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 נא ףיצ התעה ושש ה 2 1 עט רב 0 רוס אתו 0 טרָאוװרָאפ

 ל"ו שריה לאפר ןושמש 'ר ןופנה- 22 הבושת ןופ שדוח רעד

 ל"ו ןהכה ההמש ריאט 'ר ןואנה 2. יא רפוש שדוחב ועקת

 ל"ז ןאמרעסאוו;ןנהלא-יה ,ןואגה-;---מיט-קקקנקנש נז ניטא יא הנומא

 ל"ז ןיווקלןרהא" רינד טי טא רפוש לוק רעד זנוא טנרעל סָאװ

 ט"ז ךאלב קהצי םהרבה 'ה ןותנת עט תורפוש ,תונורכז ,תויכלמ

 ל"ו ןיקלאװ ןרהא ר קאנח- 2 רפוש-לוק ןופ ףור-הבושת רעד

 סי טאאב מטעם טמ 'ר-ןואגקה 222: ביטע טיט הרות וצ קירוצ
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 סייז וםִיובכריב ןתנ- ;רה::::2.:5:::..ט::08עסטטע:.סשמ טנ נט טי ונילג וניאטח ינפמו

 ל"ז ןפמדירפ םשוז רדנפכלא יה. יי יה הבושת ןעגעוו ןסעומש

 ל"ווהעלסעפיוווקצןבז .ההתש .םויינוז - סו: נח י04 עה .ראפאגנשס יד-ש תוכלמ

 ל"ו ןאטלהט ביק אקוקי ריי תוינחור רַאּפ םישוח

 ןיקצארטפ ,ןטקז יו בה: 2. טיט תוליפת עגיד'םיארונ םימי

 ץמפקייכדרמיםייהיויריבהה 1113 טייפ נב ויש תושדחתה ךרוד הבושת

 העטפינה יכהרמכ 'ף כרא אי א יי תמא ןופ טכיל ןיא

 יקםומלא ההוהי רוכרהמ 0 יי א טייקשיריא ןופ תודוסי

 הערעשהשמ בה: טעג: 56,110: בנו בטל ךדחּפ ןת ןככו

 יקצירפזיהוה יט .ט נב טי לא ל"צז "םייח ץפח , ןופ םילשמ

 טבכמעזיםההכאהבכהה;טי עא .ט טל יט טיט ר רעג חסונ םיארונ םימי

 ןארהאג ןכאצ עי עד ןעגידניז ןרַאפ טלקמ ריע יד --- לולא

 220 ןהאהשרהלה יבצ-ה ברה 2 עא 8 תונווע ןובשחל ןושאר םוי תוכוס

 ןיהעל קתהצי רד'ברהפ 22 הכוס רעד ןופ לכשה רסומ רעד

 ל"ו שטיוועצמינ יק .הדי עי םזימיסעּפ ןוא םזימיטּפָא
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 ט רָאוורַאפ

 ךשמה רעד זיא רֶע .ריפניײרַא ןייק ןיא רעמ טינ ךילטנעגייא ךיז טגיטיונ ךַאנַאמלַא רעדנעגילרָאפ רעד
 טײק רעד ןיא עלעגניר ַא ךָאנ זיא ןוא חסּפ רַאפ רָאיייה ןענישרעד זיא סָאװ "ךַאנַאמלַא חסּפ , ןופ
 "טרָאװ עשידיא סָאדפ ןעבענ קעטָאילביב עשיסקָאדָאטרָא יד סָאװ קרעװ:לעמַאז תודהי ערעלוּפָאּפ ןופ
 .ןעטײרּפשרַאפ וצ עבַאגפיוא יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה

 טימ טײלגַאב ןעװעג טירט רעטשרע רעדעי יװ זיא *ךַאנַאמלַא חסּפ, םעד ןעבעגסורַא סָאד ביוא
 -רעביא סָאמ רעטסערג רעד טימ ןעטָארטעגוצ עבַאגסױא רעגיטציא רעד וצ רימ ןענייז ,טייקרעכיזמוא
 עשיטסַאיזוטנע רעטרעדנוה עליפ יד .גנומענרעטנוא רעזנוא ןופ טייקגיטכיװ ןוא תוציחנ רעד ןיא גנוגייצ
 םינבר ענעעזעגנָא לָאצ ַא יײז ןעשיװצ ,תעד ילעב ןוא הרות ינב ,ןעדיא עגיטשרוד-הבשחמ ןופ ווירב
 שוח ַא ייס ןעבָאה סָאװ ןעדיא ןעסַאמ ןַארַאפ זַא ,ןעזיװַאב זנוא ןעבָאה ,ץראל ץוח ןיא ןוא דנַאל ןרעביא
 .הבשחמ רעשידיא רעקיגָאװ ןוא רעטסנרע ןופ סעיצַאקילבוּפ עכלעזַא רַאפ טשרוד ַא ייס ןוא

 טלעטשעג ךיז רימ ןעבָאה "ךאנַאמלא חסּפ, םוצ ריפניירַא ןיא טרעלקעגפיוא ןיוש ןעבָאה רימ יװ
 : עבַאגפיוא עטלעּפָאד א

 ילודג ערעזנוא ןופ לרעּפ'הבשחמ יד ןעסַאמ עטיירב יד וצ ןעגנערב ןוא ןעדריזירַאלוּפָאּפ וצ (
 תוקזחתה ןופ לַאװק א יװ ןעניד ןענעק סָאװ לרעּפ עגיזָאד יד .תורוד עטצעל יד ןופ הרותה ירואמו
 םלוע רעטיירב רעד עכלעװ וצ םיסרטנוק ןוא םינוחרי ,םירפס ןיא ןעפרָאװעצ ןענייז טייקשידיא רַאפ
 ןעלעװ קעטָאילביב רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןעבַאגסױא יד ךרוד .טירטוצ ןעטיירג ןייק דימת טינ טָאה
 םעד ןעפיטרַאפ ןעפלעה יז ןוא ןעסַאמ עשידיא ערעטיירב סָאװ ןעכיירגרעד ןענעק דייר עגיבייא עגיזָאד יד
 ,תודהיה ינינק עגיבייא יד רַאפ יז ןרעטסײגַאב ןוא ןייזטסואװַאב ןעשידיא

 רצוא ןעכילּפעשרעדמוא םעד ,ןייג ןעריולרַאפ ןופ ןעטיהרַאפ אלימב ןוא ,ןעקורדרעביא סָאד (2
 ןעטפירשטייצ עשיסקָאדָאטרָא עגילָאצליפ יד ןיא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא סָאװ הבשחמ רעשידיא ןופ
 רעד ןופ רעטעלב עטלעגרַאפ יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ הבשחמה תורצוא יד .המחלמ רעד רַאפ ןופ
 -ורטסניא עטסעב יד ןופ ענייא רַאפ טנידעג גנַאלןערָאי רַאפ ןעבָאה עסערּפ רעשיסקַאדָאטרָא רעגיזָאד
 יד ןעקריװאוצנעגעג ןיזילכ רעגיטכעמ סלַא ןוא תודהי ןופ ןעלַאעדיא יד ןעטײרּפשרַאפ וצ ןעטנעמ
 -ָאד יד .הביבס רעכילטנייפ-הרות ןוא רוטַארעטיל-הריפכ רענרעדַאמ רעד ןופ תועּפשה עשירערעטשעצ
 ןיז ןעבלעז ןיא .לָאמַא יװ רעגינייװ טינ עבַאגפיוא עגיזָאד יד ןעליפרעד טנייה ךָאנ ןענעק םירמאמ עגיז
 רעד ןיא גָאט וצ טנייה ןעניישרעד סָאװ םירמאמ-תודהי ערעסעב יד ןעגיבייארַאפ וצ ךיוא ךיז רימ ןעימַאב
 .טלעװ רעד רָאג ןיא עסערּפ רעשיסקָאדַאטרַא

 -םימי יד ףיוא תונויער ןוא םירמאמ טימ "ךַאנַאמלַא םיארונ-םימיא ןופ עבַאגסיױא עדנעגילרַאפ יד
 הדומ ןעלעװ רענעייל ערעזנוא זַא ,רעכיז ןענייז רימ ןוא .ןעליצ עטנָאמרעדנעבױא יד טכערּפשטנַא ,םיארונ
 -סיוא עגידרעירפ יד ןעגייטשוצרעביא ןעזיװַאב ה"עב רימ ןעבַאה "שדוקב ןילעמ, ןופ ןיז ןיא סָאד ,ןייז
 .אבהל ןעגנואימַאב ערעזנוא ןייז ךיוא ןעלעװ גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא .םרָאפ ןיא ייס ןוא ןכות ןיא ייס עבַאג

 -סיוא עגיזָאד יד ןעמענפיוא טעװ טייקכילטנעפע עשיסקָאדָאטרָא עגיניזטסואװוַאב יד זַא ,ןעפָאה רימ

 טעװ ,טעברַא רעזנוא ןופ טרעװ יד גידנעצַאשּפָא זַא ןוא עטשרע יד יװ טייהנעדירפוצ רעמ ךָאנ טימ עבַאג

 .רענעלּפ עגידרעטייװ ערעזנוא ןעריזילַאער וצ ןוא ןייז וצ ךישממ טייקכילגעמ יד ןערעװ ןעבעגעג זנוא

 .פ י

 .א"כשת לולא ,ה"עב



 ןופ שדוח רעד

 חנושת

 ל"ז שריה לאפר ןושמש 'ר ןואגה ןופ

 עטריפרַאפ ערעזנוא .יניס גרַאב םייב ןעכָארבעצ ןעגעלעג ןענייז תודעה תוחול =

 -מוא םעד רעביא רעכעה טלעטשעג עגילייווטייצ ןוא ערַאבעז סָאד ןעבָאה ןרעטלע
 ןוא רעפעשַאב ןעגיבייא ןופ ץרַאה סָאד טרעקעגּפָא ןעבָאה ייז ;ןעגיבייא ןוא ןערַאבעז

 -לָאג סָאד לָאבמיס סלַא ךיז רַאפ גידנעמענ .שינעפעשַאב שידרע ןַא ןעניד ןעמונעג

 טימ טלעוו יד טָא -- הלא .רוטַאנ יד ןרעטעגרַאפ ןעבױהעגנָא יז ןעבָאה ,בלַאק ענעד
 טרימַאלקָארּפ ייז ןעבָאה ,םישוח יד טימ ןעּפַאטנָא ןעק ןעמ סָאװ ,רעטיג עשידרע עריא

 !לארשי ךיהלא -- סלַא
 לייוו .ךעלברעש ןיא ןעכָארבעצ ןעגעלעג לָאמַאטימ תוחול עכילטיג יד ןענייז ױזַא ןוא

 ;רוטַאנ רעכילט-ג רענעגייא ןייז ןיא ןייזטסואווַאב סנעשטנעמ םעד טדניוושרַאפ סע ןעוו
 : ןעטסכעה ןוא ןערַאבעזמוא ןעגיצנייא םעד ֹוצ ןעביוהפיוא טינ ךיז ןעק שטנעמ רעד ןעוו
 ןייז ףרַאד ,שטנעמ רעד ,רֶע רעכלעוו רעביא רוטַאנ רעד ןופ סיפ יד וצ ךיז טקוב רע ןעוו
 ןעיוב וצ ןעכלעוו ףיוא דוסי רעד רעמ ָאטינ זיא ןַאד -- ,טכענק רעד טינ ןוא רַאה רעד
 -ךילט-ג ַא ןעצנַאלּפ ןענעק לָאז ןעמ רעכלעו ףיוא דרע יד רעמ ָאטינ .זיוה ס'טיג

 ,טסייג ס'ט"ג טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןעבעל ךילשטנעמ
 זיא לעּפענ ערעטסניפ סָאד .ןעטלַאהעגנָא גנַאל טינ טָאה שינעדנעלברַאפ סָאד רעבָא

 ןוא ,ןערָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז עכילגנעגרַאפ סָאד טנידעג ןעבָאה סָאװ יד .ןעגנַאגעצ ךיז
 זיא ןַאד .ט"ג ןעגיבייא םוצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןרעטלע ערעזנוא ןופ טסייג רעד
 -וצ זיא דנוב רעגיבייא רעד ."יתחלס? ןופ עיצַאמַאלקָארּפ רעד ןיא דסח ס'טיג ןעמוקעג
 טָאה ןעמ ןוא תודעה תוחול יד ןעמוקַאבקירוצ טָאה קלָאפ סָאד .ןערָאװעג ןעסָאלשעג קיר

 .ןכשמ ןעגילייה םעד ןעיוב וצ ױזַא יו ןעזיוועגנָא יז
 טָאה "יתחלס, טרָאװ סָאד ןעוו ירשת שדוח ןיא גָאט רעטנעצ רעד ןעוועג זיא'ס

 רעכלעוו ןיא טיײקנעלַאפעג רעד ןופ קלָאפ רעזנוא ןופ ךיז ןעבױהסױרַא סָאד טע'מתח'עג
 ירשת שדוח םעד טגילייהעג טָאה טקַאפ רעגיזָאד רעד ןוא .ןעקנוזעג טַאהעג טָאה סע
 .החמש רעטסגילייה ןוא טייקטסנרע רעטספיט ןופ שדוח ַא סלַא ,ןעטייצ עלַא רַאפ

 רעד זיא סָאד טָא .החמש ןוא הנומא ,הרהט ןוא הרפכ ,החילס ,הבוששת ןוא העורת
 -על רעזנוא ןיא ךילרעיירָאי ןייא טצנַאלפ ירשת שדוח רעד סָאװ ,םייחה ץע רעד ,םיוב
 ןענייז הבושת ןוא העורת .ןעטָאש ןייז ןיא ןעציש וצ ךיז עלַא זנוא טפור סָאװ ןוא ןעב
 -סנעבעל יד ןענייז החמש ןוא הנומא ,םיוב רעד זיא הרהט ןֹוא החילס ,הרּפכ ,ןעלצרָאװ יד
 גונעג ןָא ןעטכורפ עגיד'היחמ ענייז ןעבעג טשינ ןעק םיוב רעד .ןעטכורפ עגיטפַאז

 ,ןעלצרָאװ עקרָאטש
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 עטסוּפ ערעזנוא ןופ ןעכַאוופיוא ןעכַאמ זנוא לכ םדוק זומ רפוש ןופ העורת לוק רעד
 סע .ןייא זנוא ןעגיוו םישוח ערעזנוא עכלעוו ןיא סעיזוליא עשלַאפ ערעזנוא ,ןעמיורט
 ןופ ןעטפול יד ןיא ןעיוב רימ סָאװ סעדייבעג עשירָאזוליא עלַא יד ןרעטישרעד ףרַאד
 -עג וצ ױזַא יו זנוא ןענרעל סָאװ הבושת ןופ געט יד ןעמוק ןַאד .עיזַאטנַאפ רעזנוא
 זנוא ןעריפ ןוא לעמיה ןיא רעטָאפ רעזנוא ןופ סמירָא יד ןיא קירוצ געוו םעד ןעניפ
 טימ ןעקירב עלַא טרעטשעצ רוּפכ םוי ןופ גָאט רעד .םירוּפכה םוי ןופ גָאט ןיא ןירַא
 הכוז רימ ןענייז ,הרהט ןוא החילס ,הרּפכ טימ ןעמַאזוצ ןוא טײהנעגנַאגרַאּפ רעגידניז רעד

 -רַאפ טימ תוכוס בוט-םוי םניא ןענעק רימ ןעכלעוו ףיוא ןעדָאב םענייר םעיינ ַא וצ
 ףעבעל רעזנוא ןופ ןכשמ םעד ןעלעטשפיוא החמש ןוא ןעיורט

 -עגפיונוצ לָאמַא טיג זנוא טָאה רפוש לוק ןטימ .הלחתה יד זיא סָאד .העורת םוי
 ןעלמַאזפיונוצ רעדיוװ זנוא רע טעװ רפוש לוק ןעגיזָאד ןטימ ןוא יניס גרַאב םייב טלעמַאז
 ,אוהה םויב היהו ןופ גָאט ןיא

 -וצ ןַאמירָא םעד ,טייהיירפ ןייז וצ ףַאלקש םעד ןעפור לָאמַא טגעלפ רפוש לוק רעד

 טפור ױזַא .םייה ןייז וצ קירוצ ןעזָאלמיײה ןעטנעגײאטנַא םעד ןוא ןעגעמרַאפ ןייז וצ קיר
 ענייז וצ ןעטפַאלקשרַאפ םעד טפור סע .ט"ג וצ קירוצ ירשת ןעדעי רפוש לוק רעד זנוא

 קירוצ ,ןעכייר טשרמולכמ םעד יװ ןַאמירָא םעד : טייהיירפ רעכעלטיג וצ קירוצ ,םישוח
 .םייה רענעגייא ןייז וצ קירוצ רערעדנַאװ ןעטלעגָאװרַאפ םעד ןוא תורישע רע'תמא וצ

 רעייז םורַא ןעלמַאזרַאפ וצ ךיז ןרעטלע ערעזנוא וצ ףור רעד ןייז טגעלפ העיקת יד

 ערעטיױו יד תעב ,ףמַאק םוצ לַאנגיס רעד ןעוועג זיא העורת עדנעגלָאפכָאנ יד .רעריפ
 ןיוש ייז טָאה טיג ואוו טרָאד ,ליצ םוצ סיוארָאפ שרַאמ םוצ ףור רעד ןעוועג זיא העיקת
 .תירבה ןורא ןטימ דובכה ןנע ןרעטניה סיוארָאפ גידנעייג טרַאװרעד

 -רַאּפ ןעבָאה רימ ןעמעוװ ךוטסַאּפ םוצ קירוצ ירשת ןופ העיקת יד זנוא טפור ױזַא
 ןעכערבוצּפָא ,ףמַאק םוצ ןעגנירּפשוצפיוא זנוא טפור סָאװ העורת יד טמוק ןַאד .ןעזָאל
 עיציזָאּפ רעדעי ןופ ךיז ןרעטייוורעד ,ןעטכעלש ןטימ גנודניברַאפ עגידרעירפ רעדעי

 ןיא ךיז טלעטש סָאװ ךַאז רעדעי ןעמיױרּפָא ןוא הכרב ס'טיג טינ טור סע רעכלעוו ףיוא

 ןעגילייה םוצ זנוא טפור סָאװ העיקת יד רעדיו טמוק ןַאד .טיג ןוא זנוא ןעשיווצ געוו

 .אוה ךורב םיא ןופ ןקלָאװ ןקידענג םעד רעטנוא ,תירבה ןורא רעד ךיז טניפעג סע ואוו טרָא
 העיקת יד .ףור-ספמַאק רעדנעלַאש רעד -- העורת זיא גָאט ןופ וויטָאמ-טּפיױה רעד

 טסיב וד ביוא ,ףור ס'ט-ג וצ ןעלעטש ןייד גירעביא זיא'ס !גונעג טינ זיא ןײלַא

 ןרעטיצפיוא טינ ךיד טכַאמ העורת יד ביוא !ףור-העורת ןייז ןעגלָאפוצכָאנ ךַאװש וצ
 .טנורגּפָא םוצ ּפָארַא ךיד טּפעלש סָאװ ףָאלש ןעסיז ןייד ןופ טינ ךיד טקעוװרעד סע ביוא

 ,העורת יד ךיוא טינ טסרעהרעד וד ביוא ,העיקת יד ןערעה ןייד גירעביא זיא'ס
 ןוא תוואת ענייד ,ןעטייהניואוועג ענייד טימ ןעכערבוצּפָא ןוא ןעפמעקַאב וצ ףור םעד

 ,טלעוו רעד וצ ףַאלקש ַא ךיד ןעכַאמ סָאװ ןעסלוּפמיא

 יװ רעמ טינ ריד רַאפ זיא ,ךיד טפור העיקת סנעמעוו ,ט"ג ןייד ביוא ריד זיא ייוו
 ןופ גָאט ןיא דובכ ןייז ןעבעגוצּפָא טכילפ יד ןיולב טסליפ וד ןעמעוו וצ רעשרעה ַא

 רעכלעוו טימ ,העורת עדנענרָאװ ןייז טינ טסרעהרעד וד ביוא ,ריד זיא ייוו .הנשה שאר
 -נַאדעג ענייד עלַא ,חוכ ןעצנַאג ןייד ,טייצ עצנַאג ןייד ,ןעזעוו ץנַאג ןייד טגנַאלרַאפ רע

 ןעכַאמוצרעביא ךיז גנורעדָאפ יד טינ טסרעהרעד וד ביוא ריד זיא ייוו ; ןעליפעג ןוא ןעק

 ,ןשרעדנַאוצרעביא ןוא

 .הבוזשת ןופ ךָאװ ַא ןופ טגלָאפעגכָאנ טרעוו העורת-םוי רעד

 יָאד יד ליומ ןרַאפ ןעגנערב וצ זיולב וליפא ןעד טגַאװ רעו -- רעקקירוצ ,הבושת

 ?טירשרָאפ םוצ ,סערגָארּפ וצ ךיז טקוב רענייא רעדעי ןעכלעוו ןיא רוד ַא ןיא רעטרעוו עגיז
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 -רָאפ, ןייד ןופ ןעטימ ןיא ךיז ןעלעטשּפָא ןייד ,רעקקירוצ ןייד טגנַאלרַאפ ט-ג רעבָא
 .געוו ןייד ןעװאורּפכָאנ ןוא ,?טירש

 וד זַא ,רָאפ ריד לעטש ?טירשרָאפ ןייק טינרָאג טירשרָאפ ןייד זיא רשפא לייוו
 ,סיוארָאפ טסייג וד ,תמא .געוו ןעשלַאפ ַא ףיוא ףױרַא טסיב ןוא תועט ַא טכַאמעג טסָאה

 דימת טינ טניימ סיוארָאפ ןייג ? ןיהואוו רעבָא --- ,טריסערגָארּפ וד ,טירשרָאפ טסכַאמ וד

 .געוו ןעגיטכיר ןפיוא ןייג סָאד ךיוא

 -ּפָא זיא ץלַא לייוו ,ןערַאנרַאפ טכייל ךיד ןענעק ?סערגָארּפ, ,"טירשרָאפ, יװ ןעמענ
 טריפ ,ליצ ןעגיטכיר םוצ ךיד טריפ טסייג וד ןעכלעוו ףיוא געוו רעד יצ ןירעד גיגנעה

 ןעבעג ןעק געװ ס'טיג רָאנ סָאװ קילג םעד וצ טריפ ,תומילש ןעכילשטנעמ םוצ ךיד
 .שטנעמ םעד

 שרַאמ ןעטימ ןיא רָאנ ,סיוארָאפ געוו ןעגיטכיר ןפיוא ןייג טסנעק וד .רעמ ךָאנ

 ןעק גױנּפָא רעד טָא ןוא .גױנּפָא םעניילק ַא טײקכַאװש ןופ טנעמָאמ ַא ןיא זיולב ןעכַאמ
 וצ ףור ס'ט-ג טמוק סע ןעוו ןוא .ליצ ןֹופ גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא ןעריפרַאפ ךיד

 לָאמַא טינ טסיב וד יצ ןעװאורּפכָאנ ןוא ףור םעד ןערעהרעד טינ סָאװרַאפ ,הבושת

 !?געוװ ןעכילרעפעג ןוא ןעשלַאפ ַאזַא ףיוא ףױרַא
 וװאורּפ .הבושת וצ ףור ןעגיזָאד םעד העורת ןופ גָאט ןיא רעבירעד עשז רעהרעד

 -עג ענייד ,םישעמ ןוא רעטרעוו ענייד ,ןעליפעג ןוא תובשחמ ענייד ,ןעגעוו ענייד ךָאנ

 ,טניירפ ענייד טימ ןעגנואיצַאב יד ןֹוא ןעבעל-עילימַאפ ןייד ,ןעגנולייוורַאפ ןוא ןעטפעש

 זיא ,טינ בוא ןוא .ןעכילט-ג ןוא ןעטוג םוצ טריפ סָאװ געוו ןפיוא עלַא ןענייז ייז יצ

 .הבוושת ןופ -- ,ךיז ןערעקקירוצ ןופ טייצ יד טציא

 יװ ?געוװ ןעגיטכיר ןפיוא ךיז טניפעג רע יצ שטנעמ רעד טסייו ױזַא יוו רעבָא

 םעד רעביא ןעריפ וצ םיא סַאּפמָאק ןייז זיא סָאװ ?ליצ ןעגיטכיר םעד רע טסייוו ױזַא

 -געוו רעד זיא ואוו ?טניוו ןעדעי טימ ףיש ןייז טביירט סָאװ ןעבעל ןופ םי ןעשימרוטש
 ןוא סעקטסַאּפ ליפיוזַא טימ טײרּפשעגסיױא זיא סָאװ עזייר רעגיזָאד רעד רַאפ רעזייוו

 וצ םיאיבנ עשלַאפ ענייז ךיז טָאה געוו רעשלַאפ רעדעי ואוו ? ןעדליש עשירעריפרַאפ

 .עגיטכיר סלַא ןעגעוו עמורק יד ןערימַאלקָארּפ

 זיא תירבה ןורא רעד .ןעשזדנָאלב טינ טסעוװ וד ןוא העיקת רעד וצ וצ ךיז רעה

 זיא טרָאד ןוא געוו ןייד זיא סָאד .דובכה ןנע םעד ךָאנ ,םיא ךָאנ ייג .רעזייוו-געוו ןייד

 !ריד רַאפ געוו םעד טכױלַאב טיג ןופ טרָאװ סָאד ואוו סיוארָאפ ייג .הכרב ןייד ,ץוש ןייד

 ,טכיל םעד ךָאנ יג ,געוו ןופ ּפָארַא טסיב וד ביוא

 .קעװַא טייוו וצ טסיב וד .קירוצ רעמ טינ טסנעק וד זַא ,ןעגָאז טסעוו וד זַא ,ךילגעמ
 גנַאל ןיוש טסָאה וד ליִױו ,טינ טושּפ טסנעק וד ,רעמ ךָאנ .טייוו וצ זיא קירוצ געוו רעד

 ןעגעג זָאלפליה טושּפ טסיב וד .גילייה ןוא גיבייא זיא סָאװ םעד טימ ןעסירעגרעביא

 .ץרַאה ןעגייא ןייד ןיא אנוש םעד

 ןעבָאה טסגעמ וד .םירוּפכה םוי ןופ גָאט רעד ָאד זיא ףיורעד !הבושת וט ,ךָאד ןוא

 ,זיוה ןייד ןופ ריט רעד רַאפ ענעכָארבעצ ןעגיל תירבה תוחול יד ,תמא .טגידניזעג יו

 ,טייצ ןייד ןופ ס'הרז הדובע עלַא ןוא בלַאק םענעדלָאג םעד םורַא טצנַאטעג טסָאה וד ןוא

 רעד ,רוּפכ םוי ןופ גָאט רעד רעדיו טמוק סע לייוו ,ןעריולרַאפ טינ טסיב וד ,ךָאד ןוא

 !יתחלס :ןעגָאז ,רבדמ רעד ןיא טלָאמעד יו ,לָאמַאכָאנ טעװ ט-ג ןעכלעוו ןיא גָאט

 סױרַא ףרַאװ .ןייז ןקתמ ךיז טזָאל סע סָאװ טכיררַאפ .קלח ןייד ןָאט רָאנ טספרַאד וד

 ,רעדורב ןעטגידיילַאב ןייד טימ םולש ךַאמ ,ןעשַארג ןעכילרע טינ ןעדעי זיוה ןייד ןופ

 ,ןעבעל-עילימַאפ ןייד ןיא ךילצעזעגמוא גיד'הרות ןֹוא גידריוומוא זיא סָאװ ץלַא גיטייזַאב

 ,לעמיה ןיא רעטָאפ ןייד וצ קירוצ םוק ןוא ,סנעגינעגרַאפ ענייד ןוא סענזיב ענייד ןיא
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 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 אל יכ 'ה יח; :גיבייא טרימַאלקָארּפ רעכלעוו ןוא קירוצ טינ לָאמנייק טסיוטש רעכלעוו
 ."היחו וכרדמ ובושב םא יכ תמה תומב ץוּפחא

 לוק םעד ךרוד טיג וצ ןערָאװעג טכַארבעגקירוצ ןוא טקעװרעד טסיב וד ביוא
 ,הרהט ןוא החילס ,הבושת ,הרּפכ ןוא העורת טימ ןעגנורדעגכרוד טסיב וד ביוא ,רפוש
 טעװ ןַאד --- ,לעמיה ןיא רעטָאפ ןייד ןופ סיוש ןיא ןענופעג ךיד טָאה םירוּפכה םוי ביוא
 םעד ןעיוב וצ ױזַא ַױװ ןענרעל ךיד ןוא ןעבעל םוצ ןעגנערבקירוצ לָאמ טייווצ ַא ךיד רע
 רוּפש רעדעי ןופ יירפ ,חכ ןעטיײנַאב ןוא ןעליוו םענייר ַא טימ ןעבעל ןייד ןופ ןכשמ
 תעב ,ןעבעל ןייד ןופ עבַאגפיוא יד ןעליפרעד וצ ױזַא יו ןענרעל ךיד טעװ רע .דניז ןופ
 הכוז טסעװ וד ןוא רעטיג עשידרע ענייד טקנעש רע סָאװ הכרב יד ףיונוצ טסביולק וד
 ,"ךיקלא 'ה ינפל תחמשו; וצ ןייז

 איי

 ...האו" ןופ המכבח יד

 : הבושת ערָאלק א עגַארפ רעד ףיוא זנוא ןעביג ל"זח יד ? לארשי תמכח זיא סָאװ ...

 -ןייא ןַא רָאנ ָאזלַא ןַארַאפ ."ןה תחאל ןירוק ינוי ןושלב ןכש -- המכח איה 'ה תארי ןה;

 י"ד תארי : המכח עגיצנייא
 רעד ןופ גנַאפנָא רעד ,ןעעז רימ יװ ,זיא םימש תארי ."יד תארי המכח תישאר,

 המכח תילכת, : טכַאמעג רָאלק ליזח יד זנוא ןעבָאה סָאד ךיוא ? ףוס רעד זיא סָאװ ,המכח
 יד זיא ןעשיװצניא ? ףוס ןוא גנַאפנָא ןעשיװצ זיא סָאװ ןוא ."םיבוט םישעמו הבושת
 זיא ,םיבוט םישעמ ןוא הבושת וצ הארי ןופ שטנעמ םעד טריפ רעכלעװ געװ רעד .הכלה
 ,לארשי תמכח ןופ לכה-ךס רעד זיא סָאד טָא ןוא .תוצמ ןוא הכלה ןופ געוװ רעד

 דמלת ןעמל, :קוסּפ רעד ךָאד זנוא טגָאז .ןענרעל ןעמ ףרַאד המכח עגיזָאד יד
 ןיא הארי זַא ,ץלַא ךָאנ ןענימ רימ ? המכח יד עקַאט רימ ןענרעל רעבָא ."'ה תא האריל
 ןעמ טגָאז -- סָאד ,םימש תארי רעבָא ,ןענרעל ןעמ ףרַאד ץלַא .ןוצר ןופ קיגנעהּפָא
 ,רעמ טינ ןוא ןעלעװ רָאנ ןעמ ףרַאד -- זנוא

 תומוא יד ןופ קילב'סנעבעל רעד ןיא סָאד .הפקשה עשידיא יד טינ ןזיא סָאד רעבָא
 ןופ קיגנעהּפָא טײקגיטכרָאפסט-ג ןוא לכש ןופ ןינע ןא עיפָאזָאליפ זיא ייז ייב .םלועה
 המכח א ויא םימש תארי זַא ,זנוא טגָאז הרות יד .שרעדנַא זנוא טנרעל הרות יד ,ןוצר
 .המכח עגיצנייא ןייא יד זיא סָאד ןוא ,ןענרעל ףרַאד ןעמ עכלעוו

 ןיא טנרעלעג רימ ןעבָאה ? הבהא ןיא סָאװ !'ד תבהא טימ ןעדנובעג זיא 'ד תארי
 ןיא סָאװ : ארמג יד טגערפ ."תוירבה תא בהוא יוה ,םימשה תא בהוא יה; ; ץרא ךרד תכסמ

 ."הפידר יהוז הבהא : אבר רמא; ? הבהַא סנױזַא
 .םיקלא תברק ךָאנ ,'ד תעד ךָאנ ךיז ןעגָאי סָאד ,הפידר יד ָאזלַא טניימ 'ד תבהא

 ץיפָאזָאליפ ןייק טינ זיא יד תעד .איבנה והימרי זנוא טנרעל סָאד ? 'ד תעד זיא סָאװ רעבָא
 -- "'ד םואנ ,יתוא תעדה איה אלה ,בוט זא ןויבאו ינע ןיד ןד; רָאנ ,הריקח ןייק טינ ןוא

 ,שינעטנעקרעד עשיפָאזָאליפ יד טינ טניימ םיא ןענעק סָאד זַא ,זנוא טגָאז ןײלַא ןרבתי םשה
 אוה המ ,םוחר התא ףא םוחר אוה המ, :ןעגעװ ענייז ןיא ןייג סָאד ,טַאט עטוג יד רָאנ
 ץגיזָאד יד טכיירגרעד רע זיב ןעטעברַא שטנעמ א ףרַאד ךס א רָאג ."ןונח התא ףא ןונח

 יד ןיא סָאד ןוא המכח ןעפורעגנָא ןערעװ ןעכיירגרעד וצ סָאד ןעגנואימַאב יד ןוא ,תודמ
 .('םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ;) -- לארשי תמכח

 טימ רָאנ ,ןוצר ןטימ זיולב ןעכיירגרעד טיג ךיז טזָאל סָאװ המכח ַא זיא סָאד ,ָאי
 תל'סמ, רפס םוצ המדקה רעד ןיא זנוא טנרעל וטַאצול םייח השמ י'ר יװ ןוא ,טעברַא
 תישארב ישעמ ךיױא זַא ארונטרבמ 'ידבוע וניבר ןָא טזײװ סע יװ גידריווקרעמ ."םירשי
 ישעמ יװ רָאנ ,"המכח, יװ טנעכײצַאב טינ םימכח ערעזנוא ןעבָאה ,הבכרמ ישעמ ןוא

 טימ ךיז ןענעקַאב א ,ןעשינעעשעג ןופ ןעסיוו א רעמ טינ זיא סָאד לייוו ,הבכרמ ישעמ ,תישארנ
 ,ענייא רָאנ ןַארַאפ זיא המכח .המכח ןייק טינ רֶעבָא ,טּפַאשנעסיװ א ָאזלַא זיא'ס .ןעטקַאפ
 ,הארי ןופ המכח יד

 (ל"ז ןַאלּפַאק 'ילא םהרבַא 'יר ברה ןופ *האריה תובקעבנ)
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 רֵּפוש שדוחגנ ועקת

 ל"ז ןהכה החמש ריאמ 'ר ןואנה ןופ

 ןשדח -- וכו רפוש שדוחב געקת

 היכרב יר ,סכישעמ ןרפשו סכישעמ

 .םכישעמ ושדסחו םכישעמ ורפש רמוטא

 רעד ? ןידה םוי םוצ ןעמ טמוק סָאװ טימ ןוא טּפשמ ןופ גָאט םעד ןייטשייב ןעק ר

 ,שדוח .רפוש ןוא שדוח :קוסּפ ןופ רעטרעוו יד ןיא רעפטנע םעד טניפעג שרדמ
 .םישעמ ערעייא טרעסעברַאפ -- ורּפש ,רפוש :םישעמ ערעייא טיײינַאב -- ושדח

 ךרוד ןעכיירגרעד ןעטסעבמַא םיא רע ןעק ןוקת וצ געו ַא טכוז שטנעמ רעד ןעוו
 ענייז ייב טייקשידיא ןוא הרות ןעצנַאלפוצנייא טגרָאז רע סָאװ םעד ךרוד ,םישעמה שודח
 דמלמה לכ; זַא ,טגָאזעג ל"זח ערעזנוא ןעבָאה םעד ףיוא .רוד םעיינ םייב ,רעדניק ענעגייא

 "שידיא ןוא הרות ןעוו ,רקיע רעד זיא סָאד לייוו ,"יניס רהמ הלבק וליאכ ונב ןבל הרות

 טקנוּפ זיא ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק יד ןופ רעצרעה יד ןיא טגערּפעגניײא טרעוו טייק

 יןעוועג לבקמ ןיילַא טלָאװ רע יוװ טוג ױזַא

 ןעייג רעדניק ןעוו זַא ,טפָא ץנַאג ןעעז רימ .םכישעמ ושדח טימ ןעמ טניימ סָאד
 ןעצנַאגניא ךיז גידנעלעוו טינ .ןרעטלע יד טימ ךיוא סע טּפעלש ,רשיה ךרד ןופ ּפָארַא
 ןוא טכַאװשעגּפָא ןילַא ןוא גיביגכָאנ ןרעטלע יד ןערעוו ,רעדניק ערעייז ןופ ןרעטייוורעד

 רעייז ןעגיטכערַאב סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ .רעדניק ערעייז ןופ םישעמ יד ךָאנ ןעװעּפלַאּפ
 -- יז ןעגָאז --- ,גיביגכָאנ ןייז ןעזומ ייז .םימש םשל ןעניימ ייז זַא ,גידנ'הנעט ןעסיוועג
 יז רעדניק ערעייז ףיוא העּפשה עסיוועג ַא ןעביאסיוא ןענעק ךָאנ ייז ןעלעוו ןַאד לייוו
 ,םכישעמ ושדח :ל"זח יד זנוא ןענרעל םעד ףיוא .ןערעוו ןעריולרַאפ ןעצנַאגניא טינ ןעלָאז

 ,םכישעמ ורּפש ןייז ךיוא טעװ םעד ךרוד ןוא רוד םעיינ ןופ תומילש םעד רַאפ טגרָאז
 רעייא ןיא גיד'תומילש ןעביילב ןענעק ןוא ןעבעגכָאנ טינ ןילַא ךיוא ריא טעוװ םעד ךרוד

 ,טייקשידיא

 ןַא קוסּפ ןופ סױרַא טמענ 'יכרב 'ר .םכישעמ ושדחו םכישעמ ורּפש :טגָאז 'יכרב 'ר
 .םישעמ ערעייא טיינַאב -- טשרע ןַאד ןוא םישעמ ערעייא טרעסעברַאפ .געװ ןרעדנַא
 לייוו !רעדניק עטוג ןעיצרעד ךיוא ריא טעװ ןַאד ,ןקתמ ןײלַא רעירפ ךיז טייז

 ןוא םורפ ןוא טוג טינ ןײלַא זיא ןעמ ביוא רעדניק עטוג ןייק ןעצירעד טינ ןעק ןעמ
 רעד ןעוו .תוגהנתה-סנעבעל םענעגייא ןטימ ליּפשייב ןייק רוד םעיינ םעד טינ טזייוו ןעמ
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 ךַאנַאטלַא םיארונ םימי

 רעדניק ענייז ךיוא ןעסקַאװ ןַאד ,םישעמ ענייז ןיא ריהז ַא ןוא גיטכרָאפסט-ג זיא רעטָאפ
 רעייז ייב ןעעז רעדניק יד ןעוו רעבָא טנעמָאמ ןטימ .הרות ןייז ןוא ת"ישה וצ יירטעג
 ןיא רהזנ טינ זיא עטַאט רעד ןעוו .רעטייוו ךָאנ ייז ןעייג ,גיױנּפָא ןעטסדנימ םעד ןעטַאט
 ,תורומחבש תורומח ףיוא ךיוא ןייז רבוע ןיוש רעדניק יד ןעלעוו ,תולק

 םעד ךרוד ןוא ,געוו-סנעבעל םענעגייא רעייא טרעסעברַאפ ,םכישעמ ֹורּפש טניימ סָאד

 ןעיײנַאב ןוא ןייז וצ שדחמ ןייז הכוז ךרודַאד טעוװ ריא ,םכישעמ ושדח ןייז ךיוא טעוװ

 .תורוד עיירטעג-הרות .,עיינ ןרעכיז ,טייקשידיא סָאד

 ("המכח ךשמ, ןטיולפ)

 2 וטש ןטימ לטגנארעג ןיא

 ? ןיעקותו ןיעירמו ןיעקות המל אלא ...ועקת רמא אנמחר ...?ןיעקות המל;
 .ףטשה תא בברעל ידכ

 ןעכיירגרעד וצ ידכב סָאװ ,ץַאלּפ א ןַארַאפ ןוא טיײצ א ןַארַאפ ,ןעשטנעמ ןארַאפ
 ןוא סעדער עשיטעטַאּפ עגנַאל ןייק גיטיונ טינ ןענייז גנוגידנעטשרַאפ עקיטייזנעגעג ַא
 וצ ידכב ,קילב רעגידנעגיװש א רעדָא קורד-טנַאה ַא זיא גונעג .ןקורדסיוא עקרַאטש
 אנת םעד ןעװ .טפַאשטנירפ עגיבייא ןא ןיא ןעדניברַאפ ךיז ןוא ןרעדנא םעד ןייטשרַאפ
 רעד ןעבעגוצ טעװ סָאװ *? ןיעקות המל, : טגערפעג רע טָאה ןעלאפעגנייא טינ סָאד זיא
 עגיצרַאה גונעג הנשה שאר ןיא טינ ןעד רימ ןעבָאה ? ליא רפוש ַא ןופ גנַאלק רעטושּפ
 טעװ ץלַא סָאד ביוא ןוא ?ץראה סָאד ןעקעװרעד וצ םיטויּפ עכילרעדנואו ןוא תוליפת
 ? טושּפ ליִא ןַא ןופ רפוש רעד ןָאטפיוא ןיוש ןעד ןעק סָאװ ,ןעפלעה טינ

 םוחר ןופ הדמ עבלעז יד *!ועקת רמא אנמחר, :טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה ףיורעד
 שידיא גיד'תומימת ַא ןופ ףור רעטושּפ רעד רעבושח זיא רימ : טגָאזעג זנוא טָאה ןונחו
 עגיטכערּפ עלַא יװ רעמ ,טימעג שידיא ןעכָארבעצ א ןופ ץכערק רעטושּפ רעד ,ץרַאה
 קחצי יבר ךיז טָאה טלָאמעד .ייברעד טינ זיא ץרַאה סָאד ביוא ,תוליפת עשירעלטסניק

 רעדיװ סָאװ ךָאנ ,סיורג ױזַא זיא תוטשּפ ןופ חוכ רעד ביוא ,ױזַא ביוא ; טרעדנואוועג
 זנוא ןעשיװצ : טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה ? ת"רת רעד ןוא ת"שת רעד ,ת"רשת רעד
 ץטושּפ ןייא טימ ,לוק ץ'טושּפ א טימ ןעװעג גונעג עקַאט טלָאװ ,ארוב םעד ןוא
 .םלוע לש ונובר ןטימ רשק רעזנוא טלעטשעגקירוצ ןיוש טלָאװ ןיילַא סָאד ,יירשעג

 ,תוקפס ןײרַא טפרַאװ ןוא תוישק טלעטש רע ,ןיירַא ךיז טשימ ןטש רעד רעבָא תויה
 םעד ןעגעק .גונעג טינ ןיילַא תוטשּפ סָאד ןיוש זיא ,תוחומ יד טלעמוטעצ ןוא טשימעצ
 בברעמ םיא ידכב ןיזילכ טריצילּפמָאק רעמ ַא טימ סױרַא ןיוש ןעמ זומ "ףוסוליפ-ןטש,
 ...ןייז וצ

 (ןילבולמ ל"צז אריּפש מ"רגהל "?ריאמ ןורכו; רפס)
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 חנומא

 ליז ןַאמרעסַאװ ןנחלא 'ר ןואגה ןופ 5

 ןעגָאז "םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו; הרות רעד ןופ גנונערָאװ רעד ףיו

 .ךילדנעטשרַאפמוא ץנַאג סָאד זיא גולפ ןיא .תונימה וז -- ל"ז םימכח ערעזנוא
 -רַאפ רעד ןיא ,תעדה לוקלק ןיא טגיל הריפכ ןופ הביס יד זַא ,ןָא רימ ןעמענ ךילנייוועג

 ןיא טינ ןוא חומ ןעכילשטנעמ ןיא ץַאלּפ ןייז ךָאד טָאה לכש רעד רעבָא .לכש ןופ טייקמורק
 ?ץרַאה ןופ ןעגנוטסולג יד ןײגוצכָאנ טינ הרות יד טנערָאװ יױזַא יו עשז-טנייה .ץרַאה
 .םכשארו םכתעד ירחא ורותת אלו ןייטש טפרַאדָאב רעגיטכיר ךָאד טלָאװ סע

 זַא -- ?ןימאהלו עדיל הנושאר הוצמ; זַא ,זנוא טגָאז תווצמה רפס ןיא ם"במר רעד
 -ַאב טָאה ה"ב טיג זַא ,ןעביולג וצ ןוא ןעסיוו ֹוצ זיא דיא ַא ןופ טָאבעג רעטשרע רעד
 הוצמ ַא .ךילדנעטשרַאפ טינ גולפ ןיא זיא סָאד ךיוא .יז טריפ רע זַא ןוא טלעוו יד ןעפַאש
 טגיל סָאד סָאװ ,ןָאט וצ טינ סָאװ ןוא ןָאט וצ סָאװ :םישעמ עשיטקַארּפ ףיוא ךייש זיא

 :עדייב יד ןופ סנייא ? ןעביולג וצ בוח ַא ךייש זיא סָאװ רעבָא .שטנעמ ןופ טנַאה רעד ןיא
 -עג ןעסירעגסיוא זיא הנומא יד ו"ה דלַאביװ ,טוג ךָאד זיא ,הנומא יד שטנעמ רעד טָאה

 הרואכל ךָאד זיא רע .ןעביולג וצ ןעלעפַאב םיא ןעמ ןעק ױזַא יװ ,ץרַאה ןייז ןופ ןערָאװ

 .ןעפלעה טשינ ןיילַא ךיז ןעק סָאװ ,סונָא ןַא

 .הריפכ ןופ אטח םעד רַאּפ הרות רעד ןופ ןעפָארטש יד ןענייז ךילדנעטשרַאפמוא רעמ ךָאנ
 ז"ע דבוע ןַא .הרז הדובע ןופ דניז רעד ןופ וליפא רעברַאה זיא הריפכ ןופ אטח רעד

 .המודכו הארתה .,תודע ךרוד ,ןיד תיב ןכרוד ןערעוו טּפשמ'עג הרותה יקוח יד טיול ףרַאד
 זיא סָאװרַאפ .ןמז לכבו םוקמ לכב ,ןילעמ אלו ןידירומ ןופ ןיד ַא טָאה רפוכ ַא ןעגעגַאד

 ? ױזַא סע

 רעד ,ןײלַא הנומא זַא ,ןעזנייא רימ ןעלעוו ,ןעפיטרַאפ ךיז ןעלעוו רימ זַא רעבָא
 רַאפ זומ רעשיגָאל ַא זיא ,יז טריפ ןוא טלעוװ יד ןעפַאשַאב טָאה ת"ישה זַא ,ןעביולג
 ןייז טינ וצרעד ףרַאד ןעמ .לכש ןעכילשטנעמ ןעלַאמרָאנ ַא טָאה סָאװ תעד-רב ןעדעי

 טלָאװ רענייא ןעוו, :דוחיה רעש ןיא טגָאז תובבלה תובוח רעד יװ ןוא .רעקנעד ןייק
 -עג זיא יז זַא ,רעדלעפ יד ןעקנירטוצנָא ףיוא טכַאמעג זיא סָאװ ןישַאמ ַא ףיוא טגָאזעג
 יװ טכַארטַאב ןעכלעזַא עלַא ןעטלָאװ ,ליצ ןעטמיטשַאב ַא ןָא ,הנווכ ןָא ןערָאװעג טכַאמ

 ןַאלּפ ַא ןָא ןערָאװעג ןעפַאשַאב ןענייז סָאװ ןעכַאז זַא ,טנַאקַאב ךָאד זיא סע .העד-רסח ַא

 ןעסיגסיוא ךיז טעװ טניט ביוא .המכח ןופ םינמיס םוש ןייק ןעבָאה טינ ךיז ןיא ןענעק

 ןוא רעגיד'רדוסמ ַא ןײטשטנַא ןופרעד לָאז'מ זַא ,ךילגעמ טשינ זיא ריּפַאּפ ןעטַאלג ףיוא
 -ונַאמ ןעגיד'רדוסמ ַא ןעגנערב טעװ ןוא ןעמוק טעװ רענייא ביוא ןוא .בתכ רערַאבזעל
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 ןופ ךיז ןעסיגסיוא ןעגילעפוצ ַא ךרוד ןענַאטשטנַא זיא סָאד זַא ,ן'הנעט ןוא טּפירקס

 ַא ןעד ןעק עשז-ױזַא יו .רענגיל ַא רַאפ ןעלּפמעטש םיא עלַא ןעלעוו ,טניט לעשעלפ ַא

 רימ ? טסבלעז ךיז ןופ ןענַאטשטנַא זיא האירב עצנַאג יד זַא ,ןעגָאז תעד-רב ַא שטנעמ
 המכח רעפיט ןופ ןעגנוקעלּפטנַא ליפיוזַא ,טירט ןעדעי ףיוא האירב רעד ןיא ךָאד ןעעז

 רעד ןיא ,שטנעמ םעד ןופ יובעג םעד ןיא ןַארַאפ זיא המכח ליפיוו ןוא .ץינערג ַא ןָא

 -רעדנואוו ַאזַא טָא זַא ןעגָאז רעצימע ןעק ױזַא יו .םירבא ענייז ןופ גנולעטשנעמַאזוצ

 וצ ןעגַאװ רעצימע ,לשמל ,טעװ .ןיילַא ךיז ןופ ו"ח ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא ןישַאמ עכיל

 ? טסבלעז ךיז ןופ ױזַא טַאלג ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא סע זַא ,לרעגייז ַא ףיוא ,ןעגָאז

 -ַאב םוש ןייק וצ ןעמוקנָא טינ שטנעמ רעלַאמרָאנ רעד ףרַאד ָאזלַא ןעעז רימ יו

 רעד ,ןעטענַאלּפ עלַא ןוא דרע ןוא לעמיה ,ןילַא האירב יד .ארובה תואיצמ רַאפ ןעזייוו

 -עשַאב רעייז ףיוא רדס ןעכילרעדנואוו רעייז טימ תודע ןעגָאז םיאורב עלַא ןוא שטנעמ

 ןעק ױזַא יו ןוא טלעװ רעד ףיוא םירפוכ ליפיוזַא טרָאפ ָאזלַא ךיז ןעמענ ױזַא יו .רעפ

 רעשיגָאלמוא ַאזַא וצ ןעמוק טנעקעג ןעבָאה ןעשטנעמ עדנעקנעד עסיורג וליפַא זַא ןייז סָאד

 ?"לַאפוצ, ַא ךרוד ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא טלעוו יד זַא ,"אנקסמ,

 יװ יונעג ,הרות רעד ןיא רימ ןעניפעג שינעטער ןעגיזָאד םעד ףיוא רעפטנע ןַא
 ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןעגַארפ ערעדנַא עלַא וצ רעפטנע ןַא הרות רעד ןיא ןעניפעג רימ
 דנילב טכַאמ דחוש רעד לייוו ,"דחוש חקת אל; :זנוא טגָאז הרות יד .ןעבעל ןעכילשטנעמ
 ,דחוש ןופ רועיש רעד ןוא .םיקידצ ןופ דייר יד טיירדרַאפ ןוא םימכח ןופ ןעגיוא יד
 דחוש ןופ טָאברַאפ רעגיזָאד רעד .הטורּפ הוש ַא וליפַא זיא ,הרות רעד ןופ ןיד ןטיול
 השמ יװ קידצ ַא ףיוא ןוא םדאה לכמ םכח ןפיוא וליפא ,םענייא ןעדעי ףיוא ףױרַא טייג
 דשוח זיא הרות יד זַא סע טמוק יװ :ךילדנעטשרַאפמוא גולפ ןיא זיא סָאד ךיוא .ונבר
 1? רקש ןיד ַא ןענע'קסּפ האנה עכילניילק ַא בילוצ טעװ רע זַא ,קידצ ןעטסערג םעד וליפא
 -רוטַאנ ַא ףיוא ןעוועג דיעמ רָאנ ָאד טָאה הרות יד .ן'שודיח טינ ךיז ףרַאד ןעמ רעבָא
 זיא שטנעמ םנופ ןוצר רעד זַא :ךילמענ ןוא ,ןעגערפּפָא טשינ ןעק רענייק סָאװ ,ץעזעג
 .העּפשה יד רעסערג ץלַא ,ןוצר רעד רעסערג סָאװ ןוא .לכש ןייז ףיוא עיּפשמ

 ענייז ןופ ןערעו וצ טסולפנייאַאב טשינ יירפ טינ זיא לכש רעכילשטנעמ רעד
 .עצב אנוש ַא ןייז ףרַאד ןייד ַא זַא ,ןעוועג ריהזמ ךיוא הרות יד זנוא טָאה ױזַא .תוואת
 ךָאד רָאט רע ,עצב בהוא ןַא ָאי זיא ןייד רעד ביוא סיוא ןעד טכַאמ סָאװ :ךיז טגערפ
 ָאי טָאה רע זַא ,זייװַאב ןייק ָאטינ וליפא זיא סע ןוא ןעמענ טשינ יוו-ייס דחוש ןייק
 ?ןעגנוגיינ עכילנעזרעּפ ענייז זנוא ןעריסערעטניא סָאװ ָאט ,דחוש ןעמונעג

 טירש ףיוא עגונ ַא רע זיא ,עצב בהוא ןַא זיא שטנעמ ַא ביוא זַא ,זיא רעפטנע רעד
 זיא ןוצר רעד תויה ןוא .ןעסערעטניא ענייז טימ רדסכ ךיז טנעגעגַאב רע ,טירט ןוא
 ףרַאד רע ןעוו וליפא .רעטמורקרַאפ ַא לכש רעד ךיוא םיא ייב טרעוו ,לכש ןפיוא עיּפשמ
 ,סערעטניא ןעכילנעזרעּפ םוש ןייק טשינ טָאה רע ןעכלעוו ןיא ןינע ןַא ןעגעוו ןייז ןד
 ,לכש ןעזעיצנעדנעט ןוא ןעטמורקרַאפ ַא טימ ןיד םוצ ךיוא רע טמוק

 -כַארט ןייז ןיא יירפ טינ זיא תוואת ענייז ןופ טשרעהַאב טרעוו סָאװ שטנעמ רעד
 טימ טקילפנָאק ןיא טמוק תמא רעגיזָאד רעד בוא ,תמא םעד ןעז טינ ןעק רע .ןעט
 תעב המכח ןייז ןייטשייב טשינ ןעק סע ןעמעוו ,רוכיש ַא יװ זיא רע .ןעגנַאלרַאפ ענייז

 .תורכש ןופ סנַארט ןיא זיא רע
 ,ןעפָאזָאליפ ןוא רעקנעד עטשרמולכמ יד ףיוא רעדנואוו ןייק טינ רעבירעד זיא'ס

 ךָאנ זיא המכח רעייז זיא סע סיורג יװ לייוו .םלועה שודיח ןיא טנעקיילעג ןעבָאה סָאװ

 םלוע תואנה יד ןופ ןעבָאה וצ האנה ןוא יירפ טשרמולכמ ןייז וצ ,הוואת רעייז רעסערג
 ענייש ַא ריד רַאפ זיא טָא :ייז טגָאז ןוא דחשמ ייז זיא סָאװ ערה-רצי רעד זיא'ס .הזה
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 גיד'רקפה ַא וצ ןעליו רעד טָא ןוא ?ןעצינערגַאב ךיז סָאװרַאפ .טלעוו עסיורג ַא ןוא
 .הריפכ ןופ ןעמָאז יד טעייז סָאװ דחוש רעד זיא ןעבעל

 .תעדה לוקלק ןיא רוקמ רעייז טינ ןעבָאה הריפכ ןֹוא תונימ יוװ ָאזלַא ןעעז רימ

 רעכיז טלָאװ ןעקנעד ןערָאלק םוצ יירפ ןערָאװעג ןעזָאלעג טלָאװ רע ןעוו ,לכש רעד

 -שטנעמ יד ןענייז סע .הנומא וצ טריפ סָאװ ,טלעװ רעד ןופ תמא םעד ןעזנייא טזומעג

 ,לכש םעד ןעדנעלברַאפ ןוא ןעמורקרַאפ סָאװ תוואת ןוא ןעטייקכַאװש עכיל

 הארתה רעד טימ הריפכ ןוא תונימ ןעגעג זנוא טנערָאװ יז ןעוו הרות יד טניימ סָאד

 וצ עינכמ טנערָאװעג טרעװו שטנעמ רעד ."םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו; ןופ
 ענייז ןופ טַאטקיד ןופ יירפ ןייז לָאז לכש רעד ידכב ,תונוצר ענייז ןייז ֹוצ דבעשמ ןוא ןייז

 ,הנומא ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,תמא םעד ןענעקרעד אליממ ןוא תוואת

 ביוא .לכש ןעכילשטנעמ ןעדָארג ןיא ץַאלּפ םוש ןייק טשינ טָאה ןיילַא הריפכ יד

 .הריפכ וצ ןעמוק טינ לָאמניק שטנעמ רעד ןעק ,טשינ םיא ןעשרעהַאב תוואת עיור יד

 ןוא תוואת יד ןעצינערגַאב וצ טניימ סע .ןעביולג ןופ הוצמ יד ךיוא טניימ עבלעז סָאד

 -נײאַאב טינ ,רענייר רעד .ןערעוו טשרעהַאב ייז ןופ לָאז לכש רעד זַא ,ןעזָאלרעד טינ

 ףרַאד ןעמ .הנומא וצ ןעמוקוצ ןיילַא געוו ןעכילריטַאנ ןפיוא טעװ טפנונרַאפ רעטסולפ

 ,םימרוג יד ןעגיטייזַאב ףרַאד'מ רָאנ ,הנומא ןעכיירגרעד וצ ןעימַאב טינ רעבירעד ךיז

 .ו"ח הריפכ וצ ןעריפ סָאװ

 ַא זיײװרעשיגָאל טמוק -- ת"ישה ןיא הנומא יד -- רקיע ןעגיזָאד םעד ןופ ןוא

 זַא ,ןעסייו רימ יו םעד ךָאנ לייו .םימשה ןמ הרות ןיא הנומא יד :רקיע רעטייווצ

 ןילַא שטנעמ רעד רעכיז זיא ליצ ןעטמיטשַאב ַא רַאפ טלעוו יד ןעפַאשַאב טָאה ת"ישה
 םיא סע לָאז ה"ב טיג ביוא ,ןוצר ס'ע"שבר םעד זיא סע סָאװ ,ןייגרעד ֹוצ חוכב טשינ

 ַא רעבירעד זיא סע .תילכת ןָא ןעוועג ןַאד טלָאװ האירב עצנַאג יד .ןעסיוו ןעזָאל טינ

 סָאװ ןעשטנעמ םעד רַאפ ןעוװעג הלגמ ןוא ןעוועג עידומ טָאה ת"ישה זַא ,חרכומ רבד

 ןייז ךרוד ןָאטעג רע טָאה סָאד ןוא .םיא ןופ טגנַאלרַאפ רע סָאװ ןוא ןוצר ןייז זיא'ס

 .םימשה ןמ הרות יד ןוא יניס רה םייב תולגתה

 יד זיא סָאד ןוא ,רקיע רעטירד ַא ךיוא טמוק םירקיע ייווצ עגיזָאד יד ןופ ןוא

 -ַאשַאב טָאה ת"ישה זַא רָאלק ןעסייוו רימ יו םעד ךָאנ לייוו .חיזשמה תאיב ןיא הנומא

 רעד ןיא רימ ןעעז ,ןוצר ןייז ןָאט וצ ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא ץלַא זַא ןוא טלעוװ יד ןעפ

 םי ַא ןיא רעפיט ץלַא טקניז ןוא עקושמ זיא טייהשטנעמ יד .ןופרעד ךוּפיה םעד טלעוו

 יאדכ טינ זיא טייהשטנעמ ַאזַא רַאפ זַא ,רָאלק ךָאד זיא'ס .סנעכערברַאפ ןוא תוואת ןופ
 ןעמוק זַא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוק ָאזלַא ןעמ זומ .דרע ןוא לעמיה ןעפַאשַאב וצ ןעוועג

 'ה דובכ רעד ןערעוו טקעלּפטנַא טלעו רעצנַאג רעד רַאפ טעוו'ס ןעוו ,גָאט רעד טעװ

 ! ןמאו ןמא ,ץראה לכ לע ךלמל 'ה 'יהו

 ייד

 .תמא ותלועּפ ,הנומא ותצע ,רשוי ורתס

 טצינערגַאב וצ זיא לכש רעזנוא .ןעליוהרַאפ זנוא ןופ ןיא ת"ישה ןופ רשוי רעד

 ותלועּפ זַא ןעביולג וצ ,הנומא ותצע -- הנומא זיא םעד וצ הצע יד .ןייטשרַאפ וצ סע

 .קיטכיר ןוא תמא זיא טוט ךרבתי םשה סָאװ ץלַא זַא ,תמא

 (קצוק -- "הרות להא?)
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 ונוא טנרעל סָאװ

 רפוש לוק רעד

 ל"ז ןיוועל ןרחא 'ר ןואגה ןופ .

