְטָאר אִיז דָאס נִיט גָענוּג !--
53

בְּרֵיינֶע ווייס איך ,העדסט נָאר וי אַ טִֵּשׁ,

1-

אוּנ מֵיינְסְט נָאךְ ,בִּיסְט קְלוּג

וָואס זֶשָׁע ?זי הָאט אֶפְּשַׁר אַ חִסָרוֹן ,אָדֶער חֲלְילָה אַ מוּם?

זִי אִיז בּיה נִיט קְרֵיינְק ,גיט טוֹיבּ ,נִיט בְּלינְד ,נִיט שְטוּם !

רְפָּאֵל דוּ זט טאקי יו
אדֶענֶע ,מוּז אִיךְּ דיר אַנְרָאהְטֶען שִטיל,

| == פְּלוֹידֶערְסְט מִיט דֶער צוּנְג אוּג וַוייסְט נִיט ,וָואס אוּנ וֶוען;
דוּ פַארְשְמֶעהְקְט גאר נִיט אֲפִילוּ ,וָואס א דָאקְטָאר וויל---

דאאקטָאר וויל נוּר אַזֶעלְכֶעווָואס אִיז גֶעלֶערִינְט אוּנ קען--.

בְּרַיינֶע חא  ,חַא  ,חַא ! סְאִיז טאֲקי גוּר צוּם לַאכֶען !
זֶעהְסְט דוּ ,,דָאם אִיז מיר דַנְקְא גֶעפֶּעלֶען,
גְלוֹיבּ מיר ,זי וֶועט זִיךְ נָאךְ אוֹיסִנְלֵייכֶען ,

מיט אֵלֶע גֶעבָּאלִבִּיטֶעץ אַדֶעמֶער מַאמְזֶעלֶען !
זִי קען אוֹיך ,גְלֵייך מִיט זי ,

זיך גֶעבֶּען אוֹיף אֵיין פִיסֶעל א דרעה,

טַאנְצֶען ,שְפְּרִינְגֶען  גאאלאפּ,

רֶעדֶען רוּסיש ,דֵייטְשׁ קאאַפּ;

זִי אִיז ,וי זיִי ,צִיוִוילִיזיָרט ,

אִין א בַּאלִימֶעק בַּאמְבַּאנִירְט;

זי קען אוֹיך לוֹיפֶען וי א רוּם'ל,

אוּנְטֶער דרי אָרֶעם מיט באִּיכֶעל ,

מִיט אטְַשַׁאטֶע יּנְגֶע לייט ;
אַלֶע מָאל;עס גֶעבֶּען אבּייט ;
זִי ,קען אוֹיך רָאמַאנְסִירֶען ,

מִיט אַלֶערְלֵיי קאוואלִירֶען ,

מִיט זֵיי  נֶעהְן אוּנְטֶער די הָאנְט ,

אַלֶע .מָאחְל מַאבֶען =קַאאמְפְּלִימֶעגְט ,

אוּג (קאן אוֹיךְ די אַנַאפּיַע  ,די ספרים ,
וואוּ

סֶלִינְט

פָצוֹן , אוּג וואו סִ'לִינְט דָרוֹם ,

וֶועלְכְט אִיז  א דָארְף  ,א.וּג וֶועלְכְם--א כְּרַ,

וָואס עם הֵייסְט אַ יִם אוג וָאס סְהֵייסְט א מייך,

וואו סָיאִיז באַַּארְג .,אוּנ ואוּ ק'איז אטַָאהְט ,

יוא מֶלִינְט  דֶער תּונֶר  ,וואו שְׁטֶעהְט יִשְׁמַעאל!

וֶער שְׁמיעסְטאין הער מָאהֶע.

/
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קען זי מֶעֵחֶר פון זי אַוִדְאַ :
אֵיהֶר סְקָאט אִיז הָאךְּ נוּר חדוּשים !.
צוּם סוֹף בִּיסְט דוּ אַ זא חוּשָם
אוּג קֶענְסְט זִיךְ אַיינְשְׁטֶעלֶען,

זָאנֶען ,זי װֶעט ניט גֶעפֶעלֶען!
פַּארְקֶעהֶרְט  ,אִיךְ זָאג דִיר אז בַּיי מִיר,
אִיז נָאר אגַאנְץ אַנְדֶער מִבָרָא.,
אַז אַ דָאקְטָאר וועט נָאךְ אֵיהֶר

גָאר זַיין דִי כַפָּרָה !

ּ,רֵיינֶע,
רְפָאֵל הֶערְמְט דוּ ,וָואס אִיךְ וֶועל דִיר זַאגֶען בְ

|

אז אִיךְ זְה יֶעצְט ארוֹיס פוּן דֵיין מֶענָה ,

אַז דוּ בּזט נָאר אוֹיסְגֶעוֶועבְּט ,פון דֶער אַלְטֶער וֶועלְט ,
אוּנ הֵייבְּסְט נִיט אֶהֶןפֶערְשְׁטֶעהְן  ,ווָאם אַ דָאקְטָאר גֶעפֶעלְט .
רֵאשִׁית דָ,ארְף מֶען גָאר צוּ .אֵיהֶם הָאבֶּען קֹרַחים עֲשׁירוֹת ,

צאֶעַהְן טוֹיזֶענְט רד אֵיהֶאםוֹיפְמֶעבְלֶען דירוֹת,

 --אִי דָאם פַאמֶע אִין פְרָאנְט  ,אִין עֶרְשְׁטֶען עטאזש --

קוֹיפֶען א יה ם פֶּערְד ,אלַאנדא  ,א עקיפַּאזְש;

אֵיהֶר מַאבֶען קְלידֶער; זָאלזיין מִיט רֶעם קנאק,

יֶער שְׁלֶעפּ זָאל פַּאסְטֶען צוּם  דאקְטָארְשֶען פְּרַאק!
י-ט גֶעלְד אָן אַ שִׁיעוּר,
ִד -
מעלְ
אוּג דָאס שְׁמֶעקְט מיט .גֶ
גיין ,בְּרַיינֶע , נֵיין = ,דאאקטאר אִיז ניט פאר מיר !
בְּריינֶע אס זְשֶׁע ? וִוילְסְט אֵיהֶר גְלַאט אַזוֹי חֲתוּנָה מַאכֶען,

א בִּי * י .

..
אוֹג מֵיינְסְט ,וֶועסְט אֶפְשׁר אֶפְּקוּמֶען נוּר מיט שְהִי-פהִי .
ניין ; רְפָאֵל! אִיךְ זָאג דִיר ,הָאסְט אַ גַאנְץ גְרוֹיסֶען טָעוֹת !

סְוֶועט דִיר ניט העלפען  ,דוּ רוּק זִיךְ אַרוֹיס מִיט מְעוֹת ,
סֵיי וי סיי דַארְף זי הָאבֶּען גִייֶע-מָאדְנֶע קליידער ,
די אַלְטֶע טוֹיגֶען שׁוֹין נור אוֹיף צוּ שְׁלֶעפֶּען אִין חֵדֶר,

מֶענְסְט זֵיי שׁוֹין גָאראִין גַאנְצֶען פוּן דֶעם גראב אוֹיסְמֶעקֶען.

רפַאל יא ,איטליכער דַארְף אָבֶּער שְטְרֶעקֶען נָאךְ דיא עקען !
אַ!
וּ?ז מֶען זִיךְ טְהוּן אַ קְנֵייטְשׁ--טָהוּט מֶען זִיךְּ כאָֹןּח
בְּרֵיינֶע נוּ ,וָאס וֶשֶׁע אמִיז

רְפָאֵל הֶה  ,אִיךְ בִּין שוֹין גֶענוּג גֶעקְנִייטְשְט ,סאיז מיר אוֹיפְגֶעדַארְט דֶער מח

אִיךְ ;קען שוֹיץ אַזא גְרוֹיסֶע הוֹצָאָה נִיט מעהֶר אִיבֶּערְטְרָאגֶען,
אִיךְ שְׁלֶעפּ ,וִויפִיל

אִיךְ קען ,נוּר סְאִיז שׁוֹין צוּ שׁווֶער דֶער וָואגֶען

אִיך וֶועל וֶוען עִם אִיז פאלֶען מיט דֶעם פָּנִים צוּ דֶער יֶערְד !
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נֵיין ,אָט אַזוֹי פִיר מִשָׂא {קען נִיט שְׁלֶעפֶּען אֵיין פֶּערְד!

סאיז דָאךְ נוּר אחַרְפָּה ,אַ בּוּשֶׁה ; אַ וֶועהְטִיג ,אַ דָאסַאדֶע --

טָאג וִוי נַאכְט זָאל מֶען הָאבֶּען צוּ טְהוּן מִיט דֶער מָאדֶע :
הַיינְט מַאךְ אקיד = ,סִזָאל זַיין קוּרץ אוּנ שְׁמְאהל--

מָארְג ען שְרייֶעט מֶען שׁוֹין אַ לַאנְגֶם  ,קאראאָל !

הַיינְט שְׁוַארְץ מִיט וַויים ,מארג

ען רוֹיטט מיט גְרִין,

|אָט ער שֶט אוֹיף דֶער מְטוּמִשְׁקֶע  ,שוֹין בַּאלְד אוֹיף דֶעם אַרְשִׁין !

ואס גֶענְטֶען אִיז שָאן  ,וֶוערְדְט הַיינט נָאר מִיאוּם,

סִ'טוֹיג נִיט קיין ציטץ  ,נוּר פַאמֶעט אוג פָּלוּ!
אוּג אָט פוּן דֶעם קוֹילֶער ,פוּן רֶעם נייֶעם זְשוּרְנַאל,
ווֶערֶען מִיר אָנְזֶעצֶערְס  ,ווֶערֶען בַּרִיל  -דַל!

אָט פוּן דִי הִיטְעֲלִיךְג הֶענִרְשְׁקֶעלִיך ,זָאנְטִיקְלִיך ,שִׁיכָעלִיךְ,

וֶוערֶען דִי מַאנֶען  ,די טַאטֶעס נוּר ,וי דִי רוּתַלִיךְ!

דֶערְפַאר בַּעט אי דִיך ,בְּרַיינֶע זָ,אלְסְט מִיר הָאבֶּען אַ גוּט יָאחְר,

דוּ זָאלְסְט זִיךְ .גָאר נִיט מישֶען אין אזֶעלכֶע זַאכֶען,

וַַייל דוּ בִּיזְט דָאךְ פָארְט אַ ֶענֶעמִיט לַאנְנֶע הָאר,
קענְסְט דוּ נִיט מֶעֵהֶר ,נוּר וי קאליע מַאכֶען.
פֶּערְלָאז זִיךְּ אוֹיף מִיר ,אִיך וֶעל אִיהֶר ערְקלֶעהְרֶען --

וֶועמְט דוּ הָאבֶּען אַ סִימָן ,אַזמיך ווֶעט זִי חֶערֶען !
ֶע מֶענְסְט טענה'ן  ,רֶעדֶען ,נָאר אֶהֶן אַ שִׁיעוּר,
בְּרֵיינ

וֶועט זִי דִיךְ נִיט הֶערֶען  ,זאג אִיךְ דִיר פְּרִיהֶער
וַוייל גוּר נָאךְ דאָאקְטָאר גֶעהְט אִיהֶר אוֹיס דָאס חַיוֹת !

רְפָאֵל אוֹיבּ זִי וֶועט נוּר זַייןפֶערְרִיקְט ,מַאכֶען מְשׁוּגֶעיגֶע הֲוַיוֹת,
ווֶעל אִיך זִי נִיט הֶערֶען ,נִיט קוּקען דֶערוֹיף ,
איהַר גֶ;עבֶּען אפְַּסֵק  ,מַאכֶגעֶןען

אשְַו שְַוׁואוראךְְ,צֶען סוף !

בְּרֵיינֶע מְשׁוּנֶעיגֶער כֹּהֵן ,דוּ אָפְּגֶערִיטֶענֶער גַאר,
אַז דָאס קינד וִויל אַ דָאקְטָאר ,ווָאס קוּמְט אֵיהֶר דֶערְפַּאר ?

רְפָאֵל נֵיין ,נִישְׁטָא קיין דָאקְטָאר !דוּ הֶערְסְט  ,וָאס אִיךְ זָאג ל !
בְּרַיינֶע מֶענְסְט זִיךְ בֵּייזֶערֶען  ,שְׁרֵייען אֲפִילוּ  א נַאנְצֶע טָאג,

זָאגאיף זייר ,אַז מִיר וֶועלֶען דיך הֶערֶען אַקוּרַאט ,וִוי בְּלָאטֶע .
נוּ ,נוּ ,דָאם חֵייסְט אוֹיך .מִישְׁטֵיינֶם גֶעזָאנְט ,אַטַאטְע !
ער וִויל נִיט קיין דָאקְטָאר! פְרָענֹ אֵיהֶם בְּחֵרֶם ,פַאר וָואס ?
רְפַאֶל וַוייל אַזוֹי וויל אִיך ,אוּ אִיךְ בִּין בּעל-הַבִּית !
אוּג דִיר זָאג אִיךְ; זָאלְסְט זִיךְ נִיט דולען.קיין,קאפ ;
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נְעה בֶּעסֶער אין קעף ,הָאבּ אִין זִינֶען דֶעם טָאפּ !

אִיך וֶועל שׁוֹין טְהוּן שְאׁדַוּךְ ,מִיט וֶועמֶען אִיך וֶועל וֶוֶעלֶען
אוּג אוֹיבּ דִיר וֶעט נִיט אָנְשְׁטֶעהְ אָדֶער נִיט גֶעפֶעלֶעף -
ווֶעסְט דוּ זִיצֶען אִין דֶער חַיים ,נִיט קוּמֶען צוּ דֶער חוּפָּה !

בְרֵיינֶע (ניי מס)מְפָאי זָאלְסְט דוּ וֶוערֶען !די מְשוּנֶענֶעְלֵיפָה ! (ליפטאריפ)
רפָאֵל (פליזי) נור א דָאקְטָאר! אֹיף אַזֵא צָרָה הָאבּ אִיך מִיךְ גנִֶעירטֶעכְט!
אָ ! וי דוּמֶם דָאס איז ,וִוי שְטַארק גאריש אוג שְׁלֶעכְט,
אַז אַלֶע עלְטֶערֶען ,יֶעדֶער פַּאטֶער אוּג מוּטֶער בֶּעזוּנְדֶער,

ווילען ,נור רָאקְטָּארְשֶעם זָאלֶען ווערֶען זִייֶערֶע קִינְדֶער!
אַמֵיידֶעל ,וָואס קען נִיט צֵיילֶען קיין צְווֵיי אוּג דְרֵיי,

שְׁרִייֶעט  :ינור א דָאקְטָאר !' אֶלָא ניט אִיז זִי פֶערְבַּיי!
אִיךְ וֵוייס נִיט ,וואס דָאס איז ,צִי אַ מָאדְנֶע חוֹלַאת,
אָדֶער אֶפְשֶׁר גָאר פָּשׁוּט אַזוֹי אַ מִין מְשׁוּגעת,

א פאנמאזיע ,א סְפַּאזמע ,אַ פַאלְשְׁע אירֶעעי
אַז נוּר אַ דָאקְטָאר אִיז אוּמֶעדוּם אגֶַעשְׁרְעה !

ור א דָאקְטָאר !' שָׂרִייֶען אַלֶע יוּדִישֶׁע טָאכְטֶער!--
סִאִיז א צָרָה ,ואֶוַעחְטִינ ,אוּנ פָארְט א גֶעלֶעכְטֶער! .

מִ'אִיז נִיט אַנְדֶערְש---איז מִיר אֵיינְגֶעפַאלֶען אַגֶעדַאנְק--

אַז זֵיי זֶענֶען טַאקִי אַלֶע פָּשׁוּט נֶעפֶּעהְרְלִיךְ קרַאנְקי
אֶפְּשֵׁר זֶעגֶען אִין אָמַת בַּיי זֵיי ענְצִינְדֶעט דִי גֶעחַירֶען--

דַארְפֶען זֵיי דָאקְטוֹרִים ,מֶען זָאל זֵיי קוּרירען ?

נור אִיז מִיר ווירֶער א קִשְיָא אוּנ אַ גְרוֹיס וואוּנְדֶער,
וָואם דַארְפֶען זֵיי דָאקְטוֹרִים יֶעדֶע בֶּעוּנְדֶער ?

נָאךְ וָואס דַארְם אִיטְליכֶע וֶוערֶען פַּאר אַ דָאקְטָאר אַ כֵּלָה,

מֶע קאן רָאךְּ גֶעמֶען אֵיין דָאקְטָאר ,ער זָאל קירִירֶען אַלֶץ ?

גוּר זֵיי זֶענֶען א פָּנִים נְרוֹימֶע חֲמוֹרִים ,שְׁטַארְק מְשוּנֶע אוּג דוּל,
דַארְפֶּען זֵיי א סֵךּ דָאקְטוֹרִים ,מִיזָאל קֶענֶען זַיין קאַָאנְסִיל !( . , ,פזי)
מֵיילֶא קְלֶעחֶר א הִין ,קְלֶעהֶר אַהֶער ,וִוי אַזוֹי דָארְט אִיו ;

צי אִיז דָאס אמְַשׁוּנעת ,צִי גְלַאט אַזוֹי אַקֵאפְּרִיו--

דֶעחְוייל לֵיידֶען מִיר עֶלְטֶערֶען ,מִיר פָאטֶער אוּנ מוּטֶער,

מיר חָאבֶּען דִי גַאל אִין מוֹיל  .--אוֹי אִיז אוּנְז בִּיטֶער !

צִי וֶועט זִי אַ מָאהְל בַּאקוּמֶען פוּן דֶעם דָאקְטָאר דִי רְפוּאָה,
נור מִיר הָאבֶּען שׁוֹין די מכָּה ,דָאס אִיז א קְלָאהְרֶע יָריֵָה !

ניין ,אִיךְ ווֶעל נִיט הֶערֶען מיין פְּלוֹנִית ,רִי בְּהֵמָה דִי קוּה,
אַנֶעמְטֶע דארף נִיט קיין הָאקְטָאר ,אִיךְ וֶועל נִיט דֶער לָאזֶען דֶערְצוּ
איך וֶועל אֵיהֶר אַרוֹיס שְלַאנֶען דָאט מְשוּגעת ,זִי מַאכֶען קְלָאהְר:
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נור א דאקטאר
לָעתהַעמָּה בִּין אִיך נָאךְ מאַַאמֶע ,בִּיז הוּנְדֶערְט צְוַואנְציג וָאהֶר ;

תיכֶּף מוּז אִיךְ מִיט אֵיהֶר רִיידֶען ,נִיט וַוארְטֶען מְעהְר.
?נֶעטְטֶע ! אַנֶעטְטֶע! קוּם נוּר א הער !
וואוּ  אִיז זִי אַ

אַנֶעמְמץ (פינ כיז) א
ִ.יך בִּין מיר אַזוֹי גֶעזֶעסֶען אי נָעלֶערִינֶט פַּאל דֶעקאק
|

אוּג דִי מַאמַא הָאט זִיךְ .פֶערְטִיעפְט ,גֶעאַרְבֵּייט א זָאק,

הָאט זִיךְ מִיר אוֹיסְגֶעוִיזֶען ,מֶע שְׁרייֶעט ;אַנֶעטְטֶע' אִין זאל,
פַּאפָּא ,מִיר שיינט ,דָאס איז גֶעווֶעזֶען דיין קוֹל !

רְפָאֵל יָא ,אַנֶעמְטֶע! דָאס הָאבּ אִיך דיך גֶערוּפֶען אַצְעָד;
יי

אִיךְ הָאבּ מִיט דִיר גֶעוָאלְט עפִּיס אִיבֶּערְרֶעדֶען ,מיין קיגו ;

דִי מַאמֶע הָאט מִיר דָא פְּרִיהֶער דֶערְצֶעחְלְט פוּן דִיר אַ גייָעט,
אַז דוּ בִּיוְט גָאר עפִּיס צוּדוּלְט ,מַאכְסְט מְשׁוּגֶע'נֶע חַוַיוֹת,

נֶעמֶען מע רעד דִיר ,ווָאס פאר א לייטעשען ייּנְגֶען מאן--
שְׁרִייעֶסט דוּ אין אֵיין קוֹל; נוּר נָאן אוּג נָאן.
זָאג מִיר ,ווָאם אִיז דָאס פַאר גאַַאנְג ,וָואס אִיז דָאס פַאר שאְַׁטִיק ?
|

אַנֶעמְמְע וָאט טְיֶעבֶּע נֵא ! אָט הָאסְט דוּ דִיר א נִייֶע מוּזיק !
|
וָאס-זְשָע! וִוילְסְט מִיר אֶפְשֵׁר אֶנְטְחוּן אוֹיפְּץ הַארְץ אַשְׁלָאט?
מִיר חֲתוּנָה מַאכֶען פַאר גאְרְאבֶּען יונ פוּן דֶער גָאט,

פַאר אַ בּאלְטֶער וָאלְד ,אָבֶּער פַּאר אַ סוֹחֲרִיל פוּן חִיע ?
נָאן ,פַּאפַּא ! איך זָאג דִיר ,סֶאִיז אוּמְזִיסֶם די מִיח !

רְפָאֵל ניין ,אַנֶעטְטֶע ,אִיךְ הָאבּ מיך אוֹיף דִיר גָאר נִיט גֶערֶעכְט,

בִּיְ נאך א קינד ,פַארְשְׁטֶעהְפְט דִי וֶועלְט שְׁלֶעכְ

ַיינְט שְפִּיעלֶען די סוֹחֲרִים אִין נַאנְצֶען די רָאליע 

אֵיין גְלִיק אִיז נוּר--װֶערֶען פאר א סוֹחֶר א כַּלֶז!
אַנֶעמְטְע פַאר אַ סוֹחַר ? פִּסִי! .. .אַ שָׁאן גְלִיקקען דָאס זַיין 

מע הֶערְט פוּן זֵיי מֶעחֶר ניט ,נָאר אַרְזְשַאן אוּג אַרְזְשַׁאן !*)

זִֵי רֶעדֶען נוּר פוּן וֶועכְּסִיל ,פַּאפִּיר ,קָאנְמָאר,

אוּג הָאבֶּען.קיין פָּאנְיַאמְוֶע ,וָאס הֵייסְט לִיטֶערַאמוּר
זֵיי ֵוייסֶען אֲפִילוּ נִיט אין פְרַאנְצוֹיזִישׁ קיין  עי

אוּג הָאבֶּען קייןמָאחְל ניט גֶעלֶערִינְט נִיטת אלְךְעק א נק ,נִיט דֶעבָּע* )+

דֶערְצוּ זֶענֶען זיי פְּרָאסְטַאקֶעס ,נָאר אֶחְן גֶעפִיהְלֶען,

אוב קֶענֶען אֲפִּילוּ קיין לִיעבֶּע ניט שְׁפִּיעלֶען !

*) איזְשָׁאן  ---גל
* *) דֶעכֶּע  ---דֶער פֶערְפַאמְטֶער פוּן דֶער גֶעווימֶער פְהִיֶיאֶלַאניִע  . ,.אַ פֶערשַׁיידטע זאך.
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רְפָאֵל רֶערְפַאר זֶענֶען זֵיימֶענְשֶען אוּנ קענֶען דִי וֶועלְט ;

א וַייבּ דַארְף קיין לִיעבַּע ,אַ וַייבּ דַארְף נוּר גֶעלְט !

אַנֶעמְמֶע הַיינְט אִיז נִיט אַמָאל ,הַיינְט אִיז אנְדֶערֶע צייטֶען.

נוּר בּילְדוּנְג! בִּילְרוּנְג!הֶערְט מֶען פוּן אַלֶע זֵייטֶען !

ָאֵל אִיך האבּ שוֹין פוּן דִיר דאס ווָארְט טוֹיזֶענֶר מָאהְל גֶעהֶערְט!
רְפ

וָואס וְשֶׁע הֵייסְט בִּילְדונג ,מָאמִיר ואלְסְט דוּ מִיר ערקְלֶעהְרְט ?

אַנֶעמְמֶע בּילְדוּנְג . . . .בִּילְדונְג . . .הֶע ,וָואסזָאל אִיךְ דיר זָאגֶען ?
איך וֵוייס ,דיין מחַ וֶועט וָאס גָאר נִיט פֶערְטְרָאגֶען !
רְפָאֵל נּ ,מייָלא ,אַז מ'הָאט טאקי אַטַאטען אֵייןעםהארץי אגראבּען יוג

איז מֶען אַזוֹי פַיין אינ מֶעערְקְלֶעהְרְט אֵיהֶם אַלְצְִינְג!--

אַנֶעמְטֶע בְּיְרונְג פֶערְשְטֶעחְן  --דַארֶם מֶען זַיין אַ מֵבִין דֶערוֹיף,

= וַייל דָאס הָאט אוֹיסגֶעקְלֶעהְרְט דאיַיטְש ,גאְרַוֹיסֶער פִּילִיזָאף,
נוּר אִיךְ וויל שׁוֹין דֶערְפוּן מיט דִיר גאר נִיט רֶעדֶען מְעהֶר,
וַייל דוּ בִּיזְט אאוַּנגֶעבִּילְדֶעטֶער ,אוּג צוּ פַּארְשְׁטֶעהְן אִיז דָאס שְׂוֶוער !

|

רִפָאֵל דאס הָאסְט דוּ פוּן דַיינֶע בִּיכְלֶעךְ ארוֹיפגענוּמען .די תּוֹרהי

!=

נִיט הָאבֶּען קיין דֶרֶך-אָרץ אוּנ פַאר גָאטְט --קיין מוֹרָא,

נִיט הַאלְמֶען פוּן כִּבּּד-אָב ,פוּן דֶעם הֵיילִיגֶען גֶעבָּאט --

אי מַאכֶען;עלְטֶערֶען צוּ שַאנֶר אוּג צוּ שְׁפָאט? -

אִיךְ בִּין אַאוּנְֶעבִּילְדֶעטֶער ?אַז אָךְ אִיז מִיר אונ וָעָה ?
טַאקֵי בְּדֵאי גֶעווען דיך לֶערְנֶען ,פוּן זי צִיהֶען די קלעה !
נֵיין ,נִיט דאס הֵייסְט בִּילְרוּנְג הָאכּ אִיךְּ פוּן קְלוּנֶע גֶעהֶערְט,

בּילְדוּנְג אִיז אַורְאַי טְהֵייעֶר ,זִי הָאט טַאקִי אַוֶערְטייי.

נור שוּלְדִיג אִיז גִיטקֵיינֶער ,חַיָב בִּין אִיך אליין,
וַוייל קִינְדֶער בִּילְדֶען  --דארף מֶען קֶענֶען אוּג פַארְשְׁטֶעתְןְייי.

אַנֶעמְמֶע זָאג מִיר נור בֶּעמֶער ,וָואס הָאסְט דוּ מִיךְ גֶערוּפֶּען פְרִיהֶר*

| = וָואס הָאסְט דוּ זִיךְ צוּנֶעטְשֶׁעפֶּעט ,וְוָאס וִוילְסְט דוּ פוּן מִיר ?
רפאל וָואס אִיךְ וויל? אוֹי ,אִיךְ ווָאלְט גֶעוְוָאלְט זֶעהֶר סאַַךָ

זָאלְסְט וֶוערֶען אַבִּיסֶעל קְלינֶער ,פַארְשְׁטֶעהְ ,וָָאס איז גלייך,
עך,

אַרַאפְּוַארְפֶען פון זִיךְ די נארישע קִינְדֶערְשֶׁע שִיכְלֶ

אַרוֹיִמשְׁלַאגֶען פוּן דֶעם קאפּ דִי אַלֶע פּוּסְטֶע בִּיכְלֶע,

נִיט פֶערְרֵייסֶען די נָאז ,נִיט אִין חִימֶעל גֶעפְוֹיֶען,

נוּר קוקען אוֹיף דֶער וֶועלְט מִיט לוֹיטֶערֶע אוֹיגֶען.
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נור א דאקטאר
גְוֹיבּ מִיר ,מע רֶעדְט דִיר חֲתֵנִים ,נְנִירים;,עשִׁירִים,

סוֹחָרִים ,בּעלִי-בּתִּים ,גַאנְץ גְרוֹימֶע גְבִירִים,
זָאלְמְט נוּר מִיך וֶועלֶען פָאלְגען ,הֶערֶען מֵיינֶע רֵייד --
ָואלְסְט דוּ אָפְּגֶעלֶעבְּט דִי יָאחְרֶען מִיט גְלִיק אוּג מִיט פְּרֵייד !

אַנֶעמְטֶע אִיך וִויל זֵיי נִים הֶערֶען ,אִיך וויל זֵיי נִיט קֶענֶען,

אִיך וִויל אֲפִּילוּ נִיט וִויסֶען ,וֶער זֵיי זֶענֶען !

נָאן!זֵיי זֶענֶען נִיט פַאר מִיר ,נִיט מֵיין גְלֵייכֶען

סאוַֹחֶר ! חַא ,חַא ,חַא ! סִיאִיז נור צוּם לַאכֶען (ל!ֵאנָי)
רְפָאֵל אִיך פַארשְטעה ,חֶלֶעבֶּען ,נִיט ,ואט.עס בֶּעטֵייט דַיין לַאךְ
מִיט וָואס דוּ נֶעמְסְט זִיךְ אִיבֶּער ,צֶערֶעמָאנִיסְט זִיךְ אַסך?
וָואס זְשָׁע! אַז מע קען שׁוֹין לֶעזֶען אַרָאמַאן,
אוּג אַבִּימֶעל בְּרוּמְבְּלֶען אוֹיף דֶעם טַאפְּטְשַאן;

אַז מֶע קען זִיך גליטְשֶעאן|וֹיף דֶעם קַאטָאק,

אוּג מִ'הָאט שוֹין טַאקִי גֶעמַאכְט אסיַוּםאוֹיף פָּאלְדֶעגאק;
אּחַל,
אָרֶער אַז מֶע קען זִיך דרֶעהֶען ,וי רו

שְׁפּרִינְגֶען אוּג טַאנְצֶען אַקָאן,

אַריין-קוקען אִין פאְַּרַאנְצוֹיזֶעשׁ בִּיכֶעלי
וִוי אִין בְּנֵייאָדֶם האַָאן ,
אַז מֶע קען אַוֶועסְטְנִיק בָּאכְשְׁטַאבִּירֶען
אוּג דָאם פְּנִימֶיעל אִיז מַאקִי שָׁאן--

דארף מֶען דֶען אַזוֹי שטַארְק שְׁטָאלְצִירען,
אוּג מַאכֶען אַזוֹי פִּיל חֵן ..71

אַנֶעמְטֶע וָואס זָאל אִיךְ מִיט דִיר טַענָה'ן ? בִּיזְט פוּן דֶער אַלְטֶער וֶועלְט,
דוּ בִּיזְט אאוַּנגֶעבִּילְרֶעטֶער --אזאס מִיט גֶעלְט!
רְפָאֵל אזוֹי רֶערְט מֶען מיט אַטַאטֶען ? אַז אָךְּ אִיז דִיר אוּנ ועה!
אַנֶעמְטֶע אִיךְ הֶער דִיך ,וי דעם קָאטֶער ,וי דֶעםפַאר יאאהַריִגען שְנָעה:

רְפָאֵל (מִיט בּעס ). דָאס מוֹיל זָאלְסְט דוּ הַאלְטֶען !דוּ עזוּת-פָּנִים ,דראק !
וָוארוּם אִיךְ מַאךְ פוּן דִיר אַ תֵּל; נִיבּ דִיר בַּאלֶר דֶעם פְּסַק !
וָואן פוּן מֵיין שְׁטוּבּ אַרױס! טְהוּ זִיךְ אָן אוּננָעָה ! (לֹיפְּט צו מִיט אַפָּאר קוליקֶעט).
ְטֶע (אוֹיף ק8ול ).מָאמָא ! מאמא ! (פַאלְט אוֹיף קאְַרֶעסְלֶט) אַךְ  ,מָאן דיַעי !
אַנֶעס

אַך ,מָאן דִיָעי! )

בְּרֵיינֶץ (לייפ ארי  ).אוֹי ,ואֶוַעהְטִיג אִיז מִיר! אוֹי אִיז מִיר אוּג וִוינְד!
*) אוי

מֵיין נָאמְט |
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{ == יודישע פאלקסביבליאטהעק
גִזְָן! רוֹצֵחַ! וָואס הָאסְט דוּ גֶעמְהוּן דֶעם קִינְד?

אַנֶעלְטֶעסְשְׁקִי! אַנֶעטְּטֶעטְשְׁקִי! זֵיינִיש קיין נַאר ,בִּינְט דָאךְ קלוּג

נוּ ,הֶער אוֹיף צוּ וויינֶען נוּ .נוּ לָאז שוֹין זַיין גֶענוּג ! (אַנֶעפְטְ בלייבְּט שָׁמִיל).
(צוּ רְפַאלן ).זָאג מְשׁוּ
נֶע'גֶער ,וָאס הָאסְט דוּ זִיךְּ מִיט אִיהֶר גֶעפוּנֶען ?
3 +

+

רְפָאֵל מְשׁוּנָע בִּיזְט דוּ אֵלַיין .,אוּג זִי אִיז פוּן דֶעם זִינֶען !

וי וויל אַ דָאקְטָאר ? גֵיין ,אִיך וֶועל זִי אַליין קוּרִירֶען !

אִיךְ וֶועל אֵיחֶר נוייזֶען ,וי אַזוֹי וֶועלְמֶען צוּ פִיהְרֶען 

נוּר אַז דוּ בִּיזְט שׁוֹין גֶעקוּמֶען ,וִוילְסְט אֵיֹהֶר זַיין גֶעמְרֵי

לִֶאם אִיךְ מִיר שׁוֹין גֶעהְן ,איך וויל נִיט זיין דֶערְבַּי ! (לוֹיפט אַרוֹיס).

בְריינֶע זוָאאגסמיהָהאסאְטגעדובּמֶגעֶעטהְַשאְטׁקמִִייט ,דֶזעאםג טַמאִטיֶהעןבפַאער ינע

אַ מענָה ?

אַנֶעמְטֶע הֶערְסְט דוּ ,מַאמַא אִיצְט זעה איך עֶרְשְׁט ,אַז דו בִּינְט קל
אונע,
אוּנ דֶער פַּאפֵּא אִיז אַ חוּשם ,עֶר אִיז פָּשׁוּט מְשוּנֶע ;

עֶר וויל נוּר א סוֹחֵר פַּאר אַיין אֵיידֶעם הָאבֶּען --

וויל עֶר מִיך פַארְשְלִייֶערֶען .פַארְרְרֶעהֶען ,בַּאנְרָאבֶען 

עֶר שְׁרֵייֶעט ,סאוַֹחֶר איז א גְלִיק ,ווייל;ער הָאט גֶעלְט !

אעִֶירךְאויַז טאקי אַ אוּנְגֶעבִּילְדֶעטֶער ,פון דֶער אַלְטֶער וֶועלְט .

וייס נִיט ,פַאר וָואס אִיז אֵיהֶם קֵיין הָאקְטָּאר נִיט גֶעפֶעלֶען
אוּנ מִיט וָאס בִּין אִיך אזוֹי עֶרְנֶער פון אַלֶע מַאמְזֶעלֶען ?
אֲפִילוּ חַיִם;קע ,ווָאם אִיז שׁוֹין גָאר פוּן דֶעם סְטַארֶע פַאסָאן,
הָאט אוֹיך גֶענֶעמֶען דֶער טָאכְטֶער דאַָאקְטָאר פַאר מאַאן ;
נו? אוּג רֶעם גבּאיים אַיינִיקֶעל ,אָט חדֲִמיוֹר-עזֶעל,
אוּג אַבְרָהֶם-וָאקִילִיס מויד ,מִיט דֶעם קְרוּמֶען גֶעזֶעל ?
וָואס-וָשָׂע ,זֵייעֶר יָחוּם אִיז אָפִשַׁר שָׁאנֶער ?

פַּאר ווָאס-זְשֶׁע הָאבֶּען זֵיי רָאקְטוֹרִים פַאר מָאנֶער ?
אוּנ מִיר וויל ער דוָקא גֶעבֶּען אַ סוֹחֵר אָדֶער א קָאמִיה!
נָאן מַאמַא ! נָאן ! סֶע-ע-פָאי !סֶע:ע-פִיה ! *)
בְּריינֶע נו ,בִּיזְט דוּ נִיט קיין נַאר ,אַז דוּ נֶעמְסְט זִיךּ דֶערְפוּן צוּם הֶערְצֶען

|

לֶענסט זיך אַ וֶועק ,אוּג הָאסְט אזוי פִיל צָרוֹת אוּג שְׁמֶערְצֶען ?
קֶענְסט אֵיהֶם דֶען נִיט ,זַיין מַאנְכָּאלִי ,זַיין משוּגעת,
אַז אֵיהֶם קוּמְט אָן דֶער כֹּהָן ,וִוי ער וֶוערְדְט אין כּעם ?
עֶר ווייסְט דֶען ,וָואס ער רֶעדְט ? פַאר וַַאסֶער אוּנ פַאר פַייֶער !

נוּר זֵייגֶע רֵייד הָאבֶּען דֶען אַ מִמָשׁוֹת ? זֶענֶען וֶערְט דאְַרֵייֶער !
* ) פע סֶיאִיז מיאום.

נור אדאקטאר
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עֶר בֵּייזֶערְט זיך אוּג שְׁרֵייֶעט ,וָואס אִיז ?,ער אִיז אַ פָאמֶער !
אָבֶּער דֶעם אֶמָת ווייִסְט דוּ דָאךְ ,אַז אִיךְ הֶער אֵיהֶם וי דֶעם קאטֶער !

דמוּ
אך זִיךְ קאר נִיט דֶערְפוּן אוּנ הָאבּ נִיט קיין יְסוּרִים ,
גְלוֹיבּ ועסְט נָאךְ הָאבֶּען אַ דָאקְטָאר שִׁלוּחַ-מָנוֹת אוֹיף פּוּרִים !

אַנֶעמְטֶץ (מיײ פיי) {עס מֶענ אֲפִילי רֶעגֶענֶען ,דַאנֶערֶען אונ בְּלִיטְצֶען

= = עעֶרר ממֶֶעעגג זאיֶפךִּ בֵּייוֶערֶען ,שְריען .אוּנ הִיטצֶען.

ילוּ זָאנֶען ,אז אִיך בִּין טשוּנֶע אוג דוּל--

נוּר אִיךְ  מוּז אוֹיסְפִיהְרֶען דָאס  ,וָואס אִיךְ װויל !
אִיך וֶועל קייגעם נִיט פָאלְגֶען .
,קיינעם נִיט הֶערֶען,
נוּר א הָאקְטָאר !דִי ווֶעלְט זָאל זיך קֶעהְרֶען !

אֶלְקְנָדן (קימָט אײין ).אַגױט מָארְגֶען אייך ,אַ גוט מָארְנֶען ,אִין אַמזְלִידִינֶע שָׁעָה!
אִיהֶר דַארְפְּט מִיךְ אַוַדֵאי ?.נוּ ,אט בִּין אִיך שׁוֹין דָא !

א
ַנֶעמְטֶץ קייוָואלעי-וָוא ,מָאנְסיִעִי ? ו*ָ)ואס זֶענְט אֵיחֶר גֶעקוּמֶען ?

אֶָקָנָה (פי איײ ):הֶע זי דַַּרשיֹשׁ ,נוּ ,דָא מוזאיך שין שׁטוּמֶען.

בְּר
ֵיינע וואס וִוילט אֵיחֶר ,ר' קרוֹב ז?ָאנְט,
וְוָאס דַארְפֶּט אֵיחֶר ;דא הָאבֶּען ?

אֶלְקְנָה (ניי א יט
זִי וויימְט גָאר נִיט/אִיך בּיןגֶעקוּמֶען אֵיחֶר מָאכְטֶער בַּאנְרָאבֶען..
(צי גיינ ו-ו)אם איך
דאָרף 7א גוּטֶע קֹשְׁיא פְּרֶענְט אֵיחֶר מִיךְ  ,חְלֶעבֶּען.

ואִָויאךס דארף אודָאי .זֶעהֶר א סד  ,מֶענְט אֵיהֶר מִיר גְלוֹיבֶּען 
דארְף דען א יור ? --חָאט מִיר קיין פֶערְאִיבֶּעל --
אַ יוד זוּכְט פַּרְנְסָה  ,אַ יור דַארְף אַ רּבֶּעל !

אַנֶעמְטֶע מֵאמֵא,
מִיר שַיינְט ,,דֶער יוּד איז אבִַּיסֶעל צוּ דוּלט !
בְּרֵיינֶץ (צי אַלניין  )-אִיךְ
ייס נִיט ,וֶוער איהר זֶעגְט ;.זָאנְט ,ואס אֵיהֶר ווילט ?

אֶלקְנָה ואִֶויעךר וואאויך בּין ?איך בִּין נִיט,ערְשְט ,געקומען צוּ פַאהְרֶען ,
ין שׁוֹין לָא אִין אַדֶעם ב'ה כַּמָה וָאהֶרֶען,

מיין נָאמֶען יז אוֹיף דער נַאנְצֶער וֶועלְט פַארְשְׁפּרֵייט,
מיך קען יֶעדֶער ,מִיך קֶען קִינְד אוג קייט,

מאִיירך הבִָּיאןט דדֶֶעערר גאְֵריויֹביֶסֶּעעררְלַאנְד-שרְכֶ ,ר' אֶלְָנָה.

שְׁטער גֶעשֶׁענְקְט א מַתְּנָה:

איך,קען צוּנויף פִיהְרֶען שְׁרוּכִים א סך ,
*( ווָאס ווִילְט אִיהָר פ
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די וַואנְד מִיט יֶענֶער וואנד ,אָרִים מִיט הייך ,

אַ חֶתֶן פוּן מעֶרֶב  ,אַ כַּלֶח פון דָרוֹם;
עֶר א צִינַאנֶער --זִי שָאן  ,וִוי נָאלְד ,
עֶר הָאט מַמְתֹּקִים אוּג זִי אָרִים--

שׁלִיט אִיךְ אָּ דֶעם שָׁדוּךְ בַּאלְד 

בּרַיינֶע אַזוֹי א
?ֵיהֶר זֶענְט א שִׁדְכָן? מְחֵיכָא-תִּיתִי ! שָׁאן ,זְעהֶר שָׁאן !
ווֶער-זְשֶ

ׁע הָאט א
ייך פוּן אוְּז גֶעזָאגְט ? צִי אֵיחֶר הָאט זִיךְּ דֶערְוִויסְט אַליין?
אֶלְקְנָה דֶער בּאלְטֶער בַּעל-תּוקע ,רי טוֹדְרוֹם בּר' בֶּער,
הָאט מיך נֶעכְטֶען גֶעשִיקט גְלייך צוּ אייךְ אַ הער !

ערהָאט גֶעזָאגְט אֵ:יהֶר הָאט אַ בְּתוּלָה זְעהֶר אַ וואוֹיל קִינָד --

בִּין אִיך גֶעקוּמֶען אַ חָתָן אִיחֶר רֶעדֶען אִצִינֶד -.-
אַנֶעמְטֶע דוּ הֶערְסְט,מאמַא ,קיייל-פַּארְלֶעה! *)
אַ בַּתוּלָה! חַא ,חא ,חַא ! פּי-מָאן דִיְני

1

בְּרֵיינֶע (מִיט כּעס. ).אַרוֹיס עזות -פָּנִים א!ַרוֹיס פוּן מַיין שְוֶועל !
אִיךְ הָאבּ .קיין בְּתוּלֶה א-ִ-יך הָאבּ מאַַאמְזֶעל !

אֶלְקנָה שְׁרִייֶעט-זְשֶׁע אוֹיף מיר נִיט אוּמְזִיסְט,
איך בֶּעט אייך טוֹיזֶענְד מָאל מְחֵילָה,
ווָארוּם ,בּנְאֲמָנוֹת ,איך הָאבּ ניט גֶעוִויסְט,
אַז אַייער מאַמְזֶעל אִיז נִיט קֵיין בְּתוּלָה!,..

בְּרֵיינֶע הֶערְט אִיהֶר ,ר' יוּד ,לֶאם איך אַזוֹי הָאבֶּען אַ נוּט יָאהֶר,
אַז איך לעג נוּר כָּבוֹד אוֹיף אַייֶערֶע גְרָאהֶע הָאר,
אלא נִיט ,פאר דער בֶּת וּלח ,וְוָאס אֵיהֶר הָאט גֶעזָאנְט פְרֵיחֶר,

וָאלְט אֵיהֶר בֵּיי מִיר גֶעעפֶענְט מִיט דֶעט קאפ דִי מְהִיר !

אֶלְהְנָה אִיךְ ווייס נִיט ,וָאס

אֵיהֶר זענ
ט גֶעוָארֶען אִין בַּעם מַכָּנוֹת :

| == אִיךְ שְׁוֶער אַייך בַּי מיןבָּארְד ,אִי שךְוֶוער אַייךְ בְּנָאֲמָנוֹת,
ינָה

5

ִיט בּתוּלהן אוֹיך זְעהֶרצּפרִיערֶען !
וָאםזענֶעןדוקא מ

בְּרַיינֶע וַיים אִיך !וואוּ הֶערְט מֶען הַיינְט בְּת וּ לה אִין א פְַטָאקְרַאטִישׁ הוֹיז?
מִיהֶערְט נוּר מאמְזֶעל נוּר אֵיֹהֶר זֶענְט א יוּד פוּן דֶעם קְלוֹיז ;
אִיךְ פְּרֶעפֶעצִייֶע אַייךְ דָאס ,נוּר זָאגְט מִיר אַצִינָדו

וֶוער אִיז דֶער חָתָן ,וָואס אִיהֶר הָאט פַאר מיין קִינְד ?

*) וָואס ער וָאגְט ל

י

נור א דאקטאר

|

ִלְקְנָה איך הָאבּ הָתֲנִים סֵ
אך ,אוֹיף דֶער מֵאָה ,אוֹיפְץ פּוּד,

| == אוג אִיך בִּין אַליין מְחִילָה אגַאנְצֶער ייד ;
אֵיחֶר קענְט בַּיי מיר האנדלען אַלֶע מִינִים סְחורוז :
סוֹחֲרִים ,מְשָׂרְתִים ,עם-אֲרַצִים ,בַּעלִי-תּוֹרָה!

אַ חָשִיד ,אַ מַתְנֵגֵד ,אַי פְּרַאנְצוֹיז ,אַ דַייטְשׁ

אַ מְחַבֵּר ,מאַשְַׂכִּיל .אוּג אַ נְרָאבֶּען יוּנְנַאטְש,

איין אַלְמֵן א
! בּחה ,אַ פַיינֶעם ,אַ שָאנֶעם

אַ הוֹיבֶען ,אַ גִידֶערִיגֶען ,אַנְרָאבֶּען ,אקְלייגֶעם,
א יָתוֹםי אֵיין אֵדִיה ,א יוֹרשׁ א רֵייכֶען,

אַ הָארְבַּאטְשׁ אַ יונְגֶען ,אזקן אגלייבֶען

ָביָרִים,עשִׁירִים ,מְיוּחָסִים פֶערְשִׁיעדֶענֶע,

קְלויבְּט אייך ,קְלוֹיבְּט אַייך ,מֵיין לִיעבֶּע יוּדֶענֶע!

בְּרֵיינֶע אַז אִיתֶר זֶענְט יָא אַ וואוֹילֶער שֵדְבְן ,וויל איך אייך פְרֶעגֶען
ר

וָואס הָאט אֵיהֶר פַאר אַ חֶתָן פוּן מיין טָאכְטֶערְט וֶועגֶען ?

אֶלְקְנָה מְהִינָא תֵיתָא ,דָאס אִיז מִיר דַוָקֹא גֶעפֶעלֶען.

אָט קען אִיך אייך תֵּיכֶּף וּמיד אֵיינֶעם פָּארְשְׁטֶעלֶען ! .
עֶר איז אַנאויקאט ,הַגְדוֹל ,הנבּוֹר וְתֲנוֹרָא,
אוּנ קען-.עלרנל אַחַת טַאקי כְּלָה תּוֹרָה;

אַ גְרוֹיסֶער בַּעל-דַבְּרָן ,אַוִוילְדֶער שְׁרַיֶער
רֶעדְט תָּמִיד פַאר נואטער אונ פַאר פייֶער /

מִיט אַלְלֶע רוֹיטֶע הֶעלְנֶער אִיז עֶר א מְנֶעפיל,
ער סָאט א שַארְפֶען מח , אַנְמָרָאקֶעפִּיל,
מִצוֹתעעכְרוֹת  --וֶוענְט,ער אווֹיָףודעארג;

אַז;ער וויל ,קען ער מַאכֶען פון נַאכְט -ט-אנ ,

פעורן דֶעם גְרֶעפְּטֶען נב  --אַ ייליגֶען צֵדִיק.
טְרָאנְט בְּרִילֶען מִיט אַ הוֹיבֶען סֶפָּאדִיק,

זאייןשְנָׁלאִמחֶעעָןרוֹאדיז --אין דֶער הַאנֶד ,מִיט אַ שווארְצֶען פְרֵאק --
פַּלוֹידֶער אונ דִיא פַאמִילִיע  --זאק,

אַנֶעמְטֶע חֵא ,חֵא ,חָא ! מַאמַא ועקוטעי קי-יל-דִי *)
 8פְּלידֶערזַאק !נָאן ,סֶע;ע-פָאי ,סע-ע-פו!
בְּרֵיינֶע ניין ,ר' מרוֹב ,דֶער שְדוּךְ אִיז נִיט פַאר מִיר !

?ָט דָאם הָאבּ אִיך דָאד אַליין גֶויסְט ריהר;
ין א
עה ניי
ְ,קנָ
אֶל
 6דו הֶערְסְט ,ואס ער זאגט 
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ווייסְט אִיהֶר זְשָׁע וָואס מַיין עֵצֶה וָואלְט גֶעוֶועזֶען גְליך?
אֵיהֶר זָאלְט גָאר נִיט בְּרַייֶען אוּג קלויבֶּען אַסֵ,

נָאר נִיט גְרִיבְּלֶען ,זיך נִיט אָנְטְהוּן קיין מִיה

אוּנ נֶעמֶען וי סגֶעהְט ,האַיַנְטְמָאדִישֶען;קֹאמִיה !
אָט הָאבּ אִיךְ אֵיינֶעם ,וָאס דִיענְט בַּיים נְבִיר ר' נָתָן,
ער אִיז פוּן דִי גֶעהוֹיבֶּענֶע ,אוּג הָאט אַ פָּנִים ,וִוי אַ חתֶן 

ער אִיז אַגְרוֹימֶער בּרְדָה ַ --לֶערְלֵיי סַחוֹרוֹת צוּ וַוייזֶען
אוּג קען אוֹימֶענְווֶענִיג פוּן אַלֶע סְטוּטְשְׁקֶעס דפְִּירַייזֶען;

אַז עֶר נִיט נוּר אוֹיף אַדַאמֶע אַוָוארְף זַיין אוֹיג --

טְרֶעפְט ער ,וָואס זי וִויל ,אוּג װייקט ,וָואס אִיהר טוֹינ:

צִי דארף זִי ציטְץ ,צִי צֵ-י-ינ ,צִי  --סַאמֶעט ,צִי --פָּלוּם;

כְט מִיט אֵיהֶר אַרַיין אִין נאַאנְץ טִיעפֶען שְׁמיִעס,
ער קרִי

אוּג נוּר פַאר דִי רֵייד ,נוייל ער שִׁיט מִיט קא:פְּלִימֶענְטֶען.,
נֶעמְט ער אַ שָׁאן גֶעהַאלְט ,אַ חוּץ--קָאט ער פְּרָאצֶענְטֶען :

ׁרִייֶעט עֶר אִין אֵיין קוֹל ; פַּארִיז! אִין פ יקם!
דֶערְצוּ שָ

אוּג רָאדֶיעוֶועט מִיטְֹץאַרְשִׁי ,וִוי אַ סָאלְדַאט מִיט דֶער בִּיקְס !

 ,חַא ,חא = אַרְשִׁינִיק ,א קאבמיה !
אַנֶעטְטְע חָא
 ,מָאנטיִעי ,א |! טע-ע-פאי ! סֶעכֶע-פִּי !
נָאן

= אִיךאַייך גֶעבֶּען נָאר אֵיין אַנְדֶער מִין 
אייבּ אַזוֹי--
אֶלקָנָה עֶר יז ניט קיין קאמיה ,וָואס מֶעסְט מִיט דֶעם אַרְשִׁין -,
ער הָאט גאר אַ מָאס ,וָואס אִיז כְּמו וויִקעל--שָׁנִיר,

זִי רוּפט מֶען יענְטֶע.אוּג אֵיהֶם  --ייר
עֶר אִיז ארוַֹיכְמֵייסְטֶער פוּןדי ֶעתוֹיבֶעֶ קלאססען,

אוּג וַוייסְט ,וויפיל ווֶערְשְׁקֶעם סְ'הַאלְטֶעןאַלֶע גַאסְסֶען ,

וויפיל וֶוערְסְט אוג מֵייל עָם אִיז דָא אוֹיףדער וֶועלְט ,

אוּג וִויפִיל סְטָאלְבֶּעם בַּיים בַּאהְןאִיז אוֹים גֶעשְׁטֶעלְט;
ער וֵוייסְט! וִויפִיל אלֶע רֶעלְסִין הַאלְטֶען די דיק ,

אוּג קען מַאבֶען פוּן פַּאפִּיר איין אַיזֶערְנֶע בָּרִיק;

אַ חַלוּק ,א כַּפָל ,אַ חִסוּר ,אַ הִבּוֹר,

קען.ער מַאכֶען אוֹיפן;קאפּ ,תּוֹך כְּדִידַבּוֹר,
אוּנ גָאר נִיט לַאנג גֶעחְשְבּוֹןיט ,אִין אֵיין מינוט,
קען עֶר שׁוֹין וֵוייזֶען פוּן דֶער וֶועלְט דִי מיט;

צְוִוישֶׁען אלע הִנדְוְשֶׁענֶערֶען אִיז ער דֶער גְרֶעסְטֶּער !

ער הֵייסְט אוֹיף זדֶעם נָאמֶען--מָאסיָא גַאסְסֶענְמֶעסְטֶער !

אנעמְמֶע חַא ,חַאו חֵא! אַנַאסְסֶענְמֶעסְטֶער !א מָאסְיָא!
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נָאן ,מַאמַא! גָאן ,סֶעקֶע-פִּי! סֶעקֶע-כָּא !

אֶלְקֵנָה שַׁאט  ,איך הָאבּ נָאךְ שאַׁדוּך ,אָבֶּער גִיט קיין פְּרָאְטֶען,

| = מִיר דאכט ,עֶר וֶועט זַיין פַּאר אֵייךְ גלייך , וי גֶעמָאסְטֶען :

שאְַׁטֵיינֶער ,באַָּחוריל איין עֶרֶךְ פון צְויי אוג צְוַאנְצִיג וָאהֶר,
וָואס אִיז א גְרוֹיסֶער מַאכֶער אִין ואוַייטיץ קאנטאר ;

עֶר אִיז אוִוילְדֶער בִּרְוָה  ,מֶאענְשׁ  מִיט אַפֶּען,

אֵיין :עכְְרוֹשׁנִיץ ,קאיַּנְרֶם .פאיַיֶער ,בְאּרֶען 

עֶר שֵיינְט ,וִוי די מְנוֹרָה ,וִוי דֶער טְשַׁאפְט  --אִיז ער הוֹיך,

אוּג פאר דִיענְט אקֶַערְבִּיל  ,אַזסִנֶעהְט אַזְשׁ ארויך! -

ער מֶען טַאנְצֶען ,זִינְגֶען ,אִיז לֶעבֶּערִיג אוּג פְּרַיִיך,

אוּג נֶעהְט תְּמִיד גֶעפּוּצט ,וִוי אַגְרַאף ,וִי מאֶַלֶךְ !
עֶר וואוֹינְט אי א הָאטֶעל ,אִין אַ נַאנְץ גְרוֹיסֶער דִירָה,
עֶר אִיז נאִכְַתָּב אִין בִּרָאד  אוּנגעבּוֹירֶען  --א קֵירְח !

אַנֶעמְטֶע חֵא חזַא ,חַא! מֵאמַא ! וָואס זָאנְסְט דוּ הָאטְשׁ דֶערְצוּ ?
אַ קירָה !גָאן ז נָאן !סֶענֶע-פָאי  ,סע;ָעיפִי 
אלקנָה (פיי י5ייֶ ).עפִּיס פָאיִקעט זי אוג פיקעט מִיר נָאר אָהֶן אַ שִׁיעוּר ! --
בְּרֵיינֶע נֵיין  ,בי קרוֹב  ,דֶער שִׁידוּךָ אִיז אוֹיךְ נִיט פַּאר מִיר!--

אַנֶעמְטְע עַקיּטֶעימָאנְסִיָעי  )*,ואס אִיךְ וֶועל אִייך זָאנֶען ,

אֵיהֶר זָאלְט מִיר אַזוֹינֶע שְׁדוּכִים גָאר גִיט אָנְשְׁלָאגֶען !
אֶלְקְנָה אַורְאַי ,אַ שדוּך איז וִוי קְרַיעת יִם-סוּף שְׁוֶוער ,

הַיינְט שְׁלָאגְט אָן יֶעגֶעה ,אוג מָאהֶען.ד ער

וַייל דִי וֶועלְט איז .א מייך מים אלערליי מִינִים פִּישׁ ,
אוג אַ מיידעל איז וי א הַאנְדְטוּך ,ווָאס יֶעדֶער נִיט זִיך אַ וִויש.

אֶפְּשַׁר אִיז דע ארייך ניט לִכָּבוֹד ,אָפֹּשַׁר נִיט פַאר אַייך,
קען אִיךְ אַייך תֵּיִכֶּף וּמיַר איין אַנְדֶערֶען גֶעבֶּען ,

וַוייל אִיך הָאבּזֵיי איִם ,איך הָאבּ זֵיי אסך,

-

זֵיי זֶעגְעו אַלֶע בֵּיי מִיר אִין בּיכֶעל פֶערְשְׁרִיבֶּען --

ָָ,אס אִיך הָאבּ גֶעמֶערְט פון אַייך,
בְּרַיינֶע אָט די אַלֶע שְדוּכִים ו
זֶעגֶען נִיט פַאר מֵיין טָאכְטֶער  ,פַאר אֵיחֶר נִיט נְלַייךְ,
וַַייל דֶעם כֵיינֶעם אֶמֶת מוּז איך אייך זָאנֶען אצינד
אַז נוּר אַדָאקְטָאר  ,אָט דָאס וִויל מיין קינָד !=
ר

 )+הֶערְט ר' הָרוֹב !
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אוֹיבּ בֵּיי אַייך אִין צֶעמִיל אִיז נור א דָאמְטָאר דָא ,
טְהוּען מִיר תַּיְכֵּף אשְַׁדוּךְ ,אֲפִּילוּ די שָׁעָח --

אֶלְקְנָה איך ,קען אייך גֶעבֶּען ,ואס אַייֶער הֶערְץ גלוּסט ,
וֶוער שְׁמִיעֶסְט דָאקְטוֹרים ,ד י הָאבּ אִיךְ ,וִוי מִיסְט !

צוּ אוֹינֶען-וֶועהְטִיג אַ דָאקְטָאר קען איך אַייך גֶעבֶּען,
ואס מִ'הָאט שוֹין פוּן אֵיהֶם אוֹיף דִי וֶועסְטְגִיקֶעס גֶעשְׁרִבֶּען 
הַיינְט הָאבּ איך אַ דָאקְטָאר אַ נַאנְץ יוננֶען-הֶערְר,
אַגְרוֹיסֶער בַּריָה צוּ קִינְדֶער ,איין אֶקוּשֶׁער;
אִיךְ הָאבּ נָאךְ אֵיינֶעם ,וָואס סָאיז נִשָּא זיין גְלֵייבֶען ,

ָא אִיז נאְרַוֹיפְעױ מוּמְחָה צוּ די וַוייבֶּערְשֶע זאכען ;
אִיךְ הָאבּ נָאךְ אַ דָאקְטָאר- ,אַ נְרוֹיסֶען ,פוּן וֶויען,

וָאס הָאט זַיין אֵיינֶעגִם א לֶעקְטְרִישֶׁע מֵאשִׁין ,

;ער אִיז אַגְרוֹיסֶער יָהסֶן  ,אַ שָאנֶער ,יואּנְנֶער,

אַלֶע װַייבְִּיךְ לֶעקִין פוּן אֵיהֶם דִי פִינגֶער !

אֵיין וַוייבֶּעל ,וָואס קָאט נִיט גֶעהַאט צֶעהְן יְאהֶר קיין קִינְדֶער,
דֶערְצֶעהְלְט פוּן אֵיהֶם גָאר נִפְּלָאוֹת אוּנ וִוינְדֶער . .
אִיךְ קאבּ נָאךְ דאָאַקְטָאר ,פון לֹא-הָיָה-פָּאלְיֶע ,

ער אִיז א גְרוֹיסֶער פֶערְמַאטֶער צוּ א מַאזָאלִיץ:

אַ בְּרָאדִיוְקֶע  ,א נָאגִיל ,אַפִּיפְקֶע  ,אַ גילקע,
נְרוֹיס וִוי א בּזַיִת  ,וִוי אַ קעפּיל פון א שְפִילְקֶע --

גֶעמְט ער אין אֵיין רָגַע אַרָאפּ ,גָאר אָחֶןוֶועהְטִיג ,אֶהֶן צער;

אִיךְ הָאבּ נָאךְ .אֵיינֶעם ,ער אִיז פאַַּעטֶער-נַאר )+ ,
יין גְלייכֶען איז אוֹיף דֶער וֶועלְט ניט צוּ קרינֶען /

הֵן בְּהֵמוֹת ,אָקְסֶען ,הן קיה אוג צִיגֶען,

,עטץ אוּג הִינְד ,
אַלֶערְלֵיי חַיוֹת  ,עוֹפוֹת ק

מַאכְט.ער מִיט אֵיין פְּרֶאשִׁיק אלע גֶעזּנְד!

אִיךְ הָאבּ נָאךְ אַ דָאקְטַאר ,אוֹיך נִיט קיין מְלֵיינֶער ,
זײַין נָאמֶען אִיז פְלְעקִיל ,אַמוּמְחָה גָאר אֵיינֶער,

ער ,קען מַאכֶען פְיַאסְטֶערְס פוּן אַלֶערְליי גָרָאזֶען,
שְׁטֶעלֶען בַּאנְקעם אָהֶן פייִעֶר  +אֶהֶן וֶועהְטִיגֶען  --בְּלָאזֶען 

עֶר לָאזְט צוּ דֶער אָדֶער  --אוּג עס נֶעהְט נִיט קיין בְּלוּט,

אַ נַאנְצֶע מֵאָה פֶּאווְקֶעס שְטֶעלְט ער אִין אֵיין מִינוּט ,
פוּן אַלֶערְלֵיי מֶעטַאלֶען מאכָט.ער שְׁפָּאנֶעל נייַע ציין !
פוּן מֶעשׁ ,פוּן קוּפּער ,פון אַייֶען  ,פוּן בֵּיין 
ייז

זרדקיי-ז'

*) אַ וֶועמֶערִינָאַר  ----פאֶּערְד דָאכְטַאר.

נור אדאקטאר

711

-זוי אֵיינֶער וויל ,וי אֵיינֶעם אִיז גֶעפֶעלֶען--

ער קען אַרוֹיס גֶעמֶען צֵיין ,זֵיי צוּריק אַרַיין שְטֶעלֶען !
הַכְּלֵל ,אִיךְ קאבּ נָאךְ הָאְורִים  דָאקְטוֹרִים אָהֶן איין עַק ;

פוּן הֶעלְזֶער פ,וּן נֶעז  ,פוּן צָרוֹת  ,פון שלעק,.

אוּג ,אַז אֵיהֶר ווילְט ,קען איךאייך גֶעבֶּען אַדָאקְטָאר פוּן היע ,
ראָאקְטָאר מֶעדֶעצִין ,אָדֶער נָאר פִילְזֶאפִי !

בְּרֵיינֶע זָאנְט נוּר,ר' אֹלְקנָה ,אֵיהֶר זָאלְט מִיר הָאבֶּען אַ גוּט יָאחְר,
אִיךְ בִּין עֶפִים אִין דִי דָאקְטּוֹרִים גָאר נִיט קְלָאהֶר :

מֵיילָא דֶער ,וָואס רֵייסְט אַרוֹים א צָאהְ ,קען מֶען נָאךְ פֶערְשְטֶעהְן --
דֶער הִייִםט ,מִן-הַסָתֵּם  ,א דָאקְטָאר מִיט-די-צַיין ,

אָבֶּער פִילְזָא פִי וָואם אִיז דָאס פַאר אַמִין קְהַינְק ?
איך הָאבּ דֶערְפוּן קיין מָאחֶל נִיט נֶעהֶערְט  ,וִויפִיל איך גֶערֶענְט !

אֶלְקְנָה פִילזָאפִי ?.  .פִילזָאפִי? ...דָאס אִיז שְאׁרֶעקְִיךְ חוֹלַאַת!
| == אִטְּהֵייל זָאנֶען -,פאיז קאפּ וֶועהְטִיג ,אַ טְהֵייל--מְשׁוּנַעת ;
מֶע זָאנְט :אִין אוֹיסֶענְלַאנְד אִיז פַארַאן אַזֵא אָרֶט ,

אַז די ,וָאם פַאחְרֶען האיַן ,פַארְשְלֶעפֶּען עם פון רָארְט ;
דָאס חֹלַאַת בֶּעקוּמֶען די אוֹיפְגְעיוֹרִינֶע לַייט,
וָואס קְלֶעהְרֶען אַ פַך אוּנ פֶערְקרִיכֶען צוּ וַוייט;
זֵיי וֶערֶען חוֹלָה :עס לָאזְט זִיךְ זֵיי אוֹיס דִי כֹּחוֹת,
אוּנ בִּיסְלֶיךָ וַייס קֶעהְרֶען זִיךּ זֵיי אִיבֶּער דִי מֹחוֹת ,

סְוֶוערְט זֵיי וי אפַארְבְּלֶענְדִזִינִישׁ פאר דִי אוֹיגֶען,
אוג זֵיי וָואלְטֶען נוּר איןהִימֶעל תָּמִיר גֶעפְלוינֶען,
אִין הַארְצֶען בֶּעקימֶען זֵיי א מַכְּנוֹת'דִינֶע גְרִיזָאטֶע,
אוּג וָָאלְטֶען נוּר אָנְגֶעַאפְּט נָאטְט בַּיי דֶער קַאפָּאטֶע,

יי קוּקעןאוֹיף דֶעם הִימֶעל אוג צֶעהְלֶען די שְׁטֶערֶען

אוּג האלטֶעןתָּמִיד אִין אֵיין טְרַאכְטֶען אוּג קְלֶעהְרֶען.
זֵיי זָאגֶען +אַלֶע מֶענְשֶׁען ,וָואס זֵיי זֶעהֶען אוֹיף דֶער עֶרֶד,

הָאבֶּען בּיי זֵיי פָאּנים ,וִוי בְּהֵמוֹת ,וִוי פֶּערְד !

הַיינְט פַארְשְׁטֶעהְט אֵיהֶר שׁוֹין ,וָואס סֶהֵייסְט פִילָוְאפַי ?
אוּנ וָאס פָּאר אַ דָאקְטָאר מֶע הַארֶף זַיין דֶערְצוּ ?
בְּרֵיינֶע אַ ווא ! אָ וא ס!ָאִיז אַ שְׂרֶעקִיפְאִיז אַ מוֹרָא צוּ הֶערֶען ,ר' אֶלְקְנָה,
דֶער אוֹיבֶּערְשְטֶער זָאל שׁוֹמַר וּמַצִיל זַיין אַלעיוּדֶען פוּן אַזֵאסַכָּנָה !

אֶלְקְנָה יָא ,סָאִיז אַ פַּחַד ,סְאִיז מאוַֹרָא צוּהֶערֶען ואַַדְאַי

נור די קְהיינְק אִיז ר'ל שְׂטַארְק אַביין אִין דֶער מָאדֶע.
אוֹיבּ אַייך אִיז נוּר נִיחָא ,אוֹיבּ אַייך אִיו גֶעפֶעלֶען,
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קען אִיך אייך בּאלְד אַזֹא דָאקְטָאר צוּ שְׁטֶעלֶען !

(צו אַנֶעטְטֶען ).נו ,ווָאס שְׁווייגְט אֵיהֶר--מ אמְז על? לָאם אִיךְ שׁוֹין הֶערֶען,
וָואס טְרַאכְט אֵיחֶר ,וָואס זָאנְט אֵיהֶר איצְטֶער דֶערוֹיף?
זָאגְט נוּר אֵיין ווָארְט .קען דֶער שדוּך וֶוערֶען--
אוּג אֵיחֶר וֶועט שוֹין הֵייסֶען--ט א ד א ם פִילִיזָאף !

בְּרֵיינֶע זֶעהְט
אִיחֶר ,דֶער שְׁדוּךְ אִיז בֵּיים וֶועג; אֵיְהר מֶענְט דָארְט אָנְשְׁלָאנֶען,

אֶלְקְנָה ווָאס הָאט אִיחֶר צוּ קְלֶעְרֶען?איך זָאל קיין נוּמם נִיט פֶּערְמָאנֶען,
צִי אֲפִילוּ דֶער גְרוֹימֶער לאנד-שדכן ,הקטן ר' יְרוּחם,

אִיז בּכֹתַ אייך אָנְצוּשְׁלָאנֶען אַזֶעלְכֶע שדוּבים ?

נו ,זָאנְט שוין :מזָל-טוֹב ! אוּג חֵייסְט גֶעבֶּען עִפִּיט לְחַייִם,

ול איך זְעה ,דֶער שְׁדוּך אִיז בֶּעשֵׁינְפֶערְלִיך מן הַשַׁיִם 

בְּרַיינֶע מְזֵיכָא תִּיתִי ,אִיו דָאס פון מִייֶערֶען,
= = וֶועט זי עִם אַודְאַי פֶערשְׁליעְרֶע,
אָלָא מַאמֶער אִיז דָאס חֲלִילָה פוּן חְרַיין

וועט זיך עֶס דִי שָעח זָאל נִיט זַיין ,צוּ גֶעהְן 

אֶלָקְנָה איך זאג אייך נאך מאָאל ,אִיקֶר קָאט נָאר ניט צוּ קְלֶעהְרֶן
דָאס אִיז מִן-הַשָׁמַיִם ,אוּנ דֶער שְׁדוּךְ מוּז וֶוערֶען

וייל עס שְׁטֶעהְט גֶעשְרִיבֶּען אִין אוּנזֶערֶע חֵיילִיגֶע מְפָרִים
פוּן נַאנְץ נְרוֹיסֶע תַּנָאִים וְצִדְיָקִים היָקרים,
אַז פֶּערְצִיג מעג ,אֵיידֶער דָאס קִינְד שְׁטֶעקְט נָאךְ אַרוֹיס דִי נָאז

גִיש שׁוֹין אַמַלְאָך אִין אַנַאנְץ גְוֹיסֶען שׁוֹפֶר א בְלָאו
!ֲדוֹנָי 
אוּנ גִיט אַ הוֹיכֶען גֶעשְרְעה :אֲדוֹנִי מֶלֶך א
דוּ זָאלְמְט זַיין וִויסֶען ,אַז בַּת פְּלוֹנָי לִפְּלוֹנִי 

בְּרֵיינֶע וָָאם-זְשֶׁע הֵייסְט דָאס אַזוֹינָם ,טָּאמֶער קֶענְט אִיתֶר מִיר ערְקְלֶעהְרֶען ?
אֶלְקָנָה דָאס הֵייסְט  :אַז פְּלונִית טָאכְטֶער וֶועט פַאר פְּלוֹני'ן אֵפְּלֹנית'טֶע ווערֶען !
רפַאֵל (קיּמְט ארַין ,בַּאמֶערְקְט נִיט דֶעם ר

=

רערט צוּ בְּריינֶען ):

הֶערְסְט דוּ ,בְּריינע ,איך גָעה אַרִבֶּער אִין חוטער אַקֶענֶען,
נור מָאמֶער קוּמְט אֵיימיצֶער אוֹיף מִיר עֶעפִּיס פְרֶענֶען
זָאלְסְט דו זָאגֶעןאִיך קוּם בַּאלְר צוּרִיק ,אִין אַ הַאלְבֶּע שָעה!

(דֶערזעהְט אֶקנהין )-.ווֶער אִיז דֶער יוּד ? (צי אִיהֶ ).וָואס דַארְפְּט אֵיהֶר דָא ?
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אָלקניד (שְׁטְרֶעקְט אוֹים די הַאנְד ).שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם ! וֶוער איך בִּין?אָט זָאג איך אייך גִיךְ;

אִיךְ הֵייס ר' אֶלְהֵנֶה אוּג אַ לאנְד-שַׁדְכְן בִּיןאיך.

?ְֵיכָא תֵּיתִי ,ס'אִין בַּיי מִיר אָנְגֶעלֶענְט זֶעתָר,
רפּאֵל א שׁדֶכֶָן מ

= == אַדְרַבָּהו אַ נָאֹנִיט נור אַ חָתָן .,אוֹיבּ אַייך אִיז נִיט שְוֶער !

אֶלְקְנָה בּיי מִיר אִיז גָאר נִישָא קיין שְׁוֶוערֶע זַאכֶען:
אִיךְ בִּין א בִרְיָה ,אַ מוּמְהָה--פָּארְלִיך צוּ מַאבֶען,

פוּן ייט מאך אִיך גְלייךְ ,יוּנג--פוּן אַלְט,

בּיי מִיר וֶערְרְט אַ מִיאוּסֶע--אַ גֶעמָאהְל ,גאֶעַשְׁטַאלְט,
צִיגַאנְקֶעס וֶוערֶען בּיי מיר מָלָא-חֵן,

טוֹיבֶּע דֶערְהֶערֶען ,בְּלִינְדֶע דֶערְזֶעהֶען.
אַזֶקן פוּן שְׁמוֹנִים ,אַבִּי נוּר אַ זָכֶר,

קען אִיךְּ מַאכֶען אֵין אֵיין מינוּט פַאר אַבָּחוּר ;
אָט קָאבּ אִיךְ נִיט לַאנְג אַ גְרוּשָׁה פוּן סְמִילֶע

איןאיין שְׁטע-יִשְׂרָאֵל גֶעמַאכְט פַאר אַ בְּתוּלָה!
רְפָאֵל נוּ ,ווָאס-נֶשֶׁע לַאיהֶר הָאט עפּיס שאַׁדוּך אַ גוּטען ,אַ וואוֹילֶען ?

אֶלְקָנָה אַלְצִינמי ווָאס אֵיחֶר וִוילְטקֶענְט אִיהֶר בַּיי מִיר פּועלִן 

אִיךְ הָאבּ חָתֵנִים בִּיז אִין טָאנ ,וָואס אֵיהֶר ווילְט פַאר א מִין,
אוֹיף דֶער מָאס ,אוֹיף רֶער וָאג ,אוֹיפְן פּוּד ,אויפ'ן אַרְשִׂין
אָט פְרֶענְט אייֶער פְּלוֹנִית ,אֶט פְּרֶענְט איער קינ

וָאס פַאר אטִַייֶערֶען חָתָן איך נִיבּ אֵיהֶר אַצִינָד !
רְפָאֵל וָאס אִיז עֹר ,וֶוער אִיז ערו אַ פְּרֶעמְדֶער ,צי פון הִיע ?

אַלְקְנָה סְאִיז אקאטָאוֶועסוווֶער ;ער אִיז !ער אִיז אַ דָאקְמָאר פֵילְֵָפִי 
רִפָאֵל גיין ,ר' קָרוֹם ,נִישְׁט דָא הָאט אֵיהֶר דָאם פְּלאטְץ גֶעטְרָאפֶען:

==ומְִויָראסזענֶטעוןג פאוּּרנְָזאמדְָטאֶקעו מֶֹרענְשֶען .מִירדַארְפֶען גִיש קין פִילטָאפֶע
ִם ? לֶענְט זֵיי אַוֶועק אוֹיף זאייט!

מיין טָאכְטֶער דַארְף אמַַאן צוּנָאמְט אונ צוּ לייט --
אַ סוֹחה ,שָדֶער אַווֹי עִפִּיס לי
איטישֶׁען ייּנְנֶען-מַאן --.
אַנֶעמְטֶע אִיך דָארֶף נִיט קֵיין מוֹחַר !אִיך הָאבּ שוין אֵיין מָאל ֶעזָאנְטנָאן !

רְפָאֵל ווָאס הֵיימְט ,דו דַּארְְסְט נִים ? נה אוג װאוּ בִּיןאך? -

מִיעְסְט אִין אָמֶת  /אִיך וֶועל חֶערֶען דיין גָאן פוּן דֶעם בּוּך ?
גֵיין ,כָּל-זְמֵן אוֹיף מיין ,קאפוַואקסְט ָא נִיט.קיין  נְרָאז,
וֶועל אִיךְ נִיט .דֶערְלָאזֶען ,זָאלְסְט מִיף פִיְרֶע בֵּיי דֶער נָאז!
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(צים שֶָֹן ).זִי  דַארְף נִיטקיין דָאקְטָאר  ,זִי איז מְשׁוּנֶע אוּנ דוּל!
אוּג אֵיהֶר בְּרֶענְגְט נוּר סאוַֹחֵר ,אַזוֹי וִוי אִיךְ וִויל !

אֲלקָנָה שַׂאט ,וָואס דָארְפְט אֵיהֶר זי קריגען  ,וָואס טוֹיג הָאס גֶעשְׂרֶעה ?
אַמֶעחֶר וֶועל אִיךְ מַאכֶען אַ פָּשָׂרֶה אוּג בְּרֶענְגֶען צְוַויי,

אִיך הַיים עִפִּים לאְקְנָה אוּנ הָאבּ חָתֵנִים אֶהָן אַ שִׁיעיר,

וֶועל אִיך אַ ייך גֶעבֶּען א סוֹחֵר-,אוּנ דאַָאקְטָאר אֵיהֶר !
אַנֶעטְטֵע עקָאטֶע ,מָאסֵעִי ,קי-זְשָׁעדוָוא-פַארְלָעי)* ,
איהָר בְּרֶענְגְט נוּר אַ דָאקְטָאר ,אִיךְ דארף נִיט קיין צְוֵויי 

רְפָּאֵל דוּ דַארְפְסְט ניט קיין דָאקְטָאר! אִיךְ הָאבּ שׁוֹין גֶעזָאנְט צֶעהֶן מָאל,
נור אֶפְשֵׁר בּיזְט דוּ קרַאנְק ,על אִיך דִיך פִיהְרֶען אִיןשְׁפִיטָאל!
בְּרֵיינֶע (מִיט כּעסש.ו)ַיייג ,דוּ מְשׁוּגֶע'נֶער כֹּהן!הֶער אוֹיף צוּ שֶׁעלְטֶע
דוּ מיינְְט אִין אָמֶת ,דוּ וֶועסְט עס פִיהְרֶען וֶועלְטֶען ?

אַז דָאס קינְד זָאנְט ,זִי וויל נוּר א דָאקטָאר פַאר א מַאןהָאבֶּען ,

קוּמְט אִיחֶר אִין שֶׁפּיטָאל ?דֶערְפַאר קוּמְט זִי צוּבַּאנְרָאבֶּען ל!
אִיךְ וָואלְט דִיךְ פַּאר די קללות מִיט אַ פִּיסְטוֹיל אוֹיסְנֶעשָׁאסֶען!
ד וּ בִּיזְט טַאקִי טאאטֶע ,אָבֶּער בְּלוּט הָאבּ אַ י ד פֶערְנָאסֶען !

(צים הו אֵיהֶר הֶערְט ,ר' שַׁדֶכָ ,וָואס אִיךְ וֶועל אייך זָאנֶען אַצִינְד,
קוּקט ניט אוֹיף דעם ר ו צָ חי אֵיהֶר הֶערְט בֶּעסֶער דָאס קִינְד ,

אזג אוֹיבּ אֵיהֶר וִוילְט ניר פַארְדִיענֶען בַּיי מיר אַ נְרָאבּ שְׁטִיִקֶעל,

זָאלְט אֵיהֶר בְּרֶענְגֶען נור אַ דָאקְטָאר ,אָבֶּער אֵיין אַנטְיִקעל!
רְפָאֵל אֵיחֶר זָאלְט דִי גַארִישֶע יוּדֶענֶע נָאר נִיט הֶערֶען !
בְּרַיינֶע נוּר א דָאקְטָאר! דִי וֶועלְט זָאל זִיך אֲפִילוּ אִיבֶּערְקֶעהְרֶען !
רִפָאֵל אֵיהֶר הֶערְט ,נוּר אַ סוֹחַר זָאלְט אֵיהֶר מִיר בְּרֶענְגֶען !

אַנֶעמְטֶע נור אַ דָאקְטָאר! אֶלָא נִיט  --וֶועל אִיךְ מִיךְ הֶענְגֶען 
!ַׁאט ,לָאז זַיין שְמיל.1
אֶלְהָנָה שַׁאט ,רַבּוֹתֵי ש
אִיך וֶועל יֶעדֶען בְּרֶענְגֶען ,וָואס ער וויל

אַייך  -א סוֹחֵר ,א הֶענְדְלֶער,

אַ מַארְק-מֶענְשׁ ,אטֶענְדְלֶער:
אַייך  -אַכֶּשְׁלֶע מְצִיאָה --
נור אַ דָאקְטָאר ,אַ רְפוּאָה ;
ךועל אייך זָאנען.
הֶערְש ,ואס אַ י וֶ
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אִיךְ וֶועל שוֹין זָאנֶען אַיְהִיירְצוֹן ,
אִיחֶר גְרֵייט נור אקאָרןְבּוּצֶען ,
ְנֹאמַר +אָמִן ! אאֶמִָןמֵ!ן!

אִיצְט וֶועל אִיךְ שׁוֹין גֶעהְן!

בְּרֵיינֶע אִיחֶר הֶערְט? .אֶהֶן קיין דָאקְטַאר זָאלְט אִיהֶר גָאר נִיט קוּמֶען 

אֶלְָנָה איך בְּרענג יי א דָאקְטָאר ,גייט נור אָן מְוּמָן 
רְפָאֵל גֶעהְט אַייך גֶעזּנְדֶערְהֵייט ,מַאכט דָא נִיט קיין לִצנוֹת!

אֶלְקְנָה דָאס זֶענְט אֵיהֶרדוקא גֶערֶעכְט ,אִיךגָעה שׁוי בְּנָאֲמָנוֹת.
בְּרֵיינֶע מֶערְדֶער! קוֹילֶער !וָואס נֶעמְסְט דוּ אַרוֹיס דֶעם קִינְד דִי נְשָׁמָה ?!

רִפָאֵל גָעה צוּ-נ-אַלְדֶע רוּחוֹת ! מִיט אֵיהֶר אִין אֵיינֶעם אִין דער אֲרָמָה!

בְּרֵיינֶע הֶע ! אִיצְט וֶועמְט דוּ שׁוֹין בַּיי מִיר בַּאקִימֶען דָאס נַיין וָאחְרַיְענקרְחַת !
(צום שָָׁןי) אִיחֶר הֶערְט ? נוּר אַ דָאקְטָאר זָאלְט אֵיהֶר בְּטֶענְגֶען ,איהם אוֹיף צוּ לְמִכעיס!

אַנֶעמְמֶע טור דאָאקטָאר! נור א דָאקְטָאר! אֵיהֶר הֶערְט ,וָואם אִיךְ זָא ?
אּמֶען טָאג ! ()8
אֶלַקְנָה יָא ,יָא ,,דאָאקְטָאר ,דאָאקְטָאר! הָאט אַייך גו

ופַארְחַאנְגן

()16

רִי

לֶעבֶּענְם-בֶּעשְריבְּ
פוּן ר

יְצֶחֶק בֶּער
לֶעוִוינְזא הִן ויל

מק רע מעניץן +

פון

דובער נאטאנוזאהן,
"שאט
א

גֶעעהְרְטֶעסְטֶער הֶערֶר שׁ,לום עליכם'!

אַייִערקה דָאס אִיךְ זָאל אַייךְ עטוָואס בַּיאָנְרַאפְהִישֶׁעס
מיטְטְהייְלֶען פ אווןּנְזֶער בּעריהמטען גֶעלֶעהְרְטֶען רַ
,בִּי יֵצְחָק בֶּער
לענויואן זל  ,הָאט מיך אַבִּיסֶעל בֶּעשְוֶוערְט ,װַייל אִיךְ בִּין
ווייטְלִיךְ פון שְׁרֵייבֶּען אִין זְשַׂארְגָאן ,אָבֶּער דָאדְואוּם אַייך יט צוּענְטוַאגֶען,
אוג בַּיי דֶער גֶעלֶענֶענְהֵייט ,וָאס אִיךְ שיק אייך ידְיהֶפֶקֶר וֶועלְטי,
וֶועלְכֶע איֹהֶר פֶערְלַאנְגְט פון  מיר--אריינצוּגֶעבּען אין איער סבַּארְנִיק

אַרַיין  ,שְׁ.רֵייבּ איך אייך  -מַאנְבֶעס פון וַיין לֶעבֶּען ,גֶענוּמֶען פון

פֶערְשִׁיערֶענֶע קְוֶעלֶען-- .
1,

ר' יִצִתֶק בֶּער לֶעווֹינִזָאהְן זיל ,אִיז גֶעבָּאסְרֶען גֶעוָוארען אין קְרֶעמֶענִיץ

עֶיִב ראש הַשָׁנָה שְׁנַת תקמיח ( 2טֶען מֶעפְּטֶעמְבֶּער  ,)8871זיין פָאטֶער הָאט
גֶעהֵייסֶען ר' יְהוּדָה ,אונ זיין מוּטֶער--רָחֵל  זיינֶע עלְטֶערֶען זֶענֶען גֶעוֶוען פוּן זְעהְר

אּארְנֶעחְמֶע מִשְׁפָּחָה .פוּן זַיין יוּנֶענְד אָן הָאט זיך אִין אֵיחֶם עֶרְוֶעקְט אַגְרוֹימֶער
פָ

חֵשֶׁק אַרוֹיפְצוּבְּרֵינְגֶען זַיינֶע גֶעדַאנְקֶען אוֹיף פַּאפִּיר :יֶעדֶע זַאךְ וָ,ואס ,ער הָאט

נָאר גֶעלֶעזֶען אוּנ גֶעלֶערְנְט ; הָאט ער בַּאלְד פַארְצֵייכֶענְט ; זיין פְלֵייס צוּם לֶעזֶען
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פֶערְשִׁיערֶענֶע פְפָּרִים  ,אִיז גֶעווֶען אִיבֶּערְנַאמִירְלִיך + ,אוג זַיין גֶעדֶעכְטְנִיס-קרַאפְט
(כֹּח הַזכּרֹן) אִיז גֶעוֶוען זֶעהֶר שְׁטַארְק.
דְרֵיי יְאחֶר אִיז לֶעוִוינְזָאחְן אַלט גֶעוֶוען  ,אַז עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ גֶעהְן
אין חֵדֶר אַרֵיין ;ער הָאט גֶעמַאכְט זֶעהֶר גְרוֹיִסע פָארְטְשְׁרִיטֶע ,אוּנ אז .ער אִיז
אַלְט גֶעווֶען נֵיין וָאהֶר , הָאט ער שׁוֹין גֶעשְׁרִיבֶּען א חִבּוֹר אקִביּןלָה  .זַיין פָאטֶער

הָאט זִיך בֶּערִיהְמְט מִיט דֶעם הִבּוֹר פַּאר דֶעם רב ; אז דער רָב הָאט דֶערְזֶעחֶען

דֶעם חִבּוּר ,הָאט ,ער זיך אַזוֹי ערְשְרָאקֶען אַ,ז ער הָאט אָנְגֶעזָאגְט דעם פָאטֶער די
זַא נִיט מְפַרָמִם זַיין אוג קֵייגֶעם עס נִיט דֶערְצֶעהְלֶען  ,אוּג הָאט שְׁטִילֶערְהֵייד
איינְגֶערוֹימְט דֶעם פָּאטֶער א סוֹד ,אַז ער זָאל אוֹיף דֶעם קליינֶעם גוּט אַכְטוּנג גֶעבֶּען,

אוֹיבּ .ער בֶּעשֶׁעפְטִינְט זִיך נִיט מיט דִי שָׂרֵי מעלָה (מַלְאָכִים) וֶועלְכֶע פְלִיהֶען צו
אֵיהֶם פוּן דֶעם הִימֶעל בַּיי נַאכְט צוּ לֶערְנֶען מִיט אֵיהֶם תּוֹרָה .

אִים יָאהֶר  , 3181וֶוען;עם איז גֶעוֶוען דִי גְרוֹיסֶע מִלְהָמָה מִיט דִי פְרַאנצוֹיזֶען,
איז לֶעווינוָאתְן גֶעווֶען דַאלְמֶעטְשֶער אוּג אִיבֶּער-זֶעטְצֶער אין דער רוּסִישֶׁע שְפְּרַאכֶע

בּיי דֶעם גֶענֶערַאל גִיךְם אִין רַאדִינֵייל ,נָאר ווייל ער אִיז פְּלוּצָלִים זֶעחֶר קרַאנְק

גֶעוארֶען ,אִיז ;ער אַוֶועק גֶעפָאהְרֶען קיין נַאלִיצְיֶען ,אוּג דָארְט  ,דוּרֶך זַיין גרוֹיסֶען
חֵשֶׁק צוּ דער וויסֶענשאפט  ,הָאט ער זִיךְ בֶּעשְׁטְרֶעבְּט צו בֶּעפְרֵיינְדֶען זיך מיט די
חִכָמִים ,ווֶעלבֶע הָאבֶּען אין יֶענֶער צֵייט דָארְט גֶעלֶעבְּט ;בַּיי דִיעזֶער גֶעלֶענֶענְהֵייט
הָאט לֶעוִויגְזָאהְן זִיךּ גערְוָוארְבֶּען גרוֹיסֶע קֶענְטְניסֶע אין תַּלְמוּד  ,אוֹיף אִין דֶער
נֵייעֶר הֶעבְּרֶעיְשֶׁער לִיטֶערַאמוּר . ,אוּנטער דֶער לֵייטוּנְג פוּן דֶעם גְרוֹימֶען פֵילוּסוֹם

הָרֵב חַחָכֶם ר' נמֶן קְרָאכְמַאל זיל אוּג נָאךְ אנְדֶערֶע חֲמָמִים ,דֶען בַּיי יֶערֶען אִיו

ער גֶעוֶען זֶעחֶר גֶעלִיעבְּט אוג גֶעשָׁאטְצְט.
אין דֶעם זֶעלְבֶּען יָאחֶר ( ,)2181וֶוען די פְּרַאנְצוֹיזֶען זֶענֶען אַנְמְלָאפֶען פוּ
רוּמְלַאנְד ,הָאט לֶעוִוינזָאהְן פֶערְפַאסְט אַ שִׁיר אין דֶער רֵייגֶער הֶעבְּרֶעישֶׁער שְְּׁרַאבֶע,

אוּנְטֶער דֶעם נָאמֶען קול ענות גכורח' :דֶעם שיר הָאט דֶער מַאמֶענְדַאנְט פוּן רֵא?

רִיוִויל ,נֵהי'רֶם ,אַוֶועק גֶעשִׁיקְט צוּ דֶעם מִינִיסְטֶער וְווּטְרֶענִיך דְיֶעל ,דָאס איז גֶעוֶוען
דֶער עֶרְשְׁטֶער דֶעבְּיוּט ,דֶער ערְשְׁטֶער ארוֹימְגַאנְג לֶעווינְזַאהְנָיס אִין דֶער יוּדישֶער

לִיטֶערַאטוּר- ,

|

אִים וָאחֶר  , 6181אַז לֶעוִוינְזָאהְן קָאט גֶעוואוֹיָגְט אִין בְּרָאדִי  ,אִיזער גֶעווֶען

ּ,ג
בּּכְהַאלְטֶער אִין אַ בַּאנְקִיר-חוֹיז ; אָבֶּער דִי שְׁטֶעלֶע אִיו אֵיהֶם נִיט גֶעפֶּעלֶען או

עֶר הָאט זִיךְ גֶעסְטַארֶעט ,

דָאס זֵיינֶע רוּהֶע-שְׁטוּנְדֶען זָאל עֶר הָאבֶּען וֶוענֶען

פֶערְשִׁיערֶענֶע לֶעהְְנוּננֶען :ער פְלֶענְט זִיך בֶּעשֶׁעפְטִינֶען מיט לָאנִיק אוּג פִילּסוּפיָא

אוֹיךְ פְּלֶענְט;ֶער אין דֶער צייט לֶערְנֶען מיט אֵיינִיגֶע תִּלְמְיִדִים .אִין אַ קוּרְצֶער צַייט

גָאךְ דֶעם חָאט עֶר די בּוּנְתַאלְטֶער-שְטֶעלֶע פֶערְלָאזֶען  אוג הָאט אוֹיסְנֶעהַאלְטֶען

עַקזאמֶען אִין דֶער  שׁוּלֶע אין טַארְנַאפָּאל אַלֶס לֶעהְרֶער :דָארְט הָאט ער אוֹיך

| יורישע פאלקסביבליאטהעק.
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גֶעגֶעבֶּען אוּנְטֶערְרִיכְט אִין גִימְנַאזְיים פוּן יוּדִישֶׁצ גֶענֶענְשְׁטַאנְדָעְן.
2,

אִים יָאהֶר  3281האט זִיךְ לֶעווינזָאקְן וִוידֶער צוּרִיק אוּמְגעקעהרט קיין
רומלאנד ,אוּג וואוּהִין ער אִיז נָאר גֶעקוּמֶען  ,הָאט .ער פֶערְבְּרַאכְט די צֵייט מים

פֶערְבְּרֵייטֶען וִוימֶענְשַׁאפְט אוּג בִּילְדוּנְג . אוַָאחֶר

הָאט ,ער פֶערְבְּרַאכְט אין

בֶּערְדִיטְשׁוּב ,נָאך דעם אִיז ;ער גֶעפָאהְרֶען אִין טלְטְשִין :אוֹיף זַיין בֵייזֶע אִיז
עֶר אוֹיך צוּפַאלִיג גֶעקוּמֶען אִין קַאמִינְקא ,אקַליין שְׁטָאדְטיל ,ועלְכֶע הָאט
גֶעהֶטְרְט צוּם קֹנָיְאו וויטְ ענְשְׁטֵיין .נַאהרשׁיינְליך הָאט דער קניאז
גֶעוִויסְט פוּן לֶעוִוינְזָאהְן,דֶען ער הָאט אִיחֶם בַּאלְד גֶעהֵייִסען אוֹיפְזוּכֶען אוּנ הָאט

אֵיהֶם זֶעהֶר פְּרֵיינדְלִיךְ אוֹיפְגֶענוּמֶען  :בַּיי זיך ,אין זיין פַּאלאץ ,הָאט ער אֵיהֶם

אָבְּגֶעגֶעבֶּען אַ בֶּעזָאנְדֶערֶעם צִימֶער ,לאֶועּונִוינְזָאהְן הָאט דָארְט פֶּערְבְּרַאכְט אַגַאנְצֶען

זּמֶער  .דֶער קְגיאז אִיו זֶעתֶר צוּפְרִיעדֶען גֶעוֶוען פוּן לֶעוונזָאהְן ,אוּג פְלֶענט מִיט

אֵיהֶם אייניגע שְטוּנְדֶען אִין טָאג פֶּערְבְּרַיינְגֶען אין פֶערְשִׁיערֶענֶע גֶעלֶעהְרְטֶע זַאכֶען.
אַז לֶע וִוינְזָאהְן איז צוניק גֶעקוּמֶען אין קך עמעגיץ ,אִיזער זֶעהֶר שְׁטַּארְק

קְרַאנְק גֶעוארֶען .דאס אִיז גֶעוֶוען די גְוֹיסֶע ְֵיינְק ,וֶעלְכֶע הָאט אֵיהֶם נִיט פֶערְלָאזְט

צְוֶועלְף וָאהֶר כְּסֵדֶר ,נָאר מֶערְקְוִוירְדִיג .,זַיין חֲשֶׁק אוּג פְּלֵיים זֶענֶען אַזוֹי שְׁטַארְק
גֶעוֶוען  ,דָאס ;ער הָאט אֲפִּילוּ אוֹיפִין קרַאנקֶען בֶּעט אוֹיך נִיט גֶערוּהְט אוּנ הָאט

נָאר גֶעלֶערֶעגְט! אין דֶער צֵייט הָאט ער זיך פֶערְפָאלְקָאמְט אִין אַרַאבִּישׁ ,כַלְרֶעאִיש,
לִיטֵיין אוּנ גְרֵיכִיש ,אוּג הָאט גְרִינְדְלִיךְ ערְלֶערֶענְט די חבְמוֹת ,וֶועלְכֶע גֶעהֶערֶען צו

דִי עֲנְינִים פוּן פָּאלִיטִיק אוּנ פַּלוּסוּפְיֵא ;זיין כֹּחַ הַזְכָּרוֹן דֶער שְׁטַארְקֶער אוּג זַיין

קֶענְטְנִים  אין דֶער דֵייטְשֶׁער שְׁפְּרַאכֶע זֶענֶען אִיהֶם גֶעווֶעזֶען צוּ הֵילֶף בֵּיי זיין
לֶערְנֶען .אוּג שעַאֹצנִקָם

נְרוֹיסֶע בִּיְּלִיאְטהֶעק .וֶעלְכֶע  איז רַאמָאלֶם גֶעוֶועזֶען

אִין רֶעם .לִיצְעאוּם אִין עקמרֶענִיץ ,הָאט אֵיֹהֶם גֶעגֶעבֶּען גְרוֹיסֶע שְׁטִיצֶע זִיךְ

צוּ פֶערְפַאלְקַאמֶען בּיי וַיינֶע גְרוֹיסֶע פֶערְשִׁיערֶענֶע קענְטְנִיסֶע אִין אַלֶע צְוויינֶען
דֶער וִויסֶענְשַאפְּט .דוּרָךְ דִי הֵילֶף פוּן די נְוֹיסֶע פְּרָאפֶעסַארֶען אין דֶעם לִיצְעאוּם

וֶועלְכֶע הָאבֶּען זִיךְ מִיט לֶעוִוינזָאהְן אנְטֶערְהַאלְטען אונ פְלֶעגֶען אֵיהֶם פֶעך:

שַאפֶען אַלֶע לִיטֶערַארִישֶׁע מִיטֶעל ,אוּם .צוּ ערְרֵייכֶען זַיין צְוֶועק ,אוֹיךְ אַלֶע פֶּעךְ:

שִׁיערֶענֶע בִּיכֶער ,וֶעלְבֶע ער הָאט נָאר פֶּערְלַאנְגְט ,הָאט זִיךְ לֶעוִוינְזָאהְן די

גַאנְצֶע צווֶעלְף יָאחֶר גֶעשְׁפֵייזְט מיט גֵייסְטִינֶער שְפּייזֶע! מִיט הִימְלִישֶׁען ין ;
זיין גֵייסְט הָאט נָאר גֶעשְׁוועבְּט אִין דֶער אַלְגֶעמֵיינֶע לִיטֶערַאטוּר אִין פֶערְשִׁיעדֶענֶע

שְׁפְּרַאכֶען .אִין דֶער צייט ,וֶוען זַיינֶע קָארְפֶּערְלִיבֶע קְרָאפְּטֶע הָאבֶּען אֵיהֶם פֶּערְלָאזֶען,
דַאמָאלְט הָאט זִיךְ נָאךְּ מֶעהֶר גֶעשְׁטַארְקְט זַיין גייסְט .לוט לֶע וִוינְזָאהְן אַלין
דֶערְצֶעהְלְט ,אִיז ער אין דֶער גַאנְצֶער צֵייט פוּן זַיין קְרַאנְקְהַייט גֶעוֶועוֶען כִּמֶעט

אִין דֶעם עוֹלֶם האצילוֹת (נִישְט אוֹיף דֶע ר ווֶעלט) ,אוּנ ווֶען נִיט די גְרוֹיסֶע קרַאנְקהייט
יינֶע ,וָאלְט ער נִיט אִים שְטַאנְד גֶעווֶעזֶען צוּ ערְווערְבֶּען אֲפִילוּ אַ צֶעהִנְטְהֵייל
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פוּן זַיין לֶערְנֶען ,וָאס ער הָאט אַיינְגֶעשְׁלוּנְגֶען אִין דֶעם פֶערְלוֹיף פוּן דִי

צְוֶועלְם יָאהְר.

די קְרַאפָט פון זַיינֶע קֶענְטְנִיסֶע איז ניט גֶעוען נָאר אִין דער הֶעבְּרֶעיִשֶׁער

שְׁפְּרַאבֶע אַלַיין ,דֶען עֶר הָאט פֶערְשְׁטַאנֶען די דַייטְשֶׁע שְׁפָּרַאכֶע מִיט אִיחֶר לִיטֶערַאטוּר
ְרִינְדְלִיךְ .לוט מֶען זֶעהְט אַרוֹים פוּן זַיין פִּרְועקְט ,וֶועלְכֶען עֶר הָאט גֶעשִיִקְט אִין
דִיעזֶער שְׁטְרַאכֶע צוּם פִּירְסְט קא נִסְטַאנָטִין פַּאוְלַאוויטְשׁ אִים יָאהֶר 3281
;ֹיסֶער
וֶוענֶען גְרִינְדֶען שׁוּלֶען אוג סֶעמִיגַארֶיֶען פִּיר אוּנְזֶערֶע יוּדֶען אִין רוּסְלַאנְד או
דֶעם הָאט ער גֶעשִׁיקְט

א פֶערְצֵייכְנִי וֶוענֶען דִי כִּתּוֹת (פֶעקְטֶען) וֶוֶעלְכֶע זֶענֶען

גֶעוֶען בּיי יוּדֶען ,זייט זֵיי עקסֶעסְטִירֶען בִּיז דִיזֶען טָאג.
3,

אִין דֶער צֵייט פוּן זיין קְרַאנְקְתֵייט ,ואס הָאט גֶעדוֹיערְט צִווֶעלְם יְאחְרו זֶענֶען
לֶעוִוינְזֶאחְויס חָאנְד גֶעווֶען פֶּערְלֶענְט אוּג ער אִיז נִיט אים שְׁטַאנְרֶע גֶעוֶוען עטְוָאס

צוּ שְׂרֵייבֶּען .וֶען זַיין גֶעזונְד הָאט זיך נָאר אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ פֶערְבֶּעסֶערְן ,הָאט ער
אָנְגֶעהוֹיבֶּען .דֶענְקֶען אונ זָארְגֶען פאר זֵיינֶע בְּרִידֶער; :ער הָאט אַלֶע מַאגְלִיכְקֵייט

אַנְגֶעוֶענְדֶעט זֵיי צוּבִּילְרֶען ,אוּג חָאט זיך בֶּעשְׁלָאפֶען צוּ פֶערְפַאטֶען דֶעם בֶּערִיהְמְטֶען

סַפַּר תעודה בישראל',

אין דעם ספר װייזט ער אוֹיס על פִּי הַשֵׂכֶל אוּנ דוּרֶךְ

ֶעוייזֶע פון פִיל מפָרִים ,זַייט דֶער נְמָרָא .מִדָרָשִׁים ,גְאוֹנִיםַ ,בְּנִים פוּן אֶלֶע צֵייטֶען,
טָאם זִיערֶע ווָארְטֶער זֶענֶען בַיי אוו הַיילִיג ,אַז דֶער יוד מוּז פֶערְאֵייִיגֶען תּוֹרָה
מִיט רַָ אֶרֶץ .אוג ער דַארֶף לֶערְנֶען פֶערְשׁיעדֶענֶע חָבְמוֹת אוּג שְׁפְַאכֶעןְִּּ,רט
לשׁוֹן קושׁ אוּג דקדוק .דוּרֶךְ דער חֵילֶף פוּן אֵיינִינֶעגֶעבִּילְדֶעטֶּע בֵייכֶע יוּדֶען איזער
| אִים יָאחֶר  1 828אים שְׁטאנד גֶעווֶען ארויס צוּ געבּען דֶעם טְהַייֶערִין סֵפֶר (תעודה

בישראלי ,ווָאס אִיז בַּאלְד שְטַארְק אָנְגֶענוּמֶען גֶעוארֶען בֵּיי דֶער וֶועלְט ,חָאטְשִׁי

אִין פִיל אָרְטֶער הָאט ;ער גֶעהַאט שְׂטַארְקֶע רְדִיפוֹת :דֶעם סִַפֵּר הָאט מֶען גֶעבּרֶענְט

אוּג פֶערְנִיבְטֶּעט ,דוּחֶ  רִי גְרוֹימֶע פַּאנַאְיִקֶער ,וֶעלְבֶע הָאבֶּען נִיט פֶערְשְׁטַאנֶען

דֶעם רִיכְטִינֶען צווֶעק פוּן דֶעם מפָּר ,אַז דָא ס;קאן פִיהְרֶען צוּ דֶער פֶּערְבֶּעסֶערוּנְג

פוּן יּרִישֶען שְטַאנְד אִין רוּסְלַאנְד ,יוּדֶען זָאלֶען אוֹיךְ אוֹיסְזֶעהְן ,וי לייט .אַ קוּרְצֶען
אוֹיקצוּג פוּן דֶעם מַפֶּר הָאט ר' יָצ חָ ק בע ר אַוֶעק גֶעשִׁיקט צוּם קֵיֹסֶר ניקאלאי
זיל ; פַאר דֶעם סֵפֶּר חָאט אֵיהֶם דֶער זֶעלִיגֶער קֵיסֶר גֶעשִׁיִקְט טוֹיזֶענְד רוּבָּל.

אִין דֶער צייט חָאט אוֹיךְ לֶע וִויג זָאהְן גֶעשְׁריעבֶּען די יהָפָקר וֶועלְט' אין

זְשַׁארְגָאן .מִכַּמָח טַעֲמִים הָאט דער מְחַבֵּר זיל נִיט גֶעקֶענְט דָאס וֶוֶערְק דְרוּקֶען ,נָאר

דָאם מַאנוּסְקְרִיפּט איז וֶעחֶר פיל גֶעלֶעזֶען גֶעוָוארֶען אוּנְטֶער אַלֶע זַיינֶע בֶּעקַאנְטֶע
אוּנ הָאט גֶעמַאכְט אַנְרוֹיסֶען איינְדְרוּק אִין יֶענֶער צייט,
יע
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אִים וָאהֶר   151הָאט לֶענוינְצֶאהְן פַארְנֶעשְׁטֶעלְט דֶעם מיניסְטֶער דֶער פָאלָקס
האֶועֹגיִפיְרקוְּלנְַאגרוּאנוְטֹייף זֶעחֶר אַוִויכְטִיגֶען פְּרֶֶעקְט .עֶר הָאט גֶעמַאכְט אוֹיפְמֶערְקְאם די
די
גְרוֹיסֶע בֶּערִירְפְנִיסֶע פוּן זַיִין פאלְק ,וי נָאמְחִיג;עס אִיז פאר

זֵיי דִי אקגעמיינע בִּילְרוּנָג ,וֶועלְכֶע זָאל זַיין צוּ זַאמֶען גֶעֶקֶעטֶעט מִיט דֶער

רֶעליְיָאן א וי מֶען דַארָם צו דִיעזֶען צוועק גְרִינְדֶען שולען ,אוּם צוּ ֶערְצִהֶע
יוּדִישֶׁע קִינְדֶער לויט דֶעם צֵייט-גֵייסְט,

אִים וָאהֶר  3381הָאט לֶעוִוינְזָאחְן פְּרֶאעקְטִירְט דֶעם מִינִיסְטֶער וְונוּטְרֶענִיךְ
דְיֶעל וֶועגען יוּדִישֶׁע דֶרוּקֶען אוּנ הָאט אֵיהֶם גֶעשִׁיקְט אַ פֶערְצֵייכְנִים פוּן אַלְמֶע
אוּג נייֶע סְפָרִים ,וֶועלְכֶע זֶענֶען וֶוערְט אִיבֶּענְגֶעדרוּקְט צוּ וֶוערֶען  :נָאכְדֶעט אַז דִ
רֶעגִירוּנְג האָט הֶעם פְּרֶאעְקְט אִיבֶּערְגֶעזֶעהְן ,חָאט זִי בֶּעפַאחְלֶען אים יָאחֶר 6481
דֶעם פְּרֶאֶעקְט אִין דֶער וִוירְקְלִיכְקייט צוּ בְּרֵיינְגֶען ,

אִים ָאהֶר  4381אִיז גֶעדְרוּקְט גֶעוָוארֶען לֶעוינ זָאהְןס מֵפַּר :אפם דמים",

וֶועלְכֶער אִיז אַלְגֶעמֵיין בֶּערִיהֶמְט דוּרְך זַיין גְרוֹימֶען נוּטְצֶען ,וָואס ער הָאט גֶעבְּרַאכְט

אוֹיף דֶער וֶועלְט .דֶער צְוֶועק פוּן דֶעם מֵפֵר אִיז צוּ ווייזֶען ,דָאס דִי אַלֶע בְּלִבּוּלִים

פוּן עְלִילַת ד ס' זֶענֶען פּאלְשׁ .אַלֶע בּעוַייזֶע אין דִיזֶען מַפַּר זֶענֶען גֶענרינְדֶעט אוֹיף

הִיסְטָארִישֶׁע פַאקְטֶען :דֶער סַפֵּר .איז אִיבֶּערְזֶעטְצְט אין דֶער עֶנְגְִישֶׁע שְׂפְּרַאכְעי
אוֹיף דֶעט בֶּעפֶּעחְל פוּן דֶעם צַדִיק חיר שמָׁה מַאנְטִּיפִּיוֹרִי זיל ,דוּרֶך דֶעם

ֶועלְטְגֶּערִיהְמְטֶען גֶעלֶעהְרְטֶען דיר אַ לַיֶעזֶר היוי לעווי ,גאך דֶער גְרוֹיער

בְּלוּט בֶּעשׁוּלְִיגוּנג ,ווָאס איז גֶעוֶועזֶען אִין ידַמָשָׂק' אִים וָאהֶר תיר ( .)0181אִיֹנִים
וָאהֶר  1881אִיז דֶער מֵפָּר :אפט דמים" אִיבֶּערְזֶעטְצְט גֶעוַוארֶען אין דֶער רוּסְסִישֶׁער

שְפְּרַאכֶע דורךְ ח' יוסף סָארְקִין אִין פְּטֶרְבּוּרְג.
9,
אִים וָאהֶר 6581

הָאט זִיךְ לֶעוִוינְזָאהְן מִשְׁתֵּרֵל גֶעוֶוען בַּיי אוּנְזֶער רֶעגִירוּנָג

זט באִַּיטְשְׁרִיפט ,אַז מֶען זָאל יוּרֶען גֶעבֶּען פֶעלְדֶער אוּג מֶען זָאל זֵיי מַאכֶען

פַּאר זֶעמְלְיֶערֶיֶעלְצֶעם .דַאמָאלְס הָאט ער גֶעשִׁיקְט אַ אוֹיפְּרוּף כַּמעט צוּ אַלֶע יּדִישָׁע

גֶעמֵיינְדֶען אִין רוּמְלַאנְד ,אַז עס אִיז שׁוֹין צַייט ,אַז זֵיי זאלֶען אוועק וַוארְפֶּען

זייֶער האנְדְלֶען אוּג זָאלֶען זִיךְ נֶעהְמֶען צוּם אַקער אוּג סֶערְפ; זֵיי זָאלֶען זיך
עֶרְגֶערֶען נִיט מִיט לֵייכְטֶע זאכען  :זי זָאלֶען זיךְ בֶּעמֶער בְּעשֶׁעפְטִינֶען מִיטעבוֹדַת
הָאָדָמָה ,זָאלֶען שוֹין זָאט עסֶען אַשְטיִקעל בְּרוֹיט א .ז ,װו ,די פְּרַאשֶׁענָיֶע :וָואס

לֶעוִוינְזָאהְן הָאט דַאמָאלְס גֶעשְְִׁט גְלייך צוּם קֵיסֶר גִימָאלֵאי זי חָאבֶּען אוֹיךְ אוּנְטֶער
גֶעשְׁרִיבֶּען דִי גְרָאסְטֶע פוּן אוּנְזֶערֶע יוּדֶען .דִי רִיהְרֶענְדֶע וָוארְטֶער לֶעווינְזָאהְנִים
זֶענֶען אַרֵיין אִים הֶערְצֶען פון דֶעם זֶעליגֶען קֵיסֶר אונ ;ער הָאט עֶרְלוֹיבְּט צוּ גְרִינְרֶען -

לעבענס--בעשרייבונג פון ריב'ל
791
קָאלָאנְנֶעס אין דָרוֹםזֵייטפוּן רוּסְלַאנֶר  די ערְשְׁטֶע יודִישֶׁע קַאלָאניֶעם.,בּרִיטְשָעבי

א8וג ,אמאֶועּרנְקנוָֹאיךלֶעשְׁטיי נענען גֶענרִינְדֶעט גֶעווָארֶען אין בֶּעמַארַאבְּיֶען אִים יָאהֶר
ְ אֵיינִיגֶענקַאלָאנַיִעס 9

 ,2481 --אִים וָאהֶר  3481הָאבֶּען זִיךְ דִי

;קארַאסוּבַּאזַארֶער' יוּדֶען גֶעמַאכְט אַ קַאלַאנוע אין עעוְפַאטָארְיֶער" אוּיעזְד אוּנְטֶער

דֶעם נַאמֶען ירָאנַאטְליִקֶע' :וֶוען עס איז גֶעוֶוען די קְרִימֶער קְרִינ ,אִיז דִי לֶעצְטֶע

קאלָאנְיִע צֶערְשְטֶערְט גֶעוָארען.

0.

ח' אַל א בִּין עֶרְצֶעהְלְט אִין דֶעם זִשוְגַאל,רוּסְמְקאיֵא סְטַארִינַא' (מאי)9781 ,

פוּן לֶעוינזָאהְן זייֶער פִיל .אִינְטֶערֶעסַאנְטֶעס :

אַלא בִיּיאןין --דנֶָעארר אצויֹייטף,אַבוֶֶּועעשןְׁטמִיימרְטֶעזֶצעַגיֶיעטן ,קגֶאעבקּומֶאעיןך מאִין קְרֶעמֶענִיץ זָ-א-נְט הֶערֶר
ִיךְ צוּפָאלִינ בּעקאנט מִיט אַנֶע-

וויסֶען ח' יצ חָק בַּע ל
רֶןעויאְיָךאְןהָ,אבוֶּועלבְבֶער הָאט געוואוֹינְטאעְטֶער דֶערשטָאדְט 
דֶערֶערְשְטֶער יוד ,וֶועקכע

ֶּענֶעגֶענְטָ ,אט מיר גֶעוִויזֶען זיין אָרִים

שְׁטִיבּ
על ; אִין פַארְהַייזֶעל אִיז גֶעוֶוען פִינְסְטער ,איך הָאבּ גֶעמַאפְּט די וָואנָד ,בֵּיז
איך בִּין גֶעקוּמֶען צוּ
אַ מְחִיר פוּן אַ אוֹיבֶּערְשְׁטִיבֶּעל ,יואוּהִין איך בִּין אוֹיף צוּבְּרַאכֶענֶע

מְהֶעפּ קוים א
רויפגענַאנגען  :אִיך האבּ גֶעעפֶּענְט דִי טָחִיר אוּנ בִּין ארַיין גֶענַאנְגֶען

אין אקליין צִימֶערִיל ,וֶועלְכֶעם הָאּ בֶּעלֵיינְטֶעט א
ֵ.ין  פֶענְמְטֶערִיל ,בי אין דִי
זהעֶנעֶלעְןפְט גפֶעּועֶרעפןְוצֹוידֶזעִןיעעטא:וֹאיוףּדערצו פָאדְלָאנֶע אוּג אִין אַלֶע וינְקְלֶען פון רֶעם חֵרֶ
ּשפְֵייט סִפָּרִים אוּג פֶערְשִׁיעדֶענֶע בִּיכֶער אוֹיף
בלדעיש ,אַרַאבִּישׁ אוג הֶעבְּרֶעישׁ ,מאנּמקריפְּטֶען פֶּערְשִׁיעדֶענֶע אוֹיף הֶעבְּרְעיֵשׁ,
דאָואיהךְט אזִֶיערנֶָעאןפֶאושֶע צֵייטוּנְגֶע .דֶער אוֹוֶוען
 ,הָאט פֶערְנימֶען בִּיו אַפֶערְטִיל צִימער;
גֶעשְטַאגֶען צְוֵיי שְט
מּלֶ
יען,שאַ לאייַכְטֶער אוּג שְרַייבְּגֶעצֵייג .אוֹיף

ראֶעשםְטפוּּעלנְְ,וטֶֶוּעעלרְבזֶֶעערנֶאעיןזגֶעגשְֶעטשְַאׁנטֶַאענןֶעפןְַעבשַָּיׁילםיךְמִטיִישנְ,ט אאִינז פְלעשִׁיךְ מִיט רֶעצֶעפְִּין :אוֹיף
גֶעזֶעסֶען דֶער בַּעל הַבַּיָתו אֵיין
קאָלאטפֶּ;ער דִימאהָןאר פיויןס אַאונָּגאהֶר זֶעכְצִינ :איארמילקע הָאט ער גֶעטְראנֶען אוֹיף דֶעם

לַאנְ :ק
דאיפָּאטֶע זֶעהֶר אֵלְט אוּנ צוּרִיסֶען ;אוֹיף זיין

פָּנִים הָאט מֶען דֶערְקֶענְט,

אַז

נִיט פוּן פיל יַאהְרֶען הָאט ער אַזוֹי אַלט אוֹיס-

גֶעזֶעהֶען ,גָאר פוּן,עפֶּעס
אַשְׂטַארְקֶער קרַאנְקְהֵייט אוּג שְוֶוערֶע יִסוּרִים ;די הוֹיט פוּן

גיֶעינֶפָעּןנִיאםַבאּייזסֶגעֶלעופֶַעאןרְבִגּעינלבּ אונ הָאט אוֹימְגֶע;ֶעקען ,וי פַארמֶעט זיינעבּאקֶען זענֶען

ייר ז;יין אויְזֶעקֶען קאוָגאטיאיוֹניף שומויאררְצגֶֶעעמַקאלונֶע אוֹען הָאבֶּען געפינקעלְט מִיט
כְט זֶעמֶר אֵין אַנְגֶענֶעהְמֶען אֵיי

דָרוֹק .אִיך הָאבּ צוּ א
ֵיהֶם גֶעזָאנְט  ,אַזוֹי וִוי אִיךְ הָאבּ גֶעהֶערְט פון אֵיהֶם  ,אַז

אעוֶֹריפְאגִֶיעזנוּאמגֶֶעען,לֶעסמְִריְטטֶעארַמֵבמָארן ,פְּפניִיןם אוִִיפּךוֹצתו ,אאוּיגה פוגןֶעקִנימעֶען  .עֶר .קאט מִיךְ זֶעֶרפַּין

ם טָאג אָן בִּין איך בַּיי אֵיהֶם
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גֶעוֶען אֵיין אֶפַּטֶער גַאסְט  :חָאטְשִׁי עס אִיז גֶעוֶוען אַגְרוֹיסֶער אוּנְטֶערְשֵׁייד צְווישֶען
אוּנְז אֵין די ואהְרֶען ,דֶען אִיך בִּין גֶעוֶוען נָאךְ זַעהֶר יּנָג; פוּן דֶעסְט וֶועגֶען הָאבֶּען
מִיר זִיךְ זֶעהֶר נוּט אוּנְטֶערְהַאלְטֶען ,אוּנ אִיךְ הָאבּ מיט אֵיהֶם פֶערְבְּרַאכְט גַאנְצֶע

נָאכְט . חָאטְשִׁי ער הָאט מָעהֶר אֵלֶם צְוַאנְצִי וֶאחֶר פֶעְְּרַאבְט לִיגֶענְִיג קְרַאנְק אִי
זיין צִימֶער ,פוּן דֶעסְטווֶענֶען אִיז עֶר גֶעוֶוען תָּמִיד מוּנְטֶער אוּנ פְרֵיילִיךְ

זינֶע

גֶערַאנְקֶען זֶענֶען גֶעוֶוען אִימֶער פְּרִישׁ אוּג רֶער שֵׂכֶל שָׁטַארְק ,וַיינֶע אלֶע גֶעי

דאנקען זֶענֶען נָאר גֶעוֶוען אַרַיין גֶעטְחוּן אִין אַלְטֶע קפרים ,פוּן דֶעסְטְווֶעגֶען פְלֶענְט
עֶר זיךְ בֶּעשְטְרֶעבֶּען גֶעוָאחֶר וֶוערֶען פוּן פֶּערְשׁיעדֶענֶע נֵייס  זֵיינֶעגֶערְצָאהְלוְּגֶען

וֶענֶען גֶעוֶוען וְעהֶר אַנְצִיהֶענְד ,זֵיִי הָאבֶּען צוּ זִיךְ צוּגֶעצוֹיגֶען דָאס הֶערְץ מִיט
|
דֶער נִשָׁמָה'.
ה' אַ לֵא בִּין עֶנְדִגְט זַיין עֶרְצֶעהְלעג

מיט דִי וֶוערְטֶער :לֶעווינזָאהְן

הָאט זִיך ערְנֶעהָרְט , וי אלע זיינֶע גְלוֹיבֶּענְס בְּרִידֶער  :אַ טְרוּקֶען שְׁטיקֶעל
בְּרוֹיט ,אַ שְטִיִקֶעל הֶערִינְג ,אַ קְנָאבֶּעל מִיט א צִיבֶּעלֶע אִיז אוֹיךְ גֶעוֶוען אֵין יֶעסֶען

אוּג וַאסֶער אִיז גֶעוֶוען אַ טְרוּנְק ,נָאר אֵיין לוּקסוּם ,וָואס ער הָאט זִיךְ ערְלוֹיבְּט,
אִיז גֶעוֶוען דָאס הוֹיבֶענֶען :די לוּלֶקע צִיבֶּעק הָאט ער קיין מָאל נִיט אַרוֹיס גֶעלָאזְט

פוּן דֶער הַאנָד,
7,

אִין א בְַּיף צו אֵיינֶעם פון זיינֶע בֶּעקָאנְטְש בֶעקְלָאגְט זִיך עב דֶער
צוּשְׁטַאנְה ,בַּיי זַיין גְרוֹיסֶער

אוּנְגלִיקְלִיכֶער לֶעווינְזאהְן אוֹיף זַיין זֶעחֶר שְׁלֶענְטֶען

קְרַאנְקְהֵייט ,דָאס עֶר הָאט אִין גַאנְצֶען פֶערְקַארֶען דָאס צוְּּוֹיֶען צוּ דִי מֶענְשֶׁען

פוּן .זַיין שְׁמָאט קְרֶעמֶענִיץ דַארִיבֶּער הָאט עֶר גֶעמוּזְט צוּנוֹיף גֶעחְמֶען אלֶע

יינֶע מַאנוּסקרִיפְּטֶען .,נָאךְּ מִיט צְוויי וָאחֶר פַּאר זַיין טוֹידְט אונ זֵיי אַוֶועק שִיקען

צוּ .זיין שְׁוועסְטֶערְם זוּתן אִין אַדֶעם ,דֶען עֶר הָאט זֶעהֶר מוֹרָא גֶעהַאט ,אַז זֵיינֶע

מַאנוְּקרִיפְטֶען .ואס ער הָאט אוֹיף זֵיפיֶערְבְּרַארְט זַיין ַאנְץ לֶעבֶּען .זָאלֶען חָלֵילה

נִיט פֶּערְלָארֶען גֶעהְן .,מֶען זָאל זֵיי ניש צו גִנבֶצֶען ,צֶעְֵייסֶעי פַארְְּרֶענֶען .ער

עֶנְדִינְט יין בְּרִיף מִיט דִי ווָארְטֶער , :אוּג איך הָאבּ דָאךְ גֶעהָארֶעוֶועט מָאג אוּנ

נַאכְט .,אוּג הָאבּ קיין הָנָאָח ניט גֶעמַאט פון קיין שוּם מֶענְשְלִיבֶען פּענוּג ,אִיךְּ בִּין
אר גֶעוֶוען אַריין גֶעפְּהוּן
גֶעזֶעסֶען סָגוּר וּמְסוּנֶר (פֶערְמַאכְט) אִין מיין חֵדָר ,אוּג בִּין נָ
איןזֵיי (אין דִי סִפָרִים) ,הַלָואי זָאל נָאטְט הֶעלְפֶען ,עִם זָאל זִיך גֶעפִינֶען אֵיין אוֹים.

ליִיזֶער אוֹיה מַיינֶע נייע סְפָרִים ,אוּנ ער זָאל פֶּערְטְרֶעטֶען מיין שׁטֶעלע--זֵיי צוּ לָאזֶען

ְרוּקֶען ,זי זָאלֶען גערְשִׁייגֶען אוֹיף דֶער ליכְטִיגֶער וֶועלְם" ...

פוּן דֶעם בָּרִיף ,ווָאס לעווִינְזָאהְן הָאט גֶעשְרִיבֶּען צוּ זַיין אוּנְפֶערְנֶעסְלִיבֶען

טְהַייעֶרֶעו פְרֵיינֶד ה' אַחָר} רֵייך ,פוּנם ערְשְׁטֶען טָאג חוהמ'ס תרי'ט ,זֶעהְט מֶען

אַרוֹי ;,אין וָואס פַאר אַ טְרוֹיֶעריגֶע לַאנֶע ער יז דַאמָאלְס גֶעוֶוען :ער אִיז גֶעלֶענֶען

לעבענס--בעשרייבונג פון ריביל .

-
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אוֹיף זַיין קְרַאנְקֶען בִּעט ,װִי שאְֵַׁיי ,אוּג הָאט זִיך נִיט גֶעקֶענְט רִיהֶרֶען ,דֶען חוּץ
זַיין קוַאנקחייט די בֶּעשְׁטֶענְדִינֶע ,הָאט ,ער נָאךְ דַאמָאלְס דֶער צוּ גֶעהַאט אַנְרוֹיס
דֶערְשְׁרֶעקֶענֶעש! עס הָאט אִיקֶם אַגְרוֹיִסֶער אוּנגלִיק גֶעטְרָאפֶען :נזקָנִים זֶענֶען אֵיהֶם

בֶּעפַּאלֶען בּיינַאכְט :ער איז גֶעווֶעזֶען וַואכֶענְדיג ,אַלֶעכְט הָאט גֶעבְּרֶענְט ,אוּנ דִי

רֵייבֶּער הָאבֶּען גֶערַאבֶּעוֶועט וָאס זֵיי הָאבֶּען גָאר גֶעקֶענְט ,קֶעוִוינְזָאהְן מִיט דִי
אֵיינִיגֶע  מֶענְשֶען ,וֶועלְכֶע זֶענֶען גֶעווֶעזֶען בֵּיי אִיחֶם אִין צִימֶער ,הָאבֶּען נָאר נִיט
גֶעקֶענְט טְּהוּן ,אוּנ הָאבֶּען דָאם מוֹיל אֲפִילוּ נִיט גֶעעפֶענְט ,דֶען עס אִיז אוֹיף זֵי
אלע גֶעפַאלֶען אַ שְׁרֶעקְלִיכֶער פַּחַד-- ...צִ יו יי שְטוּנְדֶען הָאט דֶער טוֹידְט גע

שְׁוֶועבְּט פַּאר לֶעוִוינְזַאהְן'ם אוֹיגֶען ק:יין נֶעלְד הָאבֶּען די רוֹיבֶּער נִיט גֶעפוּנֶען ,נאר
שְ
אׁקאטוּלְקֶע מִיט זֶעחֶר וִויכְטִיגֶע פַּאפִּירֶען--וָואס צְוִוישֶׁען זֵיי הָאט זיך גֶעפוּנֶען

א אַיינֶענְהָאנְדִיגֶער בְּרִיף פוּן קֵיֹסֶר נִיק אלאי--הָאבֶּען די רוֹצָחִים צוּ-גֶענוּמֶעןאוּנ
וֶענֶען פֶערְשְוואּגְדֶען גֶעוָוארֶע דִי רוֹצָחִים זֶענֶען גֶעוֶוען פֶערְמַאפְקִירְט  :מֶען

דֶענְקְט , אַז דָאס זֶענֶען גֶעוֶען טאקי שְׁטָארְט לַייט ,אוג זייר ווילֶען איז גֶעוֶועזֶען

צוּ דֶער מאפֶּען דִי מַאנוּפְקְרִיפְּטֶען ,וֶועלְכֶע לֶעוִוינְזָאהְן הָאט נָאךְ מִיט אַיָאהֶר
צוּרִיק אוָועק גֶעשִׁיקְט אִין אדֶעם .דֶער אִיבֶּערְפַאל פוּן די נַזָנִים הָאט גֶעהַאט

זֶעחֶר אַ נְוֹיסֶען אַיינְדְרוּק אוֹיף לֶעווִינְזָאהְ'ס גֶעזוּנְד ,אוּג דָאס הָאט אֵיהֶם פָּשׁוּט

מִקצֶר ָמים גֶעווֶעזֶען ו
;וֶען נִיט דָאסי ווָאלְט עֶר אֶפְשֵׁר נָאךְ גֶעלֶעבְּט אַ הִיבְּשֶע צֵייט,

אִין יאְַאהֶר אַרוּם נָאךְ דֶער מַעֲשֶׂה אִיז ער גֶעשְׁטָארְבֶּען.
8.

פִּיר אונ צְוַואנְצִיג טעג אֵין שְׁבֵט שְׁנַת תר'ך ( )81 06אִיז רַבָּנ וּ יִצְחֶק בֶּער

לֶעװינְזָאהְן גֶעשְׁטָארְבֶּען אין קְרֶעמֶענִיץ ;:ער אִיז אַלְט גֶעוֶוען  17יָאחֶה ,אוּנ

אִיז גֶעקוּמֶען צוּ קבוּרָה מִיט גְרוֹיס כָּבוֹה ,קליין אוּג גְרוֹים זֶענֶען גֶענַאנְגֶען צו זיין
קִיָה ,דִי קְלייטֶּען זֶענֶען אַלֶע גֶעוֶען צוּ גֶעמַאכְט ,זַיינֶע סְפָרִים דִי גֶעדְרוּקְטֶע הָאט

מֶען גֶעמְרָאגֶען פַאר זַיין מִטָה אונ זַיין,קרוֹב ,ר' מֶענְדִיל לַאנְדֶעסְבֶּערְג,

הָאט אֵיהֶם מִפְפּיד גֶעוֶען .אַוַרְאַ .הָאט מֶען נָאךְ דֶעם טוֹידְטגֶערְשְׁט בֶּעסֶער דֶערְקֶענְט
ַיין גְרוֹיסֶען גֵייסְט ,אוּנ וָואט פַאר אַ חָכֶם מְחוּכָּם עֶר אִיז גֶעוֶוען ,זַיין נּטְסְקייט ,זַיי
ערְנְסֶטם ,זַיין יעבְּשַאפְּט צו זַיין רֶעלִיגיָאן אונ צוּ יי נאצְיאן ,זַייֶע גְרוֹימֶעגֶעלֶעהְר:

אמְקֵייט ,אוג וי נִיטְצְלִיךְ ער אוג זֵייגֶע סְפָּרִים זֶענֶען גֶעוֶוען פַאר יוּרֶען.
ר יִצְחָק בֶּער לֶעוִינְזָאהְן הָאט קיין קִינְדֶער נִיט גֶעלָאזְט ,נָאר
ַייגֶע סְפָּרִים זֶענֶען זַיינֶע בֶּעסְטֶע קִינְדֶער  :זי וועלען אין אַלֶע צֵייטֶען בֶּערִיהְמְט

מ
ַאכֶען אוּג פֶערֶעוִויגֶען זיין אנדענקען ,אוּנ וָואס שֶׁפֶּעמֶער ,וֶועט מֶען עֶרְשְׁט מָעֵהֶר

דֶערקענען זַיין נְרוֹיסֶע גֶעלֶעהְרְזאמְקֵייט אוּנ גֵייסְט.
9,

דֶער גְרַאף טָאל סֶט יא (יֶעטְצִיגֶער מִִיסְטֶער ו.ונוְּרֶענִיְ רְיֶע) .,וֶוֶן
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עֶר אִיז נָאךְּ גֶעוֶוען אַ יוְּגֶער מַאן ,אִיז דוּרֶךְ גֶעפָּאהְרֶען אַ מָאל דוּרֶך קָרֶעץ

מֶענִיץ ,אוג הָאט זִיך אָבְּגֶעשְמֶעלְט בַּיי ר' יצְחָק בֶּערְן ,דֶער גְרַאף אִיז

אִיז אוֹיסֶער זִיךְ גֶעווֶען פוּן אֵיהֶם אונ הָאט אִיהֶם דַאמָאלְם מִיט א בְּלֵיישְׁטִיפְט זַיין
בִּילְד אַרָאפְּגֶענוּמֶען .לוט מִיר גֶעפִינֶען אִין באְּרִיף פוּן ה' דיר רְאוּבְן קוּלִישֶׁער ,
ואם עֶר הָאט גֶעשְִיבֶּען צו לֶעוִוינְזָאחְן ,זֶעהֶען מִיר אַרוֹים ,אַז דֶער גְרַאף הָאט

רָאס בִּילֶד גֶעשֶׁענְקט דֶער גְרָאפְפִירְשְׁטִין מאריע גוְקַאלַאיִיעונֶע  :אין אִיהֶר בִּילְדֶער-
גַאלֶעריֶע הָאט .עם גֶעזֶעהֶען דֶער דיר קוּלִישֶער אוּג הָאט דָאס גֶעשְׁרִיבֶּען

לֶעוִוינזָאהְגֶען .אֵיחֶם אַבִּימֶעל פֶערְנְנִיגֶען צוּ מַאכֶען .אִים יָאהֶר  ,5781וֶוען אִיךְ
הָאבּ אָנְגֶעהוֹיבֶּען לֶעוִינְזָאהְן'ס וֶוערְקע אַרוֹיס צוּ גֶעבֶּען אִין וַוארְשָׁא ,אוּג הָאבּ
שׁוֹין גֶעזָאלְט עֶנְדִיגֶען דִי בְּיַאנְרַאפְיֶע זֵיינֶע אוּנְטֶער דֶעם נָאמֶען ספר הזכרונות',
הָאבּ אִיךְ זֶעהֶר גְרוֹים חֵשֶׁק גֶעהַאט דָאס בִּילֶד צוּ צוּגֶענֶּען צוּ זיין בְּיָאגְרַאפַיִע הָאבּ
אִיךְ גֶעשְׁרִיבֶּען -דַאיצמַאל;ְס צוּ ה' אַ {לִ =כְ =ּמנָ5ד=ֶר צעדֶָערְצוֹים אוּנ צוּ יהְ'הוּרָה-

לִיבּ גָארְדָאן ,זֵיי זָאלֶען זִיך זֶעהְן פְּטַארֶען אין פֶּעמֶערְמְּורְג אַרָאפְנֶעהְמֶן
אקַאפִּיע פוּן דֶעם בִּילֶר ,אֶבֶּער לֵיידֶער הָאבֶּען זֵיי בִּירֶע מִיר גֶעעֶנְטְפֶערְט  ,אזַזי

הָאבֶּען זֶעחֶר פיל חור וְרוֹרש גֶעוֶוען אִין דֶער בִּילְרֶערְַאלֶרְיֶע פון דער גְרָאם-

פִיִרְשְטין אוּג הָאבֶּען עִם נִיט געפוּנען .דֶעם גרַאף טַאלְסְטָאי ,בְּשֹׁעַת ער אִיז

גֶעוֶועזֶען מִינִיסְטֶער דער פָאלְקְמְאוֹיפְקְלָארוּנג; הָאט מֶען גֶעבֶּעטֶען וֶוענֶען דָאם בּילֶר
אֵין דֶער צֵייט ,וֶוען ער אִיז גֶעוֶוען אִין אַרֶעם ,הָאט ער גֶעעֶנְטְפֶּערְט ,אז דָאס בִּילֶר

גֶעפִינְט זִיךְ בַּיי אֵיהֶם אִין זַיין גוּט (אִימֶענִיע) צְוִוישֶען זַיינֶע פַּאפִּירֶען ,פוּן דֶער צֵייט

אָן הָאט מֶען גָאר נִיט גֶעהֶערְט אוּג גִיט גֶעוֶעתֶען וֶעגֶען דֶעם .וו גֶעמְחִיג געט וָואלְט

גֶעוֶוען יֶעצְט זַיין בֵּילֶד צוּ זַיין חוּנְדֶערְט-יָאהְרִינֶעס יוּבִילְעאוּם ,וָואס עס דָארְף זַיין
דִיעזֶעס יְאהֶר ,אוּם עֶרֶב ראש הַשְׁנָה שנת תרמ'ט ()*--!)8:81

אוֹיף זיין מצֶכָח הָאט לֶעוִינָאקְ גֶעהֵיסֶען אוֹיסְשְלָאגֶען פַאגֶענְרֶע
וָוארְטֶער , פון וֶועלְכֶע מִיר וֶועלֶען דָא גֶעבֶּען אֵיין אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג אין
|
|
ְשַארְגָאן אוֹיךְ.
 5מִיר הָאבֶּען זיך גֶעווֶענְדְט צוּ .פֶערְשִׁיערֶענֶע לייט וֶוענֶען דֶעם דָאזִיגֶען װיִכטיגען עגִין אוּג ,צוּם
בֶּעדוֹיעֶרֶען ,הָאט אוּנְזקיינֶער נִיט גֶעקָאנְט מִיטְהֶעלפֶען צוּ בַאקוּמֶען דָאס בֵּילֶר פוּן ר' יֵצִ חֶק בֶּער לֶעוִוינְזָאהְן
זיל :נוּר אֵיינֶער פוּן לֶעוִוינְזָאהְנָם פֶערְעֶהְרֶער וֶועלְכֶער וֵוייסט פאר גֶעוִוים וואוּ דאס בִּילֶדגֶעפִינְט זִיךְ !הָאט אוּנְז
:רִיגֶען אוּנ מִיר הָאפֶּען דַארִיבֶּער , דָא ס אֵינִים .צְווייטֶען בּוּך צוּ גֶעבֶּען ,בּיי דֶערְ"
צוּ גֶעזָאנְט דאס בִּילֶד צוּ קְ
גֶעלֶענֶענְהֵייט פוּנִים אִיבֶּערְשְׁרַייבּוּנג .אין זְשאָרְגָאן צְוָוישען ד"ר.עםינג ער אוּנ לֶעווינְזָא הֶן זיל ,וֶועלְכֶע מִיר

וֶועלֶען גֶעבֶּען אֵינָ'ם צְוֵוייטֶען {טאם ,
רעד.

לעבענס--בעשרייבונג פון ריב'ל
אמר להי מחסי ומצודתי אלהי אבטח
אי
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פוּן נִיכֶטֶם הָאטמיך נָאט ערוועקט צוּם לֶעבֶּען,

מאפס יה העירני לנפש חיה .

וָוע ! מַיין וֶועלְט איז פערפלויגען ,חְלֶעבֶּען ,
הה ! חלרי עף כמו

גְלַייךְ וִוי זִי איז גָאר נִים גֶעווֶען

לא היה ,

ואישן שנית בחיק הורתי
תחת

גל זה י ערה

מצבתי

אוּנ דָאם צְוִוייטֶע מָאל צוּם שֶׁלָאפֶען גֶעהְן
דָא אוֹיף מיין מוּטֶערְט שוֹיס
נֶעהֶט מִיר מיין נִשָׁמָה אויס .

:

עם אובי ה' נלחמתי שערים ,

די

לא בנשק ברופ ,אך באמרים ,

נִים מִיט אֵייזֶען ,נָאר מִיט וָוארְמֶער ,

|

ארתו אפ

הָאבּ אִיךְ מיט גאט'ס פיינד געהאלמען מִלחְמָה

פֶערְטְתַייְדִיגְט ידי אִין אַלֶע יארְמֶער,

;

אוֹיף דֶער יִבֶּשֶׁה אוּנ אוֹיף דִי יִמִים,

תומת ישׂרן גליתי לעמים .
עדי
מרובב כ' ,שהדי ,אפס דמים"!

עִם זֶענֶען מֵיינֶע עדוּת ;
;זרוּבִּבְלי אוּנ אָפָּס מדיַםיי !

10

צוּ ענְדֶע פוּן אוּנְזֶער בַּיאָנְרַאפְחִישׁעם ארְטִיִקעל גיבֶּען מִיר דָא איבּער זֶעתֶר
אַ שַׁאנֶע מַעשֶׂה וֶוענֶען לֶעוִוינְזָאהְן זיל ,וואסח' נָאמְט לָאבֶּער הָאט אוּנז דֶערְצֶעהְלְט :
אִים וְאהֶר תקצ'ד ,זָאנְט ח .נָאטְטלָאבַּער בִּין אִיך שְׁטֶענְדִיג גֶעוֶוען
א קרֶעמֶענִיצֶער אֵיינְוואוֹינֶער , אלֶע טָאג פאר נאכְט פלעג אִיך אַוֶועק גֶעהְן צוּ
לֶעוִוינְזָאהְן. ,אוּג בִּין שׁוֹין דָארְט גֶעזֶעמֶען בִּיז הַאלְבֶּעץ נַאכְט  .איך גֶערֵיינְק,
אַמָאל אִין א וִוינְטֶער נַאכְט זֶענֶען מִיר געזעסען אין דֶער אוּנְטֶער-שְׁטוּבּ (זיין
דִירָה איז בֶּעשְׁטַאנֶען פון אַ אוֹיבֶּער-שְׁטִיבֶּעל אוּנ א אוּנְטֶער-שְׁטוּבּ) ; וִוי מִיר

ְָטא,ט
הרֶער
הָאבֶּען גֶע

זִיךְ דִי מְחיר גֶעֶעפִינְט אוּנ עֶס איז אַרַיין גֶעקוּמֶען האוַֹךְ

גֶעווַאקְסֶענֶער מֶענֶשׁ מיט בְּרֵייטֶע פְּלֵייצֶעם  ,אוּנ האט גֶעפְרֶענְט ,אוֹיבּ ;עס אִיז דָא

בְּרַאנְפִין ?פוּן זַיין חִיטֶעל אוּ דִי פָּאלֶעטִין ,וֶועלְכֶע הָאבֶּען אַרוֹס גֶעשְׁטֶעקְט
פוּן אוּנְטֶער דֶעם שִׁינֶעל,

ָאט מען דֶער;קאנט  ,אַז עֶר אִיז אֵיינֶער פוּן די גְרוֹיסֶע

קריגס-לייטע  .מִיט אַקללָה אוֹיף רוסישׁ . , .אוּנ מִיט אַבֵּייזֶער הָאט עֶר נָאךְ אַ מָאל
גֶעזָאנְט  ,מֶען זָאל גֶעבֶּען בְּרַאנְפִין !לֶעווינזָאחְן הָאט זִיךְ נִיט גֶערִיהֶרְט פוּן זַיין
אָרְט ,הָאט אֵיהֶם נגֶָאערפְרֶענְט :וָואס שְׁרִייֶעמט דוּ אַזוֹי ,מֵיין ֶערֶר ? בְּרַאנְפִין
ביַיןּאקי !  --דֶער ;קריגס-מאן אִיז נָאךְ
פֶּערְקוֹיפֶּען מיר נִיט ,דֶען דָא אִיז נקיאט ק

אָאל גֶעשָאלְטֶען מיט דֶערְזֶעלְבֶּע קְלָלֶה
מְעֹהֶר אִין בַּעם גֶעוָארֶען ,הָאט נָאךְ מ
אוּנ הָאט לֶעווִינְהָ ן'ען דַאצוּ נַאךְ מְכַבֵּד גֶעווֶען מִיט דֶעם נָאמען  :יאַלְטֶער שֶׁד !' יער

ִ:יבּ בְּרַאנְפִין !אוג אוֹיבּ נִיט'--- ..
הָאט אַזֶעץ גֶענֶעבֶּען אין טיש מִיט אַגֶעשְׁרֵיי ע
אוּנ הָאט בֶּעוִויזֶען דֶעם קולאק , --דַאכְט זיך  ,דוּ זֶעהְסְט  ,וֶוער עָם שְׁטֶעהְט פַאר

יודישע פאלקסביבליאטחעק.
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דִיר  ,דוּ אַלְטֶער טְשָׁארְט ! פַאר וָואס שְׁטֶעהֶסְט דוּ נִיט אוֹיף פַאר מִיר ? נֶעהֶם

אַרָאפּ דִי  הִיטֶעל !' לֶעווינְזָאתְן הָאט זי נִיט גֶערִיהָרְט אוג הָאט גֶעזָאנְט :
מֶערְקְוויֶרְדיג ! א מֶענְש אִיז גֶעקוּמֶען צוּ מִיר צוּ נַאסְט אוּנ חָאט נִיטאַרָאפּ גֶענוּמֶען
די הִיטֶעל ,וִוי דֶער דֶרֶך אֶרץ אִיז ,פֶערְקֶעהְרְט ,עֶר הֵייסְט נָאך מיר אַרָאפּ-נֶעמֶען דִי

הִיטֶעל חִ.אידַוּש ,חְלֶעבִּין !' אוג דֶער וַוייל הָאט לֶעוִוינְזָאהְן גֶעהֵייסֶען דערלַאנגען -
אׁקַאטוּלְקֶע ,פוּן דָארְט הָאט .ער אַרוֹים גֶענומען אבּריף ,איז אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען
שְ
פוּן זַיין גֶעלֶעגֶער ,האט ארַאפְּגֶענוּמֶען די חִיטֶעל אוג הָאט גֶעוויזֶען דֶעם קְרִינְם?
מַאן דִי אַדְרֶעסְסֶע. :צווספזואמטח,
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אַז יֶענֶער

הָאט דָאס דֶערְזֶעחֶען ,אִיז אֵיהֶם אַבִּיסֶעל דער בּעס גֶעשְׁטִילְט גֶעוָארֶען.

שִנֶעל הָאט זִיךְ אֵיהֶם אַרָאפְּנֶערוּקְט פון אַקסֶעל,

דער

דִי היטעל הָאט ער אַרָאף:

גֶענוּמֶען איג איז אַבִּיסֶעל פֶערְשָאמְט גֶעוָוארֶען .לֶעוִוינְזאהְן הָאט דֶער  וַוייל אוֹים?
גֶעמַאכְט דֶעם בְּרִיף אוּג הָאט אֵיהֶם נָאר גֶעוִויזֶען די אוּנְטֶערְשָרִיפְט8 4" ,ד ס זא ח חי

וי דֶער קְרִינָם--מַאן הָאט דָאס נָאר דֶער זֶעהֶען ,איז ;ער בַּאלֶר  גֶעפַאלֶען

אוֹיף די קְנִיע ,הָאט לֶעוִויָאהֶגֶען גֶעקוּשְׁט אִין דִי הַאנד אוּנ הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען

עֶר זָאל אֵיהֶם מוֹחֵל זַיין לֶ.עוִוינזָאהְן הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען זִימצֶען אוּנ הָאט אֵיהֶם
גֶעלַאסֶען גֶעפְרֶענְט- ,וֶוער ;ער אִיז אוּנ וָואס בֶּעדֵייט ,עס ,וָואסער אִיז אִין דע ם

קלִיעֶעם שטִיבֶּעל אַרינְגֶעפַאלֶען מיט אזא גְרוֹימֶען רַצֵשׁ אוג הָאט אִיבֶּערְנֶעשְׁרָאְקען
שְׁטִילֶע ריהַיגֶע מֶענְשֶׁען?יֶענֶער אָבֶּער קָאט דארוֹיף נָאר נִיט נֶעעֶנְטְפֶערְט  ,נָאר
גֶעבֶּעטֶען ,מע זָאל אֵיהֶם מוֹחֵלזַיין .יאִיךְ שָׁאמֶע מיך זֶעמְד--הָאט.ער גֶעזָאגְט--אִיךְ

קֶען נִיט זָאגֶען וֶוער אִיךְ בִּין ;אִיך הָאבּ מיך בֶּענַארֶעשְט אוּג הָאבּ מְחַלֵל גֶעוֶוען
מֵיין כָּבוֹדה ,פֶּערְצֵייהע ,מיין הֶעֹרֶר ! אִיךְ מוּז נֶעהְן ,איך ,קען דיר גְלֵייךְ אין די
אוֹיגֶען ניט קוּקֶען .נָאך פיל פֶּערְבִּיגוּנְגֶען קַאט עֶר פֶערְלָאזֶען דָאס צִימֶער אוג איז
אַוֶועק גֶעגַאנְגֶען .אויף דֶעם צווייטֶען טָאג זֶענֶען מִיר גֶעוְואחֶר גֶעוָוארֶען ,וֶוער דֶער

יְהֶערְר' אִיז גֶעוֶען .......

דֶעם אינהאלט פוּן דֶעס בְּוִיף הָאט מִיר לֶעווינזאהְן

נִיט גֶעוִויזֶען ,אנ וֶוען נִיט דִיעזֶער צוּפַאל וָואלְט אִיך דיא חֲתִימָהאוֹיךְ נִיט

גֶעוֶעהְן ,דֶען לֶעוִוינְזָאהְן הָאט פַיינְד גֶעהַאט זִיךְּ צוּ בֶּערִיהְמֶען אוג צו
זוּכֶען כָּבוֹד" ,

2
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וואר שא.

די הָפָקֶר וֶועלְט
פוּן

ויצחק בער לעווינואהן

("ל

מרעמעניץ.
ק

בָּאך וימָאָקע ,
פַּאן ראלעקע.
(אַ גוֹיעֶשׁ .וערְטֶּעל) .

רי זרח גוּט מָארְגֶען ,ר' פַּייטִיל!
מָארְנֶען ,גוּט וָאחֶר ! --אוֹי בִּיטֶער  --בִּיטֶער  ,נִישְׁטְא קיין
ר' פייטיל גוּט
כּחוֹת  ,נִישְׁטֵא  -גִישְׁטָא  --אוֹי !

ר' זרח

,עבִּין מיר ,אוֹיף דער פרִיבֶּ  ,רוּהְט אַייךְ
זֶעצְט אייך  ,ר'פֵּייטִיל לֶ

אַבִּיטֶעל אָפּ  ,זֶעצְט אֵייךְ לֶעִיןדֶעם יוּדען ,נישט ,קֹשָׁה--נִישְט קשָׁה !
ֶער אִיז דֶער יוּד?אפַּנים איין אוֹרח.עפִּיס ? שָלוֹם .עֲלֵיכֶם ! פון
ר' פיימיל ו
וַואנֶען אִיז אַיוּד ?
אורח

פוּן רֵייסִין .

רי פייטיל אַ מִקְלָאוִויר ?א מָאהְלְוֶוער ? אַ וִויטִיפְסְקֶער ?ַא ! איך הער נִישְט
פוּן וַוַאנֶען?
אורדץ אַ מָאהְלִיוֶוער ! דָאס הֵייסְט ,נִישְׁט אִין גַאנְצֶען אַ מָאהְלִיוֶער ,אוּג

פָארְט אַיין מָאהְלִיוֶער  ,א וִויטִיכַּסקער אוֹיךְ אַבִּיסֶעל ,אונ אַ שְׁטִיקֶעל
דוּבְּרָאוֶונֶער ,אוּג הַיינְט בּין אִיךְ נָאר איין קוּרְלֶענְדֶער .

ר

זרח

וִוי אַ ליטְוַואק ,פון יעֶלף שְׁטֶערְט ,שאְטֶענִיר וי אַ פּידקאמינֶער--
בּראסליווער י-ר-וּשִלְמי !

יודישע פאלקסביבליאטהעק '
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אורח

זתיאין , ,חזַאייד,וּנחְנַָאא  ,אַ גִילֶעכְטֶער ,חלֶעבִּין א!וֹי ,מאָרִיך יָמִים זָאלְט איהר
!=סָאיז נָאר פּורים-שְׁפִּיל  מִיט דֶעם אַלְטִיטְשׁקֶען,

לֶעבֶּען זָאלְט אֵיהֶר
הוּנְדֶערְט אוּנ צְווַאנְצִינ וָאחֶר ! =זֶעצְט אַייך דא,

ֵיהֶר הָאט גב גָאר קייןכּמַנִישְט  זֶעצְטאייך ,נישטקשָה!

ר' זרח

פון נואגען נֶע
הְט אֵיהֶרעס דָא ?;עפִּיס נֶעהְט אֵיהֶר מִיר אָנְנוָאמֶעלְט,

ר' פיימיל אוֹי א שִׂמְחָהילֶע א
!ַ מִיחָה מְשׁוּנָה זָאלֶען זיי אֵיין נֶעמֶען היינטינען
טָאג מִיט זִייערֶע שִׂמְחְהֹלִיךְ !
ר' זרח ואס אִיז .עס עֲפִּים אַ נייֶעם ,ר' פייטיל ל

רי פיימיל אִיך גָעה עס דָא פוּן א שבוָעה;לע ,מָאג אוּנ נַאכְט שְבוּעוֹת ,אִסיפוֹת ,
הערָכוֹת  ,יַאבֶּעהֶעם ,אונ וֶעלכֶע שְַׁארְצֶע יִאחֶר ,פאר צַאפֶּעלְט זָאלִין

זייא וֶֶערֶען ,רִּונָא דְעַלְמָא כּוּלָא ! מָּאנ אונ נַאכְט שְׁבוּעוֹת! וי זָאל

השי"ת אקענֶען אנְנז אַ פְּריי מוטה בֶּעוויוֶען ?אין דֶער אָמֶת :ייאק

מִי דָא בָּאהֵא מֵאק בָּאהָ דָא נאס ז,אגט איין ער א שְפַּריכְוָוארט ,
איז ;עט אַ מַבָדִיל גאר אַ תּוֹרָה !
ר' זרח

רי פיישיל

וָואס-אִיז וִוידֶער פַּאר אַ שְׁבוּעוֹת ?
זָאל אייך אַזוֹי וויסֶען שְלֶעכְמִם אוּנ מיך אונ אלע יוּדֶען !פְרֶענְט מִיךְ

בְּחָרֶם  ,אוֹיבּ אִיךְ וֵוייס  ,וָואס איך הָאבּ גֶעשׁוואוֹירֶען ,אוּנ נָאךְ

וֶועמֶעס טַאטע-מַאמֶע  :מִן חַסְתַּם עִפִּים פֶּעקִיל-מַאכֶערְם ,גֶעשֶׁעפְטִין--

מֶען הָאט מִיר גֶעתֵייסֶען שְׁוֶערֶען  ,הָאבּ אִיךְ גֶעשְׁוואוֹירֶען  --,עֲפִּיס
זָהאנֶ
ָעןא-ב ּ-אִיךְ גִיוָאנְט ,ווָאס אונ וֶוען  ,ווייס איך נִישְׁט ,אָסור !
אורח

איך פַאר שְׁטָעֹה נִישְׁט ,סְטֵייטְשׁ ,וי טָאֹחֶר מֶען שְׁוערִין  ,אַז מֶען

וַייסְט נישְט ,וָואם אוג וֶוען?עֶס מֶעג זיין אַקעגִין אֵיין יוּדֶען ,,אָדֶער
אַקענין אַגױ; אֶךְ אִיז מִיר. ,די הָאר שְׁטֶעכִין מיר אין קאפּ  :סְטייטְשׁ

פַּאלְשׁ שְׁוֶערֶען ?הָאם אִיז דָאךְ די גְרֶעסְטֶע;עבִירָה אין דער וֶועלְט,

מֶע קֶען דָאךְּ .קיין כַּפָּרָה נִישְט הָאבִּין נִיט בָּעוֹלָם חֲזֶה או נִיט

בְּעוֹלם תַבָּא  ,וָואס אִיז דָאס בַּיי אַייךְ ,עפִּיס גָאר יאהְַפָקֶר וֶועלְט"ו-

ַחֲמָנָא לִיצְלן 

ר' זרח

דִי גְמָרָא זָאגְט ,וָָאלְט מֶען נָאר גֶעוֶועזֶען די צַחדֲַיְנִינםיָ:א ,מִישָאֵל

וַעזריָה גֶעשְׁלָאגִין  ,הֶעמִין דיי בְּוְדֹאי .עבוֹדֶה זְרָה גֶעדִינְט;

קאן .קיינֶער נִישְׁט אוֹיס הַאלְטִין !

ייסוּרִים

די הפקר וועלט
אורח
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סְטֵייטְשׁ  ,וֶוער נֵייט אייךּ דֶען ,אִֵיהֶר זָאלְט לִיגֶען זָאגֶען ?'מִילָא
שְׁוֶוערֶען נַיִיט מֶען אייך אפְּשַׁר אָ,בֶּער זָאנִין איז דָאךְ דִי בְּרֵירֶה

בֵּיי אייך ; וָואס אֵיהֶר וֵוייסְט ,דַארְפְּט אֵיהֶר זָאגִין !
רי  5יימזיל

ִ,יט דֶעם לימְוַואק !סְטֵייטְש! אִיךְ הָאבּ ניהַאט
א גִילֶעכְטֶער ,הְלֶעבִּין מ
אִבְּרֵירָה נִיט צוּ זָאנֶען ,וִוי מֶען הֵייסְט ?מען וָאלְט אוֹיף מיר די
שְׁמַד אַרוֹיף גִילֶעגְט אוּנ מֶען וָואלְט מיך עוֹקר מַהַשׁוֹרֶשׁ גֶעוֶוען !

אורח

נָאר וִפִּים פֶ
אּערְקֶעחְרְטֶע וועלְט זי

ר' זרח פַּאר שְׁטֶעהְט זִיךְ ,אֵיהֶר הָאט נִישְט גִילֶערִינְט די נְמִרָא/ :זֵא

פְרַאוְודֵא בְּיָאטי  . ..װִי אִיז דֶען בֵּיי אַייך אִין רֵייסִין מיט די
גד

פְּעקִיל--מַאכֶערְט ?

אורח בַּיי אוּנְז הָאבֶּען דִירַבָּנִים חֵדֶם גֶעגֶעבֶּען מֶען זָאל גָאר גִישְט פֶּעקְלֶען
דֶעם פֶּעקִיל-מַאכֶער נֶעמְט דֶער רָב מיט קהֶל אוּג זֶענֶען אֵיהֶם מוֹמֵר

צוּ דֶער פָּאלִיצְוֶע ,צִי מיט פֶּעק צִי אֶהֶן פָּעֵקי מֶען נִיט אֵיין .,אֵיין

אָבְּיאולְיֶענָיֶע ,בַּאֲשֶׁר דֶער אוג דער אִיו אֵיין עוֹכֵר יִשְׂרָאֵל ;

אוּנזֶערֶע רַבָּנִים הָאבֶּען נָאךְ גֶעלֶעהְרֶענְט אִין יוֹרֶה דָעה ,אַז עִם אִיז

א גְהוֹיסֶע מִצְוָה אַפֶּעקִיל-מַאכֶער מוֹמַר צוּ זַיין צוּם מַלָכוּת ,מֶען זָאל

מִיט אֵיהֶם פָּאסְטָאפַאוֶען פָּאזַאקָאנוּ .ווייל ;ער אִיז אֵיין עוֹכר יִשְׂרָאֵל,

אוּג אִיז נוֹרם בְּלֵל יִשְׂראֵל פיל שְׁלֶעכְטְס,

רי פיימיל וָאנְ זֶשֶׁע אַזוֹי מֵיין לֶעבִּין !דָא ס אִיז גָאר עָפִּים אַנְדֶערְשׁ .,מַאֲרֶיךָ

יָמִים זָאלֶען זיין אַייעֶרֶע רַבַּניִם ! בּיי אוּנָו ליגֶען אבּער די לומדים דִי
רַבָּנִים נָאר אִין דֶער עֶרְד מֵיינֶע שׁוֹנָאִים ,בַּיי אוּנז פִיהְרֶען אָבֶּער חֲסִידִישֶע

ְבּם דָאס הֶערִילוּ זֵיי קוּקֶען נִישְט אִין תַּכְלִית אַכיין ,זֵיי נָאנֶען :זי
קגיקען אִין חִימֶעל אכיין ,זייֶערֶע קינְדֶער אליין הָאבִּין אָפּט טְשֶׁעקֶען-
ֶעלְד אין פֶעקִיל ,סטייט'ש

א פֶּעקִיל מאכיר

אִיז דָאךְ .בַּיי דִי רָבּיִם.

נָאר דָאם אֵייבֶּערְשְׁטֶע פון דֶעם שְׁמייסִיל  :וֶוער גִיט מֶעהֶר גֶעלֶר דֶעם

רָבִּיץ ,וִוי אַ פֶּעקִיל-מַאכֶער ? ווֶער אִיז מֶעהֶר הָשׁוּב בַּיי זֵיי וִי

א פֶּעקִיל מַאכֶער ?

רי זרה

ווָאס חַאפּט אִיחֶר זיך נָאך גְרָאד אָן אִין דִי רִבְּיים ?נְלוֹיבּט מִיֹר ,רִבְּיִם

ֶענין אוֹיך נָאר נִישְט שולדיג ,קיין לוֹמְדִים זֶענֶען ֵיי נִישְט ,אֶבֶּער

ערליכֶע יורין חְלֶעבֶּען ,זֶענֶען זֵיי; די פְליאסְקֶעם זִייֶערֶע דְרוּמְלֶען זי

ואִיוייןל אאוֹקיִךינד אִין בּוֹיךְאֶבֶּער זייא אַליין זֶענֶען גְלאטֶע ייּדֶען :דֶער רִבִ
לֶעבִּין ,וּבִּפָרֵט.ער הָאט נְעבִּיךְ קיין אַנְדֶער פַּרְנָמָה נִישְט,
וָאס דֶען ואל ער מְדוּן?פוּן דֶער בִּיטֶערֶער פַּרְנֶסָה ווֶענֶען מוז מֶען

קֶענֶען א מוֹפְתִיל אוֹיךְ בֶּעווייזֶען ,אַבְּרִירָה הָאט מֶען ?

יורישע פאלקסביבליאטהעק
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נָאר בַּיי אַייך אִין וָואלִין גִילְטֶען דִי נַארִישְקֵייט ; בַּיי אוּנָז וַייסְטמֶען

גָאר ניט ,וָאס אִיז עם ראְבַָּי ,וָאס איז עס אַ בַּעל מוֹפַת ;בַּיי אוּנ
זֶענֶען נָאר חשׁוּב לוֹמָדִים ,חֲכָמִים ,אַזוֹי וי פַארְצֵייטֶען אִיז גֶעוֶוען,

ווִי אוּנְזֶערֶע חֲכָמִים הָאבֶּען זִיךְ נוֹהַג גֶעוֶוען ;פַּאר ווָאס הֶערְט מֶען

נִישְׁט קיין רְִייִם אִין דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט ? אִיך בִּין גֶעוֶען אִין אָרֶץ
;ֶען
יִשְׂרָאֵל ,אִין אִיטַאלְיִע אִין אשְׁכְּנַד ,אוּג נָאךְ אִין כַּמֶה מְדִינוֹת מ

ווייסְט גאָר נִישְט ,וָואס איז ;עסרבָיִם ,ווָאס איז עס אֶנְשְׁטֶעֶען?

עֶס אִיז דָא גְרוֹיסֶע לוֹמְדִים ,גְרוֹיסע חֲכָמִים ,אַמת דִיקֶע יוּךָ ען מִיט
דֶער עוֶֹם בֶּעדַארְף עֲפִּיט אֵיין גֶעטִיגֶען אִינְטֶערֶעם .קוּקען אַ פָאל
אַרֵיין אִין קְהֶלס זַאכֶען ,דֶער גֶעמֵייגֶער מַאן זָאל חיו נִישְׁט גֶעקְרִיוְדֶעט
ווערֶען ,זי גִיבֶּען אַכְטוּנָג ,עס זָאל זַיין זערליך קחֶל ,עֶרְלִיכֶע רַאטְמַאנֶעס,
ר

ערְלִיכֶע טְהוּערְם ,וָואס זָאלֶען עוֹסֵק זַיין בַּצָרְכֵי צִבּוֹר בְּאֲמוּנָהיי.
נְקט וי בּיי אוּנז ,הַמִבְדִלפַּרְנִם-חֲָשִיםֵ-נָבִים ,רוֹצָחִים ,לֶענֶען זי
פּוּ

פייטיל נָאר--זֵיי זָאלֶען בייך ווֶערֶען פוּן אָרֶעמֶע לַייט ,אִין דֶער אִמָת אִיז
זְלְט זֵיי
הַיינְט גֶעוארֶען בּיי אוּנז זֶעהֶר פיל אָרֶעמֶע לייט ,מֶען בֶּענ
מֶען בַּארַאבִּיוֶועט זֵיי מָאג אוג נַאכְט !

נאד וואס מאכט ממֶֶעעןן אַזוֹ אִיו,נֶע לייט פַאר קֹ2הֶל ?
נֶט
אורח ָאך {
רי פיימיל סְטייטְש ,זייא מַאכֶען זִיךְ אַלֵיין !

אורח װִי הֵמייסְֶטע?ן מוּז דָאךְ זֵיי בַּאלְטִירִירֶען מיט אַ וִויבָּאר!
רי פייטיל יָא ,מֶע בַּאלְטִירִירְט .,נאר וִוי אַזוֹי בַּאלְטִירִירְט מֶען אָבֶּער ? עם איז

פאר הַאנְדין עֶמְלִיכֶע נְִידִים אִין שְטָארְט ,אַבִּיזֵיי זֶענֶען בְּנַאט-
מהַמְתַּם נִיט אום-זִיסְט ,מֶען שְׁטֶעקְט זֵיייֶעפִּיס אָּ :דֶעם חֲתִימָּה

גֶעלֹה ,דֶע ם א מִתְּנְהילֶע ,מֶען מַאכְט סְעּרָה לִיךְאוֹיף זֵייי אוּג מֶען
טהַיילְט זֵיי נָאךְ צוּ חַאלְבֶּע קערְבְּלִיך אוֹךְ :דער איבְּרינֶער גֶעמֵיינֶער
עוֹלֶם מוּז שוֹין בְּוַדְאֵי נָאךְ זָאנִין -אָמ .דער לִינְט דָאךְ נָאר אִין
ר אֲדָמָה בּיי אוָנז ;:ער אִיז כְּלֵל בַּיים נָגִיד אַיין ועבֶד כּגְענִין ,וארוּם
דֶע

נָאר עָפִּים --א טָ שְׁטֶעלְט מֶען אֵיהֶם שׁוֹין אַַיין צֶעהְן זֶעְגֶער צו
ֶוען אָט מאנט מֶען אֵיהֶם קֹאשׁע-נֶעלְד אַיין קֶערְבִּיל (וָארוּם
הָאדִיו
די נְגִידִים זֶענִין דָאךְ אֵיינְם מִיטקהֶל) ,אָט נֶעמְט מֶּען אֵיהֶם נָאר

אֶעקרוּט ; דִיא מוזֶען שוֹין
זַיין קינד ,אַ בֶּן יָחִיד ,אוועק פַאר ר

וּן ,וָואס דער נָגִיד ,אָדֶער קֹהָל הֵיימְט -- .הַא ?
אַלְץ טְח

דז עס אִיז דָאְ עפיט בּיי אַייך נָאר מָדוֹם ,רַחמָנָא לִיצלן 
אור

די הפקר וועלט

751

רי זרח מיין לִיבֶּער ר' פַייטִיל ,לְמֶשָׁל ,וִויא וָואלְט ער נָאךְ גִיזָאגְט ,אַז ער זָאל

יפֶען די אִיבְּריגע היְגֶע חפצְליך ,אַז דָא ס הֵייסְט שׁוֹין בי אֵיהֶם סדוֹם ?
ר' פייטיל אַ פָּנִיִם ;עם הָאט נָאר אַ שִיעוּ ,אָדֶער איין עֶרֶךְ ,וי מֶען וֶוערְט
פאר שָׁוַארְצְט ? אוֹי רבשיע !

אורח הְלֶעבִּין ,עם גֶעהְט מִיר פָארְט נִישְׁט אִין קָאפּ אַריין ,עס זָאל אַזוֹינע

ַפִינטְליכֶע רִָיחוֹת גֶעשֶׁעהְן! נוּ ,שְריִבְּט מֶען אֵין א גּבֶּערְנִיע אַריין
פַאר נויט קיין פֶּעשֶערְסבּוּרג אַלַיין,

ר' זרח בֹּא ,בֵּא ,בַּא!בַּאךְ װיפַאקֶע אַפּאן דאלעקען..
ר' פייטיל אַמָעחֶר פהעגט ק
אשֶׁיָא ,.מיין לִיבֶּער יוּד ,דַארְף מֶען בֶּעסֶער ,וי דֶער

קֵייזֶער ,זָאל מַאֲרִיךְ זָמִים וַיין,אט אזוי גִיטְרַאכְט פאר דֶעם יוֹשֶׁר בַּיי

רֶעקרּטֶען גֶעמֶען א
ַ,ז .עס זָאל אֹלְץ עְרְלִיךְ צוּ גֶעהְן ?

אורח נוּ  ,כטייטְש? בַּיי אוּנְז נֶעהְט טַאקִי זֶעחֶר ערְלִיךְּ צוּ ;אִיז דֶען בַּיי אייך

נִישְׁט דקָיאין אֶטְשֶׁערֶעדְנִי קנִינֶע ?

רי פיימיט מֵאו עִם איז דֵא !
מיט דִי אָדַאוְוטְשִיִקֶעגסא,ר בוָּיויאסדֶזער אֶטְשֶׁערֶעדְנִ קְנִיגֶע מַאכְט ערְשְׂט קהֶל
ֶענין ,חַשְׁבּוֹנוֹת  ,וָואס בַּאהֶשְׁבּוֹנֶען זיך
זֶעהֶר גוּט לְכַתְּחִילָה ,וִוי אַזױ זיי זָאל
ִין שְׁטֶעלֶען דעם סֵהֶר פוּן די נִכִתָּבִים,

אַז עס זָאל אוֹיס קוּמֶען טאקי אוֹיף דֶעם אָרִימְמַאן ,וָואס זֵיי וִוילֶען,

אורח וִי אַזוֹי למָשָׁל ?

רי
פייטיל זָלאלת אַעזִומֹיָּהגִישנְוּׁגטֶזעַילִֶיעןןאזויִֹייף פלוָןרֵיפיָצאָרִינְט דִי אַלֶע ,וָאס זֵיי טוֹיג ,אַז עִם
אחֶר  נָאך דְרֵיי וָאחֶר וֶועט מֶען בֶּעי

דַארְ
זָאל אפועֹןיסמאקבוּעמןֶען אַוִנוייידֶָעערקְנִיגֶע ,וֶועלֶען זיי ווידֶער אַזוֹי אוֹיס דְרִייֶעןיעס
אוֹיף דָאס זִייֶערִינֶע.

רי ז
דח אִין דֶער אָמֶת ,זִינְד מֶע נֶעמְט רֶעקְרוּמֶען ,הָאט מֶען נָאךְ נִיט
פאַַאוקְֶעטקֶעגרְֶעםגֶעקבִּיענןְד,קי-יקןייעןוֹשְִׁים קִינְד ,קיין שום תֵּקֵיפִיס קינְד ,קיין שוּם
שׁוּם בֵּית-חַמְדְרֶש-בָּחוּר ;נָאר אָרִימֶע -לייטס
עקִליְנטְֶדעֶרערֶעןגעבאִַּידּיערליבֶע .בֶּעלִי-מלאכוֹת קִינְדֶע וָואס הֶעלְפֶען זִיערֶע
רבּייטִין ,עֶרְלִיכֶע מִשְָׂתִים ,גרְלִיבֶע בֶּעהֶלְפֶערְס.
אורח יָא ,וָאס טוט מֶען אָבֶּער ,מִיט ב
אֶּן וָזִיד ,לְמָשָׁל ? ם
ד;עקאן מֶען
דאך שוין נישט אַוועק גֶעבֶּען פָא זאקאנוּ ?

ר' זרח טֵא ,אַזױ וי אִיהֶר מֶענְחִט ,אַלְץ פָּא זַאקָאנוּ זענט אִיהֶר בְּוָראַי זְעהֶר
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וֹרָה ,הֵייסְט עס ,אָבֶּער מֶעןגיט דוָקא אַווֶעק אֵיין אוּג
גירֶעכט ,בֵּיי א דין-תּ

ֶע עערְלִיכַע קְלֵיינֶע ;קינְדֶערְלִיךְ פאר צְוֶועלְף יָאהֶר ,וַייל מִיט.
אֵינְצִיג

א קינד קאנען זֵיי מַאכִין אֵלֶע שְׁווינְרֶעל.

רי פיימיל אִיהֶר זָאלְט זֶעהֶען ,מיין פְרינְד וי מֶען שְׁלֶעפְט פִּיצלִיךקינְדֶערְליך
פון דֶער מוּטֶערְס שׁוֹים! דָאס רַחֲמָנוֹת צוּ בְּרֶעכְט הָאס
וי די חֲזְרִים,

הארץ ! חָאטְשׁי אוֹינע קינְדערְלִי ,פִצִיקְליך  וָאס מֶע ווייסְט אַז
דִי פְּרִיסוּדִפְטְוֶוע וֶעט זֵיי בְּוֵדֵאיּ נִישְט צוּ נֶעמֶען ,חַאפֶּען זֵיי די
לְאווְצִיס (חַאפַּערְם) אוֹיס ,דֶען זֵיי וייסֶען ,אז דִי מוּטֶערֶס וֶעלֶען רי

הֶעמְדֶער פַאר .קויפֶען אוג זֵיי אַוֶועק גֶעבֶּען .זֵיי וָאלֶען אָפּ לָאזֶן

זייֶערֶע קִינְדֶער .וי קען מֶען דאס נָאר אוֹים הַאלְטֶען ,אַז מע זֶעהְט
קליינע קיְרֶערְלִיך בֶּעטֶען  דִי אטֶער אוּנ מוּמֶער זָאלֶען זֵיי בְּלְנֶד

מַאכֶען ,אָרֶער עֶפִיס איין אַנדער מוּם מַאבִין  ,כְּדֵי זיי זָאלִין פָּטור

וֶוערֶען פוּן שׁרֶעקִין יי *
סְדוֹם אִיז נָאךְ האּנט גֶעוֶוען אקענין אִייֶער ההֶל
אורח װייסט אֵיהֶר  ,אז
אִיך

מיט אייֶערֶע אָדַאוְטְשִׁקֶעם מִיט זֵייעֶרֶע רְציחוֹת וֵָּבוֹת ,וי
פַארְשְׁטָעה ?

אבּ הנאה ,אֵיחֶר קוּמט שׁוֹין אַ בִּיסֶעל צוּם שֵׂכֶל.
רי זרח איך ה
ן פַארְטִיג מִיט דִי נְנֵבוֹת ? זֵיי הָאבֶּען
אִיחֶר זֶענט שׁוֹי
ר' פייטיל אנִָיאהךְֶר טומֵֹיייֶנעְנטְ ,בְּאליאטְשְׁקֶעם ,צוּ-שְְִּׁנְנְלִיךּ פון אַלֶע זיימֶען ,יי דאנקען
ן נאר אוֹים אַ נאמען וי די נְתִינָה זָאל הֵייסִין :
נָאמְט אַבּי זֵיי טְרַאכְטִי

דָאס אִיז גמאשֶׁע גֶעלרי ,ראט אִיז עפִים א יי שְׁלִימְמַוָלי דאם
אִיז ;טוּרְמֶע גֶעלְד",

אר עקִאשׁע גֶעלְרי ?דָאס אִיזִ.פִים אַ יע זַאךְ 
אורח וָואס אִיז עפֶּעם פַ
ׁע *

אֶפָשַר הָאדִיֶועט {קְהֶל בִי פֵיינֶעלִיך שֹׁבַּתשִׁירָה מִיט קאשֶ

חיעבִין ,אַבְשיער מִנָה! אין וָאלִן קען זיך אִבֶּער אל
מְרֶעפִין 

הָאדְיוֶוען ְּלוֹמִרְשְׁט  מאסְקְוִיטֶער (פָאלְדַאטֶען).
ר' זרח זֵיי
סטייטש ,דֶער הֵייזֶער גִיט דָאך זי גְרוֹיפֶּען *
אורח

ר' זרח

בַּאהַאלְט שׁוֹין מחָל זִיךְ ,איך וָואלְט זֵיי שוֹין דָאס אויך מוֹחל
דָאט

ִמִשָל ,וֶועט אֶן טְרֶעפּען אַמַאל
געווען ,גָאר די גאנצע מַאשׁע מַלאכְט מען,רַעעֲסְמְרִים ,וָואס טְרֶעפְט
ם סוֹף
ּ

צֶעהְן קֶערְבְּליךְ וָא ִויאךך אַ,וָצוואך ,חָאטְשִׁי עס איז אַמָאל נָאר גיממאקיין
אָ הוּנדערט קערְבְּ
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חַיִל ,אוּג מֶען הַאלְט דֶער בַּיי נַאךְ נָאֲמָנִים ,סיפּאקעס .דֶער אֶרִימְמַאן
וֶוערְדְט בְּוֵדֵאי נוּט אוֹיס גֶערִיסֶען .קיין עוֹשֶׂר קייןפּקיף נִיט בּה נִישְׁט
אקאפּיקע ; וָואס טוֹינ עס אֵיהֶם? עֶר גֶעמְט בֶּעסֶער אַחַלָק  :אז.עראִיז
שׁוֹן נָאר דֶער פְרוּמֶער ,אִיז עֶר זִיךְ מְיֵשֵׁב ;אַ:בִּי מֶענֶע נִי זַאטְשִׁפַּיֶע"יי.

אורח דער עוֹשֶׁר  ,הָאט אַפָּנִים ,צָאהְלְט גָאר גִישְׁט  ,וי אִיך זְעה ?
ר' זרח ;עס פַארְשְׁטֶעהְט זִיךְ! מֶעהְל פִּירְט.ער זִיך אריין אָהְן טאקסע ,הייוֶוען
אָן מַאקסֶע ,זַאלְץ אוג אִימְלֵיכְם פִּיצִיל--נָאר דֶער אֶבְיוֹן צָאהלְט,

ר' פיימיל פַאר גֶעסְט נִישְׁט ,אַז דער עוֹשֶׁר הָאט טאקי אַלֵיין חאַָלֶק אִין ד

דָאזִינֶע טַאקסעם ,

רי זרח

וֶוער,קען אויס דֶערְצֵיילִין  ,וי יל שֶׁזבַד-שְטִיק דא שְׁטֶעקְט נָאךְ בַּיי

דֶעם פַּאר דִיגְגֶען אוּג בַּיי דֶעם דיִנגֶען? עס וֶוערְדְט אַלְץ גֶעמַאכְט מִיט

אַזוֹינֶע מִמְזַר-שְׂטִיקְלִיךְ , מִיט אַזוֹינֶע זַאבְּיענִים ,מיט אַזֹיע גְגֵבוֹת
וָואס דִי הָאר גֶעהְֶן קאפּוױר!
ר פייטיל דער ארוּמְמאן אִיז תָּמִיר דָאם כַּפְּרֶה חִינְדֶעלז;;ֶעהְט ,מיין פריינד וויפּיל -

אבְּמַאנְסְמְוֶוע קהל מימ' דִי אִיבְּרַיְגע סיפּאָקעס טְחוּעֶן -מוּז דֶער עוֹלֶם
נָאךְ אַרוֹיסְגֶעבֶּען א מויטאנְציֶע אַלֶע לֵאחֶר ,אַז זֵיי זֶענֶען עֶרְלִיך גֶעוֶוען,
אוּנ דִי אָרוּמֶע לייט ,ואס מֶען הָאט בַּיי זֵיי די הוֹיט אַרָאפּ גִיצוֹינֶען

מִיט פַאלְשֶׁע נתינוֹת אוג הַערָכוֹת ,דִי דָאזִינֶע אָרוּמֶע לייט ,מוּזֶען זִיךְ

נעבִּיךְ אַליין נָאךְ חַתְמִינֶען אוֹיף דֶער קוויטאנציע ,אוג אַז מֶען דַארְף
דֶערוֹיף שְוֶוערִין ,מוזען זֵיי שְוֶוערין אוֹיך.

!וֹי,
| אורוז אוֹי ,דָאס פַאלְשַׁע שווֶערֶען צוהֶערֶען שִׁפַּארְט מִיר אוֹיס דִי נְשָׁמָה א
נְווַאלְד ,אִיבֶּער שָׁבוּעוֹת שָׁקר חַאפּט עס אָפַּט אוֹים בַּיי דִי פָאטֶער אוּנ
מוּטֶער דָאם בֶּעסְטֶע קינְד .
רי זרח וָאס שׁמְיֶעסְט מֶען ! סִאיז גֶעוִוים אַזוֹי!,.

אורח איך ווָאלְט גֶערֶען געוִויסְט ,דִי לייט מוּזֶען דָאךְ זִיךְ פָּארְט עִפִּים אֵין

רֵיידֶען אַ שְטיֶֶעל חֶתֶּר ? אִיךְ וָואלְט,עס אוֹיך גֶערֶען גֶעוִויסְט ! אִיךְ

ִּין אוֹיךְ בה קיין עִם חָאָרֶץ נִישְט :זָאגְט זָשֶׁע ,מַיין לִיבֶּער ר' זְרַח

אֵיהֶר זֶענְט דָאךְ אַ לִמְדָן אוּנ אַ שטיקעל דיַן ,וי אִיך הֶער ו;ָאס אִיז
פָארְט דֶער חתַּר ? אֶתָשַׁר אקֶעגֶען אוּמוֹת הָעוֹלֶם ? אִיךְ פַארְשְׁטָעה

נִישְט; ,עס הֵייסְט דָאךְ אַלְץ פַאלש גֶעשְׁוָוארֶען ,מֶען דַארְף דָאךְ אַייך
גִישְט זָאגֶען ,אִיז דֶען נִישְׁט אַזוֹי דער דין תּוֹרָה ? אַדרַבָּא ,זָאנְט מיר
דֶעם חָתֵּר ? דִי נִמרָא זָאנְט ,אוּג אַלֶע פּוֹסְקִים זָאגֶען ,אַז אַקֶעגִין אַגוֹ
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אָפֵילו ,אַז מֶען שְׁוֶוערְט פַאלְש: ,הוָאט מֶען אַגְרוֹיסֶען עוֹנֶש :אַ פַּאלְשֶׁע

שְׁבוָעה וֶֶערְדְט קיין מָאל נִישְׁט פַאר גֶעסֶען.

ואס פְרֶענְט אֵיחֶר אַקַשְיָא אוֹיף די לייט ? די נִמרָא זאנט אַז א מֶענְשׁ
מְהוּט אֵיין מָאל אונ צְוֵֵיי מָאל אֵיין עֲבִירָה ,וֶוערְרְט זִי שׁוֹין בי אִיהֶם
וי חאָתֵַּר ; וָואס שְׁמִיעֶמְט אֵיהֶר דָא פוּן די לייט ? די גַאנְצֶע שְׁטָאדְט
אִיז בַּיי זֵיי אִין די הֶענד.

רי פיימיל עָם הָאט אַ פָּנִים ,נָאר דִיא עֲבִירָה אַלַיין טְהוֶּען זֵיי ,טֵא ! די וָואס

הַאנְדְלֶען מִיט טְרִיפָה-סְחוֹרוֹת זֶענֶען דָאךְ אֶהֶן דֶעם עוֹבֵר כָּלהֲעבָרוֹת.

רי זרח אוֹי! דִריַאזְבּוֹינִיקֶעס שְׁפִּיעלֶען נָאךְ דֶער צוּ פאְַּרוּמֶע רָאלֶע  :פָאהְרִין
אַלֶע מָאל צוּ גוּטֶע יודען אוֹיף שַבֶּת ,לֶענִין אַלְץ אִין דֶער יראה ארַיין

אוּנ בִּפְרֵט דֶער גָרֶאשִׁין אִיז בַּיי זֵיי גְרִינָג ,זי זֶענֶען פּונקט װי

ר' פיטיל

דִי קַארְטֶעטְשְׁנִיקֶעם.
אׁעֹה פַאר דִיענְט.ער
בַּיי דָ ע ם איז זִיך דֶער גְרָאשִׁין אַ מַמָזַר ,אָט אִין שָ

הוּנְדֶערְט רֶענְדָלִיך ,מֵילָא איז ער נָאךְ כְּלוּמִרְשְט ,יִמַח שְׁמוֹ זָאל ער
דלקח אוֹיךְ :שְׁמֶעקְט ִיךְ שָׁאן פּורִיםחֲנוּכָּהעֶרְבוּיוֹםכִּפור
וֶערֶען ,אַ בצּעַ
ראש חוֹדֶשׁ אָלוּל אוֹיף דֶעם הֵיילִיגֶען אָרֶט ,שְׁטֶעלְט חֲסִידִים מאַָאל

אַ טְרוּנָק ,נִיט אַ נָדְבָה אוֹיף הַבְנָסַת כֵּלָה ,קֹיפְט אַתֶּה-הֶרְאָתָה פַאר

צְוַואנְצִיג קֶערְבְּלִיך ,אִיז כְּלוּמָרְשְט א גְרוֹיסֶער יִרְאֵת שָׁמַיִם.. .
אורח נֶע פאסְט אִי נֶע נַנֶבֶע !יי .
ר' זרה

אוּג דֶער בַּיי  וי מַאכְט עֶר נִישְׁט אַמָאל אַ שִׂמְחְה'לֶע ,בְאּרֵייטִין בְרִיתי
בְאּרֵייטֶע חֲתוּנָה ,אַפִּדִיֹן חַבֵּ ,אוּנ קאסקעט דֶער מיט אַזוֹי אֵיין

רי פיימיל

אַכְּלֶל מֶען שְׁפִּיעלְט דָא מִיט דֶעם לֶעבִּין ,אִיך וויל אַייך גָאר אַזוֹי נְרָאבּ

אורח

דֶער צֶעהְלְט-זְשֶׁע מִיר חָאטְשִׁ רֶאשֵי-פְרשקְיטםוֹ,יסִאיִן.יך וֶועל שוֹין דָאס,וָואס

דֶעם עוֹלֶם.

נִישְט דֶער צֶעהְלֶען .

מֶען טָאהֶר ניט אוֹים זָאגֶען ,אַלֵין זִיךְ

ר' פיימיל וואוּ איז עס עֶרְגִיץ א סְלֶערְסְטְווע ,הָאט שׁוֹין דֶער אֶרוּממאן ,גָעכִּיךְ זיין

אָפְקוּמֶענֶעש ,דֶען פְּלּצָלִיםקאן מֶען אֵיהֶם גֶעבִּיך אַזֹי אוֶועק שְׁלֶעפֶע
פַאר דְרֵייסִיג מייל ,אוּנ דֶער ווייל וֶוערְדְט ער אוֹים גֶערִיסֶען אוּמְזִיסְט

אוּג אוּם נִישְׁט ; וּבְּפֵרֵט דָא .איז אַלֶץ אַזוֹינֶע אוֹיסְגֶעשְׁטֶעלְטֶע יַאבִּיִך-

נִיקֶעס ,אוּג דֶער בַּיי הָאבֶּען זֵיי דָאךְ פִּיחֶל בֶּעקֶענְטְשַׁאפֶּט מִיט דִי

ֶ:עלְד אִיז דָאךְ נִיט חָשוּב,
ְליינֶע אֶדוֹנימְלִיך מִיטדי אצְטֶער-שְׁלַקִין ג

די הפקר וועלט
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אינף-אוג-צְווַאנְצִינֶעה ,אַ פוּפְצִינֶער אִיז דָאךְ בֵּיי אַזוֹינֶע קיין גֶעלְד
פִ

נישְט ,מֵילָא ווָאס קאן הַיינְט גֶעבִּיך איין ערְלִיכֶער מאן ,אַ סְפָּאקַאיְנֶער

אוּג דֶער בַּייא אֵיין אֶרוּמְמַאן מִיט צֶעהְן פִינְנֶער ,אַקקֶענֶען אַזוֹינֶע
בַּאשְטֶעהְן ? וָואס הֶעלְפְּט ;עם ,עִם אִיז אַ הֶפִּקר וֶעלְט!

אורח פאר שמֶעהְט איחר ,וי איך זְעה הָאט אִפָּנִים אַז חִיע אִיז נָאךְ דָאס

עֶרְנְסְטֶע פוּן אַלֶע עֲשֶׂר מכּוֹת :זֵיי הָאבֶּען טַאקִי א שֵׁם אִין דֶעם וִוינְקעל

פאר זַאָקָאנִיקעם ,בִּרְיוֹת ,מְחַבְּלִים ,זי מוּזֶען דער צוּנָאךְ אפֹשֶׁר קַאנֶען

גוּט שׁרַייבֶּען רוּסִיש ,פּוֹילִיש ,וּבְּפרֵט רֶע ד ען פּוֹילִישׁ אוּנ רוּסִיש נָאר

שִין-טִית ,הַא?
ר' זרח א אֵייזין ,מְחילָה ! נְלוֹיבְּט מִיר ,אֵיהֶר הָאט נָאךְ נִיט גֶעֶעהן אַזוֹינֶע
עִם.האָרצים ,זינד איהר לעבּט גְלויבְּטמִיר ,דִי נְרֶעסְטֶע הִינֶע טוֹיזֶענְד
|
רוּתוֹת'ניִקעם ,מְחִילָה קֶענֶען קיין רוּמישׁ קְוויטִיל נִישְׁט אִיבֶּער לֵייענֶען
;לוֹיבְּט מיר ,אִיך הָאבּ גִיהֶערְט
נִישְׁט אֵיין אַדְרֶעם אוֹיפְשְרֵייבֶּען נְ

א מָאל האִינֶען מַאכֶער ,איין אַלְץ-מיט-אַיין-אַנְדֶער ,וָואס קָהֶל הָאט

אֵיהֶם בּוֹחַר גֶעווֶען עֶר זָאל זיין דֶער דִבֶּרֶן מִיט א שְׂרָיָהעִפִּיס; ווָאלְט
;יֹהֶר זָאלְט הֶערֶען ,ווי;ֶער הָאט
אִיחֶר זִיךְ גיקאטשעט פַאר גִילֶענְטֶער אֵ
גֶעשְׁטַיֶעסְט נוֹיעֲשי רוּסִיש , פּויליש ,אוג יעֲפִּים קייועריש ,לָאז שׁיין
זיין חָאטְשִׁי וִוי עס אִיז ,אִיז אִיטְלִיכְס וָוארְט נָאךְ גֶעוֶוען צו אליטשעם
מִיט טוֹיזֶענְד גְרֵייזִין ז:עם אִיז גֶעוֶוען אַ בּוּשָח אוּנ אַ הַרְפָּה!אוּג אַז

עִם הָאט זיך אֵיהֶם שׁוֹין נָאר אוֹים נִילָאזְט לָשׁוֹן אִין מִיטֶען ,הָאט עֶר

אוֹיס גֶעפִיהְרְט דָאם אִיבְּרִינֶע מִיט דִי פִינְגֶער ,וִוי א מְהַרְשָׂא'ס קשָיָא ;

פוּן דֶעסְט וֶועגֶען ועט אֵיהֶר נִישְט קְרִינֶען אֵיינֶעם אִיןשְמָאט ,ואס
גנע אוּנ הָאט אַ הָעזָה ,וִי
עֶר הַאלְט זִיךְ נישְט פַאר אַ וואויל קע

פּינֶטע ,בְּלָאזְט פוּן זִיךְ ,װִוי אַ חִינְדִיק אוּם עֲרֶב פָּסַח ,שִׁימָּבטַּאלְד

מִיט פָּאזִיווִיס ,מִיט פּרָאבִּים.
אורוז וָאס-זִשֶׁע אִיז דֶער לַארֶעם מִיט דִיזֶע פִילִיסְטְרַאנְטִין ,מִיט דֶעם וָואס
זֵיי זֶענִין יַאבִּידְנַיקעס ,מוֹמָרים ,טוֹיזִינְד-רוּחוֹת'נִיקֶעס ?

ר' פייטיל נאָר נִישְׁט ,נָאר מִיט עַזוּת ,מיט חוּצְפָּא ,מיט ננבה'ליך ,הַמְצָאהֶילֶיך,

:ין דעם זֶענֶען זיִי טאקי כְּלֹמָרשְטמְחַבָּלִים ,אוּג דֶער
מִיט עֶרְמְה'לִך אִ

בּייגְרוֹיִמֶע וַאבִידְנָיִים ,מִשׁוּנָה-מיפְלרים  . ..קיין סוֹחָרִים אִיבֶּער ֶּל
אִיז דָאךְ הִיע גִישְׁט דָא ,זֶעהֶר וֶוענִיג מְשוּנָה ,דָרֵיי אָדֶער פִּיר; .

זֶענען טאקי אִיןדֶער אֶמֶת ערליכע ליימ אוּנ דֶער בַּיי עשִׁירִים ,ייר

גע הָאך אל נְנֵירִים אֶהֶן גֶעלר מֶען לֶעבְּט נאר פוּן רֶעם וִוינְד

א פּעקעלעאַ קְוויטִילֶע אוֹיף אַ פָּרִיץ ,פון עָפּים חאִַתְמנוּתִיל ,פַאקְטֶער-
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אִיז אַלְץ נִישְט רָא! .. .זֶעהְט מֵיין פְרֵיינְד ,אָט דֶעם יוּנְגֶען מאן ,וָואס
ָא שׁטֶעהְט אין מַארְק אַזוֹי בְּרֵייט ,אוֹיס גִישְׁטְשָאגִילְט מיט אַ לאסְֵי-
קִינֶער בֶּעקֶעשָׁע ,די פַּאלֶעס פַאר שַארְט ,מֶען זָאל דֶעם רוֹיטִין
אוּנְטער שלאק מִיט די בּרֵייטֶע דָאמֶען אַרוֹיס זֶעהְן ,הַאלְט דִי הֶענְד

אִין די הוֹיזֶען-קֶעשִׁינֶע מִיט אפַיין חַאלְ-טֵיכִיל ,נָאר מִיט דֶער
גַאנְצֶער מָאדֶע !

אורח דֶער וָואס הַאלְט אַ רוֹיטִין פַּארַאסָאל אִין דֶער הַאנְד ?
ר' פייטיל יָא ,יָא  דֶער מְחוּתּן מיט דֶעם אָנֶשְׂטֶּעל ,מיט דֶער הֶעזָה!
אורח עֶר הָאט אַפָּנִים פוּן אַ נִָיד ,וָואס עֶר אִיז עפּיס אַ לייפּסקער סוֹחַר,

|אַ פְּרָאדוּקְטֶען הֶענְדְלֶער.

ר' פיימיל אָט ! אַ שִׁילַאטִין שַׁמֶשׁ בַּיי פִּירְרַאטְשִיקֶעם ,א גרוֹיִסער עזות פָּנִים,
אַבַּארימֶער ,אַלִיננֶעה ,כאְַּלל א נוּטֶער שנץ ,הָאט זִיךְ אַרַיין נִידְרֶעהְט

צווי'שֶׁען פִּידְרַאטְשִׁיקֶעס אוּנ אי גֶעוָואהרען א מַחוֶּער,לוֹיפְט קֵיין זִיטָאמִיר
אַלֵיין מִיט א בּוֹיד ,מִיט א נְרוֹיסֶען גְלָאק ,פָאחְרְט גִישְׁט קיין די אַמוֹת

אָן אַפַאמאווַאר ,פְרֶעגְט אַלֶץ נָאר דֶעם קוּרםפּוּן מִינְגַאצְיֶעם כְּלוֹמרְשְׁט,
לָאזְטנִישְט דוּרֶך גֶעחְן קיין פָּאטְשְׁטִילָיאן די נַאס,פְּרֶענְט אַלְץ ,אוֹיבּ
עס אִיז נִישְׁט אָן גִיקוּמֶען עפִּיס עמְליבֶע טוֹיזֶענְד רוּבֵּל סִינְנַאצְיעס

ִ.יגְט  צוּ לֵיינְט מִיט פַּאפִירֶען דָ,אט הֵייסְט ער
אוֹיף זיִין נָאמֶען  ,ל

אְֶפְּרַאווֶעט אֵלֶץ די פָּאטְשְׁט  ,וֶוען מֶע בּעגֶענִיגְט אֵיהֶם  ,זָאגְט ער
אַלְץ  ,עֶר גֶעהְט פוּן דֶעם גוּבֶּערְנַאטָּאר ,פון דָנִים פְּרָאקוּרָאר ,שָקֶר
וִוי די עֲבוֹדָה זָרָה!
ר' זרח ווָאס האפּט איחר זיך גְרָאד אָן אִין אֵיהֶם ?ער אִיז שׁוֹין דָאס הִינְטֶערְי

שֶטֶע פוּן דֶעם בֶּענְטְשְׁען ,מֶען שְׁמִיעסְט אָבֶּער פוּן דֶער ִילְרֶענֶער

פָאהְן ְּלוֹמָָשְט .
אורח

ר' פיימיל

שָאן בַּאקְלייִדט  ,חְלֶעבִּין ,א שָׁאנֶער פּרִיץ אוּג גאְרַוֹיסֶער דלות !
אָט א פָּנִים  ,וִוי אִיך זעח  ,אִיז היע נָעבִּיךְ דָא זֶעהֶר פיל גֶעמֵיינֶע
ּ,עֲלִי בַּתִּים ,וָואס מוּזֶען שְׁטַארְבֶּען
לייט א.רוּמע בַּעֲלֵי מְלָאכוֹת בַ
פַּאר הוּנְגֶער ?

וָאס דֶען מיינט אִיחֶר ? וֶוער אִיז נֶעבִּיך איין ערְליבֶער מַאן לִינְט
ען דֶען גָאר אָט די וָואם

אִין דֶער אֲדָמָה  ,וִויפִיל מֵיינְט אִיהָר ,זֶענֶ
בְּלִישׁצֶען אין שְׁטָאט ? דרייסִיג אָדֶער פֶערְצִיג פַּארְשׁוֹין .רָאס אִיז
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ען זַיין עִפִּיס א טְהוֶער אִין שְטָאדְט,
עס
דֶער פָּאר! דֶער כְּלֵל ,וֶוער ק

דער לֶעבְּט דער פוּן ,דֶער אִיבְּרִינֶער עולם הָאריוֶוען ר,ייפֶען קְרְיָָה,

פאר דִיְנען נֶעבִּיךְ מִיט דֶעם בִּיטֶערִין שווייס זִייֶער גְרָאשִׁין ;וָואם

חֶעלְפְט עִם ,זֵיי מוּזֶען הָארִיוֶוען אוֹיף פְּרֶעמְדֶע וַייבּ-אוּנ-קינְדֶער ,

זֶעחֶר גַאנְץ רָאבְּרֶע מזֶל גֶעבִּיך גֶעהְט אַריין אִין דִי פֶּערְשְמָאדִיְטע

ְגִידִים  :זֵיי זֵיינִין זֵיי אוֹים טָאג אוּנ נַאכְט מִיט נְתִינוֹת  ,מִיט דִי

מאקסיליך ,מִיט רֶעקְרוּטֶען--גֶעלְד  ,מִיט אֶקְסִין גֶעלְד  --השי'ת זָאל
זייַער רַחֲמָנוֹת פַּאר זִיךְ נֶעמֶען !

אורח וָואס איו דָאס יאָקסִין-גֶעלְדי ?

ר' זרח הָאט מֶען בּיי אייך נָאר נישְט גִיגֶעבֶּען קיין אִקסִין בְּשׁעת מִלֶחֶמָח ?
אורח יְא מֶען הָאט גִיגֶעבֶּען פוּן דֶער שְטָאדְט ,נָאר דֶער-נָאךְ הָאט דָאךְ

דֶער.קיטער  גֶעצָאהְלְט אַחַת וְאַחַת --,הָאט קחָל וִוידֶער איְלִיכֶען
אָפּ גִיגֶעבֶּען .

רי זרח הִיע הָאט אָבֶּער,קְהָל גֶעמַאכְט רֶעעֶסְטֶערְם אוֹיף דֶער שְׁטָאדְט  ,וָואס
הָאט נִימַאכְט דְרֵיי מאל אַזֹי פִּיל וִיפִיל מֶען הָאט בֶּעדַארְפְט

אוֹיף אֶקְמִין ,אוג דֶערְבּיי מוֹזֶענְדֶער שְׁווינְדֶעל. ,אוג דערנָאךְ אַז דֶער
קִיזֶער הָאט אוּם גִיקֶערְט דאט גֶעלְד  ,הָאבֶּען זֵיי עם זיך בֶּעהַאלְטִין.

ר' פייטיל אז.עם אִיז נִישְט גֶעוֶוען די רֶעקְרוּטֶען פְ,לֶענְט אַמָאל קקהֶל דָאס

קְרָחַת הָאבֶּען אַזוֹי גְרָאבּ דֶעם אָרוּמְמַאן צוּ בֶּערֵייסֶען ,מִין הָאט טאקי

פַּארְט מוֹדְא גִיַאט  ,דֶער גימיינער עוָלֶם פְלֶענְט זִיךְ טאקי אַמָאל

ארויף חַאפִּין אוֹיף זֵיי ,אוג זֵיי גוּט אָפּ זִיֶדְלֶען ,אונ הָאבִּין זיך טאקי
אַמָאל גִיקלָאגְט פַּאר אגוַּבֶּערְנַאטָאר :דֶער פַּחַד איז נישְט אַזוֹי גְרוֹיס

גֶעוֶוען :היינט ,זִינֶד מֶען נֶעמְט רֶעקְרוּטֶען ,צִיטֶערְט נָעבִּיךְ דֶער גִימֵיינֶער

עוֹלֶם רָאס מוֹיל צוּ עֲפִּינֶען :אַ פּלל ,ער אִיז נָאר פַארְקוֹיפְּט בַּיים עוֹשֶׁר

וי איין נבֶד בנ וו זָאנְט אַייןגל אַ שְׁפְריכְוָארְט .אי בי אַ פּלאקאמי
ניֶע דאלע" יייי

|

אּנִים וי אֵיינֶער וָואם שְׁמֵייסְט זִיךְ אִין בָּאד ,אוּנ
אורח איהר הָאט בַּיי מיר פָ
שְׁרִייֶעט :גְוַאלְד  ,עס מָחוּט מִיר וָועה ! שְׁמֵייס דיך נִישְט אוּג שְׁרֵייא
נִישְׁט ! אוּנ ווֶער הֶערְט אייך דָא?

ר' פייטיל בְּרוּדֶער לֶעבִּין ,אִיתֶרזֶענְט בּודְאִ זֶעחֶר גִירֶעכְט ,נאר וָואס הֶעלפְט עִם ?

בַּאך ויסָאקע אַפַּאן דאלעק עי!

ר' זדח אִיהֶר מֵיינְט ,נָאר דָאט אַלֵיין לעם אִיז בֵּייאּנְז אַלֶע זאכֶען בּרוּך השֵׁם
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אָהְן א סֶדֶר ,אֶהן אַ יוֹשֶׁר ? אֵיחֶר זָאלְט זֶעהְ ,ווָאס בַּיי אוּנְז מְחוּט זִךְ
מִיט דֶער טַאקְסֶע פוּן פְלֵיישׁ ? צָרוֹת אִיבֶּער צָרוֹת !

רי פייטיל

דִי טַאקְסֶע פַאר רִינְגְט זִיךּ פְריהֶער בַּיי קחָל מִיט דִי נְגִידִים ,וָארוּם
נָאר זֵיי הֵיימֶען דָאךְ די יאֶבְּשְטְשֶעסְטְוֶוע" ,אוּנ וֶוער דִינְגְט ? טאקי
זֵיי אליין ; מֵילְא מַאכֶען זֵיי זיךְ אַלֶע שְׁוִוינְדֶעל דֶער בַּיי,

ר' זרח עס אִיז ָאר אַ בּוּשָׁה אוּג אַ חַרְפָּה פַאר אומות הָעוֹלֶם ,וואס עס
טְהוּט זִיךְ פַאר אַ גֶעווַאלְדֶען אוּנ הָרֵיגוֹת דאנערשמיג נָאךְ ווארימעס

בֵּיי דֶער יאטקע ! דֶע ר גֶעהְט אַ היים מִיט אַ צוּשְפָּאלְטִינֶעם קאפ ;
די יּדֶענֶע גֶעהְט אחיים הֵייזִירִיג ,פאר וַויינְט :דִי האלט זִיךְּ בַיים
קאפ

דִי-בַּיי דֶער זַייט ; די זִיצָט אוֹיף א פָּרִיוְבָּע ,האלְט זִיךְפִּירְבָּאקִים

אוּנ פַאר הוּסְט זִיךְ ; דִי הַלֶשֶׂט!י..
אורח שָׁאנֶע פַּארַאדְקִים בַּיי אֵייןְ ! וָואס זָאנְט ,לְמָשָל ,בַּיי אַייך אַ מַנִידו

א רֶב אוֹף אַזֶעלְכֶע עַנונִים ? פַּאר ווָאס זָאל מֶען טאקי נִיט אוֹים-
שְׁטְרָאפֶען דֶעם עוֹכֶם ,אַשְׁטֵיינֶער שַׁבָּת בַּייטָאג אין בֵּית הַמֶדְרֶש?

ר'  2יימיל

וואוּ הָאט אֵיהֶר שׁוֹין אַמֵנִיד אִין אוּנְזֶער וִינְקעל ? שוֹין מָעהֶר פוּן

דְרֵייטִיג יְאהֶר  ,אַז דִי רִבְּיִים הָאבֶּען זֵיי פַאר יַאנְט ואוּ דֶער

שֶׁוַוארְצֶער פַעֲפִיר וַואקסט  :בַּיי אוּנָז שְׁמֵייסֶען די חֲסִידִים אִין בָּאד

אַ מֵנִיר ,אַ בַּעַל-דַרִשָׁהֹֹר ,אַ מוֹכִיה .אז  ער וִיל נָאר עֲפִּיס מוּסֶר

זָאגֶען ; אוֹיבּ עֶר קוּמְט נָאךְּ אָפּ מִיט שְׁמֵייסִין אליין ,איז עֶר נָאךְ

אַ פָריץי אַבִּי מֶען זָאל אֵיהֶם נִישְט מַאבִין עפיט א בִּלְבּוּל ,אָנִ-שְׁטֶעלֶען

אוֹיף אֵיהֶם עְפִּיס מאוַּפְּקֹרֶת אָדֶער קארִַימִינַאל ,נָאט וֵוייסְט וָאס ;
דַארִיבֶּער וַייכִין זֵיידָאס וִוינְקעל ,וי אַיין עפּוּש.
וָואס דֶען טְהוּט לָמֶשָל ,דֶער עוֹלָם אוּם שַׁבָּת ,אוּם יוש ?

אורח
רי פיימיל דֵי פּלֶעסְקֶערְס ,די חֲסידים טְריִנְקען בּרָאנְפִין ,טַאנְצֶען בֵיירְבִּין ,אָרֶער
דָארְט וואוּ עֶס אִיז נִישְט דָא קיין רְבִייטַאנְצֶען זֵיי נְלַאט אִין חֲסִידִים-

שְׁמִיבֶּעל ,אין די בְּתִּיימְדְרָשִׂים  :אוּנ דֶער פְּרָאסְטֶער עוֹלָם גֶעהְט

אַרוּם--פְלוֹידֶערֶען ;דֶענְסְטְמָאל איז דִי רֶעכְטֶע צייט צוּ יַאבִּירֶען ,כָּל
הַקְלָאמְניגֶעט וֶערֶען דֶעמָאלְט גֶעמַאכְט ,כּל הָרשְׁעוֹת ,פָּל ַבֵּיינֶע זאבִין 
אֶפְשׁר דִי אלְט-פְרֶענְקִישֶׁע יוּדֶען נָאך ,אָדֶער עִפִּיס עֶטְלִיכָע ערְלִיכֶע
פְּרָאסְטַאקֶעס--לִיגֶען זֵיי זיך אִין דֶער הָיים ,צוּלֵייגְט אוֹיף דֶעם בֶּעט,

;ֶע עֶסֶט אַרְבִּים ,מֶע שֶׁעלְט רִיבֶּען ,מֶע לֵייעֶגְט ישבחי בעל
נאזְנִיק מ

שׁם במו' ,מֶע זָאנְט אֶפְּשַׂר תִּהָלִים אוֹיךְ מֶע גענִיצט אוּנ מֶעזִינְגְט

יָמִים-נוֹרָאִים-נְגוּנִים,

די הפקר וועלט

אורח
ר' פייטיל
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אוי ,גִישֶׁעדִיגְט זָאלְט אֵיהֶר וֶֶערֶען !עס אִיז נָאר פּוּרים מִיט אִייךְ !
עס אִיז אְבֶּער אַלְץ אָמָת ,גְלוֹיבְּט מִיר! עס אִיז פוּנְקְט אַזוֹיי עס פֶּעהְלְט

נִיט אַ הָאר!

אורח לִמֶשֶׁל ,דֶער רִבִּי זָאנְט קיין מָאל נִישְט עְפִּים מוּקֶר ? מילא תּוֹרֶה--

ר' פייטיל

קאן ער גִישְׁט ,שֶענְק אִיך אֵיהֶם !

עֶר זָאגְט דַוְקְא תּוֹרָה ,צְוֵויי מִינוּט צוּם שָׁלשׁ-מְעוּדוֹת ,נְרוֹיסֶע סוֹדוֹת,
מְחִילָה ,עֶס קֵיצִילְט אַזֶש בַּיים פּוּפִּיקונָאר מוּסֶר קיין מאל נִישְט! ווֶעלְכֶער

רְבִּי זָאגְט מוּסֶר ? עֶר זָאגְט אַ מָאל יאוּנגֶען מאן ,וָואס קוּמְט זיך .

גֶענְטְשֶען;,ער זָאל נֶעהְן אֵין מִקְוָה אַרַיין אוּנ זָאל לֵייגֶען צְויי פָּאר

תְּפִילין ,דֶערְצֶעהְנְט אֵיהֶם ,אז עֶר הָאט אַ הוֹיכֶע נְשָׁמָה; ,ער זָאל
תָּמִיד פָאהְרֶען צוּ אֵיהֶם ,אוּנ זָאל אֵיהֶם גֶעבֶּען אוֹיף פִּדְיוֹנוֹת; פַאר
וְוָאס ,מֵיינְט אֵיהֶר ,רוּפְּט מֶען זֵיי צגוּטֶע יוּדֶען ? ווייל זֵיי זֶענֶען זְעהֶר

נוּט . ..מֶען מֶעג עוֹבֵר זַיין כָּל הָעֹבֵרוֹת שִבַּתּוֹרָה ,אַבִּי נִיט זֵיי גֶערֶר,
ווֶעלֶען זֵיי שְוַיינִין . ..אונאַז זֵיי זָאֶען שוֹין א מָאל תּוָרָה ,פַארְקרִיבֶען

זֵיי אַזוֹי ַייט ,אַו, ,.

אורח וִוי קוּמְט צו זֵיי תּוֹרָה ? וואוּ הָאבֶּען זֵיי עס
רי פייטיל

אַנְגִיצַאפְּט?

זי הֶערֶען אִין חִימֶעל מַאֲחוּרַי הַַּרְנוֹד ; אמָאל זָאגֶען זֵיי ,מען דֶערְלַאנְגְט

זֵיי אַרָאפּ אַהֶער ,בְּשַעת שֶלשׁ סְעוּדוֹת פוּן דֶעם עוֹלָם הָעלִיוֹן ,אַמָאל-

פוּן דֶעם גֵןעדְן ,וִי ואַוַייבֶּערְשֶׁע רָפוּאָה,

ר' פייטיל

טאקי ? וי קוּמֶען זי אִין הִימֶעל אַרַיין ?
ְטֵייסְשׁ ו
?ֶער אִיז נָאךּ אַזֹ מאְחַוּתֶּן אִין הִימֶעל וי זֵיי זי?י זֶענֶען
דָאךְ דָארְטֶען גָאר אוֹים גִיקָאכְט ,פְּשִׁיטָא ! אֲפִילוּ נְנוּנִים'לִיךְ דֶער-

רי זרח

לָאזְט צוּרוּה דִי רַבַּיָים ,זֵיי זֶענֶען שׁוֹין הַיינְט אויך מְחִילָה ,נִישְׁט דָאם

אורח

לגַָאאנרְנְאטַ פמְרִֶעיןץ,זֵייקראר'ַורָֹאבּ פ!וּן דֶעם חִימֶעל ! גע-הֶעהֶע! אִיהֶרזֶענְטדָאך
חְלֶעבִּין-טַ
אקֵי בֵּיי דִי חֲסִידִים אַליין וְזי רֶעדֶען זיך אֵיינִם אוֹיף דָאס

אַנְדֶערֶע כָּל הָרָעוֹת :די רֶעדֶען אוֹיף זייר רִבִּין .אוג וֶענֶע רֶערֶען

אוֹיף זִייֶער רִבִּין ,וָואם מֶען רֶעדְט נִישְׁט אוֹיף קיין שׁוּם פּוֹשׁע יִשְׂרָאֵל!

עֶס אִיז הַיינְט דָא כַּמָה מִינִים חֲסִידִים אִין אוּנְזֶער מְרִינָה ,גָאר גוְּמָאוֹת,

וי בּיי אַ שוּסְטֶער קָאפִּימִים ,פוּן כָּל מִין !רוּוְשֶענֶער ,טְשֶׁערְנָאבִּילֶער,

ְטְרֶעליפְקֶער ,סאוְוראנער ,מֶעזִיבְּשֶער ,קאצקער לבְּקרִים ,אֶסְטָרִיר,

סְטֶעפינֶער,

נִישְׁחִיזֶער וַוארָנִיטְשְׁקִיס,

סְטָאלֶענֶער ,דָא ס לֵיינְט זִיךְ

אֵיינְס אוֹיף דָאס אַנְדֶערֶע דִי שְׁמַד אַרוֹיף,
()94
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אורח מִיר דַאכְט זִיךְ  ,אַז זֵיי זֶענֶען אַלֶע גִירֶעכְט .. .פוּן ואס לֶעבֶּען זֵיי
אָבֶּער ? וֶוער הָאלְט זֵיי אוֹיס ?

ר' זרח דָאס שְׁלֶעפּט מֶען אַלְץ פוּן דֶעם ,וָואס אִיז ְּומָרשְט שְאׁמַיקֶעל בעל
הַבִּית ,,אוּנ בָּאֶמֶת הָאט ער אַלַיין קיין תּוֹךְ פַּרְנָסָה נִישְׁט,

ר' פייטיל בְּודְאֵי ו
!ֶועלכֶער הָאט דֶען חִיע אַגְונְטָאוְנֶע פְַּנָסָה?
אורח בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים ,וִוי יוּדֶען זֶענֶען הִיע אַזוֹי פַאר פִיהרְט גֶעוָוארֶען
!וּג דֶער אָמֶת איז ,מֶען אִיז זֵיי מְבַוֶה
רַחֲמָנָא .לצלן  ,אִין כָּל הַזַאכִין א
+5
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בֵּיי אוּמוֹת-הָעוֹלֶם עֶרְגֶער ,וִוי דִי צִיניִינֶער ,חֲמַבְדִיל ! הש"י וֵוייסְט צו
וָואס זקֵיאינֶען חיו קוּמֶען!

ר' זרח אוּנ דֶערְבַּיי נָאךְּ דִי הַיינְטיגע גֵיינְג מִיט דֶעם הִינֶען בְרֵייטִין פִירֶעכְטס,

מוּז מֶען מְהוּן בָּלהַפַּמְָנוית מֶען זָאלקָאנֶען נָאכְטַאנְצֶען רֶעם נָנִיד,

ר' פייטיל אִיר זָאלְט זֶעהֶען אַבִּימֶעל ,אקבַּצָן וָאס הָאט נִישְט אַטָאנ אִיבֶּער

צוּ קוּמֶען מַאכְט אַחַתוּנָה :קיין נדן נִיט;ער נִישְׁט! עֶר גיט א שֶׁעֲבּוּד

אוֹיף זַיין א קבְּצָן ,אוג קְלֵיירֶער מיז עֶר מאכֶען ,פּפְצֶעתְן פְַּאטְיֶעם ,ער

רַייסְט דִי עֶרֶר קאַובּנְּ-צִ-ינְט :עֶר מוּז מַאכִין אַ שְׁטֶערֶענְטיכעל מִיט

אוֹירִינְגלִיך ,אַ שׁוּבָּע ,אסַאלִיפּ פוּן רַאצִי-מָארֶע אוּנ נָאךְ וֶועלְכֶע שְׁוַוארְצֶע

ִיטִילֶע ,אַ-יָאהֶר ,אוּג הַיינְט חָתָן  -משַתְָּׁנוטֹתְ,רֵאיַימִיל ,סאוַֹיבְלִין ח
טלית מִיט שְׁפַּאנִיר ,וֵוייס אִיךְ ? מֶען וָואחֶלְט נִיקֶענְט דֶער פוּן הָאבֶּען

אַגַאנְצֶע גָאפְפָּאדַארְסְטְוֶוע  :פֶּעלְדֶער  ,בְּהֵמוֹת אונ שָׁאף...
אורח יֵא ,פֶעלְוֶער ,בְּהֲמוֹת אוּג שאף  :בַּא ,בַּא ,בֵּא ,וָאס וָָאלְט פאק
מָשֶׁה גִיוֶוען ,אַז מֶע זָאל הָאבֶּען פֶעלְרֶער ,בְּהמוֹת אוּנ שָאף ? אַזוֹ
וי דִי תּוֹרָה הַקְדוֹשָׁה קָאט גִיהיימען ,אַזוֹיװי אברהם ,יצחק,
יעקב ,אוּג דִי שְׁבָטִים הָאבֶּען זִיךְּ נוֹהַג נִיוֶען ?משה רבינו ,דוד

חמלך ע'ה אונ אַלֶע אוּנְזֶערֶעגֶעלְטֶערִין אִין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל ,אוּג אֶפִילו
דֶער נָאךְ ,אַז מֶען הָאט זֵיי פַאר מְרִיבֶּען אִין פְרֶעמְרֶע קענהער  ,זֶענֶען

זֵיי נָאר גֶעוֶען אַקֶער-לייט ,אוּנ הָאבֶּען מְנַהֵל גֶעווֶען בְּהֵמוֹת אוּנ שָאף,

אָפילוּ אוּנְזֶערֶע תַּנָאִים וְאַמוֹרְאִים אליין הָאבֶּען זיך אוֹיך אַזוֹי נוֹהַ

גֶעוֶען )* :דִי נִמָרָא הֵייסְט נָאךְּ מֶען זָאל אַרְבֵייטִין אִין פֶעלְד ,וַייל דֶער

מֶענְטְשׁ הָאט דֶער פוּן זֶעהֶר איין ֶערְלִיכֶען גְרֶאשִׁין ,אוּנ קיין שׁוּם קנְאָה
 )+נישְׁט צוּ פֶערְגֶמֶען ,אַז אָי לֶעִיננְהְנים ציימֶען הָאט מֶען זִיךְ צו אוּנזֶערֶע עלְשֶׁערֶען אְֶגֶעְׁלַאנֶען ,אַז
זֵיי זָאלֶען נֶעמֶען עֶרֶד אוּג דָאס איז געוֶוען אֵיינֶע פוּן לעווינזאהנ'ס אידעיען צוּ מאכען יוּדֶען פַאר אַקֶערְלֵייט  .אַצוּנד

הָאבֶּען זִיךְ דִי אוּמְשְׂטַאנְדֶע אַבּיסֶעל אִיבֶּער גֶעבִּימֶען י י.

ר עד.

1,

די הפקר וועלט

ְשָׂנְאֶה ,אונ דֶערְבֵּי גְרוֹים פּנמָה אִין פְּרָאסְטִין שְׁטִייְגֶער ,אוּג דער

בֵּיי וֶערְט מֶען נִישְׁטַארְקְט אוֹיף אַלֶע אֹבְרִים  ,וָָארוּם אַרְבֵּייט

.
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ענדע.

+ד)ער גֶעעהְרְטֶער בְּיַאנְרַאף אוּג הֶערוֹיסנעָבֶּער פוּן לְעֶווינְזאהנס ספרים ה' נא

פֶעהְלְט אִין דֶעם מאנוּסְקְרִיפּט נִישְׁט מֶעהֶר ,וִוי אִיין בְלָאמֶעל..
רעד.

טאנזאהן

זָאנ

או עס

מַאנִישׁ
ובַּאלְלַאדַא)

פוּן
5

4יה1 -
---

גֶעוֶוען אַמָאל אִיז אַגְרוֹיסֶער עֵילוי,

עֶר הָאט רִי וֶועלְט נִישְׁט גֶעוואוּסְט אֲפִילוּ

נִישְׁטגֶעוֶוען אִי ְלַאסְם

אֵיהֶם צוּ זֶעהְן אִיז אַ פְרֵייר !

מֵיידְלֶעךְ וֶוערֶען רוֹיט אוּג בְּלַאס
אַז עֶר וֵוייזְט זִיךְ אוֹיף דֶער גַאס,
אַז דֶער שֵׁיינֶער מַאנִישׁ נַייט!

פָרוּם דֶער טַאטֶע ,פְּרוּם דִימַאמֶע,

אוּ זַיין רֶבִּינִיס וַוייבּ אִין חָדֶר
וִיצְט אַגַאנְצֶע טָאג כֶּסֵדֶר --
הֶערְט זִי קְלָאמְפֶּערְשְט ,וי מֶעקנֶעלְט!

;מָאנִישִׁי הֵייסְט דֶער וואוֹילֶער יונג;

ִילויפְט די יוף ,רִי מִילֶעך בְּרֶענְרְט- ,

דִי מִשְׁפָּחָה לוֹמָרִים מַאמֶע --

גָאהֶר פוּן עֶקֶסְטֶען פַאס !

עֶר הָאט אַקָאפֶּעל פַייור פְלִינָק
אָנְגֶעפַּאקְט מיט תּוֹרָהו

עֶר טְרֶעפְט בַּאלְד אַַיין אִין קארבּ,

מֶעג דֶער ר מ ב * ם זַיין וִויא הַארבּ,

דֶער צוּ נָאךְ אַ בַּעַל קוֹרֵא !
אּרַאכְט ;
אונ אשֵַׁיינֶער יונג פְ

שְׁוַארְצֶע  לָאקֶען וִוי די נאכט,

קָארְמֶען רלפועֹי-ֶ-ען יי

שְׁוַארְצֶע בְּרֶעמֶען ,וי רִי בּוֹיגֶען

וִוי רֶער הִימֶעל--בְּלֶאעָ אוֹיגֶען,
אוג אַפַייֶער בְּרֶענְדְט אִין דיי

אונ זִיא זִיצְט פֶּערְלייגְט דִי הֶענֶד--

קוּקט אויף מָאנִישֶׁען אוג קוועלט !

נָאר רֵיין ,וי נָאלְד ,אִיז אנְוֶער מָאנִישׁ
פוּן דֶעם אַלֶעם וֵוייסְט עֶר גָאר נִישׁ --

יצֶר הָרֶע ,בִּיוְטגִיפלֶעפְט! =

עֶר הָאט לִיעבּ אַ בּלָאט גֶמָרָאו

עֶר הָאט חֵשֶׁק צוּ-נ-אַ סְבְרָא,
שור שֶׁנֶגח אֶת הַפֶּרָה'--

וֶעהְט איר ,רָאם אִיז זַיין גֶעשֶעפְט!
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אוֹיף תּוֹרֶה הָאט מָאנִישׁ פַארְבְּרַאכְט דִי

צֵייט,
אוג יֶערֶעס בֵּיינְדִיל אִין אֵיהֶם לֶעבְּט,
אוּנ עֶר גֶעהְט נִישְׁט ,נָאר עֶר שְׁוֶועבְּט; |אונ זַיין גוּטֶֶער שָׁם אִיז גֶענַאנְגֶען ווייט;
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די גְרֶעסְטֶע רַבָּנִים הָאבֶּען אִיהֶם אִיז מִיט דֶער תֵּיבָה

פֶעלהֶערְוּ -

נֹחַ שְׁטֶעהְן גֶעבְּלִיעבֶּען

ְכָרוֹנָם לִבְרָכָה ,דֶער נָאוֹן פקואּזןִיץ,
מִיט זֵיינֶע דְרֵיי זִיהְן;

דֶער מָאוֹר הַנְדוֹל פוּן מַזֶל-בָּאזִיץ
אֵיהֶר הָאט אַורַאי פון בִּיירֶעגֶעהֶערְט ! שֵׁם חֶם וָָפֶת,
מִיט זַיינֶע בַּהֲמוֹת,
זֵיי הָאבֶּען אִיהֶם גֶענוּמֶען אִין אִיוֶערְנֶע חַיוֹת אוּג עוֹפוֹת,
צְוַאנְקֶען
אוג אַלֶע זֶעחְן
אוג זֶענֶען אַלֶע בֵּיירֶע שיער אוֹיסגעגאנגען,

שִׁיער פָּשׁוּט ,פָּשׁוּט אוֹיס דֶער הוֹיט

גֶעקְרָאכֶען:
;אַ קַאטָאוֶועם ,עֶסוַואקְסְט אַנייעֶר ;חי אָדֶם',

אַיצֶפְנַת פַּעַנְחַ' ,אַיפְּרֵי מִנָדִים',
;א יפָרִי מְנָדִים' מִיט נֵייעְ אִיבֶּער-

| = שְׁטְרָאכֶען !
;וֹאחֶל אִיז דעם טאמען ,ווָאם הָאט אֹזאַזוּהִן,
ווֹאחְל איז דֶער מַאמֶען ואס ווֶעט אֵיהֶם

עֶרְצִיהְן

מִיט רִי אֵייגֶענֶע אוֹיגֶען,
וִוי ס'הֶענְגְט אִין חימֶעל
גָאטְט'ס פַייְלֶענְבּוֹיגֶען,

אונ הֶערֶען נאֶטְט'ס שְׁבוּעָה:

יְדָא שְוֶער אִיךְ דִי ,ועלְט,
עס וֶועט דִיר נִישְׁט פֶעהְלֶען

;קיין חִיץ אוּג קקיעיןלט,
יחָאטְשׁ הַרְגָיע ,רַאבִּיוָוע,
,חָאטְשׁ גַנָבֶיע אוּג מסָר,

וואהְל אִיז דֶעם דוֹר ,וָואס ער !אִיךְ וֶועל דִיךְ נִישְט טְרַיינְקֶען
אֵיהֶם פֶערְמָאנְט!.

אין מָשִׁיחֵ'סָ צייטֶען וֶוערְט אַזוֹינִםגעבּוירֶען

!ֶפְפֶען אוֹיף דִי מְהוֹירֶען וי
ירוּשָׁלַיִם ע
אַזוֹי הָאבֶּען בּיידֶע רַבַּנִים גֶעוָאגְט !

;שוין קיין מָאל אִין וואסֶער וי

גֶעטַאנְצְט הָאבֶּען חַיוֹתו

חָם הָאט גֶעלַאכט ;
אוּג נח הָאט דִי עֶרְשְׁטֶע
בּוֹחָה גֶעמַאכְט.. .

אוֹיפְן בַּארְג אֶרָר
אִינִים שָׁנֵיי גַאנְץ מִיף,

אוֹיפְין פַארג אֶרָרֶט

אוֹיפִין הוֹיכֶען בַּארְג,
וָואס שְׂרָאגְט דֶעם אֵייבִּינֶען

שְׁנֵיי אויפִין קארְק;

אוֹיפֶץ בַּארְג אֶרְרֶט
וי עֶס שְׁטֶּעהְט בֶּעשְׁרִיבֶּען

לִיעגְט נָאךְ עד הַיום

בֶּעהַאלְטֶען רִי שִׁף !
נָאךְ אִין גַאנְצֶען,
זִי לִיענְט

א

וּנ אויף דֶער מִזֶרח וַואנְד

הֶענְגְט נָאךְ דֶער צֹתַר --
נֹמִים בְּרִילָואנְט,
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אונ דָארְט אִין דֶער תּבָת.,
צְוִוישֶׁען שָׁנֵיי אונ פְרֶעסְט,

דָארְט הָאט סמ אל

עִם שְׁפְּרִינְגְט שִׁיער סמאל
אַרוֹיס פון רֶעט בֶּעט
הֶערֵיין!" --עֶס בֶּעוַוייוְט וִיהִ.

גֶעמַאכְט זיך אַנֶעסְט.

דֶער שְׁרְאָקֶען אַ שֶׁד !

דָארְט רוּהְט עֶר זִיךְ אָבּ,

עֶרְפְרִישְט עֶר וַיין לֵייבּ,

אוג פְרֵיירְש זי אונ קיּשש זִיך
מִיט לילית

סאמגִישׁ

 -זַיין ווייבּ,

עֶר הָאט גֶעבְּרֶענְגְט
אַוַאוְשׁנֶע רַאפָּארְט
אוג שְׁלקֶערְצְט פַאר שָׂרֶעק
פַאר יֶערֶען וָוארְט;

אַקענען דֶעם .צחַר

קֶעמְט אַלֶע אִין-דֶער-פָרִיה

לי לית דֵיא גָאלְרֶענֶע
האאָר זיך צוּ,

--אָךּ ,גְרוֹיסֶער קֵייזער !

עִם צִיטֶערְט דַיין מְרָאן !...
;וָואס אִיו גֶעשֶׁעהֶען ?

גֶעשְׁווינְד ,הער בַּארָאן !'

זִיקעמְט זִיךְ דִי האאר

אוג פְלֶעכְט זֵיי קאקעט,

--אין קַאנִיגְרַייךְ פּוֹילֶען,

סמאל לִינְט נָאךְ

דָארְט בַּיי דֶער גְרֶענִיץ,

אוּנ רוֹיכֶערְט אִין בֶּעט;

אוג שְׁמוֶעסֶען פֶערְטְרֹיעֶרְט

פוּן דֶעם אוּנ פוּן יענֶעט,

ליגְט דָארְט אַ שְׁטָּארְטֶעלֶע
גְרוֹיס וִויא גאֶענִיץ...
פוּן איין פוּנְק אַ שְׁווַארְצֶען

ֶועמֶען צו פַאקען

וַואקְסְט אֵיין אוּרַאנַאן,
אוּג פון קְלֵיינֶעם שְׁטָארְטִיל--

אַרֵיין אִין גֵיהְנָם,

אַהֶעלְד ,אַ טִיטַאן !

וֶועמֶען צוּ שְׁמֵיימֶע
מִיט אַייוֶערְנֶע רִיטֶער,

אוג וֶעמֶען צוּ פּרֶענְלֶע

עֶר וֶועט גֶעשְׁוִוינְד אַלֶע

צום פְרִישְׁטִיק אוֹיף פּוּטֶער !

ַבָּנִים פֶערְשֶׁעמֶען
פון פּוֹילֶען אונ לִיטָא,
פוּן פְּרֵייסֶען אוּג בֶּעהְמֶען.

אַמָאל אִין דֶער פָּרִיה
קְלִינְגֶעלְט עִם שְׁטַארְק

אוּנ וֶועט עֶר אוֹיפְוַאקְסֶען,
לָאזְט דוּ אֵיהֶם פְרֵיי ---
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עִם צִיטֶערט דִי תֵּבָהן

עָם צִיטֶערְט דֶער בַּארְ;

=

זֶענ-מִיר דָאך אלע,

חֲלִילָה ,פֶערְבַי

מָאנִישׁ
עֶס פַאלְט אַרָאבּ פוּן הִימֶעל

עֶר וֶועט אוּנְז וַאנֶען

מִיט שְׁרֶעקְלִיכֶען הַאס

א ליכטיגער שְׁטֶערֶען
אִינִיט שְׁאוֹל תַּחְתִּיָה
וֶועט אַשִׁמְחָה וֶוערֶען ! --

אונ בְּרֶנְגען מָשִׁיחזי
חֲלילָהוְחַם '
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דֶער ימַח-שְׁמוֹנִיק
הָאט דָאס דֶערְהֶערְט,
אִיז אֵיהֶם דִי שִׂמְחָה

גֶעוָואָרען גֶעשְׁטֶעהְרט.

טְרֵאו רֵא; רֵא ,טְרַאךְ!
וָואס אִיז גֶעשֶׁעהְן ?
צוּ הָאט נִישְׁט עֶמִיצֶער -

טָאג ,אַזוֹי נַאכְט,
ג
ּ
רַייבְּט או
ט
ְ
ל
ע
ֶ
צ
ְ
נ
ּ
ו
ר
דֶעט שׁטֶערֶען:

וֶוען בְּלָאזְט מֶען שֹׁפֶר ?

געווַאלְד,לילי ת קְרוֹין
עֶר וועט דָאךְ אוּנְז שוין

צוּ אִיו מְשׁוּגֶע

עֶר ליגְט אוג טְרַאבט,

|

חְלִילָה דִי ווֶעלְט אִיבֶּערְקֶעהְרֶעןִי
-דִי נוּס אִיו הַארְט,דֶער זִיעג וֶועט זיין זִיעם,

|

דֶער בְּבַאטֶען וֶוֶעט קוּמֶען אַלֵיין !

זֵיי זוּבֶען נאִַקמָה !

הַאלְט ,יוּרֶען ,מַּענִית

פַאר דָ ער נִישָמָה !

עֶס שְׁווינְדְלֶען די אוֹיגֶע,

גֶעוָוארְע דֶער שַׁמֶשׁ?
אוג דוּנְגֶערְט אוג קְנַאלְט?

זי קנאקט דָאךְ אוּנְטֶער דִי צֵיין

אָו גָאטְט ,הָאבּ רַחַמָנוֹת,

דָאךְ אֶלוּל ,נִישְׁט תַּמוּ !

ֶוער פֵייפְט אונ שְׁווישְׁטְשֶׁעט

נָאר ,מֵיין-מַאן ,וַוארְט

גְרֵייט אָן די שְׁפִיעוּ

מָשִׁיחֵץ גֶעזֶעהְן ?

צוּ פְּלאטְצֶען מָאמְנֶעס

אוּג דֶעמְבֶּעס אִין וַאלְר ?

עֶס שְׁוישְטְשֶׁעט ,עס קְִינְגְט
עִם רוּנְגֶערְט אונ קְנַאקְט- ,
אי עִקֶפְטְרָא  --פַּאקְט
קוּמְט אָן פון טְרַאקְט !

וֶוער הָאט אזא קְלִינְגֶען

אַזֵא הוֹיכֶע גֶעהֶערְט ?

וֶוער הָאט אַזוי גֶעוֶעהְן
פלִיהֶען פיער פֶּערְד ?--
עִם קְלִינגֶען דִי גְלֶאקְליךָ
+
'+

עִם וֶוערְט הֵיים אונ קאלט,

אַלֶע מָאהְל פְּרייעֶר,

אָט ,אָט ,אָט ,זי פאלט ;

פוּנְקען אוּנ פִייעֶר !

זי הֶענְגְט אוֹיף אַ הָאר |

עִם שְׁפָּרִיטְצֶען דִיא פָּארְקַאווֶעס

יודישע פאלקסביבליאטעהק
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אַלֶע מָאל רִי בַּייטשׁ
עִם שְׁטֶעהְט רֶער עוֹלָם

אוּג פְרֶעגְט :וָואס טֵייטְשׁ ?

מִיט רֶער פָּאסְט אִיז גֶעקוּמֶען

פון דַאנְצִיג אַ הֶערֶר ;
א דֵייטְשׁ  --אַ סוֹחֲר,

אַ מִיליאנֶער.

צוּ זֶעהְן דאס וִויִנְדֶער
זֶענֶען אַרױיס --
קְרַאנְקע פוּן בֶּעטֶען
לוֹמָדִים פוּן קְלויו,

אִיז אַמְצִיאָה!

קינדֶער פוּן חָדֶר ;
דָארְט לוֹיפְט אִין מִיט

אַלְץ שִׁיִקְט עֶר קיין דַאנְצִיג
אֶחֶן שָאׁעוּר ,אָהֶן אַדב-עקי

אֵיינֶער אָהְן הוֹיזֶען

עֶר אִיז גֶעקוּמֶען --

אוֹיף-קוֹיפֶען תְּבואָה :
אוּנ אֵלֶץ ,וָואס ער זֶעהֶט נָאר,

/

וָואס עֶר זֶעהְט מִיט דִי אוֹיגֶען,

פוּן אוּנְטֶער דֶער רִיט;

דָאס שִׁיקְט עֶר אַוֶועק,

אוּג דָא לוֹיפָט שאַׁוֹחֵט,

אוּג אַלֶץ וֶערְרְט מיט גָאלְרֶענֶע
רָעדְִיךְ גֶעוואגֶען --

בְּלֵייךְ ,וי דִי וַואנְד,
מִיט אַהַאלבּ גֶעקוֹילֶערְטֶע

הוּהָן אִין רֶער מַאנְ 
עֶר הָאט אִין מִיטָעו

דָאס פֵייפֶען דֶערְהֶערְט

סְוֶוערְט פְרַיילִיךְ אִין הַארְץי

אַ.ליכְט אִין די אוּנֶען= .

נָאטְט הָאט דָאס שְׁטָאדְטִיל

נָאר פּלוּצְלִים בֶּענְליִקְט ;

אוּנ הָאט דֶעם חַלֶף

עֶר הָאט זֵיי פוּן הִימֶעל

גֶעוָוארְפֶען אוֹיף דִ-ר-עֶרֶר !

אַ מִחְיֶה גֶעשְׁקְט.

רָארְט לוֹיפְט טאוַֹיבֶּע
אוג בְּרֶעכְט זִיךּ דיא הֶענְד :
שְׁרֵייט ,יּרֶען ,הֶעכֶער,

עֶס הֵייבֶּען --אָןהַאנְדְלֶען

וָאגְט מִיר ,וואוּ בְּרֶענְדְט ?*

זֶעהְן  דִיא עֲקְפְטְּרֵא-פָאכְט

(מִיט רֶעשְׁפֶּעקְט גֶעמֶעלְדְט)
הָאט זיך מִיט אֵיין אָפֶּען מויל

דֶער רֶב אָפּגֶעשְטֶעלְט.

שׁוֹחֲטִים ,דַיָנִים,

מְלִמְדִים אונ קְלוֹיזְִיקִים,

שַׁמָשִׁים ,בִּטָנִים,

יֶערֶער קויענְט פָארְשׁום,

אַבִּי קיף א שׁטֶע--

אוג דוּ וֶוֶערְסְט בֶּעצָאהְלְט
בַּאלְד אוֹיף דֶער שְׁטֶעל!

מָאנִישׁ
סִיאָיו לֶעבֶּעדִיג ,פְרֵייליךְ
רָאס שְׁטָארְטִיל אִין גַאנְצֶען,

פסש
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גַאלְדֶענֶע לָאקֶען בִּיו צו די פיס,

אַ זֶעלְטֶענֶע שְׁטִימֶע .זִינְגְט צוּקֶער זִיס,
אַזוֹי וי דִי גאנְצֶע וֶועלְט-אִיז זִי שֵׁיין!

אַלֶע הָארְצֶער גְרִינְג

אַלֶע אוֹיגֶען גְלַאנְצֶען.
אוּג זִי גֵייט נִישְׁט ,נָאר זי שְׁפְרִינְנְט,
וֶוער עס הָאט נֶעכְטֶען,
גֶעבִּיסֶען דִי פִינְגֶער,
וֶוער עֶס אִיז גֶעכְטֶען,
גֶעשְׁמָארְבֶּען פאר הוּנָגֶער,

אוּג זִיא רֶעדְט נִישְׁט ,נָאר זִי זִינֶנְט,
פְרֵייליךְ ,לוּסטִיג! טָאג אוג נַאכְט ;
אוג לָאוְט ארויס אֵיחֶר קוֹל--מַארִיע,
הֶערְט דָאס נַאנְצע הוֹיז אֵיהֶר צוּן

גֶעהְט אוֹיס פַאר לָאכֶען ,ווען זִי

דֶער אִיז הֵיינְט אַ-נ-עֹשֶׁר :

לֵאכְט!

וָואלְט צְדָקח גֶעטְהֵיילְט,
וָואלְט נִיט אִין שְׁטָאדְטִיל
אֶבְיוֹנִיט גֶעפֶעהְלְט.

חֵא ,קחְַלאִי
!נֶגְט עִם וִוי אַגְלָאק
אין יֶעדֶער שְׁטוּבּ אוֹיף וֶערֶען שְׁטָאק;

חאז חַא ! קְלִינְגְט דָאס חויז אִין
גַאנְצֶען !

אוּג חֲתוּנוֹת מַאכט מֶען
טָאג מָאנְלִיךְ כְּסֵרֶר,

בֶּעוָוארְפֶען דִי שְׁנַיידֶערְס
מִיט חֲתוּנָה קְלֵיידֶער.
עִם זֶענֶען אָהֶן הָאנְד

ְלֵיְמָרִים גֶעבְִּיבֶען

אוּג דִיחוּפָּה שטַאנְגֶען

הָאט מֶען אוֹיס גֶערִיבֶּען.
מֶען קְרִיענְט שוֹין קיין וואקס --

עס לֵיינְט דיא נָאל אַוֶועק דֶער שִׁיסְטֶער

אוּנ דֶער מַארְשָׁאלִיק .דֶער וִויסְטֶעה.

חַאפְּט זיַין וִויסְטֶעגְרוּנָּה טַאנְצֶען !

דֶער שַׁמֶשׁ אִיז א פֶּעסִימִיסְט,
אוג חְלֶעבֶּען ,דקָא נִישְׁט אוּמְויסט ;
עֶר הָאט אוַַוייבּ גאוַּטָע!,,...

נָאר לַאכְט מַארִיע--לַאכְט עֶר מִיט,

אוּג קַאכְט פון הַארְץו גֶעווּנֶר אוג גוּט,

חָאטְשׁ סִישְׂטֶעהְט רָאך יקול בְּאשָׂ

הַבְדָלוֹת צוּ מַאכֶעןן

מִיט נָאלְד גְלייךְ מִיט זִילְבֶּער
זֶענֶען אַלֶע זַאכֶען.

;ערוה". ,,1

אוּנ אַו מָאנִישׁ גֶעהְט אִין חָדֶר
וֶעדֶען מָארְגֶען פְרִיה כְּסָדֶר,

ְֵּייבְּט עֶר גֶעבִּיךְ שְׁטֶּעהְן בַּייט

= 2 6
מִיט גֶעכְּרֶענְגְט הָאט דֶער דַייטְשׁ דֶערְצַו

אַ בַּת וְחִידֶה'לֶע  -פְרֵיילִין מַארִיע,
אַ יונָג מֵיידְבֶען ,גָאר מָלָא חָן !

טויער,

רֶעמָאלְט וִינֶגְט אַ פְּרַאכְט מַארִיע,

אוג אֵיחֶר טְּרֶעלֶען מָאלָארִיע,

()60

דְרִינגְט אַַיין אֵיהֶם מִיף אין אויֶר!
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עֶס דְרִינְגְט אַרֵיין אין הַארְץ אִיהֶם טִיף!
אוּנ אוֹיף דֶעם אֵייגֶענֶעם מָאמִיו,

עִם קלעמט מִיר מֵיין הַארְץ ,אוּנ עִם קָאכְט
מיר דָאס בּלוּט,
וָואס אִיז מִיט דִיר ,מָ א נ י שׁ ,וָואס

מִיט דֶער וֶעלְבֶּע מֶעלָארִיע!
ִיְגְט דֶער נָאךְ עֶר די גִכְרָא
אוּנ אִיז ממָּעִיט יֶערֶער סְבָרָא,

| = מיט דֶעם פִינְגֶער דְרֵייט עֶר צוּ !

אִין דִי אוֹיגֶען הָאט עֶר טרעֶהְרֶען,
קַאלְטֶער שְׁוַייס לִינְט אויפִין שְׁטֶערֶען

אוּנ דָאס פָּנִים בְּלַאס ,וִוי קְרַייד - ,

דֶער מִלַמֵד זִיצְם פֶערְצִיקְט,

אוּנ דִי רִבָּצִין שְׁטֶעהְט אוּנ קוּקט +

אִיז פאר אַ גַאנְג ל וי
--אִיך וִוייס נִיט אוֹי מַאמֶע ,וָואס מיר -

אִיך וַויים נִישְׁט אַלייְן וָאס גֶעם זִינְגְט
רָארְט אִין מִיר= ,

ְצֶען גָאר אַנְדֶערשׁ וי
עס אִיז מיר אִין הַאר

פְרֵיהָר,

נאך קיין מָאל אִיו מִיר אַוֹי עֶנֶג נִישְׁט

גֶענֶועתְן.

אָך ! נָאטְט וֵוייסְט , וָואס דָאס

בֶּעדֵייט ?!י

אַ מָאל פְלֶעג אִיךּ זינגען אייך שַׁבֶּת בַּיים
עֶסֶען

די זְמִירוֹת ,אַ וָאלַאךְ; חונישֶׁע וַאבֶען--
די מַאמֶעזזִי קרעכצט ,אוּנ קוקט אויפין זוּתן:

די רוֹיטִינְקֶע בַּאקלִיךְ וואו זֶעגֶען אִַין ?
| וואס

בִּיסְט דו אַװֹי אוּמֶעמְהִיג,

טְרָאהְרִיג אוֹי ווע

דֶאם הַארְץ פְּלֶעג פַּאר פְרֵייד אִין מִיר
רֶעמָאלְט לַאכֶען . .-
אוּג הַיינְטהָאבּ אִיךְ יֶענֶע נְגוּנִים פַאר גֶעסֶען !

איך פלֶעג אַמָאל הֶעלְפֶען דֶעם חז אי שׁוּהל

וָואס בִּיתְט דוּ אַזוֹי בְּלַאס ,מיין אֵינְצִיגֶעם דַאנְן הָאבּ ִיךְֶעֶעְן ,וי רֶער עוֹלם גע
קִינְד ?

אוֹיס !

וֶוער הָאט דִיר פֶערְלִאשֶׁען ,וָאס הַאר הַיינְט אַנְרֶערֶע לִיערֶער ,אֵין ַנְרֶער גֶעפִיהְל
ואִוַינְט,
דִי שאנע הַבְדָלוֹת ,דִי אויגֶען דִי

צְווֵיי ?

גֶעזוּנֵד זָאלְסְט דוּ זַיין ,מִיר מֵיין זוהן ,תָּמִיר
שְׁטַארְקי

חו פְלֶענְסְט אַמָאל וִנְגֶען פּונְקְט וי

קאַאַנַארְק

וָאךְ זִיסֶער פון הָאנִיג אִיז גֶענֶוען |

רֵיין גֶעזַאנְג;
הַיינְט זִינגְסְט דו גָאר אַנְדֶערְשׁ הַיינְט
ר

יו

ִינְגסְט דוּ נִיט גוּטו

אֵיין אַנְדֶערֶער מַאנִישׁ פון מר זִינְנט
ארויס'

אוֹי מַאמֶע ! עִם וִצְט מִיר עֶמִיצֶער
אין מח !
|
אוי מַאטֶעז איין אַנְדֶערֶער זִיצֶם מִיר אִין

הַארְץ

אֵיין אַנְדֶערֶער זִינָגְט אַזױ שַׁארְף ,אַזי

הוֹיךְ...

אַ וֶועטְהִיג דֶער  מַאמֶען ,פינסטער אוּג
שְׁוַארֶץ !י...

מַאנִישׁ
י2ר?ף

הרכה

מַיין ליעד וָואלְט אַנְדֶערְשׁגָאר גֶעקְלִינְֶען
/

אִיך זָאל פַאר גוֹים גוייש זִינְגֶעה

דִי גָאטְטִין וָו עג וס ; מִיט בְּלִינְדֶע אוֹיגֶען

| אוּנ אוֹיךְ בַּארְווִים ,נאקיט פְליתט

נָאר נִישְט פאר יוּרֶען; נִישְט זְשְׁאַרְנָאן.

דֶער גָאט אַ מָ א ר |מִיטְץ פַיילֶענבוֹיגֶען . ..

קיין רֶעכְטֶען קלַאגְג ,קיין רֶעכְטֶען טָא

קיין אֵיינְצִיג ווָארְט ניט .אוג קיין סטיל,
הָאבּ איך פַאר ,לִיעבָּע" ,פַאר ;גֶעפיהֲליי!

= = עף ,דָאם פַּאסְט נִישְׁט פַאר קיין יור !

אוּנזֶערֶע וַוייבֶּער זֶענֶען צְנוּעוֹתו

אוּנְזֶער יודִישׁ הָאט נַאר וִויצֶען

הָאט נאָר דוּנְגֶערֶען אוּג בְּלִיטְצֶען,
זִי הָאט נָאר וָוארְטֶער וי די שְׁפִּיעוֶען

אין אִיחֶם לַאבֶען וַויינֶען רִיעוֶען,

קייןליעבֶּע מָאר מֶען יי נישְט פּערלאַנגֶען
יידעשֶׁע טָאכְטֶער' מַאכְט קֵיין שִׁיהוֹת ;

נִדן ,תֵּנָאִים ,אונ חוּפָּה שְׁטַאנְגֶען!.-.

אוג מֶעלֶעבְּט בַּיי אוּנְוֶערֶע יוּדֶען

זי דְרֶעשְט דָאס לייבּ וי מיט רִיטער,
זי אִיו וִוי גאל ,וי פַּאלִין בִּיטְטֶער.

גַאנץ בֶּערוּהְט אוּג גאנץ צופְרִיערֶען,

איז אין נַאנְצֶען בל אוּנ טרֶעהְרֶען ;
יֶעדֶען אויס-דריק קענְסְטוּ הֶערֶען,
וי דֶער יִם דִי צָרוֹת זִירֶעןן
וי עס קְרֵיינְקְט דָאם חֲארְץ דֶעם יודֶען.
וְשַׁארְנָאן פַאר ליעבּע  -אִיו טוֹידְט אוג מַאט,

קיין אֵיינְצִיג וָוארְטוגִישְט צַארְטונִישְט גלַאט,
אוּג חָאטְשׁ דָא לָאפְּגֶע אוֹיפְיץ אַרְטו--

עִם הָאט קֵיין לֶעבְִּיךְ ,וַארִים וָָארְט !

וִוי פַאפָאלְיֶעם שִׁיט מֶען קינְדֶער ;
מְרֶעפְט זִיךְּ זֶעלְטֶען פַאר אֵיין בְּרֵירָה
טְהוּט יאוַּד גָאר אַ-נ-עבִירָה:

ִיו אַ מֶענְשׁ ִם איז מֵיין וויְֶער --.
נָאר עֶר וְוֶעט נִישְט פְּלֶעטְשֶׁען ,פְּרַאהְלֶען ;

יִשֶערֶען ,מָאנְד אוג זאגֶען שטְרַאהְלֶען".
| נִישְׁט פון וואקער ,נִישְׁט פון פַייעֶר,
לוֹיפְט אִין מְקָוהָ אווֶעק גֶעשְׁוִוינְד
אוּ וואשְט זִיךְ אֶפ פוּן זֵיינֶע זִינר,

וַארְפְט נאָך צו א הַארְמֶען דְרַייֶער

אוִיף יורישׁ מאך אַקָאמְפְּלִימֶענט!--

עֶר קּמְט אַרוֹים אֶתְן פִּי אֶקן הנ

ימיין לֶעבֶּען ,וֶעלשו אוֹי ,מֵיין שֶאצֶעלי 

עִם הָאט אַ טעם ,ויא לַאקְרִיץ-פּלֶעצִיל,

עִם הָאט קֵיין גייסְטֶעם הָאט קֵיי ַאלְץ--
אונ שׁמֶעקְט נָאךְ

נַאקיט ,וָאגְט מֶען ,אֶהֶן אַ העמָדי
שְׁפּרִינְגְט זִי אַרוֹיס פון מַארְחְקֶע פְּיָאנֶע.

ימאִיר-בַּעל-נָם אַרֵיין אִין פִּישׁקֶע ;
וִויל ער--פַאסְט.ער נָאך אַ תָּעֲנִית
אוּנ עֶר שְׁוֶוערְט זִיךְ אוֹיף נְאֲמָנוֹת :

;סיאיז אִין גַאנְצֶען וֶוֶערְט אַ שִׁישְׁקֶע!...

מִיט :,
יגָאנען

צוּ

שְׁמַאלְץו"....
א+
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איך הָאבּ צו-נ-אַייך קיין טענה---מענהו
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ואס רלִֵיעבָּעי אִיו אייף פְרעמד :

= 8

אֵינִים שְׁטַאדְטִיל אִיז גֶענֶועוֶען
פוּן קְדְמוֹנִים א מפּולת,
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דָארְטֶען פְלֶענֶען לָצִים וַואהְנֶען

מוּזִיצִירֶען ,מַאכֶען קּוֹלוֹת :

קרייען ,מֶיאַטְשֶׁען ,קְיִויטְשֶׁע ,בִּילֶען

אָדֶער שְווישְטְשֶׁען ,וִוי דֶער ווינֶד

אוֹיפִין דַאךְ; גֶעהְט אויף דֶער ווַאךְ
אַרוּם אַ שְׁווַארְצֶער ,אַלטער הינד,

עִם פְלֶענְט אַרוֹים צוּ וַוַארְפֶען שְׁטִיינֶער
צוּ הוּנְדֶערְט פּוּדָיען אוֹיף דֶער וָואג,
אוג עס פְּלֶענֶען זִיךְ בֶּעווייוֶען

שָׁדִים ,לָצִים אַלֶע טָּאג.
יוּדֶען אנ לְהַבָדִיל ,גוִם
וַואבֶען לַאנְג רִי גַאנְצֶע נַאם,
אוג בֶּעוַוַאקְסֶען וִוילֶד מִיט נָרָאו

שְׁטִייֶען הייולֶעך פּּסְטֶּע-פַאס
נַאר יֶעדֶע נַאכְט בֶּעוַוייוְט זִיךְ מאנָָישׁו
צו

דֶער פּוּסֶטְקֶע גֵייט ער צו;

וִוי בַּיי אֵיין גל קלאפּט זַייןהֶערְצִיל;

הָארְטֶען וַוארְט אוֹיף אֵיהֶם מַארִיע!. ...

מִיט אִיְחם גָהְן יי מַלְָכִים 

אין דֶער לינָקער הַאנְד דֶער שְׁלֶעכְטֶער,
אוּנ ,מיט טְרֶערֶען אִין די אוֹיגֶען
אוג א גוּמער אין דֶער רֶעכְטֶער.
אוג דֶער גוּטֶער מלאָךְ שְׁרֵייט
אִין דֶעם רֶעכְטֶען אוֹיעֶר אַרַיין:
ידַיין נְשָׁמָה הִיט אָפו מָאנִי שו

לונ לְבָנָה אַלֶע שְׁטֶערֶען

יאַלֶע אָקְסֶע ,אַלֶע פֶערְד.
;אַלם פֶערְזַארְנְט ער  +לֵייבֶּען ,בֶּערֶען

אַלֶע שָׁאף אוּג אַלֶע רינְדֶער;

יהָאט דֶעם מֶענְשׁ זִיךְ אויס גֶעמְלִיבֶּען
שֶׁר זָאל לויבּען זֵייגֶע וִוינְדֶער.

אַלס עֶקִסְטְרַאקְט פון אַלֶע אוּמוֹת

;הָאטער יוּרֶען אוֹים גֶעצויגֶען

אוג זֶעקְס הוּנְדֶערְט דְרַייצֶען מְצָוֹת
אָבּ גֶעמָאסְטֶען ,אָבּ גֶעוואויגֶען.
נָעה צְרִיקו מא ניש ,וֶועט נָאךְ נָאטְט

ימש שיי ולמות ר רֶע
ָאנִישׁ מָאנִישׁ צו אִיו מַארִיע
מ

ווֶערְט דָרֵי חּנדֶערְטמיט צעהְ ועלמֶן?י..
אוּג דֶער שְׁלֶעכְטֶער מַלְאֶךְלַאכְט,

רינ אִין לִינְקֶען אוֹיֶער אַריין :
וֶועסט גָאךְ קֶענֶען תֹּשׁוּבֶָה שָהוּן

אוג ער וֶוֶעט דִיר מוֹחָל זַיין 
צוּ הָאט רָאוּבֵן נִישְט גֶעִינְדִינְט ?
אָדֶער דָור מִיט בַּת שֶׁבַע?--

ואַלֶע זֶענֶען אִין גן עֵרֶן ;

גיֶערֶער קען גָאטְטיםגוּטֶע טָּבַע !

;אַ לְאדֶע טְרֶער ,אלַארֶע קָרִים,
אִין א וִוינְטֶער טָאג אַ תָּעֲנִית
;אוג אַ זָא :אִיך וֶועל גִישְט מֶעהְר--

גְלוֹיבּט עֶר דִיר שוין אוֹיף נָאֲמָנוֹת"!, ..
**+יף
יי

;זָאלְסְט פַאר גָאטְט נִישְׁט זִינְדִיג זיין !

;דִי נַאנְצז וֶועלְט הָאט.ער בֶּעשַׁאפֶען,
ווָאט אין הימעל ,וָוָאס אוֹיף דֶער עֶרֶד,

יֶערֶעס מָאל בְּלֵייבְּט מאג יש שְׁטֶעהְן
נָאר רֶער יָשׁוּב דויֶערְט נִישְׁט לַאנְג ;

מָאנישׁ

דוּ וֶעסְט מאָאל דָאך מיך פֶערְגֶעֶען ...

מַארִיע וַוייוְט זִיךְ אִין אַ פֶענְסְטֶער
רופט אֵיהם צו סמיט איהָר געואנג,
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וִוי דֶער גִיחְנוֹם טְהוּעֶן בְּרֶענֶען
אַלֶע תַּאֲוות--אִין אֵיהֶר ליעד,

אוג עס שְׁלֶעפְּט דֶעם בִּירְנֶע מַאנִיש

מארִיע ,אִיךְ שָׁוֶוער דִיר בַּיי דֶער תּוֹרָה וי

נָאך אַ בִּיסֶעל! גְרַייף נָאךְ הֶעכֶער,וֶועל אי זַיין שׁוין דיינֶע אִן נַאנְצֶען...

אוֹיף מַאריעס ליפען לִיעגְט אַ שְׁמֵייבֶעל

אוּג רָאס בָּלוּט זֵיינְם קאכְט אוג וִיעדְט,

אוּג די אוֹיגֶען בְִּישְׁטְשֶען ,גְלַאנְצֶען.

טוֹיְוֶענְט גְרִילֶען ,טויוֶענְט שְׁפִינֶען
פְלֶערֶער מֵיי  אוג אֵייהְלֶען הֶערֶען

אוג מָאגִישׁ גרייפט אַלֶץ זֶעכֶער ,הֶעכֶער,

זייֶער לַאבֶען ,זִייֶער קושֶׁען,

זִייֶער קוּשֶׁען ,זִייֶער שְׁוֶוערֶען.

--צו הָאסְטוּ מִיךְ ליעבּ ?'

יאוֹי ,שְׂרֶעקְלִיךְ! מַארִיעֵי !
= ליעבּ מִיט אֵיין נָכת פְ
*יי
*-
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שְׁוֶוער מִיר דָאם צו !...

עֶר הָאט נָאטטיס נָאמֶען אוֹיס גֶערוּפָען . .
אּנְנֶער,
פוּנִים חִימֶעל קְנַאללְט דו
פוּניש גִיהְנוֹם פונים טִיפֶען --
אַגֶעלַאכְטֶער אַ גֶערוּדֶער .. .

טויט וֶוערְרְט מָאנִישׁ שְׁרֶעקְלִיך בְּלייך --

אונ עֶר פְלֵיהְט שוֹין פַּאד אנוואיֶעם

אויף אבֶּענֶעם אִין דער הֵייך !

מָא נִישׁ שְׁוֶוערְט אִיהֶר כָּלתשׁבועות,

בֵּיי זַיין לֶעבֶּען ,בַּיים גֶעוְּד,
 --א לַייכְטֶע שְבוּעָה .,זָאנְט מַארִיע

טְרָאגְט אַווֶעק אק יָארֶע וִינָד...

אוֹיפִין בַּארְג אֲרָרֶט דָארְט

עֶר שְׁוֶוערְט אֵיהֶר ;לִיעבֶּע'בַּיי דִי צִיצִית,

אִין נֹחַיס אַלְטֶע גְרוֹימֶער תֵּבֶה

בֵּיי דִי פָּאוֹת ,בַּיי די תִּפְלִן

בַּיי דעם שׁוֹפֵר שֶׁלמָשִׁיחַ ,..
,זָאנ וְוָאס נָאךְ ?--אוּם גָאטְטֶעם וִוילֶען!.. .
אִיךְ שְׁוֶער דִיר צוּ שׁוין בֵּייא מיין טַאמֶען,

;אוג בַּיי מיין גוּטֶער פרוּמער מאמען !
יאוּג בַּיי רֶעם זֵיידֶען ,אונ בַּיי דֶער בַּאבֶּען,

יאיך שְוֶוער בַּיי אַלְלֶע דִיר צו זַאמֶען וי
--עם איז נאך וועניג ,שׁווֶער מִיר מֶעהְרֶער,

אִיך גְלויבּ נִישְׁט מַאנִישׁ ,אִיך הָאבּ מוֹרָא

אִיז אַ לֶעבֶּען .א גֶעפִּילְדֶער--
אַבַּאל אַ שְׁרֶעקְלִיבֶער ,א ווִילְרֶער!
אוּג קאפֶּעלֶעס (דִי צִיגֵיינֶער
פון עוֹלֶם הָּאֲמֶת) טוזִיצִירֶען,
אונ שַׁאמְפַּאנֶיֶער אַזוֹי וִוי וַואסֶער,
אוּנ דִי רוּחוֹת קָאנְקַאנירֶען---.

אוג עִם בְּרֶענֶען פֶעסֶער סְמַאלְעו
דִי רְשִָׁים וֶענֶען קְנויטֶע,

עקפְטְרא גֶעהְט אַרוּם אשֶַׁד
קלינגט אונ בְּרִימְבֶּעלְט מִיט די קֵייטֶען.

יורישע
851
אוּג די קקַאנִינִין אִיו לילית,
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שָ
יאג
בֵּיי דֶער טְחִיר שְׁטֶעהְט גֶעבִּיךְ מָ

אִין דִי אוֹינֶען הָאט וִי בְּליצֶעף,

אוֹיפִין האלו בּיי אִיהֶם אַ.קייט;

אִיהֶרֶע שְׁלֶעפִּין מִיט די שְׁפּיצֶען.. .

אוּנ דִי שְׁפִּיעוּ אִיז אוֹיךְ שׁוֹין גְרִייט!...

אוג ס מא טלְרָאנְט אֵיהֶר נָאךְ

עֶר זֶעהְט מֶעלֵייגְט שׁוֹין אֵיין אַ פַייֶער,

ענדע

בִּילְרֶער פון דֶער לֵיטֵא,
מִמָנִי

דֶער אַמֶתֶיער פֶערְפַאסְטער פוּנִים יוּדֶעשֶען פאר

פָּסח',

1

די צְווילִיגְג--שְׁטָאדְט,
1

דֶער פַאפְטֶערְנַאק צִימֶעס.
וו

דֶער פַארְשְטֶעלְטֶער הָאהְן ,
;91

אַנְלָאזֶעל זָאדֶעוואסֶער--אַרֶעפַארְמַאטַאר- ,

די צוילינְג--שְׁטָארְט ,
דֶער (מ דרש במ ד ב ר) ,לִיבֶּע לֶעזֶער ,דֶערְצֶעהְלְט אזא מֶשֶׁל :א פַיינֶער יוְּגֶער

מַאנְטְשִׁיק הָאט זִיךְ מְישֵׁב גֶעווֶען אוּג קאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּגנְבִינֶען כָּלִים פּוּנִים מֶרְחֶץ

מְחֵיָָה  :דֶער בַּעל הַנְנבָה הָאט אָבֶּער נִיט גֶעוָואלְט דַייטְלִיך ארוֹיסְשְׁטֶעלֶען דֶעם נָאמֶען

פוּנִים שָאנִם פֶּערְזָאהְן  ,וָואס זֶשֶׁע הָאט ער גֶעטוּהְן ,אַז מֶע הָאט אֵיהֶם גֶעהֵייסֶען
אֶנְַוייזֶען דֶעם גִנֵב ? אִיז ער גֶעפַאלֶען אוֹיף אֵיין עֵצֶּה אוּנ הָאט אֲנְגֶעהוֹיבֶּען צו

אֹיכְוויקְסִיקֶער ,מיט שַׁארְפֶע צֶעהְן ,מיט
גֶעבֶּען סִימָנִים ,צוּם בֵּיישְׁפּיל :ער אִיז חו
שְׂוַוארְצֶע הָאר  ,אַ שָׁאנֶע נָאז א ,ז .װו .נ? האט מען שוֹין געטראפען וֶוער דער

בְּחוּר אִיז, . .

אִיךְ וֶועל אוֹיך אַזוי טוּהְן :אִיך וֶועל אבְּרִיסֶעוֶען דיא שטָאדְט מִיט אַלֶע

אֵיהֶרֶע פִּישְטְשְׁעוֶקֶעם ,מִיט אַלֶע מִיט אַ-נ-אַנְדֶער ,וֶועט זיך שׁוֹין דֶער לֶעזֶער מִכְתָּמָא

אֶנִשְׁטוֹיסֶען .,וָואס מֶע מֵיינְט דָא . . .

ּבְּכֵן נֶעהֶען מִיר צוּ אוּנְזֶער בּעשְׁרַייבּוּנְג .

דִיזֶע שְׁטָאדְט וָואס מִיר וִוילֶען דא בֶּעשְׁרַייבֶּען  ,לִינְט צְוִוישֶען לִיטָא אוּג

;ֶע רופט אֵיהֶר מיט צְוַוייא נָאמֶען א:יהר קאנט מֵיינֶען אַנעס איז טאקי
פָּאלְיֶעסַיִע מ

איין שְׁמָאדְט אִין אַלֶע הינְזִיכְטִין ,נוּר מֶע רוּפֶּט דָאס מיט צְווֵיי נָאמֶען ,אַשְׁטֵייגֶער

וי מֶע רוּפָט אַ יודִין  חחצ קיל גר ונ ס' ? נַיין ,הָאט קיין טָעוֹת נִיט ;דָאס אִיז צְוי

בֶּעזוּנְדֶערֶע שְׁמָאדְט  :נוּ נִישְׁמֶער ,וָואס דֶען רוּף אִיךְ דָאס -שְׁטָאדְט" בְּלָשׁוֹן וָחִיר ?

די מַעֲשֵׂה אִיז אַזוֹי !אין אֶמֶת גֶעשְׁמִיעֶסְט אִיז נִיט דא אִין דֶער מִיטֶען קיין שׁוּם
:יט פאּומטער פְּלַאטְץ  ,נִיט קיין גְרֶעבְּלָיעי אוֹיךנִיט אַשְׁטִיקֶל טֵייבִיל  נור
ְפָסָק נִ
גי
יט

אַלֶע שְׁטִיבֶּער שְׁטֶעהֶען צוּ זַאמֶען אוֹיפְגֶעשְׁטִיקְט ,גֶעדִיכְט איינער צוּם אַנְדֶערִין !אַז

א פְּרֶעמְדֶער מֶענְשׁ אַיין אנֹרַח זָאל קוּמֶען אַחִין אוּג אֵיינֶער זאל איהם זַאנֶען אין

ס :עָאיהֶר וֵוייסְט פֶ,עטֶער ,אַז דָא הֵייבְּט זִיךְ שׁוֹין אן א פְּרִישֶׁע שְטָארְט'?
מִיטֶען גא

וָואלְט ער נָאר נִשְׁתּוֹמִם גֶעוָארֶען הֶערִינְדִיג אַזֹא וִוילְדֶע זַאך ; לוי הֵייפְט דָאסי ?
וָואלְט ער אַגֶעשְריי טאהן  :יוער הָאט דָאס צו טְהֵילְט ? אוּנצוּ לִיבּ ווָאס? אוּנ וִי

אַזוֹי ָאט דִי רֶענִירונְג מַסִִּי גִיוֶוען צוּ אִזֵא שִׁגָעוֹן ,גֶעמֶען פָאלְרַאטֶען פון יֶערֶער

טהַייל בֶּעזּנְדֶער ,אוג לָאזִין מַאכֶען צְוֵויי טאססֶעס ,אוג פַּירִין בֶּעזוּנְדֶערֶע חֶשְׁבּונוֹת
אוֹדוֹת פָּארַאט ?' אִיךְ זָאל אַייך ,לִיבַּע לעזער ,וֶועלִין ערְקְלֶערִין בַּאֲרִיכוֹת דִי אוּרְזַאכֶע

די

צְוִוילִינֶנ-שְׁטָאךט
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פַאר וָואס זֶענִין מְשוּנֶע גֶענָוארִין דִ וערְשְׁטָע דוֹרוֹת אוּג הָאבֶּען גֶענוּמֶען אַשְׁטָאדְט

אוּנ צוּ רִיסֶען אויף צְוייֶען ,איז דָא אַסַךְּ צוּ רֶעדִין ,אוּנ ניט דָא איז דֶער אָרֶם
דֶער פוּן )* ,נוּר בַּקֹצוּר וֶועל אִיךְ אַייך זָאנֶען ,אַז דָאס אִיז אַרוֹיס גֶעקוּמען פוּן די

מֶּעלִי-אגְרוֹף ,גע הֵייסְט פוּן רדֶעידִיל-פִיחָרֶער ,וָואס וִוילֶען בק הֶערְשֶׁען אוֹיף אַלֶע
בעל בַּתִּים נָאר אֶהֶן אחִשׁבֹּן : די תְּקִיפִּים חאבֶּען שְׁטַארְק גֶערְרִיקְט אֵיינִינֶע בּעלי
7

1

בַּתִּיִם ,מָאם זי זֶענֶען גזֶעסֶען אִין עק שטאדט  ,נאָר אַזוֹי וי ;עס הָאט זִיך
1

גֶעטְרָאפֶען קאסא נא קַאמֶען  ,אט הָאבֶּען זיךְ די נִרְדָפִים פֶעסט בּעשְלאסען אוֹים?

מָאהְן נָאר א וִוילְדֶע זַאךְ ,אוג אָפּ צוּ רַיימֶען זיך פוּן דֶער קְהֲלָה ,מַאכֶען פאר זִיךְ
א בּעזוּנְדֶער אֶבִּשְׁטְשֶׁעמְטווע ; אֵיחֶר פַארְשְׁטֶעהְט א אוּנְטֶער-נֶעמוּנג פוּן פאר צַייטִינֶע
יוּדִין ד!ֶער כָּלֵל אִיזו די מחֲלוקת הָאט זיך גֶעצוֹיגֶען יָאהְרֶען לאנג ;עס פאר שְׁטֶעהְט
י"ע

45

זֵיי מַחֲרִים גֶעוֶוען מִיט מִפְּרֵי תּוֹרוֹת אוּנ שְוַוארְצֶע לֵיכְט אוּנ טאקי דֶער צוּ

גֶעבְּלָאזֶען מיט שׁוַואָרְצֶע שוֹפְרוֹת ; זֵייעֶרֶען אַ מֶת  ,הָאט מֶען אוֹיךְ ניט גֶעוָואלְט

מקבֶּר זַיין ,אָט דַאמָאלְס הָאט זִיך נָאר דֶער רֶעכְטֶער פַייעֶר פון מחֲלוקת

פַאנַאנְדֶער גֶעפּלאַקערְט  :אט דאמאלס בַּיי דֶעם עֶרְשְטֶען מֶת ,וָואס מֶען הָאט

זנִיָךאְּךְדִיגֶקערמומְֹבטים בְפּאויּןנָם בְמנֶָתה אַאניִִידהֶעֶרםמקגִֵּישרְׁטֶזּיעילןְט גאלוָּגאט נִאיטוֹףגֶעלאָפאוזֶּעסןְט מפְלעִלבְֵּדר ,זַייןהָ,אב בִֶּּיזע

רי אלע -מַאיֶעזְשְניקֶעס הָאבֶּען אוֹיף זיךּ גֶענומען בָּאֵלָה וּבַּחֵרֶם  ,אז זָיאלֶען

ְּשׁוּם זנ וְאוֹפָן נִיט שָׁלוֹם מַאכֶען אוּנ אז זֵיי וֶועלֶען איח'ש שְׁטַארְבֶּען זָאלֶען
זי אוֹיךְּ לִינֶען אוֹיף דִיזֶען פְלַאטְץ ,עס זָאל חי נִיט בְּליינֶּען דֶער מת אַלײַן
ְְנלֶַאכעֶבעיֶי עֶס װֶעם אֵיהֶם וַיי זֶעהֶר סְקוטְשְׁנֶע).. .עד היום זאָנֶען די אַלטֶע
ם ,אַז זֵיי וֵוייסֶען קְלָאהֶר דֶעם אָרְט פוּן דֶעם עֶרְשְטֶען.קֹבֶר אוֹיף זייר
בֵּית עֲוָל
ֶם - .דֶער עֵסָק הָאט גֶעקָאפְט גֶעלְד אוּג בְּלוּט גָאר אשֶהֶׁןיעאוַיר ,פיל

מֶענְשֶׁען זֶענֶען פארשיקט גֶעוָוארֶען טִיף אִין סִיבּיה ,פִיל מֶענְשֶען זענען פאר

הפָאובֶֹּשען גגֶֶעעָמואּרזְֶעטן עואקיןר זיאיִןסְטְרָ,אנגוּר ,נפָאיךלְּ מפֶענְשׁען זענֶען נְלַאט אֶבְיֹנִים גֶעוָוארִין .אונ
יל צעהְנְדְלִיגֶען יאהְרֶען  ,האט זִיךְ דֶער

פְרָאצעס

גֶעעֶנְדִינט אוב

עס אין גֶעבְּלִיבֶּען ,אַז דָאס אִיז טַאקִי צוויי בֶּעזוִנְדֶערע

לשְַאׁנטְָגֶּאעדְטמַחאִַילןוקתאַ,לֶעופַָואאכסֶעןהָ,אטאטזיךהָאגטֶעצודִֹייגֶעפןְרִישֶע שְׁטָאדְט אוימנעפירט נָאך אזא

אזַמןרב  .די מחְלוֹקֶת פְּלֶענְט איבֶּער

גֶעהְן
בּיְרוּשָה פוּן דִי עֶלְטֶערֶען צו די קינְדֶער  ,גֶעפִירְט דִיא קריג

דֶעם אַנדֶערֶען . . .

אֵיין דוֹר נָאךְ

ּנָד דִי שְׁטָּארְט הָאט זִיך צוּרִיסֶען אוֹיף צְוייֶען  ,הָאט זִיך די פְרִישֶע
 (5פַאר וָואס ? -אַדְרַבֶּה ,וואוּ דֶען איז אֵיין אָרֶם ?
()13

רעד,
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שְׁטָאדְמִיל גֶעזֶעהֶען פַארְשַאפֶען  ,אַלֶעס וָואס אַקְהֲלָה קְדוֹשֶׂה בְּרוֹיכְט צוּ הָאבֶּען:

באֶּעזוּנְדער בֵּית עוֹלֶם  ,אַ בֵּית הַכְנֶסֶת אַ גַאנְץ חוֹיכֶען מִיט אַגֶעשְׁנִיצְמֶּען אָרון

קוֹדֶשׁ ,פַארְפְלֵייצְט מיט אַלֶערְלֵייא חַיוֹת אוּג עוֹפוֹת  ,לֶעמְפֶּערְטֶען אוג אָדְלֶערְט,

הַאלבּ פִּישׁ אוג .הַאלְבּ פִּיפֶערְנָאטֶער ,גוּטָע מַלְקוֹת  ,א בֶַּעזְּדֶערֶען שׁווארְצֶען שוֹפָר
פוּן פצת ,א בֶּעזוּנדֶערֶען גֶערִיהְמְטֶען חָון ,גאאוֹן מְאפּוּרְמֶם אוּנ טאקי אצַדִיק

אוֹיךְ  ,מְחֵיכָא תֵּיחָא , זָאל זיין אוֹיף וֶעמֶען זִיךְ פֶערְלָאזֶען אִין אַ צָרָה:
באֶַּעזוּנְדֶערֶען

אֶּעוּנְדֶערֶען מְנֵקֹר ,
רֶעכְטֶען שׁוֹחֵט  ,אַ בֶּעזוּנְדֶערֶען מוֹהֵל ,ב

אְּרְיָה אבַַּדֶחָן  ,א בֶּעזוּנְדֶערֶע טיקערין ,א שְׁטִיקֶעל
בֶּעזוּנְדֶערֶע כְּלִי זמָרִים מיט ב

בעל שָם  ,אַ וַאסֶער טְרֶענֶער ,אַפָּאר בֶּעזוּנְֶערֶע בּאבֶּעס .שְרֶעקְלִיכֶע עקֹנוֹתוָואס

| קאנען הַאלְטֶען מִלחמה מִיט דֶער לילית וָאס לוֹיעֶרְט נוּר נאָך קִינפֶּעטָארִינִם ,

אַ בֶּעזוּנְדֶערֶע זָאגֶערְקֶע וָואס זִי הָאט א גֶעשְלִיפֶענֶעם צִינְגעל אוּג גוּט בַּאקָאנְט
אוֹיפן בֵּית עוֹלֶם  ,בֶּעטִין טוֹיטֶע עלְטערֶען אוֹיף אחַתוּנָה  ,אָדֶער  ,פַאר קערט ,

אַז עס אִיז אֶפּט עאַת צָרָה ,צוּשְׁטֶעהְן צוּ דִי מַתִים אוּג נֵייטֶען זֵיי אז זֵיי זָאלֶען זיךְ
אַרוֹיפְחַאפֶּען אִין פַּמַלְיְא שֶל מַעֲלָה אוּנ מַאכֶען גאֶַערוּדֶער,

א .ז .װו .מִיט דֶער

צֵייט  ,הָאט זִיךְדָאס יוְּגֶע שְטָאדטיל גֶעסְטַארֶעט מיט אֵלֶע קְרַאפְּטֶען ,פַארְשַאפֶען
אֵיינְצִיג וַייס נָאךְּ פיל פֶערְשִׁידֶענֶע אַנְטִיקֶען ווָאס אַ כְּרַדּ דַארֶף האבּען ,אוּנ עס

הָאט אֵיהֶר בֶּענְִיקְט שְׁטֶעהְן אַ סך הֶעכֶער וי דִיא אַלְטֶע שְטָארְט :עִם הָאט

זִיךְ אִין אֵיהֶר פַארְפִירְט אַ חֶבֶרָח וָואס דַאונֶען מֶערֶב בִּזְמַעָהּ ,נָאךְּ .א חֶבְרָה וָוָאס

רֶעדֶען ניט קיין דִבְנֵי חול אוּם שַבֶּת ,אַגַאנְצֶע  שייקע וָואס עֶסֶען נִיט פוּן
אַ שַׁאֵלָה ,עס הָאט זִיךְ גֶעיַאוֶועט ,וואוּ ניטוואוא יוּדיל וָואס פאסט גָאר מִשַׁבָּת
לְשַׁבַּת כִּמֶעַט אַיִן יֶעדֶער שוּלָכִיל ,אַחוּץ פְּרוּשִׁים אוּנ יְשִׁיבֶה--בַּחוּרִים  ,הָאט
זִיךְ פֶערְפְלָאדֶעט אֵיינִיגֶע שְׁטַארְקֶע חֲלוּשִים  ,וָואם זֶענֶען גיזֶעסֶען דִי פיס
אוּנְטֶער זִהּ  ,מַעֲשֵׂה טֶערְק  ,אוּ נִיט גֶעקָאנְט זִיךְ רִירֶען פָ'ם אָרֶט .
נָאךְ .א אַנְטִיק הָאט זִיךְ צוּ אִיהֶר .פַאפַּאדֶעט וָאס דָאס אִיז אוֹיךְ זֶעקֶר נוּצְלִיך אין
א קְהָלָה ,אֵיינֶער יאוַּסְטֶער בּעל הַבִּית ,פוּן אַ שְׁטוּבּ מִיט אַגַאנָאק ,אוֹיךְ מִיט צְוויי
בְּהֵמוֹת .גֶעהַאט גוּטֶע נִישֶׁעפְטֶען ,ער הָאט אָנגֶענוּמֶען די פַּאשֶׁע ,אַחֵלֶק אִין דֶער

טאקסע ,א גְלאסְנֶע אִין דוּמֶע! דֶער כְּלֵל א יוּר מְשׁוּפֶּע בִּפְַּנְמָה .נוּר נִיט דָאס מֵיין
איך ,אִיךְ וִויל זאנען דִי נוּטְצִין וָואס די שְׂטָאדְט הָאט פוּן אִיהֶם גֶעהַאט וָואס אִיז
נוֹנַע צוּ יוּדֶעשְׁקייט  :ער הָאט גֶעהַאט אַ סְטוּפַּע אוֹיף שְׁטֵייִסען מצָּה ,גֶעשְׁמִידְט מִיט
אֵייזֶערְנֶע רֵייפֶען ,דִי סְטוּפַּע פַאר פֶּסַח אִיז אוּמְנֶעלָאפֶען וִוי אַ מְשוּגֶענֶע פוּן שְׁטוּבּ

צוּ שְטוּבּ ; נָאךְ אַזַאךְ הָאטעֶר גֶעהַאט ,אַ כַּשֶׁר-שְטיין א נַאנְץגרוֹימֶען מיט א שַׁארפֶּען
אוֹיעֶר ; דָאס פלֶענְט ער אוֹיךּ אַלֶעמֶען גֶעבִּין פַאר פְּמַח.
בְּקִצוּר דִי אַלְטָע שמָאדְט הָאט דָאס מִקְנֵא נִיוֶוען ,נוּר אַמִכָּה זֵיי אין
גָארְגִיל ! דֶעם רֶעכְּטִין עִיקֶר הָאבּ אִיךְּ פַאר-גֶעסֶען ,דִי יּנְגֶע שְׁטָארְט ,הָאט דָאךְ

זוֹכֶח גֶעוֶוען אַז אין אִיחֶר הָאט זִיךְ אוֹיסְגֶעבִּילְדֶעט אַ סֶעקְטֶע חֲסִידִים ,שאֶַׁפַּאם

אֵיחֶרֶע צדִיקִים מִיט מָאדְנֶע נָאמֶען ; :דער גרוֹיסֶער'; ,דער ט בא" ,עדער מִקוָה

די צְוִוילִינְנ-שׁטָּאדְט

.

זִיצֶער', ,דֶער יְנוּקֹא'  :אָט דֶער פון אַלֵיין הָאט מֶען גִיזֶעהְ ,אַז דָאס אִיז טַאקי
אַ שְׁטָאדְט פוּן שֵׂשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית ,אוּג שְׁטֶעהְט הֶעכֶער מיט טוֹיזֶענְד מַדְרַנוֹת

פוּן דֶער אַלְטֶער שְׁטָאדְט א;ָט אוֹיף אַזֵא אוֹיפְץ הָאבֶּען זיך בֵּיידֶע שְׁמָאדְט גֶעפִירְט
פַיין אונ שְטְרֵיינְג יוּדֶעשׁ אוּג זֶענֶען זֶעהֶר רוּחִיג גִיוֶוען מִיט זִייֶערֶע פָּארַאדְקעס,
וָואם נָאך וִייֶער בֶּענְרִיף קאן שֶׁענֶער אוּג בֶּעסֶער נִיט זַיין .אין מֵיינֶע יוּנְגֶע יָאהְרֶען
גֶעדֵיינְק אִיך אִיז דִי שְׁמָאדְט פול גֶעוֶוען מִיט דִלְפָנִים ,אֶבְיוֹנִים ,בִּמְלָנִים אוּנ לֵיידִיג-

גֶעהֶערְט ,צִבוּעִים ,אַלֶערְלֵיי אוֹים גֶעוִוייקְטֶע נָשָמוֹת ,הַארֶע אוּנ קווארע ,עסֶען אַלֶע

קֹדֶחֶת ,קוֹים וָאס זֵיי שְלֶעפֶּען די פִים ,דֶער נַאנְצֶער נַחַת אִיז ,וָאס אַלֶע פְרֵייטִינ

גֶעהְט מֶען אִין מֶרְחָו אוּג יֶעדֶערֶער הָאט פְּרַאוֶוע צוּ שְׁרִייֶען ;דַאוַואי פַּארִי ז' (דָאס
בְּרוֹיכְט מֶען צוּ זָאנֶען אוֹיף גוֹיעשׁ) ,גוּט גֶעשְׁוִויצְט אוּג אוֹיסְגֶעפַּארֶעט אַלֶע גְלִידֶער,
אַרוּם גֶענָאלְט זִיךּ אוּג אַרוּם גִישְׁטֶעלְט רֶעם גַאנְצֶען דַארֶען קֶערְפֶּער מִיט בַּאנְקֶעס

פוּן כָּל חַסָארְטֶען ,טְרוּקֶענֶע אוּג גֶעהַאקְטֶע ,דָאס בְּלוּט הָאט גֶערוּנֶען פוּן דִי פַּאטִי-
ליצעס ,אוג אַזוֹי אִיז מֶען אַרוֹיס פוּן מֶרְחֶץ מיט א בַּעֵזִים אוּנְטֶערֶען הַאנְד ,אוּנ

מַארְש אַ חַיים .כִּמֶעט הֶעכֶער וִויאַ הַאלְבֶּע שְׁטָאדְט האט גִיגֶעסֶען קֶעסְט ,אַ יור פוּן
רְרייסִינ וָאחֶר מִיט עטְלִיכֶע קִינְדֶער אִיז נָאךְ גֶעלֶענֶען אוֹיף דִי עלְטֶערִינֶם קארְק.
איך רוף דָאס אִיגֶעסֶען קעסט' ,אִין אֲמֶת בְּרוֹיכְט מֶען זָאגֶען ,גֶעזוּפְּט קרוּפָּגִיק'י
וָוארוּם וְוָאס הָאט דָא דֶער פאטֶער אָדֶער דֶער שְׁוֶער דֶער לֵיינְט צוּ דִי קעסְט ?
אָוארט ווַאסֶער ,אַ דַאֲנָה
נָאךְ צאְוַוֵיי פוּנְט בְּרוֹידְט פַּאר אַ קאפיִקע ,אוּג נָאךְ .קו
אִיז דָא ,אִיז דֶער קרּפָּניק אַבִּיסֶל שִימֶערֶעה ,אָט אַבִּיא זיך אָנְגֶעחְלָאפְּטְשֶעט אוּג

אָן גֶענָאסֶען דֶעם בּוֹיך :אֶבַּער דער פַּאר ,אִין דִי פְּרֶעדְמֶעמִין וָואס גִיהֶער צוּ יוּרֶעשִׁ-

קייט הָאט מֶען שְׁטַארְק גֶעבּוּשֶעוועט ,טאקי אַ מך גֶעדַאוִוינְט ,גֶעזָאנְט תֶּחֲלִים,
אוּג דֶער נָאךְ גִילֶערִינְט ,אָפְּנֶעריכְט אַלֶע נאכט חָצוֹת ,גֶעפַאסְט אַלֶע מָאנְטָּאג אונ
דָאנֶערְשְׁטָאג ,אוּנ אלֶע עֶרֶב ראש חוֹדֶש ,כִּמֶעט אַלֶע וָאךְ גִיהֶערְט א פְּרִישֶׁען הָסָתַּד

אוּג פַארְנָאסֶען טייכֶען טְרֶערֶען .א חיץ די אלע גֶעווֹאהְנְלִיכֶע זַאכֶען.פְלֶענְט זִיך גְלָאט

צוּ פַּאלֶען אַ נָלִיק .וָואס אִיז ? חְלֶעבִּין א פַּעֵנִית חָלוֹם ,אַ יָאהֶר-צֵייט נָאךְ אַ זֵיידֶען

וֶוער שֶׁמְנֶעסְט אוּם זּמֶעה ,אִיז גָאר גֶעוֶוען חי
אות ,כִּמֶעט דֶעם גַאנְצֶען זּמֶער נור
גֶעפַאסְט ,דָאס אִיז סְפִירָה טָאג ,דָאס דִי ניין טָאג ,אוּג דֶער נָאךְ דֶער גַאנְצֶער

חוֹרֶשׁ אָלוּל ,אוּג אַחוּץ דֶעם פְלֶענְט מֶען אָפָט אוג אָפּט נוֹזֵר תַּעֲנִית זי מָא

אוֹיף ;עצירות נְשָׁמִים ,טָא אוֹיף רִבּוּי נָשׁמִים ,א מָאל אוֹיף קְוֶועטְשֶׁענִישׁ רַחֲמְנָא

ליצלן אַ הַא! לַ
אארֶעם:קִינְדֶער שְׁטַארְבֶּען .,אַ אום נַאנְג אוֹיף קינְפֶעטַארֶענְם! נוא

הֵיידֵא ! גוֹזַר תַּענִית נִיוֶוען. . .דֶער בְּלֵל; עם אִיז גִיוֶועוֶען לאֶעבֶּען ,מֶען אִיז

גילֶענֶען אִין טוֹבַת הַכְּלֵל נאוג אִיבֶּערְהוֹיפְּט דִי אַלֶע קֶעסְט קִינְדֶער ,וָואס הָאבֶּען

נִיש גֶעהַאט קיין דַאֲנַת פַּרְנָמָה ,הָאבֶּען דֶער פַאר גִיזֶעהֶען צוּ פַאר הִיטִּין דֶעם כְּלֵל

פון אַלֶע צָרוֹת ,גֶעפַאסְט אוּג גֶעיאמֶערְט ,מָּא אִין דִי כָתִּי מִדְרִָׁים ,טָא אוֹיף דֶעם
בִּית עוֹכָם גֶערִיסֶען קָבְרִים ,בִּיז זיִי הָאבֶּען פָארְט וי עִם אִיז גֶעמַאכְט שאְַׁטִיקֶעל

טָאלְק ,נֶעפּוֶעלְט בֵּייא דֶעם וָואס לֶעבְּט אֵייבִּיג ,אַז מֶען זָאל אַרָאפּ נֶעמֶען דִי תְּבוּאָה
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פון דִי פֶעלְדֶער{ ,עס זָאל חָאטְשׁ לָכָלהפָּחוֹת נִיט זַיין קיין שׁטַארְקֶער הוּנגֶער ,אוֹיך

הָאבֶּען זֵיי איין גִישְׁטִילְט אַ בִּיסֶעל דִי שֶלַאפְּקֵייטין( ,מְהֵיבֶא תֵּיחֶא !) אָבֶּער מֶע

דַארְף הָאך ניט פַאר גֶעסֶען אַז דֶער וַוייל פְלֶענִין די קְרוּפּניקיקִינְדֶער קינְדְלֶען גָאר

אָהְן רַחֲמָנוֹת ,אוּנ דוּרֶךְ דֶעם איז נִתְרַבָּה גֶעוָוארֶען אֶבְיוֹנִים אוּג דַלְפְנִים ,חֲלושִׁים

אוג מְשֶׁעזֶאטֶעטְשֶנִיקֶעם .,מֶענְשֶׁען אָהֶן שׁאוּם טאלאנט ,אֶהֶן אַמְלָאכָה אונ אֶהְן

אַ מוֹיל צוּם רֶעדֶען,

א פָּנִים הָאט דָאס ,אַז זֵיי הָאבֶּען גָאר נִיט גֶעפִילְט זִייֶער דַחֲקוּת ,זַייֶער

פַּרְנָמָה ,אוּנ זֶענֶען גֶעוֶוען שְׁרֶעקלִיךְ צוּ פְּרִידֶען ,אוּנ אִיבֶּער הוֹיפְּט אִיז גֶעוֶוען צו
פְרִירֶען דֶער מְלֵמֵד ,אִיבֶּער ווֶעלְכֶען אִיך הָאבּ חֵשֶׁק צוּ שְׁרַייבֶּען גָאר אַ בֶּעזּנְדֶער
גֶעשִׁיכֶטֶע טאקע אט ָא בַּאלְד ;אָט דֶער נְמָרָא מְלַמד אִיז גוּט פַארְשְוַוארְצְט

גֶעוָארֶען ,טָאג טָאנְלִיך גֶעפִירְט אַ רָאמַאן מִיט דֶעם גֶעוִויסֶען קרוּפּנִיקי זֶעהְט אֵיהֶר,

דִיזֶער קרופּנִיק אִיז זֶעחֶר קאַאַפְּרִיזְנֶער ,זֶעהֶר אֵייפֶערְזיכְטִיג; ,ער הָאט פַיינְד אַז

מֶען זָאל מַאבֶען מַחְוְקוֹת מִיט נָאךְ אַנְדֶערֶע מַאֲכָלִים ,אַז נוּר מִיט אֶיהֶם זָאל מֶען

זִיךְ הַאלוּבֶּען ,וָאלְט עֶר שאְַׁטַארְקֶער בֶּעלְן גֶעוֶוען; מֵיינְט אֵיהֶר אַז עֶר פִּירְט נִיט
אוֹיס ,נִישְט קשָה ,וואוּ ער קְלֵייבְּט זִיך אַריין ,נוּ נוּ ,ווֶעט שוֹין קיין אַנדֶער מַאֲכָל

זִיךְ נִיט יווֶען ,אַ נוּר מִיט אֵיהֶם וִויל ;ער אַז מֶע זָאל זִיךְ צֶעצקען חָאטְשׁ דְרֵיי

מָאל טאַָּאנ . דיער מְלֹמֵד גֶעבּיך ,רָאמַאנְסִירְט מִיט דֶעם פַארְפְלוּכְטֶען קְרוּפנִיק

אִין אַ עפוש ,אִין א שְׁרֶעקְלִיכֶען אֵינְגְשַׁאפְּט .אָט דֶער פאר ,זֶעהְט אֵיהֶה ,דִי אֵשָה
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אִיז אֵיחֶר טאקי אוֹיך בִּיטֶער אוּג פִינצְטֶער לֶעבֶּען אִין אזא דַחֲקוֹת מִיט קִינְדֶערְלֶעך,

מֶען קאן אוֹיף אֵיהֶר מְלַמַד זְכוּת זַיין ,אֵיהֶר אִיז נָאךְּ אִין אֵיין פַאךְ ערנֶער וי אֵיהֶם,

אָט פַאר דְרֶעהְט ער זִיך זיין קָאּ מִיט זַיי לֶערְנֶע אֶפּט הָאט ער דֶער פון א שְׁטִיקֶעל

פַארְנִינִיגֶען ,צוּ גֶעטְרָאפֶּען דעם מ ח ר שִׁיא .,דֶערְגַאנְגֶען אזיש לי ש ב' אָבֶּער גֶעבִּיךְ
זִי !מוּטְשֶעט זִיךְ אַנַאנְצֶע טָאנ אוּנ בַּא נַאכְט מיט דִי שְׁלַאפֶע קינְדֶער ,הָאט ניט

מִיט ווָאס זֵיִי צוּ קדוערוימען  , ,.אָט פוּן אָט דֶעם סָארְט ,גְמָרָא מְלֵמד נִיבּ אִיךְ
אאחֶרֶע גֶעשִיכְטֶע ,וָאס הָאט זִיךְ פֶּערְלָאפֶּען אִין
דָא אבֶַּעזוּנְדֶער עֶרְצֶעחְלוּג ,וַ

דֶער צוִוילִינְנ-שְׁטָאדְט ,זֶעחֶר אַ וואוּנְדֶערְלִיבֶע גֶעשִׁיבְטְּע

|

1:

רֶער פָּאסְטֶערְנַאק צִימֶעס.
נוּ ,לִיבֶּער לֶעזֶער אוּג לֶעזֶערְקֶעם  ,אַצוּנְד ,אַז אִיךְ הָאבּ אַייך שוֹין אַבִּיחֶעל
בֶּעקָאנְט גֶעמַאכְט מִיטָן פִירְשְׁט דֶעם נְמָרֶא מְלַמֵד ,מוּוְט אִיהֶר דָאךְ ווימֶען ,וי
נְרוֹיס זַיין הכְנָסָה איז גֶעוֶוען אוּנ וִוי אַזוֹי ער הָאט גֶעלֶעבְּט .בִּקֹצוּר דֶער דָאחָאד אִיז

נֶעוֶוען שרֶעקְלִיךְ גְרוֹים , דען ער הָאט גֶעקְגֶעלְט מִיט פִיער תַּלְמִידִים,גְאוֹנִישֶׁע קאפ

וִוי די הֶעלְצֶער; אוּנ לֶעבֶּען הָאט ער גֶעלֶעבְּט נְרוֹיס ,וִוי א שְׂרְרֵה ,צו זַאמְמֶען מִיט
נָאךְ זִיבֶּען אָדֶער אַכְט שְׂכֵנִים גְרוֹיסֶעאֶבְיוֹנִים ,איטְלִיבֶער בֶּעזּנְדֶער אִין זַיין;קֹבֶר יי

נָאר אַקִשְׁיָא אוֹיף אַיך ,וַואלִינֶער אוֹימְבְּריינְגער ? אֵיהֶר ;קאנְט אוַדאי מֵיינֶען אַז די
חֲדָרִים זֶענֶען צוּ מְהיילְט מִיט פֶעסְטע מְחִיצוֹת  ,אַז צוּם וויינִינסטין זָאל יֶעדער הָאבֶּען
אַ פַארְמַאכְטֶען חֵדֶר ,פֶע ! אלע חֲדָרִים אִיז אִין אֶמֶת נוּר אֵיין חֵדֶר ,אַז אין אֵיינֶעם

בּלִישְׁטְשֶעט א לִיכְט ,איז אומעדום ליכְטיג ,עֶס הֵייסְט נִיט פִּינְצֶטֶער ; קוֹלוֹת פון די
קִינְדֶער הֶערְט מֶען פוּן אַלֶע וִוינְקֶעלַאךּ . נוּ ,דִיזֶער נִמָרָא מְלַמֵד ,הָאט גֶעהַאט
גוּמֶע טָאג אוּג גוּמֶע נָאכְט ,אַנַאנְצֶע טָאג זיך געריסען די גאל אוּנ זיך געמוּטשֶׁעט

מיט די גֶערָאטֶענֶע תַּלְמִידִים אִיבֶּער זֶעהֶר אַוויכְטִינֶען ,אַ זָאפִיסְטִישֶׁען שְׁטוּדָיים ,אוּג
דֶער צוּ נָאךְּ אַ הוּנְגֶערִיִקֶער ,אוּנ בַּיי נַאכְט נָאך דער נְרוֹים אַרְטִיגֶער סְעוּדָה !
קאְַרוּפְּנִיק ,א שִׁיטֶערֶער ,אבַּיטֶערֶער וָואם אֵיין גְרוֹיפּ יאגְט דֶער אַנְדֶערֶער ,מִיט

אׁטִיקֶעל לַחְמָא ענְיָא ,חַאפּט ער דֶעם גוּטֶען גֶעלֶעגֶער אוֹיף אַ שְׁטִיִקֶעל פֶּערֶענֶע
שְ
מִיט אפַָּאר קִינְדֶער א צוּנָאבּ .אוג דָאס געפינט זִיךְ צְוִוישְׁען אַגְרוֹיסֶען לַאנֶער פוּל
אוּנ פוּל מיט פֶּערְשִׁיעדֶענֶע בֶּעשֶׁעפֶענִישֶען ;וִוילְדֶע רִיחוֹת אוּנ קוֹלוֹת הֶערְט זיך אז

מֶען;קאן דוּכְט מִיר אֵיין אוֹינ נִיט צוּ מָאהְן ,אָט אזוֹי הָאט עֶר זִיך גֶעלֶעבְּט די

גַאנְצֶע וָואךְ,

דֶער פַאר אִיז ;ער אָבֶּער גְעוֹוֶען אַ פרוּמֶער יוּד( ,קיין מָאל חי ניט מתרעם
גֶעוֶוען על מדות יו של חקביה ,נישְט אריין געקוּקט אין גָאטְטס דְרָכִים אַהַיין אוּנ

זיך בֶּעקְלָאגֶען אוֹיף זַיין שְלֶעכְטֶען מֵצָב  ,אַלְלֶעם מְקִבֵּל בְּאַחָבֶה גֶעוֶוען ,עִרְשְׁטֶּענִם

אּיסֶעל פארלוירען זַיינֶע
מַחֲמַת זַיין יְרָאַת שָׂמַיִם  ,צְוֵוייטֶענְם וַוייל עֶר הָאט שוֹין בִ

מענְשְִׁיכֶע חוּשִׂים .,אַגְרוֹימֶע עְקַאנָאמְיֶט אִיז גֶעווען בַּיי אֵיהֶם די תַּענָתִים ,מַאנטַאג
= 6047

אוּנ דָאנֶערְשְׁטָאג האט עֶר תָּמִיד געפאמט  ,אוֹיסְגֶענָאסֶען טייכֶען טְרֶערִין אִיבֶּער דעם
3

לַאנְגֶען;והוארחום' וָואס אֲפִילוּ אַ שְׁטֵיין קאן אוֹיך גֶערִירְט וֶוערֶען פין דִי שְׁטַארְקֶע

פְרַאזִין וָואס דֶער פַארְפַאסֶער הָאט פַאר פַּאקְט אִין דֶעם פִּיוּט .עס גרוֹילְט דָאס
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ַייבפוּנָ'ם לֶעזֶער ,אִין דֶער צֵייט אַז עֶר לָאזְט אַרוֹיס פוּן זַיין מוֹיל דִי שֶרֶעקלִיכֶע

אויסְנִישְׁרִינֶען אִין ארֵיינֶער שפּרַאכֶע אוֹיף אוּנְזֶער בִּימֶערֶען צוּ שְׁטַאנְד .אוּנ פון
דֶעמְטְוֶועגִין הָאט ער ח'ו נִיט מִבטל גֶעוְוֶען אֶפִילוּ רְאנַע פוּן זַיין לְמוּד  .דֶער גַאנְצֶער

נֹחַת אִיז גֶעוֶוען פוּן דֶעם מֶענְשֶׁען אַז,ער הָאט דֶער לֶעבְּט דֶעם פְרֵייטָאג ,נָאךְ

צְוֶעלף דֶעם זֵיינֶער ,הָאט ער גֶעלָאזֶען פריי דִי תְַּמִידִים ,בַּאלְד זיך אַטְפְּרַאוֶועט

אין מֶרֶחֶץ ,אוים וַוארֶעמֶען אבִּיסֶעל זֵיינֶע טְרוּקֶענֶע בֵּיינֶער ,אוּנ אָפּ וַואשֶׁען דֶעם

שעמלופץִּ,י נואסָפחְּגֶעסגאמֶלְרט ד זִיך ,אַרוּם גֶעשְטֶעלְט דֶעם נַאנְצֶען קַארְפֶּער מִיט בַּאנְקֶעם
אוג ש
אׁב ג זו סהייִסט ,טְרוּקֶענֶע אוּג גֶעהַאקטע ,אוּנ הירא

ה
איים :אָנְגֶעטָאהְן דִי מַלְבּּשִׁי שׁבָּת ,ס'הֵייסְט ,שאְַׁטְתַיימִיל וָואס זִי הָאט שׁוֹין
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ן וֶערְך קְרִיכְט וַאטֶע נָאר אָהְן רַחֲמָנוֹת,

אוּג ער נָעבִּיךְ הָאט דֶער פון אוֹיךְ גֶעקְלִיבֶּען נַחַת  ,אַבּי פּטוּר גֶעווַארֶען הָאטְשׁ
אוֹיף אֵיין טָאג פוּן דֶער קְלַאפָּאוֶוע הִימִיל;וָואס אזיז גֶעוֶוען גֶעפַּאקְט מִיט קְלָאטְשֶׁע
אוּ :הֵייא)* ,אוּנ תֵּיכֶּף גֶענַאנְגֶען אִין בִּית הִמְדרֶשׁ.גער פְלֶענְט אין דֶעם פְּרֵייטָאג
פַאר נַאכְט זיין זֶעהֶר אוֹיפְנֶערָאמְט ,וָוארוּם אחַוּץ דִי צָרוֹת פוּן דֶער נַאנְצֶער

א פְלֶענְט ער ֶערְנֶער אָפְּימֶען דֶעם רָאנֶערְשְׁטָאג כִּמעט בִּיו חַאלְבֶּץ נאכְט,

דֶען דַאמָאלֶם פלֶענֶען זי אֵלֶע ווייבֶּער בּעשֶׁעפְטיְנען מִיטְץ שִׁבָּת מַאבֶען .מֶע,קאן
זי פָארְשְטֶעלֶען וָאס ;עס קאן פָארְקוּמֶען אין אַזֵא חורְבָה אין אַזֹא צֵייט  .א שְפַּאס

אַזוֹי פִיל מְלָאכָה ? פאר רָאשְׁטְשִׁינֶען חֲלָה שָאבֶּען פָּאסְטֶערְנַאק ,אֶנְשְטוֹיסֶן

קוּמָיַע אִין טְשָׁאלְנְט ,אנְפיְלֶען אִקישְקע אִין צִימֶעם ,צוּ קלַאפֶּען פֶעפֶער צוּ דִי

פִּישׁ צְ,וָואגֶען אַלֶע.קינדער  ,אָפְּשייערֶען דִי טישֶען א.ז.ו .דִי אלֶע מְלָאכוֹת

וֶוערְט בֶּענְלִייטֶעט מיט פיל קללות אונ שְׁטָאךְ וָוארְטֶער ,אוּג דָאס דַארְף מֶען נִיט

פַּאר גֶעסֶען אַז דָאס אַלֶעם וֶוֶערְט גֶעטָאהְן כִּמִעעט אין דער פִינְצְטֶער  ,נור איין

שְטִיְקֶעללִיכְט בְּרֶענְט אִין שֶׁטוּבּ אונ אַלֶע שֶׁכֵנִים פּרַאוֶוען זִייֶערֶע אַרְבּייט כִּמעט אִין
דֶער פִּעֶסְטֶער .נוּ וי מֵיינְט אֵיחֶר ,אִיז נִיט אַנַחַת ;אַז מֶע וֶוערְט פָּטוּר חָאטְשׁ

אוֹיף עֶטְלִיכֶע שָׁעָה פוּן אַזֹא רעש אוּג אַזא מְהוּמָה ? אֶט זִיצְט עֶר זִיךְ רוּחִיג וִוי אַ-
גְרַאף אין בּהמ'ד אונ קוּקט אִין ש
ׁפומ
אח
וּן

אַמְשְׂט רד מֶער

דרוּק מיט

פיל

פַּרוּשִׁים ,עס גֶעהְט מַמֶשׁ אָפּ דִי בֵּיינֶער ,ער וֵוייסְט אַז בַּיי גַאכֶט וֶועט שׁוֹין זיין
רוּהִיג אין שְׁטוּבּו ליכְטִיג אוּג אַבִּיסֶעל אוֹיפְנֶערָאמְט ,וי דִי מעֲשֶׂה איז ,אִיז דָאךְ
דָא וֶעפֶּעס ווָאס צוּעסֶעף קלײַנע פִישְׁלַאךְ ,א שְׁטִיקִיל חֵלֶה ,אַקאפּ בגראנפען ,אַ בְּרֶעקִיל
פְלֵיישׁ אַ צִימֶעס מִיט א קישֶקע ,

אוּג גֶעבֶּענְטְשְט מִזוּמָן ,וָוארוּם שְׁכֵנִים איז ב"ה

דָאו גֶעחְן שְׁלֶעפֶּען פּן דער גַאס בְּרוֹיכְט מֶען גִיט .
:ז אֵיין מָאל ,הָאט אַ ציג דֶער זֶעתְן וִוי ;עס קְרִיכְט יי
*מ)ע דֶערְצעהלט א

פון אַ הִיטִיל ,נוּ הָאט אֵיהֶר

אָנְגֶענוּמֶען א חַשֶׂק אונ הָאט אשְַׁפְּרוּנג געטאהן אוֹיף דֶעם מֶענשֶׁען אוּנ הָאם אִיחֶם  :אַנֵב אוֹרְחָא אָפְּנֶערִיסֶען דֶעם
אוער אוֹיך .פוּן דַאמָאלֶם אָן ,איז אַרוֹיס אַ ירָה אַז מֶען טֵאהֶר נִיט שְׁטָאפֶען די הַיְטלֶען מִיט הֵיי ,די נְזִיָרָה הָאט
ו
סמ
אַפֵנִים וִוי דֶער  40,דגל ה

מ רי' שִׁיךְ  מיט צוויעקִיס .פוּן תַּלְמוּד ;

דפֶָעּראסְטֶערְנַאק צִימֶעס
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יי אֵינהֶָאםר אין דֶעם פְרֵייטָאנ ,וָואס מִיר הוֹיבֶּען אֶן אוּנְזֶער גֶעשִׁיכְטֶע ,אִיז גֶעוֶוען
אַ פַאר שְׁטֶעהְרְטֶער פְרֵייטָאנ ,צאֶרָח שְלֹא
תָּבוֹא ; ער אִיז גֶעוֶוען

שטַארק אוּנָרוּהיג אוּנ צוּ רוּדֶערְט ,וואס אִיז? ;עם איז פַאר פאלען גֶעוָוארֶען רי

זֶעקלֶעך פוּן א פִּיצִינָקֶע קינד ,הָאס קִינְד נֶעבִּיך שְאלַאפְס ,א פִינְצְטֶערְס ,הוט אוּ

בֵּיינְדָליך ָאט שׁוֹין געמוּנְט זיצען אַגַאנְצֶע טָאג אִין בֶּעט אוג קוָואטְשְקען ,קויִפען
גאֶנעהוֶֶועערןֶע זֶעקְלִיך אִיז ניט ָא אַ נְרָאשֶׁען בּיי דֶער נְשָׁמה ,אַ מְיּמָה אוג בַ
אּעם אִיז
דֶעם

גאנְצען טָאנוּ די אשת ח בר דִימְלִמֶדְקַע הָאט גֶעשְלַאנֶען אונ הָאט

אוֹיסְגֶעִיסֶען שטיקער פלייש פון דִי עלְמֶערֶעקינְדֶער .אלע חָאבֶּען גֶעיָאמֶערְט אוּנ
גֶעמְלָאנְט ,אַלֶע שְׂכֵנוֹת הָאבֶּען זִיך גֶעסְטַארֶעט צוּ טְרֵייסְטֶען די מִלִמְדִיכָעו גֶעגֶעבֶּען

מְשָׁלִי פָאר גֶעזָאנְט שְטִיִקֶער תְּחִינוֹת ,אֵיינִיגֶע שְׁמֶעלִין פון צאנה וראינה .אָבַּער

עָם הָאט גָאר נִיט גֶעווירְקְט ,דֶער אוּנְגְִיק אִיז נְרוֹים אוּג ניט אִיבּער צוּ טְרָאנֶען 

דעֶרערדָמאִסלֹממְֹקדִבוֵעּללבְבְּסְּטאוחָּבָזחָאטְשֶׁע די געשִׁיכְמֶע הָאט אֵיהֶם שְׁטַארְק גֶערִירְטו דָאךְ הָאט
גֶעוֶוען .,ער אלס תלמידחכטו האט דָאס .גֶערֶעכענְט פַאר

ײסורים שׁל אה ב ה" מַחְמַת אִין דֶעם יז ניט דָאקיין בטולתו רה עראֵלָם ירא

שמים ,הָאט גֶעזֶעהְן נִיט פַּארְשְׁטֶעהְרֶען דעם עונג שב ת ,גֶענַאנְגֶען אין מֶרְחיץ ,דֶער
נָאךְ אִין בהמיד לְהַבְדִיל ,דֶער נָאך גֶעקוּמֶען אַהַיים שְׁמַארְק אוֹיפְגֶערַאמְט;
אַשְׁטֵייגֶער וי עָם האט זיך גָאר נִיט גֶעטְרָאפֶּעןן מַע טָאקֶר אוּם שַׁבָּת נִיט הָאבֶּען קיין

עַצבוֹת חג"עו,זָאָגט דעם.שלו םעל יכ ם ,זֶעהֶר פְּרֵיילִיךְ; גֶעמַאכְט קידוּשבקולרם

אנוָּאנך אַבִּיסֶעל פְִישֶער וי אַלֶע שַבָּם ,אַלֶע שְָנִים דָאס רוֹב גְרוֹיסֶע פְרָאמטאקעס

מַאקִי גְרוֹימֶע אֲבִיוֹנִים ,וָואס זֵיי פִילֶען שְטארְק דֶעם עַנֹמתנֶפֶשׁפוּן אַזֵא הִיזְק
הָאבֶּען זיך גֶעוואוּנְערְט אוֹיף זיין גרוֹיסֶען יִרְאֵת שָׁמַיִם  :זי הָאבֶּען געקלֶערְט :
אָט תַ
אּלָמִיד חָכָם אִיז פָארְט אגַאנְרֶער מֶענְש' ?זֵיי הָאבֶּען דַאמָאלְס פַאר אֵיהֶם

גֶעהַאט שְׁטַארְק ֶעספֶּעקְט אוּג זֶענֶען בּיי זיך שְׁרֶעקלִיך אַרָאפְּגֶעפַאלֶען ....נו מֶע

עדִימֶטיוּפשִֶיׁקשְֶעׂלֶמעריט אודבֶעםמע בִּינסֶעפמְְלטֵייאשַ,בִּאיוסֶּנעל בְּרַאנְפִין ,מֶע זִינגְט זְמִירוֹת  = ,גֶעפַּטֶערְט
מֶען האלט שוֹין בֵּיידֶעם פָּאסְטֶערְנַאק

צימֶעס ..שְ.וַיינְט לִיבַּע לֶעוֶער ,נִיט גִיהֵיילְט .,אִיךְ מוּז אַייךְ נָאך איבֶּערְנֶעבֶען

איינעע גיט
קִישׁקע ,וִָיוגאֶסע ודְִיִיעלוִֹיתטְוִוד:יָשאֶםעעֶעורַיְישבְֶּטעער דַטאורְּחפְֶעטן אִיאחרֶַרייןוִויסאֶיעןן דצֶיעםמעאִינְהַאלְט פוּן דֶער

ס  ,אִיך וִוייס אַז

אִֶעיצבְֶטִּעירנֶעהוֹילפֶּעטזֶעוראלִויָנוֶאעםר אזוֶּענגֶבעַןּאסשֶׁעורַֹיאןבְּאיִֶבעִרּיסֶיעולּדֶעבןֶּעקמָאאננְעטן אימןְרהַאַכלְכטוֶֹעתן :זֹ אֵַזוּודָֹכאֵסא אאִויזּ

גֶעוִוים פֶ
אּעטֶע קיסקע גֶעפַּאקְט מיט גֶעהַאקְטֶע פְלַייש אוּנ מִיט שְׁמַאלְץ ,אוב

אַזױ ,בְּרִידֶער ,לֶעבְּט אֵיחֶר אִין טעוֹת ! די לִיטְוֶועשֶׁע פַארְצֵייטִיגֶע פַרְנָסוֹת הָאט

דָאס נִיט געקאנט טְרָאנֶען :דָאס אִיז נְלַאט אַלַאנְנֶע

אֶהֶן באְַּרֶעקִיל פֶעטְקֵייט:רי קישקע

אוּג אַשְׁמָאהְלֶע קִישְׁקַע

אִיז לַאנְג וי דער יודֶעשֶׁער נָלוּת ,כַּמָה

וְכֹּ
מָה קְלַאפְמֶער; זי קאמְט אַרוּם אוּנ אַרוּם צְוֵויי אָדֶער דָרֵיי גְרָאשֶׁען; אָט דִי

קִישְׁקֶע פיל מען
אֶן מיט הֶעטְשֶׁענֶע ְרֹיפּען ,אוּג נָאךְ דֶעם אז מֶען עסְט אָפ
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דֶעם פָּאסְטֶערְנַאק , צוּ רַייסְט מֶען די קישקע אוֹיף שְׁטִיקֶער ,גֶעוִוים דֶעם מאן.
נִיט גֶעוּשַׁאלְוֶועט אוּנ טַאקֶע גֶענֶעבֶּען פוּן דֶער פוּלֶע הַאנְד  ,א לַאנְגֶע שְׁטִיק,

אוּנ זיך אוֹיךְ אִין דֶעם עֶרֶך ,די אִיבֶּעריגֶע אַלע קִינְדֶערלֶעך ,יֶעדֶערֶען נָאךְ די
יָאהֶרֶען :די קִישׁקֶע וֶוערְדְט גענעפען אוֹיף אַזֵא אַרְט מֶ:ען גֶעמְט דִי  קישקע

אין הַאנְד אוּנ .מֶע וַארְפְט אַרַיין אין מוֹיל אַ עֶרֶךְ פוּן אַ חצי אמה ( ,אַ הָאלְבּ
אַרְשִׁין) אוּג פַארִין אַנְדֶערֶען עק צִיהְט מֶען אַזוֹי לאנג ,בִּיז עס פַאלְט אַרַיין די
גְרוֹיפֶּען אִין מוֹיל ,אוּג דֶער נָאךְ קֶערְט מֶען דֶעם .עסְק אִיבֶּער  .אוּנ מע הַאלְט
אין הַאנְד שׁוֹין דִי פּוּסֶטֶע שטִיק קישׁקע אוּנ מֶע צִיהְט וַוייטֶער ,בִּיו מֶע קְרִינְט

אַרוֹים דִי נַאנְצֶע גְרוֹיפֶּען; דִי קישקע זֶעלְבֶּסט איז כִּמעט נִיט דָא וָאס צוּ
עֶסֶען ;,עס אי נְלַאט הילע הוֹיט ,נוּר מֶע מַאטֶערְט זִיךְ אבּיסֶעל ,מֶע צוּפָּט פוּן

אֵיהֶר שְטִיקְלֶעך בּיו מֶען טוט זִי בּיי קומען אוג אין עק א סוֹף . . נָאך
א זַאךְ בְּרוֹיכְט אֵיהֶר צוּ וִויסֶען ,אַז אֵיידֶער מֶען דֶער לַאנְגְט צוּם טִישׁ דֶעם

צימעם ,איז שוֹין כִּמעט פינְצטער ,דִי גְרֶאשִׁינֶע בּענטש-ליכטלעך זֶענֶען שוֹין
אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען ,עֶס בְּלִישְׁטְשֶׁעט קוֹים אִין דִי רֶערְלַאךְ פוּן דִי מְנוֹרוֹת עֶ,ס וֶוערְדט

אַ טְּשַׁאד אַז נוּר אֵיין נָאט זָאל רַחַמְנוֹת הָאבֶּען ! אט דַאמָאלְס קוּמט אֲרוֹיף אוֹיפֶץ
טיש דִי אַלֶע צִימֶעסֶען ,אִין גְרוֹיסֶע שיסלען ול מִיטִין וֶוערְךְ ,דִי פַּארֶע פוּן
דֶעם זוּדִיגֶען פּאסְטֶערְנַאק נְרֵייכְט אַזֶשׁ צוּ דֶער סְטֶעלִיֶע מֶ,ען זֶעהט ניט איינער
ּ.ר פוּן
דֶעם אַנְדֶערֶען .דֶער עוֹלֶם גֶעבִּיךְ עסט שׁוֹין דָאםאין דֶער פִינְצְטֶער נו
גְרוֹים פְּרַאקְטִיקֶע טְרֶעפֶּען אַלֶע כּסדך נור צוּם מוֹיל ,גֶעוִויס הֶערְט זִיךְ קוֹלוֹת פוּן
רִי קלֵיינע קינדער ,וָואס זֵיִי מְרֶעפֶען  נָאר צוּם נָאז אוּג בְּריהֶען זיך טאקע אֶפּ,
נור מַאךְ בֶּעמֶער וָואס פַּאר אֵיין עֵצָה קעןמֶען טוּהן דֶער צוּ ?
אָט נָאךְ דִי יְדִיעוֹת וֶועט אֵיהֶר שׁוֹין גוּט פַארְשְׁטֶעהְן די גֶעשִׁיכְטֶע אִ.ין

שְׁטוּבּ אִיז גְעווַארֶען זֶעחֶר דוּנְקעל אוּנ דוּשֶׁנֶע פוּן דִי אוֹיסְגֶעגַאנְגֶענֶע ליכטלעךי

דֶער צִימֶעם אִיז שׁוֹין אוֹיפִין טִישׁ ,דֶער מְלִמַד עֶסט אידןֶער פִינְצְטֶער גַאנְץ גֶעשְמַאק,
עֶר פיט גָאר נִיט ,א שְרעקליִבען גְערוּך ,גָאר נִיט קיין גֶעוויעְלִיכֶען;ו;ָוארוּם ער
הָאט שוֹין לאג ניט קיין חוּש הֲרִיַח  . . ,נָאךְ אַבַּיסעל צייט  ,איז מען געקוּמען
צוּ דֶער קישְׁקע ,דִי אֹשֶׁת חבר ,דִי מְלְמֶדְקַע הָאט אָנְגֶעהוֹיִבֶּען וי דער שטייִגער
איז צוּ רֵייסֶען דִי קישקע אוֹיף שְׁטִיקֶער ,אבֶּער זעם נֶעהְט נִיט!זֶעהֶר פַּארְוואוּנְדֶערְט

איז זִי גֶעוארֶען ,אַז זִי הָאט דֶערְטַאפְּט אִין דֶער פִינְצְטֶער צוֵויי .קִישְׁקֶעם אוּג

בִּיידע נִיט לַאנְנֶע ,א נוּר וָואס מַאכְט מֶען ,אַז מֶען זֶעהְט נִיט דִי וֶועלְט ,נוּ ,די
פְרוֹי הָאט איין קִישְׁקֶע אריינגערוקט דעםמאן ,גֶער הָאט זִי גענוָמען אין הַאנְד.
אַאלְבֶּע פֶערְוָוארְפֶען אִין מוֹיל ,דָאךְּ הָאט.ער דֶערְפִילְט אַז דָאס
אוּנ הָאט ה
איז עפֶּעס צוּ הַארְט אוּג צוּ גְרָאבּ; ,עס הָאט אִיהֶם טאקע פַארְשְׁלַאנֶען דֶער
אֶטְּהֶעם פוּן אַ וִוילְדֶען רִיח ,עפֶּעס א מָאדְנֶע רִיח  . . .פוּן דֶעסְטְוֶוענֶען הָאט ,ער
פָארְט וִוי עס אִיז אַרוֹיס גֶעחַאפְּט דִי גְרוֹיפֶּען אוּ בַּאמְטֵא ,דֶען אַרָא שְׁלִינגֶען

די קישקע איז גֶעוֶוען אוּנְמַאגליך ,חָאטְשׁ ווארג זִיךְ !

דֶער פָּאסְטֶערְנאק
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גֶעווֹארְנְלִיך בְלֵייבֶּען שְׁטֶעהְן רִי פַּאסוּדֶע בֵּיי דִי לִיטְואטְשְקֶעס ,דִי בְּרֵיהִים,

אוֹיפְץ טיש אַגַאנְצֶע נאכט  :אוֹיף מאקָנען פְּרִיה  ,אהַא ! קוֹלות וּבְרָקִים !וָואס

איז ? דִי וֶעקְלִיךְ זֶענֶען דָא !הא ו?ָואס ? אַ גֶעשְרֵיי גאֶעַפִילְדֶער ! אַלֶע שָׁכֵנִים

אוּג שְׁכֵנוֹת לוֹיפֶען צוּ זֶעהְן דֶעם וואוּנְדֶער ,הֶערְט אַ חִידוּשׁ  :די זֶעקלִיך זֶענֶען

נָאר גֶעלֶענֶען  אין צִימֶעס אָנְגֶעפִילְט מִיט גְרוֹיִפֶּען אָנְשְׁטָאט דֶער קִישְׂקַע ,
וָוארוּם  דאנערשטאג בּיי דֶער נַאכְט אִין דֶער גְרוֹימֶער מְחוּמָה אוּג אִין דֶער

ִּינְצְטֶער הָאט די אשת חבר  ,די גֶערָאטֶענֶע מָלמדקע ,א טָעוֹת גֶעהַאט אוּג אָנ -

גֶעפִילְט די זעקליך מיט גְרוֹיפֶּען; זִי פוּן נְרוֹיס אַרְבֶּעט ,הָאט נָעבִּיךְ גָאר נִיט
בֶּעמֶערְקְט אַז זִי פִילְט נָאחֶר צְוֵויי זֶעקְלִיךְ ,נקִייט קשייקן.עליך.
אוּנ די קִישְׁקְעלִיךְ אִיו נָאחֶר סאְַבָרֵא ,אז דִי קאמְץ-גֶעשֶׁעדִינְט זָאל זִי

וֶוערִין ,הָאט אוֹיפְנֶעפְּרֶעמֶען נָאךְ דָאנֶערְשְׁטָּאג בַּיי נַאכְט ,בְּשַׁעת דֶער גְרוֹיסֶער

מְהוּמָח  ,אוּג אֵיהֶם ,דֶעם מְלֵמֵד נֶעבִּיךְ  ,הָאט זי גֶעלָאזְט דִי אָנְגֶעפִּילְטֶע

קִיגדֶערְשֶע זֶעקְִיךְ  :נִישְט קשָׁה ,עֶר אִיז נִישְט קְליין צוּ קייֶען זֶעקְלִיךְ ,וָואס

איז ? מע וֶועוְדְט פוּן אֵיהֶם גְלִיקְלִיך ?  . . .נִיט אוּמְזִיסְט זָאנְט דִי וֶועלְט
אַוָוארְטִיל  ,אַז אאמְלמַד מָאר  קיין סְמֶעטֶענֶע נִיט געסֶען ,ווייל ער איו נִיט

קרַאנְק צוּ גֶעמֶען זוֹיעֲרְמִילֶך" *. .

דֶער פַארְשְטֶעלְטֶער הָאהְן .
ֵייגְט צוּ דִי אוֹיהֶרֶען  ,לִיבֶּעץ לֶעזֶער אוג לֶעוֶערְקֶעם ,אִיךּ וִויל אַייך דֶעך.