 ףיוא ךַאװש-וצ ןענייז רעטרעוו ואוו טרָאד .הניגנ ןֹופ חוכ רעד זיא גיטכעמ ןוא סיור
 יד -- טירטוצ ַא טָאה טרָאד ,שטנעמ ַא ןופ ןעליפעג עטספיט יד ןעקירדוצסיוא

 ןעוט ןוא ץרַאה ןעכילשטנעמ םעד וצ ףיט ,ףיט ןעכיירגרעד הניגנ ןופ תולוק יד .הניגנ
 רעסיורג רעד טמוק סע ןעװ עקַאט רַאפרעד .ןעסיוועג עכילשטנעמ סָאד ןרעטיצפיוא
 טמיטשַאב טרעוו סע ןוא טּפשמ'עג טרעוו טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעוו ,הנשה שאר ןופ גָאט
 ברחל וזיא !תומי ימו 'יחי ימ -- ללכ ןעצנַאג םעד ןופ ןוא דיחי ןעדעי ןופ לרוג רעד

 -עג ערעזנוא .רעטרעוו וצ זיולב טינ ךיז רימ ןעצינערגַאב טלָאמעד טָא -- ! בערל וזיאו
 סיוא גָאט ןעגיזָאד םעד ןיא רימ ןעקירד טלעוו רעד ןופ רעשרעה םוצ תושקב ןֹוא ןעליפ
 קרַאטש גָאט ןעגיזָאד םעד ןיא ןערעה ךיז טזָאל סע ;תולפת טימ ,רעטרעוו טימ זיולב טינ
 טרָאד ךיוא ןוא רעפיט רשפא טכיירגרעד סָאװ ,הניגנ -- ןופ לוק רעד ךיוא גיטכעמ ןוא
 .רפושה תולוק יד ןענייז סָאד ,טינ ןעכיירגרעד רעטרעוו ואוו

 םא ,אצי עמש רפוש לוק םא; .רפוש ןופ תולוק יד ןענייז הניגנ עכַאפנייא ןייק טינ
 זיא רפוש לוק ןעגיטכיר ַא טרעה ןעמ ביוא; -- (ב ,זכ ה"ר) *!אצי אל עמש הרבה לוק

 רעד *!אצוי טינ ןעמ זיא לוק ןעטמיטשַאבמוא ןַא זיולב רעבָא טרעה ןעמ ביוא ,אצוי ןעמ
 טניימ שדוקה ןושל ןיא *עמש/, ,תולוק עכילנייוועג ןייק טינ קורדסיוא םוצ טגנערב רפוש
 ןעמ ףרַאד רפושה תולוק יד .ןייטשרַאפ ךיוא טניימ שדוקה ןושל ןיא *עמש; רעבָא ,ןערעה
 ןעבָאה רפוש ןופ תולוק יד ןוא !ןייטשרַאפ ךיוא ייז ףרַאד ןעמ רָאנ ,ןערעה זיולב טינ

 ןעגָאז וצ ךס ַא זנוא

 ַא זיא העיקת יד .םירבש ןוא העורת ,העיקת :רפוש ןופ תולוק ןַארַאפ ןענייז יירד
 ןוא .טושּפ לוק ַא ןעבָאה ךיוא ףרַאד שטנעמ רעדעי ןוא .לוק רעכַאפנייא ןַא ,"טושּפ לוק,
 "טושּפ לוקא ַא ןעבָאה וצ ."לוק ךַאפנייא, ןַא ןופ ףירגַאב רעד זיא טגייווצרַאפ ןוא טייוו
 ןעמ זַא ,בלב תחאו הפב תחא ןייז טינ לָאז ןעמ זַא ,גיטכירפיוא ןייז לָאז ןעמ זַא ,טניימ
 ןעבָאה טינ לָאז ןעמ זַא ,ןעכַאזטַאט ןייק ןעיירדרַאפ טינ לָאז ןעמ זַא ,תמא םעד ןעגָאז לָאז
 ַא זיולב זיא סָאד זַא ,ךיז טכַאד לָאמַא .וװ .ַא .א רקש ןוא הפינח ,תועיבצ ןופ תודמ יד
 גנוטיידַאב ַא רַאפ סָאװ .ןעכַאז עגיזָאד יד ןיא טלעכיורטשעג טרעוװ ןעמ ןעוו ,טייקגיניילק
 ןוא רעטרעוו זיולב ךָאד ןענייז סע !? גיטכיר טינ סעּפע טגָאז ןעמ ןעוו ןעבָאה סָאד ןעק
 .תועט רעסיורג ַא רעבָא זיא סָאד !ןעדנוברַאפ טינ טימרעד ןענייז םישעמ םוש ןייק
 -יירדרַאפ ַא ןיא ןעדער סָאד ,"הּפ תמיקע; .(ב ,צ אעיצמ אבב) !"השעמ הוה הֹּפ תמיקע;
 ,תוליכר ףיוא ,טייקשלַאפ ףיוא רובידה חוכ םעד ןעצונַאב סָאד ,םרָאפ רעגיטכיר טינ ,רעט
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 -רַאפ ןוא עכילקערש ַא ,השעמ ַא ןײלַא ךיז ןיא זיא סָאד ,תועיבצ ףיוא ,הפינח ףיוא
 !טַאט ענעברָאד

 ,"טושּפ לוק; ַא ןעבָאה וצ גיטכיוו ױזַא סע זיא ןעבעל ןעכילגעטלַא םעד ןיא ןעוו ןוא

 לוקא םעד ןופ גנוטיידַאב יד זיא רענעלק טינ ,ךַארּפש עכַאפנייא ןוא עגיטכירפיוא ןַא
 טייטש שטנעמ ַא ןעוו ."םוקמל םדא ןיב, ,ט-ג טימ שטנעמ ןופ רעקרַאפ םעד ןיא *טושּפ
 ךיוא רע זומ ןַאד ,טלעוו רעד ןופ רעשרעה םעד רַאפ ץרַאה ןייז סיוא טסיג ןוא ט-ג רַאפ
 רעד טימ זיולב ךיז ןענעגונַאב טינ ןוא גיטכירפיוא ןייז זומ רע ,?טושּפ לוק; ַא ןעבָאה

 םע 'יהת םימת, .טנעװַאד רע סָאװ ןעניז ןיא וליפא גידנעבָאה טינ םרָאפ רעכילרעסיוא
 זיא רע תעב ,ע"שבר םעד רַאפ טייטש שטנעמ ַא ןעוו; -- (גי ,חי םירבד) *!ךיקלא 'ה
 ןערָאט גנוריפפיוא ןייז ,םישעמ ענייז ,ץנַאג ,"'םימת' ַא ןייז רע זומ ןַאד ,'ךיקלא 'ה םע'
 !תולפת יד ןופ רעטרעוװ יד וצ הריתס ַא ןייז טינ

 זיא ןַאד ,טפַאשלעזעג רעכילשטנעמ רעד ןיא רעשרעה זיא *טושּפ לוקע רעד ביוא
 רעכיג ךָאנ טרעדעפ סָאװ .עינָאמרַאה ןוא תודחא ,םולש רַאפ דוסי רעד ןעפַאשעג אליממ
 -רַאפ ַא טימ ךיז ןעצונַאב סָאד ,טושּפ לוק ַא ןופ ןעלעפ סָאד יו תקולחמ ןוא דוריּפ םעד
 :עקַאט םעד ךרוד ! תוליכר ןוא רקש ןופ לוק ַא טימ ,לוק ןעשלַאפ ַא טימ ,לוק ןעטיירד

 טפַאשלעזעג יד ,להק םעד ליוװ ןעמ ביוא -- (ז ,י רבדמב) ! "ועקתת להקה תא ליהקהבו,
 ןופ לוק רעד סַאג רעד ןיא ןערעה זיולב ךיז ףרַאד ןַאד ,ןעגינייארַאפ ןוא ןעמעננעמַאזוצ
 רעד ןופ גנוטיידַאב יד גיטכיר טייטשרַאפ ןעמ ביוא ,"ועקתת; זיא סע ביוא !העיקת רעד
 תודחא ןוא םולש טשרעה ןַאד ,"להקה, רעד ןײילַא ךיז ןופ אליממ זיא ןַאד ,*העיקת,
 !טפַאשלעזעג רעד ןעשיווצ

 -יירפ ןופ ,ןעטנעמָאמ עטוג ןופ זיולב טינ רעדייל טײטשַאב ןעבעל עכילשטנעמ סָאד

 עמענעגנַאמוא ןוא ערעווש רַאפ טלעטשעג שטנעמ ַא טרעוו טּפָא רעייז .ןעגנוריסַאּפ עגיד
 ַא רעבָא .ץרַאה ןעכילשטנעמ ַא ןופ ץכערק ַא סױרַא ךיז טסייר לָאמטפָא ןוא תונויסנ
 ,ט"ג וצ ןוחטב ןעבָאה זומ רע ןוא ןעלפייווצרַאפ טנעמָאמ ַאזַא ןיא טינ רָאט שטנעמ
 ןיא ךיז טניפעג שטנעמ ַא ביוא .(ד-ג ,זטק םילהת) *!ארקא 'ה םשבו אצמא ןוגיו הרצ;
 ,ךיז ייב ןעלַאפ טינ ןוא ט-ג וצ ןעפָאה "?!ארקא 'ה םשב; :הצע יד זיא ןַאד ,הרצ ַא
 ןעמ ןעוו ,ןעגיוב ךיז זומ ןעמ ןעוו .(ב ,אל תוכרב) *םיּפא לע אלו םיכרב לע העירכה;

 ןעמ ,"םיכרב לע? ןייז סנעטסכעה סָאד ןעק ןַאד ,"העירכ, ןופ בצמ ַא ןיא ךיז טניפעג
 רָאט ןעמ .םינּפ םעד ףיוא ,"םיּפא לע, טינ לָאמנייק רעבָא ,ינק יד ףיוא ןעלַאפ ןעק

 "מיס טרעוו ץכערק רעשידיא רעד טָא ןוא !ןערילרַאפ טינ טכיוועגכיילג םעד לָאמנייק

 !העורת -- רעד ןיא ,רפוש ןופ לוק ןעטייווצ םעד ןיא טריזילָאב

 העורת יד רעבָא (א ,דל ה"ר) "לילי ילולי; ,ץכערק ַא ןופ לוק ַא זיא העורת יד
 טינ רָאט שטנעמ ַא ןופ ץכערק רעד ךיוא .ץכערק רעטקַאהעגּפָא ןַא ,רעצרוק ַא זיולב זיא
 ,רעצ רעד ןייז טינ לָאז סע סיורג יװ !ןעלפייווצרַאפ ליפוצ טינ רָאט ןעמ !רעגנַאל ַא ןייז
 טינ ךיז ףיוא גנַאל ןעלעוו ןעטייצ ערעסעב זַא גנונעפָאה יד ןייז ףרַאד ךילרעטישרעדמוא
 סָאװ םעד וצ זיא ליואוו -- (זט ,טפ םילהת) *!העורת יעדוי םעה ירשא; !ןעטרַאװ ןעזָאל

 םעד סױרַא ךיז טמענ סָאװ םעד ֹוצ זיא ליואוו !טיידַאב העורת יד סָאװ טייטשרַאפ

 !העורת רעד ןופ דומיל ןעגיטכיר םעד ,רסומ ןעגיטכיר

 רערעװש ַא ןיא ןעבעגרעטנוא טינ ךיז דיא רעד רָאט ןיילַא ךיז רַאפ רָאנ טשינ
 ןעז ףרַאד שטנעמ רעד .רעצרוק ַא זיולב ןייז לָאז ץכערק רענעגייא ןייז זַא ןעז ןוא עגַאל
 רעטייווצ רעד זַא טעז ןעמ ןעוו !רעגנַאל ַא ןייז טינ ךיוא לָאז ץכערק ס'נרעדנַא םעד זַא
 -רָאּפָאז ַא ןייז ףליה יד זומ ןַאד ,ןעפלעה םיא ןעק ןעמ ןוא הרצ תע ןַא ןיא ךיז טניפעג
 טינ ןעמ ףרַאד ,ןעטייווצ ַא ןעציטש ףרַאד ןעמ ןעוו ,הקדצ ןעבעג ףרַאד ןעמ ןעוו .עגיט
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 ןָאט ןוא "העורת יעדוי, יד ןופ ןייז ףרַאד ןעמ רָאנ ,ןייז בשיימ ךיז ןוא ןעטכַארט ליפוצ
 ירשא, .ןערעהפיוא רעכיג סָאװ לָאז רעדורב םעד ןופ ץכערק רעד זַא ,סעכילגעמ ץלַא
 סָאװ עגינעי יד ןענייז טביולעג .(ג ,וק םילהת) *!תע לכב הקדצ השוע טּפשמ ירמוש
 ךיז טניפעג רעטייווצ רעד זַא ,ךיז ןעסיוורעד ייז ןעוו ףכית ,טייצ רעד ןיא הקדצ ןעוט

 !טונ ַא ןיא

 סָאד .רעצרוק ןייק טינרָאג רעדייל ןיוש זיא רעכלעוו ץכערק ַא ןַארַאפ רעבָא זיא סע
 -תולג רעגירָאי טנעזיוט ייווצ ןיוש ןייז ןיא לארשי ללכ ןעצנַאג םעד ןופ ץכערק רעד זיא
 ןוא טייצ עגנַאל ַא רָאג ןערעה ןיוש ךיז טזָאל ץכערק רעגיזָאד רעד טָא .עיגָאלָאריטרַאמ
 ,םירבש, ."םירבש, םעד ןיא ,רפוש ןופ לוק ןעטירד םעד ןיא טריזילָאבמיס טרעו רע
 -עווש רעד ןערעה ךיז טזָאל סע ןעוו ןוא .ץכערק רעגנַאל ַא -- (ב ,גל ה"ר) *! חנג יחונג

 רעכילרעניא ןַא ןערעהרעד םענייא ןעדעי ייב ךיז זומ ןַאד ,םירבש םעד ןופ ץכערק רער
 ױזַא קלָאפ עשידיא סָאד טדייל סָאװרַאפ !?עקַאט סע זיא סָאװרַאפ :טגערפ סָאװ לוק
 ןַאד ןוא !? תופידר ןוא תורצ יד וצ ףוס ןייק ןוא קע ןייק טינ טמענ סע ןוא ךילקערש

 רעד יװ ןעליפ ןוא הלאש רעגיזָאד רעד ףיוא הבושת יד ךיוא ןערעהרעד דיא רעד ףרַאד
 'יצשי) *!ערה ולדח ,יניע דגנמ םכיללעמ עֹור וריסה ,וכזה ,וצחר, : וצ םיא טפור רפוש
 ט-ג וצ קירוצ ךייא טרעק ,םישעמ עטכעלש ערעייא טימ ףיוא טרעה ,ןעדיא -- (זט ,א
 עשידיא סָאד -- (א ,ו תוירוה) *! רובצב התימ ןיא, !ןערעוו ןעפלָאהעג טעװ ריא ןוא
 ןעשידיא ןופ עגַאל יד זיא ךילקערש ןוא רעווש ךיוא ןעוו ןוא ,ןייגרעטנוא טינ ןעק קלָאפ

 טימ ןוא ,ןוחטב -- ןיא טגיל חוכ רעשידיא רעד .ןעלפייווצרַאפ טינ ןעמ רָאט ךָאד ,ללכ

 קזח ,'ה לא הוק; !םיאנוש ענייז עלַא קלָאפ עשידיא סָאד רעביא טבעל חוכ ןעגיזָאד םעד

 *!ווקו ובושו ווק ,םתעשונ אלו םתיווק .'ה לא הוקו ךבל ץמאיו

 רעסיורג רעד ,םירבש רעד ןערעה ךיז טזָאל סַאג רעשידיא רעד ןיא רעבָא ןעוו

 וליפא ןעוו .סנעטייוורעד ןופ ןעביילב טינ רענייק רָאט ןַאד ,תופידר ןוא תורצ ןופ ץכערק
 -ּפָא ןייז טינ ץלַא רע רָאט ,ךילנעזרעּפ טינ עפָארטסַאטַאק עשידיא יד טרירַאב ןעצימע
 יתיבל ךלא םדא רמאי לא רעצב יורש רובצהש ןמזב, .ללכ ןעשידיא םעד ןופ טרעדנוזעג
 ןוא לוק ץנַאג ןייא זיא םירבש רעד .(א ,אי תינעת) *!ישפנ ךילע םולשו ,התשאו לכואו

 סע סָאװ בצמ ַא ןיא רעדייל ךיז טניפעג קלָאפ עשידיא סָאד ןעוו !לוק ןעכָארבעג ןייא
 ףרַאד רעדעי ןוא םַאנסיוא ןייק ןייז טינ רענייק רָאט ןַאד ,לוק ןעגיזָאד םעד ןערעה טזָאל
 ינש םיאב םהמ דחא שריפו רעצב ןיורש לארשיש ןמזב, !ללכה תרצב ןייז ףתתשמ ךיז

 שריּפש הז ינולּפ :ול םירמואו ושאר לע םהידי םיחינמו םדאל ול ןיולמש תרשה יכאלמ
 ךיז טניפעג קלָאפ עשידיא סָאד ןעווק ;(אי תינעת) *! רובצה תמחנב הארי לא רובצה ןמ

 םיכאלמ ייווצ יד ןעמוק ןַאד ,ללכ םעד ןופ ּפָא ךיז טלייט ןוא טייג רענייא ןוא הרצ ַא ןיא

 וצ ןעגָאז ןוא ּפָאק ןייז ףיוא טנַאה רעייז ףױרַא ןעגייל ןוא שטנעמ ַא ןעטײלגַאב סָאװ

 ךיוא טסעוװ רובצ םעד ןופ רעצ םעד ןיא ןעוועג ףתתשמ טינ ךיד טסָאה סָאװ וד :םיא

 *!ללכ םעד רַאפ ןעמוק טעװ סָאװ ףליה יד ןעז טינ

 יד ןענייז ףיט .רפוש םעד ןופ תולוק יד ןופ ןענרעל רימ ןענעק ליפ רעייז ,ליפ ,ָאי
 יד ןייטשרַאפ גיטכיר ןעלעוו רימ ביוא ןוא .קורדסיוא םוצ ןעגנערב ייז סָאװ ןעקנַאדעג

 ןעלעוו ןַאד ,ייז ןערעה טימ זיולב ןענעגונַאב טינ ךיז ןעלעוו רימ ביוא ,תולוק עגיזָאד

 ַא ךָאנ ןערעה וצ ןייז הכוז ךיוא ןעלעוו רימ זַא ,גנונעפָאה רעד וצ ןייז טגיטכערַאב רימ
 רפוש ןעכילנייוועג םעד ןופ טינ ,רפוש רעדנַא ןַא ןופ לוק רעד ןייז טעװ סָאד .רפוש לוק

 אוהה םויב היהו; : ןערעה ןעזָאל ךיז טעװ דלַאב ןוא ,הנשה שאר ןיא ןעצונַאב רימ סָאװ
 רהב 'הל ווחתשהו םירצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבואה ואבו ,לודג רפושב עקתי
 ןעזָאלב טעוו'מ ןעוו גָאט רעד ןעמוק טעװ סע; -- (גי ,זכ ייֵעׁשיו *! םילשוריב שדוקה
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 -עג ןערױלרַאפ ןענייז סָאװ יד ךיז ןעלעוו ןעמוקנעמַאזצ ןוא ,רפוש ןעסיורג םעד טימ
 םירצמ ץרא ןיא ןערָאװעג ןעפרָאװרַאפ ןענייז סָאװ ןוא רושא ןופ דנַאל םעד ןיא ןעגנַאג
 *! םילשורי ןיא גרַאב ןעגילייה םעד ףיוא ט-ג וצ ךיז ןעקוב ןוא ןעמוק ןעלעוו יז ןוא

 ןוז ןופ "ןויעהו שרדה, ןטיול טעברַאַאב)
 (ןיװעל יכדרמ .רד ברה ,רבחמ ןופ

 ..פטסטש רעטסעב רעד

 רע סעציק ףלָאװ 'ר דימלת ןייז טגָאזעגנָא לָאמַא טָאה שודקה בוט םש לעב רעד

 ךיז ,םירפס ןיא טקוקעגכָאנ טָאה באז 'ר .תועיקת יד ןופ תונוװכ יד ןענרעלסיוא ךיז לָאז

 ןעװ רוזחמ ןעבענ ןעטלַאה וצ סע ידכב ריּפַאּפ לעקיטש א ףיוא ןעבירשרַאפ ץלַא סָאד
 טינ רֶע טָאה רפוש תעיקת וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעװ רעבָא .אירקמ לעב רעד ןייז טעװ רע
 ט"שעב רעד רעבָא .ןעױעג רעטצמ רעייז ןופרעד ךיז טָאה באז 'ר .לריּפַאּפ סָאד ןענופעג
 עדעי ,לכיה ַא וצ ןעלסילש יװ ןעניז תועיקת יד ןופ תונװכ יד : טסיירטעג םיא טָאה
 עלַא ןעמ טכערב קַאה א טימ רעבָא ,לכיה רעדנַא ןא וצ טסַאּפ סָאװ לעסילש א זיא הנווכ

 טימ רעבָא ,תונוכ יד עקַאט ןעמ ףרַאד 'ד לכיה ןופ תולכיה יד ןענעפע וצ ידכב .רעסעלש
 ...תונװכ ערעדנוזַאב יד ןָא ךיוא ןענעפע ייז ןעמ ןעק ץרַאה ןעכָארבעצ ַא
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 ,תונורכו ,תויכלמ

 תורּפוש

 ל"ז ךָאלב קחצי םהרבא 'ר ןואנה ןופ

 ינפל ורמא יוכו ה"בקה רמא :רימ ןעניפעג ,א ,זט ףד הנשה שאר ארמג רעד יא

 ידכ ,תונורכז ,םכילע ינוכילמתש ידכ ,תויכלמ .תורפושו תונורכז ,תויכלמ ה"רב

 ,רפושב ?המבו ,הבוטל ינפל םכנורכז הלעיש

 טימ "תויכלמ ינפל ורמא; רמאמ םעד טרעלקרעד טָאה (*ל"קוצז יבר רעד

 :לשמ ַא

 עכלעוו ןעצעזעג יד טױל טכער סָאד ןענ'קסּפ ןעפרַאד דנַאל ַא ןופ רעטכיר יד

 -געמ יד טָאה ןיילַא גינעק רעד רָאנ רעבָא .ךלמ םעד ןופ ןערָאװעג טגיילעגטסעפ ןענייז
 ,דיחי ַא רַאפ ,גיטיונ ןעוו ,ץעזעג ַא ןרעדנע וצ רעדָא עיטסענמַא ןַא ןעקנעש וצ טייקכיל

 םיצולּפ ןֹוא םיטפוש יד ךרוד טכירעג ןיא ןערָאװעג טלייטרוארַאפ זיא שטנעמ ַא ביוא
 םיא ןופ ןעטעב ןוא ךלמ םעד רַאפ ןעפרַאװרעדינַא ךיז רע טעװ ,ךלמ םעד רע טעזרעד

 ,ץעזעג ןופ ןעקוקקעװַא ןוא םיא טימ ןעבָאה תונמחר לָאז רע

 לדתשמ טינ ךיז לָאז שטנעמ ַא ליפיוו ףיוא .ןשטנעמ ןטימ ה"ר ןיא ךיוא זיא ױזַא
 ךָאד רעבָא סע זיא ,םישעמ ענייז ןרעסעברַאפ וצ ןוא ןידה םוי םוצ ןעטיירגוצוצ ךיז ןייז

 .טּפשמ ןופ גָאט ןיא ןייז ןידב הכוז ןוא ןייר ןעצנַאג ןיא ןעניישרעד לָאז רע זַא רעווש

 ,בוט ץמש יב ואצמי אל ינוריתי םא :לודגה יודיו םעד ןיא טגָאז םיסנ ונבר רעד יו ןוא

 ןעשטנעמ םייב ָאטינ זיא'ס .המואמ יב ראשי אל ףסכ ףרצמכו רהטמכ יתוקנל שקבת םא

 .תועיגנ רעדָא תוינּפ ,תובשחמ עגיטייז ענייק ןָא ןייר ןייז ןעצנַאג ןיא לָאז סָאװ ךַאז ןייא
 ךיוא גיטייצכיילג לָאמעלַא ,םישעמ עטסעב יד תעשב וליפא ,ןעשטנעמ םייב ןעשרעה'ס

 ,םיקלח עניירמוא ןוא תושגר עגירעדינ
 ַא יװ ,הנשה שאר ןיא הצע ןַא ןעבעגעג םלוע ארוב רעד זנוא טָאה םעד בילוצ

 רעביא ןעבױהרעבירַא ךיז ,ןעבעל ן'טושּפ ןייז ןופ ןעבױהסױרַא ןענעק ךיז לָאז שטנעמ
 ךרוד .ךלמ םוצ טקעריד ןעפיול ןוא דלוש ןייז רעביא ןעגנירּפשרעבירַא ,םיאטח ענייז

 ץתמא רעד ןיא זיא'ס זַא ןענעקרענָא רימ זַא רימ ןעזייוו תויכלמ ןעגָאז רימ סָאװ םעד

 -ערטש רעזנוא ןוא םלועה ךלמ םעד ןיא הרכה יד :ןבעל רעזנוא ןיא ליצ ןייא ָאד רָאנ
 .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןעטײרּפשרַאפ ןוא ןעזייװַאב ךיז לָאז תויכלמ ןייז זַא זיא גנוב
 רעד ןעמוק טעוו'ס זַא ,תולפת ערעזנוא ןיא סיוא ןעקירד רימ עכלעוו ,גנונעּפָאה יד ךרוד

 ,זלטד מירו ד"בא ,ךָאלב ביל ףסוי יר ןואגה (*
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 ןיא רעקרַאטש ןעליפ רימ .ע"שבר םוצ טנעָאנ ןײלַא ךיז רימ ןעגנערב םעד ךרוד ,גָאט
 ןייק טינ טשרעה ןעטרָאד סָאװ רתכה תגהנה יד רעטנוא ןיילַא זנוא ןעלעטש רימ ןוא תוכלמ
 ,גורטק

 יו לייוו ,םיאטח ערעזנוא ףיוא רתוומ ךילצנעג זיא ה"בקה זַא טינ רעבָא טניימ סָאד
 ךיז טכַאד'ס רָאנ .('ד ז"פ ר"ב) יהועמ ינב ןורתווי ןרתוו ה"בקה רמואה לכ :ןעגָאז ל"זח יד
 .ןערעלקרעד וצ ױזַא סָאד רימ

 רעדעי ןיא קלח ַא ןעמענ סָאװ ,תושגר ענעדישרַאפ ןופ טײטשַאב שטנעמ רעד

 -רַאפ ןוא רעקרַאטש ןענייז עטוג יד ןעוו ,ןעטייצ ָאד ןענייז'ס .עטוג ןוא עטכעלש ,השעמ
 עלַא ןעמענ גידנעטש רעבָא .טרעקרַאפ ךיוא יֹוזַא ןוא ןעשטנעמ םייב רקיע םעד ןעמענ
 ייב .םישעמ ענייז ןיא לײטנַא ןַא המשנ ןייז ןוא ןעשטנעמ םעד ןופ םיקלח ןוא תובשחמ
 ןוא עגילייה עסיורג טימ ןָאטעג גנידצלַא השעמ תעשב טרעוו המשנה יקלח ערעכעה יד
 .ןעליפעג ענעביוהרעד

 ערעזנוא ןיא וליפא זַא רימ ןעליפ ,בצמ ןעכילנייוועג ַא ןיא ךיז ןעניפעג רימ ןעוו
 רעבָא .תובשחמ עגירעדינ ןוא תושגר ע'טושּפ גיטייצכיילג ךָאד ןעשרעה םישעמ עטסעב
 יד ןעפַאש ןוא זנוא ןיא ןעבעל ןַאד ,הגרדמ רערעכעה ַא ֹוצ זנוא ןעביוהרעד רימ ןעוו
 ןעשרעה ןַאד :טכיל ןעגילייה ַא טימ שפנ רעזנוא ןעטכױלַאב ןוא המשנה יקלח ערעכעה

 .ץרַאה עצנַאג רעזנוא סיֹוא ןעליפ סָאװ ןעגנובערטש עגילייה זנוא ייב

 לָאז ע"שבר רעד זַא רָאנ זיא השקב עצנַאג רעזנוא ןעוו ,ןידה ימי יד ןיא רעבירעד

 רימ ןערעוו ןַאד ,ךיירגינעק ןייז ןענעקרעד ןעלָאז עלַא ןוא טלעוו רעד ףיוא ןעזייװַאב ךיז
 ןוא תובשחמ ערעזנוא .ןעגנובערטש עגילייה ןוא ענעביוהרעד עסיורג וצ ןעביוהרעד
 ןיא הגרדמ רעזנוא טױל טּפשמ'עג ןערעוו רימ ןוא הרוצ ערעדנַא ןַא ןעמוקַאב םישעמ
 (ב ,ט ה"ר) "העש התוא לש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד ןיא; ,טנעמָאמ םעד

 האירב עצנַאג יד םיא טימ ןוא שטנעמ רעד רעבָא ,לחמנ טינ ךָאנ זיא אטח רעד

 יד לייוו ןוא ,םינוילע תורוקמ יד וצ ךיז ןרעטנענ תומלוע עלַא .ןעבױהעגפיורַא ךיז טָאה

 ריא ףיוא סיוא ךיוא ןַאד ןעלַארטש ,ןעביוהרעד ךיז טָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןופ המשנ
 םימי הרשע ולא -- ואצמהב 'ה ושרד, .ריא ףיוא ןעקריוו ןוא תועּפשה עגילייה עסיורג
 טרעוװ יז ןוא האירב רעד וצ ה"ב ארוב רעד ךיז טרעטנענרעד ןַאד ."כ"הויל ה"ר ןיבש
 ןופ גינעק םעד ןופ בוט ןוא דסח ןופ הדמ רעד טול ,ןוצר ןעכיוה םעד טול טּפשמיעג

 ,טלעוו רעד
 זיא ןוא ריכמ זיא שטנעמ רעד ביוא .תויכלמ ינפל ורמא טימ ל"זח ןעניימ סָאד

 טָא רעטנוא ךיז טלעטש ןוא ברקתמ ךיז זיא רע ,'ה תוכלמ ןופ חכ םעד ךיז ייב שיגרמ
 גנורעטנענרעד ַא ,'ה תוכלמ םעד ןופ תוברקתה ַא רע טקריװַאב םעד ךרוד ,העּפשה רעד

 טול ןעגָארטעגסױרַא טּפשמ רעזנוא טרעוװ ןַאד סָאװ ,האירב רעד וצ ארוב םעד ןופ

 ןַאד ךיז טניפעג האירב יד רעכלעוו ןיא הגרדמ רעכיוה רעד
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 ,ינפל םכיתונורכז ולעיש ידכ -- תונורכז
 טנָאמרעד רימ ןעלָאז םעד ךרוד זַא ,תונורכז ןופ ןעגָאז סָאד טָאה הלוגס עכלעוו

 ? הבוטל ןערעוו
 תישארמ ...םדק ירוצי לכ דקֹופו םלוע השעמ רכוז התא : רימ ןעגָאז הלפת רעד ןיא

 .ייתעדוה תאזכ
 ? האירב רעד ןופ ביױהנָא םעד רימ ןענָאמרעד סָאװ בילוצ
 -עג זיא האירב יד ןעװ גָאט רעד ,ה"ר זַא ,טרעלקרעד טָאה ל"קוצז רעטָאפ רעד
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 ןוא םיללכ עלַא יד ןרָאװעג טלעטשעגנייא ךיוא םיא ןיא ןענעז ,ןערָאװעג ןעפַאש

 -נייא ןוא טמיטשַאב אליממ זיא גָאט רעד .טלעוו יד ךיז טריפ'ס עכלעוו טיול ןעצעזעג

 ישרש יד ןוא תוביס עטשרע עלַא יד ןערעוװ ררועתנ ןַאד ןעלָאזס זַא ױזַא טלעטשעג

 עבקנ טרעוו'ס ןורכז ןעכלעוו טיול ,םישעמ ס'נעשטנעמ עלַא ןערעוו טנַאמרעד ןוא האירבה
 ,טּפשמ ןוא ןיד רעד

 רימ .ןעבעל רעזנוא ןיא ךיוא רימ ןעניפעג תוביס עטשרע יד ןופ ןייז ררועמ סָאד

 זנוא טָאה סָאװ ,ךַאזרוא יד ןעסעגרַאפ ןוא טשיװרַאפ רָאג טרעוו לָאמטּפָא יו ןעז ןענעק

 ןופ ךּפיה םעד טצעי רָאג ןעוט רימ ןוא ,ליפעג ַא רעדָא השעמ רעסיוועג ַא וצ טכַארבעג

 ,םעד וצ ןעוועג םרוג הליחתכל טָאה סָאװ םעד

 ריא זַא טעז יז ןעוו סעכ ןיא רעטומ יד טרעוװ דניק ריא וצ עביל בילוצ ,לשמל

 ןָאט רָאג יז ןעק סעכ ריא ןיא .םידגב ענייז טכַאמעג גיצומש רעדָא ןעסירעצ טָאה דניק

 ןופ הביס ַא טשרע ןעוועג ךילטנעגייא זיא סָאװ ,עביל ריא ןופ ךּפיהל ןענייז סָאװ ,ןעכַאז

 ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק לָאז רע זַא ,ןעז רעבָא ףרַאד תעד רב רעד .סעכ ןיא ןערעוו ריא

 ,ביוהנָא ןיא ןעוועג זיא רע יו עביל ןופ ליפעג םעד ,הביס עטשרע יד

 זַא ,ןערָאװעג רדוסמ ױזַא זיא יז זַא רימ ןעניפעג האירבה תגהנה רעד ןיא ךיוא
 -ייב םוצ יוװ ,םינוממ ענעדישרַאפ וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז תוחוכ עסיוועג

 רעקידרעירפ רעד סיוארָאפ לָאמעלַא טייג ע"שבר םייב רעבָא .המיח ןוא סעכ ליּפש

 םידקמו ,םוחרה, :ןומוּפ םעד ןיא ןעגָאז רימ יו ױזַא ,הבהא זיא סָאװ רוקמ רעד ,שגר

 .םימחר סיוארָאפ רעבָא טייג ךָאד ,סעכ ררועתנ טרעוו'ס וליפא ןעוו ."זגורל םימחר

 ןַארַאפ ןענייז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא .תוגרדמ ענעדישרַאּפ ָאד ןענייז רעבָא םעד ןיא

 .ןעטלַאהַאברַאפ רערעמ זיא הבהא ןופ העּפשה יד ןעוו ,רתסה ןופ ,םלעה ןופ ןעטנעמָאמ

 ןיא ךיוא ךיז טרעדָאפ רעבירעד ,ךיילג תוגהנה יד ןענייז גידנעטש טינ דלַאב יװ ןוא

 תוביס עגידרעירפ ,עטשרע יד ןייז ררועמ ןוא ןענָאמרעד ֹוצ ,הריכז ַא סָאמ רעסיוועג ַא

 ,דסח ןופ רָאנ ןעמָארטש סָאװ האירב רעד ןופ םישרש ןוא

 ער ןופ שרוש רעד ןוא שרוש ןייז ןיא סיז םצעב ערעטיב סָאד זיא טנַאקַאב יװ ןוא

 סָאװ םעד ךרוד ."הרובד רמות, רפס םעד ןיא ןינע רעד טרעלקרעד טרעוו ױזַא .בֹוט זיא

 טפור םעד ךרוד ,טוג זיא שרוש ןייז זַא ךַאז רעדעי ןיא טליפ ןוא ריכמ זיא שטנעמ רעד

 ךּפהתנ ץלַא טעוװ אליממ ןוא שרוש ןייז ןופ ןערעוו עּפשומ לָאז גנידצלַא זַא סױרַא רע

 ,הבוטל ןערעוו

 ןענייז רימ סָאװ םעד ךרוד .האירב ןופ לעסילש רעד ןעבעגעג זיא ןעשטנעמ םעד

 זַא ןוא ,םישרש ענייז טול טּפשמ'עג ןוא טנָאמרעד ץלַא טרעוו ע"שבר םייב זַא ,ריכמ

 ןוא םעד ןופ עּפשומ אליממ רימ ןערעוו םעד ךרֹוד ,בוטה שרוש ןוא רוקמ רעד זיא רע

 .תונורכז יד טול זיא הגהנה יד

 בא ךומכ ימ ןעגָאז וצ ןעוועג ןקתמ ןעבָאה םינואג יד זַא ,רימ ןעניפעג הז ןיעכ

 ימ/ ןעגידנע רימ ןעוו תורובג תכרב ןיא אקווד הבושת ימי תרשע יד ןיא םימחרה

 יד וצ ענייא הריתס ַא הרובג ןוא םימחר ךָאד זיא ךילטנעגייא ,"'וכו תורובג לעב ךומכ

 ןוצר ןייז סיוא טריפ ע"שבר רעד זַא ,הרובג טניימ 'ה תגהנה יד ייב רעבָא .ערעדנַא

 םיּפא ךרא ןופ הדמ עטשרעביוא יד ךיז טקרַאטש'ס ןוא עבטה ילובג יד ךרוד ימינּפה

 ,םיעשר רעביא טּפשמ ןוא ןיד טניימ סָאװ הדמ יד רעבירַא

 טייג ,טּפשמו ןיד םעד םיארונ םימי יד ןיא ןעגילרעטנוא םירוצי עלַא שטָאכ ןוא

 רימ ןעוו רעבירעד .טּפשמ םעד ןיא ןיירַא טגנירד ןוא םימחר ןופ הדמ יד ךרודַא רעבָא

 רוקמ םעד ןיא 'הב חטוב רימ ןענייז ןַאד ,'ה תורובג יד ןופ ?תובא; יד ןיא ןעדייר

 םעד ןיא םימחר רעד טקרַאטשרַאפ טרעוװ הרובג ןופ הדמ רעד ךרוד אקווד סָאװ םימחרה

 .טּפשמ
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 רעד ררועתנ טרעוו תונורכז יד ךרוד .תונורכז יד ןעגָאז רימ ןעוו ךיוא סע זיא ױזַא
 .בוט זיא סָאד סָאװ םינינע עלַא ןופ שרוש רעד ,ןוצר רעטשרע

 .רפושב ? המבו

 סָאװ ,תורפוש יד ןופ ןעגָאז סָאד ןוא רפוש ןופ קנַאדעג םעד ןייטשרַאפ ףרַאד ןעמ
 טינ ןיילַא תונורכז ןוא תויכלמ יד ךיוא ןענעק תורפוש ןָא זַא םעד ףיוא ןעגָאז ל"זח
 .ןָאטּפױא

 ןעשטנעמ םעד ןופ ליפעג ןוא דנַאטשוצ ןעשילעז םעד ןיא דישרעטנוא ןַא זיא'ס

 -טסעפ ןוא ןעכילרעייפ ַא ןיא רעדָא בצמ ןעגידעכָאװ ן'טושּפ ַא ןיא ךיז טניפעג רע יצ
 ןעק רע עכלעוו ,תולעמ עגיטסייג ערעכעה וצ ןעמוק רע ןעק ןַאד סָאװ ,דנַאטשוצ ןעכיל
 וצ ןעלטימ יד ןופ ענייא .גנומיטש רעכילנייוועג ַא ןיא ךיז גידנעניפעג ןעכיירגרעד טינ

 -רעד רעגיטסייג ַא וצ אליממ ןוא ,גנומיטש עכילרעייפ ַאזַא ןיא ןעשטנעמ םעד ןעגנערב
 עלַא יד ןעמענפיוא גירעהעג יװ לָאז שטנעמ ַא ידכ .רפוש לוק רעד זיא ,טייקנעביוה
 ענייז ןופ ןעבױהסױרַא ךיז לָאז שטנעמ רעד זַא ,ךיז טרעדָאפ 'ה רוא םעד ןופ תועפוה
 ןיא רימ ןעטעב רעבירעד .שפנה תולעתה ַא וצ ןעביוהרעד ךיז ןוא םינינע עגידעכָאװ
 ,גנומיטש עכילרעייפ ַא ןייז לָאז הלואג רעד תעשב זַא ,"לודג רפושב עקת; הלפת רעד

 .הילע רעגיטסייג ַא וצ ןַאד ןייז הכוז ןעלָאז רימ ידכ

 ידכ ןערעוו הלעתנ ןעלָאז רימ זַא ךיז טגיטיונ'ס ןעוו ,הנשה שאר ןיא רעבירעד ןוא
 גיטייצכיילג ךיז טרעדָאפ ,תונורכז יד ןייז ררועמ ןענעק ןוא תויכלמ יד ןייז וצ שיגרמ
 סרעדנוזַאב יד ןעגעוו ךיז טדער םיקוסּפ יד ןיא סָאװ ,תורפוש ךיוא ןעגָאז ןעלָאז רימ זַא
 ,הדיתעה הלואג יד ,הרות ןתמ יו ,לארשי םע םעד ןופ ןעטנעמָאמ ןוא םיבצמ עכילרעייפ

 םעד ךרוד ."םכידעומבו םכתחמש, ןופ גָאט םעד ןיא תורפוש יד ןעגעוו טנָאמרעד'ס ןוא
 ןוא ןייטשרַאפ גיטכיר טצעי ןענעק ןוא בצמ ןעכילרעייפ ַא וצ ךיוא ךיז רימ ןעביוהרעד

 .תונורכז ןוא תויכלמ יד ןעמענפיוא
 תגהנה רעד ןיא ָאד ךיוא זיא ױזַא ,טייקכילרעייפ יד ָאד זיא זנוא ייב יו טקנוּפ ןוא

 ןופ הגהנה יד וצ ןעגנערב וצ האירב עצנַאג יד ידכ ןוא .תויגיגח ןופ ןינע ןַא האירבה

 רַאפ סָאװ ,תורפוש ןופ ןינע רעד ךיז טרעדָאפ ,תונורכז יד ןעקעוורעד וצ ןוא תוכלמ

 תגהנה עצנַאג יד ףױרַא טביוה הלעמ לש רפוש רעד זַא ,דֹוס רעד ןעפָא זיא ע"שבר םעד
 זיא הטמ לש רפוש רעד ןוא ,"העורתב םיקלא הלע; קוסּפ ןיא טייטש'ס יװ ,האירבה

 ףיוא םימחרה בא םעד ןופ 'ה ימחר ררועמ אליממ זיא ןוא הלעמ לש רפוש םעד ררועמ

 4 .רעדניק ענייז

 .ר טייז ,ב קלח ,תעד ירועיש ,יייעשיו ירוא , רמאמ ןופ גוצסיוא ןַא
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 ףור הנושת רעד

 רֿפוש לוק ןופ

 ל"ז ןיקלאוו ןרחא 'ר ןואנה ןופ 5

 יו ,הבושת וצ קלָאפ סָאד ןעקעוורעד וצ טמיטשַאב זיא רפוש תעיקת ןופ הוצמ ײז

 ורוע ,הב שי זמר 'וכו איה הוצמ רפוש תעיקתש יּפ לע ףא :טגָאז ם"בּמר רעד

 רעגיזָאד רעד .ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא :בותכה רמאמכו ,םכתמדרתמ םינשי

 ןופ םיניד יד ןיא קורדסיוא םוצ ןפוא ןעכילרעדנואוו ַא ףיוא טמוק הבושת ףיוא זמר

 ןעשטנעמ ןופ הבושת יד ױזַא יו זנוא ןענרעל ןרעדנַא ןכָאנ רענייא םיניד עגיזָאד יד .רפוש
 ,עגיד'תומילש ַא ןייז לָאז

 רעד .הנשמ יד זנוא טגָאז -- טכַאנייב טשינ ןוא גָאטייב רָאנ זיא רפוש ןופ ןמז רעד

 החלצה ןופ ןוז יד ןעוו ןוא ,טוג שטנעמ םעד טייג סע ןעוו טייצ יד טריזילָאבמיס גָאט

 ןיא ךיז טניפעג שטנעמ ַא ןעוו טייצ יד טריזילָאבמיס ןעגעגַאד טכַאנ יד .םיא רַאפ טנייש

 ןעמונעגנָא גידנעטש טרעװ הבושת זַא ,תמא .גנע םיא זיא טלעװ יד ןעװ ןוא הרצ ַא

 ןעו טנעמָאמ ַא ןיא ,טייהרענעגנואווצעגפיוא הבושת טוט שטנעמ רעד ןעוו ןַאד ךיוא

 ,לעמיה ןיא רעטָאפ םוצ ןרעטנענרעד וצ ךיז ץרַאה ןייז עינכמ ןענייז םירוסי עכילנעזרעּפ

 יד ךיוא זַא טזייוו סָאװ ,'ךיקלא 'ה דע תבשת 'ֹוגו ךל רצב; :קוסּפ ןיא טייטש סע יװ

 .רַאבמעננָא ךיוא זיא ,טכעלש םיא זיא'ס ןעוו ,טיונ תמחמ טוט שטנעמ ַא סָאװ ,הבושת

 -רעד שטנעמ ןופ טרעוװ סָאװ ,הבושת ענעביוהרעד ןוא ענייר יד טשינ זיא סָאד רעבָא

 ןעוו ,גנוי ןוא טנוזעג זיא רע ןעוו ,גָאט זיא סע ןעװ ןָאט הבושת ףרַאד דיא רעד .טרַאװ

 ערעטיל ַא .הנכס םוש ןייק טשינ םיא טָארד סע ןעװ ןוא ,טשינרָאג םיא טלעפ סע

 יד סָאװ סע זיא סָאד ןוא .'ה תבהא ןוא תארי ןופ ליפעג ןופ טמוק סָאװ יד זיא הבושת

 הבושת וצ ךיז טקעװרעד רעכלעוו ,שטנעמ םעד זיא ליואוו ,'וגו שעיא ירשא :ןעגָאז ל"זח

 .תוחוכ טימ לופ שטנעמ ַא ,"שיא; ןַא ךָאנ זיא רע ןעוו

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןבואר זַא טגָאז סָאװ ,ל"זח רמאמ רעד טנַאקַאב זיא'ס

 ןוא קש טימ טָאה רע ןעוו ,הבושת טסייה סע סָאװ טלעװ רעד ןעזיוועג טָאה רעכלעוו

 ףיורעד ךיז ןעלעטש םישרפמ יד ןיוש .אטח ןייז ףיוא הטרח ןייז טקירדעגסיוא תינעת

 -עג הבושת טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוװעג עקַאט ןבואר ןעד זיא יצ :ןעגערפ ןוא

 הבושת ךָאד טָאה ןיק ךיוא ןֹוא ןיילַא ןושארה םדָא ןעוועג ךָאד זיא רעטשרע רעד ? ןָאט

 .רע'טלוב ַא זיא ס'הבושת ייווצ יד ןעשיווצ דישרעטנוא רעד רעבָא ? ןָאטעג

 -עג סָאד ןעבָאה ייז רעבָא .ןָאטעג הבושת ןיק ןוא ןושארה םדא ךיוא ןעבָאה יאדווַא

 טּפשמ'רַאפ זיא רע יװ םעדכָאנ ןָאטעג הבושת טָאה ןושארה םדא .,גנַאװצ רעטנוא ןָאט

 ."דנו ענק ןייז וצ ןערָאװעג רזגנ םיא ףיוא זיא סע ןעװ ןיק ןוא ,התימ וצ ןערָאװעג

 ףיוא ןעבָאה וצ הטרח טקעוװרעד ייז טָאה סָאװ ,שנוע רעד ןוא תורצ יד ןעוועג ןענייז'ס

 ףיוא .ןע'נבואר ןופ הבושת יד ןעוועג זיא שרעדנַא .טרָאװ ס'ט-ג ןעגינעּפשרעדיױװ רעייז
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 ,אטח תארי יד ןעוועג זיא'ס .שנוע םוש ןייק ןערָאװעג טגיײלעגפיורַא טינ ךָאנ זיא םיא

 ל"זח יד .טביולעג הבושת ןייז טרעוו רעבירעד ןוא .הבושת וצ טקעוװרעד םיא טָאה סָאװ

 סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ,"הבושתב חתּפ, :רעטרעװ יד טימ סיוא סע ןעקירד

 טָאה רע -- "חתּפ , .ןעסיורד ןופ גנוגערנָא םוש ןָא הבושת וצ טקעװרעד ןיילַא ךיז טָאה

 עכלעוו ןערָאװעג טגײלעגפױרַא םיא ףיוא זיא'ס רעדייא ךָאנ הבושת יד ןעגנַאפעגנָא

 .םויב זיא רפוש תעיקת תוצמ רקיע רעד זַא ,ןיד רעד זמרמ זיא סָאד טָא ןוא .ףָארטש

 ,גָאט ךָאנ זיא סע ןעװ ןָאט הבושת לָאז שטנעמ רעד זַא ,זיא הבושת תוצמ רקיע רעד

 טשרע טינ --"הלילב אלו, .ןעטוג םעלַא ןופ טסינעג ןֹוא ,טוג זיא שטנעמ םעד ןעוו

 .רעטסניפ םיא זיא טלעװ יד ןוא טכעלש זיא שטנעמ םעד ןעוו טלָאמעד

 ארמג יד ןוא ."'וכו ןרק ארקנ אוהש ינפמ הרפ לשמ ץןוח םירשכ תורפושה לכ;ג

 רעד ןוא ,יירד רעדָא ייווצ טינ ןוא רפוש ןייא ןייז ףרַאד'ס לייוו ,זיא םעט רעד זַא ,טגָאז

 טָאה ןיד רעגיזָאד רעד ךיוא .לָאמַאטימ תורפוש עכילטע יו סיוא טעז הרּפ ַא ןופ ןרָאה

 יד ןעשיװאוצּפָא ט'לעוּפ הבושת לייוו ,הבושת ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא זמר ַא ךיז ןיא

 תקולחמ טשרעה סע תעב .םולש ןוא תודחא טשרעה סע ןעוו ,ןַאד רָאנ םיאטח עכילשטנעמ

 םעד שרפמ שודקה ה"לש רעד זיא ױזַא .הבושת םוש ןייק טשינ טילעוּפ תובבל דוריּפ ןוא

 ,הבושת ןושל אלא "התע; ןיא :ל"זר רמאמ םעד טױל "ומשאי התע םבל קלח; קוסּפ

 ןיא ,"םבל קלח; קוסּפ ןופ שטייט רעד זיא סָאד ןוא ."לארשי התעו; :טייטש סע יװ ױזַא

 -עצ ןענייז רעצרעה עשידיא ןעוו ,תובבל דוריּפ ןוא תקולהמ ָאד זיא'ס ןעוו טייצ רעד

 "התע, תניחבב ןענייז ייז ןעו טייצ רעד ןיא וליפא ,"התע; וליפא ,טלָאמעד ,טלייט

 ייב טגידלושרַאפ ייז ןעביילב ,"ומשאי, ןעגעווטסעד ןופ הבושת ןָאט ייז ןעוו ,טסייה סָאד

 רעד סָאװ זיא סָאד טָא ןוא .טשינרָאג טולָאסבַא טצונ הבושת רעייז ןוא ,ךרבתי םשה

 ףיוא ףױרַא טייג סָאד ןוא הרות יד ןָא זנוא טגָאז ,רפוש ןייא, :זנוא טנרעל ןיד רעגיזָאד

 -- רפוש רעד יװ טקנוּפ -- הבושת ;תודחא ךֹותמ ןייז ףרַאד הבושת יד ךיוא .הבושת

 ,טלעציּפעצ ןוא טלייטעג ןענייז ןעדיא ןעוו רַאבמעננָא טינ זיא

 ןעזָאלבעג טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ רפוש רעד ."בהז הּפוצמ ויפו וכו ה"ר לש רפושג

 ןעגיטכיוו ַא זמרמ זנוא זיא ןיד רעגיזָאד רעד ...בהז הּפוצמ ןעוועג זיא שדקמה תיב ןיא

 רפוכ ןעבעג ךיוא שטנעמ רעד לָאז הבושת רעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,הבושת יניד יד ןופ טרּפ

 רעד יו ןוא ,ןוצרל ןערעוװ ןעמונעגנָא הבושת יד טעוװ ןַאד רָאנ לייוו ,הקדצ רַאפ שפנ

 ויפוא הנשמ יד טניימ סָאד ."הריזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו 'וכו הבושתוק : טגָאז ןטייּפ

 ,םורַא בהז תרטע ןַא ןעבָאה ףרַאד הבושת טריזילָאבמיס רעכלעוו רפוש רעד ,"בהז הּפוצמ

 .הקדצ ןעבעג טימ ןייז טנױרקַאב ףרַאד

 דלָאג טימ טקעדַאב גינייועניא זיא סָאװ רפוש ַא -- "לוספ םינפבמ בהז והפצ,

 סָאװ רפוש ַא ןופ ןוא ,רפוש לוק םעד ןערעה ןעפרַאד רימ לייוו ,זיא םעט רעד .לוסּפ זיא

 רעד ךיוא .דלָאג ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןערעה רָאג רימ ןעלעוו ,טעדליגַאב גינייוועניא זיא
 הקדצ ןעבעג סָאד זיא יאדוװַא .הבושתה ירקיע יד ןופ םענייא זנוא טנרעל ןיד רעגיזָאד

 ,ןיד ןעגידרעירפ םעד ייב ןעזעג ןיֹוש ןעבָאה רימ יװ ,הבושת ןופ לייט רעגיטכיוו ַא

 סע ןעוו סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ .עגיד'תומילש ןייק טינ הבושת יד ךָאנ זיא טימרעד רעבָא
 ןעטסָאק תמא ןַא ףיוא ךיז ןעזָאל ןוא ,םינרזּפ לָאמַאטימ ייז ןערעוו ,ןוצרה ימי יד ןעמוק

 יד ףױא הטרח רעגיטכירפיוא ןופ ןעכייצ ןייק ייז ייב טינ טעז ריא רעבָא ,הקדצ ףיוא
 -- ,הבושת ףיוא זמר ַא ךָאד זיא רפוש ןוא --- רפוש לוק ַא ,הבושת ע'תמא ןַא ,םיאטח

 רעלעניגירָא רעד טינ ןוא דלָאג ןופ גנַאלקּפָא רעד זיולב רָאנ ךיז טרעה סע ןעכלעוו ןופ

 ,לוסּפ זיא ןוא ,הבושת רע'תמא ןופ ץכערק-רפוש

 דלָאג טימ טקעדעגמורַא זיא סָאװ רפוש ַא -- "לוסּפ הפה תחנה םוקמב בהז והּפיצ,
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 ןופרעד םעט רעד .לוסּפ זיא רפוש ַאזַא ,ןעזָאלב םוצ ליומ סָאד וצ טגייל'מ ואוו טרָאד
 ָאד ךיוא .שרעדנַא סעּפע ןייז טינ רָאט רפוש ןוא ליומ ןעשיווצ לייוו ,הציצח בילוצ זיא
 סָאװ ,ץצוח ןענייז סָאװ ןעכַאז ןַארַאפ זַא ,ןעקנעדעג וצ דומיל ַא ןוא זמר ַא ךיז טניפעג
 -לופ יד ןעגנערב ךיז טימ לָאז הבושת יד זַא ,טינ ןעזָאלרעד סָאװ ןוא הציצח ַא ןעכַאמ
 רעטשרע רעד ןיא ןענייז סָאד .ךרבתי םשה ןוא שטנעמ ןעשיווצ תוברקתה עגידנעטש
 טריזילָאבמיס ןערעוו וריבחל םדא ןיבש תוריבע יד .וריבחל םדא ןיבש תוריבע יד ייר
 עלַא ךיז טימ טגנערב סָאװ ,טלעג וצ הוואת יד ,"דלָאג, סָאד זיא'ס לייוו ,"דלָאג, טימ
 ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ סנעכערברַאפ

 סָאװ ,הציצח ַא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש ורבחל םדא ןיבש תוריבע עקיזָאד יד טָא
 טנָאמרעד סָאד טָא ןוא .ןידה םוי ןיא תולפת יד ןוא תוחילס יד ,הבושת יד בכעמ ןענייז
 הבושת טמוק רע ןעוו -- ,רפוש ןעזָאלב וצ ךיז טמענ שטנעמ רעד ןעוו .ןיד רעד זנוא
 ןעגינייר ךיז ףרַאד רע .הציצח רעדעי ןעגיטייזַאב רעירפ רע ףרַאד -- טיג רַאפ ןָאט
 רע סָאװ תוריבע עכילנע ןוא רקש ןוא הבינג ,הליזג ןופ רוּפש רעדעי ןופ ,"דלָאג, ןופ
 .ןעשטנעמטימ ןעגעג ןעגנַאגַאב זיא

 ןעקעוורעד זנוא ןעפרַאד סָאװ ןוא ןערעה וצ ביוחמ ןענייז רימ סָאװ רפושה תולוק יד

 -ַאכ ןרעביא ןעטכַארטרַאפ וצ ךיז יאדכ .העורת ןוא םירבזג ,העיקת ןענייז הבושת וצ
 רימ ןעכלעוו לייטרוא םעד זמרמ ןענייז ייז לייוו ,רפושה תולוק יד טָא ןופ רעטקַאר
 ,ןידה םוי םעד ןיא ןעטרַאװרעד ןענעק

 יו ןוא ,החמש ןופ ןעלַאש סָאד טריזילָאבמיס סָאװ ,העיקת ַא ןייז ןעק לייטרוא רעד

 ,המחלמ זמרמ זיא סָאװ ,העורת ַא ו"ח רעדָא ,םתעקתו 'וגו םכתחמש םויבוע טייטש סע
 -- םירבש .םירוסי ןוא ןעדייל ףיוא זמרמ ןענייז םירבש תעב ,ו"ח טוט ,קילגמוא ,הלּפמ
 יח ,הסנרּפ ענעכָארבעצ רעדָא טנוזעג ןעכָארבעצ ,טייקנעכָארבעצ ,רבש

 ףרַאד ,ןיד תיב ןעשילמיה ןרַאפ םיארונ םימי יד ןיא טייטש רע תעב שטנעמ רעד

 עגיזָאד יד רַאפ טייטש רע זַא ,ןענָאמרעד םיא סע ףרַאד רפוש תעיקת ןוא ,ןעקנעדעג
 ןַא ךרוד .הרזגה עור יד ןייז וצ ריבעמ שטנעמ ןיא ךיז טדנעוו סע .ןעטעטילַאוטנעװע
 ןוא "העורת, לוק ַא ןעדיימרַאפ רע ןעק הבושת ענעסָאלשטנַא ןוא שפנה ןובשח ןעכילרע
 .החמש ןוא םולש ןופ םייח ַא וצ ,העיקת לוק םוצ ןייז הכוז ןוא ,זיוה ןייז ןופ "םירבשפ

 הבושח ןופ ץילג

 ..."רומג קידצ רעד טינ וליפא טייטש ,הבושת לעב רעד טייטש'ס ואװ טרָא ןפיוא,
 סע טלָאװ ? ןכתיה ? תוכז ןופ טרָא רעד ןייז סע לָאז ? ָאד ןעמ טניימ טרָא ןימ רעסָאװ

 טרָא רעד :ןעגָאז וצ רעסעב רשפא רַאפרעד ? קידצ םעד ןעגעג טכערמוא ןַא ןעוועג טינ
 םעד וצ ןעטניואוועגוצ םעד ,קידצ ןופ קילג סָאד ןעד זיא סָאװ ,תמאב ,םורָאװ ? קילג ןופ
 -נַאל א ךָאנ גנילצולּפ סע טעזרעד רע ןעװ ,הבושת לעב םעד ןופ קילג םעד ןעגעקַא ,טכיל

 ? טכַאנ רערעטסניפ רענ
 (?"ז םיבנריב ןתנ ר"ד)
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 חרות וצ קירוב

 ל"ו אממעז םחנמ 'ר ןואנה ןופ

 אצתו -- ןובשחמ האצי שא ,'וכו "םלוע לש ונובשח בושחנו ואוב ,ןובשח וואו
 ןופ שא; ןעגיזָאד םעד טָא .(חע ב"ב) ןיבשחמ םניאש תא לכאתו ןיבשחממ שא 12

 רעגיזָאד רעד זַא ףיורעד ןעטעברַא וצ ןוא חכ ןעצנַאג ןטימ ןייז ךישממ רימ ןעפרַאד ,?ןובשח
 .הבכת אל ...דקות דימת שא :טייטש סע יװ ,ןעשעלסיוא טינ לָאמנייק ךיז לָאז םַאלּפ

 טנַאה ןיא ןעמונעג , טָאה רע ,"ששאה תא ודיב חקיו , וניבא םהרבא ייב ךיוא טייטש ױזַא
 ,ךרבתי םשה וצ ץרַאה ןייז ןיא טנערבעג טָאה סָאװ רעייפ עגילייה סָאד -- "רעייפ סָאד
 וצ ,השעמה םלוע ןיא סע ןעצונַאב וצ ,תושר ןייז ןיא ןוא טנַאה ןייז ןיא ןעמונעג רע טָאה

 ."שאה תא ודיב חקיו, טסייה סָאד .ותרותו 'ה דובכ רַאפ םישעמ עכילגעט ןיא ןעריציטקַארּפ

 ואוו ,הבושתל תוררועתה ןופ ןיד ןיא "םהרבא ןגמ, ןופ דייר יד טנַאקַאב ןענייז סע
 עטוג יד גונעג טינ ןענייז סע ."ןושעי רשא השעמה תא םעה תורוהל רקיעהו} :טגָאז רע

 לָאז ץלַא סָאד זַא ,ןעז ףרַאד ןעמ רָאנ ,דייר עגידרעייפ יד ןֹוא ןוצר רעטוג רעד ,תובשחמ
 ןגמ, רעד יװ ךיוא ןייז ףרַאד םישעמ עטוג יד ןופ שרוש רעד ןוא .םישעמ וצ ןעגנערב

 ַױװ ןייז טינ לָאז'ס זַא ,זיא רקיע רעד ."ויעכע ןיגהונש ומכ אלו; :טרָאד טגָאז "םהרבא
 .געוו ןרעכילרע ןוא ןרעסעב םעיינ ַא ףיוא ןייג ןעגנַאפנָא טרָאּפָאז ףרַאד ןעמ .טציא זיב

 סעיצולָאזער טימ ןייז אצוי טינ ןערָאט רימ ,תופיסא טימ ןענעגונַאב טינ ךיז ןערָאט רימ
 -רעביא ,"הריסמ ןינקא ַא ןעפרַאד רימ .ןעטנעמסידָאלּפַא ןֹופ גהנמ םענרעדָאמ ןטימ ןוא
 אשנ,, ןופ ןיז ןיא ןייז ןעלָאז ייז ,תוטלחה עטוג עלַא וצ ץרַאה ןעצנַאג ןטימ ךיז ןעבעג

 י"ע ןעוועג םיכסמ ןעבָאה רימ סָאװ סָאד םלש בלב ךיז ףיוא ןייז לבקמ ,"םיּפכ לא ונבבל
 ןוא -- םיּפכ לא ונבבל אשנ לָאמַאכָאנ ןוא .ןטנעמסידָאלּפַא ןוא תוטלחה ערעזנוא טימ ,םיּפכ
 .טייקשידיא רַאפ םישעמ עשיטקַארּפ ֹוצ -- םיפכ לא ןעמוק רעדיוװ סע לָאז ןעצרַאה ןופ

 ןופ ןעלייט ענעי וצ קילב רעזנוא ןעטכיר וצ זיא ן'תובייחתה עטשרע יד ןופ ...

 ץתמא ןיא ."אוה ןשי ולא לש םהיקולא; הצילמ יד ףױרַא טייג ייז ףיוא סָאװ ,קלָאפ

 ןַארַאפ רעבָא .דיא ןעדעי ןופ ץרַאה ןיא ךיז טניפעג לעממ הול-א קלח ַא זַא ,רימ ןעסייוו
 רעייז ןוא םישעמ ערעייז טימ ןערָאװעג לגּפתנ ןענייז סָאװ ,תומשנ עדנעלמירד רעדייל

 טימ שזַארוק םעד ןעמענ רעבירעד ךיז רימָאל .טלעמירד ןוא טפָאלש לעממ הול-א קלח

 ורוע, עלַא יד וצ ןעיירשוצסיוא ,םימדרנ ץיקמ ןוא םינשי ררועמ ןעגיבייא ןופ ףליה רעד

 ה"בקה לש ובל; -- "רע יבלו הנשי ינא; ןעוו ךיוא זַא ,ןעסיוו טייז ."םכתמדרתמ םינשי

 םיוקמ ןַאד טעװ סע ןוא םייח חור ַא ךייא ןיא ןעזָאלבנײרַא ךָאנ טעװ רע ."םכתלואגל רע

 .ז"צרת לולא ,הלודגה היסנכ רעטירד רעד ןופ הליענ רעד ייב השרד-תוררועתה רעד ןופ ןעגוצסיוא
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 זיא המשנ סנעמעוו רעגינעי רעד ךיוא ,"לוגּפה ןשיכ ץקיוע ל"זח ןופ הצילמ יד ןערעוו
 .ןעקעוװרעד ךיז טעװ ,םישעמ ןוא תועד ענייז ךרוד ןערָאװעג טגידריוומוארַאפ ,לגופמ
 סָאװ יד ןופ ןיז ןיא ,רעייפ ןעגילייה םעד ןופ ןערעװ טכױלַאב רעדיוו טעוװו המשנ ןייז
 ."ולעי -- ודרי וליפא רואה םב הלשמ םא; ןערָאװעג טגָאזעג זיא ייז ףיוא

 הישקבמו המכח ילעב ייח, :שפנה תרימש ןוא חצור תוכלה ןיא טגָאז ם"במר רעד
 -ַאב וצ חכב טינ זיא ןײלַא המכח עכילשטנעמ יד ."םיבושח התימכ הרות דומלת אלב
 רע ביוא ,רוטלוק ןוא ןעסיוו ךס ַא ןעברעוורעד ךיז ןעק שטנעמ ַא .שטנעמ םעד ןעבעל
 ןעבעל ןייק טינ רע טָאה -- ,הרותה חור רעד םיא טלעפ סע ביוא ,הרות ןייק טינ טָאה
 סע ."הרות וז -- הרוא התיה םידוהיל; :ןעגָאז ןעמ ןעק םעד ףיוא .םיבושח םה התימכ
 ,טכיל וצ ןעבערטש עלַא זַא ,זיא הנווכ יד .הרֹות התיה םידוהיל שוריפב טינ טייטש
 רוא, ןעמ טלעדנַאװרַאפ הרות ןָא .ןעכיירגרעד טשינ סע ןעמ ןעק הרות תעד ןָא רעבָא
 ןופ טייקגיטכיל יד ןעשעלרַאּפ ,הרות ןופ ּפָא ךיז ןעקור סָאװ יד ."רואל ךשוחו ךשוחל
 וצ ,תעד םענייר םוצ ,תמא םוצ הכוז ןעמ זיא הרותה למע טימ ןעגעגַאד .טלעוו רעד
 ע'תמא סָאד .הרות וז הרוא לייוו .שינרעטסניפ ןוא טייקגיטכיל ןעשיווצ ןייז לידבמ ןענעק
 טלַארטש סָאװ טכיל יד רָאנ זיא ,ץרַאה סָאד טמירַאװרעד ןוא טכיילרַאפ סָאװ ,טכיל
 ,"םלועל תאצוי הרוא ונממש, :טגָאז ימלשורי רעד יװ ןוא ,הרותה ןורא ןופ סױרַא

 טייטש 'ה םואנ רעד ."ביבס שא תמוח ,'ה םואנ ,הל 'יהא ינאו, :טגָאז איבנ רעד

 תמוח ,'ה םואנ ,הל 'יהא ינאו :טײטש סע רָאנ ,קוסּפ ףוס םייב ,ךילנייוועג יװ טינ ָאד

 -ַאב ןוא ןעציש וצ םיא קלָאפ ןעשידיא ןופ שאה תמוח רעד זיא סָאד 'ה םואנ רעד .שא
 .געוו םעד ןעטכיול

 ןיא רימ ןעניפעג קלָאפ ןעשידיא ןופ ןעזעוו ןיא ךירטש רעטסשיטסירעטקַארַאכ רעד -
 יחיו התא תעמש רשאכ שאה ךותמ רבדמ םיקלא לוק םע עמשה :השודקה הרות רעד
 וצ טפַאשנעגיא עכילרעדנואוו יד ךיז ןיא טָאה קלָאפ עשידיא סָאד זַא ,טניימ סָאד ---

 ."שאה ךותמ, אקווד םייח םיקלא לוק םעד ןערעה

 ...םיכורכ ודרי רפסהו ףייסה, ל"זח רמאמ םעד ןעקנעדעג ףרַאד טנעגוי רעזנוא

 -ילטיוט רעגיזָאד רעד סָאװ ריא טסייוו ."ףייסה ןמ םילוצנ םתא רפסב םיקסוע םתא םא

 זַא ,ם"במר ןופ רמאמ רעטנָאמרעד רעד זיא'ס ?זיא טנעגוי יד טָארדַאב סָאװ ףייס רעכ

 תוצראה -ימע ןופ דרעװש יד זיא'ס ."םיבושח התימכ הרות דומלת ילב המכה ילעב ייח;

 ."םייח םניא םהייח; זַא ןעגָאז ל"זח יד ןעכלעוו ןעגעוו

 ברח ץענ ךלמה והיקזח? זַא ,ןעגָאז ל"זח יד סָאװ םעד ףיוא זמר ַא ךיוא זיא ָאד
 םלועב זַא ,ךָאד ןעסייוו רימ ."ברחב רקדי הרותב קסוע וניאש ימ לכ רמאו שדקמה תיבב

 טָאה ךלמה והיקזח רעבָא .הרות ןענרעל טינ רַאפ תומ שנוע ןייק ןַארַאפ טינ זיא הזה
 -רעל טינ סָאד ,תוצראה ימע סָאד ךיז טימ טגנערב סע ןברוח ןוא תורצ ערעסָאװ ןעזעג
 רָאפ ייז טייטש סָאװ קילגמוא עסיורג סָאד קלָאפ םעד ןעוועג ריבסמ טָאה רע ןוא ,ןענ
 -עג והיקזח טָאה -- הרות ןָא שטנעמ ַא .הרותה דומיל םעד ןעגיסעלכַאנרַאפ ייז ביוא
 טרעהרעד םינּפַא טָאה קלָאפ סָאד .תמכ ברחב רקודמ ַא וצ ךיילג אלימב זיא -- טנערָאװ

 ,הרותה רוא ןופ ןערָאװעג טבעלַאב ןוא ןעוועג קבדתמ רעדיוו ךיז ןוא ףור םעד
 םשה וצ לארשי הבוש :ןעפור ךילרעהפיואמוא טנייה ךיוא רעבירעד ןעפרַאד רימ

 יד וצ הֹּפ םנשי רשא יד וצ טדנעװעג רָאנ טינ זיא ףור רעגיזָאד רעד !הרות ס'ךרבתי
 רשא/ יד וצ ךיוא רָאנ -- ,קוזיח ןיא רָאנ ךיז ןעגיטיונ ןוא זנוא טימ חורב ןענייז סָאװ
 עדמערפ ןוא עשלַאפ ףיוא ןעשזדנָאלב סָאװ ,קעװַא זנוא ןופ ןענייז סָאװ יד וצ ,"הֹּפ םניא

 ,תוחטבה עשירעזיילרעד ןוא סעיגָאלָאעדיא עשירעריפרַאפ ,ןעגעוו

 זיא הרואכל .הליענ יװ העש עגיטציא יד ןענעכיײצַאב ךס ַא יו טרעהעג בָאה ךיא
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 סלַא טנעכייצַאב ןעבָאה םימכח יד סָאװ ףירגַאב ַא טימ ךיז ןעצונַאב וצ ךילרעווש סע

 בָאה ךיא רָאנ .לארשיל םירוּפכה םוי רעד ,דחוימהו דחא םוי םעד ןיא העש עטסגילייה יד

 רמא ,אטח ביתכ ןיא תרצעבו אטח ביתכ תונברקה לכב; :ימלשורי םעד טנָאמרעד ךיז

 םתאטח אל וליאכ םכילע ינא הלעמ הרות לוע םכילע םתלבקש ןויכמ ה"בקה םהל

 ךָאנ הרות לוע תלבק ןופ גָאט םעד טלעטשעגקעװַא ָאזלַא ןעבָאה םימכח יד ."םכימימ

 ךָאנ זיא רוּפכ םוי ןופ טייקסיורג רעצנַאג רעד טימ .רוּפכ םוי ןופ גָאט םעד ַױװ רעכעה

 ףיוא טמענ לארשי ללכ רעד ןעוו רעבָא .דניז עגידרעירפ ןופ שפנ ןובאד רעד ָאד ץלַא
 ןייז וצ ןקתמ ,תווצמהו הרותה דובכ םעד ןעביוהרעד וצ לוע םעד ,הרות לוע םעד ךיז

 ,רימ ךיוא רעבירעד ."םכימימ םתאטח אל וליאכ םכילע ינא הלעמ; זיא ,תד ןיא תוצרּפ

 ןוא תוטלחה עלַא יד ,הרות לוע םעד תמאו םלש בלב ךיז ףיוא ןעמענ ןעלעוו רימ ביוא

 -עוו ןַאד ןוא הרותה תלבק תניחבב ןייז סָאד טעװ ןַאד ,הרותה ימכח יד ןופ ןעגנוזייװנָא

 טעװ סָאד לייוו ,"הליענ; יו העש-דנע עגיזָאד יד ןעפורנָא ןענעק טכער טימ רימ ןעל

 .םירוּפכה םוי ןיעמ לודג םוי ַא ןופ ףוס רעד ןייז

 -נעביוהרעד ןייז ןוא לארשי תראפת יד ןעז וצ קקותשמ ןענייז ןוא רימ ןעליוו עלַא

 ."הרות ןתמ וז תראפת? :ןעגָאז ל"זח יד סָאװ ןעקנעדעג רימָאל .טלעוו רעד ןיא טייק

 רַאפ ןערָאװעג הלגתנ ןענייז טכַארּפ ןוא טייקסיורג ןייז ,קלָאפ ןעשידיא ןופ תראפת יד

 רימ ןענייז *תחא הרות אלא ונל ןיא ונא, ךרוד רָאנ .הרות ןתמ ןופ גָאט ןיא טלעוו רעד

 תראפת ןוא חבש רעד ךיוא ןוא .טנייה זיב תראפת רעזנוא זיא סָאד ןֹוא קלָאפ ַא ןערָאװעג

 "לארשי ץרא תרותכ הרות ןיא, סָאװ טימרעד רָאנ ךיוא זיא דנַאל גילייה רעזנוא ןופ

 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ; סָאװ טימרעד זיא םילשורי ןופ חבש רעד ךיוא ןוא

 ןתמ וז תראפתהו -- חצנהֹו תראפתהו; :ןעוועג ךימסמ ןעבָאה םימכח יד ."םילשורימ
 רַאפ שפנו בלב ןעטעברַא ןעלעוו רימ ביוא זַא ,טניימ סָאד ."םילשורי וז חצנהו ,הרות

 רעד ןיא ןעז וצ ןייז הכוז ה"עב רימ ןעלעוו ןַאד ,הרות ןתמ זיא סָאװ לארשי תראפת

 ןערעו שדקתנ ןוא לדגתנ טעוװ סע ואוו ,"םילשורי וז חצנהוק ,לארשי חצנ ןופ תולגתה

 ,םיחצנ חצנל אוה ךורב שודקה לש ומש

 דירה

 !טייקסיורג עשידיא
 יד טײטשַאב סָאװ ןיא רעבָא .הרות רעד ןיא טנעכייצאב רימ ןערעװ "לודג יונג,

 ,טלעװ רעד ןופ רעקלעפ עניילק יד ןופ סנייא ,רימ ןענייז סָאװ טימ ? טייקסיורג עגיזָאד
 םיקלא ול רשא לודג יוג ימ יכ, : רעפטנע םעד רימ ןעמוקַאב ,רעטייװ גידנענעייל ? סיורג
 םוטכייר .טײקסיױרג רַאפ סָאמ עקיצניא יד טינ זיא ץיזַאב רעלעירעטַאמ *. . .םיבורק
 טייקסיורג צ'תמא .רעציזַאב רעיײז ןופ תוהמ-רקיע םעד טינ ךָאנ ןענעכייצאב טכאמ ןוא
 עטסגיזיר יד .שטנעמ םעד ןוא ךרבתי םשה ןעשיװצ קחרמ ןטיול ןעטסָאמעג רָאג טרעוו
 עשיטקאפ יד טינ ןענייז ןעגנופַאש עטסשירעלטסניק יד ,םירישכמ-סגירק עטסעב יד ,תורצוא
 טביילב ,ןעטשרעביוא םיניא גנוטפעהַאב רעד ןָא .תולדג רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעלייט-דנאטשאב
 טקריװ סע רעכילגנירדנייא ןוא רעקרַאטש סָאװ ,גיטשינ ןוא ןיילק םעלא םעד ייב ןעמ

 זנוא ןיא טנייש סע רעגיטכיזכרוד ןוא רעלעה סָאװ ,םימש תוכלמ ןופ עיידיא יד זנוא ןיא
 םוצ ,ףוס ןיא םוצ ןענייז רימ רעטנענ סָאװ ,טײהשטנעמ רעד ןופ תילכת רע'תמא רעד
 .טייקסיורג ןוא טרעװ רעזנוא טגייטש רעמ ץלַא ,ןעטשרעביוא

 (ז"יה ןַאעלרָא ביל אדוהי יר ןופ ,"טייקסיורג עשידיא,)
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 תמא

 ל"ז יקּטַאל דוד לאומש 'ר ןואנח ןופ

 תמא ךרבדו תמא םיקלא התא יכ

 ה"בקה לש ומתוח; ,גילייה ןוא ךילטיג זיא סָאװ םעלַא ןופ ןעכייצנעק רעד זיא תמ
 ןופ טכױהַאב זיא סָאװ ץלַא .תמא רעד זיא תוקלא םעד ןופ לעּפמעטש רעד ."תמא

 ךיז טסקַאװ סע עכלעוו ןופ ןעמָאז יד .תמא ןופ גָאלשרעטנוא םעד ןעבָאה זומ השודק

 ךיתעטנ יכנאוק .תמא רעד ןענייז ,לארשי-תיב םרכ רעד ,סדרּפ"הרות רעד רעדנַאנופ

 "ידיא ענייר יד סױרַא טצָארּפש ןרעק-תמא ןופ העירז רעד ןופ -- "תמא ערז ולוכ קרוש

 .טקנוּפלעמַאז ןעגירעהעג ריא טמוקַאב טכיל-הרות םעד ןופ גנולַארטשסיױא יד ןוא ,המשנ עש

 -סױרַא ךילגעממוא זיא'ס .תמא םעד ןָא ןעבעלוצסיוא גיד'הרות ךיז ךילגעממוא זיא'ס

 -וצנײרַא ךילגעממוא זיא'ס .תמא ןופ טפַארק-ביירט רעד ןָא טעטילַאטיװ-הרות ןעפורוצ

 -תמא םענייר ןופ גנוגיטכערַאב רעמיטיגעל רעד ןָא ערעפס-השודק רעד ןיא ןעגנירד

 זומ הניכשה ינּפ לבקמ ַא ןייז ליו סע רע -- "ךינפ ומדקי תמאו דסח; .ןייזטסואווַאב

 .השודק ןופ ןעצינערג יד טכַאװַאב סָאװ ,לָארטנָאק-תמא יד ןײגכרודַא רעירפ

 רעוו .רקש רעד זיא ץַאזנעגעג ריא ןוא תמא ןופ הרות יד זיא השודקה הרות יד

 רעמערטסקע רעד זיא סָאװ ,רקש םעד ןעבָאה טנייפ רעבירעד זומ הרות יד ביל טָאה סע

 וצ דנעכערּפשטנַא זיא טפַאשביל-הרות ןופ סָאמ יד ןוא הרות רעד ןופ ךורּפשרעדיװ

 המ לכו רקש רבד לכ םדא לכ אנשיש לודג ללכ הח; .טפַאשטנייפ-רקש ןופ סָאמ רעד

 ךתרות -- הבעתאו יתאנש רקש ביתכדכ הרותל הבהא ףיסוי רקשה יכרדל האנש ףיסויש

 ןייד ביל ךיא בָאה ,רקש םעד סואימ'רַאפ ןוא טנייפ בָאה ךיא סָאװ םעד ךרוד -- "יתבהא

 -רוא רעד זיא גידיינש ןוא ףרַאש רעייז ןוא .(האנשה רעש ףוס ,םיקידצ תוחרא) הרות

 ,"יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבוד , :שטנעמ ןעגיד'רקש םעד ףיֹוא שדוקה יבתכ יד ןופ לייט

 ,הניכש רעד ןופ קילבנָא ןיא ,לוכיבכ ,טרָא ןייק טשינ טָאה םירקש רבוד רעד

 סָאד .תואיצמב זיא ןוא טריטסיזקע סָאװ סָאד זיא תמא ,טייקכילקריוו זיא תמא לייוו
 ןופ לַאװק םעד ןופ תויח ןוא ץנעטסיזקע ןייז טיצ תואיצמב זיא ןוא טריטסיזקע סָאװ

 ךוּפיה רעד .תוקלא ןופ קורדסיוא רעד תמא רעד זיא רעבירעד .תוקלא ןופ --- תואיצמ

 ,תואיצמב טשינ זיא סָאװ ,טשינ טריטסיוקע סָאװ סָאד זיא רקש לייוו ,רקש רעד זיא

 זיא סע לייוו ,גנופַאש רעד ןופ לַאװק םעד ןיא ןעסָאלשעגנָא טשינ ךָאד סע זיא אליממ ןוא

 םעד ןיא ןעסָאלשעגנָא טשינ זיא סָאװ סָאד ןוא .ןערָאװעג ןעפַאשַאב טשינ תמאב ךָאד

 האמוט אליממ ךָאד זיא ,תויח ןוא ץנעטסיזקע ןייז םיא ןופ טשינ טיצ ןוא תואיצמה רוקמ
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 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 לַארטעמַאיד ױזַא רקש רעד זיא רעבירעד .(תמאה רעש ,םיקידצ תוחרא עז) הבעות ןוא

 .טייקכילקריוו-תוקלא ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד זיא סָאװ ,הרות רעד וצ טצעזעגנעגעג

 -רעד טסייררעביא ,גיד'תועיבצ ךיז טלעטשרַאפ רעדָא טרַאנעג ,ןגיל טגָאז סע רעוו
 ןיא ךיז טליהרַאפ רע לייו ,רוקמ ריא טימ המשנ ןייז ןופ גנודניברַאּפ יד ןיילַא טימ

 ןופ הקיני ןייז טשינ טיצ ןוא תואיצמב טשינ זיא סָאװ סנױזַא ןיא טסייה סָאד ,רקש

 -- טייקכילקרַױװ רעטסכילקריו רעד ןופ ץַאזנעגעג רעד זיא סָאד ןוא ,תואיצמה רוקמ

 .השודק ןופ ןעצינערג יד רעסיוא ךיז רע טלעטש טימרעד ןוא ,תוקלא ןופ
 זיא ןעגנערב ןעדָאש ןרעדנַא ןַא ןעק סָאװ ןגיל ַא רָאנ זַא ,ןעניימ וצ תועט ַא זיא סע

 ןענייז רקש םינימ עדייב .טשינ זייב ןייק זיא "חרּפ אברוע, ןופ ןגיל ַא ןוא ,הרות פ"ע רוסָא

 ןעכערברַאפ ַא זיא רעטשרע רעד סָאװ ,רעד רָאנ זיא ייז ןעשיווצ דישרעטנוא רעד .רוסא

 -ערברַאפ ַא זיא רעטייווצ רעד ןוא ,ץנעוװקעסנָאק רעכילטפַאשלעזעג רעוויטַאגענ ַא טימ

 -לעזעג רעד רַאפ ץנעװקעסנָאק ַא ןָא ןעכערברַאפ ַא וליפא רעבָא .ץנעװקעסנָאק ןָא ןעכ
 טימ קיכיסּפ עכילשטנעמ יד טצונַאב ןעמ סָאװ ןיײלַא סָאד ןיוש .ןעכערברַאפ ַא זיא טפַאש

 םעד ןיא ןייא ייז טליה ןעמ ןוא רקש רבד ַא וצ רוּבד ןעכילשטנעמ ןופ םיקלא תתמ

 -נוא סע ןוא ,ןעכערברַאפ סָאד זיא ןיילַא סָאד ,האמוט ןופ עליה ַא ןיא טנעמָאמ ןעגיזָאד

 .קחרת רקש רבדמ ןופ טָאברַאפ ןעגיד'הרות םעד טגילרעט

 .סָאמסָאק ןופ שינעכײצרַאפ-טלַאהניא סָאד ,טלעװ רעד ןופ דײשַאב רעד זיא הרות יד

 עדייב ןענייז סָאמסָאק רעד ןוא הרות יד ."םלועה תא ארבו הרותב ה"בקה טיבה;

 ןטימ טנעכייצנעקעג עדייב ייז ןענייז רעבירעד .תוקלא ןופ ןעמרָאפ-קורדסיוא ,תוילגתה

 ןוא תמא ןעגיד'תוקלא םענייר טימ טלעדורּפש הרות יד .תמא ןטימ -- תוקלא ןופ םתוח

 רעגידנעפַאש רעד ןופ גנוקעלּפטנַא עליבַאטס יד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ סָאמסָאק רעד

 ָאטשינ .תמא-טלעוו רערַאבלײטמוא רעסיורג ןייא רעבירעד ייז ןענייז עדייב .טייקכילקריוו

 תמא רעד ,"ףקשנ םימשמ קדצו חמצת ץראמ תמא, .טכערמוא ןוא רקש ןייק ייז ייב

 ןיא רקש ןייק ָאטשינ .לעמיה ןופ טקילב טייקגיטכערעג סָאד ןוא דרע רעד ןופ טצָארּפש

 טייז ןעמ זַא .טשינ םענייק טרַאנעג יז .תמא ןופ לָאבמיס ַא זיא דרע יד .רוטַאנ רעד

 .עכילקריוו ןענייז תוחוכ עריא עלַא .ןרָאק ןייק ןבעג טשינ יז טעװ ץייוו ןייא ריא ןיא

 םעד רענייק טשינ ךיז ןעייג רעּפרעק-לעמיה עלַא .לעמיה ןופ טקילב טייקגיטכערעג סָאד

 התאר אל םלועמ , .טיבעג סנרעדנַא םעד רענייק טשינ ןעּפַאכרַאפ ,ןירַא געוו ןיא ןרעדנַא

 ןופ ןעמיור עגיזיר יד ןיא ןעשרעה טייקגיטכערעג ןוא תמא ."הנבל לש התמיגּפ המח

 ןופ טצָארּפש רע יו תמא םעד ןעז ףרַאד גיוא עכילשטנעמ עגולק סָאד ןוא ,סָאמסָאק

 ,לעמיה ןופ טקילב סע יו טייקגיטכערעג סָאד ןוא דרע רעד

 ןייק ףיוא ךיז ןעק ,תמא רעטסנייר ןוא רעטסכעה רעד זיא סָאװ ,השודקה הרות יד

 .ןייז טשינ לָאז רע םרָאפ ערעסָאװ ןיא רקש םוש ןייק טימ ןערָאּפנעמַאזוצ טשינ לַאפ

 סָאד ליַױו ןעקריו טשינ הרות יד ןעק ,רקש זיא סע רעכלעוו טקריװ סע ואוו טרָאד

 ,קיספי אל ביציו תמאל רמאיו ןיב; .ןייז רָאנ ןענעק סָאװ ןעצַאזנעגעג עטסמערטסקע יד ןענייז

 רָאט תמא ןוא םכיקלא 'ד ןעשיווצ ,(די תוכרב) "תמא םיקלא 'הו ביתכד אמעט יאמ

 ןעק ךַאז םוש ןייק .ןערעוו טכַאמעג טשינ הקספה ןייק ןעדנעטשמוא םוש ןייק רעטנוא
 ,תמא ןוא םיקלא 'ה ןעשיווצ דיישנעשיווצ זיא סע ןעכלעוו ןעכַאמ וצ ןעגיטכערַאב טשינ

 טנָאמרעד טרעוװ סע ואוו םוטעמוא ןוא .רַאבליײט טשינ לַאפ ןייק ףיוא ןענייז ייז לייוו

 .תמא טימ ןייז ןעדנוברַאפ ןעטסגנעמַא סע זומ -- םיקלא 'ה ןופ ןעמָאנ רעגילייה רעד
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 ןוהטנ

 ל"ז "שיא-זח, לעב ןואנה ןופ 5

 .א

 עגיזָאד יד טָא .ןוחטב ןופ ףירגַאב םעד ןיא טרעגריבעגנייא ךיז טָאה תועט רעטלַא }

 זַא ,ןפוא םעד ףיוא ןענַאטשרַאפ ךס ַא ןופ טרעוו הדימ עכילרעדנואוו ןוא עגיטכיוו

 שטנעמ רעד ףרַאד ,סטכעלש יצ סטוג ןעמוקסורַא ןָאק'ס עכלעוו ןופ ןעדנעטשמוא עלַא ןיא

 ןייז ןָאק'ס זַא ארומ טָאה ןוא ,ןירעד תוקפס טָאה רע ביוא ןוא .טוג ןייז טעוו'ס זַא ןעביולג
 ,ןוחטב ןופ הדימ רעד ןיא םיא טלעפ -- טוג יו שרעדנַא

 טפנוקוצ רעד ןיא ןייז טעוװ סע סָאװ לייוו .גיטכיר טשינ זיא שטייטסיוא רעגיזָאד רעד

 טשינ לָאמניײק זיא --- תואיבנ ךרדב ןערָאװעג טגָאזעגסיוארָאפ זיא סָאװ סָאד רעסיוא --
 טשינ ןעסייוו רימ לייוו ,טפנוקוצ רעד ןיא ןייז טעוװ סָאװ ןעסיוו טשינ ןענָאק רימ .רעכיז

 ,אוה ךורב ט-ג ןופ תובשחמ ןוא ןעגעוו יד

 ,טלעוו רעד ןיא לַאפוצ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס זַא הנומא יד ? ןוחטב טניימ סָאװ רָאנ

 !טלָאװעג ױזַא טָאה אוה ךורב טיג לייוו טהעשעג -- טהעשעג סָאװ ץלַא זַא ןוא

 עכילשטנעמ ַא זיא ןעבעל םנופ ןעטקעּפסַא עלַא ףיוא גוצַאב טמענ סָאװ הנומא

 טשינ יז זיא ,תונמחר יצ תווינע וו ,תודימ עכילשטנעמ ערעדנַא יוװ ױזַא ןוא .הדימ

 סָאװ ,םרָאפ עטסעפ ןייק ןוא סָאמ עטמיטשַאב ןייק טשינ טָאה יז .ךַאז עטערקנָאק ןייק

 ַא יװ טקנוּפ ,ןעצנַאג ןיא לטב יז טרעוו םרָאפ ןוא סָאמ עגיזָאד יד טרילרַאפ יז ביוא

 רעבָא ןעגעגַאד .טרעוו ןייק טשינ רעמ סע טָאה ןעכָארבעצ טרעװ סע ןעוו סָאװ ילכ

 .תוגרדמ ענעדישרַאּפ ייז ןיא ןַארַאפ רָאנ ,ךיילג טשינ ןענייז תודימ עכילשטנעמ יד

 טשינ רעבָא ,תונמחר ןוא תווינע ןופ תודימ יד ךיז ןיא טָאה שטנעמ רעכילרע רעדעווטעי

 ,ייז ןיא תוגרדמ ןַארַאפ .סָאמ רעכיילג ַא ןיא
 סָאװ ,ריא ןיא תוגרדמ ענעדישרַאפ ןַארַאפ .הנומא ןופ הגרדמ רעד טימ ךיוא ױזַא

 טנעכעררַאפ ןערעוו ייז ךיוא ,"הנמא-ינטק; יד וליפא .רערעדנַא רעד ןופ רעכעה זיא ענייא

 רעייז רָאנ .םינימ ןוא םירפוכ יד ןופ ללכ ןיא טשינ ךָאד ןענייז ייז לייוו ,םינימאמ רַאפ

 רעד סָאװ תוריבע עברַאה רָאג יד ןגעקטנַא רָאנ ךיז טזייווַאב ןוא -- ךאװש זיא הנומא

 ,רהזנ ייז ןיא זיא רוביצ רעצנַאג
 .גיטנָאק רעמ הלועּפ ריא ןוא רעקרַאטש זיא הנומא רעייז סָאװ ייז ןעשיווצ ןַארַאפ ןוא

 סָאמ ריא זיא שרעדנַא רעבָא ,םינימאמ עלַא וצ עגיד'תופתושב ַא זיא הנומא ןופ הדימ יד

 ,תולעמ ןוא תוגרדמ ריא ןיא ןַארַאפ .םענייא ןעדעי ייב

 ןייז רַאפ הנכס ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ עגַאל ַא ןיא ךיז טניפעג שטנעמ א ןעוו

 טזָאל עגַאל ערעװש יד .ןבָאה ארימ לָאז שטנעמ רעד זַא רעגייטש רעד זיא ,ןעבעל

 ערעזנוא טשינ ןענייז רוטַאנ רעד ןופ ןעשינעקישנָא יד זַא ,ןעקנעדעג טשינ שטנעמ םעד

 ןעפלעה וצ זנוא אוה ךורב טיג רַאפ טלַאהּפָא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס זַא ןוא ,םיתב-ילעב

 .ןעצנעווקעסנָאק ערעייז ןוא תוביס עכילריטַאנ עלַא ןעטייבוצרעביא ןוא
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 רע רָאנ ,שואי ןיא ןירַא טשינ שטנעמ רעד טלַאפ העש רערעווש ַאזַא ןיא ביוא ןוא

 טשינ זיא ךיז טניפעג רע רעכלעוו ןיא עגַאל יד זַא ,תמא ןעסיורג םעד ךיז טימ טגָארט

 -עג ױזַא זיא ןוצר ס'טדג זַא רָאנ ,רוטַאנ רעד ןופ שינעקישנָא דנילב ןייק טשינ ,לַאפוצ ןייק

 טקרַאטש ןוא ארומ ןייז ּפָא טכַאװש הנומא עגיזָאד יד ביוא ןוא : רעסעב וצ רעדָא סטוג וצ ,ןעוו

 עגַאל ןייז ןופ םוקסיוא רעד לייוו ,הלצה ןופ טייקכילגעמ רעד ןיא ןעביולג וצ ץרַאה ןייז

 וצ יו סטכעלש וצ רעמ היטנ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס ןוא ,טמיטשַאב טשינ ךָאנ ךָאד זיא

 !ןוחטב סָאד טניימ ,ױזַא טביולג ןוא טכַארט שטנעמ ַא ביוא -- סטוג

 רעגיזָאד רעד ייב ןעטלַאה ךיז ףרַאד שטנעמ ַא זַא ,ךיוא טגנַאלַאב הדימ רעד וצ ןוא

 ץרַאה ןייז .םירוסי עטסכילקערש יד קנַאדעג ןיא רָאפ ךיז טלעטש רע ןעוו וליפַא ,הנומא

 ץלַא זַא רָאנ ,ןעפָארטעג םיא טָאה לַאפוצ ןייק טשינ זַא ,טסואווַאב ןייז דימת ךיז ףרַאד

 :רעגינייּפ ערעייז וצ טגָאזעג ןעבָאה סופפ ןוא סונילול יו ױזַא .אוה ךורב ט-ג ןופ טמוק

 זנוא טסעוװ וד ביוא .ןערעוו וצ טע'גרה'עג טנידרַאפ רימ ןעבָאה ט-ג ןופ ןעגיוא יד ןיא;

 ךס ַא .סנעבעל ערעזנוא זנוא ייב ןעמענוצוצ ןעלטימ ךס ַא ט-ג טגָאמרַאפ ,ןענע'גרה טשינ

 *.וװ .ַא .א טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ ןענייז תויח עדליוו

 -ַאר וצ ךיז ידכ ייז טימ ךיז טצונַאב ןוחטב לעב רעד עכלעוו טימ ןעלטימ יד ךיוא ןוא

 ךיז טגָאי ןוא טשינ ךיז טזָאלרַאפ רע .ןעשטנעמ ערעדנַא ןופ יד יו שרעדנַא ןענייז ,ןעוועט

 .סעיצַאלוּפינַאמ עטסיזמוא טימ ּפֶא טשינ ךיז טיג ןוא ,עקרַאטש ןוא עסיורג יד ךָאנ טשינ

 ,הקדצ ןוא הליפת ,הבושת וצ ךיז טיירג ,םישעמ ענעגייא ענייז ןיא ךיז טכַאוטרַאפ רע רָאנ

 .ןערָאװעג רזגנ םיא ףיוא זיא סָאװ סטכעלש סָאד ןעכַאמ וצ לטב ייז טימ ידכ

 ,ב

 טלעטש הנומא רָאנ .סנייא ןוחטב ןוא הנומא ןענייז ,טגָאזעג ןעבָאה רימ סָאװ םעד טיול

 ןימאמ ם'נופ קוק רעד זיא ןוחטב ןוא ,ןימאמ ם'נופ גנואיושנָא ענײמעגלַא יד רָאפ ךיז טימ

 טכייל .םישעמ ןיא סױרַא ךיז טזיַוו ןוחטב .עירָאעט ,הכלה זיא הנומא .ןיײלַא ךיז ףיוא

 ,קיטקַארּפ ןיא ןזיײװסױרַא טשינ ךיז ףרַאד ןוחטב ןעוו טייצ ַא ןיא ןוחטב לעב ַא ןייז וצ

 .תואיצמ ןיא ןעוואורּפ ךיז ףרַאד ןוחטב ןעוו ,ןוחטב לעב ַא ןייז וצ זיא רעווש ,רעווש רעבָא

 ,הכלהל ןוחטב ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ןוחטב ןעגעוו ןעגניז וצ ןוא ןעדער וצ טכייל

 ןוא תומולח עסיז ןעטכַארט ןוא ןע'מולח טניימ ןוחטב ןעוו : ןוחטב ןעשיטערָאעט ןעגעוו

 טָאה ןוחטב ןייז ןוא ,ןוחטב ןעגעוו טגניז ןוא טדער סָאװ שטנעמ ַא .תובשחמ עכעליירפ

 זַא ןעדערנייא ערעדנַא ןוא ךיז ךָאנ ןָאק ,השעמל ןעזיוװַאב טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיז

 ןעסיזרַאפ וצ רָאנ ןוחטב ןייז טניד ץתמא רעד ןיא ןעוו ,ןוחטב לעב רעסיורג ַא זיא רע

 .דיתע ןעטנַאקַאבמוא םעד ןעגעוו תובשחמ ענייז םיא

 רעד ןיא ןוחטב לעב ַא זיא רע ביוא ,שטנעמ ןֹופ ןוחטב רעד טוואורּפעג טרעוװ ןעוו

 ןוחטב ואוו ,השעמל ךיז טרעדָאפ ןוחטב ואוו עגַאל ַא ןיא טמוק שטנעמ ַא ןעוו ? תמא

 .ןעלייה םיא ןוא ןעציטש םיא ,שטנעמ םעד ןעריפ ףרַאד
 ןיא ןָא תמא רעד ןיא ךיז טלַאה שטנעמ רעד יצ ןעעז רימ ןענעק טלָאמעד טָא

 ,רענייז העש רערעווש רעגיזָאד רעד ןיא אקווד יצ ,םיא ןופ ןעריפ ךיז טזָאל ןוא ןוחטב ןייז

 .סעיצַאלוּפינַאמ ערעדנַא טימ ךיז טצונ רָאנ ,ןוחטב םעד טשינ רע טכוז

 יג

 טשינ טרעה רע .שטנעמ רעשילַארָאמ ַא זיא ןבואר :ןעבעל ןיא ןעעז רימ סָאװ טָא

 טָאה ןוא תולדתשה עגיסעמרעביא סָאד ףרַאש טריקיטירק ,ןוחטב ןופ ןעדער וצ ףיוא

 ןיא .חילצמ שיא ןַא עקַאט זיא ןיילַא רע .הסנרּפ ךָאנ שינעגָאי ןוא שינעלייא סָאד טנייפ

 עגיסעמרעביא וצ ןעמוקנָא טשינ ףרַאד רע ,םינוק ןייק טשינ לָאמניײק ןעלעפ םָארק ןייז
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 .םיא וצ ךילטניירפ זיא ןוחטב רעד לייו -- ןוחטב ביל עקַאט רע טָאה .ץתולדתשה

 טימ ךיז ןענעקשוש ןוחטב לעב ןעסיורג םעד ,ןע'נבואר רימ ןעעז גנולצולּפ ! עז ןוא

 םענייז ןעכַאמ לטב ןָאק רע יװ רע טכַארט טָא .הצע ילעב ענייז ןֹוא סרעפלעהַאב ענייז

 ביױהנָא ןיא .סעכ טימ לופ זיא רע .םענייז טימ ךיילג םָארק ַא ןענעפע וצ ןַאלּפ ַא ס'נכש ַא

 עטנַאקַאב ענייז רַאפ ייז טימ ךיז טמעש רע ,דוסב רענעלּפ ןוא תובשחמ ענייז רע טלַאה

 ןרעדור וצ ןָא טביוה רע ןוא ,השוב ןופ ליפעג סָאד ךיוא םיא טזָאלרַאפ דלַאב .דניירפ ןוא
 ןעגעװ עמורק ףיוא ךיז רע טזָאל טירש רַאפ טירש .ןכש ןייז ןעגעקטנַא ןעפָא ןוא יירפ

 עגירעדינ יירפ ןוא קנַארפ ּפָא טוט רע ןוא ,עדנואוושרַאפ זיא השוב ןופ ליפעג רעד

 זיא רע זַא ןעזייו וצ םיצורית ענעגיוטשעג-טשינ סיוא טכַארט רע .ךָאנ רעמ .םישעמ

 ןעטלַאהעגסױא ןוא םימש םשל זיא טוט רֶע סָאװ ץלַא זַא ךָאנ ט'הנעט ןוא ,טכערעג ךָאנ

 וצ םיא טגנילעג סע ןוא דייר ענעגייא ענייז ןיא ןעביולג ןָא רע טביוה דלַאב .רסומ ןטיול

 זַא ,ךילנייוועג ןיוש ךיז טכַאמ .סרעכַאמ-הקולחמ ןוא "*עגידלעּפעק-ןיילק, יד ןעריּפרַאפ

 רעד טימ ןוא ,ערה-ןושל ןוא תקולחמ ןופ סרעבָאהביל יד םורַא םיא םורַא ךיז ןעביילק'ס

 רקש ןוא תוליכר ,ערה ןושל ןוא תקולחמ ןופ גנוטסעפ ַא סיוא ךיז טיוב ןטש ןופ ףליה
 ,םניח תאנש רעגידנערעוד-גנַאל ןוא

 עגיטסייג ןיא ןעפערט ךיוא ךיז ןָאק סעכלעזַא זַא ןעסָאלשעגסיױא טשינ זיא'ס ןוא

 ,ןעדנעטשמוא ןוא םינפוא עלעיצעּפס ערעייז ףיוא ,ןעפַאש ךיז ןענָאק ייז ייב ךיוא .םינינע
 ,ןימ ןעגיזָאד םעד ןופ ן'תקולחמ

 יד

 וצ זיא ןעטַאטלוזער ענייש-טשינ עגיזָאד יד ןעבײרשַאב רעזנוא ןופ תילכת רעד

 .ןוחטב ןעשלַאפ ןופ סטכעלש סָאד ייז ןופ ןענעקרעד ןוא ןענרעל

 סָאװ רעלעפ ַא ,שפנ ןעכיוה ןעדעי ןיא רעלעפ ַא עקַאט זיא ןוחטב ןופ ןעלעפ סָאד

 סָאװ םעד ןופ רעגרע ךָאנ רעבָא .הנומא רעשידיא רעד ןופ תודוסי יד ןָא טעמכ טריר

 טימ טלעטש ךַאז עשלַאפ ַא .רעשלַאפ ַא זיא ןוחטב ןייז סָאװ רעד זיא ןוחטב ןייק טָאה

 זיא רעשלַאפ ַא זיא ןוחטב ןייז סָאװ רעד .ויטַאגענ גידנעטשלופ זיא סָאװ סָאד רָאפ ךיז

 ןוחטב רעשלַאפ רעד .טשינ ןעצנַאג ןיא ןוחטב ןייק טָאה סָאװ םעד ןופ רעגרע ליפ

 ןוחטב ןייק טָאה סָאװ רעד סָאװ ,טייקנעברָאדרַאפ ןוא סטכעלש ךס ַא ךיז ןיא טגָארט

 רָאנ רע טדייל ,םיא טלעפ ןוחטב רעד סָאװ רעד .יירפ ייז ןופ זיא טשינ ירמגל

 טשינ ,רעשלַאפ ַא זיא ןוחטב ןייז סָאװ רעד רעבָא .טשינ ןוחטב ןייק טָאה רע סָאװ ןופרעד

 .טייקשלַאפ ןופ דלוש יד ךיז ףיוא ךיוא טגָארט רע רָאנ ,ןוחטב םיא טלעפ סע סָאװ רָאנ

 ךיז ךָאנ ןעּפעלשכָאנ טשינ ןָאק ,טשינ ןעצנַאג ןיא ןוחטב ןייק טָאה סָאװ רעד

 ףיוא םידימלת ףיוא טעװעדָאה רעשלַאפ ַא זיא ןוחטב ןייז סָאװ רעד .ןוחטב ןופ םידימלת

 ,טייקשלַאפ

 ,םשה לוליח וצ ןייז םרוג טשינ ןָאק ,טשינ ןעצנַאג ןיא ןוחטב ןייק טָאה סָאװ רעד

 ,םישעמ עגירעדינ ענייז טנַאקַאב ןערעוו'ס ןעוו ,שלַאפ זיא ןוחטב ןייז סָאװ רעד רעבָא

 ,םישעמ ענייז ןענייז סואימ וו ,רסומ טנרעלעג טָאה סָאװ רענעי ? ןעשטנעמ ןַאד ןעגָאז סָאװ

 !סעיצַאלוּפינַאמ ענייז ןענייז גיד'לפש יו

 יה

 עבט ןייז ,ןוחטב לעב רע'תמא רעד .ץרַאה ןטימ הנוק ןעמ זיא ןוחטב ןופ הדימ יד

 ןעכיוה ןפיוא ןוחטב ןייז ןעגעוו טשינ טדער רע .גיד'תועינצ ןוא ןעטלַאהעגנייא ןייז וצ זיא

 טכיירגרעד טשינ טָאה רע סָאװרַאפ ,רעטצמ ךיז רע זיא ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ןוא ,לוק

 ןעקרַאטש םעד ךיז טימ רע טגָארט ןעבעל ןיא רעבָא .הדימ רעגיזָאד רעד ןיא תומילש וצ

 םָארק ַא ןענעפע ליוו סָאװ ןכש ןייז רַאפ ארומ טשינ טָאה רע .אוה ךורב טיג ןיא ןוחטב

 ןכ2



 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 םיא רַאפ ןָאט ,תוצע טימ םיא ןעגרָאזַאב ,ןעפלעהוצ ךָאנ םיא טעװ רע .םענייז וצ תונכשב

 דסח טוט סָאװ שטנעמ ַא ךרוד טלעו רעד ןיא וצ טמוק השודק ליפיוו .םיא ןעציטש ןוא

 טייקסיורג ןוא חבש ליפיוו ןוא !םיא טימ ןרירוקנָאק וצ ךיז טיירג סָאװ ןכש ןייז טימ

 ןוא שטנעמ רעד טָא זיא טקילגַאב .אוה ךורב טיג רַאפ ןעטכרָאפ סָאװ יד וצ וצ סָאד טיג
 ! רוד ןייז זיא טקילגַאב

 ױזַא ,רקש םעד תמא רעד ןוא שינרעטסניפ יד טכיל סָאד רעביא טגייטש סע יװ ױזַא
 ןעשלַאפ םעד ןוחטב לעב רע'תמא רעד רעביא טגייטש
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 תוצמ ּפָא ךיז ןעלייט ריא ןופ ןוא .ץרַאה ם'נופ הוצמ ַא ךילכעזטּפיױה זיא ןוחטב

 ןעגנולדנַאה ןופ ןעטלַאהּפָא ךיז ןופ ןעטכילפ ןוא ,ןָאט ייז ףרַאד שטנעמ רעד סָאװ ,תוישעמ

 תולועּפ ןַארַאפ .סעירָאגעטַאק ענעדישרַאפ םעד ןיא ןַארַאפ ןוא .ןכש ַא יצ רבח ַא ןעגעג

 זיא ןוחטב רעד סָאװ ןַארַאפ ךיוא ןוא ,ןָאט ָאי ייז געמ שטנעמ רעד סָאװ תולדתשה ןופ

 רעד ףרַאד םעד רעביא .ןעלטימ עסיוועג טָאברַאפ רע ןוא ,תולדתשה ַאזַא ןעגעקטנַא

 רעד יצ ךיז ייב ןעטכַארטרעביא ,תולדתשה רעסיוועג ַא וצ וצ טערט רע רעדייא שטנעמ

 !טשינ יצ ,ןוהטב ןופ הדימ רעד טימ םכסה ןיא זיא רענייז טירש רעגיזָאד

 ןעטעב וצ ,קידצה ףסוי ןופ תולדתשה יד זַא ,ץקמ תשרּפ ,הבר שרדמ ןיא ןעגָאז ל"זח

 גנוצעשגנירג ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ,ןענָאמרעד םיא לָאז רע םיקשמה רש םנופ

 סָאד -- "וחטבמ 'ה םש רשא רבגה ירשא; :טגָאזעג ןעבָאה ייז .ןוחטב ןופ הדמ רעד ןופ

 םוצ ןעדנָאװעג ךיז טָאה ףסוי סָאװ םעד רעביא -- "וגו םיבהר לא הנפ אלו; ,ףסוי זיא

 ףסוי :ןעגָאז וצ סָאד טניימ .הסיפת ןיא רָאי ייווצ ךָאנ ןעבילברַאפ רע זיא םיקשמה רש

 רָאנ ,תולדתשה ןופ גיגנעהּפָא טשינ זיא ןערעוו טעװעטַארעג ןייז זַא טסואוועג טוג טָאה

 טשינ ךיז רָאט ןוא תולדתשה ןיא בייוחמ זיא שטנעמ ַא לייוו ,רָאנ .ןילַא ה"ב ט"ג ןופ

 ןוא טייהנעגעלעג יד ןעצונוצסיוא בייוחמ טליפעג ךיז ףסוי טָאה ,םיסנ ףיוא ןייז ךמוס

 ןָאק ןעמ עכלעוו ףיוא יד ןופ זיא רעגייטש רעד יו רעבָא .םיקשמה רש םעד ןעטעב וצ

 ןעטעב סָאד זיא ,הבוט ןייק ןָאט טשינ ןענָאק ןוא ןעסעגרַאפ ייז זַא ,ןייז ךמוס טשינ ךיז

 -שאוימ רעד .שואי ןיא ןעלַאפרַאפ ץנַאג ןיוש זיא סָאװ םענייא רַאפ רָאנ גיסַאּפ יז ייב ךיז

 טשינ ןעצונ ןייק ןענָאק סָאװ םישעמ וליפא ,ןָאט רָאנ ןָאק רע סָאװ ץלַא טוט רעגיד

 .ןעגנערב

 ןיא ץתולדתשה יד ןופ טשינ זיא סָאד .ןָאט טשינ סָאד רָאט ןוחטב-לעב רעד רעבָא

 .ןוחטב ןוא הנומא ןופ טכיל סָאד רָאנ טלעקנוטרַאפ השעמ  ַאזַא .בייוחמ זיא רע עכלעוו

 סיוא אליממ טמוק ,בייוחמ זיא רע עכלעוו ןיא ן'תולדתשה יד ןופ טשינ זיא סָאד יו תויה

 ,םיא רַאפ ןעטָאברַאפ זיא תולדתשה ַאזַא זַא

 ,הלילח ןוחטב ןופ הדימ ןייז טשינ רעבָא ,תולדתשה ס'פסוי טריקיטירק ןעבָאה ל"זח

 רשב ַא ךרוד טשינ ןוא ,ןײלַא ט-ג ןופ ןעמוק טעװ ףליה ןייז זַא טסואוועג טוג טָאה ףסוי

 זיא תולדתשה עגיזָאד יד ןוא ,תולדתשה ןיא בייוחמ טליפעג רעבָא ךיז טָאה רע .םדו

 טשינ ךיז טָאה רע .גיסַאּפ ןוא גיטכיר ןעוועג טשינ ל"זח ערעזנוא ןופ הלבק רעד טול

 עטרַאװרעד טשינ ףליה ןייק ןָאק ןעמ ןעמעוו ןופ עכלעזַא וצ ןעדנעוו טרָאטעג

 ז

 ךיז טײרּפש טייקגילייה ןופ טסייג ַא .ןוחטב ןופ הדימ רעד וצ טרעהעג סָאד ךיוא ןוא

 טגָאז סָאװ טײקרַאטש ןופ טסייג ַא םיא טימ ךיז טגָארט סע ןוא ,ןוחטב לעב ןפיוא סיוא

 :טגָאזעג טָאה ה"ע ךלמה דוד יװ ױזַא ,ןעפלעה עקַאט םיא טעװ ה"ב טדג זַא ןָא םיא

 טדנעוו ןינע רעד טָא ןוא ."'וגו המחלמ ילע םוקת םא ,יבל אריי אל הנחמ ילע הנחת םא;

 ,השודק ןיא הלעמ ןייז טיול ןוא הגרדמ ןייז טול ןוחטב-לעב ןעדעװטעי ייב ךיז
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 ךובצ ןופ הנושת

 ל"ז רעלסער 'ילא רזעילא 'ר ןואגה ןופ 9

 ןופ הבושת ןופ טייקרעכעה רעד ןגעוו ךיז טדער (ה ףד) הרז הדובע ארמג רעד יא

 -- ?יתוכז אמילא אלד דיחי לבא ,והיימחר ישיפנד; .דיחי ןופ הבושת רעד רעביא רובצ

 םיתוכז ערעייז לייוו רַאפרעד םימחר ןעקעוורעד רַאפ ןעסנַאש ערעסעב טָאה רובצ רעד

 .רעקרַאטש זיא הבושת רעייז .ה .ד

 ונארק לכב וניקלא 'הכ, :טייטש סע .תורמג ערעדנַא ןיא רימ ןעניפעג עבלעז סָאד

 זַא ,ארמג יד ףיורעד טרעפטנע ? "ואצמהב 'ה ושרד, ךיוא רעבָא ךָאד טייטש סע ."וילא

 רעד ,טירטוצ ַא דימת טָאה רובצ רעד .רובצ ןוא דיהי ןופ דישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא'ס
 חרז 'רב םחנמ ונבר .הבושת ימי תרשע ןופ געט יד ןיא טירטוצ ַא רָאנ טָאה רעבָא דיחי

 : ףיורעד טביירש

 םשה לייו ,תמאב והוארקי רשא לכל ויארוק לכל 'ה בורק זַא ,עודי זיא'ס;

 ךיז טעדנעװ טייקטייורעד רעדָא תוברק סָאד .ָאד דימת שיטקַאפ זיא ךרבתי

 ."םישעמ ענייז טיול ,ןײלַא ןעשטנעמ ןיא

 וצ ןעקעוורעד טינ ךיז ןעק ,ןעליוו ןעטסעב ןייז ייב ,דיחי רעד יו ןכב ןעעז רימ

 -ַאד .ןידה תמיא םעד גידנעליפרעד ,הבושת ימי תרשע יד ןיא רָאנ ,הרומג הבושת ןייק
 ,המילש הבושת ַא וצ ןעגָאלשרעד דימת ךיז ןעק רובצ רעד רעבָא ןעגעג

 ,ןידה םוי תמיאמ טינ ךיז טקעוװרעד ,ר"הועב ,רעכלעוו רוד ןעגיטנייה רעזנוא ןיא)
 ןענעק ױזַא יו ,רובצ ןיא ןייז וצ קזחתמ ןידה ימי יד ןיא טינ ךיז ןעימַאב רימ ביוא ןוא
 ? הבושת וצ ןייז וצ הכוז ןעפָאה רימ

 ןעו זַא ,(רימ ןופ) ל"ז םחורי 'ר ןופ טכַארבעג רימ ןעבָאה ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא
 וצ הריחב ךיז ייב רע טלעדנַאװרַאפ עטייווצ ַא וצ הגרדמ ןייא ןופ טגייטש שטנעמ רעד

 ןופ בצמ ַא ןיא ןענַאטשעג רעירפ זיא רע ואוו טקנוּפ םעד ףיוא זַא ,טסייה סָאד ,חרכה
 ןיוש טרעוו הריחב ןייז ןוא ןעגיטשעגרעביא טנייה ןיֹוש רע זיא ,ןיינ רעדָא ָאי ,הריחב

 ךילנע ןוא .חרכה ןופ הניחב ַא ןיא ןיוש טביילב רעגידרעירפ רעד ןוא טקנוּפ ןרעכעה ַא ןיא

 ; הבושת ןיא תוניחב ייווצ ןַארַאפ ןענייז םעד טיול .א"רגה רודיס ןיא ךיוא רימ ןעניפעג
 טָאה רע רעבָא ,הבושת טימ ערה-רצי ןייז שבוכ עקַאט זיא שטנעמ רעד : סנייא

 שטנעמ רעד :ייווצ ןוא .הריחבה חטש ןיא ץלַא ךָאנ טביילב רע ןוא תונויסנ ץלַא ךָאנ

 ןעק רע .הריחב ןוא ןויסנ ןופ ירמגל ךיז טײרּפַאב רע זַא הגרדמ ַאזַא וצ ךיז טגינייר
 ,סטוג רָאנ סטכעלש ןייק ןָאט רעמ טינ
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 אסכ דע תעגמש הבושת הלודג יול ר"א :ל"זח יד ןייז שרפמ ךיז טזָאל םעד טיול

 זַא ,עמשמ רעבָא זיא ארמג רעד ןיא טרָא רעדנַא ןַא ןופ ,ללכב דע אלו דע ...דובכה

 -ידנעטשלופ ןופ ,ללכב דע ןופ הגרדמ רעד וצ שממ ,רעכעה ךָאנ ןעכיירגרעד ןעק הבושת

 רָאנ זיא דישרעטנוא רעד .הריתס ןייק ןַארַאּפ טינ זיא ָאד רעבָא .טייקנעדנובעגוצ רעג

 ,ללכה תבושת ןוא דיחיה תבושת ןופ

 םוצ זיב ןעכיירגרעד טינ ןעק דיחיה תבושת יד .ללכב דע אלו ,דובכה אסכ דע

 -כיורטש ןוא ןויסנ ןופ טייקכילגעמ יד ץלַא ךָאנ טביילב דיחי םעד רַאפ .דובכה אסכ עמַאס

 דע' םוצ ןעגָאלשרעד ךיז ןעק רעכלעוו ,'רובצה תבושת' יד זיא רעבָא שרעדנַא .גנול

 -רעדיוו ןופ טייקכילגעמ רעדעי ,ןויסנ רעדעי ןעסיירסיוא ןעק רובצה תבושת ַא .'ללכב

 ,טפַאהרעיוד ןוא גיד'תומילש ןייז ןעק יז .אטח ןֹופ גנולָאה

 רימ סָאװ םעד ןיא קורדסיוא םוצ ךיוא טמֹוק רובצה תבושת ןופ טייקרעכעה יד

 ךרוד ןערעוו ןעבעגרַאפ רָאנ ןעק רע זַא ,סיורג ױזַא זיא אטח רעד אוו טרָאד זַא ,ןעסייוו
 ןעק רובצה תבושת .דיחי ַא ףיוא טגָאזעג רָאנ סָאד זיא ,שממ התימ ןופ שפנ תריסמ

 זַא ,ןעגָאז ל"זח יד יו ןוא ,ןערָאװעג ןעסירעגרעביא זיא סָאװ רשק םעד ןעדניבקירוצ
 .ןערעוו לטב ןעק רובצ ןופ ןיד רזג רעטע'מתח'עג ַא

 ל-א :טייטש סע .(ד ז"ע) ארמג רעד ןיא ךַאז עכילרעדנואוו ַא רימ ןעניפעג ױזַא ןוא

 :ארמג יד טרעפטנע ...?דומעי ימ ומעז ינפלו :רעבָא ךָאד טייטש סע .םוי לכב םעוז

 ןוא דיחי ןעשיווצ לדבה ןעגיד'מיאלּפ ַא רימ ןעניפעג ָאד ."רובצב ןאכ ,דיחיב ןאכ,
 ןייז וצ רהרהמ טָארדַאב זיא דיחי רעד .םירוסי ןעמענוצפיוא טייקכילגעמ רעד ןיא רובצ

 ןעזָאלרַאפ ךיז ןעמ ןעק רובצ םעד ףיוא לייו .רובצ רעד זיא שרעדנַא .ןידה תדמ ןכָאנ
 ַא ןעפורסיורַא ןעלעוו םירוסי יד זַא ,ןעפָאה וצ זיא'ס ןוא םירוסי יד ןופ ןענרעל וצ

 ןענייז ,לארשי ללכ ירוסי ךותב םירוסי ענייז טעז שטנעמ רעד ןעוו .הבושת ֹוצ גנַארד

 ,ןייז וצ הבושתב רזוח לגוסמ רעמ זיא רע ןוא ןעגָארטרַאפ וצ רעטכייל ייז
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 -רַאפ יד ,עיצַאזינַאגרָא יד זיא (טייקשידיא ןיא) רובצ םעד ןייז קזחמ ןיא רקיע ןַא

 -תוימשג ןעכילגעט ןיא ללכ ַא ךיוא זיא סָאד .םישעמ עמַאזניימעג וצ םידיחי ןופ גנוגינייא
 טינ ןעק סע סָאװ .םיינחור םינינע זיא ױזַא סָאד זיא יאדוװַא ןֹוא ,ןעשטנעמ ןופ ןעבעל

 -עג ןעק דיחי ַא .רובצ רעטריזינַאגרָא ןַא ןעכיירגרעד רעבָא ןעק ,דיחי ןייק ןעזייוװַאב

 -ערָאװ רבח רעד םיא טעװ ,ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ זיא רע רעבָא ןעוו .ןערעוו טלכיורטש

 ,לקלקמ זיא רע סָאװ סָאד ןייז ןקתמ רעדָא ,ןענ

 ןופ ערה-רצי רעד .רוד ןעגיטנייה ןיא גיטכיוו סרעדנוזַאב זיא דוסי רעגיזָאד רעד

 ןוא ערה-רצי רעד ךיוא זיא ױזַא ןוא ןרעדנַא ןופ ערה-רצי םוצ ךיילג טינ זיא שטנעמ ןייא

 .טייצ רעגיטנייה רעד ןופ ערה-רצי םוצ ךיילג טינ רוד ןעגידרעירפ ןֹופ םיסיסכת ענייז

 ןעגנוקָאל ןוא תונויסנ עגיטרַאנעגיײא ענייז ךיז טָאה ערה-רצי רעגיטנייה רעד

 זיא יז .םייוניש ןייק ןייז לח טינ ריא ןיא ןענעק סע ןוא גיבייא זיא 'ה תרות יד

 םעד ןעפמעקַאב וצ ןעפָאװ יד רעבָא .איהש תומכ תורוד עלַא רַאפ ןערָאװעג ןעבעגעג

 יד טל ָאי ךיז ןרעדנע הרותה ךרד ןופ ןעריפקעװַא שטנעמ םעד לי סָאװ ערה-רצי

 .ערה-רצי ןופ תולובחת עיינ רדסכ

 המחלמ יסיסכת ענרעדָאמ יד טנרעלרעד טינ ךָאנ ןעבָאה סָאװ םיטבש עדליוו יד ןעוו
 -רַאה ןעגעג ןעגיוב ןוא לייפ ןופ ןעפָאװ עוויטימירּפ ערעייז טימ ףמַאק ןיא סױרַא ןעייג

 רעכלעוו ,טייצ רעזנוא ןופ רצי רעד .ערעכיז ַא הלּפמ רעייז זיא ,ןענַאלּפָארע ןוא ןעטַאמ
 יד טימ טנעּפָאװַאב זיא 'ה תדובע ןופ תוימינּפ סָאד רוד רעזנוא ןופ ןעבירטרַאפ טַאה

 טימ ןעטסעמרַאפ םיא ןעגעג ךיז רימ ןענעק ? ןײלַא רימ ןוא .ןעטַאמרַאה עטסנרעדָאמ
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 ילכ ןייז טימ ךיז ןעצונַאב יו געוו רערעדנַא ןייק ָאטינ ? גײצליּפש-ןעּפָאװ ןעשירעדניק
 .ןעגיזַאב םיא רימ ןענעק טײהרעטריזינַאגרָא רָאנ ןוא ,ןייז

 ולעמיו (א ,ז עשוהי) קוסּפ רעד זנוא טגָאז ,'ה וצ םעד טגינעּפשרעדיװ טָאה ןכע ןעוו

 ןוא יו רעטייו ןוא לארשי ינבב 'ה ףא רחיו ױהכו ןכע חק םרחב לעמ לארשי ינב

 טינ טושּפ זיא ָאד ."ובנג סגו םרחה ןמ וחקל םגו ...לארשי אטח 'וכו 'ה רמא (אי

 לָאז רעטשרעביוא רעד זַא ,טמוק יו ןוא טגידניזעג טָאה שטנעמ ןייא .ןייטשרַאפ וצ

 תשרּפ ןיא) ןינע םעד ןיוש טלעדנַאהַאב ארזע ןבא רעד ?קלָאפ עצנַאג סָאד ןעגידלושַאב

 -ַאב ןוא ןעסיוועג םניא טעטכַארַאפ זיא ןעכערברַאפ ןעוו זַא ,סיוא טזייוו רָאנ ,(לגעה