צֶעהְלֶען נָאד אוואעדֶערְֵיכֶע גֶעשִׁיכְטֶע  ,וָואס זעסקאן זִיךְ פַארְלוֹיפֶען בַּא אוּנז אי
נדֶָאעחרֶר לינטִָיּטא חָאברֶַּחעֲןמָ,נָאווציייללנ{ועּם הָק!איטין נִעיטנמגֶתעקנְָאפנְֶשטׁ ואורֶועֹטיםאִיהדֶֶעררְפחולּיןלָהאֶ,פִילפון דֶעם מִפּּ

וּ קיין פִיצֶעל
מכָּנָה  ,אוּג נָאךְ די אַלֶע גרִיזָאטֶעם ואס אִיר הָאט גֶעהַאט לֶעזֶענְדיג דֶעם פָארִגֶען

עֶרְצֶעהְלוּנג ,ונֶעט אֵיהֶר דֶערְפַאר פון רִיזֶען מפּור אַבִּיסֶעל הֲנָאָח הָאבֶּען  ,נוּר הֶערְט

רוּהִי  .חָאטְשאַלֶע וֵוייסִין אַז אַ לֶץ צִימֶערְט פַאר הָ
אאהְן ,פוּן דֶעסְטְוֶעגִין גֶעפִינְט

זִיךְ פָ8ארְט טִפָּשִׁים  ,וָואס;גלוֹיבֶּען ,אז עס שְפַּארְט אן דער חֲבְרָה דִי לִיצָנוֹת  ,אִיז
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נָאר אֶהְן מְענוֹת  .,אִיז רֶעכְט פַאר אהַָאהְן אוֹיך זִיךְ פַארְמַאסְקִירִין ,אוג אבי

אֶפְְּצִין אוּג שְׁרֶעקִין מֶענְשִין ,הֶ-ערְט א מַעֲשֵׂה !
עִם אִיז גֶעפָארִין מָ8אל אין אַ פינְצְטֶערֶע נאכְט אַ בַּאנְדֶע כְּלי זִמְרִים
פוּן אחַתוּנָה  ,אוֹיפִיןוֶועג הָאט זֵיי א בּלִישְטְשֶׁע גֶעטָאהְן אזאך ,וַוייס וִוי מִילֶך;
אֵיינֶער פוּן זֵייא איז ארָאפּ פון וָואנִין קאוק טאהן  ,וָואס איז דָאס  ,אָט חָאט
עֶר דֶערְזֶעהְן ,אַז דָאס אִיז האאהן ,אוּנ הָאטְשעס איז אִפִילוּ תַּיכְּף אַרוֹיף אוֹיף
זייר פַארלָאפִינֶעם מוַח ,אַז דֶער הָאהְן אִיז נִיט פָּשׁוּט  ,נוּר אָבּער דֶער ,זולל
וְסוֹבֵא' איז בֵּיי דֶער חָבְרָה שְׁפִּילֶערְם אַזוֹי נְרוֹיס ,אז זי הָאבֶּען זיך פארט

.וּג אַרָאפּ פוּן ווָאגִין אוּנ הָאבֶּען איהם ארוֹיף גִינוּמען  .דֶער  6אִיז
גִירִיזִיקִירְט ,א
אַפָּנִים גיוֶוען פוּן דֶער גוּטֶער חָבְרֶה  ,אוּנ מַחֲמת ע,ר חָאט מוָרַאנֶעהַאט ,אַז זֵיי
זָאלִין ניט שִׁפּירִין,אזדָאס אִיז נִיט קיין הָאהְן ,קָאט ער זיך גָאר גְרִינג געמאכט,

טאקי  ,וִוי אַ גֶעוֵויינְטְלִיכֶער הָאהְן  .נוּ  ,דִי כְּלי זְמָרִים זַיינֶען  זיך גֶעפָארִין גַאנְץ

ויכֶער מימין חָאהְן  ,גֶעבּלִיבִין אִיז בַּיי דֶער גְרוּפֶּע מוּזיקאנטין אַז דֶער הָאְן זָאל
גֶעהֶערִין נוּר דֶעם פִּידְלֶער; ,ער אִיו דָאךְ פָארְט דֶער דִירֶעקְטָאר פוּן זֵיי  .מע אִיז

לוֹיבּ נָאמְט גֶעקוּמֶען בְּשָׁלוֹם אַהַיים דָאנֶערְשְׁטָאנ פַאר טָאנ ,אַרָאפּ גֶענוּמֶען דעם
הָאהְן פוּן וָואגִין אוּנ אַרוּנְטֶער גִילֵיינְט צוּ פוּסִין פוּן בֶּעט גָ.דאכְט זיך ,האָאהְן ?
הַא ?" הָאט דֶער פִּידְלֶער גֶעזָאגְט צוּ זיך אַלֵיין  ,ינִיטָא ,וואס צוּ קלערין ,עס איז
גְעוִוים אַ הָאהְף !
הבוקר אור  ,עס איז גִיוָארִין טָאג ,דֶער-צֶעְלְט דֶער פידלער זַיין פִידְלֶערְקֶע
פוּן דֶער גְרוֹיסֶער מִציאָה ,ווָאס עֶר קאט דער מאפּט אוֹיפִין ווֶעג  :יו מַיין ווַיכּ" ,הָאט
טֶעם הָאהְן קוֹילֶען לכבור השׁבת' .בָּאָמֶת הָאט דָאס
עֶר גֶעזָאגְט, ,דו זָאלְסדט
דֶער ווייבּ שטַארְק נִיט גֶעשְׁמֶעקְט  ,זי הָאט אוֹיךְ גֶעוואוּסְט פוּן דיא אַלֶעעַנְיָנִים,
נוּר נִישְׁמֶער ,אז דער מַאן ייט מִן חַסְתַּם ווייסט ער דָאךְ ,אוּנ בִּפְרֵט אזא מַאן ,וי
דֶער פִירְלֶער; איין ערְליכֶער יוּד מיטין פוּלין מוֹיל ; נוּ .,ויא אִיז דָאס מֶעגְלִיךְ ,אַז

בֵּיי אֵיהֶם אִין שְטוּבּ ווֶעט זִיךְ קָאנֶען אוֹיפְהַאלְמין אַ טוּמְאָה  ,רַחַמָנָא ליצֶלן ? דֶער

פידלער אוֹיךְ מִצֲדוֹ .אִיז גיוֶוען שְׁטַארְק אין דֶער .דָעה ,אַז אֵיהֶם וֶועט זִיךְ גֶעוִויס נִיט
טְרֶעפִין חיו דאָבַַר תּמְלָה .פַאר ואס ? פַאר דֶעם ,וָואס;ער אִיז גִיוֶוען גֶעחִיט פוּן
לִצָנוֹת  .חָאטְשׁ ער פְלֶענְט זיך שְׁטֶענְדִיג גֶעפִינֶען צְוִוישֶען דֶעם בַּדְחָן מִיטִין בָּאסִיל ,
אוּנ אֲפִילו אוֹיף חֲתוּנוֹת  ,וָואס ער מוּז שְפֵּילין קאזאצקעס אוּנ מַאזוּרְקֶעם ,הָאט ער

אוֹיך אין זִינֶען נוּר לָשֵם שָׁמַיִם  ,פְרֵיילִי מַאכִין חָתָן וְכּלֶה :אָבֶּער חאוּץ דֶעם

פְלֶעגְט ער נוּר בְּרוֹכִיןזיין פידֶעל צוּרֶעלִיגיַאן--גִישֶׁעפְטִין שִָׁילען כָּלנדָרִי ,מעביר
זיין דִי מֶדֶרֶה  .בֶּענְטְשִׁין חֲנוּבֶּה לֵיכְט ,אֶפְּרֵיכְטִין חָצוֹת  ,שַׁבֶּת בְּהַעלוֹתְףָשְׁפִּיֶען
לכו נרג נ דהֶ;ער הוֹיפּט איז נִיוֶוען זיין קוּנְסְט נוּר אין מוּרַאל ,ור פְלֶענְט בֶּעזֶעצִין

אַ כֹּלָה ,פְלֶענְט זִי מאקי בְּאֲמֶת קוֹים אוֹיף שְטֶעהְן ,די גַאנְצִי שְׁטָאדְט פְלֶעגְט דֶער
צֶעחְלֶען ,אַז אִין זײינֶע יונגע יקְרִין קָאט עֶר גִיהַאלְטִין בַיי מְשׁוּנֶע וֶוערין פוּן גְרוֹיס
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דֶער פַארְשְׁטֶעלְטֶער הָאחְן
עַמְקוֹת אין דֶער יחכמת-חמוזיקע" :זֵיי פְלֶענִין מִיט אֵיהֶם שְׁרֶעקְלִיךְ שְׁטַאלצִירִין 

וָואס אִיז ? אַז ער וָָאלְט גֶעקָאנְט נָאטֶען  ,וָואלְט ;ער גִיוֶוען א סך גְרֶעסֶער פוּן

מִאייבֶּערִין.
הֶערְט בְּרִיִדֶער !ווער עס אִיז בֶּעקַאנְטאִין דֶעם חַאראקְטער פוּן די יוּדעשֶע שְטָאדְט
וֵוייסְט דָאס נַאנְץ קְלָאחֶר ,אַזזֵייעֶר שְׁטִייגֶער איז נוּר זִיךְצוּ בֶּערִיהְמֶען;אוּנ בּיי ז ייגֶעפִינְט

1ע ר רֶב אִיז דֶער גְרֶעסְטֶער נָאוֹן אונ רֶער עִרְשְׁטֶער
זיך נָאר גָאלֶע אַנְטּקֶע ,למִשְׁל י

צדִיק אִין דֶער נַאנְצֶער ועלְט ,אוֹיךְ אַוִוילְדֶער בַּעל מוֹפַת  . , .זייעֶר רוֹפָא  אִיז
אַ גְרוֹימֶער מוּמְחָה ,אוּג אוֹיבּ עֶר וָואלְט נוּר גִיקֶענְט שְׁרֵייבֶּען לִיטיינֶעשׁ ,וָאלְט

ער גִיוֶוען דֶער עֶרְשְטֶער פְּרָאפֶעסֶער .דֶער שְטַאט דָאקְטֶער ,אִיז זִיךְ שְׁטֶענְדִיג
מִיט אֵיהֶם מְיִשֵׁב ,אוּג טוּקְט אַלְלֶעם וָואס עֶר זָאגְט .. .דִי אַלְטֶע הוֹיבִּין זְלַאמְקֶע
די בָּאבֶּע ,ווַייסְט פיל מֶעהְרֶער וִוי דֶער גְרֶעסְטֶער אַקוּשַאר-דָאקְטֶער ,זי נעמט אַרוֹיס
בֵּיי דער קִינְפֶּעטָארִין דִי קִינְד פוּן בּוֹיךְ ,ניט חיו מִיט קְטְרוּמֶענְטִין ,פע ! נוּר מִיט
זִיסֶע רֵייד .,אוּג אָפֶט ,אז עם אִיז שָׁאן נָאר שְׁלֶעכְט ,אִיז מִיט אלחש ,אָדֶער מיט
, .זייֶער בֶּעוואוּם-
פוּמְטֶע גִיסְלַאךְ ,וִוי עַם פַאדֶערְט דֶער מֵצָב פוּן דֶער קינְפֶּעטָארִין .

טֶער מַתָמִיד איז אוֹיךְ אֵיין אַנְטִיק ;:ער אִיז גִיֶעמֶען אין נְרוֹיסֶען בִּית הַמְורֶשׁ
פֶערְצֶעהְן יִאחֶר בְּלִי הֶפֶסֶק אוֹיף אַ עֶק פוּן א בַּאנְק בִּיז דֶער אָרְט הָאט זיך אוֹיס
נִימוּלֶעט אוּג עס אִיז שְטַארְק גיכָּר ,אוּנ וֶעצְט איז עֶר גִיוָארֶען א קאליקעי פֶּע !
וָואס זָאג אִיךְ ? אִיךְ מֵיין אַ וֶועלְט נָאוֹן; אַלֶע הָאבֶּען פַּאר אֵיהֶם מוֹרָא אוּנ דֶרֶךְ
אֶרֶץ ,אֲפִילוּ גָאר דִי גְרוֹיסֶע אֲדיִרים ,אוּנ אוֹידָאֲפִילוּ זייֶער קוֹימֶענְקֶעהְֶער איז אַ וִוילְדֶער

ִוֹר .אִין דֶער יוּנֶענְ אַז ;ער פְלענְט זי פַארְשְטֶעלין פַאר הָמֵניץ אין אֶַשורֹש

שׁפִּיל פאְוּלנֶענְט גֶזעבִֶיןעטאְץ מִיטֶען פוּם אִין טְהיר ,פְלֶענְט אַרוֹיס די קרוקעם...
זייעֶר חֵז ,אַז עֶר וָאלְט נוּר וֶועלִין ,קען עֶר אָפְֶּעבִּין קַאנְצֶערְט אֶפִילוּ פַארְץ גָראףי

נוּר ער וִויל נָאךְ ניט  ..דֶ.ער שְטוּמֶער בְּחוּר מָאטְקע ,אַז ער וָואלְט נוּר גִיְקַאנְט

רֵיידִין ,אִיז (ער א חָכֶם מְחוּכָּם .. .זרגייְֶבעִיר אִיז רַייךְ וי קוֹרח ,ער הָאט פַאר-
ְרָאבִּינֶע אוֹצָרוֹת ,אוּנ וַייסְט אַליין נִיט פון זִין עַשִׁירוֹת  :משֶׁערֶעקְט זִיךְ אַזער אִיז
אַ שְׁטַארְקער מְחוּתְּן מיט די ניט גוּטֶע אין שְטוּבּ גֶעדַאכְט ,. .זייִער רוּסִישֶׁער שְׁרֵייבֶּער,

אַז עֶר וָאלְט נוּר קָאנֶען רּסִיש רֶעדֶען וָאלְט ;ער גֶעוִוים גוֶוען איַך-ווייס

אַלֵיין ניט ווָאס  . ...ווארֶען ער הָאט אַ נְמָרָא קעפּיל . . .ואס בֶּעדַארְפְט אִיהֶר

מֶעחֶר ? אַז זֵיִי בֶּערִיחְמֶען זִיךְ אֲפִילוּ מִיט זַייֶער מְשׁוּנֶענֶעם ,וָואס אִיז ,ער אִיז
אַרָאפּ פוּן זִינֶען מִחַמַת ער הָאט זִיךְ צוּ פִיל פַאר מִיפְט אין חֶבְמַת תַמִבֶּלָה,..

זִייֶער מנִיד איז נָאר אַמַזִיק ! אַז עֶר וָאלְט וֶועלין קאן ער אָפִּילוּ אט שִׂמְחַת
תּוֹרָח! מַאכִין אַז דֶער עוֹכֶם זָאלרֵייסִין קְרִיעָה אוּג וָאמֶערִין אוג קְלָאגִין אוֹיף זייערֶע
יָאהְרִין ,אוּנ אַזוֹי לְהִיפֶךְ אוּם תִּשָׂעה בָּאָב ,אוֹים וַוייִין ,אַז דער חוּרבְּן איז גָאר

גיוֶוען פַאר אוְנז אַנָלִיק .שְ
אׁפַּאס דְרוּשׁ ?אָט קלָאנְט מֶען .,אונ אָט טאנצט מֶען !

דוּכְט זִיךְ  עֶס איז אוּנָז שְׁלֶעכְט בִּיז אִי;עק ,מֶען קרִינְט כּמֶעט גָאר יָאוּשׁ; אָבֶּער
אַז דֶער דַרְשֶׂן וִויל ,וֶערְט גָאר פְּרֵילִיךְ ,עס איז אַלֶעם נָאלֶעטוֹבוֹת אונ גְרוֹיסֶע גְלִיקִין.
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הֵא ,בְּרִידֶער ? אֶפְּשַׂר וַוייסְט אִיחֶר וואוּ הַאלְט אִיך ? יָא ,אִיךְ הָאבּ גֶעשְׁמוֶעסְט פון

אוּנְזֶער פִידְלֶער  ,ער האט גֶעשְׁטַארְקְט זַיין װוייבּ ,אַז זִיא זָאל נָאר קֵיין מוֹרָא הָאבִּין
רָאס אִיז גֶעוִויס אַ הָאהְן ,אוּג דֶער זְכוּת פוּן שַבֶּת-קוֹדֶשׁ ווֶעט בַּיי-שְׁטֵיין ,אַז עס

וֶועט אַלֶעס גֵיין בְּשָׁלוֹם ...נוּ.,אִין גואּטֶע שָעָה ,גֶענוּמֶען דֶעם הָאהְן איג גֶעגַאנְֶען

צוּם שׁוֹחֵט ,עס הָאט דִי שְׁחִיטָה וִוי עס איז אָפְּנִינָאלְטֶען  :דֶער הָאהְן אִיז אבֶּער
נָאךְ דֶער שְׁחִימָה האִַיבְּשֶׁע צֵייט אוּמְגֶעלָאפֶען ,וִי עס פַּאסִירְט זִיךְ אָפֵט ,אַז עֶר
פְלִיהְט אַרוּם נָאר אוֹיף דֶעכֶער אוּנ מֶען בְליבְּט אֶהְן כּוֹחוֹת ,בִּיז מֶען חַאפְּטאֵיהֶם.
נוּר דָא ,הָאט זִיךְ דִי פִידְלֶערְקֶע שְׁטַארְק עֶרְשְׂרָאָקֶען  ,זי הָאט זִיך גֶעטְרַאכְט ,אָט
דָא הוֹיבְּט זִיךְ אָן דֶער גוּטֶער נִישֶׁעפְּט ;נור אמֶַזען הָאט אֵיהֶם גֶעחַאפְּט אוּנער
אִיז דֶער-גַאנְנֶען ,הָאט זִיא גיקְלֶעהְרְט; פָארְט האַָאהְן עֶס טְרֶעפְט זִיךְ אַזוֹינֶע זַאכִין.. .
גֶעבְּרַאכְט אַ חַיים ,אָפּ גֶעסְמֵיילֶעט; אוֹיס גֶעזַאלְצֶען ,הא ? טַאקִי אהַָאהְן? ..+
דֶער צִימְבְּלֶער מִיטֶען פֹּיְקֶער הָאבֶּען גֶעמַאכְט וִויזִיטִין אַלֶע שָעה ,צוּערְקוּנדִיגֶען

זִיךְ ,וָואס {עס טוּהְט זיך מִיטִין הָאהְן זֵיי הָאבֶּען נִיט גֶעגְלוֹיבְּט ,אַז דָאס אִיז
א לַאמֶע זאך  ,אוּג בִּפְהֵט ,אַז זֵיי הָאבֶּען דֶער שְׁמֶעקְט ,אַו דֶער הָאהְן אִיז--
אוּמְגֶעפְלויגֶען נָאךְ דֶער שׁחימה .דער ירְאַת שָׁמַיִם איז ע"פרוֹב וַוֵיינִיג בּיי דִי לייט,

דֶער מְקוֹר אִיז דָאךְ לִצָנוֹת  ,דֶער בִּדְחָן מַאכְט זֵיי קַאלָיַע  :נוּ הָאבֶּען זֵיי טַאקִי
ניט מֵאֲמִין נִיווֶען ,אַז דער פידלער ווֶעט זיין א מנין .,אז עס זָאל זִיךְ נִיט אוֹיסְלָאזִין
עפִּים אַוילע זַאךְּ .זֵיי הָאבִּין אֶפִילו גִיזֶעהְן דֶעם הָאהְן וִוי ער לִיגְט אאוַֹיסְִיזַאלְ
ּ,נְדֶעטְוועגִין הָאבֶּען זֵיי גִיִקלֶערְט ,אַז דָאס אִיז עֶעפִּיס
צְנֶער ,וי א מֵלִיץ יוֹשֶׁר פו
אַמָאדְנֶער לֶץ ,ואס ער וִויל אוֹיפְטָאהְן שאְַׁטוְקֶע! אַז מֶען זָאל הָאבִּין צוּ זִינְגֶען

ּ.ג אִיבֶּער--הוֹיפְּט דֶער בַּדחֶן אִיז גָאר כַּמֶעט פוּן שְטוּבּ ניט אַרוֹיס ,
אוּג צוּ זָאנֶען או
ער הָאט אלֶעס נִיהַאט חֵשֶׁק דֶער בַּיי זַיין ,וי דֶער הָאהְןוֶעט זִיך צוּם סוֹף אוֹיפְ?
חַאפִּין אוּג אָן פַּאטְּשִׂין דֶער פִידְלֶערְקֶע אִין בַּאק ,אוּג צוּ בְּרֶעכִין אַלֶע כַּלִים מִיט

דִי פֶּענְצְטֶער ,אוּג צ וּ חַאפִּין דֶעם סָמִיק ,אוּג אַרוֹים פְלִיהֶען אַ גֶעוַאלְצֶענֶער אִיבֶּערִין
שְׁטָאדְט ,אוּנ דוּרָכֶץקוֹימֶען גְלֵייךְ אִין שְׁטוּבּ פוּנָים רָב .הַא ? חְלֶעבִּין עס וָאלְט
בְּאֲמֶת טַאקִיניט מִיאוּם גִיווֶען!עֶר הָאט אָפִּילוּ אוֹיךְ אַבִּיקֶעל מוֹרָא גֶעהַאט ,אַקִשְיָא

אוֹיף אַ מַעֲשֵׂה ,פִּלְלֵייכְט קְרִינְט ;ער אוֹיךְ אין בַּאק ? נוּר מֶעשֵׂה בַּדְחָ ,וָואס לִינְט
אׁטַארְקֶער עסְק ,מַאכֶען דֶער נָאךְ
שְׁטֶענְרִיג אִין לְצָנוֹת .,איז דָאם פַאר אֵיהֶם שְ
פוּן דֶעם הֶעצֶעס אוֹיף חֲתוּנוֹת אוּנ צוּ לֵייגֶען טוֹיזֶענְד יִשִׁקָרִים ,וי דֶער שְׁטֵיינֶער

אִיז פּוּן דֶער הֶבְרָה ,נוּ ,דִיזֶע מיזיקַאנְטִין מִיט זייֶערֶע יע אלע שָׁעה ,הָאבִּין
אַבִּימֶעל צוּ רוּדֶערְט דֶעם מוֹחַ אֲפִּילוּ פוּנִים פִידְלֶער ;אוּנ נָאךְ אַ צוּ נָאבּ הָאט
עַר גִיהֶערְט פוּן זַיין וייבּ! וָואס עס הָאט זִיךְּ גֶעטְרָאפֶען בי דֶער שְׁחִימָה  .עֶר הָאט
אוֹיך אָנְגֶעפַאנְגען צוּ צְווייפְלֶען אוּנ צוּקלערין  :יאֶפְּשַׁר אִיז דָאס אין אֶמֶת נִיט
קיין נְלֹאטֶע זַאךְ ? וִוי קוּמְט אַ הָאהְן אוֹיפְן ועג ?' מעהֶר פוּן אֵיחֶם ,אִיז נְעבִּיךְ די
פִידְלֶערְקֶע  אוּמגֶענַאנְגֶען אָהֶן מאַָאפּ  ,עֶס הָאט אֵיהֶר מַמֶשׁ דִי הָענְד גֶעצִיטֶערְט
אארץ אוּנ זיך גֶעהְמֶען צוּם טְשָׁאלְנְט ,
פוּן שְרֶעק .זִיהָאט זִיך נִיט גֶעקָאנט אנטוּהְן ח

דפֶּעאררְשְׁטֶעלְטֶער הָאהִן
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זִי הָאט מַאקִי מוֹרָא גֶעמַאט נֶעהְמֶען שְׁנֵיירֶען דֶעם הָאהְן אונ אַרַין לַיינֶען אֵיהֶם אִין

טְשָׁאלְנְט טָאפּ .אָבֶּער דֶער פִּידְלֶער מִיט זַיין נְוֹיס יּדֶעשְׁקייט ,הָאט זִיךְ גֶעשְׁטַארְקְט
אוּג הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ טָאהְן זַיין זאך :ער הָאט זִיךְּ גֶעוֶעצְט מֶעבִיר זַיין דִי
חִדרָה אוֹפְץ פִידִיל מִיט גְרוֹיס כַּוְנָה . מיט שְׂרֶעקלִיכִין הִרְהוּר תְּשׁוּכָה ,הָאט עֶר

גֶעפִידִילְט די אַלֶע מָארְטִין טְרָאפּ ,עָר הָאט דַאמָאלֶם גֶעקָאכְט מִיט די לֶעצְטֶע
ַ:שְׁטֵיינֶער,
קְרֶעפְטִין , עֶר הָאט אוֹיסְגֶעאַרְבֶּעטּ מִיט קּנְסְט די שְׁוֶוערֶע טְּרָאפּ א

א שַׁלְשָׁלת" ,אַ עַקרְנִי פָּרָה' ,אַ ערְשַׁיִים' - . .דֶער צִימְבְּלֶער מִיטְץ פּוֹיְקֶער זֶענֶען

פוּן די כָּלִים אַרוֹיס ,עִם אִיז זֵיי אַזְש נוּדְנְא אוּג .מֶּאשְׁנָא גֶעווָארֶען בִּיו מאִַינוּט
צוּם טויט .עֶס איז אַרוֹיס אוֹיף זֵיי אַקָאלְטֶער שְוַייס ,זֵיי הָאבֶּען זִיךְ קוים פון
שְׁטוּבּ אַרוֹיס גֶעחַאפְּט ,נִיט טוֹיט אוג נִיט לֶעבֶּעדִיג .דֶער בַּדְחָן אָבֶּער הָאט דָאס
אַלֶעט פַּארְטְרָאנֶען ,ער אִיז דָאךְ פָארְט שאְַׁטִיֶעל מַאגִיקֶער ,ער קאן דָאךְ עֶסֶען

ֶענְליטֶע קֹילֶען אונ צִיהֶען דֶער נָאך סְטֵיינְגֶעט פון נָאז ,אוג שְלֶעפֶען תְאּפלִיך

זֶעקִיל פוּן לִינְקֶען אוֹיעֶר  :עֶר אִיז טאקי גִיוֶוען אַ שְׂטַיקֶעל אַכְזֶר אוֹיךְ ,,ער הָאט

א מָאל , וי עֶר בֶּערִיהְמְט זיך ,אָפְּנֶעאַרְבֶּעט אַ שְטוּקע אוֹיף אַ חֲתוּנָה ,וָואס
א בְּחוּר גֶעבַּאךְ אִיז שִׁיעוּר נָחָרג גֶעוָוארֶען  ... ,נוּ ,אזַאפוינֶעל הֶערְט עפֶּעס די וֶועלְט ?
פיךש
*

עֶר הָאט זיך געמאכְט מוּטה אוג פוּן פִידְלֶערְס שְטוּבּ נִיט אַרוֹיס ,עֶר הָאט נוּר

גֶעוָואלְט זֶעהְן דֶעם סוֹף פוּן דֶעם פַּארְשְׁטֶעלְטֶען הָאהְן .בְּקֹצוּר ,דער פִּידְלֶער טוּהט
זִיךְ פאר-זִיךְ ,עֶר הָאט גִיהַאנְטְשֶעט דִי סָדְרָה! הָאט יער אָנְנִיהוֹיבֶּען זָאגֶען יתַּרְגוּם'
אוֹיפץ פִידֶעל ,איך פַארְשְׁטֵיי אָפִּילוּ נִיט ,וי זָאנְט מֶען דָאס יתַּרְנוּם' אוֹפְץ פירִיל ?

מֵילָא מְרָאפּ הָאט נָאךְ אַ שַׁיָכוֹת צוּ נְגִינָה ,אָבֶּער תַּרְנוּם לָשׁוֹן אִיז דָאךְ נְלַאט
וָוארְטֶער ? ווָאס פאר אמְַחוּתְּן אִיז דִי פִירֶעל דֶער צוּ? אֵיינֶער אַרֶעכְטֶער ,חאֵַרִיף,

וָואס קָאן טַאקִי מְטהֵר זיין אַ שֶׁרֶץ נִיט נוּר מִיט הוּנְדֶערְט אוּג פוּפְצִיג מָעמִים.,
מִיט טוֹזֶענְד טַעמִים ,אֵיינֶער קְרִימֶער פַאר דֶעם אַנְדֶערֶען ,הָאט מִיר גִיגֶעבֶּען צוּ

עֶרְקְלֶערִין אֲפִּילוּ באִּיֶעל מִיט דוֹחֵק ,נוּר וָאס קאן מֶען הֶעלְפֶען ? אַ יוּד אִיז שׁוֹין

גֶעוואהְנְט זִיך בֶּענְִיגֶעגֶען מִיט אזֶעלְכֶע קיוֶעטְשִׁיקֶע תּרוּצִים :קנאפ שְׂטִיִקֶער פְלֵייש

הָאבֶּען אֵיהֶם אוֹימְגִירִימֶען די מְלַמְדִים ,ואס איז ? ער מוּז מְרֶעפִין דֶעם װי ש

לישב

בדוחק' פוּן מהר ש"א ..,אִי ,צוּ וָאס זָאל אִיך מִיךְ מוּטְשֶׁען

טְרֶעפֶען אתַָּרוּץ . ,ואס דֶער מחר שיא

אַלֵיין אִיז דָאךְ מוֹדָה ,אַז דָאס אִיז נוּר

קאְוֶַועטְשִׁידִינֶער תָּרוּץ ? נוּ ,צוּ וָואס זָאל אִיךְ מִיך מַאטֶערֶען לִחְנֶם ? מִמָה נַפְשְׁדִ

אורְאַי אַיוֹשׁר :אֶלָא וָאס דֶען ,מֶען קאן נִיט ? אִיז נִי גֶעפִירִילְט !הָאט טַאקִי
שי
ר

אָדֶער תוספות

פַאר זְעהְן ,וָואס איז ? זֵיי זֶענֶען אָפַּשַׁר גִיוֶוען מַלְאָבִים ?

הַא ? דוּכְט זיך אַלֶע לוֹמָדִים וֵוייסֶען דֶער פוּן ,אַז דֶער א מור א ,דֶער גְרוֹיסֶער רְבָּי
הָאט פִּיל מָאל מוֹדָה נִיוֶוען אוּג גֶעזָאנְט :יאִיך הָאבּ פַאר זֶעהְן , אונ גִימַאכְט אַיין
אֶשִׂיבֶּקֶע. .רֶ.ער תַּלְמוּד אַלַיין זָאנְט אוֹיךְ אִין פִיל ארְטֶער :ידָאם ווָאס רב אשי
הָאט גִיזָאנְט ,אִיז אַ נְרַייזי ,נוּ איז דָאךְ נְרִינָג צוּ גְלוֹיבֶּען ,אַז דִי שְׁפֶּעמִינֶע הָאבִּין -
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אוֹיךְ גֶעקָאגְט הָאבֶּען אַ טָעוֹת ,אוּנ וֶוֶער שְׁפַּארְט דָאס ,אַז אִיךמוּז פַארְעַנְטְפֶערִין

הָאטְשֶׁע מִיט דְחוּקִים ,מִיט קְווֶעטְשֶׁענֶעס ? אונ פַּאר וָאס הָאט דֶער מה ר שיא נִיט

אוֹיס גיזָאגְט דִיזֶען
דוֹחק תְּרוּץ ? נוּר צוּ וֶועמֶען רֶערְט מֶען ?דֶער מְלַמַד דֶער מִפּוּשׁ

שְׁלַאנְט אֶהֶן רַחֲמָנוֹת אוּג זָאגְט  :גוֹי אֵיינֶער! קְוֶעטְשׁ זַאך; לָאז זַיין וי עס אִיז

אבּי  קְוֶועטְּשׁ אוֹיס עטוָאס אַ שטיִקעל תְּרוּץ  :מִן הַסְתַּם אַז דֶער מהר שיא
זָאגְט ,אַז מֶען קָאן ,איז דָאךְ גֶעוִיס פַארְהַאנְדִין עפֶּעס אַ פְּלַאן ,אִיך ווייס אוֹיך,
אַז גָאר גלאט קאן מֶען דָאס נִיט מַאכִין ,וָארוּם דֶער מ
שה
ירא

אַלֵיין זָאנְט דָאךְ

מֵעמֶר נִיט ימֶע קאן דָאס אין אֶרְדֶענוּנָג בְּרֵיינְגֶען מיט הֶוועטְשֶׁענֶעס; " אָבֶּער פַאר

וָואס הָאסְטוּ אַזוֹי אַ גרָאבֶּען מוֹחֵַ .גָאר נִיט צוּ בֶּעמֶערְקֶען דֶעם פְּלַאן דֶער פוּן ?

דוּ הָאסְט אֲפְשֶׁר פֵיינְד קוועטְשִׁיקֶע תֵּרוּצִים ? דוּ ווייסְט גְרָאבֶּער יוּנג ,אַז מִיר
וֶועלען נוּר זוּבֶען פע סֶט ע תְּרוּצים בּלייבּען מִיר נָאחֶר אוֹיס נִישְׁטֶעלְט ? קָשִׂיוּת אִיז

דָא אוֹיפְץ פּוּד ,וואוּ מֶען קערְט זִיךְ נ
;וּ פוּן אַזוֹינֶע ספות קאן מען ח"ו אַבִּיסִיל

צוּ רוּדֶערְט ווֶערֶען ,דֶערִיבֶּער מוז מֶען זיך צוּם וַויינִינְסְטֶען קְוֶועטְשֶען ,אונ נָאךְ
טאקע שְׁטַארְק קְועטְשֶׁען ,מִן הַמְתַּם אִיז אַװֹי בּאשֶׁערְט  .דָאס יוּרֶעשֶע לֶעבֶּען

איז אין גאַנצען דו
אֹתֵק גדָוֹל ,נִיט נוּר אִין זײין למוד ,אַ גוּר אוֹיך זיין פּראקטישער

לֶעבִּין :מען טָאחֶר ניט פְּרֶענֶען קיין שְׁטַארְקֶע שַׁאֲלוֹת ,מַחֲמַת קיין פֶעסְטֶע תְּוּצִים

אִיז טאקי גיט דָא ,נוּ קאן מען חיו גִאהֶר ארויס לִתִּרבּוּת,רָעה ,אַזוֹי וי מֶען זֶעהט
יֶעצְטִיגֶע צייט טָאג טָאנְלִיךְ טְרֶעטִין אָפּ פוּן אונז אוּנזֶערֶע בְּרִידֶער{ ,עס האר זי

יקֹשִׁיּת! ,זֵיִי וִוילֶען זִיךְ נִיט פַארְלָאזֶען אוֹיף דֶעם װישׁ לישב בדוחק' אָט

מַאכִין זֵיי אַיין עק ,גִיך אוּג שַׂארְף פוּן דער יוּדֶעשֶׁער פְרַאנֶע . ..
איָחר וִוייְסט בּ,רידֶער ,אז.עם איז גָאר ניט גוּט  ,איך וַויים נִיט וואוּ אִיךְ

הַאלְט אִין מַיין ספור  ,אִיךְ בי זעפִּיס פַארְנְרָאכִין אין אֶלָף חַשִִׁי :וי גיפֶעלְט אייך

אַ מעֲשֶׂה ? איך וָואלְט שְׁוֶוערִין ,אַז אִיך הָאבּ דָא גֶעשְמוֶעפְט פוּן וֶוענִין דעם פִיִדלֶער,

וָואס ער הָאט גֶעשְׁפִּילְט תַּרְנוּם-לָשׁוֹן אויפץ פֵידִיל+ ,נוּ וי בִּין איך פאר פְלוֹיגִן

אִין שאְַׁמוּעָס וֶוענִין תִּלְמוּד אוּנ וֶוֶענִין דֶעם יוּדישִין מֵצָב ? איך וָאלְט שוֹין גֶערִין

אַרוֹיס קְרִיכֶען פוּן דִיזֶען אַרְטִיקֶעל בְּשָׁלוֹם ,שווַיינְט ,מִיר דוּכְט אז אִיךְ וַוייס שׁוֹין,
אַ!עֶס אִיז רִיכְטִיג ד
ֶ:ער חֲרִיף הָאט מִיר גֶעוָאלְט עִרְקְלֶערִין ויא אזוֹי מען שְפִּילְט

תִּרְנוֹם אוֹיף אַפִידִיל ,נוּ לָאמִיר הֶערִין דֶעם פּלאן ,ער זָאגְט  :מַחֲמַת תַּרנוּם לְשׁוֹן

וֶוערט נוּר גֶעשְׁפְרַאכֶען אין טֶערְקֵייא  ,אוּ דָארְטִין איז דָאךְ די גַאנְצֶע נְגִינָה נוּר
אין וָואלְכֶעשׁ  ,אִיז דִי וַואלְבִישֶׁע נְגינָה אַ רֶמָז אוֹיף תּרְנוּם אוּנְקְלוֹס ; דֶערוּם הָאט

רֶער פידלער גֶעשְׁפִּילְט וָואלְבֶעשׁ ,אוּנ דֶער מיט יוֵצא גיווען .הַא ? אַ גוּטֶער

מטוָּף ? איך זָאג אַייך דעם אֶמֶת א,ז עס הָאט מיר אָנְגענימֶען טוֹיטֶע חֲלָשוֹת,
הֶערין אזוֹינֶע פּוּסְטֶע גֵיינְג ! עם הָאט מיר אוֹיסְגֶעוִויזֶען ,אַז עֶר איז גֶעוִויס גֶערִירְט

פוּן מוֹח  ,נוּ ,איך הָאבּ אוֹיסְגֶעשְפּיְנֶען דָרֵיי מאל אוּנ אוֹים נִבַּטְלְט אויף זַיין

מְשׁוּגֶענֶעם קאפ אֵלֶע בַּייזִי חֲלוֹמוֹת  ,אוּנ איך הָאבּ אָפְּגֶעוִישְׁט דִי וָואנְצִין אוּנ

גֶעמַאכְט אַַ שְׁוַיינ .קוּרְץ דער פון  ,דֶער פִידְלֶער הָאט דַאמָאלם גֶעשְפִּילְט וָואלְכֶעש,

דֶער פַארְשְׁטֶּעלְטֶער הָאהְן
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אַז
מֶען הָאט גִיקֶענְט פְּלַאצִין אוּנטֶר זֵיַינֶע הֶענְד  .דֶערסַאמֶע בַּדְחֶן אִיז אוֹיךְ
שְׁטַּארְק
גֶערִירְט גֶעוָארִין ,אַז ער הָאט געמוּזְט מאכען נאיברח ,נוּר דָאךְ הָאט
ע
ֶר פָּאפְפִיֶעט צוּ זַעהְן ,וי מֶען הָאט דֶעם הָאהְן צוּ שְנִיטֶען אוּנ אַרַיין גערוקט
אין טְשָׁאלְנְט  ,עֶר אִיז קֶענְרֶאם פֶּענְדֶאם אַרוֹים גֶעלָאפִין פוּן פִידְלֶער קוֹים מִיט

דֶער נְשָמָה .עִם אִיז גָאךְ גֶעוֶועהְן בּיז נַאכְט עאֵַרֶךְ פוּן צְוֵיי שְׁטוּנְדֶען דֶ
,ער בַּרְחָן

איז
אַרױס גֶענַאנְגֶען אִין שְׁטָארְט אוּג הָאט זִיך גֶעזֶעהְן מִיטְץ צִימְבְּלֶער אוּנ מִיטִין
פּו
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ר
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ש
ְ
ׁ
מ
ו
ֶ
ע
פ
ְ
ד
ט
ֶ
ע
ם
ענון זײָער מִיף!  --אוּג עֶס אִיז גֶעבְּלִיבִּץ פעסטי
אז ד
ָאס אִיז נִיט פָ
ּשׁוּט ,עֶסוֶועט זִיךְּ דֶער פוּן אוֹימְלָאזֶען וֶוער ווייסְטוָואס., . .

נָאךְ פִּיל
עֶר אִיז דָקאלךעְרייןָא אאִיו גֶעבְּלִיבֶען אַז מֶען מוּז דָאם מוֹדָיַע זַיין דֶעם רָב זָאל לֶעבִּין,
ש
ְ
ׁ
ט
ַ
א
ר
ְ
ק
ֶ
ע
ר
מ
ִטוָרף ,עֶר וֶועט גֶעוִויס דֶעם ענִין דירֶך נֶעהְמֶען וו
מע בֶּעדַארְף
אוּנ זוּכֶען דֶער צו איין עֹצָה .עס אִיז טַאקִי א רַחֲמָנוֹת געבִּיךְ אויפיץ
פיִדלֶער ;ער אִיז,צְווישֶען זיך רֵיידִין א
 ַ,שְׁטִיִקֶל שׁוֹמָה אוּנ טאקי גוּט פַארְנַארְט ,
עֶר שְׁטֶעלְט אַלֶעס אוֹיף זַיין פְרוּמְקֵייט אוּנ אוֹיף זַיין שְׁטַארְקִין בּטְחוֹן ,אָבֶּער ער

אִיז דָאךְ .מֵיין נִיט וִוי א פְּרָאסְטַאק,

נו ,הָאט ער זִיך אַייְגִירֶעדְט שאְׁטוּת,

אלֶַזץ קמִֶעירטְ זיין פִירֶעל וֶועט עֶר פַאְטוּמְלֶען אלע לִצִים -וי מיינט אֵיהֶר?דֶער
ט אַודְאַי שְטַארְק זיִנע ישְַׁשְׁלְשִין'  מִיט דִי ינִרְשַיִימִים .,אוּג וָואס אִיז

א
ֲפֵילוּ דֶער יַחוּם מימִין קקרנַי-פְּרָה' ? הַלוואי זָאל אִיך לִינֶען זָאנֶען ,ער הָאט
א
גוּטִין ;עסֶק .הֶערְט ,אִיךְ בִּין אוֹיךְ א בֶּעלְן אויף אַ פֶּערְטִיל הָאהְן ,פוּן דֶעסְטְוֶוענִין

ָואלְט
רֶעדְט שאִׁויֹךיְן אפזוֵןא עֶהָאקְן נִיט וועלִין אָפִילוּ אִין מיין שְׁטוּבּ אַרינלָאזֶען .,אוג וֶוער
ס
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ד
ֶער ,לָאמִיר אין דֶעם נִיט שְׁווייגֶען אוג טאק תֵּיכֶּם

מְגֵלֶה זַיין דֶעם רָב  .נִישְט קָשֶׁה! ,ער אִיז דער צוּ מֶ
אענְשׁ  ,ער וֶועט דֶעם לִץ
מַאבִין אֵיין {עק ,נִיט מִ
יט פִידְלֶען ,ער וֶעט אוֹיף אֵיחֶם אַרוֹיף וַוארְפִין אַ שמת א"
וֶועט ער זי
צוּ וַארְמֶעםך .קְ .רַא.צִיןגֶע:אוִָיאךגְְט קְאלְעתֶר אז גדַאינְצֶע שְׁפִּיל בּרוֹיכְט אוֹיסְשְפְּרינגען מָארנִין
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רָב .די זַאך הָאט דעם רב

בְּאֲמֶת נִיט גוּט
גִישְׁמֶעקְט  ,מַחֲמַת ער הָאט פַּיינְד צוּ נִיטְצִין מִיט שָׁמוֹת  ,אָבַּער

בָּאֵין בְּ
רֵיָרָה ,הָאט.ער וי צו גֶעזָאגְט ,אַז ער וֶעט דָאס אִין זִינֶען הָאבֶּען ע.ר

הָאט זייא ע
פַארְשְטֶעלְטִֶירְקְלֶעהְרְט גאָר קוּרְץ  ,אז עֶר ווייסְט די גאנצע גֶעשִׁיכְטֶע פון דֶעם
אַז עֶר הָאט אַ המָָאאהלְן ,דָאס אִיז דֶער אֵייגֶעגֶער וָאם די נִמְרָא דֶער-צֶעהְלְט פון אִֵיהֶם
אוֹיס גֶעפִיקְט דֶעם מַארְךְ פוּן אַ מֶענְשִין ,אוּנ מֶע הָאט אִיהֶם

דַן נִיוֶוען צוּם טוֹיט
וִוי יאַ שׁור הנסקלי ,א פַארְשְׁטיינטֶער אקס  .אט דָאס יַאוֶועט

זִיך אָפט אוּג אֶ
פֶט אַזוֹינֶע הָאהְנֶער גאלנול פוּן יֶענֶעם ,נוּר מִיט דֶעם כֹּחַ פוּן

יֶענֶעם פ
ְּסַק וָואם עס אִיז נִנְזַר פוּן א בֵּית דִין  ,נֶועט גער אֵיהֶם אוֹיךְ דַן זַיין ,אזער

ואאִָיבזֶּערהבעסימןִיחמָהע,ג אוג ;ער וֶעט קיין קרַאפְּט הָאבִּין פְּראוֶוען זינֶע שטוּקֶעס... .
מע אֵיהֶם' ? הָאבֶּען זֵיי אפְרֶעג נִיטָאהְן דֶעם רָב  :יָא! קמע
אן

יְאֵיהֶם עֶסִין  ,דִי
שְׁחִיטָה מִיט דער בְּרָכָּה !הָאט איהם בָּשֶׁר גֶעמַאכט' ! הָאט דֶער
רֶב קוּרֶץ אָפּ גִיזָאג
ְט ,די תְשׁוּכָה פוּנָם רָב אִיז דֵי מוזִיַאנְטִין גָאר נִיט גִיפֶּעלְץ ,
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אוּג בְּיוֹתֶר דֶער בִּדְחֶן הָאט גָאר חוֹזְק גֶעמַאכְט ,וָוארוּם אז ניט דוּרך שָמוֹת  ,אִיז

אַלֶע זַאכִין ניט וֶוערְט צִאיבֶּעלֶע ; וי מֵיינְט אִיר ?דֶער הָאהְן וֶועט הערִין דֶעם

פְּסַק פוּן רֶב ? דוּכט זִיךְ גְלאט אַיוּד ,אַבִּי נוּר  באֶּעוַיבְּטֶער ,פָאלְנְט אוֹיךְ נִיט
אַרָב,

וי
אַ פְשִׁימָא שוֹין אַזוֹי אפַָארְט הָאהְן ! מֵילָא דַאמַאלם ,

אין דער נמְרָא

שְׁטֶעהְט ,אז מֶען הָאט אֵיהֶם גֶעחַאפְּט אונ פַארְשְׁטִיָוט  ,נוּ  ,ואס הָאט ,ער
נֶעקַאנְט הֶעלְפִין ?אָבֶּער יֶעצְט ,אַז עֶר אִיז הָאךְ שׁוֹין גאֶעַקוֹילֶעטֶער אוּנ לִינְט

שׁוֹין אין טְשָׁאלְנְט אוֹיך ,נוּ ווָאס הֶערְט עֶר אֵיהֶם ? בְּקִצוּר ,בְּרִידֶער ,דֶער רֶב

וֶועט דָא נָאר נִיט מַאכִין {,עֶר אִיז עֶפֶּעם יֶעצְט נִיט אוֹיפְגֶערוֹימְט ,עֶר רֶעדְט
עֶפֶּעס וִוי פון שְׁלָאף  .וי גֶעפֶעלְט אַייך ?ער זָאגְט גָאר ,אַז מע מֶעג אֵיהֶם גוס

א פָּנִים ער קלעהרט אז ער איז טאקי א הָאהְן ? נוּר אַגִלְגוּל פוּן דֶעם תַּלְמוּרִישֶׁען

.יך בִּין נָאר אַ פּשְָׁן
אַאפּער מִבִין אוֹיף אַזוֹינֶע שְׁווינְדלֶערֵיי ,א
?יך בִּין קנ
הָאחְן א

קַלֶעהֶר אִיך :אַז עִם אִיז גָעוִים אַ לֶץ אוג אַזוֹי נֶעמְט טַאקִי דער פְרָאסְטֶער

שאֵָׂטבֶל ,אוּג אַזוֹי וי דֶער רָב אִיז ֶעפֶּעס אִין דֶעם זֶעחֶר שְוַואךְ ,דֶערִיבֶּער אִיז

{ . .עם פַארְשְמֶעהְטזִיךְּ אז
מֵאקִי נֶעבִּיךְ מִיט אוּנְזֶער פִידְלֶער נִיט אַזוֹי פְרילִיךְ -

בּיי אַזוֹינֶע מֶענְשִׁין קאן נִיט זַיין קיין סור ,יֶערֶערִין בֶּעזוּנְדֶער ,האבִּין זיי דאס אִיבֶּער

אִין סֶעקְרֶעט  ,בִּיז עס אִיז די זַאךְ מְפוְרסֶם גֶעוָוארין + ,צווישען אלע
גֶענֶעבִּין
קלַאסֶען מֶענְשִׁין ,אַלֶע הָאבֶּען זיך גֶעשוּשְׁקעט אוּג גֶעסוֹדֶעט .מִיט גְרוֹיס אוּנְגֶעדוּלְד

הָאבֶּען זיִי אַלֶע קוים אִיבֶּער גֶעקוּמֶען דִי נַאכְט .הָארְגֶען פְּריה  ,הָאבֶּען פִיל

מֶענְשִׁין אָפְּגֶעדַאוִוינְט דֶעם .עֶרְשְׁטִין מֵנִין איּנ תֵּיכֵּם אָפְּגֶענֶעמען ,נוּר צוּ לִיבּּדֶעם,
אַז מֶען זָאל זיין ליידיג אָפּ חיטִין דֶעם פִירְלֶערְט שְׁטוּבּ  ,צוּזֶעהְן רֶעם סוף פוּן
דֶעם הָאהְן  ,דער פידלער נֶעבַּאךְּ וֵוייסְט גָאר נִיט וִוי זַיין גְרוּפָּע מיּוקַאנְטֶען

הָאבֶּען דִי זאךְ אַזוֹי שְטַארְק צוּ פּוֹיקְט אין שְׁטָאדְטִיל ,ער הָאט זִיךְ אָפְּגֶעדַאינְט
וי גֶעווֹאהְנְלִיך ,קיינֶער הָאט מיט אֵיהֶם וֶוֶענִין דֶעם נִיט גֶעואלְט מַאבִין אשְַמוּעם,

וָוארוּם צוּ וָואס זָאל מען נָאךְ אֵיהֶם קריינקען ? נוּ  ,מיֵלֹא אוּנְזֶער פִירְלֶער איז

גֶעקוּמֶען פון שוּל אַבִּיסֶעל מִיט מוּטח  ,טַאקֶע מעֲשֶׂה ערְלִיכֶער יוּר ,גֶעזָאנְט
וואס  מע בֶּעדַארְף  ,אוּנ גֶעמַאכְט קידוּשׁ ,שֵׁיין פַיין ; דֶער

טִישׁ גִירֶעקְט וי

דִי קִינְדֶערְלִיךְ הֶעכֶער אַ הַאלבּ טוּץ אַרוּם אוּנ אַרוּם טִישׁ  ,וי דֵי
גִיהֶערִי :איז,

בְּנִי מֶלָבִים  ,זֵיי הָאבֶּען נָאהֶר גִיט בַּאמֶענְקְט ,אַז דִי גַאס אִיז שׁוֹין פול
מיט מֶענְטְשֶען  ,אַז יודֶען הָאבֶּען בַּאלֶענֶערְט זײער שְטִיבֶּעל  ,צוּזֶעהֶען ואס

וֶועט דָא זַיין דֶער סוֹף מִיטְן פִידְלֶערְם הָאהְן ? זֵיי חָאבֶּען זיךּ גֶעזֶעצְט עסֶען אנ

הָאבֶּען זִיךְגִיֶעסֶען גאנץ געשמאק,דעם טְשְׁאְָנט ,אוּג טאקי מִיט נוּטֶען אַפּעמִיט.

צוּם ענְדֶע הָאט שוֹין דִי פִירְלֶערְקֶע גֶעבְּרוֹיבְט אַרוֹיס נֶעמֶען דֶעם הָאהְן פון
דֶער עֹלָם רוּקט ִךְ צו
טְשָאלְנ-מָאפּ אוג ארוֹיף טראגין אִיקֶם אוֹיפְןטִשׁ,
ּ.אמַת אִיז
שְׁטַארְקער צוּ די פֶענְצְטֶער ,יעס אִיז כָּמעט דוּנְקיל גוָואָרין אין ישטוּבּ בַ

טאקע אַרִיבֶּער גֶענַאנְנֶען אַ קֶעלְט אִיבֶּער די בִּינֶער פוּן דֶעם פידלער מיט

ַיין ווייב אוֹיךְ! עס הָאט זֵיי גֶעבַּאך פארְט דִי הַארְץ גֶעצִיטֶערְט  ,אָבֶּער וָואס

דֶער פַארְשְׁטֶעלְמֶער

1

הָאהְן

מַאכְט מֶען ? מֶע מוּז דָאךְ שׁוֹין מאכען א;8עק ,אוּנ אגב גְלוּסְט זִיך טאקע עסִין

לְכָּבוֹד שַׁבֶּת פּ
אערְטִיל הָאהְן נ
:וּא ,די פִידְלֶערְקֶע הָאט זִיךְ גֶעמַאכְט אַבִּיסֶעל
פְרִישְׁקֵייט אוּג אַרוֹים גֶענוּמֶען דֶעם הָאהְן ,אַרוֹיף אוֹיפָן טִישׁ אוּנ צוּ שְנִיטִין אוּנ

טאקע גִיגֶעסין מִיט חְרֵיין אוּג אוֹיפְנֶערִיבִּין גֶעשְטַאק  :חְלֶעבִּין ניט שְׁלֶעכְט,
א פָּנִים ,פָארְט אַ הָאהְן ?חַא ?  . . .יערְשְׁט דֶעמָאלְט הָאט דִי פִידְלֶערְקֶע דֶערְזֶעהֶען

דוּרךָּ דֶעם פֶענְסְטֶער דֶעם נַאנְצֶען עוֹלֶט  ,קיין עין הֶרֶע נִיט  ,אוּנ .דֶער פִידְלֶער איז

גהֶָעבאְטִּיבֶּען זִיצֶען ,וי אַ דֶערְוארְגֶענֶער  :זֵיִי חָאבֶּען זיך אָנְגֶעשְׁטוֹיסֶען  ,אַז דאס

זִיךְ די שְטָאדט צוּנוֹיפְּגֶעקְלוֹיבֶּען אַקֶער אוֹיף זִייֶער בַּייז וִוינְדֶער  .נָאר

וָואס מַאכְט מֶען דָא ? ש-וֹ-ין שְׂפֶּעט :דער הָאהְן איז שוֹין וַייט  ,זְעהֶר וינ . ..
הָאט

 -גוּט שַׁבֶּת! גוּט שֵׁבָּת  --אַזוֹי הָאט דֶער עֹלֶם אוֹיסגֶעשְׁרִינֶען אוּנזיך מִיט אמַָאהְל

א שְפַּאר

גֶעטוּהְן צוּם

פִירְלֶער

אִין

שְטִיבֶּעל

אַרַיין ,אוג מע אִיז גֶעוָארֶען פיל מיט יודֶען ,וַוייבֶּער אוג קִינְדֶער :צוּם
מֵייִנסְטֶען דִי ווייסע חֶבְרָה הָאבֶּען גֶענוּמֶען בּאטְרַאכְטֶען דעם  אוּמְגרִיקלִיכֶען

פִטְלֶער מִיט דֶער פִּירְלֶערְקֶע ומיט וִיֶערֶע קינְדעה ,וָואס הָאבֶּען אֵינָ-
נֶעשְלִינְגֶען אלץ ,א פַארְשְׁטֶעלְטֶען הָאהְן ,גֶעבִּיך. . .
 -אֵגוּ ,,ווייזְט נוּר אַהֶער דָאס בֵּיינְדֶעל פוּן דֶער פּוּלִקע! הָאט אִיוּדֶענֶעאוֹיפְגֶעשְרִינֶען צוּ דֶער פִּידְלֶערְקֶע  ,וֶועלְכֶע הָאט אֵיהֶר בִּתְּמימוֹת צוּנֶעמרַאנֶען דָאס

אפְֶּענְרִיזֶעטֶע בֵּיינְדֶעל פונָים הָאהְן.

|א-ֵ-יהֶר זֶעהְט חָאטְשׁ ,וי דָאס בֵּיינְדֶעל רֵיהֶרְט זִיךְ?אֵיהֶר הָאט אַמָאהְל

גֶעזֶעהֶען אַזֵא מִין בֵּיינְדֶעל ?

ג-ָ-אר ניט וִוי בּיי האהָן  ,חלעבּין , וי בֵּיי חינדיק  ,אָדֶער בַּיי גַאנְ 
 --מֶעדַארְף עט אַועק טְרָאגֶען צוּם רָב ,הָאט דֶער נִּדְחֶן אוֹיסְגֶעשֶׁריְגֶען אויף

זיין שַׁארְפע גֶעמְבֶּע זָ:אל ;ער זֶעהֶען זָאטְשׁ אַלַיין מִיט זַיינֶע אוֹיגֶען . . .

רָאם גַאנְצֶע שְׁטָּארְטֶעל אִיז גֶעוֶוען זיכֶער ,אַז דאס אִיז שׁוֹין איין עק מִימֶץ

פידְלֶער  ,מִיט דֶער פידלערקע אוּנ מִיט זֵייערֶע פִידְלֶערְשֶׁע קִינְדֶערְלִיְ :עם אִיז בַּיי
אאלפעִידְלגֶֶעעורֶו.ען גָ אאִרפְּגגְעָפאִּטסְקְתְּ =,אז מָארְנֶען ,אִיבֶּערְמַארְגֶען בְּלַייבֶּען זי שוֹין אֶהן
בּה

הָאט עֶפֶּעס גֶעפִיהרְט מיט חֶסד ,אזוֹי,

טַאקֶע גאר

גִישְׁקִשְׁה'ֹדִיג ,ר' לִמְנָיקֶע דֶער רוֹפֵא ,אַ נְרוֹיסֶער מוּמָחה ,הָאט זַאךְ אוֹיך אַרַייִנְגֶעמִישְט

מיט זיין יאָפְּפִיהָרעכְטְט' אוג הָאט אַנְנעמאכט א נַאנְצֶען חורבּן בַּייםפִירְלֶער .אין

אשְַזׁוטֹויּבּה ָ,טאקע א שְׁטִיקֶעל הַאלֶערְיֶע ריל !גָאר אַלץ מִיט חָמֶר ,דאנקען נָאט! --אוּג
אט דָאס דֶער פִידְלֶער גֶעחַאט צו גֶעדִיינְקֶען די מעֲשֵׂה מִיטְ'ן פַארְשְטֶעלְטֶען

הָאהְן אוֹיף לַאנְגֶע לַאנְגֶע וָאהְרֶען !

|
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1,

אנְלַאזֶעל זָאדֶעוַאסֶער -ארֶעפַארְמַאטָאר,
א חִידוּשׁ נִפְּלָא!אֶפט זֶעהְט מֶען אַז גָאר קאְַלֵיינִיקייט  ,נָאר אַ נארישקייט
לָאה ,וי טוֹיזֶענְד דְרָשׁוֹת פוּן דִבְרִי חָכֶמָה
ֶַען
ההְר
ְרִי
קיפְ
קאן אַסך מֶעהְרֶער אוֹ
אוּג קלוּנֶע שְמוֶעסֶען :לְמֶשָׁל ,וֶוער וֶועט זִיךּ ,עס גְלֵייבֶּען ..,אז אנְלָאזֶעל זָארֶע
וַואסֶער זָאל אוֹיסִבִּילְדֶען + ,אִיבֶּערְמַאבֶען אַ גאנצֶע שְׁטָארְט ? הָעוְט א שָאגֶע
מעשֶׂה! צוּ דֶעם אוּנְנְלִיק פוּן דֶעם פַאנַאטִיזִם ,הָאט זִיךְ גֶעיַאוֶעט צוּ אוּנְז אין

דֶער צְוִוילִינְג-שְׁטָאדְט

אדייטש ,א חֶעמיִקער פַּאר

א דִירֶעקְטָאר אִין דֶער

סְטעאַרִין פַאבְּרִיק ; ער הָאט פַארְפּלָאדֶעט אין שְטָאדְט אַרֶעבְט בִּיסעל דייטְשֶען

פֶערְשִׁירֶענֶע בּעלי-מְלאכוֹת .די חֶבְרָה האבּען דָאס שְטֶערְטֶעל ,וִוי מע זָאגְט בַּיי
מִיט

אוּנְז אִין לֵיטָׂא( ,פַאנַאנְדֶער גֶעצוּבעטי +מֶע הָאט עִפֶּעם דֶער זֶעהֶען מֶענשֶען
ִּ.יל מֵייִדלֶעך הָאבֶּען גֶעארְבֶּעט אין דער פַּאבְּרִיק  ,קרִיפְטְלִיכֶע אוּג
רוּחַ חַיַים פ

יוּרֶעשֶׁע ד--אס אַלֵיין האט שׁוֹין אוֹיךְ ;עטְוָאס גֶעוִוירְקְט אֶנְהוֹיבֶּען צוּ פֶערְשְטֵיי
וָואטאַרְבֶּעט בֶּעדֵייט .נָאךְ דֶעם הָאט זי דִיזֶער פֵייהִינֶער דִירֶעקְטָאר בֶּעטְ
רַאכְֶט צוּ מַאכֶען דָארְטֶען

 8זָאדֶע-פַאבְּרִיק  ,ער הָאט פַּאנַאנְדֶער גֶעשְׁטעלְט

ּוּרְקֶעם אִין אַלֶע נַאמֶען פַּאר קֹיפֶּען די ואסֶער או :הָאט גֶעבְּרַאכְט בְּתוּלוֹת
יָפוֹת פון וַארְשָׂא  ,אַז זֵיִי זָאלֶען זִיצֶען אין די פַארְפּוּצְטֶע בּוּרְקֶעס אוּג פַאר
=

קֹיפֶּען די זָאדֶעוַאסֶער  .די פְרוּמֶע וִויצְלִינגֶער הָאבֶּען אַנָאמֶען גֶעגֶעבֶּען די
וַואסֶער .מַיִם-זְדוֹנִים'  :זִידֶענֶע וַאסֶער .זֵיי הָאבֶּען נָאךּ בֶּעסֶער אָנְגֶעפֵייפְט דֶעם
דִירֶעקְטָאר  :וָואס אִיז ל,ער איז א גִלְנוּל פוּן בִּלְעם הָרָשָׁע ,וָאס עֶר הָאט

אעצָה גֶענֶעבֶּען אָט אַוֶעלְכֶע בּּרְקֶעם פוּנְדֶעווֶען אִין דֶער ימִרְבֶּר אוּנ דוּרֶךדעם
פַארְשְטֶעהְט אַקיק ? אוג
שׁטְוֹיכְלֶען דִי יודֶען דוּרך דִי בְּנוֹת מוֹאָב. . איר
אַזֵא פּסק ,וִוי דֶער בִּלְעֶם קאט גֶעהַאט צוּם סוֹף ,אָט אַזוֹי אקָארַאט ,וֶועט הָאבֶּען

דֶער דירעקטאר אוֹיךְ .אט אַזוֹי הָאבֶּען יי זיךּ גֶעקְוויקְט מִיט קַאלְטֶע בָּאטְוינֶע

מְבַטֵל גֶעוֶוען כַּעפְרָא דארצא  .פַאר גֶענִויס הָאט מֶען
אדויּג עֶרהְָשאְבֶׁטֶּעען אצִייחיֶטם גאַָאפּרילו אגרָאשֶען ניט גֶעלייזְט פוּן יּרֶען; דֶער גֶעמֵייגֶער עוֹלָם

הָאט נָאר נִיט נָאךְ וָואס צוּ טְרִינְקֶען אַזא מַשְׁקה  :נָאךְ שיטֶערֶען קְרּפָּנִיק דָארְשְׁט זִיךְ

גָאר נִיט אוּג בִּפְרֵט נָאך גֶעבֶּען גֶעלֶד דֶער פַאר  .אַנְדֶערֶע הָאבֶּען נָאר אַרים

גֶעלָאזֶען אַ סָלוּךְ ,אַז דָאט קאן נָאר שָאדֶען ,ווָארוִם פַאר וָאס זֵירְט דָאס אִין

אַנְלָאזֶעל זַאדֶעוַואסֶער-אַרֶעפַארְמַאטָאר

פע

נְלָאז ? וֶוער וֵוייסְט וָואס אִין דֶעם איז פַארמישְט ? נוּר שַׁבֶּת נָאכֶען טְשָאלְנְט,
אַז עֶס בְּרֶענְט אוֹיפֶען הַארְצֶען ,וָואלְט מֶען פָּארְט אֶפְּשֶׁר זִיךְ וֶועלֶען רִיזֶעקירֶען

אוּג טְּרִינקֶען נאְַלָאזֶעל א,יז דָאךְ טאקע ניט מֶענליְ אָ:הֶן גֶעלְד וִוילֶען דָאךְּ דִי

בְּתוּלוֹת יִפּוֹת נִיט גֶעבֶּען .אוּג ָא וִוי הַייִסט דָאס טְרִינְקען אִין מִיטֶען גַאס ?
מֶע דַארְף דָאךְ מַאכֶען באְּרָכָה שְ?ׁוַואנְט! אוּג די הֶענְט וַואשֶען ט?אקע מִיט
דִי זָאדֶע וַואסֶער? אִיז דָאךְ איין עברָה  :עם,קאסְט דָאךְ גֶעלְד! דֶער כָּלַל אִיו,

עֶס אִיז נִיט דָא קיין שוּם פְּלַאן ,וִוי צוּ טְרִנְקען אַנְלַאזֶעל מַיִםזְדוֹנִים אַם

שַׁבָּת . . ,דֶער גַאנְצֶער פִּדְיוֹן איז גֶעווען פוּן דִי פְּרָאסְטֶע מוזשִׁיקֶעס  :זֵיי הָאבֶּען
דָאס דֶער זֶעהְן ז-ֶ-ענֶען זֵיי שִׁיעוּר משׁונֶע גֶעוָוארֶען ,זיי פְלֶעגֶען דאס קוֹיפֶען אוּג

עֶמֶען מִיט בְּרוֹיט; דִי בִּתוּלות יפוֹת פְלֶעגֶען צוּגֶעהְןפוּן גֶעלֶעכְטֶער צוּ קוּקען ,וי

דֶער פּוֹיֶער עֶסְט אוֹיף מִיט אַנְלאז וַואמֶער גאְרוֹיסֶע מָקוּבֶּע בְּרוֹיט דָ,אם פְלֶענְט
דוֶערֶען אַ גוּטֶע שָעָה ,רִי גַאזֶע אִיז דֶער ווייל אַרוֹים ,נה הָאםדָאם גֶעקְרִיגֶען טאַעם
פון עֶפּעס אַנְדֶערֶם . . . .נוּר דֶעם פּוֹעָר הַארְט דָאס גָאר נִיט ,אָט אַזוֹי אִיז

אפְגֶעלָאפֶּען שׁאטִיק צֵייט .
דֶער דִירֶעקְטָאר האט אָבֶּער פַארְשְטַאגֶען  ,אַז מִיט דֶער צֵייט וֶועלֶען פָּארְט

די יּדֶען אֲנַהוֹיבֶּען צוּ טְרִינְקֶען איג טאקע צְאהְלֶען גֶעלְד אִפִּילוּ אַם שַבֶּת רִ,י
דָאקְטוֹירִים הָאבֶּען אוֹיךְ אָנְגֶעחוֹיבֶּען צוּ זָאנֶען ,אז דָאס איז א רָפוּאָה :עֶס טְּרֵייבְּט
אָפּ נודְנָאסְט  --אִיז רָאךְ עִם אַפְּקוּח נָפֶש; אָט אִיז שׁוֹין אַ תּירוּץ אוֹיף מְחַלֵל

שִׁבֶּת זַיין !אין אָנְפַיינְג ְֶג טע זִיכֶען אֵיין עֵצֶה :גֶעבֶּען אַמִשְׁכָן אַנאז
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מַאכֶען אַבַּרְנָה אוּגנִיט אע דִיא הער ,נון אז דֶער ִירעקְטָאר האט אַקוּק
גֶעטָאהְן ,אז דער עְַלֹם וֶוערְט קלוּגער .,הָאט ער אוֹיף גֶעטוָהן נָאהֶר אַ נֵייעֶס;
ֵ.יינִיגֶע גֶערְטְלִיך אוג דָארְטֶען גֶעבּוֹיֶעט גְרוֹיסָאַרְטִיגֶע  בּוּדקעס מיט
אָפְּגֶעוּנְגֶען א
גְהוֹיס לוִקסעם  ,מִיט אמוַּזִיקע אוג פייער-ווֶערְק .אַלֶע נאכט פְלֶענֶען ִיךְּ .דָארְטֶען

קלייבֶּעען בַּחוּרים אוּנ בְּתוּלוֹת ,אוֹיסְגֶעפּוּצְט נאך דֶער לֶעצְטֶער מָאדֶע אוּג זִיךְ
גֶעקְוויקְט מיט דִי מַיִם חַיִָם ו;ֶוער שְׁמוֶעסְט אַם שַׁבֶּת אוּג װויש  --אִיז גֶעווֶען אַלֶע
.ארְטֶען הָאבֶּען זִיךְ דִי יוּנְגֶע קִינְדֶער
גֶערְטליך פול געפּאקט פון יוּדֶעשע קִינְדֶער דָ

בֶּעקָאנְט גֶעמַאכְט מִיט די קְרִיסְטְלֶעכֶע אוג דֶער פוּן אִיז גֶעוָוארען אַחִשֶׁק צו
שְטוּדִירֶען .אָט הָאבֶּען בִּיסְלֶעךְ וַויים אָנְגֶעהוֹיבֶּען אריין טְרֶעטֶען קִינְדֶער אִין

גִימְנַאזִיַע  ,פָארְהֶער פון גִיְדֶערִיִגֶען נְרֵאד ,נאך דעם פון מיטעלען שְׁטַאנד ,אוּג צוּם

סוֹף פוּן דִי גְרֶעמְמֶע מְיוּחָמִים  ,אוּג דָאס אַלֶעס הָאט נור גֶעמַאכְט דִי בִּיסֶעל

בֶּעַנְְשַאפְט  פון דִי גע קִינְדֶער מיט די קְרִיפְְלֶעבֶע קינְדער; זי הָאבֶּע
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גֶעזֶעהְן ,אז זֵיי קֶענֶען זיך נִיט גוּט אוֹיפְרֶערֶען  ,עֶס פֶעלְט זֵייא דִי שְׁפְּרַאךְ ,נו
הָאבֶּען זיי זִיךְּ.גֶענוּמֶען דֶער צוּ דֶער אין גִימְנאזיֶע ,אָדֶער פַּרִיואט שְׁטוּדִירֶען.

פִיל נְבִירִים הָאבֶּען גֶעשִׁיקְט דִי קִינְדֶער נָאךְ אוֹיפלאנד ,אוּנ הָאבֶּען דָארְטֶען

גֶעֶנְדִינְט חֶעמִיִע אוּג גֶעפּוּנְדֶעוֶועט דֶער נָאךְ פַאבְּריִקֶען  --אוג אַלֶעט נָאךְ בָּחוּ.

וַויים ,אוּם טַאקֶע צוּ וייזֶען ,אז באַָּחוּר איז אוֹיךְ אַ שְטִיִקֶעל מֶענְש .מיט ריזען
שְׁרִיטֶען אִיז זִי גֶענַאנְגֶען אֵלס וַוייטֶער אוּנ וַוייטֶער  .אוֹיך דִי ייּדֶעשֶׁע טֶעכְטֶער

הָאבֶּען אָנְגעחוֹיבֶּען צּ זּכֶען אִמַּכְלית:שְׁטוּרִירֶען ,וֶערֶען בְּעלִי מְלָאכוֹת .,צו
פָארֶען נָאךְ וַוארְשְׁא  ,נָאךְ קיעֲוו  ,אויך נָאךְ פַּארִיז  :טֶעכְטֶער פוּן דִי פַיינְפְטֶע
בַּעלִי בַּתִּים זֶענֶען שְניירֶערְקֶעס גֶעוָוארֶען .

אָט אַזוֹי הָאט דֶער דִירֶעקְטָאר אַ רֵיהֶר גֶעמָאתְן די שְׁטֶעדְטָלִיך אוּנ דִוקָא
אֶהְן דְרָשׁוֹת  ,אֶהֶן עצוֹת אוֹיף די גַאזֶעטֶען  . . ..נור מיט זָאדֶעוַואמֶער הָאט

עַר זֵיִי אוֹיפְגֶעקּרִירְט .א ,וי פיל הָאט ,דער קלוּנֶער לֶעוויגְזָאחְן פַארבְּרַאכְט

אוֹים צוּ וַוייזֶען פון תַּלְמוּדאז מֶען מוּג אוג מֶע מוּז ;קַאנֶען די לַאנְד-שְפְּרַאכֶע,

לֶערְנֶען וויסֶענְשַׁאפְּט ,טָאהְן מְלָאכָה !אָט הָאט דָאס אַלֶעס גֶעטָאהְן פְּרָאסְטֶע

וואסֶער ,נוּר ,אָמֶת ,נִיט שִׁטִילֶע , טאקע קַאבֶענְדִיגֶע דָ:אס הָאט גֶעקַאכְט זױ

שְׁטַּארְק ,בִּיז דֶער עוֹכֶם אי אַרָאפּ גֶעקְרָאבֶען פון זִייֶער סִידֶעלֶעם  .אַ שַׁאדֶע
,יז שׁוֹין גֶעשְׁטָארְבֶּען:
נֶעבֶּעךְ וָואס יֶענֶער נָבִיר ,ווָאס מִיר הָאבֶּען אוֹיבֶען דֶערְמָאנְט אִ

עֶר וָאלְט דָאךְ וֶעצְט פֶערְנֶענִינֶען גֶעהַאט אקוק טָאחְן אוֹיף דֶער תַּלְמוּד-תּוֹרָה,
וָואס פַאר

א פָּנִים-חְרְשׁוֹת זעם הָאט בֶּעקוּמֶען,

אוֹיף דֶעם הֶקדֶשׁ דֶעם גְרוֹיס

אַרְטִיגֶען  מיט דֶעם גָארְטֶען אַרוּם ,אוּג אִיבֶּער הוֹיפְּט וָואלְט ;ער גֶעקלִיבֶען
נַחַת זֶעהְן דִי יעצטינֶע רעמעסלינע-אוּטְשִׁילִישְטְשֶעם; ו;י פיל ָואלט עֶר זִיךְ גֶעפְרֵייהְט
ֹ,חֲרִים ,דֶער בֵל אִיז,
צוּ זֶעהְן בַּחוּרִים זֶענֶען סלוּזשַׁאשְׁטְשֶעס בּוכהַאלְטֶערְם סו

וָואס דער נְבִיר זִכרוֹנוֹ לברבה הָאט גֶעוְוָאלְט זֶעהְן ,אִייאלטס מקים גֶעוָוארֶען -,-

אוֹיךְ אֲפֵילוּ די מְלַמְדִים זֶענֶען אבּיסֶעל גֶעהָאלפֶען גֶעוָוארֶען נ;ִיטָא דִי יאהרען אפ
זִיצֶען נאאנצען טָאג פוּן נֵיין בִּיז ניין פַאר דְרֵייסֶעג אָדֶער פֶערְצֶעג רויכ א זָמַן !

דִי קינְדֶער הָאבֶּען גָאר נִיט אַזוֹי פִיל צַייט !דֶער גֶעהְט אִין קְלַאם ,דער טוּהְט
אַלַיין פאר זִיך ,נוּר אֵיינִיגֶע שְׁטוּנְדֶען פאר בְּרַיינְט מֶען אוֹיף הֶעבּרִייֶעשׁ .אוּ

דווקא פַאר וִויינֶענֶער צייט נֶעמֶען יֶעצְט די לֶעחרֶער (פֶע דער נָאמֶען מְלַמֵד!) גוּטֶע

געצְט וֶוערְט שׁוֹין גֶערֶעכֶענְט אוֹיפְן חוֹדֶשׁ ,זֶעכְצִיג אָדֶער זִיבֶּעצֶעג רוב
גֶעלֶר יֶ
אַ חוֹדֶשׁ ,וִוי אַ קלַאפָּאווֶע חִיטֶעל ? וי אַשְׁטְרֵיימֶעל? וִוי די בַּאנְקעס?  --דָאס
אַלֶעס איז פַאר שֶוִוינְדֶען גֶעוָארֶען . ,בּיֵי אַיֶעצְטִיגֶען לֶעהְרֶער וֶועט זִיך שׁוֹין

נִיט פַּאפַּאדֶען קינְדֶערְשֶׁע זֶעקָלִיךְ אין א פַּאסְטערְנַאק-צִימֶעס .פֶּע !דִיזֶער פַאר?
ִ.יז שׁוֹין נֶעבִּיך איין ;ענוּנָה גֶעבְִיבֶּען , אֲפִּילוּ דִי לֶעהְרֶער
פִלוּכְטער קחיפְנִיק א
הָאבֶּען דָאס פַארְאַכְטֶעט, ,עס אִיז א פֶּלֵא צוּ בֶּעמְרַאכְטֶען ,פוּן וַאנֶען קָאטזִיךְ
גֶעיְאווֶעט .אַ קוואל צוּ פִירֶען אזא גְהוֹיֶע הוֹצָאָה  1אַלֶע קְלַאסֶען מֶענְשֶען לֶעבֶּען

אֲנְל אז על זָאדעוואסער-אַרעפארמאמאר
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יֶעצְט פַיינֶער אוּג הֵייגֶער; .עס אִיז אָפילוּ אין פֶּלֶעג נִישְט אַזוֹ פְּרֵיילֶעך :דֶער
 -,גאר דָאךְּ לֶעבּט מֶען
דַלוּת שְׁוִישְׁטְשֶׁעט הַיינְט אוֹיךְ ,גָאט זָאל זִיךְ מְרַחָם זַיין -
,ערֶער מֶענְשׁ טייג צוּעפּעט  ,אוּנ הָאט פַּרְנָמָה  ,צוּ  אִין זיין
אוֹים דֶער וֶועלְט יֶ

שְטָאדְט צוּ איןעֶרְגֶעץ אנְדֶערְשׁ .דִי וֶעלְט איז אִפֶּען גֶעוָוארֶען א:יז דָא שְׁלֶעכְט,

חֵיידֵא אִין רֶער גְרוֹיסֶער וֶועלְט! גָאר הֵיין אַמֶערִיקֹא ! אַבִּי נִיט גֶעפוֹילְט אִין
עפּוּשׁ אוּנ אִין דַחֲקוֹת ע,ס הָאט זיך גֶעיאוֶעט נָאךְ איין מָאֹהל אַלֶע חוּשִים :
מע וֶעהְט שׁוֹין ,מֶע הֶערְט שׁוֹין , מֶע שְׁמֶעקְט  ,מֶע פִּיהְלְט מֶ,ע מַאפֶּט ,וִמֶועיל
אֲפִּילוּ אין דֶעם פְּרוְֹדוּר" אוֹיך עִפֶּעס גֶענִימֶען  ,אַ חַיַ שָׁעָה אִיז אוֹך נוּט .בִּיסְלֶעךְ
,ארְשׁוינְדֶען גֶעוָוארֶען
ייט אִיז אוֹיסְגֶעקְרָאכֶען די פָּרוּשִׁים מִיט דִי חֲלוּשִׁים פַ
רִי חֶבְרוֹת מֶ,ע דָאוִויגְט  קיין מעריב אִפִּילוּ שִלֹא בִּזְמֵנוֹ ,מֶע ;עסְט שוֹין אֲפִילו

פוּן א גְרוֹיסֶער שֵַׁלָה ; מע רֶעדְט שׁוֹין אַם שִבָּת נִיט נוּר דִבְרִ חוֹל ,אַנוּר מאקע
דִבְרִי לִיצָנוֹת אוג נָבוּל פֶּה;וִוי חָצוֹת ? וִוי פַאסְטֶען בּיוֹם בּ' ויוֹם ה' ? אִפִּילוּ דִי
אֶרָח ,אַז אַסך זֶענֶען נִיט מַחְפִּיר אוּג עסֶען לָשֹׂבַע .אָט
פיער תַּעֲנתִים איז אוֹיךְ מב

ַזוֹי הָאט זִיךְ דִי צְווילינְנ-שְׁטָאדְט אִיבֶּער גֶעבִּיטֶען גָאר אין =נַאנְצֶען ,אִין דֶעם

הִיְזִיכְט איז גָאר .נִיט דָא יֶעצְט קיין שׁוּם אוּנְטֶערְשִׁיעָד  ,עם אִיז טאקע אֵיין

שְׁטָאדְט .נָאר וָואס הָאבֶּען מִיר אִייְֶענְטְלִיך גֶעפוֹיֶעלְט מיט די רֶעפָארְמֶעס ?

דַארִין אִיז דָא אֵסֶךְ צוּ רֶעדֶען ,אוּנ אז גָאט וועט לָאֶוען לֶעבֶּען וֶועלֶען מיר

אוּנָ'ם צְוֵוייטֶען בּוּך שְמוּעסֶען מִכֹּחַ דֶעם ענִין גאנְץ בַּאֲרֵיכוֹת  .נָאר דָא פֵיהֶר

! איך מִיר אוֹים מֵיינֶם . ,אַז קיין זַאךְ הָאט נִישְט גֶעקֶענְט רִירֶען אוּנזֶער וינ

שְׁטָאדְט  ,נִישְׁט קיין משה מענדִילזָאהְן ,נִישְט קיין יִצְחֵקבֶּער לֶעוִוינְָאהְן ,גִישְט
קייןנַאזֶעטֶען מִיט גוּטֶע ע(צאוֹותּנ--זֶערֶע נַאזֶעמֶען זֶענֶעדןָאךְ פוּל מיט .עצוֹת !!)--
נָאר איין נְלְאוֶעל זָאדֶעוַאסֶער הָאט אוּנְז גֶעעֶפֶענְט די אוֹינֶען-- ,ויָחַיאוֹר ,אוּנ

עס איז גֶעוָוארֶען ליכטיג אִין אַלֶע וִוינְקֶעלִיך . + .
ענדע
ר
ש5
יי
פיססתרט יירט י

י-ואס
דיי א ייב י -

.פיה =ציטירע.

דִי שִׁיף ,

עִם שְׁווימְט א שִיף אִין מִיטֶען מְעֶערי
דֶער ווינְט ווארפט זִי אַהִין; אַהֶער,
הָאט קֵיין פָארְכְט ,קֵיין מוֹרָא נָאר.
אוג מְרָאנְט זיף .שֶׁוִימְט זִיךְ צוּם בְּרֶעג נָאר,
אין איחֲרְעו שׁריט אין גַאנצֶען  װעג
הָאט זי נֶעמְּרָאפָעו צָרוֹת ,שְׁלֶעק,

דעגֶערֶען ,בְּלִיטְצֶען .,איין אוּרַאנַאן,
אוֹיף יֶערֶער טָרִיט  ,אוֹיף יֶעדֶער שְׁפַּאן.
נָאר אֶהן גֶערוּדֶער ,גָאר אָהְן שְרֶעק,
ציט זי אהין זיך אַלץ צוּם בְּרֶעג '

ואוּ סְשֵׁיינְט דֶער פְּרִיהְלִינְג אוּמֶערוּם ,
אוֹיף יֶערֶער בּוֹים .,אוֹיף יֶערֶער בָּלוּם,
*

א

*ִ

וָואס דִי שִׁיף אִיז  --דָאס וֵוייסְט דֶער יּר,
זִי שְׁוימְט אוּנ שְׁוִימְט אוג וֶוערְרְט נִיט מִיד ;

וי שְׁוִימְט שׁוֹין לאנג אִין לֶעבֶּעגְס  -מָעֶער
אִין מִזֶרַח .מֶערָב .הִין אונ הֶער .י.
שׁ .זאקם,

די קִינְדֶערְשֶׁע יָאהְרֶען.
בִּילְדֶער
פוּן

בן-עמי.

1
"אל "שאר

יא
א

די עֶרֶשְׁטֶע גאכְט פוּן חֲנְכָּה.
א" אר"י.,
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א קְלֵייגֶע הַקְרָמָה פֿונִים מְחַבָּר
דִי וִבְרוֹנוֹת פוּן מֵיינֶע קינדֶערשֶׁע יאהרֶען ,וָואס אִיךְ גִיבּ אַייךְ דָא אַצוּנְד ,זֶענֶען
פַרִיהעֶר מִיט עֶטְלִיכֶע יָאהֶר גֶעדְרוּקְט גֶעוֶוען פוּן מִיר אִין דֶער לַאנְרְשׁפְּרַאכֶע  אינִים

ְשׁוּרְנַאל עו א ס ח א דיי .אַצוּנֶד ,לִיבּע וְשַארְגַאנלֶעזֶער ,הָאט זִיךְ מיר פַארוָואלְט רֶעדֶען

מִיט אַיך אוֹיף רֶעט לֵשׁון ,וָואס מֵיין מַאמֶע אוּנ אַלֶע מַיינֶע לִיבֶּע הָאבֶּען מִיט מיר
גֶערֶערְט אַמָאל ,אִין מיין גְליִקְיכְסְטֶע קינְדֶערְשֶׁע יָאהְרֶען .פַארְשְׁטֶעהְט אִיהֶר ,אִיך הָאבּ
שוין אַצוּנד קיין מוֹרָא נִיט ,טָאמֶער חֲלִילָה וֶועט מֶען דֶערְהֶערֶען אוֹיף דֶער גַאס ,אַ

אעֲשֶׂה פוּנים חֵרָה! וֶעלְבָע גֶעהֶער
ִיךְ רעד יוֹךְ עשׁ ...איך הָאבּ זִיךְ רֶערְמָאנְט מַ
ִיךְ אָן צוּם עִניִן :ויְהִי היַום אֵיין מָאל אפְִירןֵאיַיטָאג בִּין אִיךְ גֶעגַאנְגֶען צוּם ַייךְ

זִיךְ בָּארֶען מִיט נָאךְ צְוֵויי חיֲבַָרעִיִםנ-ְ-קֶ'עלֶע דֶער לֵוִיכֶעם אנ הֶערְשֶׁעלע

פְּרוּמֶע-עֶטֶעליֶעם ; מִיר הָאבֶּען בַּאדַארְפְט דוּרְךְ גֶעהְן פֶערְבֵּיי חאוַֹיף פוּן אַוָואלֶעך
אַ,בַּעַל הַגוּףי ,וָואס הָאט גֶעהַאט אַ סך שָאף אונ אַ סַךּ העד ; וִוי גֶעוואהְנְליךְ ,הָאבֶּען

 ..מִיר זֶענֶען גֶעוֶוען קִינְדֶער אוּנ הָאבֶּען גֶעמֵיינְט ,אַז דָאס וָואס יֶענְקֶעלֶע זאגְט,
גוט .
סיןף

'*

אֵייף אִי דָא אִי עֶרְגֶעץ אַנְדֶערְם; גִיבּ נָאטְט נור מִיט פְרֶעהְלִיכֶערֶע הָארְצֶער אוּנ מיט

מֶעהֶר נַחַת  --אָמֵן

:

1
עֶס אִיזא נַאֶע קֶעלְט ,ואס נֶעהְמְט דוּרֶךְ אוּג דוּוְך ע:ס פַאלְט אַ גֶערֶעכְטֶער

שׁנֶעע אוּנ פַארְשְׁפְּרֶעהְט דִי עֶרֶד מִיט קאלַָאר"ווַייסֶען לֵאלִיךְ ,וָאס וֶוערְדְט אָבֶּער

אוֹיפְיץ .אָרְט קוֹיטִיג אוג בַּאלְד וֶערְדְט פוּנָים שֶׁגֶעע אַ גֶעהְל-בְלָאטִיקֶע קאשָע ,וָואס
צוּקרִיכְט זִיך אוּנְטֶער דִי פִּים דֶ
;ער וִוינְד .פֵייפְט אוּג ואוֹיֶעט ,גְלייך וִוי שְׁטארק
בַּייז ,אוּנ ווארְפְט יֶעדֶען ,וָואס וַוייזְט זִיךְּ אוֹיף דִי אוֹינֶען ,שְׁטִיקֶער שְׁנֶעע אִין פָּנִים
אַרַיין ,וואוּ זֵיי וֶוערֶען תֵּיכֶּף צוּנַאנְגֶען.

אִיך לוֹיף מִיט אַלֶע כֹּחוֹת אַקֶעגֶען דֶעם דָאזִיגֶען בֵּייוֶען וִוינְד --לוֹיף אִין בֵּית

המִדְדְשׁ אַכיין .אִיךְ בּין א יונְגֶעל אין נַאנְצֶען פוּן זִיבֶּעןיָאחֶר אוּנ ,וי דֶער שְׁטֵייגֶער -

אִיז בֵּיי אוּנְז יודֶען ,שְׁטֶעקְט אִין מִיר חְלִילָה נִיט קיין שְׁטַארְקֶע גְבוּרָה ,אוּג דֶער
ווינְד שְׁטוּפְּט מִיךְ אוּנ וַוַארְפְּט מִיךְ צוריק ,וִוי אַ שַׁמֶשׁ ווַארְפְט אֵיין אָרֶעמֶען יוּדֶען
וָואם הָאט דִי הָעִזָה אַרַיין צוּגֶעהְן אִין אֵיין אָרִיסְטָאקְרַאטִישֶׁע שוּהֶל( ,דָאס מֵיינְט

מֶען אִין שאוַּחֶל מִיט קאפֶּעלִישֶׁען ).גָאר אִיךְ הֶער אֵיהֶם ,וִוי דֶעם קאטֶער ,אוּנ

לוֹיף ווייטער .דֶער שׁנֶעע פַּאטְשְׁט מִיר אִין פָּנִים ,פְלֶיעט מיר אַריין אִין רקען

קְיִיכְט מיר אין בּוּנֶעם אַריין ,וֶֶערְדְט דָארְטֶען צוּנַאנְגֶען ,צוּרִינְט זִיךְ אִיבֶּער דֶעם
גַאנְצֶען לייבּ צוּנֶעהְט זִיךְ אִין יֶעדֶער אֵבֶר  ...אוּג וֶוער קאן אֵיהֶם אדַָעה זָאגֶען !
דָאס הָעמְד אִיז צוּזְרַאסְטֶעט אוּנ נָאר בַּיים הַאלְז צוּנֶעבּוּנְדֶען מִיט צוֵיי בֶּענְדליךְ;
מֵיין פָּארוּסִינֶען קאפַּאמְקִילֶע ,ואס אִיז לאנג בִּיז אִין דִי פואטֶעס ,איז צוּשְפִּילֶיעט
אוּג צוּלָאזְט װי פַ
אאנְדִיל .דֶער ציצֶענֶער אַרְבַּע-בַּנְפוֹת מיט רוֹימֶע קְוַוייטְלִיךְ הָאט

אוֹיךְ גיט גֶעקָאנְט אָבְּהַאלְטֶען רֶעם שֶׂגעעו חָאטְשׁ אֶַלֶע צִצִית זֶענֶען גֶעוועזֶען

כּשֶׁר ,אוּג מֶעהֶר קיין מַלְבּוּשִׁים הָאבּ אִיךְ נִיט גֶעהַאט .פוּן דֶעם ,ואס אִיך בִּי

גֶענַאנְגֶען אָנְגֶעמְהוּן אוֹיף דִי פִּיס ,וֶועל אִיךְ בֶּעסֶער נִיט רֶעדֶען ,וָוארוּם אִיךְ וֵוייס
פָּׁוּט נִיט ,ווָאס פַּאר .אַנָאמֶען מֶע נִיט דִי אַלֶע שמַאטֶעם ,וָואס וֶענֶען גֶעוֶוען

אָנְגֶעויִקֶעלְט אוֹיף מֵיינֶע גֶעשְׁוָאלֶענֶע פִיס אוּג אַרַיין גֶעשְׁטוּפּט אין פַ
אּאר אַלְטֶע

גְרוֹיסֶע פַּאפְּעצִים ,וָואס נָאךְ מיין מַאטֶע עְעלָיו הַשָׁלוֹם הָאט זֵיי גֶעטְרָאגֶען.

עס הוֹיבְּט שׁוֹין אָן פִינְסְטֶער צוּ ווֶערֶען .אִיך לוֹיף אִיבֶּער אַ גְרוֹים לֶעדִיג
פְלֵאץ; אֵיין שְׁטוּבּ זֶעהְט מֶען נִיט נָאהֶענְט ,נָאר וַוייט-וַייט ,נָאר אִין עָק ,זֶעהְט

מֶען קוֹים שֵיינֶען אֶַענְטֶעל דוּנֶד רִי פֶערְגֶהְלְטֶע שֵייבֶּען פוּן דֶעם בִּית הִמֶדְרֶש

אוב טאקע דָא גֶעבֶּען מֶעהֶעט דִי פֶּערֶערְשְׁטֶע וייסֶע ואנְד פוּן מיין רֶבֶּץ ר' דָוְר'ס
בַּארְהֶעטְשיִקֶעל *) וָואס בַּיי מִיר אִין דִי אוֹינֶען איז דָאס גֶעוֶוען זערְנֶער פוּן דֶעם
*) זאֶעַמְְַאנְקע  אדֶער אַשְׁטִיצֶעל אִין דֶער עֶרד בִּיו צוּ די פֶענְסְטֶער.

(4ס)
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ִיהְנֶם .אָט פוּן דֶעם גִיחְנֶם הָאבּ אִיךְ מִיךְ חַיינְט אַרוֹים גֶעחַאפְּט פַאר פֹּריה אוּנ
פון דֶעם גֶעדַאנְק ,אַז אַצוּנְד גָעה אִיךְ אִין בֵּית הַמֶדְרֶשׁ אַרײין ,אוּג נִיט אין חֵדֶ

אַרַיין ,וי אַלֶע טָאג ,דָארְטֶען צוּבְּלֵייבֶּען בִּיז אכ א זֵייגֶער אוֹיף דֶער נאכט -- ,פוּן
רֶעם גֶעדַאנְק וֶערְדְט מִיר אַזוֹי וואוֹל ,אַזוֹי זִיס אוֹיף דֶעם הַארְצֶען !יָא ,חָאטְש
הַיינְט אִיז דָאנֶערְשְׁטָאג ,דֶער שְׁרֶעקְלִיכֶער יוֹם די וֶוען מֶע זָאנְט אִיבֶּער דֶעם

חוּמֶשׁ .אוּנ די נְמָרֶא אֵיינְצִגְוַיים ,אוג פֶּעטְש ,קְלָאפְּף או שְׁמִיץ חַאפְּט מֶען נִיט
אִיינְצִינְעַייס ,גאר טאקע נַאנְצֶע צֶעחְנְדְִינְג ,פוּנְדֶעסְטְוֶוענֶען וֶועל איך מִיר הַיינְט
אוֹיף דֶער נַאכְט דַוְקָא זִיצֶען אִין דֶער חֵיים,נִיטאין חֵדֶר ,אִין דֶער הַיים מיט דֶער
מַאמֶען ,מִיט מַיין בְּרוּדֶער אוּנ מִיט מֵיינֶע צְוֵויי שְווֶעסְטֶער ,וְוָארוּם הַיינְט אִיזחֲנְכָּה 
אוּג פַאר גְרוֹיס שִׂמְחָה דְרֶעהְט זי מיר אַזֶשׁ מיין קלייןקִינדֶערְשׁ קַאפֶּעלֶע אוּנ
אִיך פַארְנֶעם נָאר אִין נַאנְצֶען ,פאר ואס אִיךְ אֵייל מִיךְ אַזוֹי.
נָאר אָט איז שׁוֹין דָאס בֵּית הַמֶדֶרֶש.

אִיך עפֶען אוֹיף דִי מֵיהֶר אוּג דֶערְזְה בַּאלֶר מיין בְּרּרֶער שְׁטֶעהְן גֶעבֶּען
ִיבּ אִיך גאֶעשְרְעה

דֶער רוּבַּע אוּנ פַארְסַאפֶּעט ,אַז אִיךְ חַאפּ קוֹים דֶעם אָטֶעם ,נ

מִיט אַלֶע אִיבֶּערְגֶעבְִּיבֶּענֶע כֹּחוֹת.
ֵ.י-סי , טאקי ,דִי מַאמֶע קָאכְט טַאקִי טיינְלִיך אויף וֶועטְּשֶׁערֶע!
,--זֵיסָי ,ז

דִי מַאמֶע הָאט מִיר אָנְגֶעזָאנְט אַ מָאל צֶעהְן ,אַז איך זָאל.עס אִיחֶם זָאגֶען
שְׁטִילֶערְהֵייר אוּנ ,אַז אִיךְ בִּין שׁוֹין גִיוֶען אִין ְרוֹיסֶען ,הָאט זִי מִירנָאך גֶעשְִׁינֶען,
שְׁטֶעהֶענְדִיג אוֹיף דֶער שְׁוֶועל :

;פַארְנֶעם-זֹשֶע נִיט ,לֵייבֶּעלֶע ,אוּג זָאג אֵיהֶם אִין אֹיעֶר ארי !' --נָאר אֵייןנָאטְט וֵוייסְט דֶעם אָמָת ,אַז אִיךְ בִּין נִיט שׁוּלְדִינ! אַז אִיךְ הָאבּ עִס נִיט גֶעטָהוּ
חֲלִילָה פַאר שְׁלֶעכְטִיקֵייט:אִיך הָאבאַּזוֹי גֶעוָואלְט צום נִיכְסְטֶען זָאגֶען מַיין בְּרּרֶער
דִי בְּשׂוּרָה ,אז אִיךְ הָאבּ אִים גָאר דֶערְזֶעהְן ,אִיז מִיר פְּלְּלִינְ וִוי אוֹיף-צוּ-לְתַכָעי
אַרוֹיס גֶעפְוֹינע פוּן דֶעם קאפֶּף אַלְסְדִינְג ,ואס דִי מַאמֶע הָאָט מִיר אָנגֶעזָאנְט.
= אֵין בֵּית הַמֶדֶרֶשׁ איז צוּם אוּנגליק אין דֶער מִינוּט גֶעוֶועזֶען שְטִיל ,וי אוֹיף
|

אַ בֵּית עוֹלֶם ,וַויילמֶע אִיזגֶעשְׁטַּאנֶען שְׁמוֹנָה -עֶשָׂרֵה ,מִיט דִי פִָּימִֹר קייןמזרָח וַַאנְד.

אַז מֶע הָאט דָא פְּלוּצְלוּנְג רֶער הֶערְט מיין בְּשּׂרָה ,הָאט זִיךְ דֶער גַאנְצֶער עוֹלם
נְדֶערְט אוּנ גֶעקוּקְט אוּג דִי ינְגֶעלייטלעך מִיט דֶער חָבְרָה"שְׁקְצִים הָאבֶּען
פַארְוואוּ
עלאזְט אַ גֶעלֶעכְטֶער .מֵיין בְּרוּדֶער הָאט זִיךְ פַאר בּוּשָׁה פַארְדֶעקְט דָאס פָּנִים
אַרוֹיסְגֶ
יידֶע הַאנְד אוּג הָאט אוֹיף מִיר קיין קוק נִיט גֶעמְּהוּן .אַז עֶר אִיז אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען
מִיט בֵּ
ער גִיךְ אָבְּגֶעחַאפְּט עֶעלִינוּי אונ אִיז גִיךְ אַרויסגֶעגַאנְנֶען פוּן דער
שְׁמוֹנֶה-עֲשְׂרָה ,הָאט
;וֹין אִין דְרוֹיסֶען הָאט עֶר מִיךְ בַּייו אַ חַאפ
שוּהְל אַלץ מִיט דִי הָאנְד אוֹים דֶעם פָּנִים שׁ
נֶעמְּהוּן בֵּיי דֶער הַאנְד אוּג גֶעגֶעבֶּען אַ גֶעשְׁרעה אוֹיף מִיר :
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;--אָ ,דוּ בִּהֶמָח אֵיינֶע ,נִוי אַזוֹי שְׁרֵייט מֶען עֶס אִין שוּהֶל אוֹיף אַזא קול! וֶוער

הָאט דִיךְ עֶס גֶעבֶּעטֶען פַאר באַַּעל-טוֹבְהֹעִיק  מִיר קוּמֶען אֶנְזָאגֶען דִי טְהַייֶערֶע
בְּשׂוּרֶה !...
אִיך הָאבּ נִיט גֶעוואוּסט ,וָואס צוּעֶנְפֶערֶען אוּנ הָאבּ מִיךְ שְׁטַארְק צוויינְט;

אִיך קָאבּ גֶעמְהוּן ,אוג אִין צְוייטֶענְם ,דֶער פַאר ,וָואס אִין נַאנְצֶען מיין מִיה אִיז
פֶערְפַאלֶען גֶעוָוארֶען אוּמְזִיסְט .אַז מיין בּרוּדֶער הָאט דֶערְזֶעחְן .וי בִּיטֶער אִיך
וֵויין ,אִיז ער בַּאלְד אַבִּימֶעל וֵוֵייכֶער גֶעוָוארֶען אוּג אִינְמִיטֶען וֶועג הָאט עֶר מִיךְ

נָאךְ גֶענֶעהְמֶען אוֹיף דִי אַקְסֶעל אוג אַזוֹױ הָאט ער מִיךְ צוּגֶעטְרָאנֶען בִּיז צו
אוּנְזֶער שְׁטוּבּ.
2.

סְטֶעלָיֶעמִ,ירו קאוסּמֶחעןָאאטַיישןוֹיןאִליַאקנעְגף גְארַורַֹייסיןחֵש;ֶאׂק נִיְִיגֶע .מִיט אַ שְוַארְצֶע פַארֶעכֶענְטֶער

גֶעהַאט אַרָאפְּצוּשְּׁרִינְגֶען אוֹיף דֶער עָרֶר,

נָאר עֶטְלִיכֶ
ע פַארְפוֹילְטֶע דְרוּקְלִיך ,א אָבְּגֶעבְּרֶענְטֶע לָאפֶּעטֶע אוּנ אַ שְׁטֶעקֶען פוּן

זאיקַאלטְשֶׁערֶע! וָאס הָאבֶּען זיך אֵיהֶר אַרֵיין געריקט נְלייךְ אִין בּוֹיךְ אַרַיין ,הַאלְטֶען

ְעַת עִתָּה אָבּ פון דֶעם נַארִישקֵייט.
בַּיים פְּרִיפֶּעטְשִיק שְׁטֶעהְט דִי מַאמֶע אָנְגֶעכּוֹיגֶען אוּ בְּלָאזְט מִיט אלֶע כֹחוֹת

אוֹיף עִטְלִיכֶע |שְׁטִקְלִיךְ קִירְפִיטְשׁ אוּנְטֶער אַמריניזשקע ,צוּנוֹיפְגֶעלֶעגְט אִין

א קיפְּקֶעלֶע ,ואס פוּן דֶער מִיט שְׁטֶעקְט אַרוֹיס אַבִּיסֶעל הַאלְבּ אָבְּנֶעבְּרֶענְטֶע שִׁטְרוֹי

נָאר וְוָאס מַעהֶר זִי בְּלָאזְט ,זֶעצְט מֶעחֶר ארוֹים פוּן דָארְט גאֶעַרֶעכְטֶער ,בִּיטֶערֶער,

שְׁווַארְצֶער רוֹיךְ אוּג גֶעהְט אִיהֶר גְלייךְ אִין פָּנִים .פוּן דֶעם בִּיטֶערֶען רוֹיך זֶענֶען

אֵיחֶר שׁוֹין די אוֹיגֶען רויט ,וי א פייער ,אוג גֶעדֶעכְטֶע

טְרֶעהְרֶען רִינֶען אִיבֶּער

אֵיחֶר גֶעקְגֵייטְשְט,פֶּערְרֶעכֶערְט פָּנִים ,וָואס זֶעהְט אוֹיס אַזוֹי אַלט פַאר דֶער צֵייט.
אַלֶע מָאל צוּהוּסְט זי זִיד אַזוֹיז אַז דֶער נַאנְצֶער גוּף טְרֶעמֶעט זִיךְ  ,אוּנ זִי טְהוּט

אִיהֶרֶס אוּנ בְּלָאזְט ווייטֶער  :די קעך וֶוערְדְט אַלְץ מְעֹהֶר אוּנ מֶעהֶר פיל מִיט רוֹיךָ
אוּג עס וֶוערְדְט דָארְטֶען אזֵא פִינְסְטֶערְנִישׁ ,אַז מֶע זֶעהְט נִיט אֵיינֶער דֶעם אַנְדערען.

די מַאמֶע בְּלָאזְט אֵלֶץ .פְּלוּצְלונג הֶערְט מֶען אַ שְׁרֶעקְִיכֶען הִילֶעךּ ,אַזוֹי װי פון

א ווייטֶען דּנֶער ,אוב אין אֵיין אוֹיגֶענְְִּיק פְלִיעט אַרָאפּ פוּן רֶעם פְּרִיפֶּעטְשֶעק

דֶער קֶעסֶעל מִיט דֶער טְרִיניוְשָׁקע .דִי וַאסֶער ,וָואס הָאט זִיךְ גֶעוַוארֶעמְט אין

קֶעסֶעל ,הָאט אִין נַאנְצֶען פֶּערְלָאשֶׁען דָאס פַייֶער אוּנ פוּן דָארְטֶען הָאט זִי זִיך
אַרָאבְּגֶענָאסֶען אוֹיף דֶער עֶרְדו וִוי אֶהֶן דֶעם אִיז שׁוֹין גֶעשְׁטַאנֶען קַאלִיזְשעס פוּן
דֶעם צוּנַאנְגֶענֶען שְׁגֶעע ,וָואס הָאט גֶעבְּלָאזֶען דורך א לָאךְ אִין דֶער אוּנְטֶערְשְטֶער
וַואנְד ,דִי מַאמֶע הָאט אַרוֹימְנֶעלָאזְט אַ גָעשְׁרֵיי פַאר וֶועהְטָּאג אוג אָנְגֶעהוֹיבֶּען
צוּבְּרֶעכֶען דִי הָאגְר,
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נָאךְ אַצוּנְדי חָאטְשֶׁע פון יֶענֶער צַייט אִיז שוֹין אַוֶועק גֶענַאנְגֶען אַיָאהֶר פִינֶף

ארוֶּעגר צמִַוואָמאנְצִיג ,אַז אִיך דֶערְמַאהְן מיך אִין דֶעם אַלעמען ,אַז אִיך שְׁטֶעל מִיר פָאר

ֶעס פָּנִים אין דער מינוט ,צַאפְּט זִיךְ מִיר דָאס בְּלוּט פון דֶעם הַארְצֶען
פַאר וֶועהְטָאג אוּנ רַחֲמָנוֹת .צָרוֹת ,צָרוֹת ,צָרוֹת ,אֶהְן אֵין {עק אָהָן אַ אוֹיפהֶער,

אֶהֶן אָפּרוח --אָט דָאס איז גֶעוֶועזֶען רֵין גַאגְץ לֶעבֶּען .אָרֶעמָעו אוּנְגְִיקְרִיכֶע
מַאמֶע מַיינֶע ! צָרוֹת אוּג ווֶעהְטָאגֶען פַּאר דֵיינֶע קִינְדֶערְלִיךּ ,ווָאס הָאבֶּען גֶעבִּיך

נִיט מִיט ווָאס צוּ דֶערְוַארֶעמֶען זייֶערֶע פַארְנְליוֶוערְטֶע אֵבְרִים.

חָאטְשׁ אִיךְ אוּנ מיין בּרוּהֶער זִי סִי ,ווָאס איז דֶענְסְטְמָאהְל אַלְט גֶעוֶועזֶען
יאַָאהֶר פוּנְפְצֶעחְף וי דֶער שְׁטֵייגֶער אִיז פוּן קִינדֶעה ,פְלֶענֶען ניט אַזוֹי שְׁטַארְק
רַחֲמָנוֹת הָאבֶּען אוֹיף דֶער מַאמֶע אונ פְלֶענֶען אִיהֶר זֶעהֶר וְוֶענִיג הֶעלְפֶען ,נָאר בי
דֶעם אוּמְנְלִיק הָאבֶּען מִיר זִיךְ אַליין אַרוֹיסְגֶערוּפֶען אַרוֹיפְצוּקרִיכֶען אוֹיף דֶעם בּוֹידֶעם,

טְאמִיר ווֶעלֶען מִיר דָארְטֶען גֶעפוּנֶען עֶטְלִיכֶע שטִיקָלִיך טְרוקֶענֶען קִירפִיטְשׁ .אִין
דֶער פִּינְסְטֶער ,אֶהֶן לאֶעכְט ,הָאבֶּען מיר זִיךְ אַרוֹיפְנֶעדְרַאפֶּעט אוּג אוֹיף אלע
פיער זֶענֶען מִיר אוֹיסְגֶעקְלָאכֶען דֶעם בּוֹידֶעם פוּן אאיין;עק בִּיז אאַינְןדֶערֶען ,גֶעזוּכְט

אִין אַלֶע וִויגְקֶעלֶעּ :אפִילוּ צְוישֶען דֶעם פְּסַיִיגֶען גֶעפֶעס ,וָָאס אִיז דָארְטֶען
גֶעוֶועזֶען בֶּעהַאלְטֶען מִפֶּסַח לִפֶּסַח,

אָבֶּער ניט אוּמְזִיסְט אִיז גֶעווֶעוֶען אוּנְזֶער מְיה ,מִיר הָאבֶּען טַאקֶע גֶעפוּנֶען;
נָאךְ וָואס הֵייסְט גֶעפוּנֶען  :דְרֵיי שְׁטִיק קִירְפִּיטשׁ אוּנ דֶער צוּ נָאךְ עִפִּים א גֶעטָאקְט

פִיסֶעל פוּן שאְַׁטוּהְל !וי רָאס פִימעל הָאט זִיךְ גֶענֶעהְמֶען צוּ אוּנְז אוֹיף רֶעם
בּוֹידֶעם ק-ֶ-ען אִיך נאך בּיז אחער נִיט פַארְשְׁטֶעהְן .נִיט נָאר בַּיי אוּנְז אִין שְטוּבּ,

אִין גַאנְצֶען שְׁטָארְטֶעל אִיז בַּיי קֵיינֶעם קיין שְטוּחְקֶען נִיט גֶעוֶועזֶען ,אוּנ אִיך קען
אַייך שְוֶוערֶען .אַז אִיךְ הָאבּ נָאךְּ דֶענְסְטְמָאהְל אין מֵיינֶע אוֹיגֶען קיין שְטוּהֶל נִיט

גדֶֶעזעֶםעהְרןַ.ייכְשקְֵׁיטיטֶ!עלְט אֵייך פָאר מיין מַאמֶעם פְרֵייד ,אַז זִי הָאט אוּנָז  .דֶערְזֶעהְן מִיט

!ָאז אַייך נָאמְט אַזֹ
-לֶעבֶּען זָאלְט אִיר טאקע ,מֵיינֶע זִיסֶע קינְדֶערְלִיךְ לדֶערְפְרִייֶען איער גאנץ לֶעבֶּען ,וִוי איר הָאט מִיךְ דערפרייעט!"  --אַזוֹי הָאט זִי אוּנָ

גֶעבֶּענְטְשְט מיט א גְלִיקְלִיבֶען שְמֶעכֶעל אוֹיף איר פֶּערְווָאגֶעלְט פָּנִים.
יָא ,מִיט דִי דְרֵיי שְׁטִיִקְלִיךְּ קִירְפִּיטֶשׁ .אִיז זִי גֶעועזֶען גְלִיקָליךְ ,רַייבֶער פוּן

אַלֶע נְגִידִים אוֹיף דֶער וֶועלְט,

זי הָאט זִיךְ בַּאלְד גֶענוּמֶען נָאךְ אַמָאל צוּלֶענֶען אַפייֶער נָאר מִיט נייִעם
חֵשָׂק ,אוּג דָאם פַייעֶר הָאט אוֹיך עֲפִּים בֶּעקוּמֶען נייעם חֵשֶׁק אוּג הָאט בַּאלְד אָנָ-

גֶערֶעכֶערְט ,אִיו גֶעקוּמֶען דֶער פוּן ,ווָאס א שְׁטִיְקֶעל לַעֵהֶם פוּנם קוֹימֶען הָאט זִיךְ
אֶבְּגְעוַאלֶעט אוג אִיז אַניין גֶעפַאלֶען אִין לָאךּ אַרַיין אוּג אִיז דָארְטֶען גֶעבְִּיבֶּע

דִי קִינְרֶערְשֶׁע יָאהְרֶען
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שפטַעאקערןְשְׁ:טֶעהְט זִיךְ; אז דֶער רויך הָאט נִיט גֶעקֶענְט אַרוֹיס ,הָאט ער

גֶעמוּזְט אַרַיין אַז דָאס שְׁטִיקֶעל לֶעהֶם אִיז אָבֶּער אַרוֹיסְגֶעשְְִּׁינְגֶען פוּן דֶעם

לָאךְ .אוּנ הָאט דָא אָנְגֶעמַאכְט די גַאנצֶע צָרָה ,אִיז דִי דָאזִיגֶע גצֶֶרעח דווָקואארֶען
אַ רְוּאָה צוּ דֶער מַכֶּה ,אוּג דֶער רוֹיךְ הָאט שוֹין גֶעקָאנְט פְרַאנְק אוּג פְּרֵיי זִךְ
פְּלִיעֶן ,וי עֶר הָאט גֶעוָאלְט ,הָאטְשׁ אִין חִימֶעל אַרַיין.

-זֶעהְט אֵיהֶר קינְדֶערְלִיךְ -- .הָאט אוז דִי מַאמֶע גֶעזָאגְט מיט אַ קְרֶעכְץ--

זֶעהְט אֵיחֶר ,וִוי מֶע טָאר קיין מָאל נִיט זִיגְרִיגֶען אקעגֶען דֶעם וָואס לֶעבְּט עֲבִּינ ;

דֶער ,ואס אִיך בִּין נִיט וֶוערְט צוּ דֶערְמַאנֶען זַיין נָאמֶען ,וֵוייסְט אַוַדְאַיי וָואס ער
מְהוּט ,אוּג אַז דֶעם זִינְדִיגֶען מֶענְשֶׁען ייט עס אוֹיס אַ רָעָה ,קוּמְט דֶער פוּן דוקא
אַרוֹיס א טוֹבה,
דָאס אלסדונג

הָאט זי אוּנָז בֶּעווישֶען נָאךְ מִיט אַ סך

רַאֲיוֹת פוּן דֶער תּוֹרה,

אִין וֶועלְבֶער זִי אִיז גֶעועזֶען זֶעהֶר בְּקי ,א סד מֶעֵהֶר וי אוּנוֶערֶע הַיינְטִיגֶע רַבְּנִים,
פַארְשְׁטֶעהְט זִיך --דִיקאזאנֶע .. .אוּנ בַּיי אוּנז אין .שְטוּבּ אִיז גֶעוארֶען לֶעבֶּעדִיג.

איין שְוֶעסְטֶער לוֹיפְּט צוּ דֶער שְׁכְנָה לייָען אַבִּימֶעל פֶעפֶער ,די אַנְדֶערֶע
פֶערְקְנֶעהְט דָאס טייג ,אִיךְ מִיט מַיין בְּרוּדֶער גֶעהֶען אִין רְרוֹיסֶען אָנְלֶעגֶען אַיין עמֶער
מיט שֶׁנֶעע צוּמַאבֶען דֶער פון וַואסֶער ..אַזוֹי זֶענֶען מיר אַלֶע פֶערְנֶעהְמֶען אוּג מֶע
זֶעהְט נָאר ניט ,וי די צייט פְּלִיעֶט אִיבֶּער.

-דיטֵיינְלךָ זֶענֶען פַארְטִיג!  --זָאגְט דִי מַאמֶע מִיט אַ שִׂמְחָה -- ,אִיצְט גָעה-

וְשָׁעו י
ז םיגָיָאו בֶּענְשׁ תְנִכֵּה-לֶעכְטָלִיךְ ,וֶועלען מיר עסֶען ועטְשֶׁערֶע.
אוּנ מִיט דֶער הָאפּנוּנְג אוֹיף אַ בִּיסֶעל וַוארִם גֶעקֶעכְטְס ,גֶעהְן מִיר אַלֶע מִיט

אַ פְרֵילִיךְ הַארְץ אִין שְטוּבּ אַרַיין

9.
דָארְטֶען אוֹיף רֶעם פֶענְסְטֶער אִ
יז שוין אָנְגֶעגְרֵייט אֵיין אַכֶט-רַאחֲרִינ מֶעשֶען

הנְבָּה-לַאמְפֶּעל ,ז
ֶ.עתֶר רֵיין  אָבְּגֶערִיבֶּען .אַז עִם פינְקעלְט; די מַאמֶע שְנֵיידְט אָפ

א שטִיק פון דֶעם סְמָאטְשִׁיק אוֹף א שֵמֶש...

גֶעבִּילְרנֶָעאטר -א,-יקךעןהָאדבָאּך ְּ.גזִָיאר פֶערְנֶעסֶען .,אז הַיינְט זֶענֶען לָאך די יּדֶען שׁוֹין עֶפִּיס
ךְ זֶעחֶר גוּט מַאכֶען אז אַ סך ווייסֶען גָאר ניט ,וָואס הֵייסְט

א סְטָאְשִׁיקי דארף מֶען דָאך זיי גֶעבֶּען צוּפֶערְשְׁטֶעהְן ,ואס רָאס אִיז פַאר אַ מִין;
אוּג אִיךְ וַייס זֶעהֶר וואויל ,אז אָפִּילוּ דִי ,וָאס וֵוייסֶען ,ווֶעלֶען אוֹיף מִיר אוֹיךְ קיין
פֶערְאִיבֶּעל נִיט הָאבֶּען ,וָאס אִיך בִּין זֵיי חוֹשֵׁר ,אַז זֵיי וייסֶען נִיט ,פַארְקֶעהְרְטעס
וֶועט זֵיי נָאךְ מְשׁוּנָה הַנָאָה מחו . ...
דֶער סְשָאטְשִׁיק אִיז אָבֶּער נִיט אזא פְּרָאסְטֶע זַאךְ ,אַז אִיךְ זָאל קֶענֶען מִיט
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אליאַיאןנְ וגָעו,ארְטא אטְיריוֹךיעֶגרְֶעררְִיקגְֶלעָ,ארֶועין .דָאָסאגטאנצרעָאיסוּראֶעישזֶׁ.ע דלֶָעאבסֶּעאן;יז אִיךנ
אאנ וץועללַזאִניְאֶַעייךמַדעֶעשרׂ:ה
ְ
צֶעְלען איןקירְצֶען.
יֶעדֶער וֵוייסְט דָאךְ מִן הַסֶתֵּם ,אַז אִין אֲלוּל הָאבֶּען דִי נְשָׁמוֹת רוּח (נְלִיקְלִיכֶע
נִשָׁמוֹתת ,זֵיי רוּהֶען הָאטְשׁ אחֶַֹשׁ !)אוּג קערֶען זִיך אוּם אִין דִי קבָרִים אַרַיין .דֶענְסָט:

מָאהְל קוּמֶען צוּ זיִי צוּ גאסט אַלֶע נַאהֶענְטֶּע קְרוֹבִים זִיךְ אוֹיפְרֶעדֶען פַאר זֵייאַבִּיסֶעל
זייער בִּיטֶער האתץ .דָא ווֶערֶען די קבָרִים בֶּעגָאסֶען מִיט נַאנְצֶע טֵייכֶען בִּיטֶערֶע

יוּרֶעשֶׁע טְרֶערֶען אוּג סאַֹך טְרוֹיֶערְדִיגֶע שְׁרֶעקְלִיכֶע זַאכֶען ,וָואס הֶערֶענְדִיג ווערְדְט
|
פֶערְקִילְט דָאס בּלוּט ,רֶערְצֶעהְלְט מֶען דִי שְׁוַייגֶענְדִיגֶע מַצֵבוֹת. . .

גָאר זֵיי הַאלְטֶען זֵיי בִּסוֹד אוּנ גֶעבֶּען זֵיי קיין מָאל נִיט אַרוֹיס .דִי צָרוֹת

זֶעגֶען אָבְּער אַזוֹי גְרוֹיס ,אוֹיפְין הַארְץ איז אַזוֹי פִיעל וֶועהְטָאנֶען ,אַז אֵיין.קֹבֶר

קָאן דָאס אַלְסְדינְג אין זִיךְּ גָאר גִיט אריין גֶעהְמֶען ,הָאבּען די וַוייבֶּער גֶעפוּנֶן

א מִיטֶעל  :אִין אֵיין האנְד מִיסִין ;מענה לְשׁוֹף אוּנ דֶער אַנְדֶערֶער מִיט אַקְנוֹיל

גוּרְן (בֵּיינְואהְל) ,וָאס מֶע צװויקעלְט אים כְּסֵדָה גֶעהְן זֵיי אוֹים עֶטְִיכֶע מָאל

אַרוּם אוּג ארום דָאם פֶּעלֶר אוּג בֶּענִיסֶען דֶעם וֶועג מִיט חֵייסֶע בְּרֶענֶענְרִינֶ בְּלוּטִיֶע
טְרֶערֶען ,ווָאס בְּרֵייטֶען אוֹיס דִי עֶרֶד ,דרִיבֶּער ,אַ פָּנִים ,וואקסְט גָאר נִיט אוֹיף
א יוּדֶעשֶׁען בֵּית עוֹלם .דָאס חֵייסְט יפ

עלד מֶעסְטֶען :צָרוֹת-מֶעסְטֶען' וָואלְט

דָאס בֶּעדַארְפְט הֵייסֶען-- ,גאר ווֶער קאן אוֹיסְמֶעסְטֶען יוּרֶעשֶׁע צָרוֹת ?*י.

דִי גוֶּן ,ווָאס מֶע מֶעסְט מִיט זֵיי דָאס פֶּעלְד ,טוּנקט מֶען אֵיין אִין צֶעלָאזְטֶען
וואקס אוּנ אַזוֹי מַאכְט מֶען פוּן זֵיי הַבְדָלוֹת אוּנ סֶטָּאטְשְקֶעס -- ,אָט דָאס אִיז דֶער

סְטָאטְשִׁיקִי גֶעמַאכְט פוּן בְּלוּט אוּג פוּן טְרֶערֶען ,אוּנ נִיט אוּמְזִיסְט אִיז עֶר אַזױ
הֵיילִיג אוּנ מֶע בַּאנוּצְט אִים נָאר אוֹיף הֵיילִיגֶע זַאכֶען ,רְהַיֵנוּווֶען מֶע לֶערֶענְט
נִמָרָא אָדֶער מִשְׁנַיוֹת פַארְטָאג ,אַז מֶע שְׁמֶעהְט אוֹיף צוּ חֲצוֹת ,אַז מֶע דַארְף
זַאלְצֶען דָאס פְלֵיישׁ בַּיי אַ לעכמ ,אַז דער שוהָט קוּמְט עֶרֶב יוֹם כִּפּוּר פַארְטָאג

קוֹילֶען די כַּפֵּרוֹת אוּג כַּדוֹמה,
אָן וִויפִיל זִיסָע זַאכֶען פוּן דֶעם יוּדֶעשֶען לֶעבֶּען ,ווָאס סָוֶוערְט פוּן זֵיי אַזֹ

וואויל ,אַוֹי ווארֶם אוֹיפֶץ הַארְצֶען ,דֶערְמַאהְנְט דֶער מְטָאטְשִׁיק !ָנָאר הָאם על אִיך
שוֹין אָבְּלֶענֶען אוֹף אֵיין אַנְרֶערֶם מָאל,

מיין בְּרוּדֶער מאכט מִיט אמְַשׁוּנָה'גֶעם נוּפַח דִי בְּרָכָה אוּג צוּנָדְט אָן דָאס

עֶרְשְׁטֶּע חֲנְבָּה-לֶעבְטֶעל .דֶער נָאךְ קְלֶעבְּט ער צוּ דֶעם בְּרֶענֶענְרִינֶען שַמֶשׁ צו דֶער
וַואנְד בַּיים פֶענְסְטֶער אוּג פְּלוּצְלוּנְג ,וי דוּרֶךְ אַ כַּשוּף ,וֶערְדְט גדַיאנְצֶע שְׁטוּב

ּיטֶעף --אַלְסְרִינְג בֶּעקוּמט עֶפִּיס אזא פְרַיינְדְלִיךְ יום-טוב'דיג פָּנִים .וִויפִיל
אִיבֶּער גֶעבִ
לֶעכְטִינְקֵייט ,וויפִיל וַוארְמְקֵייט

שְׁוַבֶען לֶעכְטֶעלֶע 

נֶעהְט אַרַיין

אִין הַארְצֶען פוּן דֶעם קְלַיִינֶעם .

דִי קִינְדֶערְשֶׁע יָאקְרֶען

191

אוּג אִין מיין קִינְדֶערְשׁ הַארְץ צוּנִיסְט זִיךְ אוֹיך עְפִּיס וי אַגִןעדְן פְרֵייר.
הָאבּ איך דֶען גֶעוואוּסט ,וָוָאס בֶּעדֵייט דֶער גְרוֹיסֶער פָאלְקס-יוֹם-טוֹב ,חֲנְכָּה ?ט הָאט
מֶען מִיר דֶען רֶערְצֶעחְלט וְוָאס אוּנְזֶערֶע גְרוֹיסֶע ִבּוֹרִים ,מִתִּתְיָהוּ מִיט זֵיינֶזעוּהְן,
הָאבֶּען גֶעטוּהְן פאר וואוּנְדֶער אוּנְז אוּמְצוּקֶעהְרֶען אוּנְזֶער לַאנְד אוּג אוּנְזֶער בֵּית
המִקְדֶשׁ; ווָאס זֶענֶען גֶעוֶועזֶען בַּיי דִי פַיינְד אִין די הָאנְד ? נֵיין ,פוּן דֶעם אַלֶעמֶען
הָאבּ .אִיך נִיט גֶעהֶערְט אונ נִיט גֶעוואוּסְט ; אוּג וֶוער וֵוייסְט עס בַּיי יוּדֶען פוּן

אַוֶעלְכֶע אכֶעןלייי.
נָאר פוּן דֶעם לעכטעל אַליין וֶוערְדְט מִיר אַזוֹי וואויל ,אַזוֹיוַוארם ,אוּנ אלֶעמֶען
אִין שְׁמוּבּ ווֶערְט וַוארֶם אוּג יוֹם-טוֹבידִיג אוֹיפְן הַארְצֶען נָ:אר דִי מַאמֶע שְׁטֶעהְט
אַקֶענֶען דִי לֶעכְטְלִיךְ אוּנ טְרוֹיֶערִיג שְׁפַּארְט אוּנְטֶער דֶעם קאפ מִיט אֵיין הַאנְד אוּנ
וֵויינְט שְמִילֶערְהֵייט .. ,זִי דֶערְמַאהִנְט זִיך ,וִי אַזוֹי דֶער טאטֶע עֲלְיו וט פְלֶעג

בֶּענְטְשֶׁען דִי חֲנְכָּהלֶעכְטָלִיךְ ,וִוי אַזוֹי סִפְלֶעג בַּיי אוּנז זַיין פיל אוּנ יום"מוֹב':

דִיג דֶעם אוֹיפְדֶערְנַאכְט ,וִוי אַזוֹ כִּמֶעט דָאס גַאנְצֶע שְׁמָאדְמֶעל פְלֶעג זִיך צוּ אנ

צוּנוֹיפְקוּמֶען אוֹיף פְלֵיישִיגֶע וַארֶענִיִקֶעס ,וִוי מֶע פְלֶעג רֶעדֶען פוּן תּוֹרָה אוּנ דער:

צֶעהְלֶען מִעֲשִׂיוֹת פון גוּטֶע יּדֶען בִּיז הֶעט נָאךְ הַאלְבֶּע נאכט .אִיצְט גֶעהְט זִיך
צוּנֹיף דֶער גַאנְצֶער עוֹלֶם צוּם נייען שוֹחֵט ,וָאס אִיז גֶעווָארֶען אוֹיף מיין טַאטֶענְס

ִ:ין אוּנְז חָאבֶּען אַלֶע פֶערְנֶעסֶען.
אָרְט אוּג מִיר זֶענֶען אַלֵיין א
 טֵיסִי נָיָא ,זִינְג ,הארץ מיינס ,דֶעם יהַנָרוֹת חַלְלוּי מיט דֶעם נִינוּן ,וואסדֶער טַאטֶע פלעג.תָּמיד זִיִנגֶען -- .בִּיט דִי מַאמֶע מֵיין בְּרוּדֶער מִיט טְרֶערֶן אוֹיף
דִי אוֹינֶען.

זִיסִי איז תָּמִיד אַיין עַקְשָן ,נאר דָאס מָאל לאזְט עֶר זִיךְ ניט לאנג בֶּעטֶען
ֵּ:יירֶע
אוּג .הוֹיבְּט אָן צוּזִינְגֶען עִפִּים מיט אזא געפיעל ,מִיט אזא ווארמקייט ב
שְׁווֶעסְטֶער זִינְגֶען צוּ שְׁטִילֶערֵייד ,די מאמע שְׁטֶעהְט אַלץ אוּנְטֶערְגֶעשְׁפַּארְט דֶעם
קָאפְּף אוג חֵייסֶע טְרֶערֶען נִימֶען זיך אֵיהֶר פוּן דִי אוֹיגֶען אוּג פַאלֶען אַרָאפּ אוֹיף
דֶער קַאלְטֶער נַאסֶער עֶרְד.
אָבְּנֶעזּנְגֶען דֶעם יתֲנרוֹת הַלְלוּ' .מע וואשְׁט זִיךְ אוּנ מֶע זֶעצְט זִיךְ עסֶען
וֶועטְשֶׁערֶע .אוֹיף דֶעם טִיש ,הַאלְבּ פֶערְשְׁפְּרֵייט מִיט גאְרַָאבּ קוֹיטִיג מִישְׁטִיךְ ,לִינְט

,וויי חֶעפּטליך קְנָאבֶּעל
א פְּלַאטְשִׂיק טוּנקעל בְּרוֹים  מִיט אַ גְרוֹימֶער שִׁישְקֶע צְ
,ווַארְצֶע זַאלְץ אִי | אַזֶעלצֶערל פוּן בְּלוֹי נְלָאז אוּג
א בִּיסֶעלֶע צוּנֶעשִׁימֶעלְט שְ
א קְלִינְגֶעל .מיר רֵייבֶּען גֶעשְׁמַאק בְּרוֹיט מִיט אל אוּנ ערְשְט דֶער נָאךְ גִיבּטּ מֶען

אוֹיף דִי טֵיינְליך איןגְראוֹיסֶער דּנְקֶעל-ווייסֶער צוּשׁפַּאלְטֶענֶער שִׁימֶעל מִיט שְוַארְצֶע

אָבְּגֶערִיצֶּענֶע בְּרֶענֶעם,
 -איך האבּ גאר פערנעסען !  --גִיבְּט דִי מַאמֶעא זָאג ,אַז מֶע קאט נָאר אַנִידֶער:גֶעשְׁטֶעהְלְט דִי שִׁיסֶעל אוֹיף דֶעם טִיש .מִיט דִי ווָארְטֶער הוֹיבְּט זִי זִיךְ אוֹיף ,נֶעהט
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אַוֶועק אִין קעך אַריין אוּג קוּמְט תִכֶּף צוּריק מיט אשְַוַוארצֶען ,פוּן דָרוֹיסֶען שְׁטַארְק
צוּגֶעבְּרֶענְטֶען .,לָאקְשֶׁענְטָאפֶּעל .אוֹיף דֶעם דְנָא פוּן דֶעם לַאקשֶׁענְטָאפֶּעל זֶעהְט
מֶען עִפִּיס גֶעהְל-וייס-- ,דָאס אִיז פֶּערְקִיהְלְט שְׁמַאלץ ,וָואס אִיז איבֶּערְגֶעבּלִיעבֶּען
פוּן דֶעם שַׁבֶּת'דִינֶען קוּנֶעל - .דִי מַאמֶע גִיסְט אַרוֹיף אוֹיף דֶעם שְמַאלְץ עטְלִיכֶע
לֶעפֶּעל אַקְרָאפּ פוּן דִי טֵיינְִיךְ ,אוּג דֶער נָאךְ גִיעסְט זִי דָאס אַלְסְדִינְג ארַיין אֵין דֶער
שִׁיסֶעל ,וָואס וֶוערְדְט בֶּערֶעקְט מִיט בְּלֵייכֶע גֶעהְלֶע אוֹיגֶען; טוּהִנְדִיג דָאס ,זָאנְט זִי

מִיט אַ זִיפִיץ !
 --מְשׁטֵיינְס גֶעזָאנְט ,דֶער קַאפְּף אִיז אַזוֹי דֶערְשׁלָאגֶען .,אַז מע וֵוייסְט גָאר נִיט,

וואוּמֶע אִיז אוֹיף דער וֶועלְט .מִיט דֶעם בִּיסֶעלֶע שׁמַאלְץ וָאלְט מֶען גֶעוֶוען בֶּערַארְפְט
צוּפּרֶענְֶען א צוּבֶּעלֶע! וָאלְטֶען די טֵיינְליךְ גָאר אֵיין אַנְדֶער טעם גֶעהַאט.

נָאר אֶהֶן דער צוּגֶעבְּרֶענְטֶע צוּבֶּעלֶע הָאבֶּען בַּיי אוּנְז די טיינליך אוֹיךְ טעם
גן עֵדְן ,אוּנ מִיר קֶענֶען זִיךְ נָאר נִיט .זאט מִיט זֵיי אָנְזִיפֶּען .מיר הָאבֶּען שוֹין טאקע

א גַאנְצֶע וָאךְ קיין לֶעפֶּעל גֶעקֶעכְץ אִין מוֹיל נִיט גֶעהַאט.
בַּיים עסֶען דֶער מַאנְט מֶען זִיךּ ווידֶער אוּנים טַאטֶען .דֵי מַאמֶע הוֹיבְּטּ אֶן

דֶערְצֶעהְלֶען פוּן אֵיהֶם זַאכֶען ,וָאס מִיר הָאבֶּען זֵיי שׁוֹין גֶעהֶערְט צֶעהִנְדְלִינְגֶער

מאל ,גאר וָואס זֶענֶען בַּיי אוּנז תָּמִיד נייע אוּנ טְהייָער ,נְייךּ מִיר הֶערֶען זֵיי דָאס

עִרְשְׁטֶע מָאהְל.
אם מֵיינְסְטֶענְט הָאט זִי לִיעֶבּ גֶעהַאט צוּרֶערְצֶעהְלֶען אוּג אִיבֶּער צוּ חֲזרין דָאס,
וָואס ער הָאט גֶערֶעדְט די לֶעצְטֶע מִינוּטֶען פארן טױט  :װִי עֶר הָאט
גֶעוואוּסְט ,אז עֶר דַארְף שְׁטַארְבֶּען ,אוּנ הָאט זִיךְ צוּנֶענְרֵייט דֶערְצוּ ,וי עֶר הָאט

ָנְגֶעזָאנְט ,אַז מֶע זָאל אָיִהֶם נִיט שְׁטֶעלֶען קיין הוֹיכֶע מצֵבָה ,אוּג דֶער עיקר,

אַז מע זָאל אֵיהֶם אוֹיף אִיחֶר נִיט אָנְשְרַיבֶּען קיין שוּם שִׁבָחִים ,וי דֶער

מִנְהָג אִיז,

הי

ָאט ער גֶעזָאגְט
 --הָאבּ אִיך עֶפֶּעס גֶעמְחוּן גוּטס אוֹיף דֶער וֶעלט ,ה--

מִיט אַשְׁוַאךְ קווַֹל,י-י-סֶען עִם דָאךְ נָאמְט אוּג לייט  .אֶלָא הָאבּ אִיך קיין

גוּמֶס נִיט נֶעטְּהוּן  ,וֶועט דָאךְ עס הֵייסֶען ,אַז מע בֶּעדֶעקְט מיין.קֹפָר מִיט שִקר

אוֹיף תָּמִיד -- .אַז די מַאמֶע הָאט אֵיהֶם גֶעפְרֶענְט  ,וָאס וֶועט

זי סהון מִיט

די קִיגְדֶערְלִיךְּ ,הָאט עֶר גֶעעֶנְפֶערְט מִיט אַ שְׁטילֶען ,טִיפֶּען וִיפץ
ד-ָ-אס ,וָואס סְווֶעט זיין מיט אַלֶע יוּהֶען ,וֶועט זַיין מיט אַיךְ אוֹיךְ.

פִינְְמֶער ,בִּיטֶער אי אַלְמְנָה מִיט יִתוֹמִים אוֹיף דער וֶועלְט ,נָאר לֵיידֶען ,לֵיידֶען

אֶקֶן אֵיין עק--אִיז דֶעם יוְדענְט נוֹרֶל ,אוג וֶוער עס הֶערְט אוֹיף צוּלַייִדֶען ,הֶערְט

! . .דָאס זֶענֶען גֶעוֶועזֶען זַיינֶע לֶעצְטֶע וָוארטער .
אוֹיף צוּ זַיין אַ ײּד .

דִי קִינְדֶערְשֶׁע יָאהְרֶען

891

4

יֶעדֶער װוֵייסְט ,אַז קינדֶער קְלֶערֶען זֶעהֶר  א סך איבֶּער אַלְסְדִינְג  ,וָואם זֵיי
אך מֶעהֶר ,וי גְרוֹימֶע .דָאם איז גַאנְץ נַאטוּרָלִיךְ 
זֶעהֶען אוּנ הערען ארוּם זיך ס

א קינְד איז אוֹיף דֶער וֶוֶעלְט  ,וי א פְרֶעמְדֶער מֶענְש ,וָואס אִיז;ערְשְט גֶעקוּמֶען אִין
א גְרוֹיסֶער שְׁטָּאדְט  .אַלְסְדִינְג איז בֵּיי אֵיהֶם נֵיי ,צוּ וֶערֶער זַאךְּ קוקט ער זִיךְ

צוּ ,אוֹיף אַלפדינג חִידְשׂ'ט עֶר זִיךְ; אוּמֶעדוּם וָואלְט עֶר גֶעוָואלְט וִויסֶען ,וִוי אַזוֹי

פַאר וָואם  .שִׁבֶּעטֶער ,אַז עֶר וֶוערְט אָלְטֶער ,וֶוערְט.ער צוּ אַלְמְִינְג גֶעוואוֹינְט אוּנ
הֶערְט זִיךְ אֹיף צו וואֹנְדֶערֶען ,חָאטְשֶׁע  וי אַוֹי  ,פַאר ווָאס  -פֶ-ערְשְטֶעהְט ער
ֶעהֶר ,וִוי פְרִיהֶער .נָאר אזוי איז דער מענש גֶעמַאכְט גֶעוַארֶען:
אִיצְט נִיט מ
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אז ער דֶערְוֶעהְט עפֶּעם אניי מין קָאסְטֶעלֶע ,וֶועט עֶר זִיך דְערוֹיף מֶעהֶר
פוּן דער זוּן !רֶער לְבָנָה  ,װַייל וענָ'ץ ,דָאס קָאסְטֶעלֶע ,אִיז בַּיי אִיהֶם ניי ,אוּג

חִידְשִׁין וי אויף די גרעסטע וואוּנְדער פוּן דֶער וֶועלְט  ,אַ שְׁטֵיינֶער ,דֶער אוֹיפְנַאנְג

דָ אם זֶעהְט עֶר דָאךְ אַלֶע טאג .

איך אוֹיךְ פְלֶעג קינדיייס שטַארְק קְלֶערֶען אִיבֶּער די אַלֶע זַאכֶען ,וָואס

אִיך הָאבּגֶעהֶערְט אוג גֶעזֶעתְן ,אונ אֶפָּט פְלֶעג מִיר אַביין פַאלֶען אזֶעלְכֶע גֶעדַאנְקֶען

אין  מיין .קינדֶערְשׁ קאפּעל ,ווא שְׁפֶּעטֶער ,אַז אִיך בִּין אֶלְטֶער גֶעוָוארֶען ,הָאב

איך זֵיי גֶעפוּנֶען אִין בִּיכֶער פוּן גְרוֹיִע דֶענְקֶערְם .נָאר מֶעהֶר  ,וי אִיבֶּער אַלֶעמעןי

פְלֶעג אִיך קְלֶערֶען אִיבֶּער מֵיין טַאטֶענְם ווארְטֶעה ,אַז מִיר זֶעגֶען נְלייךְ,וי

בֶּעשַאפֶען געווָארֶען צוּ לֵיירֶען .דָאם פְלֶעג מִיךְ -קינְמַאהֶל נִיט לָאזֶען רוהֶען.

אַז מִיר לֵיידֶען --דָאם הָאבּ אִיך זְעֵהֶר גוּט גֶעזֶעהְן ,דַארִינֶען אִיז קיין שׁוּם
סָפָק פאר מִיר גֶעווֶעוֶען  .נָאר אַז מיר מוּזֶען לידֶען ,אַז מִיר דַארְפֶען זיך
אֲפִילוּ קיין רֵיהֶר  נִיט טְהוֹן מיר זָאהְלֶען אוֹיפְהֶערֶען לֵיידֶען --דאס הָאט מִיר

אוֹיסגֶעוויזֶען זְעהֶר פְּרִיקרֶע ט,אקע עעפֶּעס פָּשׁוּט וִוילֶד ,

מַעֵהֶר וִוי תָּמִיר פלעג אִיךְ קלֶערען אִיבֶּער דִי אַלֶע זַאבֶען ,אז,עס פְלַעג זיך

מַאכֶען ,אַז וַואִינְקֶע  ,ואקאלַאידֶעם-מִילְנֶערְם-זוּהְן  ,הָאט מיך גֶעשְׁלָאגֶען  ,אוּג

דָאס פְּלֶעג זיך מַאבֶען בּמעט אַדֶע טָאנ ,אִיךְ /פַלעג קוּמען א היים מיט א בִּיטֶער
גֶעוֵויין א:וּג מִיךְ קלַאנֶען אוֹיף דֶעם פַּאסְקוּדְנֶע וַואיִנְקע  ,וָואס דָאס גַאנְצֶע פָּנִים

ַיינִם או דֶער גַאנְצֶער הַאפְּף זֶענֶען גֶעוועוֶען בּערֶעקְט מיט מאוּם'ע גֶעהְלֶע
טשערִיקעס  :אוֹיף מיין קְלָאגֶען זִיך פְלֶעג מֶען מיר תָּמִיד עענְפֶערֶען :ימִיר זֶענֶען

יי זיי אִין גָלית --מוֶּען מִיר אַלְְִנג איבֶּעְְרָאגֶן-- .יעֶרשְטֶענְ,וָואס הייְט

מיר זֶענֶען אִין גְלוּת -לפְלֶענ איך מִיט מיין יּנגֶעלְשען שכל קְלֶערֶען ;וָואס.
איז ? מֶע האלט אוּנז דֶען עפֶּעם צוּ .בַּיי דִי פֶּאלֶעם ? אוג צְווייטֶענְם  ,וָואס
הֵייטְט מיר דא ר פַּ ען אַלְסְדינְג אִיבֶּערְטרַאָנֶען? ווָאס אִיז ?מיר וָואלְטֶען דֶען
|
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זנִִייסטֶערגֶעקצָואּנרְָט אוֹימְְּרֶעכֶען די בֵּיינֶער אָט דֶעם גֶעשְטוּפֶּעלְטֶען וַואינְקֶע מִיט זַיין
ה ? פַּאר וָואס ,אַז מִיר זֶענֶען זֶעקֶם אוּנ מִיר בֶּענֶעגֶענֶען אַ קליין

שֵייגֶעצֶעל ,צולוֹיפֶען מיר זיך  ,וִוי דִי מייז ,ווֶען זי דֶער שמעקען נָאהֶענְט

קאאטץ ? פַאר ואס לַאכְט פוּן מִיר תָּמִיד וַאינְקֶע אוג מַאכְט פוּן מִיר חוֹזֶק ,אַז

איך נָעֹה דוּרֶךְ גֶעבֶּען זֵייעֶר שְׂטִיבֶּעל אין חדֶר אַרַיין ?פַאר וָואם פַאלְט עֶר
אוֹיף מִיר אַן וִוי חאוַּנָד ? פַאר ווָאס טְשֶׁעפֶּע אִיךְּ אִיהָם נִיט ? פַאר וָואס

מַאךְ איך פוּן אֵיהֶם ניט חחֶק ? . ..אוּנ אִיך הָאבּ דָאך בְּוַדאַי פוּן אִיחֶם
וָואם חוֹזְק צוּ מַאכֶען ! זַיין מאמֶע אִיז תָּמִיר שִכּוֹר לוֹט אוּנ וַואלְגֶערְט זִיךְ כְּמֵדֶר
אוֹיף דֶער גאס פוּן אִין-דֶער-פְרִיה בִּיז אוֹיף-דֶער-נַאכְט אוּנ פוּן אוֹיף-דֶער-נַאכְט
יז אִין-דֶער-פְרִיה אוּ אַז דָאם וַייבּ זֵיינֶם שְׁטֶעתְלְט זיך אֵיין אֵיהֶם צוּרוּפֶען
א הֵיים  ,שְׁלָאנְט עֶר זי אוג שְׁלֶעפְּט זִי בַּיי די צָאפּ טַאקֶע ָא אִין מיֶען דֶער
גַאם  .מיין טַאטֶע--,טוֹיזֶענְד מָאהְל לְהַבְדִיל כּ-ָ-ש
אָרִיר אוּג אַ פְרוּמֶער יוּד וָואם

דֶאם  גַאנְצֶע שְׁטָאדְטֶעל הָאט אֵיהֶם ליעבּ גֶעהַאט אונ נָאךְ בִּיז הֶ
אער זִיפְצֶען

נָאך אֵיהֶם אַלֶע .אוג וַואינְקֶע אֵליין וָאגְט דִי חִינְד נַ
אאנְצֶע טָאג אוּג שְׁלָאנְט
זִיךְ קָאפּף אָן דֶער וַואנְד ,אונ אַ יך זִיטְץ גאאנצֶען טָאג אין חֲדר אִיבֶּער דֶער
תּוֹרָה ,ווָאס פַאר אֵיהֶר חַאפּ אִיךְ פֶּעטְשׁ ,קילאקעם  ,סטוּסאקעס ,קְנִיפְּף ,שׁמִיץ
אוּג קאנְטְשֶעקעס אֶהְן א צָאהְל אוּנ אָהֶן אֵיין עק! אִיך וֵוייס זֶעהֶר גוּט ,וֶוען
מַע זָאנְט ימַּחֲנוּ" ,דֶעם לַאנְגֶען וְהוּא:דחום' ,צַעֲלָה ויבֹאי, ,על הנסים" ,עֲנני--
ֵויי
סְט וַַאינְקֶע עִפֶּעט פון די אֵלֶע זַאכֶען ?אזוֹי לֶעבֶּען זָאלער טאקע" !
5
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אַזוֹי פְלֶעג אִיךְ מִיר מֶענְהְן בַּיי מִיר אִין הַארְץ ,אונ נָאךְ דִי אַלֶע מַענוֹת

פלעג איך תּמִיד קוּמֶען צוּם אֵיינֶענֶעם גֶעלַאנְק  ,ואוַאזינְקען וָואלְט מֶען גֶעקאנט,
דוּרְכְקוּלַאקֶען  ,אוּנ;נאך וי אַזוֹי! אוג אַי הָאבּ אִיך גֶעהַאט חָשֶׁק אֵיהֶם צוּ בְּרֶעכֶען
דִי בֵּיינֶער ! וָוארוּם אֵיין גָאטְט וייסְט דֶעם אָמֶת  ,וִוי אַזוֹי עֶר פְלֶעג מִיר פַאר-

אִימֶערֶען דָאס לֶעבֶּען ,נוי אַזוֹי דָאס בְּלוּט פְלֶעג אִין מיר פֶּערְקִיחָלט .וֶוערֶען ,אַ
איך הָאבּ גֶעדַארְפְט דוּרכְגֶעהְן דוּרֶךּ זַיין שְׁטִיבֶּעל אִין חֵהֶר אריין{ .עס הָאט
גֶעמֶענְט זַיין די גְרֶעסְטֶע קֶעלְט וִוינְטֶער ,פְּלֶעג וַאינקֶע אוֹיף מיר תָּמִיד ווארטען
אין  דרוֹיסֶען  ,שְׁטֶעהֶענְדִיג אִין איין הָעמְד פוּן גְרָאבֶּער לַאוֶוענְד  ,לַאנְג בִּיז
אין די פָּיאטֶעם ,אָקֶן אַ הִיטֶעל  ,בָּארְוִים אוּנ פֶערְטְמַארְקעט בִּיו אִין די אוֹיהֶרֶען
אוּנ נָאר פְּלֶעג עֶר מִיךְ דֶערְזֶעהְן פוּן דֶער וַוייטֶענִס ,פְלֶעג ;ער אָנְהוֹיבֶּען מִיר
וַארְפֶּען שְטֵיינֶער אוּג שְרִייֶען / :זָשִׁיד פַּארְךְ  ,זְשִׁיד פַּארְךְּ'! דֶער נָאךְ פְלֶעג עֶר
צוּלוֹיפֶען צוּ מִיר ,רֵייסֶען מִיךְ בַּיי בִּייִדֶע פְּאוֹת אוּג שְׁלַאנֶען אין ,קאּף ,אין
דִי בּאקען ,אִין דִי זייטֶען ,וואוּ ער הָאט נָאר גֶעקֶענְט  ,אונ דֶערְבַּיי ,פֶער-

שְטֶעהְט זִיךְ ,צוּזִינְגֶען מיט זַיין זיס קוֹלִ'כֶעל :יזְשִׁיד פארף" ..+ .
רבשיע ! וִויפִיל וְהֶעטָאנֶען פְלֶעג איך אִיבֶּערְמְרָאנֶען אַלֶע פְרייטָאג ,אַז דִי
מאמע פֶּלֶעג מִיךְ צְוָואגֶען ,פון,דעםקעמֶעל אָהְן צָאנְדליךְ ,וָואס פְלֶעג מיר שְׁנַיידֶען

די קינְדערשֶׁע יָאהְרֶען
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אוּג רֵייסֶען דעם קֹאפְּף אוֹיף שְׁטִיקְלִיך  ,אוּנ נָאך דֶעם אלעמען הָאט מֶען מִיךְ

גֶערוּפֶען ,זְשִׁיד פַּארְדִּי! אוּנ וֶועו! וואיגקע ,מִיט זיין פַּאסְקוּדְנֶען קָאפֶּף

פול מִיט טְשֶערֶעקֶעט ,ווָאס פוּן דער וייטֶענְט הָאט מֶען גֶעקֶעגְט זֶעהְן ,צְוִוישֶען
ַיינֶע צוּבֶּארְשְׁטֶענֶע גֶעדִיכְטֶע בְּלַאטִינֶע וייסֶע הָאר ! נָאר שְׁטֶעלֶען זִיך אוֹיס

מֶענְהְן מִיט אִיהֶם אִיז מִיר קיין מָאהְל אֶפִילוּ אוֹיף די גֶעדַאנְקֶען נִיט גֶעקוּמֶען.

איך הָאבּ .שׁוֹין פוּן קִינָדְוַייס גֶעוואוֹיְנֶעוארֶען ,אַז אוֹיף אֹלֶע מֶענוֹת איז בַּיי

וואונקען אֵיין עֶנְפֶער :אקולאק מִיט שאְַׁטיין .אַמָאהְל פְלֶעג אִיךְ מִיךְ פוּנְדֶעסְט-
וֶוענֶען פָּארְט פְריוֶוען רֶעדֶען מיט אֵיהֶם אוּג נָאךְ עטליכֶע שְׁטיינֶער אִין קָאפּף

אַרַיין ;וָואס אִיךְ הָאבּ פוּן אֵיהֶם בֶּעקוּמֶען  ,פְלֶעג אִיך אָנְהוֹיבֶּען מִיט בִּיטֶערֶע
טְרֶערֶען  :יחִיבֵּא יֵא טֶעבֶּע זִאטְשִׁיפַּאי ? .לָאנְגֶער האבּען מיינע מענוֹת ניט
גֶעקָאנְט זַיִין,ווָארוּם א חוּץ דִי עַטְלִיכֶע וָוארְטֶער הָאבּ .אִיך מֶעהֶר טאקע פְּשׁוּט
נִיט גֶעוואוּסְט  ,וואינְקֶע פְלֶעג מִיךְ נִיט לָאזֶען וַארְטֶען אוּנ פְלֶעג מִיר טאקע

תּיכֶּף ענְפֶערֶען אוֹיף מיין אֵיין קֹשִׁיָא דְרֵיי תְּרוּצִים  :אַ שְׁטֵיין. ,קאיַלאק אוּנ

ֶערְצוּ פְּלֶעג.ער נָאךְ .צולֶענֶען עטְלִיבֶע פּסוקים -,פֶערְשְׁטֶעהְט זִיךזְשִׁיר פַּארְךְּ' ד

ניט פוּן ,תִּהְלִים' וָואס קיין נְרוֹיס מוּסַר הָאט מֶען זיך פוּן זֵיי נִיט גֶעקָאנְט

אַרוֹיסְגֶעהְמֶען.

-ג-אר אַזוֹ וי אִיך בִּין דֶענִסְטְמָאהְל נָאך נִיט גֶעוֶוען גֶעבִּילְוֶעטּ ,הָאבּ אִיך

דיא פְּסוּקִים נִיט שְטַארְק פֶערְשְׁטַאנֶען  ,אוּנ אַזוֹי וִוי אִיךְ הָאבּ זֵיי נִיט פֶער-
שְׁטַאנֶען .,אַזוֹי הָאבֶּען זֵיי מִיר נִיט גֶעשַׁאדְט , ..

אֵיחֶר קאנט שׁוֹין פֶערְשְׁטֶעהְן ,אַז נָאךְ

דִי אַלֶע זַאכֶען הָאבּ אִיךְ צוּ

וואונקען קיין שְׁטַארְק לֶיעבּשַאפְט נִיט נֶעמַאט ,אוּג תְּמִיד פְלֶעג אִיך נָאר

קְלֶערֶען ,וי אזוֹי מֶע איז זי אִין אִיהֶם נוֹקֶם  :דָאס פְלֶעג מיך ניט לָאזֶען
שְׁלָאפֶען דוֶרךְ די נָאכְט,
נוּר נָאסְט הָאט אויף מִיר רַחֲמָנוֹת גֶעהַאט  :דֶער טאנ פוּן נְקמָה אִיז טַאקֶע

פָארְט גֶעקימֶען 

|

אֵיינְמָאחְל ,איך גֶערֶענְק  ,עס אִיז גֶעוֶועזֶען פְרייטָאג ,אַזוֹי נָאךְ הַאלְבֶּען
טאג ,זוּמ ער לֶעבֶּען,אִיך מִיט מיין קליין שְׁוֶועסְטֶּערֶעל זֶענֶען גֶעזֶעמֶען אִין

דְהוֹיסֶען אוֹיף דֶער עֵרֶד נֶעבֶּען דֶער שְוֶועל  ,אוּג הָאבֶּען גֶערִיבֶּען דִי מֶעשֶׁענֶע

לֵייכְטֶער מִיט חוּשְטֶשֶׁע פון קְלֶייענְבֶּארְשטשׁ אנ מיט אַש ,פְּלוּצלִינְג  ,אִיךְ גנעב

אַ קיק ,ער שְׁמֶעהְט מֵיין ואַיגָקע נָאר נָאהֶענְט ,אֵיינֶער אַליין  ,פַּארְקרִימְט דָאס
פִיסְקֶעל אוּנ שְׁרַיֶעט מיט אַ נוּסַח  :יאֶךְ וֵויי ,זָשִׁיד חָאלָאמֵיי ז' אִיך בִּין גֶעווָארֶען

וי אָנְגֶעצוּנְדֶען ,חָאבּ גֶעגֶעבֶּען  א שֶפּרנְג , װי אדערְשְרָאקֶענֶע קאטְץ  ,בִּי

צוּגֶעפְלוֹיגֶען צוּ וַאיִנְקֶען אוּג מִיט אַלָע כּוֹחוֹת הָאבּ אִיך אִים אָנְגֶעחַאפְּט בַּיים
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אֶטִשְׁקַאר פוּן זַיין לִייוֶוענְטֶען הֶעמְדֶעל .איך הָאבּ מיך גֶעפִיחלְט אין דֶער מִינוּט

!ִיךְ וָאלְט גֶעקָאגְט צְוָאנצִיג אַזֶעלכֶע וַאינקֶעם צויֶע
ֲפִים שִׁמְֹׁן הַכּוֹר א

אוֹיף צְווִייֶען  . . .וואיִנקע הָאט וָאס אַפָּנִים פֶּערְשְַׂאנֶען,

וָארוּם עֶר אִיז

גֶעוָוארֶען בְּלֵייךְ; וִוי דִי ווַאנְד  ,אוּנ הָאט אָנגֶעהוֹיבֶּען אַװי צוּ צִיטֶערֶען אוּנ צוּ

וֵויינֶען ,אַז די האנד הָאבֶּען זיך מִיר בַּאלְד אַרַאפְּגֶעלָאזְט . . .

פוּן דֶענְסְטְמָאהְל אָן הָאבּ איך עֶרְשְׁט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּפֶערְשְטֶעהְן ,אַז מיין
טַאטֶע הָאט גֶעהַאט רֶעכְט . ..צְרוֹת לֵיידֶען אי אַפָּנִים ,אוּנְזֶער פָאלְק'ס

נוֹרֶף אוּג דֶער יוּד ואס הֶערְט אוֹיף צוּ לֵיידֶען  --,הֶערְט אוֹיף צוּ זיין יאוּד ,
נִיט אוּמזיסט הָאט ר' יְהוּדָה הֲלְוִי גֶעזָאנְט ,אַז,דִי יוּדֶען זֶענֶען דָאס הַארְץ פון
אַלֶע פֶּעלְקֶער ,אוּג דָאס הַארְץ ליידט דָאך תָּמִיר מֶעתֶר פוּן דֶעם נַאנְצֶען גוף' .
אַז דָאס הַארְץ הֶערְט אוֹיף צוליידען  ,הֶערְט אוֹיף צופִיהְלֶען  - ,דֶענסְטְמָאחְל
הֶערְט אויף דֶער מֶענשׁ צוּ זַיין אַמֶענְשׁ!
יא  ,יָא ,טַאמֶע ,דוּ הָאסְט גֶעהַאטרֶעכְט!. . .
9,

מע הָאט שׁוֹין לַאנְג אָפְגֶענֶעסֶען וֶועטְשֶׁערֶע  ,נָאר מיר זִיטְּצֶען נָאך אלע

בַּיים טִּישׁ אוּנ הֶערֶען זיך צוּ ,וִוי דִי מַאמֶע דֶערְצֶעהְלְט אלץ מעשִׂיוֹת פוּן דֶעם
טַאטֶען  .אַזוֹי צוּהֶערֶענְדִיג ,רֶערְמַאהְנְט זִיך מֵיין בְּרוּדֶער דֶעם טַאטֶענְס שטיקליך,

וָואס עֶר פְלֶעג זִינְגֶען יָמִים נומֹרַָאחִיֲםמ-ַ-ת  מיין טַאטֶע אִיז גֶעוֶועזֶען אבַּעל

תִּפֵלָה אוֹיךְ  --אוּנ אַזוֹי בִּיסְלִיכְוייס הוֹיבְּט ;ער אֶן זִינְגֶען די עעֲלוֹת' .דֶער

אוּמֶעדִיִנֶער  ,טְרוֹיֶערִינֶער נומח

ִ.יר רוּקֶען זִיךְ
נֶעהֶמְט אָן יערען בַּיים הארצען מ

שְׁטִיהְלֶערֵייר :נֶעהֶענְטֶער אֵיינֶער צוּם אַנדֶערֶען אוּנ מע וֶוערְדְט אֵיינְשְׁויְגֶען מֶ,ע
הָאט מוֹרָא  אַ דוך אַרוֹיסְצוּלַאוֶען ,דֶער וִינְד .פַייפְט אוּג בְּלָאזְט אִין קוֹימֶען
מיט אַזֵא ויינֶענְדִיג קוֹל,גְליִיךְ וִוי עֶר וָואלְט זִיךְגעבּיך גֶעבִּיטֶען,

מֶע זָאל

אֵיהֶם  אַרַיינְלָאזֶען אין שטוּבּ אַריין  ,דֶעם אוּגְלִיקלִיכֶען נֶע ונָדְינִיג ,וָואס
בְּלַאנזֶעט תָּמִיד ארום פוּן איין עֶק וֶֶעלְט אוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען .אוּנ יֶעדֶעס

מְאהְל  ,ווָאם עֶר נִיט א שְׁטַאַרְקֶען פַּייף חֵ,ייבֶּען אָן די אַייזֶערְנֶע דעקליך אִין
קוֹימֶען  צוּ צִיטֶערֶען אוּג צוּ טַאנְצֶען  ,גְלייךְ זֵיי וָואלְטֶען גֶעוָאלְט טַאנְצֶענְדִיג
אָנְוַוארְמֶען זֵייעֶרֶע פַארגלִיווערְטע בִּיינְדֶעלִיךְ . . .

אונג איך וֵוייס אַליין נִיט פַאר וָואס ,נָאר מיר רֵייסְט עִפִּיס אַזוֹי דָאס
הַארְץ . ,הֶערֶענְדיג דָאס  .גֶעוֵויין פוּן זֶעם וִינֶד אוג דָאס צִיטֶערֶען פוּן
די דֶעקְלִיךְ .
מֵיין בְּרוּדֶער אִיז אוֹיךְ עֲפִּיס וִוי צוּנֶעחְמֶען .אונ זָאנְט אַלְץ מִיט מָעהֶר

דִי קִינְדֶערְשֶׁע יָאהְרֶען
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גָעפִּיחֶל אונ מִיט מָעֵהֶר וַוארְמְקייט ,אוּג פון דֶעם זִיסֶען אוּמֶעדִיגֶען גֶעוַאנְג וערְדְט
אִין שְׁטוּבּ נָאךְּ יוֹם-מוֹב-דִינֶער ,נָאךְ וַוארְמֶער ,חָאטְשֶׁע מֶע הָאט שוֹין גִיט גֶעהֵייצְט

דְרֵיי מָּאג .פְלוּצְלִינְג דֶערְֶערְט מֶען דָאס הֵייזֶערִיגֶע קרֶעכְצֶען פוּן דֶער קעכְטִיהֶר

אוּגבאלד ווייזט זי אוֹיף דֶערשְוועל אוּנזֶער שָׁבֵנָה צִינָה-לָאָח ,צְיָנָה לָאָה'ס דִירָה

אִיז גֶעוֶועזֶען צוּגֶעקלֶעבְּט צַוּאוּנזֶערֶע אוּג הָאבֶּען בֵּיידֶע נֶעהַאט אֵיין וַוַאנְד .אַזֹױ,

אז ילְמֶשֶל ,עמֶעצֶער פון אוּנְזֶער שְׁטוּבּ פְלֶעג זיך פֶערְזִיטְצֶען בַּיי צִינֶה-לאה'ן אָדֶער

פעְֶערְט ,אינ מע פְֶענְט אִיהֶם וֶועלֶעןחיפען א חָיים ,פְלֶעג מֶען אָנְִלָאפֶען א

דֶער ווַאנְד מִיט אַ פָּאלָאנִיק ,מִיט דֶער וָוארֶעטֶענֶע ,אָדֶער מִיט אקאטשאלקע .אוּנ

אזוֹי וי דִי שְׁטִיבֶּער זֶענֶען גֶעוֶעוֶען צוּגֶעקְלֶעְּט אֵיינֶער צוּ רֶער אַנְֶערֶער ,אַוֹי
זֶעגֶען אויך גֶעוְוועזֶען צוּגֶעקְלֶעבְּט אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען דִי ,ואס הָאבֶּען גֶעוואוֹינְט

אִין דִי שְׁטִיבֶּער .הָאט אשיְרׁ,טֵאיינֶער ,א מַָאחְל גֶעהֶערְט ,אַז מֶע זָאל אָבּ וואוֹינֶען
יָאהְרֶען אַ טֵיהֶר נֶעבֶּען אטֵַיהֶר אוּג מֶע זָאל זִיךְ נִיט אֵיינֶעסֶען אִיינֶער דֶעם
אַנְדֶערֶען אִין די בֵּיינֶער ,אָנְרֶעדֶען אֵיינֶער אוֹיף דֶעם אַנְדֶערֶען ,ניט זַיין בְּרוֹנָ
חָאטְשׁ איין מָאל אין יָאחֶר אוּג אוֹיפְהְטרֶען צוּנֶעהְן אֵיינֶער צוּם אַנְדֶערֶען ,הָאטְשׁ
עַטְלִיבֶע טָאג ? נֵיין ,קיין מָאקְל הָאט זִיךְ צְוִוישֶׁען אוּנְז אוּג צִינָה-לאֶהים שִׁמוּב

אַזוֹיגֶע זַאכֶען נִיט גֶעמַאכְט! סְיווָאלְט אָפִילוּ קיינֶעם נִיט אִיינגֶעפַאלֶען ,אז אַזֶעלְכֶע
זַאכֶען זָאלֶען זי קָאנֶען צְוישֶען אּנְזמַאכֶען איג וֶער יָא אִין גַאנְצֶען שְׁטַאדְטֶעל

האט זִיךְ עס גֶעקְרִינגְט מיט צִינָה ָאְה'ן ?מֶען חָאט גָאר עֲפִּים גֶעווען בֶּעדַארְתָט

ַיין א בְּריָה טיט אִיר זִיךְ צוּקרִינֶען! מִיר דַאכְט זִיך .אַז אָפִילוּ פֶּערֶעלֶע די
בֵּליֹנֶדֶע חַיַים הֶע רֶשׁמלמ ד'ס װַייבּ ,ווָאס זִי פְּלֶעג זי אַלֶע טָאג אוֹיסְקרִינֶען
מִיט יֶעדֶען אִין שְטָארְטֶעל פוּן גְרוֹים בִּיז קְלֵיין ,הָאט זִיךְּ אוֹיךְ מִיט צִינָה לֵאָהץ

קיין מָאהֶל גֶעקְריגְט .אַזוֹי דַאכְט זִיךְ מיר ,נָאר שְׁוערֶען פַאר פֶּערֶעלֶען קען

אִיך ניט . צִינָח-לְאָה אִיז גֶעוֶעזֶען א חוֹיכֶע יוּדֶענֶע פוּן אַיָאחֶר פֶּערְצִינו מִיט אַזַא

זִים דִיעמַאנְדִיג פָּנִים ,אַז סִיהָאט קיין מָאהְל נָאר נִיט געקאנְט אוֹיפְקוּמֶען אוֹיף

דִי גֶעדַאנְקֶען קאלֶַעחֶר צוּ מוּהָן ,צו אִיז זִי שֵׁיין .,נצייון .דָאס גוּמְפְקֵייט הָאט

עפּיס גֶעשֵׁיינְט פוּן אוּמֶערִים ,פוּן אֵיהֶרֶע קְליינע ,שְׁוַארְצֶע אוֹיגֶען אַריין טִיעם
אאִִייחןֶרקֶָעאפֶּף ,ווָאס פְלֶענֶען כְּסֵרֶר פִינְטְלֶען ,פוּן אִיהְרֶע רִינֶע לַאנגֶע בְּרֶעמֶען ,פּוּן
דיגע ,באּיסֶעל בְּלוֹילִיכֶע לִיפֶּען ,פוּן ידֶער קְנייטְשׁ פוּן אִיהֶר פָנִים ,וָואס

פְלֶעג תָמִיד אַזוֹי זִים שְׁמֶעבְלֶען .אוּג פוּן דֶעם שְמֵייבֶעל פְלֶעג וֶוֶערֶען אַזױ וואוֹיל,

אַזױ וַאֶם אוֹיפְן חַארְצֶען א
!ַזוֹי איז גֶעוֶעזֶען צִינָה לֵאָה ,גֶעהְט קְרִינְט זִיף

מיט אזא מֶענְשֶׁען .

א גוּמֶען אוֶענְד אייך ,טל פָּח! א נוּטֶען אֶוֶענְד,קינְדערליך! --זָאנְט זִ יינ

קוּמֶענְדִיג -- ,קאמיר דֶערְלֶעבֶּען אַלֶע איבֶּער אַ וָאתֶר מִיט אַלֶע יוּדֶעשֶׁע קינְדֶער אוּנ
מַע זָאל זוֹכָה זַיִין צוּ הֶערֶען חְנְכֶּה"לֶעכְטֶּעלֶיךְ אִין בִּית חֲמִקְרֶשׁ! .. .זָאגֶענְדִיג דִי

ָוארְטֶער ,גֶעהְמְט זִי אַרוֹיס פון אוּנְטֶערֶען ווָאלֶענֶעם שַׁאל מִיט בְּרֵייטֶע ,רוֹיטָעי
שווַארְצֶע אוג גֶעהֶלֶע פאסֶען א גְרִינֶע ערְדֶענֶע שִׁיסֶעל ,צוּגֶעדֶעקְט מִיט אַ ווייסֶען
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טֶעלֶער ,ווָאס פוּן דָארְטֶען זֶעצְט א פַּארֶע מִיט אַזֵא גֶעשְׁמַאקֶען ריח .אַז אִיך קען

שׁוֹין ניט רוּהִיג אֵיינְזִיצֶען.

--אִיךְ הָאבּ אַייך גֶעבְּרַאכְטי מל כָּה עטְלִיכֶע ווארעניקעס מִיט.קֹאשֶׁע אוֹיף

צוּפַארזוֹכֶען -- .זָאגְט צִינָה ?אָה מִיט איר תָּמִירִיגֶען שְמֵייכֶעל ,זִיפֶענְדִיג מִיט דֶער
נָאז אוג דֶער בַּיי גיט זִי זִיד עטְלִיכֶע קְרַאץ אִין ריקען.
--ינאט ,קינְדֶערְלִיךּ --הָאט זיא דֶער גָאךְגֶענֶעבֶּען א זָאג ,אַרִיינְשְׁטֶעקֶענְדִיג

דִי הָאנְד אִין דִי קֶעשֶׁענְיֶעם פוּן אִיר צִיצֶען קליידֶעלי --אייך קוּמְט דָאךְ הַיינְט יחֲנְכָּה
נֶעלְד' .אוּג אַזוֹי זָאגֶענְדִיג ,הָאט זִי מִיר דֶערְלַאנְגְט גְ
ארוֹיסֶען גְלַאטֶען פִּיאטַאק,
אוּג מיין יּנְגֶערֶער שׁווֶעסְטֶער ,גלָָאדי'ע |}א פִיערֶער מיט צְוֵויי דֶעִיזְשְׁקֶעליך.

נָאךְ דֶעם איז זִי בַּאלְד אַוֶועק גֶענַאנְגֶען ,צוּזָאגֶענְדִיג ,אַז זִי וֶועט קוּמֶען נָאךְ
אַמָאהְל מִיט דִי קינְדֶערְלִךְ
אִיךְ הֵייבּ אִיצְט אָן אִיבּער צוקְלֵייבֶּען אין קֹאפָּף דִי נָאמֶען פון אלע גְלִיקְלִיכֶע

אוּג גְרוֹיסֶע מֶענְשֶען ,וָואס זֶענֶען א מָאחְל גֶעווֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט ,אִיךְ זָאל

צְוִוישֶען זֵיי אָבּ זִיבֶען חָאטְשׁ אֵיינֶעם אַזֵא גְלִיקלִיכֶען ,וי אִיך ,אַז איך הָאבּ דֶער:
זֶעהְן די וַוארֶענִיִקֶעס אוֹיפֶּץ טִישׁ אוג בֶּעקוּמֶען דֶעם פְּיַאטַאק אִין דער הַאנְד-- ,אוּג

נעפוּן נִיט .כאְַּלסַנְדֶר מוֹקדוּן ,קארָל דֶער גְרוֹיסֶער נַאפָּאלעאָן דֶער

עֶרְשְׁטֶער אוּנ כְּדוֹמָה אַנְדֶערֶע גרוֹימֶע מְלָכים אוּנ .שָׂרָרִים , וי קוּמֶען זי אַלֶע צוּ

מיר ? יא עס אִיז אָמָת ,זֵיי הָאבֶּען טאקע איינְגֶענֶעהְמֶען .דָאס הֵייסְט צוּשְׁטֶערְט אוּג

בַּאנֶעהְמֶען טוֹיזִנְדֶער שׁטָאדְט ,גֶעמַאכְט אַ תֵּל חּנְדֶערְטֶער לַאנְדֶער מִיט פֶּעלְקֶער,

בֶּעפְרֵייט מִילְליַאנֶען נְשָׁמוֹת פוּן די נִפְשׁוֹת ,זָאלֶען זִיךְ נֶעבִּיך נִיט מוּטְשֶען אוֹיף

דֶער וועלְט .אָבֶּער וִוי קַאנֶען זֵיי זִיך גְלֵייכֶען צוּ מיר מִיט מֵיינֶע ווַארֶענִיקֶעם אוּנ

מִיט מֵיין פּיאטאק ! א קלייניגקייט א פּיאטאק ,אגַאנְצֶער פְּאטַאק ! דְרֵיי גְרָאשֶׁען
זֶעקֶם דֶענִיוְשְקֶעם ! שְׁטֶעחְלְט אַייךְ נָאר פָאר ,וִוי אִיךְ וֶועל קוּמֶען מָארְגֶען אין

דֶער פְּרִיה אִין חֵדֶר אַריין ,וֶועל עס אַרוֹיס גֶעמֶען דֶעם דָאזִיגֶען פַּאטאק אוּנ ווייזֶען
אַלֶע חֲבָרִים :זֵיי וֶועלֶען דָאךּ אַלֶע נָאר מְבוּלָבֶּל וֶוערֶען! אָפּילוּ לֶעליג דָאדים ,ואס

זיין טַאטֶע אִיז דֶער עֶרְשְׁטֶער נָבִיר אִין שְׁטָאדְט ,אַ יוד ,וָואם מֶעשַׁאצְט אֵיחֶם אין

שי קֶערְבְּלִךְ .אֶפילוּ דער דָאזִיגֶער זֶע ליג וֶעט אוֹיך אֶפָּשֵׁר נִיט הָאבֶּען אַזֵא גְרוּדֶע

גֶעלְד הֲנִכָּה-גֶעלְד .אַזוֹי הָאבּ אִיך מִיר גֶעקְלֶערט ,בֶּעטְרַאכְטֶענְדִיג דֶעם פְּיאטַאק

פוּן אַלַע זַייטֶען .דער וַייל הָאט מִיר די מאמע צוגעטראנען אוֹיף אֵיין הִילְצֶערְנֶעם
לעפעל אנדערהַאלבֶּען וַוארֶענִיקֶעס .דָא הָאבּ אִיךְ דֶעם פְּיאטַאק אַריין גֶעלֶענְט אין
בּוּזֶעם  --ווארוּם קיין קֶעשֶׁענִיע הָאבּ אִיךְ נִיט נֶעתַאט  --אוּנ הָאבּ מיך גֶענֶעהְמֶען

צוּ

די וַוַארֶענִיקֶעם .עֲפִּיס בַּאלְד אוֹיפְעֶמֶען זי האט מִיר דאס הַארְץ ניט פַארְטְרָאגֶען

אִיךְ הָאבּ .מִיר גֶעווָאלְט חָאטְשֶׁע פְרֵיהֶר זַאט אָנקיקֶען אונ אָנֶשְׁפִינְֶען זִיךְ אִין יי

אוּג הָאבּ זיִי לַאנְג גֶעהַאלְטֶען אִין דֶער הַאנְד אוּג עֶרְשְׁט דֶער נָאךְ הָאבּ אִיךְּ מִיךְ

רי קִינְדֶערְשֶׁע יָאהְרֶען
991
גמֶָעאנלֶע,מְמֶען זיי עסֶען ,בֵּייסֶנְדִיג צו קְלֵיינֶע שְׁטִיְעלִיךְ אוּנ אָבּ שְׁטֶעהְלֶענְדִיג זיךְ אַרֶע
כְּדֵי לָאנְגֶער צוּפִיחְלֶען דֶעם טעם ,וְוָארוּם וֶועןקאן זִיךְ מִיר טְרֶעפֶען נַאךְ אַזא

נָלִיק ,אִיךְ זָאל עסֶען וַארֶעניְקֶעס ? אַז אִיך הָאבּ שוֹין גֶעענְדִינְט מִיט דִי וַוארֶענִיקֶעם,

הָאבּ אִיךְ אַרוֹיסְגֶענֶעהְמֶען פוּן דֶעם בּוּזֶעם דֶעם פְּיַאטַאק אוג הָאבּ אֵיהֶם אָנְגֶעהוֹיבֶּען

רֵייבֶּען מִיט אַלֶע כּחוֹת ,אַז ;ער הָאט גֶעפִינְקֶעלְט ,וִוי גָאלְד .מיין שְׁוֶועסְטֶערִיל

נָאלְדֶע טוּהְט אוֹיך דָאס אֵייגֶענֶע מִיט אִיהְרֶע פִיער רֶענִיוְשְקֶעס אוּג דֶער בַּי

וויל זִי מיר אַיינְרֶעדֶען ,אַז אֵיהֶר תֲנִכּח-גֶעלֹד יז גְרֶעסֶער פוּן מֵיינֶעם .אִיך בִּיןשוֹין
גְרייט גֶעוֶוען זִיך צוּבּייטֶען  :דִי פִיער קלייניטשְׁקֶע דֶענִיזְשְקֶעלִיךְ זֶענֶען מִיר עֶפִּיס

זעֶר גֶעפֶּעהְלֶען אונ הָאבֶּען מִיר טאקע אוֹימְֶויזֶען אַ סד מֶעהֶה ,וי מיין פאטַאק,

אבֶּער מיין אַלְטֶערֶע שׁוֶעמְטֶער בַּיילע הָאט נִיט דֶערְלָאזְט ,מֶע זָאל מִיךְ אָבּ.
נַאהֶען .נָאר מַיין בְּרוּרֶער זִיסִי שְׁפַּאנְט עֲפִּיס בַּייז אִיבֶּער דֶעם שְׁטוּבּ אהִַין

אונ אַ הֶער אוּג

רִיהְרְט זִיךְ נִיט צוּ ,צו די וַארֶעניקעט,

אוג דָאס קאן איך נָאר

אנוִּיגט פֶעעררְשְעֶׁטנְֶעפהְֶעןרְט אַ:דליְטמבַַּאיימזוֶע אַהזָאעטֶר אִויִוםיל שנוִֹייטן ,עטְלִיבֶע מָאלגֶעבִּיטֶען ;ער זָאלגֶסֶען
 -ואס הֵייקְט ,דוּ וִוילְסְט ניט ? פַאר וָאס ? -הָ-אט זִי אֵיהֶם אָנְגֶעהוֹבֶּעןצו פְרֶעגֶען.
אט
אָבֶּער אִיז זִי ס י פְּלוּצְלינְג עִפִּיס אִזוֹי וי ארוֹיס פוּן דִי כּלִים אוּנ הָאט

אָנְגֶעהוֹיבֶּען שְרֵייֶן מִיט אַ בַּייז קוֹל אז עֶר הָאט אַזְשׁגֶעצִיטֶערְט :

 -אַז דוּ שְׁטֶעהְסְט שׁוֹין יָא צוּ ,וועל אִיךְ דיר טַאקֶע זָאנֶען ,אַז אִיךְ וִויל

ניט קיין קִצְבָה!

פי' דֶעם וָוארְט
דוּרְכְגֶעשְׁטַאכֶען דָאס הַאאירזֶץ,דִי מַאמֶע אוּנְטֶער גֶעשׁפְּינְֶען .,גְלייך וי מֶע וְָאלְט אִיר
 זִיסִי זֵיסִי ,נָאטְטאִיז מִיט דיר ,ווָאס רֶעדְסְם דוּ !וי אַזוֹי ,ויא אַזֹ
הָאסְט דוּ
ג
ָ
א
ר
ג
ֶ
ע
ק
ָ
אנְט זָאנֶען אזא זאך ? אִיך פְלֶעג דֶען ניט שַיִקֶען אַ יוּדֶען ,אַז
אִיך פְלֶ
ע
ג
א
ַ
מ
ָ
א
ל
א
ָ
ב
ְ
ּ
ק
ַ
א
ֶען אַנָאוִינֶע ? אוּנ אִיצְט ,אַז נָאט הָאט מִיךְ אַזוֹ
גֶעשְׁטְרָא
גֶעבְלִיעבֶּפעְןּט יְתאווֹמִ.ים,הָמאָטארבַּיאייךמִינרִי צוּגֶענֶעהְמֶען מיין מֵאן ,אּג מייגֶע קִינְדֶער זֶענֶען
ט גֶעחִמֶען בַּיי אַ שְׁכנָה ,אַז זִי שִיקט מיר עפיס ?

אוג דִי רֵי
וִוילְסְט דוּ יפֶופְּןטָעמִיכרּע?לִ-נָבאִךיְת'טווֶיענְצִויגֶֶעטצָרוזִֹתיךְ חדֶָאען שֶׁעהְמֶען צוּנֶעחמֶען ?וָָאט-זְשֶע
ב אִיךְ ? וִינְצִיג אִיז מִיר צובְּרָאבֶען

מיין הַארְץ? וִוינְצִיג אִיז מִיר מיין
מִיךְ דוּרֶךְ אונ דוּרֶך! רבש"ע ,פלֶַאעברֶּען פֶערְִּיטֶערְט? --קומקט דוּ נָאךְ אונ שְׁטֶעכְסְט
וָואס פַאלְט עִפִּים אַלְטְרִינְג אוֹיף מיין קָאפֵּף ?
הָאבּ
אִיך דֶען
אמַָאל אֵיין חֵײַי שָׁעְהי אֵיין רוּהִינֶע מִינוּט ? אִיך האלט מִיךְ
.
=
+* +

6

שׁוֹין קאם אוֹיף דִי פִיס !
זעה זִימִי ,וָואס עס אִיז פוּן מיר גֶעווָארֶען אִין דִי דָרֵיי

יָאחְהו גד דֶער טַאטֶע אִיז גֶעשְׁטָארְבֶע .אִיך בִּין אי נַאנְצֶען אַלְט פוּנפ-אונ-

יודרישע פאלקסביבליאטהעק
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דְרַייסִיג יֵאהֶר אוּנ הָאבּ .שׁוֹין א פָּנִים ,וי אֵיין אַלְטֶע יוּרֶענֶע .דוּרֶךְ דִי נָאכְט שְׁלָאף

; וָואס גפֶַאעראַאַנְקֶען
אִיך נִיט אוג קְלעהֶר אַלֶץ ואס סִיוֶעט זיין מִיט אֵאייךוג

!ער מח קעהָרְט זִיךְּ מִיר שִׁיעוּר נִיט איבֶּער .אִיךְ
גֶעהֶען מירדֶענְסְטְמָאהְל אִיבֶּער דֶ

דֶערְלֶעבּ .הֶעם אֵינ-דֶע-פְרִיה הוֹיבְּט מִיר אָן צוּ טְריקֶענֶען דֶער קַאפְּף .וָואס נִיט
?עהְט איר שׁוֹין אַוֶעק,
מען אייך עֶסֶען ,ואס נִיט מֶען אַייךְ מִיט אִין הֵרֶר אַרַיין גֶ

הוֹיבְּט זִיךְ ווייטֶער אָן אִיבֶּערְקֶעהְרֶען דֶערקאפָּף ,ווָאס וֶעט אִיר עסֶען ,אַז אִיר וֶועט
א חיים קוּמֶען ?קוּמט פַאר נאכט ,הוֹיבְּט ִיךְ אָן צָרוֹת ,וואוּ נֶעמְט אוֹיף א לֶעכְט

אֵייךְ .אִין חֵדֶר ? רִיקְט זיך אָן דֶער דָאנֶערְשְׁטָאג ,וֶערְדְט אַזְשׁ פַארְקִיהְלְט דָאס

בְּלוּט; אז אִיך הייבּ אָן קְלֶערֶען .ואוּ נֶעמְט מֶען אוֹיף מֶעהְל ,אוֹיף הַייצוּנְג ,אוֹיף

אנְרֶערֶע זַאכֶען ?הָאבּ אִיךְ שֹׁין דֶען כֹּח דָאס אַלְמְדִינְג אִיבֶּער צוּטְלָאגֶען בּיי

מיין שְׁווייכְקֵייט ,מִיט מיין שְלַאפֶּער בְּרוּסְט ? אִיך פְּלָאנְטֶע דָאךְּ שׁוֹין קאם מִיט די
פיס ,קוּמְסְט דוּ נָאךְ אוּנ וַוַארְפְסְט מִיר אוֹים אַזֵא זַאךְ! רבש'ע ,רבש"ע!יי.

חֵייסֶע

 -מֶעהֶר הָאט זִי שוֹין ניט גֶעקָאנְט רֶעדֶען אוג הָאט זִיךְּ פֶּערְגָאסֶען מִיט:
בִּיטֶערֶע טְרֶערֶען.

אִיךְ קוק אוֹיף דֶעם אלֶעמֶען אוּנ קָאן גָאר נִיט פֶערְשְׁטֶעהְן .נָאר דָאס
ְט :אוּ

תֶערְשְטָעֹה איך ,אַז זִיסִי אִיז שׁוּלְדִיג אין דֶערִינֶען,

וואס די מאמֶע וויינ

דָאס וֵויינֶען צוּרֵייסְט מִיר מֵיין הַארְץ .

ִיפָּהיגִיק { ==הוֹיבּ אִיךְ ואויןינֶענְדִינ צוּ
--אַ? דוּ שְׁמוֹינֶער בֶּעזְנָאפֶע! אַ ,דוּ קל

ר וָואס שֶעלְסְט דוּ דִי מאמֶע ?מַע מֶעו דֶען ?
ַערא--
פּרֶע
שׁרִיֶעֶן אוֹיף מֵיין בְּר
שְטְרָאפֶען אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט !
הַארר אוֹים  ,נאטט וֶועט דִיךְ

ַיין בְּרוּדֶער ,לויף אִיך צוּ צוּ רֶער מַאמֶען ,טוּלֶע
אוּג אָבְּנֶעמוּסְרִט אַזוֹי מ
ֶען

מִיךְ צוּ צוּ אִיהֶר צְוִוישֶען די פַאלְדֶען ,גְלייְ וי איך ווָאלְט מיך בֶּעהַאלמ

ּ,נֶעט
פַאר מיין בְּרוּדֶער  .דִי מַאמֶע חַאפְּט מיך אוֹיף דִי הָאנְד ,קוּשְׁט מִיךְ טו
מיך צוּ צוּ זִיךְ אוּג וִוישְׁט אוֹיס מֵיינע טְרֶערֶען אוּג אִיחְרֶע טְרֶערֶען מִימְּן ;עק
פַארְטוּך.

ִיז דַוָקֵא אוֹיף מִיר נִיט בַּייז .פֶערְקֶערְט ,ער רּפְּט מיך צו
מֵיין בְּרוּדֶער א

יר מַאכֶען א הִילְצֶערֶען דְרֵיירִיל ,נָאר אִיךְ וַוייז
ָאנְט ,אַז ער וֶועט מִ

זִיךְ אוּנ צוזּנְג ;רוף אִים נָאךְ אַמָאחְל "קליפח'גיקי אוּג מִטְרַאשֶׁע אִים  ,אַז אִיךְ וֶעל
אֵיהֶט דִי

|

מיט אֵיחֶם נִיט שְׁלָאפֶען 

0.

ִיר אוּנ אִין שְׁטוּבּ קומט אַרַיין צִינָה-לָאָה מִיט
נאר אָט עפענט זיך דִי טְה
וֵיי ְכָרִים אוּג פֶּיֶער גְִכוֹת .דער קדֶענְסְטֶּער
אַלֶע קִינְדֶערְלִיך !זֶעקס שְׁטִּיק :

קדינְדֶערְטֶע יָאהְרֶען
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מֵיין חֵבֶר יְחֶיאַלִיקֶע לוֹיפָט בַּאלְד צוּ צוּ מיר אוּנ וֵוייזְט מִיר זַיין חֲנוּכָּה-נֶעלְד,
וָואס.ער הָאט גֶענֶעחְמֶען בֵּיי דִי פָאטֶער אוּג מוּמֶער אוג בַּיי זֵין פּעמֶּער שִלמת,

איך וֶוער נָאר מְבוּלְבָּל ,אז אִיךְ דֶער זָעה דֶעם בַּארְנ גֶעלְר :פִינף פִיעֶרֶער

מיט א כֶט דָעניוְשְקע ס! עִפֶּעס דֶער קַאפֶּף קאן זִךְ וָאר פֶערְדְרֶעהְן

אוּנ הָאבּ

פוּן אִזֵא רֵייכְקֵייט ! אִיךְ בִּין נָאר אִין נַאנְצֶען אַרָאבְּנֶעפַאלֶען

בֵּיי זִיךְ אַלֵיין אַ פָּנִים גֶעהַאט וי חֹזֶק  ,אַז אִיךְ קאבּ מִיךְּ דֶערְמַאהְנְט ,וי נָאךְ
פְרִיֶער מִיט עֶטְלֵיכֶע מִינוּט הָאבּ אִיך גֶעקְלֶערְט צוּ בֶּערְעְשֶׁען מֵיינֶע חֲבֵרִים אין
חֵדֶר מיט מיין בִּירְנֶע פּיאטַאק  = .אַלְלֶע מֵיינֶע זִיסֶע חֲלוֹמוֹת זֶענֶען פְּלוּצְלינג
פֶּערְשְׁוִינְדֶען גֶעוארֶען ,וי סֶע וֶוערְרְט פֶּערְשְׂוינְדֶען אַ נְרִינְגֶער זוּמֶערְדִינֶער טוּמַאן ,

אַז אוֹיף דִי פֶעלְדֶער צוניסען זיך די ערְשְטע גַאלדֶענֶע שְׁטְרַאהְלֶען פוּן דֶער זון .
אוֹיךְ שְׁפֶּעטֶער אִין .מיין לֶעבֶּען הָאבֶּען די נַאלְרֶענֶע שמראהלֶען פֶערְטְרִיעבֶּען אלע

מייגע זִיסֶע חְלוֹמוֹת! אָט פאְּנִים ,נָאלְד מִיט חַלוֹמוֹת הְלֶעפֶּען זיך עפֶּעס ניט

אֵיינְס צום אַנְרֶערֶען. . .

אוּג הָאס אִיז נָאך נִיטגֶעווֶעזֶען אין גַאנְצֶען יְזִיאֵלקעם תֲנְכֶּה גֶעלְד -,ע-ר הָאט
נָאךְ בֶּעדַארְפֶּט געהמֶען בַּיי אַנְדֶערֶע פֶעטֶערִם ,אוּג פֶעטֶערֶם הָאט עֶר גֶעהַאט,
נִיט פֶערְזִינְדינֶען ,האַאלְבּ טוּין .יָא,אָמַת  ,אִיךְ קָאבּ נָאך אוֹיךְ בֶּעדַארְפְט נֶעהְמֶען

ִנְִּהיגֶעלְד .בּיי מיין אֶלְטֶערֶען בְּרוּדֶער דָוַד-בּער ,נָאר אַז ;ער וֶועט מיר שׁוין

גֶעבֶּען גָאר אַסך ,וֶועט עֶר אֶלֶץ מֶעהֶר  ,וי זֶעקֹם דֶענִיזשְקֶעם ,מן הַסתּם ,נִיט

גֶעבֶּען .אוּג אַקָארַאט  ,אַז אִיךְ הָאבּ דָאס אַלְסְרִינְג בֶּערֶעבֶענְט  ,אִיז אָנְגֶעקוּמֶען

רָוְד-בֶּער מִיט זַיין וַייבּ דבוֹךָ חן אוּנ מִיט זַיין קלַיין מַאכְטֶערִיל פוּן אַ וָאהֶר דָרִיט-
הַאלְבֶּען  דָאס קינְד הָאט דֶער בְּרוּדֶער גֶעהַאלְטֶען אוֹיף דִי הָאנְד .,אֵיינְגֶעוִיִקעלְט

אִין זַיין שְׁוַוארְצֶען וַאמְאוֶוע בָּארְנוּם .די מאמע הָאט גֶענֶעבֶּעןְאַלוֹיף זֵיי אֲנ-

קֶעגֶען אוּנ  ,אָנְקְוֶעלִינְדִיג פַאר פְּרֵיידה ,קאט זִי גֶעחַאפְּט אֵיחֶר זי אֵיינְיִקעל
אוֹיף דִי הָאנְד אוּג הָאט עס אָנְגֶעהוֹיִבֶּען צוּ קוּשען ,צוּגְלָאמֶען ,צוּ צוּטוּלֶען עס
|
צוּ זִיך מיט אֵלֶע כֹּחוֹת ,
--טְהייֶערְס מיינס  ,זיס

מיינס ,

לֶעכְטִינֶע

אוֹינֶען

מַיינֶע ,טְהייֶערֶע ! סִ'אִיז

דיר גִעבִּיךְ פֶעְפְרוֹירֶען דִי הָאנְדְלִיךְּ! גיב זי אָט הֶער ,דֵיינֶע זִימֶע הָאנְדְליךְ ד
:י

בַּאבֶּע וֶועט זֵיי דִיר אָנִיוַארְמֶען! אוּנ צוּ קֶענֶענְדיג זֵיי צוּם מויל ,הָאט זי אָנ-
גֶעהוֹיבֶּען אוֹיף זֵיי צוּ הוכקען אוּנ צוּבּלַאזען .
דֶער גַאנצֶער עוֹלֶם הָאט זִיך אַרוּם גֶעזֶעצְט אַרוּם שִישׁ,

ואוּ ס'הָאט

גדֶָעאבסְּרלעֶנעְכטְטֶדעליאן הָאטישגֶׁבעֶּתקָאווע' לֶעכְטעל ,וָואם מִיר פְלֶעגֶען דָאס רוּפּען צֶעפֶּעל:

שְׁמָאלְצֶען ,גֶעשְְִּׁיצְט אוּנ גֶעבְּרֶענְט זֶעהֶר פִינְסְטֶער ,דָאס

הִנִבּהלֶעכְטֶעל אִיז.שׁוֹיןגַאנָג פֶערְלַאשֶׁען גֶעוארען .
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;עפִּים אִיז בַּיי דיר טאקע נוּט קאלט אין שְׁטוּבּ  ,מַאמֶע !  --הָאטגֶעגֶעבֶּען זאָאנ מֵיין בְּרוּדֶער .
-אוּנ ,אָט-אַ-פָּנִים ,דער פַאר קוּמְסְט דוּטאקע צוּ .מִיר אֵיינְמָאחֶל אִין צְוִוייתָדָשִׁים ,וַוייל דוּ הָאסְט מוֹרָא בַּיי מִיר פֶּערְפְרוֹירֶען צוּווערֶען  . ..עֶנְטְפֶּערְט אֵיהֶם

דִי מַאמֶע אִירָאנִיש,

|

|

מַיין בְּרוּדֶער הָאט נָאר נִיט נֶעעֶנְטְפֶּערְט ,נִיט נָאר דֶער פַאר ,ווייל די מאמע
איז גֶעוֶוען גֶערֶעכְט ,זִי הָאט גֶעמֶעגְט זַיין טוֹיזֶענְד מָאהְל אוּנְגֶערֶעכְט  ,פְּלֶעג ער
אֵיהֶר קיין מָאהְל קיין וָוארְט גיט ענְטְפֶערֶען ,חָאטְשׁ ער איז שוֹין גֶעוֶוען אֵיין
אנָד ,וָואס,ער הָאט זִיךְ מִיט עפִּים פֶערְשׁוּלְרִינְט ,
בַּעַל-הַבַּיִת פַאר זִיךְ .גְלַייך וי קי

הָאט עֶר אַרָאפְּגֶעלַאזְט דֶעם קאפף אוּג הָאט מוֹרָא גֶעהַאט אקַוק

צוטוּהְן דֶער

מַאמֶען אִיןדִי אוֹיגֶען אַרַיין .
ז-ָ-אל מִיךְ גאטְט שְׁטְרָאפֶען  ,זוּנוּנָיַע  ,אוֹיבּ איך מאך דיך שוּלְדִינ! .--די
מאמֶע הָאט יאָנְגֶעהוֹיבֶּען שוֹין א סך וייכֶער ,אַז זִי הָאט גֶעזֶעהְן וִי דְוַר-בֶּער

זִיצְט אַזוֹי צוּמִישְט--אִיךְ ווייס וואוֹיל ,אז דוּ בִּיסְט שׁוֹין דַאנְקֶען גאמְט אַליין ,בי
אאמע  מיט וַוייבּ אוּנ קִינְדֶער אוּג הָאסְטדִיר
הוּנְדֶערְט אוּג צְוָואנְצִיג יֵאחֶר ,טַ
רֵיינֶע דַאֲנוֹת  ,וִוי זֶשֶׁע קָאנְסְט דוּ אין זִינֶען האבֶּען דִי מַאמֶע ? אוֹי ,וָואס וֶועסְט

דוּ בַּיי אֵיהֶר זֶעהְן :צָרוֹת  ,וֶועהְטָאגֶען  דחקוֹת ,טְרֶערֶען? . . .אָט אַז דֶער
טַאטֶע עלָיו הַשָׁלוֹם הָאט נֶעלֶעבְּט. . .

|

זִי קָאט נִיט גֶעקָאנְט דֶער רֶערֶען :די טְרֶערֶען הָאבֶּען זי אֶנְגֶעהוֹיבֶּען וַוארְגֶען

איהןַאלְ.

דוד-בָּע איז גֶעוָוארֶען בָּלייך ,וִי דִי וַאנְד - ,אוּג הָאט פֶערְרֶעקט

דָאם שָנִים מיט בֵּיידֶע הָאנְד; עֶר הָאט קֵיין מָאהְל ניט גֶעְקַאנְט פֶּערְגֶעסֶען אִין
טאטען אונ אֵיין וָוארְט אִיז גֶעוֶוען גָענוּנ אֵיהֶם צוּ דֶערְמַאהְנֶען אִין די וֶועהְטָאגֶען,
וָואס זֶענֶען גֶעלֶענֶען בּיי אִיהֶם מִיעֶם אִין הַארְצֶען .די מאמֶע הָאט דָאם זֶעהֶר
גוּט גֶעוואוּסְט  ,נָאר דִי ווֶערְטֶער זֶענע אוּמְנֶערֶען אַרוֹיס  :סְאִיז אֵיהֶר גֶעוֶוען
אוּנְמֶענְליך צוּרֶערֶען צְוֵיי מִינוּט ,זִי זָאל זִיךְ נִיט דֶערְמַאהְנֶען אין דֶעם שְרֶעק-
ִיבֶען אוּנָנְלִיק ,ואם הָאט -פֶערְבִּיטֶערְט אֵיהֶר אוּג אוּנְזֶער לֶעבֶּען אוֹיף תָּמִיד ,
מיין בְּרוּדֶערִיט װייבּ הָאט דָאס אוֹיךְ גֶעוואוּסְט אוּנ דֶערִיבֶּער הָאט זִי אַוָוארף

גֶעמוּהְן אוֹיף דֶער מַאמֶען אַ בִּייוֶען שְלֶענְטֶען קיק ,נְלייך וי זי וָואלְט זי גֶעוָואלְט
דוּרכְבּוֹיעֶרֶען .צְווישֶעןאֵיחֶר אוּג דֶער מַאמֶען אִיז גֶעווֶעזֶען שְטֶענְדִיג שאֹׂנאֶה,
נָאר מיין בְּרוְדֶער הָאט דאס קֵיינְמָאהְל נִיט אַרוֹיס גֶעזֶעהְן ,וַוייל עֶר הָא טט שְׁטַארְק
ליעב גֶעהַאט דָאס וַוייבּ,

--גָאטְט איז מִיט אייך ,מַלְכֵּה ?!-האט זִיך צִינָה;לאה אַרַיינְגֶעמִישְט--נָאטְט אִיז

מִיט אַייךְ ,ווָאס מִיהְט איר ? אייֶערֶע קינְדֶער זֶענֶען צוּ אַייך גֶעקוּמֶען,וָאלְט איר

רִי קִינְדֶערְשֶׁע יְאהרֶען

8

ִיךְּ בֶּעדַארְפְט הָאבֶּען פֶערְנְִיגֶען .זִיךְּ פְרֵייהֶען .צוּם סוֹף גֶעהְמְט אִיר זִיךְּ וויינֶען
אוּג פַארְשְׁטֶערְט אייך אליין די שִׂמְחָה ! נָאךְ וויינִיג גֶעוֵוייגְט ? הְלֶעבֶּעוי איר
:חִן זיין
זִינְדִינְט אַקענֶען זַיין לִיעבֶּען נָאמֶען! מִן הִסְתֵּם אִיז גֶעוֶוען אַזוֹי זיין רצוֹן אָ
םלְט נִיט קיין הָאר פוּן דֶעם מֶענְשֶענִים קאבְּף ,וִויפִיעל מָאל הָאט אִיר עס
וִוילֶעפןַא
מִיר אַלֵיין גֶעזַאנְט ,מַלְכֶּה ְ

די מַאמֶע הָאט פֶערְשְׁטַאנֶען ,אַז צִינָה-לאֶה הָאט רֶעכְט ,אוּנ הָאט זִיךְ אֲנ-
נֶעמוּהְן אַלֶע כֹּחוֹת זִיךְ צוּבֶּערוּחִינֶען ,חָאטְשֶׁע מְאִיז אִיחֶר גֶעוֶוען זעהֶר שׁוֶער.
דֶער גֶעדַאנְק אִיבֶּער נָאטְטיס רָצוֹן הָאט עִפִּים אִין זִֶיעדחֶר אַגְרוֹימֶע מַאכְט בַּיי
יֶעדֶען יודֶען בֶּעזוּנְדֶער אוּג בַּיים נַאנְצֶען יורִישֶען פָאלְק ,דֶערִיבֶּער טְרָאגֶען מִיר

אִיבֶּער אַלֶע בִּיטֶערְסְטֶע צָרוֹת אָפָט מאחל גָאר אֶהְן מענות ,נִיט אַרִיחֶר צוּטוּהָן זִיךְ

בֶּעמֶער צוּמַאכֶען .:מן הַסְתַּם וִויל נָאמְט אַזוײ!, ,
1:
מִיר קינְדֶער :אִיך! מיין קְלֶענֶערֶע שְווֶעסְטֶער ג אלד ע ,יַח יאַ לקע אוּנ זֵיינֶע
צְויי שווֶעסטערְלִיך; חַיָהאוּנ מֹתִייַה,שְִּׁילֶען דֶערְַיל אִין היידֶעל ,אוּג מיין

ְּרודֶער זִימִימִיט צִינָה לאָתָיסאָלְטֶערֶען זּתְן הער שִילֶען  --אִין קָאשׁקים מִיר

שְׁתִּיעלֶען צו הַאלְבּץ'דֶענִיוְשְקעם ,נָאר אַזוֹי וי מִיר זֶענֶען פִיער ,אִיז דֶער וָואס

אנְנטְאצֶַען פִיערֶער (א הַאלבֶּע קאפִּיקֶע) .מִיר שְׁפִּיעלֶען
נֶעהְמְט אוֹיס דֶעם קאן ,גֶגעוִַוי
קאענֶען אַ שָעה; אִיך הָאבּ שוֹין ריע צְוֵויי דֶענִיוְשְׁקֶעם ,נָאר אִיך לֶעבּ
מִיט בּמחוֹן ,אז צוּם סוֹף ווֶעט זִיךְּ דָאס מַזֶל אוּמְקֶעהְרֶען צוּ מִיר ,אוּג בְּלֵייבּ רוּחִיג.
נָאר אָט קְלָאפְּט מֶען ִֹפִים שְׁטַארְק אין פֶענְסְטֶער ,מיר וֶוערֶען אַלֶע פֶּערְשְוויגֶען.
--דוד-בֶּער אִיז דָא ?  --הֶערְט מֶען פוּן דְרוֹימֶען.

 דָא ,הא !  --עֶנְטְפֶערֶען עִטְלִיכֶע קולוֹת אִינְאֵיינֶעם,אִין אהַאלְבֶּער מִינוּט אַרוּם קוּמְט אַרַיין אין שְטוּבאּוּנְזֶער שַׁמְשׁרבּי מַ אִיה
ארַייז-גרוֹיֶער יוּד מיט אַ לַאנְגֶער בָּארְד ,בְּרֵיימֶּע לַאנְנֶע  פִים ,מִיט נְרוֹיסֶע פער:
גְ

ַואקסֶענֶע בְּרוּמֶען :אין אֵיין הַאנְד הַאלְט עֶר פאְַּרָאפְּטֶען גְרָאבֶּען שְטֶעקֶען .אִין
דֶער אַנְדֶערֶער האִַילְצֶערְגֶעם לַאנְמֶערְנֶע וָואס דֶער נַאנְצֶער דָנָא זֵיינֶער אִיז

בֶּערֶעקְט מִיט בְּלוֹילֶעכֶען פַארְקִיהְלְטֶען חלב,

 -דָי בֶּער  -!-זָאנְט רָבִּי מֵאִיר צו מיין אַלְטֶערֶען בְּרידֶער --רָבּ ישוֹאל אַז

הָאט גֶעהֵיימֶען דֶער שׁוֹחֵט) ָאט דיך גֶעלָאזְט בִּימֶען ,אַז דוּ זָאלְסְט תִּיכֶּה יפ

דֶער גַאנְצֶער עוֹלֶם אִיז שׁוֹין דָא ,זאַלְסְט דוּ קוּמֶען טאקע תֵּיכֶּף ,דו הֶערְסְט ,צוּנַיין ?

אוּג רַבּי מְאִיר אִיז זי אַוֶועק גֶענַאנְגֶען קְלָאפֶּענְדִיו מִיט דֶעם שְׁטֶעקֶען אִין
דֶער זערְד .רִבִּי מֵאִיר חָאט קֵיינֶעם אִין שְׁטָאדְטֶעל נִיט גֶע-אירְ-צְט אוּנ חָאמְש ,אֵלֶם
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שמש הָאט ער זִיף; דַאכְט זִיך ,גֶעדַארְפְּט אָבְּהֶענְִיג זיין פון יֶעדֶען ,נָאר נִיט נָאר

עֶ
ר אַלֵיין הָאט פַאר קיינעם קיין מוֹרָא נִיט גֶעהַאט ,פַארקעחרְט ,אַלֶע הָאבֶּען נָאךְ

פַאר אֵיהֶם מוֹרָא גֶעהַאט
; אֲפִילוּ דֶער גִבְּאֵי לִבִּי דָאדי קִיפֶּערְגֶער' אלין

ההָלאיטלהאוֹניָךְאר גֶעערהַאפט פַאר אֵיהֶם דָאס יינַ-אהְריגֶע .קיין שְׁלֶעכְטֶער אִיז ער גִיטגֶעוֶוען

דֶערלֶפעַאקרֵייהנֶָעאםט מגֶיען אאֵֶיבְּטְרֶעטֶען אוֹיף אַ הָאר ,חָאטְש שׁטֶעתֶל זי

אוֹיפץ דַאךְּ.
הֶם וִַפִּיס נִיט שְׂטַארְק לִיעבּ גֶעהַאט ,וָארוּם
וִוי
קאן מֶען עס ליעבּ הָאבֶּען דֶעם ,וָואס לָאזְט זִיךְ נִיט שְׁפַּאיֶען אין דֶער ֵאשׁע

אַרײין?מֶעמֶר וי אַלֶע הָאבֶּען אֵיהֶם פַיינֶד גֶעהַאט דִי יְּגֶע לייט ,וָואם פְלֶענֶען

ֶעְגֶען אִין בִּית חֲמַדְרֶשׁ אונ פְלֶעגֶען מִיט אֵיהֶם הָאבֶּען אֶפְּט עִסְקִים אונ ,וי וַייט

איויּמִבהְָּארבֶַחַּעמןְנוגֶֹתיעדקִָיאגנְֶעטו צופְּילעְנהִֶבעֶןעיסזֶייעןן זאיזך עאִֶרין זאֵָאהלֶםצוּנזֶֹקעצםְטזייןא.וּגאצוָּשנְְפְטרִחינןְ כָלמינישׁפצלִך,
גֶען ווערֶען.

שׁוֹחְט מיין אֶלְטֶערֶער בְּרוּדֶער אִיז פון דֶעסְטְוֶעגֶען ניש אוועק גֶענַאנְנֶען בַּאלד צוּם

נָאךְּ רִבִּי מַאֵירִים בֶּעפֶּעהְל .אוֹיף דֶעם טִישׁ אִיז גָאר פְּלוּצְלִינָג אַרוֹים אֵיין

אַלְטֶע גִמְרָאי די מְסֶבְתָּא ושי מיט פֶערְשְׁגַאלְצֶעוֶועטֶע פֶערְנֶעהְלְטֶע בְּלאמְִךְ,
אֶבְגֶעשְׁטִיפֶּעט אוּנ פֶּערְבּוֹיגֶען בַּיי די.עקען .מֵיינֶע בֵּיידֶע בְּרוּדֶער אוּנצֵינָע-לאהִס

אְֶטֶערֶער זוּחָן חָע רְשִׁיל זִיטְצֶען אִיבֶּער אֵיהֶר עָפִּיט שְׁטַארְק פֶערְטיעפְט אוּנ

שאְוֹׁויַיףיגֶאעַןהוֹעיטךליקבוֹעל ממ.יֶנעוט,אַרדְבֵֶעּר נָאךְ הֵייבֶּען זֵיי זיך אָן עפִּיס שְמַארְק צוּשְׁפַּארֶען

יש מִיט אַלֶע אַבְרִים :מֶע מַאכְט מִיט דִי הָאנְד ,מֶע

טִיטְשֶׁעט שְטַארְק מיט דֶעם גְרָאבֶּען פִינְגֶער ,וָואס אִין אֵיהֶם ,הָאט-אַ-פָּנִים ,שְׁטֶעקט
גָאר אַ בֶּעזוּנְדֶער מין כֹּחַ ,וָארוּם דִי גַאנְצֶע צֵייט קְרִיכְט עֶר גֶעבּיךְ פוּן דִי כּלים,

וַוארְפְט זיך אִין אַלֶע זֵייטֶען .מיין מַאמֶע אונ צִינָה-ל אָ הזִיטְצֶען אוג קְווֶעלֶען

אָן קיקענְדִיג .שְׁמֶעלְצֶען זִיךְ פאר גְרוֹים פֶערְננגֶען ,זֶעהֶענְדִי :דאס מַחֲלוֹקֶת

לְשֵׁם שָׁמַיִם.

מִיר קינְדֶער בַּיים שְׁפִּיעלֶען אִין דְרֵיידֶעל זִיטְצֶען אוֹיךְ עפִיס ניט שְׁטַארִק שׁטִיל.
דֶער שְׁרֵייֶעט ,אַז מֶע טוּהְט ימאשֶׁענְסְטְוָוע' ,דער אנדֶערֶעה ,אַז ישְׁקר

בקֶּיעינטו'י,י,נְ,ט זִיד" ,אז מֶעדַארְּ אִיבֶּרְגֶעהְן דֶעםקאן ידְרֵיי מָאהֶל יוּדֶעשׁ:

יְחִיאַלֵייק שָׁרֵייט ,אַז מֶע זאל שְׁפִּיעלֶען מיט זַיין דְרֵיידֶעל ,ווייל מַיינְס

גק"ָ,אןאָדֶנעירט בַיִּיישםְׁאטוֶּעמהְִנןְליק ,אקַיזי | שְׁמוֹנָה;ֶע שְׂרֵח'  ,הַיינְט בַּיים נָלִיק ,אַז סֶע פַאלְט
סֶע פאלְט ג' אָדֶער ש'  --שְׁוַיינְט מֶען עִפִּיס אוֹיךְ נִיט.

דֶער בעשׁ גֶעהְט פָּשׁוּט טַאקֶע בִּיז אִין חִימֶעל אריין; אוּנ אַזוֹי אִיז בַּיי אוּנְז

אִין דֶער קַאלְטֶער שְׁטוּבּ ,וואוּ סיז תָּמִיד אַזוֹי פִינֶסְטֶער ,אוּמֶעטִיג אוּנ מָרָה שְׁחוֹרָה'?
דִיג ,גָאר גֶעוָוארֶען פְּרעחְלִיךּ ,לֶעבֶּעדִיג אוּנ עפִּיס אַזוֹי-וִױ גָאר ווַארֶם.
ו
בי דֶער מַאמֶען אוֹיפְץ פָּנִים הָאבֶּען דִי קְגֵייטְשֶען

אויף

אַ וויילֶע זִיךְ אוֹים?

גֶענְלייכְט ,דֶער אַרָאבְּגֶעלָאזְטֶער קאפ אַבִּיסֶעל זִיךְ אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען אוג עפִּיס קוקט

די קִינְדֶערְשֶׁע יָאהְרֶען
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זִי גָאר מִיט מעהָר שְׁטַארְקֵייט ,נְלַייךְ וִוי זִי וָואלְט פּלוּצלינג אוֹיפנערעכט גֶעוָוארֶען
אוּג עֲפִּיס א מין וַוארְמְקֵייט אוּנ אַ מִין פְּרֵייד לֵייכְטֶען זִיךְ אֵיהֶר אִין דִי אוֹינֶען .,אַז

זִי קוקט זיך אַרוּם אִין שְׁטוּבּ ,וָואס הָאט שוֹין אַ לַאנְגֶע צַייט בֵּיי זיך אַזוֹי פִיעל

מֶענְשֶׁען ניט גֶעזֶעהְן.

אַ קוק -רנשוי"ים! --אימףִ,יט אֵדִייתֶרוָופאֶרעְרטְֶשעְרטֶהעוהְֹיטבְּטניט דֶעם פָּשׁוּטֹן פִּשט ! אָט נֶעחמְט גִיט
זִיךְ מיין עֶלְטֶערֶער בְּרוּדֶער אוֹיף פוּן דֶעם

בַּאנְקֶעל אִינימִיטֶען דֶעם מַחֲלוְקֶת ,וָאס הָאט זִיךְ נָאר-נָאר צוּפְלַאמְט אַזוֹי ,אַו מֶע

הָאט שׁוֹין אְַשׁ אָנְגֶעהוֹיבֶּען אוּנְטֶער צוּשׁפֶרינָנען .הֶערְשֶעל אוּנ זִיסִי פַאר

אטַיפנֿועסן זִיך וַייטֶער אִין דֶער נְמָכָא ,לֶעזֶענְדִיג פַאר זיך דִי װ שִׁיי שְׁטִילֶערִייד מִיט
ח ,טִיטְשֶׁענְדִיג זִיךְ אַלִיץ אַלְץ מיט דֶעם בִּירְגֶע גְרָאבֶּען פִינְגֶער ,ואס אָהִן

באְִּים ערפאָּגַנִֶעיהםְ,ט אִאיִיבזֶּערדָאדסֶעלרֶעשהְרְנֶען עִפִּים .אזוֹי וי אַ פָאלְרַאט אָהֶן כְּלי-זיין .דָוִד-

ְטוּבּ עֶטְלִיכֶע מָאל אוּג ,אזוֹי שְׁפַּאנֶענְדִיג ,גֶעהְט ער צוּ

צוּ מִיר ,הוֹיבְּט מיך אָן נְקֶעטֶען בַּיים בֶּאקֶעל אונ קוקט זִיךְּ צוּ ,וי מִיר שְׁפִּיעלֶען.
אִיךְ פֶערְשֶׁעהֶם זיך עָפִּיס אוּג לָאז אַרָאפּ דִי אוֹינֶען .דֶער-ווייל ,אַזוֹי שְׁטֶעהֶענְרִיג
לֶענְט ער אַרין די חַאנְד אִין קֶעשֶׁעניֶע פון זַיין וַאטָאוֶע פְלַאנֶעלֶען לייבֶּעל מִים

רויע אוג שְׂוַארְצֶע פַּאסֶעקְלִיךְ .בָּאבְּרֶעט זִיךְ דָארְט ראָנַַע ,שְׁלֶעפְּט ארוי א גְרוֹימֶען
צֶעהְנֶער (פִינֶף קָאפִיקֶעס) אונ גִיט מִיר אֵיהֶם הֲנִבֶּה-גֶעלד,
ַַא ! אֵיהֶר זֶעהְט?. ,.
-ה-א

אַזֵא מִין חֲנכֶּה
וי פֶעְמִישְט ,אוּנ לויף גֶעלְד הָאט זִיךְ מִיר אָפִילוּ נִיט גְע'חָלוֹמִיט .אִיך וֶוער גָאר,
בַּאלְד צוּ דֶער מַאמֶען מִיט

דֶער גְדוּלָה .אקודַאט אִין דֶער

מִינוּט
עפֶענְט זיךְ דִי טֵיהֶר אוּנ אִין שְׁטוּבּ ריִק
ען זיך אַרַיין עטְלִיבֶע מַאנְסְבֶּעלֶען מִיט
א ייּרֶעג

ֶע ,עפִּיס אַזוֹי לֶעבֶּעדִיג
 ,מִיט פְרֶעחְלִיכֶע יוֹם-טוֹב'רְיגֶע פְּנִימָיר מיט אַ בְּרֵייטֶען

ִילֶעכְִיֶען גיטֶען אֶוענְדי!.

|

דָאס זאֶעונֶּעןנְ:ז
ֶער שׁוֹמֵט רִבַּי שׁוֹאֵל האֲָרן ,אַ נִידָרִיג ,דאֶַערְשְׁלַאנֶען
יַאדִישְלִיווע יוּדֶעל ,מִ
י
ט
א
ַ
ש
ְ
ׁ
ט
ַ
א
רְק אֵיינְגֶעפַאלֶענֶער בְּרוּסְט , מִיט אנוַּט בִּנְעִימוֹת!?

דיג פִָּים ;זיין וייבּ נָהוּדִית ,אַ חו
שֹיְכָע
ואַַדַא
ורֶאע,ראצֶע לִיטְוַואטשקע ,וָואס

הָאט זֶ
זי ב עהֶר לִיעבּ געמַאט הֶערֶען אוּג רֶערְצֶעתְלֶען פָּאטְשְׁמֶען ,וואוּסֶען ,וָאס עס טוּהְט
אַ הוֹּיייכֶענרֶערֶען אִין שְׁטוּבּ; מָאטֶעל חַיִים-קוּצִים ,חַיים-קוּצִיס אַ אֵיידֶעם
אשַָׁאהְנֶער יוּנְגֶערְמַאן וִוי מֶען זָאנְט ,מִיט אלע מָעלוֹת ,ואס יֶעדֶער

אִין שְטַאדְטֶעל הָאט אֵיהֶם ליעב גֶעחַאט פַאר זיין דִימַאנְטְדִיג הַארְץ ,פַארזיין
הפְָארפֶֶעְּעןלִיזכיְךקיי,שְטַפאַראְרק זַיין צּנֶעלָאזְמְקייט צוּ זֶעדֶערֶען :ער מִיט מיין אְָטֶערֶעןברודֶער
ליעבּ גֶעמַאט ,אוג זֶענֶען גֶעוֶוען גָאר נֶפֶשׁ אַחַת) .אוֹיך מַיי
מֵל אֲדָּה מְוֶת ,וָאפאֵיתֶם דֶערְזֶעהֶנְדִינואיז מִיר פֶערְקִיְלְט געווָארֶען אי וי דָאס

חֵייסְט ,מיין הָ
בִּיי ר' דָוָד ,אַחוֹיבֶעה ,אַ שְׂוַארְצֶער ,אַגֶעשְׁטִיפֶּעלְטֶער ,מיט אַקליין

יודישע פאלקסביבליאט העק

602

שְוַארֶץ ,שְׁפִּיצֶעכִיג בָּארְדֶעל  :אַ חוּץ אֵיהֶם ,נָאךְ עפִּיס צוויי בּחוּרִים'ליך.

 -מִיר וֶענֶען גֶעקוּמֶען--זָאנְט רַבִּי שׁוֹ אל אהָרן מִיט זַיין שטיל הַייזֶערִיקקוֹה--מיר וֶענֶען געקוּמֶען אַייך אַלֶע פֶּערְנֶעהְמֶען צוּ אוּנְח אַזוֹי וִי אֵיהֶר שׁטֶעהְט אוּנ
נֶעהְט ,וָוארוּם בַּיי מיר  ,פֶערְשְׁטֶעהְט אִיר מיך ,אִיו הַיינְט אִין צְוויֶענָרִיג די

שִׂמְחָה :יֶערְשְׁטֶענְס  ,איז הַיינְט חֲנִכָּה;אין צְוֵוייטֶענְס ,מַאךְ אִיךְּ הַיינְט אַ סיוּם אוֹיף

|

נַאנְץ שַׁיס,

זַיין וַייבּ יְהוּדית הֵייבְּט אוך אָן בִּיטֶען אוּנ זִיךְ פֶערענְטפֶּערֶען ,וָואס
זִיא אִיז נָאךְ אִין דֶער פְרִיה נִיט גֶעקוּמֶען בִּיטֶען  :זִי הָאט גֶעמֵיינְט ,פארשטעהט

אֵיהֶר מִיך ,אַז אוּנָז בֶּעדַארְף מֶען גָאר ניט בִּיטֶען ,אז אֵיהֶר שִׁמְחָה איז אוּנְזֶער
שִׂמְחָה אוּנ אוּנְזֶער שִׂמְחָה אִיז אֵיחֶר שִׂמְחֶה .זי אִיז גֶעוֶועזֶען אזוֹי זִיכֶער ,אַז

מיר דארפֶען אַליין קוּמֶען ,אז זִי הָאט אֲפִילוּ רְבִּי מאִיר'ן (דֶעם שַׁמֶשׁ נִיט

גֶעזָאגְט- .

ו-ָ-ואס הֵייסְט אייך בִּיטֶען ?  --הָאט זִי אוֹיסְגֶעלָאזְט אִיהֶרֶע מענוֹת--
ַיא,רף
דזו
אוֹיכּ א

איד שׁוֹין מיין שוֹאֵל

אה רנ'ען אױך

בִּיטֶען .- .

דְעו' אִיבֶּערִיגֶער עוֹלִם שְׁרַייעֶט ,אז זֵיי וֶועלֶען אוּנז פָּשׁוּט שְׁלֶעפֶּען מיט כֹּח,

אַז מִיר וֶועלען נִיט גֶעחְן מִיט דֶעם גוּטֶען וִוילֶען .
--נוּ,אוּג דוּ ,לֵייבֶּעלֶע-- ,

הפֶט זִיך אָן צוּ מִיר

רְבִּי שׁוֹאֵל

אַהֲר'ן  ,דֶערְזֶעהֶענְדיג מִיך גֶעבֶּען דֶער מאמֶען--די ,לֵייבֶּעלֶע ,בֹוט גָאר
א פַיין בְּחוּרִיל ,וֶועסְטקָאגֶען גוט לֶעהְרְנֶען !דֶער רְבִּי לוֹיבְּט דִיךּ שְׁטַארְק אוג זָאגְט ,
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דַיין מאטֶען אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט  --דִי גַאנְצֶע שְׁטָאדְט זָאל מיט דיר הָאבֶּען צוּי

טוּהן! נוּ ,דֶער פַאר הָאסְט דוּ שׁוֹין גֶעהַאט מִן הַפְתֵּם דַיין זערְליךְ אוֹיסְקוּמֶענִיש
פוּן דֶעם רִבְּץ  . . .אִיצְטֶער ,אַז דוּ וִוילְסְט מַאפֶּען אַ גוּטֶען חֲנִכֶּה גֶעלְד ,זָאג מִיר

נָאר אִיבֶּער דֶעם שִׁיעוּר פוּן הַיינְטִינֶער וָואךְ .

איך הֵייבּ אָן מיט א הוֹיךְ צִיטְטֶּערֶענְדִיג קול :
,--הַחוֹפֵר בּוֹר בְּרָשׁוּת הָרַבִּים וּפָּתְחוּ בִּרְשׁוּת הַיָהִיד" ,אַז רְאוּבן הָאט אוֹים-

רי קִינְהֶערְשֶע יָאהְרֶען

-

גֶענְרָאבֶּען אַ גְרוּבּ אִין רָשׁוּת הָרַבִּים אוּנ הָאט אים אוֹיפְגֶעעֶפֶּענְט אִין רְשׁוּת הַיִָיד,

יָּּא אחר' אִיו גֶעקּמֶען שׁמְעוֹן יְָפַל בּוי .אוג איו אין אֵיהֶם אַליין געפַארֶען

יוּמַת' אוּג אִיז גֶעשְׁטָארבֶּען  --יבַּעַל הַבּוֹר חַיַב' !איז דֶער בּעל הַבּוֹהו דָאס מֵיינְט
מֶען אךוּבְן חײַב א,יז רָאוּבֵן שולדיג } ...

אַלֶע ווערֶען פְּלוּצְלִינְ אַנְְׁוויגֶען  :מֶע רִינְֶעלְט מיך אַרוּם פון אַלֶע זֵייטֶען
אוּג מֶע הערְט זִיךְ צוּ מִיט אַלֶע אוֹיעֶרֶען .װי איך זָאנ אוֹיסֶענויינִי דֶעם גַאנְצֶען

שִׂיעוּר -דיי ייכֶּער וֶוערֶען אָקערְשְׁט נִיט צוּנַאננֶען חָארֶענְדִיג ,טהוֶען אַלע מָאהְל
אַ מִיפֶען זיִפץ  :די מאמע וויינט אוש פאר גרוֹיס נַחַת ,

-א וואויל יונגֶעל! אוואויל יעגֶעלֶע!  --וֶערְרְט פוּן אַלֶע זייטֶען א גֶעשְׁריאז איך גענָדִיג ,אונ אִין שְטוּבּ וֶערְט אבעש ,אגֶעפּילְדער ,אַז עס הִילֶעכְט ,אַלֶע

הַאלְמֶען מִיךְ אין אֵיין לוֹיבֶּענִישׁ ד
.י וַייבֶּער חַאפֶּען מִיךּ ארום קישֶען אוג גְלַאטֶען
די מַאנזְבִ

ּילֶען קנַאפֶּען מיך
אִין די בּאקען ' ציִהען מיך בֵּיי די אוֹיֶערֶען  ,קלַאפֶּען

מיר אִין דִי פְּלֵייצֶעם ,אִין חַאלז-אוּנ-נאקען.
מיט

 -סֶע נלָאנְגֶערֶע ו יעָטאהְרזֶיעיןן א,ירןבשגַ'אענְצֶ!ע-ן -דשֶרעיריעמןאטאִֶיען ,איידןֶעקרוּטלַאאטֶַלֶע מוִיט דִי בֵּינֶער! נָאר
ע ַייבֶּער ,

אִ-
-יךְ =הָאבּ דָאךְ אַייךְ גֶעזָאנְט,

אַז
עֶר הָאט א וִוילְדֶען וכָּרוֹן מיט

א
ווִילְדֶער תְּפוּמָה--,שְׁרִייֶעט מַיין רָבִּי ד' דָוד,

דֶעם קָנאָפאְרף דימימטַאמאֶיעין שְהַׁואַונידינְטא,ונ.זי זָקאנוְטק קידיין ונוַָאאנרְצְֶטעניטצי.יטזיאושְֹיׂףטֶ.עהמְט אָנגֶעשְׁפַארְט
יר  ,דִי אוֹינע

אֶנְגֶענָאסֶען מִיט מְ
רֶעכֶען  .וָאס דֶער קוק הָאט גֶעזָאנְט ,דָאס (קאן אִיך נִיט
איבֶּע

אַהֶעררְ,נֶענבֶָאּךעְן ,אִהיָצאְםט אלִייזמ אועּנרְמֶבַעּניליִימך אִיבֶּערְצוּנֶעבֶּען .,נָאר אִיךְ פִיהְל אִים נָאךְ ביז
ִיר טְוֶעף ,טיִעף אין הארצען אוּג וַוארֶעמְט מיך,

אוּג טְרֵייסְט מיך  ,א
ונ מאכט מִיר לִיכְטיג ,ווֶען עֶס וֶוערְרְט מיר מאָאהְל שְׁטַארְק
קאל

ט אוג פִינְסְטֶער אוֹיפן הַארְצֶען. . .
רִבִּי שוֹאֶל

אַחָרן אָנז נָאר אוֹיף דעם

זִיבֶּעמֶען הימעל

פוּן מִיר (אִיךְ

מוּז דָא זָאנֶען
דָאס הא זך !אנזַעמעְהרוּןקָ באְטּסוגֶֹרע,צַאאהְַזלְֹיט פאַַאזר מנִיָראר שְדָׂכַארס-לשְמְוּׁטד ;פַארְשְטֶעהְט זיך,
גֶעוואוּסְט) . ..

ָאדְמֶעל אַליין האט

|

פַאר נְרוֹים הַנָא
ֶה גִיט ער מִיר גָאר א מַלְכוּתידִינֶען תִנְכֶּה-נֶעלְד - ,א וַוייס

ִילְבֶּערְנֶע פּיאטאקעל .

דָא צִיפְּט מֶען מִיךְ אַזֹ

פוּן אלע זייטֶען  ,אַז
אִין דֶער הֵייסֶער מִינוּט בִּין אִיךְ
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נָאר נִיט בְּכֹּחַ צוּדֶערְגְרֵייכֶען

מיט מיין מח ,וִוי גְרוֹים דָאס עֲשְרוּת איז.

-נוּ,רִבִּי שו אֵל אַה רֹן ,לֵאמִיר גֶעהְן--.,רוּפַט זִיךְ אָן ר' דָוֶר--,סִיקאטדָאךְ א פָּנִים וִוי חוֹזְק ,גֶעלָאזְט דֶעם גַאנְצֶען עוֹלָם זיִטְצֶען אוּג אליין אַוֶעק

גֶענַאנְגֶען .

|

אַלֶע הוֹיבֶּען זִיך אוֹיף אוג גֶעחֶען אַוֶועק ,מִיטְשְלֶעפֶּענְדִיג  מיינע בֵּיירֶע

בּרִיֶער אוּג אוֹיךְ הֶערְשֶׁעלֶע

צִינָעלֹאֲהִים .דִי מַאמֶע אַבֶּער הָאט זִיךְ

ִ:י הָאט זְעהֶר
שְטַארְק אֵיינְגֶעשְׁפַּארְט אונ הָאט נִיט גֶעוָואלְט נֶעחְן בָּשׁוּם אוֹפָן ז
פִיינְד גֶעהַאט בַּכּלֵל צוּ גֶעהְן אוֹיף שִׂמְחוֹת ,
 -,פלעג זי מֶענָה'ן  -- ,אֶבֶּער
 -לָאזֶען זיך אַנְדֶערֶע פְּרֵייהֶען גֶעזונְדֶערְחֵייט -וָואס אִיז מִיט מִיר אַזוֹי די נְדוּלֹח ? וָואס וֶועל אִיךְ  מיך שְטוּפֶּען מיט מַיינֶע צָרוֹת
אוֹיף יֶענֶעמִיס שִׂמְחָח ?נָאר יֶעגֶעם פֶערְשְׁטֶעהְרֶען ,אוג מיר וֶועל איך בְּוָדְאֵיגִיט

גְרִנְגֶער מַאכֶען . . +

8.

בַּאלְד .גֶעהְט אוֹיךְ אהַיים מֵיין בְּרוּדֶערְס וַוייבּ מִיט דֶעם קִינְד !דֶערְנָאךְ

צִינָה לֵאֶה מִיט אִיהְרֶע אַלֶע קִינְדֶערְלִיךְ  ,אוּג בַּיי אוּנְז אִין שְׁטוּבּ  ,וואוּ סאִיז
נָאר וָואס גֶעוֶוען אַזוֹי פְרֵייליךְ אוּג לֶעבֶּערִיג .,אִיז פּלוּצְלִינְ אין אֵיין מִינוּט וֵויימֶער
גֶעוָוארֶען פִינְסְטֶער אוג פּוּמְטֶע ,אוּנ ;עס וֵוייזְט  אוֹיס פִנְסְטערֶער ,אוּמֶעדִיגֶער
אוג אוּנגלִיקְלִיכֶער נָאך ,וִוי פּרִיהֶער .פוּסְטֶע אוּנ קאלְט וֶערְרְט עֲפִּיט בַּיי אַלֶע
אוֹיף דֶעם הֲארְץ ,טאקע אוֹיךְ  אין אַלֶע אבְרִים דֶערְפִיהְלְט מען דִי  קאלט אוּנ
מֶע אַנְטְלוֹיפְט זִיךְ בֶּעחַאלְטֶען אִין בֶּעט אונטער דער גְהוֹיסֶער אִיבֶּערְבֶּעט .דִי

מאמע מיט  די שְׁוֶועסְטֶער נֶעהְמֶען זיך ,עפִּיס ,גָאר ווָאבֶענְרִינ ,פְלִיקֶען פֶּערֶערֶען
אוּג ארְבֵּייטֶען זאקען.

נְלייך וִוי אַפְליענדינער שְׁטֶערֶען  ,ואס גִיט א בְּלִישְׁטְשֶׁע אוֹיף איין
רֶגע ,גְלייךְוִוי שְאׁטַאהְקֶער בְּלִיטץ ,ואס בֶּעלֵייכְט פְּלוּצְלִינג אַלְסְדְיג אַרוּם אוּג

אָרוּם אוֹיף אֵיין וַויילֶע אִין אַ שְׁרֶעקְליך תִינִסְטֶערֶער נַאכְט  ,וֶוען דֶער נַאנְצֶער
חִימֶעל אִיז בֶּעלֶענְט מיט גֶעדֶעכְטֶע שְׁוַארְצֶע וואלְקֶענְם אוּג אַלֶע מָאהְל הערט

מֶען א שְׁרֶעקְלִיכֶען הִילֶעךּ פוּן אַ דונֶער--אַזוֹי הָאט אוֹיךְ בֵּיי אוּנְז א שֵיין גֶעטְחוּ
א לִיכְטִיגֶע פְרֵיילִיכֶע מִינוּט א אִיז בּאלד פֶערשְׁווינְדֶען גֶעווַארֶען  ,אַ פָּנִים ,מיר
 . .אפּילוּ דָאס
זָאלֶען נָאךְ דֶער נָאךְ מְעהֶר פִיהְלֶען דָאס בִּיטֶערֶע פִינְסְטֶערְנִישׁ .

הַנְכָּה גֶעלְד ,וָואם פְּרִיהֶער הָאבּ אִיך מִיך אַזוֹי גֶעפְרַייֶעט אִיבֶּער דֶעם  ,צְעהֶל אִיךְ

איבֶּער עטְליכֶעמ{ָאהְל שׁוֹין גָאר קאָלט אוג גֶעבּ רָאס אָפּ דער מאמען  ,זִי זָאל

עִם בֶּעַאלְטען .

די קִיגְדֶערְשַׁע יָאהְרֶען
501
אִ-יךְ על מָארְנֶען
א"ה פַאר דֶעם גֶעלְד קוֹיפֶען אִין מַארְק הֵייצוּנְג אוֹיף
חֵלָה
בּאקען .אַיָא ,זוּנוּניֶע  -?-זָאגְט מִיר די מַאמֶע.
 --וָא ,מַאמֶע ,ע-נִ-טְפֶער אִיך.

דֶער נָאךְ לייען איך אָפּ מְריֹאת-שׁמעו לעג מיך אַנָיִדער בּיי דֶער מַאמֶען

אוֹיף די קְנִיעם אוג וועהֶר אַנְשלָאפֶען . . .

חֲלוֹם'ט זיך מִיר :אִיךְ גָעֹה פַארְנַאכְט אין חֵדֶר אריין ,אִין אֵיין הַאנְד הַאלְט

באְִּירוךֹיטאַמפִַיאטפּאֶַענהֶַאעלםְבֶלַּעארנְצטִיֶבעֶרֶּעעלֶןע,,אְָגֶעשְמירְט מיט אֶחְל אי דֶער אנְדֶערֶעֶר שׁאמיִֶעל

צוּשְנִיטֶען אין מִיטֶען אוֹיף צְוֵוייעֶן אונ בֶּעזַאלְצֶען,

דאוירןך הדויֹישֶׁועֹיןבֶּועןע.רדאְִטיך פִגניְְטקָאעםה אמוִּניט אימֵןידיִניֶע פשְֶעׁרטְִפיבְֶרּועֹרירֶחעיניֶבעֶּעןגֶעשאְָן צי שֵׁייֶען לכל

ׁוָאלֶענֶע פִים אִיבֶּער
דֶער פֶערְפְוֹירֶענֶער
בְּלָאטֶע, .דער פְּרָאסְט נֶעמְט מִיךְ דוָרךְ אוּג דוּרֶך ,דִי הָאנְד
ֶעגֶען מִיר פַארְסְטָ
א
ר
ְ
ט
ְ
ש
ֶ
ׁ
עט גֶעלַארֶען אִיך קענן מִיט זֵיי נִיט רִירֶען; אוּנְטֶער דִי
נֶענֶעל זֶענֶען מיר
פ
ֶ
ע
ר
ְ
נ
ַ
א
נ
ְ
ג
ֶ
ע
ן
ז
ַ
א
ש
ְ
ׁ
פ
ַ
ּ
א
ר
ֶ
עס ,אִיך בְּלָאז אוּג הוכקע מִיט אַלֶע כֹּחוֹת
אויף דִי פִינְגֶער,
אִיךְ זָאל זָיִי אַבִּיסֶעל דֶערְוַוארְמֶען .נָאר אָט אִיז שוֹיוְוואקאלא

דֶעם מִיְִנֶע
רְיס שְׁטִיבֶּעל אוּג דִי קוּּה מִיסְט וואוּ וַואינקע וַוארְט אוֹיף מִיר

תָּמִיד; הָאנְד אוּג פִיס הֵייבֶּען מיר אָן צוּ צִיטֶערֶען.

נָאר וו
א י קע אִיז נִיט דָא! אַדַאנְק דִיר ,ליעבּ-הַארְצִינֶער נָאטְט! אִיךְ
וַיים גָאר נִיט,
ואס צוּ טְהוּן פַאר נְרוֹיס שִׂמְחָה פַאר גְרוֹיס גְליקי אַלֶע אֶבְרִים

ומֶיויענטע!עראַלמִֶיעךְגֶנעִפיִטהְשלְֶׁעלןָמאיניֶנעֶןע שרייעֶן מִיט שִׂמָחָה :עואיגק ע אִיז יש דָא !הַיינְט
הַיינְט ווֶעט ער מִיר  נִיט לֶאכֶערֶען דֶעם קַאפָּף מִיט
שְׁטֵיינֶער ,וֶועט נִיט רֵייסֶען דִי
פּאוֹת !" ,..פְּלוּצְלִינְג גֶעהְט גאר

פוּן וואק א לעס

ש
ְטוּבּ אַרוֹים צִינֶע לֵאָה מִיט אשִַׁיסֶעל וַארֶענִיִקֶעם מיט קאשֶע אוּנ נִיט מִיר

צי
אוּנ ,לוֹויאףרמִעינטנ זקֵיעיס אַ מזִייטים .אַננַָאארנְצקֶען פִיעֶרֶער .אִיך חַאפּ דִי וארעניקעם מִיטִיץ נעלט
א
ם
ה
ָאבּ .אִיך גֶעמַאבְט גֶעטְלִיכֶע שׁפַּאן  --דֶערְפִיהל

אאִִייךְך! קאַז עפִּיס אקַא.לטע ,נַאסֶע,גְלִיטְשַיִֶע זאךּ הָאט זִיךְ צוגֶערִיהְרְט צוּ מיין האנְד.

הוּנָד יא.קוּנמִיוךִויאלוּבםֵּידיֶמעִרְישרְׁצרוָּאקֶנעֶןע:הְמֶגעֶןעבֶּען מִיר שְׁמֶעהְט דֶער גְרוֹיסֶער רַאבֶּער וואקַאלֶעס
דִי וֶעטְשֶׁערֶע .אִיך גִיבּ אַחַאפּ די חַאנְד מִיט

דֶעם בְּר
וִוי לֶעבֶּעודִֹיטי,ג( ,פוּן די נַארֶענִיִקס אִיז פְּלוּצְלנְג גֶעוָארֶען בְּרוֹיט) אוג מֶעחֶר טוֹירְט

וויל איך
נֵוייטֶער לוֹיפֶען ,נָאר דִי פִּיס וֶוערֶען וי בְלֵיי אוּנ איך קָאגְן -

מִיךְ נִיט רִיהרֶען ,דֶער הוּנד
טְחוּט אשְפְּרוּנג אוֹיף מִיר אוּג איך לִיג אוֹימְנֶעצוֹיגֶען אִין

אמאלִ
אִיִך יזְשָׁע ,וָואס זִי איו גֶעוֶועזֶען פוּן אוֹיבֶען בַּאדֶעקְט מִיט אדִַין הֵייטֶעל פון אַייז.

הוֹיבּ אָן זיך צוּוַוארְפֶען מִיט דִי הָ
אנָד אוּג מיט די פִּיס ,אִיךְ אַרְבֵּייט מִיט אַלֶע

כֹּחוֹת אַרוֹימְצוּקרִיכֶען.
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יורישע פאלקסביבליא טהעק
פאה י. .
;--אַ טִי מָאט"!  ---שרייט אויס וַויאנְקֶע אוב חַאפּט מִיךְ פַאר א

מַאמֶע ,מַאמֶע ה!ֵ-י-יבּ אִיךְ אָן צוּ שְרֵייעֶן נִיט מִיט מיין קוֹל אונ חָאפּ
מִיךְ אויף.

אוּנ שׁוֹין אוֹיפְגֶעמַאפְּטֶערְהֵייד סָאפֶּע אִיך נָאךְ אִזוֹי שְוֶועהֶר אוּנ האפ קאם

דֶעם אָמְהֶעם פַאר שְרֶעקי
אִיךְ קוּק מיך אַרוּם וי

עה ,אַז אִיךְ בִּין בַּי ז יסֵי יו אוֹיף דִי :
פֶערְמִישְט אונ זֶ

הָאנָד ,וָואס טְרָאגְט מִיך אִיבֶּער אוֹיף מיין גֶעלֶענֶער ,אוֹיסְגֶעבּעט נֶעבֶּען דֶער חרובֶּע

אוֹיף בָאנְקְלִך

--קי פי -זאג אִיךְ מיט אַוֵויינֶענְדִיג קוֹל צוּ מיין בְּרוּדֶער ,אַרּמְגֶעהְמֶענְדִיג

אֵיהֶם שְׁטַארְק מִיט בֵּיידֶע הָאנָדו  --זִיסִי ,אַ יָא ,חַיינְט אִיז הֲנְכָּה?
-נָא .,נִשְׁמָּה מיינָע.--אוג אִיצְט גֶעהְט מֶען נִיט בַּיי נַאכְט אין חֹדֶר ?

-

--גיין ,לייבֶּעֶע

--אוּנ נואיג קע וועט מִיךְ אִיצְט נִיט שְׁלָאגֶעןל

יין ,גיין-פַּאר וָואס שְׁלָאגְט עֶר מִיךְ תֵּמִיד אַזוֹ שטַארְק+--דֶערְאוֹיף אִיז ער ווא ינָקע ,ער זָאל שְׁלַאגֶען.

אוּג מִיט דֶעם גֶעדַאנְק וֶוער אִיךְ וִוידֶער אַנְשְׁלָאפֶען . ...
:
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זשענעוועי
דען אכטען טאג הנכה ,תרמ"ב
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אוֹפַיר
פאֶאעְמֶע
פוּן

ר .פרישמאַנן.
לר" ל"ר "אלל" ,טאר" באלל""אאל"ע .אל "שאט  7אי" 5

אוֹפירו?
(גֶעווִירְמֶעם מַיין מאמעין).

1

גָאלְד אוּנ זִילְבֶּער אנ בְּרילָיאנְטֶען!
רֶער אִיך סַתַּם פוּן גָאלְד אוּנ זִילְבֶּער
אוג בְּרִילְַאנְטֶען אונ דְיאמַאנְטֶען

נוּר מאַָאל ,אַמָאל ,וֶוענןיס וֶוערְדט מִיר

עֶנְג אוג נִמְאָם וֶועלְט אוג מֶענְשֶׁען
הויט מִיר אוֹיף דִי בֵּיינֶער
עֶנְג די

אוּנ פון שְׁטֵיינֶער ,ועלְבֶע לַייכְטֶן

אוג פֶּערְיַאמֶערְט דִי נישָׁמָח --

וי באַַּלְהים שָׁאנֶע אוֹיגֶען --

אוּנ עֶס צִיעהֶט מִיךְ הֶעכֶער ,הֶעכֶער

מיין אִיךְ דָאס דִי קִינדֶערְיָאהְרֶען!
אוּג עֶס הֵייבְּט מִיר אָן אִין הַארְצֶען
הֶעל צוּ לֵייכְטֶען אוג צו בְּלִישְׁטְשֶׁען.

אִין אֵינ-אַנדֶער וֶועלְט ; רָא נֶעם אִיךְ

יָא; אִיך טְרָאג בַּיי זִיךְ אִים הַארְצֶען

פוּןדֶער וֶועלְט דֶעם גְרֶעסְטֶען לוקסום ;

טְרָאג בְּרילינְטֶען ,טְרָאג דַיאמַאנְטֶן --

שֶֶׁעל מֵייןגָאלְדְגֶעם צוֹיבֶּערְשְׁטֶעקֶען
אוּנ בְּעוַוייו מִיט אִיהֶם דִי וואוּנְדֶער,
יכּחַ הַדִמָיוֹן' הֵייסְט דֶער שְׁטֶעקֶען.. .

עֶר בֶּעוַוייוְט גָאר גְרוֹיסֶע וואוּנְדֶער:
קְלָאפּ אִיךְ מִיט'ֹאִיהם אָן אוֹיף קְבָרִים,

טְרָאג זִכְרוֹנוֹת פוּן רֶער יּגֶענֵד !
זונן ,לְבָנָה ,הֶעלֶע שְׁטֶּערֶען !

קלָאפ אִיךְ מִיט אֵיהֶם אָן אוֹיף קְבָרִים

רֶער אִיךְ סְתַּם פון הֶעלֶע שְׁטֶּערֶען

אִין דֶעם טְרוֹירִיגֶען בִּית-עַלְמִין

פוּן לְבָנוֹת אוּג פוּן זוּנְנען --

הֵייבְּט עֶס אָן אִין זי צוּ לֶעבֶּען= ..
פון מיין טְרוֹירִיג הַארְץ  --גָאר אַלְטָע

מֵיין איך דָאס דִי קִינְדֶערְיָאהְרֶען!

אַלְטֶע חֲלומוֹת ,זֵיי רֶערְוַאכֶען

יָא ,אִיךְ בִּץ בַּיי זי קאְַלֵיינֶער

טוֹיטֶע חֲלוֹמוֹת  --פוּן דִי קְבָרִים

בּוֹרֵא עוֹלָם;הָאבּ בֶּעשַׁאפְּפען

גֶענִיצֶען זי מִיער אנ שְׁלָאפָרִיג;

פַאר זִיךְ גָאר אַליין א ווֶעלְטֶעל

אֵיינְצִינְוַוייז נור הֵייבֶּען זֵיי זִיךְ

מִיט לִבָנוֹתּ ,זּנְן אוג שְׁטֶּערֶען --

אָן צוּ ריהרען ,אונ זֵיי שְׁטֶּעהֶען

אוּנ אִיךְ טְרָאג זֵיִי אִין דֶעם הַארְצֶען !
פֶּעסְט פֶערְפַּאקְקְט ,צוּנויף געבּּנְדֶען
הָאבּ .אִיךְ מִיר דָאס קְלִיינֶע וֶעלְטֶעל,
אוּנ אִיךְּ הָאבּ עס טִיעף בֶּענְרָאבֶּען --

פַּלוּצִים אוֹיף צוּ תְּחִית-הַמָתִים---.
גַאנְצֶע בֶּערֶעג פון בְּרִלְיַאנְטֶען
אוּג דָיאמַאנְטֶעןן אוג אַ הִימֶעל
פוּל מִיט זענגען ,לייכְטֶען פְּלוּצִים !

טִיע אִים הַארְצֶען ,רָארְטֶען ערְגֶעץ

אוג עִם בּלִישְׁטְשֶעט אוּנ עָם לֵייכְט זִיךְ

אִין אַ וִוינְקעל ; אוּג זֵיי לִיגֶען,
דִי זִכְרוֹנוֹת ,וִוי דִי מָתִים

טִיעם אִים הַארְצֶען שְׁטִיל בֶּענְרָאבֶּען,

אוּנ עס זִינְגְט זִיךְ מִיר אִים הַארְצֶען --
יי גֶעלויבְּט ,דוּ אַלט ,שָאן וֶועלְטֶעל!

יי גֶעגְרִיסְט מִיר ,אַלְטֶע יוגֶענְר!

אוֹפיר

זֶעהְסְטוּ יט זִיך הִימְלֶען שְׁפַּאלְטֶען ?

אוג עָם קְלִנְגְט דֶער קלַאנְג פוּן נָרָאשֶׁע
ֵייבִיג נָאךְ אן דֶער נָשָׁמָה - ..

זי גֶעגְרִיסְט מִיר ,אַלְטֶע יוגֶענד !
זיי גֶעלויבּט ,דו אַלֶט,שָׁאן ווֶעלטֶעל

אוּנ דֶער רֵיינֶער הוֹיךְּ פון מַלָאֶךְ

הֶערסְטוּ ניט מַלַאֲבִים וִינְגֶען ? --

נְלֵייךְ אַנֶעסְט פוּן לויטער פאנעל
וֶוערְרְט מַיין קאפּ מִיר ; טוֹיזֶענְד יּנְגֶע,

פְרישֶׁע פֶאגֶעלזִנֶען טְרֶעלְלע
לַאנג גֶעשׁטָּארבְֶּע מֶעלָאְיען.

פּלּצִים מֵיין אִיךְּ ,איך אַלֵיין נָאךְ

ִּין אַקינְר'על  --בַּיימֵין וֶויענֶעל
וִיטְצְט רי אַלְטֶעי אַלְטֶע בָּאבֶע
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..
ְֵּייבְּט נור בַּייא וְחִירִים קְלֶעבֶּען .
בִּין אִיךְ אֵיינֶער פוּן יְחִידִים ?
אִיז בַּיי מִיר א הוֹיךְ גֶעבְּלִיעבֶּען

פון אַ מלָאָךּ? --עִפֶּעם טאקי
וֶוערְדט מִיר נִמְאָם צְוִוישֶׁען מֶענְשֶׁען.
פַּלוּצִים מֵיין אִיךְ; אִים בֵּית-מדְרֶשׁ

זִיטְץ איךְ נָאךְ בַּיים אַלְטֶען דײַן
אוּנ אִיךְ בִּין אַ הִיבְּשֶׁער בָּחוּר,

אוג זִי וֶויענְט מִיךְ אוג זי זִינְגְט מִיר.

אוג אִיךְ לֶערְן דֶעם רֵ"ן אִין בְּרִירָה' 2.( ..

אוּג זי זִינגְט מיר שטיל א ליעדעל
פון אֵינ-אֵייבּיג לַאנְגֶעיוּנֶענְד,
פון אַגְלִיקק וָואס קיינְמָאל ,קֵיינְמָאל
וַוייבְט  5נִיט אַ וֶועק פון מֶענְשֶׁען.
אוג די גְרִיְנֶע סְטֶענְגֶעם פון אִיהֶר
הוֹיבּ ,זֵיי פַאלְלען מִיר אִין פֵּנִים ;

שׁטַיְֶע וִוינְטֶען ,בְּלויֶעלוּפְטֶען

יֶענֶע ואוּנְדֶערְלִיכֶע מַעֲשֶׂה

שְׁפָּאמֶער אל נָאר אוֹיךְ מְרֶעהְרֶען י.+

פוּן דֶעם שֵׁ"ך ,וואס אִיז גֶעוֶועֶוען

אוּג פון גְלִיק זִינְגְט זיא נַאךְּ שְׁטָאנְדִג.

לַאנ גֶעשְׁמָארְבֶּען איז רִיא בָּאבֶּ

אוּג דָאס לִיערֶעל  --סִיאִיו אַלִיגֶענָד --
אוג גֶעשְׁטָארְבֶּען אִיז רִי יּנְענָה -

אוג דָאס גָלִיק ,סִיווִיל גָאר נִיט לֶעבֶּען
פּלוּצִים מֵיין אִיך ,אִין דֶעם חָדֶר
ויטֶץ אִיךְ נָאךְ בֵּיים אַלְמֶען רִבֵּיץ,

עֶפֶּעם פוּל מִיט צוֹיבֶּער-וואוּנְדֶער,

קוּמֶען שְׁטִיל צו אוּנָו צוּ פָאהְרֶען--

אוג .איך לֶערְן דֶעם ֵ'ן .אִין בְּרֵירָה'.
שֶׁטִיל דֶערְצָאהְלְט מִיר מַייןיםאַ חַבֶר

רייךְ וי קֵיינֶער נִיט בַּיי יודֶען.
אוּנ עֶר הָאט גֶעהַאט א טֶבַע
בַּיי רֶעם לֶערְנֶען זיך צוּ שְׁפִּיעלֶען
אוּנ צוּ גְרַאבְּלֶען מִיט רִי פִינְגֶער
אִין אטֶעלֶער פוּל מִיט נָאלְרנֶע

אִימְפֶערְיַאלֶען  --ווֶענן מֶען גְרַאבֶּעקְט
אין אַמֶעלֶער אִימְפֶערְיַאלֶען

אוּנ פון הִימֶעל וַוארְפְט אַגְרֶאשֶׁען

וֶועֶרדט מֶען בַּאלְד גאְַרוֹיסֶער לִמָרְן ...

מִיר ארָאבּ דֶער מַלְאָך פִימְפיער. .

אוג איך לֶערְן דֶעם רץ ,אִין בְּרֵירָה".

לַאנְג שׁוֹין הָאבּ אִיך רִיך פֶּערגֶעסְטען,

שְׁטִיל רֶערְצָאהְלְט מיר מיינ'ס אַ ֲֵבֵר
יֶענֶע וואונך ערְלִיכֶע מַעֲשֶׂה

גְרוֹיסֶער ,שְׁטִילֶער מלָאָך פִּימְפַּיער !
דָאךְ דֶער גְרֶאשֶׁען דָאךְ דֶער גְרָאשֶׁען --
דיך קען קֵייגֶער נִיט פֶּערְגֶעֶען,

פוּןדֶעם בַּעֶל -חַטוּרִי וֶםועלְבֶער
אִיז גֶענֶוען דֶער גְרֶעסְטֶּער אֶבְיֹן.
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אוּנ פַּאפִּיר אוּנ טִינְט שצְוּׁרםֵייבֶּען

הָאט עֶר נִיט גֶעהַאט גָארקֵיינְמָאל,

(לֶעבֶּעןי הֵייסְט דֶער גְרֶעסְטֶער רָבִּי )

הָאבּ אִיךְוִוידֶער דָאס גֶעלֶערֶענְט --

אוּנ ער הָאט מיט טוֹיטֶע קוילען

אוג אִיך וַוייס אַז אִין רֶעם לֶעבֶּען

אוֹיף דִי וָואנְד פון בֵּית-הֲמֶדְרֶשׁ

אִיז קֵיין בְּרֵירֶה נִיט פֶערְהַאנְדֶען.

אַלְלעם ,אַלְלעם אוֹיפְגֶעשְׁרִיעבֶּען ;

וָואס גֶעשֶׁעהְט אוּנְס מ וּ ז גֶעשֶׁעהֶען

אַלְלעם ,וָאס מִיר לֶערְנֶען אִיצְט נָאךְ

וָואס מֶען טְהוּט אוּנס מוּ ז גָאר וֶוֶערֶען

אִיז נוּר בֵּית-חֲמִדְרֶשׁ-קֵיילֶען -..

אוּנָם גֶעמְחוּן ,אונ אוֹיךְ מִיר זֶעלְבֶּער

אוּג אִיךְ לֶערְן דֶעם ר'ן ,אִין בְּרֵירָה",

מַאבֶען אַלְלעט אֶהֵן באְַּרִירָה . ..

דוּרֶך די אָפּפְנֶע פֶענְסְטֶער גִיעמֶע
פון גָארְטֶען ווַארְמֶע שׁטְרָאמֶע

דָאס הָאט אוֹיךְ גֶעזָאגְט דֶער גְרוֹיסֶער,
אוּנְזֶער גְרוֹימֶער יוּר שְׁפִּינָאוֹא--

סֶע לופ אַ גָאלְדֶען פְלִיענֶיעל

אוּנ דֶערְמָאן אִיךְ אִיצְט שְׁפִּינָאוא,

זוּמְט פַארְבֵּיי מִיר פַאר רִי אוֹיהְרֶען.

דָא גֶערֶענְק אִיךְגעצוּל חַ קָרֶן.

אוֹיבֶּענְאָן זִיטְצְט אוּנזֶער דײַן
מִיט דֶעם גְרוֹיסֶען בְּרֵייטֶען שׁמֶערֶען,

מִיט דֶעם גְרוֹיִסֶען בְּרֵייטֶען שְׁטֶערֶען

אדוָגאךעדִֶריגְרשויט דֶער גְרוֹימֶערשְׁטֶערֶען;
יסֶע אוֹיגען לייכְטֶע.

הָאט .ער פִיעל גֶעטְרַאכְט ,גֶעחוֹקָרָיט,

אך גֶעלֶערֶענְט
הָאט אַ סך ס
 .סָפָרִים פִיעלֶע ואוּנְדֶערְלִיכֶע.
אִיז בַּיי נַאכְט נִיט פּיעל גֶעשְׁלָאפֶען --

אוּנ אַרוּם אֵיהֶם דִי תַּלְמִירִים ---
אוֹיף מִירקוּקט רִ' גֶעצוּל חַקרָן

סָ'הָאט אִיהֶם גִיט גֶעלָאוְט  --דָא אִיו עֶר

ווייסְט דקויּ,נד ,וָואס אִיז;אִין בָּרִירָה' לִי

וו לאִַיכטְ'על ,אָדֶער אִין דֶער

יָאהְרֶען ,,לַאנְגֶע וָאהְרֶען זֶענֶען
שוין יט רֶענְסְמַאל אָבְּגֶערוּנֶען;
קִבָרִים פִיעלֶע צוּנֶעקוּמֶען,

פִינְסְטֶער הָאט עֶר רָא גֶעלֶערֶענְט

אונְזֶער די אוּנ עֶר זָאגְט מִיר;

וֶועִיגֶער דִי פְּרַיינְד גֶעוָוארֶען .

אויפגֶעשטַאנֶען ,אנְגֶעצוְּדֶע

אַלְלע וואוּנְדֶערְלִיכֶע זַאכֶען ;

הָאט גֶעלֶערְנְט דֶעם ר מֶבַּ "ם' ס,מוֹרָה',

הָאט גֶעלֶערְנְט דִי חָקִירָה-פְפָרִים.

אונ גָאר וַואסֶער פֶיעלֶע זֶענֶען

אוּג צוּם סוֹף גָאר אָנְגֶעהוֹיבֶּען

אָבְֶּעפְלָאמֶען .אין דִי אוֹיהְרֶען

הָאט עֶר פּלוּצִים רִי בָּלָה";

קְלִינְגְט מִיר אַלְץ נָאךְ ,אלץ נָאך יֶענֶע
גְרוֹימֶע תּוֹרָה פון ,אִין בְּרֵירָה",

נִיט קֵיין בְּרירֶה אִיז פֶערְהַאנְדֶען --

נָאךְ אֵלֶם קֵינְד הָאבּ אִיך גֶעלֶערֶענְט
בֵּיי דֶעם רבּין יֶענֶע תּוֹרָה,

שְׁפַּאטֶער בַּיי דֶעם גְרֶעסְטֶען רְבֵּין

הָאט פֶערְטְרַאכְט זי ש;ׁפָּאטֶער הָאט עֶר

גָאר דִי ;אַלְבֶעמִי' גֶעלֶערְגְט3,( ,

אוּנ אִיז-שְׁסִיל אונ בְּלֵייךְ גֶעוָארֶען --

שְׁטַרַאהְלֶען פַאלְלען אוֹיף זַייןפָנִים

פוןדֶער זוּנָן ;ער זִיטְצְט אונ פְרֶעגְט נָאךְ
וְוֵייסְטוּ ,קִינד ,וָואם איז ,אֵין בְּרֵירָה?

אוֹפיר

יָאהְרֶען ,לַאנְגֶע יָאהְרֶען וֶענֶען
שוין זַייט דֶענְסְמָאל אֶבְּגֶערוּנֶען;

/
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אוּג בַּיים נָאמֶען הייסְט זי יא ופָיר"--.
מָאג אוּג נַאכְט הָאט עֶר גֶערֶעדְט נוּר

בָר פִיעלֶע צוּגֶעקוּמֶען
וֶוענִיגֶער דִי פְרַיינֶר גֶעוָוארֶען.

שְׁטִיל גֶעווֶען ,אוּנ נוּר נָאךְ בְּלֵייכֶער,

וִויא פון שׁנֶעע די ווייסֶע בְּרֶעקְלֶעךְ

אֵיינְמָאל אִין דֶער פְּרִיה אִיו גֶעצוּל

פְלִיְלֶען פון אַרָאבּ  --עֶרְשֵׁיגֶע

יינגֶעפַּאְקְט ,אּג אִיז גֶעפָאהְרֶע

פוּן זַיין אופיר  :אִיז נִיט מֶעחֶר שׁוֹין

וֶועלְכֶע פַאלְלען אוֹיף דִי שׁוַארְצע

קחְרֶן אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען ; הָאט זִיךְ

מִיר זִבְרוֹנוֹת לִיכְטִיג הֶעלְלע

זוּכֶען זִיךְזַיין אִינְועל ,אוֹפִיר",

אִין מֵיין טּנְקֶעל שְׁוַארְצֶען לֶעבֶּען---

א וואוּ זֶענְט אֵיהֶר גָאלְְנֶע יָאהְרֶען ?

וואוּ אִיו יֶעצְט רִיגֶעצוּל חִקָרָן?

מֵיינֶע חֲבָרִים ,יֶעצְט װאָו וֶענְט אִיהֶר ?

11

אִיצֶעק שְׁפִּיגְוֶוע בְּּס מֵיינִים אַ דבֶר,
חאט גֶעהַאט דָאס עֶרְנסְטֶע קָאפֶּעל .---
פַארְרֶעט אָבֶּער אִין שאְַׁטָארְטֶעל
אִיו עֶר יֶעצְט ארב גֶעווארֶען.

אוֹיף דִי חָרְבוֹת פוּן קא רט אג א (4
אוֹיף די פּוּסְטֶע וִויסְטֶע שְׁטֵיינֶער,

פשִֶיׁק עו וֶועלְבֶער הָאט גֶענַנְבִיט
פוּם מ חֶרְשָׁיא דִי בֶּעסְטֶע קֵשָוֹת,
הָאט וָאר יֶעצְט אַ פֶערְר גֶענַנְבִיט--

קַאיוּס מארְיוּס( 9שָׁטוּם אוּנ טְרוֹירֶיג,

אוּג עֶר זִיטְצָט אתִַּפוּם נֶעבֶּעךְ,

אוּג די אוֹיגֶען ווייגֶען נָאר נִיט,

לֵייזֶער בּוּנָם'ס אִיו שאְַׁנֵיירֶער
יֶעצְט אִין וִוילְנָ א :דֶענְסְמָאל הָאט ער

שׁטוּמֶער וֶועהְטָאג ! אֶרְגֶער אִיז;ער
וִוי גָאר טוֹיזֶענְד טֵייכֶען טְרֶעהְרֶען !

דֶער וַוארְמִינוק ער גְרוֹיסֶער עלוי.

אָן זַיין פיינְד ,דֶעם רָאמֶער סוּלא6( ,

אוּג דֶער גֶענֶערַאל קוּגָ עלְצָעוה

עֶר דֶערְמָאנְט ויךְ יֶעצְט דִי צֵייטֶען

אונ ער וואהנְט זִיךְ דָארְט אִין פִיטֶער--

אִיז גֶעוֶועוֶען גְרוֹיס אוּג מָאכְטִיג,

בּיי אנם אַלְלעמֶען גֶעהֵיסֶע

אִיו וָאר יִעצט אינ-עֶכְטֶער הַאנָיֶע

ֶועְכֶע לִינֶען רָא אונ רָארְמֶע
אָנְגֶעוָוארְפֶען ,זִיטְצְט דֶער רָאמֶער

אוּג יעם בְּרִיקֶען ַיינע אוֹיגֶע
אֶהֶן אַ'נִ-אוֹיפְהָאר אוֹיף רִי שְׁטֵייגֶער ---

יֶעצְט דֶערְמַאנְט זִיךְקאיוּס מאריוּס 

אַו ער אִיו גֶעוֶועוֶען גְלִיקְִך,

אוּנוֶער מַיִימִיל קנ אק ער אִיז דָאס,

אוּג עֶר האט גֶעמֵיינְט אַז אֵייבִּיג,

אוג רִיגע צול ,אַך רִי עגצוּל,

אֵייבִיג וֶועט דָאס גְלִיק שׁוֹין דוֹירֶען --

הָאט גֶעוָאנְט. :ער הָאט גֶעפוּנֶען

אַלְלֶעם .אַנְדֶערְשׁ; אוֹיף דִי חָרְבוֹת

אִיז מְשׁגֶע נָאר גֶעוָוארֶען,..

עֶפֶּעם נָאר אוֶַועלְט נאֵייע;

פְּלוּצִים אָבֶּער אי גֶעוָוארֶען

פון קארְטַאג א זִיטְצְט אוּגמְרוֹירְט ער,
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לִיעבֶּער לֶעוֶער ! נָאךְ פַארייַאהְרֶען

אֵלְט בִּין אִיךְ אוּנ מִיעד גֶעווָארֶען

הָאבּ איך אִיןבֶּערְלִין גֶעוֶעמֶע
אָט דָאפְֶעלבֶּע בֵּילֶר פוּן מַארְיוּם

וַוייט ,זֶעהֶר ייט שׁוֹין אִיז דִי יוּגֶענְד,

וָואס עֶס הָאט גֶעמָאלְט אַ מַאלֶער,

אוּג דֶער סוֹף אִיז שׁוֹין גָאר נַאהֶענְט--

וֶועגְן בִּין איך גֶעוֶוען דֶענְן גְלִיקלִיך?

אוּג עס אִיז מִיר קָאלְט גֶעוְוַארֶען

טָאג אוּג נַאכְט גֶעוַוארְט ,גֶעוַוארְט אַלֶץ

אוג אוֹיךְ הֵייס אִין מֵיינֶע בֵּיינֶער ---

הָאבּ אִךְ שְטָאנְדִיג  --שְׁטָאנְרִיג הָאבּ אִיך

אוּג .אִיךְ .הָאבּ דֶערְמָאנְט זִיךְ פְּלוּצִים

אָן מֵייןרָבִּיין גֶעצוּל חקרְן.
אִין אָךְ עסֵא אויף רִי בְּרֶעגֶעם
פוּן דֶעם שְׁוַוארְצֶען ים שְׁטֶעהְט אֵיינֶער

שָׁטוּם אוּנ טְרוֹירִיג ,וויינְט אוּג קְלָאנְט נִיט --
אִיךְ דֶערְקען דִיךְ גֶעצוּל חַקְרְן!
בְּלִיקְט אוּנ גְלָאצְט אַרַיין  אִין ואסֶער,

אוּנ דִי קְנֵייטְשֶׁען פוּן זיין שְׁטֶערֶען
וֶוערֶען נְרֶעפֶער ,וֶוֶערֶען טִיעפֶער,

אוּנ דִי אוֹיגֶען וֶוערֶען קְלֵיינֶער,
נ דִי קליינֶע אוֹיגֶען זֶענֶען
או

אַלְץ גֶעמֵיינְט אַז מָארְנֶען ,מָארְגֶען--

ִּין אִיך דֶענְןגָ עוֶוען שי גְלליך?

אוּג אִיך הָאבּ גֶעגְלוֹיבְּט ,גֶענְלוֹיבְּט אַלֶץ.
ואס זֵיי זָאגֶען מיראַזמָארְגֶען --
פַאלְשֶׁע תּוֹרָה ,פַאלְשֶער גְלוֹיבֶּען 

וֶועגְן דֶענְן הָאבּ אִיך גְלִיק גֶענָאסֶען ?
יגְלוֹיבּ קיין גָאטְטער ,גְלוֹבּ קיין מֶענְשֶׁע
וֶוענְן יי זָאגֶעןדי ארַו מָארְנֶעף.
;הַיינְט מוּסְט דו שׁוֹין לֵיירֶען ,אֶבֶּער

מָארְגֶען וֶועסְטוּ גְלִיקָלִיך וֶוערֶען"--
שְׁלֶעכְטֶע סוֲֹרִים ! וִָי בֶּעצָאהְלֶען

יֶעצְט שׁוין גָאר אֶָן גלַאנְץ אנ לֶעבֶּען
ס פַייעֶר,

ריר גֶעגֶעבֶּען .זֶעהְט ,זֵיִי הָאבֶּען

עטְרוּקֶענְט שׁוֹין דִי טְרֶעהְרֶען,
אוֹיסְגֶ

מִיר בַּאנְקְרָאט גֶעמַאכְט דָאס לֶעבֶּען

אוּנ נוּר נָאךְ באִַּיסֶעל זִיפְצֶען
קֶען ער וֶוענָן עִם וֶוערְדְט אֵיהֶם בִּיסְטער--
אוּנ עֶר זִיפצְט וֶעצְט; וי רֶער אֶטְּהֶעם

וָואס זֵיי הָאבֶּען מיט דִי פַאלשֶׁע

אוֹיסְנֶעלְאשֶׁען אִיו דָא

פוּן אגוֹסֵם אִיז זיין וִיפְצֶען.
אַך ,וִוי אַלט אִיז יֶעצְט רִי גע צ וּלו
וִוי גֶעבּוֹיגֶען איז דֶער רוּקען,

וִוי גֶעקְרִימֶט בַּיי אִיהֶם דִי קנִיעֶן
אוּנ די הָאר וִוֹי וַוייס זֵיי זֶענֶען!
אוּג ער שְׁטֶעהְט נָאךְ אַלְץ אוּנ גְלָאצְט נָאךְ
טִיעף אַרַיין אִים שְׁווַארְצֶען וַואסֶער,
אוּנ ער קְלֶעהְרְט נָאךְ אַלְץ אוּנ טְרַאכְט נָאךְ
פוּן וַיין טְרוֹירִיג שָׁוַוארְצֶען לֶעבֶּען.. .

נִיש דִי וֶועכְּסְלֶעןוָואס זֵיי הָאבֶּע

צוּנְגֶען זיך פוּן מִיר גֶעלִיעהֶען;

הָאבֶּען אוֹיסְגֶענארְט מיט וָוארְטְלֶעךְ
אוּנ מִיט פִּשְׁטְלֶעךְּ מִיר רָאט לֶעבֶּען.
;הָאבֶּען אוֹיסְגֶענַארְט מִיט וָוארְטְלֶעךְ

מיינֶע ינְגֶע הֶעלֶע אויגֶען,
אוּנ זֵיי הָאבֶּען בְּלִינֶד גֶעמַאכְט זיִי --

אָט דִי מֶערְדֶערְם פוּן דִי יוּגֶענְד,

הָאבֶּען אֹיסְגענַארְט מִיט וָוארְשְלֶעךְ
די גֶעוּנְדֶע אוֹיהְרֶען מַיינֶעו
אוּנ זֵיי הָאבֶּען טוֹיבּ גֶעמַאכְט זֵיי --

אָט דִי מָארְרֶערְס פוּן דֶער יוּגֶענְד,

אוֹפִיר
אֵיינְצִיג ,אֵינְצִנְייו דאגְן הָאבֶּע

אוּנ אַ וואּנְדֶער ! גֶעצוּל חַקְרִויס

וי דִיצָאהְ אמבִּיֶרענּמֶען
שְֶוׁעטלְַאכלְֶעצֶעוֶועגוֶאעןואיִיאםַשמׁוטַיאלהְקגֶֶצעשְׁטַאנֶען-,

גָאר וִוי נָאךְ פַארְצֵייטֶענְט ; פְּלוצִים
הֵייבֶּען זֵיי אוֹיךְ אָן צוּ טְרָאפֶּען.

וי פאַַּאלְשֶׁע הלֵילָה הָאבֶּען -

אוג עֶס קָאפֶּען קְלֵיינֶע וַוייכֶע

יי מִיר אוֹיסְגֶענָארְט דִי סוֹדוֹת

פוּן ֵיין קרַאפְט; יי הָאבֶּען מיינֶע

אוֹיגֶען הֵייבֶּען אָן צו נְלַאנְצֶען

פֶּערֶעל אֵיהֶם פון זַיינֶע אוֹיגֶען ;
אוּג זֵיִי שִׁיטְטען וִוי קאְַלָאהְרֶער

שְׁוַארְצֶע לָאקֶען צּנֶנּמֶן

טְהוֹי זִיןְ אוֹיס אוֹיף זייִנֶע בַּאקען,

,וי אִיך וָאלְט גאר זַיין אֵינ-אָבֵל
הָאנֶּען זֵיי דֶעם גַאנְצֶען קָאפּ מִיר

אוּג ער לַאכְט וֶעצְט מִילְד ,צוּפְרִיעדֶען
אוגער זָאגְט רַאנְן +ניֶענֶע מֶענשֶען,

ווֹי מִיט גרוֹיע אֵשׁ בֶּעשִׁיטְטען.,.

אָבֶּער דָאם אִיז נִיט גֶענוּג נָאך+- .

ירֶענְן זַייהָאבֶּען אָנְגֶעשְׁנֵייט דַאנְן

יֶעגֶע גָאטְטער וֶועלְבֶע הֵיימֶען

גְלוֹיבֶּען ,זֶענֶען אָהְנֶע בּוּשָׂה
אַו זי זֶעהֶען וי דֶעם מֶענְשֶׁען

פְּרָאסְטִיג וֵוייס דֶעם נַאנְצֶען קאפ מִיר,

אִיו די יוּגֶענְד שׁוין פֶערְשְׁוואוּנְדֶען

מִיר אִיט קַאלְמֶען וויסְטֶען קָארְפֶּער.

ֵייבֶּען זֵיי אָן אַיינְצורֶעדֶען,

אַעס פְרִיערְט אַזֶשׁ ִיגְשָָׁה
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אוג דָאס לֶעבֶּען נעמְט אַ סוֹף אֵיין --

הָאבֶּען דַאנְן מיר אוֹיסְגֶעווֹינֶען
הִיטץ אוּג וַוארֶעמְקֵייט אוג פייער ;
הָאמֶען אויסְגֶענָאגְט דִי פְרִישֶׁע

;אַו אַ לֶעבֶּען ,פָרִישׁ אוג לוּסָמִיג,
הֵייבְּט זִיךְ דָארְטֶען נָאךְ דֶעם קָבֶר
גָאר אוֹיפִים נֵיי אָן ---.אָט אַזו גָאר

ואפְטֶען מִיר פון מֵיינֶע בַּיינֶער,

חַאפֶּט די קאץ די קְליינֶע מַייְלֶעך".

אוּג די בַּיינֶער אַך ,דִי יּנְגֶע

אוּג גער שְׁטֶעמְט שׁוין וִוידֶער ,גְלָאצְט יֶעצְט

פְרִישׁגֶעוּנְדֶע בֵּיעֶער מֵיינֶע

אוי וִוי מִיעעד אוּג מַאט אוג שְׁלָאפָרִיג
זֶענֶען זֵיי מִיר יֶעצצְט גֶעוָוארֶען !

אוֹי ,וִוי ווילֶען זֵיי שוֹין רוּהֶען

אין אַ קיהְלֶען שְׁטלֶען וִוינְקֶעל,

וואוּ פוּן אוֹיבֶּען בְּלָאוְט אַ ווינְטֶעל

אוּנ עָם וואכְּסְט גָאר שְׁטִיל גאְַרָאוֶעל.. .
יּבִּיסְט דו טֵאקִי שוין פֶערְשְׁוואוּנְדֶען,

טיעף אַרַיין אִים שְׁוַוארְצֶען וַואסֶער ;

אוג עֶר קְלֶעהְרְט נָאךְ אַלֶץ אוּג מְרַאכְט נָאךָ
פוּן זי טְרוֹירִיג שׁווַארְצֶען לֶעבֶּען.. .
אוג אִיךְ ג עצוּל חַקָרָן בִּן.קיין
מֵייזֶעל ,וָואס עס לָאוְט זִיךְ חַאפֶּען;
טוֹוֶענְד גְרוֹיסֶע מֶענשֶׁען פ א ר מִיר

הָאבֶּען מִיר דֶעם וֶועג גֶעוויזען.
,טוֹיוֶענְד גְרוֹיסֶע מֶענְשֶׁען פא ר מִיר

יוּגֶענֶר מייגע ? אֵיינְמָאל וָואלְט אֶיךָ

הָאבֶּען נִיט גֶעלָאוְט ִיך נַארֶען ;

פְרִישׁ אוג פְּרָאחְלִיךְ עִכֶט נָאךְלַאבֶען !'
()8

אוג אין נוֹיט אוּג דַחֲקוּת לֶעבֶּען,

וֶועלֶען ַיין אקיר נָאך! אַינמָאל

הָאבֶּען נִיט גֶעוָואלְט אִין ֶעלֶענְר
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הָאבֶּען נִיט גֶעוָואלְט דִי יוּנֶענְד

לָאזֶען גְן זי נִיט שְׁטַארְבֶּע

אוּג גָאר פִיעלֶע ,פִיעלֶע פוּן זיי
לֶעבֶּען טַאקֵי לַאנְג אוּנ אֵייבִּיג ;

וִוי מען הָאט זֵיי פַארְגֶעשְׁרִיבֶּען .. .

י-קנאלֵיי
אִיינֶער -

אוּנ זֵיי הָאבֶּען אַללע ,אַלְלעס

לֶעבְּט שׁוֹין טויוֶענְד לַאנְגֶע יָאהְרֶען.

אוֹיסְגֶעפִיהְרְט ,אַז נִיט קיין נָאמְטער,

צִיְקָאלֵיי פְלֹאמֶעלָיוּם וֶעלְבֶער

זי גֶעקָאגְט גָאר עֶפֶּעס מַאכֶען --

אִיז גֶעוֶוען א גְרוֹיסֶער חָכָם,
הָאט דֶערְפַארְשְט דִי גְרֶעסְטֶע סוֹדות,

;טוֹיזֶענְד גְרוֹיסֶע מֶענְשֶׁען פא ר מיר

והָאט גֶעמַאכְט אוֹים בְּלֵיי אוּג קוּפֶּער
אוּנ אוֹיס שְׁמַאטֶעם אוּנ אוֹיס בְּלָאטֶעס
אוג מִיט מִגוּלוֹת אקומגיעות,
גָאלְר אוּנ זִילְבֶּער אֶהְנֶע שִׁיעוּר --

נִיט קיין מֶענְשֶׁען הָאבֶּען רֶענְסְמָאל
אוּג זֵיי לעבֶּען טַאקִי הַיינְט נָאךְ.

הָאבֶּען זִיךְ גֶעוּכְט אַדֶרֶךְ
וי צוּ לֶעבֶּען אַייבּיג ,אֵייבִּיג

אִין עֲשִׁירוּת אוּג צוּפְרִיעדֶען.

אוּג זֵיי הָאבֶּען זי גֶעפוּנע
בַּאלְד דֶעם דֶרֶךְ ,וי צוּ מַאכֶען

גָאלְד א וילְבֶּער .ליְאבָ עמ יי הייסְט
יֶענֶע ְרוֹיסֶע ווַאהְרֶע חָכמָח.

פְלַאמֶעלְיוס (?,

לֶעבַּט שוין טוֹיזֶענְר לַאנְגֶע יָאהְרֶעןן

אוּג עֶנְטְרֶעקְט הָאט עֶר דֶעם גְרוֹיסֶען,

גְרוֹיסֶען סוֹד פין לֶעבֶּען אֵייבּיג;
וִוי אַ מֶענְשׁ קענן

אֵייבִּיג יוּנָג זיין

אוּג גֶעוּנָד אוּג פְרִישׁ אוג פְרָאהְלִיך.

גֶעמְט מֶען שְׁמַאטֶּעם ,נֶעמְט מֶעןבְּלָאטְע ינָאךְצוּשָׁלמה מֶלֶך'ס צִייטֶען
אוּג מֶען מְהוּט דֵאצוּ די סְנוּלוֹת.

הָאט זִיךְנִיקַאלֵיי פְּלֵאמֶעלְיוּס

וָואס אִיו צוּ דֶער אַרְבֵּייט נָאטְהִיג ---

צוּ דֶער וֶועלְט בֶּעוִויזֶען; אָבֶּער

קֶעגְן מֶען מַאכֶען גָאלֶד אוג זִילְבֶּער.

גְוֹיסֶע מֶענשֶען ,אְַבֶעמִיסְטֶען!

הָאבֶּען דָאס גֶעפָּרוּבְט אוּ הָאבֶּען
גָאלד אוּ .זִילְבֶּער אינ בְּרלְיַאנְטֶען

אַנְדֶערְשׁ הָאט עֶר דַאנְן גֶעהֵיימֶען.
;אוג אִים וֶעכְצֶּערְנְטֶען יאהְרְהוּנְרֶערט

הָאט מֶען וִוידֶער אִיהֶם גֶעוֶעמֶען =
וו עֶר אִי גֶעוֶוען אי רייטְשְלַאנֶ

בַּאלֶר גֶעמַאכְט זִיךְ אָהְנֶע שִׁיעוּר,

אוּג גֶעמַאכְט דָארְט גָאלְד אוּנ וִילְבֶּער,

,אוּג זֵיי הָאבֶּען זֵיירֶע סורוֹת

,אוּנ זַייט רֶענְסְמָאל אִיז ער וִוירֶער

קֵייגֶעם נִיט גֶעוָואלְט עֶנְטְרֶעקֶען 

גָאר פֶערְשְׁוואוּנְדֶען ;דָאךְ פַאר יאהָרֶען,

הָאבֶּען נִיט גֶעוָואלְט עֶנְטְרֶעקֶען
וואועם לִיעגֶען יֶענֶע אוֹצְרוֹת,

;אוּנ .נָאךְּ אַנְדֶרֶע גְרוֹיסֶע סוֹדוֹת

הָאבֶּען זי אַרֹיס בֶּעקומֶען ;
יֶענֶעם גְרוֹיסֶען סור פוּן לֶעבֶּעןן

וי מֶעןקֶעגְןגָאר אֵייבִּיג לֶעבֶען.

וִוי אִיךְ הָאבּ גֶעלֶערְנְט דִי חָכָמָה

פון דֶער אֵלְ כָ'ע יי קָאבּ אִיךְ אֵיהֶם
אֵיינְמָאל בַּיי דֶער נַאכְט דֶערְוֶעהֶעןן

אוּג אִיךְ הָאבּ דָערְקֶענְט אֵיהֶם דֶענְסְמָאל
אָן ר גְרוֹיסֶע קָאלְבֶּער-אוֹיגֶען --
רָאסאִיו ניָקאליי פְלֹאמֶעלְיוּס!

אוֹפיר

דָאךְּ דֶער דָאזִינֶער פָלֵאמָעלְיוּם

אוּג עֶס גְלַאנְצֶען זייֶע אויגֶע

טוֹיוֶענְד אַנרְרֶע גְרוֹיסֶע  מֶענְשֶׁען

וִוי אַנְרוֹיסֶע קרוין פוּן אוֹפִיר

הָאבֶּען יֶענֶע קוּנֶץ בֶּעוִויזֶען.
יאוג זֵיי נֶענֶען רייך גֶעוָארֶען
אוג זייזֶענֶען יוג גֶעבְּלִיבֶּען:

הֶענְגְט פַאר אֵיהֶם דִי זוּנן אִין הִימֶעל,

אִיז קיין יָחִירנִיט גֶעבְּלִיבֶּען ;

אוג עס לַאכְט אֵיהֶם יֶערֶערְ אָבָר --

פַּארַאצֶעלְווֹם קָאלֶיאָסְטרָא.,

יאַך ,וִוי נארִיש וֶענֶען מֶענְשֶׁען
וָואס זֵיי הָאבֶּען ניט פֶערְשְׁטַאנֶען:
וֶוער עס וִויל גֶעווּנְד .אוּנ גְלִיִקלִיךְ
וֶוערֶען ,מוּז קייןאוֹפִיר פאהרען ,

עגְרוֹיסֶע מֶענְשֶׁען ק!ענט אֵיהֶר מִיר נִיט

ינָאךְ פַארְצֵייטֶענְס ,גָאר פַאר .לַאנְגֶע

אוּג נָאך פיעל בֶּערִיחֶמְטֶע מֶענְשֶׁען.
וַאנֶען אֵיירֶע גְרוֹיסֶע סוֹדוֹת ?
קֶענְן אויך אִיך נָאר אֶפָשֵׁר ווֶערֶען

וָאהְרֶען ,אִיז גֶעווֶען אַמַלְכָּה

מִלְכָּה שְׁבָא הָאטוִיא גֶעהֵיסֶע --

טֶשְלֶען פון אַיירֶעקלוּגֶע  חְבָרוֹת ?

אוּג עס אִיז גֶעוֶוען אַמֶלך

קֶענְט אִיחֶר מִיר דֶעם וֶועג נִיט וַוייוֶען

;אוּנְזֶער גְרוֹיסֶער חָבֶםשָׁל מה--,
איינמַאלאִיז פֿוּן שִׁבָ א דִי מַלְכָּה

וי מֶען פָאחְרְט צוּם גְלִיק אוֹיף אֵייבִּיג ?

גוּטֶע מֶענְשֶׁען ק
!ְוּנֶע מֶענְשֶׁען!

צוּ דֶעם גְרוֹיֶען חָכֶם שּׁלמה

פִיהְרְט מִיךְ דָאךְ צוּם גְלִיק אוֹיף אֵייבִּינ!

הִינְגֶעפָּאתְרֶען חָכְמוֹת הָארֶען,

יאָבֶּער יֶענֶע קְלוּנֶע מֶענְשֶׁען

אוּנ זִי הָאט גֶעהַאט בְּרִילְיַאנְטֶען

הַאלְטֶען צוּנֶעשְׁטָאפְּט דִי מֵיילֶער;

גְרוֹיסֶע אין אֵיהֶר שְׁטֶערֶען; (אוֹיגֶען

שְוייגֶען וי דִי טויטֶע  --זֶנֶע

רוּפֶען אָןדָאס פַּאלְשׁ די מֶענְשֶׁען)--

אוּג אִציךְוגּעל חַקרָן הָאבּ נָאר

אֲיָהֶם אִיז עֶפֶּעסגָאר נִיט הֵיימלִיךְ
פְּלוּצִיםאִין זיין הֶערֶץ גֶעוָוארֶען;
טוֹיזֶענְד וַַייבֶּער הָאט עֶר דְרִינֶען --

אבֶּער לֶעבֶּעריגֶע מֶענְשֶׁען.

לַאנְג גֶעקְלָארְט אוג לַאנגגעֲחוֹקרִיט;
אוּנ אִיךְגֶעצוּל חַקְרָן הָאבּ דַאנְן
נַאנְץ אַלַיין עֶנְטְדֶעקְט רִי סוֹדוֹת,
ְהָאבּ גֶעפָארשְׁט ,גֶעווּכְט ,גֶעלֶערְנְט

טוֹיזֶענְד אַלְטֶעוואוּנְדֶער-סְפָרִים

אוג אִיךְּ בִּין דֶעם סוֹד רֶערְנַאנְגֶען

אוּנ זי הָאט גֶעקינְט אוֹיף שִׁלֹמ ה'ן.

דָאךְ עֶס קוּקט אַזוֹי נִיט קֵיינָע,
;אוּג זִי הָאט גֶעבְּרַאכְט נָאר גְרוֹיסֶע

וואּנְדֶערְלִיכֶע רָאטְהֶענִישֶׁע
מִיט מיט-זִיךְ פון אִיהֶרֶע לָאנְדֶער --

דוּרֶךּ דֶעם אֵיינֶעם וָוארְט פון אוֹפֿיר,

אוּג זִי פְרֶעגְט דִי רָאטְהֶענִישֶׁען :

יאוֹפיר! אוֹפִיר! --נָאלְד או זִילבֶּער

אצְרוֹיסֶער מֶלֶךּ שָׁלמה! קענְסְמוּ
מִיר נִיט זָאנֶען וָואס אִיז לִיעבֶּעלִי
אוּג ער קְלֶעהְרְט אוּנ זָאנְט דאנְן +אלִיעבֶּע

אוּג דיאמַאנְטֶען אוג בְּרִילְיַאנְטֶען

אוּג יאוַּגֶענְד בִּיז אוֹיף אֵיבִּי

וֶועל אִיךְ חָאבֶּען דָארְט אִין אוֹפִּי ר!' .

אִיז פֶערְהַאנְדֶען נוּר אִין אוֹפָיר,י
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גְרוֹיסֶער מֶלֶךְ שִׁלמה!קענְסְטוּ

אי אַלֵיין פון שׁבָא דִי מלכּוז

מִיר נִיט זָאגֶען וָואס אִיז יוּגֶענְד לִי

הָאבּ גֶעמַאכְט זי נָאלְד אָהן שִׁיעוּר,

אוּנ ער קְלֶעהְרְט אוג זָאנְט דַאנְן :יוּגֶענְד
אִיז פֶערְהַאנְדֶען נוּר אִין אוֹפִיר,י

איג דיַאמַאנְטֶען אוג בְּרִלָיַאנְטֶען --

נא ריר אֵיינֶעס אה וי /-

,גְרוֹיֶער מֶלֶך שֶׁל מה ק!ענְסְטוּ

,אוג זיא נִיט דֶעם קלוּנֶען מֶלֶך

מִיר ניט זאגען  :אִיז פֶערְהַאנְדֶען

יֶעגֶעט גְרוֹיסֶען שָׁאנֶען דִימֶענְט
וָואס זִי והָאט גֶעבְּרַאכְט פוּן אוֹתִּיר --

אֵייבִּיגלֶעבֶּען *" --ואֵייבִּיג לֶעבֶּען
אוו פֶערְהַאנְדֶען נוּר אין אוֹפִיר,י

;אוּנ עם לַאכְט רי קלוּגע מַלְכָּה
אוּ זִי פּאטְשְׁט זִיךְ אִין דִי הָאנִדטְיֶעךְ:

גְרוֹימֶער שָׁל מה! חָאסְט .גֶעמְרָאפֶען

אַלְלע מֵיינֶע ראטְהֶענִישֶׁען !

ויעם שׁמֶּעהְטרֶערְמָאנְטאין פָּסּקי יו
ֶענֶעט דִימֶענְט הָאט דִי מַלְכָּ

מִיט דִי הָאגְט אַליין גֶעמְנֶעטֶע

{ פון די שְׁמַאטֶעס ,פון דִי בְּלָאטֶעם,

מִיט די מְנוּלוֹת אוּנ קמֵיעוֹת,

ידֶענְן די מַלְָּה אִיז גֶעוֶועזֶען

,או פִיראִיו די שָאנֶע אִינְזֶעל,
וואוּ מֶען לִיעבְּט אוּג לֶעבְּט גָאר אֵייבִיג,

מִלְכָּד; פון דִי אַלְבֶעמִיסְטְ ען|

דָארְמֶען אִיז מֶען יונָג אוב קְרֶעפְמִיג
אָהְן אַינָ-אוֹיפְּהָאר ,אָהֶן אינְקֶענְדֶע.

אוּג זִי הָאט גֶעוָואלְט אַז שִׁלמה
זָאל ,וִוי זִי ,דִי מוֹדוֹת וִויסֶען י,.

;דָארְטֶען הַייְלֶען אוֹיס די וואוּנְרֶען,

אָבֶּער אוּנזֶער ק לוּגָ ער כֶלֶ

וָואס דֶער מֶענְשׁ הָאט דָא גֶעקְרִיגֶען

הָאט זִיךְ גָאר נִיט קלוּג בֶּענוּמֶען

דָארְטֶען הָאט מען גָאלְד אוג וִילְבֶּער

אָהֶן אַינְִאוֹיפְהָאר ,אָהֶן אַ שִׁיעוּר.

איך אַלֵין פוּן שִׁבָא רִי מַלְכָּה

אוג עֶר אִיז פֶערְדְרֶעמְט גֶעוָוארֶען
אוּג דֶערשְׁרָאקֶען וי א יוְּגֶעל.

אוּג עֶר הָאט פֶּערגֶעמֶען פְרֶעֶען

לֶעבּ שׁוֹין טוֹיזֶענְד לַאנְגֶעואהְרֶען ;

בֵּיי אִיחֶר אִין דֶער רֶעכְטֶּער רע

ָאגְט ,דֶערְקֶענְט אֵיהֶר מִיר אָ פָנִים

זיא זָאל ווייוֶען אִיהְט דֶעס ר

א אִיך בִּין גֶעשְִׁינְקְטִוגֶעפּוּרֶערְט,

אוּג רִי מַלְכָּה אִיו גֶעפַאהְרֶען

אַו איך בִּין שׁוֹין .אַלְט אַבִּיסֶעל?
פּוּנְקט וִוי אַלֶלע אֵיירֶע דַאמֶען --
אָבֶּער שְׁמִינְקֶע אוּנ אויך פּוּדֶער

הָאבּ אִיךְ מִיר גֶעקוֹיפְט אין א וֹפיר.
,אוּג דָאס זֶענֶען טְתֵיירֶע סְחוֹרות

וי מֶען פָאהְרְט אַוֶעק קיין אוֹפִיר.
גָאר אַלֵיין .א-ַ-ך ,קֵייגֶער וַויים ניט
עַד חַיום דֶעם רֶעכְטֶּען ררךְ
וִוי מֶען פַאהְרְט אַוֶועק קיין אוֹפִיר!

ינור אַלֵיין אִיךּגֶעצוּל חַקֶרֶן

עָכֶט אוג הַאלְטֶען אֵייבִינן אִייבִּיג , --

ביִֶּעין דֶערְגַאנְגֶען מיט דֶעם שֹׁכָ

װעל אִיך לֶעבֶּען אוּנ גָאר יוּנג זין,

וי מֶען פָּאהְרְט אַוֶועק קיין אוֹפִיר!

אוּג נָאךְ טוֹיזֶענְד לַאנְגֶע ואהְרֶען

נֶעם וֶועג ,דֶעם וואוּנְדֶערְבַּארֶען,

אֹפיר
ו

בִּין דֶערְגַאנְגֶען ,פוּנקְט ויא יֶענֶע
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וֶועלְמְגֶּערִיהְמְטֶע אַלְבֶעמִי ס טען

וואס זֵיי הָאבֶּען !נָאלד אוּג יבער
אוּג זי ?לֶעבּען אייביג ,אַייביג.

(יעצְט אַוועק ,אַוֶועקקיין אוֹתִּיר,

וויל נִיש ווארטען מַעתֶר אוּג הַארֶען;
וויל נוף לוּמְי זַיין אוּג פְּרָאמְיִיך --
יֶעצְט אוועק ,אַווֶעק קיין או פִּיר "

אוֹיף דעם גְרוֹיסֶען ,וֶועלְטבֶּערִימְמְטֶען
מֹשָׁה מֶענְדֶעלְסְוַאהְן דֶערְצָאהָלְט מֶען:
עֶר הָאט אַלֶלע ,אַלֶלע חֲכְמוֹת
אוּג יְדִיעוֹת וֹיְֶעלֶערֶענְט.
אוּג נוּר אֵיינֶע פוּן די חָכָמוֹת
אִיו אִיחֶם פְּרְעמְד אוּג ווייט גֶעבְּלִיבֶּען ;
דִי אְהִיסְטָארְיֶע' הֵייסְט דִי הָפָּכָה --

או :עִָם לַאכְט יֶעצְט גָעצוּל מִקָרָן,

דָאקְטָאר קייזֶרְִינג רֶערְצאהְלְט דָאם.

הָאטויין הֶערְץ גֶענָאגְט אַ צֶהָח --

אוֹיךְ רִיעגצָוּל אוּנזֶער חִקְרָן

ווי א קינד וואס קיינמָאל וָאךְ נִיט

אוג עס לַאכֶען אוֹיךְ דִי הִימְלֶען,

הָאט מֶערְשְׁטַאנֶען אַלֶע חָכָמוֹת ;

גִיט גֶעוואוּסְט הָאט ער נוּר אִינֶע,

לִיכְטִיג הֶעלֶע חמַארֶעם שִׁיפֶען

אונ זי הייכְט רִי ג(עאָגְראפיֶע

שִׁמִּיל אִיו אוּמֶעדוּם ע;ֶס לָאזְט זֶךְ
ווייץְ אַרָאבּ דִי נַאכְט די ?טטִילֶע

נֶעאָגְרַאפְיֶע! אַךּ וי נִיצְלִיך

ִיךְ אַרױּם אִיט בְּלוֹיעֶן הִימֶע;

בִּיסְטוּ שְׁטָאנְדִיג אוּנְז גֶעוֶועוֶען --

וַואנְדֶערְסְט דוּ אַרוּט אִין לֶעבֶּען,
וִוי אלאנד אוים לויטער אוֹפיר

לִינְט דֶער הִימֶעל אוֹיסְגֶענָאמֶען;

מוּסְט דוּ קֶענֶען גָעאָנְרַאפְיֶע.

אִין אֵיהֶם הֶענְגֶען די בּריריַאנְטֶעןף

קֶענְסְט דוּ אָבֶּער נִיט דִי גְרוֹיסֶע

וִוי גֶעמַאכְט אוֹיס לוֹיטֶער שְׁטֶערֶען --

עג ר אפְי עו
שָׁאנֶע חַבְמָה גאָָ

אוּג עם הענְגְט דארְט דִי לִבָנָה,

וֶועסְטוּ גלַאנזען אִיןדַיין לֶעבֶּען
פון דֶער קינדְהייט בִּיו דֶער אֶלְטֶער- .

וִוי דִי גְרוֹיסֶע קְוֹין אוֹים דִימֶענְט,
וָואם עֶס הָאט פוּן שִׁבָ א דִי מלְָּ

וֶועסְטוּ .בְּלָאנְזֶען אִין דיין לֶעבֶּען

שָׁלמָה'ןמִיט גֶעבְּרַאכְט פוּן אוֹם יר.

אוּג דוּ וֶועסְט קייטינמָאל וִוימֶען

שְׂמִיל לִינְט אִין דֶער שִׁיף רִי גָ ע צוּל

ווֹאוּ צוּ גֶעחֶען ,וואוּ צוּ רוּהֶעןן
וואוּ צוּ פִינְדֶען ,וָואס דוּ זוּכְסְט דיר,

אוּג ' עֶרשְׁלָאפְט אוּג שְׁנַארְכְט פַּאמֶעלִיך;

אוג;עם שֶׁעפְּטְשֶׁן ינע לפע

,יעצְט אַוֶועק ,אַוועק קיין א וֹפִיר!י

רֶעכְטֶע וֶוֶעגֶען רֶעכְטֶע שְׁטֶעגֶען --
אוג דוּ וֶועסְט זצֵויי נִיט טְרֶעפֶען;
גֶעבֶּען דִיר לִיגְט גָאלְד אוּנ ִלְבֶער,

אוג דוּ גֶעהְסְט דִיר פּוּנקְט דֶערְנֶעבֶּען.
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אוּג רִי מַאטְטע ,אַלְטֶע בֵּיינֶער,
גֶעאָגְרַאפְיִע!--גֶעצוּלחקרן

הָאט וִיא גֶעבֶּעך נִיט גֶעלֶערֶענְט ;

אוי וי מיעד אונ אוֹסְגֶעטְרוּקֶענְט

טוֹיזֶענְד חָכָמוֹת הָאט דֶערְפַארְשְׁט ער

וֶענֶען זֵיי אֵיהֶם שׁוֹין גֶעוָוארֶען --

אוג רִי נִיצְליכְסְטֶּע פֶערְגֶעסֶען ...

אוּג עֶר מוּו זַיינֶעבֶּעך שְׁלֶעפֶען.

ליעבֶּע לֶעזֶער ! נָאר נָאךְ וֶועניג

אוֹי ,וִוי וִוילֶען זֵיי שׁוֹין רוהען
אִַקיִןיהְלֶען שְׁטילְלען .וִוינְקֶעל,
וואוּ פוּן אוֹיבֶּען לאו אַ וִוינְטֶעל;

הָאבּ .איך אַייך יֶעצְט צוּ דֶערְצָאהְלֶען 

מיעד אוּג מַאט בִּין אִיך אַליין שוין

אַלְלעס ,דַאכְט זִךְ! גֶעהְט צוּ עֶנֶדֶע, . .

וואוּ עֶס וַואכְּסְטגָאר שׁטִיל אַגְרָאזֶעל.
קְרוּם דֶער רוּקען ,קָרוּם דִי קניען,

אוֹיף דֶעם וַואסֶער פָאהְרְט דִי שִׁיף נָאךְּ --

הָאנְד אוּנ פּיס וי צוּגֶעקְאוֹוֶעט,

יאהְרֶען פְלִיהֶע וַאהְרֶען קוּמֶען,
יְלֶיעבֶּע ,גוּטֶע מֶענְשֶׁען !קֶענְט אֵיהֶר

אוּנ זֵיי וֶוענֶען טוֹיזֶענְד פוּנְמֶען ..+.

מִיר נִיט זָאגֶען ,וואוּ אִיז א ופ יר : 2

אוּנ עֶר מוּז רָאט אַלֶץ נָאךְ שְׁלֶעפֶּען.

גֶעצוּל חַקְרֶן פָאהְרְט נָאךְ אוֹיף דֶעם
שְׂוַארְצֶען יִם אִים שׁוןואר צ ען לֶעבֶּען

גֶעצוּל חַקְרָןקענן שוין מֶעהֶר נִיט
גֶעהֶען ,קֶעגְן שׁוֹין מֶעהֶר נִיט שְׁטֶעהֶען;

א עֶר קֶענְן גשׁ עגאָגְרֵאפְיֶע!

דָאךְ עִס חֲלוֹמִיש זִיךְ אִיהֶם אוֹפִיר,

וַוייסֶער טוֹיזֶענְדְמָאל וי פְרִיהֶעֶר

יָאהְרֶען קוּמֶען ,יָאהְרֶען גֶעסֶען,

אנ עֶר זּכְט נָאךְ אלְץ זַיין אוֹפִיר...

קֶענן נִיט עֶסֶען ,קֶענְן גִיט רֶערֶען --

אִיז דֶער קאפּ אֵיהֶם שׁוֹין גֶעוָוארֶען;

אוֹיף דֶעם וַואסֶער פָאהְרְט דִ שִׁיף ָא --

לִיגְט דָארְט אוֹיף אֵיהֶם אוֹיסְגֶענָאֶען.

זָאגְט ,אִיר וֵוייסְט נִיט ,וואוּאִיו אוֹפִירלִי

אוּג דִי אוֹיגֶען ,א זֵיי זֶענֶע
בַּאלֶד אִין גַאנְצֶען אֵיהֶם פֶערְלָאשֶׁען 

נֵייןן;עס וֵוייסֶען נִיט רִי מֶענְשֶׁען
וואוּ {עם אִיו אַ לַאנְד פוּן יוּגֶענְד

שׁנֶעע --אַגַאנְצֶער בַּארְג ְבָנון

אוג די אוֹיקְרֶען ,אַך ,זֵיי זֶענֶען

לִיעבֶּע מֶענְשֶׁען ג!וּטֶע מֶענְשֶׁען 

וֶועלְבֶע דויֶערט אֵייבִּיג ,אֵייבֵּיג,

שׁוֹין ִין גַאנְצֶען טויב גֶעוָוארֶען 

אוּנ מֶען הָאט דָארְט גָאלְד אוּנ זִילְבֶּער !

אֵיינְגֶעפַאלְלען בֵּיירֶע בַּאקֶען
אוּנ עס שְׁטַארֶען נוּר צְוָיי בֵּיינֶער

וִוינְד אוּג שְׁטוּרֶם -- .הַאלְבּ וִוי טוֹיט שוֹין
לִיגְטרִי גֶעצוּל אין רֶעם שְׁטִיבֶּעל

שָׁטַארק אַרוֹיס ,אוּנ אוֹיפְּגֶעהָאנְגֶען

פון יי שִיף; גַאנְץ וי פֶערשְׁלִייעֶרט

אוּג דִי צָאחְן אִין מוֹיל ,די לֶעצְטֶע,

לִיגְט דִי וֶועלְט פַאר זַיינֶע אוֹיגֶען,
וִוי אַחָלוֹם לִיגְט זַיין לֶעבֶּען

אַך ,זֵיי זֶענֶען שׁוֹין פֶערְשְׁוואוּנְדֶען!

הִינְטֶער אֵיהֶם ע!ֶר זֶעלְבֶּער קוּמְט זִיךְ

אִיז אוֹיף וֵיי אַגֶעלְבְלִיךְ לֶעדֶער,

וִוי פֶערְזוּנְקֶענֶע מִצֵבוֹת

שְׁטֶעקֶען דָארְט נָאךְ צְוֵויי דְֵיי וַארְצְלֶען,

פַאר אַלַאנגֶער וִויסְטֶער חָלוֹם --

פְלוּצִי הַייבְּט עֶס אָן צוּ ייכְמֶען,

אוֹפִיר

אוּג עִם לֵייכְט צוֶ-ערְשְׁט פוּן ווייטֶען,

אוּג אוֹךְוֵייכֶעו קִיהְלֶע שָׂאטֶענם

שְׁטִיל גֶעוָוארֶען איו דֶער שְׁטוּרֶם,

אִין דֶעם קִיהְלֶען שִׁטִיקֶלעןוִוינְקֶעל!

אוּג נוּר גָאלְרְנֶע פַאנֶעל וִינְגֶען

אוּג .שׁוֹין וִוידֶער בְּלִיטְצֶען טוֹיזֶענְד
נָאלְרְגֶע וּנְנען אוג לְבָנוֹת , ..

אוּג עֶס לֵייכְט בַּאלְד נָאהְנְטֶער ,נָאהִנְטֶער ;
אוּנ גער זֶעהְטגֶעם דורך ודֶעם שְׁלִייֶער --
אוֹי ,וִוי וִוילְט זיך דָארְט שׁוֹין רוּהֶען

לָאוֶען זִךְ אַרָאבּ פַּאמֶעליךְ --

גָאלְרְגֶע וַוייכֶע מֶעלָאדִיעֶן

אַו עִם טַאנְצְט אַזֶשׁ דִי נְשָׁמָה
אִין דֶעט קַאלְטֶען וִויסְטֶען קָארְפֶּער,

הָאבֶּעןס נִיט גֶעקָאנְט דֶערְטְרָאגֶען !

אִיו דָאס נִיט דִי אִינזֶעלאן פִּיר? --

אוּנ ער הָאט וֵייא שְׁטִילגֶעשְׁלָאסֶען

וי אַ וֵוייבֶע פְּרִישֶׂע יוגֶענְד

| אִךּ .רִי מיערע אוֹיגֶען ויינֶע

צוּגֶעדְרִיקְט זיין אֹךְו אוֹיף אַייבּיג---

לִינְט זִי פַאר אִיהְט אוֹיסְגֶענָאסֶען,

אוּג עס דַאכְט זִיךְ ,אַז זֵיי קוקען

לאֵַיליְכלְעעסן ,בְּלִיטְצֶען דָא דאָוארגְטֶען ;

ָבְּגעוֶועלְקְטֶע ליפֶען זיינֶע
ע
ש
ְ
ׁ
ר
ִ
שְׁטֶעהְט אַ נָאלְדֶען כְּתַב גֶ יבֶּען:

אוּג עֶר זֶעהְט זִי מִיט דִי אוֹינֶען.

אוּג רְיַאמַאנְטֶען אוּנ בְּרִילְיַאנְטֶען
אַלְלעס אִיז אֵיין אֵייבִיג

לִיכְט פוּן מִזְדָח בִּיו צוּ מע רָב.

אוֹיף דִי גָאלְדְנֶע שׁווֶעל פוּן אופיר,
אוּנ עִם דַאכְט זִיךְ :אוֹיף דִי אַלְטֶע

נָיא דָא אִיז דָאס רֶעכְטֶע אוֹפִיר!,,,

עניר ע
ווארשא,
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אַגְמֶערְקיּנְגֶען.
 )4,אֵיין מְדֵינָה ,וֶועלְגֶע  שְׁמֶּעהְט אִין  תַּניךְן מי אֵיין אָרֶם  ,וָואס מנֶעהְמְט פוּן
דָארְט גאלד ,אֲנָניִם טוֹבוֹת אוג בְּשְׂמִים דָ.אס גוּמֶע נָאלד הייסט שׁוֹין איןתנ"ך מָתֵּם א,וֹפִיר",

געוואהנְט אין

די מַלבּהשְׁבָא הָאם

אופירן;

ז הָאט גֶעבְּרַאכְט

דֶעם מֶלֶךשְׁלמהין

ַ מְַנָה אַ גהוֹימעןגרילַאגְט אָב ר אוּנ פיעל בְּשְׂמִים גָ.אךְ מִדְרשי אט אִהֶר למ ה
ַיין ליעבֶּע גֶעשֶׁענָקםייי.

 )2אֵיין שְׁווֶערֶע שִׁיטָּת אִין דֶעם הֵיין .
 ),א פַאלְשֶׁע חכְמָה ,וָואס האם גֶעהֶערְשְט פוּן דֶעם צְוֶועלְפְמֶען יאחֶר-הוּנְדֶערְט
בִּיז דעם יֶעצְטִיגֶען  .דאִַילְכֶעמִיסְטֶען האבּען וֶעמֵיינְט ,אַז עם גֶעפִינְט זִיךְ אִזא
מין שטיין(,מֶע הָאט אֵיחֶם גֶערוּפֶּעץ !ידֶער פִילָאוָאפִישֶׁער שְׁטֵיין") וועלְֶער קאגן

פוּן פרָאמְטֶע מֶעטֵא ְלֶען מַאכען גָאלְ ,קאן

אוֹיסהיילען אַלֶערְלֵיי קריינקחייטען ,קעהרט

אוּם דִי יוּגֶענְד |אוג .פערשאפט איין אֵייבִּיג לֶעבֶּען .די אלב עמִיסְטע אע געמֶען
אֵיינֶע
זֵייעֶרֶע בֶּעשֶׁעפְּמִינוּנְגֶען שְׁטַארְק בּסוֹד  ,אִיבֶּער דֶעם זֶענֶען גִיךְ לֶעגֶענְדֶען גֶעוָוארֶען ,
זָאנְט נְאר אַז נָאךְ אֶדָם הָרִאשׁוֹן ,אוּזֶערֶע אבת אוּג גֶעזַאנדיערם דֶער ,ערמ לֶך
שׁלמח הָאבֶּען פוּן דֶער חכמה גֶעוואוּסְט  .אַזוֹי וי כּמעט אַלֶע רוֹפְאִים זֶענֶע אֵלֶכעמ יס ען
גִֶ אוג צְוִוישֶׁען יודען הָאבֶּעןזִיךְ דַאמָאלְם פִיעל רוֹפָאִים גֶעפִינֶען ,אִיז די חָכְמָה דורך זי
יי אַ שְׁטַאדְט אִין אפ ריקא = ,די רָאמֶער הָאבֶּען חָרוּב געמאכְט ,
)4קאיוס

מַארָיוּס ,אַזּהְן פוּן פְרָאסְטֶע עלְטֶערֶען ,הָאט בְּלוֹיז דורך זַיין גְבוּרָה

אוּג פַייהִינְקֵייט צוּם קְרִיעג-פיהְרֶען די גְרֶעפְטֶע עֶהרֶען -שְׁטֶעלֶע  אִין.רָאמְשֶׁער רֶעפּּבְלִיק
בֶּעקוּמען ,דֶער חמוֹן הָאט אֵיחֶם זֵייעֶר ליעב גֶעהַאט אוּג הָאם אֵיהֶם גֶערוּפֶען,:דֶער רֶעטֶער
פוּן רומ" .נאר די אריסמאקראמען הָאבֶּען אֵיהֶם נִים גֶעקאנט מזל זַיין זַיינֶע פרַאמְטע
.ער גְרֶעסְטֶער שׁוֹנֵא זֵיינֶער ,דֶער אַרִיסְטַאקרַאט
אֶלְטֶעֶרֶען אוג הָאבֶּעןזיך אלץ געזוכט צוּ איהם ד
ס ולא ,ווָאס הָאט אַיין אוֹיג גֶעהַאט אוייף זײַן .שְׁמעלְלֶע ,הָאט צוּבּוּנְמֶעוֶעט דאס חַיל אוּג
הָאט גֶעפּלֶעלְט  ,אז מֶע זָאל מַארִיוּקֶיען אָפ זָאנֶען פוּן זיין שְׁטֶעלְלֶעאוּג אוֹיף דֶעם עשַׁאפַאט

טוֹידְטֶען ד,ער שׁרֶעליכֶער אוּגְרֶענְט אִיז שִׂיעוּר גֶעטְהָאןעווָארֶען ,נָאר זַיין אֵיינֶען מַאכְטִיגְקֵייט
אַפְּרִיקֵא,
אוּגזיינע גוּטעפְרַיינִד .הָאבֶּען אִֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען דָאס מֶענְלִינקייט י.י
אוֹיף ִי הוֹרבוֹת פוּןק ארמאגא הָאט דֶער .זִיעבָּצִיג-יאהְריגֶער  נִבּוֹר ארוּם גֶעבְּלַאנְזֶעטּ אונ

גֶעטְרַאכְט פְלַאנֶען ,וִוי זי אוּמקעהרֶען דִי פָארִינֶע ערע .
)זָעה דִי פוּנפְטֶע אַנמֶּרְקנֶ 
 )7+אֵיין  זֶעתֶר  בֶּערִיחְמְטֶער אַלְכֶעמִיסְט אֵינִים פונפצעחנְמֶען יַאהֶר-חוּגְדֶערְט ,

 )8גֶעוויסְסֶע אַלְבֶעמִיסְמֶען .
 )0מלָכִים אייי.

דוֹן יְהוּדָה אַנּרְבּנָאל.
א הִיסְטָארִישׁ ערְצֶעהְלוּנג
פוּן

הֶערְמַאנְן רֶעקְקענְדָארְף,
אִיבֶּערזעצט
פון רֵייטְשֶען דוך י ,מ ,פאלסקי
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עֶטְִיכֶע וָארְטֶער פּוּנִִם אִיבֶּעזֶעמְצֶער.
|

וִויא אַזוי וויכְטִיג ,נוּטְצְלִיך אוּנ נָאטְהִיג עִם אִיו פִיר אפַָאלְק צוּ וִויסֶען זיין

גֶעשִׁיבְטֶעו ---רָאס בֶּעשְׁרַייבּונְג .פון .דֶעם ,וִוי אַזוֹי אונ וָואס עֶס הָאט זִיךְּ פַּאסִירְט מִיט
אֵיהֶם מֵדוֹר דוֹר --אִיז אַזוֹי קְלָאהֶר ,אַזוֹי בֶּעוואוּסְט יֶעדֶען ,אַז אִיבֶּער צוּחַוְרֶען אוּג

דֶערווייווען עס דָא נָאךְ אַמָאל אוג אִיבֶּער אַמָאל ,רֶעבֶענֶען מִיר שׁוֹין פיר אִיבֶּעריג,

לֵיירֶער אָבֶּער אִיז אוּנְזֶער פָאלְק אַווֹי ווֶענִיג בֶּעקַאנְט מִיט דֶער גֶעשִׁיכְטָע ,הָאט אַזַא

קְליינֶעט בֶּענְרִים פון אֵיחֶר ,גְלֵייךְ ויא עֶר וָָאלְט גָאר קֵיינְמָאל נִיט גֶעהַאט קיין גֶעשִׁיכְטְע

נְלֵייךְ וִויא אֵינִים לֶעבֶּען פוּנִיט יוּרֶעשֶׁען פַאלְק ,פוּן זַיינֶע אָבוֹת אוּג עֶלְטֶער זֵיידֶעם אִיז

נָאר נִיט פַארְגֶעקּמֶען קֵיינְמָאל קיין שׁם צוּפַאל ,קיין שום גוט אָרֶער שְׁלֶעבְט בֶּעגֶעגֶענִישׁ

גְלייךּ וִויא ניין לֶעבֶּען גֶעהְט אונ אִיז גֶענַאנְגֶען אַֹי שְטִיל אַוֹיגְלֵאט ,אַזוֹיבִּנְעִימוֹת,

אַו עֶס הָאט גָאר קיין שם עֶרִיענֶערונְגֶען ;מיט אֵיינֶעם וָוארְט ,גְלייךְ ויא מִיר וָאלְטֶן
גִיט גֶעהַאט קיין הִיפְטָארְיָע
שוּלְִיג אִין דֶעם דָאוִיגֶען חִפָרוֹן אִיז גֶעוִויס דָאס אָרֶעמְקייט פוּן אוּנְזֶער יוּרישֶער

פַאלקס לִיטֶערַאטוּר ,וָואס נִיט עַד הַיּוֹם דֶעם פָּאלְק נִיטקיין בֶּעגְרִים פון אַוֶעלְבֶע וִויכְטִיגֶע

וויסֶענְשַאפְטֶען ,וִוי דִי סהְִטיָארישָע ,לְמָשָׁל ,וָוֹאס זֶענֶען אַווי נָאטְהִיג פַאראִיהֶם.

ֶע צַייש הָאט מֶען יא עֶפִיס זי גֶעפְּוּבְט פֶערְרִיכְטֶען דֶעם דָאויגֶעןגְרויֶע

פדֶיעהלְֶלעֶצעְרט אוּג עם הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען זִיךְ אַרויסיַאוֶוען מִיט מאָאל עֶטְלִיבֶע יגֶעשׁיכְטֶעם
פוּנִיםוּרֶעשֶׁען פַּאלְקי .אָמָת ,די ורִישֶׁע גֶעשׁיכֶטֶע איו אַוַוְדאי זֶעהֶר נּטְצָלִיךְ פיר אַלֶע;
וֶוער ווייסְט אָבֶּער נִיט ,וִוי שְׁווֶעהֶר דִי רָאוִיגֶע שֶׁענְסֶטֶע בִּיכֶער גְרֵייבֶען זיֶער צָוֶועק

?ַזֵא בּּך ,וִוי הִיסְטָארָיֶע ווָאס אִיז צוּם לֶערְנֶען ,נִישְׁׁ צום לֶעוֶען
ביידֶעם הֲמוֹן א

אִיו פַאר רֶעם עוּכֶם א שלָאפרִיג ,א סְִצְשְׁנע לִייֶעגֶען .עִם מַאכְט אוֹף וינע גֶערַאנְקֶען

אוֹיף זַיין פַאנְטַאזַיַע גָאר קלאֵיינֶעם אֵיינְָרִיק ,וָואס וֶֶערְרְט בַּאלֹד אוֹיסגעווֶעבְּט אַו;עם
בְּלַייבָּט נִיט קיין זָכֶר ,אוּג מאנכע ווילֶען אַזא עֶרֶענסְטֶען בּוּך גאר אין דִיהָאנְד

אַריין נִישְׁט נֶעהְמֶען.

|

-

יי

דָאס אֵיינצִיגֶע מִיטֶעל צוּ בַּאקֶענֶען רָאט פַאלְק מִיט דער גֶעשִׁיכְטֶע אִי נָאךְ
מֵיין מֵייגוּנְ ,תדְִּירוּפָה ,וְוֶעלְכֶע וֶוערְרְט בַּאנוּצְט אִין אַרֶע אוֹרַאפַּאִישֶׁע לִיטֶערַאטוּרֶען

אונ .בְּרֵיינְגְט רִיכמיג צוּם צוועק  --דָאם אי  +הִיסְטָארִישֶׁע עֶרְצֶעהְלונגֶען

ִיסְטָארִישֶׁע רָאמַאנֶען נָאוועללֶען אוג ד .ג .וֶוֶעלְכֶע פֶערְאִינְטֶערֶעסִירֶען

הדעם עוּלָם ,ערְוֶועֶקֶען אנ צִיהֶען צוּ זַיין נינְיֶער  :דֶער עוֹלֶם לִייֶענְט מִיט חֵשָׂק
ֶענְט זיך דֶערוַוייל אִין אֵיין וֶועגם מִיט דֶער
עוּג ג אוג בַּאַק
צל
דֶעם רָא מאן ,דִי עֶךְ הֲ
גֶעשִׁיכְטֶּע ,מִיט מֶערְקְווירְרינֶע הִיסְטָארִישֶע פַאקְטֶען ,מִיט דֶעם כַארַאקְטֶער פון נַאנְצֶע

צֵייט-פֶּערִיאָדֶען ,מִיט זייֶערֶע הִיסְטַארִישֶׁע הֶעלְדֶען .פוּן דֶעם-אַרְט שְרַייבֶּער
וֶענֶען .,לִמְשָׁל .,אִין דִי אורָאפְּאִישֶׁע לִיטֶערַאטוּרֶען זֶעהֶר בֶּעוואּסְט מִיט וִייֶרֶע
ְלַאנְד מ-ָ-ארְדָאווצְאוה
רָאמַאנֶען וַואלְטֶע ר סְקָאט א אַנְדֶערֶע! אִין רוּסְפ

הָאלִאוויְָאוה

אוּנזֶערֶע אוֹיסְלֶענְִישֶׁע בְּרִידֶער ,דִי ידֶען אין רייטשְׁלַאנְד ,וָואס שְׁטֶעהֶעֶן בכ
אִין זֵייעֶר קוּלמוּר אוּג בִילדוּנג נַאנְץ וַוייטֶער פון אוּנָוו פַארְמָאגֶען אִין זיעֶר לִיטֶערַאמוּר
וְֹהֶרפיעל מַאטֶעריאל אִיבֶער יוּרִישֶׁע וויסֶענְשַאפְ אוּג הִיְטָאריֶע אי דַייטְשְׁלַאנְד,
יריֹשֶׁע גֶעשִׁיכְטֶע .וועלֶע עֶנְטְהַאלְ אִין זִיךְ אינטֶערֶעמַאנְטֶ מֵייסְטֶערְהַאפְטֶע
עֶרְצֶעהְלוּנְגֶען הפָועןרְמַאנְן רֶעקקענ דָארף .דִי דָאזִיגֶע עֶרְצֶעהְלוּנגֶען עֶנְטְּהַאלְטֶען
אִין גאנצען דִי גֶעשִׁיכְטֶע פוּן דֶעם יוּדִישֶׁען פַּאלק פוּן נָאךְּ חוּרְבֵּן בַּיִּתרָאשׁון בי

דֶעם אנְפַאנְג פוּן דעם לֶעצְטֶען יֵאהֶר-הוּנְדֶערְט .היעֶרְצֶעהְלוּנְגֶען
פץ רֶעקְקענדָארְף זֶענֶען אִי ְָצִיהֶענְד צוּם לִייֶענֶען אנ אוֹיךְ הֶעכְסְט נוּטצְלִיךְ:
יי בַּאקֶענֶען מִיטדי מֶערְקְווירְִיגֶע בֶּענֶעגֶּענְהֵייטֶען פון דֶער יוּדִישֶׁער גֶעשִׁיכטָעו מִיט
זֶעהֶר פִיעלֶע הִיסְטָארִישֶׁע הֶעלרֶען ,וֶעלְטֶּענֶעלייט פוּן יורֶען ,מִיט דִי מִנְהֲנִים אוּנזִיטְטֶען
בַּיי יוּרֶען פון יֶערֶער אַרְט ,וואוּ זֵיִי זֶענֶען גֶעוֶועוֶען פֶערְשְׁפְּרֵייט; מִיט אֵיינֶעם וָוארְט,
אִיר לֶעוְט בַּיי רֶעקק ענְדָארְף אִיבֶּער די גַאנְצֶע יוּדישֶׁע הִיסְטָארְיֶע אִין אֵיין
גַאנְצֶערצֵייל פון הֶעכְסְט אִינְטֶערֶעסַאנְטֶע עֶרְצֶעהְלוּנְגֶען מִיט פֶערְנְנִיגֶען אונ זְעהֶר
לֵייכְט ,דךֶען קייןזאף לִייֶענְט זִיך נִיט אַזוֹילייכְט בַּיים חַמֹן-עם ,ואִַוריָאמַאן.
רָאט יֶערְשְׁטֶע עֶרְצֶעהְלוּנְג ,דוֹן יְהוּדָה אַבַּרְבַּנֶאלִי וָואס מִיר גֶעבֶּען דֵא,
אִיו דֶער עִרְשְׁטֶער פַאדֶעם ,פוּן וֶועלְבֶען עס הויבֶעּען זִיךְּ אוֶָוןעבֶּען פִיעלֶע עֶרְצֶעהְלוּנְגֶע

נךָ ארף ,אַרִיבֶּער דְרֵייסִיג; וָואס גֶעהְמֶען ארים די גֶעשִׁיכְטֶּע פוּן אוּנוער
ֹקק
ךע
פון ע
אָרֶעמֶען ,קְלֵיינֶעם ,שְׁוַאכֶען יוּרִישֶׁען פאלק ווָאס אִיז דָאךְ אַזוֹי גְרוֹיס מִיט זַיין גֵייסְט,
אִזֹי רייך אוג שְׁמַארְק מִיט זַיין גֶערוּלד ,מִיט זַיינֶע טוֹיזֶענְד-וָאהְרִינֶע לִיירֶען.
מִיר גֶעבֶּען דָאם עֶרְשְׁטֶע ערְצֶעהְלוּנְג פאר אמיַסְטער ,אוּם צוּ בֶּעקַאנְט מַאכֶען
דַאמִיט אוּנְזֶעןלרֶעעוֶער ,אוּג איה אִין דֶעם צְוִוייטֶען טָאם פון רֶער ,יו רִישֶׁער-פַאלְקְס
יבל אָטהעקק" לע מִיר גֶעבֶּען לע נַאוֶועלְלען מִיט אל דֶען דִי

ֲער יסְגֶעבִּע רֹ פון דֶער .יְִישֶׁער הִיפְטָריֶ גֶעוִיס נִישְׁט יי אַרוימְגֶעוָארְפֶן 

1

עס אִיז גֶעוֶועזֶען חש יי  1 38וָאחֶר ,בַּעַת דֶער מָלֶךְ פון אַ לְגִיך יֶע ן (אִין
צָפוֹן אַפְריִקא)  ,עבָּ דדאָל 3דיר' הָאט מִיט דִי לֶעצְטֶע כֹּחוֹת מִלֶחְמֶהגֶעהַאלְמֶען
קֶעגֶען דִי פְרַאנְצוֹזֶען ;:ער הָאט זִיךְ גֶעקֶערְט צוּם סוּלטאן פוּן מַארָאקְא ;מַאלא

י-

עַבֶּד-אָל;ד חמן אוּנ אִיקֶם אוֹיפְגֶעפאדֶערְט; ,ער זָאל אוֹיך אַרוֹיסְנֶעהְן מִיט מִלְחָמָה

פוּן נָאטטִיס כָּבוֹד וֶוענֶען אַקעגֶען די אוּנְג לוֹיבִּיגֶע ,דִי פְרַאנְצוֹיזעווָאס קְרִיבֶען
אֶלְץ טִיעפֶער אוּנ ווייטֶער אין לַאנְד .דֶער פוּלְטַאן הָאט פֶערְשְׁטַאנֶען ,אַזער

טָאהֶר זִיךְ לַאנְג נִיט לָאזֶען בִּיטֶען אוֹיף דער קָרִיעג ,ניט נָאר מַחֲמַת נָאטטְ'ס
כָּבוֹד וֶוֶעגֶען ,נָאר גָאר פוּן זיין אֵייגִינֶער טוֹבָה וֶוענֶען אַלֵיין ,וָארוּם מֶען הָאט

גֶעקַאנְט גרִינג פֶערְשְטֶעהְן .,אַז וו בַּאלֶר דִי פרַאנְצוֹזֶען ווֶעט נָאר גערָאטְהֶען אי

נֶעמֶען אַלֶג יךְיֶען ,וֶועלֶען זֵיי זִיך גֶעוִויס בַּאלְד געהְמֶען צוּ זַיין לַאנְד מאך אק א,

:ר הָאט פֶּערְשְׁטַאנֶען .אַז וֶוען
וָואם אִיז גֶענְרֶעניצְט ,גֶעשְׁלָאסֶען מיט אַלְִיריֶען ע

עֶר וויל אַקין נִיט אֶפְגֶעבְרֶענְט-וֶוערֶען .דארף עֶר רַאטֶעוֶוען דֶעם שְֶנִים הוֹיזוָואס
|

בְּרֶעגְט שוין,
דֶער צוּשְטַאנְד פוּנם לאנְד אָבֶּער איז גֶעוֶועזֶען דֶעמָאלְט פִיר מִלְחָמָה פִיהְרֶן

שאִׁטְרַאהְלֶען פון דֶער זּנְן .חָאבֶּען גֶעסְמַאלֶעט אוג גֶעבְרָאטֶען דִי עקֶרֶיי;ן רֶעגֶע

יז שׁוֹין פוּן
א צייט נִיט גֶעוֶוען ,דִי בְּרוּנֶענַם אוג די וַואמֶער-גְרִיבֶּער זֶענֶען אלע

נֶעוֶוען אוֹיסְגֶעטְרוּקֶענְט; אַ הֵיישְרֶעק הָאט ,חוץ דֶעם ,גִיט לַאנְגערְשְט אוֹיפְגֶעפְרֶעסֶען
די בֶּעסְטֶע תְּבוּאוֹת אוֹיף רִי פֶעלְדֶער  :דֶער עוֹנֶם ,דָאס גַאנְצֶע פאלק איז גֶעווֶעזֶען
זעחֶר דֶערְשָׁלַאגֶען שְׁטַארְק גֶעפַאלֶען ,אוֹיסְנֶעמוּטְשֶעט ,די לאנדס:קאסמא (קַאזְנָא)
אִיז גֶעוֶועזֶען ליידיג --אוּג דָא נעה ,הַאלְט דֶערְבֵּיי אוֹיס הַיָלוֹת ,דִי הוֹצאוֹת

פוּן מִלְחָמָח פִיהְרֶען !
|
דֶער סוּלְטַאן הָאט זִיךְ גֶענּמֶען צוּם גֶעוֶועהְנְלִיכֶען מִיטֶעל פוּן די מַארָאקְאישֶע
קִיסְרַיִם וָאס זֵיִי בַּאנוּטְצֶען שְטֶענְדִיג אוּנְטֶער פאּטֵיינְגֶע ,וֶוען מֶען דַארְף
ָנְפִיהְלֶען די קַאמֶע ,וָואס איז אוֹימְגֶעלֶערִיגְט גֶעוָארֶען ,הַיָנוּ ;--ער הָאט גֶעהֵייסֶען
פַארְשְַּׁארֶען דָאס יּדִישֶׁע קְוַארְטַאל (דִי יורִישֶׁע שְׁטָארְט).
די מאךָ אקאיר יּדֶען ליידֶען פוּן אֵיבִּיג אָן דֶעם שְוֶוערְסְטֶע דֶעם

בִיטֶערְְטֶען גָלוֹת .הָאטְשׁ אִין דָאס רוֹב אנְדֶערֶע לָאנְדֶער הָאבֶּען יּדֶען אוֹךְי נוי

מֶען זָאגְט,קיין הָאנִיג נִיט גֶעלֶעקְט ,אִין אֵיינינֶע לָאנְדֶער הָאבֶּען יוּרֶען אוֹיךְ נִיט
פָאלְנֶע בִּירְגֶערְלִיכֶע (גרַאזְשְׁרַאנְסְקִי) רֶעכְטֶע נָאךְ עו הַיוֹם .דָאד שְׁטֶעהֶען זֵיי אוּנְטֶער

דוֹן יְהוּדָה אַבַּרְבְּנָאל
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דֶער בַּאשִׁיצוּנָג פון דִי זַאקאנֶעס ,אַלְס מֶענְשֶׁען .ניט אַזוֹי אָבֶּער אִיז אִין מ אךָ אג א:

פֵּיר טוֹירְטֶען אַ יוּדֶען קוּמט ,לְמָשָל נָאךְּ דֶעם דָארְטִינֶען זַאְקָאן נָאר צוּ בֶּעצָאחְלֶען

מצֶֶעענתְְשןֶעצֶעחִי גֶען (אַזֵא מִינְץׂ שְטְרָאף :וֶוער עֶס דֶערְמַאנְט פִיר אַ פָארְנֶעהְמֶען

ן דֶעם נָאמֶען,יוּר" ,שְפּייט ער אוֹים אונ בִּיט פֶערְצֵייהוּנג פַּאר דֶעם גְרָאבֶּען

וָאכְט  :מען זאל דֶערְקֶענֶען א יונֶען נאך דִי מלבּּשִׁים ,מוּזֶען זֵיי טְרַאנֶען גֶעלֶע

מִיטְצְלֶעךּ אוֹיף דִי קֶעפּ  :צוּ קיין בִּירְגערְִיכֶע דִיענְסְט אוּנ אָפִילוּ אִין מִילִיטֶער"

ִיענְסְט נֶעמְט מֶען זֵיי נִיט  יֶעדֶער יד מוּו צָאהְלֶען א בֶּעזּנְדֶער אוֹיסְקֹיפְגֶעְד
פִיר זַיִין נָפֶשׁ אַלֶע יָאהֶר ; אַז אַ יוד בַּאגֶענֶענְט איין מוּסֶעלְמַאן (וָאסנְלוֹיבְּט

אין מַחמד) מוּז עֶר בְּלֵייבֶּען שְטֶעהְן אוּ וַוארְטֶּען בִּיז יֶענֶער גֶעהְט פֶערְבֵּיי ,אוֹיבּ

ניט ,לֶעכֶענְט עֶר זִיךְ מִיט אֵיהֶם ,וִוי עֶס גֶעהֶער צוּ זַיין; אַ יוּד טָאהֶר נִיט נָאכְטִיגֶען

בֵּיי קיין מיסֶעלְמַאן ,אוג קיין מוּמֶעלְמַאן נָאכְטְינְט נִיט אִין קיין יּדִישׁ הוֹיז  :קיין
יוְדִישֶער דָאקְטָאר מַּאהֶר ניט גֶעהן צוּ קְארַַיינְקֶען מוּפֶעלְמַאן ק;יין יוד טָּאהֶר נִיט
פָאהֶרֶען אִין שְמָאדְט רֵייטֶענְדִיג! נָאר נָעהֶן צוּ פִיס אוּג ז .װו,

מָעֵהֶר רְצִיחָה פוּן אַלֶעם אִיז אָבֶּער דֶער מִנְחָנ! אַז דִי מַארָאמְאישֶע קִיסָריִם,

ווע עִם וֶערְרְט זיי עִנָּג אין גְעלָה ,פארשְפַארֶען זֵיי דָאס ירִישֶׁע קְוַארְַאה

לָאזֶען אַהין ניט אַרַיינבְּרינְגֶען קיין פּריפַּאמֶען ,לָאזֶען קֵיינֶעם נִיט אַרוֹים ,נִיט
אַרַיין ,בִּיז דִי יוּרֶען גֶעבֶּען גִיט קיין אוֹימְקוֹיפְנֶעלְד ,אַזֵא סוּמֶע ,וִויפיעל דֶער סוּלְטַאן

בַּאנֶערְט פון זֵיי .דִי מַארָאקא'ריודֶען ,נֶעמְלִיךְ ,זֶענֶען בַּיי די אַלֶע רְרִיפוֹת אָבֶּער

זֶעהֶר לייך ,מֵיינְסְטֶענְט גָאר גְרוֹיסֶע שִׁירִים  :דֶער גַאנְצֶער הָאנְדֶעל אין לַאנְד,

אַלֶע מִסְחָרִים זֶענֶען בַּיי זֵיי אִין דִי הָאנָד .בְּשַׁעת דֶער מ וס ע למ א ן פַארְבְּרֶענְגְט
שְטֶענְדִיג דִי צייט מִיט נָאר נִיט ,קענט צוּלֵיינְט אוֹיף זַיין דִיוַואן אוּנ מְהוּט נִיט
קיין הַאנְד אין קָאלְטֶע וואסֶער ,בְּרַיינְגְט אוֹים זַיין פַארְמֶענֶען אוֹיף פֶערְשִׁיעדֶענֶע
תַּאֲווֹת ,אִיז דֶער יוד ,דַאגֶעגֶען .אַרְבֵּייט ,קלויבּט ,קארְנְט אונ פַארְשְׁפָּארְט .אַו מֶען

בַּאגֶעהְט ויך אָבֶּער מיט מֶענְשֶׁען אַ צייט וָאהְרֶען מיט אַכְזָריֹת ,וֶוערֶען זייעֶרֶע
מָדוֹת דוּרֶךְּ דֶעם ,נַאטִירְליך; זֶעהֶר פֶּערְרָארְבֶּען ,אוּנ דַארִיבֶּער צֵייכְנֶען זִיךְ די

מאראקאיר יוּדֶען אוֹיךְאוֹיס דוּרֶך זייעֶר קַמְצָנוֹת ,לִיעבְּשַאפְּט צוּ גֶעלְד אוּנ מֵייסְטֶענס
אוֹיךְ דוּרֶךְ בֶּעטְרָאג (מַאשֶׁענְסְטְוָוא).

דִי יוּדֶען אין מַארָאקֹא קוּמען מֵייסְטֶענִם אַרוֹים פוּן די יוּרֶען ,וָואס זֶענֶען
פֶערְטְרִיבֶּען גֶעוָארֶען אֵינָים יָאחֶר  2941פוּן שְׁפַּאנֶיֶען .נָאר מֶען קען בַּיי זי

שׁוֹין נִישְט גֶעפּוּגֶען קֵיין זֵכָר פוּן דֶעם ערֶעלקייט ,פוּן דֶעם בִּילְדוּנְג ,וָָאס זִייֶערֶע
עֶלְטֶער-זֵיידֶעס הָאבֶּען גֶעהַאט  :הָאנְדֶעל אוּנ פְּרָאצֶענְט-נֶעהְמֶען איז בַּיי זֵיי דאס
דָאם גַאנְצֶע תַיוֹת .אט אַזוֹיווֶערֶען מדִִדיוֹת פוּן מֶענְשֶען פֶערְהַארְבֶּען דוּרֶך שְׁלֶעבְטֶע
בַּאגֶעהְן זִיךְ מִיט זִיי,

אֵיידֶ
וַוארְפֶען אַבעְרּלִמייקר אוקֶֹעירףֶעדןֶעםזִיךְאוֹויִסוֶידֶער צוּ אוּנְזֶער רֶערְצֶעהְלּנְג ,וֶועלֶען מיר נָאךְ
עכֶען אוֹימזִיכְט פוּן לֶעם יוּדִישֶען קוַוארְטֶעל אִין
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מאראקא .דִי גאסֶען  זֶענֶען יֶענְג ,פִּינְסְטֶער ,אוּמְרֵיין ,אוג שְלֶעכְט גֶעבְּרַיקִירְט ,עס

אִיז נָאר אַ בַּארְ :אַחויף אונ אַבַּאחָ :אַרָאּ .אֵין גֶעויסֶער בייזֶענְדֶער דֶערְצֶעהְלְט,
אַז גֶעחֶענְדִינ דָארְט אִין די יודִישֶׁע נַאמֶען ,הָאט עֶר זיך נִיט גֶעקָאנְט אַיינְהַאלְטֶען

יֶעדֶען אוֹיגֶענְבְלִיק פון לאכען אוּג וייגֶען קיקענדיג .אַלֶע הֵייזֶער כִּמֶּעט זֶעגֶען
הֶעלְצֶערְנֶע אִין אֵיין נָארֶען; וָאס רֵיימֶער יאוַּד אִיז דָארְטֶען .,סטארעט עער זיךי

זיין שְׁטִיבֶּעל זָאל פוּן רְרוֹימֶען אוֹימְויזֶען ,וי ייט מֶענְליך אָרֶעמֶער ,כְּדֵי זי צו

פֶערְבָּארְגֶען פַארְן בֶּערֵייסֶען פוּנָ'ם סוּלְטַאן  :דַאגֶענֶען אִנְוֶוענִיג אִין אִיגִינֶע הַייזֶער

אִיז אַזוֹי גְרוֹיסְאָרְטִיג רַייך .נָאר וי אן פאִּירְשְׁטְלִיכֶען פַּאלַאץ.
יו1

שׁוֹין צְוֵויי טֶעג ,אַז דָאס יוּדִישֶע קְוַארְטַאל אִיז גֶעוְוֶען פַארְשְפַּארְט :דֶער סוּלְטַאן
הָאט גֶעפַאדֶערְט דוּנְדֶערְט טוֹיזֶענְד צֶע חִי נֶע ן  :דִי יוּדִישֶׁע גֶעמֵיינְדֶע אָבֶּער הָאט
פארזיבערט ,אַז זִי קָאן כְּלֵל נִיט גֶעבֶּען מעהֶר וִוי צְוָואנציג טוֹיזֶענְד .די גַאנְצֶע צֵייט,

וָואס זֵיי זֶענֶען גֶעזֶעסֶען פַארְשְׁפַּארְט ,זֶענֶען בּיי די ייּדֶען גֶעגַאנְגֶען מַחֲלוְקְת'ן אוּנ

אֲסִיפוֹת אִין דֶעם מִהְל'שֶׁען הוֹיז וֶעגֶען דֶעם ,וִויפּיעל יּדֶען שְׁטֶעלֶען אִין צֶעטֶעל;

יֶעדֶער אִיז גֶעוֶועוֶען אזא עֲנָו ,או ער הָאט דֶעם אַנְדֶערֶען גֶעשַׁאצְט נָאר פִּיעל

רֵייכֶער פוּן זִי :עִם אִיז ,גאטוּרלִיך ,גיט אָפְגֶעלָאפֶען אָחְן זידְלֶערֵיי אוּג גֶעשְׁלָאג

די וַַייבֶּער אוּנ קִינְדֶער הָאבֶּען גֶעוֵוינְט ,גֶעמְלָאגְט אוּג גֶעיוּמֶערְט פאר שְׁרֶעק אוּנ

פַאר הוּנְנֶער ,ווייל רָאס בַּאלֶענֶערֶען אִיז גֶעשֶׁעהֶען אוּמְגֶערִיכְט ,פּלוּצליך אוּג דֶערְצוּ

גֶעהְט נאךְ שִׁבֶּת ! וִי אַזוֹי זָאלֶען יּדֶען .פְּרוּמֶע יוּדֶען ,מַאכֶען שַׁבֶּת גָאר אָהֶן באַָר

אֲפִילוּ פוּן פְלֵייש ,פִישׁי קדוּש ?

|

פרייטָאג צוּ נַאכְט .,דֶעם צווַייטֶען טָאג פוּנים בַּאלֶעגֶערְט זַיין ,אִיז יוֶּהדֶה

אַבִּרְבַּנאל ,דֶער רֵייכְסְטֶער ,דֶער פַארְנֶעמְסְטֶער אונ גֶעלֶעהְרֶענְפְטֶער פון די
יָהוּ דֶה אִיז גֶעוֶועזֶן
מאראקא'ר יוּדֶען גֶעקוּמֶען פוּנָים שוּהֶל גַאנץ טְוֹיערינ.

אַזָקן פוּן פִינף-אוּנ-זִיבִּיצֶעג.יאחֶר  :זיינֶע הוֹיכֶע גֶעשְׁטַאלְט ,זַיין גְרוֹים אַרְטִי

שֵׁיין גֶעזיכְט,

זיין בַּארְד בִּיז .אִין גַארְטֶעל ,וַייס וי שְׁנֵיי ,זיינֶע גְרוֹיֶע גֶעקְרייזֶעלְטֶע

הָאר  אוּג דֶער בּלִיק פוּן זיינע פייערִינֶע ,שׁווארצֶע ,אַפְרִיקַאנִישֶע אוֹיגֶען הָאבֶּען

יֶעדֶען אַרַיינֶעֶעבֶּע אֶפְֵּׁיי אונ דֶרַד אָרֶץ פִּיר דֶער דָאזִנֶער פֶּערְזָאן .ער הָאט

גֶעשְׁטַאמְט פוּן דֶעם בֶּערּהְמְטֶען דוֹן יִצְּחֶק אבַּרְבַּנָאל ,וָאס הָאט אֵינים
יָאהֶר  3941גֶעוָואלְט בֶּעסֶער טְרָאגֶען אַלֶע צָרוֹת אוּנ לֵייד פוּן גָלוּת אִין אֵיינֶעם

מיט זַיינֶע אוּמְִִיקְלִיבֶע בּרִירֶער =,די פֶערְטְריבּענע יּרֶען  ,אֵ.יירֶער בְלַיבֶּען אין
טֶען עלְטֶער-זוִידֶען
שְׁפַּאג יען אִין נְדוּלָה אוּג עֲשִׁירוֹת .דֶעםדָאזִינֶען גֶערוּהֶמְ

אִיז יֶהוּדָה נִיט גֶעוֶועזֶען צוּ קיין אום כָּבוֹר :ער אִיזחוּץ זַיין גְרוֹים רייבקייט,
אוֹיך דוּרך זיין גֶעלֶעהְרֶענְטְקייט;דוּרֶך זַיין עדֶעלְקֵייט אוּנ עֲהְרְליכְקייט פוּנם כַארַאק?

טֶער גֶעווֶעזֶען .אֵיין צִיערּנְג פיר דֶעם פָּאלֶק .יֶעדֶער אוּמְנְלִיקְלִיכֶער הָאט אִין

דוֹן יְהוּדֶה אַבַּרְבנָאל
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אֵיהֶם גֶעפוּנֶען א מְרוֹיסְטֶער האֶַעלְפֶער  יעדער --א גֶעטְרִייֶען בּעל יעֲצֶה אִין נוֹיט.

עֶר הָאט גֶעהַאט אִין זִיךְ אוֹיך אַבִּיסֶעל גְרוֹיפְקֵייט ,נַדְלוּת מִיט זַיין אַרוֹיסְשְׁטַאמֶען
פוּ ירִ'צֶחֶק אַבַּרְבֹּנָאל ,אוּג דורכדעם אוֹיךְ פון דָוִד הֹמֶלֶך( ,דוֹן יִצֶחֶק
ַכַּרְַּנאל קוּמט אַרוֹים פוּן דָוִד הַמָלִָּים מִשְפָּחָה) נָאר דָאס דָאזִינֶע נַדְלוּת אִיבֶּער
זיין אַרוֹיסְשטַאמֶען הָאט אֵיהֶם גֶעבְּרַאכְט נָאר צוּ עדֶעלֶע מֶעשִׂים ,אוּנ ער הָאט
זִיך גֶעהַאלְטֶען אִין יָעדֶע אוּמְשְטַאנְדֶעף אֲזוֹי וִוי עס גֶעחֶער פַאר אֵיין אִיצִיקֶעל
פוּן קאֵיַיזֶערְלִיכֶע מִשְׁפָּחָה

זיין הוֹיז-גֶעזּנ אִיז בֶּעשְׁטַאנֶען אוים פִיער זֵיהְן אוג צוֵויי טָאכְטֶּער ,זֵיי
זֶענֶען אַלֶע גֶעוֶעזֶען זַיין פְרֵייר אוֹים דֶער אֶלְטֶער .זַיין פְרוי אִיז אָפְּגֶעשְטָארְבֶע
צורִיק מיט עִֶטְלִיבֶע וָאהֶר ,זֵיינֶע זֵיהֶן הָאבֶּען חֲתוּנָה גֶעהַאטאַלֶע אוֹיפָין אָרֶט ,נִיט
פוּן דֶער פְּרֶעמִד אוּג עס אִיו זֵיי אַלֶע גֶענַאנְגֶען זְעהֶר גוּט ; זיין עלְמֶערֶע:טָאכְטֶער

הָאט ער אוֹיסְגֶענֶעבֶּען פַאר אֵיין דֵייכֶען מאן אִין אַלְנִירְיֶען ,אוּג דִי יְּגֶערֶע
אִיז אַכט טֶעג פאר דֶעם אָנְפַּאנג פון דֶער גֶעשִׁיבְטֶע עֶרְשְט אַ כּלָה גֶעוַארֶען פִיר
איין פּארְנֶעהְמֶען אוּג רֵייכֶען ,בְּרַאוֶען בָּחוּר אִין מַארָאקא ,דֶעם רָאזִיגֶען שַׁבָּת
הָאט גֶעזָאלְט זַיין דָאס קִנִסְמָאהֶל.

אז יְחוּדָה אִיז אַרינְֶעקִיטֶען אין שְׁטּבּ הָאבֶּען אֵיהֶםאַרוּמְנֶערִינְגֶעלְט זיינֶע
זִיהן אוג זַיינֶע מָאכְטֶער,

יי הָאבֶּען אֵיהָם מיט כּבוֹד אוּג אֶפְּשַׁיי נֶעקִישְט אֵיינְס

נָאכֶען אַנְדֶערֶען דִי הָאנְד  אוּג עֶר האט זֵיי יֶעדֶען גֶעבֶּענְשְט ; אַזער הָאט גֶעעֶנְדִינְט

יי ֶּעְשֶע אי צזוגֶענַאנְֶען צוּ אֵיהֶם דֶער חֶתָ .וָאס אִיז בִּיז חֶער גֶעשְטַאנֶע

אִין דֶער זֵייט אוּג הָאט גֶעזָאנְט :

ד-וֹןי ח וּדח ! עֶרְלוֹיבְּט אִיר מִיר שוֹין אייך רוּפֶען פָּאטֶער ,אוּנ אוֹיךְבִּיטֶען בַּיי אַייך דָאס פָאטֶערְלִיכֶע בֶּענְשֶׁען ?

 -גֶעהֶר גֶעוְן ,מיין ליבֶּער בִּנְ;ָמִין!--הָאט יְהוּדָה נֶעעֶנִטְפֶערְט  --עס אִיזקען זיין ,דָאס עֶרְשְׁטֶע אוּג אויך דָאט לֶעצְטֶע מָאל ,וָואס אִיךְ וֶועל דִיךְ בֶּענְשֶען י

.עִם זָאנְטמִיר פִּיר עִפֶּעם אַיין
עִפֶּעס אִיז מִיר זֶעהֶר שְוֶוער דָאס הַארְץ הַיינְט  נִ

אוּמְנְליק ,א צָרָה.

|

 -וָואס אִיז טַאטֶע? ואס פַאר יִסוּרִים הָאסְט דִי הַיינְט ? זָאנ אוּנְז! --חָאבֶּען גֶעפְרֶענְט אַלֶע.
ה-ַ-יינְט דֶעם גַאנְצֶען טָאג גֶעהְט מִיר נִיט אַרוֹיס פוּנָם קאפ אוג שְׁטֶעלְט

זיך מִיר  אֶלֶץ פַאר דֶער טוֹידְט פוּן מיין פַּאמֶער עֲלָיו הַשָׁלוֹם .נְלייךְ וי אִיךְ זְעה
אֵיהֶם יֶעצְט מִיט דִי אוֹיגֶען ! ער עֲלָיו חַשָלוֹם ,אִיז גֶעוֶועזֶען רֵייךְ אַ גְרוֹיסֶער
בַּע ליצדָקָח ,גֶעמַאט אשֵַׁם ,עֶס האט אֵיהֶם יֶעדֶער ליעב גֶעהַאט .אז .עס הָאט
אָבֶּער אוֹיסְגֶעבְּרָאבֶען אקריעג הָאט דֶער פְרִיהְרִיגֶער סולטאן אֵיהֶם בֶּעשׁוּלְִינְט
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אִין (עפּעס אַ פֶּערְבְּרעכֶען ,וָאס אִיז ניט גֶעשְׁטוֹיגֶען ניט גֶעפְלוֹיגֶען ,הָאט אֵיהֶם

גֶעהֵייסֶען טוֹידְטֶען מִיט אַ שְׁרֶעְליכֶען טוֹירְט ,אוּנ זַיין גְרוֹיס פַארְמֶענֶען קַאנְפִימְקִירְט,

(צוּגֶענֶעמֶען אִין דֶער קאזנא) קען איך יֶעצְט דֶען ערְוַארְטֶען בֶּעמֶערֶם ? איז דֶען
פֶערְהַאנֶען אין מַארָאקא אַנְרֶעסֶער פֶערְבְּרֶעכֶען פַאר אַ יוּדֶען ,וי רַייךְ צוּ זַיין ?

אִיך הָאבּ אֶפִילּ גֶעטְחוּן אַלֶע מֶענְלִיכְקֵייטֶען עס צוּ פַארְהִיטֶען :אִיךְּ הָאבּ הִי
נָאר ווֶענִיג גֶעלְד גֶעלָאזְט אִין מֵיינֶע גֶעשֶׁעפְטֶען .רָאס גְרֶעסְטֶע טְהֵייל פון מיין
קַאפִיטַאל הָאבּ אִיך אִיבֶּער גֶענֶעבֶּען אין אַנְדֶערֶע הֶענְד אִין אוֹיס לַאנְד עֶטְלִיכֶע
מיינע אָרְֶענְטְלִכֶע פְריינֶד סוֹחָרִים .הַיינְטִינֶע ווָאך הָאבּ איך גֶעגֶעגֶּען דֶעם חָכֵם
הָעדָה (דֶעם רֶב) אוֹיף צוּ בֶּעחַאלְטֶען בֵּיי אֵיהֶם מיין צ ואָה ,פוּן דֶער צוְאָה
וֶועט אִיר אַלֶעס רִיכְמִינ וִויסֶען אִ.יך הָאבּ גֶעקְלֶערְט אַפיל בֶּעמֶער נָאר אִין

נַאנְצֶען אַוֹיסְפַאהְרֶען אין אֵין אנְרֶער מְרִינָה .גאר רָאס גֶעפִיהְל פוּן צוּגֶעבּוּנְדֶענְ-
קייט צוּ אוּנְזֶערֶע הִיעגֶע בְּרִידֶער .צוּ אוּנְזֶערֶע אוּמנְלִיקְִיֶע יוּדֶען,אוּג אוֹיךְ דֶער חֲשֶׂק

מִיט מיינע אָבוֹת .אין אֵיין עָרֶר צוּ לינֶען הָאט מִיךְ צוּגֶעהַאלְטֶען דָא שְׁטֶענְדִינ .יָא,
אִיךְ בְּלֵייבּ דָא אוּנ וויל אַזוֹי וי מיין עֶלְטֶער-זיִידֶע דוֹן יֹצחֶק אבִּרְבַּנָאל
אוֹיך אִין אֵיינֶעם מִיט מַיינֶע אוּמְנְלִיקְלִיכֶע בּרִידֶער ,יוּדֶען ,טְרָאגֶען אַלֶע שְׁוֶוערֶע
פּרִיוֶוען ,וָאס דֶער אַלְמָאכְטִיגֶער נָאטְט שִׁיִקְט אוּנְז;איך בִּין בִּכְּלַל אִימֶעדוּם דָאךְ
שְׁטֶענְדִיג אִין נָאטטְט הַאנְד,
אַז יְהוּדָה חָאט גֶענְדִיגְט די דָאזִינֶע ווארְטֶער ,הָאט דָאס גַאנְצֶע גֶעזִינְרֶעל
זַיינְט גֶעוַויינְט; יִהוּךְה הָאט זִיךְ גֶעקֶערְט צוּם יוּנְגֶען חֶתֶן אוּג הָאט גֶעזָאגְט:

ז-ָ-אג מִיר צוּ ,מֵיין ליעבֶּער זוּהְן ,אַז דוּ זָאלְסְט זַיִין פִיר מיין טָאכְטֶער אִי
אֵיהֶר מַאן ,אי אֵיהֶר פָאטֶער  ,זֵיי אִיהֶר טְרֵייסְטֶער אוּג בֶּעשִׁיטְצֶער! זָאג מִיר צוו
אַז דוּ וֶועסְט אַוֶועק וַארְפֶּען ,פֶערְלָאזֶען דָאס דָאזִיגֶע לַאנְד פוּן דֶעסְפָּאטִיזְמוּם,

פוּן אכוָרְיוֹת ,פוּן שֶקְלַאפֶערֵיי (עִבְוּת) ,דִי וֶועלְט אִיז גְרוֹים גֶעֵנוּג ,עס איז דָא
אַנְדֶערֶע לָאנְדֶער ,וואוּ די הֶערְשֶער קוּקען אוֹיף זִייֶערֶע אוּנְטֶערְטְהֶענִיגֶע נים אזוֹי וי
אוֹיף שָאף ,וָאס שְטֶעהֶען שְטֶענְדִיג גְרֵייט צוּ דֶער שְׁחֵיטה ,נָאר אַזוֹי וי אוֹיף
אהִייֶערֶען פִּקְדוֹן פוּן נָאטְט ,פִיר וֶֶעלְבֶען זֵיי דַארְפֶען אָפּ גֶעבֶּען רעכְוּנְג פִיר נָאטְט;
טְ
עֶס אִיז דָא לָאנְדֶער ,וִויאעִסיז פַארְהַאנֶען מִשְׁפָּט .יוֹשֶׁר ,רַחַמְנוֹת לִיעבֶּע

צוּ דִי אַלֶע אוּנְטֶערְטְהענִיגֶע ,אַזוֹי וי צוּ קִינְדֶער .שְׁוֶוערְט מִיר אַלֶע קִינְדֶער ,אַז
נָאךְ .מֵיין טוֹירְט וֶעט איר ,וי מֶענְלִיךְ נִיךְ .פֶערְלָאזֶען דָאס דָאזִינֶע לַאנְד ,ואס

אִיז אָנְגֶעזֶעטִיגְט מִיטְץ בְּלוּט פוּן אַייעֶרֶע אָבוֹת.

 -מיר שְׁוֶוערֶען אַלֶע!  --הָאבֶּען זֵיי גֶעזָאגְט מִיט אֵיין קוֹל. -נָאר גֶענוּג אוּנְז שׁוֹין רֶערֶען ווֶענֶען דעם אַצוּנְד -- ,הָאט גֶעזָאגְט יְהוּרָה-- ,מיין שִׁמיֶעם איז גָאר נִיט פַּאסִיג פַאר עֶרֶב שַׂבֶּת קוֹדֶשׁ ,דֶעם הֵייליגֶען טָאג פוּן
רוּה אוּג תֶּענוּג פִּיר דֶעם גוּף ,פִיר דֶעם הַארְץ ,א פִיר דֶער נְשָׁמָה ,לָאמִיר

דוֹן יְהוּדָה אַבַּרְבַּנָאל
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אייט ,אוּנ לָאמִיר
דַארִיבֶּער אוועקלייגען  אוּנְער צער ,אוּנזֶערֶע יְורִים אוֹיף זַ
אוֹיפְנֶעהְמֶען דֶעם שַׁבֶּת ,אַזוֹיוִוי עס גֶעהֶער צוּ זַיין!
דָאם נַאנְצֶע הוֹיז-גֶעזונד הָאבֶּע זִיךְ גֶעזֶעצְט צוּם מִישׁ דָ:אס גֶעשְׁטַאלְט

פוּנָים שָאנֶעם גְרַייז-גְרָאוֶוען אַלְטֶען יְהוּדָה ,דָאם בְּלִיהֶענְדֶע אוֹימְזֶעהְן פוּן זֵיינֶע
בְּנֵי בַּיִת ,דִי לייך אוֹיסְנֶעמֶעבְּלירְטֶע צימֶערֶען ,וָואס זֶענֶען בֶּעלֵייכְטֶען אַזוֹי הֶעל ,וי
בֵּיי טָאג ,דוּרֶךְ דִי פיל לֶעכְט וָואס אין דֶעם צְוַאנְצִינרֶעהְרִיגֶען היינגלַאכְטֶער,

אוּג דֶער טִישׁ בַּאשְטעלְט אוּג בַּאדֶעקְט מיט מַאסִיפְנֶע זִילְבֶּער-גֶעפֶעס  --דָאס
הָאט פֶארְנֶעשְׁטֶעלְט דֶעם אויג איין פְּרַאכְטְפַאלֶען אוֹימְזִיכְט = ,וָאס אִיז וֶוערְטה
גֶעמָאהְלְט  צוּוֶערֶען פון גֶאערִיחְמְטֶע מַאלֶער-פֶערֶער ,וִוי ראאָפלִַיס יְ.הוְּדה
הָאט אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען דעם פוּלֶען בֶּעכֶער  מִיט וויין אונ הָאט מִיט א יערְליכֶע
שְׁטִימֶע גֶעמַאכְט אִיבֶּער אִיהֶם קִירוּשׁ  ,די בְּנֵי בַּיִת הָאבֶּען שְׁטִילֶערְהֵייד נָאכְגֶעזָאנְט ;

פוּן זַיינֶאעוֹינֶען קָאבֶּען גֶעקַאפֶּעט טְרֶערֶען  ,אוֹיף זיין פָּנים ָאט מען גֶעזֶעהן

שְאִׁילֶען שמֶערץ ,גָאר אוֹיך ערְנְְטֶען בִטָחוֹן אוֹף נָאטְט .
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אַז ער קָאט ארוּמְגֶערֶערְלֵיינְנְט דֶעם בּאקאל (בֶּעכֶער) זֵיינֶע בְּנֵי בִַּת ,הָאט
מֶען דֶערְהֶערְט גאֶַערוֹישׁ אִין גאס  ,ווָאס אִיז גֶענַאנְגֶעןאֵלָם נָאמֶענְטֶער צו זַיין
הוֹיז; יְהוּדָה הָאט זִיךְאּוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען פון זַיין אוֹרְט אוּנ הָאט גֶעזָאנְט :

 -מֵיינֶע לִיעבֶּע ,אִיךְ פִּיחְל א;וּג מַיין הַאֲרץ זָאגְט מִיר ,אַז עס קוּמט אָן דימִינוּט פוּן מיין פּמרִייווי;ן פָּאטֶער רוּפְט מִיךְ ,עֶר וִוינְקְט מִיר ,אִיךְ נְעה גֶערְן ,אִיר
אבֶּער זַייט מְקייִם וָואס אִיךְ הָאבּ .אייך גֶעוַאנְט.
הָאט זִיךְ דֶערְהֶערְט אַ קְלֵאפּ אין דֶער טְהִיר  ,יְהוּדָה איז מיט פֶעסטינְקֵייט
;עס

אַרַאפּגֶענַאנְגֶען פון דִיי טְרֶעפּ צו דער מְהִיר אוּנ הָאט מִיט אַ פֶעסְטֶער שְׁטִימֶע
גֶעפְרֶעגְט  :עוֶוער אִיזײ ?
;-אוּנִים נָאמֶען פון דעם סולְטאן עֶפֶען אוֹיףי  -!-הָאט גֶעזָאנְט אַגְרָאבּ קוֹל,יְהוּדָה הָאט אוֹיפְגֶעעפֶענְט  .דֶער אַ נ א (רֹאש) פוּן דִי סָרִיטִים אִיז אַרַיינ?

גֶעקוּמֶען מִיט צֶעהְן אָנְגֶעוָואפֶענְטֶע לייט ,
ואס פֶערְלַאנְגְט פוּן מִיר דֶער מֶלֶך פון דִי מוּסֶעלְמַאנֶער?  --הָאטוָ
יְהוּדָה .גֶעפרֶענְט .

 -מִיר וֶועלֶען דִיר בַּאלְד מוֹדַיַע זַיין  -- ,הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט דער אַנֹאמִיט לְצָנוֹת  -- ,אִין = דיין צִימֶער  דָארְט וֶועלֶען מִיר דיר אלֶעס פְּנקְטְלִיךְ
דֶערְצֶעהְלֶען .

יְהוּדָה אִיז אַרַיינְגֶעגַאנְגֶען צוּ זִיך אין צִימֶער ,אוּג די צֶעהְן מֶענְשֶען זֶענֶען
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אֵיהֶם נָאךְ גֶענַאנְגֶען אַחִין :זֵיינֶע בְּנֵי בַּיִת הָאבֶּען זיך גֶעשְׁטֶעלְט אַרוּם אֵיהֶם ,
אזוֹי וִוי אַ רִינָג ,מיט אַנְגסְט אוֹיף די בְּלאסע פָּנִימֶער .נָאכְדֶעם הָאט דֶער אַ { א
גֶעזָאנְט ;:מען הָאט אוּנז בֶּעפוֹילֶען דִיך בַּאלְד צוּ בְּרֵינְגֶען צוּם סוּלְטַאן א,וּג דיין
הוֹיז בּעזוּכֶען

לייען אִיבֶּער דֶעם בַּאפֶעהְל וי

יְהוּדָה הָאאטִיבֶּערְגֶעלֶייענְט דעם בַּאפֶעהְל ,אוּנהָאט גֶעזַאנְט :אִיךְ בִּין

גֶעוֶועזֶען דֶערוֹיף גֶענְרֵייט' .

|

עֶר אִיז גֶענַאנְגֶען צוּ דֶער קְליידֶערְשַאפֶע אהוָּנאט אַרוֹיסְנֶענֶעהְמֶען זיין
הֶעלֶען זֵיידֶענֶען קאפְטֶען  ,הָאט אֵיהֶם אָנְגֶעטָאן אוּנ הָאט גֶעזָאנְט! ,איך  קען
שוֹין גֶעהְן מיט אייך"י
-נֵיין ,טַאטֶע  ,דוּ וֶועסְט אוּנְז נִיט פֶּערְלָאזֶען ! ה-ָ-אבֶּען גֶעזָאגְט זֵיינֶעקִינְדֶער  --מִיר וֶועלֶען דיך ניט לָאזֶען נֶעהְמֶען  ,פִיידֶען אוּנְזֶער טוֹירְט וֶועט זַיין 

 -בַּאנֶעהְט זִיךְ נִיט מִיט שְׁטִירְדֶעס ,קינדער מֵיינֶע ! זייט רוּהיג ,עס אִיזאַוֹי דֶער רָצוֹן פון נָאטְט ,מִסְתָּמָא ,אַז אִיך זָאל,גלייך מִיט מֵיין פָאטֶערשְׁטֶעהן

בֵּיי דֶער פֵּרִיוו ,אוּנ טְרִינְקֶען דעם בִּיטֶערֶען כּוֹם :גֶעבֶּעְטְשְׁט זָאל זַיין דֶער
דַנֵין הֲאֲמַת!
דֶער אנא הָאט זִיך גֶעוֶוענְדֶעט צוּ זַיינֶע לייט אוּנ .הָאט גֶעזָאנְט :יאִיר,

אין דְרֵייען פִיהְרְט אָפּ דֶעם יוּדֶען צוּם סוּלְטַאן ,נָאר הִיט אִיהֶם  ,וי עס גֶעהֶער
צוּ זַיין ,מִיר בְּלֵייבֶּען דָא בַּאזִיכֶען דָאס הויז.

יְהוּדָהְן קאט מֶען אַועק גֶעפִיהְרְט :ער חָאט זִיך אַוֶועקְנֶעהענדיג גֶעקערְט -

צוּ דִי קינדער  ,הָאט אוֹיף גֶעהויבֶּען זֵיינֶע הָאנְד אַרוֹיף אוּנ הָאט גֶעזָאגְט :

!ָארְט אין הִימֶעל  ,וֶועלֶען מִיר זיך שׁוין
נ-ָ-אמְט לָאז אֵייך בֶּענְשֶׁען ד

זֶעהֶען. . .

אַז מֶען חָאט אֵיהֶם גֶעפִיהְרְט אִין נאס  ,הָאט מֶען אויף אַלֶע פָּגִימֶער

גֶעזֶעקְן דָאס גְרֶעסְטֶע שְרֶעק אוּג אַנְנְסְט  :אֵיינִיגֶע בֶּעהֶערְצְטֶע לייט הָאבָּשן זיך

נַאמִיערֶעט אִים

טיט געיואלד צוּ בֶּעפְרֵייעְן פוּן די גֶעוָואפֶענְטֶע .

ֵָאיזְיטנֶ,ע לִיעבֶּע ! -ה-אט זֵיי יְהוּדָה גֶעזָאנְט -- ,אִיך טְרָא אִיבֶּער
-מ-ל

מיט חָשֶׁק ,וָָאס נָאטְט שִיִקְט אוֹיף מִיר  ,לאז גָאמְט ווילִיגֶען ,אַז מיין טוֹידְט
זָאל זַיין אַ הִרְבֵּן צוּ פערגעגען מֵיינֶע זִינְד אוּנ אוֹיךְ דִי זִינָד פון מֵיין פָאלְק !
הָאפְט צוּ נָאטְּט ,עֶר וֶעט אַייךְ הֶעלְתֶען ,ער װֶעט אַייך גֶעבֶּען בֶּעסֶערֶע
. .
ציימען .
אַלֶע .זֶענֶען אֵיהֶם .נָאכְגֶענַאנְגֶען מיט טְרֶערֶען אין די אויגֶען ,אוג מֶען

דוֹן יְהוּדָה אַבַּרְבֵּנָאל
הָאט אוּמֶעדוּם גֶעהֶערְט

דָאס טְרוֹוֶערִינֶע שְׁמֶערְצְלִיכֶע

אַרָאפ גֶעפאלען די קרוֹין פוּן אוּנזֶער ;קאפף !
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עעִם אִיז

וְָעָה איז אוּנָז  ,וָואס מיר הָאבֶּען
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אַזױ פֶערְזִינְדיגְט! . . .

וְחוּדָהִין הָאט מֶען אַזוֹי אוֶועקְגֶעשְׁלֶעפְּט ,אוּנ מֶען הָאט אֵיהֶם ארַיין גֶעוָוארפֶען
אין אַ פִינְסְטֶערֶען פּאדוואל (תְּפִימָה) אִינָ'ם סוּלְטַאנְס שְׁלָאס; דָארְט הָאט עֶר
גֶעדַארְפּט לֶענֶען ,בִּיז דֶעם סוּלְטַאן וֶועט זַיין נִיחָא אֵיהֶם פוּן דָארְט אַרוֹם צוּ רוּפֶען
צוּם לֶעבֶּען אָדֶער צוּם שְׁטַארְבֶּען .

יז

אין דֶער זֶעלְבֶּער נַאכְט איז גֶעוָוארֶען פַארְוָואנֶעלְט דֶער שְׁלָאף פוּנִים מֶלֶך.
פוּן דֶעם דָאזִינֶען ניט שְׁרָאפֶען אִיז אָבֶּער נִיט נִצֶמֶחָה גֶעוָארֶען קיין יָשוּעָה ,אַזוֹי וִוי

אין דֶער צֵייט פוּן אֲחַשְׁוְרוֹש ,קיין טוֹבָה פִיר אַלֶעיוּרֶען ע;ֶס אִיז ,פַארְקערְט ,דוֶּךְ

דֶעט פַארְגֶעמִימֶען שְארֶעזְליבֶער אונָגְלִיק  ,שְׁטַארְקע לֵיידֶען צוּ אַיין יוּדֶען ,אוּנ

צָרוֹת אוּג קְלָאג צוּ .גאַַאנְצֶער עֹדָה .

אַז דֶער סולטַאן הָאט זִיךְ לַאנְנ גֶעוָארְפֶעןפוּןאֵיין זייט אוֹיף דֶער אנְדֶערֶער

,אט.ער,ענדליך קאלִינְג גֶעמְחוּן מִיטְן גְלָאקֶעל ע,ס הָאט זיך
אוֹיף זיין דִיוַואן הָ
גֶעיַאוֶועט א בֶּערִיעֶנְטֶער .
 --לָאז דִי מִינוּט קוּמֶען אַחֶער דֶער אַנֵא! -הָ-אט גֶעזָאגְט דֶער סוּלְטַאן,

אִין מאיַנוּט אַרוּם אִיז אַרֵיין גֶעקוּמֶען דֶער אֲנֵא ,
 -נוּ ,יוּזָאף ? --זאנט דֶער סולְטאן ,  --הָאט מֶען ערְפַיֶעלְט מיין בּאפֶעחְל?ה-ֶ-ערֶר פוּן די נְלוֹיִבּיגֶע ! מִיר הָאבֶּען גֶעטְחוּן רִיכְטִיג ,וִי  דוּ הָאסְט
בַּאפֶעהְלֶען :בַּשַׁעַתת דְרֵיי פוּן מֵיינֶעדִיגֶער הָאבֶּען אַפְּגֶעפִיהֶרְט דֶעם יּדֶען אִין
מְחוּרֶעם ,הָאבּ אִיךְ מִיט דִי אִיבֶּערִינֶע דָארְט בַּאזִיכְט דָאט הוֹיז; מִיר הָאבֶּען
גֶעפוּנֶען זילבֶּערְנע אוּנ גָאלְדֶענֶע כַּלִים  ,מְהייֶערֶע מַלּוּשִׁים אוּנ דײַואנֶעס  ,אָבֶּער

נָאלְד גָאר אַ קלייניקייט ,אַ שִיבּוט; מִיר הָאבֶּען אוֹיף גֶעבְּרָאבֶען אַלֶע שַאפֶּעס,

ִפִילוּ די בֶּעטֶער אין פָאל הָאבֶּען מיר אוֹפְגערימֶען  נָאר אוּנזָר מרָחָה איז

גֶעוֶוען אוּמזיסְט .בְּעֵת בַּאזִיכֶען קָאבּען מִיר זִיך דֶעְשְלָאגֶען צוּ שאְטַַארְק פַאר:

מַאכְטֶער טְחִיר אִין דֶער וואנט  .נוּ ,אֵדָא ,הָאבּ .אִיךְגֶעמֵיינְט ,מוּזֶען גֶעוִויס דִי
אוֹצְרוֹת זַיין פַארְבָּארְגֶען :אִיךְ הָאבּ זֵיי גֶעֵייסֶען עפֶענֶען ,אוֹיפְרֵייסֶען ,איך הָאבּ
אָבֶּער גֶעפוּנֶען דָארְט נָאר אלַַאנְנֶען טִישׁ בַּאלֶענְט מיט אַ גַאנְצֶען הוֹיפֶּען פֶער-
וויִקעלְטֶע בּוֹיגֶענִם פַּארְמֶעט  ,נָאךְ מיט עפֶעם קלייניגקייטען  ,וַוייטֶעל גָאר נִישְׁט;
איך הָאבּ דִי דָאזִיגֶע שְׁמַאטֶעס גֶעלָאזְט לֶענֶען ,אוּג בִּין גֶענַאנְגֶען וייטֶער .נָאר
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הָאר ,גְגֶערִיגֶער מִלְדּווָאס פַאר אַ וִוינְדֶערְליכֶער צוּפַאלעם איז גֶעוֶוען מִיט מִיר ;
בַּעת איך בִּין אריינְגְקוּמֶען אין צימֶער פוּנִים יוּדֶען  ,הָאט זִיךְּ מִיר

בַּאלְד אַוָוארף

גֶעטְהוּן אין אוֹיג דָאם זֶעלְטֶענֶע שָאנְהֵייט פון ַיין מָאכְטֶער  .איך שְׁוֶוער בַּיי דֶער בָּארְד
פוּן דֶעם נָבִיא *) טְרַאכְט אִיך זִיךְּ :דָאס דָאוִינֶע מֵיידֶעל איז ווֶערְמָה צוּ בֶּעצִיערֶען

דֶעם הַארֶעם (אֵיין בֶּעזֶאנְדֶער חייו פוּן די װַייבֶּער טֶענֶען) פוּן מיין ניטֶען מֶל
זָאל לֶעבֶּען ,,ערוֶועט מיר זַיין דַאנְקבַּאר פַאר אַזא מְצִיאָה = .אֵיידֶער מִיר הָאכֶּען

דָאס חויז פֶערְלָאזְט ,חָאבּ אִיך גֶעהֵייֶען מֵיינֶע דִיֶענֶער ,זֵיִי זָאלֶען זֶעהן דאס

מיידעל אַוֶועקְפִיחְרֶען ז
;ָאלְסְט דוּ אָבֶּער גֶעווֶען זֶעהְן מִיט ווָאס פַאר אַ שְׁמַארַקֵייט

זֵיי הָאבֶּען עם נִיט גֶעלָאזְט ! אַזוֹי וִוי זֵיי זֶענֶען גֶעשְׁטַאנֶען גַאנְץ רוהיג דָאס גַאנְצֶע
--+
4

גֶעִינְדֶעל פוּנִם ידֶען ,בְּשֵׂטַת אִין פֶּערְנֶעהְמֶען פון זייֶער פַּארְמֶענֶען ,אזוֹי ,פַאר.
קֶערְט  ,מיט עַקשָנוּת אוּנ וִילְדְקֵייט הָאבֶּען

נִיט גֶעלָאזְט

אָנְרִיהְרֶען  ראס

זֵיי זך אֵלֶע גֶעשְׁטֶעלְט א

מֵיידֶעל .אֵיינֶער ,וָואס הָאט גֶעזאנְט ,אז עֶר

איז דֶעם מִייִדֶעלְס חָתֶן {הָאט זִיךְ .גֶעשְׁטֶעלְט אקענֶען ,וי א צֶערֵייצְטֶער ליב ;

אַז מִיר הָאבֶּען אַלֶע אִיבֶּערִיגֶע שוֹין בִּיגֶעקימֶען אוּנ עֶר הָאט גֶעזֶעהְ ,אז ער קען.
שׁוֹין נִיט חֶעלְפֶען ,הָאט,ער אוֹיסְגֶערִיסֶען בַּיי אֵיינֶעם פוּן מַיינֶע דיגֶער דעסקינזְשַאל

אוּנ הָאט דֶערְשְׁמָאכֶען דָאס מֵיידֶעל מִיט די וֶוערְטֶער :עָעה ,דוּ טָאכְמֶער פון

בֵּית דָוִד , אוּנְשׁוּלְדִינ אוּג רֵיין צוּם פַאטֶער אִין חִימֶעל ,אוּנְשׁוּלְרִיג אוּנ רֵיין ,

וי דַיינֶע אָבוֹת שְׁטֶעהְט אָן !' נָאךְ דֶעם הָאט.ער זִיך אַלַיין גֶעשְטָאכֶען  :מִירוֶענֶען .
מיט שֶרֶעק אווֶעק פוּן דֶעם שְׁלַאכְט-אֶרֶט ,
|
ש-ְׁ-לֶעכְט!  --זָאגְט דֶער סוּלטאן  -- ,וֶועלְכֶער הָאט קאם בַּאמֶערְקְט דֶעם

טְרוֹיערִינֶען סוף פוּן דֶעם יוּנְגֶען הָתֶן מִיט זיין אוּנְשׁוּלְדִינֶער כַּלָה דֶ-ער יוּד הָאט,

אַ פָּנִים ,גֶערְגֶעץ בַּאוָואהְרֶענְט פְרִיהֶער זַיין גֶעלְד  ,גֶעוִים פְרִיהֶער בַּאהַאלְטֶען,
נָאר אִיך וֶועל אֵיהֶם פִּיקֶען דֶעם צוּנָג  ,אִיךְ וֶועל איהם מַאכֶען רֵיידֶענְדינ !
ער הָאט אַבִּיסֶעל גֶעקלֶערְט אוּנ הָאט גֶעזָאנְט  :עֶעהֶם מִיר אַהֶער דעם

יוּרֶען ,אוּג זָאג אִין אינְוֶעגְס דֶעם תִּלְיון,,ער זָאל דִי רְנֶע קוּמֶען מִיט זַיין גֶעצֵיינ
אַהֶער אוּנְטֶער דֶעם פַארְהַאנְגִי!

 --דַיין רָצוֹן וֶועט דִי מִינוּט ֶערְפִינְט וֶערֶען  -!-הָאט גֶעעֶנְטְפֶערְט רֶער

אנֵא  ,בְּיְקֶענְדִיג זִיךְ צוּם סוּלְטַאן אוּג אַרוֹיפְלֶענֶענְדִיג די הָאנְד אוֹיפן הַארְצֶען,
אִיז עֶר אחוֹים גֶענַאנְנֶען .
זון
יְהוּדָהֵן הָאט זִיךְ בְּשַׁעת מעֲשׂה נֶעחְלוֹמְט אַ גוּטֶער חָלוֹם :זַיין פָאטֶער הָאט
".שש
*
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זִיךְ אֵיהֶם בַּאוִויזֶען אִין גֶעשְׁטַאלְט פוּן א מֶלֶךְ ,ואס האט גֶעשְווֶענְּט אַרוּם אִיהֶם,
אוּג הָאט אֵיהֶם גֶעזָאנְט מִיט דִי רֵייד פוּנִ'נָבִיא :קגֶעהְסְט דוּ דוָרך וַאסֶער,

:עהְסְט
בִּין איך מִיט דִיר  ,דוּרך שְׁמְרָאמֶען  --וועלֶעןזֵיי דִיךְּ נִיט פַּארְפְלֵייצֶען נֶ

דוּ דוּרֶךְ ער ווֶעסְט דוּנִיט וֶועוֶען אֶפְּנעבְּרֵיהְט ,קיין פְלַאס וע דִיךְ נִיט
פַארְבְּרֶענֶען!
אימֶעלשֶער .שְׁמֵייבֶעל ,
אוֹיף יְהוּדָהָיס לִיפֶּען הָאט אִין שְלָאף וע חִ
עֶר אִיז גֶעשְׁלָאפֶען אוֹיף דֶער הַארְטֶער עֶרֶד גֶעשְׁמַאְקֶער  - ,וִוי דֶער סוּלְטאן

אוֹיף זיין וַוייך גֶעלֶענֶער {:עם הָאט זיך אֵיהֶם גֶעדַאכְט  ,אַז ;ער איז שׁוֹין אוֹיף

יֶעגֶער וֶועלְט  ,זַיין נֵייסְט שְׁוֶענְּט צווישֶׁען אלֶע צֵרֵיקִים אִין גִןְ-עֲדְן ,נָאר
ַיין שְׁטָארְבְּלִיכֶער גוף ,דֶער אֵיינְהִיל פון דֶער נִשָׁמה ,אִיונָאךְ דָא אוֹיף דֶער
וֶועלְט .

מֶען אוּנ הָאט אֵיהֶם גֶענֶעבֶּען שאְַׁלֶעפּ מיט די
יז אַרַיינְגֶעקוּ
דֶער אַנֵא אעִה מִיר נָאךְ ,וו ז'"
ֶער , :קוּם גָ

| וֶוערְט

יְהוּדָה הָאט זִיך אוֹיפְנֶעמַאפְּט  :עס איז אֵיהֶט פַארְגעקוּמֶען  ,אז ער איז

אין קֹבֶר אוּנ דֶער מַלְאָךּ וֶועקְט אֵיהֶם, ,ער הָאט זִיךְ אבֶּער גִיךְ דֶערְמַאהְנְט

אוּג אִיז גַאכְגֶענַאנְנֶען נָאכֶץ אַנֵא ;;ער הָאט געוואוּסְט ,וָואס סֶע ֶערווַארְטֶעט
אֵיהֶם אוּנ הָאט גֶערֶעכֶענְט יֶעצְטִינֶען גַאנְג נָאר פיר ואֶַועג גְלַייךְ צוּ אֵיבִינֶער
פרייהייט , , .

פֶּעסְט אוּנ ניט דֶערְשְׁרָאקֶען הָאט ער אַרַיין גֶעטְרִיטֶען אִין צִימֶער צוּם סוּלְטַאן;
עֶר הָאט גֶעקוּקְט אוֹיף אֵיהֶם מֶעחֶר מִיט פֶּערְאַכְטוּנְג  ,אַלֶס מִיט פוְּכְט,

נָאך קואּרְצֶע פּוֹיזֶע הָאט דֶער סוּלְטַאן גֶעזָאנְט יְ:הוּרָה  ,איך .קען דיך ,אַו

דוּ בִּיסְט א קְלוּגֶער מֶענְשׁ; דוּ וִוילְסְט גֶעוִיס נָאךְ ָפְלֶעבֶּען דֵיינֶע וָאחֶר ,וִויפִיעל

עֶס איז דִיר בַּאשֶׁערְט ,צְווישֶׁעןדיין געזִינְדֶעל מיט דֵיינֶע קִינְדֶער אין נַחַת !רייץ?

ושע דַארִיבֶּער ניט מיין צָארֶען אוּנ זָאנ מיר רִיכָטִיג  ,וָואס דוּפַארְמָאנְסְטי !

-דוּ.הֶערְשֶער  פוּן דִי גְלוֹיבִּגֶע!  --הָאט גֶעזָאגְט יְהוּלָה  -מַייןרֵייכְקֵייט מֵ
,יינֶע אוֹצְרוֹת אִיז בֵּיימִיר מֵייןרֵיין  ע{וויס ע ן ,מיין אַמוּנָה,
אוג זֶעכֶּם גֶערַאמְהֶענֶע קִינְדֶער ,וָואס אִיךְּ הָאבּ וו
;ֶען אִיךְּ הָאבּ נִיט דָאס בִּ,ין

איך אָרֶעמֶער פוּנִם אָרֶעמְסְטֶען בֶּעמְלֶער.

 --דָאס אַלעס וֶועט בַּיי דיר קֵיינֶער גִיט אָפְּנֶעמֶען ! --האט גֶעעֶנְטְפֶערְט

דֶער סוּלְטַאן אירָאנִישׁ ,אִיך וִויל וִוימֶען ,וואוּ הָאסְט דוּ דֵיין גֶעלְד ?אִיך וויים
אוֹיף געוִוים  ,אַז דוּ בִּיסְט דֶער רַייכְסְטֶער פוּן אַלֶע יוּדֶען פוּן מאראקא.

--אוֹיבּ אַ שֵׁם טוֹב ,אַגוּטֶען נאמען קען מֶען אנְרוּפֶען רייכקייט  ,בִּין אִיךְ
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אֶפָּשֶׁר דֶער רֵי
יבְסְטֶער יוּד אין מארָאקֵא ; גאר אוֹיבּ .רֶעבֶענֶען פַאר רייבקייט

נָאר דָאס פִיעל גֶעלָד הָאבֶּען ,אִיו דָא חִי דָאךְ יודֶען אמד בֵייכֶערֶע פוּן מִיר .
 -וֶוֶער זֶענֶען זֵיי ? --הָאט דֶער סוּלְטַאן נִיךְ א פְּרֶעג גֶעטָהוּן ,= אִיך;קאן זֵיי נִיט.

דוּ קענסְט זֵיי נִיט ?  --הָאט גֶעזָאגְט דֶער סוּלְטַאן מִיט כַּעַם--וַוארְט
וּשֶׁע  ,אִיךְ הָאבּ תאְַּרוְפָּה דוּ זָאלְסְט מיר יָא זָאגֶען ,וואוּאיז דיין גֶעלֹד אוּג אוֹיך
וֶוער זֶענֶען דִי אַנְדֶערֶע רֵייכֶע יוּדֶען !

דֶער סוּלְטַאן הָאט אק
ְַלּנָג גֶעמְחוּן אוּנ דֶער פָארְהַאנְג אִין וִוינְקֶעל פונ'ם
צימֶער הָאט
זִיךְ אוֹיפְגֶעדֶעקְט.

 -אִיז דיר בַּאקֶענְט אָט דֶער פּארְשׁוֹין מִיט אָט דֶעם הְלַאפֶערְגעצֵייג? --הָאט גֶעפְרֶענְט דֶער סולטַאן דֶעם יוּדֶען מִיט רִשֶׁעת אוּג הָאטגֶעווִיזֶען אוֹיפִיץ תַּליֹן -

מִיט זֵיינֶע כָּלִים צוּם מוּטְשֶען.

 וִוי בַּאלְד דָאס אִיז אֵיינֶער פוּן דִי לייט וָואס טוּהֶען דַיין ווילען' קען מֶעןשׁוֹין פאר שְׁטֶעהְן  ,ואס ער אִיו! .  +הָאט יְהוּדָהגֶעעֶנְטְפֶערְט מִיט פֶער:
אַכְטונג  .אִיך אָבֶּער בִּין אוֹיף  אַלְסְדִינְג גרַייט  ,אוֹיף אַלְסְדִינְג גֶעפַאסְט  :מיין
קֶערְפֶּער אִיז בּיי דִיר אִין דִי הָאנְד מֵ
,יין נָשָׂמָה אָבֶּער איז נָאר בַּיי נָאטְט דֶעם

בַּאשֶׁעפֶער אִין דער הַאנְד אוּג לאכט אוֹים דֵיינֶע אַלֶע סְטְרֵאשֶׁען ,וָואס די
סטְרֵאשֶׁעסְט ; דוּ קֶענְסְט נאר מיין גוּף טוֹיִדְטען  ,אֶבֶּער גיט מֵיין נְשָׁמָה,

דֶער סוּלְטַאן הָאט אוִַוינְק גֶעמְהוּן דעם תִּלְיוֹן דֶ,ער הָאט גֶעהֵיימֶען זיינע

דיעֶנֶער בּוּנְדֶען דֶעם יוּדֶען אוּנ אוֹימְצִיהֶען אוֹיף דֶעם סְטַאנָאק צום מוּטְשֶען.
יְהוּדָה הָאט זִיך גֶעהַאלְטֶען חהִיג אוּג גֶעלַאסֶען ,וי שאָאפֶעלֶע  ,ואס מֶע

פִיהְרֶט צוּ דֶער שְחִיטָה ,זַיין גֵייסְט איז גֶעוֶועזֶען בְּשַׁעַת מַעֲשֵׂה  ,װייט פון

דֶער וֶועלְט ,פוּן דער עֶרְד .

דָאס פוּנְקְטְלִיכֶע פָארְשְׁטֶעלֶען פון יְה וּדָק' ס מוּטְשֶען ,וֶועט מיר דֶער

נֶעעֶהרְטֶער לֶעזֶער עֶרְלוֹיבֶּען דוּרְכִצוּלָאזֶען  . .,עֶטְלִיכֶע מִינוּט שְפֶּעטֶער הָאט

יְהוּרָה דָאם לֶעצִטָּע מָאר גֶענֶעבֶּען אַבּלִיק אַרוֹיף צוּם הִימֶעל  --אוּג אִיז
גֶעשְטָארְבֶען .

יי

יצ
דִי יְדְיְעה פוּן יהוּדָהְ'ס

טוירט הָאט גֶעמַאכְט אִין דֶער שְׁטָאדְט נְרוֹיסֶע .

אַנְגסְט אוּנ שְׁמֶערְץ ,וייל ער אִיז גֶעוֶועזֶען אין דֶער גַאנְצֶער קהילָה מֶעהֶר פוּן

05
דוֹן יְהוּדָה אַבַּרְבַּנָאל
גֶעהֶען גֶעשֶׁעצְט אוג גֶעלִיעבְּט פִיר זַיין עַהֶרְלִיכְקֵייט ,פיר זיין צִדְקוֹת אוּנ פַיינְקייט.

פונם

דָאס יוּלִישׁ  קְוַארְטֶעל ,דִ
בַּאלֶענֶעֶעןבְּעאייְט איּנְ י יודִישֶע שְׁטָארְט הָאט זִיך אוֹיפְץ פִיערְטֶען טָאג

אַנִידטֶֶערערְגצֶּעֶלעֵביֶיעגןט.כדְִּי.ריסוּמאַָעפנֶ,עוְִמוֶיפעִןיעליְדהֶועּרדָהָסיוּלְטֶַסאעןרפֶהָּעארט.

לִקבוּרָה; די שְׁטָאדְט הָאט
גֶעפַאדֶערְ
ט ,אוֹיךְ דֶערבַּיי אוֹיסקוֹיפְגֶעלְד פ
ֵיר יְהוּךְ הִ' סֹ גוּף צוּגֶעלֶעגְט ,

טַאכְטֶער דֶעם מ איַנטְדֶערֶען אִין-דֶער-פְִיה הָאט מֶען גֶענוּמֶען פִיהְרֶען ויֶּדהְהָ'ן  ,זיין
אַרוּם היִוּדָה'ס

אֵיהֶר
חֶתָן צוּ קֹבֶר יִשְׂרָאֵל .גארוֹיסֶער עוֹלֶם איז גֶעשְטַאנֶען

הוֹיז ,אעַוֹלֶם נִיט גָאר יוּדֶען  ,נ
ָ.אר אוֹיף פוּן ניט-קיין-יוּדֶען ;

אַלֶע גַעויבטער
הָאבֶּען בֶּעוויזֶען טִיעפֶען שְׁמֶערֶץ .אַז מֶע הָאט דִי מֶמֶּה מִיט דֶעם
מַת אַרוֹיס גֶעטְרָאנֶען פוּנ'ם שְטוּבּ ,הָאט דֶער חֵכֵם (דֶער רָב) גֶעהַאלְטֶען

גאֶענטויְירןוֶפעֿורּיןגרֶֶע רֶעדֶע  ,וועלְכֶע .אִיו יֶערֶעט מָאל אִיבֶּערְגֶערִימֶען גֶעוָוארֶען פוּנִים
עם עוֹלֶם .נָאך דֶער הֶעדֶע קאט דֶער חכ ם דוּרְבְגֶעלִייֶענְט בְּקוֹל רֶם די
אוָואָה :אִין דֶער צ וָואָחה ואוּ עם אִיז גֶעוֶוען אָנְֶעניזֶען ,וִויפִיעל דָאס

פֶערְמֶענֶען
זָאל עס צוּבטְּהאֵטיְילרֶֶעעןפְדטִ,י יואְורְּגשִׁיםוָאס פאר גֶעשֶׁעפְטֶען עֶס גֶעפִינְט זִיךְ ,וִוי אַזוֹי מע
אוּג אַ גְרוֹיסֶע סוּמע אוֹיף עוֹלְמוֹת אֶהְן אוּנְטֶערְשֵׁייד

פין דער אֲמוּנָה ,אִיז אוֹיךְ גֶעוֶועזען פָאלְנֶענְדֶע מערְקווירדִיגֶע אַייִנשְׁרִיפָּ :
יגַאנץ לַאנְג ,הוּנְדֶערְטֶער יָאהֶר ,פוּנָים חוּרְבּן בַּיַת רֵאשוֹן אָן ,הֶערְשְט בַּיי אוּנז

יאדִיין גֶדעֶשעִׁריכְטֶפעאמיפוקּיןעזייןאֹמלִֶנעְבהֶֶּגע,ן ,אאולםוֶ,עודֶָעארס עהֶלְטֶערֶער אין דֶער מִשְפָּהָה פֶערְְרייבְ

ָאט זֶך מִיט אִיהֶם פַּאסיערְט ,אונ
יט עֶס אִיבֶּער
זַיין זוּהָן אוּג בַּאשְׂווֶעהְרְט אֵיהֶם ,עֶר זָאל אוֹיך אוֹיפְשְׁרַייבֶּען זיין

גֶעשִׁיכְטֶע אוג אִיכֶּער לָאזֶען זיינע קינדער צ
-וּם גְלִיק הָאט זִיך דִי דָאזִיגֶע כְרָאנִי

ערְהַאלְט
יפִיעל פֶַּאערןְמֶבעּטי-זבּומֹייינןֶען,צייוטָ+אס זזיֶעגאֶעין בגֶּיעישְׁמרִיירבֶּעןאיןא חיוןֹ לְשׁוֹן קוֹרֶשׁ ,בֶּעשְטֶעהְט פון
יז פֶערְשְׁלָאסֶען אִין אבֶּעזנְדֶער

יצִימֶער .וַוייל אזֹי אוֹיף גֶעלְד הָאבֶּען זיי קיין ווערֶטה נִיט ,הָאף אִיך  ,או זי וֶועלֶען

!באְַזּיידביֶּן נִיש גֶערִיהָרְט דוּרך דֶעם סולטאן  . . .מֵיינע אבוֹת הָאבֶּען זי גֶעפְלֵייסְט,

דָאזִיגֶע
אנְרֶערֶע .זאלעןברפָואןנידקֶעםזָאגָלאברְּלנִֵיייבטֶען פֶערְבֶּארְנֶען גָאר אִין אוּנְזֶער מִשְׁפָּחָה אוּג קיין
ויִסען ,איך ,דאגֶענֶען ,וויל ,אַז עם זָאל אִיבֶּער-

;יגצֶועּגפֶַעאבלֶֶּעעןן פווֶוןעלאֵֶעיןין דמִֶשעְרׁפָגַּחָאהנְ,צֶועָרואסקְחֵלָה ,דֶער עֵרָה ,וַייל עֶס בַּארִיהְרְט נִיט נָאר די
עֶס הָאט זִיךְ מִיט אוּנְז פַּאסֶיערְט אין פֶערְשִׁיֶערֶענֶע

צֵייטֶען ,נָאר אוֹיךְּ נַאנץ
פיעל דִי גֶעשִׁיכְטֶע פוּנ'ם יוּרישֶען פָאלק בִּכְלֵל ;איך בִּיט

ידַארוּם דֶעם
גֶעשֶׁעצְטֶען חכ ם-הַעֵדָה ,עֶר זָאל נָאךְ מיין טוֹידְט צוּ זִיךְ נֶעהְמֶען
;די פַּאפִּירֶען אוּ
ג זָאל אלע שִׁבֶּת אוג אַלֶע יוֹם טוֹב נָאךְ דֶער תְּפְלֵה דוּרְכְלֶעזֶען

זיודֶּתעְרן עיִודָֹאהֵלא ַ,טעֶירק זפָאולן דאָואֹירךְְט אאֶופנְּחיפמֶֶעערןְטידיֶטְעשםֶׁעמִןנָ.הָגעֲנְפדוְלןִיךא,וּנבְּיט איך מיין עלִכְטֶע

זֶער מִשְׁפָּחָה אוּנ אוֹיך
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שְׁרַייבֶּעןדיכְרָאנִיק וֵוייטֶער' . . .דִי צִן אָ ה אִיז גֶעמַאכְט גֶעווארֶען דֶען -61טֶּען
לְחוֹרֶש .סִיוְןשׁנַתגתֶקעצח'טַ,תְמְתְּניְהוּדָה בֶּן לוִי בֶּן מֵאִיר אַבַּרְבָּנָאל,

דָאס אֵיינִיקִיל פוּן דוֹן יִצֶחָק אַבַּרְבְּנָ{אל פו דֶער מִשְׁפָּחָה רוד
בֶּן יָשֵׂי י י..

אוּנ דֶער חָכָם הָאט אוֹיסְגֶעפָאלְנְט די צְוְאֶה פוּן דוֹן יְהוָּה אַבַּרְבַּנָאל אוּנ
הָאט גֶענוּמֶען נָאךְ זיין קְבוּרָה דִי פַּארְמֶעט-כְּתָבִים צו זִיךְ ,או :פוּן דֶעם ערְשְׁטֶען

שַבֶּת אָן הָאט עֶר אָנְגֶעהוֹיבֶּען  פָארְלֶעזֶען אִין שׁוּל פַּארְץ פָּאלְק יֶעדֶען שַבֶּת

גָאכְץ דַאבְנֶען  .דִי עֶרְצֶעהְלּגֶען ,וָואס זֶענֶען דָארְט בֶּעשְרִיעבֶּען דרֶך זַייגֶע

עֶלְטֶערֶען פוּן דִי מַלְכַ י י הוּ דָה אָן בַּיים אנפאנג פונ'ם בּוֹין דֶעם צְנוייסֶען
בֵּית הַמְקֹך ש אי יְרוּשָלַיִם בִּיז אוּנְזֶערֶע צֵייטֶען .
ענד ע

לֶיערֶער פוּנִם חֵדֶר ,
1

וִוינְטֶער.
שְׁנֶעכְטֶע קומען אוּג .פֶערְבּיטֶען
שְׁטֶענְרִיג לִיבֶּע  ,גוּטֶע צֵייטֶען !

נָאבְן זּממֶער שׁטֶעהְט שׁוֹין הִינְטֶען
בַּאלְר דֶער אָסְוֶען מִיט די וִוינְטֶען.
אוּנ אִין שְׁטוּבּ אִיז פִינְכְטֶער ינַאס ,

! קָאלְט אוּנ בְּלָאטִיג אוֹיף דֶער נַאס
אוּג דֵי גָאכְט  --זֵיי וֶערֶען גרָאסְסֶער)
אויף דֶעם הַארְצֶען אוֹיך נִיט בֶּעסְפֶער ,
אוּנ;ער שְׁמֶעהְט שׁוֹין דָא נִיט ווייט ,
דער בֶּעהֶעלְפֶערי

בֵּיי דֶער זַייט ,

מִיט אַ שְׁמֶעקֶען ,אַ לַאנְטֶערֶען

 -אֵיינְגֶעוינְקֶען זאל עֶר וֶוערֶען!--אוּנ דֶער רַבִּי שָׁמֵייסְט כְּסֵדֶר

נְרוֹים אוּג קְלֵיין  --דֶעם נַאנְצֶען חָדֶר ,
לֶערֶענְט ערֶענְסְט ,בְּרֶעכְט די בֵּיינֶער ,

לֶעְנֶען אִבֶּער וִוילֶל נישט קֵיינֶער;
()13
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סְצֵיהְט אַהִינְצי אוֹיפֶץ אַייו,
דָאס אַייז אִיז נְלַאט  ,דֶער שְׁניִי אִיז װויים !

וִוילְלְט זִיךְ גְלִיטְשֶׁען  -אַ קאטָאוֶועס '-
אוּנ עֶר דִילְלְט אוּנְז מִיט ,פִיֶער אָבוֹת' -

מִיט ,פְיער אָבוֹת' מִיט קְזִיקִין'

טַאנְצְט דֶער קָאנְטְשִׁיק אוֹיפְן רוקען י יי
פון פַארְטָאג בִּיז שְׁפֶּעט בֵּיינַאכְט ,
בּיז מֶע וֶוערְרְט שׁוֹין גוּט פֶערְשְׁמַאכְט ,

וויללְט זךֶעֶען ניָאך מַעֶר  -שְׁלָאפֶע 
אוּג מִיר גֶעהֶען דָא מִיט וָואפֶען ;

שְמֵיינֶער ,שְׁמֶעקֶענְסאַלְלֶרְלֵיי 
וי סָאלְרַאטֶען ,מִיט גֶעשְׁרֵיי 
אוּג מֶע הֵייסְט אוּנָ זִינְגֶען פְרעהְליך

ְרֵייעְן חוֹיךְ  יאֲדוִֹימלִי 

וֶוער ;עס װויִלל נִיט זִינְגֶען הויך ,

חַאפּט אַ קָנֶיפּ;קאיַּלַאק אוֹיך.
אִין דֶער היים מֶע פַאלְט אַנִידֶער,

מֶע וִוילְל שְׁלָאפֶען--קוּמט ער װיִדער ,
אוֹי  ,דֶער רִבִּי!--ער קוּמְט צוּ חָלוֹם ,

קוּמְט צוּ חָלוֹם ,נִיט אֶפּ שָׁלוֹם :
הָאר נָאר ,שִׁיננעץ .סְאִיז אַפְבָרָה,
ס'איז שׁוֹין צייט צוּ דֶער גְמְרָא !
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לִיעדֶער פּוּנִים הֹדֶר
זָאג ,וָאס וִוילְל רַב-פַּפֵּא הָאבֶּען !
זָאג !נִיט  --וֶועל אִיךְ דיך בַּאנְרָאבֶּען '

אִין דֶער פְרִיה--צוּרִיק אִין חֲדָ
הַיינְט וי גֶעכְטֶען  ,אַזוֹי כְּסָדֵר ;
אוּנ דֶער קאנטשיק דְרֶעשְׁט די בַּיינֶער ,

לֶערְגֶען אבֶּער וִילֶל גיט קֵיינֶער .
פון דֶער זִינָן די גוּמָע שְׁטְרַאחְלֶען
דוּרָכֶן דּנְקְלֶען פֶּענְסְטֶער פַאללֶען 
קְלֵיינֶע נָאכְט ,דִי מָאג שׁוֹין גְרֶעסְפֶער -

אוֹיף דֶעם הַארְצֶען וֶערְט שׁוֹין בֶּעפְסֶער !
וַוארְט זְשֶׁע ,קינדער  ,הָאפְט אוֹיף מָארְגֶען '
אִיר דַארְפְט הָאפֶען ,טָארְט נִיט זָארְגֶען '

דִי אַמוּנָה ,דֶער בִּטָחוֹן -

אוּנְזֶער יוּדִישֶׁער נָצָחוֹן...

גוּמֶע קימֶען אוּג פֶערְבֵּייטֶען,

תָּמיד שְׁלעכְטַעץ ,וויסְטֶע צֵייטֶען 
נָאכְץ אָסְֶען ,נָאכְן ווינְטֶער,
קוּמְט דֶער פְרִיהְלוּנְג ,לִיבָּע קִינדֶער!י..

שלְמיאל ,

קְרָאפְלֶעךְ זָאלְסְט רו עֶסֶען'...
אַבִּילֶד
פוּן

יעקב דינעסואהן
נִיט אֵיחֶר נוּטְפְקֵייט,נִיט אִיחֶר פְרוּמָקֵייט ,ניט אֵיהֶר וָואהְלְטְהֶעטִינְקֵייט וויל
איך אייך ,לֶעזֶער ,ערְצֶעהְלֶען  ...ודֶֹברָה הָאט זִי גֶעהֵיימֶען ,אוּנ מֶען הָאט נָאר
בֶּערַארְפְט אִיןבָּא דָאוִיץ וָאגֶען :אַזױ הָאט דוָֹבךָה גֶעזָאגְט' ,הָאט מֶען שוֹין
וָה עֲלֶיהָ הֲשָׁלוֹם גֶעוֶועזֶען
גֶעוואוּסְט וֶועלְכֶע דָבוֹ רָה א-ַ-זוֹי בַּאקֶענְט אִיז דֶב ר

אֵינָים גַאנְצֶען שְׁטֶערְטֶעל בָּאדָאוִיץ! נִיט אֵיהֶר נוּטסקייט ,נִיט אֵיחֶר פְרוּמְקֵייט,
נִיט אִיהֶר וָאִלְטְהֶעמִינייט יל איך ערְצֶעהְלֶען ,וַוייל אִים לֶעבֶּען הָאט זִיא זְעהֶר

ניט גֶערֶען נֶעחַאט צוּ הֶערֶען ,ויא מֶען לױיבּט זיא אוּנ דָאס ,וָאס זיא הָאט אַלֶעבֶּעדִינֶע

נִיט ליעבּ גֶעהַאט ,גֶעפֶעהְלְט אֵיהֶר אִיצְט נָאךְּ אֵיהֶר טוֹידְט ,גֶעווִיס ,אוֹיךְ נִיט;

ְרִיבֶּער עֶרְצֶעהְל אִיךְ נָאר דִי מֶעלָה ,מִיט וֶועלְכֶער זִיא הָאט זִיך זֶעלְכּסְט שמֶענְדִיג

בֶּערִיחמְט ,אוּג דִי מַעלָה אִיז דִיא ,וָואס זִיא הָאט קֵיינֶעם אֵיהֶר גַאנְצֶע לֶעבֶּענְס צַייט

נִיט גֶעשָׁאלְטֶען--.
--אַ קְלְלָה --מלֶענְט זיא זָאגֶען--,אִיו ערנֶער ,וִויא אַלְץ אין דֶער וֶעלט' .מֶען

הָאט אֵיהֶר אַ מָאל פאְֶּרֶעג גֶעטָהאן ;:דְב וֹךְ ה! לֶעבֶּען זָאלְט אֵיהֶר ,מִיר גֶעפִינֶען

דָאךְ .אִין דֶער הֵיילינֶער תּוֹרָה אוֹיךְ קִלָלוֹת אוּנ אַנַאנְצֶע תּוֹכָחָה ,זָאנַאר נַאנְצֶע
צְוֵיי ,אֵיינֶע נְרֶעסֶער פאר דֶער אנְדֶערֶע! מְמְתָּמְא מוּז דָאךְ דארין עֲפִּיס אוֹיךְ
נַאטִירְלִיכֶעם אוּג מֶענְשְׁלִיבֶעס זַיין צו שִׁילְטֶען יֶענֶעם ,וָואס פַארְדִינְט דִיא קלָלָה!

--אַהמייע קִינְדֶער--פְלֶענְט זיא עֶנְטְפֶּערֶען --דיא תּוֹרָה מעג שִׁילְטֶען דֶעם,

וָואס פֶּערְדִינְט בֶּעשְטְרָאפְט וֶוערֶען אַ:זא קָלָלָה הָאט אַ מַמָשׁוֹת! אָבֶּער מִיר ,זִנְרִיגֶע

וָואס אִיז אוּנזֶער שִׁילְטֶען ? וַוייסֶען מִיר דֶען נִיט ,אַז נָאמט וַוארְט נִיט בִּיז מִיר וֶועלֶען
אֵיהֶם זָאגֶען ,וָואס אוּג ויא עֶר זָאל יֶענֶעם בֶּעשְׁטְרָאפֶען  פּעו עס פַּאסְט נִיט אַ קְלָלָה
פַאר אַמֶענְשֶען !

אֵיין קָלֶלָה הָאט דָבוֹךָ ח יָא גֶעהַאט ,מִיט וֶועלְכֶער זיא פְּלֶענְט זִיךְ בֶּענוּצֶען
בַּיי גְרוֹיס בֶּעוֶוענוּנְג; אָרֶער בַּיי בַּעס ,אוֹיבּ עִם אִיז נָאר מֶענְליך גֶעוֶוען ,אַז ד ב וֹךְ ה

קרָאפְּלֶעךְ זָאלְסְט די עֶפֶען
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זָאל וֶוען אִין כַּעס זיין:דיא קְלָלָה אִיז גֶעווֶען;:קְרָאפְּלֶעךּ זָאלְסְט דוּגֶעסֶען !'

דְבוֹרָה הָאט זֶעחֶר לִיעבּ גֶעמַאט קְלֵיינֶע קִינְדֶער ק-י-ין אֵייגֶענֶע קִינְדֶער

הָאט זיא נִיט גֶעהאט  --אוג אֵיהֶר  בֶּעסְט  פֶערְנִינֶען אִיז גֶעוֶעזֶען חֵדֶר יוֶּנְכֶעך
קליינֶע ,וָואס פְלֶענֶען פוּן חֲדֶר פַארְֵיי אִיהֶר שָטוּבּ גֶעהְן ,זֵייא צוּ זִיךְ אַרַיין רוּפֶען

אָנְשִיטֶען זִייֶערֶע קֶעשֶענֶעס מיט נִיסְלֶעדּ ,זֵיי גֶעבֶּען לֶעקֶעכְלֶעךְּ אוּנ זֵיי הֵייסֶען
בָאּרָכָה מַאכֶען ,זִיא זָאל ;מאִן עֶנְטְפֶערֶען.
עִם אִיז אין בָּאדָאוִיץ אַחֲרֶר יוּנְגֶעל נִיט גֶעוֶועזֶען וָואס הָאט רְבוֹרָה'ם

שְטוּבּ נִיט גֶעקֶענְט אוג אִיחְרֶע לֶעקֶעכְלַאךְ נִיט פֶערְזוּכְט  :נִיט נָאר אַבְּרָכָה צוּ

מַאכֶען אִיז אֵיהֶר ליעבּ גֶעווֶעזֶען .,אָבֶּער אוֹיךְ זֵייא פַארְפִיהְרֶען ,שְׁטִיפֶּען צוּ זֶעהְן

אִיז אֵיהֶר פֶערְנְִיגֶען גֶעוֶעוֶען :אִין עֶרְגֶעץ הָאבֶּען דִיא קינְדער אזוי פראנק אי
פְרֵיי נִיט גֶעאקֶערְט וִויא בֵּיי אִיהֶר אִין שטוּבּ  .עס הָאט נִיט זֶעְטֶען גֶעטְרָאפֶען
אַז אַזוֹי שְׁטִיפֶענְדִיג ,הָאט אַקִינְד אוּנְגֶערֶען אַנְלָאז ,אַמֶעלֶער צוּבְּרָאכֶען  אוּנ

דָאס קִינְד פְלֶענְט עֶרְשְׁרָאקֶען וֶוערֶען ,דַאנְן פְלֶענְט דֶבוֹרָה צוּ גֵיין צוּם קֵינְד

אֵיהֶם טְרֵייסְטֶען אוּנ זָאנֶען, :א ,קרָאפְּלֶעךּ זָאלְסְט דוי עֶסֶען! . . .נִישְׁקשָׁה ,הָאבּ
קיין מוֹרָא ,דֶער פַאר אוֹיף דֵיינֶע תִּנָאִים ,אִם וִרְצָה חַשֵׁם ,וֶועל איך אַטָאפּ צוּבְּרֶעכֶען ...

קְרָאפְלֶעְּ זָאלְסְט דוּ עֶסֶעיי

דְבוֹרָה הָאט איין אֵיינֶענֶע קוה גֶעמַאט ,אוּנ פַלֶענְט דָאס אִיבֶּערִינֶע
מִילְךְ! וָאס איתר פלענט פון אֵייגֶענֶעם גֶעבְּרוֹיך בְּלייבּען ,אָרֶעמֶע לייט אוועק גֶעבֶּען

פְּרִישֶׁע פּוּמֶער פִיר ערְנֶעץ אַ חוֹלֶה צוּ נְדִייטֶען ;אַזא חוָלָה איז רֶער רֶב פוּן בָּאדְנִיץ

א מאל גֶעוֶועוֶען .דִיא רבִּיצֶען איז גֶעקוּמֶען צוּ דְבוֹרָה אונ הָאט אֵיחֶר דֶערְצֶעחְלט

אזֵא גֶעשִׁיכְטֶע :יבַּאֲשֶׁר דֶער דָאקְטָאר הָאט שׁטְרֵינְ גֶעזָאנְט ,אַו רֶער רָב זָאל

דטְַורִָקעְֹאקֶעפןוןעאטְַיִיןיכֶקעו גְלָאז מִילֶך אֵטָּאג ,אָבֶּער נָאר דָאס מְיָלֹךְ זָאל פְרִישׁזיין אוּנ
ה אוּנ דֶער צוּ ,וִויפִיעל מֶענְלִיךְ אִיזו שְׁפאצירען געהן :דיא פִיהרֶער
פוּן דֶעם שְׁטַארְטֶעל הָאבֶּען מֵאקִי אַנְרוֹיסֶע אֲסִיפָה נֶעמַאכְט ,צוּ מֶען זָאל פַאר דעם
רֶב אַ קוח קוֹיפֶען ,צוּ מֶען זָאל פַאר אֵיהֶם אַזֵא קוה דִינְגֶען בִּיז ער וֶועט אין גַאנְצֶען

גֶעזוּנְד וועכֶען ? ויא אִין יֶערֶער אֲסִיפָּה הָאבֶּען זיך גֶעפוּנֶען צְדָדִים ,וָואס הָאבֶּען

שְׁטַארְק גֶעשְׁטְרִיטֶע .אֵיינֶע דִי אַנְדֶערֶע הָאבֶּען ניט נָאךּ גֶענֶעבֶּען אוֹיף איין הָאר,

אאִנם יערםְצֶ אִיז גֶענְִּיבֶּען מֶען זָאל מַאבֶען מִֹּחַ דֶעם עֶנִיִן נָאך אַנְרֶעמֶערֶע אֲמִיפָה,
ה הַשֵׁם ,חוֹל הַמוֹעַד פֶּסַח ,דֶער ווייל זָאל דֶער רָב אוֹיסְפְּרָאבִירֶען דעם

דָאקְטָאר'ס עֵצָו עֶר זָאל גֶעהְן שְׁפּאצִירֶען אוּג ,אַז זֵייא וֶועלֶען זֶעהְן ,אַז דִיא עֵצָה

הֶעלְפָט
אֵיהֶם וִוירְקְלֶךָ צוּם גֶעזוּנְד ,ווֶעלֶען זֵייא דֶער נָאךְּ שׁוֹין זִיךְ דִיא מִיה נִיט

ְשַׁאלעוֶוען דיא אַנְדֶערֶע עצָה ,דָאס הֵייסְט ,דָאס יל מרינקען-,

 --אַנקְרָאפְליךְ זָאלֶען זי עֶסֶען !'  --הָאט דֶב וֹרֶה אוֹיס גֶעשְרִינֶען אוּ הָאט
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גֶעחֵיימֶען דִי שְׁטָאדְטִיגֶע בַּעלֵי טוֹבוֹת נֶעזוּנָד .אוּג פְרִישׁ זַיין אוּג זֵייא זָאלֶען נִיט
וִויסֶען פוּן דֶעם צֶער אָנְצוּקוּמֶען צוּ לֵייטֶען; אוּנ דֶער רִבִּיצֶען הָאט זִי אָנְגעזָאנְט,
וִויא  גאט

אִיז אִיחֶר ליעבּ ,זִיא זָאל זִיך נָאר נִיט שֶׁעמֶען אוּג זיא ;קענן

בֵּיי אֵיהֶר צוּ נֶעהְמֶען דָאס גַאנְצֶע  מִילְךּ וִויפִּיעל אֵיהֶר קוּה נִיט אֵיחֶר ,אַבִּי

דֶער רָב זָאלנָאר קָאנֶען אוֹיסְטְרִינְקֶען אוּנ דָאס מילך זָאל אֵיהֶם צוּ רָפוּאָה זיין,

פון יֶענֶער צֵייט אָן הָאט דֶער רָב אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ קוּמֶען צוּ דְבוֹרָה'ן

אִין הוֹיף אַריין מִיט אֵיינֶעם פון זַיינֶע בֶּעסְטֶּע תַּלְמִירִים :קוּמֶענְדִיני הָאט דֶער רָב

דִיא הָאנְד גֶעווַאשֶׁען אוּנ דְבוֹרָה אַלֵיין הָאט אֵיהֶם דֶעם הַאנְדטוּך דֶערְלַאנְנְט,
זיא הָאט אֵיהֶם זַיין שֶׁטוּהֶל אָנְגֶעוִויזֶעף אוג דָאס פִיס בֶּיינְקֶעלֶע צוּגֶעמְרַאגֶען;

זיא הָאט אוֹיך דֶעם תִּלְמִיר גֶעבֶּעטֶען זִיטְצֶען ,אֶפְּרוּהֶען אַבִּיסֶעל פוּנָ'ם וֶועג ,בִּיז

מֶען וֶועט דִיא קוח אוֹיסְמֶעלְקֶען .צוּם אוּנְנְלִיק הָאט אֵיחֶר קאכִין אֵיין מָאהֶל חאֲַתוּנָה
גֶעהַאט ,ווייל עֶס אִיז נְרָאר לג בְּעוֹמֶר גֶעוְוֶעזֶען ,אוּג דָבוֹךָ חאליין הָאט גֶעמוּזְט דִיא
קוח מֶעלְקֶען ;אֵיחֶר הָאט עֶם גָאר נִיט נִיקִימֶערְט :גֶעקֶענְט הָאט זִיא דִיא אַרְבַּייט

גוט ,אוּנ אֵיחֶר אִיז דָאס נָאר קיין בִָֹּן גֶעוועזֶען ,חָאמְשׁ זִיא הָאט זִיךְ גֶערֶעכֶענְט פוּן
אֵייבִּיג אָן פאר נאְגִידָה,
אַז דָאס מֶעלְק-שֶׁעפֶּעל אִיז שׁוֹין פוּל גֶעוֶועזֶען ,אוּג זיא הָאט דָאם מֵילךְ

אַוֶועק גֶעשְטֶעלְט אוּג גֶעלַאפֶען אִין שְׁטוּבּ אַריינְגֶעהְמֶען דִי נְלָאזֶער איז דָא

דֶערְוַוייל צוּגֶענַאנְגֶען פוּן עק חוֹיף אַנְרוֹיסֶער דָ בֶר-אחַר איך בִּיטט אִיבֶּער אַייֶער
כָּבוֹה ,אוּנ האט זַיין דָבָר-אַחר'שֶען פִּיסְץ אַרַיינְגֶערוּקְט אין מֶעלְן-שֶׁעפֶעל

אוּג הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ  חְלָאבֶּען דָאס מִילֶךְ ,טַאקֶע נָאר וִויא אַדָבָר-אַחַר

קָאנְן .בְּלַאס ,ויא דֶער טוֹידְט ,אִיז דוֶֹברָח'ם

פָּנִים גֶעוָוארֶען ,אַז זיא אִיז אָנ-

גֶעקוּמֶען אוֹיף דִיזֶער מְצֶענֶע אוּג הָאט דָאס דֶערְזֶעהֶען :אֵיהֶר עַנְמַת נָפֶשׁ אוּג צער

אִיז גְרינֶג זיךְ פָארְצוּשְׁטֶעלֶען .פון דֶעסְטְּוֶעגֶען הָאט זיא מִיט אִיהֶר מוֹיל נָאך

ניט גֶעזִינְדִיגְט אוּג אֲפִילוּ דֶעם דָבֶר-אחַר קיין חְלֶלֶח ניט גֶענֶענֶּען .נָאר

מִיט שאַׁטִימַע פון אַבֶּעקְלֶעמְטֶען הֶערְצֶען הָאט זִיא אוֹים גֶערֶעדְט  :יאַיוּש!

?ַךּ! קרָאפְּלֶעךְ זָאלְסְט
אִיוּש! שָׁאנֶע וָאהְרֶען דַיינֶע! זְעה ,ווָאס דוּ הָאסְט גֶעמְהָאן א
דוּ עֶסֶען!.

פון דַאמָאלְס אָן אִיז  אִין שְׁטַאדְמֶעל בָּאדָג יץדָאס וֶועהטעלגעבְּלִיבּען

אַז וֶענְן אֵיינֶער וִויל נָאר אִין אֵיידֶעלֶען אוֹפָן דֶעם אַנְדֶערֶען זָאנֶען , :דו

ִיסְט אַדָבֶּר אזַחָר'אנ-ְ-ט עֶר אִיהֶם' :קְרָאפְלֶעף זָאלְסְט רו עֶסֶען!י .-

פוּן רֶער קְלֶלָה יקְרֶאפְּלִי זָאלְסְט דוּ עֶסֶעןי אִיז אוֹיךְ אַמָאל אִין בָּאדְנִיץ

ארוֹיֶעריגֶע גֶעשִׁיבְטֶע גֶעשֶעהְן צְוִוישֶען מַאן אוּנ נֵוייבּ ,וָואס הָאט שוֹין בַּיי זי
טְ

אִיבֶּער דֶעם גֶעהַאלְטֶען כִּמֶעם כַּמעט בַּיי גֶט ,וּמעֲשֵׂה שֶׁהָיה כַּךְ הָיָה
אַ אשָה ,גָאר אואּנשׁילְרִיגָע אֵשָה .א יוּרִישׁ וַייבֶּעל ,דוְקָא נִיט פוּן דִי אוֹית

קְרָאפְּלֶעךְ וָאלְסְט ה עֶסֶען
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נֶעקְלֶערְטֶע בָּא דָג יצער וַוייבּעה ,אַפְרוּמַע  אוג  אַ גָאטטִיספָארְכְטִינֶע  ייִישֶע

טַאכְטֶּער ,הָאט הוֹשַׁעְנָא רִבָּה אָבְּגֶערָאוֶוענְט , אָבְּנֶעשְׁמִיסֶען דִי הושַׁענוֹת אוּנ אִיז

גֶעקוּמֶען נַאנְץ צוּ פְּרִידֶען אַחַיים ,גְעוֹוִים ,מיט אַנוּט קוויטעל אוֹיף אַ נָמַר חֲתִימָה
טוָֹה ; זִי הָאט צוּם טִישׁ נֶענְרֵייט יוֹם-טוֹבִידִיג ,וִי פַאר איַָאחְרְ'ץ אונ וִוי פאר
צֶעהָנְוֶאחְךְ'ץ  -אִין דֶער צֵייט הָאט דֶער מַאן אִיהְרֶער ,וֶועלְכֶער אִיז גְרָאד הַיינְט
זֶעהֶר צוּטְרָאגֶען גֶעוֶועזֶען ,דֶעם חוֹשׁענָא רִבָּה מיט דעם יוֹם-טוֹבִידינֶען מִיטְטָאנ
מִיט דִי קְרָאפְּלִיךְ גָאר פַארְגֶעסֶען  .דָאס וַוייבּ זַיינְם ,הָאט אֵיהֶם וִויפיעל מָאל דֶער

מַאנְט ,אַז עִם אִיז שׁוֹין צייט צוּם מִישׁ צוּ נֶעהְן ,אָבֶּער פוּן צוּטְרָאנֶענְהֵייט איז
עֶר אַלֶץ גֶעבְלִיבֶּען אוֹיף זיין אָרט ,דִי אוֹיגֶען אִין זַיינֶע חִשְׁבֹּנוֹת ארַיינגֶעטְהוּן .צוּם
אוּנְנְלִיק ,זֶענֶען די קְראפְּלִיךְ אִין טָאפּ זֶעהֶר גֶערָאטְהֶען גֶעוֶועזֶען אוּג דָאס הַארְץ

חָאט דֶער דָאזִינֶער אֵשָׁה ועה גֶעסְחוּן ,אַז זֵייזָאלֶען חֲלִילָה זִיךְ נִיט צוּ פִיעל אִיבֶּער
קָאבֶען אַזוֹי לַאנג אוֹיפְן קיך אִין מָאפּ ,בִּיז פון זֵיי וֶועט אַרָאפּ דֶער צֶלֶם פוּן אֶמָת'ע

קְרֶאפְלִיךְ .אוּג עֶס וֶועט חֲלֵילָה וֶערֶען פוּן זֵיי א שִטיק טויג ,מֶען זָאל נָאר

גֶּעהִיט ווֶערֶען ,רבש'ע !

 --זָאנ מִיר נור ,וֶועסְט גֶעהְן אַ מָאל קָרָאפְלִיך;עסֶען ח?ָאט זי ִיך גֶעווֶענדֶעט

צוּם מַאן שוֹין מִיט פֶּערְרְרוּם.

 --דוּ בִּיסְט אַליין אַ דָבר-אַחָה אוּנ א דֶבֶר-אַחַר איז דיין מַאטֶע גֶעוועזֶע;

זָאל עֶר מִיר מוֹחֵל זַיין ,אוֹיבּ נִיט ,אִיו וי עֶר ול זי !-האט איחר דֶער מַאן .מִיט

כּעס אוֹיף אֵיהֶרֶע אוּנְשוּלְִיגֶע ווָארְטֶער גֶעענְטְוֶערְט ,פַארְגֶעמֶענְדִיג ,אַז הַיינְט אִיז

הוֹשַׁעְנָא רִבָּה ,אוּג מֶע דַארְף קְרָאפְליךְ עֶסֶען ,וי דֶער מִנְהָג אִיז.

אוֹיסְגֶעשְוׂ-רִָ-יוגאֶעסן -?-מדֵיויּהןָאטסְַאטטֶעהא אִֶַעיזזָהאַ צדוָּבֶזארָ-נאֲֶעןחָראוֹ?יה-ףָ-אמיטין דָטאאםמֶועיןי,בֶּעעֲללָימויהטֲשָׁטלוְֹרםֶ,ערֶאעַן

ז

עֶר אִיז דאָבֵַר-אַחַר  גֶעווֶעזֶען?גווַאלְד ,יּדֶען ,ואס שְׁוַיינְט אִיר !? גְווַאלְ !!
רַאטֶעוֶועט ! ! ! אט חֲלִישׁ אִיךְ ! אָט שְׁטַארְבּ אִיך !...

אוֹיף אֵיהֶרגווַאלְד אִיז דֶבוֹךָחאַרַינְגֶעלָאפֶּען נִיט טוֹירְט נִיט לֶעבֶּעדיג.
שׂ-ֵ-א ,ואס אִיז דָא אַזֶעלְכֶעם ? נָאטְט אִיז מִיט אֵייךְ !

 -אוֹי דָבוֹרְחינ יוּ ! הַארְצְעניוּ !עֶר הָאט מִיךְ גֶעמַאכְט מִיט דֶער בְּלָאטֶע !עֶר קָאט גֶעזָאגְט אוֹיף מיין מאטֶען ,עָלָיוהַשָׁלוֹם ,אַז עֶר אִיז גֶעוֶען אַ דָבֶר-אַחַר !
2

אזיי קְ
רָאפּלִיך זָאלְט אִיר גֶעפֶען! =

הָאט זִיך דְ בוֹ
רִהֹ גֶעוענְדֶעט צוּם יוּנְגֶען

מַאן  --ווָאס הֵייסְט דָאס ? אִין מִיטֶיען ייט ?

 --וְוָאסֶער יוֹם טוֹב ? --הָאט זִיא דֶער יוּנְגֶערְמַאן איבֶּער גֶעפְרֶענְט.

 --ווָאס הֵייסְט ? קְרֶאפְּלִיךְ זָאלְט אִיר עֶסֶען ! עִם אִיז דָאךְ הַיינְט הוֹשַׁעְנָא
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רִכָּה! אִיר הָאט דֶען הַיינְט קיין קָרָאפלִיך נִיש גֶענֶעפֶעןלי י י יי
יי נִיט אֵיחֶר גוּמפקייט ,נִיט אֵיהֶר פְּרוּמְקֵייט ,נִיט אִיהֶר ווָאלְטְהֶעטִנְקִיט
הָאבּ .איך אייך ,לֶעזֶער ,גֶעואלְט רֶערְצֶעהְלֶען ,דֶען פוּן דְבוֹרָהִין צוּ ערְצֶעהְלֶען אִיז

דָא זֶעהֶר פּיעל ,זָעתֶר פִיעל! אוג אַז אִיך חָאבּ זִיךְ אִיצְט דִי מִיח גֶענוּמֶען אֵיין מעלָה

פוּן ְבוֹרָחִיס מָעלוֹת מִיט מֵיינֶע לֶעזֶער צוּ טְחֵיילֶע אִיז נוּר דֶערְפַאר ,וַוייל דְבוֹרָ

חָאט בַּיים לֶעבֶּען פַיינְט גֶעהַאט פוּן אֵיהֶרֶע מעֲלוֹת צוּרֶעדֶען .ניט שֶעלְטֶען ,אֶפְ
הִיטֶען זִיךְ אוּג אוֹיך יֶענֶעם פוּן קאְַלֶלֶה ד-ָ-אס איז גֶעוֶען די קְלֶענְסְטֶע פוּ
אַלֶע מעלוֹת פוּן דֶער הָאזִיגֶער עֶהְרְלִיכֶער יודישׁער פְרוֹי ,פוּן דֶער פָּשוּטער יוּרישֶׁער
פַרוֹיי אוּג אִיךְ זְעה אֵיהֶר לִיבְטְיָג'ס ,קלאחר'ט ,גוּטֶעס גֶעזיכְט ,אֵיהְךְעגוּטֶע שְׁטְרַאהְלֶענְך ע

אוֹינֶען אוּג אִיך בֶּעדוֹיֶער ,וָאם עס גִיעבְּט וִוינְצִיג אַזֶעלְכֶע פְּרוֹיֶען אִין בָּא דג ע ץ,
וִוי אוֹיךְ אין אַנְדֶערֶע שְׁטָארְט ,אוּג אִיךְ ווייס ,אַז אִין יֶעצְטִיגֶען פּר אק טִישֶען

לֶעבֶּען רֶערְט מֶען שׁוֹין גָאר נִישְְט פון אַזֶעלְבֶע קלייִינְקֵייטֶען ,אוּנ דָרוּם קוּק אִין

מִיךְ אַלץ מָעהְר אַיין אֵינָיט דָאזִינֶען שָאגֶעם ,אוּנְפֶערְגֶעמֶענְדֶען בִּילְרי אוּג דְרוּם איז
מִיר שְוֶועהֶר צוּ פַארְגֶעסֶען אָן דֶעם דָאזִיגֶען שָׁאנֶעם אוּנְפֶערְגֶעסֶענְרֶען בּילֶד י. .
ענדע

יִשְרָאלִיק דָאס יּנְגֶעל.
(פַאבֶּעל) .
עִם הָאט זִיךְ אַ יּנְגֶעל גֶעחֲלוֹמִיט א מָאל :

עִם שְׁטֶעסְט רָארְט  וא רעג יָע אַ שִׁימָעל.
עֶס פֶעחְלְט אֵיהֶם אַ לֶעפֶעל ,עִם פֶּעהְלְט אֵיחֶם אַ שָׁאל,
צוּ קָאנְנען פַארזִיכֶען אַ בִּיסֶעל .
-נוּ ,הַיינְט וֶועט צוּ קַאפֶּענִם  --הָאט עֶר זִיךְ בַּאקְלֶעהְרְט--א לֶעפֶּעל אוּנ א שָׁאל בַּיי מִיר שְׁמֶעהְן ;

איז אבֶּער גֶעוָוארֶען דֶער חָלוֹם פַאר קעהְרט ;
וא רֶענְיֶע אִיז שׁוֹין מֶעחֶר נִיט גֶעוֶוען !
:

*

פינְקְט אַזֵּא חָלוֹם קָאבֶען מִיר אוֹיךְ גֶוֶעהְן 
פוּן נן ערְן זֶעגֶען אִפְּפֶּען די טְהִירֶען,
נָארי אַז מֶע זָאל קַאנְגֶען אַהין אריינגֶעהְן,

דארָף מֶען אבּיסֶעל זיךְ שֶׁעֶער אוֹיפְפיהָרֶען--:

מיר הָאבֶּען זִך אָנְגֶעהוֹיבֶּען בִּלְדֶען שׁ.טוּדיֶרען,
גֶעוַארֶען דָאקְטוֹדֶעם + יורִיסְטֶען +אינְזְשִׁיִרֶען:

נָאר ,בִּיז מיר הָאבֶּען אלְלֶעם גאנץ פיין דורְבְגֶעמַאכְט ,

הָאבֶּען מיר דֶערְזֶעהֶען !אַז דִי טְהִיר אִיז פַארְמַאכְט, ., ,

אִיבֶּערְזֶעצְט פון הֶעבְּרייֶעש מענריל ננעפפע.
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זִכְרוֹנוֹת
עֶרִיגֶערוּנְגֶען אִיבֶּער יּישֶׁע שְׁרֵייבֶּער אוּנ סְפָּרִים
פוּן

א ,ב .גאטמטלאבער.
גֶעעֶהְרְטֶער הֶערֶר אוּג לִיבֶּער פְרֵיינְד שָׂלוֹם עֲלֵיכֶם!
רָאם שְׁטִיקֶעל אַרְבַייט ,וָואס איר הָאט מיר אוֹיפְֶעגֶעבֶּען ,וֵוייסְט אִיר?  --אִיו

אַשְׁווער שטִיֶעל אַרְֵייט! בַּיי מיינע אַלְטֶע יָאהֶרען אוג מיש מיינֶע דוּנקְקֶע אוֹיגֶע
אִיו דָאס עֶפֶּעם נִישְׁט גרִינְג :צוּנוֹיפקְלַייבֶּען מיינֶע וֵכְרוֹנוֹת פון מֵיין לַאנְגֶעןייגֶענר,
(איר ווייסְט וֶוען מייןיוגענֶר אִיז גֶעוֶועֶען ל) זוּבען נִישְטֶערֶען .אין מיינֶע גֶערַאנְקֶע
פוּן אמָאהֶל ,רֶערְמַאנֶען די אַלע אַלְטֶע! מָאאהְלִיגֶע מִשִׂלִים ,וָָאס הָאבֶּען זִיךְ נִיט
שְׁפְרַאכֶע ,ווָאס הייקט הַיינְט יזְשַׁארְגָאן"--
אגוֶּעגשֶרׁעָמאְסט אמִַליְטלֶערםֶערא פיְּשׁואּוטֶֹייסערְצֵייביֶּעדנִֶיעשןֶׁ,עראוֹיפְשׁרַייבֶּען אוֹיףפַּאפִּיראונ גֶעכֶּען עִם אַייךְ צוּם

דרוקען אוּנ ,נָאךְּ מֶעחֶר ,מִיט דֶער בְרָאנָאלָאגִיע ,דָאם הֵיי :סְט ,יֶערֶער ש ְׁ:רַייבֶּער
זַיין צייט ,אִין זיין יָאהֶר ,אידג
אִין

ֹין צוּ גֶעוָאנְט מִיטְהֶעלְפֶען אֵיך

נָאר וָואס קָאן אִיךַ טְחון .,אַז אִיךְ הָאבּאייךשו
?וה אִיך יי צוליעבּ אונ
אַייעֶר יוּדִישֶׁער זָאךְ ,וָואס אִיר זֶענְט זיךְ ֹמֵק ט
אִין
יסְלֶעכְווייי ,שְׁטִיקְלֶעכְווייו מֵיינֶע זכֶר וֹנות ,אונ אִיחֶר ,זַייט מוֹחֵל ,מֵיין

אֵייך בִּ
שלְִׁירבֵֶיּיעבּר שָׁלוֹם עָלִיבְם ,אוג .שְׁמֶעלְט זי שׁוֹין צוּנויף צטַאמֶען זֵיי זָאלֶען ַיין אִין
=

=
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*

יי

אֵיינֶעם גֶעבּוּנְדֶען,
וֶעהְט זֹשָע ,פֵייכְט וֶועט זיך גֶעפּנֶען אֵייֶער ,וָואם וֶועט אוֹיסְוּכֶען ערְגעץ

א פֶעהְלֶער ,אָרֶער נִיט קיין קְלָאהְרֶע ,קֵיין רִכְִיֶעיְיעָה אין מֵיינֶע וִכְרוֹנוֹת ,וֶועל
; אִיךָוֶועל צוּ אֵיהֶם זָאנֶען  :גְעה ,בְּרוּדֶער ,צוּ שָׁלוֹם
אִיךְמִיט אֵיהֶם לַאנְג נִיט טַענֶען

|

עֲלִיבֶם'ן  --עֶר אִיו מֵיין ;גוֹאָל הֵהֶם !".י.

מִמָני וכוי

א .ב .,נאטטלאבער

מוֶיענְדִיל לֶעפִין ; ר' מָרְדְכֵי סוכבעסטאווער.
אִין יֶענֶע יָאהְרֶען ,פוּן וֶועלְכֶאעִיךְּ הוֹיבּ אָן מיינֶע זִכֶּר וֹנות ,דָאס הֵייסְט,

אֵינִים יערְשְׁטֶען פִּיערְטֶעל פּוּנִים גַיינְצֶעהְנְטֶעןיאהְרהוּנְדֶערְט

אִיז דֶער נְרוֹיסֶער גֶעלֶעהְרְטֶּער ר' מֶענְדִיל לֶעפִּין אָדֶער וִי מֶען רוּפָּט אִים
גֶעוֶועהְנְליך רי מָ ענְדִיל ס א טִינֶיווער ,אָדֶער מיקילייעו וער גֶעוֶועוֶען

דֶער ערִשְׁטֶער שְׁרִיפְטְשְׁטֶעלֶעה וָאס הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען שָׁרֵייבֶּען פְּרָאסְט
יוּדִישׁ.

חוּץ זֵיינֶע בַּארִימְֶטֶע מִפָּרִים ,הָאט ,ער אִיבֶּערְזֶעצְט וֹיף פּוָאסְט יודיש

קלְתי ,פוּן וֶועלְכֶע עֶר הָאט נָאךְּ אַלֵייןגֶעדְרוְקְט נָאר
תְּחֲלִיםי ,גשֵׁל" ,יקחֲ
מִשְׁלִין גקקה לת' אִיו עֶרְשְׁט גֶערְרוּקְט גֶעוארֶען פַאר לֶערְךְ  71יָ אהִר דוּרךְ
ר' הִירְשׁ רַייך פוּ בַּאר;;תִּחֲלִי ט' הָאבּ אִיךְ גֶעזֶעהְן גֶעשְׁרִיבֶּען בי רי מָ אִיר
;ִיך הָאבּאוֹיךְ דָארְט גֶעזֶעהְן אַ גֶעשְׁרִיבֶּען
רֵי יך אִין בַ
אּר אִינָים יָאחֶר  9961א
סֵפֶר פוּן ר' מע נְדֶעל לֶעפִי | :דֶערערְשְטֶער חסִיד ,וָאס וָאלְט

זְעחֶר וֶוערְטה גֶעוֶועזֶען ,עס זָאל זַיין נֶעדְרוּקְטאוג בַּאקָאנְט אוּנְזֶער פָאלְק=
נָאר שְׁמֶעלְט אייך פָאר ,אַז נָאךְ בַּיי ר' מָ ענְדֶעלס לֶעבֶּען הָאט אַקענען
אֵיהֶם שְׁטַארְקאוֹיפְגֶעטְרֶעטֶען אֵיינֶער ר' טוֹבְיָח פֶע דֶער ,וָאס חָאט דֶעמָאלְט

גֶעוואוֹינְט אין בַּרָ דִיטְשׁוּב :ער הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען אַסַפָרִיל ול מִמֹצְ ציםי
וָואס שְׁפֶּעט אוּנ לַאכְט אוֹים דֶען מֹשָׁלִי ,וֶעלְכֶען ר' מֶענְדִיל לֶעפִין הָאט

אִיבֶּערְֶעמְצְט אי ְַארְָאן ָאט וע זם יזעְט דע איבֶּערעצְֶען ימ שְלי
וֶעהְט עה אַז ער אִיז פִּלְאִי פְּלָאִים! חֶן אִין לָשׁוֹן ,חָן אִין פִּשֵׁט ;ער הָאט אֵיהֶם

אבֶּער אוֹיסְגֶעלַאכְט נָאר דֶער פַאר ואס עֶר אִיז אֵיֹנִם זְשַארְנָאן ,וָאס הֵייסְט

עֶס שְׁרֵייבֶּען אַ מֹפֶר ,אִיבֶּערְזֶעמְצֶען כְַּבִי-קֹרֶשׁ אִין זְשֵׂא רְנָאן! אוֹיך מִיר אַ לְשׁוֹן?
!ֶענֶען ר' ט וֹב יָה
מֶע הָאט אֶבֶּער דִיזֶען פַאנַאמִיק אוֹיך נִיט אָפְּגֶעשֶוינֶען אק
פֶּעדֶער הָאט אוֹיפְגֶעטְרֶעמֶען ר עב שְׁמוּ אֵל בִּיק פוּן בְּרָא ד ,אַ נְרוֹימֶער
וּרִישֶֶער גֶעלֶעהְרְטֶער אוּג אַ מְפוּרְמֶם אִין יֶענֶער צֵייט .זַיין בְּרִיעף צוּ ר' טוֹבְיָה

פֶעדֶער גֶערֶעכְט צוּ מַאבֶען דֶעם גְרוֹימֶען גֶעלֶעהְרְטֶען רמ'ֶענְדֶעל לֶעפִּין
*) מִיר הָאבֶּען שוין גשְרִיבֶּען אי אֵינִיֶע עֶרְטֶער וֶעוֶען דֶעם דָאזִיֶען ֹפֶר .אונ זָאְייךְ .וֶֶענֶען רֶעם
היָתלִים" אוג הָאפֶען צום צווַיימֶען סֶבְּ ארניק עס בֶּעקִימֶען אוג בַּאקָאנְט מַאכֶען מִיט זֵיי  אוּנזערע לעזעַר.

מִיר בִישען די וָואס וַיימֶע .פון דִינֶע וִויְטִינֶע מַאנוּמקריְטֶען .אּנָו שְׁרייבֶּן ,וואו אַרוּם מע קאן זֵייבַּאקּמֶען 

מַיר וֶועלֶען בַּאצָאהְלֶען .הָאנָאר אה נאך בֶּעדְינגוּנָו ,אוּג מיט גהיים דֵייגְק.

ערויסג עב ער
ה

יודישע פאלקסביבליאטהעק
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אִיז שְׁפֶּעטֶער גֶעדְרוּקְט גֶעוָוארֶען אִין יכָּרֶם חָמְ ד' ,וָואם אִיז אַרױיס גֶענֶעבֶּען גֶעוָוארֶען

אִין טארָנָ אפָאל( .דִי אלע דַאטוּמִיס קאן אִיך ניט שְׁרֵייבֶּען פוּנִקְטְלִיךְ ,ווייל
דִי אַלֶע סְפָרִים גֶעפִינֶען זִיךְּ גִיט בַּיי מִיר ).דָארְט אִיז אוֹיךְ גֶעדְרוּקְט ר' ט וֹבְיָה

פָ עדֶערְס תִּשׁוּנָה ,וָואס הֵייבְּט זִיך אָן !;מיין אַקען טיה איך טֶָהוּן
אֵייזֶען--אוּנ מֵייוְשְׁטֶערְןקוּפֶּער ..דֶער סוֹף אִיז גֶעוֶועזֶען ,אז דִי נַאנְצֶע

יוּרִישֶץ ווֶעלְט הָאט גֶעוואוּסְט ,אז ר' טוֹבְיָח פ עדֶער אִיז אוּמְנֶערֶעכְט אוּנ
ר' מֶענְדֶעל לֶעפִין הָאט זֶעהֶר וואוֹיל נֶעטְהוּן ,ואס עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען

שְׁרֵייבֶּען יוּדִיש (זשַׁארְנָאן).
עִם פַארְשְׁטֶעהְט זִיךּ .אַו ר' מֶעגְדֶעל לֶעפִין הָאט בַּאלְד גֶעהַאט
נָאכְטְהוֶעֶרֶם ,ווָאס הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען בִּיְלִיכְויים שרֵייבֶּען אין זְשַׁארְגָאן ,גָאר
זִייֶערֶע שְׁרִיפְמֶעןזֶענֶען נִישְט בַּאקָאנְט גֶעוָוארֶען .ר' מָרְדְכֵי סוּכֶעסְטַאבֶער

פוּן בִּרָא ד( ,וואס אִיז שְפֶּעמֶער מִיט מִיר אִין אֵיינֶעם גֶעוֶעזֶע לֶעהְרֶער אִין

זִיטָאמִירֶער רַאבִּינֶערשׁוּלֶע) הָאט אוֹיךְ אֵינִים יָאהֶר  ,9951וֶוען עֶר אִיז

גֶעוֶועזֶען אִין אַלט;ק אנֶסְטַאנָטִין לֶעהְרֶער ,אִיבֶּערְזֶעצְט פוּן רוּסִישֶען פוּן
קְרִילָאוןְס פַּאבֶּעלְן דֶעם ש ואוֹילֶען עֵצָה גע בָּע רי'({סצצטזת פי8מ, )00

וֶועלְכֶען אִיך הָאבּ עֶרְשְׁט פַּאר אַ פָּאר יָאהֶר גֶעדְרוּקט אִיָנָים ײוּדִישֶען פָּאלְקְס?
בִּלֹא ט' ( 5881יָ א הֶר ; 02א  ).בַּאלֶר הָאט זִיךְ .גֶעיַאוֶועט אִין זַאמָא שִץ אִין
קטְ אר ש למה עֶטִּינְנֶער ,וָואס הָאט נֶעֶנְדִיְט זַיין שׁודָום
פּוֹלִין דֶער אדָ
אִין לֶעמְבֶּערָג אוּג איז דָארְטבּאקָאנְט גֶעוָוארֶען מיט ר' מַענְךְ על לֶעפִיג
שְׁרִיפְּטֶען.דָאקְטָאר עטיג גע ר הָאט זֶעֵהֶר פִיעל גֶעשְריבּען אינָ'ם זְשַׁאהְגָאן אוג

אַלֶעם אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְט .אַ מ הייל פוּן זֵיינֶע שִׁי רִים אוג פַאבֶּעלֶען הָאט

ַיין געזער פיינֶר .הֶערר צְערֶערְבּוֹים אַסְננֶעבֶען אִינִיםיקוֹל מּבַשָׂר

אוּג אֵינִים לוּדִישֶען פָאלְקסבְּלַאט'; דָאס אוֹיסְגֶעצֵייכְנֶעסְטֶע פוּן זֵיינֶע

שְׁרִיפְטֶען אִיז זײַן טֶעאַטֶער-שְׁטִיק יסֶערְקֶעלֶע' .איך בִּין מיט אֵיהֶם גוּט בַּאקָאנְט

גֶעוֶועזֶען אוּנ עֶר הָאט מיר אַליין זֵייגֶע שְׁריפְּטֶען פָארְגֶעלֶעזֶען -- .
אִין יֶנֶער צַייט אִינָים יָאחֶר  9551אַז אִיך בִּין גֶעוֶועוֶען אין בַּאר ,אוּג

הָאבּ .דָאס עֶרֶשְׁטֶע מָאל גֶעזֶעהְן ר' מֶענְדִיל לֶעפִינְס יּרִישֶע שְׁרִיפְּטֶען

(אִיך בִּין דֶענְסְטְמָאהְל אַלְט גֶעוֶועזֶען אַכְטְצֶעהְן יָאחְר) הָאבּ איך אוֹיךְ אָנְגֶעהוֹיבֶּען

שְׂרֵייבֶּען אִינִים זְשַארְנָאן .נָאר אַזוֹי וִי אִיךְ הָאבּ פוּן דֶער קינְדְהֵייט אָן גֶעמַאט
נֵאיינוּנְג צוּ .שְׁרַייבֶּען שִׁירִים ,הָאבּ אִיךְ אֵינִים זְשַארְנָאןאוֹיךְ אָנְגֶעהוֹיבֶּען שְׁרַייבֶּען
שִׁירְ ים.

צוּ זֶענֶען זֵיי עֲפִּיס וֶוערְמָה גֶעוֶועזֶען ,צוּ גֵיין  --וֵוייס אִיךּ נִיט ,ווייל

עִם איז פוּן זֵיי ניט גֶעבּלִיבֶּען קיין זֵהָר .דָאם עֶרְשְׁטָּע גֶערִיכְט אֵינָים זְשַארְנָאן

לֶעעג
וָואס אִיז פוּן מִיר בַּאקאנְט גֶעוְוָארֶען (גֶעשְׁרִיבֶּען .נִיט גֶעדְרוּקט) ,איז דֶער עע

טֶער יִשְׂרָאלִי ק(שיְׁפֶּעטֶער אִיז דֶער שִׁיר גֶעדְרוּקְט גֶעוָוארֶען אֵין בּוּקֶערֶעסְט
יוע ץי אוֹיף דֶעם נָאמֶען פוּן מיין זֶעלִינֶען פְּרַיינָד
אִין רוּמִינִיֶען אינם
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זְכֶרוֹנ וֹת

דֶעם גֶעוִויסֶען גֶעלֶעהְטען ר' יצְחֶק בֶּער לֶעויגְלָאהְןזל פּװקרעמִינִיץ

אוּנ;אַז דֶער הֶערוֹיִסְגעבֶּער פֿוּנים,.תי וע ץ" איז דֶערְנָאךְ גֶעוָאהֶר גֶעוארֶען; אַז דֶער
בּידְגע (דָאס הֵייסְט דֶער עֶלֶענְטֶער) שיֶׂיךְ אלִי ק" איז מֵיין שִׁיר ,נִיט לֶעוִויגָ
זָא נ'ם ,הָאט עֶר טֵאקִי אִיגָם יח יוע ץ' דָאס בַּאַקָאנְט גֶעמַאכְט-- .

1

0

והָאקְטָאר עטִינְגֶער :אַלְכְּסְנָדֶר צֶעדֶערְבּוֹים,

דֶען הַאקְטָאר שְׁלמח עֶמִינְגֶער הָאבּ איך קענֶען גֶעלֶערְגְט אִינם
נָאהֶר  ,7361ווֶען אִיך חָאבּ אַרוֹיסְגֶעגֶעבֶּען מיין עַרִשְׁטֶעם וֶוערְ יּפִּרְחֵי הָאָבִיב,

דֶענסְטְמָאהֶל בִּין אִיך עֶטְלִיכֶע מָאהְל גֶעוֶועוֶען אִין זָא מָא שֶ ץ ,וי דֶער דאק טָאר

עמִינְגֶער הָאט גֶעוואוֹינְט .אֵיינְמָאל בִּין איך גֶעקוּמֶען קיין זא מֶאשֶץ אוּ

עֶס אט זִיךְ מִיר גֶעדַאכְט ,אַז איך הָאבּ חאל ערְיָע ,וֶעלְכֶע אִיו דֶענְְטְמָאהְל

אֵרוּם גֶענַאנְגֶען אִין פולין .אִיך הָאבּ גֶעשִׁיקְט בִּיטֶען דֶען דָאקְטָאר; ,ער זָאל

צוּ מִיר קוּמֶען .עֶר אִיז גֶעקוּמֶע ,הָאט מִיךְ בַּאטְרַאכְט אונ זָאנְט צוּ מִיר; (וָואס

טוֹיג אַייך חַאלֶערְיֶע ? אִיך וועל אייך בֶּעסֶער פָארְלֶעזֶען מיץ יס ערְמֶעל עי' ער

הָאט מיר פָּארְגֶעלֶעזֶען אוּג איך בִּין גֶעוּנְד גֶעוָארֶען ...זֵאמָא שֶׁץ איז תָּמִיד

גֶעוֶועזֶען שׁאטָאט פוּן יירִישֶע גֶעלֶעחְרְטֶע  :הָארְט הָאט פְּרִיהֶער גֶעוואוֹינְט ר
שִׂמְשׁוֹן בְּלָאךְ ר יַעקב אֵייכֶענְבּוֹים

(זיין זוּקן ,ה' א לַכְּסַנְךָ

ר יוֹסֵף צֶעדֶערְבּוֹים

ר;צֶעדֶערְבּוֹים וִוי עֶס אִיז בֶּעוואוּסְט ,הָאט גְרוֹיכֶען

נוּטְצֶען גֶעבְּרַאכְט דער זְשַׁארְגַאנִישֶׁער לִיטֶערַאטוּר :עֶר אִיז גֶעוֶועזֶען דֶער הֶערוֹיסְ

גֶעבֶּער פון דִי זְשַׁארְנָאנִישֶׁע צֵייטוּנגֶען .ק וֹלֹמֶב שׂר' אוג  +וּדִישֶעספָּאלקט;

בְּלאטט') .צְוֵיי יאחֶר שְׁפֶּעטֶער איז דָאקְ טָאר עטִינְגֶער גֶעוועזֶען בַיי מִיר

אִין קְרֶעמִינִיץ עִם אִיז אֵיהֶם שוֹין נִיט גוּט גֶעוֶעזֶען ,וייל ער הָאט אִין

רוּמְלא גד גִיטגֶעמַאכְט קיין געקזַאמֶען (עֶר הָאט גֶעענְדִינְט זַיין קורסאַלס דָאקטָּ אה

אין מלְֶבעֶּערְג) ,הָאט מֶען אִיהֶם אִין רוּמֶלאג ד פַארְבָּאמֶען צוּ פְרַאקְטִיצִירֶען

אִיז עֶר גֶעוָוארֶען

אַקאלָא נִיסְט .עס אִיז אֵיהֶם אֶבֶּער דָא אויך נִיט

גוּט

גֶענַאנגֶען .בַּיי מִיר אִין קרֶעמִיגִיץ איז עֶר גֶעוֶעוֶען אוֹיף זַיין ייז קיין

אַלֶעסְסַא; דָארְט הָאט מֶען גֶעפִייערְט דֶעם דאק טָאר עטִינְנֶערס

פות;

צֶעהִנְיָאהְריגֶען גֶעבּוּרֶמֶם טָאג בַּיירי יעב אֵייבָ עגְבּוֹים ,וֶועלְכֶער הָאט דֶענְסְָ

מָאהְל גֶעוואוֹינְט אין אַךָעססא .אַז אַלֶע גוטֶע פְּרֵיינֶר זֶענֶען זִיךצוּנוֹיף גֶעקוּמֶען

הָאט געטִּינְגֶער גֶעשֶׁרִיבֶּען אקליינֶעם שִׁיר אֵינָים זְשַארְגָאן ;

חַיינְט בִּין אִיךְ גֶעוָארֶען פופָצִיג יֵאהְר,
אִיךְ הָאבּ נָאךְ נִיט אֵיין גְרָאהֶע הָאר ;

יורישע פאלקסביבליאטהעק
עס זָאל אֵייךְ גיט זַיין קֹשָׂה קֵיינֶעםו--

42

זֵיי ווֶערֶען פאר שְׁוַוארְצְט מִיט מִיר אִין אֵיינֶעם".
זייט יֶענֶער צֵייט הָאבּ אִיךְ שׁוֹין דֶעם דָאקְטָאר עעטִינְָנֶער מְעהֶר נִיט

גֶעזֶעהְן .אחוץ .סֶע רעָלקָע' חָאט עֶר גֶעשְׁרִיבֶּען זֶעחֶר פּיעל שִׁירִים ,פַאבֶּעלֶען.
(אַטְהֵייל הָאט

ה' צֶעדֶערְבּוֹים גֶערְרוּקְט אִינִים יקוֹל מְבַשֵׂרי אוּג אִינִים

יוּדִישֶען פָאלְקְסְבְּלֵא ט') עס וָאלְט אַ יֹשֶׁר גֶעוֶעזֶען ,אַז זַייגֶע קִינְדֶער

אֶרֶער איין אַנְדֶערֶער ,בַּיי ועמֶען זֵיי גֶעפִינֶען זִיךּ .זָאל זֵיי לָאזֶען דְרוּקֶען .,טייל
זֵיי זֶעגֶען אַלֶע אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְט.

'

רֶער דָ אקטא ר ע טִינְגֶער חָאט מיך אָנְגֶעאֵייפֶערְט ,צוּ גֶענֶעבֶּען חֵשְׂקי
אוּנ איך הָאבּ אָנְנֶעהוֹינֶּען שְׁרַייבֶּען אינ'םזְשַׁארְנָאן .אינ'ם יָאהֶר  8261הָאבּ אִיךְ
יעע אִין דָרֵייא אַקְטֶען:ידָא ס רֶעקְטוּףּ אָדֶער צְװֵיי
ִמ
דקא
גֶעשֶׁריִבּען אָ

חוּפּוֹת אֵין איין נאכְט" (שְׁפֶּעטֶער הָאט עִם עֶמִיצֶער אפְּגֶעדְרוּקְט אִין

וַוארְשָא א הָאט פַארְגֶעסֶען מיין נָאמֶען צוּ דֶערְמַאנֶען ,ער הָאט נָאךְ

וּן א חָכְמָה אוּג הָאט צוּם אָנְהֵייבּ גֶעדְרוּקְט  :ננַאכְדְרוּק פֶערְבָּאטֶען !')
נֶעטְה
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ואבְּרַאמָאוִויטְשן גָאלְךְפאדֶען

אֵינִים יָא הֶר ! 981בִּין אִיך גֶעקוּמֶען מיין קאמְעניץ פַּאדָאלְסְקי

גֶעשִׁיקְט פוּן וֶער רֶעגִירוּנְג .דָארְט צוּ זַיין לֶעהְרְשֶׂר אִין דֶער יוּדִישֶׁער שׁוּלֶע

צְווֵייטֶער רַאזְרַאד ,אִין דֶעם זֶעלבֶּען יא איז צוּ  :גֶעקוּמֶען איין יּנְגֶעל
א לִיטְוַואקעל נָאר  אַיוּנגֶם ,לֶערְךְ  61אָדֶער  71וָאהֶראַלְט; דָאם יוְּגֶעל קָאט שוין
שׁוֹין גֶעשְׁרִיבֶּען הֶעבְּרֶעאִיש ,אבֶּער מעהֶר חאט ער נִיט גֶעקַאנְט .אוֹיךְּ איז;ער זֶעהֶר
אָרֶעם גֶעוֶועזֶען :ער אִיז גֶעזֶעמֶען אִין בִּית הַמֶרְרֶשׁ אוּ :הָאט דָארְט גֶעלֶערֶענְט;
וי דֶער שְׁטֵייגֶער בַּיי יוּדֶען בְּנִירַחִמָנִים ,הָאבֶּען זיך גֶעפוּנֶען מֶענְשֶׁעןף וָואס הָאבֶּען
אֵיהֶם אוּנְטֶערְשְׁטִיטְצְט ,ער זאל קיין חוּנְגֶער נִיט לֵיידֶען .עֶר הָאט אֶָנְגֶעהוֹיבֶּען
צוּ מִיר אַרַיינְגֶעהְן אוּג הָאט בַּיי מִיר אוּג בַּיי מַיין זֶעלִיגֶער מָאכְטֶּער הָאזַאלִיע
ע'ה פִיעֶל גֶעלֶערְנְט  :הֶעבְּרֶעאִיש ,דייטְש ,רוּסִישׁ א .ז .וו .דָאס יוּנגֶעל אִיז דֶע

אִיטְצְט בַּארִיהִנְטֶער ח' שָׁלוֹם יֶעקב אַבְּרַאמָאוויטְּשׁ .אֵיהֶם צו בע
אִיז אִיבְּרִינ :עֶר אִיו גוּט בּאקאנְט אַלֶע יוּדֶען דוּרֶךְ זײינֶע וֶוערְקע נָ:אר דַארִיבֶּער

דֶערְמַאן איך אֵיהֶם דָא ,ווייל ;ער אִיז אֵיינֶער פוּן דִי בַּארִיהְמְסְטֶע שְׁרַייבֶּער אֵינָם

זְשַׁארְנָאן; זיינֶע זְשַׁארְגָאנִישֶׁע וֶוערְקֶע הָאבֶּען קיין שאטְץ ניט !

קמ עניץ איבֶּערְגֶעפִיהְגְט גֶעוָארֶען
דְרֵיי יָאחֶר שִׁפֶּעטֶער .בִּין .אִיך פוּן א

מיין אַלְטטקא סְטַא נָטין ,מֵיין גֶעבּּרְטֶם שְׁטָאט ,וַייל דֶענְסְטְמָאהְל איז דָארְט
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אוֹיך ֶערֶעפֶענְט גֶעווָארֶען אַ וְומָארֶא-רַאזְריאדְני שׁנְלֶע .צְוִוישֶׁעןאלע תִּלְמִירִים אִיז

גהֶָעאוטֶו,עזֶאעַן חאויץיּנְדגֶֶעערל גשָואר יואנְגֶם אִבְרֶהֶמעֶלֶע גָאלְדְפַארֶען הָאס יְנֶעל

ּלע ,יי מִיר צוּ חוֹיזֶע פּרִיוַאט גֶעלֶערְגְט .אִיבֶּער הוֹיפְט פְלֶענְט

עֶר זיך זַעהֶר צוּקוקען ,ווען איך הָאבּ גֶעשְׁריבֶּען זְשַארְגָאןף דָאס אִיז גֶעוֶועוֶען

נָאר .זַיין ליידֶענְשאפְט ,צִינְד דארף אִיך ניט דֶערְצֶעחְלֶען ,אִיחֶר וֵוייסְט שׁוֹין ,וֶוער

עֶר אִיז אוּג וָואס עֶר הָאט שוֹין אָנְגֶעשְׁרִיבֶּען .אַ חוץ ,הָאט עֶר אוֹיף גֶעמְהוּן

יוּדִיש טעא טֶער צו שְׁפִּילֶען אֵיהֶם הָאבֶּען שׁוֹין אַסף נָאךְ נֶעמְהוּן ,אוּנ
אַצִינְד .שְׁפַּארְט עֶר שׁוֹין אָן אִין אמֶעריקא!--

שְאׁפְּרַאַזױ הָאט זִִךְ דֶער זְשַׁ ארְגָאן אוֹיסְגֶעבְרֵייטֶעט ,בִּיז ער אִיז גֶעוָארֶען
אכֶע אוּג מֶע קָאן זָאנֶען ימיט אַ לִיטֶערֵא טוּר ,אַזוֹי אַז ר' טוֹבְ יָה
פֶעדֶער זָאל הֵיינְט אוֹיפְשְׁטֶעהְן ,וָואלְט עֶר גִיטגֶעקָאנְט קיין מוֹיל אוֹיף עֶפֶענֶען

אאקַעקנוֶעֹןל דֶמעְםחַ,צָאוצגִיםא'ֶפְּ.שַׁר ואלְט עס אֵיהֶם צִינֶד נָאר נִיט איינְגֶעפַאלֶען צוּ שְרייבֶען
י}

וחדֵיייקִיל הוֹרְויץ,

אַצִינָה מיינֶע לִיעבַּע לֶעזֶעה מוז איך מיך בִ
אּיֶעל אּמְקֶעהְרֶען צוריק--,

אוּמַאןְייאהֶַזעְרעֹהמרִיגטֶעבִּאיליְָדאֶהעֶטרֶעראכְיטְדצִריג' חרֵעיירקִניֵילינְצִהיג הָאט גֶעלֶעבְּט אי דֶער שְׁטָארְט
וֹרְוִויטץ.

דֶער רי ח
קייל הוֹרְוִוי מֶץ הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען זְשַׁארְנָאן !;ער הָאט אִיבֶּעךְ;
זֶעצְט
מִימֶען אנוָֹאימםֶ נעם דייפָשען קָאמְפֶּעם עֶנְטְרֶעקוּנְג פָאן אַמֶעריקאי
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פון דֶעם זֶעלְווער מֵנִיד.

אִין וֶעגֶער צֵייט (עִם אִיז שׁוֹין לְרִינֶען גָעוִים 07

יָאהְר :אִיךְ בִּין נָאךְ נָאר

קאיד גֶעוֶעזֶען) אִיו דָאס ספר אַזוֹי שטַארְק פַארְְרייטֶעט גֶעוָוארֶען ,אַזכִּמֶעם

אלֶע יודֶען הָאבֶּען עִם גֶעלֶעזֶען פ
:ון ווייבֶּער חָאט מֶען ניט וָאס צו רֶערֶען :זי
הָאבֶען פַארְבּוֹיג
ֶען העם יצְאִינָה וּרְאֶינָה' מִיט דִי תְּחִינוֹת ,אֲפִילוּ דִי

בָּבָא
שמָעׂה'י אוג מע הָאט נָאר גֶעלִייֶענְט דֶעט עָקאלא מְבּוּסי .בִּיו יֶענֶער
צייט הָאבֶּען
אוֹיף הֶער קאך לָעֹהֶר ווֶענִיגיוּדֶען גֶעוואוּמְט ,אַז עֶס גֶעפִינְט זִיךְ אֵיין אַמֶערְיקא

וֶוֶעלְט ; --היינ אִין אוּנְזֶערֶע צייטען ווייסְט מֶען שוֹין אַטְ עריקא,

קוָיאן אאבֵּייהיֶזםעןלִיישִֶעׁניֶלעִןינאנוֶּענר .רֶער ן אלָאמְבּוּ ס' איז אַזֹי רֵיין גֶעשְׁרִיבֶּט ,אַז מֶען
פַארְשְׁטֶעהְן אוּמֶעדוּם אִין רוּסְלֹא נְד פּוֹ ליןנאליציען

רוּמִינִיעֶן
זעֵהֶר שֵׁיין גֶעדְארווּגקְטאִ,יןא גֶַעזלֶעעסןאִ אָרט ,וואוּ יוּרֶען גֶעפִינֶען זִיךּ .עֶר אִיז נָאךְ דֶערְצוּ

יז אַ פַארְננּגֶען אֵיהֶם צוּ לֶעזֶען .אַז אִיך בִּין נָאר
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אנָג קֵינְד גֶעוֶועזֶען ,הָאבּ איך פוּן אֵיהֶם נָאר אָנְגֶעקְוֶועלְט ,אוּג שְׁפֶּעטֶער נָאך
יּ

מֵיין חֲַתוּנָה ,אַז איך הָאבּ שׁוֹין אַסך סְפָרִים גֶעלֶערְגְט אוּג אֲפִילוּ חֶמִירִישֶׁע אוּנ
חַבּךְ סְקִסיִפָּרִים ,הָאבּ איך דֶעם נֶקְא כָא מִבּ וּס' בַּאקוּמֶען אין טְשֶׁערְנִיחָאװ
אונ הָאבּ מִיר פַארְנְנוּנֶען גֶעמַאכְט נָאךְ א מָאהֶל אֵיהֶם צוּ לֶעזֶען .מיין פַּאנְטַאזִיֶע

חָאט מִיךְ גֶעטְרָאגֶען מִיט נְקאל א מִ בּוּסֶען אִין אֵיינֶעם קיין אַמֶערִיקא ,אִיךְ
בִּין מיט אֵיהֶם גֶעוֶעזֶען אִין שִׁיף אוֹיף דֶעם יָם ,אִיך הָאבּ בַּאווִינְדֶערְט רִי אַמֶע?

ריקאנִישֶע וִוילְדֶע .מֶענְשֶען .,אוג אֲפִּילוּ אינִים שְלָאף זֶענֶען זֵיי מיר אוֹיךְ פַאר
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דִי אוֹיגֶען גֶעשְׁטַאנֶען.
הָאטְשֶׁע דֶער עֶקאלָא מִבּוּס' אִיז אַזוֹי אִין דֶער מָאדֶע גֶעוֶועזֶען ,אַז כִּמֶעטּ -

אלֶע יודען ,אֶפִילוּ גַאנְץ פְרוּמֶע הָאבֶּען אֵיהֶם גֶעלֶעוֶען הָאט מֶען דָאךְ ,וי עם

זֶעהְט אוֹים ,פוּן ר' חייק לִין אַליין אִין דֶער פְּרוּמֶער ווֶעלְט נִיט גֶעהַאלְֶען.
דֶענְסְטְמָאחְל אִיז נָאךְ נִיט גֶעוֶועזֶען אזא גְרוֹיסֶער אוּנְטֶערְשִׁיעד צְוִוישֶׁען פְּרוּמֶע אוּג
נִיט פְרוּמֶע (דָאס וָוארְט ;אוֹיפְנעקלֶעהְרְטע' הָאט מֶען נָאךְּ גָאר נֵיט גֶעוואוּסְט),

דָאךְ אִיז גֶעוועזֶען חָכְמָה --א חיּץ ותֹתךָ הי אוּנ יְחֲסִיד וּת' --נָאר אַ-נִ-אִיבְּרִינֶע
זַאךְ ,אַזוֹי אַז אַ חֶכָ םהָאט נִיט גֶעקַאנְט הֵייסֶען יאַינְקֶע הֶרְלִיכֶע ר יוּדי .אִיר
הָאנְט אַייך פָארְשְׂטֶעלֶען ,אַו חרֵ'ייקִיל הוֹרְוו יטֶץ אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען ,איז
אַרוֹיס גֶעקוּמֶען אשַם ,אַז עֶר גֶעהְט אַרוּם אֵינִים עוֹלֶם הַתֹּהוּ .מֶע הָאט דֶער?

צֶעחְלְט מַעֲלוֹת ,וִוי מֶע הָאט אֵיהֶם גֶעזֶעהֶען אִין דֶער ,אִין יֶענֶער שְׁטָאט אַרוּם

גֶעהְן בַּיי נאכְט .דָא הָאט דֶערְצֶעהְלְט אַבַּעל עֲנְלָה אַז עִם הָאט זיך עֶמִיצֶער

א פַּרֶעמְדֶער בַּיי אֵיהֶם אוֹיפְגֶעדִינְגֶען אונ ,וי ;ער הָאט זִיךְ אוֹיפְגֶעוֶעצְט ,הָאבֶּען

די פֶּערְד אָנְגֶעהוֹיבֶּען בְּלֶאנְזען אונ הָאבֶּען גֶעבְּלַאנְזֶעט נאַאַנְצֶע נַאכְט ! אִין דער

פְּרִיה איז רֶער  פְרֶעמְדֶער נִיט גֶעבְִּיבֶּען  --אונ דָאם אִיז גֶעוֶעזֶען ר חֵיייקיל
הו רוִויטְץ! אֶהְן נַארִישְׁקייט קָאן זִיךְ דִי וֶועלְט נִיט בַּאגֶעהְן !
,ף

ור יְשׁעיָהוּ

הוֹרויטְץ

נָאךְ אַ זְשַׁארְגאנִיסְט גֶערֵיינְק אִיךְ גָאר פוּן אַ מָאהְלִינֶע צייטֶעף ר' יְשַׁעיָהוּ

הוֹרְרִיטְץ פון מְאהֲלוּב פָּאדָאלְסק') ער איוגֶעוֶעוֶען א גֶעבִּיְרֶעטֶער

מַאן; אחַױץ הֶעבּרֶעאִישׁ ,וָואס עֶר ָאט אוֹיסְנְצֵייכֶענְט גֶעשְׁרִיבֶּען ,הָאטער גֶעקָאנְט
רוּססיש ,דֵייטְש אוג פְּרַאנְצָאזִישׁ זֶעחֶר גוּט .בֵּייא רֶעם אֵלִימֶען הָאט ער ליעבּ

גֶעמַאט צױ .שְרַייבֶּען זְשארְגָאן :צוּם מֵיינְסְטֶען קאט עֶר זךְ אָפְּגֶענֶעבֶּען מיט
 6דֶער רי יַשׁעִיהוּ ה ור װויטץ אִיז גֶעוֶועזֶען דֶער פָאטֶער פוּן דעם שׁפּעמער גֶעווִיסֶען מיליא נֶער
וָאס אי דא נִיט לַאנְג גֶעשְטַארבֶּען,
הוֹרִוִימְץ אִין פֶּעטֶערְסְבּוּרְ.
אַבְּרַאם איפאיעוויטש
ער אוג זיינֶע צווייא בְּרִידֶער הָאבֶּען אוֹיסְגֶעטְרֶעטֶען פוּנִים יּדֶענְמְהוּם,

2:

זִכְרוֹנות

אִיבֶּערְזֶעטְצֶען דֵי זָמ ירוֹת פוּן שַׂבָּת אִין גְרַאמֶען .,איבֶּערְהוֹיפְט דִי זְמִירוֹת
פוּן שַׁבָּת-צוּינַאכְטִם,

חָסִיד ,אלְיָהוּ הֲנָבִיא" א ,ז .וו

וי לְמָשֶׁל יאש

אוּג ער פְּלֶענְט זֵיי זינְגֶען מיט זַייגֶע אֵייגֶענֶע מֶעלַאדְיֶען .ער הָאט אָבֶּער גֶעהַאט
אפֶעהְלֶער :ער אִיז זִיך אֵליין זְעהֶר גֶעפֶעלֶען ,אוג אַז ער הָאט עמִיצֶען זייגֶע זאכען

פָארְגֶעזִננֶען ,חוּץ וָואט ער הָאט אליין אָנְֶעוֶועלְט ,פְלֶעגְט ער נָאך דֶערְצוּ וֶענֶעם
שְׁטֶערְכֶען אוּנ זָאגֶען אַלֶע מָאל  :יאִיר הָארְט ,אִיר הָארְט , וי מֶע שְׁרַיבְּט יּרִישׁ לי
די לֶעזֶער וֶוֶעלֶען מִן הַסְתֹּם גֶעדֶענְקֶען,

אַז אִיךְ שְׂרֵייבּ דָא נָאר זִכְרוֹנוֹת

פן מֵיינֶער יוּגֶענְד אוג וֶעלֶען שוֹין מְמֵילָא פַארְשְׁטֶעהְן ,אַז פון דִי זְשַארְנָאן-

שְׁרֵייבֶּערְס פוּן אוּנזֶער צייט,קאן דָא דִי רֶעדֶע נִיט זַיין .אחוַּץ דֶעם בַּארִיהְמְטֶען

שְׁרַייבֶּער נָאךְ פונים אַלְטֶען דוֹה ,ר' אַייזיק מ אִיר דיק אִין וִוילְגָ א ,וָואס

הָאט זֶעהֶר פיעל נִיצְלִיכָע ערְצֶעהְלנגֶען גֶעשְׁריבֶּען אין דֶעם לִימווישֶען זְשַאהנָאן,

הָאבֶּען זי אין דֶער נייֶען צֵייט נָאך סאך שְריבֶּער אוֹיסְגֶעצִייכֶענְט ,וי לִמְשָל

ח' לִיגִיעצקי שַׁאצְקֶעס דִינֶעסְוָאהְן בֶּערֶענְשְׁטֵיין סְפֶּעקְטָאה

שְׁלוֹם עֲלֵיכֶם וּכְדוֹמָה ,ח
אוּץ אַזֶעלְבֶעו וְוָאס הָאבֶּען זִיךְ נִיט אוֹיסְגֶעגֵייכְנֶעט

אוּג אִיך וויל זייעֶרֶע נָאמֶען נִיט אוֹיס שְׁטֶעלֶען :דִי וָאס לֶעזֶען זשארנָאן ,וֶועלֶען

שׁוֹין אַלֵיין וִויסֶען --.פון דִי אלֶע קאן אִין די חִכְרוֹנוֹת פוּן מֵיינֶער

יוּנֶעג ד"

דִי רֶעדֶע ניט זיין ,

0

אׁקסֶענְפֶעלְד:ר יִצְחֶק בֶּער לֶעוִינְוָאהְן
עֶס אִיז מִיר אַלֵיין אַ וואוּנְדֶער ,וי אַזוֹי אִיךְ הָאבּ גֶעקַאנְט פַאהְנֶעסֶען אִין

זַא נִויכְטִיגֶען יודִישֶׁען שְׁרייבֶּעהוֵוי מיין זֶעלִינֶער פְרֵיינָה! ר' וִשְׂרָאֵל אָקְסָעֵנ

פֶעלְד אין אדֶַעססֵא ,וָואס הָאט וְעחֶר פִּיעל גֶעשְׁרִיבֶּען אונ נָאר אִין
דֶעם זָשַארְנָאן *) .נָאר איטליבער מֶענְש קאן פַארְגֶעסֶען עס קאן זִיך יֶעדֶען

אזֶעלְבֶעס טְּרֶעפֶּען.

יִשְׂרָאֵל אֶקְסֶענְפֶעלְד אִיו גֶעוֶעזֶען מיט איָאהֶר עֶטְלִיבֶע אוג

דְרֵייסִיג צ
.וּרִיק גֶעשְׁוואוֹירִינֶער ארוואקאט אוּנ נָאטַארִיוּס אִין דאָע ס ס א .אִין
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דֶעם רִבִּין ר' נִחְמָן בְּרֵא סְלִיוֶער

אוּנ א חָבֶר פוּן ר' נָתֶן בְּרַאסְל יוֶער,
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וָואס הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען אוּנ גֶערְרוּקְט אַלֶע ר' נִחמָנִיס סְפָרִים ;שְׁפֶּעמֶער הָאט
אֶקְסֶעגְפֶּעלְד דָאס חֲסִידוּת אַוועק גֶעווָארְפֶען ,הָאט זִיך אוֹרָאפֶּעאִיש אוֹיס?

גֶעבִּילְלֶעט אוּג אִיז גֶעווָארֶען זֶעחֶר גֶאעבִּילְדֶעטֶער מַאן .ער הָאט אֶבֶּער זיין

יוּרִישׁ לשׁוֹן זֶעחֶר לִיעבּ גֶעהַאט אוּ הָאט נָאר אִין דֶע ם לשוֹן גֶעשְׁרִיבֶּען  -.-אִין
דֶעם יָאהֶר  ,581אַז אִיך בִּין גֶעוֶעוֶען אין אַדֶעססא

אוּ מיר הָאבֶּען זִיךְ

זֶעהֶר אֶפּט גֶעוֶעקְן הָאט מִיר אַ קְמֶענְפֶּעלְד פאר מַיינֶע אבְּרֵייזֶע אַרַיין

גֶעשִיקְט ראְשִׁימָה פוּן זַיינֶע סְפָרִים מִיט א קליין צְוָאֶה בָּרִיוִויל :
!א רֶעעֶסְטֶער פוּן אַלע סְפָּרִים  ,ווָאס אִיךְ ,דֶער גֶעשְׁוואוֹירֶענֶער אדוואקאט ,נאטַאריוּס

אָ ק ס ע { פע  :דֹ

אין אַדְעפססא הָאבּ גֶעמַאכְט אִין לָשׂון יפְּרָאסְט יוּדַישֹׂ" (די זֶענֶען נָאךְ נִיט גֶערְרוְקְט)  .פון פַאר דְרַייסִיג

יָאהֶר הָאבּ אִיךְ אַלְץ די סְפָרִים גֶעשְׂרִיבֶּען 

פוּן פְּרָאסְטע יוּדֶענְט וֶוענֶען ,דִי ואס קענען קיין שׁוּם אַנְדֶער לשׁוֹן

אְהֵייל ספריִם זֶענֶען קאמֶעדִיעֶם ,אטְַחֵייל אָמֶתֶע מְעשִׂיוֹת גוּם דֶערְצֵייהְגְט  ,אַ טהֲייל זֶענֶען פוּן
גים  .ט
חוּלְטֵייעם  ,שְׁוִוינְדְלֶערִם אפגעֶרֶעדְט אוּנ פוּן זֵייעֶר שְׁוַוארְצֶען סוֹף  ,וָוָאס זֵיי הָאבֶּען גֶעהַאט  .דִי מֶענְשָׂען ,
=ועלען אין אֵייגוֶועגְס הָארֶען מומר  אוג דֶרֶךְ אֶרֶץ אונ טאקע אַלֶערְלֵי
וָואם וֶועלֶען דִי סִפָּרִים לֶעזֶען לַאבִינְדִיג  ,ו
וִויטֶענְשַׁאפְטֶען אוֹיךָ"י .

וַייטֶער געהען דִי נָאמֶען .פוּן  69שְׁרִיפְטֶען א;ִיך הָאבּ כִּמֶעט אַלֶע גֶעלֶעזֶען
גֶעשְׁרִיבֶּענֶערְהֵייט .)' .בַּאזּאנְדֶערְס מֶערְקְִוירָדִיג אִיו צמִיבֵל דֶער עוֹוְרָקִיסי

א וַאחְרֶע פֶערְזָאן מִיט דֶעם אֵיינֶענֶעם נָאמֶען .אִיךְ הָאבּ רֶען מֶענְשען אקין

גֶעקֶענְט אִין אדֶעס סֵא:עֶר אִיז אַליין גֶעוֶועזֶען פון מָא הְלִיב פּאדָאלְמְקִי ,אוּ

די בּארִיִמְטֶע גֶעמוֹיפְטֶע מַארַאם אַדְמיַאלֶשֶׁע יול יאַ גְרִייא אין ִיקָאלאיעֲוו

(שׁפֶּעמֶער הָאפבאמֶע א פֶּעטֶערְסְכּוּרֶג) דִי גֶעוֶעזֶענֶע פּרֹי פוּן ר'

דָוִד רֵא פַאלא װ יטש אץ מָאהֲלִיב ,אִיז גֶעוֶעזֶען זיין שְׁוֶעסְטֶער .ער
אִיז גֶעוֶועזֶען א שֶׁרֶעקְלִיכֶער אַבֶּענְטיירֶעה ,איז גֶעווֶעזֶען אמַחמְדַאנער
דֶער נָאךְ אֵק ר יסְט אוּנװֶערֶענְד ער אִיז גֶעוֶעוֶען אַ קרִיסְט אוּג הָאט אִין אַ דע סא

גֶעשְׁפִּילְט ראַָאלְלֶע פוּן דאַָאקְטָאר ,הָאט עֶר זִיךְ פְּלִיצוּם גֶעלָאזְט וַאקסֶען א בָּארְד
אוּגאִיז אוועק גֶעפָּאהְרֶען קיין אָט שַאקָאוו אִים חוֹדֶשׁ אֲלוּל אונ הָאט דָארְט
גֶעדַאווֶענְט פַארְץ עמוּה ,אֵלְם חַזִן ,וָמִים נוֹרָאִים פַאר  00קערְבְּלִיךְ .זַיינֶע אלע

אַבֶּענְטִייֶער זֶענֶען בֶּעשְׁרִיבֶּען אין דֶעם מֵפֶּר פון אָק מֶענְפַ עלְד זֶעהֶר וואוּנְרֶעך

בַּאר  -- .טאְהֵייל פוּן דִי מִפָּרִים זֶענֶען שְפּעטֶער גֶעדְרוּקט גֶעוָוארֶען ;אוּנְטֶער

אַנְדֶערֶע .דֶער בַּארְדִיטְשִׁיוֶער יַארִידי.

ָאךְ אֵינֶס מיז איך בֶּעמֶעקֶען או ר יִצְחָק בֶּער קֶעװִינְזָאהְן
ואס עֶר עה

זיל הָאט אויך גֶעשׁרִיבֶּען יוּרִישׁ דַייטְשׁ .זיין יחֶפְּקֶר ועולְט',

הָאט מִיר אַלַיין פָארְגֶעלֶעזֶען ,גֶעפִינְט זיך נָאךְ .אִיצְט אִין מַאנּסְקרִיפְּט אונ אִיז

יפַאלְקפבִּיבְּליאָטְהֶעקיי ,וֶועלְכֶער וֶועט ערְשַׁיינען 

אייה .אִין גִיִכֶען .
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זֵכְרוֹנוֹת
נָאךְ עֶרְנֶעץ נישׁט גֶעוועזֶען גֶעדְרוּקְט )* .אוֹיךְ הָאט הי נאטַאנָוָאהֶ

דֶער

הֶערוֹיסְנֶעבֶּער פוּן לע וי נ זְאהְגִיס מְפָּרִים אֵינָים ילקוט רי ביל" גֶעדְרוּקְט
זֵיינֶעם אשִַׁיר אוֹיף יוּדִישׁ דֵייטְשׁ,

שְׁרַייבֶּען אִיבֶּער מיינע וֶוערקע זֶעלבְסְט .אִיז מִיר אָפֵילוּ ניט אַזוֹי אֵינְגֶענְעהֶם,
דָאךְ קאן אִיך נִיט אֶפְּשְׁוויינֶען פונים אֵיינְדְרוּק ,ואס הָאבֶּען אוֹיף מִיר גֶעמַאכְט

מֵייגֶע אַלֶע בַּאקַאנְטֶע! גוּטֶע פְריינָהגְוֹימֶע גֶעלֶעהְרְטֶע ,וִוי ,לִמֶשָׁלי ר' יִצֶחֶק בֶּער

לֶעִינְזָאהְן חק דָאקְטָאר שֶלֹמה עֶטִינְנֶער זל ,ר' יִשְׂרְאֵל
אָקְסֶענְפֶעלְד זל אנ פִיל אַנְדֶערֶע ,אַזוֹי אַז אִיךְ הָאבּ אוֹיף פיל זְשַׁארְגָאן

גֶעשְׁרִיבֶּען אִין יֶענֶע צֵייטֶען .חוץ דֶעם עֶלֶענְטֶען יִשְׂרֶאלִיק הָאבּ אִיך

נָאךְ פיעל יוּרִישֶׁע לִיעדֶער גֶעשְׁרִיבֶּען ,אונ אִיבֶּערְהוֹיפְּט דָאט בִּיכֶעלֶע אוּנְטֶער דֶעם
נָאמֶען עפלְדְבְּלוּמֶען צוָּאמֶען גֶעזֶעצְט פִיעל שִׁירִים  :דָאס

בִּיסֶעלֶע

מִינָץָ' דָאס שְׁטְרֵיימִיל מיטן קַאפֶּעלַיֶעשׁי דֶער יוּד אי
קיעב' ,דִי נְזְרֶה-דֵייטְש" אוג נְאך ,וֶועלְבֶע זֶענֶען ,צוּם בֶּעדוֹיֶערְן ,פַאך?

פַאלֶען גֶעוָוארֶען דוּרֶךְ אַ פָּאסְט טְרָאגֶער פון ח' דִינֶעסְזָאחְן אִין וַואנְשְאו
צוַּאמֶען מִיט מֵיין וֶערְק ידי פארְקֶעחְרְטֶע וֶועלט' .איך דֶערְמָאתְן {עס

דָא דַארִיבֶּער ,טָאמֶער וֶועט עִם עמִיצֶער געפוּנען ,זָאלער וִויסֶען .אַזעס אִיז מֵיינָם.

אֲצִינְד שָׁלוּם איך מַיינֶע רזכוֹנות מִיט אַואוּנְשׁ צוּ אוּנְזֶער יוּרִישֶער
פַאלָקם שפְּרַאבֶע! אז זי זָאל מַאבֶען נישט קיין קְלֶענֶערֶע פָארְשָׁרִיטֶע ,וִוי זִי הָאם
גֶעמַאכְט אין דֶער לֶעצְטֶער צֵייט ,אוּג אִיבֶּערְהוֹיפְּט ,אַז די גֶעבִּילְרֶעמְמֶע פוּן
אוּנְזֶערֶע בְּריִדֶער זָאלֶען זִיךּ מיט אִיחֶר נִישְט שֶׁעמֶען אוּנ זָאלֶען זִיךְ מִיהֶען זִי צו
עֶרְבְּרֵייטֶען .,צ אווֹּיסְבֶּעמֶערֶען ,אוֹיסְרֵיינִיגֶען פוים מִיסְט אוּג פוּנים אוּמְרֵיינְקייט,

וָואס אֵיינִינֶע .אּנְגֶעבִּילְדֶעטע אוּג טַאלֶענְטְלָאזֶע קְלֵיינֶע שְרַיבֶּערְִיך מִיט גְרוֹיסֶע
הָאמַאנֶען הָאבֶּען אָנְגֶעמַאכְט .דֶעמָאלְט וֶועט אוּנְזֶער זְשַארְגָאן גֶערְרֵייכֶען זַייןהוֹיכֶען
צמֶוִויֶעטקְ-הֶ-עלְפֶען דֶעם פָּאלְק מִיט אנוַּט וָארְט ,מיט אַוַוַארֶעם וָוארְט פוּנָים

טִיעפֶען הַארְצֶען ,מיט א לִיכְטיגֶען שְׁטְרַאחְל פון דֶער לִיכְטיגֶער זוּנן וָואס הֵייסְט

יח שְׂבָּלָח' אוג אַרוּם וֶועלְכֶער עס וַוארֶעמֶען זִיךְ אַלֶע צִיוויליזִירְמֶע פַאלְקֶער פון
רֶער נַאנְצֶער וֶועלְט ,אוּנ צְוִוישֶׁען וֶעלְבֶע מִיר ,יוּדֶען ,הָאבֶּען תָּמִיד פֶערְנִימֶען גִישְׁט

דָאם לֶעצְטֶע אָרֶט.

|

ענדע
ידי
בּוּךְ ,זַייטֶע ,321

הִפְקֶר

|

|

וֶעלְט" פוּן ר"י ב .לע װ יגְזָא חֶן װֶעלֶען דִי לֶעזער גֶעפּוּנֶען אינים דָאוִיגֶען
ה עוויסנע בער

רָאס ליער פּוּנָם לֶעבֶּען
פוּן

ש .פרוו
פיעל לִיעדֶער פְלֶעג מִיר מֵיין נְיאנְקֶע
צוּ זִינגען מֶעלַאדִישׁ אוּג שָׁאן,

בְּשַׁעַת זִי פְלֶעג אִין .דֶער פִינְסְטֶער

דָארט אִיבֶּער מֵיין װיגֶעלֶע שְׁטֶעהְן.

אוֹיך עג מיר דִי אַלטע דֶערְצֶעהְלֶען
פִיעל מַעֲשׂוֹת  --גָאר הִפְּלֵא וָפָלָא
וָואס פְלֶענֶען בֶּעצוֹיבֶּערֶען תְּמִיר

מַיין ריחִיגֶע קינרֶערְשֶׁע זֶעעֶלֶע
בְּלֵייכֶע  גֶעשְׁטַאלְטֶען אוּנ בִּילְרֶער
זֶענֶען פַאר מִיר אוֹיפְגֶעשְׁטַאנֶען .

רָארְט  זֶענֶען טְרָאהְרִיגֶע  שְׁלָאפְסֶער
אונ הָרִי-חוֹשֶׁךְ פֶערְהַאנֶען . .+
נִבּוֹרִים .דוּרְכְאוֹים אִין כְּלֵי זַייִן,

מְבַשִׁפּוֹת  ... ,אַ שְׁטיּבֶּעל אִין פַעלְד ,

דִי שְׁוַארְצֶע לֵיכְט בְּרֶענֶעץ ...אֹקֵבֶר יי.

..
דֶער שְׁטוּרֶם בּינַאפְט קֶעהְרְט דִי וֶעלְש +

דאס לִיעד פוּן ם לֶעבֶּען
די הַאויגֶע לֶיערֶער אוּנ מקאזקעס--

זֵיי זֶעגֶען גֶעוֶוען על פִּי רוֹב

מִיט זייעֶר גֶעוָואהְנְלִיְגֶען אֶנְהוֹיבּ,
מִיט זִייֶער גֶעוָואהנְלִיכֶען סוֹף :

דָאם שְׁלֶעכטם קֶענֶען גוּמְס הָאט גֶעשְׁטְרִיטֶען 
גֶעדוֹיעֶרְט הָאט לַאנְג זייֶער שְׁמְרֵייט
דֶער אמֶת הָאמ נָעבִּיךְ .גֶעלִיטֶען
55
4+

60
9

פוּנִם שֶׁקֶר אַגַאנְץ לַאנְגֶע צייט ,
צוּם סוֹם איז ודֶעם אַ מֶמתַת גגֶֶעערָראאממְההֶעען
דָאס אוּנָרֶעכָ ט מְנצֵחַ צוּ זַיין
3
*+

46

אוּג פִיהְרֶען מִיט שטאליץ פון נִצְחוֹן

דֶעם שָ ק ר אין גֶעפַאנָנְנִיס אַרַיין ,

שָׁאן עֶנְרִיגֶען זִיךְ יֶענֶע לִיעדֶער :
דֶער רָשָׁע הָאט תָּמִיד זַיין שְׁטְרָאף.+ .
אִיךְ פְלֶעג אֶבֶּער .לֵיידֶערי נִיט קֶענֶען
פוּנִים לִיערֶעל אוֹיסְהַארֶען דֶעט סוֹף ,

די תקאזקע הָאט נַאנְץ לַאנְג גֶעדוֹיֶערְט,
דָאס לִיערֶעל הָאט לַאנְג זיך גֶעצוֹינֶען

דֶער שְׁלָאף פְלֶעג עֲנְְלי אֶנְימֶע
אוּג פַלֶעג מִיר פֶּערְשְׁלִיֶען די אוֹינֶען,
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יודרישעפאלקס ביבליאטהעק

פיל יָאהְרֶען זֶענֶען אַווֶעקי
אִיצְט הָאר אִיךְ אַסְקַאזְקֶע א נייָע,
אַ טְרָאהְרִינֶע סְקאזְקֶע  --אַ שְׁרֶעק !

א נייעם ,אֵיין אוּמֶעמִיג לִיערֶעל
ִינְנְט מיר דאס לֶעבֶּען אַצִינְר ,
אִימְלִיבֶעס ווארְט פוּנ'ם ֶיערֶעל |

מַאכְט מִיר אִין הַארְצֶען אַ וִוינֶד .

אִין אִיטְלִיכֶען וָוארְט פוּנָים לִיערֶעל

הָארְט זיך א קְרֶעכְץִי אַ גֶעשְֵיי
פוּן קבְרִים  . ,,פון הוּנְדֶערְטֶער כּוֹחוֹת ,

וָואס לִיגֶען בּאנְרָאבֶּען אִין זיי *.+

שׁוֹין מָעהֶר אֵלֶם זִיבְצָעֶקן יאהֶר-הוּנְדערט
הָארְט זִיךְ דָאס רָאזִיגֶע לִיער ,
מֶע הָארְט דאס אוּמֶערוּם זינְגֶען /

מֶע וֶוערְדְט גָאר (קיינְמַאל נִיט מיעד .

רָאס לִיערֶעל הָאט רִיהְרֶענְדֶע וָואקְטֶער -

זי גֶעהֶען צוּ נָאמ ט גְליךְ אַרוֹיף י י.
אִיךְ הָאבּ נִיט גֶעהָארְט זִייָער אֶנְהוֹיבּ,

נִיט הָארֶען וֶועל אִיךְ זייֶער סוֹף * .

דָאס ל
יער פוּנִים לֶעבֶּען

די עֶנְדֶע על אִיך שׁוֹין נִיט הָארֶען ,

דָאךְ גְלוֹיבּ אִיךְ גֶערְן אוּג האף .
אַז לִיכְטִיג אוּג פוּלל מִיט נִצְחוֹן
וֶוע זיין פונ'ם לִיעדֶעל דֶער סוֹף :

אִיך גְלויבּ ,סֶוֶועט דֶעם אֲמֶת גֶערָאמְקֶן
9

4

5

0

דָאס אוּנָ רע כ ט מנצוז צזויּין

אוּנ פִיהְרֶעןמִיט שְׁטָאליץ נפִצוחןוֹן
דֶעם שְׁקָר אִין גֶעפָאנְנְגִיס אַרֵין 
נָאר ,לֵיידֶער .וֶועל איך שׁוֹין ניטזֶעהֶען

דֶעם דָאזִינֶען גְליְליכֶען סוֹף :
עֶס וֶועט מִיר דִי אוֹיגֶען אֵיינְשְׁליעסֶען

א חַארְטֶער ,אֵיין אַייִבּיְֶער שְׁלָאף.
אִין אֵיינֶעם פוּן טוֹיזֶענדֶער קְבָרִים -

וֶועט ליגֶען מיין גוּף דָארְט אַמָאל !

װאוּ סְלִיגֶען פֶערְרָארְבֶּענֶע לֶעבֶּנם
אוּג פֶערְטוּטְשֶׁעמֶע כּוֹחוֹת אָהְן צאהֶל י . ..
אעװנקסקי,
אִיבֶּערְזֶעצְט מ .מ.פ
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ת
ִּלְמוּרִישֶׁע לֶעגֶענְדֶען
בֶּעאַרְבּייטֶעט דוּרֶךְ

יונה

טרובניק,
1

רִי עִרְשְׁטָע מֶהְרֶער,

מִיט אֵיין ארָאפְּגֶעלאזְטֶען קאפּ צוּ דֶער זערְד ,אִין טִיעפֶען טרוֹיֶער פֶעךְ:
זינְקֶען ,גֶעמוּטְשֶׁעט פוּן זֵייעֶר גֶעוִוימֶען (חָרָטָה) ,מִיט אַפַארְשֶׁעמְט פָּנִים זֶענֶען
זיך אָדָם הָרֵאשׁוֹן מִיט זַיין פְּרוֹיא ,ח {ה ,פון דֶעם גןערְן אַרוֹיסְגֶענַאנְגֶען,
פוּן דֶעם אַמָאלִינֶען פרייר-פְלאץ .,אִין וֶעלכֶען זֵיי הָאבֶּען אַזוֹ פְּרֶעהְלִי זייֶערֶע

עֶרְשְׁטֶע צֵייט פֶערְבְּרַאכְט .נאָמְט הָאט זִיי דָאס בֶּעפֶעהְל גֶענְעבֶּען ,אַז זֵיי זָאלֶען

זִיךְ פוּן דָארְטֶען אַרוֹיפְקלויבֶּען אוּג זֵיי הָאבֶּען נֶעמוּוְט פָאלְנֶען.

נָאר דֶער אַלְגִיטיגֶער גֶערֶעכְטֶער נָאטְט הָאטזִייֶער חִרְטָה גֶעזֶעהְן אוּנ הָאט
אוֹיף זֵיי רַחֲמְנוֹת נֶעקְרִיגֶען :ער הָאט זִיךְ גֶּעטְרַאכְט צוּ פֶערְגְרִינְגֶערֶען זייער
|
טִיעפֶען קוּמֶער אוּג זֵיי צוּ טְרֵייסְטֶען פוּן זִייֶערֶע יְסוּרִים.

== אאִיר |אוּמְנְלִיקְלִיכֶע  קִינְדֶער ! --הָאט זֵיי נָאטְט גֶעזָאגְט מִיט רַחֲמִים ,--
אִיךְ הָאבּ אַייךְ אַלֶם שטרענגֶער ריכטער פערמִשְׁפָּטי אַז איר זאלט פֶערְלָאוֶען דֶעם
נ-עדְן אוּנ אין אַווֶעקט ,וָואס אִיז פוּל מִיט צרוֹת אוּנ לֵיידֶען אַרוֹיטְגֶעשְׁטוֹיסֶען וֶוערֶען;
נָאר פוּן דֶעסְטְווֶעגֶען הָאבּ אִיך מֵיין הַאנְד פוּן אַייךְ נִיט צוּגֶענוּמֶען אוּג מיין חֶסֶד
וֶועט אַייך קיין מָאל נִיט פֶערְלָאזֶען .אִיך זְעה פָּארְאוֹיס ,אז אֵייעֶר לֶעבֶּענְס-ווֶעג אִיז

מִיט פִּיעל דָארְנֶער פֶערְשְׁפְּרֵייט ,אִיך זע פָּארְאוֹים ,וִויפִיעל וְסוּרִים ,וויפּיעל שְׁרֶעקְלִיבע
ליִידֶען אִיר וֶועט הָאבֶּען אוֹיסְצוּשְׁטֶעהְן !אִיךְ וַוייס נוּט ,אַז פוּן הַיינְט אָן קָאן אייך

טְרֶעפֶּען אַזֶעלְבֶע אוּנְגְליקֶען .,פוּן וֶועלְכֶע איר הָאט גָאר קיין שוּם בֶּענְרִיעף בִּיז

יֶעצְט נִיט גֶעהַאט .אִייֶערֶע טְהַיינָרְסְטֶע אוּג בֶּעסְטָע פְרֵיינְד אונ לִיעבְּפְטֶע קינְרֶער
בּיי אַייך אוֹיסְגֶערִיֶען ווֶערֶען אין דִי בֶּעסְטְעֵי שָׁאנְסְטֶע ,יוֶגְסְטֶע יָארְרֶען י יי
אקוֶּעננֶעדןֶענְסְמָאלְט ,וואוּ שְׁוֶועו ווֶעט אִייךְ זַיין אַרוּם צוּ וַוַאנְרְלֶען אוֹיף דִי קְבְרִים פוּן

תַּלְמוּדִישֶׁע לֶעגֶענְדֶען

+
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אִייֶערֶע לִיעבְּסְטֶע קִינְדֶער  אוּג אייֶערֶע בֶּעסְטֶע פְרַיינְד ! אִיר וֶועט דֶענְסְמָאלְט
פֶערְשֶׁעלְטֶען דֶעם טָאג ,וָאס אִיר זֶענְט אוֹיף דֶער ווֶעלְט בֶּעשַׁאפֶען גֶעוָוארֶען,

אִיר וֶעט פוּן צַעַר אוּג יְמוּרִים שִׁיעוּר נִיט רילל ווֶערֶעף .אוג דַארוּם ,אוּמנְִיקְליכֶע

קִינְדֶער מֵיינֶע ! נֶעהְמְט בַּיי מִיר פוּן מיין פַּאטֶערְלִיכֶער הַאנְד די טְהַייֶערֶע קמיעי
די זֶעלְטֶענֶע שְׁמִירָת ,דִי טְחֵייעֶרֶע פֶּערְל ,ווֶעלְכֶע הֵייסְט יטִּהְרֶערי אוּג וֶוען עֶס

וֶועט אייך אי אוּמנְלִיק אין אייער לֶעבֶּען מְרֶעפֶע.וֶוען איר וֶועט פון פֶערְצְוייפְלוּנ
מֵיינֶען אַז אִיר זֶענְט פֶערְפַאלֶען ,דֶענְסְמָאלְט וֶעט אָט דִי ישְׂהְרֶערי

אייך

טְרָאסְטֶען אוּנ בַּאלזַאם אוֹיף אֵייעֶרֶע וואוּנְדֶען נִיסֶען וִ;וי אַפְרִישֶער טְתוֹי בּאלֶעבְּט

אַלֶע גרָאזֶער אוג גֶעוָואכְּסֶעה ,אַזוֹי וֶעט זִי אייך בַּאלֶעכֶּען אונ נוּטֶע הָאפְנוּנג
אִין אֵייעֶרֶע פֶערְוואוּנְדֶעטֶע הֶערְצֶער נִיסֶען :אִיר וֶועט דֶענְסְמָאלְט אִים שְׁטַאנְד

זיין אע איערֶע וֶעטָאגֶען גרִינְג אִיבֶּערְטְרְאנֶען אוג זֵיי אֵיינְצוּשְטִילֶען; וֶוען די

יט הֶרֶע ר' וועט פוּן אֵייעֶרֶע אוֹינֶען רִינֶען .,וֶועש אִיר פִיחְלֶען ,וי נַאהֶענְט איער

חִימֶעלְשער פָאטֶער איז צו אייך אוּג דַארוּם ,לִיעבֶּע קינְדֶער ,נֶעהְמְט אייך אָן מִיט

מוּמָה ,זַייט נִיט אַזוֹי גֶעפַאלֶען בּיי זִיך  :נֶעחְמְט בַּיי מיר פִיר אַ מִתְּנָה אָט דִי

יִטְחְרֶער? וֶועלְכֶע וועט אייך  אין אֵלֶע אִייֶערֶע ועחְטָאנֶען אוג קוּמֶער הֶעלפֶען

אוּג טְרָאסְטֶען',

|

קוים הָאט נָאטְט זִי די מֶּהְרֶער אִיבֶּערגעגֶענֶּען .הָאבֶּען זיך אויף

זייערֶע טְרִיקֶענֶע אוֹיגֶען צְוֵיי פֶּערְלֶען גֶעִיזֶען .דָאס אִיז גֶעוֶוען דִי ערְשְׁטָע

טִהֶרֶע ר' ,וֶועלֶכֶע אִיז אוֹיף דֶער וֶועלְט צוּם עֶרְשְׁטֶען מָאל צוּ דֶער עֶרְד אַרָאפּ- :

גֶעפַּאלֶען אוג דֶעם עִרְשְטֶען מֶענְשֶׁען-פָאאר זֵייערֶע צָרוֹת  גהִינְֶער גֶעמַאכְט אוּ

טְרָאסְט מֶעבְּרַאכְט .אָדָם מִיט זַיין פְּרוֹי הָאבֶּען בִּיטֶערְִיך אָנְגֶעהוֹיבֶּען ווייגֶען אוּ 

חרְטָּח חָאבֶּען אוֹיף זִיֶרֶע פִיעל זִינֶד :נָאר זֵייעֶרֶע הֶערְצֶער הָאבֶּען יךְ עִפִּיס -
גֶעפִיתְלְט גְרִינְגֶער אוּג לֵייכְטֶער ,די מִשָּׂא פון זַירֶע טִיעפֶּע לֵיידֶען איז מִיט יֶעדֶער
הנָיאפיְעּרנוּנְמגִהְרֶער אַלֶם לִינְדֶער אוּנ גרִינְגֶער געוָואדֶען ,אוּג איין נִייֶער שְׁטְרַאהְל פוּן
הָאט אִין וֵייעֶר גֶעבְּרָאכֶענֶעם

אוג פִינְסְטֶערֶען גְעמוּטְח עֶרְשֵׁיינְט  אוּג

נייֶעם מוּמָה אוֹיף דֶעם קִינפְטיגֶען לֶעבֶּען אַריינְגֶענֶעבֶּען

דִיזֶער טְחַייֶערֶער גֶעשַׁאנְק פון דֶער חַאנְד פוּן דֶעם בַּאשֶׁעפֶער לָאוְט

אִיבֶּער יֶעדֶער מֶענְשׁ בִּירוּשָׁה זַיינֶע קִינְדֶער :קיין שׁוּם אַנְדֶער בּאשָׁאפְנִישׁ אוֹיף דֶער

וֶועלְט ,חוּץ דֶעם מֶענְשֶׁען ,הָאט .נִיט דֶעם טְתַייֶערֶען בַּאלְזַאם צוּם גֶעשַׁאנְק

בֶּעקוּמֶען .אוג פוּן דֶער צַייט אָן אִיו דֶעם מֶענְשֶען גְרִינְגֶער גֶעוָוארֶען צוּ לֶעבֶּען

אוֹיף דֶער וֶועלְט  :וֶוען עֶס טְּרֶעפְט אֵיהֶם אֵיין אוּנאוֹיסְשְפְרֶעכְלִיכֶער טְרוֹיֶעראָפֶענְט
זי דָעֶר בְּרוּנֶען פוּן זֵיינֶע אוֹינֶען אוּג דֶער טְחַייֶערֶער  מְחוֹי (רָאסֶע) פְלֵיסְט פוּן
דָארְטֶען אַרוֹיס אוּנ הַיילְט אוּנ קְרַאפּטִינְט ,וי די מְמייערְסְטֶע רְפוּאָה זיינֶעשְׁמֶערְצֶען
אוּג לֵיידֶען .גָאר וֶוען די פֶערְצְוַוייפְלוּנְג איז זֶעמֶר גְרוֹיס ,אִין דֶעם הָאכְסְטֶען נְרַאד,
()3
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דֶענְטְמָאלְט ווֶערְדְט פֶערְחַתְמִיט דֶער טְּהייֶערֶער בְּרוּנֶען אונ דֶער מֶענְשׁ קוקְט דֶענְסט:
|
מָאל אוּנְטְרָאסְמְלִיך אִין דֶער וַוייטֶער וֶועלְט אריין,

טוו
רִי אֶמְתֶיע תִּשׁוּבָה
אִין
דִי צֵייטֶען פוּן גאֶַעוִויסֶען תַּנְאי ר' נםְחוּמָא הָאט זִיךְ גֶעמְרָאפֶען,
אז עִם אִי
ז
ל
אנג קיין רֶענֶען ניט גֶענַאנְגֶען אִין דֶעם לַאנְד ,וואוּ ער איז גֶעוֶוען
רָבִּי ,דָאס גְרָאז אוֹיף דִי פֶעלְדֶער אִיז פֶּערְטריקֶענְט אוג אָפְּגֶעשְׁטָארְבֶּען גֶעוָוארֶען;

די בּוֹימֶער זֶענֶען גֶעבְִּיבֶּען גאקעט פון זיֶערֶע בְלֶעטֶער  אוג פְרוּכְטֶען דִ:י טייבֶן

זֶענֶען אוֹיסְגֶעטְרָאקֶענְט גֶעווָארֶען  :יֶעדֶעם בַּאשְׁעפֶענִיש הָאט גֶעדָארְשְׁט נָאךְ

וַואסֶער ,אוּנ מֶען הָאט מוֹרָא גֶעמַאט זֶעהֶר ,אַז צוּם סוֹף זָאל דֶערְפוּן ח"ו נִיט ווֶערֶען
קיין מַנְפָּה,

געווָאקְנְיך .אִין אזא בִּיטֶערֶער צייט קֶען דֶער מֶענְשׁ קיין בֶּעסֶערְם מְחוּן

נָאר זִיךְ קֶעהְרֶען מִיט אִינְנִינְסְטֶען גֶעבֶּעט צוּ נָאטמְט צו זיין בּאשֶעפער:עֶר

קוּקְט זִיךְ אוּם אוֹיף זַיינֶע זִינְד .אוג טְהוּט תִּשׁוּנָה מִיט דֶעם גַאנְצֶען הַארְצֶען אוֹיף
אלֶע פֶּעחְלֶער ,וֶועלְכֶע עֶר הָאט בִּיז יֶעצְט בֶּענַאנְגֶען .מען הָאט גֶעמַאכְט א גְרוֹיסֶע
אֲסִיפָּה אוּנ מֶען האט נוֹזַר הַּעֲנִית גֶעוֶוען א;ַלְט אוּנ יוּנְג הָאבֶּען נֶעפַאסְט ,אֲפֵילו

ֵיידֶענֶע ,טְרֶעלֶע קִינְדֶער הָאבֶּען אוֹיךְּ גֶעמוּזְט פאסְטֶען  :דִי שוּלֶען זֶעגֶען גֶעוֶוען
פיעל מִיט דֶעם פָאלְק אָנְגֶעשְׂלָאנֶען :גֶעשְׁרִייֶען ,קרֶעכְצֶען ,גֶעוויינֶען ,יוּמֶערֶען הָאט
זִיךְ גֶעהָארְט אֵין אלֶע גַאסֶען אִיןאַלֶע וִוינְקעלֶעךּ פוּן דֶער שְׁטָאדְט  :זי אֵיינְוָאהְנֶער

הָאבֶּען זִיך בַּאקְלֵיידֶעט מיט זאק ,בַּאשָׁאטֶען די קאפּ מיט אֵשׁ אוּנמִיט טֶהְרֶערֶען
זיך מִתודָה גֶעוֶוען אוֹיף אלֶע זִייֶערֶע זִינד אוּג שְׁטַארְק תְּשׁוּבָה גֶעטְהוּן :נאר אַלֶעס
אוּמְזִיסְט ! דֶער הִימֶעל אִיז צוּ שְׁטָאחְל גֶעוָוארֶען ,אוּג דִי עֶרְד אוּנְטֶער זייִערע פִיס

צוּ אֵייוֶען אוּג ,וֶוען עֶס הָאט יָא אַמָאל זִיךְ ואַָואלְקען גֶעוִויזֶען הָאט אִים בַּאלְד

אׁטוּרֶם-ווינְד .ווייט ,ווייט פֶערְיוּנְט פוּנִם אוּמִנְלִיקְלִיכֶען לַאנְד ,אוּג צוּרִיק געלַאזְט
שְ
אדַינעם פְלִיהֶענְדיגֶען שְׁטוֹיבּ ,וָואס הָאט דִי אוֹיגֶען שִׁיעוּר נִיט בְּלִינֶד גֶעמַאכְט,

אוּג דִי פּלַאנְצוּנְגֶען אוּג גְרָאזֶער הִינְטֶער זִיך טִיעף בֶּענְרָאבֶּען.
אִין דֶער דָאזִינֶער שרֶעקלִיבֶער אַלְגֶעמֵיינֶער נוֹימָּה אוּג פֶערְצְוַוייפְלוּנג הָאט

דֶער רִבָּי תִּנְחוּמֵא אַדָרָשָׂה גֶעהַאלְטֶען אִין דִי שולען אוּג הָאט זֵיי אֶלֶץ
גֶעדְרִינְגֶען ,אַז נִיט מִיט פַאפְטֶען אוּנ מִיט תִּפָלוֹת וֶועט מֶען קֶענֶען נַאמְטים צָארְן
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תַּלְמוּדִישֶׁע לֶעגֶענְדֶען

ּ,ג עִם אִיז פיעל נָאטְהִינֶער זִיךְ אוּמְצוּקוּקען אוֹיף דִי אָרֶעמֶע בְּרִירדֶער
אָפְוֶוענְדֶען או
יוָהוּ הַנָבִיאיס וָוארְטֶער,
אוּנ בֶּעמֶער צְדָקֹה טְהוּן .ער הָאט זֵיי פָארְנֶעלֶעזֶעשןַׁע
וֶועלְכֶע ער הָאשטְׁטֶענְדִיג גֶערֶעדְט אִין די אוֹיהְרֶען פוּן זַייןפָּאלְק י:וַואשְט אַייך,
רֵיינִינְט אַייך פוּן אֵייֶערֶע זִינְדו טְחוּט אֵיינְס דֶעם אַנדֶערֶען קיין בָּאזֶעס ניט:

לֶערְנְט אִייך נוּטָם טְהוּ ,גֶּערוּהִיגְט דִי לֵיידֶענְדְע! הָאט רַחֲמָנוֹת אוֹיף יְתוֹמִים
נֶעהְמְט זיך אָן דִי קֶרִיוְדֶע פון דֶער אֵלֶמְנָה .אע

דֶענְסְמָאל וֶועט אַייך

נָאטְט הֶעלְפֶען !'

דִי ווַארְטֶער הָאבֶּען זֶעהֶר נאוַּטֶע ווירְקוּנְג גֶעהַאט אוֹיף דֶעם עוֹלָם :יֶערֶער

הָאט זִיךְ מִיט אֵלֶע מָאנְלִיכְקֵייטֶען בֶּעשְׁטְרֶעבְּט גוּטָים צוּמְהוּן .מֶען הָאט זִיף

אָנְגֶעהוֹיבֶּען אומקוקען אוֹיף אָרֶעמֶע אוּג גֶערְרוּקְטָעִי אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען הָאט
גֶעוָאלְט אִיבֶּערְשְׁטֵייגֶען אין מָעֲשִׂים טוֹבים אין צְדָקֶח .נָאראֵייניגֶע ווילדע פַאנַא*
טִיקֶער הָאבֶּען דְרִינֶען נִיט גֶענְלוֹיבְּטּ :נָאך זִייֶער מֵיינוּנְג נָאךְ; איז צְדָקָהנִיט דֶער
עיקר תּשׁוּבָה ,נאר דִי אֶמָתֶע תְּשׁוּבָה חֵיימְט  :פַאסְטֶען ,תִּפְלוֹת זָאנֶען ,שְׁלָאגֶען

זי אִין קאפ ארַיין ,וֵויינֶען אוג פַּיינִיגֶען דָאם לֵייבּ מִיט אלל ְסוּרִים.

איין מָאל וֶענֶען דִי דָאזִינֶע גֶעקמֶע צוּלוֹיפֶען צום רִבִּייץ ר' תג חוּמָא
פֶערְמַאפֶּעט אוּג הָאבֶּען אוֹיסְגֶעשְרִיגֶען ! :א רִָּי ,מִיר ווייסֶען שוֹין ,אִיבֶּער וָואס
נָאטְטים צַארְן הָאט זיך אוֹיף אוּגז אוֹיסְגֶענָאסֶען !אוּנזֶערֶע גְרוֹיסֶע עֲכִירוֹת הָאבֶּען
אוֹיף אוּנְז גֶעבְּרַאכְט דֶעם דוְּגֶער אוּג דִי נוֹימָה -- ,אָטהָאסְט דוּ אַ גוּטֶען בֶּעוַייז
דֶער פוּן !מיר חָאבֶּען עֶס אַלֵיין מיט אוּנזֶערֶע אוֹינֶען גֶעזֶעהְן :.אֵיין מאגן ,וֶועלְכֶער
הָאט ייוַייבּ עֶרְשְט נִיט לַאנְג גֶעעְט,הָאט היעְט אין דֶער פָּרִיה בִּפְרִהפְוא מִיט
!מֶת טאקי ,זִי אִיז זְעהֶר
אֵיהֶר אִין גאט גֶערֶעדְט אוּנ אֵיחֶר גָאךְ גֶעלְד גֶענֶעבֶּען אֶ
אָרֶעם אוּנ וֹיטְהבֶּעדִירְפִיג  גָאר וואוּ אִיו דָאם גֶעהֶערם גֶעוָוארֶען אַזֵא גְרוֹיסֶע
זִינְד ,עוֹבֵר צוּ זייןאוֹיף אוּנְזֶערֶע דִבְרֵי חַכָמִים ,ואס הָאבֶּען אונז שטְרֶענְג פַּערְ
בָּאטֶען ,אַז אַמַאנְן ,וֶוען עֶר נָט זַיין וַייבּ ,זָאל קֵיינְמָאל מִיט אֵיהֶר נִיט הָאבֶּען
מֵיין שׁוּם וע ומשׂא אוג אֲפִילוּ אִין אֵיין שְטוּבּ מִיט אִיהֶר נִיט זַיין .אִ ,דָאס אִיז
אַזֵּא גְרוֹיסֶע זִינָד ,וָָאס נאמט בּרוּך הוּא קֶען זִי אונז נִיט מוֹחל זיין אוּנ הָאט אוֹיף
אוּנְז דֶער פַאר אַזא אוּמגליק גֶעבְּרַאכְט !"
דֶער גוּמֶער רַבִּי תִּנְחוּמָא הָאט בַּיי דִי וָארְטֶער זִיךְ נִיט גֶעקָאנְט אֵיינ?
הַאלְטֶען אַ בִּיטֶערֶען שְׁמֵייבֶעל צוּ טָהוּן אוּנ הָאט זֵיי גֶעעֶנְטְוֶערְט מיט וֵייכֶע
וָוארְטֶער ,אַז הָאס אִיז נִיט פוּן דִי גְרוֹיסֶע זִינֶד; פַארְקֶעהְרְט ,אַזֵא בַּאנֶעחֶען גֶעפֶעלְט
מֶעהֶר גָאמְט אוּג נאמְט אִיז דֶער פון פיעל מְעהֶר צוּפְרִיעדֶען ,וי פוּן טוֹיזֶענְטֶער
קִרְבְּנוֹת אוג וָאהְרֶענְוויים דַאוֶוענֶען :אוֹיךְ הָאט עֶר בֶּענוּצְט דִי גֶעלֶענֶענְהֵייט

תְּפִלָה צוּ מְחוּן צוּ גָאטְט ,אַז עֶר זָאל זִיךְ אוֹיף זֵיינֶע מֶענְשֶען עֶרְבַּארֶעמֶען אוּג
מִיט צוּנוֹיפְנֶעלֶענְטֶע הָאנְד אִיזער צוּם עֲמוּד צוּגֶענַאנְגֶען אוּנ הָאט אוֹיסְגֶעשְׁרִיעגֶען:
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יודישע פאלקסביבליאטהעק
יהֶערֶר פוּן אַלֶע וֶעלְטֶען !ווֶען דָאם אוּמְצְלִיק פוּן א פֶערְשמוֹימֶען װייבּ,

וֶועלְבֶעם הָאטשוין נִיט גֶעקֶענְט קיין שׁוּם טענוֹת הָאבֶּען צוּ אִיחֶר גֶעווטזֶענֶעם
מאנן ,אַז עֶר זָאל זִי שְׁפֵּייזֶען הָאט גֶערִיהֶרְט דָאס הַארְץ זֵיינָם אונ;ער הָאט אִין
אִיחֶר שְׁטַארְקֶער נוֹיטָּאהִיהֶר מִיטְגֶעמָאלְפֶען ,וִוי פִּיעל מֶעהֶר טענוֹת קענֶען מִיר
צוּ דִיר הָאבֶּען ,רבשיע ,אַז דוּ זָאלסְט אוֹיף אוּנְז רַחַמְנוֹת הָאבֶּען אוּג אוּנְז שפֵייזֶען!

דוּ בִּיקְט דָאךְ אוּנְזֶער אֵיינְצִינֶער אַלְגִיטִינֶער פָאטֶער ,אוֹיף וֶעלְבֶען אוּנְזֶערֶע לע

הָאפְנּגְג זֶענֶען !אָי רֶעטטָעי רֶעטטֶע אוּנָזי בַּארְמְחֶערְצִינֶער נָאמְט ,אונ עֶרְפֵיי
אוּנְז נָאךְ אזא לָאנגליירֶען מיט אֵייןעֶרְקַיִייקֶענְדֶען רֶענֶען!'

אוּג דֶער אַלְלִיעבֶּענְדֶער פָאטֶער אִיןחִימֶעל הָאט זַיין תְּפלֶ !ה פֶערְנֶעהְמֶען אוּג,
כּדִי צוּ דֶערְייזֶען דִי נַארִישֶׁע פַאנַאטִיקֶער ,אַז נִיט פַאסְטֶען אִיז דֶעל עַיְקר ,נָאר
צְדָקָהאוּנ מַעֲשִׁׂים טוֹבִים ,הָאט ;ער זֵיי איין מִילְדֶעען רֶענֶען גֶעשִׁיקְט ,וֶעלבֶער
הָאט נְלִיךְ בַּאלֶעבְּט די מֶּעלְדֶער ,דִי גְרָאזֶער ,דִי מֶענְשֶׁען  --אוּג דאס וָאהֶר אִיז

גֶעוֶען אַזא גֶערָאטְהֶען וָאחֶר ,וָואס איו שׁוֹין לאנג ,לאנג אזעלבעס נִיט גֶעוֶוען.

-זו1

רַחֲמָנוֹת,
דֶעם

מֶועֶנעְןשעדןֶערהָאַאלטְ.מָעארבְטִציוגֶּנער נָאמָט הָאט בי וי בֶּעשְׁלַאסֶען צוּ בֶּעשַׁאפֶען

וֹיפְגֶערוּפֶען דִי פּמַלְיָא שֶל מַעלָה אוּנ זִיךּ מִיט אֵיהִי

וֶוענֶען דֶעם בֶּערָאטְהֶען.
גּ-ַ-אשַׁאף אֵיחֶם נִיט !ה-ָ-אט גֶעזַאנְט דער מלאך ,ואסאִיז ממונה אוֹים
גֶערֶעכְטיִנַקיים- ,קער ,דֶער מֶענְשׁ ,וֶועט מִהוּן פִיעל אוּנְרֶעכְט זַייְנֶע בְּרִידֶער ע
:ר וֶועט

זֵיי אוּנְטֶערְדְרִיקֶען אוּנ זִיךְ הַארְט כַּאנֶעהְן מִיט שְׁלַאפֶערֶע פוּן זִיךְ.

 --בַּאשַׁאף אִים נִיט ! --הָאט אוֹיך גֶעזַאנְט דֶער מַלְאָךְ ,וָואס אִיז מְמוּנָה -

אוֹיף שֵֶׁל וֹם -- .עֶרווֶעט אָנְטְרִינְקֶען די עֶרֶד מִיט אוּנְשוּלְדִינ לוט ' דֶער עֶרְשְטֶער
גֶעבּוֹירֶענֶער מֶענְשׁ וועט זַיין אֵייגֶענֶעם בְּרוּדֶער פוּן דֶער וֶעלְט אוּמְבְּרַיינְגֶען.

 -עֶר וֶועט זַיין פַאלְשׁ אוג אוּנְגֶעטְרֵיי ,וי אַ שְׁלַאנְג  --הָאט גֶעזָאנְט דֶערמִלְאָךְ וָואס אִיז מְמוּנָה אוֹיף אֲמֶת  --נִיט אַכְטֶענְד דַארוֹיף ,וָואס דִי וֶעסְט אוֹיף
אֵיהֶם דיין חוֹתֶם פון מְריישַאפְט אַרוֹיפְלֶענֶען... .
דֶער לֶעצְטֶער מלְאָךְ הָאט נאך ניט אוּספייעֶט צוּ עֶנְדִיגֶען זיינֶע ווָארְטֶער,

תִּלְמוּרדֵישֶע לֶענֶענְדֶען
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אִיז אַרוֹים גֶעטְרָאנֶען רַחמָנוֹת ,דִי בֶּעסְטֶע אוּג גֶעלִיענְּסְטֶע טָאכְטֶער פּוּנִים

אַלְמָאכְטִינֶען ;זִי אִיז גֶעפַּאלֶען פַאר זַיין שׁטוּהֶד אוּג הָאט זִיך אָנְגֶערוּפֶען :

 --אַלְמַאכְטִיגֶער פָּאטֶער ! אִיךְ בִּיט דִיךְ ,בַּאשַׁאף דֶעס מֶענְשֶׁען אין רַיין

פָארְמֶע ,בּאשַאף אֵיהֶם אונ לָאז ער לֶעבֶּען אוֹיף דֶער וֶועלְט! וֶוען אַלע דַיינע
גוּמֶע מַלְאָכִים ווֶעלֶען אֵיהֶם פֶערְלָאזֶען .וועל אִיךְ אֵיהֶם דֶענְסְמָאלְט אָפְִיכֶען ,אִיהֶם

מִיטְחֶעלְפֶען איג אַקֶע זַיינֶע פֶעחְלֶער ווֶעל אִיךְ אוֹיסְבֶּעמֶערֶען אוג פַארְְלַאטען,
אאוִֹייךף שעְללַאפֶאַּעיינאְופְּגלֶישעְמֶׁועןַאכאֶיען..ז.יין הַארְץ אַ גֶעפִּיהְל פוּרַןחֲמָנוֹת ,ר זָאל זִיךְ עֶרְבַּארְמֶען

אוּג נָאטהָאט צוּגֶעהָארְט דָאט קוֹל פון זַיין יונָג טַאכְטֶערִיל רַחֲמָנוֹת
אוּג הָאט דֶעם מֶענְשֶׁען בַּאשַׁאפֶען שְלַאף אוּג וִינְדִיג :נָאר דָאט גְעפִיהְל פון
רַחָמְנוֹתי דָאס גֶעפִיחְל פוּן לִיעבֶּע פֶערְלַאזְט אֵיחֶם קֵיינְמָאל נִיט אוּנ בֶּעמֶערְט אוֹיס

ֵייגֶע פֶּעהְלֶער.

יון
דֶער רָצוֹן אונ דֶער שֵׂכָל
וֶעבְּס
כַּלֵי-זַיין ,וָואס דָרֵיי פוּן זי

הָאט עֶר קיין שוּם מִמְשָׁלָה נִיט.

זֶעגֶע
ן אִין זֵיינֶע הַאנך אוג אויף

דִי אַנְדֶערֶע דְרֵיי

דֶער מֶענְשׁ הָאטקייןשום מִמְשָׁלָה ניט אוֹיף זַיין אוֹיג ,זיין אוֹיהֶער אי

זיין נָאז.

דָ
אם אויג קען אַמָאל פְּלוּצִים רֶערְזֶעקְן אזֶעלְכֶע זַאכֶען .,וֶעלְכֶע בַּאטְרִיעבֶּען

יין זֶֶעלע ד
ֶ+עעברְלַאאובְֹיטחֶאעור קען אטאל הָארֶען אַזֶעלְבֶע ייד פון וֶועלְכֶע ער וֶוערְר
שְּארְק אויפְֶּ
ּג פֶערְדְלָאסינ מ
:יט דֶער נָאז קען ער אמָאל דֶערְשׁמֶעקֶען
אַז
ֶעלְכֶע ר
ִיחוֹת ,פוּןוֶועלְכֶע;עס וָאלְט זיך בֶּעסֶער אֵיהֶם גֶענְלוּסְט זַיין וָואס וַייטֶער.
*

א

אֹל

דַאגֶענֶען אָבֶּער
אוֹיפץ מוֹיל ,אויף דִי הָאנְד אוג פִיס איז רֶער מֶענְשׁ אֵין
א
אֵייכֶּער-הֶערֶר אוּג הָ ט דִי פָאלְקַאמֶענֶע מֶמְשָׁלה.
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עס אִיז אֵינִים מֶענְשֶׁענְס מַאכְטצוּ רֶעדֶען מִיט זַיין מוֹיל זִימֶע רֵייד ,וִוהיָאנִיג,

אָדֶער גִיפְטִיגֶע רֵיידה ,וי רָאם בִּיטֶערְמְטֶע גִיפְט פון דֶער גֶעפַארְלִכְסְטֶער שלאנג:

מיט זייֶע פִי קען ער גֶעהְןרֶעכְטּ אָרֶער לינקם ,שְׁלֶעכְטם אָדֶערנמם צוּ טְהוּן 
ָרֶער נֶעְמֶען אַ שְׁוֶוערְד אוּג דוּרְכְשְמֶעכֶען
מִיט דִי הָאנְד,קען ער אֲנדָבָח גֶעבֶּען א

דָאס הַארֶץ פוּן זַיין חֲבֶר.

ְליקְליך אִיז דֶער מֶענְש ,וֶועלְכֶער {קען דוּרְכֶץ שֵׂכֶל אֵינְתַאלְטֶען זיין רָצֹן
וֹיף וועלְכֶע נָאסְט הָאט

זֵיינֶע תַּאָווֹת ,אוּג פִיהְרֶען צוּ גוּמֶען די דְרֵיי כְּלִי-יי ,א

|

אֵיהֶם דִי מִמְשָׁלָח גֶעגֶעבֶּען.

|

יי
ידי
דתי
ע ר
י
פ

דֶער שָׁ ראונ די אוּנְגֶערֶעבְטִיגְקייטאִין נחַסְתֵּינָה
(מדרש ילקוט)
בָּעת נָאמְט הָאט אוֹיף .דֶער ֶועלְט דֶעם מבּוּל גֶעבְּרַאכְטּ אוּג נֵחַ מִיט זַיין

זי נֶעמוּוְט אִין דֶערתֵּיכֶח פֶערְלוֹבֶּען אוג הָאבֶּען אי
מיִייט זקיאיךְואַדגהִֶיעןרהארָיאיבןֶ גָּעעפןִיהְרְט פָאארְלִיך פון אַלֶערְֵיי חַיֹת וְעוֹפות ,איז אויךְ דֶער
אֵיהֶם אוֹיך אִין דֶער תיבה

טִהְרֶערֶען גֶעבֶּעטֶען ,אַז נֹחַזָאל
שָדַׁיקנְֶרלָאגזעֶקעןוּ,מעבִןְּדאִויּנע מריטזָאל חיו נִיט אוּמְקּמֶען פין דֶער וֶועלְט .נֹחַ ,וֶועלְבֶער הָאט
אַ
דֶעם שָׁקֶר קָארג ואס גֶעקַאנְט; הָאט אֵיהֶם גֶעעֶנְטְוֶוערְט ,אַז ער אִיז גְרֵייט אֵיהֶם

הוּן ,נאר נָאט הָאט אֵיהֶם אָבֶּער גֶעבָּאטֶען ,אַז עֶר זָאל נָאר פָּאארְלִךְ
צוּליעבּ טְ

זער קאן זיך איין זיוּנאָפְיכֶען .,אִיו רֶעכְט .דֶער שתר
אארִַייזינְבלַַאּזאֶלעְןד.,אַואֶווּעגק אוזִֹייבךּ צוּ זוּבֶען איין פָּאאְרעל אוּג אוֹיף זַיין גליק הָאט עֶר בַּאלְר
די אוּנְגֶערֶעכְטִינְקֵייט בַּאנֶענֶענְ.
--פוּן וַואנֶעט קוּמסט דוּ ? ה-ָ-אט זִי דֶער שָׂק ר גֶעפְרָאנְט.פ-וּ-ן נחַים תֵּינָה קוּם אִיך --.,הָאט
הָאבּ אֵיהֶם גֶעבִּיטֶען ,עֶר זָאל מִיך .אִין יין

אִיחֶר דֶער שָקֶר גֶעעֶנְטְוֶערְט-.איך
תֵּיבָה' אַרַיינְלָאזֶען ,וִיל ;ער עם מִיר

צוּ ליעבּ טְהוּן ,נאר מיט דער בַּארִינְגוּנְג ,אַז אִיך זָאל מִיר אַיין פָּאארֶעל צוּזִיכֶען.

(רֶער שָׁקֶר מוּז אַמָאל אוֹיךְ דִי וָארְחַייטּ זָאגֶען .וֶען ער גֶעפִיגְט זי אין 5

ט מִיר וֶועלֶען די טוֹבָה מָהוּן אוּג וֶוערֶען מיין זיווּג ,וָואלְט
קְלַאמְם) וֶוען דִי זָאלְסְ

אִיך דִיר אַלעִם ,וָואס אִיךְ וֶעל נָאר דוּרֶך מֵיינֶע לינען רָארְטֶען בּעקִימֶעי איז
גַאנְצֶען אפְּגֶעבֶּען.

תִּלְמוּדִישֶׁע לֶעגֶענְדֶען

דע

די פָארְלֶעגוּנְג פוּנָ'ם שִׁקר אִיז אָנְגֶענֶעהְמֶען גֶעוָוארֶען ,אוּג שִׁקֵר מִיט
אוּנְגֶערֶעכטיגקײיט הָאבֶּען זיךצוּ מִזֶל גֶעפָּאארְט .זֵיי הָאבֶּען צְוִוישֶׁען זִיךְ
אֵיין פַארְמֶענֶע קאנְטְרַאקְט גֶעמַאכְט ,בִּכָדֵי דֶער שָק ר' זָאל מוּזֶען אַלֶעס מְקייִם
זַיין ,ואס ער הָאט צוּגֶעזָאנְט,
נחהָאט דָאס פַּאארֶעל צוּ זיך אַריינְגֶענֶעהְמֶען .דֶער שִקָר הָאט זִיךְ בַּאלְד

גֶענֶעסְמֶען צוּ זֵיינֶע פַאלְשְׁקֵייטֶען אי הָאט נָאר קיין שְלֶעכְטֶע גֶעשֶׁעפְטֶען נִיט

גֶעמַאכְט ; נָאר דָאס פָּאארֶעל זֵיינִם הָאט אֵיהֶם פוּן די אוֹינֶען נִיט אָפְּנֶעלָאזְט
אוּם ,וואוּ עֶרְנֶעץ אֵיין פֶּערְדִיענְסְט ,הָאט זִי ;עס בַּאלְי בֵּיי אֵיהֶם פוּן אוּנְטֶער דִי
הֶענְד צוּגֶענֶעהְמֶען.

-די .בֶּערַאבֶּעוֶועסְט מִיךְ!  --הָאט דֶער שָׁקֶר אָנְגעהוֹיבֶּען צוּ שׁרִייֶען מיטריס כּעס אוֹיף זַיין מְחיעְרֶען יוג
 -בַּאזֶער זיך גִיט אַזוֹי  --קָאט אֵיהֶם דִי אוּנְגֶערֶעכְטִינְקֵייט גֶעלַאמֶעןגֶעענְטְוֶוערְטו  --נֵא דיר דֶעם קאנְטְרַאקְט אוּנזֶערֶען  :שְׁטֶעהְט דֶען נִיט בְּפִירוּש,
אַז אַלֶעם ,וָואס דִי ווֶעסְט ערווֶערְגֶען ,גֶעהֶער גָאנְצְלִיך צוּ מִיר ?
הֶער שָק ר הָאט גֶעמוּזְט מיט די לִיפֶּען פֶערְבֵּייסֶען אוּג שְׁוַויינֶען.

פוּן דִיזֶעֶר צֵייט אָן ,וָואס נָאר דֶער שָׁקֶר ערְוערְבְּט ,קוּמט דִי אוּנְגֶע:

רֶעגְטִינְק ייט אוג גֶעהְמְט.עס בּיי איהט אין גאנצען אוֶועק.

זי
ים,
יר8:-
עי-

רְבָּקָה דִי צְּװֵייטָע
רִבִ
ּי יְהוֹשֶׁע אִיז אין איין הֵייפֶען זומֶער טָאג ,בְּשׁעת ער הָאט אַרוּם

גדֶיעאמְקַדאָגאֶרעְןשְׁטצוּמהְָהֵאיטינֶעאןֵיהְֶדםָנשוְֹׁתרֶעקאְַלרְִימךְֶע גֶקערמאונּקטעְ,שֶ.עט אָנגֶעקימֶען אִין איין דָארְף אַרין
אוג ;ער הָאט אוֹיפְגֶעזוּכְט אַיין
ְרֶענֶען ,בּיי וֶועלְכֶען אֵיין יּרִישׁ מָאדֶעל אִיז גֶעשְׁטַאנֶען אוּג גֶעשֶׁעפְּט ווַאסֶער.
| -גוּ-טֶעס

קִינָד!  --הָאט ר' יְהוֹשְ ע צוּ אִיחֶר גֶעזָאנְט  --גֶעבּ מִיר אֵיין

דפְֶעִישֶען טְִינֶקמיוואסוֶֶעור ,עתקוויק מיין פַארְדָארְשְטֶען נוּמֶען ,בִּכְדֵי אִיך זָאל קַאנֶען
רְלַאנְגֶערֶען ין עג!
דָאט פְּרוּמֶע מָאדֶעל הָאט בַּאלְד אֵיהֶם דֶערְלַאנְנְט דֶעם עמֶער מִיט וואסֶער
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אוּנ זִיך צוּ אֵיהֶם אָנְגֶערוּפֶען :ינֵא ,מְרִינְק ,וִויפִיעל דוּ וִוילְסְט ,אַלְטֶער מַאן! אוּג

וֶוען דּ וֶעמְט דַיין דָארְשְט אֵינְשְׁטִילֶען .דַאן װֶעל אִיך אוֹיך דַיין  ערמידעט

עֶזֶעל אָנְטְרינְקען'.

ם':
2

גערִיהְרְט דוּרְךְ אִיהֶר נּטְהֶערְצִינְקייט ,הָאט ר' !ְהוֹשְׁע אוֹיפְגֶעשְרִיענֶען

;גֶעבֶּענְשְט זָאלְסְט דוּ זַיין ,גוּטֶע יוּדִישֶׁע מָאכְטֶער  דער פאר ,וָאס דו הָאסְט פַאךְ
שְׁטַאנֶען נָאכְצוּטְהוּן אוּנְזֶער פּרוּמער מוּטֶער ר בקָה'ן אוּנ אֵיהֶר גוּטְהֶערְצִיגְקייט,

וֶוען איך הָאבּ נָאכְגֶעטְהוּן ,נָאךְ דֵיינֶע רֶעד נָאך ,אוּנְזֶער נוּטֶער מוְטֶער
רָבָק ה'ן--האט אֵיהֶם דָאס מֵיידֶעל מיט וִויטְץ גֶעעֶנְשווֶערְט ;-וואלט אֶפְּשַׁר נִיט קְרוּם
גֶעוֶוען פוּן דִיר ,אַלְטֶער מַאן ,אוֹיךְ צוּ פָאלְנֶען דֶעם בַּיישְׁפּיעל פוּן אַליעז ר'ן
|
אַבָרָהֶםיס קְנֶעכְט !*)

ר' יְהוֹשֶׁעַ הָאט פֶערְשְׁטַאנֶען דֶעם וִויטְץ אוּנ הָאט אֵיהֶר גֶעעֶנְטְוֶוערְט.:

גַאנץ רֶעכְט .,מֵיין מָאנְטֶער !דוּ בִּיסְט אַווְאַי וֶערְטח דִי בֶּעפְטֶע מחנָה .נָאר

וֵוייס ,מֵיין קינְד ,אַז דוּ  נָאטְהִינְסְט זי נִיט אֵין קיין שים גָאלְד אוּג זִילְבֶּער :דוּ
בֶּעזִיצְט דֶעם טְהַייֶערְסְטֶען אוֹצֶר פוּן דֶער וֶועלְט ,ווֶעלְכֶער שְׁטֶעהְט פִיעל הֶעכֶער
פוּן אַלֶע עֶרְדִישֶׁע גוּמֶער אוּנ בײכמחוּמֶער;--דָאס אִיז דַיין גוּטֶעס הֶערְץי דיין
קְלוּנֶער גֵייסְט אוּ דַיין בִּנִימוֹת קייט .אִיך בִּיט דֶעם אַלְמָאכְטִינֶען גָאמט ,אַז עֶר
זָאל דִיר די טְהַייֶערֶע אוֹצְרוֹת ערְהַאלְטֶען אוּג אַלֶע מָאל נָאךְּ פֶערְמֶעהְרֶען.

רִבּי יְהוֹשֶׁע הָאט זִיך פְּרַיינְדליךְ מִיט אִיחֶר אָפְּגֶעזֶעגֶענְט ,זי גֶעבֶּענְשְט

אוּג אִיז זִיךְ אַוועק גֶעגַאנְגֶען זיין וֶועג.

זיטאמיר
ר

ַבְרָהֶמיס קגֶענְט הָאם רָבֶה הין פַאר דֶעם .וָואס זִי הָאטֿ
=) יֶעדֶען אִיז בַּאקאנְט אַז אַלִיעזֶר א
זיינע וֶוערְבּליוּדֶען גֶעגֶעבֶּען וואסֶער ,געשענקט אשָ :ׁ:אנֶע מַתְּנָה.
א3יהם ֿמיםט
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:
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דֶער הַספַּד,
פבאָּעל
אַ מֵנִיד הָאט אַ מָאל אַ הֶסְפֵּד גֶעמַאכְט ;
יגֶעכְט אַייך  --זָאנְט דֶער סַפֶּדֶן  --רַבּוֹתֵיי אִים אכט
אוֹיף דֶעם מַת ,וָואס לִינְט פַאר אוּנְזֶערֶע אוֹיגֶען

מִיט שאַׁוַארְצֶען פְלֵאשְׁץ דָא אִיבֶּערְגֶעצוֹינֶען,
עֶרְשְׁטוֹינְט דָארף מֶען וֶוערֶען צוּ הָארֶען זיינֶע שְבָחִים,
קֵיינֶער אִיז נִיט אוּמְשְׂטַאנְד צוּ גֶעהְן אין זַיינֶע דרבים !
אַו קיין פְליישֵׁג יסק,יין מִילְבגִיס הָאט ערגִימַאלְ גֶענֶעסֶען;
אוֹיףקיין שְטול ,אוֹיף קיין ִּינְקעלאִיו עֶר נִימַאלְט גֶעוֶעסען;
קיין מַשׁקה ,אוֹיסֶער וַואסֶער ,הָאט עֶר נִימַאלם גֶעטְרוּנָקען,
א שְׁטִיקֶעל לֶעקָאך אִין בְּרָאנְפֶען נישְט גֶעפְרוּבְט אֵיינְטִינְקען.
עֶר הָאט גימַאלְט גֶעפּרוּבְט מִיט אַ מֶענְשֶׁען זיךְ קרינֶען,
הָאט אֵיהֶם וֶוער גֶעוִירֶעלְט ,הָאט,ער תָּמִיד פַארְשְִׁויגֶען;
נישְׁט גֶעמִישְׁטוי אִין קחָל,נִישְׁט גֶעזָאנְט קיין דעה;
אוֹיף זַייןלֶעבְ גִ
ןישְט גֶעוואוּסְט קֵיין צורת נַטְבֶּע;
פון זי'ן ַּשֵריןמאִיז ניט אַרוֹיס קיין קֹלֶלה,
עס הָאט ימל גֶעפְּרֵייהְט אִיהֶם זַיין שׂוֹנַאיס מַפָּלָה,
קיין שׂנְאֶהאִין הַארְצֶען ,פַארְאִיבֶעלְט פֶערְרְרָאסֶען;--
הָאט קיינמָאל פַארְנוּמֶען זיין חַבָרִים אגְרִא'שֶׁען,
רוֹיטְשִילָרם פַארְמָאנֶען הָאט מֶען גֶעמָאנְט אֵיהֶם געטרויען;
הָאט עִהְרלִיךגעפּיהרט זִיךְ נִיט גֶעקוּקְט אויף קיין פְרוֹיען. .,
צוּ צְוַואנְצִיג וָאהֶר אִיז דֶער דָאזִיגֶער ג פ ר גֶעעטָארְבֶּען;
הָאט אַזוֹי פיעט מְדוֹת אין אַ קירְצֶער צַייט עֶרְווארְבֶּע,
פִּיר קִינְדֶער הָאט ער קיין קאפִיטַאל נִישְׁט גֶעקְלִיבֶּען,
קיין גְרֶאשֶׁען ירוּשָׁה אִיז פַאר זֵיי נִיט גֶעבְִּיבֶּען
עֶר הָאט שְׁטֶענְדִיג ,עָלִיו הַשָׁלוֹם ,גֶערַייוט אִין דֶער וֶועלְט,
אוֹיסֶען גֶעוֶוען מְרִינוֹת ,אַללעהוֹיפְּט-שְׁטָאדְט נִיט גֶעפֶעהְלְט
דָאך קָאט עֶר אַזוֹי וֶוענִיג גֶעגָאֶען דִי וֶועלט,
()35
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הָאט אִין שְׁטוּבּ ניט גֶענַאכְטִיגְט ,שׁטֶענְרִיג אוֹיף דֶער קֶעלְט;

ניטחלִילָה ,וֵוייל עֶר הָאטּגֶעוָוָאלְט אַיינְשְׁפַּארֶען גֶעלְר,
נָאר מַחֲמַת ער הָאט מוֹתָרוֹת נִיט פֶערְלַאנגְט ,נִיטגֶעוָואלְט.
אִיךְּ שְׁוֶוער אייךְ מִיט אַלְלעם ,וָואס הַייליג אִיו נָאר,

אִיךְ הָאבּ נִישְׁט פֶערְגְרֶעמֶערְט אָפִיל אַהָאר;
אַז אִיר וֶועם אליין

איינקוקען זִיךְ אִין זַיין טוֹידְטֶען פָּנִים,

וֶועט איר דֶערְקֶענֶען זיינֶע מַעֲלות מִיט אַלֶע סִמָנִים'.
אוּג רֶערֶענְדִיג הָאט עֶר אָפְּגֶערֶעקְט רֶעם מַת אוֹיף דֶער עֶרֶר,

אוג דֶער עוּלֶם הָאט דֶערְוֶעתְן.. .אִגֶעפֶיינְרְטֶען פֶערְד.

אי

הִסְפָּדִים א זע לב עהָארְט מֶען אַלְלע וַוילֶעו--

גט אוג וֶענְץ גֵיין
נָאר שִׁבָחִים פוּן עניט' :דָאס י
נָארלויבֶּען מִיט ננִיט' אִיז נָאךְ גאר נִיט קֵיין מַעֲלָה,
אִיר וִוייט אוּנְ דֶעם ,יא' -- ,וָואס טויג אוּנָו דֶער וניי"?

ִיֶערֶעמְצְט פון הֶעְָיש
מ יג ס ק תרמ"ח

אליקום צונזערר,

פֶעלְיֶעטָאן
יאל
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אי

גְּרִיעף קיין אַמֶערִיקֵא
גל

אל" .אל" א ",שאר" ל"ר

"אל "שי

ייט

1

תִּרְחָאוקְע (לִיטָא) ,תוריע-מְצוֹרֶע ,שְׁנַת תרמיח לפיק,
בֶּעסְטֶער פְרַיינְר ,ווּנְדִיל לֶעבּ!
 . , . , .אוֹדוֹת וָואס דוּ בִּיטְסְט מִיךְ ,אִיךְ זָאל דִיר אוֹיסְשְרַיִבּען אַלֶע נייֶעם פון

תְּרַחָאוִוקע אין צייט צְוֵויי יָאהֶר נָאךְ דַיין אָבְּרַיוֶען קיין אמעריקא ,ווֶעל אִיך
דיר אַלֶץ ויכֶער אוֹיסְשְׁרֵייבֶּען .פַאר וָאס-וְשֶׁע נִיט ? דוּ הָאסְט דֶען נִיט פֶערְדִיענְט,
וָואם ? נָאר ווָאם פַאר הָארְמֶען גייעֶם קען זִיךְ דָא טְרֶעפֶען ,אִין אַזֵא קלייןשְׁטָאדְטִילְע
אַזֵא מָקום-הוֹשֶׁךְ ? אַ יד שְׁטֶעהְט חִי אוֹיף  -גֶ-עהְט עֶר דאוֶוענֶען ;דַאוֶוענְט א --
בּייסְט אִיבֶּער עמְלִיכֶע קארטאפלים ,צוּווָארְטֶעלְט זִיךְ מִיט דֶער עַקֶרֶת הַבַּית אוּנ נֶעהְט
ִוירֶער אִין שוּל ִ .וינְטֶער ,אַז עָם אִיז קאלט ,קוּמֶען אַלֶע אִין שול ,וֵוייסְט מֶען
;בֶּער זוּמֶער אִיו דֶער דָא ,דֶער דָארְט .נאר אַ שְׁטָאדְטִיל אָהְן
פָארְט ָארט עֲפּים אָ
נַייֶעם קאן ליד נִיט זַיין ,על בֵּן וועל אִיךְ דִיר אַרוֹיס שְׁרֵייבֶעּען אַלֶץפּוּנְקְטְִיךְ אַז 4
וִוילְט זִיךְ אַזוֹי שְׁטַארק.

דֶער עוֹלָם אִין אּנזֶער לאנד פאַהָרְט קיין א מֶערִיק א ,אונ וָואס אַ טָאג ָאהְרְט
װדוֵא .,איץבלעועָוי ץ אִיזזיךְ
מֶען אלץ שְׁטַארְקֶער :אִיראד א שְׁקָאוִויץ אבץָקַאאי
שׁוֹין די גְרֶעסְטֶע הֶעלְפְּט שְׁטָארְט צוּפַאהְרֶען אוג אויף זֵיי קִיקֶענְדִיג פָאהְרְט מֶען פון אוּנְ
;ּנְזֶער שְׁטָאדְטִילקא זןִיךְ אפשׁטֶעֶען ,וי אַ שְׁלֶעכְטֶער מַנִיד אויף ֶער בִּימָח ,.,
אוֹיך או
מִיט חאוַֹדֶשׁ צוּרִיק אִיו אַווֶעק גֶעפַּאהְרֶען אַייוִיל פֶּעשֶׁעס ,דֶער קַצֶב ע;ֶר האט
אׁנַיירֶער  ,מֶע
אּרִיעם פון לָאנְךָאן ,אַו עֶר לֶערֶענְט זי דָארְט זַיין שְ
גֶעשַיִקְט בְ

ָאנְט; אַז שְניידֶער זֶענֶען חריף אִץ אַמֶעריקא ,אֲפִילוּ דֶער פָּחוֹת שֶבִּפָחוּתִים ,דֶער
עֶנְסְטֶער קאליקע פֶערְרִיענְט אוֹיךְ וָָאסֶערֶע צֶעהְן קֶערְבּליך מדי שֶׁבוּע בִּשְׁבוַע .עֶפִּיס
אַ קַאטָאוֶועם צֶעהְן רּבָּל אַוָאךְ! דֶער רֶב וָואלְט יי עִם פַארגִינֶען פַּארְרִינֶען פון

מְכִירַת חָמֵץ אוּג אָפְשׁר מִיט אֶתְרונִים צוּזַאמֶען .אונ יע נֶעהְנט בַּיי אוּנָז רֶער חזן
פַאר מוּסָפִּים אִים יָמִים נוֹרָאִים ? נָאר אַכְט קֶערְבְּלִיך!;עס אִיז דָאךְ אַנְוַואלְד ,אַז
דֶער מיט דֶער נָאדֶעל מַאכְט בֶּעמֶער ,וי דֶער מִיט יי רַבָּנוֹת אוג יֶענֶער מִיט זַיין
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חַזְנוּת!אויף אֵייוְלֶען קיקענְדִיג ,וויל זִיךְ איוֶעקלָאזֶען כתֶךְ יאָלדֶער נֵיירֶער אוֹיךְ:
עֶר אִיז דָאךְ אַ גֶעבַּארֶענֶער שְׁנַיידֶער ,וו זָאגְטמֶען עִפִּים א יְמַאלְרַאטְְסקקִיין" ,עֶר אִיז
גֶעקְנֶעטֶען פוּן שְׁנַיירֶער ,זיינֶע עֶסְטֶער-עֶלְטֶער זיידֶעס זֶענֶען גֶעוֶוען שְׁנִיֶער .כַּת רִיאל
זָאנְט ,אַז השיית וֶועט אֵיהֶם הֶעלְפֶען קוּמֶען קיין אמ ערִיק א בְּשָלוֹם ,וֶועט עֶר מַאכֶען

אֵייוְלֶען אַמְאּמֶען שֵׁם ,אַז עֶר ווייסְט נִיט איין הֲלָבוֹת שְׁנִיירֶערֵיי מֵאי דְקָאמְרָת
רְבֶּעצֶען ,אֲפִילוּ קאְנֶַעפִיל וי גֶעהֶעריג אִיו ,קאן עֶר נִיט אַיינגֶעהֶען עֶר וֶועט איהם

וַוייזֶען ,וי אַזֹי צוּ וֶוערֶען אַשְׁנֵיידֶער אוֹיף דִי עֶלְטֶערֶע יָאהְרֶען עס אִיז נָאר נִיט

די פִינְֶער,

ארוּבֵן דֶער אלְטֶער וָאנְט ,או דֶער ,וָואס פָּאהְרְט קיין אַמֶעריק א ,אִיו
נִיש ווֶערְטָה ,ואס די עֶרֶד טְרָאנְט אִיהְט  :עֶר אִיו בְּרוֹנֶז אוֹיפְן גַאנְצֶען ענין פון
אַמֶערִיקא ,מַחֲמַת א מֶערִיקא אִיז נָאךְ אוֹיסְגֶעלַאסֶענֶער פןאַדֶעס,..
פון רֶעסְטְוֶוענֶען ,חָאטְשׁ דער עוֹלֶם פַאהְרְט אַלְץ קיין אַמֶערַיִק א ,קוּמֶען בַּיי
אוּנו צוּ קרָאמֶען אַלץ וַיטֶער :מֶערְקֶע האט גֶעמַאכְט אַ קְרָאס פון שְׁמַאז ,וָואס
אִיו גֶעעשִאְנֶען אִין מַארְק .פּערֶל הָאט גֶעהַאקְט אַ מְהִיר פון דֶער סוּנָּה אוֹיף אַ קרָאט,
אוּג זֶעלְדֶע הָאט קיין אָרט נִיש אויף אַ קְרָאס ,הָאט זִי גֶעמַאכְט אַ שְׁטִיקֶעלֶע פַּרְנְָה
אִין שמובּ,
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נָאךְ אֲנַייֶעם שְׁרֵייבּ אִיךְ דִיר ,אַו אִיצִיק דֶער מאוַיַאנֶע רֶב אִיו גֶעפָּאהְרָלֶךָ
קְרַאנְק .מִיט אֵיהֶם אִיו שְׁטַארְק נִיט פְרֶעהְלִיךְ;:אָדֶער אַ מת ,אָדֶער אַנָסי .דֶערפֶעלְרְשֶׁער

רוּפָט דָאס אָן  :מאפַאלעניע פּליוְּשׁי ;דָאס אִיז אִיהֶס גֶעקוּמֶען פון אַשְׁרֶעק,

:לוּצִים וֶענֶען אְָגֶעפַאלֶען פָּאלִצֵיי מִיט אורַיארניקעם אִין
דִי מַעֲשָׂה אִיז אַזו גֶעוֶוען פְּ
שְׁטָאדְטִיל זֵיי הָאבֶּען גֶעמַאכט אַיין אָבֵּיסְק אוּג הָאבֶּען גֶעזִיכְט אֵיינֶעם ,מיכל
קאזאקא וו ,אִין שְׁטָאדְטִיל איז גֶעווָארֶען אזא פַּתַד ,אַו אַזֶעמְלַמְדִים הָאבֶּען צולאוט
דִי קִינְדֶער פריי אוּג אַליין הָאבֶּען זי זִיךְ אוֹיך בֶּעהַאלְטֶען .דָאםס שסארטיל הָאט
גֶעשְׁוואוירֶען ,אַז אַזא נָפֶשׁ איז גָאר נִיט דָא אִין פַקאזְקֶע .דִי מַעֲשֶׂה דער פוּןאִיז ,דֶער
רָב הָאט נִיט פֶערְשְׁרִיבֶּען אִין דִי מֶעטְריקֶעס מִיכְינלִֶָע,קֵאבָה ,אוּנ הָאט פֶערשְרִיעבֶּען
אז האט מֶען גֶעטְרֶעבֶעוֶועט צוּם פְּרִיו מִיכְלֶען דֶעם
עַל פִּי טָעוֹת מוִיְבָכלָ,ה
זָבָר ,וָוָאס אִיו גָאר אוֹיף דֶער וֶועלְט נִיט גֶעוֶוען ,דֶער וַייל הָאט זִיךְ דֶער קאוַיַאנֶע
רֶב שׁטַארְק דֶערְשְׁרָאקען אוג אִיז גֶעלַאפֶען צוּם וָואלָאסְטנָאיִע פֶעלְרְשֶׁער פְרֶענע עָפִּים
אַ עֵצָה .זיין עֵצֶה אִיו גֶעוֶוען אַז אוֹיף רֶער הֵייֶערשעָה זָאלעֶר זִיךְ מַאכֶען קְַיינְק ..
אי

א
אי

וִוידֶער אִיו בּיי אונז אִין שׁטַארְטִיל אִיצְט נְרֹיסֶע מַחֲלוְקֶת וֶוענֶען א שׁוֹתֵט .וָאס
וֶועט זִיך אוֹיסְלָאוֶען פון דֶעם ווייסְט קֵיינֶער נִיט; הֶער ווַייל קָאכְט אִין שְׁטָארְטִיל ,וִוי

פֶעלְיֶעמָאן
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שַׁבַּת-צוּ-נַאכְט אִין גיִחְנם ע;ֶס אִיז חו-חָא ! וואו גמֶעהְט ,וואו מֶע שְׁטֶעהְט .,אִין
בִּית הַמֶּרְרֶשׁ , אִין מרְחֶ לְַבָריל ,הָארְט מֶען אַלץ רֶעדֶען :שׁוֹחָט ,נַייֶער ,אַלְטֶער,
קָאפִּיל ,פִיסֶעל ,רֶענְדַאר ,רֶענְדַארְקע ,גְרוֹנָם דֶער רענדאר האט גֶעבְּרַאכְט א מְלמֵד
אִין שְׁטָארְטִי? ,ואס אִיז דֶערְצו אַשׁוֹתט אוֹיךְ .דָאס הָאט זִיך אָנְגֶעהוֹיבֶּעץ פון .
אַקלייגִינְקֵייט ! וי דו ווייסְט ,אִיז אִין חוֹדֶשׁ מֶבַת אִיןשׁבֵטגֶעהְמֶען זִיךְ דִי שׁוֹחֲטִים די
ר

אונ קַאפְלִיך פוּן די גאנז ;זי הָאבֶּען אויף דֶעם א בּפַרוּשִׁיען דִין ,אַז דאס איז וייערֶם,

מַחֲמַת סִיאָיו אַסַכָּנֶה פַאר דֶעם שׁוֹחֵט ,אַז עֶר אי גִיט טועם מעם עֲפִּיס פוּן דֶער
גַאנָו וָואסער קוֹילֶעט .נָאר דִי שׁוֹחֲטִים הָבֶּע זִיךְ מִיֹשֵׁב גֶעוֶוען ,אַז אִין צְוִוייֶען אִיז
שְׁטַארְקֶער .,וו זָאנְט מֶעך עִפִּיס, :פון נֶעהְמֶען ,וֶוערְטמֶען נִיטבַּאנֶעהְמֶען; נוּ ,גֶעהְמֶען
:י דִיקָאפָּיך .אי דִי פִיסְייך .וַיְהִי הַיוֹם ,הָאט געבְּרַאכְט גְרוּנֶע
יי בֵּיידֶע זַאכֶען אִ
די רֶענְדַארְקַע קֵיילֶען אַגַאנְו ;דָאס אִיז גְרַארֶעגֶעוֶוען חֲמִשָׁה עֲשָׂר בִּשָׁבֵט ,דֶער שׁוֹחְט
הָאט אָפְגֶעשְׁנִיטֶען דָאס קָאפִיל מימץ על אוּג שאְַׁטִיק זַייט פון דֶער פַאפֶעתְקע,
די פִיסְליךְהָאט עָראָפּ גֶעשְׁנִיטֶען בי בֵּיי , אוּג הָאט נָאךְ פַארְחַאכָּט אַשְׁטִיק
בּוֹיך ,בּקיצוּר ,זעֶר הָאט גֶעמַאכְט פון דֶער גַאנְ אַ תֵּל! נו ,נו ,דָא הָאט זִיךְ אָנְגֶעהוֹיבֶּען
אַחתונָה ! ר
גוּגֶע אִי אַרַינְגֶעלָאפֶען אִין שְׁטוּבּ מיט בִיטֶערֶע קולוֹת אונ אִיז
,
ת
ֹ
ו
ׁ
ש
גֶעפַאלֶען חֲלָ קאם ,קָאט הָאט מֶען זִי אָפְּגֶערַאטֶעוֶוֶעט ,הָאט זִי אנְגְהוֹיבֶּען שְׁרייֶע
נִיט מיט אִיהֶר קול; נְיוַאלְד וְגולָנִים !אַ שׁטָארְטִיל מִיט בַּהֲמוֹת | ואס הַאלְט איר אֵיהֶם
רֶעט גִוְלֶן בֵּיי אַייך ! ער קוילֶעט אוּנָו אֶקָן אַ מֶעסֶער ! וואוּ הָארְט זִיךְ זאוַֹינִֶם ?
אַ שׁוחֵט זָאל אַזוֹ פִיעל קַאמַאנדֶעוֶוען מִיט אַקהֶל ! שְׁנֵירֶע| קֶעפּלֶך מִיט הַאלְבֶּע
גָאנְו! וָואס אִיזו הַפָקֹר אַ וֶועלְט ? עֶר הָארֶעוֶועט אַסַךּ ? וָוָאס ל אַ שָׁמִיר מִיטיץ חֵלֶף
אוּנ אַסוֹף! פַאר וָואס קוּמְט אֵיָהֶם דָאם קְאפיל ? וָואסאִיז ער פַאר אֵיין מְחוּתְּן צוּ מֵיין
קָאפִּיל ,אָדֶער צו' מַיין פִיסֶעל ? .אִיךְ וועל בֶּעסֶער אָפּ גֶעבֶּען אַ יִשִׁיבֶת-בָּחוּר ,אָדֶער
אאָרֶַעמְמַאן .,ווע י'מֶעהֶר מִצְוָה ; ווָאס אִיז לִגְלַאט; ,שׁוידוּ דַאוואי קָאפִיל!.

נְקִיצוּר ג ר וּנָע הָאאטַזוֹי פִּיעל צוּוַארֶעמְט אֵיהֶר מַאן ,אַז ער הָאט גֶעקלִיבֶּען
שאִׁייקֶע מִיט מֶענְשֶׁען אוֹיפִ שׁוֹחֵט ,אֶפּ רֶעכֶענֶען זִיךְ מִיט אֵיהֶם אוֹיף דֶער וֶועלְט.
אִיינְמָאחְל אִין דֶער פיה איו גֶעקוּמֶען גְרוֹנָם אין שׁוּל דַאוֶוענֶען מִיט אַ פְרִישֶׁען
יּנגֶען מַאנְטְשִׁיק אַנַאיוָאטְנֶעס .דֶער עוֹלָם הָאט פֶערְשְׁטַאנֶען ,אַז דָאס אִיו נִיטנָלָאט
אַיוד פון אגַאנְץ יָאקֶר ,סו
אֹחַר-תּבוּאָהניק ,צוּ גְלאט .עָפִּיס איין אוֹרַח ;ניין 1אויפץ
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יודישע

פאלקסביבליא ט ה עק

א-ט
ָ-
הנְז
שׁוֹחְטִים ! אִיר וָואלְט זֶעהְן ,רִבּוֹתַי ,דִי גַא

מֶען בַּאדַארְפְט וַויינֶען אויף אֵיהֶר

חוּרבֶּ נ!ָאר יי סימְן נִישׁ גֶעוֶוען פון א גַאנְט אָהֶן א קָאפִּיל ,אֶהָן פִיְליך,אֶהן אַהױט

אָהֵן לייבּ אוּנ אָהֶן לֶעבֶּען ! הָארְט איר! אִיר בְּלֵייבְּטדָא אַ שׁוֹחֵט ; אַ דַאנְק נָאטְט ,אִיך הָאבּ

נָאךְ אַשְׁטִיקֶעל רעה דֶ+ער בּעל טַאקְסֶע ג רוֹנָם אִיז מֵיין גָרוּגֶע ס אַ פעטֶער  --וָואס
אִיךְ וֶועל טְהוּן ,ווֶעט זַיין גֶעמְהוּן ,אֲפִילוּ אַהָאהְן וֶועט נִיט קרייען ,פַארְפַאלֶען !

דֶער אַלְטֶער שׁוחָט אִיו גֶעלָאפֶען צוּם רֶב  :ער הָאט גֶעסְלִיבֶּען מֶענְשֶׁען אוג

מע הָאט אַרָאפּ גֶעבְּרַאכְט רַבָּנִים אוֹיף אַ בְּרֵירָה ,דֶער וַוייל אִיז נַאךְ קיין ענדע ניט דָא,
4
5

5
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פוּן וְרַחדֶעם וַויינשִׁינָקער אִז אוֹיךְ פֶערְהַאנדֶען עֶשְוָאס צוּ שְריבֶּן וִ+י ד

ווייסט ,רִיחִמִט ער זִיךְ שְׁטֶענָדיג ,אַז ַיין ווייבּאִז אֵיינם אין דֶער וֶועלְט .אִין שׁטָארְטִיל

רֶערְט אמֲֶפעִןילוּ ַאנְץ שְׁטַארְק אַז עֶר מַאכְט הִיבֶּשׁ דִימוינָה (צונִימֶעכץ) .וָואהְנֶע,
ניֶעמַאן
וָואִנְט עֶר גֶעבֶּען טייך; אין

אִיז קָארְג ווַאסֶער ? וָואס ? פוּן ווַאנֶען אִי

עֶר אַוֹי תַּקיף אִין מֶעמָר ,קיין שְׁרְִטֶעלֶע טרָאגְט אִיהְט קיין גֶעלֶר נִיט בַּי נַאכֶט --
שְׁטַאל מִיט אַמְכָּה גָאר בְּנֵין חרדוֹם ! נָאר וֶער
תַלוּצים הָאט עֶר אוֹיכְגֶעבּוֹיעְט אזא

אִיז עִם בַּיי אוּנז אַ מֵבִין אוֹיף וֵויין ? מִשְׁטֵיינֶ גֶעוָאגְט ,אַו חוּץ פֶּסַח נֶעהְמְט נִיט
ַ יד אִין מויל מאְַרָאפֶּען וַיין חוּץ דֶער שׁמֶשׁ צּ הַבְרֶלָה .בַּיי נֶר חִין איז דֶער וַיין
א

;וָאס
ִ.יטֶעלֶע אוּנ פְּרָאסְטֶע ו
:וּבִּילְט ,מ
פוּן אֵייבִּיג אָן מצְוהַּיילְט אויף דְרֵיי ָארְטֶען ד

ֶער וַיין אִיו בֶּעסֶער ,אִיז אִין צְווייֶען דֶער מַקח .מִיט אַמָאל פֶּסַח נָאךְ מַערִיב הָאט דֶער
ד
נִיט
אוֹיף דֶער בִּימָה פזוְּרןַחִים וֶוענֶען ,אַו אוֹיפִין דוּבִּילְט טָאר מֶען
ערופען

שמש אויפג
.וּ קָאנְסְט זִיךְ פָארְשְׁטֶעלֶען וָאס
מַאכֶען א בָּרָכָה ,בּוֹרֵא פְּרִי הפ נָאר ישְׁהַכֹּליי  ..ד
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עש עָם אִיז גֶעוָואָרען בַּעת מעֲשֵׂה! חֶבְרָה הָאבֶּען גֶעוָואלְט מַאכֶען פוּן זֶרחִין
פאר .ראַ
העד

די

אַ קוּפָה אֵשׁונָאר זָרֵח הָאט זי אַרױיס גֶערוּ2קט ,לע

אַ הֵיים אונ פַאר שְׁפַּארְט

הָאבּ נָאךְבּיי טָאג פערְשְׁטַאנען אַזדָא יו נִיטקייןלאט מְֲשָׂה עֶפֶּעסהַיינט ימ

{ַח הָאט נִיט גֶעוָאלְט בָּארְנֶען קֵיינֶעם אִין דֶער וֶֶעלְט נִיט ,אֲפִילוּ אוֹיף
וי מַחֲמַת ר
;ז כַּת רִיאָל הָאט אֵיהֶם גֶעוָואלט ֵייגֶען אַ מִשְכּון אֹיף אַקוָוארְטֶעל
גיטֶע מִשְׁכָּוֹת אַ
מִיטֶעלֶע יי חאוַּמִיט ,מִיט אַמְדֶרֶשׁ ִּנְחוּמָא ,מִיט אשֶַׁער ,הָאט עֶר נִיט גֶעוָואלְט,
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82

אל

אל

חֲגִינָא דֶעם שֵׁיינְקֶער גֶעדִיינְקְסְט דוּ דָאךְּ מִן הַסְתַּם ?נוּ ,איו ער דָאס גְרוֹיס
בֵּיי אונִז אין שְׁטָאדְטִיל! אגאנְץ פָּסַז הָאט עֶר גֶעקְלִיבֶּען רֶערְליךְ אַרוּם זִיךְאוּג הָאט
זיי דֶערְצֶעהְלְט דִי נָסִים פוּן בֶּעסֶערַאבּיא ,אז דָארְט אִיז וַויי ,וִוי וַואסֶער ,גָאר בַּנֶם,
פוּן אֶמֶתֶע טְרוֹיבֶּען ,נִיט פון רָאוִינְקֶעם א;ַו פוּן דֶעם כּחַ ,וָואס עֶר הָאט אַסך ויין
גֶעטְרוּנְקען ,קְלֵיאווֶעט עֶר נָאךְ עַד הַיוֹם .אֲנַב הָאט עֶר זֵיִי אוֹיס גֶעוָאגְט אַנֵייעָם,
אַז אמְתֶיער וַויין אִיז גָאר ווַייס ,נִיט רוֹים ג;ַם הָאט עֶר זֵיי רֶערְצֶעהְלְט ,וי אַווֹי עֶר
הָאט גֶעגֶעמֶען מֵאמִיעלִינֶע  --דָאס אִיז אַזֵא מִין מֵאָכָל ,טוֹיוֶענְד מָאל גֶעשְׁמַאקֶער פון
דֶעם מן ,ווָאס דִי יודֶען הָאבֶּען גֶעגֶעמֶען אִיןדֶער מִרְבָּר .דֶער עוֹלם הָאט פָּשׁוּט דִי
לִיפֶּעןגֶעלֶעקְט.
א

א

4

זָעה זוּנְךִ יל! אִיךְ הָאבּ דִיר וְעֹהֶר פִיעל נַייֶעם גֶעשְׁרִיבֶּען אונ אִיך הָאף
שְׁריבֶּע דִיר גָאךְ נֵייעֶם מיט דֶער צַייט ,אִין דֶעם אַנְרֶערֶען בְּרִיעף ,על כֵּן שְרֵייבּ מִיר
אפ בַּאלְר אַ בְּרִיעף ,וָואס אִיז מִיט דִיר ? שְׁרֵייבּ אָפּ אוֹדוֹת די פֶערֶערֶען ,צוּ סיאָיז
ְּדֵאי מַאכֶען מִאסְחַר ש-ׁ-ִ-יקען אִין אַמְערִיק א פֶערֶעךְען ; מַחֲמַת מֶע רֶערְצֶעהְלְט,
אַז אַסְלוּצְקֶער יוד הָאט פַארְדִיענְט פון ֶערֶערֶען שאַָׁאנֶע קַאפַּיִקֶע  .די בַּעֲלי
;נְזֶער בּעל מַאקְסָא הָאט אוֹיךְ א הִיבֵּשׁ
טַאקְמֶעם שְׁלָאגֶזעִןיךְ אָן מיט א סך פֶערֶערֶען אוּ
בִּימֶעל פֶעדֶערֶען ,וָארוּט דִי פֶּעדֶערֶען פוּן כַּפְּרוֹת גֶעהֶערֶען צוּ אֵיהֶם,
פֶערְבְּלֵייבּ גֶעזוּנָד א .ז .וי  .י,.
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תְּרַחָא וק ע ,עשְׂרֶת וְמִיתְּשּׁבָה תרם"ט לפ'ק,
לִיעבְּסְטֶער פְריינֶד ווּנְדִיל לֶעבּ!
 2 . , 6 4 4אַצינד ווֶעל אִיךְ דִיר בֶּעשְׁרַייבֶּען הָאס אִיבְּרִיגֶע נייעס ,ווָאם האט
גֶעטְרָאפֶען אִין תָּרַחָא וק עי ייט דיין אַווֶעק פַאהְרֶען.

פוּן דַיין אָפּרֵייוֶען קיין אַמֶערִיקא בִּיו אִיצְט הָאבֶּען זִיךְ אִיבֶּערְגֶעבִּיטֶען בַּיי
אוּנָו בִּיו צֶעהְן וָאלַאכְטְנָאיע שְׁרַייבֶּערֶם ,וֶערֶער שְׁרֵייבֶּער מִיט זַיינֶע נְִירוֹת .שַׂאוֶעל
אִיז שוין אוֹיך נִיטָא ,וָוָאס אִיז רָאס פַאר מאְעֲשָׁה ,וָואס מֶע בַּייט זֵיי רַק ? מיר קאנֶען
גָאר אַזוֹי קְלוּג גִיט זי --רֶערגעהְן דֶעם טעם .נָאר אֵיינֶער הָאט מַאֲרִיךְ יָמִים גֶעוֶוען
;ע הָאט אֵיהֶם גֶערוּפֶען אִיוַואן אִיוא;
בּיי אונִו פון פּורִים בִּיו נאךְ ראש הַשָׁנָה מֶ
נָאון יט שׁ.עֶר אִיו גֶעוֶוען אַ שׂנֵא יִשְׂרָאֵל גָאר גאְוַַאלְד .יוֹסִיל וָאנְט ,אַו ער
אִיו איין אַנְטיסֶעמִיט ,נָאר מִיר וֵוייסֶען נִיט ,וָואס הֵייסְט דָאס וָוארְט אַנְטִיסֶעמִיט,
אִיך זָאל רִיר אוֹיס שְֵׁייבֶּען אַלץ ,וָואס ער הָאט אִיבֶּער גֶעמְוּן בּיי אוּנָון וֶועט נִיט
עיין פַּאפִר נָאר אֵייִינֶע מַעֲשׂוֹת עלאי דִיר רֶע וָרַח דֶעם וַויי?
י ק
'+
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מער נִ1יש' גֶענֶען וִייוַואסֶער מִיטצוקעה אָדֶער ער וֶוֶעט גָאר ַאנֶעןאַזדָאס איז
מאִין קוַואסָאק ,וָאס מֶע מַאכְט אוֹיף אִים ישְׁהַב"' . ,.נָאר אִיוַואן הָאט ָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען
אוֹיף דֶעם צְוֵויי בּוֹיגֶען פַּאפּיר .גַם הָאט עֶר גֶעמַאכְט אֵיין אַקט פִישִׁיל רֶעם מלמרן -
;וַייטֶענִם ,אִיז
אוג צאְַוייעֶנְִינֶען אקט :ערְשְׁטֶענ' הָאט עֶר נִיט קיין שֵׁיין-צֶעטִיל צו
רְף זיין יטְשִׁים:
בֵּיי אִיהֶם אִין חָרֶר נִיט אַזוֹי רֵיין ,אוּנ פָּא זַאקָאנוּ  --זָאנְט עדֶָרא--
טָאטַא"  +אַ מְלַמַדטָאר נִיט הָאדֶעוֶוען קיין צִיג אִין שְׁטוּבּ .אִיוואן אִיוַאנָאוִיטְשׁ
הָאט פַארְוָאנְט ,אַ עֶר זָאל פַארְקוֹיפֶען דִי צִיג אוּנ יֶער מוּ זִי פִּיהְרֶען גֶעבִּיךְ אין
קַאפּוּלַיע אוֹיפִי יָריר ,פִּישִׁיל זָאנְט ,אַו רָאס גַאנְצֶע שטיקעל חַיוֹת איז גֶעווֶען
בּיי אֵיהֶם דִי צִיג ,זִי אִיז גֶעווֶען בּיי אִיהְס ,וי איין אֵיינֶען קֵינְד ,וי בֶאּן-בַיִת ,ער
קָא אןָהְן איהר אֵיין טָאג נִיט אִיבֶּער לֶעבֶּען .רֶערפֶעלְרְשֶער הָאטאִיהְטפַארְוָאגְט טְרוּנקען
אַלֶע טָאג פָרִיה אוּנ'אבֶענְד אַ גְלְאוּ מילך ,נָאר עֶר הָאט אָפּ גןעָר דֶעם פעלְרְשֶׁער:
עֶר הָאט אֵיהֶם צוּ גֶעוָאנְט הִיטֶען זַיינֶע רֵייר אוג איןאֶמֶת פְלֶעגְט ער טְרוּנְקֶען נָאר
מאִיַדוּש-גְלַאוֶעל ,אִי דָאס אִין דֶער פריה אליין ,אָדֶער נָאר אַקֶעלֶיעשָׁאקֶעל ,פוּן רֶעסְט-
וֶוענֶען ז-ָ-אגְט עֶר --פְלֶעגְט עֶר פִיהְלֶען מִמֶשׁ דֶעם טעס גן ערְן ,עֶר הָאט גֶעשְׁפֵירְט,
וִוי סיז אִיהֶט צוּנֶעקּמֶען קְרָאפְטֶען .נַאר דֶער נַוְלֶן הָאט זִיךְ ָנְגֶעוֶעצְט אוֹיף אֵיהֶם
פַּטְרֶען אֵיהֶם פון דֶער וֶועלְט,
אַ גְווַאלְר; ואס דֶער רָשֶׁע הָאט אִיבֶּער גֶעמְהוּןמָעֲשִׂים !עס אִיז גֶעקוּמֶען צו
אּיירִיל ,הָאט עֶר
אוּנו דֶער מְשוּלַח פוּןמַעַמָד-גֶעלֶר מִיט אֵיין אֵייגֶענֶעם פֶערֶר מִיט בַ
ִיך צוּגֶעטְשֶׁעפֶּעט ,אַז דָאס פֶּערְד אִיז אַ נְנִבָהִישׁ אוג עֶר הָאט פַארְפיהְרְט רָאם פֶערְר
מִיטְץ בֵּיירִיל מִיט דֶעם משולח אִין וָואלַאמְט אַיּד אִיו געקומען צוּפַָאהְרֶען מִיט
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אַגְלָאקִיל ,הָאט.ער אִיהְט אוֹיך אַרֶעסְטִירט ,וָוארוּם על פִּי זַאקָאן  --זָאנְט ער --מָאר
נְלאט אַ מֶענְשׁ נִיט פַאהְרֶען מִיט אַ גְלֹאקִיל ,ווָאס וֶועגְט מֶעֹהֶר פון אַ פוּנְט .גַם הָאט
עֶר צֶערְרִיסֶען דֶעט עֵירוּב ,ווָאס אִיו גֶעוֶועןפון בֵּית-מֶדְרֶשׁ בִּיד שזָׁרטחִויּםבּ; עָר וָאנְט,
אַו דאס אִיז א קְרִימִינַאלְנֶע מַעֲשֵׂה ; .ער הָאט גֶעסְלִיעדֶעוֶועם ',וֶער עֶס הָאט אֵיהֶם

גֶעמַאכְט ,נָאר א מכָּה אִיז עֶרעֶס רֶערְנַאנְגֶע אִיץ דֶעט אִיו דוקֹא אַחְדוּת אִין תָּרַמָא וק עׁ
אֵיינֶער הָאט נִיט ארוֹיסְנֶעגֶעבֶּען דֶעם אַנדֶערעןב;ַּיי וֶעמֶען עֶר הָאט גֶעפְרענְ ,הָאט
מֶען איה געעֶנְטְוֶערְט +ינַאטי גֶע אי !' נָאר ,אַז עֶר אִיז פָארְט צוּנֶעשטַאנֶען ,וי
אַקלעק אוג הָאט גֶעשְׁרִיגֶען  :קיין מלָאד הָאט זִיךְ ויָאס נִיט גֶעמַאכְט !י הָאט מֶען
אָנְגֶעוויזֶען .אויף הֶענְדִיל דֶעם מְלַמד ,עֲלָיו הַשָּׁלוֹם ,דָאס אִיז דוקא אֵיין עֵצָה ,דָאס
חֹננָא זָאנְט ,אַזאִי בֶּעסֵא רַאבְּיֵא וָָאלְט
וַואכְּסְט פון גִינָא דֶעם שוּסְטֶער .י
:ארְטֶען הָאבֶּען אַפָּנִיט אַזֶעלְכֶע לֵייט ,וִוי חק נִי נָאר
מֶען גֶעלייכְט פוּן זַייןקאפּ דָ
אַ ָאי שְׁרִיִבּער ,אפילא!ַ פְּרִיְטאוֹו הָאט אוֹיךְ דֶרֶךְ אֶרֶץ פַאר אַ יוּרֶען,

א

דוּ פְרֶענְסְט אוֹדוֹת פרִ'ּנמֶס דֶעט מְמַארָאסְטֵא ,בִּיו ואגֶען וֶועט ער אַזוֹי קאמאנ?
דֶעוֶוען אִין שְׁטָארְטִיל ? שְׁרַייבּ אִיךְּ דֵיר ,אַז דָאס אִיז עֶרְשֶׁש אַיין חַתְחָלָה .די עֶרִשְׁטֶע
ָאהְרֶען אַז בֵּיי אוּנְז אִיז גֶעוָוארֶען אַ מֶעשְׁטְשַאנְמְקע אוּפְּרַאוֶוע ,אִיז ער נָאךְ גֶעוֶוען
שאֶַׁטִיל קֵינָד ,נָאר וָָאס וַוייטֶער וֶוערְדְט עֶר אַלְץ עֶרְנֶער אוּג עֶרְגֶער קֶ:עערהְרְט
אִיבֶּער בֶּערְג עֶרְשְׁט פַאר עֶמְלִיכֶע וָואכֶען צוּריק אִיו גֶעוֶוען אַבַּאלַאטִירָאווְקֶעאוֹיף
איה מִיט פִישִׁיל דֶעט מְלָמֵד ,נָאר סְטַארָאסְטֵא אִיז וִוידֶער גֶעבְּלִיבֶע פִּינְיֶע .דוּ
יואיקט זָעהְן וי עָר הָאט זִיךְ אוֹיסגֶעלֶערְנְט מַאכֶען זַיין חֲתִימָה אוֹיף יוּדִישׁ אוּג ריש
וָואלְְטו זָאנֶען .אַז נָאר גרַבְֵיאֵל הַמ הָאט אֵיהֶט עֶס אוֹיס גֶעלֶערְנְט .הַיינְט
!ַזֵא כָּבוֹד הָאט
וָואס פַאר אַ תַּקיף ער איז דָאם אַ בִּימֶעל בַּיי גַאנְץ נַאטְשַׁאלְסְטְוָוא א
נָאךְ קֵיינְמָאל יאוַר נִיט גֶעהַאט אִ,יךְ וֶועל דִיר נִיט זָאנֶען פוּןאמַאנ טִיפְיָאהאָדֶער
אַרָאטְהֲשִׁילְד ,אי ייס נִיט ! אָבֶּער אִיןאַנְדֶערֶע מְקוֹמוֹת אִיז נָאךְּ אַווֹינם ניט
גֶעהָארְט גֶעוָוארֶען .ואס טוֹיג דִי קוּנְצֶען ?;ער קָאן זָאנֶען דֶעם אוּריאַרְנִיק א חֲסִירִישׁ
וָוארְטֶעל אוג עָר ווֶערְרְט נִיט בְּרוֹנו! אִיךְ הָאבּ אַלֵיין גֶעוֶעהן מיט מֵיינֶע אוֹיגֶען ,וִויאַוֹ
עֶר הָאט אַקְלָאפּ .גֶענֶעבֶּען דֶעט אוּרָיַאדְנִיק אִיבֶּער דֶער פְּלֵייצֶע אוּג הָאט אֵיהֶם
גֶעוָאגְט +עפַּאירְיָאם  4עֶר מָאג אַרַיינְגֶעהְן צוּדי גְרֶעסְטֶע לֵייט ,מְהוּט עֶר נִיט אוֹיס רי
יַארְמוּלקע :עיזָאנְט ,בַּיי זֵיי אִיז דָאס נָאךְ טְהַייֶערֶער ,מַחֲמַת יֶעדֶער מֶענְשׁ דַארְף הִיטֶען
זיין אֶמוּנָה .על פִּי דין הָאט עֶר גֶעמָאנְט טְרִינְקֶען מִיט זֵיִי רזַָחִיס וַויין ,וָוארוּם וַואסֶער.
+יאִיו קיין
מִיט צוּקער הַייסְט האןנִיט ייַן נִמָך ,נָאר ער חִיט זִיך אָפּפוּן דֶעם אוֹיך סִ
קונ נִיט הִיטֶען .וָואס מֶע טָאר נִיט ,אֲפִיל וָואס מֶע מָאג ,דַארְף זִיךְ אוֹיךְ גִיט וֶועלֶען.
דֶערְווַייל גֶעהְט אִיהְם ,אַז אָי גָאר נִיט קיין יודִישֶׁער גְִיק ער קאן זִיךְ אַרינְקְלויבֶע

אפִֶעילןֶערֶען.

יָא! אִיך וֶועל דִיר שְׁרַייבֶּען פוּן דֶער בַּאלַאטִירָאוקֶע :זִי אִיו גֶעוֶוען אִין בֵּית-
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מֶדָרֶשׁ ,תִּישִׁיל הָאט ,נֶעבִּיךְ; גֶעוֵויינְט מִיט הֵייסֶע טְרֶערֶען  --סֶע זָאל אֵיהֶם מַאכֶען

פֿאר א פטַארַאסָטֵא ,חָאטְשׁ אוֹיף אֵיין וָאהֶר ,עֶר הָאט גֶעוָאנְט ,אַז עֶר ווָאלְט אָפִילוּ א פְלִיג
אוֹים דֶער וַואנְד נִיט אָנְגֶערִיהְרְט ,עֶר ווֶעט פֶערְהִיטֶען דָאסשְׁטָארְטִיל ,וי ווייט מָאנְלִךְ

אִיז :עֶר וֶועט בַּיי זֵיי ניט גֶעהְמֶען אֲפִילוּ אַקַאפִיִקֶע רָאסְקְלַאד;עֶר וָואלְט נָאךְ גֶעוֶעהן
פֶערְרִיכְטֶען דֶעם דאך אין מֶרֶחֶץ אוּנ רֵייִיגֶען די מְִוָה הַ;כְּלֵל עֶר וָואלְט ִיךְ בֶּענִגֶענְט

מִיט אֵיין הַאלבּ רוּבֶּעל אַוָואךְ .נַאר וָואס איז דִי פּעוּלָה ,אַורָאס גַאנְצֶע שְׁטָארְטִיל
האט מוֹרָא פַאר פִּינָיֶען; עֶר אִיז גֶעשְׁטַאנֶען ,וָיאאלְף גֶעבֶּען ,אונ הָאט גֶעקוּקְט

וָואהִין עֶר וַארְפְּט די גַאלְקֶע .נָאךְּ דֶער בַּאלָאטִירֶאוקֶע הָאט פִינִיע

גאֶועֹביְףּ.ריֶַאעכרְֶטע.ן ,אין בִּית-מֶרְרֶשׁ אקְוָארְטֶעלֶע שְׁנַאפֶּם מִיט אַטִיכֶעל צוּקֶער-לֶעקֶעךּ אוב מֶע

הָאט גֶעטְּנקֶען לָחִַם ייי -
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טניט

פַארְוֶעצְט ,הָאט אָנְגֶעואגְט ,אַו עֶר וֶעט אִיהֶם פַארְקוֹיפֶען אִין קוּפּער ,גָאר רִי
אחֲֵביֵהרֶֶםה הָאבֶּען גֶעזָאנְט ,אַז זֵיי וֶועלֶען אַיֶועק שְׁרַייבֶּען אַבְּרִיעף צוּדֶער חֶבְרָה אִין

פֶּעלְיֶעמָאן

38

פֶּעטֶערְבּוּרָג וֶועט זֵיי אֲפִילוּ דִי הֵיזֶער מִיט דֶעם בֶּעט-גֶעוַואנְט אוֹיך נִיט
קְלֶעקֶען ,אָט אִיז שְׁטִילְֶער גֶעוָוארֶע? פַאר פֶּעטֶערְבּוּרְג הָאט זיך הל
ֶערשְרָקֶע 

-

-

וּמֶען צוּ רייד מכּח דֶעם דאך פון דֶעם מרחץ ,וויל איך דיר שְׁרֵייבֶּעןן
אַז מִ'אִיז גֶעק

וָואס מִיט אֵיהֶם מְהוּט זִיךְ .מִיט אַיָאהֶר צוּרִיק איז גֶעוֶוען שאְֵַׂיפָּה ,בֹחֲמָנָא לִיצְלְ;
עֶס הָאט אָפּנֶענֶעצְט עֶטְלִיכֶע הַייוֶער; חס ושָׁלוםקיין יוּדֶען הָאט נִיט גֶעשַׁארְט .אוֹיפְץ
שְׁטֵיינֶער ווייסְט דוּ פוּן דֶער שְׂרִיפָה אִין אַ מֶערִיק א אויך ,וָוארוּם יוֹסִיל הָאט בַּאלְר
בֶּעשְׁרִיבֶּען  דִי מַעֲשֵׂה אִין בְלַאטיי נָאר ער הָאט אַבִּיסֶעל מְנִזָם גֶעוֶוען עֶר הָאט
גֶעשׁרִיבֶּען ,אַו בִּמַעט דִי גַאנְצֶע בָּאד אִיז ָפֶַּעבְּרֶענְט גֶעוָוארֶען .אִין אֶמֶת אָבֶּער ,אִיז
די מַעֲשֵׂה נִי אוו דֶעם מֶרְחֶץ וָאלְט דָאם גָאר נִיט גֶעשַׁאדְט ,נָאר פַּאושׁארְנֶע
קַאמַאנְדֶע הָאבֶּען זִיךְ לאָאז גֶעטְּהוּן רַייסֶען דֶעם דָאךְ ,די וֶענֶען אָנְגֶעפַאלְלֶען ,וו
הֵיישֶׁערַיִקֶען מִיט זייערֶע סטְרוּמענְטֶע" ,דֶער מִיט אַקָרוק ,דֶער מִיט אַפּלָאקֶען אוּנ הָאבֶּען
גֶעאַרְבֵייט .אִיןדֶעם הָאט גֶעקָאמַאנְדֶעוֶועט אִי וו אןאִיוַואנָאוִויטְ ש דֶער וַַאלַאסְטְנאיִע
שְׁרַייבֶּער :עֶר הָאט גֶעוָואלְט מַאכֶען אַ תָּל עוֹלֶם פוּן דער בָּאד,נָאר יודֶען אוֹיף צוּלְהַכְעִים:
אַז זִ ווָאלְט ָפְגעבְּרֶענְט וֶוערֶע; וואל מֶען דָאךְ גֶענוּמֶען אין וָאלָאקְט סְטְּרַאחֶאוקֶע
אַ דרייסיג קערְְּלִיך שוֹין פוּן כַּמָה שָׁנִים,אַז מֶע צָאהְלְט פַאר אֵיהֶרסְטְרַאהָאוִקֶע צְוי
ניִלְדֶען אַיָאהְר .אִיצְט אִיז אַזֹי :בְּרֶענֶען הָאט זִי נִיטגֶעבְּרֶענְט אוּנ קיין מֶרֶחֶץ אִיו אוֹיךְ
נִיטָא ! דִישִׁטְרוֹי הָאבֶּען צִינֶעןן אוֹיפְגֶענֶעסֶען ,דִי בְּרֶעטֶער-אִיז שוין הֶעכֶער אַיָאהֶר ,אַז
מע הָאט צוּננְבֶיעט .אַלֶע חול חַמוֹער קלייבּט מֶען מְהֶל מִיט אֲמִיפוֹת פַארְרִיכְטֶען דֶעט
דַאךְ,נָאר קיין עִק אִיזנִיטָא .מֶע הָאט גֶערֶעכֶענְט אַרוֹיסְנֶעמֶען עָפִּים פון טַאבֶּעל (קָארָאבְּקַע)
אוֹיף דֶעם ,אִיז אוֹיףתָרַָא וק ע פּערְהַאנֶען  אַגְרוֹימֶער גֶעדָאיִמָאק --קָרוֹב צו
עֶמְלִיכֶע טוֹיזֶענד רוב פַאר שְׁמֶע רֶעלֶע דֶעם משׁוּגֶענֶעם ,וָואס אִיז אָפּגֶעוֶעֶען צְוַואנְציג
יָאהֶר אִין בֵּית הַמְשׁוּגָעִים ג;ַם פַארְץ מַמְוֵר מָאנְט מֶען אוֹיךְ אִפָּאר הוּנְדֶערט קֶערְְּלִך
אאהֶר ,אִיצט.
אוּנ דִי גַאנְצֶע קָארָאבְּקֶע צָאהלט יד מָעֵהֵר נִיט ,וי הּנְרעָיט ירוּבֶּעל יָ
צָאהְלְט מֶען נָאךְ קְנַאפֶּער ,וַויילדֶער עוֹלְט פָאהְרְט קיין אַמֶעךְ יקא .חוץ דֶעם אִיז
פֶּערְהַאנֶען ראַאַבִּינֶער ,הַיינְט מַאכְט זִיךְ דָאסרוֹב פַארְרִיכְטֶען א בְּרִיק אוֹיפֶ וֶועג;
הָאבֶּער דֶעם אוּרְיַארְניִקס פֶערְד אִיו דֶער סְטַארָאמְטֵא אוֹיךְ נִיט מְחוִִב גֶעבֶּען אוּמְִיסְט,
|הֶן אַדַאךְ מִיט
.ילָא ְּבֵןאִיו דִי בָּאד גֶעבְּלִיבֶּעאָ
הֲנַם הָאבֶּער אִיז הַיינְט נִיט טְהַייֶער מֵ
צוּוַאלְגֶערְטֶע וֶוענְט .אַנַאנְצֶע וָואךְ אַאַרט עֶס קֵיינֶעם נִיט ,נָאר וִוי עֶס קוּמְט פְרַייטָאג
נָאךְ הַאלְבֶּען טָאג ,צוּ עֶרֶב יוֹם טוֹב ,וֶוערְרְט קוֹלות אִין שְׁטָאדְטִילמבע מאכט קארָאבְּקֶעם
אוֹיף עֶסִינְוַוארְנ אוֹיף מֶעהְל ,לִיכְט ,גאזע ,הֶערִינָג ,הַייווען ,רֶעטְשֶׁענֶע גְרויפֶּען --דָא
מַאכְט מֶען ,דָא וֶוערְרְט בּמַל וּמְבוּמָל .אִיז בָּכֵ אַו דִי חֶבְרָה פוּן פֶּעטֶערְבּוּרְג
הָאט גֶעשִׁיקְט בִּיבֶער ,הָאט מֶען גֶערֶעמֶענְט וִַי פַארְקוֹיפֶען אנ בּוֹיעֶן דָאס מֶרְחֶץ רֶער
פוּןא-ִ-יז דָאס אויך בָּמַל גֶעוָוארֶען .דֶער ווייל איזקיין נייֶעם גִיטְא :די בַּאר שְטעהט.
אִין גֶעהַאקְטֶע וואוּנְדֶען ,וי סאוַּנָּה נָאךְ שִׂמְחַת תּוֹרֶה ,קָהֶל הָאט זִיךְ שוין איינְגֶע-
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וואוינְט אַזוֹ ,,אַז אָקֶן א מֶרֶחֶץ אִיז אוֹיךְ רֶעכְט( ,אַלֶץ איז דָאךְ ניט מעהֶר ,וִוי א רְגילוּת!)

רֶערְוַויל פַארְשְפָארְש מֶען דריי קָאפְְקֶעם יעדֶער פְרֵייטָאג  פון דֶער שִׂרְפָח אָן אִי

וגֶֶועעדרְֶעררְטרימיעכןֶערַרייךגְֶ.עוָוארֶען אִין עִטְליבֶע קֶערְבִּיך  --אָט דָאם זָאנְט מֶען ,אַו נָאךְ אַשְרְָּ
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אֵיהֶם|.דאִָיאךסְ האָיאזבּ דֶערְמָאנְט דֶעם מַמְזר ,לָאט איך וְשֶׁע דֶערְשְׁרֵייבֶּען דיא מַעֲשֶׂה מִיט

ניט אִין אונזֶערֶע יאהרען ,נָאר לְמֵאי נִפקָא מִינִיה לעס הָאט זי אַמָאל
=
.

יי
*

גֶעהָאדֶעוֶועט א מִמור אין תָּרחא ווע אוֹיף קַהֲלישֶׁע הוֹצָאוֹת .דִי עֶלְטֶערֶע מֶענְשֶׁען
גֶערֵיינְקֶען אִיהֶם נָאךְ גַאנְץ גוּט .וִוי דִי מָאדֶע אִיזו הָאטעֶר קֵיין כָּבוֹד נִיט גֶעמַאט אִין

שדְֶׁעמרָאורוְיטבִֶיּלע:רְשאֶַׁלערעפְשלׁעוּנלֶעןאֵיאיִנֶיעהרְטאַלשיְיׁןלָ,אענֶֶערן ההַָאהְטֶענֶן ,עֶר פְלֶענְט גָאבְטינֶען אויפְץ ַאס ִין
שוין קיין מוֹרָא נִיט גֶעהַאט פאר שִׁדי;

אוּג מָתִים ,ער פְלֶעג אַרוּמְגֶעְן בָּארְפוֹם אונ נאקעט ,לייִרען קֶעלט אוּג הוּנגֶער .אַז עֶר
אִיז גֶעוָוארֶען עֶלטֶער ,הָאט עֶר ֶערְשְמֶעקְט ,אַז מֶע וִויל אִיחט אָפּ גֶעבֶּען פַאר אַין

פָּאיְַאנִיק ,אִיז עֶר רַאמָאלֶס אַוֶועק ,וְאֵיננוּ! דָאם שְׁטָּארְטִיל הָאט בַּארַארְפְט בְּרינְֶע

יי עֲנְלָה ערוּפָה פַאר אֵיהֶס :מֶע הָאט .גֶעמְרֶעבֶעוֶועט אַלֶע רעפוטַאטֶען מִיט קָהֶל אִן

אִאייהֶעסרטַאאקִוייףגיאטַ סאְוֶֹייעסרְמגְְטעּוווָּכאט !:זֵגיִיימָּזֶענֶען גֶעזֶעמטען צו עטְִיכֶע וָאכֶען אוֹיך  --מֶע הָאט
א ,פֶערְפַאלֶען ,וִוי אשְַׁמֵיין אין וַוַאסֶער! עס הָאט

אָפְּגֶעקָאסְט אשַָׁאנֶע קאפּיקע ; אַפִּילוּ דֶער הַיינגְלֵייכְטֶער ,וָואס אִיז הַיינְט פַארְזֶעצְט,

אִיז אַמָאל אוֹיך גֶעוֶוען פארְוֶעבְט ,דֶער הֵיינְגְלֵייכְטֶער הָאט גֶעבִּיךְ ַיינָם :וואו א צַָרָה נֶעמְט

מֶען אִיהֶם אַרָאפּ .נָאר אִיצְט אִיז שוין ,דַאכְט זִיךְ,סאוַֹף ,עֶר וֶועט שׁוֹין נִיט אַרוֹים פוּן

אִיצִילִים הָאנְד :אוֹיף אֵיהֶם אִיו אָנְגֶעוַאבְמֶען פּרָאצֶענְט מֶעהֶר ,וִויפִיע? עֶר אִיז

וערְמֶה .זְעה !אִיך הָאבּזִיךְ פַארְרֶערְט מִיטְןהיינְגייכְטֶער ,איך וֶועל פְרִיהֶעֶר עֶנְריֶע

מִיטְן ַמזרו דֶער נָאך וֶועל אִיך דִיר עִטְּוָאם שְרֵיבֶּעןוֶוענֶען דֶעס חַייננְַייכְטֶער,
עֶר הָאטפַזאִירךְּיָגאאֶהעטְורֶֹיעפןְט,פְּלהוָּצִים אִיו אַרָאפְֶּעקִימֶען אַנַאסְט אִין שְׁטָארְטִיל ---דֶער מַמְזָר
אט אָפּ גֶערִינְט טְלוְּשׁבַּא אוּג אִיז גֶעוָוארֶען אַיין אוריאדניק.

עֶר אִיז אֲפִיל דֶערְוַוייל נָאךְ נִיט קיין אוּרָיאדְנִיק ,נָאר .דֶעם טֶשִׁין פוּן אֵיין אוּרְיאדְניט
הָאט ער שׁוֹין .עֶר סְטַארֶעט זִיךְ בַּאוֶעצֶען אִין תְּרֵחָ אווקע אוג זָאנְט ,אַז וֶוען עֶר

וֶועט זיך זֶעצֶען אוֹיף זַיין בִּינְקֶעל ,וֶועם עֶר זיך נוֹקם זַיין אִין אַדֶעמִין פַאר דִי אַמָאלִינֶע

ְלָאפּ .אוֹיף דֶעם גַאנְצֶען שְטָארְשִיל לינט אַ פַּחַד :מע גְִייש זיך אויף גייֶע צָחת.
+

:

:

6
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אִיצִיל דֶער
מרעפט יִךְ אַנדֶערֶפעְּרשָאבצֶּעתניְטםְ,נִיקוואאיסז שמׁוֶֹיעןנעפוהּטן עֶטְלִיכֶע שַׁבָּתִים מְעִכֶּב דִי קְריאָה ;עס

ארוים פוּנָים שׁוּל אֵיינְס-צְוֵויי אַ זֵיינֶער,
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עֶר וויל ,אַז מֶע זָאל אוֹיסְלֵייוֶען דֶעט הַיינְנלייכטעה ,ווָאס איז פַּארְוֶעעְט בַּיי אִיהֶם פַאר
אַכט קֶערְבְֵּיךְ ,אִיצְט מָאנְט עֶר מִיט פְּרָאצֶענְט א פוּנף-אוּג צְוַַאנְצִינֶער ,וָוָארוּם סָיאִי
שׁוֹין אַיְאהֶר וְעבָּם ,אַז עֶרלִיגט בֵּיי אִיהט .ער זָאגְט ,אַז מֶעוָואלְט אִיהְטאָפְּגֶעגֶעבֶּען
דִי גַאנְצֶע פוּנף-אוּנ-צְוַואנְצָוג רוּבֶּעל ,וָואלְטער גֶעשָׁאנקְט אוֹיפְץבּית -מֶרְרֶש א קֶערְבִּיל
דִי אַכְט קֶערְבְּלִיךְ הָאט מֶען אַמָאלגֶעלִיהֶען אוּנ גֶעקויפְט פַאר זֵיי אַ פּוּר צוּקֶער,
פוּן וועלבֶען מֶע הָאט אֵייןהַאלְבֶּען פּור גֶעשָׁאנְקְט דֶעם קְליטְשְׁוָאיטי בָּעת עֶר הָאט
צוּגֶענֶעמֶען בַיים שׁוֹתְט דֶעט חַלֶף ,אוּג דֶעם אַנְדֶערֶען הַאלְבֶּען פּוּד וַייסְט מֶען עַד הַיוֹם
נִיט ,וֶועמֶען דֶער בַּעַל-טַאקְסא הָאט אֶפּ גֶענֶעבֶּען .וי די מֵעֲשֶׂה איז ,מֶע הָאט חַם.
וְָלוֹם צוּ אִיהֶם נִיט ,נָאר מִיש אִיצְלֶען איז נִיט גוּט .בִּיו אִיצְט הָאט ער גֶעשִיויֶען,
וָוארוּם ער הָאט גֶערֶעבֶענְט ,אַו דער ַיינְגְלֵייכֶטְֶער אִיו אַלֶע מאל ֶערְמה רָאס גֶעלְד ;
עֶרְשְׁט הָאט  עֶר אִיהֶט גֶעפְּרוּבְט פִּיקְרֶען פארְקויפֶען אין שאְַׁטָארְט ,וָאנְט מֶען ,אַז הַייְט
אִיו אוֹיס מָאדֶע הייגֵייְטֶער אָיאַלְץ לָאמְפֶּען .דער ווייל אִיו אַלֶעשחֲַׁבָתּתואַּנָה;
חבְרָה הָאבֶּען אִיהֶק שוין גֶעאלְט .אַרָאפּפִיהְרֶען .אַמָאל פון דֶעט ארון-קרֶשׁ ,זָאנְט
דֶער רֶב ,אַז איוַּד לאו נִיט לֵייענֶען ,טָאר מֶען אִיהְם נִיט אַרָאפּ טְרֵייבֶּען ,אונ נִיט
נָאר א יוד ,נאָר אפיל א יּרֶענֶע ,אֲפִיזוּ אַ בַּר-מִצְוֶח-בָּחוּר  --אַלֶע מָאנֶען נִיט

לָאוֶעלןייענֶען
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לִי ינֶער דֶער שַׁמְשׁ האט גֶעהַאט מאיאוּסֶען פּסק ערֶב ראש הַשָׁנָה ,בַּעַת ער
אִיז גֶעגַאנְגֶען קיָאפֶּען צו סְדִיחוֹת ,עֶר איז גֶעוֶוען פאַאַרְשְׁלָאפֶענֶער ,הָאט.ער אַמָעוֹת
+ר הָאט בַּאדַארְפְט קְלָאפֶען פְּרֶץ דֶעם מִילְנֶער אִין דִי פֶענְסְטֶער ,הָאט ער
גֶעהאט ע
ָנְגֶעקְלָאכְּט אִין דֶער אַנְדֶערֶער שְׁטוּבּ וואו אִיוַַאן אִיוו אנָא וִויטְשׁ ואוֹינְט.
מְעֹשֵׂה שָׂטָן ,האט עֶר אַוֹינֶע שְׁטַארְקֶע קלָאפ גֶענֶעבֶּען מִיטְֹץהִילְצֶערְנֶעט הַאמֶער ,אַז
עֶס זֶענֶען שׁיעוּר דִי פֶּענְסְטֶער נִיט גֶעפַאלֶען .אִיוַואן אִי ואנאוִוים שׁ אִיו אַרוֹיס
גֶעלָאפֶען א טוֹירְטֶער:עֶר האט גערעכענט ,אַו סיאיו אָדֶער א שְׂריפָּה ,אָדֶער אֲגנֶב,
אָדֶער אַ פֶּעלֶר גַלָן .וי עֶר אִיו אַרוֹים גֶעלַאפֶען אַ הוילער ,מְחִילָה ,אִיז דֶער שִׁמֶשׁ
אַנְטְלָאפֶען; מִסְתָמֵא האט אִי וו אן אִיהֶם רִי מִינוּט גֶעחַאפּט אוג גוּט אוֹיסְגֶעבְּרַאכֶען
די בּיינֶער אויף מארנען פְרָיה האט אִיואן אִיװַנָא וויטְשׁ פאראָנט ,אז פוּן
הַיינְט אָן טָאר מֶען בֵּיי נאכְט נִים קיָאפֶען צו קּייחות .אנייע גְֵירֶה ! עֶר קאט פַאך;
זָאגְט דִי וְוַאכְטֶער ,ואס חִיטֶען רֶעטקְלויסְטֶערְּ ,אֶס זֵיי וֶועלֶען וֶעהְן ,צוּ הָארֶען
לֵייוֶערְן קְלָאפֶּען צו ְלִיחוֹת .,זָאלֶעןזֵיי אֵיחֶם אַיוֶעק שְׁלֶעפֶען גְלֵייךְ אִין חָאלָארְנֶע,
לַא נִיט ,ווּגְדָיל ,דֶער פוּן :דָאם אִיז אַ גְרוֹיסֶע גוִירָה !
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אִין דוּרַאנָא וִ קע ניט ווייט פוּן אוּנָוץ רִיכְט מֶען זִיךְּ אויף א גְרוֹיסֶען דֵיי-
תּוֹרָה ,ואס קָאן יה טְרֶעפֶען אֵיין מָאל אִין הוּנְדֶערְט יְאהֶר .דָאס אִיז דאִַין תּוֹרָה פוּן
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אַלֶעבֶּערִיֶען מִיט אַטוֹיטְדֶען .דִי מַעֲשֶׂה אִיז אוֹי חָ
+ברָה שׁנֵיירֶער הָאבֶּען גֶערוְּגֶען
א חון אוֹיף יָמִים-נוֹרֵאִים צו זֵיי אִין שְׁניירֶערְשֶׁער שׁול .דעם עֶרשׁטֶען טָאג ראש הַשְׁנָה
אִיו עֶר הִייזֶערִיק גֶעוָארֶען צוּ ימֶלֶך .עזֵר' , חֶבְרָה הָאבֶּען איהם בּאלְד אַרָאפּ גֶעפִיהרט
פּוּנִם עֲמוּד אוּג מֶע הָאט גֶעשְׁטֶעלְט אַנייֶעם חַזָן .דֶער אַלְטֶער אִיו קרַאנְק גֶעוָוארֶען
אוג איז גֶעשְׁטָארְבֶּען פוןדָאסַאדֶע .אִיצְט גֶעהְטעֶר אַלֶע נַאכְט צוּם נִבְּאֵי צוּ חָלוֹם אנ
שְׂטִיקְט אֵיהֶם פאר'ץ גָארְגֶעל ע:ר וִויף.מִיט אִיהֶם אַ דֵין תּוֹרָה הָאבֶּען  .דֶעררב הָאט
שׁוין גֶעמַאכְט מאְחִַיצָה פון פּרוֹכְתֶען .אוֹיפְץ שְׁטֵייגֶער וֶועטזיך הָארֶען דער דִין תֹּרָה
אוֹיף דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט דוּרך דֶער יבְֵּאטי- .
אל

אל

א

שׁכייבּ מִיר ,אֶפְשַׁר הָאמְט דוּ עפִּיס גֶעהָארְט וֶועגֶען דִי צוואנציג מִילֵיאן רויכ,
וָואס עִפִּים אַ בַּארָאן הָאט מְנֵדֵב גֶעוֶוען אויף אוּנְזֶערֶע יוּרֶען .דָאס גַאנְצֶע שמארְטִי
וִויל זְעהֶר וִוימֶען .,וֶוען וֶועט זַיין דִי חֲלָקָה .נָאכִין חִשְבּון פון לוח וָואס שׁרייבּט ,אַו
סִיאיז דָא  4מִילוָאן יּרֶען בַּייאוּנָ .קוּמְט אוֹיס צוּ פונף קרב אוֹיף אַ מֶענְשֶׁען נָ
;אר
רֶעכֶען שוֹין ,אַז דֶער לוּחַ אִיז שאַַׁקְרֶן אוג סִיאִיו דָא  02מִילְיאן יוּדֶען .,דַארְף דָאךְ
אוֹיךְ .אוֹיסְקוּמֶען צוּ אַקַארבּ אוֹיף אַ מֶענְשֶׁען .מֶעהר פֶּערְלַאנְגֶען מִיר ניט פוּן דֶעם
בַּארָאן ,בְ
אּרָכָהאוֹיף זַייןקאפּ ! נָאר גְלַאט; ,ער זָאל אָפּ גֶעבֶּען רָאס ,קֶערְבּיל פְרִיהער,
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דֶערְפוּן ,שְׂרֵייבּ אָפּ דִי מִינוּט,
וִוידֶער שְׁרֵייבּ אָפּ ,צוּ סִיאִיו אָמֶת ,וָאס מֶע זָאגְט ,אַז אֵין אַמֶער יִקא וַואלְגֶערְט
ִיךְ גאָלר אין דִי גַאסֶען ?
יי גֶעזּנָר אוּנ גְלִיקָלֶךְ א ,ז .װו,

תְּרַחָאוֶוקע .לָדְ-לֶף ,תרמ'ט לפ'ק,
לִיעבֶּער זוּנְדִיל!
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,יך דַאנְק דִיר פַאר דַיין תְּשוּבָה ,אוג דֶער פַאר וֶועל אִיךְ דִיר טַאקִי
 . . . . .א
שְׁרֵייבֶּען וייטֶער גִייֶעם פון אוּנְזֶער ת רַּחָא וִוקע אוּג פוּן אֵיהֶר סְבִיבָה.
עֶרֶב יוֹם כּפּור האט לֵייוֶער רֶער שַׁמְשׁ ניט גֶעוָואלְט שְׁלָאגֶעץ טוֹ דְרוֹס
דֶעם בַּעל טאקסא ימַלְקוּת' אוּנ ער אִיז זֶעהֶר גֶערֶעכְט ; פון אֵייבִיג אָן אִיז אַיינגֶעפִיהָרט
אין שְׁטָארְטִיל ,אַז כְּלִי קרֶש דַארְפֶען נִיט צָאהְלֶען קיין טַאסְסֵא ,וֶוען זֵיי קוילֶען עִפֶּעם
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אֵיין עוֹף :ניט דֶער רָב ,נִיט דֶער חַוון נִיט דֶער שֵׁמֶשׁ ,אוֹיךְ נִיט דֶער בַּאדֶער ,נאר
ִינְט טוֹךְרוֹם הָאט אָפּ גֶענוּמֶען דֵי טאקסא ,הָאט ער אוֹיסְגֶעפִיהָרְט דִי מָארֶע.

-וָואס אִיז עֲפִּיס נִיט צָאהְלֶען -- ,הָאט ער גֶעוַאנְט--,וָאס זֶענֶען זֵיי פַאר מְיוּתָסִים ?אַז דֶער רָב קאן לֶערְנֶען ,צוּ דֶער חָון זִינְגֶען  --אִיז זֵיי גוּט ! אָבֶּער דֶער שַׁמֶשׁ וָואס אִיז

פאר אַ שְׁלַאק ,ער קָאן הָאךְ נִיט לֶערְנֶען ,אוֹיךְ נִיט זִינְגֶען

ויָהִי הַיּוֹם הָאט גֶעבְּרַאכְט לֵייוֶער דֶער שַׁמֶשׁ קוילֶען אַיין עוף הֵייסְט אִיהֶם

טוֹדְרוֹם קֵיפֶען אַ קְוויטֶעל .דֶער שׁמֶשׁ הָאט אִיבֶּער גֶעקֶעהְרְט בֶּערְג +גֶעלָאפֶן

צוּ אַלָע בַּעֲלי'בַּתִּים ,גֶעשְׁרִיגֶען צוּ קהֶל ;נָאר שְׁרֵיי הַיינְט ,שְׁרֵיי מָארְנֶען ---פֶערְפַאלֶען,
-ווַארְט! --הָאט זִיךְּ לִי יזֶער גֶעטְרַאכְט -- ,איך וֶועל זִיךְ מִיט דִיר אָפְּרֶעבֶענֶעןאוֹיף דֶער וֶועלְט ! נִישְׁקְשָׁה ,עֶר וֶועם צוּ מִיר אוֹיךְ אֶנְקוּמֶען,

כֵּך הוָה ; עֶרֶב יום כִּפּוּר נָאךְ מִנָחָה ר' ט וֹךְ רו ס הָאט זִיךְ שׁוין אוֹיסְגֶעצוֹיגען

אדוֹיפְין .פָּאל ,יער הָאט הִינְטֶער גֶעבֶּעט אַסך הֵיי אוּג הָאט שׁוֹין אָנְגֶעהוֹיבֶּען זָאגֶן
טֶועֹםדָפרָּוסוֹּםק יְהוּא רַחוּם' --אוּנ לֵזיֶיער טְהוּט זִיךְ אֲפִילוּ נִים  קיין רֵיהֶר פוּנים אָרְט.
הָאט שׁוֹין גָאר פַאר גֶעסֶען אִין דֶער מַעֲשֵׂה  :עֶר הָאט גֶעמֵיינְט ,אַו דֶער

שַׁמְשׁ שְׁלָאגְט דֶער וַוייל אַנְרֶערֶעירֶען מַלְקוֹת ,הָאט ;ער אַגֶעשְרֵיי גֶעמְּהוּן פון זַיי

הֶסֵב-בֶּעט צוּ לייוֶערְן !ירִהְדַאֶרְץו' 

/

|

ק-רַ-יינְקו  --הָאט גֶעעֶנְטְוֶוערְט דֶער שַׁמֶשׁן  --לִיג אוֹיף דֶעט בַּרִיק!
! עֶס אִיז גֶעוָוארֶען ארֵעֵש ,אַגֶעפִּילְדֶער :ר' טוֹדְר וס לִיגְט אֶרְצָה אוּג שְׁרֵייט

קוֹלוֹת ,:שְׁלָאג מַלְקוֹת ,שְׁלָאג ,רֶשֶׁע!סוֹרָר וּמוֹרָה !ֶערֶב יוֹם כִּפוור !מֶע מָארנִיט הַאלְטֶען
קיין

כּעס

1

אִיך בִּין נִיט דֵיין טַאטֶענִם מִשָׁרַת!  --הָאט געואנט רֶער שַׁמְשׁו --דוּ קענסט
מִיךְּ נייטֶען פוּן קָהָל ,וָאס? ר' טוֹדְרוֹם אִיו אוֹיפְנֶעשְׁטַאנֶען מִיט בְְּוֹנוֹת .עֶר הָאט
7 -+
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מִכֹּחַ דִי שְׁמָרִים וְַייסְט דוּדָאךְ ,אַז זיא מע האלט זייפוּן תִּמיד אָן :מֶע זָאנְט
אַז נָאךְ זַיינֶע עֶלְטֶערֶען הָאבֶּען זייגֶעהַאלְטֶען .הַיינְט הָאט זִיךְ אַרוֹיס גֶעחַאפּט וועלו על

פוּנָים קְלֵייטֶעל אוג וִויל וי בַּיי אִיהֶם אוֹיסְקוֹיפֶען .רִי מַעֲשָׂה אִיו אַזוֹי  זי מאֶעס

גאֵֶעיויְדאְֶנעְםלִ פָּךָ צִיק עהוָאט וי גֶעעֶפֶּעגְט א קְלֵייטֶעל גֶעבֶּען וו עלוו עלִיט קלייט אונ רוּפט
אֵיהֶם אָפיּךְ דִידקיוֹקנוִֹינםִיאםוּנצוּ וזִיוךיְל אדִֶי קלַייט אַרַיין .שרייט וֶועלְוֶועל ,אַו פִּךָציֶ ע שְׁלַאנט
ער פַאר אוֹיסְקוֹיפֶען בַּיי זאְמיֶען דִי הַייוֶוען .עֶרהָאט

מוֹסִיף גֶעווֶען א רובּעל אַווָאך אוֹיף דֶער פְּרֵייו אוּנ קהֶל וִויל זֵיי אֵיהֶם אָפּ גֶעבֶּען,
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פִּנְחֶס דֶער סְטַארָאפְטֵא זָאגְט ,אַז בֵּייקָהֶל אִיז נִימָא ;קיין חֲוָקָה ,נָאר יחְטָא בַּאלְשיז
וֶוער עִם גִיט מֶעהֶר ,וְיֵאמָע שְׁרֵייט אוּנ טְהוט אִיבֶּער מֶעשִׂיט; עִםס אִיז אַלֶע טָאג
דִין תּוֹרוֹת מִיט קָהֶל .דֶער רֶב זָאנְט , אַזעֶר וֶועט נִיט פַּסְקִינֶעןקייןשֵׁאָדוֹת ,מַחֲמַיז עֶר

פְלֶעג נֶעהְמֶען שְׂכִירוֹת פוּן דִי הֵיוֶוען ,הַיינְט גִיט מֶען אִיהֶט נִיש; דֶער חַזְן הָאט אוֹיךְ
נִיט גֶעוְואלְט שִׁבֶּת צוּנֶעהְן צוּם עמוּד צוּ ,שׁוֹבְן עד" .נָאר וֶועלְון עלֶע קעהָרְט אִיבֶּער

די שְׁטָאדְט; ער זָאנְט ,אַו קהָל וֶועט אֵיהֶט נִיט אִיבֶּער גֶעבֶּען דִי הייווען וֶועט עֶר אָהן

זייֶער רָשׁוּת הַאלְטֶען הַייוֶוען אִין קלייט .זֶער הָאט אִיבֶּער גֶעקיפְּט דֶעם צֶעך! רִי בְּעלִ

מְלָאכוֹת אַרְבֵּייטֶען נִיטו זֵיי גֶעהֶען אַרוּם גַאנְצֶע טָאג שִׁכּוֹר אוג שְׁרַייֶען +עָע שְׁוֶע-

לַאיִעט

זֵיאמֶע!" נָאר פִיר וְיָאסָען זֶענֶען אָבֶּער אַלְלֶע בֶּעלִי בַּמִּים ,וואס דֶער

פוּן וֶועט זִיךְ אוֹיסְלַאזֶען  --ווייס איך נָאךְ נִיט .אוסֶע וֶועט נֶעהְמֶען סאַֹף  --וֶועל

ִיך דִיר שְרֵייבֶּן

|

|

|

א

נֵא דִיר נָאר פְרִישֶׁע נייעס  :הֶער שׁקע דֶער מָסוּר אִיו פַאר אַכְט-טַאגֶען

גֶעשְׁטָארְבֶּען .דָא הָאט זִיךְ עבֶַּסיי אונז אִין שְׁטָארְטִיל אַבִּיסֶעל גֶעטְוּן ! מֶע הָאט

אֵיהֶם נִיט גֶעוַואלְט מִקִבֶּר זיין ,בִּיז דִי אַלְנְנָה וֶוֹעט ניט גֶעבֶּען דְרֵיי הוּנְדֶערט רוּבֶּעל.

וָואס אִיז ? קאר הָאט עֶר זִיךְ אָנְגֶעוֹיפְט מִיט יּדִישׁ בְּיוט --לָאז זִי אִיצְט אַבִּשֶעל אָם
גֶעבֶּען ,נָאר זִי האט נִיט גֶעוואלְט גֶעבֶּען ,זִי הָאט גֶעוָאגְט ,אַז זִי בְּלֵייבְּט אִיבֶּער מִיט

קליינע קִינְדֶער .,אַז זִי אִיו נִיט שּׁלְדִיג ,ווָאס ער הָאט דֶער שְׁטָּארְט שְׁלֶעכְטְס גֶעטְרוּן.

רֶער מָּסוּר אִיז גֶעלֶעגֶען הריי מּאג .רֶער עֶלְמֶּערֶער זוּהֶן ייגֶער אִיו אַרָאפְגֶעקִימֶען אוג

הָאט גֶעוָאנְט ,אַז עֶר וֶועט אַרָאפּ בּריִינגֶען פָּאלִיצֵיי אוּג מע וֶוֶעט זיין טַאטֶען אֶהְ

אַגְרָאשֶׁען בַּאנְרָאבֶּען .א וואוֹיל זיהַנִידיל ! עֶר גֶעהְט אִין דֶעט פָאטֶערְס וֶועג ,פַאר

אִיהֶם הָאט זִיךְ דִי חברה קְדישָא אַבִּיסֶעל רֶערְשְׁרָאקֶען אוּנ הָאט מִיט אמֵאל אַרָאפּ-

גֶעלָאוְט אוֹף קין קֶערְְִּיךּ .פוּן חוּנְרֶערְט רוּבֶּעל רֶעכֶענְט מֶען מַאבֶען אַנִייֶעט פַּארקען

צוּם בֵּית עַלמִין אונ פוּפצִיג רוּבֶּעל הָאט די חֶבְרָה קַרִישָׁא גֶעגֶעבֶּען אוֹיף דֶער בָּאד .נָאר

פִּנְמֶם זָאנְט ,אַו סְאִיז רָא בִּילְכֶערֶע זַאכֶען  מע מוז דֶעט שְַׁאךְ פַארְרִיכְטֶען עֶס

דַאהָף דּרְבפָאחְרֶען א גְוֹיסֶער נַאטְשַׁאלניק

:

א
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אֲנֵב וֶועל איך דִיר שוין רֶערְצֶעהְלֶען פון דֶעם נַאטְשַאלנִיק ,וָואס דַארְף בַּיי אוּנ

ַיין .נָאךְּפַאר אַיָאהְרֶען זֶענֶען צוּאונָו אָרָאפּ גֶעקוּמֶען צְֵויי נַאטְשַׁאלְנִיקֶע ,ווָאס הָאבֶּען

עָפִּים גֶעמָאסְטֶען רִי שְׁטָאְרְט נֶעְבֶּען רֶעם מֵייך אוּנ גֶעבֶּען חִינְטְשֶׁעס דִירָה .זי
האבֶּען אַנירֶער גֶעשְׁטֶעלְט אֵין קְליין גְלֶעוֶערֶען טִישֶעלֶע אֹיף רְרֵיי פִימֶעלֶעךְּ אוּג הָאבֶּען

אִין דֶעם גֶעקוּקְט .,דִי שְׁטָאט הָאט גָאר נִיט גֶעוואוּסְט ,וְוָאס רָאס בֶּעטֵּייטו מָע הָאט
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שוין אָפִילוּ גֶעוָואלְט שֶׁיִקֶען צוּ זַייעטְלִיכֶע בַּעֲלִי בַּתִּים פְרֶענֶען ,ואס אִיו מִיט זֵיי דֶער
ײפי':

6

מָעֵהֶר? נָאר בַּייאונזאִיז דָאךְ תָּמִיר אַזֹי  מֶע טְרַאכְט ,מֶע רֶעכֶענְט אוּנ עֶס בְּלַייבְּט

צוּ נִישְט ,אָט הָאט מֶען דָא אוֹיךְ אַזֹי לַאנְג גֶעטְרַאכְט ,גֶעקְלֶעהְרְט ,בִּי זֵיי זֶענֶען זי

אַוֶועק גֶעפָאהְרֶען .הַזיינְָטא -נְ-ט מֶען --ווֶעט אַרָאפְּקִימֶען אַיין גְרוֹיסֶער נַאטְשַׁאלְִיק

וָואם ווֶעט דָא מַאכֶען אַייןמֶעלֶענְרַאף .אָט וֶעט עס אוּנְזֶער שְׁטָארְטִיל לֶעבֶּען !מֶע

רֶעכֶענְט ,אַ מזֶע וֶועט קָאנֶען מַאכען אֵיין עֵירוּבוַוייל פון אֵיין זַייט ,גֶעבֶּען דֶער גויִשֶׁער
נַאסְם ,הָאבֶּען זי רִי גוֹים אַלֵיין אַיין טוֹיֶער גֶעמַאכְט אונ פון דֶער אַנְדֶערֶער זַייט וֶועט
דֶער טֶעלֶענְרַאף דורְבְגֶעהְן ,אָט ווֶעט שָאן זַיין ,אַז דִי גוֹיִם אַליין וֶועלֶען אוּנָו מַאכֶען

אַיין עִירוּב ! דוּ זָאלְסְט גָאר גִיט לַאכֶען ס:אי זֶעהֶר שְׁלֶעכְט אֶהֶן אֵיין עִירוּב!  זִינְט
אִיווַאן אִיוַאנָאוִיטְשׁהָאט דֶעם עִירוּב צֶערְרִיסֶען הָאט דֶער עוֹלֶם נִיט אֵיין
עֲבֵירָה גֶעמְוּן; מִיר זֶענֶען גֶעואהְנְט צוּ אֵייןעִירוּב ,אָט גֶעהְט מֶען אַרוֹיס מִיט דֶעם

טִיבֶעלֶע אִין קֶעשֶׁעניֶע ,מִיט דִי שליסעליך .נִיט איין מָאל מַאכְט זִיךְ ,אַו מֶע מוּו

בְּליבֶּען שטֶעהְן אִיןמִיטֶען רֶער גַאסְם ,וַוייל מֶע דֶערְפִיהְלְט עפּים אין קעשֶׁענִיעָ בִּיו
אינְד אוּג נֶעחְמְט עִם צוּ ,נו ,אוּג דָאס יוּנגווארג מ-ר-אנט שׁוֹין טַאקֵי
סֶע קוּמָט נִיט קִ

לָבִתְּחְלָה :די בַּעֲלִי-מְלָאבָח-יוּנגֶען טרָאנֶען טאקי שׁוֹין בְּרִישׁ גָלִי ,פֶּערְשְׁטֶעהְסְטוּ שוֹין,
פַאר וְוָאס מִיר פְּרֶעהֶען זִיךְ אַזוֹי מִיט דֶעם טֶעלֶענְרַאף !ָנוּ ,אוּנ דֶערְוַייל אִיודָאךְ

טאקע פָארְט גְלֵייבֶער ,אַז ווָאס מֶע וִויל ,הָאט מֶען צוּ דֶער הַאנְד זָ:מֶאעגְט ,אַז דֶער
פוּן וֶועט טַאקֶע רָאס שְׁטָארְטִיל לֶעבֶּערִיגֶער ווֶערֶען..

'

'

שּ
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אִין אוּנְֶער הֶקְדֶשׁ; וִוי דוּ וַוייסְט ,נֶעהמְט מֶען דָאךְ קיין חוֹלִים ניט צוּ :דָא

אִיו אֵיין אָרְט נָאר פִּיר אֶרֶמֶע לייט ,וָואס קוּמֶען צוּפָאקְרֶען מִיט גַאנְצֶע בַּיידְֶיךְ .אוּנ

שְׁטֶעלְלֶען  זיך דָא אָפּ ,פִיר יֶעקִילֶע דֶעם מְשׁוּנֶענֶעם אונ פִיר נָאךָ אַוֶעלְכֶע לייט,
אַחוץ די לַייט גֶעפוּנְט זִיךְ בֵּיי אוּנְז אִין הָקְרֵשׁ אַלְלֶע חַיוֹת פוּן דֶער ווֶעלט  +שְׁקָצִים

וּרְמָשִׁים אוּנ וָואס דוּ וִוילְסְט; .עס שְׁטֶעהְט דָארְט אֵיין אֵייבִּינֶע גֶעץ ,אַיין אֵייבִּינֶער

רוֹיך אוג אַיין אֵייבִּינֶער גֶעשְׁרֵיי .נוּ ,קאן מֶען דָאךְ טאקע אַהִין קֵיין חוֹלִים נִיט נֶעהְמֶען,
אַז דָא אִיז בַּיי אוּנְז קְרַאנְק גֶעוָוארֶען פִּי צ י דֶער בּעל עֲנְלָהמיט אֵיין מין קְרֵיינְק ר"ל,

אַו קיין מָאטֶער אוג קיין דָאקְטָאר הָאבֶּען אִיהְט נִיט גֶעקָאגְט הֶעלְפֶען; עֶר הָאט

גֶעקְרַיינקְט איין גַאנְץ גֶעהֶענְדִיג נָאהֶר אונ הָאט פון זִיךְ פֶערְקרֵיינְקְט רָאס הֶעמְד פונָיט
לייבּו הָאט זִיךְ זיין וַייבּ מְיִשֵׁב גֶעוֶוען אִיהֶם פִיהְרֶען קיין קאפּוּלְיֶע אִין בְּקֹר חוֹלִים
אַרַיין .דוּ וָוַאלְסְט עס זֶעהְן ,וָואס פַאר אֵיין הויומֶע הָאט דָארְט אוֹים גֶעמוֹיעֶרְט אוֹיף
אַ בְּקוור חוֹלִים  --נָאר אֵיין פַּאלַאץ !אונ נָאךְּ עַר הַיוֹם מְחוּט מֶען מֶעחֶר נִיכט  ---מֶע
בּויעֶט רֵק :גֶעלְד גֶעהְמְט מֶען פון דֶער קָארָאבְּקע .הָאט מֶען עס דֶעם פִּיצִי בַּעל
נָלָה אַחִין גֶעבְּרַאכְט ,נָאר מֶע הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעוָאלְט צוּנֶעהְמֶען ,בּיו זַיין ווייב

וֶועט זיךְ אוּנְטֶער נֶעהְמֶען צָאהְלֶען צֶעהְןרחוּובֹּעלרֶאשׁ אוג טַאקֶע פַאר אַ חוֹרֶשׁ פְרִיהֶעֶר
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ָ אדַשׁ וואלְט
וּעל
גֶעלֶר ,זִי הָאט ,נֶעבִּיך; גֶעשְרִינֶען ,אַז וֶוען זִי ואלְט הָאבֶּען צֶעהְן רוחּבֶ
זי אֵיהֶט בֶּעסְמֶער אִין דֶער הֵיים גֶעהַאלטען נָאר ;עס הָאט אֵיהֶר נִיט גֶעהָאלְפֶען,

דֶעם חוֹלָה הָאט מֶען דֶערְוייל אִיבֶּער גֶעלָאזְט אוֹיף שמְִׁעוֹן יוֹסֵייס עֲנָלָה אי
רְרוֹיסֶען אונ שִמָעוֹן יוֹסִי אִיז אוֹיךְ אַוֶועק גֶעגַאנְגֶען עֶרְגִיץ זִיךּ רֶערְווַארְמֶען:
קְרִירוֹת וֶענֶען זֶעהֶר גְרוֹיס גֶעוֶוען .דָא הָאט זִיךְ דֶער חוֹלָה מִישֵׁב גֶעווֶען אונ הָאט :

| אִיבֶּער גֶעקְלִיבֶּעען אויף יֶענֶעם עוּלָם .א גְווַאלְד ,אַ גֶעפִילְדֶער ,דָאס וַוייבּ שְׁלָאגְט זִיך,

גֶעבִּין קאפּ אִין דֶער וַוַאנְד ,וַויינְט אוג חַלְשָיט  --עס הֶעלְפְט נִיטפִּ:י צ י אִיז שיין נִיט

לֶעבֶּערִיג גֶעווַארֶען .עמִיצֶער הָאט דֶער אַלְמְנָה אֵין עֹצָה גֶענֶעבֶּען .אַז זִי זָאל אֵיין

נֶעבֶּען אֵיין פרָאשֶעניע צום גארָארְנִיטְשֶׁע! וֶוֶעט עֶר הֵיימֶען .אַז דִי שְׁטָארְט זָאלאֵיהֶר
מִיט אִיהְרֶע קִינְדֶערלִיךְ מְונוֹת גֶעבֶּען ,זִי הָאט אֵיהֶם גֶעפָאלְנְט ,עס הָאט איהר גֶעקָאסְט
הִיבֶּשֶׁע עֶטְלִיבֶע קֶערְבְִּיך ,בי זִי הָאט זִיךְ צוּם גַארָאדְנְשְשֶׁע צוּגֶעשְׁלאגֶען אונ הָאט
אאהְן אִין צאַָאהְן
אִיהֶם דִי פְּרֶאשֶׁעניֶע רֶערְלַאנְגְט ,עֶר הָאט אֵיהֶר גֶעהֵייסֶען וַארְטֶען .צָ
הָאט אִין אִיהֶר גֶעקְלָאפְּט אוּנ זִי הָאט אוֹיסְגֶעווארְט שְׁטֶעהֶענרִיג אגַאנְצֶע שָׁעָה .דֶער
גָארָאדְנִיטְשֶע הָאט דֶערְוַוייל גֶעשִׁיקְט רּפֶּען דִי שְׁטָאדְט גְבִירִים אוג הָאט זֵיי מאקי
אֵיהֶר אִיןאויג גֶעמוּסָרְט ,אַו זֵיי הָאבֶּען רַק אִין זִינֶן בּויעֶן ,מַחֲמַת זֵיי מַאבֶען דֶער פון
א שָאנֶע קָאפִּיִקֶע אוּג חולים וִוילֶען זֵיי נִיט צוּנֶעהְמֶען ;ער הָאט אוֹיף זֵיי שְׁמַארְק
איים גֶעהְן אוג מָארְֶען וִוירֶער קוּמֶען ;
גֶעשְׁרִיגֶען .דער נָאך הָאט ער אֵיהֶר גֶעהֵייסֶען .הֵ
יי האט עֶר גֶעהֵייסֶען בְּלייבֶּען .זִי הָאט שוֹין גֶעמֵיינְט ,אַז דָא וֶועט ער גֶעהְמֶען פוּן
אִיהְרֶעט וֶועגֶען דִי אַפוֹתִיקו בַּיי זֵיי; אוֹיף דֶעם צְוִוייטֶען טָאגאִיז זִיגֶעקוּמֶען הָאט דֶער
נַארָארְנִיטְשֶׁע אֹיף אִיהֶר נָאר אָנְגֶעשְׁרִיגֶען אוּנ הָאט גֶעוָאנְט ,אַו זִי הָאט גֶעֶבְּרַאכְט
אֵיין טוֹירְטֶען מַאן אִין בְּקוּר חוֹלִים אַרַיין אונ מַאכְט אוֹיף שְׁטָארְט לייט אַבַּלבּוּל .עֶס

הָאט זִי אוּמויכְט,גֶעבִּיך גֶעקָאסְט עֶטלִיכֶע רוּבֶּעל אונ זִי איז מיט נִישְׁט אַ היים גֶעפָאהְרֶען

נט

ליָאמֶע דֶער שְׁנֵיירֶער הָאט גֶעפַּאטְשְׁט דֶעםגִבַּאי שִׂמְחַת תּוָרָה ,בִּמעט אַז
לַיאטֶע אִיז גֶערֶעכְט גֶעוֶוען ,ואר דֶער גַבַּאי הָאט אִיהְט מְכַבֵּד גֶעוֶוען מִיט דֶער
הקֹפָּה עעוֹזֶר דלים" ,גְלֵייךְ מִיט אַלֶע שׁוּסְטֶער יוּנְגֶען .פון אַנפַאנג הָאט לְיָאמֶע נָאר
נִיט פֶערְשְׁטַאנֶען דֶעם גְרוֹיסֶען בָּיון ,נָאר חָבֵרָה הָאבֶּען אֵיהֶאםַבִּיסֶעל דֶערְוַַארְמְט,
הָאט ער גָאר קֵיין שִׁהְיוֹת נִיש גֶעמַאכְט ,אִיז נְלֵייךְצוּ גֶעגַאנְגֶען צוּם גִבַּאי אונ הָאט
מְנֵדָב גֶעוֶוען פון דֶער פוּלֶער  הַאנְד אַיין האל צֶעהְנְְלִינג פֶעטְשׁ .אִין שׁוּתֶל איו

רשנ
גֶעואָרען פְרֶעהְִיךְ אוּנ בַּאלְר .זֶענֶען אוּנְטֶערְגֶעקוּמֶען דער אוּרַָארְנִיק
מִיטּץ שְׁרִייִבֶּער אוג עמְליבֶע דֶעסָיַאטְנְיקֶעס .דֶער אוּרְיַארְנִיק הָאט גֶעמַאכְט אֵיין אֵקט
אוּג הָאט פֶערְחַתְמֶעט דֶעם בֵּית-מֶדֶרֶשׁ .עֶס הָאט גֶעקָאסְט עִמְליכֶע רובּעל ,הָאט מֶען
דֶעם אַקֶט מְבַטָּל גֶעוֶוען ,נָאר אוֹיף .וַיןכָּבוֹד הָאט דֶער נַבַּאי נִיט מוֹחֵל גֶעוֶוען .עֶר
הָאט אַיינְגֶעגֶעבְּעו א פְַּרֶאשֶענִיע אִין סור אוֹיף לְיָאמֶען לְיאמֶע הָאט גֶעשְׁטֶעלְט
*או
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אֵיין אַרְוָואקאט ,נָאר עֶס הָאט אֵיהֶם נִיט גֶעהָאלְפֶען? דֶער סוּדְיא הָאט אֵיהֶם וַעֵהֶר
פיעל גֶעמוּמֵרי עדוי אַזו ְׁלַאנְט מֶען זיך ;עס אִין אשי אין אַמָקוֹם קדוש פַאר
אַנַארִישְׁקֵייט? מִיט וָאס אִיז,עוזֶר דָלִים;ערגער פון אנְדֶערֶע גָאמְטים וָוארְטֶער לי דעם
סוּדְיֵא הָאט מֶען פֶערְטֵייטשְׁט וו דלִיםי ,אִיזעֶר פון דִי כָּלִיטגֶעשְׁפּרונגֶען. .סְטֵייטְשׂ--
הָאט ער גֶעזאנְטלֵי א מֶען--דָאס אִיו דָאךְ אַזא טחַייֶערֶע תִּפֵלֶה ! דו בִּיוֶט וֶוֶערְטָה
אַגְוֹיסֶען פָּסקדֶער פַאר!' ---נָאר עֶר הָאט פַארְשְטַאנֶען ,אַז לְיִאמֶע איו זְעהֶר
פְּרָאסְט אוג .פֶּערְנְרָאבְּט .ל יָא מָ ע האט גֶעעֶנְטְווֶערְט ,אַו אַבִּימֶעל אִיז ער גֶעווֶען שִׁכּוֹר
בְּעַת מַעֲשֵׂה ,דֶער צוּ הָאט .עֶר נָאךְ גֶעמַאט אַכַּעם אוֹיפְץ גַבַּאי פון אַמָאל פאר דֶער
תּוֹכְחָה' ,נָאר דָאם הָאט אֵיהֶם אוֹיךְ גִיט גֶעהָאלְפֶען  דֶער סוּדְיֵא הָאט אֵיהֶט גֶעמְשְׁפֵּט
צֶעהְן טָאגֶוענְשֶע אוב הָאט גֶעבִּיטֶען .מע זאל אֵיחֶם וַייטֶער ניט דֶערְקִיטְשֶׁען  מיט
ַזֶעלְכֶע נַארִישׁקֵייטֶען.
לְיָאמֶע הָאט שְׁטַארְק חִרָטָהי וָואם ער הָאט ױך נִיט אננְטְעֶרגֶעשְׁרִיבֶּען
ינֶע ושׁעלַאיוּי .ער זָאנְט אִיךְ הָאבּ בֶּערַארְפְט אֵיינְגֶעבֶּען וַייטֶער ,הֶעכֶער :אִין הִיעוְד,
אִין פַאלַאטֵא ,אין סינאט". ,,
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הָאבֶּען
הָאבֶּען
מַתָווֹר,
אַו מֶע

אין דוּרַאנָאוּוְקֶע הָאט זִיךְ גֶעטְׂרָאפֶען כִּמַעט אויך אַזא מַעֲשֶׂח :דָארְטֶען
זִיךְ צוקריגט אֵייניגֶע בעל יבַּתִּיט פַּאר דֶעם פִּװוט פוּן ינִשְׁט' .עֶלְמֶערֶע מֶענשֶען
גֶעזָאגְט ,אַז מֶע דָארְף זָאנֶען חַכֹּל בַּאֲשֶׁר לַוכָֹּל-
ו-אס עֶס שְמֶעהְט נָאר אִין
טאר מֶען נִיט איבֶּערְהִיפֶּע אונ דֶער יוּנְגֶער דוֹר הָאט גֶעפַּאטְשְׁט ,גֶעשְׁרִיגֶען
וָאל נָאר נִיט זָאגֶען קיין מַחֲזוֹר .אִין שול אִיו גֶעוָוארֶען קולות .וּבְרָקִים ,דוּנֶערֶען

אוג פֶּעטְשׁ . ..דֶער סוֹף דֶער פוּן אִיז זו גֶעוֶוען סאוַד,

טאקי בַּייט וֶעלְבֶּען סוּדְיֵאו

וואוּ סָיאִיו גֶעווֶען ליאמֶעם מִשְׁפָּט .צָווֵיי יוּדֶען ,פון דִי עֶלְטֶערֶע ,וָואס הָאבֶּען דוקא
גֶעוָואלט זָאגֶען מַחווֹה ,הָאט מען אָפְּגֶעסוּדֶעט אוֹיך צו צְעהן טָאג אַרעסט .
|= בִּכְּלֵל אִיז הֵינְטִינֶע יָמִים טוֹבים גֶעוֶוען דֶער גַאנְצֶער קַאנְט אוּנְזֶערֶער פול מיט
גִיֶעם. ..א
אין
במְטּאיךן ,לִמֶשׁל ,קאט מֶען גֶעחַאפּט אשְַׁניידֶער מִיט אַמְאוּסֶער
יגְנבָה' :עֶר הָאט שִׂמְחַת-תור צויי מאל עוֹלָה לִתּוֹרֶה גֶעווען ,אֵיין מָאל אִין בֵּית-
מדרשׁ אוּנ רָאס צווייטֶע מאל.אִין חַבֵּיר'סְקֶע קלייעל .וָואס אִיז גֶעוֶון ר מ מִיט
דֶעם שְׁנַיידֶער  --וַויים אִיךְנִיט.

א

לֶערְפַאר אִיז בַּא אוּנְז גֶעוָועו פְרֶעחְלִיךְ שִׂמְחַת-תּוֹרָה בַּיי טָא מֶע הָאט גֶעמַאנְצְט
מִיטְץ סְטַארְשִינֵא אין מארְק אוּג עֶר הָאט אוֹיך גֶעוּנגֶע גְלֵייךְ מִיט אַלֶע ידֶען .דֶער

ק

יודישע פאלקסביב ליא טה עק

סְטַארְשִׁינֵא .איז אוּמְגֶענַאנְגֶען .פון שְטוּבּ צוּ שְטוּבּ אוֹיף יבְּרָכָה' .הֲנַם מֶע זָאגְט אוֹיף
אִיחֶם ,אַז ;ער אִיז קֵיינְמָאל נִיט שִׁכּוֹר:עֶר ;קאן אַרַיינְגִיסֶען אַיין טָא בְּרַאנְפֶען אונ
עָםאַאַרט אֵיהם נָאר נִיט; נָאר הַיינְט ,לִכָּבוֹד יֹם טוֹב ,הָאט ער זִיךְ שְטַארְק אָנְגֶעשְּׁוֹיט
אוג הָאט גֶעטַאנְצְט אַקָאזַאצקע מִיט אַלע יוּנגְלֶעךּ .דֶער אוּרָיַארְנִיק מִיטְץ שְׁרייבֶּזעֶרענֶען
אוֹיךְ גֶעוֶוען בֵּיים סְטַארָאסְטֵא אוֹיף יבְּרָבָה' ,זֵיי הָאבֶּען גֶענֶעמֶען קרַאפֶּען ,צִימֶעם-פְלֵיישׁ,
אוּנ הָאבֶּען גֶעמְרוּנְקֶען לְַיים.