 רענייא וליפא ןעניפעג ךיז לָאז סע זַא ,ךילגעמ טינ זיא ,קלָאפ ץנַאג ַא ןופ ןייזטסואוו

 זיא לזג רוסיא רעד זַא ןמיס ַא זיא ,בנג ַא זיא רעצימע ןעוו .ןייז רבוע ףיורעד לָאז סָאװ

 .ללכ ןופ ןעסיוועג םניא טגיטסעפרַאפ גונעג טינ

 ,ללכ ןעצנַאג ןופ טריפעגנייא רעבירעד טרעװ סָאװ (טייקשידיא רַאפ) קוזיח רעדעי

 ןופ הבושת סָאװרַאפ זיא סָאד ןוא .ןעצעלרַאפ ןענעק טכייל ױזַא טינ דיחי רעד טעװ

 ,דיחי ַא ןופ הבושת יד יװ טפַאה ןערעקרַאטש ַא טָאה רובצ ןעצנַאג

 סָאװ ."רודו רוד לכב ןלתשו דמע םיטעומ םיקידצש ה"בקה האר; :ןעגָאז ל"זח יד

 ? םיקידצ ןָא ןוא םיקידצ טימ תורוד ןעוועג ןעטלָאװ סע ןעוו טדָאשעג טלָאװ ךילטנעגייא

 ןעלעוו רימ ןעוו ןוא .קידצ ןייז ןופ תוכז ןיא טריטסיזקע רוד רעדעי זַא ,ןעסייוו רימ רָאנ

 ןייז טימ קידצ רעד לייוו רַאפרעד זיא סָאד זַא ,ןייטשרַאפ רימ ןעלעוו ןעטכַארטרַאפ ךיז

 רעד .רוד ןייז ףיוא ןעטוג םוצ העּפשה ַא (עבטה ךרדב) סיוא טביא תוימינּפ ןוא תמא

 יו ,ןעשטנעמטימ ענייז ןעסולפנייאַאב זומ ץרַאה גידנעליפ ןוא םישעמ ענייז טימ קידצ

 וינפמ יתיאר וליאו ,וירוחאמ ריאמ יברל יתיארד יארבחמ אנפידעד יאה :טגָאז ארמג יד

 ,"יפט אפידע אניוה

 ךילגעמ טינ זיא סע לייוו ,רובצ ןופ הבושת יד רעסערג זיא ןיילַא רַאפרעד ןיוש ןוא

 ,טייקכילרע עגיד'תוימינּפ טימ רענייא שטָאכ רובצ םניא ןעניפעג טינ ךיז לָאז סע זַא

 .הבושת רעייז ןופ הגרדמ רעד ןיא עגירעביא יד ןעביוהרעד ןוא ןייז עיּפשמ לָאז רעכלעוו

 ...ןטטוקקירוט ןעװמ ןעדיא

 ךָאד טָאה יימרי רעבָא "'וגו םכמא תותירכ רפס הזיא; : טגָאזעג טָאה איבנה 'יעשי

 רימ זַא ,ל"ז מ"ירה ישודיח רעד ףיורעד טגָאז ? "וגו תותירכ רפס הנתאו; :טגָאזעג

 רעכיז ךָאד ןענייז ןעדיא ןוא .'טג טשינ ןעמ ןעק "תרזוחו תהלשמ, ךָאד ןענ'קסּפ
 ײז ןעלעװ ,לָאמ טנעזיױט ןעקישקעװא יײז טצוװ'מ וליפַא ןעװ לייװ ,"םירזוחו םיחלשומ,

 .םלוע לש ונובר םייב רָאנ ץַאלּפ ןייק ץעגרע ןיא טינ ןעבָאה ןעדיא לייוו ,ןעמוקקירוצ רעדיװ

 (מיירה ישודיח)
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 ...ןנילנ וניאטה נפ

 ל"ז םיובנריב ןתנ ר"ד ןופ

 ריד ןעבָאה םינהכ ערעזנוא .שדקמ-תיב ַא רימ ןעבָאה טַאהעג ,םלוע-לשדונובר ,'ו
 דוד ןעגנוזעג ןעטרָאד ריד םייול ערעזנוא ,תונברק ערעזנוא ןעוועג בירקמ ןעטרָאד

 ,טעקשושעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה תודוס ערעווש ,עסיורג ענייד .רעדיל עגיבייא ס'כלמה

 ךיז רימ ןעבָאה טייקגילייה טימ ,ןעליפ טנעקעג ןעטרָאד רימ ןעבָאה טייקטנעָאנ ןייד

 ןענייז רימ רעוװ ,ןייטשרַאפ טנעקעג רימ ןעבָאה ןעטרָאד .ןעמעננָא טנעקעג ןעטרָאד

 .ןעוועג טשינ לָאמנייק טלָאוװ'ס ךיילג ,ןערָאװעג ןענורעצ ץלַא : טנייה ןוא ,טלעוו רעד ףיוא

 ןייד ןייז לָאז טביולעג .זנוא ייב ןעמונעגוצ רעדיוו טסָאה ןוא ,ןעבעגעג זנוא טסָאה וד

 !ןןעמַאנ
 ןוא ןעבעל טימ ןעװעג לופ ,םילשורי ַא רימ ןעבָאה טַאהעג ,םלוע-לשיונובר ,יוא

 ןעמונעגכרודַא סעּפע .ייז יו שרעדנַא ןעוועג טרָאפ ןוא ,טעטש ערעדנַא יו טייקגידעבעל

 ןעדעי ןופ ,לעזייה ןעדעי ןופ .יניס גרַאב םנופ רעטיצ ןטימ ,רעטיצ ןעגילייה ַא טימ

 ,קלָאפ ןייד רַאפ טָאטש ןייד ,רעטשרעביוא ,טָאטש ןייד : ןעגירשעגסורַא טָאה לעדנייטש

 -ילַאמַא רעד ןעשַאלרַאפ : טנייה ןוא .ןוצר ןייד טיול ,הרות רעד טיול ריא ןיא ןעבעל וצ

 -עגעג זנוא טסָאה וד .ןעטכיולעג ןעוועג טשינ לָאמנייק טלָאװ רע יוװ ךיילג ,ץנַאלג רעג

 !ןעמָאנ ןייד ןייז לָאז טביולעג .זנוא ייב ןעמונעגוצ רעדיוו טסָאה ןוא ,ןעב

 רעזנוא .לארשי ץרא ,השודקה ץרא ןַא רימ ןעבָאה טַאהעג ,םלוע-לש-ונובר ,יוא
 .הניכש ןייד טניואוועג טָאה םיא ןיא סָאװ ,דנַאל סָאד !דנַאל ןייד ? דנַאל רעזנוא !דנַאל

 ַא ןעבעג וצ טרַאװעג ןיוש ןעבָאה ןעכייט ןוא רעדלעוו ,רעדלעפ ענייז סָאװ ,דנַאל סָאד

 ,רָאי ןיא לָאמ יירד ,ןעוועג לגר הלוע ןעבָאה רימ ןעוו ,ןעגנַאזעג ערעזנוא וצ לוק-רעדיוו

 תראפת ןוא םימחר ןוא תעד ןוא ,םיאיבנ ערעזנוא טרענודעג ןעבָאה סע אוו ,דנַאל סָאד

 ! םייה רעד ןופ ןעבירטרַאפ .תולג סָאד :טנייה ןוא .ןעטפול רעד ןיא ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה
 !ןעמָאנ ןייד ןייז לָאז טביולעג .זנוא ייב ןעמונעגוצ רעדיוו טסָאה וד ,ןעבעגעג טסָאה וד

 לייו ,סע זיא ןעשעג ןוא -- "ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג וניאטח ינּפמו;

 ,טגידניזעג ןעבָאה רימ

 ריד ןעבָאה םייול ערעזנוא ,תונברק ןעוועג בירקמ ריד ןעבָאה םינהכ ערעזנוא ,תמא
 טשינ םינּפַא רימ ןעבָאה טייקטנעָאנ ןייד רעבָא .רעדיל עגיבייא ס'כלמה דוד ןעגנוזעג

 -ַאטשרַאפ טשינ טרָאּפ םינּפַא .ןעמונעגנָא ךיז טייקגילייה טימ ליפוצ טשינ ,טליפעג דימת

 -עג איבנה 'יעשי ךרוד ךיד וטסָאה םניחב טשינ .טלעוו רעד ףיוא ןענייז רימ רעװ ,ןענ

 אל, ןוא */ ירצח סומר םכדימ תאז שקב ימ, *? סכיחבז בור יל המל, :זנוא ףיוא טרעזייב
 עלַא ןיא ךיז טּפוטשעג ןוא טכַארבעג גונעג רימ ןעבָאה תונברק ,ָאי ."הרצעו ןוָא לכוא
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 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 -וצ יז רימ ןעבָאה ,טנַאה ןייא טימ הדובע ןייד גידנעוט רעבָא ,שדקמה תיב ןופ ןעלייה
 ,טנַאה רערעדנַא רעד טימ טכַאמעג טשינ

 .יניס גרַאב םנופ רעטיצ ןעגילייה ַא טימ ןעמונעגכרודַא ןעוועג זיא םילשורי ,תמא
 רעבָא .ןעטָאבעג ענייד טיול ריא ןיא ןעבעל וצ טיובעגפיוא זנוא רַאפ ,ןעוועג טָאטש ןייד
 םעד טכליהעגרעביא טשינ ןעד רימ ןעבָאה ?יײז טל טבעלעג עקַאט ןעד רימ ןעבָאה

 'יעשי זַא ךילגעמ ןעד זיא ? םיער םישעמ ערעזנוא ןופ םערַאיל ןטימ רעטיצ ןעגילייה

 ,הנמאנ הירק הנוזל התיה הכיא, :ײרשעג ַא ןעביוהעגפיוא ןעבָאה םניחב לָאז איבנה
 "?םיחצרמ התעו ,הב ןילי קדצ ,טפששמ יתאלמ

 ךיז טָאה'ס ,תמא .דנַאל ןייד ןיא ,דנַאל רעזנוא ןיא טניואוועג טָאה הניכש ןייד ,תמא
 -לעפ ,רעדלעוו יד ,תמא .תראפת ןוא םימחר ,תעד ןעטפול רעד ןיא ןעגָארטעג ןעטרָאד
 םיאיבנ יד ,תמא .ןעגנַאזעג ערעזנוא ףיוא טרַאװעג ןעטרָאד ןיוש ןעבָאה ןעכייט ןוא רעד
 -רשיי לעקיטש ַא ךיוא זנוא טמוק ןרענוד רעייז רַאפ ןוא ייז רַאפ ןוא ,טרענודעג ןעבָאה
 גונעג טשינ ןעבָאה רימ ,סיוא טזייוו .טרענודעג םניחב טשינ ךָאד ןעבָאה ייז רָאנ .חוכ
 .ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,תראפת ןוא םימחר יד ,תעד סָאד ןעּפַאכרַאפ וצ ןענַאטשרַאפ

 החמש יד טרעהעגסױרַא ןעגנַאזעג ערעזנוא ןופ ךיז טָאה רשפא ןוא .ןעטפול רעד ןיא
 טימ ןוא חוכ ַאזַא טימ טשינ ,ריד וצ טפַאשביל יד ,ריד רַאפ תובהלתה סָאד ,ריד טימ
 ךיז ןעבָאה לארשי ץרא ןופ ןעכייט יד ןוא רעדלעפ יד ,רעדלעוו יד יו ,טייקנייר אזַא

 :::ונוא טכירעג

 !ןעמוקקירוצ רימ ןעלָאז ױזַא יו ,םלוע-לש-ונובר ,"ונילג וניאטח ינּפמ , ביוא ,רָאנ
 טשרע טשינ ךָאד וטסָאה ,טלָאמעד יו רעמ ךָאנ רעדָא ,טלָאמעד יװ ,עגידניז רעטייוו ביוא
 רעזנוא -- העדב טרָאפ רשפא טסָאה וד ביוא ןוא ? תולג ןיא ןעביירט זנוא טפרַאדעג

 טשינ ךיז רימ ןערָאט ,םישעמ ערעזנוא טימ -- טייקכילגעמ ןטימ ךיז טנעכער הנומא

 ,םענייד דסח ןעשילרעטסיוא ןַא וצ ןעמוקנָא ןעלעוו טשינ ןערָאט רימ .טימרעד ןענעכער
 רימ ןעלעוו ,וניאטח ינּפמ ענעבירטעגסױרַא זַא ,ףיורעד ןעזָאלרַאפ טשינ ךיז ןערָאט רימ
 -מוא דסח ןייד ןעקיש זנוא טסגעמ וד ,דניז עטלַא יד טימ ןערעקמוא ןעגעמ ךיז םיצולּפ
 ףיוא ןעטכיר טשינ ךיז ןערָאט רימ רעבָא ,ױזַא ןייז טעװ ןוצר ןייד ביוא ,טייהרעטכירעג

 ריא בילוצ סָאװ ,הביס יד ןייז וצ לטבמ ףיוא ןעטעברַא ןעזומ רימ .טייקטכירעגמוא ַאזַא

 ינּפמק ביוא :ןעטליג זומ זנוא רַאפ .תולודג עגילָאמַא ערעזנוא ןעריואוועגנָא רימ ןעבָאה
 רימ ןעחמ ,דניז ערעזנוא בילוצ תולג ןיא ןעגנַאגעג ןענייז רימ ביוא ,"ונילג וניאטח

 .הבושת רעזנוא בילוצ ייז ןופ סױרַא

 ךיז ןעלָאז םיסרוקיּפא יד זַא ,םלועילשיונובר ,הבושת ַא סָאד ןעמ טמענ ואוו רָאנ

 -לוה יד זַא :תעד ןרעגָאמ רעייז טימ ןוא הּפצוח רעטעפ רעייז טימ ןעמעש ןעבױהנָא
 םירזכא יד זַא :ךיז ןעריפ ענדוקסַאּפ רעייז רַאפ ץסואימ ןעביוהנָא ךיז ןעלָאז סעיַאט
 ןעלָאז עמורפ ןוא עטוג יד זַא : טייקטכעלש רעייז רַאּפ ןעקערשרעד ןעביוהנָא ךיז ןעלָאז

 ןעשטנעמ עטסָארּפ יד זַא : םורפ ןוא טוג ןייז וצ ךָאנ ייז טלעפ סע סָאװ ,ןערעלק ןעבױהנָא

 הבושת ַא סָאד ןעמ טמענ ואוו ? ןעטײקבלַאה ןוא ןעטייקניילק ערעייז ןעעז ןעביױהנָא ןעלָאז
 ןוא ןרעדנַא םעד רענייא ןעקוקנָא ךיז ןעלָאז ייז ,קלָאּפ עצנַאג סָאד ןעמענמורַא לָאז יז
 ךיז רימָאל ,ןעכָארקרַאפ רימ ןענייז טייוו יו ,יוא :סיוא יײּרשעג ַא ןעבעג דחּפ ַא טימ

 ?!ןערעקמוא

 ,עסייה ַא ,עצנַאג ַא ,הבושת ַא ןייז עקַאט לָאז יז ,הבושת ַא סָאד ןעמ טמענ ואוו ,יוא

 וניאטח-ץרַאה ַא רָאנ ,וניאטח-ליומ טושּפ ןייק טשינ ? ריד ייב עגידנע'לעוּפ ַא ,עקרַאטש ַא
 סָאד ןעמ טמענ ואוו ?הבושת-סטעברַא ןַא סָאד ןעמ טמענ ואוו !וניאטחּפָאק ַא ןוא
 זיא ןעמונעג ךות ןיא סָאװ ,לארשי תסנכ יד ןעיובפיוא ןעלָאז סָאװ ,קלָאפ םנופ רעריפ
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 ןעלָאז ריא ןיא סָאװ ,עטלעצרָאװעגניײא ןַא ,לארשי תסנכ -- ,אצמנב טשינ רָאג דניצַא יז
 טימ ןעדיא ,ןעדיא עצנַאג ןוא עכילרע ,עגיד'תועינצ ,עגיד'תובהלתה ןעװעדָאהפיוא ךיז

 ןַא ןעמ טמענ ואוו ,יוא ?שפנ תריסמ טימ ןוא טײקטצרַאהַאב טימ ,הרובג טימ ןוא חוכ
 ...? לארשי תסנכ ע'תמא

 ןעשידיא םייב ןעמענוצ לָאז יז ,הבושת ַא סע ןעמ טמענ ואוו ,םלוע-לש-ונובר ,יוא

 סָאװ ,הבושת יד ןעמ טמענ ֹואו ? טייקטלייוורעדסיוא ןייז רתוס זיא סָאװ ץלַא קלָאפ
 םימחר ,תעד ןופ הגרדמ רעכיוה ַאזַא ףיוא קלָאפ עשידיא סָאד ןעלעטשקעוװַא לָאז
 ןעגעװ ןערעלקַאב וצ ןעביהנָא ןעזומ ךיז ןעלָאז םלועה תומוא יד זַא ,תראפת ןוא
 -- טיג רעסיורג ,לחומ עשז-ייז -- טלָאמעד טסלָאז וד ןוא ,ןילַא ךיז ןעגעוו ןוא זנוא
 ,תומוחמ ערעייז ןוא תורצ ערענוא וצ ןעכַאמ קע ןַא רָאנ ,הרירב ןייק ןעבָאה טשינ רעמ
 .טלעוו רעד ףיוא קדצ לאוג םעד ןעקיש

 ...?ןעמ טמענ ואוו ,ןעמ טמענ ואוו ,יוא

 ....רעירפ ןעמוקעג טינ וטסיב סָאװרַאפ

 "ךלמה, ייב ויא דומע ןרַאפ טנעװַאדעג טָאה רע ןעװ ,ל"קוצז רענילראק ןרהא 'ר
 בָאה ךיא :טגָאועג רעטעּפש טַאה רע .ןייװעג רעטיב ךילקערש א ןיא ןעכָארבעגסיוא
 טספור וד, :יאכז ןב ןנחוי 'ר וצ טגָאזעג טָאה סוניסּפסא יװ ארמג ענעי טנָאמרעד ךימ
 וטסיב סָאװרַאפ ךלמ א ןיב ךיא ביוא לײװ ,התימ לָאמ ייװצ בייוחמ ָאזלַא וטסיב ,ךלמ ךימ
 -רָאפ רימ ךיא בָאה "ךלמה, ןעגָאז ןעביוהעגנָא בָאה ךיא ןעװ .=? רעירפ ןעמוקעג טינ
 -עג רעירפ טינ וטסיב סָאװרַאפ ױזַא ביוא :לעמיה ןיא ךימ טגערפ ןעמ יװ טלעטשעג
 ...!?ןָאט הבושת טימ טציא זיב טרַאװעג וטסָאה סָאװרַאפ ? ןעמוק

 ..יהטהשח ףאנ טלעופ טטיא

 ןיא םלוע םוצ טגָאזעג ױזַא ל"קוצז "השמ המשי, רעד לָאמַא טָאה ירדנ לכ רַאפ

 : שרדמה-תיב ןייז
 זנוא ןעבָאה רימ סָאװ לטיק םעד ןעגעװ ןעטכַארטרַאפ ךיז רימָאל ,ןעדיא ערעייט --

 ןעבעגּפָא ןוילעה םלוע ןיא ןייג רימ ןעלעװ לעטיק ןעבלעז ןטימ .ךיז ףיוא ןעגיוצעגפיורַא
 ןעלעװ רימ ןעװ טלָאמעד ליװ !ןָאט הבושת טציא ןיוש רעבירעד רימָאל .ןובשחו ןיד
 ףיוא ןעבָאה הטרה רעכיז ךָאד רימ ןעלעװ םיכלמה יכלמ ךלמ ןופ ןיד-תיב ןרַאפ ןייטש
 טיצ ךָאנ ןיא טציא ,טעּפש וצ ןייז ךָאד טעװ טלָאמעד רעבָא .ןעטייקשיראנ ערעזנוא
 ...ןָאט הבושת ךָאנ ןעק ןעמ ןוא

 ...םירבצ עצײר ןעצ"װ טיט ל"ט האפהטד האג

 : םלֹוע לש ונובר ןטימ טיהנעט'עגסיוא ל"קוצז רענישזיר רעד ךיז טָאה רוּפיכ-םוי ברע

 וצ תונעט טימ ןעמוק יז ,ןץ'טּפשמ טנייה ךיד ןעמוק ןעדיא יד -- םויה ודמע ךיטּפשמל

 ,תופידר ןוא תורצ עלַא ,ייז ףיוא טמוק סע סָאװ ץלַא לייוו --- ,ךידבע לכה יכ -- לייװ ,ריד

 ...ךידבע ןענייז ייז לײװ רַאפרעד זיא
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 חנושת ןענעוו ןעמעומש

 ל"ז ןַאמדירפ אשוז רדנטכלא 'ר ןופ

 הבוש ת ןופ החמש יד

 טָאה'מ דיירפ רעמ סָאװ זַא :החמש טימ ןָאט ןעמ ףרַאד הוצמ ַא זַא ,עודי זיא סָא ִּפ

 זַא ,עודי ךיוא זיא סָאד ןוא .יז זיא גיד'תומילש רעמ ץלַא ,הוצמ ַא טוט ןעמ תעב

 -נַאגַאב ענייז ףיוא דיא םנופ תורירמ ןוא טייקנעכָארבעצ סָאד זיא הבושת ןופ רקיע רעד

 -תומילש רעמ ץלַא ,ןעסיוטשעצ ןוא ןעכָארבעצ זיא ץרַאה סָאד רעמ סָאװ זַא ; םיאטח ענעג

 טימ הבושת ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ ןעמ ןָאק ױזַא יו ,עשז-טנייה .הבושת יד זיא גיד

 ?החמש רעגירעהעג רעד

 רעד סָאװ ,ןעשטנעמ ןעקנַארק ַא וצ ?ךיילג ךַאז יד זיא סָאװ וצ ,לשמ ַא רָאנ

 טוט סע שטָאכ זיא .םירוסי עסיורג ןָא ןעלייה םייב םיא טוט ןוא םיא טלייה רָאטקָאד

 יד ךרוד סָאװ ,החמשב ןוא ןעדירפוצ ךילרעניא הלוח רעד רעבָא זיא ,ייוו קרַאטש ךָאד

 ןענייז החמש רעד טימ םירוסי יד .קנערק רעד ןופ טלייהעג רע טרעוװ םירוסי עגיזָאד

 ,האופר יד ןעגנערב ייז ליַױוװ ,םירוסי יד ,אברדא רָאנ ,גיד'הריתס טשינרָאג טלָאמעד

 סָאד עקַאט .הבושת לעב םייב ךיוא זיא ענעגייא סָאד .החמש םרוג אליממ ייז ןענייז

 יז לייו ,הוצמ לש החמש רעד וצ הביס ַא גיטייצכיילג ןענייז בלה ןורבש ןוא תורירמ

 ,המשנ רעד רַאפ האופר ַא ןעגנערב ןוא שפנ סָאד ךָאד ןעגינייר

 : ס'דימת יירד יד ןופ ןיימ רעד זיא סָאד ןוא

 ,דימת התשמ בל בוטו דימת ידגנ יתאטחו דימת ידגנל 'ה יתיוש

 רעגידנעטש רעד וצ ןעמ טמוק החגשה רעגיד'תוידימת רעד ןיא הנומא רעד ךרוד

 ךרוד ןוא ,הבושת רעגיטכיר רעד וצ ,טסייה סָאד ,םיאטח ענעגנַאגַאב יד ףיוא הטרח

 .החמש עגידנעטש יד טמוק הבושת רע'תמא רעד

 זיא תובצע ךיז ךָאנ טגנערב סָאװ הבושת ַא זַא ,ןעגנורדעג זיא ןופרעד ,הנימ-עמש

 טיירפ -- "הדערב וליגו, ןופ דוס רעד זיא סָאד ןוא ,הבושת עגיד'תומילש ןייק טשינ

 ...שינרעטיצ ןיא ךיז

 ןָאט הבושת טשינ ןופ אטח רעד

 -עג טָאה רע סָאװ םעד רַאפ טשינ טמוק ןעשטנעמ ןעגידניז ןרַאפ שנוע רקיע רעד

 ןעק ןוא ןרעלעפ טכַאמ סָאװ ,םדו רשב ַא ,שטנעמ ַא רָאנ ךָאד ןעמ זיא ףיורעד .טגידניז

 טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ ףָארטש יד טמוק רקיע רעד רָאנ ,דניז ןייק ןעדיימסיוא טשינ

 ַא זיא לעטימ-הבושת סָאד ןעצונסיוא טשינ סָאד טָא ,דניז יד ףיוא ןָאטעג הבושת טשינ

 ...ןײלַא אטח רעד יו אטח רערעסערג
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 ןעסעזעג ןענייז סָאװ ,רעכערברַאפ הרבח ַא וצ ? ךיילג ךַאז יד זיא סָאװ וצ ,לשמ ַא
 זיא סע ,ןעועג בשיימ ךיז ייז ןופ עכעלטע ןעבָאה .הסיפת רערעוש ַא ןיא טרַאּפשרַאפ
 -עגנָא יז ןעבָאה .בורג-הסיפת ןרעטסניפ ןיא ןעגיל וצ גידנעטש תילכת ןייק טשינ ךָאד
 לעקיטש ַא טכַאמעג ,טרעכעלעגכרודַא ןעבָאה ייז זיב ,טנַאװ ַא ןעבָארגוצרעטנוא ןעביוה
 ךיז טָאה סָאװ ,רענייא ןעבילבעג רעבָא זיא .תוכשח ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז ןוא גנונעפע
 .גנונעפע רעד ךרוד ןעכירקוצסיורַא ןוא ןעגנערטשוצנָא טליופעג

 :ןעבעגעג יירשעג ַא םיא ףיוא רע טָאה .רעעזפיוא-הסיפת רעד ןעמוקעגנָא זיא לייוורעד
 טסָאה וד .הסיפת עגיטכיר יד טרעװ טשרע ךָאד טסיב !לזממילש רעשירַאנ וד --

 ...טליופעג ךיז טסָאה וד ןוא בורג ןופ ןערעװ וצ לוצינ טייהנעגעלעג ַא טַאהעג
 ענייז ןופ טשינ ךיז טעװעטַאר סָאװ ,שטנעמ רעד ךיוא זיא לזממילש רעגייטש ַאזַא

 עסיורג ענייז טימ ןיילַא ךרבתי םשה סָאװ ,לרעטסנעפ-הבושת םעד ךרוד ןעטייק-םיאטח
 .שנוע ןעטסרעווש םעד טרעװ רע זיא םעד רַאפ ןוא .טנעפעעג םיא רַאפ טָאה םידסח

 הבושת לעב םנופ טלקמ ירע יד

 ךיא ןוא; :הרות יד טגָאז גגושב ןעשטנעמ ַא טעדרָאמרעד טָאה סָאװ חצור םוצ

 ."ןעפיולטנַא ןיהַא טרָאד טסלָאז וד ואוו ,טרָא ןַא ןעכַאמ ריד רַאפ לעװ

 ,טלקמ םוקמ ןייק טשינ רָאג זיא ,ןײלַא ךיז טכַאמ רע סָאװ טרָא סָאד זַא ,תועמשמ

 .ןערעוו לוצינ טשינ רע ןָאק טרָאד

 -ָארבעצ ױזַא ךיז ייב זיא רעגידניז רעד ביוא .הבושת ןופ דוס רעד זיא סָאד לייוו
 ןעסיוועג סָאד :ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיבענ ךיז ןָאק רע זַא ,טרעטיברַאפ ןוא ןעכ
 טלָאמעד -- ןעבעג הצע ןייק טשינ רָאג ןיוש ךיבענ ךיז ןָאק רע זַא ,ױזַא םיא טגינייּפ
 ןענָאק לָאז רע ואוו ,טרָא ןַא לעמיה ןופ םיא טכַאמ ןעמ ןוא ,הבושת ע'תמא יד סע זיא
 ַאי ךיז רַאפ ךָאנ טָאה אטוח רעד רעבָא ןמז לכ .ןעװעטַאר ךיז ןוא ןעפיולטנַא ןיהַא

 :ןעשינעײרדסױרַא ןוא ןעגנוגיטכערַאב ,םיצורית ךיז רַאפ ךָאנ טניפעג רע ;טרָא ןַא
 ,טשינ טרָא ןייק עקַאט רע טָאה ,טשינ רָאג סע זיא -- טכערעג לעסיב ַא ךָאנ ךיז טכַאמ רע

 גנוטסעפ רענעגייא ןייז ןיא ןייז ליצמ ךיז ןָאק רע זַא ,טניימ םודא ןופ רש רעד ןעוו
 ןוא טלקמ ריע ןייק טשינ רָאג זיא'ס זַא ,ריואוועג טשרע רע טרעװ -- "הרצב, ןייז ןופ

 .ףָארטש ס'ט-ג םיא טכיירגרעד טרָאד
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 ןוא טּכַא ךָאנ יז ןעבענ ןוא ,טלקמ ירע סקעז עגידניז יד רַאפ ןעוועג ןענייז לָאמַא
 .ןעוועג טלוק ייז ןעבָאה סָאװ ,טעטש גיצרעפ

 ? טלקמ ירע עגיזָאד יד טנייה ןענייז סָאװ
 : רעטרעוו סקעז יד

 ! דחא 'ה ,וניקלא 'ה ,לארשי עמש
 ןופ רעטרעוו גיצרעפ ןוא טכַא יד ןענייז סָאד ;גיצרעפ ןוא טכַא ךָאנ ייז ןעבענ ןוא

 ?ךירעשבו; זיב '"ותוכלמ דובכ םש ךורב; ןופ ,עמש-תאירק ןופ השרּפ רעטשרע רעד
 ,םימש תוכלמ לוע םעד ךיז ףיוא לבקמ זיא ןוא ןיירַא ייז ןיא טפיול אטוח רעד ביוא

 ,טעװעטַארעג רע טרעוו

 הבושת לעב ןעסיורג םנופ יודיוװ עניילק יד

 ןיא רדסכ ךיז ןעּפַאלק ןוא -- גָאט ןעצנַאג ַא ןייז הדוותמ ךיז ןעמ ןָאק לָאמלייט

 ; בלה קמועמ טשינ טמוק יז לייוו ,טשינ הבושת ןייק ךָאד זיא הבושת יד ןוא ,ןײרַא ץרַאה
 יודיוו ַא גונעג זיא רעבָא לָאמלייט .טייקנעכָארבעצ ןוא הטרח ע'תמא יד ָאטשינ זיא סע
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 ױזַא זיא טרָאװ ענייא סָאד לייוו ,ןעמונעגנָא ןערעוו לָאז הבושת יד זַא טרָאװ ןייא ןופ

 .ןעלמיה עלַא טלַאּפש סע זַא ,ףיט ןוא גיטכירפיוא

 ,רעלעפ םענעגנַאגַאב ןייז רַאפ ךלמה דוד ןעגילייה םעד רסומ טגָאז איבנה ןתנ ןעוו

 ןעגָאז וצ ןָא ףכית טביוה רע זַא ,טייקנעכָארבעצ ןוא הטרח טימ לופ ױזַא דוד טרעוו

 ,"יתאטח/ : טרָאװ עטשרע סָאד רָאנ טגָאז רע יװ רעבָא .?יתעשּפ ,יתיוע ,יתאטח,, : יודיוו

 טשינ רעטייו ןיוש םיא טזָאל רע :דיײר יד ןעטימ ןיא רעביא איבנה ןתנ םיא טקַאה
 .ןעמונעגקעװַא דניז ןייד ןיוש טָאה ט-ג -- ?ךתאטח ריבעה 'ה; :לייוו ,ןעגָאז

 ױזַא טגײלעגניירַא הבושת לעב רעסיורג רעד טָאה ?יתאטח? טרָאװ םענייא םעד ןיא

 .טפרַאדעג טשינ רעמ ןיוש טָאה'מ זַא ,בלה תריבש ןוא שפנ תריסמ ליפ ױזַא ,הטרח ליפ

 ילע הדוא יתרמא ,יתיסכ אל ינועו ,ךעידוא יתאטח; : םילהת ןיא רע טגָאז רעבירעד

 ,יתעשּפ , ןוא "יתיוע, ןעגָאז ךיוא טלָאװעג ןוא "יתאטח, טגָאזעג בָאה ךיא -- ?יעשפ

 -סױרַא ןכָאנ דלַאב ןעוועג לחומ רימ טסָאה וד -- "הלס יתאטח ןוע תאשנ התאו; רעבָא
 ."יתאטח/, םעד ןעגָאז

 ...ץרַאה עצנַאג סָאד ןירעד טגײלעגניײרַא רעבָא ,טרָאװ ןייא עקַאט

 רענעריובעגייינ ַא הבושת לעב רעד
 ןעלַאפנײרַא טשינ לָאז רע זַא ,ןייז קזחמ ךָאד הבושת-לעב רעד ךיז ןָאק סָאװ טימ

 דרומ ליפ ױזַא ,טגידניזעג ליפ ױזַא ךָאד רע טָאה ןעטכענ טשרע ? תובצע ןיא ,שואי ןיא
 ?ןעסעגרַאפ טכייל ױזַא סָאד ןעמ ןָאק ױזַא יװ ,ןעוועג טייוו ױזַא ,ןעוועג

 ןעצנַאגניא ןעטכַארטַאב ךיז ףרַאד הבושת-לעב רעד :ע'טושּפ ַא רָאג הצע יד זיא

 סָאװ רענעגייא רעד טשינ רָאג ,רענעריובעג-יינ ַא זיא רע .ןעשטנעמ ןרעדנַא ןַא רַאּפ

 -עדנַא ןַא ירמגל ןעוועג רָאג זיא'ס .טגידניזעג טשינ רָאג ךָאד רע טָאה אליממ .ןעטכענ

 רעסיוועג ַא סָאװ ,ןָא םיא סע טייג סָאװ טנייה .ןבואר רעגיטנייה רעד טשינ ,ןבואר רעּר

 ,טשינ תוכייש ןייק רָאג סע טָאה םיא וצ זַא ,ןָאטעג לָאמַא טָאה ןבואר

 ןייז ןוא ץחרק ןעגעוו ןעגָאז ףרַאש ױזַא טנָאקעג וניבר השמ טָאה רעבירעד ןוא

 יו ןעברַאטש ןעלעוו ייז בוא -- ?ינחלש 'ה אל הלא ןותומי םדאה לכ תומכ םא, :הדע

 ,חילש ס'טיג ןעוועג טשינ רָאג רע זיא ,ןעשטנעמ עלַא

 ,ןָאט הבושת טונימ ןייא ןיא ייז ןעלעוו רעמָאט ,טרעלקעג טשינ השמ טָאה סָאװרַאפ

 ןעלעוו ייז ביוא לייו ?הלילח הרות עצנַאג יד ,תוחילש ץנַאג ןייז ןייא ךָאד רע טלעטש

 סע .ןעשטנעמ עגיטציא ,עגיזָאד יד -- "הלא; ןייז טשינ ןיוש ייז ןעלעוו ,ןָאט הבושת

 .טשינ תוכייש ןייק עגיזָאד יד טימ ןעבָאה סָאװ ,ענעריובעג-יינ ,ערעדנַא ןייז ןעלעוו

 יװ ןעברַאטש טשינ עקַאט ייז ןענעק ,טציא ןופ -- "הלא; ןופ בצמ םעד ןיא ןוא

 .ןעשטנעמ עלַא

 הבושת ןופ העּפשה יד
 עיּפשמ ךיוא זיא רָאנ ,ןילַא הבושת-לעב ןפיוא זיולב טשינ טקריװ הבושת ע'תמא יד

 ןעּפַאכ ךיז ןעלָאז ייז זַא :ןערעוו טרעטנענרעד קירוצ ןעלָאז יז זַא ,רעדניק ענייז ףיוא

 .ןעטַאט ןופ םיכרד יד וצ

 תאו ךבבל תא ךיקלא 'ה למו; :טגָאז יז ןעוו הרות רעד ןופ הנווכ יד זיא סָאד ןוא

 ץרַאה םנופ ןוא ץרַאה ןייד ןופ גנוּפָאטשרַאפ יד ןעדײנשּפָא טעוװ טיג ןוא;? -- ?ךערז בבל

 ."רעדניק ענייד ןופ
 יד ןעגעוו ןעגָאז יז ףרַאד סָאװ ,רוד ןעדעי ןיא דיא ןעדעי וצ טדער הרות יד זַא

 ע'תמא יד זַא ,טניימעג זיא'ס רָאנ ?רעדנוזַאב ךָאד יז טדער רעדניק יד וצ ;רעדניק

 -ילעב ןערעוװ ךיוא ןעלָאז יז זַא ,רעדניק ענייז ףיוא העּפשה ַא טָאה דיא ַא ןופ הבושת

 .ע'תמא ןַא ןעוועג זיא הבושת יד זַא ,ןמיס רעד זיא סָאד ןוא -- הבושת
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 ידש תונלמ

 ל"ז רעלסעפ ןויצךכ ר"ד ןופ .

 (םיארונ םימי יד וצ ןעסקעלפער)

 -נעגייא רעד טָא םיארונ םימי יד תעשב ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןיא ךָאנ ןַארַא
 גנוביוהרעד ךָאנ ןעקנעב סָאד טָא ,רעטיצ רעגילייה רעגיטרַא-גיצנייא ןוא רעגיטרַא

 -טנעזיוט ,עגיטלַאװעג ַא רָאנ סָאװ ,יד-ש תוכלמב םלוע ןוקית ַא ךָאנ ,גנורעטיילרעד ןוא
 ןעק ןוא טנעקעג טָאה עגירעזנוא יד יװ המוא ןַא ןופ גנורינילּפיצסיד עגיטסייג עגירעי

 .ןעפורסיורַא

 ץלַא ךָאנ געט יד ןיא טייטש ,עלַאנָאיצַאנ יד וליפא ,ץנעגילעטניא עשידיא יד רעבָא

 ןיא ָאד ליק לײט ןוא טשימעצ לייט ,גידלעפייווצ ןוא גידוועמעש לייט .ןעטייוו רעד ןופ

 רעזנוא ןופ גנוקעלּפטנַא-המשנ עטספיט ןוא ךורבסיוא םעד טָא ןופ -- ןיײרַא ץרַאה עמַאס

 .געט עגיזָאד יד ןיא המוא

 -מיס עלַאנָאיצַאנ ענרעדָאמ ןענופעגסיוא ייז ןעבָאה םיבוט-םימי ערעדנַא עלַא רַאפ

 סע ןעוו .רעקלעפ ערעדנַא ןופ געטרעייפ עלַאנָאיצַאנ יד וצ ךילנע ןענעז סָאװ ,ןעלָאב

 ןוא םייוג יד ייב טייקכילנע ןייק ןעניפעג טינ ייז ןענעק ,םיארונ-םימי יד וצ רעבָא טמוק

 .ןרעטסײגַאב טינ ייז רַאפ רעבירעד ךיז ןענעק

 ןיא אקווד זַא ,ןייז ספות טשינ ץנעגילעטניא עלַאנָאיצַאנ-שידיא יד ליװ ץלַא ךָאנ

 עיידיא יד ךיז טרעּפרעקרַאפ םיבוט םימי ערעדנַא יד ןיא טשינ ןוא םיארונ םימי יד

 .ידיש תוכלמ :עיצַאנ רעזנוא ןופ ליצ-דנע ןעטסכעה םנופ

 רעזעידנַארג ןופ געט עגיזָאד יד זַא ,סיוא ץנעגילעטניא רעד ךיז טכַאד ץלַא ךָאנ

 -ָאזקע זיולב ןענייז גנוגינייר ןוא הבושת-סקלָאפ ,שפנה-ןובשח-סקלָאפ ןוא יודיוו-סקלָאפ

 רעירפ ףרַאד ןוא טעװ סָאװ "טלעוו רעגידנעייגרעטנוא; ןַא ןופ ןעשינעביילברעביא עשיט

 .ןעדניוושרַאפ רעטעּפש רעדָא
 ,עגולק רַאפ טשינ רעבָא ,רעמיורט רעדָא םינלטב רַאפ ןינע ןַא רָאנ זיא ץלַא סָאד זַא

 .סע טגנַאלרַאפ ןוא סע זיא רוד רעגיטנייה רעד יװ ,ןעשטנעמ עטנעגילעטניא ,עכילכַאז

 -טלעוו ןרעטכינ םעד טימ רוד רעגיטנייה רעד עקַאט טָאה ? ױזַא תמאב סע זיא רָאנ

 ןָאט קוק ַא רָאנ רימָאל ? קילג ןוא טירשרָאפ ןעשטנעמ עמירָא יד טכַארבעג םענַאב

 ,טגָאזעג ןוא טגידערּפעג ןעבָאה ןוא ןעשטנעמ-הזה-םלוע עסיורג ןעמוקעג ןענייז'ס

 יד ןופ גנולײטרַאפ עטכערעגמוא יד רָאנ זיא טייהשטנעמ רעד ןופ קילגמוא סָאד זַא

 ןעגנערב טעװ גנולייטרַאפ עכיילג יד זַא ןוא ,"ןייד, ןוא "ןיימ, ןופ ,רעטיג-הוה-םלוע

 .ןעשטנעמ ןעשיווצ הולשו םולש ,קילג עכיילג סָאד
 ?גגוטלַאשכיילג, רעשימָאנָאקע ןופ ץלַאװ רערעווש ,רעטרַאה רעד ןעמוקעג זיא -- ונ

 ,טייו רעייז ךָאנ זיא טרָאד ןעשטנעמ ןעשיווצ הולש ןוא םולש וצ רעבָא ,דנַאלסור ןיא

 -ַאב ,ןעטייווצ םעד רענייא סיוא טסייב רעירפ יו .ןיילַא רעכַאמכיילג יד ןעשיווצ וליפא

 ַא רעטנוא סָאד טוט רע רָאנ ,םייוניע ּפָא םיא טוט ןוא םיא ט'תוליכריַאב ,םיא טפמעק
 .חסונ םעיינ ַא טימ ןוא ןעמָאנ םעיינ

 םייוניע ןוא ףָארטש-טױט ,ןרעגַאל-ףָארטש ןוא ריביס ,ןעגנוגינייר ןוא ןעסעצָארּפ

 ...ליומ סָאד ןענעפע ןעזיולב ן'רַאפ םישק
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 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 רעלַאסרעװינוא ןַא טימ ןעמוקעג ןעשטנעמ-הזה-םלוע עסיורג ערעדנַא רעדיװ ןענייז
 ןופ גנולייטרַאפ רעטכערעג ַא ןופ ןוא דנוב-רעקלעפ ןוא טייהכיילג-רעקלעפ ןופ עיידיא
 .רעקלעפ-הזה-םלוע יד רַאפ --- ,הזה-םלוע רעד ,טלעוו רעזנוא

 ןעגיטציא םעד ןיא רימ ןעעז ןעגנואימַאב עלַא ןופ טַאטלוזער ןעגידוועגָאלק םעד
 ,ל"ר ,עפָארטסַאטַאק-טלעוו ַא וצ ,הטיחש-טלעוו ַא וצ ןעריפ זומ סָאװ ,געיעגיןעּפָאװ

 ?לעטלעוװ שידיא רעזנוא ןיא סע זיא ױזַא יו ןוא
 הזה-םלוע לעקיטש ַא ןופ ,טייקגידנעטשטסבלעז רעשידיא ןופ עיידיא ןַא ןעמוקעג

 .אבה-םלוע ןופ קלָאפ ןרַאפ

 יװ ,ךָאד רעבָא .ןעטירשרָאפ טכַאמעג ןוא טלעקיװטנַא ךיז טָאה עיידיא עגיזָאד יד

 -תוכלמ ,עגיד'הזה-םלוע זיולב ץלַא עיידיא עגיזָאד יד ןעק ,סױרַא סנעטצעל ךיז טזייוו סע
 ,לארשי תודחַא וצ וליפַא ןעריפרעד טשינ ,עיידיא-לארשי

 ,גנורעדורעצ ןוא גנורעטילּפשעצ ַא סַאג רעשידיא רעד ףיוא טנייה ךָאד רימ ןעבָאה

 ןייא זַא ,םיחאו םנח תאנש ַא ןוא "ודלונ אלש םיציב; רעביא וליפא לוּפלּפ ןעטסוּפ ַא
 !ןייז ליצמו רמוש רָאנ לָאז טיג

 רַאפ רָאנ ןעבעל עכילשטנעמ סָאד טלַאה ןעמ ביוא ,ןייז שרעדנַא ןעד סע ןעק יװ

 רעדָא -ליּפש ַא רַאפ -- טלעװ יד ;רבק ןזיב עלעגיו םנופ זיולב טרעיוד סָאװ ,סעּפע

 -ליגביילג יד ןופ םענייא רַאפ (לֵאפ ןעטסעב םניא) עיידיא-ט-ג יד ןוא ץַאלּפ-עזרעב

 ,םינינע עטסגיט

 רעדָא רעירפ ןעריפרעד טשינ ןעליפ ןוא ןעקנעד ןעכילשטנעמ ןופ ןּכוא ַאזַא זומ יצ

 -ַאב ןעבָאה רעמיור ערעטכינ יד ןעכלעוו ,רעטלַא-טייצ ןעכילרעטכריפ ַאזַא וצ רעטעּפש

 ןוא (עלַא ןעגעג עלַא ןופ ףמַאק ַא) "סענמא ַארטנָאק םוינמא םולעב;א ַא סלַא טנעכייצ

 4...ףלָאװ ַא יװ ןרעדנַא ןרַאפ זיא שטנעמ ַא) ?סוּפול ינימָאה ָאמָאה, ןופ טייצ ַא סלַא

 ,טייקדמערפ-טלעוו רעדָא ,"עיצקַאער ערעטסניפ, ,תונלטב רָאנ תמאב ןכב סע זיא

 -געזיױט ןיוש טקנעב ןוא טבערטש המוא עטוואורּפעגסיױא סלַא גנורַאפרעד רעזנוא סָאװ

 וצ ,רוטַאטקיד-ט-ג ַא וצ ,רוטַאטקיד רעטסזעידנַארג ןוא רעטסכילרע רעד וצ ןערָאי רעט

 ?יד-ש תוכלמב םלוע ןוקית

 -סנעבעל ןוא ןעטיז ,לַארָאמ ןופ גנורעדליוורַאפ רעד ייב -- לָאמַא רעדיװ טשינ ןעזומ

 רָאנ טשינ ,ןערעוו שימַאניד ןוא לעוטקַא םיאיבנ ערעזנוא ןופ ןעייזיא יד -- ןעמרָאפ

 -תושממ רעזנוא ןופ ןעגיױוצ עטסנייפ יד ןיא זיב שיטקַארּפ ךיוא אקווד רָאנ ,שיטערָאעט

 ? ןעבעל גיד

 וצ סָאד ןָא םַאזגנַאל ןעביוה רעוט ןוא ןעטנעגילעטניא עשידיא ערעפיט עגינייא רָאנ

 ,ןייטשרַאפ

 טעווס ןעוו ןוא ביוא טסייו רעוו ןוא ,םידיחי ןופ הלהתה יד רָאנ רעבָא זיא סָאד

 -עטניא עלַאנָאיצַאנ עשידיא יד יװ ,םיבר ןעגיטכיוו ַאזַא ןופ ?אובי ךשמה, רעד ןעמוק

 ,זיא ץנעגיל

 ?עטכישעג רעשידיא רעד ןופ ךלמה ךרד םעד טָא ,געוו םעד ןייג ייז ןעלעוו

 !סמערָא עטיירב ,ענעפָא טימ ייז ףיוא ןעטרַאװ קלָאפ ס'טיג ןוא טיג
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 ל"ז ןַאעלרָא בייל הדוהי 'ר ןופ

 רעביא ,ןעלָאט ןוא גרעב רעביא ,םימי ןוא ןערעטש רעביא ,דרע ןוא לעמיה רעב

 ןזיב ץנַאלפ ןעטסנעלק םנופ .ץנַאלג רעכילטיג רעד ןעסָאגעגסיױא זיא שיפ ןוא לעגייפ

 ןעלייצרעד ,'יח רעטסשידלעה רעד זיב למירעוו ןעטסכַאװש םנופ ,םיוברעדעצ ןעטסערג

 דסח רעכילדנעמוא ןייז סיֹורַא טנייש ןעמעלַא ןופ .רעפעשַאב רעייז ןופ דובכ םעד עלַא

 םוטעמוא .עיגרענע ןוא חוכ ןייז טמָארטש ןעגיצנייא ןעדעי ןופ .הרובג עזָאלצינערג ןוא

 ,גינעק ןעגיבייא םוצ דיל-ביול ַא טגניז ץלַא .גנוריפנָא ןוא טייקשירעפעש ןייז ךיז טעז
 ,טלעוו רעד ןופ רעריגער ןוא רעפעשַאב םוצ

 -כילדנעמוא ןייז ןעטלַאהַאב טלעװ רעד ןופ גנופַאש רעד טימ עקַאט טָאה ה"ב םשה

 רעזנוא טצינערגַאב עקַאט טָאה רע .תולדג ןייז טלעטשרַאפ ,טכיל ןייז טליהרַאפ ,טייק

 ןכרוד ןעלַארטש ענייז רעבָא זנוא רע טקיש רַאפרעד .הגשה רעזנוא טקנערשַאב ןוא 'יאר

 -ינעפעשַאב עטמרָאפעג יד ךרוד ןוא דרע רעטשטיינקעג רעד ךרוד ,לעמיה ןעטבלעוועג

 וצ טכַאמעג ךילגעמ זנוא רע טָאה טלעװ רעבָארג ןוא רעלעקנוט רעד ןיא וליפא .ןעש

 ןעמ .האירב רעצנַאג רעד ןיא ןעזָאלבעצ זיא סָאװ ,םעטָא ןעכילט-ג םעד ןעליפרעד

 ,רעיוא טנוזעג ַא ןוא גיוא ןעפָא ןַא ,ץרַאה יירפ ַא ןעבָאה וצרעד רָאנ ףרַאד

 ,(וכ ,מ 'יעשי) *...הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש;

 !ןעּפַאשעג ץלַא סָאד טָאה'ס רעװ טעז ןוא ךיוה רעד ןיא ןעגיוא ערעייא ףיוא טביוה

 -ַאב ךיז טעװ ךייא רַאפ ןוא טלעוו רעד ףיוא קוק ןייא רָאנ ,לעמיה םוצ קילב ןייא רָאנ

 !רעפעשַאב םנופ טכַארּפ ןוא טפַארק יד ןעזייוו
 -רַאפ ? הרובג ןייז רַאפ דחּפ ןייק ןעשטנעמ יד טשינ טרָאפ רעבָא טלַאפַאב סָאװרַאפ

 רַאפ ארומ בילוצ ןעזלעפ יד ןופ ןעטלַאּפש יד ןיא טשינ טרָאפ ךיז ןעמ טלַאהַאב סָאװ

 טליפ סָאװרַאפ ?ןעזָאלעצ ןוא טיישרַאפ ױזַא טרָאפ ןעמ זיא סָאװרַאפ ? טייקסיורג ןייז

 ? דסח לעב ןעמייהעג ןרַאפ טײקרַאבקנַאד ןופ ליפעג ןייק טשינ טרָאפ ןעמ

 ןעמ טָאה יצ ?ןרעיוא ןוא ןעגיוא ,רעצרעה ןוא תומשנ ןעשטנעמ יד ןעד טלעפ יצ
 טייקשירעפעש יד ןעפיירגַאב ןוא ןעליפ וצ ,ןערעה ןוא ןעז וצ טייקכילגעמ יד טשינ ןעד

 ? רעפעשַאב םנופ טעטינערעוואוס ןוא
 טלעוו רעד ןיא עקַאט ןעמוק רימ .ןעריובעג טינ עקַאט רימ ןענייז ןעלּפירק ןייק ! ןייג

 ןופ טשרע ןעזומ ייז .גנולקיװטנַא עגידרעטייוו גיטיונ רעבָא ןעבָאה ייז .םישוח עלַא טימ

 ענעריובעג-יינ סָאד ןעמרָאק רימ סָאװ ,גנורַאנ רעד טימ .ןערעוו ףייר עגעלפ רעזנוא
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 "עז רעד .גידוועעז טשרע םיא רימ ןעכַאמ ,ןעגיוא ענייז טשרע םיא רימ ןענעפע ,דניק

 ידכ ,טשרע ףרַאד רע .ךַאװש רעייז רעבָא ךָאנ זיא עיצקנופ ןייז .ןַארַאפ עקַאט זיא ןַאגרָא
 .ןערעוו טגיטפערקעג ליפ ,ןעקריוו וצ

 יד .ןענעגונעג וצ גנורַאנ עכילנייוועג יד ףיוא רעבָא טרעה דניק םנופ סקואוו ןטימ

 גנולקיװטנַא יד .גנוקריווטימ עגיטסייג ןוא עשיכיסּפ ףליה וצ ןעמוקַאב זומ זייּפש עשיזיפ
 טימעג םנופ ךיוא רָאנ ,ןײלַא ןעסע םנופ ןזיולב טשינ גיגנעהּפָא טרעוו םישוח יד ןופ

 רעד ץָארט ,זומ דניק עגידנענייו סָאד .ןעסע םעד ןעטיײלגַאב סָאװ ןייזטסואווַאב ןוא
 ץיזַאב-טיױרב םעד רעביא תעד רעד .ךילקנערק ןוא שימענַא ןעביילב ,עגעלפ רעטסעב

 רעד רעביא גיוא םנופ קילב רעד .רעגנוה םעד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןיוש טליטש ןיילַא
 יד ןופ ןכב ןענייז תעד ןוא גנומיטש ,גנורַאנ .ןעגָאמ םעד זייוולייט ןיוש טגיטעז זייּפש

 םייב ןענַאגרָא עשיזיפ יד ןופ גנורינָאיצקנופ רעלַאמרָאנ רעד ןיא ןערָאטקַאפ עטסגיטכיוו

 ,שטנעמ

 טשרע ןעמ טעז זייּפש םנופ גנוקריוו רעד רעביא גנוטכַאבָאַאב רערעיונעג ַא ךָאנ

 רעגנע רעסָאװ ;:תעד רעד ןוא קיכיסּפ יד ךיוא ייברעד טָאה'ס הלועּפ עקרַאטש רעסָאװ

 שטנעמ רעטרענרעד-טכעלש רעד .טסייג ןוא רעּפרעק ןשיװצ ןַארַאפ זיא'ס טקַאטנָאק
 -ןרעיוא רעדָא ,גנולקנוטרַאפ-ןעגיוא ןייז ןופ הביס יד ואוו-שרעדנַא ןעכוז טשינ טעװ
 ןייז ןופ אצוי-לעוּפ ןעכילריטַאנ ַא רַאפ ןעטכַארטַאב רעכיז סָאד טעװ רע .טײקּפמעט
 ,גנורענרעד-טסבלעז ןיא ךיז ןעגיסעלכַאנרַאפ

 ? שוח-עז ןרעפיט םעד ןופ טייקדנילב רעד ףיוא רעבָא ךיז ןעמ טגָאלק סָאװרַאפ

 -ץרַאה רעלעדיא רעד ןופ גנוכַאװשּפָא רעד ףיוא רעבָא ךיז ןעמ טרעדנואוו סָאװרַאפ

 םניא גנוּפמעטרַאפ רעד ןופ הביס עגיטכיר יד טשינ ןעמ טעז סָאװרַאפ ? גנודניפּפמע

 ? רעהעג ןרענייפ

 ,רעטלע-סטייקפייר ןעלַאמרָאנ םניא תומילש שיזיפ רעייז ןעכיירגרעד סָאװ ,םישוח יד
 ןעגיזָאד םניא טײטשַאב עיצקנופ רעייז .גנולקיװטנַא רעייז ןיא ןייטש טשינ ךָאד ןעביילב
 טלעװ רעטערקנָאק ןוא רעשיויפ רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןעבָאה וצ ףיוא רָאנ םוידַאטס

 -עגסיוא םעד ןעזרעד וצ ףיוא ,האירב רעד ןיא טפַארק עמייהעג יד ןעליפרעד וצ ףיוא
 ןעבעל ןיא לעפַאב ןעגנערטש ןייז ןערעהרעד וצ ףיוא ,רעפעשַאב םנופ דסח ןעטיירּפש

 גיאעפ טינ ירמגל ,גנורַאנ עכילנייוועג ַאזַא ןעמוקַאב ןעבָאה סָאװ ,םישוח עגיזָאד יד ןענייז

 : .וצרעד

 ןערָאװעג רעּפמעט רדסכ םישוח יד ןענייז גנורַאנ רעגיטייזנייא רעד טימ .טרעקרַאפ
 זומ ,דילג ןייא טימ דנַאנַאכרוד טגעװַאב ןעמ ביוא .עיצקנופ רעטסגיטכיוו רעייז רַאפ

 זומ ,טקנוּפ ןייא ףיוא עיגרענע יד טעטכיר ןעמ ביוא .טפייטשרַאפ ןערעוו רעטייווצ רעד
 ,טפַארק ןייז ןערילרַאּפ ירמגל רעטייווצ רעד

 יד ןעקרַאטשרַאפ וצ ףיוא ,םישוח יד ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ ךיוא סע זיא ױזַא

 רעדָא ,האנה יד ,תעד ןוא טימעג ,טיורב טימ ףוג םעד ןערענ ןעמ זומ תימשג 'יאר
 גנורַאנ יד ןעכַאמ ןערָאטקַאפ יירד יד ןעשיווצ טקַאטנָאק רעגנע רעד ,טגָאזעג רעסעב

 .רעמַאזקריװ ןוא רעגיטפַאז

 זיּפש רעדעי וצ רעבָא ןעמ זומ ,תינחור 'יאר ַא רַאּפ גיוא סָאד ןעלקיװטנַא וצ ידכ
 ןעשיווצ טקַאטנָאק רעד ,האנה יד ,תעד ןרעכעה ַא ןוא טימעג רעלעדייא ןַא ןעשימוצ
 עדעי ,רערעטַאקילעד ןוא רערענייפ ַא ןייז זומ ןעלעוטקעלעטניא ןוא ןעשיכיסּפ ,ןעשיזיפ

 ,דסחה לעב ןעגיבייא ןרַאפ גנונעקרענָא רעטס'טושּפ רעד טימ טײלגַאב טרעוו סָאװ ,גנורַאנ
 זיא ,טלעװ רעד ןופ גיהנמ ןוא רעפעשַאב ןרַאפ הכרב רעד טימ ןעמונעג טרעוװ סָאװ

 ,תינחור 'יאר רעד רַאפ ךיוא ,תימשג 'יאר רעד רַאפ רעסיוא ,גיוא סָאד ןעלקיװטנַא וצ חכב
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 ,ליפעג רעדנַא ןַא ןוא ןייזטסואווַאב רעדנַא ןַא ךיז רַאפ רימ ןעבָאה לַאפ םעד ןיא
 -ילמיה םעד רעביא תעד רעד רָאנ ,ָאד טקריוו ץיזַאב-טיורב םעד רעביא תעד רעד טשינ

 האנה רעכילרעּפרעק רעד ןופ דיירפ יד טינ .קורדסיוא םוצ ָאד טמוק רעבעג-טיורב ןעש

 רימ .ןעטשרעביוא םעד ןייז רַאבקנַאד ןענָאק ֹוצ קילג סָאד רָאנ ,טיורב סָאד טגיטפעז
 .תעד ןרעכעה ַא ןוא ליפעג רעפיט ַא ךיז רַאפ רעבירעד ןעבָאה

 -עג יד זיולב טינ ןעמ זומ ,תינחור 'יאר רעד רַאפ גיוא סָאד ןעלקיװטנַא וצ ידכ

 ןוא טימעג רעגייטש ַאזַא טימ ןעטײלגַאב ,הלועּפ עגיצנייא עדעי רָאנ ,זיּפש עכילנייוו
 עצנַאג סָאד םורַא ןעמענ סָאװ ,תוישעמ תווצמ יד ןופ טַאטלוזער רעד זיא סָאד .תעד

 -עג טרעו םעד ךרוד ,ןעטשרעביוא םוצ הלועּפ עגיצנייא עדעי ןעביוהרעד סָאװ ,ןעבעל

 ןוא עשיזיפ יד טגעלפעג טרעװ םעד ךרוד :ןעמַאװצ המשנ רעד טימ ףוג רעד טזייּפש
 ,ךיילגוצ שטנעמ םנופ טפַארק-עז עגיטסייג

 -רַאפ רימ רעקרַאטש סָאװ ,זייּפש ןעגיזָאד ןטימ ףוג םעד טגעלפ ןעמ רעטּפָא סָאװ

 רימ ןערעוו רעגיאעפ ץלַא ,תעד ןרעכעה ןוא ליפעג ןרעפיט ןטימ תולועּפ ערעזנוא ןעדניב

 -ענרעדיזייּפש עזיולב יד טינ .האירב רעד טימ ארוב םנופ טייקטנעָאנ יד ןעליפרעד וצ

 עזיולב יד טינ ןוא רעטכיד םנופ גנומיטש-סטימעג עזיולב יד טינ ,שטנעמ םנופ גנור

 יד ןוא טקַאטנָאק רעגנע רעד רָאנ ,ט-ג וצ טרעטנענרעד ףָאזָאליפ םנופ גנושרָאפ-רוטַאנ

 וצ שטנעמ םעד וצ טריפ הבשחמ ןוא שגר ,הלועּפ רעד ןעשיווצ גנודניברַאפ עטסיונעג

 ,רעפעשַאב ןייז

 םעד ןָא ,ןעטשרעביוא םנופ ןוצר םעד ןייז וצ אלממ הנווכ רעד ןָא ,תולועּפ עזיולב
 ,טלעװ רעד ןופ גינעק ןרַאפ הענכה רעד ןָא ,דסחה לעב םוצ טײקרַאבקנַאד ןופ ליפעג

 םעד רַאפ ןרעיוא יד ןעּפמעטרַאפ ןוא ןעגיוא יד ןערימשרַאפ ,ץרַאה סָאד ןעטעּפרַאפ זומ

 וינזאו הזה םעה בל ןמשה; .האירב רעד ןיא טניישרעד סָאװ ,רעפעשַאב םנופ תולדג

 .י ,ו 'יעשי) *...עשה ויניעו דבכה

 ןרעיוא ערעייז ןענייז טרעװשַאב ןוא קלָאפ ןעגיזָאד םנופ ץרַאה סָאד זיא טעפרַאּפ

 .ןעגיוא ענייז ןענייז טרימשרַאפ ןוא
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 תוליפת עניד םיארונ םימי
 (ןעגנומכארטַאב)

 ןיקצָארָאס ןמלז 'ר ברח ןופ 5
 י"אב ת"הודג תצעומ ר"וי ,קצול ד"באג

 "ךינפל ונאב םישעמב אלו דסחב אל יכ;

 ןַא ןופ ריט רעד ייב טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא ןָא טּפַאלק רעכלעוו רערעדנַאװ א

 וצ טינ טָאה רע זַא ,תיבה-לעב םעד ןעגָאזנָא דלַאב ןעד רע טעװ -- .,אינסכא

 םיא רַאפ ךיז לָאז ריט יד זַא ,ןעפלעה םיא סָאד טעװ ? רעגעל-טכַאנ ןייז רַאפ ןעלָאצַאב

 -ייל טימ ןעמוק רימ זַא ןערימַאלקָארּפ ֹוצ ,וצ ךיז רימ ןעלייא עשזיסָאװרַאפ ? ןענעפע

 םישעמב אלו דסחב אל, טימ תולפת ערעזנוא ןָא רימ ןעגנַאפ סָאװרַאפ ? טנעה עגיד
 ; 0 ךירפע והאח

 ןַאמירַא ןרַאפ ןוא הלעמ ןייק טינ זיא טײקמירָא ןעשטנעמ ייב סע זיא ױזַא ,ָאי

 ךורב ,רע ."ה"בקה לש ותדמ םדו רשב תדמכ אל; רעבָא .רעיוט ןוא ריט טינ ךיז ןענעפע

 ןוא ,ןעטגינייּפעג ןופ ץכערק םעד וצ ,ןַאמירָא ןֹופ יירשעג םוצ וצ אקווד ךיז טרעה ,אוה

 עמזע וילא ועועבו ונממ וינפ ריתסה אלו ינע תונע ץקש אלו הזב אל יכ :טײטש סע יװ
 ,(בכ םילהת)

 "ףיתלד ונקפד םישרכו םילדכ,

 ןערָאװעג לדלודמ זיא רעכלעוו רענייא ַאזַא טנעכיײצַאב טרעוװ "לד, ןעמָאנ םעד טימ

 טניימ סָאד סָאװ -- "שר; ןעמָאנ רעד זיא ךילנע .ןעגעמרַאפ ןייז ןעריולרַאפ טָאה ןוא

 רעטרעוװ יד ךיז ןעדיישרעטנוא םעד טימ .השורי ןייז ןעריולרַאפ טָאה רעכלעוו םענייא

 -סיוא רעד לשמל .טײקמירָא ןענעכיײצַאב סָאװ ןעקורדסיוא ערעדנַא ןופ "שר, ןוא ?לד;

 .ןֶָא ןעריובעג ןייז ןופ םירָא זיא רעכלעוו םענייא ףיוא ךיוא ףױרַא טייג ?ינע, קורד

 -ינעלגנַאר ןוא תונויסנ ןופ טייק עסיֹורג ןייא זיא ןעבעל עכילשטנעמ עצנַאג סָאד

 עגיד'רדסכ ַא ןעריפ וצ --- ,שטנעמ ןֹופ עבַאגפיוא יד עקַאט זיא סָאד ןוא .רצי ןטימ ןעש

 ןוא .ערעדנַא יד ךָאנ עיציזָאּפ ןייא םיא ןֹופ ןעסײרוצסױרַא ,ערה-רצי ןטימ המחלמ

 עסיוועג ַא ןייא טמענ ןעמ יוו םעדכָאנ זַא ,ךיז טריפ עיגעטַארטס-המחלמ ןיא יוװ יונעג

 וצ ךיז טמענ ןעמ רעדייא ,ןרעצנַאּפרַאפ ןוא ןעבָארגניײא טרָאד ךיז ןעמ טוט עיציזָאּפ

 ןעמ .רציה תמחלמ יד ןעריפ ךיוא ןעמ ףרַאד ױזַא --- סעיציזָאּפ עיינ ףיוא ןעפירגנָא

 םיגייס ךרוד סעיציזָאּפ עטכיירגרעד יד ןעקרַאטשרַאפ ןוא ןעגיטסעפרַאפ לכ םדוק ףרַאד

 .ןעגנורעבָארעד עיינ ףיוא ןעטסעמרַאפ ךיז ןעמ ןעק ןַאד טשרע ןוא ,םירדג ןוא

 יצ ןוא ןעטלַאה רימ ואוו ךיז ןעטכַארטַאב רימ ןעוו ,שפנה ןובשח ןופ געט יד ןיא

 סעיציזָאּפ יד יצ ןעניפעגסיוא לכ םדוק רימ ןעפרַאד -- ליצ םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 טגיטסעפרַאפ גונעג ןענייז ןערָאי עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןעמונעגנייא ןעבָאה רימ סָאװ

 .עייג ןעמענוצנייא רָאי ןעטצעל ןופ ךשמ ןיא ןעזיװַאב ןעבָאה רימ יצ ןוא

 ןייק טרעבָארעד טינ רימ ןעבָאה רָאנ טינ זַא ,סיוא רימ ןעניפעג בור יּפ לע רעבָא

 רימ ןענייז םעד ףיוא .עטלַא יד ןעריולרַאפ וליפא ןעבָאה רימ זַא רָאנ ,סעיציזָאּפ עיינ
 וליפַא ןעריולרַאפ ןעבָאה רימ --- "ךיתלד ונקפד םישרכו םילדכ? : ןעגָאז ןוא הדוותמ ךיז
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 ונבישת לא אנ ןונחו םוחר; רעבירעד ןוא ,ץיזַאב רעזנוא ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ סָאד

 .ונממ חקת לא ךשדק חורו "ךינפל םקיר

 ונחנא רפע יכ רוכז ונכלמ וניבא,

 -ייז רימ זַא ,"ונחנא רפע יכ, ןעקנעדעג לָאז רע םלועה ךלמ םייב ןעטעב רימ תעב
 זיא ,דניז ערעזנוא ןעבעגרַאפ רַאפרעד לָאז רע ןוא ,ביוטש ןוא דרע יװ רעמ טינ ןענ
 .ןעגידניז טינ ןוא ןורכז ןיא ןעמענ סָאד ךיז ןעלָאז ןיײלַא רימ זַא יאדכ

 זַא ,ן'רזח'נייא ןוא ןענָאמרעד רדסכ ןרעדנַא םעד רענייא ןוא ןיילַא ךיז וצ ריימָאל
 -ייא טינ זיא ןעבעל עשידרע סָאד זַא ,"רפעל ופוסו רפעמ ודוסי םדא; זַא ,"ונחנא רפעג
 ,דניז ןופ ןעטיהּפָא זנוא טעװ ןײלַא סָאד ןוא גיב

 "דחא 'ה וניקלא יה לארשי עמש;,

 -וצפיורַא גהנמ רעד זיא ,"?לארשי עמש; ןעגָאז םייב ,םימש תוכלמ לוע תלבק תעשב

 לארשי עמש ןעגָאז רימ תעשב .ןעגיוא יד ןעכַאמרַאפ וצ ןוא םינּפ ןפיוא טנַאה יד ןעגייל

 טייקגיטכערעגמוא עטשרמולכמ יד ןוא טלעוו רעד ןופ תואיצמ רעד ףיוא רימ ןעקוקרַאפ

 יד טינ ןטּפשמ רימ .ןעגיוא עטכַאמרַאפ טימ עמש ןעגָאז רימ .ריא ןיא טשרעה סָאװ

 -ַאלקַארּפ רימ רָאנ ,רשב יניע ערעזנוא טימ םלועה רדס םעד ןוא ןעשינעעשעג-טלעוו

 טיול טלעװ רעד רעביא טשרעה רעכלעוו ,דחוימו דיחי זיא 'ה זַא ,הנומא רעזנוא ןערימ

 .ודבלמ דוע ןיא ןוא הנוילע המכח ןוא ןוצר ןייז

 ףיוא ףיױרַא טייג רע ןעוו חיכומ ןוא בר םעד רַאפ דומיל ַא ןייז ךיוא ףרַאד סָאד

 סע רעװ םעד טימ ןענעכער טינ ךיז ןוא ןעגיוא ענייז ןעסילשרַאפ ףרַאד רע .המיב רעד

 עמש טגָאז סָאװ רענעי יוװ ןעגיוא ענייז ןעסילשרַאפ ףרַאד רע .דייר ענייז וצ וצ ךיז טרעה

 ןיא זיא סָאװ "לארשי; םוצ וליפא רעדָא ,םיא ןעבענ טייטש סָאװ רבח ןייז וצ לארשי

 ןעצרַאה ןיא רָאנ וליפא ןיײרַא ןעגנירד רעטרעוו ענייז ןעוו לייוו .דחא 'ה וניקלא 'ה -- םיא

 ,(ופ אמוי) ןעגָאז ל"זח יד יװ ןוא ,תוכז ףכל טלעוו עצנַאג יד עירכמ רע זיא דיחי ַא ןופ
 .טלעוו עצנַאג יד ןוא םיא לחומ ןעמ זיא הבושת טוט רעכלעוו שטנעמ ןייא בילוצ זַא

 'דעו םקועל ותוכקמ ךובכ םש ךוובי

 טרעהעג רע טָאה ,לעמיה ןיא ףױרַא זיא ונבר השמ ןעוו זַא ,טלייצרעד שרדמ רעד
 טָאה רע ןוא ,"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב? טגָאזעג ןעבָאה תרשה יכאלמ יד יו
 -ַאד .שחלב סע טגָאז ןעמ סָאװרַאפ הביס יד זיא סָאד .ןעדיא יד ֹוצ טגנערבעגּפָארַא סע
 ןעדיא סע ןעגָאז םיכאלמ יד יװ ןייר ןענייז ןעדיא יד ןעוו ,רוּפכ םוי ןיא רעבָא ןעגעג
 .איסהרפב ןוא ךיוה ןיוש

 ? םיכאלמ יד וצ ןעכיילגרַאפ דיא רעד ךיז ןעק רוּפכ םוי ןופ טייצ רעכלעוו ןיא רעבָא
 טָאה ,גָאט ַא טסַאפעגּפָא טָאה רע יו םעדכָאנ ,שודקה םוי ןופ ףוס םייב טשרע סיוועג
 ךיז ןופ ןעסירעגסיוא ,ןעטייקכַאװש עכילשטנעמ ןוא ץומש ײלרעלַא ןופ טגיניירעג ךיז
 סָאד רעבָא .תרשה יכאלמ יד וצ טייקכילנע ןַא ןַאד טָאה רע .האנש ןוא הוואת רעדעי
 טמוק רע ןעוו ,גָאט-רוּפכ םוי ןופ גנַאפנָא םייב דיא ןעגעוו ןעגָאז טינ רעכיז ךיז טזָאל
 .שפנה ןובשח ןייז ןעכַאמ וצ ןעזיװַאב םיוק טָאה ןוא ךיוב ןעלופ ַא טימ ךָאנ לוש ןיא

 -רוּפכ םוי ןופ גנַאפנָא םייב דָארג .ךַאז עשיטסירעטקַארַאכ ַא רימ ןעעז ָאד רעבָא
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 בירעמ ייב רעבָא ןעגעגַאד ,דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב ךיוה רימ ןעגָאז גָאט
 .שחלב רעדיוו ?ותוכלמ דובכ םש ךורב;? רימ ןעגָאז רוּפכ םוי יאצומ ןופ

 טול ךיז טדנעװ ץלַא זַא ,ןענרעל ןופרעד ןעק ןעמ ןוא הרות זיא לארשי גהנמ ַא
 -עג טשרע טָאה דיא רעד .ירדנ לכ ןופ טכַאנ יד זיא טָא .הנכה ןוא הבשחמ ,הנווכ רעד

 ביוטש ןעצנַאג םעד ןעפרַאװאוצּפָארַא ךיז ןופ ןעזיװַאב טינ ךָאנ ןוא ןעקנורטעג ןוא ןעסעג
 יד ןעוועג לבקמ ךיז ףיוא טָאה רע סָאװ טימרעד ןיוש רעבָא .רָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ
 הבושתב ןערעקוצקירוצ ןוא ןעגינייר ,ןעגילייה וצ ןעסָאלשטנַא ךיז ןוא םייוניע השמח

 רע ןוא תרשה יכאלמ ןופ הגרדמ יד טכיירגרעד דיא רעד טָאה טימרעד ןיוש --- המילש

 ,תמא .רוּפכ םוי יאצומ ןיא רעבָא שרעדנַא ."ותוכלמ דובכ םש ךורב; ךיוה ןעגָאז ןעק

 טיירג טציא לייו רַאפרעד רעבָא ,דניז ןופ ןייר עקַאט רע זיא טנעמָאמ ןעגיטציא ןיא
 -נײרַא ןָא טביוה ;לוח םוצ שדוק ןופ קירוצ תוגרדמ ענייז ןופ ןרעדינוצּפָארַא ךיז רע

 ןעריולרַאפ ןײלַא טימרעד ןיוש רע טָאה -- ןעסע ןײגוצמייהַא ידכב בירעמ ןייז ןעּפַאכ
 .שחלב -- "ותוכלמ דובכ םש ךורב; םעד ןעגָאז וצ יו יואר רעמ טינ זיא ןוא הגרדמ ןייז

 ,..םכצרא רטמ יתתנו .. .עֹומש םא ייהו ...עמש

 ןיא השרּפ רעטייוצ רעד ןוא רעטשרע רעד ןעשיווצ דישרעטנוא רעד זיא הרואכל
 עטייווצ יד ןוא דיחי ןושלב זיא השרּפ עטשרע יד סָאװ סָאד יו רעמ טשינ עמש תאירק

 ."םיברל הרהזא דיחיל הרהזא, :ירפס ןיא טגנערבעג ךיוא טרעװ ױזַא .םיבר ןושלב
 ןייז לבקמ ךיוא דיא רעד ףרַאד ,דיחי סלַא םימש תוכלמ לוע תלבק ךָאנ זַא ,טניימ סָאד

 תוכלמ לוע ןייז לבקמ ףרַאד רע ;קלָאפ ןופ ללכ ןפיוא ,רובצ ןפיוא םימש תוכלמ לוע

 זיא םימש תוכלמ סָאװ ,לארשי ללכ ןופ קלח ַא יװ רָאנ ,ךַאז טַאוװירּפ ַא יו טינ םימש
 תד רעד לייוו רַאפרעד ,הזב הז ןיברע לארשי לכ ,המשנ ןייז 'ה תבהא ןוא ,ךיירגיניק ןייז

 ןעשידיא םוצ טייקגירעהעגוצ רעד רַאפ יאנת ַא רָאנ ךַאז טַאװירּפ ַא טינ זיא לארשי

 רעזנוא טימ רָאנ קלָאפ ןייק טינ ןענייז רימ .שודק יוגו םינהכ תכלממ ַא זיא סָאװ ,קלָאפ

 טָאה סָאװ דיא ַא .דילגטימ-סקלָאפ ןעדעי ןופ םימש תוכלמ לוע תלבק רעד טימ ,הרות

 ןַאד ךיוא רע טביילב רעכיז לייוו ,ןיז ןעש'הכלה ןיא טינ) ךיז טיצ ל"ר ט'דמש'עג ךיז

 ,דמושמ ןוא רכנ ןב ַא טרעוו ןוא המואה ללכ ןופ סױרַא (תד םוצ ןעטכילפ עלַא טימ דיא ַא

 -עג ,םימש תוכלמ לוע תלבק ןופ תוישרּפ ייווצ יד ןיא ךיז ןעטכַארטרַאפ רימ ןעוו
 -ייווצ רעד ןיא ןַארַאפ זיא ,םיבר ןוא דיחי ןופ חסונה יוניש םעד רעסיֹוא זַא ,רימ ןעניפ

 ןַארַאפ טינ ,ךילמענ ןוא .רעטשרע רעד ןיא ןַארַאפ טינ זיא סָאװ סנױזַא סעּפע השרּפ רעט

 טרעװ רעטייוצ רעד ןיא ןעגעגַאד .שנועו רכש ןופ רכז ןייק השרּפ רעטשרע רעד ןיא
 ,הריבע ירבוע יד רַאפ שנוע ןַא ןוא הזה םלועב תווצמ ירמוש יד וצ רכש טרעכיזרַאפ

 .טלעוו רעד ףיוא הוצמ רכש ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע זַא ,רימ ןעסייוו ץ'תמא ןיא ןוא
 שטנעמ ןופ ןובשח רעגיטליגדנע רעד .,"ול בוטו עשר, ַא ןוא "ול ערו קידצ, ַא ןַארַאפ
 -עד .טלעוו רענעי ףיוא רעטעּפש טשרע טמוק ,לייטרוא רעגיטליגדנע רעד ,דיחי סלַא

 טרעװ עמש תאירק ןופ השרּפ רעשרע רעד ןיא סָאװ ,שודיח ןייק טינ ךיוא זיא רעביר
 ,שנועו רכש ןייק טנָאמרעד טינ

 רעמ טינ טייג ָאד .הכולמ סלַא ןוא קלָאפ סלַא ,לארשי ללכ ןטימ רעבָא זיא שרעדנַא
 ףױא ךיוא טרעוו קלָאפ ןופ לרוג רעד ."אכיל אמלע יאהב הוצמ רכש; ןופ ללכ רעד ןָא

 ,..וכלת יתוקחב םא; :טײטש סע יװ ןוא ,םישעמ ענייז טױל טּפשמ'עג טלעוו רעד

 ןופ דניז יד רַאפ שנוע רעד ךיוא *...ץראב םולש יתתנו ...םכצראב חטבל םתבשיו

 ץראה לעמ הרהמ םתדבאו ...םכב 'ה ףא הרחוק :רעטנעכיײצעגנָא רָאלק ַא זיא קלָאפ

 ?,,.הבוטה
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 ןוא ."ונצראמ ונילג וניאטח ינּפמו; .ןעזיװַאב רָאלק סָאד טָאה עטכישעג עשידיא יד
 !ןעקנעדעג טפרַאדַאב רוד ןופ "רעריפ, עגיטנייה יד סָאד ןעטלָאװ קרַאטש יו

 "ב םדא לכ ד םתשז

 תונורכזה רפס ןיא ךיז טע'מתח ,םורמל טכַאנייב הלוע זיא סָאװ שטנעמ ןופ המשנ יד
 רעד טימ טרָאד יז טע'מתח רעכיז ןוא ,גָאטייב ןָאטעגּפָא טָאה שטנעמ רעד סָאװ םעלַא ףיוא
 ,טלעו רעד ףיוא ךיז טע'מתח שטנעמ רעד רעכלעוו טימ המיתח רעבלעז

 םיראות ןָא ,ןעדיײשַאב ךיז ןענע'מתח וצ ןעשטנעמ וצ הבוט הצע ןַא טמוק ןענַאד ןופ
 יד ןעװו ןוא ,מ"ר ןוא ד"בא ,ןואגה ןב ,ברה ךיז טע'מתח סָאװ דיא ַא .ןעלטיט ןוא
 ןייז םלוע שיערמ ךָאד ייז ןעלעוו ,המיתח עגיד'ראופמ ַאזַא ןעפערטנָא ןעלעוו םיגירטקמ
 שטנעמ רעד ןעו רעבָא שרעדנַא .הרעשה טוחכ םיא טימ ןייז וצ קדקדמ ןרעדָאפ ןוא
 טּפשמ'עג טרעװ רע ןעו ןעסנַאש ערעסעב טָאה רע .ןעדײשַאב ןוא טושּפ ךיז טע'מתח
 ...ןעדיא ע'טושּפ עלַא טימ ןעמַאזוצ

 הכז הלפת

 וצ .הכז הלפת ןעפורעגנָא טרעוו ירדנ לכ רַאפ כ"וי ברע ןעגָאז רימ סָאװ הלפת יד

 :שרדמ ןופ רעטרעװ יד ןייז םידקמ ןעמ ףרַאד הלפת רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןייטשרַאפ

 הכז יתלפתו יפכב סמח אל לע בויא רמא ןכו ,ללפתיש םדוק ובל תא רהטל סדא ךירצ,

 ...ותוא הנוע וניאו ה"בקהל ארוק אוה לזגב תוכלכולמ ןידיש ימ לכ אלא ...(ץט בויא)

 ןמ ומצע תא קיחרמש לכש ןינמו ...הכז ותלפת התיה לזג ולמעב 'יה אלש בויא לבא

 ."ה תאמ הכרב אשי ...בבל רבו םייפכ יקנ :רמאנש ,הכז ותלפת לזגה

 ךיז רימ ןעימַאב הבושת ימי תרשע ןיא טרפב ןוא תוחילסהו םימחרה ימי יד ןיא

 רעטסערג רעד זיא עכלעוו ,הליזג ןופ טרפב ןוא הריבע ץמש רעדעי ןופ ןעגינייר וצ
 ,(ר"ב) לזג ?םלוכ שארב גרטקמ ימ תונווע האלמ הפוק :ןעגָאז ל"זח יד ַױװ ןוא ,גרטקמ

 רימ ןעגָאז ױזַא ."ונידי קשועמ לדחנ ןעמל; זיא הבושת ימי תרשע ןופ תילכת רעד

 רענייא סייפמ רוּפכ םוי ברע ןעדעי ךיוא רימ ןענייז ױזַא .הליענ תלפת ןיא לָאמ ייווצ ךיוא
 ףוס ןיא הלפת יד טרעוװ רעבירעד ןוא ,הלווע רעטסדנימ רעד רַאפ וליפא ןרעדנַא םעד

 םדא ןיב תוריבע ןופ ךיז ןעגינייר וצ טמיטשַאב רקיע רעד זיא סָאװ ,גָאט ןעגיזָאד ןופ

 ."הכז הלפת? ןעפורעגנָא ,וריבחל

 ךיז רימ ןעימַאב אפוג הלפת רעגיזָאד רעד טימ זַא ןעגָאז וצ רעגיטכיר ךָאנ זיא'ס
 יננהו, הליפת רעד ןיא ךָאד טגָאז רעדעי .וריבהל םדא ןיב םיאטח יד ןופ ןעגינייר וצ
 ןעדיא עלַא ןעוו ןוא ."ינוממב ןיב יפוגב ןיב ידגנ אטחש ימ לכל הרומג הליחמב לחומ
 ןופ רעדעי ךיז טרעטייוורעד ,לחומ גיטייזנעגעג ךיז ןענייז ןוא הלפת עגיזָאד יד ןעגָאז

 -ורעגנָא הלפת יד טרעוו רעבירעד ."הכז יתלפתו יפכב סמח אל לע; ןעגָאז ןעק ןוא לזג

 .הכז הלפת ןעפ
 ("רובדהו העדה, רפס ם'נופ)

11 



 תושדחתה ךרוד הנושת

 ץטַאק יכררמ םייח 'ר =רה ןופ +

 דנַאלװילק --- זלטד מ"ר

 וצ 'ילע סנעשטנעמ םעד ןערעטש סָאװ ,ןעטיײקכַאװש עכילשטנעמ יד ןופ עגייֵלָש

 ןוא תמאה תורכה יד וצ טניואוועגוצ טרעוװ רע סָאװ ,סָאד זיא תוגרדמ ערעכעה 8

 לָאז שטנעמ רעד ידכ לייוו .ןעברָאװרעד ךיז טָאה רע עכלעוו ,ןעגנוכיירגרעד עגיטסייג

 לדתשמ ךיז לָאז רע זַא ,גידנעווטיונ זיא ,ןעבעל ןיא ןעגנופַאש עיינ וצ ןערעוו ררועתנ

 טשרע ייז טלָאװ רע יו ױזַא ,תורכה ענייז ךיז ןיא ןעשירפפיוא ןוא ןעיײנַאב וצ רדסכ ןייז

 ,תוריצי עיינ םיא ייב ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו ןוא ןעמונעגפיוא טציא

 ץטושּפ ןרַאפ גיטיונ רָאנ טינ זיא ,ןעגעמרַאפ ןעגיטסייג םעד ןופ תושדחתה ַאזַא

 טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,שטנעמ רעסיורג רעד ךיוא .ןעשטנעמ ןעכילטינשכרוד ןוא

 יז ןעפרַאד ,'ה תבהא ןוא הארי ,ןוחטב ןוא הנומא ןופ תורכה עקרַאטש ןוא ערעפיט

 -עה ךָאנ ,עיינ וצ ןעגנערב םיא ןעלָאז סָאװ תושדחתה ַאזַא םיא ייב ןעמוקַאב גידנעטש

 .תולוגס ןוא תורכה ערעכ

 ארב רוהט בל, ע"שבר םייב ןעטעבעג טָאה ה"ע ךלמה דוד זַא ,רימ ןעניפעג ױזַא

 ץרַאה ןיימ :טגָאז ה"ע ךלמה דוד ,(בי ,אנ םילהת) "יברקב שדח ןוכנ זורו םיקלא יל

 טקנוּפ ןייר ןוא רעטיול ױזַא ןערעװ ןוא ער רבד ץמש ןעדעי ןופ ןערעוו טגיניירעג לָאז
 ןוכנ חורו :רעטייוו טעב רע ןוא .ןערָאװעג ןעּפַאשַאב טציא טשרע טלָאװ ץרַאה סָאד יו
 ןייז וצ ןעטיבעג ןערעוו לָאז םיא ןיא ןיוש ךיז טניפעג סָאװ ,טסייג רעד ,חור רעד --

 ,השודק ןוא הרהט ןיא ןערעו טיינַאב לָאז ןוא דָארג

 קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןוחטב ןוא הנומא סנעמעוו ,ךלמה דוד יװ ָאד רימ ןעעז טָא

 ןיא לָאז ץלַא סָאד זַא ןעטעב וצ תוציחנ ַא טליפעג ךָאד טָאה ,טלעצרָאװרַאפ ףיט ןוא

 ןוא טייקשירפ טימ גנופַאש עגיטסייג עיינ ַא יו ןערעוו לָאז רע ןוא ןערעװ שדחתנ םיא

 -ריוו ןוא קיד'תמא ןייז םישעמ עכילשטנעמ יד ןענעק תושדחתה טימ רָאנ לייוו .ןעבעל

 ןערילרַאפ ,םינינק עגיטסייג סנעשטנעמ ןיפ תושדחתה ַאזַא ןָא .ןייז וצ ףרַאד'ס יװ דנעק

 ןוא תילכת םוצ טינ ייז ןעגנערב רָאנ טינ ,טײקרַאטש רעייז תולוגס ןוא תוחוכ יד טָא

 -ַארטַא ןעשטנעמ םעד ייב ןערעוו תוחוכ ענענַארַאפ יד וליפא רָאנ ,ליצ רעייז ןעלעּפרַאפ

 ןענעק ןוא ,ןעבעל ןָא ,הדמולמ םישנא תוצמ ,שיטַאמָאטױא ןערעוװו םישעמ יד .טריפ

 ,ןייז תוריּפ אשונ טינ אלימב

 :(די"גי ,טכ 'יעשי) 'ה ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאז איבנה 'יעשי יו רימ ןעניפעג רעבירעד

 תוצמ יתוא םתארי יהתו ינממ קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו ויפב הזה םעה שגנ יכ ןעיג

 וימכח תמכח הדבאו ,אלפו אלפה הזה םעה תא אילפהל ףיסוי יננה ןכל ,הדמולמ םישנא

 ."רתתסת וינובנ תניבו

 קוסּפ רעד יװ ןוא 'ה תארי טַאהעג ָאי קלָאפ סָאד טָאה -- קוסּפ ןופ ןעעז רימ יו

 ,עשינַאכעמ ַא ןערָאװעג זיא הארי עגיזָאד יד ? ןעד סָאװ רָאנ ,"יתוא םתארי יהתו, :טגָאז

 ןוא ,הדמולמ םישנא תוצמ ַא ,גנואיינַאב ןוא תושדחתה ןָא ,טייהניואוועג עכילגעט ַא

 ,הגרדמ רעגירעהעג רעד וצ ןעביוהרעד טנעקעג טשינ ייז טָאה סָאװ ,עכלעזַא אלימב

 ,שטנעמ ןופ טגנַאלרַאפ ךרבתי םשה סָאװ

 יד ןעגנַאגעג ןעריױלרַאפ זיא'ס, .שנוע רעקרַאטש ַאזַא ןעמוקעג ייז זיא רעבירעד
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 ערעייז ןופ שינעדנעטושרַאּפ יד ןערָאװעג טרעטשעצ זיא סע ןוא םימכח ערעייז ןופ המכח

 טָאה ,תושדחתה ןעלעפ ןעביוהעגנָא המכח רעד ןיא טָאה סע ןעוו לייוו ."עגידנעטשרַאּפ
 ,םויקה חוכ ןייק רעמ טַאהעג טשינ ,טגָאמרַאפ ןעבָאה ייז סָאװ ,סָאד וליפא

 םיבצנ סתא :(טכ םירבד) ןופ השרּפ יד ןייטשרַאפ ךיוא ךיז טזָאל קנַאדעג םעד טימ

 (תירבב םסינכהל ...השמ םסניכש דמלמ :י"שר) 'וגו םכיקלא 'ה ינפל םכלוכ םויה

 םייב ? תירב ַא יינ סָאד ןופ גיטיונ ןעוועג זיא סָאװ וצ .'וגו ךיקלא 'ה תירבב ךרבעל
 טייטש סע יװ ,תירב ַא קלָאפ ןעשידיא ןטימ ןעסָאלשעג ךרבתי םשה ךָאד טָאה יניס רה

 ףיוא ןעװעג ךָאד זיא רשק רעגיזָאד רעד ןוא "וגו תירב תרוכ יכנא הנה; קוסּפ ןיא
 ? גיבייא

 ןעדנוברַאפ רעירפ ןיוש עקַאט זיא לארשי םע רעד שטָאכ זַא ,סיוא טזייוו'ס רעבָא

 טָאה ןעגעווטסעדנופ ,תירב ןעגיבייא ןוא ןעקרַאטש ַא ןיא ע"שבר םעד טימ ןערָאװעג
 יז ןוא דנוב םעד ןייז וצ שדחמ יינ סָאד ןופ גיטיונ רַאפ ןענופעג ךָאנ ה"ע ונבר השמ

 טימ טייקנעדנוברַאפ רעייז ידכ ,ע"שבר םעד טימ רשק ַא ןיא ןעגנערבוצניירַא לָאמַאכָאנ
 .קרַאטש ןוא שירפ ןערעוו לָאז ע"שבר םעד

 ויהשש יפל ,םיבצנ םתא, :ל"ז י"שר טגנערב ,"םויה םיבצנ םתא; קוסּפ םעד ףיוא

 ."םזרזל ידכ ,הבצמ םתוא השע ךכיפל ,עשוהיל השממ ,סנרפל סנרפמ ןיאצוי לארשי
 :(דכ) עשוהי ןיא טלייצרעד עקַאט רימ ןעניפעג ױזַא

 ודבעו 'ה תא וארי התעו גו לארשי יקלא 'ה רמא הכ םעה לכ לא עשוהי רמאױ

 ,ודובעת ימ תא םויה םכל ורחב 'ה תא דובעל םכיניעב ער םאו 'וגו תמאבו םימתב ותוא
 וגו ירומאה יהלא תא םאו 'וגו םכיתובא ודבע רשא םיקלא תא סא

 רַאפ קלָאפ סָאד עשוהי טלעטש סעּפע יװ .ןייטשרַאפ וצ טשינ ךָאד זיא ךילטנעגייא

 יװ ?רעסעב ןעליוו ייז סָאװ טצעי ןעביולקוצסיוא ,לַאװסיױא ןעיירפ ַא רַאפ ,הריחב ַא

 יז ?ןדײשטנַא וצ יינ סָאד ןופ ךיז טייקכילגעמ ַא ןעבעג טנעקעג טצעי ייז רע טָאה

 ? הרות יד ןעטלַאה ֹוצ םידמועו םיעבשומ ןעוועג יניס רה ןופ ןיוש ךָאד ןענייז

 יז זַא ,למרכה רה םעד ףיוא והילא ייב ןוא ,לאומש ןיא ךיוא רימ ןעניפעג ױזַא

 ךיז טביולק ןוא ךייא טכַארטַאב; :ייז וצ טגָאזעג ןעבָאה ןוא טגערפעג קלָאפ סָאד ןעבָאה

 -נוטכילפרַאפ ערעייז ןופ ןעיירפַאב וצ ךיז טכער ַא טַאהעג ןעדיא יד ןעד ןעבָאה ."סיוא

 ךיז לָאז שטנעמ רעד זַא ,גידנעווטיונ זיא ,טרעלקרעד רעירפ ןעבָאה רימ יװ רָאנ ? ןעג

 יז טלָאװ רע יוװ ,שירפ ױזַא המכחה תועידי יד ןעעז ןוא ןעטכַארטַאב ײנסָאד ןופ דימת

 ןעק ןוא טניואוועגוצ ,טלַא ץלַא טרעו תושדחתה ַא ןָא לייוו .טסואוועג טשינרָאג רעירפ

 .רַאבטכורפ ןייז טינ

 תירב םעד ןרעכיזרַאפ ןוא ןעקרַאטשרַאפ טלָאװעג ןעבָאה םיאיבנ יד ןעוו רעבירעד
 "וצניירַא ידכ ,טשירפעגפיוא רדסכ םיא ייז ןעבָאה ,לארשי םע םעד ןוא ת"ישה ןעשיווצ
 .הכרב עגיבייא ןַא רַאפ גנוקריוו ןוא ןעבעל ןעגנערב

 ןייז וצ לבקמ גָאט ןעדעי לָאמ ייווצ הוצמ ַא ָאד זנוא ףיוא ךיוא זיא רעבירעד ןוא
 ןוא לוע םעד רעטנוא ךיז ןעניפעג רימ סָאװ גונעג טשינ זיא'ס .םימש תוכלמ לוע םעד
 ןוא גידנעטש גידנעווטיונ זיא'ס רָאנ ,יניס רהמ םידמועו םיעבשומ ןיוש ןענייז רימ סָאװ
 לָאזס ידכ ,תווצמ לוע ןוא םימש תוכלמ לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענוצפיורַא יײנסָאד ןופ
 ןיהו, .ךַאז עטניואוועג ַא יו ןערעוו טינ ןוא גנורעטסיײגַאב וצ ץרַאה רעזנוא ןעקעוורעד
 ;לײז םימכח יד זנוא ןענרעל םעד ףיוא ."ךבבל לע םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה
 -ַאב ףיט ןוא גונעג זנוא סע ןעק טלָאמעד רָאנ לייוו ."םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב,
 ןיא לָאמ ןייא גונעג טינ .עמש תאירק ןיא םיקודקד עלַא יד ךיוא רעבירעד .ןעקריוו
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 תוכלמ לוע םעד ןעליפ וצ ךיז ףיוא ידכ ,טכַאנייב ןוא ירפרעדניא ,לָאמ ייווצ רָאנ ,גָאט
 .רעהפיוא ןָא רדסכ םימש

 ינוכילמתוש ידכ תויכלמ ינפל ורמא :הנשה שאר ןיא תוכלמ ןופ ןינע רעד זיא סָאד
 ײנסָאד ןופ ןעלָאז רימ זַא ,ךיז טגיטיונ הנשה שאר ןופ גָאט םעד ןיא .(זט ה"ר) םכילע

 ארוב ןופ הכולמ יד ןייז שדחמ ,טלעוו רעד רעביא 'ה תוכלמ יד ןייז שיגרמ גידעבעל ןוא
 טלעוו רעד רעביא תוכלמ יד טרעהעג 'ה וצ רָאנ זַא ןעליפ רימ ןעלעוו טשרע ןַאד .םלוע

 ןעמוק טעװ טלעװ עצנַאג יד ןעוו ,טייצ יד ןעמוק לָאז'ס זַא ,ןעטעב רעבירעד ןעלעוו ןוא

 ,הרכה רעד טָא וצ

 -נָא ןוא רבע ןופ עטכעלש סָאד ןעזָאלקעװַא .הבושת ןופ ןינע רעד זיא סָאד ןוא
 ןופ גיגנעהּפָא ןייז טינ ןעלָאז דיתע רעד ןוא הוה רעד זַא ,ײנסָאד ןופ עטוג סָאד ןעביוה

 ,םדקכ ונימי ששדח ,הבושנו ךיקלא 'ה ונב"שה :רימ ןעטעב םעד ףיוא ןוא .רבע םעד
 .ײנסָאד ןופ ןעביוהנָא ןענעק ןעלָאז רימ זַא ,געט ערעזנוא ײנַאב --

 -רדסכ רעד ןיא שרוש ןייז ןעשטנעמ םייב תושדחתה ןופ חוכ רעד טָאה תמאה יפל

 יד ןיא ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא טלעװ יד שטָאכ לייוו .האירב רעד ןופ תושדחתה רעגיד
 רעכילגנירּפשרוא רעד ןופ חוכ םעד טימ טינ רעבָא יז טריטסיזקע ,השעמה ימי תשש |

 םעד רדסכ ריא טיג ןוא ,"תיושארב השעמ דימת םוי לכב שדחמ, זיא ת"ישה רָאנ ,הריצי
 ,םויק ריא ןייז וצ ךישממ חוכ

 ןיא ןעגָאז רימ .הנשה שאר ןיא ךיוא רימ ןעניפעג תושדחתה ןופ חוכ ןעכילנע ןַא

 האירב יד יוװ ױזַא לייו ,"ןשאר םויל ןורכז ךישעמ תלחת םויה הז; :תולפת ערעזנוא

 שדחתנ יז טרעוװ ךיוא ױזַא ,האירב רעד ןופ גָאט ןעטשרע םעד ןיא ןערָאװעג שדחתנ זיא
 -- ןיטשרַאפ וצ רעווש זנוא זיא האירב רעד ןופ תושדחתה יד .ה"ר ןופ גָאט םעד ןיא

 זיא סָאד ,בקעי יקלאל טּפשמ רעבָא .קוח ַא יו סָאד זיא לארשי רַאפ ,"אוה לארשיל קח;

 טיײנַאב טרעוװ יז זַא ,האירבה ךלהמ םעד ןופ החגשה ןוא ץעזעג ,טּפשמ ןופ געוו רעד
 .ןעבעל שירפ ריא ןעבעג וצ ידכ

 םעד ףיוא ,ד"מ 'פ אנהכ ברד אתקיסּפ יד רעטכייל זנוא טרעװ קנַאדעג םעד טימ

 :"ךיקלא 'ה דע לארשי הבוש; קוסּפ

 ארייתמ ןבה 'יה .אפרתמ ץפחה ןמ לכאי סא אפורה רמא ,הלוח 'יהש םיכלמ ןבל לשמ

 ,לארשיל ה"בקה רמא ךכ .ונממ לכוא ינירה ,ךל קיזמ וניאש עדת ,ויבא ול רמא .ולכאל
 המו .בש יננה 'ה רמא הכ רמאנש ,ןושאר בש ינירה ,הבחשת תושעל םתא םישייבתמ

 תושעל םיכירצ המכו המכ תחא לע א'נב ,בש יננה רמא ו"ח ןוחרס אלו אטח ול ןיאש ימ

 .ה"בקה לצא אבלו הבושת
 רָאנ !?הבושת ןָאט וצ ה"בקה ייב טסַאּפ סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא ךילנייוועג

 ןיא ךיוא רימ ןעניפעג סָאד .םישעמ יד ןעיײנַאב ,ײנסָאד ןופ ןעביױהנָא ,טסייה הבושת
 לָאז יז זַא ,חוכ רעד ןעבעגעגניירַא טינ זיא ריא ןיא ךיוא לייו ,האירבה תגהנה רעד
 ןופ גָאט ןעדעי לָאז יז זַא רָאנ ,חוכ ןעטלַא ןעבלעז םעד טימ ןעבעל גידנעטש (זיולב)
 ןָאט וצ טשינ ךיז טקערש :ה"בקה טגָאז רַאפרעד .תוחוכ עיינ טימ ןערעוו טיינַאב ײנסָאד

 -עגנייא זיא האירב רעד ןיא ךיוא לייוו ,םישעמ ערעייא גידנעטש ןעיינַאב וצ ,הבושת
 ,הלעמל שרוש ןייז טָאה ללכ רעד .םינוקית עיינ טימ תושדחתה עטנענַאמרעּפ ַא טלעטש

 -נוא ןעיינַאב וצ ןערעוו ררועתנ רימ ןעפרַאד טּפשמהו ןידה ימי יד ןיא רעבירעד
 לָאז ע"שבר רעד זַא ןוא ,"השדח חור, ַא ןוא "שדח בל; ַא ןעמוקַאב וצ ,םישעמ ערעז

 .העושיו הלואג ,םולשו םייח תנש ַא וצ רָאי סָאד לארשי ללכ ןעצנַאג םעד רַאפ ןעיײנַאב

 יא
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 תנא ןופ טניל ןיא

 רעטפיג יכדרמ 'ר ברח ןופ 3

 דנַאלװילק --- זלטד מ"ר

 עכלעוו ,טייצ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ןעבעל ןעשידיא ןיא הפוקת-םיארונ םימי יו

 שדוח ןופ געט-סגנוטיירגוצ יד .גנוביוהרעד רַאפ טמיטשַאב תוהמ םצע ריא ןיא זיא
 ןיא טייקכייו ַא ןרעדָאפ געט-הבושת יד ןופ שפנה ןובשח ןוא הבושת ירוהרה יד ,לולא
 ,רשב בל ַא ןערעוו לָאז עטרענייטשרַאפ סָאד זַא ,ץרַאה ןעכילשטנעמ

 ,ץרַאה שידיא ַא זיא סנױזַא סָאװ ןייטשרַאפ וצ געט יד ןיא גיטיונ רעבירעד זיא'ס
 -ונובר --- ריד וצ ןעגָאז טוט ץרַאה ןיימ --- "ינפ ושקב יבל רמא ךל, :טגָאז ךלמה דוד

 רעד טינ ,ץרַאה סָאד ָאד ךָאד טדער ךילטנעגייא .ןענעקרעד וצ ךימ טכוז -- םלוע-לש

 -- םיא טכוז -- וינפ ושקב :ןעגָאז ץרַאה סָאד טפרַאדעג ךָאד טָאה ,םלוע-לשדונובר

 -ניא ןַא זיולב זיא דיא ַא ןופ רעבָא ץרַאה סָאד .ןענעקרעד וצ -- םלוע-לש-ונובר םעד

 -ָאפ ןוא טפור רעכלעוו ,ןוגינ רעכילט-ג רעד ףיוא טליּפש סע ןעכלעוו ףיוא טנעמורטס

 יװ .ץרַאה שידיא ַא זיא סָאד רָאנ .שינעטנעקרעד עכילט-ג יד וצ ןעשטנעמ םעד טרעד

 יבל -- רע יבלֹו הנשי ינא -- םירישה ריש ןיא קוסּפ ןפיוא ל"זח יד ןעגָאז דנעפיירג

 .ה"בקה זיא לארשי ללכ ןופ ץרַאה סָאד -- ה"בקה הז

 ,ארובה תרכה ןופ קעווצ םוצ רָאנ טמיטשַאב ףַאשַאב םצע ןייז ןיא זיא שטנעמ רעד

 רָאנ ,ע"שבר ןטימ ןעדנובעג ןוא טּפונקעג גנע המשנ ןייז זיולב טשינ זיא רעבירעד ןוא

 רַאפ תילכת ןעסיורג םעד ןיא ךיוא טלעצרָאװ דנַאטשַאב רעצנַאג ןוא ףוג ןייז וליפא

 -שטנעמ ןופ לַאװקרוא -- ץרַאה עכילשטנעמ סָאד .טמיטשַאב זיא שטנעמ רעד ןעכלעוו

 וצ ןערָאװעג ןעּפַאשַאב ךילגנירּפשרוא זיא --- "דמוח בל, -- גנוטסולג ןוא ןעליוו ןעכיל

 ףיוא ןיוש ךיז טלעטש דיא ַא ןעוו ,רעבירעד .טייקטנעָאנ עכילט-ג וצ גנוטסולג רעד

 ,השודק ןופ עפש םענעי רע טריּפשרעד ,ןעליוו ןייז ןופ טקנוּפ-לַארטנעצ ןעכילרעניא םעד

 ןעו .'ה רוא םוצ טייקנעדנובעג ןוא גנוביוהרעד םיא ייב טנָאמ ןוא טרעדָאפ רעכלעוו

 ןעוו ;ץרַאה שידיא ןייז ןיא תמאב ךיז טוט סע סָאװ ןערעהרעד וצ הכוז זיא דיא רעד

 ךיז טסולג סע ןוא םיא ןיא טיצ סע ,רע טכַאװרעד ןַאד -- 'ה לוק םעד טרעהרעד רע

 וכו "ינממ ךינפ רתסת לא !שקבא 'ה ךינפ, -- םיא

 סָאד טינ .בלבש הדובע -- הלפת זיא סנױזַא סָאװ ןעריּפש טימרעד ןָא ןעביוה רימ

 םעד ןופ ןעסינעג וצ ןעטעב סָאד רָאנ ,הלפת זיא ןעשינעפרעדַאב ענעגייא ףיוא ןעטעב

 ןעשינעפרעדַאב ענייז ןעשטנעמ ַא ןעלעפ סע טינ .ךרבתי וינפ רוא -- טכיל ןעכילטיג

 .ןענופעג ץלַא ןיוש רע טָאה ,רעפעשַאב ןייז רע טניפעג .םיא טלעפ אוה ךורב טיג רָאנ

 עליפ ענייז ןיא סיוא ךיז ןעקירד עכלעוו ,ןעשטנעמ ןופ ןעגנורעדָאפ ענעדישרַאפ יד

 םינּפ רתסה םעד ןיא גנורּפשרוא רעייז טגיל --- עגיטסייג יו עשיזיפ --- ןעשינעפרעדַאב

 דיא רעד ןעװ ןוא ."ינממ ךינּפ רתסת לא; :רע טעב רַאפרעד ןוא ,טכיל ןעכילט-ג ןופ

 ,תובא ךרוד רעפעשַאב ןייז ןענעקרעד וצ ןעוועג הכוז טָאה רע ןעוו ; הלפת ןיא קסוע זיא

 סָאד טָא םיא ןופ ןעגיטייזַאב וצ ,ע"שבר םייב ןעטעב ןָא רע טביוה ,השודק ןוא תורובג

 .שינעטנעקרעד ס'טייהטיג ןייז ןיא רעטש ַא יװ טניד סָאװ ץלַא

 יד וצ טשינ רע טייגרעד טײקרָאלקמוא ןיא לייוו ,דנַאטשרַאפ ןערָאלק ַא לַױװ רע

 ליוו רע .שינעטנעקרעד יד ןערעטש עכלעוו דניז יד ןופ ןערעוו טגיניירעג ליוו רע .טכיל
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 ןופ ןערעוו רוטּפ ליוו רע .הרכה רעד ןיא ןייז וצ טרעטשעג טשינ ידכ הסנרּפ ןוא האופר

 רעטייוו ױזַא ןוא ,םינּפ רתסה ןופ תוהמ רעד זיא רעכלעוו ,תולג ןופ רעטש ןעסיורג םעד
 ליפעג ַא ןעשטנעמ ןיא טפַאשַאב טכיל ןעכילטיג םניא שינעטנעקרעד יד .רעטייוו ןוא

 זיא ןעשינעפרעדַאב ענייז ףיוא ןעטעב ןייז .שינעטנעקרעד יד ןיא טרעטש סָאװ ץלַא ןיא
 -ַאנ רעגירעדינ רעד וצ ןעדנובעג זיא סָאװ ןעליוו ןייז ןעליפרעד םוצ טעדנעוװעג טשינ
 ןעטפעהַאב וצ ךיז גנַארד ןעכילרעניא םענעי עליו םענעי ןעליפרעד םוצ רָאנ ,רוט
 -רַאפ ןענעכערסיוא ןיא טינ הלפת ןופ לעצרָאװ רעד זיא רַאפרעד .רעפעשַאב ןייז טימ
 ,ארקא ילוק ,'ה עמש -- םלוע ארוב םוצ ןיילַא ףור םעד ןיא רָאנ ,ןעשינעפרעדַאב ענעדיש

 ךיז ןיא טריּפשרעד רע ןעוו :טקנוּפ-ץרַאה ןייז ףיֹוא ךיז טלעטש שטנעמ רעד ןעוו
 רע טעזרעד ןַאד ,םענרַאפ-טלעוו ןעצנַאג ןייז םורַא טמענ סָאװ ןעליוו ןעפיט םענעי טָא
 זיא ןילַא ןוא םַאזנייא --- ינובזע ימאו יבא יכ -- עידעגַארט עכילשטנעמ עסיורג יד
 הנומא ןופ טכיל יד רָאנ -- ינפסאי 'הו ;ףַאשַאב-טלעוו ןעסיורג םעד ןיא שטנעמ רעד

 דייר ערַאברעדנואוו יד טרָאד עז) .ןעשטנעמ ַא ןעקרַאטש ןוא ןעגיטפערק .,ןעביוה ןָאק
 (.עירזת ,הבר שרדמ ןופ ךיז ןעמענ סָאװ ,י"שר ןופ

 ןעיירט ןייז רע טניפעג ע"שבר ןיא רָאנ ןוא ,שטנעמ רעד זיא םַאזנייא ךילקערש
 ןופ שינעבעלרעביא רעפיט ןופ טנעמָאמ םעד טָא ןיא .ה"בקה הז -- ךער :רַאּפשנָא

 סָאד רָאנ סָאװ ,סטוג ןעכילט-ג ןוא דסח ןופ עפש עסיורג יד שטנעמ רעד טריּפש הנומא

 ,ןייז-טלעוו ןעצנַאג ןופ סיזַאב ןוא טנורג רעד זיא ןײלַא

 םימי יד ןופ טקנוּפ-לַארטנעצ רעד זיא 'ה רוא םעד ןיא הרכה עכילשטנעמ יד

 ירוא 'ה :טנרעלעג זנוא ןעבָאה ל"זח יו ,שפנה ןובשח ןוא הבושת ןופ טייצ יד ,םיארונה
 ןייז טכַארטַאב שטנעמ ַא ןעוו .םירופכה םוי הז יעשױ ,הנשה שאר הז ירוא -- יעשו

 םיא רַאפ טייטש ,ןרעלעפ ענייז ןיא זיא רע ןעלַאפעג יו טעז ןוא טייקטסנרע ןיא ןעבעל

 ? שרעדנַא ןעמ טרעוװ יו ,רעסעב ןעמ טרעװ יו :םעלבָארּפ רעסיורג רעד

 שטנעמ רעד .שינרעטסניפ זיולב ךָאד טעז ,טייקלעקנוט ןיא טייטש רעכלעוו רעד

 ןַאד ןוא ,'ה ינּפ ןופ טכיל עסיורג יד וצ טנורגּפָא ןרעטסניפ ןופ ןָאט ביוה ַא ךיז זומ

 -רעד רע ןעוו ,ןַאד ןוא .טלַאהניא-סנעבעל ןייז ןעטכַארטַאב וצ חכב רע זיא ,ןַאד רָאנ

 ןוא ןיילק ,רפעל ופוסו רפעמ ודוסי זַא שטנעמ רעד טעזרעד ,טכיל יד וצ ךיז טביוה

 גידנעציז סָאװ ,ןעבעל ךילשטנעמ גירעדינ סָאד טָא טלַאהטנַא סָאװ ןוא .רע זיא גיטשינ

 ,רבשנה סרחכ לֹשמ ?ןפַאשעג סעסיורג טָאה רע זַא םיא ךיז טכוד שינרעטסניפ ןייז ןיא

 רעד טלעטש .ןעזעוו ַא ךיוא ךָאנ ךָאד זיא לעברַאש ַא רעבָא ,לעברַאש ןעכָארבעצ ַא
 ןנע :רעטייו ןוא רעטייו טקוקרעד ןוא ,'ה ינּפ רוא ןופ קילב םעד רעפיט ןָא שטנעמ

 ץלַא ,ץלַא .טייקגיאָאד ךילשטנעמ ןופ טכַארטַאב ןעכילדנע םוצ זיב ,תבזששונ חור ,ולכ

 עכילט-ג יד ןופ טכיל ןיא ןייז-טלעוו ןייז טלעטש שטנעמ רעד ןעוו .ףועי םולח זיולב זיא

 .ןייזטינ ַא -- ןייז סָאד טרעוװ ,שינעטנעקרעד
 -כיוה יד ןוא טייקגירעדינ יד .גנוניישרעד רעגידריווקרעמ ַא רַאפ ָאד ןעייטש רימ

 -רַאפ רַאבליײטמוא ןענייז ןעשטנעמ ןופ טייקנעביוהרעד סָאד ןוא טײקנעלַאפעג סָאד ,טייק

 ביוה ןַאד ,טייקניילק ןייד ןענעקרעד ,דניק-ןעשטנעמ ,וטסליוו .ןרעדנַא ןטימ סנייא ןעדנוב

 ןיא טציז וד זַא ןענעקרעד ,דניק-ןעשטנעמ ,וטסליוו .טייקסיורג ץיּפש םוצ ךיז ביוה ,ךיז

 יה ינּפ רוא ןופ ןעלמיה ערעטיול יד וצ רעטעלק ןַאד ,שינרעטסניפ

 תווצמ ייווצ .טלעו רעד ףיוא דיא ַא ןופ הדובע עצנַאג יד טלעצרָאװ םעד ןיא ןוא

 יד ןוא 'ה תבהא ןופ הוצמ יד :דיא ַא ןופ ןעזעוו-סטייקגיבייא ןעצנַאג םעד םורַא ןעמענ
 ןוא 'ה תבהא וצ געוו רעד זיא יו, :ל"ז ם"במר רעד טגָאז ױזַא ןוא .'ה תארי ןופ הוצמ

 םישעמ ערַאברעדנואוו סנעטשרעביוא םעד ןיא ךיז טקנעדַאב שטנעמ ַא ןעוו .'ה תארי וצ

 ןייק ןוא ץינערג ןייק טינ טָאה עכלעוו המכח ןייז ייז ןופ טעזרעד ןוא ןעשינעפעשַאב ןוא
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 סיורג טימ ןוא ,םיא טסיורג ןוא םיא טביול רע .םשה בהוא רעד ךיילג רע טרעוו ,סָאמ
 טשרוד סע : ךלמה דוד טגָאזעג טָאה'ס יװ ,ע"שבר םעד ןענעקרעד וצ םיא טסולג גנוטסולג
 רע טיצ ,ןיילַא םעד טָא ןיא ךיז טכַארטרַאפ רע ןעוו ןוא .ט"ג ןעגידעבעל םוצ רימ ןיא
 -עשַאב ערעטסניפ ,עגירעדינ ַא זיא רע זַא טנעקרעד רע ןוא ,קערש ןיא קירוצ ךיילג ךיז
 ,תועד םימת ןרַאפ דנַאטשרַאפ ןרעגנירג ןוא ןעטרענימעג ַא טימ טייטש עכלעוו ,שינעפ
 ,שטנעמ ַא זיא סָאװ ...ןעלמיה ענייד עזרעד ךיא ןעוו : ךלמה דוד טגָאזעג טָאה'ס יו
 .(הרותה ידוסי תוכלה) *ןענָאמרעד םיא ןיא ךיז טסלָאז וד זַא

 רעכילט-ג וצ טשרוד רעכילקערש ןוא טייקנעביוהרעד עכילשטנעמ זיא םשה תבהא
 טייקטצינערגַאבמוא רעד ןיא שינעטנעקרעד יד ,טכיל ןייז ןיא ןייטש סָאד .טייקטנעָאנ
 ןיא ,טכיל עבלעז יד ןופ טָא ,שינעטנעקרעד יד זיא םשה תארי ןוא ; טייהט-ג רעד ןופ

 עכילשטנעמ עלַא ןופ לַאװקרוא רעד ,ןעשטנעמ ןופ טייקנעלַאפעג ןוא טייקגירעדינ רעד

 ךוּפיהל טינ ןוא הארי וצ הבהא ןופ זיא ןעשטנעמ ןופ געוו רעד .ןעקילגמוא ןוא ןעדייל
 .(אי ,אי םירבד ,ן"במר ךיוא עז)

 יד .'ה תארי המכח תישאר ןופ תוטשּפ יד ןעריּפשרעד ןָא ןעמ טביוה ץלַא םעד ןופ

 רעד ןופ הרכה רעד ןיא טלעצרָאװ סָאװ ,הבהא ןופ טַאטלוזער רעדָארג רעד זיא הארי

 סיורג יװ :טגָאז ךלמה דוד יװ ,םכח רעד רָאנ ?המכח טעזרעד רעװ ןוא .המכח רעכילטיג

 טינ ןוא ןעסיוו טינ סָאד ןָאק רַאנ רעד ,ןעקנַאדעג ענייד ףיט יו ,םישעמ ענייד ןענייז

 זיא סנייא .סנייא -- תחא טניימ ןה זַא ל"זח ןעגָאז ,המכח איה 'ה תארי ןה ,ןייטשרַאפ

 טלעװ רעד ןיא המכח ןופ םינינע עלַא .םשה תארי וצ טריפרעד המכח יד ןעוו ,המכח

 רעד .אוה ךורב תועד םימת םעד ןופ המכח ןופ רוקמ ןעסיורג םענעי ןופ ןעקנופ ןענייז

 -סיוא ןַא המכח ןייז זיא ,גנורּפשרוא ןייז גידנעסיוו טינ קנופ םוצ ךיז טעדניב רעכלעוו

 ,תומכח עליפ טעז רעד ,ןעקנופ יד טעז רעכלעוו רעד .טלַאהניא ןָא ,המשנ ןָא ,עטגידיילעג

 -עטנעקרעד יד רָאפ ךיז טימ טלעטש עכלעוו ,םשה תארי ןופ המכח יד רעבָא זיא ענייא

 ,תומכח עלַא ןופ לַאװקרוא רעד ,'ה תמכח ןיא שינ

 ,המכח ןופ טכיל יד זיא ,הנשה שאר ןיא הכוז זיא שטנעמ ַא עכלעוו וצ ,טכיל יד טָא

 רָאי ןעצנַאג ןכרוד .ךרבתי םשה וצ גנוצכעל ןוא טשרוד ןעסיורג ןופ ,הבהא ןופ טכיל יד

 ןטימ ןָאטעג דסח טָאה ךובתי םשה רָאנ ,טעברַא ערעװש רעיוהעגמוא ןַא סָאד זיא

 -מיה ַא טימ םיארונה םימי יד ןופ טייצ רעד טָא ןיא ןעקנָאשַאב םיא טָאה ןוא ןעשטנעמ

 וצ טייהשטנעמ יד ידכ ,טייהשטנעמ רעד וצ ךיז טזָאל ,אוה ךורב ,רע .עפש רעשיל

 יד ןעצונוצסיוא ןעשטנעמ ןרַאפ זיא סע .ןרעטייל וצ ןוא ןעגינייר וצ ,ןעביוהרעד

 -ַאב וצ ,טײצ רעד טָא ןיא טעברַא רעטגנערטשעגנָא ךרוד ,טייקכילגעמ ענעבעגעג

 ןוא טייקנעלַאפעג ןופ ןעבױהסױרַא ריא ןוא ןעזעו ןעכילרעניא ןעצנַאג ןייז ןעטכיול

 ןופ טכיל יד וצ הכוז זיא שטנעמ ַא רעכלעוו ךרוד ,סָאמ רעד טָא ןיא ןוא .שינרעטסניפ

 ןעפיט םוצ ,הארי ןופ לעּפַאצ םוצ הכוז גיטייצכיילג רע זיא סָאמ רעד טָא ןיא ,םשה תבהא

 ,טייקניילק רענעי ןיא טעזרעד רע טייוו יו ףיוא ןוא .טייקניילק רעכילשטנעמ ןיא קילב

 ,טלַאהניא ןָא ,גיטשינ זיא טייקניילק רעד ןיא טלעצרָאװ סָאװ ץלַא זַא רע טעז טייוו ױזַא

 ,םולח רעטסוּפ ַא זיולב

 -רַאפ ןייז ףיוא הטרח רעפיט ַא וצ שטנעמ רעד טמוק הרכה רעדנעפיירג ַאזַא ןופ

 ןַא ,טפנוקוצ ןייז ןיא ןעגנומענרעטנוא עסיורג וצ ךיז טביוהרעד רע ןוא ,טײהנעגנַאג

 "רעד עדעי .טמיטשַאב ןוא רָאלק ,טפַאהלעפייווצמוא םיא ייב זיא סָאװ גנומענרעטנוא

 ןַא ןוא ערָאלק ַא זיא תמא ןעכילט-ג ןופ טכיל יד ןופ סױרַא טסקַאװ סָאװ שינעטנעק

 בצמ ַאזַא ןיא שטנעמ רעד טייטש הלבק ַאזַא ןופ טנעמָאמ םעד ןיא .עטפַאהלעפייווצמוא

 רעד זַא ,תודע טגָאז ,ענעגרָאברַאפ סָאד ןײלַא טעז רעכלעוו ,ה"בקה זַא גנוביוהרעד ןופ

 ךיז טרעק רע ביוא ןוא .טייהמוד רעכילשטנעמ רעד וצ ןערעקמוא טינ ךיז טעװ שטנעמ
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 ןעכילט-ג ןופ טכיל רעד ןופ טקורעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה רע לייוו רָאנ סָאד זיא ,םוא ָאי
 ןופ ןעטָאש םעד ןיא ןיירַא רעדיוו זיא רע ןוא ,ןעביוהרעד ךיז טָאה רע ןעכלעוו וצ תמא
 .םינּפ רתסה

 שינעטנעקרעד רעד וצ ךילצנעג טייגרעד דיא רעד ןעוו .םירופכה םוי הז -- יעשו

 ךורב םיא ןופ ןענייז עכלעוו ,געט ןעצ יד ןופ סולש ןטימ ,תמא ןעכילט-ג ןופ טכיל ןיא

 ןוא ןעזרעד ךילצנעג רע טָאה םעד ךרוד ןוא ,טייקכילגעמ רעד טָא רַאפ טמיטשַאב אוה

 רַאפ געוו ןייז טלעטשעגסיוא לעפייווצ ןָא ןוא ,טייקגיטשינ עכילשטנעמ יד טריּפשרעד

 תעושי וצ ןעוװעג הכוז שטנעמ רעד ןיוש טָאה טנעמָאמ םעד ןיא טָא -- ,טפנוקוצ רעד
 ןופ שינרעטסניפ רעד ןופ ,טײקנעלַאפעג ןייז ןופ ןערָאװעג טזיילרעד זיא רע .םשה