4

אויף יום טוב אִיז אַרָאפּ געפאהרען אַהַיים פון דִי ווייטֶע קאנְטֶען סִינִי דֶער
מָלַמֵד .זִיבֶּען יֹאהֶר וי אִיי טָאג הָאט ער זִיך גֶעוָאמְט אוּג מֶע הָאט נָאר נִיט
גֶעהָארְט פוּן אֵיהֶם,אַ.לֶע הָאבֶּען שי לַאנְגגֶערֶעבֶענְט ,אַז ער אִיז שׁוין לַאנג גֶעשְׁטָארְבֶּע
עֶרְגֶעץ וואוּ ,זַיינֶע בֵּיינֶער זֶענֶען אפיס נִיט גֶעקוּמֶען צוּ בר יִשְׂרָאֵל ; אַנדֶערֶהעָאבֶּען
גֶעוָאנְט ,אַז ור הָאט עֶרְגֶעץ ואוּ אַווַדְאַי חֲתּנָה גֶעהַאט ; צִפּוֹרָה זַיין וַוייבּ הָאט זִךְ
גֶערֶעכֶענט פַאראי אֵייבִּינֶער עַנוּנָה  :זִיאי שי אֲפִילוּ גֶעפַארֶען צוּ הַבָּנִים זּכֶען
ר

יט

אִיז,ייט מֶען נִיט  +צוּהָאט מֶען פנ גֶעחַאפְּטמִימֶ לאמ צואִיזערנה
גֶעקוּמֶען .עֶר זָאנְט ,אַז ער הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען בְּריעף אַלֶע וִיבֶּען יָאהֶר כְּמֵדֶר ,נָאר מְִתָּמָא
אִיו נִיט אָנְגֶעקוּמֶען ,מִסְתָּמָאאיז פֶערְפַאלֶעןגֶעוָוארֶען אוֹיף דֶער פָּאסְט,..
נֶעוֶוען אִיו סִינִי אִץ גאלִיצִיעַ אַחם טְשֶׁערְנָאװִיץ .עֶר זָאגְט ,אַו
דָאס איז נָאהֶענְט צוּ ימי עֶר אִיו גֶעוֶוען דָארְט א מְלְמד .אָךְּ! וָואם פַאר נַייֶעם
עֶררֶערְצֶעהְלְט!ק!יין גֶעלְד מְזוּמְן הָאט עֶר נִיט גֶעבְרַאכְט אַקָאפִּיקֶע ,גָאריגְלאט נִייֶעם --
אָהְן אַ שִׁיעוּר .אַי ניעס ! ער דֶערְצֶעהְלְט ,וָואס פַאר גאַּטֶער מָקוֹם דָארְטֶען אִיו ע:ר
ְלֶענְט אַלֶע טָאג עֶסֶען עֶטְלִיכֶע פוּנט װַיין-טְרֹיבֶע מִיט מַאמֶעלִיגֶע ,אונ דָא הָאט עֶר
אַפִילוּ ראש הַשָּׁנָהנִיט ,אוֹיף וָואס צוּ מַאכֶען ,שְׁהֶהְינוּ חֲנִינָא דֶער שׁוּסְטֶעראִיו אֶשׁ
לְהָבָה אוֹיף אֵיהם ; ער ָאגְט אַז דָאס אַלְלֶעם .וָואס סִינִי דֶערְצֶעהְלְט ,אִיז דורְך
אויס שָׁקֶר גַאליצִיע אִיז אַזֵא קאנט ,וי לִיטָא ,אֶפְשַׁר נָאךְ עֶרְגֶער .װַיין מִיט
מַאמֶעלִינֶע אִיז נָאר אַרוּם בעָפֶּערַאבְּיֵא נ;ָאר סִינִי מְהוּט זֵּינְט אונ דֶעךְ-
צֶעהְלְט נַייֶם,

*

אויבּ רוּ גֶערֶענְקְסְט ,אִיז גָעוְוֶען בַּיי אוּנְז אַמָאל אמְַחַבֵּר ,וְוָאס אִיו אוּמְגֶעפָאהְרֶען
קלוֹיבֶּען גֶעלֶר אוֹיף אֵיין סֵפָּר ,ווָאס עֶר דְרוּקְט .שוין פִיער יָאהֶר אִין דֶער מעֲשָׂה עֶ:ר
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הָאט רֶענְפְטְמָאל דוקא צוּנויפְגֶעקלִיבֶּען ֶעטְלִיכֶע קערְבְּליך מַחֲמַת ער הָאט גֶעזַאנְט,
אַז אוֹיף זַיין סֶפֵּר אִיו פֶערְהַאנֶען בִּיוּ פוּנפצִיג הַסְבָּמוֹת ,אַלץ פוּן דִי גְרֶעסְטֶע גְאוֹנִים.
אִיצְט אִיז דער זֶעלְבֶּער מְחַבֵּר גֶעוֶוען בַּיי אוּנָו נָאךְ אַמָאל  :עֶר זָאנְט ,אַז דֶער מֵפֶר
לִיגְטפַארוֶעצְט אִין דְרּק אונ עֶר הָאט ניט בְּיַ אוֹיסְלייזע אִיָם ,בִּיט עֶרגְלָאט אַנְדָבָה,

עיקר שַכַּחְתִּי .דוּ בִּישׁסְט מִיךְ שְׁרַייבֶּען דִיר דֶעט סוֹף פון אוּזְךער מַחֲלוֹקֶת
צוִוישֶׁען דִי מִתְנַנְדִיט אוג חֲסִידִים פַאר דִי רַבָּנִים אונ שֹׁחֲטִים .אַוֹי גִיךְ וִוילְסְט דו
וויסְסֶען אַ סוף? אַפוף קָאן עֶרְשְׁט זיין ,אַז מָשִׁיחַ וֶועם אי"ה קוּמֶען ! וָאסוַוייטֶער
וֶוערְדְט דָאם מַחֲלוְקת אַלֶץ גְרֶעסֶער .אַוֵא מַחֲלוֹקַת הָאט מֶען גָאר נִיט גֶעהָארְט בַּיייוּדֶען
אַואֵייֶער גֶעהֶ בּיינַאכְט אִין נַאס ,הַאלְט ער אַ שְׁטֵיין אִין בּטֶעם ,מָאמֶער וועט אויף
אֵיהֶם אָנְפַאלֶען דֶער צַד שִׁכּנְנָד .דָארְטֶען פַּאקט מֶען חֶבְרָהאִין אֶפְטְרָאג גָאר אוֹיף אַין
אַנְדֶער מִין אוֹן .אִין דֶער קְרִיעג איז אַרַיינְֶעמִישְט דֶער  אוְיַאדְנִיקמיטץ פריסמאוו:
דֶער הַאלְט פַּאר חֲסִירִים,אוּנרֶער ַנְֶערֶער פאר מִחְנַגְדִים  .דָארְטֶען גֶעהְט ניט אִין
פַּאטְשֶׁען זִיךְ .דָארְט אִיו גֶעשְׁמִיעֶסְט וֶועגֶען קְלֶעפּ ,וָואס מֶע קאן פון זֵיי צו זֶעצֶען דֶעם
שַׁארְבֶּען פונָים קָאפּ או;ֹיסְרְרִייֶען אַיין הַאנד ,פאוַם ,אִיז שוין פון רי קלייניגְקֵייטֶען.
נָאךְ פָּסַח זֶענֶען גֶעפָאהְרֶען אוֹיפִין בַּאהְן אוּוך ער חֲסִידִים מִיט מִתְנְַרִים ,הָאט מֶען זִךָ
נֶעפַּאטְשְט אין וַאגָאן אוֹיך ,עִם אִיז שוין גֶעוֶוען אֵיין אֲסִיפָה פוּן דִי גְרֶעמְטֶע רַבָּנִים,

די שטָארְט אִיז בְּדַלּת גֶעווארֶען .אונ קיין עֶנֶרֶע איז נָאךְ אַלץ נִיטָא .דִי חֲמִידִיס זָאנֶע,
אַז אַרָמבִיט שאַׁוֹחֵט זָאלֶען נָאר זַיין חַסִירִישֶׁען אוב דִי מִתְננדִים ווילֶען נ{ָאר מִהְנגרִישָׁע.
דֶער וַייל אִיז דָא צְווֵיי רַבָּנִים מיט פִיער שׁוֹחֲטִים אוג מע קְרִינְט זִיךְ אוֹיף ואס דִי
וֶועלְט שְׁטְעזְט ,נָאךְ אסך עֶרְֶער ,װי א פּערֶעיֵאסֶל או ,וי מֶע הָארְטפוּן דִי
|
בְּלָאמְמֶער דֶערְצֶעהְלֶען,

אל

יוֹסִיל דֶערְצֶעתְלְט פוּנים יבְּלַאט' אַז נִיט נָאר קיין אָמעריקא פָאהְרְט מֶען,
מֶע פַּאהְרְט אויך קיין אֶרֶץ יִשְׁרָאֵל .נָאר עֶר זָאנְט ,אַז מֶע רוּפָט דָאס שוין הַיינְט
נִיט ואר יְשְׂרָאלי--עֶס חֵייסְט שיין גָאר  4לעס טִי נ אי .שָׁרֵיכּ מִיר ,אִיךְ בִּיט
דִיךְ; אוֹיבּ דוּ וֵיסְט ,צִי איז ,פאלעסטינ אי פּונְקְט דָאס אֵיינֶענֶע לַאנְד ,ווָאס

ְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵלי ,ו
.וא דִי עֶרֶד אִיז וַויים אוּג וואו צִיגֶען עֶסְמֶען בּאקְסֶערֶען או
לנ פַאר
מ
וָואס הָאט מֶען דָאם ְשַׁנָה הַשֵּׁם גֶעוֶוען ?וֶועמֶען אֵאַרְט עם ,אַז סֶע זָאל הֵייסֶען
אָכֶץ יֵשֶׁךְ אֵלי וִוי פְרִיחֶער .מיר קָאנֶען .עם גָאר נִיט פֶערְשְׁמֶעהְן.
א

יי

אל

,

שְׁרֵייבּ מִיר ,וָאס מְהוּסְט דָא ,בְּעַת דו בִּיוְט לֵיירִיג ? מֵיילָא גַ
אאנְצֶע וָאךְ
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בִּיזְט דוּ פַארְנוּמֶען ,פַארְטְרָאגֶען--וָואס טְהוּסְט רוּ .שִׁבֶּת בַּיי טָאג ,אָרֶער ווִינְטֶער שַׁבַּת
נָאךְ וֶֶעטְשֶׁערֶע ? צוּנֶעהֶסְט דוּ אַמָאל אַרַין אין א בֵּית-מֶדְרֶשׁ הָארֶען אוּנוֶערֶען אַמֵגִיד,
מַחֲמַת אַ סך סְלוּצְק ער מִידִים הָאבֶּען זיך אַלְאו גֶעמְתוּןקיין אַמֶערִיקא,
אִיךְ וָואלְט דִיר גֶעשְׁרִיבֶּען נָאך עָפִּים נייֶעס ,אִיז בְּוּ ההנע צוּנֶענַאנְגֶען דֶער שַׁמֶשׁ
אוּג קְלָאפְּט.אִיןול פַאר פְרִיה א ַ+מֵניד איז גֶעקוּמֶען צוּפַאהְרֶען רוקא פון דִי גוּמֶע
מַנִידִים ,דֶער (עכֶעװ יצער מַנִיד! מֶע דַארֶף נֶעהְןאין שוּל,

פֶערְבְּלייבּ גֶעוּנְד אונ גְלִיקליךְ ,וִי עִם וִוינְשְׁט דִיר דיי בֶּעסְטֶער פְרַינָה
פלוני בן פלוני
צ|ום דָרוקאִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען דרד יי כ' נ' ה'ז.
קי עוו .מרחשון ,תרמ"ט,

אַבְּרָכָה
איינֶעם פריינד צוּ זַיין 0פ-יָאחְרִיגְעו גֶעבּוּרְטְסְטָאג.

אִיךְ זָאל מיין מיזָע פְּוּבֶען קִיצְלֶען

אוּם זִי פוּן שְׁלָאף אַרוֹים צו בְּרֵינְגֶען

זִי זָאל פוּן נייֶעם זיך צוּוִויצְלֶען --

זָאל גְרַאמְמֶען זָאנֶען .ליערֶער וִיְגֶען '
זִי זָאל דיר הַיינְט צוּם יוּבִּילְעְאוּם

-אַזוֹי איִֶיזעצט דִי גַאנְצֶע מָאדֶע--האִיַמְנֶע זִינְגֶען א טע-דָעאוּם י
אוּג אֶפְּשֵׁר שְׁרֵייבֶּען גָאר אֵיין אֶדֶע  **)
נִיטָא דיי
אַלְמָע יוּנְגֶע יָאהְרֶען י

נמִיייטןָאמושּׁזוֶֹעין יֶעגֶע כֹּחוֹת הַיינְט --

אִיז שׁוֹין אלט גֶעוָוארֶען;

אִיז אַלֶם אוּנ הִייזֶערִיג אֲפִילוּ --

--עָם אִיז צוּ זָאגֶען טאקע מָאוּם --

וי נָאךְ גָעילָה אַ בּעל תְּפָלָה

וי דֶער שָׂטְן נָאךְ די תְּקֵיעוֹת,
*) אַ תְּפֵלָה
*א) .אַ לויבּ-לִיעזי
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יָא ,אַלְט גֶעוָארֶען אִיז דִי מוזע,
זי קענן שׁוֹין מַעהֶר ניט לִיערֶער זִינגֶעןי
זי קֶענְן נָאר קוּסְשֶׁען דִי מָזוּזָהי

נָאר תְּחינוֹת ליזֶענֶען ְרוֹשׁשְׁפְּרינְגֶען
בְּרָבָה זָאגֶען וי אללע יודֶען
אוּג בֶּעטֶען גָאטְט פיר נוּטֶע מֶענְשֶען--
בִּינְט דוּ .פְּרֵינָד .דֶערְמִי צו פְרִיערֶען!
מָא קוּם אַהֶער .זִי וֶועט דיך בֶּענְשֶׁען :

זָאלְסְט הָאבֶּען אַללֶעם וָואס דִיר פֶּעְלְט

--ווי סִפְלֶענְט זָאנֶען א מָאל מֵיין בַּאבֶּע :-

עוֹלם הַזְה' אוֹיף דיע זע ר וֶועלְט
אוּג אוֹיף יעג ער  -דִי עעוֹלֶם הַבָּא".

י .ל .גאָרדאָן,
ס"ים

רעבורג,
פע ט

ב)

קְריטיק

()38

די זנְישיארְנַאנִישֶׁע לִיטֶערַאטוּר,
 )1ידֶער הוֹיז-פְרַיינְד' אַהִיסְטָארִישלִיטֶערַארִישֶׁעס בּוך ,עֶרְשְׁטֶעס בֹּד.
הֶערוֹיסְגֶעגֶעבֶּען פון מ ,ס פּ ע ק ט א ר ,וואר שא8851 ,

דִי זְשַארְנָאנִישֶע לִיטֶערַאטוּר הָאט דִי לֶעצְטֶעץ צייט אָנְגֶעהוֹיבֶּען אבִּיסֶעל.
אוֹיפְצנִיעבֶּען אוּג מע דֶערְקֶענְט אין אִיהֶרֶע אִבְרִים וֶעפֶּעם אֵיין אַנְדֶער חִיוֹת; דִי
אַמָאלִיגֶע אֵיינינֶע א.וֹיסְגֶעשְׁמִירְטֶע װיִקעלֶעך חָאט זִי פון זִיךְ ארָאבּגֶעשְליירֶערְט,

אוג צוּ בִּיְלִיכְייי הייבְּט זִי אוֹיךְ אָן אוֹיסְצוּטְהון די אַלטֶע קינְדערְֶׁע שִיכְלִי

ַכְּלֵל ,זִי הָאט חָשֶׁק נישְט אוֹיף גֶעלֶענְטֶער צוּ שְׁטֶעלְלֶען זי רֶעכְט אוֹיף דִי פִי
אוּנ בְּלִיהֶען אוּנ ואכּקען ,וי יֶעדֶער לִיטֶּערַאטוּר ,ואס הָאט דִי וֶוערְמָה צוּ .טְרָאנֶען

דֶעם נָאמֶען .הַיינְט קֶענֶען אֲפִילוּ אִיהְרֶע בְּלוּט-שׂוֹנָאִים זִיךְ נִישְט דֶערְוואגֶען

אוֹיפֶעפְּנֶען מואֹיל ,אַז מֶע קֶען זִי נְלָאט אַזוֹי אַוֶועק מַאכֶען מיט דֶער .הַאנְד .דֶער

בֶּעסְטֶער מִימְן צוּ נּטֶען אִיז א עס הָאבֶּען זִוך גֶענוּמֶען שְרייבֶּעןזְשַׁרְנָאן אוֹיס-

גֶעצֵייכֶענְטֶע חֶעבְּרֶעאִישֶׁע אוג רוּסְסִישֶׁע שְׁרַייבֶּער ,וָואס קֵיינֶעם אִיז נִישְׁט אֵינְ-

גֶעפַאלֶען אֲפִילוּ אִין חָלֹם ,אַז דִי דָאזִינֶע וועלֶען אַמָאל איינְטונְקען זייעֶר פֶערֶער

צוּ שְׁרַייבֶּען פְּרָאסְט ידש לָשׁוֹן .דֶעם גְרֶעסְטֶען טְהֵייל אין דֶעם גייעָם פְרִישֶׁען לֶעבֶּען

פוּן דֶער זְשַארְגָאנִישֶׁער לִיטֶערַאטּוּר הָאבֶּען די סְבַּארְנִיִקֶעט (זאממלוּנְגֶען) ,וֶועלְכֶע

הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ עְרֶשׁיינֶען אִין דֶער לֶעצְטֶער צייט זֵ;יי ,כּמֶעט אִין גַאנְצֶען
ייז הָאט מֶען צוּ פֶערְדַאנְקֶען דֶעם לֶעבֶּעדִיגֶען אוֹיפְּרֵיהֶר ,וָואס סָאִיז גֶעוָוארֶען.

פָאלק אַדזעֵאר מִגיֶןעסרְַבאָנְּאקרְנהִֶיעקריווִֹיומיְצדוֶנעֶרעב;ֶהּועןֹי אזִִי-ןפְאּירַּניזיֶגערד"ופָָואאלסְִילםיעשנְטְׁפרַַאגרֶעאופַּנאְזרֶערדֶעֶעאםויגגֶַעאןנ;ְאצִֶיעון
זְ
עהֶר אַגְלִיקְלִיכֶער .וִוי ווייט דֶער דָאזִינֶער גֶעדַאנְק אִיו גוּט אוג ווֹאוֹיל .אִין אללע

הִינְזִיכְטֶען .קֶען עס יֶערֶער מֶענְשׁ .מִיט אָפֶענֶע אויגֶען גְרִינְג אַרוֹיסְוֶעהְן אוּנ מֶע

דַארְף נִישְט הָאבֶּען אוֹיף דֶעם קיין לַאנְגֶע אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים .ווֶער פֶּערְשְׁטֶעהְט

נִישְׁט ,אַז אַזֹא סֵפֶר יכֵּל-בּוי אִיז וי אָנְגֶעמַאפְטֶען פארן הָמוֹן ;אִין אַזֵא בּוך קען

זִך יֶערֶער שְׁרֵייבֶּער בֶּעזּנְדֶער אהבּיימֶען אִין זַיין פַאךְ דָארְט ,וואוּ ער פִיהְלְט זִיך
אִין דִי אָמָת'ע כּוֹחוֹת ,אוּנאוֹיף אַזֵא אוֹפָן אִיז נָאר נִישְט שְׁוֶער צוּ גֶעבֶּען מִיט

יודישע פאלקסביבליאטהעק
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אַ מָאל דֶעם פָאלְק אִין דִי חָאנְד אַלֶערְלֵיי מִינִי מַאֲכָלִים ,פון וָואס נָאר זַיין הַארְץ
ְלוּסְט ,אוּנ מַאֲכָּלִים דוקא פְּרִישע ,גֶעוּנָדְטע ,וָואס זָאללֶען גֶעבֶּען קְרַאפְט אוּנ זאפְט,

אַזוֹי אַז דֶער עוֹלֶם זָאלְל זִיךְ אוּנְטֶער הַאלְטֶען .לֶעקֶען דִי פִינְגֶער ,וי ער חָאט ליעבּ,

אוג טאקי אין אֵיין וענֶם זָאלְל עֶס אִיהֶם בְּיינְגֶען רֶעכְטֶע נוּטְצֶען מ
;ִיט אֵיינֶעם
וָארְט ,אַנְגֶענֶעהְמֶענֶעם אוּנ נוּטְצְלִיכֶעם זָאלְלֶען געקן געאערמְש צוזַאמְמֶען ,זַיי
גֶעקְנוּפָּט אוּנ גֶעבּוּנְדֶען,

די אִיזנִישְט דֶער ערְשְׁטֶער הֶערוֹיסְגֶעטְרֶעטֶען
נְדַי
אָמֶת ,דֶער יה וֹייזי

אוֹיף דֶעם וֶועג; נָאךְּ /פַארֶין ה ויז-פְריי גנד' אִיז אַרוֹיס אַ סְבָּארְנִיק אין זְשַׁארְנָאן

מִיטֶץ גָאמֶען דער יוּדי שֵׁערווע קק ער' נָאר דֶער יועקקער" הָאט אַ בֶּעזוּנְדֶערֶע

טֶענְדֶענצְיָעי וָאס פֶערְזַאמֶעלְט אִין זִיך ,וי א פַָאקוּט( ,בְּרֶענְנפּוּנָקְט) אַלֶע שְׁטְרַאהְלען ;
אַלֶע זַאכֶען ,וָואס גֶעפִינֶען זִיךּ דָארְט ,קְלַאפֶּען אַלֶץ אִין אֵיין פּוּנקט ,צִיהֶען זִיךְ צוּ אַיין

אוּ אֵיינְצִינֶען צִיעל .דֶער יְהוֹיזיפְרִי יֹנ ד' אֶבֶּער הָאט נִישְט קיין בֶּעזּנְרֶערֶע

פַארְבּ אוֹיף זִיךְ ,עֶר אִיז גֶעמַאכְט פאר כָּל יִשְׂרָאֵל אָהֶן אִיבְּרִיגֶע חָכָמוֹת ; זיין
צווֶעק אִיז צוּ גֶעבֶּען אִינְטֶערֶעפַאנְטֶעם אוּג נוּטְצְלִיכֶעם בִּכְּלֵל פַאר וֶעדֶען .דֶערְפַּאר

טאקי גֶעפּנְט אִיר אִין אֵיהֶם וי מֶען זָאנְט ,פוּן פוֹיגֶעל-מִילֶךּ פון יֶעדֶער אַרֶט

שְׁרַייבֶּערֵיי ,נאַַאנְצֶע סך פון דֶעם ,אַבִּיסֶעלֶע פוּן יֶענֶעם ,נִישְט וִוינְצִיג פוּן אֵיין

מין ,אַלֶעק אַשׁמֶעק פּונים צְוֵוייטען ,נָאר גֶעפִיגֶען גֶעפִינְט זי פון אֶלֶע כִּמֶעט
מִינִים סֶחוֹרָה.
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עִם פֶעחְלְט אֶמֶת אנָים יה ויו-פרַיינְד' איין מִין.וָואס מע מֶעג אוֹיף דֶעם

ָאגען;הָעיקר חָחַר מן חֲִפּר .ד.ח.דֶער מַאמֶע עִֶר פֶעהְלְט :אִין אזֵא פָאלְקְְבּּך וי
דֶער.ה זי ז-פְרֵיי נָ די איז נִישְט דָא אֵיין אַרְטִיְקֶעל ,וָואס זָאלל בֶּערִיהְרֶען אַ לֶעבֶּענְס

פְראגֶע :עס אִיז דא אַנַאנְצער יִם שִׁיִים ,עִטְלִיבֶע עֶרְצָאחְלוּנְֶען .מאיז אֲפּילוּ דא

יח גַאנְצֶע פעק אפָארִיוְמֶען אצ עֲפִּינְרַאמֶען פון אֹמִחֲנָה שְִיֶּערִי

(וָואס הָאבֶּען זיך בֶּעמִיהֶעט איבֶּערְצוּנִיטְצֶעוֶוען אַלְטֶע גְלייכֶע אוּג נִישְט גְלֵייכֶע

וָוארְטְִיךְ פון פַארְץ מַבֹּל אוג הִינְטֶערשְרֵייבֶּען רֶערְבֵיי דוקֵא דִי גַאנְצֶע נָאמֶען

זִייערֶע בְּפִירוּש) ,אֶהֶן וֶועלְכֶעס אַה יפְטָארִישׁ-לִיטֶערַארִישֶׁעס בּוּךְ וָָאלְט

אֶפְשֵר זיך נָאר גֶעקַאנְט בֶּענֶעהְן ,אנ קיין איין בְּרֶעקִיל מַאָמַר אִיז נִישְט דָא אִיבֶּער

וָואס;עם אעִֶירזְאנְַסְטֶער פְּרַאנֶע .דַאכְט זיךְ; אוּנְזֶער הָמוֹן אִיז נִישְׁט הָלַָה קיין
עם הַדוֹמָה לַחַמוֹרי ,מע קען זִיךּ מיט אֵיהֶם אוֹיסְשְׁמִיעסֶען ,וִוי מִיט אַ פֶערְשְׁטַאנְדִיגֶען

מֶענְשֶׁען ,מַע דַארְף אֵיהֶם יֶעדֶער זַאך נִישְׁט אֵיינְִויקְלֶען נָאר אִין אַ לִיעדֶעלֶע אָרֶער

אַ מַעשְׂה'לֶע  +אַ שְרֵייבֶּער מִיטמֹחַ אוֹג חַארְץמֶעג בֶּעריהְרֶען אִין עֶרִנֶסְטֶע אַרְטִיקְלֶען

וויכְטִיגֶע שַאֲלוֹת פוּנָם לֶעבֶּען ,וִוי קִינְדֶער-ערְצִיהוּנְג אוּנ דֶעסְטְנְלֵייכֶען ,אונ אוֹיבּ

יע וָוארְטֶער גֶעמֶען נָאר אַרוֹיס פוּן הַארְצֶען אוּנ גֶעשְׁרִיעבֶּען קְלֶאהְרנִישְט צו

פִיעל אִיבֶּערְגֶעשְׁפִּיצְט ,נִישְׁט צוּ פִיעל פֶערְדְרֶעהְט ,מֶעג ער זַיין זיבֶּער ,אַז דָאס

פָאלְק וֶועט אֵיחם לֶעזֶען מיט פֶּעהֶניגֶען אונ האבּען דֶערְצוּ אַגְרוֹיֶע פְּעילָה ...

נִייזְשַׁארְנַאנִישֶׁע לִטֶעראטמוּר
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נָאר אִיך הָאבּ שִׁיעוּר פֶערְגֶעסֶען ,אַז מַיין כּוְנָה אִיז נִישְט צוּ מֶענָהין אִיבֶּער

דֶעם ,ווָאס סִיאִיז נִישְׁט דָא אִין יחוי ז-פריינ די ,זָאנְדֶערְן אִיבֶּער דֶעם ,וָואס
7

סִ'אִיז יָא דָא.

דער הֶערוֹיסְגֶעבֶּער זָאנְט אִין דֶער פָארְרֶעדֶע ,אז ער הָאָט זִיךְ גֶעסְטַארֶעט
צוּ גֶעבֶּען אַ סך אוּנ ;,דֶער סך זָאל זַיין דוּרָכְאוֹיס גוּט ,אִינְטֶערֶעפַאַנְט אוג נִיטְצֶלֶיךָ

פַאר יֶערֶן" .דָאס וַייסְט מֶען ,אַו בַּי ערע ָאֶּער זע זיינֶע רער ָאממָה
=,.

=
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ינש טראמס פוּן .שְׂמַאטֶעם ,וָאס סִיאִיז נִיט כְּדֵאי
צוּ דֶער מַאנֶען דָא זַיין הֵיילִיגֶען נאמֶען ,הָאט בְּטְבַע צוּ גֶעבֶּען דֶעם עוֹלָם מאַמַּנָ

פַאר  יֶעדֶען יהֶעכְסְט אִינְטֶערֶעמַאנְטְנֶעם

רָאמַאן זִינֶעם אַלָשוֹך

קוֹרָשׂן שִׁיר .מִיט ווָאס פַאר א צווֶעק עֶר טְהוּט עִם ,צוּ וִויל ער דֶערְמִיט זָאגֶען ;

ישְׁפּיעלְט זִיךְ נִישְׁט מִיט מִיר ,רַבּוֹתֵי ! וי אִיר קיִקט מִיךְ אָן ,בִּין אִיךְ א גַאנְצֶער
מַאכֶער אִיןהֶעבְּרעאישׁ אוֹיךְ !',צוּ מ'אִיז גְלאט אַזוֹי אַ קַאפרִיז פוּן א געניע ,א-וֹ-יף
דֶער שֵׁאֵלה לאז זִיך דֶער קינפטיגֶער הִיסְטָארִיקֶער פוּןדער זשַארגַאנִישֶער לִיטֶערֵאמוּר

בְּרֶעמֶען דֶעם קָאפּ א;יך ווִיל מֶעחֶר נישְׁט זָאנֶען אַז ח' סְפֶּעקְטָאר הָאט דָאס
מַאל אוֹיךְ גָאכְגֶעטְחוּן יֶענֶעם שְמַאטֶעמַאכֶער אִין דֶעם הִינְזִיכְט עֶ:ר הָאט אוּנז
מְכֵּהגֶעווֶען בַּאלְד בַּיים ארוֹיסְפָּאחֶר גִישְט נָאר מיט א לְשׁון-קרֶשץ שִׁיר ,זָאנְדֶערְן
מִיט אַ גַאנְצֶען בּמֶעט הֶעבְּרֶעאישֶען מאָמר ,דֶען דָאס עֶרְשְטע אַרְטִיקעל אֵינִים,הויז:

פְרֵיינְד" :ידִי יּדִישֶׁע שְׁפְּרַאכֶע אוּג אִיחְרֶע שְׁרייבֶּער" פוּן ה' רִינֶע סְזָאהְץ אִיז
אללענְפַאלם גֶעשְׁרִיבֶּען מֶעחֶר הֶעבְּרֶעאִישׁ ,וִוי זְשַׁארְנָאן .שטעלט זיך פָאר אַזֵא מִין

לש ואס מִיר וַייסֶען מָענ וִויסֶען יֶעדֶער אַיינְפַּאכֶער יוּדלָפִי עִרְכּו וע הַשָׂנָתוֹ
מִיר זֶענֶען ערֵבִים זֶח בָּזֶה אוּנ דָאס וָאס מִיר ערְרֵייכֶען .בַּחְכָמַת עַמֵנוּ אין אוּנְזֶער
הַשְׂכְּלֶהזֶענֶען מִיר מְחוּיֶב צוּ טְהֵיילֶען .קיין פְּרָאפֶּעפְואן דֶערְפוּן מַאבֶען וָואס עין
אִישׁ צרָה בַּשָׁל רַעהוּ'( .זייט )3 אָדֶער / :דבָרִים היוֹצְאים מן הֲלב נִכְנָסִים אֶלהֵלֵב,

דָאס אִיז אכְַּלל גד עס דַארְף אָבֶּער מֶלֵב אֶל לֵב /קיין שום מֶמֶךְּ מבדיל ,קיין

שׁוּם מְחִיצָה אוּנ חֲצִיצָה זַיין (ז .)8 .אוּנ דֶערְצוּ גָאךְ שְׁטֶעלְט ער זִיךְ אוּנְטֶער צוּ
לֶערְנֶען דֶעם בֶעסְטֶען זְשַׁארְגָאנִיסְט ה' אַבְּרַאמָאוָ ישמׂן ,וי אַזוֹי צו שְרייבֶע

ְשַארְנָאן :ה' דִיג עסְזָאהְן ווילְל ,אַז באְַּרֵא מָאוִויטְשׁ זָאל וֹיך שְׁרייבּע

הֶעכֶער הַאלְבּ הֶעבְּרעאִישׁ ,וִויֶ,ער ,נִישְׁאטנְדֶערְשׁ חֲלשָׂה '

גָאר לָאמִיר אוֶועק לֶעגֶען דִי שְׁפְרַאך אִין א זַייט :מֵילֶא איז דָאט לָשׁוֹן נִישְט

אַזוֹי פוינֶעלְרִיק אִבִּי די גֶעדֵיינְקֶען זֶעגֶען גוּטֶע !אָט דָאס איז אָבֶּער אִין נַאנְצֶען
די מַכָּהו וָואס סִיאִיז אוּמְמֶעגְלִיךְ צוּ גֶעפִּינֶען געדאנקען ,אֲפִילוּ מיט ליכט ,אין דֶעם
גַאנְצֶען אַרְטִיקעל .אַז אִיךְ הָאבאִּיבֶּער געל ועֶען דאס לַאנגֶע צֶעטֶעל ,ואס ה'
דִיגֶעסְזָאהְן הָאט פָאראוֹיס גֶעשִׁיקְט פַּאר זַיין מַאֲמַר ,וואוּ סאִיז אוֹיסְגֶערֶעכֶענְט
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די נָאמֶען פוּן זְשַׁארְנָאן-שְרֵייבֶּער אִין אַמָאהְלִיגֶע צֵייטֶען אוּנ זְשַׁארְגָאן-שְׁרַייבֶּער

אִין אוּנזֶערֶע צֵייטֶען ,הָאבּ אִיך אֶבְּנֶעגֶעבֶּען שאֶַׁבַח דֶעם רִבּוֹנוֹ שָל עוֹלֶם ,וָואס

הָאט גֶעהָאכְט אוּג גֶעקְרֵיינְט אוּנְזֶער זְשַׁארְנַאנִישֶׁע לִיטֶערַאטוּר מִיט אַזֵא בְּרֵייטֶע

קְרִיטיִקע ,אוּנ הָאבּ אוֹיפְגֶעשְטֶעלְט מוֹיל אוּנ אוֹיעֶרֶען .ואס מֵיינְט אִיר ,אִיךְ

הָאבּ גֶערֶעבֶענְט( ,אוּנ אַזוֹי הָאט אַוִרְאַי גֶערְעבֶענְט גֶעבִּי יֶעדֶער לֶעזֶער) אַז דָא

פֶּערְקַאטְשֶׁעט זִיךְ דֶער מְחַבֵּר אַרוּמְצוּרֶערֶען מִכֹּחיֶעדֶען זְשַׁאהְנָאן-שְׁרַייבֶּער בֶּעזוּנְדֶער
אוּג אוֹיסְוייזֶען מיט אַ קרִיטִישֶען קוק יֶערֶענְם ווֶערְטָה אין דֶער לִימֶערַאטוּר ;צוּם

סוֹף לָאזְט זִיךְ אוֹים אין גַאנְצֶען אַפִּיסְטֶע מִיהֶל .דֶער מְחַבֵּר הַייבְּטטַאקִי אָן כִּמֶעט
אַזֶשׁ פוּן דוֹר הַפְּנְנָה אוּג שְׁמֶעלְט אַרוֹיס די נָאמֶען פון אַ פָּאר אַמָאלִינֶע זְשארְנָאן?

שָׁרֵייבֶּער (פוּן וַוַאנֶען הָאט ער עֶס גֶענוּמֶען אַז רָבִּי אַלְיָה וּבַּחוּר אִיז דֶער מְחַכֵּר

פוּן דֶער יּבָּבָא מעֵשֵׂה' ?) ,נַאכְדֶעם גִיבְּט עֶר זִיךְ מִיט אַמָאל לאָאז אַרָאפּ צו זַיין

אֵייגֶענֶער פּערְזָאן אליין אוּנ נְעהמְט דֶערְצָאהְלֶען אַלַאנְגֶע מַעֲשֵׂה סֵך הַכֹּל אוֹיף
פִינְף זֵייטְלִיך ,למען יָדעוּ ,כְּדִי די נאנצע ווֶעלְט זָאל וויסֶען ,וִוי אַזוֹייֶע רי'עקב
דינֶעסְזָאהְן ,דֶער יוּרִישֶׁער פָאלְקס-שְׁרֵייבֶּער *), אִיז גֶעוָארֶען אַ זְשַׁארְגָאנִישֶׂער

מְחַכֶּר אוּנ נִיט גֶעבְִּיבֶּען קיין הֶעבְּרֶעאִישֶׁער שְרייבּער ,וווי ;ער האט אָנְגֶעהוֹיבֶּן
אַזֶעלְכֶער צוּ זיִין אוּנ צוּ וֶוערְן( ,דַאכְט זִיךְּ פְרִיהֶער וע ך ט מען אוּג דֶערְנָאךְּאִיז
מֶען ).דִי אֵייגֶענֶע מַעֲשֵׂה .וֶוען דֶער מְחַבֵּר זָאל דֶערְצָאהְלֶען אַזוֹי בּיים מִישׁ נָאכן
עֶסֶען ,מְהֵיבָא-תֵּיתָא  ,שַאט נִישְׁט !מע הַארְט אַבִּיסֶעל ,מע גֶענִיצְט אַבִּיסֶעל ,אוּנ

דֶערְוַייל אִין אַיין וֶועגט קָאכְט אִיבֶּער דָאס עסֶען :נָאר בֶּעשְרַייבָּען עספַאר דער
וֶועלְט ,בִּפְרֵט נָאךְ צוּלֶענֶען עס אוֹיף זִיבֶּען טֶעלֶער ,דָאס ,זעתְט אֵיר ,איז לַחֲלוִּין

אִיבְרִיג .ווֶער ווייסְט נִישְט אֶהֶן דֶער מְעֲשֵׂה ,אַז עס גֶעפִינֶען זִיך פְּרָאפְטֶע יּנֶען,
ג"-ש
ט
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ואס קענֶען נִישְט לֶעזֶען הֶעבְּרֶעאִישׁ אוּנ וִוילֶען פָארְט וִויסֶען ,וָואס אוֹיף דֶער
! וָ

וֵוייסֶער וועלט טְהוּט זִיךְ ? אוּנ אוּנְזֶער אִיצְטִיגֶער פָאלְקס-שְׁרַייבֶּער דֶערְצָאהְלְט

אוּנְז אוֹיף פִינְף זַיימֶען ,אַז דאמָאלֶם נָאךְ ,וֶוען ער הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען ;צטזַיין אוּג

צוּ וֶוערְ .אַ יוּנְגֶעל ,הָאט עֶר פָּארְגֶעלֶעזֶען דֶעם יחַמֵגִיד"י ד .ה .די נִייֶעם פוּנָם

בְּלַאט ,פַאר עמְלִיכֶע פְּשׁוּטֶע יוּדֶען אַ גַאנץ קַאלֶעכְדִיג וָאחֶר ,אוּג וֶענֶע (רִי פָּשוּטע
וּרֶען) הָאבֶּען אִין אֵיין יָאהֶר צֵייט בֶּעקוּמֶען נָאר אייןאנדֶער פָנִים ,הַיִנו זי הָאבֶּען
זִיךְ  גוּט בֶּעקַאנְט מִיט בִּיסְמַארְקֶען אוּנ זיך גֶעפְרֵייהְט מִיט יֶעדֶען אֶרְדֶען
אוּג עֶעהְרֶענְ-אוֹיסְצֵייכְנונְג פון יוּרִישֶׁע גְרוֹיסֶע לייטי( .אִיר פֶּערְשְׁטֶעהְט ,וי וַייט
זייֶערֶע בּענְרִיעפֶע הָאבֶּען גֶענְֵייכְט ,סְאִיז עֶפֶּעס נִישְט קיין שְׁפִּיעלֶעכִיל ) נָאךְ
דֶער שָאנֶער מעֲשָׂה זָאנְט אוּנְזֶער -מֶחַבֵּר ווייטֶער

;אִיךְ וָואלְט וֶועלֶען מיין אָב

הָאנְדְלוּנְגענְדיגֶען (נְִיךְ וִוי ;ער הָאט שׁוֹין עֶפֶּעם אְָגֶעהויִבֶּען אוג שמיעסט שי

פוּן עֶנְדִיגֶען) מִיט אֵיין אוֹיסְפִיחְרְלִיבֶען אִיבֶּערבְנִיק אִיבּער מֶעהְרֶערֶע פִפָּרִים אוֹב -

ספּוּרִים אִין זְשַׁארְנָאן  -.אָהִן פַּחַד אוּגאָהֶן מוֹרְא דוקא וָאלְט,ער זִיךְ גֶענוּמֶען צו
*) אַזֹי רופְט זִיךְ אָן דֶער מְתַבֶּר אַליין
.
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דמֶער אַרְבֵּייט ,נָאר טְרֶעפְּט ,וָואס אִיז די מְניָעָה ? גער זֶעלְבְּסְט ,פֶערְשְׁטֶעהְ; אִיר
ִיך ,לֶעזט פּיעל גֶערְנֶער הֶעבְרֶעאִיש יאֲשֶׁר לָכָל בה חי רוחו' .אוּנ זְשַארְנָאן נָאר
ִוינְצִיג ,על כֵּן פַּעהְלֶע
ן אֵיהֶם פָּשׁוּט דִי יְדִיעוֹת צוּ וִוימֶען אַקוּראט ,וֶועלְכֶע סְפָרִים

זבֵֶעגֶען אֵין דֶער לֶעצְטֶער צייט אַרוֹים אִיןרֶערשְׁפְרַאכֶע .וי גֶעפֶעלְט ;עס אַייך ,אִיך-
ּייט-אַייך ? ווֶערו אַ שְׁטֵיינֶער ,הָאט אֵיהֶם גֶערִיסֶען בּיי די פָּאלֶעם ,עֶר זָאל דוקא

בגִֶּעימתֶ-ען שְׁרייבֶּען .אִיבֶּער .דֶער יודִישֶער שְפְּרַאכֶע אוּנ אִיהְרֶע שְׁרַייבֶּער' ?צוּ פון
דִין אֶפְּשֵׁר הָאט מֶען אִיחֶם גֶענֵייט ? אַ יוּרִישֶׁער פָאלְקֶם-שְׁרֵייבֶּער" אִיז ,דַאכְט

זִיךְ ,מִרָּב צוּ וִויסֶען אַיין אֵלְט יוּדִישׁ פָאלְקְט וָוארְטִיר ;:אַז מֶע קֶען נישט ,אוּנ מֶע

ווייסְט נישְׁט --נֶעמְט מען זיך נִישְׁט אוּנְטֶער ז' אוֹיף וָואסוְשֶׁע דֶען פַאר אַ הַמְצְאֶה
אִיז עֶר גֶעפַאלֶען ? ער גִיבְּט טַאקִי מנִיּוִּּי דֶעם דִישׁעל אַ דְרְעה צורִיק אונ זָאנְט,

נאָזארזַיציוןּּדנֶעהר אוִוייזיזֶגעָןא,ר אַקְזכַתְּחֵלָה נִישְׁט קיין אוֹיסְפִיהְרְלִיכֶען רֶעצֶענְיאְן צוּ מַאנֶען,
יודִישידֵייטְשׁ הָאט אוֹיךְ נוּטָע שְׁרַייבֶּער אוּנ סְפָרִים;  אוֹים
דֶער אַרְֵּייט פִיהְלְט זִיך שוֹין זיין נִשְׁמָח מְסּגֶל  .דרְֶעוֵייזען מָאהְלְט אייך

דֶערְווייזְט ער נִישְט ,נָאר ער דֶערְמַאנְט דִי נָאמֶען פון דִי גוּטֶע שְׁרַייבֶּער צוּ גוּמֶען
אוּג צֵייכֶענט אוֹיס אַרְשִימָה :דֶער שְַׁייבְּטגוּט ,דֶער וואויל ,יֶענֶער אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְט;
אִין קוֹל מֶב שַׂר הָאבֶּען גֶעשְׁרִיעבֶּען די אוג דִי גוּטָע שְׁרַיבֶּער א .ד .ג .אֵין
א בְּרִאמָאוִיטש ,נֶעבִּיךְ ,חָאט פוּן איהֶם גֶעַאטאמִיאוֶּען אֶפְשָׁנִיט .אִיךְ וִויל

זוִָיוךאְס;דעָראנִזיֶשעְט אַרינְלָאזֶען אִין א וכּוח מִיט ה' דיגעס זא ה וְאִיבֶּער דִי מֶעהְלָעה
מְצְט דָארְט אוֹיס ה' אַ בְּרֵאמָאוִו יטְשֶע} אִיךְ מיז מֶעהֶר נִישְׁט וי
אוֹיפְמֶערְקְזַאם מַאכֶען אֵיהֶם ,אז וִוי בַּאלְד עֶר הָאט גֶעוָאלְט זִיךְ אוּנְטֶערְנֶעמֶען

שְׁמִיעסֶען אִיבֶּער ימֶענְדֶעלִי טוֹכֵר סְפָרִים; הָאט ער שוֹין גֶערַארְפְט זִיך
זאָואנגְֶעמןֶעזריךנַּאגהְלְאלֶטעןאזודֹייֶ,ענאר קֶועּןרְ.צֶעאובהעזושְלׁייויצביֶעּ,עןואיקאפאֶעשׁלֶע אֹמְפְִרְלִיכֶע ,גִישְׁט אֶב
וֹפֵט.
|
|

זְשַׁארְגָפאונִּניְשקֶֶׁטער אַלזִאיטֶיערקֵארמִויּטרִ,יקהעָ'א,ט װהִ'י חמיזַדחִיגגֶֶעעסזָא הֶן הָאט אָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען אִיבֶּער
נֶעמֶעןאוּנ אָנְגֶעטִינְטֶעלְט אין "הויז

פְרֵיינְדִ
י אִיבֶּער ,דֶעם יוּדִישֶען טהעאטערי .ה' מַזַח פְּרִיווְט זִיךְ אוֹיך נִישְׁט אוֹיס?

ִיזֶעןּ .וי נוייט דָאס יּדִישֶע מְהֶעאטֶער .קֶען .בְּריינְנֶען ִיטְצֶען אוּג שְׁרַייבּע
דאֶע-ראוייסוְּפדִיחְרְִיכֶען איבֶּערְְּלִיקי אִיבֶּער די פְיֶעמֶען .וָאט וֶערֶען גֶעשְפִּיעלְט אוֹיף

ישׁער בִּיהְנע .גֵיין ,דָאס אִיז צוּ אַ שְׁוֶער שְטִיִקֶעל אַרְבֵּייט ! אַ מֶעהֶר מָחוּט.

עֶר גְלֵייכֶער אוּג דֶערְצָאהְלְט זִיךְ אָבּ גְרִינג אַ מעֲשֵׂה ,וִוי אַזוֹי עֶר הָאט דִי זְכִיָה

גֶעמַאט רָאם עֶרְשְׁטַעמָאל צוּ זֶעהְן די פּיֶעסֶע ישמֶענִדְרִי ק'אין מָאפְקווער
מְּחֶעאַטֶּער אוּנ דֶענְסְטְטָאל טאקי הָאט עֶריאוֹיסְגֶענָאסֶען זַיין בִּיטֶער הַארְץ אוֹיף
גָאלְרְפַאדֶענִם קאפָּף אוּג מְכַבֵּד גֶעוֶוען אֵיהֶם מִיט אזא פָארְצִיע ,וָואס ער
הָאט אוֹיף זַיין גַאנְצֶען לֶעבֶּען נִישְט גֶעהַאטי .מֵיינְט אֵיר , פַאר וָואס הָאט נָאלִךִ-

דפָאען ,גֶעבּיְּ ,גֶעחַאפְּט פוּן אֵיהֶם אַזֵא שְׁרֶעקְלִיכֶען פּסק ,אֶפְּשֵׁר דֶערְפַּאר ווָאס
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יִשׁמַענְדֶר יק אִיז אַ נארישֶע שְמַאטֶע ,פאַּּפְטֶע קאריקאטוּרֶע ? חָלִילָה! נִישט
צוּליעבּ אַזֶעלְבֶע .זאכען וֶעט ה' מזח נֶעמֶען אוּג פְּלִיצְלוּנְג אָנְפַאלֶען אוֹיף ה'

נָא ל דְפַּאדֶען וָדִימְעשֶׂה אִיז אִין נַאנְצֶען ,פֶערְשְׁטֶעהְט אִיר ,וָואס אִין טְּהֶעאַטֶער
זֶעגֶען .דַאמְאֵלֶם גֶעוֶוען עֶטְלִיכֶע כּרִיסְטֶען אוֹיךְ .נוּ ,ווָאס-זְשֶׁע איז ? סִיטֵייטְש

אֵיין וָארְט אִיבֶּער טוֹיזֶענְד !נָאמט אִיז מִיט אִייךְ,מהז'ַח ,שְׁרֶעקְט זִיךְ נִישְט!

גְלויבְט מיר ,אַז דכְִּירִיסְטֶען זָאלְלֶען מָעֵהֶר .גִישְט שֶׁעפֶּען שִׂנְאָה צוּ אוּנז נָאר פוּנִים

יוּדִישֶען טְהּעאַטֶער ,וָואלְט גָאר נישְט .גֶעוֶוען אִזוֹי קיין גוַאלָה חְלֶעבֶּען י י
| מִיט דֶער שָאנֶער מַעֲשֵׂהי אוַיזוֹי ה' מִזַח הָאט אָבְּנֶעזִיפְט ה' גָאלֶךְ- -

פ אדענֶען מֶענֶען שׁוֹיץ דִי-לֶעוֶער יוֹצֵא זַיין .ה' מַז ח רֶעכֶענְט נָאךְּ דָארְט אוֹיס
א צֶעטֶעל ,וועלְכֶ פְֶעסֶען זֶענֶען גֶעלּננֶען רֶעם ה' נָאלְרְפַאדֶען אוג וֶעלְֶע

גִיט .פַאר וָואס זֶענֶען דִי דָאזינע נוּט ,דִי אַנְדֶערֶע .שְׁלֶעבְט --אַזֶעלְכֶע שֵׁאֵלוֹת
פְרֶענְט איין אַפִּיקֹרֶם  :איר גֶעהְט גְלוֹיבְּט אֵיהֶם אוֹיף זַיין ווָארְט נ;ָאר ה' מִזח דַוְקָא
פֶערְשְׁטֶעהְט יָא,אַז ער הָאט יאֵיינֶענְטְליךְ געבּרוֹיכְט צֵיינֶען שׁוַארְץ אוֹיף וָואם
דִי פֶעחְלֶער" ,איבֶּער פֶערְשִׁיערֶענֶע אוּרְזַאכֶען אָבֶּער קען עֶר יֶעצְט נִישְט אִיבֶּערֶי

ֶעבֶּען אַלֶעם וָואס ער הָאט פֶערְצייכֶענְט אין זַיין טַאגֶע-בּוָד .ווער זְשָׁעי פְרֶעגְט
פְּט צוּ נֶעמֶען דִי פֶּערֶער

זִיך ,אִיז גֶעשְׁטַאנֶען פון חינְטען אוג הָאט אֵיהֶם גֶעשְׁטי

פַּאר דֶער צייט מ?ִיר הָאבֶּען אַזֹי פיעל גֶעוַארְט אוֹיף זַיין טַאנֶע-בּוּךְ ,וָואלְטֶע
מִיר נאך גֶעווארְט ,אַבְּרִירָה הָאבֶּען מִיר !

יי

צוּ דֶעם זֶעלבֶּען פָארְט קְרִיטִיקֶע גֶעהֶערֶען אוֹיךְ דִי רֶעצֶענְיעם אִיבּער ניי
ה' אַמֶת .דא גֶעפִינְט איר

בִּיכֶער פוּן

א צֶעטֶעל אוֹיסְגֶערֶעכֶענְט ,אַז דָאס
אוֹיך

טיז ,יֶענֶם מיט טאלַאנְט גֶעשְׁרִיעבֶּען.,
ועלּאִ
גיבֶ
בִּ
אָמֶת ,מוּזְט אִיר נָאר גְלֵייבֶּען ה' אַ מָתץ .שׁוֹין צייט
קריטיקער אוּג רֶעצֶענְזֶענְטֶען זָאלֶען פֶּערְשְׁטֶעהְן .או
5
4.
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ט

אוּנ וִויוַוייט דָאס אַלֶעם אִיז
חְלֶעבֶּען אּנְזֶערֶע זְשַׁארְגָאנִישֶע
זֵיי זֶענֶען נִישְט.קיין לֶעחְרֶער,

80

ניששַׁארְגָאגִישֶׁע לִיטֶערֵאמוּר

וָואס שְׁטֶעלֶען דִי שִׁילְלֶער זייֶערֶע אטְמֶעמְקֶעם (בַּאלֶען)  :דֶעם אַ דְרֵיי ממִייטנאוַּם,
יֶענֶעם אַ פִינף מִיט אַ פּליוס ,אָהֶן מְענוֹת אוּג אֶהָן פִּירוּשִׁים .אִין  אַזֶעלְבֶע זַאכֶען
הֶעלְפט נַאֲמָנוֹת גָאר וִויְצִינ :איך מֶעג קֶענֶען ה' אַ מָת'ן פַאר אאֶַמֶת עהֲרְליכֶען
מַאנְן ,הָאבּאִיךְּ פָארְט אִין זַיינֶע רֶעצֶענְזִיעס קיין אֲמוּנָה נִישְט ,אֲפִיל עֶר וועט זִיךְ

שְוְוֶערֶען בַּא בָּארְד אוּנ פָּאוֹת ,אַז דָאס אִיז גוּט אוּג יענם אִיז שְׁלֶעכְט .זָאגט רִבִ
לֶעבֶּען ,פאר ווָאם ? אַז נִישְט --מאכט אִין גַאנְצֶען שאְׁוַויינ אֵ
:יידֶער אַזֶעלְכֶע
רֶעצֶענְזיעם ,אִיז גְלייבֶער גָאר נִישְט.

דֶער חֵלֶקפוּן דִי שִׁירִים אִין יח וזִֹייפָרַיינָדי אִיז דוקא אחִַיבְּשֶׁער :גַאנְצֶע
זֶעכְצֶעהְן שָׁטִיק מיט אַמָאל גֶעפִינְט אִיר דָארְט! דֶער הִ ערוֹיסְנֶעבֶּער הָאט די

סְחוֹרָה נִישְט ֶעזְשַאלִיווֶע אוּג גֶענֶעבֶּען מִיט אפוַּלֶער מָאס ,נָאר וָואס אָמת ,איז

אָמֶת ,גוּמְט אִיז דָא ָאר וִוינְצִיג ,דָאס רוֹב אֶבֶּער אִיז פְּשׁוּטֶע פְּרָאזֶע אִין גְרַאמֶען.
צְוִוישֶען דִי גוַּע לֶיערֶער צֵייכֶענְט זִיךְּ אוֹיס;ְדָאס יוּדִישֶׁע קינ די פוּן אוּנזֶער
בֶּערִיהְמְטֶען פָּאעט ה' ש .פִר וּג .ה' פ רוּג ,וָאס אִיז שׁוֹין לַאנג בֶּעקַאנְט ,אַלְס

אייגֶער פוּן דִי בֶּעסְטֶע יונגֶע פֶּאעמֶען אִיןרּסְסִישֶער שְׁפְּרַאכֶע ,הָאט ערְשְט גָאר דִי
לֶעצְטֶע צייט זִיךְ אנְגֶעהוֹיבֶּען אֶפְּצוּנֶעבֶּען מִיט דֶער זְשַארְנָאנִישֶער מוּזֶע אוּנ

אוֹיף זייגֶע לִיעדֶער אִינִִם אָרְמֶען זְשַׁארְנָאן אִיז אוֹיסְגֶענָאסֶען דֶער אִייגֶענֶער חִן
אוּנ דִי אַלֶע טְזִייֶערֶע מעלות פוּן זיין זִיסֶען טַאלַאנְט ,גְלייךְ וי אִין דֶער רייכער

רוּסְסִישֶׁער שְפְּרַאכֶע .דִי אַלְלֶע ,וָואם מַאכֶען חוֹזְץ פוּניזםְשַארְנָאן-לָשׁוֹן ,דַארְפֶען
| פוֶּרנִיס שִׁירִים לֶעזֶעןֶ ,ועלֶעןזֵיי יי מוֹיל נִישְט ֶפֶענֶען .יָא ,אוּנזֶער זְשַׁארְגָאנִישֶע

לִיטֶערַאטוּר מֶעג .שְׁטָאלְצירֶען מיט אַזֵא לֶעכְטִיגֶען שׁטֶערְן ,ואס בֶּעשַיינְט אִיהָר
|

דָאם לֶעצְטֶע יָאהְר.

טִיעף בֶּעגְרָאבֶּען אִין דֶער פִינְסְטֶער
ווייט פוּן לוּפָט את לִיכְט-.

זעהְסְט דוּ דָארְט דֶעם בְּלינְדֶען וָארֶעם,
וי עֶר קְרִיכְט לִי
אַזוֹי הַייבְּט אָן דֶער מְשׁוֹרר דָאס לִיעד ;דָאס יוּדִישֶׁע קינד':אָט צוּ

דֶעם יבָּ לִיגד ען וָואךְ עם' גְלֵייכְט ער צוּ דָאס יוּרִישֶׁע קינְד:
דוי אַ ווָארֶעם אִין דֶער פִינְסְטֶער,
שָׁווַאךְ אוג שְׁטוּם אוּנ בְּלִינָד --

לֶעבְּסְט דוּ אָבּ רִי קִינְדְהֵייטִים יָאהְרֶען
יוּרִיש קִינָד !י

אזוֹי מָאהְלְט אָב אַ מְשֵֹׁרי איי אָמָתֶער פָּאעט אין צְוֵיי וָוארְטֶער דָאם
(9ג)
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וויסְטֶע אּג פינסטערע לֶעבּען פוּאּמְְלִיְליכֶעןיודישֶען קינ אּג דָאם שׁרֶעקְלִיבֶ

בִּילְד שְׁטֶעהְט פַאר אוּנְזֶערֶע אוֹינֶען אוּג נֶעהְמְט אַרוֹיס דָאס נַאנְצֶע חַיוֹת .וִויפִיעל

וָואלְטֶען אנדֶערֶע שְׁרייבֶּערְלִיך בֶּעשְׁרִיעבֶּען פַּאפִּיער אוג אוֹיסְגֶענָאסֶען אַ מַבּּ
!-
פְּרַאגֶע -אוג אוֹיסרוף-צֵייכֶען אוג עֶס וָואלְט זִיךְ אַלְץ גָאר נִישְט אָנְגעהוֹיבֶען -

דָאס יוּדִישֶׁע קִינִד לֶעבְּט אָבּ ייא אַ וָוארֶעם אִין דֶער פינסְטֶער' נִישְט נָאר דִי

ינְדֶערְשֶׁע יָאהְרֶען ער שְׁפַּאצִירְט דֶעְנָאךְ אִַדְאי נִישְט אוֹף רָאזֶען אין דֶער לֶעכְִנ
,אוּג פוּן וֶויעגֶעל בִּיז צוּם קֹבֶר

אוֹיף דֶעם לַאנְגֶען וֶענ
וַוַאכְּמֶען גַאנְצֶע וָואלְדֶער צָרוֹת
אָהֶן אַבַּרֶעג',..

ַלֵאי ה' פַרוּג זָאל נישט אוֹיפְהָארֶען צוּ מחילֶען זִיך מִיטן פָאלְק מִים

דֶער נְרוֹיסֶר .מִתָּנָה וָואס נָאמְט האט אֵיהֶם גֶעגֶעבֶּען .דַאמָאלְס וֶועט עֶר אֶמֶת
פֶערְדִיענֶען דֶעם נָאמֶען ;יוּדִישֶׁער פָאל קפ-דִיכְטֶערי

נָאךְ אֵיינֶער פון די יּנגֶע יורִישֶע ריסְסִישֶׁע פָאעמֶען ,ה' א בַּרֵאמָאװ יט ש

רייג די צוֵיי גֶעריכְטֶע .נָאר אִין זיי איזולֵיירֶעריזְעהר

שהְָׁואֶטוער גֶעצגוֶּעבֶדֶּעעןרְקאֶעינןֶען .דוֶעיםפ אֶמֶת'ן מְשׁוֹרר ,דֶען דֶער זְשַׁארְנאנִישֶׁער סְטִיל אִיו נָאךְ
א ה' אבר אמָאוִיט שִׁין נָאר גִישְט אוֹיסְגֶעאַרְבֵייט ; דֶעוְוַוייל איז דֶער
בַּ
ן-לְשוּן נָאךְ אַמוֹשֵׁל אִיבֶּער אֵיהֶם אוּג ער מוּז זִיךְ צֵייטֶענְוַוייו אֵרָאבּי
זְשַׁארְנַָא

זִיך גַאכְשְׁלֶעפֶּען נָאכִין לָשׁוֹן אוֹיף דֶער עערֶד . . .אוֹיסֶער
לָאעזםֶעןפֶעפרוְּנןֶעסדְֶטער הה'וֹיאךַבאוְּּגרַאמָאו יטֶש ,וי עֶס וַוייזְט אוֹים ,נָאר אִין גַאנְצֶען די
דֶ

מַעשָׁה אַז ר שְׁרייבְּט פַארְץ פְרָאסְטֶען עוֹלָם אי גֶעהְמְט אַוֶעלְכֶע עניגִיםי ואס
דָאס פָאלְק קען זֵיי נִישְׁט פֶערְשְטֶעהְן אוג דארְף זֵיי אֶפְשַׁי טאקי נִישְט פֶערְשְטֶעקְן

אָט הָאט אִיר דָאס גֶעדִיבְט .זְעה דִי וֶוערְבֶּעס וַוייֶען ,קְלָאנֶען"ידָארְט קומְט אוים,
פְרִיהָרֶען יא

דִי וערְבֶּעם קְלָאגֶען ,וָואס זִייֶערֶע וָארְצְלֶען
פֶערְשוְּטםֶעהפְַּטארְאוִָיוהא,נֶעלאְַטז אֶרֶט' נָאר דֶער אַלְטֶער דֶעמְבֶּענ-צוֹים הָארְט קיין וֶועלְט
אַ שְׁט
נָאר פֶערְגֶעסֶען אִין די וָארְצְלֶען זיינֶע אוג קיקט זִיךְ נִישְׁט אוּם אויף
אוּג הָאט
ער אִיז זִיךְ יפְּרָאהְלִדִ הוֹיךְ אוג שְׁטָּאלְץִי ,וַוייל די וֶעלְט אִיז פַאר אֵיהֶם מָלֵא
זיי,
ּ דֶעם מְשוֹרְרים ַּונָה אִיז ,אַז דֶער אַלְמֶער יִשְׂרָאֵל דארף
חֵן .אוֹיב

אוֹיךְ נָאכְטְהוּ

ען דֶעמְבֶּען-בּוֹם אונ זי נישְׁט אָנְקיבֶּען אּמְצוּקִיקֶען אויף

רֶעם אַלטֶען לייְטְזעִיגֶ
נְלֵייבֶער ,וואס דֶער עוֹלֹם פֶערְשְׁטֶעהְט אֵיהֶם
דִי וָוארְצְלֶען זיינֶע --אִיז אִודְאַי
אוּגעס אִיז נָאר ואואַּנְדֶער ,וָואסדֶערמְשוֹרֵר הָאט אוֹיסְגֶעקְליבֶּען אַרוֹים:
ווינְצִיג,

צוּטְרֶעטֶען מִיט אַזֵא גֶערִיכְט אין א פָאלְקם-בּוּךְ יי .
צוּ דִי גוּטֶע שִׁירִים מֶעג מֶען צוּרֶעכְגֶען די בִּילְדֶער פוּן דֶעם לֶעבֶּען
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פוּן ח' פ .זִאמְאשְׁטְשִין .דִי בִּילְרֶער זֶענֶען קָאפִּירְט פוּנם אֶמתֶין לֶעבֶּען אונ

גֶעמָאלְט מִיט פאֶַּענְדִיל פוּן גאֶעוויבְּטֶען מֵייסְטֶער ,וָואס טוֹיג נוּט צוּ זַיין מְלָאבָה.
דֶער וֶוערֶם (פצװט) אין דִי דָאזִינֶע בִּילדֶער נֶעהְט פַיין אוּנ נְלאט אַזֹי וִוי אוֹיס-

גֶעגָאסֶען  :דרִיפיָּמֶען (גְראמֶען) זֶענֶען נִישְט אוֹיסְנֶעקְוֶועטְשְׁט מִיט צָרוֹת ,וִוי בַּא

אַנְדֶערֶע ,מִשְׁטֵיינֶם גֶעזָאגְט ,פֶאעְטֶעןי נָאר זֵיי פְלִיהֶען עפּעס מְמֵילָא אַרוֹיס פוּן
דֶער פֶעדֶער גְלֵייךְ וי נִישְׁט וֶועלֶענְדִיג .זֶעהְט דאס עֶרְשְׁטָע בִּילֶד:אַפָּריץִיל נֶעהְט

אטָאסִל
יך פַאר מָאג אַחָים ,דֶען טֶר חָאט זי פֶערְשְׁפִּיעלְט ערְנֶעץ  אִין סְ

אוּג אֵיהֶם סאמע אַנְטְקֶענֶען לוֹיפְט מיט דֶער לָאפִּיטֶע גֶעהוֹיקֶערְט אין דְרייען
! אַיוד ר' ויִֵאסיל
-+

ור שָׁלִים-מִזֶל ווהִין נֶעהְסְט דוּ ?צוּם קבְּצן נָאר תָּמִיד !
עֶס רֵייסְט זִיךְ נוּר שְׁטֶענְדִיג דָארְט ,וואוּ ס'איז דִינֶ -

דֶער חִזֶן וֶערְט הֵייוֶעריג גְרַאדֶע בַּיים עמור,
אוּג פאַָלִיג פֶּערְטְשֶׁעפֶּעט זִיךְ נור אִין דֶער שְׁפֵין---

פֶערְטרַאכְט מִיט דֶער לָאפִיטֶע! גָאר אוּמְגֶערְן
טְרֶעפְּט יסִָאיל דֶעם אָדוֹן לֵייכְט אִין דֶער זַייט,
אוג חַאפָּט תֵּיכֶּף אַתּשּׁבָה אַ קולַאק אַשְׁוֶערֶען --
אוּג שְׁטוֹיסְט זִיךְ אוֹיפְץ וִוינְק ,וָואס דָאם בַּאטייט",
ה' ז א מָ א שֶׂטָ שִׁין אִיז אֵיינֶער פון די משוֹהיים ,וָואס די אֶמְתִיע גַאמְלִיבֶע -
פָּעזַיִע אִין פוּלְלֶען זוּנֶען פוּנָים ווארט גֶעפִינְט זִיךְ נִישְט אִין זִייער אוֹצֶר ,נָארזי
זֶענֶען פָארְט בֶּענַאבְּט פוּן דֶער נַאמוּר צוּ מַאכֶען לִיעדֶער ,וָואס זֶענֶען מְחַיָה-נְפָשׁוֹת
צוּם לֶעזֶען .זוּכְט נִישְׁט אִין דִי יבִּי לְדְער פּוּנָ'ם  .עבֶּען קיין אִיבְּרֵינ רֵייכֶע

פַאנְטַאזַיִעו קיין פַאצְטִישֶׁע צוּנְלֵייכְנֶען גֶערְאטֶענֶע אוֹימְדְְיקעו וָואס איין וָארְט

זָאל בֶּעדֵייטֶען אַמֵד ,נָאר איר וֶועט אָבֶּער הֲנָאָה הָאבֶּען פוּן זֵיי אוּנ מוֹדָה זי
אַז יי זֶענֶען גֶעשְׁרִיעבֶּען מִיט טַאלַאנְט .ה' זֵ
שאמָ
ִאׁשְׁ
יטן
אָבֶּער דארף וְעהֵן
נ
ִישְׁט אַרָאבּ פון זיין קאליע אוּג נִישְט .אָנְמֶעסְטֶען זִיך פָּאעְמִישֶׁע פְלִיגֶעל אויף

פְלִיהֶען צוּ חוֹיךּ .רָאס אַנְדֶערֶע גֶערִיכְט זֵיינֶם ;צוּ א .נָאלְדְפַּאדֶען ,װאוער

וִויל פֶאעֶעטִיזִירֶען צוּ פיעל אוג מָאהְלְטאוֹים,או ח' גָאלֶדֶפ אד עגֶס הֶערְץ

;ואס אִיז הִיטְצְִיךְ ,אִיז גְלייך וי פַ
אּיִדעל אוג די פֶּערֶער דִיענְט פַאר שאְַׁמיצִיק,
צו וֶועלְבֶען מע דאר קֵיין זְשיוֶועץ' ק-וּ-מְט אוֹים אַג-אֶמֶת זֶעחֶר שְוַואך...

ח' לִינֶעצְקִיים דָאס גינֶע מַחֲזוֹרֵילֵי אִיז אוֹיךְ גָאר נִישְט שְׁלעכְט .אָמֶת מַאקַי,

סְאִיז נָאר פָּשׁוּטֶע פְּרָאזֶע פֶערְפִיצְט אִין גְרַאמֶען אוג אַמָאל זֶענֶען די גָרַאמֶען אוֹיךָ
אַבִּיסֶעל צוּגֶעמוּטְשֶעט ,נָאר אִיר .גֶעפִּינְט אָבֶּער אין  דעם גײִעם מַחַזוֹר'לנוּטֶע אוּנ
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דֶע געדאנקען וֶועלְבֶע זֶעגֶען זֶעחֶר נוּטְצִיג פַארְץ פָאלְק .אַנְרֶערֶע אֶרְטֶער קוּמען
וואוֹי
אַרוֹיס גַאנְץ פַּיין גֶערָאטֶען ,א שְׁטֵיינֶער:

ימֶלך עִלִֹ|'  --צִיְקֶעלְט זִיך  ר' אֶלְַָה בֶּן טוּבְץ --
נָאמט זִיטְְט זיךְ רָארְט ֶרְגֶעץ עֶט עֶט אוֹיבֶען
אוג איך בִּין דָא רֶער מְחלֵק פון אַלֶע צְרָקוֹתוּ
אוּג מַאךְ מִיט דִי קִבְּצָנִים גָאר ווֶענִיג מַחֲזְקוֹת . ..

אִיךְ זִעה פֶערְוָרְגֶען מִי ד פְרִיהֶער פַאר אַלְלֶעם,
אוּג לָאזֶען זֵיי מִיך קְלָאגען צוּם עעוזֶר-לים !יי

ֵיינִינֶע אֶרְטֶער זֶענֶען פִיעל שְׁוַאכֶער ,אִין אַלְלנֶעמֵיין ָבֶּער הָאט זיך דֶער

ה ויז-פְרַיינְדי מִים דֶעם אַרְטִיקֶעל נִישְט צוּ שֶעמֶען .נָאר דִי פַארְמֶע פוּן

אַ.מַחַזוֹרילי --אָנְצוּחַאפֶּען זיך אִין אֵיין לָשׁוֹן-קוֹדֶשׁ וָארְט פוּנם אלטען מחזוֹר
אוּ זָאנֶען אוֹיף דֶעם א דָרֵשׁ; דָאס פַּאסְט עִפֶּעם נִישְט צוּ חי לִי גֶע צֶקי'ס פֶּערֶערו
ווייל עס שְׂמֶעקְט אַ בִּיסֶעל מִיט בַּרְחָנוֹתיי..

נָאר שאְַׁפָּאנֶעל נַייֶער מְשׁוֹרֵר הָאט זִיךְ צוּלָאזְט אוג צוּשְׁפְייט מִיט זַיינֶע
יפינ דיאונ הָאט אֵיינֶער אַליין אָנְגֶעפְלוֹידֶערְטי קין
ַי ז
רוֹ
פליענֶעל איבֶּערְץ יה

עון-הָרֶעו אַנַאנְץ הַאלְבֶּע-טִיץ גֶעדִיכְטע .זַיין נָאמֶען אִיזמ װ ..זאטוּלָאוְסְקִי
ה' זַאטוּלָאוְסְקֵי'ס

נָאר אֵיין בְּלֵל דַארְפְט איר הָאבּען .וֶועןְאִיר לֶעזְט דֶעם
שיָריםָ :קאם אִיז עפֶּעם דֶער גֶעדַאנְק ארֶַעכְטֶער ,צוּ גְלאט נִישְׁט;קשָה ,הָאט

אִיר  אנוּטען סימְן ,אז סְיאִיז נֶעבֶּעך נָאטְס אוג פְרֶעמְדֶם אוּג גִישְט אוֹיף זַיין
מִיסְט גֶעוַַאבְּמֶען ,דֶען אּנְזֶער פָּאעט אִיז צוּ די זַאכֶען אַמַזִיק גָאר אוֹיף אַיין אַנְדֶער
אוֹפְן ,עֶר חַאפּט אוּנ נַאשְט אוּג ווישְט אָפּ דִי לִיפֶּען אוג גָאר נִישְט -אָטו לְמָשֶׁל,
דָאס ליעד ;אַ גוּטֶער דָאקטָארי הָאט עֶר אַרוֹיסְגֶעחַאפְּט ,וִוי עס שְטֶעהְט אוּג

אֶׁען פּאעט דימטֶר יע ו :רָאס ליעד ינִיט קיין פֶּערְנִיגֶער
אונ גֶּעסהְְט;פסוִּןיש
ר

הָאט עֶר .אַוֶועקְגֶענאשְט פוּן גהָ'אטְטלָאבֶּערִים שִׁיר ינִקָמַת חֵנָם' אי

הָאָסִיף' תרמיז ,דָארְט אָבֶּער ,ווא עֶר גֶעהְמְט זִינְגֶען אֵיינֶענְצ גֶעדַאנְקֶען,

זָאל מאקִי נָאר נָאטְט שׁוֹמֵר וּמַצִיל זַיין ,חָאטְשׂ גֶעהְמְט אוּ אַנְטְלוֹיפְט אין עק
וֶועלְט .לֶעזְט שאְַׁטֵייגֶער דָאס גֶערֶעכְט שער אִיז רגֶעעכְטלי.הָארְט אַמַעֲשֵׂה!

אִיבֶּער אִיָהם אֵלֵיין .אִיבֶּער אוּנְזֶער מְשוֹרֵר ,קרִינֶען זִיךּ דֶער שֵׂכֶל מִיט דֶעם גָעפִיחְ
עי דִי סֶערֶעכֶעם אִין מַארְק ,וֶוען אַקונה וטּהֶט פֶערְבֵּיי-גֶעהְ (וָואס זָאנְט איר

אוֹיף דֶער רֵיינֶער גָאלְרְגֶער פַּאעְזַיִע?) .דֶער (דָאס?) גֶעפִּיהְל לֶענְט אֵיהֶם פָאר

פָאעְזִיע ,חּמְמַאנָאסְט ,לִיעבֶּע! אִידֶעיֶעסי (עֶר מיינט ,מן הסְתַּם ,אִידֶעאַלֶען .וָארוּם

אידעיעסי אִיז דֶעם שֵׂבָלִיס דַבּוּרִים אוֹיךְ) אוּג ,אַז דָאס אִיז אַנְטִיקֶען ,ישְוֶוערְט עֶר
(דֶער גֶעפִיהְל) בֵּא זַיין בָּארְד אוּג פַּאוֹת' .אִיר פֶערְשְׁטֶעהְט שוֹין אִיצְט ,מיט וֶועמֶען
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אִיר הָאט דָא צוּ טָהוּן? אָבּוואהְל דֶער מְשׁוֹרר זָאנְט נִישׁט בְּפִירוּש ,וֶועמֶענְס שֵׂבֶל

אוּג גְעפִיהְל רֵייסֶען זִיךְ איבֶּער איהם ,נָאר גֶעוַואהְנְלִיךְ מֵיינְט עֶר זיינֶע אֵינֶענֶע,
אִיז נֶעדְרוּנְגען ,הייפט עס אַזה' זא ט וּלָאוום קי'ס גְעפִיהֶל איז מְשׁוּנָה בֶּעוַואכְּסֶען

מִיט בָּארְד אוּנ פַּאוֹת .אַיָא;,עס דַארְף הָאבֶּען דֶעם זִיעבֶּעטֶען חן ? זעהְט

אִיר,

דָאס קען אִיך אַייך יָא שְׁוֶוערֶען בֵּא בָּארְד אוּנ פַּאוֹת ,אַז אוּנְזֶער פָּאעֶט הָאט

! דָא ס פָּאעטִיש אַנְטִיקֶעל נִישְט גֶענְבִיט בַּא קֵיינֶעם :חֲלְיָה וְחֵם ,סִאִיז דוְקֹא זיין
אִייגֶען תּבשיטיל ,אַרוֹימְגֶעקְרָאכֶען פון זַיין אֵיינֶענֶער זֶעלְטֶענֶער פאנטאזיע ! וַוייטֶער

שְׁלֶעפט אֵיהֶם דִי אַנְֶערֶע יסֶעדֶעכֶע' ,דֶער שֵׂכֶל ,צוּ זִיךְ אוג זָאנְט ,אַז דִי אָלֶע
אנְטִיקְלֶעך פונִם גֶעפִיקְל זֶענֶען פּוּסְטֶע זַאכֶען אוג שְוֶוערְט זִיךְ אוֹיך :וי אִיך בִּין

יאוַדי .שׁוֹיןגָאר אַנִייֶע נייֶעס :ה' זָאטוּלֵאווסְקי'ס שׂכֶל איז געקוּמען בִּבְרִית

שֶל אֲבָרָהִם אֲבֵינוּ אוּג אִיז זִיךְ אַכַּשָריֶער יוּד! חְלֶעבֶּע מֶע וָואלְט גֶעדַארְפְט דעם -

מְשִׁוֹרֵר אַרוּמְפִיקְרֶען  איבֶּער דֶער וֶועלְט אוֹיף חֲדּשִים; עפֶּעם אקליינינקייט,
אַ גָעפִּיָהל מִיט אַלַאנְגֶער בָּארְד אוג גֶעקְרַייזֶעלְמֶע פְּאוֹת אוּנ דֶערְצוּ נָאךְאַגֶעמלִיטֶער

שִׂכְלו וֶוער וָאלְט נִישט גֶעוֶוען אַבַּעלְן צוּ זֶעקְן א זֶעלְכֶע .פִּלְאִיפְּלָאִים ,אזא

מְשּׁנְה'דִיגֶע בְּרֵיאֶה- +

בַּכְֵּל זֶעהְט מ
ֶען אַרוֹיס ,אַז דֶער הֶערוֹיסְגֶעבֶּער פוּנָים ;הוֹיז-פְרֵיינ די הָאט

וִוי
נְצִיג-וָואם אכטונג גֶעגֶעבֶּען ,אז דָאס בּוּךְ זָאל ארוֹיס לייטיש ,וִי עֶס גֶעהֶער צוּ

זַיין,נִישְׁט א
ָנְפוּלְלֶען נְלַאט די ְּלָאמְלֶיךְ מיט אַ זֶעלְכֶע גארישקייטעןי וִוי דִי ליעדֶער

פוּןזא ט ול אוו סק ע ,פוּן א .מ .ה .אוּג נָאךְ א זֶעלְבֶע;אַבִּי עס גְרַאמְט זִיךְ ,אַבִּ

ע
ס גֶעהְט אַ שוּרָה אַרַיין ,אַ שׁוּרָה אַרוֹיס  --חֵיידֵא אִין דֶער דרוק אַריין .. .
גֶערָאטֶענֶער פוּן אַלְצְדִינְג אִין ;הויזיפריינ די

אִיז דער מהייל פוּן די

עֶרְצָאהְלוּנְֶען .אִין רֶע ם חֵלֶק ,אוֹיסֶער קאלַיינֶע סְצֶענֶע יבַּאם רֶב אִין שְטוּבֵּי

וָואס ִם וָאלְט גֶעוֶוען גָאר קאְלַייגֶער אוּמְנלִיק ,וֶועןדֶערח וֹיז-פְרֵיינ דיזָאל
זי בֶּענֶעהְן אֶהֶן דֶער דָאזִיגֶער ;פצֶענֶע" ,אונ נָאך אַ צְוויי בְּרַעקְליך עךְ צא הְלוּנְגֶעןױ,

וֶועלְבֶע וָואלטען;יבֶער גֶעפַאסְט פַאר פֶעלְיֶעטַאנְטְשִיקְלִיךְ אין א מַאנְלִיבֶער צֵייטוּנְג *)
אוּג טאקי דֶער פֶעלְיֶעמָאן פוּנִים הו יזדפְרַיינָד' עס גֶעהְט נִישְׁט ,חָאטְשׁ צוּ ריים

זי ווָאס אִיז הי סְפֶּעקְטָארֶין טַאקִי נִישְט גֶענַאנְגֶען" ,ווייל זַיין פֶעדֶער איז נִישְׁט

גֶעשַאפֶען צוּ פֶעלְיֶעטָאגֶען  --אוֹיֶער דִי קליינינְקייטֶען גֶעפִינֶען זִיךְ אִינִים ,הוֹיז-
פֶּרייגְד' אַלֶץ גֶעקְלֶעבֶּענֶע מַפּוּרִים ,וָאס הָאבֶּען מֶעהֶר צוּ וִויְצִיגֶער אֵיין אֶמֶת
שאְרׁטאָשֵׂא
*) אֵיינִם פוּן זי מימן נַאמֶען ידֶער פארִטְךָ עטי פוּן חָמֵ"ץ אויס ט

אִיז מַאקֵיי

וִוי דֶער עוֹלֶם שְׁמוֶעסְט ,אִיבֶּערגֶעזֶעצְט פון אֵיין אַדֶעסְמֶער מַאנְלִיךְ .צַייטוּנְג .נָאר בַּא יוּרִישֶׁע שְׂרֵייבֶּער אִיז
דָאךְ איין אּנְטֶערְנַאנְג
צוּ נֶעהְמֶען פְּרֶעמְדְס אוּנ מַאכֶען אַשְׁוַויינ פַאר וָואס זְשֶׁע זָאל דער ט שאְׁאטְשֶׁע ר

חמ" ץזיין אִין גַאנְצֶען פִּמַח'דִיג-כְּשֶׁר ל
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ִיטֶערַארִישֶׁעוןֶוערְטָה .צְווישֶען זֵיי שֵׁיינְט אַרוֹיס ,וי אַיין אֶבֵן-טוֹב יפִישְׂקֶע דֶער
קְרִימֶעה ,אָדֶער אמַעֲשֶׂח פוּן יוּדִישֶׁע אֶרְמֶע

לייט פון אוּזֶער

טַאלַאנְטְפַאלֶען פָּאלְקְס-שׁרייבֶּער ה' אַבְּר אמָאוִוי טָשׂ ,וָואס אִיז בֶּעקַאנְט אוּנְטֶער
דֶעם נָאמֶען ומֶענְדֶעלֶע מ וֹכֵר סֶפָּרְ ים' .פוּן דֶער ימעֲשֵׂה' אִיז נָאר גֶעדְרוּקְט

דָאס רשע קַאפּשׁעל  :גֶעוֶואהנלִיךְ .קען מֶען נָאך פוּן דָעִם נָאר נִישְׁט וִוימְֶע

דִי וֶוערטָה פוּנ'ם גַאנְצֶען וֶערְק ,נָאר דָאס זֶעהְט מֶען נוּט אַרוֹים פוּן דֶעם אֵיינֶעם
קאפִּיטֶעל ,אַז דֶער גְרוֹיסֶער אָרִינִינַאלֶער טַאלַאנְט פוּן ימֶענְדֶעלֶע מױס"
.שַׁארְגָאנִישֶׁער פּובָּלִיקֹא,
וָואס הָאט זִיךְ אַזֵא צַייט נִישְׁט גֶעלָאזְט הָארֶען דֶער זְ
הָאט זִיךְ נִישְׁט אוֹיסְגֶעשֶׁרִיעבֶּען ,צו קלייגֶער אֶכִּילוּ גֶעוָוארֶען :ער אִיז גְרוֹים אוּנ

שְׁטַארְק אַזוֹי וי עֶר אִיז גֶעוען , אוג מע מֶעג זַאנֶען אַז ער ווַאכְּסְט גָאר וָואס

וֵוייטֶער .אִיך קען זיך נִישְׁט

אנ דעם נחת רוח :אִיבֶּער צוּגֶעבֶּען דִי לֶעזֶער,

חָאטְשׁ אֵייןשְׁטִיְקֶעל פוּן דֶעם קאפִּיטֶעל ;
;אוּנטֶער .וֶועגענס אִינמָאל שַׁבְעָה עָשֶׂר בְּתַּמוּ נַאנְץ פריה ,זִיטְץ איך מִיר אוֹיף

דֶער קֶעלניַע פון מֵייןבֵיירִיל ,אִין טלִית אוּנ תְּפִלין .מִישׁ דֶער בֵּייטְשׁ אִין דֶער הַאנְד,

יגאנץ יודֶעשָׁליּ .דִי אוֹיגֶען ֶענעןמִיר צוּגֶעמַאכְט ,בִּכְדִי נִישְׁט אָנְצוּקוּקֶען בַּייט הַאוִונֶן

די לֶעכְמֵיגֶע וֶועלְט .מַעֲשָׂה שִׂמָן אָבֶּער אִיז זִי ,די נַאטוּר ,וִוי הֵייסְט מֶען עם ,גֶעוֶוען
אּילָה אוּנ עֶס הָאט מִיךְ גֶעצוֹינֶען ,עִפִּים וִוי א כָּשׁוּף .אַ קיק
יוואוּנְדֶער--שֵׁיין ,נָאר בִ

;צוּ מהוּן.איהָאב א הִיבְשֶׁע צַייטש רֶע מִיטמיר אי דעריֵצֶר מוֹב

יהֲנָאֶה ,רע אוּנ עֶפֶענ מִיררֶעבי טאק אוֹיה אֵייןאויג ,עֶס מְּהוּט מִיראַשֵׁיי
+עלְרֶער גֶעשְׁפְרֵיינְקֶעלְט
אּילֶד-שייְנֶע פַּאנַארַאמֶע פֶ
נָאר ווִי אוֹיף צוּ לתַכָעים עָפִּים .בֵ
מיט טעֶררֶעמְשׁ וי וי יי נֶעבֶּען געלב.רענ רַאצאמָארֶעֶ סֶע

=

+6

וי

2

וִוי געט אַייך אזא שְׁרַיבֶּען ? וָואס זָאנְט איר ,װִוי יֶעדֶעם וָוארְט אִיז
צוּגֶעפַּאסְט אוֹיף ַייןאָרֶט ,אֵינְגֶעזֶעצְט ,וי אֵיין מְחַייֶערֶער שְׁטֵיין !דִי נאטוּר אִיז
שעֵׂח שֶׂטְן ואוּנְדֶער שָׁאן ,אוּג דָאס בִּילְד .צ יהָ טאֵיהֶם וי אַ כִּשׁ וּףאוּג
מ
עֶר רַאנְגֶעלְט זִיךְ מִיט זיך אַלֵיין , אוּג דֶער יֵצֶר הָרֶע זָאגְט אֵיהֶם נִישְט פְּרָאסְט,
נָאר עֶר טָ ארֶעט דֶעם נא רֶעלֶע! הַיינט וִוי אַזוֹי מָאהְלְט עֶר אָבּ דִי בֵּילר-
שָאנֶע פַּאנ ארֵא מֶע ! דִי גַאנְצֶע ווֶעלְט שְׁרַייבֶּער רֶאמַאנִיסְטֶען הָאבֶּען ליעב
מָאהְלֶען דִי נאטוּר ,נָאר אִין דֶער צֵייט ,וָוָאס דִי קליינע שְׁרֵייבֶּערְלִיךְ קְרִימֶעןזִיךְ
אָדֶער טַאנְצֶען נָאך גְרָאסֶערֶע פוּן זֵיי ,צוּ זֵיי בָּפעּא צֶק ען גְלאט דִי נַאטוּר מִיט

פּוּסְטֶע דִבּוֹרִים ,ווָואס נֶעבֶּען קיין שׁוּם בֶּענְרִיעף אוּ חָאבֶּען קיין מעם אוּג קיין

נייזְשַׁארְגָאנִישֶׁע לִיטֶערַאטוּר
רִיח ,ג
ֶעפִינְט איין אֲמֶת;ֶער פְּאעט ,ואס
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הָאט אַ הוֹי
כֶע נָשָׂמָהו נייֶע פְרִישֶׁע ְּלוּמֶען

צוּ .בֶּעקְרַאנְצֶען דִי נאטור אוג וייסְט אוּנְז פָארְצוּשְׁטֶעלֶען מִיט פֶּערְשִׁיערֶענֶע
פאִּוניְרקְפטאראָנְאגִֶייעֶמעָראֶסְטֶענֶע אוֹיסְדְרִיִקֶע .די לֶעבֶּערִינֶע בִּילְר-שָׁאנֶע פַּאנַארַאמֶע .אָטזֶעהט 

ע אוֹיגֶען אין א פאנַארַאמֶע טאקי די וגֶעלְבּגִילְרֶענֶע רַאצַאמַארֶענֶע

פפִאּסינְֶעטֶןע,לִיךְד"י .זֶ.עפהוְּנטְקענלְָאנךרְיֶועַויגיִטיֶנעְרֶ:ענֶדעעפרְלִייָטצֶרערְטלויֹבךי מודיסרייטטיּנאְקיֶָעהלְעי רוֹיטֶע גֶעפְלֶעקְטֶעם אַלֶץ יפָע פֶע!.

פון סְטֶער
עֶר צוּניסְְטטֶזעםיך האִייין.א,קינגֶצעיוִֶיערֶץנגונאִיוםנ קפְורןַיאיַמלֶֶעערכְְלֵציֶיערשְׁ,פוִוָּיאעםלפִציוינֶֶעעלהֶען זי אין אַלֶע אֲברִים;
יךְ ,וָואס קִיצְלֶען בַּיי דֶער
עדֶשיָפמָָּהא;וֹתעָ,רשולשָׁאְקטעטמימִךיפרִיהאְִלֶיעןןדִ.י אאוֹֹיעףֶרְמן;יין"קופקָּ,נִיהָאאבּ ווהארְֲנטאה,ויְ זטֵיֶיעלאֶעמענָשא ,גְדרויּינֶַעאלרְֶטעשמִֶׁיערר
יור אֵיינֶער! -

אָט אַזוֹי מָאהְלט א קִינְצְלֶער
דִי נָאטור אויף פָּשׁוּט מַאמֶע-לְשׁוֹן ! אָמֶת ס'איז

אאַרושֹׁיְםּרוִֵואיך,א בוְָּארִסילקוֵאיניְנטִֶעירנֶאערי טְנריָשאְפטֶאִּעיפושְטַאנְ נָאכְצואְַמֶע .וֶערֶעס ָאט שפריצְ

ן ץ א בֵייכֶען  אֶריגִיגאלֶען לֶעבֶּערִיגֶען קוַואל.

נָאר איך זָאל וֶעלֶען ארוֹיסְשְׁטֶעלֶען אֶלֶע גוּטֶע אֶרְטֶער ,וָואס גֶעפִינֶען זִיך

גִַיאנןְדצֶֶעעםקָאקפאִּפייטטֶעֶלעל פווןָאלאְָטנְהאִיך גֶעדַרְפְטגעהְמֶען אנ פְהָאסְט אִיבּערשְרייבֶען דָאם

ֵייבּ בִּיוְץ פאמֶע טוֹף מִיטְץ אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְטֶען נֶעבֶּע
אוֹיף תְּחִינָה לָשוֹן .סאִיז אָמַת אָפִילו אַבִּיסֶעלֶע קָשֶׁה ,וָואס ר' מֶעגְדֶע לן קוּמְט

אוֹיס פְּלוּצינְג צוּ זָאגֶען א גֶעבֶּעט אוֹיף וַייבֶּערְשֶׁען תְּחינָה-לָשׁון .,נָאר יי קִינְצִי

אפוְּּגרַימיֵיניָסדְ"טֶ,ערְושאׁוּ אִעיזס אָאביְזּגֶגעֶמעַדאְכרְוטּקְדטָאס הָאזִיגֶע גֶעבֶּעט א!וּג אִין דֶעם זֶעלבֶּען .הוֹיז-
אַזֵא קאפִּיטֶעל ,קוּמְט זִיךְ צוּ גֶעהְן קאְרִַיטִיקער,
וָאס מאט זִיךְ פאר אמֵַבִין אוֹיפָין פֶאלֶאווייים זִינגֶען .אוּנ זָאנְט אִיהֶם פְּריינְדְִיךְ:
אשאדֶען .וָואס דוּ בִּיסְט גִישְׁט בֶּעקַאנְט מִיט אוּנזֶער חוּהְן !", ,.

|

א קְלֵיינֶע  נָאווֶעלְלֶע ידֶער יָתוֹם' גֶעפִינְט זיך אִינִים ;הוידפְרַיינְדי

פמועןן אהָגאיםיערעֶשְרייבֶּערִין אינאבּעללא .דֶעם נַאמֶען אִי ז אבֶּעלְלא גֶּענֶענֶענְט

פָּאהֶר אִיז נַארנֶֶישץמֶעפַימיָןאלגֶעצרְָואוישֶען די זְשׁארְנַאנִיטֶע שְרֵייבֶּער .דֶער עֶרְשְׁטֶער אַרוֹס,

טֶען אונ מֶע מֶעג הָאפֶען אױף וייטֶער ,או דִי נייִץ

שְרייבֶּערין וֶועט פֶּערְנֶֶהְמֶען נִישְׁט הָאס לֶעצְטֶע אָרְט צְוִוישֶׁען דִיגּטֶע זְשַׁארְנָאנִישֶע

ֶּעלְֶעטְריסְטֶען .אִיןדֶעם קְליינֶעם עֶרְצָאחְדּנְג קוּמְט פָאר מִיפֶּען פון דְריידוֹרוֹת;

אֵיין אלט פאר-פאלק ,זִייֶער טָאכְטֶער אוּג זִייֶער אַייניקעל מִיט אֵיחֶר מַאנְן .מְעהֶר
פוּן אַלְלֶע קוּנש דָא
ס אַלְמֶע =פָּארִיל אַרוֹם אָבְּנֶעמָאהְלְט קְלָאחֶר אוּג בּוֹלט

לוֶיעבֶּעמדִעיג זָאמניְטט ,קוּרין אוּנ שַארְף :בֵּיידֶע שְׁטֶעלֶען זיך פָאר פַאר אוּנְזֶערֶע אוֹיגֶען
אתַלְְּלֶנעוּ.עוֹת ,וי זי שְמֶעהֶען אוג גֶעמֶען  :דִי מָאכְטֶער
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לוֹיפְט נָאר דוּרְך עִֶפֶּעם ,װי א שָאמֶען

אוּ דָאס אֵינִיקֶעל מִיטְּץ מאנן

זֶענֶען אוֹיךְ דֶענְט בְּלַאס אֶחְן קלָאהְרֶע פַארְבֶּען .דִי ימַעשֵׂה' אַליין אִיז נָאר
אַפְּשּטע :ר' שְׁמוּאֵל דָוִד טְרֵיינֶעס אִיז זִיך גֶעוֶועזֶען אַשָׁאנֶער כָּשְׂרֶיער
וד פוּן אַיֵאחֶר , ,06שְׁטֶענְדִיג מִיט אֵיין המצאחילע ,קינמָאל נִיט פַארזָארְנְט' .ער

האט עמְלִיבֶע יּנגְלִיך גֶעלֶערֶענְט יוּדִישׁ שְׁרֵייבֶען בי זִיךְ טאקי אִין זַיין גקאנְצֶעלאריע'

(אַזוֹי פְלֶענְט ;ער רוּפֶען זַיין ִוינְקֶעל פוּן וַואנֶען עֶר פְלֶעגְט קיינמָאל ניט אֶפַּטְרֶעטֶען).

פֶערְשְׁטֶעהְט זי אַ דזֶער עָר אֲשֶת חַיִל אִיז גֶעוֶועוֶען זַיין אַלְטֶע טְרֵייגֶע זָאל

לֶעבֶען :דָאס .אִיז גֶעווֶעֶען אַיּרֶענֶע אקאזאק וָואס ,מִיט .אֵיינְמָאל אֵיהֶר יאִין

אס גֶעהְן (אַזוֹי פלֶענְט זי אַלֵיין זָאגֶען) וֶועט זיא צֶעהְן מָאל פֶערְקוֹיפֶען אוע.

אין
גֶעלְד .אָפְנֶעמֶען פַאר אֵיחֶר אַלְטֶען אִין נַאנְצֶען .זִי פְלֶענְט טאק מִיט אֵיהֶר אִ

גָאס גֶעהְן מִיטִיץ זָאק אין דער הַאנְד שְפִּינֶען גָאלְד .צוּ ווָאס הָאט זִיא נִישְׁט

גֶעטוֹינְט ? זִי הָאט אוֹיסְגֶעפִיהְרְט שְׁדוּכִים אוּג עדֶערְבֵּיי צוּ נֶעהַאנְדֶעלְט מִיט נָאלְד-

וַוארְג פוּן דִי זִיוּנִים וֶוענֶעןי אוּנ טַאקי דֶערְנָאךְ זִיך ארַיינְגֶעליינְט אִין אַגְט צְוִוישׁען
די אִייֶענֶע זִיוּנִים .נָאר טְרֵיינָע הָאט ,וי יֶערֶער דָאקְטָאר ,זִיךְ אַלין נִישְׁט
אִיו

גֶעקֶענְט קוּרִירֶען אוּג אֵיחֶר  טָאכְטֶער חְיֶענָע ,אַנְרוּשָה פוּן אַיָאהֶר 38

נֶעזֶעמֶען אוֹיף אִיחֶר קָארְק אוּנ הָאט אוּמְזִיסְט יְגֶערֶעכְט זיך פון טָאג צו טָאג

א בלה צו וֶוערֶען .דֶעהַויילאִיז אוּנְטֶערְגֶעוַאכּסְטן חְיֶעגעס טָאכְטֶערִיל יֶענמקע
אָדֶער עגגר יֶעטע אוג אִיז אַלט גֶעוָוארֶען זִיבֶּעצֶעהְן יָאחֶר .אז יֶעגמק ע אִיז

נָאךְ גֶעוֶוען אקינה ,פְלֶענֶען אללַע שׁבֵנִים זָאנֶען :יגֶעדיכְט זָאל מען זיֶען אזעלְֶע
קינְדֶער .שְפֶּעטֶער הָאט זִי אוֹיךְ נִישְט גֶעהַאט קיין איין חַבְרִ'תָּה .נָאר די זיבֶּעצֶעהְני

קִינְדֶער אוּג שִׁיטֶּער זָאלֶען זֵיי אוֹיפְנֶעהְ" :זִי פְּלֶעגְט זריימען אוג בֵּייסֶען אַלְֶע

ָאהְרִיגֶע גֶעגְריֶעטַע וָאס אִיז שוֹין ביח גֶעוֶעזֶען אַגִימְנַאוִיסְטְקֶע פון
פִיערְטֶען קְלַאסֶם ,הָאט בֶּעקוּמֶען א.חֲבר אוֹיךְ אַגִימְנאזיסְט פוּן -+טֶען קְלָאסְט,
פּיָאדָאר סֶעבַּאסְטְיַאגָאוִיטְשׁ דֶער פְיֶארָאה וָאס מֶע פְּלֶעגְט אִיתֶם

הופען ;רער קאמאר" פַאר .זַיין מָאנֶערְִייט ,אִיז גֶעוועזֶען פְרִיהֶעֶר אֵיינֶער פון דִי

פייעריגֶע ִִֹּים ,ווָאס וִילְלֶען גליקְלִיך מַאכֶען דער גַאנְצֶער וֶועלְט אוג אָנְִהוּן

אְרַיימִיל דֶער ימֶענְשְׁהֵייט' :נָאךְּ דִי פּאגְרָאמֶען' אָבֶּער איז פָּסַח בֵּן שַבְּתי
ט

גשֶעוָארֶען אַיוד ,וי נָאטְט הָאט גֶעבָּאטען ,אונ הָאט אוֹיךְ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ וינגֶן

אס לִיעדֶעלֶע;:אַחַיים !' --בַּא דֶעם חַאפְּט אוּנְזֶער שְרַייבֶּערִין אִיזא בֶּעלָלֵא אִיבֶּער

דבָעל דִי מָאס אונ שְׁטֶערְט אוּנְז פָאר אֵייניגֶע טְוֹיֶריגֶע בִּיְדֶער פוּן די
ַאנְרָאמֶען .,וֶועלכֶע זֶענֶען רא נָאר אַ דייטִיג ע זַאךְ :דִי דָאִינֶע בִּילְרֶער פַאר
ען טאקי הֵייס אוּנ גוּט אָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען ,נָאר זֵיי קוּמען אָבֶּער פַארְט דָא
זִיךְ זֶענֶ

אוֹים ,וִוי עפֶּעם אַרַיינְגֶערִיקט מִיט נְוַואלְד ,נִישְט אוֹיפִן אָרֶט .ראִַיכְטִיגֶע בא םצו

הָאבֶּען אִיז נָאמְהִיג אִין יֶעדֶער זאך ,אוֹיך בְּשַׁעַת מעֲשֵׂה וֶוען מֶע שְׁרַייבָּם
הַכָּלֵל .אוּנְזֶער פַּסַח אִיז לְמִזֶל אוֹיסְנֶעשְלָאסֶען

גֶעוָוארֶען פוּן

עֶרְצָאהְלוּנְגֶען--- .
ֶעהַאט מִיטיֶענְטֶע'ן אונ אִיז אֵין אַגוּטֶער עה
ִימְנַאזָיום אוּג הָאט לְמִזָל חִתוּנָח ג
,4
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גֶעַ
אזא ארמֶַעעןֲשֶאַׂה:פְרסִָאטצֵעיניְטטְִשיׁק מפִיּט אַלְלֶע ליב פִּירוּשִׂים( .שָמ' רדָארְף ריימֶען קְריָעה בַּא
נ
ָ
ּ
א דָאר אַ יּנְגֶער-פַאנְן פוּנִם נייעם דוֹה ,זָאל זיין

א חוֹי
ט-שִׁינְדֶער ; דִי אַלְמֶע אַלֵיין  --נָאר זיי זֶענֶען הָאךְּ קוֹילֶערְס ,גזְלְנִים!) נָאךְ

דֶעם איז
ֶעכְּליבֶּעאַטוְֶּתריויע גיך אָפְנֶעשְׁטָארְבֶּען אונ שרְ'ׁמוּאֵל דָור מְרֵיינֶעס אִיז
קאפִּיטֶעל פוּן דֶער מאקוְנלֵהיָינאֶטער ז גיָרש לֶערואּסְט וא הסַייפְט עלעג ד .אי לֶעצְטֶען
אוֶעלֶע אִיז דָאס וִויסְטֶע ,פִינְסְטֶערֶע לֶעבֶּען פון ר

אשזָמעוֶּראאִֵל דָוד נָאדְיין טרייגָע ט
סו צֹויּרְוטֶאעוגיְְֶטעמקָאעקןלְ,ט אִמיזיט לֶעבֶּערִיֶעפַארבֶען.
יז גֶעקוּמען אֵיינְמָאל אין קיך

זי אוֹיף אֵיהֶם אֶנְגֶע-
פַאלֶען ,ו
גֶענוּמֶען ָאם עֶר הָאט דִי שְׁטַיֶועל נִישְט גוט אָפְגֶעווישְט אונ פָסח הָאט אִיהֶם
מ
ו
ּ
ס
ֶ
ר
'
ן
,
א
ַ
ז
מ
א
ֶ
ַ
ע
נ
ְ
שׁ דאתף נִישְט זַיין קיין פַּארַאזִיט א .ז .װו .דֶער אַלְטֶער
יהָאט נָאךְ אַ מָאל א
ַ געט גֶעְהוּן ודֶַועאםרֶעמֶען אוֹיבֶען אוּנ אִיזו טַאפֶּענְדִיג מִיט
דֶעם שְׁטֶעקִיל ,אַרוֹי
ס פוּן פָאדֶער-צִימֶער  :אין קיך הָאט ער א צייט נֶעזּכְט דִי
טָהִיר  --אַ צַייט הָאט מען נָאךְ
ס בּייאִייזֶענאְטְֵיקןֶען אין שְׁטוּבּ גֶעקָאנְט הָארֶען זיין חוּסְטֶען
פוּן דְרוֹיסֶען פוּן גאס  "4ד
א
ַ
ל
ְ
ט
ֶע  גֶעשִיכְטֶע הָאךְ בְּלייבְּט זִי אִימְמֶער

נֵיי אוג טְרויערִיג,

הער װֶערוֹיסְנֶעבֶּער אַלֵיין ה' מ .טָ
עא

ר וָאס הָאט זיךְ גֶעקוֹיפט

אַ גוּטֶען נָאמֶען אין דֶער זְשַׁארְגָאנִי
שֶׁער לִיטֶערֵאמוּר דוּרֶך זֵיינֶע שָאנֶע רָאמַאנֶען

הַאט גֶעגֶעבֶּען אין ,הוֹיז-פְר
וֵוייזְט אוֹים ,אִיז דֶערְוַייל גֶַעיידנְְרדויּקְטנאִינעם רָאמַאן ײ וּדִישֶׁע טָאכְטָ ער" .וִי עס
אִין דֶעם בּוּךְ גָאר דֶער עערְשְטֶער טְהייל פוּנָים
הָאמַאן,
דֶערְפַּאר איז נאך שווער צוּ גֶעבֶּען אֵיין א
וֹיסְפִיהְרְלִיכֶע רֶעצֶענְזַיֶע אִיבֶּער

די יוּדִישְ ע טאב טֶער" ,נָאר א
ִיבֶּער דעָם טְהֵייל ווָאס איז שׁוֹין דָא ,אִין
אוֹי
ךְ כְּדֵאי אַבִּיסֶעל אֵרוּם צוּשְׁמוּעסֶען .בִכְּלל צֵייכֶענְט זי א

וֹיס דֶער גֶעעְֶרְטֶער

אמ
טִיעְף טדעאפאַיאןכ דֶעם נִיעם רָאמַאן ,אַזֹי וי אין אַלְלֶע זֵיינֶע פְרִיחְרִיֶע ֶוערְק ,מִיט
אִיז נִישְט קיין פטְֶּסעִיןהָאלאָיאגג :בֶעּערמֶקעראקןֶעןנִידשְָׁאטס אאַַרמיָינתְָקיע יִּישֶׁע לֶעֶּען .ה' סְפֶּעקְטָאר

ְרִיכֶען טיעף אִין דֶער ש
נָׁמָה פון

ַייגֶע הֶעקְדֶען ,צוּ בּעטְרַ
אכְטֶען אוו צוּהָארֶען זִידּי וָואס דָארְט גֶעהְט פָאר אִין

דער פינְְטֶער
קיין נְרוֹיסֶער דֶאעינןקֶדעיר פאֶוּעגהיְדקָעאלרְְטטְ,ש .וִויבֶּעעֶהרַאללְָטאֶזעְגֶטע זִךְשְַּׁאּאַלרְיטןֶעןא.ִ.י.ן זעִר אִיז אוֹיך נִישְט

ייטִגֶעחקירות,
קְרִיכְט ער דָאם רוֹב ארָאפּ פוּנ'ם גְ
לֵייכֶען וֶועג  :גָאר ,אז עֶר נֶעמְט מָאהְלֶען אָהִן
אִיבְִּ
ינֶע חָכמוֹת בִּילְרֶער פוּנָט לֶעבֶּען --דָא אִיז ער בַּא.

זִיךְ אִין דֶער הָיים אונ

שְׁר
ייבְּט ,װי א אָמָתָיר קִינְצְָעָה אוּג פִיעל סְצֶענֶען ,וָואס גֶעהֶען אַרֹים פון זיין

יודישע פאלקסביבליאטהעק
41
פֶּערעה .מֶענֶען זיך נִיט שֶׁעמֶען צוּ שְׁמֶעְן .אִין יֶערֶער אֵיירוּ-
טַאלַאנְטְפָּאלֶער
פָּאישֶׁער לִיטֶערַאטוּר.

ער טְהֵייל פוּן ייוּדִישֶׂע טָאכְ ט ע ר' אבֶּער אִיז נִישְט מִיט חוֹילֶע ממעלוֹת:
רֶ

ִיג חֶמָרוֹנוֹת ,אַזױ וִוי דֶער לֶעזֶער ווֶעט שְׁפֶּעטֶער אַרוֹיסְזֶעהְן
עֶר חָאט נִישְׁט ווִינְצ

דִי הוֹיפֶּט הער אִין די יי יישדֶׁע כטְָטאָּע ר' איז דִיפְֵיילין אקֶרלֵא,

ר קַלָמֶן קאפּילס

דֶעם אַרִיבּאטָאוְוקֶער נְבִיךְיס אַטָּאכְטֶער .דֶער

אוּנז בַּאלְד צוּם אֶנְהֵייבּ פָּאר דִי  עגוּטֶע עֲחִרְלִיכֶע" קלארא ,אַז זי
מְהַבֵּר שְטֶעלְט

אִיז נִיש גֶעוֶועזֶען קיין שָאנֶע ,גאר פוּן די גֶערָאטְהֶענֶע מֵיידְליךּ ועלְכֶע קֶענֶען
ילוּ אַבִּימֶעל אִיבְִּיג:
גֶעפֶּעלֶען מיט זייֶערֶע אַנְרֶערֶע מַעֲלוֹת א .ז .װײ (הָאס אִיז אֶפִ

,

דַארְף אליין דֶערְקֶענֶען די גֶערָאטְהֶענֶע קלארא מִיט אֹיהֶרֶע מעלות
אדֶֶהעְרן רלֶֶעעקזֶָאעמרֶענְדַאצֶיֶעם) בַּא אִיהֶר פָאטֶער אִין חוֹיז הָאט מֶען גֶעמַאנְט זֶעהן
ֶער הָאבֶּען זִיך גֶערוּפֶּען אֶלְגֵא אוּג קלארא,
אקאפּוֹירִישֶע זַאכֶען" :דִי טָאכְט

די זִ-י-הגְְןרִיגָארֵי אי אַפַּאנַאסִי :די לֶעצְטֶע זֶענֶען אויך גֶענַאמְֶען אין

ְׁטוּבּ אָהן האִַיטֶעל! פוּן רֶעסְטְוֶעגֶען הָאבֶּען די קִינְדֶער נִישְׁט גֶעטָארְט שִבֶּת
ש
ְט דָארְ

ְצ אין קֶעשֶענוֶע .אוג בבל יהָאט זִיךְ אֶלְץ גֶעפיהָר

טארוָיאפגֶץעןאַלאְַטֶפעַןאטְששְִׁׁטִיילגְֶקערי .מִילָא פון די אַלְלֶע אִיבְּרִיגֶע קִינְדֶער ,אוֹימֶער די נָאמֶען

וייסֶען מִיר גָאר נִישְט ,נָאר דָאס ווייסֶען מִיר יָא ,אַז אוּנְזֶער קל אר אין
זייֶערֶע ,ו
אֵיהֶר עֶלְטֶערֶענְט הוֹיז ,ווֶעלְכֶעס זִי הָאט גֶעפוּנֶען בי
הָאט עפֶּעם גֶעפֶעהְלְט אין

שְטוּבּ ד .ה .בַּיי אִיהֶרֶע חַבָר'מֶּעס .די רריי שוֶוענְטֶער

דִי פְּרֵיי דְקִינְזָאהְנִים אִין
ָנא ,אוּנ דְרוּם הָאט זִי זִיךְ שטַארְק צוּגֶעבּוּנְנֶען
יא
פראניא ,מאנָיא אוּג ס

וי איין אֵיינֶענֶע שְׁוֶועסְטֶער ,צוּ זיי אנ פְלֶעגְט אין זייֶער הוֹיז פֶערבְרֶענְגֶען כִּמְעַם
ַאנְצֶען טָאג .דָארְט הָאט זי בֶּעקוּמֶען דִי בֶּעסְטָע בִּיכֶער צוּם לֶעזֶען ,דָארְט
דֶעם ג
הָאט זִי זִיך בֶּענֶענֶעגְט מִיט גֶעבִּילְרֶעטֶע יְּגֶע לייט אוּג פְרֶעהְלִיךְ פַארְבְּרַאכְט די
צֵייט .נָאר קֵיין אֵיבִּיגֶע זַאךְ אִיז אוֹיף דער וֶעלְט נִיט דָא .דִי יגֶערָאטְּהֶעגַע

קלאר א הָאט זִיךְ פְּלוּצְלִינְג צוּקרֶיענְט מִיט אִיהֶרֶע חבר'מעס ,אוּג הָארְט אִיכֶּער

וָואס :ר' קֹלְמֶן הָאפֶּעלְס הָאט חֲתוּנָח גֶעמַאכְט זעֶַיליִןטֶּסְטֶּע טָאכְטֶער  אֶלָג א,

אוג קלאר א צוַאמען מִיט דֶער כֵּלָה הָאבֶּען גֶעפוֹעלִט ,אַז דִי חתונָה זָאל זיין
קְלאר א הָאט
א הַיינְט-וְוֶעלְטִיגֶע :ד .ה .מע זָאל יטַאנְצֶען מיט קאוַואליערֶען.

גֶעהאריוועט איבֶּערִין כֹּח! עס זָאל אַללעס זײַן אִין אֶרְרְנוּנג ,נישט ;אַלט-מָארִיש,

יגעי זָאלֶען חָלֵלָה נִישְׁט הָאבֶּען פון וָואס צו לַאכֶען ,א צַיים

ֵהּרֵָאיט דִיזיהייגנְֶעטאַ-ורְֶובעִּליְטטִ אַחם אִיחֶר קְלֵייה אין ווֶעלְגֶען ז' דַארְף טַאנְצֶען מִיט די

ערען ; צעהְן .מָאל אִין טָאג איז קְלֹא רֵא גֶעלָאפֶען צוּ דִי ;גֶעבִּילְרֶעטֶע
קאוואלי

ִינְזָאנִים אוּנ יֶענֶע צוּ אֵיהֶר אוֹיף דִי רֶעפֶּעמִיצְיעי צוּ זֶעהְן ,וִוי רָאס
פְרִיידְק
ז ,וו .אִין דֶעם טָאג .פוּן דֶער חֲתוּנָה הָאט קלארא גֶעמַאכְט דִי
קלייד ליענְט א.

גייזְשַארְנָאנִישֶע לִיטֶערַאטוּר
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לֶעצְטֶע ירֶעפֶּעמִיצְיֶ' אוּג סְאִיו אוֹיסְנֶעקוּמֶען גוט אוֹיפֶן בֶּעסְטֶען אוֹפָן .קלארא
אִיז פְרַעהְלִיךְ אוּנ לֶעבֶּערִיג ,שְׁפָּרִינְנְט אוּנ טַאנְצְט אוּג פִיהְלְט נָא קיין מִירֶעקֵייט -

נִישְׁט ,הָאטְשׁ זִי הָאט שׁוֹין דְרֵיי נָאכְט נִיט גֶעשְׁלָאפֶען .די לי לקִיכָע ,זִי וֵוייסְט
אָיִצט נָאר פון זִיסֶע גֶעדַאנְקֶען; איין זאך אִיבֶּערְחוֹיפְּט פֶערְנֶעהְמְט אַלְלֶע אִיהְרֶע
מַחֲשָׁכוֹת ,אַז הַיינְטִיגֶען אָבֶענְד וֶועט זִי זִיך מֶעהֶר בֶּעקֶענֶען מיט זיי ,מִיט די ייּנגֶע
 -לייט בֶּעזַאנְדֶערְס  מִיט

נָארְפִינְקֶעלְץ אוג שְטייגפִיגְקעלְ'ף

צוויי

סְטוּדֶענְטֶען פוּנִים פֶּעטֶערְבּוּרְגֶער מֶערֶעצִינְסְקִיזי פַאקוּלְטֶעט ,וֶועלְכֶע פְלֶענֶען קוּמֶען

צוּ דִי פָּרַיידְקִינִזָאה נָיס ,נָאר זִיא אִיז געווענען מִיט זֵיי נָאר ,פון .וַוייטֶענִם
בֶּעקַאנְט :זָיִי הָאבֶּען אֵיהֶר רֶערְלַאנְְט דִי הֶענְד אוּג ווייטֶער גָאר נִישְט-- .סאיז

אפילחאיַדויש ,אַזהַאיַינְטִינֶע פריילִין ,אלקא רא ,זָאלְל זיך אַללֶע טָאג זֶעהְן מִיט
יּנְגֶע לייט אונ זַיין ,וֵוי אַ שְׁטוּמֶע ,נִישְׁט אוֹיסְרֶערֶען מיט זיי קיין וָוארְט ,נָאךְּ מָעהְר,
אַז דֶער מְחַבֵּר אַלֵיין זָאגְט עדות ,אַז זִי פלענט פֶערְבּרענגֶען בַּא די פְרַיירְקִינְזָאחניס
גוּטֶע אונ פְרֶעהְלִיכֶע שמוּנְדֶען מִיט די גֶעבִּילְִיטֶע יונְגֶע לייט ! ד-ֶ-ער סוֹף הָאט

זִיך אוֹיגֶעלָאזְט ,אַז קל אר א הָאט נֶעבֶּעךְ;.גֶעטַאנְצְט מיט יַאשְׁטְשֶׁערְמֶעם'.
אמַת :צוּםעֶרְשְׁטֶען טַאנְץ אִיז זי גֶעוֶועזֶען נְלִיקְלִיך :גָארְפִּינקעל הָאט זִי אנ
גַאזְשִׁירְט ,צוּם צְיֵיימֶען טַאנְץ הָאט זִי שְטֵיינפִּינְקעל אַיינְגֶעלַארֶען אוג ,זי
וָואלְט אַזוֹי גֶעפְלויגֶען אייבִּיג ,אֵייבִּי מיט דֶעם גְרִינְגען קאוואליער ,הֶעכֶער ,הֶעבֶעה,
בִּיז אין בְּלוֹיען הִימְמֶעל אַרַיין -נָאר מִיט דִי צְוֵיי מָאנְץ הָאט זִיךְ דִי עֶרְד ,צִי
דֶער הִימְמֶעל פֶערְשְׁלָאסֶען דִי גוּטֶע גְרִינְגֶע מַלְאֲכִים זֶענֶען שוֹין מַעֵהֶר נישְט

ֶעְלוֹיגעֶן מִיט אֵיחָה נָאל מִיט דִי פיל פְריידְקינַאהָ ' ס .קלאראין

ָאטנֶעמְּט אַוֶועקֶעהְן אִין אֵיהר ִיממֶער מים א תרוץאַז דִי קאפ מְהוּט אֵיהֶר
וָועה .פוּן דַאמַאלְם אָ ,וי עס וֵוייזְט אוֹים יי ְּפִירוֹשׁ זָ5אגְט דֶער
ִישט גֶעשְמֶעקְט צוּ הי פָּרֵיי דיג זָאהֶנִיס נָאךער מַעֲשֵׂה שאדי הֶעלרין

קלארא אִין נַאנְצֶען אַרָאפּ פוּן דֶער סְצֶענֶע אוּנ דֶער מְחַבֵּר פִּיהָרֶט זִישוין
מֶעהֶר נִישְט אַרוֹיף ,נָאר צוּם סוֹף נֶעהְמְט ער אַרויס באְּלָאמיל פוּן אִיהֶר מאנע-
בּוּךְ ,וואוּזִי קְלָאנְט זִיךְ ,פַאר וָואס זִי איז נִיט גֶעבּוֹירֶען בַּיי אָרֶעמֶע עעלְטֶערֶען
וָוארוּם אִיצְט פִיהלְט זי ,אַז דִי חתנים שִׁוְכְניען זִיךְ ניט צוּ איה ר ,נָאר צוּ אִיהֶרֶע

צְוַואנְצִינ טוֹיזֶענְד רוּבֶּעל נָדן .אדָָטאס ָאט איר פַאר אַייך אֵיין יוּדישֶע
:ער
טָאכְטֶערי ! וי אִיר זֶעהְט ,קוּמְט גִישְט קְלָאהֶר אַרוֹיס קלא רא'ס טיפּ ד

מְחַבֵּר הָאט אֵיהֶר פוּן אֶנְהֵייבּ אַרויסְגֶענֶעבֶּען אֵיין אַטֶעסְטַאט ,אַז זִי אִיז אַ פְרֵיילִי
מיט מַעֲלוֹת נַאר עס קוּמְט אוֹים אִיהֶם ליב נָאר אוֹיפְץ וָארְט .מִיר וֵוייסֶען
מְעהֶר נִיט ,אַזוָאהְרֶענ-לַאנג מַאכְט זִיצֶֶעפֶּעטִיצְיֶעס' מִיט אַניע הְלֵייה.אִין וֶועלְכֶעס
זִי דַארֶף טַאנְצֶען מיט קַאוַאלֶיערֶען -מַלְאָכִים אוּנ ,אַז דִי דָאזִינֶע מַלְאָכִים טַאנְצֶען

מִיט איהֲרינִישְׁט קיקענדיג אוֹיף רֶעם ,וָואס דָאס קְלייר אִיז אוֹיף אֵיחֶר גֶעלֶענֶען .
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אוֹיסְגֶענָאפֶען ,נָאר צְוֵֵיי מָאל ,וֶערְט דִי גוטע קְלארֵא יבָּאז װִי .שאְׁלַאנְ

אוּג ;עס צִינְדְט זיך אין אֵיהֶר אָן  אַשְׁנְאֶה צוּ אֵיהֶרֶע חַבָרטֶעם ,מִיט וֶועלְכֶע זִי הָאט

פְּרִיהְעֶר גֶעלֶעבְּט ,וִוי שְוֶועסְטֶער ,הָאטְשׁ זֵיי זֶענֶען ,גֶעבֶּעךּ .אִין דֶעם אוּמְנְלִיק נָאר
גָאטְט דִי נְשָׁמָח שוּלדִיג,אוֹיף אַזֶעלְכֶע שְׁטוּקעס אִיז ,דַאכְטטי פֶּעהִינ אַ פּוּסֶטֶץ

מַאמְזֶעל נָאר אהְן מַעֲלוֹת אוֹיך,

די אַנְדֶערֶע יוּדִישֶעמָאכְטֶער' .אין דֶעם רָאכמַאן קוּמֶען אַרוֹיס נָאךְ מְעהֶר
טוּנְקֶעל אֶחֶן ל עבֶּעדִֵיגע פַארְבֶּען פוּן אַמֶתֶע טִיפֶּען .פוּן דִי דְרֵיי גֶעבִּילְדֶעטֶע
שְׁוֶעסְטֶער פְלֵיידְקִינְנָאהְן וויימֶען מִיר גָאר ,אַז דִי עלְטֶערְ פְּרַאנִיָא אִיז
אִיצְט צוּגֶעבּוּנְדֶען צוּ נָא רְפִּי נֹקעלְן וי צוּ אַיין אֵיינֶעגֶעם ְּרוּדערי אוֹניאוֹיסֶער
אֵיהֶם ,אִיז זִי בָּאז אוֹים אַלְלֶע יוּנְנֶע לַייט ,וָוְאם הָאבֶּען זִיךְ גֶעדְרֶעהְט אַרוּם איהר,

פַאר וָואס קֵיינֶער פוּן זֵיי גֶעהְמְט זִי נִישְׁטּ פַאר אַכֵּלֶה אָהֶן נְדַן אוּנ זי מוּז נָאךְ

צוּ ליעב זי זַייןתָּמִיד אַיינְגֶעשְׁפַּאנְט אִין קָארְמֶעט ,כְּדִעֶר זָאלללה נִיט בֶּעמֶערְקֶען,

אַז זִי קקען זי נִיט אֶנְמָהוּן";די אַנְדֶערֶע אִיז בְּאוּ אוֹיף דֶער רַה
וָאס
א
זִי שְׁטֶעהְט אִיהֶר אִין וועג אוּג דוּרֶךְ אִֵיחֶר קען זי נָאךְּ קֵיין כֵּכנֶהיט וֶוערֶען ,וּג גָאר
די יּנִנְסְטֶעץ אִיז אוֹיפגֶעטְרָאנֶען אוֹיף בֵּיידֶע עֶלְטֶערְע וָָאס דוּרֶךְ זי לָאוְטָו
מַאמֶע זִי נִישְׁט אַרוֹים פוּנָם קוּרְץ קְליידֶעלו .הָאטְשׁ זִי אִיז שׁוֹין אַלזִֶטיבְּצֶעהְן
יָאהֶר  .אוֹיסֶער דֶעם ,הֵייבֶּען מִיר נִישְׁט אָן צוּ קֶענֶען דִי .דְרֵייגֶעבִּילְדֶעמֶע קוּקְלֶע ס,
וָואס דֶער מְחַבֵּר שְׁטֶעלְט אוּנְז פָּאר .וָָאס זָאנְט אִיר ,אַיָא סִאִיז זְעהֶר קארנ! אִיךְ

וועל שׁוֹין נִישְט שׁמוּעמֶען פוּן רֶעם! וָואס בַּא אַזֶעלבֶע עלְטֶערֶען ,וִוי דִי פ רֵייר;

קִינְזֶאהְנָ'ים וָוא;סםזייֶער פַאמיליעג-לֶעבֶּען פוּלֶל פְּרְיֶעד ,טְרֵייהֵייט אוּג לִיעבֶּע
מֶענ מֶען שטעלען פאר אא מוּסטער"י פִיהְלֶען דִי קִינְדֶער גֶוֶאְנְלי מָעהֶר יעבְַּאפְט
אֵיינְט צוּם אַנְדֶערְן ..
נָאךְ צְוֵויי ייוּרִישֶׁע טָאכְטֶער' נִיטֶעל את גֶעלֶע פִיהְרְט דֶער מְחַכֵּר דוּרְךְ
פַאר אוּנְזֶערֶע אוֹיגֶען; (פוּן אַ דָרִיטֶער ר אזע נִיבְּט  ער נָאר אִיבּער שאְַׁאָנע סצֶענֶע,

בְּעת זי קוּמְט אַהֵיים נָאךְ דֶער חֶתוּנָה בַּא ריקלמְן ק א פֶּעלם) די דָאוִיגֶע שְפִיעלֶען
אֶבּעֶר נָאר קיין רָאללע אֵינִים רָאמַאן :מִיר הָארֶען גָאר זֵייֶער א קְלֵיינֶעם שְמוּעם,
גֶעהֶענְדִיג פוּן דֶער חֲתוּנָה  .צוּם סוֹף נָאר דֶערְמַאנְט זִיךְ זעפֶּעס ה' פ
סֶּעקטָאר
וַוייטֶער אִין זֵיי אוּנ אִיז אוּנְז פּלוּצִים פוּןדֶער חֶעלֶער הוֹיט מִזכֹּח מיט א פָּאר שִׁמְיִקלִיךְ
פוּן זייערֶע מַאגֶע-בִּיכֶער( ,אין אַרִיבָּא טֵא וְוִקע .אִיזי קייןעין-הָכֶע ,א גֶערְאטֶענִיש
אִין טַאנֶע-בִּיכֶער!) בַּא דֶעם הָאט  ער הַשָק גאר וֶוערֶען סאאמיריקער ,וֶועלְבֶעס
סִיאִיז לְחֲלוּשִין נִישְט זײין פַאךְ ,אוּנ הֵייסְט בֵּיירֶע מַאמְזֶעלֶען צִיטִירֶען רָאמַאנֶען
פוּן עפֶעס אוֶועל -טבֶּערִיהִמְטֶען פֶּערְפַאמֶער ,ואס ער הָאט אַלֵייןפֶערְפַאסְטי' (דִי
לֶעצְטֶע ווָארְטֶער וֶערֶען אִיבֶּער גֶעחַזְרְט אַמָאל וְעכֵּם) ,אַ שְׁמייגֶער , :מִיט
ראַָעוְואלווֶער ווֶעל איף זִיךְ אוֹיפְהֵיינְגֶען אונ משִַיט
ׁאארְַפֶער

בְּלוֹיזֶער שְווֶערְד וועל

אִיךְ זִיך דֶערְשִׁימֶעןְ א .ז .װו .דֶער מְחַבֵּר ,וַוייזְט אוֹיס ,קאט גֶעווָאלְט דָא טְרֶעפֶען

נַייזְשַׁארְגָאנִישֶע לִיטֶערַאטוּר
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אַ בֶּעוואוּסְטֶען יודִישֶען רָאמַאנִיסְט ,וָאס פֶערְדַארְבְּט יוּרִישֶׁע פְּרָאסְטֶע טָאכְטֶער
מִי ַייגֶע אוֹיסְגֶעלַאסֶענֶע

רָאמַאנֶען. .ער הָאט אָבֶּער דֶערְצוּ נִישְט אוֹיםְ?

גֶעקלִיבֶען קֵיין צוּגֶעפַאסְט אָרֶט; דִי כַּוְנָה זיינֶע הָאט גֶעמֶענְט זיין צוּ גוּטֶען ,נָאר

מע דַארְףּ אָבֶּער דֶערְצוּ הָאבֶּען ארֶעכְטֶּע מָאס אוֹיךְ..

וָואס ְִּּלֵל זֶעהְט מֶען אַרוֹיס אִין דִי צוּדִישֶׁע טָּאכְטֶער" ,אַז די קְרָאנְק,
אַלְלֶע  זְשַׁארְנָאנִישֶׁע שְרֵייבֶּער לֵיידֶען רֶער פוּן ,איך מֵיין ,דֶער מַאנְגֶעל אִין

אַ אָבְּגֶעוואוֹיגֶענֶעם אוּנ א אָבְּגֶעמָאסְטֶענֶעם גֶעפִּיהְל( ,פוּן וֶועלְכֶען אִיך הָאבּ שׁוֹין

פְרִיהֶער לֶערְמַאנְט) הָאט דֶעם מְחַבֵּר אֹיךְ נִישְט גֶעפֶעהְלְט אִין נַאנְצֶען :עס

מַאכְט זִיךְ בֵּא אִים אוֹיךְ דוקָא נִישְט זֶעלְטֶען .ער זָאל גֶעבֶּען אַ חַאּ אַרִיבֶּער די

מָאם נָאר אוֹיף אֵיין אַנְדֶער אוֹפְן --אוּנ גָאר נִישְט ,עס מַאכְט בַּא אֵיהֶם נִישְט'אוֹיס.

אָט הָאט אִיר ,לִמָשָׁל ,נָאךְ .דֶעם ,וָואס קלארֵא נֶעהְט אַוֶועק מִיט אַ שְׁוֶוער
האר פוּן אֵיהֶר שְׁווֶעסְטֶערְט חֲתוּנָה ,קימְט אֵינִים רָאמַאן קאאַפִּיטֶעל ,ימֵיינֶע

א בֶּעקָאנְטֶע דָאמְע'; דָארְט ערְשֵׁיינְט פְיוּצִים דֶער מְחַבֵּר אַלֵיין אוֹיף דֶער

סצֶענֶע אוּג דֶערְצֶעהְלְט אוּנְז אַ גַאנְצֶע מָעֲשֵׂה אז עֶר הָאט זֶעהֶר ליעבּ צוּ זַיין

אוֹיף אוֶעלְכֶע חֲתונוֹת א
.וג קְוֶועלְט אָן ,קיקֶענְרִיג ,וִויי הוּנְדֶערְטֶער  יוּנגֶע לייט,

פְרייליין איג מאוַאלֶיערֶען ווערֶען אַלְלַע גלֵייכֶע בּרִירֶער אוג שְׁוֶועסְטֶער' (עֶר דיק

זִיךְ דָא נִישְט רִיכְטִיג אוֹים; :ער מֵיינְט ,אז ער הָאט לִיעבּ גֶעהַאט אונ אָנְגֶעקווֶעלְט

אַמָאל) ,נָאר אוֹיף אֵיין בַּאלְל הָאט אִים אַ מָאל זֵיינֶע אַ בֶּעקָאנְטֶע הַינְמְוֶועלְטִינֶע

דַאמע אַרוֹיסְגֶעפִיהֶרט פוּנ'ם גְרָאבֶּען טעוֹת אוּנ אוֹיסְגֶעוִיזֶען .אז רִי נִישְׁט -שָאנֶע

פְרֵיליין זֶענֶען גָאר אוּנְגְלִיקְלִיךְ אוֹיף די בָּאלְלֶעה .,ול די הע רע ן פוּן דִי טָאנְץ
לַארֶען זֵיי נִישְׁט איץ צום טַאנְצֶען אוג זִייֶער יוּנְג בְּלוּט קָאכְט זִיך ,פוּנְקט וי

בַּאם שְׁניידֶער שִׂמְחַת-תּוֹרָה ,וֶוען ער וִוילְל דוקא די שָׁאנְסְטֶע אוּג פֶעטְסְטֶע עליָהו

אוע;עם לָאזְט זִיך אוֹיס .אַז מֶע לָאוְט אִיהְם איבֶּערעפֶּעם אֵיין.עק שְׁטִיִֶעל פֶער:

דַארְטַע תּוֹרָה'( .עֶפֶּעס נִישְט מִיט אַזֵא לָשֹׂן שְמוּעסְט אֵיין הֵיינְמְוֶעלטִיגֶע דַאמֶעו)
צי לִיעבּ ווָאס ,פְרֶענְט זיך ,הָאט דֶער מְַבֵּר ;אִין מִיטֶען דְרֶע" אַריינְגֶעריִקְט דָאם

דָאזִיגֶע קאפִיטֶעל ? ווָאס גֶעהְט עִם אוּנְז דָא אָן זיין .אי אָ?מָת ,סִיאִיז דָא

אַזֶעלְכָע פפּוּרים ,וואוּ דֶער מְחִבֶּר אַלֵיין פִיהֶרְטּ כְּסֵדָר דֶעם שמוּעס פוּן זַיין

אייגֶענֶעם נָאמֶען! רֶער רָאמַאן ייוּדִישֶׁע מַאכְטֶער קעהֶר אָב
אדֵֶיעהרֶם סְקציֶעןנֶ גֶעשֶׁעפְטֶען ,נָאר גָאר פלוצים שְְׁרינְְט ער אּמְגֶערֶעכְט אַרוֹיס אוֹיף
ע אוג חוֹיבְּט אַוֶעק אַ גַאנְץ קַאפִיטֶעל צוּ דֶערְצָאחְלֶען אֵיין אַלמֶע

ֶּער נִישְט
צו דֶעם מִין עֶרְצָאהְלוּננֶעף דָא וַוייסֶען מִיר גָאר נִישְט דֶעם מְחַבֵּר אוג הָאבֶּען מִיט

מַעֲשָׂהי וי ער אליין הָאט אַמָאל גֶעפִיחְוְט אַ גֶעשְׁפְּרֶעּ מִיט א דַאמֶע ! נוּ ,אִיז

דָאס דֶען נִישְׁט לחֲלוּטין אִיבּריג -
? -אִיבְרִיג אִיז אוֹיך קדָָאאפםִּיטֶער.אַ הֶעבּרייאִישֶע
קַארֶעְפָּאנְדֶענְצַיַע
פוּן א.ריבּ א א
וק
וטָ

עז

ווייל ס'איז אוֹיך פון דֶער מָאָס

אַחױים  :רֶער סְטוּדֶענְט נָארְפִינְקֶעל אִיז זֶעֵחֶר אפְַּרַאקמִישֶער יונגֶעך-
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מאַנְטְשִׁיקפוּן דִי היינְטִינֶעמִּכְשִׁימילִיך ;:ערקריכט דֶערְַייל צוּ פְריירְקִינְזָאהֲנִים

אִיןהויז ,נארקו
!ּקען קוּקְטער אַרוֹיס אוֹיף א -שְׁמַאלְצְ-רוּבּ' אוג שַׁארְפָט די צַיין

אוֹיף איין כַּלֶה מִיט .חִיבְּשֶׁע טוֹיזֶענְדֶער .אוּנ אָט דֶעם ייוּנְג מיט בֵּיינֶער' הֵייסְט

דֶער מְחַכֵּר .אָנְשְׁרַייבֶּען .אִין אַ הֶעבְּרֵייאִישֶׁע צייטוּנג אַקַארֶעסְפַאנְדֶענְצָיע ,ואס

וָואלְט אֶפִּשַׁר גֶעפַּאסְטפַאר אַ פֶערְשִימֶעלְטֶען קלי -ישְׁטָארְטֶעלְדִינֶעןווילְדֶען מַשְׂבל
הײַנוּ ,עֶר לֶענְט פָאר ,אַאַזלְלֶע .חיּנְגֶערִינֶע פון אַרִיבַּאמָאוקֶע זָאלֶען פָּשׁוּט

גֶעהְן-..ווָאס מיינט איר ?--טַאנְצֶען!מיינט נישט ,אַז איךְ לאך! דֶער פַּעטֶערְבּוּרְנֶער

סְטוּדֶענְט  אִיִז בּאָמֶת גֶעפַאלֶען אוֹיף אַזא הֲמִצָאֶה צוּ מַאבֶען פַאר ,דִי אוּמְנְלִיקְלִיכֶע
פֶערְהָאָרִיוֶועטֶע יוּדֶען אוּג וַַייבֶּער טַאנִיץ-אַבֶּענְדֶע ! צוּ דֶער דָאזִיגֶער גארֶעמפנ
ְַמֶערְקוּנְג פוּן דער רֶעדַאקְצְיַע' מִיט נַאנְצֶע שְׁטיִקֶער
אַַנ
דֶענְצִיעָ אִיזנָאךְ צוגֶעלֶענְט גאא

לָשׁוֹקןוֹ-דָשִׂיע  מְלִיצוֹת אֶמֶתֶע אוּג אוֹיסְגֶעְרַאנְטֶעץ (וָואס הֵייסְט אוֹיף הֶעבְּרֵייאִיש
אֶעל מְהֵיר' ?). אוֹיבּ מִיט דֶער קארֶעם?
ימִיר .זָאלֶען עפֶּענֶען אוּנזֶערֶע אוֹיֶערֶען וווייז

פָּאנְדֶענְצִיֶע אַלײין הָאט דֶער מְחַבֵּר .גֶעמַיינְט צוּכַארַאקְטֶערִיזִירֶען דֶעם הֶעלֵד ,וָואס

זְשֶע קָאט אֵיהֶם נָאך געטוֹיגְט אוּמְזִיסְט-אוּמְִישְׁטנָאכְשְלֶעפֶען די גרוֹיסֶע אנְמֶערְקּנג?

עֶסקען זיין אֶפָשֵׂה .אַז ח' סִפּעק טָאר הָאט גֶעוואלְט אָבְּרֶעכְנֶען זִיךְ דָא אַלְטֶע
חִשְׁבּונוֹת מִיט אֵיעֶעם אַרֶעדַאקְטָאר --אִיז דֶען אָבֶּער אין אַ רָאמַאן דָאס אָרְט פַאר
פַּריוַאט--הֶשְׂבּוֹנוֹת . .. ?.וֶוען וֶועלֶעןזִיךְ שי אּנזֶערֶע יורִישֶׁ מְחַבָּרִים ילערְנֶען

קע דֶרֶד-אָרֶץ.פֶ1

י

נָאךְ אֵין בייְפִּיעוֶועל אִיךאַיך נֶעבֶּען .וִוייי דֶערמְחַבֵּר הָאט נִישְט
קיז'רִיבְשִּינֶע מָאס אִין דֶער הַאנְד אוג מִיט דֶעם וֶועל אִיך שׁוֹין ענְרֶענֶען מִכֹּחַ דִ
יוּרִישֶׁע טַאכְטֶערי  :חִנָהפְרֵיידְק ינְזָאהְן דִי נֶעטרײַע מוּטְטֶער פוּן דִי דְרֵיי
טַאכְטֶער | ,דארט זִיךדֶעם מזַו ווָאס טְחוּט מֶען מִיט נדן( ,ר.ה .אה ן נָדֵן)פַאר דֶער

9א נְיָא'ן:די בּיטֶערֶע פֿראגע לָאזְט זִי נִישְׁט רוּהֶען בּיי טָּאנ
עלְטֶּערֶערטָאכְטֶער רָ
אוּג בַּינַאכְט .דִי שְמיּעסֶען וָואס זִיטענְה'ט אִיבֶּער אֵלֶץ פוּן דֶער פְרַאנֶע מִיטְץ
מַאנְן איז ה' ס פֶּעקְטָארְץ ! גֶערָאטְּקֶען בָּאמֶת  פָארְטְרֶעפְלִיךְ אִיבֶערְצּנֶעֶּען

בּקָצוּרחַנָה איז גֶעפַאלֶעןאוֹיף שאֵַׂבֶל אֶנְהייבֶּען צוּ בּיסְיכְווִיס אֵיינְשְׁפַּארֶען
פוּן דער הוֹצָאָה אוּג קְלויבֶען נָי אוג פוּן שְׁטוּב-הוֹצָאוֹת אִיז גֶעפַאלֶען דֶער נוֹרל
אוֹיף וַייטֶער אָנְהייבֶּען צוּ נעהְמֶען נָאר דֶעם צְוֵוייטֶען פָארְט מעהל חֲלָהאוֹיף שַׁבָּת.
אוּנ פִישׁ נָאר נִישְט קויפֶען .נוּ אִיוֹ דֶעם שַבָּ ,וָואס זִיהָאט דָאס עֶרְשְׁטֶע מָאל
פֶערְשְׁפָארְט ,הָאט זִיךְ חַנָהץ גֶעחלוּמִיט ,וִי דֶער שַׁבֶּת קוש אַלֵיין איז גֶעקוּמֶען
צוּ אֵיהֶר פֶערְשְׁטֶעלט פאר איוַּנָג שָׁאןַוייבֶּעל אוּג זִיךְ גֶעקלָאגְט; אז צוּלִיעבאֵּיחֶר,
צוּליעבּ חַנָהןו הָאט זִי אִיצְט פָאךְ?לוֹירֶען צוויי פֶּערֶעל .מֵילְא דֶערֲ .לוֹם אַליין

פַאֹר זִיך אִיזאְָּגֶעמָאהְְט מיש אהַַאנְד פוּן קאינְַצִיגֶען מַאלֶיעה ,נָאלהָאס וָואלְט
אַלֶץרֶעכְט גָעוֶען; אַז-דֶערפָּאעט זָאל אוּנז פָארְשְטֶעלֶען זיינֶע איין אֵיינֶענֶע

פַאנְטַאזַיע וווָאס אֵיהֶםאַליין הָאט זִיךְ נֶעהֲלוֹמִיט ,אָבֶּער ,אַז עִפַּעס נְלַאט אַזוֹ

אַ פָּשוטֶע יוּדֶענֶע  זֶעהְט גָאר ּלוֹצִיםאַזא וֹיביפֶאעטִישֶׁע חָלוֹם ,קוּמְט עֶס שׁוֹין

נִייזְשַׁארְנָאנִישֶׁע לִיטֶערַאטוּר
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נאןוֹ-עירס שְרֶעקְיך אִיבֶּערְגֶעמְרִיבֶּן .אוּנ וֶוערְט אָן אִין נַאנְצֶען דֶעם בִיֹם פון דִי אַלְלֶע
ְ-בְשָׂמִים .. .גְווַאלְד אַ מָאס ,א מָאס; --דָאס אִיז נִישְט קיין קְלַיינִינְקייט ! דִי
זְשַארְגָאנִישֶׁע מוּזֶע דַארְף פַאלֶען אוֹיף די קְניֶע פַארֶין רבּוֹנו שָׁל עוֹלֶם אוג מִיט
טְרֶערֶען  בִּיטֶען רַחֲמִים ,עֶרזָאל אֵיהֶר שָׁאנְקֶען אַמַתֶּנָה אַ רֶעכְטֶע מָאס אִין דֶער

רֶעכְטֶער חַאגוו דֶען גָאר דַאמָאלְס קען זִי אוֹיפְהֶערֶען צו הָאבֶּען אַ מְשׁוּנָה פָנִים
פוּן אַ קַארִיקאטוֹר אוּג אָנְהוֹיבֶּען זִיךְ צוּ גְלֵייכֶען צוּ דִי אַנְדֶערֶע שְׁוֶועסְטֶער -...

זָאל אִיך וָאגֶען עִטְלִיכֶע ווארְטֶער אִיבֶּער נָאך א בֶּעלְלעטְרִיסְטִיש וֶערק

אִיניִם 'הוי זפ רַיינָדי -
ל -דָאס ווֶערְק וֶוערְדְט אנגֶערוּפֶען מִיטְן נָאמֶען יד ער ג טי

קא
ארמְֶדעִידעַניְטֶעאַפשוָּןאגדֶֶעעםם נבֶָּאעמלִֶעיןענְבַּּטיֶיעןאו זְשַארנָגיְט שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם ,וָואס הָאט זיך
פַא
ּנְז מִיט זיין סַאטִירִישֶׁער פֶעדֶער ? זָאלאִיךְ רֶעדֶען

וֶעגֶען דֶעם הָאויגֶען פְּרֶעסְִיכֶען וֶערקֶעל ,וֶעלְכֶעס לֶעזְט זִיךּ אַזֹי גְִיני .אַזֹױ
לֶעבֶּערִיג ? זָאל איך דָא בֶעמֶערְקֶען .וִוי רִיכְטִיג עס אִיז אַוֹים בַּייאֵיהֶם שָרֶה

מ
צגִי דִישַׁוִיגֶערי וי רֶעאַנְגֶע עס אִיז אָפְּגֶעמַאלְט רְאוּבְןהֶערְשׁ שֶרָת
חֵנ צִיס ,אָט דֶער עהֲרְלִיכֶער שׁוֹמָה ,וָואס לִינְט בַּיים וַוייבּ אִין דֶער עֶרֶד באוַּּנאקְט

בֵּיינֶעל :וי אָמֶת אוּג בֶּעקַאנְט עס אִיז אוּנְז ר' שָלוֹם שִדָכֶן מִיט זַיין וואס

הארט אייך ,וָאס ?' צִי זָאל אִיךְ אִיבֶּער חַזְרֶען די לוּסְטיג-טְרוֹיעֶרִינֶע סְצֶענֶע,

ואס קוּמְט פָאר צְוִוישֶען דֶעם אוּמְנְלִיקְליבען רְאוּבְןהֶערְשׁ לֶעמֶעשְׁקֶע

אוּג צְוישֶעץ ר ש'ָלוֹם שרְכָן דֶעם דּרְִגֶעְִיבֶּעגֶעם חִיטְרַאק ,ווֶען זֵימיקא

ט-
פַּאנְיֶען זיך בֵּיידֶע צוּנויף אִיבֶּערְץ פְלֶעשֶׁעל מִיטְ'ן גְלָאזֶעל אוּג הוֹיבֶּען אָן צוּ

פְהִילָאזָאפִירֶען איבֶּערְין וָארְט יִפע' ? צִי זָאל אִיךְ אוֹיפְמֶערְקְוֵאם מַאבֶען דֶעם
ִימְפַּאטִישֶׁען פֶערְפַאסְטֶער פוּנָם ינט' , אַז אוֹיף וִויפִיעל דִי אַלְטֶע פֶּערְזאנֶען פוּן
ד
ער קָאמֶעיַע זֶענֶען אֵיהֶם גֶערָאטְהֶען ,אִזוֹי אִיז אִיהֶם ,דַאגֶענֶען ,דָאס יּנְגוַארְג ,--

לִמֶשָלי מַ ט
אֶעלֶע ,עטֶעלֶע אנ לוַייבּנְיָמִין  --נִישְׁט גֶערָאטְהֶען ? צי זָאל
אִיךְ זָאגֶען
?
.
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אִין דֶעם הִיסְטָארִישֶען

מהיל פּנים  הוֹיד-פרייג ד? מֶענ מֶען

רֶעכֶענֶען ,אִיז דָא סך-חַכּל אֵיין אִיבֶּערגֶעזֶעצְט אַרְטִיקֶעל ימְשִיחִים צֵייטֶען פון ה'
האפ פָּםאנְן .דִי עפָּאכְעו וָאס איז בֶּעשְׁרִיעבֶּען אִין דֶעם מַאֲמַר ,הָאט אָמֶת
נִישְׁט.קיין קליינֶעם אִינְטֶערֶעם :דֶער הָמוֹך;עם אָבֶּער איז נָאך דֶערְוייל נישְט בֶּעקָאנְט
מִיט אס וִויכְטינֶערֶע זַאכֶען פון רֶער יּרִישֶׁער הִיסְטָארְיֶע .דָאס פָּאלְק דַארְם נָאךְ
הָאכֶּען בְ
ּרוֹידְט צוּ דֶערְהַאלְטֶען דִי נְשָׂמָה אוּג מֶע נֶעהְמְט אֵיהֶם גָאר גֶעבֶּען

אפִִייבֶקֶּעערְרזֶ א מין לֶעקעכיל - .גאר עס ווָאלְט אַלְץ גֶעווֶען נִישְט שְׁלֶעכְט ,וֶוען דֶער
אוֹיף

מָשִעׁטיְתצֵֶיעסר צזֵיָיאטלֶעהןָאטזְָשאנְׁטקֶדענֶֶעערן גוט דִי שפּרֵאד .א מֶערְקְוירדיגֶע זאף חְלֶעבֶּען.
נָבִיא , +אָז אֶהֲפּוֹךְ אֶל חָעַמִים שָׂפָה בְּרוּרָה" ,ד .ה,

ַלְלע וֶעֶען בֶּעקמֶען א ריינֶע איג קְלָאהְרֶע שפרַאך ,צום סֹף איןהָא פִּפמֵא נִיס
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מְשִׁיחִים צֵייטֶען' הֵיינְּט גָאר דִי שְְּׁרַאךְ אֲפִילוּ נִישְט אָן צוּ זַיין רֵיין אוּג קְלָאהֶר,
אֶפְּשַׁר טַאקִי דֶערְפַאר ,ווייל ער שְׁמוּעסְט דָארט פוּן פא לשָׁע מָשִׁיחִים צֵיימֶען .. .

אַמָאלקוּמְט בַּא אֵיהֶם אוֹיס גָאר מְשׁוּנָה פֶערְשְׁטֶעלְט ,טַאקִי נִישְט צוּם פֶערְשְׁטֶעהְן:
אוֹיף דָוִד הָרְאוּבֵנִי לִמשָל ,זָאגְט עֶר אַז יּמִיר וֵוייסֶען בִּיז הַיינְט נבִֶּיעטשְׁטִימְטו
אוֹיבּ דִיעזֶער מַאנְן וואר פערְפִיהְרְט אוּג גֶענַארְט אִין זַיינֶע גֶערַאנְקען ,אָדֶער ער
הָאט אַנְדֶערֶע גַעווָאלְט פֶערְפִיהְרֶען ,אֶדֶעד אֶפְּשֶׁר ואר עֶר אין דֶעם גַאנְץ אוּנְשוּלָדיג

אוּנ הָאט אַלְלֶעס מִיט איין עֶרְנְסְטֶּע מֵיינוּנְג אוג כַּוְנָה גֶעמְהוּן" .אִיר פֶּערְשְׁטֶעהְט,
מִיט וָָאס דֶער דְרִיטֶּער פַאלאִיז אַנדֶערְשׁ פּוּנָים ערְשְטֶען ע?ֶס קוּמְט אוֹים פּוּנְקְט,

:יךְ ווייס נִישְט בֶּעשְׁטִימְט ,אוֹיבּ ה' הָאפְמַאנְן קען נִישְט
וי אִיך זָאל זָאגֶען אִ
קיין זְשַארְנָאן ,אָדֶער עֶר מַאכְט זִיךְ נִישְט קֶענֶען ,אַדֶער אֶפְּשַׁר קֶען ;ער טַּאקי

|

נִישְׁט .אַ יָא ,לָאגִישׁ גֶעדַבָּרְט ?

פוּן דֶעם וֶעלְבִּינֶען .מְחַבֵּר ,גֶעוְואנלִיךְ ,מִיט דֶעם זֶעלבִּיגֶען זיסֶען לָשׁוֹן ,איז

דָא בֶּעשְרִיבֶּען .א רֵייזֶע אִין מָארְגֶענְלַאנְדי( .פרֶענְט א פָּשׁוּטין לֶעזֶער בַּחֵלֶם ,וָואס

הֵייסְט;מָארְגֶענְלַאנְד"!) נָאר דָאס בֶּעשְׁרַייבּוּנְג הָאט שוֹין גָאר קיין שׁוּם אִינְטֶערֶעם
פָארֶץ פָאלְק ,סֶאִיז זִיךְ גְלַאט אַזוֹי גֶעשְׁרִיעבֶּען אין דֶער ווֶעלְט אַרַיין.

אַ סך בֶּעסְמֶער פוּן די יהִימְטָארִישָׁע .אסִיקְלֶען אֵינָים -חוֹיזיפְרַייגְדי

קוּמֶען שׁוֹין אַרוֹים דִי יוויסְסֶענְשַׁאפְטְלֵיכֶע'..דָאט לֶעבֶּען פוּן דִי בִּיגֶען פו

חיטְרוּבּנִיק אִיז גוּט אָנְגֶעשְרִיעבֶּען ,וי עס דַארְף צוּ זַיין:אוֹיף אַזֵא אוֹפֶןרַארְף

מֶען שְׁרֵייבֶּען פון אזֶעלְכֶע ענְינִים פַארְץ פָּאלְק .זֶעהֶר טל

אִיז אוֹיךְ דִי הוֹין-

ליכע מֶעדֶעצִין פון דיר זוּסמ אנָאוִיטְש וָאס איז אָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען אִין
א רייגֶער איינפַאכֶער שִטְּרַאכֶע ,חָאטְשׁ אִין אַנְדֶערֶע אֶרְטֶער אֶפִילוּ אִיז שוין

אַבִּימֶעל צוּ טְרִיקֶען.

|

אִין דֶער צַייט ,ווָאם הִיסְטָארִישֶע אַרְטִיקְלֶען ,ווָאס דָאס אִיז אֵיינֶע פוּן

נָאמְחִינְסְטֶע זַאכֶען פַארְץ פָּאלְק ,זֶענֶען כִּמֶעט נִישְׁט דָא אִין.חוֹיזדפריינְדי
אִוּג מַאֲמָרִים אִיבּער לעבּענְספְרַאנֶען זֶענֶען גָאר נִישְט דָא אֶפִילו אוֹיפְץ| שׁפִּיץ
מֶעסֶער ,גֶעפִינֶען זיך הָארְט דֶערְפַאר אַזֶעלְכֶע זַאכֶען ,ואס פַאר זֵיי דַארְף דָארְט
לַחֲלוּטִין נִישְט זיין קיין אָרֶט .אוֹיף אֵייגֶענֶע הָאבּ אִיךְ שׁוֹין אָנְגֶעוויוֶען ,איצט וִויל
אִיךְ נָאךְּ דֶערְמַאנֶען די .ז כ רוֹנות" פוּן הי פַ רִַי עךְבָּע רָג .די דָאזִיגֶע עֶרִינְגֶערּנְגֶען
וֶועגֶען אַבְּרָהֶם מֵא פּוּ זיל זֶענֶען אֶמֶת וואויל ָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען אוּג קענֶען הָאבֶּען
ארֶעכְטֶען אִינְטֶערֶעס; נָאר ווַייסְט איר פאר וֶועמֶען ? פַאר הֶעבְּרֵייאִישֶׁע לֶעזֶער,

וָואס ווַיימֶען פון ,מא פּוּן" אוג קֶענֶען זֵיינֶע ווערְק ,אֶבֶּער גֶעבֶּען אין זאְַשַׁאך-
.זְעֶלְבֶע זְכרוֹנוֹת ,אִיז נָאר נישְט אָנְגָ עמָאסְטֶען עס
גָאנִישֶׁען פָּאלְקס-בּוּך אַ
ָאלְט גֶעוֶען אַיוֹשֵׁה ,אַז ה' פְרִיע דְבָּערְג מִיט זַיין אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְטֶער הֶע בִּי
רֵייאִישֶׁער פֶערֶער זָאל טַאֹקִיאַליין גֶעהְמֶען אִיבֶּערְטְרָאגֶען דִי זִכְרוֹנוֹת אין דֶעם

נַייזְשַׁארְנָאנִישֶׁע לִיטֶערֵאמוּר
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רֶעכְטֶען אָרֵט; וואוּ עֶס גֶעהֶער ,אִין הֶעבְּרֵייאִישֶׁען,

אִיצְט אוֹיפְץ לֶעצְט ְּלַייבְּט מִיר נָאךְ אִיבֶּער צוּ .זָאנֶען,עטְליכע וָוארְטער

אִיבֶּער דִי ייוּדִישֶׁע שְׁפְּרִיכְװארְטערי פוּנם הֶערֹיסְגֶעבֶּער( .אוֹיס דִי

כּתָבִים פון י ב ).וֶוען דֶער ה' דיג עסְזָאה ן וָאלְט אָנְגֶעשְרִיעבֶּען זִבֶּעןמָאל

אַזוֹי פיעל זִיעבֶּענ-גַארֶענְדִינֶע מְלִיצוֹת אוּנ צֶעהְן מָאל דֶערְצָאהְלְט דִי שָאנֶע ממַעשֵׂה,

אאלְקְס-שְׁרֵייבֶּער" .,וֶוען
וי אַזוֹי עֶר הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ זַיין אוּנ ,צוּ וֶוערֶען פָ
ואטוּלָאוְסְקֵייס בֶּעווַאכּטֶענֶער גֶעפִיהְל מִיט בָּארְד אוּנ פְּאוֹת אוּג גֶעיוּרִישְטֶער

שֵׂבֶל זָאל זִיךְ אוֹימְנִיסֶען אין גַאנְצאֶַעכִטְצֶעהְן לִיעדֶער אֵיינֶענֶעעגִישְט קיין גֶעננְבִיעטע,
וֶוען אֲפִילונִישְט גָאר דְרֵייצֶעחְן ,גָאר דְרֵייצֶעהְן מָאל דְרֵייצֶעהְן עפִינְרַאמֶענ-מַאכֶער,
זָאלֶען בֶּעשִיטֶען דֶעם יוֹחיזיפְרֵיינ ד' מִיט עֶפִּגְרַאמֶען אִין פְּרַאזֶע  אוּג אִין
גְבַאמֶען  ,--ווען אזוֹינֶע וּכְדוֹמָה אַנְטִיקְלִיך זָאלֶען זַיין פָּשׁוּט כְּחוֹלחַיִם ,וָאלְטֶען
היז-פְּרֵיינ די נָאר
די לֶעזֶער אלץ נִישְט גֶעקֶענְט בְּלֵייבֶּען צוּפְּרִיעדֶען מִיטְץ וֹ

מִיט דִי יּרִישֶע שפּרִיכְוארְטֶער אליין ,מֶעג .מֶען בְּאֲמֶת זָאגֶען :דײַנוּ! דֶעןדָאס
אִיז נָאר אַלַיין אַנַאנְצֶער אוֹצָר! אוּנ יֶעדֶער פָאלקס-פְרֵיינְד דַארְף גֶעבֶּען דֶעם

אִינְִינְסְטֶען דאנק דֶעם ה' י.ב .אוּנ דֶעם הֶערוֹיסְגֶענֶּער פאר זֵייֶער הָאכְסְט נוּמְצְ,
ליבֶער מִיה .גַאנְצֶע  186שְּׁרִכְוָוארְטֶער זֶענֶען צונויפְגֶעקְלִיבֶּען אִין אֵיינֶעם ,אוג -
וִויפיעל אֶמֶת-יוּדִישער ,

פְּרַאקְטישֶער , שַׁארְפֶער אוּג גֶעזוּנְדֶער פָּאלְק-שֵָׂל לִיענְט

!ווישֶען דִי שְׁפּרִיכווארְטֶער שֵיינֶען אַרוֹיס אַנְדֶערֶע נָאר ,וי ְרִילואנְטֶען,
אין זֵיי צְ

וָואם נָאר טאקֵי פאַָּאלְקְס-גֶענִיע קאעַזןֶעלְכֶע אַרוֹימַנעבֶּען.

יָא ,א שְפְּרִיכְווָארְט ,בִּפְרֵט אַ יודישער ,אִיז להבדיל א תּוֹרָה !
אוֹיף דֶער יתּוֹרָה' אִיז דָא אָרְטֶערווייו פִאּירוש פונ'ם הֶערוֹיסְגֶעבֶּער .נָאר

דער פִּירוּש ,זֶעהְט אֵיר ,אִיז נישְׁט שְׁמַארְק גערָאמְזֶען אִיןפִיעל אֶרְטְע זָאגְט ער
נישְט דֶעם פְּשׁוּטֶען פֶּשט ,גָאר עִפֶּעם קרימֶע פשְׁלה פֶערְדְרֶעהְטֶע דְרְשָׁרִיך
אוּג עֶס מאכט זִיךְ נָאר ,אַז דֶער בּעַל הַפִּירוּשׁ אַליין הָאט בְּפִירוּשׁ אמְַעוֹת.

אאך:
איינִיגֶע בִּיישְפִּיעלֶען וֶועל אִיךְ דָא בְּרֶענְגֶען. :א יודִישֶע עשִׁירוּת אִיז וִוי מַ

צֶאיוֶער שְׁנֵיי"ו  --דִי כּוְנָה פוּן דֶעם שְׁפְּרֵיכְוארְט פֶּערְשְׁטֶעהְט יֶעדֶער ,דַאכְט זִיך
זֶעחֶר גְרִינְט ,אַז דָאס יוּדִישֶׁע עֲשִׁירוּת הָאט אַזֵא קיום ,ודִוֶיער שְׁנֵיי פוּן חוֹדֶש
מַארֶץ (מַארְט) ,צוּם סוֹף פֶערְטֵייטְשְׁט דֶער הֶערוֹיסְגֶעבֶּער דָאס ווָארְט ,מַארְצָאוֶוער

יְחוֹדֶשׁ מֵאי' ,ואס דָאס הָאט נָאר קיין שׁוּם זִינְן נִישְׁט .נָאר גִיכֶער אִיו אִין דֶעם
נְרַייז שוּלדיג דֶער וִויסְטֶער בָּחוּר חַזֶעטְצֶער .יאַ נַאנְצֶער נַארֶר איז אַ הַאלְבֶּער נָבֵיא --

דָאס וְוָארְטִיל גֶעחְמְט זִיךְּ פוּן דֶער נְמָרֶא ,אַז זִינֶט דֶער בֵּית-חַמִקְרֶשׁ אִיז חָרוּב
גֶעוָארֶען ,אִיו דִי נְבוּאָה אִיבֶּער גֶעגֶעבֶּען צוּ נַארְרָאנִים אוּנ קינְדֶער דֶ:ער מיין
פוּן דֶעם דָאזִינֶען שְׁפְרִיכְווָארְט איז נִישְט ,וי ה' ס .ערְקלֶעהְרְט אַז נַארְרָאנִים זַאנֶען
דֶעם אֲמָתו

נָאר גִיכֶער ,װוייל זיי הָאבֶּען אַלְץ ליעב צוּ ר
טֶעפֶען מַּאכט זִיךְ
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אַמָאל ,אַז זֵייֶער נְבוּאָה וֶערְט מְקוּיִם; .אַ צְדִיק אִין פֶּעלְץ'  --ה' ס-.זָאגְט אוֹיף דֶעם

איין אלט שְפִיצִיג פִּשׂטֹיל אַז דָאם הֵייסְט אַ שְלֶעכְטֶער צדיק ,וי די שְלֶעכְטֶע יץ'

אֵינָים ווָארְט ,פֶּעלְץ'; נָאר אוֹיבּ אַזוֹי ,וְואם זָאגְט מֶען עפֶּעם גְרַאדֶע צאַַדִיק אִין
פֶּעלְץי פַאר וָואס נִישְט אִין הָאלְץ ,קְלָאטְץ ,צִי אִין אָץ קצץ ? גֵיין ,דֶער מיין אִי

עִפֶּעס אַנְדֶערְשו וא צדִיק אִין פֶּעלְץ' הֵייסְט פאֶערְשְׁטֶעלְטֶער צַדִיק ,וָואס פוּן
זיינע מַעֲשִׂים טוֹבִים וַייזְט;ער גָאר נִישְט אוֹיספַאר קיין צדִיק ,גְייךְ וי די אמַאלִיגֶע
לֹמֶר-וְאוֹנִיקֶעס אִין  דִי גְרָאבֶּע פֶּעלְצֶען .יּמֶע מָאר נִישְׁט בֶּעטֶען אוֹיף אַ נייֶעם

מִלְדַּ --אוֹיף דֶעם זָאנְט דֶער פִּירוּשׁו ;אוֹיף דֶעם פָּסוּק ויקָם מֶלֶךְ חָדֶש'מַאכְט ר שי
;וּנ דָאס איז בְּפִירוּש טאָעוֹת ,דָא מֵיינְט דוָקא דֶער פָּסוּק
שָׁנִתְחדְשׁוּ גְזְרוֹתָיוי א
טאקי יחֶדֶשׁ מִמְשִׁי ,וי סֶיאִיז לייבט אַרוֹיִצוּזֶעהְן  .. .נָאר שָאנֶער פוּן אַלֶץ אִיז רָאס

עֶרְקְלְעְרוּנְ :פוּנ'ם שְׁפְּרִכוָארְט אז גָאמְט נִיבְּטבְּרוֹירֶט ,נִיבֶּען מֶענְשֶׁען פּּטֶער".

וֶוער פֶּערְשְׁטֶעהְט נִישְט מיטְ'ץ ערְשׁטֶען קיקי אַז דער מֵיין פוּן דֶעם הָאזִיגֶען שְׁפרִיב

וָוארְט איז דֶער זֶעלְבֶּער ,וָאס פוּנִ'ם צְוַייטֶען ,וֶועלְכֶער שְׁטֶעהְט טאקי רֶערְבַּי:

אַז נָאמְט גִיבְּט מימ'ן לֶעפֶעל ,גֶעבֶּען מֶענְשֶׁען מִיט רֶעם שֶעפְעלי ד .ה .מֶענְשֶען

הָאבֶּען ליעבּ אוּנְטֶער צוּקרִיעכֶען אוּנ טְהוֶען דִי גְרָאסְטֶע טוֹבוֹת נִישְט דֶעם נויטה?

בֶּעֶערְפְִינֶע נָאר דֶעם עוֹשֶׁרידֶעם אֶמֶת פון די צְוֵוייקְלִיגֶ שְׁפּרִיכְוָוארְטֶער זֶעהְן מִיר
אַרוֹים בּעשיינפערליך אוֹיףיֶעדֶער טָּרִיטאִיןלֶעבֶּען .וי בִּין איך אָבֶּער נִבְחָלוּמשְתֹּמָם

גֶעווַארֶען צוּ זֶעהֵןף אַז ה' ס .פֶערְקְרִיכְט נָאר קיין בּוֹיבֶּערִיק אוּנ זָאנְט זִיך אָבּ אוֹיפִן

עֶרְשְׁטֶען שְׁפרִיכווָארְט אַזא מְשעָה וִוילְדֶען פּירוש  :יוֶוענְן דֶעם מֶענְשֶׁען שְׁפִּיעלְט
דָאס גְלִיק ,פֶערְדִיענֶען בַּיי אֵיהֶם אַנְדֶערֶע מֶענְשֶען אוֹיךַי !וי גֶעפֶעלְט עם אייך

אַבִּימֶעל ? דָאס הֵייסְט יָא ,וי מֶע זָאגְט ,אַמֶשֶׁר לֶעמֶעשְׁקֶע :גוּט גֶעמַאָכְט ,וָואם
גוּט הֵייסְט !

:יי
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אַנְדֶערֶע שְפְּריכְוָוארְטער הָאט דֶער הֶערוֹיסְֶעבֶּער אַבִּיסֶעל צוֶּעפִיצְט אוּנ

אוֹיסְגֶענְלֶעט זְעהֶר פַיין ,נָאר אַמָאל נֶעהְמְט עֶר זִיךְ רְשׁוּת גָאר אִין גַאנְצֶען אִיבֶּער

צוּמַאכֶען ,אוֹיף וֶועלְבֶעס עֶר הָאט גָאר קיין רֶעכְט .אַ שְטֵיינֶער ,סִאִיז דָא אַ שְפְּרִיבִי
וָוארְט יבֶּעמֶער  .פַּארְמֶעט צוּ רַייִסֶען אֵיידֶער פַּאפִיער' ,וַוייל בַּאם פָאלְק קוּמְט אוֹיס,
אַז אֵיידֶער תִּנְאִים צוּ רֵייסֶען ,אִיז גְלֵייכֶער הֲתוּנָה צוּ הָאבֶּען אוּנ דֶער נָאךְ זִיךְ נְט'עֶן.

ה' ס .אִיז זֶעהֶר אוּנְצוּפְרִיעדֶען מִיטְן פַאלְשֶען פָאלְקס-מֵיינונג ואס-זְשֶׁע אִיז ער זִיךְ

מְיֵשֵׁב ל;ער גֶעהְמְט אוּג קֶעהְרְט אִיבֶּער דָאס שֶפְּרִיכְווָארְט פּוּנְקט קאפּויר .אויף

דֶעם אָבֶּער הָאט עֶר לַחֲלוּטִין קיין רָשׁוּת נִישְט ,וייל דִי ייוּרִישָׁע שׁפְרִיכִיוארְטֶערי
זֶענֶען נִישְׁט זַיין אֵייגֶענְטְהוּם ,נָאר דֶעם פָּאלְקְם.

נָך אין קְלֵייגֶע בֶּעמֶערְקִיגג :די שְפְּריכוָארְטֶער ילעבֶּען אפֶּעטֶען מָאּ,

א .ז .וו,.לֶעבֶּען א שְׁוֶוערֶען וָאגֶען" א .ז .װו .דַארְפֶּען זיך גֶעפִינֶען נִישְט אִין אוֹת לי
נָאר אִין אוֹת  1וָארוּם זִייֶער עֶרְשְׁט וָוארְט מוּז זי שְׁרֵייבֶּען רֵיכְטִיג ֶעבֶּעןי

ִּכְּלֵל זֶעהְט מֶען אי גאנְצֶען

הוֹיז-פְרֵיי נָדיאַז רֶער הֶערוֹיסְגֶעבֶּער הָאט גָאר
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קיין חִשְׁנָחָה גֶעגֶעבֶּען אוֹיסְצוּגֶּעסֶערֶען דָאס לָשׁוֹן אוּג אָרְטְהָאגְרַאפַיִע (אוֹיסְלֶענֶעכְץ)
פוּן די שְׁרַייבֶּער דָארְט ,וואוּמְאִיז נָאטְהִיג .יֶערֶער שְׁרַייבֶּער בֶּעזוּנְדֶער שְׁרֵייבְּט זיך
זיין אֵייגֶענֶע עֲבָרִי ,וי אֵיהֶם פֶערְגְלִיסְט זיך .,אַזוֹי אַז עס קוּמְט אוֹיס טַאקי ,וי
די וֶועלְט זָאנְט יֶערֶער האט זיך זיין סְטֶענְדֶער ,זיין סָדוּר מִיט זַיִינֶע גְייזֶען" .הַיינְט
אשׁוֹן ,וָואס עָס נִיבְּט
וָואס פַּאר אַ פָּנִים הָאט עֶס מ?ִמָה-נַפְשָד אִיז זְשַארְגָאן לָ

איסְטָארִישִׁ--יטֶערַארִישֶׁעס בּוך"? מוו מֶען זֶעהְן ,אַזעסזָאל
זִיך אִין דֶעם ארוֹיס הִ
הָאבֶּען אִין אַלְלֶעמֶען אַ ליטִישׁ פָנִים ,נִישְט וִוי חוֹזֶק !

אַז מִיר וֶועלֶען אִיצְט צוּם סוֹף אוּנְטֶערְצִי ען סאֵדַ-הַכֹּל ,וועט אוֹיסקוּמֶעןי
אַז דֶער .ח ויזדפ רייג די איז נִישְט ;דוּרְבָאוֹים גוּט! אִינְטֶערֶעמַאנְט אוּג נִיסְצְלִיךְ
פַאר יֶעדֶען ,אז עֶט גֶעפִּינְט זִיךְ אִיןאיהֶם נישְט ִוינְצִיגשְלֶעכְטֶם ,נִישְט-אִינְטֶערֶע-

מַאנְטֶעם אוּג אוּנִימְצְלִיכֶעס מֶע דַארְף אָבֶּער נִישְׁט פֶערְנֶעסֶען אַז מִאִיז פָארְט

אתְחָלָה ,אוּנ נָאר אַ בָּעזִים אַייןג ייעֶר קערטגוּט ידוּרְכְאוֹיס' ,אָבֶּעראאיַנןְרֶערֶע
הַ
זַאכֶען אִיז אכְלֵל כֵּל ההַתְחָלוֹת קשוֹת" ,יֶעדֶער אָנְהֵייבּ קוּמְט אָן מיט צָרוֹת ,בִּפְרֵט

בַּא אַזא נִייֶעם בְּנִין ,וי א היסטאריש ליטֶערַארִישֶעם בּוּדַּ' אין זְשַארְגָאן .מִימיץ

גַאנְצֶען הַארְצֶען וִוינְשׁ אִיך דֶעם יוֹחיז-פְרֵייגדי ער זָאל זײַין אוֹיף לַאנְגֶע

יָאהֶר אונ זָאל בְִּיהֶען אוּג ווַאבְּסֶען אַלְץ גְרֶעמֶער אוּנ בֶּעסֶער אוּג נוֹשֵׂא חן זיין

בַּאם פָאל ,אוֹיךְ בּא אמתיע מבינים אין די אוֹיגֶען !

 6דֶער פַּאטִילִיעֲךְפְרֵיינָ ה הֶערוֹיסְגֶענֶעבֶּען פון

מ ,ספעקטאר ,ווארשא ,1ֿ788

דָאס דָאזִינֶע בִּיכֶעל אִיז צוּנֶעגֶעבֶּען גֶעווארֶען ,אַלִם פּרֶעמַיִע, .צוּם הוֹיז-
פָּרֵיינ ר איוג עֶס בֶּעשְׁטֶעהְט פוּן חוֹלֶע לֶעקִיךְ; ד .ה .פוּן לוֹימֶער פּאעזיע :אַגאנצער.
יִםפַּאעְזַיֶע ליענְט דָא פַאר אוּנזֶערֶעאוֹינֶען .גאר אַזוֹי וִוי אִין ;הוֹיד-פְּרַיינְרי
אַלין ,אַזוֹיאוֹיך אִין דֶער פְּרֶעמיֶע ,אמִילֶיעֶן-פ רייג דאִיז דֶער יִם מֶעהִרְסְטֶעג-
מְהֵייל טַאקִי מֶעחֶר נִישְט ,וי וַוואסֶערְדיג.

אֵין דֶעם יַם בְּלִישְׁטְשֶׁעט אַרוֹיס ,וִוי  איין אֶמֶ'עֶר פֶּערֶעל דִי פָּאעֹמֵא
דדען .די פַּאעמֵא
;דִי קִינְדֶערְשֶׁע זַאךּ' ,פון אוּנְזֶער פָאלְקְס -דִיכְטֶער ה' גפָא
אלָ

גט ֶערֶער טָאף: ,
איז א אגאקיש אָהֵן נְרַאמֶען ,נָאר .וִוי זִיס עֶם ל נ
4+
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מייסְטֶערְשׁ דִי דְרִיטֶע אָבְּטְהֵיילונג דֶער אַפִּיקוֹמֶן .דָארְט מָאהְלְט דֶער פַּאעְט
אט

טַאלַאנְטְפָאל אוֹיס ,וי דָאס קֵנָד קֶעמְפְּפְט מִיט

דֶעם אַפִּיקוֹמָן;

זֶךְ בַּאם

אַרוֹיסְנְגֶען

יגֶעקעהְרְט הָאבֶּען זיך די ממלֶעך
טִיעף בַּא אֵיהֶם אִין קאפ, .--
גֶעקָאוֶועט צוּ די אוֹיגֶעלֶעך,
צוּ יֶעדֶענְס טַאטֶענְם רִיהֶרֶען ִך
אוּנ מִיט צִיטֶערדִיגע פֵינגְֶעךל;יך

הָאט.ער עֶעִפִ ייס" גֶעווּכְט!..

אוֹיף וַיינֶעבְּלייגֶעלִיפֶעלךּ= .
אִיז פַאלְשׁ אַרוֹיס אשַׁמֵייבֶעלֶע ,..

! עִם קְלַאפּט אֵיהֶם שמַּארְק ַין הֶערְצֶעלֶע --
אוּנ טְהוּט זִיךְ גִיךא חַאפּ. ,

דֶערְצֶעהְלְט הָאבֶּען זייגֶע אוֹיגֶעלֶךְ
וָאס דִי גֶעהִירֶען סוד'עען זִיך:

-+קָאל איך ? .. .יא --וֶוען.. ,נִיט זֶעֶענרִיג . ..
גיין ....מ-טָאר נִיט נ-ֵ-יין"!.,.
גֶעעֶנְטְוֶוערְט הָאט זיין הֶערְצֶעלֶע

דוּרך זייןשטַארְק רוֹיט בֶּעקֶעלֶע:
יף קַאמַאוֶועסֶען.. .
וֹ--
"--עס אִיז דָאךְ --נאָאר

! -מִימֶעג !...1י
ִגי!-מֶ-ע -
ממֶע
מִי
די דַאזינֶע פַּאעמֵא צֵייכֶענְט זִיך אָבֶּער אוֹים נָאר מִיט אֵיהֶר גְלֶענְצִינְִינֶען
מְטִיל ,מִיט אֵיחֶר פֶּאעטִישֶער פָארְמעו דֶערְפַאר דֶער ר יו וָואס לִיענְט אִין אִיהֶר
פֶערְיויקֶעלְט ,אִיז טַאקִי מֶעֵהֶר נִישְט ,לָאז מִיר דֶער גֶעעֲהְרְטֶער פָּאעְט מוֹחֵל זײַן.

אוּם יִסוֹד אוּג;עס פַּאסְט נָאר נישְט פאר גארוֹימֶען
וֵוי ק;ינאְדֶערְשֶׁע זַאךְּי אָהֶן שׁ
אֶּערִיהְמְטֶען פָאלְקס-דִיכְטֶער ,אַרוֹיסְצגַאנֶען
מֶענְשֶען מִיט שֵׂכֶל ,בִּפָרֵט פַאר ב
אזֶעלְכֶע גֶעדַאנְקֶען  ...די אֵייגֶענֶע דְרִיטֶע אֶבְּטְהיילוּנְג ,שאְַׁטִייגֶער ,גֶענְדִיגְט אוּנזער
פָאעט מִיט דִי וָארְטֶער:
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גֶעווֹאינְט אַזוֹי פון קלִיינֶערְהֵייט,
.

הָאט ער גֶעמְהוּן אוֹיךְ גְרוֹיסֶערְהֵייט,

אוּג וִוילֶענְדִיג ,נִיט וִוילֶענְרִיג,

וובֵט עֶר אִין יֶענֶעמְט טַאשׂ. ..
הַיינְט רוקט עֶר הָאנְד נָאר טְשַׁאקֶענְדִיג ---
מַאכְט יחַאפּ ,לַאפ גָאר פוֹיגֶעלְרִיג .. .
אוּג איז גֶעבְּלִיעבֶּען שְׁפִּיעלֶענְדיג
א ,נגָב' בּ-ִ-יז אִין טוֹידט!. .,י

וָואס הֵייסְט עס ? צי מֵיינְט טֵאקִי א-אֶמֶת ה' נָאלְדְפַּאדֶען ,וָואס אִיז
גוט בֶּעקָאנְט מִימְץ ירִישֶׁען לֶעבֶּען ,אַז דוּרָבץ אַרוֹיסְשְׁלֶעפֶּען דעם אַפִּיקוֹמְן וֶוערְט
דָאס יוּדישֶׁע יד אִוילֶענְדִיג נִיט ווילֶענדיג א נגב בִּיזִן טוֹידְטי ? אִיך וָואלְט קיינמאל

נִישְט גֶענְלוֹיבְּט ,אַז אזא שְׁרֶעקְלך פַאלְשֶׁער גֶעדַאנק זָאל אַרוֹים פוּן זַיין טַאלַאנְמָ-
פָאלֶער ַּעדֶער ; שׁוֹין צוּ ווייט הָאט אִיהֶם דָאס מָאל זַיין פַּאעטִישֶׁער דִמִיוֹן פער-

פיהָרְט! איך קֶען איקם מֹבָמִיחַ זַיין ,אַז די ;קינדער-שְׁפּיעלי מִיטְן אפיקוֹמן הָאט
נָאךְּ.קיינְמָאל נִישְׁט גֶעבְּרַאכְט יאוַּדִישׁ קֵינד צוּ וֶערֶען ,אווילֶענְדִיג נִישְׁט ווילֶענְדִינִ

אַננֶב .אָמָתוּ עס גֶעפִיגֶען זיך יוּרִישֶׁע גנָבִים .מע קען נִיט לֵייקֶענֶען .,נָאר די חָבְרָה-

לייט זֶענֶען נָאר מֶעהרְסְטֶענְטְהֵייל ,פּונְקט פֶערְקֶעהְרְט ,פֶערְוִויסְטֶע גע-וְנדינָיְקֶעם -

פוּן קִינְרְוַייז אָן ,וָואס וֵוייסֶען נישט צוּ זָאגֶען פון קיין עֶרְצִיהוּנְג אִין אַ פָּאטֶערְליךְ
חוֹיז אוּג הָאבֶּען אַודָאִי אֲפִילוּ נישְט גֶעפְרוּבְט צוּ .גִנְבְעֶען אֵיין אַפִיקוֹמְן .. .אוֹיף
אזא שָאנֶער פָּאעמֵא

מֶעג .מֶען בְּפִירוּשׁ זָאנֶען דֶעם

פָּסוּק:

אֶשֶׂה יֵפָה

ְמָרֹת מֶעם"...

אַנַאנְץ גְרוֹיסֶער שִׁיר גֶעפִינְט זִיךְּ אִין פ אמִיליֶעןפְרַיינְדי פון ה'

צוּנדֶער --צֶער קאנטראקט .ה צוּנְזֶער רֶעכֶענְט זִיךְ אוֹיך ,אִיבֶּערְהוֹיפְט
אִין לִיטָא ,פַאר אַ פָאלְקְם-דִיכְמֶער ,וי ה' { אלְדָפ אך ען .דֶעם אֲמֶת זָאגֶען,

*
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אִיז דִוָקָא גאֶַערַאנְק יָא דָא שאְַׁטִיִקֶעל :גָאטְט הָאט בֶּעשְׁטֶעלְט ,אַז דִי זעֶָרְאדלְל

גֶעבֶּען דֶעם מֶענְשֶען אַלְלֶעם ,וָואס;ער בֶּעדַארְף אוּנ גֶעטַּאכְט מִיט אֵיהֶר אַקאנְטְרַאקְט
אוֹיף דֶעם ; נָאר אִיצְט קְלָאנְט זִיךְ דִי עֶרְד פַאר נָאטְט ,אז זִי קען שוֹין מַעהֶר
נִישְט אוֹיסְהַאלְטֶען פון רֶעם מֶענְשֶׁען ,וָואס פֶערְלַאנְגְט צוּ פִיעל לוקסום אוּג זִי

וֶועט מוּזֶען בַּאנְקְרָאטִירֶען .אָט דָאס צֶעלֶענְט אָבֶּער דֶער מִחַבָּר אוֹיף צֶעהְן טֶעלֶער

אוּג קייעט אִיבֶּער אֵיין זַאךְ ,וֵוייס אִיךְ; וִויפיעל מָאל ,אַזוֹי אַז אָרְטֶערְוַייז שְׁלָאנְט
שוֹין צוּם הַארְצֶען  . ..אֵיין אֶמֶת;ער מְשׂוֹרר טָאר נִישְט נֶעהְמֶען אִיבֶּערוִינְגֶען אֵין
תְּנגֶעהֹילֶע מִיט מְשׁוּנָה חַוַיוֹת  :יֶעדֶעם וָארְט מוּז זַיין אִיינְגֶעפַּאסְט אוֹיף זַיין אָרְט

אוּג קיין אִיבְּריגֶע דִבּוָדִים .מָאר נִישְט זַיין .מלָא פון אֶמְתער פַּאעזַיִע פֶערְנֶעסְט
שׁוֹין :די סָחוֹרָת וֶועט אֵיחֶר למִייטבקיְיטןנִישְׁט גֶעפוּנֶען אין גַאנְצֶען וק אנְטְראקטי

נָאר וֶוען דער מִחִבֶּר זָאל מִיט אייך מאכען א;קאנְטְרַאקְט צוּשְטעלֶען אֲפּילוּ גָאר

גוּטֶע אוּנ נְלַאטֶע פִּךָ אזא אִין גְרַאמֶען ,וָואיְט ער אוֹיך גֶעמוּזְט אֵינִים עָן אנִטָּרא ק ט'
ַּאנְְרָאטירֶען ...אִיהֶר דַארְפְּט נָאר לַאנְג נִישְט קליבֶּען ,גֶעהְטְט אוֹיף גְלִיק טאק
תֵּיִכֶּף דֶעם צְוֵוייטֶען סְטְרָאף:
;דֶער מֶענְשׁ זָאלְל אוּנְטֶערְשְׁרַייבֶּען מִיט זַיין הַאנָד,

 בֶּעקִימְט עֶר פַאר ִי וֶועְְלֶעןפְריבטֶע רַאֶענֶןפון צוייטֶע ייט ֶעקסֶעל ,אִיז גָאטְט דֶער רַאנ
וָואס עֶר צָאהְלְט עֶס אַיין מיט וָוארְמֶע אונ רֶענֶען".

וי גֶעפֶעלְט אִייךְ דָאט לְשׁוֹן לנֶעהְמְט וֵוייטֶער טאקי בַּאלְד דֶעם דְרִיטֶען סְטראף,

וֶועט אִיר אוֹיךְ פִיהֶלֶען דֶעם זֶעלְבֶּען מעם :

ידֶען דֶער מֶענֶשׁ יז אַ קיד פוּן נָאטְט
ֶועלְבֶער קוּמט נאקעט אִין דִי הִינֶע טְרֹיֶערְטְהַאלֶען,
דארף ער לֶעבֶּען אויף גָאטְטֶעס מִמְשָׁאשּוֹ 

-

אוּנ וָואס עֶרנֶעהְמְט אָ .מיו דִ זיֶרֶר בֶּעצַאהְלֶען.,
נַיין ,אֲפִּילוּ ;אִין חדִינֶע מְּרוֹיֶערְטְתַאלֶען' אִיו אוֹיךְ אַזֵא שְׁפְּרַאךְ שוין צו

נאקעט" ,אוּנ נָאר אֶהְן חַן!אוּג אַזוֹי גֶעהְט עס ,דַאנְקען גָאטְט ,כְּמֵדֶר ,גַאנְצֶע צוויי
אוג אַכְטּצִיג סְטְרָאפֶען ,אוֹיף אֵיין אוֹפֶן .איך וֶועל שׁוֹין נִישְט שְׁמיעסֶען פין רעםי

וָואס סאִיז דָא בַּאלְד צוּם אָנְהֵיבּ שַאֲלוֹת צוּ מַאכֶען אָ:ט הָאט נָאטְט בֶּעשְׁטֶעלְט
דֶעם עסֶק מִיט דֶער נַאנְצֶער וֶועלְט אוּג אָט נָאר מִיט רֶער עֶרֶד אַליין; אָט אִיזדָאם
זיינֶע וֶעקסְלֶען אוּג אָט אִיז עֶר נָאר דֶער ;זִירָא ג טי ,וּבְדוֹמָה ; אוֹיף אַזֶעלְכֶע

מִתִירוֹת (ִוירֶערְשְׁפְרִיכֶע) וֶועט אִיר זִיךְ אָנְשְׁלָאנֶען אוֹיף יעדֶער שָׁרִיטי אוּג סָאִיז

גָאר קיין חְדוּשׁ בַּ:א אַזֵא מין סְטִיל קען אֶהֶן דֶעם נִישְׁט אוֹיפְקימֶעט .אין רער
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טוּנְקֶעל מוז מֶען זִיך אָנִקְלָאפֶען דָא אוֹיף שאַׁטֵיין ,דאָרט אוֹיף אבֵּיין...
פון נָאךְ אֵיין אַלְטֶען יפָּאלְקְס-רִיכְטֶער ,פון מ .נָאךְ דָא} אִיז דָא שאִַׁיר,
מיין לֶעצְטֶער טָּאני .דָאס לִיעד ,אָמֶת ,הָאט מָעֵהֶר בְּכֹּחַ אוֹיסְצוּהַאלְטֶען

קְִיטִיק ,וי דער גק אגְטֶר א;קט" ,עס אִיז אָבֶּער אוֹיךְ רֶעכְט שְׂוַואךְ אֶהְן קְרַאפְט

אוּג זַאפְט ,אָחֶן אַ פּאטְטִישֶׁען פינק .דֶערְפַאר גֶעפִינְט זיך פוּן איין אנְדֶערֶען אַלְטֶען
שְׁרַייבֶּער ד"ר זע טִינְגֶע ה ,זֶעהֶר אַ גֶערָאטְהֶענֶע זַא ידִי פּרוּמְמֶע בֶּערִין' (א פַּאבֶּעל).

די וֶוערְסֶען זֶענֶען אוֹיסְגֶענָאסֶען לֵייכְט אונ גְרִינָג ,אוג בִּכְּלֵל אִיז ראס פַאבֶּעל

גוּט ,וי אַלְלֶעם,ווָאס אִיז אַרוֹיס פוּן דֶער גֶעדִיענֶענֶער פֶעדֶער פוּן ריר עע טִינְגֶער.

צְוויי פון הֶעבְּרִייאִישׁ אִיבֶּערְנֶעוֶעצְטֶע זַאכֶען גֶעפִינֶען זי אִין יפ אמיליען-

פְרֵיינְדִי  )1 :יד ער מֶעדאלְיָא זי (אפֶּערֶעטֵא ,פְרֵיי בְּעאַרְבֵּייטֶעט נָאךְ רֶעם

חוֹתָם-שְׁדֵיי פוּן א .בּ .אנטְטכָאבֶּער) פוּן חי זֵאמָא שִׁטְשִׁין6 .יוּדֵישֶׁע

לֶעגֶענְדֶען (אין לָשׁוֹן-קוֹרֶשׁ בְּעאַרְבֵּייטֶעט פון ק .שְׁפִּירָא) פו א .ש.
פְּריעדְבֶּערְג .מילא דאס עֶרְשְׁטֶע דער מֶעדַאלְיָאן ,וַייזְט אוֹיס ,אִיז
נָאר פוּן דִי קְלייגֶע אַנְטִיקֶען אִין הֶעבְּייאִישֶען אִָיִינַאל אוֹיך ,בִּפְּרט נָאךְ יפְֵי
בֶּעאַרְבֵּייט' אִין פְּרייֶען זְשַׁארְגָאן .די מַעֲשֶׂה קוּמְט פָאר ,וִוי אֵיינֶער א גְרוֹימֶער מאנן
יצקי אִיז גֶעשְׁטָארְבֶּען אוּג אִיבֶּערְגֶעלָאזְט אנַָרוֹים פֶערְמֶענֶען.
אִיסֵא אק צִיח

איין זוּהִן יָשְׂמָעַאל פא שָׁא (אַטֶערְק) קוּמָט פַאר דִי שׁוֹפְמִים צוּ מָאנֶען די

יְרוּשֶׁה :מֶע נֶעהְמְט אִיבֶּערְלֶעזֶען דִי יצְוָאָה ,פאּעַרְחַתְמְתְּשׁ פַּאפִּיער' ,וואוּ  סֶאִיז

נֶעשְרִיעבֶּען .מֶע זָאל נֶעבֶּען דִי יְרוּשֶׁה דֶעם זוּהָן ,וָואס וֶעט וַוייזֶען אַמֶערַאלָיאן

מִישִין פאטֶערְם חֲתִימה  :יִשְׁמָעֵאל וֵוייזְט תֵּיכֶּם דֶעם סימן דֶ:ערְַייל קוּמְט נאךְ

א זוּהן יָהוֹשֶׁע (א כְּרֵיסְט) אוּג דֶערְצָאחְלְט ,אז עֶר חָאט גֶעלֶעזֶען אִין די צַייטוּנג
פוּן רֶעם פָאטֶערְם צְוָאֶוה מִכֹּמַ דֶעם מֶעדַאלְיָאן (חָאטְשׁ מֶע הָאט דִי צְוְאֶה נָאר
עֶרְשְט אִיצְט גֶעעֶפֶענְט) אוּנ וַוייזְט אוֹיךְ דֶעם סִימָן :אוּג טאקי נָאךְ אֵיהֶם דאָרִַיטֶער,
יַעקבֿ-יִשְׂרָאֵל (א יוד) ,וָואס וֵוייזְט אוֹיךְ פּונקט אַזֵא מֶעדַאליאן .די דרי בְּנִים רוּפֶען
זִיךְּ אֵיינָם דָאס אַנְדֶערֶע שְׁווינָרְֶער ,בֶּעטְרִיגֶער .נָאר אַז דֶער שוֹפְט פַּמְקִיט ,אַז

אַלְלֶע דְרֵייזָאלֶען זי צוּטְתֵיילֶען מִיטֵץ פֶערְמֶענֶען ,אִיז פְּלוּצָלים ,עֶפֶּעס אַזוֹי וִי

דוּרךְ כאַּשׁוף .צֶעפְלַאקֶערְט זיך דִי לֶיעבֶּע אוּג אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערטן פַאלְלֶען

אוֹיף דעם הַאלדְז .וי איר זֶעהְט אִיז דָא גֶענוּמֶען גֶעוָאוֶען

לֶעסְסִינְגִיס בֶּעוואוּסְטֶער

אּם.
מֶשֶׁל פוּן רִי דרֵיירִינגֶען אוצ נְלאט לֶעפֶּעשׁ לאנג צֶעצוֹינֶען אי גְרַאמֶען .אֶהְן שו
מעם .וִוי עֶס וַוייזְט אוֹיס איז דָאס בַּא ה' וַאמָא שְטְשִׁין אֵיין אַלֶט פֶערְלֶעגֶערְט

שְׁטיִקֶעל סְחוֹחָה (וָוארוּם הַיינְט שָׁרַייבְּט עֶר א סך בֶּעמֶער) .וָואס זֶשֶע ,הָאט ער

טאקי גֶעפוּנֶען אִיצְט סַאמֶע נוּט דִי צייט צוּ פְּרֶערִיגֶען אזֶעלְכֶע גֶעדַאנְקֶען ? חְלֶעבֶּען,

עִם וָואלְט קיין אוּמְנְליק גֶעוען וֶוען דֶער מֶעדַאלְיָאן" זָאל בְּלַיבֶּען לִיגֶע
פֶערְחַתְמִיט אִין זיין רוה אוֹיף וַוייטֶער אוֹיךְ.,.

דֶאם צְוייטֶע זֶעהְט  איר ,די וּדִישֶׁע לֶעגֶענְדען שֵייְט דַנָקֵא אִין
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הֶעבְּרֵייאִישֶען ,וִוי לאֶעַכְטִיגֶער שְטֶערֶען .וֶער פוּן דִי הֶעבְּריאִישֶׁע לֶעוֶער הָאט

אנ נִישְט גֶעפִיחְלְט
נִישְט .גֶעלֶעזֶען מַחִזְיוֹנוֹת בֹּת עמֵיי פוּן חי ק .שַׂפִּיךָ אוּ
די גןערְןֵ-יחוֹת פוּן דִי טְהֵייעֶרֶע בְּשָׂמִים ,וָואס זֶענֶען אָנְגֶעזֶעצְט אִין דֶעם מֵייסְטֶער-

וֶוערְק? נָאר אִיצְט! אַז ;עם אִיז אִיבֶּערְגֶענָאסֶען גֶעוָוארֶען פֿון אִיין כְּלִי אִין דֶער

אַגְרֶערֶעה זֶענֶען בדִַּיעסְטֶע רִיחוֹת אוֹיסְגֶעוֶעבְּט גֶעוָוארֶען אונ;עם הָאט אָנְגעוואוירֶען
אַסך דֶעם חַן .מֵיינְט אָבֶּער נִישְט ,אַז אִין דָעָם אִיז שוּלָדִיג דִי זְשׁארְנָאן שְׁפְרַאכֶע
!לדיג אִיז מְעהְר
אַלֵיין ,ואס אַנְדֶערֶע רֶעכֶענֶען זִי נָאךְ פַאר א שׁבְרי-בּלֵי' :גֵיין שו

דֶער גֶעעֶהרְטֶער אִיבֶּערְגֶעטְצֶער ,ואס הָאט זִיךְ דָאס מָאל גֶענוּמֶען נִישְט צוּ זיין

פַאךְ .אוֹיסֶער דֶעם ,וָואס ה' פְרִיערְבֶּערְג איז בִּטֵבע אַלֵיין נִישְטקייןפָאעט,
גֶעהְט נָאךְ דֶער פֶעדֶער זֵיינֶער  צוּ שְׁוֶערלֶיְ אִבּיסֶעל אִין זְשַׁארְגָאן -לָשׁוֹן(אִי

אַנְדֶערֶע עֶרְטֶער ,צוּ לִיעבּ דֶער זִינְדִינֶער רִיפָּמַע ,טהוט עֶר נָאר אוֹיף גִייֶע הִמְצָאוֹת

אוּנ שְׁרַייבְּט ,לֹמִשֶל ,אַנְשְׁטאט ,:פיין בֹּימֶעלֶע!.,מיין טֵייבֶּעלֶע' גָאר קאפּוֹיר .בויגעלֶע

פַיין ,שֵייבֶּעלֶע מיין /וָאס דָאס הֵייבְּט נָאר נִישְט אָן צוּ קְלינְגֶען אִין זְשַארְגָאן) .

פון דֶעסְטְוֶוענֶען בְליבֶּען גָאך אֶפִילי דִי אִיבֶּערְֶעוֶעצְטֶע ייודישֶע לֶענֶענְדֶען' זְעהֶר
זאִיַסֶעמְתיְה'דִיגֶע זַאך.

|

|

דִי אֵייגֶענֶע צֶרָה מִכֹּחַ דֶעם נִישְט-אוֹיסְגֶעאַרְבֵייטֶען זְשַׁארְנָאן-לָשׁוֹן בֵּיינְט
אוֹיךְ אִין דְרֵייען ה' דָא לי צֶק יס

פַּאעזִיעְ אִין זיין גֶעדֵיכְט ייְהוּדֶה הֹ מַכְבָ 2

אוּנ לָאזְט אִיהֶר .קיין קָאפּ נישט אוֹיפְֵייבֶּען .ה' דָאל יצ קי אִיז אֵיינֶער פוּן דִי

ישֶׁע מְשׁוֹררִים אוּנ זַיִין קְרַאפְט לִיענְט אין נַאצִיאָנאל-שִׁירִים ,וֶועלְבֶע
נוּטֶע הֶעבְּרֵייאִ

עֶר שְׁרַייבּט מִיט הַארְץ אונ נִישְט אָהֶן טַאלַאנְט .אִין דֶע ם וְשַׁארְגָאנִישֶען

נַאציאָנאל-ליעד אבּער ווייזְט זיך גאר אין אֵיינְצִינֶע אָרְטֶער אַרוֹים שָׁאגֶע לֶעכְטִגֶע

ען ,אִמְתַ'ע  .:אַ שְׁטֵייגֶער ,וִוי אִין דֶעם סְטְרָאף ,וָאס וֶוערְט דָרֵיי מָאל
פִינְק
אִיבֶּער גֶעחִזְרֶיש :

|

|

וי

;ואוּ זֶענֶען אללע אַהִין גֶעקוּמֶען ?--
צִי דָאס אִיו יצִוֹ וָאס הָאט גֶענְלַאנְצְט?...

וואוּ זֶענֶען אִיהֶרֶע שָׁאנֶע בְּלוּמֶען
וָואס נָאטְט אַלֵיין הָאט זָיִי פֶערְפְלַאנְצְט "... 91
גֶערַאטְהֶענֶע אָרְטֶער ,קוּמְט אוֹיס דֶער זְשַׁארְנָאנִישֶׁער
אוֹיסֶער הִי פַּאאר

וושיׁיוטוֶֶעערר ,צוּ שְלֶעפֶען זיך ,װוי אוֹיף רִירֶעס .דִי רִיפְּמֶעַן קוּמֶען אַרױם ,וי צו
מוּזֶע

א דִי הָאר .,אוּנ אַמָאל נֶעהְמְט זִיךּ דֶער מְשׁוֹרֵר שׁוֹין צוּ פִיעל ,פַּאעטִישֶע
גֶעשְׁלֶעפְּט בֵּ

פרייהייט" אִיבֶּער צוּשְלייֶערֶען א וָכֶר אִין אַנְקְבָה למֶשֶׁל ידֶעם בֵּית הַמַקְרֶש דֶער
ארְט ,שונא"
נשׁטאט ,דֶער שָאנֶער ,בּדייעס זאל אַרוֹיס אַ גְרֵאם צוּם וָו
שָׂאנְע (א

אֹימֶה אוֹיךְ נִיט מִיט פְרָאסְטֶע רּסְִישֶׁע ווארְטער
ה' דָא לִיצְקִי שׁעמְט ִיךְ אִין נ

95

נייזשַארְגָאגִישֶע לִיטֶערַאמוּר

װי סָא זָבֹא ג יע (פֶערשְׁטיֶן מִיט פָאזְנַאניִעי  --איז גאט נִישְט קיין אוֹיסדְרִיקא.
|

סָאבְּרֵא נָיֶעׁ וִויד וּבְדוֹמָה,

בַבְּלֵל גֶעפִינְט מֶען ריסְסִישֶע וָוארְטֶער אַזֶעלְכָעו וָואס זֶענֶען גָאר גְרִינְג אִיבּער-
צונֶעבֶּען מִיט פְּשׁוּטֶע יּרִישֶע וָוארְטֶער ,האִַיבְּשׁ בִּיסֶעל אין אימםִילְיֶען
פְרֵייג די ,דֶעסְטִנְלֵייכֶען אוֹיךְּ אִין יהוֹי זרַפיינְד' ,גְלייךְ וי דִי דָאוִיגֶע בִּיבֶער
זֶענֶען גֶעשַׁאפֶּען גֶעוָארֶען נָאר פוּן רוּסָסִישֶׁע יּדֶען וֶענֶען אנ וַוייטֶער נִישְט
פַאר קֵיינֶנעִם .אַזא מִין שְׁרֵייבֶּען אִיזבְּפירוּשׁ אַ עוָלָה ,וָוארוּם מֶע טָאר נִישְט פֶעךָ-
גֶעסֶען ,אַז אוּנְזֶערֶע אָרֶעמֶע בְּרִידֶער פוּן גַאלִיצְיָע רוּמִיניֶען אוּג אַנְדֶערֶע מְקוֹמוֹת,
ואוּ מֶע רֶעדְט זְשַארְנָאן ,הָאבֶּען אוֹיך נִישְט נִשְׁמוֹת פוּן קְלָאטְשֶׁע אוּנ וִוילֶען
אוֹיךְ לֶעזֶען א ְשַארְנָאנִיש בִּיבֶעל ,אוּג מֶע מוז מיט זֵיי שְמוּעמֶען ריין יוּרִיש,נִישְט

הַאלְבּ טֶערְקִישׁ,. .

|

וְשַׁארְגָאנִילֶעהֶרֶער ,פְּראקטישֶעס לֶעהְרְּּך צו לֵייכְט ערְלֶערְנֶען
פֶערְמִימְטֶעלְסְט אֵיינֶעם לֶעסְרֶער דֵי זשַׁארְנָנִישֶׁע שְפְּרַאבֶע אִין איין קוּרְצֶע צייט
פֶערְפַּאסְט פוּן יו נ דן (הַמְכוּנָה זֵיידֶעל) טרוב ניק וואר שא ,6851
דער יוּדִישֶׁער זְשַׁארְנָאן הָאט בּוּנְקְט דָאס זֶעלְבֶּע וִויסְט אוג פִינְסְטֶער מַזְל,
וִוי דָאס פֶערְווָאגֶעלְטֶע פָאלְקוָואס רֶעדְט אוֹיף דֶער פֶערְוָואגֶעלְטֶער שָׂפְּרַאכֶע י:וּדֶען
מֶענֶען וְוָאהְנֶען אוֹיף אֵיין אֶרָט וִיפִּיעל הינְדֶערְטֶער יָאהֶר ,פוּן דוֹר דוֹרוֹת ,פוּן
דֶעסְטְוֶועגֶען וֶוערֶען זֵיי דָארְט אַלץ גֶערֶעבֶעגְט פַאר אֵיינְגֶעבֶּעטֶענֶע גָאסְט ,פאר
אך מְקוֹמוֹת נֶעהְמֶען זִיך אַנְדֶערֶע פָאלְקֶער רְשׁוּת צוּ דְרֵיעֶן
וִוילֶר פְרֶעמְדֶע .אִין ס
זֵיין די יוּדֶען

אי | אֵללֶע זייטֶען אונ

בֵּיינֶען זי

אִין דְרִייֶען.

אָט אזא מִין טְהייער

מַזֶל קאט אוֹיךְ דערִינְדִיגֶער זְשארְנָאן טַאקֵי בַּא יוּדֶען אַלֵיין :וִויפִיעל דוֹרוֹת  זֵיי
רֶעדֶען שׁוֹין אוֹיף דער דָאזִיגֶער שפְּרַאכֶע ,הָאט זִי נָאךְ אַלְץ אַפָּנִים ,וִוי עֶפֶּעם
א פְּרֶעמְדֶע ,אָנְגֶעוָארְפֶּענֶע זַאךְ אוּג וערְט נִישְט גֶערֶעכֶענְט פאר קיין אֵיינֶענֶעי
אֲפילוא!וֹיף אַ הָאר , אַנוּ ,לָאז נָאר פְּרִיוֶוען נאַַארְרִישֶׁעוַואטֶע פֶערְדַארְט יוּדִיל

בֶּעקוּמֶען ִּילרוּנג פוּנְקְט פַאר אַ הַאלְבֶען שְׁמֶעק טַאבַּאק ,שְׁטֶעהְט איהֶם שׁוֹין נִישְט
אָן צוּ שמֶעקֶען ,חלִילָה ,צוּם זְשַארְוָאן אוּג שֶעמְט זִיךְ מיט דֶעם אַרְגֶער נָאךְּ ,וי מִיט
אנִיבְהשֶער זַאךְ .היינט ,וִוי אַזוֹי עֶרְלוֹיבְּט זִיךְ יֶעדֶער צוּ בֵּיינֶען קאַואּנליֶעטְשֶען
גְ
דֶעם אֶרְמֶען זְשַׁארְגָאן ,גֶעבֵּיךְ ,אַזוֹי וִוי אֵינִים רֶעדֶען ,אַזוֹי אוֹיךְ אֵינִים שְרַייבֶּען !

יֶעדֶער בֶּעזּנְדֶער הָאט זִיךְ כִּמֶעט אִין יֶעדֶען וָארְט זַיין אֵינֶענֶעם אוֹיסְלֶעג
 אוּג אַ מָאל אוֹיךְ איין אֵיינֶענֶעם פִּירוּשׁ .איך ועל שׁוֹין נִישְׁט שְׁמוּעסֶען פּנִים()24

יודישע פאלקסביבליאטהעק

0

פְּראסְטֶען עוֹלֶם ,ואס אִיז שְׁטוּמָפִּיג אפִילוּ אוֹיף דֶער עבְרִי אוּנ אִיז נִישְט אִין שְׁטַאנְד

צוּ לֶעזֶען אָהֶן נְקוּרוֹת :נָאר פְּריבְט נֶעחְמְט א זְשַׁארְנָאנִישׁ בְּרִיווֶעל רַוְקָא פוּן
איין ;אֵיידֶעלֶען יּדֶען; נִישְט פוּן קיין גְרָאבֶּען יוּנָ ,וֶועט אִיר .זֶעהְן ,וִוי אֵיין וָוארְט
אִיז ווִיפִיעל מָאל אַנְדֶערְשׁ מְשׁוּנָה גֶעשְלִייֶערְט אוּג ,אַז איר וֶועט חֵשֶׁק חָאבֶּען

אִיבֶּער צוּצֶעהְלֶען די גְרַייזֶען ,וֶעט אִיר בִּיזֶץ עק נִישְט צוּקוּמֶען,וַוייל איר וֶועט

מיעד וֶוערֶען אסֵַד פְרִיהֶער פַּארְץסוֹף אַ-ז-וֹי פּיעל ,קיין עין-הָרֶע! קֶענְט אִיר
גֶעפִינֶען.

וֶער שְמוּעסְט די לָשׁוֹךְקוֹדֶשׁ וָוארְטֶער ,וָואס מֶע בֶּענוּטְצְט אֵינָים

זְשַׁארְגָאן --זֵיי לֵיידֶען נָאר יִסוּרִים פוּן חִבּוּט הַקְבֶר אוּנ קוּמֶען אַרוֹים בַּא נִישְט-

קיין-הֶעבְּרייער ,גָעבִּיּ ,מְסּכּן צֶעשְׁלַאגֶען ,צֶעהַרְנֶיש אוּמְַּחֲמְנוּתְ'דִיג ,אַז זי וֶוערֶען

אָן אִין נַאנְצֶען דִי יוּרִישֶע צוּרָה אוּג וַוייזֶען אוֹים גִיכֶער טֶערְקִישׁ ,צִי טָאטֶערְשׁ,

וָואס דַארְפֶּט אִיר מֶעהֶר ,אֶפּילוּ די זְשַׁארְנָאנִישֶׁע מְחַבְּרִים אַלֵיין ,זֶענֶען אוֹיךְ
דָאס רוֹב אין דֶער הִינְזִיכְט נִישְׁט וַוייט גֶערִיקְט פוּנִָים הָמוֹן נֶ:עחְמְט נָאר אִין דֶער

הַאנְד א זִשַׁארְגָאנִישׁ בִּיכֶעל ,וֶעט

אִיר אוֹיךְ נִישְׁט דַארְפֶען לַאנְגזוּכֶען מִיט לִיכְט

פֶעהְלֶער א יַן דֶער שְׁפְּרַאכֶע אוּג אַיָנִים אוֹיטְלֶעג ג;ָאר גְרִינג לע אִיר זִיךְ אָנְגשְׁלַאגֶען
אוֹיףגח מיט זִיעכֶּען גְרִייזֶעןיי.

יָא ,דִי זְשַׁארְנָאנִישֶׁע שְׁפְּרַאךְ הָאט אֵיין מִזֶל מִיטְ'ן יודִישֶען פַּאלְק :דֶע ם

ווילְלֶען אַנְדֶערֶע נישְׁט רֶעמֶעגֶען פאר קיין פָאלְק.אוג יֶענע וִויללֶען ידע אליין

נִישְׁט רֶעכֶענֶען פַאר קיין שְׁפְּרַאךְ 

|

פַערְשְׁטֶעהְט זִיךְ ,אז אִין דֶעם ,וָואם מע שְַׁיבְּט זְשַׁארְגָאן אַזוֹי גְֵייזִיגו זֶענֶען
מֶעֵהֶר פוּן אַלֶע שוּלְדִיג דִי לעהֲרְעה .אָרֶער ,וִוי מֶע רוּפט זייו ;שְׁרֵייבֶּער" .,וֶועלְכֶע
לֶערְנֶען מֵיידְלִיךְ אוּג יוּנָנֶָךְ שְׁרַייבֶּען ;יוּדִישׁי .אָט דִי דָאזִיגֶע פְּרָאפֶעסָארֶען קֶענֶען

נָאר אוֹיסְלֶערְֶען דִי תַּלמִידִים אַרוֹיסְצוּוַארְפֶען פוּן דֶער הַאנְד גאֶעַצוּקְטֶען ;לִכְבוֹדי

אוּנ נָאךאְַזֶעלְכֶע קונץ-שְׁטִיקליך ,אָבֶּער וַויימֶער הֵייבֶּען זֵיי אַליין נִישְט אָן צו

וויסֶען פוּן זֵייֶער חַיוּת אוֹיסְצוּלֶעגֶען עִפֶּעס אַ ווָארְט .נה אוּג אַז דֶער רִבִּי אַלין
וֵוייסְט נִישְׁט ,דוּרְךְ ואס זֶשֶע פַאר אנַסים זָאל זִיךְ צוּם תִּלָמִיד אַרֵיינְכַאפֶען די

תּוֹרָה?אַזוֹי ווערֶען דִי גְרייזֶען פוץ קינדְַייז אָן אינְגֶעוַארְצֶעלְט אוֹיף עֲבִּי 

דֶערְפַאר דֹארְפֶען מִיר דַאנְקֶען דֶעם פֶערְפַאסֶער פוּנָים זְשַׁארְגַאנְ-לֶעהְרֶער'
דֶעם ה' רטוֵּבְּנִיקי וָאס ער הָאט זִיךּ אָבְּגֶעגֶעבֶּען מִיטְן זְשַארְנָאן ,אַזוֹי וי
מִיט ראֶַעכְטֶער שְפְּראכֶע! אוּג הָאט אוֹיף זִיךְּ גֶענוּמֶען די מִיה צוּ מַאכֶען ראֶַעכְטֶען
לַעהֶרְבּוּךְ ,כְּדֵי צוווַייזֶען אַגְֵייכֶעועןועג פַאר די פֶּערְְלָאנְזֶעטֶע שְׁרַייבֶּערי אוּג.
נֶעבֶּען זֵיי אִין דִי הָאנְד כִּמֶעט א גְרֵייטֶע  תּוֹרָה ,זֵיי זָאלֶען וויסֶען אוג קֶענֶען זי
גְרִינג אִיבֶּערְגֶעבֶּען דִיתִּלְמִירִים זייֶערֶע .עִם אִיז נִישְׁט שְׁוֶוער אַרוֹים צוּזֶעהְן ,אַז
דֶער גֶעעֶהרְטֶער מְחַבֵּר הָאט זיך נַאנְץ ערְנְסְט פֶּערְנוּמֶען מִיט זיין שְׁוֶערֶער אוֹית?
גַאבֶּע אוּג הָאט נִישְט גֶעקַארְנְט קיין מִיה צוּ .בֶּעאַרְבִּיטֶען רָאם ,פְּרַאקְטִישֶׁעס

נייזְשַׁארְגָאנִישֶׁע
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לַעהִרבּוּדי ,וי עִם דַארְף צו זַיין:עס זָאל קֶענֶען עֶרְרֵייכֶען זַיין צְוֶועק .אוּנ זיין אַרְבֵייט
:אִיז אֵיהֶם בָּאֲמֶת גֶערָאטְהֶען אוֹיסְצוּאַרְבֵייטֶען
אִיז אוּמְזִיסְט נִישְט ארוֹיסגֶעווָארְפֶּען ס'
א גוּטען לֶעחֶרְבּוך ,וָואס קען בְּרֵינְנֶען גְהוֹיסֶע נוּטְצֶען ,מֶע זָאל דוּרֶךְ אֵיהֶם לֵייכְט

אוֹיסְלֶערְנֶען דִי וְשַׁארְנָאנִישֶע שֶפְרַאךְ  גיך צוּ לֶעזֶען אוּנשְרַייבֶּען רִיבְטִיג אָהְן

פֶּעחְלֶער .דִי דָאזִינֶע ,ואס וֶועלֶען אוֹיסְלֶערְנֶען דֶעם בּוך מִיט א לֶעהְרֶער ,וֶועלֶען
שׁוֹין נִישְט ווַייזֶען חָרִיפוֹת אֶנְצוּשְׁרַייבֶּען דָאס וָארְט נֹֹחַ' מִיט אמַַבּוּל גְרֵייזֶען
וִוי אַנְדֶערֶע יוּרִישֶע שְׂרֵייבֶּער מְחוּען ,זֵיי וֶועלֶען שוֹיןקֶענֶען שְׂרֵייבֶּען אָהָפןֶעהְלֶער
אוּג זִייֶער זְשַׁארְגָאן ,מֶענ מֶען הָאפְפֶען ,וֶועט הָאבֶּען אפַָּנִים פוּןאַרֶעכְטֶער
שְׁפְּרַאךְ ,וָואס הָאט דִי וֶוערְמח .צוּ טְרָאנֶען דֶעם נָאמֶען.

דֶער ,זשַארְנָאן לֶעהְרֶער"--וֶוערְט אֵיינְגֶעטְהֵיילְט אִין דְרֵיי אָבְּטְהֵיילוְננֶען .דֶער
עֶרְשְׁטֶער חֶלֶק איז דֶער עַיָקֹר דָ:ארְט גֶעפִיְנֶען זִיך צום אָנְהֵייבּ רֶענְלֶען (כָּלָלִים)

צוּם לֶעזֶען אוּנ שְׁרַייבֶּען,צְוִוישֶען וֶועלְבֶע זֶענֶען דָא אַזֶעלְכָע ,וָואס די זְשַׁארְנָאנִישֶׁע
שְׁרֵייבֶּער וָאלְטֶען ִיךְ גֶעדַארְפְט בֶּעזַאנְדֶערְם נוּט אַינשׁלַאנֶע זֵיי אִין קאפ ,ווייל
 ַ:שְׁטֵייִנֶער ,:דִי אַרְבֵייט-
מֶעהִרְסְטֶענְטְהֵייל הִינְקען זֵיינֶעבִּיך ,שטַארְק צוּ אוֹיף דֶעם א

וֶוערְמֶער נֶעהְמֶען צוּ זִיךְ צדוָּאס צושְטֶעל נֶע" אונ נִיט ,נִי" ,אויך עֶנְדִיגֶען זי
זִיךְ אֹיף יעַן,אוג נִיט צֵן ,צבשיפ :גֶע-פָּאהְרֶיען א .ז .וו וִויפִיעל שְׂרַייבֶּער שְׁרַיבֶּע
אַזֶעלְכֶע ָאט קאפּויר ! ווייטֶער גֶעהְט אַ צֶעטֶעל נָאמְמֶען פוּן זְכָרִים נאָוקּנְבוֹת,
יָמִים-טוֹבִים אוּנ תַּענִיתִים ,פֶערְשִׁיעדֶענֶע רִאשִי-תִּיבוֹת ,וָואס וֶוערֶען בֶּענוּצְט -
אִין זְשַארְנָאן ,דֶעסְטְגְלֵייכֶען אוֹיךְ טִיטוּלֶען -- ,דָאס אִיז אַלְץ אזוֹינֶע זַאכֶען ,ווָאס
זֶעגֶען מֶעהֶר צִי ווינְצִיגֶער נָאחְטִיג צוּ וִויסֶען .נָאךְ דֶעם הֵייבֶּען זִיך אָן אַרְטִיקְלען
מִיט פְרַאזֶען ,ווֶעכְכֶע דֶער לֶעהְרֶער דַארְם אוֹיפְגֶעבֶּען פרִיהֶער דֶעם תִּלְמִיד אוֹיסְצו-
לֶערְנֶען אוּג דֶערְנָא דָאס עב אֵיהֶם פַארְדיקְטִירֶען ,בִּיז עֶר וֶועט זַיין אִין
שְטַאנְד אֶנְצוּשְֵׁייִבֶּען {עס אָהְן פעהלער.
אִיבֶּעוְהוֹיפָּט הָאט דֶער מְחַבֵּר אַווֶעקנֶעלֶענְט מִיה ,דֶער תַּלְמִיד זָאל פוּנִים
זְשַׁארְגָאן-לֶעהְרֶער' זיך גוּט אוֹיסְלֶערְֶען אַלעלָשׁוֹ|ן--קוֹדְשָׂע וָוארְטֶער ,וָואס דֶער
זְשַׁארְנָאן הָאט אִין זִיךְ .אַינְגֶענוּמֶען אוּג גֶעמַאכְט פַאארֵייגֶענְם; דֶער פַאר הָאט
עֶר גֶעשְטֶעלְט פַאר יֶעדֶען איִיקעל עֶטְלִיכֶע הָעביְּרִייֶעשֶׁע וַוארְטֶער- ,דֶערְנָאךְ
עֶנְטְהַאלְט יֶעדֶע פְּרַאזֶע אִין אַרְטיקֶעל אֵיינְם אָדֶער מְעהר פוּן דִי דָאזִינֶע וָוארְטֶער.

דִי פְּרַאזֶען אליין זֶענֶען גִישְט גֶענוּמֶען גֶעווָארֶען גלאט אזוֹי ,וֶועלְכֶע סֶע-נִיט-אִיז- ,

וִוי מֶע זָאנְט , ,אִידֶער וֶועלְט אַריין  :גֵיין ,דֶער מְחַכֵּר הָאט גֶעמְלִיבּען ַלן
אֵיינְס-אוּנ-אֵיינְט ַזֶעלכע מַאֲמָרִים ,וָואס הָאבֶּען עפֶּעם אַ רֶעכְטֶען זִינְן אוג +

אַרְבֵייט הָאט אֵיהֶם גֶעקָאסְט נִישְט ווינְצִינ שָׁוֵייס .דֶער צְווִייטֶער חָלֶקעֶנְטְהַאלְט
אין זיך אֵיינִינֶע ְלֵייכֶע אַנֶעקְדָאטֶעןן פָאלְקְם-וָארְמְליך אוּג גַיינְצֶען קורצֶעבְּרִיעף,

וֶועלְבֶע  זֶענֶען אָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען מִיט אַ לֵייכְטֶער ,רֵיינֶער שְפּרַאכֶע .אין דֶעם חֵלֶק,
צוּם סוֹם ,אִיז אוֹיסְגֶערֶעכֶענְט אֵיינִיגֶע וָארְטֶער ,וֶועלְגֶע לֶענֶען זי אוֹיס מִיט דֶעם
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אוֹת ה' ,אוֹיךְּ די וארְטֶער ,וָואס רֶערֶען זִיך אוֹיס כִּמֶעט  אלְץ-אֵיינְם אוּג שְׁרַייבֶּען

זִיך אַנְדֶערְש! צוּם בֵּיישְׁפִּיעל  :זוּהן (בֵּן) ,זִינְן(מוּבְן) אוּג זוּנְן (שׁמְשׁ) א .ד ,ג.
דָאס אִיז אַלץ זֶעחֶר וִויבְטִּיגֶע זַאכֶען אִין דֶער זְשַארְגָאנִישֶׁער אָרְטְהָאגְרַאפַיִע.
דֶער מְחַבָּר ווָאלְט אָבֶּער נָאךְ גְלֵייבֶער גֶעמְהוּן ,וֶוען ער זָאל צוּנוֹיפְשְׁטֶעלֶען פון
דִי דָאזִיגֶע ווָארְטֶער בֶּעווּנדֶערֶע אַרטיקלען מִיט פְרַאזֶען כְּדִי דֶער תַּלְמִיד זָאל זִיךְ
מַעֵהֶר אִיבֶּען אוּנ זֵיי זָאלֶען בְּלייבֶּעבןַיי אֵיחֶם אִין מֹחַ .אַם ענְדֶע ,אין דְרִיטֶען חֶלֶק

גֶעפִינֶען זִיך קלֵיינֶע עֶרְצֶאהְלעְגֶען פוּן דֶער נַאטוּר-גֶעשִׁיכְמֶע .דִי דָאזִינֶע ערצאהלוּנֶען
זֶענֶען אוֹיךְ גֶעשְׁרִיעבֶּען אין א פְּרָאסְטֶער לוֹימֶער-יוּדישֶער שְׁפְּרַאכֶע ,נִישְט צֶעמִישְט
מִיט רוּסְסִישֶׁע דִבּוּרִים ,אויר נִישְׁט צוּ פיעל פֶערְדֵייטְשֶׁערְטי |נָאר פָשוּט ,וי
אַזוֹי מֶע דַארֶף שְׁרֵייבֶּעען זְשַׁארְנָאן.
מִיט הוֹילֶע מעלוֹת אַ זַאךְ אִיז אָבֶּער אוֹיף דֶער זִינְדִיגֶער ווע נִישְׁט דָא ;
אָט דָאס גוּטֶע בִּיבֶעל הָאט אוֹיךְ נִישְט וינְצִיג חֶסְרוֹנוֹת! אוֹיף אֵיינִיגֶע פון זֵיי
וֶועל אִיך דָא אָנְוַייזֶען  )1 :דִי אָרְטְהָאנְרַאפִיִע פוּנ'ם לֶעהִרְבּוּךְ אִיז אִיבּערְהוֹיפְט
זֶעחֶר א רִיכָטִיגעו נָאר עס הָאבֶּען זִיךְדָארְט אריינגֶעננְבֶיעט גָאר אַפך דְרוּק פֶּעהְלֶער,

וָואס קענֶען אִין פיעל אָרְטֶער אַרָאפְּפִיקְרֶען דֶעם תִּלְמִיד פוּנִים נְלֵייבֶען וֶועג .מִילֵא
אין דֶעם אִיז מֶעחֶר שוּלְדִינ דֶער יבָּחוּר הַזֶעמְצְער"! גס גֶעפִינֶען

ִיך אְֶבֶּער ָפעה

(אָמֶת זֶעהֶר וִוינְצִיג) וואוּ דֶער בחַּוּר איז גָאט דִינִשָמָח שׁוּלְדִיג אוּג דִי פֶּעהְלֶער

ָּ:שָׂרָהבְּהֵמָה' (זייט --)4פוּן כָּשֵׂר ,לָשׁוֹן זָכָ ר
גֶעהֶערֶען צוּם מְחַבֵּר אַליין; ִמשָ יכ

וֶוערְט אִין זְשַׁארְנָאן-לשׁוֹן נָקבֶה אוּנ אוֹיךְ מֶעהְרצָאהְל ,כָּשַׂרִיע' מִיט אַ?ע" נִישְט מִיט

קיין יה' (כְּשֵר'ע בְּהֵמָה ,כְּשֵרֶיע בְּהֵמוֹת  דֶער מְחַבֵּר שרַייבְּט דָאס לֶעצְמֶע אוֹיך

מִיט אַ ה'); יֹרֶאשִי פְּרָקִים צוּרֵייסֶען (ז -- )16 .דַארְף זיין ;צֶערֵייסֶען ,אַזוֹי וי אִין
דַייטְשֶען ;צֶערְרֵייסֶען"*) וַ:וייטֶער שְׁרֵייבְּט דֶער מְהַבֵּר כַּסֵדֶר דִי ווָארְטֶער  :דִיא,

זיא ,א ,ז .װו .אַלץ מִיט אֵיין ;א צוּם סוף ,וֶוֶעלְבֶעם סְאִיז לַחְלוּטִין אִיבּריג (נָאב-
צוּטְהוּן וי אין הישע וואלט מֶען נאר געדַארְפְּט אין דִי אַלֶע וָוארטֶער אַ גע"

צוּם סוֹם) דִי דָאזִיגֶע ;א',קוּמְט אוֹים ,שְׁלֶעפֶּט זִיך גְלאט נָאךְ עִפֶּעם .נָאר וי
א זִינְדִיגֶע נְשָׂמָה 5 .דִי לָשׁוֹן קֹרְשִׂיע וָוארְטֶער פַארדִי אַרְטִיִקְלֶען גֶעהֶען גָאכְן
איב ,ד .ה .פְּרִיהֶער קוּמֶען אלע ווָארְטער ,ווָאס הֵייבֶּען זִיךְ אָן מִיט אַ יא'
דֶערְנָאךְ מִיט אַ,ב" א .ז .וו אַזֵא

סֵדֶר אִיז אָבֶּער זְעֵהֶר נִישְט פְּרַאקְטִישׁ אִין

אַ פפְּרַאקְטישֶען לֶעהְרְבּּד :די לָשׁוֹ קשֶיע וָוארְטֶער וָואלְטֶען גֶערַארְפנ
צ

 )+דֶער דָאזִיגֶער מִין  פעהלער

געפִינְט זיך נישט אוף אֵיין אָרְט =אינ'ם בּוּך .רֶעסְטנְליִיכֶען  אַלֶע

ַּמְעֵט לְשַׁארְנָאנִישֶׁע שְׁרֵייבֶּער זֶענֶען גֶעוואוֹינְט צוּ .שְׂרַייבּען, .צוּ" דָארְט ,וואו ;עם קוּמְט יצָע" ,לכן וָואלְט
נִישְׁט געשׁארְט גוּם אַכְמוּנג צוּ גֶעבֶּען אוֹיף דֶעם פַּשׁוּמֶען כְּלֵל , :צוי שְׁרֵייבְּט זִיךְ וֶוען עֶס קוּמְט בֶּעוּנְדֶער
פּוּנ ים צֵייטְוָוארְט אֵלֶם פַארְווָארְט ; יצע" אָבֶּער קוּמְט תִּמִיד צוזאמעןי מִיטִן צײימװאָרט ,צוּם בַּיישְׁפִּיעל ;ווֶער

הָאט חָשֶׁק צוּ  צֶערֵיימֶען"  ווֶער איז גֶעוואוֹינְט צוּ רֵייסֶעןי (מעהמװ028ח פחניהמק)
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זַיין נִישְׁט נָאךְ דֶעם איב ,נָאר פְרִיהֶעֶר דַארְפֶּען קוּמען וָוארטער גְרִינְגֶערֶע אוּג

אַזֶעלְכֶע,ווָאס מֶע בֶּענוּצְט אֵינים רֶעדֶען אֶפָּטֶער ,אונ וָואס וֵוייטֶער ,אַלץ כְּהדרְנָהו

שְווערֶערֶע ווארְטֶער אוּג אַזוֹינָע! וָואס מֶע בֶּענוּצְט שׁוֹין זֶעלְטֶענֶער .נָאךּ דעם

איצְטִינֶען סֵדֶר אָבֶּער מוּזֶען קוּמֶען בַּאלְד טַאקי צום אֶנְחֵייבּ אַזֶעלְכֶע וָוארְטֶערי וו

אְַרַיוֹת' ,אאֲפּוֹטְרוֹפוֹס' א .ז .װו ,וָואס וָואלְטֶען גֶעדַארְפּט זַיין הֶעט שְׁפֶּעטער .בִּכְלֵל

וֶעהְט מֶען נִישְט ,אַז דֶער מְחַבֵּר זָאל שטַארְק אָפְּהיטֶען דֶעם גְרוֹיסֶען פֶּערַאנָאנִישֶען

כּלֵל :פוּן גְרִינְנֶערְס צוּ שְׁוֶוערֶערְם או דֶערֶאיבֶּער טאקי שְׁטֶעלְט עֶראין

די עֶרְשְׁטֶע אַרְטִיקְלֶען גַאנְצֶע פְרַאזֶען וי ינלְגֶל הַחוֹזֵר בּעוֹלֶם' א .ד .ג .אוֹיסֶער דֶעם.

ָואלְטֶען די הֶעבְּרייאִישֶׁע ווארְטֶער גֶערַארְפְט זַיין אִיבֶּערְזֶעצְט אִין זְשַארְנָאן ,וַייל
צְוִוישֶׁען זֵיי גֶעפִינֶען זִוך  אַזֶעלְכֶע ,ואס נִישְט יֶערֶער זְשַׂארְנָאנִ-לֶעחְרֶער וֵוייסְט פוּן

זֵיי דִי בֶּעדֵייטוּנְג אוּג אֲפִּילוּ דִי ,וָואס וַוייסֶען יָא ,אִיז אוֹיךְ נִישְט אִיטְלִיכֶער אִין

שְטאנְד קְל אר גֶעבֶּען צּפֶּערְשְטֶעהְן די תִּלְמִידִים .ג) די פְרַאוֶען אִין די אַרְטִיקְלֶען

וִוי איך הָאבּ שׁוֹין אוֹיבֶען גֶעזָאנְט ,זֶענֶען אִיבֶּערְהוֹיפְּט גֶעקְלִיעבֶּענֶע :נָאר פוּן
רֶעסְטְוֶוענֶען גֶעפִּינֶען זִיךְ אֵיינִינֶע אוֹיסְנַאהְמע ,וָואס פַּאסֶען בְּשׁוּם אוֹפָן צוּ קיין
לֶעהֶר-בּוּךְ .אִיְוִוילְל נִישְׁט שְמוּעסֶען פוּן אַזוֹינֶע ,וָאס זֶענֶען נְלָאט פַאר קִינְדֶער

ה,

=
ט

נִישְׁט אָנְגֶעמָאסְטֶען :עס אִיז דָא גָאר אַזֶעלְבֶע פְּרַאזֶען וָואס פַּאר זֵיי אִיו לְכָל
הַדְעוֹת גִישְׁט אִין אַזֵא בּוך דָאס אָרְט,,עם מֶעג זיין פַאר הוֹלֶע גְרוֹיסֶע .נֶעהְמְט,
לְמֶשֶל , אַזוֹינֶע מִינִי פְּרַאזֶען :יחֲסִידִים טְרִינְקֶען תִּקוּן" ,אָדֶער ,א חֲסִיד הָאט פַיינְט
חַקִירָה ,וָוארוּם אַ חַקְרָן פָּאהְרְט שׁוֹין נִיט צוּ קיין רְבּיין אוּנ נִיט נִיטקיין פִּדְיון"--

פאר זֵיי אִיז אִפְשַׁר פאלאץ עֶרְנֶעץ וואוּ אִין אַ הַשְּׂנָה-בִּיכֶעל דָארְט ,וואוּ דֶער
!ּער
מִחַבֵּר צוּפְלַאקֶערְט זִיךְ אוּג שְׁרַייעט אוֹיף אקוַֹל :אָ ,פַּאנַאמִיזֶם א .ז .אװָו,בֶ

וִוי קוּמְט אִין א חלֶֶרע-בּוּך ,וָאס אִיז גֶעמַאכְט פאר אלַע יוּדֶען ,אֶנְצוּריהְרֶען

חֲמִידִים אוּג זָאגֶען זי עֶפּעם שְׁמֶעכווָארְטְלִיךְּ? ה' טָ רוּבְּנִיק אִיז זִיךְ אַ מִשְׂכִּיל,

מְהֵיכֶא-תֵּיתָא ,אִיךְ הָאבּ צוּ אֵיהֶם נָאר נִישְט דֶערְפַּאר ,נָאר לָאז עֶר זיך אֶפְּזוּבֶען
עהגֶעץ אֵיין אַנְדֶער אָרְט ארוֹיסְצוּווייזֶען .די שֵיין פוּן דֶער הַשְׂכָּנֶה פוּנם ניינְצֶענִ-
מֶען יֵאחֶר-חוּנְדֶערְט' ,נִישְׁט אִין פאְַּרַאקְטִישֶעם ְשַׁארְגַאנלֶעהֶר-בּוּךְ ,וָואס פוּןדֶעם

דַארְפֶען לֶערְנֶען חֲסִידִישֶׁע גְלייך מִיט מִתְנִגְדִישֶׁע קינְדֶער.

|

דֶער גֶעעֶהרְטֶער מְחַבֵּר וֶועט גֶעוִויס צוּ דֶער צְוייטֶער אוֹיפְלַאגֶע פֶערְבֶּעמֶערֶען
די אֵיינִינֶע קְליינֶע פֶּעהְלֶער אוּנ מַאכֶען נָאטְהיְגֶע תִּקוּנִיםז

דַאמָאלְס וֶועט פֶערְ-

נְרֶעסֶערְט ווֶערֶען דִי וֶוערְטֶּה פוּנָם יוְשַׁארְנָאנִילֶעהְדֶער' ,וָואס אִיז אַלְלֶענְפַאלְס

זֶעחֶר א נוּטְצְלִיכֶע בּוּך.
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46די שָׁאגֶע וְהוּדִית ,אָדֶער יְהוּדִית דִי צְוֵוייטֶע אִיין
הִיסְטָארִישֶער שָׁאנֶער רָאמַאן פֶערְפַאסְט פוּן מזַאאר-מַאזָאח ,אִיבֶּערְעצְש פוּן

יונה ר
רובֶניק
ע ,מְח
מַבֵּר
דפוּנ
ְים;ז
וְשַאר
ְָגָא
אנִיל
רֶע ה
ְְרֶע
טרי,
ֶיפ
ּער-
בּוּך' אונ ע
מעָק הָאֲרָזִים.

ברדיט שוב ,8881

 6אֶסְתֵּר המל כָּה'.איין עֶרְצֶעהְלוְּג פון;קארְל עֹמִיל פְּרַאנְצָאז
אִיבֶּערזֶעצְט פוּן יונה מרובניק,

בּרדיט שוב .8881

עס וואלשׁוֹין לַאנְג צייט גֶעוֶוען ,מע זָאל זִיךְ גֶעהְמֶען צוּם אִיבֶּערְזֶענְצֶען
וִויכְטִיֶע בּיכֶער פוּן פרֶעמְדֶע שְׁפָּרַאךְ ,אַלֵס בַּאקֶעאןֵייגֶענֶע; ,הֶעכְסְטְאִינְטֶערֶעסַאנְטע -
רָאמַאנֶען מִיט בִּיכְלֶעךְ פוּן יסַאטִירְיְְא' ,וָואס שְׁלָאגֶען צו דער ,גנַאל אוּנ זֶענֶען
פָּשׁוּט שָׁאדְלֶיךְ פַאר דֶעם הֲמוֹןעם ,וָואס חַאפְּט זיך לייענֶען אללעס ,וָאס פַּאלְט
אַרַיין אִין הַאנְד אַרַיין,וִי עם אִיז שוין עטְלִיכֶע מָאל אוֹיסְגֶעוִויזֶען מִיט רַאַיוֹת פון

אֵיינִיגֶע קְרִיטִיקֶער.
אִיבֶּערְזֶעטצֶען פְרֶעמְדֶע שְרַייבֶּער  --רָאס אִיז אַוואוֹילֶער גֶעדַאנְק אוּנ דֶער
הֶערֶר טָרוּבּנַ יק הָאט נִישְׁט שְלֶעכְט גֶעמְהוּ וָואס ער הָאט זִיךְ גֶעפּרִיווְט
אִיבֶּערְזֶעטְצֶען די דָאזִיגֶע צְוויי דֵייטְשְׁץ שְׁרִפְטשְׁטֶעלְנֶער

וואס זֶענֶען בֶּעוואוּסְט

.וֹיסְגֶעצֵייבֶענְטֶע בִּילְרֶער פוּנִים יוּרִישֶׁען לֶעבֶּען -.אוּג אִין אֲמָתִ אִיז
מִיט זִייֶערֶע א
רָא נצַא ז זֶענֶען שׁוֹין
דָאס דֶען נִיט קֵיין חֶרְפָּה ,וָואס אַלְלֶע וֶוערְקען פון ק .פע.

לאנג אִיבֶּערְזֶעצְט  אין רוּסְסִישֶׁען אינ בֵּא אוּנְז אין דֶער פָאלקס-לִימֶּערַאטוּר,
וואוּ עס גֶעהֶען אַרוֹיס בּמעט אללע טָאג גייע בִּיכְלֶעך גֶעפִינֶען מִיר נָאךְ ניט יי
אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג נִיט פון פְרַאנְצָאז ,נִיט פוּן לעוו אנדא ,ניט פוּן אַנְדֶערֶע

רוּססישע ,אָדֶער דֵייטְשֶׁע יד ישָע שְרִיפְטְשְטֶעלְלֶער! 
דַארִיבֶּער פַארְדִיענְט דֶער ה' טָרוּבְּגִיק דֶעם גרֶעסְטֶען דאנק פַּאר דער

גוּטֶער חַתְחֶלָה ,אוֹיף וֶועלְבֶע עס וָואלְטֶען זִיך גֶעמַאנְט גֶעפִינֶען מעהֵר נָאכְטְהוּעֶרֶם,
עָם פֶערְשְׁטֶעהְט זִיךְ אַזֶעלְכֶע ,וָואס זאלעןקֶענֶען יוּדִישׁ שְׁרֵייבּען אוג עפֶּעס נָאךְ. ..

ידֶער ערְשְׁטער קוֹילֶעטְשׁ  --זַאנְט /מען ; ---קאגן .קיין מאל נִישְט גֶערָאטְהֶעױ.
דֶער אִיבֶּערְזֶעטְצֶער הָאט זִיךְ צוּפִיעל

בֶּענוּצְט

מִיט

דֶער

רוּסְסִישֶׁער

שְׁפַרַאךְ ,פוּן

ואס מֶע זֶעהְט אַרוֹיס ,אַז עס איז איבֶּערְזֶעצְט פוּנִים רוּסְסִישֶׁען איבֶּערְזֶעמְצוּנְג

נִיט פּוּנם דֵייטְשֶען אָרִיגֶעֵאל ,וִוי מֶע וָאלְט גֶעקָאנְט מֵיינֶען :לִמְשָׁל ,די וָוארטֶער

ְ/שֶׁערְטְוָוע' /אוּג פֶּיעלֶע
ויּטךְ צ יָע' ;אֶטְפְּרַאוֶועט' ,גֶערֶיעשֶעט' ,קרִיעפָּאסְט' ,ז

גייזְשָארְנַאנִישֶׁע לִימֶערַאטוּר

883

{

אזֶעלְבֶע וָוארְטֶּער ,וָואם מִיר גֶעפִינֶען אִינָים אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג --דָאס אִיז עֶפֶּעם

נלִויֹטיטֶער יודיש אוג מֶע קָאנְן זיך ,דַאכְט מִיה ,גאנץ לֵייכְט בַּאנֶעהְן אֶהֶן דִי

וָוארְטֶער :זְשֶׁערְטְוֶוענקבּן :יקְרִיעפָּאסְט"---פֶעסְטוּנָג ,א .ד .ג .עס וֵוייזְט אוֹיס ,לויט

אִיעִיגֶע אֶרְטֶער אין די צוויי בִּיכְעליךּ .אַזח' טְרוּבּנִיק הָאט נִיט פֶערְשְטַאנֶען ,א

אִיבֶּערְוֶעטְצֶען זייסט ניט דַוָקאז אַ קָאפִּיע אַרָאפּנֶעהְמֶען ,וארְט-אם-וָוארְט סְטֶענָא-

גְראפִירֶען ,פֶערְטֵייטְשֶׁען ,נִוי דער תַּלָמיר אִין חֵדֶר  :עַיְדַבֵּר ---אוּג ער הָאט גֶערֶעדְט ,די

נָאטְט ,אֶל צ-וּ ,-מֹשָׁה ---מֹשָׁה ,לֵאמֹר  --אַזוֹי צוּ זָאנֶען" ...לְמָשָׁל אִינָים אִיבֶּעך-

זֶעטְצוּנג יאֶסְתֵּר המלְכָּה' גֶעפנְט אִיר אַזֵא מִין פְרַאזֶע ,ואס קיּמְט אוֹיס

עפֶּעם זָעהֶר מְשוּנָת;

|

:

מֵיירֶעלוים אִיז זִי (אֶסְתַּרֹקֶשש אָדֶער רָחֵל פינְקוּם) גֶעוֶען ,װִי אַלֶע

בַּארַאנָאוֶער מֵיירְלֶעךּ; שֶעמֶענְדִיג ,אוּנְמֶענְשָלִיךְ אוג וְעֵהֶר אָרֶעם"

וי

4

אוּנ זֶעחאֶרוּאגְָרמֶעֶםע!נְעשפְֶרִּעיסךְק?ְלִיאפְַּשטָׁזאינךֶעעמסעלָנהִיטפאארֵיינאְטחַעצלוְּרםִין:אַנשְֶדֶׁעעמרֶֶעענןְדִיג ,אוּנְֶענְשִָי

 .דֶער תִּירוּץ אִיז:
דֶער ה' מְרוּבְִּיק הָאט ,אפּנום ,דָאם נַאנְצֶע בִּיכֶעלֶע  אִיבֶּערְזֶעצְט מָשׁוּט
פוּן רוּססִישֶען :עתעחפמ/זסהב

עקועמעת

40008082/80
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דֶער אִיבֶּערְנֶעטְצֶער הָאט ,בִּמְחִילַת כְּבוֹדוֹ ,דָאס וָוארְט 8/װ101ג ,00אִיבֶּער-

זֶעצְט ,וי 8וצ0ת0ױ ,960אוג ,אַז עֶר וָואלְט זִיךְ הַאלְטֶען בֵּיים פָשּׁט יוּדיש,

ואִַוזיױיא ולילעמעבַּאררֶַעוְט בַּיי אוּנח ווָאלְט ;ער גֶעשְׁטֶעלְט :ימֵיידֶעלְוַייס אִיז זִי גֶעוֶוע,
אנָאוֶוער מֵיידְלֶעך ,שֶׁעמֶענְדִיג ,וילד אוּנ זֶעחֶר אָרֶעם'...

ביים אִיבֶּערזֶעטְצֶען אווערְק פוּן איין שְׁפְרֹאך אין דֶער אַנְדֶערֶער דארף דֶער
אִיבֶּענְזֶעטְצֶער קוֹדֶם
נִישְט גָאר דֶעם לָשׁוֹן כאַָּלליןפ;ַאדרְָשאְםטֶעוהְֶוןערְק.בִּינידֶע לְָשׁוֹנוֹת ,וִי עס גֶעהֶער זצַיויּן .,אוּנ
וּפָא מוּז ער דוּרְנְגֶעמֶען דוּרךְ אוג דורֶך,

ועֶוסערְקל -א-רףאוּגאִניָחאָרם דַבאֶּמעָנאִליְסְסטֶע(רנֶָעןא,ר נעִירשְׁטדַאארַרְָףאפּעקְםרִ דוְבְלֶעבֶּען ,פּעקט וי זיין אֵיינֶע

יכֶענְדִיג פוּנִם וֶועג) קאנן דָאס

אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג אַרוֹיס רֵיין אוּג גלאט.
גָאר יּדֶער ערְשְׁטֶער קוֹילֶעטְשׁ קֶען נִישְט אַרוֹיס אזוֹי גֶערָאטְמֶעןיאוּג מִיר
וואלטען
גֶעפָּאדֶערְט פוּנָים הֶערְר וטֶּברְּ נִיקי וָואס אִיז נִיט אֶהְן קיין טאלַאנְט
צוּם שְׁרייבֶּען ער זָאל ִיךְ נֵוייטֶער עוסק זי אין זיין זַאךְ .ד .ה .אִין אִיבֶּער-
וֶעטְצוּנְגֶען פ
וּן פְרֶעמְד אִין אוּנְזֶער לְשׁוֹף נָאר מִיט מֶעחֶר חֵשֶׁקי אַבִּיסֶעל מֶעהֶר

| צוּתָארֶעוֶוען ,דֶענְן אִיבֶּערְזֶעטְצֶען אִיז

נִיט אַזֵא גְרִינְגֶע מְלָאכָה ,וִוי פִיעלֶע מֵיינֶען.

וָואס
צוּ אִיבֶּערְזֶעטְצֶען --דָאס אִיז .שׁוֹין  8בֶּעזוּנְדערֶער עַנִיִן ,וֶועגֶען וֶועלְכֶען מִיר

וֶועלֶען שְׁמוּעסֶען צוּם אַנְדֶערֶען מָאל.
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יודישע פאלקטביבליאטהעק
שאִין וָואם אִיז אַייעֶר הֵילֶף! אַנוּטְצְליך קעשִׁינֶיע-בִּיכֶעל פַאר.
יֶעדֶען בַּעַל-מְלָאכָה אונ אַרְבֵייטֶער פוּן ח ,י .דאקטאר .אדעסםא ,81
יֶערֶער ,ווָאס הָאט ליעבּ אוּנְזֶער פָאלְק מִיט זַיין לִיטֶערַאטוּר ,דַארְף אָנְקְוֶועלֶען

אוּג קלויבֶּען נַחַת פוּן אַזֵא אַרֶט בִּיכֶעל ,גָאר נִישְט קוּקענְדיג ,צִי עס אִיז אִין תֹּךָ

אַרַיין פון דִי אַנְטִיקְלֶעךְ אוּנ צִי עס הָאט ,בַּאָמֶת ,אַנְרוֹיסֶען לִיטֶערַארִישֶען וֶוערְטָה.

רָאס קליינֶע קֶעשִׁיגִיע-בּיבֶעל ,מֶעג מֶען זָאנֶען ,אִיז אַנְרוֹיסֶער צֵייכֶען פוּן דֶער צֵייט;
עִס ווייזְט ,וי אוּנְזֶער יוּנְגֶע פַאלְקְס-לִיטֶערַאטוּר הָאט זִיךְ אין דֶער לֶעצְטֶער | צייט

אוֹיפְגֶעמִינְטֶערְט אוּג אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען

צו א נִייִעם פְרִישֶׁען לֶעבֶּען .וֶוער וֵוייסְט

נִישְט ,וי אִין דִי פְרִיהֶערְדִינֶע צֵייטֶען הָאט זִיךְ דִי דָאזִיגֶע אָרֶעמֶע לִיטֶערַאטוּ
דֶערְהַאלְטֶעןגֶעבִּיךְ דִי זִינְדִינֶע נְשָׁמָה נָאר מִיט פֶּערְשׁיעדֶענֶע מֵיני מעשות (מֶעהְרְסְטֶעגְ-

טהייל ,גֶעוֶועתְנלִיךְ יבָּבָא מעשׂות') ,וי די יוּרִישֶׁע מְחַבְּרִים הָאבֶּען גֶעהַאלְטֶען אִין
אֵיין פֶערְפְלֵיי צִ ען דִי וֶועלְט מִיט זִייֶערֶע יבָּכֵא מעשׂות' אוּג דִי יוּדִישֶׁע לֶעזֶער

הָאבֶּען נִישְט אוֹיפְגֶעהֶערְט צו פְּליּסְקֶען זִיך אִיןדֶעם אוּמְרֵיינֶעם יַם ,וֶועלְכֶער הָאט

זייֶערֶע לַייבֶּעה ,פֶּערְשְטֶעהְט זי גִישְׁט גֶערֵיינִינְט ,נָאה ,פֶערְקֶעהְרְט ,מעהֶר אוֹים-
גֶעשְׁמִיערְט מִיט בְּלָאמֶע :רֶעדֶען מִיטְץ פְּרָאסְטֶען עוֹלָם אַזוֹי פּרָאסְטֶע רֵיינֶע וָוארְטֶער,
וַוארֶעמע,אָהְן פֶערְצִיקֶערְטֶע מֶעשְׂה'לֶעך --פון אזא מַאֲכָל הָאט מֶען כִּמַעעט גָאר

נִישְט גֶעוואוּסט ,מִיט וָואס מֶע עֶסֶט עס .אָט דֶערְפַאר דַארְפֶען מִיר זַיין אִיצְט
מֶעהֶר דַאנְקְבַּאר יֶעדֶען מְחַכָּר ,ווָאס נֶעהְמְט זִיך צו רֶעדֶען צוּ זֵיינֶע פְּרָאסְטֶע בְּרִיִדֶער

קְלָאחְרֶע פְרישֶׁע וָוארְטֶער ,וֶעלְבֶע גֶעֶען אַרויס גְלֵייךְ פים חארצען .
אִין דֶער אֲמִתְ'י הָאט דֶער מְהַבֵּר פוּן דֶעם קְלֵיינֶעם בִּיכֶעל גֶענוּמֶען אוֹיף

הָאט דֶער מְחבֵּר אַרוֹיסְגֶעשְׁטֶעלְט אוֹיפִיץ שער פוּנָים מַפֶּר! אַז דָאס אִיז א נוּטְצְלִיךְ
בִּיבֶעל פארייע ד ען בַּעַל-מְלָאכָה אוּג אַרְבֵּיטֶער; מֶע דַארְף אָבֶּער קֵיינְמָאל נישט

פֶערְגֶעפֶען ,אַז דֶער יוּד אִיז אִין דֶער זֶעלְבֶּער צייט אַ מֶענֶשׁ אוֹיךְ ,נְליךְ מִיט
אַלֶע מֶענְשֶׁען ,אוּנדריבּער הָאט דער יודיִשער ארצייַטער אוֹיך פוְּנְקְט די אֵיינֶענֶע

אִינְטֶערֶעסֶען ,וָואס אַלֶע אַרְבֵּייטֶער בּכְלֵל .די פָאלִיטיקא-עְקַאנָאמִיֶע זָאָרְְט זִיךְ
פאר אֵיהֶם ,פָאר דֶעם יוּדִישֶען אַרְבִּייטֶער ,גְלֵייךְ וִי פַּאר אַנְדֶערֶע אוּנ ,וֶוענְן זִי

ִיבּט מימלען צו פֶערְבֶּעמֶערֶען דִי שְלֶעכְטֶע לַאנֶע פוּן די אַרְבֵּייטֶער ,וֵוייסְט זי
נִישְט אוּנ וִויל טַאקִי כְּלֵל נִישְט וִויסֶען פון דֶעם זִימֶען בְּלֵר :אאוֹיסֶער יוּרֶען". ..

נַייצְשַׁארְגָאגִישֶע לִיטֶערֵאטוּר
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די לַאנֶע פוּן רִי בַּעֲלַי-מְלָאכוֹת אוג אַרְבֵּייטֶער בִכְּלֵל איז הַינְטִיגֶע צֵייטֶען

זעחֶר נִישְט פוֹינֶעלְדיג צוּ ליעבּ פִיעל אוּרְזַאכֶען ,צְווישֶׁען וֶועלכֶע דִי מָאנְקוּרֶענֶץ,
וָואס וַוַאכְּסְפטוּן טָאג צו טָאג ,פֶּערְנֶעהמט אַנְרוֹיס אָרְט .געוועתנלך לֶעקֶען די
יוּדִישֶׁע .בַּעֲלֵי-מְלָאכוֹת אוּג אַרְבֵּייטֶער אוֹיך נִישְט קיין חָאנִיג  :פֶערְקעהְרְט ,אוֹיף
רעֶענְץ
קתודִּיגֶ
ְנוֹ
ָבְאּרַנחמָ
קּמְ
די אִיז דֶער צָארְן טֶעהֶר אוֹימגענָאטֶען אוּג דִי או
שְׁטִיקְט זֵיי נָאר בִּיזֶץ עִק.וי מֶע וֵוייסְט ,הֶענְגְט דִי אַרְבַּייט-כְּרַייז אָפּ פוּן צוויי

זַאכֶען (נִישְט וי דֶער מְחַבֵּר זָאנְט בּאלד צום אָנְהֵייבּ ,אַז אנָר פנ'ם צָאחְל פון
דֶער אַרְבֵּייט) :פון דֶער צָאחל פוּן אַ ר בַּייט אונ אוֹיךְ אבַּרייטער ,אונאַזוֹ וִוי בַּא

יוּרֶען זֶענֶען דָא נָאר עעטְלִיכֶע גֶעצָהלְֶ מְלָאכוֹת ,וָואס אַלֶע חַאפֶּען זִיךְצוּ זֵיי

גֶעפִינֶען זִיךְּ אַרְבֵּייטֶער אַסך מֶעחֶר ,וִוי אַרְבֵייט אוּג אֵיינֶער רייסט דֶעם בִּיסֶען
פוּנָים צְוֵוייטֶענְם מוֹיל אונ אַלֶע אִין אֵיינֶעם שְׁטַארְבֶּען פוּן חוּנגֶער .מאִַיטֶעל אוֹיף
צוּ גֶעהָאלְפֶען וֶערֶען פוּן דֶער אוּנְגֶעהֵייעֶרֶער קָאנְקוּרֶענץ ,זִי זאל נִישְט פֶערְשִׁינְגֶען
דֶעם בַּעַל-מְלָאנָהאִין גַאנְצֶען .,ייט דֶער מְחַבֵּר אָן אֵינם עֶרְשְטֶען אַרטיקעל
פוּן זַיין בּיבֶעל ,דִי בַּעַל-מְלָאכָח'שֶׁע שׁוּתִּפוֹתְץ.עס אִיז נָאר פאָּשׁוּטֶער מִיטֶעל

אִויטֶער צָאהְל בַּעֲלִי מְלאכות ,גֶעוֶועקְנְליךְ פון
אוּג זֶעחֶר גְרִינָג אוֹיסְצוּפִחְרֶען :גֶעו

אֵייןמְלָאכְְה געהמֶען זִיךּ צוּנויף אִין אֵיינֶעם אוג מַאבֶען שׁוּתְּפוֹת; יֶעדֶער שׁוּתָּת

יינ אַבֵיין א גְלֵייכֶען לק גֶעלְד אוּג מֶעפִיחֶרְט איין גְרוֹיסֶע מַאיסְטֶערְפְקאיֵא .יֶעדֶער
פון דִי שוּתפיםֶ ,ערְשְמֶעהם זיך ,מוז אַרְבֵּייטֶען אוּג בֶּעקוּמְט טָאג-שְׂכִירוֹת נָאךְ
זיין וֶערְטָּחו דֶערְנָאךְ אָבֶּער מִיט דֶעם פֶערְדִיענְסְט ,וָואם בְּלייבְּט ,טְהֵיילֶען זִיךְ
שוין אַלֶע שׁוּתִּפִּים גְלֵייך .וָואם אִיז דִי מַעֲלָהפון אַזֵא שׁוּתִּפוֹת ? עֶס הָאט זְעֵהֶר
ְרוֹיסֶע מעלוֹת  :פוּן אֵיין זַייט זֶענֶען דִי הוֹצָאוֹת אוֹיף אַזא אוֹפָן אסַך ,טֵאקֵי נָאר
אַסד ק,לֶענֶער ,דָאס קען יֶעדֶער בֶּעזוּנְדֶער גְרִינְג פֶערְשְׁטֶעהְן;
א שְׁיינעה ,אַ ְֵיינעם חְשִׁבּוֹן ,אַז בַּא פוּפְצעהְן שְׁנֵיידֶערְם
יָאחֶר בְּלֵייבֶּען עקַאנָאמְיֶע  --וֶועדְלִיג יֶעדֶער זָאל פִיהְרֶען דִי
גָאר י ה
סֵייצוּנְג אוּג דִירָה גֶעלְד אַלײן גַאנְצֶע
א

(דֶער מְחַבֵּר מַאכְט,
שׁוּתְּפִּים קען יֶערֶעס
חוֹצָאוֹת בֶּעזוּנדֶער--
דָאסאִיז עִפֶעםנִישְט
זל

שְׁטַאנַד א מַעתר .אוֹיסאַרבִייטען וי ֶּעזּנְדֶערְע אהמיימעה ודיאִיונָאר
קיין חָדוּשׁ גִישְט ,אַז אַזֵא שׁוּמפּוֹת קעבןְּלִיהֶען אוּג וַואכְּסֶען גָאר אוֹיף אֵיין
אַנְדֶער אוֹפָן,

יֶעדֶער ,וָואס הָאט נָאר יֶעפֶּעס גֶעלֶעוֶען אַיין אוֹירָאטֶייאישֶׁע לִיטֶערַאמוּר,
ווייסְט וואוֹיל ,אַז דֶער מְחִבֵּר הָאט דָאם מִיטֶעל נִישְט אוֹיסְגֶעטְרַאכְט פוּנָים קאט
אוּג עֶר וִויל נִישְט מַאכֶען מִיט יוּרִישֶׁע בַּעֲלִי-מְלָאכוֹת אַ פּרָאבֶּע ,צִי דֶער פלַאן ווע

גֶערָאמְהֶען :גיין) דִי ווֶעלְט דַארְף זִיך נִישְׁט לֶערְגֶעןאִין דֶעם הִינְזֵיכְט אוֹיף יִישֶׁע
גַּארֶר שֶׁערֶען! אַזֶעלְכֶע שׁוּתפוֹת'ן (אַסָאמיאציעס) ,װי דֶער
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גֶעפִינֶען זִיך שׁוֹין בה פוּן לַאנָג אָן אִין אוֹיסְלאנְד חאִַיבְּשׁ בִּיסֶעלו וָואס מַאכֶען

נָארקיין שלֶעכְטָע גֶעשֶׁעפְטען נִישט .אָט נֶעחֶמְט ,לֶמֶשָׁל(,אפְֵיטיָנאְלםַיפאורןֶעסד)י אשוׁנוּתאַּרוֵיֹיתנָי-ץ

אִין יָאהֶר  8481הָאבֶּען זִיךְ צוּנוֹיפְגֶענוּמֶען  002טִישְׁלֶער,

גֶעלֶענְט אִין שׁותִּּוֹת מַאטֶערְיאר ,גֶעצֵייג אוּג מְזוּמָן גֶאעלוֶרֹ-י-ף גַאנְצֶע 002
רוּבֶּעל ,ד .ה .סך הַכֹּל ,אוֹיף יֶעדֶען שוּתָּף קוּמְט אוֹים וִוינְצִיגֶער פוּן אַ קֶערְבִּיל; וו
גֶעפֶּעהֲלְט אייך ,אַיָא ,האִַיבְּשֶער קאפיטאל ? וָואס טוֹיג עס אַייך ,דִי שׁוּתִּפִים

הָאֶּען די ערְשְׂטֶע צייט גֶעוִים גאנְץ פַיין גֶעליטֶען .נָאר צובִּיסְלִיכְייו זֶעֶען יי

גֶעקוּמֶען .צוּדִי כּוֹחוֹת אוּנ גִיךְּ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ וַואבְּמֶען אִזוֹי ,אַז אִין צְוֵיייָאהֶר
אַרוּם ,אִין יָאהֶר  0381הָאבֶּען זי שׁוֹין געהאט מְזוּמָנִים ,גֶעצֵייג מאֶועּנטֶערַיאלֶען
אוֹיף  00רוּבֶּעל .ד .ה .נִישְט מֶעֹהֶר ,נִישְט וִוינְצִיגֶער וי  631מָאל אַזוֹי פּיעל ,וי
זֵיי הָאבֶּען אריינגֶעלֶענְט .אוּנ אַזא סִימְן בֹּרָכָה זֶעקען אלע בַּעֲלִי-מְלָאכָהישֶׁע
שוּתְּפוֹת'ן ,וָואס פִיהְרֶען זִיךְ נָאר ,וי דעאסרף צוּ זַיין .פַאר וָואס זֶשָׁע ,פְויעגְט זִיךְ

זָאלֶען די ייּדישֶׁע בַּעֲלִי-מְלָאכוֹת נִישְט פְרִיוֶוען זִייֶער מִזָל?
דֶער מְַבֵּר וֵוייזְט אנָָןאךְ אוֹיף מִיטְלֶען צוּ פֶערְגרִינְגֶערֶען די לַאנֶע פוּן בַּעֲלֵי-

מְלָאכוֹת :צוּ מַאכֶען שוּתְפוֹת-בַּאנְקֶען ,די אַרְבֵּייטֶער זָאלֶען הָאבֶּען צוּ קַרִיענֶען
גֶעלְד א ין נאוַֹיטה פַּאר א קְלֵיינֶעם פָּרָאצענְט--,שׁוּתְּפוֹת-קלייטען ,זֵיי זָאלֶען הָאבֶּען
אַלֶערְלֵיי סְחוֹרוֹת ,פְרִישן גוּמם ,אוּנ בְזו --אוּג הֵילְפְסנקָאסֶעם ,צו .פֶערְזָארְנֶען זֵיי
פַאר אֵיין אוּמִנְלִיק ,אוֹיךְ זִייֶערֶע אַלִמָנוֹת אוּג יִתוֹמִים .דָאס אִיז אַלְץ אַזֶעלְכֶע
שׁוּתְּפוֹת'ן ,וָואםאִין פִּיעל מְדִינוֹת גֶעפִינֶען זי זִיך שׁוין פון לַאנְנֶע יָאהְרֶען אוּג
מַאכֶען גלאנצינדיכע גֶעשֶׁעפְטֶען .פֶערְשְטֶעהְט זִיךְּ ,אַז נִישְׁט דָא אִיז דָאס אָרְט צוּ
בֶּעשְׁרֵייבֶּען יֶעדֶעם בֶּעזוּנְרֶער בִּפְּרְטִית בָּ:כָלֹל קען דֶער לֶעזֶער ,רֶעבֶען אִיך ,הָאבֶּען

א בֶּעגְרִיעף ,וי וַוייט דָאס בִּיכֶעל אִיז נוּמְצִיג .
דָאם בִּיכֶעל אִיז אָנְגֶעשְׁרִיעבֶּען כְּסֵדֶר מִיט אַ רֵיינֶער שֶׁפָּרַאכֶע ,נָאר צוּ טְריִקֶען
אַבִּיסֶעל :מייסטענס שְׁטֶעלְט דֶער מְחַבֵּר נָאר טוֹידְמֶע צִיפְרֶען אונ מַאכְט חֶשְבּוֹנוֹת
קָאלְטֶע :פַאר פְּרָאסְטֶע בַּעֲלִי-מְלָאכוֹת זֶענֶען צִיפְרֶען אַליין קארָג ,מֶע מוּז צוּלענען
דער

*5

א בִּיסֶעל זַאלְץ אוג פֶעפֶּער אוּג אַבִּיסֶעל בְּשָׂמִים אוֹיך ,עֶס זָאל זֵיי מֶעהֶר שְׁמֶעקֶען

אוּ זָאלֶען פִּיהְלֶען מָעהֶר טעם..
 4אוּרַיאֵל אַקָסְטא ,א מְרַאגֶעריֶע אִין פִינְף אַקְטֶען פון ג וּטְצִקְאו.
פַאר רִי יּרִישֶע (דֶער יוּדישֶער ?) סצֶעגֶע  איבֶּערזֶעטְצְט אוּנ אַרַאנְזְשִׁירְט
לןעי,רי.נער.
פו

נִישְט דָא איז דָאס אֶרְט אִין אַ קוּרְצֶער רֶעצֶענזַיֶע צוּ מַאבֶען לַאנְגֶע מְענוֹת
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! מִכֹּחַ דעם וֶוֶערְטָה פוּנִים בּוּךְ אַלין :נִישְט מִיט קיין אָרינִינַאל סַפָּר ,פֶערְשְׁטֶעהְט איר,

הָאבֶּען מִיר דָא צוּטְהוּן ,נָאר מִיט אֵיין אִיבֶּענְוֶעטְצוּנְג ,לָכֵן אִיז דֶער עֵיקר פְּרַאנֶע

מֶעחֶר נִישְׁט ,צִיסָאיז גָאר אין גַאנְצֶען כְּדֵאי די ארבּייט נֶעהְמֶען איבֶּערְצוּזֶעשְצֶען

אזֵא מין בּוך? אַוֵדָאִי אִיז נִישְט דָא ,וָואס צוּ קְלֶעהְדֶען ,אַז דָאס בּוּך פאר זִיךְ

הָאט אַגְרוֹיסֶען לִיטֶערַארִישֶׁען וֶערְטָה :יאוּרֵי אֶל אנ סְטַאי אִיז אִיבֶּערְגֶעזֶעְצְט

אִין פִיעל
לְשׁוֹנוֹת אוּנ דֶער מְחַבֵּר גצוָּק אוו הָאט זִיךְ מִיט דֶעם גֶעקוֹיפְט

נָ
אאמֶען .גֶעוֶעחְנָלִיך האט מֶען נִישְׂטו וָואס צוּ שְׁמוּעסֶען ,אז סְאִיז גֶעוִים אַסֶך

ְלֵייכֶער .אִיבֶּערְצוּזֶעטְצֶען אַזֶעלְבֶע רֶעכְמֶע בִּיכֶער ,אֵיידֶער אִיבֶּער צוּנְּצִיווען

אַלְטֶט ,פֶערְפוֹילְטֶע פְרַאנְצוֹיזישֶע שְמַאמֶעס .נָאר נָאךְ אַלֶע זַאבֶען ועל אִיךְ נִישְט
לייקיגֶען! אז מִיר אִיז אַרוֹיף אוֹיפְץ געדַאנְק ,אַז אזא בּוךְ ,וי ;אוּרִיאֵל אקסטאי

אִיו נָאךְ פַאר דִי וְשַׁארְגֶאנִישֶׁע לֶעוֶער ,ד .ה .פַּארְץ פְּרָאסְטֶען עֹיָרֶם ,אַבִּיסֶעלֶע צו
ופאויאוהֹילצוֶּע גֶעבֶּען .מֶע דֶערְצָאהְלְט נָאךְ פוּן א קְלוּנֶען רב וי עֶר הָאט גֶעגֶעבֶּען

הַסְָּרָה ,פאר וָואס אבְַּרָאסְטֶער  מֶענְשׁ טָאר דֶעם ימוֹרֶה נֶב וּבָימי
נִישְט לֶערְגֶען .:די שַאֲלוֹת פוּן דָארְט אִיז זֶעהֶר גְרוֹנג צוּ חַאפֶּען מִיט יֶעדֶען מחי
צוּ דִי תְּשוּבוֹת אָבֶּער דַארְף מֶען שׁוֹין הָאבֶּען אַ רֶעכְטֶען קאפּ ,וָואס נִישְט בַּא
גֶעהֶען גֶעפִינְט זִיךְ {עם  :קוּמְט אוֹיס אוֹיף אַזֵא אוֹפָ ,אַז דֶער פְּרָאסְטֶער בְלַייבְּט

טאקי ,געבּיך! נָאר בַּא די שַאֵלוֹת אַלֵיין" .דָאס זֶעלְבָּעו אַז דֶער פַּשׁוּטֶיער לֶעזֶער

גְורֶווֹעיטמֶעגרֶעהפִִמֶּיּלעִןיסולֶעזֶען איריאַל אַקִסְטֵאיו וֶעט ,ער נָאר אַרוֹיפְוֶעחְן ,וי דֶער
ֹם איז נִישְׁט צוּ פריעדֶען אוג שְׁפִּייט קְלֶעק אוֹיף דֶעם יוּדִי שְׁקֵייט

אִין גַאנְצֶּען :קיין אַנְדֶער רוֹשֶׂם וֶועט בֵּא אֵיהֶם נִישְׁט בְּלֵייבֶּען .אין דֶער טְרַאנֶעדִיִע

זָאנְט אק ס
אְט א פַארְ'ן טוֹידְט ; יאיךְ שְׁטַארְבּ פַאר דֶער צַייט דֶערְפַאר ,וָואס

איך הָאבּ גֶעלֶעבְּט פאר דֶער צייט'; נָאך מיין דָעה קוּמְט אוֹיס ,אַז דֶער סֵפֶר אַליין
אוֹיף זְשַארְגָאן לֶעבְּט נָאךְ אוֹיךְ פַאר דֶער צייט, . .

בּוך איןבִּאָּלל קֶען מֶען זָאגֶעף אַז רֶעם ח' לע רער אִיז גֶערָאטֶען אִיבֶּערְצווֶעטְצֶען רָאס

ַ גְכאטֶּער ,ריין יורִישֶׁער שְפְּרַאבֶע .אִיבֶּער צוּנִיעסֶען פון אֵיין כַּלִי אין דֶער

אַנְ
דֶערֶער אַזוֹי ,אַזעס זָאל נישְט אוֹימגעוועפְט ווֶערֶען אוּג נִישְט אָנְוֶועהְרֶען דֶעם
רים אוּג העם טע
ם --אִיז נִישְט אַזֵא גְרִינְגֶע מְלָאכָה ,וי מֶע קען מֵיינֶען; נִישְׁט

אאקָלאאסדְֶעטאפַ"ארְ:טַאטְשׁ הָאט בְּיַד אִיגֶערְצוּזעטְצֶען אַזא ווֶערק ,װִי ,אוּרִיאֵל

אַ חיץ אלֵע זַאכֶען דַארְף מֶען נָאךְ דֶערְצוּ הָאבֶּען אַיין אִיינֶענֶעם
לימֶערַארִישֶען גֶעשְׁמַאק! אנ דֶער דָאזִיגֶער גֶעשְׁמַאק ,וי עֶס בֶּעוַייזֶען פיעל אָרְטֶער

אִינם אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג ,פֶעהְלְט נִישְׁט דֶעם ה' לֶערָגָ ער

= =
דֶערְפַאר אָכֶּער דֶער דִקְדוּק אוג אוֹיסְגֶעג (אָרְטְהָאנְרַאפַיֶע) פוּן דֶער יוּרִישֶׁער

שׁפְּרַאכֶע לֵיידֶען ,גֶעבִּיד אין דֶעם בּוּך שְׁרֶעקְלִיכֶע יְסוּרִים אוּנ קוּמֶען אָפָּט אַרוֹיס

גמוִּיטטֶע זֶאעִהיֶברֶּערמְאוְֶשַׁוּנָה פָּנִים .סִ'איז וִויְקְלִיךְ אֵיין הַארְצְוֶעהְטָאג צוּ זֶעהְן ,וִויאַזֵא
עטְצוּנְג זָאל וֶוערֶען תאַָּל דוּרֶךְ אַיִם גְרֵייוֶען ,אוּג נָאךְ ואס פאר
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טא?קי גאר גְרָאבֶּע ,ואס מֶע קֶען בְּשׁוּם אוֹפָן נִישְט שׁוּלָרִיג מַאכֶען
ֶעןייזא גְִ

אִין זֵיי דֶעם פַיינֶעם יבָּחוּר הִזֶעמְצֶער' אַלֵיין  1אַ שְׁטֵייגֶער * ;פוּן דֶעסְטְווֶענֶען קוּקט
זִי (די שׁמָאדט) מיַט אַ בְּרִי ךִ ערְרִיכֶען געפִיהְלֵי (זייט  --)9אַ,זֵיי ,דַאכְט זִיךְּ .קען
קיינְמָאל נִישְׁטקיקען מבְִיּטקרִֵייןידֶערְלִיכֶען נשְָארׁמוִֶיטעסאְטֶּערְלִיכֶען

נְעפִיהְל .וי עס וװייזְט אוֹיס הָאט ה' לֶערְגֶער אִיבֶּערְגֶעזֶעצְט נִישְׁט פּוּ
רַייטְּשֶׁען אָרִינִינאל ,נָאר פוּן רוּסְמִישֶען ,וואוּ דָאס וְוָארְט פיזסעסי ,אִיז לשׁוֹן זָכָר.

ידֶער ווָאס אִיז געווָאהְנְט קצַואּמְפְּפֶען פַארְּ'ץ אָמֶת ,דֶער וֶועט נִיט לָאזֶען טְרֶעטֶען
מִיט דִי פים אֵיהָרֶע" א .ז .וו(.ז'  -- )01אִין רוּסְסִישׁען איז /פחחסח ,לָשׂוֹן נִקָבָה ,אוֹיף
זְשַארְנָאן אָבַּער זָאנְט מֶען ,ךָ ע ר אָמָת" .בִּבְּלֵל דָאס ,וָואס אִיז נוגע צוּ דִי גֶעשְׁלֶעכְטע
אִיז אִינִים בּוך  אאַמְתָ'ע! וִוי מֶע זָאגְט ,רֶעסְפּוּבְּלְיקֵא  :דֶער אִיבֶּערְזֶעטְצֶער הָארְט
דֶעם דִקְדוּק פַאר אַ פְּיאטַאק אוּג כָּלהַיְשֶׁר בְּעֵינָיו וָעֲשֶׂה  --וי אַזוֹי עַם פֶעךְ:

גְלִיסְט זִיךְ אֵיהֶם אִין דֶער מִינוּט ,אַזוֹי פֶּערְשְלִייֶערְט ער דָאס וָארְט ,אָט פַאר זאַָכֶר
אוּנ אָט טאקי דָאס אֵייגִינֶע וָוארט פַאר אַ נָקֹבָח ,אוּנ אַמָאל ,אַז עֶס פֶערְנְלִיסְט
זִיךְ אֵיהֶם נָאר ,מַאכְט עֶר אַווָארְט נָאר פַאר אֵיין אַדְרוֹנִינוִם ,ד .ה .אִי פַאר

אִזְכָר ,אִיפַאר נאִקְכֶה אִין דֶער זֶעלְבֶּער צייט .לִמָשֶׁל י:אוֹיף דֶער אֵייגֶענֶען

שְׁטֶערְן (ז :)1 .ירֶער הֶערְרְשֶׁענְדֶען רִיעליגיאן' ז.וו);,פון דֶער חַיילִינֶען אִינְקְוִויזִיצִיעִי

(ז. ;)8 .פון יֶענֶער שְׂרֶעקְלִיכֶען סְצֶענָעי (ז )95 .א .ד ,ג .נאר מָאנְנלִיךְ אוּג וַוייבִּיך

אֵליין אִיז נָאךְ קארְ; :ער שְׁטֶעלְט אַמָאל צוּ אֵיין הוֹיפּטְווָארְט דָרֵיי בַּייוָוארְטֶער
פוּן דְרֵיי פֶערְשִׁיעדֶענֶע מִינִים אוֹיף אוֹיס צוּקְלויבֶּען זִיך :שאְַׁטֵיינֶער ,בַּאלְד אוֹיפִן

עִרְשְׁטֶען זייטיל :א ַ.ייגֶעס קְלַארֶער זַארְנְלָאזֶען שׁמֶערְן" .נוּ פְרֶעג איך אַייף ,אִיד.
|

דָאס נִישְט אוֹיף חִידוּשִׁים ארוים צוּשְׁטֶעלֶען ?

דָאס אוֹיסְלֶעג אִיז אוֹיךְ זֶעהֶר זִים אין אַ סך אֶרְטֶער ; צוּם בֵּיישְפִיל :עָ אהְמָעןױ
(נָאמֶען) ; הוּדִישְ קִי יטי (יודישְׁקֵייט)  ,ה וּ די (יוּד) ,פ ישְׁטע ר ע' (פִינְסְטֶערֶע)

צוּריק ק"צוּריק)שְׁרֶעקְקלִידִּי נשְׁרַעקְלִיך) שיק ק ט'שִׁיקְט)יאוּמְאוּנְדְ אוּם'

(זָאנֶען זָאגְט מֶען ;אוּמֶערּם' ,פאר וָוָאס זֶשֶׁע זָאל מֶען נִיט שְׁרֵייבֶּען אָהֶן הַמְצְאוֹת ?

למאי .זָאל מֶען אָנְשְׁטִיפֶּען דָאם וָארְט מִיט אִיבֶּערִיגֶע אוֹתְיוֹת ? בַּאֲשֶׁר דֶער

רֵייטְשׁ שְׁרֵייבְּט א ק' דוּרֶך אַ צִקֹא ,דְרִיבֶּער דַארְף דֶער יּרֶעשֶׁער זְשַׁארְנָאן זִיךְ

אוֹיךְ אַרּמְשְׁלֶעפֶּען מִיט אִיבֶּערִינֶע אוֹתִיוֹת ,פוּן וועלְכֶע די דַייטְשֶׁע שְְּרַאך הָאט
אַליין חשק פְּטוּר צוּ ווֶערֶען ל) אָרֶער ,לִמשֶׁל; ,אַייןעק" שְׁרֵייבְּט דֶער אִיבֶּערְזֶעטְצֶער

א-נָ;ֶע קק; טְהוּט נוּר אַ קיק ,וויפיעל אִיבֶּערִינֶע אַרבֵּייט דָא אִיז פֶּערְהַאנֶען !

אִיך ,רִבִּי ק צין ,שׁווֶער אייך אוֹיף מיין יְהוּדִי שְׁקֵייט; אַז עם וֶערְדְט
מִיר ישְׂרֶעקק.ק ליך"

פִישְטֶער אֶהְן אודנָדע ק ק קי

;אָנצוּקקוּקקען

אוּמְאוּנדָאוּם' אזא קִינצליכֶע נִייֶע יי הוּדי שִׁט' שְפָּרַאכֶע!*)
*) אַריינשלעפען אין  אוּנזער זְשַׁארְנַאן איגֶערינֶע אותיות ,איבֶערקֶעהְרֶען וָארְמֶער מִיט די פִים אַרוֹיףי
א
:

וט
+

א
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וָואט זִשֶׁע איז דָא אַזוֹי פַאר אַ נְוַאלְד?--הָאר איך אַ קוֹל פוּן דִי שׁוֹנָאִיםפוּנָים זְשַׁארְנָאן  --וָואס אִיז אַוֹינֹם ? זְשַארְנָאן הָאט דֶען אויך עעפֶּעס אַ דקדוּק

מִיט אַיין אוֹיסְלֶענ ? ואס מַאכְט עעֶר דָאס פַאר גאֶעפִּילְרֶער ,דֶער רֶעצֶענְזֶענְט,
גְלייך וי מִיטְן אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג הָאט דער מְחַבַּר פּוֹגַם נֶעוֶוען אין דֶער זְשַׁארְגָאנִישער
שְׁכִינָה ,אָנְגֶערִיהְרְט דֶעם הָאנָאר פוּן דֶעם הֵיילִינֶען זְשַׂארְנָאן ?ונָאר דִי שׂוֹנָאִים
מֶענֶען דְרֶעהֶען מִיטְץ צוּנג ,וִויפִיעל זי 'ווילען ,וֶועט זֵיי קיין רַבּוֹנוֹ שָׁל עוֹלֶם

נישְׁט הֶעלְפֶען :זְשַארְנָאן ווֶעט זִיךְ מִיט דֶער צייט אוֹימָאַרְבִייטֶען אוג וֶעט בְּלייבֶּען

א לשוֹן פאר זִיך אוּג וװועט נִישְׁט דַארְפֶען זיין אַיין עֵבֶד כַּנְעֲנִי בי דֶער דַייטְשֶער
שִׁפְּרַאכֶע ,אָדֶער בַּיי אוּנְזֶער לָשׁוֹן קֹדֶש ,מִיט וֶועלְבֶען אֵייגִינֶע זשַׁארְגָאנִיסְטֶען

שִׁימֶען אין דֶער ווֶעלט אַרַיין ,בֶּעווייזֶענְדִיג ,אַפָּנ ים ,אז זֵיי זֶענֶען נִיט קיין גרָאבֶּע

יונְגֶעןי נְלייךְ וי סִאִיז א חִיוּב ,אַז יֶעדֶער עם הָאָרֶץ דארף זיין א שְׂרַייבֶּער *) .-

אַנְדֶערֶע ווארְטֶער מְפַיִם זיין ,אַנְדֶערֶע אָנגלָאזֶען ,וי א פַּאחִיר ,זאיָלען וָקג קא'ק ק ע |" אוּנ יוּדִישׁ-דַיימשֶׁע
וָוארְטֶער .נָאר .פַארְתֶעבְּרִייאישֶׁען = ,אִיבֶּעיקֶעחְדֶען אוֹיף ייחוּדִיש" לָשׁוֹן ,לִמֶשָׁל ,וִוי  אֵיינִינֶע  קעהרען אִיבֶּער דִי
דֵייטְשֶׁע וַוארְטֶער יש מוּע אסו'יף שׁ מ וּע תי אי ו דּיי יודֶע) אוֹיף ייָהוּ דו אַדֶער דאם גײַעשע וָוארְט סע דעכ עיי
(8צץ 0

אוֹיף שִׁדָ'כֶע  --דָאט הֵייסְט נָאךְ אוּנזער מֵיינוּנְג .חוֹזָק מַאכֶען פון זיך אליין ,דֶענְן וֶוער וויימט

נִישְׁט .אַז אַ רוּחַ קאן נִישְׁט האבּען קיין וַייבּ אַ רוּחַיכָע .אָדֶער דֶער מֵייפֶּעל אַטייפֶעלקע ,דָאס הֵייסְט ,גְלַא נֶעמוּטְשֶׁעט
זִיךְ אוג גֶעקוֶועטְשְׁט יודִישֶׁע וֶוערְמֶער  פוֹנִ'ם זְשַׁארְגָאן ,זֵיי זָאלֶען בֶּעקוּמֶען א לְשׁוֹן-קיֹדְשידִינֶען פָנִים .וי בַּאלְד דִי

יי נְשׁארְָאִיְמֶעןשׁרייבֶעןאַנְשׁמַאט ריש"  ---יְוְרִיֶׁם  וֶועלֶען זֵייא שי בַּאלַר שְׁרייבֶּע אַנשַׁאט
,ראנצויוישע"---צִרְפְּתִישֶׁע א .ז .װ.
דייטשע"---אַשְׁכּנְזִיישֶׁע אוּנ אַנְשְׁמַאט פ

דאס וֶועט

שׁוֹין

יא

אויסקומען

חֲצִי מֵיימְשׁ פָּאלָאוִינֵא לָשׁוֹן קוֹרְשׁן דְערוֹיף דָארֶם מֶען נַיין אִבֶעלְן!...
א עֶס אִיז מְחֲיָה  נְפָשׁוֹת אָנְצּקיְקען .וו אֵייניגֶע גַייהוֶעגַּארֶענֶע ְשארְָאנִיסְֶען קויגֶען פון דֶער
| הויט ,דְרַאפֶען זיך אוֹיף די גְלַייכֶע וָואנְט שְׁמֵיימֶען זִיךְ אַלֵיין אַלֶע טָאג מִיט נַייַע הַמְִצְאוֹת ;אָט וִוילְט זִיךְ .זֵיי
דֶעם זְשַׁארְנָאן מַאכֶען פַאר אַ נַאנְצֶען דַיימְשׁ ,אָט טְרַאנֶען זֵיי אֵיהֶם אַרִיבֶּער אוֹיף דֶעם לִימְא'שֶׁען מַארְק אוּג אִם
זֶענֶען ,זי איחֶם גָאר מניַר אונ  מַאכֶען אֵיהֶם  לְשׁון קדְשׁדִיג ,אַזויו אַז לִייֶענֶענְדִיג אַזֵא מִין נֵיי לָשֹׁן פון ישָׁבַק
חַיַים לְכָל  חִי גֶעוֶוען" ,אנוֹתָן יד לפושעִים זיין"! אעש"ת נָקמָה  בַּנִם גֶעוֶוען" ,יּחְאוֹחַז בַּיִדזיין" .אונ ,נאך,פיעל
:
:

ַזֶעלְכֶע יָהוּ ידשֶׁע אוֹיסְדְריִקע .אָדֶער אַשְׂטֵיינֶער נַאנְצֶע פּרַאזֶען ,לִמשׁל :אמִיר מוזֶען לָאָזֶען נִתְחַמֶץ וֶוערֶען די
יט

הַמלְכוֹת"י . . ,יתְנוֹקוֹת שִׁיא חָמָאוּ זֶעגֶען אַרוֹס בְּתוּפִּים וּכִמְחוֹלוֹת'' ,,,אונ נָאךְ .פּיעל אזעלכע ל-שׁקווֹןדְש-דייטְשׁע

פַראזען  ---אַז מִיר הַארֶען אַזֶעלכעס ,דַאבט זִיךְ אוּנזו אַז מִיר זֶעמֶען פַאר זִיךְ אַ פּיילִישׁען יָרוּשׁ לָמָי ,אוער אַ
אִיֶּערְגֶעטוֹיפְטֶען גַ ר וָואס הַאקְט מִיט שְׁטִיקֶער טֶד וּר, :א רוֹצח לַעֲשׂוֹת בֹּרְנָח זַיִין וְלִשְׁתּוֹת מָעַט וָוארְקֶע עִם
זאקוסקע ,אֶייֶערְבֵּיינֶעל  -בּוֹרָא מינָי .מְזוֹנוֹת  *. , ,וי מיינם איר ? קלַאמְפּערְשְׁט {קאן עֶר.קיין יוּדִישׁ נִים רֶעדֶען

אֶט דֶער  צֶרְהינִיק י ער (קאןי עֶר ;קאן צָעהֶר גֶעזוּנֶד; נָאר גָאר נִיֹשֶׁט  ---עס פַאסְט אַזוֹי פַאר לֵיימֶען .לָאזֶען יודֶען

זֶעהען ,הָארֶען אוּנדֶרֶך אֶרֶץ הָאבֶּען אוגו בִּנְדֵי דֶער פְּשׁוּמֶער עוֹלֶם זָאל דָאט גִיט קאנען פֶערְשְׁמֶעחְן ,דָאס אִיז

ָפִילֹ אַפעֲלָה צו-נ-א שיר רֶעְן װי בִָּה אַו מָו קאן ִׁמֶערְשְׁמֶעְ .יי הָאך אמ א עֶס לינ

רֶערִינֶען מִפֶּעס א טִיפֶער גֶערַאנְק .עֶס אִיז דָא אַלֶערְלֵיי קַאמִיְקֶע פֶערְשְׁלעפְטֶע קריינק אייף נָאטְמִים וֶעלְט!. .
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אוֹיסְגֶעאקִויּבמְֶרעִןיגֶעאנִִצםִ פֶערְשְׁטֶעהֶען מִיר נִישְט ,ואס אִיו דָאס דֶעם ה' לעך גֶער
ינְד אִיבֶּערְבּיטֶען דִי עִבְרִי ?בִּיז אַהֶער הָאט דֶער ה' לֶערְגֶער

גגֶָעאשרְׁרנאיבֵֶַיּיען מיִייןִישׁלהונּדְִליישׁ:מ;ייטי.אַ.לֶע יוּדֶען ,אָהֶןלָשׁוֹן-קרְשׁ-דַייטְשׂ; פְּלוּצִים נֵא דיר

ֶעצֶענידְט דוזד רבי-קצין,
אדעסטא

תרמ'ם

אִי כָּשָׁר .אִי גוּט.
טקאנבּוך פִּיר אִיזְרֶאעלִיטִישֶע פרויען ,.,צור אֵייָ-
רִיכְטוּנְג אוּנְד פִיחְרוּנָג אֵיינֶער רֶעלִינְיאז--יוּדישֶען חוֹיזְהַאלְטוּנגפץ רעב עקקא.
וו אלף - .זיעבֶּענְטֶע אוֹיפְּלַאנֶע .בע ר לין ,0881

טמאכְבּוּךְ פִּיר אִיוְרֶאעלִיטִישֶׁע פְרוֹיען פִטְהֶערֶעוֶע
לֶעדֶערֶער .פִינְפְטֶע אוֹיפְלַאנֶע .בודאפע שט ,4581

דִי דָאקְטוֹירֶעם אוּג גֶעלֶעהְרְטָעו וָואס נֶעבֶּען זִיךְ אָפּ מִיט דֶער סְפַּעציאֵל-

נָאסְט פון הִיגיֶעגֶע  --דִי חָכָמָהי וֶועלְכֶע קְלֶעהְרְט אָפּ ,וָואס;עס אִיז פַאר דֶעם

מֶענְשֶׁענְס גֶעזוּנְד .נוּטְצְלִיךְ אוג נוּט ,אוּג וָואס עס אִיז שָאדְלִיך  --בַּאנוּטְצֶען

אָופֶָוּאטס עדָראםאִפיָסאֶקסְְגטֶ"ענְדֶע ,וַעהֶר ריכטיגע ,דֵייטְשֶׁע שְְּׁרִכְוָוארְט. :רֶער מֶענְשׁ אִיזְט,
ד-אס הֵייסְט :דֶער מֶענְשׁ הַיינְגְט אֶפּ פוּן דעם ,וָואס ער עסט,

מִיט וָואס ער גֶעהְרְט זִיךּ .דִי גֶעלֶעהְרְטֶע דֶערְצֶעהְלֶען אוּנְ ,אַז דִי אַרֶט שְׁפַייז
וָואס דֶער מֶענְשׁ בַּאנוּצְט ,קאט א ווירְקוּנְג; חוץ וָואס אוֹיפִין קֶערְפֶּער ,אוֹיךְ אוֹיף

זַיין נייסְט ,אוֹיף זַיין שֵׂבֶל ,אויף זַיין כַארַאקְמֶער ,אוֹיף זֵיינֶע פֶּעהִינְקֵייטֶען א .ז .װו.

קיּרֶץ ,ע-סֶ-ען הייסְט ניט ,חאפּען אונ אָנְשְׁטָאפֶּען די קִישְׁקֶע ,מיט ווָאס עס אִיז

מִיט וָואם עס פָּאפַּאדֶעט זִיךְ; אַבִּי נִיט הוּנְגֶערִינ :דֶער מִיט אִיז מֶען נאךְ נָאר

וֶוענִיג יוֹצֵא אקענען  דער גאטוּה ,אקענֶען דֶעם אֵיינֶענֶעם נִפְשׁו וֶועלְבֶען אוּנזֶער
היילִיגֶע תּוֹרָה הָאט אוֹיךְ גֶעהֵיימֶען אֶפְּהִיטֶען (וְִשְׁמִרְתֶּם מ או ד לְנפְשׁוֹתֵיכֶם)
זְעהֶר אָפְּהִיטֶען !
דָאס בֶּעסְטעי וָואס דֶער מֶענְשׁ עסְט ,אִיז גֶעוִויס דָאס פְּלֵייש ,דָאס גֶעזוּנְדֶע

רִינְדֶערְץ פְלֵיישׁ! וֶועלְבֶעס גִיעבְּט בְּלוּט אוּנ קראפט אוּג נֶעהְרְט דֶעם גוּף מָעהֶר ,וי
אַנְדֶערֶע מַאָכָלִים ,לווִימָ,שָׁל פִּיש ,קַארְטָאפלִים ,צִיבּולִיס א .ז .װ .דָאךְ מזען

מיר בַּאמֶעקען דֶערְבֵּיי דֶעם וִויכְטינסְטֶען זַאְקָאן פוּנ'ם ערְנֶעהְוְנג בּיי יֶעדֶען
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לֶעבֶּערִינֶען קֶערְפֶּער אוּג אוֹיךְ בַּיים מֶענשֶען  --דָאס אִיופֶערְשִׁיעדֶענָאֵרִ

טִינְקֵייט פּנִיםעסֶען דָאפהייסְט :צו'ֶרְנֶעהְֶען דֶעם נוף פָאדֶערְט זי פֶערשִיע.
דֶעגֶע אַלֶערְלֵיי מִינִים עסֶען .וֶוען מֶען זָאל צאייט הָאדֶעוֶוען מאֶענְשֶׁען גָאר

מִיט .אֵיין מאָבָל ,לְמָשָל ,אֲפִיוּ מיט פלייש אַלֶע מָאג ,שְאׁטִיק צֵייט ,וָואלְט עֶר
גֶעשְׁטָארְבֶּען פַאר חוּנגֶעה ,ווייל קיין שום מֵאָכֶל עֶנְטְהַאלְט נִיט אלע פֶערְשִׁיעדֶענע

מִיִָים מַאטְּרְיאל ,וָואס דֶעם מֶענְשֶׁענְט גוּף פָאדֶערְט ,אוּג דַארִיבֶּער! אז מע עסְט

אֵיינֶע עסֶענְם ,וֶערְדְט דָאם נִמְאֵם ,מע וֶועהְרְט אָן דֶעם אַקּעסִיטי מֶען קעקן
אַלֶץ

דֶערוֹיף ניט קיקען  .יקרֶעפְלֶעךּ זעמֶען תָּמִיר וֶוערְדְט אוֹיךְ אָי זאנְטדער עוֹלָם

נַאנֶיץ ריכטיג! אוּג דֶער מֶענְשׁ הוֹיבְּט אָן נַארֶען נָאך עִפִּים פֶּערְשׁיערֶעגֶעם ,נָאךְ
יס אנדערש ,נאך נאַאֲווינֵא. .אָ! איך וָואלְט זִיךְ ,דַאכט זִיךְ; מחיָה גֶעוֶוען,
אִיךְ עִסם עפּעס פַאר נאָאוִוינֵא שׁוֹין לִמָשֶל ,גאוַּמֶען בָּארְשְׁט ,אָדֶער גֶעפֶּעס
וֶוען

אַנדֶערְשי  .-- . .קְלָאגְט זִיך דער מַאנְן ,קוּמענְדיג פוּנָיםמארק פַארְטְרָאגֶען אפְּחַאפֶען

דֶעם וַוארֶעמֶעס ,אוּנזֶער יוּדִישֶער מַאנְן .,וָואט אִיז נִישְט גֶעוואוֹינְט אֶפִילוּ שׁטַארְק

פַאנְקֶעוֶוען זִיךְ מִיט אִכְטְצֶעחְן -ערְליי מַאֲכָלִים בַּיים טִיש ,דָאך וֶועכֶען אִים נמאָס

די אַלִין אֵיינֶע מַאֲכָלִים ,מִיט וֶועלְכֶע מֶע שְׁבִּינֶעוֶעט אִים טָאג אוֹיף טָאג  :הֵיינְט

א יו מָארְנֶען א ּך ,אִיבֶּערמָארְגֶען יו ,ארֶער נָאר ,װודיי לִיטְוַאסְּשְקע יינ
אֵיהֶר לִיעדֶעל ;

מַאנְטָאג בּּלְבֶּעם ,דֶיענְסְטָאג בּוּלְבֶּעס .,מִיטְואךְ ווייטֶער בְּּבָּעם !' א .ז .וי
פִיעלֶע רֶעדֶען זִיךְּ איין ,אַז דָאס אִיז פָּשׁוּט רַארִיבֶּער ,וָואס מִיר ,יוּדֶען,

עסֶען כְּשׁרים ,ווייל אַלֶערְלֵיי עסֶענְוַארְג זֶענֶען אוּנְז פֶערְבָּאטֶען ,מחמת זֵייצֶר

טַרְפָּת ,אוג דַארִיבֶּער בְלייבְּּ אוּנָז גִיט מעהֶר אִיבֶּער -קיין מַאֲכָלִים .נָאר איּך .
מִיט קַאשע ,אַ סוּפּ מִיט גְרוֹיפֶען אוּג ,פַאר אֲנָאוִוינא =פרייטאג ,א רָאסֶעלְפְרֵייש,
בּכִפֹ? זֶעחֶר וֶוענִיג מַאֲכָלִים .דֶער מִיט וִוילֶען אוֹיךְ אוּנְֶערֶע פַּאלְשֶׁע אַרִיסְטָאקְרַאטֶען,
פַארֶעֶנְטְווערֶען זייֶער שטיינער צוּ עֶסֶען ,וי דִי וֶועלְט רִיפְּט עִם אָן. ,שְנויץ מיט

|
בְּרוֹידְט' --פְרָאסְט גֶעזָאגְט ---טְרֵיפָיֹת.
אִין אֶמֶת אֶבֶּער ,אִיז דָאס גִיט רִיכְטִיג;.עם.קוּמט נָאר דֶערְפוּן פָּשוּט ,וָואס
זֶענֶען אֵין דֶעם עַנָין זְעהֶר נַאבְלֶעסִיג ,גֶעבֶּען זִיךְ נִיט אָפּ דֶערְמִיט
אאווּּנגְזהֶַעארלְֶעטוֶועייןבֶזּעירך פוּן אֵיבּיג אָןאִין ִי זֶעלְבֶּע פּּטְרַאוְוֶעם ,וֶועלְכֶע זיי הָאבֶּען בְּקבְלָה
פוּן זִייֶערֶע בַּאבֶּעם אוּנ עקְטֶער בַּאבֶּעס ..דִי וַוַייבֶּער ,וָואס גֶעבֶּען זיך בְּלוֹמֶערְשְט
אָפּ מִיט שְׁטוּבּ-זַאכֶען ,לֵיינֶען נָאר אַרַיין רֹאשָם וְרֶבֶם אִין דֶעם עננן , וויפיעל
פוּנְט צוּקֶער דארֶף מֶען הָאבֶּען אוֹיף אֵיין אָקֶע וויינְשֶעל צוּ פְּרֶענְלֶען אגַעמַאכְמֶם,
וָואס צְוִויטֶעט אוּנ צוּקֶערְט נָאכְרֶעם אַנַאנְץ וָאהֶר אין שַאפֶּע אוּנְטֶער דְריי
שְלָאסֶער ,קיין קינד זָאל קיין גאש גִיט גֶעבֶּען ,חְלִילָה ,וָוארוּם עֶס וֶועט נָאכְדֶעם

ניט זַיין ,מִיט וָואס אוֹיפְצוּגֶעהְמֶען אַגַאסְט ,אָבֶּער וֶוענֶען דֶעם ,וִוי אַזױ מֶע מַאכָט

אִי כָּשֶׁר אִיגוּם

|
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אּלַאטֶער-קוּגֶעל - ,פאְּלָאמֶען-קְעֶעל- ,אַ סְוויסְטְשֶׁע-קוּנֶעל אוג נָאךּ אַזוֹינֶע
בְ
חריפוֹת ,אָבֶּער זיך גָאר אִינְטערֶעסִירען ,זִיךְ אָפְּנֶעבֶּען מיט וָואכֶערִיגֶע מַאֲכָלִים,

וי אַזֹי ייזָאלֶען גֶעמַאבְט וֶוערֶען גֶעשְׁמַאקֶער ,פֶערֶשִיעדֶענֶער ,גֶעזּנְדעה .מֶע

זָאל פוּן זֵיֵי חַנָאה הָאבֶּען ,זֵיי זָאלֶען זַיין צוּ גֶעזונְד;--,גיין ,דָאס נִיט ! עס קוּמָט זי
גָאר אוֹים טְשׁוְּנֶע ; ואס הײסט ? וָאס ווייקְט מֶען דָא נִיט :מֶע קָאכְט
א יוך  --אַמָאל מִיט טֵיינְלָאךְ .מאָאל מיט מאשֶׁע אוג שאְַׁטִיִקֶעל פּלייש אוֹיךְ-. .
אַזוֹי בִּיזפְרֵיימָאג ; פְרייטָאג גֶעהְמְט מֶען קָארְמָאפְִּים ,גֶעטְליבֶע צִיבּוּרְקֶעם ,א פָּאר
 -בִּינְטְלאךְ קְנָאבֶּעל ,ראֶַעכְטֶען בֵּיין מִיט פְלֵייש אוֹיף איהם אוֹיךְ ,אוג מֶע קאכט

אסֶעְפְלֵייש) .,אַזוֹי אַנַאנְצֶע וָאךְ ,אַנַאנְץ וָאהֶר ... .אֶמֶת
א זְדַאזֶע (אָדֶער רָא

טאקע  ,די קינְדֶערְקֶעךּ ,זָאלֶען לֶעבֶּען ,פֶּערֶעבֶּענדִיוֶוען אֶפט  :לְמָשָׁל ,וִוילֶען נִיט
גֶעהְמֶען בּיים וַוארֶעמֶעם אין מוֹיל קיין בּרֶעקֶעל פְלֵיישׁ .הָאבֶּען ניט קֵיין אַפֶּעטִיט

גָאר צוּם עֶמֶען ,קוּמֶענְדִיג פּוּניםחֵדָר--נוּ ,גִיטמֶען דֶעם אגרָאשֶען אוֹיף וַויינְפֶּערְלַאך,
אָרֶער אוֹיף אצַוּקערקע  --אונ מארנען שִיט מֶען שׁוֹין אַרוֹיף ,פַאר אַ נָאוִוינֵא,

גרייפְלַאךְ אוֹיף דֶער יו --אוּג פַארְטִיג .
אִין פְּרֵייסֶען עאֶוסּנְטְרֵייךְ ,ווי;{עס ווייזטאוֹיס ,הָאבֶּען די יוּדישֶע פְרוֹיֶען
גֶּעסֶער פֶערְשְׁטַאנֶען ,וִי נָאטְהִיג עִם אִיז צוּ פֶּערְשאפֶּען פֶּערְשִׁיערֶענֶע מַאֲכָלִים,
אַלֶערְלֵיי מִינִים פָּאטְרַאווֶעס פוּן דֶעם זֶעלְבֶּען מַאטֶערְיאל ,וָואס בַּיי אוּנְז קאכְט דִי
קָאכִין א רָאסֶעלְפְלֵיישׁ  .דָארְט ,אִין אוֹיסְלאנְד ,גֶעבֶּען זִיך דִי יּדִישֶׁע פְּרוֹיע
זֶעלבְּסְט אֶפּ מִיט דֶער קיך אונ בֶּעמִיהֶען זִיךְ מִיט אַלֶע כּוֹחוֹת ,אַז דָאס עסֶען זָאל זיין

אי כַּשָׂה אי גוּט .דָאס זֶעהֶען מיר אַרוֹים פוּן דִי צְוויי וּדישֶׁע קַאכְבִּיכֶער ,וֶועלְכֶע

לִיגֶען אַצִינְד פַּאר אוּנְזֶערֶע אוֹיגֶען :די דאזִיגֶע קאכַבִּיכֶער זֶענֶען זֶעחֶר קוּנְצִיג צוּנוֹיתִ
גֶעשְׁטֶעלְט אוּנ זֶעחֶר וויכְטִיג פַאר יּרִישֶׁע פְהֹיען; זיי;קֶענֶען פַארְבֶּעסֶערֶען; פַארְרִיכְטֶען
דָאם שִפָּליקֵייט פון אוּנְזֶערֶע מַאֲכָלִים ,פון אוּנזֶערֶע קיכֶען --אוּנ דָאס אִיז זעהר
גָאטְהִיג  .אִין יֶעדֶען פוּן דִי קָאכְבִּיגֶער גֶעפִינְט זיך רֶעצֶעפְטֶען וִוי אַזוֹי צוּקָאכֶען

בִּיז אריבּער פִּיגְף הוּנרֶערְט כֶּשְׁרֶע מְאֲכָלִים  :פְלֵיישׁ מאכָלים ,פיש

מַאֲכִָים ,מֶעחֶל שְׁפּייזֶען ,פֶערְשִׁיעדֶענֶע צוּמֶעמֶען ,קאמְפָּאטֶען ,זְשֶׁעלע ,מאלַאטֶען,

צגָקער-בָּאקערֵיי וּנְדוֹמָח; .עס גְלוֹיבְּט זיך גָאר גִיט ,אַז אִיּדישֶע קיך זָאל

קֶענֶען ארוֹיסְגֶעבֶּען  005פֶּערְשִׁיערֶענֶע מאָכָלים ,אוּג דָאךּ הָאבֶּען מִיר זִיךְ פוּן די
צְוֵיָ בִּיכֶער אִיבֶּערְצֵיינְט ,אַז ;עם אִיז זֶעחֶר מָאגְלִיךְ .דֶען די חֲכָנָה פוּן דִי מֵייסְטֶענְם
מַאֲכָלִים יז נִיט שְׁוֶוער אוּג זֶעגֶען אִי גֶעזוּנָד ,אִיװָאלוֶעל אִיבְּשָה

אִי

נוּט, .עס וָואלְט רֶעכְט גֶעועוֶען ,עֶס זָאל זִיךְ בַּיי אוּנְז גֶעפִינֶען אימיצער ,ווָאס

זָאל דִי דָאזִיגֶע בִּיבֶער אִין זְשַארְגָאן אִיבֶּער זֶעטְּצֶען אוּנזֶערֶע פְוֹיֶען וָואלְטֶן

פִיעלֶע וִויכְטִינֶע קענְמְנִים אִין דֶעם ענין פוּן דער שְׁפֵייז בֶּעקומֶען; דִי מאנֶען
וָואלְטען גֶעווֶעזֶען זֶעחֶר צוּפְרידֶען גֶעלֶעקְט די פַנְגֶער אוּג דִי בְּנֵי בַּיִת ,דִי קִינְדֶער

וָואלְמֶען גָעוִוים שַָאנֶער אוג גֶעזוּנְדֶער אוֹיסְגֶעזֶעחְן .מיר וֵוייסֶען אֶפִּילהּ אז עס ווֶעלֶען
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זיך גֶעפִינֶען צְוִוישֶׁען אוּנזֶערֶע לֶעזֶער אַזֶעלְכֶע חָכָמִיםם וָואס וֶועדֶען בּאלְד .פַאלֶען
אוֹיף דֶער הַמְצָאָה צוּ פְּרֶענֶען די גֶעוִויסֶע שֹאֵלָה  :יהֶערֶר דָאקְטָאר !  -דָארְף מֶען
אוֹיךְּ געלד דאצוּ הָאבֶּען?י--דָאס אִיז אָבֶּער קיין שַׁאֲלָה נִיט:עִם אִיז בה פּערְהַא-

נֶען בֵּיי אוּנְז פיעל פַארְמַאגְלִיכֶע אוּג אוֹיךְ מִיטֶעלֶע בעלִי בּתִּים ,וָואס הָאבֶּען
דוומָא יָא ,ווָאס צוּ קָאכֶען ,נָאר זֵיי וֵויימֶען נִיט ,וָאס אוּג וי אזוֹי צוּ קַאכֶען ,
אָט פון זייֶערְט וֶוענֶען ,מֵיינֶען מִיר ,וָאלְט דָאס דָאזִיגֶע קָאכְבּוּך גִיצְליךְ גֶעווֶען :
אַז עִם קָאסְט שׁוֹין יָא גֶעלְד ,פַאר וָאסטֶשֶע זָאל מֶען קין הַנְאֶה
נִיט הָאבֶּען?י - .+

,

0

דָאקְטאר טשערני,
{ ביעלא צערקאװו

די פָאלְקְס הִיגִיעֶנֶע.
די הוֹיזְרִיבָע מֶעדִיצִיןַ .נְְׁטֶעֶענְִיגֶעקרַאנְקמייטֶען . עֶרשְטֶער
גַאנְג) פֶערְפַאסְט פָאן
דָאקְטָאר  ,5זֿן ם  8 8נא ווו  8 5ש .ויפ נ א תרמ"ו,

עֶס חָאבֶּען ִיךְ ׁוֹין גֶעפֶעמְקְט די יָאהְרֶען ,וָואס דער עוֹלָם הָאט גֶעקקט

אוֹף מֶעדִיצִין ,אָרֶער דַאקְטָּארְיע ,וי אֵיינִיגֶע רוּפֶּען{עס ,וִוי אוֹיף א פֶּערְבָּארְגֶענְעי

פאַאַרְשְׁמֶעלְטֶע חָכָמָה ,וָואס עֶנְטְפְּלֶעקְט זיך נָאר צוּ איין בֶּעזוּנְדֶערֶען מין מֶענְשְׁען,
וֶועלְכֶע רוּפֶען זיך דָאקְטוֹירֶעם ; אָבֶּער

א גֶעווֹאהִנְלִיכֶער ,אַ פַּשׁוּטֶיער

בָּשָׂריוָדִֶם

ּ.ענְרִיף גיט הָאבֶּען! דָאס אִיו אלץ
קָאן אוּנ דארף פוּן דער וִוימֶענְשַׁאפְט גָאר קֵיין בֶ

גֶעוֶוען אַמָאל ! אין אוּנזֶער צייט אָבֶּער גֶעבֶּען זִיך פִיעלֶע דָאקְטוֹירֶעם אָפּ דַערְמִיט!

צוּ בּאקֶענֶען דאס פָאלְק מיט דער מֶעדִיצִין ,זֵיי בֶּעמִיהֶען זיך צוּ גֶעבֶּען דֶעם עוֹלֶםי
אּענְרִים פוּןדֶעם ,וָואס וֶוערְדְט אָנְגֶערִיפֶּען ;הוֹיזְלִיכֶעטֶעדי צִיף
דֶעם הֲמּוֹן בֶ
הֵיימִישֶׁע מִימְּלֶען לב יֶעדֶער קען זיך בֶּענוּטְצֶען גָאר אֶהְן דֶעם דַאסְטָּאר .
דָאס אִיז גֶעוִויס זֶעהֶר נוּטצליך ,װייל רוּפֶען דאָאקְטָאר יֶעדֶעס מאל ,וִויבַּאלד
באֵּן בַּית פִּיהְלְט זִיךְ עפִּיס נִיט גֶעזוּנְד ,נִיט מיט אלעמען ,איז פִיר דֶעם אָרֶעמֶען

נְרַאד מֶענְשֶׁען שְׁוֶערְליךְ; ניט מַחֲמַת עֶר פוֹילְט זיךְ חְלִילָהגֶעהְן נַאכֵץ דאקְטָאר,
אאלִבְּס
נָאר ווייל דֶעם דָאקְטָאר מיז מֶען גֶעבֶּען פַּארְץ וֶועג אקקָארבֶּעל ,אָדֶער הַ
אוּג דָאם אִיז בַּיי אֵיין אָרֶעמֶען יודֶען אַ רִיפפּּונים הַארְצֶען .אוֹימֶער דֶעם ,פִיר דֶעם

פַארְמֶענְלִיכֶען גְרַאד אָפִּילוּ ,וָואס קען יָא אוֹיספִיחְרֶען בּריינְגֶען דֶעם דָאקטָאר ,

אִיז אוֹיךְּ פוּנְדֶעסְטְוֶענֶען זָעהר וויכמיג צוּ וִויסֶען ,וָאס עס פַאדֶערְט זִיךְ אֵינִים

הוֹיזְִיכֶען לֶעבֶּע.בְדֵי זיך צוּ פֶערְהִיטֶען פון די שְלַאפְקֵייטֶען .פון וֶועלְכֶע מע קען

זִיךְ בַּאוָוארֶעגֶען פְּריהֶער ,אַזזֵיי זָאלֶען נִיט שׁוֹלֶט זײַן ,וי אַזוֹי צוּ פֶערְהִיטֶען זיךְ

פוּן אָנְגֶעהְמֶען זיך ,אָדֶער וִוי אַזוֹי זיך צוּ בַּאנֶעחְן מיט'ן קראנקען אוג נָאך אזעלכע

נוּמְצְלִיכֶע יָדִיעוֹת  ,מיט אִייִנֶעם וָוארְט  --דָאס נוּטְצְלִיכְקֵייט פוּן ראֶַעכְטֶען בּוּךָ

אִיבֶּער הוֹיזְלִיכֶער מֶעדִיצִין קען פַארְשְׁטֶעהְן יֶעדֶער.
וִוי וויכְטִיג אוג נוּמְצלִיךְ קעןדארום זַיין אַזֵא בּוך אִיבֶּער הֵיימִישע מֶערִיצִין
וֶועלְבֶעם אִיז גֶעשְׁרִיבֶּען אין אוּנְזֶער יורישֶען פּשׁוּמֶען זְשַׁארְגָאן ,אוֹיף רֶעם לָשׁוֹ,
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וָאם
נֶעדְט ,אוּנ לֶעזְט דֶער הִמוֹן ,אוּנְזֶער אָרֶעמֶער יוּדִישֶׁער עוֹלֶם ,וָואס צוּ אִים

קְל
ֶעבֶּען זִיך שְׁלַאפְקֵייטֶען תָּמִיד פון גֶעדֶער מִין אוּנ יֶעדֶער פֶערְשִׁיעדֶענֶער אַרְט

מֵעהֶר ,וי צוּ אַלֶע אוּמוֹת הָעוֹנֶם!...

דִי חומיעול,קיעכןָע דַמארִֶיעבדִֶּעירצִנייןט וָפֶאעסרְבִּיגֶעהְן אוּנ שְֵׁויינֶען וֶענֶען דֶעם וֶערְק
לֶיענְט פַאר אוּנְז אַצִינֶד  --אַ זְשַארְנָאן בִּיכֶעל,

וֶועלכעס האט פֶערְפַאסְט אוּג הֶערוֹיסְגֶעגֶעגֶּען דיר מ .זוּסְמַאנָאוִיטְשׁ אִין

וִויל נָא אונ זָאגְט צה הֶערוֹיסְצוּנֶעבֶּען וַוייטֶער אַזֶעלְבֶע בֶּעזוּנְדֶערֶע בִּיכְלֶעךְ

(צוּ  03קאפ) .דָאם ערְשְׁטֶע וֶוערְק אִיז אִין פִיעלֶע אוַֹנִים גֶערָאטְהֶע אונ איז
עִם גָאהֶענְטֶער אונ פִינְְטְליבֶער בֶּעטְרַאכְטֶען.

אָבֶּער ניט הֵיין פון פּעחלערען אוֹידְּי דָרוּם פַּאדֶערְט ;עס נָאךְּ מָעֵהֶר ,מֶּען זָאל
אִין דֶעם יערְשְׂ
טֶען בִּיכֶעל פוּן  דער ,ה וֹיזְלִי קֶער

מֶע דִיצְ יך וֶערְדְט

נֶעשְׁמעעסְט וֶוענֶען די אָג שְׁטֶּעקֶעג דֶע קרַאנְקְמֵייטֶען (קְרַאנְקְהֵייטֶען ,וָואס מֶען

הקֵעייןטֶעזןיך --פ קוְןרוזּפיּ אאוְָּנגעקסְָאמֶקעָןל)יש .:דִיפְּמֶעריט ,מְקָארְלַאמִין .אוג די קינֶערְשֶע קְרַאנְק
אִין דֶער פָארְרֶעדֶע צוּםערְשְׁטֶען ביכֶעלזָאגְט דֶער דיר זוּמְמַאגָאוִיטְש:
יֶערֶער מֶענְשׁ הָאט לִיעבּ צוּ פֶערְשְׁטֶעהְן דִי גרונְרְוַאכֶע פון דֶעט ,ואס ער

יקהרַואנטְקְהדַַיאירטוֶּעםן" ,שְפְּרֶעך אִיךְ פון אָנפַאנְג וֶוענֶען די אוהַא :כֶע פון אַנְשְׁטֶעעקֶעגְרֶע
דְרוּם גֶעהֶמְט זִיךְ דֶער פֶערְפַאפֶער לְתְּחֵילָה געבֶּען צוּפֶערְשטֶעהְן דֶעם עוֹלֶםפּנקְטְלִיך ,וי אַוֹ ,פַאר וָאס ,וִויא אַרוּם ,דוּרך וֶועלְכֶען אינ אוֹיף וָואמֶער איין
אַרְט,עס שְׁטַאמֶען אַרוֹים דִי אַנשְׁט עקענְדֶע קרַאנְקהייטען .דֶער בַּיי אָבָּער,

בַּיי דעם יצוּפֶערְשְׁטֶעתֶן גֶעבֶּען" פַּארְרֶעדְט זִיךְ דֶער פֶּערְפַאסֶער ,לִיידֶער ,צוּ פִיעל,
אוּג פַארְגֶעפְט כַּמעט ,אַז ער הָאט צוּ טְהוּן מיט פְּרָאסְטע נְפָשׁוֹת ,מיט'ן עוֹלֶם

נִיט מִיט קיין דָאקְטוֹירֶעם! אוּג פַארְגֶעהְט אין א טִיעפֶען לִמְדְנִישֶען שמוּעֶם פאך-
רָאבְּגֶע  וֶעגֶען  פֶערְשִׁיעלֶענֶע

.זוֹימֶעלעך' - ,עניפְט-אייעלעך" ,עֶסִינְשְוֶועמְלֶעךַּ",

גִיפְּטְשְטֶעקֶעלאךָ" ,הִייוֶוענְפֶּעלְצְלַאךַּי אוּג שְאָר יָרָקוֹת אַזוֹי ,אז עֶרפֶּערְשְׁלַאנְטדֶעם

פְּשׁוּטֶען רֶעזֶער בַּאלְד די קאפּ ,אַז וֶעגֶער וֵוייסְט ,גְעבִּיךְ,ניט ,וואוּ ער הַאלְט אוּנ

קָאן צוּ זיך גִיט קוּמֶען .דֶער פֶערְפַאַסֶער הָאט נִיט גֶעזְשַאלֶעווֶעט אֲפִילוּ אוג .
גֶעגֶעגֶען דֶערְבּיי אוֹיךְּ זֶעחֶר שָאנֶע גֶעמַאלְדֶען פוּן די מִינִים בַּאשֶׁעפֶענִישֶען .נָאר

דֶעם פָּשוּטֶען לֶעזֶער קֶענֶען זיִי גָאר ניט הֶעלְפֶען עֶר אִיז שוֹין פַארְמִישְט אונ
די גַאנְצֶע מִרְחָה אִיז אוּמְזִיסְט .די דָאזינֶע טִיעפֶע פָּאדְרָאבְנַאסְטֶען .,וֶועלְכֶע מֶע

הָאט גֶעקָאנְט זָאגֶען בְּקִיצוּר אִין צְוויי וָארְטֶער ,זֶענֶען .פֶערְשְׁטֶעהְט זיך ,אִין אַ-
קַּאפּוּלַאר-מֶעדִיצִין-בִּיכעל גָאר ניט צוּ דֶער הַאנְד אוּג מַאכֶען נָאר קאליע  דֶער

מְחבֵּר וָואלְט גֶעקַאנְט מִיטְן גְרָאסְטֶען כָּבוֹד אָסך וֶוענִיגֶער אוֹיף זֵיי זיך אָפִּשְׁטֶעלֶען:

רִי פָאלְקְס הִיגִיֶעגֶע

/
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רֶעם וֶוערְק וְוָאלְט געס גֶעוִוים נָאר ניט גֶעשַׁאדְט  --אוּג דֶעם לֶעוֶער וָואלְט יֶער
|
גֶעטְהוּן טאוַֹבָה .

אוֹיף דֶעם זֵייטִיל  76זָאגְט דֶער פֶערְפַאסֶער מו
אּמֶר-שְפָּרַאך דעם אָרֶעמֶען

פָּאטֶער .,וָואס זַיין קִינְד אִיז פֶּערְשְׂלַאפְט גֶעוארֶען מיט קאקליש אָדֶער ;קרופּ ,אוּנ
רֶעדְט אִיהֶם אוֹיס דָאס הַארֶץ אַזוֹי צוּ זָאנֶען :

|

אִין זֶעלְבֶע פאלען מוּוֶען מִיר אַוֶעק לֵיינֶעץ אוֹיף דֶעם מִוְבֵּחַ אוער

אֵיינצִיג קינד ,אִידֶער חוּנדֶערְט פְרֶעמְדע! דֶען אַז אונזֶער קרַאנְקֶעס קיד וֶועט גֶעווּנְד
;ווערְדֶען ,אדֶער נִיט--איז נָאט ווייס ,אבֶּער אַז הוּנְדֶערְט ווֶעלֶען זִיךְ פון אֵיהֶם אָנְשְׁטֶעקֶען,

וֶועלֶען פִילֶע שׁטַארְבֶען גֶעוִים ,דָאס דַארְפֶען מִיר פֶּערְשׁטֶעהְן פָארְאוֹים. . ..

דֶער שְמוּעס ,אַוֶועק לֶענֶען אוֹיף דֶעם מִזְפַַּ' וכו' אִיז טֵאקִי אֶפְשֶׁר זֶעהֶר
שָׁאן ,פּאלְט אֶפִּילוּ אַרֵיין אִין פָאֶעטִישֶׁען מָאן ,נָאר נִיט דָא אִיו די קְרֶעטְשְמֶע נִיט
אַהֶער פַּאסְט דִי פַּאעזיִע ,אַז זי זָאל ווירקען אוֹיפְץ אָרֶעמֶען פַאטֶער .אַנְשְטַאט

פוּן דֶעם מוּסָר וָואלְט דֶער פֶערְפַאסֶער גְלֵייכֶער גֶעמְהוּן ,ער זָאל ערְקְלֶערֶען דֶעם
פָאטֶער מִיטִין הַארְבֶּען ווָארְט ,אַז וִוי בַּאלֶד נָאר דָאס קיד איז שׁוֹין פֶערְשְׁלַאפְט

גֶעווָארֶען (מיט דִיפְּטֶערִיט ,קְרוּפּ) ,וֶועט דֶעם די רֵיינֶע לוּפְּט נָאר נִיט הֶעלְפֶען
אוּג דַארוּם הָאט עֶר גיט ,וָואס עס אִיבֶּערְצוּפִיחְרֶען אין אֵיין אַנְדֶער אָרט ,וִוי ער

קען נָאר זַארַאזֶען גֶעזוּנְדֶע קינְדער אוּנ פִּיר זיין קִינְדוֶועט קיין נוּטֶץ ניט זיין.
רֶעדֶענְדִיג מכּחַ דֶער תֲשְׁנְחָה אִיבּךְ  קראנקען קינְדי זָאגְט דֶער פערפַאסֶער (ז;)86.

אוּג מֶע הַאלְט דִי וַוארֶעמְקֵייט פון צִימֶער שׁטֶענְדִיג אוֹיף אֵיין גְרֵאר;עסזאל נִיט 
זיין צוּ חֵיים אוּנ נִיט לָאזֶען צוּ פיל גָאר אֶפְּקִיהְלֶען.
וִוי פיעל-זְשֶץ גְרַאד ? מִיט דֶער בֶּעשְׁטִימוּנְג :אנִיט צוּ הֵייס אוּג נִיט צוּ קאלטי
קֶענֶען מִיר נָאךְ וֶוענִיג וִויסֶען ,וָואס דֶער פֶערְפַאסֶער וִויל אוּנְז לאזֶען הָארֶען .אוֹיבּ

עֶר שְׁמוּעסְט יָא אַוֹי בַּפַרוֹמְרוֹם פון דִינִיפְּטְשְׁטֶעקֶעלַאך' יהַייווענְפֶּעלְצֶעלַאךְ א .ז .װ.

וָואלְט דָאך .נִיט אִיבְִּיג גֶעוֶוען אִין דֶעם פַּאל אוּג דֶעמְנְלֵייכֶען רצֶועּדֶען מָעהְר

אַבִּימֶעל בֶּעשְטִימְט ,פִינְקְמְלִיכֶער !

אֵיינֶע פוּן די הוֹיפְּטְזַאכֶען פיר פַ
אּאפוּלַארְנֶע וֶוערְק איז גֶעוִויס דִי שִׁפְּרֵאךְ

דֶער מַגְנוּן ,אין וֶעלְכֶען דֶער פֶערְפַאמֶער דְרוּקְט זיך אוֹים אונ גִיט אִיבֶּער זַינֶע
גֶעדַאנְקען אַזוֹי ,אַז יֶעדֶער ווָאס הָאט אִין דֶער וִוימֶענְשַאפְּט גָאר קיין יִדיָעה נִיט,
זָאל אוֹיךְ קֶענֶען גְרִינְג פַּארְשְׁטֶעהְן אונ בֶּעגְרֵייפּען ,ווָאס דֶער מְחַבֵּר וויל זָאגֶען ;
אִין דֶעם זעניֶן וָאלְט דָאס וֶוערְק גֶעוֶען גַאנְץ גִישקשָׁה'דיגֵ ,יירֶער אָבֶּער אִיז פֶעך-

הַאנֶען אקליינֶער חִסְרוֹן :דער מְחַבֵּר פֶערְַייטְשֶערְט זי אָפט אַבִימֶעל ,דָאס הַייכְט

עֶר הָאט ליעבּ צו בְּוֹיכֶען דייטְשֶׁע ווָארְטֶער דָארְט ,ואוּ מֶע ווָאלם גֶעקַאנְט

רֶעדֶען גָאר פְּשּׁט .דָאס וָאלְט נָאךְּ אוֹידְִיט גֶעוֶועזֶען קיין נְרוֹיס פֶערְברֶעכֶען ,נָאר
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סאמע אין דִי דִיְשֶׁע וָוארטער ,וָואס דֶער פֶּערְפַאסֶער הָאט אַזוֹי ליעבּ  --איזער
אכֶּער זֶעהֶר גֶעחַאפְּט אוֹיף דֶער עבָרי ,אזוֹי גֶעחַאפְּט ,אַז .ס'אִיז אַשְׂרֶעק! אוֹיף
יֶעדֶער זייטיל גֶעפִּינְט איר .אַנְטִיִקֶען ,ווי .לְמָשֶל דִי הוֹיז (אַנשטַאט דָאס הוֹיז ,דִי
שְׁטוּבּ). ,די (דָאס) בָּלוּט ,דִי (דָאס) פְרֵיילִין ,דֶער (רָאס) מִיטֶעל ,אוּג נָא פיל
מִיאוּסֶע גְרֵייזֶען ,וֶועלְכֶע דֶערְקוּטְשֶען זֶעהֶר דֶעםלֶעזֶער.

בִּכְלֵל אָבֶּער מוּזֶען מִיר זָאנֶען נָאךְ א מָאל ,אז מִיר צייכֶענֶען אָפּ אונ
שְׂטֶעלֶען זִיךְ דָא אֲפִילוּ אוֹיף דִיעוֶע קלייניגקייטען נֶעמְלִיךְ .דאריבֶּער .,ווייל דָאס
וֶוערְק בְּכָלֵל איז זֶעחֶר נוּצָלִיךְ אונ אִינְטֶערֶעפַאנט יילענע דַארוּם נָאר זֶעהֶען זִיךְ
אוֹיף דֶעם אָן אֲפִיל גָאר קְלֵיינֶע חֶפָרוֹנוֹת ,וֶועלכֶע קֶענֶען פוּנְדֶעסְמְוֶוענֶען נִיט צוּ-

נֶעהְמֶען די וֶוערְטָהפוּן דֶעם נוּטְצְלִיכֶען בּוך ,אוּנ מִיר וִוינְשֶׁען דֶעם מֶּערְפַאמֶער מִיט
מִזֶל פַארְטְוֶעטְצֶען זַייץ וִויכְטיגֶע אוג נוּטְצְלִיכֶע אַרְבֵּייט לְטוֹבַת אוּנְזֶערֶע שְלַאפֶע
0
|
אָרֶעמֶע בְּרִידֶער .

ָאקְטָיר 1ס.אקאלאווסקי,

ביעלא

צערקאו.

אוֹיפְן לִטֶערַארִישֶׁען מארק .
ישר

:יי ,ר" אש :לה ישש

אי

אי

די פִקְעפִאדםֶעאןִיז זֶעפנְֶרעֶןעהְאלִָפיְ בַּיי אונז אוֹיפְן .לִיטֶעבַארִישֶען מארק ,גַאנְץ פְרֶעהָליך!
ֶּעץי דִי מוֹבְרִי מפָרִים בְליבֶען אָהֵן האנָ ,לייֶענְדִיג פַאר

ג
ֶעלְרוּקְטֶער סָחוֹרְחו די פּאקֶענְטְרָאגֶער פַּאקען בּיכְלֶעך פּודֶענַוייז דֶער עוֹלֶם לוֹיפְמ

אָנאבפְֶּּעטל ,אקווֹביפְסטְקיְרִליפֶֶעעזןְט,מִליֶטעקְדט דִיפִינְֶער די מְחבְּרִים זיטְּצֶען מִיט פֶערקַאטְשֶׁעטֶע
ִי פֶּענֶעם ,שְׁריינֶּען אוֹיף וָואס די וֶועלְט שְׁטֶעהט;

די דָרוּק קאסקקאם וָואם זי אוּסְפֶּעיֶעט אֶפִּצוּדרוְקֶען 

אלֶע טְהייערֶע יחֶעכְסְט.-

אִינְטֶ
אַיינְבעִרּנְֶעדטֶַעארנםְטְע הַאמַאנֶען" מיט די וֶערְקע פון .פּאעֶזיֶעי מִיט יס אט יריק א'; די
ה
ָ
א
ב
ֶ
ּ
ע
ן
ב"ה פּרְנָסָה אוֹיפ'ץ פולֶען מוֹיל אונ דִי פָּאסְט אִיז תָּמיד פַאר--
וַואלְגֶערְט מִיט יוּרִישֶׁע
בִּיכְלֶעךְ; --מיט אֵיינֶעם ווָארְט ,אוֹיף אוּנְזֶער לִיטֶערַארִישֶׁען

מארק אִיז פְּרֶעחְליך!