 םעד ןעבעלוצכרוד טיירג ,ןידב יאכז רעד ןַאד ןיוש זיא רע .טייקניילק רעכילשטנעמ

 !ונתחמש ןמז ,דיירפ עגיד'המשנ ןופ בוט-םוי ןעדנעמוקנָא

 שטנעמ ַא םלוג ַא ןפ

 : טגָאזעג טָאה ל"קוצז רעטנַאלַאס לארשי 'ר

 ךָאנ רעבָא .תפומ א תמאב זיא סָאד .םלוג ַא ןעפַאשעג טָאה גָארּפ ןופ ל"רהמ רעד
 ...שטנעמ ַא םלוג ַא ןופ ןעפַאש וצ זיא תפומ רערעסערג ליפ ַא

 ...טרה רבי םער-טערבעב

 : טגָאזעג טָאה ל"קוצז לסיז החמש 'ר
 רעירפ ףרַאד ןעמ רעבָא ,ייוכו ובירקה וליאכ בותכה וילע הלעמ ורצי תא חבוזה לכע

 ...ןעטכעש וצ ױזַא יװ ןוא סָאװ ,הטיחש ינמיס יד ןעסיוו

 ...חכולמ ַא טפָאלשרַאפ ריא

 ,ךעלרעדניק : יז גידנרעטנומ רעדניק ענייז ןעקעװ ירפ רעד ןיא טגעלפ לסיז החמש יר
 רעד ףיוא ךלמ ַא טכַאמעג שטנעמ םעד טָאה רעטשרעביוא רעד .הכולמ ַא טפָאלשרַאפ ריא
 .:.האירב
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 טימ לָאמַא ןוא "םונהיגל דרויא ןופ קורדסיוא ןטימ לָאמַא ךיז ןעצונַאב םימכח יד

 סָאװ תוריבע ןַארַאפ .שטנעמ ןופ תוריבע גוס םוצ ךיז טסַאּפ סָאד ."םונהיגל לפונע
 שטנעמ םעד ןרעדיילש סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ןוא םונהיג ןיא םַאזגנַאל שטנעמ םעד ןעּפעלש

 ...לָאמַאטימ םונהיג ןיא

 (קישטייז םירפא םייח 'ר ברה ןופ "םילודגה תורואמה, רפס ןופ)
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 טייקשידיא ןופ תודוכי

 יקסוטלַא אדוהי 'ר ברה ןופ

 -רַאק יירד יד ןענייז ,הרותה דומיל ןוא תוצמה לוע תלבק ,םימש תוכלמ לוע תלב
 ,טיובעג זיא טייקשידיא עכלעוו ףיוא ,תודוסי עלַאניד

 ןַא ךיוא רָאנ ,תודוסי יירד יד ןָא לארשי קלָאפ ןייק ךילגעמ טשינ זיא רָאנ טשינ

 : רעמכָאנ ןוא .סעיצַאקיפילַאװק יירד יד ןָא ןייז טלָאמעג טינ ןעק לארשי-ןב רעלעודיווידניא

 ןעמָאנ םעד ןעגָארט טכער טימ ןעק ןעמ יצ קפס ַא סע זיא ,דוסי ןעטשרע םעד ןָא

 ..."שעטנעמ,

 ןעבָאה םיאיבנ יד ןוא "םימשה אבצ לכל; ךיז ןעקוב ןעגעג טנערָאװעג טָאה הרות יד

 הדובע ידבוע יד ןעבָאה ּפיצנירּפ ןיא זַא ,טזייוו סָאד .יירענידנעצעג ןעגעג טמערוטשעג

 שינעפעשַאב ךילשנעמ ַא זַא .םרָאפ רעטזיירגרַאפ ַא ןיא רָאנ ,םימש תוכלמ טנעקרענָא הרז

 ,ךילפיירגַאבמוא ןעוועג זיא דוסי-סנעבעל ןעלַאנידרַאק םעד טָא ןערירָאנגיא ןעצנַאגניא לָאז

 לע == זיא -- ךלמ .רעטקַארַאכ ןעשידיא-שיפיצעּפס ןייק טינ ןעגָארט -- תויכלמ

 זיא 'ד תוכלמ ןופ ּפיצנירּפ רעד רעבָא .לארשי טימ ןָאט וצ טָאה שדקמ טשרע .ץרָאה לכ

 -ץנעטסיזקע ןייק טינ ןימ רעכילשטנעמ רעד טָאה -- תוכלמ ןָא לייוו .רעלַאסרעוװינוא ןַא

 ,גנוגיטכערַאב

 ןערַאטנעמעלע םעד ןפיירגַאב וצ ידכ םכח-טלעוו רעקידלַאװג ןייק ןייז טינ ףרַאד ןעמ

 טקניטסניא סגנוטלַאהרעד-טסבלעז רעטושּפ רעד .םימש תוכלמ לוע תלבק ןופ ּפיצנירּפ

 .ארוב ןייז ןופ תואיצמ יד -- ארבנ םעד רעטנוא טגָאז

 סיוא טינ טסילש סָאװ ,ףירגַאב רערַאטנעמעלע ןַא ָאזלַא זיא םימש תוכלמ לוע תלבק

 ןופ :עיצַאנימילע ןופ םזילַאער םעד ןיא טציא טמוק לארשי עמש רעד .שטנעמ םוש ןייק

 עגיד'חומ-םורק ןוא סעיגָאלָאעדיא עשלַאפ ,ןעגנושיוטנַא עגיד'תועט עלַא ןערינימילע

 ןעמ טגָאז ,דיחי םוצ יו קלָאפ םוצ ,לארשי וצ .םימש תוכלמ לוע ןופ עיצַאטערּפרעטניא

 גונעג רשפא זיא ייז רַאפ .םלועה תומוא יד יװ רעכילטנירג ןוא רעפיט ,ייטשרַאפ ,עמש

 ."דחא 'ה וניקלא 'ה, זַא ,ןייטשרַאפ טספרַאד וד רעבָא ,"ףותיש,

 ןַאד זומ ,טייקכילדנעטשרַאפטסבלעז ַא טרעװ םימש תוכלמ לוע תלבק ןעװ ןוא

 ךָאד זומ רעפעשַאב רעד .תוצמ לוע תלבק ןופ ּפיצנירּפ רעד ןעגלָאפכָאנ זייוורעשיגָאל

 טגנַאלרַאפ סָאװ ."ךממ שרוד ךיקלא יד המ, םעד ןעשינעפעשַאב עגיד'לכש ענייז ןעגָאז

 לוע ןוא םימש תוכלמ לוע !!ןַאּפש-סנעבעל ןעצרוק ןייז ןופ ךשמב ןעשטנעמ ןופ רע

 .תחא ןהש ןהיתש ןופ הניחב רעד ןיא ךָאד ןענייז תווצמה

 יד טָא ןעלייטוצרעדנַאנופ ןעוואורּפ ענעדיישרַאפ טכַאמעג תמא ןַא סָאװ ןערעוו סע

 ןעליוו סָאװ ,טייז ןייא ןפ ןעטסיא'מכילע-םולש ,ןעטסיקלָאפ .םירקיע ענעדנובעג ייווצ

 םירוכיב : תווצמ עכילגעט ןיא ןעקירדסיוא ךיז לָאז סָאװ "טייקשידיא עגיד'תושממ, ַא סעּפע

 םוי ןיא טינ ,ללה תווצמ ַא ןופ ;יברעמ לתוכ ַא ןָא -- ןויצ רה ַא ןופ ;תועובש ַא ןָא --

 ...תואמצעה גח ןופ בוט-םוי םענעדנופרעד-ןעגייא ןעגייא ןַא ןיא רָאנ ,ששדוח שאר ןוא בוט

 ןעסייה עכלעוו ,רדח ןעשיטסינָאיצקורטסנָאקער ןופ "ןעגָאלָאעדיא; ןַארַאּפ וליפַא ןענייז סע

 ןיא טינ ןעביולג ייז זַא ,גיטייצכיילג גידנערעלקרעד ,הרותה תווצמ יד ןעטיהּפָא ךייא

 ןעגידנעטשלופ ַא וצ טּפשמ'רַאפ הליחתכל ןופ ןענייז ןעוואורּפ עלַא רעבָא . . .הרותה ןתונ

 טימרעד ךיז ןעליּפש וצ עקלַאיל ַא ןעבעג ןעמ ןעק עלעדיימ ןעסקַאװרעד-טינ ַא .לַאפכרוד

 דניק ַא ךָאנ טקנעב סָאװ יורפ רענערָאװעג-ףייר ַא ןעבעג רעבָא .דניק גידעבעל ַא טימ יו
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 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 ןערָאװעג ןענייז יד טָא זַא ,שיגַארט רָאג זיא'ס ןוא .ןיזנַאװ רענייר ךָאד זיא ,עקלַאיל ַא --

 !?לארשי תראפת ץרא םימשמ הלפנ ךיא !ןובנו םכח םע םייב ןעגנוגעוװַאב ןופ רעריפ

 רעירפ רָאג טמוק סָאװ ,טייקשידיא ןיא דוסי רעלַאנידרַאק רעטירד ַא רעבָא ןַארַאפ

 תיזעאר הארקנש הרותה ליבשעב -- ץראה תאו םימששה תא םיקלא ארב תישארב :םעלַא ןופ

 ןערעוו טלעדנַאװרַאפ ןענעק תווצמה לועו םימש תוכלמ לוע תלבק .ץראו םימש וארבנ

 -ַאװ ןוא עגיטכיל יד ךרוד טריטקעלפער טינ ןערעוו ייז ביוא ,סעמגָאד עטלַאק ןיא

 טינ ייז וצ ךיז טריר סע זיב ץנַאטסבוס רעטלַאק ןייז ןענעק ייז .ןעלַארטש-הרות עדנעמער

 : ,רוא הרותו הוצמ רנ יכ .םַאלפ-הרות רעד וצ

 םתרסו םכבבל התפי ןפ םכל ורמשה, :גנונערָאװ יד טגנילק דנעריר-גיד'ארומ יוװ

 -כירעג גנונערָאװ עגיזָאד יד זיא ןעמעוו וצ ."םהל סתיוחתשהו םירחא םיהלא סתדבעו

 טדער סָאד .הלילחו סח ,ןיינ !? דמש ןופ לעווש ןפיוא ןעייטש סָאװ ,עגינירטּפָא וצ ?טעט

 -יירפ ךיז ףיוא ןעבָאה סָאװ ןעדיא וצ ;ןעדיא-לארשי-עמש ֹוצ ;ןעדיא ענייפ וצ רָאג ןעמ

 קדקדמ רשפא ןענייז סָאװ ןוא תווצמ לוע ןוא םימש תוכלמ לוע תלבק םעד ןעמונעג גיליוו

 ױזַא טָא ןוא .טקוקרַאפ טרעוו הרות ןענרעל .טלעפ טייקגיניילק ןייא רָאנ .הרומחבכ הלקב

 דובעל בורק ינירה ,הרותב קוסעלמ שרוגמ ינאש ןויכ :לארשי תורימז םיענ רעד טגָאז

 ..!םירחא םיהלא

 עלַא ןעגיוא ערעזנוא רַאפ ןייטש ןעפרַאד רעטרעוװ עדנענערָאװ ןוא עדנעָארד יד טָא
 רעדעי ןוא טנעמָאמ רעדעי ןיא טפַארק רעטלעּפָאדרַאֿפ ַא טימ יאדוװַא ןוא ,רָאי ןופ געט

 ןופ ךורבסיוא-ןערערט רעד ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .הבושתה ימי תרשע יד ןופ טונימ

 טינ זיא ,געט-םיארונ םימי יד ןיא ,תורוד עלַא ךרוד ,רעצרעה ןוא ןעגיוא עשידיא יד

 עװַאל עשינַאקלואוו ַא יװ טמָארטשעגסיוא טָאה רָאנ ,תויכלמ ייב הנשה-שאר ןיא ןעשעג

 טסולרַאפ ןעגעוו ךיז טדער ָאד לייוו .תוכלמ יגורה הרשע יד ייב דָארג ,שודקה םוי ןיא

 זַא ,טליפעג דימת טָאה קלָאפ סָאד .הרותה יאשונ ןוא הרותה ירידא ,ןונבלה יזרא יד ןופ

 ,הרות ןופ טסולרַאפ רעד זיא עידעגַארט עטסכילקערש יד ,קילגמוא עטסערג סָאד

 תחא לע ,ןענַאטשרַאפ ןוא טליפעג ױזַא קלָאפ סָאד טָאה תורוד עלַא ןיא ביוא ןוא

 ,הפוקת רערעטצניפ-ניטסיינ רעגיטציא רעזנוא ןיא המכו המכ

 סָאד ןעביירטרַאפ ןעק הרות רוא רעד רָאנ .ול ןילבת הרות יתארב ,ערה רצי יתארב

 ערעזנוא עקַאט .תומשנ עטענַאיװרַאפ ערעזנוא ןעבעלפיוא רעדיוו ןוא תוכשח עגיטסייג

 ךיוא רָאנ ,תורוד עגידעמוק יד ןעגרָאזרַאפ רָאנ טינ ,ךינבל םתננשו רָאנ טינ .שממ

 ערעזנוא ,הליפתה תומוקמ ערעזנוא ףיוא ,ןילַא זנוא ףיוא טגיל טכילפ רעד ,םב תרבדו

 ןופ רעצנַאּפ םעד ןיא ךיז ןעגיטיונ ,טלַא ןוא גנוי ,רימ ךיוא .סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעּפורג

 .ןעטניוו-ןעסַאג עגידמערוטש ןוא עטלַאק יד ןייטשייב ןענעק וצ ,הרות

 טײקשידיא-לַאינָאמירעצ עגיליב אלימב טעוװ ,ןעגנילק ןעמענ רעדיוו טעוו הרות ןעוו ןוא

 -םע רעגיליב טעװ הרותה תמכח ןעגעקטנַא .סַאג רעשידיא רעד ןופ ןעדניוושרַאפ

 טינ ךיז טעװ םימש תוכלמ לוע תלבק .ןייטשייב ןענעק טינ טסניד-סעט-ג רעשיצראה

 תוצראה-םע .גנַאזעג-"לעַארזיא ַאמעש, ןעטסוּפ ןעלענָאיצנעװנָאק ןיא ןעריקרַאמ ןענעק

 תורנה תקלדה יו תווצמ עכלעזַא .הרות רעד ןופ טכיל ןיא ןערעוו טריקסַאמעד טכייל טעוװ

 .סלקלו געלל ןייז ןעלעוו -- תבש לוליח טימ ןעדנובעג ןוא טּפינקעג --

 תועידי ןורסח ןופ טכַאזרוארַאפ לכ"-םדוק ןערעוו ןעבעל ןעשידיא ןיא ןעלביא עלַא

 רעבָא ןעוו .דלָאג יו עיצַאטימיא טנייש ןעשטנעמ עגיניזטסואווַאבמוא ייב רָאנ .הרותה

 עלַא ןעלעוו ,סַאג עשידיא יד ןעטכיײלַאב ןוא ןערינימוליא טעװ הרותה דומיל ןוא תועידי

 -כייל ןוא ןעמערַאװ רעדיוו טעװ הרותה דובכ .סערָאנ יד ןיא ןעקוררַאפ ךיז רעצנימ-שלַאפ

 .םיסכמ םיל םימכ העד ץראה האלמו ,ןעט
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 ..ןחפרת טו

 רערעש השמ םרה ןופ .

 סיוא ךיז טנעכייצ ,רָאי עדנעײגקעװַא סָאװ רָאנ סָאד לעיצעּפס ןוא ,הפוקת רעזנו

 ןעדנעקערש-טיוט ַא ןופ טשרעהַאב זיא טלעוו עצנַאג יד רעכלעוו ןיא ,הפוקת יד סלַא

 -ָאלווייט ריא טימ קינכעט רעכילטפַאשנעסיװ ןיא סיוארָאפ שרַאמ רעד .ןעגרָאמ ןרַאפ דחּפ

 -יזעוורענ ןופ טַאמילק ָא ןעפַאשעג טָאה ,טלעוו יד ןעכַאמ וצ בורח טייקכילגעמ רעשינ

 רוד ַא ןיא ןעבעל רימ .המשנ רעדעי ןופ ןעשינעפיט יד ןיא ןײרַא טגנירד סָאװ טעט

 ןעלעה ןייא ןיא סָאװ םעד בילוצ ,טכַאמ רענעגייא ןייז רַאפ ,ןילַא ךיז רַאפ טרעטיצ סָאװ

 וצ טלעװ יד ןעריפקירוצ לעּפענק ןופ שטעװק ַא טימ ףרוטמ ַא ואוו ץיגרע ןעק גָאט

 .והובו והות

 זַא ,זנוא ןעגָאז ןעשטנעמ ןופ דנַאטשוצ ןעגיטסייג םעד ןעשרָאפ סָאװ ןעגָאלָאכיסּפ

 זיא סָאװ ,ןעגיוא יד רַאפ טוט םעד טעז סָאװ רוד ַא ןופ קינַאּפ ןוא הלהב יד זיא סָאד

 -תועשר ןוא ץתורקפה ,סנעכערברַאפ ןופ עילַאװכ רעדנעסקַאו רדסכ רעד רַאפ גידלוש

 .ןערָאי עטצעל יד ןיא זנוא ףיוא גיד'המיא ױזַא ןרעיול סָאװ ןעשינעקישנָא

 -ער עטלַא יד ךיז רַאפ ןכב רימ ןעבָאה ?תומנ רחמ, רַאפ קערש רעד ןופ םינּפ ןיא

 יכ ...התשו לוכא ,החמשו ןושש הנהו, :טנעכיײצַאב טָאה איבנה 'יעשי סָאװ עיצקַא

 "...תומנ רחמ

 טפַאש ,ןעגַאלָאכיסּפ יד ןעגָאז ,ןעגרָאמ ןרַאפ ארומ יד ,תומנ רחמ ןרַאפ דחּפ רעד

 -רעד ןוא טכיוועגכיילג ןופ סױרַא םדא-ןב םעד טגָאלש יז ;שטנעמ ןעטריסנַאלַאבמוא ןַא
 יז ןעכוז תוחוכ עלַא טימ .,ללכ ןרַאפ יו דיחי ןרַאפ תורצ רועיש ַא ןָא ךיז ןעמענ ןופ

 עדעי םיא ןופ ןעלצרָאװאוצסױא ןוא שטנעמ םעד ןעגיאורַאב וצ יו ןעלטימ רעבירעד

 טרָאװ עטסרעלוּפָאּפ סָאד ןערָאװעג ןערָאי עטצעל יד ךשמב זיא *רעזײליװקנַארט,, .ארומ

 -ײליװקנַארט, ןעגנולשעג טנייה ןערעוו ןענָאילימ יד ןיא .ךַארּפש רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ךָאנ געיעג ןעגיניזנַאװ ןיא זיא עכלעוו ,טייהשטנעמ רעטרעדורעצ ַא ןופ "סליּפ רעז

 יד .ןעדייל סיוא -- קערש סיוא ; תורצ סיוא -- ארומ סיוא .לעטימ-סגנוגיאורַאב ןעדעי

 .דחּפ ןופ ךיז ןעיײרפַאב ןיא גנונעפָאה ריא טעז טלעוו

 יא * **

 ,קערש ןופ ןעפרַאװאוצּפָא ךיז טכוז טלעוו יד תעב דָארג זַא ,שיטסירעטקַארַאכ ןוא

 ןעוו ,ןידה םוי ןופ גָאט ןיא .דחּפ רַאפ אקווד טעב ןוא הנשה שאר ןיא דיא רעד טמוק

 רעד רַאפ רָאי גידיירפ יינ ַא רַאפ ,םימש תוכלמ ןופ טייצ עטיײנַאב ַא רַאפ טעב דיא רעד

 עדנעסיירצרַאה ַא תולפת ענייז ןופ ץיּפש ןיא רע טלעטש ,ןעשטנעמ ןרַאפ ןוא טלעוו

 טקעדַאב ןוא המיא טימ טליפעגסיוא ,ארומ טימ לופ ןערעוו לָאז טלעוו יד זַא ,השקב

 ...םישעמה לכ ךוארייו ,תארבש המ לכ לע ךתמיאו ,ךיזעעמ לכ לע ךדחּפ ןת ןכבו :הארי טימ

 ןופ ןעשינעלגנַארעג עכילרעניא יד וצ גנַאגוצ רעדנַא ןַא ,סיוא טזייוו ,טָאה תודהי

 טָאה ,ליּפ-סגנוגיאורַאב ַא םענעקָארשרעד םעד וצ סיוא טקערטש טלעוו יד תעב .שטנעמ

 ןעגיטכעמלַא ןרַאפ דהּפ רעד !דחּפ םעד עקַאט :האופר עטרעקרַאפ ַא תודהי םיא רַאפ

 ןייא ךיז טלעקיו שטנעמ רעד ןעוו טנעמָאמ ןיא .םידחּפ ערעדנַא עלַא ןעלייה ןעק סָאװ

 סָאד .טײקנעפלָאהַאבמוא ןוא טייקרעכיזמוא ןייז לָאמַאטימ ןעדניװשרַאפ ,דחּפ ןעגיזָאד ןיא
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 ןוא המשנ עכילשטנעמ יד טביוהרעד רָאנ ,טריסנַאלַאב סע רָאנ טינ סָאװ דחּפ ַא זיא
 וצ טריפרעד ךדחּפ ןת ןכבו רעד טָא .טכעלש ןוא סואימ זיא סָאװ ץלַא סיוא טלעצרָאװ

 ...הלכת ןשעכ הלוכ העשרה לכו ...וחמשיו וארי םיקידצ ןכרו

 שטנעמ רעד ןעוו ןעטייצ יד ןיא ,טרעקרַאפ .ארומ וצ גנַאגוצ רעשידיא רעד זיא סָאד

 עגירעדינ יד ךיז ןעקעוו סע ןעו ,ערה רצי רעד םיא טשרעהַאב סע ןעוו ,ןויסנ ןיא זיא

 .התימה םוי ול ריכזי זיא לעטימ-לייה רעטסעב רעד זַא ,ל"זח יד זנוא ןעגָאז ,ןעטקניטסניא

 ,רָאנ ,סעיגרָא עגיד'רקפה ןייק טינ ךיז טימ טגנערב דיא םייב תומנ רחמ רַאפ ארומ יד ןוא

 דיא רעד .ןךתתימ ינפל דחא םוי בושו םעד :הבושת יד ךיז טימ טגנערב יז ,טרעקרַאפ
 .ףור ןרעדנַא ןַא טרעהרעד

 טָא ןיא ןעטכַארטרַאפ ךיז ןעלָאז רימ סע זיא גיסַאּפ וו ,רָאי םעיינ ןופ לעוװש ןפיוא

 רעד רַאפ גנולייה יד ךיז טימ טגָארט סָאװ ,ךדחּפ ןת ןכבו ןופ הלפת רעכילרעדנואוו רעד
 ,לארשי ץרא גילייה רעזנוא רַאפ ןוא עקירעמַא ןיא רוביצ ןעשידיא םעד רַאפ ,טלעוו

 ,גָאט ןעגידנעגרָאמ ןטימ טלעװ יד ןעוועג טלָאװ רערעכיז יװ ...טלעװ רעד רַאפ

 דחּפ ַא ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןעטלָאװ תוכולמ ןוא רעדנעל ןופ רעריפ עגיטנייה יד ןעוו

 ןיא טלָאװ סע ןעוו ,סנָאשיינ דעטיינוי יד ןעוועג טלָאװ שרעדנַא יוװ .םלוע לש ונובר ןרַאפ
 יד ןעוועג ןעטלָאװ שרעדנַא יװ ;ןעמָאנ ןעביל ןייז רַאפ המיא יד טשרעהעג ןעלַאז עריא
 ןופ ןערָאװעג טגיטלעוורעביא ןעטלָאװ רעריפ ערעייז ןעוו ןעגנואיצַאב עכילרעקלעפנעשיווצ

 ,םימש ארומ

 ןעט'רוכיש'רַאפ ַא ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז טלעו רעטעדיוהעצ רעזנוא ןופ ןעדייל יד

 ןיא הדירמ ןייז ןוא ןעשטנעמ ןופ טכַאמ רעד ןיא ,ידי םצועו יחוכ ןיא ןעביולג-טסבלעז

 לכו תעמוש ןזוא ,האור ןיע ןרַאפ ארומ רעד ןופ ןעדניוושרַאפ םעד ןיא ,םימש תוכלמ

 ,םיבתכנ רפסב ךישעמ

 טבילב ,רמאי וב תונידמה לעו ,ןידה םוי ןֹרַאפ טייטש טלעוו יד ןעוו געט יד ןיא

 :הלפת רעזנוא ןעסיגוצסיוא לָאמעלַא יו רעסייה ךָאנ יו ,רעביא שרעדנַא סעּפע טינ זנוא

 י .תאשעמ ?5 לע ךדמ ש טו

 יןעבעל ןעשידיא רעזנוא וצ טלעוו רעד ןופ ןוא

 ןעטלָאװ טייקרעכיז רעמ ליפיוו טימ ,ןעבעל עשידיא סָאד ןעוועג טלָאװ שרעדנַא יו

 טינ ןעטלָאװ עקירעמַא ןיא ןעדיא ערעזנוא ןעוו טפנוקוצ רעד ןיא ןעקילב טנעקעג רימ

 ןעגנַאל ןפיוא טײלגַאב זנוא טָאה סָאװ ,ורצוא איה 'ה תארי םעד טָא ןעריולרַאפ טַאהעג

 רַאפ ארומ יד טָאטשנָא ןעוו ןערָאװעג לָאמַא טימ טלָאװ שרעדנַא יו ןוא ? געוו-תולג

 רוביצ ןעשידיא םעד טשרעהַאב טלָאװ ,ורמאי המל ןופ רעטיצ רעד ןוא ,םזיטימעסיטנַא
 ןעוועג טלָאװ ךילקילג יװ ? ונואג רדהו 'ה דובכ ינּפמ דחּפ רעדנעלייה רעד עקירעמַא ןיא
 ןעגיזָאד ןיא ,ץוביק רעשידיא רעכייר ןוא רעגיטכעמ רעד ןעוו ,לארשי קלָאפ עצנַאג סָאד
 -ושטעגסיוא ,ךרבתי םשה רַאפ טרעטיצעגפיוא עלייוו רעצרוק ַא ףיוא רָאנ טלָאװ ,דנַאל

 ןוא םימלועה ןובר םוצ טייקטנעָאנ ןייז טליפרעד ןוא תורכש-הזה-םלוע ןייז ןופ ךיז טעכ
 סָאד טלָאװ טנעמָאמ רעכילקילג רעסָאװ ."םכיקלא 'הל םתא םינב, סלַא ן'תובייחתה ענייז

 ?לארשי ללכ רַאפ ןעוועג

 רעד ןעוו עקירעמַא ןיא טייקשידיא ןופ ףוצרּפ רעד ןעזעגסיוא טלָאװ שרעדנַא יו ןוא
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 -עג טכיורבסימ טינ טלָאװ ,ןעדיא ליפ ױזַא סנעטצעל טקעוורעד סָאװ ,ת"ישה רַאפ רעטיצ
 ,םימש ארומ יד טינ ןײלַא ןעגָאמרַאפ סָאװ ,םינימה לכמ רעשלעפ "עזעיגילער, ןופ ןערָאװ

 -יוט רעטרעדנוה עליפ יד ןעבָאה ןעניזניא ןעלעוו רימ ןעוו ,ןידה םוי ןופ געט יד ןיא
 -עגרַאפ ןעבָאה סָאװ עלַא יד ,ובשנש תוקונת יד ,עטריפרַאפ ןוא עטעשזדנָאלברַאפ רעטנעז
 : רעפעשַאב םייב ןעטעב הנווכ רעסייה טימ רימ ןעפרַאד -- ןענייז ייז סָאװ ןוא רע ןעס

 ...ךמע לע ןעבָאה ןעניז ןיא ייברעד ןוא . ..ךדחּפ ןת ןכבו

* * * 

 ,דנַאל גילייה רעזנוא וצ לארשי ללכ ןופ ןוא

 -ייה םעד רַאפ ןָאט הלפת טנייה רימ ןעלעוו ןערָאי עגידרעירפ עלַא יד ןיא יװ רעמ

 יװ רַאפעג רערעסערג ןיא ,רַאפעג ןיא ץלַא ךָאנ זיא ןויצב בשויה םע רעד .דנַאל ןעגיל

 דנַאל ןעגילייה ןיא בושי םעניילק םעד ןעגעג .קירוצ רָאי עגינייא טימ ןעוועג זיא רע

 םיא ןעגעג .םיטבש רעניאודעב עדליוו עגיד'תונכש יד רעמ זיולב טינ ןיוש טנייה ןעייטש

 רעב רעשיטעווָאס רערַאבטכרופ רעד ןעביוהעגפיוא רָאי ןעטצעל ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה

 יאדװַא .שדוקה ץרא ןיא ןעדיא עלעפייה םעד ןעגעג חוכ ןעגיטכעמ ןייז טימ טעכָאפ סָאװ

 ...ךישעמ לכ לע ךדחּפ ןת ןכבו :ןעטעב ,דימת יװ רעקרַאטש ,רָאי-ייה רימ ןעלעוו

 ןעלָאז ןוא המיא ןַא ןעלַאּפַאב קלָאפ ןעשידיא ןופ םיאנוש יד לָאז :םישעמה לכ ךואריר

 ,דנַאל גילייה ןייז ןערירוצנָא ןעגַאװ טינ ייז

 ַא ךָאנ ןופ ןערעװ טקרַאטשעג זומ יז ;הלפת עצנַאג יד ןייז טינ טעװ סָאד רעבָא

 ןעליפרעד ןעלָאז רעריפ ענייז ןוא ןויצב בשויה םע רעד ךיוא זַא ,הלפת רעסייה ַא :הלפת

 רעגילייה רעד עקַאט רָאנ ,תולייח ס'רעסַאנ רַאפ דחּפ רעד רעמ טינ .דחּפ ןוא המיא ןַא

 ...הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ויניע סָאװ םעד רַאפ ,ןויצב ןכוש םעד רַאפ דחּפ

 -גיא ייברעד ןוא ...ךדחפ ןת ןכבו עלעסיב ןיילק ַא רַאפ רָאנ ןעטעב ןעפרַאד רימ

 -ָארד יד רַאפ ארומ עדעי ןעדנואוושרַאפ טלָאװ ןַאד ןוא . ..ךצראב ךמע לע ןעבָאה ןעניז

 לָאז סע געו רעד ןערעו טנעפעעג טנָאקעג טלָאװ טימרעד .טנייפ ערעזנוא ןופ ןעגנוא

 :הלפת ערעטייוו יד ןערעוו םיוקמ

 תכירעו ךדבע דודל ןרק תחימצו ךריעל וששו ךצראל החמש ...ךמעל דובכ ןת טבו

 .ונימיב הרהמב ךחישמ ישי ןבל רנ
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 ...ןעלייצרעד םידיסח

 הקדצ ןוא הליפת ,הבושת

 ןיוועל ביל אדוהי ןופ .

 ןָאט הבושת עדייב רימָאל

 רעד ,ן'יבר ןייז וצ ןייװעג א טימ ןעמוקעגנײרַא לָאמַא זיא ל"קוצז ץישַאדַאר ןופ רעב 'ר יבר רעד
 : ןעפורעגסיוא ןוא ,ןילבול ןופ הזוח

 ! ןָאט וצ הבושת ךרד ַא רימ טזייוו ,יבר רעגילייה ---
 ? הבושת א וטסליװ תוריבע ערעסָאװ ףיוא --
 .םיאטח יד ןענעכערוצסיוא טינ וליפא סייוװ ךיא זַא רעגידניז ַאזַא ןיב ךיא ,יבר רעגילייה --
 -רימָאל ,הגרדמ ןייא ףיוא עדייב ךָאד רימ ןענייז -- טרעפטנעעג הזוח רעד טָאה -- ,ױזַא ביוא --

 .ןָאט הבושת ןעמַאזוצ עדייב עשז

 תוריבע ןוא הווצמ

3 
 .תומולח:-לעב רעסיורג א ןעװעג זיא לעהוא ןופ ל"קוצז "השמ חמשי, רעד

 : םידיסח ענייז רַאפ טלייצרעד סע ןוא םולח א טַאהעג רע טָאה הנשה שאר בּרע

 תועמד דירומ ןענייז ןוא םילהת ןעגָאז ,ןעװַאה ןוא ןעפיול ןעדיא יװ םולח ןיא ןעזעג בָאה ךיא --

 ,טגידניזעג טשינ בָאה ךיא .טשינ ןעמ טניימ ךימ : טכַארטעג ךיז ךיא בָאה .תוריבע ענעגנאגאב יד בילוצ

 ? ןעגרָאז ךיז ךיא ףרַאד עשז סָאװ .טנרעלעג ןוא טנעװאדעג בָאה ךיא .תווצמ רעטיול ןָאטעג בָאה ךיא

 ךיז טקוק רענייק ןוא טסימ ןיא ךיז ןרעגלַאװ םיבוט םישעמ ןוא תווצמ עניימ יװ ךיא עז גנילצולּפ

 : ךיז וצ ןעפורעגסיוא ןוא רעטרעטיצרעד א טּפַאכעגפיױא ךיז ךיא בָאה .םּוא טשינ יז ףיוא

 ...ןָאט הבושת ףראד ןעמ םינּפ א --

 ןובשח ןוא הבושת

 : ןעפורעגסיוא ןוא ל"קוצז ןישזור ןופ לארשי 'ר וצ ןעמוקעגנירַא לָאמנייא זיא דיסח א
 ! הבושת ןָאט לי ךיא ןוא טגידניזעג בָאה ךיא ,יבר --
 !?הבושת ןייק טשינ עקַאט וטסוט עשז:סָאװרַאפ --
 ..יזַא יװ טשינ סיי ךיא ,יבר ,הָא --
 ? טסואוועג ָאי וטסָאה ןעגידניז וצ ױזַא יװ רעבָא --
 רעד ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד .טסולגרַאפ רימ ךיז טָאה סע סָאװ סָאד ןָאטעג בָאה ךיא ,יבר ,הָא --

 ,דניז ַא זיא סָאד זַא ,טסואוו
 ,םלוע-לשיונובר ןרַאפ ץרַאה סָאד סיוא טסיג ןעמ : ןָאט וצ סָאװ ןיוש ךָאד וטסיײװ ,ױזַא ביוא --

 .ןערעװ טכַאמעג רעטעּפש ןיוש טעװ ןובשח רעד ןוא ,תוריבע יד ףיוא הטרח טיהנעט ןעמ

 ןידח םוי א ןָא טלעוו א

 : טגָאזעג לָאמַא טָאה ל"קוצז גרובשלעקינ ןופ עקלעמש 'ר יבר רעד

 ןיא ךיז טעדנעװ סע ןעװ .םיארונ םימי יד ןופ טײדַאב םעד ןעצַאשוצּפָא ןעד טסייװ שטנעמ א --
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 ,םיארונ םימי ןייק ָאטשינ זיא טלעװ רענעי ףיוא לייװ ,ןעברַאטש טלָאװעג טשינ לָאמנייק ךיא טלָאװ ,רימ
 ? הבושת'רוהרה ַא ןָא ןוא רוּפכ-םוי ַא ןָא ןעבעל ַא טָאה טרעװ ַא רַאפ סָאװ ןוא

 ךיילג טשינ ןענייז תוריבע וצ תוריבע

 -סיוא רֶע טָאה ,ךייט םייב *"ךילשת, טגָאזעג טָאה רע תעב ,ל"קוצז קסנעזיל ןופ ךלמילא 'ר יבר רעד
 .תוריבע יד ןופ ּפָא ךיז טלעסיירט ןעמ זַא לָאבמיס ַא יװ ,זיא גהנמ רעד יװ ןעשַאט יד טלעסיירטעג

 ןעביולקפיונוצ טימַאב ךיז טלָאװ רֶע יװ ,"בהזה ןושל, לעב רעד ,באז 'ר ,דיסח ןייא ּפָארַא ךיז טגיוב
 .ןעשַאט יד ןופ טלעסיירטעגסיוא טָאה יבר רעד סָאװ .סָאד

 .טגערפעג יבר רעד טָאה -- ? באז 'ר ,סעּפע וטסכוז סָאװ ---

 .תווצמ עניימ ןופ רע'בושח ןענייז ייז .ךיא ךוז ,יבר ,תוריבע ערעייא --

 חריבע ןַא ןופ ּפירופי יד

 ףיוא הבושת ַא ןעטעבעג ןוא ל"קוצז רעװעשטָאלז עילכימ 'ר וצ ןעמוקעג לָאמַא זיא הלגע-לעב ַא

 זיב ןוא טרעקעגרעביא ךיז טָאה הרוחס טימ ןעגָאװ רעד זַא ,טלייצרעד םיא רֶע טָאה ייברעד .תבש לוליח
 .תבש ןיא *ךָאטש, ַא טכַאמעג רע טָאה הרוחס יד ןעבילקעגפיונוצ טָאה רע

 ןעטסַאפ ,דנו"עג ןייז לָאז רע : הבושת עברַאה א ןעבעגעגסױרַא םיא טָאה עילכימ 'ר יבר רעד
 .דניז ןייז רַאפ ןעמוקּפָא לָאז רע ןוא דרע רעטרַאה רעד ףיוא ןעפָאלש ,םיפוצר

 רע ןעמעװ רַאפ ,בוט-םש-לעב ןעגילייה םעד טנעגעגַאב הלגע-לעב רעד טָאה געװירעדנַאװ ןייז ףיוא

 ,הבושת ַא ןעבעגעגסױרַא םיא ןוא טרעהעגסיוא םיא טָאה ט"שעב רעד .ץרַאה רעטיב ןייז ןעסָאגעגסיױא טָאה
 .תבש דובכל להוש ןיא ןעדניצנָא ייז ןוא טכיל טנופ א ןעפיוק לָאז רע זַא

 םיא ףיוא טָאה רעװעשטָאלז עילכימ יר סָאװ ,הבושת רעברַאה רעד ןעגעװ דיא רעד םיא טלייצרעד
 : בוט-םשילעב רעד םיא טגָאז .טגײלעגפיורַא

 יר ןָא גָאז ןוא װעשטָאלז ןייק רָאפ רעבָא .טכער ןייז ץלַא טעװ סע .דניק ןיימ ,טשינ גרָאז --

 .תבש ףיוא זנוא וצ ןעמוק לָאז רֶע ןוא ,וָאטסָאװכ ןיא ןעטלַאה תבש ןעלעװ רימ זַא ,ןע'לכימ

 רעד .םילושכמ ליפ ןעװעג ןענייז געװ ןפיוא רעבָא .טגלָאפעג טָאה עילכימ 'ר זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 טכַאנרַאפ גָאטײרפ זיא רֶע ןעװ ןוא ,ּפמוז ןיא ןיײרַא ןענייז רעדער יד ,ןערָאװעג ןעכָארבעצ זיא ןעגָאװ

 .תבש תלבק טגידנערַאפ טַאהעג ןיוש רע טָאה ,װָאטסָאװכ ןייק ןעמוקעג

 םיא וצ ט"שעב רעד טָאה ,רעמיצ ס'ט"שעב ןופ לעװש יד ןעטָארטַאב טָאה עילכימ 'ר רָאנ יװ

 נא: 00 : ןעפורעגסיוא
 ױזַא טשינ וטסעװ טציא ? אטח ירוסי ןופ םעט םעד ןיוש וטסייװ טציא ! עלכימ 'ר ,תבש טוג --

 י.י? ןצרָאװעג טלעכיורטשעג ךיבענ זיא סָאװ ,ןעדיא ַא טימ ןייז גנערטש

 הכאלמיליומ

 ס'אטח'לע יד יײב ןעגָאז רימ :ל"קוצז טּפַא ןופ ליריאמ 'ר ן'יבר םעד טגערפעג טָאה רעצימע
 ? דניז ַא ךיוא יודיו ןעגָאז סָאד זיא -- "הּפ יודיוב ךינפל ונאטחש,

 סָאד ןוא ,ליומ ןטימ ןיולב יודיו טגָאז ןעמ סָאװ ,רַאפרעד הליחמ טעב ןעמ זַא ,זיא הנװכ יד --
 ,טרעפטנעעג ל'ריאמ 'ר טָאה -- ייברעד טשינ זיא ץרַאה

 ב"א יּפ לע ס'אטח לע יד

 ןקתמ ןעמ טָאה סָאװרַאפ :ל"קוצז רעקרָאװ קחצי 'ר ץיבר םעד טגערפעג טָאה ליכשמ ַא רענייא

 ? ב"א טיול טגידניזעג ךיוא ןעמ טָאה יצ .ב"א טיול סיאטח-לע יד ןעװעג
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 -לצ ןעּפַאלק ךיז ןערעהוצפיוא ןעװ טסואוועג טשינ ןעמ טלָאװ ,ביא טול רדס רעד טשיג ןעװ --
 .טרעפטנעעג יבר רעקרָאװ רעד טָאה --- סיאטח

 טלעוו עטרעקרַאפ ַא

 : השרד-הבוש-תבש ַא תעב טגָאזעג לָאמַא טָאה ל"קוצז יייול תשודק, רעד

 טלעדנַאהעג ,ךילרע טבעלעג ןעדיא ןעבָאה לָאמַא : טלעװ רעטרעקרַאפ ַא ןיא טנייה ןעבעל רימ --
 עגילייה יד ןיא ,ןעמוקעג זיא ןעמ זַא ןוא ,ןעגיל ןייק טגָאזעג טשינ ,שלַאּפ ןעריואוושעג טשינ ,ךילרע
 טמוק .תמא ץמש ןייק ןעװעג טשינ םעד ןיא זיא -- ונלזג ,ונדגב ,ונמשא : טגָאזעג ןוא להוש ןיא געט
 .תמא רעטיול -- סַאג ןיא ןוא רקש עליוה טגָאזעג ןעמ טָאה להוש ןיא זַא סיוא

 ,ונמשא טגָאז ןעמ ןעװ ,להוש ןיא ןוא ,רקש טימ ןעמ טבעל סַאג ןיא : טרעקרַאּפ זיא רעבָא טגייה
 !? טלעװ רעטרעקרַאפ ַא ןיא טנייה טשינ רימ ןעבעל .תמא רעטיול ןעמ טגָאז -- ונלזג ,ונדגב

 רועיש רעד זיא גנַאל יו

 : םלוע-לשדונובר ןטימ טיהנעטיעגסיוא לָאמנייא ךיז טָאה ,ל"קוצז בקעי םהרבא 'ר יבר רערוגידַאס רעד
 זַא טקוקעגמורַא ךיז טסָאה וד ןעװ רעבָא .תולג רָאי 400 ןעװעג רזוג וטסָאה ,םירצמ תולג תעב

 ,טייצ רעד רַאפ טזיילעגסיוא ייז ןטסָאה --- תולג ןיא ןערעװ ןעלַאפרַאפ ןעלעװ ןעדיא

 ,רעפיט ןוא רעפיט ץלַא ןעלַאפ ןעדיא זַא ,ןעזעג טסָאה וד .לבב תולג ייב ןעװעג זיא עבלעז סָאד
 .רָאי גיצעביז ךָאנ טזיילעגסיוא ייז וטסָאה

 ןופ ןעלַאפ סע .תולג ןיא רָאי טנעזיוט יײװצ דלַאב ןיוש רימ ןענייז ,םודא תולג ייב ,רעבָא רעטציא
 זיא גנַאל יװ ,םלוע-לש"ונובר : ךיד ךיא גערפ .רעגינייװ ןוא רעגינייװ ץלַא ןערעװ רימ ,רעקיטש זנוא
 ? המילש הלואג רעד רַאפ טייצ עטסכעה יד טשינ ןיוש זיא ? רועיש רעד

 רפעמ ודוסי םדא

 : ל"קוצז םי"ירה ישודיח לעב ,ןייבר רערעג םעד טגערפעג לָאמַא טָאה רעצימע

 ,הללי ןוא היכב ַא להוש ןיא טרעװ -- "רפעמ ודוסי םדא; : הלפת רעד וצ טמוק ןעמ ןעװ --
 טלעדנַאװרַאפ רעטעּפש טרעװ רע ןוא דלָאג ןופ ןערָאװעג ןעפַאשַאב טלָאװ שטנעמ רעד ןעװ : ךיז טגערפ

 דרע ןופ ןעפַאשַאב טרעװ ןעמ ןעװ רעבָא .ןענייװ ןוא ןעגָאלק טפרַאדַאב עקַאט ןעמ טלָאװ -- ,דרע ןיא
 ? שער רעד סיורג ױזַא זיא עשז:סָאװ -- ,דרֶע רעד וצ קירוצ טרעק ןעמ ןוא

 רעד לייװ -- ,טרעפטנעעג ם"ירה ישודיח רעד טָאה -- ,רַאפרעד סיורג ױזַא זיא שער רעד --
 טכַאמ ןעמ ןעװ רעבָא .הגרדמ רעכיוה רָאג ַא וצ רמוח םעד ןעביוהרעד וצ ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא שטנעמ

 קירוצ טמוק ןעמ ןוא דרע ןופ ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא ןעמ זַא ,טניפעג ןעמ ןוא ןובשח ןעטצעל םעד
 .ןעגָאלק ןוא ןענייװ עקַאט ףיורעד ןעמ ףרַאד ,דרע עליוה וצ

 ? רעירפ זיא רעוו

 רוּפכ םוי ברע רע טָאה ,שטירזעמ ןיא ןי'יבר ןייז ייב ןעװעג זיא ל"קוצז *יול תשודק, רעד תעב

 ןיוש לעװ ךיא ,רוּפכ םוי ברע ךָאד זיא סע ,ןעװעג בשיימ ךיז רע טָאה .רעװש ןייז ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב
 .תינעת ןכָאנ ווירב םעד ןענעיילרעביא

 : לוק ןפיוא םיא טנעייל ןוא ווירב םעד קחצי יול 'ר טנעפע ,עיצנאטס רעד ףיוא גידנעמוק ,הליענ ךָאנ
 "עג ריד בָאה ךיא ? טגיילרַאפ ךיז וטסָאה ןעמעװ ףיוא ,םעדייא ןיימ ,טשינ ךיד ייטשרַאפ ךיא ---

 -רַאפ וד ןוא שטירזעמ ןייק ןערָאפעג טסיב וד .ןעסעגרַאפ ץלַא וטסָאה ףוס םוצ ןוא תובוט ליפ ױזַא ןָאט

 ? הבוט תחת הער םלשמ ַא ןייז וצ ,שטירזעמ ןיא ,טרָאד ןעמ טנרעל ױזַא .םישדח עצנַאג טרָאד טסגנערב
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 קחצי יול 'ר טָאה -- ,תובוט עסיורג ןָאטעג רימ טָאה רע ,רעװש רעד ,טכערעג זיא רע ,ָאי --
 רעד ָאד רע זיא ,תובוט ערעסערג ןָאטעג רימ ךָאד טָאה םלועילשיונובר רעד רעבָא --- ,ךיז וצ טדערעג

 .י.בירעמ ןענעװַאד עשזירימָאל -- בוחילעב רעטשרע

 גרַאז-טּפיוה יד

 .ור וצ טשיג םיא ןעזָאל תוגאד יד זַא ,ל"קוצז קצָאק ןופ ןייבר ןירַאפ טגָאלקרַאפ ךיז טָאה דיסח ַא
 .רעגנוה ןופ סיוא טרָאד ןעייג יז ןוא דניק ןוא בײװ ַא םייה רעד ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע

 ,ץיבר ןופ רעפטנע רעד ןעװעג זיא --- רעפעשַאב םוצ הלפת וט --
 !ןיײז וצ ללּפתמ ױזַא יװ טשינ ךָאד סייװ ךיא רעבָא --
 .י ןעגרָאז תמאב וטספרַאד ףיורעד .גרָאז-טּפױה יד עקַאט זיא סָאד ,הָא --

 טעבעג ןוא גרָאז

 : םיא רַאפ טרעטיבעג ןוא ןַאמירָא ןַא דיא ַא ןעמוקעג זיא ל"קוצז רימדָאל ןופ השמ יר וצ
 רימ רַאפ יבר רעד לָאז .הטורּפ ןייק טשינ גָאמרַאפ ךיא ןוא ,טיונ טדייל דניזעגזיוה ןיימ ,יבר ---

 .ןייז ללּפתמ
 ,טגערפעג השמ יר טָאה -- ? ללּפתמ ןײילַא טשינ וטסיב סָאװרַאפ ---
 ןָאט הלפת טשינ וליפַא ןעק ךיא ןוא רעטיב רעייז רימ זיא סע ,יבר ,הָא --
 ? ָאי וטסנָאק ןעגרָאז ןוא --
 ? הרירב ערעדנַא ןַא ןעד בָאה ךיא .ביוחמ סנעטסגינײװ ךָאד ךיא ןיב ןעגרָאז וצ ,ונ --
 ? הרירב ערעדנַא ןַא ןעד טסָאה וד .ביוחמ וטסיב הלפת ןָאט וצ ךיוא .ױזַא טשינ גָאז ,הָא --

 םיא טלעפ סע סָאװ טשינ טסייוו רע

 הסנוּפ טימ זַא םיא רַאפ ךיז טגָאלקעג ןוא דיגמ רעשטירזעמ םוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא רַאדנערַא ןַא

 ,טכעלש רעייז זיא

 1 רימ ןופ וטסליוו עשזיסָאװ --
 .טיג ןעטעב רימ רַאפ לָאז קידצ רעגילייה רעד זַא ,ליװ ךיא --
 ןעטעב ןענרעלסיוא ךיד לָאז ךיא זַא ,רימ ןופ טסגנַאלרַאפ וד ןעװ ןעװעג רעכיילג טלָאװ סע --

 .רימ וצ ןעמוקנָא ןעפרַאד טשינ רעמ וטסעװ ,םלוע-לשדונובר םעד

 ? תולפת ענייד ףרַאד רעוו

 : םיא וצ טגָאזעג ןוא דיסח ַא טנעגעגַאב ,רוּפכ םוי יאצומ ,לָאמניײא טָאה יייול תשודקפ רעד
 "ונובר םייב ןעטעבעג טסָאה וד .תולפת יד ייב טנייה ןעטעבעג טסָאה וד סָאװ ףיוא סייװ ךיא --

 "רעד .ןעגגורעטש ןוא תודרט םוש ןָא ןעגרעל ןוא ןעציז ןענעק טסלָאז וד ידכ ,לעבור טנעזיוט םלוע-לש
 ןוא תוגאד רעמ ןעּפַאשרַאפ ריד טעװ לָאמ ַא טימ לעבור טנעזיוט זַא ,ןעװעג בשיימ ךיז וטסָאה ךָאנ
 לעבור טנעזיוט יד ריד לָאז ןעמ זַא ,ןעטעבעג וטסָאה רעבירעד ,טלעג ליפ ױזַא טימ ןָאט וצ סָאװ תודרט
 ליפ ױװַא ןעטעב וצ הפצוח ַא זיא סע זַא ,ןעװעג בשיימ ךיז וטסָאה הליעג ייב .לָאמ ייװצ ןיא ןעבעג
 ,לעבור 250 וצ םישדח יירד עלַא טגנַאלרַאפ טסָאה וד ןוא לָאמַא טימ טלעג

 .יי!ןעװעג סע זיא ױזַא ,יבר ,ָאי --
 רָאג רָאנ ,ןענרעל ןוא ןענעװַאד ןייד טשינרָאג ןעמ ליװ לעמיה ןיא זַא ךילגעמ ,דניק ןיימ ,רעבָא ---

 .י.תוָדרט ןוא תוגאד ענייד
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 טוג טשינ עקַאט זיא ייז

 ןעװעג רֶע זיא ייברעד רעבָא ,ןַאמירָא רערעטיב א ןעװעג וימי לכ זיא ל"קוצז אשוז 'ר יבר רעד

 .ךיליירפ דימת

 -ניק יד זַא ,טגָאלקרַאפ םיא רַאפ ךיז טָאה ןיציבר יד ןוא בורק ַא טסַאג וצ ןעמוקעג זיא לָאמנייא

 אשוז ןוא ,ןעבעלוצרעביא גָאט םעד ָאטשינ שממ ןיא סע ,דגב ןייק ןוא טיורב ןייק טשינ ןעבָאה רעד
 .ןָא טשינרָאג םיא טייג סע ןוא שרדמ תיב ןיא גָאט ןעצנַאג א טציז

 : אשוז 'ר ןיבר םעד ףיוא טרעזייבעג ךיז ןוא ןײרַא שרדמ תיב ןיא ןעפָאלעג זיא בורק רעד

 יד ןוא ,רעגנוה ןופ סיוא יײז ןעיײג םייהרעד ןיא ןוא ,ךיליירפ טסיב וד ןוא ָאד ךיז טציז וד --
 .ןענייוו ןייא ןיא ןעטלַאה רעדניק

 ײז לָאז רֶע זַא ,ןץאשוז וצ טעדנעװעג ןענייז ןעגיוא ערעייז ןעװ ,ןענייװ ייז ןעפראד יאדװַא ---

 ןייז טשינ ךיא לָאז עשזיסָאװרַאפ ,לעמיה ןיא ןעטַאט םוצ ןעגיוא ענייז טעדנעװ רעבָא אשוז .ןייז סנרפמ

 ? ךילײרּפ

 ןעוועג טכעלש טשינ לָאמניײק םיא זיא סע

 :אישק א טגערפעג ןוא ל"קוצז שטירזעמ ןופ דיגמ םוצ ןעמוקעג לָאמַא זיא ןדמל ַא בר ַא

 ןרַאפ רעפעשַאב םעד ןעביול וצ ביוחמ זיא שטנעמ ַא זַא ,ןעגָאז ל"זח יד ,יבר ,רימ טגָאז --
 ? הגרדמ רעכיוה רעגיזָאד רעד וצ ןעביוהרעד ךיז םדו-רשב ַא ןעק ױזַא יװ .סטוג ןרַאפ יװ סטכעלש

 .שרדמה תיב ןיא טציז רעכלעװ ,אשוז 'ר ,דימלת ןיימ ןרעפטנערַאפ ריד טעװ אישק עגיזָאד יד --
 ןַא ףיוא םיא םיא ןעמ טזײװ ףוס םוצ טשרע .טסיזמוא רעבָא ,אשוז 'ר ַא םורַא טכוז בר רעד

 .אשוז 'ר רעד זיא סָאד .טנרעל ןוא ןעװיוא םייב טציז רעכלעװ ,רעדיילק ענעסירעצ ןיא ,ןַאמירָא

 : גיד'תומימת טרעפטנע ןוא אישק יד סיוא טרעה אשוז 'ר
 ןופ ןינע םעד ןייז ריבסמ ןעמ ןעק ױזַא יװ םורָאװ .תועט א ןייז זומ ָאד ,בר ,לחומ טייז --

 ןופ לָאמנײק טָאה רֶע ןעװ ,םידסח רעטיול טימ טלעגנירעגמורַא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא סטכעלש ןוא סטוג
 ? טסואוועג טשינ סטכעלש ןייק

 רובצב הלפת

 טָאה ,רענילרַאק המלש 'ר ןיבר ןייז ןופ םיהַא ןעמוקעגקירוצ זיא קסילערטס ןופ ףרש רעד ןעװ

 ןײגסױרַא רֶע לָאז ,תבש ,ךָאװ ןיא לָאמנייא זיולב ןוא רעמיצ ןייז ןיא ךיז ןעסילשוצּפָא ןעסָאלשַאב רע
 .הרותה תאירק וצ להוש ןיא

 -ַאב רע טָאה ,תונצל ירבד טדער ןוא ןענעייל םייב טסעומש םלוע רעד זַא ,ךיז גידנעגייצרעביא
 ,ל'ירדח ןייז ןופ ןעמוקסיורַא טינ הרותה תאירק וצ ךיוא ןעסָאלש

 .רובצב הלפת זיא'ס גילייה ןוא גיטכיװ יװ ,שודקה רהז ןיא טנרעלעג רע טָאה םורַא טייצ ַא ןיא

 : ךיז וצ טגָאזעג רע טָאה
 טימ ןענעװַאד ןעסייהעג טלָאװ רעפעשַאב רעד ןעװ .ךיז טריפ ןעטייל יװ ןָא ךימ סע טייג סָאװ --

 -ױהעגנָא רֶע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא -- ? טָאבעג ןייז ןעװעג םייקמ טשינ ןעד ךיא טלָאװ ,רעצעלק ןעצ
 ,רובצב ןענעװַאד ןעב

 הנמזב הלפת

 רע טָאה ,ןײז תואישנ גהונ ןעבױהעגנָא טָאה ,ל"קוצז יכדרמ םהרבא 'ר ,יבר רערעג רעד ןעװ
 ,הנמזב הלפת טריפעגנייא

 גנורעלקפיוא ןַא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ,"עיצולָאװער, עצנַאג א ןעװעג סע זיא םידיסח ייב
 ,םידיסח רערעג ענעביוהעג יד ןופ רענייא ,רעװָאסירָאּפ על'מהרבא יר וצ

 טָאה סע .םילכאמ עטוג ןעסע וצ טַאהעג ביל טָאה סָאװ ןַאמספרָאד א וצ ,המוד רבדה המל לשמ --
 .ןעטרַאװ וצ טניולעג ךיז טָאה סע רעבָא ,ןערָאװעג גיטרַאפ זיא גָאטימ סָאד זיב טרעיודעג גנַאל עקַאט

 טרעיודעג ןעבָאה תונכה יד רעבָא ,םילכאמ עטסָארּפ ןעגנַאלרעד ןעמונעג םיא בייו סָאד טָאה םימיל
 .רעירפ יװ גנַאל ױזַא

 : הנעט ַא טימ סױרַא ןַאמספרָאד רעד זיא ָאד
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 עגנַאל וצרעד ףרַאד ןעמ זַא ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,םינדעמ טגנַאלרעד רימ טסָאה וד ןעװ ,אלימ ---

 ? גנַאל ױזַא ןעטרַאװ וצ עשַאק לעסיב ןרַאפ רעבָא .ןעטרַאװ וצ טניולעג עקַאט ךיז טָאה סע ןוא תונכה

 ךיז טָאה ,טנעװַאדעג ןעװעג זיא ןענעװַאד סָאד ןעװ ,סנעטייצרַאפ .ןענעװַאד ןטימ זיא עבלעז סָאד

 ,ןענעװַאד רימ יװ ןענעװַאד ץ'טושּפ ַאזַא וצ רעבָא ,הלפת ןמז ןייז רבוע וליפא ןוא ןעטרַאװ וצ טניולעג

 ? תונכה ליפ ױזַא ןעמ ףרַאד סָאװ וצ

 .טנענעעמעטנעטטנעטנעיוהעטנזעטעיהטטאמעג נעט גרעיט שרה העשיה = ,::כאטמעגעכאאטעגאאמאג כג טעמיש ליב

 ...הקדצ ףיוא הכרב ַא

 ן'יבר םעד טגערּפעג ןעמ טָאה -- ? הקדצ ןופ הוצמ רעד רַאפ הכרב ןייק טשינ ןעמ טכַאמ סָאװרַאפ

 .ל"קוצז אכסישּפ ןופ םנוב 'ר
 טעװ לייװרעד ןוא ,הכרב רעד וצ טיירג טשינ ןענייז יז זַא ןעגָאז טשינ ןעלָאז ןעשטנעמ ידכ --

 י.י ןעדייל ןַאמירָא רעד

 החמש טימ הקדצ

 : ל"קוצז קסמָאדַאר ןופ המלש 'ר יבר רעד טרעפטנעעג ךיוא טָאה עגַארפ רעבלעז רעד ףיוא
 ףרַאד הכרב ַא לײװ ,הקדצ ןופ הוצמ רעד ףיוא הכרב ןייק ןעװעג ןקתמ טשינ ןעמ טָאה רַאפרעד

 .החמש סיורג ןייק טימ טשינ סע רע טיג ,הקדצ טיג רע ןעװ דיגנ ַא ןוא ,החמשב ןעכַאמ ןעמ

 עכייר ייב ןוא עמירָא ייב הקדצ

 :ל"קוצז רעלװָאק עלעבייל יר טגערפעג לָאמַא רעצימע טָאה סע

 ,דמעה עטצעל סָאד ןעדיא א ןעבעגוצקעװַא טיירג ןענייז טייל עמירַא .טלעװ עטרעקרַאפ ַא ןעעז רימ
 .ןעמוקַאבוצסױרַא הטורּפ א רעװש זיא םירישע ייב ןוא

 ןעבעג וצ טכילפ א ןעבָאה םירישע יד -- ,טרעפטנעעג יבר רעד טָאה --- ,ךילריטַאנ ץנַאג זיא סע
 טגייל ,טכילפ עגיזָאד יד טשינ ןעבָאה טייל עמירָא יד רעבָא .טשינ טזָאל ןוא ערה-רצי רעד טמוק ,הקדצ
 ,טרעטש ןוא ערה-רצי רעד ןיירַא טשינ ךיז

 םיכאלמ יײווצ

 עּפירָא עשיטָאטש עלַא ןופ רעגרָאזרַאפ רעד ןעװעג זיא ל"קוצז רעװָאסַאס בייל השמ 'ר יבר רעד
 ןעפָאלעג ךיילג זיא רוכיש רעד .רוכיש ןעטנַאקַאב ַא וצ טלעג עמוס א ןעבעגעג רע טָאה לָאמנייא .טייל

 : ץיבר םוצ הנעט ַא טימ ןעמוקעג ריבג-טָאטש רעד זיא .טירוכיש'עגנָא טוג ךיז ןוא קנעש ןיא
 םדא ינבב ןערָאװעג לשכנ רעבירעד טנעז ריא ! רוכיש ַאזַא וצ טלעג טיג ריא ,יבר ,שטייטיס --

 ַאזַא וצ םרוג טינ ךיא ןיב רַאפרעד ןוא ,הקדצ ןעבעג טימ רעגיטכיזרָאפ ןיב רעבָא ךיא .םינגוהמ םניאש
 .סַאג ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןוא ן'רוכישינָא ךיז לָאז דיא ַא זַא ,םשה-לוליח