אך,
וי גוט אִיז צו ַיין מאאָמִין! וִוי זִים אִיז אז אַמֶענֶשׁ קאן זִיך איין-
רֶעדֶען ,א
ז
ע
ס
א
ִ
י
ז
ל
י
כ
ְ
ט
ִ
י
נ
ו
ֶוען פאיז פּינמטער ,אַז;עס אִיז ווארֶעם ,וֶוען סאִיז

וקִואיסלְטט ,אואּוגּגפִּיפנְַאמְרטְֶשעְרׁ,טֶעקלֶאעןלט זיאךוג אֵבלְּילנְָאטטִִייגגֶ,ע וואקעמע וֶעלְט,וֶוען אִין דרוֹימען אִיז
חֹשֶׁךְ-חֹשֵׁך! אַך ,וי אִיך בִּין דָאס מִקְנֵא

ליִייטֶעלריַבאַטואּררְצִיהֶָעאןט ָכטֶראקיר ַבּאקָמֶת אצִָניְןגוֶעוהאוֹסיובוֶּיעלן זיך איינרֶערֶען ,אַז די וארנַנישֶ

אַרָאפּצוווארְפֶען פוּן זיךְ די אוֹימְנֶע-

שְׁמִיר
אִיר זְיטֶצעָטוויקענעד מיש די קִינְדֶערֶשֶע .שִׁיכֶעלֶעה .אָ ,גְיקְִיכֶער רב יי צִיןלעפ

זִיךְ דָאנְט .אִ
חֲלוֹמִיט אייך אַזִימֶען חָילןוֹםדֶ.ע .ם  .שָקׁואּגמְֶעטם אַדֶע ס ,בַּיים גְרוֹימֶען שוַוארְצֶען יַם אנ
א
ַ
ר
ָ
א
פ
ּ
 ,זַייט מוֹחֵט ,אַהֶער ,צוּ אוּגַז אוֹיפְץ

לִיטֶערַארִישֶען מַארְקי וֶעם אִיר זֶעהְן .וָואס דָא טהוט זִיךּ .וֶעט אִיר בַּאל-

אִַאירןְגדִֶיעפקֶלעיןינאֶעי שיְֶׂטעָנֶּאערםְטְזִִייךמֶעןאַחיָילןוֹםוֶ:עחטַאפאְִּיטר זזיֶךעהָרָואפ צו אוּנז אין דֶער פְרָאויְץ
י בי אנ אוֹיפְץ לטֶערארִישֶען

מַ
א אסרְק דאיִיזקנִפיְםּרֶעקהְלִויֶךעָ ;נֶעם אִיר גֶעהָן ,וָאס דֶער ע וֹלךָם לֶעזְט :וֶועט אִיר זֶעהְן ,פוּן
ל
ֶ
ע
ן
א
ָ
ן
:
ו
ֶ
ע
ט
א
ִ
י
ר
ז
ֶ
ע
ה
ְ
ן
 ,וִוי אַזי דִי זְשַארְנָאנִישֶׁע לִיטֶערַאמוֹר

י
כ אָן אַלַאפְּצוואְפֶען פון זִיך די קוימִיגֶע ווינְרֶעלֶעד מיט די קינדֶערשֶׁע
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שִׁיכֶעלֶעךְּ!., .אך ,לִיבֶּער פריינד ,ווָאס חָלוֹמִיש זי אַייך? ווָאס פִּיר שִׁיכֶעלֶעךְ?

זִי ,דִי זשַארְגַאנִישֶׁע לִימֶעבַאטוּר ,אִיז נָאךְ נָאר בַּארְפִים :זִי אִיז נָאךְ נאקעט אוּנ

בָּארְפִים  --אוג אִיר זָאנְט ,אַז זִי הַייבְּט שׁוֹין אָן אַרָאפְּוַוארְפֶען פון זיך די

ִוינְדֶעלֶעךְ מִיט די שִׁיכֶעלֶעךְ נ!ָאטְט איז מִיט אייך ! מֶע דַארְף זִיערְשְׁט אָנְהוֹיבֶּען
ויקְלען ,אוֹיסְְלייבֶען .אֵיחֶר דִי  יגֶע בּינְרְלֶערּ ,איינבִּינְדֶען .איינְקְרֶעמְפֶעווען .ל
זָאל נִיט דרינֶען מִיט די פִּיקֶעלֶעךּ ,זי זָאל חָלִילָה נִיט וֶוערֶען הָארְגַּאטֶע אוג

זיך אנִָניְטְׁרייֶען קיץ בֵּייכֶעל ...מֶע דארְף זִי נָאךְ בֶּארֶען מאִיילןְאטֶער מִיט
קלייען ,אֶפְואשֶׁע ,אֶפְּרֵייִיגֶען ,אֶפְּנֵיירֶען דֶעם נָאפֶּעל .. .א דֶער נָאפֶּעל ,וָואס

עִם שְׁלֶעפְט ִיך נָאךְ  --אָט רָאס איז אֵיין אּמְנְליק ד!ֶער נָאפֶעל ,וָואס רָאס פִיצֶעלֶע
ַאר דֶעם א שֶׁחִימָּה
קִינְד הָאט בִּיו אַהֶער גֶעלֶעבְּט פוּן אֵיהֶם ,אִיז אצוּנְד פ

איר זָאנְט ,אַז זִי ,דִי זְשַׁארְגָאן-לִיטֶּערַאטוּר ,הָאט שוין
א מלאָך הַמָוָתּ. ,.אוּנ

אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַרָאפְצוַוארְפֶען פוּן ִיך דיוויקֶעלֶעך מִיט די שׁיבֶעלֶעדּ א גְליקליבֶער

אָפְּטִימִיסְט (מַאָמִין) ! פְּרוּבְט ,פָאהְרְט אַרָאפּ צוּ אוּנְז אוֹיפן לִיטֶערַארִישֶׁען מַארְק,

וֶועט אִיר זֶעהְן ,וָואס דֶער עוֹלֵםלֶעזְט :צִי אייערֶע בִּיכְלֶעךּּ וָאס אִיר הָאט
דָארְט אוֹיבֶען אוֹימְנֶערֶעכֶענְט ,צִי מֵיינָע בִּיכְלֶךּ ווָאס אִיך רֶעכֶען דָא אויס ?
וֶועט אִיר זֶעהְן ,וואוּ אִיז פְּרֶעהְלִיכֶער :צִי בַּיי .אַייך אִין דֶעם שׁאָנעם אדעסי
בַּיים שְׁווארְצֶען מֶעעֶר ,צוּ בַּיי אוּנז אוֹיפִין לִימֶערַארִישֶען מַארְק בַּיי דֶער גְרוֹיסֶער,

שְוַארְצֶעה ,זוּמפְּפִגער בְּלָאטֶע?

|

עס אִיוּ פרֶעהליך בֵּיי אוּנְז אֹיפְּץ לִיטֶערַארִישֶׁען מַארְק ,גַאנְץ פְּעְִיךְ!י..

|
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 46דִי וֶעלְט-מְסוֹרָה,
צוּוַאמֶענְגֶעקְלִיבֶּען ,צונויפגעוּשֶׁעבְּרֶעט ,צוּנוֹיפְנֶעקְלַאפָאטְשֶעט פִיל אַלְטֶע .

פַארְשִׁימֶעלְטֶע פַארְצְוִיטֶעטֶע יּרֶען ,מִיפֶע עֶנְאִיסְטִישֶׁע רעוֹת ,בִּיטֶערֶע

ווילְדֶע חַארַאקְטֶערֶען ,פִינְסְטֶערֶע וִיסְטֶע זִיטֶעה טְיָאמְגֶע חשכְִיגֶ
מֵיינונגֶעןן פַארְשְׁטָאפְּטֶע פּויעֶרְשֶׁע קָאפּ ,פַארְשְׁטיינְטֶע טָאטֶערְשָׁע הֶערְצֶער,
רֶעסְפָּאטִישֶׁע גֶעבְּלָאוֶענֶע  גְבִירִים ,גֶענֶעצְטֶע גֶעשְׁטָאפְּטֶע לַמְרָנִים,

פּוּסְטֶע נַארֶעשֶׁע קַאלְטֶע אַרִיסְטַאקְרַאטֶען. ,וִוילְרֶע פַאנַאטישֶׁע הֵייסֶע
חֲסִירִים ,פוֹילֶע פַארְאוּמְפְלֵייטִיגֶע דַאמֶען ,צוּקְרָאבֶענֶע פַּאוויאנִיטֶע דְרִיבְּקֶעם.

פֶערְפַאסְט פָאן מָ אנָי דְלוּג א מֶשׁ( ,אוֹים אלטקאנסְטאנטין) ואר שא.
+

*

*

דֶער עֶרְשְׁטֶער ,ואס הָאט גֶעלֶענְט א שְטֵיין אין דֶעם אַרְט זְשַׁארְנָאן ,וָואס
מֶע רוּפָּט אָן .סאמירע" ,איז גֶעוֶען דֶער בֶּעוואוּסְטֶער יוּדִישֶֶער פאלקס-שְׁרֵייבֶּער

ליגִיעצְקִי.

נָאךְ דֶעם אוֹימְגֶעצֵייכֶענְטֶען ווֶערְק ;דָאס פּוֹילִישֶׁע יּנְגֶעלי הָאט דֶער
טַאלַאנְטְפָאלֶער שְׁרַייִבֶּער אַרוֹיסְגֶעלָאזְט נָאךְ עֶטְלִיבֶע אוֹיסְגֶעצֵייבֶענְטֶע בִּיכְלֶע,
וי דֶער וּכָּל-בּוֹנִיק" ,דֶער ימְשוּלַחַת' ,די פְּריטְשֶׁעפֶּע" ,וֶועלְכֶע דָאס פַּאלְק הָאט

גֶעלֶעזֶעְ קָאן מֶען זָאנֶען. ,זַאפָּאיֶעם' .יֶעדֶעס נייֶע וֶוערְק פון לִינִיע צִקען

איז גֶעוֶוען פיל אִין אַלֶע יוּרִישֶׁע חֵייזֶער :יּנְגֶע לייט הָאבֶּען עס אוֹימְוויינִיג גֶעקַאנְט,

װײיבּלעך אוּג מֵיידְלֶעךּ הָאבֶּען זִיךְ גֶעקֵייכְט פַאר גֶעלַאכְטֶער ,אוּנ עֶלְטֶערֶע הָאבֶּען

גֶעזֶעהְןן וי מע מַאכְט פוּן זֵיי חוֹזק --אוּג הָאבֶּען גֶעהָאלְפֶען לֹאבֶען;הַבְּלַל ,דָאס

אׁטִיִקֶעל צייט ,וָואס מֶע וָואלְט עס גֶעמָאגְט אַנָאמֶען גֶעבֶּען
איו גֶעוֶוען שְ
יי

לִינִיעצְקֶעס צייט" .י.

גֶעוָואחְנְליך חָאבֶּען אַזֶעלְכֶע וֶוערְֶע גֶעבְּרַאכְט דֶעם פַאלְק פּיעל נוּמְצֶען אִין
יֶענֶע צֵייטֶען ,וֶוען דֶער פַאנַאִיזִם הָאט נאך יגֶעהֶערְשְׁט' אין פִיעדֶע שְמָאדְט אוּג

ַא אוּנֶערֶעבְּרִידֶער ,די בי ישרָאל ,אִיז גָאך גֶעוֶען פִינְסְטֶעה שְׁטַארְק פִינְסְטֶער...

נָאר אַז דִי אצִיִוילִיזאצִיעַי הָאט שוֹין אָבֶּער.פֶּערְשְׁפְֵייט אִיהֶרֶע פְלִיגֶעלי אוֹיף
אוּנְז אוֹיךְ אוּנ בַּא דִי קינְדֶער פוּן יִשְׂרָאֵל איז גֶעוָוארֶען לִיכְמִיג אין אלע וִוינְקֶעלֶעך,

הָאבֶּען דִי דָאוִיגֶע בִּיכְלֶעךּ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ פַארְלֶיערֶען זֵייעֶר גֶעשְׁמַאק אוּנ די ליעבֶּע

וָוארְמְלִיךְ הָאבֶּען אָנְגֶעחוֹיבֶּען צוּ קרִיבֶען פוים נָארְנֶעל ,אוּנ לִינִיע צ קי אַלֵיין הָאט

()45

425

יודישע

פאלקסביבליאטהעק

אָנְגֶעהוֹיבֶּען נְלאט צוּ שִׁיטֶען מִיט לוּחוֹת ,מִיט שְטִיִקְדֶעךְ מַחֲזוֹרה ,מיט .אֶץ קוֹצִץ
בֶּן קוצץ" אוּג מיט בַּדְחֶנִישֶע שְטִיִקְלֶעךְ אַזוֹי ,אַז מִיט הַארְצְקְלֶעמֶענֶעשׁ קוּקט

אַצִינְד דֶער ערֶענְסְטֶער לֶעזֶער ,וָאס גֶעדֵיינְקְט ל יגִיע צ קיס טַאלַאנְט פוּן פְרִיהֶער)* ,
אוֹיף זַיינֶע וגְרַאגֶערְט' מִיט דִי יפְלָאדֶער וִוישֶען ,אָט דִי פְלִיהֶענְדֶע בְּלָאטְלֶעךְ ,וָואס
רוּפֶען אַרוֹים אי אַ שְׁמַייִבעל אִי אַ מְרֶער ,אִיאַגֶעלַאכְטֶער אִי אַזִיפְּץ פוּן דֶעם טִיפֶען

הַארְצֶען אוֹיף דֶער טְרָאהֶרִינֶער לַאגֶע פוּנם טַאלַאנְטְפָאלֶען שְׁרייבֶּער . ..
דֶער אַרְט שְׁרייבֶּען אֶבָּעה .אָט דִי פַאטֶירֶע ,דָאס הֵייסְט ,אָט דִי מִינִים

ָוארְטְלִךְ מִיט דֶעם גַאנְצֶען ירִיד פוּן יאָץ קוצץ כֵּןקֹצץ' איז שׁטַארְק גֶעפֶאלֶען
גֶעוָארֶען אֵייניגֶע לייט ,ואס הָאבֶּען אַליין קיין מַאלַאנְט נִיט צוּם שְׁרֵייבֶּעףי נָאר

שְׁרַייבֶּען ווילְט זִיךְ זי אוּג די תִבְרָה לייט האבֶּען גענּמֶען גאכְטַאנְצֶען ל י גי ע צ יי:

אוֹיךְ שִימֶען מִיט וָארְטְלִיךְ ,אוֹיךְ אַרוֹיס גֶעבֶּען לוּחוֹת מִיט חָכָמוֹת ,מיט יָאקֶעל מִיט

יֶעקְלֶען ,מִיט סָלִיחוֹת אוּג מִיט הַנָדוֹת אוּג מִיט נָאךְ אַזֶעלְכֶע אַנְטִיקְלֶעךְּ .אָט אַזֵא מִין
אַרְט סַאטִירֶע גֶעפִינֶען מִיר אין דֶער צווֶעלְט-מְסוֹרָה' פון מָאנִי דְלוּגאט ש אוֹיס

אלט קָאנִם טאנטין

דֶער נָאמֶען פוּנ'ם בּוּךְ ,וָאס מִיר הָאבֶּען אִין גַאנְצֶען

אוֹים גֶעשְׁרִיבֶּען אוֹיבֶען ,אִיז שׁוֹין אַנוּטֶער בֶּעוַייזו ואס דָאס אִיז פַּאר א מִַין בּדחָנוֹת,
ָאטְט זָאל נָאר שׁוֹמַר וּמַצִיל זַיין !אִיר הָאט בֶּעגֶענֶעגְט אַמָאל אַזא מין בּוּך אוֹיף
דֶער וֶועלְט ,וָואס זָאל זַיין ;:צוּזַאמֶענְגֶעקְלִיבֶּען ,צוּנוֹיפְגֶעזְשֶׁעבְּרֶעט ,צוּ נוֹיפְנֶע-

קלַאפָּאטשֶׁעט פיעל אַלְטֶע פַּארְשִׁימֶעלְטֶע ,פַארְצְויטֶעמֶע י וּךְ עןטיפע ענַאיסְטישֶׁע

דָעוֹת .,בִּיטֶערֶע ווילדֶע חַארַאקְטֶערֶען ,פִינְסְטֶערֶע וויסְטֶע זִימֶען ,טיאָמְנֶע חוֹשִׁבְדִינֶע

מֵיינוּנְגֶען ,פַארשְׁטָאפְּטֶע פּוֹיערְשֶׁע קאפ א .ז .װו .א .ז .װ ? ... .. .,איאַי ,עִם

נֶעמְט אַזֶשׁ אָן אַ שרֶעק !דָאס אִיז עֶפֶּעם גְלַאט קְלִינְגֶענְדִיגֶע וָוארְטֶער ,גֶעפֶּעס אַ מִין
פִיוט ,אּג סֶע סְוִוישְׁטְשֶועט ,אוג סֶע פִּישְׁטְשֶעם ,אוּג סֶע בְּלָאזְט;אוּג סֶע פייפט א ווָאנֶען
מִיט אַיסך גְלַאסְלֶעךי קֵייטֶעלֶעף ,לִינְגֶערְלֶעך --דְזִיף דָזִי דִזִן  ..- ..-אונ מָאגֵי
אטְקָאנסְטַאנְטִין זִיצְט אױף רֶער קֶעלְגֶע ,װי
רְלוּגאטְשׁ אוֹם ל

א קאזאק אוּג הַאקְט וָוארְטְלִיךְ ,ועלְכֶע אִיך עֲרְלוֹיבּ מִיר מִיט גְרוֹיס רֶעשְׁפֶּעקְט

אִיבֶּער צוּגֶעבֶּען דָא (דאמֶען בִּׁ מֶען אִיבֶּער מִישֶען דָאס נַאנְצֶעבְּלָאטיל! );

וֶעכְּם זַאכֶען -זָאנְט מָאנִי דְלוּגָאטְשׁ -טְרֶעפִין ִיךְ אוֹיף דֶער וֶועלְט . . .אַ רֶב
מִיט אַצוּרִימֶענֶעם קרָאק . . , א .ז .װו ,א נם ווָאס דֶעם פַארְטְרָאגֶעגֶעם אַסְטְׁרָאנָאם

שְׁפִּיעלֶען זִיךְ א מָאל אָפּ די הוֹיוֶען וַוייטֶער וָואלְט.ער פַארְֶעמֶען ,אַז עֶס גֶעפִּינְט זִיך אַיין
עוֹלֶם הַתַּחִתֹּן . . .אַזעס חָלוֹמְט זִיךְ אבַּאנְק קוֶועטְשֶׁער א טְשֶׁערֶעק אוֹיפִן וִוי הַייסְט מֶען
ידָאס  . .,.וָאס וָואלְט פוּנִים מִירִידִינְדִינֶען חְסִיד גֶעקָאנְט ווֶערֶען .,וֶוען עֶר זָאל אֵייבִּנ

לֶעבֶּען אונ זִיך שְׁטֶענְדִיג קְוֶעטְשֶׁען ?"י י. .

א) אוּג אוֹיך אצינד ,וי דער לֶעזֶער זעהט פוּן זֵיינע אנַאכווֶעהֶענִישֶׁען פוּנִים פוילִישייוּנְגֶעלְשֶׁען לֶעבֶּעןיי
וָואט אִיז נֶעדְרוּקט אִין דֶעם דָאזִינֶען בּּך .
ּ

די

רעד.
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אוּג נאך אַוֶעלְכֶע יחָכָמוֹת'?! וָאס מֶע קָאגְן זִיך אָנהָארֶען גֶענוּג אִין אַ פֶּעלָ

קְרֶעטְשְׁמֶע. ,וִוינְטֶּער צייט ,אוֹיפִן אוֹיבֶען צְוִוישֶען די אלטקאסְטַאנְטִיגֶער בַּעל
עַנָטָחִם. ..

פֶערְרִיק דֶעם סְפָּאדִיק ז-ָ-אנְט דֶער פֶערְפַאטֶער פון דֶער ,ווֶעלְט-מְסוֹרָה"  --צִיות
;אוֹיס דֶעט אַנְדֶערֶען פינְגֶער פוּנט גְרָאבֶּען בַּיי דֶער לִינְקֶער האנד פְטַארְטְשָׁאז ,נֶעם דֶעם
גְרָאבֶּען פִינְגֶער פוּן דֶער רֶעכְטֶער הַאנְד אוּנ חוֹיבּ מיט אֵיחֶם אָןצוּ דְרֵייהֶען ,צוּ שׁפּרֵייט
ירֶעם פִּיסק אונ לאז אַרוֹיס אַקול פוּן אַבַּת-תַיענָה מיט אַ לִימוועשֶעען נִמָרָא גיגוּ".. .
(!י וֶועלְט-מְירה)71 .

אָדֶער נאט אַייך אַ שָׁאנֶערֶע סַאטִירֶע אוֹיס אַ לְטְקַאנְסְטַאנְטִין:
יבֵיינ זִיךְ צוּ מִיט דֶער פְּלֵייצֶע צוּ דֶער וַאנְט ,הױבּ זִיךְ אָן קרַאצֶען אָהֶן הַאנְד,

,טוח אַנְרָאבֶּען שמֶעק טאבּאק ,קנאק אוֹיס דִי פִינְגֶערֶ ,עררִי דֶעט ספַּאדִיק ,דרע אויס
פון אֵייןעק פַאְשִׁילֶ1ע א דִין צֶעפּעל אוּנ רִיקעִם אַרַיין אִיןדֶערנאָז יי אוֹיס דִינָאז
,מִיט אַ שַׁלשָׁל ,גנ אוֹיס :אוֹיגֶען ,וִוי אַ הִינְדִיק ,הב זיךְ אָן צו שָׁאקלֶען וי א לוּלב,
;פֶערְקנֵייטְשׁ דֶעם שְׁטֶערֶען ,גְלֶעטיביי עק בַּארְד .אוג זְשׁוּמֶע אִיןאיין אטתֶעם :
יהָאה--הָאה---הָאח--הָאה---הָאוז--הָאה ! ''( ,,,דםח"

)19

|

איר גֶעדֵיינָקְט גֶעוִיס ,לִיבֶּע לֶעזֶער ,נאך פוּנִים חֵדֶר ,וִוי אַזוֹי אַנוֹ קְרִימְט
אִיבֶּער אַ יוּדֶען ,אַרַיינְנֶעמֶענְדִיג אַיין עֶקפפִַּאלֶע פוּנָ'ם פֶּעלְץ אִין דִיצָאהְן אַרַיין אוּג

טְרֵייסלֶענְדִיג אוּנ =בְּרוּמֶענְדִי : :פ;הַאמֶענֶע אוּכֶע  --זשִיד חַאלַאמֵיי! ' ..,עם אִיו,
חְלֶעבֶּען ,נִישְט ייט פוּן דֶער סַאטִירֶע פוּן מָ אנִי דְלוּנאטְש אס אַלִטִ-

קָאנְס טאנמין .אוֹיף אַזֶעלְכֶע בִּיכְלֶעדּ דאָרף מֶען נָאטְט בִּיטֶען ,אַז זֵיי זָאלֶען
שִׁימֶער אוֹיפְנֶעהְץ . . .

 6דָער מ אסְקֶעכֵא דָ ינב אל אפאטִירִישֶע פַּאעמֶע אִיןפֶערזֶען.
פֶערְפַאסְט פָאן א מ'שׁ (אָסְטְרָאוְוסָקִי) ווא ר שא ,תרמ"ה,

אַ פַאמירישֶע פַּ אמעֶע אִין פָ ערְזֶען אִ
!ין קיין אַרֶט לִימֶערַאטוּר ווֶערְדֶט
דֶער שְׁרֵייבֶּער נִיט אַזוֹי נִרִיננגֶעפְלֶעסְטאוּג עגֶעשְׁטְרוֹיכֶעלְט ,וִוי אין דֶער פָּאעזַיִע ,אִין

דִיכְטוּנְגֶען.די פָּאעֲזְיַע ד-ָ-אס אִיז א מִין נֶעטְץ ,רַחְמְנָא לִיצֶלֶן ,אַמין גְרוּבּ פוּן

אוֹיבֶען צוּ גֶענֶעקְט מִיט ְּלומֶען אוּג מִיט גָאלְדֶענֶע פְּליטֶערְלֶעך ,וְוָאס נַארֶען אהיין
דֶעם שֶׁיוַאכֶען דִיכְטֶער ע;ר מְהוּט זִיךְ לאַָאז אַ הִין אוּג מְהוּט זִיךְ אַ וָוארְף אוֹיף די
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שָאנֶע שְׁמֶעקֶענְדֶע בְּלוּמֶען מִיט דִי קלִינְגֶענְדֶע פלִימֶערְלֶעךְ אוּנ מֵיינְט ,אַז דָארְט ווע
עֶר לֶעקען הָאנִינ; צוּם סוֹף לָאזְט זִיךְ אוֹיס ,אַז עֶר אִיזצוּשְׁוֶוער ,ער זָאל זִיךְ קאנֶען
הַאלְטֶען פוּן אוֹיבֶען צְווישֶען די שְׁמֶעקֶענְדָען בְּלוּמֶען מִיט דִי גָאלְדֶענֶע פְּלִיטֶערְלֶעך,

וִוי דער אֶמִתֶ'ער פָּאעט  :עֶר שְׁמֶעלְט זִיךְ נָאר אַ נִידֶער  --פַאלְטעֶר אריין אין גְרוּּ
אוּג קאנן שׁוֹין פוּן דָארְט אַזוֹי גִיךְ נִיט אַרוֹיס ; זֶער בָּארְבֶּעלְט זִיךְ לַאנְג מיט הַאנְד אוּנ

פִיס אוג אַרְבּייט אוֹיף אַלֶע כְּלִים ,נֶעבִּיךְ .טָאמֶער וֶועט עפֶּעס אַרוֹיס אַ קוֹל ,חָאמְשׁ
עִפֶּעס א מִין גֶעזַאנְג פוּן פַּאעזיִע  --עס גֶעהְט נִישְׁט ,הָאטְשׁ צֶערַיים זיך  :עס קוּמְט

+
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(לִמְשָׁל אַזֵא פֶּאעָט,װי פְ רוּג) :דִי קרֶענְצְלִיךְ גִיטער אִיבֶּער דער שָׁאנֶער גָאטְטִין

דֶער לִיעבֶּער מוּזֶע ,וֶועלְכֶע לִיעבְּט אִיהֶם ,האלְזְט אוּנ קוּשְׁט אִיהֶם --אוּג בֵּיידֶע
צוּ זַאמֶען זִינְגֶען זֵיי שָׁאגֶע זִיסֶע לִיעדֶער ,ואס צוּ גֶעהֶען זיך אוּנז אין יֶעהֶען אֵהֶר .י.

אוּג דָארְט פון אוֹיבֶען צְווישֶׁען דִיגאלְרֶענֶע פְִיטֶערְלֶעך; שפּאצִירְט זי אַחם רֶער
אֶמָת'יֶער מאלאנט ,דֶער אֶמֶת;ֶער פָּאעְט ,אונ מִיט זַיין צוֹיבֶּערְשְטֶעקֶען בַּאשַׁאפְט.ער

וֶועלְמֶען אוּנ אִיז מְחַיֶה מֵתִים (לְמָשָׂל ,אַזֵא פָּאעְט ,וִוי פ רִישְמַאנְן) .פַאר זִייו פַאר
די אַמְתָ'ע פַּאעמֶען אִיז אַנְטְפְּלֶעקְט דֶער נְרוֹיסֶער סוֹד ,וִוי אַזוֹי מֶע זָאל זִיך קַאנֶען
הַאלְטֶען אִין דֶער  .הוֹיך :זֵיי ,גָאר זֵיי אִיז איבֶּערְגֶעגֶעבֶּען גֶעוָארֶען דֶער גָאלְרֶענֶער
שְׁלִיסֶעל פוּנ'ם צוֹיבֶּערְשָׁלָאס ,וואוּ עס ואהְנְט די שָׁאנֶע גָאטְטִין די גוּטֶע מוזק!  . . .אוּג

דָארְטֶען ,הִינְטֶען ליעגֶען אוּנ קארַאבּקען זיך אוֹיף אַלֶע פִּיער אוג מוּטְשֶׁען זיך ,גֶעבִּיך,
אוֹיף דִי גְרַאמֶען אזֶעלְבֶע אוּנְגליקְלִיכֶע בַּאשֶׁעפֶענִישֶׁען .וי זִינְגָעה אֶסְטִ
חִן וּכדוֹמָה { זיי רֵייסֶען זִךְ אויף דִי גְלֵייבֶע וואנְט זֵיי שְׁרִייֶען
רֵא ו סקי

פָי שֶזא

מְשוּגֶענֶערְוַייז ,זיי קְוֶעטְשֶׁען זִיך אִיבֶּער א נְרַאם ;:פַּאחְוַאל ,יגֶעפַאלִין! ?ע:ענע-

אוֹיטֶע דֶע-פָּע' ,יפליאסקען-תּשקם" ,וי מִיר וֶועלֶען בַּאלְד זעהְן .אונְגְלִיקְלִיכָעי  אִפִּ
גֶענַארְטֶע ,פַארְפַאלֶענֶע נְשָׂמוֹת ! צוּ ווָאס גִיצְטעם אַייך נָאר צוּ קרִיכֶען א הִינְצוּ,

װאַו גרָאסֶערֶע פוּן אַייך הָאבֶּען זיך גֶעבְּרָאכֶען רִיק אוג לֶענְד ? י יי
די מַעֲשֵׂה פוּנָ'ם;מַאסְקֶערַארִינְבַּאלי איז אַ שָאנֶע מַעֲשֵׂה! 6אגֶעוויסֶער פֶּערְדי

הָאט גֶעמַאכְט אַ גְרוֹיסֶען בַּאל אוּנ הָאט אַרָאפְּגֶעבְּרַאכְט געטְלִיכֶע גָאסְט  :דֶעם הוּנָד,
מִיט וֶועלְכֶעןער אַיַז שטַארְק ,אוֹיפְגֶעטְרָאגֶען' (רָאס הֵיימְט מִן הסתַּם צונוֹיפְגֶעלֵיינְט,
דֶעם אִינְדִיקי דֶעם גְרוֹיסֶען עֶלִיגַאנְט ,אוּנ דֶעם צאפּ ,דֶעם גְרוֹימֶען פִּילָאזָאף  :אוֹיך
הָאט עֶר צו זִיךְ פַארְלאדִין אַ טוֹיבּ אוּג אַ הָאחְן ,מִיט וֶעלְכֶע ער אִיז נִיט.שְׁטַארְק

אוֹיפְגֶעמְרָאנֶען /ווייל
;אַוֶערְטִיל אִיז  הֵיילִיג ,וי אַ מִצְוַת עָשֶׂה
אוּג מע זָאגְט דָאך  +קין אבַּאטְשֶׁעונֶעיי גע בְּרֶעשָׁע
|

(יידֶער מַאפְקארַאדִין בַּאל"י .),7
.
:

אוֹיפין

לִיטֶערַארִישֶׁען

מַארְק

|
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עס אִיז אִָילי אשא אוֹיפְץ פֶערֶר ...דָאסחַיימְט ניט אוֹיפין פֶּערָד אוֹיפְ
נִיט ,פַארְלַאדֶעןי אוֹיפִן בּאל אוֹיךְ אגַאנז

מְחֵַּר איז אקשִיֵא;פאר וָאט חָאמער שוֹין

גאָאַנֶער .,מַאאטְשקֶע א .דג .,זי וֶועלֶען אוֹיךְ גישְט יבְּרֶעשען? נָאר ,מִשְׂטינֶם
רְדִישְׁעְ,קאפי י.
אפַּערְד קאנן אַיינְפַאלֶען  --:פַּארְט פאֶַע

גֶעזָאנְט,אַחוווָּץאס דִי לײיט ,הָאטעֶר נאך ,פַארְלַאדֶען איין אפפע אוֹיךְ פַאר א ימחוּתּן

ן?) .דֶער עוֹלָם הָאט גאנץ פּיין אוּנְטֶערְגֶעלֶעבְּט ,דַאן אִיז דֶעם פֶערְד
(אמְחוּתָ
|
;אַרֵיין אִין גָאזִילי (אַ פּערְד מִיט אַ וגָאזִילי!)
יצוּ מַאבֶען פְּרֶענֶען שֵׁאֲלוֹת ,
וֶוער פוּן זִיו הָאט מָעלוֹת" יי

(ידֶער מַאפְקָארַאדִין בַּאליי ),9

צוּם ערְשטֶען הוֹיבּט אָן רֶער בּעל-תַבִַּת ,דָאס פֶערְד אַליין ,אַרוֹיס צוּ לייגֶען ,וו
אוֹיף אטֶַעלֶער ,זֵיינֶע מַעלוֹת . . .נָאר אִיר קעהָרְט אַוַדָאִי מֵיינֶען ,אז דָא הָאט דָאס
פֶערְד גֶענוּמֶען אוֹיס ווייזֶען מִיט רַאֲיוֹת ,אַז ער שְׁטֶעהְט הָאכֶער פוּנִים הוּנְד ,אִינְדִיק

אוג דִי אִיבֶּערִיגֶע נָאסְט ,וי אזוֹי מָאִיז אֵיהֶם ;אריין אִין נאזִילי ג?ַיין ,ער הַאלְטנָאר

אִין אֵיין דרינגען ,אַזער איז לייטִישער פוּנ'ם מֶענְשֶען ,אוּג נָאךְ אֵיהֶם אַלֶע נָאסְט

פיינֶען זיך אוֹיס אַקענֶען דֶעם זִיגְִינֶען מֶענְשֶען .נָאר די מַאלְפֶּע דְרֶעהְט זִךָּי וו

אֵיין אֶמֶנֶער בַּדְחֶן ,אוּנ אָט הֵייבְּט זִי  ,אָט ווארפט זִי דֶעם מֶענְשֶען,

אִיר פֶערְשטֶעהט שׁוֹין אז דֶער גאנְצֶער ימַאסְקערַאדִינְבַּאלִי אִיז איין

אלֶענָארעע , פֶאערְשְׁטֶעלְטֶער מָשָׁל ,וואוּ עס אִיז פֶּערְוויִקֶעלְט מאוַּסָר הַשְׂכֵּל אלץ

אַקֶעגֶען דִי מֶענְשֶׁען ;נָאר דָאם וֵוייסְט אִיר גֶעוִויס אוֹיךְ ,אַז נִישְׁט וֶעדֶער בַּרָתָן

אַ ליאדע קאליקע ,איז אִין שְטַאנְד צוּ מַאכֶען פָּאֶעטִישֶע אַלֶענָארְיֶעם  :פְרִיהֶער פוּן
אַלֶע דָארְף דֶער מָשָׁל אַליין פַאר זִיךְ ,אוֹיסֶער דעם נִמְשֶל ,אוֹיך זעפֶּעס הָאבֶּען

זאִיַנְן! אָבֶּער אַז אֵינִים מִשֶל וַוארְפְט דֶער הוּנָד ,לְמָשָׁל ,מִיט שְׁטִיִקער נִמָרוֹת ,וִי

אט
ַעןיי
צוֶו
קאליינשטאדטילדינער מַניד , אוג  דֶערְצַאהְלְט; ,אז זיין זֵיידֶע אִיז גֶע
בַּאם לֵייבּ דאיַיען (רײַן ?) אוג דֶער בַּאבֶּען הָאט מֶען גֶענְלוֹיבְּטּ קרויט אִיבֶּער זֶעהְן",
אוּג נָאךְ הוּנדֶערְטֶער אַזֶעלְכֶע וָוארְטֶער ,ואס אָהְן דֶעם נִמְשֶׁל קענען זי קיין שׁוּם
גֶעדַאנְק נִישְׁט הָאבֶּען  --קוּמְט עס אוֹיס פּוּנְקְט אַקוּרַאט ,וִוי מֶע פְּרֶעגְט דִי קִינְדֶער

ראאַטְהֶענִישׁ אוֹיף אַזֵא אוֹפָן,וָואס הֵייסְט עֶס א גַאנְצֶען טָאג גֶעהְט עס אַרוּם אוּג

בֵּא נַאכְט שְׁמֶעהְט עס אִין וִוינְקעלע ,אַ בְּעוִים ?"  . ,.אֶפָּשַׁר נִישְט אַזוֹי? .
נָאר דָאס אִיז נָאךְ .אלץ גִישְט פוּן דִי נְרוֹיסֶע זאבֶען.:עס וָואלְט נָאךְ אלץ
גֶעוֶוען צוּ דֶער לֵיידֶען וֶוען ...וֶוען אִין גַאנְצֶען די ,פַאטִירִישֶע פֶּאעֶמֶע אִין
פֶערְזֶען זָאל הָאטְש הָאבֶּען ;עפֶעס אַשִטיקעל מַעִם :צוּ דִי צָרוֹת ,איז אָבֶּער נִישְט

דָא אין אֵיחֶר גאַַאנְצֶער אֵבָר ,אֵיין רֶעכְטֶער פֶערְז .אִיך וֶועל שׁוֹין נִישְט שְמוֹעמֶען

פוּן פָּאעזַיַע  --פוּן דֶער סְחוֹרָה הָאט אִיר גִישְׁט וָואס צוּ זוּכֶען אֲפִילוּ קיין בְּרֶעקֶעל

יורישע פאלקסביבליאטהעק
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רָמָז :נָאר כְּמַדֶר פֶערְפְלוֹידֶערְט די וֶועלְט' מִיט בַּרְחנִישֶׁע גְארַואמֶֹעןיך;ְ אִיז נִישְט
נָאר גַ
אאיניְ|צֶע בְּלַאט פֶערְשְמִירְט' ,וִוי דֶער מְחַכֵּר דְריקְט זִיך אוֹים:גַאנְצֶע.
 8זֵייטֶען  :עס חַאפְּט אַזְשׁ אָן שאְַׂרֶעק!

מִילָא אִיך זָאל אַייך וֶועלֶען אִיבֶּערְגֶעבֶּען פוּנָ'ם בּוך אַלֶע אנְטִיקְלֶעךּ ,וָואס
מֶע מֶעג פָּשּׁט אַרוּם מְרָאגֶען אוֹיף חִדוּשִׁים ,ווָאלְט אִיך גֶערַארְפְט פֶערְשְׁמִירֶען

אַסך גַאנְצֶע בְּלָאטֶּער אוּג סאיז ,חְלֶעבֶּען .נִישְׁט כְּדֵאי ,נָאר ,כָּדֵי אִיר זָאלְט הָאבֶּען
חָאטְשׁ עפֶּעם באֶַּענָרִיף פוּנ'ט מְחִבֵּרִים פֶּאעטִישֶׁען טאלאנָט ,מוּז אִיךְ אַייך מִים-

טְהִילֶען עֶטְלִיכֶע וָוארְטער בַּאלֶר פוּן אֶנְהוֹיבּ ,פון דֶעם פֶּערְדִיס מענוֹת ,אוּנ וֵוייסְט
מִיט וֶועמֶען איר הָאט דֵא צוּ מְחוּן .צווישֶׁען דִי אַנְדֶערֶע דבּורים ,מענָהיט ,אַ שְׁטֵיינֶער,
דֶער מְחַבֵּה! --גֵיין ,אִיך מֵיין דֶאם פֶערְרו --אַז זִינְט עְדָאס פַאנַאמִיזְמוּם גהֶָעאנטוּמֶען

די מִמְשָׁלָהי ,הָאבֶּען מֶענְשֶׁען זִיך אִין פֶּערְד פֶערְשְׁטֶעלְט ,וַוייל ,פֶערְשְׁטֶעהְט אִיר

מִיךְ ,הָאט וֶוער גִילֵייעֶנְט ,ג ירע ט אוג פֶערְפַאסְט ,אִיז ער גֶעוָוארֶען שְׁרֶעקְלִיך
פֶערְהַאסְט'; ,קוֹים הָאט ער נָאר גִיקֶענְט (וָואס גִיֶזֶעגְט ?.עסֶען ,צִי גְרַאמֶען זָאנֶען,

צִי גָאר אַנְדֶערֶע זַאכֶען ? ,). ..הָאט מֶען גֶעבְּרָאטֶען גֶעבְּרֶעגְט',
;אִין יֶענֶע יאהרין
עקע--עהה)

וֶוען עֶם אִיז גִיוָוארִין

אוימָא דָא פָעי

חִי --חִי --חִי ,. .וָאס זָאנְט אִיר אוֹיף די פֶּערְישֶׁע פָּאזיַע אַלזא מִין פָּאעזיע
קען טַאקִי ,דַאכְט זיך! נָאר אוּנְזֶערֶען מאְשַׁוֹרֵר פּוּנם עם חָכֶם וְנָבוֹן אריין אִין

נָאזילי! ווייטֶער מֶעגְט אִיר אוֹיס פָּאחְרֶען וֶועלְטֶען אוג זבען מיט דְיָאגֶענס

לַאמְטֶערְנֶע ,וֶועט אִיר נִישְט גֶעפִינֶען -בַּא קיין אוּמָח וְלָשׁוֹן אזא צַאצְיִע .אָמת,

בֵּא אִיינֶער פוּן דִי אומות הָעוֹלֶם ,בַּא דִי רוּסְמֶען ,אִי דָאס הֶעט נָאר אמַָאל ,נָאךְ

אִין יֶעקאטֶערֵיג א'ס צֵייטֶען ,אִיז וְא גֶעוֶוען אַזא מִין פָּאָעְט מִיטְן נָאמֶען
טְּרֶע דְיִאק אוְוסקִי :בֵּא וֶענֶעם חָבְרֶה מַאנְן הָאט זִיךְ אויך גֶענָאסֶען תָּמִיר

בּמעט אזא צוּקער-זִיסֶע פַּאעזִיַע פוּנִם אַרְבֶּעל ,אוג זֵייגֶע ליעדער קָאבֶּען אוֹיךְ
אָפט די זֶעלְבֶּע צוּרָה ,וִוי בַּא אוּנְזֶער מְשוֹרֵר .אָט הָאט אִיר ,אשְַׁטֵיינֶער ,דָאס

בֶּערִיהְמְטֶע לִיעדֶעלֶע.:
יו

|
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(נָעק אטֶערינא דִי גְרוֹיסֶע ,א

אִיז אַוֶועק גֶעפָאחְרֶען אין צַארְסְקִי מֶעלָא).
נוּ ,איז דָאס נישט אֶהְנָלִיךְ; וי צְוֵויי טְרָאפִּפֶען וַואסֶער ,צוּ דֶער שָאנֶער

אוֹיפִין לִיטֶערַארִישֶען מַארְק,
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וַואסֶערְדִיגֶער פֶּאעזיִע פוּן אוּנְזֶער מְשׁוֹרָר ? אַזוֹי ! הָאבֶּען מיר אוּנְזֶער אֵייגֶענְס

חִיעְטִיגֶע  צֵייטֶען א יוְדישֶען טְרֶעדְיַאג אוָוסְק י ,אפְרישֶען א צַאפִּיְרִיגֶען ,אוּנ

וַוייִען גאר נִישְׁט פוּן אוּנְזֶער
אוּנז הָאט זִיךְ פֶּערְוַואלְגֶערְט!

גְליק צוּ זָאנֶען ,וואס פַאר אֵיין אֶבֶן-טוֹבָה בַּיי
|

אוּנ מִיט אַזֵא גְרוֹיסַארטינֶער פאעזיע הָאט ער אָנְגֶעפִילְט ,וִוי אִיר וֵוייסְט
שׁוֹין ,גַאנְצֶע  521זימען ; וָאס הָאט מֶען דָא צו רֶעדֶען ,אַקנְצְלֶער

אוב אִיעק

צוּ דִי אַלֶע מעלות גֶעפִּינְט זִיךְ נָאךְ אין דֶעם בִּיכֶעל אַ מֵךְּ נִבוּל-פָּה ,נָאר
נְרַאבּ-צִינִישֶׁע שְטִיסְלֶעך .,ווָאס אז אֵיינֶער זָאל אַזוֹי רֶערֶען אין אלֵייטִישֶער גֶעזֶעל-
שַאפְט ,וָואלְט מֶען אֵיהֶם בְּפִירוּשׁ גֶעוִויזֶען די טְהִיר .הַיינְט בֶּעדַארְפְט אִיר וִויסֶעןאַז אוֹיפִין שער פוּנ'ם סֵפֶּר שְׁטֶעהֶט אוֹיף רוּסיש ,נִישְׁט אוֹיף זָשַארְגָאן ,חְלְיָלֶה:
"81608 )40(.סקי'ט'8, 3611 )0װו 660 62נץיזץמת צחס0א חסזיסהוט,0011

אאמֶע' ,זי מֶעג זַיין דעם פָּאעטס
וִוידְמֶען  שְמּטְצִיג-צִינִישֶׁע =זַאכֶען דַ
ון-ֹ,י-ף דֶעם הָאט דֶער מְהַבֵּר זיךְ שׁוֹין גֶענוּמֶען צוּ פִּיעל יפֶּאעטִישֶע
איי
ווייבּ אל
פרייהייט" יי

|

|

ואָם הָאט אִיהֶר רִבּוֹתֵי אַרֵיינֶעם שְׁצָאט

פוּן דֶעם פֶערְדִיס מַעֲלוֹת מיט זַיין פַּאטְשָׁאט" (וַייטֶע )02

אַיָא רַבּוֹתַי ,אִיר הָאט שוֹין אִיצְט ;אַ רֵיינֶעם שְׁבָאט' פון רֶעם מְשוֹרֵרים
מעלות מִיט זפַיָיּןאטְשָׁאט' ? דֶער מְחַבֵּר זָאנְט אֵינִים עֶפִּילָאג אא:וֹיךְ בֶּעט אִיךְ
קיין פַּארְאִיבֶּעל נִיט הָאבֶּען ,ואס אִיךְ הָאבּ אַזוֹי וֵויינִיג גֶעשְׁרִיבֶּען ,וִוי מֵיינְט
אִיר ,מע קען אֵיהֶם צוּזָאנֶען ,אַז קֵיינֶער חָאט תָלִילָה מיין פַארְאִיבֶּעל ,וָואס עֶר
הָאט וַויינִיג (גוּט וִוינְצִיג !) גֶעשְׁרִיבֶּען :מֶע הָאט נָאר פַארְאִיבֶּעל ,וָואס ער הָאט
|
|
גָאר אִין גַאנְצֶען גֶענוּמֶען דִי פֶּען אִין דִי הָאנְד,
וֶוען דֶעף ה' אָ סִמֶךְ א וְוסְק י זָאל גְלאט גֶעמֶען אוּג מַאכֶען אַ בִּיכֶעל ,וָואלְט
זיך דָאם גֶעוֶוען גִישְט קשָׁהו דֶענְן מע קאן ניט אַוֶועק נֶעמֶען בֵּיים פֶערְפַאסֶער
אִין נַאנְצֶען זַיינֶע טאלַאנְמֶען צוּם שְׁרֵייבֶּען אין זְשַארְנָאן :עפֶּעס מְליֶעט יָא בַּיי
אֵיהֶם עֶרְגֶעץ אפוַּנָק פוּן זאְשַארְנָאנִיסְט :נָאר דֶער גַאנְצֶער אוּמִנְלִיק איז ,וָואס

פיעלע שְׁרֵייבֶּער ,אונ מֵיינְסְטֶענְם זְשׁארְנָאנִישֶע שְרַייבֶּעה ,קוים גֶעמְט רפָאֶסּאען

אִין דֶער הַאנְט ,אַזוֹ גְלוּסְט זִיך דעם שׁוֹין צוּ יגְרַאמֶעןי אוג ,פֶּאעטִיזִירֶעןי או אַבִּי

עצִֶסיהְט צוּנויף יעֶסֶען--גֶעזֶעֶען! ילויפֶּען  --קוֹיפֶּען /עֶעראם  --שְטְראם' ,יבּרִיק---
שְׁטְרִיק"  --אַזוֹי וֶוערְדְט עס שוֹין פאאעט אוג עמאבט" אַ פָּאע מע אִין פ ערזען.

וואוּ אִיז דֶער גֶעדַאנְק? וואוּ אִיז דִי ווָאנ ? ווֹאוּ איז די מָאס? וואו אִיזדָאס צָאהְל ?
צוּ וָואס דַארְף מֶען דָאס ? אַבִּי עס גְרַאמְט זִיךְ  --אוּג אֵיין עק!
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אַיין אוּמגלִיק מִיט אֵיהֶר , מִיט דֶער פָּאע זַיֶע:וויפיעל פְִיענְליך הָאבֶּען

זָיפּ גֶעבְּרֵיהֶט; וִויפִיעל
זִיךְ אַרוּם דֶעם דָאזִיגֶען פֵייעֶר אַרוּם גֶערְרֶעהְט אוּנ הָאבֶּען א

בֶּען זיך אַריינְגעחַאפֶּט ,גֶעבֶעדּ ,אין דֶער ידאזיגֶער גֶעטץ איג

שְריבֶּערליךְ חָא
.וג וויפִיעל טאלאנְטֶען ד ארְפֶּען נָאך אֵרינָר
זֶענֶען פֶערְפַאלֶען גֶעוָוארֶען ,א

!ֶּעהִיטֶע אמ פון אזאע-אוּמנליק ,פון אַזֵא יְצֶר הָרֶע ,וי דִי
פַאלֶען ב

פְזַיֶע אִיז! זָאלְסְט אָנְשְׁרייעְן אֵינם שֶֶ ,רבּנו שֶׁל םי ;ער זָאל שן
אע
מְעהֶר נִיט גֶעוֶועלְטִיגֶען אוֹיף דֵיינֶע יעכֶּע קִינְדֶער ישְָׂאֵל אָמֵן

6רֶער וִיטֶענְלֶעהְרֶער אָרֶער בַּאפְנִי קְרִילָאוו.

ם אִין רֵיינֶעם (?) זְשַׁארְגָאן פוּן מֵאִיר זְאָב זִינְגֶער,
אִיבֶּערְזֶעטְצְט אִין שׁירִי
בר דיט שוב

תרמיהח,

וּן אוּנְנֶער יוּנגֶער יוּדישֶׁער לִיטֶערַאטוּרו
חוּץ דִי אַלֶע אַנְדֶערֶע פֶּעסְלֶערֶען פ
נִישְׁט

ס מִיר הָאבֶּען נָאךְּ נִיט אִין זְשַׁארְנָאן

דארפען מיר נָאךְ בֶּעמֶערְען נדִָיאטס ,קויָיוןא בִּיכֶעל ,וָואם זָאל צוּ ניטְץ קיּמֶען דֶעם
קיין לֶעכְטֶע ְרִיפְטָאמַאטיֶע,
דֶעם נַאנְצֶען מַארְק אוּנ הָאבֶּען
ין חֵדֶר .מִיר זֶענֶען אוֹיס גֶענַאנְגֶען
תּלמִיד אִ
וָואס מֶע בֶּערַארְף .ואס מֶע פְרֶעֶט אױף רעם
ל
ע
ֶ
ב
גֶעפוּנֶען ָא אֵיין בִּי
ָּאֲמֶת אַכָּלִי שְׁלִמָה פַאר דִי יּנְגַע קינְדער +
ּם פַּאבֶּעלֶען !דָאס אִיז ב

ק רִילָאוִ
קייט ,וָאס הָאט אַגְרוֹיסֶע וֶוערטה בֵּא דער קִינְדֶער-ערְצִיהוּנָ,
ְ
כ
י
ִ
ל
ְ
ט
י
ִ
ר
ז
חוּץ זֵייעֶ
על

יונען רוְּסִישֶען זֵיירֶען קרילאװ ,קָאנן רָאס בִּכֶ
חוץ די שָׁאגַע מְשָלִים וננְנען;קויעם שְִׁער ,בַּיים לֶערְנֶען ,לֶעזֶען אוג שְרייבֶּע ,אִהן
זְעהֶר פּיעל נוּטְצֶען בְּרֵיי
קיין בֶּעשְטִימְטֶע אוים-

ּג בִּפרֵט אִין זְשַארְנָאן וָואס הָאט נָאךְּ ניט -
גְרֵייזֶען ,או
ָבֶּער אַלֶעס גֶערֶערְט גֶעוָארֶען ? וֶועגן
א
ס
א
ָ
ד
ז
י
ִ
א
ן
ְ
נ
ע
ו
ֶ
ו
.
ק
י
ִ
ט
א
ַ
מ
א
ַ
ר
ְ
ג
ע
בייטֶ
נְד פאר אוּנְזֶערֶע אויגֶען ,זָאלֶען זַיין
גֶעאַירלְָא ויס פַּאבֶּעלֶען ,ואס לֶיענֶען אַצוּ
ק רִ
וִים ,נִיט ,מָאִיר זְאַב זִינְגֶערִיםייי
קְרִילָאוִים פַאבֶּעלֶען :קרילא
ר יידֶע קְרִילָאװ הָאט בַּאשַאפֶען אַגַאנְגע
דָאס וויסְט יֶערֶער ,אַז דע
נְגען מִיט עקדִישֶען .,וֶועלְכֶע רֶעדֶען ,טַענָה'ן,
וֶועלְט מִיט חַיוֹת ,עוֹפוֹת וּבְּהֵמוֹת ,שְלַא לֶעזֶער אַרָאפּ אַ מוּסָר אוֹיפְץ מֶענְשֶען .דָאן
שְמוּעֶסֶען  --אוּנ דֶער פוּן נעמט זיך דֶער
אַהָאהְן ,דָאס;עזֶעל איין עַהעל-

יבִּטבַּא קרי לָא װ ,דֶער בֶּער אַ עו דער הָאהְן
בִּי על מִיט אַלֶע פִּישְטְֶׁוְְקעם ; בַּיים ח' ז ינָ גֶער אָבֶּער בֶּעקיימְט דֶער בֶּער
איין עֶזֶ

סְֶעףזייטֶע טג דֶער הָאהְן בּעימְט צָאהְן עה רער תאהן
הָאנְדוָעָה ;ראם שָאפְ

16

אוֹיפץ לִיטֶערַארִישֶען מארק

מִיט דֶעם פּערְל' זַייטֶע  ,)08דאס עזֶעל הוֹיבְּט אָן צוּ מַאכֶען גְרַאמֶען אונ נָאךְ אַזֶעלְבֶע

מֶעטַאמָארְפָאזֶען ,נָסִיםוְנִפְלָאוֹת,מִי וֶועלְבֶע מיר וֶועלֶען זיך בַּאלְד בֶּעקֶענֶען.
צוּ בֶּעווייזֶען ,וי קוּנְצִיג אוּנ גֶערָאטְהֶען דִי אִיבֶּערְזֶעמְצוּנְג איוו אָפֶעגֶען מִיר

דֶעם זִיטֶענְלֶעהְרֶער' פוּן ה' זִינְגֶער אוּג חָאפֶּען אָן הוּלָאם אוֹיף דֶערקארָאבּקע
רָאם בְּלָאמֶעל ; : 53דִי זְשַאבֶּע ג יט דֶעם אָקס' (;דִי זְשׂאבֶּע א וּג דֶער אָקְס" ,דַארְף
שְׁמֶעהְן.).

מִיר צֵייכְגֶען רָא בֵּיידֶע טֶעקְסְטֶען :אִי דֶעם זֵיִידֶען קרִילָאו יס אִין רוּסִישֶען

אִי דֶעט אִיבֶּערְזֶעטצֶערִיס אִין זְשארְגָאן.
רִי זְשַׁאבֶּע מִיט דֶעם אָקם.
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אַ וְשַׁאבֶּע הָאט אַ אָקֶס דֶערְוֶעתן
(וֶוער הָאט גֶעזֶעהְן וֶועמֶען )5

אוּג הָאט

זעצעצמטזאמץ צְיֹצֶת  8גהאחנצתהן.
דע

גֶעוָואלט זִיך פֶּערְגְלֵייכֶען
מִיט אֵיהם :

יס  8810סװ 01פיגג 8 880זה הס
14113:81ןס פ'אזעגן
0

זִי אִיז גאְַרוֹיסֶע שְׁטָאלְצִירֶערֶען

 -גֶעוֶוען,

אוּג שְלֶעפְּט אִין זִיךְ אַריין פיעל

אַטעםי..

ח א4זוזעצזה 1

/
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המחה

:

0823

,סמע'עזגץסעסעי
זע פעיגיזיצגע 8

הח0
,דְוּו 71

4. , ,סמעיהטץההת

מִילָא דֶעם גְרַאם פוּן ;אֵיהֶם' מיט יאָטֶעם' קָאנֶען מיר מוֹחֵל זַיין דֶעם אִיבֶּעךְ-
.ִ.י.לָא
והֹאיַסֶע ! מ
זֶעטְצֶער :אִיז ער ניט קיין פָאעְט ,נדִִיטיקניְיןטֶּער ,אגַדְַארֲנָ

אַז עגצאצסחפנט' הֵייסְט בֵּא אֵיהֶם שְׁטָאלְצִירֶערֶען"--איז אוֹיךְ פון די קליינע אוּנגְלִיקֶען:
קאנן דֶער אִיבֶּערְזֶעמְצֶער נִיט קיין רוּסִיש ,אויך אַ גְרוֹיסֶע דאֲנָה ! נָאר ווָאס ווֶעט

אִיר עפֶּעט זָאנֶען אוֹיפְּץ גֶעדַאנְק פוּן דֶער פַאבֶּעלנוּפָא ? די מֶעשֵׂהאיז גאר א פּשׁוּמע:
אַ זְשַׁאבֶּע הָאט דֶערְזֶעהְן איין אָקֶם אוּנ הָאט זִיךְּ אוֹיף אֵיהֶם שְׁטַארְק מַתְקֹנָא גֶעוֶוען,
וָואס עֶר איז אַזוֹי גְרוֹים אוּג זִי אִיז קֶענֶען אֵיהֶם א שְׁפַּיי; נוּ ,הָאט זִי זי מְיַישֵׁב גֶעוֶוען
אוּנ הָאט זִיךְ גֶענוּמֶען קוֶועטְשֶׁען או :אָנְבְלָאזֶען זיך ,בּכְדֵי מָאמֶער וֶועט אֵיהֶר גָאטְט 
הֶעלְפֶען אנ זִי וועט פָארְט וֶוערֶען אַבִּיֶעל גְרָאסֶער אוּג אֶפְּשֶׁר טַאקִי אַזוֹי גְרוֹים ,וִוי
דֶער אָקס .בְּקִיצוּר ,דִי זְשַׁאבֶּץ הָאט זִיךְ אַזוֹי לַאנְג גֶעקוֶועסְשְׁט אוּג גֶעבְּלָאזֶעןבִּיז זי
הָאט גֶעפְּלַאצְט אוּנ אַמִיתָה מְשׁוּנָה איינְגענוּמען  --אוּנ א מָעשֵׂה מיט איין,עק. . .
וָואס זָאגְט אבֶּער דֶער אִיבֶּערְוֶעמְצֶער ? בַּיי אֵיהֶם קוּמְט נָאר אוֹיס ,זאְַזשדַיאבֶּע

אִיז גֶעווֶען אַ גְרוֹיסֶע .שְׁטָאלְצִירֶערֶען' אוּנע דֶערְזֶעהֶענְדִיג דֶעם אֶקם ,הָאט זִי

גֶענוּמֶען -שְלֶעפֶּען אין זִיךְ פִיעל אֶטֶּעם ,בִּכְדֵ זזִָאל וֶוערֶען גְרָאקֶער...

וִוי מיינְט אִיר ,אַזמֶע שלֶעפְּט אִין זִיך פיעל אֶטְהֶעם ,קאנְן מֶען וֶערֶען
גוּט גְרָאבּ ? א נוּ ,פְּרוּבְט נָאר ,הֶערֶר זִיגְגֶער ,ארינְשְׁלֶעפֶּען אין זיך פיעל
אָסְחֶעם! יי

()64

יורישע פאלקטביבליאטהעק
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דֶער גֶעעֶהְרְטֶער אִיבֶּערוֶעטְצֶער קאנן זיך פַארֶעֶנְטְוֶוערֶען .דַאמִיט ,ווָאס;ער

וֶעצְט נִישְט אִיבֶּער ;קרִילאוִים בַּאמְנֶעם בּּכְשְטַאבְִּךָּו אז ,ער מאכט זִיך

זיינֶע אֵיינֶענֶע פאבֶּעלֶען ,נָאר זֵיי הֵיימֶען גְלַאט אַזוֹי יבַּאמְנִי רקֵיכָאװ" ,װַייל

בַּאסְנִי מִיט קרי? א וו אִיז פּונְקְט אַזוֹי גֶעבּוּנְדֶען ,וי .טל" מִיט ימֶמָר' .דָאס איז
אָבֶּער קיין תִּירוּץ נִישְׁט  :עֶרְשְׁטֶענֶם ,זָאגְט ב;ְעּרפֵירוּשׁ אַז עֶר האט זֵיי;אִיבֶּעךְ-
זֶעמְצְט' ,ניט גֶעמַאכְט ,אוּנ צְוֵוייטֶענִם זֶעהְט נָאר דֶעם מָארַאל פוּן רֶער פַאבֶּעל 1
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אַקוּרַאט וי אִין דֶעם בֵיישְׁפִיל דֶעם.
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שָׁאנֶעם .

הָאבּ אִיךְ שׁוֹין גֶעוֶעהְן ניט

גמ '80:181 מינןלללאק ח',

0{{ 1111

אֵיינֶעם,

(וָואס גֶעזֶעקְן ?).

אוּנ וָואם אִיז דָאס פַאר אווַאוּנְדֶער

מ'זיס1י0צ מייאג ההיזטא זזז-סמחזן 11

אַז דֶער גֶעמֵיינֶער מִיעשְצַאנִין,

יו ד ודו דולזי

וִויל זַיין גְלֵיךְ מִיט דֶעם גר*! 2

שמאװההאפקז טזיחטסאת פשאגת

צְוִוישֶׁען הַיינְטִינֶע קִינְדֶער - 5
דראנין"

!ָדֶער
א שָׁאנֶע איבֶּערְוֶעטְצוּנְג פוּן נוֹיֶשׁ אוֹיף יוִּישׁ :מֶיעשְׁצַאנִין; יגְרַאנְשְׁדַאנִן א
אוג מֵיין מַאלָארֶיעץ

רוּפָט זיך אָן אַזוֹי צוּם לָאוֶעץִי פַייטֶע )9

נָאר אַזֶעלְנֶע יוּדִישֶׁע וָארְטֶער אִין דֶער יאִיבֶּערְזֶעטְצוּננ' פוּן רוּסיש
אוֹיף גוֹיֶעש ,גֶעפִינְט איר אִין דֶעם קִטֶענְלֶעהְרֶער' אֶקֶן שִׁאיעוּר ד;ָארְטֶען הָאט
ִין- /יפַּאחְווַאלִין" אוּנ

;רעשעניע" ,גגארוזשנאסְט", ,לֶעוֶועסְּנִיקי ,פּרִימֶער
נאִָאיךרְ אוֶעלְבֶע לָרוֹב .דָאס הָאט אִיר גוֹיֶעשֶׁע ווָארְטֶער !נאר פּלוצלים ווֶערְרְט
דֶער אִיבֶּערְזֶעטְצֶער הֶעכֶער הַאלְבּ אַדַייטְשׁ אוּנ הוֹיבְּט אָן צוּ שִׁיטֶען יט אַזֶעלְכע

וָוארְטֶער  :יפון פֶערְנע" (פון דֶער וַוייטֶען); א ימֶענְגָע' (א סך) ,די יאַסְטֶען

(סוּקֶעם) .אָט דִי אַלֶע ווָארְטֶער ,דִי פְּרֶעמְדֶע וָארְטֶער שְׁטֶעמֶען אַריינְגֶער;קט אִין
מִימֶען דֶער שׁוּרָה ,נִיט צוּם סוֹף; מֵילָא דָארְט ,וואוּ מֶע דארְף ,אַז סֶזָאל זִיךְ
גְרַאמֶען ,אִיז אֵיין בְּרירָה :מוּז מֶען שוֹין חַאפֶּען אַ פְּרֶעמְד וָארְט אוּנ אַרַיינְשְׁטוּפֶען

דָאם מִיט גְווַאלְד ,לְמָשָׁל ;

|

|

גאר הָאבְּ קיין מוֹרָא
פַאר דֶער גְרַאסְטֶער בּוּךְ עי" ( )99יי.

אוג אוֹיף דֶעם פוקס וִימֶע פָּאחְוַואלִין

.יז דֶער קעז אַרוֹים גֶעפַאלִי" )82( .. .
אִ

ד
ָאס אִיז וַואר אַז בִּין אַ הֶער (עֶר) -

אוֹיפְן לִיטֶערַארִישֶׁען מַארְק
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הָאט דִיר נִיט גֶעשַאדְט דֶער שְׁלֶעכְטֶער וֶוֹעטְ ער (ער) )92( . ..
אַנוֹאַף הָאט אוֹיף זַיין אֵיין פְּרוֹיא (א)

חֲתוּנָה גֶעהַאט נָאךְ מִיט צְווייאי (א) ...
מִיט אֵיינֶעם וָָארְט ,עִם אִיז גֶענוּג , אַז דִי עֶרְשְׁטֶע שׁוּרָה עֶנְדִיגְט זִיך מִיט
איין א' אוּג דִי צְוֵוייטֶע שוּרָהאוֹיךְ מִיט אֵיין א' ,אַבִּי געם נְרַאמְט זִיךְ אַ ר' מִיט

אַ הרֵ'-י-יסְט דָאס שוֹין בי דִי דָאזִיגֶע לייט ,שִׁירים ,צְרַאמֶען.,דִיכ-
טוּנְגֶע| .וָאס

וָאלְט אָפּגֶעגַאנְנֶען .שאְטֵיינֶער ,דֶעם זטֶענְלֶעהְרֶער'- ,וֶוען

ה' זִינְגֶער וָאלְט אֵיהֶם חַם וְשָׁלוֹם אִיבֶּערזֶעטְצְט אָהְן גְרַאמֶען. --גְרַאם-
שֶׁטְרֵאם! -- ,נָאר פָּשׁוּט אִין פְּרָאזֶע,

וי ה' מַזח הָאט נֶעמְהוּן ? יי שָׁע  עס

קִיצֶעלְט ,עס בֵּייסְט ,עס גְלִיסְט זִיךנָרַאמֶען :
;אוּג קֵיינֶער פוּןדִזֶען דָארְף
וֶועט מִיר גֶעבֶּען אַפִיר וָוָארְף'...
(דֶער זיִמֶענְקֶעהְרֶר )01
ואס הֵייסְט .א ,פִּיר-ווַארְף' ? .אַ פאהְואוּף (מאסץמץ) ?  --ווֶעט זיך דָאס
אָבֶּער נִיט גְרַאמֶען מִיט דָארְף; אָט אֵיין אוּמְנָלִיק! . ..
ניין ,דֶער ה' זנִֶינָ ער פַאר דִי גרַאמֶען אַליין ,פֶּערְדִיענְט שׁוֹין דֶעם גרֶעסְטֶען
;פִיר-וָוארְף" אוּג וֶֶענֶען דֶער גַאנְצֶער אַרְבֵּייט פוּנָיזםִיטֶענְלֶעחֶרֶער" ,וֶועלְכֶע איז

ניט פַאר זַיין כֹּחַאוּ פַאר זַיין מח ,קָאנֶען מִיר נָאר בְּרֵיינְגֶען עֶטְלִיכֶע ווָארְטֶער
פוּנָים קלוּנֶען זֵיידֶען ק רילא וו אֵינִים פַאבֶּעל ידֶער הֶעכְט אוּג דִי קאטץ':
 61820082דיסע 9681
0
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שתסװחחז  9108רא

טעז אטאנ  ---ע98י0ע' העטתס י

לָאודֶער אִיבֶּערְזֶעטְצֶער פון'ם /זִימֶענְלֶעהְרֶער' אַלַיין זִיךְ מטריח זיין אִיבֶּעך-

זֶעמצען דִי דָאזִינֶע מארַאל.,,

=
אי

יזייר

4:

 46קְרִילָאוִים פַא בֶּעלְן מְשָלִים)

|אִין ניין אָבְּטְהִיילוּנגֶען .אִיבֶּעְזֶעטְצְט פון רוּסְמישׁ אִין ייִּישׁ-דֵייטְש

פן צְבִי הֵירְשׁ הַכֹּהֵן רֵייכֶערְפָא הֶן ,אין ציי טייל
ווילנ א רתלי מ,

אִיך הָאבּ גָאר וָאם גֶעעֶנְדִיגְט .ידֶעם זִיטֶענְלֶעחְרֶער פון מָאִיו וְאָב
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יודישע

זִינְנֶער ,אִיז מִיר אָנגֶעקוּמֶען דָאס דָאזִינֶע גְרָאבֶּע בִּיבֶעל ,אִין וֶועלְכֶען דֶער ה'
רַיי כֶערְפָאהְן הָאטנָאךְּ פְרִיהֶער מִיט צֶעהְן יֵאהֶר אִיבֶּערְזֶעטְצְטאַלֶע הוּנְדֶערְט

זִיבֶּען נאֵוינינְצִינ מֹשָׁלִים פוּן קְרִילָאו אִין זְשַארְנָאן .אוּ אִיךְּ בִּין
נִבְהחָל וְנִשְׁתּוֹמַם נֶעווַארֶען :צוּ ואס הָאט דָאס גֶענִיצְט דֶעם ה' זִינגֶע ר אִיבּער-

זֶעטְצֶען קְרִילָאוִו'ס מְשָׂלִים ,וֶעלְבֶע זֶענֶען שוֹין לַאנְג איבֶּערְזֶעטְצְט ? דֶער
תִּירוּץ אִיז מִן חַסְתַּם ,וָָאס דֶער ה' זִינְנֶער הָאט גֶעפִינֶען ,אַז דִי אִיבֶּעךְ-

זֶעטְצוּנְג פוּן ה'רַייכֶערְסָא חֶן אִיז נִיט נוּט ,על כֵּן הָאט.ער גְעווָאלְט טאוַֹבָה
טְהוּן דֶער זשַארְנַאנִישֶער לימֶערַאטוּר אוּנ הָאט בַּאוויזֶען אַזֶעלְבֶע קוּנְצֶען ,וי
לִמֶשָל ,אז א זְשַׁאבֶּע ,וְוָאס וויל וֶוערֶען נְרָאבּ ,וִוי אֵיין אָקס , צִיהֶט אין זִיךְ

ארַיין דֶעם אֶטְהֶעם ,אַז אהַָאהְן הָאט אוֹיך צָאהְן ,אַז אוֹיף

א פוּקם פאה

וַואלֶען מאן אַ שְׁטִיק קעז אַרויספאלען אונ גָאך א סך אַזֶעלְֶע אַנְטִיקְלֶע.
אַצִיֹנְד וֶועלֶען מִיר זֶעהְן

אַקָארְשְט ,וִי אַזוֹי אִיז זִיךְ נוֹהַג דִי זְשַׁאבֶּע

בֵּיים ח' הֵייכֶערְסָאהֶ} וֶוען עֶס וִילְט זיך אֵיהֶר פַאר גְלייכֶעמןִיטְן אֶקס.
מיר וֶועלֶען אַנִירֶער שְטֶעלֶען דָא אַלע רְרֵיי טֶעקְסְמֶּען אוג לָאז דֶער לֶעזֶער אַליין
פֶערְגְלייכֶען ,וֶוער הָאט בֶּעסֶער פֶּערְשְׂטַאנֶען דָאס פאבֶּעל  :צִיה' רַייכֶערְפָאהֶן
צִי ה' זִינְנֶער,

קְרִילָא װ

רֵייכֶערְסָאהְף

 2208,ווווממ'הוומץ צוצה הת

בְּעַת די זְשַׁאבֶּע הָאט דֶעם אָקס דֶערזעְהְן

{האגזצנהז.

וָואס אִיז אוֹיפֶץ לָאנְקֶע גֶעוצן,
אִיז בַּיי אִיהֶר גֶעווַארֶען

=

אַקלעהר

-מהמס

2

,

צוּ פֶערְנְלייכֶען זיִך אין גרָאבּ וי עֶר,
( .זי הָאט

גָעוִים

גֶעהַאט

אַנֵיידִישֶׁען

11

זִינֶען

(רוּח קָנאָה)

80
-צְחֲה

דֶעם צוימֶע נישְׁט צוּ פֶערְגִינֶען).
נוּ ,הָאט זי זִיךְ גענוּמען בְּלָאזֶען אוּג דְרִיִקֶען 

דֶעם ּוֹיך

4

מזוחזז

מ'ס '8מייסזסעסז

מים

8886

ההמזגם
2

התתהחסעמהם

א עקמעצזעח 80 ,פצעאוץסמסט
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אוֹיסְבְּרֵייטֶען .זִיך .אוג צִיהֶען זי אִין דֶער הֹיך..

וִינְגֶער
אַזְשַׁאבֶּע הָאט אַ אָקס דֶערְוֶעֶען

אוג הָאט גֶעווָאלְט זִיךְ פַארְגְלֵייכֶען מִיט אֵיהֶם ;
זִי אִיז גאְרַוֹיסֶע שְׁטָאלְצִירֶערֶען ( 5גֶעוֶען =
אוּג שְׁלֶעפּט אין זִיךְ אריין פִּיעל אָטֶעם.,.
נוּ ,פְרֶע :איך אַייך  :קאט מען בַּאדַארְפְט נֶעמֶען די ניירישָׁע וְשַׁאבֶּע

802
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אוֹיפִין לִיטֶערַארִישֶׁען מַארְק,

אוּג מַאכֶען זִי פַאר א שְׁטָאלְצִירֶערִין אוג הֵייסֶען אֵיחֶר שְלֶעפֶּען אִין זיך
דֶעם אֶטְהֶעם דֶעמָאלְט ,ווֶען זִי דַארָף זִיךְ נָאר בְּלָאזֶען ,אוֹיף וָואס דִי וֶעלְט
שְׁטֶעהְט צ!וּוואסהָאט דָאס דֶעם ה' זִינְגָ ער גֶעטוֹינְט קָאליע מַאכֶען רֵייכֶעך-

סָא הנ 'ס אִיבֶּערְזֶעטְצוּנָג ,וָואס אִיז ,גֶעואהנְליך ,גִיט גָאר אֶהְפןּעהְלֶערֶען,
נָאר לָכֶלהַפָּחוֹת הָאט זאִִייבֶּערְגֶעגֶעבֶּען די גֶעדַאנְקֶען פוּן קְרִילאו},וי עס דארף
צוּ זַיין ,נישְׁט געמאכט קיין אֵייגֶענֶע משָלים,

װִי מֵאִיר וְאַב זִינְנֶער האט

גֶעטְהוּן ?

דֶער ח' רייכֶערְסָאהְן הָאט אַכְטוּנג גֶעגֶעבֶּען ביים אִיגערְֶעמְצוּנ ,אַז
דֶער אִינהאלְט ,רִי גֶעַאנְקֶען זָאלֶען בּיבֶּען די זֶעלְבֶּע .וָאס בַּיי קֶר ילָאוִין,
דַארִיבֶּער ָאט דֶער אִיבֶּערְֶעטְצֶער דָאסרֶעכְט צוּ זָאגֶען אִין דֶער הקרמָה :
נָאר דֶער הוֹיפְּט-נוּטְץ פון מַיין פֶּערֶעוָואד בֶּעשְׁטֵייט אִין דֶעם ,דָאסְם ,וֶוער
עֶס קאן נוּר רוּסְסִישׁ לֶעוֶען אונ פֶערְשְׁטֶעהְט שׁוֹין עֶטְוָואט ,וֶועט קַאנֶען נָאךְ אֵיהֶם
דֶערְלֶערְנֶן זִיךְ דֶעם רוּסְסִישֶׁען קְרִילָאו גָאר אֶהְן דִי הִלְפֶע פוּן אַלֶעהְרֶער ; עֶר
יועט גֶעפִינֶען דָא ערְקְלֶעהְרְט אַלֶע רוּסְסִישֶׁע ומע אַלערוּסְסִישֶׁע שׁוֶוערֶע זַאצֶען
(,פרֶעדְלַאושֶעניעֶס) אוּג אַלֶע שְוֶוערֶע  אוֹיסְרְרִיקֶע ,וָואס גֶעפִינֶען זִיךְ אִין רוססישֶען
קריל אה" ,,

(רייכֶעראקְן )8
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אָמֶת ,טֶּע קאן נִיט זָאגֶען) אַז די אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג פוּן ח' רֵייכֶערְסָאהן 

אִיז דוּרְכְאוֹים גוּט אוּנ עִם לָאזְט זִיךְ שׁוֹין מֶעהֶר נִישְט צוּ בַּאנֶעהְרֶען קיין
בֶּעסֶער אִיבֶּערְזֶעמְצוּנֶג פון קְרילָאוִין  1נֵיין ,דֶאם קַאנֶען מִיר נִיט וְָאגֶען !.

נָאר אַלס פֶערְנלייכוּנג מִיט זִינ נער'ם אִיֶּערזעטְצוּנ שְׂטֶעהְט זי הֶעכֶער
פּוּנִם זִיטֶענְלֶעהְרֶערי אִין אַלֶע אוֹפְנִים .מִיר חַאפֶּען אָן ,צוּם בַּיי שְׁפִּיל ,דָאס
פאבֶּעל :דֶער וָואלְף אִי דןִי הִירְטֶען אֵינים אִיגֶּערְוֶעטְצְּג פוּן ח' רַייכֶערְסָאהְן.

קְרִילָאו.,

רַייסֶערְפָאהְן

דֶער וָאלְף אין דִי חירְטֶען.
אַוָואלְף .גֶעהֶענְדִיג לֶעבִּין חוֹיף ,ואוּ דִי הִירְמֶען

זֶענֶען גֶעווֶען,
הָאט דוּרָכֶן פַּארְקַאן .דֶערְוֶעהְן/

וִוי די הִירְמֶּען הָאבֶּען זִיךְ אַ בַּארַאן אוֹיסְנֶעקְלִיבֶּען

אוּג הָאבֶּען זִיךְ דָאָס גַאנְץ פַּיין גֶערִיבֶּען,
אוג דִי הינְט הָאבֶּען זיך נִיט גֶעשְׁטֶעלְט אַקֶענֶען
אוּג זֵיינֶען זִיךְ גַאנְץ רוהיג גֶעלֶענֶען,
} --זָאנְט עֶר צו זיךְ אַווֶעק גֶעהֶענְדִיג מִיט
יאַך -
בָּאהֶען --
וָואם פַאר אַ גֶעשְׁרֵיי וְוָאלְט דָא גֶעווָארֶען
אוּג וָואס פַאר אַ שׁוּם אוג אַ נְיַאלְד
וֶוען דָאס וָואהְלְט מְּהוּן רי יוָואלְף פוּן ווַאלָדייו, ,
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פאלקסם ביבליאטהעק

רָאס אִיז פוּן דִי גֶערַאטְהֶענֶע פַאבֶּעלֶען ;עס אִיז אָבֶּער דָא אוֹיךְ אונ-
גֶערָאטְהֶענֶע ,זֶעחֶר נִיט קיין גֶערָאטְהֶענֶע פַאבֶּעלֶען בַּיים ה' רֵיי גֶערְטָאהְן

|

מִיר גֶעפִינֶען ,לִמשל ,אַזֵא מין סחוֹרָה :

אֵיינְקיקֶענְדִיג זִיךְּ אין שְׁלַאנְג ,אִיז פון עִם (אֵיהֶם ?) גֶעוָוארֶען אַם (אַש?)
אוּג ער אִיז פון שִׁרְעק גֶעוָוארֶען וִוי ַיין הָעמֶר (?) בְּלַאס".. .
(דֵייכֶערְטאהְן 2 ,מהייל ,זייט )8

אָדֶער אַזַא-נָ-אָרְט 1

0

! וָואס דֶער מֶענֶץ (מֶענְשׁ) אִיו עֶרְגֶער,

שְׁרֵייט עֶר אַלְץ מֶעהֶר אוֹיף דִי מֶענְצִין (מֶענְשֶׁען) --

עֶרעֶר זזֶעֶןעהט נִיט קייייןן גוּגוכטַם אִין קֵיייין בִּ ביִּיררְְגגֶער (??

|

אוּג עֶר אַלֵיין טְהוּט זִיךְ מִיט אַלֶעמֶען קְרִיגֶען אוג קְרֶענְצִין (?) . +

דָאס ווֶעט שׁוֹין אֶפִילוּ דֶער ,וָואס פֶערְשְׁטֶעהְט פ יעל רוּסְסִישׁ צוּ לֶעוֶען
אוֹיךְ נִיט אַזױ נִיךְ פֶערְשְׂטֶּעהְן +י'
נָאךְ מֶעהֶר פַארְדִיענְט דֶער ה' רֵייכֶערְטָאהְן דֶעם גרֶעסְטֶען פָארְוואוּרְף .

(אָדֶער וי בי זִינְנֶערֶען הֵייסְט דָאם,פִיר-וָארְף') פַאר דִי פִיעלֶע דֵייטְשֶע אוּנ

וֹיעֲשֶׁע וָוארְטֶער ,וֶועלְכֶע מֶע קאן גַאנְץ לֵייכְט פֶערְבֵּייטֶען אוֹיף פָּשׁוּט יוּדישֶע

וָוארְטֶער  :לִמְשל  :טוּן (פֶעסֶעל) ,קאט

(קָאטֶער) ,בַּאךְ (טייכֶעל) ,בּוּזַאנֶע

(מַ-אלְפֶּע) ,זָאבֶּע (וְשַאבֶּע) .,אַסְיָאל-קַאזְיַאל (איין עזֶעל אוג אַ צֵַאפּ אָדֶער

באַַּאק) ,הֵירְט (פאסטוך) .,אַ פָּארְזַאקֶע (א דַאנְק ,אַ יְיָשֶׁר כֹּחַ) ,די מַייזֶעל (רָאם
מַייזֶעל) ,פּויֶערְצִיק (א נוֹיֶעץ) ,אוּג נָאךְ פיעל לִיטְוֶועשֶׁע אוֹסְדְריקְקֶע מִיט.
גוֹיעֵשֶׁע וָוארְטֶער,

וי שְקוּרָעו דוּרֶע ,פּוּסטיאק,

דוּרַאק ,דוּרַאקֶעם,

סַאבַּאקעס

א ,ז ,וו אָהֶן א שִׁיעוּר ,אָהְן באְַּרֶעג !

מִיר ווָאלְטֶען אֵיין עֹצֶה גֶעגֶעבֶּען דֶעם ח' רֵייבֶערְפָאהְן ,עֶר זָאל דִי

אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג פון קְרֵילָאװ רֶעכְט אוֹיסְבֶּעסֶערֶען ,אוֹיסְריניגֶען אוג טַאקֶע איבֶּער-

אַנַיים אִיבֶּערְאַרְבֵיימֶען --וֶועלֶען מִיר הָאבֶּען אַנוּטְצְלִיכֶעם בּוּך.

אויפִן

לִימֶערַארִישֶען

מארְק
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טאַלְטֶע מֵעֲשׁוֹת את אִימְמֶערנייא
| פיוְּןהוֹשֶׁע הֲלֵוִי מָזַח ,ווארשא תרמיה

מִיר עפֶּענֶען אוֹיף דָאס רָאזִיגֶע בִּיכֶעקֶע אוג שְׁטֶעלֶען פְר
אַאנֶע-צֵייכֶען (,)9

דֶענְן מִיר ווייסֶען נִיט ,ווָאס דָאס אִיז פַאר מ
אִין בַּאשֶׁעפֶענִיש  :מעשות-- ,נִיט

קיין מעשׂות ,בַּאמְנִים-- ,נִיטקיין בַּאסְנִים ,דַאצוּ וַארְפְט זִיךְ דורך אוֹיך פִיעל
יסַאמִירִיקא' ,ד .ה .אַנֶעקְרָאטֶען ,עֶפִּנְבַאמֶען .אִיבֶּערְזֶעמְצוּנְגֶען פוּן העבּרייאִיש- --
עִם פֶּערְשְׁטֶעהְט זִיךְ פוּן ישר שֶׁל יִם'; דָאם הֵייסְט אֵיין אִיבֶּערְזֶעטְצוּנג פוּן מַז ח-

אדויֹימףוּזֶמעַזשחר.יי.ט,..נאָווגואל פדְּלוּצָלנִיי.ם גגְֶעלאט א ליעד אִיבֶּערְן זְשאהְנָאן! אִין וֶועלְבֶען
וואחְנְמְלִיךְ ,אוּג וַויינְט מִיט הֵייֶע טְרֶערֶען ,וואס

ימיינֶע קִינְרֶער ווִילֶען פון מִיר נִיט וִוישֶען
זֵיי וויִלֶען מינע

רֵייד גיט הָארֶען"י. .

נָאר מַזַחָיס מוּזֶע מִיט דִי אַכְט וְוָאקַאלֶען איז גוּט בֶּעקַאנְט דִי לֶעזֶער

פוּנ'ם ייוּרִישֶׁען פּאלְקְם-בְּלַאמְט' פוּנים  8881יְאהֶר!, ...

ווֶענְן דֶער הֶערֶר מ
ִוח ווָאלְט אַרוֹיקווַארפֶּען בֶּעקֶערְמַאנִיִם ,סאמיריקא'

מִיט דִי לֶיעדֶער פוּן דִי אַכְ
ט וְוָאקַאלֶען מִיט דֶער הֹקרָמָה אוּנ וָאלְט נָאר
לָאזֶען דִי פַּאבֶּעלֶען .אַליין ,אִי הָאם מִיט אֵיין אוֹיסְגֶעבֶ

ּעמֶערְטֶע שפְּרַאכֶע ,ניט
הַאלבּ גוֹיֶעשׁ ,פַּאלַאוִ
מֶדֶר-יוּננְלֶעךְ צוּם לֶעזֶועיןנֶאעוּגדֵציויּטםְש ,וָאלְט דָאס בִּיכֶעל גֶעקַאנְט נִימְצְלִיךְ זַיין פַאר
שְׁרֵייבֶּען .מִיר הָאבֶּען ,לֵיידֶער ,אזעלבע בִּיכְלֶעךְ

זלֶֶעעהזֶֶרען ואיונָּגצִיצגו ּ,לֶאעָררְֶגֶעערן כשְַּׁרמֵיעיטבֶּעןגָאירורינשִ,ישְגטֶעפאִַזוֹי ,אַז דֶער תַּלְמוּד וִויל אָנְהֹיבֶּען צו
ינְט ער נִישְט קיין שׁוּם נִיטֶצְליך בִּיבֶעל,

קיין שׁוּם הְרֶעסְטָאמַאמְיֶע,
וִוילְדֶע יהֶעכְסְט אִינְטֶערֶ וי מיר הָאבֶּען שׁוֹין אוֹיבֶען גֶעזָאנְט ,נָאר בְּבָא מעשׂוֹת,
עסַאנְטֶע רָאמאנען! ,סאטיריקא" א .ד .נ,

צֵייכֶען ב(ַּ?י)ים אגועגנְִיונוֶיעלןֶעןרָואויסמֶבעִןּיכֶדעיל אפווּןרוחֶָאעכרְךְ מז חשְׁטֶעלֶען מִיר וִוידֶער אַפְרַאנֶע

ָעי פַאר וָואט הֵיימְט דָאט יאַלְטֶע מעשוֹת
או!ג .אִּמְמֶער גֵייא' ? נָאר אוֹיךְ די אֵיינֶענֶע מַעֲשֵׂה  :אָט א פָּנִים ,דַאמִיטענְדִינֶען
זִיךְ שׁוֹין בַּא אוּנְז אַלֶע קשִׁיוֹת ...

|
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יורישע פאלקסביבליאטהעק
 6דִי הַנָדָה פוּן הֵיינְטִיגֶער צַייט
אָדֶער הַיינְטִיגֶער מֵדָר.

ָאוְסְקֶע
אַחאר
פֶערְפַאסְט פוּן משָׁה מ

|

אוֹיס בָּא חִסֶל אוו (פּלֵךְ קיעו.

תִיעל נִידְרִיגֶער אַלס מִזחַ'ס אַלְמֶע מעשות שְטֶעהְט דָאס דָאזִיגֶע קלייגֶע
וֶועלְכֶען עס איז נִימָא נִיט קיין זַאלְץ ,נִיט קיין פֶּעפֶער ,נִיט קיין
בִּיכֶעלֶע ,אִין
סַאטִירֶע ,נִיט קיין בִּילְרֶער ,נִיט קיין חָכְמָה ,ניט קיין גֶעזוּנד ,גִיט קיין לייבּ אוּנ

לֶעבֶּען  . . .וָואס דֶען אִיז דָא ?  --פרֶענְט דֶער לֶעזֶער .נָאר נִיט! לַחֲלוּטִין נָאר

נִיט! --עֶנְטְוֶוערֶען מיר אִיהֶם; אָט הָארְט ,זַייט מוֹחָל .א חָבָמָה:

יה נִשְׁתֵּנָה הלילה הַוָּה ,דִי פִנְצְטֶערֶע צַייט פון אַלֶע פּנצְטֶערֶע צֵייטֶען ?
אַ מָאל הָאבֶּען מיר גֶעהַאט צוּ עֶסֶען חָמִשָו חָאטְשׁ מֶע הָאט גֶעקְרִיגְט אוֹיף אוּנְו
חַיינטִיגֶע צייטֶען הָאבֶּען מיר.קיין חָמֵץ גָאר נִיט ,נָאר מִירזֶענֶען אַלֶע אִין קְרִיג +7ייי
(נוּט אוֹיס גֶעקַאמְשֶׁעט |) ; --יז דֶער תִּירוּץ ואֶפִיוּי! (זָאגְט משָׁה מַארַאחָאװְסְקע

מִבָּאהְפְלֹאװ פֶלֵךְּ קִיעָו) אֲפִילוּ מַָשׁון אוֹפֶל וְחוֹשֶׁךְ ,דָאס הֵייסְט פִינְצְטֶערְנִישׁ

זֶענֶען מִיר אַליין וֶערְט רֶער פַאר ,װַייל כִּלְנָוָבָמִים ,כּלנוּ נְבוֹנִיםי א .ז .ווי .י..

דָאם שְׁמֶעקְט שוֹין עִפֶּעם נִיט מיט קיין וָוארְטְלֶעךּ פוּן יפאטיריקא'  --דָאס

אִיז שׁוֹין עפֶּעס אמַין דְרָשָׁה פוּן א מנ יד ,אַגִייֶער פִּירוּש מִיט אַפִּלְפוּל אוֹיף
דֶער הַנָדָה פוּן פָּסַח( .טָאמֶער איז דָא קָארָג ?) נָאר מִיר מֵיינֶען אַז מֹשֶׁה.
מאראחָאוְסְקֶע מִבָּאהְסְלֹאו פִּלך קיעָו אִיז קאְַנַאפֶּער מִפֶּרֵשׁ אױף
דֶער הֲנָדָח ,דֶען עֶר איז ,בִּמְחִילָה ,נָאר שְׁטוּמְפִּיג אוֹיף דֶער עִכְרי ,אָבֶּער טאקי
גוּט גֶעחַאפְּט ; לְמֶשָל ,ער הַאקְט אַרַיין אזא מִין פָּסוּק פון דער הַנָרֶח! 
יְאָחָא נורָא וְאָתָא מיא --

-

אִין אָנְגֶעקומֶען שאְַׁרֶעקְלִיךְ פֿייֶער
אוג הָאט פַארְבְּרֶעגְט דֶעם שְׁטֶעקֶען  ...חַדגִרְיָא,חַדגִדְיא !'

אז מֶע וִויל אָנְשׂרייבֶּען אפירוש אוֹיף יֹחַד גִריָּא ,מיו מען אריינקיקען אין.
סָדוּר לְכָל הַפָּחוֹת ...
דער יחַד  גִדיְא' ענְדִיגְט זִיךְּ בַּיימֹשָׁה מַאר א חאוִוםקע מִבָּאהְסְלאװ

פְּלֵך יקע וו מִיט אַזא מין פָּאעזיֶע:
ישְׁלָאף זַיִע ,שְׁלָאף זִיע ,ר יוּרֶעלְעו
ֶע הָאט דִיר גֶעקויפט אַ צִיגֶעלֶע ;
דֶער טַאט

אוֹיפִין לִיטֶערַארִישֶען

מַארְק
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פַּאר צְוֵויי גְיִלְדֶען ,אליא ליא .

שָׁלָאף זיע סְפָאקָאיְגֶע אין דַיי וויגֶעלֶע
בֶּעהַאלְטֶען אִיז דֶער סוֹד פֿון דעם טַאטֶענְט לִידֶעלֶע;

גֶערעְק רֶעס טַאטֶעְט ָנְזָאג .גחרַידָא חַד גריָאן...
שוֹין צַייט שׁוֹין צַייט ,לִיבֶּע בְּרִידערלַאף 

.

 מִיר זָאלֶען זי צוּקִישֶׁען מִיט די ליבֶּעפִמקֶעלַאך ..ָא  ,שוין
צֵייט ,שׁוֹין צייט ! וֶוער איז אַ בּעלְן זיך צוּ קישֶען מיט מ שׁ ה
מַאכֵאחָאוסְקע מִבְּ אהסלאו פֶּלךְקיע וו מיט ידי לִיגֶע פִּיסקֶעלַאדּ"ל.. .

שדֶער נייעֶר וִינְנֶער
הֶערְט ידע וי איךויֶל רש פֶעמְפַאסְט פָאן אלְטְ ער פִישְׁוָאהֶן,
|

ווא ר שא ,8881

ר' אֵל מֶער פִּישְׂזָאהן אִיז אגְרָאסֶערֶער פָּאעט ,אלס מ שָׁה ט ארא-

חאווסקע טבּאהסלאו פֶּלר קיעװ:

ר אַלְטֶער פִישְׁוָאהְן הָאט

דאֶעגרִידפֶעָרּארגְֶטעשְׁטֶעלְט זַיין פָארְטְרֶעט אוֹיפִין ערְשְמֶען בְּלַאמֶעל ,וי אַשָאנֶע מַצְבָה :
רֶעט שְטֶעלְט פָאר אַיוּדֶעל פוּן וֶענֶע יּרְלֶעךְ ,וָואס שְטֶעהֶען אוֹיס

גֶעמָאלְט
גַאנְצֶע מַחֲנוֹת אוֹיף די יונגעלשע פָאנֶען אים שִׂמְחַת תּוֹרָה  . . .א נַאנְץ

לֵייטעשׁ בִּילֶד! ..

|

|

רֶעבּ (רבּ) שֶׁעפְּטִיל ,ר' שֶׁעפְּסִיל.
מַאבֶען מִיר אַ שׁנֶעפּמיל,

מִיר זֶעגֶען מֶענֶער ,
פון אַלְלֶע שֶׁענֶער,

אְָן זָארְנֶען.
! נָאר לייֶען בּארְנֶן,
אַבֶּער די דייטשֶען גֵיין ,

()7
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הָאבֶּען דֶערְצוּ זקַיאיטןְשִׁנֵיין(ס .

טִינְקץ אצעֶסְש -

/

אוּג אַלְלֶעס פֶערנֶעסֶען,
אח טֵיי דַאדִיל

טֵיי,

אֶח טֵיי דַאדִיל טֵּיי !? ( , , ,דֶער גֵייֶער זינגֶער ז)9 .
ר' אַלְמֶער פִי שְׁזָאהֵן אִיז אַפַּאמְְיָאט אוֹיף ,נִיט נָאר אַפאעט .

זי אַזוֹי זָאל אִיךְ מִיט מְהֶערִי נִיט גִימֶען
אַז איך הָאבּ בֶּעקוּמען אַזוֹי פיעל פַיינָר,
אַז יֶעדֶער וָואלְט מיך מִיט דִי צֶעהְן צורִיסֶען

מֶע זָאל נִיט מוֹרָא הָאבֶּען פַאר דֶעם פַאטער לַאנְדיי (?) (דָארֶם זי )4

נָאר גֶערַאטְהֶענֶער פוּן אַלֶע לִיעדֶער אִיז טאקי פָארְט דֶער יכֶּל מקדש":
;וי בְּרֶענְט עֶס א פייֶער אוֹיף אַלְלֶע לַייט,

וָואס דוּ .זִיצְסְט ,צִ יפּקעֹנָיהּ אִין שׁוהֶל אוֹיף מזרֵת ייט
אוֹיף דיין גַאלְדֶענֶעם בְּרִיסְטִיךְ או אוֹיף מיין עִטָרָה

בַּאקוּמֶען יי אין הַארְצֶען אַוֶועהְטִיג א קַלָאהְרֶע,
 -נָאר מִיר שְׁטֶעלְלֶען זי אַרוֹיס אַ פייג אַגְרוֹיסֶע

וָוארוּם כָּל עדֵת יִשְׂרָאֵל יֲַשׂוּ אוֹתוֹ ..,

רָאם גַאנְצֶע שְׁטַארְטֶּעל הָאט פַאר מִיר דֶרֶךְ אֶרֶץ (ץ)
אין שׁוהל אונ בַּיי קחֶל אוּנ לְהִבְדִיל אין מֶרְחֶץ( .ץ)

,דוּ זָאלְסְט זֶעהן .,צִיפְּקעניו ,וִוי עֶס דרֵייט זִיךְ אַרוּם מִיר דָאס,רֶערֶעל,
זָאלְסְט זֶעהְן דֶעם כָּבוֹד וָואס אִיךְ הָאבּ .אִין בַּעדִיל ,
מִיט דֶעט בֶּעוִימֶעל נָאר פְּלַיאסְקֶען אוּנ פְלַיאסְקֶען

וְנחַל עֲרָנֶיְ תִּשְׁקֵם' (...דָאלםי )6

אַ יָא ,דֶעם גיעִם זִינְָעה הגגיד ר' אַלְטֶער פִישְׁזָאהְן וָאלְט גֶעוֶוען

אִיוֹשֶׁר --מִיט דֶעם בֶּעזִימֶעל נַאר פליאסקען אוּג פְלֹיאסְקען .וְגחַלעעדְנִיף
תִּ שְ ק ם 6 6 +

אוֹיפִין לִיטֶערַארִישֶׁעְן מַארְק
 6קַ אמֶערְצִישֶׁער קאלענדאר

אוֹיףתרמיז ,תרמיח אוּנ תרמ"ט...

דֶער בּיי גֶעפִינְט זיך אוֹיךְ פִיעל סאטיריקא,

שַאפְט אוּנ רָפוּאוֹת,

 5וִויצֶען ,וויסֶענ

הֶערוֹיסְגֶעגֶעגֶּעץ פוץ שִׁמְעוֹן בֶּעקערְמַאנְן
אַ לוח מיט יס
רָא
ִיטקיָא'
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אדעססא.

! עֶס וֶעט שוֹין בַּאלְד .זַיין תאּחַינָה ,קאיַנָה,

א הִנָדָה( ,אֵייהֹנֶחָח מִיט,פַאטיריקא" הָאט שוֹין ר' שֶ
מׁה בָּאהְסְלַאוֶער מְחַבּר
גֶעוֶוען) אַ סְדוּה,

אַ חוּמֶש,

אַ מִשׁנַיוֹת,

א נִמָרָא אוֹיך 

מיט

ססאטיריקא"

!

הַכְּלַלקעס וֶועט נִיט זַיין שוין ,וָאהִין אַהִינְצוּטָהוּן ִיךְ ,אַנְטְלוֹיפֶּען פון דֶער יסַאטִירִיקֹא'

מיט דִי וויצֶען פון דֶער דָאזִינֶער חָבָהָה רְלוּנאטְשֶׁעם בֶּעקֶערְמַאגֶעם

מַארַאהָאוסְקֶעםס א.ד .ג-..יוָואס פַאר אַ בְּרָכָה מַאכְט מֶען ,אַז מֶע זֶעהְט
אַ שָׂאן פֶערְד'?  --פְּרֶענְט דֶער הֶערוֹיסְנֶעבֶּער פוּנִים קַאמֶערְצִישֶׁען קַאלֶענְדַאה
אוּנ עענְטְפֶּערְט  :יבּוֹרָא פְּרִי הָאדָמָה ,וָאס ער וואקסט אוֹיף-עֶרְד'  . .דֶער גַבַּאי
פְהֶענְט בּיי גצעָלֶען וָאס ארְט עס אֵיהֶם ,אַז מע וֶעט טְּרָאנֶען זיין וַוייב
גֶעבֶּען אַ בּוֹים ?--דַארוֹיף גֶענְטְפֶערְט אֵיהֶם צ
{ִעיל, :אִיך הָאבּ מוֹרָא ,מָאמֶער
פַארְצֶעפֶּעט זִי זִיךְּ אוּג שְמֶעקְט אוֹיף" .. .אָט אַזֵא מִין ,סַאטִירִיקאי מִיט

ִויצֶען גֶעפִינְט אִיר אִין ח' בַּ עק ערְמֵאנ'ס קאלֶענְדאר פוּן דִי פְּרִיהְרִיגֶעיָאהְרֶען,
אויפְץ יָאהֶר רתמ"ט

אָבֶּער טְרֶעפְט ,וָואס הָאט ער גֶעטָאן ? אוֹיפן עֶרְשְׁטֶען

בְּלַאטֶעל שְטֶעהְט זִיךְ נַאנְץ פיין מיט דֶער זֶעלְבֶּער שְריפְט אָפּגֶעדְרוּקְט :דער

בֵּיי גֶעפִינְט זִיךְ אוֹיך פִיעל סאמיריקא,

וויצֶען ,וִויסֶענְשַׁאפְט אוּנ רָפוּאוֹת' ,צוּם

סוֹף עֶפֶעגְט אִיר אוֹיף דֶעם קַאלֶענְדַאר אוג זוכט ,אוג מָאנְט נִיט גֶעפוְֶען גיט קיין

וויצֶעןי גִיט קיין ;פַאמִירְִקָא' ,נִיט קיין וִוימֶענְשַאפְּט ,נִיט קיין רְנפוִּאוֹ
יתט-ָ-א !

עֶס שְׁטֶעהְט אוֹיסְגֶערִיסֶען !  ...דָאס אִיז אֲפִילוּ מאַאַנִיפַארְנֶעלֶע אוּנ עֶפֶּעם נִיט

אַזוֹי ארֶענְטָלִיך פַאר אַ יִּישֶען מְחַבָּה גָאר גִישְט קְשֶׂה א
ֵ:יידֶער אַזא מִין ;ַאטִיריקא

וִוי אין דִי ערְשְׂמֶע לוּחוֹת ,אִיז שׁוֹין גְלֵייכֶער גָאר נִיט *),..

|

;ֶער
*( דֶער גַאמֶערְצִישֶׁער (קאלֶענְדאר אוֹיפְן יָאחֶר תרמ'"ט .אִיז שוין נִיט בַּעקערְמַאנִים ד
גֶעעֶהְרְטֶער רֶעצֶענְזֶענְט האט נאר דוּרְבְגֶעלָאזְט דִי רַמָאוֹת ,וָואס דָא מְהוּט זִךְ .אַז עס שְׁמֶעהט מִיט גאנץ
קְליינֶע אוֹתְיוֹת תכיישׂיינ" מַאכְט עס ג כִּטו שִׁגד פ ם בְּאַדֶעסֶע;דָאס אִיז אַ קאנטראפַאקציעי אמין מַאשֶׁענְסְטְוָוא

רַחַמְנָא לִיצְלְ !

/
דער בחור דער זעטצער
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ק

 6דִי פְּרַאקְטִישֶׁע אַרִיפְמֶעמיקא
פִיר הֶעבְּרֶאאָר מיט  007פְּרַאנֶען עֶט אַנְמְווַארְטֶען.

הַערוֹיס גֶענֶעבֶּען פון י .מ .בֵירְנָבּוֹים
אין צוויי טְהֵיילֶען,
וואר שא

תרהמ',

די קוּנסט פוּ רןֶעבְנֶען ,וֶועלְבֶע הֵייסְט אַרִיפְמֶעמִיקֹא .אִיוְט אֵיינֶע זֶעהֶר.גְרוֹיסֶע
חָכְמָה ,וֶועלְבֶע זָאנַאר קֵיינֶע עֶנֶרֶעהָאט  --וָאגְט דֶער פֶערְפַאסֶער אין דֶעל הַקְרְמָה--
,אונך דַאהֶער גִיעבְּט פֶיעלֶע מֶענְשֶׁען וֶועלְבֶעזָאנַאר קֵיינֶע פּרֶעמְדֶע שְׁפְּרַאבֶען בֶּעוִיצֶען,
אע גֶערְנֶעדִיז קונרע דֵא אַבֶּער דִי מֶעְרְטֶ חיקבִּיכֶער זי
*+

.

5

.א

*

= איבערקיקענהיג ,די יע אַרִיפְמֶעטִיקֵא *' פון ה' בִּירְנָבּוֹים ,הָאבֶּען
מִיר אוֹיך גֶעפְרֶענְט די אֵיינֶעגֶע קֹשִׁיֵא  :אוּם צוּ לערנֶען דִיזֶע קוּנסט פוּן בַּירְנָ-
בּוֹיטְ'ס ארִיפְמֶעטִיקא ,וָאס זָאל מען צוּעֶרְשְט לֶערְגֶען  :צִי בִּירְנְבּוֹימִים
גייייטְשֶׁע שְׁפְּרַאכֶע ,וֶעלְכֶע ווֶעניג = יחֶעבְּרָאאר' וֶועלֶען קֶענֶען פַארְשְׁטֶעהְן
צִי דאס ,ווָאס בִּירְנְבּוֹיטְ'ס נִידֵייטְשֶׁע שְפְּרַאבֶע ערְקלֶעהֶרְט ? אוּג זֶענֶען
עֲנִדליך גֶעקוּמען צוּ דֶער אִיבֶּערְצַיינוּנג אַז עם איז בְּלֵל נישְׁט בְּדֵאי צוּ ערְלֶערְגֶען
נִישְט ה' בִּירְנְבּוֹימ'ם גיידַייטְשֶׁע שִׁבְּרַאכֶע ,נִיט ח' בְּירְג בּוֹימְים ,פְּרַאקְטִישֶׁע
אַרִיפְמֶעטִיִקֹא פִיר הֶעבְּרָאאָר" . ..

צוּוָואס הָאט דֶער ח' בְּירְנ בּוֹי םהֶערוֹימְגֶענֶעבֶּען די פְּרַאקְטִישֶׁע אַרִיפְמֶעטִיקֵא

פִיר הֶעבְּרֶאאר' ?;עס פֶערְשְׁטֶעהְט זִיךְ צוּ ליעּ דֶעם ,אַז יוּדישֶׁע קִינְרֶער זָאֶען

זי לֶערְנֶען אִין יזיעֶר לשוֹן אונ פַארְשְׁטֶעהְן אוג קאנען רֶעכֶענֶען ה;ָאט עֶר
אֶבֶּער אוֹיסְנֶעפִיהֶרְט ,וָואס זָוֶר הָאט גֶעוואלְט ? אָט וֶועלֶען מיר בַּאלְד זֶעהְן,

איך ,רֶעצֶענְזֶעט בִּיבֶער פְּרֶע סֶער ,שְׁטֶעל מִיךְ פָאר נִישְׁט ,אַלס רֶעצֶעזֶענְַי
נוּר אַלֶם חָדֶר-יונְגֶעל יְשִׁיבֶה-בָּחוּר ,אָדֶער דָארְפְט-יוּד אוּג הָאבּ נִישְט קיין בֶּענְרִיעם

אויפץ לִימֶערַארִישֶׁען טַארְק
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אִין דִיעוֶער קוּנְסְט ,ווָאס הֵייסְט אַרִיפְּמֶעמִיקֹא נ;וּ ,הָאבּ אִיךְ מִיר גֶעקוֹיפְט דִי

פְּרַאקְטִישְׁע אַרִיפְּמֶעמיַקֵא פון ה' בֵּירְנְבּוֹים אונ הוֹיבּ אָן צוּ לֶערְנֶען מִיט חַשֶׁק:

יֶערֶע זאבֶע בֶּעזַאנְדֶער הֵייסְט אֵיינְם ,צוּם בֵּיישְׁפִּיל 1רוּבּיל 1 ,טִישׁ 1 ,בּוךְ.. .
א .ז .וו .בִּיז צֶעהֶען .. .פון צֶעהֶען אֵיינְצִיגֶע צװַאמען פַאנְגְט זִיך אָן אֵיין אַנְרֶער
יקלאס ,ד ,ח .דָאס יֶעדֶער צִיפֶּער וַייוְט אוֹיף צֶעֹהְנֶער אוּנְד יֶעדֶער צִיפֶער מוו מִיט
רער הִילְפֶע דֶעם צְוִייטֶען צִיפֶערְ שְׁטֶעהֶען .,צב"ש :וֶוען דוּ וִוילְסְט שְׁרַייבֶּען עֶלֶףי
שׁרייבֶּע 9איינסען  :וֶוען דוּ ווילְסְט שְׁרַייבֶּען צְוֶועלְף ,שְׁרַייבֶּע  ,91דְרַייצֶעהְן--צו
,א ,ז ,ו . ..נָאר אוֹיף צֶעהֶען הָאט מֶען גֶעמַאכְט אֵיין צִיפֶּער ,וָָאס הייסט נול ,אָבּ-
יוְאהְל עֶר אַליין הָאט גָאר ֵיינֶע וֶערְטָה ,דִיענְט ָבֶּער .,וֶוען ער שטָיעהְט נָאךְ אֵיין
צִיפֶער זָא פֶערגְרֶעמֶערְט עֶר דֶען צִיפֶּער מִיט עצהֶען .צוּם בִּישׁ ן צֶעהְנְְליג { ,01
צוויי צֶעהְנדְלג   ,0אוּנְד זָא צְוֵויי צִיפֶערִין ,צוּם בּ'שׁ דְרֵיי אוּנְד צְוָואנְצִיג;  ,32בִּי
גֵיין אונד נַיינְצִינג  .99דִיוֶע צַאהְלֶען נֶענְט מַאן עֲשִיריוֹת ,ליל / ")8
אִיך לִייָען דוּרךְ דִי גַאנְצֶע דְרָשָׁה אַמָאל צֶעהְן ,בּיז אִיךְ וֶוער גוּט פַאר
טוּמֶעלְט אוג עס חוֹיבְּט מיר אָן צוּ קְלִינְגֶעןאין דִי אוֹיהֶעוֶען  :וָאס הֵייסְט דָאס?
בַּי ואס זָאל אִיך דָאס אָנְנֶעמֶען?עוען דו ילס שְׁרֵייבֶּען  ,21זָאנְט ער ,שְׂרֵייבֶּעט ;
ׁ1ר-ַ-ייבֶּע  31או.וז"..
וֶוען דוּ ווילסט שְׁרֵייבֶּען שְ

עפֶּעם קוּמְט עם אוֹים ,וי

א מין סְנוּלָה פוּן אַ בּעל שְׁמִסְקִי בִּיכֶעל  :וּנֶעם פַאר אַ גְרָאשֶען אֵיינְגֶעל גֶעוִוירְץ

אוּנ טְחוּ אַלַיין אַהִינְצוּ דְרֵיי לָארְֶּער בְּלָאטֶעריט אלֶַעפֶעלֶע שִׁטִילְשְׁוַייגֶענְדִינֶע
|
וואסער" .
נָאר דָאס אִיז דָאךְ אַלְץ וָוארְטְלֶעך :אִיךְ ִּ נִיט קיין חֶדֶר-יוְּגֶעל ,נִיט קיין
יְשִיבָה-בָּחוּר אוּג נִיט קיין דָארְפָם יּד ; אִיך בִּין בִּיכֶערְפְרֶעסֶער,

דֶער

רֶעצֶעזֶעגְט אוּנ הָאבּ אַשטיקעל ידיָעוז אִין,דִיזֶע קוּנְסְט" וֶועלְכֶע חַייסְט אַרִיפְמֶעטִיקֵא ;

דָרוּם נָעהם איך אוּ קוק אִיבֶּער נאך מאָאל דִי ,מנולות'פון חערֶרֶן בִּירְנְבּוֹים
אוּנ זָעֹה ארוֹיס ,אַז עֶר ווייס פָּשׁוּט נִיט ,ווָאס עֶר רֶעדְט ,מְחִילָה; הָארְט זִיךְ
איין ,,זַיִיט מוֹחֶל ;
יווֶען עֶר (דֶער נול) שְׁמֶעהְט נָאךְ צאִַיפֶער ,זָא פֶערְגְרֶעמֶערְט עֶר דֶען צִיפֶער
מִיט צֶעהְן ,צוּם בּ"שׁ 1 +צֶעהְנְדרִיג  01א .ז ,וי ,..
מִיר נֶעחְמֶען ,אוֹיף א צִיקאווֶעסְט .,אצִַיפֶער א7וג שְטֶעלֶען צו נָאךְ אֵיהֶם
אַ גוּל ואס ווֶעלֶען מִיר בֶּעקוּמֶען ? 07 --מִיט וִויפִיעל אִיז  07גְרָאסֶער פוּן ?7
אֶט א פָּנִים ,אַזוֹי גְרוֹיס ,וי מִיט  : 36אוּג ה' בִּירְנָבּוֹים זָאנְט ,אז מִיט ,01
וֶועמֶען זאַלֶען מיר גְלוֹבֶּעען ? דער עוֶעלְט--אַרִיפמעטיקא" ? צי דֶער ,פְּרַאקְטִישֶׁע
אַרִיפְמֶעמִיקא' פוּן ה' בִּירְגְבּוֹים ?  ...וייטֶער זָאנְט ה' בַּ ירָנ בּוֹים,גֶעבֶּענְדִיג

צוּ פַארְשְׁטֶעהְן ,פאר וָָאס אַ נוּל מַאכְט גְרֶעסֶער מִיט צֶעהְן :
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יוד ישע פאלקס ביבליאטהעק
אוּנְד זָא צְוֵֵיי צִיפֶערְן ,צבּש  82בִּיו ,99דיזֶע צַאהְלֶען גֶענְט מאן עֲשִירִיות 

דֶער הֶעובְֶּרעָלאאכָרע ווצֶַעאטקְלזִֶעיןךְ בגֶַּעאנלְְטד שמְַׁטאוֹןיעסשִֶעׂןי,רִיוָווֹאתס? הש'ָאן גֶעגֶעבֶּען צוּ פַארשְטֶעהְ 
בַּיֹרְנ בּוֹים מֵיינְט  :נִישְט
קשָׁה .מיט א יַהֶעבְּרָאאָר' דַארֶף מֶען לַאנְג נִישְׁט אֵיינְמענְה'ץ; ,ער אִיז נִיט קליין
צוּ טְרֶעפֶען אוֹיפֶן וִוינָק !

|

|

דָאס פַארְשְטֶעהְט יֶעדֶער ,אַז אִין אַ פראקטישען לֶעהִרְבּוֹך שְׁפיעלֶען די
זביֵייןיְ,אִיעלֶען דִי גְרָאסְטֶע רָאלֶע אוּג נָאר מיט בֵּישְׁפִיעלֶען קאן מֶען לֵייכְט מַמְִּי

וֹיפְקְלֶעתְרֶען .גֶעבֶּען צוּ-פַארשְטֶעהְן תדַעּלםְמיד ,וָואס גאֶעיוזָואהְנְִיךְ ,זְעהְר

ַיינֶערִיג אוּג
פֶעהִיג צוּ פֶּערְנֶעמֶען דֶעם מֶשֶל .דָרוּם מְהוּט ה' בֵּירְנִבּוֹים גַאנְץ
נְלֵייְ .וָואס
ג
ֶ
ע
ר
ו
א
ר
ֶ
פט זִיךְ בַּאלְ .צוּם בֵּיישְׁפִּיעל; נָאר די בֵּיישְפִּיעלֶען זֶענֶען
יי אֵיהֶם אֶפְּט מָאל אַזוֹי וִוילְד אוּנ קאמיש ,אַז פוּן דֶער אַרִיפְּמֶעטִיֵקא מְרָאנְט
זיך אִיבֶּער דֶער שילער אִין דֶער מַעֲשֵׂה גוּפָּא אוּג וֶוערְדְט אַבִּימֶעל פַארְוואוּנְדֶערְט.
++
:
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אִיךְ בֵּין גֶענַאנְגֶען אִין וֶועג  --דֶערְצָאהְנְט ה' בְּירְנְבּוֹים --אוּנד הַאטֶע
יביי מִיר  002רוּבִּיל ,הָאט מֶען בַּיי מִיר  001רובִּיל הֶערוֹיסְנֶעשְׁטָאזְלְט (,אַוֶועק

גֶעננְבִיט' ,לוינט אֵיהֶם נִיט) ; וויל אִיךְ וִויסָען וויפִיעל גֶעלֹד אִיז מִיר גֶעבְּלִיבֶּען ?י .י . .
כַּאן הַבֵּן שׁוֹאֵל ,דָא פְרֶעגְט דָאס יוּנְגֶעל בַּאלְד אקַלאץ קִשְׁיָא ,:פוּן טַאנֶען

וַוייסְט אִיר ,רָבִּי לֶעבֶּען .,אַז מע הָאט בַּיי אייך אַרוֹיס גֶענַנְבִי נוּר  001רוּבָּעל?

דֶער גֹנֶב הָאט הָאךְ אַייךְ מִמְתְּמֵא ווֶענֶען דֶעם קיין חִשִׁבֹן ניט אָפְּגֶעגֶעבֶּען ; וואס

זֶשֶׁע דֶען?איר הָאט זִיךְ אַ חַאפּ גֶעטהוּן אין קֶעשֶׁענִי ,הָאט איר גֶעפוּנֶען נָאר

 0רוּבֶּעל ,ניט קיין  ; 002הַיינְט ואס הָאט איר דָא נָאךְ צוּ פרענען ,וויפיעל

נֶעלְד אִיז בּיי אייך גֶעבְּלִיעבֶּען ?" . . .
;זָא בְּרוֹיךְ איך  --פַאנְמאזירְט ווייטֶער ה' בְּירְנְבּוֹים  --זא בְּרוֹיךְ אִיךְ

הֶערַאבְּצִיעהֶען דִי קְלֶענֶערֶע צאחל פון דֶער גְרֶעסֶערֶער צַאהְלִי,
אוו

פְהִילָאזאפִיש --קַאלְטְבְּלִיטִיג

שְׁטֶעהְט

עֶר זיך אוּג

זָאנְט ,ווע מֶע

הָאט אִיקִם בֶּעננְביט פוּנקט אוֹיף  001רוּבֶּעל ,אַז ער בְּוֹיכְט הֶערַאבְּצִיעתֶען דִי

קְלֶענֶערֶע צאחֶל פוּן.דֶערגרֶעפערֶער צאחל ,נִישְט לוֹיפֶען אִין דֶער פַּאלִיצֵיי זאיַאווֶען,

אַז מָע הָאט  001רּבּעל.אַרוֹיסְגֶעשְׁטַאחְלְט' ?.. זֶעחֶר אגֶערָאטְהֶענֶער בֵיישְׁפִּיעל;

קיין אַנְדֶערְן חָאט מֶען גָאר נִיט גֶעקאנְט אוֹיס קְלֶעהְרֶען !

;וָואס הֵייסְט חָלוּק ? "  --פְרֶעגְט דֶער מְחַבֵּר פון דֶער ,פְּרַאקְטִישֶׁער אַרִיפְמֶעטִיִקא"

אוּנ עֶנְטְוֶערְט נַאנְץ דייטיךְ

דִי קינְסְט פון חַלוּק לֶערנֶענְט אונם אֵיינֶע בֶּעשְׁטִימְטֶע צַאהְל אויף אֵייניגֶ

גְליכֶע טְהֵיילֶען צוּ צֶערְטְהֵיילֶען צוּם בּישׁ :וֶוען מַאן מְהֵיילְט  42אוֹם
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סטְהֵיילֶען אִיו יֶערֶער טְהייל  .1דִי קונסטנפון טהיילֶען הֵייפְט  :חֲלוּק...

קוּרץ אוּג שַארְף !

ו

דִי פּרַאקְטִישֶׁע אֲרִיפְמֶעטִיקֵא' וֶוערְדְט אֵיינְגֶעטְהֵיילְט בַּיי ה' בִּירְנְבּוֹים
אִין ְ 2הֵייל  =:מֶעאָרְיְעי דִי קונְסְט אַליין ,אוּנ פּראקטיקא .די טֶעאְרֶעטִישֶׁע
קוּנסט פוּן ח' בַּירְנְבּוֹים האבּען מִיר שׁוֹין גֶעזֶעתְן ,אַצוּנְד וֶֶעלֶען מיר אַ קוּק

טְחוּן אוֹיף דֶער פְּרַאקְמִיקֵא ,וי אַזוֹי אִיז זִי אִיהֶם אָפְּגֶערָאטְהֶען ,מִיר חָאפֶּען אָן

;בּראצֶענְט רֶעכֶענוּנְג". ,וַוייל דִי דָאזִינֶע ,קוּנְסְט' אִיז ,לֵיידֶער ,פַּאר אוּנָז ,יוּרֶען,

נִישְט זֶעחֶר פְרֶעמְד י י.
ווֶען מאן בַּארְְט פוּן צְווייטֶען גֶעלְד  --זָנְט ה' בִּירְנבּוֹים נָאךְ אים
עֶרְשְׁטֶען טְהֵייל  --זצַָאאהלְט
מַאן אִיהֶם איינֶע בֶּעשְׁטִימְטֶע צָאהְל פון  ,001דָאס

יהייסט פּראצענְט  + + + 6001א .ז .וי פְּרָאצֶענְט הֵייכְט פֶערְדִינְסְט פוּן יֶערֶער

יה וּנְדֶערְטֶער וַאך ,צוּם בֵּיישְׁפִּעל  :די אַינוָואהְנֶער פוּן מָאפְקוֶוע וֶוערְדֶען מְעהֶר
יֶעדֶען יְאֶהֶר מיט  1י /א ,ז .וו" , ..
י +י

:3

א יָא ,אַ שָאנֶער בֵּיישְפִּיעל צוּ יפקְּרוָאּצֶעננְטְס--
ְט' ? יפְּרָאצֶענְט' הייקט

פֶערְדינְסְט פּאן יֶעדֶער הוּגְדֶערְט ער זאך" ,כְּדוֹמה למשֶׁל דִ:י מָאמְקְוֶוער אַיי-
וָואהְנֶער וֶוֶערֶען מֶעחֶר אַלֶע יָאהֶר מִיט  0/* 1הֵייסְט דָאס ,מָ
ו
א סֶ
עק

פַארְדִיענְט

יֶערֶען יָאהֶר .אוֹיף וו נְפָשׁוֹת גַאאנְצֶען נֶפֶשׁ  . . .א מין שְׁפַּע אין דֶעם מָאסְקוֶוע
קיין עין חע נִיט !

דָאס אִיז די טֶעאָרַיֶע פוּן דֶער פפּרָאצענְט קונסט' ; אצוּנְד געהען מִיר
אריבֶּער צוּ דֶער פְּרַאקְטִיקְא ( 2מֶע טחייל ,זייטֶע )18 8, 39

אין 5
8פְּ6רָהאָצאֶבעֶנְּעטןְנֶמעִירגֶעעלְֶדרְ,קְאלוֶיעְףרְטק,אפדיַטאאםל,פְרָאאוצֶֹיעףנְטצ רֶעכֶענוּג ענְטְפֶערְט אוֹיף ;
יפְרָאגֶען א
:וֹיף
ייט אוּנְד אוֹיף פוּס 'ד/ן
ָ.אס

יאפִריָזאְצטֶענר6טוְ0נבִֶעּיגלֶע.לְדפְאּירוָאצדֶֶענעְרשְפנְֶּערָאצגֶֶעענלְֶטר.פאדֶןעקרַאפִּ6יט"ַא/ל; ,הצֵיויםסְטבּשׁפו פָאן  0001רובִּיל צוּ ,/ 6

ם ' ...0/א.ו .וו אִין
קויפְמַאנִישֶׁע רֶעכְנונגֶען וֶערְדֶען די  4פְּרַאגֶען פאן פְּרָאצֶענְטרֶעבֶענוּנְג מִיט בּוּכְשׁטַאבֶּען

יּגבֶֶעּענרִָאיטיִטיֶרעְטטאודניְד ציזיָטא באֶוּנערֵ{י|יטבֶֶעּטערֵי{יטֶפעְטּרָאצדֶֶענעְרט פוגּםֶעלֶ6רפא;ן;'/1בֶטּערבִֵיּייזטֶ1ע2ש ,ידֶֶעעצְרט קהאַאפליְטטא דלי;עזע}
יכּלָלִים ,וֶוען דִי פרַאגֶעווירְד זַין אוֹיף פְּרָאצֶענְטְגֶע גֶעלֶד ,זָא דָאפְּלֶע דֶעם או
{ֹיף דעם

;} אוּנְד { צֶערְטְהֵיילֶען אוֹיף  ,001וִוירָרְסְטוּ בֶּעקָאמֶען דֶעם קְליינֶעם א (א 1 +צא);

יוֶוען אָבֶּער דִי פְרַאנֶע וִוירְד זַיין אוֹיף קאפִּיטַאל ,וא דָאפְּלֶע דֶעם } 8 -א די
א ,ז .וו, ,י

אוּג הָאס ווֶערְדְט אָנְגֶערוּפֶּען בלִּייעםבְּהַארְצינֶען מְחַבּר ;קוֹיפמאנִישֶע

רֶעכגוּנְגֶען!".
אוּג דָאס ווֶערְדְט אָנְגֶערוּפֶּען בַּיים ה' בִּירְנְבּוֹים פְּרַאקְטִישֶׁע
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אַרִיפְמֶעטִיקֵא פִיר הֶעבְּרָאאָר ! צוּ ווָאס הָאט רָאס אֵיהֶם אִין נַאנְצֶען גֶעטוֹינְט
נֶעהְמֶען אוֹיף זיך אַזֵא-נ-אַרְבֵּייט ,פוּן וֶועלכֶער ה' בִּירְנָבּוֹים אִיז אזוֹי וַַייט ,וִי

אִיךְ פוּן ה' בִּירְנָבּוֹים ? ואס ווָאלְט שְׁלֶעכְט גֶעוֶועזֶען וֶוען ער זָאל גֶעהִמֶען

פָּשׁוּט ארוַּסִישֶען לֶעהִרְבּוּך ,דִי פְּשׁוּמֶע אַרִיפְמֶעמִיִקֹא פון מַאלִינִין אוּ-
בּוּרע נין אונ אִיבֶּערְזֶעטְצֶען זִי אין יּדִישֶׁען נָאר אִין אַזֵא לָשׁון ,וָואס יֶעדֶער
זָאל עֶס קָאנֶען פֶּערְשְׁטֶעהְן ?
|

מִיר קוּקען אוֹיפְץ דָאזיגֶען וֶוערְקֶעל נִיט ,וי אוֹיף די אַלֶע אַנְדֶערֶע זִיסֶע
בִּיכְלֶעךְ; די אֹלֶע ילע וָואס זֶענֶען דָא רֶעצֶענְזִירְט! זֵיי זֶענֶען אוּנְשוּלְדיגֶע

וֶוערְקְלֶעךְּ פוּן א מִין פִּישְׁזָאהְן מַארַאחָאווסְקע א.ד.ג .ווָאס זֶענֶען אַוַרְאֵי
זַעהֶר צוּפְרִידֶען ,זֶעהֶענְדִיג זייֶער נָאמֶען אָפְּנֶעדְרִיקְט אוֹיף דִי לוּחוֹת פוּן דֶער
לִיטֶערַאטוּר לְעוָֹם וד ;--עס קוּמְט אַודְאִי צוּ דֶער פון אשטיק געזונד  :אבֶּער
אזא מִין ,/פְּרַאקְטִישֶׁע אַרִיפְמֶעטיקא"  --רָאם איז שוֹין אוֹיסְגֶערֶעכֶעגְט מִיט
אַ קְלָאהְרֶען חִשְׁבּוֹן אוֹיף אגוַּט גֶעשֶׁעפְּטֶעל ,ואס מֶע קאנן דֶער פוּן הָאבֶּען

קאֶעַרְבִּיל ,דֶען א יור אִיו אבַעל אוֹיף אַזֶעלְכַע בִּיכְלֶעךְ; וָָאס מֶע קאנְן פוּן
זֵיי גֶעווֶאהֶר וֶערֶען אלֶע זִיעבֶּען חָכָמוֹת אָהֶן מִרְחָה .נוּ ,מְהֵיבִי תִּיתָא ,פארוָואס
ניט? מֶע דַארְף אָבֶּער זֶעהְן ,אז רֶער לֶעזֶער זָאל אוֹיךְ הֲנְאֶה הָאבֶּען פַּאר זיינֶע

עטְלִיכֶע גְרָאשֶׁען ,אַז פואןַלֶע זִיעבֶּען חָכָמוֹת זָאל ער דֶערְנֶעהְן חָאטְשׁ עִפֶּעס

א שטיקעל חָכְמָה --אוּנ דָאס אִיז שְׁוֶער צוּ פָארְדֶערְן פוּן דֶער יבְּרַאקְטִישֶׁער
אַרִיפְּמֶעמִיִקא" ,ואס אִיז ,צוּ נוֹיף גֶעשְטֶעלט ,צוּזַאמֶענְגֶעקְלִיבֶּען ,צוּ נויף גֶע-
זְשֶׁעבְּרֶעט ,צוּ נוֹיף גֶעקלאפַּאטְשֶעט' ,וִי דֶער סַאטִיריקער דְלוּנָאטְשׁ זָאנְט
אִין דֶער ,וֶעלְט-מְסוֹרָהי (זָעָה אוֹיבֶען) ,אוֹים גֶעקְרַאצְט פון אַלְטֶע יפַארְשִימֶעלְמֶע,
פַארְצְוִויטֶעמֶע" סְפָרִים פוּנִים בּוֹידֶעם  :חָכָמת הַחֶשְׁבּוֹן ,חָכָמַת הַמְדידָה ,תִּשְׁבּוֹרֶת
ְאַלְגֶעבְּרֵא א .ז.וו  ....יָא ,דִי פְּרַאקְטִישֶׁע ארִיפְמֶעטְיקֹא פִּיר הֶעבְּרָאאָר' ,אִיז

זְעהֶר א גֶערַאטְּהֶענֶעס הוּמַארִימְטִישֶׁעם ֶערְק אַ מִין קונְסְט ,ווָאס הֵייסְט ,פאטיריקא"ו
ניט אַרִיפְמֶעטִיקֵא",
|

אּאזֶער .מַארְשַאלָאק,
=== בָ

אָט דֶער בִּיכֶערְפְרֶעסְסֶער! ...אָט אַזֹ

זַאנֶען מֵיינֶע לֶעזֶער ,עֶנְרִיגֶענְרִיג  די רֶעצֶענְזִיאָן אִיבֶּער אלע לִיעבְּהַארְציְֶע בִּיכֶער.

ר
ָערא:
נעדֶ
;אַ בָּאזֶער מַארְשַׁאלָאק  :קיין גוּט וָוארְט לאזְט ער ניט אַרוֹיס פוּן זַיין פֶ
שְׁלֶעכְטְס אוּג שְלֶעכְמְס ,חֶסְרוֹנוֹת אוּג חֲמְרוֹנוֹת !"... .גֶערֶעכְט ,וי אִיך בִּין יאיַר !

גָאר וָואס גקָאגן טחוּן דֶער רֶעצֶעזֶענט ,נֶעבִּיך ,אַז עֶר לִינְט פַארְוָארְפֶען מִיט
באַַּארְג פוּן לויטֶער שְמַאמֶעס ,אֵיינֶע אָרְגֶער פוּן דער אַנְדֶערֶער ; ער זוּכְט ,עֶר

אוֹיפִין לִיטֶערַארִישָׁען מַארְק

זזֿ

ְרִבֶּעְט ,ער נִישְׁטֶערְט ,טָאמֶער ,טָאמֶער וֶועט ער גֶעפוּנֶען חָאטְשעפֶּעם  8גוּמס,
חָאטְש וְוָאס עֶס-נִיט-אִיז דִי נְשָׁמָח צוּ דֶער קויקען ,גֶעפֶּעס ואַוייניגְס ,אַ נַאשְערֵיי--

צוּם סוֹף ,וֶוער  --וָואס ! מִיסְט מִיט בְּלָאטֶע ,פוֹירֶע עֶפֶּעלֶעךְ מִיט פַארְשִׁימֶעלְטֶע
סוּחַארֶעם אוּגגֶענוּג; --אוּנ עם נעהְמְט איהם א(ָדןֶעם רֶעצֶעזֶענְט) אַגְרִיזָאטֶע אִין
הַארְצֶען אוּנ זֶעם הוֹיבֶּען אִין אֵיהֶם אָן דִי דְמִיִמָ צוּ זִידֶען פאר דָאסַאדֶע  --נוּ נִיעסְט
עֶר אוֹיס זיין הַארְץ פַאר דִי לֶעזֶער  :עס אִיז אַוָדִאַי נִישְט אַנְגֶענֶעהֶם; נָאר וָואס זָאל

מֶען טְהוּן ?דֶער זֵיידֶע קרי ל א וו הָאט שׁוֹין לאנג גֶעזָאנְט;
,81 022002 0668 802
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אויף יוּדיש .עוואס אִיז שוּלְדיג דֶער שפּינעל ,אַז די צוּרָה אִיז מִיאוּם ?*
צוּ וָואס טוֹיג נָאר אִין גַאנְצען צוּ הֶעדֶען פוּן אַזֶעלְכֶע שְטַאטֶעס ,מִשְׂטֵּיינְס-

גֶעזָאגְט ?'  --אזוֹי פרֶענְט דֶער גֶעוִויסֶער קְלַאס לֶעזֶער ,ווֶעלְבֶען;עם דַאכְט זִיךְ אוֹים,

ִיצֶענְדִיג בּיי זִיךְ  אִין קאבִּינֶעט .אַז דֶער הַמוֹן-עם לייֶענְט נור דִי וֶוערְק פוּן
באָּרֵאמָ אוִויטש ,פְרישְמַאנְן פְּרוּג ,בַּדעמי א .ד .ג .עס אִיז אָבֶּער
אַ גְרוֹיסֶער ,באִַּיטֶערֶער טָעוֹת  :בִּיז ראֶַעכְטֶעס וֶוערְק קוּמְט אַרַיין צוּם הָמוֹן ,לייֶענְט

עֶר זִיךְ פְרִיהֶער אָן וי פאַּוֹיק מיט אט די אַלֶע שְמַאטֶעס פון .פֶּאעְזַיִעי אוּנ
יסַאטִירִיקָא' .מיר הָאבֶּען גֶעפּרוּגְט רֶערֶען וֶוֶעגֶען דֶעם מִיט פִּיעלֶע מוֹכְרִי-סְפָרִים

אין דִי קְלֵיינֶע שְׁטָארְטְלֶעך אונ אוֹיךְ אִין דִי גְוֹיסֶע שְטָאדְט אוג הָאבֶּען זיךְ אִבֶּעך-

צִייגְט ,אַז נָאר אָט דֶער אַרְט !פֶּאעְזֶיע' אוּנ ;סַאטְיריִקְא' גֶעהְט גאַאנְג צְוִוישֶען

יוּרֶען :נָאר דֶערוֹיף פְרֶעגְט דֶער בַּעל מְלָאכָה .די יוּרֶענֶע אוּג דָאס מֵיירֶעל

וֶועלְכֶעס הָאט מֵייסְטֶענְס ליעבּ אַ רָאמַאן ,א .חָאכְסְט אִינְטֶערֶעסַאנְטֶען ראמאױי
פון יֶעג ערַאמַאנֶען .. .

טְרוֹיֶרִיג אִיז דָאס ,זֶעהֶר מְרוֹירִיג צוּ .זֶעהְן ,אַז לֶעזֶער זֶענֶען פֶערְהַאנֶען

בֵּיי אוּנְז דוְקְא סאך ,נָאר לֶעזֶער מְבִינִים זֶעחֶר וִוינְצִיג !

דְרוּם דַארְף מֶען שִׁיִמֶען מִיט צְוֵויי בִּיקְפֶען  1וי ונייט מאגליך גֶעבֶּען דֶעם
פָאלְק רֶעכְט מַאטֶּערְיַאל צוּם לֶעזֶען ' בִּכְדִי אויס צואַרְּייטֶען .אין אֵיהֶם דֶעם
גֶעשְמאק אוּג דֶעם גֶעפִיחֶל אוּנ ,וִוי וייט מָאגְלִיךְ אָפְטֶער ,צוּ פָּארֶען זיך אַרוּם 

די דָאזִינֶע שְׁמַאטֶעס ,בִּכְדִי פַארְָאגֶען די לִיטֶערַארִישֶׁע שְׁקָצִים וּרְמָשִׁים ,אַרוֹיס-
וָאנֶען דִי דאזיגע לייט פוּנִים זְשַׁארְגָאן ,ווֶעלְכֶער דַארְף זיין אַ לִימֶערַאטוּר , וי
אַלֶע לִיטֶערַאטוּרֶען.
|
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דְרוּם האבֶּען מיר זיך בַּיים צוּטְהֵיילֶען דִי סְחוֹרָה גֶענוּמֶען צוּם נִידֶערִיגְסְמֶען מִין

סְחוֹרֶח (דֶעם הַאמֶערֶען סָארְט הָאבֶּען מִיר אִיבֶּערְגֶעלָאזְט ווֶעגֶען אוּנזֶערֶע גֶעעָהֶרְטֶע

חֲבָרִיִם :רַבִּיי קצין דָאקטָאר טשֶׁערְגִי אוּנ דָאקְטָאר סָאקאלָאוְוסֶק')

אוּג

חָאבֶּען זיךּ מִתֶעסִק גֶעוֶוען אִין דֶעם ענִיִן ,דַאכְט זִיך גַאנְץ אָרֶענְטְלִיך ,אָהִן
חֲנוּכָּה אוּנ אוֹיך אהן שִׂנָאָה ,ח"ו ,צוּאֵיינעם פוּן די מְחַבְּרִים אִי ,עִם אִיז אוֹיס

גֶעקוּמֶען פָארְט אַבִּיסֶעל צוּ פֶעפֶערִיג ,אִיז דָאס נִיט אוּנְזֶער שׁוּלר :
וָואס איז שׁוּליג דֶער שְׁפִּיענֶעל,
אַז דִי צוּרָה אִיז מִיאוּם ל", . ,

סיכערפרעססער
ב
כפר מאזעפעװקע .8851

וויססֶענְשַאפְּטְלִיבְץ -
אוג אַנְדֶערֶע אַרטִיקְלֶען.

צו מינֶע ליעבֶּע קע -
אַ מָאל אִיז גֶעוֶוען
אוּג הַייִנְט אִיז נִישְטָא..
(אַיודִישׁדוָוארְטֶעלי)

אִיךְ וִויל זִיךְ באִַּיסֶעל אוֹיסְשְׁמוּעסֶען מיט אייך ,מִינֶע לִיעבֶּע יורען !גָאר

אַזוֹי וי מע בֶּעקַאנְט זִיךְ מִיט עֲמִיצִין ,אִיז דֶער שְטֵיינֶער ,אַז טע זָאל פְּרֶעגֶען, :פוּן
וַואנֶען זֶענְט אִיר ,ר' קרוֹב לִי וִויל אִיך אוֹיך אַייך פְּרֶעגֶעף ,פון וַַאנֶען זֶענְט איר,

מיעֶע לִיעבֶּע יוּדֶען ?* .איך ויל אָבֶּער גָאר נִיט ,אַז אִיר זָאלְט מִיר עֶנְטְפֶערֶען

אוֹיף דֶער שיא א
:יך ווֶעל מיך אֶפְּשׁר בּאטְרַאכְטֶען אוג אַלייןעִנְטְפֶערען .נָאר כְּדי

די תְּשׁוּבָה זָאל זַיין אַזוֹי וִוי עֶס דַארְף צוּ זיין ,מוז איך מִיךְ פוּן אַייך אַבִּיסֶעל
דֶעהוֵוייטֶערֶען--- .איך וֶועל אַייך טאקי זָאגֶען דֶעם מעם דֶער פון :אַז אמֶענְשׁ וִויל
גוּט בַּאטְרַאכְטֶען דֶעם יִם אוג זָאל דֶער פוּן הָנָאֶה הָאבֶּען דארף עֶר נָאר נִיט אַרָאפִּ

גֶעהְן הִינְטֶען אַרָאפּו וָארוּם וִוי בַּאלְד גֶער גֶעהְט ארָאפּ ,זֶעהְט ער שוֹין גָאר נִיט

דֶעם יַם .דֶעמָאלְט זֶעהְט עֶר גָאר צְ
אוֵויי ,דְרֵיי שִיפֶּען ,עֶטְלִיכֶע מֶענְשֶׁען ,ואס

דְרֶעהֶען זִיךְ אַרוּם הִין אוג הֶער ,עֶטְליכֶע פָאסֶער ,עמְלִיבֶע טִילִינֶעם ,עמליכע

פֶערְד אָדֶער אָקְמֶען .אָבֶּער נִיט קיין יִם --גָארנִיט! וֶוער עס וִויל גֶעבֶּען אַנוּמֶען

קוּק אוֹיף דֶעם יַם! וָואס יַם הֵייסט ,דַארְף עֶר זיך אַרוֹיף שְׁטֶעלֶען אוֹיף אַבַּארְ
אוּנ פוּן דָארְט קאוּק מְחוּ ,רֶעמָאלְט זֶעהְט מֶען אַיִם אִין דֶער וַוייט אוּג אין

דֶער בְּרֵייט ,וָאהִין סצִיהְט זִיך נָאר דֶער בְּלִיק .אִיר זֶעהְט ,וִוי דֶער הִימֶעל לָאזְט

זִיךְ אַלָאפּ אוֹיף רֶעם וַאסֶער :וי דִי גְרוֹיסֶע קריפּעס שְׁטִייגֶער קנקען זִיךְ אָן אִין
דֶעם יִם;וי דִי חוַואלְיֶעט שְׁלָאנֶען זי צוּ צוּם זֵאמְד ,אָדֶער גֶרִיבְּלֶען זִיךְ הִינְטֶער
די שְטֵיינֶער; וי אַזוֹי די וַוייסֶע ,זלְבֶּערְדִינֶע פִישְלִיךְ וַוארְפֶען זִיךְ אִיבֶּער דֶעם

וואסֶער אוּג גְלַאנְצֶען ,וֶוען דִי שְׁטְרַאחְלֶען פוּן דֶער זוּהָן בַּארִיהָרֶען זייֶערֶע שּפְּפֶעןף

אֶדֶער פְלָאסְפֶעדֶערֶען .הַכְּלֵל אִיר זֶעהְט דֶעם יִם ,אַזוֹי וי סדַארְף צוּ זַיין אונ קֶענְט

דֶערְנָאך אַנְדֶערֶע דֶערְצֶעהלֶען ,וָואס אִיר הָאט גֶעזֶעהְן .היינְט פַארְשְׁטֶעהְט אִיר מִיךְ

שׁוֹין ,אַז אִיךְ מוּז מִיךְ אוֹיך פוּן אייך דֶערְוַייטֶערֶען .כְּדִי .איך זָאל וִויסֶען ,פון

וַוֹאנֶען אוג וָוואס אזִֶיערגְט; אִיך מוּז אוֹיךְ אַרוֹיף קְלֶעטֶערֶען אִין דֶער הוֹיך אוּג
פון דָארְטֶען א קוק מְהוּן אַרָאפּ אוֹיף אַייך .ווָאס אִיךְ ווֶעל פוּן דָארְטֶען זֶעהְן ,וֶועל
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אִיךְ אִייךְ זָאגֶעןּ .דֶעמָאלְט וֶועט איר אַפְשֵׂר וויסֶען .פון וואנֶען איר זֶענטְ ?

אִימְלִיכֶער יוד מֵיינְט ,אַז ער אִיז פון בַּאלְטֶע ,בַּרְדִיטשׁוּב ,אָדֶער,

שׁוֹין אים בֶּעסְטען פַאל ,פוּן דֶער וִוילְנָא ; אֵיהֶם דַאכְט זִיךְ .אַז ער הָאט

מֶענשֶׁען ,וזָוָאסרְגֶען זיך .פַּאר אֵיהֶםו וָואס הִימֶען אָפּ דִי אֲמוּנָה ,וָואס פַאר-

חִיטֶען אַלֶע אוּמְנְלִיקֶען .,וָאס קָאנֶען זיך אֵיהֶם טְרֶעפֶען א
ִ:יטְליבֶער ייד מֵיינְט,

אַז אין זַיין שְׁטָאדְט אִיז דִי חָכְמָה אוּנ נְדוּלָה ,צוּם סוֹף לָאזְט זִיךְ אוֹים ,אַז ער
זֶעהְט נָאר אָקְסֶען אָדֶער פֶּערְד ,אזוי וִוי אזער לָאזְט זִיךְ ארָאפּ צוּם יִם :פַאר חָכְמָה

גֶעהְמְט עֶר אָן ,ווֶען .עַמִיצֶער פְּלַאפֶּעלְט אֵיהֶם אזֶעלְכֶע רייד ,וָאס;ער פַארשְמֶעהְט

ניט קֵיין וָוארְט ,אַבִּי סאִיז דָא לָשׁוֹן-הַקהְש-ווארְטֶער ,פּטוּקים ,מֶרְרֶשׁ וּכְדוֹמָה ;

פַּאר גְדוּלָח גֶעהְמְט עֶר אָן גְרוֹיסֶע שֹׂמְחוֹת ,טְהִיֶערֶע קליידער ,שֵׁיינֶע פֶערְד וּכדוֹמָה.

שְׁטֶעקְט נָאר געמִיצֶער אַרױס דֶעם צוּנְג אוּנ רֶעדְט דֶער רוּח וֵוייסְט פוּן וָואס ,אִיז

שׂוֹין אַרוּם אֵיהֶם דָא אַחָאפּטֶע ,ואס הָארֶען ,אוֹיפְנֶעשְטֶעלְט די אוֹיֶערֶען ,אַזוֹיוִוי

די הָאזֶען  :איז ערְנִיץ אַחֲתוּנָה אָדֶער אַ לְויָה אַבִּי מֶע הָארְט נָאה ,אז עִם וֶועט..
זיין גְרוֹיפָאַרְטיג ,לוֹיפָט מֶען פוּן אלֶע שְׁטָּאדְט ,נִיט נָאר פְּרָאסְטֶע יודֶען ,נָאר

אֲפִילוּ רַבּניים  ...זִינְט דִי יוּדֶען הָאבֶּען גֶעטַאנְצְט אַרוּם דֶעם גָאלְרֶענֶעם קאלב
ווייל שמָׁה רַבֵּנוּ הָאט זִיךְ אַבּיסֶעל .פַארְוָאמְט אוֹיף דֶעם בַּארְג ,הָאבֶּען זיינָאךְ
.יי וי פיי מוּז אִיךְ פָּארְט זִיךְ אוּמְקֶעהְרֶען -
בִּיז אצוּנִד ניט פַארְגֶעסֶען דִי חָכְמֶה  ..סֵ
צוּ דֶער שַׂאֵלָה :פוּן וַַאנֶען זֶענְט אִיר ?י אוּג מוּז אַחוֹיף קְלֶעטֶערֶען נָאר אוֹיפְן

מׁה .רַבּנוּ
שְׁפִּיץ אוג זִיך אָפִּשְׁטֶעלְלֶען בֵּיי שֶ
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אֲיָא ,אַגַאנְץ שָׁאנֶער בַּארְג ,וָואס פוּן אִיהֶּם קאן מֶען גוּט אַיָאפְּקוּקֶען !
וֶוער הָאט דֶען מֶעחָר גֶעקֶענְט אוּנְזֶערֶע יוּדֶען ,וִוי -שמָׁה רַבָּנוּ? אַחוּץ דֶעם!

וָואס אַלֶע אוּמוֹת הַאלְטֶען פוּן אֵיהֶם ,אִיז דֶער בֶּעסְטֶער בֶּעוַייזו אַז ער אִיז טאקי
מ שָׁה רַבֵּנ ,אַז אוּנְזֶערֶע יוּדֶען אַלֵיין הָאבֶּען אִין אֵיחֶם נָאר ניט גֶעקַאנְט אָפּ זוּכֶען,

אַז סְזָאל אֵיהֶם מַאכֶען אֵיין אוּם-כָּבוֹד .חאְַשֵׁד הָאבֶּען זֵיי אוֹיף אֵיהֶם טַאקי
גֶעוָארְפֶּען ,אָבֶּער טַאקֵי נָאר א חשֵׁד ,אָהָן עדוּת ,וָארוּם דֶערוֹיף זֶענֶען וי דָאךְ
יוּדֶען ,אַזאָהן חְאשֵׁד לָאזֶען זֵיי קֵייגֶעם נִיט אַרוֹיס .. .עִם אִיז אזֵא מִין אוּמָה,
וָואס קָאן מֶען דֶער צוּ טְהוּן ? ! נָאר משָׁה רַבְּנוּ הָאט זֵייא טַאקִי גוּט

נֶעקֶענְט .עֶר הָאט זֵיי גֶעפִיקֶרְט פוּן מרִַציִַם אַרוֹיס אונ יהָאט גֶעהַאט אִין זִינֶען
מַאכֶען פוּן זֵיי לייט ,אוּג זֵיי הָאט גגֶָאערשְמֶעקְט דֶער טָאפּ מִיט פְלֵייש ,פִישׁ

אוּג צִיבֶּעלֶעם .וִויפִיעל הָאט עֶר גֶעהַאט מִיט זֵיי צוּ מְחוֹן  --וֵוייסְט נָאר אֵיין  -

גָאמְט-בְּרוּך-חוּא דֶעם אֶמֶת א!ַ קְליינינְקייש ,זֶעכֶּם חוּנְדֶערְט טוֹיוֶענְד מֶענְשֶׁען.
וָואס עֶרֶשְׁט גֶעכְטֶען נֶענֶען זי געוֶוען קְנֶעכְט אוג גֶענַאנְגֶען אוּנְטֶער דֶעם קאנְטְשִיקי

אוּנְטֶער פַּרְע'ס קאנְטְשִׁיקִי הָאבֶּען זֵיי דֶען גֶעקָאנְט פַארְשְׁטֶעהְן ,ואס .אִיז

אמֶח אוֹיף דֶער ווֶעלְט ,אדער ווָאס אִיז גָא טְט ,אָדֶער וָואס אִיז
אַזֶעֲלְבֶם אֵיין וּ
דֶער חוֹב פונ'ם מֶענְשֶען צוּ מְהוֹן ,אָדֶער נִיט צוּ טְהוּן ? תַכָּלֵל ,זײ זֶענֶען
;

צוּ מַיינֶץ לִיעבֶּע

יוּדֶען
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גֶעוֶוען גָאר רוֹיה ,נָאר פוּן -דֶעסְטְוֶוענֶען הָאבֶּען זֵיי נִיט גֶעוָואלְט זיין ,אַזוֹי וי
לָעהֶם בַּיים טֶעפֶּער אִין דֶער הַאנְד ,וָאס ער מאכט פוּן אֵיהָר ,וָאס ;ער וִויל ;

זֵיי זֶעגֶען גֶענֶען אינְגֶעשְפּארְטָ{ ,אל גָארנָאטְטשׁוֹמֵר וּמַצִיל זַיין .משָׁה רנ

חָאט זִיךְ גֶענוּמֶען צוּ זֵיי ;ער זָאל זֵיי אַרֹיסְשְלָאגֶען דָאס קְנֶעכְטְּשַׁאפְט פונ'ם

הַארְץ ,נִישְט קָשָׁה ,ער איז  געוֶוען אנוּטער פִּיקְהָאלְץ :וֶוען נִיט זער ,וָואלְטֶען
די יוּדֶען נָאךְ בִּיז אַצוּנְד גֶעבּוֹיֶעט שְׁטָאדְט אִין צְ
מרַיִם .אז .ער הָאט גֶעקָאנְט

וִוייךְ מאכֶען דָאס שְטֵיינֶערְדִיגֶע הַארְץ פוּן פַּרְעה ,קָאט ;ער זִיך שׁוֹיןגֶעקָאנְט
נֶעהְמֶען צו אַזֵא שְׁוֶוערֶער מְלָאכָה ,וִוי אַיינְצוּּוֹינֶען דעם .רוקען פון אזא מין
פָאלְק ,וִוי דִי יוּדֶען .ער הָאט זי בּאלְד גֶעהֵייסֶען בּוֹיֶערֶען דִי אוֹיֶערֶען וֶוען זיי

עִֶוםעֶען נָאר פַארְלַאנְגֶען צוּ בְּליבֶּען קנֶעכט ,ווָארוּם א קְגֶעכְט אִיז ניט קיין מֶענְש
פֶּעהְלְט אֵיהֶם דִי נְשָׁמָהי וָאס וִויל זַיין פְרֵיי אוּנ אַלְצדינְג טהוּן ,וי עם
דַארְף זציויּן ,פוּן זִיך אַלין ,אוּנ נִיט אונְטֶער דֶעם קָאנְטְשִיק .וִויפִיעל הָאט

מ שָׁה רַבְּנוּ גֶעהַאט צוּ מָחוּן ,בִּיז ;ער הָאט אֵיינְגֶעשַׁאפָּט די יוּדֶען דִי שֶׂרֶת-

חֲדַבְּרוֹת ,אַזֶעלְכֶע זַאכֶען ,וָאס דִי נַאטוּר פוּן דֶער ווֶעלְט אוג פונ'ם מֶענְשֶׁענם
:עבֶּען
הַארְץ אַלֵיין זָאגֶען אֵיהֶם אוּנְטֶער ,עֶר זָאל,עס מָהוּן ,אָדֶער נִיט טאְָהופַּןּנֶ
,
ן
ע
ֶ
כָּבוֹר עלְטֶערֶען ,פַארְשְׁטֶעהְט מֶען אצונְד אליין גַאנְץ גיט ,וי אוֹיךְ גִיט נִנְבְ'נ ניט

הָאבֶּען קיין אָפְּנָאטֶער אוּג דֶער-גְלֵייכֶען .ואס אַצוּנִד ליינְט זִיךְ עס אַזוֹיגְרִינְג אוֹיף

דֶעם הַארְצֶען אוּנ אוֹיף דֶעם מה .אָבֶּער דֶעמָאלְט ,אִין שָ
מּׁח רַבַּנוֹיס צֵייטֶען

אַז אַלֶע אוּמוֹת הָאבֶּען זיך אַרוּמְגֶעטְרָאגֶען וֶוער מִיט קאאַלבּ ,וֶוער מִיט אַשְׁלַאנְג,
וֶוער מִיט הִילְצֶערְנְעו אָדֶער לֶעהְמֶעדינֶע אֶפְנָאטְטֶער ,אַז אַלֶע אומוֹת הָאבֶּען נִיט

גֶעהַאט נָאמְט אִין הארצֶען ,אוג נִנבִ'נֶען ,מְנאף זַיין אוג נָאך אזֶעלְבֶע שָאגֶע זַאכֶען
אִיז גֶעוֶען לֶער שְׁטֵייגֶער פוּןדֶערו,ועלְט ,הָאט בַּיי זֵיי גֶעהֵייסֶען דְרֶ-אֶרֶץ א-ִ-ין
אאִַזיֵןא הַצאיריְטצֶעאןֵ,ינְצוְּרִנְגֶען דיֶ.ערְשְטֶע כּלָלִים פון מֶענְשְׁליכְקֵייט אוּג זֵיי אֵיינגְרָאבֶּען.
אַזױ וי אוֹיף
די שְׁמֵייגֶערְנֶע .לוּחוֹת מִיט שַארְפֶע וָוארְטֶער ,וָואס

ְּלֵייבֶּען אוֹיף לַאנְג --אִיז גֶעווֶען אזֵא גְרוֹיסֶע קונמט ,וָואם הָאט גֶעקָאנְט בַּאַוייזֶען

נָאר אַזֵא נְרוֹימֶער מַאן ,וִוי שטָׁה רַבּנוּ .אִין דֶער תּוֹרָה אִיז צוּם עֶרְשְׁטֶען מָאל

גֶענָאנְט גֶעווָארֶען אזא פַייגֶע זאך ,אַז דֶער מֶענְשׁ איז בַּאשַאפֶען גֶעוָוארֶען .נָאךְ

דֶעם צֶלֶם פוּן גָאטְט ;וי בַּאלְד מֶע הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ גְלוֹיבֶּען אִין דֶעם הָאט

מֶען שוין פַארְשְׁטַאגֶע ,אַז רֶער מֶענְשׁ דַארְם זִיך זֶעתְן אוֹיסְצֵייכְנֶען פון אַלֶע
בַּאשֶׁעפֶענִישֶען אונ זִיךְ בַּאמִיחֶען אִין אַלֶע מָעשִׂים --וִוי ייט נָאהֶענְטֶער זַיין צוּ

נָאמְט .דָאם אַליין וַייְט שוֹין אָן דֶעם דָהַדּ פון דֶעם מֶענְשֶׁען אֹיף דֶער עֶרָד :אַז

אעוֶּרג דַהאָראְבףֶּענןיט אַטְלהֶועּןמקעיליוןֹתשְ,לֶועָכוֶאטםֶס אַנְֶערֶע מֶענְשֶען ,דַארְף זיין נוש ,פָחוּם ,עִחְָליך
מַאבֶען דֶעם מֶענְשֶׁען .צים מֶענְשֶׁען .דֶער מִיט
האָאט שמָׁה רַבְּנוּ גֶעוָאלְט אוֹיפְהֵייבֶּען אבִּיסֶעל די יודען פוּן רֶער יערְד ,זֵיי זָאלֶען
פּנִים הָאבֶּען פון מֶענְשֶׁען ,ניט אַזוֹי וִוי די אוּמוֹת פוּן דֶעמָאלְדִיגֶער צֵייט ,וָואס
הָאבֶּען נָאךְ נִיט גֶעוואוּסְט אֲתֵּילוּ אַז עִם אִיז דָא אַנָאטְט .אוֹיף דֶער ווֶעלְט.
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הַיינְט הָאט מֹשָׁה רַבָּנוּ אוֹיךְ דֶער עֶרְשְׁמֶער גֶעזַאנְט דִי יוּדֶען .אַז זֵיי זָאלֶען

ליעב הָאבֶּען אימְלִיכֶען מֶענְשֶען ,וי זיך אַלַיין ,זֵיי זָאלֶען גוּטְס טְהוּן דֶעם נר
וָואס וואוֹינט צְווִישֶׁען זֵיי .דָאס הָאט מֶען אוֹיךְּ .נִיט גֶעוואוּסְט דֶעמָאלְט :צְוִוישֶען

מֶענְשֶׁען הָאט גֶעהֶערְשְט שִׂנָאָה אוּנ קָנְאָה אוּנ אֵיינֶער הָאט גֶעווָאלְט אוֹיפֶעסֶען

דֶעם אַנְדֶערֶען לֶעבֶּעדִיגֶערְהֵייד וּבּפרֵט א פְרֶעמְדֶען ,נִיט פוּן דֶער אֵייגֶענֶער אוּמָה,

אִיז אַיינְשׁלינגֶען גָאר וֶוענִינג .מ שָׁה רַּנוּ הָאט גֶענֶעבֶּען צוּ פַארְשְׁטֶעהְן דִ יידֶען,

אַז זֵיי זֶענֶען אַליין גֶעוֶוען גרִים אִין מצְרַיִם אוג דַארְפֶען פִיהְלֶען ,וי אַזוֹ סְאִיז
זי שְׁלֶעכְט גֶעווֶען , אַז מֶע הָאט זִיךְּ מִיט זֵיי בַּאנַאנְגֶען .וִי מִיט פְרֶעמְדעי דאס

הָאבֶּען דִי יוּדֶען בַּאלֶר פַארְשְטַאנֶען ,מֶעחֶר מִיט דֶעם הַארצֶען ,וִוי מִיט דֶעם קָאפּ.
נָאר דָאס אִיז אַלְצְדֵינָג ווֶענִיג  :שמָׁה רִבַּנוּ הָאט גֶעוָואלְט ,אַז דִי יוּדֶען

זָאלֶען זיין גְלֵייך בַּיי זיך? אֵיינֶער וי דֶער .אַנְדֶערֶער .כְּדֵי ער זָאל .עס קענֶען צוּ
שְׁטַּאנֶר בְּרֵיינְגֶען ,חָאט ער זֵיי אַרֶע גֶעמַאבְט פַאר גְלֵייכֶע קְנֶעכְט :אַלֶע יוּדֶען

זֶענֶען ,גָאךְ מ שָׁה' ם רֵייד ,גֶעוארֶען נְנֶעכְט :אָבֶּער ווֶעמֶעס ? פְרֶענְט נָאר !

זֵיי וֶענֶען גֶעוָוארֶען קְנֶעכְט נאָט ט-בָּרוּךְ-הוּא'ס .,נָאר גָאטֶּט אִיז גֶעווען דֶער
אֶדוֹן פוּןדי מֶענְשֶׁען ,אָבֶּער אֵיין מֶענְשׁ אִיבֶּער דֶעם אַנְדֶערֶען הָאט נִיט גֶעקָאנְט

זיין קייןפְּרִיץ .אלֶע יּרֶען זֶענֶען בּיי זיד גָליךּ אַלַע דינֶען גָאטְט ,דעם אֶדון פו
דֶער וֶועלט ,אֶבֶּער אַ מֶענְשׁ קָאן גי זיין גְרָאסֶער פוּנָיםאַנְדֶערֶען.

היינְט ווידֶער דִי עֶרְד וֶערְדְט אוֹיךְ צוּטְהִילְט אוֹיף גְייבֶע שׁטיק צְוישֶען

אַלֶע יוּדֶען .וִוידֶער אזוֹי וי פְרִיהֶער  :נָאטְט אַלין אִיז דֶער אֶדוֹן פוּן דֶער עֵרֶד !
מיר גֶעהֶערְט דִיא גַאנְצֶע עֶרֶד' -- ,זָאנְט נָאמְט-בָּרוּךְ-חוּא ,אוֹיף אֵיהֶם מֶעג מֶען זיך
מַארְלָאזֶען ,עֶר וֶועט זִיךְ נִיט צוּנֶעמֶען אִין גַאנְצֶען אוּג קֵיינֶעם נִיט גֶעבֶּען.
אוּמגֶעקֶעהְרְט; ,ער אִיז אַזֵא אֶדוֹן ,וָאס הָאט זִיךְ נִיט אִיבֶּערְגֶעלָאוְט

אָפִּילוּ

-קיין שְטִיקֶעל אונ אִין נַאנְצֶען אָפְּגֶעגֶעבֶּען דִי יּדֶען .וָארוּם וָואס טוֹיגאֵיהֶםערֶד?

עֶר אִיז גָאר א אָדוןאַקֶענֶען דֶעם ,אז צְווישֶען מֶענְשֶען זָאל קיין אָדוֹן נִיט זַיין

עֶס זָאל נִיט מָאנֶען אֵיינֶער פַארְחַאפֶּען אין גאנְצֶען אַז דֶעם אַנְדֶערֶען זָאל גָאר

ניט בְּלֵייבֶּען .אֲפִילוּ די כּהנִים הָאט זער נִיט גֶעואלְט גֶעבֶּען קיין שוּם;ערְד ,כְּדֵי
עִם זָאל זִיךְ זֵיי ניט גְלוּסְטֶען אַלץ מֶעהֶר אוּג מֶעהֶר ,וַוייל בַּיי זֵיי אִיז וָעהֶר

שאְַׁטַארְקֶער יִצֶר הָרֶע אוּג .כְּדֵי מֶע זָאל דֶער נָאךְ מִיט זֵיי נִיט הָאבֶּען צוּ טְחוּף -
אֵיידֶער מֶע ווֶעט

בַּיי זֵיי דִי עֶרֶד

אויסרייסען

צוּרִיק לטוֹבת חַכֵּלֵל ,אַז מ שָׁה

ֵַּנוּ האט דָאס גוט פַאיְשְׁטַאנֶען ,זֶעהְט מֶען אַרוֹים פוּן אַנְדֶערֶע לַאנְדֶער ,וואו

מע האט גֶענוּג צוּ מָהוּן ,אֵיידֶער מֶע הָאט בַּיי דִי כּחֲנִים אָפְּגֶענוּמֶען זִייֶערֶע גִיטֶער .:

מָׁה רַבָּנוּ הָאט גוּט אַנִידֶער גֶעשְׁטֶעלְט
מֶע זֶעהט אַרוֹיס בֶּעשֵׁיינְפֶערְלִיךְ אַז ש

ַיין אוּמָה ,נַאנְץ שְטַארְק ,אַז זֵי  זָאל זִיךְּ קָאנֶען צוּפִיהְרֶען דִי הָאנְד אוג וֶערֶען

גְרוֹיס נזַיין קוּק אויף דער אוּמָה אִיז גֶעגַאנְגֶען נַאנְץ ווייט ,אוּנ נָאךְ אַצוּנְד ווָאלְטֶען

זיךא סך.מִינח-פִיהְֶערְם גֶעמָאנְט בּיי איחֶם ַבּיחֶעל צו לערְנֶען בל

צוּ מֵיינֶע לִיעבֶּע יוּדֶען

88

שמָׁה רַבּנוּ הָאט פֶערְשְטַאגֶען ,אַז אאוּמָה קָאן לַאנְג.דוֹתֶערֶען ,וִי בַּאלד
אַז אַלֶע פּוּן נְרוֹים בִּיז קליין קַאגֶען אַריינְקיִקֶען אִין דֶער תּוֹרָה ,נִיט יי אַ הָאן אִין
בְּניאָדֶם ,דֶערִיבֶּער הָאט עֶר גֶעשֶׁרִיגֶען פּוּנִים נַאנְצֶען חַארְצֶען ,אַז מֶע זלֶָאעלרְנֶען

די קִינְרֶער תּוֹרָה--אוג דָאס אִיז גֶעוֶוען דִי נְרָאפְטע מִצְוָה .דָאס הָאבֶּען פַאך-

שְׂטַאנֶען עִזְרָא אוּנ נחֲמְיָה אַז וִי בַּאלֶר זי אִיז גֶעקומֶען אוֹיף דִי גֶעדַאנְקען

אז מֶע מוז דִי יּדֶען ווירֶער מַאכֶען צוּ לייט ,הָאבֶּען זֵיי זִיךְּ בַּאלְד גֶענוּמֶען צוּם

ֶדעֶראְםנֶטעְןחֵ.פיְיערִֶריֶהעֶער פון אלֶעמֶען הָאבֶען די יודֶען גֶערַארְפְט מָאנֶען ֶעְֶען דִיתֹּרָה

בִּיכֶעלֶע ,ואס בִּיז אַצוּנֶד אִיז עִם צאִיהְרּנג בֵּיי אַלֶע אוּמוֹת  וֶען
קליין אוּנ נָרוֹים בּיי אֵיין אוּמְה קָאנֶען לֶערְנֶען אַזֵא טְהייֶער בּוך ,אִיז שוֹין גַאנְץ
גֶענוּנ .נָאר דער צוּ מוז מֶען דָאס לֶערְגֶען אֵינְגֶעוואוֹינֶען בּיי דֶער נַאנְצֶער אוּמָה

גֶעץ ,אוּג דֶער פוקס אוֹיף דֶער יִבֶּשָׁה נִיט זֵיי אֵיין עֵצָה ,אַז זֵיי זָאלֶען בֶּעמֶער

אַרוֹיפְגֶעקְן צוּ אִיקֶם .שָאֶ -- ,ענְטְפֶערֶען אֵיהֶם די פִּישׁו --מִיר דאנקען דִיר פַאךְ

דַיין עֵצָה ,נָאר מִיר וֶועלֶען פָארְט זִיך אַרוּמְדְרֶעהֶען בֶּעסֶער אין הער נֶעץ ,אֵיירֶער

אַרוֹיסְגֶעקְן אוֹיף דער יִבֶּשֶׂה .וֶוען עִם אִיז שׁוֹין שֶלֶעכְט אוּנז אִין דֶעם וַאסֶער,

וֶועלֶען מיר אויף דֶער יִבֶּשֶׁה שׁוֹין גֶעפִינֶען אַגִיכֶען טוֹידְטי .ר';ע,קיבָא הָאט נוּט

פַארְשְטַאנֶען מֹשָׁח רִבּנוּ אַז לֶערְנֶען אִיז לֶעבֶּען ,אוּנ ניט לֶערְנֶען איז ראֵַיינֶער

טו
נֹיד
ִֶטי;
ט אוּמְזִיסְט הָאט מֶען אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט גֶעשְמוֶעסְט ,אַז ר' עקיב א
הָאט דִי תּוֹרָה גֶעקָאנְט נָאךְּ בֶּעמֶער .פוּן מ שֶׁה רַבָּנוּ .איך מוּז אַייךְ זָאנֶען ,מַיינֶע

ליעבֶּע
יוּדֶען אַז דִי נְרוֹיסֶע כִּלְלִים פוּן שמֶׁה רַבָּנוּ הָאבֶּען גֶעלֶעבְּט בֵּיי אייך אִין

אלע צֵייטֶען :אוּמָעֲדוּם אוּנ תָּמִי הָאבֶּען זִיךְ גֶעפוּנֶען גְרוֹיסֶע לייט ,וָואס הָאבֶּען

גֶעפִּיהְרְט אוּנְנֶער אוּמָה ,אַזוֹי וי שמָׁה רַבֵּנוּ הָאט גֶעהֵיימֶען .אַלֶע צֵייטֶען ,וִוי עס

הָאבֶּען זיך נָאר גֶעטְרָאפֶּען אוּמְנְליקֶען אונ די יוּדֶען זֶענֶען אַבִּיסֶעל ארָאפּ פונִים

שְׁטֵייגֶער ,הָאבֶּען זִך גֶעפוּנֶען מְחִייֶערֶע מֶענְשֶען .וָואס הָאבֶּען זֵיי וִוידֶער אוֹים-
גֶעהוֹיבֶּען אוּנ זֵיי צוּרִיק גֶעשְׁטֶעלְט אוֹיף דִי פִּיס ,כְּדֵי זֵיי זֶאלֶען ניט אִין גַאנְצֶען

אַרָאפְּפַאלֶען :סאִיז גֶענֶען מֹשֶׁה בַבְּנּ סְאִיזגֶעוֶוען עִוְרָא וּנְחִמְיָה ,ס'איז

גֶעוֶען

הל רַבִּי מֵאיה ,רְבִּינעקֵיבָא ,ר יְהוּדָה הַנָשִׂיא ,רַשׁיי ,רַמְבַּים

אוּג דֶער גְלייבֶען וָאם הָאבֶּען צוּ יֶעדֶער צַייט גֶעטְרַאכְט ,וָואס מֶע הָאט צוּ
מְהוּן ,כְאּדוִיּדמִיָה ,ווָאס שמֶׁה רַבַּנוּ קָאט צוּ דֶער ווֶעלְט גֶעבְּרַאכְט ,זָאל בְּלֵייבֶען

אאוּמָה,
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אי ווילאייך נִיט אַזוֹי פיעל בֶעשְׁייבֶּן ,וָאס די אַלֶע גֹיסֶע לייט הָאבֶּען .
ס וֶעגֶען אוג וי אַזוֹי זי הָאבֶּען זיך גֶעמִיהְט צוּ דֶערְהַאלְטֶן

גֶעטְדווּּמןָהפ:וּןדָאיוסּרֶועָגואלְט אוּנְז צוּ וַייט אַוֶועק נֶעפִּיהָרְט פון אוּנְזֶער צִיעל .אִיךְּ הָאבּ
דִי א
אר גֶעואלְט אִין קוּרְצֶען ואִַוינְק טְחוּן אוֹיף דֶעם ,וָואס פַאר הוֹיכֶע בֶּערְג
אֵייך נָ
אוּנַז גֶעוֶוען ,ואס מֶע הָאט פוּן זֵיי גֶעקָאנְט ארַאפְּקוּקֶען אוף יידֶען
זֶענֶען בּיי

הָאט זֵיי גֶעקָאגְט אָגְרּפֶען יוּדֶען .וֶען סְאִיז גֶעוֶען גְרוֹיסֶע ידע

ו עאנֶסען דמִיֶ ע לֵייגע ידֶען אוֹיך גֶעוֶוען יוּרען .אַזוֹי אִיו בַּיי יֶעדֶער אוּמָה :וען
זֶ

ְ ,איז דָא שָאפֶּעלֶעך ,אִיזקיין פַאסְטוּך נִימָא צוּגֶעהֶען יד
דסִָיאִישוָׁאדפֶָעאלֶאעַךפְַּאסאְַטמוְּהךַייל אַהֶער ,טאְַהֵייל אֵהִין ,ואוּ ;עם טְרָאגֶען זי די אויגֶען
נֶעהְרֶען זִיךְ דֶער רוּחַ ווייס מִיט ווָאם ,אֶפִּילוּ מיט נִיפְטִיגֶע קְרֵייטֶער.
אוּג

אִין אוּנזֶער צייט זֶעתֶען מיר אַרוֹים ,אַז יוּדֶען הָאבֶּען ניט קיין פַּאסְטוּכֶער:
ן אוג שְרַיבְּט ,ווֶערְדְט מאְחֵַַּר ,גֶעהְט אִין דִי היזֶער איג
ּּטעאַ
פאפְ
וֶוער סִיוִויל חַ

עג אֲפִילוּ אַבִּיסֶעל
עס
נְט ,אַז עֶר טְהוּט נוּטֶם יוּדֶען; וֶוער פִוִויל וֶוערְדְט א רֶב ,מ
מֵיי

נֶעלְד ,אַבִּי  ארָב צוּ זַיין אוג זִיךְ זֶעצֶען בַּיים אָרון-קרשׁ אין מחֲרת.
צעָָאסְטֶען
סויל,וֶוערְדְט אַשְׁטָאדְט-פִיהְרֶער אוּנ טְרַאכְט בַּיי זךְ ,אַז אַלֶע דַארְפֶען
;וער וִ
וַואנְד וֶ
איִן אוּנ פַארְנֶעהְמְ זיך
פַאר אֵיהם הַאלְטֶען דָאס הִיטעל  :וֶער ס'וויל ,וֶוערְדְט דַ
ִיט אַנְדֶערֶע גֶעשֶׁעפִטְען ווָאם פַּאסְט גָאר נִיט פַארקיין דַיָן .הַכְּלמִיר הָאבֶּען
נָאר מ

מך פַאמְטוּבֶער ,אוג אַלֶע פִיִהרען בַּיי דער נָאז ,אוּג איטליכער זעהט נָאר ,אז
א
אֵיהֶם יֶעפֶּעם צוּרִיק ּלייבֶּען פון די יֶעלֶעף .אלע מְַבְּרִים ,אֹלֶע רַבָּנים
סִיזָאל
אס הָאט נַעמְרַאֹכֶם

אַלֶע שְׁטָאדְט-פִיהְרֶער טְרַאכְמֶען נָאר וֶעניג דֶער פוּן ,ו
אַלֶע רינִיּםנ,וּ אוג אַלֶע פון זַיין שְטֵייגֶער; זי הָאבֶּען שוֹין לַאנְג פַארגֶעסֶען אִין
מ שָׁה רַב

! די יוּדֶען אוג אין דֶעם ,אז מֶע דַארְף דֶערְהַאלְטֶען דִיאוּמָה ,אז זי זָאל זיין
וּמֶען בַּיינָאטְט אוּג בַּיי לַייט ,אוּג גֶערֶענְקֶען נָאר זיך אליין :אייגער--זַיין כָּבוֹד
אדָנעְרגֶענ אַנדֶערֶער--זיין בּייטעל .מְאהֵייל .חִבְהָה-פִיהְרֶערִם נֶעהְמֶען זִיך צוּיּריש.

ר א סך ,אוּג צוּטְהֵיילֶע;עם ,וִוי אזוֹי עם פַאלְט זֵיי אֵיין אִין קאפ אוּנ
גֶעלְד ,גָא

פִיקְרֶעץ דָאס רֶערִיל .מע מֶעג זיי רידע ר

מורֶַעצאְכטְֶמעֶרעְןהֵיביַרּיאזִימךֶע,דאַַאזרֶם זֵיאיַלצדינג אִיבֶּערְמַאכֶעוְאַ מע דַארֶם דָאס גֶעלֶד צּטְהייֶע
פזָאל טאק בְּרַיינְֶען :נוּצֶען דעם פון ווֶעמֶעס וֶועגֶען מֶע הָאט,עם

אַזוֹי ,אַז
אוּג זֵיי זָאנֶען דיר גָאר נִיט פַארְשְׁטֶעלְט ,אַז ד וּ וֶעסְט
צוּנֹיפְגֶענוּמֶען,
חַאפֶּען דִי פָאהְן אין דִי הָאנָד ,וֶועסְט .ד ו פִּיהְרֶען דָאס רֶערִיל ,אצוּנד פִיהְרֶען מי ר
ן מָהוּן ,ואס מיר וִוילֶען. . .אַ מָאל חַאפּט זיך אַרוֹים אַ פְרָא-
עס אוּג וֶועלֶע
דַאכְט זִיךְ שׁוֹין מאֶעַנֶשׁמיט תּוֹרָה אוּנ חָכְמָה ,הַאלְט ער זיך אױף
פְ עסְסָא ר

וּן דֶער פָאהְן ,קוֹקִט דֶעם נָגִיד אין דִ איוֹיגֶען אוג לִייענְט אין
בּיים דְרָאנְדְזיק פאַרץ פַארלַאנְנְט  ,קְריכְט אַהִין אוּנ אַהֶער ,וא מֶע קָאן אי
זֵיי  ,וָואס זַיין ה
נִיט ,וואוּ מַע דַארְם אוּנ וואוּ מֶע דַארְף נִיט ,שְׁרַייט הײנְט אַזוי
וואוּ מֶע קאן
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ַנְדֶער שׁ ...עס דאכט זִיךְ אֵיחֶם  ,אַז ער הַאלְט די קרוֹין אוּג
אוּג מָא רְגֶעןא

מאכט.ער פַאר אַ מֶלֶך .וויל ער ,שִׁיקְט;ער א שְׁליחוֹת אָדֶער גָאר
וֶועמֶען ;ער וִויל,
ן זיך צּנֹיף פון אַלֶץכְִַּּים ,מֵיינְט אִיר ,אֶפְשֶׁר קְליינֶע יּרֶעלֶעך?
דֶאעַפֶּעש ,לוֹיפֶע רַבּנִים אוּג טְהוֶען אַלצְדִינְג ,וָואס מֶע הֵייסְט זֵיי אוּנ ,אַז .עס
ֶע
ניין !מאקי גְרוֹימ ְוִוישֶען זֵיי אֵיינֶער ,וָואס שְׁפַּארְט זִיך אַיין אוג זָאנְט  :לֹא
טְרֶעפְט זִיךְ  א מָאל צ
רְדְט דֶער פְּהָאפֶעמָאר אִין כּעס אוּנ צוּלָאזְט די רַבָּנִים   .פְּ.רֶעגְט
מִיט איין אֵלֶה ,וֶוע

פוּן דִי יודֶען הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעטֶען צוּ זיין שִאילַאטִין-שַׁמֶשׁ ,וֶועם
אֵיהֶםא,יויוךֶעערנְטְפֶערֶען  ,אוֹימְלַאנְצֶענדִיג אַ פָּאר נַארִישֶע אוֹינֶען :יפְטֵייטְשׁ וֶוער ?
עֶר
!ֶר אליין אִיז בּיי זיך  --אלע יורֶען אוג אַז עֶר הייסְטעפים,
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אלְד אוג  פְרֶעג ניט איבֶּער !' הָאט איר אייך אִזֵא מִין רֶערֶעל
טְהוּ אִיך עֶס בַּ
ְט אֵיהֶם ,פַאר וָואס קוּמְט אֵיהֶם ,צִי הָאט ער עֲפִּים גֶעטְחוּן אַזֶעלְבֶעם,
פִיהְרֶער! פְּרֶענ

יורֶען דארפען אֵיחֶם דַאנְקֶען ?פְֶענְט וִיהֶער דִי יּהֶען  צִי קֶענטן זי
וָואס דִי
י הָאט ;ער,עפּים איז תּבלית
אֵיהֶם  ,צִי הָאבֶּען זֵיי ,עפּים גֶעהָארְט פוּן אִיהֶם ,צ

די נְבִירִים  ,וֶוער פּוּן זֵיי מהוט זֵיי גוּמֶם .אוּנוֶוער ניט ,וֶוער פון זי
וֶוער זֶענֶען
=וּג וֶוער--נְלַאטַ ,בִּי צוּ קלִינְגען אוֹיף דֶער וֶועלְט? --
מְרַאכְט אין תּוֹך אריין ,א

ְט מָא רג ע ן אֵיין אַנְדֶערֶער אוּג שְׁרייֶעט :ידֶער אֲמַת;ֶער
אוֹים ר' חֶרַח!  --פָּאהֶר

ר' רזַח' ש-ְׁ-רֵייעְט מֶען ווידֶער :ר' זֶר ח  --אוים ר' יענְקִילֶע!--
נָבִיר איז
זַיין אַנָבִיר  ,וָואס אַלֶע יוְרען קֶענען איהם פוּן לאנג  ,וָואם הָאט
עס מעג

אס פִיהְרְט זיך פון תָּמִיד  .אָן יוּדריש ,וָואס הָאט שׁוֹין לַאנְג
אַ שָאגֶע מִשְׁפָּחָה  ,וָו

ּיי יוּדֶען כָּכוֹד אוּנ הָאט תָּמִיד זִיךְ בַּאמִיהְט לְטוֹבת הַנְּלֵל ,סְאיז
פַארְדִיְט בַ

נוּט ,נָאר פְּלוּצלִיךְ שְפְרינְגְט ארויס נִאייֶער נְבִיר ,וָואס הָאט נִיט קיין
אַלְצְדִינְג

אָנְוַוייזֶען ,הָאט נָאר גִיט מיט יוּדֶען גֶעהַאט צוּ מָהוּן,
מִשְׁפָּחָה אוּג קָאן זֵיי ניט
גֶעגֶער

אט זֵיי אֶתִילו ניט לִיעבּ גֶעהַאט  ---פוּן דֶעסְטְוֶוענֶען ,אַז ,עם קוּמש גאֶַעדִינְ
הָ
שְׁרִייֶער אוּנ רוּפְט אוים מיט אֵלֶע כּוֹחוֹת:

/אָט דָאס איז

אַ אֲמֶת ער נָבִיר !

לֶעך ,קרוֹינְט אֵיהֶם !י --טְרָאנְט מֶען זִיך אַרּם מִיט דֶעם נֵייעם נְבִיר אוג דעם
יודֶע

אַלְטֶען הֵייבְּט מען אָן צוּ פַארְנֶעסֶען .

|

|

ואס פַאר פִיהְרֶער ;די אוּמָה קָאט ,אַזֹ פִיהְרְט זי זִיךְ אוֹיף :משֶׁה רבְּנו

.עלְט זיך
איזגֶעוֶוען דֶער גְרָאסְטֶער קאפ  ,זֶענֶען די יוּדֶען אוֹיךְ גֶעוָוארֶען לשיְיטטֶ
ס

פוּן קנֶעכְט ,פוּן צוּנוֹיפְגֶעלַאפֶענֶע פַּארְשוֹינען ו-ָ-וא
| נָאר פָּאר נאַאנְצֶע אוּמָה
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סְהָאט זִיךְ זֵיי גֶענְלוּסְט צוריק צוּפַּךְ עה ' ס קאנטשיק ,אבִּי מע זאָל זֵייגֶעבֶּען פִישׁאוּנ

רפְַבֵלֵּניוּישׁגֶאעונ ציבֶּעלֶעם --שְטֶעלְט אייךְ פָאר ,אַז פוּן אזֶעלְכֶע מֶענְשֶען קָאט שמָׁה
מַאכְט אַ אוּמָה ,וָואס הָאט זיך גֶענוּמֶען צוֶּערְד אַרְבֵּיט אוּנ הָאט בַּאשַאפֶען

אָרץ-י שְׂרָאֵל ,אלאנד ,וָואס פְלִיעֶסְט פוּן מִיֶךְ אוּנ פוּן הָאנִיג ,הָאט אוֹים-

גַעאַרְבֵּיט פַאר זי אזא .מִישןְׁפָּחָה-לֶעבֶּען  ,ואס האלט זִיךְּ אוֹיף מוּסַר .אוּנ

ליעבּשַאפְּט .באִּיסֶעל שְפֶּעטֶער ,אַז די גְרֶעקֶען הָאבֶּען זֵיי אְַגֶעהֵייבֶּען צוּ דִיקֶען,

הָאבֶּען זִיךְ דִי יודֶען אוֹיפְנֶעחַאטְט ,וי לייבֶּען ,אוּנ הָאבֶּע בַּאוומֶוען זיֶער גְבוּרָה

דאֶיעןר דוֶועֶרעלְמטִלְ.חנָָמאךְָהּ! שאְזׁפֶּאעֹטלֶעֶרע ,האָאזבֶּדעין גלֶעפִיהָלְט ,אַז עס איז דָא אָמָתיֶע יודֶען אויף

כִים פוּן רוֹים הָאבֶּען זִיךְ צוּשְׁפִּיעלְט אוּנ
אֶנְגֶעהוֹיבֶּען נַאכְצוּטרַאכְטֶען  ,װי אזוֹי צוּ מַאכֶען איין עק פון די יּדֶען ,הָאבֶּען

זֵיי אוֹיך הֶערְוִיזֶען ,וי מְחַיֶער קאָרןגִילְט  ,אונ הָאבֶּען מִלְחָמָה גֶעהַאלְטֶען מִיט

דֶעם גְרֶעסְטֶען היל פון דֶעמַאלדיגֶער וֶועלְט  אי הָאבֶּען בַּאויזֶען אזא גְבוּרָ ,

אַז דִי ווֶעלְט הָאט מיט זֵיי גֶעקְלינְגען .נָאך אֲפִילוּ אין דֶער לֶעצְטֶער צייט בַּיי

אֵיהֶר אָן ,אונ די יּדֵישׁע אוּמָה איז זֵייטאקי גאכגענַאנְנֶען אוּג חָאט זֵיי גֶעפַאלְנְט,

די אוּמָה אַליין איז טַאקֵיי אַ נוּטֶע אוּנ וָאלְט אין אַלֶעמֶען גֶעקַאנְט בַּאוַוייֶען

גְבוּרוֹת ;וִוי שְלֶעכְט קזָאל אֵיחֶר גִיט זַיין; וָואלְט זי זיך גֶעקַאנְט אַרוֹיס הֶעלְפֶען
מיט אֹיחֶרֶע אֵיינֶענֶע כֹחוֹת אוּנ זָאל קֵיינֶעם נִיט אָנְרִיהְרֶען ,גָאר דָאס אוּמִנְִיק
איז  ,ואס אַצוּנְד איז צוּ א סך פִיהְרֶערֶם אוּנ ניט אֵיינֶער אנוּטֶער ,א אֲמְתיֶער ,
וִוי נָאטְט הָאט גֶעבָּאטֶען  .סָאִיז דָא עמליבע  ,וָואס מיינען נַאנְץ עִרְָסְט מִיט דִ
יוּדֶען  ,זֶענֶען זֵיי אָבֶּער צוייִעט אוּנ צוּשְׁפְרֵייט אוּג אִיטְלִיכֶער פוּן זֵיי טְהוּט ,וי

עֶר פַארְשְׁטֶעהְט ; נָאר גאנץ וֶוענִיג ,וויפִיעל עֶס פַארְטְרָאנֶען די כּוֹחוֹת .אַזוֹי
אוֹיךְ דִי נְִידים  :ס'איז דָא עטְלִיבֶע ,וָואס זֶענֶען נִיט אַזוֹי שטארק פֶערְטְרַאנֶען
אִין ווייץ אוּג טְרַאכְטֶען אוֹיךְ פוּן יודֶענָם וֶוענֶען אוּג הֶעלְפֶּען חְּמִיד לְטוֹבַת הִבָּלֵל,
נָאר זֵיי זֶענֶען אוֹיך וֶועניג אוּג אוֹיךְ צוּשְׁפְרֵייט ,אוג דֶערְצוּ אִיז נָאךְּ אַיין אוּמִנְליק,

וָואס די פַאלְשֶע יּדֶען לָאזֶען נִיט צוּ ,אַז אֶלֶע זָאלֶען זיין אֵיינִם .,או מַאכֶען

נָאר קַאלֶיע ,וָואס דִי אַמַת'ע ייְדֶען ווילֶען פַארְרִיכְטֶען .אַלֶע מִיינֶען ,אַז מיר זֶענֶען
גֶעקניפּט אונ גֶעבּוּנְדֶען .,אַז אַלֶע יוּדֶען הָאבֶּען אי דעה אין אלע זַאכָעָן ,וָואס
קֵעֹהֶר צוּ טוֹבַת-תכְּלַל או
,נ וֵייסֶען נִיט פוּן דֶעם סוֹד ,אַז בַּיי אוּנְז איז נִיטָּא קיין
אַחֲדוּת אוֹיף .קיין פְּרוּמָה  .א חוץ דֶעם אִיז הַיינְטיגֶע צֵייטֶען

שׁוֹין נִימָא :קיין
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נָבִיאים ; :עם הָאבֶּען זיך אוֹיְגֶעלָאזְט מֶענְשֶׁען מִיט רוח-חֲקרְשׁ ,וָואס,עס בְּרֶענְט

אִין זֵיי אַפּוּנְק פוּן נָאטְט-בָּרוּךָ-הוּא אוּנ זֶענֶען פארְטִיג זיך מקריב זַיין פַאר אַנְדֶערֶע;

עס פֶעהְלֶען הַיינְט נְוֹיסֶע לייט ,ווָאס קָאנֶען נֶעהְמֶען אִין די הָאנְד די לֵייצֶען אוּנ

אָנְטְרֵייבֶּען  ,וִוי געט דארף צּ זַיין :דֶער הֵיינְטִינֶער דוֹר הָאט נִיט קיין מַנְהִינִים

.רִיבֶּער מוּזְט איר נאר זֶעהְן צוּ מָהוּן,
אוּג סאיז נִיטָא אוֹיף וֶועמֶען צוקוּקען .דֶ.ע
וָואם אָמִתיֶע גוּטָע פְרֵיינְד הֵייסֶען  :אִיר דַארְפְט גוּט נָאכְקוְקֶען  ,וֶוער.עס מֵיינְט

אִין תּוֹך אֵַיין לִשְׁמָה אי
;ר דַארְפְט זִיךְ אַבִּיִסעל דֶערְוַייטֶערֶען פון דִי ,וָואס

מֵיינֶען נָאר כָּבוֹד אוּנ כָּבוֹד אוּג וַוארפֶען דֶערְפַאר אריין געטְלִיכֶע קאפיקעס אין

שִׁיסֶעל ; איר דַארְפְט נְלוֹיבֶּען גָאר דִי יּדֶען ,וָואס וַוארְפֶען דֶעם כָּבוֹד אוועק
איו דֶער וַיִיט אוּנ זֶעהֶען נָאר דְרוֹיף ,אז סְזָאל אַרוֹיסְקוּמֶען טאוַֹבָה פַאר יוּדֶען.
וִוי בַּאלְד איוד מאכט אוֹיף זַיין גֶעלְד הק
אְדֶשׁ ,אַ הוֹיז פאר,יתוֹמים אוּנ יתוֹמוֹת,
אׁקַאלֶע צוּ לֶערְנֶען תֹּרֶה אוּנ ְלָאכָה  --איז שׁוֹין נוּט ,וּנּפרֵט או ער טראכט
שְ

נָאךְ פון שָׁאנֶערֶע זַאכֶען :וִוי אזוֹי גרינְגֶער צוּ מַאכֶען דָאט לֶעבֶּען פוּן דֶער גַאנְצֶער
אוּמָה ,וי אַזוֹי צוּ דֶערְוַייזֶען אנדֶערֶע , אז די אוּמָח אִיז נָאר נִיט שּׁלְדִיג אִין

דֶעמָאלְט ווייסֶען שוֹין גִיט די אֲמְת'ע נָבִיאים. ,וָואס צוּ מָחוּן ,
5

צוּ דַאארִפיְרט דַאאִריְפרֶּטאלזייךיְן אזזוייין פיעיַחהְדרעָלןִי,ךְ אַזאונאירפָזרָואּםלְאטוּג אַהלקֵאיניֶןען מאכען נָבִיאים .דֶער
צווישֶען אַפריינְד אין תּיך אַרַיין אוּג צְוִישֶען א פַאלְשֶען ,אַ פֶערְבִּיהענֶעם יי .

מַאהֶען אַ לְתַבְדִילי

הַיינְט וֵוייסְט איר שׁוֹין ,מיינע לִיעבֶּע יוּדֶען ,אַז אִיר קוּמְט אַרוֹים  ,ד ,ה .איוי
זֶענְט אַרוֹיס גֶעגַאנְגֶען פוּן מִצְרַיִם אוג זֶענְט מ שָׁ ה רַבַּנוּיס קִינְדֶער ,דריבֶּער

רַארְפְט אִיר גֶעדֶענְקֶען ,אז מֶע הָאט זִיךְ מִיט אִייךְ גֶענוּג מִיה אָנְגֶעמְהוּן , בִּי

מֶע הָאט אַייךְ גֶעמַאכְט פאר לֵייט ,אוּננִיט פַארְנֶעמֶען אֲפִילוּ אוֹיף אֵיין מִינוּט
אין אַייעֶר פָאטֶער מ הש-הׁבֹּנוּ  --איר זָאלְט איהֶם נִיט מְבַיֶשׁ שְׁטֶעלֶען,

איך וועל זֶעהְן ,אז איר פַאר .שְׁמֶעהְט נוּט ,וָואס מֶע רֶעדְט צוּ .אייך ,וֶועל אִיךְ
ֵוייטֶער שְׁרֵייבֶּען .דֶער וַוייל זַייט מִיר געזונד אזויּינט,עהִרְלִיבֶע יוּרֶען.
יט

אד עססא,
סעמפּטעמגר 8881

מנשה מרגליות,
,

אַמֶעריקֵא .אויסְטְראלי.ע
שָלוֹם עֲלֵיכֶם
ּען צוּ דֶערְצֶעהְלֶען פון אוּנֶערֶע בּרִירֶעה ,די יודֶען ,אִין פֶערְשִׁיערֶענע
הָאט מִיר אוֹיפְגֶעגֶעבֶ

אַזִיעָי
ו) בָּבֵל
אַלֶעקְפַאנְדְרֶעטֵא אִיו אַנוֹיסֶע שְטָאלְט אִין בְּבָל וֶעלְֶע

וֹן הָאט אוֹיסְגֶעבּוֹיֶעט ,ווען עֶר הָאט נַאנְץ בָּבָל ,פָּרס
| אֲלְכְּמַנָדֶר מוּקד

ֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֵיינְגֶענוּמֶען .סִאִיז דָארְט דָא פיעל יוּדֶען:זי
פֶערְסָיֶע) אא

זענֶען אַלע זְעהֶר פְרוּם אוּג פאִיז דָא צווישֶען זֵייגרֹיסֶ לוֹמְדִים; געם גֶעפִינֶע
וואוֹינֶען אִין דער שְׁטָאדְט

ינִיגֶע גֶעבִּיְדֶעטע ,וַוייל ;עם
זיך אוֹיךְ צווישען זויויייאִֶיער זֶענֶען די יוּדֶען אִין בָּבֶר גְרָאבּ אונ פֶערְנַארִישְׁטוזֵי -
פִיעל אוֹירָאפֶּאעֶר.

די יוּרֶען איןאַזי; אַפְּריקֵא ,אַמֶערְיִקא ,אוֹיסְטְרַאלְ
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א גֶעןקאם דַאווֶענֶען .זייֶער רָב ,אָדֶער ,וי זיי רוּפֶען אֵיהֶם ,דֶער חָכֵםסקא כּמעט
ניט מע וִוי בֵּיי אוּנְז יואּנְנֶעל פון אֵכֶט יָאהֶר,

אַלֶעפַּא (אָרַם צוֹבא) .צויישֶען ניינצִיג טוֹיענְד מַחֲמְדַאנֶער אוּנ בְרִיסְֶען

וואוֹינֶען דארט צֶעהנְטוֹיזֶענְד יוּדֶען .דָארְט וואוֹינְט זְעֹחֶר אַנְרוֹיסֶע יודישע פַּאמִיליֶעיך ע-
פִּיטְשַׁאט"; דִי מִשְׁפָּחָה אִיז הוֹיך גֶעשֶׁעצְט ,וי צווישֶען יודען ,אזוֹי אויך צווישֶען

יִשְׁמָעֵאלִים אוּג כְּרִיסְטֶען ,פוּן דער משפחה זענֶען ,גֶעוָואהנָליך ,די קאנסוּלען פוּן

פְּרֵייסֶעך אוֹיסטרײף בֶּעלגִיעַ ,שְוֶעדֶען הָאלְלַאנְד אע אַנְדֶערֶע

מְדִינוֹת .די מֵייסְטֶען פון זי קָאגֶען לֶערְנֶען ,זֶעגֶען פרום אוּנ אוֹיך גֶבּילְדֶעט;
די אִיבְּרִיגֶע יּדֶען זֶענֶען דָאנְט נָאךְ זֶעחֶר פִינְסְטֶער ,הָאלְטֶען זיךְ אין אַלֶערְלֵיי
נארי'שקייטען .עס גֶעפִינֶען זיך אִבֶּער אוֹיך אַזֶעלְכֶע יּרֶען אִין אל עפָּא אוג אִין
בֹּנָ ד דו וָואס פֶּערְשְׁטֶעהֶען עֶטְלִיכֶע אוֹיראפָּאֵישֶׁע שְפְּרַאכֶען אונ לָאזֶען אוֹיךזייֶערֶע
קינְרֶער בִּילְדֶען; דָאט מַאכְט ,װייל זֵיי פיהָרֶען דָארְט נְרוֹיסֶע גֶעשֶׁעפְטֶען מִיט

פֶערְשִׁיעדֶענֶע אוֹילַאנְרֶער ,אוֹיךְ הָאט דָארְט פּיעל גֶעוִוירְקְט די חְבָרֶה עַבָרִים כֶּל
יִשְָׂאֵלי פוּן פֵּארִיז דֶער מיט ,וָָאם זֵיי הָאבֶּען דָארְט גֶעעֶפֶּענְט שׁוּלֶען.
אִין אַלֶעפא

אִיז דָא אַנְרוֹים בֵּית הַמֶדֶרֶשׁ ,וואוּ עֶס זיטְצֶען פִיעל יוּדֶען

אוּג לֶערנֶען ש'ם אוּג פּוֹסְקִים .דָארְט אִיז דָא שאוַּל ,וָואס מֶע זָאנְט אוֹיף
איחָר ,אז זי איז גֶעבּוֹיֶעט גֶעוארֶען נָאךְּ מַאר צְוֵויי טוֹיזֶענְד יָאחֶר ,בָּעַת מִיר
זֶענֶען נָאךְ בְּשָׁלוֹם גֶעוֶעסֶען אין אוּנְזֶער לאנד .צוּ דֶער שוּל הָאט מֶען צּגֶעבּוֹיעט
נָאךְ עֶטְלִיבֶע שׁוּלֶען .סאִיז אִין שדִׁויּלֶען בַּיים דַאווֶענֶען אַזא לֵיָארִם ,אַז מֶע

וֵוייסְט נִיט ,וָואס מֶע רֶערְט יל בְּשַׁעַת מֶע שְׁרֵייֶעט אִין אֵיין שׁוּל ,אֲחֲר',
זָאגְט מֶען אִין דֶער צְווייטֶער יבֶּרְנוּי ,אִין דֶער דְרִיטֶער קדיש' אוּג אין דֶער
פִיערְטֶער קְדוּשָׂהי
עִירט וב הָאם ער דְרייסִיג טוֹיזֶענְד יִשְׁמָעֵאלִים ,אכט טוֹיזֶענְד .אר-
מֶעגעֶער (כְּרִיסְמֶען) אוּג צְוֵויי טוֹיזֶענְד יוּרִישֶע פַאמִילִיעֶן וֶועלְכֶע לֶעבֶּען אל פוּן
מִסְחָר .צְוִוישֶען די יודֶען גֶעפינְט זִיך זֶעהֶר ווֶענִיג רֵייכֶע .זֵיי וֶענֶען אַלֶע זְעהֶר
פַארְנַארִישְט אוג  אַבֶּערְנְלוֹיבִּיט ..דָאס עֶערְצִיעהוּנְג שׁמֶעהְט דָארְט זֶעהֶר אוֹיף

א שלֶעכְטֶען שְׁטַאנְר :בַּיי איין מְלֹמ לֶערְנֶען .פֶערְצִיג  --פוּפציג קינְדֶער ,וָואס

דֶערְגֶען זִיךּ קָאם אוֹים עִבְרי

אַרְתֵּא אוּר כַּשְׂדִים) הָאט פוּפְצֶעהְן טוֹיזֶענְד איינְוואוֹינֶער יִשְׁמְעֵאלִים,
ארַאבֶּער אוּג לַעֵלֶך פוּפצעהְן הוּנדֶערְט יורִישֶׁע פַּאמִילְיען .זֵיי זֶענֶען אַלֶע זְעהֶר
אָרעם אוּנ פֶּערְדיענֶען זייר שְׁטִיִקֶעל בְּרוֹידְט טאקע מִיטְן בִּיטֶערֶען שְׁוַוייס .זֵייעֶר
פַּרְנָמָה הָאבֶּען זֵיי רֶערְפוּן ,וָואס זֵיי גֶעהֶען אַרוּם מִיט אבִַּיסֶעל סְחוֹרָה אִיבֶּער
דִי דָארְפֶער אוּג שְׁטָאדְט ,וועלבע לִיטגֶען ווייט פוּן אוּר כַּשְׂדִים .אַהיים צוּ
זייָער
וַייבּ אוּג קִינְהֶער קוּמֶען זֵיי קאר אוּנְטֶער א יוֹםטוֹב בַ
ּ.יי אַזֵא אָרֶעמְקֵייט,

|
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יודישע פאלקסביבליאטהעס.

קאן מֶען פֶערְשְׁטֶעהְן ,קוּקט מֶען גָאר וֶוענִיג אוֹיף דֶעם עֶרְצִיעהוּנְג פוּן ;די קִינְדֶער

אוּג ,איין אֶמָת ,שְׁטֶעהְט עֶס דָא נָאךְ פיל נִידְרִיגֶער וי אין אלעפּא .דֶער מְלַמֵר
לֶערֶענְט מִיט זיין הֶערְדֶע תִּלְמִירִים נָאר וֶענִיג (עבְרִי אוּג טְרָאפּ) ,דֶערְפַאר

שְׁלָאנְט ער אָבֶּער זְעהֶר פיעל :אַז דָאס קינְד זִינְגְט נִיט אַזוֹי נוּט אוֹיס דעם
פִּשְׁטָא' ,בִּינְדֶט אִים דֶער מְלְמַד צוּ שאְַמַאנְג אוּג שְׂלָאגְט אים אוּמְבְּרַחַמְנוֹת'דִיג

אוֹיף דִי בְּלוֹיזֶע טְּרִיט מִיט שאְׁטֶעקֶען .זי זֶענֶען נָאךְּ זֶעהֶר וִילֶד :ודַיוייבֶּער

טְרָאגֶען דָארְט גְרוֹיסֶע אֶהֶרְרִינְגֶען אין די נָאזי וֶועלְכֶע לָאזֶען זֵיי כִּמְעַטנישעעסֶען.
דָאךְ אִיז דָארְט אבּיקֶעל לֵיימִישֶער ,וי אִין אַנדֶערֶע מְקוֹמוֹת פוּן מִזָרַח:לַאנְד:
דָא אִיז  -נָאךְ .אֵיינְגֶעפִיהָרְט בּאנקליך אונ מִישֶען צוּם עֶסֶען ,די וַייבֶּער

ימְצֶען אוֹיךְ בּיים מִיש צוּם עֶסֶען אּג וֶעגֶען נָאךּ ניט גֶערֶעכֶענְט בַּיי דִי מַאנֶען
פאר שִׁפָּחוֹת.

|

|

|

 6קוּרְדִיסְטַאן,
אִין קוּרְדִיסְטאן זֶענֶען שוֹין גָאר אַנְדֶערֶע יּרֶען!עֶרְשְׁטֶעגֶם .וֶענֶען
ֶּ.ער
בים:
זֵיי; וִוי אלע קוּרְדֶען ,זֶעהֶר אֵיינְגֶעשְׁבַּאָרְטֶע לייט אוּג גְרוֹיסֶע .בֶאּעסיְנִ

מאִיַנְדְסְט נארישקייט קַאנֶען זֵיי זיך שלאנֶען בִּיזְץ בְּלוּט :צְווייטֶּענִם ,איז בַּי

זֵיי רוֹיבּ אוּנ מָארֶר נָאר פון די קְלֵיינֶע עֲבִירוֹת .דָאךְ זֶענֶען זי אלֶע זֶעהֶר גוּטֶע

מֶענְשֶׁען אוּנ טְהוּעְן גֶערְן דֶעם צְווייטֶען א טוֹבָה .פֶּערְנַארִישְט זֶענֶען זֵיי ,וי דִי
אִיבְּרִינֶע פ לקער פוּן דִי מקומוֹת,
יי

אוּנְגֶעמֵיין:

זי גְלוֹיבֶּען אִין כָּשׁוּף ,אִין רוּחוֹת,

אִין שָדִים; ,אקמייעוֹת ,אלִֶיָןשִׁים אוּג אִין נָאךְ אַזֶעלבֶע נַארִישְׁקֵייטֶען .זֶעהר
ֶוענִיג פון זֵיי קַאנֶען דַאוְונֶען :א דִין ווייסְט כִּמעט קֵיינֶער .אִין שוּל דַאוֶוענְט
*+

נָאר דֶער חזְן ,דֶער עוֹלֶם זִיטְצְט בַּארְפוּם אוֹיף דֶער עֶרֶד אַזוֹי שָׁטִיל ,אז מֶע

קָאן מֵיינֶען .אַזזֵיי שְלָאפֶען ,נָאר וען דֶער חִנְן הוֹיבְּט אָן די חוֹיכע .שְׁמונָה

עִשְׂרְהי ,שְטֶעהֶען זֵיי אַלֶע אוֹיף אוּנ זָאגֶען נָאךְ וָארְט בַּיי ווָארְט .רָאט איז נָאר
שַׁבֵּת ; אִין דֶער וָאכֶען אָבֶּער נֶעהְט קֵייגֶער פוּן זֵיי נִיט אִין שול אַרַיין ,אוּנ אִין
דֶער הַיים דאווענען זֵיי אוֹיךְ נִיט .דָאךְ זֶענֶען זֵיי זְעהֶר פָרוּם אוּג נָאטְּפְפָּארְכָטִינ,

נָאר אִיבֶּער זייָער ווילדקייט פֶּערְאַכְטֶען זֵיי אוּנ רוֹרפ'עַן יֶעדֶען ,וָואס גֶעהְט ניט אִין

זייערֶע וועגֶען.

אִין קוּרְדִיסְט אן וַאכּטֶען די ינְֶער אוֹיף ,װי ווילְרֶע חַיוֹת .לפֶעורןְנֶען

שְׁמוּעֶסְט מֶען שוין ניט  :מֶע קָאנְן שוֹין דֶערְקֶעגֶען אִין דִי גְרוֹימֶט ,וָאס פַאר
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די יורֶען אין אַזיעָי אִפְרִיקֵא .אַמֶערַיקֹא .אוֹיסְטְרַאלִיע
וֹמְדִים עס זֶעגֶען דִי ליינֶע .נָאר אָפילו פְשוּטֶען דֶרֵד אַרץ ווייסֶען זֵיי אוֹיךְ נִיט.
דִי לַאגֶע פוּן דִי פְרוֹיֶען אִיןקוּרְדִיסְטאן אִיז נְרוֹילִיךְ:א חוּץ שְׁטוּבִ
אַרְבֵּייט ,וְוָאס אִיז אוֹיךְ עִפֶּעס נִיט זֶעחֶר גְרִינְג ,מוּזֶען זֵיי אכטוּנג גֶעבֶּעןאוֹיף דִי
פֶערְד ,עזֶעל ,שָאף ,מָאהְלֶען אַלין מֶעהְֶל מִיט האַאַנְד-מִיהְל .,טְרָאגֶען וואמֶער
פוּנִים טייך ,גְרָאבֶּען לַעהֶם אוּג מַאבֶען דֶער פון פֶערְשִׁיערֶעגֶע כֵּלִים .נָאר דִי

:אנְצֶע טָאג שְלֶעפֶּען זי זִיך אַרוּם
מאנטלייט אבֶּער הָארֶעוֶוען אוֹיךְ נִיט ווֶענִיג גַ

פו ָארְףצוּהָאקְף מִיט סְחוֹרָה אוּנ יי זִי אוֹיס אוֹיף פֶערְשִׁיעדֶענֶע תְּבוּאוֹת

ִׁיערֶענֶעקרינקעד; פון מיש ,מָאנְ אוּג בע וייסֶעןזֵייגָאר נִים :זי זימצֶען,
עסֶען אוּג שְׁלָאפֶּען ,וִוי עִם זֶענֶען זִיך דָארְט נוֹחֵנ אַלֶע אַנְדֶערֶע אַיינְוואוֹינֶער,
נָאר אוֹים דֶער עֶרְד ,מיט די איבּרִינֶע פָאלְקֶער לֶעבֶּען זֵי בְּשָלוֹם. ,וי בְּרִירֶער.

 6תֵּימָן נֶעמֶען
תִּימְן אִיז בֶּעוואוֹינְט מִיט לויטער ארַאבֶּער ,גַזְלְנִים ,רוֹצָחִים ,וָואס ָאבֶען
אּדֶען ,נָאר נָאךְ מֶעחֶר הַאסְסֶען זֵיי טאיַרק אוּג כאְּרִיסְ יֶ:עדֶער
זֶעמֶר פּיינד יו
וָואס איז נִיט קיין אַרַאבֶּער ,הֵייקְט בַּיי זֵיי א שְׁפְיָאן אוּג זיין ְּלוּט אִיז מאִַצְוָה
צוּ פֶערְניעקען .דָאס לַאנְד וֶוערְט רֶעגִירְט דוּיֶך קְלֵיינֶע פִירְסְטֶען (אֵימֵאם) ,וֶועלְבֶע
זֶענֶען בֵּיי דִי ארַאבֶּער הֵיילִינ ,וִוי דֶער פַּאבְּסְט אִין רוֹם ,דָאךְ הָאט דֶער אִימַאם

וֶוענִיג מַאכְט ,ווייל דָאס פָאלְק אִיז וִוילְד אוּנ מֶע קאן זֵיי נִיט איינהאלְטען .דִי
יוּדֶען אִיו דָארְט יכ צוּ דֶערְקֶענֶען אִיבֶּער זייֶער עכְט-יוּדיש

גֶעזיכְט .חוּץ

דֶעם ,טְרָאגֶען זֵיי לַאנְגֶע פְּאוֹת (בַּיי זיי הֵייסֶען די פָּאוֹת ,סִימָנִים') בִּיז דֶער בְּרוּסט;
דֶער מָאפּ אִיז גֶענָאלְט ,דִי בָּארֶר גֶעוַואבְּסֶען אוֹיף דִי פְּלֵייצֶעם טְרָאנֶען זֵיי ,וי

אּלָעה דֶעם טֵלִית .,אוּג דִי צִיצִית שְלֶעפֶּען זִיךְ נָאך בִּיז דֶער עֶרֶד .פֶערְשְׁמֶעהְט
פְ

אִיר שׁוֹין ,אז בֹּא אזא הִלְבָּשָה וֶועט אִיר נִיך דֶערְקֶענֶען אִיוּדֶען .עס אִיז דָארְט
דָא וֶוענִיג רֵייכֶע ,נָאר אָפילו דִי רַייבֶע מוּזֶען נֶעהְן אבּגֶערִימֶען :וֶוען דִי ארַאבֶּער
אוו
זָאלֶען גֶעוְוֹאהֶר וֶערֶען ,אַז י

הָאט גָעלְד ,וָאלְטֶען זֵיִי אֵיהֶם בֶּערוֹיבְּט ,אוּנ

דֶער צוּ גֶעהַרְֶעט.
דִי יוּדֶען אין תיַמּןזאנען ,אז זי זענֶען אָננֶעקומֶען אַחִין נָאךְ פֵינֶת
אוּ פּוּפְצִיג יָאחֶר פַאר דֶעם חוּרְבָּן פּוּנָים עֶרְשְׁטֶען בי הֵמָקֶדֶשׁ זֵיי הָאבֶּען
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גֶעהַאט אִין תֵּימֶן אֵיין אֵינֶענֶעם מֶלֶךּ אוג זֶענֶען זֶעחֶר בייך אוּנ גְליקְליךְ גֶעוֶוען.

אז עזְרָא הַסוֹפַּר הָאט אוּמְנֶעקֶעהְרְט דִי יוּדֶען אין אֶָרֶץ יִשְׂרָאֵלי הָאבֶּען זי

ניט גֶעוָואלְט מִיטְגֶעחְ ,הָאט עֶר זֵיי דֶער פַאר מַחֲרִים גֶעוֶען .זֵיי הָאבֶּען ער

היום אזוי פיינְד עֲזְרָא'ן ,אַז אִין נַאנְץ תִּימָן נִיט מֶעןי -קיין קינד קיין
נָאמֶען נִיט עִזרא".

אִין תַימָ הָןאבֶּען זִיךְּ דִי יוּדֶען אנְדֶערֶע דִינִים אוּנ מִנְהָנִים  .בַּיי זֵיי אִין שוּל

אִיז נִימָא קיין בָּאנְק  ,זי זִיטְצֶען אַלֶע אוֹיף דֶער עֶרְד . אז זֵיי גֶעהֶען אַביין אִי

שׁוּל ,לָאזֶען זֵיי אִיבֶּער די שיך בַּיי דֶער מְהִיר אוּג אִין שוּל זִיטְצֶען זיִי בּארְפִיס.

זי קוּמֶען נָאךְּ פַאר טָאג אין שול אַריין :וֶעדֶער גֶעהמְט זיך מִיט קר
אִיגֶעל

קאווע .בִּיז טָאג לֶערְנְט מֶען ,מֶע זינְגְט יוּדִישֶׁע לִיעדֶער אוּג מֶע מרינקט צוּ בִּיםָ

לִיכוַוייז קאָװוע ,אַז;עס ווֶערְט טָאג שְׁטֶעלְט מֶען זִיךְ דַאוֶענֶען ,די קאווע טְרינְקֶען

זֵיי אויך אִין מִיטֶען דַאווֶענֶען.דֶער חִזְן דַאוֶוענְט הוֹיךְ אוּנ דֶער גַאנְצֶער עוֹלֶם שטִיל;

די מְכוָּּדִים זִיטְצֶען בַּיי דִי ווָאגְט אוּג דֶער פְּרָאסְטֶער עֹלֹם אין מִיטֶען שׁול

שוּרוֹת וֵוייז .שִבֶּת אוּנ יוֹם מּוֹב זִימְצֶען זֵיי אִיבֶּער גַאנְצֶע טָאג אין שול ,זֵיי

זָאנֶען ישִׁיר הַשִׁיֵרים' ;זוֹחֲרי ,זִינְגֶען זְמִירוֹת אוּנ טְרִינקֶען דֶער בַּייקאוע.
אִם רֹאשׁ הִשָׁנָה ,יוֹם כִּפּוּר אוּנ אַנְדֶערֶע יָמִים טוֹבִים נֶעהֶט עֶס בַּיי זֵיי צוּ ,

וִוי בַּיי אוּנְז ,נָאר פוּן כַּפָּרוֹת אוּנ פוּן מַלָקוֹת שָׁלָאנֶען וֵוייסֶען זי גיט; אוֹיךְּדֶער
שוֹפָר ,אִיז בַּיי זֵיי נִיט פוּן קיין בַּארַאן ,נָאר פוּן אַיין אַנְדֶער מין חַיָה .נָאךְ יכָּל

נִדְרֵי' נֶעהְמֶען זיי זִיךּ אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען אַרוּם אוּנ וִוינְשֶׁען זיך צוּ ,אַז זִייֶער
תִּפִרָה זָאל אָנְגֶענוּמֶען וֶוערֶען  .פֶּסַח בַּאקֶען דִי וַייבֶּער די מִצוֹת אדיֶעןרְהֵיים
אִם יוֹם טוֹב  :אֶלֶע טָאג פְּרִישֶׁע מַצוֹת,

עָכֶט יוִדיש גֶעהְט .עס בַּיי זֵיי צוּ תִּשְׁעָה בְּאָב .יעֹרֶב תִּשְׂעָה בְּאָב נָאךְ
מֶערִיב לֶעשְׁט מֶען אוֹיס דִי לֵיכֶט ,דֶער מָארִי (רֶב) שֶׁמֶעהְט אוֹיף אוּג זָאנְט

מיט אַ פִיִרְטֶערְלִיךְ קוֹל  :יבְּרִידֶער !הֵיינט אווֶענד איז גֶעווָארֶעןְאַזוֹי פיעל יֵאהֶר פוּנִים
עֶרְשְׁטֶען חוּרבּן אוּנ אַזוֹי פִיעל פוּן דֶעם צְווֵייטֶען ,אוג מִיר זֶענֶען נָאךְּ נִיט

גֶעתָּאלְפֶען גֶעווָארֶען./אוּג נָאךְ אַזוֹנֶע רִיקְרֶענְדֶע וָוארְטֶער .אין דער פריה מְהוּט
מֶען אָן דִי סַפֶּר תּוֹרָה אִין שְׁוַוארְצֶען אוּנ מֶע בַּאשִׁיט זִי מיט אַש .
מֶערְקווירְדִיג פִיהָרְט זִיךְ בַּיי זֵיי אוֹיף חאֲתוּנָה  .הָארְט אִיז דֶער מִנְהָג,

אּלָה בּיי איהֶרֶע עֶלְטֶערֶען  :דֶער מֶקח אִיז נָאךְּ דֶער
אַז דֶער חָתֶן קוֹיפְט זִיך כַ

אנְהָני אַז דֶער
כַּלְהֹם שָאנְהֵייט אוּנ נָאךְּ אִיהֶרֶע מִדוֹת נָאךְּ .דָארְט אִיז אוֹיך מִ
חֶתָן איז מקדש דִי כֵּלָה בַּאלְד נָאךְּ דִי תִּנָאִים .דֶעםשַׁבָּת פאר דער חַתנּנָה געהְמְט
מֶען אַרוֹיס נָאכְן לִייֶענֶען נָאךְ תּאוֹרָה אוּנ מֶע לִייֶענְט דֶעם חָתָן דִי פּרָשָׁה יוה'

ֵּרַר אֶת אַבְהָזָם בּלי ,וֶועלְכֶע מְליינֶע יּננְלֶעךּ פֶערְטֵייטְשֶׁען בַּאלְד .אוֹיף אַרַאבִּישׁ

(אִין גאנץ תּי מֶן איז אַזוֹי דֶער מִנְהָנ שַׁבָּת אוּג יוֹם טוֹב בַּיים לִייֶענֶען).
8

די יוהֶען אִין אזיעִי אִפְרִיקֵא .אַמֶערִיקֹא .אוֹיסְטְרַאליעְ

82

הוֹדו שִנָדש.,
אִין ה וֹד וּ גֶעפִינֶען זיך יוּדֶען ,וָואס רוּפֶען זיך יבְּנִי יִשָׁרָאֵ" .נָאךְ

הי ס פִי ר ,שְׁטַאמֶען זֵיי אַרױס פוּן תיַמֶּן  ,ווייל זֵיי זֶענֶען פּינקְט אַזוֹי שְׁווארְץ

אוּג הוֹיךְ גֶעוויבְּטִיג  ,טְרָאנֶען לַאנְגֶע פְּאוֹת אוּג זֶענֶען אַבֶּערְגלוֹיבִּיג ,וִוי די יודען אין
תִּימן .גאר דִי יוּדֶען אין הו ד וּזֶענֶען פיעל גרָאבֶּער פוּן די תַּ יִמ נ'ער
זֵיי קאנען

גָאר קיין עברי

נִיט  ,הָאבֶּען

נִיט קיין שום יוְדישֶׁע סָפָרִים ,

זֵיי

רֶעדֶען אוֹיף דֶער לַאנְד-שְפְרַאךְּ .זייר יוּדִישְׁקֵייט בֶּעשְׁטֶעהְט נָאר דֶרינֶען ,וָואס

זֵיי עֶסֶען ניט אונ טְרִינְקען ניט בַּיי פְרעמְדֶע פָאלְקֶער אוּג פוּן מְשׁרֶךְ זַיין זיך

מיט
פְּרֶעמְדֶע פאלקער אִיז שוֹין קיין רֶעדֶע גיט  :זֵיי האלְמֶען זִיך פֶעסְט אין

דֶעם בִּיסֶעל מִנְהָנִים ,וָואס אִיז בַּיי זֵיי גֶעבְִיעבֶּען :שִבָּת זִיטְצֶען זי אין דער

פִינְסְטֶּער אוּנ טְחוּען קיין אַרְבֵּייט גִיט .זֵיי פַאסְטֶען דִי תַּענתִים יוֹם כַּפּוּר ,
תִּשָעֹה בְּאָב אוּג צוֹם נְדַלְוָהוּ :פֶּסַח בְּהַאלְטֶען זֵיי דעם עעסִיג  ,אוּנ מֵיינֶען ,אַ

זי זֶענֶען דער מִיט יֹצֵא  ,ווייל זֵיי עסֶען דָאך קיין זוֹיֶערְס ניט  :מִילָח חִיטֶען

זֵיי צוּ אכֶט טָאג .זֵיי גְלֹיבֶּען פֶעסְט ,אַז מָשִׁים וֶועט קומען אוּג וֶועט זי קיין

יְרוּשָׁליִם פִּיחָדֶען .זִייֶערֶע נָאמֶען זֶעגֶען בִּיבּישֶׁע :יִצֶחֶק בֵּן מֹשָׂה,

באְרָהֶםבְּן אחָרן א .ז .וו .אָהֶן אַ פַּאמִיליֶעֶנ-נַאמֶען ז
ֵ.יי נֶעמֶען זיך צְוֵויי וייבֶּער
אוּג אֲפִילו מֶעחֶר אוֹיךְ  .פוּן חוּפָּה וְקְדוּשִׁין ,כּתוּבָּ
ה
,
נ
ֶ
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י
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זי גיש :דֶער חָתֶן נִיט דֶער כַּלָה אַרִינְג אוג דֶער מיט גֶעהְט זי אַרִיבֶּער אִין זיין

רְשׁוּת .אוֹיבּ זִי פִיחְרְט זִיךְ ניט אָרֶענְטְִיךְ,

טְרֵייבְּט עֶר זִי אַרוֹיס

אונ זי

בְֵּייבְּט אֵיין אַלְמְָה חיה אוֹיף אִיחֶר גַאנְץ לֶעבֶּען.

אפִּיצִירֶען ,שְׁרֵייבֶּער ,הוֹיפְּט-לַייט אוג רִיכְטֶער אוּג דִי גענְגְלִישֶׁע רֶעגֶיערוּנְג שֶׁעצְט
זֵיי זִייֶער פִיר זִייֶער נְבוּרָה אוּנ טְרַייהֵייט,
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אִין בֶּאמְבּיי (דִי מִזְרְחִיישֶׁע חַאלְבֶּע זײַט פוּן חוֹדוּ) גֶעפִינֶען זיך אויך

פֶּערְסיֶער ,ווָאס דִיענֶען עֲבוֹדָה זָרֶה אוּנ דָאךְ רוּפֶען זֵיי זי ייוּדֶען; עס אִיז

טאקע אַ סְבָרָא ,אַז זֵיי קוּמען אַרוֹיס פון יוּדֶען ,ווייל זֵיי זֶענֶען אהנליך מִיט דֶעם
גֶעזֵיכְט צוּ דִי דָארְטִיגֶע יוּדֶען  ,טְהַאנֶען אוֹיך אַרְבַּע כַּנְפוֹת מִיט צִיצִית ,מַאכֶען
חֲוּכָּה אִים חוֹדָשׁ כִּסְלָיו זאֶועּגנֶען זִיך נוֹקם אִין הָמְג יען אִים חוֹדֶשׁ אֵדָר.

6
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יודישע פאלקסביבליאטהעק

קוּנִין דָארְט גֶעפִיגֶען זיך צְוַוייקערְלֵיי יוּדֶען :שֶׁעַארְצֶע אוּג וַייסֶע.

אׁיינֶע שול,
די וַוייסֶע קָאנֶען פיין לֶערְנֶען אוג זֶענֶען פְּרוּמֶע יוּדֶען :זֵיי הָאבֶּען שֵ
וֶועלְכֶע שְׁטֶעהְט שׁוֹין  093יָאהֶר .אִין דֶער שׁוּל לִיענְט זְעֵהֶר פִיעל רֵייכְטְּהוּם ;
אַלֶע בְּלֵ--קֹדֶשׁ וֶענֶען גֶעמַאכְט גֶעווָארֶען פוּן נָאלְד ,זִילְבֶּער אוּנ ְרִילְַאנְטֶען אונ

זֶענֶען אַזוֹי פיעל ,אז מֶע הָאט גֶעמטפוּן זייֶערְט ווֶענֶען אֵיין בֶּעזוּנְדֶער צִימְמֶער

אִין ול אוֹיסְבּוֹיען . זֵיי חַאלְטֶען אַלֶע יוּדִישֶע דֵינִים אוּג מִנְחָנִים ,הָאבֶּען איין
בֶּעזוּנדֶער נָשִׂיא ,וֶוֶעלְכֶער פַּסְקֶיעט שׁוֹין אוֹיךְ שַאֲלוֹת .דִי שָׁוַַארְצֶע יוּדֶען זֶענֶען

גְרָאבּ ,פֶערְנַארִישְט אוּנ פִיהְרֶען זִיךְ ,וִוי דִי בְּנ יִשְׂרָאֵל .דִי שָׁוַארְצֶע מִיט דִי וייסֶע
מִישֶען זִיךְּ נִיט אֵיינָם צוּם אַנְדֶערֶען ,זֶענֶען זִיךְ ניט מְשׁ צְוִוישֶען זיך אוּ לגֶעבֶּען
בּכּלל יט זְעהֶר בְּשָוֹם..

לְָאקוּטֵא .פון דֶער צייט אָן ,ווָאס קאלְקוּמא אִיז אוּנטֶער דֶער

מֶמְשָׁלָה פוּן ענְגְלאנ .,הָאבֶּען זִיך דא פִיעל יוּדֶען בַּאזֶעצְט פוּן תֵּימֶן ,בּנְדֵר
פַּערְסִיעַו דמְשֶׁק .זֵיי פִיחְרֶען זיך ,וי רֶעכְטֶע יוּדֶען .זייִער פְּרַנְמָה אִיז מִסְחָר:
זיי מַאכֶען גְרוֹיסֶע גֶעשֶׁעפְּטֶען מיט אָפָּיים ,אִינְדִינָא (אַזֵא מִין פַארְבּ) אוּנ מִיט
זַיידֶענֶע אוּנ וָאלֶענֶע סָחוֹרוֹת .זֵיי זֶענֶען כַּמֶעט אַלֶעריד אוּנ לֶעבֶּען זֶעהֶר בְּרֵייט.
בֵּיי דֶער מִמְשָׁלָה זֶענֶען זֵיי זעחֶר נֶעאַכְט,

כִ6ינָא קימאי
פוּן אוּנזֶערֶע בְּרִידֶער אִין יכנא ,הָאבֶּען מִיר ,לֵיידֶער ,קיין רִיכְטִינֶע יָדִיעוֹת
אוּנ הָאבֶּען זֵיי נִיט גֶעקַאנְט הָאבֶּען *) ,וַוייל בִינֹא אִיז תָּמִיד גֶעוֶוען אֶפְּגעשְׁלָאמֶען,
אָפְּגֶעזוּנְדֶערְט פוּן דֶער

נגַאנְצֶער וֶועלְט מיט שְׁטַארְקֶע אוּג פֶעסְטֶע

מויערֶען .

איצט ,אַז וענְגְלַאנְד אוּג פְּרַאנְקְרֵייךְ הָאבֶּען אַבִּיִחֶעל צוּבּרָאבֶען די ִיגֶעזֶער -
דֶעם מוֹיֶער אוּנ דִי בֵּיינֶער ,קַאנֶען מִיר הָאפֶען ,אַז מִיר וֶועלֶען מִיט דֶער צַייט

הָאבֶּען פוּן זיִי רִיכְטִיגֶערֶע יְדִיעוֹת .ר' שִׁמְשׁוֹן בְּלָאךְ זָאנְט אִין ישְׁבִילֵי עוֹלֶם"ז

אַז עס גֶעפִּיגֶען זי אִין ביגא פִיעל יּרֶען וֶעלְכֶע זֶענֶען אַהין גֶעקוּמֶען נָאךְ
ה*) צוּם בֶּעדוֹיֶערֶען אִיז דָאס בֶּעשְׁרַייבּינְג פון כִיג א בַּיי דֶעם גֶעעהְרְמֶען פֶערְפַאסֶער פוּן.אטידֶעם
אַרְטַיִקֶעל אוֹיסְנֶעקוּמֶען שׁוין צוּ  קוּרֶץ .אוֹיך אֵיינִיגֶע אֶרְטֶער וֶועגֶען אַ יניע זֶעגֶען נִיט אִין גַאנְצֶען רִיכטיג ?
אֵינ'ם ספֵר ,מפעות הי פוּן ה' שׁלמה רִיגְ מַאן גֶענֶען אֵיינִיגֶע זַאכֶען אַנדֶערְשׁ בַּאשְׁרִיעבֶּען אוּג אִין
דֶעם פַּאל ,מיינֶען מיר ,אִיז ה' דיג מֵא | מֶעהֶר בַּאנְלוֹיבְּט אַלֶם אַנְדֶערֶע רֵייזֶענְדע ווייל עֶר הָאט זֶעלבְּסְט

גֶעוואוֹינְט לַאנְגֶע יָאסְרֶען אִין קוּגִין
רע ד,

די יודֶען אִין אַזיָע ,אַפריקא! אַמֶערִיקא .אוֹיסְטְרַאלְעץ
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פַּאר צְוֵוֵיי מוֹיזֶענְד יְאֶר .זֵיִי וואוֹיגֶען אין פּעקינג אוּג אִין אַנְדֶערֶע שְׁטָאדְט:
זֵיי הָאבֶּען א גְרוֹיסֶע שוּל אוּג גֶעשְׁרִיעבֶּענֶע סִפָּרִים .די כִיגֶעזֶער רוּפֶען זֵיי .הַאיי

הָאי' (עִם קָדוֹש),
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אוֹיךְ אַלֶע הֵייזֶענְדֶער ,ווָאס וֶענֶען דָארְט גֶעוֶוען ,זָאגֶען בְּפֶּה אֶחָד ,אַז עם

זֶענֶען דָארְט רָא פִיעל יוּדֶען ,ועלבֶע וואוֹינֶען אין דִי שׁמָארְט ,וואוּ עם גֶעהְט

אָן דֶער מִסֶחֶר מִיט זֵיידֶענְט .זֵיי הָאבֶּען פנ אין דֶער בִיגֶעזִישֶׁער שְׁפְּרַאכֶע ,ווייל
קיין הֶעבְּרֵייאִישׁ פֶּערְשְׁטֶעהֶען זֵייגִיט .זֵיי הָאבֶּען דָארְט אַלֶע בִּירְגֶערְלִיכֶע רֶעכְטָעי

11

אַפְרִיקֹא.
:יאני

מַ4ארָאק א
דָאס רוֹב יוּדֶען אין אַפְּרִיקא זֶענֶען פון דֵ ,וָואס שׁ פּאנִיעֶן האט אַרוֹיסִ-
גֶעטְרִיבֶּען .זֵיי זֶענֶען זֶעהֶר גוּטֶע מֶענְשֶען גֶעבֶּען פיעל צְדָקָה ,אוּג הַאלְטֶען בּכְּבוֹד

די ,ואס קֶענֶען לֶערְנֶען .זֵיי זֶענֶען אָבֶּער זֶעהֶר פֶערְנַארִישְט  :זֵיי גְלוֹיבֶּען .איןשֵדִיםו

אֶּעטֶערִין היינגֶען זיי אוֹיף דֶעם בֶּעט
אִין רוּחוֹת ,אִין נוֹרָל וַארְפֶּען .א.ד ג.בּ.ייקינדְב
אוֹיף מֶגֵן-דְוֵרֹים מיט פֶערְשִׁיערֶענֶע פִּסוּקִים ; דִי שְוֶעל פוּןדֶער שְׁטוּבּ בֶּעשְׁטִיערֶען

זֵיי מִיט סְמָאלֶע אוּנ אוֹיף דער מחיר הַיינגֶען זיַי אוֹיף קִיכְלֶעךְ ,אַז דִי שֵדִים זָאלֶען

הָאבֶּען ,וָואס צוּ עמֶען אוּג זָאלֶען נִיט טְשֶׁעפֶּען דִי קינְדְבֶּעטֶערִין.

אין אַפְּרִיקא מַאכֶען דִי יודֶען חֲתוּנָה זייֶערֶע קִינְדֶער צוּ צֶעהְן ,צוּ צווֶעלְף

יָאהֶר ; זֵיי נֶעהְמֶען דָארְט צוּ צְוַויי ,אוּג אַמָאל נָאךְ מֶעחֶר וַוייבֶּער .די לַאנֶע פוּן דִי

ַוייבֶּער אִיז בַּיי די יוּדֶען ,וי בַּיי אַנְדֶערֶע פאלְקער ,זֶעחֶר טְרוֹיֶערִיג :זֵיי זִיטְצֶען זִיךְ
בֶּעזוּנְדֶער ,זֵיי עסְסֶען בֶּעזוּנְדֶער ,וָואס עֶס בְּלֵייבְּט אִיבֶּער פוּו די מאנסלייט אוּנ

ֲפִילוּ דַאוֶענֶען פֶערְִינְט מֶען זֵיי אוֹיךְ נִיטוּ דָארְט טָּאר קֵיין יודִישֶע פְּרוֹי נִיט
דַאווֶענֶען .דֶער מִנחָג אִיז ,אט אַפָּנִים ,גֶענַאשְט בַּיי די אַרַאבֶּער :אֵיין אַרַאבִּישֶׁע

פַּרוֹי טָאר אוֹיך נִיט דאווענען .אוֹיך דֶער מיט אִיז אָרְנֶער דֶער פְּרוֹייס נוָרֶל ,וָואם

זִי טָאר נִיט חֲתוּנָה הָאבֶּען מָעהֶר ,וי אֵיין מָאל :אז זִ בְּייבְּט אִיבֶּער אֵיין אַלְמנָה
טָאר זִי שׁוֹין נָאךְּ אַמָאל ניט חֲתוּנָה הָאבֶּען .חאוַּפָּה מַאכְט מֶען דָארְט נָאר אים
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זְֶרעיחיֶטרָאפְג ,אָדֶער .אִים דָאגֶערְשׁטָא ;:לי .גאנְצֶע ווָאךְ פון דֶער חֲתּנָה גֶעהְט צו
ּרֶעהְלִיך
|
|
|

בֵּיי אַיין אָבֵל פִיהָרֶט זִיך בַּיי זֵיי

זְעהֶר

ניט

יודיש; אִין דֶעם דהוֹיף ,וואו

סִיאִיז דָא אַמָת ,גֶעהֶען זיך צוּנויף ווייבֶּער מִיט וַוייסֶע ליילִיבֶער אִיבֶּער רִי קאפאוג- ,
בְּשַׁעת מע טְרָאנְט אַרוֹים דֶעם מַת ,קלאפֶּען זֵיי זִיך אִין דער בְּרוּסְט ,קר א טִצִ ען זיך

די פְּנִימ'על אוּנ זינְגֶען אַרַאבִּישֶׁע קַלָאנְ-לִיעדֶער,

דָאם לֶעבֶּען פוּן דִי יוּרֶען אִין מאךָאקא צְוִוישֶׂען די ויִֶרֶע אַרַאבֶּער אִי

אִין גְרוֹיס גְעפַּאהֶר ,בַּיי דֶער רֶעגִיערוּנְג חָאט דָארְט דֶער יוּד נָאר אַקְלֵיינֶע וֶועֹרֶטָה.

אִין אֵיגִיגֶע שְׁטָארְט נֶענֶען די יוּדֶען אָפְּגֶעזונְדֶערְט אִין בֶ
אּעזוּנְדֶער גֶעמְהָא :דָאס

הייסט,
זֵיי קאבֶּען אֵיין בֶּעזוּנְדֶער קוַארְטַאל ,ווא זֵיי מֶעגֶען וואוֹינֶען .סְאִיז אֲפִיל

דָא אַרְמֶעה.

װאוּ יוּדֶען זֶענֶען גְרוֹיסֶע חֲשׁוּבִים בַּיים פַּאשֵא ,נָאר דֶער חָשוּב

שְׁפּיעלְט מִיטְן לֶעבֶּען  :ער אִיז ניט בַּאוָארֶענְט ,אַז מָארְנֶען וֶעט זיין חַערֶר בַּיי
אֵיקִם צוּנֶעחְמֶען זַיין פֶּערְמֶענֶען אוּנ אִיהֶם וֶועט מֶען שְמִיעדֶען אִין קֵיימֶען ,אָדֶער.
מע ווֶעט איהם מַאכֶען מִיט אַקאפּ קִירְצֶער  . ..ה' רוּמַאנִילִי דֶערְצֶעחְלט אין

זיין מפר ימע בֶּערֶב' ,אַז אין גַאנְץ מִזְרָח-לַאנְד גֶעפִיגְט זיך אסד יּרִישֶע אוֹים-

גֶעלַאסֶענֶע פְרוֹיֶען אוּג אין גְרֶעסְטֶען מהייל צוַוינגֶעןזֵיי דֶערְצוּ די אַרַאבֶּער.

מִ6צָרַיִם עגיפְטֶען
אין מִצרַיִם ,ואוּ דִי יוּרֶען הָאבֶּען אמָאל אזוֹי שְוֶער גֶעאַרְבֵייט ,לֶעבֶּען זֵי

הייגְט פּיעל בֶּעמֶער ,אֵלָס אִין .מַארָאק א .נָאד מֶעהֶה מֶע קָאן זָאנֶען .אַז זי

ֶעֶען דָארְט ַּמֶעש די גְליקלִיכְְטֶע פון אַלֶע יודֶען אוֹף רֶער גַאנְצֶער וֶועלְט,וַייל

זי וויימֶןדָארְטנִיט פוּן דֶעם חודַאֵת יאַנְטִימֶעמִיטיזם' ,פון וֶעלְכֶען דֵי ייבען לייהען
שוֹין אָפִילוּאֵין דִי אָרְטּעה ,וואוּ זֵיי הָאבֶּען אַלֶע בִּירְגֶערְלִיכֶע רֶעכְטע .וי זֶענֶען

זֶעהֶר בּכָּבוֹד בַּיי די פַּאשׂא'ם אגוְּרנוֹיסֶע לייט.

|

|

דִי מִטדִיקנייִּםדֶעןזֶעאנִֶעיןן מיַציְזרֵיייִדםיזֶאעֵניֶיענןֶזעענָעה,ר פוּארוסּם בַאּיוינ .פִיקְרֶען זִיךְ נָאך דֶעם שׁוּלָחָן עָרוך
אוּנְח אוֹיסֶער

אֵייגִינֶע! ווי ,לָמָשָׁל,

שׁבָּת אוּניוֹם-טוֹב בֵּיי נַאכְט צִינְדֶען זֵיי נִיט אָן ק.יין לִיכְט אִין דִי שׁוּלֶען אוּג מֶע
דַאוֶוענְט אין דֶער פינסטער  :א חוּפָּה  מַאכען זי פוּן א טֵלֵית מִיט צִצִית ,אוּנ נָאךְ
אַזֶעלכֶע .סאִיז אוֹיך דָא צְוִוישֶׁען דִי יוּדֶען פיעל לוֹמְדִים אוּנ גֶעלֶעהְרְטֶע ,וָאס
קָאנֶען גוּט די לַאנְד-שׁפְּרַאכֶע ,ארַאבִּיש; דִי יּנְגֶע לייט קָאנֶען כִּמֶעט אַלֶע אַרַאבִּיש,

דִי יוּדֶען אין אַזיָע! אַפְרַיַקֹא ,אַמֶעריִקא ,אוֹיסְמְרַאלִיע
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ֶננִישׁ ,אימַארְגענִיש .בּעלי-מְלָאכוֹת  איז זֶעחֶר וֶוענִיג צווישֶען די עֶניפְּטִישׁ
יּדֶען.עם גֶעפַיְגען זיך דָארְט זֶעהֶר פִיעל אֶרֶמֶע לייט אוּג גָאר פִיעל קְרֵיינְקֶע ,יל

:

דֶער וועטֶער אִיז זָעֵהֶר שְׁלֶעכְט.

אַלֶעקפַאנְדְרַיָע .איזאַלֶעקפאנִדְרוֶע--שְׁריבְּט סחפּ'יר --אי

דרָא לֶערְך צְוויי טֹיֶענְד בּאשְׁטֶענְדִינֶע יורישע איינוואוֹינֶעה חיץ אָנְגֶעפָאהְרֶענֶע.
אס חוֹב יּהֶען זֶעגֶען גֶעשֶׁעפְטְם-לייט .אוג צְוֵיישֶען זי אִיז דָא גְרוֹיסֶע אוג

גֶעעִזֶרְטֶע ;עשִירִים .זִייֶער גֶעשֶׁעפְּט בַאשְׁמֶעהְט לרוֹב פוּן וֶעקְסֶעל;אוּנ בַּאנְק

גֶעשֶׁעפְט .דִי יודֶען זִיטְצֶען דָארְט רוּהִיג אוג צוּפְרִיעדֶען מִיט אַלֶע פְרייהֵייט ;
אדִֶיעבֶםּעשר הוֹיפְט גֶעניעסֶען דִי גְרֶעסְטֶע פְּרֵייהֵייט דִי יודֶען ,ווֶעלְכֶע ואוֹיגֶען אוּנְטֶער
ׁוּמְץ פוּן דִי אוֹירַאפַאִישֶׁע קַאנְסוּרֶען.

תּוֹשָׁבִיםק (אאַאלְיטֶרעא אֵ.יינְואוִאיוןֹיקנֵֶאערא)ִ,ירֵאחוּזץֶענזֵֶעיןי ,דווָאאוינלֶעעןה זֶעכּט-חוּנְדֶערְט יִּישֶע פַאמִיליען

דָא אוֹיך פִיעל יוּדֶען פוּן בָּבֵל

אוּנ סוּרִיא; דִי
פַּאמִיליען אויס רוּרוקּספְָּלטֵאנמען יסְפַרָדִים' .אוֹיך זֶענֶען דָארְט דָא אִיבֶּער זֶעכְצֶעהְן
ָדו פּוֹלִין אונ

נַאלִיצִיֹעַ וֶועלְבֶע הֵייסֶען ;אַשְׁכּנדִים',

קְרָאִים (קַארַאיִמֶען) ז
א גֶּעזּנְדֶער נאס ,הָאבֶֶעּנעֶןען 8דָבאֶּעקוֶעֹרֶךְ הוּנְדֶערְט פופציג פאמיליען .זֵיי וואוֹינֶען אִין
ו
ּנְדֶער שוּל אוג ודֶערֶען גאר נִיט גֶערֶעבֶענְט צְוִוישֶען
ידֶען .די יודֶען אין ק
א
פון אַלע אִיז דִי ש ֵאאִירֵא הָ בֶּען פִיעל גְרוֹיסֶע אוג שָאנֶע שוּלֶען; דִי גְרֶעסְמַע
ׁוֹליכְּנָמֶת ר' יִשְמָעֵאלי .אוֹיף דֶעם שול-חוֹיף אִיז דָא אַנָרֹים
הויז ,תִ
אּלְמוּד-תּוֹרָה פּיר אֶרְמֶע קינְדֶער אוּג יְתוֹמִים ,אִין וֶועלְכֶער מֶע לֶערְנְט
הֶעגְהֵיי
אִיש ,אַרַאבִּיש ,אִימַאלְענִישׁ ,אוֹיך רֶעמֶענֶען אונ גֶעאֲנְרַאפַיִע.

די יוּדֶען וואוֹיגֶען אִין בֶּעזּנְדֶערֶע גאסֶען ,נָאר גִיט ווייל ס'אִיז זֵיי נִיט עֶרְלוֹיבְּט
אוּמָעדוּם צוּ וואוֹינֶען,
גָאר דַארִיבֶּער ,וַוייל זייֶערֶע עלְטֶערֶ-עלְטֶער זֵיידֶעס הָאבֶּען
דָארְט גֶעוואוֹינְט אוּג
ו
ו
ַ
י
י
ל
ד
ָ
א
ר
ְ
ט שְׁטֶעהֶען נִי שׁוּלֶען .לִי רֵייכֶע ואוֹיגֶען שוֹין אִין

אַנְדֶערֶע נַאסֶען ,וואו דִי לוּפָּט אִיז בֶּעסֶער,

דֶער הוֹיפּט גֶעשֶׁ
עפְּט פוּן דִי יוּדֶען אִיו דָא אוֹיך ווֶעקְמֶעל;אוּ; בַּאנְקיגֶעשֶׁעפְט,
וארוּם פוּן רֶער נַאנְצֶ
ע
ר
ו
ו
ֶ
ע
ל
ְ
ט
ק
ו
ּ
מ
ְ
ט
מֶען אזֶער אין גֶעשֶׁעפְטֶען אוּג אַלֶע מָארְטֶען

נֶעלְד פון דֶער נַאנְצֶער וֶעלְט איז דָא .אִין גַאנג א
;ויך פִיעל יודֶען הַאנדלֶען מִיט
קלֵיידֶער ,בּוֹימְואהְל אוג זייר,

|
אִיז וַיידטָאשאםָׁעהאַלרְייטזֶָעע פמוִןצְקראַיאִיםרא( .אוֹיף אַראבּיש חֵייסְט עם ,ימֵצַרשָלתִיקי
הָארְט האט געוואוֹינְט דֶער רַמִבַּים אוּנ

דער אֲרִיי זיל .אִי
קָט ואוֹיגֶען דָאהְט נאר צווֶעקְף יוּדִישֶׁע פאמיליען.
צ

יֶעצְט וֶועלֶע
ן מיר אִיבֶּערְשְׁפְּרוּנגֶען דָאס גַאנְצֶע לאנד בֶּערְגֶּערְיָע" ,וָאס
3
ֿ

=
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דָארְט אִיז גָאר קֵיין יוּדֶען נִיטָא אוּג ,אַז מָע דֶערְקֶענְט דָארְט א מָאל אַ יוּדֶען אוֹיף
א שִׁיִם ,אי זַיין .לֶעבֶּען אִין סַכָּנוֹת :מֶע וִויל אֵיהֶם אִין טאסֶער אַרִַינוַארְפֶען,
ווייל מֶע הָאט מוֹרָא ,אַז אִיבֶּער דֶעם יוּדֶענִיס חֲטָּאים ,וֶוֶעט די שִׁיף אוּנְטֶער?

גֶעהְן  --אוּג וֶועלֶען זֶעהן ,וִויעסלֶעבֶּען אוּנְזֶערֶע בּרוּרֶער אין דֶער מִרְבָּר זאהארא.

 6זַאהַארֵא מְרְבְּה
אִין הער גְרוֹימֶער מִדְבָּר וואוֹיגֶען פִיעל יוּדֶען ,וֶועלְכֶע זֶענֶען בֶּעקַאנְט אוּנְטֶער

דֶעם נָאמֶען בְּנִי מצָב' .חוץ דִי בְּנִימֵצָב זֶענֶען דָא נָאך יּרֶען! ווָאס זֶענֶען
טנִיס .דִי בּ ני מצב זֶענֶען שָׁטַארְק פֶערְנַארִישְׁט ,אָבֶּער
גֶעקוּמֶען אהַער פוּן וּ

נַאנְץ נָאמְסְפָארְכְטִיג :דֶער :גְרֶעסְטֶער טְהֵייל פוּן זֵיי זֶענֶען נָאלְד:אוּג וִילְבֶּער?
אַרְבִּיטָארֶער :זי וֶענֶען טאקע נוּטֶע אוג פְלֵייסִגֶע בַּעלִי מְלָאבוֹת .אִיינִיגֶע

בַּאשֶעפְטינֶען זיך אוֹיךְ מיט דֶעם מִסְחֶר פוּן וָואל.

אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶער .אִין זַאהַארַא לֶעבֶּען נִיט זֶעהֶר רוּהיג  :זֵיי ליירֶען
שׁרֶעקְלִיבֶע צרוֹת פוּן די מוֹשָׁלִים .דָאם רוֹב אֵיינְואוֹינֶער פון זאהַארֵא זֶענֶען
גֶעוֶוען יוּדֶען .נָאר דִי מוֹשָׁלִים הָאבֶּען זי גֶעצוואוּנְגען אָנְגֶעהְמֶען דֶעם מַחֲמָדַאנִיי

שֶען גְלוֹיבֶּען ..אוֹיךְ .לַיידֶען זיִי פִיעל פוּן די וִוילְדֶע אַרַאבֶּער ,וֶועלְכֶע פַאלֶען
אֶפָּט אָן אוֹיף יוּדֶען אוּג שְׁלַאנֶען זיַי מִכּוֹת רָצַח,
דִי דארטיגע יּרֶען זֶענֶען אַלֶע שווארֶץ ,וי די נֶעגֶער .זִייֶער הוֹיפְּט רֵייכְטָהוּם

בַּאשְׁמֶעהְט אִין קָאמְלֶען (ֶערְְּיורֶען).

4

אַבִּיסִינִיִע

כּוּשׁ

מִיפְוַאנֶערֶען .וָואס זֶענֶען פוּל די ווֶעלְט ,זֶענֶען מִיר גֶעוָואהֶר גֶעוארֶען
פוּן דִי

אַז עס וואוֹיגֶען אִין אַבִּיִינְיֶע צְוויי הוּנדֶערְט פופציג טוֹיזֶענְד שְׁווַארְצֶע יּדֶען 
וֶועלְכֶע הֵייסֶען דָארְט פַּלשע".

זיי הַאלְטֶען זִיךְ נַאנְץ וַייט

פוּן דִי דָארְטִינָע

ַאלְקֶער ,וַוייל דִי פַאלְקֶער פֶערְשְטוֹימען .אונ פֶערַאכְטֶען זיי .די אַבִּיסִנִיֶר הָאבֶּע
ידֶער ,װַייל זֵיי הַאלְמֶען אֵיהֶם פִּיר

מוֹרָא זִיךְ אָנְצוּרִיהְרֶען אִין .אַיּרֶענָים קְלֵי

א טָּמֵא .אִיבֶּער דֶעם זֶענֶען דָארְט דִי יוּדֶען טאקע זֶעהֶר אָרֶעם  :זֵיי לֶעבֶּען נָאר

די יורֶען אִין אַזַיָעו אַפְרְקֹאי אַמֶערִיקֵא ,אוֹיסְטְרַאליֶץ
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אֵיינְט פוּן דֶעם אַנְדֶערֶען .זֵיי ערְנֶעהְרֶען זִיךְ פוּן פֶעלְד-אַרְבֵּייטֶען אוּנ פוּן בְּהֵמוֹת
עֶרְצִיהֶען .די יודֶען זֶענֶען דָארְט שְׁטַארְק פַארְנְהָאבְּט :קיין כָשׁוֹן הַקוֹדֶשׁ קאנֶען
זֵיי נִיט אוּג הָאבֶּען זיִיעֶרֶע סִפְּרִי תּוֹרוֹת אוֹיף אמוַֹאֲבִישׁ לָשׁוֹן .זֵיי בְּרֵיינְגֶען נאךְ
קַרְבָּנוֹת (אַלֶע ,וִוי עֶס שְׁטֶעהְט אִיןדֶער תּוֹהָה) ; זֵיִי הָאבֶּען כֹּתֲנִים אוּנ נָזִירִים,

וָואט זִיטְצֶען אִין דִי בְּתּי תִּפְלָה אי דִיענֶען נָאטְט.
דָאס אֵייגֶעגֶע קָאט אוֹיךְ דֶערְצֶעחְלְט אַ רֵייזֶענְדֶער אין איין עֶנְגְלִישֶׁער צֵייטוּנָג.
נָאר ער האט אוֹיך דֶערצֶעהְלט אַז דִי אַבִּיסינָיֶער יודען זֶענֶען זֶעחֶרפֶּערְנַארִישְט:
זֵיי גְלוֹיבֶּען אִין שׁדִים ,רוּחוֹת ,כָּשׁוּף ,לִחְשִׁים וּכְדוֹמָת .ווֶען זַיִי זֶענֶען אַהֶער גֶעקוּמֶען,

הָאט זִיךְ דֶער רֵיינֶענְדֶער ניט גֶעקָאנְט בַּיי וי דֶערְפְרֶעגֶען .אֵיינִיגֶע הָאבֶּען גֶעזָאגְט,

אַז זִייֶערֶע עלְטֶערֶען זֶענֶען גֶעקוּמֶען קיין באִּיסִינִיע נָאךְ אִין שִלמה הַמָלְדִים
צֵייטֶען; אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעזָאנְט .,אז

זֵיי זֶענֶען פֶערְטְרִיבֶּען גֶעוָוארֶען אַהֶער

עֶרֶשְט נָאךְ דֶעם חוּרְבָּן בַּיִת שֵׁנִי דוּרֶךְ דִי רוֹמִיִם.

דָאס הָאפְנוּנג אויף מָשִׁיחֵן

הָאבֶּען זֵיי גִיט פֶערְלַארֶען,
דֶער לַאנְדָאנֶער דָג ה' נָתָןאַדָלעה אוֹיך דער בֶּערְלִיגֶער רֶב ,דָאקְטָאר
הִילְדֶעסהײי ע
מר ,הָאבֶּען גֶערֶענק שִיִקֶען אהַין מֶענְשֶעןְ בִּכָדֵי צוּ בֶּעקוּמֶען
וֶועגֶען זיי

דַייטְלִיכֶערֶע יָדִיעות ,נָאר מיר ווייסֶען נִיט - ,פַאר וָואס עס אִיז צוּ

גִישְט גֶעוָוארֶען

1

אַמֶערִיקֵא
יי

בְּרַאזִילַיִע.
וֶען די יוּרֶען זֶענֶען צוּם עֶרְשְׁמֶען גֶעקוּמֶען נָאךְ בָּרֵא זִילִיע ,ווייסְט
מֶען ניט אוֹיף רִיכְמִּי ; :דָאם אִיז אַבֶּער זִיכֶער .אז דִי יוּרֶען זֶעגֶען אהין גֶעקוּמֶען
נִיט מיט

זֵייעֶר אֵייגֶענֶעם גוּטֶען וִוילֶען גָאר זֵיִי זענען אהִין גֶעטְרִיבֶּען גֶעווָארֶען

מיט נָווַאלְד ,וֶוען פָאךְ טוּנאל אוג שֶׁפּאניַע הָאבֶּען יוּדֶען פֶערְטְרִיבֶּען אִיבֶּערְן

ְלוֹיבֶּען .בְּרַאוִילִיע אִיז דֶעמָאלְט געווען

()51

װײַ בּיי אוּנז פֵיבִּיר ,דָאם אָרֶם
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וָואהִין מע הָאט פֶערְשִׁיקְט פֶּערְבְּרֶעכֶער אוּנ יוּדֶען ,וָאס הָאבֶּען נִיט גַעווָאכְט +

ָפְטְרֶעטֶען פון זיר הֵיילִיגֶען גְלויבֶּען .שְׁוֶוער הָאבֶּען רֶעמָאלְט דִי יּרֶען גֶעארְבַּי .

פִיר פָּארְטוּנַאל (בְּרַאזִילִיֶע האט
זֵיי הָאבֶּען פֶערְזייעט

וָאלְרֶער ,הָאבֶּען

דנֶֶעעממַָאאפקְּטט גֶפעַהאפֶּעורְּנטִייֶעצןוּ אופָּנּארהְָטאבוֶּּנעַןאלזי)י -

גֶעשִקְט נָאךְ פָּארְטוּגאל .אִין נֶענֶער צייט זֶענֶען אַהִין עֶנְטְלָאפֶען אוֹיךְ פִיעל

אֲנוּסִים (מאראנעס) אוּם זַיִי זָאלֶען דָארְט וִוידֶער קָאנֶען זיין יּדֶען .שִׁפֶּעטֶּער,

וֶוען מע האט אָנְגֶעהוֹיבֶּען דְרִיקֶען יודֶען אין פּרַאנְקְרֵייך זֶענֶען אוֹיךְ פון

דָארְט פיעל יוּדֶען קיין בְּרַאזִיליע גֶעלָאפֶען אָבֶּער זֵיי הָאבֶּען פוּן דֶער פָּאךְ-
טוּגֶעזִישֶׁער רֶעגִיערוּנָג פיעל גֶעלִיטֶען.
אִיםיָאחֶר  4961אִיז.יוּרֶען אין בְּרֵא זִילִיע בֶּעמֶער גֶעוָוארֶען הָאלֹאנְד

הֶאטרֶעמָאלְט נָאךְ אַ ְוֶערֶער מִלְתָמָה מִיט פא רְטוּגַאל איינגעוּמֶען בְּרַאזִילִיע
אוּג הָאט אַלֶע  אֵיינְוואוֹינֶער גֶעגֶעבֶּען גליכֶע רֶעכְטֶע .יוּדֶען זֶעגֶען לֶעבֶּערִיג
גֶעוָארֶען .,הָאבֶּען זִיךְ גֶענוּמֶען צוּם מִסָחָה ,הָאבֶּען אָנְגֶעהוֹיבֶּען עֶרֶד בֶּעאַרְבִּיטֶען
אוּג זֶעגֶען אין אַנִיכֶער צייט רֵייךְ גֶעוָארֶען .זֵיי הָאבֶּען זִיך גֶעבּוֹיֶעט הַייוֶער

אוג שוּלֶען מִיט דֶער גְרֶעסְטֶער פְרַאכְט .דֶעמָאלְט הָאבֶּען אוֹיך פִּיעל יּדֶען פ -

אוֹירָאפּא אָנְגֶעהוֹיבֶּען זִיך אַריבֶּערְצִיהֶען קיין בְּרַאזִילִיע :אוֹךְפוּן הָא

לֹאנד הָאבֶּען זִיךְ זֶעכּם-חּנְדֶערְט יּדִישֶׁע פַאמִיליֶען אין בּרַאזֵיליע בַּאזֶעצְט.
זייָער בייבקייט אִיז גֶעווֶען אַזוֹי גְרוֹים ,אז זִי הָאבֶּען דֶעם פּרֵינץ מָארִיטְץ.
אֹסי,
נו
פוּן ס

ואס אִיז דעמאלט גֶעווען שטאאט-הַאלְטֶער (גַאמִיעסְטְנִיק) 

אתֶנָה זֶעכֶּם פַאס גָאלְר ,אַז עֶר זָאל זיךְ דֶער פַּאר
אִיץ בְּרַאזִיליע ,גֶעגֶעבֶּען מִ

אוֹיסְבּויְֶן פַאּאלַאץ .נִיט לַאנְג אָבֶּער הָאט גֶעדוֹיֶערְט זִייֶער גְלִיק  :דֶער פְּרינְץ

אִין גֶעקוּמֶען אַנְדֶערֶע
מַארִיטֶּץ אִיז אַרָאפּ פוּן דֶער שְׁטָעלָעו ;עס זֶענֶען ח
שטאאַט-הַאלְטֶער ,שְלֶעכְטֶע מֶענְשֶען  :גַאנְצֶע בַּאנְדֶעס רוֹיבֶּער אוּג מָארְרֶער זֶעגֶען

אִיבֶּערְגעפַאלֶען איבֶּער די יודֶען אוּג הָאבֶּען זי גֶעכַאבֶּעוֶועט ,גֶענְלִש אוּנ דִי
רֶעגִיערוּנְג הָאט זי נִיט גֶעשִיצְט . עִם איז נָאך אַרְנֶערגֶעווארֶען ,ווֶען פּארְטוּנַאל
הָאט אים יָאהֶר 4

סצוזאמען גֶענוּמֶען אַלֶע אִיהֶרֶע כּחוֹת אוּנ נָאךְ שאְַׂרֶעקְלִיכֶער

מִלְחָמָה צוּרִיק אֵינְֶענוּמֶען בְּרַאזִילִיע .די יּרֶען הָאבֶּען זִיּ .וִוי די הֶעלְרֶען

גֶעשְׁלַאנֶען פִּיר דִי הָאלַאנְדֶער ,זייֶערֶע רֶעטֶער .אוג טאקע דער פַאר הָאכֶּען זיך
זִיךְ

דִי פַּארְטוּנֶעוֶער דֶער נָאךְ נוקם גֶעוֶוען אִין דִי יודֶען  :יּדִישׁ בּלוּט הָאט

נֶענָאסֶען אִין אלֶע גאסֶען ,בִּיז דִי פָּארְטוּגֶעזֶער הָאבֶּען אִין גַאנְצֶען פֶערְטְִיבֶּען

די יוּרֶען .דִי אִיבֶּערְגֶעבְּלִיעבֶּענֶע יוּדֶען הָאט מֶען גֶעשְׁמִידְט אִין קֵיימֶען אי
אַוֶועק גֶעפִיהרְט נָאך אַמְסְטֶערְדֵאם.

וּנְדֶערְט יָאהֶר שְׁפֶּעמֶּער זֶענֶען װִידֶער אַ הין גֶעקוּמֶען עטְלֵיכֶע יוּרִישֶׁע
ִיליעהֶן אוג מיט דֶער צַייט זֶעגֶען זֵיי וָאס אמַָאל מֶעהֶר אוּג דֵייבֶער גֶעוָארֶען
פַאמ

אוּג אִיצְט לֶעבֶּען זי רָארְט רייך אוג גְלליךּ .זיי זֶעגֶען אויךְ פְּוּמֶע יודֶען .

די יוּרֶען אִיןאַזִיעי אֵפָ..,
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אַמֶערִיקֹא ,אוֹיסְטְרַאלֶיֶע

זֵיי בֶּעשֶׁעפְטִינֶען זיך זְעהֶר מיט דער יודי?   -לִיטֶערַאטוּר אוּג טְהוּען פּיעל נוּטְס)* .

אויסְטראליע.
עִם אִיו עֶרְשְט עֶמְּלִיבע-אוניינציג ואחר ,זִינְט די עֶנגלַאנְֶער
ען פאר

אוֹיסְטְרֵא לִיע (סוזו) אוּנהָאבֶּען עס גֶעהַאלְטֶ
הָאבגֶוּּעטֶןען איפנּגלעאנץוּמאֶהעןער צוּ שִיקֶען פֶּעְבְּרֶעכֶער אוּנ מָארְרֶער  ,זײַי זָאלֶען אֶבְּקוּמֶען
אַ
וּנג ,דורף
זֵייעֶר פֶערְדִינְטֶע שְׁטְרָאף;

זֵיי הָאבֶּען אוֹיך דֶערְבֵּיי גֶעהַאט זִייֶער רֶעכְנ

דֶעם דִי אִינזֶעל צוּ בֶּעפַאלְקֶערֶען .די אַמָאלִיגֶע פֶערבְּרֶעכֶער הָאבֶּען נֶעוֶעפן ,
ָאבֶּען זֵיי אָנְגֶעהוֹיבֶּען דָאס לַאנְד צו

אַז דָאס לַאנְד איז גוּט ,די עֶרְד פֶּעט  ,ה
רְבֵייטֶען .זֵיי הָאכֶּען אוֹיפְ;ֶעבּויט שְׁטָאָדט אוּג ;עם זַעְנֶען גֶעוֶועוֶען אַוֶעלְכֶע,
בוֶָּועאאסַ הָאבֶּען זִיךְ גֶענוּמֶען צים האנדעל אוּג ;עם הָאט זֵיי גֶענְלִיקְט --,פון די

אוּמנלִיְִיכֶע פֶּערְשִיקְטֶע  ,זֶעגֶען בַּאלֶר אַרוֹיסְגעוַאבְֶּען גִליְִיכֶע אוֹנִים .אִין
ֶעוָאחֶר גֶעוארֶען אונ עם הָאבֶּען אָנ

אוֹיר אפ א אִיז מֶען בַּאלְד דֶער פוּן ג

גֶעהוֹיבֶּען פיעל אַחִין לוֹיפֶען ,איבֶּער הוֹיפְּט פון אִיך לַאנְד .וֶוען מֶען הָאט

ִים יָאהֶר  )051גֶעפוּנֶען דִי גְרוֹיסֶע נָאלְְגרוּבֶּען בֵּייבִּאטְּהוּרְסְט ,הָאם מֶען
(א
פון דֶער נַאנְצֶער וֶועלְט אָנְגֶעהויבֶּען אַחַער קּמֶען צוּ דֶעם גָאלְרֶעגֶעם קאלב ..
לוֹיפֶען אוּג.
עֶס פַארְשְטעהט זִיךְ ,אז יוֶדען הָאבֶּען אוֹיךְ אָנְגֶעהוֹיבֶּען אחין צוּ
עס איז אַחִין גֶעקוּמֶען נאקעט או :בַּארְפּוּס ,אִיז בַּאלְד כייך גֶעוָארֶען .
וֶוער

די יּדֶען הָאבֶּען נִיט גֶעזוּכְט דָאס נָאלְד אִין דִי גְרוּבֶּען ,נָאר זֵיי הָאבֶּען
אוּג גֶעפוּנֶען .אויך בַּעלי

עֶס פארטיג גֶעקויִפּט בֵּיי דִי ,וָואס הָאבֶּען עס גֶעזוּכְט

מְלָאכוֹת זֶענֶען צְוִוישֶען זֵיי אִַין גֶעקוּמֶען או הָאבֶּען דָארְט זֶעהֶר נוּט גֶעלֶעבְּט.

דִי יודֶען גֶענִיֶען דָארְט לע בִּיִֶעְלִיבֶערֶעכְמּע; די אִירְלַאנְדֶער ,וָואם

זֶענֶען אַלֶע מָאל גֶעוֶועזֶען די גרעמטע יוּרֶענְפֵיינֶר  ,לֶעבֶּען דָארְט מִיט דִי יּדֶען
וִוי בִּרְיֶדֶער .

,אוּ עם גֶעפִינֶען זי פִּנְפְּהּנְדֶערְט יוּדֶען ;צְוִוישֶען
זידניי :אַשְׁמָאדְט וו

זי זֶענֶען דָא גְיוֹיִסֶע סוחָרִים ; ,עשִירִים אוּנ יפּאדְלֶער" /ואס גֶעהֶען אָדֶער פָאהְרֶען

*) וֶוענֶען דִי איבּעריגע אַמֶערַיקַאנִישְע יוֹדֶען אוּג אוֹיךְ אוּנזֶערֶע רוּססישע יוּרֶען !וואט הָאבֶּען
מִינְרִירְט נָאךְ אַמֶערְיִקא אוּג .ווענֶען זייֶער לֶעבֶּען דָארְט אַצוּנְד ,וֶועלֶען מִיר שְׁמוּעמֶען בַּאֲרִיכוֹת
מַאסְסֶענְווייז ע
אי"ה אֵינִים צְוויימֶען בּוּךְ פוּן דער ייוּד ,פאַלקסבּיבּליאטהעק",

רעד.
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יודישע

פאל.

'2בליא טהעק

| אֵרוּם אִין שְׂטָאדְט אוּנ הָארְפֶער מיט : +זָח.
זי האבֶּען אַ גְרוֹיסֶע בֶּערִיהֶמְטֶע

ול  ,וָואס הֵייסְט יבִּית יִשְׂרָאֵלי אוג אִי-

בֶּער מַחֲ
לקת הָאט זיך אפַּארטיי גֶעג.יֶעט נָאךְּ אַ שיל ,אבֶּער .אקלייע  -אַרֶב,
אָדֶער וֶוע
ר
;
ע
ס
ז
ָ
א
ל
שַׁאֲלוֹת פִּסְקֶען ,איז גִיט דֵא .אֶבְּווָאהְל זי הָאבֶּען א
ַשׁוֹחֵט,

עסֶען
דָאךְ פִיעל פון זֵיי מְרָפוֹת אוּנ זֶענֶען מְחֲלֶל שִׁבָּת  .דָאךְ זֶענֶען דא אוֹיך
זֶעחֶ
ר
פ
ּ
ר
ו
ּ
מ
ע
י
ו
ּ
ד
ֶ
ע
ן
,
ו
ָ
ו
א
ס
ט
ְהוֶען זְעהֶר פִיעל גוּטֶעס מִיט די ,וָואס קוּמֶען

עֶרְשְט אחין .

מֶעלְבּ יר| אִיז אַשְׁטָאדְט  ,וָואם אִיז ֶערְשְׁט פַאר עֶטְִיכֶע אוּג דְרייִינ

נָָאאהלֶר אוֹיפְגעּועט גֶעוָוארֶען ,וייל מֶע הָאט דַאמָאלְם דָארְט גֶעפוֶּען די רֵייכְְמֶע
ְְְרוּכּען ,או
;ג דאריבֶּער אִיז זִי אין .עטְליֶע נָאהֶר  גֶעוָארֶען  אנרוֹיסע
בֶעריהֶמְשֶע שְׁט
ָ
א
ד
ְ
ט
.
א
ין מַעלְבּוּרֶן אִיז אִים יָאחֶר תרכ'ח גֶעוֶעזֶען טוֹיֶענ-

יוּדֶען  ,וֶועלכֶע הָאבֶּען שׁוֹין דַאמָאלס גֶעחַאט

אוֹיךְ דָא אִיז קיין רָב נִיט דָא,

צַוֵויי  וואוּנְדערְשָאנֶע שׁוּלֶען .

אוג עם גֶעהֶט בַּיי זֵיי צוּ פּוּנקט  ,וִוי אין

גיײִדָיזֶע .עֲלאיּגדְֶעדן זא.ענעז.ן װגָ.אד רא אוֹיף דער-אינזֶעל יפאגְרִימֶענְסלַאנָדי
זֵיי לֶעבֶּען גְרַאדֶע אַזוֹי וי אין די אוֹיסְגֶערֶעכֶענְטֶע

שְטָארְט ,

|

וי ווייט מֶען מאכְט אין א וֹים מר אל יֶע /קיין אוּנְטערשיעד צְוִוישֶען

יוּרֶען אוּג כְּרִיסְטֶען  ,זֶעהֶען מִיר פון דֶעם  ,וָואס אִים יָאהְר

גַאנְץ אוֹיסְטראליע

,2781

וֶוען אֵין

אִיז גֶעווֶעזֶען אִין גַאנְצֶען לערך דְרֵיי טוֹיזֶענְר יוּרֶען,

פזוֶעּנןֶעןהַאנשְדיֶעל צְואֵוויני פצוָןא זיי גֶעזֶעסֶען אִין פּארלַאמֶענְט  ,אוג דֶערערְשְׁטֶער מִינִיסְטֶער
הְל אִיז גֶעוועזֶען אִיּר ,מִיסְטֶער עֲדוּאַרְד

קאהֶען.

בֶּעאַרְבֵּיטֶעט פון פֶערְשִׁיערֶענֶע קוועלֶען דורך

יצחק הלוי,

אדע

ססא,

עוֹלֶם הַבּא
-וֶוער וויל קוֹיפֶעןעלםַ-בָּאי? אִיךְ הָאבּ נָאר אוֹיסְגֶערֶעדְט די עטליכע וָוארְטֶער  ,אהא ! עס בַּאלֶעגֶערֶען

מִיךְ שׁוֹין טוֹיזֶענְדֶער יּדֶען  ,קיין עין הָרֶע ,זֵיי בֶּעפַאלֶען מיך ,וִוי פְִיגֶען ,ני

הֵיישְרֶעקֶען; וָואס ווַייטֶער ,וֶערְט אַלְץ דָאס רעדיל גְרֶעסֶער אוּג סֶע קוּקען ארַיין

אזוֹינֶע יידֶען ,אוֹיף וועלְכֶע אִיךְ ואלְט קיין מָאל נִיט רֶעכֶענֶען ; אַז די דָאויגֶע
וָוארְטֶער זאלֶען זֵיי עֶטְואם אִינְטֶערֶעסִירֶען עפֶּ.עס פְרוּמֶע יוּדֶען  ,בִּטְלָנִים ,גֶעפֶּעס
גָאר אַפִּיקוֹרְסִים'לֶעך; אוֹיסְגֶעלַאסֶענֶע ,פֶערְשִׁייטֶע .נָאךְּ מֶעהֶר װאוּנְדֶער איז ,אַז

ואַרִיסְטָאקְרַאטֶען מִיט זִייֶערֶע אריסטאקראטקעם ,חְלֶעבֶּען  ,זֵיי זֶענֶען אוֹיךּ בַּעלָנִים
חָארֶען ,וָואס אִיך וֶועל דָא זָאגֶען -- .נה וָאלְט אִיךְ דָאס גְלוֹיבֶּען , אַז זֵיי זָאל

אָנְשְטֵיין ערְִירְריגֶען זיָערַע אֵיירֶעלֶע גְלֶענְצֶענְדע בְּליִקֶען אוֹיף מִיר ,יוּדישֶׁער

מְחַבֵּר ,אוּנאוֹיסְהָארֶען מֵיינֶע וֶוערְטֶער !נאר קוֹים דֶערְהֶערְט מֶען עוֹלֶם-הַבָּא ,אוֹיף

דֶעם ;ווער איז נִיט קיין בֶּעלְן לק-וֹ-יפֶען עוֹלֶם-הַבָּא !עִפֶּעס קאלֵיינִינְקֵייט? אט
דִי נְבִירִים זֶענֶען טאקע שוֹין פַארְטִיג ;וָוארוִם וִוי בַּאלְד קוֹיפֶּען  ,נוּ וֶוער ,קאן
עִם מֵעהֶר אוֹיסְפִיהְרֶען ,וִוי זֵיי ? אוג פַאר וָואס טַאקע נִישְׁט ? וי בּאלְד מע קאן

עֶם הָאבֶּען פַאר נֶעלְד ,מְחֵיכִי תִּיתֵא -- טרַאכְטֶען זֵיי זִיך  --לָאמִיר אַרוֹים-

וָוארְפֶּען אוֹיף דֶעם עטְלִיכֶע קערְבְּלֶעך; לָאז זיך דאכטען ,אִין קָארְטֶען פֶערְשְׁפִילְט. . .
אוּג בְּאֲמֶת ,אַז דִי וֶעלְט הָאבֶּען זֵיי אַודָאי ,אִיו כְּדֵאי צוּ הָאבֶּען יֶענֶע וֶועלְט

אוֹיךְ ,קוים מע {קאן עִם קְרִיגֶען פַּאר גֶעלְד  :אַז אוֹיף דֶער וֶועלְט פֶעהְלְט זֵיי

טאקע מֵיין נִיט ,וי יֶענֶע וֶועלְט ,,אוג דָאס טאקע שְׁטֶערְט זֵיי אֶפֶט זֵייעֶר

תְּענוּג  ,וָוארוּם נָאךְ אלע רִיזֶען נאך אוֹיסְלַאנָה ,נָאךְ אַלֶע בַּארֶער-מיט טֶעאַטֶערֶען
ר
ח,א
לענְדיג
טְהוּט זִיךְ דָאךְ ,וי נִיט וִוילֶ

 :וָואס טְהוּט מען מִכֹּם דָא רְטֶען ?

סע .וויל זיך עִפֶּעם נישְט פון מעבְּלירטֶע  ,גֶעפוּצְטֶעץ קאבִּינֶעמֶען אריינפאלען אין
פאִיַנְסְטֶער  ,א נַאם חוֹיז ,נָאךְּ די אוֹיסְלָאנְדישׁע בָּאדֶער אַרַיינְקְרִיכֶען אִין פֶּעךְ אוּנ

שְוֶועבִּיל .אוֹיִסער וָואס מְהוּט וָועה  ,פַּאסְט זִיךְ גלאט נִישְׁט  :מִיאִיז זֶעהֶר גִישְט

שָׁאן ,אז די פֶּערְשְׁמוּצְטע ,אָבְּנֶעקִימֶענֶע ,שׁוֹן אוֹיְגֶעלייטֶערְטֶע  אָרֶעמֶע לייט,

וָואס דָא האבֶּען זֵייגֶעצִימֶערְט ,שְטֶעהֶענְדינ בַּיי די נְבִיָרִים הִינְטֶער דֶער מִּיר,
זָאלֶען זֶעחְן  ,װי מע נעמט

אַנָבִיר אִתִּקִף אוּג מֶע קאטעוועט ,וי פאְּשׁוּטֶען
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אוֹיךּ ,אוֹיף דָ ער וֶועלְט פִּיש אוּנ פְלֵיישׁ אוּ וַויין  ,אוֹיף ! עג ע ר אוֹיךּ-- .
נָאר זײַ וָוָאלְטֶען שוין גֶערֶען הָארען די פְּרַייז  .נוּ ,אדְרִבֵּא  :עֶס פַארְקוֹפְט זִיךְ

.וֹיפֶען ל!עס פַאר גֶעלְד--אוּנ מיט גֶעלֶר אִיז טַאקע אוּמְעדוּם
עוֹלָם-הִבָּא?אַהַא  ,ק
גאוַּטהֵ!א;אָט אֲפִילוּ ,דאס אפִּיקוֹרְס'על הָאט זִיךְ אוֹיךְ גֶעבְּרַאכְט צוּ שְלֶעפֶּען . :ער
קוקט מִיך

אָן ,ער

קוּקט אױף

מִיר אִירָאנִישׁ,

וו אֵיינֶער רֶעדְט :יאַ,

,י מסוּפָּק ;
פַאנַאשִיזְמוּם !" , . .אוּנ בָּאָמֶת ;זעה איך  ,וִי ;ער שְׁטֶעהְט עפֶּעם ו
ּ:שֶׁר יָא  ,ווָאס הַארְט מִיךְ ,אַז איך וֶועל קוֹיפֶען ? הֵא ?
עֶר טְרַאכְט זִייאךְָפְ

טָאמֶער קוּמְט דָאס מַאקִי צוּניטְץ ? א קַשֵָא ?  ...לָאז דָאס זַיין ז"' ,. .אונ גָאר

די פְרוּמַע יוּדֶען  ,וֶועלְכֶע פַאסְטֶען בח'ב אוּג ווייְקֶען אין מִקְוָה ,וֶועלְכַע עס הָאבֶּען
אַזוֹי לִיעבּ א שְׁרֵייבֶּער ,וי עֶר זֵיי  ,גְלַאנְצֶען מיר אוֹיךְ אוֹים גְרוֹיסֶע אוֹיגֶען אוּנ

קוּקען  ,וִוי עֶרְשְׁטוֹינְט  :זֶעס אִיז עפֶּעם א קלייגינקייט ,זַיין זִיכֶער מִיט עוֹלֶם הִבָּא ?
קאאַטָאוֶועס ? וִוי מֶע זאל שׁוֹין נִיט זיין פְּרוּם אוּנ מע זָאל ניט פַאסְטֶען ,איז

נָאךְ אַלְץ די עוֹלֶם-הִבָּא ניט ,וִוי אִין קעשענִי ,מִיט אַ קְלֵיינִינְקייט קָאן מֶען זי פֶּערְלִירֶען.
עעפֶּעט א שֶׁפַּאס ? איוַּד הָארֶעוֶעט אָפּ אַגַאנְץ לֶעבֶּען מיט תַּענְתִים מיט מִקוְואוֹת

 . .מִיט ...אַלְץ צוּליעבּ עוֹלֶם-הַבָּא  :אַ יוּד דָארְט אוּג קווארט
מיט  . ..מִיט ,
אוּג אִיז זיךְ מְבַזָה מִיט כָּל הַבְּזְוֹנוֹת אַלְץ צוליעבּ עוֹלֶם-הבָּא  --נוּ ,עס אִיז

אַוַודָאִי גוּט זַיין זיבער  :ער וָואלְט טאקע וֶעניגֶער ארבַּייְטען מיט דֶער גַאל. ,

עֶר וָאלְט טאקע וֶענִיגֶער זִיךְ  מאכען בְּזוּי וּמְבוּזָה ע,ר וָָאלְט טאקע וֶועגִיגֶער

בּעל הוֹצְאָה גֶעוֶוען אוֹיף צְדָסֵה ,וֶוען .ער וָאלְט גֶעוֶעזֶע ִיכֶער מיט עוהיב-- .
גָאר מָעהֶר פון אַלֶעמֶען קלויבֶּען זי אַרוּם מִיר די אֶרֶעמֶע  ,אוּמנְליקְלִיכֶע ,בִּידְנֶע
מֶענְשֶׁעלֶעך  +בַּעַל מְלָאכוֹת ,מארק יוּדען  ,טְרָאגֶער !הָארֶעפַּאשְנִיקֶעס  ---אִפִּ
גֶערִיסֶענֶע , הוּנְגֶערִינֶע מִיט  פֶּערְשְמַאכְטֶע לִיפֶּען ,מִיט דַארֶע נַארְנְלֶען  :זי

שִׁיֶען פָּשוּט די סְליונֶע  --וָארים אַקַאטָאוֶעם  ,אַנַאנְץ לֶעבֶּען פֶערְְריינְְט

ִ.ין דַארֶענִיש ,אֵין קווארעניש ,אִין הוּנְנֶער אוג מַאנְגֶעל,
מֶען אִין צָרוֹת ,אִין לֵייד  ,א

מֶע דֶערְלֶעבְּט קוֹים דֶעם שִׁבָּת קוֹדשׁ ,הָאטְשׁ אַבֵּיינְדֶעל אָפְּלֶעקֶען  --פְלֵייש

קַאנֶען זֵיי ,נֶעבֶּעךּ ,נִיט בֶּעקוּמֶען! --עפֶּעס אַשְׁפַּאס עוח'ב ? ארֶַעכְט שְׁטיק פִיש

א פֶעטְ'ס שִטִיִקֶעל פְלֵיישׁ אָהן טאקסע ,א נוּט גְלֶעזֶעלֶע וַיין  -אֶך! נָאךְ

אַ גַאנְץ לֶעבֶּען פוּן כוּלִישׁ מִיט בְּרוֹיט  ,וִוי גוּט עס)איז ,הָאמְשׁ אגְעָוִויסֶע

הָאפְנוּנְג אוֹיף אָמֶּעסֶען  --אִזֵא גֶעווימֶע הָאפְנוּנג קאן צוּנֶעבֶּען נַייֶע כֹּחוֹת

פֶּערְטְרָאנֶען דֶעם שְׂוֶוערֶען דלות  ,אָך --אָך  --אֶך  .. .זי שְׁמֶעהֶען  ,גֶעבֶּעך,
אוּג קיקען אוֹיף מִיר מִיט תַּחֲּנִים'רִיגֶע אוֹיגֶען .,עפֶּעס זֶענֶען זֵיי ,וִוי נַייגֶעבּוֹירֶען 

עֶפֶּעם הָאט זיך אִין זֵיִי עֶרְווֶעקְט דִי נאנצע קְרַאפָט פוּן לֶעבֶּען-- .נָאר

א מִיפַּער זִיפֵץ פֶערְנִיפְטֶעט זֵיי,גֶעבֶּעךְּ; אַלֶע וַויילֶע  :זֵיי מְרַאכְטֶען זִיךְ  :קוֹיפֶּען?

עוֹלֶם הַבָּא
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גָאטְט ווייסְט ,וָואס פַאר אַ פְּרַייז ;ער קאן זִיךּ הייסען  :גֶעבֶּען וּנַּכּרט דָא שְׁטֶעהֶען
גְבִירִים ,וָואס גֶעלְד פוּן זִייֶער פֶּערְגְנוּנֶען ווענֶען אִיז גֹּא זֵיי אַ שְׁפַּיי! --דָאך --
קְלֶערֶען זֵיי ,גֶעבֶּעךּ,

 --טָאמֶער

וֶועט זֵיי גֶעלוּנְגען ,חָאטְשׁ וָואס;עס-איז צוּ

קוֹיפֶען  :אִיז נִיט קיין וַויין ,איז חָאטש
פְלֵיישׁ ; אִיז חָאטְשׁ אַפעט בִּיינדֶעל . . .
+

א נְלָאזֶעל בִּיער ; נִישְׁט קיין פּעט
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אַך ,איך קְוֶועל גָאר אָן ,קיקענדיג  ,וִוי אִיך הָאבּ דָא פאראינְטֶערֶעסירט
שאָׁאן שְׁטַיקֶעל עוֹלֶם .מֶע קוּקט יֶעפֶּעס אוֹיף מִיר  ,וִוי אוֹיף באָּאו וואוּנְדֶער ,

וי אוֹיף אַנְרוֹיִמען מענשֶען .אך  ,אִיך קאן אייך ,לֶעזֶער נָ,אר נישְׁט פָארְשְׁטֶעלֶען

רָאס פֶּערְנְנוּגֶען ואס יֶענֶער הָאט ,וֶוען אוֹיף זֵיינע וָוארְטֶער קוקען אַרוֹים

טוֹיזֶענְדֶער  מֶענְשֶען ! סֶע ווילְט זִיך כִּמֶעט אֵליין ;עפֶּעם נָאךְ אַבִּימֶעל מוּטְשֶׁען

זיי ,לָאזֶען זֵיי טאקע
זיין נאך אבִּיסֶעל אפְּהֶענְגיג -פוּן מיר ,לָאזֶען זֵיי טאקע נָאךְ

אַבּיסֶעל קוקען אוֹיף מיר מִיט אוֹיסְגֶענְלַאנְצְטֶע אוֹיגֶען אונ איך וֶועל מיר שׁטעהְן

זֶעְן אוּג לאבען אוב חָאבֶּען אַבִּימֶעל פֶערְננוגֶען .פַאר וָואס טאקע נִיט? איך,

רבֶּר
אָרֶעמֶער מחַ
ע,
ד אוּנ זֵיי ,דֶער גַאנְצֶער עוֹלָם  ,שְטעהֶען אוּג קוּקען מיר אין
מוֹיל אריין
,
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מוזען זיך גֶעפִּינֶען עטליכע עזוּת-
פָנִיטיער אויך ,דָרוּם חַאפֶּען זִיךְ אַרוֹיס אֵיינִינֶע מיט גרויס עזות ,
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 --זָאגְט גָאר ,ר' קרוב ! מאכְט אִיר עפֶּעס חֹזֶק ? זֶענְט איר דָאס אַזוֹי

פָרוּם  ,ווָאם אִיר חָאט דָאס אזוֹי פּיעל עוֹלָם הַבָּא נָאךְ אוֹיף צוּ פַארְקִויפֶען ?
דַאכְט זיך; ,עם אִיז נָאר ניט אַזוֹי דִי מֶעֲשֵׂה! מיר קָאנֶען אייךְ ! מִיר הָאבֶּען
גֶעהָארְט פון אייך ! אִיר  ,שְׁרַייבֶּער אִין די גַאזֶעטֶען ,אַהִינְצוּ , ..וִי קוּמט צוּ

אַייך עוֹלֶם הִבָּא ?  --אוג נָאךְ אוֹיף צוּפֶּערְקוֹיפֶען ?

 -גו  --עֶנְפֶער אִיך  --אַז דֶער רְבִּי פֶערְקוֹיפְט שָׁנְיִי ,הָאט ער עס

טאקע ? אוג אַז מֶען פֶערְקוֹיפְט קוּנ פֶּטיג ען צוְקעה ,הָאט מֶען {עס דֶעןל--

דָא הָאבֶּען די נְבִירִים פֶערְבִּימֶען דִי לִיפֶּען אוּנ שֵא  ,נָאר די הֶעזְקְצִיִקֶעס הָאבֶּען
זִיךְ וִוידֶער ארוֹיסְגֶעחַאפְּט מִיט גאֶַעפִּילְדֶער ,

,--ע! מֵיינְט אִיר דָאךְ אַ פָּנִים שְׁוינְדֶעל ,אפֶּערֶע !אַפָנִים ,איר הָאט אזוֹי

עוֹכֶם-הִבָּא ,אָט אַזוֹי וִוי אִיר הָאט עוֹלֶם הזה !

|

 --אָמֶת  --עֶנְפֶּער אִיךְ  --פאר אֵייךְאלֶעמען הָאבּ .אִיךְ .קיין עוֹלם-הִבָּא נִיט,

אוּג נִיט אַייך אַלֶעמֶען הָאבּ אִיך גֶעמֵיינְט. ,אַייך אַלֶעמֶען  קאן אִיך .קיין עוֹלם
היֶַבעָדֶּאערגִיטבֶפֶּעעשרְַקאופיְפטֶעווזוִיָךאְרוּאםַ בַּיי אֵייך איז בַּיי יֶעדֶען א בֶַּזוּנְדֶער קָארְט עוֹלָם הִבָּא.
זֵא מין עולֶם הבָּא אין זיין מֹחַיל ,וי וָואס מַאר מאִין
עוֹלֶם-קווער הָאט  יֶערֶער ,וָואס ;עס פֶּעתְלְט אים ד א ,אין וֶועלבֶען עֶר פֵיהלְט
דָאדֶעם גְרֶעסְטֶען מַאנְגֶעל ,אָט דָאס וִוינְשְט עֶר צוּ גֶעפִינֶען אוֹיף יֶענעֶר וֶועלְט.
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דֶער פִילָאזָאף ,לִמְשָׁל,ווָאס זַיין גַאנְצֶע עוֹלֶם-חזָה  אִיז טְרַאכְטען אוּג קְלֶערֶען נָאר

מחֲשָבוֹת  ,מַחֲשָׁבוֹת ,שְטֶעלְט .ער זִיךְּ פָאר זַיין עוֹלֶם-הַכָּא ,אז דָארְטֶען וֶועט ער

אַלֶעם וִויסֶען  ,אַלֶעט זֶעהְן  ,אַלֶעס פֶערְשְׁמֶעהְן  ,וָוארוּם אָט דָאםנֶעמְלִיךְ ,פֶעהְלְט

אֵיהֶם דא  ,אוג דָאט איז בַּיי אִיחֶם דָאס הוֹיפְט פון אֹדֶע זַיינֶע וואנשֶען , דאס

 .דֶער לִמְדֶןאשְׁטֵיְגֶער,
בֶּעסְטֶע פוּן אלֶע בֶּעלוינּנְגֶען פַאר דֶעם שְׁוֶוערֶען לֶעבֶּען ..
שְׁטֶעלְט זִיךְּ פָאר זַיין עוֹכֶם-הַבָּא ,אַז א בַּײַ ר{ָבָא ווֶעלֶען אֵיהֶם פֶערֶענְטְפֶערֶען
אַלֶע זִייֶערֶע הַוַיוֹת ;דֶער מהרש'א וֶועט אֵיהֶם אוֹיסזָאגֶען אלע יש לְיֵשֵׁבְ'ס' אוּג

רש" ווֶעט אֵיהֶם אוֹיפְקלֶעהרֶען אלע כְּלוֹמְרִים  :חאָסִיד ,לְמֶשָׁל ,שְׁטֶעלְט זי פָאר -
זיין עוֹלֶם הַבֵּא  ,אַז זיין רִבִּי וֶועט זיין דֶער נַאהֶענְסְטֶער צוּ דֶער שְׁכִינָה אוּנ דְרוּם

וֶועט אֵיהֶם אוֹיךְּ דֶעם רִבִּינִם זְכוּת בֵּיישְטֶעהְן  8 . . .פְּרוּמע יוּרֶענֶע  ,לִמָשָׁל ,
איז בֵּיי אֵיהֶר עוֹלֶם הִבָּא ,אז .זִי וֶועם זַיין שְׁטֶענְדיג  אָנְגֶעטְהוּן שַׂבֶּת-קוֹרֶש;דיג

אוּג ,זִיצֶענְדִיג מיט די אִמָהוֹת אִיבֶּער אַ טֶעלֶער אַרְבֶּעס ,אְדֶער בֶּעבְּלֶעךְ ,וֶועט

זִי זִיך אַלְץ עֶנְפֶערֶען יבּרוּך חוא וּבְּרוך שְמוֹ ,,אָמֵן /בְּשֶעת דֶער מַאנְן מִיט דִי

קִינְדֶערְלֶעךּ וֶועלֶען דאוֶוענֶען אין נן עדן שְטִיבֶּעל  . . .אוּנ  ,אַשְׁטִייְנֶער אַנָבִיר

שְׁטֶעלְט זיך פָאר זַיין עוֹכֶם הִבָּא ,אז דִי שָרִים שֵל מַעֲלָה וֶועלֶען פַאר אֵיהֶם

גְרוֹיס רֶעסְפֶֶעקְט הָאבֶּען ,גלייךְ וי דִי שָׂרים שֶׁל משה אוּנ ;ער מיט דִי קינדער פוּן

דָו ד הַמְלְדִּים קַאפְּסְוַוייבֶּער זִיצְט אוּג שְפִּילְט סְטוּקעלקע אונ צֵייטֶענְווייי חַאפְּט
עֶר זִיךְ אריין אין מַחֲמְדַאנִישֶען געֵדןְן אוּג חַאפְּט א קוק אָט דָארְט . . .נוּ  ,קאן
איך אַייךְ אַלֶעמֶען פֶערְקוֹיפֶען עוֹלֶם הַבָּא ? דֶער גוּטֶער יָאחֶר וֵוייסְט אַייךְ ,וָואס.
פַאר אמִַין אֵיינְבִלְדוּנְג איר הָאט אַייךְ אוֹיף דָ ער וֶועלט  .עַל כֵּן ,גֶעהְט
אַייךּ איר חֲסֵידִים  ,בַּטִלְנִים  /קוֹיפְט אַייןך בֶּעטֶער בּיים רִבִּין שָׁנֵיי--דָאם איז פיעל

זיכֶערֶער פוּן מֵיין עוֹלֶם חִבָּא ;וָארוּם אִין כִּסָלָיו אָדֶער שְׁבֵט וֶועט דאך גֶעוִוים זיין
שָנֵיי אוּג אִיר ,נָבִיִים ,אַייך וויל אִיךְ גְלָאט נִיט פֶּערְקוֹיפֶּען .איר וֶועט דָאךְ מִסְקָמָא

צָאהְלֶען -מִיט וֶועבְּמְלען  --נוּ  ,הֵייְטינֶע צייטֶען זֶענֶען אֵייעֶרֶע פַּאפִּירֶען אסך
וֶוענִיגֶער זִיכֶער  ,וִוי דעם רִבִּינִים שְׁנֵיי.אָט זֶעהְט איר ,אוֹיבּ אִיר וִויכְט אַ חָלוף,
בִּין אִיךְ מוּסְכֵּס בֵּייטֶען זיך

עוה'ז

מיםט אַייך;

זֶעהְט

אִיר דאס

יא:

נִיט

מִיר

איער

אוּ נאט אֵייך . , .וִילְט אִיר נִיט ? איז אוֹיך רעכט ! בַּיי עוֹלֶם-הַבָּא

זֶענְט איר בַּיי /מיר אויס מִיוּחָסִים? וִוידֶער הָאבּ איך טאקע קיין חֵשֶׁק נִישְׁט  ,אִיר

זָאלְט הָאבֶּען עוֹלֶם-הִבָּא ,דֶען וֶוען סיז נָאר אָן מיר גֶעוֶוענְט  ,וָאלְט אִיר..קיין
עוֹלֶם-תַזָה אוֹיךְ ניט הָאבֶּען . . ,אַי ,אִי  ,איער עוֹלֶם-הַזֶה ! איר הָאט שוֹין אַזוֹ
פַארְרִימֶען די נָאז  ,אַז אִיר דֶערקענְט שׁוֹין נָאר קיין בְּרוִדער ניט  ,איר עענְטְלוֹיפְט
פוּן יוּדֶען . . .אוּנ אִיר ,אפִיקוֹרְסִיסְ'לֶעךְ ,ריקט אייך אַוֶועק ,אִיךְ קען אַייך! אָט הַיינְט,

אַז די צייט איז שְׁלֶעכְט :בַּאנְְרָאטֶען ,אוּמִגְלַיקֶען ,שׁלֶעכְטֶע גֶעשֶׁעפְטֶּען ,זֶענְט

ַ,זוֹי וי איר דאווענט אצוּנְד מִנְחָה הִינְטֶער א פּלַייט ;
איר בַּעֲלְנִים אוֹיף עוֹלָם-הִבֶּא א

קוֹים אָבֶּער וֶועט זִיְ דָאס רָאדֶעל אִיֶּערְדְרֶעהְן ,ווֶעט אֵיר מאכען שְׁפַּאס פוּןמיי

עוֹלֶם הַבָּא א-ַ,זוֹי וִוי פוּן דֶער מִנְחָה  --נוּ ,אוּג חוֹזְק מַאכֶען בּין אִיך נִישְט קיין
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:
עוֹלֶם הַבָּא
בֶּעלְן פון עֲללִם-הִ
אבַָּא.יי-ך ,-פְרוּמַע יוּדֶען ,וִויל אִיךְ אוֹיךְ נִיט פֶערְקוֹיפֶען עֹלִם
הִבֶּא .,ווארום אַזוֹי וִוי אִיר טְהוּט אַלְץ נאר פוּן עוֹלם ַבָּא וְֶעגֶען ,הָאבּ ִיךְפָשוּט

מוֹדָא ,אַז וֶוען אִיר וֶעם זיין זיכֶער מִי עֹלֶם-הִבָּא ,וֶֶעט אִיר וֶערען ,חֲִילָה
אוֹיס יודֶען +
..

|

אִיךְ זָעה ,עס וֶוערְדְט אַרוּם מִיר אַלְץ שִׁיטֶערֶער :דִי נְבִירִים הָאבֶּען זִךְ
שְׁטַארְק בַּאלִיירִינְט אוּנ גֶעהֶען אהַיים מִיט צונוֹיפְגֶעקְוֶעטְשְטֶע קולעקעס ,וי אֵיינֶער
רֶערְט ,;:בִּיסְט א מְיוּסְט מִיט עוֶלם-הַבֵּא? דוּ .שְרֶעקְסְט אוּנָז מִיט יֶענֶע וֶעלְט?

וָוארְט אוֹיס ,מיר וועלען זיךּ אָן דִיר נוֹקם זיין אוֹיף דֶער וֶועלְט!" ...דִי

אַפִּיקוֹרְסִים'לֶעךְ הָאבֶּען זיך אוֹיך פַּאוַאלִינְקֶע אַרוֹיסְנֶעננְבִיעט ,בִּבְדֵי מֶע זָאֶל זֵי,

ליל נישְט חוֹשֵׂד .זַיין אין אזא זַאךְ ,וִי גְלֹיבֶּען אִין עוֹלֶם הַבָּא :פָע.
בְּיֹנוֹת ! אוּנ ;די חֲסִידִים ,די צְבוּע;קעם הָאבֶּען זיך .בַּאלְד אַרוֹיסְגֶעריּקְט מִיט דִי
וָוארְטֶער  :יאִיר  זֶעהְט דֶען ניט ,אז דאס אִיז איער פוּןיֶענע לייט ,פוּן
די גַאזֶעמְניקֶעם ל זי שְׂרֵייבֶּען זיך בְּרִייְלֶעךּ .זִינְגֶען לִידְלֶעךּ ,קְלָאמְפֶּערְשְט ,פוּן

!וּמְט אַוֶועק פוּן
אוּנְזֶער וֹבָהווֶענֶען .פוןאֶרֶץ ישְׂרָאֵל ווֶענֶען -- ,ס'אִיז לֵצִים ק

| די הוּלְטְיַיעם! . ..,אוּג אַזוֹי וֶוערְדְט אַלֶע מָאל דֶער עוֹלִם קְלֶענֶער ,אוּג אִיך זְעה
שׁוֹין נִיט פַאר

זִיךְ קיין אֵיינְצִיגֶען

אַפִּיקוֹרוֹם ,קיין

אֵיינְצִיגֶען חָסָיד ,נָאר אָט די

אָרֶעמֶעו אָט דִי בִּירְנֶע טֶענְשְלֶעךּ ,גֶעבֶּעדּ -- ,זֵיי זֶענֶען גֶעבְִּיבֶּען :זי וֶענֶען
בִאּיסֶעל שְׁטַארְקער בּיי זיך ,וָואס סָאִיז גֶעוָארֶען וֶעִינֶער בַּעְלָנִים ,וֶעט גָעִים

פַאלֶען דִי פְּרַייז,

-זָאנְט זֶשָׁע ,פרְ'יוּּרר-ֶ,ע-נֶען זֵיי מִיך-,וֶועמֶען דעוִוילְט אִיר פֶּערְקוֹיפֶען ?:

וֶועמֶען מֵיינְט איר .פָארְט ?

-אייך- ,נָאֵר אייך אַלַיין הָאב איך טאקע גֶעמֵיינְט; אי הָאבּ .מִיט כאִַּיזָמְשַׁלֵח גֶעוֶען דִי נְבִירִים מִיט די פְּרוּמֶע יוּדֶען זֵ:יי שְטֶערֶען מִיך מִיט אייך צוּ
רֶעדֶען ,עֶס פַּאמְט גָאר נִיט ,זֵיי זָאלֶען הָארֶען .אִיר זֶעהְט ,וִוי זֵיי הָאבֶּען זִיך אָפּ-
גֶערוּקְט? גַאנְץ נוּט ! זֶעהֶר רֶעכְט :אַצוּנְד ווֶעלֶען מִיר אַבִּיסֶעל רֶעדֶעןאִיךְ הָאבּ מיט
אייךְ עֶטְוָואס צוּ שְׁמוּעסֶען אוּנ טאקע מִכֹּחַ עוֹלָם הִבָּא,

=-ליבֶּער יוּר! שְׁרֵיעְן גֶעבֶּעךּ ,די בִּינֶע מֶענְשֶׁעלֶעךְ  --וָואס טוֹינ אייך מִיט
אוּנ צוּ רֶערֶען? זֶענֶען מִיר דֶען אִים שְׁטַאנְד צוּ פֶערְשְׁטֶעהְן ,וָאס אִיר וֶוֶעט רֶעדֶען?
וי קוְמֶען .מִיר ? אִיר זֶענְט שאְַׁרַייבֶּער ,אַוָאהְְנֶעלֶערְנְטֶער ,וִוי קוּמֶען מִיר פְּרָאסְטֶע
מֶענְשען בֶּעגֶעמְמֶען וָואס אִיר ווֶעט רֶערֶען? אז מִיר זֶענֶען פַארְנְרָאבְּטו אִיִמְשְׁטינְס
גֶעזָאגְט ,מִיר ווייטֶען גָאר נִישְׁט! מִיר קֶענֶען גָאר נִישְׁט ,וי קּטֶען מִיל.וי
קמע מִיר1
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יורישע פבאל
--שְׁרֶעקְט אייךְ נִיט ,אּמגְליקְלִיכֶע בְּרִידֶערְלֶעּ ,זייט נִיט בַּיי זיך אַזוֹי גֶעפַאלֶען

אִיר זֶענְט טאקע גָאר נִיט מְטוּגֶל צו פֶּערְשְׁטֶעהֵן,
מיינְט נִיט ,אִיך בִּיט אַייך ,אַז

יט אִייך :מֵיינְט נִיט ,אַז אַייֶער מחיל אִיז פַארְקלֶעבְּט מִיט לְעהֶם,
אַז מֶע רֶעדְט מִ

אַז אִיר זֶענְט טאקע בָּאֶמֶת נָאר בְּהֵמוֹת ,אַרְבּיטִים פֶערְד .רָאט הָאבֶּען זֵיי אַיך

נָאר אַיינְגֶערֶערְטן זִי (,אֵייעֶרֶע בַּעלֵי טוֹבוֹת ,זֵיי הָאבֶּען אַייך פֶערְוויגְט ,אֵיינ
בְּלוּטו זִידְט נִיט  --דָאס אִיו אַלֶץ זייֶער אַרבֵייט ,כְּדֵי אִיר זָאלְט גִיט חַאפֶּען אַ מָאל
ֶערְשְׁטֶעהְט נָאר נִיט ,אַז אַייעֶר הַארֶץ פִיחֶלְט נִישְט ,אַייעֶר
נֶעשְׁלָאפֶען אַז אִיר פ

אס זֵיי טְהוֶען מִיט אֵיך ,אוֹיפְרֵייסֶען אַמָאל דִי מַאסְקֶעו
קאְלֶער עלוְֶכוֶעּנערֶעןזֵיידָאפַסא,רְורֶָועקֶען זִייֶערֶע טוֹב וֹת ,וָואס קְלָאמְפֶּערְשְט זֵיי טְהוּען מִיט
מִיט וֶוֶ
ייך ,צוּפֶערְשְׁמֶעהְן זִייֶערֶע שְׁטוּקֶענְצֶעס -- .זֵיי הָאבֶּען אַייך אַזוֹי אֵינְגֶעשְׁמוּעסְט,
אַ

ר דַארְפְט נִיטקָאנֶען ,אַז אִיר קָאנְט נִיט וִויסֶען ,אַז אִיר זֶענְט גֶעבּוֹירֶען צו
אַז אִי

נְגֶען אַז אִיר זֶענְט עפֶּעם נָאר אֵיין אָפְּגֶעזּנְדֶערְטֶער פָארְט ,געפֶּעם
זַיין גְרָאבֶּע יּ
פוּן אַיין אַנְדֶער מַאטֶערְיֶע ,אַז עֶס אִיז פַאר אַייךְ אוּמְמֶענְלִיךְ צוּ וִויסֶען ,ואס
אדְרִיךְ ואֶוענ-ווייזֶער ,אמוַּמָר
פַאר אייך אַלֵיין אִיז גוּם אוּנ אִיר מוּזְט הָאבֶּען מִ

מַאבֶער -- ,באּעל טוֹבָה! דָאם הָאבֶּען זֵיי ,אֵייעֶרֶע בְּעלִי טוֹבוֹת,

זָאגֶער ,תאְַּנוֹתדְ-ט ,אִייֶערֶע בַּעֲלִי טוֹבוֹת ,וָואס אַייֶער פְּרָאסְטקֵייט קוּמְט זי צוּ
אֵייךְ אַיינְגֶערֶע

נִיטְץ זֵיי דַארְפֶען;עם ,אַז אִיר זָאלְט גָאר נִישְט ווימֶען אוּ זֵיי זָאלֶען מִיט איך

אַלְץ מוֹבוֹת טְּהוּן; זֵיי זָאנֶען אייך אַלֶץ אַז אִיר זֶענְט מְחױִב נָאר הָארֶען ,ואס

זֵיי זָאנֶען איךּ; אִיר טָארְט אַליין נִיט קְלֶעהְרֶען ,אִיר טָאלְט נִיט  זָאנֶען אַדַעָה

אֲפִילוּ אין אֵייעֶרֶע זַאכֶען  --אִיר זֶענְט דער אָרֶעמֶער מְלַאֶם ,דִי גִידְרִינעי אִיר

ִיר דַארְפְּט ניט האבֶּען אֵיינֶעגֶעם שֵׂכֶל --זֵייי זי דַארְפֶען
דַארְפְט נִיט לֶערְנֶען ,א

|

אַלֶעס ,זֵיי וֶועלֶען שׁוֹין אַייך פֶּערְזָארְגֶען!--

א ,-ָ-לִיבֶּער פְרַיינְד! מִיר וָואלְטֶען מאקי וֶועלען עפּיס וִויסֶען ,נָאר וי קאנען

מִיר?מירהָאבֶּען דֶען צֵייט? מִיר זֶענֶען דָאך אֵיינְֶעשְׁפַּאנְט גַאנְצֶע טָאג אִין יָאך
פוּן פַּרְנָמָה ,וִוי-סִיאִיז פֶערְדִיענֶען דָאס שְׁטִיקֶעל בְּרוֹידְט; וי קומען מִיר לֶערְגֶען ,קענעןי
וִויסֶען -
ו-י קוּמֶען מיר ?

יי

|

זַייט ,גֶעבֶּעךְ; נִיט שׁוּלָדִיג ,אִיר ייט אוּנויסֶענְדֶע

-אִיך וויים נַאנְץ גוּטּ,ראִִייקר די אֵייגֶענֶע מַעשֵׂה --איר זֶענְט אָרֶעםַ ,וייל אִירוג צו
יל אָירנוזוֶיענְֶעטנְאדֶרֶ-עםא-ונא אַוֹי דְרֶעהְט זִיךְֶעם הִין אוּנ צוּריק,בִּיז סָאִיו אוּמְמֶענליך
זֶענְט אּ
אֶנְהוֹיבֶּען ,פוּן ואס פַאר אַזייט זָאל מֶען
צוּוִויסֶען ,פוּן וָואס זָאל מֶען פְּרִיהֶער
ט אַזוֹי וי דֶער קֵיילֶעכְדִינֶער רִינג פון דִי מְכִשְׁפִּים ,ואס מע
נִיכֶער צוּקוּמֶען --אָ
אָט אַזױֹױ וי דֶער לִיָתָן .וָואס הַאלְט דֶעם
ּ הוֹיבָּט ער זִיךְ אֶן

וִוייסְט נִיט ,וואו
ִיז זַיין אָנָהוֹיבּ אוּנ וואוּ אִיז זַיין סוֹף אוּג
א
.
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ט דֶער מִיט אַ סִימָן פוּן אֵייבִּינְקייט.
בֶּעוַוייזְ

!הֵא!  --הָאבֶּען זיך אָנְגֶעמַאפְּט מֵייגֶע אָרֶעמֶע  --דַאנְקֶען גָאטְט.
--הויְן א

.

ודישע

פאלקסביבליאטהעק

שׁוֹין ,וָואס מֵיינְסְט דוּ ,אוּג פַארְמרִיךְ נִיט קיין בּוֹיבֶּערִיק ,פַארְקוֹיף שוֹין דִי עוֹלֶם
הִבָּא  --אוּנ אַסוֹף !
-גלייך ,מייגע בִּידְנֶע ,גָלֵייךְ !נָאר זָאגְט מִיר ,וָואס הֵייסְט בַּיי אייך עוֹכֶם -הַכֶּא ? .וִוי אַזוֹ פֿארְשְטֶעהְט אִיר דָאס וָוארְט ,עוֹרִם-הַבָּא" ?
--סְטֵייטְשׁ! ווָאס הֵייסְט ? וֶוֶער וֵוייסְט עס ניט ? עוֹלם-חכֵּ  --דָאס וַוייסְט

א קְלֵיין קֹנְד אוֹיךָ :לת שׁוֹר הַבָּר אוּנ דֶער יַן הַמְשׁוּמֶר . ..
--חאפְּט זֶשָׁע .נִישְׁט ,לָאמִיר עם פַארְשְׁטֶעהְן אַקוּרַאט ; דָאס הֵייסְט:

פִּישׁ,

פְלֵיישׁ אוווּניין ?נאנץ פְּשׁוּט! פַאר וָואס זֶשָׁע אִיז נָאר דָא ס דִי גַאנְצֶע עוֹלֶם
יְגי?ל
ווּנ
ופְנ
הבָּא ,דָאס בֶּעסְטֶע הָא

אוֹיף דֶע ר וֶועלְט זֶענט איר ,גֶעבֶּעךְּ; דָאס אַלֶעם

זְשֶׁעדנֶע .מאֵַיזינֶע בִּירנֶע!אַ אזִיךְ הָאר ,אוֹיף וָואס אִיר וַוארְט דָארְטֶען .רייסְט

מִיר דָאס הַארְץ :אִיך פַארְשְׁטָעה דֶערְפוּןי ווָאס פמֶּעעהְלְט אַיך! גֶעבֶּעּ ,רָאי ..
---ליבֶּער יור  1איר פֶערְשְׁטֶעהְט שׁוֹין עִפּעם צו פִיצל מִ:יר אָבֶּער פֶּערְשְׁטֶעהֶען

נָאר נִישְׁט ,וָואס-זְשֶׁע טוֹינ אייך אַזוֹיפִיעלרֶעדֶען ? מִיר וִוילֶען עוֹלֶם הַבָּא פָּשׁוּם
ווייל מיר זֶענֶען יוּדֶען , אוֹיבּ אִיר זֶענְט אוֹיךְ אזא יד אוּג הָאט עוֹכֶם-הַבָּא נָאך

אוֹיף צוּפֶּערְקוֹיפֶען ,ווָאס-ושֶׁע חַאלְט אִיר אוּנְז אַזוֹי לַאנְג ? נָאר אֶפְשׁר מיינט אִי,

אוְּזאַרָאפְּפִיהְרֶען פונים וֶועג ,חֲלֵילָה ?  --זָאגֶען  .מִיר אִייךְ פריהער ,ר' קְוֹבֵיא אַז
סָ'אִיז אוּמְזיסט אַייעֶר טְרָחָה.

חֵ-ס וְשָׁלוֹם ,איך הָאבּ אייך שוין גֶעזָאגְט ,בְּרִירֶערְלֶעךְּ; אז אִיך מיין נִיטמֵיין בָּאזֶעם  :אִיך רֶעד נָאר פוּן דֶעם ,וָאס עוָלֹם-הַבָּא אִיז בַּיי אַייך נָאר פִישִׁ
פְֵיִישׁ אוּג װויין ,דָאס הֵייסְטוּ פְּרָאסְט גוּט אָפֶּעסֶען  דֶערְפוּן זְֹה איך ,וִוי אִיר
ַייט ,גֶעבֶּערּ ,וְשֶׁערְגֶע עֶסֶען  .- .אוַדְאַי ווָאהְלְט אִיך גֶעואלְט ,אַז אוֹיף דֶע ר

וֶועלְט זָאל אייך מֶעהֶר נִיט פֶּעהְלֶען וי תָערְגְגִיגֶען אוּג זיי ,אִיךְ מיין
ם ערְגְנִיגֶען ,זָאלֶען בֵּיי אייך זיין עוֹלֶם הַבָּא ; לָאז זיין אַזוֹי ,אַבִּי דָא זָאלְט
אִיר הָאבֶּען  דָאס ,וָואס אִיר וִוילְט חָאטְשׁ הָאבֶּען דָארְט . ..אַז אִיךְ זְעה אָבֶּער,

וי טִיליַאנֶען אוּנְזֶערֶע בְּרִילֶער ווארְטֶען אוֹיף אזא מִין עוֹכֶם-הַבָּא ,וי פִישׁן פְלֵיישׁ
אוּנ .װויין ,פֶערְשְׁטָעה אִיך; אַז מַיינֶע אָרֶעמֶע בּרִידֶער זֶענֶען פַּשׁוּט הוּנְגֶערִיג ,זֵיי

ווילֶעעֶסֶען  --אִיר וִוילְט ,נֶעבֶּעךְ ,עֶסֶען; איַָא ,אִיר וִוילְט עסֶען ?
|  --נוּ ,מִיר  ווידֶען עֶסֶען ,וָואס אִיז דָאס פַּאר אַמָשָׁל אַחֶער? וָאס קְעהֶר

זי דָאס אָן צוּ דער עוֹלָם  הִבָּא ,ואס אִיר ווילְט אוּנְז פַארְקוֹיפֶען ?

|| --אָט וָאס עס קֶעהֶר זי אָן .,מֵייגֶע אָרֶעמֶע! תֵּהֵלִים זָאגְט אִיר דָאף.

גֶעוִויס אַלֶע טָאג ? גֶעדֵיינְקְט אִיר ,ווָאס דָוִד הֲמֶלֶךְּ זָאנְט דָארְט אִין תְּהֵלִים'?

ָ,א--ר
הטְט
הק שִׁיב ה--זאָנְט דָוִד הַמֶלֶך צוּ נא

צוּ .אֶל רִנָתִֵי --צוּמיין גֶעזַאנְג

ִּי --וָארוּם דלוֹתִי מְאֹד א-ִ-יך בִּין זְעחֶר פַארְאָרֶעמְט :זָעֵהֶר אָרֶעם! נו ,פְרֶעג

עוֹלֶם הַבָּא
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אִיר זֶענְט שׁוֹין גֶעקוּמֶען צוּם עקֶר הֲדָבֶר ,אָט וֶוענֶען עוֹלֶם הַבָּא; מִיר שְׁטֶעהֶען שוֹין,

וי אוֹיף שְׁפִּילְקֶעס --נוּ ,נוּ ,סאוַֹף ,וָואס אִיז שׁוֹין וֶועגֶען ליָתֶן ז
?ָאנְט שוֹין ,וי קוֹיפְט

מֶען עוֹכֶם-חַבָּא ?

|

-עוֹלֶם-הִבָּא ! יָא,מֵיינֶע בִּידְנֶע ,אִיךְ וֵוייס ,אַז אַייך קאן ניט אינְטֶערֶעסִירֶען

קיין שׂוּם
גֶעשְׁפְּרֶעךּ נָאר וֶועגֶען עוֹלֶם הַבָּא  :אָ ,אָט בַּיי דֶעם שְׁטֶעלְט אִיר אוֹיס

אייערֶע ד
ַארֶע הֶעלְזְלֶעךְ! אַז מֶע זָאל אַייך בֶּעווייזֶען שאְׁמֵיינֶער ,אמִַיטֶעל ,סֶע

זָאל אַייך קָאנֶען בֶּעפֶער וֶוערֶען אוֹיף דער וֶועלְט ,קְרִיכְט אַייך גיט אִין קאפּ אַרַיין

אוּ
ג נָאר מִיט עוֹלֶם הַכֶּא קָאן מֶען אַייך זַאמַאנְיֶען .אונ דֶערְמִיט טַאקֶע בֶּענוּצֶען

קזֶעירְבאִַּיללֶעאואֵּניֶעזרָאֶגע בֶּעלִי-טוֹבוֹת דִ:יגוּמֶע יורֶען שְׁלעפֶּע בֵּיי אי אַרוֹיס דָאס לֶעצְטֶע
ֶען אַייך צוּ .עוֹלֶם-חַבָּא :אייֶערֶע מְשׁוּלָחִים מָאמֶען בַּיי אייך אוֹיס
גֶעלְט אוּנ
 .זָאגֶען אַייד צוּ .עוֹלֶם-הַבָּא; אֵייעֶרֶע רַבָּנִים ,מַנִירִים ,צְביַעקעס ,בְַּלָנִים

מַאכֶען אַייךְ מאוַֹרָא מִיט חֵלֶק לָעוֹלֶם הַבָּא -- ,די אַלֶע חָבְרָה-לֵייט פֶערְשְטֶעהֶען

נַאֵנ
ֶץ .נוּט ,אַז מִיט דֶעם וָוארְט ;קאן מֶען בּיי אייך אֲפִּילוּ די נְשָׁמָה אַרוֹיסְצִיהֶעֶן.

קאְָרוַאפווָאספַארבִאּיטֶערֶע עוֹלָם-חַזָה קאן דָאס שוֹין זיין ,אַז עוֹכֶם-הִכָּא הָאט אַזַא
ְּט אין זיך! וי אוּמִנְלִיקלִיךְקאן שוֹין זַיין יֶענֶער מֶענְשׁ ,וָואס זַיין גַאנְצֶעם

 גָליק ליינט עֶר אָפּ נָאר אֹיף דֶענְפְמָאלְט ,וֶוען ער וֶועט וֶוערֶען אוֹיס עעֵר! וָואספַאר א שווֶער לֶעבֶּען איז יֶענֶעמֶם ,וֶועלְבֶער גְִינְדֶעט זייגע אַלֶע הָאפְנּננֶען יואויף
+

*

*
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נָאך זיין לֶעבֶּען!.י.

-עָ! עֶר לַאכְט ,אִפָּנִים ,אוֹיס דִי גַאנְצֶע עוֹלָם הִבָּא ? --זָאנֶען דִיאָרֶעמֶע לייט|
|
אֵיינֶער צוּם אַנְדֶעדֶען ;נוּ ,נוּ ,דָאס הַארְֶץ האט אוּנז גֶעזָאגט!

בֶּעהִיטֶע נָאמְט ,ווָאס רֶערְט אִיר ,מַיינֶע בִּירְנֶע? בֶּעחִיטֶץ נָאטְּט ,אִיךְזָאל ,חָלְיָָה ,אוֹיסְלַאכֶען דָאס אֵיינְצִיגֶע הָאפְנוּנְג ,וָאס אִיר הָאט ,גֶעמֶּעןּ ,די אֵיינְצִיגֶע -

טְרֵייסְט פּוּן אַייֶער פַארְשְׁווַארְצְט לֶעבֶּען ; אִיך וֵוייס דֶען ניט ,אז' קיין מֶענְשׁ קאן

נִיט לֶעבֶּען אֶחֶן אַהָאפְנוּנְג ,אַז דָאס לֶעבֶּען אִיז נִיט וֶערְטָה אַדְרִיעֶר ,וֶוען מֶע
זָאל זִיךְ .נִיט רִיכְטֶען ,אַז נָאכְדֶעם וֶועט נָאךְ גֶעפִּיס זַיין? .. .אִיךְ וֵוייס דֶען ניט,

וָואס שִׁלמ ח הִמֶלֶךְ זָאנְט ,וָואס אוּנְזֶערֶע הֵיילִינֶע סְפָּרִים .שְרַייבֶּען?אִיךְ וֵוייס
דֶען ניט ,וָואס אוּנָנֶערֶע זֵיידֶעס הָאבֶּען אוּנָז דֶערְצֶעְלְט ,וָואס זִייֶערֶע זֵיידֶעם.הָאבֶּען
זֵיי דֶערְצֶעהְלְט? נָאר גְלָאט ,אִיך רעד מִיר אַזוֹי זִיךְ ,וְוָארוּם ווֶען עֶס קוּמְט מִיר אוֹים

צוּרֶעדֶען פון יֶענֶעם לֶעבֶּען פון וֶעגֶער וֶועלְט ,דַאכְט זִיךְ מִיר אֶלֶץ ,אַזדִי
וֶועלְט מוּז זַיין זְעהֶר בִּיטֶער; עס דַאכְט זיך מִיר אוֹיס ,אַז מֶע קאן ,אַפָּנִים ,ניט

אַנדֶערְשׁ .זיך צוּפְרִיעדֶען שׁמֶעלֶען נָאר אז מֶע אִיז אֵיינְגֶעגלויבְּט ,אַז מֶע וֶועט פַאר

בר
אַלְץבֶּעלוֹינְטוֶוענֶען דָארְטֶען.י.
גואלָה מָארֶע אוּנְז יט ! --שְׁריעֶן מיינֶע פֶערְשְמַאכְטֶע אָרֶעמֶע  -- :זָאג.
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מֵיינֶע בִּידְנֶע .וי שִׁיקְט זִיךְ עעִם ? וָואס איז דָאס עפֶּעס פַאר אמִַין
אִיך אַייך;

ֶעזַאנְג ,אַז מָע אִיז זְעהֶר אָרֶעם ? ;עם זִינגְט זיך אַייךעפֶּעס א סך אַייֶער אָרֶעמְקֵייט,

בְרירֶערְלֶעךּ ?קִאשְׁוָא אִיז דָאס ;גָאר דוד הַמלֵד .בְרִירֶערְלֶעףּ ,מֵייגְט דָא;עפּעס

אַנְדֶערְס; הָאר צוּ -- ,זָאנְט דָוִד צוּ נָאטְט-- ,הָאר זִיך איין אין מַיין גֶעזַאנְג ,וֶעסְט

דוּ אַרוֹיסְזֶעהְן .,וי אָכֶעם אִיך בִּין ,וי אִיך בִּין דָאס בְּדֵלוּת גֶעווָארֶען ,וי אִיך בִּן
דָאם גֶעפַּאלֶען  . ..אַז מִיר זֶעהֶען ,לְמשָׁל ,וי א פַּאטֶער בְּרַינְגְט זייגֶע קינְדֶער
אַשִׁטיֶעל לעקאך אוּג דִי קִינְדֶערְלֶעדּ הָאבֶּען זִיך שְׁטַארְק דֶערְפְרֶעהְט ,זֵייזִננֶען

פַאר שִׂמְחֶת :אי לעקאך ! לֶעקאך!" פַארְשְׁטֶעהֶען מִיר דֶערְפוּ ,אַז קעקאך אִיז בַּיי
 .אז

די וַוייע-חִברְח'נִיקֶעם אַגְאווִיגֶע ,נאַאַנְצֶע מִתָּנָה  וֶוען אבֶּער מיר זֶעהֶען

פאָאטֶער הָאט גֶעבְּרַאכְט אִין שְטוּבּ אַ שְׁטיִקֶעל בְּרוֹיט ,אַ שְטִיִקֶעל טְריקֶען בְּרוֹיט,

ְץ בְּרוֹיט ,אוג דִי קִיגְרֶערְלֶעףּ ,דֶערְזֶעהֶענְדִי :דָאס שטיקעל בְּרוֹיט ,הויבֶּען אָ

צשווּוַ שאְרפְּרִינְגֶען אוּנ צוּ טַאנְצֶען פאר שִׂמְחָה ,פְּלִיעסְקֶען אוּ זִינְגֶען.:אי בְּרוֹיט ! אַי

?אר
ֹיט!י  --זֶעהֶענְדִיג אַזֶעלֶעכֶם .נֶעמְט אָן בַּיים הַארְצֶען .אִיר פַארְשְׁטֶעהְט הָ

בוְָּוראוס אִיךְ זִינְג; וֶעסְט דוּוִויסֶען ,וָוָאס אִיך בִּין --אט דָאס מֵיינְט דָוִד הַמֶלֶך י..

--הָארְט אִיר ,קִינְדֶער ? זָאגֶען דִי חָכָרָה דַלוֹתים ,הָארְט אִיר ? ער זאנְט דהקא

נִיט שָׁלֶעכְט ; עֶר צוּנֶעמְט נוּט אַפָּסוּק  :ער וָאהֶרְט גֶעמֶעגְט זיין א בַּעל דרשֶן

בֵּיי אוּנז אִין קלֵייזֶעל  :חֶלֶעבֶּען ,ער וֵוייסְט דֶעם שְׁנִיט.

|

---לאכְט ,לַאכְט .,מֵיינֶע מְהֵייעֶרֶע .,אִיךְּ מיין עסערֶענְסְט ,אָהֶן לַצָנוֹת ; נָאך

ִ:י פִים פוּנָים לויָתָן אוגרָאם
איקֶר גֶעזַאנְ שְׁטוֹים איך מִיךּ ,ווָאס אַייך פֶעהְלְט ד

פּלֵיישׁ פוּנ'ם שוֹר הַבֶּר! פוּן אִייֶער עוֹלָם הִבָּא ווייסֶען מיר ,אַז אַייך פֶּעחְלְט דָא

אָט דִי צְוֵויי זַאכֶען :פִּישׁ אונ פְלֵיישׁ אוֹיף דֶער וועלט ,גוּטֶע גֶעפְִּיגֶעלְטֶע פִישׁ

רֶעכְט גֶעפֶּעפּערְטאוּ אַ שְטִיִקֶעלרִינען-פְֵייש גֶעקָאכְט אָרֶעריהַאלְבּ-גֶעבְרָאטֶעןיי- .

צ

 -אֶמֶת  --אָמֶת! עֶנְטְפֶּערֶען זֵיי מִיר ,שׁליְגֶענדיג דִימליּנֶץ איג בּאלֶעקֶענְִיג?ִסְתָּמָא
יך פוּן אַזֵא טְחֵייעֶרֶער מַחֲשָׁבָה . ..אָמָת ,נָאר וָואס זָאלֶען מיר טְהוּן מ
אז עֶס אִיז אַזוֹי ,טוז שׁוֹין אזוֹי זַיין ,מיר קָאנֶען שׁוֹין אנדערס ניט מאכֶען.

--אָט דָאס אִיזמִיט אַייך דִי מַעֲשֵׂה ,מיינע אָרֶעמֶע ,אַז אִיר ווילְט אֶפִילו

אלֶעחֶר טְהוּן .מָאמֶער קאן מֶען יא אַנְרֶערֶם מַאכֶען .אָט ,לֶמֶשָל וויל אִיך
ניש קְ

אייך פַארְקוֹיפֶען עוֹלֶם-הַבָּא ,דָאס הֵייסְט אִיךְ וִויל אייךְ גֶעבֶּען פִישׁ ,פְַייש אונ

וֵויין אוֹיף דֶער ווֶעלְט ,נאר דֶערְצוּ מוּזט אִיר אַבִּיסֶעל א קְלֶעהֶר טְחוּן אוּנ אֶנְהוֹיבֶען

אַנְדֶערְס צוּפִיקְלֶען ִיךְּ  --נוּ ,ווֶעט אִיר דֶען פָאלְגֶען ?צוּ יֶערֶער זַאךְ ,וָואם טֶע
גֶעוֵויינְט אייך ,מֵיינְט אִיר ,אַז עֶס מוּז אַזוֹי צוּ זַיין ,אַז עס אִיז האֲַלָכָה לָמֹשָׁה מֿסִיני.

אָט אַזוֹי וִוי איר מֵיינְט ,אַז דֶער נְבִיר מוּז זיין אַ חָכֶם ,דֶער רָב מוּז זַיין פאְַּרוּמֶער,

אׁרֵייבֶּער מוּז זַיין אַקַאנֶער ,א טָאטֶער
דֶער גוּמֶער יּר מ וּז זײַן הֵאיילִינֶער ,שְ

מוּז זַיין אַמְבַשֶף ,אַגֶעבִּילְדֶעטֶער מוּז הָאבֶּען סָאוֶועסְט אאוֵּניין אַלְמֶער סַפָּרְמוּז
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זיין אָמָת ,תּוֹהִת קַאקְשׁ  -אִיר הָארְט זִיךְ אָן וֶוענֶען דֶעם פון פִיעל  --פּיעל וָאהְרֶען

דַאכְט זִיך אַי! אז אַנְדֶערְס קָאן שׁוֹין נִיט זַיין.. .

--אַפָּנִים ,עס נְלוּסְט זִיךְ אֵיהֶם גְלָאט רֶעדֶען ? אוּנ וֶוענֶען עוֹלָם-הִכָּא מַאכְט

עֶר זִיךְּ אַוֶעק! וָואס וֶועלֶען מִיר דָא אוֹיסְשְׁטֶעהְן ?

|

אַזוֹי זָאגֶען מֵיינֶע בִּיְנֶע מיט אַזיפץ אונ הויבֶען אָן זיך אַועק צוּ שַׁארֶען
--נוּ --נוּ ! שְרֵיי אִיך אוֹיף אקוַֹל --אִיך פַארְקוֹיף דָאךְ אַייךְ עוֹלֶם-הַבָּא.

אַז אִיר .זָאלְט הָאבֶּען פִּישׁ .פְלַיישׁ אונ וַיין אוּג טאקע אוֹיף דֶער וועלְט ,אוג פון

אייך פֶערְלַאנְ איךְ נִישְט קיין אִיבֶּערִינְם :איך פֶּערְלַאנְגפוּן אַיך גָאר אַ קלייניגקייט;

/אָט קְלוֹיבְּט מִיר צוּנויף אַלֶע גֶעלְמֶען ,ווָאס איר צוּמְהֵיילְט אַיֶאחֶר אַייעֶרֶע מֶעקְלֶערְט,
זֵיי זָאלֶען אַייך אַיינְקוֹיפֶען פיש,

פְלֵיישׁ אוּנ וויין אוֹיף יֶענֶער וֶועלְט; אָט נִיט

דפָלאיסישבֶאּועּסנֶעורַוייןאהֶַ,נעִריט ,קיאיִןיךקווויוטֶעֶלעל אַאיויֹךיףדֶאערְהפיַןאר ,גֶעבֶּען מְזוּמְן| ,טאקע פַארְטִינֶע פִ5ישׁ

 -אִי עת ,עֶר רֶערְט דָאך עִפֶּעםגָאר פוּנ'ם ועני זֶעהְט נָאר;ָאמִיר זִיךְ נָאר גוּט אוֹים-
 --גֵיין,מיינֶע אָרֶעמָע ,אִיךּ רֶעד נִישְׁט פוּנִים ווֶעג ל

רֶעבֶענֶען  :וִויפיעל ,אַשְטיגֶער ,גִי אִיר אִיבֶּער יאָאַחֶר פִּרִינוֹת אַייֶערֶע בּעלי

מוֹפָתִים ,כְּדִי זֵיי זָאלֶען אַייך צוּזַאגֶען עוֹקֶם-הִבָּא וו
?יפִיעל גֶעהְט בַּיי אַייך אַוֶועק
אוֹיף מְשׁוּכָחִים ,מַגִידִים ,בַּטְלָנִים ,איינִיקְלֶעךּ .שָׁאנֶע יודֶען ,כְּלִיקוֹדֶש ,לייִינְגֶעחֶערְם,

וָואס זָאגֶען אַייך צוּ עוֹלָם-הַבֶּא ? ווָאס טוג אייך דוּרֶך פרֶעמְדֶע הָאנְד? צוּ

וָואס טוג חאָיאיךרַאטַאוֶעם ,מֶעקְלֶערְס ,קַאמִיסְיַאנֶערֶען בַּיי נָאטְט? לַייגְט בֶּעסֶער

אָפּ דָאס גֶעלְט אָט דָא אוֹיפְץ אָרֶט - ..נה ,ויפִיעל קָאסְטֶען איך נְשָׁמח ליכט,

אִתָּה חָָאיתָ ,חֶתֵן תֹּרָה ,הָתֵן בְרֵאשִׁית ,צְדָמָה תֵּצִיל מִמְוֶת אוּנ נָאך פיעלאַזֶעלכֶע
מַצָוֹת ,מִיט וֶועלְכֶע אִיר וִויקְט זִיךְ קוֹיפֶּען עוֹלֶם הַבָּא ? אונ וָאהִין קוּמְט איער

גֶעלְט אַרֵיין?אִין וָָאפֶער א מָקוֹם אַרֵין? אָט דָאם גיט אִיר  אַווֶעק זיי ,די טֶעקְלֶערְט,
אוּג זֵיי וֶועלֶען אייך שׁוֹין פַארְזָארְגֶען מִיט פִישׁ ,פְליישׁ אוּנ וַיין אוֹיף יֶענֶער
וֶועקְט ...נַארָאנִים ! קוֹיפְט אַייך בֶּעסֶער פַארְץ גֶעלְט אַליין .אֶהֶן מֶעקְלערם ,דִי
זֶעלָבֶּע פִיש ,פְּלֵיישׁ אוג ויין אּנ טַּאקֶע דָא ,אינ טאקע בַּאלְד ,אוּנ טַאקֶע שוין-- ,

אין נַייִע עֹלִם-תבֵּא עס וֶועט בֵּיי אייך
אָט דֶעמָאלְט וֶועט אִיר זֶעהְן ,ווָאס פַּאר מִ

! בַּאשַאפֶּען ווערֶען ,וְוָארים אַז פִּיש ,פְלֵיישׁ אוּנ וויין וֶעט אִיר הָאבֶּען אוֹיף דֶער

וֶועלְט גֶענוּג ,וֶעט אייך שׁוֹין אוֹיף יֶעגֶער וֶעלְט פֶעהְלֶען אַזֶעלְבֶע זַאכֶען ,וָואס

מע קָאן זֵיִי דָא בְּשׁוּם אוֹפֶן נִישְט בֶּעקוּמֶען .דֶעמאלט ,ווֶען אִיר וֶעט ניט הוּנגֶערִיג

זַיין ,וֶועט אִיר קָאנֶען נוּמְס מָהוּן נָאמְט אונ לייט אוּנ וֶועט זִיךְ קוֹיפֶּען אַליין ,אָחֵן
מֶעקְלצֶערְס .דִי אלֶשמָ +תִיע עוֹלֶם הַבָּא ,אַזֵא מִין עוֹלֶם הִנָּא ,וִוי אִיך וִוינְשׁ אַייך ,אַזא

מין .עוֹלֶם-חַבָּא ,אין וועלבע איה מיינֶע אָרֶעמֶע ,קַאנְט נאך לת עַתָּה הינְֶערינֶער?

צוּ רער גֶעשִׁיכְטֶעפוּ די יוּרֶען אִיןפַּארָאלֶיען.
בְּרַאצְלאו ,גֶעמִירָאו .טולְטְשִׁין)
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פָפּואןד'ָאאַלֶלעיֶחעִיןסְאטִָיאזרִשיוקֹעירן גהעאָנרץָא לדאָנאגט בֶּדעֶמעַנאְנקְְטט ,אִין דֶער גֶעשִׁיכְטֶע .דֶערפַּאמֶער.
אַז נָאךְ  005יָאהֶר .פַאר

דֶעם בְּרִיסְטְלִיכֶען רֶעכְנונְג הָאבֶּען דָא גֶעוואוֹינְט פֶערְשִׁי

עדֶענֶע אוּמוֹת :אַלֹא דָאנֶען,
אְדֶער ג עוְוֶוען ,נָאכְדֶעם הָאבֶּען זיך דָא בַּאזֶעצְט די נָאטֶען מִיט דִי

דאק ען-פָאלְקֶער ,וֶועלְבֶע הָאבֶּען גֶעפִיהְרְט קְרִיעג מִיט דֶעם רָאמִישֶען קָאנִיגְרַייך.

אִינָים יָאהֶר  491נָאכְץ כְּרִיסְטְלִיכֶען רֶעכְנוּג ,וֶוען דֶער רָאמִישֶער קֵייזֶער
אַדְרִיאַנוּם הָאט אַייְגֶענוּמֶען דִי מְדִינוֹת ,וֶועלְכֶע זֶענֶען יֶעצְט דֵייטְשְׁלַאנְד
אוּג פּוֹילִין , אִיז אוֹיךְ פָּאדָאלְיֶען אוּנְטֶער זַייןשׁוּטְץ אוּנְטֶערְגֶעפַאלֶען;{ עס איז

סאבְרָא ,א;ַז דִי יּדֶען הָאכֶּען זִיך אִין זיינֶע צֵייטֶען בַּאזֶעצְט אִין פָּאדָאלְיֶען
נָאךְ דֶעם וֶועןמֶע הָאט דִי אַלְטָע בֶּעקַאנְטֶע שְׁטָארְט בַיתּר חָרוּב געמאכט אוּנ
דִי יוּדֶען זֶענֶען צוּזֵייט אוּג צוּשְׁכְּיִיט גֶעווָארֶען אִיבֶּער דֶער נַאנְצֶערוֶועלְט,

אִין פּאדָא לְיֶען גֶענֶען נַאכְדֶעם גֶעוֶוען פִיעלֶע פאלקער אוּג דִי פְּרָאוִוינֶץ .
אִיז אַלָע,מָאל .אוּנְטֶערְגֶעפַּאלֶען  אוּנְטֶער אֵיין אַנְדֶער שוּטְץ  :עעם הָאבֶּען דֹא
גֶעועלְטִינְט אִי טִירָקען ,אִי טַאטַארֶען .,אִי סְלַאוֶוען ,אִי פֿבוַֹילֶּעןי -ָ-זן  3971יָאהֶר,
וֶוען פַּא ד א לְיֶען אִיז פֶּערְאֵייִיגְט גֶעוָוארֶען מִיטרוּסְסֶלאנָד  --אוּ בִּיז דֶעמָאלְט
הָאבֶּען אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶער גֶענוּג צָרוֹת גֶעלִיטֶען ,גֶענוּנ רָדִיפוֹת איבֶּערְנֶעקוּמֶען ,אַזוֹי
וי עָס ווֶערְדֶט דָא ווייטֶער בֶּעשֶׁרִיבֶּען אִין דִידיי שְטָאדט:

בּראצלאו,

גֶעמִירָאוו אוּג טוּלְטְשִׁין ,וֶעלְכֶע קמעאַהֵיין אִין אוּנזֶער עֶרְשְׁטֶען אַרְטַיִקֶעל
פוּן .דֶער גֶעשִׁיכְטֶע דֶער יוּדֶען אִין פּאדָאלְיֶען.

בְּרַאצְלֵאוו
וִו
אצ
לרֵא
דִי שְטָאדְט בַּ

אִיז קראַייזְשְׁטָאדְט (אוּיעזְדְגֶע גַארָאר) פוּן דֶער

גוּבֶּערְנָיֶע קַאמֶעגֶעץשָאדָאלְסְק זִי לִיגְט בַּיי דֶעם רֶעכְטֶען בְּרֶעג פוּן דֶעם
מייךְ בּו גּג (פיועט ,)4:01

דִי שְׁמָאדְט אִיז גֶעגְרִינְדֶעט גֶעוָארֶען אִין דֶעם 918

עוֹלֶם הַבּא

הֵייד נִישְט הָאבֶּען קיין שוּם בֶּענְרִיף.
לוּמְט ,לֵאמיר גֶעהְן!
|--נוּ ,אִיז ער נִיט מְשׁוּנֶע ק
א|ַזוֹ זאגֶען צְוִוישֶׁע זִיך מיינע ארֶעמֶע בְּרִידֶער ,אַוֶועק מַאכֶענְִיג מִי !ךְ מִיט
דֶער הַאנְט אוּג מִיט אַרַאפְֶּעלַאזְמֶע קָאפּ הוֹיבֶּען זֵיי זִיךְ אָן אַרוֹיס צוּרִיקֶען אֵיינְצִיג
ווייז .איך ווער אוֹימֶער זִיךְ אוּג הוֹיבּ אָן צוּשְרִייֶען נָאךְ הֶעכֶער ,שׁוֹין מִיט נְרוֹיס
גְרִימְצָארְן :

ה-א ? אִיר צוּנֶעהְט זִיךְ? אִיר מַאכְט אַוַיִבָרַח ,בְּרִידֶערְלֶעךְּ? אִיר וִוילְטמִיךְ נישְט אוֹיסְהָארֶען אוּג פַארְשְׁטֶעהְן מֵיינֶע וָוארְטֶער ? אִיךְ הָאבּ גֶעוואוּסְט פְּרִיהֶער,

אַז סִיאִיז אוּמְזִיסְט מֵיין מִרְחָה ! נוּ ,אז סָאִיז יָא אַזוֹי ,טָא נֶעהֶט ,שְׁמָאפֶּט .זִיךְ
דָא אוֹיף דֶער וֶעלְט מִיט גְרִינֶע לוּלָבִים ,וַארְנְט זי מִיט נְשָׂמָה יט שְׁלִינְגְט

הִבְדָלוֹת ,פרֶעסְט דֶעם רִבִּיניס מוֹפְתִים ,זוֹיפְט דִי טוֹבוֹת פוּן אִייֶערֶע קחֲלִישֶׁע.
שַׁאכֶער-מַאכֶערָיס אוּנ פוּן נָאטִיס פַאקטוֹירֶעם ,וֶוערְדְט פאר שְׁוַוארְצְט אין אָרֶעמְקֵייט

אוּג רִיהָרְט נישְט מִיט קיין אָבֶר ,חָלִילָה ,דַארְט אוּנ קוַוארְט אוּנהַארְט אוֹיף עוֹלֶם
הִבָּא ! ...נָאר שְׁמֶעהֶט אוַויילְץ! שְׁמֶעלְט זִיךְ צוּ ,וָואס עֶנְטְלוֹיפְט אִיר? אִיךְ

וויסאייך זָאגֶען נָאךְ עטְלִיכֶע ווָארְטֶער ,מעֵהֶר ניט ,וו עמְלִיבֶע גֶעצֶעְלְטֶע וְוארְטֶער ;
אִיךְ וֶועל אַייךְ נִיט אָפְּבֵּייסֶען :עֶס ווֶעט אַייךְ נִישְׁט גֶעמִינֶערְט וֶוערֶען אַהָאר,

וָואס הָאט אִיר מוֹרָא פַאר מִיר ? אִיךְ בָּאזֶער זִיךְ נָאר פוּן ליעבְּשַאפְט ,פוּן נהֹים .
ליעבְּשַאפְ צוּ אַייך ,מֵיינֶע בִּידְגֶע ; וֶועמֶען מע הָאט לִיעבּ ,דֶעם שְׁטְרָאפְט מֶען;

אטַאטֶע שְׁמַייסְט א קינְד מִיט רַחֲמָנוֹת  ..ק,וּמְט צו מִיר ,בְִּידֶרְֶעף ק!וּמט בְּרִידֶער:
:
לֶעך ,קמ !יי
נִיטָא ֵיינֶער ? אלע זענֶע זִיךְ צוּלַאפֶען? אלֶע?!.יי .קינוִויל ניט
|
קוֹיפֶען קיין עוֹרֶם-הַבָּא?ל!..

יהל'ל,
{ קיעוו 5781

צוּ דֶער גֶעשׁיכְטָּע פוּן די יּרֶען אִין פּאדָאטיֶע
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יֵאהֶר-הוּנְדֶערְט ,לוֹיט דִי דָאקוּמֶענְטֶען ווָאס גֶעפִינֶען זִיךְ וֶוענֶען אֵיהֶר.
דָאס הִיסְטָארִישֶׁע שִיקְזַאל פון בַּרֵא צֵל אוו אִיז זָעֵהֶר אִינְטֶערֶעמְנֶע,

בְּרֵא צְלֹאוו אִיז ניט אינְמָאל אִיבֶּערְנֶענַאנְגֶען פון אֵיינֶע הָאנְד אִין דִי אַנְדֶערֶע:

פון לִיטָא צוּ פוֹלִי ,אוּג פון פּוֹלִין צוּ דִי טַאמַארֶען אוּנ ווייטֶער צוריק
צוּ פֿולִין ,אֵיֹנָים וָאהֶר  9721זֶענֶען די טאטארען איבֶּערְגֶעפַאלֶען דִי שְׁטָאדְם
בֶּר צאלאוו אוּג הָאבֶּען זִי פֶערְדָארְבֶּען ;מֶעהֶר אַלֶם  006איינְוואוֹינֶער (אוּנְטֶער
זֵיי  004יוּרֶען) הָאבֶּען זֵייאין איין מאג אוֹיסְנֶעחַרְגֶיעט .אֵינִים וָאחֶר  4501דֶען
?-טֶען מֶעפּטֶעמְבֶּער אִיז בָר אצְלָאוו בֶּעזֶעצְט גֶעווַארֶען מיט דֶעם חל פונים

קרימישֶען חַאן ,דע ווְלִי עטגירעיי; אִינְגַאנְצֶען דֶער בְּרַאצְלַאוֶוער נַארְ-
גִיזָאן מִיט א גְרוֹיסֶען טְהֵייל אֵיינְואוֹיגֶער זֶענֶען פוּן דֶער שְׁטָאדְט עֶנְטְלָאפֶע  :עס
קאְרלֵאיַינֶער
אִיז נ

טְזֵייל אֵיינְוואוֹינֶער גֶעבְּלִיבֶּען ,צוּם מִייִסְמֶען פְרוֹיֶען קאיונגְדֶער

אוּג אוֹיךְ אָרֶעמֶע יודֶען ,וֶוֶעלְכֶע הָאֶּען זִיך מִיט הֶעלְדֶענְמוּמָה גֶערַאנְגֶעלְט גֶענֶען
דֶעם פֵיינְד אוּג,ענְדָלִיךְ ,חָאבֶּען זֵיי זיך גֶעמוּזְט אוּנְטֶערְנֶענֶען .אֵינִים יָאהֶר 9931
נָאך דֶעם בַּאפוֹיל פוּן מִינִיזְמוּנְד אוֹנוּסְט ,דֶעם פּוֹילִישֶׁען קאניג ,אִיו דֶער.

בְּרַאצְלַאוער שְׁלָאס נָאךְ אַ מָאל בֶּעפֶעסטיגְט גֶעוָוארֶען .אִינָים יָאהֶר  9651אִיז
די שְׁטָארְט בְּרֵא צ ל אוו בֶּעשְׁמִימְט גֶעווָארֶען פִיר אַ חוֹיכְּט-שְׁטָאדְט פוּן אַ בֶּעזוּנְדֶער

טארְשַׁאלְסְטְרָא ,וֶעלְכֶעם אִיז גֶערֶעכֶענְט גֶעווָארֶען צוּ פּוילישֶׁען רייךְ (מְלוּכָה),
נָאר הער שְׁטָארְט איז הֶערְפוּן נִישְט גְרִינְגֶער גֶעווָארֶען ,דֶענְן פּוּנְקְט אין דֶער צייט

הָאבֶּען זיך אָנְגֶעהוֹיבֶּען אוֹיךְ די רֶעלִגְיאנְם-קריענ פון די קאזאקען .דִי הֶעמְמַאנֶעס
נא לִיװאימְא אע ,קא סִינְסְקִי מִיט זֶעהֶר פִיעל חיל הָאבֶּען נִיט אֵיינְמָאל
בֶּעפַאלֶען די שְׁמָאדְט אוּג בֶּערַאבֶּעוֶעט ,גֶעהרְנֶיעט ,נֶעטְחוּן מֶעֲשִׂים אֲשֶׁר לֹא
יַעֲשׂוּ אוּנ ,פַארְשְׁטֶעהְט זיךְ ,אוּנְזֶערֶע בְּרִידֶער הָאבֶּען נֶעמַאט קאלְטְס אוּנ וַוארֶעמֶם..,

גָאר דֶעם בֶּעסְטֶען חֵלִק חָאבֶּען דִי יּדֶען גֶעהַאט אֵינָם  8161יָאחֶר ,וֶוען דֶער

ְרַאצְלַאוֶער פְטַארָאמְטא מא רָמִין קאלינָאװְמָקִי הָאט מִיט זַיין פַאלְשְקֵייט

אִיבֶּערגֶעגֶעבֶּען דִי שטָארְט דֶעם הֶעטְמאן חִמֶע לְגִיצק יי וֶעלְכֶער אִיו אַריין

מִיט זַיינֶע קאזאקען ,הָאט אוֹיסְגֶעקוֹילֶעט אַלֶע יודֶען אוג בֶּעצְוואוּנְנֶען דִי שְׁטָאדְט.
9טֶער
עעֶרְשְׁט פוּנִים יָאהֶר  2171בַּיֵי דֶער הענירוּנג פוּן ע

דֶעם גְרוֹיסֶעוְהָאבֶּען

וּדֶען גֶעטֶעבְּט בֶּערוּהִינְטֶער :נָאר אִין דֶער צֵייט ,וֶוֶען דִי הֶעטְמַאגֶעם ווָאיגָא-

רָאוָסְקִי אע אֶרְלִיק הָאבֶּען זיךְ גֶעבּוּנְטֶעוֶעט צוזַאמֶען מיט די מַאמַארֶען
קֶענֶען פּעטּעךָ'ן זֶענֶען פּארנעקומען אין בְ
צּר
ְאל אוו שְׁרֶעקְִיכֶע רְצִיחוֹת! פון

וֶועלְכֶע די זּדֶען חָאבֶּען גֶעלִיטֶען מעחֶר ,אַלָם אַלֶע אנְדֶערֶע.

אויך צווישען די יוּדֶען זֶעלְבְּסְט פוּן בְּרַאצְלַאוֶוער גֶענֶענְד אִיז קיין שָלוֹם

גִישְט גֶעוֶיעזֶען .אִין יָאחֶר  9211הָאבֶּען דָארְט גֶעוואוֹינְט ישַׁבְּתִי-צְבִיעִיִֶעם

וֶועכֶע זֶעגֶען פוּן דִי פּוֹילִישָערבִָּים מַתָנִים גֶעווָארֶען .חוץ לָזָהז אִיז בְּרֵאצ לאוו

גֶענֶוענֶען אײן אָרֶם נָאךְ פון פֶּערְשִׁיעדֶענֶע מֶעקְטֶעס :בּ על-שם'ס קעחֲסִירִי,
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בְּרֵאצִ לֹא וֶוער חֲמִידִים אוּג פְּרַאנְקִיסְטֶען ,איבֶּער וֶעלְכֶע מִיר וֶועלֶען
שְׁמוּעסֶען אִין איין בֶּעזוּנְדֶער אַרְטִיקֶעל .אַצוּנְד וֶועלֶען מִיר אַרִיבֶּערְגֶעהְן אִין דֶער
צווֵייטֶער שְטָאדְט.

נֶעמִירָאוו
ִי דָאִיגֶע .אַלְטע ,הִיסְטָארִישׁ .בֶּעקַאנְטֶע שְׁמָאדְט גֶעפִיגְט וִיךְּ בֵּיים טֵיך

גָעמִיךְ או ,נִישְׁט ווייט פוּןבְּרֵא צִלֹא װו,

|

דִי פּוֹילִישֶע לִיעטָאפִּיסֶען (הִיסְטָארִיִקֶער) בְּרֵיינְגֶען ,אַז אִינִים  8831יָאהֶר

הָאט אוֹיף דֶעם אָרט אֵיינֶער מִיטְ'ן נָאמֶען עגמי ר' גֶעְרִינְדֶעט א שְׁטַארְטֶעל אוֹיף

זַיין נָאמֶען וגֶעמִירָא װ" אוּג פוּן יֶענֶער צייט אן גֶעפִינֶען מִיר שׁוֹין נִיט אין דִי
בְרָאנִיקֶעס קיין שׁוּם זְכָר אִיבֶּער דֶער דָאזִינֶער שְׁטָאדְט; נָאר אִינִים יָאהֶר 8461

אִיז גֶעווֶען דֶער בּונט פץ די{קאזאקען קֶענֶען פּוֹילֶען ,וֶועלבֶער אִיז בֶּעקַאנְט אוּנְטֶער
דֶעם נָאמֶען צְזְרֶת תיח' ,אָדֶער ימֶעלְנִיצְקֶעס בּוּנְטי .דֶער אוּמַאנֶיֶער

פָּאלְקָאוְִיק הַאג זָשַׁא הָאט הֶען צווַאנצִינסְטֶעןיוּנִי אינְגֶנוּמֶען גֶעמִירָאו דוּרֶך
אַפַאלְשְׁקֵייט  :עֶר הָאט זַיין גַאנְצֶע מַחָנֶה בֶּעהַאלְטֶען אוּנְטֶער דֶער שְׁטָארְט אנ

עֶר אַליין מיט פוּפְצִיג קאזאקעןי ועלְכַע זֶענֶען פֶּערְקְלֵיירֶעט גֶעוֶוען אין פּוילִישֶע
מַלְבּיּשִׁים ,זֶענֶען צוּ גֶענַאנְגֶען צוּ דִי טוֹיֶערֶען פון דֶער שְׁטָאדְט אוּנ זֶענֶען אַרֵיינֶ

גֶעגַאנְגֶען קיין נֶעמִירְאו ,אוּנ הָאבֶּען זִיך בַּאלְד פֶערְאֵייִינְט מִיט דִי פְּרַאווָא-

סְלַאוְונֶע אֵיינְוואוֹינֶער פון דֶער שְטָאדְט אוּנ צטַאמֶען הָאבֶּען זי צוּבְּרָאפֶען דֶעם
טוֹיֶער פוּן דֶער פֶּעסְטוּנְג אוּג הָאבֶּען אַריינְגֶעלָאזְט דֶעם גַאנְצֶען אָטריאד (מְחֹנָה)

סָאזַאקען .אַשְׁרֶעקְלִיך בְּלוּט-פֶערְִיסוּנָג הָאבֶּען דַאמַאלְט דִי קָאזאקען אִין דֶער שְׁטָאדְט
גֶעמִירָאו גֶעמַאכְט .זֶעכְּס טוֹיזֶענְד יוּרֶען זֶענֶען בְּמֶשֶךְ פוּן דְרֵיי טָאג אוֹיסֵ-
גֶעקוֹילֶעט גֶעווָארֶען צְ:ווישֶען זֵיי רבָּנִים ,גֶעלֶעהְרְטָעו אַלְטֶע אוּג יְּגֶע ,ווייבֶּער
מִיט וִייֶערֶע קְלֵיינֶע בְּרוּסְט-קִינְדֶער .אוּנְטֶער דִי הֲרוּנִים איז גֶענֶועזֶען אוֹידַּר יְחִיאֵל

מִיכֵל זיל דֶער שְׁטָאדְט-רֶב .אִין שוּל פַאר דֶעם אָרוֹ-תֲקוֹדֶשׁ הָאבֶּען זֵיי דִי
קאזַאקען גֶעבּוּנְדֶען ,גֶעשִׁינְדֶען די הוֹיט אוּנ גֶעמחוּן ענױַם משִׁים.. . אַלֶע סִפְרֵ
תּוֹרוֹת הָאבֶען זֵיי צֶערִימֶען אונ פוּן זֵיי גֶעמַאכְט פָּאסְטֶעלֶעס (לַאפְּטִיס) .דָאס אִיז
גֶעוֶוען אִים מִימְוָואךְ ,צווַאנְצִיג טָאג אֵין חוֹדֶשׁ סִזֶן שָנַת ת"ח (דֶער טָאג כ' סִינן
אּענִית אוּג מֶע זָאנְט דִי.סְלִיחוֹת לְעֶשְׂרִים
אִיז דְרוּם עַד הַיוֹם אִין נַאנְץ פּוֹילִין תַ

ַּן /וָואס זֵיי גֶעפִיֶען זִיך בַּיי אְּז אין דִי סְדוּרִים) .אוֹיךְ הָאכֶּען זִוך פִיעלַע יּדען

דַאמָאלְס אַלַיין דֶערְטְרוּנְקֶען אין דֶעם טייך עגמירָא װו ,בִּכְָדִי נִיט אַרַינְצופַּאלֶען
אִין דִי הָאנְד פוּן די קאזאקען.

אוּנטער

דִי פיעלע דֶרְטְרוּנְקֶענֶע דֶערְצֶעהְלְט רִי לֶעגֶענְדֶע אוֹך

צּ דֶערגֶעשִיְטֶע פון די יורֶען אִי פָארָאלֶען
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וֶוענֶען א חֶתְְכַּלה פָאלְגֶענְרֶע  טהויעֶררוְגע גֶעשִׁיכְטֶע :אֵיינֶער פוּן די פָאר

גֶעהְמְסְטֶע יּדישֶׁע שְׁטָארְט בַּעלִי בַּתִּיִם אין גע מירא וו הָאט אוֹיפְגֶערוּפֶען
אּחֵן ,בַּיי ווֶעלְכֶען עס הָאט בֶּעדַארְפְט זַיין דיענסטאג,
צוּ דער תּוֹדָה זֵיינֶעם זו

ַיינְצֶעתן מָאנ אִין סיָן דִי חוּפָּה .מַאנְטַאג ,אַכְטְצֶעהְן טָאג אין סִיְןי זֶענֶען דיקאזַאקען

אִיבֶּערְנֶעפַאלֶען רִי שְטָאדְט אוּנ הָאבֶּען אַגְרוֹיסֶע הָרִינָה גֶעמַאכְט  .דֶער חָתָן אִיז

גֶעלַאפֶען צוּ זַיין כּלָה ,אוּם זִי צוּ רַאמֶעוֶוען .עֶר הָאט זִיךְּ מִיט אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶענִנְבֶיעט
פון דֶער שְׁטָאדְט דוּרְך אֵיין הִינְטֶערְנָאסֶעל אוּג אִיז מִיט אִיהֶר צוּגֶעגַאנְגֶען בִּיז
צוּ דֶעם מַייךְ .דָארְט אִיז זֵיי אקענען גֶעקוּמֶען א בַּאנְדֶע קאזאקען :דֶער חֶתָן
מִיט דֶער בַּלָח זֶענֶען גֶעשְׁוִוינְד צוּם בְּרֶעג פוּן דֶעם טייךְ צוּגֶעלָאפֶען ,בַּיויֶועלְכֶען
זֵיי הָאבֶּען אשִׁיפֶעל דֶערְטַאפֶּט אוג הָאבֶּען זיך גֶעלָאזְט שִיפֶּען אויף דֶעם וַואסֶער.

די קאזאקען הָאבֶּען זֵיי שְׁמֵיינֶער נָאכְגֶעווָארְפֶען ,נָארוִוי זֵיי הָאבֶּען רֶערְזֶעהְן
אַז זֵיִי קַאנֶען זֵיי נִיט טְרֶעפֶען ,זֶענֶען עטְלִיכֶע  אִין ואסֶער גֶעשְׁפְּרוּנְגֶען אוּג
הָאבֶּען זי אָנְגֶעהוֹיבֶּען נָאכְצוּשְׁוִימֶען .דֶענְסְמָאל הָאבֶּען דִי חָתֶן-כֵלָה זיך אַרוּמָ-

גֶענוּמֶען אוּג הָאבֶּען זִיך בֵּיידֶע  אִין נַאסֶער גֶעוארְפֶען .עטְלִיבֶע טָאג נָאך דֶער
הֲרִינָּה הָאט מֶען דִי צְוֵיי טוֹירְטֶעקארְפֶּער גֶעפוּנֶען בּיים בְּרֶעג פוּן דֶעם טייך ;
גמִירָאװ אִיבֶּערְגֶעבְּלִיבֶּען; הָאבֶּען
די עִטְלִיכֶע יוּדֶען ווָאס זֶענֶען נָאךְ אִין ע
זֵיי בַּאנְרָאבֶּען גֶעבֶּען דער גְרוֹיסֶער שול ,אוֹיף דֶעם אֶָרְט ,וואוּ עס אִיז עַד הַיוֹם
צוּ זֶעהְן האוַֹיפען

אֶעמוֹיֶערְטֶער וואנט אַרוּמְגֶעצוֹימְט ,דֶער פֶּערְ-
שְׁטֵיינֶער מיט ג

פַאסֶער פוּן דֶעם דָאזִינֶען אַרְמִיְקֶעל הָאט צוּרִיק מִיט עֶטְלִיכֶע יָאהֶר גֶעהַאט דִי
גֶעלֶעגֶענְהֵייט צוּ זֶעמְן אֵיינִיגֶע אִיבֶּערְגֶעבְלִיבֶּענֶע בְּלָאמֶער פוּן דֶעם אַלְטֶען נֶעמִירָאווֶער
פּנָקס (ווֶעלְבֶער אִיז פֶערְבְּרֶענְט גֶעווַארֶען אין דֶער גְרוֹיסֶער שָׂרֵפָּה תקמ"ו) אִין

די אַרוּמְגֶעבְּרֶענְטֶע בְּלָאטֶער פוּן דֶעם אַלְטֶען פְּנָקֹס הָאבּ איך גֶעפוּנֶען דֶעם נוּמַח

פן,דֶער ֶערְשְׁטֶער מצֵכָה ,ואס מע הָאט וֹיפְֶעשְמֶעלם א די אנליקליקע
בְּחַיהֶם וּבמוֹתָם לא נְִרדוי וכו' וכו דָאס הייסט(;ידי ירע אוּגגֶעליענְטֶע
הָאבֶּען זִיךְ נִיט בַּיים לֶעבֶען נִיט בַּיים טוֹידְט גֶעשֵׁיידְט"...
אִין יָאהֶר  2961הָאט נמָיעךָ אוו שְטַארְק גֶעלִיטֶען פוּן דִי מטאטארען.

אֵינָים יָאהֶר  3071איז אִין מגִֶעירָא וו פַארְגֶעקוּמֶען אַ נייָע שְׁרֶעקְלִיכֶע בָּלוּט-
פֶּערְגִיסוּנְג ; דיקאזַאקישָע בּוּנְטָאוְושְׁטְשׁיקֶעם אוּנְטֶער זייֶער רֶעדֶעלְפִיהְרֶער .םס א מוּ סי
הָאבֶּען ווידער אִין נֶע מִיךָ א וו כְּמֶעט אֹלֶע יודען אוּג שְׁלַיאכְטֶעס אוֹיסגֶעקוֹילֶעט.
ׁ.פֶּעמֶער ,אִין אַצַייט אַרוּם זֶענֶען די הַיידעמאקעס
אוּג אִין וואסֶער רטע שְ
אוֹיף גֶעמִירָאװ אִיבֶּערְנֶעפַאלֶען אוּג הָאבֶּען גֶערוֹיבְּט אונ אויסגעתיניעט די ,
וָואס זֶענֶען אִיבֶּערְגֶעבּלִיבֶּען נָאךְ דֶעם קאזַאצְנֶע בּוּנט .אין וָאחֶר  5771אוּנְטֶער
דֶער שִׁיטְצוּנג פוּן דֶער רוּסְסִישֶׁער רֶענִירוּנג הָאט זִיךְ אִין {ע;מִירָאװ וִוידֶער פִיעלֶע
אַיינְוואוֹיְגֶער שׁוֹין גֶעפונֶען אוג צְוִוישֶען זי פיעל יודען  ,וֶועלְכֶע האבֶּען זַעֲחֶר
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גְרוֹיִסֶע גֶעשֶׁעפְטֶען גֶעפִיהְרְט  ,אוּג גֶעמִירָאוו הָאט זִיך גֶערֶעכֶענְט פַאר דִי
גְרֶעסְטֶע בַּאזֶעצְטֶע הַאנדֶערְשְׁטָאדְט פוּן אֵיהֶר גֶענֶענְד .

טוּלְטְשִין.
טוּלְטְשׁטין נֶעפִינְט זִיזִיבֶּעצֶעהְן וֶוערְסְט פוּן דֶער קרייז-שְׁמָאדְט בְּרַאצְלַאוו

צְוִיישֶען צְווֵיי מֵייכֶען :ס אלנִיצֶע אוּנ טוּלטְשִינְקֵא .דִי צייט ,וֶוען די
שְׂטָאדְט איז גֶעגְרִינְדֶעט גֶעווָארֶען ,גֶעהֶער זיך אָן צוּ זֶעחֶר אֲוַוייטֶע עפָּאקֶע ,אוג
אֵיינִיגֶע הִיסְטָארִישֶׁע גַאכְפַארְשֶׁער דֶענְקֶען ,אַז די שְׁטָאדְט אִיז פוּן אוּנְנַארֶען

נֶעגְרִינְדֶעט גֶעוָוארֶען  ,ווייל איהר פָארְשְׁטָאדְט רוּפָט זיך אָן נָאךְּ עד הַיוֹם מִיט

אַ אוּנְגַארִישֶען נָאמֶען !ע עסְטֶער ווא ר

|

אִין וָאהֶר  8461בַּיים אֶנְהוֹיבּ בּוּנט פוּן בּאגדאן חֶמֶעלְנִיצְקִי אין
דֶער צֵייט ,וֶוען עִם אִיז גֶעוֶוען שְׁטַארְקֶע שִנְאָהאוּנ קִנְאָהצְוִוישֶען די

פְּרַאוָוא-

מלַאוונֶע אוג דִי אַנְדֶערֶע רעליניעם אונ איינס דאם אַנְדֶערֶע הָאט גֶעיַאנְט  ,הָאבֶּען

זִיךְ אִין דער א וּקְרַיינְע אוּמְעדוּם אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ בִּירְדֶען שֵׁייקֶעם (בַּאנְדֶעם) אָדֶער,
וִוי מֶען הָאט זֵיי גֶערוּפֶען .,זא הָ אגָ ע ס'  080ג) פוּן היידֶעמאקעס .זֵיי הָאבֶּען

זיך פָארְגֶענוּמען איינְמָאל פַאר ,אַלֶע מָאל אוֹיסְרֵיינִינֶען די אוּקְרֵיינֶע פוּ
אַלֶערְלֵיי גאוּנִנְלוֹיבִּינֶע"  דֶעמָאלְט הָאבֶּען אֵינִינֶע בּאנְדֶעס פוּן די היידֶעמאקעס
ָנְגֶעהוֹיבֶּען מיט וִוילְרְקֵייט אוּג אַבְזְיוֹת אִיבֶּערְצוּפַּאלֶען פַּאדָא לְיֶען:די
יוּדֶען  אוּג די שְׁלַיאכְטֶעס הָאבֶּען גֶעאֵיילְט צוּ בֶּעהַאלְטֶען זִיךְ אִין דִי בֶּעפֶעסְמֶעטֶע
שְׁטָאדְט .צוִוישֶען דִי אַנדֶערֶע בֶּעפֶּעסְטֶעטֶע זִיבֶערֶע שְׁטָארְט פוּן פָּא דָאלְיֶען
הָאט זִיךְ אוֹיך אוּנזֶערֶע אונגליקליבע בְּרְידֶער טוּלְטְשִין אוֹיסְגֶעוִויֶען .די שְטָאדְט

טוּלְטְשִׁין אָדֶער גֶעסְטֶּערְוַואר האט דֶענְסְמָאל גֶעהֶערְט צוּ דֶעם פִירְשְׂט.

יַאן טְשֶׁעטְוֶערְטִינְסְקִי .דֶער קאמאנדיר אוּג רֶעדֶעלְפִיהְרֶער פוּן איין שייִקע

הֵיידֶעמאקעם ,דֶער פַּאלְקָאוונִיק האנְזָשֵׂא פון אוּמאן ,ואס איז שׁוֹין אּנזערֶע

לֶעזֶער בֶּעקָאנְט פוּן דֶער אוּנגְליקלִיבֶער גֶעשִׁיכְטֶע פוּן דִי נָ ע מיך אוו ער יוּדען ,אִיז

פוּן גֶעמִירָאוּ קיין טוּל שטִׁין אָנְגֶעקוּמֶען אוּנ  ,וי ;ער הָאט גֶעזֶעהְן ,אז
עֶר קאן זִי נִיט אֵיינְנֶעהְמֶען  ,וַוייל די לַא זעט אוּג דִי יוּדֶען  --הָאבֶּען מִיט

הֶעלְדֶענְמוּמָה אוֹיף די מוֹיעֶרֶען פוּן דֶער פֶעסְטוּנְג מִלְחֶמָה גֶעהַאלְטֶען אקענֶען דִי
היידעמאקעס  ,חָאט

הא נִָז שֵׁא צוּנֶעשְׁוואוֹיְרֶען די שׁלֵיאכטֶעם ,אז עס וֶועט זי

קיין הָאר גֶעקרוּמט וֶוערֶען ;:ער מֵיינְט נָאר דִי יוֶדען ,וֶועלְבֶע גְלוֹיבֶּען ניט אינ'ם

ּריְִטליבֶן יע בַּ.אלְד נָאךְ דִי רַעַד ,הָאבֶּען דַי שָׁלַיאכְטעס גֶעאְפֶּענְט דִי טוֹיעֶרֶען

פוּן דֶער פֶעסְטוּנְג ,. דָאס אִיז גֶעוֶוען פְרַייטָאג ,דֶעם פִּיערְטֶען טָאג אין חוֹדֶשׁ תּמוּז,
אֵיָנ'םיָאחֶרת'ח  .קוֹים זֶענֶען די חֵיידֶעמַאקֶעס .קיין טוּלטְּשׁ יןאַריינְגֶעקוּמען ,

צוּ דֶער גֶעשִׁיכְטֶע פּן די יוּדֶען אִין פָּארָאליֶען

-
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הָאבֶּען זֵיי דְרֵיי טָאג זִיךְ לוּסְטִיג גֶעמַאכְט אוּנ הָאבֶּען אוֹיִמְגֶעקוֹילֶעט דְרֵיי טוֹזֶענְד
,וּג דָאס פֶערְמָאנֶען זייֶערְס גֶערוֹיבְּט; נָאכְדֶעם הָאבֶּען זֵיי בי ד שיליאנטעס.
יוּרֶען א
אוג בַּיים פִירְשְט פִיעל אוֹיסְקוֹיפִ-גֶעלְד גֶענוּמֶען אוּג זֶענֶען מִיט אַ גֶעזַאנְג אַוֶועק פוּן
טוּלֶם שין .נָאר די שליאכטעם הָאבֶּען זיךְּ אֶבֶּער אוֹיךְ ניט אוֹיסְגֶעדְרֶעהְט פוּן די

קאזאקען א:ויף דֶעם וֶועג ,נִיט וַוייט נָאךְ פון טול שטִָי | האט זִיך בַּאנֶענֶענְט
מיט די קאזאקען אָ טא פּ פאַװְ ליוּק ,א פִיחְדֶער פוּן אַיין אַנְדֶער בַּאנְדע
היידעמַאקעם ,אוּנ וי {ער הָאט גֶעהָארְט פוּןדֶעם רֵייכֶען רוֹיבּ ,וָואס הַ אנָזְשאים

בַּאנְדע האט בֶּעקוֹמֶען אִין טוּ שלִטׁין ,איז ער אוֹיך מִיט זַיין בַּאנְדֶע אִיבֶּעךְ-
גֶעפַאלֶען טוּלטְשין .ער הָאט אוּנְמֶערְנֶעצוּנְדֶען אַ מְהוּרֶם וָ,ואס אין אֵיהֶםהָאט
זיךְ גֶעפוּנֶען פיעל פּוּלְוֶער אוּג ,אַז די אֵייגְוואוֹינֶער זֶענֶען פַארְנוּמֶען גֶעוֶוען מִיט  דער

שָׂרִפָּה  ,האָט ער זִיךְ דֶערְוַייל מִיט זַיין בַּאנְדֶע אַרַיינְגֶעמַאפְּט אין פֶעסְטוּנָג אוּג
הָאט אוּמְבְּרַחמנוּת'דִיג אוֹיכְגֶעקוֹילעט אוג אוֹימְנֶעשְׁטַאכֶען ,וֶועמֶען ער האט אָנְגֶעט-
רָאפֶען ,אוּנ אַזוֹי הָאט נָאמְט די שְׁלַיאכְטֶעם בֶּעצָאהְלְט פַאר דָאס יוּדִישֶׁע בְּלוּט,
וָואס אִיז דוּרֶך זֵיי,וִוי וואסֶער ,פֶערְנָאסֶען גֶעווַארֶען .
אָט אַזוֹי טְרוֹיֶערִיג הוֹיבְּט זִיך אָן די יודִישֶע גֶעשִיבְטֶע אִין פא ד אל יען,

אין איחֶרֶע דְרֵיישְׁטָאהְט בְּרַאצְל אװ ,גֶעמִירָאו את טוּלְטְשִׁין..

בֶּעאַרְבִּייטֶעט דוּרֶך מ ,לייט יננםסקי

אין עֶרְנְסְטוָוארְט.
אִין די לֶעצְטֶע עֶטְלִיבֶע וָאחְרֶען הָאבֶּען אוּנוֶערֶע .בְּרִירֶער אִיבֶּערְנֶעלֶעבְּט
אטיקֶעל
אַגְרוֹיסֶע ונ עס אִיז גֶעוארֶען מאְחַוּמָה אִין רֶער מַחנְחיִשְׂרָאֵה ,שְ
גֶערִידֶערֵיי ,א טוּמֶעל א;וּמְעדוּם הָאט מֶען גֶעקַאנְט הָארֶען ,אָדֶער לֶעוֶען דִיוָוארְטֶער:
;פאלֶע סְטֵינ א' ,א מֶעריקאי ,אע מִינָרא צִיע" ,גק אלאגיזא צְיָע"א ,ז .וי
הִכְּלֵל דִי יוּדִישֶׁע ווֶעלְט חָאט זִיךְצוּווינְט ,גֶעוִוינְט אוּג גֶעוִוינְט אוּנ   . .אִיז שָטיל
גֶעבְּליבֶּען וִוי פְרִיחֶער.
מַיין ציעל איז נישט איבֶּערְצוּגֶעבֶּען די דָאזִיגֶע גַאנְצֶע גֶעשִׁיכְטֶּע בַּאֲרְוֹכוֹת,
דֶענְן זִי אִיז נָאךְ אַזוֹי פיעל פָרִישׁ; אַז יֶעדֶער יוּד גֶעדֶענְקְט זִי נָאךְּ אַליין גַאנְץ

גוּט ; אִיךְ ווִיל נָאר ּעשְייֶען אוֹיף וִיפִיעל די דָאזִינֶע גֶעשִׁיכְטֶּע אִיז גֶעוֶוען
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נָאהֶעגְט צוּם חַארְצֶען פון אוּנְזֶערֶע יוּנְגֶע לייט ,אִיך מיין אוּנְזֶערֶע שְׁטוּרִירֶענְרֶע -
קִינְדֶער ,די גִימְנַאזִיסְטֶען אוּנ סְטוּרֶענְטֶען .איך מוז זִיךְ מוֹדָה זַיין ,אַז זֵיי הָאבֶּען
וִוינְצִיג גֶעטְרַאכְט וֶֶעגֶען דֶעם אוּג דִי ,וָואס הָאבֶּען זִיךְ יֵא גֶענוּמֶען צוּם הַארְצֶען,

הָאט דָאם אוֹיך לַאנְג נִישְׁט גֶעדוֹיעֶרְט ,וִוי אִיךְ וֶעל בְּרֵיינְגֶען נֵוייטֶער .הגִם פוּן

קיין פְּרֵט בְּרֵינגְט מֶען נִישְט קיין ראִנָה ,דָאךְּ וֶעל אִיך רָא אִיבֶּערְגֶעכֶּען בוּכ-
שְׁטָאבְּלִיךְ ,ואס אַ יוּדִישֶׁעס פְרַיילֵיין פון אַגִימְנַאזַיִע הָאט מיר גֶעזָאגְט אִין יִנֶער

בִּיטֶערֶער צייט אִין אַגֶעזֶעלְשַׁאפְט פון יוּנגֶע לייט ,ואוּ עס זֶענֶען אוֹיך גֶעוֶוען

ְרִיסְטֶען .הָאס רָאזִיגֶע יגֶעבִּילְדֶעטע' פרייליין הָאט מיך גֶעשְׁטְרָאפְט מִיט אַזֶעלְכֶע
וָוארְטֶער :עזָאנְט מִיר ,אִיךְ בִּיט אַייך ,ואס זֹשָׁע נָעהֶמְטאִיר זיך אַזוֹי אָן דֶעם

יּרֶענֶס קְרִיורֶע? אוּנְזֶערֶע יוּרֶען זֶענֶען פָּארְט עקספּלואטאטארעס ,זי לֶעבֶּען
אוֹיף פְּרֶעמְדֶען חִשְבון ,זֵי זֶענֶען נָאר שִׁיינְקארֶעם ,פְּרָאצֶענְמְנַיִקֶעס .פְּיֵאיְקֶעם '!.. .
פַּאר וָאס וֶענֶען מ י ר ,יּרֶען ,עֶרְגֶער פוּן אַלֶע אַנ דע רֶע אוּמוֹת,

אֲפִילוּ בי זיךְ אִין דֶער הֵיים ?דִי דָאזִיגֶע קשָׁיָא הָאבּ אִיך זִיךְ אַלַיין גֶעפְרֶעְט

אוּנ הָאבּ זִיךְ גֶעטְרַאכְט ,אֶפָשַׁר אִיז נָאר דָא ,אִין דֶער שְׁטָאדְט ,אַזוֹי ; אֶתָשַׁר

אִיז דָארְט ,אִין דֶער גְרוֹיסֶער אונִיוֶערְזִיטָאט-שְׁמָארְט בֶּעסֶער ? אִיף הָאבּ אין דִי

יִּישֶׁע צייטוּנגֶען גֶעלֶעוֶען די שָׁאנֶע בֶּעשְרַייבּנגֶען וֶענֶען אוּנְזֶערֶע יּנְגֶע לֵייט ,די

סְטוּדֶענְטֶען ,וָואט הָאבֶּען זִיךְּ אוּמְגֶעקֶעהְרְט צוּרִיק צוּ אוּנְז אוּג אִיך הָאבּ גֶענְלוֹיבְּט

אַז הָאס הוֹיבְּט זִיךְ אָן בַּיי אוּגְזֶער אָרֶעם פָאלְק אַ נֵיי לֶעבֶּען .וֶער דֶען קאנן

ְלוֹיבֶּען מִיטְץ גַאנְצֶען חַארְצֶען וֶוער דֶען קאן אַרְבֵייטֶען מִיט אַלֶע כֹּחוֹת אִין אַזא
זַאךְ ,וָאס רִיהְרְט אָן דֶעם כְּלֵל ,וִוי בַּאלְר נִישְט דִי יוּנֶענְד ,דִי יוּנְגֶע לייט ,ואס

דָאס לֶעבֶּען הָאט זֵיי נָאךְ וֶוענִינ פְּרַאקְטִישׁ גֶעמַאכְט ?  --טְּהַייֶערֶע ,זִיסֶע חֲלוֹמוֹת !

עָם אִיז דָאס בֶּעסְטֶע ,ווָאס אִיךְ הָאבּ גֶעמְרוֹימְט אִין מיין לֶעבֶּען,דָאסעדֶעלְפְטֶע

פוּן דֶעם ,ווָאם איך הָאבּ גֶענְלוֹיבְּט --.אוג גיט אִיךְ בִּין גֶעוֶועזֶען דֶער אֵיינְצִיגֶער,

וָואס הָאבּ .אַזוֹי גֶעמְרַאכְט :נָאר דֶער אוּנגליק אִיז ,וָָאס דָשֶר חָלוֹם אִיז גֶעוֶועזֶען

צוּ אַ קוּרְצֶער חָלוֹם.. .

מִיט וָאס קאנֶען מִיר ,ידע זִיךְ אליין הֶעלְפֶען?  --דָאס איז
גֶעוֶעזֶען די וִויכְטִינְסְטֶע פְרַאנֶע ,אִיבֶּער ווֶעלְכֶער עִם הָאבֶּען זִיךְ א סד יּרִישֶׁע
קָאפּ גֶעבְּרָאכֶען-- .קאלאניזאצנע!

אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! אמֶערִיקא! אִיך

וֶועל מֵיינְמָאל נִישְט פַארְגֶעמֶען דִי מענוֹת ,וָאס מֶען הָאט אַנִירֶערְגֶעלֶעגְט אִין

אעזֶעלְשַׁאפֶט פוּן יּנְגֶע לייט ,בְּשׁעת מֶע הָאט אֵיין אֲסֵיפָּה גֶעמַאכְט אוֹיף
גֶ

צוּנוֹיפְשְׁטוּעסֶען זִיךְ פון יוּרִישֶׁע זַאכֶען .אֵיינֶע הָאבֶּען וי מודָח גֶעוֶעזֶען ,אַז

זֵיי זֶענֶען גאר נִישְט בֶּעקַאנְט מִיט דֶעם ייוּרִישֶען וָאפְּרָאס' .אִין יֶעגֶער צַייט הָאט
עֶס זִיךְ מיר אוֹיסְגֶעוויזֶען זֶעהֶר וִוילְד:וִוי הָאבֶּען עס יּדִישֶׁע קִינְדֶער אִין אַזא

בִּיטֶערֶער צֵייט גֶעמָאנְט זִיךְ מַאבֶען פַאר זַייטינֶע מֶענְשֶען אוג זִיך נִישְש בּארֶעכְגֶען,

וָואס זֶענֶען מיר עֲפִּיס אוֹיף דֶער וֶעלְט ? וָואס אִיז פַאר יאיַוּרִישֶער וָואפְּרָאסי?

יורישע פאלקסביבליאטהעק
דָאס ,יווָאם בַּיי דֶער ווָעלְוֹ אומצטמעמאו" ,האנדעל--וַואנְדֶעל ,גֶעשֶׁעפְטֶען ש-ְׁ-ווינ-

דעל --מִיט אֵיינֶעם וָארְט ,זִייֶערֶע מֵיינּנְגֶען וֶענֶען דֶעם יּנִישֶען פּאלְק זֶענֶען

גִישְט ובֶּעסֶער אוּג נִישְט עֶרְגֶער ,אַלְס דִי מֵיינוּנְנֶען אִיבֶּער אוּנז פון אוּזֶערְץ

שֹׂנָאִים ...פון תֹּרָה .פון יוּרִישֶע מֵדוֹת ,פון די בֶּעסְטֶע יּדִישֶׁע זִיטְטֶען ,פון

דֶער יּרושֶער גֶעשִׁיכְטע חָאבֶּען זֵיי קיין בֶּענְרִף נִישְט  :זי זֶענֶען גְלייכְגילטיג,

גָאר אִינְגַאנְצֶען נְליכְִילְטִיג צוּ  אוּנְז!

פוּןטַאנֶען נֶעהְמְט זיך אזא גְלייכְגִילְטיִנקֵייט בּיי יּדִישֶע קִינְדֶער ל  --אוֹיף
דֶעם הָאבּ איך לַאנְג גֶעטְרַאכְט אוג הָאבּ זִיךְ גֶענוּמֶען גוט צוּ צוקיקען זיך צוּם

ּרִישָׁען לֶעבֶּען

|

וָאס .מָעֹהֶר אִיך הָאבּ זִיךְ צוּגֶעקוּקט צוּ .דִי יּדִישֶׁע יּנְגֶע-לייטְלֶעך אוג

קלייגֶע קִינְדֶעה ואס וַואבְּסֶען בֵּיי דֶער מִיטֶעלֶער קְלַאסְסֶע ,אָדֶער בַּיי יודֶען

סוֹחֲרִים ,מֶעקְלֶערְט ,בֶּעלַייבַּתִּים אִין דִי נְרוֹיסֶע שְׁמָארְט ,הָאבּ איך בַּאמֶערְקְט,

אַז אִין דֶעם גְרַאד , לֶערֶענְט מֶען דִי קינְדֶער נִיט ואוָארְט יוּדִישׁ ; אוּג אז מֶע
לֶערֶענְט שׁוֹיןערְנֶעץ ,אִיז נָאר אַזוֹי פוּן אוֹיבֶען ,אנא עֲבְרִי ,אָדֶער חוּמֶשׁ

אַזוֹי זִיךְּ .צוּ בַּאשְׁמִירֶען די חָרֶפָּה ,אוּנ אַזוֹי וֶוערֶען ערְצוֹינֶען קינְדֶער אָהְן שואּם

קדיייעןָהגוֹיפִוםּ,ןנִריֶשעְלטינָקאיןי,ן יהוִּירֶסעְןטָ,ארניַָאער גנְַלאאצְטַא אנַַזאוֹלינָ,אסְט ,נִישְט פִיש נִיט פְליישׁו נִישְט
פֶּערְדָארְבֶּענֶע מֶענְשְׁלֶעף ,אַזֶעלְכֶע

קלייגֶע מֶענְשֶׁעלֶעךְ מִיט וֹחַיִישֶׁע נִשֶׁמְז'לֶעך ,מִיט גֶעמֵיינֶע חַשָנוֹת ,מִיט מִיאוּמֶע
תּאֲוות ,אֶָהֶן אַשׁוּם עֶרֶעלְקֵייט  . ..פוּןוַוַאגֶען זאלֶען זִיךְ גֶעחְמֶען בַּיי זי נַאצְיא?

נַאלנֶע גֶעפִיהְלֶען פ
?ון וַאנֶען ?זֵיי וויימֶען ניטקייןחִיסְטריִע ,זֵיי קַאנֶעןנִישְׁט

אוּנְזֶער אַלְטֶע ,שָאנֶע יוּרִישֶׁע הִיסְטָארְיֶץ !
! הִיסְטָארְיֶע ה!ִיסְטָארְיֶע! דִי גֶעשִׁיכְטֶע פונ'ם יוּדישֶען פָאלְק! צוּ וָואס מוֹיג
אוּנזֶערֶע סוֹחֲרִים וויסֶען .אז מיר זֶענֶען גָאר אַמָאל אַ פָאלְק גֶ
פעוֶּעאןללְאק ,גִישְט
נָאר פוּן סוֹחֲרִים ,מֶעקְלֶערֶם ,אונ פַאקְטָארֶעם  :פ
אָּאלק מיט
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ִיטְטֶעןְ .וָאס זֵייגֶע פִיהְֶער ,דִי נְבִיאִים אונ חְכָמִים --הָאט זִיךְ גָאר גֶענְלוּסְט עס
עֶרְלֶען ,פַּאלִירֶען ,רַיינִיגֶען זיינֶע מַעֲשִׂים אוג גֶעדַאנְקען אַזו ,אַז עס זָאל קאנען

מאוַסְטֶער זיין פאר אַנְהֶעלֶע ? צוּ וָאם דַארְפֶּען זי וִויֶען פון אוְּזֶער גֶעשִׁיכְטֶע ?

צו
!ּ ואס מוֹיג דָאס אַלֶעם זֵיי צוּ וִויסֶען ו
לִוי אַזוֹי קאן מֶען אִין זִינֶען הָאבֶּען

אזַעלְבְע .זַאכֶען בי אזא צוּפִיעל פְּרַאקְטִישׁ לֶעבֶּען ,או יֶערֶען גְלוּסט זִיך גָאר

רייך וֶוערֶען אוג פְרֵילִיך אָפְלֶעבֶּען דָאס שִׁטיִקֶעל וֶועלְט ? אַז יועגֶע לייט ,גֶעבִּלְרֶעמֶע,

גֶעשְטוּרירְטֶע קינְדֶער פַארְקוֹיפֶּען זִיךְ פַאר נָדֵן ? צוּ וָואם טוֹיג לֶערְנֶען דִי קינְדֶער

יוּרִישְׁקיט ,דָאם בִּיטֶערֶע יוּרישׁקייט ? !
1
:

אוג אוּנְזֶערֶע מַאכְטֶער ? אוּנזֶערֶע שְׁוֶעסְמֶערל...
3

אך אוּנזֶערֶע שְוֶועמְטּר  ,אוּנְזֶערֶע מַאכְטֶער !וֶוענֶען גֶעבִּילְרֶעמֶע מַאמוֶעלֶען

אַיין עֶרְנְסֶט וָארְט
אַנְדֶערֶע הָאבֶּען גֶעווָאלְט וַייוֶען ,אַז זי זֶענֶען שוין צוּ פִיעל בֶּעקַאנְט מִיטץ.

יידִישֶען ווַאפְרָאס' אוּג הָאבֶּען לַאנְגֶע רֶעדֶעס גֶעהַאלְמֶען ,מיט גארינג הַארְץ,
נַאנְץ קאלְט-בְּלוטיג  :מֶע הָאט גֶעזֶעהְן קְלָאר ,אַז זֵיי ווילֶען פּשׁוּט אוֹיסְוַיינען ,אַ
זֵיי קָאנֶען שָׁאן רֶעדֶען .
 . .בְּקיצוּר ,נָאךְ אַלֶע הֶערֶעס הָאט מֶען אַרוֹיסְגֶעזֶעהְן

בּעשִיינְפֶערְלִךְּ .אַז דֶער נְרֶעסְטֶער טְהייל איז טאקע גָאר אינגַאנְצֶען פְרֶעמְד אוּג

אוֹיסְגֶעמְהוּן פוּן אַלֶע יוּדִישֶׁע עִנְיָנִים ,אוּנ דִי אִיבֶּערִינֶע הָאבֶּען זִיךְ אָפִילוּ יָא
עטְלִיבע מָאל צוּנויפְגֶעקִימֶען אונ מֶע הָאט עעפֶּעם גֶעלֶעזֶען אוּנ גֶעשְמוּעסְטו בִּיזי. .
מֶע האט אוֹיפְגֶעהֶערְט זִיךְ צוּנוֹיפְגֶעהְן  --אוּג דָאס מְלֵיינֶע פייֶערֶעל ,וָאס הָאט

נָאךְ נִיט אוּסְפַּיֶעט זִיך רֶעכְט צוּבְּרֶענֶען

אִיז גִיךְ פֶערְלֶאשֶען גֶעווַארֶען.

אַוָדָאַי בִּין אִיך גֶעוֶוען בָּאז אוּנ הָאבּ גֶעהַאט טַעֲנוֹת צוּ מֵיינֶע חֲבָרִים ,דִי

יונגֶע לייט .נָאר הַיינְט ,אַז אִיך חויבּ אָן צו בֶּעטְרַאכְטֶען אַלֶעם מִיט אַקְלָארֶען
זיָן ,אַלֶעם וָאס אִיז פָארְגֶעקוּמֶען.קאן איך בְּפִירויש-קיינֶעם נִישְט שוּלָדִיג מַאכֶען
דֶען אֵיינִינֶע הָאבֶּען מִיר דָאךְ גַאנְץ אֶפֶּענְטְליךְ גֶעזָאגְט :ימִיר זֶענֶען נִישְׁט בֶּעקַאנְט

מִיטִין ייּדִישֶען לֶעבֶּען ,ווייל מִיר הָאבֶּען נִישְט גֶעזֶעהְן דָאס לֶעבֶּען פוּנם הַמוֹעם,

פּוּנִים נֵאנָ צָ ען פָאלְק; אוג פוּן יּדִישְׁקֵייט ,פוּן יוּדישֶער הֶעלִינָיאן הָאבֶּען מִיר

אוֹיךְ קיין בֶּענְרִיעף נִיט .יקוּרְץ אוּנ שַׁארְף! י..
-מִיט וָואס בִּין איך א יוּד ? --הָאט מִיךְ גַאנְץ עֶרְנְסְט אֵיין הִינְטִיגֶערארֶעג גֶעטְהוּן ?אִיך בִּין עֶרְצוֹינֶען אוּנ גֶעבִּילְדֶעט אוֹיף דִי
יּרִישֶׁער גִימְנַאזִיסְט פְ
בֶּעסְטֶע  ריססישע שְׁרִיפְטְשְׁטֶעלֶער; :איך הָאבּ ליעבּ דִי רוּסְסִישֶׁע שְפְּרַאכֶע מִיט

דֶער רוּסְסִישֶׁער לִיטֶערַאמוּר; דָאס רוּסְסִישֶץ פָאלְק לִיעבּ צוּ הָאבֶּען ,הָאבֶּען מִיךְ
גֶעלֶערְנְט מֵיינֶע עֶרְצִיקֶער ,אוּג פוּנָם יוּדִישֶׁען לֶעבֶּען קָאט מִיר דֶער טַאטֶע נָאר

שְׂרֶעקְִיכֶע מעֲשׂוֹת דֶערְצֶעהְלְט ,וי אַזוֹי מֶע הָאט אֵיהֶם אִין חֵדֶר גֶעמוּטְשֶעט,

וִוי אַזוֹי עֶס הָאבֶּען זִיךְ מִיט אֵיהֶם בֶּענַאנְגֶען דֶעם רְבִּינִיט חֲסִידִים אוּנ נָאךְ

אַזֶעלְכֶע זַאכֶען...
--סְטֵייטְשׁ! הָאבּ אִיךְ אֵיהֶם גֶעפְּרוּבְט עֶנְטְפֶערֶען ,אִייֶערֶע עֶרְצִיהֶער אוּג.

דִי רּסְטִישֶער לִיטֶערַאמוּר הָאבֶּען לָאךְ אייך רַחֲמָנוֹת גֶעלֶערְגְט :עס טְּהוּט אִייך
ארסָא װ,
ּנָים דִיכְטֶּער ג עק
וָועה דָאס הַארְץ ,אַז אִיר זִינגְט די שָאנֶע לִידֶער פו

וָואס בֶּעוֵוייגֶען .די לַאגֶע פוּנִים רוּסְסִישֶׁען  אַרְבייטֶער ,פוּנִים היּסְסִישֶען אָרֶעמֶען

פָאלְק ,אוּג אוֹיפץ יודישען ארַעמְטַאנְן קוּקט אִיר גְלֵייכְגִילְטיג ;.עס טְהוּט אַייךְ גָאר

נִישְׁט וועה דָאס הַארְץ אוֹיפְן יוּרִישֶען אָרֶעמֶען פָאלְק ,וָאס אִיז פִיעל --פִּיעל

|

צָרֶעמֶער ,אַלֶם דָאס פָּאלְק ,וָואס גֶעקְראפָאוו בֶּעזִינְגְט?י..

נָאר גָעֹה רֶעד מִיט טוֹיבֶּע ,מִיט בְּלִינְדֶע ,אַז זֵיי הָאבֶּען קיין מָאל קיין
יוּדִישֶען דַלוּת נִיט גֶעזֶעהְן ,נִיט גֶעהָארְט ,נִיט גֶעפִּיהְלְט  :זֵיי קיּקען מִיט מִּרָּעמְּדֶע
אוֹיגֶען אוֹיף יוּרִישֶע צָרוֹת,

אוֹיף יודִישֶע

אָרֶעמְקֵייט ,

יוּדִישִׁי

הֵייסְט

בֵּיי זֵיי
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אוּג דַאמֶען וֶועל אִיך בֶּעמֶער מַאכֶען אַ שְׁווייג ,ווייל ,צְוִישֶען אוּנז רֶערֶענדִיג ,אִיך

הָאבּ נָאךְ כִּמֶעט דִי זְכָיח ניט גֶעהַאט צוּ זֶעהְן אַ י וּד י שׁע גֶעבִּילְדֶעטֶע דַאמֶע;

ס'הֵייסְט ,גֶעשְׁטוּדירְטע יורישע מַאכְטֶער הָאבּ איך אֲפִילוּ וָא גֶעזֶעהְן ,אונ דוקקא

פיין ֶעבִילְדעטֶע א
ַ,זֶעלְכֶע ,וָואס אִינְטֶערֶעסִירֶען זי מִיט אַלֶע זַאכֶען אוֹיף דֶער
וֶועלְט  ,מיט אַלֶע ווָואפְּרָאסֶען" --מִיט אַלֶעט  ,מִיט אַלֶעם! נָאר חוּץ איין זַאךְ --

יוּדִישקײט...וּדִישֶׁע מָארַאל אִיז זֶעחֶר נִידֶערִינ" --וֶועט אִייךְ זָאנֶען איוּדִיש

פְרֵיילֵיין ,וֶועלְכֶע הָאט אוֹיף אֵיהֶר לֶעבֶּען נִישְט אָנְגֶעקוקט קיין יוּדִישׁ וָוארְט אִין דִי
אויגֶען. ...אין אַנדֶערְע רֶעלינִיעֶם גֶעפִּיגֶען מיר מֶענְשֶעןִ-יעבֶּע אוּג בַּיי אייך ,יוּדֶען 
איז גָאר פֶערְהַאנֶען דִינִים,מצוֹת מיט עֲבֵירוֹת';--אזוֹי וֶועט אייך דרְשׁה'נֶען אַ גֶעבִּיל-
דֶעטֶע" מאמזעל ,וָואם אִיז אַזוֹי בּעקאנט מיט אוּנְזֶער רֶעלִינְיֶע  ,פוּנָקְט וִוי אִיך בִּין
בֶּעקַאנְט מִיטְ'ן חִיגֶעזישֶען בָּאנְדֶעכאן . .
 .נאר פוּן וַאנֶען זָאלֶען זִיךְ בַּיי אוּנְ
הָאבֶּען גֶעשֶׁעפְּט וִייֶער גַאנְץ וויקענְשַׁאפְט פוּנָים ,טֵייטְשׁ-חוּמֶש" מִיטִ'ן צְ,אֵינָה

ְאִינָה' הָאבֶּען שׁוֹין א סך מֶעהֶר גֶעוִוירְקְט אוֹיף יוּדישֶׁע קינדער ,אַלם אוּנזֶערֶע
גֶעבִּילְדֶעטֶע דַאמֶען  ,ואס שֶׁעמֶען זִיךְּ נָאר מִיטְץ נַאמֶען יוּר  . ..דִי בַּאבֶּענִייּ הָאט

דֶערְצֶעהְקְט דֶעם דִיכְטֶּער ק .א .שִׁפִּירָא טְהייֶערֶע מעֲשׂוֹת אִיבֶּער דֶעם אוּמְנְליק
אפווּּגנָ'םגֶענזִַאינפְְצצְֶעטן נ.פעָּאלְקץ ,פוּנִם לַאנְגֶען ,בּריימען יורישֶען גָלות ; זִי הָאט דֶערְצֶעהְלְט

ר,קאן וֶענֶע מעשוֹת מיט יֶענֶעם זִיפֶּץ נִישְׁט פֶּערְנֶעסֶען .וָואס זְשֶׁע

דֶערְצֶעהְדֶען אוּנְֶערֶע גֶעבִּילְרֶעטֶע דאמען זייֶערֶע קינְדֶער ?. . .
דָאם אִיז אַלְץ גֶערֶעדְט וֶוענֶען אּנזֶערֶע אַריסְטָאקְנָאמֶען,כְּלוֹמֵרשֶׁט ,בַּי דֶעם

הֶעכֶערֶען קלָאסְט  .אִיך הָאבּ זי אַרָאפְּגעלָאזְט אַבִּיסֶעל גִידֶערִינֶער אוּג הָאבּ גֶעזֶעהְן
בּיי בֶּעלַ-בּתֵּישֶׁע מע עלְטֶערֶען אוֹיךְ דָאם וֶעלבֶּע  קינְדער וואקסען אֶהְן א
יי+
,

ישואפדעיסש -גדֶ-עאפּיסחֶד,אִיאזָהֵןאֵידיֶןעם זַאיךפִינְמֶעלֶע יד ווייל דִיִפָּרִים ,ואס שְׁטֶעהֶען אִין די
ְ ,אוּג דָאס פראקטישע לֶעבֶּען איז וִוידֶער עֲפִּיס

אַנְדֶערְשׂ .יוּדֶען זֶענֶעןמיר ,אַפָנִים  ,מִיטְ'ן מויל ,מיט דֶעם ,וואס מיר דאווענען דָאךְ,

האמיטווָואס מיר טְהוֶען דָאס  ,ואס דִי טַאטֶע אוּג מַאמֶע הָאבֶּען גֶעמְהוּן אב
;ֶּער אִין

הַארְצֶען זֶענֶען מִיר מאקע ווידֶער סוֹחֲרִיםו פְּר אקְטי שֶׁע מֶענְשֶען  --אוג וַוייטֶער
גָאר נִישְט .אלֶע אוג זֶערֶעאַמָארִיגֶע תֶערנְגיגֶען ל
ְ,מֶשל ,אּנְזֶערֶע וָמִים טוֹבִים א .ד.
ג

 .הָאבֶּען שוֹין פֶערְלָאהְרֶען פַאר אוּנז דֶעם מעם ,דֶעם רִיח ,וָואס אַמָאל;.עס וִוירְקְט

שזוֹין אוֹיף אוּנזֶערֶע קִינְדֶער נישְט אַזוֹי ,וויעס האט אמָאל אוֹיף אוּנְז גֶעוִוירְקְט,

נֶוען מיר גֶעגֶען קִיגְדֶער גֶעוֶוען  -- ,מיט אֵיינֶעם וָארְט ,מיר הָאבֶּען שוֹין צוּפיעל קאלט

נֶעמַאכט אוּגזֶערֶע אִינְוַיינינְסְטע גֶעפִּיחְלֶען .,צוּפּיעל וָואבֶערִיג גֶעמַאכְט אוּנזֶערֶע
טיעפְסְטע גֶעדַאגְקען :זעֶסענֶען בַּיי אונז ווייניגֶער גֶעוָארֶען דִי יבֶּעלִי-חֲלוֹמוֹת' ,דִי
אידָעאלִיסְטֶען זוָואסקַאנֶען נִישְט שְׁלָאפֶּען ,וויגֶעס דְרִיקְט זִיךְ אוֹיס אוּנְזֶער פָאלקט-

דִיכְטֶער ,ה' פָ רוּג :

()
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? -הָארְט אוֹיס:
אִיר ווייסְט אוֹיף ווָאס אִיךְ וֵויין -
אִיך האבּ אַ בִּיבֶעלֶע גֶעלֶעוֶען ;
רָארְט אִיז בֶּעשְׁרִיבֶען .,אַז אַמָאל
אִיו אויף דֶער ווֶעלט אַ פַאלְק גֶעוֶועוֶעף --

אַגְרוֹימֶעם פָאלְק ,א שְׁטַאְרְקֶעס פָאלְקי

ָאט פיעל גֶעהַאט אִי שְׁטָארְט .,אִי פעלְדֶער,

פִּיעל רָארְפֶּער ,גָארְטנֶער ,שֶׁעפְּסֶען ,פִיהוּ.
פִיעל טִיפֶע טייבֶען .,גְרוֹיסֶע ווָאלְדֶער;

פּיעל הֶעלְרֶען הָאט גֶעהַאלְטֶען לַאנְג
רָאס פָאלְק אִין פַּחַד אוּנ אִין מוֹרָאו
=+

4

גֶעלֶערֶענְט וִויסֶענְשַׁאפְט אונ תּוֹרֶה " . . .

אוּנְזֶערֶע קינְדֶער הָאבֶּען דָאס בִּיהֶעלֶע נִישְׁט גֶעלֶעזֶען אָט דָאס אִיז דֶער

חְלוּק צווישֶען דֶעם פָאעט ,וָואס,קאן נִישְׁט שְׁלָאפֶען ,א צְוִוישֶׁען וֶאועלְט מִיט

וּדֶען ,ואס הַאלְטֶען אִין אֵין לאנגֶען הַארְטֶען שְׁלָאף .יי

גֶעואחְנְלִיך קַאנֶעןמִיר אָנְויזֶען אֹיף אוּנְזֶערֶע שְׁריבֶּער ,דֶען די לִיטֶערַאטֶען

די בֶּעסְטֶע שְׁרֵייבֶּער וֶענֶען בֵּיי אַלֶע פָאלְקֶער לֶעהְרֶער פוּנָ'ם פָּאלְק .לָעת -עתָּה בִּיו

יֶעצְט הָאבֶּען אוּנזֶערֶע הֶעבְּרְאִישֶעו רוּסְסִישֶַׁע אוּנ נָאך מעֵהֶר די וְשַׁארְנָאנִישֶע
שְׁרִיפְטְשְׁטֶעלֶער גְרֶעסְטֶענְטְהַיינְ,ס גֶעלַאכְט פוּן יוּדִישֶׁע חֶסְרוֹנוֹת; נָאר גֶעלֹא כ טי
*

די כְַּנָה ,פַּארְשְטָעה איך ,אִיז אֶפִילוּ צוּ גוּטֶען ; א:וֹימְצוּלַאכֶען אנזֶערע רֶעדֶעל

פִיחְרֶערְ ,תַּדְלנִים ,קְלייגֶע מֶענשֶׁעלֶעך ,עַנְאִיסְטִישֶע יר' סֶענְדֶער בְּלַאגקְ'ס'

א .ז .װ .ואס זֶענֶען טאקע א גְרוֹיסֶע מִכֶּה .אַזֶעלכֶע שְׁלֶעכְטֶע מיפּען הָאבֶּען אּנ
ערְשׁ פָארְגֶעשְׁטֶעלְט ; טאר איך נְלוֹיבּ ,אַז
פייל

אונזערע פָאלְקְס-שְׁרֵייבֶּער אֲפִילו מֵייסְטֶ

אוּנזֶערֶע בֶּעסְטֶע שְׁרֵייבֶּער וָאלְטֶּען גֶעקָאנְט זִיךְ גֶעהְמֶען מִיט ער געלפּער פֶּעדֶער
וֹימְצוּמָאהלֶען אוֹיךְ דִי גוּמֶע זייט פוּן אּנְזֶער לֶעבֶּען .צוּבּנשׁאפֶּען אַזֶעלְכֶע טִיפֶּן
א
דָאס יוּדִישֶׁע פָאלְק הָאט בְּיַ צוּ גֶעבֶּען ;אוּנְגֶערֶע שְׁרַייבֶּער
אוּג בִּילְדֶער ,וָאס
וואלְטֶען גֶעקָאנְט לֶערְגֶען אוּג טְרֵייסְטֶען דָאס פָאלְק ,אָנְרִיהְרֶען אַלֶע סְטְרוּנֶעם פוּנים
יוּרִישֶען הָארצֶען.

דאס אִיז דֶער הֵיילִיגֶער זוֹב פון אוּנזֶערֶע שְרִיפְטְשְטֶעלֶער אונ נָאךְ מָעהְר

ֶערֶע טאלַאנְטְפָאלֶער פַּאלְקְסְשְׁרַייבֶּער ,גֶעבִּילְדֶעמֶע זְשַארְנָאנִיסְטֶען ,דֶען בַּיי
פוּן אוּנז

זֵיי אִין די הָאנְד גֶעפִינְט זיך אַצוּנְד דָאם בֶּעסְטֶע מִיטֶעל .דִי פָאלְקְם-שׁפְרַאכָע,

חל

אֵיין עֶרְנֶסֶט וָארְט

רֶער זְשַׁארְנָאן .דָאס אִיז ,נָאךְ מיין מֵייננני דָאס טְּהִיֶערְסְטֶע כְִּי זײַן ,וָואס מֶע

קאן אוּנ מֶע דַארְף וִוירְקען אוֹיף אוּנְזֶערֶע מוּטֶערִים אוּג אױף

אוּזֶערֶע

קִינְדֶער,

אוֹיף אוּנְזֶערֶע ווייבֶּער אוּג שְׁווֶעסְמֶער --אוֹיפץ נגַאנְצֶען פָאלְק ,אוֹיף זֵיי ,אויף

די זְשַׁארְנָאנִיסְטֶען ,די פָאלְקְסְלֶעחְרֶער ,לֵייגֶען מִיר אַרוֹיף פִּיעל בִּטָחוֹן :פוּן

זי פוּן אוּנְזֶערֶע פָאלְקְסְשְׁרייבֶּער ,ערְווארְטֶען מִיר אַסֵך  --אֵסֵך
סטוּדֶענט

:

א

ק-ר,
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ירִישֶע וואהְלְקָאנֶענְדֶע פְרוֹיֶען.
נָאךְ בִּיבֶּעל אונ מַּלְמוּד אוּנ בִּיז הַיינְטִיגֶער צַייט),
אוּנְזֶערֶע פְּרוֹיעֶן הָאבֶּען גֶעשְׁפִיעלְט גאְַרוֹיסֶע רָאלֶע אִין גֶעשִׁיכְטֶע ,חַןפוּן
דֶער פָּאלִיטִישֶׁער ,הֵן פוּן דֶער מָארַאלִישֶער זַייט .אוּנְזֶער חִיסְטָארְיֶע אִיוֹ רַייך מִיט

פּיעל בֶּערִיהֶמְטֶע פְרוֹיֶען ,ווָאס הָאבֶּען זִיךְ מוֹמֵר נֶפֶשׁ גֶעוֶוען צוּליעבּ דֶעם פָאלְק,
צוּלִיעבּ דֶער תּוֹרָה ,צוּליעבּ דֶעם חֵיילִיגֶען לַאנְד .יֶעדֶע יוּדִישֶׁע פְרוֹי הָאן עֶפֶּענֶען

מאיַיטש-חוּמֶשׁ אוּנ נֶעהְמֶען בְּלֶאטֶערֶעןְפוּן יבְּרֵאשִׁית" בִּיזִין סוֹף אוּג וֶוער שְׁמוֹעסְט

פוּן דִי ,וואם קַאנֶען קוּקען וַייטֶער ,אִין פָּסוּק .ד .ה .אִין נְבִיאִים וּכְּתוּבִים --

די וֶעלֶען כִּמֶעט אוֹיף יֶערֶען מְריט בֶּעגֶעגֶענֶען אֵיין אֲשֶׂת חַיִל ,אַהֶעלְדִין ,ווָאס
הָאט עֶפֶּעס גֶעטְּהוּן פַאר אִיר פָאלְק .נֶעהֶמְט כְּסָדֶר פוּן דִי יוּדִישֶׁע אַקיּשַׁארְקֶעס

אִין מצְרַיִם ,שִׁפַּךְ חאוּג פּוּעָה ,וָאס הָאבֶּען אֵינְגֶעשְׁטֶעלְט זִייֶער לֶעבֶּען פאר

די יוּדִישֶׁע קִינְדֶער ,דִי זְכָרים ,וֶועלְכֶע פר עה הָאטבֶּעפוֹילֶען ווארְפֶען אִין ווַאסֶער
טׁה
אַרַיין ,אוּנ נֶעהְט וַוייטֶער פֶערְבֵּי שמָׁה רַבְּנוּ''ס שֶוֶועסְטֶער ,מרים ;שָ

רַבַּנוּ'ס ווייבּ וצֹפרָּה; די מַאכְמֶּער פוּן צלָפְּחָד; יעל ,דִי פְרוֹי פון בַר

הקנ י ,וָואס הָאט גֶעחַרְניש סִיסְרָה'ֹן  :בַּת יִפְתָּח ,וָאס הָאט אוֹיסְגֶעהַאלְטֶען

אֵיהֶר פָאטֶעךָיס נֵדֶר צו זיין קַארְבֵּן ;חֵנָח ,שְׁמוּאֵל הַנָבִיאִים מוּטֶער :מִיכֵל,

שָׁאוּל הַמְלדִים טָאכְטֶעת; אָבֵינ יֵל ,דִי חֲכָמָה פוּן תְּקוֹעַ .אֶסְתֵּר הַמַקכָּה

יְהוּדִית ,א .ז .װו .א .ז .װו .חַכְּלֵל ,אוּנְזֶער גֶעשִׁיבֶטֶע אִיז אִין בֶּערִיהֶמְטֶע פְרוֹיֶען
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בְּרוּךְ הַשֵׁם ,נִישְׁט אָרֶעם .דֶער חִכְרוֹן אִיז נָאר ,וָוָאס אוּנְזֶערֶע הַיינְטִינֶע פְרוֹיֶען
זֶענֶען אין דעם ענַיִן נִישְט אַזוֹי קְלָאר ,וי עַם בּעדארף צוּ זַיין ,דֶען דִייוּרִישֶׁע
הִיסְטָארְיֶע אִיז נָאךְ בַּיי אוּנז נאַָאוִוינֶע ,אוּג נָאךְ נִיט אִין יֶעדֶען הוֹיז גֶעפִּינְט זִי
יט
י.י

זִיךְ לָעַת עַתָּה ,אוּנוֶוען מִיר זָאלֶען וֶעלֶען צוּנוֹיפְקְלֵייבֶּען אלֶע בֶּערִיהְמְטֶע יוּרִישֶׁע
פָּוֹיעֶן ,ווָאס הָאבֶּען זיך אוֹיסְגֶעפיינְט אִין אַלֶע עִנְוגִים .,וָאלְטֶען מיר בֶּעדַארְפְט
אָנִשְׁרֵייבֶּען א גַאנְץ-נְרוֹיסֶען בּוך  דַארוּם ווֶעלֶען מִיר זִיךְ בַּאנוּגֶענֶען אט דָא נָאר
מִיט דִי דָאזִיגֶע פְרוֹיֶען ,וָאס הָאבֶּען זִך אוֹיסְגֶעפִיינְט מִיט זִייֶער הוֹיכֶען פָּאעְטִישֶׁען
גֵייסְט ,מִיט זֵייֶער חָכָמָה אוּג בִּילְדוּנג .געוואחנליך ,ווֶעט דָאס זַיין קאוַּרְצֶע
בֶּעשְׁרַייבּונּג אִיבֶּער דִי חוֹיבּט מעלות פון אוּנזֶערֶע אֵיינִינֶע גֶעלֶעהְרְטֶע פְרוֹיֶען,
*יף
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נִישְׁט קיין בִּיאָגְרַאפְיֶע אוֹיף וֶעדֶע בֶּעזוּנְדֶער .אִיךְ הוֹיבּ אָן טאקע וִוידֶער פוּנָ'ם

חוּמֶשׁ אוּ וֶועל אַרִיבֶּערְנֶעהְן צוּ די נביאים ,כּתוּבִים אוּנ תַּלמוּד אוּנ אוֹיך אִין

די שְׁפֶּעטֶעריְגֶע עפּאבען פון לֶער הִיסְטָּארְיַע בִּיז הַיינְטִינֶע צייטֶען.

מִרְיָם ,ווָאס מיר הָאבֶּען אוֹיבֶען דֶערְמָאנְט ,אִיז גֶעוֶוען שָאׁאנֶע פָּאעטִין ;

דָאס זֶעהְט מֶען ארויס פוּן דֶעם ,וָואס דִי תּוֹרָה שְׁהַייבְּטּ! . ,ה,ָ.אט גֶענוּמֶען
ר,ןאַ'ס שְׁוֶועסְטֶער ,דֶעם פּוֹיק אִין הַאנְט אוּג אַלֶע וַוייבֶּער
ַאָה
הבִי
מִרָיָם הנְ
זֶענֶען אַרוֹיס נָאךְ אִיר מִיט פּוֹיִקֶען אוּנ מִיט טָאנֶץ ,אוּנ זִי הָאט גֶעזוּנְגֶען זִ:ינְגְט
אוּג לוֹיבְּט נָאטְט ,דֶען  ער איז זֶעהֶר נְרוֹיס ,די פֶערְד מִיט דִי רֵייטֶער (פוּן די

מִצְָיִים הָאטעֶר גֶעוָוארְפֶען אין יַ'.. .
דְבוֹרָה אִיז גֶעווֶעזֶען אִנְבִיאָה אוּנ הָאט גֶערִינְטֶעט די יּדֶען אִין דֶער
צֵייט פוּן דִי שוֹפְטִים ,דָאס הֵייסְט ,וֶוען בַּיי די יוּדֶען אִיז נָאךְּ קיין מֶלֶךְ נִישְׁט

גֶעוֶען; זי מִיט אֵיהֶר פֶּעלְרְמַארְשַׁאל בֶּרֶק בֵּן אַבִינוֹעט הָאט מְנצֵחַ גֶעוֶען

דֶעם מֶלֶך יָבִין אַזוֹ אַז עֶר הָאט פֶערְצִינ יָאהֶר נִישְט גֶעקָאנְט דֶעם קאפ
אוֹיפְהוֹיבֶּען קֶעגֶען רִי יוּדֶען.

חֲנָה ,די מוּטֶער פון שֶׁמוּאל הַנְבִיא ,אִיז נֶעוֶוען גאְַרוֹיסֶע חָכָמָה אוּנ-
פאַָּאעטִין ,אִיז בֶּעוואוּסְט דוּרֶך אִיר שִׁירָה ,וְוֶעלְכֶע זִי הָאט גֶעזוּנְגֶען צוּנָאטְט,
אָפְדַאנְקענְדִינ אֵיהֶם פַארְ'ן זוּהָן ,ווָאס ער הָאט אִיר גֶענֶעבֶּען,
5
:

חוּלְדָה אִיז גֶעווען אַנְבִיאָה אִין דֶער צייט ,וֶוען שיׁאיָהוּ איז גֶעוֶעזֶען
מֶלֶךְּ אוֹיף דִי יוּדֶען.

אַלְכְַּנְדָרָה ,די פְרוֹי פונים ;קאניג יֵנְאִי אַלְכְּסנ דֶר (פוּןד חיַשְׁמוֹנָאִים),
וֶועלְבֶע הָאט גֶעקָאנִינְט אויף דִי יוּדֶען ניין יֵאהֶר ,אִיז גֶעוֶוען אַ גְרוֹיסֶע חָכְמָה.

מְרָיִם ,דֵי פְּרוֹי פּּן הוךָ דוס חמֶלך אִיז גֶעוֶוען פיעל קליגֶער אוּג גֶעלֶערְנְטֶער,
אֵלֶם אִיר מַאן דֶער קָאנִיג .זִי הָאט ,גֶעבֶּעךְ ,גֶעהַאט אַבָּאזֶען סוף אוּג אִיז דוּרֶךְ

אֵיהֶם גֶעהַרְנִש גֶעוָוארֶען,

04

יוּרִישֶׁע װֹאהְלְקַאגֶענְדֶע פְרוֹיֶען

חֵילְנִי (הֶעלֶענָע) ,דִיי מוּטֶער פוּנים קָאנִיג ומּנבַּז אִיז גֶעוֶעזֶען אוֹיך וַעהֶר
ֹנָאִים.

גאֶעלֶעהְרְטֶע פְרוֹי .זִי שְׁטַאמְט אַרוֹים פוּן דִי חַשְׁמו
א קְלוּגֶע  אוּג

כַּלְבָּא .שָׂבוּע'ם מָאכְטֶער הָאט זִיך גֶעקוֹיפְט שאַָׁאנֶעם נָאמֶען אִין דֶער

יודִישֶער גֶעשִׁיכְטֶע דֹאמִיט ,ווָאס זִי הָאט גֶעווירְקְט אוֹיף אֵיחֶר מַאגְן ,ר';עקיב

אי

אז עֶר זָאל זיך אַוֶעק לָאזֶען אִין אַיְשִׁינֶה שְטוּדִירֶען אוּנ אִיז אִין  12יָאהְר
אֵרוּם גֶעקוּמֶען צוּרִיק צוּ אִיר דֶער נֶעוִויסֶער נְרוֹיסֶער ר' עק יבָא,

בְּרוּרָיָה דִי פרוֹי פון רי מָאִיר ,אי גֶעוֶועזֶען אֵיינֶע פוּן דִי גְרֶעסְטֶע
תַּלמוּדִיסְטֶען.

! יִלתָא .דִי פְּרוֹי פוּן רַב נחֲמֶן ,איז גֶעוֶועזֶען זקעהלֶורּאנֶע אוג אַגֶעלֶעהְרְטֶע
פּרוֹ ,וי מֶע זֶעהְט אַרוֹיס פון פיער שְׁטֶעלֶען אִין תִּלְמוּד.

בֵּיילָהי דָאס וַייבּ פון אַ גְרוֹימֶען נָאוֹן יבּעל הַסְמַעי אוֹיף יחוֹשְן מִשְׁפָּט'/
|

אִיז גֶעוֶוען קְלָאר אִין שֵׁ'ס אוּג אִין פּוֹסְקִים ,וִוי אַ נָאוֹן.

רַבָּנוּ נָסִים'ס טָאכְמֶער אִיז דוּרֶךּ אֵיהֶר גרוֹיס געלעהרענטקייט גֶעוָארֶען

דָאס וַייבּ פוּנִים מִיגִיסְטֶר ר' יוֹסֵף אבֵּן גנ רֶעלָא אִין גְרַאנַאדֶע (אֵינִים יָּאהֶר .)6601
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עֶלְמוּאֲלִימֵא ,דִי פּרוֹ פוּנים גֶעלֶעהְרְטֶען אֲבֵּן אלט אר א ,גֶעוֶוען אַגְוֹיסֶע
גֶעלֶעחְרְטֶע  אוּג גֶעבִּילְדֶעטֶע פְרוֹי
ר' יְהוּדָה הֲלֵוי'ס טָאכְטֶער אִיז אויך גֶעוֶוען אַ דִיכְטֶערִין ,ווִי אִֵיהֶר פָאטֶער ;

צְווישֶׁען זיינֶע שִׁירִים גֶעפִינֶען זִיך אוֹיךְ אִֵיחְרֶע עלֶענִיען (קְלָאג-לִיעדֶער).
בֶּעללעמע ,די שׁווֶעסְטֶער פוּנִים נְעוִויסֶען ר' יצ חָק בֵּן מג חַם ,איז גֶעוֶוען

א נְרוֹיסֶע תַּלִמוּדִיסְטִין .,אוּג הָאט זיך פֶערְנוּמֶען מִיט דִי שׁאֲלוֹת פוּן ,חוֹבַת נָשִׁים'.

אַגְנַאז די שְׁוֶעסְטֶער פע'ם אַרְלֶעאַגֶער רָם,ר' יעק ב ,הָאט גֶעלֶערֶענְט דִי
ִינִים פוּן לֵיכֶט בֶּענְטְשֶען פַאר אִיחְרֶע  שוֶיעסְמֶּער.
רָחֵלי רַשֵׂיים טָאכְטְטר  אִיז גֶעוען אַגְרוֹיסֶע גֶעלֶעהְרְמָע .זִי אִיז אוֹיך
בֶּעוואוּסְט אוּנְטֶער דֶעם נָאמֶען בֶּעלְלֶעיֶענָע.
מרַים ,רשׁי'ס

אַיינִיקֶעל
הָאט גֶעזַאנְט אֵיהֶרֶע מֵייננְגֶען אִיבֶּער תִּלְמוּדִישֶׁע

פְרַאנֶען אוב די שְׁפְּעטֶעִינֶע רַבָּנִים הָאבֶּען זי מיט אֵיהְרֶע מֵייניגֶען בּענוּצְט.
|

אַנְנֵא אוֹיך רַשֵיייס אֵיין אִייִיקֶעל ,דִי טָאכְמֶער פוּן רַבָּנוּ

מא יר אוֹיס

רַאמֶערִי ,הָאט זִיךְּ אוֹיךְ פֶּערְנוּמֶען מיט רֶעלִיגיָאזְנֶע זַאכֶען אונ אִיז גֶעוֶוען אַנָאון.

0

יודרישעפאלקסביבליאטהעק
פּוֹילָא דִימַאנְי די פֹּרֹי פון ירְ'חִיאֵל בֶּן שָלֹמת אִין רוֹים אי

גֶעוֶען זֶ
אעלְטֶענֶע הֶעבְּרָאיֶערִין אוּג אִיז גֶעוֶוען קְלָאר אִין אַלֶע חֵיילִינֶע סְפָּרִים.

זִי הָאט

מִיְגֶעהָאלפֶען אֵיהֶר פָאטֶער ,ר' יע לב הַסוֹפָר ,בַּיי זַיין פֵּירוּש אוֹית

תַּנֹךְ( .זי האט געלעבּט אִינ'ם 1

יְאהר-דוּנְדֶערְמ).

מַתַּתיְהוּ סמוּמער ,די מוּמער פונ'ם פְרַאנְצוֹיזישֶׁען אבּערְראבִּינֶער מַ תּ ת יָהוּ

בֵּן יוֹסף ,איז גֶעוֶוען אַנָאוֹן-עוֹלִם .דֶער חִיסְטָארַיִקֶער וצּנֶץ דְרִיקְט זִיךְ אוֹיס
וֶוענֶעןאִיר ,אַז זי וואל גֶעמֶענְט זַיין ראַָב .אוֹיךְ דֶער שרְׁבַּיץ ,דָאם אִיז ר'
שִׁמְעוֹן בֵּן צִמַח דוּראף דֶער הָב פוּן אַלְזְשִׁיר ,דֶערְמָאנְט זי אִין זײַנֶע
כַּתֲבִים מיט וי כָּבוֹד אוּג בְּרֵיינְגְט פוּן אֵיחֶר אֵיינִינֶע זעֲהר קלוּגֶע אוּג שַׁארְפֶע
וָוארְטֶער( .זִי הָאט גֶעלֶעבְּ אֵינִים ןא לֹאהר-הוּנְדֶערְט).

רישְׁמוּאֵל בֶּן אָלֵייס מָאכְטֶער אין בּאנד אד הָאט גֶעהַאלְמֶען דְרשׁוֹת
פַאר אִיהֶרֶע תַּלְמִידִים אוּנ ,בִּכְדֵי די יּנגֶע יי זָאלֶען זִי נִיט זֶעהְן- ,אִיז זִי גֶעזֶעסֶען
אִין קאַַאסְטֶען מִיט טונקלע שׁוֹיבֶּען . ..

מִריִם שְׁפִּירֶאֹי דִי טָאכְטֶער פונ'ם גֶעלֶעהְרְטֶען ר' שָל מה שְׁפִּירָא אין
קַאנְסְטַאנְץ אִיז גֶעוֶוען א ,ראש יְשִׁיבָה אוּג הָאט פָארְגֶעלֶערֶענְט מִיט פִיעל
תַלְמִידִים ,זיְצֶענְדִיג אוּנְטֶער אַ שְלֵייֶער ,זצ יֵאהֶר-הוּנְדֶערְט)

רָאלְצֶע דִי פְרוֹי פונִם גֶעלֶעהְרְטֶען ראבִּינֶער רי אַליעזֶר אין וָוארְמָם,
;ּ
צו
אוֹת
דָשׁ
איז גֶעוֶוען קְלָאר אִין ייוֹרֶה דַעה'  .אלֶע שַׁבַּת פְלֶעג זי הַאלְטֶען דְר
אִיז זִי גֶעוֶועזֶען זֶעחֶר פְּרוּם אוּג בַּארְמְחֶערְצִינ אוּנ הָאט אַלֵיין מְפַרְגֶם גֶעוֶוען

אֵיהֶר מַאנְן מִיט דִי קינְדֶער.

-

בְּרוֹנָא ,ראַָבָים אַטָאכְטֶער אִין מיינץ ,אִיז גֶעווֶען אַ ריע תַּלְמוּרִיסטִין
אוּנ אוֹיךְ אַאִשָׁה צְנוּעה.
לָאָה פוּן דֶער שְׁמָאדְט מיינץ אִיז גֶעוֶוען אזא גֶעלֶעהְרְטֶע  ,אז זִי הָאט
דִיסְפּוּטִירְט מִיטְ'ץ מֵיינְצֶער רָב ,ר' יע קב בֶּן משֶָׁה הַלִוִי (מחרי"ל) (זי הָאט
גֶעלֶעבְּט אֵינִים א יֵאהֶר-הוּנְדֶערְט) ,

פְרָאמֶעט אוּהְְייְֶער ,די טָּאכְטֶער פוּנסרֶב ר' יִצְחָק אוּהְרְוויילֶער

מאֶיעןן נָדאַךְייהַטיינשְטְׂגלֶעאפנִיָנדֶע,ן האָיאןט דפִֶעירעלפ ררַבאָּננצִיושֶיׁעזיסשְפעָררִיםנַאגצְֶעישְַאׁנרַיאִלבּ-בעִן;ּיבאְִיהֶרֶע שְרִיפְּטֶענְקאן
ּלִיאטְהֶעק ,

הֶענְדֶעל כַּהֵן  ,דִי אַלְמְנָה פוּן פרַּ'לְטִיאֵל כַּהַן אִין בְּרֶעמְלוֹי ,הָאט

גֶעפִיהָרְט אַ שֵׂאֲלַת תְּשוּנָה מִיטְץ גֶעוויֶען רַאבִּנֶער יִשְׂרָאֵל איפְרְלִין

אין וֶוענֶען יאְַרוּשֶׁה פְּרָאצֶעס אוּג אֵיהֶר .גֶעלֶעהְרְטֶער יֶענְטְפֶער
(תְּרוּמוֹת חדְשֶן) אין ד

יוּדִישֶע ווֹאהְלְקַאגֶענְדֶע פְּרוֹיען
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איז דֶעם ר' יִשְׂרָאֵל סאִירְלין שטארק גֶעפָאלֶען .
דִינָה וַואהֶל ,אֵיין אֵיניקעל פוּנ'ם גֶעוִוימֶען ר' שָאוּל נוֹאהל וֶ
,ועלְבֶער

איז עמלֵיכֶע עִָעח גֶעוֶועזֶען קאניג אִין פּולִין אי
,ז גֶעוֶוען א בֶּערִיהֶמְטֶע גֶעלֶעהְרְטֶע
פְרוֹי  .וֶועגֶען אֵיחֶר דֶערְצֶעתְלט זי זֶעהֶר א שָאנֶע מְעֲשֵׂה .אִין דֶער צֵייט ,וֶוען זי
איז איין אלִמְנָהגֶעוֶועזֶען איז אוֹיךְ דֶער גְרוֹיָםֶר רַאבִּיגֶער ר' הָ ע שִייל אֵייןאַלֶמְ

גֶעבְּלִיבֶעּןע .העָראט צוּגֶעזָאנְט זַיין נוייבּ פַארִין טוֹידְט אַ,ז עֶר וֶועט קיין אל נישְט

חַתוּנָ הָ
ואבֶּען .דָאךְ הָאט דיג ח ו
אוה ל זֶעהֶר חֵשֶׁק גֶעהַאט אֵיהֶם צוּ גֶעהְמֶען,
הָאט זִי אֵיחִם אַ גַאנְץ פַיינֶעם בְּרִיעף אֶפְּנֶעשְׁרִיבֶּען אונ הָאט אֵיהֶם גֶעבֶּעמֶען ,ער
זָאל זִיךְ מַטְרִיחַ זַיין ארַאפְלַאזֶען פוּנָם אוֹיבֶּערְשְׁטֶען שְטָּאק אוּנְטֶען אוֹיף דִי טְרֶעפ,

וואוּעם וַוארְט אוֹיף אֵיהֶם אַ פְרוֹי  .אזר' חָע שׁיל אִיז אַרָאפְּגֶענַאנְגֶען אונ הָאט

זִי אַ פרֶעג גֶעמְחוּן לְ,מֵאי זִי הָאט אֵיהֶם בֶּעמִיהְט פוּן אֶלֶע טרעפּ ? הָאט אֵיהֶם דִינָ ח

גֶעענְטְפֶערְט קוּרץ אוג שארף מִיטן לָשׁוֹ פוּן תֵּלָמוּר :יּנְחוֹת .דַרְנָא וּנָסִיב אִתְּתָא!--

ישְׁ
טיינ ארָאפּ נִידְרִינֶער אוּנ נֶעהִם זִיך אוַוייבֹּ" . . .ר הַעשִׁיל אִיז מִיט דֶעם

וִויטֶיץ אַזױ אִיבֶּערְרַאשְט
גֶעוָוארֶען  ,אַז ער האט זיך מַתִּיר נְדֶר גֶעוֶוען אוּנ הָאט מיט

דֶער קְלוּנֶער אַלִמְנָה חֲתוּנָה גֶעהַאט,

פַרוֹי דוֹן בִידֵאלִי דָאס ווייּ פונם ראפִּיגֶער רי יום טוב אין טָאלֵא וָא,

אִיז אוֹיך גֶעווֶען זֶעהֶר אמלע

אונ אַגֶעלֶעהְרְטֶע פְרוֹי נָ
.אךְ אִיחֶר מַאנ'ס טוֹידט

ה
ָאט זיך צוּ אֵיהֶר גֶעשרְבֶיענְט אֵייןאנְדֶער רַאבִּיגֶער ,וֶועלְכֶער הָאט אוֹיךְגֶעהֵייסֶען

ר' יום טוב ,װִי אֵיחֶר עֶרְשְׁטֶער מאנן ,נָאר זִי ָאט אֵיחֶם קלוּג אונ שאר אָפּ

גֶ
עזָאנְטאוֹיך מִיט נאִמְדָא וָוארְט ; יוֹם טוֹב שְׂנִי לְנִבִּי מַת כְּחוֹל שַׂוְיוֹהוּ רַבּגן"--
דֶער צְוֵ
וייטֶער יוֹם מוֹב (וֶועלְכֶער שִדְכְנִיטזִיך צוּ אִיחֶר) אִיז אַ פֶעְנְליך צוּם;ֶערְשְׁטֶען

יוֹם טוֹב (צוּ אגֵֶיעחשֶרְׁטַארְבֶּענֶעם מַאנן),וִוי א וָואכֶענְטָאנ= ...

פַּאמִינָא  ,זי פְרוֹי פון ר' דָנָיָאל מוֹדִינָה ,הָאט גֶעשִׁיקְט א שַׁאֲלַת

ת
ִּשׁוּבֵו דֶעם רַאבִּיגֶער ר' דוד פון אי מָ אאל;אויבּדָאס כְּלֵייש ,וָואס אִיז בֶּעשְׁטִימְט
צוּם בָּרָאטֶ
ען ,מוּז גֶעזַאלְצְט וֶוערֶען ? אין דֶער שַאֲלַת תְּשׁוּנָה לג פִיעל געניטקייט

אין
תַּלְמוּד אוּג אִיןפּוֹסָקִים ( .גֶעלֶעבְּט אֵֹנָים '/א וַאתֶר-הוּנְדערְט) .
פַיַארֶעלֵא ,דָאם וַייבּ פוג'ם גֶעלֶעחְרְטֶען

יי

שׁלמו

מא דָענָא

אין

בָּאלְנַ
אנֵא ,אִיר גֶעוֶען מְלָאר אִין בִּיבֶּעל אונ אין תִּלְמוּד אוּ,ג דֵאצוּ זָעהֶר

פְרוּם גֶעווֶעזֶען או
;ֹיף די עלְטֶערֶע נָאהְדֶען הָאט זי זיך אוועק גֶעלָאזְט מיין אֶרֶץ
=

סר
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יִשְׂרָאֵל ,ווא זִי אִיז גֶעשְׁטָארבּען (אינ'ם יאהר . )8851
אַבְרָהֶם לוּ צ אמא ,אוּג אִיז אוֹיךְ גֶעוֶוען וַעחֶר

גֶעלֶערֶענְט אִין תַּלְמוּד אוּג

אוֹיך אַנְדֶערֶע וויסֶענְשַאפְטֶען.
רָחֵל מַארְפוּרְנא  ,די טָאְטֶער פון בֶּעגֶעטְטֵּא לוּצֵא מָא גֶעבָּארֶען

אין 0ולג יָאהֶר אִין טְרִיג סֶם) ,איז גֶעוֶוען א הֶעבְּרַאישׁע פֶּאעְטִין א;ִיהֶר מֶערק-
ארען
בְַּינגֶען מיר דָא אִין קורְצֶען  .זי איז אוֹיפְֶעצוֹיגֶען גֶענ

ויִיויארִדייהעֶר בפֶּיאעָטְֶרעַרפְידֶעָוַד לוֹצ אטא ,אַשְׁנִיצֶער  ,אוּנ הָאט אלֵיין אוֹיךְּ דִי אַרְבַּיט

פוּן שְׁנִיצֶערַיי גֶעלֶערֶענְט ,זִי הָאט זִיך אֵיינְֶעלִיעבְּט אין א יוּנְגֶען לֶעהְרֶער פון קא רז

ִּלְדֶעטֶען מאנן ,יעקב מארְפוּרְגֵא ,בַּי וֶעלְכֶען זִי הָאט
אעב
גֶ
וגְֶעעחשֶטרוּדִירְט דָאם בִּיבֶּעל .אוג תּלְמוּד אוּנ אַנְדֶערֶע יּרִישֶׁע וִוימֶענְשַׁאפְטֶען  .זי הָאט

טֶע

דעם נַאנְצֶען יזוֹהֵרי  אוּג הָאט געפִיחָרט האֶעבְּרַאי
אוֹיךעפפַדאונרְכדְֶגֶעענלְֶצעירֶֶעענְמטִיט אֵיהֶרגֶעוִויסֶען קְרוֹב דֶעם פא ד וּאיר בְּרָאפֶעסָאר ,ר' שְׁמוּאֵל
קארר

רוד לוּצאטֵא (שדיל) .אוֹף די ערְטֶערֶע יָאהְרֶען הָאט זי גֶעוָואלְט אַוֶועק
ר' שמָׁה מאנ טָעפִּיוֹרי זל
+
.

2

*

פָאהָרען  קיין  ירוּשְׁ לַיִם אוּג הָאט גֶעבֶּעטֶען פוּן

מיט לעֹדִי יְהוּדִית מַאנְטֶעפִּיורי,

אַז זֵיי זָאלֶען זִי מִימְנֶעהְמֶען קיין

אֶרֶץ ישׂראֵל ,נָאר אֵיהֶר בַּקשֶׁה איז גֶעְִּיעבֶּען אוּגֶערְפִיְנְט !ועלְכֶם הָאט ד
ועהֶר גֶעקְרַיינקְט בִּיזִץ טוֹידְט אַיין (גֶעשְׁטַארְבֶּען אִין טְריֶע ָט וזאג יְֶתֵר)  -בי
ֶען זיך גָאךְ פִיעלֶע פוּן אִיהְרֶע הֶעבְּרישֶׁע שִיָרים וָואס זֶענֶען

איהרע  קיגדער גֶעפִינ
ָוארֶען  .רָחֵל מא;רפוּר!א הָאט גֶעהַאט אוֹיךְ פִיעל
נָאךְ נִישְט נֶעדְרוּקט גֶעו

פֶעהַואנְדֶעטע ,גֶעלֶעהְְטֶע פרֹיֶען .,צְוישֶׁען וֶועלְבֶע מיר ;קאנען אָנְרוּפּען תפי

לוּצַאטָא את ךָ בוֹרֶה אֶפְּרָתִי.

יֶענְטֶע וואהְללֶערְנֶעה די טַאנְטֶער פון מִיכְאֵל קֶעהְלְמַאנְן אִין
בּוּנְהַאלְטֶער בּיי איהֶר

ֶּערְג ,איז פרִיקֶער גֶעוֶוען קָארְרֶעפְפַאנְדֶענְט אוג
לפֶַאעממְֶעבר .אִין גֶעשֶׁעפְט .אֵיין מָאל הָאט אֵיהֶר דֶעֶרפָאטֶער גֶעוִיזֶען איין הֶעקע.
ַאלֶען אי

אַ כְּרמְטְִיכֶער דַאמֶע .זִי אִיז דֶערְפוּן עֶנִטְצִיקְט גֶעו

אישֶען בְּריעם פוּן
אּרִיפְטִן
8זְיוֹן פאר אוּנח ,יורִישֶׁע מֵיירְלֶעך; אַז כְ
הָאט אוֹיסְגֶעשְרִינֶען :יא חַרְפָּה ! בִּ
צו
הֶעבְּרֶעאִישׁי' אוּב פוּן יֶענֶער צייִט אָן הָאט זִי אֶנְגֶעהוֹיבֶּען
קָאן בֶּעסֶער פוּן אוּנָז

גֶען הֶעבְּרֶעאִישבַּיי דֶעם דָאקְטָאר א{לְדְשָמִיה ,וֶעלְכֶער חָאט עֶנְדֶעקְט אין
גֶערְ

אֵיהֶר טַאאלַאנְט פון ש ִפְטְשְׁטֶעלֶערין .צוּ פֶערְצֶעהְן יָאהֶר הָאט זִי מִיט איה
םְאׁרַ גֶעפִיחְרְט  אַטָארְרֶעסְפָאנְרֶענְצֵיֶע אִין הֶעכְְּאִיש ,אייף
עא
ּנגֶען חָתָן ?.רגָאז
ְטֶער רש'ל ראאפפְַּּארְט הָאט גֶעזָאנְט ,אַז די
וֶועלְכֶער דֶער גְרוֹיסֶער גֶעלֶעהְר

ע.ר
ְ זֶענֶען איין עכֶא (א וִוידֶער קוֹל) פוּן ישִׁיר הַשִׁירִים' .ה..
דָאוִינֶע בּרִיוְולֶעך
נְטֶע האט פאר.

אִיז אבֶּער גֶעשטָארְבֶּען פַאר דֶער חַתוּנָה אוג יֶע
יּנְגֶער חָתָן

יודִישֶׁע װאהְלְקַאגֶענְדֶע פְרוֹיעְן

ט

הַארְצְזֵייטָאג דִי שָאנֶע בְּרִיעף פַארְבְּרֶעגְט .אִין אַצֵייט אַרוּם האט יֶענְטֶע

חֲתוּנָה געהַאט פאר זְחֶר א אִינְטֶעלִיגֶענְטְנֶעם מאנן ה' שִׂמְעוֹן

וָואהְל-

אלַרֶועֹירםְגפָוּעןה מִיט וֶעלְכֶען זִי חָאט גֶעלֶעבְּט גְלִילִיךְ .איה הוֹיכֶען נֵייסְט זֶעהְט מֶען
די פיעלֶע הֶעבְּרֶאישֶׁע אַרְטיקדֶען ,ווָאס זֶעגֶען גֶעדְרוּקְט אִין פֶּערְשִׁיעדֶענֶע

אָרְטֶער אין דֶער יודִישֶׁער לִיטֶערַאטוּר( ,גֶעשְׁטָארְבֶּען אִין לֶעמְבֶּערְג ,אִין  9781יָאתֶר).

בֶּעמְחַע רַאבִּינָאוִיטְשׁי גֶעבֶּארֶען  קריידמאגן אִיז גֶעוֶען אַ שָׁאנֶע
הֶעבְּרָאִישֶׁע שְׁרִיפְטְשְׁטֶעלֶערִין :פִיעל פוּן אִיהְרֶע קַאררֶעסְפַּאנְדֶענְצְיֶעם אונ בּרִיעף
זֶענֶען גֶערְרוּקְט אין יְהַשׁחַר' ,אין .חמניד' אוג אוֹיך אין אַנְדֶערֶע יודִישֶׁע צייטוּנְגֶען.

מבֶַאנְּעןטְאהֶע רַאבִּינָאוִויטְש הָאט ,גֶעבֶּעךּ ,גֶעלֶעבְּט נִישְט גְלִיקְלִיךְ מִיט אֵיהֶר
וּנ הָאט זיך אִין אַ ֶעלַאנְכָאלִישֶען צוּפַאל ארוֹיסְגֶעוָוארְפֶּען דורֶך אַ פענסטער
אוּג אִיז צוּ צְוֵויי אוּנ צָוַאנְצִיג וָאחֶר גֶעשְׁטָארְבֶּען אין וויען.

פְרוֹי לֶעוֶוע אֵין טריר הָאטבֶּעזִיצְט די הֶעבְּרַאישֶׁע שְׁפּרַאכֶע ,גֶעשְׁרִיעבֶּען
פִיעל שירִים ,נָאר מַחֲמַת גְרוֹים צְנֵיעוֹת הָאט זִי דָאס נִישְט גֶעווָאלְט לָאוֶען דָרוּקען.
אַמַאלִיֶע עִפְשׁטִיין .אין בְּרָאדִי אוֹימֶער וָאס זִי קָאן פָּארְטְרֶעפְלִיךְ די
הֶעבְּרְאישֶׁע שְפְּרַאכֶע ,אִיז זִי אוֹיךְ פאֵיַינֶע  תִּלְמוּדִיסְטִין אוג דַאצוּ בֶּעזִיצְט זי

נָאךְ פיעל אוֹרָאפְּאֵישָׂע שְׁפְרַאכֶען.
גְאוֹנֵי

ישִָשְׂרָׂרהָאֵפלֵ,יקינאָןהרֶנעְכְיטֶעמהְֶעצבאְוּיריָאץִ,יש,אין בַּיאלֶעסְטָּא ק ,וֶועלְכֶע שׁטַאמְט אַוֹיס פוּן
אִיז קלָאר דוּרְכְאוֹים אִין תִּלְמוּד;זי,קארְרֶעס-

פַאנְדירְט מִיט אַלֶע גְרוֹיקֶע רבְּנִים וֶוענֶען דִבְרֵי תֹּרֶח אוג אין זייֶרֶע בְּרִיעף שְרֵייבֶען

זֵיי צוּ אֵיחֶר מִימִ'ן מִיטוּל ֹחֶרב הַגְאוֹן .מע דֶערְצֶעהְלְט ,אז שְׂרָה פַיינָה הָאט

אאִֵייןהֶרֶאעוֹימְלַאנְד גֶעפּאלֶעמִזירְט מיט די גְרֶעסְטֶע רַבָּנִים מוּפְלָנִים אוג זֵיי זענֶען פו
קֶענְטְנִיסֶע אִיבֶּערְרַאשְט גֶענֶוען ,דֶען זִי אִיז בָּאָמֹת אִין דֶער תַּלְמוּדִישֶער

לִיטֶערַאטוּר אַ פֶּענָאמֶען (א זֶעלְטֶענְהֵייט)

אקליין סָיָם מַאזֶעסְזָאהְן . גֶעבָּארֶען וֶוערְזִשְׁבְּלָא וִוסְקי אִין  81יָאחֶר אִין
שְׁמָארְטִיל אִין ליט א .אִיחְרֶע עֶלְטֶערֶען .,פֶּערְמָאנְלִיכֶע לייט ,הָאבֶּען זי
גֶעגֶעבֶּען ,נָךְ דֶעם אַלְטֶען מִנְהָג ,אִין חֹדֶר דֶערְגֶען עִבְרֵי מִיט אי בָּערְגֶעפְרֶענְטְּס
אוּג נָאכְדֶעם חוּמְשׁ מִיט אוֹיסְרֶעדֶען .אַז דִי עֶלְטֶערֶען אִיהְרֶע זֶענֶען אַרִיבֶּער
גֶעפָאחְרֶען קיין סוּבֵא לֶק ,הָאט אֵיהֶר דֶער פָאטֶער צוּ דְרֵייצֶעהְן יִאהֶר צוּגֶענוּמֶען

א לֶעהְרֶער אִין שְׁטוּבּ אַהַיין ח' י .ל ,פֿארַאדִיסְטְהַאל ,וֶועלְכֶער הָאט מִיט אֵיהֶר

גֶעלֶערֶענְט הֵיימְש ,פְרַאנְצוֹיִישׁ אוּג אוֹיך הֶעבְּרֶעאִיש ,אַזוֹי אַז צוּ פוּפְצֶעהְן יָאהֶר

הָאט מַרְיָם גַאנֶץ תנץ מיט דִקְדוּק דוּרנגֶעשְׁטוּדִירְט .נָאכְדֶעם הָאט זִי שׁוֹין אַלֵיין

גֶעלֶעזֶען פיעל מֶעבְּרֶעאִישֶׂע בִּיכֶער אוג חָאט די דייטְשֶע דִיכְטֶער אוג פְּרָאזַאיקער
()55
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אִיבֶּערְזֶעצְט אִין הֶעבּרֶעאִיש .אִיינֶע פוּן אִיהֶרֶע פְרִיהֶערְסְטֶע אַרְבֵייט אִיז  אֵיין

אִיבֶּערְזֶעטְצוּנָג פון פְהילִיפְָאנִים עאֶיריןְצֶעחלנְג דער פְּליכְטְלינְג אוֹיס יערוַּאלֶעם?

שַׁאדֶע ,עִם אִיז אָבֶּער גֶעבְּליבֶּען אּנְגֶעדְרוּקְט .זֶעחֶר אגְהוֹיסֶען אַיינְְרוּק אוֹיפִן
יורִישֶען פּּבְּליקום הָאט גֶעמַאכְט אִיהֶר צְוֵוייטֶער אִיבֶּערְזֶעטְצוּנְג פוּנָים בֶּעקַאנְטֶען
אִיז
רָאמַאן, :די יוּדֶען אוּנ די קְרַייצְפַאהְרֶער" ,אָדֶער יהיהוּדים בְּאַנְגְליָא" ,וֶעלְכֶער
=+
*

" 6 "0 '4* .

אָפְּנֶעדְרוּקְט אִין וִוילְנָא אִין  961יְאחְר .מ*ִ)רְיָם מָאזֶעפְזָאהְן הָאטפֶעךְ-
שְׁטַאנֶען אַלֶע שָׁאנְהֵיימֶען פנ אָרִינִינַאל אוג הָאט זֵיי אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְט אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶען
אִין ראיַיגֶער הֶעבְּרֶעאִיֶער שפְּרַאכֶע .דָאס בּוּךְ לֶעזְט זִיך מִיט גְרוֹים פֶּערְנְגִיגֶען.

ְׂ.רִיפְטְשְׁטֶעלֶערִין קאן נִישְׁט גֶעהְן וייטֶער
שאדע ,ווָאם דֵי דָאזִיגֶע טַאלַאנְטְפָאלְע ש
אוֹיפְץ וֶועג ,וֶערְכֶען זי קָאט אִין די יוּנגֶע יָאהְרֶען אוֹיסְגֶעקְִיבֶּען :מרַיָםמאזעף-

וָאהְן וָאלְט אוּנז גֶעקָאנְט גֶענוּג נוּטְצֶען בְּרינְגֶען מיט אֵיחֶר שָאנֶער פֶּערֶער ,וֶוען

זִי זָאל נִישְט דַארְפֶּען טְרָאגֶען אוֹיפן קָאפּ קיין דַאֲנוֹת פַּרְָמָה )** .דָאס אִיז דֶער

גוֹרֶ כַּמְעַט פון יֶעדֶען יודִישֶען שִֶׁיבְּטשְׁטֶעלֶער ,וי אין פָּסוּק שְטֶעהְט :ילא לַחֲָמִים

לֶחָם' ,נִיט פוּן חָכָמָה הָאט מֶען בְּרוֹידֶט י י .אִיבֶּערִיגֶענְס מוּז אוּנְזֶער אַרְטִיקֶעל אִיבֶּער

די יוּרִישֶׁע וַואסְלקאנֶענְדֶע פְרוֹיֶען' נֶעהְמֶען אֵיין עֶנְרֶע! הֲנַם מִיר וַוייסֶען ,אַז מִיר

:אר מיר וֶועלֶען זי צו
הָאבֶּע פִיעלע בֶּעריְמְטֶע גֶבִּילְרֶעטֶע פְרוֹיעֶן דּרְְגֶעלָאזְט ג

יי אִין דֶער .בּיְליאָטְהֶעקי אי"ה נָאך אמָאל אוּמְקֶעהְרֶען.

גֶעאַרְבִּיטֶעט נָאךְ דָאקְטָארקייזֶערְלִינְג יווייסבערג,
קיעוו

גאוועמבער.

עדְרוּקְט פוּנָים ראמאן נאר דֶער עֶרְשְׁמֶער טְהֵייל  .דֶער צוויימֶער גֶעפינְט זִִךְ נָאךְ
) לֵיירֶער אִיז אָפְגֶ
ְצֶערִין .וֶוער עֶס וִויל אֵיהֶם אֶפִּדְרוּקֶען אִין האֶעַבְּרֶעאִישֶען מְבֶּארְנִיק .אֶלֶער
אֶֶערְזֶעט
בֵּיי דֶער גֶעֶעהְרְטֶער 
|
עבֶּען בֶּעזוּנְדֶער .קאן זיך וֶענהען צוּ ירוי מ .מא זֶע סזא הן אין ווִיעןי
הֶערוֹיסְגֶ
רע ד.

הנ וֶועלְכֶע אִיז חוּץ אֵיהֶר הֶעבְּרֶעאישֶׁען טַאלַאנְט ,אוֹיךְ זֶעחֶר אַפֶעהִינֶע אוּג
+י) די מאדאם מא ז ע סְִזָא
האט ליעב אוֹיךְ דֶעם יוּדִישֶׁען זְשַׁארְנָאן ,וועלכער אִיז די מוּטֶער-שְפְּרַאכֶע
אַ גֶעבִּילְדֶעטֶע פְרוֹי ,,שְׁרֵייבְּט אוּנזי אַז זִי

אָנְט אוּנז צוּ מִיט צוּהֶעלפֶען מִיט אֵיהֶר פֶּעדֶער אִין דֶעם צווֵייטֶען בּוּך פוּן דֶער
פֿון פִינֶף מִילְלְיָאן יוּדֶען ,אוּג ז

מַאגְלֶיךְ אִיז ,מיר שְׁטָאלְצְיְרֶען פָארְאוֹים מִיט אַזֵא מִיטְאַרְבֵייטֶערִין אוּג
 ,יוּדִישֶׁער פַאלְקְס-בִּיבּלִיאְטהֶעקיי וִוי ווייט
ֶען אִין דֶעם אַרְִיְקֶעל אוֹיסְגֶערֶעכֶענְט ,צוִוישֶׁען אונזֶערֶע  שוועסטער צוּ
וִויגְשֶׁען זִיךְ אַזֶעלְכֶע פּרוֹיען ,וי עִם וֶוער
בַּאגֶעגֶענֶען אָפּט אוג א מֵדָי
.
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ר

הֵיינֶע אוג בָארְנֶע
אוּג זִייֶערֶע געראגקען אִיבֶּער יוּרֶען
1
הֵיינְרִיךְ

הַיינָע.

עס איז שְׁוֶוער צוּ זָאגֶען בֶּעשְטִימְט ,אִין ווָאט איז בּעשְׁטַאנֶען דֶער זֶעלְטֶענֶער

טַאלַאנְט ,דֶער גֶענֵיי פוּנָים וֶוענְטְבֶּרִיהְנְטֶען רַייטְשען שְריפְטְשְׁטֶעלֶעה ה ייגָע.
צְוישֶען אַלֶע בֶּערִיחְמְטֶע פֶּאעמֶען שְׁטֶעהְט עֶר זיך בְּעוּנְדֶעתג זיין לִירֶע אִיז
גָאר אֵיין אַנְדֶער מין לירֶע  :זײינע ליערֶער זֶענֶען א מִין גֶעזַאנְג פוּן אַ פריי פָּאגֶעלֶע
אוּג זֵיינֶע גֶערַאנְקֶען זֶענֶען מִיף ,וי דֶער יִם ,הוֹיך ,וי דִי הִימְלֶען ,שַארָף,
וִוי די שַארְפְסְטֶע שְווֶערְד .מיט דֶער שְוֶערְד פוּן מסִאירֶע אוג פוּן הוּמָאר
הָאט הַ יינֶע גֶעשְׁגִיטֶען נָאר אוּמבְּרַחֲמָנוֹת ,גֶעשְׁפַּאלְטֶען די גִיערֶען ,גֶעמַאכְט

תֵּל פוּן אַלֶע ,וָאס פֶּערְריענֶען עִם .גֶעשְׁרִיבֶּען הָאט עֶר יֶעדֶער זאך מִיט הַארְץ;

עֶר הָאט אסֵַך פַּיינְט גֶעתַאט ,אָבֶּער נָאךְ מֶעֵחֶר לִיעבּ גֶעחַאט  :פיעל גֶעלַאכְט,
אבֶּער נָאךְ מָעֵהֶר גֶעווֵיינְט ,אוּג הָאט פִּיעל גֶעלִימֶען פוּנָים חלאת ,וָָאס הֵייסְט

צֶרַת-רבִּים' -- ,דֶער וווֶעלְט שׁמֶערְץ'  .. .עֶר אִיז גֶעוֶוען אַ פָּאעט ,וָואס דָאס

שָאגְהֵייט אוּג רִי מֶענְשְׁמֵייט זֶענֶען גֶעוֶען בַּיי אִיהֶם די טְַּייֶערְסְטֶּע זאכֶען אוֹיף
דֶער וֶועלְט; ;ער איז גֶעוֶוען אַ יוד ,וָאס הָאט לִיעבּ גֶעהַאט אֶלֶע אוּג הָאט

גֶעלִיטֶען גָלוית פַאר אלע זֵייגֶע בְּרידֶער ,די מֶענְשֶׁען .יא ,הִייגֶע אִיז גֶעוֶען אַ יוּד !

גֶעבָּארֶען איז עֶר אין דִיוּסֶעלְהָארְף (דייטשלאנד) דֶען דְרֵייצֶענְטֶען
דֶעצֶעמְבֶּער  ,9971זַיין פָאטֶער הָאט גֶעהֵייסֶען שִׁמְשׁוֹן הֵייגע אוּג זַיין מוּמֶער-

בַּתְנָח פַּאן גֶעלְדֶערְן .חֵיינְרִיךְ הייגע הָאט מֶען יְּגֶעלְַוייז גֶערוּפֶען הַארְרִי

אוּנ הָאט זֶעהֶר אַ גוּטֶע עֶרְצִיהוּנְג גֶעהַאט פוּן זיין קלוּנֶער עֶהֶרְלִיכֶער מוּמֶער,

וֶועלְבֶע הָאט אוֹיסְגֶעאַרְבֵּייט אִין אֵיהֶם דִי אַלֶע בֶּעסְטֶע הַיירגֶע גֶעפִיהְלֶען .אוֹיפִי
נַיינְצֶעהֶנְמֶּען ,יָאהֶר האט הי נָע אַרַיינְגֶעטְרָאטֶען אִין דער אוּניווֶערְזִיטָאט פְרִיהֶער
אִין בָּאנְן גָאכְדֶעם אין ג עטִינְגֶען ,ואוּ עֶר אִיז אֶבֶּער לַאנְג נִישְׁט גֶעוֶוען

אוּג אִיז גִיךְ  אַרוֹימְגֶעטְרָאמֶען אוג איז איבֶּערגֶעפֶהְרֶען קיין בּערְלִין .דָארְט

חָאט יער זִיךְ בֶּעקָאנְט מִיט דִי אַלֶע יּנֶגֶע שְׁרֵייבֶּער אוּנ מַשְׂבֵּילִים ,וָואס הָאבֶּען
זִיךְ .גֶעפוּנֶען אֵינִים הוֹיז פון דֶער בֶּערִיחְמְטֶער יוּדִישֶער פְרוֹי רחל לעװוין ,בַּיי

וֶועלְבֶער עֶס אִיז גֶעווֶען באֵּית וַעַד לַחֲכָמִים .דָארְט חָאט הַיינֶע אָנְגֶעהוֹיבֶּען
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צוּ שְׁרֵייבֶּען זַייגֶע ערְשְׁטָע גֶעצֵייכֶענְטֶע לִיעדֶער ,וֶועלְכֶע הָאבֶּען בַּאלְד גֶעמַאכְט
א רעש אִין דער לִיטֶערַארִישׁער וועלט .הֵיינֶע האט זִךְ נִישְט אַיינְגֶעהַאלְטֶען
לַאנְג אוֹיף אֵיין אָרְטג אָט איז ער גֶעוֶוען אִיןבֶּערְלִין אָדֶער אִין מהֶאבּוּרָנ,
אָט אִיז עֶר אוֹיסְגֶעוַאקְסֶען אִין עֶנְנְלַאנְד ,אוּנ אָט אִיז ;ער גֶעוֶוען אִין דֶער

שְׁוֵוייץ ,אָדֶער נָאר אִין אִיטא לִיֶע--בִּיז עאֶירזו ענִדְלִיךְּ אֵינים  2381יָאהֶר

גֶעקוּמֶען .קיין פַּא רִיז ,וָאהִין דָאס הַאךְ ץ הָאט אֵיהֶם שוֹין לַאנְג גֶעצוֹינֶען; דא
הָאט ער חֲתוּנָה גֶעהַאט אוּנ דָא הָאט עֶר זֵיינֶע בֶּעסְטֶע לִיעדֶער גֶעשְׁרִיבֶּען .אִין
עלֶף יאהֶר אַרוּם איז נער זִיך דוּרְכְגֶעפָאהְרֶעןאוֹיף אַ קְלֵיינֶער צֵייט אַחֵיים קיין

דַייטְשְלַאנְד ,גָאר עֶר אִיז גִיךְ צוּרִיק קיין פַּארִיז גֶעקוּמֶען ,וואוּ ער אִיז פַאך-

שְׁלַאפְט גֶעווארֶען הָאט עיינ זִיבֶּען יָאהֶר כְּסֵדֶר אוּנ דֶען זִיבֶּעצֶעטֶען
פֶעבְּרוּאַר  8981יָאהֶר אִיז ער גֶעשְׁטָארְבֶּען אוּג  . . .דָא מוזען מִיר מִיט אַ זִיפֶץ פוּנִים

מִיפֶּען הַארְצֶען אַרױים זָאגֶען דֶעם רֶעכְטֶען אָמָת ,אַז חָאטְשׁ הַייגָע חָאט אֵיינִיגֶע

מִינוּט פַארֶין טוֹידְט (ווֵי מֶע זָאנְט) אוֹיסְגֶערוּפֶען דֶעם פָּסוּק שָׁ,מַע יִשְׂרָאֵלי ,דָאך

אִיז עֶר נִישְט קיין ייד גֶעשְׁטָארְבֶּען ,דֶענְן עֶר הָאט אִין דִי יוּנְגֶע יָאהְרֶען ,אִיבֶּער

פֶערְשִׁיעדֶעגֶע אוּמְנְליקְלִיכֶאעוּמִשְׁטֶענְדֶען .גֶעמְט אוֹיסְטְרִיטֶען פון יוּרִישְׁקֵייט,

חָאטְשׁ עֶר אִיז יאוַּד גֶעבְּלִיבֶּען ,אַיוד מִיט אִיוּדִישׁ  הַארְץ אוּנ הָאט זִיךְ כָּיֵל

נישְׁט גֶעשֶעמְט מִיטְץ נָאמֶען יּד ,וֶועלְבֶען די שׂוֹנְאִים הָאבֶּען אֵיחֶם ,גֶעוָואהְנָלִיךּ

נִישְט אֵיין מאל אוֹיסְגֶעווָארְפֶען :אִדְרבָּאי;ער הָאט נָאך נָאר גֶעשְׁטָאלְצִירְט דַאמִיט

אוּג פַארֶענְטְוֶערְט זייגֶע גֶעוֶעזֶעגֶע בְּרִידֶער ,דִי יּדֶען ,מִיט אַלֶע זַיינֶע כֹּחוֹת

אוּג הָאט נִישְׁט דוּרְכְגֶעלָאזְט כִּמֶעט אֵיין וֶוערְק ,וואוּ ;ער זָאל נִיט אַרוֹיסְזַאנֶען
אֹיכֶען גֶערַאנְק ,א רֵיינֶע מַחֲשָׁבָה אוּג לי
הו
8כְטִינֶען בְּלִיק אוֹיפְץ יּדֶענְמְהוּם .אָט

דאמִיט טאקע גֶעבֶּען מִיר זִיך אָפּ אֵינִים דָאזינֶען אַרְטִיקֶעל אונ מִיר נֶעהְמֶען אַוֹיס

איינצינְעייז דִי גֶעדַאנְקֶען פון הַיינָע אִיבֶּער דִי יודֶען ,עֶס פַארְשְׂטֶעהְט זִיךְ נָאר

עַטְלִיבֶע געצֶעהְלְטָעי דֶענְן דָאס אָרֶטעֶרְלוֹיבְּט אוּנְז נִישְט אוֹיף אִיבֶּערְצוֶּעטְצֶען

אַלֶע וֶוערְקֶע פוּן הַיינָע ,ואס פֶערְנֶעהְמֶען זִיךּ מִיט דֶער יוּדֶענְטְרַאגֶע .מִיר גֶעבֶּען
דָא אִיבֶּער דִי גֶעדַאנְקען פוּן הֵיינֶע אוף פָּשׁוּט יוּדיש אוּג

יֶעדֶער גֶעדַאנְק

בֶּעזּנְדֶער ,בִּכְדֵי יֶעדֶע טְחֵייעֶרֶע מַחֲשֶׂבָה פוּנ'ם גְרוֹיסֶען פָּאעט זָאל זַיין גֶעבִּינְדֶען
אִין באֶַּעזּנְדֶער רָאמֶעל ,וִוי שאָאנֶעם בֵּילְד פוּן א קיּנסְטְליכֶען מַאלֶער .,אָדֶער
אֵיינְגֶעפַאסְט ,וי אַ מְהִייֶערֶער בְּרִילְיַאנְט.

וֶוען עס זָאלֶען ,שאְַׁטֵייגֶער ,אַצוּנְד נִיטזיין קיין יורֶען אוֹיף דֶער וֶועלְט

יט גֶעפִינְט
אוּג מֶע זָאל פְּלוּצְלִים גֶעוואחֶר וֶערֶען .,אַז הָארְטֶען עֶרְגֶעץ מיויטוי--

זִיךְ א יוד  --וָואלְטֶען גֶעוִויס מֶענְשען גֶעפָאהְרֶען פאר הוּנְדֶערְט וֶערְסְט אֵיהֶם

אָפּ צוּ גֶעבֶּען ,שָׁלוֹם עלֵיכָם' .אַצוּנָד ,אַז מִיר גֶעפִינֶען זִיךְ אַסך ,עֶנְטְלוֹיפְט מֶען
פוּן אוּנְז

'

הֵיינֶע אוּנ בָּארְנֶע
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;נִישְׁט דֶעם יוּדֶען ,נִישְט דֶעם יוּדֶענְם מעֲלוֹת וֵוייסְט דִי וֶועלְט:דִי מֶענשֶען

מֵיינֶען  אַז זי קָאנֶען שוֹין אַיּדֶען דָאמִיט אַלַיי ,וָואס זֵיי הָאבֶּען גֶעזֶעהְן
אַ יוּרִישֶע בָּארֶד'. . ,

מע ווָאלְט בַּאדַארְפְט צָאהְלֶען גֶעלְט דִי יוּדֶען ,אַז זֵיי זָאלֶען עקְסֶעסְטִירֶען
אוֹיף דער וֶועלְט אוג דָאמִיט אוֹיפְהַאלְטֶען דָאס נָאטְטְהֵייט ,מַחֲמַת יוּדֶען זֶענֶען
נָאטְטֶם נװארְדִיֶע"...

ימע בַּאדַארְף זֶעחְ .אז יּדֶען זָאקֶען גֶעהְן אִין שׁוּל אַרֵין ,בִּכְדִי מֶע זָאל

אַרוֹיסְזֶעהְן ,אַז עס גֶעפִינֶען זִיך מֶענְשֶען ,וואס גְלוֹיבֶּען נאך אִין נָאטְט'. . .

הִיט זִיךְ פוּן צוּ טוֹיפֶען מיט נווַאלד דֶעם יוּדֶען ; לָאזְט אֵיהֶם בֶּעסֶער אֶפִּי

הִיטֶען די מִצְוַת מִילָה ,דֶען דָאס אִיז אַזַא מִצְוָה ,וָואס עֶסְט זִיך אַיין אֵינָים לַייבּ
גִיט דֶעם יוּדֶען אוּמְזִיסְט רְצוּעוֹת אוֹיף תִּפלִי וֶעלְכֶע בִּינְדֶען אֵיהְט אַיין דָאס
גְלוֹיבֶּען אוֹיף דֶער הַאנְט, . ,י

י
דֶער דָאזִדייגֶגעֶרעצטטְִריוגיֶֶעערִייוגרֶיעשרֶׁגעֶעשגִֶׁעישכְִטֶׁיּכשְוטֶע אִיז זְעחֶר טראניש :גָאר גֶעהֶם שְַׁייבּ ווענֶען
וֶועט מֶען זִיךְ אוֹיסְלַאכֶען :אָט דֶער גֶעלַאכְטֶער-
דָא
ס אִיז אֵיחֶר טְרַאגֶעדִיַעו דָאס אִיז טְרוֹיֶערִינֶער פוּן אַלֶעס".. .

ידי היינטיגֶע יוּרֶען זֶענֶעןפיעל אָרְגֶער ,אֵלֶם דִי פְרִיהֶעֶרִינֶע יוּדען  :די אַמַאלִינֶע
יוּדֶען אָבֶּער זֶענֶען פִיעל בֶּעסֶער ,אַלס דִי אמָאלִינֶע גרִיכֶען ראָואנמֶער', . .

יּמֶערְקְווירדִיג ! איך הָאבּ דוּרכגעלֶערְנְט אַלֶע פַּהִילָאזָאפִישֶׁע בִּיכֶער ,אִיךְ

הָאבּ דוּרְכְגֶעמַאכְט אַלע ְקלִַאפְסֶען פוּן חָכֶמָח אוּנ וִימֶענְשַׁאפְט --אוּנ הָאבּ נִישְט

גֶעפוּנֶען דָאס ,וָואם אִיך הָאבּ גֶעזוּכֶט נ;ָאר אוּמְגֶערְן האבּ איך זיך אָפְּנֶעשְׁטֶעלְט

אוף דֶער תּוֹרָה ,אוֹיפְּץ בִּיבֶּעל ,בִּין אִיך גֶעפַאלֶעןאוֹיף דִי קְנִיהֶען אוּנ ְּהו
דאנקען אוּנ לוֹיבֶעּןע דֶעם גְרוֹיסֶען אֵייבִּינֶען נָאטְט ,ווָאס הָאט מִיר עֶנְדֶעקְט

אַלֶעם! .יי"

די תּוֹרָח --דָאס אִיז אַ בּוּדו ווָאס אִיז נְרוֹים ,וִוי דִי וועלְט ; זִי נֶעחְמט זיךְ
פּוּנִם אָבְּנְרוּנד אוּג דֶערְלַאנְגְט בִּיזְן הִימֶעל דֶער אוֹיפְגַאנְג אוּג אַנְגַאנְג פוּן דֶער
זוּנן ,אַלעמִצוֹת אוּג עֲבֵירוֹת ,דָאס לֶעבֶּען אוּג דֶערטוֹידְט -- ,דִי נַאנְצֶע שְׁרֶעְיבֶ
דרַאמֶע פון דֶער מֶענִשְׁהֵייט גֶעפִינְט זִיךְ אִין דֶעם דָאזִינֶען בּוּךְ פון אַלֶע בִּיכֶער', . .
דִי יוּדֶען זֶענֶען בָּאֵמֶת אַלִימֶערַארִישׁ פָאלְק ,פאָאלְק פוּן בִּיכֶער; דָאס בּוּךְ
דֶער סֵפ
הֶּר
ָ-
א-ם אִיז זַיין פַאמֶערְלַאנְד ,זַיין אוֹיבֶּער-ער ַיין פְרֵייד אוּנ .זַיין
קוּמֶער  :דָא ,אֵינִים בּוּךְ ,אִיז דֶער יוּר פֶעסְט אונ ואוּנְדֶערְבַּאר...י

זִיצֶענְדִיג אִיבֶּערִין סֵפֶּר ,הָאט דֶער יוּד נָאר קיין צֵייט נִישְׂט גֶעהַאט צו-
בֶּעמֶענְקען ,וָאס ארוּם אֵיחֶם מָהוּט זִיך פִ:יעל פָאלְקֶער זֶענֶען אוֹיפְגֶעשְטַאנֶען
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אוג .אַרָאפְּגֶעפַאלֶען :פִיעל קָאנִינְרֵייכֶען הָאבֶּען גֶעבְּלֵיהְט ,גֶעבְרֶענְט אוג פֶּערְלַאשֶען
גֶעוָארֶען ;צָרוֹת ,שְׁלָעק ,רְצִיחוֹת ,שְׁפֵיכַת דָמִים זֶענֶען אִיבֶּער זַיין קאפ אִיבֶּעךָ-
גֶעגַאנְגֶען  --אוּנ עֶר ,דֶער יוּד ,איז זיך אַלְץְגֶעזֶעסֶען פֶּערְמִיעפְּט אִין זֵיינֶע סָפָרים,
אִין זײַנֶע הֵיילִינֶע סִפָרִים

יי

אֵיינְפַדאִי תּוֹרָח ה-ָ-אם אִיז זֶעהֶר אֵיין אַלְטֶער סִפֵּה אֵיין אַלְטֶער אוּג אֵיין

כֶער ,וִוי דִי נאטוּר ,אוּנ ווִי די נאטוּר אִיז ;ער אֶמֶת ,פְּשׁוּט וי דִי זוּגן
יי

'-

6

וָואס ווַארְמְט אוּנְזו פָּשׁוּט וִוי דֶער בַּרױיט ,וָאס מִיר עעפֶען .דֶער דָאזִיגֶער פֵפֶר

קוּקְט אוֹיף אוּנְז מִיט לִיעבֶּע אוּנ מִיט מְרֵייהְשַׁאפֶט ,וי אַיין אַלְטֶע ,גוּטֶע מוּטֶער". . .
וווֶער עֶס הָאט נאמְט פַארְלַארֶען  --זָאל אֵיהֶם זוּכֶען אִין דֶער בִּיבֶּעל ;
וֶוער עִם הָאט קיין מָאֹל נִישְט גֶעהַאט קיין נָאטְט אִין הַארְצֶען --װעט אֵיהֶם
דָארְטֶען גֶעפִיגֶען  +י '+
;די יורען ,וָואס פַארְשְטֶעהֶען

דִי וֶוערְטָה פון דִימַאנְטֶען אונ בּרִיללְיַאנְטֶען '

הָאבֶּען גֶעוואוּסְט ,וָואס זֵיי הָאבֶּען צוּ טְהוּן ,בְּשַעת יי הַאבֶּען אַרױסגעראטעװועט
פוּנִים חוּרבַּן בַּיִת שְׁגִי נָאר דֶעם דָאזִיגֶען א לט ען סֵפָר"...
,

;נָאר אֵיין שְׁרייבֶּער אוֹיף דֶער וֶועלְט בּאזיצְט דֶעם סְטִיל ,דֶעם מִנְנוּן פוּנִים
בִּיבֶּעל; דָאס איז דער גְרוֹיסֶער שָאקָ סָפִּי ר; בַּיי אִיהֶם חַאפְּט זיך אוך אֶפֶט
אֵרוֹיס אוַָוארְט ,א הוֹיל נאקעט וָוארט ,וָואס מאבט אוֹיף אוּנָז אַ שְׁרֶעקְלִיכֶען
אַיינְדְרוּק '. . .
|

דֶער עֶרְשְטֶּער ,וָואס הָאט בֶּעפְרֵייהְט .דעם קְגֶעכְט אוּג הָאט גֶעוָואלְט דָאם
מׁה
בֶּעוואוּסְט ,שָ

שִקְלַאפֶערֵיי אִינְַאנְצֶען פֶערניכְטֶען ,איגֶזעוֶען ,וי עֶס אִיז יי

ר בַּנ וּ .דֶער לאקייז דֶער ליידאק ,וָואס הָאט דָאס פְרֵייהֵייט גִישְט תֶּערְלַאנְגְט ,
הָאט אֵיהֶם מ שָׁ ה גֶעהֵיימֶען צוּּוֹיֶערֶען דֶעם אוֹיהֶער צוּם בֵּיישְׁטִידֶעל פוּן דער טִיר,

ִּכָדִי עֶר זָאל שוֹין אִייבּיג פוּן קיין פְּרֵייהייט נִישְט וויסֶען .אָ ,משָׁה! משָׁה!

אוּנזֶער גְרוֹיסֶער לֶעחְרֶער שמָׁה רַבַּנוּ! גִיבּ מִיר אַהֶער אַחַאמֶער מיט צְוֶועכֶעם ,

וועל אִיך צוּ שְׁלַאנֶען אוּנזֶערֶע לאקעיען פַאר זִייֶערַע לַאנְגֶע אוֹיהֶערֶען צוּ די
טוֹיהֶערֶען פון דער שְׁטָאדְט בְּרַאגְדֶעגְבּוּרְג'...

משָׁה רַבֵּנוּ! אַךּ ,וָאס פַאר אַ גִינַאנְט דָאס איז! וִוי קליין אִיו דֶער

ָׁה שְׁטֶעהְט אוֹיף אֵיהֶם :עֶר וֵוייזְם אוֹיס ,וִוי א בִּיינְקֶעלֶע,

ובָּואארסְנהַ-אםליְגט י,אוֹיףוֶזעִןיךשמדיא פִים פון יענֶעם גְרוֹמען הֶעלֶר ,וָואס זַיין קאפ גרוֹיבְט וַוייט
אִין הִימֶעל אוּג שְׁמִיעסְט דָארְט מִיט נָאטְט "...

;ְאִיךְ האבּ לכתּחִילָה נִישט זֶעחֶר ליעכּ גֶעהַאט ט שָׁהין דֶערְפַאר ,ווָאס ער הָאט

צוּבֶּעשַאפֶען ,דָאס הֵייסְט דֶערְפַאר  ,וָואס ער הָאט פַייגְט
פֶערְבָּאטֶען בַּ ילֶךְ ע ר

הֵיינֶע אונ בָּארְנֶע
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גֶעהַאט די קוּנסְט  .דָאךְ האבּ איך שְׂפֶּעטֶער אַרוֹיס גֶעוֶעהְן ,אַז ער איז אַליין גֶעוֶוען
אַ גְרוֹיסֶער קוּנסְטְלֶער ; נָאר עֶר הָאט נִישְׁט בֶּעשַאפֶען קיין בִּילְדֶער פוּן לַיים אוּנ
פוּן שְׁמֵיינֶער ,וִוי זֵיינֶע אַלְמֶע בֶּעקַאנְטֶע דִי מ צִ רֵי ם; גֵיין ,ער הָאט אויפגעבּויֶעט

גָאר רָ ע בָּעד יג ע פִּירַאמִידֶען :ער הָאט גֶענוּמען אבִּימֶעל פא סְטוּכֶער או
הָאט בּעשאפען פוּן דֶעם אנ אנְצֶעס פָאלָק - ,אַגְרוֹיסֶעם  ,איין עוִויגֶעס

היילינֶעס פָּאלְק'. . .

וע מיר זָאל נִישְטזייןפְרִיקְרֶע דָאס וְחוּמין זִך.וָואלְט איך זי גייט

דַאמִיט  ,וָואס אִיךְ קוּם ארוֹיס פוּן יוִדען ,פוּן דֶעם פָאלְק ,וָואס הָאט מָעהֶר צְרוֹת
גֶעלִיטֶען ,אַדם אלֶע אַנְדערע פָאלְקֶער צוּ לִיבּ דֶער מֶענְשְׁהֵייט ,אוּנ וְוָאס קומט אָפ

פַאר אַלֶע אַנְדֶערֶע .דֶער יד אִיז תָּמִיד גֶעוֶען אוג אִיז נָאךְ הַיינְט אוֹיך אַ סוֹד ,וָואס

קֵינֶער פֶּערְשְׁטֶעהְט אֵיהֶם נִיט  :נישְמְקְשֶׁה . ,עס וֶועט קוּמֶען צאֵַייט ,וָואס מֶע
וֶועט אֵימֶם דָאך פֶּערְשְטֶעהְן אוג בַּאלוֹינֶען פאר זֵיינֶע גְרוֹיסֶע שמֶערְצֶען...

11
לוּדְוִויג בַּארְנָע.
דֶער וֶועלְטְבֶּערִיהְמְטֶער שְׁריפִטְשְׁטֶעלֶעה ל וּ ד נו יג בָּ א ר גָ ע ,וֶועלְבֶער

הָאט גֶעזָאנְט אוֹיף זִיך ,אז עֶר קָאט פַאר דִי מֶענשֶׁענְרֶעכְטֶע גֶעשְׁרִיבֶּען נִיט ,וי
אַלֶע שְׁרַייבֶּער ,מִיט פְּשׁוּטע טִינְט ,נָאר מִיטְץ בּלוּט פוּנים הַארְצֶען אוּנ מִיטִן מַארְךְ
פוּן דִי בֵּייגֶער ,אָט דֶער אוּנְשְׁמֶערְבְּלִיבֶער בָּאאר נ ע ,וָואס דַ ייט שִׁ לאגד שְׁטָאלְצִירְט

מִיט אִיהֶם נִיט אוּמְזִיסְט ,אִיז אוֹיך וי ה יינֶע ,אַ יוד גֶעוֶועזֶען .

|

גֶעבֶּארֶען איז באּרנע אִין דֶער שְטָאדְט פפַרֵּאונָּקרְְט-אַ ם-מי ין דֶען
 2טֶען מֵאי  6871זײַן יוּדִישֶׁער נָאמֶען אי גֶעוֶען לֵיי בּ ,אוּנ זַיין פַאמִילִיֶע
בַּרוּך.
בִּיז  11יָאהֶר הָאט אֵיהֶם זַיין פָאמֶער עֶרְצוֹיגֶען נאנץ יוּדִישׁ ,אונ פוּן 41
וָאהֶר אוּג וֵייטֶער קָאט ,ער גֶעשְטוּדִירְט פּיעל פֶערְשִׁידֶענֶע וִויסֶענְשַׁאפְמֶען אוּנ צו
לֶעצְט הָאט ער זיך אָכְּגֶענֶעגֶּען -מיט פַּאלִיטִיק ,צו וֶועלְכֶע בָּארגע הָאט
בֶּעוִויזֶען זֶעהֶר גְ
8רוֹימֶען טאלאנט  .אֵינָים יְאֶהֶר  1181אִיז נער גֶעוָוארֶען פוּן
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 418יאהר האט מֶען
יָחֶם פוּן דֶער שְׁטֶעלֶע אָפְּנֶעזָאגְט .

דָאס אוּג נָאךְ אַנְדֶערֶע קבּוֹת האבּען איהם גֶענַאמְהִיגְט (אִינָים יֵאהֶר )8181
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אוֹים בַּייטֶען דאס רֶענְדֶעל אוּנ וֶוערֶען אַ פְּרָאטֶעסְטַאנְט ,. ..עם האט אֵיהֶם אָפִילוּ
שְׁפֶּעטֶער זֶעֵחֶר בַּאנְג גֶעטָהוּן  ,וי מיר זֶעהֶען פוּן זיינע וָוארְטֶער ,וָואס ,ער שׁרייבְּט

אין אִינֶע פוּן זַייגֶע בֶּערִיהֶמְטָע .בְּרִיעף אויס פאריד:
 ,יוּד וַיוּד! , , ,אט דָאס

אִיז בַּיי

טֵיינֶע שׁוֹנְאִים

דָאס

הַארְבְּסְטֶע

;שְׁטֶעכוֶעֶרְטעל ,מִיט וֶועלְבֶען זֵיי מיינֶען מִיר דֶערלאנְגֶען בִּיזֶן בֵּיין אַריץ. . אָבֶּער

גָאך .אַלֶעמֶען וָאלְט אִיך זֶעֶר גֶערְן צוּרִיק אָפְּגֶענוּמֶען מֵיינֶע דְרֵיי גָאלְרֶענֶע מַטְבַּעוֹתן

יוָאס איך הָאבּ אָפְּגֶענֶעבֶּען דֶעם פַּאסְטָאר  . . .דְרֵיי גָאלְדֶעגֶע כַטְּבַעוֹת פאר שאְַׁטִיקֶעל

;פְלַאץ אִינים רַייטְשׁען ַארְרֶענְהוֹי   -חְ-לֶעבֶּען צוּטְהִיֶער בֶּעצָאהנְש!!- '. - .

וג אזוֹי איז בָּא רְגָע אין גְרּנְד גֶעבְּלִיבֶּען אַיוד ,טאקע האֵַיישֶער יודֶענְ

א
פְרֵיינֶד ;פַאר א בֶּעוַוייו קַאנֶען דִיגֶען דִי פִּיעל גְרוֹיסֶע אוּג וִויכְטִיגֶע אַרְטיקלֶען ,

וָואס עֹר הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען צוּ בֶּעשיטְצֶען די יוּרֶען גֶענֶען די רדיפות פוּן זייֶערֶע

ע
גר
פַיינְד ; 3א

הָאט קיין מָאל נִיט פֶערְפֶעהְלְט ,וואו  ער הָאט נאר גֶעהַאט דִי

גֶעלֶעגֶענְהֵייט צוּ פֶּערְוַוארְפֶען פוּן די יוּדענִים וֶֶעגֶען אַ נוּט וָארְט מיט אַ שְׁטֶעכֶענְ-

דִיגֶען וִויטֶץ ,וָואס הָאט דֶערְלַאנְגְט דִי יוּדָאפָאבֶּען (שׂונְאַי יִשְׂרָאֵל) אִין דֶער זִיבֶּעטֶער

ריפ  ,וִוי מִיר וֶֶעלֶען דָא בַּאלְד זֶעהְן פוּן די בֵישְפּילֶע  ,וָאס מִיר בְּריינְגֶען דָא.

אִיך וֶועל זִיך גיט פֶּערְבְּריטֶערֶען דָא צוּ בֶּעשְׁרייבֶּען די גַאנְצֶע לֶעבֶּענְם-

גֶעשִיכְטֶע פוּן לוּךְװיג בְּארגע ,דען זי איז זֶעהֶר לַאנָג אוּנ דַאצוּ נָאךְ זֶעהֶר

טְרוֹוֶערִיג , יָא ,דֶער גְרוֹיסֶער מֶענְשֶענְפְרֵיינְדְִיכֶער בָּארְגע הָאט ,נֶעבֶּעךְ ,זֶעהֶר

נִישְט גוּט אָפְּנֶעלֶעבְּט זַיין וֶעלְטֶעל .דאס דַאמָאלְדִינֶע דייטְשְׁלַאנְד הָאט
נִישְט גֶעקַאנְט אִיבֶּערְטְרָאנֶען דֶעם שְׁטָאלְצֶען טָאן פוּן זיין שרייבּען אוּג זַיין שאָרפֶע

סאטירע ,קענֶען דִי פֶּעהְלֶער אונ אוּנְרֶעכְט פוּן די דייט שָׁ ע ן .מע הָאט אֵיהֶם
דַארִיבֶּער גענוּג געיַאנְט ,בִּיז ער הָאט  ,עֲנְדָליךְ ,גֶעמְט פֶּערְלָאזֶען דאס פַאטֶּער-

לַאנְד  ,זיין נֶע וְנִד אוּג צוּם סוֹף זיך בֶּעזֶעצֶען אִין פּאריז,

ואוּ עֶר הָאט שׁוֹין

פֶערְבְּרַאכְט אַלֶע זֵיינֶע לטצטֶע יָאהְרֶען .די רְדיפוֹת אוּנ דָאט אערֶעכְט פוּן וַיַינֶע
שֹׂנְאִים הָאבֶּען אוֹיף דֶעם ,עחְרְלִיכֶען גבאֶרעגמַעאכְט אַזֵא שְׁלֶעכְטֶּען איינדְוּק,

אַז עֶר הָאט דוּרֶך דֶעם בֶּעקוּמֶען איין הַארְצְפֶּעהְלֶער ,וֶועלְכֶער הָאט אֵיהֶם פער-
בִּיטֶערְט אוּנ פֶערְקוּרְצְט זיין לֶעבֶּען .
אֵינָיִם  711וָאהֶר הָאט אֵיהֶם זַיין קרַיינְקְהַייט זַעהֶר שְׁטַארְק צוּנֶעמְרִיטֶען
אוּג זיין לֶעבֶּען הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען אֹימצוגֶעהְן  ,וי אַ לֵיכְט; דָאךְ הָאט ער נִישְׁט

אוֹיפְגֶעהֶערְט צו אַרְבִּיטֶען פארץ בְּלל-מֶענְשֶען אונ בִּיו דֶעם לֶעצְטען טָאג הָאט

אֵיהִֶם זיין חוּמָארִיסְטישֶׁער נייקט נישְט פֶערְלָאזט  ,אַזוֹי אַז אֵינָים טָאג פוּן זַיין

טוידט ( 21פֶּעבְּרוּאַר  )7281הָאט אֵיהֶם דֶער דָאקטָאר גֶעפְרֶענְט:

ו-ָ-ואס פַאר טאַעַם פִיהְלְט איר וֶעצְט אִין מוֹיל ,הֶערר ל וּ דָ וִיג?
= קיין שוּם טֵעִם נִיט .הֶערֶר דָאקְטָאר ,

פּונקְט

וי אִין דֶער דֵייטְשֶער

הֵיינֶע אוּנ בָּארְנָע
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לִיטֶערַאטוּר ! . , .הָאט אֵיהֶם בָּא רָגָע מִיט א ווימְץ גֶעעֶנְטְפֶּערְט  .אין עטְלֵיכֶע
שְׁעֶָה אֵרוּם איז דֶער גְרוֹיסֶער בָּא רְגָ ע נֶעשְׁטַארְבֶּען .פִיעל דֵייטְשֶׁען אוּנ פְרַאנְצוֹיזֶען

די גְרֶעסְטֶע לייט ,הָאבֶּען אֵיהם דעם לֶעצטֶען כָּבוֹר אָפְּנֶענֶעבֶּען אוּג אֵינִים יָאהֶר
2

הָאט מֶען אוֹיף זיין קֹבֶר גֶעשְׁטֶעלְט אַ גַאנְץ אֵיינְפַאכֶע מצֵבָה ,אוֹיף וֶועלְכֶער

עס שְׁטֶעהֶען אוֹיסְגֶעקְרִיצְט גאר צְווֵיי וָוארְטֶער :

לוּדְוִויג בָּארְנָעיי-
אוּג גְענוּג ..+
אַלְזָא אִיז בַּאר נָע ,נְלֵייךְוִוי זיין לַייבְּלִיכֶער פְרֵיינְד ,הַיינָע ,א יור גֶעבָּארֶען

אוּנ איז אוֹיךְ  טיעף אין הארצען א יור גֶעבְּלִיבֶּען ,אוּנ מִיר מֶענֶען דַאמִיט
שְׁטָאלְצִירֶעען ,וָואס דֶער אוּנְשְטערְבְּלִיבֶער בָּארְגָ ע ,מיט וֶועלְכֶען ד ייט שְׁלַאנְד
יָחוּם'ט זיך אַזוֹי  ,וֶוערְדְט גֶערֶעכֶענְט צוּ אוּנְזֶער פָאלק ,
אֲצוּנְד וֶועלֶען מִיר דוָרכְקוּקען דִי גייסטרייבע וֶוערְקֶע פון לוּ דָ וויג בָּא רְנָע
אוּג אַרוֹיסְצִיהֶען שְׁטִיִקְלֶעכְוייז פון זֵיי חָאטְשׁ עֶמְלִיכֶע ארטער ,וואוּ עס וֶוערְדט

גֶעשְטיעסְט וֶועגֶען יוִדען אוּנ די יוּהֶעגְ-פְרַאגֶע אִין דַ ייטִשֶׁל אנְד.
אַז נָאטְט הָאט בַּאשַאפֶען דֶעם מֶענְשֶׁען ,הָאט ער נָאר בַּאשַאפֶען זָכֶר
אוּנ גִקבָה מאגָ|אוג ניַיובּ ,נִיטיוּד אוּג כְּרִיסְט ,נִיט הֶערֶר אוּג קנָע כט,
ֶערֶע יוּנְגֶערֶע בְּרִירֶער ,דִי בְּרִיסְטֶען ,פֶערְגֶעסֶען

דָאסאַפּטמָאל ,דַארְפֶען מִיר דָאס זי אָכטֶער דֶערמַאנען ,אֶפְּשִיִקֶען צוּם יוּדִישֶען
חוּמְשׁ'. ..
אַמָאלִינֶע צֵייטֶען חָאט מֶען די יוּרֶען גֶעבְּרֶענְט ,גֶערוֹיבְּט ,גֶעיָאגְט צוּלִיעבּ

דֶעם גְלוֹיבֶּען;מע הָאט גֶעזָאנְט ,בַּאֲשֶׁר דִי יוּדֶען הָאבֶּען קיין צוּמְרִיט ניט אִין
חִימְ על דארִיבֶּער זָאל מֶען זיַי ניט ליידען אוֹיךְ אוֹיף דֶער עֶרֶד הַ
;יינְט אָבָּער,
דַאכְט זִיךְ ,ווֶעט זִיךְ שוֹין קֵייגֶער נִיט וַאנֶען צוּ זָאגֶען ,אַז מֶע זָאל דִי יוּדֶען

פֶערְפָאלְנֶען צוּ ליעבּ דֶעם
םלב
מִיטְן נַאנְצֶען הַארְצֶען ..

אוּג מֶע פֶערְנִינְט זֵיי שׁוֹין דֶעם הִימֶעל

אין פְּרַאנֶק פוּרְט הָאבֶּען דִי יוּדֶען בּעקוּמֶען פ סְּרַייהֵייטֶ{ :עס מֶעגֶען שוֹין
אַכְטְצֶעהְן פָּארְפָּאלְק חֲתוּנָההָאבֶּען אִיןאֵיין יָאהֶר ,אוּנ בִּיז אַהֶער הָאבֶּען ייּדֶען
נִישְט גֶעמָארְט דָארְט הֶתוּנָה הָאבֶּען מֶעהֶר פוּן פוּפְצֶעהְן פָּאר .אוִָ,וי נעם בֵּייטֶען
זִיךְ דִי צייטען ! עס אִיז נָאךְ נִיטָּא קיין פיער טוֹיזֶענְט וָאהֶר ,אז סִיאִיז גֶעוֶוען
אקאניג .רע ח" ,ווֶעלְכֶער הָאט אוֹיךְ נִיט ליעבּ גֶעהַאט דִי יוּדֶען אוּג הָאט
גֶעואלְט פֶערְקְלֵיינֶערֶען זייֶער צָאהְל ,וָאס וְשֶץ הָאט עֶר גֶעטְהוּן ? הָאט ער
פָּשׁוּט גֶעהֵייסֶען גֶעהְמֶען יוּרִישֶׁע קִינְדֶער אוּג וַארְפֶען אין טייך אַרַיין .נוּ ,איז
()65
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זְשֶׁצ דָאס דֶען הַייְנט נִיט פּיעל אָדֶעלֶער ,פֶערְבָּאטֶען דִי יוּדֶען גָאר לְכַתְּחְלָה

חַתוּנָה צוּ הָאבֶּען

?'.. .

יהֶערֶר ק  . . -שְרַייבְּט ,אַז אִיךְ קֵעהֶר מִסְתָּמָא זַיין אוֹיף אֵיהֶם בְּרוֹנְו דֶער
ּאֵרלו..ֹ.
נָז
בשְְׂרָ
פַאר ,וָואס ער אִיז שאַׂוֹנֵא יִ

? אִיךְ בִּין זִיךְ מוֹדָה ,אַז אױבּ

זיין פַיינְרְשַׁאפְּט צוּ יוּדֶען גֶעהְמְט זיך פוּנִים הַארְצֶען ,הָאבּ אִיךְ אֵיהֶם פַיינד;

אוּנ אוֹיבּ דִי שֵׂנְאָה נֶעהְמְט זיך בַּיי אֵיהֶם פוּנִים קאפּ ,הָאפּ אִיךְּ אוֹיף אֵיהֶם
רַחֲמָנוֹת .יי

,דֶער יּד לִיעבּט נָאר נֶעלְד' ,שְרַייט אִיר ; וִוי זָאל דֶער יוּר גֶעלְד נִיט לִיעבּ

הָאבֶּען ,אַז ער זֶעהְט ,אז קֵייגֶער לִיעבְּט נִיט אִין אֵיהֶם דָאס ,וָואס עֶר אי ז ,נָאר
דָאס ,וָואסער האָט ל"

דיר הָא לסְט צוּמְהֵיילְט דִי גַאנְצֶע וֶעלְט אִין זיין בּוּך אוֹיף צְווֵיי טְהֵייל;

אֵיין טְהֵייל רוּפְט עֶר אָן יוּדֶענְטְהוּם' ,דֶעם אַנְדֶערֶען ינִיכְט-יוּדֶענְטְהוּם' .דָאס
יוּרֶענְטְהוּם כַּלֵל יוּדֶען) בֶּעמְרַאכְט ;ער ,װוי איין שְרֶעקְלִיכֶען ,וִוילְדֶען יִםי וָאס

אִיןאֵיהֶם גֶעפִינֶען זִיך גָאר רוֹיבּ-פִישׁ אוג בָּאוֶע קְרָאקָאדִילֶען .. עֶר זָאגְט :

ׂנְאֶה ,פַאלְשְׁקֵייט ,גֶעלְְגֵייצִינְמייט אוּג אַלֶע שְׁלֶעכְטֶּע זִיטְטֶען גֶעפִינֶען
יזקִינךְאָנהָ,אר שִבַּיי דִי יהורֶָעןנַ;ם מע קַאנְן ניט לֵיינְגֶען ,או בַּיי דִי יוּדֶען גֶעפִיגְט זִיך

אוֹיך עֲחֶרְליכֶע זִיטְלִיכֶע מֶענְשֶען ,אָבֶּער דִי דָאזִינֶע מֶענְשֶֶען דַארְף מען גָאר נִיט

ֶען ,נָאו אַלְס כְּרִיסְטֶען" ... .אוֹיבּ דָאס הֵייסְט נִיט מְשׁוגָעו
בֶּעטְרַאכְטֶען פאר יוּד
אוְט זֵיי אַרוֹים פרֵי

ָא אָפֶענְט אוֹיף אַלֶע הַאשפּיטַאלֶען פון די מְשוּנעים אוּנ לָ
זי זֶאלֶען וערֶען דייטְשֶע שְרִיפְטְשְטֶעלֶער ,פְּרָאפֶעסָארֶען אונ פְּרֶערִיגֶער '

;ד"ר הָאלְסְט וִויל די יוּדֶען צוּם טוֹידְט שְלָאנֶען ,אוּנ אַז זֵיי שְׁרִייֶען פוּן

נְרוֹים וועהְטיג ,קֶעהָרְט עֶר זִיךְ אוּם צוּ זַיין פּּבְּלִיקוִם אונ זָאנְט :יזֶעתְט אִיר,

מיינֶע הֶערְרֶען ,וִוי איך בִּין גֶערֶעכְט ,אַז דִי יוּדֶען זֶענֶען נִיט וֶערְטָה! ואס
דִי עֶרד טְרָאנְט זֵיי? זֶעהְט נָאר ,וָאס פַאר האָעֲזָה אִין זֵיי שְטֶעקְט! וָאס

פאר אַלֵיארֶם זֵיי מאכֶען ,אַז מֶען װויל זי אַבִיסֶעל דִי בֵּיינֶער אוֹיסְנְֵייכֶען! '. .

וווֶען מֶען וָאלְט מִיךְ ווֶעלֶען פָּאלְגֶען ,ווָאלְט אִיך אֵיין עֵצֶּה גֶענֶעבֶּען

אַז מֶע זָאל אַלֶע רֵייטְשֶׁע שרִיפְטְשְׁטֶעלֶער אָבְּנֶענֶּען דֶעם מִפְחֶר פוּן פַּאפִּיר נָאר
זֵיי אַליין אִין דִי הָאנד ,בְּרֵי זֵיי זָאלֶען בֶּעמֶער אַזוֹי דָאס פַּאפִּיר פֶּערְקויפֶען
עהְדֶער דְרוּקען דארויף זֵייעֶרֶע שְׁרִיפְטֶען י י י'

חָאטְשׁ ד"ר הָאלסְט אִיז א גְרוֹיסֶער רףּ-לָב ,פוּן דֶעסְט .וֶועגֶען וָאלְט

אִיך אַבֶּעלְן גֶעווֶען אִיתֵם בֶּעטֶען ,אַז עֶר זָאל אוֹיפְשְניידֶען בּיי ֶעאבֶַּעדִיגֶעןיידֶע
דֶעם בּוֹיךן כְּרֵי עֵר זָאל זיך אִיבֶּערְצֵיינֶע אַז דִי לּנְג אוג לֶעבֶּער ,דָאס הַארְץ

אוג גִיערֶען .די קישקעס אוג דֶער מָאגֶען בַּיי דֶעם יוּדֶען זֶענֶען אקיראט גְליי .

הֵיינֶע אונ בֶּערְנֶע
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וִוי בּיי אַלע מֶענָשֶען אוּנ דַאמָאלְס זָאל ער מִיר ערְקלֶערֶען ,וואוּ אִיז דִי בֶּעווייזוּנְג

פוּן דֶער נַאמוּר ,אַז מֶען זָאל זֵיי נִיט בֶּעהַאנְדְלֶען גלייך ,וי אַלֶע מֶענְשֶׁען ?'.. .

לֵאמִיר לִייֶענֶען דָאס צֶעמֶעל פוּן די יּדִישֶׁע עבִירוֹת ,וָואס ד'ר הָאלְסְט

הָאט אָנגֶעשְרִבֶּע  מֵיינְט אִיר אֶפָשֵׂה .אַז יִישֶׁע-קִינְדֶער זֶענֶען שְׁלֶעכְטֶע פּאטֶער-
אוּג-מוּמער ,פֶּערְדַארְבֶּענֶע קינדֶער ,אוֹיסְנֶעלַאסֶענֶע פְּרוֹיֶען ,אוּנְטְרַייִע 

פְּרֵיינְד,

אָדֶער רוֹצָחִים ,גִנָבִים .,אֶפָשַׁר שכּוּרִים ,גוֹאֲפִּים ,קַארְמֶען-שְׁפִּיעלֶער ? נֵיין ,פון די

אַלֶע זאבֶען שְווֵיינְט ריר הלְָאסְט :אַוֶעלכֶע גְרָאבֶּע לִינֶען וועט אִיהֶם גֵיינֶער
נִיט גְלוֹיבֶּען .ווָאס-ושֶׁע דֶען ?פִּךָ א צִ ענָ ט אוּנ וִויעדֶער פּך א צָ ענָט ! אָ ,שׂוֹנָאֵי

ִשְׂרָאֵל! אִיר הָאט פַיינְד דִי יּדֶען ,נִיט וַוייל זֵיי פֶּערְדִינֶען עס ,אִיר הָאט זֵיי
פַיינְד ,ווייל זֵיי פֶערְדִינֶען.

|

ד'ר הָאלֶסֶט זָאנְט ,אַז עֶר האסְט נִיט אֵיינֶענְטְלִיךְ דִי יודֶען ,נָאר דָאס
תַּלְמוּדִישֶׁע יוּדֶענְטְהוּם .זְעהֶר פַיין! דער תַּלַמױּד הָאט נִיט קיין אוֹינֶען צוּ וֵויינֶען

קיין הארְץ ,וָאס קְרָאנְקְט , קיין פְּלֵיישׁ וָאס וֶוערְדְט פֶערְוואוּנְדֶעט אִ:יר מֶענְט

עִם גִיט ליעב הָאבּען ,וֶועמֶען ַאַרְט עס? אָבֶּער דֶער לֶעבֶּעדִינֶער יוד הָאט אוֹיגֶען

הָאט אהַארְץ ,לאיַיבּ אוג עֶהֶרֶע= .אוג די מֶענְשְׁליכְקֵייט פָּארְדֶערְט ,אַז מֶע
יי
זָאר זֵיי מֶענְשָלִיך בֶּעתַאנְדְלֶען!. .
ּןוּרֶג,
בוּ
ִפ
אְרמֶען
הער
איר ,הֶ

פְּרַאנְקִפוּרְט ,לִיוּבָּעק אבוְּרֶעמֶען

ענְטְווֶערְט מִיר ,אִיךְ טְרֶעט גִיט אָפּ ,אִיךְּ וִויל אֵיין עֶנְטְוֶער הָאבֶּען !זָאגְט
מִיר ,ווַארוּם טאר מעחר ,וי פִיער יוּדִישֶׁע דָאקְטוֹרֶעם אִין אֵיין שְׁמָאדְט נִיט זַיין ?
פַאר ווָאס טָארֶען קֵיין יּדִישֶׁע אַדְוָאקַאטֶען נִיט זיין ? זייט אַזוֹ נוּט אוּנ

ענְטְוֶוערְט מִיר ! שְׁרַייבֶּען אֶפְּשַׁר דִי יּדִישֶׁע דָאקְטוֹרֶעם זִייֶערֶע רֶעצֶעפְּטֶען אוֹיף
לשׁוֹן קוֹדֶשׁ? הֵיילֶען זֵיי אֶפְשַׁר דִי קְרַאנְקְהֵייטֶען נָאךְ די גֶעזֶעטְצֶען פוּן חוּמְשׁ ?
רִיכְטֶען אֶפְשַׁר דִי יוּדִישֶׁע אַדְואקַאטֶען נָאךְּ די דֵינִים פוּן מֵּלְמוּד לִי

וי בַּאלְד מיינע שׂונְאים זֶעחֶען ,אַז דֶעם יבָּאךְ גָעי קַאנֶען זֵיינִיטבֵּייקִימֶען

גֶעבֶּען זײַ זִיךְ א וָארְף צוּ יִבַּא רוך"...י

מיין בְּרוּדֶער .,מֵיין אֵיינֶענֶער בְּרוּדֶער אִיז אַוֶועק פְרַייווילִיג אִיןדֶער מִלְחְמָה
אוּג אִין דֶער אֵיינֶעגֶער צֵייט ,וָאס מיין מוּטֶער איזו נֶעבֶּעךּ .גֶעוען אִין אַנְנְסְט
אוּנ שְׁרֶעק ,מַאמֶער ווֶעט דָארְט גֶעתַרְנֶיעט וֶוערֶען אֵיהֶר לִיבֶּער יפ הִילִיפּי (אַזוֹ
הָאט מיין בְּרוּרֶער גֶעהֵיימֶען; איך בּיט מְחִילָה בַּיים קָאנִיג הפִילִי פ פון
פְּרֵייסֶען ,ער זָאל קיין פַארְאיבֶּעל הָאבֶּען ,וָואס מַיין בְּרוּדֶער טְרָאגְט דֶעם
וֶעלְבֶּען נָאמֶען ,וָואס עֶר) ,אין דֶער זֶעלְבִּינֶער צֵייט הָאט מֶען יד אָפְגֶעָאנט פוּן
!ּאר ואס ? דֶער פַּאר ,וָואס אִיךְ בִּין יאוַּד גֶעוֶוען!.
מיין שְטֶעלֶע פַ

אִין דֶ
ער שְׁטָארְט צֵייפְ שׁאטעלי וִיל מֶען די יוּדֶען אַרוֹיסְטְרֵייבֶּען
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!ארְט אִין דִי פַאבְּריקען וֶוֶערֶען געמאכט אַלֶע ָאהֶ  000,051אוָּרֶען
מֶערְקוִוירְדִיג דָ
(זֵיינֶערְם) ,אוּנ זֵיי וייסֶען נָאךְּ נִיט ,וואוּ דִי צַייט הַאלְט !..

,אָט דָא נִיט לַאנָג אִיז גֶעוֶוען באַּאלְל בַּיי דֶעם קָאנִיג אִין פַּארָיז ,אוּנ
אּרִישֶׁער אָפִיצֶער הָאט דֶעמָאלְט .גְרַאדֶע גֶעהַאקְמֶען וואך אֵינָים קָאנִינְלִיכֶען
יי
הוֹיף .מֶען קָאט אֵיהֶם אוֹיך אַיינְגֶעלַאדֶען צוּם בַּאלְל אוּנ ער הָאט דָארְט גֶעמַאנְצְט,

נָאמְט וִייס ,מִיט וֶעלְכֶע פְּרִינְצֶעסֶען אוג הֶערְצָאנִינֶען .. ,וי לַאנְג דַארְף עס
נָאךְ ,אַשְׁטֵיינֶער ,דוֹיֶערֶען בִּיז אִיןלבָיּעןר ,וִויען או מִינְבָ ען וועט אוֹיךְ
אִיּרִישֶׁער יּנְגֶער מַאנְן מַאנְצֶען אוֹיף אקַַאנִינְלִיכֶען בַּאלְל ?...
;עס איז נָאר א ואוּנְדֶער !שׁוֹין טוֹיזֶענְד מָאל הָאבּ אִיךְ דָאס בַּאמֶערְקְט,
אוּנ דָאךְ בְּלַייבְּט עס מִיר אֵייבִּיג ניי  :אַנְדֶערֶע וַוַארְפֶּען מִיר אוֹיס ,אַז אִיךְ בִּין

אַ יוּד ,אַנְדֶערֶע זֶענֶען דָאס מִיר מוֹחֵל ,אוּנ נָאר אַנְדֶערֶע לוֹיבֶּען מיך דֶערְפַאר,
אֶבֶּער אלע דעָרְמַאנֶען דָאם ! זֵיי זֶענֶען אַזוֹי וי מִיט כאַָּשׂוּף צוּנֶעקַאוֶועט
/
דֶער צוּ "..

אִיךְ בִּיט אַייך ,פֶערְאַבְטֶעט נִיט מיינֶע יוּדֶען !  - ..איר הָאט בַּיי דִי יוּדֶען
צוּגֶענוּמֶען די לוּפָּט ,אָבֶּער דָאס הָאט זֵיי בּאשִׁיצְט ,אַז זֵיי זָאלֶען נִיט פֶעךְ-

וֹילְט ווערֶען :איר קָאט דִי זא ל'ץ פוּן אֵייֶערֶע פַיינְדְשַאפְּט אִין זייֶער חַארְצֶען
;ִיר
גֶעשָׁאמֶען -,אָבֶּער דָאס הָאט זֵייֶער חַארְץ פְרִישׁ שְׁטֶענְדִיג ֶערְהַאלְטֶען א
הָאט זֵיי דֶען גַאנְצֶען לַאנְגֶען וִוינְטֶער אִין טאִַיעפֶען קֶעלֶער גֶעהַאלְטֶען פֶער-
שְפַּארְט אנ דָאס קֶעלער-קאך פֶערְשְׁטָאפְּט מִיט מִיסְט ,אָבֶּער איר זֶענְט שִיעוּר

פוּן דֶעם פְּרָאסְט דֶערְפְרוֹירֶען גֶעווָארֶען .אַז דֶער פּרִיסְלִינְג וועט ןעלע

מִיר זֶעהְ ,ווֶערעם וֶעט פרִיהֶער אָנְהוֹיבּען צּ בְּלִיחֶען  .--אִיה ,אָדֶער דִייירֶען?.
סושסשסאססט-
יו
י

דָאס זֶענֶען דִי גֶעצֶעהְלְטֶע בְּלוּמֶען ,וָאס אִיךְ  האבּ אֵיינְצִינְוַייז צוּנוֹיפָד.
גֶעְלִיבֶּען שְׁפַּאצִירֶענְדִיג אֵינָים דָאזִיגֶען גְרוֹיסֶען ְלוּמֶענְגַארְטֶע; צוּ ווֶעלְבֶען מִיר

פֶערנְלֵייכֶען דִי חוֹיבֶע גֶעדַאנְקֶען פוּן הַיינֶע אוּנ בָּארְנָע .אִיךְ הָאבּ די גֶעקלִיבֶּענֶע
בְּלוּמֶען  אִיינְגֶעבּוּנְדֶען אִין א שְׁמֶעקֶענְדֶען בּקעט ---אַ מִתָּנֶה פַאר דִי ליעבֶּע לֶעזֶער
פוּן זִייֶער שׁווֶעסְטֶער

שולמית,
ק י עוו ,אונוסט8881 ,

בְּרִיעף פון ל .א .לֶעוַואנְדֵא יי
די לִיטֶערַארִישֶׁע אַרְבֵייט פוּן דֶעם בֶּערִיהְמְטֶען רוּסְסִיש-יוּרִישֶען בֶּעלֶעמְרִיסְט

ל .א .לעװ אנד א וערְדְט אֵיינְגֶעמְהֵיילְט אין צְווֵיי פּעריאָדֶען .אִין דֶער עֶרְשְׁטֶער
פֶּערִיאָדֶע ,פוּנָים  0681בִּיז  084יָאהֶר אִיז זַיין אֵיינְצִינֶער צְוֶועק גֶעוֶוען אַרֹס

צוּ טְרֵייכֶען פון די יודִישֶׁע גָאסְלֶעךּדֶעם פִינְסְטֶערֶען פַאנאמִיזָם אוג אַלֶע נַארִישֶע

מִנְהָנִים .בִּכְדִי  צוּ ערְרֵייכֶען זיין צִיעל ,הָאט זיך עלוַואנְדֵא בֶּענוּצְט מִיט

זַיין בֵּיימֶענְדֶען הוּמָאה ,מִיט זַיין שַארְפֶּען סַאטִירִישען טאלאנט אוּנ הָאט אוּנז
אוֹיפְֶעוִיזֶען אַלֶע אוּנזערֶע פֶעמְלֶער מִיט זִייֶערֶע וָארְצְלֶען ,וָָאס שְׁלֶעפֶּען זִיך

נָאךְ פוּן אוּנזֶער בִּימֶערֶען גָלוּת אָן.

אין יֶענֶער צייט הָאט לֶענו אנָד א אֵלַע זֵיינֶע הָאפְּנוּנְגֶען גֶעלֶעגְט נָאר

אוֹיף דֶער יוּדִישֶׁער יוּנֶענְד ,אוֹיף דֶעם יוּנְנֶען דוֹר ,אַז

נָאר ער ,מִיט זַיין  ענֶערְנָיִע,

מיט זיינֶע פְרִישֶע צַאפֶּעלְרִיֶע קְרָאפְטֶען וֶעט דֶעם גַאנְצֶען רוססישען יילֶענְטְהום

| אוֹיסְרֵיינִיגֶען פון זיין שְמוּמְץ ,אִין וֶועלְכֶען עִם אִיז גֶעוֶעזֶען פֶּערְזּנְקֶען בִּיז אִיבֶּערִין
הַאלְדְז אִיבֶּער גֶעוִויסָע ,חִיסְטָארִישֶׁע סִבּוֹת אוּנ אַרוֹיפְבְּרֶענְנֶען

אֵיהֶם אױף דֶעם

רֶעכְטֶּען וֶועני ווֶעלְכֶער פִּיהֶרְט גְלייךְ צוּם לֶעבֶּען .דִי יוגֶענְד .פוּן אֵיהֶר זַייט הָאט
לֶע
דנואאנ
ץ בֶּעטְרַאבְט אֵלְס פֶעלְד-מַארְשַאל ,אונ זַיינֶע וֶוערְטֶער זֶענֶען בַּיי די
יוּנְגֶע לייט תָּמִיד גֶעוֶוען הַיילִיג.

גָאר די לֶעצְטֶע שְׁלֶעְטֶע בִּיטֶערֶע צֵייטֶען הָאבֶּען אוֹיף לֶעוַואנְדַאין

ע'ח גֶעמַאכְט וְעֵהֶר א שְׁלֶעכְטֶען אַיינְדְרוּק אוּג הָאבֶּען זֵיינֶע בַעֲיוֹנוֹת אִיבּער-

גֶעבִּיטֶען בִּיז גָאר .אַגֶעוִויסֶער טְהֵייל פון אוּנזֶער אִינְטֶעליגֶענְץ הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּע
דַאמָאלְס צוּ .שיְׁברְַינֶּערןִ:ידֶער ,אהַיים !' .לֶעוַוֹאנָדא אִיז אוֹיך אִין יֶענֶעם

לַאגֶער אַרִיבֶּער ,אוּג אִיז נֶעווָארֶען חאוַֹבֵב צִיוֹן מִיט לֵייבּ אוּנ לֶעבֶּען .פוּן דַאנֶען

הוֹיבְּט זִיךְ  אָן גיאיֶע פֶּעריאָדַע אין לֶעוַואנדא'ס לִיטֶעבַארִישֶׁען לֶעבֶּען .די
וֶועלְכֶע שְׁטֶּעהֶען נָאקֶענְט צוּ דֶעם עַנָיִן ,וַויימֶען גאנְץ גוּט ,וִויפּיעל ל עװַאנְדֵא

חָאט אין רִי לֶעצְטֶע וָאהְרֶען גֶעמְהוּן פַאר דֶעם רְעיוֹן :זַיינֶע וַוארְמֶע פעליעמאנען
אִין ,רַאזְסְוֶויעטיי אוּג זַיינֶע פיעלע

פְּרִיוַאט-בְּרִיעף דִיענֶען פַאר אַ בֶּעוַוייז ,וי

נְרוֹים עס אִיז גֶעוֶוען זַיין לִיעבֶּע צוּ דֶעם הַייליגֶען בעיון פוּן ;שוב אָרֶיץ יִשְׂרָאֵל'.

וי אין דֶער עֶרְשְׁטֶער ,אַזֹי אוֹיך אִין דֶער צווַייטֶער פֶּערִאְרֶע זֶעֶען אַמַד
פו אונזֶערֶע גֶעשְטּרִירְטֶע ינע לייט גתפָּעַלגֶעוָוארֶען פון לֶעוַואגְרֵא יס וָארְטֶער
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אוּג מִיט פִיעל חִיטְץ זִיך גֶענוּמֶען קְלוֹיבֶּען אַרום אֵיהֶם .גִימְנאזִיסְטֶען ,מְטוּרֶענְטֶען

אוּג אַ סך אַנְדֶערֶע פון דֶעם גֶעבִּילְדֶעטֶען קְלאסְט הָאבֶּען מיט פִיעל חֵשֶׁק גֶענוּמֶען
אְַבֵּייטֶען פַאר דֶעם בֶּעוואוּסְטֶען רַעֲיוֹן .נָאר הַיינְמִינם מָאל האט זִיךְל עוַוֹאנָדא

אָפּגֶעזָאגְט פוּן צוּ זיין זייר פֶעלְד-מַארְשַׁאל ,וי עס וֵוייזְט אוֹיס פוּן אֵיינִיגֶע אֶרְטֶער

אִין זיינֶע בְּרִיעף הָאט עֶר אִין דִי לֶעצְטֶע וָאהְרֶען זִיךְ אִיבֶּערְצֵיינְט ,אַז עֶהרָאט זיך

אֶפְּגֶענַארְט אין דֶער יוּדִישֶׁער אִינְטֶעלִיגֶענְצִיֶע .הַיינְטִינֶס מָאל הָאט לֶעוַואנְדֵַא
גֶעגְלוֹיבְּט צוּ גֶעפִּינֶען זַיין אידְעאֵל נָאר אוּנְטֶער די אַלְט וֶועלְטִינֶע ,אוּנְטֶער דִי
אֶרְטְהָאדָאקְסֶען ,וִוי עס ווייזְט אוּנז דֵייטְלִיךּ דֶער פָאלְנֶענְדֶער בְּרִיעף צוּ מִיר  פוּן

דֶעם זֶעלִיגֶען הָאמַאנִיסְט ,פון דֶען ?-טֶען סֶעפְטֶעמְבֶּער,3881 ,

י....מיך פְרֵייעט וָעהֶר צוּ הָארֶען אַז בֵּיי אַייך הָאבֶּען ,עַנְדָליךּ .גֶענוּמֶען -

מָחוּן פַּאר דֶעם רְעִיוֹן (פוּן יִשׁוּב אֶרֶץיִשְׂרָאֵל') מֶענְשֶׁען

פון דֶעם אַלְטֶען דוֹר- ,

סִאִיז שׁוֹין צייט ,אַז אין רֶער שְׁפִיטְץ פוּן דֶער בֶּעווֶעגּנְג זָאלֶען שְׁטֶעחְן פּערְזאגֶען
מִיט אַנָאמֶען ,מִיט ואֶערְטָה  :אֶהָן דֶעם וֶועט דֶער גֶעדַאנְק אָרֶער פֶערְזוּנְקֶען

וֶוערֶען ,אָדֶער עֶר וֶועט אָנְגֶעהְמֶען ווֶער וייסְט ווָאס פַּאר א מִין העסְלִיךְ גֶעשְׁטַאלְט,

די יּנֶענְד הָאט אֵיהָרָיס אָפְּנֶעטְהוּן :זִי הָאט גֶעשְטוּרְמְט ,גֶערוֹישְט ,בְּעֵת מֶען

הָאט בֶּעדַארְפְט צוּ שְטוּרְמֶען אוּנ צוּ רוֹישֶען ,דָאס הֵייסְט ,בּעֶת רָאס פָאלְק

אִיז גֶעשְלָאפֶען אוּג מֶען הָאט עֶס גֶעמוּזְט אוֹיפְוֶועקֶען .דֶער יּנגֶער דוֹר הָאט

דֶעם עוֹלֶם אוֹיפְגֶעווֶעקְט אוּנ  --א הֶערצליכען דַאנְק אֵיהֶם דֶערְפַאר!  --יֶעצט
אָבֶּער אִיז דֶער טוּמעל נִיט נָאר אוּנְנִיטצְלִיךְ .נָאר גָאר שָאדָלִיךְ אָפִילוּ .אִיצְט

אִיז אֵיין עֶת לַעֲשׂוֹת עֶת לִבְנוֹת *) צַייט צוּ מהוּן ,צַייט צוּ בּוֹיעֶן א
!וּנ
נִיט דִי יוּגֶענְד קאן דָאס אוּנ נִיט זִי דַארְף דָאס ,וַוַייל אַז מֶען ווע אֵיהֶר נָאר

עֶרְלוֹיבֶּען צוּ בּוֹיעֶן ,וֶועט זִי אוּנָז מַאכֶען אמִַין מְהוּרָם פוּן בָּבֶל .אוּנ אִין פַך-
הַכֹּל ווֶעלֶען מִיר פוּן דֶעם בֶּעקוּמֶען דו
אֹר חַפּלְנָה ,אוּנ אֵיינֶער וֶועט נִישְט פֶערְשְׁמֶעהְן
דֶעם אנדֶערֶען .אָט דַארִיבֶּער אִיז זעהר נאמהיג ,אז דֶער יוּנְגֶער דוֹר זָאל זִיךְ

יעצְט אֶפְּרַיקֶען א בִּיסֶעל אִין זאַַייט אוּנ זָאל אֶפְּטְרֶעטֶען איהֶר אָרְט דִי עלְטֶערֶערֶע
מֶענָשֶׁען " ...

"

|

אִין אֵיין אַנְדֶער בְּרִיעף שְרַייבּט לֶעמַאנְרֵא זל:
 . ..ווָואס זָאנְט אִיר אוֹיף דֶעם ,וָואס פוּן די אֶלֶע יּנגֶע לייט ,וֶועלְכֶע
הָאבֶּען מִיךְ בֶּעזוּכְט אֵלֶם הֵייסֶע מִתְעַסְקִים אִין דֶעם ירַעַיוֹן הישוב' ,הָאבּ אִיךְ
נָאךְ אֵיינֶעם אֲפֵילוּ נִיט גֶעזֶעהְן ,וָואס זָאל זִיךְ צוּבְּרֵייטֶען אוֹיסְצוּפִיחְרֶען טאקע

מִיט דִי אֵיינֶעגֶע הָאנְד דָאס ,וָואס עֶר רֶערְט מִיט דֶעם מוֹיל אַזוֹי הֵייס ,אַזוֹ

דיג ! דֶערְפַאר אבֶּער בְּנוֹנֶע  דִי אָרְטְהָארָאקְטֶען רִי אֶלְטֶערֶע! וָואס זֶענֶען
*) אַלֶע הֶעבְּרֶעאִישׁע אוֹיסְרְריקען ,ווָאס קוּמֶען פַּאר אִין דִי בְּריעְף .זֶענֶען לֶעװַאנְדַאי
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בְּרִיעף פוּן לֶעװַאנְדֵא

אִיבֶ
ּערְגֶעגֶעבֶּען רֶעם גֶעדַאנְק ,הָאר איך אַלְץ כִסְדֶר .עֶרְצָאהְלֶען :יֶענֶער אִיז שוֹין
לַאנְג דָארְט ,דֶער לִיְקוִוידִירְט זייגֶע גֶעשֶׁעפְּטֶען אוּנ דֶער דְרִיטֶער הָאט אַהִין אוועק

גֶעשִׁיקְט מאֶַענְשֶׁען --צוּקוֹיפֶען פַאר אֵיהֶם דָארְט א שְׁטַיקֶעל עֶרְד ,אוֹיסְבֹּיען

פַאר אֵיהֶם האוַיז א .ז .װו .א
ָט דַארִיבֶּער הַאלְט אִיךְ זֶעחֶר פוּן דִי אַלֶטֶע ,אָדֶער

די קַאנְ
מֶערְוַואטָארֶען ,פון וֶועלְכֶע מיר קַאנֶען עֶרְוַארְטֶען אַ פְּרַאקְטִישֶׁץ אוֹיסְפִיהְרוּנְג

פוּן דֶעם .רעיוֹן הַיָשׁוּב' ,בְּנוֹגַע צוּ דֶער ,לִיעבָּע" ,וֶועלְכֶע די יוּדישֶׁע יוּגֶענְד טְרָאנְט
אִין
הַארְצֶען צוּ דֶער אִידֶעע ,אִיז וִוי שָאן אוּנ פַיין דִי לִיעבֶּע אִיז פַאר זִיךּ
אבֶּ
ער אֵיינְפָאהְרֶען וֶעלֶען מִיר אוֹיף אִיהֶר ,אוֹיף דֶער לִיעבֶּע .גָאר נִיט וֵוייט!
אוּג אִיבֶּער דֶעם טַעַם קָאנְן זִי בּיי מִיר קיין וְוֶערָטָה נִיט הָאבֶּען.. .

לעװא
נְדֵא הָאט זַעחֶר ליעבּ גֶעהַאט דִי הֶעבְּרֶעאֵישֶׁע שְׁפְּרַאכֶע מִיט אִיהר

לִיטֶערַאטוּר ; ע
ֶר הָאט זִיךְ שְׁטַארְק אִינְטֶערֶעסִירְט מִיט אוּנְזֶערֶע הֶעבְּרֶעאִישֶׁע לִיטֶע-

פרוַּאןטֶדעֶןע,ם מבִּירטִיעףדִיאִאילםְטֶ1ע אונ אֲפִילוּ מִיט רִי נייָע ,וִוי עס אִיז אַוֹיס צװעהן אָט
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 ...אִיךְ בִּיט אייך ,אַז וַוייטֶער זָאלְט אִיר שְרַייבֶּען צוּ מיר נָאר אִים
הֶעבְּרֶעאִישֶען !שוֹין זֶשֶׁע מֵיינְט אִיר ,אִיך פֶּערְשְׁטָעה נִיט די הֶעבְּרֶעאִישֶע

שְׁפְּרַאכֶע ,אָדֶער אִיךְ ליעבּ זִי נִיט ? אִיך בֶּענוּטְץ זִיך נִיט מִיט אֵיהֶר צוּם שְׁרַייבֶען,

סנִָיאררֶען ו זלִיךְ אמיִיךט קָאאֵןיחֶזרי אאויּןנ אִמיִחיֶטר נאִָיוטחֶראוֹילסיְדמרעירקֶַעאן .וי אִיך וויל ,אָבֶּעראינְטערעי

טור הָאבּ אִיךְ נִיט אוֹיפְגֶעהֶערְט

אֲפִילוּ אין דֶער הֵייסֶעסְטֶער צַייט פוּן אוּנזֶער אַסִימִילַאצְיַאנְס-פִיבֶּער)* ' .
שְׁפֶּעטֶער ,אִין 5

( 03אַפְּרִיל) שְׂרֵייבְּט מִיר ?ע וַוַאנְדֵא;

מִיט אַ פָּאר יָאחֶר צוריק ,אֵלֶם דֶער זֶעריצֶע סְמָאלֶענְסְקִין הָאט מִיךְ

במִֶּיעזטוּדכְֶטע,ר הֶהעָבאְבּּרע אִיך אֵיהֶם גֶעזָאנְט ,אַז ער הָאט שָלוֹם גֶעמַאכְט צְוִוישֶען מִיר
אִישֶׁער שְְּׁרַאכֶע אוּג אִיחֶר לִיטֶערַאטוּר .,וֶועלְכֶע איך הָאבּ שְׁמֶענְדִיג
גֶעלִיבְּט ,נָאר צוּ וֶועלְכֶער אִיך בִּין אַגֶעויסֶע צֵייט גְליכְִילְטִיג גֶעוארֶען דוּך

דֶעס פּוּפְטֶּען אִינְהַאקְט פוּן דִי סְפָּרִים ,וָואס הָאבֶּען זִיך מיט אמַָאל בֶּעוִויזֶען

אִין דֶער הֶעבְּרֶעאִישֶׁער לִיטֶערַאטוּר ;דִי בִּיכֶער הָאבֶּען ,וִי עס װַוייזְט אוֹים

גֶעהַאט פַאר זִיךְ נָאר אֵַיין צִיעל נָאמְלִיךְ :גָאר דִי מֶעכַאנִישֶׁע אוֹיפַארְבֵּייטוּנג

פוּן הֶער שְׁפְּראכָעי מְלֵיצָה אִבֶּער די גלענצֶענְדֶע פּּבְּלִיצִיסְטִישֶׁע אַרְמִיקְלֶען פון
אוֹיסְמִיש*ֶׁ)עןאִימןִירטעראַלצֶיעיטפ,אל וקועֶערן ,אּנזֶערֶע משׁכִּלִים הָאבֶּען גֶעשְִׁינֶען אִין אֵיין קיל .אַז מִיר זָאלֶען זיךְ אַפימִילירֶען,

הֲגַם אִין די יונגֶע וָאהְרֶען איז ל עוַו אנ דא אַלַיין גֶעווֶען אֵיין  אַפְסִימִילַיאמָאר
דֶענְן אִין יֶענֶער צַייט ה
ָאט ער אַנְדֶערְשׁ נִיט גֶעקאנְט זַיין ,נָאר אוֹיף דִי עֶלְטֶערֶע יָאהְרֶען הָאט ער גֶעקוּקט דֶערוֹיף
וִוי אוֹיף אקרַיינק ,וי
א
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י
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ג רוּפָט עס אָן מִיט שְ
אׁמַאךְ וואססימילַיאציאָגְט-פִיבּערי , ,
עד.
ר
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סְמָאלענסְקִין הָאבֶּען מיך אִיבֶּערְֵיינְט ,אַזדי טוֹידְטֶע הֶעבְּרֶעאישֶׁע שפְרַאכֶע
אִיז פֶעהִיג אוֹיסְצוּדִֶיקֶען די וִויכְטִינְְטְעגֶעדַנְקֶען אוג אִידעֶען ,וֶועלְבֶע שׁטּרְמֶע
ֶע נַאטִירְלִיכֶע
יֶערֶער דֶענְקֶענְדֶען מֶענְשֶׁען אוּנ דִי הֵייסֶעסְט
אוֹיף דָאס הֶערֶץ פוּן

ְלֶען .אט דָא הָאבּ אִיך אִיבֶּערְנֵייס ליבּ בֶּעקימֶען די הֶעבְרֶעאִישֶׁע ליטֶערַאטוּר". ..
נֶעפִיה
נָאךְ מַעֵחֶה ,ולאענְדֵא עיה הָאט זִיך אוֹיךְ שְׁטַארְק אֵינְטְרֶעסִירְט מִיט
דֶעם זְשַארְנָאן אוּנ מִיט זיין לִיטֶערַאטוּר .אֵיינִינֶע מָאל הָאבּ איך פוּן אֵיהֶם גֶעהָארְט

די מֵיינוּנָג ,אז אִין דֶער זְשַארְגָאנִישֶׁער בֶּעלֶעטְרִיסְטיק זֶעהְט .ער אַרוֹיס מָעהְר
טַאלַאנְט ,אַלֶם אין דֶער הֶעבְּרֶצאִישֶׁער ,אוּנ עֲנְדְלִיךְ הָאט עֶר די מֵיינוּנְג אֶפֶענְטָלֶיךְ

אוֹיסְגֶעזָאגְט אִין זַיין רֶעצֶענזיע ,ועלְכֶע ער הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען אִין רֶעם זִיבֶּעטֶע

בּוּךְ אוְאסְחָאדי ( 6881יָאהֶר) .אוֹיךְּ הָאט עֶר יךְ מִיר וויפיעל מָאל גֶעקְלַאנְט

אִיבֶּער אֵיינִינֶע זְשַׁארְגָאנִישֶׁע רָאמַאנִיסְטֶען ,וֶעלְכֶע פֶּערְדֶערְבֶּען

דִי מַאסְטֶע,

דֶעם הָמוֹן-עם מִיט זִייֶערֶע שְׁמוּטְצִיגֶע וֶוערְק.
אִים יְאהֶר  3881הָאבּ אִיךְ אוּנ נָאךְ אֵייניגֶע זְשַׁארְנָאנִיסְטען אִין מִינְסק
בְּדַעָה גֶעחַאט הֶערוֹים צוּגֶעבֶּען אַוְשַארְנָאנִישֶען סִבַּארְנִיק נְאִיךְ הָאבּ זִיך דאן
גֶעוֶענְדֶעט צוּ לֶעוַואנְדא'ן מִיט דֶער בַּקֹשָׁה --עֶר זָאל אוּנָז גֶעבֶּע אֵיין;עצָה
וי דֶעם עִנְיִן אוֹיְצוּפִיסְרֶען .אוֹיף דֶעם חָאט ;ער מִיר פָאלְגֶענְדֶעם אָפְֶּעשְׁריבֶען יי .

מיךְ פְּרייט זעהֶר ,ווָאס אִיר הָאט זיך פֶּעסְט בֶּעשְׁלָאסֶען הֶערוֹיסְצוּגֶעבֶּען
אַּארְנִיק :אִיך ווינְשׁ אַייך גָלִיק .גָאר וָואס פַאר אֵיין עֵצֶּה קאן איך אִייך
ִב

גֶעבֶּען ?אִיך בִּין דָא לָעֵת עִתֶּה נָךְ נִיט בֶּעקאנְט מיט דֶעם מַאטֶערְיֵאל ,ועלְכֶען
 .װעל איך אַייך דַאמָאלִם

אִיר הָאט .אַז עִם וֶוֶעט ערְשִׁייגֶען דָאס עֶרִשְׁטֶע בּיכֶעל,

ס מִיר גֶעפָאלְט אוּג וָָאס נִיט ,דֶערְנַייל בִּיט אִיךְ אייך פֶערְשְׁרֵייבֶּען
זַאנֶען ,וא

מיך אַלִם אִייֶערֶען אֵיין אבָּאנֶעגְט .חָאט אִיר אֵינְגֶעלַאדֶען ,אֹלִם מִיפְַּרְבֵּייטֶּער,
ה' אֶליָקוּם צוּנְזֶער? ער קאן אייך זֶעתֶר נִיטְצְלִיך זַיין מִיט זַיינֶע גֶעדִיכְטֶע.
וֶועגֶען דֶעם רַעִיוֹן .וֶעלְכֶער אִינְטֶערֶעסִירְט אוּנז הַיינְט אַלֶעמֶען זעֵהֶר יי'.
הֶר  5881הָאט זִיךְ מִיר דֶער גֶעדַאנְק פוּן זאשַַארְנָאנִישֶׁען סְבָּארְנִיק
אִים יֵא

ווייטֶער גֶעלֶענְט אוֹיפְץ זִיֶען ,דַאמָאלְס הָאט מִיר לֶעוַואנְדֵא וֶעגֶען דֶעם אָט.
די וָארְטֶער גֶעשְׁרִיבֶּען  02(:אַפְּרִי)

 ,,מִ.יר דַאכְט .,אַז אֵייֶער אוּנְטֶערְֶעקְמֶען ווֶעט גֶערָאטְהֶען זיין .אִין
אִיר וועט זִיךְ הַאלְמֶען
יר זַיין אַלְץ גֶעזִיכֶערְטֶער ,ואס שׁטְרֶענְגֶער

רֶעם קָאנְט אִ וֶועלְכֶע אִיר הָאט זִיך אַלין גֶעשְׁטֶעלְט .די פָארְטְלֶען פין די
גְרֶענְצֶען,
אִִייטןֶערדַיאטוּרְנֶע אַפֶערִיסְטֶען זָאלֶען אייךְ נָאר נִיט אארֶען; אַיֶערמפַּארְנִיק נָאטְהִינְט
ּילְדֶער :עֶר וָאטְהִינְט זִיךְ נאר אִין אַ אינְטֶערְעי
זִיךְ ניט אִין בִּיאָגְרַאפְיֶען מיט בִ

סַאנְטֶען אִינְהַאלְם אוג אִין א פוּנקְטְליכֶער עֶרְשֵׁייננג ייי'

בּרִיעף פוּן לעװַאנְדֵא
אִים יְאהָר  6581הָאט מִיף ה' דִינֶעסְזָאחֶן
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גֶעבֶּעמֶען ,אַז אִיךְ זָאל

אָנְפְרֶענֶען לע וו אגד אי ,צִי לֶעזְט ער וֶעצְט זְשַארְגָאן בִכָּלֵל אוּג צי אִיו עֶר

בֶאּעלְן דוּרְִצוּלֶעזֶען זַיין נֵייעַ בְּרֵאשׁיוּנֶע ,צְוויי בְּרִיעף צוּ מאְחַַבָּרֹי אִ?יך קָאבּ
די בַּקִשָׁה פוּן דֶעם העררן דִינֶעסְזָא הן עֶרְפִילְט אוּנ ל עוואנ דא האט מיר
דֶערוֹיף גֶעעֶנְטְווֶערְט ( 4אוּנוּסְט )6881

; . . .דֶעם רָאמַאן /הנאַהֲבים וְהַנְעִימִים' פוּן הי דִינָע סְזָא הֶן הָאבּ אִיךְ

ןצְוויי צְּרִיעף צוּ א מְחַבָרי
גֶעלֶעזֶען .דָאס נִייֶע וֶוערְק פוּן,דעם הֶערְרן דִיינֶע מְזָ אהִ ,
וֶועל איך לֶעוֶען זֶעהֶר גֶערְן ,וַוייל דִי אִירֶעעְ פוּן דֶעם סִפּוּר אינְטֶערֶעסִירְט מִיך-
זְעהֶר .ווֶען אִיך וֶועל אִין זיי גֶעפִינֶען חָאטְשׁ עטְוָאס לִיטֶערַארִישֶעם ,וֶעל אִיךְ
עִם דַאן ,קאן זַיין ,אין דֶער רוּסְסִישֶׁע שְׁפְּרַאכֶע אִיבֶּערְזֶעטְצֶען'.. .

ווִי וװַייט לֶעוַאנְדֵא עיה האט אלעס נעמהוּן פון אמְתֶער לִיעבֶּע צו זַיין
פָאלְק אוּג קָאט נִיט גֶעהַאט קיין שוּם פּנְיָה פון כּבוֹד אוּג דָאס נְלֵייכֶען ,קאן מֶען

אַרוֹיסְוֶעהְן פון דֶער גֶעשִיכְמֶע מִיט זַיין יּבִּילְעְאוּם,
אִים חוֹדֶשׁ יוּלִי  5881אִיז גֶעוארֶען  52יָאתֶר ,זִינְט לעװַ אנדא האט
אֶנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ אַרְבֵייטֶען אין דֶער רוּסִיש-יוּרִישֶער ליטֶערַאמוּר .הֶערֶר א .לֹא גָדוֹי,
דֶער רֶעדַאקְטָאר פוּנם וואפְחָאד/וָואס דאס רוֹב פוּן ל עווא גד א'ם לִיטֶערַארִישֶׁע

ארְבּייֶען הָאבֶּען זִיךְ בִּיי אֵיחֶם גֶערְרוּקְט ,אוג וֶועלְכֶער קאט דִי וֶערְטָה פוּן
לע ווא נָ דאים טַאלַאנְט זְעהֶר גוּט געוואומט  ,וי צו שֶעטְצֶען ,הָאט צוּם:ערשְׁטֶען

פָארְגֶעלֶעגְט אין זיין צֵייטוּנְג ,אַז סְאִיז יו
אֹשָׁר ,אַז דָאס יוּדִישֶׁע פּוּבְּלִיקים זָאל

פִייֶערֶען לע וואג אד'ס יוּבִּילְעְאוּם מִיט גְרוֹיס כָּבוֹד .לע נו אגד א אָבֶּער הָאט זִיךְ
אֶפֶּענְטְִיך אָפְּגֶעזאגְט פוּן דֶעם כּבוֹד ,אִיבֶּער זַיין נְרוֹיס גֶענְוָה  .פוּן דֶעם בּרִיעף ,
וָואס אִיךְ הָאבּ דַאן פוּן איהם געהַאט (פוּן  5ייְּנָי  )5881אין לֵייכְט אַרוֹיסְצוּזֶעהְן נָאךְ

א טעמ קָאס הָאט אִיהֶם עֶרְווֶעקְט פְּרָאטֶעסְטִירֶען קעגען דֶעם יוּבּילעאוּם .ל ווא גד א,
נָאמְלִיך ,הָאט אִין דֶער לֶעצְטֶער צייט פֶערְלַארֶען זַיין גַאנְצֶעס צוּטְרוֹיֶען צוּ דער

יּרִישֶׁער אִינְטֶעלִיגֶענְץ ,וייל ער הָאט אִין אִיחֶר גֶעפוּנֶען אֵסך פאלשקייט ,גֶעמַאכְטֶע,

נִיט קיין אֶמְת'עיגֶעפִּיחְלֶען  .גֶעעֶהֶרְט וֶוערֶען פון די ,וָָאס זײער גַאנְצֶע בּוְנָה איז

גָאר יוֹצֵא
צוּ זַיין אַ שְׂטִיקֶעל חוֹב ,וָואס אין הקארצען בּיי זֵיי הָאט;עס קיין שוּם ווֶערְטָה

נִיט  --אָט דָאס הָאט .ער נִיט גֶעוָואלְט ,דָאט אִיז אֵיָהֶם גֶעוֶוען ניט אנְגֶענֶעחְט.
 ...ווֶענעֶן מַיין יובִּילָעאוּם ,שְׁרַייבְּט מיר לעוו א{ ד א  ,בִּיט אִיךְ אֵייל

אין קיין צֵייטוּנָג נִ
יט צוּ שָׁרֵייבֶּען ,דֶען איך פְּראטעפטיר שְׁטַארְק קֶענֶען איהֵם .אִיך
וו יל י
גם זַי
ין גֶעעֶהְרְט פוּן דֶער וֶעצְטִינֶער רוּסְסִיש-יוּדישֶען פּוּבָּלִיקוּם ,אוּנ אִיךְ
וִויל ניט צוּ לָאזֶען צוּ
דֶעם אִיבֶּער גֶעוִויסֶע אירְזַאכֶען ,וֶועלְכָע אִיךְ הָאבּ ערְקְלֶערְט

ומֶיויענלְעכֶעפרֶּעאמִֶיזערְממְִיּרּרְנֶער פריינד ,וָואס זֶענֶען רִי ערְשְׁטֶע גֶעפַאלֶען אוֹיף דֶעם פְּלַאן,
זָעהֶר ,זָעהֶר ניט צוּם הַארְצֶען .זי מֵיינֶען ,אַז זיי פֶערְשַאפֶּען
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מִיר מִיט דֶעם עֶמְווָאם

אַנְגֶענֶעהְמֶענֶעסי

נָאר אִין אֵמֶת'ן הָאבֶּען זֵייי גָאר אַ גְרוֹימֶען

,וּנ דָאס אי דֶערְפַאר ,וָואס זי זֶעגֶען נִיט בָּעגקא נט מִיט מֵיין גֶעשְׁמַאק ,מיט
טְעוּת א

מיין אִיגֶערֶער וֶועלְט  ,אוּג נְלויִבּען צוּ גֶעפִינֶען אִין מיר דִי זֶערְבֶּע שׁוַואכְהֵייטֶען אונ

דוּמְהֵייטֶען  ,וֶועלְכֶע שְׁרֶעפֶּען זיך;גְעוואקְנְלִיך .נָאךְ כּמעט נָאךְ דָאס רוֹב פוּן אוּנזֶערֶע

שְׁרֵייבֶּער אוּנ זְשׁוּרְנַאליסְטֶען ,אבֶּער ,לא כֵּןאָנֹכִי עמְדִי" /מיינע גֶעדַאנְקזעֶןעגֶען נִיט

זייֶערֶע גֶערַאנְקֶען ,אוּג מייגע וֶוֶעגֶען זֶעגֶען נִיט זִייעֶרֶע וֶעגֶען *) י..

מיר הָאבֶּען אְּזֶער;ֶעהְרְלִיכֶען שׁרִיפְטְשְטֶעלֶער לע וו א ג ד'א אָנְגֶעוָואהְרֶען פַאר

דֶער צייט :ער אִיז צוּ  32יָאתֶר גֶעשׁטָארְבֶּען פוּן זֶעעְלֶענְקְרַאנקתייט אִין פָּעטָ ערם-
בּוּרְג דֶען  6מָארץ  . 8881לֵיידֶער ,הָאבֶּען מיר נָאךְ גָאר קיין אוֹימְזיכְט ניט אוֹיף
אַזֵא טַאלַאנְטְפָאלֶען בֶּעלֶעמְרִיסְט ,אוֹיף אזא געהֶרְלִיכֶען ּוּבְִּיצִיסט ,אוֹיף אַזא

אַמת'עֶן יודען ,װי ;לעוַואנדא עה איז גֶעוֶוען.

הֲבֵל על דָאַבְּדִין ולא

מִשְְִַּּׁין 1

צוּם דרוקען אִיבֶּענְגעגֶעגֶּען דודך שׁ ,ל.

ציט ראן.

גֶעלֶעהְרְטֶע בְּריסְטֶען וֶוענֶען יורֶען,
פוּן דֶעם בַּמְחוֹן,אַז יוּרֶען וֶעלֶען נָאךְ אַמָאל אוֹיסְגֶעלֵייזְט ווֶערֶען פוּן דֶעם
נָלוּת ,אַז עֶס וועט דָאךְ אַמָאל קוּמֶען מָשִׁיחֵיס צֵייטֶען אוּג יוּדֶען וֶועלֶען ווערֶען

ליימען-גלייך ,אט פוּן דֶעם גֶעחוֹיבֶּענֶעם רַעַיוֹן לַאכֶען אוּג חוֹזקעֶן אָפּ נִיט נָאר.
די שׁוֹנְאֵי יִשְׂרָאֵל ,נָאר אגְַעוֹוִיסֶער פָארְט פון יוּדֶען אוֹיךְ דָ:אס איז דֶער קָארְט

יוּנֶען ,ווָאס הָאבֶּען זיך מְיאֵשׁ גֶעוֶען פוּן דֶעם גֶעדַאנְק ,אַזיוּדֶען זֶענֶען אויך
אוַּמָה גְלַייך מיט אלע פאלקער .היינט הָארְט ,וָָאס אֵיינֶער פוּן דִי גְרֶעסְטֶע
ייז
שו

=
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*) די אַלֶע בְּרִיעף פוּן  לע נו אנ ד אי  ,וֶועלְכֶע זֶענֶען דָא אִיבֶּערְזֶעצְט פוּן רוְססישֶען ,גֶעפִינֶען זיך

וֶעלְכֶע קאבּען
מיט נָאךְ פִיעלֶע בְּריעף בַּיי הֶערִרןצִיטרָאן .מִיר הָאבֶּען יסְאֶעקליבּען  עִמְליכֶע פון וי ו

שאֵַייכוֹת צוּ .אוּנְזֶער עָנָין :עֶס װאוּנְדֶערְט אוּנְז ,וָאם די בְּרִיעף זענען נאך בִּיו אַהֶער נִישְׁט אָפְגֶעדְרוּקְט
אואסְחָאד" וואו לֶעוַואנדא אִיז גֶעווֶען =אֵיי; ערפוּן דִי בֶּעסְטֶע מִיטְאַרְבֵּייטֶער .אִין דִי
גֶעוֶעזען אִינָים וָ
איבעריגע בְּרִיעף פוּן ל עוואג ד אין וָואלְמען די לֶעזֶער פּוּנים ,וָואסְחָאדיי גֶעפִינֶען פיעל איִנטֶערֶעסַאנְטֶעם ,

רעד.

גֶעלֶעהְרְטֶע כְּרִיסְטֶען וֶעגֶען יוּרֶען
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גֶעלֶעהְרְטֶע כְּרִיסְטֶּען פוּן אוּנְזֶער צַייט ,דֶער אַמעריקאנישֶער פְּרָאפֶעסְפָאר
דְרָעפֶּע ר זָאנְט וֶענֶען דֶעם,
די יוּהֶען ,קאטש זֵיי זֶענֶען צוזייעט אוּנ צוּשְׁפְרֵייט אוֹיף דֶער נַאנְצֶער
וֶועלְט ,פוּנְדֶעסְטְוֶעגֶען לֶעבֶּען זֵיי אַזוֹי וי נאאַציאן ,וִי אַינ-אוּמָה; קוּמְט מִיט
מִיר ,וָואהִיִן אִיר וי ווֶעט אִיר אוּמָעדוּם טְרֶעפֶען דֶעם גְרָאוֶוען אוּג אַלְטֶען
יִשְׂרָאלייק ,וי עֶר זִיצְט אוּנ ווארט אַלֶע שָׁעה ,אַז מָשִׁיחַ וֶועקטוּמֶען -- ,אונ

אָט דִי ערְוַארְטוּנְג ,אָט דִי הָאפְּנוּנְג גִיט דֶעם יוּדֶען אוּנְשְׁמָארְבִּליִכקֵייט  :וי

פִּיעל מֶען הָאט אֵיהֶם גֶערוֹדַפְּ אוּנ גֶעשְׁלַאנֶען ,לֶעבְּט ער פָּארְט ,אוּג לעבּט
נָאר מִיט דֶעס כֹּחַ פוּן דֶער אִידֶעע ,אז מָשִׁים וֶועט קוּמֶען'.
קיין אוּמָה --זאנְט ווייטֶער דְרֶעפֶּער--הָאט נִיט גֶעלֶעבְּט אַזוֹי נָאר צוּ.

ליעבּ דֶער אידֶעעש וי יוּדֶען  :ידֶען הָאבֶּען דִי מֵדָהפוּן מַבְלָנוּת ,פוּן גֶעדוּלְד,
אוּנ מִיטדֶעםכֹחַפוּןמבלְנוּת וֶועלֶען זֵיי דֶער לֶעבֶּען כִּיז עֶס װעט מְקוּיִם

וֶוערֶען די אלֶע רייד פוּן זֵייעֶרֶע נְבִיאִים

דִי יוּדֶען זֶעגֶען גֶעוֶוען אֵין דֶער מִיטֶעאלְטֶער צייט די אֵיינְצִינֶעמֶענְשֶען,
וֶועללְכֶע הָאבֶּעןבּעטְרַאכְט דִי ווֶעלְט מיט מֶענְשְׁלִיכֶע אוֹינֶען ,מִיט א מֶענשׁלִיבֶען
פֶערְשְׁטַאנְד .דִי יוּדֶען הָאבֶּען אַרַיינְגֶעבְּלַאכְט אִין דֶער אוֹרַאפֶּעאִישֶער לִימָערֵאמוּר,
וֶועלְבֶע אִיז דֶעמָאלְט גֶעווֶעזֶען דוּרךְ ִבְּלָה'דיג אוּג פוּל מִיט אִיבֶּערְנַאטוּרְלִיבֶע
|
מעשׂוֹת  --גֶעזוּנְדֶע אוּג קְלוּגַע אִידֶעען'.

ידי בִּישָׁאפֶּען .די פְִּינְצֶען ,די מְלָכִים אוג דִי פַּאבְּסְמֶען ,וֶעדֶער פון זי

הָאט גֶעהַאט זַיין יוּדִישֶען דָאקְטָאר ,הָאטְשׁ זֵיי הָאבֶּען נוּט גֶעוואוּסְט ,אַז דָאס
אִיז אַ מִין קאנְמְרַאבַּאנְדֶע! וָארוּם לוֹיט זִייֶערֶע דִינִים הָאט זִיךְ אַ יד בַּיי זֵיי
גִיט גֶעטָארְט גֶעפְעֶען .נָאר וָואס טָּהוּט מֶען נִיט על פִּי נוֹיט , אַז די יוּדֶען
זֶענֶען דאך

גֶעוֶוען פָארְט די בֶּעסְטֶע

דָאקְטוֹירֶעם,

אוג אדַָאקְטָאר

מוז מֶען

דָאךְ הָאבֶּען? += . . .עִלְפְטֶען יֵאהֶר-הוּנְדֶערְט ֶנֶע כִּמֶעט אַלֶע דָאקְטוֹירֶעם
דָאקטוֹירֶעם אי זיין צייט .דֶער רמבַי אִיז גֶעוֶועזֶען בּעוואּסט אִיןזיין צֵייט

אִין דֶער גַאנְצֶער ווֶעלְט פַארְץ גְרֶעסְטֶען דָאקְטָאר ,פַארְץ גְרֶעסְטֶען חֶכֶם  :מֶען

הָאט אֵיהֶם גֶערוּפֶען ,:די זוּנן פוּן מֶערָב', ,די לִיכְטִינְקייט פוּן מִזְרָח' ,אונ מֶען
הָאט אִיקָם גֶעהֶעכֶענְט דֶעם אַנְדֶערֶען נָאךְ שמָׁה רַבָּנוּ

אִין  11יָאהֶר זֶענֶען יודֶען גֶעוֶוען די גְרעסְטָע פְרָאפֶעמָארֶען אִין פְרַאַנְקְרייך.
אָט אזוֹי הָאבֶּען זיך אוּנזֶערֶע עֶלְטֶערֶען אוֹיסְגֶעפַּיינְט אמַָאל אין דֶעם
מיטֶעלְאֵל טֶער ,ווֶען מֶען חָאט זֵיי גֶערוֹדַפִיש בִּיזְן טוֹידְט אַרַיין .וֶוענֶען דֶעם זָאנְט

דֶער גְרוֹימֶער גֶעלֶעהרטֶער שְׁלֵיידֶען די דָאזִינֶע וַוארְמֶע וארְטֶער :

יודישעפאלקסביבליאטהעק
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די מִיטֶעלְאַלְטֶער צֵייט ! וִוי נארִיש ,וי אבֶּערְנְלוֹיבִּישׁ זֶענֶען דֶעמָאלְט
גֶעוֶוען דִי אוֹרַאפְּעאישֶׁע פָאלְקֶער ! זֵיי זֶענֶען גֶעוען פֶערְטִיעפְּט אוּג פֶערְזנְקען

אנסְמֶערֶען שלאף ,אין שׁאווֶערֶען שְׁלָאף .נָאר אֵיין פָּאלְק הָאט נִיט
אי פי
גֶעשְׁלָאפֶּען ,נאר איין נאצוֶע הָאט נִיט גֶערְרֶעמֶעלְט  --די יוּדֶען .שְׁפֶּעטֶּער ,אַז
די פָאלְקֶער חָאבֶּען אָנגֶעהוֹיבֶּען קיּמֶען צוּ זִיךּ פון זייעֶר לַאנְנֶען ,לַאנְגֶען שְׁלָאף,

אוּג הָאבֶּען זִיך אַרוּם גֶעוֶעהְן ,אַז זֵיי זֶענֶען נאקעט אוּנ הָאבֶּען דֶערְפִיהְלְט ,אַז

זֵיי זֶענֶען הוּנגְרִיג; נאקעט פוּן וִויסֶענְשַׁאפְטֶען ,אוּג הוּנְנרִיג נָאךְ נָאטְטֶעס ווארְט,

נָאך גוּטֶע וִיטֶען ,נַאך מֶענְשְׁלִיבֶע גֶעפִיהְלֶען .הָאבֶּען זיי זִיך ואָוארף גֶעטְהוּן צוּם
יּדֶען  --אוּג דֶער יור אִיז יי גֶעקוּמֶען צוּ הֵילֶם .דִי יּדֶען זֶעגֶען דֶעמָאלְס גֶעוֶוען

די אֵיינציגֶע .וועלְכֶע הָאבֶּען גֶעקָאנְט דִי אַלְטָץ אוג נייָץ שְׁפְּרַאכֶען אוּג זי
הַאבֶּען זי פֶּערְנוּמֶען מיט איבֶּערְצוּוֶעמְצֶען אִין דִיאַנְדֶערֶע אורָאפֶּעגּישֶׁע שפְרַאכֶען
די גְרִיכִישֶׁע

פִּילַאזאָפיע,

דִי רוֹמִישֶע בּירְנֶער-לֶערְנוּנְג ,דִי יוּדִישֶׁע זִיטֶען --

אוּג רֶעלִיגָאנְלֶעהְרְוּנְגֶען .,אוג דִי אוֹגֶען פוּן די פָּאלְקֶער הָאבֶּען זִיךְ גֶעאָפֶענְט

אוּג עֶס הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען לִיבְטִיגֶער צוּ ווערֶען  --לִיכְטִיגֶער אִין קאפּ ,לִיכְטִיגֶער
אִין הַארְצֶען ,לִיכְטִיגֶער אין לֶעבֶּען"  +י .
אִין דֶער מיטעלאַלטער צייט הָאבֶּען נָאר די יוּדֶען הַשְׁנָחָה גֶעהַאט אוֹיף
דִי פֶּעלְדֶער ,אוֹיף דִי וָאלְדֶער אוּג אוֹיף דֶעם גַאנְצֶען בּעל-הַבִּיתּיישקייט פון

נַאנְץ אוֹרָאפּא,

אַז עֶס זָאל נִיט גֶעהְן לאִיבּוּד;זָיִי הָאבֶּען ענְמְוִיקֶעלְט אוּג

פַארְבֶּעמֶערְט רָאט שָׁאלְקָאוָואדְסְטְוָוא ,דָאס וֶועבֶּען אוג פַארְבֶּען ,אוּג אוֹיךְ אַנְדֶערֶע

אַרְבֵייט ,אוּג הָאבֶּען אֵינְגֶעפִיהְרְט דֶעם וֶועלְט-מִסְחָר ,וָואס אֶהְן דֶעם קָאן דִי
וֶועלְט קיין קיוּם נִישְט הָאבֶּען .אין דער מִיטֶעלְאַלְטֶער זֶענֶען רִי יוּדֶען גֶעשְׁטַאנֶען

הֶעבֶער פוּן דִי אוֹרָאפֶּעאִישע פַאלְקֶער אִי אִין שֵׂכָל אִי אִין וִויסֶענְשַׁאפְּטֶען ,אוּנ

די פָאלְקֶער הָאבֶּען דָאסט מוֹדָה גֶעווֶען .די יּרִישֶע גֶעלֶעהרְטֶע פְלֶענֶען על פּי
:זייֶער בֶּעוואוּסְטֶע עעחְרְלִיכְקייט!
רוֹב פַּארְנֶעהְמֶען גְרוֹיסֶע  אָפְּפִיצִיאֵל-שְׁטֶעלֶען -
וואוּנדֶערְלֵיבֶע  פֶעהִיגְקֵייטֶען אוּג גְרוֹיסֶע גֶעלֶעהְרְנְטְּקֵייט פְלֶענֶען תָּמִיד מִיטְבְּריינגֶען,

אַז מֶע פְלֶענְט אִיבֶּערְגֶעבֶּען אִין זייֶערֶע הָאנְד דָאס פִיהְרוּנְג פוּן דֶער מְלוּכָה
אִי בַּיי דִי גֶעטְצֶענדִיענֶערו

אִי בַּיי דִי מַחֶמְדַאנֶער אוּג אֲפִּילוּ בַּיי דִי כְּרִיסְטֶען.

דֶער הוֹיפְּט אָבֶּער פְלֶענְט מֶען זֵיי גֶעבֶּען פינַאנְסִ-שְׁטֶעלֶען ,ווייל זֵיי הָאבֶּען ִיך

אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְט מיט זִייֶער פֶּעהִינקייט אָורֶּנענְטְלִיכְקֵייט .דִי גְרוֹיסֶע אונ שְׁטַארְקֶע
לייט פון דֶער ווֶעלְט הָאבֶּען גֶערֶעכֶענְט ,אַז עֶס אִיז זִיבֶערֶער ,אַז אַפְּרֶעמְדֶער
אַקְלוּגֶער (א יוד) זָאל בַּיי זֵיי יענֶען ,עהְדֶער בֶּעננְבִיט ווֶערֶען דוּרֶךְ אֵיין אֵייגֶענֶעם
נַארֶר (נִיט קיין י;ואֲּדפִילוּ בי דֶעם פַּאבְּסְט אלְכְּסַנְדֶר דֶעם דָרִי מֶען אִיז אוֹיד

גֶעוֶוען אַ פּינַאנְט-מִינִיסְטָאר אַ יוּד--רָבִּי יְחִיאֵל בֶּן אַבְרָהֶם..
בַּאלְד וי מֶען הָאט אוֹיסְגֶעטְַאכְט

דִי בּוּך-רְרוּקֶעכיי,

הָאבֶּען יּדֶען די

ערְשְטֶע גֶעמַאכְט אִין סאך שְׁמָאדְט אוֹיסְגֶעצֵייכֶענְטֶע טִיפָּאנְרַאפִיעם . רִיכְמִיג

גֶעלֶעקְרטֶע בְּרִיסְטֶּען וֶועגֶעןייּדֶען
ָאנְטרִיבֵּיירָא דֶע פאנטָאס:

.

'אִיבֶּערְהוֹיפְט דַארפען מיר דַאנְקבַּאר זַיין די יודֶען ,ווַייל זֵיהיָאבֶּען אוּנְז בֶּעקָאנְט
נֶעמַאכְט מִיט פִילָאזָאפְיֶע ,מִיט מעדיצין ,מִיט אַפְמְרָאנָאמְיֶע אונ מִיט נָאךְ וִויסֶעג-

שַׁאפְטֶען אוּנ בִּפְרֵט מִיט דִי הוֹיפְּט כְּלָלִים פוּן דקדוּק ; זֵיי הָאבֶּען אוּנְז רִיכְטִיג

עִרְקלֶעהְרְט די בִּיבֶּעל אוּנ הָאבֶּען זי גוט בֶּעאַרְבֵּייֶעם".

דֶער .נְרוֹיִהֶער נַאמוּרפָארְשֶערךעק א { ך על וֶועלְבֶער בֶּעווַייזְט;אוֹיף וִויפִיעל

מֶענְשֶען נֶעמֶען איבֶּער בִּיְרוּשֶׂה פוּן זייעֶרֶע גֶעלְטֶערֶען די מַעֲלוֹת מִיט דִי חֶסְרוֹנוֹת ,
זָאנְט ,אז די יוּדֶען הָאבֶּען דִי בֶּעסטע מְדוֹת גֶעיִרְשִׂיט פוּן זִייֶערֶע עֶלְטֶער;עלְטֶער זיירֶעם,

די פַּאטריארנען ,אוּג אויבּ עס גֶעפִינֶען זיך צְווישֶען יודֶען אוֹיךְ פֶּערְדָארְבֶּענֶע מֶענְשֶען

!זֶענֶען שוּלְדִיג אין דֶעם די אוּמְשְׁטֶענְדֶען ,אין וֶועלְבֶע דאס פאלק נֶעפִינְט זִיךְ .דער

רוֹיסֶער גֶעלֶעהִרְטֶערבּ א ך ד ינע בְּריננְטפּןדָעֶר גֶעשִיכְטֶע פִיעלבֵּייְׂפִילֶען ,וואוִּי

גְּרִיסְטֶען הָאבֶּען זיך פֶערְנוּמֶען מִיט פְּרָאצֶענְט גֶעשֶׁעפְט אוּנ הָאבֶּען זיך בֶּעגַאנְגֶען מיט

זִייֶערֶע בַּעֲלִי חובות זֶעֵחֶר מִיאוּם ...שְמוּעפֶענְדִיג וֶוֶעגֶען דֶעם בַארַאקְטֶּער פוּן דֶעם

יּרִישֶען פאלק זָאגְט רָי בַּא ,אַ פְרַאנְצוֹיזֶעשֶׁער גֶעלֶעהְרְטֶער ,אז הָאס יוּדִישֶׁע פָאלְק

הָאט זִיךְ וִוינְצִיג וָואס אִיבֶּערְגֶעבִּיטֶען ,הָאטְש צָרוֹת  ,רְדִיפוֹת אוּנ יִסוּרִים הָאבֶּען יי
איבֶּערְנֶעמְרָאגֶען גֶענוּנ .דִי בְּרָכָה פוּן נָאמְט ; :אִיר זָאלְט זיך פְרַיִכפֶּערֶען אוּנמֶעהְרֶען
איז מְקדִּים גֶעוארֶען אוֹיףך ע ם פָּאלְק מָעהְרווי אוֹיף אַנְדֶערֶע ,אנ מִיט זִיֶער מָארַאלִישׁ

לֶעבֶּען זֶענֶען די יוּדֶען מעהר מאריך יָמִים ,אלס אנְדֶערֶע ,לוֹיט די סְטַאטיסטיק בְּרַיינגְט,
לִמ
ֶשָׁל/אַז אִין דַייט שׁלא נָד שְׁטַארְבֶּען אויסס 5 9/בְּרִיסְטֶען בּיז זיָאהֶר אוּג יוּרֶען-בִּיז

 8יָאהֶר ;  0 ?/0כְּרִיסְטֶען שְטַארְבֶּען אוֹיס בִּיז  63יָאהֶר/אוּג יוּרֶען--בִּיז  5יָאחֶר א ,ז .וו ..

לאנְנע שדְֶמעורּעסגְֶרעוןֹיסאִֶעירבֶּדעיריְדֶשעֶרעריוּדגֶֶעעןלֶ-פעְרהְַארנְֶטעֶ:ע;רא קָאיאךרֶהָלא פָ אכֶט מַאכְט נִישְט קין
ז

ר-זָאנְט עֶר--אָדֶער אַז אִיךְ לייען

בָּאזֶעס אוּנ שְׁלֶעכְטְם אוֹיף יוּדֶען ,זָאג אִיךְ ,אַז דָאס אִיז אַבּעס פוּן גַארָאנִים אוֹיף קְלוּגֶע,
פוּן גְרָאבַּע פֶערְשְׁטָאפְּטֶע קאפ אוֹיף שַארפֶע שְׁפִּיצִינֶע מֹחוֹת ,פוּן פֶערְשְׁלָאפֶענָע,

פוֹילֶע לֶערִינְגֶעסֶער אוֹיף פֶעחִיגֶע אוּג עגֶערְנִישֶׁע אַרְבִּייטֶער"  - . .קורץ אוּנ שַארְף! יי
מִיר הָאבֶּען ,גֶעואחָנליך ,דָא גֶעבְּרַאכְט נָאר נֶעצֶעהְלְטֶע וַוארְטֶער פוּן;עטְלִיכֶע
גֶעלֶעהֶרְטֶע בְּריסְטֶען אין אוֹיך א פָא  :די איבֶּערִינֶע ,וִוי אוֹיךְ די מֵיינוּנְגֶען אִיבֶּער
יידֶען פון די בֶּעממע רְּטִישֶׁע שְׁרִיבִטשְׁטֶעלְלֶער ,וֶועלֶען מיר בְּריינְגֶען אִינָים צְוייטֶען
בּוּךְ פוּן דֶער ,יוּד .פָאלְקְסְבִּיבְּליאטהעק" .
קיעוה

ח .קאלמענסאהן,

די רוּסְסִישֶׁע קרִיטיק
וועגֶען רֶעם יורִישֶען זְשַארְנָאן
עס אִיז גֶעוֶוען צאיַיט ,וֶוען אוּנְזֶערֶע גֶעבִּילְרֶעטעו אִינְטֶעלִיגֶענְטְנֶע בְּרִירֶער

הָאבֶּען זיך גֶעשֶׁעמְט נִיט נָאר צוּ רֶעדֶען וֶועגֶען דֶעם זְשַארְגָאן ,נָאר אָפִּיוּ
שְׁמֶעקֶען ,וי מֶע זָאנְט ,אִין אוּנְזֶער וִוינְקעל אַרַיין הָאט קֵיינֶער נִישְׁט גֶעוָואלְט ;
עֶס אִיז גֶעוֶוען א חָרְפָּה .בִ
אּזווֹן ,אַז לֵ
אייטִישֶער יוּנְגֶער מַאנְן ,וָוָאס פֶערְשְׁטֶעהְט
האֶעבְ
ּרעאישׁ בְּלָאט ,אָדֶער ראוַּסְסִישׁ בּוך ,זָאל נֶעמֶען יאוּרִיש בִּיכֶעל ,אַ זְשאר-

נָא
נִישֶעס וְוֶערְק אִין דֶער האנד ; ;מַעֲשֶׂה'לֶעךְ ? פָע ,חֲלָשׁוֹת !' אוּנ וֶוער שְׁמוּעסְט
שְׁרַייבֶּען אִי
ן זְשַׁארְגָאן  --דָאס הָאט נָאר גֶעהֵייסֶען זִיךְ נַארִישׁ גֶעמַאכְט ,חוֹנָ

גֶעמַאכְט פוּן זִיךְ אַלֵיין .

| עֶס הָאט אַבַּלָאז גֶעמהוּן איין אַנְדֶער וִינְטֶעל --אוּג אוּנְזֶער אָגרעֶמע
זְשַׁארְנָאן הָאט בֶּעקוּמֶען נָאר אַיין אַנְדֶער פָּנים :עֶס הָאבֶּען אַלֶע פֶּערְשְׁטַאנֶעןן ואס
הֵייסְט אַפָּא סלִק-שְׁפְּרֵא כָע ,אֵלָשוֹן ,וָואס דְרֵיי,פיער מילְלָיאנֶען  מֶענְשֶׁען

בֶּענִיטְצֶען זִיךְ מִיט דֶעם ,אוּנ וי דַארְף זִיךְ פְרֵייהֶען דָאם אֶמֶתָ'ע יוּדִישֶׁע הַארְץ

אּרִישׁ בּוּך אוּג רֶערְזֶעהְט דָארְט אַלֶע
פוּנִים אֶמְתֶיען יוּדֶען ,אַז עֶר אָפֶּענְט אוֹיף יו

אוּנְזֶערֶע בֶּעסְטֶע שְׁרֵייבֶּער - ,אַלֶע רֶערֶען צוּם פָּאלְק אַזוֹין אַז יֶע ךִער יוּד קָאן

זֵיי פֶּערְשְׁטֶעהְן.

גֶעוָואהְנְליךְ ,חָאט אַזֵא נְרוֹיסֶע פָארְמְשׁרִיט פוּנם זְשַארְנָאן נישְט גֶעקָאנְט

דוּרְבְגֶעהְן פֶערְבִּי ,אַז די הֶעבְּרֶעאִישֶׁע אוּג אוֹיךְ דִי רוּסְסִישֶׁע מְרִיטִיק זָאל עֶס
ניט בֶּעמֶערְקֶען ,זיך אֶפְּשְׁטֶעלֶען אוּג בֶּעטְרַאכְטֶען דֶעם גְרוֹימֶען נִצְהוֹן פוּנ'ם זשַארְגָאן.
אוּנזֶערֶע  אֶלְטֶערֶע בְּרִירֶער ,דִי הֶעבּרעאימטען--איך מיין דיי וָואס שְׁרַייבֶּען .-

הֶעבְּרֶעאִישׁ--הָאבֶּען אוּנז ריֶערְשְׁטַע אָפְגֶענֶעבֶּעןשלוֹם ,קאבֶּען געזָאגְט אַגוּט וָָארְט
פאר .אוּנְז אִין זִייֶערֶע בְּלָאטֶּער ,אוּג הָאבֶּען אַליין אָנְגֶעחוֹיבֶּען שְׁרייבֶּען זְשארְנָאן
בַּאלְד נָאךְ זֵיי הָאבֶּען מִיר דֶערְהָארְט גאוַט וָארְט פון אּנְזֶערֶע אינְטֶעלִיגֶנְטֶען

פוּן די ,מֵיין אִיך ,ווָאס לֶעזֶען אוּנ שְׁרֵייבֶּען גָאר רוּסְ סִיש; בִּיסְלֶעכְוַוייז בִּיסְלֶעכְוַיז

הָאט מֶען אָנְגֶעהוֹיבֶּען אוֹיף אוּנז זְשַׁארְנָאנִיסְטֶען ,צוּ קוקען ,וי אוֹיף בּיִידֶער --

לִיטֶערַאטֶען ,וָואס בְּכִּינְגֶען אוֹיך נוּטְצֶען דֶעם פָאלְק ,הֲנַם מיר שְׁמוּעסֶען זִיךְ אוים
אוֹיף אַזַא לָשׁוֹן ,וָואס הָאט נָאךְ ניט קיין גְרַאמַאטִיק.

די רוּסְסִישֶע קְרִיטִיק
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אָט אזא--אִיגֶּערְקֶעהְרֶענִישׁ אִין דֶער לִיטֶערַארִישֶׁער וֶועלְט הָאבֶּען מִיר מיט
פֶערְְנִינֶען בֶּעמֶערְקְט אִין דִי לֶעצְטֶע צְוֵויי וָאחֶר אוּנ ,נָאךְ מֶעחֶר אִין דֶער לֶעצְטֶער
צייט ,אין אוּנְזֶער רוּסְטִיש-יוּיִישֶען

זְשׁוּרְנַאל וְוָאסְחָאד' ,ווָאס איז היינט אֵיינֶער

אִיבֶּערְגֶעבְּלִיבֶּען בַּיי אוּנְז אוֹיף דער נואך.
אֵינִים לֶעצְטֶען בִּיכֶעל (,ז  8581פװספזא ). 0הָאט אוּנְז רֶער יוָואפְחָאר"

גֶעשָׁאנְקְט אַגַאנְץ גְרוֹימֶעם אַרְמִיקֶעל פוּן זַיין בֶּעשְטֶענְרִיגֶען טאלאנטפָאלֶען
קריטיקער,

הי קָריטיקוּס ,אונטער דֶעם נָאמֶען :
*
*

 10 683110011פיצזעקן 00:18ג 0 1זע '8 0010008קדייהּקסעיחה /סמהטזמהח"0 :",װעיססמי'סהט עים פ'צ81ס1

דָאס הֵייסְט :

;אִיבֶּער דֶעט זְשַׁארְגָאן בּכְּלֵר אוּג אִיבֶּער זַיינֶע אִיצִיגֶע גִייֶעסְטֶע

וֶועכְקע בִּפְרט'
מֶערְקְוִוימרְִדיִריְגֶועֶןועלאֶַערןְטִריקֶָאעלנִ,יטמִיאריבֶוֶּעורעְלגֶֶעעןבֶּנען דֶעם נַאנְצֶען אִינְהַאלְט פוּנם רָאזִינֶע
וָואס בֶּעוֵוייזֶען ,וי נִיטְצָלֶיךְ דֶער

ָאר אַרוֹיסְצִיהֶען פוּן דָארְט די הוֹיפְּט זַאכֶען

זָשַׁארְנָאן

אִיז פַאר אוּנזֶער פָאלְק ,אוּג

וָאס

אפוּאנרְזֶעראַלרִָיאמלֶֶעערַאטִוּםר שְׁטֶעהְט אִיקֶם נָאךְ פָאר צוּ שׁפּיעלֶען אִין דֶער גֶעשִיכטֶע פו
,

אין ד;ֶאעירן לאֶוּענצְְזמֶעֶר לִיטֶערַאטוּר --זָאנְטה' קֶרְימִיקוּם--זֶעהְט מֶען אַרוֹים
ער צייט  מ
אֶערְקְווירְדִיגֶע זַאך ,באֶּ
עוֶוענוּנג,

וואס

זָאל

רַייךְ זַיין מִיט פִיעל נַיים אוּג דוְקא אִין גִיכֶען .מִיר שְׁמוּעסֶען דָא וֶוענֶען
נֶעם פְּהַאנְהֶעם פוּנִָם יוּדִישֶען זְשַארְגָאן ,וֶענְכֶער הָאט חשֶׁק צוּ וֶוערֶען

אִין נִיכֶען אַלִיטֶערַא
רִישׁ לָשׁוֹן ,וִוי אַלֶע לְשׁוֹנוֹת ,אַלָשׁוֹן ,וָאס זָאל זִיךְ

נָאהֶענְטֶער אָנְקֶעהְדֶען מִיט אוּנְזֶער הָמוֹן עם ,אֵלָם אוּנזֶער רוּססיש-יוּדִישֶע

אאווּגג הֶעבְּרֶעאֵישֶׁע לִיטֶערַאטוּרען ,א לָשׂן ,וָאס זָאל בֶּעשַׁאפֶעןנַיֶע שְַׁייבֶּער
פיעל נִייֶע לֶעזֶער".

פַאר אוּנְזֶערֶע אוינֶען  --זָאנְט ווייטֶער ה' קְרִיטִיקוּס קו -
ּ-מְט
פָּאר דֶער גְרוֹיסֶער אִיבֶּערְגַאנְג פון דִי פּוּסְטֶע נַארִישֶׁע מֶעשׂה'לֶעך ,מיט

ווֶעלְכֶע מע חָאט בִּיז אַוזֶער גֶעשְׁפֵייזְט דֶעם הַגוֹן .,אִין ערנסְטֶע לִיטֶערַארִישֶׁע
ווערקע ,אִין פיינֶע גִימצְלִיִבֶע בִּיכֶער מי
:ר זֶעהֶען אין דֶעם יּנגֶען זְשַׁארְַאן

יוּנְגֶע לִיטֶערַארִישֶׁע כֹּחות ,ואס ווַאקְמֶען אוּג וו
מאקס
ִעןי:
ר
בֶּעגֶעגֶענֶען
אין העם איצְטִיגֶען זְשַארְגָאן סָבֶּארְניְקֶעם ,בּיבער אוּג בִּיכְלֶעךְ הָאס הָאבֶּען

אין זִיךְ א רֵייגֶעם מָארַאלִישֶען צְוֶועק'.

יֹצִי זָאלֶען מיר נֶעכְנֶען אזא בֶּעוֶוענוּנג פַאר אַ נַאטִירְלִיבֶע זַאךְאָדֶער

יודישע פאלקסביבליאטהעק
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נִיט ? פ-ּ-רֶענְט דֶער ה' קריטיקוּס--צִי דַארְפֶען מיר זַיין צוּ פְרִירֶען
וָואס דֶער זְשַׁארְגָאן גֶעהְט אַלץ ווייטער אוּנ ווייטֶער ,צִי נֵיין ?"

אוֹיף דער שַׁאֲלָה שְׁמֶעלְט זִיךְ אָפּ דֶער ה' קְריטיקוּס אוּבְּרֶענְגְט אוּנְ

פְרִיהֶער איין זֶעחֶר אוֹיסְפִירלִיכֶען איבֶּערְבְִּיק אוֹיף דֶערגֶעשִׁיכְטֶע פוּנָם זְשַארְנאן

אוּג פוּן זַיינֶע צְוֵוֵיי עֶלְטֶערֶע שְׁווֶעסְטֶער--דִי הֶעבְּרֶעאִישֶע אוּג די רוּסְסִיש-יוּרִישֶׁע

לִיטֶערַאטוּרֶען  --װוי אַזוֹי זֵיי הָאבֶּען זִיךְ עֶנְטְויִקֶעלְט אוּג אוֹיף וִויפִיעל זֵיי זֶענֶען
ִיטְצְלִיךְ גֶעוֶוען אִין זייֶער צֵייט אוּנ אוֹיךְ הייִנט פַּאר די אוּנְזֶערֶע צְוַוייאִינְטֶעלִיגֶענְטְֶע

קְלַאסְטֶען ,דָאס הַייסט  פַאר דֶער גָאלְרֶענֶער פָּאהְ ,די גֶעלֶעחרטע הֶעבְּרֶעאִיסְטֶען,
|

אוּנ פַּאר די גֶעבִּילְדִיְטֶע  ,גֶעשְׁטוּדַיְרטֶע יוְּגֶע לייט.

דִי דָאזִיגֶע צְוֵויי לִיטֶערַאט;ִָיען -זָאגְטהי קֶר יטיקוּם --הָאבֶּען אֹיף

אוּנזֶער מָמוֹן וֶוענִיג וָואס גֶעקָאנְט ווירקען ,דֶען די מַאסְסֶע פַארְשְׁטֶעהְט נִישְט,
לֵיידֶער ,נִיט קיין הֶעבְּרֶעאִישׁ ,נִיט קיין רוּפָסִישׁ  ,דְרוּם הָאט זִיךְ גֶעמוּיִם

אוֹיסְאַרְבּייטֶען בּיִים פָּאלְק זיין אֵייגֶענֶע לִיטֶערַאטוּר ,דָאס הֵייסְט ,דֶער

זְשַׁארְנָאןי .
ה' ק ר יטיקוּס נֶעחְט נָאךְּ ווייטער  .עֶר הַאלְט ,אַז יֶערֶער לִיכְטִיגֶער

רַעיון ,יֶערֶע גוּטֶע מַחֲשָׁבֶה ,וָואס גֶעהְטּ אַרוֹיס פוּן דֶער הוֹיךְ ,פוּנָים אִינְטֶעלִיגֶענְץ,
מוּז סוֹף כָּל סוֹף אָנְקוּמֶען אויך אַרָאפּ צוּם נִידֶערִיְגֶען קלאס ,נָאר נִישְט גֶעחַאפֶּט,

פַּאמֶעלִיך ,אזוֹי וי דִי רֶענֶען-טְרָאפֶּען ,וָואס נֶעמֶען דוּרךּ לְכַתְּחילָה דֶעם אוֹיבֶּערְשְׁטֶען
סלאי פוּן דֶער עֶרְד אוּנ בִּיסְלֶעךָ ווייז קרִיבֶען זי אַלץ ווייטֶער אוּג טִיעפֶער .

פַאר וָואס אָבֶּער---פְּרֶענְט ה!ק'ר יטיק

וּס--פאר ווָאס הָאט מֶען זִיךְ בִּיז

אַהֶער  גִישְט בֶּענוצְט מיטְ'ן זְשַׁרְנָאן אוֹיף אַזֹא הילינֶען צְוֶועק ,וו
דֶערוֹיף ענְטְפֶערְט ה' ק רִימִי ק וס דָרֵיי

תִּוּצִים *

עֶרְשְׁטֶּענְס אִיז אוּנְזֶער הֲמוֹן אט דָא נִיט לַאנְג פַארְטיג גֶעווָארֶען ,אוֹיסִ
גֶענַאקְסֶען אוֹיף אזוֹי פיעל ,אַז עֶר זָאל קָאנֶען פֶערְשְטֶעהְן ,וָואס הֵייסְט
,ליטעראטורי ; צְוייטֶענְס  ,הָאבֶּען דִי זְשַׁארְנָאנִישֶׁץ שְׁרַייבֶּער אַלֵיין בִּיו

הער לעצטער צייט ניִשְט גֶעווָאלט פֶערְשְׁטֶעהְן ,אוֹיף וויפִּיעל ערֶענְסְט אונ

חַייליְגעם דַארְם זיין זִייֶער שְרֵייבֶּען פאר'ן פָאלְק ,אוּנ הָאבֶּען ִיךְ בֶּענִינֶענְט

מִיט פּוּמְטֶע יבּבֵא מעשׂוֹת' אונ מִיט אזעלכע יהֶעכְסְטְאִינְטֶערֶעמַאנְטְנֶע

רַאמַאנֶען" ,וואס ס'אִיז תאַפּה אָנְצוּרוּפֶען מִיטְץ נָאמֶען לִיטֶערֵַאטוּר". . .

אוג דְרִיטֶּענִם ,זֶענֶען די גֶעצֶעהְלְטֶע עטליבע רֶעכְמֶע שְׁרֵייבֶּער גֶעשְׁטַאנֶען

בֶּעזּנְדֶער אוג הָאבֶּען נישְט בֶּענֶענֶעגְט קיין אֵיינְצִיגֶען גוּטֶען קיק ,קיין

די רוּסְסִישֶׁע קְרִיטִיק
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אֵינצג וַארֶעם וָוארְט פוּן דֶער אִינְטֶעלִיגֶענְץ ,וָואס איז יה גֶעשְׁטַאנֶען פוּן 
ווייטֶען;.צי ווָאס טוֹינ אוּנָ זְשַׁארְנָאן --הָאבֶּען נֶעמענָה'מ אֵיינֶע ;ימִיר הָאבֶּען

שׁוֹין אוּנזערע צְווֵי לטֶערַאטוּרֶען (הֶעבְּרֶעאִישׁ אונ רוּסְסִיש) ,צִי וָואס דַארְפֶען
|
מיר נָאךְ אַרְרִיטָע"?--האבֶּען אַנְדֶערֶע גֶעזָאגְט.. .

דָאס אִיז גֶעוווען זֶעהֶר עֲנָאיסְטִישׁ --זָאגְט ה' קְרִי טִיקוּם--אוּנ זָעֹהֶר

נִישְט אָרֶענְְלִיך פוּן ייֶער זַייט ,דֶען אוֹיבּ זיי ,די אִינְטֶעליגֶענְטֶען דַ,ארְפֶען

,רְף ;עס אָבֶּער דָאט פָאלְק זְעהֶר גָאמְהִיג ! שׁוֹין זְשֶׁע
נִישְט .קיין זְשׁארְנָאן דַא
זָאלדֶער אָרֶעמַאן ,ווָאס הָאט דֶעהְויל .אַ חילְצֶערְנֶע לֶעפֶעל .,ליידען הוּנְגֶער
נָאר דֶערְפַּאר ,ווָאס עֶר הָאט נִישְט קייןן זִילְבֶּערְנֶע לֶעפֶעל ?י

;לָאז זַיין  --זָאנְט וייטֶער קחְר'ִיטִיקוּ   --לָאַזזַיין אֶפִילּ ,אַז דָעֶר
וְשַארְנָאן איז נישְט אזא שַאנֶע ,נִישְט אַזֵא אוֹיסְגֶעאַרבֵּיטֶע ,גֶעשְׁלִיפֶענֶע
אֹיכֶען
שְׁפְּרַאכָע אוּנ סֵ'אִיז שְׁווֶעהִרְלִיך אוֹיסְצוּדְרְיִקֶען אֵינִים זְשַׁארְנָאן הו

פ'לָאַזָאפִישֶען גֶעדַאנְק-- ,נוּ,אִם כֵּן בְּלִיבְּט אִיבֶּער ,אַז דמַעארְף זיך
מִיט אֵיהֶם בֶּענֶעהְן ,וִוי מֶעקָאן.עס וָאהְלְט אַוִרְאַי גֶעוֶוען נִישְט קרוּם ,וֶוען
אלע יוּדֶען זָאלֶען קאנֶען רוּססיש רֶעדֶען אוּנ שְׁרייבֶּען,אוּגזאלֶען הָאבֶּען

נָאר לאייטיֶןערַאטוּר נָ,אר קוֹים אט דִי היסְטָאריעע מִיט .אוּנז אַזוֹי גֶעפִּיחְרְט,
אַז אוּנְוֶער חֲמוֹן פֶערְשְׁטֶעהְט נָאר זְשַׁארְגָאן ,חַיינְט למאי זָאלֶען מִיר אֵיהֶם
נִישְׁט גֶעבֶּען דָאס ,וָואס עֶר פָאדֶערְט אוֹיף דֶעם לָשׁוֹן ,ווָאָסער פֶערְשְטֶעהְט ?
אוג אִין אַמָתֶץ ,מִיט ווָאם אִיז אוּנְזֶער יוּדִישֶׁער זְשַארְנָאן מִיאוּסֶער פוּנִים

?ֶעגֶען דֶענְן יודען  ,וָאסרֶערֶען זְשַׁארְגָאן נִישְׁט מָעהֶר ,אַלְם
בּיּלגארישען לָשׁוֹן ז
בּוּלְנאלֶען ?.וָאס וְשֶׁע ,אֶפְּשֶׁר אִיז דִי בּוְּגַארִישֶׁע שפְּרַאכֶע שָׁאנֶער פוּן
 אוּנְזזְֶערשַׁארְנָאן ?נוּ ,הָאט דָאךְ דֶער זְשַארְנָאן נָאךְ בּיַד אוֹיסְבֶּעסְמֶערֶען זִיךְ|אוּג מִיט דֶער צֵייט וֶוערֶען אַלִטֶערַארִישֶׁע שֶפְּרַאבֶע ,גְלַייךְ מִיט אַלְע"- .

| ==בֶעדֶענְדִיו וֶועגֶען דֶער רָאלֶע פוּנָ'ם ְשַׁאָרגָאן אִין אוּנזֶערֶער לִיטֶערַאמוּר ,דַיינְקט
הי ;קרִיטִיקוּם ,אַז
|

אֵינ'ם בֶּעשַייבֶּען דָאס יּרִישֶׁע לֶעבֶּען איז דֶער זְשַׁארְגאןפִיעל גְלֵייבֶער,

 לֵייכְטֶער אוּנ גֶערֶאטֶענֶער;אַלס דִי העבְּרֶעאישֶׁע אָדֶער דִיי רוּסְטִישֶׁע שְׁפְרַאכֶע,דֶענְן דֶער הֶעבְּרְעאישֶׁער אָדֶער דֶער רוּמטישֶער הַאמַאנִיקְט ,לִמֶשׁלי אַז ר וויל.
גֶעבֶּען בִּילְדֶער פוּנ'ם יוּרִישֶׁען לֶעבֶּען ,נעמְט,ער אוּג זֶעצְט אִיבּער אַלֶע ְשַׁאר-

גָאנִישֶע אוֹיסְרְריקֶע ,אַלֶע קייטְשֶׁעלֶף ֶועלבֶ וֶעהְרֶען שׁוֹין אָן דֶעם
|

|עםי..
רֶעכְטֶען גְלַאנְץ מִיטָט

נָאךְ אַזֶעלְכֶע ערְקלֶעהְרוּנְגֶען אוּנ דָעוֹת איז אוּנזֶער מִימְפַּאטִישֶער ייר

'גֶעקוּמֶען צוּ דֶער איבֶּערְצֵייגוּנְג ,אַז
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יודישע פאלקסביב ליא ט ה עק

ג.ליהיךערמיטזשדאֶרעְרגָאהןֶעבקְָּארןֶע אאוִּיגשֶעדראארוָּףנ עֶקְסֶעסְטִירֶען בַּיי אוּנְ
רוּסְסִישֶער לִיטֶערַאמוּ-

רֶען אונ אִייגֶענְטְלִיךְ אִיז דָאס נִישְט קיין דָרֵיי בֶּעזּנְדערֶע לִימֶערַאטוּרֶען,
נָאר אֵיין ליטֶערַאטוּר אוֹיף דְרֵי פֶערְשִׁידֶענֶע לָשׁוֹנוֹתי.

גָאר דֶע
אוּנ פַארֶענְטְפֶעררְטה' זִקיך רִייתטִּוּי קוּס הִיט זיך וִוי {עס וֵוייזְט אוֹיס ,פַאר בַּאזֶע מֵיילֶער
ֹך כְּדֵי ִבּוֹרבָּזָה חלשון :
עֶס פֶּערְשְטֶעהְט זִיךּ ,אז איין שפּראכע וָואלְט פַאר אוּנז פִיעל גְלייכֶער
גֶעוֶוען ,אַלֶם אַ דְרַיי-גַארֶענְדִיגֶע לִיטֶערַאטוּה ,נָאר וָאס זָאל מֶען טְהוּן ,אַז
מֶע קאן דָאס נָאךְ לָעת עִתָּה נִיט אוֹיסְפִיהְרֶען?.אַז דֶער בַּארְג גֶעהְט נִישְט
צוּם נָבִיא  ,גֶעהֶט דֶער נָבִיא צוּם בַּארְנ" צזיסע 01812מע יצח ס 8פןסע חדסקן)

 ('8ץסע פשך סח פעסצסזגן 1טי קְלוּגֶע  אוּג אָרֶענְטְלִיבֶע לייט דַארְפֶען וֶעהְןאַרוֹיסְצִיהֶען דָאס נִיצְלִיכֶסְטע פוּןדֶעם ,וָואס דָאס לֶעבֶּען גיט אוּנָז ד
;ֶער אָמֶת
! בְּלֵייבְּט אָמֶת  ,דֶער גוּטֶער רַעיוֹן בְּלֵייבְּט אַגּשֶער רַעִיוֹן ,וי אַזוֹי אוג אוֹיף וָואס

פַאר לאָשַׁוֹן אִיר וֶועט דָאם ארוֹיסְוָאגֶען; נִישְט דָאס פָארְק אִיז בֶּעשַׁאפֶען -

צוּ ליעבּ דֶער לִיטֶערַאטוּר ,נָאר דִי לִיטֶערַאטוּר אִיז בֶּעשַׁאפֶען צוּ ליעבּ דֶעם

פָאלְק ...דֶער עַעקר אִיז נָאר ,אַז מֶע זָאל זיך אָרֶענְטלִיךְ בֶּענֶעהְן מִיט דֶעם
! מהֵַיחיֲלשִָיׁנבֶוען צונֶעק פון דֶער לִיטֶּערַאטוֹר אוג נִישְׁט פֶערְפְלֶעקֶען זי מִיט שְׁלֶעכטֶּע
ֹת אוּנ מִיאוּמֶע גַאנג ,וּבַּפְרֵט נָאךְ דִי זְשארְנַאנִישֶׁע פָאלְקְם-לִימֶערַאטוּר,

וָואס אִיז נָאַךְ יוּנג אוג פְרִישׁ אוּג דַארְף עערְשְׁט אֶנְהוֹיבֶּען צוּ עקקעסמירען

גאֵָיאנרִיםאִפיןָאהלְֶעק-ם -אִדיאזרף זִי זי אֲודְאַי שאן אוֹיסְשְׁמֶעלֶען  ,אוֹיסְפיינֶען ,דֶענְן
גֶעוֶענְט אִיחֶר שְׁפֶּעטֶערִיגֶערמִזֶל ,אוֹיף צו בֶּעקוּמֶען גוּטֶע
פְרֵיינְד צְווישֶׁען די בֶּעסְטֶע קְלַאסְמֶען פוּן אוּנְזֶער פּוּבְּלִיקוים".

מיר דֶעכְגֶען פַאר אִיבֶּעריג צוּבְריינְגֶען די אלע אַנְדֶערֶע לִיכְמִינֶע אוּנ הוּמַאנְנע
גֶערַאנְקֶען פנ'ם
מיט אַלֶע זַייִנֶע מעהליותקאורּיגטיקוּם ,וֶעלְכֶער בּעטראכט אַזוֹי טיעף דֶעם זָשַארְנָאן
חֶסְרוֹנוֹת;
דִיגֶעטְלִיכֶע וָוארְטֶער ,וָואס מִיר הָאבֶּען גֶעבְּרַאכְט,
זֶענֶען שוין גַאנְץ גֶענוּג אוֹיף צוּ פֶערְמַאכֶען דָאס מוֹיל פוּן דִי שֹׁנְאִים פוּנ'ם זְשַׁאך-

גָאן ,פוּן דִי פַּאנַאטְיִקֶער,
וָואס קָאנֶען אֵיהֶם נִישְט סוֹבֵל זַיין אונ זֶענֶען אוֹיף אֵיהֶם
לַחֲרוֹג וְ
לַאבָּד ,גָאטְט ווֵייסט ,פאר וָואס אוּג פאר וֶוען . ..אוּמעדוּם ,וואוּ עֶס שֵיינְט

דִי.
שֵיינֶלעֵנְידבֶטען .,לֶעפּינֶען זיך אויך פִּינְסְטֶערֶע שָׂאטֶענְט ,וֶועלְכֶע אַנְטְלוֹיפֶען פון איין
ש
ְ
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ט
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ר
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דער ליכמיגער זוּנן .
דניע פראווסק
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יודישע פאלקסביבליאטהעק
שְׁטִיקֶעל בְּרוֹיט ,הָאט קיינֶער פון זי גִים,ווָאס
צ
ו
ּ
;
ע
מ
ֶ
ע
ן
.
ד
ע
ר
ק
ר
ֶ
ע
ר
י
ט
א
י
ו
פ
ֶ
ע
ר
ש
ׁ
ו
ו
א
ּ
נ
ְ
ד
ֶ
ען
קעמאקען :קייןאָמוּנָה

אִין אַעהְרֶענ-וָוארְט ק
!יעןין גֶבעִפּטַָאחלוֶֹןעןאגְֹריוףיסֶאעַוֶועקְטעל ,בַּאנְְרָאמֶען
ֶענֶען גֶעוֶון אַלֶע טָאג שׁפַּאנִל בי עס וֶענֶ

סוחיים אונ הָאבֶּע

מִיט זִיךְאִין
שָׁאוֹל-תַּחְתְּיִ מִיטְנֶעשְׁלֶעפְּט טויֶוענְדֶער קְלֵיינֶע סוֹחֲרִיילֶעף,
אִין דֶעם נָאחֶר תר
מ"ח איז גֶעבּוירֶען גֶעוָוארֶען פאְַּלַאן ,אַז צוּ שׁטֶעלֶען פְּרָאוויַאנְט
צוּם מִילִיטֶער זאלֶען גיט פָאדרַיאטְשִׁיְקֶעס ,נָאר דִי ,וָואס הָאבֶּ

ען דִי תּכוּאוֹת צום
פַארְקוֹיפֶען! ד.
תְּבואָה ,זָאל עֶרה.א דֶער גוּטְסְבֶעוִיטְצֶער ,אֶדֶער ;דער פּוֹיֶער וָואס הָאט צוּ פַארקוֹיפֶען
ַלין קוּמֶען צוּ נַאטְשַׁאלִסְמְוָוא אוג זֵייפַארְקויפֶען ,אוֹיבּ דֶער פְּרֶאעֶקְט

ו
פוֶּןו.פעְטֶּרָואעורוֶיעַןאנְאט,וֹיפסְּאנלעְפרייְארדְֶעטן והֶָואעבלֶֶּעעןן צפוִּיעגלֶָעשרֶעפנְִקיֶעעלןֶעדָפואןס יאְּאנהוֶֶרערֶתערמ"בּרידעה ,וָואם לֶעבֶּע
ח ,דוּרֶך דעם ,וָואס
אויס
נִישילפִַאינהדְִריֶשעֶׁע בבל מָארֶעןאַצוּנְד ניט הָאבֶּען אֵייֶעגֶעגֶעשׁפְטֶען אוב פאברוקען ,אי

פרֶעמְדֶע גֶעשֶׁ
וּרֶען גֶעמוּוְט א וֶעק פוןעפלְאטֶנערן; נפָאַאאורבנְדִּירמיֶּקעֶרעְֶןועאִ-גיִן רוּסֶל אנ הדָא,בֶּען פיעל פוןאוּנזֶערֶץ -
ילְריעֶם זֶענֶען רֶעְַייל גֶעבְֶּיעֶּעןאוים
ווייטֶער זִיטְצֶען
א ,ז ,וו .הָאבֶּען גֶאִעימןוְלטַאנְד ,דִי אִיבְּרגֶע סוּחֲרִים ,פֿאבְּריַאנְטֶען ,אוּפְּרַאוְולַיאיוּשְׁשֶׁעְס
א
ַ
ח
ו
ֹ
י
ס
,
,
,
/
ה
הי
'
יי
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דֶער .וִויצוּ דִי צָרוֹת הָאט אוּנְז דִי נַאטוּר נָאךְ צוּגֶעלֶענְט אוּמנליִקען פוּן איָהר צַר,
נְטֶער פון ת
מר
"ח

אִיז גֶעוֶוען זֶעהֶר אשְַׁוֶוערֶער :בֶּערג שנעע אוג גְרִימְמִיגֶע

פרֶעסְט
הָאבֶּען בי פְּמַח ניט אוֹיפְגֶעהֶערְט ,אוּג נָא
ךְ דֶעם ,אַז סְאִיו גֶעקוּמֶען דֶערפְּרִיהְלוּנְג
טֵייכֶען הָאבֶּען זִיךְ.
צו גָאסֶען ,הוּנְדֶערְטֶער שְׁטָאדְט
א
ו
ּ
ג
ד
ָ
א
ר
ְ
פ
ֶ
ּ
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ר
ז
ֶ
ע
נ
ֶ
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פ
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ן
גֶעוָוארֶען .אָמֶת ,דָאס וַואסֶער הָאט

נִיט גֶעקְלֶיעבֶּען צְִוישֶׁען בְּריכְט אוג יוד ,דָאךבֵּיים
עֶרְשְׁטֶעןקַאנְן דָאס ו
שְׁוווענְקְט אוּנ בְּלַייבֶּעַןואסאֶועירפ'נןִיאטָראֶַטלְ,לאֶועּםנ צבַוֶּיעיחםְמיֶועּדןֶיען,זייאנֶַזע דפֶָעלְדֶער וֶוערֶען נָאראבּנע-
א
ס
וַואמֶער הָאט צוּמרַאנען,
*

גאֶרעיקיפמֶֶעעןן נָאא .צואַּבעֶּררְָאגכֶֶעערןֶער-מַו-שְָוׁאס הָאט זיך אֵיהם אָפְגֶעשְׁטֶעלְט ?נָאךדֶעםוַואפֶער אי
ת רמ" ח אוּנ מִיט אֵיהֶם הָאבֶעחןִיתזִ-י-ךְ אדְֶַגעֶרעפַפאיניְגֶֶעערן .דִיע שסְְׂהפוָֹאתט  זִיךאְַאלֶָנְעגנעַפַאנְגֶען דֶער זּמער

אכְטאיז רויטה דֶער

הִימ
סא ֶקעאל:לקע בְּ,רֶערגְֶטעאציןיצבְעּרִאיסנְקניָאךְעִאםוגבְּנרֶָאעךנְְוט אניָאעורִוידְוָאר ,עס בְּרֶעֶט שִׁצוּצִין
פון אַלֶע -זייטען ,וֶוער בּרענט ?
יּדֶעלֶעך ויזענדער
ס'איז .אפיל ניט,דא פאַואֹמיִףילא;ֶַעא בְּלייבֶּען אֶחֶן אראד אונ אָחָן אְִַבוֹשׁ ,אָרָם נאקעם,
0
*

ק גצֶעוהְן אוִיב
ֶּעורעדעלרְט בּעטְלֶען 
*
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דורֶך דֶעם
מְיָשֵׁב גֶעוֶוען אַרוֹיפְַואְַומאנְָאדֶיערֶעיןמ פחוןר לַאאונגְד,די פַפאֶריְעללֶַאעז אונלוקען חָאבֶּען זיך פיל מֶענשֶע
1

ֶען דִי חיים ,גֶעְן זוּכֶען רָאט גְלִיק

א גַאנְג אִין דֶער מִרְבְּר.
(אַ בַּאלַאנְם פוּנִים יְאהֶר תרמיח)
"ש"שר "ארר "רל "שרן אש

ר

אלא

אי

א,

וי איז אוֹיפְ'ן הַארְצֶען דֶעםאוּמִנְלִיקְלִיכֶע ,וָואס עֶס הָאט אֵיהֶם פֶערְוָוארְפֶען
עֶרְנֶעץ אין אַ וויסְט אָרְט ,אִין מאִַדבָּר ? איך ביקיין מאל נִיט גֶעוֶוען פּּנקְט אִין אַזֵא
;יךְ וויים נָאר פון חוּמֶשׁ ,אז סְאיו דָא עֶרְגֶעץ בַּי
לַאגֶע ,וִוי אָט דֶערר אוּמְגְלִיקְלִיבֶער אִ
מִצְרַיִם אַמִדְבָּר סִינִי ,װאו ידֶען הָאבֶּען גֶעמַאכְט אַנָאלְדֶענֶעם עגֶל אוּג
קך ח איז אַרַיין אין דער גֶערְד  . , .אִיךְ בִּין קיין מָאל נִישְט גֶעוֶוען נִיט אִין דֶעם מִ רְבּר
יוּנ אֲפִילוּ נִיט אין מִרְבָּר ואהַארא ,וָואסמע דֶערְצֶעהְלְט פון אִיהֶם אַוֹי פיעל
ינַ א
שְׁרֶעקְליבֶע .זַאכֶען ֶָ ,ער איז דֶענן מיין לַאנֶעאוּג רִי לַאנֶע פון מַייֶע בְּרִידֶער "בֶּעסֶער
פוּןיֶענֶעם אוּמִנליקְליכֶען ַואנְדֶערֶער אין דֶער וויסטע ? דורְבְנֶעשְׁלֶעפט זִיךְ נָאךְ אַ שׁטִיק
סְטֶעפּ אִין יִסוּרִים אוּג דַחֲקוֹת ,דוּרבְֶעלֶעב נָאךְ אַיָאהֶר אין צָרוֹת אוּנ אִין רַלוֹת --
אִיצְט נֶעם שְׁרַייבּ כאְרַָאנִיק ,לֶעג אַרױס אלְלֶעס אוֹיפֶץ .פַּאפִּיר ,וי זאוַֹי מִיר הָאבֶּען
ִיךְדֶערלֶעבְּט אוּנ וָואס מִיר הָאבֶּע ִךְ דֶערְלֶעבְּט  --קאנן אָנְגֶעמֶען אַחֲשֶׁקצוּםשְׁרֵייבֶּען
אי

+י

גי

ווָאס הָאט אוּנן גֶעבְּרַאכְט דָאס פֶערְגַאנְגֶענֶע יָאהֶר ת רמיח?

ּרִישֶׁע פַּרְנָסוֹת וֶוערֶען יֶערֶעןיָאהֶר וֶוענִיגֶער :קיין פַאנְדַאמֶענְטַאלְנֶע פַרְנָסוֹת
!ִר מֶענֶען זַיין סוחֲרִם,
הָאבֶּען מִיר נִיט , ,וָואס דֶענְןאִיאזָּז גֶעבְּלִיעבֶּען ד?ֶער מִפְחַר מי
חַאנְדְלֶען,דְרֶעהֶען ִיךְ ,מְִחָמָה הַאלְטֶען מִיְיץ וִוינְט . . .וִויזְשֶׁע אִיו גֶעוֶוען דִ לַאנֶע
פוּןאוּנְזֶערֶע לּפט-מֶענְשֶען די סוֹחֲרִים אֵינִים פֶערְגַאנְגֶענֶעם וָאהֶר ?
דִי בְּרוֹיט-הֶענְדְלֶער האבֶּען גַאנְץ וֶוענִיג אָבַּארָאטֶען גֶעמַאבְט :נִיט זֵייהָאבֶּען

מְרַאנְסְפַארְטִירְט תְּבוּאוֹת קֵיין אוֹיסְלַאנְד ,דורֶךְ דִי גְוֹיסֶע אבְּצָאהְלוּנְגֶע בַּיי די גרֶענְצֶען,
אוּג נִיט זֵיִי הָאבֶּען פיעל פַארקויפט' איג פַארְדִיענְט דָא אִים איגלאנד ,פַאבְּריְקַאנְטֶען
הָאבֶּען נִיט גֶעהַאט קֵיין בֶּעשְׁטֶעלוּנְגֶען .די סוחרים ,וָואס שְׁטֶעקֶען מיט אוֹיסְלַאנְד אִין
פַארְבִּינְדוּנג ,זֶענֶען דוּרֶ דֶעם ניִדריגען קוּרם פון דִי רוּסִישֶׁע וֶוערְטָה-פַאפִירֶען בְּדֵל-הֵדַל
גֶעוָוארֶען )+ דִי אִיבְּריגֶע  מִסְחָרִים הָאבֶּען אויך קיין בְּרוֹיט גֶעגֶעבֶּעןדוּרֶךְ דֶעם וַאסְטָאי -
בבל אוּנ דוּרֶךְ דֶער קאנקוּרֶענְץ ִּפְרֵט ,אַז טוֹיוֶענְדֶער הוּנְגְריגֶע חַאפֶּעןזי צו אֵייץ : -
ה *) דְעו חֶשְׁבּוֹן קַעֵהֶר זיך אָן מִיטִין יָאהֶר .7881

אַגַאנְג אִין דֶער מִדְבָּר
עֶרְגֶעץ אַנְדֶערְשׁ די עמִינְרָ
חָאט כִּמְעַש זִיךְאוֹיסְגֶענְלֵיאיצכְִיטעָ מיאםין דדֶֶעערם עוֶָמאהֶר ת ר מ" ח אִיז אַֹיגְרוֹים גֶענָארֶען אַז 
1

ִיגְראצְיֶע פֿן;יֹאהר  7811פון יֶעדֶער שְטָארְט

הָאֶּען עמִיְרִ
אַמֶעריקא ,יארְַנטְדֶערמֶַעאממוֶֶעענֶןעפןַאגמֶעלנַיאֶנְעגןֶע.ן הנָָאאךסְ ארַיבפֶּ פו זֵיי זֶענֶען גֶעפאחדֶען נָאך
ר יקא,

אַנְלֶערֶע נָאל ֶ,ענְגַלאג8
פְלַאנְקרֵייך א ,זי  --גֶעוָוא
תְנלִיך נֶוער פָאהְרְט ? גְרוֹיסֶע גְבִירִים ניט ,נָאר
גֶעלִי-מְלָאכוֹת
 ,מֶענְשֶׁען מִיט קְליינֶע קאפיטַאלֶען אונ גַאנְץ אֶרֶמֶע  מִלָ

ֵא די בַּעסי- -

אוָּגאכבִֹּיתטֶערא,י אזָנבֶָּעאר וייעריְ בסְּרזוֵייטי פַעאררְרעֶיענֶֶעןְֶעץ נִישׁ פארפאלען .יי הַאדֶעוֶע ווע
פ*
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זֵיי .אָבֶּער דִי לופּט-מֶענְשֶׁען ? דִיי וָואס

הָאמֶּען נִי קיין פְּרָאפֶעסְיִע אִין דֶער הַאנְד ? וֶענֶע אִיז אִין אַמֶערִיקאַ ניט בֶּעסֶער,

וי דָא דיי וֶוערען פֶעִֶערם ,ג
אוג וֶוערֶען נַאנְץ גוט פַארשְׁוֶַעוֶאערןְצְאטי ;ערדָארךְִי דֶמעירטְפֶעדרֶערמִיצשייטרִי קָשאׁנוֶֶעעןרֶזעֵייקאקרוָּאמבֶעְןּקֶעם

צו
אַתִּכְלִית . וי בִּיטֶער אאִ
לֶעצְטֶעמאפיקֶעםו קוים צונוָייובףֶגֶּער די ,וועלְבֶע .הָאבֶּען געבֶּעך;אוֹימגֶעבְרַאכְט זײיַעלע -

עשְלָאגֶען זיך אויף שִ
אׁפדִֶיעםר:ק נאֵרייְעטֶרע ,ורֶֶועעלרְוֶעבּט שוץ -
אַרִיבֶּער דֶעם י
ִם ,וֹוֹכָה גֶעווען צוּ קוּמֶען צוּם בְּרֶעג פוּן
ט אונ לְסוֹף .

לָאזְט מֶען זֵיי נִיט אַרוֹיס פון שִׁיףם :מ
ֶע טְרַייבּט זֵיי צוּרִיק נָאך הא במּוּרָג ,וַוייל
דָאס גֶעוֶעטץ עֶרְלוֹי

בְ
קיין פְּרָאפֶעסיַע אִין ד ֶּטער נהִַיאטנְדאַארָירֶיענרקאואַעפןָּאראֵץהּנְאדֶַמֶעריקא אֶרמֶע לייט ,וָואס הָאבֶּע
ערְט רוּבֶּעל אִין דֶער מַ
6

ט

אשׁ! אַוֶעלְכֶע
:

אוּנְגְלִיִקְלִיכֶע זֶענֶען אין דעם יָאהֶר מ
ת"
רח ניט וֶוענִיג גֶעוֶוען,

|

ִיךָשְִׂוינְדְלֶער אוּג בֶּעטְרִי
גֶער ,וָואם זוּכֶען צוּ צִיהֶען זִ
י
ך
ְ
א
ַ
נ
ו
ּ
ט
ְ
צ
ֶ
ע
ן
פ
ו
ּ
ן
י
ֶ
ע
נ
ֶ
ע
מ
ְ
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ו
ּ
נ
ְגְליק.
;אִין מוּטְנֶע וואסֶער חַאפְּט זִי

ךְ גוט פיז '-זָאגְט דֶע
פֶעְַאנְֶענֶעםיֶאחֶר.פיעל פון די ארֶעמֶע לרַייעוטֹלוָָםוא :מִיר הָאבֶּען דָאס גֶעזֶעהְ

און לֶעם
שהאט קייןחִֹנָּה אוג הָאבֶעןגֶעוָאְט אַרויס פון רַאנֶ ס הָבֶּען אי דער ייט יט
עם ,זֶענֶען אַרַיְגעפַארֶען צו
שְׁוִצְרְלֶער אִין רֵי לַאפֶּעם; זי
*

הָאבֶּען די בִּינֶע גָאר אין גַאנְצֶען צוּ גֶערְרִיקְט

אי דוס ר
מְטתדֶעס אועֹיֹסכגְֶטעוינפְָטא.קְמאֶַעֶןנְטנֶָעאןך ֶעענאֶרעמןיארקּמאְג,עפּאהפְֶעֶרעְןשְׁפאְרי די שמָאְְיך
א צוּ גֶערֶער

ָאמֶען זי הָרִים

נְבָעוֹת .,פֶערְקוֹיפְט שִׁיפְסְבקַארְטֶען
לְסוֹף הָאט זיך אוֹיסְנֶעלָאוְט א ריף פ.ון דהִיאמבשּוּרָג בִּיו דִיי אמעריקאנישע שְׁמָארְט,
ִׁיפִים;קַארְטֶען זֶענען גֶעוֶען .פאלשע ,די
ְִמָחֹ-לגֶעְםו א

וריג לע גילְֶען פֶערְפַאלֶע וי אןתָּהום
8

י

::

6

מֶענְשֶׁעין,ק ואיסדיםיקקָאטֶעבווַעיןיאָואואעיר דשֶָעאְאץחֶ,ראו:תרמא'ונחֶעגרֶעגיְלבאּנטְ על ומע מענשען
ץ +צְוִיייפעל ,רער
מַאנְן פון תּוֹ
רֶה אוּנ הָכָמָה ,איז גֶעשְׁטַארבֶּען {לֶע
ווא
נ ד אז דֶער גְרוֹיסֶער .טאלאנטפאלער
*

שׁרִיפְטְשְׁטֶעלֶער ,אי גזֶעשְׁטָארבּען ; וואר
ש
א
ו
ָ
י
ם
ק
י
,
פ
ָ
ּ
א
ל
י
א
ק
א
ו
ו
צ
ְ
ו
ֵ
י
י
א
ַ
ר
י
רים,
וָואם
דֶער גוָרְל פון וִייֶער פאלְק אִיז יי גֶעוֶוען נאה
ֿ

יי

5

|גֶעמְהוּן
ֶענְט צוּם הֶערְצֶען האָואנבֶּען פִיעל
צו פֶּּערְגְרִינְגֶערֶען אוּנְגֶער לַאנֶע ,וֶענֶען ג
ֶעשְׁמָארְבֶּען אונ נָאך אַנְדֶערֶע וִויכְטִינעֶ
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חֲכָמִים אוג עֲשִׁירִים הָאבּען אוּנָו פֶערְלָאוֶע אןוֹיף דֶער פינְסְטֶערֶער וֶועלְט אונ זֶענֶען
אֲוֶועק אין ליְטִיגֶען גִן-ערן)* .

6

פוּאןָנְפַאנְג תרמ"ח בִּיו וֶענְדֶע הָאט נִיט אויפְגֶעהֶערְט דֶער גֶעשְׁרֵיי פוּן .ד איַנְטִי
מֶעמִיטֶען ,נִיט פַּארְמַאכְט זי אוֹיף אַמִינוּט זִייֶער מויל +אַלֶע טָאג גִייֶע בְִּבּוּרִים,
אַלֶע מִינוּט גִייָע זְיִדלֶערַייֶען אונ העצְערייֶען דֶ,ער גִיהְנֶם וֶוערְט נִיט זַאט אוג אוּנְֶערְ
הָמֶןיס וֶוערֶען אוֹיךְ נִיט זַאט ,וֶער מָאנְן נִיש דִי הָמֶףם ? די סוּבָארֶע|ם ,די
אָוְמִירָאוִ'ס ,דִי מֶעשְׁטְשֶׁערְסְקיסאםוּג אַלֶעזִיֶערֶע גָאלְדֶענֶע חֲבֵרִים ,וואס .
הָאבֶּען גֶערִימֶאעוןּנוֶער פְלֵיישׁ אַנַאנְץ יָאהֶר אוּג נָאךְ;יעצְט אוֹיךְ? דָאספָאלְק לֶעוְט
זיֶערֶע גִיפְִינֶע מַאֲמָרִים ,גְלוֹיבּט אִין יי אוּג רִי שִׂנאָה צוּ אוּנְז וֶֶערְט בֵּיי זיי אֵייְגֶע-
ָוארְצֶעלְט טִיעף אִין הַארְצֶען. . .

אוּנ וָואס עִם אי נוֹגע צוּ בִּילְרוּנְג; מֶענֶען מִיר ,יּרֶען ,אַצונד גֶענִימֶען פוּן דֶער

הַשְבּלָח נָאר מאעִַשׂר נָאר  01פַּרָאצֶענְט ,אוג אין אֵיינִינֶע אָרְמֶער הָאט מֶען אִין רֶעם
יָאהֶראֲפִילוּקיין אֵיינְצִיגֶען יירען  צוּגֶענוּמֶען לִ:מֵָ אִ,ין דֶעם מֶעדִיצינִישֶׁען פַאקּלְטאט
אִיןפּט"בּ ,אִין דֶעם ווֶעטֶערִינַארְנֶעם אִינְסְטִיטוּט אִיןחארקאוו א .ד .ג .דוּרֶךְ דֶעם זֶענֶען
ים יָאהֶר תרמ"ח .פִיעלֶע וּנְגֶע-לֵייט אַוֶעק זּבֶען רִי בִּילדּנְג עֶרְגֶעץ אַנְרֶערְשׁ דִי קיי
אִקראקע אע דִי קיין יע דִי נָאך אפנְֶרקרַייך אוּנ די אין הער שְװַײיץי
אבֶּען גֶעפוּנֶען איין אַנְדֶער מִיטֶעל צוּ אָפֶענֶען פַּאר זיך דִי פֶערְמַאכְטֶע טְהִירֶען,
ע הָ

איַניְרהֶָעארבֶֶּען גֶעזָאגְט, :אִין לְנּ חלֶקבְיִשְרָאֵל .. .אאַנויגֶעק--בַּעפְרייט ! אַוֶעלְכֶע וֶענֶע
זֶעהֶר פּיעל גֶעוֶועןאִין דֶעם בִּיֶׁערֶען תרמיח ,אוּנ אויך דוּרְךְ אַנדֶערֶע מִבּוֹת וֶענֶען פיל
אַוְוֶעק פוןאוּנְז אוֹיף עוויג. . .

אל

דִי קֹאמִיסָיִע ,ווָואס זִיצְט שוין עֶטְלִיכֶע יָאהֶר
יֶעוְורייסְקִי וָואפְרָאסי ,הָאט אִין דֶעם יְאהֶר תרמיח
גַאנְצֶען מַאטֶערְיַאל ,וָואס ִ הָאט בֶּעדַארְפְט אוּנ

| יי אוּנְז דָּאם

אוּג בֶּעשֶׁעפְטִינְט זִיךְ מים דֶעם
גֶעעֶנְדִינְט צוזַאמֶענְנֶעהְמֶען דֶעם.
הָאט אֵיהֶם צוּ מְהֵיילְט אִיהֶלֶע.

לְכֶע מִיר הָאבֶּען אָנְגֶעוָואהְהֶען אֵינִים פערגאנגענעם יָאהֶר תרמייחי הָאט..
) צוּ .דִי גְרוֹיסֶע גְבִירִים ,וֶוע
הֶר תרמיט צוּ גֶענוּמֶען נָאךְ אִגְבִיר אַגְרוֹיסֶען נדבן .ר' .שְׂרָאֶל בּרָאדְפְקי אין קיע וומָּע
יָא

רְמֶענֶען אוֹיף צְדָקֹה או זַיינֶע גֶעֶעהְרְטֶע קיגְדֶער |
סט ,אַז אִין דֶער צווְאָה האט עֶר אָפּנעזאָנט גארוֹים פֶע
שְׁמוּע
וו ,עס וַואהְלְט אַוִדְאַי גֶעווֶען יאוַֹשֶׁר דֶענְן דֶער דָאזִיגֶער;
הָאבֶּען בַּרְעָה פיעל וִויכְטִיגֶעם צוּ .נְרוּנְדֶען אין {קיע

גְרוֹיפער שְטאדט פַעהְלְט נאך לעיע אַ סַךְ אוּג אַסַך גֵיימְהִינָםיי '
רעדי.

אַנַאנְג אִין דֶער מִדְבֵּר

8

ווייסֶען אִיבֶּערְהוֹיפְּט וֶוענִיג ,וָואס אִין דֶער קָאמִיטיע איז פָארְגֶעקִימֶען,
*ו+
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יט

דֶער מֶענְשׁ; ו
א שְטִיקעל אָרֶט אִיןָומאִסיטֶועַןואמנְִדדְֶבעָרְּרט ,אויָןואסאדִמיִדעְֶברֶָּדר,איבזֶּעדנֶָאערנְֶעטנְטבֶּאעַוַמואָקאְל אֵיין אָאזֶע ,ד .ה

פְרִישֶׁען נְרָאז ,מיט

פֶען

*

הוֹיכֶע גֶערִיכְטֶע
בּוֹימֶער ,אונ צְוִוישֶען די בּוֹימֶער

מיט

גְרִינֶעם

קוועלט פְרִישֶׁעס

קְרִישְׁטָ
אלֶענֶעס וַואסֶער ,דֶער וַואנְדֶערֶער ערְקווִיקט וד ו
זֶוענְ ער בֶּעגֶעגֶענְט אִזֵאטְהייֶער
אָרְט אוֹיף זיין
שְׁלֶעכְטֶען וֶועג:ער שֶׁעפְּט דִי פְרִישֶׁע לופְט אין ין אַיינְגֶ

ערַארְטֶען לוּנְגֶען
עֶר רוּהֶט זִיךְ אוֹיס אוּנְטֶער דֶעם
זַאמֶעלְט פְרִישֶׁע כחוֹת צו קָאנ שָׂאטֶען ,ער פְרִינָקֶם פון דֶעם פֶרִישֶׁען קוָואל וַואסֶער,
ע
ֶ ן גֶעהְן נַוייטֶּער זַיין וֶועג .פיעל מָאל טְרֶעפְט אָבֶּער ,ד

ֶער

ַואנְדֶ
מִיט געַארסֶֶעערְן ומִֶעיהטְטפִיפעאלרֶע גזְירִךיגאֵֶעינגֶָאערְאָאַנֶע ,אָדֶער עֶר זֶעהְט פוןוַוייטֶען אַגַאנְצֶע שׁטַאדְט
ט
ְ
נ
ֶ
ע
ר
,
טֵייכֶען אונ בּריקען ,עֶר גִי זיך אַחַאפ מיט.
*

שִׂמְחָה  :אָ
ט ! אָט אִיז שׁוֹין אַסוֹם פון מֵיינֶע צָרוֹת ,אָט הָאט זִיךְ שׁוֹין גֶעעֶנְדִיגְט דֶעם
מ

ִדְבֵּר אוּנ מִיט אִיהֶם אַלֶע מִי
גֶעשְׁווינְר אִין דֶער גְרֹיפֶער שְׁטנֶָּאערְיטְסאַורַּריִייןם! ער לוֹיפְט גִיכֶער --גִיכֶער צוּ דֶער אָאַוֶע,
 ,עֶר פְלֵיהְט ,אונ דִי אָאַוֶע אָדֶער די שׁטַאדְט

דפְִילשיְהׁמְטטָפאדְַאטראוֵֶיועהרְֶםט ,עפרֵּלפוְּלצִִייםהְטפִַאּריְושׂעוֶוארוּפַארְליערְט ַייגֶע לֶעצְטֶע;קרֶעפְּטֶען ,דִי אָאוֶע אֶָער-
נְדֶען אונ וגֶעורערְט לָסוֹף אִיֶערְצֵיינְט ,אַו דָאס ,
וָואס ;ער הָאט גֶעזֶעה
ְן ,אִיז גֶעוֶוען לוּפְטו זיין כּם הֲדְמְיוֹן הָאט אִיחם פָארְגֶעשְפִיגֶעלט

פַאלְשֶׁע ִיְדֶער{,ער הָאט גֶעזֶעהְן נָאר א יפַּאמֵא מָארנַאנאי 
אויף אוּנָגֶער וֶועג אִין דֶעם פֶערְנַאנְגֶענֶעם יֶהֶר הָאבֶּען מיר בֶּענֶענֶענְט אַפָאר
אָמֶת'ִיגֶע אָאַזֶעף וָואם הָאבֶּען אנ ווירָקְלִי עְקוויקְט אונ גֶעשְׁטַארְקְט אוּנְֶערֶע .אָרמֶע

|

צוּּח רוֵֹייתצְַאטגֶאעונֶּנְעזןֶעראָבּער פִיעל ַאלְשֶׁע ,וָואס הָאבֶּען אונונָאר פַארְפִירְט אנ אָפְֶענאיְט,
הַאכְנוּנג או :גֶעבְּרַאכְט הַארְצְווועהְטִיג ,וֶוען מִיר הָאבֶּען זִיךְ אַרוּמ-

גֶעזְעהְן ,אזֶַזעיניֶען נִיט מְעהֶר ,וִוי אַ לוּפט-בּילד ,א ,פַאטא מַארְגַאנַא".,

:

אִין דֶער פאלין' שֶׁע קֹראמִיסַיִע הָאט די רֶענִירוּנג אִיןדֶעםפֶּערְַאנְגֶעגֶעם ואהֶר

|שרוּילֶמעןע אוב 1ה5רֲִדְָּרִִייםם .מאיורּנז,קיַאינגֶֶעעןפְהרעָנאְפֶעעֲןצ,ואֹתזמכ,דֹעחרַ דבֶַּעערֹשְֶׁלרוְּםצִ פיווּנן פון אוּנְֶערֶעקְרֶער מִכֹח
דער רֶענִירוּנָג אִיןהָלְכוֹת

עֶרְצִיהוּנְג ו
אוּנְזֶער פָאלְוקֶ,עט שְׁטִימֶען אוג אוֹיסְְלייכֶען זיך מִיט דֶעם .וִויר |ְקְלִיכֶען גֶעבְּרוֹיךְ פוּן

דֶער סֶענַאט אִיז אִימ
ֶער נוֹטָה צו חֶסֶר מִיט אוּנְז
 :דִיאַלֶע פְרַאגֶען ,וואס זֶענֶען
פַארְגֶעקוּמֶען בַּייט סֶ

ענַאט אִין רעם פָּארִ
לְטוֹבָה ,אוּג וֶערֶעם מָאהְל ,וֶוען מִיר הָאבֶּעיןגֶעןגֶעולֶָאעהוֶֶר זֶעגֶען גֶערֶעשֶׁעט גֶעוָוארֶען אוּנ
ען א.פענַאמְסקע רעשעניע ,הָאט
אִין אוּנְו דָאס הַארְץ גֶקְלַ

אפְּט פון פרייר,

י
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דֶער בֶּעפֶעהְל פוּן דֶעם אָרֶעסֶער גֶענֶערַאלגּ-בֶּערְנַאטָאר .שְׁטְרֶנְג אַכְטוּנג צוּ
גֶעבֶּע עס זָאלֹנִיט קוּמֶען צוּ גֶעשְׁלַאֶערֵי צְווישֶׁען אוּנזֶערֶע שְׁכֵנִים מיט אוּנָו ,אוּננָאךְ
מָעהֶר דִי שְׁטְרָאף

וָואס דֶער וַוארְשׁוֹיֶער

גֶעני

נובי

האט בֶּעשְׁטְרַאפְט איינעם

פון דִי אַנְטִיסֶעמִיטִישֶׁע צֵייטוּנְגֶען אִין ווא שָׁא ,עֶר זָאל בֶּעצָארְלֶען טוֹיזֶענד רּבֶּעל
פַאר זַיינֶע בּלְבּוּלִים אוֹיף יּרֶען ,דָאם הָאט אנ וויְקָלִיךְ עֶרְקוויקט אוג גֶעשְׁטַארְקְט
אוּנְזֶער הָאפְּנוּנְג צוּ גוּטֶען ,..
אוֹיךְ וואס דִיכּרִיסְטְלַיבע סוְחֵרִים אִין דֶער עְטָאדְט בַּא קוּ הָאבֶּען דֶערְלַאנְגְט
באִּיטֶע צוּ דֶער רֶעגִירוּנְג ,מֶע ואללָאזֶען רוּהִיג זִיטְצֶען אִין יֶענֶער שְׁטָארְט דִי יוּדישֶע
סוֹחֲרִים  ,וֵוייל אָהִן זֵיי וֶועט דֶער מִסְחַר פוּן דֶער שְׁמַאדְט צוּ שְׁטֶערְט וֶוערֶען  --האט
אוּנָוערקוויקט :עס בֶּענֵוייוְט ,אַ עס גֶעפִינֶען וִיךְ נָאךְ מֶענְשָׁען ,וָואס פַארְשׁמֶעהֶען
אוּנְדֶער וֶוערְטָה י

די קניאהיניע נאטַאלִיאַ .אוּוַוַארָאוַא הָאט גֶעשֶׁרִיעבֶּען א וֶוערְק אין דֶער
פְּרַאנְצוֹיִישֶׁען .שְְּׁרַאכֶע צוּ ממליץ זיין אוֹיף אוּנְ דָאם וֶוערְק אִיו אוֹיךְ אִיבֶּערזֶעצְט
גֶעוָוארֶען אוֹיף רוּסִישׁ ,
הי

ָאס וֶענֶען דִי אִמְת'רִיֶע אָאַזֶען ,וואס מִיר הָאבֶּען ֶּענֶעגֶענְט אין דעם וָאהֶר
תרמיח  .יֶעצְט וֶועלֶען מִיר זֶעהְן די לוּפָט-בִּילדער ,וָואס הָאבֶּען .אוּנְ נָאר פַארְפִיהָרְטמיט
פַאלְשֶׁע הָאפְנוְּגֶען .

=

וֶוער גֶערֶענקְט נִיט די  05מִילְוָאן פָרַאנְק ?עס אי אַרוֹיס קאוֹל אין אַלֶע צֵיימוּנ-
גֶען ,אַז דֶער בַּארָאן הִיךְ שׁ פון פַּא רִיז הָאנ מִגֹדַב גֶעוֶוען  05מִילְיָאן פְרַאנְק פאר

רוּסִישֶׁע  יוּדֶען ,אוֹימְצוּבֶּעסֶערֶען זִייֶער מֵצָב ,דֶעם גַאנְצֶען יְאהֶר כֹּמֶדֶר הָאט זִיךְ
גֶעקָאכְט מִיט רִי - 09מִילְיָאן ,גֶעשְׁרִיעבֶען דַארִיבֶּער אַרְטִיקְלֶען ,גֶעגֶעבֶּען עֲצוֹת ,וָואס
צוּ מְהוּן מִיט דֶעם גֶעלך ,גֶעמַאכְט פְּלַאנֶער ,גֶעבּוֹיט לוּפט שָׁלאסער; .אוּג אִין אָמָת
אַזֵא סוּמְמֶע וי  09מיליאןפְרַאנְק אִיז דָאךְ  טאקע גִיט קיין קלינִינקייט ! פַאר דֶעם גֶעלְר
קָאנְן מֶען אִי הוּנדֶערְטֶער שולען גְרִינְדֶען ,אִיעטכע האלָאניעם מַאבֶען ,אִי קאסְטעם,
צוּ שְׁטִיצֶען מִיט הַלְוְאוֹת אֶרֶעמֶע סוְחֲרִים אוּנ בַּעֲלִי-מְלֵאכוֹת א ,ד ,ג -- ,אָבֶּער וָואס
זֶעהֶען מִיר הַיינְט ? דער גֶערוְדער הָאט אוֹיפגֶעהֶערְט ,קיין אַרְשִיקְלֶען בֶּענֶענֶענֶען מ-יר
שׁוֹין .ניט מֶעחָה ,מֶע הָאט שׁוֹין אוֹיפְגֶעהֶערְט צוּ רֶערֶען פוּן דֶער גַאנְצֶער נִדָבָה ,אמ
אַפָּנִים{,,עס אִיז אין גַאנְצֶען גָאר גֶעוֶוען אַ,פַּאטֵא מָאהַגַאנאי !
וֶוער וַוֵייסְט גיט ,וי נוצליך עֶס קָאנְן זַיין פִיר אוּנָז שׁולֶען פיר,עֶרְד-אַרְבֵייטֶער ?.
אָמָת ,מִיר קָאנֶען הַיינְט נִיט הָאבֶּען אֵיינֶען;עֶרְד ,אַבֶּער וָואסוָואלְט גֶעוֶוען ,וֶוען מיר וָואלְטֶען
שוין אֲפִילויא גֶעקָאנְט הָאבֶּען עֶרֶד ? וֵוייסֶען מִיר דענן ,וי אַזֹי מע בֶּערַארף האלְטֶען
אִין דֶער הַאְד דֶעם אַקער אָדֶער די קָאסֶע ? הָאט מֶען דֶענְן נִיט גֶעגֶעבֶּען אַ מָאל אִין
ןוערֶען קַאלַאניסְטֶען --וואס אִיז געווארען
אִין רוּסְסֶל אנ ד יוְדֶען אֵייגֶענֶע עעֶרֶר ,זי זָאלֶעוןֶ
פון יֶ,ענֶעמָאלָאננֶעםל  9פְּרָאצֶענְט הָאבֶּען די עֶרֶד-אַרְבֵּייט אַווֶעק .גֶעוְוַארְפֶּען  גאר
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אַגַאנְג אין דֶער מִרְבָּר.
אִיןנַאנְצֶען ,נָאר  1פְּרָאצֶענְט איז פַארְְּלִיעבֶּען בַּיי דֶער גערֶר .אוּנ וָואס פַאר אַפָּנִים

והָָאובאֶסּעמןִיורַיויֶעעֶנרֶֶעען קנאילטָאעֶנריְֶצועֹםיגֶען?װ פיוןליקִֶֶעיעבנֶנָדְֶּעהעיקיטַאלַאניסְטֶען  -?-דָאס אִיז אַלְץ דַאדוּרך,

בִּ,יט;
ררְֶער,
צוּדֶער שְעֶוע
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ן
ע
אוּג וי גְהוֹיס אִיז גֶעוֶוען אונזֶער שִׂמְחָה ,וֶוען מִיר הָאבֶּ
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גֶעוָוארֶען אַגַאנְצֶע חָבְרָה ,וָואס קְלוֹיבְּט גֶעלְד צו גרינדען א שׁוּלֶע פִיר זֶעמלֶע-דיעלְצֶעס

אוּג אַגְרָאנָאמִיסְטֶען ו!י הָאט אאִיּןנו אוֹיפְֶעלֶעבְּט דִי הָאפְנונג ,ווֶען מִיר הָאבֶּען גֶעלֶעוֶען
אַז דִי חָבָרָה הָאט שׁוֹיןעטְלִיכֶע טוֹיֶענְד רוּבֶּעל צוּ דֶעם צֶוֶועק ! אָבֶּער וָואס הָארְט זִיךְ

עָפִּיס וֶעצְט ? אַלוּפְט בִּילֶרו אַפאטַא מָארְגַאנַאי 

וִויפּיעל יוּנְגֶע לייט גֶעהֶען אַרום בַּיי אונז ,וי די פַארְבְּלַאנְֶעטֶע שָׁאף ל נִיט רי פִיעלֶע

ִימְנַאוִימְטֶען ,וואס הָאבּען נִיט גֶעקֶענְט אַרַיין אִין אוּניוֶוערְזִיטָאט ואֶועגנֶעוגֶעבְּלִיעבֶּען

שׁטֶעהְן אִין מִיטֶּעןוֶועג  ,ניט די פִיעלֶע בּוּבְהַאלְטָערם אָרֶער קַארֶעסְפָאנְדֶענְטֶען א .ז וו

ווַואאלסְגֶדעורְֶערןךדזוֶיֶעךרעצשְׁלטֶעכאְִטיֶןדעִריְצרֵֹייימטֶע השְָאׁטטָארמְעטן זֵיי אָפְֶּעָאגְט פון זִיֶערֶע שְׁטֶעלֶען אוּנ יי
אוג זּכֶען בְּרֹיט ,גָאר דִי הונְרֶערְמֶער יע

מֶענְשָׁען ,וָואס הָאבֶּען זיֶער גַאנְצֶע יוגֶענְד פַארבְּרַאכְט אִין בִּית-חֲמַרְרֶשׁ בַּיי דֶער
נְמָרָא ,אוג דוּרֶךּ הַשְְּׂלָה-סְפָרִים הָאבֶּען זֵייִיךְאַרוּמְגֶעוֶעהְן ,אַז די גְמָרָא אליין אִיו פַאר
זי קיין תַּכֵלִית נִיט ,אַמָאל ,מִיט י52
אהר צוּרִיק ,הָאבֶּען אוֶעלְכֶע ינגֶע לייט זִיך פלייסיג

גֶענוּמֶען זִיךצְוּנְרייטֶען אִין אַגִימְנַאזָיוֹם אָדֶער אִין אוּנִיוֶוערְוִיטָאט ; פַאהִיג זֶעגֶען גזֶעיוֶוען

אונ זֵיי הָאבֶּען ערְרייבְט אצְוֶועק  +אַנְדֶערֶע זֶעגֶען אַווֶעק אִין .די רַאבִיגֶער-שולען ,אַנְרֶערֶע
אַוֶועק אִין אוֹימְלַאנְר אונ זֶענֶען נַאכְדֶעם גֶעוָוארֶען בֶּערִיהְמְטֶע רַאבִּינֶער ,פְּרֶערִינֶער,

דָאקְטוֹירֶעסא .ד .ג ,אָבֶּער הַיינְטוָואס קָאנֶען זֵיי מַאכֶען א
?ִין גִימְנאזִיים לָאוְט מֶען
ניט אַרַיין ,רַאבִּינֶער-שׁוּלֶעןהָאבֶּען מִיר נִיט ,אִין אויסְלאנְד (רָאם הֵייסְט אֵיגֶענְְליךְ אי
דַייטְשְׁלַאנָה ,ואו סְזֶעגֶען דָא יּרִישֶׁע סֶעמִינאריום ).לָאט מֶען  זֵיי נִי אַתיין .פָאר
וֶעלְכֶע יּנגֶע לייט וָואלְט בֶּעדַארְפְט צו זיין בַּיי אוּנְו אַמֶעמִינארִיום --זֵיזיָאלֶען דָארְט
לֶערְגֶען תּוֹרָה או חָכָמָה נַאכְדֶעם וָואלְטֶען מִיר גֶעהַאט נוּטֶערַבָּנִים ,נִיטקיין פַאנַאטִיקֶער
אוּנ אּמְגֶעבִּלְרֶעטֶע מֶענְשֶׁען ,גוּטֶע מגִירִים  --ניט קיי שְנָארֶערְם אוג שְׁלֶעפֶּערְסו דוּרך

סאֶעַמִינַארָיום וָאלְט דָאס גַאנְצֶע יודֶענְטָהוּם בֶּעקימֶען אַנַייֶעם גְלַאנְץ . .,
1

אֵינָים פַארִיגֶען וָאֹהֶר הָאט זִיךְ גֶעהָארְט ,אַז אִין אֵיינֶע פוּן דִי גְרוֹיסֶע שְׁטָאדְט

מחִָיארטגֶמעֶועֶוןעןזיךדפ גוֶֶןעענורּמֶבעִןּשגַָׂארנְָהץ טוֶֹעברְָהנ!ְסוְטויפציועּלגְרינְדֶען דָארְט אַמֶעמִינארִיום ,וִויגְליקְליךְ זֶענֶען

נִייֶע הָאפְנוּנְגֶען הָאבֶּען ִיךְ אִין עאורּנוזועקטן
אוג יֶעצְט? . ..שוין לַאנְג פַארְנֶעסֶען דָאס .גַאנְצֶע פְּרֶאעקְט! רָאס אגִֶיעווֶוען אַ-

יפַּאמֵא מַארְגַאנָא",

אֵינִים פָארגֶען יאהֶר איז ארויט אַקְלַאנְג אִין גַאנְץ פּוֹילִין ,אז סִיהָאט וַיֹך
ָפְּגֶעוּבְט אַנייֶער ןעד עִם הָאט זיך גֶעפוּנֶען גְ
אלְִליךְ לאנד מיט דעם נָאמֶען

איואּמְַרזְִיגסְֶטענְ אטוִּיננִמיֶעעֶןט'ְרָ,אנוְוטאדָגאָראְלטְד פוַָּאשלְׁגטֶעארוְֹטיף ודִִייך פהְָּארנְָאסדְט אִין דִי גַאסֶען ,עֶרֶד גִיש מֶען
דֶעם פְרֶעמְדֶען ,וָאס קוּמְט זי

דָארְט צוּ בֶּעזֶעשְצֶען .רָאס פַאלְק הָאט גֶעגְלוֹיבְּט אִין דִי זִיסֶע חֲלוֹמוֹת ,פַארְקוֹיפְט דִי

באֶוֹּעיבפְִֶּיעכֶחעַםאפְאּוטג פאוַןוֶדעֶקעם נחָָאךלְוֹםמהאבַוּגאוּמִריטָגאַב מִיט וַוייבּ אונ קֵינֶר .דָארְט הָאבֶּען זֵיי זיף'
ְּלוּטִיג הֶערְץ אִיעגֶעוֶעתְן דִי וָארְהֵייט ,דָארט

הָאבֶּען יי זין אלֶע דֶערְואּסְט  ,אַז שְׁוינְְלֶערְם האבֶּען אָיפְיּגֶענַארְט ,די אֹיְנַארֶען
|

|

()59

60

יודישע פאלקסביבליאטהעק

.ינִיגֶע ,וָואס הָאבֶּען נָאךְ גֶעוִיפֶּעם ,זֶענֶען גֶעקוּמֶען
זִייֶער לֶעצְטֶען בְּלוטיָגֶעןגְרֶאשֶׁען אֵי
צוּרִיק אַהֵייט ,אסך אָבֶּער וַואְגֶערֶעןזִיך נָאךְ;עד חַיוֹם אִין ה אמְבּוּרָג אונ שְׁטַארְבֶּען
פוּן הוּנְגֶער .דָאס אִיז גֶעוֶוען איפאטא מָארנַאנַאי,

דָאס אֵייגֶענֶע  אִיו גֶעווֶען מיט פַאלָא סטינא .גַאנְצֶע שְׁטָאדְט אִין בָּ ע-

סַארַא בִּיע הָאבֶּען זִיך גֶעקלִיבֶּען אַיוֹיס אִין פאלאס טיג א צוּ .מאכען דארט

קָאלָאג יֶעס ,דַי הָאבֶּען גֶעמַאכְט חָבָרוֹת ,ג קעליבּע{געלט ,גֶעשִׁיקְט מֶענְשֶׁען צוּם
בַּארָאן רָאט הְשִׁילְד ,--ער זָאל וֵיי אַרוּנְטֶער נֶעהְמֶען אוּנְטֶער זַיינֶע פַלִיְלֶען ,
לָסוֹףהָאבֶּען זיי גֶעמְט ,צוּט אוּמגְלִיק אַלֶעבְּלֵייבֶּעאןִין דֶער הַיים אָדֶער אַוֶעק נָאךְ
אַמֶערִיָקֹא ,וַוייל דֶער בַּ א רָאן הָאט זֵיי נִיט גֶעוָואלְט הֶעלְפֶען (אוימער אֵיינִיגֶע ,וָואס

עֶר הָאט צוּ גֶענוּמֶען אוּנטֶער זַייןשוטץ) ,אוּנ דִי טִירְקִישֶׁע רֶעגִיערוּנְג פוּן אִיהֶר ייט הָאט
שׁוֶועהְר גֶעמַאכְט דָאט קומען פוּן דִי יורֶען קיין פַאלָאסְטִינַא  --מֶעהֶר אַלְט  8חֲדְשִׁים הֵא |ן
מֶעןדָארְט לֵיירֶער ,נִיט בְּלַייבֶּען .. ..
מִיט עֶמְליכֶע יָאהֶר צוּרִיק אִיז אוֹיפגֶעשְׁטַאנֶען בַּיי אוּנְז חאַָבְרָה נַאצִיאָנַאלִיסְטֶען
,יוֹנִיש-פְרַיינְדיי וָואס זִייעֶר צְוֶועק אִיז גֶעוֶוען--צוּ בֶּעוֶעטְצֶען יודֶען אִין אָרֶץ-
צִ
יִשְׂרָאֵל ,זֵיי זָאלֶען דָארְט וֶוערֶען עֶרֶר-אַרְבּייטֶער .מֶען הָאט פַארְקֹיפְט בַּילדֶעה.,

גֶעשְׁטֶעלְט מַעֲרוֹת עֶרֶב יוֹם-בַּפוּר אִין אַלֶע שוּלֶען ,געמַאכְט מִי-שׁבִַַּּים ,גֶעקְלִיבֶּען גֶעלט,

גֶעפְמַאלֶעט דִי וֶועלְט ! אַךּ ,וִוי זִיס אִיז גֶעוֶוען צוּ לֶעֶען דִי רִיהְרֶענְדֶע אַרְטיקלֶען פוּן די
צִיוֹנִיס פריינ די,וי פְרָאהְלִיך איז אוְנו גֶעוֶוען אוֹיפין הארצען צוּ זֶעהְן טויזֶענְדֶער.
מֶענְשֶׁען זֶענֶען אִיבֶּערְגֶעגַאנְגֶען צוּאיין עֶרְהֶאבֶּענֶער אִירֶעען זֶענֶען זיך עוֹמֵק זָאפְּלַייםיג.
אִין אַזַאך ,וָואס איז נוֹגע דֶעם כְּלֵליִשְׂרָאֵל! וואוּ וֶענְט אִיר  אֲבֶּער אַלֶע אַצוּנד ? וואו זֶענְט

אֵיהֶר גָעכָט גֶעוָארֶען .,אִיר ,פריינד פוּן צִי וֹן"ל שוין זֹשֶׁע אִיז דֶער דָאוִינֶער הוֹיבֶער

גֶעדַאנְק אוֹיךְ גֶעוֶוען נִישְט מְעֵהֶר ,וי אַ,פַאמא מָארְנַאנַא""?.. .

3
זייס

מִיר הָאבֶּען אוּנְטֶערְגֶעפִיהֶרְט חאֶַשְׁבון פון דֶעם פֶערְגַאנְגֶענֶעם יאהֶר דָא אין אוּנְזֶער
לַאנר ,עס ְלַיבּט אוּנונָאךְ צו .זַאנֶען עמְלִיבֶע וָוארְטֶער וֶועגֶען אּנֶערֶע בְּרִירֶער אִין
|
וֹיפְַאנ.

דִי לַאנֶע פוּן יודֶעןאין דַייטְשְׁלַאנְד אִיז יֶעצְט די גֶעהֶמְלִיכֶעוָואס אִיז גֶעווֶען
בְּשַׁעַת וִוילהֶעלָם דער עֶרְשׁטֶער הָאט גֶעלֶעבְּטיפִיעל גוּטֶט הָאבֶּען אוּנְזֶערֶע בְּרִירֶער
עֶרְוַוארְטֶעט פוּן דֶעט בַּארִימְהַארְצִיגֶן קֵיינֶער ,פֶךידָרִיך דֶעם דְרִיטֶען  .זַיינֶע בְּרִיעףי.
וָואס ;ער הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען  צוּ בִּיסְמֵא ר קֶיען אוּג צוּם פַּארְלַאמֶענְט ,זַיינֶע ערְהָאבֶּענֶע
וָוארְטֶער ,אַזזיין מְלוּבָה וֶועט בֶּעשְׁטֶעהְן גָאר אוֹיף שָׁלוֹם אוּג פְרַייהַייט ,אוּג אַלֶע.
מֶענְשֶׁען וֶענֶען איהליעבּ ,אלע רֶעלִיגוָאנֶען --גלייך; דִיעוֶע גָאלְדֶענֶע וֶוערְטֶער ָא
גֶעקְלוְּגֶען וִ-ו-י א נָאטליכֶע יְשׁוּעָהאוֹיף דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט אוּג אוּנזֶערֶע בְּרִידֶער
הָאבֶּען גֶעשֶׁעפְּט גְלִיק .נָאר דֶער טְהַייֶערֶער ,דֶער עֶרְלֶער פִּרְידָרִיךְ הָאט נָאר יי
חֲרָשִׁיט רֶענְירט אוּג איז געשטארבען; דער זוּהְן זֵיינֶער הָאט שׁוין אַנְדֶערֶע אִידֶעעְן :ד

אַנַאנְג אִין דֶער מִדְבֶּר
אְַטִימֶעמִיטֶען רֶעכְנֶען אִיהְט פאר אַ שְׁטִילֶען חֵבֶר ,אוּג רַייִמֶען יורֶען גָאר אֶהֶן רַחֲמָנות,
אי
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אין עִסְטְרַייךְ הָאט דֶער בֶּעקַאנְטֶער אַנְטִימֶעמִיט שֶׁענֶערֶער גֶעהַאט אַ-
שְׁטַארְקֶע מַפָּלָה.ער זיצְט הַיינְט אין תִּפִיסָה; דָאךְ דֶער אַנְטִימֶעמִיטִיוְמוּס אִיו דָארְט
אוֹיךְ שְׁטַארְק פַארבּריימֶערְט נָאר דִי רֶענִירוּנְג .אִיז גוּט אויפמערקזאם אוֹיף זײַ.
אל

א
אל

ענן הָאט זִיךְ אִין דֶעם יאחר תרמיח נָאר נִיט
ֶָ ע
יוּמ
די יוּדִישֶׁע לַאגֶע אין ר
פַארְבֶּעמֶערְט :זִייֶערֶע צָרוֹת זֶענֶען רָאג די רֶעגִירוּנג דריקט זֵיי אוּג נָאגְט זי
אוֹיף יֶערֶען טְרִיט ,אָמֶת ,דֶער גְרֶעסְטֶער צוֹרָר הַיְהוּרִים ּבְּרַאטיאנ אי ,ואס אִיז
גֶעוֶוען פְּרֶעוִידֶענְט פוּן די מִינִיסְטָארֶען ,אִיו אַרָאּ פון בֶּענְקֶעל ,אָבֶּער זייֶער לַאנֶע האט
ִיךְ דוּרֶך דֶעט לעיע נִיט גֶעבֶּעסֶערְט -- .דִי עֶעמִיְרַאצִיע איז אוֹיךְ .אין רוּמעניען
וְעקֶר גְרויס גֶעוֶוען,

*

אִין פָרָאנְקרייך הָאט זִיךְ אוֹיך גֶעוִויִזֶען דער אַנְטִימֶעמִיטִיוְמום; עס הָאבֶּען
זיך גֶעפוּגֶען עטְלִיכֶע הִמְנִים,וי דער בֶּעקַאנְטֶער דֶר יוּמ אן אוּג נָאךְ עמְלִיכֶען וואס
הָאבֶּען אֶפְּגֶערְרוּקְט פִינְסְטֶערֶע בִיכְלֶעך אָדֶער בְלָאטֶער גֶעגֶען יוּדֶען :דָאךְ זִיצֶען דָארְט
אוּנוֶערֶע בְּרִירֶער גַאנְץ רוזיג אוג גֶענִיסֶען אַלֶערֶעכְט ,פִיעלֶע יוּרֶען זֶענֶען דארט ְרוֹיסֶע
טּשִׁיָוְנַיֶעם גֶעגֶערַאלֶען טִשְׁלֶענֶעס פון דער אקאדעמיע א .זוו-- ..דִי חבָרֶה ,כָּל
שָׂאֵל חֲכָרִים' הֶערְט ניט אוֹיף צו גרִינְרֶען שׁולֶען אוג אוֹיס בִּילְדֶען די יישֶׁע קינְדֶער
אִיןווֹייטֶע שְטַאדְט ,נָאר אִין זַאכֶען ,וָואס זֶענֶען גוֵֹעַ אִין בל יְִרָאֵל ,מִישְׁט זִי זִיךְ ניט ,

אין אַלְגִיר (אַפְרַיִקא) ואס איז אוּנְטֶער פְרַאנְקְרַייכִים שוּץ ,אִיו אִין דֶעם
פַארִיגֶען יָאהרדִי שִׂנָאֶה צוּ יּדֶען זֶעהֶר שְׁטַּארְק גֶעוֶוען .דָאס אֵייגֶענֶע אִיז גֶעוֶוען אין
מַארָאקֵא ,וואוּ יּדֶען לֵיירֶעען צָרוֹת אוּנ רְדִיפוֹת שוֹין פִיעלֶע,יָאחֶר ,
אִין עעַנִגְלַאנְד אִיז דָאס גַאנְצֶע יָאחֶר גֶעוֶוען רומיג  .נָאר וָואם אֵיינֶער הָאט
פרֶעקְטִירְט אִין פַארְלַאמֶענְט ,מען ואל ניט אַרַיינְלָאוֶע קיין פרֶעמְדֶע אָרִימֶע לייט אִיו
עַנְגְלֵאנןֶד ,מִיט דֶעם הָאט עֶר גֶעמֵיינְט דִי יורֶען ,וָואס קוּמען אַחין פון רוּסְלַאנְד; ער
פּראעקְט אִיז דֶער וַַייל נָאךְ נִיט בֶּעשְׁטָאטִינְט גֶעוָוארֶען.
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אִין אָךְ ץ-ישִׁךְ אל איז כְּסֵרֶר מַחֲלוְקְתָ'ן אוּנ חֲרָמוֹת .צוּדֶעם זֶענֶען מִיר שׁוין פון
לַאנְגגֶעווֹאהְנְט ,מִיר קֶעגֶען שׁוֹין גיש דעם נַאמֶען פון דֶבעְרּרִיסְקֶער רְבִּיצִין מִיט אֵיהֶר
גַאנְצֶער ְּנוּפַיָא נָאר ערְגֶער אִיו דָאם ,וָואס אִין דִי עטְלִיבֶע קאלאניעםֶ ,ועלְכֶע רֶער
בַּארָאן רָא ט הִשָׁי לֶד הָאט גֶעמַאכְט הַאר אוּנְזֶערֶע בְּרִיִדְעה אִיואין דֶעם פָּארְיגֶען יָּאהֶר
גֶעוֶוען ְרוֹיִע מחַלוקת'ץ .עפֶּעם אַמְשׁוּגֶעיגֶער דָאקְטָאר נָאלְדְבֶּעךְהָאט זִיךְ אַהִין
אַרַיינְגֶעקְלִיבֶּען אוּנ הָאט מִיט זַיינֶע פְרוּמְקֵייט אוּג מְשׁוּנַעתְ'ן גֶעבְּרַאכְט צוּ דֶעם ,אַז דע
עֶדְלֶער בַּארַאן הָאט וי צוּ כּעסִיט אוּנ הָאט פיעל וקַאלָאנִיסְטֶען אַרוֹיס גָעיאגְט ,אוּג גָאמְט
וֵוייסְט ,אויבּ דֶער גַאנְצֶער עֵסֶק וֶועט אֵיהֶםנִיטנִמאָס וֶוֶערֶען ,..