 טמוק ריד וצ יװ טקנוּפ -- .טרעפטנעעג ביל השמ 'ר טָאה -- טניירפ ןיימ ,גיטכיר זיא סע --
 .ןעבעג טשינ : טגָאז רעטייווצ רעד ןוא ,ןעבעג ָאי טגָאז רענייא .ערה-רצי רעד ןוא בוט-רצי רעד רימ וצ ךיוא
 ךיז ןעביולק ,טלעג ןייק טשינ רעמ בָאה ךיא ןעװ .הטורּפ ַא ןָא ביילב ךיא ןוא בוט-רצי םעד ךיא רעה
 ייב ןָאט וצ ייז ןעבָאה סָאװ םורָאװ ,קעװַא ןעייג ןוא ,בוט-רצי ןטימ ערה-רצי רעד ,םיכאלמ יײװצ יד ףיוא
 ...טלעכיורטשעג רעװ ךיא ןוא הרימש ןָא ךָאד ךיא ביילב אליממ ? ךיא יװ ןצבק אזַא

 ָאא טגָאז רענייא ,ךייא וצ ןעמוק םירצי עדייב יד ןעװ ןוא ,טלעג סָאד טסעפ טלַאה רעבָא ריא
 .ןייז בשיימ ךיז לעװ ךיא : ךיז וצ טגָאז ןוא גיטכיזרָאפ ריא טנעז -- ןעבעג טשינ רעטיײװצ ַא ןוא ןעבעג

 ,טרַאװ בוט-רצי רעד .ךייא ןעטיה ןוא ךַאװ רעד ףיוא םיכאלמ עדייב ןעייטש אליממ ? לייאעג סָאד זיא סָאװ
 סח טלָאז ריא זַא ,ךייא טיה ערה:רצי רעד ןוא ,הקדצ ןעבעג ןוא ןייז בשיימ טרָאפ ךיז ריא טעװ רשפא
 יײװצ עכלעזַא דימת טָאה ריא ןעװ ,לשכנ טשינ טרעװ ריא זַא רעדנואו ַא ןעד זיא -- ןעבעג טשינ םולשו
 ,,.? םירמוש סלַא םיכאלמ
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 ןַאמירָא רעגיסַאּפ רעד

 ןייק טשינ טיג רֶע סָאװרַאפ ,ןצמק א ריבג ַא וצ תונעט טַאהעג טָאה ל"קוצז דיגמ רעקסירט רעד
 ,הקדצ

 .ןענופעג טינ טציא זיב םיא ךיא בָאה רעדייל רעבָא ,יבר ,ןַאמירָא ןעגיסַאּפ םעד ץלַא ךוז ךיא --
 טשינ טָאה רעפעשַאב רעד : ןעגערפ ךיד טעװ ןעמ ןעװ ,ןידה-םוי ןיא ןָאט וטסעװ סָאװ רעבָא --

 טסָאה וד ןוא ,טױרטרַאפנָא ריד סע טָאה ןעמ ,היארהו ,טלעג סָאד ןעבעג וצ ןַאמ ןעגיסַאּפ םעד טכוזעג
 ? ןַאמירָא ןעגיסַאּפ םעד טכוזעג ץלַא

 רעפעשַאב ןופ ןוצר רעד

 .הקדצ ןייק טשינ טיג רע סָאװרַאפ ,ןצמק ַא ריבג א טגערפעג לָאמַא טָאה ל"קוצז רעצישּפָאר ילתפנ יר
 ןַא ןייז לָאז רענעי זַא טמיטשַאב טָאה ארוב רעד .ארובה ןוצר םעד ןעגעג ןייג טשינ ליװ ךיא --

 ? ןוצר ןייז ןעגעג ןייג ךיא לעװ ,ןַאמירָא
 ךיז וטסנעק ריבג סלַא םורָאװ ,ןַאמירַא ןַא ןערעװ ןיילַא טסלָאז וד זַא ךיילג זיא ױזַא בוא --

 טשינ וטסעװ ,םירָא ןייז טסעװ וד ןעװ רעבָא ,ןַאמירָא ןַא וצ תוטורּפ רָאּפ ַא ןעבעג ןוא ןעסעגראפ לָאמַא
 ,הנכס אזַא וצ ןעמוק

 הוצמ רעד ןופ רכש רעד

 "יז ,וָאטרעװעל ןופ ץרּפ לארשי 'ר רעװש ןייז ייב טסעק ןעסעגעג טָאה "יול תשודק; רעד ןעוו
 יז רַאפ טעבעגסיוא ןוא יורטש טכַארבעג קחצי יול 'ר טָאה .זיוה ןיא םיחרוא ןעמוקעג לָאמנייא ןענ
 .סרעגעלעג

 : תונעט םיא וצ טַאהעג טָאה רעװש רעד

 יד ןעגנערב ךָאד תרשמ רעש'יוג רעד טעװ ןשָארג רָאּפ א רַאפ .הזבמ ךיד ךָאד טסיב וד ,ןכתיה --
 ! סרעגעלעג יד ןעכַאמ ןוא יורטש

 -ייה ַאזַא יוג םעד ןעבעגרעביא -- ,טרעפטנעעג קחצי יול יר טָאה -- ,הצע עטכעלש ןייק טשינ --
 !? טלעג םיא ןעלָאצוצ ךָאנ ןוא הוצמ עגיל

 שפנ חוקפ

 א לוש ןיא ךיז טימ ןעמענטימ רוּפכ םוי ברע טגעלפ ל"קוצז רעטנַאלַאס לארשי 'ר
 ןופ ןינע ןַא ןעכַאמ ךיז טעװ סע ביוא לַאפ ןיא ןעגײלקעװַא טרָאד סע ןוא ךעלכיק רָאּפ
 .ןייז וצ םעוט סעּפע ןעבעג ןענעק דלַאב םיא ןעמ לָאז ן'שלח'רַאפ טעװ דיא א ביוא .שפנ חוקּפ

 טפול ןופ הליזג

 עגידרעייפ א טגָאזעגּפָא טַאהעג טָאה רעטנַאלַאס לארשי י'ר יװ םעדכָאנ ,הנשה שאר א ןיא
 דימלת ןייז .תובהלתה סיורג ןיא ףסומ וצ טלעטשעג םלוע רעד ךיז טָאה ,השרד-תוררועתה
 לארשי יר ןעװ .שרדמ תיב ןופ ריט רעד ייב ץַאלּפ א ןעמונרַאפ טָאה ץיוועלוש רזעלא יר

 םיא ףיוא ןוא דימלת ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ רֶע זיא הרשע הנומש ןופ טקורעגסיוא ךיז טָאה
 ריט רעד יב ןעלעטשוצקעװַא ךיז ןידה םוי ןופ גָאט ןיא וטסגַאװ יװ : ןלזג : ןעגירשעגנַא
 ...ןעמעטָא וצ טפול רעייז ןופ םלוע אזא ןעילזג'אב וצ ןוא

 ("םילודגה תורואמה,;)
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 ל"צו םייח-ץפח ןופ םילשמ

 יקצירַאז דוד ןופ 4

 שפה ןוצפ שטח

 עסיורג ןעװעג יז ןעשיװצ ןענייז ךילנייװעג יװ .דירי ַא ןופ ןערָאפעגקירוצ ןענייז םירחוס-ןעדיא
 רעבָא .סענזיב ערעּפַאנק -- עניילק יד ןוא םירחסמ עסיורג טכַאמעג ןעבָאה םירחוס עסיורג יד .עניילק ןוא
 ,טנידרַאפ ןוא -- טפיוקרַאפ רעדָא טלעדנַאהעגנייא סעּכע רענייא רעדעי טָאה טינ יװ

 סָאװ רענייא רעבָא ןעװעג .ןעוטפיוא ענייז ןופ טלייצרעד ןרעדנַא םוצ רחוס ןייא טָאה געװ ןפיוא
 :טגערפעג םיא ןעבָאה ערעדנַא יד זיב ,רעגידנעגייווש ַא טייצ עצנַאג יד ןעסעזעג זיא

 ? ןָאטעגפיוא ריא טָאה סָאװ ןוא ,ונ
 קירוצ רָאפ'כ .טפיוקרַאפ טינרָאג ןוא טפיוקעג טינרָאג -- ,טרעפטנעעג דיא רעד טָאה --- ,טינרַאג

 ,הטורּפ ַא וליפַא טנידרַאפ טינ .ןעמוקעג ןיב'כ סָאװ טימ ןעבלעז םעד טימ

 ? ךירי םוצ ןערָאפעג ָאזלַא ריא טנעז סָאװ ךָאנ --
 ןעטלַאהנײא טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה ערעדנַא יד ןוא סעצײלּפ יד טימ טשטעװקעג טָאה דיא רעד

 .ןעכַאל ןופ
 עגנַאל דירי ַא ףיוא ןעטרַאװ םירחוס .טגָאזעג םיא יײז ןעבָאה -- ,ריא טנעז דיא רענדָאמ א --

 וד ןוא .טייצ עגנַאל ַא רַאפ הסנרּפ רעייז ןעכַאמ וצ טייקכילגעמ עגיצנייא רעייז זיא סָאד ליײװ ,םישדח
 קירוצ טסרָאפ ןוא ,דמערפ רעד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ,טלעג ןעבעגעגסיוא ,דירי ןפיוא ןערָאפעג טסיב
 .רעגידייל ַא

 ײר א ןעװעג ןענייז סע זַא ןוא ,טושּפ ױזַא טינ זיא ךַאז יד זַא ,טרעלקעגפיוא ייז טָאה דיא רעד
 .ןעטפעשעג ןייק ןעכַאמ ןעזָאלעג טינ םיא ןעבָאה סָאװ תוביס

 ןעפלָאהעג טינ ךָאנ דיא רעד זיא טימרעד רעבָא .טכַאלעג טינ רעמ ןעבָאה םירחוס עדנערָאפטימ יד
 ...ןַאמירָא ןַא ןעבילבעג זיא ןוא ןעזָאלעגכרוד רע טָאה ןענידרַאפ וצ סנַאש םעד .ןערָאװעג

 ָאד .דירי א ףיוא ןערָאפ סָאװ יד וצ ךילנע ןענייז לפשה םלוע ןיא ּפָארַא ןעייג סָאװ תומשנ יד
 עכלעזַא ןַארַאפ .תורישע ןעברעװרעד וצ ךיז ןוא םיקסע עסיורג ןָאט וצ טייקכילגעמ יד ןַארַאפ ןַיא
 .טנעה עגידייל טימ קירוצ ןערָאפ סָאװ םיטוש ערעדנַא ןוא ,סיוא סע ןעצונ סָאװ

 ןעזַאלעגכרוד .טכַאלעגסיוא יז ןערעװ ,תמאה םלוצ ןפיוא קירוצ ןעמוק תומשנ עגיזָאד יד ןעװ ןוא
 ןעװעג טינ זיא ךַאז יד זַא ,ריבסמ ןענייז יז .ץורית ַא ןעניפעג ןענעק ייז זַא ךילגעמ ! טייהנעגעלעג אזַא
 -עג טשינ ךָאנ יז ןענייז טימרעד רעבָא .לכש ןפיוא ךיז ןעגייל םיצורית יד זַא ךילגעמ ןוא ,טושּפ יױזַא
 ...םינויבא ןוא םיינע ,םיקירו םילד ןעמוקעגקירוצ יז ןענייז ,ןייז טינ רָאנ לָאז'ס יװ .ןעפלָאה

 בעט זית

 : טעדנעװעג םיא וצ ךיז טָאה ןוא טָאטש ןופ רשוע ןַא סַאג ןיא ןעּכָארטעג טָאה ןַאמירָא ןַא
 טָא .לעבור ףניפ ןעגרָאב ןוא הבוט ַא ןָאט רימ ריא טנעק .השקב עסיורג ַא ךייא וצ בָאה ךיא --

 .ןעװעטַאר ךימ ריא טעװ דסח תלימג א טימ ןוא רחסמ לעקיטש א סעּפע ןעפָארטעג רימ ךיז טָאה
 .טלעג ליפיוזַא רימ ייב טשינ ךיא בָאה טונימ יד רֶעבָא -- .טרעפטנעעג רשוע רעד טָאה -- טוג --

 .דובכ סיורג טימ לעבור ףניפ יד ןעבעג ריד ךיא לעװ ,טנעװָא רעגײזַא ףניפ טנייה זיוה ןיא רימ וצ םוק
 רעד רעבָא .העש רעטמיטשַאב רעד וצ ןזיוה ןיא ןייז וצ טימַאב ריבג רעד ךיז טָאה טייצ:טנעװָא

 םעד טימ טָאה רשפא :טכַארטעג ריבג רעד ךיז טָאה .דסח תלימג סָאד ןעמענ ןעמוקעג טשינ זיא ןַאמירָא
 .ןעמוק טנעקעג טשינ טָאה רע ןוא ןעפָארטעג סעּפע שטנעמ ןעכילקילגמוא

 ןוא טלעטשעגּפָא ןַאמירָא רעד םיא טָאה רעדיװ ןוא סאג ןיא ןעגנַאגעג ריבג רעד זיא סנעגרָאמוצ
 : ןעדער ןעביוהעגנָא

 ריא טלָאװ רשפא .טלעװקעג רעיײז ןיב'כ ןוא ןעכַאמ וצ רחסמ ַא רימ ךיז טפערטיס ,טעז ריא -- = |
 !ןעבעל םייב ןעטלַאהרעד שממ ךימ טלָאװ ריא ,לעבור 5 ןעגרָאב ןוא ןעפלעה טלָאװעג רימ
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 ךאנַאמלֿא םיארונ םימי

 : טרעפטנעעג ריבג רעד םיא טָאה
 בָאה ךיא .ןעבעג ריד לעװ ךיא ןוא ,זיוה ןיא רימ וצ םוק ,טגָאזעג ןעטכענ ךָאנ ךיד בָאה'כ --

 ,טסליװ .ןעװעג זיא ןעװעג סָאװ רעבָא .ןעמוקעג טשינ טסיב וד ןוא טייצ העש ַא ריד ףיוא טרַאװעג וליפא
 ,טלעג סָאד ןעבעג ריד לעװ ךיא ןוא זיוה ןיימ ןיא טנייה םוק

 ,העש רעטמיטשַאב רעד ןיא םייה רעד ןיא ןייז וצ ידכ טייצ ןייז טסַאּפעגוצ ריבג רעד טָאה רעדיוו
 .ןעמוקעג טשינ רעדיװ זיא ןַאמירָא רעד ןוא

 גידנ'רזח'רעביא ,סַאג ןיא ריבג םעד טלעטשעגּפָא רעדיװ ןַאמירָא רעד טָאה גָאט ןעטירד ןפיוא ךיוא
 .ךסח תלימג ַא ןיא ךיז טגיטיונ רֶע ןוא רחסמ א ןעכַאמ וצ טָאה רע : ןומוּפ ןעבלעז םעד

 : ןעגירשעגנָא םיא ףיוא טָאה ןוא ןעטלַאהנײא טנעקעג טשינ ךיז טָאה ריבג רעד
 ץקַאט וטסלָאװ לייװ ,טלעג ןייק טשינ טּפיוהרעביא טספרַאד וד .רענגיל א טסיב וד זַא ,עז ךיא --

 -עג בָאה ךיא סָאװ טלעג סָאד ןעמונעג ןוא ןעטכענרעייא ןוא ןעטכענ ןעמוקעג ךָאד וטסלָאװ ,טכיורבעג
 סָאװ ,דײר םתס טסרעדױלּפ : רעטיירדעצ ַא טסיב וד זַא ,סיוא ךיז טכוד רימ .טיירגעגנָא ריד רַאפ טַאה
 .ץרַאה ןטימ טשינ טסניימ וד

 ,עומשל ,ליכשהלו ןיבהל ,הניב ונבלב ןתוע ; "...ונדמלתו וננחת ןכא :גָאט ןעדעי ןעטעב רימ
 -נָצ ןוא *...לכשהו הניב העד ךתאמ וננח, ; *...ךיתוצמב ונבל קבדו ךתרותב וניניע ראהי, ; *. ..דומלל

 } לכש ןוא דנַאטשרַאפ טימ ,המכח טימ ןעשטנעב וצ זנוא טיירג תייישה זיא רעכיז .תושקב ןוא תוליפת עכיל
 לָאמ ןייא ןייק וליפַא זיא ה"בקה דצמ .הרות עגילייה ןייז ןעפיירגַאב וצ ץרַאה א ןעבעג וצ זנוא טיירג זיא רע
 ןיא ,טסייה סָאד ,זיוה ןייז ןיא ןעמוק וצ : זנוא ןופ ת"יישה טעב ךַאז ןייא רעבָא .העינמ ןייק ןַארַאפ טשינ
 ןיא תושקב יד ןענייז ,םיברה וניתונוועב ,רעדייל .הרות ןענרעל וצ טייצ ןעמיטשַאב ןוא ןײרַא שרדמ תיב

 לָאז רֶע םיא ןופ רימ ןעגנַאלרַאפ ,ת"ישה טימ ןעדער ןוא ןענװַאד רימ תעב .טדערעג ױזַא םתס תולפת יד
 -רַאפ ובורו ושאר רימ ןענייז ,שרדמה תיב סָאד ןעזָאלרַאפ רימ ןעװ רעבָא ,לעבור 5 ענעי ןעגרָאב זנוא
 סגעגרָאמוצ ןוא .טגנַאלרַאפ ןעבָאה רימ סָאװ ןעצנַאגניא ןעסעגרַאפ ןוא הזה םלועה ילבה יד ןיא ןעקנוז
 ,רעדיװ רימ ןעסעגרַאפ םעדכָאנ ןוא רעדיוװ רימ ןעטעב

 ,טדער ריא סָאװ דייר יד ךיז טימ טימ טמענ -- "םירבד םכמע וחק, : איבנ רעד טגָאז סָאד ןוא
 ןַאד ןוא -- ,לוכיבכ ,םיא ןופ טגנַאלרַאפ ריא סָאװ תושקב יד ףיוא טוג ךיז טכַארטרַאפ ,טינ ייז טסעגרַאפ
 .עלופ ַא ,עצנַאג ַא ןייז הבושת יד אליממ טעװ --- יי'ה לא ובושו, --

 שתט רב

 "םייח ץפח, םייב ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז ,"תובישיה דעו, ןופ קָאטסילַאיב ןיא הפיסא ןַא ךָאנ
 .הבדנ רענייש ַא טימ ןעװעג בייחתמ ךיז טָאה רעדעי ןוא םיריבג עשיטָאטש יד

 טָאה -- ןעבעג רעמ טינ ןעק רע :טרַאּפשעגנײא ךיז טָאה רעכלעװ ,ריבג א טרָאד רעבָא ןעװעג
 ,תובישי ענעדישרַאפ ןופ סטיסער טימ קַאּפ ןעצנַאג א ןעמונעגסױרַא ייברעד טָאה ןוא ,ט'הנעט'עג רע
 ,הרות רַאפ בוח ןייז טליפרעד ןיוש טָאה רע זַא ןעזײװַאב וצ ידכ

 : ריבג םענעי וצ ןעדנָאװעג ךיז טָאה םייח ץפח רעד
 -רַאפ ףיוא ןעמ ןעק ןייז אצוי רעבָא .בוח רעייא ןעװעג אצוי ןיוש טָאה ריא זַא ,טלַאה ריא --

 ,םינפוא ענעדיש
 ןעבָאה סָאװ ןעשטנעמ ןענָאילימ ןַארַאפ .ךיטער טימ טיורב ןעקורט טסע ןעמ ןעװ אצוי זיא ןעמ

 ,גונעג טינ סָאד וליפא

 ץנַאג רעייז הריד אזַא ןיא ּפָא ןעניואו ךס ַא .רעמיצ ןייא ןיא ןעניואװ ןעק ןעצ ןופ החּפשמ ַא
 ,טנוזעג ןוא ץנַאג ןענייז ןוא ןעבעל

 .ךָאװ א לָאמ ייװצ רעדָא ןייא יװ רעמ שיילפ ןייק טינ ןעסע ןעשטנעמ רעטנעזיוט רעגילדנעצ
 .ןעבעל ייז : ייאר אהו ,אצוי ןענייז יז ךיוא ןוא .טינ ךיוא סָאד ןעבָאה סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ

 ףרָאד ןופ ןרעיוּפ יד ? רעדיילק ערעײט לעיצעּפס ןעד ןעמ ףרַאד .גנודיילק טימ זיא עבלעז סָאד
 ,אצוי ןענייז יז ךיוא ןוא ןערָאי רעגילדנעצ רַאפ שובלמ עבלעז סָאד ןעגָארט

 שטנעמ ַא לייװ .טכערעג טנעז ריא ןוא .ןייז אצוי טינ ןעכַאז עלַא יד ייב ריא טליוו ןעגעוװטסעדנופ

 רעבָא .הכרב ס'טיג ןופ ןייז וצ הנהנ טכער א טָאה רֶע ןוא ,הכזמ םיא זיא ת"ישה יװ טיול ןעבעל ףרַאד
 .הקדצ וצ ןוא הוצמ א וצ טמוק סע ןעװ ןייז אצוי ןעלעװ טינ שטנעמ א ףרַאד ױזַא יונעג

 ןעבעגעג וטסָאה :ןעגערפ ךייא טעװ ןעמ .טלעװ רענעי ףיוא ןייז טעװ סע יװ רָאפ ךייא טלעטש
 ןוא ןעגנוטיװק-הקדצ ערעייא ןעמענסױרַא ריא טעװ דלַאב ? םימכח ידימלת ןעװעג הנהמ וטסָאה ,הקדצ
 ,בוח רעייא ןעװעג אצוי טָאה ריא זַא ןעזייוו
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 טעװ ריא ןעװ ןוא .לעקניװ ַא יװ רעמ טינ רעבָא ,ןדעג קלח ַא רַאפרעד ןעמוק ךייא טעװ יאדװַא
 ךייא ןעמ טעװ ןַאד ? ןכתיה : ץהנעט סיװעג ךָאד ריא טעװ ,ערעדנַא ןופ רכש ןרעסערג ליפ םעד ןעז

 : ןרעפטנע
 רעייא ריא טגירק ָאד ןוא -- ןייז וצ אצוי הקדצ ןעבעגעג טָאה ריא ? דיא 'ר ,ריא טיירש סָאװ --

 .ןייז וצ אצוי ךיוא אבה םלוע קלח

 החכות

 ,(אל מ"ב) םימעּפ האמ וליפא : ףיורעד טגָאז ארמג יד ןוא ,(זי ,טי ארקיו) 'וגו ךתימע תא חיכות חכוה

 טינ טילעוּפ סע זַא טעז ןעמ תעב ,רסומ םענעי ןעגָאז וצ ,חיכומ א ןייז וצ טכייל טינ זיא יאדװַא
 ךיז ףרַאד החכות ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ ליװ סָאװ דיא ַא רעבָא .ןרעיוא עביוט ףיוא ןעלַאפ דייר יד ןוא
 : תולוק-ילוקב טיירש ןוא לעּפע קַאז ריא ייב טייטש עכלעװ ,ןירעמערק-לעּפע ענעי ףיוא ןעקוקרַאפ

 ! לעּפע גיליב ! לעּפע גיליב
 ןופ רענייק סָאװ םעד ץָארט ,ןעיירש ףיוא טינ טרעה ןירעמערק יד יװ טעז ןוא רענייא ךרודַא טייג

 ,םוא טינ וליפַא ךיז טקוק רעייגכרוד יד

 : טגערפ ןוא וצ רענעי טייג

 סַאג יד טסכליהרַאפ וד יװ רעה ןוא העש ַא רעכעה ָאד ןיוש ייטש ךיא .ישעמומ ,רימ טגָאז --

 וליפא ןעזעג טינ ךיא בָאה טייצ רעצנַאג רעד ךרוד רעבָא ! גיליב לעּפע ! גיליב לעּפע ןעיירש ןייד טימ
 ? ןעיירש סָאד טָאה ןיז ַא רַאפ סָאװ --- ,הנוק ןעגיצנייא ןייא

 : טגָאז ןוא עטירחוס יד טכַאל

 ךיא ןעװ טגעװָא ןעדעי .לעּפע יד ןופ טינ ביוא סנרפמ ךיז ןעד ךיא ןיב סָאװ ןופ ,רענייא הטוש --
 לָאמַא .גָאט םעד טנידרַאפ בָאה ךיא סָאװ טלעג סָאד רעביא לייצ ןוא לעטייב ןיימ ךיא ןעפע םײהַא םוק
 רָאנ ךיז טכַאמ רעייגכרוד טרעדנוה ןופ .ןערָאי ןיוש ןופרעד בעל ךיא רעבָא .רעגינייװ לָאמַא ,רעמ סע זיא

 ןיימ וצ ןעמוק סָאװ ןעצ סע ןענייז טרעדנוה ןופ זַא לָאמַא רעבָא ןַארַאפ .ךימ טרעה סָאװ רענייא לָאמַא
 הרוחס ןיימ ןעגעװ ןעסיו טעװ רעװ ,ןעפורסיוא ןערעהפיוא ךיא לָאז רעמָאט רעבָא .לָאמַא יװ -- דנעטס
 ? הסנרּפ ןעבָאה ךיא לעװ ןענַאװנופ ןוא

 ,הוצמ עסיורג א טוט רע זַא ןעסיװ ףרַאד רעכלעוו ,חיכומ רעד זיא עט'רחוס-לעּפע רענעי וצ ךילנע
 .ןעכַאלסיוא וליפא םיא ןעלעװ ןוא ,ןערעה טשינ םיא ןעלעװ טרעדנוה ןופ גיצניינ ןוא ןיינ זַא ,ךילגעמ

 ,רכש רעסיורג ַא םיא טרַאװרעד -- םענייא וליפא ןייז בטומל ריזחמ ןעזיײװַאב טעװ רע רעבָא ביוא
 .ןעטרַאװרעד טשינרָאג ןעק רע -- הרוחס ןייז ןעפורוצסיוא ךיז טליופ רעכלעװ רענייא רעבָא

 םתשקהר המ

 וצ רעװש טַאדלָאס ן'טושּפ א רַאפ זיא ,םולש טשרעה טלעװ רעד ףיוא ןעװ ,ןעטייצ עלַאמרָאנ ןיא

 רעטילימ ןיא ןעניד ןעמ זומ טייצ ַאזַא ןיא .ײמרַא רעד ןיא גנַארןעריציפא ןערעכעה ַא ןעכיירגרעד
 טסנעטסרעמ לייװ ,רעװש רעיײז סָאד זיא ןַאד וליפַא ןוא ,ןענעכייצסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןוא ןערָאי ליפ

 .סוחי ןעשיטַארקָאטסירַא ןעסיורג טימ ,ןעשטנעמ ערעטלע רָאנ טרינימָאנ ןעטמַא עסיורג יד ףיוא ןערעװ
 זַא ,ןעריסַאּפ ןעק טלָאמעד ,טָארדַאב ןענייז רעגריב יד טימ הנידמ יד ןעװ ,טייצ-סגירק ןיא רעבָא

 רעייז ןייא ןעלעטש ייז סָאװ ,םעדכרוד גנַאר ערעכעה א ןעכיירגרעד ןעלָאז ןעשטנעמ ע'טושּפ ,עגנוי וליפא
 ײרַא זיא רַאפעג יד יװ םעדכָאנ ןוא .דנַאל ןופ גנוגידייטרַאפ ןיא ןעטַאט-ןעדלעה סיוא ןעריפ ןוא ןעבעל
 -ַארעג הנידמ יד זיא ייז קנַאד א סָאװ ,עלַא יד ןעמ טנױלַאב טלָאמעד ,טגיזַאב טרעװ טנייפ רעד ןוא רעב
 .ןעטמַא עגיטכיוו ףיוא ןעביוהרעד ןוא ןערעַאב ייז טוטימ .ןערָאװעג טעװעט

 ןעװעג זיא טלעװ עשידיא יד ןעװ ,ןעטייצ עגידרעירפ יד ןיא .הרות ןענרעל טימ ךַאז יד זיא ױזַא
 דָאד יד --- ,לָאצ ןיא סיורג ןעוװעג ןענייז םינואג ןוא םימכח ידימלת ןוא הרות טימ טּפָאטשעגנָא ןוא טּפָארּפעגנָא
 רעװש ןעװעג זיא שטנעמ ןעכילנייוועג ַא רַאפ ןוא .טייצ-םולש ןופ הניחב רעד ןיא ןעװעג ןענייז געט עגיז
 ןערָאי ןרעטַאמ ךיז ,ןענרעל ךס ַא ןעבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ .תוגרדמ עסיורג ֹוצ ןעגָאלשרעד וצ ךיז
 יינייװ ןענייז הרות ידמול יד .םוריח תעש ַא זיא טציא .שרעדנַא רָאג סע זיא ןעטייצ ערעזנוא ןיא רעבָא
 נָא ערעסערג ַא ןעצונאב טעװ רע ןעװ רעװש ןייז טשינ שטנעמ ן'טושּפ םעד רַאּפ ךיוא טעװ טצעי .רעג
 .ךרבתי םשה וצ ןרעטנענרעד וצ ךיז ,הרותב לודג א ןערעװ וצ גנוגנערטש

 ,טייהנעגעלעג יד ןעסַאּפרַאפ וצ טשינ ןעקנעדעג דימת ףרַאד רימ
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 טגידיילרעד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ךילטפעשעג ןיירא טָאטש א ןיא ןערָאפעג לָאמַא זיא רחוס ַא
 רחוס רעד טָאה ,ןערָאפסױרַא ןרַאפ .ןעריפמיײהַא םיא לָאז סָאװ ןאמרופ א ןעגנודעג רע טָאה ,םינינע ענייז
 : הלגע-לעב פוצ טגָאזעג

 רעכיז לעװ ךיא ןוא ןייװ טימ הדועס עטעפ ַא ןעסעגעג טציא בָאה'כ .דיא 'ר וצ ךימ טועה --
 ןוא געװ ןעכיילג ןופ ּפָארַא טינ לָאז דרעפ סָאד זַא גנוטכַא טיג רעבירעד .געװ ןפיוא ןערעװ ןעפָאלשטנַא
 ,ּפמוז ַא ןיא ןעגָאװ םעד ןעריפנײרַא טינ

 רחוס רעד ,ךילקריװ ןוא .ןעדנעזייר םעד ןופ שטנואװ םעד ןָאט וצ טגָאזעגוצ טָאה הלגע-לעב רעד
 טָאה ,העיסנ רעד רַאפ ןעסעגעגנָא טַאהעג ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,הלגע-לעב רעד .ןעפָאלשעגנייא דלַאב זיא
 -טנַא ךיוא הלגע-לעב רעד זיא רעטעּפש לעסיבא -- רעבָא .שינעלמירד יד טפמעקַאב טייצ לעקיטש ַא ךָאנ
 ,טנַאה ןופ סעצייל יד טזָאלעגסױרַא טָאה ןוא ןערָאװעג ןעפָאלש

 געװ ןופ ןעטייז יד ףיוא גידנעעז ןוא ,טמיוצעג טינ ,גידיהאנה ןעגנאגעג ױזַא דרעפ סָאד ךיז זיא
 טיירדעגרעביא םיא ,געװ ןופ ּפָארַא זיא ןוא טייז א ןיא ןעגָאװ םעד ןָאטעג יצ א סע טָאה ,זָארג עּפוק א
 .עטָאלב טימ לופ בורג א ןיא רחוס ןעגידנערָאפ םעד טרעדײלשעגנײרַא ןוא

 טשינ טנערָאװעג ךָאד ךיד בָאה ךיא ! רענייא םלוג וד : הלגע-לעב םעד טלעדיזעג רחוס רעד טָאה

 ? טכרָאהעג טשינ ךימ וטסָאה סָאװרַאפ .קילגמוא ןַא ןעבָאה ןעלעװ רימ זַא ןוא ןעפָאלשוצנייא
 : טרעפטנערַאפ ךיז הלגע-לעב רעד טָאה

 גנַאפנָא ןיא ךָאד בָאה ךיא ? טגידעשַאב ךיד בָאה ךיא זַא ,ןעפרַאװרָאפ רימ וטסנעק ױזַא יװ --
 ךיוא סע טָאה המהב א םגה זַא ,סײװ ןוא דרעפ ןיימ טוג ךיא ןעק רעכיז .ןעצייל יד ןעטלַאהעג טסעפ
 -רעסיוא .געװ ןעדָארג ןיא ןייג טעװ רֶע זַא םיא ףיוא טזָאלרַאפ ךיז ךיא בָאה רעבירעד ןוא ,לכש לעסיבַא
 ךיז ןופ ןעפרַאװּפָארַא טעװ דרעפ סָאד זא ןעסיװ טנעקעג ןעד ךיא בָאה .ףָאלש א ןעלַאפַאב ךימ זיא ,םעד
 ? געװ ןופ ּפָארַא טעװ ןוא םיוצ יד

 זַא ,סיוא טמוק דייר ענייד טיול .ןעגירשעג רחוס רעד טָאה -- הטוש רעסיורג ַא תמאב טסיב ---
 ּפָאק א ךיוא טָאה סנייד דרעפ סָאד זא ,טס'הנעט וד ,תמא .דרעפ סָאד ןייז ןידל עבות רָאג ףרַאד ךיא
 ןעק ןעמ ןוא דרעפ א דימת טביילב דרעפ א זא ,ןענַאטשרַאפ טשינ וטסָאה סָאװרַאפ רֶעבָא ,"ךיז ףיוא
 ךיז טזָאלרַאפ סָאװ ,שטנעמ א טימ טעשעג סָאװ ךָאד וטסעז טָא ? ןעזָאלרַאפ טשינ לכש ןייז ףיוא ךיז
 ! דרעפ א ןופ "דנאטשרַאפ, ןפיוא

 טשינ טלַאה שטנעמ א ןעװ .תימהב ןופ ןוא תילכש ןופ ןעועװ א שטנעמ רעדעי זיא טסואװַאב יװ
 עטעפ יד ןעטסולגרַאפ טעװ תימהבה שפנ יד זַא ,הנכס א דימת טָארד ןַאד ,"סעצייל, יד גירעהעג יװ
 ,"חומ, ַא טָאה תימהבה שפנ יד ,תמא .ןעגָאװ םעד ןעיירדרעביא ןוא ,געװ ןופ ןעטייז יד ןיא סָאװ עשַאּפ
 ,המהב א רָאנ טרָאפ רעבָא

 ןיא סעצייל יד ןעטלַאה טסעפ לָאז תילכשה שפנ ןייז זַא ,ןעגרָאז דימת שטנעמ א ףרַאד רעבירעד
 געװ ןעכיילג ןופ ןעגױנוצּפָא טשינ ןעשטנעמ ןיא תימהבה שפנ םעד ףיוא ןעבעג גנוטכַא ןוא טנעה עריא
 רָאנ סע טעװ םעד ךָאנ לײװ .ּפמוז א ןיא ןעבעל ןעכילשטנעמ ןופ ןעגָאװ םעד ןעריפניירַא טשינ ןוא
 יגעװ ןופ טגױנעגּפָא טָאה המהב יד זַא דיירסיוא רעשירַאנ א ןייז
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 רענ חסונ םיארונ םימי
 ל"צז רעג י"רומדא ןופ םיארונ םימי ףיוא תונויער

 טריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןעבילקעגפיונוצ

 אבמעז םהרבא ברה ןופ 9

 ?ױװַא יו הבושת

 ןעבָאה ןעדיא רעטנעזיױט ןופ םלוע ןַא ןעוו ,ירדנ לכ רַאפ רוּפכ םוי ברע ןַא יא

 יד טנעפעעגפיוא רע טָאה ,"ם"ירה ישודיחק לעב ןופ ןעמוקניירַא ןפיוא טרַאװעג
 : תובהלתה סיורג טימ טגָאזעג ןוא ריט

 ?ןָאט רימ רַאפ טעוו רעװ ,תודבע ןיימ ןָאט טינ לעװ ךיא זַא -- יל ימ יל ינא ןיא םא
 ענעגייא ןייז ןייז וצ ןקתמ טָאה רענייא רעדעי לייוו ,ןָאטּפָא ןילַא תודבע ןייז זומ רעדעי
 ןייז ךָאד טָאה רענעי לייוו ,ןָאט טינ םיא רַאפ סע ןעק רענייק .םלוע םעד ףיוא תוחילש
 ,ומלוע תבוח םענעגייא

 ןעד טעװ ןעוו ."וישכע, ןפיוא ףיױרַא טייג "יתמיא, רעד -- יתמיא וישכע אל סאו
 ,ןעדער רימ רעכלעוו ןיא טונימ יד טָא ,וישכע רעגיטציא רעד !? וישכע רעד ןייז רעדיוו
 לכ ףוס דע ןייז רעמ טינ לָאמנייק טעװ ןוא ןעוועג טינ ןָא םלועה תאירב ןופ ךָאד זיא

 רעטעּפש טונימ ַא ןוא וישכע רערעדנַא ןַא ןעוועג ךָאד זיא -- רעירפ עגר ַא .תורודה
 ערעדנַא ןַא ךָאד טָאה וישכע רעדעי ןֹוא .וישכע רערעדנַא ןַא ןייז רעדיװ ךָאד טעוו

 -- "אשמרב שיבל אל ארפצב שיבלד ןישובל :שודקה רהוז ןיא טייטש סע יװ ,תודבע
 ךלמה דוד ךָאד טגָאז ױזַא ןוא .תודבע ערעדנַא ןַא ןוא ןמז רערעדנַא ןַא וישכע רעדעי

 ."ךיתודע לא ילגר הבישאו יכרד יתבשח, :ה"ע
 רשוקמ רעמ ןעמ טרעװ ןעטפערק עלַא טימ הרות רעד ןיא ןייז עגיימ ךיז ףרַאד'מ

 ןעמ טרעוװו ,לארשי תומשנ אובר םישש ןוא הרותל תויתוא אובר םישש .הרות רעד וצ

 ןופ טָאה ןעמ .ללכ ןופ ןעמ טָאה ,ללכ ןיא טוט ןעמ זַא ןוא .ללכ ןטימ ןתוחמ ַא אליממ

 ןַא ןופ ךיוא ןעסינעג סעּפע ןעמ ןעק םורַא ױזַא .ללכ ןיא טוט ןעמ ליפיוו רעמ ךָאנ ללכ

 המ ימצעל ינאשכ םורָאװ .סטוג סעּפע ןָאטעגפיוא טָאה סָאװ ,וישכע ס'נעדיא ןרעדנַא
 ןעטכיררַאפ ןענעק ךיא לעװ ןעוו ָאט ,ללכ ןופ טלײטעגּפָא ןייז לָאז ךיא זַא םורָאװ ? ינא

 זיא עגר רעדעי לייוו ,ןעטכיררַאפ טינ ןעמ ןעק ןעטייווצ ןרַאפ וישכע ןייא ? וישכע ןיימ

 ,רוא רעדנַא ןַא ןיא םצמוצמ
 ןוא ךַאז עבָארג ַא טימ טכַאמעג עילַאק ו"ח טָאה דיא ַא זַא ,טסעומש רעוו טנייה

 רעד ןיא ךָאד רע טכַארט ,ערמ רוס ןיא רקיע רעד ןָאט הבושת םייב ןיירַא טכַארט רע
 .שפנ ןטימ ךָאד ןעמ טגיל טרָאד טכַארט ןעמ ואוו ןוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ טייקניימעג

 ןיא הבשחמ רעד טימ טגיל רע זַא ןוא ,טכַארט ןעמ יװ ןעצנַאגניא אלימב ןעמ טגיל

 ייב ןערעו םשגתנ טעװ סע םורָאװ .ןָאט הבושת טינ סיוועג רע טעװ טייקניימעג רעד
 הלילח ןעיצּפָארַא טעװ רע .בלה םוטמט ַא ןופרעד ןערעו טעװ סע ןוא חומ רעד םיא

 .תובצע ןיא
 ןעטכַארט םייב טעװ סע ןוא תוריבע עבָארג ןייק ןָאטעג טינ טָאה רע וליפא ןעוו ןוא

 ץלַא טניול ,בלה םוטמט ןייק ןייז טינ טעװ סע ןוא חומ רעד ןערעוו םשגתנ טינ ןופרעד

 זיא ,עטָאלב יד רעהַא שימ ,עטָאלב יד ןיהַא שימ ,ךשפנ הממ .ערמ רוס ןיא ןָאט וצ טינ
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 ןיא ?ןןופרעד לעמיה ןיא ןעמ טָאה סָאװ ,טגידניזעג טינ ,טגידניזעג ָאי .עטָאלב ץלַא ךָאד

 זַא ,תוילגרמ בקונ ַא ןייז רעסעב ךָאד ןעמ ןעק ,םעד ןעגעוו טכַארט ןעמ ןעוו ןמז םעד

 .ער םעד ןופ קעװַא רעק -- טסייה ערמ רוס ,ןכ לע .ןעבָאה סעּפע ןעמ לָאז לעמיה ןיא
 תווצמ תוליבח השע תוריבע תוליבח תישע -- בוט השעו .ןירַא טינ םיא ןיא רעלק

 תעדה בושי טימ אטחה תביזע ןעליפ ןעמ ךיורב ,רוּפכ םוי רַאפ טציא ,ןכ לע .ןדגנכ
 יד .החמש ךותמ אבהל ףיוא בלב הלבק ַא ןוא ,תולעּפתה ךרוד טינ ,אבילד אקמועמו
 לֶע, יד ןיא ןייז ךיראמ רעדייא .ייז ןיא ןעגיל טשינ ,ןעטסכיגמַא יוװ ןעגָאזכרוד ס'אטח לע
 -- ןיא תוננובתה טימ ןייז וצ ךיראמ רעכיילג זיא ,"ס'אטח

 .ךדבל יה התא ךולמתו
 (םיקידצ ךרד)

 הבושת ןיא ךרד רעיינ ַא

 ןבוארל םרג ימ ,ארמג יד י"שר טגנערב .יוגו אדוהיל תאזו וגו תומי לאו ןבואר יחי
 ןָאטעג הבושת רעירפ ךָאנ ךָאד טָאה ןבואר : םישרפמ יד ןעגערפ .יוגו אדוהי -- הדויש
 סָאד ןוא "ותינעתו וקשב היה קוסע, רובה לא ןבואר בשיו קוסּפ ןפיוא טגָאז י"שר יו
 ? רמת השעמ רַאפ רעירפ ןעוועג ךָאד זיא

 ןבואר זַא ,טרעפטנעעג ל"קוצז מ"ארה ק"הרה יבר רערעג רעגידרעירפ רעד טָאה
 טייטש סע יװ ןוא תוינעת ןוא םיפוגיס זיא הבושת רקיע רעד זַא ,טניימעג רעירפ טָאה

 רעד זַא ,הבושת ןופ געוו םעיינ ַא טנרעלעג רע טָאה אדֹוהי ןופ רָאנ ,"ותינעתבו וקשב,
 אל :ןעגָאז ל"זח יד יװ ןוא בלה ןורבש ןוא הענכה עכילרעניא ,האדוה זיא הבושתה רקיע
 ,םימרוג םיבוט םישעמו הבושת אלא םימרוג תינעתו קש

 זיא ןעמ יװ ױזַא

 תא שמשמ יתייהש העשב ינא 'וכו לאילמג ןב ןועמש 'ר רמא :טגָאז שרדמ רעד

 היה ויבא תא שמשמ 'יהש העשב וישע לבא ,'וכו םיכלכולמ םידגבב ושמשמ יתייה אבא

 ,תוכלמ ידגבב ושמשמ

 שמשמ טינ ןועמש 'ר עקַאט טָאה סָאװרַאפ :טגערפעג ל"ז יבר רערעג רעד טָאה
 הוצמ ַא טוט רע זַא ,רעטָאפ םעד ןעזייוו טלָאװעג טָאה וישע רָאנ ? םיאנ םידגבב ןעוועג

 -רַאפ טקנוּפ לאילמג ןב ןועמש 'ר .תוריבע םוש ןייק ןעעזרעד םיא ייב טינ לָאז רע ןוא
 רעטָאפ רעד ידכב ,תונורסח יד טימ רעטָאפ ןייז רַאפ ןעזייוו טלָאװעג ךיז טָאה רע ,טרעק
 שטייט רעד זיא סָאד .ןָאט הבושת לָאז רע ןייז ללּפתמ םיא רַאפ ןוא ן'רסומ םיא לָאז
 טינ לָאז רע טלעטשרַאפ ןבָאה תווצמ ס'וישע לייוו -- ?תוארמ ויניע ןיהכתו, ן'קחצי ייב

 .ןוישע ןענעקרעד
 (אדוהי יטוקל)

 הבושת תבש

 ,"דובכה אסכ דע תעגמש הבושת הלודג;

 זיא'ס .הבושת ימי תרשע רימ ןעגָאז םעד ךרוד ,הבושת ןיא תוגרדמ ךס ַא ןַארַאפ

 םגּפ םעד ,השעמב -- שפנה םגּפ םעד ןייז ןקתמ ףרַאד'מ .המשנו זחור ,שפנ ןַארַאפ ךָאד

 וצ ןיוש טכיירגרעד ןעמ ןעוו ןוא .הבשחמב =- המשנה םגּפ םעד ןוא רובדב -- חורה

 זיא המשנ יד לייוו ,"דובכה אסכ דע תעגמש, ל"זח יד ןעגָאז םעד ףיוא ,המשנה תבושת

 ,לעממ הול-א קלח רעד ךָאד
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 רַאפ טינ ךָאד ןעמ טעב תבש לייװ ,המשנה תניחבב רקיע רעד זיא הבושת תבש

 .המשנה ןוקית רַאפ זיא הבושת תבש ןוא המשנה יכרצ רַאפ רָאנ ףוגה יכרצ ןייק
 (תמא תפש)

 הבושת ןיא םגּפ

 ."הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא בושאו אטחא רמואה,

 ךרוד ,אפוג הבושת רעד ןיא ןעוועג םגוּפ ןוא לקלקמ טָאה רע לייוו ,זיא םעט רעד
 סָאד ןענרעל ןעמ ןעק ןופרעד .ןָאט וצ הבושת טייקכילגעמ ןייק טינ םיא ןעמ טיג םעד
 רַאפ גידנעבָאה ארומ ,אטח תארי בילוצ הבושת עקַאט טוט רענייא ביוא .עטרעקרַאפ
 ןיא, זיא ,הבושת ןָאטעג רע טָאה דניז בילוצ זַא ,ךָאד סע טסייה ,דניז עגידרעטייוו
 ,דניז ןופ ןערעוו לוצינ םיא ןעמ טפלעה -- "אוטחל ודיב ןיקיּפסמ

 (תמא תפש)

 ןײלַא ךיז וצ

 .םכב יתלעב יכנא יכ םיבבוש םינב ובוש 'וכו ךיקלא 'ה דע לארשי הבוש

 ןופ המשנ יד ןיא תוקלא חכ םעד טצנַאלפעגנייא ת"ישה טָאה "יכנא; םעד טימ

 -שטנעמ יד -- "םילידבמ םכיתונווע, רָאנ ,דיא ןעדעי ןיא ןעטלַאהַאב זיא סָאד .ןעדיא

 חוכ ַא ךיז ןיא טָאה רע זַא ,טביולג דיא ַא ליפיוו ףיוא ןוא .סע ןעלעטשרַאפ דניז עכיל

 -נָא ע"שבר רעד טרעוו רעבירעד ןוא .הלגתנ םיא ייב סע טרעוװ ליפ ױזַא ףיֹוא ,תוקלא

 ךיז ןעק טייקכילט-ג ליפיוזַא ,טגָאמרַאפ דיא ַא הנומא ליפיוו --- הנומא ל"א : ןעפורעג

 ךרוד -- 'הב ונימאיו :ףוס םי תעירק ייב עקַאט רימ ןעניפעג ױזַא .ןעקעלּפטנַא םיא ןיא

 הז :ןעזייוונָא טנעקעג שזַא ןעבָאה ייז זַא ,םיקלא תולגתה וצ ןעוועג הכוז ייז ןעבָאה הנומא

 ,והונאו יליא

 ןיא תוקלא סָאד .הניכש יד ןעדיא טײלגַאב םוטעמוא .םהמע הניכש ולגש םוקמ לכ

 הכוז לָאזמ -- ךילא 'ה ונבישה :רימ ןעטעב טָאד ןוא .טינ לָאמניײק ייז טזָאלרַאפ ייז

 ,הבושנו --- ןַאד ןוא ,דיא ןעדעי ייב ,זנוא ייב ָאד זיא סָאװ יקלא קלח ןופ תולגתה םוצ ןייז
 (תמא תפש)

 רפוש לוק ךרוד הליפת

 .רפושב ?המבו ,הבוטל ינפל םכינורכז הלעיש תונורכז 'וכו תויכלמ ינפל ורמא

 רָאנ ?רפושב -- המב ָאזלַא טניימ סָאװ ,ןעגָאז -- ורמַא רעירפ ךָאד טייטש סע

 יד ןייז וצ הלעמ עבַאגפיוא יד טָאה רפוש לוק רעד .ינפל ףיוא ףױרַא טייג המב רעד

 זיא סָאװ ןהכ רעד יװ ,"ימד םינפלכ יתאק ןורכזלד ןויכ רפוש, .םינפלו ינפל תולפת

 ,םינפלו ינפל רוּפכ םוי ןיא ןיירַא

 ןעדיא רַאפ דחוימה לוק רעד זיא סָאװ ,רפוש לוק רעד סָאװ זיא ןופרעד ןינע רעד

 הנתשנ ןעק רעכלעוו רובד םוצ ץַאזנעגעג ןיא ,הנתשנ טינ טרעוװ ,בקעי לוק לוק --

 ריתסמ ןעק רעכלעוו ןוא הֹּפה תואצומ 'ה יד ןופ ףליה רעד טימ ןוא לכש ןכרוד ןערעוו

 ,"ויפב דיצ; טייטש סע יװ ,תוימינּפ סָאד ןייז

 ,ץוחלו הפשהמ זיולב ןייז ןעק סָאװ ,רובד םוצ ץַאזנעגעג ןיא רפוש ןופ הלעמ יד
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 סָאד לײטנַא טמענ רפוש ןעזָאלב םייב .תוימינּפ ןופ טמוק רפוש לוק רעד סָאװ סָאד זיא
 טקעריד ךיוא ךָאד טמוק רפוש לוק רעד .יתומצע לכ תניחבב ,שטנעמ ןופ ןעזעוו עצנַאג
 טָאה ןעמ עכלעוו טימ רובדה יקלח יד ןופ גנולטימרַאפ רעד ןָא שטנעמ ןופ תוימינּפ ןופ
 .רָאי ץנַאג ַא ןעוועג לקלקמ ליפוזַא

 ןערעוו רפושה לוק ןוא הבושת ךרוד ,רפושב םירשכ תולוקה לכ ךיוא זיא םעד ךרוד
 ןוא .רובד ןופ ןעמוק סָאװ תוליפת יד ךיוא הלעמ ןענייז ייז ןוא תולוק עלַא טי'רשכיעג
 ןענייז סָאװ ,העורת םירבש עצמאב ןוא הירחאלו הינפל הטושּפ ןופ זמר רעד זיא סָאד

 ייב .טוג תמאב ךָאד זיא ןעדיא ןופ תירחא רעד ןוא תישאר רעד לייוו .רשי לוק ןייק טינ

 ןוא (העיקת) םלשו רשי לוק וצ רפוש טימ ןעוועג הכוז ןעדיא ןעבָאה הרותה תלבק

 -עג ןעבָאה רימ שטָאכ ,טייצנעשיווצ יד ,לודג רפושב עקתי ןייז ךיוא טעוװ אובל דיתעל

 לוק םעד ןעכַאמ לטבמ ןוא םיאטח יד ןייז ןקתמ הבושת ךרוד רעבָא ןעמ ןעק טגידניז

 הינפל תועיקת יד ןענייז סע יוװ ,טושּפ לוק ַא ןערעוו וצ ףיוא ,העורת םירבש יד ,רבשנ
 רעמ דימת ןעדיא יד ןופ םיתוכז יד ךָאד ןענייז טגידניזעג טָאה ןעמ שטָאכ .הירחאלו

 ,לטב ירתב דח -- ןוא
 (תמא תפש)

 רובידה חכ םעד ןעגילייה

 ןופ הלעמ רקיע יד .הנשה שאר ןיא ןערָאװעג ןעפַאשַאב שטנעמ רעד זיא ,עודיכ

 ףרַאד רעבירעד .רבדמ ַא זיא רע סָאװ סָאד ךָאד זיא םיאורב ערעדנַא עלַא רעביא שטנעמ

 םעד ןוא לוק םעד ןייז דבעשמ ,"גָאט-ןעריובעג, ןייז ןיא ,הליחתכל דלַאב שטנעמ רעד

 ןוא .תורפוועו תונורכז ,תויכלמ יקוסּפ יד ןוא רפושה לוק רעד זיא סָאד .םימשל רובד

 ןעשטנעמ ןופ רובד רעד .הרות ודמלמ ויבא רבדל ליחתמ קוניתשכ :ןעגָאז ל"זח יד יו

 .ןערעוו טגילייהעג בױהנָא ןייז ייב דלַאב ףרַאד
 (תמא תפש)

 םימש תוכלמ לוע תלבק
 ןופ בױהנָא םייב םימש תוכלמ לוע לבקמ ךיז ףיוא ןעמ זיא גָאט ןעדעי יװ יונעג

 זיא ױזַא ,טכַאנ רעצנַאג ַא רַאפ טכַאנ רעד ןופ בױהנָא םייב ןוא ,גָאט ןעצנַאג ַא רַאפ גָאט
 ,רָאי ץנַאג ַא ףיוא םימש תוכלמ לוע לבקמ ךיז ףיוא רָאי ןופ גָאט ןעטשרע ןיא ךיוא ןעמ
 -עייט ַא רעבירעד זיא'ס .םכילע ינוכילמתש ידכ ,תויכלמ ינפל ורמא : ןעגָאז ל"זח יד יו

 שאר ןיא םייבר ערעייז ייב ןעדיא ןעסַאמ עסיורג ןופ ךיז ןעלמַאזרַאפ סָאד גהנמ רער
 בורב -- ןוא רָאי ץנַאג ַא רַאפ םימש תוכלמ לוע תלבק ןופ גָאט ַא ךָאד זיא'ס .הנשה

 ,ךלמ תרדה םע
 ןאמטסוי םחנמ סחנפ 'ר ק"הרהל ,קידצ יתפש)
 ("םייירה ישודיח,ה לעב דכנ ,ץליּפמ ל"צז

 וריבחל םדא ןיב

 ."ןריבח תא הצריש דע ,רפכמ םירופכה םוי ןיא ןריבחל םדא ןיבש תוריבעג

 :טיטש סע יװ ,הרומג תודחא ןַא ,טייקגינייא ןייא ןעדיא יד ןערעוו רוּפכ םוי ןיא

 ןעצנַאג ןופ געט עלַא ללוכ זיא רוּפכ םוי יו ױזַא ,רוּפכ םוי ןעמ טניימ -- "םהב דחא ולו;
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 יד ןענייז תמאב לייוו .תושפנ עלַא טגינייארַאפ רוּפכ םוי ןיא ךיוא ןערעוו ױזַא ,רָאי
 -רעד יד טמוק םיאטח יד ךרוד רָאנ ,ןרעדנַא םוצ רענייא טנעָאנ ןעדיא יד ןופ תושפנ
 ."םכיקלא ןיבל סכיניב םילידבמ םכיתונווע, טייטש סע יװ ,דוריּפ ןוא גנורעטייוו

 סָאװ תוריבע ןוא םוקמל םדא ןיב דוריּפ ַא םרוג ןענייז סָאװ תוריבע ָאד ןענייז סע
 טניימ "םכיניב םילידבמ, ןעשטייט ןעק ןעמ ןוא .וריבחל םדא ןיב דוריּפ ַא םרוג ןענייז

 -יווצ דוריּפ םעד ץוח ַא ,ןײלַא ךייא ןעשיווצ דוריּפ ַא ןעגנערב תונווע יד זַא ,עקַאט ןעמ
 .דוריּפ םינימ עדייב ןייז ןקתמ רוּפכ םוי ןיא רעבירעד ןעמ ףרַאד .ת"ישה ןוא ךייא ןיש

 ץלַא רָאנ ,המודכו הליזג ,הבינג אקווד טינ ןעמ טניימ ורבחל םדא ןיבש תוריבע
 ןוא .המודכו "ךבבלב ךיחא תא אנשת אל; יװ ,ורבחל םדא ןיב דוריּפ ַא םרוג זיא סָאװ
 "הצריא רָאנ ,םענעי ןייז סייפמ סָאד זיולב טינ ןעמ טניימ "ורבח תא הצריש דע, אלימב
 ןעבָאה ביל רעדיװ ןוא ןעגיליווַאב ןרעדנַא םעד לָאז רענייא ,"ןוצר, ןושל ךיוא טניימ

 ,תודחא ןַא קירוצ ןעדיא אלימב ןערעוו ,רּפוכמ ןערעוו תוריבע ןעוו רוּפכ םוי ןיא
 רעירפ לייוו .תונורחא תוחול יד וצ רוּפכ םוי ןיא ןעוועג הכוז ןעדיא יד ןעבָאה םעד ךרוד
 ןענייז ןעדיא יד זַא ,טניימ סָאד סָאװ ,"אוה עורפ יכ, ךָאד טייטש לגעה אטח םעד ייב
 יב טשרעהעג טָאה סָאװ תודחא יד ןערָאװעג דרּפתנ זיא'ס ןוא טעשָאלּפעצ ןערָאװעג
 טייטש תונורחא תוחול יד טימ גרַאב ןופ ןעמוקעגּפָארַא זיא השמ ןעוו ןעגעגַאד .הרות ןתמ
 יד ןוא .ןערָאװעג טגינייארַאפ רעדיו ןענייז ןעדיא יד -- "השמ להקיו, רעדיוװ ןיוש
 תלהק השרומ השמ ונל הוצ הרות : טייטש סע יװ ,תודחא ַאזַא ןיא גיגנעהּפָא זיא הרות
 ַא וצ ,בקעי תלהק ַא וצ רָאנ ןערעװ ןעבעגעג ןעק סָאװ השרומ יד זיא הרות יד .בקעי
 זַא -- "הרותב לודג ללכ הז ךומכ ךערל תבהאוג ךיוא טניימ סָאד ןוא .בקעי טגינייארַאפ
 .ןעדיא ןופ תודחא ןיא גיגנעהּפָא זיא הרות זַא ,גנידַאברָאפ ַא זיא תודחא

 (תמא תפש)

 ק"הגה יבר רערעג רעד טָאה .'וכו רֹּפכמ םירוּפכה םוי תוריבע לכ רמוא יבר
 ,אדוהי לוק 'ה עמש קוסּפ ןפיוא זמר ךרדב ןעגָאז ןעק ןעמ זַא ,טגָאזעג ל"קוצז מ"ארה
 סָאװ ,אישנה אדוהי יבר יוװ הכלה יד ןייז לָאז'ס זַא ,ןעטעבעג טָאה ה"ע ונבר השמ זַא
 השע אל ןיב הבושת השע ןיב ,הרותבש תוריבע לכ זַא ,טנערעל רעכלעוו ןוא ,יבר זיא
 ,רּפכמ םירוּפכה םוי ,הבושת

 (אדוהי יטוקל)
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 ה"בקה ףא ,םיאמטה תא רהטמ הוקמ המ ,'וכו לארשי םכירשא אביקע יבר רמא
 טינ ףרַאד הוקמ ייב יװ טקנוּפ זַא ,טגָאזעג ל"ז יבר רערעג רעד טָאה .לארשי תא רהטמ
 סע זַא ,ה"בקה רַאפ ןייז רהטמ ךיז טמוק ןעמ ןעוו ןעז ןעמ ףרַאד ױזַא ,הציצח ןייק ןייז
 טגָאז "תמא תפש; רעד יװ ןוא .ה"בקה ןוא שטנעמ ןעשיווצ הציצח ןייק ןייז טינ לָאז
 רעד ךיז ףרַאד הוקמ ַא ייב יװ טקנוּפ זַא -- 'ה לארשי הוקמ :טרָא רעדנַא ןַא ףיוא
 ךיוא ןעמ ףרַאד ױזַא ,רעסַאװ ןיא ּפָאק ןרעביא ףוג ןעצנַאג ןטימ ןעגױבּפָארַא שטנעמ
 ,ת"ישה רַאפ ןייז עינכמ ןעצנַאגניא ךיז 'ה יַנפל הרהט רעד ייב

 (אדוהי יטוקל)

 ."וב ךלמ תעורתו ומע ןיקלא 'ה ,לארשיב למע האר אלו בקעיב ןוא טיבה אל,

 ייב הלווע ןייק ןעכוז טינ ליוו ןוא ןעדיא ייב סטכעלש ףיוא טינ טקוק ע"שבר רעד

 ןיא טלַאהנָא ןַא ךָאנ ןעבָאה ןעדיא יװ ,ומע ויקלא 'ה ךָאנ זיא'ס יװ גנַאל יזַא ,ןעדיא

 .ךרבתי םשה
 (ם"ירה ישודיח)
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 ("ןענידניו ןרַאּפ טלקמ ריע יד --לולא

 ןָאדרָאג ןסינ ןופ 9

 טרָאװ םעד ןיא טשטיײטעגנײרַא ןעבָאה לארשי ירואמו ירומ סָאװ תובית-ישאר יד יא

 טעטכילפרַאפ סָאװ הדובע רעד ןופ םיוק ענעדיישרַאפ יד זמורמ ןערעוו ,לולא
 ,ןידהו םימחרה ימי יד וצ גנוטיירגוצ ןוא הבושת ןופ שדוח ןופ םוקנָא םייב ןעדיא ןעדעי

 טדער סע ואוו ,(גי ,אכ תומש) "ךל יתמשו ודיל הנא, -- תובית-ישאר ַא זיא לולא
 ,טלקמ ירע יד ןופ רענייא ןיא ןעפיולטנַא ףרַאד רעכלעוו גגושב שפנ גרוה ַא ןעגעוו ךיז

 ,םדה לאוג ןופ טשרוד-המקנ םעד ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ ידכ

 תוכמ) טגָאז ארמג יד יו ,לולא שדוח ןופ הדובע רעד ןיא הרותה וק רעד זיא סָאד
 .טלקמ ריע עדנעצישַאב ַא זיא ,הרותה דֹומיל ,הרות .ןיטלוק הרות ירבד :(י ףד