אָו דִי מַחְלוֹקְתִי ז
!ייבּרֶענְגֶען אוּנְז דִי גְרֶעסְטֶע אונגליקע! וֶוען ניט זיי ,וֶוען
בֵּיי וודֶען וָואלְט גֶעוֶוען חאַד וּת ,וָואלְטֶען מִיר אין אוּנְזֶער כְרָאגִיק גֶעמַאט פיעל וֶוענִיגֶער
לט וַאכֶען אונ פִּיעלפיעל מֶעהֶר גוּמע זַאכֶען צוּ פאר שְרֵייבֶע פִיעל-פיעל -אָאַזֶען
אוּנ זֶעהֶר וִוינְצִיג ,פאטא מָארְנַאנאים". ,,

י ח; זאגאראדסקי,
ווארשא תרם'מ,

ד בִּיבְּלִיאָנְרַאפִיע.

אַ רֶעעֶסְטֶער אִיבֶּער אַלֶע זְשַׁארְגַאנִישֶׁע בִּיכֶער ,וָואס
זֶענֶען אָפְּגֶעדְרוְקְט גֶעוארֶען אִינִים יֵאהֶר תרמ" ,
 1אבּרַאמָאוִויטְשׁ ,אַלְלֶע כִּתָבִים פוּן מֶענְרֶעלִי מוֹכר סְפָּרִים ,אֶתִ
נֶערְרוּקְט בִּיבֶער-ווַייס כְּמֵרֶר אֵיינִם נָאד דָאס אַנרֶערֶע .דָאס
עֶרְשְטע בּוך  :פִישֶקע ד ער

קר וֹמֶ ער.

אדעססא .דְרוּקפוּן א ,וַוארְשַׁאווֶער ,

,1 851 ,8

 2ב,י ,די יוּדִישֶׁע פָאלְקס וארְמלִיף ווארשא ,דְרוּק פון אלאפִין,8881 .
בי
 4זֵיימֶען ,אִין 08
2

4
3

בוּכְבִּינְדֶער אי

,;/
,

דֶע ר אפַּערי סֶט ,אֵיין הֶעכְסֶט
08
ווארשא ,גינם6 ,

אִינְטֶערֶעמַאנְט,

די אָפּגִינַארְטע לִיבֶּע ,וארשא ,גִינם 62 ,זַייטֶען21 .
דִיגֶעפֶערְלִיכֶע לִיבֶּע וארשא .גִינָם 07 .ז991 ,
הַיינְט מָאדִישֶׁע כְּלֶה אדֶער וֶוער אִיו שׁוּלְדִיג.
 8ז021,

,

רָאמַאן

|

ווארשא ,נִינס,
|

יוּדִישֶׁער פָאלְקְט קאלענדאר ,תרמיש אדעסטא .רְרוּקלאדעסקי
וֶועסְטניק' 84 ,888,1זי

ן

 8בִּיילִינְמָאן ,פר עמְד וֶֶערְטֶער-בּוּךְ .אדעססא  83ז5? ,
 9בִּירְנְבּוֹים .די פְּרַאקְטִישֶׁע ארִיפְמֶעמְיְקֵא פִּיר הֶעבְּרֶעייֶער מיט
 0זַאדַאטְשֶׁעם ,אִין טְ9הֵייל .ווארשא,
 01בְּלָאךְי ,רְרֵיי צִדֵיקִים ,ווילנא23 ,6581 ,ז,

991

 1בֶּעקֶערְטַאן שׁ.וי לֶעבּען אוּנזֶערֶע בְּרִירֶער אִין פַּאלֶעסְטינֵא?
אדעסא ,ולצע א

4

פן

,

דֶער טֶעלֶעפָאן צְוֵוייטֶעס הֶעפְט 8 ,ז? .א

8

,

פוןטוֹיט לֶעבַּעדִיג ,ווארשא ,גִינֶם  84 6881ז721 ,

04
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41

,

כָשִיחיס צייטען ראמאן ,ארעסא יאָרֶעמְקִי וֶעסְטְנִיק"  84 ,7881ז1" ,

2

,

דֶער רוּסְסִישֶׁער טֶערְק בדדיטשוב 65 ,ז521 ,

64

.

די שְׁלִימְמָוַאלן יצָ ע ,עֶרְצֶעהְלוּנְג ,אדעס ,שוּלצֶע,7.
אַ ְמאסַאדֶע

 71נָאלְדְפַאדְעֶן ,א ,דָאקְטָאר

אָדֶער דִי יוֹדִין

06ז963 .

אִין פַּאלֶערְמַא,

אפְּפֶּערֶעמְטֵא אִין אַקְטִין 11 ,בִּילְרֶער ,ווארעא; בּוֹימְרִיטֶער
עֶט גָאנְשַאר ,נסן 0

8

!

רִיבְּאבֶּעמִיט דֶעם אֵייגֶעקֶעל .אַפְיעמֵא אִין  3אקטין.

9

,

דִיי קַאפְּרִיוְגֶע כַּלָה מוֹיד ,אדֶער קאבּצַאנְנָאהְן עִט הוּנגֶערְמַאן,

מֶעלָארְרַאמֵא אִין אַ4קְִין אוג  5בִּילְרֶער 74 ,7881 .ז,
 0דָאקְטָאר ,אחִ,ין וָואס אִיז אוּנְוֶער הִילף אדעסטא ;אָרֶעסְקִי וֶֶעסְטְנִיק *
95
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 1דִיק א.ם ,מוּטֶער אוּנ טָאבְטֶער .איין דָאפַּעל רָאמַאן אוג דַאצוּ אִיו
צוּ גֶעגֶעבֶּען אַם ענְדֶע וִויטְצֶע אִיבֶּער וִויטְצֶע ,ווילנא ,ראם ,7881
 9זי 8

9

,

83

,

מַלכֶּהוְחדֵפָה .איין זייֶער פַייגֶער הִיפְטָארִישֶׁער רֶאמַאן .ווילנא 7881
ה פא -

די שקפאוועכי אָדֶער רִי לייבְּאֵייגֶענְשַאפט (פאדַאנְסְטְוֵוא) 2 ,טְהֵייל
ווילנא ,רָאם  561 ,7881ז98 ,

 4הָאכְבַּאן מ .ט ,דֶער בִּלְבּוּל .ברדיטשוב  86 ,7881ז98 ,
 50הָאנְךָ .ר' שֶׁ לט ה וואוּנְדֶער הִ אלד ,הִיסְטָארִישֶׁע עֶרְצאהלוּנָג ,ווילנא רָאם
 2ז8 ,

 6וַוייסְבַּאנְד ,י ,יָרוּבַעַל .ווארשא ,אלאפִּין  23 ,7881ז8 ,

 7זַאַבִּיעזֶענְסְקִי ב ,א ,דִי שוערֶע צייט .איין רַאמַאן אין  4טְּהֵיילֶען פוּןדֶער
לֶעצְטֶער צֵייט אוּנְטֶער די יודֶען אִין רוכסלאנרו,וארשא מִיל
,7

 771ז98 ,

 8זִינְנֶער מ ,דער ויטענלעהרער ,אָרֶער בַּאְנִי קרִילָאוו אִיבֶּער זעצט אין
שִׁירִים ,אי רִיינֶעם זְשַׁארְנָאן .ברדיטשוב ,שֶׁעפְטיל  08 ,8981ז8" ,

 9מְרוּבְּנִיק ,אי;וּדנְִיגְלִיקְלִיבֶע מִריִם .דָאמַאן אִין 2טְהֵייל .ווילנא רָאם.
 502 ,8ז08 ,

אֶסְתֶּר הַמַלְכֵּה ,ברדיטשוב .שֶעפְטִיל 86 ,8ו001 ,

0
11

,

איסְטָארִישׁ רָאמַאן ,
דִישָׁאנֶע יְהוּדִית ,אָדֶער יְהוּרִית דִי צְווייטֶע .הִ
}0
ברדיטשוב ,שֶׁעפְטִיל04 ,

בִּיבְּלִיאָגְרַאפְעְע

/

17

 2ליאָן דאר הִירְשׁ .נייֶער בְּרִיפֶען שׁטֶעלְלֶער .וילנא ,פין עט קאמפ.
|

ֹ

 4041 ,7681--ז ,פגן

 8ליליענבלום מל .דֶער
4

יוּדִישֶער

וֶעקְקֶער.

וֶועסְטְנִיקי 561 ,7881 ,ו8 ,

-

,

/

ארעססא.

וְֶרבָּבֶל ,אַדְרֵאמֵא אִין 5אַקְטִין .אדעסטא ,אאדְעפְקִי
א ז98 ,

אאַרֶעסְסקי

וֶועפְטְנִיק' 7881

 8לִינֶעצְקִיס כְּתָבִים. ,ד ער גְרַאנֶער
6

,

דָאס

7

,

דֶער פַּלאפּלער

=

יו

 :לע ערװיש

9

,

דֶער שוֹפָר.

04

,

ו

דְרִיידֶעל.

וֶ

אדעססא שׁוּלְצֶע  8ז8-7881 74 .

ֶׂ

דער אֶעלְט לוח אדעססא שוּלְצֶע ד 8 69

 14לעוִין,
קוולאירישאן .שאַוּׁנאְטֶטערץְהֶענְורְֶלֶעעררְ.טֶ4ע6ר ז ,בּ6ִ1יבֶעל דֶער עֶנְְלִישֶער שְׁפְרַאכָע
|
שש
לעוויץל .רפָּאֵל דֶעם שְׁנִייְדערְט טָאכְטֶער אדֶער די שׁוֶערֶע מִיהֶע,
ר
ָ
א
מ
א
ן
א
ִ
ין 5טְהֵייל ווילנא .פִּין עט-קאמפי  071 ,8081 ,ז08 ,

נוּסְבּוֹים א ,אצְַפִװיקיויחוֹ,קם.ערְפֶער מים אֵיין וֶעלֶע אָדֶער דער פְרוּמֶער
קעלְטֶער 81ט,7ֶ8עהַא4טֶ4עזר ,שְׁ8פִיעֶל {קאמעדיע אין  2אקמֶען .ווארשא,

 4ג
ֶערִינְסְקִי א .מ .אַחָהְן אוֹיף אוֹיסְצָאהְלֶען וארשא ,מִיל 93ן 4
 8סַפיר א,
(א יי ס) דֶער קְלֵיינֶער קאטָארְוְנִיק אָדֶער דֶער פַאלְשֶׁער

יוֹרש ,איין פְּרַאכְטִינֶעם אוג

8

ן}2 ,

 0סקֶּעקְטָאר מ .דֶער

הֶערְלִיכֶעם רָאמַאן .ווילנא מיץ ,8081

הוֹיו פְרֵיינְד .אַהִיסְטָארִישׁ -לִיטֶערַארִיש בוך.

ווארשא ,אַלַאפִּין  8881הו

4

,

08

דֶע פַ
אמִילְ עךפְרַיינד ,ווארשא .אַלַאפִין 001 7851 .ז8 ,

 84פֵייגֶענְוָאהְן .ני;ע
ר,קיגךע ר לֶעהְרֶער ,ברדיטשוב ,שֶׁעפטִיל  69 ,8881ז ,

צוּנ
ְזֶער א .יוּדִישֶׁעפַאלְקס לִיךָ ער .ווילנא ,פון1? ,59 ,8081 ,

0

 4,פאלקפלידער ,וילנא מיץ  23ו

;0

יורישע פאלקסביבליאטהעק
רַאנֶער מ ,קדל,יינ שטעטילדיגע

רָאך עלֶע אָדֶער רָאזַאליע דִי אַרִיסָ-

טָאק|ראט?קע ,אַיין טְרַאגֶעדִישֶׁער רַאמַאן ,ווארשא,
גָאנְשַאר7 ,

בּוֹימְרִיטְטֶער עט

 ,95ז08 ,

שָׁלוֹם עְלֵיכֶם ,ר' מֶענְדֶער בְּלַאנְק ,אַרָאמַאן אָהֶן אַ ליב ס"ט פּעטערסבורג
לֶעוי 8

דָאס

א

ז08 ,

בִּינְטְלִל בְּלוּמֶען  ,ברדיטשוב,

שֶָׁעפְטִיל 54 ,8881 .ז ,ס

שָׂמֵרִיס מִשְׁפָּט ,אָדֶער דֶער סוד פְּרִיסְַאוְשְׁנִיךְ אוֹיף אַלְלֶע רָאמַאנעֶן
פו' שָׁמַיר סְטֶענָאגְרַאפִירְט וְוָארְט אַם וָוארְט ,ברדיטשוב  .שֶעפְטִיל .

1

81

 38ז561 ,

שמיר .דִי אוּ גל יקליכע לִי בָּע אדֶער דער כַּשְׁריֶער מִמְזֶר ,ווארשא,

די גָאלך עבָע'קעלְבָּ ער .אָדֶער דֶער קצב אִין סאלאן ,רָאמַאן אין
קמ ,ווילנא.רָאם 8 ? ,091 ,7:81

/

0

דֶער גְלִיקְלִיגֶער פּאסְטוּך ,ווילנא ,רָאם 05 ,7881 .ז78 ,

/

גן עֹדָן פַייגָ נְלֶע וילנא מ"ץ  28 ,8881ז08 ,

/

דער גֶעבֶּענְטְשְׁטֶער פַּאטְשׁ .ברדיטשוב26 ,8881 ,ז921 ,

4

דֶער טִירַאנֵיישֶׁער בְּרוּדֶער אָרֶער דֶער אַפֶּעקוּן .יערְצֶעהְלוּנג.
ווארשא ,גִינֶם 44 ,ז8? ,

דִייוּדִישֶׁע

4

קֶענִיגִין אַיין וַואהֶרֶע ערְצֶעהְלוּנְג ,ווארשא ,גִינֶם  04ז8? ,

דֶער יוּדישֶׁע" פָרִיץ .דְרָאמֵא אִין  5אַקְט .אִץ סו קָארְטִינֶעם,

ווילנא ,מ"ץ 27 ,ז0 ,

הי

7

דֶער פַּארְלָאוֶענֶער זוּהְן .ווילנא ,מיץ 93

6

דֶער פּוּסְטְ ער מִיוּתִֵס ,אַואהֶרֶע עֶרְצֶעהְלוּנג ,ווילנא ,רָאם ,7881
85ן21 ,

דִי פַארְקוֹיפְּטֶע כֵּלָה .רָאמַאן ,

{1

48

.

פַּלטיאָל אָקם זֶער אַנְטְלָאפְעֶנֶער קֵאסְסִיר .ווילנא ,רָאם  761 ,7881ז8 .
א פּאטש פון זיין לִיבֶּען נָאמֶען .ווארשא ,גִינֶם  33 . 7881ז8? ,

8

דֶער פֶר וּמֶער מֶעךְ דֶע ר .ווילנא .רָאם8? ,631 ,8881 ,

6

דִי צְוֵויי ג ארֶענְרִיגֶעלִיבָּש ארֶער וִוי גֶעפֶעלְט אַייך מיין שְׁוִויגֶער?
ווילנא ,רָאם 87 ,8 ,ז98 ,

8

צוִוישֶׁען צְוֵויי פִלֵא מָ ען רָאמַאן אִין 3טְהֵייל ,ווילנא .רָאם,7881 ,
08 3 902

בְּיבְּלִיאָגראפִיע
דער קאטארושניק וילנא רָאם441 ,8881 ,ז8? ,

1

,

כ?

; ,דקעאררִטֶענְשְׁפִּילֶער .ווארשא ,גִינֶם 8? 93

טד 

}

84

הַאשְׁקֶעלֶע קאזאק ,וילנא מיץ  93ז51. ,

סֵפֶר הַגוֹרָלוֹת ,ליּבִָּין .הֶערשֶׁענְהָארְן עֶט שׁניִירְמֶעסֶער וצ וו
די דְרֵיי הַבְּרִים .לוּבְּלִין.קערְשענהאלן עש ש"מ 34 ,8881 ,ז8 .
6

מֶׁה ,לובָּלין .הֶערְשֶׁענְהָארְן עִט ש"מ  23ז001 ,
אא 'פּטירת ש
ן תְַּם וְיָשֶׁר .לוּבּלִין .הֶערְשֶׁענְהָארְן עֶט ש"מ69 .ז81 ,
דֶער קאמֶערְצישֶער
,7

קַאלֶענְדַאר.

תרמ'ט.

פּעטרעקאו.

 8ז78 ,

סאלאמאן עסביכער

א בריוועלע צום ה' ביכערפרעססער.
געעהרטער

הערר

}

אין פֿטוק שטייט ,מודה ועוזב ירוחם' / װער עס איז זיך מודה  ,דעם שמראפט מען נים . . .
איך בין זיך מודה אונ מתודה  ,או מיין קליין -ב'בעלע ;אלטע מעשות אונ אימער נייע' ; וועלכעם איהר
האט אריינגענומען  אין אייערער רעצענזיע ,//אויפ {ליטערארישען מארק'  ,איו ווערטה שמימץ ,נאר מיט
רחמנות  ,ווייל עם האט שוין נעביך גענוג צרות געלימען אהן אייך  ,די מעשה דערפון איז אי  :דאס
{ר .אווי .וי איך האב קיין צייט געהאט זיך
דאזיגע ביכעלע איז לכתחילה געװען פיעל גראסער {נא
בעשעפטינען דאמיט  ,האב איך דאס איבערגענעבען אויף פרעמדע האנד אוב עס האט זיך גראד געמאכט
אזוי  /אז דער הערויסגעכער פונ'ם ביכעל האםט געמווט אפטרימען פון דאנען גאנץ ווייט , . .דאריבער
האט ער נאר עטליכע בלעמליך אפנעדרוקט אוג  ,צום אומגליק  ,דאס ערנסטע ; עם פארשטעהט זיך ,או
אזא מין מאכל קאן ניט שמעקען אפילו פאר אזא זולל וסובא  ,וי איהר ה' ,ביכערפרעסער'  ,וואס איחר
זענט נישט קיין גרויסער איבערקלייבער  /װי עס ווייזט אויס נאך די שאנע פאטראוועס  /מיט ועלכע איהר
האט אייך אנגעשטאפט דעם מאנען  ,. , ,נאר אזי וי עס איו דאך שוין ביי אייך נאך דער סעודה  ,איו
אנים אפערפאלענע ואך  ,לכן ביט איך אייך  /הערר ביכערפרעסטער  /איהר זאל חאטש
דאך עס שוין פ
פֿועל זיין ביים הערויסגעבער פון דער רישי פאלקטניבליאטהעק'  /אז ער זאל אפדרוקען מיין בריוועלע
אום מיך צו פערענמפערען אונ צובעווייוען ,אויףוויפיעל עס איז אמת דאס יודיש ווארטעל ,אז ,מיט פרעמדע

הענט איז טאקע נאר גוט פייער צו שארען" ,

אכטוננספאל

יהושע

ווארשא
ערבֿ הנוכה

תרמ"ט

()60

מוה.

וֶעגֶעןזְשׁארְגָאן אוֹיסְלענֶען אראפ
אוּנְזֶערֶע לֶעזֶער וֶועלֶען דא גֶעפִּינֶעןאגַאנְץ צֶעטֶעל דְרוּקְפֶּעהְדֶער ,וֶועלְכֶע

מיר הָאבֶּען בֶּעמֶערְקְט ,פַארּילוֹיפֶענְדִי אִיבֶּער דֶער,בִּיבְּלִיאְטְהֶעק' ,דָאס זֶענֶען די
הוֹיפְּטְפֶעהְלֶער ,דִי גְרָאבֶּע גְרייוען ,אין וֶועלְכֶעעס אִיז שׁוּלָדִיג ,וי דֶער שְׁטֵייגֶער אִיז -
דָאס כַּפְּרָה-חוּהְנְדעל דֶ,ער בָּ חוּר הִזֶע צע ר; די אִיבֶּערִיגֶע וָוארטער ,לֶמָשָׁל ,וָואס
לןע!"  --ניט ,אַלְלֶע ,פַאלֶע --יטיפַאלְלֶען ,אוויסֶען" ---נִיט וויסְסֶען"/
אֶּע
;רייב
מיר שְׁ
זָאל  --גיט זָאלְליו;,צוּרִיק"  : ---נִיט,צוּריקְק"ו עוויל" --נִיט ווילל"ז;קאן'  --ניט נְקָאגְן,

ט ,פִיר' ,וּכָדְוֹמָה , ..
ִ"י--
נַאר
יקומען'  --ניט יקוּמְמֶען"ז ;אראפּ' -נִ-יט ;הֶערַאבּי, ,פ
רֶעכֶענֶען מִיר כְּלֵל נִישְׁט פַּאר קיין גְרִייזֶען ,דֶענְן צוּוָואס טוֹינֶען אוּנְז דִי אִיבֶּערִינֶע
אוֹתְיוֹת,וָואס שְׁלֶעפֶען זִיך נָאךְ סָתַּם אִיןיֶעדֶען ואר כִּמֶעט ? מִמָהנִפְּשֶׁךּ ,שְׁרַייבֶּען
מיר דֵייטְשׁ ,דָארְפֶען מִיר הַאלְמֶען אַלֶע כְּלָלִים פוּןדֶער דֵייטְשֶער שפּראבע נ;וּ ,וֶוער
זִשֶׁע וֶועט אוּנז דֶעמָאלְט פַארְשְׁטֶעהְן ? צוּרִיק ער גָאר אִינְגַאנְצֶען פֶערְנְרִייִען

אוּנְזֶער זְשַאהָנאן ט,אר מען אוֹיך ניט אוג מֶע מוּז דָאךְ אוֹיפַארבִּייטֶען עֶטְלִיכֶע

גֶעוִויסֶע כְָּלִים ,דָאס הֵייסְט! גֶעוויסֶע צֵייֶענְם  ,בַּכְדֵי אַלֶעזָאלֶען שְׁרייבֶּען אוֹיף איין
שְׁטֵייגֶער אוּג אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען זָאל קַאנֶען פֶערְשְׁטַעהְן .

|

דָרוּם הָאבֶּען מִיר אוֹיסְנֶעקְליבּעןאיןדעם ענין פון אוֹיסְלֶענֶען (אַרפַָאגְרַאפיִע,
אָדֶער אֶרְטְהָאגְראפיֶע) פּוּנָקט דִי מִיֶועלְוֶועג ,אּג דִי ובִּיבְליאטְהֶעקי הָאט זי גֶעפְלייסְ
וִוי ווייט מָאנְלִיך ,דָאס לָשׁוֹן נִיט זֶעהֶר פֶערְרֵייטְשֶׁען אָבֶּער אוֹיךְ נִישְׁט שְׁטַּארְק
פֶּערְגרייֶוען ,,נָאר גְרַאדֶע אזוֹי וי מֶע רֶעדְט בַּיי אוּנז ,יודֶען ,דָא אִין רוּסלַאנְד (נִיט.
אין דִייטְשְלַאנְד) אין אלע אָרְטער .דעם סָארְט אֶָרְמִה אגָרֵא פיע האט שוֹין

לאנג אָנְגֶעהוֹיבֶּען אויסצוארבּייטען דֶער ול מבַשְׂר אוּנ נַאכְדֶעם דאס ייוּד;-פאלקס-
בּלאמְט" ,אַזוֹי אַז דִי בֶּעמְטֶע אוּנזֶערֶע זְשַׁארְנָאנִיסְטען שְׁרֵייבֶּען אלע אִין דעם אוֹפְ.
מעהֶר פון אַלֶעהאט אוּנז בַּאוִיזֶען אוּנזֶער גְרוֹיסֶער פָּאלְקְסְשׁבִייבְּעָהא בּרֵא מָאו ימֶשׁ
כּמעט אִין גַאאנְצֶען צֶעהְנְדְלינג גְרוֹיסֶע זְשַׁאהְגאנִישֶׁע בִּיבֶער ,אַז מֶע קאן זיך גאנץ
לייכְט בַּאנֶעהְןאָהֶןטִיעף דייטש אוּג אהְן לְשׁוֹןקוֹרֶשי נָאר מִיט פָּשׁוּט יוריש ,אַזוֹי וי
| מֶע רֶעדְט .פּוּנהְט אזוֹי זֶענֶען זִיךְ  נוֹה :אוּנזֶערֶע בֶּעסְטֶע מִיטְאַרְבֵייטֶער ,פוּן דֶער
פַאלקַסְִיבִּיאָטְהֶעק' ,ההַאַלְטֶענְדִיג זִיךְ נָאר אין די גֶעטְלִיכֶע גֶעצֶעהְלְטֶע כְּלָלִים '
|
דְהַיינוּ 4

 1מע דַארְף שְׂייבֶּען יוּדי ש ,אַזוֹי וי מֶע רֶערְט.
? מֶע דַארְף שְׁרֵייבֶּען אַזוֹי,

זָאלֶען קָאנֶען פֶערְשְׁטֶעהְן .

אזסאי דער פּוֹירישֶׁער דֶעזֶער ,סאי דער לִיטוַואק,

8

וֶוענֶען זְשַארְנָאן אויסלעגען

יֶעדֶער זְשׂארְגַאנִיסְט דארף געדענקען אַז ער שְרייבְּט זשַׁארְגָ אן ,ד .ה.

מֶעהֶר פַארְץ פָאלְק ,פַארְ'ץ הֲמוֹן.עם .
דייטש

אוּג

י 4דָאס אוֹיסְלֶענֶען פוּן די דֵייטְשֶׁע וָוארְטֶער דארפען זַיין מֶעחֶר נָאהֶענְט צו

 5עם דארף זיין חִ
איֵלייוטּוּקנג,צְולְִומיָששֶָׁׁעלן ויָשוארְמֶער ,ווָאס וֶוערֶען גְלייך אוֹסְגֶערֶעדְט
הָאבֶּען צְוִוייֶערְלֵי בֶּעד
ְמַיין' --שאסוםז! אוּג ישְׁטֶעהְן"---ציאסעס

יאֶעהְן" ,218001--אוּג ,צָאהְן"---סץב ; זייער"--פצת  ,אוג

עְעהֶר" ---מתטצס ;,וויינינ"

טומם  ,אוּג ווֶוענִיג" ---סהםזו; אציילען" --עהץ; אונ ,צֶעהְלֶען" --גזיעצט ;,אִירי ;{ 122--אונ יאֵיהֶר"40---

; 40,
,זובן"; ,6018100---זנהן "---ש8גוס  ,אוג ;זיב "---פיס1טזנס;

;פיֶער"001---ע
יסט ,אונ יאיך פיהר"/ 8 868--ץ 102ה; /דאעָןם"019---

 , 8אוּג האָהֵן

דֶעם"--
0ו ;9960 ?09ארֶענֶען'--עצצָת מסץסג ; אונ אוָאנֶען --שצחספע ; יפִיטְלי
 , 010401--אוּג ;איך פותל"--שץתנספץצ א א ז ,וי ,+

מִיר מוּזֶען זיך מוֹדָ
מֶעֶר פּוֹילִישׁ ,אַלֶם לִיִמוהֶוזעַשי,ין ,דאַָאזס דהֵָאיסיסלָשׁוֹן פון דֶער  בִּבְַּיאָטְהֶעק" בּכלל אִיז
ְט !מָעֵחֶר וִוי מֶע רֶעדְט בַּיי אוּנָז אִין
פּוֹילִין ,אי
ן וָאהֶלין ,אוקרייגא ,אֵלֶס וי מע רֶערְט אין דֶער לִיטָא,
וואוּ די ידע קָא
בֶּען בֶּעזּנְדֶערֶע אוֹיִסשְׁפְּרַאכֶע (סגמשחתסווצעסץת פקספסיום) ,או
נ

נָאס אִיז דֶערְפַאר ,וייל אִין דֶער בִ
ּ,יבְּליאָטהַעקיי זֶענֶען די שְׁרֵייבֶּער מעהרְסְטֶעג-
למְֶהעֵרייל פּוֹיִישֶׁע יוּדען .קיינער ווע אוּנז אָבֶּער נִישְׁט אֵיינְרֶעדֶען ,אז דער לִיטְוַואק

ְשְטֶעהְט נִיט אוּנגֶער פו
ֹילִישֶען זְשׁארְנָאן ,אוּג נישט נָאר דֶער לימְוַואק ,אָפִיל
אדוֶּענְרזֶעארָמֶלתָש;ׁעורֹ דֵייטְשֶער יד (ניט פון  די לִישווֶעשֶׁע דַייטְשֶׁען) פערְשטֶעהט אוֹיך -
ן
 ,אוֹיבּער וִויל נָאר ,,.

עִם מרעפט אֶפְּטְמָאל צוּ לֶעוֶען ,װי אִינִיגֶע מַאכֶען חוֹזְק אִיבֶּער דִי אוֹיס-

ידסראייקעוְסאֵאִיי",נ זזקםְאשטאָהאְוַָאוןע,סיל'ֶמֶאשִָמלְ:חֵֶיּבעָשאִׁתיִנְּיפתֶיּ"ערְִיך" ,יְלָאמְפֶּערְשְט" ,משטיינם גֶעזָאנטי )
(מַכְתִּיתִי) קאִי אַהֶער אִי אַהִיןי, ,גִישְׁקִשָהי"

אייקןלעחבוֹּעיןבֶ"ע ,פְּרלָואזמָאחפִישאֶזץֶ,עלְאכֶָרעֶעורואפרָמּאּלעִיהטִיושֶָוׁעאס וֶוערען בֶעניצְט ,גֶעותְנִיך ,גי

שְמוּעסֶען ,גָאר אין אַזֶעלְכֶע אָרְטֶער,

וואוּ גע
ם קוּמט קָאר צו בֶּעשׁרייבֶּען דָאט ווירְקליכע לֶעבֶּען פוּנ'ם פָּאלְק .מיר פֶעך-
שְטעהֶען
גִישְטווָואס,קָאנֶען אַזֶעלְכֶע וואהטער שאדען ? אֹדְרַבָּה ,וָואס מֶעהֶר וְוָארְמֶער,
אטוייי.י.---.

*) נָאךְ אונזֶער מֵיינוּנְג געמ זִיךְּ
דָאם וָוארט מ'שטיינסגעזאַנמיי ניט וִוי אנְדעֶרֶע מיינען,אַז פוּן דַייטְש
יֹצוּ פייסטענס גֶעהאגְט" ד .ה ד
ָ
א
ס
ה
ַ
ל
כ
ָ
פ
ְ
ט
ָ
ע
,
ו
ָ
א
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ן
,
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ֶ
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ָ
א
נ
ֶ
ע
ן
.
נֵיין ,עִם אִיו גָאר
,8פּערקרצְט וָוארְט פון עֶעטְלִיכֶע וָוארְטֶער
צ
ו
ז
ַ
א
מ
ְ
מֶען ; יאין דֶעם (שׂטיין גֶעזָאגְט"  ,דָאס ,הייִסט  :געָה ,רער

צוּם שְׁטֵיין !* ימאיז אוַודאי דָא מִים וֶועמען צוּ
רֶעדֶען .מ שׁט ייבם גֶעך אנג ם וְוּכְדוֹמָה . אַזוֹ אִיו אויך

פֶע
רְקּרֶצְט דָאם וָוארְט ;חלעבּעְןי פון עֶמְלֵיכֶע וָארְטֶער יֹאִיך זאָל אַזוֹי לֶעבֶּעף"
ה' פ רוג

אִיך לֶעבֶּען חְלֶעבָּען , .

שְׁרֵייבְּט .,ב'לֶעבֶּעןיי אוּג
אַזוֹי דארף זִיךְ טאקי שְׁדייבּען ידאם וָוארְט "בְ'לעְבֶּעןן דרֶך א בו ,

יודרישע פאלקסביבליאט העק
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אִיז גְלֵייבֶער  אַי ,זַיַי  הָאבֶּען נִישְׁט אַזֵא שַאנֶעם קלַאנְג ,וי אִין דיטְשֶׁען
;שְׁוַואמְדְרִיבֶּער !* אדער

וי אין רוּסְסִישֶׁען!

'!פנאצש)

8

פזסם ,דָאס אִיז

קאלַייניגקייט  :געס וֶוענְדְט זִיךְ אן דֶעם ,מיט וָואסָ עֹך ע אויהרען מע הָארט
0

זִיךְ צו....

אוֹיךְ הַאלְטֶען מיר פַאר גִישְט אִיבֶּערִיג אריינְצוּפִיחרֶען אין אוּנְזֶער יוּרִיש
פֶךְ עמדע וָארְטער ,נָאֹר אַזֶעלְכֶעץ ,וואס זֶענֶען שׁוֹין אַזוֹי נאטחיג ,אַז מע,קאן

זִיך אָהֶן זֵיי אִין דֶער ליטעראטור גִישט בַּאגֶעהְן בַּשׁוּם אוֹפָן לִ,מֵשֶל  ,פָּאעזיִע"ז -
קרִיטִיקיי,+ ,יּבִּילְעֵאוּם"!; ,בֶּעלְלֶעמְרִיסְטִיק" ,

,אָרְטְהָאגְרַאפַיִע",,= ,פַאנַאטִיזִם/

;קאמִיוְםיי ,אוג נָאךְ אַזֶעלְבֶע  :גִישׁקֹשׁח; ,עם מֶעג אוּנָו אָנְשְׁטֶעהְן :שָׁאנֶערֶע

לְשׁונוֹת האבֶּען מֶעהְראלִם צוּ הוּנְדֶערְט טוֹיענְר פְרֶעמְדֶע וַוארְטֶער אִין ִיךְ 

! נָאר נָאךְ אלֶעמֶען מּזֶען מִיר דֶעם אָמֶת זָאנֶען ,ואוזיפיעלמיר הָאבֶּען זִיךְ
ניט גֶעפְלֵייסְט ,אַז דֵי אבִּיבַיאְטְקֶעק' זָאל דוּרְבְאוֹיס הָאבֶּען אֵיין אוֹיסְלֶעגֶעכְץ ,אין

מגנון א,יז רָאךְ אוּנז פארט נִישְט אינַאנְצֶען גֶערָאטֶען ,דענן עם אִיז נִישְט אַזוֹ

ְרִינְג אוֹיסְצוּפִיהְרֶען  ,אז אַבּוך פון הֶעכֶער פֶערְצִיג פֶּערְשִׁיעדֶענֶע אַרְטִיקְלֶען זָאלֶען

אַלֶע הָאבֶּען אֵיין אַרְטְהָאגְרַאפיֶע ,וּנַּפְרֶט אַז מיר הָאבֶּען נָךְ נִיטקיין גְרַאמַאמִיק.

בִּיז וַואנֶען מיר ווֶעלֶען נִישְט האבֶּען קיין זְשַׁארְגַאגִישְע גראמאטיק ,וֶועלֶען מיר

נָאךְ לַאנְג בְּלַאנְזֶען אִין דער פִּינְסְטֶער אוּג עס וועט בַּיי אוּנז זַיין בְאּהֶלֶה אדיֶןער

שפּראכֶע ,יֶערֶער וֶועט זִיך הָאבֶּען הָאס רֶעכְט צוּ שְׁרַייבֶּען ,וי ער וויל,
3
.

מִיר מַאכֶען אוֹיפְמֶערְקְזאם דֶערָאף אַלֶע אוּנֶערֶע לֶעזֶער אוּנ אִיבֶּערְהוֹיפְט

רִי גֶעלֶעחְרְטֶע לייט ,וָואס פֶערְשְטֶעהֶען מֵעֵהֶר שְׁפְּרַאךְ ,אַז זֵיי זאלֶען זיך גֶעמֶען

ערֶענְסְט אוֹיסְצואַרבִייטֶען אַ זְשַארְנָאנִישֶע גְרַאמַאִיק  :זיי וֶועלֶען בֶּעקעמען דער
:
ּער ,
פַאר יאשֶׁר כֹּחַ פוּן אוּנזֶער פָאלְק אוּג פוּן זֵיינֶע שְׁרֵייבֶ
דער
היאלטע

 1דעקאבער,

סמ

הערויםג עבער,

דרוּקְפֶעהְלֶער.
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אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּענֶעם
בֵּיי חיים בִּנְצְיוֹן גְלָאק --
צוּ חַיִים בָּנְצִיוֹן גלָאק =
די ְּלָאהֶע ער

ייט

אִיבֶּערְגֶעבֶּענעם

בֵּיי אוּנְזֶער נָגִיד
צוּ אוּנְזֶער נְביר
דֶער בַּלָאהֶער וזִימֶעל,
די הֶעלֶע שטערֶען

אֵינָם רָאמַאן יסס עמ פ עגִי וי הוֹיבְּט זִךְ אן על פִּי מָעוּת הַזֶעטְצֶער נאך

פוּנִם זַייטֶעל 0
אַמָאל די צִיפֶער  ;77ד;ָרוּם רֶעבֶענֶען מִיר

דָא נִים-קיין  49נָאר  401זייטְלֶעךְ ,

אַ יוּדִישֶׁער ראמָאן
כוֹן
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מַיין לִיעבְּהַארְצִיגֶען זֵיידֶען

ר מֶענְדֶעלִימוֹכֵר סִפָרִים.
פוּנם אִיבֶּערְגֶעגֶעגֶּענֶעם אֵיינִיִקֶעל
דעם מ ח ב ר

ײ

טְהַייעֶרֶער ,געטרייהער זייִדע לֶעבֶּען!
יסטֶעמְפֶּענָיו" ,מיין עֶרְשְׁטֶער יּדִישֶׁער רָאמַאן ,ואס אִיז אָנְגֶעשְׁרִיבֶען
לְכָבוֹד אֵייְער לִ עיכֶּען נָאמֶען ,א-י אֵי;ֶערֶער :עֶר אִיו אַיֶערֶער נִים נָאר דֶערְפַאר
אַלֵיין,וָאס אִיך הָאב אֵיהֶם לְכָּבוֹד אַייך גֶעשְׁרִיבֶּען ,נָאר אויך דֶערְפַאר וָואס אֵיהֶר
הָאם מיר אַרַיינְגֶעגֶענֶּען חאֵַשֶׁק אַזֵא רָאמַאן צוּ שְׁרַייגֶּען,

אִין אֵיינֶעם פון אִייֶערֶע בְּרִיעף זָאגְט אֵיהֶר צוּ מִיר ;
איך וואלט אייך געראטהען קיין ראמאנען גאר ניט צו שרייבען  ,דענן -
אייער

גוסט {

אייער

זשאנר

איז

אויב עס אי נאר דא אין דעם

גאר

עפעס

אנדערש;

אונ

לעב ען פוֹן אונוער פאלק ראמאנען,

זענען זיי עפעס גאר אנדערש וי ביי אלע אנרערע פעלקער,
גוט פערש טטעהן אונ גאר אנדערש

איבערהיפט!

מע מוועס

שרייבען.. .

אייעֶרֶע װאָרְטֶער זֶענֶען מִיר מִיעף אִין מֹחַ אַרַיין אונ אִיך הָאבּ אָנְגֶעהוֹיבֶּען צו
פֶערְשְׁמֶעהְן אוֹיף וִויפִיעל אַ יודִישֶׁער רָאמַאןדארְף זַיין אַנְרֶערְשׁ פון אַלְלֶע אַנְדֶערֶע
רֶאמַאנֶען  ,מַחְמַת דָאס יוּדִישֶׁע לֶעבֶען ִּכְלֵל אוּג די אוּמְשְׁטֶענְדֶען  ,בַּיי וֶועלְכֶע דֶער
יור קאן לִיעבּ הָאבֶּען ,זֶענֶען גָאר נִיט גְלֵייךְ וי בֵּיי אַלְלֶע אַנְדֶערֶע פאָלְקֶער  ,הַיינְט

אוֹיסֶער דֶעם הָאט דָאף דָאס יּרִישֶׁע פָאלְזקַיין אֵייגֶעגֶעם כארַאקמער- ,זייןאֵייגֶענֶעם
יורִישֶׁען נֵיסְט מִיט בֶּעוּנְלֶערֶע מִנְחָנִים אוג רְנִילוֹהֶן  ,ואס וֶענֶען גָאר פֶערְעני
לֶעלְט וִוי בַיי אַנְדֶערֶע אומות . אָט דִי צנְֵיאָאגָאל-סִימְצִים אוּנזֶערֶע ,וָואס בְּליבֶּען
מָמִיד גֶעכְט יוּדִישׁ ,מִמֶען זִיך אַרוֹיסְוייזֶען אִין אַ יודִישֶׁען רָאמַאן ,אוב ער אִיז נוּר
בָּאָמֶת גֶענוּמֶפעןוּנִם לֶעבֶּען .דָאס הָאבּ אִיך אָפְּנֶעלֶערֶענְט פון אַייֶערֶע רֵייד אוּנ דָאס
הָאבּ .אִיך גֶעוָאלְט אַרוֹיסְזָאגֶען דוּרֶך דֶער יוּדִישֶׁער מָאכְטֶער ,רְחֲלָיע רִי
שׁאָנֶע  ,וָאס שְׁפִיעלְט דִי גרֶעסְטֶע רָאלְלֶע אֵינם דָאזִיגֶען רָאמַאן ,אוֹג אויף דוֹרֶךְ
אַלְלֶע אַנְרֶערֶע פַּארְשוֹינֶען ,ואס דרֶעהֶען זִיךְ דָא אַרוּם אֵיהֶר ,אוֹיף וִיפיעל דָאס אִיו

1

מִיר גֶערָאמֶען-דָאס אִיז אַבֶּעוּנְֶערֶע שֲַׁלָהוּ נָאר מַיין רָצון אִיו גֶעוֶען צי גֶעבֶּע
אַיוּרִישֶׁען רָאמַאן ,וי אִיהֶר פָאדֶערְט עִם מִֵשׁ רעכְט פון וֶעדֶען וִּישֶׁען רָאמַאנְ
שְׁרייבֶּער .
= אוֹיךְ דַאמִיט אִי סִטֶעמְפְּענָיו אַייֶערֶער .,לִיעבֶּער זֵיירֶע ,וַייל דֶער נָאמֶען
אִיו אִייערֶער אוּג דִי אִירֶעיֶע אִיו אייֶערֶע :בַּיי אַיף ,וירֶע לֶעכֶּען  אִין אֵיינֶעם פון
איזֶרֶע לֶעצְטֶע וֶוערְק הָאבּ אִיך בֶּעגֶעגֶענְט פֶעְבּיגֶעהֶענְרִיג רֶעם נָאמֶען יּסְטֶּעמְפֶּענִיו
מִיט א פְלֶעשֶׁעלע ,לֶיעבֶּע-מְרָאפֶען " ,וָאס אַלְלֶע מִשְׁרָתִים אוג רִיענְסְטמֵיירְלֶעךְ קויפֶען
עִם בַּיי אִיהֶם אוֹיף !אֶפּוּמְחוּ|' ... דָאס אִיז שוין גֶעוֶען גֶענּג אויף אוֹיפְצוּזֶעקֶען אי
מין זָרֹן דִיאַללֶע ואּנרֶערְלִיבֶע מֵָשֹׂת ,וָואם אִיךְ הָאבּ זיךְ אָנְגֶעהאָרְט יוּנְגֶעלְוַיי
ֶר .אוֹיף עסממְפֶּעניוּץ  -אוג מֵיין פַאְמַאוֹיע הָאט מִיר שׁוֹין אוּנְמֶעך-אִין חֵד
גֶעהָאלְפֶען.צוּבֶּעשַאפֶּען דֶעם דָאיגֶען רָאמַאן 
! עס קאן זַיין ,אַז אִין פִיעל מְקִימוֹת ,וי לִמִשׁלאִין דֶער לִימָא ,חָאבֶּען יודֶען
פון קיןסְטֶעמְפֶּענְיוּ גָאר נִיט גֶעהאָרְט ,אוּג דַארִיבֶּער וֶעט דֶער נָאמֶען אַלַיין

עִפֶּעם אוֹימְקוּמֶען בַּיי זֵיי מְשׁוּנָה-וילְר  .דֶערְפַּאר אֶבֶּער אִיז דֶער דָאזיגֶער נָאמֶען וְעתְר
בגֶוּטעקַאנְט בַּיי אוּנֶו אִין רֶער גַאנְצֶער גְלוּפְּסְקער סְבִיבֶה פון מַאוֶעפֶעוְוקע
ַּ חְמֶעלְגִיצֶק ,אונ וער שְׁמִיעסְט דָארְט אין אֵיֶרֶע שְׁמאָרְטְלֶעף ,אִין גְגִילָא.
פּיּאמְסֶק ,צְוַויַאטְשִׁיץ אוּנ טוּנַעיַאדֶעוֶוקע  -דארט וִוייסְט א ;קינד אוֹיף,.
וֶוער סְטֶעמְפֶּענָיוּ

איו גֶעווֶעוֶען,

פון וַאנֶען ער שְׁמַאמְט אוּג ואס -אין מיט אֵיהֶם

י
:
דֶער יִחוּם י .
|
|
|
נָאר גִישְׁט -סיטָ ע מ פָּע ינו אַלֵיין אִיז דָא .אִין גַאנְצֶען דֶער מְיוּחֶם .מַיין כּוְנָה
אִיז געוֶוען מיט דעם דָאווִיגֶען רָאמַאן צוּ ֶּעשַׁאפֶען דרי פֶּערְזָאנֶען ,אַדֶער וי מָע רוּפְּט

עס ,אחָיןפּט-הֶעלְרֶען" :דֶּעםיוִישָׁען קינְסְמְלֶער סְמֶעמְפֶּעגָיוּ מִיט זַיין פִירֶעֶע,

זז'ץ

ד יוּרִישֶׁע טָאכְמֶער רְחֲלֶיע רֵי שׁאָגֶע מִיט אֵיהֶר יוּדִישׁ געהֶרְליכְקייט אוּג דָאס
יוּדִישֶׁע וַייבֶּעל פְרֵיידֶעל מִיט אִיהֶר סוֹחְרִישֶׁען גֵייסְט אוּנ מִיט אֵיהֶר צִימֶערֶען אִיבֶּערְן

קאָרְגֶּעל  --יֶערֶער מִיט זיין בֶּעוּנְרֶער וֶעלְטֶעל.סְטֶעמְפָּענָיוּ.

רָחֲלַיע אתּ

פְרֵיידֶעל  -דָאם וֶענֶען  מֵיינֶע פַּארְשוֹינֶען  די מְיוּחָטִים ,וָאס זִיצֶען אויבֶּעןאָןאִין
בּוֹיר .,אוּג דִי אַלְלֶע אִיבְּרִיגֶע זֶענֶען שוין גְלאט אַזוֹי זַיימִיגֶע פַּארְשׁוינֶען ,וָאס הָאפֶּען
זִיךְ אִיבֶּער ,װִי עֶס אִיז ,זִיצֶען תָּמִיד אַקֶעגֶען .דערפאר .בִּין אִיךְ אפּגעקוּמֶען די

אִיבֶּערִיגֶע  חָכְרָה מִיט א צְוֵַיי-דְרֵיי װאָרְטֶער אוג מֵיין גַאנְצֶע הָארֶעוַאניִע הָאבּ אִיך
אַוֶעקְגֶעגֶעגֶּען יֶענֶע דְרֵיי מִיוּחָמִים.
אִיך מיין ,אַז יּרִישֶׁע מוּזיקַאנְטֶען ,דָאס הֵייסְט אוּנוֶערֶע חֶבְרָח כְּלִישמֶר ,זֶענֶען

פאר .זיך גָאר א בֶּעונְדֶער וֶועלְטֶעל אוג .סאי כְּדֵאי ארַינְצוּקוקען אין זייר לֶעכֶען
אַרֵיין .פיעל מִיעפֶער ,אֵלֶם אִיךְ הָאבּ עס נֶעמְהוּן אִינִם דָאוִיגֶען רָאמַאן ,מֶע בֶּערַארֶף

דֵאצוּ הָאבֶען אַייֶער אוֹיג ,ויירֶע לֶעבֶּען ,אַייֶער תֶּערֶער מִיט אַײַער הַתְמָדָה,

אֶך ,װֹאוּ נֶעהְמְט מֶען הַתְמָדָה ,יָשׁוּב-חֲדַעת ? עגדוּלְד װאוּ נֶעהְמְט מֶען !
 ,איבער א ווערק  --זאגט איהר  מיר אין איין אנדער

בריעף  ---איבער

א ווערק ,ליעב אייניקעל בעדארף מען שוויצען ,מען בעדארף ארביימען
פיילען איטלעבס
פיילע |!"

ווארט ; געדיינקט,

וואס

איך זאג אייך  ---פיילען,
'

פַיילֶען! אָט דָאם אִיז טַאקִי דִי יצָרָה מִיט אוּנ ,יוּנְגווַארְג ,וָאס מִיר הָאבֶּען .
קֵיינְמָאל קיין צֵייט נִיט אוּג חַאפֶּען אָפּ דָאם גאנצע וֶוערְק ,שְׁטֶעהֶענְדִיג ,וִוי מֶע זָאנְט,
על רָגֶלאַחת  ,מאקֵי אִין אֵיין אֶטְּהֶעם .נִישְׁט אֶפְּשְטֶעלֶענְִיג זיך אוֹיף יֶערֶען גֶערַאנְק-,
אוֹיף וֶערֶען וָארְט בֶּעוּנְדֶער ,צוּ אַרְבֵּיימֶען א פַיילֶען ,װִי אִיקֶר טהוט.
אִיךְ וַַיי ,לִיעבֶּער זיידֶע ,אִיך פִיהֶל נעם ,וי נאָמְחִיג עִם איזגֶעוֶען אִיבֶּערְצולייטֶערֶען
יִסְטּעמְפֶּעגיוּ'ן" אין עִטְלִיכֶע וַאסֶערֶען . אַורְאֵי בִּיי אייך וָאלְט סְמֶעַמְפָּענִיו

ז'1ץ

בֶעקוּמֶען נָאר אֵיין אַנְדֶער פָּנִים פון אִייֶערֶע האָנְד וָאלְט עֶר אַרוֹיס אַנְדֶערְשׁ ,גָאר
2

װָ

,עֲשֶׂה אִיבֶּער א מעֹשֶׂה'
אַנְדֶערְשׁ :בֵּיי אַייך ,זֵיידְענְיוּ ,וָואלְט שוין רָא גֶעוֶוען אַ מַ
++
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ואמַַעֲשֶׂה אִין אַמַעשֶׂה" אונ ,די מַעֹשֶׂהאליין".
 ,איך האב ליעב  --זאגט איהר וויעדער אין באריעף  --או חוץ דעם
שכל

אג

ג עד אנק ,װי אין א לעבעדיגען מענשען  +א קארטינקע בעדארף,
,ויך מיך לאוען עפיס הערען...
שיינע מליצה א

חוץ

שיינעם פנים'ל ,זאל אין קאארטינקע

אויך זיין לעבען,

אָט דֶער סוֹד אִיז אָבֶּער עֶנְטְפְּלֶעקְט נור אַייךְ אַלֵיין אונ וַייטֶער קֵיינֶעם נִים:
גֶּעשַׁאפֶעֶן בּילְדֶער ,ואס זָאלֶען הָאבֶּען אִין זִיךְ צְוֵיי גֶעשְׁטַאלְמֶען ,אַ רֶעכְמֶע זייט מִיט
אַ לִנקֶער .זייט  ,אַיןאויבֶּערְצֵייג מִיטאֵיין אוּנְטֶערְשְלאג ,אַװֹי אַז אִינִים אָפֶעוֶעם זָאל
לִיגֶען גֶּעהַאלְטֶען אַ פֶערְבֶּארְגֶענֶעס ,אַ תּוֹך-זַאף  -דֶערוֹיף ,זֵיירֶע לעבֶּען .זֶענְט אֵיהֶר
גור אַלֵיין דֶער אֵיינְצִיגֶער קִינְסְטְלער אִין אוּנְזֶער לִיטֶערַאמוּר ,אוּנ וֶער קאן זִיךְ צוּ אַייך
גְלייכֶען ?מִיר ,יוּנְגְוַארְג ,דַאנְקֶען גָאטְט ,וֶוען די מַעֲשֶׂה אַלין קוּמט בַּיי אּנָו אַרס
ִּשָֹׁם ,אָהְן אַ מוּם מִ,ימ אַלְפֶע  אַבְרִים פון א לִיטֶערַארִישׁ בֶּעשֶׁעפֶענִשׁ.
נֶעהְמְט-וְשֶׁע אוֹיףִ ,יעְהַארְִיגֶער זֵיירֶע לֶעבֶּען ,די מִתָּנֶּה  -מיין שעְרׁטָּען
יוֹדִישֶען רֶאמַאן ,וַיְהִי רָצוֹן , אונ סְזָאל זַיין דֶער גוּשֶער װִילֶען פוּן זיין ליעבֶּען
נָאמֶען ,אַז מֵיין סְטֶעמְפֶּענִיו זָאל גֶעפִּינֶען ליימזעליגקייטאִין אייֶערֶע אויגֶען אוּנ
אֵיהֶר זָאל הָאבֶּען נַחַת ,וי אִיהֶר וִוינְשְׁט זִיף אַליין ,פון אִייֶער אִיגֶּערְגֶעגֶענֶעם
ֵיניקֶעל
דעם מח בר,

סְטֶעמְפַּענְיוּם יחום..
שיאל שלש שלש" שישש

שלש

סְמֶעמְפֶּענָיוּ? וָאס אִיז דָאם פַאר אַנָאמֶען סְמֶעמְפֶּענְיוּ"!-רָאם אִיןיש
קיין נָאמֶען ,רַבּוֹתַי ,דָאס אִיו אַי צונאָמֶענִישׁ ,וְאֵס אִיז אֵיהֶם אִיבֶּערגֶענַאנְגֶען בַּוְרוּשֶׁה.
פוּן זַיין .מַאטֶען :זַיין טַאטֶע ,עָלָיו הַשָׁלוֹם ,הָאט גֶעהֵייסֶען בְּערִיל בַּאס אט
וּבֶּעריל סְטֶעמְפֶענִיר' ,הָאט גֶעשְׁפֶּיעלְט אוֹיפְץ בַּאס אונ אִיואוֹיךְ גֶעוֶען אַ
גוּמֶער בַּדְחֶן .,אַשְׁאנֶער גְרַאמזא;לר ,אַ פֶערְשְׁלֶעפְטֶע קְראָנָק ,הָאט זִיךפֶערשְטֶעלְׁ
אוֹיף אַלְלֶע הַתוּנוֹת פַּאר אַ ֶעמְלער ,פַאר אַ קַאצַאפ ,אִיבֶּערְגֶעקֶעהְרְט רִי.אוֹיגֶען.,
גֶעמַאנְצְט וִוי אַ בָּער ,נַאכְגֶעמַאכְטוִי אַ יוּדֶענֶע גֶעהְט צו קינד אוג.שרייעם  :אבְּאבֶּעני:
אִיךְ שְׁוֶועהֶר אַייךְ בַּיי .אַפָּאר תִּפְלִין אַז עֶס וֶועטמָעֵהֶר אַװי נִישְׁט יין!"יי ,אָדֶער
גֶעלָאזְט פְּלוּצִים אַ וַאסֶער אִין מִימֶען שְׁטוּבּ , אַזוֹי אַ אַלְלֶעיּדֶעןהָאבֶּעןפֶערקַאטְשֶׁעט.
+דֶער גָאר אוֹיפְגֶעהַאנְגֶען אי
דִי פָּאלֶעם אוּג די ווייכֶּער אוּנְטֶערְגֶעהוֹיבֶּען די קליידלֶעך אָ
לונג-אוג--לֶעבֶּער דֶער מְחוּתֶּנתִטָע אוֹיפִין פארטוּך ,אוגנָאֶךְ אזעלבעאָנִשְׁטטֶעלֶען אוּנ קוּנְצֶען.
לָרוֹב ,אנ אִיבֶּערְהוֹיפְּט הָאט בָּערִיל בַּאוס ליעבגֶעהַאט פָּארְצוּשְׁטעלֶעןא זֵאף ,א מִין.
טְהֶעאַטֶער-שְׁטִיק מִיט דֶעם נָאמֶען וסְטֶעמְ פֶּ נעי" ,,דֶערְפַאר הָאט מֶען אֵיהֶם מֵיינְסְטֶענִם.
גֶערּפֶּען ;בֶּערִיל-שְּטֶעמְפֶּענִיר" , אונ דֶערְפַּאר הָאט מֶען ניין אֵיינְִיגֶען זיהְןיענְקֶעלֶע
גֶערפֶען לדער סְטֶעמְפֶּענִיר" ,אָרֶער גָאר יסְטֶעמְפֶּענִי ,אוּג רֶער נָאמֶען

סְטֶעמְפֶּענָיוּ אִיו אֵיהֶם שׁוין פֶערְבְּלִיבֶעען אֹיף תָּמִיר,

|

הי

| בְּבֵן אִיו יםטֶעמְפֶּעגִיױ בַּיי אוער יֶענְקֶעלֶ'ען אַ יְרוּשָה-נָאמֶען פון זייייןמַאמֶען,
זָאל הָאבֶּען לאִיַנְּטגֶעגן;:ערן ,בֶּערִיל בַּא ,אָדֶער בֶּערִיל סְטֶעמְפֶּעֵנִיר,
ואס אִיז גֶעוֶען אַ כְּלֵיזמֶר אוג הָאט גֶעשְְׁיֶעלְט אוֹיפְן בַּאס :בֶּעְרִיליס מַאמֶע ,הי

שְׁמוּאֵל'יק מְרָאמֵייט ,הָאט גֶעשְׁפּיעֶלְט אוֹיפן מראמַייט ,זַיין זיידֶע ,ר' פַייבוּשׁ.

צִימְבְֶער ,הָאט גֶעשְׁפעלְט אויפְןצִימְבֶּעל אונ זי אֶלְמֶערֵיירֶע ר' אֶפְרים פַאיָאל...

ט טע מ פ עניו
א
2אט

הַבָּלֵל ,סְמֶעמְפֶּענָיוּ קוּמש אַרוֹיס פוּן בְּלי-וְמָרִים בִּיו צֶעהֶען דוֹרות  -אונג ער שׁאָמָט זִיךְ

ַוָקא נִיט רֶערְמיט  ,וי י ייורֶען ,צוִוישֶען אנ רֶערֶענְרִיג ,שֹׁאָמְט זיך רֶער בַּעל-מְלַאכָה
מִיט זַיין גָרָאד :אוּנ עֶס אִיז גָאר קיין חֵרוּשׁ נִים :אַזֵא נָאמֶען ,וי סֶטָעמְפֶּענָיוּ הָאט

גֶעהַאט אִין מֵא וֶעפֶּעוְנְקע ,אזא שֵׁם ,וי עֶר הָאט זִיךְ גֶעקויפְּט אויף דֶער גַאנְצֶער וֶעלְט

ַּמַעט ,אִיז נִיט קיין קלינינקייט :אַ װאָרְטֶעלֶע אוֹיסְצורֶערֶען  -סְטֶעמְפּענָיוּ!
אַ ָכיָה אִיז גֶעוֶען אוּמֶערוּם בַּיי וּרֶען ,אַו מֶע הָאט גֶעהָארְבְט גִיסִי בֶּעלְנֶער
פון חְמֶעלְנִיצְק ונְגֶען ,גריק בּדחן פון גאנטעיארסק-ואנֶען אוג סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן
פוּן מַאוֶעפֶּעוָנִקע-שְׁפִּיעלֶען :דֶערְפּן קַאנְטאִיהֶר זי שוין מֶעלדֶען אִו סְטֶעמְפֶענָי
אִיז נִי גֶעוֶוען קיין פְּשּׁמֶיער כְִּיזְמָר קיין אַבִּיֶער ,אוג מִמְתָּמָא הָאט ער זיך פֶּערְרִיֶגְט
אֵַא שֵׁם צְוִוישֶען אללע גְרוֹיסֶע נִישְׁט אּמִיסְט .יּרֶען הָאבֶּען ליֶעבּ מוזיק אוג פֶעך
שְׁטֶעהֶען נְגינָה-דָאם וֶועלֶען אוּנֶרֶע שׂנְאִים אויךְ נִיט אֶפְלַיְקֶענֶען :אונ הַגַם ,אַו מֶע
ווילל שְׁמִיעסֶען צוּרִיק ,קוּמט דאף דעם יּרֶען אוֹיס צוּ האָרֶען מויקעפּים נִיט אַזוֹ אֶפֶט,

דֶען ואס אִיו מִיט אוּנז אַזױי די שִׂמְחָה מיר זָאלֶען זי פְּוּצִים פֶּערְגֶעהְמֶען מיט שְִּׁיעלֶען

אָדֶער טַאנְצֶען? דָאךְ ,אֵיהֶר מֶעגְט אַייך זָאגֶען וָאס אֵיהֶר וִוילְלט ,וֶענֶען מִיר פָארְט

מְבִינִים ,שַׁארְפֶע מְבֵינִים הַן אויף וִינְגֶען ,קֵן אוֹיף שְׁפִּיעלֶען ,הֵן אויף אַלְלַע אנְרֶערֶע

זַאכֶען ,וי לְמָשָׁל :וַויין ,פֶּערֶעל ,אֶתְרוְנים א .ד ,ג .,צוּ אוּנז אַז {עם קוּמְט אַרָאפּ אַ

חזן ,אַ וֶעלְטחון ,,לויפֶען מִיר אוֹיף בִּילֶיעטֶען אֵיהֶם האָרֶען ,אונ כְּלֵימָמֶר אויף אַ
חֲתוּנָה אִיו דָאךְ אודְאִי בּיי אוּנָן אַ חִיוּב :האָרֶען וי רי עקאפֶּעליָע" שְׁפַיֶעלְט אַ ישְׁטיקעלי

צוּ דֶער גִילְרֶערְנֶער ייה גֶעואֶתְנלִיך גִישְׁט קיין פְּרֶעהְלֵיכֶם א פְרֶעהְלֵיכֶם אויף שְׁפֶּעטֶע--
רֶערְפַאר וֶעלֶען מִיר אַוֶעקְגֶעגֶען אַ אק בָּארְשְׁטְשׁו דֶער עולֶם זִיצְט מִיט גְרוֹיט רָרָה
אָרֶץ אוג דִי כְּליזָמֶר שְׁפּיֶעלֶען איין אומוּטְהִיגֶם ,א ומָארַאלְנָע" ,אַ וַיינֶענְרֵגְם!ּ דָאס
פִירֶעלֶע ויינְט  ,פֶערְגֶעהְט זִיךְ אוֹיף דֶער גְרָאבֶּער סְטרגֶע אונ דִי אִיגְרִיגֶע חָבָרָה
הַאלְט אֵיהֶם אנְטֶער אויך גַאנְץ טְוֹערִיג ; .עם פַאלְט אָן אֹיפְן עולֶם שאַׁטיְֶעל מָרָה-
שְׁוֹרָה אוּנ יֶערֶער וערְדְט וי פֶעזָארְנְט ,אֲפִּילוּ גַאנְץ אַנְגֶענֶעהֶם ,נָאר פֶערְָרְגְט!
יֶערֶער פֶּערְטְרַאבְט זִיך ,לָאזְט אַרַאפּ רִי נָא ,אוּג,רייבֶּענְדיג מִישְץ פִנגֶער אִין טֶעלֶער,

אָרֶער קְגֶעטֶענְרִיג קייקֶעלֶע פון דֶער פְרישֶׁער חֵלָה ,פֶּערְטִיעפְט זי יֶערֶער אִין זיינֶע

גֶערַאנקֶען ,אִין זיינֶע טְהויֶעריגֶע גֶעדַאנָקֶען ,דֶען יֶערֶער הָאט זִיךְ מִסְתָּמָא זיין זָארג אנ
קיין צְרוֹת דַארֶף אַ יוד נִיט גֶעהְן ליהֶען -- ,אונ אַזױ וֶערְדְט צונאויפְגענָאסֶען דָאס

אוּמוּטְהִינֶע שׁפּיעלֶען מִים די מְרֹיֶערִיגֶע מחֲשָׁבוֹת אִין אֵיינֶעם ,אוּג יֶעדֶער קְרֶעכֶץ

פּוּנִם פִירֶעלֶע גמְאך-מְואך-מְיָאךְ' רוֹפָם זִיך אָפ בַּיי דִי חֲתוּנָהלייטאִין הַארְצֶען אונ

גֶעפִינְט דָארט אַ וִוידֶערְקוֹל ,דָאס הַארֶץ ִּכְלֵל אוּנ דָאס יוּדִישֶׁע הַארְץ בִּפָרֵם אִיו אַ

פִירֶעלֶע :מֶע קועטְשְׁט דִי סְטְרוּנֶעם אוג מֶע צִיהְט פון דֶעם אַרוֹים פֶערְשִׁיערֶענֶע אוּנ

ס ט ע מ פע ניו
אי שלש ישר
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שט,

צוּ מֵיינְסְטֶען מְרוֹיֶערִיגֶע ,וַיינִיגְרִיגֶע לֶיערֶער ...מֶע דַארְף נָאר הָאבֶּען דֶערְצוּ אַ
רֶענְטֶען מטיקאנט ,אַ בְּרָיִה אַ בְּלִיזָמֶר ,אזא בְּרָיה וי מַעמְפֶּענָיוּ אִיז גֶעוֶען.
אוי ,אִיז סמָ ע מִפֶּענָיוּ גֶעוֶען א בְּריָה!גער פְלֶעג א חַאפּ מְהוּן דָאם פִיְרֶעלֶע אוּג
אַ פֵּיהֶר מְהוּן מִימְּץ סְמִיק ,אֵין פּיהֶר מחון ,נִישְׁט מֶעתֶר ,פְלֶענְט דָאס שוֹין אָנְהויגֶּן
בֵּיי אֵיהֶם צוּ רֶעדֶען :אָבֶּער וי אַזוֹי מַיינְט אֵיהֶר רֶעדֶען ?טַאקִי מִיט װאָרְמֶער ,מִיט אַ

צִינָג ,ו
ִ.י| ,לְהַבְרִיל ,אַ לֶעבֶּערִיגֶער מֶענְשׁו רֶערֶען ,מעֲנָהְץ ,זִינְגֶען מיט א גֶעוַיין,

אוֹיפְץ יּרִישֶׁען שׁטֵייגֶער ,מִיט אַ נְוַאלְרֶערְנִישׁ ,יט אֵין אוֹיסְגֶעשְׁרֵיי פוּנִם מֶיעפֶען הַארְצֶען,
פוּן רֶער גְשָׁמָה .רֶעם קאפּ פְלֶעג סְטֶעמְפָּענָיוּ פֶערְוַארְפֶּען אוֹיף א זַייט ,דִי לַאנְגֶע
שְׁוַארְצֶע פּאמְלֶ הָאר צֶעוָארְפֶען אוֹיף זַיינֶע בְּרֵייטֶע אַכּסְלֶען ,דִי אויגֶען , דִי שְׁוַארְצֶע
ְּרֶעגֶענרִיגֶע אוֹיגֶען פֶּערְִיסֶען אַרױף ,אוג דָאס שׁאָנֶע לִיכְטִגֶע פָנִים פְלֶעג בַּיי אִיהֶם
וֶוערֶען מִיט אַמָאל בְּלֵייךְ ,װי דֶער מוֹירְט :אֶט נָאךְ אֵיין מֵינוּ  --אוֹים סטָעמְפַּענָיוּ
מֶע זֶעהְט נָאר ,װִי אַ הַאנְד פְלֵיהְט אַרוֹיף אוּג אַרָאפּ אוּנ עס האָרֶען זיך פֶּערְשִׁיערֶעגֶע
קולות אוג עם גִיעסֶען זִיך אַלְלֶערְי מִינֵי גֶעזַאנְגֶען ,אוג אלץ אוֶעלְבֶע אומוּטְהִיגֶע,
פְרוֹעֶרִיגֶע ,אַזעם נֶעהְמְט אָן בַּיים הַארְצֶען ,עֶס צִיהְט בַּיי דֶער נְשָׁמָה ,עִם גֶעהְמְט
אַרוֹים רָאם גְשוּנְד :רֶער עוֹלָם גֶעהְט אוים מִיט אַלְלֶע כּוֹחוֹת ,מֶע שְׁמַארְבְּטּ ,מֶע

שְׁטַארְבְט מִיט אַלְלֶע אָבְרִים! דָאס הַארֶץ וֶערְרְט פוּלֶל ,צֶעוייקְט אוּנ עִם שְׁמֶעלֶען זיך
טְּרֶעהְרֶען אִין די אוגֶען .יודֶען וִיפְצֶען ,יודֶען קְרֶעכְצֶען ,יּרֶען וַויינֶען ,אוג סְטֶעמְפֶּענָיוּ
וֶער סְטָעמְפָּענִיוּ? וָאססְטַעמְפָּענָיוּ? פְרֶעגְט אֵיהֶם בְּחֵרֶם װאוּ ;ער איז אִין דֶער
וֶועלְט? ער מְהוּט זֵייךינֶם ,:מְואך-מיאך-מָיאך  --אוּג גֶענוּג :אוּג אַז עֶר הָערְט אוֹיף צו

ְׁפִעלֶען ,טהוט ער אַ שׁמיץ דָאם פִירֶעלע אונ גֶעֶמְט זי אָןביים חַארְצֶעןִ :יאייֶע
ְרֶענֶען אֵיהֶם רֶעמָאלְט וִוי יי הַבְרָלוֹת אוג ַיין שאָן פָנִים שֵׁיינְט ,וִוי די גַאנְצֶ וֶועלְט.

דֶער עוֹלֶם חַאפְּט זִיךְ אֹיף װִי פון אַ שְׁלָאף ,פון אַמְריֶערִיגֶען נָאר א זִימֶען שׁלָאף ,אוג
אַלְלֶע יודֶען הויבֶּען אָן אַרֹיסְצטאנֶען ַיֶֶר הַחְַּעֲלוֹת ,אַלְלֶע אֵין אַיין קול! מֶע אַכְקעט,

מֶע אָבְקֶעט ,מֶע לוֹיבְּט ,מֶע שְׁמִיצֶערְט ,מֶע וִינְדֶערְט זִיך ,מֶע קָאן ִיך גָאר נִיט אָפְלוֹיבֶּען.
נֶ-נָנוּ ,סְטֶעמְפֶּענָיו! אִי ,סְטֶעמְפָּענָיּ
|
|
אוּג דִי וַויינֶּער ?פוּן רִי וַוייבֶּער אִיז גָאר נִישְׁט דָא וָאס צו רֶערֶען :סְאִיו אַ
ְרוֹיסֶער סָפָקאוֹיבּ;עס וֶוֶערְרְט אִין שׁיל עֶרֶב יוֹם-בִּפּור צוּ קְנַייטְלֶעף-לֶענֶען פֶּערְנָאסֶען אַזױ
פִיעלטְרֶעהְרֶען ,וִויפִיעל טְרֶעהְרֶען עס פְלֶענְטרָא אוֹיסְגֶענָאמֶען ווערֶען בַּיי סְמֶעמְפֶּענָייּ'ס
יִשׁטְיִקְלֶעף" :אוֹיף חִרְבֵּן בֵּיתהמִקֶרֶשׁ דַארְף מֶען אַזֹי פִיעל נִיט וֵויינֶען ,װִי דִי וַייבֶּער
הָאבֶּען גֶעויינְט בְּשַׁעת סְטֶעמְפֶּענַיוּם שְׁפִּיעלֶען.
 לָאוּ מִיך גָאמט בֶּענְטְשֶען ,אַו אוֹיף מיין קְלֶענֶערֶער מָאכְטֶערִים חֲתוּנָה זָאלאִיך קענען אַרָאפְּבְרֶענְגֶען סְטֶעמְפֶּענַיוּ'ן ,רַבּוֹנו שָׁל עוֹלֶם !
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רעל של טיט

אוֹיף אַזֵא א הָאבֶעןוי גךֶעווינשֶׁעוֶֶע דִיווייבֶּער ,אוֹיסְוִישֶענריגא ִדיָפּער
שְׁואלֶענֶע רוימֶע .אויגֶען אוּג אוֹיסְשְֵׁייצֶענְדִיג זי דָאס אִיבֶּערִיגֶע בִּיסֶעלנָאואוג רֶענְפָי
מָאל,בְשַׁעַת וִינְשֶׁעוֶען ,הָאבֶּען זִיֶרֶע האָלהוֶער פֶּערֶעל מִיט רִיגִילרִינֶע'אויהלינְְלֶעך,
מִיט רִי פִינְגֶערְלֶעךּ ,מִיט דִי בְּרֶאשֶׁען גָארְגֶעלקֵייטֶען אוג מיךאִיבֶעריגֶעןרישע
7 7
צִיהְרוּנְג גֶעשֵׁינְט אוּג גֶעבְּלִישׁטְשָׁעט אוּנ גֶעפִינְקֶעלְט מִיש פַיֶעף" .יי
=אוג וֶער שְׁמִיעסְט רִימאָרְלֶעף ,דִימַאמְוֶעלֶעןִ ,י זעִיןגָאר גֶעְיעֶעשעק
צוּגֶעקָאוֶועט צוּ זייֶערֶע אָרְמֶער ,װִוי דִי מָאקען ,קוּקֶענְִיג אוֹיףסְטֶעמְפֶּענִייּין יט
יין צוֹיבֶּערְלִיך פִירֶעלֶע ,נִישְׁט גֶערִיהָרְט מִיט קיין אֵבֶר ,נִישׁטט גֶעפִנְטָעלְטֹ מִיט קיין אויג; |
נָאר וואוּ נִים ואוּ ,דָארְט ערְגֶעץ אויף גֶענֶער זיט קארסעט קְלַאפְּט דָאס הֶערְצֶעל| :
,מִיק שיקומיק".,אוג עֶס הַאפְּט זִך אַרוֹייססאֶפְל פוּן דָארְט אַ פֶערבֶֶּענֶערופי :

וי

{ =דֶעם רַעֵשׁ וָאס סִמֶעמְפּענָיוּ הָאמ ָנְגֶעמַאכְט קּמֶענְרגעגעץאִיןא שׁמאָרְמֶעל
מִיט זַיין עקאפֶעלֶע" ואָרְבֶּעסְמֶעס ,אונ רָאס קַאכֶענֶעשׁ ,ואס עִםהָאט זִיךְבְשׁעַת מֲשֶׂה
הככ
|
גֶעקַאכְט , אִיז גָאר נִיט צוּבֶּעשְׁרֵייבֶּען.
 שַׁאט ,אָןשְׁנֵיירְט זי עֶפֶּעש אַ בּוֹיד פון אוּנְטֶער ִיאלמ מיִיש4ערהְדָאס |טי
הי
|
זֶענֶען אוּדְאַי דִי מְחוּתָּנִים ,הַא?
אַ? סְמֶעמְפּענְיוּ! סְמֶעמְפַעניו אִייזזשיןרָאץ.אָטרָאםׁ ִםןא
פְרֶעהְלִיכֶע חֲתוּנָה בַּיי חַיִיטבֶּנְציוֹן גְלאק ,אַ מַכֶּה אִיהֶם!

!

:י יִּישֶׁע מֵירְלֶעְ חַאְפֶּען זיצופֶערְאמֶע אל
יּרִישׁעווייבְּלֶע וֶערֶען רוימְליך דִ
פֶערְפְלֶעכְמֶען דִי לַאנְגֶע צאָפּ :יוּנְְלֶעךְ פֶערְקאטְשֶׁען דִי הוְלֶעךְ.אַרִיבֶּערדִיפּילְקֶעם
אוּג מֶע לוֹיפְט מִקבֵּל פָּנִים זַיין סְמֶעמְפֶּענָיוּ'ץ ,אונ אֲפִילו יּרֶען ,בֶּעוַייבְּטֶע יודֶען,

שׁוֹין מִיט בַּאָרֶר ,בֶּעוַייוֶען אויך מִיט אַ שְׁמֵייבֶעלֶע ,א עִם מהוט זי יל הֲנָאָה ,וָאס
סְטֶעמְפָּענָיוּ אִיז גֶעקוּמֶען שְׁפִיעלֶען דִי חֲתוּנָה צו ַיִיבּנְצְיִון לאקמְהֵיכָא |
|
ֵּיתִי וָואס אַארְט דָאם זֵייועס קָמְטזי דֶעןגע
מֶענשֶע ֶעֶער אי גנ אַקוק מחוןאויף פטפנ ױמיגיאנא
-אוג שְׁמֶעלְט זיךְ אָּ אוֹיף אַ הָגֶעלֶש

יו
נמפ
עטע
ס
רשרשר אל שרשרשלשלע רשאל אל רשלשרשלשרשרשל

רשי יש שלשל שי אלל שאטשלשל יט שרשרשרשלאשלטעאללשטערשלעאל
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נָ-עה גָאר ,וִיי מֶע שְׁפַארְט זי ש!ְׁיעֶט יֶערֶער בֶּעוינְרֶער ,שְׁפַארֶענְדִג זִיךְ אַרױס
עה נָאר זָעה ,וִי עֶר אַרְבֵּיט מִיט דִיצוּם אוֹיבֶּען-אָן ,וי דֶער ְׁטֵיגֶער אִיו בַּיי יודֶען זְ

עֶלֶענְבּויגֶענִים אוג ווילל דוקא זיין דֶער עֶרְשְׁטֶער !וָואס הָאטאֵיהֶר דָא ניט גֶעוֶעהְן?

ְּלִיָמֶר וי אַלְלֶע כְל-ר 
אַװױי מעֲנֶהט אִיטְלִיכֶער פַאר זיךְ אוג שְׁמוּפְטזִיךְ אַרױם צוּ דֶער בּוֹיד ,פון וֶועלְכֶער

די חָבָרֶה כְּלִזָמֶר הוֹיֶען זיךְ אָן אַרוסְצוריקֶען אֵינְצִינְַייו

פְרִיהֶער פוּן אַלְלֶע קְרִינְט אַחיס ר' ו;יָאקֶעל קָאנְמְּרְבֹּאֵם' ווָאס שְׁפִּיעלְט
אויפְן קָאנְמְרְבַּאם) ,א בּאָזֶער יוד מִיט אַ צֶעפְּלֶעצְטֶער נָאו אוּג מִיט שְׁטִיקְלֶעך וַואט אִין
דִי אויהערֶען  :נאך אֵיהֶם רִיקְט זִיךְ ר'לֵייבִּישׁ מִיטְן קְלַארְנֶעט ,אַ שְׁלָאפְרִיג יוְריל מִיט
אַ פָּאר גְרָאבֶּע לִיפֶּען :שְׁפּעטֶער בֶּעוַוייוְט זִיך חייִקעל הָארְבֶּעמְשׁ ,דֶער גֶעוִיקֶער
מֵייקעל בַּדְחֶן שְׁפֶּעטֶער  -א שְׁוַארְצֶער קָאלְטֶענעואטֶער שיְוׁרר,עְליךְבֶּעוַואקְסֶען,
נּמֶעט וִוי אַ ווילְדֶער מֶענְשׁ פוּן דִי מִרְבָּרְיוֹת ,מִיט אזֶעלְבֶע לַאנגֶע בְּרֶעמֶען ,אַו עס פַאלְט
אָן אַפַּחַד ,דָאס אִיז ר' שְׁנַיאוּר-מֵאִיר דֶער אוּנְטֶערְהַאלְטֶער  סֶעקוּנְדֶע:נָאךְ אֵיהֶם
שְׁפִּינְגְט אַרוֹים אַ צְוֵיי-דְרֵיי יּנְגֶען ,מְשּׁנָה-וִילְרֶע פֶערְזֶעהֶענִישֶׁען מִיט פֶערְשְׁוַאלֶענֶע
בַּאקֶען ,אוּנְמֶערְגֶעשְׁלַאגֶענֶע אוֹיגֶען מִיט שְׁרֶעקְלִיכֶע צאָהָן ,וי דִי לָאפֶּעמֶעם :דָאס זֶענֶען
חָבְרֶה לֶערֶענְיונגְלֶעך. ,וָואס ארבּייטען נָאך דֶערוַוייל אוּמְויסְט אונ שְׁמֶּעמֶער ,מִיט דֶער
צֵייט ,קאן פוּן זֵיי אַרוים לֵייטִישֶׁע כְּליזֶמֶר -- :אוּנ נָאר צוּ לֶעצְט קַאמְשֶׁעט זִיךְ אַרוֹיס
מִיט קְרוּמֶע אוֹיסְגֶעבּויגֶענֶע פִיסְלֶעך ,דֶער גֶעלֶער מֶעכְטְשִׁי פֵּייקְלֶער מִיט אַ
ַּארַאבַּאן ,וֶועלְבֶער אִיז גְראָסֶער פון מֶעכְטְשֵׁי ןאַ גוּנזָא! בי מֶעכְמְשִׁי'ן הוֹיבְּט זי

אָן אוֹיסְצוּשִׁיעטֶען אַבּאָָדִיל ,א געל בּאָרָרִיל ,נָאר אוֹיף אֵיין זַייט פָּנִים ,אִין דֶער רֶעכְמֶער זייט,
אוּג דִי אַנְרֶערֶע זייט ,דִי לִינָקֶע ייט פָּנִים אִיו נאקעט ,הוֹיל וי אַ סֶטֶעפּ :עֶר ,ד .ה .מֶעכְטְשִׁי
פֵייקְלֶער ,מוּוְט אִיהֶר וִימֶען זיין ,הָאט חֲתוּנָה גֶעהַאט צוּ  02יָאהֶר אוּנ הָאט גֶענוּמֶען,

וי מע שֶׁמְוֶעסְט ,א ווייבּ אֵיין אַנְדְרוֹגִינוּם ...וַיימֶע חֶבְרֶהנִיְקֶעם שִׁייגֶען נִיט מִסְתָּמָא ,אז
סְמֶעמְפֶּענָיוּ קוּמְט אָן מיט זיין קַאפֶעליֶע ,יֶערֶעם מָאל פֶערְַנְבִיש זי אַ חַדֶר-יְגֶעל אוּג
מְהוט א זֶעץ אִיןבַּארַאכַּאן ,אָדֶער אַ צִיה רִי גרָאבֶּע סִמְרוֶּע פוָּם קָאנְמְרְבַּאם , דֶער
חָבָרָה-מַאנְן בֶּעקוּמְט אַ שְׁנַייד אין הַאלְז-אוּנ-גאקען פוּןר' יָאקֶעל קַאנְמִרְבַּאס דֶעם

ּאזֶען ,אונ דֵיאס הוֹיבְּט אָן בִיְלֶעכְייו צּ רִידֶערֶען אוג צוּקַאכֶען ,דֶענְןדֶער חֶתֶן אִיז
שוין אויך אַרינְגעפָאקְרֶען אִין שְׁטָאדְט אַרייןמִיט חאַאַלְבֶע מֵאה ובַּחורִים' ,וואס זֶענֶע
אַרוֹימגֶעפֶּאֹחְרֶען ,אַקֶענֶען דֶעם חָתֶן" בִּיופון יֶענֶער ייט מִיהְלֶען-וְהְעִיר חְמֶעלְנִיצְק,
אוּג דָאם שְׁטאָדְטֶעל חמֶעלגיצק ַתלָהוְשָׂמַחָהיט אוּנ פְּרֶעהְט זִיךְ גאר אויףאֵין
|
יי
אַנְדֶער אוֹפָןי,..
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סטעמפעניו

אַזױיאיז אִין חֶמֶעלְנִיצְק,אזי אִיו אין גָאנְטֶעיארְסק ,אַזױ אִיז אִין אַלְלֶ

שְׁטאָרְטְלֶעך ,וֶועלְכֶע הָאבֶּען אַ ְכיָה אַרָאפְוּבְרֶענְגֶען סְטֶעמְפֶּענִיוּן אויף אַ חֲתוּנָה,
אוּנ אַזוֹי אִיז אויך דָא ,אִין מַאזֶעפֶּעווקֶע ,װאוּ סמעמפַּענָיוּ הָאט זִיךְ בֶּעוֶעצְט

אוֹיף תָּמִיר .הַבְּלֵל ,עס ,קאכט מִיט סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן דִי וֶועלְט!
5על

וו
סְטֶעמְפֶּענְיוֹם הַכְנוֹת- ..
וָואס אִיז אִין מַאזֶעפֶּע וְוקע אַזױ גְרוֹים דִי שִׂמְחָה?

|

ר' חַיִיםבָנְצִיוֹן גְלָאק מַאכְט חֲתּנָה דִי מָאכְמֶער ,דִי מזִינְקֶע רַבָקָה'לָע ,נוּ
הַאר וָאס וְשֶׁע זָאל מֶען זִיך נִיט מְשֵׂמֵחַ זַיין יט אֵיהֶם ? עס אִיו כְּדֵאי צו זַיין אויף אזא

ָ:ארְט ,וי זָאגְט מֶען ,רֶער נִָיד אִין שְׁטאָדְטֶעל ,אַלְלֶע וֶעלֶען זיין אויף דֶער
חֲתוָּה פ
חַתוּנָה :וֶער פַאר גוּמְפְרִיינְדְשַׁאפְט ,וֶוער פַאר קִנְאָה ,וֶוער פוּן יוֹצֵא וֶועגֶען ,אוּג וֶער

צו ֶּעַייֶען רֶעם וַייבּש פֶּערֶעל ,די אויהְרינְנְלֶעף ,אֶדֶער רי גי גָרְנֶעל;קייט ,וָואס
עֶר הָאט גֶעבְּרַאכְט דֶעם וַייבּ פוּנָ'ם יָרִיר ,אוּנ נָאך מָעֵהֶר צוּ לסְִיעטבֶּע-מְ-פֶּענִיוּ'ן

הַכְּלֵל , אַלְלֶע זֶעגֶען דָא אוֹיף דֶער חֲתוּנָה! גַאנְץ מַאזֶעפֶּעוְוְקע פְּרֶעהְט זִיךְבַּי
חַיִים-בְּנְצִיוֹן גלְאק אויף רִבְקָה'לֶעס חַתוּנָה! אוּגוֶער שְׁמִיעסְט אֵייוִיקִינַפְתּלִי
מִיטֶץ וייבּ אוג מִיט דִי קִינְדֶער אַוַרְאִי ,דֶענְן אַייזִיק-נַפְתְּלִי אִיו חַיִים-בִּנְצִיוֹן
גְלָאק'ס אַ שׁוּתֶּף אִין ְלֵייט ,אַ שׁוּתֶּף אין דֶער מִיהֶל ,אוּנ דֶערְצוּ אַ שְׁטיְקֶעל קְרוֹב אוֹיך,

סְהייסְט אייזיקע פתְּלֵי'ס וַייבּקֶעהֶרזי אָן א שְׁטקֶעל אייגֶענֶע מִיט דֶער מְחוּתנת מע
עִפֶּעס אַ שְׁמַיִקֶעל שֵׁנִישָּׁשְִׁישִׁי פון דֶער מַאמֶעס צַד,
רֶערִיבֶּער דְרֶעהְט זִיךְ אַרוּם אֵייוִיק-נִפְתָּלִיס װייבּ ,דְוָואסִי -מַלְכָּה ,אוֹים-
גֶעשְׁלייֶערְט ,זִויא אֵיין אִמְת'ע מְחוּתֶּנְתִ'טֶע ,זִי דְרֶעהְט זי אַרוּם אוּנ מָהוּט גָאר נִיט ,נָאר
זי מַאכְט מִיט דִי האָנְד אוּנ שְׁרִייֶעט אונ פִּילְדֶערְט ,גְלַייךְ וִוי זִי מְהוּט עִפֶּעם  :אוג

רְוָואסִי-מִלָכָּהים שׁנִיר ,רָחֲלִיע רִי שׁאָגָע ,שׁמֶעהְט גֶעבֶּען דֶער כֵּלֶה אֹיסְגֶעצְויֶעלְט,

וי אַ ַּתמַלְכָּה ,אוּג אִיהְרֶע גְחוֹיסָע בְּלַאע אויגֶעןשֵׁייגֶע וי וי ְרוֹיסֶע בּרִילְלִיאַנְטֶען ,אע

אִיהְרֶע חֹיטֶע בּאָקְלֶעךְשְׁפִּיעלֶען אִיחֶר ,וי צְתֵיי בְלִיהֶענְרֶע רויזֶען ,מיט אֵיין הַאנְד הַאלְט וי
דֶער כַּלהִים צֶעלָאוְטֶע הָאר ,וָאס דִי וַייבֶּער הָאבֶּען אֵיהֶר צֶעפְלָאנְטֶען פַארְץ יבֶּערֶעקֶענְם"
מִיט גְרוֹיס גֶעוֵיין ,אוּג מִיט דֶער אַנְדֶערֶער הַאנְד גלאָט זִי זִיך אֵיהֶר ווייסֶען הַאלְו ,נָאר

נישט בֶּעמֶעהקֶענְדִיג ,וִוי אַ פָּאר שְׁוַארְצֶע בְרֶעגֶענְִיגֶע אוֹיגֶען קוקען אויף אִיהֶר דִי

יו
עענמפ
סט
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ַאנְצֶע צֵייט גְליךְ אֶהֶן אֵין אוֹיפְהֶער ...די סַארְוֶעוִם מִיט דִי מַארְוֶערְקֶעם לויפֶען
אַרוּם וִוי דִי פַערְמַמְשֶע מַייז ,דִי מְחוּתָנִים לְיארֶעמֶען, :אוי ,גְוַאלְד! שׁוֹין צייט צו גֶּערֶעקֶען

דִי כִּלָה! בִּיו וַאנֶען אִיו דֶער שְׁעוּר צוּ מוּטְשֶׁען דֵי קינְדֶער ,וָאס פַאסְמֶען גֶעבִּיך אַזֹא
מָאג. ,אַזֵא זוּמֶער-טָאג ! ",,,אַלְלֶע שְׁרַיֶען :שוין צַייט! שׁוין צַייט! --נָאר מְהוּן מְהוּט

מֶען נָאר נִיט ,אֵייזִיק-נִפְתָּלִי דְרֶעהְט זִיך אַרום מִיט אַ סַאמֶעמֶען קַאשְׁקֶעטֶעל ,רִי
האָנְד פֶערְלֶעגְט הֶערוּנְטֶער ,װִי אַ מניד ,אוּג דְוָאסִי-מַלכָּה פִּילְדֶערְט אוֹיף קוֹלֵי
קולות :דִי אִיבֶּעריגֶע מְחוּתְנִים פון בֵיירֶע צְרָרִים לויפֶען אֵיינֶער אִיבֶּערְץ אַנְרֶערֶען מִיט

די האָנְד אוֹיף-צוּפְרֵיהֶר ,נְלֵייךְ וִוי זֵיי ווָאלְטֶען עפּעס גזאל מְהוּן אַוֶעלְכֶם ,נָאר מֶץ -
נִיט זֵיי קיין אַרְבֵּייט נִים,

 נוּ ,פַאר זָאם מְהוּט מֶן שיעפֶּעם נִיט ? פנ חָתָנָיס צַר,גוּנגֶערִיֶ קינדער  1שְׁרֵיעט
 הָאסְט דו גע מֶע אלהַאלְמֶע .אַזֹ זא החֶתָנֶס צַד,

|

 הָאסְט דוּ גֶעהאָרְט ,מֶע זָאל אַזױי לַאנְג הַאלְמֶען הוּנְגֶערִיגֶע קינרֶער +שְׁביֶעטכַּלָה'ס צַד ,
 --וָואס לוֹיפְט מֶען אַרוּם הִין אוּג צוּרִיק ?

 -וָואס אִיו פַּאר אַ לוֹיפֶען וָואס מֶע לויפט ?

 -אַלְלֶע לוֹיפען ,אַלְלֶע פִילְלֶערֶען אונ מע שְׁמֶעהְט אויף אֵיין אָרְט -- ,שֹׁאָנֶע

פָּארַארְקֶעס !

 --אַבִּי מֶע לוֹיפְט אוּנ מֶע פִּילְדֶערְט אונ מְחוּן וילל קֵיינֶער פון דַאנֶען אַהִין,

 מָאמֶער וָאלט שׁוֹין גֶענוּג גֶעוען צוּ רֶעדֶען ? שׁוין ֵייטֶעפֶּעט מְהוּן! ;עס מוּדָאךְ אַמָאל הָאבֶּען אַיין עִק!

 --נוּ ,גֶענוּג שוין רֶערֶען! לָאז מֶען שוין אֶנְהֹיבֶּען מְהוּן! איין עֶק לָאז דָאם הָאבֶּען!

 -וואוזֶּענֶען דִי כְּלי-זמָרלפְרֶעגְט חֲתֲנִים צַר,

|

ד דיכְּלִיזְמֶר ואוּ זֶענֶען ? ענְמְוֶוערְט כַּלָה'ס צַר ,

אוּנ דִייכלמ זֶענֶען זִיךְ פֶערְנוּמֶען מיט זייֶער אַרְבַייט מֶ:ע שְׁמֵירֶם די סְמִיטְשׁקֶעס,
מֶע שְׁמֶעלְט אָן דִיכַּלים ,ר' יָאקֶעל בַּאס טְרָאגְט אַ יּנְגֶעל פַאר אַיין אוֹיהֶער אוּנ מְהֵיילְט

אֵיהֶם אֵיין שְׁטִילֶערְהֵייט; :האָר ,מַמְוֶר ,אִיךְ וֶעל דִיוריינֶען ,װִי אַזֹי צוּ צוּהֶען סְטְרוּנֶעםו!
מֶעבְטְשִׁי פֵּייקְלֶער קְרַאצְט זִיךְ דאס בֶּעוַאכְּסֶענֶע הַאלְבֶּע פָּנִים .,נִישְׁט קוּקֶענְדִיג אוֹיף
קֵיינֶעם :ר' חֵייקעל בַּדְחֶן רֶערְט מִיט אַ בֶּעקַאנְמֶען מְלָמַר ,בַּי וֶעלְבֶעןעֶר נֶעהְמָט א

שְׁמֶעק-טַאבַּאק מִיט דִי צְוויי פִינְגֶער אוג שִׁיט װאָרְטְלֶעך ,וי פון אזַאק ,אוג דִי אִיבֶּערִינֶע
ְִגָמֶר ,די פֶערְשְָאלֶענֶ יּנְגֶען מִיט דִי גרוֹיסֶע צאָהָן ,וי רִי לָאפֶּעטֶעם ,שְׁטֶעהֶען אָרום
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סְמֶעמְפֶעְיון אוּנשְׁמִעסֶען זִיךמִיט אֵיהֶם אוים אויף זייר לְשֹׁן וֶעגֶען א ויבְטיגֶען ענין
 ער אִיו אָט דִי דָאוִיגֶע שֶׁעכְטֶע  6וָואס שְׁטֶעהְט נֶעבֶּען דֶער סְמִיסַאנְקֶע 0 6|
פְּרֶעגְט סְטֶעמְפָּענָיוּ אוֹיףבְּלֵי-זמֶר-לָשׁוֹן ,אָנְַייוֶענרִיג מִיט דִי אוֹיגֶען אוֹיף רָחֲליע דֶער

שׁאָנֶער ,גָעֹה נָאר ,יְרַחמִיאָל ,הָאט ער זִיך -גֶעוֶוענְדְט צוּ אֵיינֶעם פון די גֶעשְׁוַאלֶענֶע
כּלִי-וָמָר-ינגֶען ,גָעה נָאר אוּנ פְּרָאבָּע אוֹיס  6מַהמַאם  ,)4אֲבֶּער חודקע  6יְרַחְמִיאָל,
|

חוּרְקֶע!

|

יי

:

|

יְרַחְמִיאָל קוּמְט גִיךוק מִיט אַ קְלָארֶער תְּשׁובָה !
 דָאס אִיזנִיט קֵיין שֶׁעכְמֶעל  ,6דָאס אִיז שׁוֹין א יאלְרְאויקע ,).דָאס איז אֵייויק-נִפְתָּלי'ס שְׁנוּר,פוּן חְמֶעלְנִיצק אִיו זי,אוג אָט דאם אִיז אִיהֶר זאל --זֶעהְטאיחֶר ? אן
|
דְרֶעהְט,ער זִיךְ אַרום מִיט א סַאמֶעמֶענֶער קַאטֶערוּכֶע .6
 דִי כַּפְרָּזָאלְסְט דוּ וֶערֶען ,יָרַחְמִיאֵל! זָאגְט סְמֶעמְפָּענָיוּ גאנץ אויפ-גֶעלֶענְט :אַזֹי גיך בִּיסְט דוּ גֶעואהֶר גֶעוארֶען! ע ,זִי אִיז דָאךְ מַאקִי נָאר אַ קליוֶע 0
יַאלְדָוֶע! וָעֹה נָאר ,וְעה ,װִי זִי מַאמְרֶע  1מִיט דֵי זִיקְרֶעם !5
 -אוב אֵיהֶר וִוילְלט,פְרֶענְט יְרַחְמִיאֵל דֶער פֶערְשְׁוַאלֶענֶער בַּיי סטע מִפענִיוּן|
אוֹיבּ אִיהֶר וִוילְלט  ,וועסאִיךְ גֶעהְן מִיט אִיהֶר טִירֶען י0י.3
 לִיג אין דֶער עֶרְד ! עֶנְטְוֶערְט אֵיהֶם סְטֶעמְפַּענְיוּ :מֶעבַּייט די נִיט פַאר קֵייןשִׁילֶאטֶען-שַׁמְשׁ  ,איךוֶעלַליןמִירֶען מִיט צענִיֶ - ,)4

סְמֶעמפֶנְיו פיר עלֶע-
בִּקְצוּר ,נָאמט הָאט גֶעהָאלְפֶן ,אונ סֲטִ עמְפּ 1ע נִיוּ האט זִיך גֶענוּמֶען בֶּעוֶעצֶען

דִי כַּלֶה ,
אַה אִיך פֵיהְל אַז מיין פֶערֶער אי שְוַאךְ צוּ בֶּעשׁרייבֶּ{ן ,וי אַזוֹיסְטֶעמְפֶּענִיו

הָאט בֶעוֶעצְט אַכַלָהוּ רָאם אִיז נִיגטֶעוֶען גְלַאט גֶעשְפיעלְט ,גֶערּמְפֶּעלְט +דָאם אִיז
גֶעוֶען אַ מִיןע בֿוֹדָה ,אַ נָאמְטס דיענְסְט מִיט.עפֶעם זֶעהֶר אַ חויכֶען גֶעפִיהְל ,מִיט
 0שעכטע  --נקבה,

 3סמיטאנקע -- .כלה 3 ,פראבע אוֹים  --װער געוואהר ,

שו-ו-ינד )5 ,שעכטעל  --מיירעל:?.,יאלדאווקע  --
| )+ -מהטאם  --ווער איז זי , *) חגודעקע
אנע ,זו) מאטרע  ---קוקט,ווייבעל )? ,יאלד ---מאנן )? ,קאטערובע  --היטעל )6 ,קליווע -ש
*) זיקרעט  ---אויגען )1 ,טירען -ש-מ-יעסען -

מיט צוזעניכע  --מִיט דער דאזיגער,

סט עמפעניו
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 -עפֶעס זֶעחֶר אֵיין ערְלֶען גֵייסְט .סְטֶעמְפֶּענָיוּ הָאט זיך גֶעשְׁטֶעלְט אַקֶעגֶען דֶער בֵלָה

ארוֶּעגנְדהֶָעאטדרֶאשִֶיׁהֶהר אַ דרָשָׁה גֶעהַאלְטֶען אויפְן פִירֶעל- ,אַ שׁאָנֶע .אלאַנגע הֲרֹשָׁה ,אַ רִיה
אִיבֶּער דֶעם פָרִיו אוג

גְלְיִקְלִיךְ לֶעבֶּען פוּן דֶער כַּלָה בִּיו אַהֶער ,פון

אֵיהֶר מֵיירֶעל-שְׁמַאנְר ,אונ אִיבֶּער דֶעם פִינְסְטֶערֶען ,בִּיטֶערֶען לֶעבֶּען .,וָואס גֶערְוַארְטֶעט

! שזְִׁיפֶּעמֶער  ,שְֶּׁעטֶער -- :אוֹים מֵיידֶעל! אִיבֶּערגֶערֶעקְט דֶעם {קאפּ ,פֶערְשְׁטֶעלְט דִי
שׁאָנֶע לַאנגֶע הָאר אוֹיף אֵייבִּיג ...נימְא .רָאס פְּרֶעהְלִיכְקֵייט ! יי גֶעוּנְד ,יוּגֶענְר ,אָט

וֶוערְסְט דו אַ יוּרֶענָע! ...געפֶּעם געהֶר נִישְט פְרֶעהְלִיךְ ,נָאטְט זָאל נִישְׁט שְׁטְרָאפֶען
י

פַאר די רֵייר!- ,,

|

|

אָט אַזֶעלְכֶע װאָרְטֶער האָרֶען זיך בּמֶעט אִרוֹים פון סטע מְפֶּענַיוּ'ם פִידֶעלֶע:

אַלְלֶע וַייבֶּער פֶערְשְׁטֶעהֶען גוּט דֶעם פֶּשֵׁט פון דער רָאוִיגֶער שְׁטּמֶער השָׁה ,אַלְלֶע

ייֶּער פִיחְלֶען גִם :זֵייפִיהלֶען דָאם  ,אונ וַיינען דעיף מִיט בִּיטֶערֶע מְרֶעחְֶען.
די מְרֶעקְרֶען --וי לאנג בִּיןאִיךאַזֹ גֶעֶועסֶען מִיט צֶעלְאטֶע צֶעפְלַאכְמֶנֶע צאָפּ אונ

ֶעהְרְט זי א יּנְ וַייבֶּעל ,שְׁלִינְגֶענְִג --וי לַאנְג בִּין אִיך אַזױ גֶעוֶעסֶען קְל

! הָאבּ .נָאר גֶעמֵיינְט .,אַז מַלְאֲִים שְׁפִּיעלֶען זִיךְ גָאר מִיט מִיר ,אַז אִיךְ בִּין אֵיינֶע אַ
י
ְלְיִקְלִיכֶע? צוּם סוֹף ,...אַד ,צוּם סוֹף יי- .

 --בֶּעשֶׁעֶר אֵיחֶר גָאטט  --טְהוּט בֵּיטֶען אֵין עֶלְטֶערֶע יורֶענֶע ,מאוַּטֶער פון

רֶעהוַאקְסֶענֶע טאָכְטֶער--בֶּעשֶׁעעֶר אִיהֶר,גָאטט  ,מיין יֶעלְטֶערֶער מַאכְטֶער ,אִיהֶרזיוּ

אִין גִיכֶען ,נאר מיט מֶעחֶר מול וִוי מיר ,נָאר מיט א שׁאנֶערֶע דאליע ,װי אִיך הָאבּ
בַּיי מיין מאנן ,נָאמט וָאל נִיט שְׁמְרַאפֶען פַּאר דִי רֵייד,

אָט אִין אַוֶעלְכֶע מַחְשְׁנוֹת פאללען אַרַיין די וַוייבֶּער אוּנ עסֹטמְְפַּענָיוּ מְהוּט

וי זֵיינִם  :ער אַרְבַּיש מִיט אַלְלֶע כֵּלִים אוג דָאס פִיְדֶעלֶע רֶערְט .דאס שְׁפִּיעלְט
סְטֶעמְפֶּענָיוּ א װַיינֶענְרִיגֶם אוּג די קַאפֶּעליֶע הַאלְט אֵיהֶם אוּנְשֶער ,עִם וֶוערְרְט

שְׁטִילֹל ,אוים לְיְארֶם ,אוֹים גֶעפִּלְדֶער :אַלְלֶע-אַללע וויִללֶען הארען מִמֶעמְפֶעגִיוּ'ן.
יּרֶען וֶערֶען פֶערְטְרַאכְט ,וַייבֶּער וֶוערֶען אַנְשְִׁיגֶען ,יוּנְגלֶעד ,מֵיירְלֶעך קְלֶעמֶערֶען
ֶער
יישֶֶׁע
אַרוֹיף אוֹיף בּאָנק אוּנ אוֹיף מִ
עןד-

וִוילל הארען סְמֶעמְפֶּענִיוּן,

 --שְׁשֵּׁא ! שְׁטִילְלֶער ! עוֹלֶם ,לָאו זֵיין שְׁטִילל!!

אוּנ סְמֶעמְפְּעגיוּ צֶענִיסְט זיךְ אוֹיפְץ פִירֶעלֶע אונ צֶענֶעהְט זי וי זאַַאקם:

מָיאךְ -מְיָאךְמ-מְי
ָָאך
עְהֶ-ר האָרְט מֶען נִישְׁטּ ,אַ הַאנְד פְלֵיהְט איף אוג אָפּ מ-ָ-עהֶר
ו
ג
ע
זֶעהְט מֶען נִים ,א ֶסהאָרֶען זִיך אַלְלֶערְלֵיי קולות ,אוג גֶעם גִיסֶען זיך פֶערְשִׁירֶענֶע
 מִינִי גֶעזַאנְגֶען ,אוג אַלְץ אומוּטְהִינֶע ,טְחֹיֶערִיגֶע ,אַז עס נֶעהְמְט אָן בַּיים הַארְצֶען,עס צִיהְט דִי נְשָׁמָה; ,עם גֶעהְמְט אַרוֹיס דָאס חַיוֹת :דֶער עוֹלִם גֶעהְט אוֹים מִיט אַללֶע

כוחות ,רֶער עולֶם שַׁארֶּטְׁ ,טַארבְט מִיט אַלְלֶע אַבְרִים ,דָאס הַארְץ וֶוערדְט
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עִפֶּעס אזוֹי פולל ,,אַזוֹי צֶעווייקְט ,אוּג עס שְׁטֶעלֶען זיך מְרֶעהְרֶען אִין דִי אוֹיגֶען,

יּרֶען ִיפְּצֶען ,יּרֶען קרֶעכְצֶען ,יּרֶען וַיינֶען; .. .אוב סְטֶּעמְפֶּענִיוּו וֶער סטע

פְּענָיוּ? מֶע וֶעהְט אֵיהֶם גָאר נִיט ,מֶע זֶעהְט ניםקיין עסַטמְְפָּענִיו ,מֶע וַעהֶם

נִיט קיין פִידֶעלע ,מֶע האָרְט נָאר דִי זִיסֶעְִילִית" ,רֵיגאֶטְליכֶע גֶעַאנְגֶען ,וָואם פוּלְלֶען
אָן דִי נַאנְצֶע שְׁטוּבּ ..,אוּנ רָחֲלָ'ע דזִשיאָנָע ,וָאס הָאט נָאךְ בִּיו אַהֶער נִישְׁט

גֶעהאָרְט סְטֶעמְפֶענִיוּ'ס שְׁפִּיעלֶען ,רחֵלָ'ע ,וָאס הָאט געהאָרְט ,אַז סְאִיז רָ

אַסְטָעמְפָענָיוּ ,נָאר זִי נהָאאטךְ נִישְׁט גֶעהאָרְט אַזא מִין שְׁפִיעלֶען ,שׁטֶעהְט אוג

האָרְט זי צוּ צוּ רִיכְּשּפְריגֶע גֶעזַנְגֶען ,צוּ די זֶעלְטֶענֶע קולות  --אוג פֶערְשְׁטֶעהְט

נִיט וָואם דָאס אִיז?עֶפֶּעס צֵיהְט דָאס אֵיהֶר דָאס הארץ ,יֶעפֶּעט גְלאָט רָאס זִי  --נָאר

וָואס דָאס אִיז פֶערְשְׁמֶעהְט זִינִים ,זִי הויבְּט אויף דִי אוֹיגֶען אַהין ,פון וַואנֶען עס

ִימֶען זִיך דִי זימֶע קולות אוּג רֶערזֶעהְט אַ פָּאר וואּנְרֶערְשׁאָנֶע שׁוַארְצֶע אויגֶען  ,פִיעֶך
דִיגֶע אוּנֶען ,וָאס קוקען גְלייךְ אוֹיף אִיהֶר ,אוּג נֶעהמֶען זי דורך  ,וִי שְׁפּזֶען ,וי
שַׁארְפֶע שֶׁפְּוֶען ..דִי ואּנְרֶערְשאָנֶע ,שְׁוַארְצֶע פִייֶערְִיגֶע אויגֶען קוקען אויף אִיהֶר.
אוּנ וִוינְקֶען צוּ אֵיחֶר אוּנ רֶערֶען מִיט אִיהֶר; רְחֵלְ'ע וילל אַרָאפּ לָאזֶען אִיהְרֶע אוֹיגֶען
אַרָאפּ א-וּ-ג קאן נִיט,

י

אָט דָאס אעיזַ.מעְרפסָטּענִיוּ?

אזֹי קלֶעהרט זִיך ר חֵל'עדי שֹׁאנֶע וֶועןדָאס ,בֶעוֶעצֶע הָאט זיך שׁוין גֶעענִ

דִינְט אוּנ די מְחוּתָנִים הוֹיגֶּען שוין אָן צוּ מְרַאכְטֶען מִכּחַ פִיהְרֶען צוּ דֶער חוּפָּה ,

ווא זֶעגֶעןיֶערְגעץ דִי לֵיכְט? פרענְט חָהֲנֶם צַד ,

וֹ

דִי לֵיכְט וואוּ זענֶען ?עֶנְטְוֶערְט כַּלָה'ס צַד .

אוג אַזֹ וֶוערְדְט וִיערֶער דֶער אֵייגֶענֶער גֶעפִּילְדֶער ,וָואס פְרִיהֶער ,אַלְלֶע לויפֶען

אוּג מֶע וַייסְט נִיט וָאהִין ..מֶע קוֶעמְשְט זיך ,מֶע שּפְּט זִיךְ; מֶע מרֶעם אן אויף

מַאזָאלִים ,מֶע רֵייפְט קלייִדלעך ,מֶע שׁויצְט ,מֶע זידֶעלְט די פַארוערם מִיט דִי

ַׁמְשִׁים אוּנ יי ִידְלֶען צּרִיק דִי מְחוּתָנִים אונ דֵי מְחותָּנִים אַמְפֶּערֶעֶן זי צְווישֶׁען זיך -

עִם אִיז ,בְּרוּךְהַשֵּׁם,גַאנְץ לֶעבֶּערִיג!

|

|

אִין דֶער מְהוּמָה ,וָואס עס וֶוערְדט  ,גְּשַעת מֶע .גֶעהְט צוּרִיק פוּן דֶער חוּפָה,
חַאפְּט זיה; סְמֶעמְפָּענָיו אַרוֹיס פוּן דֶער ;קאפּעליע" אוּנ אִם אִיז ער שׁוֹין אוים-

גֶעוַאקְסֶען צְיישֶׁען רִי ַייגֶער ,אָט דָא ,גֶעבֶּען אֵייוִיקנִפְתְּלֵיים שְׁוּר ,רְחֲלָיע

דֶער שְׁאָנֶער ,ער וַוארפט זִיךְ אִיבֶּער מִיט אִיהֶר מִיט אַ פָּאר װאָרְטער ,צוּשְׁמֶעכְלֶענְדִיג

אוּג רישְלֶענדיג זיך זַיינֶע שׁאָגֶע לַאנְגֶע הָאר .רָחַל'ע וֶערְרְט רֹיטְליךְ ,לָאוְט אַרָאּ

דִי אויגֶען אויף דֶער עֶרְד אוּג עֶענְטְוֶערְט אֵיהֶם דָאם צֶעהִנְטֶע וָוארְט.עם פַּאסְט נִי זֶעפֶּעס

שזְׁיטֶעלֶע פְלּצִים אויסְשְׁמִיעסֶען מִיט אַבְִּיזמֶר אוּג נָאךְ פַאר אֲזא עוֹלָם ייי..

סטעמפעניו
ששרשרשרשר
לש
ששרששל
רש
ששר
ראל
רו

|
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שיש

יש

רָאס ערְשׁטע בֶּעֶענֶעִישׁ פן סְטֶעמְפֶּניוין טיט רְחַלֶען
דֶערְצאָהְלֶען דֶערְצאָהָלְט מֶען פון סְמֶעמְפֶענִיּן פִיעל פֶערְשִׁיערֶענֶע מעשׂוֹת,

מֶע דֶערְצאָהְלְט פוּן אִיהֶם ,אַז ער קָאן זִיך מיט אַלְלָע מְַשְׁפִים איג מִיט אַלֶלֶע וגוּטֶּע לייט"

אַז קוים װיללער אַפְּרֶערֶען א כֵלֶה פוּן אַ חָחֶן -קאן;ער ,אַז ;ער קאן אַזּא מִין שׁפרוּך ,אַז

עֶרדַארְףנָאר אַ קוק מְהוּן ,אַ רֶעכְטֶען קוק מְוּן אויף א מֵיירֶעל- ,אִיזזי שין אפְגֶעקָאכְט,
מֶע זאָל בֶּעהִיט וֶֶערֶען! רִבּוֹנוֹ שָל עוֹלֶם !אַ סַך מאמעס וויימען פוּן דעם סוד אוּג הִימֶען

דֶעריבֶּער זיֶערֶע קִינְדֶער ,דִי כּלָהים ,אַז וֶוען זי רֶערֶען מיט סְטֶעמְפֶּענִיון שְׁטָעהְטבַּיי
דֶער זַייט אֵין אֶלְטֶערֶע שְׁוֶעסְטֶער ,אַ מוּהֶמֶע ,אַ שְׁוֶעגֶערִין .אָרֶער אזוֹי איין וַיבֶּעל,
נָאר וָואס מַאכְט דָאס אוים ? וָאס קֵעהֶר זִיךְ אָן שָׁלוֹם צוּ מַחְלוְקֶת ? דֶערפוּן וֶֶערְרְט

סְטֶעמְפֶעגִייּ'ס נָאמֶען ,חְלִילָה ,נִישְט קלאָגֶער .אַלְלָע וַייסֶען ,סאְַמזֶעמְפּענְיוּ אי
אַ גוּמֶער ,ימַח-שְׁמוֹנִיק ,נוּ ,איז וָואס ? קיין שְׁרוּךְ טְהוּט מֶען דָאךְ נִיט מִיט אִיהֶם,

חְלֶעבֶּען ,סאֶיטגעמְפֶּענָיו בְליבְּט סְמֶעמְפֶּענָיּ
גֶעבֶענְטְשְׁט זֶענְט אִיהֶר,יורישֶעוַייבְּלֶךְ ,זָא הָאבֶּען מַאנְגֶען ,אוג גֶעבֶענְטְשְט זָאלֶען
יי דִי מַאנְסְבּלֶען ,ואס הָאבֶּען אי גֶעשׁאָנְקט אנא טְהייֶערֶע מִתְּנָה --דִי פְּרַייהַייט!-
אוּנ וָעה אִיז צוּ דִי מֵיידְלֶעך ,גֶעבֶּעךף ,ואס וֶענֶען גֶעבּוּנְדֶען אוּנ גֶעפֶּענְטֶעט,

נֶעהִיט

א אָפְגֶעהִיט בִּיז מָע דֶעקְט זיי צוּ דֶעם קאפ--אונ דַאנְן וֶערֶען רִי מיירְלֶעךְ אויך נַוייבְּלֶעך
אויפְֶעבְּּדֶענֶע ,פְרִיָּע .גְליקלִיכֶע ויינְלֶעך יי.
רָחֵלְ'ע ,אֵלם ווייבָּעל ,הָאט שׁוֹין נִישְׁט גֶעהַאט וָואס צוּ אַנְְלויפֶּען פוּן סטע
פָּענִיוּ'ץ וֶ,וען ער אִיז צוּ גֶעגַאנְגֶען צו אִיהֶר מִיטְן פִירֶעלֶע אוּנְטֶער דֶער הַאנְד אוּנ מִיט

ַ1אר וֶעמֶען דַארְף זִי זי בֶּעהַאלְמֶען?
אַ שְמִייכֶעלֶע אויף דִי  לִיפֶּען :וָאס הָאט זִי מוֹרָא פ

'דֶער שְׁוֶעחֶר ,ר' אֵייוִיק-נִפְתָּלִי ,אִיז פֶערְטְרְגֶען מִיט דֶער חֲתוּנָה; :ער גֶעהְט זי

אַרוּם פֶערְלֶעגְט דִי האָנְד הֶערוּנְטֶער אוּנ גִיט אַכְטוּנְג אוֹיף דִי פַארְוֶערֶם .,אַז זֵיי זָאלֶען

זיך רִיהָרֶען גִיכֶער  ,אוג דִי שְׁויגֶער  -דְוָואסִי מַלְכֶּה  -איז דָאךְ אַזױי פֶערְפָּארֶעט ,אַ
מֶע זָאל בַיי אֵיהֶר אַרָאּ גֶעמֶען רֶעם שְַׁיֶער פוּנִם קאפּ ,וָאלְט זי אויך נִיט גֶעפִיהְלְט .
פֶערְבֵּילוֹיפֶענְדִיג הָאט זִיךְ דְוָואסִי-מלְכָּה אֲפִילו יא אָפְּגֶעשְׁטֶעלְט א קוק מְהוּן  ,וָאס

?ָאר זי הָאט זי בַּאלֶר בֶּעקְלֶעְרְט:
טְהּט דָא עֶפֶּעם סֶמ עמְפּענָיוּ גֶעבֶּען אִיהֶר שְׁנִיר נ

זייס אִיךְ וָאס  ,נַארִישְׁקֵייטֶען ,זייֶערֶע זַאכֶען ,נַאט אַייך א גְרֶאשֶׁען ". . .אוּנ אִיו אַוֶעק-
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גֶעלָאפֶען ייטֶער קאמַאנְרֶענֶען מִיט די סַארְֶערְקֶעם ,זֵיי זָאלֶען מחו ִיכֶער .ר' אַייניק

נִפְתְּלִי מישׁ דְוָואסִימִלְכָּה'ן הָאבֶּעןגֶעקַאמַאנְדעוֶעט אוֹיסְגֶעצִיכֶענְט .די פַארְוֶערם

מִיט דִי פַארְוֶוערְקֶעס וֶענֶען אַרוּם גֶעפְלוֹינֶען וי דִי מְשׁוּנָעִים ,דִי מְחוּתָּנִים פוּן בֵּיירֶע
צְדָדִים הָאבֶּען גֶעפִילְדֶערְט ,וי דֶער שְׁמֵייֶער איז דֶער עִולֶם הָאט זִיךְגֶעוַאשֶׁען אונ הָאט
אָנְגעהוֹיבֶּען צוּ פֶערְמַאפֶּען אָרְמֶער אוֹיף די לַאנְגֶעבּאָנְק ארוּם די לַאנְגֶע מִישָׁען ,אויף
וֶועלְבֶע;עם זֶענֶען דֶעהְוַייל גֶעלִיגֶעןאָנְגֶענְרֵיט פְרִישֶׁע .בּּלְקֶעס אַ גַאנְצֶע שׁוּרָה--- ,פּלוּצִים
|
אִיז גֶעוָארֶען אַ גְוַאלְד  1עס איז אויס גֶענַאנְגֶען וואסֶער פון דֶער דֶעהוְשְקע !.
 ואוּ קְרִיגְט מֶען ערְגֶעץ ואסֶער 1הָאט גֶעפְרֶעגְט חֶתְגֶ צַר. וַואַסֶער וואוּ נֶעהְמְט מֶען? הָאט גֶעעֶנְטְוֶערְט כַּלָה'ס צַר - , וַואסֶער ! הָאט גֶעשְׁריגֶען רְוֶואםימַלְכָּה ,שׁוין אַבִיסִיל הֵיועריגליך+ואסֶער  ,ווַאמֶער ! הָאט אֵיהֶר אוּנְטֶערְגֶעהָאלְפֶען שְׁרייֶען ֵייויקנפּקליוַ
פֶערְקַאטְשֶׁענדִיג דִי פַּאלֶעם אוג מַייִינְרִיג אַו עֶר טְהוּטעפֶּעש י
אִין דֶער דָאוִיגֶער נייֶער .מְהוּמָה הָאט סְמֶעמְפֶּענָיוּ גֶעהַאט דָאס גֶעלֶעגענְהיי
צוּ שְׁמְיֶעסֶען נָאךְ אַבִּיסֶעל מִים רֶחַלֶען ,וֶועלְבֶע אִיו גֶעוֶעוֶען ערֶענְסְט אוּג עִפֶּעס װִי
פֶּערְטְרַאכֶט  .אִיהְרֶע שׁאָנֶע בְּלָאהֶע אוֹיגֶען הָאבֶּען גֶעקוּקט װייט וַ-ייט ,נִים אוֹיף
סְטֶעמְפֶּענְיוּן ,אוּנ אֵיהֶרֶע אוֹהְרֶען הָאבֶּעןאוֹימְגֶעהאָרְט פון אֵיהֶם אַ ַאנילַאנְגֶען ְִׁיֶעם
=אוּג רֶערֶען חָאט סְטֶעמְמֶעגִיוּ גֶעקָאנְט; ,ער הָאטגֶערֶערְטוט  ,רֶער בּלבוִק
מִיט דִי רֵיידהָאט;ער אַרוּמְגֶענוּמֶען אַרום אוּנ אַרוּם  ,וִי אַגּמֶער מויק קי,קֶענְדִיג גְליך
אָי דֵי איגֶען אַריין ..וָאס זָאג אִיךְ ? אִין הַאךְצען ארֵיין ,מיֶעף טַנֶעף אִין הַארְצֶען אֵַיין
סְטֶעמְפֶּענִיוּ הָאט גֶערֶערְט אוּנ רְחֵלֶע הָאט גֶעהאָרְט ,אוּנדֶער העש פוּן רִי
חֲתוּנָה-לֵייט אִיז גֶעוֶוֶען אַװי גְרוֹים ,,אַו מֶע הָאטנִי געקָגְם האָרֶען זיֶער שְׁמַיֶעם .,אַחוּן
|

דִי לֶעצְטֶע טי אָרמֶער +

י
עאויף ;א יונעג-מַאנְטְשק ,זוָואס הָאצטוגעַאלטע אַאי
וגֶ
אְָייענרִי .מִיט דִי אוֹי
א יורישֶער קַאפָּאטֶע אוּגהָאט גֶעמַענָה'עט צוּ וֶעֶנֶעמְס לאץ מִיט אַלְלֶע חוּשִׁים ,מִיט

אַלְלֶע אַבָרִים,
:

|

|

 --דָאס אִין;ֶער ,. ,הָאט אֵיהֶםם רָחַלֶע גֶעענְטְֶערְט אוּג אִי אָפֶּעמְרַאמֶען אוֹיף א

יט זי גֶּעליירעֶט , -
רַתֲלַ'ע חָאט זיך גֶעפוֶּען עיי גנֶט-אוּג האט שׁיןמעֹהריש גֶעקוקם אַפִילוּ ִין
 :יֶעגֶעםוִוינְקֶעל ,וואוּ דִי כְּלמר וַעֶנֶען גֶעוֶעסֶען .,טֶעמְפָּענָיי הָאט נָאכְרֶעם לַאנְג אַרוּמ-
גֶעפַּאדקעוועט אַרוּם אֵיהֶר - ,נָאר עֶס הָאט אֵיהֶםנָאר נִישְט גֶעהאלפען -מע קאן בְּפֵירוּש
זָאגֶען ,אַז ער אִיז אִיחֶר נִמְאָם גֶעוָארֶען ,נִמָאָס וּמָאום ,אָטרֶעֶר סְמֶעמְפֶּענָיוּ מִיט יי
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עַוּתְדִיגֶען קיק אוג מיט וַיינֶע אַלְלֶע גאָנג ,..פע ,סְאִיו אַ חָרָפָּה ,אַ בּוּשֶׁה ,או אַ יוְרישֶׁע
מָאכְמֶער זָאלגָאר שְׁמֶעהְן אי זיינָע ד' אַמוֹת!י,.
אַזױי קלעהרט זִיד רַחַלָ'ע ,צוּגֶעהֶענְדִיג צוּרִיק צוּ דֶער כּלָה,אוּנ אִיז שוין פַארְמִיג צו
פֶערְגֶעֶען ,אַו מָאִיו דָא אַ סְמֶעמְפֶּעןנִיוּ אויף רער וֶעלְט ,נָאר  --שֵׁא !ואס אִיז דָארְט
פַאר אַ גֶערִירֶער פּלוּצִים? ס מֶע מ פִּענָיוּ שְׁפֵּיעלט שׁוין ויֶערֶער ואַוַייגֶענְדֵיגֶםאוּג דִי
עקאפֶעליֶע" הַאלְט אֵיהֶםאוּנְטֶער :אוֹים לָיארֶעם ,אוים גֶעפּילדְֶער! יּרֶען וֶוערֶען פֶּער-
מְרַאכְט ,ווייבֶּער וֶוערֶען אַנְְׁויגֶען ,לע מֵיירְלֶעךְ קלעמֶּערֶע אַרויף אוֹיף דִי בּאָנְק אע
אוֹיף דִי מִישָׁען  --אַלְלֶע וִוילְלֶען האָרֶען סִמֶעמְפֶּענָיוּ'ץ .אַייויק-נפתְּלִי הַאלְט דֶעםק
אוֹיף אַ זַייט אוג האָרְט זִיךְ אַיין ,װִי אַ גוּמֶער מֵבִין  רְוָואסִי-מַלְכֶּה וי זִי אִיז טע
מִימץ זיידען מִיכֶעל פֶערְבּנְרֶען אַרוּנטֶער מִיט אַ מֶעלְלֶער אִין דֶער הַאנְד ,אַװֹי אִיו זי
שְׁטֶעהְן גֶעבְלִיבֶּען אִין דער פַּאזֶץ ,אַו סְמֶעמְפַּענָיוּ הָאט געשׁפּיִעלט זַיין ,שְׁטִיקֶעל" נָאךְ
דִי פִּישׁ ,פאר דֶער יויך :אוג אפִילוּ דִ פַארְווערְם מִיט דִי פֶערְקַאטְשֶׁעטֶע פַאלֶעם אונ
די מַארוֶוערֶענְם מִיט רִי אּנְטֶערְגֶעשְׁטֶעקְטֶע קְלֵיירְלֶעף ,זֶענֶען אויך גֶעבְּלִיגֶּען ויפֶעך
ְלִיוֶוערְט אויף זֵייעֶרֶע אָרְטֶער איןמִיטֶעןשְׁטוּבּ .אוּג סְטֶעמְפָּעֹנָיוּ הָאט זִיך צֶענָאסֶען
אוֹיפְן פִידֶעלֶע מִיט אַוֶעלְבֶע טְוֹיֶערִיגֶעאומּמְהִיגֶע גֶעוַאנְגֶען ,אַזדער עוֹלֶם אִיז גֶעבְִּיבֶּען
אָהֵןאֶטְּהֶעם ,גֶעשְׁטָארְבֶּענֶע ,מַאקִי פְּשּט גֶעשְׁטָארְבֶּענֶע ,טוֹירְטֶע מֶענְשֶׁען ! . .דָאס הַארְץ

וֶערְרְט פולל , צֶעוייקְט אוג;עם שׁמֶעלְלֶען זי טְרֶעהְרֶען אִין די אויגֶען :יודֶען יפְצֶען,

יּרֶען קרֶעבְצֶען ,ירֶען וַיינֶען ...אע סִמֶּעמְפֶּענָיוּ? -וֶער סְמֶעמְפֶענִיו? ואם
סְטֶעמְפֶּענָיוּל מֶע זֶעהְט אֵיהֶם גָאר נִיט ,מֶע עה ניט קיין סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן מֶע

עה נִיש קין פִידֶעלֶע ,מֶע הָארְט נָאר רִי ויסֶע קילות ,גאָטְלִיכֶע גֶעוַאְן ,וָאס פולְֶע

אָן דִי שְׁמוּבּ ..,.אוּג רָחֲלַיע דִי שׁאָנֶע ,וָאס הָאט נָאךְ בִּיז הַיינְט נִיט גֶעהאָרְט
סְטֶע מ פִֶּענִיוּ' שׁפּיֶלעַן ,שְׁטֶעהְט אוּג האָרְט זיךְ צוּ צּ דִיכְּשׁוּפדִיֶע גֶעוַאנְגען ,צוּ די
ֶעלְטֶענ קולות א-וג פֶערְשְׁטֶעהְט נִישְׁטּ ,וָואס דָאס אִיז עֶפֶעם צִיֹהְטּ דָאס אִיהֶר דָאס
הַארְץ ,עפֶּעס גלאָט דָאס זִי  --נָאר וָואם רָאם אִיז פֶערְשְׁמֶעהְט זִינִיט :זִי הוֹיבְט אוֹיף דִי
אוֹיגֶען אוג קוּקט אַהִין ,פון וֹאנֶעןנעם גִיסֶען זִיךדִי וואּנְדֶערְלִיכֶע מֶעלָארְיֶען ,אוג דער-
זֶעהְט אַפָּאר וואּנְרֶערְשׁאָנֶע שְׁוַארְצֶע אוֹיגֶען ,וָאס קוקֶען גְלייךְ אוֹיף אִיהֶר ,גְלֵייךְ אוֹיף
אֵיהֶר ,וָאם גֶעהְמֶען וי דור וֵיי יי שַׁארְפֶע ְֵׁיֶען :דִ ויאוּנֶערְשׁאָנֶע ,שְׁנַארְצֶע פּיעָר
ְ.חֶל'ע לָאוְט
ִיגֶע אויגֶען קוקען אויף אִיהֶר אוג וִינקֶען צוּ אֵיהֶר אוּג רֶערֶען מִיט אֵיהֶר ..ר
אַרָאפּ דֶעם קאפ אוג זֶעהְט רִי וואּנְרֶערְשאָנֶע ,שְׁוַארְצֶע פייערְדִיגֶע אויגֶען ,רָחֶלַ'ע קיקט

אויףאַלְלֶעזיטֶען או-גוֶעהְט אַלץ אָט אַיֶגֶע וואּנְֶערְשׁאָנֶ ,שׁנַארְצֶע פיֶערְדִיגֶע אויֶען..
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ערעל ע ערע ייברעד

י.י

ירע

ערע ישי שר שי שרשרשל לע רשלשלשרשישרשרשרעל עשר שרשרשר ר עשר

ישלשלשרשישיעשרשישישלשישישרשרשישישף' .

1
נָאךְ דער

חוּפּה-װעטשערע"

,

דִי חוּפָּה-וֶעמְשֶׁערֶע' הָאט זִיךְ שוין לַאנְג גֶעעֶנְדִיגְט ,עֶס אִיו שׁוֹין נָאךְ אַללֶע
עִויוַאטֶען ,נָאך דֶעם דְרְשֶה;געשׁאָנק ,נָאךְ דֶעם ;כְּשַׁר-טַאנְץ"  --דֶער עוֹלֶם הוּלְיֶעט ,

ֶערֶער דִינְגְט א טַאנְץ ,מֶע הַאפְּט אַ פְרֶעהְלֶעכְם :ר' וָאנְטֶעל דֶער שׁוחֵט גֶעהְט אַ
;קאזאקעל" אוּנ אַקענֶען אֵיהֶם צֶעלָאוְט זִיךְ מיט גרויס קוּרַאזְשׁ דִי מְחוּהִּנְתְטֶע אַלֵיין מִיט

אִיהֶר גְרָאבֶּעןבוֹיךְ ,מְחֵילָה ,אונ רֶער גַאנְצֶער עולֶם פְּלִיעסקֶעט אוּנְטֶער ר' וָאנְטְלֶיען,
וֶועלְבֶער זֶעהְט גָאר נִיט ,אַז עֶר טַאנְצְט מִיט אַ נִקֹבֶה  ,אוּנ מַאכְט ,פּריפיארקעס" ,וי אַ
חְואט ,אוג אַקעגֶען אֵיהֶם הֶעצקעט זיך דִי מְחוּמָנַתְיטֶע מִיט דִי האָנד ,פַּארְבַּאקאם" אוּנ

ְׁמייבֶעלְט צוּ ר' יָאנְמֶליען מִיט א בְּרייטֶען שְׁמֵייבֶעל אִיבֶּערְץ גאנצֶען בְּרייטֶען פנִים,
יידִילבנֶה אִין ַאלְבֶּען חֹרֶשׁ .,.שְׁפֶּעמֶער וֶוערְרְט נָאךְ פְרֶעהְלִיבֶער ,מע מַאנְצְט שי
מְחֵילָה .,אִין אֵיינֶע תַּחְּנִים :אֵייוִיקִינַפְתְּלִי שְׁטֶעהְט שׁוין אֶהֶן קַאאפָאמֶע מִיט דִי

בְּרֵיימֶע ווייסֶע אַרְבֶּעל ,מֶע הָאט אֵיהֶם לאנג גֶעשְׁלָאגֶען ,בִּיו עֶר הָאט מַסְכִּים גֶעוֶוען

אוֹיסְצוּמְהוּן קדִֹאיפָּאטֶע ,אווֹניפָן,קאפּ הָאט אֵיהֶם עמִיצֶער אנגעריקט אַ קאפּעלישׁ בִּין

דֶער נָאז  --אוּג אַלְלֶע לַאבֶען פוּן אֵיהֶם מִיט פֶּערְשׁכּורְטֶע אויגֶען ,אָפִילוּ זַיין אֵייגֶענֶער

מׁהמֶענְדִיל ורְחֶל'עס מאנן שְׁלֶעפְּט אוֹיךְ דֶעם מַאמֶען פַאר אֵיין אַרְבָּעל
והְן שָ

אִין {קאן אַביין"י -

הי

 פוּלְקֶעם . ,פוּלְקֶעם ! שְׁרַיֶעט שמָׁה-מֶענְרִיל ,שִפְּרִינְגֶעְרִיג בּיו דֶערסְמֶעלְיֶע.

רִי כְּלִיזָמָר שְׁפִּיעלֶען שוין אַליין  ,אָהָן סְמֶעמְפֶּעגִיוּ'ן ,צְוִישֶׁען דער דְאוִיגֶער
חָברֶה אִיז גֶעוָוארֶען גָאר הֶתָּקֹר  ,דֶאם גַאנְצֶע רֶערֶעל פִיהָרְט אֵיינֶער פון דִי גֶעשְׁואלֶענֶע
יוּנְגֶען מִיט די נְרוֹיסֶע צאָהְן :דֶער שְׁוַארְצֶער ,קַאלְטֶעגֶעוַאמֶער ר' שְׁנַיאוּר-מֵאִיר
דֶער  אנְטֶערהַאלְטֶער וסֶעקוּנְרֶש דְרוּמֶעלְט , ירָאקעל קאנְמִרְבַּאם שְלָאפְּט,
נָאר די יּנְגְוַארְג אַרְבֵּייטֶען אוֹיף אַלְלֶע כַּלִים אונ מָעהֶר פוּן אַלְלֶע הָארֶעוֶועט גֶעבֶּעך

מֶעבְ צִי פַייקלֶער ,גער קָאכְט אוֹיפְן יק וי א גלן ,זיין גֶעל קאָפֶּעל הָאט ער בֶּעהַאל:

מֶען אִין בַּארַאבַּאן אַריין אונ מֶע זֶעהְט נָאר ,וִיֶער אַרְבֵּיט מִיט די פְּלֵייצֶעם ,צוּטִיפֶענְדִיג

מִיט די קְרוּמֶע פִיסְלֶעך :אוּג סְמֶעמְפָּענִיוז סְטֶעמְפֶּענְיוּ שַׁארְט זיךְ אַרוּם דִי

יוּנְגֶע וייבְּלֶעךְ אוּג נָאך מֶעהֶר אַרוּם רְהֶלֶ'ען.

ש-ְׁ-וִיגֶער ,קוּמְטלֵאמִירגֶעהְן אַהַיים! זָאגְט רְהַלָ'ע רצְווָּואסִימַלְכֶּה'ן,

ניו
פטעעמ
ס
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וֶעלְבֶע שְׁמֶעהְט איג בֶּעטְרַאכְט אייויקנ פִתְּלֵי'ן מיט די וַייסֶע אַרְבֶּעל אוג מִיטְ
קַאפַּעלִישׁ,

 -קוּם ,מָאכְמֶער ,קוּם! מָארְגֶען אִיז אַ מַארְק ,דארף מֶען זִיך אֶפְּרוּהֶען .זְעה

נָאר וי זֵיי הָאבֶּען זִיך אַבִּיסֶעל צֶעהוּליֶעט!
חל ען אַחִיים ,
אוג דָוָואסִי-מַלְכָּה גֶעהְט מִיט ך

רֶער רוּנְקֶעל-בְלָאהֶער הִימֶעל וֶוערְרְט אִין אֵין זַייט אַבִּיסֶעל הֶעלְלֶער ,ליטיגֶער .

עָם שַׁאיֶעט אויף מָאג .עִעִם מְחוּט אַ קָרֵעה אֵיין הָאהְן אוג צֶעהֶען ַנְרֶערֶע הָאהְנֶע
עֶנְטְוֶערֶען אֵיהֶם ,וַייט וַייט לָאוְט זי האָרֶען דָאם בִּילֶען פון אַ הוּנֶר +אַלְלָע שְׁטִבֶּע
לֶעךְ ,אֲפִּילוּ בַּיי דִי גוֹיִם ,זֶענֶען נָאךְ צוּגֶעמַאכְט ,נָאר בַּיי אין הָערְ שיבֶּער דֶעם

שׁוֹחַם לֵייכְט זיך! הֶערְשׁבֶּער דֶער שׁוֹתֵט שְׁטֶעהְט אוֹיף א שְׁעָה פַארִטָאג לֶערְנֶען

פַאר זִיךְ 

 וָואס זָאנְסְט דוּ ָחֵלָ'ע ,אוֹיף גְנֶע סִי'ם טָאכְטֶער ,וי זִי האט זי עם אַבִּיסֶעל|
אווסְגֶעסְטְרָאצֶעלְטִּ ,ינְט אמַַבִין אוֹיף אֵיהֶר ?
נָאר רָ חֵלְ'ע עֶנְמְוֶערְט אֵיהֶר נִיט דֶערוֹיף ,רָחֲלָיע איז פֶערנוּמֶען מיט אֵיהֶרֶע

גֶעדַאנְקֶען  :וֶוער וַייסְט  ,וָאס אוּג וֶוענֶען וֶועמֶען זִי מְרַאכְט אַצוְנד ל,,
 -שְׁוִיגֶער ! זָאגְט רָחָלִיע פְּלוּצִים ,אָט דָאס האָר אִיךְ דָאס עֶרְשְׁטַע מָאל אוֹיף

מיין לֶעבֶּען סְטֶעמְפֶּענָיוּ'ס שְׁפִּיעלֶען 
 --גָעה שׁוין גְעה ,קינד ,נא דיר גָאר דָאם.ערשׁטֶע מאל! עֶנְטְוֶערְט אֵיהֶר רי

.וג בַּיי אייֶער חמ עלְגיצק'ער  נביר ר' לִיבּ'צ ייאַבְרָהֶם-הֶעך שׁל
שְויגֶער-נוּ ,א
אוּנ בַּיי ר'נְחֲמְיֶה גלאק? או בַּיי שְׂרָה בָּנָצִיוֹנָיס? אונ בַּיים רֶבִּיץ אַליין ?

 אִיך גֶערִינְק נִישְׁט ,עענְטְוֶערְט רְחֵלָ'ע ,אִיךְ הָאבּ נָאר גֶעהאָרְט  --סֶמָ'ע מִיפָּענִיה

אוג יק הָאבּ איף אֵיהֶם נִיט,

ללה

פִיחְקליא בְּיט דו עשר ועסטעמְפֶַּעניּ הָא גֶעשְׁפִיעלְט אִין חמֶעלְנייצֶק בַ3ייים

רבִּין די חֲתוּנָהּ אַ חֲתוֹנָה אִיו דָאס גֶעוֶוען  --אויף אֶלְלֶע מיינע לֶיענֶּע ,רבּשיע  --אַ

ִיבֶּשׁ שׁמיְקֶעל חֲתוָּה! גקַאנְסְט זיךְ מֶעלְדֶען .אַז איך הָאבּ דַאמָאלֶם גֶעטְרַאנֶען ,מַאמֶע
מִִם יָאסֶעלֶע'ן הָאבּ אִיך גֶעטְרָאגֶען .אונ בֵּין גֶעוֶען הייסְט רָאם  ,אוּ בִּין גֶעוֶען
אַזֹי גְרוֹים זי אין זֶעכּסְטֶען ..חֵא? גיין ,אין אַכמֶען חודֶשׁ מאקי -. .וָואהִין גֶעהֶסְט דו

דָאס ח
רל'ע? אָט אִיו דָאךְ אוּנְזֶער שְׁטוֹבּ ,אוג דוּ בִּיסְט פֶערְקְרָאכֶען גָאר צו גְגֶעסֵי'ץ-
מאְרַאם= -חע -חֶע!
בוט

{

/

,א--חֵא--חַא!
מַעֹשֶׂה ,לעבחַ
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=1
 +אצי לַאבֶּענְרִג זֶעגֶען די שְׁווגֶער מִיםדֶעה שָׁנוֹ אַ
אינְג
חֶעק
יומֶע
ין:צ
םוּ;זזייף :
צולייגֶען אוף א פָאר שָׁעה אִפּז

ֶען ,רֶענְןמָארְגֶען שׁטֶעלְט זי אויס אַ גְויסֶער מאלק

אִין מאזֶעפֶּענִיקְע וכַּמֶעט אַגַאנְצֶער יחו יי

יי .אמט" וק

אע קאנן נִיםאשלאפט.װערֶע.
הָאט אִיהֹר גֶעהאָרט איין אוּמִנְלִיק?= המליע קאן נִי שאר ישעמזִיה
אוֹיף אַלֶלֶע זֵייטֶען ,זי דֶעקְט זִיך צו א דֶעקְט זִיךְ אָפּ  --נִימָא קיין שְׁלָאף אויף אִיהֶר!
ִויפִיעל זֹיפלייסט זִיךְאַשְׁמֵייגֶער נִישְׁט צוּ מְלַּאכְטֶען וֶעגֶען אֵיהֶם ,וֶועגֶעןיסְטֶעמְפֶענִיוּן

מֵיין איך ,אוּנ ער קְרִיבְט אֵיהֶר אַלְץפאר רי אֹיֶען; -דֶער גּמֶערוָֹהֶר וי אֵיהֶם וָאס.

אווֶּונען! זִי מַאכְט -צו דִי אויגֶען שְׁטַארְקישְׁטַארְק --אונ דֶעהְוֶעהְט אֵיהֶם מִיט וַיינֶע

וואּנְדֶערְשׁאָנֶע ,שׁווארְצֶע פִייֶרְרִינֶע אוינֶען;* וִוי זֵיקיוקען גְלייְ אצֵויּהֶר ,זי וזעָיקֶען

צוּ אֵיהֶר .,װִי-זֵיי רוּפען זִיצוּ זיך ,צוּ זִיךיי ;א נִי גֶעדַאכְט זָאליער וֶועכֶּען!א --.מ שָׁה-

מֶענְדִיל זָאל הָאטְשׁ זי ' קלעהרט זי זִיךְ  זי עֶפֶֿענְט אוֹיף דִּיאוֹיגֶען דאֶוענר;ְוֶעהְט
סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן מִימְץפִירֶעלֶע ,אוּנ עֶס "מָאלְט זִיְאֶיהֶר אוים ,אַז זֵיהאָרְט!נָאךְ דָאס

שׂאנֶעֶעלְטֶענֶע שֶׁפֶּעלֶעןיי ואָך ,אַ מין

לע נוּ;גוז נַיּ אמיס הֶערְצאֶהְלְמ מֶען

זִיךְ אָןוֶועגֶעןאֵיהֶם אַוֶעלְנֶע ואוּנְדֶערְלִיכֶע מעשׂות=*. ,.אונ רָחֵלְ'ע דֶערְטָאנְט זִיך אַן

/אך בְַּׁעַת זיאי
אַלְלֶע וֶענֶע שׁאנֶעמַעֲשֹׁת ,וָאס זִי הָאט אזָניְגֶעהאָרְט ֶוענֶעןאֵיהֶם נָ

גֶעגַאנגֶען אִין חֵרֶר זיך לֶערְֶען שׁרייבֶּען צו מָאשֶעלמֵ שְיפְיּררֵייֶזעדֶלעְםשֶׁען שׁרַייבֶּער".

אָט דָארְט-הָאט זִיזִיךְדָאס אָנְגֶעהאָרט פוּן אִיֹהְלֶע חַבָּרְטֶעס מעשות; אוַװייסְֶעמְפָּענָיו

הָאט אַמָאל אָפְּגֶערֶערְטּ א כּלֶה פון אַ חֶתֶןא{ונ היכֵּלֶה אִיז פַאר.בִָּיון גֶעשְׁטָארְבֶּען אוג.
מֶע הָאט גֶעשְׁטֶעלְט אוֹיף אֵיהֶר אַשְׁוַארְצֶעחופָּה ++ .וי אַװר סְטֶע מְפָּענָיָוהָאט
אַמָאגאָפּנֶעמְחוּן אַמֵיידֶעל דֶערְפַאר , ואם .זִיהָאט אֵיהֶם אָנְגֶערוּפֶען .מִיטְץ:נָאמֶען
ַארְלאמַאן  ,..חי אַזױ סְטֶּעמְפָּענָיוּ הָאאטַמָאל גֶעשְִׁיעלְט א חֲתוּנָה בַּיי אגְרויֶען.
פרִיץ ,א גְַרַאף?וי דֶעם גְרֵאֹפִּיסמָאכְטֶער  +די פַּאנְנֶענְקֶע ,אא זֶעלְטֶענֶע שְׁאנְהַיִים; -הָאט.
זִיךְ אִין.אֵיהֶם איינגֶעקָאכְט אונ הָאטגֶעזָאנְט! :אֵייןמָאל.פַאר אַלְלֶעמָאלְ  -דֶער מוֹירְט.
זָאל אֵיהֶר ַיין אוּג סְמֶעמְפֶּענִַיוּץ ווילל זִי ...דֶער גראף ,אז;ער הָאט דֶערְהאָרְט אַזֵא
מַעֲשָׂה',האט עֶר מִיט אֵיהְט איינֶעטַעֲנָט /פְּהִּיהֶער מִים אע  ,רֶערְָא מִיטיע אוּג
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טשרע אשי

רשי שרשרארשץ

;אוּנ נֶעהְמֶען זיין מָאכְמֶער דִי פַּאנְגֶענְקֶע פַאר אַ וַוייבּ .נָאר סעְמטְָפֶּענָיוּ הָאם אִֵיהֶם
גֶעעֶנְמְוֶערְט אוֹיף פְרַאנְצויזִישׁ וסְטֶעמְפֶּענָיוּ הָאט גֶעקֶענְט דֵייטְשׁ אוג פְרַאנְצוֹיזִיש),

אֶע שְׁטוּבּ רמִֶעינטְדְלֶעף ,וֶעט ער עניין" רֶענְרֶעל נִישְׁט
לעןְל
וִּׁיטֶ
אַז עֶר מָאג אֵיהֶם אָפנְש

אוֹיסְבֵיימֶען שוג דֶערְפַאר אִיז ער גֶעוֶוען בַּיי אַלְלֶע עֶהְרְלִיכֶע יּרֶען ,אֲפֵּילוּ בַּיים
חְמֶעלְנֵיצְקער רִבִּין אַזֹא חָשׁוּם  ,אוּג דִי פַּאנְנֶענְקַע ,,אַז זִי הָאט דָאס דֶערְהאָרְט ,הָאט

זי זי מִיטֶץ אָנִטְחוּן אַריינְגֶעוָארְפֶען אִין טֵייךְ אַרֵיין + ...אוג נָאךְ פִּיעל װאוּנְרֶערְלִיכֶע
מעשות  ,וָואס עם נָעהְמְט אָן אַ שׁרֶעק נור אוֹיסְהאָרֶענְדִיג זייי.
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נָאךְ הָאט זִיךְ רְחֲלָיע דֶערְמְהָאנְט ,ואס זיהָאט גֶעהאָרְט פֿון אִיהְרֶע חַבְרְמֶעס.,

אַו סְמְעמְפַּענָיוּ הָאט אַוא מִין פְלֶעשֶׁעלֶע מְרָאפְפֶען  ,ואס אַז ער גיעמט אוֹים אֵיין

מְרָאפְּפֶען ,אִיו דָאם מֵיידִיל ואס מְרֵייט אַרֵיין אִין יֶעגֶעם מְרָאפַּפֶּען ,הוֹיבּטעם זִי אָן אַזֹ
צוּ צִיהֶען צוּ אֶיהֶם ,בִּיו עִם צִיהְט אִיהֶר אַרוֹים דָאס חַיוֹת מִיט דֶער נְשָׁמָה  ,דִי טְרָאפְּפֶען

הֵייסֶען ,לֶיעבֶּעיטְרָאפְּפֶען" אוּנ זֵיי וֶוערֶען גֶעמַאכְט אִין דֶער אַפְּטְהעק ,נָאר נִיט יֶערֶען גִיט

מֶען זֵיי אַרוֹים  .עליעבֶּע  --קיבָּקע  ,קאך לָאקשֶׁען '' הָאט זִיךְ רְחַלֶע גֶעקְלֶעהְרְט ,דֶער-
מָאהְנֶענְדִיג זי אִין די אַלְלֶע שֹׁאָנֶע מַעֲשׁוֹת ונא דִיר אַ גְרֶאשֶׁען פַאר דֶער גַאנְצֶער ליעבּע!

מיין מֹשָׁה-מֶענְדִיל ,נִישְׁט-קְשָׁה ,חָאט מִיך לִיעבּ אֶהֶן ,ליעבֶּע-טְרָאפְּפֶען ,וָאם אִיז  אִיך
וָעה רֶען נִיט ,אַז עֶר גֶעהְט אוֹים נָאךְ מִיר ? אוּג אִיך נָאךְ אֵיהֶם  אִיךְ מִשָׁה-מֶענְרְלָ'ען?",
אוּג רְחֲלָ'ע קַעהרט זִיך אִיבֶּער אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶער זֵייט ,מִימן פֵּנִים צוּם וַואנְט,

אוג מְרַאכְט וֶעגֶען דֶעם נַאנְץ שְׁטַארְק .דָאס עֶרְשְׁטֶע מָאל אִיו אֵיהֶר אַרוֹיף גֶעקוּמֶען
אוֹיפְן קאפ אַזֵא מַחֲשֶׁבָה ;אָט הָאסְט דוּ דיר די אַנְרֶערֶע טאָג יום-טוב! ווָאט עפֶּעם

מִיצְקערְרינֶען ליעבּ-שמיעבּלנָאר נִישְט ,אַזוֹיוי אַלְלֶע יוִישֶׁע מאָכְטֶער ! פַיינְט גָעִים נִימו"..
אוּנ .בָּאמֶת מאקָי ,פַאר וָואס זָאל זִי אֵיהֶם פַּיינְט הָאבֶּען ?מִשְׁהימֶענְדִיל אִיו,

חֲלִילָה .קיין מאוּמֶער יּנגֶערְמַאנְן ,אַבִּיסֶעל פון דֶער נייֶער וֶועלְט ,די פָאוֹת פֶערְשארְט
הֶערוּנְטֶער ,לִייענְט א בְּלָאט ,מַאכְט שאָן קדוּשׁ ,הָאט-לִיעבּ צוּ זאגֶען אַ װאָרמעל,
מִיט יּנְגֶע לייט אַ שְׁטִיף מְהוּן  -נָאר אַ פַּיינֶער יוּנְגֶערְמַאנְן ,אָמֶת צוּ אֵיהֶר ,צוּם װייבּ,

אָוו ;ער נָאךְ אַבִּיסֶעל וִוילָד ,רֶערְט מיט אֵיהֶר קיין מָאל נִישְׁט קיין צְוֵיי גַאנְצֶע װאָרְטֶער,
עֶפֶּעם נָאר מיט א ווארמעל אוּג מִיט א דרעה זיך אוֹיס אַדֶער אִין בֵּית-הֲמְדְרֶשׁ ,אָדֶער אִין

מַארְקוּ ער זָאל זִיךְ עס אַמָאל ,אויף אַ צֶעקַאוֶועסְט ,אַנִידֶערְוֶעצֶען מיטץ װייבּ ,װי
בַּיילֵיימֶען פִיקָרְט זִיה ,רֶערֶען ,שְׁמְיֶעסֶען ,גְלאט אַזוֹי ,הַיים-אִיךְ ,דאס ,יֶענְץ --נַיין 

א וִוילְרֶע צִיג !
אוֹי .,נִיט דָאס הָאט רָחֲלָ'ע גֶעמֵיינְט כַּלֶחווייו! רְחֲלָ'ע ,אַו זִי אִיו א כַּלה

גֶענָארֶען ,קָאט זיף אֵיהֶר איְֶעוִזֶען ,או אַלְלֶע זֶענֶען אִיחֶר מְקנָא אויף אֵיהֶר חָחֶן :אַ
אַוֵא מ שָׁחימֶענְדִיל אף ,אִיז עֶר גֶעווֶען שאָן התִז'ווייוט איז נאָר דא אֵיינֶער בַּיי {אמט
2
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אונ דֶער אַנְדֶערֶער בַּיי אִיהֶר  --אוּנ זי וֶעט דָאס זַיין אֵינֶע א גְלִיקְִיכָע ...אונ צום סוף?
צוּם סוֹף זֶעהְט זי , אַז אֵיהְרֶע אַלְלֶע חַבָרמֶעם לֶעבֶּען טאקי גאַּמֶען מָאג +דִי אִיז וֶערְגֶעץ
מִיט אֵיהֶר מַאנְן אִין אַ גְרוֹיסֶער שְׁמָארְט אוּנ שְׁרייגְט פוּן רָארְט אַזֶעלְַע בּרִיוְקֶעף ,וָאם

עס לָאזְט זִיךְ אוֹים דִי וֶועלְט ,אוג יֶענֶע איז שוין אלײין א בּעל-הַבַּיִתטֶע :אֲפִילוּ חַנ ה-
מִיריל ,וָאס הָאט הֲתוּנָה גֶעהַאט פַאר אֵיין אַלְמֶן מִיט פִינֶף קִינְדֶער אוּנוָאס הָאט אַזױ
אַיינְגֶעליינְט די וֶעלְט ,אִיו גאְוֹליִךיקְלִיךְ .אוּנ ז? אוּנ רחֲל'ע? ;עף ,נִימָא וָואס צוּ

רֶערֶען .,גאַַאנְצֶע וָאךְ זִיץ תֶערְשְׁפַּארְטם ,װִי אֵיין עוף אִין אַ שְטאג :עס ,מְרִינְק אוּג
שְׁלָאף .,דֶער שְׁוֶעקֶר אונ שְִׁיגֶער לָאוֶען נִי אֶטְהֶעמֶען :מָאג אונ נַאכְט נָאר יֹך חֵל ע'
אונ וָרָחֲל'ע  -אונ מֹשֶׁה-מֶענָדִיל מִיט זַייגֶע גאְָג  ,מִיט זיינֶע װאָרְטְלֶעףּ ,גְלייךְ װי זי

וָאלְט גֶעֶען בֵיי אֵיהֶם א וַַיים-אִיך-וָאס .. .שֵׁא!אָן קְלַאפְּט עְמִיצֶער אין רֶער מְחִיה
דָאס קַעֵהֶר אַוַרְאַ יי מֹשָׁה-מֶענְדִיל ,די שְִׁיגֶער גֶעהְט אֵיהֶם אָפֶענֶען" ...
 -משָׁה-מֶענְדיל!

|

 -הַא  ,וָואס ? -סְאָיו דוּ  ,מ שָׁה-מָ ענְד יל? פְרֶענְט אֵיהֶם דִי מוּטֶער ,

 -נָנוּ ,אַ טאָנְצֶעל ,יִמַח שָׁמוֹ ,בּרררר  , . ,עֶנְמְוֶוערְט אִיהֶר דֶער זּהְן  -ואס לֶעפֶּעטְשֶעסְט דוּ ,מ שָׁה-מ ענְדֵיל? זָאגְט װִיעדֶער צוּאִיהֶם די משער,שְהוּ זִיךְ אוֹים אוג לֵייג זִיךְ שְׁלָאפֶען ,

 יָמַח שְׁמוּ  --גֶועּמטְרונקֶען  -בֶּעריל משָגׁה  -חַא -חֵא -חֵא! נָאטט אִיז מִיט דִיר ,מ שֶׁהמֶענְדִיל! וָואס פְּלַאפֶּעלְמְט דוּ ?זָאגְט צוּ אֵיהֶםדְוָואסִי-מַלְכֶּה ,אוֹיסְרַייגֶּענְדִיג אַ שְׁוֶעבֶעלֶע.
 --אֵיהֶר האָרְט {דען גִיט  ,שְׁוִיגֶער ,אַז ער איז שׁכּוֹר-לוט? זָאגְט צוּ אֵיהֶר

רָתֵל'עִ-ינְדְט איה דָאר ָן א ליב ייט מחַל ,ער וֶעט זי בְֶּעכֶען יק אנלֶנ
 -חַלל ,,נָאךְ אַ גלאָוֶעל  --יִמַח שְׁמוֹוֵי-,.

מִיט דִי דָאִיגֶע הַאלְבֶּע װאָרְטֶער פַאלְט משָׁ המ עג דִיל אַנִירֶער בי זי אִין בּעט

אוּג וֶוערְדְט זי איינְשְׁלָאפֶען מִיט אַ שְׁרֶעקְלִיך חְרַאפֶּערֵיי ,דְו וא סַ יי לכּה וֶערְדְט אויך
אַיינְשְׁלַאפֶען  ,די קליינֶע קִינדֶער שְׁלַאפֶּען שוין לַאנְג; :עס פֶוִוישְׁטשֶׁעט אוּנ .עס פֵייפְט אִין
אַלְלע וִוינְקֶעלֶעך ,אַלְלֶע שְׁלָאפֶען גֶעשְׁמַאק אֵינִים רָאזִיגֶען שְִׁיבֶּעל :נָאר אֵיי רְהֵלָ'ע

קאן נִיט אַינְשְׁלָאפֶוען וֶערֶען ,הָאטְשׁ נְעהֶם מְהוּ זִיךְ אָן א מְִענשִֶׂהיטָ-א קיין ְׁלָאף,,1

דִי לְבְנָה שֵיינְט אַרַיין דורך אַ פֶענְסְטֶער לאַואגאנְַגֶע ויימֶע פּאסְמֶע פוּן איקר לִיבי
מִינְקייט פַאלְט אוֹיפֵץ בֶּעמֶעל .,אויף וֶֶעלְבֶען משָׁה-מֶענְדִיל לִיגְצטֶעוָארְפֶען מִיטְן

פָּנִים אָרוֹיף ,דָאס מוֹיל אָפֶען ,רִי אויגֶען פֶערְנְלֶאצְט ,רֶער הַאלרְ פֶערְרִיסֶען- ,אוּנ

ס טעמפ ענין
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אַ קְנָאפּ ,א שַׁארְפֶער לנָאפּ שְׁמֶעקְט אַרוֹיס פוּנם גָארְנֶעל ,אַז עם אִיז אַ מְאוּסֶע זַאךְ
צו קוקען
|

רְחֵלָ'ע וִילל נִישְׁט קוּקֶען  --אוג קוקט פָארְט :קֵיינְמָאל הָאט אֵיהֶר משָׁה.

מֶענְדִיל נִישְׁט אוֹיסְגֶעוִיוֶען אַזֹי האָסָליךְ ,װִוי אִצוּנֶד ,וי אִין דֶער דָאוִינֶער נַאכְט ,
אוּג- ,נִישְׁט וִוילְלֶענְרִיג ,הָאט זִי אֵיהֶם פֶערְגְלייכְט מִיט אֵיין אַנְדֶערֶען , מִיט אַיֶענֶעם

יַמַחישְׁמוֹנִיק סְטֶעמְפָּענָיוּ ...אונ דָאס אִיז דער אֵייגֶענֶער שמָׁה-מֶענְדִיל ,וָואס
פְרִיהֶער ,וָואס אַמָאל ,בְּשׁעת הֶתְןוַוייז ,מיט זיין שׁאָן וַוייס פְּנימְ על מיט זיין זִים שְׁמֵיי:
בֶעלֶע .,מִיט וַיינֶע פְרֶעסְלִיכֶע אֵיינֶעלֶעך ,מִיט זַייןגלייך שְטאָלמֶעל ,מיט זײַן נאָננעל

אוג מִיט אַלְלֶע זיינֶע בּנְעִימוֹת'דִיגֶע פָּאסְטֶעמְקֶעם  ,מיט זיינֶע קְלונֶע גְלֵייכֶע װאָרְטְלֶעךְ?
אָט דָאס אִיו יֶעגֶער משֶׁה-מֶענְרִילן"...
אוּג דָא הָאט אִיהֶם רָחֵלָ'ע ,נִיט וַיְלְלֶענְדִיג = ,ויערֶער אַמָאל פֶּערְנְלֵיכְט
מִיט אֵין אַנְדֶערֶען ;מִים סְטֶעמְפֶּענָיוּ'ןיי.
אַוֶועקְט  ,אַוֶעקְט  ,פִינְסְטֶּערֶע מַחְשָׁבוֹת  ,פוּן אַיורִישֶער מָאכְטֶער!
יינ

אלפיט

1נדץ

:

צוּם ;שְׁלֵייעֶר-ווארְמֶעס".
אוֹיף מָארְגֶען ,אַז חְיֶענֶע די שַׁמְשמָע אִיז גֶעקוּמֶען צוּ דְוָואסִימַלְכָּה'| זָאגֶען ,אז
די מְחותֶּנְתֶטֶע  מִיטְץ חָתָן ,מִיט רֶער כַּלָה,מִיט אַלֶלֶע מְחוּתָנִים הָאבֶּען גֶעלָאוְט בֵּיימֶען
צוּם שְׁלייֶעךַ;-וארְמֶעס" ,אִיז שוין רחֵל'ע גֶעוֶען אויְגֶעשְׁלִייֶערט אוּג אָנְגֶעמְהוּן נָאךְ דֶער
לֶעצְטֶער מָאדֶע פוּן ,ר' דְוַר מֶעכַאנִיק רֶעם זְשֶׁענְסְקִשיְׁנֵיידֶער" :א בְּלָאהְזֵיידֶען מַלְבּוּשׁ,
הִימֶעל-קַאלִיר מִיט וֵוייסֶע קרְשֶׁעוקֶעם אוג מִיט נַאנְץ בְּרֵיימֶע אַרְבֶּעל ,וִוי מֶע האט

דֶעמָא גלֶט
טעמְרָאגֶען אִין מַאזֶעפֶּעוְוקֶע ,װאוּ דִי מָאדֶע הָאט פֶערְשְׁפֶּעטִיגְט אוֹיףעמְלִיכֶע

יָאהֶר .אוֹיפְן קאפ א בְּלָאהַ-יידֶען טִיבֶעל ,אַזְשׁוּרְנֶע אַרְבֵיט ,,אַזוֹי אַו מָע הָאט גֶעקָאנְט

אַרוקוֶעקְן  דֶעם גַאנְצֶען שְׁלייֶער מִיט רִי צאָפּ ...נָאר פְּרֶעמְדֶע צאָפּ ,רִי אֵייגֶענֶע
ְּלָאנְדֶע הָאר וֶענֶען שוין בַּיי רָחַלֶיען פון לאנג בֶּעהַאלְטֶען , פֶּערְבַּארְנֶען אויף תָּמִיר,

אוֹיף אֵיבִּיג  גֶעמְלִיכֶע שנִירֶעלענך פֶּערֶעל אוֹיפְץ הֲאלְדָו ,אויפ'ן ויימֶען .,אוֹיפְּן שאָנעם

הַאלְרְו ,א גְוֹיסֶע גָאלְרֶענֶע קייט ,אַ בְּרֶאשׁ ,בְּרַאמְלֶיעטֶען ,פִיְגֶערְלֶעך ,אוֹיהְרֶענְגְֶעך--:
דָאס גַאנְצֶע  יודִישֶׁע צִיקְרוּנְג,דֶער גַאנְצֶער יוּדִישֶׁער מַאיַאנְמֶעק.
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/
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סט עמפעניו
עשר שלשלשלשלשלעלש לש של לט
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טאלל שטעט שאטעל

טי ערעא

יעשר שאטשיאל על שאלשאלאטעאלע על

ט לאר שלישלשלעייע

אַיין אֹיסְגֶעשְׁלייֶערְטֶע אִיו רְחֵלע גֶעוֶעמֶען בַּיי זִיך אין חָדֶר ,װאו מֹשָׁה-מֶענְדִיל
! אִיז נָאךְ גֶעלִיגֶען אִין דֶער נאָכְטִיגֶער פַּאזָע ,מִיטֶן נָארְנֶעל אַרױף אוּג מיט איין אפֶּעןמוֹיל,
אוּנ הָאט גֶעהַאלְטֶען אִין איין חְרַאפֶּען,

אַך ,וָואס פַאר אֵיין גְוֹיסֶער חָלוּק געם אִיז צוישֶׁע צני מישֶהמֶענְרליען.

דאם הֵייסְט צְווישֶׁען מֹשֶׁה-מֶענְדִיל דֶעם חָתֶן אוג מֹשָׂה-מֶענְדִיל דֶעם מַאנְןציֶענֶער

מֹשָׁה-מֶענְדִיל אִיו ;עפֶּעס גֶעוֶען מִיט אַװֹי פִיעל חַן ,נֵיינֶע אויגֶען הָאבֶען גֶעלֵייכְט וי
הַבְדָלוֹת. ,נין קיל אִיו גֶעוֶען צִיְקֶערנִים ,זַיינֶע אַלְלֶע פָּאסְטֶעמְקֶעם זֶענֶען  גֶעווֶען אַזױ
אַנְגֶעגֶעהֶם ,אזוֹי ליבּלִיךְ! אונ דֶער משָׁה-מֶענְדִיל? ע פֶּעם אַזוֹי מְשׁוּנָה-לַאנְג .אוּנ
שְׁמָאל ,א
.וּג סָאמוְלֶעוַאמֶע ,אונ אַ גֶעל בָּרְרֶעל שִׁיט זי אֵיהֶם .פוןוַאנָנֶעהןָאט זִיךְ צוּ

י

אֵיהֶם גֶענוּמֶען אזא צָאפֶע-בֶערְדֶעל?

אוּג ,נִישט וִילְלֶענְרִיג ,שְׁמֶעלְט זִיזִיך פַּאר אַלְץ אָט אַיֶענֶעם כָּל-בּוֹגִיק ,וָֹאם הָאט

זי אַגַאנְצֶע נַאכְט נֵשׁ גֶעלָאוְט שְׁלָאפֶען--א רֵיינֶער אוּמְנְלִיק! יאִיךבִי אַליין שׁלְרִיג קְֶעְרְט

זיך בחל'ע ,איך בִּין אליין שׁוּלדיג :פְּלוּצִים נֵא דִיר גָאר אַזֵא שָׁלִים-מִוְל אַ מִמֶעֹמְפַּענָיוּ

וֶוער שְׁמֶעלְט זִיךְ דָאס אָפּ וצ רֶערֶען מיט א כְּליזמֶר 'פע ,בְִּיוֹנוֹת! אוּג וָאס וָאלְט
מֶען גֶעקַאנְט אוֹיף מִיר זָאגֶען ,וֶען מֶע זָאל מִי זֶעהְן שְׁטֶעהְן אוג רֶערֶען מיט אֵיהֶם ?
אַ מערָכָה ,וָואס סָ'אִיז גֶעוֶוען אַזֵא גֶעפִּילְדֶער ,אוּג וָואסאט משָׁה-מֶענְדִיל גֶעזָאגְט?..,

אוג מִיטי אַשְׁמֵייכֶעל אִיו רְחֲלִיע צוּגֶענַאנְגֶען מצשוֶּׁה-מֶענְדִיל'ם בֶּעט אוג
הָאט זִיךְ אינְגֶעבוֹיגֶען אִיבֶּער זיין קָאפּ אוג הָאט אָנְגֶערוּפֶען בַּייםנָאמֶען .מֹשָׁה-מֶענְדִיל
הָאט אוֹיפְגֶעעפֶענְט דִי גְרָאהֶע אוֹיגֶען אוג הָאט לַאנְג גֶעקוּקְט אוּנ הָאט נִיט פֶערְשְׁמַאנֶען
|
/
וָואס עֶר זֶעהְט פַאר זִיךְ.
.וּבּייגֶענריג ויהאי גַאנְצֶען צוּ
 מֹשֶׁה-מֶענְדִיל! הָאט אֵיהֶם רָחֵל'ע גֶעזָאגְט ,צאֶיהֶם  שמׁה-מֶענְדִיל! דוּ דֶערְקַאנְסְט מִיךְ נִיט ,צוּ וָאס? קוּק אִיהֶם .אָן .,וי ער

גֶעטְרַאכְט מִיךְ אַבִיסֶעל! אִיך בּין רִיר אַ פָּנִים גֶעפֶעלֶען אִין שְׁליֶר? אַיָא ,מֹשָׁה-מֶענְדִיל!
 --אַי ,לָאז צורוּה ,וִוילְל שְׁלָאפֶען! ...אוּג מִיט דִי װאָרְטֶער דְרֶעהְט זִיךְמשָׁה-

מֶענְרִיל אוֹיס מִיטְץ פָנִים צוּם וַאנְט .,אוג לָאוְט אַרוֹים אַ מְשּׁנָה-וִוילֶר חָרַאפֶּערֵיי- .

 -דִי מְחוֶּנתִמֶע אוּנ חָתן-בֵלָה .אוּג אַלֶלֶע מְחוָּנִים הָאבֶען גֶעלָאְט בֵיימֶען אי

מִיט אייֶער שְׁויגֶער אוּג מִיט איער מַאנְן אויפְץ |שְליֶער-וַארְמֶעס"י.,

|

אַזֹי רוּפט אוֹים ח נֶענֶע דִי שֹׁמָשֶׁטָע ,אַרינְשְׁטֶעקֶענְדִיג דֶעם קאפּ אִין דֶער מְהִיר
אריין :נָאר ,דֶערְוֶעהֶענְדִיג ,װי רָחֲלַ'ע שְׁטֶעהְט אִיבֶּערץ מַאנ'ט-צו?קָ2אפֶּנְס ,מהוש זי
זיךְ א וָארְף צוּרִיק,

סטעמפעניו
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רָחֵלָ'ע הָאט גֶעמְרָאֶען רִי כֵּלָה נָאךְ נִישְׁט קיין אוימְגֶעשְׁליֶערְטֶע ,רִי בֵּירֶע
חַבַרְמֶּעם הָאבֶּען וי צֶעקִישְט אוג {עם איז צְוִישֶׁען זַיִיגִךְ פֶערְבונְרֶען גֶעוָארֶען א גַאנְץ

וַארְמֶער שְׁמִיעם ,וי עִם דַארְף צוּ זַיין צְוִישֶׁען צְרֵיייוּנְגֶע וַוייבְּלֶעךי..
דֶער עוֹכֶם הָאט זִיף גֶעקְלִיבֶּען בִּיסְלֶעכְוייו אנ דִי פַארְוֶערם מיט דִי פַארְווערְקֶעס
הָאבֶּען בֶּערֶעקְט די מִישֶׁען מִים כָּל-טוֹב:מִיט לֶעקעך אוג מיט אַיינְגֶעמַאכְטְם ,מִיט
קוּמִישׁ-בְּרוֹיט אונ מִיט מַאנְדֶעל-בֵּייגֶעלֶעךְ אוּנ מִיט שְׁטְרָאדְלֶען אַלְלֶערְלֵיי .די נאָכְטִיגֶע

ַׁמְשִׁים מִיט די נאָכְטִיגֶע אְרֶעמֶעלֵייט זֶענֶען שׁוֹין אי דָא .דער מְחוּתְן יי ם-בְּנְצִיוף
לוֹיפְּט אַרוּם אֵיין אוֹיסְגֶעצְוַאגֶענֶער מִיט אַ סַאמֶעמֶען קָאשְׁקֶעטֶעל אוּנ דִי מְחוּהִנְִימֶּע אִיו
שׁוֹין הֵייזֶערִיג ,וי די וַאנְט :דָאךְ האָרְט זִי נִיט אוֹיף צוּ פַּארַארְקֶעווען ,טְרַייבֶּענְדִיג דֶעם
אַהֶער אוּג דֶעם אַהִין אוּנ שְׁרֵייעט מִיט דִי לֶעצמֶע כּוֹחוֹת-- ,

אֵיהֶר וִילְלט מִיךְ אוּמְנְלִיקָליךְ מַאכֶען ,שנְאָי-צִיון ,אִיתֶר גֶעהְמְט אוג שְׁמֶעלְט אַוֶעק

א בֶּעקֶען מִיט מָארְט אוּנ מִיט אַיינְגֶעמַאכְמְס דָארְט ,װאוּ עֶס דַארְף גָאר שְׁמֶעהְן דָאס
פְלֶעשֶׁעל בְּרָאנְפֶען מיט דִי גְלאָזְלֶעך ,װאוּנד איז מִיר אונ ועה אִיז צוּ מִיר! גָעה צֶערַיים

וִה! נֵא דִיר אַ חַתוּנָה! קָאסְט אַ גְרוּדֶע גָאלְד אוּנ צוּם סוֹף-נֵא דיר ! אָפִילוּ דִ כְּלי-וְמֶר

זֶענֶען נָאךְ אוֹיך גִימָא ! מֵאקִי נָאר אַ מַעֲשֶׂה קוּממ זִיךְ אָנְצוּמְהוּן אוּנ גֶענוּג !'
ּׁא ,לָאז זַיין שִׁטִילל ! שְׁרַייעט חַיִיםגְּנְצִיוֹן דֶער מְחוּתֵן :וואס פִּילְדֶערְסְט דושֵ
אַז ? מֶע וֶערְדְט פון דִיר נִיט נְלִיקלִיך!זי מְהוּט גָאר נִיט אונ שְׁרַייעט! וָאס שְׁרֵייעסְט
דוּ וָאס? אַ נַאווִינֶע בַּיי דִיר אַ קֵינְד חֲתוּנָה מַאכֶען? דָאס עֶרְשְׁטַע מָאל צוּ וָאס ?
קוק זִי אָן ,זִי הְרִיפֶּעט אַזֶשׁ! צוּנופְגֶערוּמֶּען גאָסְט מִיט קרוּבִים אַ גַאנְצֶע שְׁטָאדְט אוּנ
לוֹיפְט אַרוּם אוג שְׁרֵייעט! מאמֶער װייסְט דוּ וָאס ?
 --וֶוער שְׁבֵייעט ,מְשּׁנֶענֶער כֹּהֶן  ,וֶוער שְׁרֵייעט?

 אִיךְ וַייס וֶוער סֶע שְׁרַייעט? אַדְרַכֶּה זָאג שׁוֹין אַלֵיין ! -אִיך שְׁרֵייע נִיט ּ1סֶע דו שְׁרֵייעסְט,

 -אִיך שְׁרייע שׁוין? אַזוֹי? נָאר פֶערְקעהֶרְט ? --אָט שְׁרַייעסְט דוּ דאף ,חנַיְיצםִ-ביָוֹן ,ואס אִיו דָאס דִיר אָנְגֶעקוּמֶען

אַזֶעלְכֶם !

 -אִיךְ שְרייע דֶען  אִיך זאג דוּ זָאלְפְט נִיט שְׁרייֶען ,זָאג אִיךְ ,וא שְׁרייע

אִיך ואוּ?

 --אָט שְׁרייֶעסְט דוּ דָאךְ! וָואס אִיז דָאס מִיט דִיר ,רַבּוֹנוֹ שָׁל עוֹלֶם!

 -אָכֶּער אַז אִיךְ בֵּיים דִיך , לָאו ַיין שְׁמִילֶל .,הַארְצענָיּ ,אַבִּישְַׁייע נִים!

ס טע מ פע ניו
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אלשלללער אל שלשרשל שרשרשר עשר שרשרשר עלעל לש ארערשל ר שרשרשרשרשלשטשטעעאט על לישטרעשט

 אַגוּמֶער מָארְגֶען זָאל קוּמֶען אוֹיפְּץ מְחוּתְן מִיט דֶער מְחוּתנתמֶע ,אויפְןחָתֶן מִיט דֶער כַּלֶה ,אוֹוף אַלְלֶע מְחוּתֵנִים פון בֵּיירדֶע צָדְדִים אוּג אוֹיף אַלְלֶע לִיעבֶּע

פְרַיינֶד }וִויוַאט  --גַאנְץ פַיין אוֹיפְגֶעשׁפִיעלְט !
מִיט דֶעם הִילְכֶען אוֹיסְרוּ פון חֵַייקעל בִּדְחֶן הָאכֶּען זי דִי בְּלַיזָמֶר גֶענוּמֶען

צוּ דִי כָּלִים ,אוּנ דִי חֲתוּנָה אִיז גֶעווַארֶען זִיעדֶער אַ חֲתוּנָה! דֶער עוֹלם האט זך
גֶענוּמֶען אוֹיסְווישֶׁען דִי האָנד אִין דִי פָּאלֶעס ,פֶערְקָאטְשֶׁען רִי אַרְבֶּעל ,אוּנ עֶרְשְט
נָאךְ דֶעם זִיךְ וַאשֶׁען ,גֶעוֶעצְט צוּם מִישׁ פְּרַאוֶען דֶעם רֶע  --אוּג דָא
הָאט זי סעְמטְָּפָּעֹנָיוּ גֶענוּמֶען דָאס פִידֶעלֶע אוּנ הָאט אִיבֶּערְאַנֵייעס גֶעמַאכְט אַלְלֶע
נאָכְטִיגֶע קוּנְצֶען נָאך מִיט עֶמְלִיכֶע צוזאָצְלֶעף אוג מִיט אַ צְויי-דְרֵיי נַיע שְַׁיִקְלֶעף,
פון וֶוֶעלְכֶע דֶער עוֹלֶם הָאטגֶענַאפְט אוֹיף דִי נאָגֶעל אוּג אִיז גֶעוֶוען אוֹיסֶער זִיך.

אַללֶע אינֶען הָאבֶּע גֶעקיקְט אויף אֵיהֶם ,אויף ממֶעמְפֶּענִיוּ'ן :נָאר איין רָחֲלִיע
הָאט נִישְׁט גֶעקוּקְט אִין יֶענֶעם וִינְקֶעל  -אוּנ דָאךְ הָאט זִי אֵיהֶם גֶעוֶעהְן ,אוּנ דָאך

הָאט זִי גֶעפִיהְלְט .אַו ;ער קוקט אוֹיף אֵיהֶר -..עֶרְשְׁׁ רֶעמָאלְט ,אַו סְמֶעמְפְּענִיו

הָאט רָאם פִירֶעלֶע אווֶעקְגֶעלֶעגְט אונ צְוִישֶׁען עולֶם אִיו גֶעוָוארֶען אַ הו  -הֵא  ,עֶרְשְׁט
..
רֶעמָאלְט הָאט רְחֲלָ'ע אוֹיפְגֶעהויבֶּען .אֵיהְרֶע בְּלָאחֶע אוֹיגֶען אנ הָאט דֶערְוֶעהְן *
|
סְטֶעמְפָּענִיוּ'.
 וָואס זָאגְט אֵיהֶר אוֹיף אֵיהֶם ? הָאט זִיךְ צוּ אֵיהֶר גֶעוֶוענְדְט דִי כֵּלֶה ,וָואס|
הָאט בִּיו אַהֶער גֶעשְׁויגֶען ,
 -אוֹיף וֶועמֶען ? הָאט זִי ר חַ ל'ע נֶעפְּרֶעגְט ִתּמימוּת -אויף מסֶעמְפֶּענִיו'ן :אַ שׁאַנֶער ֵּל-בּנִיק ?רְחֵל'ע הָאט אֵיהֶר גָאר נִישְׁט גֶעעֶנְטְוֶערְט דֶערוֹיף :זִי הָאט דֶערְפִיהְרְט .או
דָאס פַּארְבּ קוּמְט אֵיהֶר צוּ אִין פָּנִים אַריין  דִי כַּלֶה הָאט דָאם בֶּעמֶערְקְט אוּנ הָאט
זי אַ פְּרֶעג גֶעמְהוּן ,

| -סָאִיז אַייך הַיים ,ך חל'ע  ,אִיא ,סְאָיו אַייך הֵיים ?

 -יֵא ,הַיים ,שְׁרֶעקְלִיךְ הֵייס! אִיךְ וֶעל אַרוֹיסְגֶעהְן אוֹיף אַ מינוּט אִין דְרוֹי-

ע גֶעעֶנְטְוֶערְט אוּנ אִיו אַרוֹיְגֶענַאנְגֶען פוּנִם
לחַ
מֶען זִיך אָפְּקִיהְלֶען הָ,אט אֵיהֶר ר

מִישׁ  ,גֶּעגֶעגֶענְדִיג זִיךְ אויף וֶערֶען מְרִיט מִיט אַפַארְוֶער אָדֶער אַ פַארְוֶערְקֶע  .וָואם
הָאבֶּען אֵיהֶר אָפְּגֶעטְרָאמֶען דֶעם וֶועג מִיט גְרוֹיס כָּבוֹד ,נִישְׁט אַזוֹי צוליעבּ אֵיהֶר  ,וי
צוּלִיעבּ אֵיהֶר זֵיידֶען מַלְבּוֹשׁ :נָאר נִישְׁט אַװי נִיךְ הָאט זי גֶעמְדָאפֶען צוּ דֶער מְהִיר ,
דֶען עֶרְשְׁמֶענְם הָאט זִי בֶּערַארְפְט דוּרְכְשׁפַּרֶען זִיךְ דוֹרֶך רִי כְּלִיצּמֶר וֶעלְכֶע הָאבֶּען
זִי בֶּעמרַאכְט ,מִיט אוֹיגֶען" אונ הָאבֶּען זִיך דוּרְכְגֶעוָוארְפֶען אוֹיף זִייֶער לָשׁוֹן:עקלִיוע

יְאלְדָאוְוקֶע ,מֶע דָארְף טִירֶען מִיט צטֶענִיכֶע" א .ז .װ ,,,אוג אַו זִיהָאט וי בֶעסֶעי
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נֶעגְט מיט סְמֶעמֶפּענָיוּ'ס אויגֶען ,הָאט זִי רֶערְפִיהְלְטעֶפֶּעס א מִין הַארְצְקְלָאפֶּענִישׁ,
עלְכֶם זִי הָאט נָאךְ בִּו אַהֶער קיינְמָאל נִישְט גֶעפִיהְלְט  +דֶערְפוּן אִי זִי גֶעוָארֶען נָא
רוֹימֶער אוּנ הָאט דֶערְפִיהְלְט אַ שְׁרַעקְלִיךְ הִיטְץ אִין פָּנִים ,וִי אַ מֶענְשׁ ,ואס גֶעהְט
אוֹיף אַ שְֵׂפָה מַאמֶע בּיים רֶעכְמֶען פֵייֶער .צוּ דִי צְרֹת האט זִי זִיך נָאךְ גֶּערַארְכְט

בֶּענֶעגֶענֶען מִיטְן מְחוּהּן רח'ַיִים-כ צִיון ,שין כִּמֶעט בַּיי דֶער מְהִיה ,אונ דָא הָאט
זיך אָנְגֶעהוֹיבֶּען אַ נייֶע חֲתוּנָה :ר' חַיִיםבִּנֵצַ יון אִיז גֶעוֶען אַ אִישׁ תֶּםוְָשֶׁר אוּנ
הָאט גֶעצִימֶערְט פַאר אַ נָקבָה שְׁרֶעקְליךְ +בֶּעגֶעגֶעְרִיג זִיךְ פְּלוּצִים מִיט רְחַלִ'ען
הָאט זִיךְ ר' חַיִיםיבְּנְצִיון גֶּערַארְפְט  ,אֵיגֶענְטְלִיך ; אַוָארְף מְהוּן צוּרִיק  ,װי

דֶער שְׁמִייגֶער אִיז ,נָאר ,מֵעֹשֶׂה שֶׂמָן  ,הָאט .ער זִיךְ גָאר אַ גָעהֶם גֶעטְהוּן רְעכְמֶם,
אוג אַזוֹי װי זִי חרַלָ'ש איז אוֹיךְ גֶעגַאנְגֶען רֶעבְמִם  ,אִיז אָפְּגֶעגַאנְגֶען אַ הָאר זֵיי
זָאלֶען זִיךְ צוּבּוּצָקֶען ,לְכֵן אִיו ר' חַיַיים-בָּנ צָיוֹן גֶעפאללֶען אויף אֵיין עֵצָה אוּנ הָאט
זִךְ בַּאלְד אַ חַאפּ גֶעמְהוּן לִינְקְס ,צוּם אוּמִנְלִיק אִיו זי אגוֶיעךפַאלְלֶען אוֹיף דֶער
זֶעלְגֶּער עֵצָה אוּנ הָאט זִיךְ אויף גֶענוּמֶען ליק  :דָא הָאט ר' ח יִיפיבָּ; צִיוֹן נַּאלְד
:

==
.
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פֶערְשְׁטַאגֶען אַז מע דַארְף זִיךְ רָאפְּטְאם אַ לָאז טְהוּן מאקי נָאר רָעכְמֶם ,נָאר בִּיו עֶר
הָאט זִיךְ אַ רֵיהֶר גֶעטְהוּן איז אֵיהֶם שׁוֹין רָחֵל'ע גֶעשְׁטַאנֶען אַקֶעגֶען ,וי אוֹיף צוּ-
לְהַכעיס  -אונ נָאמט וייסְט בִּיו וַואנֶען זֵיי וָואלְמֶען אַזוֹי אַוֶעקְגֶעמַאנְצְט ,וֶען אוֹיף

זיר גְלִיק זָאל נִיט גֶעוֶען אָנְקוּמֶען די היזֶעריע מְחוּתנְהֶטֶע אונ נִיט שְׁטֶעלֶען זי
אוֹיסְטֶענְהְץ מִיטְן מְחוּתָן+ ,אויף זייָער גֶעואָהנְלִיכֶען שׁטֵייגֶער  ,אונ דֶערְוַייל הָאט זי
רָחֲלָיע אַרוֹיסְגֶעחַאפְּט אין דְרוֹימֶען אַרױים ,אַבִּיסֶעל אפקיהלען זִיך פון רֶער שְׁרָעק.

לִיבֶער הִיטץ

יט

אז
רחֶלעם בִּיאָנְרַאפּיע אוּנ חיה-עטֶעל'ס רַאמַאן .
אִין דרוֹיסֶען אִיו אָבֶּער גֶעוֶען נאך הֵייסֶער  .עִם אִיז גֶעוֶוען אַ תַּמוּן'דִיגֶער מָאג,
די זוּנן הָאט געהאלמען אִין מִימֶען הִימֶעל אוּנ הָאט גֶעסְמֶעלֶעט אוג גֶעבְּרָאמֶען גָאר
אֶהֶן רַחְמָנוּת .אוֹיף דִי האָלצֶערְגֶע אוּג שְטְרויֶענֶע דאָכֶער פוּן דִי מַאזֶעפֶּעוְנָקער

הַייזֶער הָאט
זִיךְ דֶער אֶבְּשֵׁיין פון דֶער זוּנָן צֶענָאסֶען מִיט טוֹזֶענְדֶער פַּאסֶען ,וָואס צִי:

מֶערֶען אונ שְׁוֶעגֶּען  ,וִוי די חְוַאלָיִעס פוּנִים מֵייך  :חֶדֶר-יוּנְגְלֶעךְ רוּפֶען דָאס אָן, :די

שְׁכִינה רוּהְט",

|
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מַאזֶעפּעווקע אִיו אַ יּרִישׁע שְׁמַאדְט ,שאְַׁמָאדְט פון מסחר  ,אַ פַּרְנָחָה-

שְׁמַאדְט ..אקֶענֶען רָחֵל'ען שְׁטֶעהְט דֶער מַארְק  +ער איז בְרייט אוּג פּּקְט  +דִי קלֵיימֶען מִיט

דֵי רֹימֶע פַארְטֶעכְלֶעךְ זֶענֶען אֶפֶּען אוּנ דִי וייכֶּער זִיצֶען אויף פִיעהִקֶעכְרִיגֶ בֵּינְקְלֶעך

אוג אַרְבֵּייטֶען אַ זָאק מִיט א שְׁרעקְלִיךְ גֶעשְׁינָקִיט .בַּיי דֶער זי שְׁמֶעהֶען מילְמֶערְלֶעך

מִיט יַאנֶערֶעם ,מִיט קִיְלֶעך אוג מִיט קָאהשֶׁעקְלֶעךְ ,אוּנ אַ צִיג נֵנֶרֶט זִיךְ אונְטֶער
אוּנ הָאט חַשֶׁק צוּ מאכען א שִטיִקעל אוּננלִיק ,נָאר מֶע דֶערְלָאוְט זִי נִיט ,וַוייט-ווייט

גֶעהֶען אַ פַּאר אָקען מִיט אַ גְרוֹימֶער פוּהֶר מְנָאפֶּעם קארן  .די פוּהֶר מַאכְט אָן א
מוְראדיגֶען פַּארָאך אַרוּם זי  ,אוג פון אוּנְמֶען גֶעהט נָאךְ אַ קליין שִׁייגֶעצֶעל מִיט אַ

נְרוֹים ווַארֶעם הִימֶעל ,מוּט אַ מָארתָּע ,מִיט אַ לאננער בֵּיימְשׁ אוּג בָּארְפוּם ,אוּג אַ
גְרוֹיסֶער הוּנְד לוֹיפט אֵיהֶם נָאךְ מִיט אֵיין ארוֹימְגֶעשְׁמֶעלְמֶען צוּנָג .

רְחֲלִ'ע שְׁמֶעהְט אוּג תֶּעמְרַאנְּט רָאס גַאנְצֶע וָאהֶענְדיגֶע אוֹיְוִיכְט אנ פֶער

נְלֵייכְט דָאס מִיט איהר בּלָאה-ויִירֶען מַלְבּוּשׁ ,הִימֶעל;קָאלִיר ,אוּנ מִיט דִי תֶּערֶעלֶעך,

בְּרָאסְלִשׁמֶען ..אויהְרִינגְלֶעךּ .,פִיְגֶערְלֶעף  --אונ זִי פִיהְלֶם ,אַז זי אִיז עפֶּעם גָאר ויקר-

פְרֶעמֶר מיט דֶעם דָאִיגֶען בִּילֶר ,מִיט דֶער גַאנְצֶער נַאטוּר ,עפֶּעס נִיט אַהִין נִיט
אַהֶער ,נִיט מַארְק-יוּרֶענֶע ,נִיט גְרַאפִיניֶע ,נִיט דָאס נִיט וֶענְץ  -גְלָאט אַ יּרִישׁ קִינד,

א יודִישֶׁע מָאכְמֶער פּטוּר פוּן אַלְלֶעם  :אָטהָאט זִי זִיךְ אַ מַאנְן ,עֶסֶט זיךקעפט בַּיי שְׁוְעֵהר
אוג שְׁוִוינֶער ,מָהוּט נִישְׁט ;קיין הַאנְד אין קאלט וַואקֶער ,אוּנ דֶער מַאנְן אִיז אָדֶער אין

ִּית-מדֶרֶשׁ ,אָרֶער אִין מַארְק ,גֶעהְט אַיוּם מִיטְץ .שׁטֶעקֶעלֶע אוג זָאגְט װאָרְטְלֶע.

אצוּנָד ,שְׁמֶּעהֶענְדִיג אָט דָא נָאהֶענְט צוּ דֶער נַאטוּר אוּג וֶוען אוֹיפְץ הַארְצֶען

אִיז אֵיהֶר עעפֶּעס גֶעוּוֶען אַזוֹי ,וי קֵיינְמָאל נִישְׁט  -אַצוּנְד הָאט זִי זִיךְ כִּמֶעט דָאס

ִרְשְׁטָע מָאל אויף אִיחֶר לֶעבֶּען גֶענּמֶען רֶעכְט בּעטְרַאכְמֶען .ווע ר זִי איז אוג וָואם

זי איז .,אוג עס איז אֵיחֶר אַרוֹיפְגֶעקוּמֶען אויפ'ן זִינֶען אַ נֵייֶע מַחְשָׁבֶה ,אַז געם פֶּעהְלְט

אֵיהֶ עפֶּעם  +ואס  ,ווֵייסְט וי נִישְט ,נָאר עִפֶּעם פֶעהְלְט אֵיהֶר ז,עפֶּעם גֶעהְט אִיהֶר אָפֿי.
! רָחַליע אִיז גֶעוֶען אַ פּשט יודִישׁ וַייגֶעל לאָהְן אֹבֶּערְקאָפְֶעך ..אֶהן שְׁפִיצְלֶעך,

מִיט אֵייגֶעם וָארְט ,דָאם ,וָאם מֶע רוּפָט אָן בַּיי אוּנָז אַ יוּרִישֶׁע

טָאכְמֶער.

ַואקמֶענְדִיג .צְוִוישֶׁען א מֵך קִינְרֶער .,אִיו זִי בּיי פָאמֶער אוג מוּמֶער גֶעווֶען נים אַזַא
אאַנוְשוִייקיס-+אִיך , א מֵיידֶעל ,לָאוּ זִי זִיךְ וַאקְפֶען גֶעוּנְדֶערְהֵייר ".. ,אוּג בִּכְדֵי =
זָאל זִיךְ נִים אַרוּםבְּלַאנְקִיוֶען פַאר די אויגֶען אוּנ עֶס זָאל זַיין וִינְצִיגֶער מִיט אַ קֵינָד

אִין שְׁטוּבּ ,הָאט מֶען זִי אָפְּגֶעשִׁקְט .גְלייך מִיט אַלְלֶע אִיהְרֶע בְּרִירֶערְלֶע .אִין חֵרֶר

אַרַיין נָאכְדֶעם ,אַז זי אִיז שוין אַבִּימֶעל אּנְטֶערְגֶענַאקְסֶען ,הָאט מֶען וי אָפְֶּעגעכֶע

לֶערנֶען זי שְׁרייבֶּען צו וּמאטִיל שְׁפְּרֵייז רֶעם מֵיירֶלְשֶׁען שריכֶּער" .רָארְט ,בַּיי
ּמָאטִיל שְׁפְּרֵייז דָעִם מֵיירֶעלְשֶען שְרייבּער" ,הָאט זי רָחֵל ' געֶעמַאט ,גֶעזֶעְְליף
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אִיהֶרֶע חַרֶר'טֶעס , קְלֵיינֶע  אוּנ גְרוֹיֶע מֵיירְלֶעך .נָאר מעהֶר הָאט זִי לִיעבּ גֶעהַאט צוּ
שַׁארֶען זִיך אַרוּם דִי אֶלְמֶערֶע מֵיירְלֶעך ,פון וֶעלְכֶע זִי הָאט לִיעבּ גֶעהַאט צוּ האָרֶען

מַעֲשׂוֹת דֶערְצאָהְלֶען ,שׁאָנֶע ואוּנְרֶערְלִיבֶע מָעשׂוֹת ,די מֵיידְלֶעךְ וויערֶער הָאבֶּען לִיעבּ
גֶעהַאט רָחֵלָ'ן פַאר אִיהֶר זִינְגֶען ,פַאר אֵיחֶר שָׁאן וִינְגֶען,
ינג אוּנוּ ,רָחַ לָיע ,הַארְצְענְיו זינג ,נישט-קָשָׁה ,אצוּנְד אִיז נִימָא קֵיין יוְּגְלֶעך.זִ
פַאר וננע אוּג פַאר אָלמערֶע הָאט זִיךְ רָחֲלָיע גֶעשֹׁאָמְט צוּ זִינְגֶען ,וּנִפָרֵט
! נָאךְ פאר גְרוֹיסֶע יּגְלֶעך הָאבֶען אֵיהֶר דִי ַבֶרטֶעם אל גֶעזָאגְט ,אַז מָאִיזגִיט שָׁאן
מֶע מָאר נִיטֹיי,

 --נוּ ,זִינְג שי רָחֲלָ'ע ,קיק זִי אָן מֶע דארף זִי גֵייטֶען.

אוּנ רָחַלָ'ע פֶּאלְגְט די גְרֹיסֶע מֵיידְלֶעך אוג פֶערְצִיהְט אוֹיף אִיהֶר דִינֶער ,וֵייכֶער

שְׁטִימֶע אַ לִיערֶעל ,אַ יּרִישׁ לִיערֶעל,

אוֹיפְץ גַּארְג שְׁטֶעהְט אַ טויבּ,
אוּנ מְָהוּם זִיךְ מְרוֹיֶערִיג בְּרוּמְמֶען ,

עֶרְגֶעץ הָאבּ אִיך אַ לִיעבֶּען פְרַינֶר -
אוּנ קֶענְן צוּ אִיהֶם נִישְׁט קוּמֶעןיי.

רְחַלָ'ע זִינְגְש דָאס דָאזינֶע לִיעבֶּע-לֶיערֶעל מִיט גְרוֹיס גֶעפִיהֶל ,נְלֵייךְ וי זִיווָאלְט

פֶערְשְׁטַאנֶען רָאסוָארְט אליעבּע" .יֶענֶע אָבֶּער ,אִיך מֵיין דִיאֶלְטֶערֶע מֵירְלֶעךְ .הָאבֶּען

דֶאם .אַפָּנִים יא פֶערְשְׁטַאנֶען .,מַחַמַת זֵיי פלֶענען זי דֶערְבַּי פֶערְזָארְנֶען ,זִיפְּצֶען אוּנ

אַמָאל לָאוֶען אַ מְרֶעהֶר אוֹיך,. .
מָעהֶר פוּן אַלְלֶע הָאט לִיעבּ גֶעהַאט צוּ האָרֶען דִי דָאזִיגֶע יערעלעה וָאס רֶחַ לע

הָאט גֶעוּנְגֶען פַאר אִיהְרֶע מִבָר'טֶעם ,אֵיינֶע פון וֵיי מִיטְץ נָאמֶען חַיָה;ֶעטֶּעל ,זֶעהֶר

אַ שׁאָן מֵיידֶעל ,אַ יְתוֹמָה .חמיהק
עֶעל

אִיז גֶעוֶוען אֵיינֶע פוּן אַ סֵ מֵיידְלֶעךְ :אִיהֶר

ְָנְרַאפְיֶע אִיז דִי ביָנְרַאפַוֶע פון פִיעלֶע יורִישֶׁע מאָכְמֶער או.קאָן דֶערְצאָהֶלְט ווערֶען
אַזי קוּרֶץ אוג אַזוֹי גִיך ,וִי מַאבֶען אַ בְּרְכָה שְׁהַכּל נִהְיָה בַּרְבְרוֹ" ,אט הָאט אִיהֶר זי

אי גַאנְצֶען

|

אַמָאל ונִישְטגֶעחֶר לַאנְט איז געְֶעןצי ברִרֶער אִין דֶער שמָארְט סְמֶעלְנִיצְק

אֵיינֶער הָאט גֶעהֵייסֶען אַה רן אונ דֶער אַנְדֶערֶער הָאט גֶעהֵיימֶען ליבּ :אחָרן אִיז יונג
גֶעשְׁטָרְבֶּען אוג נָאךְ אִיהֶם אִיז נַאכְגֶעשְׁטָארְבֶּען ניין וַייבּ אונ עס אִיז פון זי אִיבֶעך.
גֶעבְּלִיבֶּען אַ מָאכְמֶער חַיָה:עמֶעל :הָאט זִיךְ אוֹיף אֵיהֶר דֶערְבַּארֶעמְט דֶער פֶעטֶער
לִיב אוּג הָאט זִי צוּגֶענוּמֶען צוּ זי מִיט אִיהֶר וְרוּשָׁה.דֶער פֶּעטֶער לִיבּ הָאט זִיךְ
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אֲפילוּ מִיט דֶער יְתוֹמָה נִישְׁט אַזוֹי שָׁאן בֶּענַאנְגֶען :דִי גַאנְצֶע יְרוּשֶׁה הָאט ער זִיךְ צו-
גֶענוּמֶען א דיי טוֶענְד קאָרְבְקֶעך ,זָאנְט מֶען! אוּנ אִיהָר ,רֶער יְתוֹמָה ,הָאט ער גֶעגֶעבֶּען
מְחֵילָה ,אַ פַייג אוּנ הָאט זִי חֲתוּנָה גֶעמַאכְט פַאר אַ חֶנְיָאק ,אַ גוּמֶער בְּלֶב שׁבִִּּלָבים,
וועלְכֶער אִיז אֵיהֶר דֶערְגַאנְגֶען דִיָאהְרֶען .אוּג חַיָהנֶע טֶעל אִיז יוּנָג ,צוּ  22יָאהֶר .,פון
רֶער וֶועלְט גֶעגַאנְגֶען ...
אָט מִיט דֶער חַיָה;עעל איז אוּנְזֶער רֶחַל'ע גֶעוֶוען אַ לֵייבְלִיכֶע חַבָרְטֶע,
אוּנ זֵיי הָאבֶּען זִיךְ בֵּיידֶע זֶעהֶר ליעב גֶעהַאט,

אוּג אָט מִיט דֶער ח יָה;ע טֶעל ,אִיז

אַמָאל גֶעוֶעסֶען רחַלָ'ע שֹׁבֶּת בַּייטָּאג בַּיים פֶענְסְטֶּער גַאנְץ פַיין אויסְגֶעקאָמְט אוג

,י דֶער שְׁמִיגֶער אִיז ,הָאט רְחֵלַ'ע גֶע-
אְָגֶעמְהוּן שֶַּׁת'דִיג ,וי {עםגֶעהֶער צוּ זַיין ו
לע
וּנגֶען אִיהֶרֶע לִיערֶעלֶעְ אוּנ חַיִה;ֶע טעל הָאט גֶעהאָרְט .ר

האט גֶעוּנְגֶען

אוֹי ,דוּ פָאהְרְסְט אַוֶעק,
אוֹי ,דוּ פָאהְרְסְט אַוֶעק,
אוּג מִיךְ לָאוְט דוּ אִיגֶּער! , ,,א .ז .װי

 -רָחֲלָ'ע ,הַארְצֶענָיוּ .,נִשׁמְחנְיוּ! זָ-אנְט חַיָה;ע טֶעל ,זִינְג דָאס נָאךְ אַמָאל!

 -אִיבֶּערְזִינְגֶען דָאס נָאךְ אַמָאלל פְּרֶענְט זִי רָחַלע פֶערְוינְדֶערְט  -נוּ,אִיך קעןדָאם דִיר אֶנְהוֹיבֶּען נָאךְ אַ מָאל פוּן אָנְהוֹיבּ,
אוֹי ,דוּ פָאהְרְסט אַווֶעק ,
אוֹי ,דוּ פַאהְרְסְט אַוֶועק ,
אוּג מִיך לָאזְט דוּ אִי--אִי-אִיבֶּער!י,.

פּלוּצִים דֶערְוֶעהְט רְחָלָ'ע ,װִי חַיָה;ֶע טֶעל די יְתוּמָה לִיענְט מִימְן פָּנִים אוֹיף
דֶער הַאנְד אוּנ אִיהֶר קָאפּמִיט דִי פלייצֶעם ווַארְתֶּען זיך +ר ח ל"ע בְּלַייבְּט שְִׁילל אוּנ

האָרְט ,וי חַיָה:עטֶעל חֶלִיפָּעם ,

 גָאמְט אִיז מִיט דִיר ,חַיָה;עמָעל ,דוּ וַויינְסְט  1וָואס עֶפֶּעם אִין מִיטֶען ְרִינֶעגֶעוַיינְט לזָאג מִיר ,וָאס אִיו דִיר ,חַיָהיָע טֶעל ,אוֶעלְכְס גֶעשֶׁעהְן? פְּלוּצִים גאר נֵא
דיר א גֶעוויין!

 אוֹי ,רָחִלְ'ע! עֶנְמְוֶערְט זִי אִיהֶר מִיט אַ גֶעוַיין:אוי ,רחֵלָיע ,דָאס ליערֶעל.דָאם לִיעדֶעל דֵיינֶם !
ָ1ואס הַארְף מֶען וַיינֶען רַערויף?
 -דָאם לִיערֶעל ! וָאם-זֶשֶׁע אִיז הָארְט אַזֶּעלְכֶם ו

 -אִי ,רָחֲלָ'ע ,פְּרֶעג מִיך נִישְׁט ,פְּרֶעג נִישְׁט מֵיין פֶּערְנִּיטֶערְט הַארֶץ! אַ פייֶער

 -בְּרֶענְט אִין מִיר עִםבְּרֶענְט אִין מִיר אָ הֶעלִישׁ פַיֶער ,אָט דָא-,זֶעחְסְט דוּ ,אָט רָאזאְ?

סעטמפעניו
רער רערשאטשר
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אוג חַ יהי טָעל וַיינְט אִיהֶר אָן בַּיי זי אויפְן הַארְצֶען :רָחֵלָ'ע קוּקט אויף
אִיהֶר פֶערְוואוּנְדֶערְט אוּג צֶעמִישְׁט,

וָ-ואס קוּקְסְט דוּ אוֹיף מִיר אַזוֹי ,חךַל' עז דוּ פֶּערְשְׁטֶעהְסְט נִיט ,דוּ קֶענְסְט נִיט
פִיהְלֶען ,וָאס מִיר אִיז 1מֵיין הַארְץ אִיז מִיר אַזױ שְׁוֶער ,אִיךְ בִּין אַװי גֶעלֶענְד , אַזוֹ

פֶערְויסְט ,אִיך טְרָאג אַוֶעלְכֶע מַכּוֹת ,אַו אִיך מוז דִיר אַלְסְרִינְג דֶערְצָאהְלֶען-אַלְסְִנג
אוּג חיָה;עטֶעל דֶערְצאֶהְלְט רְחֵלְ' ען אַ גַאנצֶע גֶעשִׁיכְטֶע ,אַ טרויערִינֶע
מעשֶׂה .אֶפִילּ אַ גֶעוֶעהְְלִיכֶע ,ואס טְרֶעפְט זִיך גאנץ אֶפְט בַּיי יוְדֶען,נָאר זָעהֶר
אַ מְרוּיֶערִיגֶע מֶעשֶׂה ,וִוי אַזױ אֵיהֶר פֶעטֶער לֵיבּ הָאט זִיך מִיט אֵיחֶר מָאוּם בֶּעגַאנְגֶען

אוּנ צוּם מייִנסמען זִי  ,די מרשעת ,דִי מוּהֶמֶע  ,אוּנ וֶֶען נִיט דֶעם פֶעמֶער לִיבְּיס

יעְגֶערֶער זהָן בִּנְיָמִין ,וָאלְט זִי שוין לַאנְג אַנְמְלַאפֶען אֵין דֶער וֶֶעלְט אַרַיין ,אָרֶער
אִין מייך אַרינְגֶעוארְפֶען זי אט דֶער בִּנְיָמִין אִיו גֶעוֶען אִיהֶר אֵיינִיגֶע גָהָמָה
אוֹיף דער

וֶועלְט  :מִיט

אֵיהֶם אִיז זִי דָאס

אוֹיפְגֶעוַואקְטֶען

אֵיהֶר גֶעוֶוען וי אַ בְּרוּדֶער  ,וי איין אֵייגֶענֶער בְּרוּדֶער  --אונ

אִין אֵיינֶעם  1ער אִיו צוּ
צוּם סוֹף אִיז עֶר אַוֶועק-

גֶעפָאהְרֶען +,הָאט זִי אִיבֶערְגֶעלָאוט אוֹיף צְרוֹת  ,וי אַ פרֶעמְדֶער ,גאר וִי אַ וילָד.

פְרֶעמְרֶער,

 -אִיךְ פֶערְשֶׁטָעה נִיט ,חַיָהקֶע טֶעל ,וָאם בֶּעדַארְף מֶען דָא אזֹי אֵינְלֶעגֶען

דִי וועלְט ,וֶוען אפִילוּ אֵיין אִייגֶענֶער בְּוּרֶער פָאהֶרְט אַוֶועק  ,בִּפָּרֵט נָאךְ נִים קיין
אֵייגֶענֶער ,

| -אִי ,רְחֲלָ'ע ,דוּ וייסְט נִישְׁט וי הַיימִישׁ עֶר אִיז מִיר גֶעוֶוען ,וי אֵייְגֶע-
בּאֶקֶען אִין הַארְצֶען ,טאקי נָאר וִוי אֵיין אֵייגֶענֶער ,נָאךְ מֶעהֶר וִי איין אֵיינֶענֶער,
זָאג אִיךְ דִיר ! אַז אִיך הָאבּ .גֶעוֶעתְן פַּאר זִיך בִּגְיָמִינָ'ען איז מיר גֶעוֶען אַ לֵיכְט
אִין דִי אויגֶען .,אוג אַז עֶר אִיז אַוֶועקְגֶעפָאהְרֶען יי.

 בִּגְיָמִין הָאט דָאךְ גֶעמוּזְט אַוֶעקְפָאהְרֶען ,חַיָה;ֶעטֶעל ,עֶר הָאט דָאךחֲהוּנָה גֶעהַאט :

|

 אִי ,רָחֵלָ'ע קרוין ,זָאג עס מִיר נִיט ,אִיך קאָנְן דָאס נִיט האָרֶען ! -וָואס-זְשֶׁע  ,אִיך פֶערְשטעה נִיט  :ער הָאט דָאךְ פַארְט חַתוּנָה גֶעהַאט!

יךְ קאָנן דָאס נִיט האָרֶען דָאם ווָארְט וחְתוּנָה -גֶעהַאט" נֶעהְמְט בַּיי מִיראִ
אַרוֹים מיין גַאנְץ חַיוּת !ְוֶוען אִיך דֶערְהאָר ,

אַז מֶע זָאגְט :בּ ניָמין הָאט חֲתוּנָה

גֶעהַאט" ;,עקט זִיך מִיר דאם לֶעבֶּען .דו וֵוייסְט דָאס נִיט/ ,רחֲלָיע ,הלאי וָאלְסְט
דוּ דֶערְפוּן נִישְׁט וִויסֶען אֵייבִּיג ..,ואס קוּקסְט דוּ אוֹיף מִיר אָזוֹי? בִּנְיָמִין הָאם

מִיר צוּגֶעזָאגְט  ,גֶעשְׁוָאהְרֶען ,אַו ;ער וֶועט מִיך נֶעהְמֶען.

ס ט ע מפ ע ניו
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 נּ ,לְמַאיץֶשֶׁע הָאט ער דיך נִיט גֶענּמֶען ,חַיִה;ֶעטֶעל! -דוּ פְרֶענְסְט ,וי אַ קֵינר ,רְחַלִיע +מִסְתָמָא אִיז מִיר נִיט בֶּעשֶׁעערְט,

יי

מְִתמָא אִיז דָאס א יִהֶרמזָל

ער הָאט דָאךְ דִיר אבֶּער גֶעשְׁוּאהֶרֶען .,אַז ער וֶועט דיך יא גֶעהְמֶען.

 -נוּ ,מֵיְלֶא ,הָאט גער גֶעשְׁואחְרֶען !עֶר הָאט זִיך אֶלץ גֶעקְלִיגֶּען זֶאגֶען דֶעם

פֶּעמֶער  ,אפְּלֶעגֶענְדִיג פוּן מָאג אוֹיף מָאג :ער הָאט מוָרא גֶעהַאט פאר אֵיהֶם דוּ קאָנסט
דָאךְ מיין פֶּעמֶער לִיבּ בִּיז עֶר אִיז אַ חָתְן גֶעוארֶען פַאר איה ר ,אונ אַז אִיך הָאבּ

גֶעמַאכְט מיט אֵיחֶם אַ שמיעס מִכּוֹח דֶעם  ,הָאט .ער מִיר גֶעזָאגְט  ,אַו בִּיו דֶער חֲתוּנָה

אִיז נָאךְ וַויים; ,ער וֶעש נָאך קענֶען רֶערֶען  --אוּג אַזױ זֶענֶען דִי מאָג מִיט דִי וָאהְרֶען
גֶעלָאפֶען אוּג אִיבֶערְגֶעלַאפֶען  ,בִּיז סאי גֶעקוּמֶען די צֵייט ,אֶט אַיענֶע פִיְפְטֶערֶע
יט

++

צֵייט ,אוֹיף מֵיין שְׁלוּם-מַוֶל ...אִיך בִּין אליין גֶעוֶען בַּי דֶער חוּפָּה ,איך הָאגּ
אַלְמְרינֶג גֶעוֶעהְן מִיט מַיינֶע אוֹיגֶען ,אַלְסְרִינג ,וִוי אַװױי ער הָאט אִיהֶר אָנְגעטְהוּן רָאס
פִינְגֶערֶעל ,גֶעזָאגְט וָאס מֶע בֶּעדַארף .. .דֶער חִנָן מִיש די מְשׁרְִים הָאגֶען גֶעוּנְגֶע
אוג בַּנְיָמִין הָאט אַרָאפְֶעלָאוְט די אֹיגֶען אויף דֶער ֶרֶר ,ער זָאל מִיךְ נִיט זֶעחְן --

נָאר אִיךְוַיים  אַז עֶר הָאט מִיך גֶעֶעהְן . ..אַדּ .רְחַלע ,וי אַױ לעב אִיך +וי"
אַזוֹי הַאלְט אִיךְ דָאם אוֹים ,..1

|

0

 -וִוי בַּאלֹד אַװױי  ,חיה;עטעל ,אִיז דָאךְ בִּנימִין אַ גרויסֶער לִנְגֶער אוּנ

אִיו נִיט וֶוֶערְטֶּה ,וָואס דִי עֶרְד טְרָאגְט אֵיהֶם ,
 גֵיין,זאג אם גִיט ,רְחֵלָיע ,די עקענְסְט נִיש בִּגְיָמִיג'ען :דו וֵיקְטנִיט .,וָואס פַאר אַ דִימַאנְט דָאס אִיז ,ואס פַאר אַ מְהַייֶער הארץ;ער הָאט ! ...דָאס
אִיז ;ער אִין גַאנצֶען שׁוּלְרִיג ,דֶער פֶעמֶער לִיבּ ,דֶער רוצָח ,מַיין מַאמֶענִים בְלוּט זָאל

אֵיהם גאר אַקענֶען קוּמֶען/ ,רבּוֹנו שֶׁל עוֹלֶם !
 אִיךזְעה אַרױס ,חיָה;עטעל ,אַז ער מְחוּם דיר אַפְּנִים גוט באנג,בַּאנְג ,זַאנְסְט דוּ 1אִיךְ שְׁטַארְבּ ,אִיךְ גֶעה אוֹים מִיט די כּוֹחוֹת  --אוּנ זִ זָאנְט
|

גָאר בַּאנג  -שְׁמַאנְג,

 -נוּ ,אוּג זִי ,חַיה;עמֶעל ,זי אִיז עפֶּעם אַ שאָן וייבֶּעל? וֶער זי ?ִי,ז

|

בְּנְיְמִינָ'ס וַייבּ מֵיין אִיך.

ל
עֶע
טיה;
בַּיי דִי װאָרְטֶער הָאט רָחַל'ע דֶערְוֶעהְן .,וִוי ח

וֶערְדְט רוט אוג

ָאכְדֶעם בְּלֵיי אַלְלערְלֵיי פַארְבֶּען .רָחֵלָ'ע הָאט נָאד נִישְׁ גֶעקֶענְט פֶערְשְׁטעקְ 
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פַאר וָואס חַיִה;ֶעטֶעל וִוילל אֵיֹחֶר דֶערוֹיף נִיט עֶנְטְוֶעדֶען :נָאר פִיהְלֶען הָאט זִי גֶע-

פִיָלֶם ,אַו נָאךְ אַמָאל אִיבֶּערְפְרֶעגֶען זי דארף מֶען נִים:ימִפְהְמָא פַאסְט אִֶר נִי

אַז זִי מַאכְט אַ שְׁוייג :מִסְתָּמָא מְהוּט אִיהֶר וָועה ,אַז זִי וִילל דֶערְפוּן נִיט רֶערֶען,..

אִין אַ צֵייט אַרוּם הָאט זִיך רחֵלָ'ע בֶּעגֶעגֶענְט מִיט חַיָה;ֶעטֵלָ'עןאויף אַ

חֲתוּנָה  ,טַאקֵי בַּיי חַיָה;ֶעטְלָיעןאויף דֶער חַתוֹנָה .מֵיִה;ֶעטֶעל אִיו גֶעוֶוען אַ בֵּלָה,

וי אַלְלָע כַּלוֹת +גֶעוֶעמֶע; זי א בלה דארף זִיצֶען ,גֶעשְׁיגֶען ,גֶענַאנְֶען צו רֶער חּפָה,
אוֹיף מַארְנֶען אוֹיסְגֶעשְׁלִייֶערְט זִיף ,גֶעוֶוען אֲפִּילוּ בְּלֵייכְלִיך אוֹיפְץ פָּנִים ,אַבִּיסֶעל וי

פֶערְמְרַאנְט ,נִישְׁט פְרֶעהְלִיךְ. . .נָאר נִישְׁטנְקשָׁה; ,עס מַאכְט נִיט אוֹים :אַ כַּלָה דַארְף
אַזױ זַיין 1וָאט;וֹשֶׁע ?מַאנְצֶען זָאל זִי גֶעהְן ?ייי.
וֶוער וֵוייסְט ,וָואס בַּיי חַ יהעטל'ען אִיו גֶעוֶוען אוֹיף דֶער מַחְשָׁנָה ,אוֹיפְן
הַארְצֶען +דָאם הַארֶץ פון אַ יוּדִישֶׁער מָאכְטֶער איו א סוד ,אַ גְרוֹימֶער סוד ,
אַ קָאסְטֶען ,אַ פֶערְשְׁלָאסֶענֶערקָאסְמֶען ,אונ דֶערְצוּ פאסְטמאקי נִיט פַאר קיין מַאנם.
בֶּעל אריינצוקוקען אַחִין  --עם אִיז עפֶּעם נִישְׁט קיין דֶרֶך-אֶרֶץ יי.

 ,א

וייטֶער אַמָאל רֶחָלֶע.
אוֹיף דֶער שַׁאֲלָה;+ואס מְחוּט זִיךְ בַיי מַיָה;ֶעטְּלֶען אִיְינִיג אִין הַארְצֶען זי
אוֹיף דֶער שַׁאלָה הָאט וִך רָתֲלָ'ע פֶערְטְַאכְט בַּיי חַיָהקֶעטְלֶיען אויף דֶער חֲתוּנָה,
רְחֲלָיע הָאט וֶענֶען דֶעם מִיט קֵייגֶעם נִישְׁט גֶערֶערְט :דָאךְ הָאט זִי פֶערְשְׁטַאנֶען מִימן

שֵׂכָל אוּג אַבִימֶעל גֶעפִיקְלְט מִיטְן חַארְצֶען ,אַז מַיָה;ֶעטְלֶיען דַארְף אַצוּנד זיין נִיט אִין

גֶעסְטֶען ,וִיצֶענְדִיג מִיט אֵיהֶר ,בֶּעשֶׁעעֶרְטֶען" ,אַ וִילְד-פְרֶעמְדֶען בָּחוּר ,אוּג וֶוען אֵיהֶר
אֵייגֶעגֶער בִּגְיָמִין אִיו דָארְט עֶרְגֶעץ מִיט זיין ייב  ...רָחֵל ען חָאט זִיךְ אפִילוּ שְׁטַארְק
גֶענלֶיעסְט אַפְרֶעג מְוּן אַצוּנד חַוָהקֶעמֶלָ ען ,ואס האָרְט וי מִיט בּימִינָ'ען ,וָאס
מַאכְט עֶר ,צו שְׁרַיינְּט ער בְּרִיוְלֶעף? נָאר ,צוּגֶעהֶענְדִיג גָאהֶענְט צוּ חַיָהקעטְלֶיען אונ
אַריינְקקֶענְדִיג אִיחֶר אִין אֵיהֶר בְּלֵיץ פָּנִים אַרֵיין אוג האָנֶענדִיג  ,װִי זִי זִיפְצֶט נַאנְץ
אפּמְליך - ,הָאט אֵיהֶר דָאם הַארץ נִישְׁט פֶערְטְרַאגֶען.

מיר קֶענֶען דַיינקֶען ,או דָאם אִיז גֶעוֶען דָאסערְשְׁטָע מָאל אוֹיף אִיהֶר לֶעבֶּען,
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וָאס זִי ורָחֵלָ'ע) הָאט זִיך פֶערְטְרַאבְט וֶעגֶען אַזֶעלְבֶע עַנְינִים  .גֶעם קען זיין , אַז אֵיין
רֶעכְטֶער פַאקְט פוּנִים טי זָאל אַרויְרפֶן אַסַ מָעעהֶר מַחֲשָׁבוֹת אוּנ אויפְֶקֶע
יו
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לע הָאטיש ואס פוןקיזהֶעלדֶען ,פוןקיןרָאמַאנֶען ,אָבֶער:ליןהַארֶץ,
דמ '

אַ לֵיין יודִישׁ הַארְץ הָאט זִי גֶעהַאט :פַאר וָואסְ-שֶׁע זָאל זִי נִיט פִיהְלֶען קיין פְרֶעמְדֶע

צָרוֹת ,נִישְׁט פֶערְשְׁטֶעהְן .קיין פְרֶעמְדֶע יְוִּים !אִין דֶעם פְּרֵם קֶען מֶען זֶאנֶען ,אִי
רְחֲלָ'ע מִיט אַ מָאל אֶלְמֶער גֶעוַארֶען אוֹיף עמְלִיכֶע יָאהֶר ,אַ דַאנְק יע

מִיט אִיהֶר גיוּרִישֶען רָאמַאן",
אִין יֶענֶער צֵייט אִיז שוֹין רָחָלְ'ע אויך גֶעוֶען אַ כַּלֶה אוּג פוּן אִיהֶר חָהֶן משָה:

מֶענְדְל'ען הָאט זי זיך אָנְגֶעהאָרט אֶַעלכֶע שְׁבָחים מִיּ אַזֹי פִיעל מעלות  אַ זי הָאט
גֶעקוּקְט אוֹיף זי וי אוֹיף אֵיינֶע אַ גְליקְלִיכֶע אִין רֶער וֶועלְט,
 --קיין עין-הֶרֶע ,אַזֹא גְלִיק ! הָאט זִי גֶעהאָרְט פוּן אַלְלֶע זֵיימֶען.

 -אַ שְׁמַאלְץִ-גְרוּבּ! אַיין אַנְקוּמֶענִיש! ר' אֵייזִיקִינפְתָּלִי אִיו אַייד אַ בַּעל-הַבַּיִת ,,דֶער פַיינְסְטֶער פון אַלְלֶע מַאזעפֶּעוְנְקער בֶּעלִי-בַּמִּים אוּג הָאט אֵײין זּהן 
אֵיין-אוג-אֵיינְצִיגֶען זּהְן ,אוּג נָאךְ וָאס פַּאר אַ זהָן .נוּ ,אַ מזֶל!
אוּג בָּאֶמֶת אִיז שמָׁה-מֶענְדִיל מֵאקִי גֶעוֶוען אַ פַיין בָּחורֵל אוג הָאט גֶעקָאנְט
גֶעפֶעלֶען יֶערֶען  :אַ װאוילם ,אַ לֶעבֶּערִינֶם .,נאִמְַרָא-קְאָפָּעל ,שאַׁאָנֶער בַּעַל-תּנִךְ,

דֶערְצוּ ָא א כְַּכָ רֶַּה איף עֶעמְלִיכֶע האָנ ,אַזױ אַז מִיט יינ בְִים' הָאט זי

גַאנְץ מאזֶעפֶּעוְוקֶע אַרוּמְגֶעטְרָאנֶען ,אוג אָפִילוּ מָאטִיל שְׁפְּרִייו אַלְיין ,דֶער
מיירֶעלְשֶׁער שְׁרַייבֶּער' אין חְמֶעלְנִיצְק ,הָאָטנְגֶעזָאמֶעלְט זַיין רוֹימֶע נָאו מִיט אַ פָּאר

,שַׁאִילֶען ,הָאטעְִֵיבֶע מָאל בֶּעמְרַאכְט רֶעם חֶתָנִיםְּתַב ,וי איןזעכְטֶער ֵבִין 

אוּג הָאט מוֹדָה גֶעווֶען ,אַו דֶער חָתֶן הָאט אַ וְנָאלְרֶען האנטעל" אוּנ אַז עֶר וֶעט זִיך

מִיט דֶער צַייט ,אוֹיסְשְׁריבֶּען דִי הַאנְד ,וֶעט ער אָם-ירְצָה-הַשֵׁם קַאנֶען שְׁריבֶען.

גֶערֶערְט הָאט רְחֲלָ'ע מִיט אִיהֶר חָתֶן זָעהֶר וִינְצִיג .דֶען װאוּ אִיז ער גֶעוֶוען אוּג
ואוּ אִיז זִי גֶעוֶען +פוץ מאזֶעפֶּעוְוְקע קיין חְמֶעלְנִיצְק אִיז גַאנְץ וַייליך אוּג גֶעוֶעהֶען
הָאבֶּען זֵיי ִיךְ בְּסֵךַ-הַכֹּל אֵיין מָאל ,אִי דָאס נָאר אַ צְוֵיי שָׁעֹה ,אִי דָאם פַאר אַ גַאנְצֶען

מִניִן יּדֶען .,אִי דָאס אִיו דֶער חֶתָן גֶעוֶוען אִין אֵיין חֵדֶר אוּג דִי כַּלֶח  --אֵינָם אַנְדֶערֶען
רַ
חֵהֶרֶ ,ערפַאראִצער = יי זִיך איבֶּערגֶעְריבֶּע מִים לע כַּמֶעט אליי א

מֶען דָא ו קיֶענען{ -הָאטט מָאטיל שׁפְּרַייזוגֶעהַאט  :גע חַלֶק ,רֶע אַזֹ װִ
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דֶעם חֶתָנִם בְּרִיוְלֶע זֶענֶען גֶעוֶען גֶעשְִׁיגֶּען אִין רְרֵיי שְָׁרַאך :הֶעבְֵּייאִישׁ .רוּסְִיש
אוּנ דֵייטְשׁ ,דְרוּם הָאט מֶאטִיל שְׁפָּרַייו גֶעמוּוְט זֶעהְן ,אַו זִי ,דִי כַּלֶה ,זָאל

אוֹיך זֶעפֶּעם נִיט פֶערְשׁאָמְט וֶערֶען  +אוּנ בִּכָרֵי צוּ בֶעַייוֶען יבֶּעשׁינפֶערְלִיך" ,אַו פון
מֶאטִיל שְׁפְּרֵייזָיס חֵרֶר גֶעהֶען נִים אַרױס קיין מֵיירְלֶעךְ גְלאט אַזו ,וי בי אַנְרֶערֶע
;שְׁרַייגֶּערְ'ס' ,הָאט;ער זִיךְ גֶעפְלֵייסְט ,אַז אִין דֶער כַּלָהִים בְּרִוְולֶעךְ זָאל זַיין צוּגֶעוֶעמְצְט

נָאךְ פְרַאנצוֹיוִישׁ אוֹיך ,ד .ה .פְרַאנְצוֹיזִישֶׁץ אוֹתְיוֹת ,אִין וֶועלְבֶען מָאטִיל שְׁפְּרַייז

אִיז גֶעוֶען גָאר אַ גְרוֹימֶער בְּקֵי .בִּבְלל קאן מֶען זאגֶען ,אַו אַ נַאנְץ יֶאהֶר בְּמֵדֶר הָאבֶּען

וד חֶתְכּנָה גֶע שְׁפִּיעֶלְט אין כְּתָבִים ,איּנ נָאר רֶעמָאלְט הָאבֶּען זי אויפְגֶעהֶערְט
דִי דָאוִיגֶע שִׁפָל ,וֶען מָע הָאט זי שוין אֶנְגֶעהֹיֶּען רֶעכְט גְֵייטֶען צוּ רֶער חֲתוּנָה.

די חֲתוּנָה אִיז אָפְּנֶעלַאפֶען וי אַלְלֶע יוּדִישֶׁע חֲתוּנוֹת  :אַבִּיסֶעל הָאט כַּלָהס צַר
נִיט יוֹצֵא גֶעווֶען ,נִישְׁט לַייטִישׁ זי אוֹיסְגֶעשְׁמֶעלְט ,גַאנְץ יוּרֶעשָׁלִיך ...אוג אַבִּיסֶעל

הָאט זִיךְ חֶחָנֶם צֵד גֶעבְּלָאוֶען .גֶעואָרְטֶעלְט אונ שְׁטִילְקֶערְהֵייד אָנְֶערוּפֶּען דֶעם מְחוְּן
מִיטְּן נָאמֶען יֹדָבֶר-אַחַר" ,וי ;ער הָאט דָאס אָרֶענְטְלִי פֶערְדִיענְט .נָאר גָאר נִישְׁט,
עִם מַאכְט נִיט אוֹים :מֶע מַאכְט ,װִי דֶער שְׁטֵיינֶער ,אַ כּוֹמָה ,מֶע בַּייט זִיך אִיבֶּער,

די בֵּלָח גֶעוֶעגֶעגְט זי אָפּ מִיט אַלֶלֶע אִיהֶרֶע לְיֶעבֶּע ,מֶע בֶּענלייט זִי בִּיו אַרוֹיס רֶער

שׁטָארְט .מֶע קִישְׁט זיר מֶע וַיינְט .מֶע פּטָרֶט אַרוֹים אַ מָאכְמֶער -- ,אונ מֶע פִיהרְט

וי אַוֶעק אַה צום שְׁוָעהֶר אוג שׁויגֶער גאוֹיף קאָמט",

|

241

וויערֶער אַמָאל רחלע,
דָארְט ,בַּיי שְׁוֶעהֶר אונ שְׁויגֶער ,הָאט זי אָנְגֶעהיינֶּען פאר רָחַלֶיען אַ גי
וֶועלְט .װי אַ שְׁניר אוג אֵיין אַיינְצִינֶע שְׁנּר אוּג אַ גֶערֶאמֶענֶע שְׁנוּר ,הָאבֶּען זִי אַלְלֶע גִיך

לֵיעָבּ גֶעקְִיגֶען אוב מֶע הָאט זִי אֶפְּנְעהִיט ,גֶעפַאנְקֶעוֶועט ,גֶעבְּלָאוֶען רָאס אָרְט פַאר
אֵיהֶר ,אוּג ווֶער שְׁמִיעסְט דִי שְׁוִיגֶער ,דְוָואסִי-מַלְכָּה ,וָאס הָאט קוֹים דֶערְלֶעבְּט

אַזֵא נַחַת ,הָאט פָּשׁוּט רָאט לֶעבֶּען אַוֶועקְגֶעלֶעגְט צוּליעבּ אֵיהְר :נָאר רָחַלִיע אוג רְחֲלִ'ע!

װאוּ גֶערְגֶעץ אַ פֶעט שְׁטִיְקֶעל כְּלֵיישׁ ,אַ מַארְבֶעריג בַּיינְדֶעל , אַ גֶעשְׁמַאקֶע זַא  -אַלְץ

רְחֵלָ'ען .גַאנְץ פְרִיה ,רְחֵלָיע הָאט נָאר וָואס גֶעעֶפֶּעגְט רִי אוֹיגֶען-אַהֵא ,רָאס

קְִיגֶעל צִיקָארְוֶע שׁטֶעהְט שוין אויפָן מִישׁ אוג דְוָואמִי-מלְכָּה ,וָאס אִיז אייגֶענְמְליך
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יעשר שרשאריערשר עייר אי

דְרֶעהְט זיך ארום אונ זֶעהְט ,אַז דִישׁנוּר זָאל הָאבֶּען

אַלְלֶעם צוּ דֶער צַייט ,

||

י:

וָואם דַארְפְט אֵיהֶר זִיךְ מַטְרִיחַ זיין .,שְׁוִיגֶער?
יבר

| | --גִישְׁטקָשָׁה ,מְרִינְק ,רָחֶל'ע ,עס ,רְחֲלַיע!

אֵיין אַנְדֶערְס מָאל זֶעהְט רַחְל'ע וי דִי שְׁוִיגֶער לוֹיפְט פון מַארְק אֶהְן אַ נְשָׁמָה
אוּגפַאלְלט אַרַיין .אִין קיך מִיט קוֹלֵי קולות אוֹיף דִי מֶענְשֶׁען ,על אוקארֶענָיֶעט,
-

נְלייך וי מֶע וָאקְט זי דָארְט גֶעקוילֶעט,

י

|

|
=  --וָואם .אִיז ,שׁויגֶער? פְרֶעגְט זי רַחֲלָיע.
 פְּרֶעג שׁין נִיט ,רָחֵלָ'ע ...אי אַ מויר בַּיי מִיר .פּ.ַ.רְעחס 'שְׁלאָקאויףאֵיהֶר פָּנִים! גֶעהְט אַוָעק ,רֶערְלֶעבּט זי נִיט קוּמֶען ,אִיך היא=יך .האב .גֶעמֵיינְט,
דוֹבּיסְט שוין לַאנָג אוֹיפְגֶעשׁטַאנֶען אוג דִי מִילֶ שְׁמֶעהְט אוּנ יה אוּג זִירֶ  --רֶע
זאל ,רִבּוֹנוֹ שָלעוֹלָם ,מֵיין מוֹידם פַּארֶע  --אונ אִיךְ לויף ,אִיךְויִם וואו אִיך בִּין ִי
רֶועלְט? אין קלייט אִיז קיין עין-הֶרֶע אֵיין עֶנִנְשַׁאפְט  -מֶע אל גָאךְ בֶּעהִיט ווֶערֶען
רע ו
אוגעֶר ,מֵיין דָאלָי ,שְׁמֶעהְט דִי האָנְד פֶערְלֶעגְט הֶערוּנְטֶער ,װיאַ מְחוְּן אִיך בַּייט
אֵיהֶםרַחֲמִים :נֶעהֶם טְרָאג אַוְוֶעק אַהַיים אָט אַ צְוָיי פְרִישֶׁע ֵיינֶעל! מָא מכֶעֹר וִוילְלסט

דוּ עסֶען ע-ם ,רָחֵלע ,גוּמֶעבֵּיינֶעל ,אִיךְ קייף תָּמִיר בַּי לֵייצִיבֶען בֵּיינֶעל ,אִיךְ
על בַּיי קיין אַנְדֶער יורֶענֶע נִיש גֶעהְמֶען ,מֶע זָאל מִיר אָנְשִׁימָען פאוַּלְלֶע שׁמובּ
מִיט גָאלְד - ,אִיך קאן;עם נִיט פֶערְדיֶען .נָאר זִי הָאבּ אִיך לַיָעבּ ,לֵייצִיכֶען ,פַאר
אֵיהֶר שְׁמִילְלְקייט ,נָאמְט מֶעג אֵיהֶר מַאקִי הֶעלְפֶען :וִויפִּיעל זי קוּמְט גֶעבִּיךְ אָפּ פון

! אֵיהֶר מַאנְן דֶעם שִׁכּוֹר ,וי אַזֹי מְרָאנְט דִי ֶערְר אויף זיך אַזֵא נָפָשׁ  -פֶערְשְׁטָעֹה אִיךְ
ִישט ,נָאר א בִַּיין דָארְט דֶעם מַאטֶען אוֹיף יֶענֶער וועקְט ...יָא ,ואס הָאבּ .אִיך
גֶעוָואלְט זָאגֶען +מִישׁמינֶם גֶעוָאגְט .,רֶער קאפ איז מיר אַזױ פֶערְשְׁלַאנֶען ...שֵׁא ,אָן
גֶעהְט זִי שׁוֹין דִי יְפַהפָּיָה .מוֹיד ! װואוּ בִּיסְט דוּ שׁוין גֶעווען ,מוֹיר}
אוּג דָא גֶעהְט אַוֶועק אַ נֵייע צֶעטֶעל פון קְלָלוֹת מִיט נְוַאלְדֶען פַאר דֶער מִילְ
פון רחֵל עסוֶעגֶען ,פאר דֶער צִיקָארְיֶע פון רָחֵל'עט וֶעגֶען.,פאר דֶעם אָנְבֵייסֶען פוּן

רָחֵל'עם וֶֶעגֶען --הַבְּלֹל מִיט רָחַלֶיען הַאלְט אִין אִין קנָאַכֶעאןנְדיצֶע שׁטוּבּ. ,
ַפָלודֶער שְׁוֶועהְר ,וָּאס אִיז תָּמִיר גֶעוֶען פֶערנוּמֶען מִיט זיך מאִויגטזַיינֶע גֶעשֶׁעפְטֶען,
2
הָאט .אוֹיך שְׁמֶענְדִיג .נַאכְגֶעקוּקְט נָאךְ אֵיהֶר ,נָאבְנֶעפְרֶענְט אוֹיף אִיהֶר , -
דָאס .נַאנְצֶע אַרוּמְפַארְקֶעוען ימ אַרוּמטאע אַחוּם אֵיהֶר .אִיז רֶע

:י אס1
מֶען מוֹדָה זיין ,אַו רָחֲלִיע אִיו גֶעוֶען אַ סך ייגער גאט /ז
צוּ .אִיהֶר -,

|

|

|

|

|
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אַז מִיר זָאגֶען ,זי" מֵיינֶען מִיר דָאס דִי שְׁוֶעהֶר אוּנ שְׁוִיגֶער ,אוּנ מִשָׂה-מֶענְרְלֶיען,
דֶעם רֶעכְטֶען פַארְשׁן ,וַוארְפֶּען מִיר אַרוֹים פוּן צֶעמֶעל ,דֶען צְוִישֶׁען דֶעם יוּנְגֶען פּאר-
פאלק אִיו גֶעוֶוען אוֶעלְכֶמעַחֲוְקוֹת ,ואס מֶע קאן זֵיִי נישט אנְרוּפָען נִיט גוּט ,נִיט שְׁלֶעכְט.
זֵיי ,דָאס פָאר-פָאלְק.,הָאבֶּען צְוִוישֶׁען זִיךְ קיין סך נִישְׁט גֶערֶערְט אונ מַאקִי נִישְט גֶעקֶענְט
רֶעדֶען  :אַזא יוּנְגֶער-מַאנְן ,וי משָׁה-מֶענְדִיל ,וֶעט זיך נִיט גֶעהְמֶען אַנִירֶערְזֶעצֶען
אִין מִימֶען בֵּייטָאג אִין דֶער הֵיים לע ִן וַייבּ ,אוג אוֹיף דֶער נַאכְט ,קוֹים זֶענֶען זי
דאם אָבֶּער מַאקִי מָעהֶר נִישְׁט גֶעדוֹיֶערְט ,װִי
שוֹין וְא גֶעבְּלִיבֶּען אַ מינוּט אַלַיין ,הָאט
אֵיין רְגַע :בַּאלְד אִיז גֶעקוּמֶען אָרֶערר' אַיייקע פִּתָּלֵיאוּנ הָאט אַרַיינְגֶעקוּקְט צוּ די
קִינְדֶער ,אָדֶער ,עס הָאט אָנְגֶעטְרָאגֶען רְוָואסִי-מַלְכָּהְין מִיט אַ קְרִיגֶעל ,מִיט אַ מאָפָּעל.,
|
מִיט אַ גִלְאוּ,,אָדֶער מִיט אַ שָׁאל,
 אָט נֶעהֶם אויף אַ צְיְקַאוֶעסְט ,רָחֵלָ'ע ,אונ פָּערוּך אָט דֶעם אַיינְגֶעמַאכְטְס, --וָוֹעה אִיז מִיר ! אִיךְ הָאבּ דָאךְ שׁוֹין אַמָאל הוּנְדֶערְט פֶּערְווּכְט אָט רֶעם אֵיינגֶע:

מַאכְמֶם ,שְׁוִיגֶער !

|

|

 סָאַ גְרֵאם ,גָעה שׁוֹין גָעה ,קֵינְד,וָואס דוּ רֶערְסְט! אָט דֶעם אַיינְגֶעמַאכְטְס|
הָאסְט דוּ נָאךְ אַפִילוּ נִישְׁט אָנְגֶעקוּקט אִין דִי אוֹיגֶען,
אוּג רָחֲלִיע נֶעהְמְט וֶויעדֶער אַמָאל פֶערְוּכֶען דֶעם אֵינְגֶעמַאכְמם ,וָואם קְרִיכְט
אֵיהֶר שׁוֹין פוּנָם הַאלְרְו,

 --אַ דוּנָגֶער אִיו מִיר ,רָחֵלָ'ע ,בִּישְׁ דָאף פֶערְְלָיאגֶעט גֶעוָארֶען ,טְהוּ אַ קוק

אַבִּימֶעל ,וִוי אַ מֶענְשׁגֶעסְט! פון ואס דוּ לֶעבְּסְט  -ייס אִיךְ נִישְׁטּ .הְלֶעבֶּען .מֶע וֶעם
דיף דֶערְנֶעהְן עמִיצֶער פוּן חְמֶעלְגִיצְק ,וֶעט מען דָאס אָנְשֶׁעלְטֶען מיך אַקאפּ :אַ
שאָגֶע שׁוִיגֶער  --אַ גֶעשְׁוֶעהֶר אִיחֶר אִין דֶער לֶעבֶּער ! וֶעטּ מֶען זָאגֶען  -פַין אוֹים-

גֶעהָאדֶעוֶועט דִי שְׁנוּר  --אַ שְטרִיק אִיהֶר אוֹיפן הַאלְרְו! וָעֹה אִיז מִיר ,עם חָאטְשׁ עפֶּעם

יי
פוּן יוֹצָא ווֶעגֶען!
 --לָאוְט מִיךְ ,אִיךְ בַּייט אַייך ,צורוה ,שְׁוִיגֶער! אִיך בֵּין זַאט .,הַלוַאי בִּי

מיין לֶעבֶּען

י נוּ ,,טְהוּ מִיר צוּלִיעבּ ,מָאכְטֶער !מֶע מהוט צוּליעבּ אַ מָאל אַ שְׁוִינֶער אוֹיך;עְלֶעהֵיי אִיך בִּן א מַאמָע ,גֶעהֶם הָאטְשׁ אין פִיצֶעל אוּנ מְהוּ מִירנִישְׁט אָן קיין יְוּרִים,
אוּג רָחֲלָיע וַארְגְט זִיךְ מִיט נָאךְ אַ שְׁטִיקֶעל אוג מיט נָאךְ אַ שְׁמיִקֶעל אוּנ עם

וֶוערְרְט אִיהֶר נִמְאַם אזא לֶעבֶּען ,הָאטְשׁ זי וַייסְט גַאנְץ גוט ,אַו מֶע אִיו אִיהֶר געמְרֵייה,

אִיבֶּערְגֶעבֶּען בִּיז לֶעצְט ,אונ לָאז זִי זָאגֶען ,אַז זִי וִילֶל דָאס מֶעלְלֶערֶעל פוּנִם הִימעל,

בֶּעקוּמְט זי דָאס  :וָואס הֵייסְט ,סְאִיו אַ תָּרוּץ? חרַלִ'ע וִוילְל  -דַארְף עס יי
| = נָאר אַ מֶענְשׁ אִיו נִיש קייןאֶקָם , נִיט קיין גַאנְוואס זָאל צופְרֶיערֶען זַיין נוּר
8

|
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שיש

מִיט גוט הָארֶעוֶען .אַ מֶענשׁ קאן וִוינְצִיג-וָאס הַנאֶה הָאבֶען ,אַז מֶע זָאל אֵיהֶם נָאכְגֶעהְן
ֵָּדֶר ,אּמערּם ,פִים-מריט ,אָפְבְלָוֶען וֶערֶעם אָרט ,װאוּעֶר שְׁמֶעלְט א פוס ,צאָהְלֶע
ייגֶע מָרִיט ,אְַטּנג גֶעבֶּען אויף וֶערֶען ִין ,אוֹף יֶערֶעןשְׁליָג ,הַיינְֶען אִיכּער אִיהֶ
וֶוען עֶר זִיצָט ,זִיצֶען אִיבֶּער אֵיהֶם וֶוען;ער שְׁלָאפְט  --מיט אִייְנֶעם וָארְט ,מֶע זָאל
הַאלְטֶען זַיין לֶעבֶּען אִינְגַאנְצֶען אִין פְּרֶעמְרֶע האָנד אנ אֵיהֶם נִיאטִיבֶּערְלָאזֶעןָאר-נִישְׁט...
אִין אַזֵא

מְרוֹיֶערִיגֶער לַאגֶע האט זִיך גֶעפוּנֶען

רָחֵל 'ע

אין יֶעגֶער

צַייט,

וֶוען עס קוּמְט פָאר דִי רָאוִיגֶע גֶעשִׁיבְטֶע .רָחֵלָ'ע הָאט נִישְט גֶעהַאט אֲפִילוּ פַאר

וֶעמֶען זִיך צוּ קְלָאגֶען .אִיהְרֶע פַאטֶער אוג מוּטֶער הָאבֶּען וי גֶעהַאלְטֶען פַאר אֵיינֶע א
גְלִיקְלִיכֶע אוג זִייֶערֶע בְּרִיעף צוּ אֵיהֶר זֶענֶען תָּמִיר גֶעוֶוען פוּלְל מִיט נַחַת ,מִיט הַּעַנוּג.
אוּג מִיט בְּרָכוֹת צו נָאטְט בָּרוּך הוּא,

וָואס עֶר הָאט .זֵיי אַזוי בֶּענְלִיקְט  :אוג אֵיהֶרֶע

בְּרִיעף צוּ זֵי זֶעגֶען אויף גֶעוֶאעָןנְגֶעפוּלְלט מִיט עַבָרכֶה וְַצְלָחָה' ,מִיט יּנַחַת אוג פֶעך
גְנִיגֶען" ,מִיט ;בָרוּף הֲשָׁם" אוּנ מִיט אוֹיף וייטֶער נִיט אָרְגֶער" ,אוּג הָאבֶּען זִיך שְמֶענְרִיג

אוֹיסְגֶעלָאוְט מִיט גנְלִיק אנ פְּריידֶען" אוג ,פְּרֶעהְלִיבֶע הֶערְצֶער אָמסֵָןלָה"+ .
מִיעף אין הַארְצֶען הָאט זִי גֶעטְרָאגֶען אַ פערְדְרָאס אוֹיף מ שֶׁהעמנְדְלֶ'ען,
לְמֵאי עֶר הָאט זיך גֶעהַאלְטֶען וַייטְלִיך פון אֵיהֶר .אוּג עפֶּעם אַזױ װִי הֶעכֶער ,וי דֶער
שְׁמֵייגֶער -אִיז פוּן אַ יורִישֶׁען יוּנְגֶענְטַאנְטְשִׁיק אַ תַּכָשִׁים"; ער קאן זִיף נִיט אַרָאפְּלַאזֶען
אַזוױ נִידֶערִיג צוּם װייבּ ,
אִינְוויינִיג אין הַארְצְ

עס קוּמט בַּיי אֵיהֶם אוֹים עפֶּעס נִישְׁ נְלַאט זָ,עהֶר פָּריִקרְעייי
א

הָאט זי מ שָׁה=-מֶענְדִיל נָאר נישְׁט פַיינְד גֶעהַאט :פֶערְי

ימו ' ֵינְמָאל.אי לעפ = גֶעוָארֶען אוּאִין גֶעלגֶע :אַפָאר מָאג

צו בֶּעט  +רֶעמָאלְט אִיו משֶׁה-מֶענְדִיל גִישְׁט אָפְֶּעמְרַאמֶען פון אֵיחֶר די גַאנְצֶע
צֵייט ,גֶעויפְצְט ,גֶעהַאט יְסוּרִים ,אוֹימְגֶענַאנְגֶען בֶַּמֶת מִיט אַלְלֶע כֹּחוֹת- ,

|

= אַצער-בעלי חַיִים ! הָאט עֶר גֶעזָאגְט צוּ דֶער מוּטֶער אוג אויף זִינֶאעוֹיגֶען
אִיו גֶעוֶוען טְרֶעהְרֶען :מֶע דַארְף רוּפֶּען דֶעם רופֵא אָדֶער דֶעם פֶעלְרְשֶׁער! איך קען

דָאס גָאר נִישְׁט צמֶעהֶען ,וי זי לִיגְט גֶעבֶּעךּ אִין אַ הֶעלִישׁ פייֶער  -א צער"בַּעלִי-חַיִים 

אוֹיפץ דְרִימְמֶען טָאג אִיז רְחִלַ'ען גרִיְגֶער גֶעוארֶען :מֹשָׁה-מֶענְדִיל אִי
דָאךְ נִיט אֶפְּגֶעטְרֶאמֶעֶן פון אֵיהֶר ,אוּן אָט דָא וִיצֶענְדִיג בַּיי אֵיהֶר צוקָאפֶּעגִם ,הָאם

ימלעב.
רׁה-
! משָ

גֶעהַאט אַ גוּט .גֶעלֶעגֶענְֵייט אַבּיסֶעל צוּ פֶערְבְרֶענְגֶען אין שְׁמְיֶעסֶען

 :יןשאר לעװלעו רֶע צרוּהאפ יי בֵּיירֶע מִ געמַאט  -מֶע מון.
*6

סמעל אי גֶעוֶע מע בי ִיהֶםאויף |דיהאָנד.י .חייע :אטט איהו
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ישאר שרשל אלל שרשאלששלארשל לע שרשלשלשלדשר ישר שלערששרשרשט

אִיהֶרֶע בְּלָאהֶע אויגֶען אויף שמֶׁה-מֶענְדְלֶיען אוּנ הָאט גֶעוַארְט ,טָאמֶער וֶעט ער

אֵיהֶר עֶפֶּעם זֶאנֶען .שמֶׁה-מֶענְדִיל הָאט אַרָאפְגֶעלָאוְט דִי אוֹיגֶען אַרָאפּ :נָאר אַז

זִי הָאט אוֹיסְנֶעדְרֶעהְט דֶעם קאפ צוּם פֶענְסְטער הָאט ער ,אוֹיף איהר געקוּקט,
אוּג אַז זִי הָאט אוֹיף אֵיהֶם אַ קוּק גֶעמְהוּן הָאט עֶר אוֹיסְגֶעדְרֶעהְט דֶעם קאפ צוּם
פֶענְסְטֶער .אוג אַװֹי הָאבֶּען וי זִיך אִיבֶּערְגֶעוָארְפֶּען מִיט אויגֶען אַ הִיבְשֶׁע שְִׁיְֶעל
ִ.ינָים גַאנְצֶען יָאחֶר נָאךְ דֶער חֲתנָּה הָאט דאס דָאויגֶע פָּאר-פָאלְק
צֵייט אֶהָן ואָרְמֶער א

גֶעהַאט אַצוּנֶד אַ גֶעלֶעגֶענְהֵייט צו שְׁמיעסֶען צְוִוישֶׁען זיך,נָארזֵיי הָאבֶּען זִיך נִישְׁט גֶע-

קָאנט אַיינְשְׁטֶעלְלֶען אוּג הָאבֶּען נִישְׁט גֶעואוּסְט וי אַזוֹי אִנְצוּהוֹיבֶּען עפֶּעס א שִׁמיֶעם,

רָחֲלִיע ,אַלֶם װַייבֶּעל ,הָאט גֶעהַאט רֶעכְט צוּ וַארְטֶען בִּיו גע ר וֶעט עפֶּעס זאגֶען,
דםיל ,אֵלֶם פִיינֶער יוּנְגֶערְמַאנן ,הָאט גֶעווארְט בִּיו זִי וֶעט
נה-
אוּג ;ער ,מעשׁ
עֶפֶּעם זָאגֶען-אוּג רֶערְצַייל הָאבֶּען זי בֵיירֶע גֶעשׁויגֶען ,דוּרְכְוַארְפֶענְרִיג זיך מִיט די אויגֶען.
 -וָואס אשִיָזׁ,המ-מֶענְדִיל?

--

וָואס ,וָואם .אִיז "
וָואס קוּקסְט רוּ ?
וֶוער קוּקט ?
דוּ קוּקסְט ,
אִיך קוּק ?
וֶוער דֶען קוּקט ?...
רְחֲלָ'ע דְרֶעהְט זִיךְ אוֹים מִיט דֶעם פָּנִים צוּ דֶער וַאנְט אוּנ משְהימֶענְרִיל

נֶעהְמְט דָאם בּאָרְדֶעל אִין דִי צאָהְן אַרַיין אוג קוקט אוֹיף רָהַלֶיען לַאנְג  --לַאנְג אונ

ִיפֶצט ,בִּיז זִי דְרֶעהְט אוים דֶעם קאפּ צוּ אֵיהֶם אוּנ חַאפָּט אֵיהֶם ,וִי ער קוקט אוֹיף
אִיהֶר אוּג וִיפְצְט,
ו|ָ-ואס אִיז ,,שמָׁה-מֶענְרִיל?

 --וָואס ו,אס אִיז "3

 וָואם זִיפְצֶסְט דוּ אַזוֹ }--.- -

וֶוער זִיפצְט?
דוּ זִיפְצסְט ,
אִיך ופֶּץ +
וֶוער דֶען ופצ ?

|

אוּג דָאס פָּאר-פַאלְק וֶוערְרְט וויערֶער איינְשְׁויגֶען ,משָׁה-מֶענָדִיל רִיִקְט זִיךְ צו

נָאְ נאָהִינְמֶער ,הוּמְט זִיךְ אוֹיס אוּנ וִוילְל (עפּעס אָנְהוֹיבֶּען צוּ רֶערֶען .
= האָרְסְט דוּ ,רְחִלָ'ע ,אִיף מיין עס אַקֶענֶען דֶעם ,האט דו זאנְסְט י.,

=
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פְּלוּצִים ֶעפֶּענְט זִיך דִי מְחִיר אוּנ דוָואסִי-טמַַלְכָּה לוֹיפְט אַרַיין מִיט אַ לָארֶם ,

 -וָואס-זְשֶׁע ?איף הָאבּ נֵישְט גֶעוואוּסְט פְרִיהֶער .,או די אִינדיִקעם ֶועלֶען צְעיבְּרֶעבֶען ,ואוּ סָאִיו דָא עֶרְגֶעץ אַ שָאל אָרֶער אַ מֶעלְלֶער?אִינְדיקעס הָאט זִיךְ אִיהם
פֶערְנְלוּכְט אִין מִימֶען דְרִינֶען! ...וָאס מַאכְסְט דוּ עִפֶּעש ,רְחָלִ'ע! דוּ וַייסְט
וָואס איך וֶעל דִיר זָאגֶען! מִיר דַאכְט ,אַז בַּיי דִיר אִיז דִי סִינָיֶע (קרָחַתו :אִיך זעה,
ׁטָעה נִיט אִין רְרוֹימֶען אֶהןאַז סָאִיו בַיי דִיר אַ מִין סִיניִע .אִיך הָאבּ דִיר גֶעזָאגְט שֶ
אַ שַאל! שִׁמָעה נִיט אִין דְרוֹיסֶען אֶהֶן אַ שַׁאל! אִיך הָאבּ וִיערֶער גֶעשִיקט צו יִקְתִיאֵל
! דֶעם רֹפָא +אַייזיק-נֹפִתְּלִי אַלֵיין אִיז זִיד דוּרְְגֶענַאנְגֶען צו יִקְתֵיאֵלִין.
 -לָמֵאי ,שְׁויגֶער? ;עם וֶועט אִיבֶּערְנֶעהְן; :עס אִיז בַּיי מִיר אַזֵא אִיבֶּערְנַאנְג, -בַּיי דִיר אִיז אלְצְִנְג אי אִיבֶערגַאנְג  +א שׁאָן אִיבֶּערְנַאנְג! גְעה שׁוֹין גָעה ,

קִינֶד ,ואס דוּ רֶערְסְט ומע דַארְף זִיך אַבִיסֶעל צוֶעצֶעןיי-

-

:

אוּג דְוָוא סֵי-מֵלְכָּה רוקט זִיְ צוּ אַ בֵּיינְקֶעל צוּ'ם בֶּעט אוּנ זֶעצְט זִיך אַנִירֶער.
 -וַוֵייסְט דוּ וָואם  ,מַאמֶע +רוּפט זִיךְ אָן פּלּצִים משָׁה-מֶענָדִיל ,וַייסְט דווָאם ? דוּ גָעֹה בֶּעמֶער אִין קלייט אַרַיין אוג אי ווֶעל שוין זִיצֶען אִם דָא,
ךל' עם אונֶען .אין וֶעלְבֶע עִם
אוג זַיינֶע אוֹינֶען הָאבֶּעןזיך בֶּעגֶענֶענְט מִי חֵ
וי אָנְגֶעצֵייכֶעגְט/ :אוי ,הָאסְט דוּ ,משָׂה-.מֶענְרֵיל צוּגֶעטְרָאפֶען"!...
אִיו גֶעווֶען
 -וִויים-אִיךְ וָואס דוּ רֶערְסְט ! עֶנְְוֶוערְט אֵיהֶם דְוָואסִי-מַלְכָּה או ריקְט זִיך|
צוּ נָאךְ נאָהִינְטֶער צוּם בֶּעט --נֵא דִיר נָאר אִין קלייט! וָואס הָאבּ אִיךְ דָארְט אָנֶגֶע
? דִי גְרוֹיסֶע פְִּיונוֹת דִי הֵיינְטִיגֶע ,מִישְׁטֵינְם גֶעוָאנְט! איך פֶערְנִין יי אַלְלֶע
וָאהְרֶען
גַאנְצֶען הַארְצֶען! .-.גֶעה רוּ בֶּעמֶער ,משֶׁה-מֶענְדִיל ,צוּ מִיר
מַיינֶע שׁׂוֹנָאִים מִיטְן

 ּ+בִּיסְט דָאךְ א גַאנְצֶע.
אִין ספַאלְגֶע אוּנ לֵייג זִיךְ צוּ אוֹיפְן טַאמֶענִם בֶּעמֶעל שְׁלָאפֶעען דו

נַאכְט נִיטו גֶעשְׁלָאפֶען!

|

אוג אט אַזֹי לֶעְּט זי אֶפּ דָאס גְליִלִיבֶע נָאר דָאס גֶעפֶּענְטֶעטֶע פָאר-פָאלְק,

אויף אַלְלֶעם גְרִישֶען ,נָאר אֶחֶן אַ פּרײַע מינוּט ,אנְטֶער דֶער בֶּעשְׁטֶענְִיגֶער שְִׁירָה
פון גוּטַע פָאמטֶער אוּג מוּטֶער ,פון גֶעמְרִייע שְֶׁועֶר אוג שְׁיגֶער  --אוּנ נִישְׁט דֶער מַאנְן
אוּג נִישְׁט רָאם וַייבּ מַאבֶען דֶערְפוּן אֵין.עֹסָק +נִישְׁט ער אוג נִישְׁט זִי זֶעגֶען דָאס מַזְכִי
אֵינְס פַארץ אַנְדֶערֶען,נָאר מִשֶׁה-מֶענְדְלָ'ען אִיז נָאךְ וִוי ;עם איז ;זער קוקטאַרַיי

אִין אַ ספר  ,מִישְׁט זי אַריין אִין רֶעם פָאטֶערָם גֶעשֶׁעפְטֶען .הָאט זיך זיינֶע ינגֶע

לייט ,מִיט וֶועלְכֶע עֶר מְהוּט אַמָאל אַ שְׁמִיף אִין שׁוּהְל אָדֶער אִין מַארְק-מִיט אֵיינֶעם
וָוארְט ,שָמׁה- -מענדיל לֶעבְּט וי עם אִיו,
רָחֵל'ע אבֶּער לֶעבְּט גאר ניט  :זי עֶסֶט אוּג טרינקט ,פֶערְוּכְט  03מָאל אַ טָאג
ֶער שׁויגֶערִם אִינְגֶעמַאנטט  ,טְהוּט נִישְׁטקיין הַאנְד אִי קאל :וַאסֶער ,געט זיך נישְט
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צוּנויף מִיט קֵיינֶעם ,מַחְמַת ארֵ'ייוִיק-נַפְתְּלי'ס שְׁנוּר /קאן זי נִישְׁט צוּנוֹיפְקוּמֶען
אַבִּי-מִיט-וֶעמֶען" ,או אַ,בִּי-וֶוער" וִוילְל זִיךְ נִישְׁט צונויפְקוּמֶען מִיט אֵַייוִיקִינַפְתּלִי'ס
שְׁנוּר ,וָוארוּם דֶער /אַבִּיוֶוער" האל זיך פיעל לֵיימִישֶער אוּג רֵייבֶער אוּג שׁאָנֶער
| פוּןאֵייוִיקינ פִּתְלִי'ן ,אֵויניוִיקינפְתְּלִי הַאלְט זִיך לֵיימִישֶׁער אוּג שֶׁאָנֶער אוּנ

רייכֶער פו אַלְלֶמעאוֶעפֶּעוִוקֶער בַּעַליבְִּים  -אוג אַװי צֵיהְט רָחַלָ'ע אִיהְרֶע
יֶאהֶר אוג טאָג וי אֵין גֶעפֶענְגֶענִיס :ויערֶער גֶעגֶעסֶען  ,ויערֶער גֶעשְׁלָאפֶען ,וִויעדֶער

דָאם קריגֶעל קאווע ,וויערֶער רי לִיעבֶּע שְׁויגֶער מִיטּץ אַינְגֶעמַאכְטם ,אוגאַזױ וַייטֶער
|

אַ נַאנְץ יָאהֶר כְּסֵהֶרייי

 =: :4::2290:6:-6יה
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רְחַלֶע זִינְגְט לִיערְלֶעךְ.
אָם אִין דֶער לַאנֶע הָאט זִיךְ גֶעפוּנֶען אוּנזֶער רָחֲלָ'ע אִין יֶענֶער צֵייט ,
וֶוען מִיר הָאבֶּען זי גֶעזֶעהְן בַּיי חַיִים-גִּנְצִיוֹנ'ים טַאכְטֶער אוֹיף דֶער חַתוְנה צױים
שְִׁיֶער-וַארְמְס ,שְׁטֶעהֶענְדיג אִין דְרוֹימֶען בַיי דֶער מְחִיר אוג גֶּעטְרַאכְטֶענְרִיג דֶעם
מַאזֶעפֶּעוְנקער מארק מיט רִי קְליימֶען ,מִיט די סֶערֶעכֶעס ,מִיט דֶעם וָואגֶען ,מִיט
דִי אוּמְגֶעלוּמְפֶּערְטֶע אָקסֶען אוג מִיטְץ שִׁינֶעצֶעל מִיט דֶעם גְרוּיסֶען חִיטֶעל .

אָט אִין דֶער לַאגֶע חָאט זיך גֶעפּנֶען אּנֶער שׁאָנֶע רָחֵלָ'ע אִין וֶענֶער צַייט,

וֶען זִ הָאט צום עֶרְשְׁטֶען מָאל רֶערְהאָרְט רָאט וֶעלְמֶענֶע שְׁפִּיעלֶען פוּנם גֶעוִימֶען

סְטֶעמְפָּענָיוּ

האָרֶען ילע הָאט רָחַלָ'ע לִיעבּ געהַאט  --אוֹי ,הָאט זִי דָאס לִיעבּ גֶעהַאט!
בָּלִיי:נָמֶר אִיז פוּן תָּמִיד אָן גֶעוֶען בַּיי אֵיחֶר דאס חַיוֹת!ּ הָאט זִי גֶעהאָרְט ערְגֶעץ
ִינְגֶען אָדֶער ְׁפִיעלען אַ נייעָם ,הָאט זִי דָאם תִּיבֶּף אִיבֶּערְגֶענוּמֶען אוג איבֶּערְגֶעוונגֶען
אוֹיף אֵיהֶר שׁאָנֶער  ,גְלַאמֶער שְׁטוּמֶע.דֶערְפוּן הָאבֶּען אִיחְרֶע עֶלְמֶערְן גֶענוּג אָנְגֶע.
קװאָלְט אוג גֶעזָאנְט{ :אַ מַאנְמְבִירְשֶער קאפּ אויף אִיהְר :אַ מֶערְכָה ,וָואס זִי אִיו נָע-
בָּאהְרֶען גֶעוָוארֶען א נָקָבֶה ,ווֶען נִיט וָואלְט זי גֶעסְמַאלֶעט אַ וֶועלְט",,,
עִם ייט אוים  ,אַז אִיהְרֶע גֶעלְמֶערְן הָאבֶּען דוקא יָא פֶערְשְׁטַאנֶען ,אַו עִם
לִינְט אין זִייֶער מָאכְמֶער גֶעפֶּעם אַ כּוֹחַ ,עפֶּעם אַזֵא מִין זאך ,וָואס מִיר אִין הַייְמִיגֶע
צֵייטֶען רוּפֶען אמַָאןלַאנְטוּ נָאר זֵיי ,רְחַלֶיעס עֶלְמֶערְן ,אִין יֶענֶער צֵייט ,הָאט
זי אויקגֶעִינֶען ,אז דֶער כּוֹחַאִיהְלֶער פון אִבֶּערְגֶעהְמֶען אַַאךְ אוג אִיבֶּערִינְגֶען דאס-י

ס ט עמ פעניו
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לִיגְט בי אִיחֶר א קאפּ ,וַייל זִי הָאט אַ מאנסבִילשׁען קאפּ .רער ;קאפ שְׁפִיעלְט בַי
אּנְז ,יורֶען ,די גְראָסְטֶע רָאלְלָע . מֶעהֶר אֵלֶם אַלְלַע צְוֵיי-הוּנְדֶערְט-אַכְט-אוּנ-פֶערְצִיג
אָברים, ,אֲקָאפּ ,אַ קאָפֶּעלֶע!"  -אָט דָאס אִיז בַּיי אוּנז דער עֵיִקר אַנְמִיק .נָאר וי

רֵל'ע גֶעוּנְגֶען ,וי אַ פְרֵיי פאָגֶעלֶע:
אַזוֹי די מַעשֶׂה אִיז ,בָּיו  61 ,91יָאהֶר הָאט ח
וא גֶעהְנֶעץ חאְַנִישׁ שׁטִיקֶעל ,א עַקְדִישֶׁך' .אַ כְּבַקְרַת" ,אַזוֹי אוֹיךְ אַ חֲסִירִישֶׁן

נגוּן,בְּלִיזְמֶר-שׁמיק אַלְלֶערְלֵיי ,הָאט רחל'ע אוֹימְֶעוּנְגֶען אויף אֵיהֶר צִיכְטִיג קול,
וָואס אִיז גֶעוֶען אַ מְחַיִה-נָפְשׁוֹת צו האָרֶען  +נָאר קוֹים איז זִי א כֵּלֶה גֶעוָארֶען ,אַזֹ
הָאט אֵיהֶר דִי מַאמֶע גֶעוָאנְט.

ֶ.ענוּנ ,מָּאכְטֶער ,דִיר צוּ טֶערֶעלייְקֶען +וֶעסְט קוּמֶען צום שְׁנֶעקר
 פֶע ,גאַ שׁאָנֶעם פָּנִים פַאר לַייטֶען!

רָחֵל'ע ,פֶערְשְׁטֶעְט זי הָאט פֶערְשְַׁאנֶען .אַז מְאִו נִיט ליימישׁ ,הָאט זי
גֶעפָאלְנְט אוּנ קָאט אוֹיפְגֶעהֶערְט צוּזִינְֶען ...נָאר לַחְלמין אויפְהֶערֶען צ ִינגֶען הָאט
זי נִיט אוֹיפְנֶעהֶערְט  ,דֶען עֶס פְלֶעגְט זִיך בַּיי אִיהֶר אַלֵיין ,-אֶהֶן אֵיהֶר וִילְלֶען ,
אַרוֹיסְחַאפּען א גֶעזַאנג ,פוּן רְגִילוּת אַפָנִים ,אוּנ וָאס איז זי שׁוּלְרִיג  ,אַז עֶס זִינָנֶט

ִיךְ פָארְט? ...אַו ומֶֶעעהְט ,פון וַאנֶען דָאס וַאפֶער לױיפְט ,קָאנְן מֶען דָאס נָאך
פֶערְשְׁטֶעלְלֶען ,אָכֶּער אַו מֶע זֶעהְט נִיט  ,מֶע וייסְט נִיט פון וַאנֶען עֶס גֶעהמְט זִיך
וָואס קען מֶען מְהוּ ? ..נִיט נָאר כַּלְהזַייו ,אֶפִילוּ שׁוֹין נָאךְ דֶער חַתוּנָה  ,הָאט זִךְ

אֵיהֶר גֶעטְלֵיכֶע מָאל גֶעמַאכְט ,אַז זִי הָאט זִיךְ גָאר פֶערְנֶעסֶען ",וָואם זִי אָיו ,אוג
הָאט זי צֶעוינְגֶען  ,וי אַ מָאל ,צֶעלָאוְט גָאר אויפן אַלְמֶען שְׁטִיגֶער ,וִי מֵיירֶעל-
וייו .רְחֵלָ'ע הָאט גָאר פֶערְנֶעסֶען ,אַז דִי נִשְׁוינֶער אִיז דָא אִין שְׁמוּבּ אוּנ האָרט

וֶערֶעם וָארְט ,וי זִיוִינגְט!
אוֹי ,אָט דָארְט ,אָט דָארְט ,
אוֹי ,אוֹיף יֶענֶעם אָרֶט

שְׁמֶעהֶען מֵייבֶּעלֶעךְ צְוַיי-צְוֵי:

יי שְׁמְיֶעמֶען זיך ,זי קוּשָען זייי.
נָאר ואס פַאר אַ מַענָה הָאבֶּען זיי?.

יי קוּשֶׁען זי אונ שְׁמְיֶעסֶען זִידיי ..אי ז .חי
אוי ,אַ דוּנְגֶער אִיז מִיר! נֵא דִיר נָאךְ! הָאט ,רָחֵלָ'ע אויסְגֶעשְׁרִיגֶען אוּנ הָאט
0
זיך אַ חַאפּ גֶעמְהוּן ,הֶערְוֶעהֶענְדִיג פְלוּצִים דִי שְׁוִיגֶער,

סטעמפעניו
אי רשארשרשלעאלשסר ישר הלטבל שארשלש
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 נִישְָׁ-שֶׁה ,נִישְׁטקשֶׁה ;הַיים-איך!  --הָאט זִי רִי שְׁויגֶער בֶּערוּהִינְט אונהָאט זִיך גֶעמַאכְט פַּמֶעוַאטֶע ,שְׁמָארֶענְרִיג מִיט דֶער נָאו אוג אַריינְקנְקֶענְרִיג אִין אַ

ֶסְ-ט דחוֵּ,לר'ע ,איך הָאבּ מוֹרָא ,או דִי אַנריסֶען אּנֶערֶע
המְס
עאכְ
סְלָאי אֵוינְֶֶעמַ
24
4

זָאלֶען נִיט אֶנְהיבֶּען זִיְקערֶען :איך הָאבּ שוין פַאר אַ יָאהְרֶען גֶעהַאט אַזֵא פְמַק :
האָכֶער אַ הַאלְבֶּער פּור אַיינְגֶעמַאכְמְס אִיז פֶערְפַאלֶען גֶעוָוארֶען אָט אַזײ' ,,,

אוג וֶער רֶערְט פַאר מ שָׁה-מ ענְרֶלָ ען וָאלְט זִיגִיש גֶעינְֶען פַאר קיין גֶעלֶר 
עִם קוּמְט אוים גֶעפֶּעס מְשּׁנָה .נַארִישׁ אוג וֶעהֶר פְּריקֶרֶע  --גֶעהְמֶען גֶפֶּענֶען אַ מויל
פַארְן מַאנְן אִין דִי אויגֶען אונ וִינְגֶען .עם קאן זיין ,אַו משָׁה-מֶענְדִיל וָאלְט זִיך
נִיט אֶפְגֶעזָאגְט אוג וָאלְט אֶפְשׁר אַ גְרוֹיסֶער בֶּעלְן גֶעוֶען דֶערוֹיף +גֶער הָאט זִי גֶעהאָרְט
אַ פַּאר מָאל אַ זִינְג מְהוּן אונ וייסְט אַז אִיהֶר קול אִיז צִיִקֶער-וִים ,נָאר ואס פאר אַ פֵּנִים

וָואלְט ער גֶעהַאט פַאר זִיך אַליין ,,אַז ער זָאל זִיך פְּלוּצִים אַנִירֶערְנֶעצֶען אִין דֶער חַיים = -

האָרֶען דָאס װַייבּ וִנְגֶען ִיערְלֶעך !אַ שׁאַנֶע עּבְרָא פַאר א לֵייטִישֶׁען יּנְגֶענְמַאנְטְשִׁיק 

עָם זָאל זִיך מַאבֶען ,על פִּי מִקרָה ,זִי האָרֶען ,מְהֵיכָא-תִּיתִי ...אוג;עם פְלֶעגְט וִך א

מָאל מַאבֶען  ,גָאר וֶעחֶר זֶעלְטֶען+רֶעמָאלְט פְלָעג מֹשָׁה-מֶענְדִיל בְּלַיבֶּען שׁטֶעהְן 
זִך גוט אֶנְהאָרֶען ,אוּנ נָאךְ דֶעם גֶעבֶּען א היסְט ,צו בֶּעַייוֶען אַז ער קומם כְּלומָרְשְט
עֶרְשְׁט אָן .,אוג זִיך אַריינְקִימֶען אִין שְׁמוּג אַריןבְֹּא וָרַעייי -
אָט אַזױ הָאט זיך אָפְּגֶעלֶעגְּט רָחֵל'ע קאֵיַילֶעכִיג וָאהֶר אֵיינֶע אליין צְוישֶען

גומֶע ,גֶעמְריִיע לייט ,אִיבֶּערְגֶעגֶעגֶּענֶע בִּיז לֶעצְט ,אוג מֶע קָאן נִיט זָאגֶען ,אז סאי

אֵיחֶר גֶעוֶען גוט ,אוג מֶע קָאן גִיט זָאגֶען ,אַז סְאִי אֵיהֶר גֶעוֶען שְׁלֶעכְט :זִי הָאט זִיך

גֶעפִיחְלְט צווישֶׁען אֵייגֶעגֶע עְלֶענְד ,צְוִישֶׁען גּמֶע , מריַע  -פֶערְלָאוְט .זִיצֶענדיג

אַזױ פֶערְָארְנְט אִיבֶּער אֵין אַרְבּיט ,אֵיין אוֹיסְנֶעהֶעכְמְם ,פְלֶעגְט זי רָחֵל'ע ,וי איהְר
שְׁמֵיינֶער אִיז,איּנְטֶערְִנגֶען ,אוּג פְּלוּצִים פְלֶענְט זי אָנְגֶעהְמֶען אַ הַארְצְקְלֶעמֶענִישׁ אונ.עם
הָאט זִי גֶעצוֹיגֶען אַהִן ,דָארְט ואוּ זִי הָאט אִיהֶרֶע קינְרֶער-יָאהְרֶען פֶּערְבְרַאנְט,
גֶעפְלויגֶען , גֶעפְּלוינֶען
דִי גִילְרֶענֶע פאָנֶעל
אִיבֶּער אַלְלֶע יִמִין:
לָאוְט-זְשֶׁע גֶערִיסֶען,

ִילְרֶענֶע פאָנֶעל , -
מֵיין לִיעגֶּער ,הַארְציגֶער מַאמֶען !

גֶעפְלוֹיגֶען  ,גֶעפְליגֶען

דִי גִילְדֶענֶע פאָגֶעל

מטעמפעניו
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אִיבֶּער אַלְלֶע טֵייכֶען :

לָאְ-זֶֶׁע גֶערִיסֶען ,

גִילְרֶענֶע פאָגעל,

מֵיין לִיעבֶּען ,הַארְציגֶען מַאמֶעןי..

רְוָואסיימַלְכֶּה הָאט ליעב גֶעהַאט נַאנְץ אֶפֶּט אּנְמֶערְננְגֶענֶען זִיך אויף די
|
שְפִיטְץ-פִינְגֶער אוּג אוּנְטֶערְהאָרֶען זִיךְ ,וֶעגֶען וָאס זִינגְט די שְׁנוּר,
 -וָאס אִיז דִיר ,רָחֵלֵי ע , דוּ בַּיינְקְסְט אַ הַיים ?

 אַף ,גי שׁיֶער! לָאט אַזױ . .י.ענְמְדֶערְט רָחֵלְ'ע שְׁמייכְֶנרִיג אנ וִוישְ|
אוֹים רִי טְרֶעהְרֶען
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רְחֲלַ'ע הָאט שׁוֹין דָאם גוּטַע בְּרִיועל.
מִיר הָאבֶּען אִיגֶערְגֶעלָאוְט רָחֵלָ'ען ,גְּשׁעת דֶעם ישְׁלִייֶער-וַארְמְס' ,שְׁטֶעהֶענְריג
בּיי דֶער מְחִיר אוּג קוְקֶענְדִיג אֹיפְן גְרֹיסֶען מארק-פלאץ פון דֶער שְׁמָארְט מַאוֶע-

פֶּעווקֶע ,פֶערְמַיֶעפְט אִין אִיהְרֶע מַחֲשָׁבוֹת ,פוּן וֶעלְבֶע מִיר הָאבֶּען אויבֶען גֶעשְׁמיעסְט.
דִי מַחֲשָבוֹת אִיהְרֶע וֶענֶען אָבֶּער גִיךְ אִיבֶּערְגֶערִימֶען גֶעוארֶען דוּרֶ אוּנְזֶער וָואהְלֶען יונג -
סְטֶעמְפֶּענִיּן.
רֶער דָאוִיגֶער פַיינֶער בָּחוּר ,ואס הָאט גֶעוָארְפֶען אַיין אויג אוֹיף רֶחַלֶיען ,הָאט
גוּם בֶּעמֶערקְט ,וִוי זִי אִיז אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען פוּנָים מִישׁ ,הָאט ער אַבִּימֶעל צוּגֶעוַוארְט אוּנ
אִיז אוֹיך אַרוֹיסְגֶענַאנְגֶען ,אוּג הָאט זִיךְ גֶעשְׁמֶעלְט אִין דְרוֹיקֶען בַּיי דֶער מְהִיר ,אוּג הָאט

תֵּיכֵּף פֶערְבִּינְדֶען מיט רְחֵל'ען אשְׁמיֶעם וֶועגֶען זיין שְׁטָאדְט מאז עפּעווק עאיּנ וֶעגֶען

אֵיהֶר שְׁטָארְט חְמֶעלְנִיצֶק .וֶעלְכֶע ער הָאט גוּט גֶעקָאנְט מִיט אַלְלֶע בְּריִקְקֶעך ,מִיט
.ויסגֶעמִינְקען ,וי מֶע זָאגְט .אנ סְמֶעמְפֶּענָיוּ הָאט
אַללע אִיהְרֶע אַנְטִיקְלֶעך ,א

גֶענוּמֶען נָאבְמַאבֶען אוּג אִיבֶּערְקְרִימֶען  ,וִוי אַזוֹיעס רֶעדְט ר'.ק לָמִן אוּנ וי אַזוֹי עם גֶעהְט

ר' דַלְמָן ,אוּנ װִי אַװי ר' אַהָרן יָאסֶעלֶיעס דער חְמֶעלְנִיצֶק ער שְׁמֶעקְט מַאבַּאְקע,

צוּמַאכֶענְדִיג אֵיין אויג אוּנ אַרָאפְּלַאזֶענדִיג דִי אּנְטֶערְשְׁטֶע לִיפּ ,אוּנ וִוי אַזױ בּיי הֶערְשֶׁעלֶע
דייטשׁ לויפָען אַרוּם די אוֹיגֶעלעך הִין אונ צוּרִיק ,וי בּיי אַגְִלֶן אוּג נָאךְ אוּג נָאךְ בֵּילְרֶער

אוּג סְצֶענֶעם פוּן חֶמָעְלְגִיצְק .רָחָלָיע הָאט דֶערוֹיף גֶענוּג גֶעלַאכְט אוּג הָאט בֶּעוִיזֶען
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סְמֶּעמְפֶּעגְיוּ ן אַלְלֶע אִיחֶרֶע וַייסֶע צאָהנרְלֶער ,װי רִי פֶּערֶעלֶעף ,דִי חן-גְרִיגֶּעלֶעף
אוֹיף אִֵיהְרֶץ שְׁאָנֶע בּאָקְלֶעך  ,ואס בֶּעוַייזֶען זִיך וֶען זי לַאכְט,

אוּנ אֵיהֶר זְעהֶר

אַנְגֶענֶעהְמֶעס ,זִיס קול,
 -וָואם אִיז דִי מַעִשֶׂה  -הָאט זִי סְטֶעמְפֶּע נִיוּ פְּלוּצִים אַ פְרֶעג גֶעטְּהוּן  --ואס

אִיז דִי מַעשֶׂה ,וָאם מֶע וֶעהְט איך קייְמַאל נִיט נֶעחְן אויפְץ ְׁפַּאצִיר ,נִי שֶַּׁת נִיט
יוֹם-טוֹב ? אִיהֶר זֶענְט שוין רָא כִּמעם א יְאהֶר ,האָכֶער א יָאהֶר ,אוּנ מֶע זֶעהְט אַייך
גָאר נִיט אוֹיף דער בֶערְדִיטשֶׁעוֶער גאם! אוּנ פַּערְקלוֹיבּען האט אֵיהר זיך אַזוֹי װייט ,אִין

עֶק שְׁמָארְט ,אוּנ אִיךְ הָאבּ גָאר נִיט גֶעוואוּסְט ,אַז אִיהֶר זֶענְט הִיע ...ערְשט נֶעכְמֶען

ִּין אִיךְ גֶעואהֶר גֶעוָארֶען ,וֶען אִיךְ הָאבּ איך דֶערְזֶעהֶען.. .אִיך הָאבּ נָאךְ גֶעכְמֶּן
גֶעוָאלְט מִיט אי רֶערֶען .קאָגן מֶען נִיט ...אִיהֶר וֵייסְט דֶען נִישְׁט אוּנזֶערֶע יודִישֶׁע
שְׁטאָרְמְלֶע? בַּאלְר הוֹיבּט מֶען אָן צו רֶערֶען ,מֶע גֶעהְמְט אִין די מֵיילֶער אַרין ...
גֶעהְט זִיךְ דוּרֶך שַׁבָּת  בַּייטָאג אויף דֶער בֶּערְרִיְשֶׁעוֶער גַאס ...דָארְט אִיז דִי גַאנְצֶע
שְׁמָארְט ,,.למעה"ש ,האָרְט אֵיהֶר? לְמען הַשֵּׁם ,שַׁבָּת בֵּייטָאג אוֹיף דֶער בֶּערְדִיטְשִׁווֶער גַאס!

רְחֲלָ'ע הָאט אֵיהֶם קֵיין צֵייט נִיט גֶעהַאט צוענְטְזֶערֶען ,דֶען אִיהֶר גֶעמְרֵי

שְׁוִיגֶער דְוָואסִי-מַלְכֶּה הָאט בֶּעמֶערְקְט ,אַז דִי שָׁנוּר אִיו נִיטָא בַּייים מִישׁ .,אִיו ז

גֶעלָאפֶּען זִי זּבֶען אוג אַז זִי הָאט זי גֶעמְרָאפֶּען שְׁטֶעהְן אִין רְרֹימֶען בֵיי רֶער מְּהִיר
מִיט סֶמָעמְפֶּענִיוּ'ן ,הָאט זִי זיך אִין פּלוּג אַבִּיפֶעלֶע פֶּערְוואוּנְדֶערְט :ואס עֶעפֶּעם
אִין מִיטֶץ דְרִיגֶען אָט דָא מִיט אִיהֶם !" נָאר סְמֶעמְפֶּענָיו וָאס איו בִּכְלֵל גֶעוֶען א

מזִיק אונ א גְרֹימֶער בִרְיָה אִין אוֶעלְכֶע ענונִים ,הָאט זִיך תֵיכֶּף גֶענוּמֶען צוּ דְוָואסִ-
|
מִלְכֶּה ן מִיט דִי דָאזִנֶע װאָרְמֶער:

 --מִיר שְׁמְיֶעמֶען דָא מִכּוֹחַ דֶער חֲתוּנָה ,מִכּוֹחַ דֶעם רְבֵּי'נְס חֲתוּנָה אִין

חֶמֶעלְנִיצְק ....איער שֹׁנּר אִיו נָאך רֶענְסְטְמָאל גֶעזֶען אַ קינְד ,וֶען איך הָאב
גֶעשְׁפיעלְט רֶעם רִבִּינֶם חֲּנָה +זִי גֶעַיינְְט נִישׁ רֶעם רָבּינֶס חֲתּנָה...
 ִם פֶערְשְׁטֶעהְט זיך ,װִי קוּמְט צוּ אִיהֶר דָאס גֶערַיינְקֶען ?הָאט אֵיהֶם רְוָואסִי-מִלְכָּה גֶעעְֶטְוֶערְט  --איף גֶעהיינְץ אֶבֶּער גוט ,א
ִ.יך בִּן דֶעמָאלְט גֶעוֶען מִיט מיי

מַאנְן אוּג הָאכֶּען גֶענאָכְטִינְט אִין פֶעלֶר ,אזא איין אִינְנְשַׁאפְּט אִיז דֶעמָאלְט גֶעוֶען

אִין שְׁמאָרְטֶעל,

 -וָואס וַייסְט אֵיהֶר הָאם אֵינְשַׁאפְּט דֶעמָאלְט! אִיך וֶעל אִיך דֶערְצאָהְלֶע

שׁאָנֶערִם ...האט אֵיהֶר סְמֶעמְפֶּענָיוּ גֶעעֶנְטְוֶערְט  ,אוג הָאט פֶערְבוּנְרֶען מיט

דְוָואסִי-מַלְכָּה'ן אַ לַאנְנֶען שְׁמִיעם מִכּוֹחַ פיעל פֶערְשִׁיערֶענֶע עַניניִם ,אוג אַזוֹי הָאט

עֶר זִיד מִיט אִיהֶר פֶערְרֶעדְט ,אוג רָחֲלָ'ע הָאט זִיך דֶערְוַייל אַרוֹיסְגֶעדְרֶעהְט אונ איז

אַרִינְגֶעקיּמֶען צוריק אִין שטובּ אַריין צוּ דֶער כֵּלָה .מִיר הָאבֶּען נָאְ אויבֶען גֶענָאגְט,

סטעמפעניו
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תעל

שלשלשל שלישר שרעשל יי

אַז סְטֶעמְפֶּענָיו הָאט ג קעָאנְט רעדען +מיר דַארְפֶען דֶערְצאָהְלֶען נאך אַ מַעְלָה .פון
אֵיהֶם ,הַייֹנוּ! רֶעדֶען מִיט אַלְמֶע ַוייבֶּער ,בַּאלַאקען ,פֶערְרֶעדֶען זֵיי דִי צאָהָן ,וֶוען מֶע
גֶּעדַארְף ,הָאט מֶען אֵיהֶם אוֹיך נִיט בֶּעדַארְפְט פִּיקֶען דִי צוּנְג; ,ער הָאט גֶעקֶענְט די
מְלָאכָה גוּט, ,א גֶעלֶערְנְטֶע מְבַשְׁפָּה-זָאגְט דִי וֶועלְט  -אִיזעֶרְנֶער ,װִי גאֶַעגֶּאהְרֶענָע"
סֶטעמִפַּענְיוּ איז אִין זיין אַרְבּייט גֶעווֶען אַ חֲרִיף! עֶר אִיז רוּרִכְגֶענַאנְנֶען אַ גּמֶעןחֵרֶר ,

וי מיר וֶעלֶען זֶעהֵן וויימֶער,

 אַ הַעזָה אַבִּיסֶעל! הָאט זִיךְ חרַלָ'ע גֶעְרַאכְט אִין הַזארְָצאֶעןגֶ-ען מִיר אַזאִיךְ זָאל למען הַשָם זַיין שַׁבֶּת בַּייטָאג אוֹיף דֶער בֶּערְדִיטְשִׁוֶוער גַאם! לְמען
הַשֵּׁם +אַנְדֶערְשׁ וִיללער נִיט! אַ הַשׂנָה אבּיסעל! דָאס קאן נור אַכְּלִי-וָמֶָר!,..
מִיט אַוֶעלְכֶע בֹּאַזֶע מַחֲשָׁבוֹת אִיו חךֲלָ'ע גֶעקוּמֶען צוריק פוּן דֶער חֲהוּנָה ,אוּנ
אַז עס אִיו גֶעקוּמֶען דער

ִיעבֶּער שבת

קֹרשׁ,

רוּנ די שׁווִינֶער אוג
א
אַז דער שׁווָעֵהֶר

מׁה-מֶענְרִיל הָאבֶּען זיך גֶעליגְט רוהֶען איג קְליבֶּען אבּיסֶעל עו-שׁכֶ
אויך  שָ
פוּנם זִיסֶען שְׁלָאף ,פון וֶועלְכֶען יורֶען הַאלְמֶען נָאר אַ וֶועלְט פוּן כַּמָה וְכַּמָה יאהְרֶען.. .
דֶעמאלט האט זיך ר חל 'ע ,װי איהר שְׁמֵייגֶער איז ,גֶעזֶעצְט איינע אַלייןבֵּייים פֶענְסְמֶער

אוּג הָאט גֶעקוּקְט אוֹיף דֶער גַאס אַרױס ,צוּבְּרוּמֶענְדִיג זִיךְ אַ לִיערֶעלֶע אוּנְמֶער דֶער

נָאז .דָארְט אוֹיף דֶער נַאס הָאט זִי דֶעהזֶעתְן ,וי אַלְלָע שֵׁבֶּת ,אוֹיסְגֶעצאגֶענֶע מֵיירְלֶעך,
מִיט רוֹימֶע אוּנ מִיט בָּלָאהֶע סְמֵיינְגֶעלֶעךְ אִין דִי צָאפּ ,מִיט רוֹיטֶע ,גֶעלֶע ,גרִינֶע

מָאדְנֶע קליידלעף אוּנ מִיט הָאנְטְשְׁקעלֶעך אוּג מיט נייע גְלאָנְצֶענְרִיגֶע שִׁיךְ אויף מְקרִיפְּקֶעם,

דָאס גֶעהֶען ֵיי אַהִין; ,אויפְץ שְׁפַּאצִיער" אוֹיף רֶער בֶּערְדִיטְשֶׁענֶער גאם :דָארְט

וֶועלֶען זֵיי וַיינֶען ,אֵייגֶע דֶער אַנְדֶערֶער ,זייֶערֶע הוֹימֶע ,בְּלָאהֶע סְמִינְגֶעלֶעךְ ,מִיטזיֶערֶע

הוֹימֶע ,גֶעלָע ,גְרִינֶע קְליידְלֶעךְ :דָארְט וֶעלֶען זֵיי חַאפֶּען אַ קוק פון רֶערְוַייטֶעגְם,

פֶערְבּיגֶעהֶענְדִיג ,וי דֶער מִנְהֶג בַּיי אוּנְז ,אֹיף דִי בַּוּרימְלֶעך ,אויף די שׁאָנֶעבַּחוּרִימֶכֶעך

מִיט דִי הָארְטֶענֶע קַאפַּאטְִילֶעךּ ,מש רִי לַאנְגֶע הַייְלֶעך אוּג מִיט רִי גְלָאנְצֶענְרִיגֶע
דַאשְׁקֶעס נְקָאזֶערָאקְקֶעךְ פון דִי שֶַּׁתדִינֶע קַארְטוְלֶעף :דָארְט וֶעלֶען זֵיי מִיט גְרוים
ְנִיעוּת אַרָאפְלָאזֶען די אויגֶען אַרָאפּ אוג דִי בּאַקְלֶעך וֶעלֶען בי יי וֶערֶען רוימְליךְ פַאר

חַרְפָּה ,אוּג דִי הֶערְצְלֶעך ...מִיט אֵיינֶעם וָארְט ,דָארְט וֶעט זַיין חֵי-גֶעלֶעבְּט!

רְחֲלַ'ע וֵוייסְט דָאס גַאנְץ גוּט :פַאר וָאס זָאל זִי דָאס נִיט וִויסֶען ? זִי אִיו דָאךְ
אויך אַמָאל גֶעוֶֶען אַ מֵיידֶעל מִיט רוֹימֶע אוּג בְּלֶאחֶע סְטֵיינְְלֶעךְ אִין די צאָפּ ,אוג הָאט
אוֹיךְ גֶעשְׁפּאצִירְט מִיט אַ סך מֵיירְלֶעךּ שַׁבּת בַּייטָאג אוֹיף רֶער גַאס אִין חְמֶעלְנִיצְקי
אָבֶּער אֵיצָט?
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רְחֵל 'עקוקט זִיךְ אַרוּם  +אַלְלֶע שְׁלָאפֶּען אונ חָרָאפֶּען גֶעשׁמַאק ,אַלְלֶע! נָאר

זי אַלֵיין זִיצט דָא ,וי צווישֶׁען טוירְמֶע ,װי צוִישֶׁען אֶמָתע מֵתִים  זִי שְׁפַּארְט אָן אֵיהֶר קאפ
אוֹיף דִי האנד אוּג פֶּערְטְרַאכְט זִיךְ אוּנ דֶערְמָאהנְט זִיה אַיין אַלט לֶיערֶעלֶע ,וָואס זִי
הָאט גֶעוּנְגֶען אַמָאל ,מֵיידֶעל-וייז;

אֵיינֶע אַלְלֵיין

עלֶענְד וי א יי

אִיך הָאבּ צו קיינֶעם צו רֶערֶען ,
נָאר צוּ זִיךְ  אַלְלֵיין ,

עֶלֶענְד .וי א שְׁמֵין

אִיךְ הָאבּ .צוּקיינֶעם צוּ רֶערֶען י..

 -גוּט שַׁבֶּת!,,,| רָחֲלָיע הָאט אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּעדןֶעם קאפּ אוג הָאט רֶעהְוֶעהְן ...סְּמֶעמְפֶּענִיוּן!
 -אַ גוּט שַׁבֶּת ! זאג אִיף,;ְוָאס אִיז דָאס?! װִי קוּמְט עֶר אַהֶער זי" הָאש רָחַלָיע גֶעוָאלְט פְֶנֶע אוּג

|

אָפְּטְרֶעטֶען פּנִם פֶענְסְטֶער.

 -גוּט שַׁבָּת , גוּט וָאחֶר! הָאט זִי אֵיהֶם גֶעעֶנְטְוֶערט אוּג אִי גֶעווָאהְרֶען רויט,|

וי אַ צְוִיק',

 -אִיהֶר הָאט מִיךְ נִישְׁט גֶעפָאלְגְט אוּג וֶעגְט נִישְׁט אַרֹיסְגענַאנְגֶען .איף דֶער

גס?
בֶּערְדִיטְשֶׁעווֶער א

אִיךְ הָאנּ אויף אַייך אוּמְוִיסְט אַרוֹיסְגֶעקוּקְט . . .אִיךְ הָאבּ,..

אִיך בִּין. ..נַאט לַייענְט!...

|

אנ סְטֶעמְפֶּענִָיוּ הָאט אִיבֶערְגֶעגֶעבֶּע רֶחַלֶיען אַ צינויפְגֶעלֶענְטֶען בויגֶען

פַּאפִּיר אוּג אִיז גִיךְ פֶּערְשְׁוִינְרֶען גֶעווארֶען פון אִיהרֶע אוֹיגֶען,

|

רְחֵלָ'ע הָאט לַאנְג ,לאנג גֶעהַאלְטֶען דֶעם בּוֹינֶען פַּאפִיר אִין אִיהֶרֶע האָנָד,
נִיט וִויסֶענְדִיג פְרִיהֶער ,ואס צוּ מְחוּן דֶערְמִיט אוּנ נִיט פֶערְשְׁטֶעהֶענְדִיג ,וָואס דָאס

בֶּעריט ,ומִיט וָואס גֶעסט מֶען דָאס ז" . ..אַז רִיֶערְשְׁטֶע אִיגֶערְרִאשּׁנָג אִיז אִיבֶּעך.

ֶענַנְֶען ,הָאט זִי צֶענּמֶען אַ גְרוימֶען בויגֶען נָאמֶען-פַאפִיר אוּג הָאט רֶערוֶעהְןגְהויסֶ
אוֹתְיוֹת אויף פָּשׁוט ייּרִישׁ ,גֶעשְׁרִיבֶּען מִיט אַ סך גְרֵייוֶען,

מֵיין לִיְשׁטירעיינְגִיל פּין חוּמִיל וֶוען אִיח הָאבּ דֵיין לֶעחְטִיג שְׁטַאלְד דֶערְזוִּין
אִי מֶער גֶעוָארִין לֶעחְטִיג אָן מֵיינֶע בֵּיירֶה עֵייגִין אִין א לֶעחְטִיג פַּייאָר מִיט מַיי
הַארְץ פְּרֶענִין פִין גְרֵיית לִיבְּשֶׁעוְוט צִי דִיר מֵיין גֶעשָׁאמֶע וְאת דֵיינֶע הוּמִיל עֵייגִין
;הָאבִּין מָעח מִיר דַיין שֵׁיין לֶעחְטִיג שְׁמַאלד צִי זֶעח גוּצוֹיגֶען פִין דֶער אוְרשְׁטיר

סט עמפעניו
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שָּׁא בֵּיסֶד מֵיין לֵייבִּיןפִין יי הַארְץ מֵיין זֵיילִי אִין מִי נִיט שְׁלָאפֶּען אִיןחָאלִים
דִיךְ זֵייהִין אָן דִיר דָאח דִי לֶע מרִיקִי .זִין פִינְסְטִיר אִין מֵיינֶע עייגין אָבּ דֶעח לִיבּ

;אי מיין זִיס לֵייבִּין אִין חִשְׁמַארְבּ מיד אַלִי עִייָוֶערִים דֶעח מָּאמִיד זֵייהִין פַאר מַיֵינִ
גֵייגִין אִין דֶעח מָאמִיד לִיבִּין אִין מִיד דִיר מָאמִיד לֵייבִּין דֶען דֶעח אוֹיף אִימֶער
גלִיבֶּענְדִיר וֹאת ייט אוֹית נָאח רֵיינִי מְרֵייט אִין מִיט דֶעח פִין וֵויימִין קישִין רֵיינִי

שֵׁיינִי אֵייגִין

סטעמפעניו"
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פוּן דֶער ביַּת מִ-לְכַּה'  -צוּרִיק צוּם יבֵּן .מֶלֶך".
לָאמִיר  אִיבֶּערְלָאזֶען רִי יבַּת-מַלְכָּה" אוּנ זִיךְ אוּמְקֶעהְרֶען צוּם ,בָּן-טָלֶך":
 :אונ יע מִכּוֹחַ סְטֶעמְפֶּענְיוין.
מִיר וו 4פֶערְִיֶ רָח?

והת יז יש אקוני ָא אס הָאן מֶען הֶעלְפֶען +סְטֶעמְפֶּעגִי

אִיז אַוְַאַי גֶעוֶען אַ הֶעלֶד ,אַ שׁאָנֶער יּנְגַאטְשׁ ,אַ יָמַח-שְׁמוֹגִיק אַ גוּמֶער ,נוּר קיין
שְׁרַייבֶּער אִיז ער פָארְט נִיט גֶעוֶוען ,גֶעהְט מַאכְט ֶעפֶּעם! זַיין פָאמֶער עֲלָיו הַשָּׁלוֹם,

גֶּערִיל בַּאם ,אַז עֶר הָאט רֶערְוֶעהְן ,װִי סְמֶעמְפֶּענָייּ הָאט חֵשֶׁק שצְוּׁפִּיעלֶען
אוג לֶערְנֶען וילל ער נִיט אַ וָארְט ,הָאטְשׁ בְּרָאט אֵיהֶם ,הָאמְשׁ בְּרֶען אֵיהֶם ,הָאט עֶר

אֵיהֶם גִיך גֶענוּמֶען צוּ דֶער מְלָאכָה אוּנ הָאט אֵיהֶם פְרִיהֶער אוֹיסְגֶעפריוְְט אוֹיף אַלְלָע

כָּלִים ,בִּיו עֶר אִיו גֶעבְּלִיעבֶּען שְׁמֶעהְן מִיט אִיהֶם אוֹיף דֶעם פִּירֶעל ,אוג בָּערִיל בַּאם,

ואס הָאט גֶעהַאט חוץ סִטָּעמְפֶּענַיוּ'ן נָאךְ קִינְרֶער מוּקַאנְטֶען ,הָאט גֶעוָאגְט בַּפירוֹשׁ
אַז אין אֵיהֶם ,אִין ממָ ע מ פֶּעג יוּץ ,גֶעפִינְט זיך אֵיין אָדֶער פּוּנם זֵיירֶען ,ר שְׁמוּאַלְקֶע
טְרָא מֵייט וֶועלְכֶער הָאט זי פֶּערְאֶהֲנלִיך גֶעקָאנְט מִיטְן גרֹימֶען פִירְלֶער פַּאגַאנִינָי

אַזֹי אַז צוּ צְוֶעלְף יָאהֶר הָאט שיין סְטֶעמְפֶּענָיוּ גֶעקָאנְט אבֶעוֶעצֶען" אַ כַּלָה אוּג
מֵאקִי אָפְשִׁיעלֶען גאַאַנְצֶע חֲהוּנָה .דֶערְפַאר הָאט אֵיהֶם בָּערִיל בַּאס בֶּעסֶער
לֵיעבּ גֶעהַאט פוּן אַלְלֶע קִינְדֶער ,וָאס זֶענֶען גֶעגַאנְגֶען בֵּיי אֵיהֶם אָפְּגֶערִיסֶען ,אֶפֶֶּע-
שְׁלִיסֶען ,אָדֶער פְּשׁט נַאקֶעט אוּנ בָּארְפִּים ,אוּנ חָאטְשִׁי בעָרִּיל בַּאם אִיז גֶעווען

אַ שְׁמְרֶענְגֶער קַאמאנְרִיר אוּנ פְלֶעג שְׁלֶעפֶּען סְטֶעמְפֶּענִיוּן פַארְן אוֹיהֶער ,אָרֶער
אַזױ הַרְנֶענֶען ,שְׁ.לָאגֶען. ,מְמִיתֶיען .,בְּרֶעכֶען די בַּיינֶער ,רָאךְ אִיו סְטֶעמְפֶענִיו
גֶעוֶֶען בַּיי אִיחֶם דֶער אַנְטִיק ,אַ צִיהְרוּנְג. ,אַ נַאנְצֶער מַאיַאנְטִיק אוֹיף דֶער עֶלְטֶער

בֶּערִיל הָאט אַלְלֶעמֶען אְָגעוזֶען אויף סטָ עמְפָעג יוּן .אונ הָאט גֶעזָאגְט מִיט גַרְלוּת

טמטעטפעניו
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הַאלְבּ אוֹיף כְּלִי-זְמָר-לָשׁוֹן ,:זֶעהְט אֵיהֶר ,מַמְוָרִים ,אָט דֶער פִּיטְיוּקעל וֶועט מִיר

גֶעבֶּען פַּאפֶּע אוֹיף רֶער עלְמֶער .נִישְט-קֹשָׁה ,אִיךְ מֶעג זִיךְ אוֹיף אֵיהֶם פֶערְלָאוֶען".
רֶעם אַלְמֶען בֶּערִיל בַּאם אִיז אָבֶּער נִיט בֶּעשֶׁערְט גֶעוֶוען אוֹיף דֶער גֶעלְטֶּער צו
זֶעְן בַּיי זי זיין גֶעלִיענְּסְטֶען זיהן :סְטֶעמְפֶּענָיוּ הָאט זִיךְ צוּ פִנְפְצֶעהְן יָאהֶר אַוֶעק-
גֶעלָאוְט ,מִיט אַ רְרַייעֶרֶעל אִין בַּיטֶעלֶע אוג מִיט אֵיין אַלְטמֶען ,צֶעבְּרָאמֶענֶעם פִּירֶע
אוּנְטֶערֶען פָּארֶעלֶעק - ,וַאנְדֶערֶען אוֹיף דֶער ווֶעלְט .יעֶר הָאט זִיך אוֹיסְגֶעוַּאלְנֶערְט
ואוּ אִיהֶר וִילֶם .,אִין אַ סַ שְׁטאָרְט אוג שְׁטאָרְטְלֶעף ,צְוִישֶׁען פַיֶעל פֶּערְשִׁיערֶענֶע

קָאמְפַאנְעם כְלִיחמֶר :מָעֵהֶר װִי אַ הַאלֶבּ וָאהֶר הָאט זי סְטֶעמִפָּענָיוּ נִיט גֶעקָאנְט

הַאלְמֶען .אוֹיף אֵיין אָרֶט; :עס הָאט אֵיהֶם אַלֶס גֶעצוֹינֶען וֵיימֶער אוּנ ויימֶער ! פון

פון קָארֶעץ
ץ,
רֶעעקיין
אעוְוק
קעפֶּ
מאנֶעפֶּעוְוקֶע קיין סְטֶעפֶּעוְנקֶע ,פון סְטֶ
קֵיין בַּאלְטֶע ,פוץ בַּאלְמֶע קיין אַלְט:קָאנְסְטַאנְטִין אונ פֿוּן דָארְמֶען קיין
בֶּערְדִיטְשָׁעוו אוּג אַזוֹי ויימֶער אונ וויימֶער בִּיו אַדֶעס .דָא הָאט זִיךְ סֶטָעמְפּענִיו
אָבֶּער אַרוּמְגֶעקוּקְט ,אַז אַרֶעס שְמֶעקְט אִֵיהֶם נִיט ,אַז ;עם לוינְט נִיט פַאר אֵיהֶם צוּ
בְּלֵייבֶּען אִין אַזֵא גְרוֹיסֶער שְטָאדְט ,װאו מֶע וֶעהְט אֵיהֶם נָאר נִיט אָן ,עס אִיו דָא

פיעל גְראָסֶערֶע בְרְיוֹת פַאר אִיהֶם  ,הָאט עֶר זיך אַוֶעקְגֶעלָאזְט צוּרִיק  -ויערֶער
ַואנְדֶערֶען אִיבֶּער קְלֵיינֶע שְׁטאָרְטְלֶע ,װאוּ מֶע קאָנְן זִיך לָאזֶען האָרֶען ,הָאבֶּען א
נָאמֶע .זִיךְ קוֹנָה שֵׁם זַיין :אוג געם אִיז מֵאקִי אַזוֹי גֶענֶען :אִין יֶערֶען אָיִם ,ואוּהִין
סְטֶעמְפֶענָיוּ אִיז גֶעקוּמֶען ,הָאט מֶען שׁוין געהאָרְט פוּן אֵיהֶם פְרִיהֶער  ,פוּנְקְט אַזױ

זי אין נֶעדֶער ירִישׁ שְׁמאָרְטֶעל הָאט מֶען גֶעהאָרְט ,א סְאִיו דָא ערְגֶעץ א קלין
חַנדֶעל ,ואס מֶע רוּפָט דָאס דָאס יּנְגֶעלֶע" אוּנ דַאבֶענְט מוּסָפים :אונ הָאטְשִי

סְאִיז דָא פיעל יודֶען ,וְאם הָאבֶּען נָא נִישְׁט גֶעהַאט דִי זְכִיָה אֵיהֶם צוּ וֶעהְן.,נָאר
האָרֶען הָאבֶּען יי גֶעהאָרְט .אַו עִם פָּאהְרְט אַרוּם אִיבֶּער רֶערוֶעלְט גרָאס יּנְגֶעלְע",
דָאם זֶעלְבֶּע אִיז גֶעוֶען מִיט סְטֶעמְפֶּענִָיוּ'ן אויך :יּרֶען הָאבֶּען געהאָרְט ,אַועס
פָאהְרְט אַרוּם אוֹיף דֶער וֶעלְט א גֶעוִיסֶער סְטֶעמְפֶּענָיוּ ,וָאס מִיט זַין שְִּׁיעלֶען
לָאזְש זִיךְ אוים דִי וֶעלְט .דֶערִיגֶּער אִיז גְרִינְג צוּ פֶערְשְׁטֶעהְן דֶעם רעש ,וָואס עם אִי
גֶעוָארֶען אִין יֶעדֶער שְׁטָארְט ,ואוֹהִין סְמֶעמְפֶּענִיוּ אִיז גֶעקוּמֶען מִיט זיין אקַאפֶּעלַיע:

דֶען סִטֶּעמְפֶּענָיוּ ,פֶערְשְׁטֶעהְט אִיהֶר ,הָאט צוּ אַכְמְצֶעהְן יָאהֶר שׁוין גֶעהַאט אַיי

אֵייגֶענֶע קַאמְפַּאנְע ,מִיט וֶעלְכֶע ער אִיז אַרוּמְגֶעפָאהְרֶען אוּג הָאט גֶעשְׁפָּעֶלְט נָאר

סעמְפֶּענָיוּ אַוֶעקְגֶעלֶענְט אַללֶע
גֶעוִוימֶע ,רֵייכֶע חֲתוּנוֹת ,אוּנ אַזוֹי מִיט דֶער צֵייט הָאט מֶ

אַנְרֶערֶע קַאמְפַאנוֶעם ,וִי לִמְשֶׁל די עקאנַאמָאפֶער בְּלֵיזְמֶר ,וָאס הָאבֶּען אויך גֶענּג
גֶעֹשָׁמִיט ,דִי ,סְמִילֶער" ,דִי ;פָּאלִיצִינֶער" ,,דִי ;שַׁארָאגְרַאדֶער" אוּנ נָאף פִיעל בּערִיהְמְמֶע.-

קָאמְפַאנֶם ,וָאס הָאבֶען זי גֶעלָאנְט אוֹיף דֶער וֶעקְט.
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עס פֶערְשְׂמֶעהְט זִיד ,או מיין גוּמֶע פְרֵיינְד הָאט זִיךְ סְמֶעמְפַּענָיוּ נִיט גֶעקוֹיכְט
דֶערְפַאר וָָאם ער האַָראוטֹיסְנֶערִיסֶען רֶעם בֶּעסְטֶען בִּיסֶען פון דִי כְּלי-וְמָרם מוֹיל ,אוג
מֶע פִּלע אַנוינְשֶׁעוען גֶענוּג צָרוֹת מִיט שְׁלאָק אוֹיף זַיין קאפּ .נָאר אִין דִי אוֹיגֶען
הָאט מֶען אֵיהֶם גֶעחַנְפֶעט אונ אִין הַארְצֶען הָאט מֶען אוֹיך גֶעהַאט גֶענוּג אֶבְּשֵׁיי פַאר
אֵיהֶם +יֶערֶער כּלִי-זְמֶר הָאט גֶעווִיסט אִינְויינִיג ,בַּיי זיך אין חַארְצֶען .אזקוים נַעָהמְט
סְֶעמְפָּענָיוּ דָאס פִירֶעלֶע אִין הַאנְד אַרַיין ,אַזֹי מֶעגֶען שיין אַלְלֶע ְּלי-וָמֶר זִיה

לֶעגֶען שְׁלָאפֶען.

:עבּ נּמָאוֹת ,בּיי ִיי גֶעפִינְט אֵיהֶר
דִי חְִרֶה כְּלֵי-וְמֶר הָאבֶּען פון תְּמִיר אֶן י
סַפֿוּרִי-מעֲשׂוֹת ,ואוּנְרֶערְִכֶ עֶרְצאָהְלוּנְגֶען ,לֶעגֶענְדֶעם אֶהֶן אַ שְׁעוּר .אוֹיף סְמֶעמְפֶּענִיוּן

הָאבֶּען זי דֶערְצאָהְלְט אִין יֶערֶען אָרֶט שְׁרֶעְלִיכֶע גוּוְמָאות ,אוּנ אֹיף נייןפִידֶעלֶע הָאטמֶען
גֶעזָאגְטּ ,אַו עס וואקְסמֶטפון ַא גַאִיגי'ן יי אַז מֶען הָאט דֶערְהאָרְט ,אסֶַטוָּעֹמָ-
פֶּענִיודַארף אָנְקוּמֶען מִיט זַיין ;קאפּעליָע"? הָאבֶּען אֵיהֶם דִי שׁטָארְטְּ-לֵיזְמָר גֶעואָהָנִָיך
גֶענוּג אָנְגֶעשָׁאלְטֶען .,אוּנ וֶוער שְׁמַיֶעסְט וִייֶערֶע וַייבֶּער הָאבֶּען פָּשׁוש גֶערֶעגֶענְט מִים

קְללוֹת ,מֶע זָאל גָאר בֶּעהִיט וֶוערֶען.

|

 א גאנץ קֵיילֶעכִיג וָאהֶר ,מֶע דַארְט ,מֶע;קוַארְט ,מֶע בָּארְגְט .,מֶע מַשְָּׁנָט,מֶע זעסְט פוּן זִיךְ דִי הוֹיט ,וָואס אִיו ?רֹאש-חדְשׁ אֶלוּל וֶועט זַיין אַ חֲתוְנָה בַּייִם נגיד +

צוּם סוֹף קוּמְט אַ רוּחַ ,אַ שלוּ -םמִוֶל,פוּן אַלְלדֶע שווארצע יָאהֶר ,א סְטֶעמְפְענָיו
אוּנ רַייסְט אַרוֹס דֶעם בִּימֶען פוּן די צאָהָן ,,פֶערְחַאפֶּט זָאל ער נָאר וֶוערֶען!יי.

נָאר .קיין אֶמְתָיע שׁוֹנְאִים הָאט זיך סֶטָעמְפֶּען נְיוּ ניט געקויפט אִין עהנעץ,

עֶר אִיו גֶעוֶען אַ גּט-בְּרוְדֶערֶעל בּיו נָאר אָ:פְּשְפִיעלֶענְדִיג די חַתוְנָה הָאט עֶר זִיךְ צוּ-
נוֹיפְגֶעקַאמְפַּאנְיֶעט מִיט דער הברה שְׁמָאדְט-כְּלי-וְמֶר אוג גֶעלָאם מַאבֶען אַ װַארֶעמֶעס

מִיט  דֶער בְּרִיינוער הַאנְד ,נִישְׁט גֶעקַארגְט קיין שְׁנַאפם , פַיין אוּנְטֶערְגֶעלֶעבְּט ,זיך
שׁאָן צֶעצָאהְלְט  ,אוּג פַארְץ אַוֶעקְפָאהְרֶען צֶעמְהֵילְט דֶעם קליינַארְג מַתָּנוֹת  ,מִיט
אֵיינֶעם וָוארְט ; עֶרהָאט זִיךְ אוֹיסְגֶעשְׁמֶעלְט מעשֶׂה-מֶענְשׁ ,גָאר לֵייטִישׁ,
| --האָרְט אֵיהֶר  1הָאבֶּען דִי כְּלַייוְמֶרקעס נָאכְרֶעם גֶערֶערְ צְוִישֶׁען זִיה ה-אָ-רָט
|
אֵיהֶר  4אַ יוּדישֶׁע נִשְׁמָה מָאר מֶען נִיט שַׁאצֶען ,
מָעהֶר וי בַּיי אַלְלֶע הָאט סעֶמטְָפָּעֹנִיוּ גֶעפִינֶען חַן אֵין די שְׁוַארְצֶע
נָאר +

אָדֶער בְּלאהֶע אויגֶען פון די כְּלִיעָמָרִם מאָכְמֶער ,די מִייְלֶע .צו וֶועלְכֶע;ער הָאט

גֶעשַׁדבָנָיט .אוג וֶוען עֶר הָאט גֶעשְׁוַואהְרֶען דֶעם ְּלִטיְמָרִם מָאכְטֶער ,
ִיךְ אוּמֶערוּם
אַו ער אי אִין אֵיהֶר אֵיינְגֶעלִיעבְּט בי לֶעצְט  ,הָאט אֵיהֶר אֵיהֶם גֶעמֶענְט ,לֵייבֶעּן.

ת גֶעווְֶען אין איהר ינְגֶעליעבט פוּמינסְטֶען וֶעגֶעןבַּיי די
ְּשַׁעַת מַעֲשֶׂה אִיז ;ער בָּאֶמֶ
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ְליזָמֶר שׁאָנֶע טאָכְטֶעס ,נָאר קוֹים אִיז סְמֶּעמְפֶענָיוּ אַרִיבֶּערְנֶעפַאהְרְעי אִיבּער
דֶער רָאגַאמְקֶע ,אַזױ אִיו זַיין ייעבֶּע' פֶערְשׁוואּנְדֶען גֶעוָארֶען מִיטְן וינֶראוּג מִיטְן
רוֹיךְ ,אוּג קוּמֶענְדִיג אִין דֶער צְוייטֶער שְׁמָאדְט הָאט עֶר זִיך ויעדֶער בַּאלד אֵיינְגֶע:

ליעבְּט אין א דָארְִיֶען ְלִיזָמָרֶם טָאכְטֶער ,וִיערֶער גֶעְׁוואהְרֶען .גֶעחַאפְּט דִי עֶרֶד,

אַז ער ליעבְּט זִי ,אַז עעקרט זִיך  ,גֶעשִׁיינְקְט מִתְּנוֹת ,אֶפְֶּעוֶענֶענְט זִי ,אוֶועקְגֶעפָאהְרֶען--

אוג וֶיערֶער די אֵיגֶענֶע מַעשֶׂה...
מֶע קָאנְן ניט זאגֶען ,אַז אַזֶעלְכֶע ליעכֶּעס" הָאבֶּען זִיך אוֹיסְגֶעלָאוְט תָּמִיר אָקְן א

וִויסְטֶען סוֹף ,גֶעואָהָנְלִיך ,פַאר אֵיהֶר ,פאר דֶער נקבח .דאם איז אָמָת  ,אַו פִיעל

פון ינֶ ֶעליעבְּטֶע הָאנֶען גי פֶערְנֶעֶען אין מִממְפֶּענִיו'ן מיט גין גי אנ

הָאכֶען חֲהתָּה גֶעהַאט פַאר אַנְרֶערֶע בְּלִיקְמֶר :נָאר עֶעטְלִיכֶע ,זֶעהֶר אַיינְגֶעשְׁפַּארְטֶע

מֵיירְלֶעך,
הָאבֶּען זִיךְ אַזוֹ אַיינְגֶענְלוֹיבְּט אין ;דעם דאויגען ימח:שמוניק,

א
וזֶעורעט

קוּמֶען ,נִיט הַיינְט  -אִיו מָארְגֶען  ,נִיט מָארְגֶען  -אִיו אִיבֶּערְמָארְגֶען ,בִּיו זֵיי הָאבֶּען
6 +
4
+

אָנְגעהֹיכֶּען צו מַריקֶעגֶען אוּג אויסְגֶעהְן ,זי אַ לֵיכֶט .אין דער צֵייט ,וֶוען סְטֶעמְפָענָיו
הָאט גֶערְגֶעץ בְּסוֹר אִין א פִנְְטֶער היזֶעל זִיך גֶעקּשט מִיט אַ בְּליקָמרים מָאכְטֶער,

אִין דֶער אֵייגֶענֶער מינוט אִיוגֶעלֶענֶען נִישְׁט אֵיינֶע פון יינֶע כַּלוֹת מִיטְן פָּנִים אַרָאפּ,
ֶּעוייגִיגריג יע פִינְסְטֶער מִל ,וָאם זייֶער גֶעֶיענְּטֶער הָאט וֵיי פֶערְגֶעמֶען ,פֶערְלָאוט
אוּג מָהוּט זֵיי גָאר נִיט דֶערְמָאהְנֶען....
|
אָט אוֶעלבֶע אוּמְגְליְִלִיבֶע בַּלוֹת הָאט עסמטְְפְּענָיוּ גֶעלָאוְט כִּמָעעט אִין יעדֶער

שׁטָארְט ,װאו,ער אִיו דוּרְְגֶעפָאהְרֶען מִיט זַיין קַאמפַּאנְיַע .נָאר נִיט שְׁטֶענְדִיג גל רִי
ַצְלְחָהו ;עם מַאכְט זי אַמָאל  -מֶע טְרֶעפְט אָן אויף אַ שְׁלַאץ .,הָאט מֶען רֶעמָאלְט צו
וינְגֶען אוּג צוּ זָאגֶען .סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן הָאט גֶעמְרַאפֶען איין אוּמגליק  ,אַז ער הָאט
זי גָאר :אוֹיף אַוֶעלְכְס נִים גֶערֵיכְט :ער הָאט נֶעמוּוט חֲתוּנָה הָאבֶּען ,חָאטְשִׁי עס

הָאט זִיךְ אֵיהֶם שְׁטַארְק נִיט גֶעוָואלְט חֲתוּנָה הָאבֶּען 
2640:
:

"שא

:

סְטֶעמְפֶּנְיוּ פֶערשְִׁיעֶרְט זי גָאר אוּמְגֶערֶעבְט,
מָחִי חיום אִיז סמֶעמְפְּענָיו גֶעקוּמֶעןיט זיין קאפֶּעלֶע אִין אַ שְׁמאָרְטֶעל ,ערְגֶעץ
אִין פוֹילֶען ,אוג הָאט אָפְּנֶעשְפּיעלְט דְרֵיי חֲתּנוֹת מִיט אַמָאל בְּשׁותְפוֹת מִיט דִי שְׁטָארְט.

81

טע מפעניו

60:05,00020:,5206050500500
,5
60
2,
00
,0
0:
2
5:55:0202
5
0
5

0550

000

0

ְּלִי-וָמֶר ,וֶועלְכֶע זֶענֶען צוּגֶעשְׁטַאנֶען צוּ אֵיהֶם מִיט הִזָקָה-מַעֲנוֹת אוּנ הָאבֶּען אֵיהֶם

פֶערְשְׁוָואהְרֶען ,,אַז בְּאֶם לאו וועט אֵיהֶם חֶבָרָה בְּרֶעכֶען דִי בֵּיינֶער ,אוּנ וָואלְטֶעןעס וָעֵהֶר

שאָן מְקִיִם גֶעווֶען ,וֶען סְטֶּעמְפֶּענָיוּ ,וָאם הָאט גֶעחַאט בִּכָלֵל אַ גוש הַארֶץ ,זָאל
נִיש גֶעוֶוען מְרוּצָה וֶערֶען דֶערויף.
'
|
אַזױ װִי פון אֵיין חֲתוּנָה בִּיו דֶער אַנְדֶערֶער הָאט גֶעדוֹיֶערְט אַ פַּאר מאָג ,אוּנ

סְמֶעמְפֶּענָיוּ הָאט דֶערְוַיל נִיט גֶעהַאט וָאס צוּטְהוּן ,הָאט.ער זי דֶערְוֵייל בֶּעקאָנְט
מִיט יְשַעִיה קע דֶעם פִירְלֶערִים טָאכְמֶער ,אַ פַיין מֵיילֶעל פוּן אַ יאהֶר צְוַיייאוּג-צְַאנְציג,
אַ שְׁוַארְצִים אוּג אַ גְרָאבִּיס ,אוּנ ;ער הָאט זִיךְ אִין אֵיהֶר רֶעכְט אַיינְגֶעלִיעבְּט ,וִי דֶער

ְֵׁייגֶער אִיז בי אִיהֶם גֶעוֶען :גֶעקשְׁט ,גֶעַאלְרְוְט,גֶעלְוּבֶעש  גֶעקופְט מַתְּנוֹת,
קוּצֶענְיו-מוּצְענָיּ ,גָאר מָעֲשֶׂה-חָתֶן .אוּנ אַזעם איז גֶעקוּמֶען דִי צֵייט אפַווֶןעקְפָאהְרֶען,
הָאמ אִיהֶם רָאס שְׁוַארְצֶע מֵיירֶעל פְרֵיירֶעל הָאט מֶען זִי גֶערוּפֶעף גֶעזָאגְט ,אַו עָר
זָאל נִיט מַאכֶען קיין שִׁיהוֹת אוּג שְׁרַייבֶּען תְּנָאִים ,װִי רֶער מִנָהָג איז +סְמֶעמְפָּענָיו,

וָאם אִיז דֶערְצוּ נָאךְ נִישְׁט גֶעוָאהְנְט גֶעוָארֶען ,הָאט זִיךְ אַבִּיסֶעל גֶעקְויינְקֶעלְט,
גֶערְרֶעהְט מִיטְץ צוּנְג אַהִין  --אַהֶער ,נָאר עַם הָאט אִיהֶם נִישְׁט גֶעהָאלְפֶען קיין רִבּנו שָׁ
עֵילֶם .פְּרֵיידֶעל אִיו גֶעוֶען אקאזאק אוּג הָאט אֵיהֶם גֶענוּמֶען אִין די האָנְד אַרַיין נָאר

קיין מַעשֶׂה נִים ,אַזױ אַז עָר הָאט זִיךְ נִיט גֶעקאָנְט אוֹיסְרְרֶעהֶען פוּן אֵיהֶר ,אונ עִם אִי
גֶעוֶען רָאס אֶקנֵס-מָאל" אִין אַ מִזְלדִיגֶער שָׁעָה .חָבְרָה כְּלֵיְ-מֶר האבֶּען קִכְבוֹר דֶעם
גֶערִיהְמְמֶען חָתֶן גֶעמַאכְט אַ הִיבְשֶׁען קְנַאק אוּגבַּיים פִירְלֶער אִין שְׁטוּב אִיז גֶעוֶען שִׂשוֹן
ְשִׂמְחָה רְרֵיי טאָג בְּסֵרֶר ,בִּיו דֶער לִיעבֶּער חָתֶן מִיש אלְלֶע לִיעבֶּע גאָסְט זֶעגֶען זיך

אַוֶעקְגֶעפָאהְרֶען אִין דֶער אַנְרֶערֶער שְׁטָאדְט ,,אִין דער דָרִימֶער א .זי װ.
גֶעוּאְֶנְִיךְ הָאט זי ממֶעמְפָּענִיוּ בַּאלֶד פֶערְגֶעסֶען אִין דֶער גַאנְצֶער חֲתוּנה

מִיט דִי ,תְּנְאִים" מִיט דֶעם שְׁוַארְצֶען מיידֶעל מיט אַלְלֶע מִיט-אַיין-אַנְדֶער ,אוּנ הָאט זִיךְ

גֶעמְהוּן זיינֶם ,ד .ח .גֶעפִיהְרְט ַייגֶעעלִיעבֶּעס' אין אַלְלֶע שְׁטאָרְט ,וייער אִיגֶעוָואהְנְט
גֶעוֶען ,אוג אַזױ אִיז ער זִיךְ גֶעפָּאהְרֶען פוּן שְׁמָארְט צוּ שְׁטָארְט מִיט זַיין קַאפֶעלְע -
חֲתוּנוֹת שְׁפִּיעלֶען אוּנ הָאט זִיךְ גֶעלֶעבְּט אַ גוּמֶען מָאג ,נָאר פָּלוּצִים , . .עס אִיז נִיטָא

קיין אִיבִּינֶע זאך אוֹיף דֶער װעלְט! אֹלץ איז בִּיו א צײט :אוֹיף סְמֶעמְפֶּענָיוּ'ן אִז

אוֹיך גֶעקוּמֶען דִי צֵייט +אַ בּאָָער שְׁלַאק הָאט אֵיהֶם גֶעטְרָאפֶּען אוּנ אַ צרֶה ,א מְשׁולַחַת
הָאט זִיךְ אויף וַיינֶע יּננֶע וָאהְרֶען גֶענוּמֶען !האָרט אַיין אוּמְְלִיק:

ְׁפִיעלֶענְדִיג אַזוֹי אַיינְמָאל אַ חֲתוּנָה אִין א קשְלְֵׁייטןאָרְטֶעל ,ערְגֶעץ אִין טַאלָא-

רָאסְסִיֶע אוג הַאלְמֶענְרִיג מַאמֶע אין מִימֶען אַ ילבֶּע" מִיט הֶערְשְׁקְע דֶעם פְּלִייטֶערְס

טָאכְטֶער א גַאנְץ שאָן מֵיירֶעל ,וֶעלְכֶער סְטעמְפָּענָיוּ הָאט צוּגֶעאָאגְט ,אַו עֶר
װעט וִי גֶעוִיס גֶעהְמֶען ,א.יז ארינְגֶעקיּמֶען מֶעכְצִי פּייקלֶער מִישְן שְׁלאָפּערִיגֶע
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פָנִים אוּג הָאם אַ וִינְק גֶעמְהוּן אוֹיף סעְמטְָפֶּענִיו'ן אנ אַ מורקע גֶעמְהוּן אוּנְמֶער

|

דֶער נָאוּ אוֹיף כְּלִי-וְמֶר לְשון !

 -גֶעהְט ,סמָעמִפְּעֹנָיוּ ,דָארְט אִין חויז וַארְט אוֹיף אַייך אַ שֶׁעבְטֶעל,

 אַ מֵיידֶעל +וָאסֶער אַ מֵיידֶעל? -אַ שְׁוַארְץ מֵיירֶעל מִיט גְרִינֶע אוינֶען.

אוג סֶטעָמְפֶּענָיוּ הָאט זִיךְ גֶעלָאוְט אִין הויו אַרַיין אונ הָאט מִיט א גְרוים

ואוּנְדֶער דֶערְוֶעהְן דָאש שְׁוַוארְצֶע מֵיידֶעל יְשַׁעִיה'קֶע דֶעם פִירְלֶערם מֶּאכְטֶער,

זיין כֵּלֶה פְרֵיידֶעלון.

/

 ָאט קוּקסְט דוּ מִיך אָן ,סְמֶּעמְפֶּענָיו? הָאסְט מִיך נִישְט רֶערְקאָנְט? איָא?זָעה נָאר ,,װִי ער פִּינְטֶעלְט מִיט דִי אוֹיגֶען אוג קוקט זִיךְ צוּ! דָאס בִּין אִיך .סְטֶעם.-
פָּענִָיוּ ,אִיך פְרֵיירֶעל ,דֵיין כֵּלֶה פְרֵיידֶעל ,יְשׁעיה;קע דֶעם פִירְלֶערִם

מָאכְמֶער ,

|

|

 הַא ? .אִיך ייס וָואס דֶען ? אִיךְ וַייס נִיט ? אִיך וַיים !אִיך וַיים! נָאר וִוי קוּמְסְטדוּ אַהֶער ? פוּן וַאנֶען ?

--וי קוּם אִיך אַהֶער  1מִיט דִי פִּים ,סְטֶעמְפֶּענָיוּ ,מִיט דִי פִּיס :קוים דֶעך-

פְרֶעגְט אַחֶער ,צוּ הֶערְשְׁקַע דֶעם פְליימִיסְט .פון וַאנֶען ,פְרֶענְסְט דוּ? פוּן דֶער חָיים

קום אִיך אָן.

 --נוּ ,ואס האָרט וִיך ? וֶוען בִּינָם דוּ פוּן דֶער הַיים ?

 -וְוָאס זָאל זיך האָרֶען ,מטעַמְפֶּענִיוּ? נִיטָא קיין נִייֶעס +וֶען בִּין אִך פוןדֶער
הֵיים ? פון דֶער הֵיים בִּין אִיךְ אִפָּנִים אוו גְרוֹים ,וי אַ װאף וֶעקְס אָרֶער וִיבֶּען ,

מִיר זֶענֶען אוֹיפְגֶעוֶען ,װאוּ דוּ וִוילְלְסְט; וואוּהִין מִיר קוּמֶען צוּפָאהְרֶען ,זאנְט מֶען אוּנְו:
גֶעוֶען אוג אַוֶֶעקְגֶעפַאחְרֶען וַייטֶער" :קוים ,קוים מִיט צָרוֹת גֶעמְרָאפֶען אויפ'ן סליעד יי
נוּ ,וָאם

מַאכְסְט דוּ עפֶּעם,

סְטָעמְפְּ ענִיוֹל

הָ-א? .אִיךְ? נָאר-נִיט! וָואם זָאל אִיךְ מַאכֶען? קוּם ,פיַריך על ,וָאס שְׁמֶעקֶען
מִיר דָא ?  --הָאט עֶר צוּ אֵיהֶר גֶעוןָאגֶם וֶעהֶענְדִיג,

אַזֹ חָבֶרֶה כּלִיומֶר הוֹיבֶּען זִיה אַן

קלייבֶען אַרוּם זֵיי אוּג גֶּעמְרַאכְטֶען דָאם שְׁוַוארְצֶע מֵיידֶעל מִיט דִי גְרוֹימֶע ,שְׁוַארְצֶע צאָפ
אונ מִיט די גְרִינֶע אויגֶען ,

 --פון מייגֶעמְוֶעגֶען ,לָאמִיר גֶעהְן -- ,הָאט אֵיהֶם פְרַיירֶעל גֶעעֶנְטְוֶרְט

אוג סְמֶעמְפֶּנָיוּ הָאט גֶעמַאפְט אוף זי דֶעם אויבֶּעררָאץ מִימְן שְמֶעֶעלע

ִין דֶער הַאנֶד אונ .הָאט זי גֶעמַאכְט שאְַׁפַאצִיער מִיט פְרֵיידֶעל דֶער שְׁוַארְצֶער
אִיבֶּער דֶער שְׁטַאדְ ,מְטְעמְפֶּענְיוּ הָאט זִיך אַרוּם-געקוּקט

זֵייעֶר שְׁמֵיעָם אוג הָאט

צו קיינֶער האָרט נִי

גֶעֶענְרְט צו אֵיהֶר שׁוֹין מִיט מֶעהֶר שְׁטַארְקֵייט,

סטעמפעניו
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יש

 -זאג מִיר נוּר ,,אִיך בֵּייט דֶיךְ ,ואס הֵייסְט דָאס ?

 -וָואם הֵייסְט ;ואס הֵייסְט דָאם"? -אָם דָאס וָאס דוּ בִּיֶט אַהֶער גֶעקוּמֶען,

 -סא גרֵאם !קוק אֵיהֶם אָן ,קְלַאמְפֶּערְשְׁט וֵייסְט ער נִיט ,מַאכְט זֶך גֶעפַּנָריט.

 -האָרְקְט דוּ ,פְּרֵיידֶעל! -הָאט אֵיהֶר סְטֶעמְפֶּענָיוּ שין מִיט הַארְץ

ֶעזָאגְט--האָרְסְט דוּ ,פְרֵיירֶעל? אִיך הָאבּ פַיינְט ,אַו מֶע מַאכְט מִיט מִיר אַוֶעלְבֶע

מַחַוְקוֹת ! אִיך פְרֶעג דִיךְ ,ווָאס מְהוּסְט דוּ דָא ,אוּנ דוּ מְרַייבּסְט מִיט מִיר קַאמָאוֶעפְלֶעךְ?

פְּרֵיירֶעל הָאט אַגְלַאנְץ גֶעטְהוּן מִיטְן פִיֶערֶעל פון אִיהְרֶע גְרִינֶע אוֹיגֶען אויף
סֶמֶעמְפֶּענִיוּ'ן אוג פֶערְוַארְפֶענְִיג מִיט דִי האָנְד אִיהְרֶע לַאנְגֶע שְׁוַרְצֶע צאָפ
הֶערוּנְטֶער ,הָאט זִי זי גֶעוֶענְרְט צו סְטֶעמְפֶענִיוּ'ן אויך עֶרָנָפְט.
 -ואס אִיךְ מְהוּ דָא ,װיללסט דוּ וִוימֶען? אִיך בִּין גֶעקוּמֶען צוּ דִיר ,סְטֶעמְ.

פּענָיוּ! הָאסְט אוּנָו בַּיים קָנֵס-מָאל גֶעוָאגְט ,אַז נִישְׁט מֶעהֶר וי אין  2וָואכֶען אַרוּם

ְׁרייבְּסְט וּ אּנְו אריין אַ בְּרִיוֶעל מִכּוֹח רֶער חְתוּנָה אָפִשְׁטֶעלְלֶען :מִיר הָאבֶּען גֶעוַארְט

אוּג גֶעוַארְט הֶעכֶער ג חֲרָשִׁים אוּנ הָאבֶּען דֶעחְזֶעהְן ,אַז פוּן דִיר אִיז נִימֶּא קיין שׁוּם

ְריְה .,הָאבֶּען מִיר זִיךְ מְיַשֵׁב גֶעוֶען אוּנ הָאבֶּען זי גֶעלָאנְט אוֹיף דֶער וֶועלְט צו

זוּבֶען אַ עויעטֶער אוו פַּאלִיע" אוּג אַזי זֶענֶען מִיר אוֹיסְגֶעוֶוען ,ואוּ דִי וֶעלְט הָאט אֵיין

עַק ,בִּיו קוים  --קוֹים מִיט צָרוֹת נָאמְט קאט אונו גֶעהָאלְפֶען אוּג מִירייי.

 --זָאג מִיר נָאר ,פְּרֵיירֶעל ,וֶער זֶעגֶען דִי גמיר"ז געפֶּעס זָאנְסְט ראוַּלְץ

מִיר" זֶענֶען גֶעפָאהְרֶען. ,מיר" וֶענֶען גֶעקוּמֶעןייי

/

 -מִיר בַּיידֶע ,דָאם חֵייסְט :אִיך אוּג מַיין מַאמֶע.

 --דיין מַאמֶע?!  --הָאט סְטֶעמְפֶענָיו אויסְנֶעשְִינֶען אונ הָאט זיךְ אָפּנעשְׁטֶעלט

אַ דֶערְשְׁלַאגֶענֶער  --דַיין מַאמֶע ? וָאס הָאט זִי דָא צוּ מְהוּן ?

 -שֵׁא ,וָאס שְׁרַיֶעסְט דוּ אַזױֹי ,סְמָעמְפָּענִיוּ? ואס דֶען אַלֵיין הָאקט דו

גֶעמיינְט? אַ מֵיירֶעל פָאהְרְט נִיט אַלֵיין+אַ שׁאָנֶע זַאך ,חְלֶעבֶּען!

יָ-א ,אֶבֶּער ואס קֹעהֶר זִי זִיך אָן מִיט מִיר ,די מַאמֶע רַיינֶע ,הָאט זסְִטיָעמִי

פָעניוּ גֶעפְרֶענְט ,אוּמְקֶעהְרֶענְדִיג ִיךְ צוּריק מִיט אִיהֶר,
 אַ מְחוּתָנָהְטֶע ,סְמֶעמְפָּענִיוּ ,אַ מְחֹתָנְתְטֶע קֶעהֶר זִי זיך מִיט דִיר אָןאוּג שְׁפֶּעמֶער וֶועט זִי זִיך דִיר אָנְקֶעהְרֶען אַ שׁוִיגֶער.
 --דוּ מֵיינְסְט טאק

אִפָּנִים אֵיין אֶמֶת ,פְרַיידֶעל .חֲתוּנָה קאגֶען פַּאר מִיר ?

.וּג דוּ ,סְמֶעמְפָּענָיוּ ,מֵיינְסְט דָאס אויף קאטָאוֶעם !
 -נוּ ,א =-נַארְרִישְׁקֵייטֶען

 --פָאר וָאס נַארְרִישְׁקֵייטֶען ?

סטעמפעגיף
א

ערעל אטאל יאטעאל אל עיראעט

-
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 אָט אַזױ ,אִיךְ הָאבּעם אֲפִילוּ נִישְׁט אִין זִינְן אִין דֶער לִינְקֶער פְּאטֶע,פְּרִיירֶעל אִיז געְלִיכֶּע שְׁמֶעהְן אַ מִינוּט אוּג הָאט אַ קוק גָעמְהוּן סְמֶעמְפֶּענַיוּן
אִין דִי אוֹיגֶען אַרַיין :נָאכְדֶעם הָאט זִי זִיךְ אַרוּם-גֶעקוּקט אוֹיף אַלְלֶע זיימֶען אוּג הָאט זִיךְ

שְׁטִילְלֶערְהֵייר גֶעווֶענְדְט צוּ סטע מִפַּע נִיוּ'ן מִיט דִי װאָרְטֶער ;
 --האָר נָאר אוֹים  ,סְמְֶעמְפָּענָיוּ

|

|

מֵיין נִים  ,אַז דו הָאסט אַנְגֶעְרַאפֶען אוית

אַ ניונְקֶעלֶע ,וָאס וַייסְט נִיט ,וֶער עִם הָאט זִ גיֶעשְׁייֶערְט :אִיך קאָנְן דִיך גַאנְץ גוּט,
סְמֶעמְפֶּענָיוּ! אִיך וַיים ,אַז דוּ בִּיוְט אַ הִיבְּשֶׁער שַׁארְלַאמַאן ,הָאסְט לִיעבּ מֵיירְלֶעך,

אַלְלֶע וָאךְ אַ נייֶע +נָאר עם מַאכְטנִיט אוֹים .,אַלְץ בִּיו אַ צַייט ,נִישְׁט;קִשָׁה ., ,בִּיוְט
אַ גוּטֶער בִּמָבַע,

אַ כָזֶג מוֹב,

הָאסְט אַויה

הַארֶץ,

בִּיוְט אַ פַּארְשׁוֹין אֵיינֶער צְוִוישֶׁען

צֶעהְן-טוֹיוֶענְדְׁ ,פִיעלְְט אוֹיסְגֶעצֵייגֶענְט אוֹיפָן פִידֶעל ,אוּג קָאנְסְט גֶעבֶּען ואַיַיבּ בְּרוֹים.,
דֶערְפַאר ווְיְלל איך דִיך אוּנ דֶערְפַאר וֶעל אִיךְ פַאר דִיר חֲתוּנָה הָאבֶּען אונ מאקיגִיךְ:
אוּג דָאס ,וָאס דוּ שְׂפַּארְסְט זִיךף ,אִיו אוּמְוִיסְט  ,אַרוֹיסְגֶעוארְפֶען דַיין מָרְחָה  ,סְטָעֹבֵ-

פָּענָיוּ ,גְלוֹיבּ מִיר ,בֵּיינ זִיך אָן צוּ מִיר אַהֶער ,אִיךְ וֶעל דִיר זָאגֶען אַ סוֹר אוֹיפְן

אוֹיהֶער ,וֶוֶעסְט דו אַלַיין וָאגֶען .,אַז עִם אִיז שׁוֹין אַ פֶערְפַאלֶענֶע זאךְ ,וָואס צוּרִיק חַאפּט

מֶען נִים,
|
אוּנ פְּרֵיירֶעל דִי שְנַארְצֶע הָאט אֵינְגֶעוֹימְט סְטֶּעמְפֶענִיוּ'ן אַ סד אִין
אוֹיהֶער ,פון וֶעלְבֶען סְמִעמְפֶּעניוּ אִיז פֶערְצִימֶערְט גֶעווָארֶען מיט אַלְלָע אַבְרים;

ער איז גֶעבְלִיבֶעןשְׁטֶעהְן ,וי אַ ליימֶעגֶער גֹכֶם ,אִין מִיטֶען וֶעג ,נִישְׁט גֶעקָאנְט עפֶעֶע

קיין מוֹיל אַ וָארְט אוֹיקצוּרֶערֶען ,אוג דָא איז אַנגֶעקוּמֶען מֶעכְצִי פּייקְלֶער מִיט דֶעם
רוֹימֶען קאפּ אוּג הָאט אֵיהֶט גֶעזָאגְט ,אַו מֶע רוּפָט אִיוזֶם צוּם נָגִיד פּוּנָם שְׁטאָרְטֶעל
בֶּעשְׁטֶעלְלֶען א חֲתוּנָהּ סְמָעמְפֶּענָיוּ הָאטזִי מִיט א װִינְק אָפְּגֶעוֶעגֶענְט מִיט

פְּרֵיירְלָיען אוג הָאט אוֹיְגֶערֶערְט מִיט אַ ויפֶץ:
 -מיר ווֶעלְטן זי נָאְ זֶעמְן ,פְּרֵיירֶעל

 -סָאַ שֵׁאֵלָה אַבִּיסֶעל ,אוֹיג מִיר וֶועלֶען זיך זֶעהְן !  --הָאט אֵיהֶם פְרֵיירֶעל

גֶעֶנְטְלֶערְטאוּג הָאט נִיךְ גאנ;ן צוּפְריערֶען ָפְגֶעשֵׁיירְט פון אִיהֶר ליעבֶּען חָתֶן סֶטעמְפֶּענְיוּן.
די אַלְלֶע וָאם הָאבֶּען אִין יֶעגֶער צִייט גֶעוֶעתְן סְמֶעמְפֶּענָיוּ'ן אויף אַ חֲתוּנָה
הָאבֶּען זי שְׁמַארְק פֶעְוואצְדֶערְט ,קקֶענְדִיג אוֹיף גַיין בְּלַאס פָּנִים מִיט זַיי אָפְּגֶעלַאזְט-
קייט  +גָאר נִיט דֶער פְטֶעמְפֶּענְיוּ ואס פְרִיהֶער,

אַ שאָנֶערֶען לעגט מען אין דער

עֶרֶד אַרַיין ;:עם אִיז אֶפְּגֶענוּמֶען גֶעוָארֶען זַיין פְרֶעהְלִיכְקֵייט מִיט זיין בְּרֶען ,וי מיט
די

האָגֶר,

יא ! סְטֶּעמִפֶּעֹנָיוּ

האט

גֶעפִיהְלְט ,

אַו דָאם אִיז איין עֶק צוּ זיין ויס

לֶעבֶּען פון אַ פְריַע פאגֶעלֶע ,אַז דָאס נֶעהְמְט עֶר אוֹיף זִיךְ איַאך אויפ'ן הָאלְרְז אוֹיף

תָּמִיר ;אויף אֵיבִיג  אַרְוֶע ,לִיכְטִינֶער זּמֶער-אבֶענר מִיט אַ וַייטֶען שְׁפּאצִיער אוּנְמֶער
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רֶער שְׁטָארְט מִישֶן בְּלַיזמָרים מאָבְטֶערֶעל! אַדְיַע ,לַאנְגֶע שְמֶעקֶענְדִינֶע צאָּ  ,צֶעלָאוְֶע
|הָאר  ,גְרוֹיסֶע קארֶע אמֶען! אַדְיַע ,זִילְבֶּערְנֶע לכה יי
פִישׁ א רֶער גע  5די לעצ ּוחות ,גֶעפְריואל ִפען; .ר עס =

אֵיהֶם גֶעהָאלְפֶען ,זי אַ טוירְֶען בַּאנְקֶעם :פְרַיידֶעל מִיט אֵיהֶר מוּטְטֶער זֶענֶען

גֶעשְׁטַאנֶען אַקענֶען אֵיהֶם ,וי אָט יֶענֶע מֵתִים ,ואס קוּמֶען צוּ אוּנָז בֵּיינַאכְט אין

חָלוֹם אוּג שְׁלֶעפֶּען אונְז צוּם בֵּית-דִין שֶׁל מַעֲלָה אָפּגֶעבֶּען רִין וְחֶשׁבֹּן ..אוּג אִיבֶּעךְ

הוֹיפּט הָאט עֶר גֶעצִימֶערְט פַאר אֵיהֶר ,פאר דֶער מחוּתנְת'מֶע ,ווָאס האט צוּנוֹיפּ
גֶעשְִׁירֶעווֶעט דָאם שְׁוַארְצֶע פִיסְקֶעלֶע .,וי מִיט אַ בּאָנְרֶעלָע ,נָאר דָאס פָּנִים הָאט אִיהֶר
אַזוי גֶעפַייֶערְט ,אַז זִי אִיו גֶעוֶען גרֵייט אַלְלֶע מינוּט אַרויפְחַאפֶּען זִי אויף סְמֶעמְפֶּענִיוּן,
וי אַ וִוילְרֶע קאץ ,אוג אוֹיסְרֵייסֶען אֵיהֶם בֵּיירֶע אויגֶען ,וֶוען נִיט פְרֵיידֶעל ,ואס

הָאט זי דִי גַאנְצֶע צייט אַיינְגֶעהַאלְטֶען- .
 -טְשֶׁעפֶּע ניט ,מָאמָע ,וֶעסְט נָאךְ קאלֶיֶע מַאכֶען ,דוּ קוק נָאר אוּג שְׁוייג דוּ הִיט אֵיהֶם נָאר דִי מְרֵייט ;ער זָאל זִיךְ נִיט אוֹיסְרֵייסֶען פוּן אוּנְזֶערֶע האָנְד; ,עם

וֶועט זיין רֶעכְט ,מַאמֶע ,סְטֶּעמְפֶּענָיוּ אִיז מיינֶער ,עֶר אִיז מַיינֶער!ייי
: 5:46:24053--יירדוא

ְׁמְשֹׁןהנבֹּר בֵיי רְִילָהֶן אויפְין שׁוים.
פְּרֵיידֶעל הָאט זִיךְ פֶערְעקְשָׁנִטאוּנ הָאאטוֹיסְגֶעפִיהרְט אִיקְרֶם! זי הָאט
חֲתוּנָה גֶעהַאט פַאר סְטֶעמְפֶּענַיוּ'ן כְּדַת מֹשָׁה וְישְׂרָאֵל אוּג הָאט אִיהֶם נִיךְ אַרַייג
גֶענוּמֶען אִין דִי לאפּקעס אַרַיין נָאר אויף אֵיין אַנְדֶער אוֹפָןַ :בִּיסֶעל הָאט אִיהֶר
צוגֶעהָאלְפֶען די מַאמֶע אִיהְרֶע ,וָאס זִי הָאט קוים דֶערְלֶעבְּט דֶעם נַחַת צוּ וֶוערֶען
אַ שְׁויגֶער ,אוב סְמָעמִפֶּענָיוּ הָאט פֶערְווכְט דֶעם מַּעַם פון גֵיהְנֶם אוּג הָאט זִין
נִישְׁט גֶענַארְט. ,אוג אַזױ הָאטעעֶר גֶעבֶּען גֶעלִיטֶען נָלוּת אַ יְאהֶר כְּפֵדֶר ,בִּיו דָאס
פָּאר-פַאלְק אִיז אַרִיבֶּערְנֶעפָאהְרֶען קין מאוֶעפֶּעוָוקע ,װאי סטֶּעמְכָּענִיו הָאף
אִיבֶערְגֶענוּמֶען נַיין פָאמֶערִם יְרוּשֶׁה אוג הָאט זִיךְ דָא בֶּעוֶענְט מִיט זַיין קָאמְפַאנְנֶע
וי אַ שׁמֶענְרִיגֶער .,אויף אֵיין אָרֶט,
 -שׁוֹין אויס אַרוּמִשְׁלֶעפֶען זיך ,גֶענוּג ,סִמֶּעמְפֶּענָיוּ ,גֶערַייוְט אִיכֶער דֶערֶועלְט ,גֶענוּג!  --אַזֹי הָאט פְרֵיידֶעל גֶעזָאגְט צוּ אֵיהֶר מַאנְן ,וֶעלְכֶער אִיז אִין
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נַאנְצֶען גֶעוֶען אִיהְרֶער ,אוּנ וָאס זִי הָאט גֶעוָאלְט הָאט זי מִיט אִיהֶם אויסְגֶעפִיְרְט,
אוּנ דַוָקֵא מִיט גוּמֶען .

נָאךְ דֶער חֲתוָּה הָאט זִיך אָנְגֶעהיבֶען בַּיי עמחְמפֶּענִיוּץ אַנַיי לֶעבֶּען ,נָאר
אַ שְׁפָּאגֶעל נֵיי לֶעבֶּען  +גַייצִיג איז בַּיי זי סְטֶעמְפָּענָיו גֶעוֶוען נָאר בָּחוּרזוייז ,קוים אָבֶּער
הָאט עֶר נָאר חֲתוּנָה גֶעהַאט אוּנ אִיז אַרַיין צוּ פְרַיידְלָ'ען אִין דִי האָנד ,,אַזוֹי הָאט

עֶר אָנְגֶעוָאהְרֶען אינְַאנְצֶען דָאס שׁטַאהקישׁ ,אינגַאנְצֶען זיין מוּטָה .דֶעם גַאנְצֶעןגְלַאנְץ 
בֵּיי זִיך אִין שְטובּ הָאט סֶטֶעמְפָּענָיוּ נִיט גֶעהַאט קיין בְּרֶעקִיל רַעָה.
 --דוּ הָאבּ .אִין זִינְן דֵיינֶם  דיי עֵסֶק אִיו דִי קאפּעליע מִיט דִי חֲתוּנוֹת .,צוּ

װֹי הָאט צו אִיהֶם פְּרֵיידֶעל גֶעזָאגְט ,צוּנֶעה.וָואס טוֹיג דִיר גֶעלְט ,נַארְרֶעלֶע? אַ

מֶענְדִיג בַּיי אֵיהֶם ,װאוּ ;ער הָאט פֶערְדִיענְט עֶרְנֶעץ אַ גְרֶאשֶׁען,

אויף גֶעלְט אִיו פְרֵיירֶעל גֶעוֶען זֶעהֶר וְשֶׁערְנֶע :זי אִיז אויסְגֶעוַאקְסֶען בי
זֶעחֶר אָרֶעמֶע גֶעלְטֶערְן אונ הָאט כַּמעט יינְמָאל ניט גֶעוֶעמֶען קיין גְרֶאשֶׁען אִין די
8טייגנעלע אָרֶער אַ קאָמֶעלֶע זֶעהֶ
אויגֶען .,אוג מִיירֶעליי פְּלֶעג אֵיחֶר אָנְקמוען .ס

שְׁדֶער ,מִיט בִּיטֶערֶע טְרֶעהְרֶען  .בִּיו  81יָאהֶר אִיו פְרִייירֶעל גֶענַאנְגֶען בֶּארְפּם,
גֶעוֶען אַ נּאגְקֶע דֶער מוּטֶּער בֵּיי רי קְלֶענֶערֶע קִינְרֶער .גֶעחַאפְּט קלאָּ גֶענוּג אִי פו

דֶער מוּטֶער אִי פון דֶעם פָאמֶער ,יְשַעיה;קע דֶעם פִּידְלֶער  ,וֶועלְכֶער הָאט ליעבּ

גֶעחַאט דֶעם טְרִינְק +גֶענֶעסֶען הָאט זי קַרְחַת ,מְלוּבֶשׁ אִיז זִי גֶעוֶען ,וי געם אִי
אָנְגֶעשְׁטַאנֶען צוּ די בָּארְפוּסֶע פִים ,אוג נָאר פּוּרִים פְלֶעג אֵיהֶר אַרַיינְפַאלֶען עטְלִיכֶע

קָאפִיְקֶעם פוּנם שְׁלוֹח-מְנוֹת ;וָאס זִי פְלֶעג טְרָאגֶען אִין פרֶעמדֶע הִייֶֶער :ריעמְלִיכֶע
גְרֵאשֶׁען פְלֶענְט זי בֶּעהַאלְמֶען וַוייטקַייט אִין בּטֶעם  ,בִּכְדֵי דִי מַאמֶע זָאל זֵיי בי אִיהֶר
נִיט אוֹיסְנַארֶען ,אוג אַװֹי פְלֶעגְט זִי שְׁלָאפֶען מִיטְן בִּיסֶעל מִינֶץ בִּיו פָּמַח ,אונ אוֹיף
יום-מוֹב קוֹיפֶען זִיף פאר דֶעם אַ סְמֵיינְגֶעלֶע אָדֶער אַ קאָמֶעלֶע  -אוג אַזוֹי אִיז פְרַייך על

גֶעוַאקסֶען בִּיו  81וָאהֶר  ,בִּיז זִי אִיז פְּלוצִים אוֹיסְגֶעוַאקְטֶען אַ הוֹיבֶע  ,אַ שאָנָע ,אַ
גֶעווּנְדֶע מויד--אַ כַּלֶה-מוֹיד ! אַז פְרֵיידֶעל אִיו אַ כֵּלֶה גֶעוָוארֶען פַאר סְטֶעמְפֶּענִָיוּ'ן
הָאט זִי אַלֵיין ניט גֶעוואוּסְט וָאס פַאר אַ גָלִיק עֶס הָאט אֵיהֶר גֶעטְרָאפֶען :נָאר דִי

מַאמָע ,וָאס הָאט דָאם דִוָקֹא יָא פֶערְשׁטַאנֶען ,הָאט מִיט אִיהֶר וֶעגֶען רֶעם גֶענוּג
אֵיינְגֶעטֶענְהְט ,א זי זָאל וִימען אַז אִיקֶר חָתָן אִיז אַ גָאלדְשְפּינֶער  ,נָאר אַ גְרֹימֶער
שַׁארְלַאטַאן ,וָאס דָאם קאָרְבֶּעל אִיז בַּיי אֵיהֶם א מִמְזֶר ,לָכֵן זָאל זִי זִיך נִי לָאזֶען
שְׁפַיֶען אִין דֶער.קֹאשֶׁע אוּנ זאל הָאבֶּען בּיי אֵיהֶם אַ דָעֹה אין אַלֶץ  ,אַוֹי וי זִי ,דִי
מַאמֶע ,הָאט אַ דָעה בַּיים טַאמֶען יְשַׁעִיה קע דֶעם פִידלֶער...
אַו פְרֵיידֶעל הָאם חֲהוּנָה גֶעהַאט פַאר סְטֶעמְפֶענְיון

הָאם ױ נִט

פֶערְנֶעמֶען ,וָואס דִי מַאמֶע הָאט אִיחֶר אָנְגֶעזָאגְט ,אוּנ הָאט בִּיסְלֶעכְוַויין ,מִיט שָׂכֶל ,
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ָנְגֶעהויגֶּען לֶערְגֶען מִיטְן מַאנְן הַלְכוֹת ,װַיבּ' ,אַז אַ ַייב דַאהְף וִיסֶען אַלְץ ,וָואס

בֵּיים מַאנְן מְהוּט זִיךְ ,אַז אַ װַייבּ אִיז נִיט  קיין פְּרֶעמרֶע' ,אַז אַ יוּרִישֶׁע מָאכְטֶער אִיו
נִיש קיין ,פָּאלְיובָאוִיצָע" ,נֵיין; ,עס אִיז זַיין בּלוּט אוּנ פְלֵיישׁ ,ז אִיו עֶר אוּג יעֶר אִיז
זי  .הַכָּלֵל ,עֶר דַארְף וִויסֶען; ,ער דארף פִּיהְלֶען ,אַז ער האם אַ װַייבּ,,,
אַז פְּרֵיידֶעל אִיו גֶעוָארֶען אליין אַ בּעל-הַבַּיִת מע פַאר זִיךְ אוּנ הָאט דֶערְוֶעהְן

אַללֶע מָאל אַ ניי קאָרְבֶּעל ,וָואס סֶמֶעמְפָּעֹנָיוּ פֶערְדִיענְט אַזוֹי אָפָּט ,הָאט זִי זיך אַ
וָוארְף גֶעמְהוּן אוֹיף דִי קאָרְבְּלֶעך ,װִוי אַ הוּנְגֶערִיגֶער ,אַו ער דֶעהעהְט עפֶּעם מאַאֲכָל,
נָאר עֶס אִיז אֵיהֶר אֶבֶּער דָאם גֶעלְד נִיט אַיינְגֶענַאנְגֶען :פְרֵיירֶעל הָאט זִיך אַלְץ

גֶעזָארְגְט ,מָאמֶער וועט מָארְגֶען נִיט זַיין ,מָאמֶער וֶעט רֶער מַאנְן שְׁפֶּעטֶּער נִים
פֶערְדֶיענֶען ,הָאט  7נַך אֶעמַאכְט איין יפֶּעלאוג דָאס אַנְדֶערֶע אוּנ הָאט אָנְגֶעהיבֶּען
צוּ קְלייבֶּען אַ גְרֶאשֶׁען צוּ אַ גְרֶאשָׁען ,
ו-אס פְּרַאטֶעסְט דוּ אַװױי 3הָאט זִי סִמֶע מְפְּעֹנָיוּ גֶעפְרֶעגְט ,בֶּעמֶערְקֶענְדִיג
אִיהְדֶע תְנוּעוֹת,
,או די נִי אַאַרֶען 
וֶועסְט אַלֶץ וֶועלֶען יע וֶעקְט דוּ נִיך אַלְט וֶוערֶען לָ

סְטֶּעמְפֶּענָיוּ! הָאט אֵיהֶם פְרַייךעל גֶעעֶנְטְוֶערְט מִיט שאְַׁמִיכֶעלֶע ,אונ הָאט
זי גֶעמְהוּן אֵיהֶרֶם ,אָפְֶּעשָּׁארְט ,אָפְֶּערימֶען פוּנים מַארְק ,פוּנים קְלֵיימֶעל אוג פון

דֶער נאמקע ,מִיטְן וַארְמֶעם אויסְגֶעקּמֶען ,וי מִים קְרֶעפֶּעל-פְַיישׁ ,אֶפְטְמָאל נִיט
דֶערְגֶעטֶען ,נִים דֶערְטְוגָקֶען אונ אזַילֶץ צונויפְגֶעשְׁלַאנֶען אַ קאָרבֶּעל אום אַ קאָרְבָּעל.
ִיפְלֶעכְוייו ,אַז ;עִם הָאט זִיך צונֹיפְגֶעשְׁלאנען הישע עֶטְליבֶע גִילְדֶען ,הָאט זי
ָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּמַאכֶען הַלְְאוֹת אויף אַ מַשְׁכֹן אוּג נֶעהְמֶען פְּרָאצֶענְט ּ+דָאס עֶרְשְׁטֶע

מָאל גְלַאט אַזוֹי דוּרֶךְ אַ צוּפַאלְל ,וָואס אַ שְׁנָנָה הָאט אִיחֶר גֶעבֵּיימֶען א נְמִילַת-חָסֶר

! אוּג נָאכְדֶעם,
אוּג פְהַיידֶעל הָאט אֵיהֶר אַ מוֹבָה נָעמְהוּן  --פַאר וָואם דֶען נִיט -
או פְרֵיירֶעל קָאט רֶעהְוֶעהְן ,אַו דָאס גֶעלְד וַאקְְט גָאר ,אַז פון אֵיין קאָרְבֶּעל
ֶערְדְט מִיט דֶעֹר צייט צְוַיי , הָאטּ זִי אָנְגֶעהוֹיבֶּען מִיט אֵיהֶר בִּיסֶעל קאפִיטַאל צוּ-
מַאבֶען עֲפָקִים ,אִוֹי לאנג אַװֹי בְּריים ,בִּיו ױ אי גֶעוֹארֶען פָארְמַאלְנֶע אַ
וָאבֶערְנִיצֶע" מִיט אַלְלֶע חַן-גְרִיבֶּעלֶעך פון דֶער דָאוִיגֶער פְּרָאפֶעסְיֶע ,מִיט וֶעלְבֶער אַ

גְרוֹיסֶע מְהֵייל פון אוּנזֶערֶע נגְידִים צ,ווישֶׁען אוו רֶערֶענְדִיג ,פֶּערְנֶעהְמֶען זִיך אוּנ
הָאבֶּען דָאס גָאר נִיט פֵיינָם,..

מֶערְקוירָריג .וי קוּמְט עִם צוּ פְּרַיידל'ען אַא הָשֶׁק צוּ קְלייבּען גֶעלֶר .1

נִישְׁט בַּיי איחֶר מַאמֶען ,יְשַׁעִיה ;קע פִידְלֶער ,נִישְׁט בַּיי קיינֶעם פון אַלְלֶע גֶּעקַאנְטֶע
ָּלִזָימֶָר ,הָאט זִי הָאס גֶעקָאנְט זֶעתְן .װאוּ וֶעט אֵיהֶר דֶען גֶעפִינען א גְלֵייכֶען צו
דֶער חברָה לימ מֶע זאל זִיךְ ַזױי גִישְׁט אוּמְקוְקֶען אויף.קיין גְרָאשֶׁען ,עִם זָאל
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אַזױי זַיין אַ קאָרְבֶּעל הִפַקר  ,פְּשׁט וי רִי בְּלָאטע! די יּרֵישֶׁע בְּלֵיטָמֶר  --בֶּעוֶאנְרֶערְס
אִין יֶענֶע וָאהְרֶען ,וֶוען יֶערֶער יוְדִישֶׁע מִשְׁפַּחה הָאט זִיךְ גֶעלֶעבְּט אִין גַאשטסְפַארבְטִיג.
קייט ,אִין יּרִישׁ פְּרוּמְקייט --קאן מֶען גְֵייבֶען צוּ א מִין צִיַיינֶער ,א גֶּעוינְדֶער פָאלְק
מִיט אַ בְּעוּנְדֶערֶען וְשַׁארְגָאן ,מִיט נָאר בֶּעוּנְדֶעלֶע גָאנְגוּ דִי דָאוִיגֶע חָבְרֶה הָאט
שְׁטֶענְדִיג  גֶעלֶעבְּט אַ גוּמֶע שָׁעָה ,תָּמִיד אִיז גֶעוֶען פּורִים ,פְרֶעהְלִיך .לֶעמֶּערִיג,
תָּמִיר גֶערִימְתֶּעלְט  ,גֶעואָרְטֶעלְט .,גֶעשְׁטִיפְט ,גֶעאַרְבּיט  ,זי לוסטיג גֶעמַאכְט ,
אִיבֶערְגֶעקֶעהְרְט וועלְמֶען  ,גֶעשְׁמיֶעסְט מִכּוֹחַ שֹׁאָנֶער סְחוֹרָה.. .גֶעקוּמֶען אַהָים צוּים
וייבּ ,גֶעמְרִיבֶּען קַאטָאוֶועס ,גֶעחְלֶעפְטְשֶׁעט מֵיינְלֶעך מִיט פַּאפַאלִים אָדֶער גָאר גֶעגֶעסֶען
מַכּוֹת  ,נָאר פְּרֶעהְלִיך .מִיט אַ מאָנְצֶעל ,מִיט לאַצַָנוֹת חיּנְגֶערִיג זִיך גֶעלֶעגְט שְׁלָאפֶען 
אוֹיף מָארְנֶען גֶעבָּארְגְט ,גֶעלִיהֶען .דִי קִישֶׁעלֶעף פֶערְוֶעצְט  ,נָאכְדֶעם אוֹיסְגֶעקוֹיפְט
אוּנ וִיעדֶער אַמָאל דָאס אֵיינִינֶע .דִי בְּלִיטְמְרשֶׁע מאָכְטֶער זֶענֶען אויך גֶעוֶען מֵיינם.

מֶענְם לופְטִיגֶע ,פְּרֶעהְלִיכֶע נִשְׁמוֹתוּ זייֶער לֶעבֶּען  ,אַװי וי די הָאר זִייֶערֶע ,,אִיז נִישְׁט

גֶעוֶען פֶערְדֶעקְט מִיט קיין שְׁלֵיעֶר .. .מִיט אֵיינֶעם וָארְט ,בַּיי דִי כְלִיטְמֶר איז גֶעוועוֶען
א גו-ערן ,מִיט אַלְלֶע מַעלות אוּנ חֶמְרווֹת פוּן אַ גִֶעדְן . ,הֵינְט אין אוא גן;ערן
וֶועמֶען קאן אַרױף אויף דֶער מַחְשָׁבָה צוּ זָארְגֶען  -וָואס וֶעט זַיין מָארְגֶען !
פְרֵיידֶעלְ'ס טַאטֶע ,פֶערְשְׁטֶעהְט זִיךְ ,אִיז אויך נִישְׁט גֶעוֶוען קיין פֶערְויינְטֶע

נְשָׁמָח ,יְשׁע יה;ק ע פִּידְלֶער אִיו זִיך גֶעוֶוען  8רֶעכְטֶער קבְּצָן ,נָאר אַ לֶעבֶּערִיגֶער,
א פּרֶעהְלִיכֶער ִבְּצֶן ,אוג אַז עֶר הָאט פֶערְדִיענְט דָאס קאָרְגֶּעל ,הָאט עֶר דָאם גָאר גיך
פֶערְלֶענְּט ,מאקי וִוי מֶע זָאגְט אִין אֵיין אָטְהֶעם ,אוג זִי ,פְרֵיירֶעלְ'ס מַאמֶע ,הָאט

אוֹיךְ ליעבּ גֶעהַאט צוּ לֶעבֶּען ,דָאס הֵייסְט גוּט עסֶען: :עס איז כִּמעט קיין הֶעמְד נִישְט

גֶעוֶען אויפְּץ לייבּ ,נָאר גֶענֶעטֶען חָאט מֶען ,כָּל וְמן סְאִיו נָאךְ גֶעוֶען א שְׁטיְקֶעל
קִישֶׁעלֶע צוּ פֶערְזֶעצֶען, .דָאס גַאנְצֶע דָאבְּרֶע מָול גֶעהְט אין דֶער ;קישְׁקע אַרַיין ,וי
זָאגְט מֶען בֶּעסֶער דֶעם בּאָקְקֶער אֵיידֶער דֶעם רוֹפָא ,וָואסטֶשֶׁע דֶען איז רֶעם מֶענְשֶׁענִם

לֶעבֶּען ז --אַזױי פְלֶענְט זָאגֶען פְרֵיידְעלִים מַאמֶע ,וָאם אִיז אֵיגֶענְְליך גֶעוֶען אֲפִיו
צְוִישֶׁען כְּלִיעָמֶר;קֶעס אַ אויסבְּרֶענְגֶערִין .
וי-צֹשֶׁע קוּמְט עִם פַּארְט צוּ פיְיּרדְלֶיען אִזֵא גוּסֶט? פוּן וַאנֶען נֶעהְמְט זִיךְ צו

אֵיחֶר אַוא  קאָרנשׁאפְט ,עס ,קאן זייןאזדי דָאיגֶע מַעלָה אִיז גֶעקוּמֶען צו אִיהֶר מַחֲמַת
וְֶׁערְנָאסְט ,מַחֲמַת זִי אִיז תָּמִיר געוֶען י דיִֶעלְטֶערְן חוּנגֶערִיג אֹיף אַ גְרֶאשֶׁען אָ,רֶער

סְאִיו אֶפְשׁר גֶעוֶוען בַּיי אִיחֶר גָאר אַ מֶבַע זַאךְ :עֶעפֶּעם על פִּי מְעוֹת איז קארנע נְשָׁמָה

מְגוּלְגֶל גֶעווָארֶען אִין דֶער כְּלִיטמֶר'שֶׁער מִשְׁפָּחֶח אוג עס הָאט אוֹיסגעוואקסען אַא

פְרֵיירֶעלֶע,

:
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וי דִי זַאךְ אִיז שׁוֹין ,נָאר פְּרֵיידֶעלֶע הָאט גֶעמַאכְט מְשּׁוּנָה-תְּנוּעות ,גֶעשְׁווצְט
אוּנ גֶעפִינֶעט ,וֶוען זִי הָאט נָאר גֶערֶעדְט אֲפִּילוּ מִכּוֹחַ גֶעלְד ,..

אויף אֵיהֶרדָאליֶע הָאבֶּען איקר מְקנֵא גֶעוֶוען אַלְלֶע כְּלִיעֶמר'קֶעם .ואָט אַ מזל !'--

הָאבֶּען אויף אֵיחֶר אַלְלֶע אִין איין קיל גֶעוָאגְט .

-

:ער הָאט אֵיהֶר קיין קינְדֶער
נָאר אִין איין זאךְ הָאט נָאמְט פְרֵיידְלֶיען פֶערְוֶעהְ ;

ניט גֶעגֶעבֶּען! אוּנ וֶוער וֵייסְט; ,עס קָאן זַיין ,רָאס אוֹיף רֶערִיבֶּער אִיז זִי גֶעווֶען אַז

ָפְנֶעגֶעגֶּען מִיט לייבּ אוּנ לֶעבֶּען צוּם גֶעלֶר ,וַוייל רָאם בֶּעפְטֶע פֶערְְיגֶען .פֶּערְנְִיגֶע

פון קִינְדֶער ,אִיו פאר אֵיהֶר גֶעוֶען פֶערְבֶּארְנֶען .בִּכְלֵל זֶעהְט מֶען ,אַו דִי וַייבֶּער,
ואס נָאמְט הָאט זֵיי נִישְׁט גֶעבֶּענְטְשְט מִיט קִינְדֶער ,זֶענֶען מיינְסְטֶענִם בּאֶָע וַוייבֶּער,
עִפֶּעם פֶעהְלְט זי דאם נוּטְפְקייט ,דָאס וייכְקִייט פוּן דֶעם דָאִיגֶען מִין+אַוֶעלכֶע וַייבֶּער
קָאנֶען לִיעבּ הָאבֶּען נור זִיךְ אַליין 

פְּרֵיידֶעל אִיז גֶעוֶוען פּּנְקְט אזא סְחוֹרָה .נָאר מֶע קָאנְן נִיט זָאגֶען ,אַז זי הָאט
אֵיהֶם ,סְטָעמְפֶּענִיוּ'ן ,פַיינְט גֶעהַאם :פַאר וָאס קוּמְט דָאס אֵיהֶם ? אַ פַּארְשׁוֹין,

אַ בֵּילֶר ,א וֶעלְטֶענְהֵייט ,אַ שְׁפִּיעלֶער אֵיינֶער צְוישֶׁען מויוֶענְד אוּג שָט דָאס אִיו דֶער
עֵיקר! אַ פֶערְדִיענֶער ,אַ גָאלְר-שְׁפִּיענֶער !

מיין סְטֶעמְפָּענָיוּ ,הָ:אט זִיךְ פְּרֵיירֶעל בֶּערִיהְמְט פַאר אִיהֶרֶע בֶּעקַאנְטֶע
ווייבֶּער ,מֵיין סְֶטָע מִפְּענָיוּ ,אַז עֶר טְהוּט אַ פִיהֶר מִיפְן סְמִיק אִיבֶּערֶען פִירֶעל אִין

א קאָרבֶּעל ,צְיי פִיהְר אִיו  3קאָרבְלֶעףה ,דָרֵיי פִיחֶר אִיז 3קאָרבֶּעףּ .פֶערְשְׁטֶעהְט
אֵיהֶר מיף?

אִין דֶעם ענין פון יקאָרְבֶּעל' אִיו סְמֶעמְפֶּענָיוּ גֶעוֶען פּנְקט דֶער חֵיפֶך :דָאס

קאָרְגֶעל הָאט בַּיי אֵיהֶם נִיט גֶעשְׁפִיעלְט קיין רָאלְלָעוּ אָט הָאט,ער אָפְּנֶעשְִׁיעלְט א חֲתוּנָה
אוּנ אָנְגֶעשְׁטִיפְט פוּלְלֶע קעשֶׁענֶעם מִיט גֶעלְד ,אוּנ הָאט פוּ-פֵא ,נִימָא אַ שִׁילְלֶענְגֶער:

הָאט עֶר גֶעמַאט ,הָאט עֶר גֶעגֶעבֶּען ,גֶעְהֵילְט ,אַנְטְלִיגֶען ,הָאט ער נִיש גֶעחַאט -
הָאט עֶר גֶעלִיגֶען בַּיי וֶענֶעם .אִין דֶעם אוּפְן אִיז סטּעמְפֶּעניוּ גֶעוֶען אֵיין ארְטִיסְט!
ין עֵסֶק אִיז גֶעוֶוען נָאר רי עקַאפֶּעליַע" --אויסְשְׁטֶעלְלֶען עִפּעס א נייֶע וא פַאנַאנְדֶעךְ
ְִׁיעלֶען .אין אֶפָּער-שׁמִיק ,בֶּעשְׁטֶעלְלֶען אַ חֲתונָה אוּג אָפּשְפִיעלֶען זי וי נָאמְט הָאט
גֶעבֶּאטֶען ,יּרֶען זאלֶען לֶעקֶען דִי פִינְגֶער ,נִיט גְלַאט רִיפּ-מֶקְריפ

סְטֶעמְפַּענָיוּ הָאט לִיעבּ גֶעהַאט מָעֵהֶר פון אַלְלֶעס אִין דֶער וֶעלְט צְוֵיי

וַאכֶען  :זִיך אוג דָאס פִּירֶעלֶע ,מיט זִיך הָאט ער גֶעהַאט צוּ מְהוּן כִּמֶעט שְׁטֶענְדִיג :

זי גֶעפּּצְט ,גֶעשְְׁשָׁגֶעלְט ,גֶענְרִיוֶעקְט דִי הָאר ,מִיט אֵיינֶעם וָארְט זִיךְ יּגֶעבְּוּרט,
וי פְּרֵיירֶעל הָאט רָאס מִיט אַ שְׁמָאךְ גֶערוּפֶען ,אוג דַאמָאלָם הָאט ער פֶערְגֶעסֶען

אי רָעִם פִירֶעלֶעוּ הָאט ער אִבֶּער גֶעוּמֶען דָאס פִירֶעלֶע הָאט;ער פֶערְגֶעסֶען אין זיף
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אוג אִין דֶער גַאנְצֶער וֶעלְט ,אַו עס אִיז אֶנְגֶעפַאלְלֶען אוֹיף אֵיהֶם אַ וּמָרֶה:שְׁחוֹרָה",
הָאט עֶר זִיך גֶענוּמֶען רָאס פִּירֶעלֶע ,פֶערְקֵיימֶעלְט דִי מְהִיר אוּג הָאט גֶעקאנְט אַוֶועק-
ְִׁיעלֶע דְרֵיי שָׁעה כְּמָדֶר אֵיינֶענֶע פַאנְטַאזְיֶעם ,ואס עס אִיז אֵיהֶם אַרֹיף אוֹיף דֶער

מֲַשָׁנָה ,רֶאם הָאט עֶר גֶעשְׁפּיעלְט .אָט הָאט עֶר זִיך צֶענָאסֶען מִיט א קְלָאג ,אַז
יָאמֶערְלִיך ,אַזוֹי טְרוֹיעֶרִיג ,אַלֶלֶע מָאל שְׁמִילְלֶער אוג שְׁמִילְלֶער ,אונ אָט הָאטער זִיךְ

פְּלוּצִים צובּאָזֶערְט אוג אִיז אַוֶעק אַלֶץ שְׁטַאהֲקֶער אוג שְׁטַאהְקֶער ,בִּיו עֶס הָאט זִיך
ויעדֶער אָנְגֶעהֹיבֶּען אַרוֹיסְחַאפֶען ווי א זִיפְּץ פונִם מִיעפֶען הַארְצֶען ,אונ דָאס פַּייעֶר

אִיו אֵיהֶם אַבִּימֶעל אָפְּנֶעמְרָאמֶען ,אֶפְּגֶעגַאנְגֶען דער בּעם ,אנ וַוייבֶע לאסקעווע מֶעלָארִיֶעם,

לִיעבֶּע זִיסֶע ֶעַאנֶען ואס ֵיימֶער אל רעריגער הכ זִיך רער וי גֶנאסֶען
אִין גיֶענֶען נִישְׁט אט נִיט לע מָאל 7הָאט זידאֵיהֶם פיעט נָאר קים הָאנ
עֶר זִיך צֶעשְפיעל אִיז גֶעוֶוען אוּנמֶענְלִיך אֵיהֶם אָפּצוּרֵייסֶען :סְמֶעמְפֶּענְיוּ'ס

פַאנְטַאזַיֶע הָאט זִיךְ צֶעקָאכְט אוג גֶעזֶעצְט װִי פוּן אַ קְוַאל ,וָאס ַיימער מִיט מָעֵהֶר
פְרִישְׁקייט,

אַ מֶענְשׁ מִיט גֶעפִּיחְל ,מִיט  8נָשָׁמָה ,הָאט זי אין אזֶעלְכֶע מִינוּמֶען זאט

יט גֶעקָאנְט אָנְהָארֶען רִי רְאִיגֶע פְרֵיֶן מוּזיק ,וָאם לָאוְט זי גָאר נִיט אִיבֶּערְֶעכֶּען

אוֹיף נָאמֶען ,אונ עִם הָאט זִיךְ אֵיהֶם אוֹיסְגֶעוִיזֶען ,אַז עֶר האָרְט אַ בַּקֹשֶׁה צוּרְבּונו
שָל עוּכָם פון אַ פֶערְבּיגֶערְט הַארְץ ,עֶפֶעס אַ מִין תְּפָלָה צו זיין לִיעבֶּען נָאמֶען אויף

רַחַמִים ,אויף לֵייְזֶעלִינָקייט .אַזֵא מִין ִּפָלֶה זָאם דַארְף אוג מוּז אָנְגֶענּמֶען וֶערֶע

אוֹיבֶּען ,דָארְט פַאר נָאמְטֶם שְׁטוּהֶל ... מֶע דֶערְצאָהְלְט ,אַז דֶער רוּזְשִׁינֶער הָאט
גֶעהאט א אֵייגֶענֶעם אֶרְבָּעסְמֶר ,וָואם פְּלֶעגְט שְׁפִּיעלֶען בְּשַׁעת :ער הָאט אָפְּנֶענֶעבֶּען
אַ שֶׁנַח צוּ דֶעם וָאס לֶעבְּט אֵייבִּיג  .אַוַדאַי אִיו דָאס אַ גֶעדַאנְק דוקא פון אַ גְרוֹיסֶען
מֶענְשֶׁען ,אַ הַשָׁנָה גָאר פוּן א חוֹיכֶער פֶּאעטישֶׁער נְשָׁמָה,..
 קֵיילֶע די גְרָאבָּע ,מיינע צָרוֹת אוֹיף איהח,קאפּ ,הָאט מיר אָפְּגֶעבְּרַאכְט דאספְּרָאצֶענְטפאר יֶענֶער וָואךְ ,אוּנ פַאר הַיינְטִיגֶער ווָאךְ ,זָאנְט זִי ,לָאו זַיין נָאךְ שַׁבָּת!--

מִיט אַוַא מִין גֶעשְׁפָּרֶעך .לְמִשֶׁל .הָאט פְּרֵיידֶעלֶע מְבִבֵּר גֶעוֶען סְטֶעגְ.
פֶענִיוּן וֶען עֶר פְלֶענְט אַרוֹיפְנֶעחְן נָאכְץ שְׁפִיעלֶען פוןזייןחֶדָרֶל אַבִּימֶעל צוּגֶעפְלַאמְט

מִיט אַ גְלַאנץ אִין זֵיינֶע שְׁוַארְצֶע אויגֶען  .דָאס אִיוֹ גֶעוֶען דָאס פַייֶערֶעל פוּן זֵיינֶע אויגֶען,

ואם הָאט אַזוֹי גֶעצוֹיגֶען צו זִיף .רָאס פִייֶערֶעל פְלֶענְט זִיך בֶּעייוֶעןזֶעלְטֶען אוג בֶּענֶץ-

גֶענְדִיג זִיך מִיט פְרֵיירֶעלִיס אוֹיגֶעלֶעך ה;ָאט זִי רָאס פִּייֶערֶעל גדבֶּעהַאלְטֶען,
פֶערְשְׁוִינְדֶען גֶעוארֶען1" ,
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אַז סְמֶעמְפֶּענָיוּ הָאט אָפגֶעשְִׁיעלְט אַ חֲוּנָה אונ אִיז גֶעקִמֶען .אַחִים,
פלֶעגְט אֵיהֶם פְרֵיירֶעל בֶּענֶענֶענְען מִיּ א ְֵׁייכֶעלֶע ,זיך לַאשְטְשֶׁען וי א קאָצֶעלָע.

 -צוּ ואס טוֹיג דִיר גֶעלֶר .,סְטֶעמְפֶּענָיוּ?  -פּלענט אֵיהֶם פְּרֵַיידֶעל זָאנֶען,

אוֹיסְטְרֶעסְלֶענְִיג אֵיהֶם אַלְלָע קֶעשֶׁענֶעם --אוֹיף וָאס דַארְפְסְט דו גֶעלְ! צָאם פֶּעהְלט

דִיר ,הָאסְט אַלְסְדִינָג ,וָואס דו דַארְפּסְט ,,בִּיוְט נִיט הוּנְגֶערִיג ,חְלִילָה .,אוג נאקעט
גֶעהְסְט דוּ אוֹיךְ נִיט ,אוּנ אַז דוּ דַארְפְסְט אַװי עעטְלִיכֶע גְרָאשֶׁען ,גִיבּ אִיך דִיר דֶען נִיט ?
גִיבּ ;עס בֶּעסֶער אֶפּ מִיר ,נְשָׁמָה מֵיינֶע ,בַּיי מִיר וֶועט דָאס זַיין גַאנְץ ,נִיבּ שׁוֹין גִיבּ
אונ סִמָעמִפֶּענָיוּ שְׁמֶעהְט ,װִי א בּעשְטְרָאפְט קֵינֶד ,אונ פְריידֶעל מְהוּט

מִיט אֵיהֶם ,וָאס זִי וִוילֶל ג ער אִיז אִינְגַאנְצֶען בַיי דֶער דָאזִיגֶער שְׁוַארְצֶער פְּרֵַיירְלָ'ען

אִין דִי האָנד .אַך ,וְאם אִיז דאס מִיט דיר גֶעשֶׁעתְן ,סְטֶּעמְפֶּענִיוּז אֵַא נָאר-נִישְט.
וי פְרֵי ירֶעל ,זָאל דִיר מַאנְצֶען אוֹיפְץ קאפּ ,אוּנ דוּ לָאזְט זִיךְ פִיהְרֶען בַּיי דֶער נָאו,
פּוּנְקְט וי שִׁמָ שׁוֹן הַנבּוֹר בַּיי זַיין גֶעלִיענְּטֶער דְלִילָה אוֹיפְּץ שׁוֹים?,..
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סְטֶּעמְפֶּענְיוּ רִיהָרְט נָאךְ מיט אַיין אֵבֶר.
| א רַחֲמָנוּת אויף סְמֶעמְפֶּענִיוּ'ןו..

נָאר געם אִיז נִיט אַזוֹי רִי מָעֵשָׂה ,רַבּוֹתֵי ,וי אֵיהֶר מֵיינְט ,לֶעגְט נִיט אַזױי דֶעם

רַחֲמָנוּת אויף אוּנזֶער הֶעלֶר .אַו סְמֶעמְפֶּענָיוּ הָאט נִיט גֶעהַאט קֵיין גְרויסֶע רעה בַּיי
זִיךְ אִין דֶער הֵיים אוּנ אִיז גֶעוֶען;עפֶּעס גָאר מֶעֲשֶׂה-יוּרֶענֶע ,הָאט ער אָבֶּער דֶערְפַאר

זי גֶעהַאט זַיין וֶועלְמֶעל ,זיין אֵיינֶענֶע וֶעלְט ,וָאס הָאט זִיךְ שׁוֹין מִיט פְרֵיירְלָ ען
נִי אָנְגֶעקֶעהְרְט לַחֲלוּטִין .דָארְט ,אִין זיין וֶעלְמֶעל ,אִיוזִיךסִמְעמְפֶּענִיוּ גֶעוֶען
א פָּרִיץ פַאר זִיךְ אוּג אִיו גֶעוֶוען ,וי מִיר וֶועלֶען בַּאלְד וֶעהְן ,גַאנְץ צוּפְרִיעדֶען ,

קוֹדֶם כָּל אִיו בַּיי אֵיהֶם אַוֶעקְגֶענַאנְגֶען אַ הַאלְבֶּער מָאג אויף ,רֶעפֶּעמִיצְיָע",

דָאס הַייסְט .,אוֹיף אִיבֶּערְשְׁפִּיעלֶען מִיט רֶער גַאנְצֶער חֶבֶרָח כְּלִייזָמֶר אַלְלֶע נייֶע שְׁטִיק,
דֶערְבַּי טְרֵייבֶּען אַבִּיסֶעל קַאטָאוֶועס ,אוֹיסְהאָרֶען דֶעם בִּרְחָנים װאָרְטְלֶעךְ אוג לַאכֶען

פון מֶעכְצִי פִּיקְלֶער ,אויף וֶעלְכֶען דֶער בַּדְחָן הָאט לִיעבּ גֶעהַאט צו װאָרְטְלֶען זִיך,
אוּג נָאכְדֶעם גְלַאט דֶערְצאָהְלֶען מַעֹשׂוֹת פוּן דֶער אָדֶער יֶענֶער חֲתוּנָה ,דֶען יֶעדֶער
חֲתוּנָה בַּיי יוּדֶען הָאט זִיךְ אֵיהֶר מָעֲשֶׂה :רָא הָאט זִיך דֶער חֶתְן אַיינְגֶעשְׁפַּארְט,
חָאטְש גִיבּ אֵיהֶם אַ קְראָנְק ,אוּג וִוילְל נִישְׁט גֶעהְן צוּ דֶער חוּפָּה ,בִּיו מֶע וֶעט אִיהֶם

ס ט עמ פע ניו
אל אל על אע אלע אל" אל אל אטא" אטאל" אטאל אלל אל א" עשר אל אלעל של אלל אל טראט שאט אל רער

רטע

לארשי שרשרשישלערשף אטא

95
ישאל"שארעאי ליל שא" אל של"

ל"ר אש רעל שאר שרשרשרשלשל

אָט דָא אוֹיפְּץ אָרֶט נִיט אָפצָאהְלֶען דֶעם נֵדֵן אַחַת וְאַחַת ,יקְלָאפּ אוּג צאָקָל" +דָארְט
הָאט דִי כֵּלֶה גֶעחַלְשְׁיט פַאר גְרוֹיס גֶעויין אונ מֶע הָאט זִי קוים אָפְּגֶעמוּנְטֶערְט אוּג דֶערְבַּי

ָאגְט אָפּ דֶער בַּרְחֶן אַבִּיסֶעל לִצְנוּת) ,אִין אַ דְרִיטֶען אָרְט הָאט זִיך גֶעטְרָאפֶען נָאךְ אַ
שׁאָנֶערֶע מַעֲשֶׂה :נָאךְ דֶער וֶעטְשֶׁערֶע,

או סְאִיו גֶעקוּמֶען דִי צייט ,וָאס מֶע דַארְף

דֶעם חָתָן ....א .ז ,װ .אוּג חָבֶרֶה שיסט אוֹים אַ געלאכמער  ,וי פוּן א הָארְמַאמֶע,

 ואס אִיז בַּיי אייך פאר אַזֵא גֶעלאָכְטֶער דָארְט? זְָעה נָאר וִוי מֶע רָאהָאטְשֶעםזִיך! שְׁרֵייעט פְרֵייךָעל פון אִיהֶר חֵהָר ,

 -לָאז דִיךְ נִי אֵאַרֶען! עֶנְטְוֶערְט אִיחֶר עסמְמפֶּענָיוּ מיט נִרְלוֹת  -אִין

אוּנְֶערֶע עֲנינִים זָאלְסְט דוּ זִיךְ ניט מִישֶׁען ,הָאבּ אִיך דִיר שׁוֹין חוּנְדֶערְט מָאל גֶעוָאגְט!
אוּנ סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן וַייזְט זִיךְ אוים

אִין דֶער מִינוּם ,אז ער אִיו דָא אַ פַּאלְנֶער

|

גַּעל-הַבַּיִה ,,אַ גַאנְצֶער סוּלְטַאן בַּיי זִיך.

רִי אִיגֶּערינֶע צֵייט הָאט סְמֶּעמְפֶּעניוּ פֶערְבְּרַאכְט אוֹיף אֶנְמְהוּן ִיך ,אוֹימפּּצֶען

זִך .דִי מַלְּוּשׁיִם אוג רִי שְׁטִיוֶעל וי וָאלֶען גְלַאנְצֶען וי אַ שְפִּיגֶעל .פֶערְקאָמֶען זיך

גַאנְץ שְִׁקאונֶע ,אוְּטֶערְבֵּיגֶען זי רִי שׁאָנֶע שְׁוַארְצֶע לָאקֶען .,אויְנְלאָמֶען רִי וַייסֶ
מַאנִישׁקַע פוּן דֶעם הָעֹמָד ,אוג נָאכְדֶעם הָאט ;ער זִיך גֶענוּמֶען דָאס שְׁטֶעֶקֶעלֶע אִין דֶער
הַאנְד .אוּג מִיט אַ בְּרֵייטֶען שְׁוַארְצֶען קארְטוּ אוֹיפְן קָאּ מֵשׁ א גְלאָנְצֶנְִיגֶען פָארַאשֶׁעק

קַאזֶערָאק) אָנְגֶערִיקְט בִּיו דִי אוֹינֶען ,דֶעם קאפ פֶּערְרִימֶען אַרויף  ,אַװױי אַו דִי לָאקֶענֶעס
לֶיעגֶען צֶעוָארְפֶען אויף דִי אַקְסְלֶען--גֶעהְט ויה סְטֶעמְפֶּענָיוּ או שְׁפַּאצִירְט אִיבֶּער דֶער
שְׁטָארְט .דָארְט הָאט.ער זיךְ שׁוין ַיינֶע גֶּעקַאנְטֶע ,מיט וֶעלְבֶע ער בֶּעגֶעגֶענְט זִיך ,אוּג
גֶעהֶענְרִיג פֶערְבַּיי ִי קלייטֶען ,גְרִיסְט ער רִי יּנְגֶע וַייגְלֶעףּ דֵי קְרֶעמֶעהְקֶעס  +דִי וַייְּלֶעך

וֶוערֶען רויטָליך ,זי דֶערְמָאהְגֶען זִיד .,אַז יי זֶעגֶען אַמָאל גֶעוֶען מֵיירְלֶעף אוג דַאמָאלִם

ֶענֶען זי מִיט סְטֶעמְפֶּענִיו'ן גֶעוֶען בֶּעקַאנְט .. .דַאמָאלֶם אִיז גֶעוֶען אַ וָעלֶם...
אוּנ הַיינְט? וֶוֶער האט דָאס היינט אִין וִינֶען לייי

דָאךְ גֶעפוּנֶען זיך נָאךְ אַוֶעלְכֶע יוּנגֶע ייגְלֶעךְ אוג אִיבֶּערְהויפְט מֵיירְלֶעךְ ,ואס
שְׁמֶעהֶען אוועק מִיט מְמֶעמְפַּענִיוּ'ן אין דְרוֹימֶען בַּיי דֶער טְהִיר אַ הִיבְּשֶׁץ צֵייט :מֶע
רֶערְט ,מֶע שְׁמִיעסְט פון דֶעם אוּנ פון יֶענֶעם ,מֶע לַאכְט,.,

אורְאַי גֶעהֶען אַוֶעלְבֶע זַאכֶען נִיט אָפּ גְלָאט :דָאם דֶערְזֶעהְט אַ שְׁבֵנֶה אוּנ מְרָאנְט
עִם אָפּ גִיך דֶער אַנְדֶערֶער ,דֶער דְרִימֶער א .ז .װ ,אוּנ אַזוֹי חוֹיבּט זִיך אן אַ רֶערֶענִישׁ,
אוּנ צוּ יוּדִישֶׁע מֵיילֶער אַו מֶע חַאפְּט זיןז אַרֵיין נַארְט מֶען זִיך נִיט,..

 -וָואס אִיו שׁוֹין וִוידֶער ,סְטֶעמְפֶּענָיוּ ,פַאר אַ רֶעדֶערֵיי אין שְׁמָאדְט ? שׁוֹין

ויערֶער אַ מַעֲשֶׂה!
 -וָָאם פַאר אַ מַעֲשֶׂה ,פְרֵיירֶעלן

|
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 --דֵיינֶע מֵעשׂוֹת; ,.,ער פְּרֶעגְט נָאך! ואוּ צְוֵיי אִיו ער דער דרִיטֶער! די

:

גַאנְצֶע שְׁמַאדְט הָאט מִיט אונְז צוּ מָהוּן ,
 --אִיך וֵוייס נִיט וָואס דוּ וִוילְלסְט הָאבֶּען פון מִיר ,פְּרֵיידֶעל;

וָאם איף װַיְלְל הָאבֶּען +אִיך וִילֶל זָאלְסְט אַוֶעקְוַארְפֶען ֵיינֶע אַמָאלִיגֶעץ גאָנְגי
שׁוֹין צֵייט! װאוּ גֶערְגֶעץ ואַוייבֶּעל אָרֶער אַ מֵיירֶעל אִין שְׁמָאדְט ,דַארְף ;ער מִיט אִיהֶר

ייןבֶּעקַאנְט אונ אַוֶעקשְׁטֶעלְלֶען זִיך מִיט אִיחֶר אוֹיף דְרֵיי זייגֶער שָׁעה, ,ער גקאנן ייד
גָאר נִיט אָנְרֶעדֶען אונ גֶענוּג !

|

 -אַ? דוּ קֶעהְרְסְט אִוְאַי מינֶען ,ואס אִיך הָאבּ גֶערֶערְט מִיט אֶסְתֵּר

אַבְרְהֶםיַעֲנָק'עֵלֶם,

|

ברה םציע גק'עלס אִיז וואס ? וָואס איו זִי אַ
 --נוּ ,אוּג אַז מִיט אםתר א

שְׁמֵיילִיגֶע ,צוּ וָואס ?
 -אִיךְ הָאבּ דָאף גֶעשְׁמְיֶעסְט מִיט אֵיהֶר מִכּוֹח אַיין עֵסָק,

 -דיינֶע מָקִים ...איך קאנְן דיך ,סְטְעמְפֶּעגִיוּולְסְט דו טַאקֶע וִוימֶען! אַבְרָהֶטייעגק 'עלס הָאט חֲשֶׁק אַרוֹיטְצוּפִיהָרֶעןזא
דִי חֲתוּנָה קיין גַאנְטָאיַארְסֶק ,אַזױ אִיו איחֶם אָנְגֶעקוּמֶען רָאס מְשּׁגעת  +נוּ ,אִיך
הָאבּ .דֶעהְוֶעתְן אֶסְתֵּךְ יןהָאבּ אִיך מִיט אִיהֶר גֶעמַאכְט אַ שֶׁמַיֶעם וֶועגֶען רֶעם:אַיין
עֲבֵירָה  ,לְמַאי זָאל אִיךְ אַרוֹיפְלַאוֶען אַזֵא חֲתוּנָה פון דִי האָנָר ?

|  -וָאס .אִיז אֵיהֶם עִפֶּעם אוֹיסְגֶעפַאלְלֶען גַאנְטָאיַארְסק ,דֶעם מְשׁגֶעגֶעם
ֹּחַן -ז פְּרֶעגְט פְּרֵיידֶעל א אין אִיהְרֶע גְרֵינֶע אויגֶעלֶעך בֶּעויַינְט זי אט אַיֶענְץ
פייֶערֶעל ,וָואס בֶּעויגְם זיך בֵּיי אִיחֶר שְׁמֶענְרִיג ,ווען זי רֶערְשְׁמֶעקְט נָאר גֶעלֶריי- .
 פְּרֶעגְסְט קֹשִׁיוֹת אוֹיף אַ מְשׁוּגֶעגֶעם?  -עֶנְמְוֶערְט אִיהֶר סְמֶעמְפָּענָיו,אוּג אַזוֹי וֶוערְדְט צֶערִיבֶּען רי מַעֹשֶׂה ,יֶענֶע מַעֲשֶׂה אוּג אַלְלֶע מַעשׂות ,אוֹיף

וֶעלְבֶע סְטֶעמפֶּענָיוּ אִיז אַ גְרויסֶער בִרְיָה ,אוּנ וַייסְט מִיט ואם מֶע,קאגן פְרֵיירי
|
לֶען גֶעהְמֶען.
אֵין רֶער פְרעמֶר  אַו סטע מִפָּענָיוּ אִיז אַחױיסְגֶעפָאסְרֶען מִיט אֵין עקאפֶּעליע"
אִין דֶער פְרֶעמְד ,הָאט אֵיהֶם ,גֶעואָהְנָלִיך ,נָאךְ מֵעהֶר גֶענִילְט .דָארְט איו בַּיי אִיהֶם
גֶעוֶען ,וי זָאגְט מֶען ,א כָּשרֶער מאפּ מִיט אַ בְּשרֶען לֶעפֶעל ,אוּג אַו סמֶעמְפֶּענָיו
אִיז גֶעקוּמֶען עֶהְגֶעץ אִין אַ שְׁטאטֶעל שְׁפִיעלֶען אַ חֲּנָה ,הָאט זִיךְ אֵיהֶם שוין נִיט
גֶעגְלִיסְט אַוֶעקְצוּפאהְרֶען :דָארְט וֶעגֶען גֶעוֶוען מעֲשׂוֹת מִיט מְעֵשׂוֹת ,מַעֲשׂוֹת אִיבֶּער
מַעשׂוֹת ,פְּרֶעחְלִיכֶע מַעֲשׂוֹת אוּג טְרוֹיערִיגֶע מַעֹשׂוֹת גָאר אֶהֶן א שְׁעוּר  ,הַכְּלֵל ,דָאס

אִיו זי גֶעוֶען בַּי סְטֶעמְפֶּענְיוּ'ן אַ בֶּעוינְדֶערֶע וֶעלְט  ,גיין אֵייגֶען וֶעלְטֶעל ,אין
5
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וֶועלְכֶער עֶרהָאט פְרַיירְלָ' ען נִיט אַרינְגֶעלָוְט בְּשּׁם אוֹפָן ,הָאטְשׁ זי הָאט דֶערוֹיף.
זֶעהֶר חַשֶׁק גֶעהַאט .זי הָאט אֲפִילוּ שוין גֶעפְרִיום אוּנְטֶערְקויפֶען מֶעכְצִי פּיקְלֶער ,
נָאר עִם אִיז נִישְׁט גֶענַנְגֶען .דא ,אִין.זין וֶועלְטֶעל ,איז סְטָעמְפָּענִָיוּ גֶערֶען
גָאר אֵיין אַנְדֶער מֶענְשׁ ,א גְוֹיסֶער אוּנְטֶערְשִׁיער פון יֶעגֶעם סְטֶעמְפֶּענָיוּ'ן ,ואס
אִיז גֶעוֶוען בּיי פֶר יידְל'ען אִין שְׁטוֹבּ,..
א

=
=
אי
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סְטֶעמְֶענְיו הֹיבְּט אָן זִיְ אֵייְוּליעבֶּען.
ָינִם דָאויגֶען וועלְטֶעל הָאט בַּיי אִיהֶם אִיצְט חרֲלִ'ע אָנְגֶעהויבֶּען שְׁפִּיעלֶען
אַ גְרוֹיסֶע רָאלְלֶע ,די גְראָמְטֶע דָאלְלֶע אִין יין לֶעבֶּען .מֶע מָעג אֵיהֶם גְלֹיבֶּען ,א זיין

ְּרִיוֶועל צוּ אֵיהֶר ,וָואס מִיה הָאבֶּען אוֹיבֶען גֶעוֶעמֶען ,אִיז גֶעוֶען גֶעשְׁרִיעבֶּען גַאנְץ

עֶרֶענְסְט; מִיט אֵיין אָמֶת ,דֶען עֶר הָאט זִיךְ אִין,רחל ען אֵיינְגֶעלִיעבְּט פון דֶערֶעך-
שְׁטֶער שָׁעֹה ,וֶוען עֶר הָאט זִי נָאר דֶערְוֶעֶען בַּיי חַיִים-בּנֶצַ יונ'ס אויף דֶער חַתוֹנָה,
ִישְׁט בַּאלד הָאט סְמֶעמְפְּענָיוּ אֵיחֶר דָאס בְּיֶועלֶע אנְגֶעשְׁריבֶּען{ ,עםהָאט
ייס
'=-
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גֶערוֹעֶרְט עמְליבֶע טאָג ,בִּיו דָאס פִייערֶעל ,וָאס רָחַלָ'עם בְּלָאהֶע אוינֶען הָאבֶּע

אָנְגֶעצוּנְדֶען אִין זיין הַארְצֶען .הָאט זִיךְ רֶעכְט צֶעבְּרֶענְט ,צֶעפּלאקערְט  ,אַזֹי אַו ;ער

הָאט זִיךְ שוין מֶעהֶר נִיט גֶעקָאנְט אַיינְהַאלְטֶען ,הָאט ער זיך פֶּערְשְׁלָאמֶען בַּיי זיך אִין
חרְריעל ,אוּנ דָארְט ,ואוּ עֶר הָאט גֶעשְׁרִיבֶּען די נָאטֶען ,אונ טַאקי מִיט דֶער אֵייגֶענֶער

פֶּען אונ אויף דֶעם וֶעלְבֶּעןפַּאפִּיער מִיט דִי פַּאסֶען ,אויף וֶועלְכֶע עֶר הָאט גֶעשְׁרִיענֶּן
ייגֶע נָאטֶּען .,הָאט עֶר אוֹיך רָאס גֶעוִיסֶע בְּרִיוֶעלֶע גֶעשְׁרִיעגֶען -
סְמֶעמְפֶּענָיוּ הָאט אַבִּימֶעל גֶעשׁויצְט אויפן בְּרִיוֶעל ,,דָאם שְׁרייכֶּען אִיז אִיהֶם
ָנְגֶעקוּמֶען שׁוֶערְלִךְ .ואס זֶשֶׁע ,אֵיין אַרְטִיסְט אִיז דֶען מְחוּיָב צוּ קאָנֶען שְׁריבֶּען?

וִּּפָּרֵט אַז סטע מִפָּענִָיוּ הָאט זיך נִישְׁט גֶעלֶערְנְט שְׁרַייבֶּען גאעירןְגֶעץ ,נָאר פון זִיך
אַלֵיין.אַורְאַי אָי קיין חֲדוּשׁ וָואם עֶר אִיז גֶעוֶוען שְׁטִימְפִיג אויף דֶער פֶּען.

עֶמְִיכֶע טאָג הָאט סטע מֶפֶּענִיוּ אַרְּגֶעמְרָאנֶען רָאס בְרִיוֶעל בַּיי זיךְ אוּג הָאט
נִישְׁט גֶעקָאנְט גֶעפוּנֶען קין מִיטֶעל אִיבֶּערְצוּגֶעגֶען עִם רְחַלָ'ען .מֶעכְצִי פַּיִקְלֶער

אִיז אֶפִּילּ גֶעוֶען אַ גּטֶער שָׁליחַ אויף אֶַעלבָעבְִּיְלעד ,נָאר אִין רֶער פְרֶעמֶר ,אֶבֶער

דָא ,ואוּ נֶעם גֶעפִינְט זִיך א פָרֵיירֶעל אִיז מֶעכְצִי אויך א גֶעפֶּעהְרְלִיכֶער בְּרִיעם.
טְראָנֶער .סְטֶעמְפָּעֹנָיוּ הָאט קוֹים דֶערְלֶעבְּט שַׁבַּת ,הָאט זִיה אוֹיקגֶעפּוֹצְט ,וי א

מויר ,אָנְגֶעטְחוּן אַ הייכֶען קַאפֶּעליוּש נָאך דֶער לֶעצְטֶער דַאמָאלִיגֶער מָארֶע אוג איו
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אַרויסְגֶענַאנְגֶען אויף דֶער בֶּערְרִיטְשֶׁעוֶער נַאס ,װִי אַלְלֶע שׁבָּת ,צוּמַּאכֶען אַ שְׁפַאצִיער-
גַאנְג ,רֶעבֶענֶענְרִיג .,אַו מִסְתָּמָא וֶעט רָחַלָ'ע אוֹיך זַיין דָארְט אוּג ער וֶעט זִיךְ קַאנֶען
חָאטְשׁ גוּט אָנְקוּקען אִין אֵיהֶר שׁאָן לכמ פָנִים אוּג מַאקִי אִין אֵיין וֶענֶם אַ רַייבּ מְהוּן
זי ,אָנְרִיהְרֶען זִי פוּן דֶער נָאהִינְט ,קְלָאמְפִּרְשְׁט אוּנְגֶערֶען .נָאר אוּמְזִיסְט  :אַלְלֶע
ווייבְּלֶעךְ ,לע מֵיידְלֶעךְ דְרֶעהֶען זִיךְ אַרום ,חַאפֶּען א קיק אויף סְמֶעמְפֶּענִיוּ'ן,
מְהוֶען אַ שְׁמֵייכֶעל אוּג וֶערֶען רוֹיטְלִיךְ  --אַלְלֶע וֶעגֶען דָא  ,נָאר אֵיין רָחֵלָ'ע אִיו נִיטָא!

דֶאם אָנְגֶעשִׁיעמֶּענֶע בְּריוֶועלֶע הָאט אֵיהֶם נִישְׁט גֶעלָאוְט רוּהֶען; ,עס הָאט אֵיהֶם גֶעצויגֶען

צוּ אֵיהֶר וָאס וַייטֶער אַלֶץ שְׁטַארְקֶער ,
 מֶע דַארְף זִי פְּרִיוֶוען דוּרְכְגֶעהְן אַהֵין אוֹיף יֶענֶער נַאס ,װאוּ ר' אֵייוִיק-נַפַתְּלִי וָאהְנְט ,מָאמֶער וֶעל אִיך זִי בֶּעגֶעגֶענֶען ...אַװױי הָאט זִיך סְטֶעמְפָּענָי
גֶעטְרַאכְט אוּנ אִיז אַזֹי פַּאוַאלִינְקֶע צוּגֶעגַאנְגֶען צוּם פֶענְסְמֶער ,װאוּ רָחֲלָ'ע אִי
גֶעוֶעסֶען פֶערְטִיעפְט אִין אִיהְרֶע גֶערַאנְקֶען אוג הָאט זִיךְ גֶעוִינְגֶען רֶאם בֶּעקַאנְטֶע

|

לִיערֶעלֶע :
אֵיינֶע אַליין

עֶלֶענְד ,װִי אשַי
אִיךְ הָאבּ צוּ קֵיינֶעם צוּ רֶערֶען,

נָאר צוּ זִיךְ אַלֵין,

עלֶענְד ,וי אַ שְׁמֵיין,
אִיךְ הָאבּ קציוּינֶעם צוּ רֶערֶעןיי.

לְכַתְחֵילָה ,אַז זִי הָאט דֶערְהאָרְט פְּלוּצִים דֶעם {גוּט-שַׁבֶּת" אוּ רֶערְוֶעהֶען פאר זי
שְׁמֶעהְן סְטֶעמְפֶּענִיוּץ ,הָאט זי אִיהֶארוֹיסְגֶערַאכְט ,אַז רָאם איו א מִין חָלום,
רֶענְן זִי הָאט סְמֶּעמְפֶּענִיוּ'ן שי עטְלִיכֶע מָאל גֶעזֶעהֶען אין חָלוֹם ,.נָאר אַז זִי הָאט
ֶענֶעהְמֶען רָאט שְׁטַיִקֶעל נָאמֶען-פַאפִּיער אוּג הָאט  אִיבֶּערְגֶעלֶייֶענְט סִטֶּע מְפֶּענָיוּיס
צ
בּריוֶועלע ,הָאט זִי זִיך אוֹיפְגֶעהֹינֶּען פוּנם אָרֶט ,אקַוק מְהוּן מאִֶעינןְסְטֶער ,איג גֶעזָאגְט

צוּ זִיךְ אַלֵיין 

|

 זַיין גְלִיק וָאס עֶר אִיז אַוֶעקְנֶענַאנְגֶען  :אִיך וָאלְט אֵיהֶם אֶפְגֶעשְׁפִיעלְט . ..נאדִיר גָאר א מסֶעמְפֶּענִיוויי.
זי הָאט גֶעחַאפְּט דֶאם בְּרִיוֶעל אונ הָאט דָאם גֶעוָאלְט אַרוֹיְשְׁמִיצֶען דוּרֶךְ דֶעם
פֶּענְסְטֶער אִין דְרוֹיסֶען אַרֹים ,נָאר זִי הָאט זִיך בַּאלדפֶּערְחַאפְט ,הָאט דָאס נָאךְ אַמָאל

ִגֶערְגעלִיעְ ,צונויפגעקַאטְשעט ,װי מֶע קאטְשָׁעמ צוּנויף אַ מְגִילָה ,אוּג אַריינְגֶעלֶענ

צוּ זִיךְ אִיןקֶעשֶׁענֶע אַרַיין,
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רְחֵלָ'ם בַּעם אִיו גֶעוָארֶען אַלְלֶע מָאל נְראֶָער אוּנ שְׁמַארְקֶער אוּנ אֵיהֶר הָאט
וי גֶעוָאלְט גָאר זֶעהְן אִיהֶם אַליין .,אוג פְרֶעגֶען אִיזֶם ,אוּנְטֶער פִּיער אויגֶען ואס הֵייסְט
דָאם +וי אַזֹי רוּפט מֶען רָאס  1מִיט וָאס פַאר אַ הַעזָה שׁריבְּט ער אֵיהֶר אַזא קוויטֶעלע !
וֶוער אִיו עֶר את :וֶֶער אִיו זי?.,,

זִי הָאט גֶענוּמֶען צוּקְלֶעהְרֶען מִימְלֶען ,װִי אַי

גֶּעגֶענֶענְט מֶען זִיךְ מִיט אִיהֶם ֶערְגֶעץ אִין אַזֹא אָרֶט ,װאוּ קֵייגֶער זָאל נִיט קַאנֶען האָרֶען,

ָואם זֵיי וֶועלֶען צְויישֶׁען ִיך רֶערֶען ,אוּג אִיז גֶעפַאלְלֶען אויף אֵיין הַמְעָאֶהי..
:ייד
812,

א בִּיטְשׁ קַאראַלְלֶע בֵייפריירֶעל ְמֶעמְפֶענְיום
 -האָרְט אֵיהֶר ,שְׁיגֶער +וֶען ;עם זָאל נָאר גִישְׁט קאסְטֶען טְהייֶער  וָואלְט אִיך

אַ בּעלְנמֶע גֶעוֶען אויף אַ בֵייטְׁ קַאראָלְלֶען ,גוּמֶע שׁוֶערֶע קאראָלְלֶען.

 -נוּ ,אִ.יךְ הָאבּ דָאךְ דִיר שׁוֹין וִויפִיעל מָאל גֶעזָאגְט ,גָעה זִיךְ דוּרֶך צוּ פְרֵיירֶעל

סְטֶעמְפֶּענָיוּ' םוֶעסְט דוּ דִיר אוֹיסְקלייבֶּען וָאס דַיין הַארְץ נְלוּסְט ,אוֹיבּ דו וִוילְלְסְט

קוּם מִיט מִיר בַּאלְד :צוּ לִיעבּ מִיר וֶעט זִי דִיר אָפְּגֶעבֶּען נִיט מְהַיֶער,
אוּנְזֶער שְׁוַארְצֶע פְרֵיידֶעל ,וָאס הָאט זִיךְ פֶערְנוּמֶען מִיט פְּרָאצֶענְט אונ
מִשׁ משׁכּנוֹת  צְווישֶען וֶעלְבֶע ;עם הָאבֶּען זי גֶעפוּנֶען מֵיינְסְטֶענֶם קאראָלְלֶען ,הָאט
בִּיסְִיכְַי ,אַזױי אוֹיף אַ גֶעלאָכְטֶער ,אְָגֶעהויבֶּען אוּנְמֶערְוּהַאנְדְלֶען מיט דֶער דָאוִיגֶער
סְחוֹרָה ,וֶועלְכֶע זִי הָאט גֶעהַאט בְּיַר גַאנְץ בִּילְִיג אֶפֶּצּקויפֶען בַּיי אִיהְיֶע בְּעלִיחובוֹת

אוג נָאכְדֶעם דָאם אַרָאפְְּרֶענְגֶען אויך בִּילְלִיגֶער ,וי אַלְלֶע קַארַאלְלְִיצֶעס וַוייבֶּער וָואס.
הַאנְדְלֶען מִיט קאראָלְלֶעט ,אַזױ לַאנְג ,אַװױ בְּריט ,בִּיו זי הָאט טאקי אָנְגֶעהוֹיבֶּען דֶעך-
=

2

נַאנְץ מאנֶע פֶּעוְקֶע הָאט שוין גֶעואוּסְט ,,או אַ רֶעכְמֶע בִּיטְשׁ קאראָלְלֶען קְרִיגְט מֶען

פבְריֵיידְלָ'ען ,בי פְּרֵיירֶעל סְטֶעמְפֶּענְיוּ'ס.

אַ וואוּנְדֶערְלִיכֶע זאך! װִי קומט צו פְרֵיידְלֶ'ען

|

אַזֵא פעהיגקייט צוּם מֶסֶחֶר,

אַא בֶּעגֶעהְמוְּג מִיט דִי קוֹנִים ,אַזֹי קאנֶען אֵינְרֶערֶען? אַו דָוָואסַי-מַלְפָּה מִיט רֶער
שְׁנוֹר זֶענֶען אַרַינְגֶעקוּמֶען צוּ אִיהֶר אִין שְׁטוּבּ אַַיין ,הָאט וי פְרֵיירֶעל אָפְּגֶעגֶעבֶּען
אַ בְּרִימֶען בָּרוּך-הַכָּא,

|

 --סְקאצֶעל קוּמְט! וָואם מַאכְט אִיהֶר ,רְוָואסִי-מַלְכָּה? אִיהֶר וֵוייסְט אַז אִיךְ

הָאבּ .שׁוין אויף אַייךְ אַיין אוֹיג פון לַאנְג אָן }
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סטעמפעניו
ישר טשל

טל

אלל עשר

של עב שרשל

לארשי שרשאשלע רער שלערשלשרעשרשלרשרשל

ר שרעלשל

שי שרשטלש

ישר שישררשישלעישלשל שלשל?

שאר שאטשארשרשי יש

 --וָאסטְשֶׁע אִיו אַזֶעלְכֶם ,פְרַיירֶעל!

 וָואס אִיז ,פְרֶענְט אֵיהֶר ?שׁוֹין אַ וָאהֶר ,אַז אִיהֶר הָאט גֶעבְּרַאכְט אַזֵא פֶּערְלצוּ זִיךְ אִין שְׁטוּבּ אַרַיין אוּנ גאר נִיט! אֵיהֶר זָאלְט דָאס אַמָאל אַרַיינְגֶעחְן יט אַייֶער שְׁנוּר

זיך אוֹיסְקְלייבֶּען;עפֶּעס אַוֶעלָכֶם ,ואס אֵיהֶר פַּאסְט! פֶע ,חְלֶעבֶּען ,הָוָואסי-מִלְבָּה
|
עִם אִיז אַזֶשׁ מִיר א בִָֹּן

 -אִיֶר זֶעְט אוְַי גֶערֶעכְט ,פְּרֵיירֶעל מֶעררְצֶע ,נָאר וָואם בִּין איך שּׁלְרִיג,

זָאנְט שׁוֹין אַליין ,אַז מַיין שְׁנוֹּר וִילְל נִיט קיין קאראָלְלֶען ,וִויפִּיעל אִיךְ בּייט זִי?
= = -נַאט אַייך גָאר אַ נייעָם! וָאס הֵייסְט זִי וִוילְל נִיט! דָאס אִיז בַּיי אַייךְ וִוילֶל מֶען
נִים  בַּיי מִיר  ,נִישְׁמְקֹשָׁה ,וֵילֶל מֶען!

אוּנ פְרֵיירֶעל חָאט אִין רֶער גיך גֶעעפֶענְט א גַאנְץ גְרוֹיֶען קַאסְמֶען גְרין

גֶעפַארְבְּט אוג הָאט אָנְגֶעהויבֶּען אַרֹיסְצִיהֶען פון דָארְטֶען איין בִּנְטֶעל קאראָללֶען נָאכְן
אַנְדֶערְן אוג פָארְלֶעגֶען פַּאר דִי קוֹנִים מִיט פיעל פֶּערְשִׁיערֶענֶע דַבּוּרִים רֶערְבַּי אוּנ מִיט

וִוינְשֶׁענִישֶׁען ,גָאר וי אַ רֶעכְטָּע סוֹחר'טָע.

 -וֶעהְט אִיהֶר .דְוָואסִי-מַלְכֶּה ,אַז אִיקֶ זָאלְט מִיךְ פָאלְגֶען וָאלְט אִיך איער

שְׁנוֹר גֶעהֵיימֶען נֶעהְמֶען אָט רִי בֵּיטְשׁ קאראָללען  אִיך זָאל אַזֹי רֵיין ײַן פון שְׁלֶעכְמֶם
מִיט אֵייך אִין אִינֶעם ,וי מֶע דַארְף גָאר הָאבֶּען נָאך אַזא בֵּיְשׁ קַאראָלְלֶען אַרְלְיאגֶער
פֶּערֶעל +אֵיחֶר טְהוּט זֵיי נָאר אָן ,זַייט מוֹחָל ,אוֹיפְץ חַאלְדָו .,אָט אַוױי ,אָ  -אַזֵא יָאהֶר

זָאל אִיךְ הָאבֶּען וי זי פּאסֶען אַיך צוּ אייֶער וֵייסֶען הַאלְרְו! מְרָאנְט וי גֶעוּנְרֶערְהֵייט
אוּג לָאז גָאטְט גֶעבֶּען ,אַז איער שׁויגֶער זָאל אַייך קָאנֶען קויפֶען אִיבֶּער אַ וָאהֶר אִין דֶער
צֵייט חָאטְשׁ אַזעלְכֶע גְרוֹימֶע פֶּערֶעל עעפֶּעם אַ פּנף שְׁנִירְלֶערּ .אֵ! וי יי קְלֵיירֶען אַיך
צוּם פָּנִים!זָאגְט שׁוֹין אִיחֶר ,דָוָוא סִי-מַלְכָּה ,אִיחֶר זֶענְט דָאךְ יָא אַ מַבִיניטֶע אוֹיף

קאראָלְלֶען ,לָאם אִיך הָאבֶּען אזא וָאהֶר ,רַבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹכֶם!

בֵּיי דִי ואָרְמֶער הָאט פְּרֵיירֶעל אַרֹיסְגֶעבַאפְּט אַ שְׁפיֶעלֶע פּנָם קָאסְמֶען אוג
הָאט זִיך גֶעשְׁטֶעלְט אֶַענֶען רָחַלָיעןאוּג רִי גְרִינֶע אוֹיגֶעלֶעך הָאבֶּען גֶעבְלִישְטְשֶׁעט בי
פְּרֵיידְלָ'ען פַאר גְרוֹיס נַחַח ,אוּג אַ שְׁוַיים אִיו אֵיהֶר אַרוֹיסְגֶעטְרָאמֶען פון פּיעל רֶערֶענִישׁ
מִיט שְׁבוּעוֹת אוג מִיט וִינשֶׁענִישׁ,

|

 --אוּג איער סְמֶעמְפָּענָיוּ מְחוּט זִיה זֵינֶם? הָאט אֵיהֶר רְוָואסִי -מַלְכֶּה

גֶעוָאגְט ,אָנויזֶענְִיג מִיטְץ פִנְגֶער אויף דֶעם חֵדֶר ,פון וֶעלְכֶען ִם הָאבֶּען זיך גֶעלָאוְט

האָרֶען זֶעלְטֶענֶע קולות,

:

{ =  -יא ,עֶר שְׁפִיעלְט דָארְטֶען ,הָאט פְּרֵיידֶעל גֶעענְטְוערְט אונ הָאט

גֶענוּמֶען בֶּעַייוֶען נָאךְ אַנְדֶערֶע מִינִים קאראָללען אַזוֹינֶע אוג אַזוֹינֶע .,אוג רֶערְוַייל הָאט

|
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זיר צווישֶׁען פְרֵיירֶלְעןמיט דְוָואסִי-מִלִכָּה'ן פֶעהְקנִפְּט אַ לַאנְגֶער שְׁמִיעם ,וי עם
גֶעהֶער צוּ נַיין צְוִישֶׁען צוֵיי קראָמֶערְקעם  ,ווֶען מֶע צֶערֶערְט וִיךְ וֶעגֶען גֶעשֶׁעפְט,

רְחַל'ע אִיו גֶעזֶעסֶען אֵין אַ זַייט אונ הָאט דֶעם שְׁמִיעם פוּן דֶער שְׁויגֶער מִיט

|

פְּרֵיידְלָ'ען נִישְׁט גֶעהאָרְט +רָחַלְ'ע הָאט גֶעהאָרְט אֵיין אַנְדֶער שְׁמִיעם ,,אֵיין
ַנְדֶער קול ,גָאראַנְדֶערֶע װאָרְטֶער ,ווָאס הָאבֶּען זי גֶעלָאט האָרֶען פון פְטֶעמְפֶּענָיוּ'ס
פִּידֶעלָע ,אַזֶעלְכֶע װאָרְטֶער  ,וָואם וֶענֶען אֵיחֶר גֶענַאנְגֶען גְלייך אִין הַארְצֶען אַריין ,אונ

יי אִי עִרְשְׁט רֶעמָאלְט אֹיפְגֶעשְׁמַאנֶען פונִים אָרֶט ,וֶען דָאס פִירֶעלֶע הָאט אויפְנֶעקֶערְט
צו שְׁפִיעלֶען אוב סְמֶעמְפֶּענָיוּ הָאט זִיך בֶעִיזֶען אויף דֶער מְחִיר .זִיֶערֶע אויגֶען

הָאבֶּען זִיך בֶּעגֶעגֶענְט אונ זֵיי זֶענֶען בֵּיידֶע רוט גֶעוָארֶען ,וי פַייֶער ....מטֶעמְפענָיו
אִיז גֶעבְּלִיבֶּען שְׁטֶעהְן בֵּיידֶער מְהִיר נִיט אַהִין נִיט אַחֶער אוג רְחֵל'ע הָאט ,קוּקענְ-
דיג אוֹיף אֵיהֶם ,גֶעזָאגְט דֶער שְׁוִיגֶער ,אַזעס אִיז שׁוין צֵייט גצֶועּהְן אַהַיים ,דָוָואסִי-

מַלְכָּה הָאט זִיךְ א חַאפּ גֶעמְחוּן מִיט אַ בְּרָאךְ דִי האָנד :
 --אוֹי ,,אַ דוּנְנֶער אִיו מִיר ! וֶעהְט נָאר,

וי מיר הָאבֶּען ויה פֶערְרֶעדְט! נר,

וָואס

וֶועט אֵיחֶר בַּיי מִיר גֶעהְמֶען; פְּרֵיידֶעל ,פַאר די קאראָלְלֶען ? בַּיימִיר מָאהְרְט אִיהֶר
נִיט נֶעהְמֶען מְהַייֶער ,פְּרֵיידֶעל ,מִיט מִיר דַארְפְּט אִיהֶר הַאנְדְלֶען אויף נָאֶמָנוּת !
פ+ייס
*+

* +3ייג

וַוארגֶען מִיטֶץ עִרְשׁטֶען בִימֶען ,אוב אִיך זָאג איך אַ לגֶען! סָא סִי הָאט מִיר גֶעמיקֶעט
פַאר דִי קאראָלְלֶען  81קאָרְנְּלֶעף ,אִיךְ זָאל אַזוֹי גַיין גֶעוונד ,רַבּוֹנו שָׁל עוֹלֶם .,מִיט
סִי
א-
ֵֶׁב
סיֹש
מֵיין מַאנְן :נָאר נָאר נִיט  ,אִיךְ בִּין זִיך מִ

אִיז סא סִי אוּנ אִיהֶר זֶענְט

רְוָואסִי-מלָכָּה  .אִיך גִיכּ אי זי אָּ פַאר  51קאָרבְּלֶעך ,אונ אִיך זָאל עס פֶעך-
מָאגֶען אוֹיף מיין אֵיינֶענֶם ,אויבּ אִיך פֶּערְדִיען רֶערְַּי עפֶּעם ,גֶאמְמָאנְיו 
-י1ָ-א6ק  21 ,61וֶעל איך אי גֶעבֶּען ,פְרֵיידֶעל 21 ,קארבְלֶעך מְוּמְן

גֶעלְד,

 --אוֹי ,גֶעוונֶד זָאלְט אֵיהֶר מִירזיין .,דְוָואסִימַלְכָּה ,דִינְגְט זִיך נִישְׁט ! הָאט

פְּרַיידֶעל אוֹימְגֶעשְׁיגֶען מִיט גְֹים הִיטְץ אונ הָאט אַנְגֶענוּמֶען דוָואסִי-מַלְכָּה |
פַאר בֵּיירֶע האָנד אוֹיף דֶעם אוֹפְּן ,וִוי צְוֵיי וַוייבֶּער גֶעהְמֶען זִיך פאר דִי האָנְד אוּנ

גֶעהֶען מַאנְצֶען אַ פְרֶעְלֵיכֶם,
אִין דֶער מִיניט הָאבֶּען זי דֶעחוַייל רָחֵלָ'ע מִיש סֶמֶעמְפֶּענִיוּ'ן גֶעקָאנְט
איגֶּערְַוַארְפֶען מִיט אַ פָּאר װאָרְמֶער אִין גְרוֹיס אֵיילֶענִישׁ,

 אִיך מָאבּ אי גֶעוָאלְט עפֶּעם זָאנֶען ,מִמֶעמְפֶּענָיוּ. -אִיך הָאבּ .אי אוֹיך גֶעוָאלְט זאגֶען  ,רחֵלָ'ע.

טעמפעניו
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 --אֵיהֶר הָאט מִיר שׁוֹין גֶעזָאגְט,

 --וֶוען ?

 אִינָים בְּרִיוֶועל . נָאךְ וִוינְצִיג, --שוין צוּ פיעל.

 -גיין -,קיין חוּנְדֶערְט חֶלֶק אִפִילּ

 --אֵיהֶר הָאט א טָעוֹת,

 -אִיך .שְׁוֶעהֶר אייך בַּיי מיין לֶעבּען ,איךְ שְטַארְב! ואו קאָנְן אִיך זִיך מִיט

אי זֶעהן ?

 -איך וַוייס נִיט  ,װאוּ מִיר קאָנֶען זִיךְ זֶעהְן. פֵיידֶען פארנאכט , --וואוּ?

 -אוֹיף דֶער מָאנַאסְטֶערְסְקֶע גַאס ,

|

ו-ֶ-וען ?

 --שַׁבָּת-צוּ נַאכְמִם ,אֵיהֶר וֶועט אַרוֹיסְגֶעהְן פוּן יֶענֶער זייט צוּם מָאנַאסְטֶערְפְקֶע

גָארְטֶען .
 -אִיךְ קאָנְן נִים ,אִיך וִילֶל נִי,

 --אֵיהֶר מװּט  ,רְחֵלָיע ,אִיך בַּייט אַייך  ,גֶעהֶט אַרוֹים אוֹיף אֵיין מִינוּט! זַייט

דָארְטֶען ,אִיך וֶעל שׁוֹין וַארְטֶען ,שבֶּת-צוּ-נַאכְמֶם ,לָמַעַן הַשֵׁש ,רְחֵלָ'עי..
 --אִיךְ וועל נִים זַיין,

 -אֵיהֶר וֶועט זַיין ,רְחֵלָ' ע ,אִיהֶר וֶעט זי יי.

 נו| ,טָאבְטֶער ,הָאט זי אְָגֶערּפֶּען דְוָואסִי-מַלְכָּה ,קים לָאמִיר גֶעהןאֲהַיים  :קוים אוֹיפְגֶערוּנְגֶען פַאר  81קאַרְבְּלֶעךְ .אָ ,אִיך הָאבּ נָאר נִיט גֶעװאוּסְט,

פְּרֵיידֶעל ,אַז אִיהֶר זֶענְט אַזא בָּריָה אַ סוּחַרימָע 

.-ע ,דְוָוא סִי-מַלבָּה ,גֶעונִד זָאלְט אֵיחֶר מִיר זיין ,אֵיהֶר קאָנְט זִיך גוּט

רִינגען ִ ,ישְְָׁׁה ,א גּטֶען מָאג ,גֶעהְט גֶעוֶּר! טְרָאְט גֶעוּנֶר !פֶרְִיצְטגֶעוּד!
צֶערֵייסְט גֶעווּנר !

| --אוֹיף קוּליעס זָאל זִי גֶעהְן ,װִי זִי הָאט דָאס מִיר אוֹיסְגֶעקַאכְט די וַואסֶער!

הָאט פְרֵיירֶעל גֶעזָאגְט צוּ סְמֶעמְפֶּעגִיוּ'ן ,צומַאכֶענְדִיג נאף זײ די מחיר -
אוּנ זִי ,דִי שְׁנוּר ,דִי וַוייסֶע מֶעלֶעצֶע ,זִיצְט זִיך אונ שְׁוַייגְם :עס פַּאסְט אֵיהֶר אַזוֹ

דִי קאראָלְלֶען ,וי אַ חיר פַּאטְשֶׁעתְקֶעם יי.

|
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אַז רָחֲלִיע אִיו גֶעקוּמֶען אֹחֵיים מִיט דֶער בּייטְשׁ קַארָאלְלֶען ,הָאט זִי דִי שְׁוִויגֶער
צוּגֶעפִיהֶרְט צום שְׁוֶועהֶר מִיט אזא גְלִיקְלִיך שְׁמייבֶעלֶעו גְלֵייךְ וי זִי וָואלְטדָא גֶעוִוינֶען
מִי יוֹרע וָאס,

--וָואם .וָאגְסְט  דוּ ,אייזיק-נפְתָּ לי ,אוֹיף דִי קָארָאלְלֶען ? מאְצִיאָה ,מַאקִי

אֵיין כְּשׁרִיע מְצִיאָה !

ר' אַייזיקינ פְּתֵּלִי או צוּ גֶעגַאנְגֶען נָאהִינְט צוּ רָחְלִיען

הָאט זִךְ

שְׁטַארְק אַיינְגֶעקיקט ,וִוי א רֶעכְטֶער מֵבִין ,הָאט אַ שְׁמָארֶע גֶעמְהוּן מִיט דֶערנָאז אוּג

אַ פרֶעג גַעמְהוּן;
ו-וָ-אס הָאסט דוּ בּעצאהְלְט פאר זְיִי , ווִיפִיעל ?
 -גוּ טְרֶעף ,בִּיסְט דָאךְ עפיט א סוֹחֵר ,נוּ ,אַדְרַבָּה טְרֶעף ?--האט אֵיהֶט דְוָו אסִי-מֵל כָּה גֶעוַאנְט מיט אַ שְׁמִייבֶעלֶע.

א-ִ-יך וֵוַיים נִיט , צִי טְהֵייֶער ,צי וָָאלְוֶועל ?
א-ַ-ז  אִיךְ זָאג דִיר אַמְצִיאָה ,שׁוֹטָה ,אמְַצִיאָה ,וִוי בַּייאנְנב מ!ָאהֶל דִיר ,איך

הָאבּ זִיךְ גֶענוּג אָנגֶ העַארַיִקֶעט ,אוֹיס;געקָאכְט דִי וואסֶער מִיט דֶער דָאזִיגֶער מַאהְלָיארְקֶע
די ל-וְמָרְ'קֶע ,א סִיבֶּעאִיחֶראין פָּנִים  נוּ-נו ,זי קָאן זִיך גוּט דִינְגֶען ,איין אֶמְתַ'ע
מֶעדוּבֶע; דֶער רוּחַוֵייסְט זִי ,ווא אוּג ווע זִי הָאט זִיך עֶס אַזוֹי אוֹיסְגֶעלֶעהְרֶענְט !
ִי נָאר אוֹיה שְׁרֵיפְלֶעך פֶּעךְ אוג שְׁוֶועבֶּעל אוים אה
ארק--
מיהֶ
א ִיסקעלֶע בֵּיי אֵ
קה פִינֶעט זִי ,וי אַ הֶעבְט ,,אַמִיתָה מְשׁוּנָה זָאל אוֹיף
מויל ,אוּג אַוזִי רֶערְט מִיט א
אֵיהֶר קוּמֶען ,אוֹיףדֶער סעְמנְִעמיְופְּיבֶע! .,.נוּ ,וָואס שְַׁיינְסְט דוּ ,אַייויק-
נִפַּתּלִיל זָא שׁוֹין ,לָאמִיר הָארֶען דַיין מְבִינוֹת :וָואם ,שאְַׁטֵיינֶער ,דַארְפֶען קָאסְטֶען
|
אט דִי קַארֶעלְלֶען ֶ
אָ-ט דִי קאןרָאלְלֶען וָואס דַארפֶּען קאסְטֶען ? ---הָאט אייוי קינפּתָּל י גֶעעֶנְפֶערְט,ָנְגֶעמֶענְדִג זִיךְ בַּיי דֶבעָרּארד-- ,אָט די קארָאללען .דַארְפֶעןקָאסְטֶען אַזוֹי גְרוֹיס. ,אַזוֹ
נְרוֹים ,שׁ-ֵ-א נָאר  ,לאאם
םיך דִיר זַאנֶען אַקוראט ,אִיףזָאל מִיך נִיט אָפְּנַארְרֶען--אַ מְצִיאָה,
וָאנְסְט דו ,א מְצִיאָה ?אוב אַ מְצִיאָת; הָאסְט דו עדַארְפְט פַאר זֵיי גֶּעצָאמְלֶען נישְׁט

ִוינְִינֶער ,וי וֶעבְְּטְּהַאלְבֶּע קָ
|ארְבְלֶיךְ ,נָאר ערה זֶענֶען זי אַלְלֶע וִיעבֶּען.
 -לָאקְשׁ! 1ה1אט דוָוא סָו-מלכָה אוֹיְנעעשָ?ׁאמֶען ,וִוי פוּן אַ הַארְמַאט ,אוּג
אַייויקיגפְתְ
ּ
ל
ִ
י
ה
ָ
א
ט
א
ַ
ו
ֹ
ש
ׁ
צ
א
ִ
ַ
י
ט
ָער גֶעטֵה אעאָפּ גֶעמְרִיטֶען אִין אַזַייט ,לָאקְשׁ
4

*

7

6

2

אֵיינֶער ! ְּהֵמ בְּצוֹּת פֶערֶר  אַזא בַּייטְשׁט מארָאלֶלען --וֶעכְסְמהַאלְֶּע קָארְבְּלִיך6 .

מְשוּנֶענֶע לֶעמֶעעֶעקֶע ,אַ שְׁטוּמֶער ווָאלְט הָא עִם נִיט אוֹימְגֶערֶעוט אִין יאָאַהֶר הָ
!אסְט

אוֹינֶען ,צִי גֵיין? נֵא,קוּקזִךְ צוּן דו אָפְּגֶערִימָענֶער נַארֶר!
אוג דְוֶאסִי מַלְכָּה הָאאטָנְגֶענוּמֶען רָחֵלִיען פַאר אַהַאנְט ,הָאט זי
צוּגָעפֵיהןר צוּם שְׁועהֶר ,אֵיהֶר אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען דֶעם קאפ אוג בַּאוִיוֶען אַייויק
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נִפַתְּלֵיין די מִצִיאָה ,שִׁיטֶענְדִיג מיט שְׁטָאכְוָוארְטְלִיךְ אונ מִיט קְלָלוֹת .ר' אַייויק-
נִפ תֵּי,גֶעבִּיךְ,הָאט גֶעשְמָארֶעט מִּיט דֶער נָאו ,גֶעפִינְטֶעלְט מִיט דִי אוֹיגֶען אוג מוֹרָא
גֶעהַאט שוין אוֹיסְרֶערֶען ואַָארְט ,בִּיו נָאטְט הָאט זִיךְ אוֹיף אִיהֶם דֶערְבַּארְמְט אונ
סָאִיז אָנְגֶעקוּמֶען משַׁ ה-מֶענְךְ יל מִיטִץ שׁטֶעקֶעלֶע פוּנים מַארְקו --הָאט שׁוֹין משָׁה-
מֶענְדִיל גֶענוּמֶע שַׁאמְצֶע דִי קארָא לע אוּג- ,בַּאטְרַאכְטֶענְדִיג יי בֵּיי רָחֵל ען
אוֹיפְץ שָׁאנֶעם ,ווייסֶען הָאלָ ,הָאט עֶר גֶעמְרָאפֶען ,אַז זֵיי דַארְפֶען קאסטען ָּלִי גוּמָא
אַ דְרַיעֶרֶעל . . ,דָא הָאט זִיךְ דִ וָוואםָי -מַלְכָּה אַזוֹ צֶעפלאַמט ,אַו זִי הָאט זִךְ
אְֵיי קינְד ,פַאר גְרוֹיס דָאפַאדֶע ,וָואקסֵיינֶער הָאט נִישְט פֶער-
אַזֶשׁ צֶעוֵויינְט וי ק
שְׁטַאנֶען ,וָואס פַאר אַ מְצִיאָה זִי הָאט גֶעהַאנְדֶעלְט ,אוּנ אֶפָשֵר פַאר הַארְצְווייטִיג,
וָואס סטעמְפֶּעגִיוכֶע הָאט זִי אווי נְרָאבּ אפְּגֶענַארְרְט.
דן
-דֶץ אַ סוֹחַר !--האט זי געזאגט צוּ שמָה-מ עלגי

 :פּוּנְקְט אזא מִבִין,

וִוי דֶער טַאטֶע דֵיינֶער ! ואס עַפִּים אַ דְרייֶערִיל ,זוּהְנֵא ? פַאר וָואס נִיט וֶוענִיְגֶער ?

 -דֶערְפַאר , וָאס זֵיי זֶענֶען מֶעהֶר ניט ווֶערְטָה ,מַאמֶע ד;ֶערְפַאר ווָאס דִיקאראללֶען זֶענֶען זעהֶר פְּשׁוּטֶעקַארָאלְלֶען ; איך הָאבּ אוֹיךְ גֶעוֶעהֶעאןַמָאל קָארֶעלְלֶען ,
אאהְל אַרֶעכְטֶע בֵּייטְש
מַאמֶע ; לָאז זִיךְ דִיר דַאכְטְ ען .,אַז איך הָאבּ שוין גֶעוֶעהֶען מָ
י

אע

|

אלאִין הָארְצֶען  --הָאט דָוָוא סִי
 --ער זָאל מִיר בֶּעסֶרער גע מִיט אַ פּּסְטָ

מַלְכָּה גֶעטֶענְהיט ---וָואלְט בַּיי מִיר פיעל מָעהֶר נִיחָא גֶעווען ,עהְדֶער הָארֶען פון
אִיהֶט דָאס וָוארְט וֶעכְּסְטְהַאלְבֶּע ' ! מילא ,לאָז זיין די מַאחְלָיארקע ,דִי חַאלֶיערְיֶע זָאל
וִי בֶּעקּמֶען הַיינְטִיגֶען טאנ הא מִיךְ אָפְּגענַאר (מִיך הָאט נָאך קֵיינֶער נִיט אֶפָּ-
גֶענַארְרְט !) מִילֵא ,חַאכְּט זִי דֶער שְׁוַוארְץ-וויסְט-פִינְסְטֶער -בִּיטֶער יְאחֶר מִיט אֵיהֶר
סְטֶעמְתָּענייא ֵיינֶעם! אָבֶּער צוּ וָאס טויגָא זַאלְצֶען יעגֶעם אה דִיואנ
+
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די גַאנְצֶע סְצֶענֶע אִיז אוּנָוֶער רֶחְלֶיען אַזֹי נִמְאָס גֶעווַארֶען ,אַז זִי הָאט דִי
קַארָאלְלֶען פַארְץ שְׁלָאף אוֹיסְגֶעמְהוּן אונ האל בּיי זִיךְ טיעף-מיעף אִין קַאסְטֶען
;עהֶר
מִיט דֶער דעה ,אַז זִי זָאל זי שׁוֹין מֶעהֶר ניט אָנִמְהוּן ווייל זִי וֶֶעט לֶעבֶּען מֶ
מָׁה-מֶענְדִיל הָאט זִיךְ
פוּן אַלְלֶעם הָאט אוּנוֶער רָחֲלִי עןפֶערְדְרֶאסְסען ,וָאס ש
פֶּערְנוּמֶען אֶפְקרִיגֶע מיט דֶער מוּטֶער פַאר דִי קארָאלְלֶען .אוּג אִיז אֲפִילו ִישְׁט צִו-

עטמפעניו
ס
ישר

ר עשר" אלד אלד,א שאט אי אצת

"),ארי
,",
אי שאר" א

96

בר שש "שאר "גאר אלל אר" אל "א "שאר

א"".,/אבא" /באר= + =.איישר ישר

4

= ר"

ירע

"אש אגאל" שאר ,ארגא" ".,א"" 3שאר"

"שאר

א
יא
אט
ר
ש

יי

גֶענַאנְגֶען צוּאֵיהֶר ,וי עֶס דַאָרף צוּ זַיין ,וי עִם פיהרט זיך ,זָאגֶען יפַארנוּטְץ גֶעוְּד"י
מע הָאט זִי דֶעם גאנצען טָאג אַרּמְגֶעפִיחְרְט פַאר דִי הָאגְט ,גֶעקוּקט אוֹיף אִיהֶרֶע
קַארָאלְלֶען ,יפּונקְט וִוי מֶע בֶּעטְרַאכְט א קוּח ; אִיטַלִיִבֶער אִיו צוּגֶענַאנְגֶען אונ .הָאט
אֵיהֶר אוֹיפגעהויבֶּען דעם קָאפּ ,גֶעטַאפְּט דִי קַארָאללֶען  --אוּג אָן אֵיהֶר הָאט מֶען
גָאר פֶערְגֶעסֶען . ,רָ.חֲלִי עו וָאס אִיו בְּטָבַע נִיט גֶעוֶוען קיין ַא קיין כּעסְנִיטְע
האט דֶעם גַאנְצֶען טָאג גֶעפייערְט אוֹיף אַללֶעמֶען אונ נָאךְ .מֶעהֶארוֹיף מ שׁ ה-
מֶענְדְלֵיין .דֶער דָאוִינֶער חָכָרָה-מַאגְן הָאט זיך גַאנְץ פַיין סֶע מִיטָאג אוּג
איז זיך אַוֶועק אִין בִּית מֶדֶרֶשׁ אַרַיין ,אוּג אַזוֹי וִוי עס אִיז גֶעוֶוען יֶענֶעם אָבֶענְד
אִין בֵּית-מְדרשׁ א שְׁטיקעל שָׂמְחָה סאיום/ ,לבן אִיו שוין משֶׁ ה-מֶעג ך יל אִיבֶּער-
ִ.וי עֶר פְלֶעג עֶס טהון
גֶעבְִּיבֶּען דָארְט פון נָאךְ מערִיב בִּיז וַוייסֶען טָאג אַריין ,ו
גַאנְץ אֶפטְלִךְ.
רָחֲלִי ע.אִיז גָאר אִינְַאנְצֶען גֶעוֶוען לֹא עֲלִיכֶטיִדִיג,שְׁטַאֶרק צֶעקָאכְט ; דָאס
פּנים הָאט אֵיהֶר גֶעפְלַאמְט ,וי אַ הֶעלִישפַייער ,דֶער קאפ הָאט אִיהֶר גֶעטְרִישְׁטשֶׁעט
אוּג אִיןדִי אוֹיהְרֶען הָאט אִיחֶר גֶעקְלונגען אונ גֶעפֵייפְט ;זִיהָאט גָאר גִיט גֶעוואוְסט,
וָואס מִיט אִיהֶר מְהוּט זִיך.ק.י.ין וֶועטְשֶׁערֶע הָאט זִי נִיט גֶעקַאנְט עעסֶען; גֶעוָואהִנלִיך,
ואס יל-מִַכָּח גֶענוּג גֶעפִּיקְט אִין קָאפּ אַרַיין ,פַאר וְוָאס זִיעָקֶט נִיט,
הָאט אֵיחֶר  ר
פַאר ווָאס .זי טְרִינְקט נִיט  --נָאר אוּמְוִיסְט ;ורָחֵל'ע אִיז אַוֶועק מִיט רוֹיטֶע אוֹיגֶען
צוּ ִיךְ ,הָאט זִיך גִיךְ אוֹיסְגֶעמְהוּן ,אַרַיינגֶעלֶעגְט .אִין בֶּעט אַרַיין אוג פון אִיהרֶע אוֹינֶען
הַאבֶּען זי מִיט אַמָאל .אאנַַָאם גֶעטְהוּן

טְרֶערֶען -- ,וַוארֶעמֶע,

הֵייכֶע פְרֶערֶען אוּנ

אַסֶך-אַסן,

*

+

וָואס הָאט רָחַלִיע גֶעוֵיינְט ? זי חָאט אַלֵיין נישְט גֶעוואוּסְט ,וָואס זי וִוייְט
אייט
אוג הָאט אֲתִילו נִישְׁט גֶעפִיהְלְט ,אַז זי ויינְט; דָאס הַארץ אִיז אִיהֶר שוֹין פוּן צַ
גֶעוֶוען שָׁווֶער ,זַעהֶר שְׁוֶוער ,נָאר ְלוּצִיט הָאט זִיך עס צעווייקט ,צֶענָאסֶען אוּג אוֹיםָ-
גֶענָאסֶען זִיךְ דוּרֶךְ  רִיקֶעס מֶּרְערֶען .רחליע הָאט גֶעפִיחְלְט ,וי מִיר הָאבֶּען שוין
אוֹיבֶען גֶעזָאגְט ,אַו זִי אִיז עֶלֶענְד ,אַז עֶס גֶעהְט אֵיהֶר עֲפִּים אֶפּואַז עס הל
אִיהֶר עָפִּיס ,נָאר װִואס פֶּעהְלְט אִיהֶר --דָאם הָאט זִיגיט גֶעוואוּסְט אוּננִיטגֶעקַאנְט
וִויסֶען .רְחֲליע הָאט גַאנְץ גוּט גֶעוואוסְט ,או אִיהןרֶע עלְמֶע רְֶען הָאבֶּען זִי חֲתוּנָה
גֶעמַאכְט אוג הָאבֶּען זִי עגפנּטְרָט ,דָאס וָָארְט ,גֶעפַּטְרְט' אִיז שוין גֶענוּג אוֹיף
צ פּיהְלֶען ,וי ווייט מֶע וֶוערְרְט אָפְֶּערִיסֶען  קִינְדֶער פוּןן עלְטֶערֶען אוּג עלְמֶערֶען
פוּןקינְדֶער ;דָאס וָָארְט ;גיעפּטרְט' קוּמְט אוֹים זֶעהֶר אָפט צוּ הָארֶען בַּיי אוּנְו
יוּדֶען ,כָּמעט אִיןיֶעדֶע מִשְׁפַּחָה ; דָאס וָוארְטיגֶעפּטָרְטי איז אַגְרוֹיסֶע אָבִּירֶע! באַָּעלֵיי
דיגוּנג פאר אוּנזֶער גַאנְצֶער אוּמָה .,וָואס פֵיינְט זִיךְ אוֹיסמִיט אֵיהֶר בַּארְמְהֶערְציג-
קייט ...וִוידֶער הָאט רָחֲלִע גֶעליטֶע פון איהרע שְָועחֶר אוּנ שְׁוִיגֶער ,וָואס הָאבֶּען
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זיךְ אֵיהֶר צוּגֶעגֶעסֶען מִיט וֵייעֶר לִיבְּשַׁאפְט מֶעחֶר ,וי אַנְדֶערֶע מִיט פַיינְדְשַׁאפְט ,וי
מִיר הָאבְּ | שׁוֹיןאויבֶען גֶעשְׁגִיעסְט .נָאר מֶעהֶר פון אַלְלֶעאִיז אִיהֶר דֶערנַננֶען משָׁה-
מֶענְדִיל מִיט זַיינֶעגַאנְג! מִיט זַיין פִיהְרֶעכְטְס קֶענֶען אֵיהְר; רָחֲלָיע הָאט
פֶערְשְׁטַאנֶען ,ואס פַּאר רָאאלְלֶע  זי שְׁפִּיעלְט מִיט אֵיהֶר שַׁאנַקֵייט אוּג מיט אֵיהֶר
נוּטְמְקֵייט .,מִיט אִיהֶר עֶהְְלִיכְקֵ2ייט אוּנ מִיט אֵיחֶר גֶעטְרֵייהְשַׁאפְּט בַּיי אִיהֶר מַאנְן

דֶעם תּכְשִׁיט ;ר רַחֲלִיע הָאט אַרוֹיססְגֶעזֶעהֶען 4 ,א ס זִי אִיז בַּיי אֵיהֶם  ,הב

על כְּלֶם איז ךָ חֲלִיע גאט גֶעוֶוען צֶעשְׁרוֹיפְּט ,צֶערִידֶערְט אונ פֶערְטוּמָעל
די לֶעצְמֶע צַייט .אַ קליציגלקייט ,ווָאס זִי הָאט אִיבֶּערְגֶעטְרַאנֶען פון סְטֶעמְפְּגִירן?
רָזלעוֶ דִי פְרוּמֶע רַחֲלֵי ע ואס הָאט גיט דורבְגֶעלָאזְט .אוֹיף אֵיהֶר לֶעבֶּען קיין הָאר
וּן יּרִישְׁקֵייט ,יש אִיבֶּערְגעמְרָאטֶען קיין מִינִרְסְמֶען דִין פון דִי אלל ִינִים .,וואס
ֶענעןייִךְ צוּ דֶער יורֶענֶע  -- :רָחֲלִי ע,יאּדִַישׁ וַַייבֶּעלפוןאַטֵייטְשׁ חוּמש,האט
אִיןזִינֶן אַ פְּרֶעמ דֶע| ,בֶּעקוּמְט פוּן אִיהֶס בְּרִיוְוליךְ; בֶּענֶעגֶענְט זיך מִיט אֵיהֶם --
אוג גָאר נִישְׁט ! אַרְרַבּה ,זִי פִיהְלְט ,וי עִם צִיהְט זִי צוּ אֵיהֶם ,נִישְׁט מִיט עִפִּיס
א שְׁלֶעכְטָע מַחַשָׁבָה ,חֲלִילָ ! נָארגְלָאט אַװֹי ,זֶעהֶען אֵיהֶם אוּנ הָארֶען ,װייֶער שְׁפִיעלְט
אוֹיפין ירעל
א-ַ-ךּז זַיִין שְׁפִּיעלֶען ,זַיין שְׁפִּיעלֶען !ר!ָחֵלִיע וָואלְט אֵייבִּיג נִיט גֶענֶעסֶען,

נִיט גֶעשְׁלָאפֶען ,נָאר הָארֶען .סְטֶע מִפֶּע ניףה הָארֶען אֵיהֶם אזוֶּג,עה
ֶ.
.ען

אִיחֶם ;

זֵיינֶעאוֹיגֶען ,אז זי קוּקען ,ווַארְמֶען זי נְלאמֶען זַיי ,נִיעוְשָׁען זֵיי ,..אַך זַייגֶעאוֹיגֶען !

רֵ חע חַאפְּט זִיךְ אָןמִיט בֵּיידֶעהָאנְט פַארֶין קאפּ אוג הָארְט זִיךְ צו ,וי
די שליפען קְלָאפֶּען ,וִוי דָאס הַארְץ קלאט אוג דִי נְשָׁמָה צִיהְט  --צִיהְט ; זִ וֵייסְט
נִיט ,ואס מיט אֵיהֶר טהוט זִיך זי רֶעקְט זִיךְ .אִיבֶּער מִיטדער אלד ע אִיבֶּערִיקאפ
אוּנ דֶערעוֶעהְט אֵיחֶר אַמָאלִינֶע חַבָרֶטֶע,חיָה-עטְּעלעֲלִיה תֲשָׁלוֹם ,רֶהֶטע דֶערְמַאנְט
זי אָן יֶענֶער מַעֲשֵׂה פון חַיֶָה עטְעלץ מִיט בַּגיְמִינֶיען אוג עֶס גֶעהְט אֵיהֶר
איבֶּער  פארָאקט איבֶּערֶץ לייבּ .זִי דעקט אָפ רִי קָאלְררֶע א ונ דֶערְהָארְט ְלוּצִים וְעֵהֶר
אבֶּעקָאנְט גֶעוַאנְג ,אַ בֶּעקַאנְט שְׁפִּיעלֶען פון א בֶּעקַאנְט פִידֶעלֶע .רָחַלִי ע הָאט גֶעמֵיינְט,
אַז עָם וַייוְט זיך אִיחֶר אוֹיס ,נָאר וַוייטֶער-ווייטֶער הָאט זיאַלִם מֶעהְר נָאהִינְטֶער
גֶעהָארְט  רָאם שְׁפִּיעלֶען ,ואס מֶעשְפֵּיעלְט , גְעוֶאהְנְליך ,בּיים אָפְּפִיהְרֶעןפוּן דער
חַתוּנָה די מַחוָּּנִים אַהֵיים;רָחֲלָע הָאט שׁוֹין דֶערְהָארְט אונ דֶערקָאנְט אַקִירַא
וָואס מע שְׁפּיעלְט ; רָחָלָיע הָאט אוֹיךְרֶעהְקַאנְט סִטֶּעמְפֶּענִיוּיס פַארְגֶעהֶען זִיךְ
אוֹיפֶץ .פִידֶעלֶע אונ עֶס אִיו שוין פַּאר אֵיהֶר נִיט גֶעוֶועןקיין מָפּק ,אז דָאס פִיהָרְט אָ
סְטֶעמְפֶּענָיוּ דִי מְחוּתָּנִים אַהֵיים נָאך דֶער חוּפָּה-וֶוֶעטְשֶׁערֶע .נָאר וואוקימְט עֶר
אַהֶער ? אוֹיף דֶער נַאם אִיז הַיינְט גִישְׁט גֶעוֶוען קיין חוּפָּה אוג דָא זֶענֶען גִישֶׁטָא קיין
מְהוּתָּנִיט ! וָואס קאנְן דאס בֶּערֵייטֶען? דֶער פּוֹיק מִיט די טַאצֶען לָאזֶען זיךאָכּער

הָארֶען אַלץ נאהינמער אונ נַאהִינְטֶער ; די גאנצע חֲבְרָה שׁפיעלֶען גֶעשְׁמַאק  :נַאר

מְעהֶר פוּן אַלֶץ לָאזְט זיךְ הָארֶען סטָע מִפָּ'ע יו
{יס פִירֶעלְע ,וֶעלְכֶם פֶערְרֶעקְט מִיטְן

ִיסֶען שְׁפִּיעלֶען ,מִיט דֶעם וייכֶען גֶעַאנְג אַלְלֶע אַנְדֶערֶע כָּלִים.,
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רֶחֲלָיע קָאנן ניט אֵיינְלִיגֶען ;זי שְׁפּרינְגְט אַרָאפּ פוּנ'ם בֶּעט ,גֶעהְט צוּ צום
פֶענסְטֶער , עפֶענְט אֵיהֶם אוֹיף אוּג בֵּיינְט זִיךְ אִיבֶּער הֶעכֶער הַאלְבּ אִין דְרוֹימֶען אַרוֹים,

ר ח לי ע האט שׁוֹין לַאנְג אַזֵא נאכט נִישְׁט גֶעוֶעהֶען .דִי לְבָנָה שְׁפַּאצִירְט אִין
מִיטֶעןהִימֶעל אוג אַרוּם אֵיהֶר הָאבֶּען זיך אוֹיסנֶעשָׁאטֶען אלפ אֲלָפִים שְׁמֶערֶען --

למאנְטֶען וָואס שֶׁעמֶערִירֶען אִין דִי אוֹיגֶען ;דִליוּפט אִיו וַארֶעם ,גְרִינְג אוּנ ריש

קיין שׁוּט וִוינְטֶעל ,אַװי אַו דִי חוֹיכֶע מַאפַאלִים וָאס זֶעהֶען זי פונ'ם גְרוֹיסֶען מָּאנַאסְ-
טֶערְמְמֶע גָארְטֶען ,שׁמֶעהֶען אוֹיסְגֶעצוֹיגֶען .,וִוי מָאלְדַאטֶען אוֹיף דֶער וַואך ,אַזוֹי אַז קיין
בְלָאטֶעל רִיְחרְט זי נִישְׁט; נָאר וֶעלְטֶעןויעלטעְןהוּט.עס אַטְרָאג פוּנָים מָאנַאסְטֶערְסְקֶע
גָארְטֶען אַשָׁאנֶעם רֵיחַ פון שְׁמֶעקֶענְדִיגֶע גְרָאזֶען ,וי בְּשָׁמִים ,וועלְכֶס אִין אִין
מַאוֶעפּעווקע שְׁטַארְק אָנְגֶעליינְט ,מַחֲמַת בַּיי מָאג הָארְט זִיך דָארְט אין
אַנְדֶער רֵי יי.

צוּ דֶער דָאוִיגֶער אֹיסְגֶעצֵייבֶענְטער נַאכְט פַּאסְט אַקוּרַאט אוּנְזֶער רָחֲלִיע דִי
שָאנֶען --רִי שָאנֶע ,דִי ריינֶע ,דִי עֶהֶרְלִיבֶע רָחֲלִיע מִיט אִיהר גרויסֶ ,ווַייסֶען הָאלוּ
אוֹיף ווֶעלְבֶען עֶס ליגֶען צֶעשָאטֶען אִיחְרֶע רֵייכֶע בְּלַאנְדֶע הָאר (אַךְּ,ר חֲלִיע הא דֶענן
גֶעקָאגְט אִין אַזֵא צַייט גֶערֶענְמען ,אַז דִי לְבָנָה אונ דֶער מְחַבֵּר פונים רָאמַאן קַאנֶען
וֶעהֶען אִיחְרֶע אַייגעגֶע הָאר א?ֵי)הֶרֶע אוֹיגֶען זֶענֶען גֶעוֶוען נִיט וינְציגֶער בּלוי
אוּנ.לויטער ,וִוי רֶער בְּלוֹ לוֹיטֶערֶער הִימֶעל אוּג אִיחֶר שָאן ,לִיכְטִיג פָּנִים אִיז נִיט
גֶעוֶוען מִיאוּסִיר פון דֶער שָׁאנֶער ,לִיכְטִיגער נַאכְט .נָאררָחֲלֵיע הָאט וִוינְצִיג ואס
גֶעטְרַאכְט וֶעגֶען דֶעם :אֵיהֶר קאפּ אִיו גֶעוֶוען דָארְטָען ,וואו עס הָאט ש גֶעהָארְט
עלזעלְטֶענֶע שְֵׁעילֶען אוּ אִיֹמֶר הַארֶץ אִיז גֶעווֶען דָארְ:ט ,וואוּ ופסִטָ ע 2מְתֶּענְיו ס
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דִי בְּלִי-וְמֶר שְׁפִּיעלֶען עֶפִיס אַזוי טְרוֹיֶעריג ,גְלֵייךְ וי וזֵָיויאלְטֶען אָט עֶרְשְט עמִיצֶען

בֶּעהַאלְטֶען .,אדיֶָןער עֶרֶר אַרַיינְגֶעלִיגט; דֶענְן בַּיי בּריסטֶען ,לְמְשָׁ ,שְׁפִּיעלְט מִען מע
דֶעם איינענעם נגון ,וֶוען מֶע מְרָאנְט בַּיי זֵיי א כֶת  . ,,דָאס ,וָואס בַּיי זֵיי הֵייסְט,
ונל אַ.פָאחְרָאנְגָ ע מַאךְ ש'והֵייסְטעִם בַּייאוּנְואַ;יָ אלֶעךי ,אַ;וְשָׁאג עלי,
דֶער מְתַּם אַ איךיינ ענֶך יגֶס' ,בּיי אוּנְז אַ שִמְחָה בּעווייוְט זִיךְ אַרוֹיס דוּרֶךְ גאֶַעוויי
אונ מַחְמַת גְרוֹיס פְּרֵייר .בָייט  פֵערְגְנוּגֶען פַארְנִימֶע מִיר טרֶערֶען... .נַאךְ אוּמֶעטִיגֶער

יוט אויס דָאס שְׁפִיעלֶען אִים הַאלְבֶּע נַאכְט .,וֶוען דִי גַאנְצֶע וֶועלט הָאלְט אִין  אין

שְׁלַאפֶען ,נָאר איי בִיסֶעל וּדֶען זֶענֶען זיך מְשַׂמֵחַ מיט אוַַוייגֶנְדִינְסי ,גֶעהֶענְדִג

צאר פוּן דֶער ;חוּפָּה-ווֶעטְשֶערֶע" מיט ארַאפְּגֶעלָאוְטֶע קָאפּ ; וָואס אִיז ? מֶעןהָאט

עפַּטָּרְט אַקֵינד פֶערְשׁמֶעהְט אִיר מִיךְ ,פֶערזָארְנְט הֵייסְט דָאס ,בַּר הַשֵׁם נו
;ּ
=  ,..אין דֶער דָאזִינֶער טנער זּמֶער נַאכְט הָארְטייךסְטֶע מפֶּענִיוּיס
פִירֶע עלנָאךְּ מֵָהֶר ,וי אַללע מָאל ע;ֶס קְלֶעמְט דָאס הָארְץ .,צִיהְט דִי נְשָׁמָה ,נֶעכט
אַרוֹיס דָאס חַיוֹת --אונ ח{ֶלֶע שְׁטֶעהְט אַהַאלב נַאקֶעטֶע בַּיים פֶענְסְטֶער אוּנ
הָארְט זִיךְ צוּ ; זי הלט אנְטְלוֹיפֶען פ
.ון רַאנֶען ,צומאכען דָאס תֶענְסְטֶער אוג
אַנְטְלויִפען  ,גָאר עֶס הַאלְט זִי צוּ וִוי מִיט אֵייזֶענְס ,וי אַמַאנְנֶעם צִיהְט עס
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זי ; זִי קוקט זִיךְ איין אוּנ הָארְט ִיךְ צו אַװי עֶרֶענְסְט גְלַייךְ וִוי זִי וָוַאלְט הָארֶען נִיט
זַיין פִידֶעלֶע ,גְלַייךְ וִוי זִי ואלְט הָארֶען ,וִוי עֶר רֶערְט צוּ אֵיהֶר ,וי עֶר מעֲנָה'ט ,ווי.ער

בִּיש ,זי ער וַיינְט . ..אוג נִיט נור רֶחַ לע אַליין הָארְט זִיך אַיין אָן דִי רָאוִיגֶע שָׁאנֶע
יי =" 64
.
.

מֶעלָארֶיֶען פון ס טעמ פֶּענִיוס פידעלע אִין דֶער דָאזִיגֶער ליכטיגער זומער-נאַכט

די לְבְנָה מִיט דִי שְׁטֶערֶען ,די וֵוייבֶעפְרִישֶׁע לופט ,די גאנצע נַאטוּר מיט אֹלְלֶע אִיהְרֶע

בֶּעשֶׁעפֶענִישֶׁען הָאבֶּען וי אוֹיפְגֶעווַאכְט פוּן זִייעֶר דְרִימְלֶען ,זִיךְ אוֹיפְגֶעשְׁטֶעלְט אוֹיף

אַ רגעילע ,בּכדַי צו הָארֶען ,ואס אִיו דָאם פַאר אַמִין גֶעוַאנְג אים הַאלְבֶּע נַאכְט?וָואס

אִיו דָאס פאר קוֹלוֹת אים האלבּע נאַכט ? דֶער נאכְט מְשוֹרָה ,דֶער פֶערְשְׁפֶּעמִינְטֶער

אלְאוועיי אינים מאנַאסְטֶערְמְקִי נָארְטֶען ,דֶערְהָארֶענְדִיג אַוַמאִין מזִיק ,קאט זאיוךיך

גסֶָעפּרוּבט פֶּערְקָאטְשֶׁען אוֹיפץ הָאלְזֶעל ,בֶּעוַוייוֶען זיינֶע שְטִיקְלֶעך; וי זיין שְׁטייגֶער אִיו;
נָאר עִם אִיז אֵיהֶם אַצוּנְד ,אִין סוֹף תַּמוּו ,נִישְט גֶערָאטֶען אִיבֶּער שִׁטְשֶאגָאלַיאיֶען

סִטָּע מפָ ענִיו ס פִירֶעלֶע! מַחֲמַת בַּאלְד נָאךְ ווֶעמְנֶע הָאט עֶר ,גֶעבִּיך ,וי אַלְֶע

| מָאל ,אָנגֶעווָאהְרֶען די כּליי אוּג פון זַייץזיס קול אאייזהם גֶעבְּלִיבֶּען נור קאוַויטְש,

וו בַּיי אָחוְן נָאךְיָמִים נוֹרָאָים ,לְתַבְדִיל.. .דֶער הָאחְן ,יְרֶער שְׁרייֶער ,דֶערְהָארֶענְדִיג

רָאס שְׁפִיעלֶען פוּן דִי כָּלִי זְמֶר אוג מֵיינֶענְדִיג אַז סְאִיז שׁוֹין מָאג ,אִיו אַרָאפּ פון
דֶער סידעלע ,הָאט אפַַּאטְשׁ גֶעטְהוּן מִיט רִי פְלִיגֶעל ,קָאט גֶעוָאגְט דֶער פָּסוק ,אוֹים-

לָאזֶענְרִיג דֶעם גֶעווָאהְנְלִיכֶען קיקיריקוּ מיש אַמינח אֶתְנַחתָּא אונ אִיז זִיךְ אוֶעק צוּרִיק
אַּוֹגֹיֶער;וָאס מֶען הָאט אֵיהֶם מִטְרִיחַ גֶעוֶוען אוּמְזִיסְט אונ אוְּנִישְט ,
אִין זי רוּה אַרַיין ב

אֲפילו דִי הינט , דִי בְּלֵבִים  ",פון וַוייטֶענִם ,פון דֶער מָאנַאסְטֶערְמְקֶע גַאס ,וְוָאס הָאבֶּען

רֶערְהָארִינְרִיג רִי יורִישׁע כּל!-וָמֶר אִין מִיטֶען גאכְט אָנְגֶעהוֹיבֶּען לְכַתְּמִילָה .וי זיר מִנְהג
איז ,צוּ בִּילֶען אונ צוּ וָואֶיען ,זֶענֶען אוֹיךְ אַנשְוויגֶען גֶעוָוארֶען ,וִיכֶענְדִיג ִיךְ אַיין אָרט,

וואוּ צוּ לֶענֶען זיךְ אַפְּרּהֶען .אוֹיךּ דִי קוה ,רְווָא סִי-מַלְכָּ הים בָּארֶע בְּהַמָהושְׁטֶעקֶענְִיג
בֵיי דֶער שׁמוּבּ ,הָאט אוֹיפְנֶעהֶערְט צוּ מַעלָה גָרָהֹן ,הָאט אוֹיפְגֶעשְטֶעלְט דִי אוֹיהְֶען,

;וּנ דֶעם שָׁכֵס
אַרוֹיסְלַאוֶנְדִיג  פונִים בּוֹיךְ א טִיפֶען קְרֶעכְץָו וִוי זאִַנְִיגֶער מֶענְשׁ א

צְווֵיי צִינֶען הָאבֶּען זִיךְ פוּן גרוֹיס הִתְפַּעֵלוֹת מִיט אַמַאל אוֹיפְגֶעהוֹיבֶּען פוּן דֶער,ערֶד,
זִיך גֶעבִּיטֶען מִיט דִי אָרְטֶער ,בֶּעוַויוֶענְדִי זי דֶערְוַייל אֵיינְס דָאס אַנְדֶערְשאֵז זֵיי הָאבֶען
הָארְנֶער ; הבְּלְלאַלְלֶעט הָאט אוֹיפגֶעלֶעבּט ,בּאוויוֶען ,אַז עֶס הָארְט זִיךְ דָאס שְׁפִּיעלֶען
יגֶער שְׁטִילְלֶערולִיכְטִיגֶער ,וארעמער ,כִּישׁוּפַריגֶער זוּמֶער נַאכְט ,
אִין דֶער דָאזִ

ִין דֶער וֶעלְבֶּער צֵייט אִיז אוֹיךְ אוּנוער עֶהֶרְלִיבֶע רָחַלָי ע גֶעשְׁטַאנֶען בַּיים
א

פענְסְטֶער ,וי צוּגֶעקָאווֶעט מִיט אִייוֶענֶם .וי שְׁטֶעהְט ,וי שׁטַארְק פֶערָוואאנְדֶערְט,

רִיהָרְט זיך נִיט מִיט קֵיין אַבַרווי צוּגֶעשְׁרוֹיפְט ,אוּנ ווַייסְט גָאר ניט ,אויף ואס פאר א וֶועלְט
ִין  ,יו אַנַאכְט  אִי ,אַנַאכְט! טַאטֶענְיוּ! *. . .זִי שְׁטֶעהְט אוּנ הָארְם זִיךְ אֵין
זי א
מיט אַללע חושים ,זִי שְׁלִעֶגְט פרְִריִישֶׁע לוּפְט מִיטִֹץ פוּלְלֶען מוֹיל ,זי איו אִין ַאנְצֶען

ֶערכְּשׁוּפט ,זִיקוּקֵט אין בְּלָאהֶען הִימֶעל אַרֵיין אנ דֶערְמַאנְט זִיךְ אָן יֶענֶער װומֶער
פ
יי

*

+

ז

רֶער פְּריֶבּע (וַאוַאלענקֶע),

נאכט,ן אַרווֶֹעיןף ,זִאיוֹלוףעדגי ומיֵייסיֶרעֶעפלְַּאימוֶעןזִ,יצשְֶעפןּיעאלִֶיעןנרְִֶעירגְהֵביְיּםֵׁתאומיַףֲשֵׂה אין יעג (מֵיילֶעשׁקֶעם)
סוקע
5
*
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רִילְבָָה שִׁינְט אין מִיטֶען דֶער נַאבְט

אוּג פְּערֶעלֶע זִיצְט בֵּיידֶער מְהִיר

וי ויפֶּצֶם ,זִי קְרֶעכְצְט ,זִי אִיז שׁוֹין פֶערְטְרַאכְט --
אוֹי ,אַוֶעהְטִיג אי אֵיהֶר |

יי ֵיפְצְו זִי קְרֶעכְצְט ,זִי אִיז דָאךְ פֶערְטְרַאבְט --
אוֹי;א וועהמיג אִיז אֵיהֶר ! ,

דָאס לִיד
אַצוּנְד פֶערְשְׁטֶעֶהעל הָאם זי הֶענְפְהָאל ,גֶעזִינגֶעף .נָאר זִי הָאט דָאס נִיט פֶערְשׁטַאנֶען ;
ְ
ט

ז
ִ
י
ד
ָ
א
ס
יָא ,אָפִילו נִישְט אִינְגַאנְצֶעףדָאךְ פֶערְשְׁטֶעהְט זִי דָאס,
זִי פִיהְלְט עִם ; זִי פ
פְרַייהֶער לוּפְט ; ִיהֶלט ,אַו עִם צִיהט זִי עִפִּים אַ היִן ,אין דרויקען ארוֹיס ,אוֹיף דער
זִ
פ
ִ
י
ה
ָ
רְסַלַע דֶערְמַאנ י לְט ,אַז סֵיאִי אֵיהֶר דָא יֶענְג ,דוּשְׁגֶע ,הֵיים אוג נִנְאָםו נַמאָס!-,. ,
ְט
ז
ִ
וּמֶער לֶעבֶּען ,זִי יךְ נָאךְ אַלידֶעל פון יֶענֶע רֶע וָואס זִי פְלֶעג זִינגֶען מֵיירֶעלְויו
ֶ
ע
צ נְדִיג אין דְרוֹימֶען בַּיי דֶער טְהִיר ;
בֵּיים בְּרֶעג וַאקֶער טְּהוּ אִיךְ שְׁטֶעהֶען
אוּג קָאנְן צוּ דִיר נִיט קוּמֶען ;
אוֹי ,פוּן וַייטֶענְס רוּפְסְט דו מִיךְ --

איך קָאנְן אָבֶּער נִיט שְוִימֶען! --
אוֹי פוּן וַייענְס רוּפְסְט דוּ מִיךְ --
איך קָאנְן צוּ דיר נִיט שְׁוִימֶען !,.

פוּן וַוייטֶענְס ?",ער איז
דָאךְ שוין גָאר נָאהֶעְט! אָט אִיועַה! סְטֶעמְפָּענָיה
מִיט זַיין פירֶעלע ,מִיט ַיינֶע לַ
אנְגע הָאר ,מִי ַיינֶע שְׁוַארְצע ,בְּרֶענֶנְדִינֶע פייעֶרְִינֶע
אוֹיגֶען ָא קוקֶען אוֹיף אֵיהֶר
תָּמִיד .אוג טַארֶעמֶען זי מִיט זייר גְלַאנְץ מִיט זִיעֶר
פַייֶער אונ עֶס וי זי אִיהר
אִין דֶער  מינוט אֵייבִיג שְׁטֶעהְן נָאהִינְט נֶעבֶּען אֵיהֶם,
שְׁטֶעהְן אוּג אֵייבִּי; הָארֶען ז
ַייןשְִּׁיעלֶע אוּג אֵייבִּיג זֶעהֶען זַיינֶע שָׁאנֶע אויגֶען, .,
נָאר אֵיין נאך קאןנן כָחֲלִיע נ
ִישְׁט פֶערְשְׁטֶעהְ ו!י קוכְט ער אַהֶער ,עסמִטפַּעֹנָיוה

אִים הַאלְבֶּעץ נַאכֶט מִיט זַיין פִּירֶעלְע ?

י

יו

וי ארוּם קוּכָט אקֶער ט
סֶעמְפּעניוּ מיט די מְחוּתָּנִים ? א
-ָט רָאס הָאט
זי בָּשׁוּם אוֹפֶן נִישְׁט גֶעקָאנְט פ
ֶ
ע
ר
ְ
ש
ְ
ׁ
ט
ֶ
ע
ה
ְ
ן
,
וִיפִיעל ִי הָאט זִיךְ נִיט גֶעבְּרָאבֶען דֶעם
מח ; רח לע האט זִיךְדיערְמַאנ
ְט ,אַז ערְגֶעץ אוֹיף דֶער שׁוּל-גאם איז היינט גֶעווען

47
'*8

מטעמפעניו
זשט" ריארר ריש

אאריר" .זשר יי

א

ר

"רה

א
"ר
*

רש
+

לואשל
א

א א א

;וי זֶשֶׁע-קוּמֶען אהֶער דִי מְחוּתָנִים?עֶרְשְׁט דֶעמָאלְט הָאט זִי פֶערשְׁטַאנֶען
חאוַּפָּה וִ

דֶעם סוֹד ,וֶוען זִי חָאט דֶערְוֶעהֶען שׁוֹין גָאר נָאהִינְט ,מַאקִי כִּמעט גֶעבֶּען זייֶער שְׁמוּבי

דִי כּלי--וְמָר מִיט די מְחוּתָּנִים ע;רְשְׁט דָיענסְמָאל הָאט זִי דָאס רֶעטְהֶענִישׁ גֶעטְרָאפֶּען,
וֶוען זִי הָאדטֶערְוֶעהֶען וי סעֶמטְָפֶּע נָיוּ הָאט זִיךְ פּונְקְט נֶעבֶּען זיֶער שְׁטוּבּ
גְרַאדֶע אַקענֶען אֵיהֶר פֶענְסְטֶער ,אָפְגֶעשְׁטֶעלְט אוּג הָאט אָנְגֶעהוֹיבֶּען צוּ שְׁפִּיעלֶען נָאךְ
מיט מעהר פְּרִישְׁקֵייט ,מִיט גְרוֹיס חָשָׁק .עֶרְשְׁט דֶענְסְמָאל הָאט רִחלע פֶּערְשְׁטַאנֶען,
וָואס סטָ עמ פ ענָיוּ קאט דא אוֹיפנעמְהוּ :טֶר האט גֶעשְׁלֶעפְט מִיט זיךְ דִי גַאנְצֶע
חָבָרָה,אַלְֶ{ע מְחוּתָּנִים מִיטין גַאנְצֶען עוֹלִם פון דֶער צֶעהֶענְטֶער גַאס אַהֶער ,פַארְבַּיי
;ּנ צוּליעבּ וועמֶען ?  --לכַתְחִילָה אִיוֹ דָאס אֵיהֶר אֶפִילוּ גֶעוֶוען זְעהֶר
ער שטוּבּ או
אַנְגֶענֶעהֶם אוּג דָאס הַארְץ הָאט זִיךְ אִיהֶר אַזוֹי גֶעפְרִיִרְט ,אַועֶס אִיז שִׁיעוּר נִישְט
אַרוֹיסְֶעשפְּרונְֶען פון דֶער בְּרוּסֵט ,אוּג נִישְׁט וִולְלֶענְדִנ הָאט זִיךְ רָחַלע צֶעלַאכְט
צוּ זִיךְ אַליין מִיט אַזֵא פְּרֶעהְלִך גֶעלַאכְטֶער ,אַז זִי הָאט זִיךְ אִיבֶּערְגֶעשְׁרָאקֶען פַאר
אוק נֶעמְהוּן אוֹיף זִיךְ ,וי זִי שְׁטֶעהְט דָא הַאלְבּנַאַקֶעט , מִיטִי
אֵיהֶר קוֹל ,הָאט ק
הַאלְ אִין דְרוֹיִמען ,מיט דִי אֵייגֶענֶע הָאר-- ,אונ אִיז גָעשְׁינֶד אֶפּנָעיוננע פוּניש
פֶענְסְטֶער ,וֶועלְֶען זִי הָאט אִין דֶער גִיךְ צוּגֶעמַאכְט אונ הָאט זיך אַרַיינְגֶעוָוארְפֶען אִין

בֶּעט אַרַיין.
 -וָועה אִיז מִיר ,וואוּנְד אִיוּ מיר!  --הָאט זִיךְ רָח לִיע גֶעטְרַאכְט-- ,צוּ וואםמֶע מאנן קוּמֶען ,אַו מֶע בֶּעקְלֶעהְרְט זיך נִיט פַרִיהָעה ,וואוּ מֶען אִיז אִין דֶער וֶועלְט !
שְׁטֶעלֶען זי אִין מִיטֶען נאכט אַ נַאקֶעטֶע אִין פֶענְסְטֶער פַאר אַזַאע על אע
אִין זִינְן הָאבֶּען אַוֶעלבֶע פוּסְטֶע ,נַארְרִישֶׁעזַאכֶען .,אַרוּמְנֶע הֶעומִיט אַוֶעלְבֶע מִיאוקֶע
מַחֲשָׁבוֹת וֶוענֶען צ סֶט עמְפֶּענִיוּ ...אוב סטָ עמְפֶּענָיוּ --מֶע דַארְף זַיי אן ֶּל
פִיהְרֶען אַגַאנְצֶע עֲֵרָה יודֶען אִיבֶּער צֶעהֶען נַאסֶען --צו לּיעבּוָאס ? צוּ ליעב וֶועמֶען ?
מע דַארְף הָאבֶּען פוּן ֶעסְטֶעֶען אַיין עַזוּת אַוֶעלְכֶם צ טְהוּן  פוּן וַאנֶען נֶעמְש זי
עֶס יי אֵיהֶם אַזֵא  .. ,.א?ִיךְ מוּו עֶס אִיהֶם רענען ,מדֶַאערְם זֶעהֶען , זָאלהָאבֶּען
אַמָאל אסוַֹף ,עֶר וִויל מִיך אוּמְִליקְלִיך מַאכֶע א!ֵיין מָאל פַאר אַלע מָאל ,מֶע
זָאגְט מעו בֶּעסֶער דֶער עָרְשְׁטֶּער
דַארְף זִיךְ  מִיט אֵיהֶם אוֹיסשְׁמִיעסֶען,
רוֹגָיי . ,,ער דֶערְצֶעהְלְט דיר אַ מעשתי ליבּ-שְׁמִיבּ'! גַאנְץ לייטיש ,בִילֶעבֶּען . ..
שַׁבָּת-צוּ-נַאכְטס ,זָאגְט ער ,אוֹיף  דֶער מָאנַאסְטֶערְטְקִי גַאם ,וָאנְט ער דָארְט
וֶועט עֶר מִיר .שוֹיןקְלָאהֶר מאכען אין  גאנצען זיין מיין .. .אִיךְ ווָאלְט שוֹין
גֶערֶען!,דֶער לִיבֶּער כֶ-צוּ-נַאכְטֶם זָאל שוין קימען גִיכֶער ,לאם מִיר שוֹין הָארֶע
וָואם אוּג ווֶען ? איך וֶועל גֶעוִים אַרוֹיסגעָהְן ,ווָאס הָאבּ אִיךְ מוֹרָא ? פַאר וֶוֶעמֶען ?
מוּרָא הַארְף מֶען הָאבֶּען נוּר פַּאר נָאטְט! ,. .עס אִיוּ דִיר נָאר אֵייןאָנְשִׁיקֶענִישׁ אי
אָפְגֶעטָאנֶענֶע זַאך אוּג גֶענוּג  , ,,נִיט אוּמְזִיכְט דֶערְצֶעהְלְט מֶעןזִיךְ אָן אַזוֹי פיל מָעשׁוֹת
דֶייעבֶּע
פוּן איהם אוג פון זיינֶע ,לֶיענֶּע טְרָאפֶּען" - . .וָאס איז דָאס פַאר מאִַין ,אט ל
אּנִים שאַַׁארְפָע ואךְ ,ואס אַז מֶע טְרִיט נור אַרַיין אִין דֶעם,
טְרָאפֶּעןי ?עם אִיז פָ
ֶערְדְטמֶען בַּאלֹד אפ גֶעקָאכְט .. .אָבֶּער וָואם הָאט ער צוּ מִיר ל צוּ מִיֶע יע
יאהְרֶען ל נָאר וֶוער אִיז שׁוּלריג ,וֶוען נִיט אִיךָאַליין ? מֶע טָאר נִישְׁט וַוייוֶען יֶענֶעם
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קיץווֶעג .. .משׁה-מֶענָדִיל זָאל אַצוּנְד יי וָאזְט אִיך איקס אלסדינג רֶערְצֶעהְלְט ;
נָארוואוּ אִיזער ?ער הָארְט מִיָ וֶעחֶר ? וָאס גֶעהְט דָאס אִיהְט אָן ,וָוָאס אִיךְ מוּטש
מִיךְ ,וי אֵיינֶער פַארְץ מוֹידְט? .,,אָד ,מע דארף לייֶענֶען קְריאַת -שְׁמַע נִ
;ישְׁט גוט ,
אד מֶע לֵייעֶנְט נישְׁט קיין קְרִיאַת-שמַע ! . ..
ילִישׁוּעְתְף קויתִי די
לִישׁיּעף

קויתִי .

ד' לִישׁוַעחְףְ קויתִי, ,.י
רָחַ לע בֶּעהַאלְט וי מיעףטִּיעף אִין דִי קִישֶעגְס אַכין ,דֶעקְט וד אִיבֶּער

שְׁטַארְק מִיט
דֶער קָאלְרְרֶע , זִי זָאל נִישְׁט הָארֶען דָאם שְׁפִיעלֶען פון דִי כְּלִידוְמֶר ,אונ
ע
ַ
מ
ׁ
ְ
ש
ִייענְט קריאַת
אוֹיף אאק ישועהף קויתִי ד'"א.ז .הו  ,,נָאר דוּרְ! פֶענְסְטֶער

ִנב
וֶוַע'ענֶען זי פַארְט אַר'ין דִי ִיסָע גֶעַאנְגֶען פן סֶטעמפְּענ ייס פִידֶעלֶע! וֶועלְכֶע
ר
ֶ
ע
ן
א
ַ
לְלֶע מִינוטּט שְׁטִילעלר ,וֶעלְטֶענֶער אוּג וֵוייטֶער ,אוּג רח ליע לייֶענְט קריאַת-שָׁמַע:
לִישׁוַעתְף קויתִי די
קוִיתִי ד' לִישוַעתף
ד' לִישעַתְך קיתִי ". ..

אוּנ
אוג דִי לֶעצְסטְֶטעֶעמְפֶּענָיוס פידעלע קוים-קוים וָָאס עִם הָארְט זיך שוֹיןפוּן וֵוייטֶען
ת
ו
ל
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ק
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ע
ֶ
ר
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ו
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ו
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 ,אע רְחֲלִיעס אוֹיגֶען ווערען
בִּיסְלֶעכְוַוייס
צו גֶעשְׁנָאסְסֶען ,אוג אִיחְרֶע  לִיפֶּען שֶׁעפְטְשָׁען נָאךו סוֹים-קוים וואס

מֶע הארט ;
|
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אוג ר חַל'ע וֶוערְדְט אַנְשְָׁאפֶען .
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רָחַלִיע וֶוערְדְט א
טהוט אֵיהֶר אָן א בֵּיי ַנְשְׁלָאפֶע אוג עֶס חָלוֹמִיש זִיךְ אִיחְה ,או סִטָעמְפָּענָיו
טְשׁ
א
ל
ל
 ...אין אֵיין זייט שְׁטֶעהְט דֶער שְׁוֶועחֶר אִימןַָות
וּתּפִילִיןאונ פְרֵייד על
ש
ְ
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ם
 ,פַּאטְשְט איהֶם ,אוֹיף וָואס די וֶועלְט שְׁטֶעתְט. ,.
משח מֶענְדִיף אִיז
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,
פָאהְרְט רַייטֶענְדִיג אוֹיף אַקָאטְשֶׁערֶע ,מַאכְט
משּׁגֶענֶע תויוֹת ,אוג
ט
ָ
ע
מ
ְ
פ
ֶ
ּ
ע
נ
ָיוּ טהוט אֵיחֶר  אָן אַ בַייְשׁ קַארָאלְלֶען , , ,אין

סטעמפעניו
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דֶער אַנְדֶערֶער זַייט שְׁטֶּעהְט חַיָה -עְטֶּעל ,אָנגעמהוּן שַׁבָּת'רִיג ,אוֹיסְגֶעצִיהְרְט ,וִוי
אַבַּת-לכָּה ,שְׁמייכֶעלְט אַװֹי פריינדלִיך ,אַוֹ ליעבּליך אוּנ צִינְדְט אָןאמך לֵיכְט.

וָואס טְהוּסְט דוּ ,חַיָה-ע ט על? -פְרֶעגְט זי רחַלָיע; לְמֵאי צִינְדְסְט דו אָןאַװױי פיעל לִיכֶט ל

-ווָאס פַאר אַ שֵׁאֵלָה ?--עֶנְטְפֶּערְט איה חיָה-עט על מיט אגעלאָכטער ; עֶס אִיז:וין צַייט ליכְטבֶּענְטְשֶׁען 
דָאךְ עֶרֶב-שִׁבַּת ש
רָחַלָיע קקט אוֹיף דִי ליכט ,וי הֶעלְל זֵיי בְּרֶענֶען אונ זֵיי לֵייכְטֶע ,אוּג
סְטֶעמְפֶּענָיוּ טהוט אֵיהֶר אָן אַבֵּייטְשׁ קַארָאלְלֶען  ,..ער שְׁטֶעהְט נֶעבֶּען איהראַזוֹ

נָאחִינְט ,אז זי הָארְט ,וִוי עֶר אטְהֶעמְט; עֶר שְטֶעהְט אוג קוקט איחר גלייך אין דִי
אוֹיגֶען אַובֵוייאןראוֶנענְט זִי מִיט זַיין קוקעןאוֹיף אֵיהֶר :רָחל יע קוועלְט ,לאכטאוּג
ינְגְט אוג סֶטָּע מִפְּעניוּ טְּחוּט אַיָהר אָןאַ בַּייטְשׁ קַארָאללֶען(יי.
ְּלוֹצִים וֶוערֶען די לִיכְט פָעהַלַאשֶׁען; ַיָה;עטעל אוּנ אַילֶעס אַרוּם אונ אַרוּם
וֶוערְרְט פּערשְׁווֹאוּנְדֶען ; עס וֶוערְדְט פִינְסְטֶער חוֹ-שֶׁךְ .אוּג שְׁטַארְק קאלט ,וִוי אִין
אַ קעהלער ,וִוי אִין.קֹבֶר ,. דֶער וינד בְּלַאזְט אונ פַייפְט אונ עֶס הארְט זיך אַגֶעוַאנגְ,
אַ מרויערִיג גֶעוַאנְג { ;עס הָארְט זִיך ,וי פִאירֶעלֶע שְׁפיעלְט.,שוֹין ווידֶער אַ בֶּעקַאנְט
פִירֶעלֶע! סְטֶעמְפֶּענִיס פִירֶעלֶע ; סט עמְפָּ עג יוּאַלֵיין אִיז שׁוֹין נִיטָּא ,נָאר
ַיין פִירֶעלֶע לָאוְט זִיך הָארֶען ,אָבֶּער זי טְרוֹיֶערִיג ,אַזוֹי אוּמֶעטִיג ,וי דֶער נוּסַח פון
לה אוג עם הָארְט זִיךְ זפִים ,וי עֶמִיצֶער וֵויינְט ,חֲלִיפֶּעט דָ:אס וִויינְט חי ה;ע מ על
אוֹיף אִיהֶרֶע  יּנְגֶע וָאהְרֶען ,וָואס וֶענֶען אִיבֶּערְנֶעלָאפֶּען וי אַחָלוֹם  ,אוֹיף אֵיהֶר ליב
הַארְצִינֶען בּנְיַמִינִיע וָואס ער הָאט זִי פּערְבִּיטֶען אויף אֵין אַנְדֶערֶע ,פֶערְגֶעסֶען
ת יה-צְטֶעלֶען פָערְגֶעסֶען ...
אוי ,מַאמֶענְיווי --שְׁרֵייט אויסך חֲלִיעאוג חאפּט זיך אוֹיף ,קֶעהֶרְט זִיךְ איבּער אוֹיף
דֶער אַנְדֶערֶער זַייט ,וֶוערְדְט ַנְשׁלָאפִען אוּנ זֶעהְט וִוידֶער אללערליי חלומוֹת .אַ גַאנְצֶע
נַאכְט פְּלַאנְטֶעט זִיךְ אֵיהֶר אונ עֶס דַאכְט זיך אֵיהֶר ,אז זִי פיחלְט ,וִוי סֶט עמְפֶּענִיז
שְׁטֶעהְט נֶעבֶּען איָזר אוגמְהוּט אֵיחֶר אבֵָןיאיטְש קַארָאלְלֶען  ..,נָאכְדֶעם קומט וִוידֶער
אוֹיף אקַוֹל תַּחֵינוֹת,
חַיָה-עמֶעל מִיט שְׁוַוארְצֶע לֵיכְט ,וֵויינְט ,טְרוֹיעֶרְט,
;למעכטיגער פאטער איןהימעל ,דו שטארקער נאטט! הערר איבער
דֶעם מַעֲנָה לָשׁוֹן ;א
אלעהעררען ,דו מלך איבער אלע מלכים ,וואס פון אייביג ביז אייביג ביוט דו נָאר
!ו דיר זאל קומעןאוג פון דיר זאל בעוויליגט ווערען אונזער הייס געבעט;
גאסט צ
דו זאלסט פארנעמען די תפלות פון די ריינע נשמות ,וואס טהוען שטעהן פאר דיין
כסא הכבוד אונ ביטען רחמים פון פאר דיר פַּאר אונז ,אוג פאר די לעבעריגע ,וואס אויף
דער ערד ,וואס זענען פולל כיט זינד ,װי מאילגראם אונ די אבות אבותינו . ...

ח יָה?ע טעל זָאנְט די תְּחינוֹת הוֹיך ז;ִי וויינְט ,זי יָאמֶערְט ,זי קְלָאגְט  --אונ

וֶוערְרְט פֶערְשְׁוואּנְדֶען .. .
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עם צִינְרְט זי אָן אַ פיער
אִין דֶער שְׁמָאדְט מֵא וֶעפֶּעוָוקֶע אִיו דָא אַ מָאנַאמְטֶער ,וָאס אִיו גֶעבּוֹיֶעט ,
זִי מֶע הָאט דֶערְצאָחְלְט ,נָאך פון מַאוֶעפָּע'ן .אַ חוֹיכֶע א וייסֶע גֶעמוֹיֶערְטֶע וואנט

רִינְגֶעלְט אַױם דֶעם מָאנַאסְמֶער פון אְַלֶע ער זיימֶען אוג פֶערְגֶעהְמְט 3חָלִָים פון רֶער

שְׁמָארְט .,אִין אִיחֶר ,אִין דֶער ווַאנְט ,פון אֵיין ייט גֶעפוּנֶען זיך גדֶעיוֶעלְבֶּען ודי גראָסְטֶע
קְלֵיימען) ,פון דֶער אַנְדֶערֶער זייט מִיעפֶע קֶעלֶערִם  ,אִין וֶעלְבֶע עס אִיו אַמָאל גֶעווֶען

בֶּעהַאלְטֶען ,וי מֶע זָאנְט ,דָאם גַאנְצֶע גֶעוֶועהְר כְּלֵיטוין) פוּן דִי חֵיירֶעמַאקֶעם . ,אוּג
אַצוּנָד לֶענְט מֶען דָארְט אָפּ עפַּעל אונ אנדֶערֶע מִינִים מְחוֹרוֹת  :דִי דְרִימֶע וַאנְט אִיז
בֶּעוַואקְסֶען מִיט דאָרְגֶער אונ בֶּעשִׁיצְט מִיט דִי חוֹיבֶע מָאפַּאַלְיֶעס אוג אַנְדֶערֶע בּוֹימֶער,
וָואם גֶעפוּנֶען זי פוּן יֶענֶער זייט וַאנְט אֵינָם גְרוֹיסֶען מָאנַאסְטֶערְסְקֶע נָארְמֶען :די פִיערְמֶע
וַאנְט אִיז הוֹיל אונ גְלַאט ,אִין על אָרְטֶער אָפְּגֶעקֶעלִיפֶּעט אוּג אָפְּנֶעפַאלְלֶען דִי לעהֶם
מִיט דִי צִיגֶעל ,אַזוֹי אַז עס בַּייט זִיךְ פֶּערְרֶעכְטֶען שוֹין לַאנְנֶע וָאהְרֶען  .אַקענֶען גֶעפִינֶען

זי א סך הַייזֶער מִיט הֵייזֶעלֶעךְ ,הוֹיפֶען מִיט חוֹיפֶעלֶעך ,יוּדִישַׁע אוּנ גויעשָׁע ,אוּנ דִי
שְׁמָאלֶע נַאס  ,וָאס אִיז צְוִוישֶׁען דֶער הוֹילֶער מָאנַאסְטֶערְסְקֶע וַאנְט אוּנ צְוִישֶׁען דִי

ילע  .וֶערָדְט אָנְגֶערוּפֶען דִי מָאנַאסְטֶערְסְקֶע נאס.
דָארְט ,אוֹיף דֶער מָאנַאסְטֶערְמְקֶע נַאם ,אִין וִינְקֶעל ,װאוּ עס הויבֶּען ִיך אָן די
בּוֹימֶער ,אִיו פָארְנֶעקּמֶען דָאם יערְשְׁטֶע וֶעהֶענִישׁ; פון אוּנוֶערֶע לִיעגֶענְרֶע רְ-חֲלָ'ע

אסוְּמגֶעמְפענָיוּ.
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רְחָלָיע אִיז גֶעקוּמֶען אַהֶער נִיט וי אַבּעלֶעבִירְה'נִיצֶע חֲלִילָה ,נִישֵׁט וי אֵין
וֹיְֶעלַאֶענע ,ואס לוֹיפְט זִיךְ צוּקִישֶׁען אִין דֶער פִינְסְטֶער מיט אִיהֶר לֶיעגֶענְרֶען,
וחְַשםָׁלוֹם! רָחֲלָ'ע הָאט נָאר גֶעוָאלְלט פְרֶענֶען בי אֵיהֶם ,װִי אַזוֹי הָאט עֶר ,סְמֶעמִ-
פְּענָיו בְּלֵיוְמֶר ,גֶעהַאט אַ חַעוָה .,אַזא עוות צו שְׁרַייבֶּען אִיהֶר ,ר' אֵייזיק.נִפְתָּל'ים
שָׁנוּר ,משֶׁה-מֶענְדִילִי 'ס תַייבּ ,א בְּרִיוֶעל .,אוּנ נָאךְ אַזא על
 -אִיך מוּו דָאם אֵיהֶם פִירְהַאלְמֶען! הָאם זִי זי גֶעמְרַאכְט א-יך מוו דָאס אֵיהֶםזָאנֶען אַיין מָאל פַאר אַלְלֶע מָאל :וי זָאגְט מֶען;:עם אִיז בֶּעמֶער דֶער וֶערְשְׁטֶער רוֹגָו,

דֶער דָאוִיגֶער גֶעבַאנְק אִיז אֵיחֶר נִיטּ גֶעקוּמֶען פְלוּצִים רְחֲלַ'ע הָאט גֶעהַאט
צֵייט א נַאנְצֶע וָאךְ אוּנ נָאךְ מֶעהֶר דֶעם גַאנְצֶען טָאג שַׁכֶּת אויף צוּ קְלֶעהְרֶען וֶענֶען
דֶעם .,אונ--אוי וָעה ,ואס זִי הָאט אִיבֶּערְגֶעלֶעבְּט אִינִים דָאוִיגֶען אֵיינֶעם מָאנ ! וָואס
פאר א שְׁרֶעקְלִיכֶע מִלְחמָה הָאט זִי אויסגֶעהַאלְטֶען מִיטְן יָצֶר הֶרֶע ....גֵיין ,דָאם
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ָוארְט ייֵצֶר הָרָע' פַּאסְט לַחֲלוּמִין נִישְׁטׁאַהֶער :וי קומט דָאם צוּ אֵיהֶר ,צוּ אַזַא יּרִיש

וייבֶעל ,צוּ אַזַא הֶערְליך וַייבֶּעל ,וָאם הָאט היינְמָאל נִישְׁם גֶעלֶעזֶען קיין רָאמַאנֶען

אוּג הָאט נִישְׁט גֶעוואוּסְט פוּן קיין ֶיעבֶּעם ,חוּץ דִי מַעֵשֶׂה מִיט אִיהֶר הַבָריטֶע חַיָה
עְטֶעל ,ליה הַשָׁלוֹם ,וָאס מִיר הָאבֶּען וֶעגֶען אֵיהֶר אוֹיבֶען גֶעשְׁמִיעֶפְט --װוי קומְט
דָאס צוּאִיהֶר יֵצֶר הָרֶע ,,לִיעבֶּע א .ד .ג - ?.נַארִישְקֵיימֶען! זִי זָאל הָאמְשׁ ַיין א
מֵיירֶעל ,אִין עפֶּעם אַנְדֶערְש ,פָארְט ,וִי זָאגְט מֶען ,אַ פְרַי פאָגֶעלְע ,נִישְׁט צו

גֶערֶעקְט דֶעם קאפּ ,אמֶַענְשָׁעל פַאר-זֶיך -- ,אָבֶּער אַ ַיבֶעל אוּג אַ פְּרוּם ווייבֶעל פון
שֹׁאָנֶעם גְרַאד ,פוּן הוילעיִחוּם!  --זִי אִיז גֶעוֶוען אוֹיף זִיךְ אַלֵיין להֲרוֹג ילְַבּ ,פַּלאם.

פײַער ,אוג הָאט זיך קיין אָרט נִיט גֶעקאָנְט גֶעפוּנֶען .אט הָאט זִי ויך צוּגֶעלֶעגְט .בי
זִיךְ אוֹיפֵץ בֶּעט ,אָט הָאט רָאס זִי אוֹיפְגֶעמְרָאגֶען ,וי אֵיינֶעם וָאס לִיענְט אוֹיף אַ
הִיטְצִיג שְׁלַאפְקֵייט ,עס וֶערְדְט אִיהֶם מְלַאמְנֶע אוֹיפְץ הַארְצֶען אוּנ עִם גִירֶעט אִיהֶם אַרוֹים
רִי נְשָׁמָה  - ,עֶר וָאלְט נָאר גֶעלָאפֶע אִין דֶער וֶועלְט אַרַיין .רָחֵלְ'ע חַאפְּט זִיך אוֹיף
אוּג נֶעהְמְט וי נָאר צוּם מֵייטְשׁ-חוּמֶשׁ ,זי עֶפֶענְט אוֹיףדִי ָרָה וַיְַּׁח אונ  --מע
וִוירְדִיג! אִיהֶרֶע אוֹיגֶען שְׁמֶעלֶען יי אָפּ אוֹיפְן פְּסוּיוַ:תַּצ דִינָה בַּת לאָה ,אִיז די
די מָאכְמֶער פון לאה אַרֹיסְגֶענַאנְגֶען זֶעהְ דִי מאָמֶער פוּנִם לאנְד ,הָאט זִי שָׁבֶם דער
כָם האט וִיך גֶעהֶעפְט
שונ
ֵיהְן פוּן חָמוֹרגֶענּמֶען מִיט גְוַאלְר; וַתִּרְבֵּק נפשׁי בְּדִינָה ,א
אִין דִינָה ,דֶער בּּחֵיישְׁרייכְּט :שָׁכֶם הָאט אִיהֶר איינגֶערֶערְט א .ז .װי'
דָא הָאט זִיךְ רְחָליעס פַאנְמַאזֶיע ,ווָאס אִיז שי גֶעוֶוען אַבִימֶעל צֶעהִיצְט ,אַזױ
צֶעבּרֶענְט ,א סֶע הָאט זי אֵיהֶרשֹׁין פָארְֶעשְׁטֶעלְט ,וי אַוֹי סְמֶעמְפָּעֹנִיוּ גֶעהְמְט
זִי מִיט גְוַאלְד אונ פֶערְפִיהְרְֶט זִי וַייט  --וַיים ,אזי וִוי זִי הָאט יה אָנְגֶעהאָרְט נָאך בי
מָאמִיל שִׁפְּרַייז אין חֵרֶר פון סְטֶעמְפֶּענִייּ'ס חָָצוֹת מִיט זַיינֶע גאָנָג  -א-וּנ
דח יען הָאט הַנָּאֶה גֶעמְהוּן .,ואס זִי אִיז ניט אַרוֹיסְגֶעגַאנְגֶען אויף דֶער בֶּערְרִיטְשֶׁעוֶער
ס ,װי עֶר הָאט גֶעואלְט ,אַזױ וִי דֶער טֵייטְשׁ-חוּמֶשׁ זָאגְט בַּיי דִינָה כַּת לֵאָה:
נַא
ן מֶדֶרֶשׁ שְׁמֶעהְט  ,וֶוען דִי אֶשָׁה זִיצְט תָּמִיד אִין הויז אִיז זִי מְכַפַּר אוֹיף דִי זִינֶר פוּן
אִי
הֶר .גַאנץ הויז-גֶעוּנֶר ,וי דֶער מִוְֵּחַ הָאט מְנַפָּר גֶעוֶוען אויף  דִי זִינֶר פון דֶער
אֵי
גַאנְצֶער וֶעלְט ,אַזױי וי דֶער פָּסוּק זָאגְט; יי וַייבּ זָאל זַיין אַזױ זי אַיין וינְשְׂטָאק
א .ז ה,י",

אַזױ הָאט רָחֵלָיזע אַרַיצְגֶעיקְט אִין אִיחֶר טַיטְשׁיּמְשׁ .וֶעלכֶען רִי שְִׁינֶער

ָאט אֵיהֶר גֶעשׁאָנְקְט נָאךְ בְשַׁעת זִיאִיז אַ כֵּלֶה גֶעוֶוען ,אוג בִּיסְלִיכְזייו הָאט זי אָנְגֶעי
ה

הוֹיבֶּען פצֶועּרְגֶעסֶען ,אַז זִי זיצְט אִיבֶּערְץ טִימְשׁ-חּמֶשׁ אוג אִיהרֶע גֶערַאנְקען הָאבֶּץ 

מְרָאגֶען אַהִין צי סְמֶעמְפֶּענִָיוּ'ן ,איף דֶער מָאנַאסְטֶערְסְקֶע גאס

ואויּונְַטיֶֶעעררֶעדרִפיֶעברְּוֹימֶער ,װאוּ עֶר הָאט אֵיהֶר צוּגֶעזָאגְט וַארְמֶען  -אונ עֶר וֶעט אַוָאַי

ס
עט
מפעניו
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דָארְמֶען וַארְמֶען ...נָאר קיים אִיו ס ט עָמְפֶּענִי ו גֶעקוּמֶען איהר אוֹיף רֶער מַחֲשָׁכָה
אַזוֹי הָאט עס זי גֶעצוֹיגֶען צוּ איהם ,וי א מַאנְנִיט ,אוּג זִי הָאט נִישְׁט תֶערְשְׁטַאנֶען
ואס דָאס אָיו,
אִיך וָאלְט אֵיהֶם נָאר גֶעוָואלְט פְּרֶעגֶען ,ואס הָאט.ער צוּ מִיר אונ וָאס וִילְל.
עֶר פוּןמֵיין לֶעבֶּען הָאבֶּען ?

אוּג דָא דֶערְמָאהְנְט זִיךְ ךָ חֵלָ'ע אִין אִיהֶר חַבֶרְמַע חַיִהיָעטֶעל ,ליה הַשָׁלוֹם,

וי זִי הָאט נֶעבֶּעך גֶעלִימֶען אִיבֶּער אֵיהֶר בִּנְיָמִיגָ'ען..נאר חיה;עטעל אִיו אָבֶּער
גֶעוֶוען בִּנְיָמִיג'ם אֵין אִיגֶענֶע אוּנ זִי אִיז דָאך גֶעוֶוען מֵאיידֶעל :אֶָּער זִי ,רַחֲלִיע
איז דָאךְ אֵיין ,אֲשֶׁת-אִיש" שִי  -אִי  -ואס פַאר אַ הָארְבּ וָוארְט דָאס אִיו פַאר אַ יוּרִישֶׁער
מָאכְטֶער  6אוג ער ,וֶוער איז ער ? אַ כְּלִיעָמֶר! וָאס קעהֶר ער זִיךְ מִיט אֵיהֶר אָן ? וָואס

פּאר א שְׁמֶעלְקֶע אִיז עֶר מִיט אֵיהֶר,וָאס ער שְׁריבֶּט צוּ אִיחֶר בְּרִיוְלֶעף! א פּארֶע.

פַאלְנָאסְט פון א בְּלִמָמריק ,א הזה אַבִּיסֶעל פון א יּנגַאטְשׁ!
ט
ָעןא--
ההְרֶ
 -דִי וֶועלְט זָאל זִיךְ קֶע

זִי בַּיי זיך אָפְּגֶעפּסְק'עט  -דִי וֶועלְט זָאל זיך

|קֶעהְרֶען ,מוּו אִיךְ דָאס אֵיהֶם זָאגֶען +וָאס ,אִיךְ הָאבּ מוֹרָא פַאר אֵיהֶם! אִיךְ וֶעל זִיך
ִ:יך
נֶעהְן מִיט אֵיהֶם ,אִיף דעל דָארְטֶען ַיין ,נִישְׁט-קִשָׁה ,קֵיינֶער וֶעט מִיךְ נִישְׁט זֶעתְן א

זֶעל זיךְ אַרוֹיסְחַאפֶּען אויף אַ מִינוּט ,מְאִיו נִישְט וַייט ,אט אִיז דֶער מָאנַאסְטֶערְסְקֶע

גָארְטֶען גָאר נִישְׁט וַייט ,אָט בַּאלֶר ,אָט רָא אַקֶעגֶען..

אוּג חרֵלָ'ע קוקט דורף דֶעם אָפֶענֶעם פֶענְסְטֶער אֹיף דֶער מָאנַאפְטֶערְסְקֶע

גַאס אַרױם אונ זֶעהְט דִי בּוֹימֶּער ,דִי חוֹיכֶע טְאפָּאלַיֶעם  ,װִי זֵיי שְׁטֶעהֶען שְׁטָאלְץ,
אוּג זִי האָרְט דִי פאָגֶעל  ,וי שׁאָן יי זִינְגֶען פוּנִם נָארְמֶען אַוֹים ,אוּג אִיהְרֶע מַחֲשְׁבוֹת
מְרַאנֶען זי אִינְנַאנְצֶען איבֶּער אַהִין ,וא שְׁפֶּעטֶער מִיט אַ שָׁעה אָדֶער נָאך וִינְצִיגֶער
וֶועט זִי זִי זֶעהְן מִיט א אוּנ וועט ערע מִיט אֵיהֶם אויג אויף אוֹיג+ ,אוג זי
יי'
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אכ ו לה די ינע וע יך גֶעהמֶן ערו אוב אס מִֹּ רֶע
טַאמָאוַואר אוּנ מִכּוֹח רֶעם בָּארְשְׁט צוּ מדְֶלעָרוִה-מַלְכַּה --אונ אָט דֶעמֶעלט װעט זי
חַאפֶּען אוֹיף זִיךְ דִי שַׁאל אוג אַרוֹיסְגֶעהְן פַּאמֶעלֶעךְ ,אוֹיף דֶער מְהִיר ,אַבִיסֶעל אוֹיף
דֶער גַאם  ,אַזוי מַעֲשֶׂה-שְׁפַּאצִיער ,וֶוֶער וֶועט זיך דאס אַרוּמקוְקען אוֹיף אֵיהֶר ? בִּי
זִי וֶעט קוּמֶען אַהִין ,װאו  ...אַך ,עֶס צִימֶערְט אוֹיף אֵיהֶר דָאס לֵייבּ  ,די בּאָקלֶען
פְלַאמֶען אֵיהֶר אוג רֶאם הַארְץ  -אוֹי ,רָאס הַארְץ! עס פַאלְט אֵיהֶארַקֶערְשְׁט נִישְׁט.
אַרױס אוּג וָאס וַויימֶער צִיהְט דָאס זי אַלֶץ מֶעהֶר אַחִין  ,אַזי אַז זִי הָאט שׁויו מָעֵהְר
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טעשט על ר של טלעש עלשלעלעלעלעלעלעל,

קייןזַא נִישְׁט אִין ויגֶען זִי זֶעהְט פאר זי -קיין וַאךְ נִישְׁטּ ,נָאר דִי בּוֹימֶער פונ'ם
מַאנַאסְטֶערְסְקֶע נָארְמֶען גָ,אר טסָעמְפּענָיוּ'ן מִיט זַיינֶע פְלַאמְ-פייעֶרְרִינֶע אוֹיגֶען גזי
האָרְט .קיין זַאךְ נִישְׁט ,.אַחוּץ דָאס שׁאָנֶע זִינְגֶען פון די פוינֶעל  ,ואס דָארְט אִין
=ְטֶעמְפֶּענְיוּ'ס .אִין דֶער מִינוּט איו
נָארְמֶען אוּנ דָאס נאָמְמליכֶע שְׁפּיעלֶען ס
רָחֵל 'ע .אִנְגַאנְצֶען אִיבֶּערגֶעגֶעגֶען צוּ אֵיין גֶעדַאנְק  -אַהִין צוּ סֶטָעמְפֶּענְיוין,
מִיט סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן ,אונ קין זַאךְ אין דֶערוֶועלְט אִיז נִישְׁט אוּמְשְׁמַאנד זי אֵיינְצַ.
|
הַאלְמֶען אִין דֶער רָאוִיגֶער .ייטיי| ,
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דָאם פִיעֶר בּרֶענְט.
אוג סְמֶעמְפֶּענָיוּ ,קיים איז גֶעוָארֶען נַאכְט ,אַזֹי הָאט ער די חָבְרָה כְּליוְמֶר
אַרוֹיְגֶעמְשַׁלַחֵט אוֹיף אַ זְמִירוֹת ) ,הָאם קלַאמְפֶערְשְׁט גֶענוּמֶען דָאס פִידֶעלֶע אוּנְטֶערְן
אָרֶעם ,בִּכְֵי פְּרֵיירֶעל זָאלמֵיינֶען ,אַז עֶר אִיז אויך אויף דֶער חֲתוּנָה  +נָאר ,אַרויס-
גֶעהֶענְדִיג פון שְׁטוּבּ ,הָאט עֶר .דָאם פִידֶעלֶע אִיבֶּערְגֶעגֶענֶּען מֶעכְצִי'ן אוג אַלֵיין הָאט
םוֶעקְֶעטְרֶאנֶען אִין דֶער מאנַאסְטֶעְסְקֶע גַאם אַרין אוג , אַרוּמְגֶעֶענדיג
עֶס אֵיהֶאםַ
הין אונ צוּרִיק אוּנְטֶער דֶעם שֶׁאטֶען פון דִי בּוֹימֶער ,הָאט יעֶר זִיך אַלְלֶע מִינוּט
אפְּגֶעשְמֶעלְט ,קוּקענְדיג אַהִין ,פ-ון ווַאנֶען עס הָאט בֶּערַארְפְט אָנְקוּמֶען רְחֵלָ'ע די
שֹׁאָנֶע  .אוּג צוּ זִי וֶעם יין  -דָאם אִיו פַאר אִיחֶם ;קיין סָפָּק נִיט גֶעוֶען :דָאס הַארְץ
הָאט אֵיחֶם גֶעזָאגְאטַז יָא;ער האט עם גוט אַרוֹיסְגֶעוֶעהְן נָאך אִיהְרֶע אויגֶען ,בְּשַׁעת זי

הָאבֶּען זיך גֶעֶעהְן בּיי פְרֵיירְלְ ען ,מֶעסְטֶענְדיג דִי קאראָללֶען.
ימְּטֶעמְפָּענָיוּ אִיז גֶעוֶען אַ גֶענִיטֶער אִין דֶער זַא .וי מִיר הָאבֶּען שוין
אוֹיבֶען גֶעשְׁטִיעסְט הָאט.ער בְּחוּרְוייו דִי גַאנְצֶע צֵייט כִּמֶעט פֶערְבְּרַאכְט נָאר אִין אַזֶעלְבֶע
ענְיִָים  ,יְיעבֶנרִיג ִיךְ אַלְלֶמָאל אִיןאֵיין אַנְדֶערֶער נָ,אר בָּאמֶת ,אֶהן פַאלְשְקֵייט
חֲלִילָה +אַז עֶר הָאט גֶעשְׁוַאחְרֶען אֵיימֶעצֶען ,אַז ער הָאט זִי לִיעבּ ,אִיז דָאס גֶעוֶוען
לויטֶער אָמֶת ,אוּג הָאט נִים גֶעמיינְט רֶערְמִיט אָפְנַארְרֶען --חֵס וְשָׁלוֹם! הָאט עֶר דֶעךְ.
נֶעהְן אַ שׁאָן מֵיירֶעל ,אַזוֹי הָאט;ער אָנְגֶעחוֹיבֶּען פאדְקֶעוֶען אַרוּם אִיהֶר ,הָאט זי ליעּ
גֶעתַּאט ,טי רָאס לֶעבֶּען ,הָּאט אִיהֶר גֶעקוֹיפְט מַתּנוֹת ,זִיךְ אוֹיְגֶעבְּרַאכְט אוֹיף אִיהֶר
*) דעם שבת -צונאכט'ס ,וואס פאר דער חופה ,קלייבען זיך צונויף מיידלעך צו דער כלה
טאנצען  --אוג דאס הייסט {זמירות"  אין אגדערע ערמער חייסט עס גלאט שבת-צו-גאכט'ס",
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בָּיו לֶעצְט ,נָאד פַאר אֵיין גוּם וָוארְט ,וָאס;ער הָאט גֶעהאָרְט פון אֵיהֶר ,נָאר פַאר אי
גוּמֶען קוק ,וָואם זִי הָאט אֵיֹהֶם גֶעשֹׁאָנְקְט ,דִי חָבָרֶה כּלִייזְמֶר פון זַיין קאפֶּעלְיֶע ,ואם.

הָאבֶּען גֶעקַאנְט סְמֶעִמְפֶּענָיוּ'ט טָּבַע ,הָאבֶּען זִיך נִים גֶענארְט אַרוּם אֵיהֶם  ,בְּשַׁעַת
סְטֶעמְפֶּענָיוּ הָאט גֶעפִיחרְט אַ לִיעבֶּע עֶרְגֶעץ אִין אַ שְׁטאָרְמֶעל ואוּג אִינְגֶעליעבְטן
הָאט .ער זִיך אִין אַלְלֶע שְׁמאָרְטְלֶעךְ ,אַבִּי עם אִיז נָאר גֶעוֶוען אִין וֶועמֶע)  +אוֹיך הַאבַּע

זִיה נִיט גֶענַארְט דִי פְּרֶעמְדֶע כְּלֵייומֶר ,ואס סטֶעמִפֶּענִיו פְלֶענְט פַּאדְקֶעוֶוען ארום
יֶערֶע  מאָכְטֶער  זֵיי הָאבֶען גֶעוֶעחְן ,אַו דָא קאָנְן מֶען אפְּלֶעקֶען אַ בֵּינְרֶעל .הָאבֶּען.
זי אִיהֶם אוּנְטֶערְגֶענֶענֶּען הִיטֶץ! גֶעמַאכְט מִיט אֵיהֶם חבָר-לַאפּ ,איין קֶעשֶׁענֶע ,גָאר מַעֲשָׂה-

שׁוּתְפֿוֹת  ,גֶעפְּרַאוֶעט קֶערְמִישְׁלֶעך --מִיט אֵיינֶעם וָארְט ,גֶעלֶעבְּט אַ גוּמֶען מָאג אוג
גֶעקוּקְט מִיט אֵיין .אויג אַחִין ,וי סְמֶעמְפַּעגָיוּ מַאכְט רָארְט קוּצֶענָיוּ-מוּצענָיוּ מִיט
דֶער מָאכְטֶּער אָרֶער מִיט דֶער שְׁנוּר ,וי אִינֶער רֶעדְט :יקִיכֶעל דִיר זִי ,הָאלְובֶּע זי
דיר --נָאר וַוַייטֶער  -אַ זַאם! מִיט די אוֹיגֶעןוִיפיעל דיין הַארֶץ גֶעלוּסְט ,אַבִּי נִיט מִיט
מֵיין האָנְד !" . ..אֶמֶת ; ,עם הָאבֶּען זיך גֶעמְרָאפֶען אַוֶעלְבֶע מַעֲשׂוֹת ,ואוּ סְטֶעמְפָּענָיו
הָאט אֶפְּגֶעשְׁנִימֶען נִיט שאָן ,נָאר נִיט ליימִישׁ ,הַינוּ ,חָכְרָה הָאבֶּען אִיהֶם ֶעסלערֶעוֶעט,
דֶערְטַאפְּט זערְגֶעץ אִין אַוַויִנְקֶעל אונ גֶעבְּרַאכֶען דִי בֵּינֶער אוֹיףוָאס דִי וֶועלְט שְׁמֶעזְט,
אַזֹי אַז ער הָאט גֶעחַאטלַאנְג צוּ גֶעדֵיינְקֶען אַזֵא מַעֲשֶׂה . ..נָאר מֵיינְסְמֶענְם אִיז אֵיהֶם
גֶעגַאנְגֶען גוּט צוליעבּ זיין נָאמֶען ,וָאם ער הָאט זִיךְ גֶעקויפט בַּיי דֶער וועלְט ,אוּג צוּ:
לִיעבּ זַיין גוּט הַארְץ מיט זַיין מִילְדֶען כאראקטער א יודֶען אַ מוֹבָהמְהוּן :הֶעלְפֶען אַ
נוּמֶען בְּרוּדֶער  -הָאס אִיז בַּיי סְמֶעמְפֶּעניוּ'ן גֶעוֶען דָאם חַיוּת  +יער הָאט קֵיינְמָאל
ניט אָפְגֶעוָאנְט קיין מֶענְשֶָען אִין קיין זאך ,מיי ;ער הָאט יִא גֶעקָאנְט .,סֵיי נִיט  --צוָאנֶען
הָאם ;ער צוּגֶעוָאגְט יֶערֶען.
 סְטֶּעמִפֶּעֹנָיוּ ,בַּיש אַ יור בַּיי אֵיהֶם אַ בַּקֶשֶׁה-ר' סעֶמטְָפֶּענָיוּ פֶערְרְצֶע!אֵיהֶר זֶענְט דָאךְ יָא אַ חָשׁוּב בַּייים פְּרִיץ ,מָאמֶער וָאלְט אֵיהֶרּ גֶעפּוֶעלְט בַּיי אֵיהֶם דִי

אַרֶענְדֶע פון מיין אַיידֶעמִיס וֶענֶען?
 אַך ,מִימְן .גְראָסְטֶען כָּבוֹר! מְאַ שַׁאֵלָה אַבִּימֶעל צוּ אִיךְ בִּין אַ חָשׁוּב בַּיייםפָּרִיץ +וֶענֶער וֶעט פַאר מִיר קיין זַאק בָּארְשְׁט ניט אַוֶעקְגֶעבֶּען :אונ וֶער שְׁמִיעסְט
דִי פְרִיצָה  -זי אִיז גָאר נָאךְ מִיר דִי כַּפָּרֶה!זַייט זִיבֶער; ,עס וֶוֶעט זיין רֶעבְט!--
אוּג אויבּ סֶטָ ע מִפֶּענָיוּ הָאט נָאר נִיט פֶּערְגֶעמֶען הָאטער גָעוִים גֶעפֹּיֶעלְט בַּיים
יי די אַרֶענְדֶע אוג אַנְדֶערֶע טובות פַּאר יְחִידִים ,אוּנ אַמָאלפַּארְן כְּלֵל אוֹיך .דֶער
חֶסְרוֹן אִיז נור גֶעוֶוען ,ואס ער הָאט גֶעהַאט אַ קוּרְצֶען זִכָּרון ,זָעֲתֶר א קורְצֶען זְִּוֹן 
אוג מַחֲמַתער הָאט אַלְלֶעמֶען צוּ גֶעזָאגְט ,דרום הָאט.ער גִיט יֶערֶען מַקייִם גֶעווֶען...

דֶער אֵיגֶעגֶער אוּמְגְלִיק אִיז גֶעוֶען בַּי דִי דאוִיגֶע זַאכֶען אויך :נַארְרֶען הָאט ער
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קֵיינֶעם נִיט גֶענַארְט ,קיין לִינֶען נִיט גֶעזָאנְט - ,נִיט גֶעהַאט קיין שׁום פְניָח אִיןדֶער זַאך +
נָאר אַזֹי וי ער הָאט צוּגֶעזָאגְט וֶערֶען מֵיירֶעל ,אַזעֶרוֶעט זִי גֶעהְמֶען  -דָרוּם הָּאט.ער
יש גֶענוּמֶען קיינֶעאוג אִיו לַאנְג אַרוּמְגֶעפָאהְרֶען א בַָּחּר ,בִּיו פְרִירֶעל הָאטאֵיהֶם
פֶערְְִׁיעֶרְט ,אַזױי װִ .מִיר הַיימֶען שין ...סְטֶעמְפֶּענְיוּ אִיז אַודאַיגֶעוֶעןגִיט קיין

שׁלֶעבְטֶער מֶענְשׁ' ,נָארער הָאט אַבּימֶעל גֶעהַאט וִינְט אִיןקאפ אגוֶּנאעִויזֶען וי

:וג אָט אזא מִין
וי אַ מֵייג :ואס אֵיהֶר הָאט גֶעוָואלְט הָאט אִיהֶר גֶעקַאנְט פון אֵיהֶם מַאבֶען א

ָפֶשׁ ִיזאִַינְגֶעפַאלְלֶען צו פְּריירְלען אין דִי אָנד ארי זי הָאט מִיט אֵיהֶרשׁמַארְקֶען

בַארַאקמֶעף ,מִיט אִיחֶר;קאפּ אוג מִיט שֵׂבֶל גיך גֶעפּועלְט בַּיי אֵיהֶם ,עֶרְ זָאלאזיֶךפְְָאגֶען פון
אַסך זַאבֶען :זִי הָאט גֶעוֶעלְטִיגְאטִיבֶּער זיין קֶעשֶׁענֶע ,אִיבֶּער ַייןרָצוֹן ,אִיבֶּער אַלְלֶע וַיינֶע

גאָנְג אִ-י-בֶּער אֵיהֶם אִינְגַאנְצֶען !ער הָאטזִיךְ ,וִוי אַ שׁאַפֶעלֶע ,גֶעלָאזְט .בִּינְדֶען;אויף אַלְלֶע

פִּיער פֶ,ערְוָארְפֶען קדאָָאפסָּעל אוֹיף אַ זַייט אונ הָאט גֶעלָאוְט מְחוּן מִיט זִךְ .וָאס זִהיָאט

גֶעוָאלְט ,ר

ןאר

יניע
;בּיי זִיך אִין ַארְצֶעןא,וֹיף זַיינֶע גֶעפִיֶע אןִיז עָר

א עהאיא א וָואם
הָאבֶען,אדֶער יֶ הָאבֶן! וע קאג הָאכ אתֶם = א
נָאר ער אַלייןוֵייסְ ִם  פַאר וָאס קוּמְט דָאס אֵיהֶם  אַ;עה זָאֵלנִיש קאנֶען ִיךְזֶעפְן

לִמֶשָל ,מִיש רָחַלִען ,צו וֶעְכֶער עִם צִיהְט אִיהֶם פון רער ֶעְשְׁטֶער ייט

;ער

הָאט .זִי דֶערְגֶעהְן בַּיי חַיִים-בֶּנְצִיוֹן אויף דֶער חְתוּנָה ?וֶעמֶען קַאנְן דָאם אָנְרִיהְרֶען?

פְּרֵיירְלֶיען?  -פְרֶענְט זי בְּחֵרֶם! וֶענֶע חָאט אִין וִינֶען אִיהְרֶע.קאראָלְקֶעןמִיט דִי

מַשְָׁנוֹת ג'אַבִּי שְׁפּועל אֵיהֶר אַ חֲתוּנָה ,בְּרֶענְג אֵיהֶר מֵיין מִיט אַ קָארְבֶּעל אוּנװוייטֶער

רעה זִיךדִיראָפּ דֶעם קָאפּ  --אִיז דָאס נִיט אֵיהֶר עֶסֶק ! אוג בְּט וַואנֶען אִיו מַאקִי דֶער
שָׁעוּר צוּ זַיין בַּיי אִיהֶר אין גָלוּת?פְּרֵיידֶעל הָאט זִיךְ אוו אויך גֶענוּג גֶענוּמֶען אויף
אֵיהֶם נ;ִ:ישטקשָׁה  ;+:אוּג סֶמֶּעמְפֶּענָיוּ הוֹיבְּט אָן אִיבֶּערְקְלֵייבֶּען בַּיי זִיךְ אין וַכָּרוֹן
אַלְלֶעשׁפּיצלֶע,וָָאס .זִימָהוּט אֵיהֶם אִיבָּער ,דִי אַלְלֶע יִסוּרום ואס עֶר מְרָאנְט .אִיבֶּער

פון אִיהֶר פון רֶער עֶערשׁמֶער שׁעֵה נָאף דֶער חַתונָה בִיו הַיְטִגען פָא אנ זי

מַחֲשָׁבוֹת װֶערֶען אַללֶע מָאל דונְקְלֶער אונ זֶער וֶערְרְט בּאָו אווף-פְּרִייִרְלִיען אונ אוֹיף
דֶער גַאנְצֶער וֶועלְט : .אִינְגַאנְצֶען זַיין בִּיטֶער הַארֶץ לָאוְט עֶר אוֹוִם אוֹוף פְרִייְרֶעלים
קאפּ ,גְלֵייףְ וי נור זִי שאִׁויּזלְדִיג אִין דֶעם ,וָואס עֶר אִיז אַזֵא אע ֶ5עמֶקע
טא בא ה
.
אוּנ לָאזְט זי מְרֶעמֶען אוֹיפְץ קאפ..,
אִ-יף' וועל זִיך מִיט אֵיהֶר אָפְּרֶעבֶענֶען מִיש אַמָאל ,טְרַאכְט זי סְטָ עמְפַּעֹנָיוּ
אַרוּמִשְׁפַּאגֶענְדִיג אוּנְטֶער רֶעם שָׁאמֶען פון דִי הוֹיבֶע מָאפָאלֶיעס פוּנָיִם מָאנַאסְטֶערְסְקֶע

גָארְמֶען לָאז זִי נָאר אַרויסְגֶעהֶען ,רְחַלָ"ע ,אַהֶער צוּ מִיר ,אִיך ועל מִיט אִיהֶר אִיבֶעך
שׁמִיֶעסֶען מִכּוֹחַ אַלֶץ ,אִיך וֶעל אִיהֶר אוֹיפְרֶעקֶען מיין פֶּערְבִּיטֶערְט הַארֶץ;' אִיִך וֶעל
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אֵיהֶר זָאגֶען דֶעם רֶעכְמֶען אֶמֶת  ,וי אַוֹי אִיך הָאבּ זִי ליעבּ גֶעקרִיגֶען פוּן דֶער עֶרְשְׁטֶער
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מִינוּש אָן ,וי מִיר הָאבֶּען זִיך רֶעְזֶעהֶען ,אוג מִיר וֶעלֶען שוין צוּמְרַאבְטֶען איין.עצָה!
++

6

וי אַזױ צװמַאבֶען ,אז מִיר זָאלְלֶען בֵּיירֶע בֶּעפְרייהְט וֶערֶען אוּג פֶערְבִינְֶען זִיךְ אויף

אֵיבּי--אֵייבּיג! אִיך וֶועל זי אָנְלֶערְנֶען ,מֵיין צָרָה ,מיין פּּרֶענִיית ,אִיך וֶעל אֵיהֶר וַייזֶען

וי אַוֹי צו טְרֶעמֶען וֶענֶעם מִשׁ דִי פִים! אִיך וֶעל אִיחֶר גֶעבֶען גֶט ,וֶען נִיט לָאז זי
ִ,וי אִיהֶר קוּמְט ,אַ שאָנֶע ,רֵיגֶע כּפּרָה! הַאר ,פְרֵיידֶעל,
ְֵייגֶען אין אֵיבִּיגֶעעג ו

וֶועסְט בַּיי מִיר לֶיענֶען אִין דֶער עֶרֶד  ,וי באַַארְג! ...לָאו זִי נָאר קוּמֶען אַהֶער,

רְחלִיע ,זִי וע גֶעִים קוּמֶען !איך ועל אֵיהֶר בַּאלֶר אוֹיָאגֶען אַלְלֶעם .וֶעל קיין
שִׁיהוּת נִיט מַאכֶען אוּג אֵיהֶר אֵיין עֵצֶּה גֶענֶּען ,וי אַװױ צו פָּטוּר וֶערֶען פוּן אֵיהֶר חִנְיָאק

מִיטְץ סַאמֶעמֶען קאשְׁקֶעטֶעל אוג וִוי אַזױ צוּ וֵיין מֵיינֶע  ,מֵיינֶע!י..
8
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דָאם פַייִער וֶוערְרְט פֶערְלַאשֶען.
סְמֶעמְפֶּענָיוּ הָאט זִיך אַזױי צֶעפְלַאקֶערְט ,אַז עֶר הָאט נָאר נִיט בֶּעמֶערְקְט,

וי פון יֶענֶער זַייט גַאם שׁוֶעגְּט אֵינֶע מִיט א וַיים טִיכֶעל אוֹיפְץ קָאפּו זִי גֶעהְט
גֶעשְׁוִינְד אוּג קוקט זיך ארום אויף אַלְלֶע וַייטֶען .דָאס וייסֶע מִיבֶעל אִיז אִיהֶר ָנְגֶערִיקְט
בִּיז כִּמֶעט אִיבֶּער דִי אוֹיגֶען אונ  עס צִימֶערֶען אִיהֶר די האַנד ,דִי צאָהִן אין מויל,

דָאס הַארְץ אִין דֶער בְּרוּסְט אוּג רָאט נַאנְצֶע לײבּ :זי קוּקט זיך גוּט אֵיין ,זי בְלַייבְּט
שְׁמֶעהְן ,זִי דֶערְזֶעהְט סְטֶעמְפֶּעניוּ'ן אונ טְהוּט זִיך א לָאז צוּ איהם מיט דִי וֹארְמֶער:

 מִיט וָואס פַאר אַ הַעֲוִה ,פְּרֶעג אִיך אַייךיי.א

|

 -אִי הָאסְט דוּ מִיךְ רֶערְשְׁרַאְקֶען .רָחַלָ'ע! ...זָאג מִיר נִיט ואִיהֶר" ,רָחֲלָיע,ָאג מִיר זרו" -- .,.הָאט אֵיהֶר סְמֶעמפֶּעג יו גֶעעְֶטְדֶערְט אונ הָאט זי אְָגֶנּמֶע
ַּיי בֵיידֶע האָנְד אוג הָאט אִיהֶר אַרַינְגֶעקּקְט גְלַיְ אִין דִי אויגֶען אַריין .רְחֲלָ'ע
הָאט דֶערְזֶעהְן .אין זַיינֶע אוֹיגֶען פנְקְט דֶעם וֶעלְבֶּען גְלַאנְץ פון רִי שְׁטֶערֶען ,וָואס

הָאבֶּען אַרָאפְנֶעקיקְט אִין רֶער רָאוִיגֶער שֹׁאגֶער זּמֶער-נַאכְט פוּנם רוּנְקַעל-בְּלָאהֶען
חִימֶעל ..אַלְלֶע מַאנְצפֶּעוָוְק ער יוּדֶען הָאבֶּען אָפְּגֶעמַאכְט הַבְדָלָה אוּנ הָאבֶּען גֶעוּנְגען,

וִוי דֶער שְׁטֵייגֶער אִיוּ ,דִי ,אֲלְיְהוּים" ,גֶעוִיפְצְט אוג גֶעמְיַאכְט ,גֶעדַארְט דֶעם מוֹחַ אוֹיף

דֶער וִויסְטֶער פַּרְנָסָה ,זיך גֶעוִינְשְׁעווֶעט דֶעם וְבוּת פוּן יֶענֶעם חָסִיד ,וָואם הָאט

גֶעמְרַאפֶּען דָאם גְלִיק צוּ בֶּעגֶעגֶענֶען זי מִיט אַליָהוּ הַנְבִיא אונ אָפגֶעגֶען איהם שׁלום,
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אוג .אָפְּנֶעהְמֶען בַּיי אִיהֶם שָׁלוֹם +מדַיאגֶעפּעווקער וֵיבֶער ווארפען אראפ רִי

שְִׁייֶערְס פוּ'ם (קאפּ ,טְהוֶען אֹים דִי שְַּׁתְדִיֶע מְלֵיירֶער ,דָאם צִיהְרוּנְג ,אוּג גֶעהְמֶען

זי צוּ דִי ואבִירִיגֶע אַרְבַייט , מִיט אֵיינֶעם וָארְט ,מאזֶעפֶּעוְוְקֶע אִיז פֶערְנוּמֶען
אַרוֹיסצוּגֶּעגְלִייטֶען דֶעם לִיעבֶּען שַׁבֶּת קורְשׁ-אוג קיינֶעם קוּמְטגאר-ניט אוֹיף די גֶערַאנקען,

אַו אִין רֶערצֵיט שְׁטֶעהְט רָחַלָיע ,רוָואסִי-מלְכָּהים שָׁנר ,מֵשׁ סְטֶעמְפֶּענָיי
דֶעם כְּלִיעָמֶר אֹיף דֶער מָאנַאסְטֶערְסְקֶע נַאס אוּג הָאבֶּען צְווישֶׁען זִיךְ אַ שְׁמִיעם מכּוֹח
עפֶּעט גָאר נִישְׁט קיין יודישֶׁע זאבֶען.. .נָאר בדְּילָאהֶע שְׁטֶערֶען ,ווָאס קוָקען אַרָאפ
מִישׁ זַיֶער גְלאנְץ ,נָאר די הייבֶע מָאנַאסְטֶערְתְקֶע מַאפָּאלֶעם , נָאר דִי נאכט-פויגלען
אֵינִָם גְרוֹימֶען מֶאנַאסְטֶערְסְקֶע נָארְמֶען ,וָאס רוּפען זי אִיגֶער אויף זיגֶער לָשׁון ,גָאר וי
האָרֶען אוג זֶעהֶען דָאס אַלְלֶעם צוּ ,נָאר זֵיי וַייֶען , אַז אין דֶער דָאִיגֶער שׁאָנֶער
צויבֶערְלִיכֶער נַאכְט ,אוּנְמֶער דִי מָאנַאסְטֶערְסְקֶע בּוֹימֶער ,אוֹיף דֶער גוֹיֶעשֶׁער גַאס אוג

אָט רא גֶעבֶּען סְמֶעמְפֶּענְיוּ'ן הָאט זיך רְחַלָ'ע גֶעפּנֶען אִין אַזא מִין נִייער לַאנֶע,
אַו זִי הָאט זִיךְ גָאר פֶערְגֶעסֶען,

וֶער זִי אִיו אוּג ואס זי אִיז ,דָא אוֹיף דֶער שׁאָנֶער

ְּראָכְטִיגֶער נַאטוּר ,הָאט זִיךְ רָחֵלָ'ע גֶעפִיהְלְט אַװֹי ,װִי נָאךְ קיינְמָאל נִיט אִין אִיקְר
לֶעבֶּען :דֶער פַּחַר ,וָאס אִיזאויף אֵיחר .גֶעפַאלְלֶען בְּשַעת זִי אִיז אַהֶער גֶעגַאנְגֶען .,הָאט

וי פְּלוּצִים אָפְּנֶעטְרֶאטֶען פון אִיהֶר או עס הָאט זִיךְ אִיחֶר אֹיסְגֶעוִיֶען ,אַ ִם זֶעגֶע
בי אִיחֶר אוֹיְגֶעוַאקְסֶען פְִיגֶעל אוּג זי אִיז פְרֵייה ,וי אַ פאָגֶעלֶע  ,אוּג קָאנְן פְלִיהָען ,
פְלִיהֶען ...סְטֶעמְפָּענָיו הָאט זִיךְ צוּנֶערוּקְט צוּ אֵיהֶר נאָהֶענְטֶער אוּנ הָאט אַנִירֶער-

:חֵלָ'ע חָאט צאִיַטֶערגֶעמְהוּן ,זִי הא
גֶעלֶענְטזיינֶע האָנֶד בּייאִיהֶר אויף דִי ַקְְלֶען ר

גֶעוַאלְט אָפִּטְרֶעמֶען פוּן אֵיהֶם ,נָאר זִי הָאם דָאס ניט גֶעמְהוּן . זִי הָאט נוּר אַ קוק

גֶעטְהוּן אויף סְטֶעמְפֶּענָיוּ'ן אונ פון אִיהְרֶע לִיכְִיגֶע בְּלָאתֶע אויגֶען הָאמֶען אַרָא.

גֶערִיגֶעןצְֵי מיְרֶעחְרעֹײ 

-

|

 -וָאםוינמְט רו ,רָמַקָעז האט סִמִעמְפֶּענָיו א פְרעג גֶעטְהי ,אפְוישֶׁענְדיג|
יי
די טְרֶעְרֶען מִיט ייֶע האֶָר
 אַך ,סְטֶּעמְפֶּענָיוּ ,עִם אִיז מִיר אַזוֹי גוש אָט דָא  --נֶעבֶּען .. .אייך ,גֶעבֶּעןידִיר ,סְמֶעמְפֶּענְיוּ! פַאר וָאם בִּין אִיךְ . . .פַאר וואם בִּין אִיך נִיט אָט אַיֶענֶע ,וָאס
הָאט זי אַזוי גֶערִינְגֶען אוג גֶעשְׁוָאהְרֶען בַּיי דִי קַאראלְקֶען פֶערְקויפֶען?

 -אָט דָאס אִיז דָאף .טאקי מיין מַעֲנָה ,נִשֶׁמֶה מֵיינֶע! ואגֶם סְטֶּעמְפֶּענְיוּ

אַרוּמְנֶעסְמֶענְדִיג רָחֵל'ען  -אָט דָאס אִיז דָאך מַּאקִימייןגָעשְיי  וואס איך שְׁייע,
פֿאר וָואס בִּיוְט דוּ נִיט מֵיינֶע בֶּעסֶער? אִיךְ הָאבּ דָאךְ דִיךְ אַזוֹי לִיעבּ ,אַו אִיךְ שְׁמַארְב

מִיט אַלְלֶע אֵבָרִים  +אַז אִיךְ זְעֹה דִיך נִיט .בֵּן אִיך אויס מֶענְשׁ ,אִיך לֶעבּ גָאר נִישְׁט,
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רְחַלי'ע! זאג מִיר ,מֵיין זִים לֶעבֶען .,איא דו בּיסְט מיין קרוֹין ,מיין שׁאטץ ,מֵיין נִשׁמָה!
|

דוּ בִּימֶט מֵיינֶע ,רָחֵלָ'ע ,בִּיסְט מַיינֶע !

 -והֵאיסיסְט אִיך בּן דיינֶע ,סְמֶעמְפֶּענְיוּל חי אַױ קָאנְן דָאס זַיין ?

 --דוּ בִּיסְט מֵיינֶע ,פֶערְשְׁטֶעהְסְט דוּ מִיךְ .הַארְץ מֵיינס ,װַייל אִיך בִּין ריינֶער אויף

קָּמִיד ,אוֹיף אֵייבִיג  בִיֶן פִיְְטֶערֶען גְריבּ+בִּזֶן קֵגֶר אַריין בִּין אִיך דיינֶער,
לֶעבֶּען מֵיינֶם 

|

בי

 -בִּנְיָמִין הָאט אוֹיך אַזֹי גֶעזָאגְט ,הָאט זיך אוֹיךְ גֶעשְׁוואהְרֶען  -אוּנ צוּם סוֹף י,

ארֶעג גֶעמְהוּן,
וָ-ואסֶער בִּנְיָמִין +הָאט זי סְמֶּעמְפֶּענָיוּ פֶערוואוּנְדֶערְט פְ

קיקֶענְדִיג רְחַלֶיען אִין דִי אויגֶען אַרין ,וי מֶע קיּקט אויף אַ קְלַיין קִינֶר ;וֶען;עם זָאנְט
אַ וִוילְד נַארִישְׁקֵייט .פון וְאם פַאר אַ בַּנָיָטין רֶערְסְט רוּ ,נְשָׁמָח מַיינֶע ?

 -בִּגיָמִין ,חיִחעמ על'ס שׁטִיףְּ-רִירֶער מ+יין בֶרֶע חַיָח;ֶנטֶעל דִי יְתומָה

הָאט גֶעהַאט אַ שְמִיף-בְרירֶער ,וָאס הָאט גֶעהֵייסֶען בִּנְיָמִין ,הָאבֶּען זי אָפְגֶערֶערְט
פוּן לַאנְג -אַז יי וֶועלֶען זִך גֶעהְמֶען +ער חָאט אֵיהֶר צוגֶעזָאגְט ,גֶעשְׁוָאהְרֶען בי ַיינֶ
ט;ֶעעל
הַיילִינֶע נָאֲמָנוּת --אונ צוּם סוף ,, ,אַך ,הָאט זִי גֶעהַאט א מִיאוּסְץ סוֹף ,ח!ַ ה

גֶעגֶּעךּ .זִי אִיז שוין לאנג גֶעשׁטָארְבֶּען ,עֲלֶיהָ הַשָּׁלוֹם ,לָאו זי מִיר מוֹחַל ַיין.. .נָאר
בַּנְיָמִין אִיז בַּײ אִיהֶר גֶעווֶען רָאס חַיוּת ,זִי אִיז אוֹיסְגֶעגַאנְגֶען נָאךְ זֵיינֶע פְּרֵייט +ז
הָאט דָאס -מִיר אַלֵיין דֶערְצאָהְלְט ,,,זִי שְׁמֶעהְט מִיר פַאר דִי אוֹיגֶען ,אוג עס וַוייוְט
זִיה מִיר אוֹים ,אַז אָם זִיצֶט זִי בַּייים תֶענְסְטֶער ,אִיך זִינְג אֵיהֶר לֶיעדְלֶעךְ אוּג זִי וַיינְט

אוּנ זָאנְט אַלְץ, :אִי ,גְלויבּ דִיי נִיט ,מֶע מָאר זֵיי נִיט נְלוֹיבֶּען ,דִי מַאנְסְבְּלֶען!יי".

רָחֵל'ע דֶערְצאָחְגְט פוּן אֵיחֶר חַבָרטֶע חַיָה;ע טעל דִי יְתוֹמָה ,אוג סטע מ

פֶּענָיוּ קוּשְׁט רָחֵ?'ען דִי האָנָד ,גלאָט זי ,חַאלְדְנְט זִי  ,קוקט אֵיהֶר אִין די אוֹיגֶען
אֵַיין  -אוּג רָחַלָיע דֶערְצאָהְלְט אַלֶץ פוּן חַיָה;ֶע טֶעלָ'ען ,וי אי זי אִיו שְׁטיקְלער-

חֵייראוֹיסְגֶעַאנְגֶען  ,וי לאֵַיכֶם ,נָאךְ אֵיהֶר לִיעבֶּען גֶעטְרייֶען בַּנַיְמִיגִיןייי
{ חַיִה;ֶעטֶעל אִיז שׁיין גֶעוֶען פון עִמְֵיכֶע ואהֶר מיר ,נָאר רָהֲלִיע הָאט

זִי גוט גֶעדֵיינְקְט ,חַיָ ה;עמָעל אִיז אֵיהֶר אָפְטמָאל גֶעקוּמֶען צוּ חָלוֹם ,..אַצוּנָד

הָאט ִיךְ .אֵיהֶר אוֹיסְגֶערַאכְט ,או חַיָה;ָעמעל שְׁטֶעהְט פון יֶעגֶערזייטוַואנְט אָנְגְעמְהוּן
אִין תִּכְרֵיכִים אוג קוּקט אַרִיבֶּער אַהֶער אונ וִויגקְט צוּ אֵיהֶר  ,אָנְוַוייזֶענְדִיג אִיהֶר אוֹיף

סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן אונ שָׁאקְלֶענְדִיג מיטן,קאפּ ,וו אֵיינֶער רֶערְט :וָאס מְהוּסְט דו רָא?.,

ע מיין לֶעבֶען,
 --צוּ וָואם טוג גֶעם דֵיר ,הַארְץ מיינם , קאָצֶעלֶע מֵיינֶם ,ולרחַ

צוּ וָאם מוֹיג דִיר רֶעהֶען ,רֶערְמָאהְנֶען אַוֶעלְכֶע זַאכֶען אוג נָאךְ אַקֶענֶען נַאכְט? מְהו
בֶּעסֶער אַ קיק אוֹיף מִיר מִיש דֵיינֶע שׁאָנֶע לִיכְִיגֶע אויגֶען וָואם לייכְטֶען איּנ בְּלישְְׁשֶׁען

וי צוֵיי שׁאֶנֶע בְּרִילְְיאנ ייי.

ס'טעמפעניו
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סמֶּעמְפָּענָיו הָאטנָאךְ נִיט אוֹיפְגֶערֶערְט דָאס לֶעצמֶע וָוארְט ,הָאמזִיך רָחֲלִ'ע
אַרוֹיסְגֶערִימֶען פון זֵיינֶע האָנְד מִיט אִזֵא שׁמאָרקייט , אַז סעֶמטְְפָּעגָיוּ הָאט זך
אִיגֶּערְגֶעשְׁרַאְקען פַאר אֵיהֶר ,
|
|
ר
;
ר
 --גָאמְט אִיז מִיט דִי ְחַלָ'ע ,וָואס אִיז דִיר אַװינם גֶעשֶׁעהְן ?

ער הָאט זִי גֶעוָואלְט חַאפֶּען ויערֶער אַמָאל ,נָאר זִי הָאט זִיך נִיט גֶעלָאוְט ,זי
הָאט .גֶעצִיטֶערְט אונ גֶעשֶׁעפְשֶׁעם, :דו זֶעהְסְט א
ָ+ן איז זי!אָן שְׁמֶעהְט זיו אָן קוקט

זִי אַהֶער ,אַהֶער יי,.

|

 וֶוער שְׁמֶעהְט ? ואוּ שְׁמֶעהְט ,וָואס רֶערְסְט דוּ רָאס ,רָחַלָ' ע 1נֹשָׁמָה מֵיינֶע,קוּם צוּ מִיר .,נֵא דִיר אַ הַאנְד ,הַארְצענָיו ,לְיוּבֶּענָיו!,...

 -אַי! לָאז מִיךְ ,לְאו מיךְ ,סְטֶּעמְפֶּענָיוּ ,לֶא מִיך! אֵיהֶר וֶעהְטוּ אָן

שְׁטֶעהְט עפֶּעס א װַייס? אַך ,חַיָה;ֶע טֶעל! חַיָה;ֶעמֶעל! ...אוי ,לָאוְט מִיךְ ,לָאט
ג!.ו.ּ.מֶע נַאכְט !אַגוּמָע...
אעֲַזָה
מִיךְ! ...מִיט וָואס פַאר אַ הַ

אוּג רָחַלָ'ע אִז פֶּערְשְׁוואְֶּען גֶעווארֶען אִינם שָׁאמֶען פון די בוימֶער .סְמֶּעם
פָּענָיוּ הָאט נָאר גֶעקַאנְט זֶעהְן וִוי צְויי עקען פון דֶער װַיימֶער שַׁאל ,וָואס הָאבֶּען זיך
צֶעלָאט !פּוּנם וֵוינְט , הָאבֶּען אוֹיסְגֶעויזֶען וִוי צְוויי וַוייסֶע פְלִיגֶעל .אָט אַזֹי וֶֶערְדְט
אַנְטְרוּנֶען אַ גוּטֶער מַלְאֶךְ,אָט אַוֹי וֶערְדְט פֶּערְשְׁוואוְדֶען גאוַּטער חָלוּם..,
יאוָּ,דִישֶׁע מַאכְמֶער ! אָט דָא הָאסְט דו זִי בֶּערַארְפְט בֶּעוויוֶען מִיט דַיין יְעהֶך-
ליבְקייט ,מִיט אִינְַאנְצֶען דיי ריינְקיט .איִָּ,ישֶׁע פְרוי! אֶם דָ האָאסְט דוּ זְִ בֶּערַארְְט
גֶּעוִיוֶען מִיט דַיין גַאנְגֶּען גֶעטְרֵיישַׁאפְּט ,מיט רֵיין גַאנְצֶען אִיבֶערְגֶעגֶּענְהֵיט!,.

קּמֶענְדיג אִַים הָאט רָחֵל'ע גֶעוָאלְט פַאר אַלְלֶע איימָאנֶען ,אויסְשׁריען
ואוּ זי אִיז גֶעוֶען אוג מִיט וֶעמֶען זִיהָאט זִיך גֶעוֶעהְן ,נָאר זִי הָאט גֶעמְרָאפֶען דָאס
גַאנְצַע הוֹיזְגֶעזוּנָר זִיצֶען אַרוּם מִישׁ מִיט נָאךְ עעמְליבֶע גאָסְט בַּיי אַ גרויסֶען.סַאמָאוָואר
פֶערְטִיעפְט אִין אַ וִויכְטִיגֶען שְׁמִיעם פון גֶעשֶׁעפֶּט ,וי דֶער שְׁטֵייגֶער אִיז שַׁבָּתצוּ-

נַאכְמִים בַּיי יודֶען ,צוּנויפְקלויבֶּען זִיך ערְנֶעץ ,אוּג נָאךְ דֶעם גַאנְצֶען מַעת-לָעת ,וָואס
מָע הָאט גֶערוּהְט= ,שְׁמִיעסֶען אַבִּיסֶעל וֶיֶעגֶען מֶסְחֶר ,וועגֶען מָארְגֶענְדִיגֶען יָרִיד  אוּג

ְלַא אַזי וֶעגֶען וֶעלְטטַאכֶען ,
אט גֶעזָאנְט א גְרָאּ יוּרֶעל אַ שְׁנִי-.קראָמֶער--אִיך ועל זִיךְ נִיטטַא,שֶׁען" ) הָ
לְאז דָאם גֶעהְן אִין דֶער גֶערְד אַרַיין  אִיךְ בִּין קלאהר אִין דִי יְרִירִים גַאנְץ גֶענוּג ,נָאר
גְרִיזָאמֶע מִיט הַארְצְוַייטִיג קָאנְן מֶען פוּן אַזֶעלְכֶע יְרִידִים הָאבֶּען!
מדריר-י

') {טאשען" הייסט אויף קרעמער-לשון  --זיך שטעללען אויפ'ץן יריר מיט א קואם .
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פַאר אס ?  --רוּפָט זִיךְ אָן דְוָוֹאסִי-מַלָכָּה ,הַאלְטֶענְדִיג דִו .האַנד צוּנוֹים-
גֶעלֵייגְט אוּנְטֶעךְ'ן הַארצען --איך וַויים נִיט פאר וָואס ,ר' יוּדֶעל ,אִיר זֶענְט אַזוֹי בְּרוֹנָ
אוֹיפְן יָרִיד ? פַארְאַכְמְטָאגֶען הָאבּ אִיךְ בַּיי אַייך גֶעוֶעהְן ,קיין עין-הֶרֶע אַ שָׁפַע ,אוֹיף

אלְלֶע יוּרֶען גֶעזָאגְט גֶעוָארֶען! אֵיהֶר האט דַאכְט וִיךְ אַ גַאנְצֶען טָאג גֶעלֵייְ גֶעלְר !

 --בּיי דִיר הֵייְט אַלְרִינְג גֶעלֵיזְט גֶעלֶר!--הָאט זִיךְ אָפּגֶערוּפֶּען ר אֵייוִיק.

נִפְּתָּלִי ,נִישְׁט קקקענְדִיג אויפְץ וַייבּ אונ וַוארְפֶענְדִיג אױיף דִי בִּינדלֶעךְ פון דִי
שִׁטְשָׁאטֶעם -- .
 -אוּג אִיך .וָאלְלט זגִֶיעףוו-אוּנְשֶׁען ניט קיין ערְגֶערִין  יָריד ,וִוי פַּארְאַכְְטָאגֶען

א--
זוּנְטָאג הָ-אט זִיךְ אָנְגְרוּפֶען שטָׁה-מֶענְדִיל ,קוקענדיג אין דִי חֲשְׁבּוֹנוֹת אַרַ
ויין
ס
|
|
דַארְף מֶען דָא לייקֶענֶען  ,פֶערְשְטָעֹה אִיך נִים ?

 -אָט דאס אִיז טַאקִי די מַעשֶׂה-זאגְט ר' יוּךָעל  -אַז אִיהֶר וִוילְלְט נִיט גְלויבֶּען

יֶענֶעם .בַּיי אַייך ,אַז מֶע דֶערְוֶעהְט  01עֹרָלִים גֶעהֶען זיך צוּנוֹיף אוּג מֶע צֶעמְרָאנְט
מִיר שִׁיעוּר דִי קְרֶאם ,הֵייסְטדָאסם שׁוֹין גֶעלייט גֶעלְר אוג פֶערְגִינְט שוין נִישְׁ.

 וַוייסְט אֵיהֶר וָואס ,ר' יוּדֶעל?  -רוּפָט זִיך אן אַ יוּנגֶערְמאנן קאאַסאַקעראוֹיף בֵּיידֶע אוֹינֶען  -לָאמִיר  אַוֶעקְווארְפֶען דֶעם ייה עס אִיז נָאךְ דֵא מָארְנֶען גאוַּמֶער
מָאג אוג מֶע וֶעט זִיךְ נָאךְ מִיט אֵיהֶם נוט אָנֶעסֶען ,לֵאמִיר בֶּעסֶער שְׁמיעמֶען פון
עִפֶּעס אַנְדֶערֶם ,
אוּנ דֶער
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ֹ
ל
ֶ
ם
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ו
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נ
ְ
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ָ
ן
צ
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ְ
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ע
לְט-וַאכֶען  ,וֶעגֶען אֶתְרוֹנִים ,
וֶועגֶען בֵּית-המְרְרֶשׁ ענְינִים ,גָעוואֶהנלִיף אוֹיך וֶוענֶען מִלְחָמח .אַלְלֶע רֶערֶען ,אַלְלֶע

רוֹיכֶערֶען ,,דֶער סַאמָאוַאר זִידְט אוג פַּארֶעט אונ דִי שְׁמוּבּ אִיז פוּלל מִיט רויך  +אִין
|הוֹיבֶען הצ זִיך עזס קאכְט זִיךְ באַָּארְשְׁט מִיגטֶעננֶענֶע פּריייְקֶעס צוּ דֶער מְלַוָה.

מַלְָּה,

יואו בִּיסְט די גֶעוֶען ,רְחָלָיע? הָאט זִיךְ דְוָואסִיְ.מַלְכָּה גֶעוֶענְדְט צו רֶער
שָׁנוּר,
=

 -אָט דא ,,,אוֹיף דֶער מָאנאסטערמקע גַאם ,,,

|

|

 וִיי אַזױי אִיו אִיןדְרוֹיֶען ?שָׁאן ? גָאמְט זאל הֶעלְפֶען עס זָאל חָאטְשׁ .הַארְמֶעןדֶער וֶוֶעמֶער בִּיו נָאך לע יְרִירִים ,

יי

 וָואם אִיז דִיר ,טָאכְטֶער ,דֶער קאפ מְהוּט דִיר וְועֹה  ,וָואם דו בִּיט אַזֹיבּלִיך? מָאמֶער וָאלְסְט דוּ זִיךְ אבִּיסֶעל צונֶעלֶענְט בַיי זִיךְ אוֹיפן בֶּעט?
|

יידי װאָרְמֶער הָאבֶּען זי אְַלֶע אימְגערְרֶעהְט אונ אַ קוק געמ אי
רְחֵלָ'עם בְּליךְ פְנִים אוג הָאבֶּען אַללֶע אין אִיין קול בֶּעשְׁלָאסֶען , אַז זִי אי פֶעך.

ְשׁידֶעט גֶעוָארֶען פּנם מַאמְאמַאר  .רָחַליע אִיז אַוֶעקְגֶענַאנְגֶען צוּ זי אִין חֵדֶ

81
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אריין .זִיך צוּלֶעגֶען אויפְץ בֶּעט .אוג דָא הָאט דֶער עוֹלֶםּ גֶעמַאכְט אַ שְׁמַיִעם וֶועגֶען
,ואס מִשְׁמֵיינְם
מְשַׁא ,,וי א טְשַׁאר ,אַזא קְליינִינְקייט ,אַנָאלֶע גָאר-נִיט ,דַאכְט זִיךְ וָ
גֶעזָאנְט אַ רויך; ,קאנן קוילען אַ מֶענְשֶׁען אויף טוֹירט  ,אוּג אֵיינֶער הָאט דֶערְצאָהְלט,
אַו בַּיי זַיין זיידֶען ,עֵלָיו הַשְׁלוֹם ,אִיו אַמָאל שָׁעוּר דָאס גַאנְצֶע הוֹיְגֶעווּנְד פוּן דֶער וֶעלְט

נִישְט גֶעגַאנגֶען פון אַמשאד .דֶער אַנְרֶערֶער הָאט דֶערְצאֶהלְט נָאךְ אַ שׁאָגֶערֶע מַעשָׂה

וי אַזֹי בַּיי זַיין פֶעמֶער הָאט זִיך דָאם גַאנְצֶע חייְגֶעוּנְד שָׁעוּר געסֵמִיט פון אַ מִין
פִישׁ ,ואס הֵייסְט ; מַארִינְקע" , אַזֹי אַז מֶע הָאט זִי קוים מַצִּיל גֶעוֶען פוּנִם מוֹירְט.
ּ,ן אַ דָאמָאוויק,
דֶער דְרִיטֶער הָאט דֶערְצאָהְלְט אוֹיךְ זֶעחֶר אַ שׁאָנֶע מַעשֶׂה פון אַ לץפו

פוּן אַ עוֹלֶם-הַתֹּהוּנִיק ,אַזֹי לַאנְג בִּיז מֶע אִיז אַרױף אוֹיף דֶעם מוֹידְט,
 -וָואס מֶע זָאל נִיט רֶערֶען  ,אוֹיפְן טוידט מוו מֶען דָא אַרוף קומֶען הָאט.
זִיך אָנְגֶערוּפֶען אֵינֶער,
 -אָלַיָהוּ .הנָבִיא ,מֶע דארף אַ קוקמְהוּן  ,אֲלְיָהוּ הַתִּשְׁבִּי,וָואס מְחוּט עֶפֶּעםמַיין פְּלונִיתִיטֶע? אַלְיְהוּ הַנְלְעדִי ה-ָ-,אט זִיךְ מ שׁה-מֶענְדִיל לצִים שְׁטִיל זאַָאג

גֶעמְהוּן .,צוּינְגֶענְדִיג דִי אֲלְיְהוּם פון שַׁבָּת-.צוּעַאכְטִם :ער אִיִו אויפְגֶעשטַאנֶען פו
מִישׁ אוּג אִיז גֶענַאנְגֶען גֶעואהֶר וֶוערֶען צוּ רָחֵלָ'ען.
שי
יי

אט

ז1דאאב

רְחֶלֶע קעהְרְט זִיךְ אוּם אוֹיפן גְלֵייכֶען וֶועג.
 ְוַאלר ,ודֶען ,רַאטֶעוֶעט! הָאט דֶער עוֹלֶם רֶערְהאָרְט אַ קול פוּנם יימעןחֵדֶר אוּג אַלְלֶע הָאבֶּען זִיךְ גֶעלָאוְט לויפּען אַהִין אִין חָדֶר אַרַיין ,װאו רָחַליע אי

גֶעלֶעגֶען אוֹיְגֶעצויגֶען אויפְן בֶּעט,דֶעם קאפ פֶערְוָארְפֶען אַרױף ,אונ גֶעבֶּען אֵיהֶר אִי
גֶעשְׁטַאגֶען מֹשָׁה-מֶענְדִיל הַאלְבּ טוֹירְט.

ַ3אסֶער !גִיכֶער!
 -וָאם אִיז ?ויער אִיו +גֶעחַלְשְׁט ו וואסֶער! וַאסֶער! הָאבֶּען אַלְלֶע יֶּען גֶעשְׁרִיגֶען אוּנ קֵיינֶער הָאט זִיך נִישְטגֶערִֵיהָרְט פוּנ'ם אָרֶט,
=  -אוֹי ,,אַמִכָּה דֶער מַמֶען ה!ָאט דְוָואסִי-מַלְכֶּה אסגעשריען אוג הָאט
גֶעבְרַאכְט אַ קווארְט וַאסֶער ,אָנְגֶענוּמֶען אֵין מויל אַריין אונ בֶּעשׁפְּרִיצְט רָחַלֶ'ען דָאס
פַּנָיִם ,וָאס אִיו גֶעוֶֶען טוידְט וי דִי וַאנְט,

פטעמפענין
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 לָאזמֶען רוּפֶּען דֶעם רוֹפֵא! הָאט ט שֶׁה-טָע נְדִיל גֶעשְִׁיגֶע יט מִיט ַיין קול,דֶעם רוּפַּא! דֶעם רוֹפָא! הָאבֶּען ויערֶער אַלְלֶעיּרֶען גֶעשְׁרִיגֶען ק,ו.קענְדִיג
:
|
אֵיינֶער אפ אנדערֶען.
 מֶע בֶּעדַארְף אִיהֶר בִּינְדֶען דִי האָנד מִיט אַ פַאשמׁילֶע.אוּ קנְוֶועטְשֶׁען דִינָאז! דִי נָאוּ! די נָאז! הָאבֶּען אַלְלָע יורֶען גֶעשְרִיגֶען .שְׁטֶעקֶענְדִיג אויף אֵיין אָרֶט, -אָט אַזוֹי ,ך וָוא סַייט לְכָּח ,שְׁטַארְקער ,שְׁטַארְקֶער ! הָאבֶּען די גאָסְט אוּנְטֶער:

גֶעגֶענֶּען חֹשֶׁק דֶער בַּעל-חַבַּיִתטֶע ,וֶעלְבֶע הָאט גֶעאַרְבַּיט מיט אַלְלֶע כֵּלִים :גֶערִיבֶען,
גֶעקְוֶעטְשְׁט. ,גֶענָאמֶען וַאסֶער ,גֶערִיפֶען דִי אויגֶען  -אַֹי לַאנְג בִּיו מהֶָעאט די
פֶערחַלְשׁשֶע רָחַל'ע אָפְּגֶעמִינְטֶערְט אונ אוֹיפְגֶעוֶעגְט .רְחֲלָיע הָאט זִיךְ אַרוּמְגֶעקּקְט
אויף אַלְלֶע זיטֶען ,װי אַ פֶערְשְׁלָאפֶענֶע .,אוג הָאט גֶעפְרֶעגְט :װאו בִּיןאי ? עם אי
מִיר הָיים ,הֵייס !

|

|

צ-ֶ-עגֶעהְט וִיה אַבִּיסֶעל ,עולָם ,צֶענֶעהְט זִיך! הָאט דָוָואסָייםַמַלְכָּה ג ;ֶעזָאגְט
מָׁה-
אוּנ הָאט מְשַׁלֹחַ גֶעווֶעןדֶעם גַאנְצֶען טס 6זַאל אַרֵיין אוּג אִיז אַלן מִיט ש
מֶענְדְלֶיען ארבי נֶענֶּען רָחַלֶיען ,וֶעלְנֶע הָאט נִיט ַרָאפְגעלָא קיין
מׁה-גָענְרְלֶיען.
אוֹיג פון שֶ
| =  -וָָאס אִיז רִיר  ,טָאכְטֶער ,גֶעשֶׁעהְן ?הָאט די שְׁויגֶער גֶעפְּרֶענְט,

 וָאס אִי דִיר ,רְחַלָ'עז הָאט זי משָׁה-מֶענְד יל גֶעפְרֶנְט ,אָנְבִיֶנִיזִיך שְׁטַארְק אִיבֶּער אִיהֶר קאם,

 -לְאוּ דִי מַאמֶע אַרֹיסְגֶעהְן פון דַאנֶען ,הָאט אֵיהֶם רָחָלִיע גֶעעֶנְטְוֶערְט

שְׁטִלְֶערְהֵייר ,

|

 -מַאמֶע ,גָעֹה ,זֵיי מוֹחֵל ,אַרױס פון דַאנֶען ,הָאט אִיהֶר שמָׁהימֶענְדִילגֶעוָאנְט :עֶר הָאט בֶּענְליִיט דִי מוּמֶער פוּנָים חָרֶר אוּנ צוּגֶענַאנְגֶען צוּרִיק צוּ רָחֵלָ'עס בֶּע.
=זָ
אג .מִיר .,וָואט אִיז דִיר  ,נְשָׁמָה מֵיינֶע ? הָאט זי צוּ אִיהֶר שמָׁה:וימֶעגְרִלגֶעוֶענְדְט רָאם עֶרְשְׁמָע מָאל מִיט גְרוֹיס לִיעבְּשַׁאפֵט,
|
| =  -אוֹי ,מ שֶׁה-מַעגְדִיל ,שְׁוֶעהֶר מִיר  ,אַז דוּ וֶעסְט קֵייגֶעם נִיט זָאגֶען  +שְׁוְעהְר
מִיר ,אַז צְזִישֶׁען אוּנו זֶעט דָאם בְלֵיינֶּען +זָאג מִיר צוּ ,אַו דוּ וֶעסְט מִיר מוֹחָל זַין 

ואס אִיךְ הָאבּ זיךְ אַקֶעגֶען דִיר זֶעהֶר נִיט שׁאָן אויסְֶעפַינְט . ..אִיךְ הָאבּ דִיךְ פֶער-
גֶעמֶען ,משְׁה-מֶענְרִיל ,אִיך הָאבּ פֶערְנֶעסֶען .,אַואִיך בִּיץ דיינֶע ,אַו אִיך בִּין יינֶע
פון דֶער עערְשְׁטֶער שָׁעֹה נָאך דֶער חוּפָּה ,אוּג װֶען נִיט חַיְה;ֶעטֶּעל ,עלֶיה הַשְׁלוֹם ,
זָאל מִיךְ דֶערְמָאחְנֶען .,אַך וֶוען נִיש חַיָה;ֶעטֶעל ...אָך ,משְׁה-מ עגְרִיל; טְהַייֶערֶער

מֵיינֶער !

|
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 -בֶּעטְרַאכְט זִיך ,ר 'ע,וָואס דוּ זָאנְסְט ,דוּ רֶעדְסְט פון הִימֶץ! וָואסֶערחַיִה;עטֶעלל

/

|

 -מֵיינֶע א חַבִרְטֶע ,חִיָה;ֶעטֶעל,

לק הַשָׁלוֹם ,חַיָה;ֶעטֶעל רִי יְתוֹמָה,

זי אִיז שׁוֹין לאנְג אוֹיף דֶער אִמֶתֶער וֶוֶעלְט! זִי אִיז מִיר שׁוֹין עֶטְלִיכֶע מָאל גֶעקוּמֶען צו

חָלוֹם ,נָאר הַיינְט ,נָאר אִיצְט ....אַך ,משָׁה-מָענְדִיל ,בַּייג זִיךְ צוּ מִיר צוּ נָאהִינְט,
נָאהִינְט ,,.,אֶט אַזוֹי ,,, אִיך הָאבּ מוֹרָא ...אִיך הָאבּ חֲרְמָה ,,.אִי ,איך הָאבּ חֲרְמָה!
אוּג רָחֲלַיע הָאט זִיךְוָאס ווייטֶער אַלֶם נָאהִינְטֶער צוּגֶערִיקְט צוּ מֹשֶה-מֶענדְלֶ'ען
בִּיו זִי אִיז אִינְגַאנְצֶגעֶןעלֶעגֶען בַּיי אִיזֶם אויף דִי האָנְד  .אִ.ין חָהֶר אִיז גֶעוֶוען פִינְסְטֶער,
נָאר אֵיין לִיכְטִינֶער פַּאס הָאט זִיךְ אַרַיינְגֶעצוֹיגֶען דוּרֶך דֶער מְהִיר פוּן זָאל אוּג רֶח לָ'ע

מׁה-מֶענְדְלָ'ען הָאבֶּען קוים  -קוים גֶעקָאנְט זֶעתְן איינם דָאס אַנְרֶערֶע!
מִיט  שָ
זייֶערֶע אוֹינֶען הָאבֶּען זִיך בֶּעגֶעגֶענְט אוג א פִייֶערֶעל הָאט זִיךְ אִין זֵיי אָנְגֶעצוּנְדֶען ,אָט

איֶענְץ פיֶערֶעל ,וָואס אֵיהֶר הָאנְט וֶעהְן גָאר בּיי רִיגְלְלִיכֶע גֶעלִיעכְּטֶע צום ֶערְשׁמֶע
מָאל ,וֶען רָאס הַארְץ רֶערְט ,נִישְׁט דָאס מויל ,וֶוען מִיט דִי אוֹיגֶען שְׁמִיעסְט מֶען זי

דוּרֶך ,נִיט מִימְץ מויל,

|

 -זָאג מִיר  ,משֶׁה.מֶענְדִיל גֶעטְרֵייהֶער ,בִּין אִיך טַאקִי בַּיי דִיר אַזוֹי מְהייֶער?

 א שַׁאֵלָה אַבִּיסֶעל? ע-ֶ-נְטְוערְט אֵיהֶר שטָׁה-מֶענְדִיל ,אַלְץ אוּנְטֶער-בְּרוּמְלֶענְִג דִי ,אַליְהוס" אוּנְטֶער דֶער נָאוּ אוג צוּשָׁאקְלֶענְדִיג זִיך ,וִוי דֶער שְׁמֵייגֶער -
בִּיסְט בַּיי מיר אִינְגֶעבַּאקֶען אהִַיאןרְצֶען ,װי א ...עִפֶּעם א הֵיימִישֶׁע ,אֵיין אֵייגֶענֶע
מֵיינע ,בִּיסְט דו בֵּיי מִיר אַיינְגֶעבַּאקֶען חאִַיאןרְצֶען.

אוֹיף אֵיין אַנְדֶער אוֹפֶן הָאט מ שָׁה-מֶענְדִיל נִי גֶעקָאנְט אַרוֹיסְוָאגֶען זיין לִיעבֶּע
צוּ רְחַלֶ'ען :נָאר מֶע מֶעג אֵיהֶם גְלוֹיבֶּען ,אַו ער הָאט עס גֶעמֵיינְט מִימְץ גַאנְצֶען
הַארְצֶען ,אַזוי עֶרְנְסֶט אונ אֶפְשֵׁר נָאךְ עֶרְנְסְמֶערס ,וי דֶער פַייגֶער בְּחוּר ,ווָאס הָאט
פִּיעל מָעֵהֶר שְׁמָאף אוֹיף אַרוֹיסְצוּנֶעבֶען ַיינֶ גֶעפִיהְלֶען דוּרֶ װאָרְמֶער .,+
נָאר לָאמִיר זיי לָאזֶען ,דָאם גְלִיִקְליבֶע פַּאר-פַאלְק ,אָדטָא אִינָים הַאלְב פִינְסְטֶערֶען חֲרֶר,
וואוּ אִין אַ יָאהֶר אַרוּם נָאךְ דֶער חַתוּנָה הָאבֶּען זי דָאס ֶערְשְׁטֶע מָאלגֶעהַאט דִי גֶעלֶעגֶענְהֵייט
אוֹיסְצוּרֶערֶען זי אַבִּיסֶעל דָאס הַארֶץ אֵיינֶער פַּאר דֶעם אַנְדֶערֶען אוג הָאלְיוכֶען זִה וי
די מֵייגֶּעלֶע ,אוּנ דָאס וָאס אִיו אַ קֵיילֶעכֶעג יָאהֶר גֶעווֶען פֶערְבַּארְגֶען מִיעף אין
הַארְצֶען אִיו פּלוצים אַרוֹיסְגֶעשְׁוימֶען אַרֹיף ,וי בֹּימָעל אוֹיפְן וַאקָער .י.

דָאם גְליְְליכָע פָּאר-פָאלְק ,וָואס הָאבֶעןזיךְ ,נָאך אַ נַאנְץ זָאהֶר נָאךְ דֶער חֲתונָה

צוּ'ם ֶערשְׁטֶען מָאל אַצּוּנֶר -דוּרְבְגֶערֶערְט  אוג  אַרוֹיסְגֶעוָאגְט אַלְלֶעסוָאם איז גֶעווֶען
בּיי זֵיי אוֹיפְץ הַארְצֶען ,רָאס דָאזִיגֶע פָּארִ-פַּאלְק הָאבֶּען גָאר פֶערְגֶעפֶען ,אַז דָארְט
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אִ
אֵייןן זַאל זִיצְט דֶער גַאנְצֶער עוֹלֶם מַאנְסְבְּלֶען ,אונ רָחֲלַיע זִינְגְט זי אונטער דֶער נאז
אַלם לִיערעלע ,דֶעמָאלְט וע

מ שָׁה-מֶענָרִיל גְלאָם זִי אוּג פַּאנְקֶעוועט זִי אוּנ

טוּלֶעט זִי צוּ צוּם הַארְצֶען:
אוֹי ,אָם דָארְט ,אָט דָארְט,
אוֹי ,אוֹיף יֶענֶעם אָרֶט,

שְׁמֶעהֶען טַיינֶּעלֶעךְ צְוֵויי--צְויי:

זִיי שְׁמִיעמֶען זִיך ,זיי קיּשָׁען זיך,
נָאר וָואסֶערֶע מענוֹת הָאבֶּען זֵיי?

זי שְׁמִיעסֶען זיָד ,זֵיי קוּשֶׁען זִיך י.
א ,ז; װ,.

 --האָרָסְט דוּ ,רְחֵל' על זָאנְט צוּ אִיהֶר שמָׁה-מֶענְדִיל  -אַז דוּ זִינגְסְט דַיינֶע

לֶיעדֶעלֶעךְ ,רָחַל'ע ,קוּמְט מִיר צו אַ שׁטִיק חַיוּת ,יֶעפֶּעס וי מֶע שְׁמִירְט מִיר דָאס הַארְץ
מִיט פּוּטֶער יי

|

|

 אַז סָאִי יא אַזֹי ,משֶׂה-מֶענְדִיל ,זָאג זֶשֶׁע מִיר צו וֶעל אִיך בַּיי דיר פּועלֶעןי
|
|
|
אֵיין בֶּעגֶעהֶר !
ָ+אמֶער א בֶּענעחְרוּ זָאג ,רָחֵלָ'ע ,וֶעסְט אַלְץ בַּיי מִיר פּעַלֶען,
 רָהיינּ ואַפִילוּ דָאס טֶעלֶערֶעל פוּנָים חִימֶעל וֶועסְט דוּ בַּיי מִיר פּוֶעלֶען.

|  =-גֶענוּג שוין ,מ שָׁה-מֶענְדִיל ,צו זִטְצֶען אויף קעסט  +קיין בִית-מְְרשִׁי

ִיסְט דו יט גֶעְלִיכֶע קאָרְְלֶעד הָאבֶּען מִיר ,דַאנְקען נָאטְט!ּ לָאמִיר אַרֹיְפָּאחְֶע

אִין מֵיין שְָׁאדְט אַרַיין ,קין חְמֶעלְנִיצְק ,דָארְמֶען צְוִישֶׁען מֵיינֶע פְרַינֶר ,מיין

מִשְׁפָּחָה ,אוּג מִיט דִיר-וֶעט מִיר זַיין גוּט װִי דִי וֶעלְם :מִיר וֶֶעלֶען שׁוֹין זיין אַליין,

גֶענוּג שויןעסֶען קֶעסְט ,חְלֶענֶּען,מְאִיו מִיר שׁוין אַזױי נִמְאִם ,אזוי מְרֵייף .,אַו סֶע גֶעהְט

מִיר נִיט אֵיין נָאר-נִיט ,..מִיר זֶעגֶען דָא צווישֶׁען דינִיגֶע זעפֶּעס וי פְּרֶעמְדֶע ,וִי וִילֶר

פְּרעמְרֶע ...
משָׂה-.מֶעגָרִיל בְִּיבְּטזיצֶען אוּג בֶּעטְַאכְט אִַימֶעל רָתֵל 'ען פֶּערְוואוּנְרֶערְט,

נָאכְרֶעם צֶעשָׁאקֶעלְט עֶר זִיךְ װי פְרִיהֶער אוג זִינְגְט זִיך װוייטֶער ,אָליְהױס",

 --אֶך ,וָעהֶ פַּיין ,אִישׁ זָעף ,פוּן מַיינֶעט וֶועגֶען ? אֵלְיְהוּ הַנָבִיא ,.,.,אֲפִילוּ נָאךי

שִׁבּהרִנֶע וָואךְ!
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 -אַלְסְדִינָג פֵיהֶר אִיךְ בַּיי דִיר אוֹים ,שָ-מׁה-מָענְדִיל ,אַלְסְרִינְג! זָאנְט צואֵיהֶם חךֲָלָ'ע מיט גְרֹיס לֶיעבְּשַׁאפְּט :זִי שֶׁענְקְט אִיהֶם אַ קוּש אוג זִינְגֶט וַוייטֶער:

יי שְׁמִיעמֶען זִיךְ ,זֵיי קיּשֶׁען זִי,
נָאר וָאסֶער שְׁמִיעס הָאבֶּען זײ.+

:

זי קוּשֶׁען זִי ,זי שְׁמִיעסֶען זידייי
מִיר וֶוֶעלֶען זִיך זִיצֶען אַליין +איף וֶעל מִיר זַיין א בַּעַל-רַבַּיִתטֶע אוּ וֶעל די

אָפְּהִיטֶע ,וי דָאס שָׁוַארְצְאַפֶּעל פוּנִ'ם אויג ...אַך ,שמְׁהימֶענְדִיל ,בִּינְט אַזַא
צֶעמְרָאגֶענֶער ,אַז מֶע האָרט פוּן דִיר קֵיינְמָאל קיין גוּט וָארְט! נָאר הַיינְט בִּוְט דוּ עפֶּעם
נָאר אַנְרֶערְשׁ ,גָאר אַנְרֶערְשׁ,,
אוּג דָארְט אִין זַאל ,צְוִוישֶׁען דִי מַאנטבּלֶען ,גֶעהְט איין אַנְדֶער שְׁמִיֶעם :דֶער
עוֹלֶם פַאלְט אויף פֶערְשִׁיערֶענֶע הַמְצָאוֹת ,פַאר וָאס הָאט דָאס ר' אַייויק; פְתָּלֵיים
?ֵיינֶער זָאנְט ,אַז דָאס אִיז פוּן אַ גוט אוֹיג :דֶער אַנְדֶערֶער
שָׁנוּר פְּלוּצִים גֶעקָאנְט חַלְשׁעען א
דְרִינְגְט פֶערְקֶעהְרְט ,אַז סְאִיז א מִין וִינְמֶעל גֶעחַאפְּט ,אוג דֶער ְרִימְמֶער ,אַ בֶּעמָאנְטֶער
,אס הָאט שׁוֹין אוֹיסְנֶעגֶעגֶּענֶע קִינְדֶער ,זָאגְט זיך זַיין הַמְצָאֶה:
יור ו
 -פָאלְנְט זְשָׁע מִיךְ ,איך הָאבּ אַלֵיין דְרֵיי שְׁנִיר  ,בִּין אִיך שׁוֹין קְלָאהֶר אִיןדֶעםענין  3אִיך זָאג אייך סְאיו פַּאסְטֶעוְקֶעם ,ר' אֵייוִיק-נִפְתְּלִי! גְרייט זִיךְ אויף א
לֶעקֶעך-אוּג.-בְּרָאנְפֶען אְרֶער אַ בָּרִית ,..דְוָואסִי-מַלְכָּה ,מול טוֹב אַייך ! אַייָער
שׁנוֹר ,גוּ ,נוּ ,מְהֵיכִי תֵיהָא :ווָאס שֶׁעהְמְט אֵיהֶר זִיך דָא אַזױ ,דָוָואסִימַלְכָּה!
אּרִישֶׁע זאךְ יי
נִישְט-קשָה ,סָאִיו יו
 -דָנָוא סִי-מַלְכֶּה שְׁמֶעלְצְט ודפוּן גְרויס פֶּערְגֶענִיגֶען :זי קוקט שוין לַאנְגרֶערוֹיף אַרֹים,
 נוּ ,,גוּ ,זָאנְט זִי קְלָאמְפֶּערְשְׁט מִיט אַ בּאָזֶער ,גֶעהְט שוין גֶעהְט מִיט אַייֶערֶעקַאטָאוֶועסְלֶעךְ! מֶע דָארְף בֶעסֶער אַקוק מְהוּ ואס האָרְט זִיף מִיטְן בָּארְשְׁט  1עעפֶּעס
גֶערויֶערְט עֶר הַיינְט בַּיי אִיהֶר מָעהֶר וי אַלְֶע שַׁבֶּת-צוּינַאכְטְם! -
י 344:94998683684894:64-----דידי

דד א
אִין א יֹאהֶר אַרוּם.
יענץ אִיז גֶעוֶען דֶער לֶעצְמֶער פְרֶעהְלִיכֶער שַׁבֶּת-צוּגַאנָמִים ,דִי לֶעצְטָּע פרְעה?

לִיבֶע מְלַוָה-מַלְכֶּה בַּיי ר' אֵייוִיקפִתּלי'ן אִין שטוּבּ .מִיר קוּמֶען אַרֵיין אהֶער אִין

ס טע מ פע ניו
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אַ יאהֶר אַרוּם אוּנ טְרֶעפֶּען דָא ,דַאכְט זי דֶעם אֵייגֶענֶעם עוֹלֶם וָואס פַאר אַ יָאהְרֶען ,

דֶעם זֶעלְבֶּען בֶּארְשְט ,וָואם אַלְלֶע מָאל ,נָאר נִימָא דאם פְרֶעהְלִיכָקייט .דאם לִיְטִיג.
קֵייט  ,וָואס פְרִיהֶער !

 -וי קוּמְט דָאם צוּ אַייך ,דוָואסִי-מַלְכֶּה ,פֶּע  ,חֶלֶעבֶּען  ,אִיהְרוֶענְטדָאךאֵיין עֶהרְלִיכֶע יוּרֶענֶע  ,וָאס אִיו ֶעפֶּעס פְּלוּצִים שֹׁבֶּת-צוּעַאכְט'ס זֶעצֶען זִיךְ ַויינֶען ?

 אוֹי ,,מין לִיכְטוֶער שְׁטֶערֶען ! מ.ין מחיער פִייגֶעלֶע אִיו פֶערְשְׁואּנְדֶעןגֶעוארֶען !
 נָאמְט אִיו מִיט אִייךְ  ,דוואסִי-מַלְכָּה! רְחֲלַ'ע לֶעבְּט דָאךְ  ,זי אִיז,חֲלֵילֹה  ,נִישְׁט גֶעשְַׁארְבֶּען :מַיְלֹא אִיו זי ניט דא ,אִיז זִי בַּיי דֶער מַאמֶען  דֶער

אֵייגֶענֶער גָאמְט  ,וָואס אִיז אִין מַאוֶעפֶּעוְנְקע ,אִיז אוֹיך אין חֶמַעלְנִיצְק,
הַיינְט ,וָואס אִיז דא דֶער גֶעויין ? אוּג וָואס עפֶּעס אַצוּנָד? זִיך קוֹים דֶערְמָאהנְט אִין
אַ יִאהֶר אַרוּם ?
 --אוֹי .,אֵיהֶר וֵוֵייסְט נִיטּ  ,וָואס פַאר א שְׁמִילֶע מוֹיבּ דָאם אִיז ! צְוִוישֶׁען טוֹיזֶענְד

שְׁנִיר וֶעט אֵיחֶר אַוֶעלְכֶעם נִיט גֶעפִינֶען  זִי אִיז בַּיי מִיר פֶערְרֶעכֶענְט פַאר א אֵייגֶענֶער

מַאכְטֶער! אִיך הָאבּ וי אֲפִלוּ נִיט רֶעבְט אָנְגֶעְׁפּגֶעלְט אִין אֵיהֶר לֵיבמִיג פָּנִים,
וָואס שֵׁיינְט ,וי דִי זוּנן! איך וַוייס? אִיך הָאבּ גֶעמֵיינְט ,זי וֶועם זיצֶען בַּיי מיר אֵייבִּינ !
 --אֵייבִּיג ?עָט ,זאגט דָאס נִיט ,דְוָוא סי-מ לְכָּה ,אִייבִּיג איז נָאר נִיט דא,

נָאר אנזֶער נָאטְט אִיז אֵיבּיג ,וֵייטֶער אִיו אַלֶץ בְלאמֶע ,רְוָואסֵי-מלְכֶּה ,בְּלֶאטֶע
שׁבְַּּאטֶע .נָאר וי קוּמְט דָאס טאקי אִין אֶמֶת  ,ר' אֵייוִיקִינִפְתָּלִי ,אִיהֶר זָאלְט
אַרֹיסְלַאזֶען דִי קִינְדֶער פוּן קֶעסְט צום עֶרְשְׁטֶען יָאתְרזּ סֵף-חַכּל אֵין יאהֶר גֶעהַאלְטֶען
|
אוֹיף קעסְט ,װאוּ אִיז דָאס גֶעהאָרְט גֶעוָוארֶען אזא זאך ?
 -אָט הָאסְט דוּ דִיר די אַנְדֶערֶע טאָג יום-מוֹב ! רוּפט זי אָפּ ר' אַייוִיק-

נִפְּתָּלִי ,אַרויפְלְאענְִיג א גַאנצֶען וואלְקֶען מִיט רויך פנָם לוְלְקע-צִיבּק ,

אֵ-ײ ,לָאט אֵיהֶם גֶעמַאךְ !שְׁטֶעלְט זִיף פאר אֵיהֶם אֵיין דוָוא סִי -לְכָּה-

אֵיזֶיסינַפְתֶּלִי אִיו אִין דֶעם אַזוֹ שׁוּלְרִיג ,וי איך  ,אוּנ אִיך װי אַייוִיק-נפַתָּלִי:

מֵיר הָאבֶּען זיי בֵּיירֶע גֶענוּג גֶעבִּיימֶען ,+בְלֵייבְּט ,קִינְדֶער  ,בַּיי אוּנָו  ,װאו צְוֵיי דָארְט
אִיו א דרִיטֶער  ,קִינְדֶער ... וֶוער-וואם ? מֶע וִויל נִיט האָרֶען נִיט זֶעהְן .נָאר
עחלמְגִיצְק ,נָאר חֶמֶעלְגִיצְקו חְמֶעלְגִיצְק אי זי אַריין אִין קאפ אַרַיין -

גָעֹה טהוּ! אִיך וַיים ? אִיךְ הָאבּ ַאכְט זִיך גֶענוּג יוצֵא גֶעוֶען אקענען מיין שְׁנוּר ,

מָעהֶר וי אקענֶען אֵיין אֵיגֶען קִינְדיי.
אוּג דווֹאסֵי-מַלְכֶּה שְׁנֵייצְט די נָאו אִין פַארְטוּךְ אוג זָארְנְט אוּנ טְרֹיֶערְט
אוּג וִוילְל גָאר נִישְׁט גֶעמְרִיסְט וֶוערֶען,

|

|

פטעמפעניר
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 אָבֶּער לְאוּ שֹׁין זַיןגענוּג אִינְלֶעגֶען דִי וֶועלְט ,דְוָואסִי-מִלְכֶּה! שְׁרִיעטִי-נְג מוּז דָאךְ הָאנֶּען אַ סוף :הָאסְט רוּ
ְְּדלִי
פְּת
לִיְנִפ
ִַיק
אויף אֵיהֶר אָן אֵאייז
גֶעהאָרְט  -- 1װייו גָאר אַהֶער בֶּעמֶער רָאס בְּרִיוֶעל  ,וְאם מ שָׁה-מָענָדִיל שְׁרַיבְּט,

יי
וֶועלֶען מִיר זֶעהְן .לייענט ר' יורעל!
-לָ-אז זער לִייֶעגֶען ,זָגְט ר' יורָעל ,אָנויזֶענרִיג אויפְן  קאסאקען ינגען

מַאנן - ,
|
דֶער קאפאָקער נֶעהְמְט דאס בְּרִיוֶועל אוּג יענ עָם , וי אַ ווַאסֶער .
 ,שָׁלוֹם וְכָל טוֹב מֶלֶה לַאֲחוּבִי אָנִי הַחָכֶם הִמְפוּרְמֶם הַמוּפלְג מוֹפְלָא מוהר"ר
,אַייזִיקקֹפִּתְִּי בּיר שמָׁה יוֹסֵף זל  -לאמ הִצְנוָעה הַחֲסְיָרֶה
 ,וְהַמְפּוּרְָמֶת אֶשֶׁת  חַיִל כְּאֶמְתַּר  וכאביִיִל כּשיתּ מְרַת דְוָואסִי-מַלְכָּה
בַּת מְנַחָם-מֶענְדִיל זי עם ֵּל ב"ב שָׁוֹם...,

יו

,מְחַר הַשָׁמֶשׁ בְּערפְלִי חוֹשֶּׁ כִּחְַקֶת הִרְִיַע ,שֶׁם בָּעלְיונִים בְִּבְהי שְֶׁקִים

 ,מִבֵּין מחרבִּי אוֹר יִקְרוֹת וְִפְּאוֹן לְטוֹהֵר,..
ִ.יט דָאם! דָאם אִיז גְלאט אַזֹי ,וַיים-אִיך ,
 -גיין ! שְׁרִיֶען אַלְלֶע  --נֵיין  ,נמְלִיצָה  ,יּנְגֶעלְשֶׁע נַאכֶען ,וייעֶרֶע גארישקיימֶען :לִייֶענְט וַוייטֶער ,אוֹיף יֶענֶער וַייטי.
רֶער קַאמָאקֶער קעהרְט אִיבֶּער דאס בְּרְיֶוועל אוּג לִייענְט !
א,וג אוֹדות ,וָואס דוּ פרֶענְסְט מִיךְ ,אָכִי הַיָקֶר  ,אִיך זָאל דִיר שְׁרַיבֶּען
;מִכּוֹחַ פַרְנְפָה וְחַמִפְחָרִים דֶפֹּה חעִלמְָנִיצֶק ,בִּין איך דִיר מוֹריעייי
|| אָט  ,אָט דָאס מֵיינְט דֶער פָּסוּק!זָאנְט דֶער עולם צופְרֶיערֶען -לעג
לֵייעֶנְטוַוייטֶער !
:
;ּין אִיך דִיר מוֹדָיַע אַ,ז בְּיוֹתַר גֶעהְט דָא אָן שׁנִיט -סְחורָה  ,גַם צֶעלְִי .רַק
בִ
ּ,מוֹ שְׁנִיטְ-חוָרָה +גַם בַּאקַאליע אִיו גם כֵּן נִיט שְׁלֶעבְט ,
 ,צֶעלְנִיק נִישְׁט אַזױ כֹ
;אקִי
 ,נִישְט עֶרְנֶער װִי ֶצְלֵיכם בְּמַאזֶעפֶּעונקע :וָואהְל-צֵייג איז דָא ביור מֵ
| = ,מִיט נָאלֹד גְלייך  גַם המאקוּכעס שֶׁל סִימְיַע איז דָא נַם כֵּן אַ מִסְחֶר  עִם

אָרֶץ אוּנ יוּרֶען פֶּערְדִיענֶען דֶערְבַּי א שׁאָן קאָרֶעל --הכל -גֶ,עהְט לְחוּץלָ.

חְמֶעלְנִיצֶק אִיזאַיין אָרץ מְנוּרְכֶת !די שְׁטָאדְט נוּפָא אִיז מורְא'דִיג גְרוֹים ,

,אִיז כְּדֵאי זִי אָנְצוּקְנְקֶען!עם אִיז ְּנל אֵיין אַנְרֶער וֶועלְט בְּפּה חְמֶעלְגִיצְק::
סָ

,אֵיהֶר קָאנְט בְפּה בֶּעגֶענֶענֶען אֵַא יּדֶען ,ואס אֵיהֶר וֶעט אין לֶעכֶעַן נִיט

:ם אִיז דָא אַ מֶסֶחֶר .קאָץ ,פֹּה אִיז אַלְפְרִינְג מאִַסְחָר,
 ,זָאגֶען ,אַו סְאִיז אַ יד גַ
 ,קין זַאךְ גֶעהְט רא נִישְׁט נִיוֶעטְשׁ  .6גַם וּנָתֵי מָרַת רְחֵליע לָאזְט אֵייךְ
') לאיבוד.
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 ,אַלְלֶעמֶען גְרִימֶען נָאר פְרַיינדְלִיך  ,זִי שְרַייבְּט אַייךְ בְּעִצְמהּ ,זִי אִיז וִיערֶער
 ,אויף דֶער צַייט ,יָוֹר השי"ת זִי זָאל אִיגֶּערְקוּמֶען בְּהַצִלְחָה אוּנ מִ.יר זָאלֶען
ה,אָרֶען פוּן אַייך גִם כֵּן בְּשׂוֹרוֹת מוֹבות א-ָ-מִן  ,גַם אוֹרְיֵעכֶם .,אַו הַקְלֵייט,
,ואס אִיך הָאבּ גֶעדוּנְגֶען ,אִיז אִין סַאמֶע פְּרָאנְט אוּנ הַפִּדָיון אִיו בָּרוּך-הַשֵׁם גָאר

יש שְׁלֶעכְט  .זּנָתִי מָרתרְחַלָיע שֶׁתְִּוָה הָאט זִיך שוין אויסְגֶעלֶערֶענְט דֵי מְלָאכָה

 ,אנ קאנן שוין רֶערֶען עם הַקוֹנָה ,רֵק על יְרֵידִים פָּאהֶר אִיךְ בְּעצְמִי אונ הָאבּ

 ,קרידיט אֵצֶל פָּאנִי כַּמָה וְכֵמָה מֵאוֹת רו'כּ  מִיט פָּאנִי אִיו נִיט שְׁלֶעכְט צו
 ,הַאנְדלֶען; ,ער פֶערְקוֹיפְט על סָאוֶועסְט אוּנ הָאט לִיעבּ אַ יוּרִישֶׁען קוֹנָה  אַפִילו
אַ,ז עֶס מַאכְט זיך אֵין אָנְוֶעץ הַאלט תָּאנִי אוּנְטֶער אוּג לָאוְט נִיט פַּאלֶען ,

 ,דִירוֹת אִיז פֹה בִּיוְקר נָדוֹל ,פַאר  5אַלְקֶערְם מִיט אַ קיך צְאהֶל אִיךְ דָא פֵינְף
 ,אוג זִיבְּצִיג חוכ אַ מָשֶׁךְ ,חוץ הָאלְץ אוּנ וַאמֶער ,אוּנ דָא אִיז שְׁמְרוֹי,

;קַארְמָאפְלִיס ,עֵצִים וַּּצִים עם כֶּל הַוַאֶען מִיט נָאלְד גְליךְ .גַם פֶערְנֶעהְמֶן
וד דָא יּדֶען מִיט מֶעקְלֶערֵייאוגיּרִישֶׁע מֶעקְלֶערְם זֶענֶען בְּפֹּה פֶּערַאן לָרוֹב

,אוּנ אַ וד הָאט רֶערְפּן אַ קאָרְגֶעל בְּכָבוֹר-הַכְּלֵל חֶמָע לְנֵיצֶק אי אַ מְקום

פַּרְנָסָה  ,גִיבּ נָאמְט גֶעוּנָד אוג שְׁטַארְקֵייט אוּנ צוהאָרֶען דָאס גֶעמְלְיבֶע פון
:

 ,אֵייך ,וי עם וִוינְשְׁט אַייף ,

מִמְנִי בִּנְכֶם דוֹרֵשׁ שׁלוּמְכֶט וְהְַָחְַכֶם כָּל הַיָּמִים

מֹ,שֶָׁח מְנַחָם -מֶענְדִיל בּלא'א מוח"ר אֵייוִיק;ִפְתְּלִי מְמַאוֶעפֶּעוְנְקֶע.
,רִימֶען לדודי היקר וּלְדוֹדָתִי הַיִקְרָה עכּבּ"ם ,
גְ
.

:
*

=

שש

|

,רִיסֶען לְהַנְִיד ר' יוּדֶעל עכּבּיב.
גְ
 ,גְרִימֶען לְהִנְגִיד ר' שִׁמָ חָה-ה ערש עכּבֹּב ,
,רִימֶען לְהַנְנִיד  ר' דוֹבֶּער עכּבּב ,
גְ

,גְרִיסֶען לְהַנגירח מָרֶת מסִמייבֵּיילֶע עבּבב ,

גַם בְּנֵי זּמַף נ"י גְרִיסְט אייך אַלְלֶעמֶען גָאר פְרַיינְדלִיך.
|

יי

הנ"ל "

| = ,אויך אִיף לָאז גְרִימֶען מיין הָאבְגֶעשֶׁעצְטֶען שְׁוְעחֶר אוּג מֵיינֶע לִועבֶּע שְׁוִיגֶער
 ,לֶעבְּט וָואחְל ,אִיך מֶעלְד אַייך פון מיין גֶעונֹד , גִיבּ גָאמְט אויף וַויימֶער נִים
געֶרְגֶער .אוֹיך מֵיין יוֹסֶעלֶע לָאוְט אייף גריסֶען אוג דַאנְקְט דֶער שְׁויגֶער
 ,לֶעבֶּען פַארְן הֶעמְדֶעל פִיעל מָאל  +עֶר זָאנְט אִייךְ צוּ דֶערְפַאר  ,אַזנָאמְט
 ,וֶעטּ .שׁאָנְקֶען דאס לֶעבֶּען אוּנ ;ער וֶועט אי"ה אִין אַ דְרֵיי-פִיער יָאהֶר אַרוּם

אָנְחוֹיבֶּען .צוְגֶעהְן אין חֵדֶר ,וֶעט עֶר אי"ח לֶערְגֶען מִיט חָשֶׁק אוּנ וֶעם זַיין

|  ,אי"ה אֵיין עֶהרליבער יוד  ,גִיבּ גאטט למַיאטנְגע וָאחֶר אֶמִן  .שְׁויגֶער לֶעבֶּען,
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 ,אוֹיבּ אֵיהֶר קאנְט אַצונד אוֹימַארבּייטֶען פון יוֹסֶעלְעֹם וֶוענֶען א יַארְמֶעלְקֶעלֶע מִיט

,אַ פְּאר שִׁיכֶעלֶע פוןבְּלִיְשקַע ,וָואלְט אִיך אַייך ועהֶר גֶערַאנְקְט ,מַחֲמַת אִיך בִּין
זֶעהֶר פֶערְנּמֶען אִין גֶעשֶׁעפְּט ,אונ קיין אַ וִוילָל אִיך נִיט צוּנֶעהְמֶען צוּ יוסֶעלֶען:

עִם נאיִשיׁזטבְּדֵאיָ ,אנְט מֶען ,א יונגֶעלאֶפְוֶּעבֶען צּ אֵיין אַם ,עס קָאן הָאבֶּען

,אַ פֶערְשְׁטָאפְט קאָפֶּעל חֲלֵילָה  .אִיךְ הָאבּ נוּד גֶעדוּנְגֶען א מֵיידֶעל אוג צָאחְל
 ,אִיהֶר  2קאָרְבְּלֶעךְ אוֹיף מַיין גַאנְג ,וִינְט זִי מִיר דָאס קִינְד אוּנ מְרַייבְּט דִי

 ,קוה אִין טְאשִֶׁערֶיערֶהעֶ-ר וָואלְט גֶערַארְפְט זֶעהְן וָאס פַאר אַ קוה אִיךְ הָאּ
 ,גֶעקוֹיפְט !זִי נִיט גַאנְצֶע  4קוָארְט מֵילֶ ,זֶעהֶר טְהַייֶערֶע מֵילֶך ,אוּנ אִיךְ הָאבּ
 ,בְּרּךְ:-הֲשֵׁם פוּן אִיהֶר קאָז אוּנ פּוּטֶער ,נָאר ט שָׁה -עג דיל לֶעבֶּען הָאט פְּלוּצִים

ַ,יינְט בֶּעקּמֶען מִילְכִיֶם  שְטְרָאפְט אֵיהֶם אוים ,אִיךְ בֵּיט אִיך ,ער הֶשׁ

זִך כְּלֵל נִישְׁטׁ אָפּ! אַז גָאמְט וֶועט הֶעלְפֶּען אוּג אִיך וֶעל הָאבֶּען הַאנְטִינְס
,מָאל אַ מֵיירֶעל  ,וֶועל אִיך ;עס אַ נָאמֶען גֶעבֶּען נָאך דֶער בַּאכֶּע רֵייוִי,
,אַייֶער מוּטְטֶער יעלֶיהָ הַשָּׁלוֹם ,אוּנ מֵיין מֵיירֶעלֶע וֶעט הֵיימֶען רַייוֶעלֶע.

ייוסֶעלֶע בֵייסְט זיךְ אִיצְט אויף א קול ,עֶר וִילֶל גֶעבֶּעך עסֶען ;מִיר זָאל
זַיין פַאר אֵיהֶם! אִיךְ שְׁלִים מיין בְּרִיעף אוג לָאז גְרִיסֶען אַלְלֶע אוּנגֶערֶע פרַיינְד

 ,אוג לִיעבֶּע פְּרֵיינְד נָאר הֶערְצָלִיך אוּנ בַּייט אֶפְּשְׁרֵייגֶען ענְטְוֶוער לְמֶען הַשֵּׁם
 ,אוג פֶּערְבְּלִיבּ אִייֶער גְליקוִינְשֶׁענְרֶע אוג אִיבֶּערְגֶעגֶּענְסְטֶע שְׁוִיגֶערְטַאכְמֶער

כַּלַחְכֶם רחל".

|

נ-וּ ,זָאגְט בָּערֶעל דֶער גְרָאבֶּער ,נוּ ,אַדְרַבָּה ,אִיז פֶערַאן וָאס צוּ וַיינֶען,

דְוָואסַי-מַלְכָּה? הַלָאי אויף מֵיינֶע קִינְרֶער גֶעוָאגְט גֶעוָארֶען נִישְׁט עֶרְגֶער!

אֵ-יהֶר זִגרינְט ,דְוָואסִי-מַלְכָּה ,אִיהֶר זיְדִינְט ,זָאגְט ר' יוּרֶעל ,חֶלֶעבֶען,

אֵיהֶר זינדינט!

 אוֹי ,וָאס וַוַייסְט אִיהֶר ,זאגט דְוָוא מִי מַלְכֶּה מְרוֹיֶערִיג ,ואס וֵוייסְט אֵיהֶר,וָואס דָאס אִיז פַאר אַ שְׁמִילְלֶע טויבּ! אַוַרָאַי ,אַ דַאנְק וַיין לִיעבֶּען נָאמֶען ,וָואס סָאִיז
זֵיי קיין עין-הֶרֶע אַזי נוּט :נָאר זִי מהוּט מיר אַזוֹי בַּאנְג  -אִיך קאנן זִי נִיט פֶערְגֶעפֶען,

ר' יוּדֶעל ,אִיךְ קאנְן זִי נִיט פֶערְגֶעסֶען!
אוּג דְוָוא סִי-מַלְכָּה רֶעכֶענְט אוֹיס ר' יוּרְלֶיען אַלְלֶע מַעֲלות פוּן אֵיהֶר שְׁנּר
מִיט אַלְלֶע אִֵיהְרֶע פָּאסְטֶעמְקֶעם אונ בֶּעוַיינְט אֵיהֶם ,פַאר וָואס זִי קָאנְן זי נִישְׁט

פֶערְגֶעסֶען .דֶער נַאנְצֶער עֹלָם רֶערְט ,שְׁמִיעסְט מִכּוֹחַ חְמֶעלְנִיצְק את כִכּה
חְמֶעלְנִיצָק ער מִסְחָרִים אונ מֶע שַׁאצְט אָפּ דִי שטָארְט חֶמֶעלְגִיצְק ,יֶעדֶער

נָאךְ יי הַשְׁנָה אונ נָאְ יי פֶערְשְׁטַאנד  נָאבְדֶעם נֶעהֶמט מען צוקאפֶּעלֶעך ,מֶע טְרִינְְט
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לְחייִם .,חַאלְמֶענְדִיג דאס קעלִישִׁנקֶעל אִין דֶער הַאנְט גַאנְץ לַאנָג ,אוג מֶעוִוינְֶׁעוֶועט
אֵיינֶער דֶעם אַנְדֶערֶען אַלְלְדֶעם גוּמִים ,אוּנ דְוָואם ימַלְכָּ ה'ן -אז אִיהֶר שָׁנוּר זָאל

אִיבֶּערְקוּמֶען גֶעוּנְדֶערְהֵייר ,אוּנ אוֹיך דֶעם בְּלֵל יִשְׂרָאֵל בְּשׂוּרוֹת טוֹבוֹת מִיט יְשׁוּעוֹת
ְנְחָמוֹת ,בִּיו דֶער בָּארְשְׁט קוּמְט אַרױף אוֹיפְץ מִישׁאוּנ צֶעשׁפְּרֵייט אַ מְחַיָה'דִיגֶען רִיח אִיבֶּער
דֶער גַאנְצֶער שְׁמוּבּ ,אוּנ רֶער עוֹלֶם וֶערְרְט פְּרֶעהְלִיך +מֶע פֶערְרֶעדְט זִיךְ אנ מֶע

פֶּערְגֶעסְט זי אִין משָׁהמְענְדֵלען ,מיט,רְחַלָע'ן ,מיט דֶער שְׁטַאדְט חְמֶעלְנִיצְק
|

אוג מִיט אַללֶע מים-אֵיין-אַנְרֶער,

יי

יט

"רא א

סְטעמְפָּענִיוּ פֶערווּכְט דֶעם טעם פוּן גִיהִנָם.
נָאר אֵיין מֶענְשׁ קאְָן נִיט פֶערְגֶעסֶען אִין רֶער שׁאָגֶער רָחַל'ען.
דֶער לֶעגֶער שְׁטוֹיסְט וי אַז דָא שְׁמִיעסְט מֶען מִכּוֹחַ סמעמפּעניוּן.
יָא ,מִכּוֹחַ סטָ עמ פַּעניוּן שְׁמִיעסְט מֶען,

װֶער אִיז אוּמְשְׁמַאנְד אִיבֶּערְצוּגֶעבֶּען

! נֵיינֶע גְרוֹיסֶע יְסוּרִים { וֶער קאנן פִּיהלֶען זַיין הַארְץ אוּג פֶערְשְׁטֶעהְן זיין גְרוים פֶּערְדְרָאס?

  ,כְמישְשׁ .פֶערְרְרָאס! סְטֵיישְשׁ רָאפַארֶע! טְּרַאכְט ור סְמֶעמְפֶּענָיוּ -אַפִילוּ נִיט מוִיר גֶעוֶען ,נִישְׁט אִיבֶּערְגֶעקֶעהְרְט דִי צוּנְג ,קיין צְוֵיי צֶעבְּרָאכֶענע
װאָרְמֶער נִישְׁט אוֹיפְגֶעשְׁרִיבֶּען .חָאטְשׁ פון יוצָא וֶענֶען :נֵא ,װַיים הָאטְשׁ ,אַו אִיך
פַּאהֶר אַוֶעק  --פּע  ,בִּזִיוֹנוֹת!",,.

|

סְמֶעמְפֶּענִיוּ'ן הָאט זִיך נָאך אֶַעלְכֶם קֵיינְמָאל נִיט גֶעפְרָאפֶּען , חָאטְש

מְרֶעפֶען הָאט זִיך אֵיהֶם גֶעמְרָאפֶען פֶערְשִׁיערֶענֶע מְרֶעפֶענִישֶׁען  אוּנ אַמָאל נָאךְ זֶעהֶר

מיאוּמֶע מִיט אַבּאָזֶען סוף .וִי מִיר הָאבֶּען שוין אוֹיבֶען רֶערְמָאהְנְט,
מֶע דַארְף גוּט פֶערְשְׁטֶעהְן ,ואס הֵייסְט אַיוּרִישֶׁע מָאכְטֶער :אַ יּרִישֶׁ

טָאכְמֶער וֵוייסְט ,וִוי אַזוֹי אִיהְ כָּבוֹד צוּ הִימֶען :אַ יוּרִישׁ ווייבֶּעל וֵוייסְט ,וי אַזֹי גֶעמְרַייה

צוּ זַיין אונ אִיבֶּערְגֶעגֶענֶּען צוּ אֵיחֶר מַאנְן :א יורִישֶׁע מָאכְמֶער ווייסְט ,אַן נִישְׁט אַלֶםָ

דִינְג ,ואס די אוֹיגֶען זֶעהֶען ,דַארְף דָאס הַארְץ גֶעלִיסְמֶען ,אונ אַ יּרִישׁ וייבֶּעל ,וֶען
זי דֶעְזֶעהְט , אַז וֶענֶערְט מַאנְן אִיז שׁאָנֶער , אָדֶער קְלוּגֶער ,גֵייצִיגֶער ,פִיפִינֶער פוּן אִיהֶר
מַאנְן ,טְרֵייסְט זִי זִיך, :נו מֵילֶא נוּ ,אויך נִיט אַזוֹ וִי עֶס װַייוְט זִךְ אוֹים ",,.,אוּג
פֶערְעֶנְטְוֶוערְט נִיך מִיט אַ יוּדִישׁ װאָרְמֶעל ; :יֶערֶען דַאכְט זִיך ,אַו יֶענָעַם לֵייכְט זי -
אוּג אַז מֶע נָעהֶט צוּ נַאהִינְט אִיז דָאס אַ מֶעשֶׁען קְגֶעפּעל "2

הִבְּלֵל סֶמֶעמְפֶּענָיו וָאס הָאט זֵיינֶע בֶּעסְטֶע יָאהְרֶען פֶערְבְּרַאכְט צוִוישֶׁען ייבֶּער,
קָאנְן יי גוּט דִי יוּדִישֶׁע טאָכְטֶער אונ הָאט נִישְׁט אֵיין מָאל אָנְגֶעטְרָאפֶען אויף אֲזְא

ס ט עמ פעניו
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אֵיין אָרֶט ,װאוּ;ער הָאט גֶעהַאטרָאס נֵיינֶיאָחְרִינָע ,..נָאר אַזֵא שְׁלַאג ,װי מיט רֶחֵלָ'ען
הָאט זִיךְ אִיהֶם אָפֵילוּ נִים גֶעחלומיט,סֶטָ עמ פָּענָיוּ ,וָואס אִיז גֶעוֶוען אזא חָשׁוּב בּיים
רִבִּיץ אִין הויף ,אַז אַפִילוּ דֶעם רַבִּינָם מאָכְמֶער הָאבֶּען מִיט אִיהֶם גֶעמְרִיבֶּען קַאמָאוֶועם:

סְמֶּעמְפָענָיו .נָאוֶועלְבֶען רי גְראפִנְֶע רענ מִיט אַלְֶע פַאנְֶעםזֶענֶען גע

די כַּפָּרֶה ,ארוֹיסְגֶעשֶׁיִקְט נָאךְ אִיהֶם דִי קארֶעטֶע ,גֶעשְׁפָּרָאכֶען מִיט אֵיהֶם אוֹיף פְרַאנְ:
צוֹיוִישׁ -- ,הַכְּלֶל מֶסעמְפְּענָיו זאל הָאבֶּען אַזֵא נָאז אוּנ א אַזוֹי מִיאוּם פון אַפַּשיט
יוּרִישׁ ווייגֶעל!

 -זִי מְהוּט מִיר הַארְצִיג בַּאנְג! הָאט זִיך סְטֶעמְפֶּעֹנָיוּ מוֹרָה גֶעוֶען פַאר זייןקאמְפַּאנְיָע כְּלִי-וְמֶר.זִי מְהוּט מִיר הַארְצִיג בַּאנְג אָט דָאם װַייבֶּעל .,אוּנ אִיך וואלְט אִיהֶר

נָאבְגֶעפָאהְרֶען בּז חְמֶעלְנִיצְק ,וֶען נִיש ...וע נִיט ...סְמֶעמְפֶּענִייּ קוקט זי
אַרוּם אוֹיף אַלְלֶע זֵיימֶען אוּנ חָבְרָה וַויימֶען שׁוין וֶועמֶען עֶרזוּכט דָא מִיט דִי אוֹיגֶען,

די גַאנְצֶעחָבְרָהכְּליקמֶר הָאבֶּען לֵיעבּ גֶעהַאט סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן ,וי רָאם לֶעכֶּען,

אוּג זֶענֶען קַאפַּאל צוּ גֶעהְן פון זִיינֶעטְוֶעֶען אִין פייֶער אוג אִין ואמֶער +אוג וִי ליעב
יי הָאבֶּען גֶעהַאט סִמֶעמְפָּענִיוּ'ן ,אַװֹי הָאבֶּען זי פינט גֶעהַאט פְרֵיידְליען :זי
הָאגֶען זי נִישְט גֶעקָאנְט אָנְקיקֶען פַאר אֵיהֶר קַארְנְשַׁאפְּט ,פַאר אֵיהֶר נְשֶׁערְגֶעקֵייט צום
|
גֶעלֶר אוג פַאר אַלְלֶע אֶיהֶרֶע מִיאוּסֶע תְּנוּעוֹת,
 כָּלמִן ער אִיז גֶעווֶען אַ בָּחוּר ,הָאנֶּען חָבָרֶה גֶעשְׁמַיֶעסְט צְוִוישִטׁע זִי ,אִיו אְַמַאלְוֶער  6גֶעוֶען בַּיי אִיחֶם הֶפְקֵר אוּנ מֶע הָאט זִיךְ גֶעקָאנְט אַרום אֵיהֶם פָּאְשִׁ

ווען ,אַמָאל חַאפֶּען אוֹיף איבִּיג א נְמַיַֹת-חֶסֶד אַ סְטְרָאמֶערִיל  6צוּ אַ שְׁפֶענֶערִילט ,
אוּג אַמָאל אַװֹי אַ מַתָּנָה .אַצוּנֶד ,זִינְט דִי מרשׁעת יְמַח-שְׁמָה הָאט אֵיהֶם צוּגֶענוּמֶען

צוּ זִיךאִין רִי לַאפָּקֶעם אַרַיין ,פִּנָרֶם ער אַליין נָאךְ אַ גְרֶאשֶׁען ,חָאטְשׁ הֵינְג אִיהֶם

אוֹיף ,נִימָא אַמָאלִינֶע יָאהְרֶען מִיט דִי אַמָאלִיגֶע וֶעטְשֶׁערֶעם בַּיי סְטֶעמְפֶּענִיוּ'ן,
מִיט דִי אַרּמְפַאהְרֶעכְצֶען  +הַיינְט לִיג אִין דֶער קראָנְק , דאר אוג קְוַאר אונ וֶער
גֶעשְׁוָאלֶען וי אַ בַּארְג פַאר חוּנְגֶער ,דָאם גַאנְצֶע וָאהֶר זִיץ אהְן אַ שְׁיְקֶעל קרֶעל 4
אוּנ קוק אַרוֹים אוֹיפְן ראש-חוֹדֶשׁ אָלול! זָאלְסְט זָאגֶען ,זי זָאל עס פון יוֹצֵא וֶעגֶען

מְכַבֵּדזַיין אַנַאשׁ-בְּרַאט מִיט א גְלאֶָעל טָעה ,רוּפֶען אַמָאל פון דָרֶ-אֶרֶץ ווענֶען

עֶסֶען עֶ-סֶ-ען זאל ווארֶעם אֵיהֶר לֵייב!
 -גְלייבְּט .מִיר ,עס מַאכְט זִיךְ .אִיצְט אָפֶט צֵיימֶען וֶען עס דָאקָארֶעט זִיךְבֶּערְיֶען  6אַז סָאִיו אַ שְׁרעק ,נָאר זִי ואל מִיר אירֶערְלֶענען נָאלְד וָואלט אִיך בַּי

אזא שְׁלַאץ נִישְׁט פֶערוּבְט קיין שְׁטַיקֶעל קָרֶעל.
|

== )6סמאליער  ---קעובעל )? ,סטראמעריל  ---דרייעריל (3

רו"ב) )+ ,שפענעריל --

פינפעריל (-ר5ו"ב) )* ,קרעל  --ברויט )* ,דאקארעט זיך בעריען  --עס ווילט זיך עסען ,
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 --וִוי אַזוֹי לֶעבְּט ער מִיט אֵיהֶר ,מִיט אַזא יַאשְׁטְשֶׁעהְקֶע ,מִיט אַזֵא נְבֵלָה ?

אִיך וָואלְט שֹׁין לַאנְג אַוֶעלְכְם .גֶעסֵמְט אָרֶער גֶעהַאנְגֶען צוּ אַלְלְדֶע שְׁוַארְצֶע יְאהֶר- ,

וי אֵיחֶרוֶעהְט מִיךְ לֶעבֶּען 

|

|

א-י סְמֶעמְפֶּענָיוּ .סְמֶעמְפֶּעגְיוּ ,לִיענְסְט די גֶעבֶּעּ אִין ערֶעררֶר ,

|
וי אַ בַּארְג ,.אוּג הַאקְסְט בֵּייגֶעל !..
אָט אַזֹי שׁמִיעמֶען זיך אוים וֶענֶען עסֶמטְָפֶּענְיוּ ן יין קאמְפַּאנְיַע כְּלי-וָמָר,

וֶועלְכֶע  נֶעחֶען זיינֶע צָרוֹת ,פִיהְלֶען ֵיינֶע וַייטאנֶען .,חָאטְשׁ ער רֶערְט מִיט זי נִיט
|
|
וֶועגֶען דֶעם .
אַז פְּרֵייךְ על אִז אין מַארָק ,אָדֶער זִי אִיו פֶערְנוּמֶען מיט אִיהְרֶע מַשְׁכּנוֹת אוּנ
מִיט אִיהְרֶע קוֹנִים ,

איז נָאך וי עם אִיז.

סֶטֶָעמְפָּענְיוּ אי מְכַבֵּד דִי חֲבְרָה מִיט

פַּאפּירֶעסֶען ,מֶע זִיצט ,מֶע לְצֶעזֶעש ,מֶע דֶערְצֶעהְלְט מַעֲשׂוֹת פון אַמָאל אוג מֶע רַייבְּ
די פַּאפירָאמֶען אוֹיף וָואס דִי וֶעלְט שְׁטָעהְט .נָאר אָט קוּמְט אַרַיין פְּרַיירֶעל וֶערְרְט

אַלְלֶעמֶען קַאלֶעמִיְנֶע אוֹיפְן הַארְצֶען אוג חָבְרָה היבְּט זי אָן אַרױסְריקֶען איינצִינְיו

זֶ-עהְט נָאר נֶעהְט ,וי מֶע הָאט רָא אָנְגֶעקוּרֶעט ,וִוי אִין אַקרֶעטְשְׁמֶע ,זַאנְט

פְּלֵיידֶעל ,שְׁמָארֶענְדִיג מִיט רֶער נָאו אוג קיקענְדִיג אויף דֶעם פֶעקעל מַאבַּאק ,וָָאס
טָאנְט שׁוֹין  -נָאר גֶערוֹיכֶערְט ,נַאר גֶעקוּרֶעט אוּנ גָענוּג ! עס פְהוּם מִיר שׁוֹין וָעֹה מיין

קאפ פון אִייֶערֶעצינַארֶען ,אֵיהֶר וֶעט מיך קְרַאנְק מַאכֶען ד!וּ מיינְסְטיסְטֶעמְפֶּענָיו,

סְאִיו א מַעלָה ,והָוֹאסיבדֶועּרְסְט אַװֹי פִיעל! פָאלְג מִיך ,סְמֶעמְפֶּענָיוּ ,הער

אוֹיף צוּ רוֹיכֶערֶען נְשָׁמָח מֵיינֶע! גְלֵייבּ מִיר ,עֶס שַׁאדְט דִיר צוּם גֶעוּנְד,

|-
= וָואס טויג דִיר פְ
,רֵיירֶעל ,גֶעוּנֶר-גֶעשְׁוּנֶר +זָאג בֶּעסֶער ,אַו דו זשַׁאלֶעווֶעסְט
מִיר א גִילְדֶען אוֹיף פַאפִּירָאסֶען אנ גֶענוּנ +צוּ וָאס טוג רִי אָנְשְׁמֶעלְלֶען!.

 וָאס .זָאגְסְטדוּ אוֹיף זַיין טַאטֶען! נֵא דִיר גָאר אָנְשְׁטֶעלְלֶען! אִיך מיין זיןמוֹבָה ,אוג .ער קוּמְט דִיר מִיט וִינֶע אָנְשְׁטֶעלְלֶען .נֵא דִיר נָאך .,מָאמֶער אִיו קַארג
צוּם ש
ׁאָנֶעם.פְרִיהמָארְגֶען ,ואס אִיף הָאבּ הַיינט גֶעהַאט ,זִיך אָנְגֶעהַארַיִקֶעט ,אוֹים

גֶעקָאכְט דִי וַאסֶער ,אָפְּנֶענֶעמֶען דָאם הַארֶץ ,נִישְׁט גֶעלֵייוְט א גְרֶאשֶׁען ,,אונ דֶערְצו

נָאךְ גֶעוידֶעלְט גֶעוָארֶען ,,וִוי אַ דיענְסְט ,יערְגֶער וי אַ דִיענְסְט .,גֶעשָׁוַארְצְט דָאס פָּנִים,
גֶעמַאכְט מִיט בְּלָאטֶע גְלייךְ  --אוג סְחוֹרָה לִינט אוּנ פוֹילְט, ,,
 אִיך וָאלְט אַ בַּעלן זַיין וִוימֶען ,פְּרֵיירֶעל מֶערְדְצַע ,ואס ְרַאטֶעסְט דוּ אַזוֹי?וָואס קָארְגְסְט רוּ? רִי קִינְדֶער דֵיינֶע הָאבֶּען די גֶּעפַאלְלֶען?
 -קוק אֵיהֶם נָאר אָן אַבִּיסֶעל ,איף בֵּייט רִיך ,א גֶעבֶּעמֶעל! ער וַוייסְט נִישְׁט,מֶעדַארְף אִיהֶם פִּיקֶען דִי צִינְג דַארְף מֶען אִיקֶם אִיך זאג דִיר!מִסְתָמָא טְרָא אִיךרא דָאס

ס טעמפעניו

|
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אָפּ דֶער מַאמֶען מֵיינעה -אַיָא ,סְטֶּעמְפָּענָיוּ? אָרֶער איך עִםדָאם אליין אויף , אוא
פְּרֶעמֶערִין ,,אַ זויפֶערִין ,וי דֵיין וַייבּ אִיו ,מֶע זָאל נָאר בֶּעהִיט אוּנ בֶּעווָארֶענְט ווֶערֶען,

אֵא ,סְטֶּעמְפֶּענָיוּז אַניּ קיק מִיר גְלִיךְ אִין רי אויגֶען אַרין ,סְמֶּעמְפֶּענָיוּ ,אֵא!

 -אִיך זָאג דֶען אַז דוּעסְט אויף ז אַדְרבָּה .אִיך זָאג פֶערקֶעהְרְט ,אִיך וָאג...  --דוּ זָאנְסְט ,דוּ זָאנְסְט ,איף וִיים וָואס דוּ זָאנְסְט :דוּ הָאסְט נָאךְ צוּ זָאגֶען,אַיֵא ,סִמָעמְפָּענָיוּ? דוּ דַארְפְסְט נָאךְ הָאבֶּען מַעֲנוֹת צוּ נָאמְט ,ואס הָאט רִיר

צוּגֶעשִׁקְט אַזֵא אַיין אוֹיסְְּרֶענְגֶערִין ,וי אִיך .ואם אִיך קָאנְן רִיר מַאכֶען פון א גרָאשֶׁען
צְוֵיי אּנ דִיךְ אין זִינֶען הָאבֶּען מָאג וי נאכט ,מָאמֶער דַארְפסְט דו רָאס טָאמֶער רַארְפְסְט
דוּ יֶענְץ +אַרְרבָּה ,זָאג ,וָואם פֶּעהְלְט דִיר ,סֶטֶּעמְפָּענִיוּ ,ואס גֶעהְט דִיר אָפּ!
שָׁעהֶם זִיך נִיט--אַ?דוּ שְׁוַיינְסְט ? אִיךְ וָאלְט נָאר גֶעוָאלְלְט וִוימֶען ,וא וָואלְסְט דוּ שוין

אַצוְּד אָנְגֶעשְׁפַארְט מִיט רַיין פִידֶעלֶע ,וֶוען דוּ זָאלְסְט מִיך נִיט הָאבֶּען ,סְמֶעמְפֶּעגִיוּ!
|

 -או  --ווא!

 -זָאלְסְט דוּ מַאקֵי וִוימֶען ,אַז אוּ  --וא ! עֶס װייוט אוֹים אז דו האסט פערְ.גֶעסֶען ,ואס פַאר אַ פָּנִים דוּהָאסְט גֶעהַאט צוּ דֶער חֲתוּנָה--אָהְן אַ הֶעמְד אוֹיפְץ ליב ,

,יין קִישֶׁעלֶע  ,קיין צִיכֶעלֶע ,קין לייבּ אוג לֶעבֶען .אוּג פֶעךְ
קיין גַאנְצֶע פָּאר זָאקֶען ק

דיעֶנְט הָאסְט דו שְׁמִיָקֶער גָאלְד  --װואוּ אִיו דָאס אַהִין.גֶעקוּמֶען ? אַדְרַבָּה ,ואוּ אִיז דָאס,

סְטֶעמְפענְיוּוּ 

-

|

 אָט פְלִיה אִיךְ דִיר אֶפְֶּענֶּען דִין וחֶשְבּון פון מֵיינֶע פֶערְרִיענְסְמֶען בָּחוּךְוַיוֹ, -אַ ,אָט דָאס אִיז דָאךְ דִי מַעֲשֶׂה מִיט דִיר ,סִטֶעמְפָּענְיוּ

דוּ קאנסט נִיט

לֵיירֶען ,,אַז מֶע זָאנְט דִיר דֶעם רֵיינֶעם אָמָת ,אוּנ הָאסְט נָאך מֵּענוֹת צוּ יֶעגֶעם דֶערְפַאר,
5
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ואס יֶענֶער שְׁלָאנְט זִיךְ קאפ אִין וַאנְט פַאר דִיר ,הָארֶעוֶעט ,קְרֵיכְט אִין דֶער עֶרֶר,

פֶערְִינְט זִי ניט קיין שְׁטיקֶעל בּרויט אויף צוּ עמֶען ,פֶערְאִימֶערְט ִיך דָאם לֶעבֶּען  אוּג

אַלֶץ צוליעבּ וֶעמֶען! צוּלֵיעבּ אֵיהֶם ,אַלֶץ פון זַיינֶעט וֶועגֶען ,פָאמֶער וֵייסְט דוּ פַאר

וָואסֶערֶע מַעֲשִׂים מוֹבִים 1גער וֶֶעט מִסֶתָּמָא שְׁטֶעלְלֶען א גִילְרֶעֶע מַצבֶה נָאךְ מֵיין קאפ --
אַז אָך אוּנ עה אִיז מִיר,..

|

 --קוּק זִי אָן ,אָט וַויינְט זִי דיר  ,וָואס אִיז דֶער גֶעוֵויין ? וָואס הָאבּ אִיךְ דִיר

גֶעזָאנְט אַזֶעלְכִם ,,פְרַיידִיל ,וָואס דוּ וֵויינְהְט 1מִיט וָואס הָאבּ אִיך דא חוֹמָא בְּעֲגֶל

גֶעוֶען? גְלַאט ,מֶע רֶערְט ,רֶערְט מֶען .
א ,,מִיט דֵיינֶע גוּמֶע רֵיירֶעלֶעךְּ ,סְטֶעמְפָּענָיוּ ,אִי דַיינֶע גוּמָּע רֵיירֶעלֶעף!יָ

איין אַנדֶערֶער בּאָזֶערְט זִיךְ  ,קְרִינְט זִיך ,יַאדֶעט זִיךְ  ,אוּג דוּ-מִיט זִיסֶע װאָרְטֶער

נֶעהְטסְט די אַרױיס דִי נִשָׁמה שְִׁיעלֶענְִג 

'
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שרשל שארשרשלשרשת

 וָואס-זשֶׁע הָאבּ .אִיךְ דִיר גֶעְחוּן ,פְּרֵיירֶעל ,וֶער טְשֶׁעפֶּעט דִיך? -וָואס זָאלְסְט דוּ מִיר מְהוּן 1הָאסְט מִיר גֶענוּג גֶעמְחוּן !הָאסְט מִיר פֶערְוויסְט

מיין וֶעלְט :הָאסְט גֶענוּמֶען אַ יוּנְג קֵינֶר ,אַ מיידֶעל ,אַ גֶינְקֶעלֶע אוּג הָאסְט מִיט דַיין
צִינְגֶעלֶע מיך אִיבֶּעןְגֶערֶערְט  ,צוגֶעזָאנְט גָאלְדֶענֶע בּאָרָג. ,אָפְּגֶעלִנְגֶערְט פוּנָם קאפ

ִּיו דִי פִים .וָואס וָואלְט מִיר שְׁלֶעכְט גֶעוֶען ,איך זָאל דִיך ִישְׁט גֶעווען קאָנְגֶען !
אִיךְ וָאלְט מיר אֶפְנֶעוּכְט מֵיין גְֵייבֶען אינ וָאלְט נִישְׁט גֶעוֶען סְמֶעמְפֶּענְיוּ'ם
|

וַייבּ  --אַ גְלִיק הָאט מִיךְ גֶעמְרָאפֶען!

 -נוּ אֶפְשֵׁר הָאסְט דו חֲרָטָה אוֹיפְן שְׁדוּף ,פְרֵיידֶעל? סְאִיו דא אַ רב אִין

מַאֶעפֶּעוְנקע אמונַיאךְַ אוֹיךָיי..
 אַ אַ אַ ? אָט דָאס אִיז רַיין מֵיין ?קוים אַ מָאל זִיךְ אוֹיסְגֶעקוועמְשְׁט! דוּ מֵיינְסְט,אִיךְ וַיים נִיט ,אַו דוּ קוּקסְט דֶערוֹיף אַרויס ? דוּ וִוילְלְסְט פון מִיר פְּטוּר וֶוערֶען !

אִיךְ וַיים ,סֶמֶעמְפֶּענָיוּ ,אִיךְ וייס ,מיף וֶוֶעסְט דוּ נַארְרֶען! אִיך בִּין דִיר גְרוֹים
אִין די אוֹגֶען-,נָאר פַאר וָואס קוּמְט דָאס מִיר  ,עסַטמְפַּענָיוּ? אִיךְ פרֶעג דיף
אַדְרַכָּה  ,זָאג מִיר ,פַאר וָואס קוּמְט דָאס מִיר ? לָאם אִיך אוֹיך וִויסֶען !

;עט! ענְטְוֶערְט אֵיחֶר סְטֶעמְפָּענָיוּ ,מְהוּט אַ מַאךְ מִים דֶער הַאנְד,גֶעהְט אַוַעק צוּ זִיך אִין חֵדֶר אַרַיין אוג גֶעהְמְט זִיךְ ארָאפּ דָאס פִיְרֶעלֶע פון דער וַואנְט ,

דָאס פִירֶעלֶע ד-ָ-אם אִיז אִינְגַאנְצֶען זיין מְרֵייסְט ,זיין אֵיינְִיגֶער חֵבֶר אוֹיף דֶער
ֶועלְט ,מִיטְץ פִירֶעלֶע קָאנְן;ער זי זַאבַּאוֶען .פֶערְגֶעמֶען ַיינֶע יְסוּרִים  דֶערְמָאהְגֶע
דָאס יוּגֶענָד  ,דָאס פַרייהֵייט,

וָואס ער הָאט אָנְגֶעוָואהְרֶען אויף אֵייבִּיג  ,אוֹיף אֵייבִּינ ,

אוֹיף אֵייבִּיג ! פיעל פֶערְשִׁיעדֶענֶע פַּארְשׁוֹינֶען רוּפּט אֵיהֶם אַרוים דָאם גֶעזַאנְג פון זיין

פִירֶעלֶע+פיעל שׁאָנֶע ,לִיבְמִנֶע ,פְרֶעהְליבֶע בִּילְרֶער פוּן אַמָאל שְׁמֶעלֶען זִיך אֵיהֶם
פָאר  ,וֶוען ;ער הוֹיבְּט אָן צוּ שְׁפִּיעלֶען  :זֵיי בֶּעווייֶען זיך  --אוּנ אַנְטְלוֹיפֶען!...

צְווישֶען רִי אַלְלֶע אַמָאלְגֶע בִּיקְדֶער רֵיהרט אֵיהֶם אָן מֶעחֶר פון אַלֶלֶע אֵיין
בֵּלֶה וָאם ;ער הָאנְן נָארְצִישְט פֶערְגֶעמֶען .רָאס שׁאָנֶע לִיעבֶּע בֵילֶר פוּן רָחַלִיען מִים
אֵיהֶר לִיכְטִיג פָּנִים ,מִיט אִיהְרֶע בְּלאחֶע אוֹיגֶען ,מִיט דִי לַאנְגֶע בְּרֶעמֶען ,מִיט אֵיהֶר

וַוייסֶען הַאלְדְו אוג מִיט אֵיהֶר וִיִם ,גוט שְׁמֵייכֶעלֶע ,פאר וֶֶעלְכֶעס עֶר איז גרַייט אַללעס

|
אֶַועקְצוּגֶעבֶען 
{ == סְטֶעמְפֶּענָיוּ שְׁפִּעלְט אוג שְׁפִיעלְט :ער שׁפִיעלְט לַאנג ,בְּדֵי דֶער שָׁאמֶען

פון רְחַלָ'ען זָאל נִיט פֶערְשְִׁינְרֶען וֶערֶען ,וי תָּמִיר .עֶר װִילֵל חָאטְשׁ זֶעהְן אִיהר

שָׂאטֶען :די מחֲשָׁבֶה אפִילּוֶעגֶען רָחֵל'ען אִיז בי אִיהֶם טְהַיֶער ,געהֶר מְהייֶער...
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ד,יץ א א
דֶער סוף פוּן סְטֶעמְפַּענְיוּן.

אִיןוֶענֶער צִישׁ הָאט סֶטָ עמְפֶענְיו גֶעשׁפּיעלְט אַזױ ,וִוי;ֶער הָאט נָאך קֵיינְמָאל
נִישְׁט גֶעשְׁפּיעלְט +אִיןיֶעֶער יי ,ט קָאנְן מֶען זאנֶען ,הָאט,ער גֶענְרייכְט ןיי שְׁפִיעלֶע

ִּיֹ דֶער האָכְסְמֶער מִרְרֵנָה .וֶוער עם הָאט אֵיהֶם אִין יֶענֶער צַייט נִישְׁט גֶעהאָרְט
|

|

שְׁפִּיעלֶען ,דֶער הָאט גָאר קיין גוּמֶם נִישׁט גֶעהאָרְט,
אַזֹי קְוֶעלֶען מיר אָן ,וֶוען רָאם פאָגֶעלֶע זִינְגְט ִיךְ אִין שְׁטִייגֶעלֶע :עֶס חְלוֹמם

זיך דֶעם פאָגֶעלֶע גְרִינֶע בְּלאָמְלֶעף ,בְּלִיהֶענְרֶע קוַיימֶען ,פְּרַיַע לופּט ,אַ פְרִייֶע וֶעלְט,

אֵין אפֶענע וֶעלְט .,א גְרויסֶע בְריטֶע וֶעלְט ,אוּג עִם בֶּעקימְט חֲשֶׁקץ צוּ ִנֶען ,,אויס

צוּנִימֶען דָאם בִּימֶער הַארְץ  -אונ עִם זִינְגְט ,עם וַויינְט ,עם צֶעגִיסְט זִי ,אוּג מִיר

קְוֶעלֶען אָן .מְלויבֶּען רֶערְפוּן תַענוּג הָאבֶּען אֶמֶת פֶערְֶעִיגֶען 
 -זִי מְהוּט מִיר הַארְצִיג בַּאנְג!זָאנְט סְמֶעמְפֶּענָיוּ צוּם הוּנְדֶערְמֶען מָאל פַּאר

יין האמְפַאנַיֶע בְִּיזְמֶר  --אִיך בּאָנְג נָאךְ אִיחֶר בַּאָמֶת ,װי נָאך אֵין אייגֶעגֶער :אִיף
.
+

*+ .
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וָאקְט אִיחֶר נַאכגֶעפַאקְרֶען בּיז חמעלני צֶק ,וֶען ניש...
אוג מְמֶעמְפָּענָיוּ קוקט זיךְ אַרוּם אֹיף אַלְלֶע ייטֶען אוג דֶעהְוֶעהְט פְרַיירְלֶיען,

וי זי שְׁטֶעהְט אוג מֶענהט אִיגֶּער אַ קנְטֶע פון קַאראָלְלֶען .פון ירֶעגֶע מִיבְלֶע
אוג פון בְּלִששקְעייי 
אּנזֶער פְרֵיירֶעל הויבְּט אָן בִימְלֶעְַיו אינְוִּיהְרֶען אַ גַאנְצֶע קָרֶאם בַי

ֶ8עכְטֶע סּחַרְמֶע גי מִיט אַללֶע מַאנֶעפֶּענֶיקֶער
זי אִין שׁמוּ אוג וֶערְהְ ר
קראָמֶערְקֶעם,

י

גַאנְץ אָפִטְלִיךְ קוּמְט צו אֵיהֶר צוּנַאסְט אִיחֶר מוּמֶער ,צִפּוֹרָה דִי גְרָאבָּץ ,זִי

ָאנְט ,אַז יָשׁעיה קע בּאָנגְט זֶעהֶר נָא דֶער מָאכְטֶער אוג שיט זי געוֶואהֶר ֶערֶען 
וָואס פְרַי ידֶעל מַאכְט :נָאר פִּריידֶעל ווייסְט ,אַז סְאִיו אַ לִיגֶען ,זִי וַייסְט גאנץ גוּט,

אַז דִי מַאמָע איז זְֶׁערְנֶע אִיןדֶער הַיים אַ שְׁמִיקֶעל בְּרויט ,קוּמְט זי אַקֶער אַבּיסֶעל זי

אָפפַאסְמֶען אוג מַאכְט זִיךְ דָא גָאר אַ גַאגְצֶען קִימְפֶּעט,
 -ווייסט דו וָואס ,מָאכְטֶער ,מֵאך אַוֶעלְכֶע פּוּטֶערְבּוּלְקֶעס ,וִוי אִיך פְלֶעג אַמָאל

מַאבֶען ,גֶעפְלֶאכְטֶענֶע אינ נוט אויְגֶעטְרַיִֶענְט ,דָאס מִיש צִיָארְיֶע אִיז וְעהֶר גֶעונְד,
אוּג וֶוער עֶס קָאנְן פֶערְדִייֶען מִיט אַסך פּומֶער אִיו נָאר נוּם ,אוג אויף אָנְבֵייסֶען הֵייס

צּפְּרענְלֶען רִי פְּלָאפְטֶערֶען פון רִי גאָנָז מִיט אַ צִיבֶּעלְקֶע!ּ דֶער מַאטָע ,אויבּ דו

'טעמפעניו
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גֶענינְקְסְט .הָאט דָאם לִיעבּ .פון תְּמִיר אָן  -גֶעוּנְד ,טָּאכְטֶער ,זָאל מֶען זיגֶען אי

שִׁימֶעלי..

אוּנ צִפּוֹרָה בֶּעלֶעקְט .זִיךאַוְשׁ אוג מְרַאכְט צוּ אַלְלֶע מָאג אַ נִיקֶעם אָנְבֵייסֶען

מִיט אַ נִייֶעם וַארְמֶעם מִיט א מִימָאג אוּג מִיט אַ וֶעטְשֶׁערֶע -- ,אוּג מֶען קָאנְן נִישְׁט
זאגֶען ,אַז פְרֵיירֶעל אִיו דֶערְפוּן שׁטַארְק צוּפְרִיערֶען .די עֶרְשְׁטָע ווָאך מְרָאנְט זי
דָאס וִוי עִם אִיז אִיבֶּער ,נָאר אוֹיף דֶער אַנְדֶערֶער וָאךְ הוֹיבְּט זִי זיך אָן צוּנְלַאוֶען אוֹיף

דֶער מַאמֶען ,דִי מַאמֶע אוֹיף אֵיחֶר ,בִּיז מָע צֶעאַמְפֶּערְט זי אוּג מֶע לָאוְט אויס דֶעם

גַאנְצֶען בּעם צוּ סְמֶעמְפֶּענִיוּן ,וֶעלְכֶער וִוילֶל זי אַרַיינְמִישֶׁען אוּנ מַאכֶען שָלום
צְוִישֶׁען וַייבּ מִיט דֶער שְִׁיגֶער.
 סָאִיו נִישְׁט דַיין;עסָק! זָאנְט צוּ אֵיהֶם פְרַיידֶעל --דוּ הָאבּ נָאר קֵיין יְסוּרִיםנִים? אִיךְ :מיין מַאמֶען דיין גַאנְצֶע יְרוּשָׁה נִיט אַווֶעקְגֶעבֶּען ,זײַ רוהיג ,סְטֶעמפּעניו!

אָקס הָאט אאַ לאאנגע צונג אוג אנ קיין שׁוֹפָר נִיט בְּלָאוֶען בֵּיי לֵיימֶען אַ שׁוִיגֶער הָאט
כְּבוֹד לייה וי איין אֵייגֶענֶע מַאמֶע; .ער וֶעהְט ,דַאכְט זִיך ,נַאנְץ גוּם ,וָאם פַאר אַ
כָּבוֹד אִיךְ הָאבּ פון מֵיין טאָכְטֶערֶעל ,וִוי זָאגְט מֶען :שְׁנֵייץ דִי נָאז אוּנ שְׁמִיער רעם
פָּנִים ,א
.ונ זעֶר זָאל ;עס אֵיחֶר אֲפִילוּ אִיבֶּערְקֶעהְרֶען דִי צוּנג .אוֹיך מִיר אַ מַאנְן,
ם
מִישְׁטֵיינֶ גֶעזָאגְט! אַבִּי גֶערִימפֶּעלְט אויפְן פִירֶעלֶע  :אִיך פֶערְשׁטָעח דָאס גָאר נָימ,
וי אַזוי וֶערְרְט דָאס אֵיהֶם נִיט נִמְאֶם ,מַאמֶענְיו! וָאס מַיין מָאכְמֶער נֶעחְמֶט זִיך אוו
אִיכֶּער וייס אִיך נִיט :אַו רָאס מִול גֶעהְט  -קאָקבּט זִיך אֵיין אָקס אוֹיך .מֶע הָאט

שוין גֶעוֶעקְן אַזֶעלְכֶע בָּרְיוֹת וי דּ! דַיין שְׁוֶעהֶר אִיז אַמָאל גֶעווֶען אַזא שׁאָנֶער פִירְלֶער
וי דוּ ,,נָאר גָאר-נִיט ,וִוי זָאגְט מֶען :א נִייֶער בֶּעזֶעם קעהָרט רֵיין,צו אַלְסְרִינג דַארְף

מֶען הָאבֶּען מַוֶל אוג אַז נָאמְט וילֶל שִׁיסְט א בֶַענֶעם אויך .בְּרוּט ,סְמֶעמְפָּענָיוּ,
דַארְפֶסְט דוּ אוֹיף מִיר נִיט זַיין,וָאס אִיךְ זָאג דִיר דֶעם רֵיינֶעם אֶמֶת ,אונ חָאמְשׁ יֶערֶער

הוּנְט אִיז אַודְאַי א בַּעל-הַבַּיִה אויף זַיין שוֶעל ,נָאר קיין פְּרֶעמְדֶע בִּין אִיך דִיר נִיט,

פָארְט אַ שְׁוִיגֶער ,אוג אַן מֶע שְׁפִּיעלְט זִיךְ מִיט דֶער קַאטְץ נֶעחְמְט מֶען פאר ליעב

אִיהֶר קְרַאץ,,,
אוג צָפּוֹרָה שִׁיט מִיט װאָרְטְלֶעך ,וי פון אַ זֵאק  ,װֵי אִיחֶר שְׁמִיגֶער אִיז וֶען
זי צֶערֶערְט זִיך .נָאר סעֶמטָפַּענָיו הארט נִישְׁט אויכ ִּזְן סוֹף ע
:ר נֶעהְמְט זִיךְ
צוּם פִּירֶעלֶע ,זי תָּמִיר ,וִי אַלְלֶע מָאל ,וֶען קֹאִיז אֵיהֶם שׁוֹין גוש אָנְגֶעזָאלֶעט אוֹיפן

הַארְצֶען או
ג דֶענְסְמָאל פֶערְגֶעסְט;ער דָאס וַייבּ מִיט רֶער שְׁויגֶער מִי אַלְלֶע צָרוֹתאוג .עס שְׁמֶעלְזטִ
טיךְ אִיהֶםפָאר אַלֶץ וֶענֶע רְחֵל'ע מִיט דִי בְּלָאהֶע אויגֶען .. ,
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 זִי .טְהוּט מִיר הַארְצִיג בַּאנְג! מְרַאכְט זִיף סעֶממְָפָּענָיוּ אוּג קלעהרטאַלְץ תַּחְּּלוֹת ,וִוי אַרוּם קוּמט מֶען צוּ אֵיהֶר ,וי אַװי אוג װאו /קאן מֶען זִיזֶעהְן
|
י
נָאךְ אַמָאל..

פּוּסְטֶע .מַחֲשְׁבוֹת! עֶר וַוייסְט נִיט ,אַז זַיין לִיערֶעל הָאט עֶר שיין אָט בַּאלד-
בַּאלֶר אָפְגֶעוּנגֶען  אַז יין וועלְטֶעל הָאט;ער שׁוי בִּמעט אָפְֶּעשׁטֶערְבֶעש  +גערוָעהְט

נִיש .,וי זֵיינֶע שׁאָנֶע שְׁוארְצֶע לָאקַאנֶעס וֶֶערֶען וָואס וֵייטֶער שִׁיטֶערֶער. ,וי זַינֶע

ַייֶערדיגֶע אוֹינֶען טֶעהְרֶען אָן דֶעם גְלַאנְץ אונ זי אויף זיין וַייסֶען שְׁטֶערֶעןלֶעגֶע

זִיה שוין קנייטְשֶׁען יי
נַארְרִישֶׁער מֶענְשׁ! פֶערְנֶעס זִיךְ נִישְׁט ,זְעה וִוי בַּיי.דֶער זַייט שְׁמֶעהְט דיין
,ערְשְׁלאָפְט בי
רְלִילָה. ,דיי וַייבּ פְרַיידֶעל .דִי דְאױיגֶע הָאט דִיךְ פֶערְויגְט פֶ

זִיף אוֹיפְן שים ,שְׁטִלְלֶערְהֵייד אָפְּנֶעשׁוירֶען דיַנע לאנְגֶע הָאר אוג צְֶענוּמֶען בַּיי
דִיר דֶעם כּוֹחַ ,אִינְגַאנְצֶען דיין כּוֹחַ ,װִי יֶענֶע דְלֵילָה בַּיי שִׁמְשׁוֹן הַנִבּוֹר,..

אוֹיבּ עסממְפַּענָיוּ הָאט אַמָאל לִיעבּ גֶעהַאט בָּאֶמֶת  ,אִיו זַיין לִיעבֶּע צו

רָחֵל'ען גֶעווֶען ניין אֵיינְצִיגֶע לִיעכֶּע ,די עשְֶרׁטֶע א די לֶעצְטֶע.
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