 םעד ןעגעוו ךיז טדער סע ואוו ,"יל ידודו ידודל ינא; -- תובית-ישאר ַא זיא לולא
 רעדנרעקַאלפ רעייז ןעגעוו ןוא הניכש רעד ןוא לארשי תסנכ ןעשיווצ דנוב ןעגיד'תויחצנ

 .ןערעוו ןעשָאלעגסיוא טינ ךַאז ןייק ןופ ןעק סָאװ הבהא

 ,לולא ןופ הדובעה ֹוק רעד זיא סָאד

 ךיז טדער סע ואוו ,"םינויבאל תונתמו והערל שיא; -- תובית-ישארד ַא זיא לולא
 ,דיא ןוא דיא ןעשיווצ טייקכילרעדירב ןוא טפַאשטניירפ רעד ןעגעוו

 ,לולא שדוח ןופ םידסח-תולימגה וק רעד זיא סָאד

 םידומע יירד יד ךילטנעגייא ןענייז עכלעוו ,לולא ןופ םיוק יירד יד טָא וצ דוסי רעד

 וצ גנַארד רעד ןוא ןעליו רעד ,הבושת זיא ,ךיז טלַאה טלעװ עצנַאג יד עכלעוו ףיוא

 ןופ תובית-ישאר ַא ךָאנ ןיא טעטיידעגנָא ךייא טרעוו דוסי רעגיזָאד רעד .הבושת ןָאט

 .(ךערז) בבל תאו ךבבל תא (ךיקלא 'ה למו) ,לולא

 עכלעוו הלואג רעד וצ וצ ןעמ טמוק לולא ןופ הדובעה תוללכ יד ןעריפכרוד ךרוד
 תא לארשי ינבו השמ רישי זא) ןופ תובית-ישאר יד ןיא ,לולא ןיא זמורמ ךיוא זיא

 ,הרישא רמאל ורמאיו 'הל (תאזה הרישה

 ןוא ןעליּפש-רעטרעװ ןייק טינ ןענייז ץתובית-ישאר עגיזָאד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 םעד ןענָאטַאב קרַאטש ןוא ןעגנערבסורַא טלָאװעג םעד ךרוד ןעבָאה לארשי ירואמ יד

 הבושת יד ױזַא יו ןוא לולא ןיא טָאה דיא ַא סָאװ הבושת רַאפ רשוכה תעש ןעסיורג

 ,המילש הבושת ַא ןייז לָאז

 ןעשיווצ תוכייש רעד ףיוא תוכיראב ּפָא סרעדנוזַאב ךיז טלעטש א"טילש יבר רעד

 .טלקמ ריע ןוא לולא

 ַא תוינחור ןיא ָאד ךיוא אליממ זיא ,תוימשג ןיא טלקמ ירע ָאד ןענייז סע ביוא
 ןעמ טלָאװ וניכז וליא ,רעמ ךָאנ .טלקמ ריע ןַא ןופ עיצקנופ יד טליפרעד סָאװ הניחב

 ןינע םעד רעירפ ןענַאטשרַאפ טלָאװ ןעמ ,טסייה סָאד ,הטמל הלעמלמ ןינע םעד ןעמענ

 ,א"טילש ץיבר רעשטיװַאבויל ןופ "תוחיש, לָאצ ַא ףיוא טריזַאב (*
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 ךיז טניפעג ךַאז עבלעז יד זַא ןענַאטשרַאפ ךיוא ןעמ טלָאװ אלימב ןוא תוינחור ןיא
 ,תוימשג ןיא ךיוא תולשלתשהב

 סױרַא טמענ רע ,שפנ חצור ַא רע זיא רבוע זיא דיא ַא סָאװ הריבע רעדעי טימ

 ,שממ לעממ הול-א קלח ַא זיא עכלעוו ,המשנ רעכילטיג ןייז ןופ ןעבעל ןוא תויח סָאד

 רע .(גי רבדמב ,הרות יטוקל) *ערה רציה אוה לעילב םדא; םוצ רעביא סע טיג ןוא
 ,םדאב םדאה םד ךפוש ַא זיא

 גנוטער רעד רַאפ טמיטשַאב טָאה הרות יד סָאװ טלקמ ריע יד זיא לולא שדוח רעד
 ,ערה רציה אוה סָאװ ,ןטש םעד ,םדה לאוג םעד ןופ ןיהַא ןעפיולטנַא וצ ,אטוח םעד ןופ
 ןענעכערוצּפָא םדה לאוג רעד ןייז ליו רעכלעוו תוומה ךאלמה אוה ןוא ,גרטקמה אוה
 .ןעשטנעמ ןטימ ךיז

 טע'גרה'עג טָאה רע ,שפנ גרוה ַא זיא ינולּפ ןב ינולּפ :ט'הנעט ןוא טמוק ןטש רעד
 ,לעילב םדא ןיא השודקד םדאה םד ךפוש ,תיקלאה שפנ ןייז

 -- הצע יד זיא

 -וצנייא ,"טרָאד ךיז ןעצעזַאב, וצ ךיז ייב ןייז טילחמ ,ותריד אהת םש ,המש סנו
 ,לולא ןיא ןעפיױלטנַא ,הבושת ןוא שפנה ןובשח ןופ רדס ַא טױל ןעבעל םעד ןענעדרָא
 ,הגהנהו רדס ןעגיד'לולא םעד ןיא

 רַאפ גנוטער ַא רָאנ ןעוועג ךָאד זיא טלקמ ירע :ןעגערפ ןעלעוו רענייא ךָאד טעוו

 ןעניד לולא ןעק יװ ...? דיזמב חצור ןרַאּפ הצע יד רעבָא זיא סָאװ .גגושב שפנ חצור ַא

 ...? תיקלא שפנ ןייז טע'גרה'עג דיזמב טָאה סָאװ םענייא רַאפ טלקמ ריע סלַא

 :ןעגנורעלקפיוא ייווצ יבר רעד טיג םעד ףיוא

 חצור ַא וליפא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןעפלָאהעג טלקמ ירע יד ןעבָאה סנעטשרע
 .טלקמ ירעל ןימידקמ דיזמ דחאו גגוש דחא :(ב ,ט תוכמ) טגָאז ארמג יד יװ ,דיזמב
 ןיחלוש ןיד תיב; זיא טשרע ךָאנרעד .םדה לאוג ןופ רעכיז לייוורעד רע זיא טרָאד
 ןעמ ביוא .הדעה וליצהו -- ןַאד זיא הדעה וטפשו זַא ןוא ,"ןיד תיבל םשמ ותוא ןיאיבמו

 ןעפורעגנָא ןירדהנס יד ןיוש טרעוװ רָאי ןעביז ןיא לָאמ ןייא וליפא התימל טּפשמי'רַאפ

 .תינלבוח

 ַא רַאפ וליפא ןעפלעה לולא ןופ הבושת יד ןעק תולגה ןמזב טנייה ,סנעטייווצ ןוא
 ,(הל 'יס ק"ודהמ ח"וא) הדוהיב עדונ ןיא הבושת עגנַאל ַא ןַארַאפ זיא'ס .דיזמב חצור
 ןיד -תיב ישנוע ףיוא הבושת ןייק ןעפלעה טינ טגעלפ עקַאט סָאװרַאפ ראבמ זיא רע ואוו
 ויניעש המ אלא ןיידל ול ןיא יו ױזַא ןוא ,בלבש רבד ַא ךָאד זיא הבושת לייוו ,הטמ לש

 .ןיד-תיב ןופ קסּפ םעד ןייז לטבמ בלבש הבושת טינ ןעק ,תואור
 'ד ןיד רעד רָאנ ןעבילבעג זיא'ס ןוא תושפנ יניד ולטב סָאװ תולגה ןמזב רעבָא

 .דיזמ ַא ףיוא וליפא הבושת ןעפלעה עקַאט ןעק ,לעמיה ןופ שינעמ זיא'מ סָאװ תותימ

 טלקמ ירע יד וצ טריפעג ןעבָאה סָאװ ןעגעוו יד ןענייז תוימשג ןיא יוװ ױזַא ןוא
 ןרַאפ גנוטכיר יד ןעזיוועג ןעבָאה סָאװ ןעדליש טימ עטנעכייצעגנָא ןוא עטיירב ןעוועג

 .תוינחור ןיא ךיוא זיא ױזַא ,חצור ןעדנעפיולטנַא

 ןוא ,םעונ יכרד 'יכרד ,עמענעגנָא ןוא עטיירב ןענייז הרות רעד ןופ ןעגעוו יד
 !טלקמ !טלקמ טיירש סָאװ דליש ַא טימ טייטש ןיילַא רעטשרעביוא רעד לוכיבכ

 ,םייחב תרחבו

 טזייו סָאװ דליש עכילט-ג יד טָא ןעזרעד וצ ןייז הכוז דיא ַא רעבָא ןעק ױזַא יו

 ...?ןײרַא טלקמ ריע רעד ןיא גנוטכיר יד םיא

 רעטשרעביוא רעד ןוא ,ערעדנַא רַאפ עבלעז סָאד ןָאט טעװ ןיילַא רע סָאװ םעד ךרוד

 ,הדמ דגנכ הדמ ןענױלַאב םיא טעוו
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 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 טינ ןעסייוו ןוא ןעדיא ןעייטש סע ואוו םיכרד תשרּפ רעד ףיוא ןײגסױרַא זומ ןעמ
 ןיהואו טרָא רעד זיא טרָאד טָא !טלקמ ,טלקמ ןעיירש ןוא ,ןייג וצ טייז רעכלעוו ןיא

 טייז רעקניל רעד ןיא םולשו סח טינ טייג ...ןטש רעד ,םדה לאוג ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ
 .ןודבאו לואש ןיא טריפ סָאװ

 ןפיא ךיז ןעלעטשוצקעװַא ,םענייא ןעדעי ףיוא טגיל דיקפת רעגיזָאד רעד ןוא
 ףיוא טייצ עצנַאג יד ןייטש ןעזומ םעד ךרוד טעװ ןיילַא רע וליפא שטָאכ ,םיכרד תשרּפ

 ריע רעד ןיא ןעדיא ןעריפ טרָאד ןוא ,סקניל וצ ךיוא געוו ַא טיצ סע ןענַאװנופ טרָא ןַא
 ,לולא טסייה סָאװ טלקמ

 רעד ףיוא המשנ ַא ּפָארַא טמוק סע; זַא ,טגָאזעג טרעו םש לעב ןופ ןעמָאנ ןיא
 טרפבו ,תוימשגב הבוט ַא ןעדיא ַא ןָאט וצ ידכ ,רָאי גיצכַא ,גיצעביז ּפָא טבעל ןוא טלעוו

 וצ ידכ ,םיכרד תשרּפ ַא ףיוא טייצ עצנַאג יד ןייטש וצ יאדכ ךָאד זיא ."תוינחור ןיא
 ,טלקמ ןייק טריפ סָאװ געוו יד ןעדיא ַא לָאמ ןייא ןעזייוו

 ,רעמ ךָאנ ןוא

 יצ ןייטש ןופ דליש ַא גונעג ןעוועג זיא ףוג ןופ רעדרעמ ןרַאפ טלקמ ריע רעד ייב

 טינ ןעבָאה ייז .געוו ןפיוא ןענַאטשעג זיולב ןענייז עכלעוו ,ןעדליש עגיד'ממוד ,ץלָאה
 טקוקעגוצ ךיז ןוא דליש יד ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא רעצימיא זַא רָאנ ,םענייק וצ טדערעג
 -רעד ךיז רע טָאה -- תוחּפה לכל ןענעייל טנעקעג טָאה רע ביוא ,טרָאד טייטש סע סָאװ

 ןעפיול ףרַאד רע ןיהואוו געוו יד טסואוורעד ןופ

 ַא ןייז וצ גונעג טינ רעבָא זיא המשנ רעד ןופ רעדרעמ ןרַאפ טלקמ ריע רעד ייב
 טעז רע ביוא .געוו יד ןעגערפ םיא טעוו'מ זיב ןעטרַאװ טינ ףרַאד רע .דליש עגיד'ממוד
 ףרַאד ,ןעפלעה סעּפע םיא ןעק רע זַא ןייז ןָאק סע סָאװ דיא ַא ָאד זיא'ס זַא ץעגרע רָאנ
 ,טלקמ ןייק געוו יד םיא ןעזייוו ןוא םענעי וצ ןעפיול רע

 ןענייז ייז ןעוו ייס ,ןעדיא ןעוועג ןענייז סע ואוו םוטעמוא ןעוועג ןענייז טלקמ ירע
 ןדריה רבע ןיא ייס ןוא לארשי ץרא ןיא ייס ,רבדמ ןיא ןעוועג

 -- לאה םירעה ןמ תחא לא סנו
 !יחו

 א

 דיא ַא יז וצ רעװש טינ

 רעװש .גיטכיר טשינ זיא סע רעבָא ,לעטרעוו-ךירּפש סָאד טגָאז "ןייז וצ דיא א רעװש;,
 -ירעד .ליפעג ּפמעט ַא ןוא ןייזטסואוװַאב לעקנוט ַא טָאה סָאװ ,םעד רַאפ זיא ןייז וצ דיא ַא
 םיא רַאפ זיא יז .ןעבעל ןייז טריּפמערק סָאװ ,טסַאל ערעװש א הרות יד םיא רַאפ זיא רעב
 יד שיגרמ טשינ רע זיא אליממ ןוא ןעליפ ןוא ןעקנעד טשינ ןָאק רע לייוװ ,ךילריטַאנ טשינ
 יז סָאװ ,סגידמירַאװרעד ןוא סגידנעקיווקרעד ,סעכילריטַאנ ןוא סגידיתמא ,ןעבעל ןופ עפש
 -נעקעמש יד ןעטלַאה סָאד םיא רַאפ זיא ,רַאטַאקדזָאנ ַא טָאה סע רעװ ,יאדװַא .םיא טרעפיל
 טליפ רע ןוא טּפָאטשרַאפ ןענייז סעירעטרַאקעמש ענייז לײװ ,טסַאל ַא ןעמולב עטסגיד
 טָאה סָאװ שטנעמ ַא רַאפ רעבָא .סױרַא ךיז ןופ ןעביג ייז סָאװ ,חיר ןעגיד'היחמ םעד טשינ
 -רעד וצ ךיז ןעגינעגרַאפ א ,אברדא .טשינ טסַאל ןייק רָאג סע זיא חירה-שוח ןעטנוזעג א
 ךיבענ ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ָאד סע ןענייז ליפיוו ןוא .חיר ןעגידנעקעמש םעד טימ ןעקיווק
 רעדייל ,ָא ,טּפָאטשרַאפ ןוא קנַארק ןענייז סעירעטרַא-טסייג ערעייז סָאװ ,רַאטַאק-טסײג א
 ןעבָאה עכלעוו יד רַאפ טשינ רעבָא ,"ןייז וצ דיא א רעװש,, זיא ייז רַאפ .ךס א רעיײז ,ךס ַא
 .הרות רעד ןופ ייחת לש לט םעד ןופ טײקכילריטַאנ יד ןעליפ ןוא חירה-שוח ןעגיטסייג א
 ןעגינעגרַאפ עטסכעה סָאד סע ןיא יז רַאפ .ןייז וצ ךיא א רעװש טשינרָאג זיא ייז רַאפ
 .ןעבעל ןיא

 לאומש 'ר ברה ןופ "ןייזטסואוואב-הרות, ןופ)
 (ל"ז יקסַאל דוד

182 



 ...תֹונוע ןונשחל ןושאר

 ל"ז ןרַאהשריה יבצ 'ר ברה ןופ .

 -נָא טוט ,"םיבוט-םימי; עדנעיײטשרָאפעב יד ןופ תוכלה יד גידנענרעל ,רָאי סעדעפ
 סָאד ,ךיז ןעטכַארטרַאפ ןוא ןעקנעדכָאנ םוצ קנַאדעג םעד ןענַאּפשנָא ןוא ןעגער

 ,הנשה שאר תוכלה ןיא "בהז ירוט, לעקיטש ,עטנַאקַאב הרות-ןב ןעדעי ,עטשרע

 ,טרָאװרָאפ ןעדעי ןיא זיא רעגייטש ןייז יו -- טרָאד טלעדנַאהַאב "בהז ירוט, רעד
 -- ןפוא ןעגיניזפיט רעייז ַא ףיוא -- אתכלה רעיינ ַא ןיא ריפניירַא ןעגיד'רסומ ַא סלַא

 תוכוס גָאט ןעטשרע םעד זַא ,שרדמ ןרַאפ טגנערב *רוט, רעד סָאװ ןינע ןעכיוה םעד
 .תונוע ןובשחל ןושאר -- גנונעכער-דניז עיינ יד ןָא ךיז טביוה

 -יווצ לעלַארַאּפ ןעשינואג רַאברעדנואוו ַא ךרודַא טריפ "בהז ירוט; רעד יװ םעדכָאנ

 ןוא ןענימרעט-הבושת יילרעיירד יד ןוא הבושת ןיא תוגרדמ עגיטרַאנעדישרַאפ יד ןעש
 -עגייטש עגיד'םישילש יד ,גנולקיווטנַא-החילס עגיד'הגרדהב יד לשמ ַא טימ ריבסמ זיא

 ימי תרשע ,הנשה שאר גנוגנעהרַאפ-ףָארטש יד ןוא גנובעגרַאפ-םיאטח רעד ןופ גנור
 דניז עלַא ןעוו ,הרּפכ רעגידנעטשלופ ןופ גָאט ןעסיורג ןעגיטליגדנע םוצ זיב ןוא הבושת
 .הבושת רע'תמא ךרוד טרילונַא ןוא טקעמעגּפָא ןערעוו

 םתחקלו; םעד טימ הרות יד טניימ סָאװ :ןענע'רקח וצ "בהז ירוט, רעד ןָא טביוה

 עכילטיג סָאד ןייז וצ םייקמ דיא ןפיוא טכילפ יד טניגַאב'ס ןעוו ? "ןושארה םויב םכל
 גָאט ןעטנעצפופ םנופ ןוז יד ףיוא ןיוש ךָאד טנייש "םינימ העברא, יד ןעמענ ןופ טָאבעג

 : ? ירשת ןיא

 הרות יד :עיזולקנָאק רעטסגידריוקרעמ רעד וצ "בהז ירוט; רעד טמוק ָאד ןוא

 ןעשיווצ געט יד ןיא .גנונעכער-תוריבע רעד ןופ גָאט ןעטשרע םעד ,שרדמ ןטיול ,טניימ
 ךָאד זיא'ס לייוו ,דניז ןופ ןייר ןוא סטכעלש ןופ יירפ ןעדיא ןענייז תוכוס ןוא רוּפכ-םוי
 .תוריבע ןייק געט יד ןיא טשינ ןעוט ןעדיא זַא ,ךַאז עכילדנעטשרַאפטסבלעז ַא

 סע ךיז טמענ ןענַאװנופ :ךילדנעטשרַאפמוא ןוא גידריוקרעמ תמאב זיא סָאד
 טייקגידניז וצ ,םעד וצ ןעיורטרַאפ רעטסעפ ןוא ןעביולג רעכילרעטישרעדמוא ַאזַא סעּפע

 ?ןעגידניז טינ רע טעװ געט-רוּפכ-םוי-ךָאנ יד ןיא זַא ,ןעשטנעמ ןעטגיונעג
 -יוועג סָאד טייקגילייה רעגיטכרָאפ ןייז טימ ףיוא טלעסיירט רוּפכ-םִיי זַא ,זיא תמא

 ?עיטנַארַאג יד סעּפע סָאװרַאפ רעבָא .טסייג ןייז ףיוא טשירפ ןוא דיא ןעדעי ןופ ןעס
 רע זַא ,הריחב-לעב ַא ,ןעשטנעמ ןעכַאװש ַא רַאפ עיטנַארַאג ַא ןַארַאפ סע זיא ואוו

 ? רעגיז סלַא סיױרַא רעכיז ערה-רצי ןטימ טסעמרַאפ-ףמַאק ןייז ןיא טעוו
 -פיוא ןעכַאמ עכלעוו ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה שאר ןעשיווצ ,געט-הבושת יד ןיא ביוא

 זיא ןעמ רָאנ ,לעמיה ןיא טינ ןעמ טיורטעג ,"ןידה תמיא; ןרַאפ רעצרעה עלַא ןרעטיצ
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 ּפָאק ןרעביא ןעגנעה טביילב לייטרוא רעד ןוא דניז יד ןופ שילש ייווצ לחומ לייוורעד

 סָאװ טימ ָאט --- ןעגידניז ןוא ןעשטילגסיוא קירוצ ךיז רע טעװ רעמָאט ,ןעשטנעמ םנופ

 ? לַאפכרוד-תוריבע ןעגעג טצישעג רעמ געט-תוכוס-רַאפ יד ןענייז

 -תוכוס-רַאפ יד ןעלָאז'ס סָאװרַאפ ךיוא ךיז טרעדנואוו ?בהז ירוט, רעד ,סנעגירעביא

 -עג רעמ ןייז גורתא ןוא הכוס תווצמ יד וצ תונכה יד ןיא קסוע רָאנ זיא ןעמ ןעוו ,געט

 זיאמ ןעכלעוו ןיא ,תוכוס גָאט רעטשרע רעד יװ ,ןעגנולכיורטש-דניז ןעגעג טרעכיז

 השודק יד ?ןעבעל ןיא תווצמ יד גידנעריפסיוא ,תומילשב ןוצר ןעכילט-ג םעד םייקמ

 .םישעמ עטכעלש ןופ רעטיה ערעייז ןעטיהוצּפָא הלוגס ַא ךָאד ןעציזַאב תווצמ יד ןופ

 ,"אלצמו אניגמ הב קיסעד אנדיעב הוצמ,

 רימ ןעזומ ,ןעגַארפ עטנָאמרעדנעביױא יד טָא ףיוא רעפטנע ןערָאלק ַא ןעבעג וצ ידכ

 : סָאװ טָא ןעסיוו

 טרעגריבעגנייא ךיז טָאה תועט רעדנערעטשעצילַארָאמ ןוא רעגירעיורט-גיטסייג ַא

 בַאטשסָאמ ןוא תוהמ ןרעביא טנעגוי רעזנוא ןופ לייט ןעדנעטײדַאב ַא ןופ תוחומ יד ןיא

 .טייקמורפ ןוא טעטיזעיגילער רעשידיא ןופ

 תווצמ ןופ תושר ןייא : תודהי ןופ םוחת םניא תויושר ייווצ ןענַאטשטנַא ןענייז'ס

 ַא ןוא ,טייקשידיא ףירגַאב ןטימ טריציפיטנעדיא טרעװ סָאװ ,טייקמורפ עגיד'תוישעמ

 ערעל רעד טיול טייקגיטכערעג ,הרות רעד טיול רשוי ןעלַאיצָאס ןופ תושר רערעדנוזַאב

 ,םזיילעוּפ רעזעיגילער -- ןימרעט םעד טימ טנעכיײצַאב טרעוו סָאװ ,דומלת ןופ

 "טייקשידיא-ךורע-ןחלש; ענעפורעג ױזַא סָאד ןעלײטּפָא ןופ תועט רעלַאטַאפ רעד טָא

 סָאד טעטלַאטשעג ןוא סיוא טמרָאפ סָאװ ,"טייקכילשטנעמ-הרותג רע'תמא רעד ןופ

 -לעוו ףיוא תודוסי יד ןעסיירעצ וצ טסייה ,ןעשטנעמ ןעשידיא םנופ ןעזעוו עגיד'תוינחור

 ,גנואיושנַא-סטלעוו תודהי יד טריזַאב זיא'ס עכ

 ןייא ןעדליב סָאװ ,תודוסי-טּפיוה ייווצ ןופ טײטשַאב תודהיה תומילש ןופ םצע רעד

 : טקירדעגסיוא ךיז רעכילדנעטשרַאפ ."דסח תבהא; ןוא "םייח תרות; ,הביטח עשינָאמרַאה

 לייו ,ןעטייווצ םנופ הקיני עגיטסייג ןייז טיצ סנייא ."תוירבה תבהא, ןוא "םוקמה תבהא;

 -רעניא רעייז ןיא .טרָאװ ס'ט-ג -- שרוש ןייא ייז טגינייארַאפ תוימינּפ רעפיט רעייז ןיא

 ןעדליב טיונק ןוא םַאלפ יו ,טייקכילטנעזעוו ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ייז ןעסיג ךות ןעכיל

 ,גנול רעגידמעטָא ןַא ןופ ןעלייט ייווצ יד יו ,טכיל עדנענערב סָאד

 -סנעבעל ןייד ייס -- "דסח תבהאו םייח תרות וניקלא 'ה ונל תתנ ךינפ רואב יכ,

 -נוא ,ןעבעגעג זנוא וטסָאה טפַאשביל-טעטינַאמוה ןייד ייס ןוא ,ןעניד וצ ךיד יו ערעל

 סָאװ רעד ןוא .דָאנעג ןעכילט-ג ןופ טייקגיטכיל רעד טימ ,יניס גרַאב ןפיוא ,ט"ג רעז

 ןופ טנעמַאדנפ םעד רעטנוא אליממ רע טכערב ,"דסח; ןופ דוסי םעד רעטנוא טכערב

 ,"תמא;

 םניא קורדסיוא םוצ ןעטס'טלובימַא טמוק תמא רערַאבטײרטשַאבמוא רעד טָא ןוא

 ,רוּפכ-םוי --- רָאי ןופ גָאט ןעטסגילייה

 טייקרעטיול סָאד ןעוו ,עיטסענמַא-החילס רעכילטיג רעד ןופ גָאט רעד ,רוּפכ-םוי

 ליו סָאװ ,שטנעמ םעד גנידַאב ַא טלעטש ,רּפכמ זיא גָאט ןופ השודק עסיורג יד ןוא

 ,"תוירבה תבהא; :גנובעגרַאפ רעד ןופ ןעסינעג

 -טלעוו רעגיד'תודהי רעד טיול -- ןערעוו'ס רָאנ טשינ זַא ,זנוא טנרעל רוּפכ-םוי

 "תוירבה תבהא, ןוא "םוקמה תבהא ,, : ןערָאטקַאפ-טּפיױה ייווצ יד טכַארטַאב -- גנואושנַא

 םיאטחו תוריבע יד ףיוא רּפכמ טינ זיא רוּפכ-םוי רָאנ ,הביטח עכילטייהנייא ןַא סלַא
 ,"ורבחל םדא ןיב;
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 ןעמַאזוצ ןעייג ןעזומ ,ןערינָאמרַאה ןעזומ "ורבחל םדא ןיב, ןוא ?םוקמל םדא ןיב;
 ,תוירבה תבהא ןוא םוקמה תבהא --

 ,רעקיטש ףיוא "תודהי; ןופ טײקצנַאג יד טינ טסיירעצ ןעמ ביוא : טגָאזעג יו לייוו

 ןייז וצ אצוי לייט םעד טימ ןוא "תוישעמ תווצמ ,, יד ןופ לייט ַא ךיז גידנעביולקסיוא
 ןעצרַאה ןיא רוּפכ-םוי םעד טָאה'מ רָאנ ,טייקשידיא ןופ לוע םעד ןעגָארט ןופ טכילפ יד

 .ןעגידניז טינ ןעמ ןעק --

 ןעצרַאה ןיא "רוּפכ-םוי; דיא רעדעי ךָאנ טָאה געטירוּפכ-םוייךָאנ ריפ יד ןיא

 ריד ייב זיא סָאװ סָאד ?!הלוכ הרותה איה וז ,דיבעת אל ךרבחל ינס ךלעד המ;
 .הרות עצנַאג יד זיא סָאד טָא ,ןָאט טינ רבח ןייד וטסלָאז ,טכעלש

 .טינ ךָאד ןעמ טגידניז ,הרות עצנַאג יד ןעמ טיה תוכוס ןוא רוּפכ-םוי ןעשיווצ זַא ןוא
 סָאד ןוא "םשה תבהאפ ןופ סקַא רעלַארטנעצ רעד ףיוא ךיז טיירד הרות עצנַאג יד

 רבח םניא ןעבָאה וצ ביל ,"םיקלא םלצב; ןעפַאשַאב זיא סָאװ שטנעמ םעד ןעבָאה ביל

 ַא זיא סָאד טָא -- לעממ הול"א קלח םעד ,םיא ןיא טעילט סָאװ קנופ ןעכילט-ג םעד
 ."םשה בהוא; ןַא זיא ןעמ זַא זייװַאב

 ,רעגיד'תוירזכא ןוא רעשיטסיאָאגע ןַא ,רעטכעלש ַא זיא *ורבחל םדא ןיב; רעד ביוא
 ןופ טייו:לעמיה ,טייוו זיא רע זַא ,תוימינּפ ןייז ןופ גנולגיּפשּפָא עטסעב יד סָאד זיא
 ,םשה תבהא

 םעד ןעבָאה ביל ןעמ ןעק יו ,לעממ הול-"א קלח םעד ביל טשינ טָאה'מ ביוא לייוו

 ? לעממ הולדא
 גידנעטיהּפָא ,דיא ןכרוד טכעלקריוורַאפ טרעװ ?תודהיה תומילש, ןעוו טלָאמעד

 "ידיא ןופ הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טרעוו ,"דסח תבהא, טימ ןעמָאזוצ *םייח תרות;
 .השודק רעש

 רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא ,השודק ענעביוהרעד-שיטע ָאד זיא'ס ואוו ,טרָאד ןוא
 ,דניז ןייק

 ןוא רוּפכ-םוי ןעשיווצ געט יד ןיא זַא ,*בהז ירוט, ןעגילייה ןופ החנה יד זיא סָאד טָא
 ,תוריבע ןייק טינ ןעדיא ןעוט תוכוס

 אי

 רעד ןופ חבש ןעגעװ טדערעג טָאה ,ל"קוצז םַאטשרעבלַאה םייח 'ר ,בר רעזדנַאס רעד

 ,הכוס תוצמ

 טימ ןײרַא ריא ןיא ןָאק ןעמ סָאװ ,טגָאזעג רֶע טָאה ,הוצמ ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא ואװַא ---

 : .י.לָעװיטש יד
6 1 8 

 ךיז טָאה ,הכוס ןיא שיט ןעריפ ןײרַא זיא בר רעזדנַאס רעד ןעװ ,לָאמ שרעדנַא ןַא

 .ןעגער רעגידמערוטש ַא ןָאטעג זָאל ַא

 ןפיוא ןעזיװעגנָא ןוא ,טנוזעג ס'רעזדנַאס ןרַאפ ןעטכרָאפעג ךיז ןעבָאה םיברוקמ יד

 ןלװ הכוס תוצמ יד ןייז םייקמ טכוז סָאװ רענייא זַא ,ךורע-ןחלוש ןופ קורדסיוא ןפרַאש

 ,"טוידה ארקנ; ,טנעגער סע

 ןוא ,סופ ןטימ ןָאטעג עּפוט ַא בר רעודנַאס רעד טָאה ,ןייז ךיא לָאז טוידה ַא --

 .רעפעשַאב ןעגילייה ןרַאפ ךיא לָאז ןעמוקמוא
5 8 8 6 

 טסָאק ?יװַא יװ .סיכ ןווסח הב ןיאש הוצמ ַא זיא ,ארמג יד טגָאז ,הכוס תוצמ

 ? טלעג ןייק הכוס ַא ןעלעטשפיוא סָאד טשינ ןעד
 : ױזַא טרעפטנערַאפ סע טָאה ,די"יה םַאטשרעבלַאה ןויצ-ןב יר ר"ומדא יבר רעװעבָאב רעד
 ןופ םש רעד ןענייז תובית-פוס סנעמעװ ,"חמש ךא תייהוא זיא הכוס תוצמ יד

 יד טמיװש סע .סיכ ןורסח ןָא סע ןיא הכוס תוצמ םייקמ זיא ןעמ זַא ,אלימב .הסנרפ

 .ןעטייז עלַא ןופ הסנרּפ
 םחורי .א
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 חנוס רעד ןופ לנשה'רסומ רעד

 ןיוועל קחצי ר"ד ברה ןופ .

 םיסנ טימ .גָאט ןעדעי טריסַאּפ םיסנ ןעבָאה ,םירצמ ןופ סױרַא ןענייז ןעדיא 5 צ

 הערּפ ןוא ןעטלָאּפשעג ךיז םי רעד טָאה טשרעוצ : םיאנוש יד טגיזַאב ייז ןעבָאה

 ןיא קלמע סיֹורַא זיא ןַאד .ײמרַא רעצנַאג ןייז טימ ןעמַאזוצ ןערָאװעג ןעקנוזעגנייא זיא

 ןוא לעמיה םוצ טנעה ענייז ןעביוהעג השמ טָאה ,קלָאפ-לארשי ןעטיײרפַאב ןטימ ףמַאק

 יז ןעבָאה םיסנ ערענעלק ןייק טשינ .המחלמ יד טליּפשרַאפ טָאה אנוש רעגיטכעמ רעד

 -עג טלעפרַאפ טָאה ףוס-םי תעירק ךָאנ געט יירד .ןעבעל ןעכילגעט-גָאט ןיא ןעפָארטעג

 טשרוד רעכילקערש ַא ןוא רעסַאװ רעטיב רָאנ ןעוועג זיא סע ;רבדמ רעד ןיא קנַארט

 ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ןוא ץלָאה קיטש ַא ןעמונעג השמ טָאה .ןעדיא יד טגינייּפעג טָאה

 ןעדיא יד ןוא רעגנוה ַא ןעמוקעג זיא דלַאב .ןערָאװעג סיִז ףכית סע זיא ,רעסַאװ ןרעטיב

 רעדיוו טָאה .ּפעט-שיילפ עשירצמ יד ןענָאמרעד וצ טפַאשקנעב טימ ןעביױהעגנָא ןעבָאה

 -עג טָאה סָאװ ,לעמיה ןופ ןמ רעד ןעלַאפעגּפָארַא זיא סע :סנ רעגיטלַאװעג ַא טריסַאּפ

 עטעפ ערַאברעדנואוו לעמיה ןופ ןעגױלפעגּפָארַא ןענייז ןַאד .םימעט עלַא ךיז ןיא טַאה

 רעטייו טָאה סע ןעו ןוא .שיילפ גונעג טַאהעג ןיוש ייז ןעבָאה ,("וילש; רעד) תופוע

 ,רעסַאװ טימ עפש ַא ןערָאװעג זיא ,זלעפ םעד ןעגָאלשעג השמ טָאה ,רעסַאװ טלעפרַאפ

 !םיסנ ,םיסנ ,םיסנ :רֹוציקה

 רעד ןיא ןעניואוו םייב :םיסנ ןָא סעּפע טריפעג ךיז טָאה טרּפ ןייא וצ עגונב רָאנ

 -ָאה ןעצַאלַאּפ עגיטכערּפ :סנ ַא ןעריסַאּפ טנעקעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה ָאד ךיוא .רבדמ

 ןַאד ןענייז ןעדיא עלַא ןוא) ןעדיא עכייר יד ואוו ,לעמיה ןופ ןעלַאפּפָארַא טנעקעג ןעב

 ןעבָאה (םירצמ ןופ טנעה עגידייל ןייק טימ סױרַא טשינ ךָאד ןענייז ייז לייוו ,ךייר ןעוועג

 טנעקעג ןעבָאה ןעצַאלַאּפ יד ןיא .טייצ יד ןעגנערברַאפ םענעגנַא ןוא םעװקַאב טנעקעג

 טלָאװ סנ רעד טָא ןעוו .ןעלעטָאפ ענעטעמַאס ןוא רעגעלעג עכייַוו ,םילכ ענעדלָאג-ןיג ןייז

 ןזיא סָאד רעבָא ."גָאט ןעטוג; ןעגיטכיר ַא ןעבעל טנעקעג ןעװעג ןעמ טלָאװ ,טריסַאּפ

 .ןעשעג טינ

 ןיא .(גמ ,גכ ארקיו) *םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב;,
 -רבדמ גיצרעפ יד ךרוד ןעדיא ןענייז ךעל'הריד עטסוויטימירּפ יד ןיא ,ןעטלעצעג עניילק

 רעד ןיא רשפא זיא ןעמ .ןעטײקכילמעװקַאב עכלעוו ןָא ,סוסקול ןָא ,ןעסעזעג ןערָאי

 ךיג רָאּפ ַא ףיוא ,לַאפ ןעטסעב ןיא ,רעדָא דרע רעטעקַאנ רעד ףיוא ןעפָאלשעג הכוס

 ,טנעוו יד טריצרַאפ סעּפע טימ טָאה ןעמ יצ ,טסייוו רע .רעטערב ענעגָאלשעגנעמַאזוצ

 .רָאג זיב םירָא ןעוועג זיא ץלַא

 ןעדיא יד זיא רבדמ רעד ןיא :עגַאל ענדָאמ ןימ ַאזַא ןעפַאשעג םורַא-ױזַא ךיז טָאה

 עטעפ יד טימ ןמ רעגיד'נדע-ןג רעד ,לעמיה ןופ זייּפש עטסעב יד טריוורעס ןערָאװעג

 -עשעק יד טלופעגסיוא ןעבָאה םירצמ תזיב רעד ןופ ןעטנַאמַאיד ןוא לערעּפ .ךעלדניה

 ףעװעג טינ זיא הריד ןייק רעבָא -- בורל ןענַאדָאמעשט יד ןיא ןעוועג זיא דלָאג .סענ

 ױזַא רבדמ רעד ןיא "עגַארפ-סגנוניואוו, יד זיא הביס רעכלעוו בילוצ ?סעּפע סָאװ

 ?"רצקת 'ה דיה/ ? ןערָאװעג טגידיילרעד

4 4 4 

16 



 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 הכוס רעד ןופ דוס םעד ןייגרעד וצ טריבורּפ ןיוש ןעבָאה רעקנעד עשידיא עסיורג
 ,ריא ןופ לכשה-רסומ ןעגירעהעג םעד ןעיצוצסױרַא ןוא

 ןעוועג זיא הכוס יד זַא ,טעטּפױהַאב רמאד-ןאמ ַא טָאה (אי הכוס) ארמג רעד ןיא

 עלַא טינ רעבָא .סנ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד ךיוא זַא ,טסייה סָאד ,"דובכה יננע, יד ןופ

 ןעוועג עקַאט זיא רבדמ רעד ןיא הכוס יד ביוא :זנוא רַאפ רקיע רעד ןוא .ױזַא ןעטלַאה

 ןיא טנייה רימ ןעציז סָאװרַאפ ָאט -- "שממ הכוס/ ןייק טינ ןוא "דובכה יננעפ יד ןופ
 ? "שממ הכוס; ַא

 ,םכיתורוד ועדי ןעמל ,תוכוסב ובשי לארשיב חרזאה לכ ,םימי תעבש ובשת תוכוסב;

 ןיא) הרות יד טגָאז -- "םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד יו הכוס ַאזַא טקנוּפ ןיא ןעציז ןעפרַאד רימ .(רומא תשרּפ

 -עג ךיוא רימ ןעטלָאװ ,"דובכה יננע; יד ןיא ןעסעזעג ןענייז ייז ביוא .רבדמ רעד ןיא

 רעזנוא ."דובכה יננע, ןייק ןיא טשינ ןעציז רימ זַא ,ךיז טכוד ,ןוא .ױזַא ןעציז טפרַאד

 ,..שממ הכוס -- ַא רעכיז זיא הכוס

 ןעפרַאד רימ זַא ,(גמ קרפ ,ישילש קלח) "םיכובנ הרומ; ןיא טגָאז ם"במר רעד

 סע יװ -- הכוס רעד ןיא טייצ ךָאװ ַא ןעגנערברַאפ ןוא רעזייה ערעזנוא ןופ ןײגסױרַא
 ןעדיא ןעוו ,טייצ ענעי ןעקנעדעג וצ ידכ -- רעניואוונייא-רבדמ עטי'רעצ'רַאפ יד ןעוט

 יד טזָאלרַאפ רעטעּפש ןעבָאה ייז .תוכוס ןיא ןעסעזעג ןוא רבדמ רעד ןיא ןעוועג ןענייז

 יד ןופ תוכז םעד ןוא ךרבתי-םשה ןופ דסח ןבילוצ םייה עגיטכיר ַא ןענופעג ןוא תוכוס

 ענעגייא יד ןופ ןלעדייארַאפ םוצ ןעריפ רעכיז טעװ גנוטכַארטַאב ַאזַא .תובא עגילייה

 תוכוס; יו רעמ ןעוועג טינ תוכוס-רבדמ יד ןענייז ,ױזַא ביוא רעבָא .קפס ַא ןָא .םישעמ

 ? סנ ןייק טריסַאּפ טינ ָאד ךיוא טָאה סָאװרַאפ : רעטייוו ךיז טגערפ סע ןוא "שממ

 -ידיא רעסיורג רערעדנַא ןַא הכוס רעד ןופ ןינע םעד טרעלקרעד לעניגירָא רעייז

 רע טלַאה (רומא תשרּפ ,ארקיו) הרות ףיוא שוריּפ ןייז ןיא .ם"בשר רעד ,רעקנעד רעש

 -- טייצ ַא ןיא אקווד ."שממ הכוס; ַא ןעוועג זיא רבדמ רעד ןיא הכוס יד זַא ,ךיוא

 ןוא רעדלעפ יד ןופ ןעמונעגנעמַאזוצ ןערָאװעג זיא האובת יד ןעוו -- ם"בשר רעד טגָאז

 וצ ךיז ידכ ,בוטש ןופ ןײגסױרַא ןעמ ףרַאד ,םענייא ןעדעי ייב בוט לכ ןַארַאפ זיא סע

 ןייק ןוא רעזייה ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןעװ ,טייצ ַא לָאמַא ןעוועג זַא ,ןענָאמרעד

 ןעלָאז ."הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ, זַא ,ןערעלק טינ ןעדיא ןעלָאז .תולחנ

 !בוט לכ טימ ייז טשטנעב רע ןעוו ,ט-ג ןעקנַאד יז

 ןענייז סָאװ ,ןעדיא יד ןעבָאה ןַאד ,ױזַא ביוא רעבָא .קנַאדעג רערַאברעדנואוו ַא

 .תורוד עשידיא עגידרעטעּפש יד בילוצ ,זנוא בילוצ ןעטילעג ,םירצמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא

 ,אוה-ךורב-שודקה ןופ טמַאטש ,ןעבָאה רימ סָאװ ,ץלַא זַא ,ןעסיוו דימת ןעלָאז רימ ידכ

 יד ןעבָאה ,ןעגלָאפרעד עלעירעטַאמ יד זנוא טגנערב חכ רענעגייא רעזנוא טשינ ןוא

 ַא רַאפ סָאװ ...תוכוס ןיא גנַאל רָאי גיצרעפ ןעציז טזומעג רבדמ רעד ןיא ןעדיא
 סָאװ ,ןעצַאלַאּפ ןיא טניואוועג ןעוועג ייז ןעטלָאװ -- רימ טשינ ןעוו ! ייז ףיוא תונמחר
 יד ןעסע טזומעג ייז ןעבָאה ךעלקינייא ערעייז בילוצ .וילש םוצ ןוא ןמ םוצ ךיז ןעסַאּפ

 -רסומ ַא ןעבעג וצ זנוא ידכ ...ךעל'הכוס עמירָא עכלעזַא ןיא םילכאמ עגיד'נדע-ןג

 .טעשטומעג ױזַא דנַאנַאכרוד רָאי גיצרעפ ךיז ייז ןעבָאה לכשה

 ןיא הרות רעד ןופ רעטרעװ עדנרענוד ,עגיטכעמ יד ךָאנ טנָאמרעד ם"בשר רעד
 יז טָאה טיג סָאװ ,געוו םעד ןעקנעדעג ןעלעוװ ןעדיא זַא ,טייטש סע וואו ,בקע תשרּפ

 טינ ןוא ןמ םעד ןעסעגעג ןעבָאה ייז .ןעוואורּפ וצ ייז ידכ ,רָאי גיצרעפ ךרוד טריפעג

 -עג זיא סָאװ ,דנַאל ןערַאברעדנואוו ַא ןיא ייז טגנערב ט-ג .סטכעלש ןייק ןופ טסואוועג
 ןוא רעדניר ןעגָאמרַאפ ןוא רעזייה ןעיוב ייז ןעלעוו טרָאד .ןעטוג םעלַא טימ טשטנעּב

 יחוכ :ךיז ייב ןערעלק ןוא טיג ןיא ןעסעגרַאפ ךָאנ ייז ןענעק ,רעבליז ןוא דלָאג ןוא ףָאש
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 אוה יכ ,ךיקלא 'ה תא תרכזוק :ןָא ייז ןעמ טגָאז .הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו
 "!ליח תושעל חכ ךל ןתונה

 עש'רבדמ יד ןופ רעטקַארַאכ רעד רעבָא .ךיילגרַאפ רעכילפערט ,רענעגנולעג ַא

 הכוס יד טנָאמרעד ,בקע תשרּפ ןיא ,הרות יד .טרעדנערַאפ טינ םעדכרוד טרעוו תוכוס
 ןעקנעדעג וצ טפור יז תעשב ,רבדמ רעד ןופ ןעגנוריסַאּפ ענעדישרַאפ יד ןעשיווצ טינ
 ךָאנ טלָאװ ןעקנַאדעג יד ןופ ךשמה םענעי טול ןוא .("ךרדה לכ תא תרכזו;) געוו םעד

 :ןעגָאז ןעק ןעמ ןעוו ,ט"ג ןופ טמַאטש ץלַא זַא ,גנונָאטַאב יד ןעוועג רעקרַאטש

 סָאװ ,ןעצַאלַאּפ עגיטכערּפ ןיא ןעוועג ,סנ ַא ךרוד ,ריא טייז רבדמ רעד ןיא,; --
 ןעוו ,רעבירעד .טיובעג טשינ ייז טָאה ריא .ןמ ןטימ ןעמַאזצ טקישעג ךייא טָאה טיג
 ןופ טמַאטש ץלַא זַא ,טוג טקנעדעג ,רעזייה ןעיוב ןוא דנַאל רעייא ןיא ןעמוק טעװ ריא
 ןעסָאלשעג זיא סָאװ ,דנוב םעד ןעטלַאהרעד וצ ידכ ,הכרב ןייז ךייא טקיש סָאװ ,ט"ג
 ..."תובא ערעייא ןוא םיא ןעשיווצ ןערָאװעג

 ִש 8 6

 קלָאפ ןעשידיא ןופ ןעבעל-רבדמ םעד רעביא לעסיבַא ךיז ןעטכַארטרַאפ רימ ןעוו

 ןיא םייה רעייז טיובעג ןעבָאה רבדמ רעד ןופ ןײגסױרַא ןכָאנ ןעדיא יד יו ,םעד רעביא ןוא
 ,ןייז טפרַאדעג תמאב טָאה שרעדנַא טינ ןוא ױזַא זַא ,רָאלק טרעוו ,לארשייץרא

 ךיז רַאפ ןעזרעד ןעגרָאמ םענייש ןייא ןיא ןעטלָאװ ןעדיא עטגיטעזעג ןמ ןופ יד ןעוו

 ,ןעטנעמַאטרַאּפַא עזעירוסקול ןוא עסיורג טימ ,רעזייה טימ ןעסַאג עצנַאג רבדמ רעד ןיא
 לייו .ןעוועג היחמ שממ ךיז ןעטלָאװ ייז .ןָאטעג האנה קרַאטש רעכיז ייז סָאד טלָאװ

 ךָאנ סָאװ -- וצרעד זיוה ןייש ַא ןוא וילש ,ןמ :ןעבעל ַא לָאמַא ןעוועג ןיוש טלָאװ סָאד
 ? טלעפעג ייז טלָאװ

 גרעב ןעקַאה טזומעג ןוא לארשיי-ץרא ןייק רעטעּפש ןעמוקעג ןעטלָאװ ייז ןעוו רעבָא

 ןילַא ידכ ,זה ַא ןעיובוצפיוא ידכ ,לעגיצ ןענערב ןוא םייל ןעבָארג ,רענייטש טימ
 טלָאװ רעווש יו -- ץיה ןוא טלעק רַאפ ץוש ןעניפעג ןעק ןעמ ואוו ,זיוה ַא ןעיובוצפיוא
 -יכרַא עשילמיה סָאװ ,ןעצַאלַאּפ עגיטכערּפ עכלעזַא טַאהעג טשרע !ןעּפָארטעג סָאד ייז

 טעברַא ןוא רענייטש קַאה ןוא ייג ָאד ןוא ,טגיטרַאפעגסיוא ןוא טרינַאלּפ ןעבָאה ןעטקעט

 ! עקזייה ַא רַאפ לַאירעטַאמ סָאד ךיז ןעפַאשרַאפ וצ ידכ זיולב טכיזעגנַא ןופ סייווש ןיא
 תעשב ,זיוה ןיא ןעלעטשוצניירַא ייז ידכ ,ןעלוטש רָאּפ ַא ןוא טעב ַא ןוא שיט ַא ךוז יג

 ןףעלעטָאפ עשילמיה יד ןיא טגיילעצ םעװקַאב ךיז ןעמ טָאה קירוצ ךָאװ ַא טימ טשרע

 רעסעב ליפ זיא סע ,ןיינ .ןעלעטשסיוא טנעקעג טינ ןעדיא ןעמ טָאה ןויסנ ַאזַא ףיוא
 -רעד ןעלָאז ייז ידכ ,רבדמ רעד ןופ תוכוס יד ןיא ןעשטומסיוא ךיז ייז ןעזָאל וצ ןעוועג

 ןַאד ייז ןעבָאה ביל יו ,לארשייץרא ןיא רעזייה ערעייז ןעיובפיוא קשח רעמ טימ ךָאנ
 טנעזיוט ךָאנ ךָאד זיא זה עטסגרע סָאד !דנַאל ןעגילייה ןיא רעזייה ערעייז ןעמוקַאב
 רעגידרעטניוו רעד זיוה ןיא טינ טזָאלב סע לייוו ,הכוס ַא יו רעמעװקַאב ןוא רעסעב לָאמ
 .ץיה עגידרעמוז יד ןיירַא טינ טמוק סע ןוא טניױו

 טָאה יז :רבדמה רוד ןרַאפ הכוס רעד ןופ ןעצונ רעסיױרג-גיטלַאװעג רעד זיא טָא
 ,הכוס עמירָא עניילק יד ,יז .טעברַא ןופ טרעוו םעד ןעצעש וצ שיטקַארּפ טנרעלעג םיא

 טיובעגפיוא ןעבָאה ייז סָאװ ,"םיבוט םיתב/ יד ןעבָאה וצ ביל טנרעלעג ןעדיא יד טָאה

 ,לארשי-ץרא ןיא

 :הכוס רעד ןופ לכשה-רסומ רעד זיא טָא ןוא
 ךכרבוא ,ןיינ .ןעלעטשפיוא ריד רַאפ ןעלעוו ערעדנַא סָאװ ,ןעצַאלַאּפ ןייק טינ ךוז

 טסעװ וד -- "השעת רשא; :ןעוו ןעמוק טעװ הכרב ס'טיג *!השעת רשא לכב ךיקלא 'ה

 .יי!ןעטעברַא ןײלַא
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 םוימיסעפ ןוא םוימיטּפַא
 (עקנַאדעג-הרות-תחמש)

 ל"ז שטיוועצמעינ יול ר"ד ןופ .

 עיפָאזָאליפ רעד ןיא ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז תופקשה-טלעוו יי
 .עיגָאלָאיצָאס רעד ןיא ןוא

 זיא טלעװ עצנַאג יד זַא ,ןעזײװַאב ןוא תויאר ענעדישרַאפ ןעגנערב ןעטסימיסעּפ יד

 עגנַאל ַא זיא ןעבעל עכילשטנעמ סָאד זַא ;ןייּפ ןוא ןעדייל ןופ םוהת ַא ,אכבה-קמע ןַא
 -מוא ןעסיורג םעד ןופ לאוג סלַא ,רעזיילסיוא סלַא טמוק טיוט רעד ןוא .תורצ ןופ טייק
 ריא טכיירגרעד טָאה גנואיושנָא-טלעוו "עשיטסימיסעּפ, יד .טלעוו טסייה סָאװ ,קילג
 סָאד זיא "ַאנַאװרינ, ס'ַאדוב ."ַאנַאװרינא לַאעדיא ןייז טימ ן'ַאדוב ייב הגרדמ עטסכעה
 ץלַא ואוו טרָאד ,טלחומה-ספא ןַא ןיא טלעדנַאװרַאפ טרעוו סָאװ ,טלעוו רעד ןופ עטסכעה

 ןעבעל עצנַאג סָאד ןעוו ,טייקגיאור עגיבייא יד זיא ַאנַאװרינ .ןעריטסיזקע וצ ףיוא טרעה
 ןעלקיװטנַא וצ ךיז ןוא ןעפַאש וצ ףיוא טרעה

 ןעפַאשעג רעױהנעּפָאש ףָאזָאליפ רעשטייד רעד טָאה ,עירָאעט סיַאדוב ףיוא טציטשעג

 ןעשיווצ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא סָאװ ,םזימיסעּפ ןעכילטפַאשנעסיװ ןייז
 .ץנעגילעטניא רענעפורעג ױזַא רעד

 ןעלירב עגיטכיל ךרוד .ןעטסימיטּפָא יד ןעייטש ,ןעטסימיסעּפ יד וצ ץַאזנעגעג ןיא
 טלעטש טלעוו יד .ןותחתה ןדע ןג סלַא ןעטכַארטַאב ייז עכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא ייז ןעקוק

 רעד ןוא ,ןעמולב זיולב ןעסקַאװ סע ןעכלעוו ןיא ,ןעטרָאג רעסיורג ַא סלַא רָאפ ייז ךיז

 ןעליפרעד וצ ,ןעטרָאג םענייש םעד ןופ ןעזיור יד ןעסייר יצ ידכ ,טריטסיזקע שטנעמ
 .ןעטקניטסניא ענייז ןעגיטעז וצ ןוא תוואת ענייז

 -רָאוצנײא יו ןעשטנעמ םעד ןענרעל עכלעוו ,סעירָאעט עטצעזעגנעגעגטנַא ייווצ יד
 ןוא ןעגנואיושנָא-טלעוו ענעדישרַאפ ייווצ ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז ,ןעבעל ןיא ךיז ןענעד

 ןוא קעווצ םוש ןייק טשינ טלעו רעד ןיא ןעעז ןעטסימיסעּפ יד .ןעמעטסיס עשיפָאזָאליפ

 םוצ ,גנַאגרעטנוא םוצ ,הטיש רעייז ךָאנ ,ךיז טרעטנענרעד טלעװ יד ,אברדא .תילכת
 ןייש ןעוועג זיא טלעוו יד זַא ,תמא .ןייגרעטנוא לָאמַא זומ ןוא ּפָא טברַאטש יז ;ןברוח
 ןעטסימיטּפָא יד .ןערעוו בורח טעװ יז זיב ,רעגרע ןוא רעגרע טרעוו יז רעבָא ,טוג ןוא
 ,גידנעטש טריסערגָארּפ יז .טלעוו רעד ןופ עיצולָאװע ןוא גנולקיװטנַא ןיא ןעביולג רעבָא

 טלעװ רענייש רעד ןופ שטנעמ רעד ךיוא זומ אליממ ןוא ,רעסעב ןוא רענעש טרעוו
 .ןעבעל וצ רעסעב ידכ ןעטייקכילגעמ עלַא ןעצונסיוא ןוא ןעסינעג

 רעד .ןעכַאז ענעדישרַאפ ייוצ ךילטנעגייא ןענייז סָאד -- קיטקַארּפ ןוא עירָאעט

 -סיוא ,שיט-ביירש םענייש םייב גידנעציז ,רעמיצ ןייז ןיא ךיז ןעק רעטנרעלעג רעסיורג
 סָאד זַא םיתפומו תותוא טימ ןעזייוװַאב ןוא ןעבעל ןרַאפ םַארגָארּפ ןייש ַא ןעריניבמָאק
 רעבָא .ןייגליואוו ןעזָאל וצ ךיז ידכ טריטסיזקע שטנעמ רעד ןוא ,ןדע ןג ַא זיא ןעבעל
 ןוא ןעגנוגנידַאב ענעדישרַאפ .ןעמַארגָארּפ ןופ גינייוו טלַאה ןעבעל ענעקורט ,עלַאער סָאד

 .דיחי ןופ ןעבעל םעד ףיוא העּפשה עטסערג יד ןעבָאה ןעשינעטלעהרַאפ

 ןייז טשינ ןפוא םושב רע ןָאק ,טנעלע ןוא םירָא ,ךַאװש ןוא קנַארק זיא רענייא ביוא
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 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי

 רעשיטסימיטּפָא רעד ןופ םַארגָארּפ םעד טל ןעבעל ןעלעוו אקווד ןוא טסימיטּפָא ןייק

 -נעהנָא ןייק ןערעוו טשינ רע טעװ ,ךייר ןוא טנוזעג ,גנוי רעדיוו זיא רענייא ביוא ,הטיש

 -ָאזָאליפ יד זַא ,ןעזיײװַאב ענעדישרַאפ ָאד ןענייז סע .הטיש רעשיטסימיסעּפ רעד ןופ רעג

 ,ןעבעל סָאד ןענעדרָאניײא ךיז לָאז רע יו ,שטנעמ ןופ קעווצ םעד רעביא תוריקח עשיפ

 םעד רעביא ,גנואיושנָא-טלעוװ רענעי רעדָא רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג טשינ ןענייז

 ןוא ןעשינעטלעהרַאפ ענעדישרַאפ יד :ךוּפיהל רָאנ ,טלעװו רעד ןופ תילכת ןוא קעווצ

 טָאה ,רעטנרעלעג רענעי רעדָא רעד ןענופעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב

 זיא עכלעוו ,גנומיטש עשיטסימיסעּפ רעדָא עשיטסימיטּפָא ןַא םיא ייב ןעפורעגסיורַא

 ,גנואיושנָא-סנעבעל ַא ןוא םעטסיס ַא ,הטיש ַא םיא ייב ןערָאװעג רעטעּפש

 װ

 -ידיא יד ןוא תד רעשידיא רעד .תודהי סָאד טייטש תוטיש ייווצ יד וצ ץַאזנעגעג ןיא

 עכלעוו ,ןעגנואיושנָא-טלעוו עגיטרַאנעגײא עריא גנֹואיצַאב רעד ןיא ןעבָאה הנומא עש
 דָארג טָאה סָאװ ,דיחי םענעי רעדָא םעד ןופ ןעקנעד ןופ טַאטלוזער ַא טשינ ןענייז

 רעד ףיוא הפקשה עשידיא יד !ןיינ .ןעגנוגנידַאב ערעגרע רעדָא ערעסעב ןיא טבעלעג
 .קלָאפ ןעשידיא םייב גילייה ןוא גיבייא טביילב עכלעוו ,הרות רעד ףיוא ךיז טציטש טלעוו

 םענעי רעדָא םעד ןופ ןעגנוגנידַאב ןוא ןעשינעעשעג ןופ גיגנעהּפָא טשינ זיא יז
 -יטּפָא ,םייח תרות ןופ לַאװק רעגידעבעל ַא ,טייקגיבייא ןַא ,תיחצנ ַא זיא יז לייוו ,דיחי

 ןֶָא ךיז יז טביוה ןדע ןג טימ :טומ םיא טיג הרות יד לייו -- דיא רעד זיא שיטסימ

 טגניז עבט עצנַאג יד ןוא הריצי רעצנַאג רעד ףיוא ןעסָאגעגסױא זיא 'ה דסח רעד ןעוו

 רעד ןופ ליצ רעד זיא ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןדע ןג ַא ןוא ,רעפעשַאב םוצ הריש

 .דחא ומשו דחא 'ה 'יהו :טלעװ

 :תורות ןוא ןעמַארגָארּפ ענעדישרַאפ ןייק ,תועדה דוריּפ ןייק ןייז טשינ טעװ סע

 יד טעװ ארובה תודחא ןופ ןויער רעד :ןעגינייארַאפ טלעוו עצנַאג יד טעװ לַאעדיא ןייא

 ,קילג ןעגיבייא םוצ ןעריפ טייהשטנעמ

 ...טלעוװ יד טבערטש טייצ ענעדלָאג ַא וצ ןוא גנַאפנָא-טלעוו רעד ןעוועג זיא ןדע ןג ַא

 דע ןג םוצ ןדע ןג ןופ רָאנ ,ןדע ןג םוצ תוברוח ןופ טשינ ךיז טלעקיװטנַא טלעוו יד

 טלעװ עצנַאג יד זיא םיא בילוצ .האירבה רחבמ רעד זיא רע ?שטנעמ רעד ןוא

 רַאפ ,םיא רַאפ זיא סָאד .טלעוו ענייש יד טָא ,םלועה ארבנ דחא קידצ ליבשב :ןעפַאשעג

 רעד בילוצ רָאנ טריטסיזקע טלעוו יד ךיוא לייוו ,הרותה חור ןטיול טבעל סָאװ ,דיא םעד

 ...יתירב אל םא :הרות

 -רעביארַאפ ַא ןֹופ טַאטלוזער ןייק טשינ ןכב זיא הפקשה עשיטסימיטּפָא ס'דיא םעד

 ,גנוניימ עוויטקעיבוס ַא זיולב םצעב זיא סָאװ ,גנואיושנָא-טלעוו ַא ןופ ,גנומיטש רעגידנעייג

 ןוא טומ םיא טיג לַאעדיא רעד ןוא ,לַאעדיא ןעכיוה ,םענייש ַא ןעבעל ןייז ןיא טעז דיא רעד

 -קריוורַאפ ןעבעל ןייז טימ לייוו ,תונברק עטסערג יד החמש טימ ןעגָארטוצרעביא טפַארק

 ,קילג-טלעוו םוצ טריפ סָאװ ,קעווצ ןעסיורג ןוא ןעגילייה ַא רע טכיל

 ;ג ;ג .:

 עשידיא ףיוא ןעגנעה סערַאמכ ערעווש ןעוו וליפא ,ןעזָאלב ןעטניוו עשימרוטש ןעוו

 רעד זיא יז .םייח תרות ןייז ןיא ,לַאעדיא ןעטסכעה ןייז ןיא דיא רעד ךיז טרעמַאלק ,ּפעק

 ןעוו ,בוט-םוי רעד טמוק סע זַא ןוא ,המשנ ןייז רַאפ תויח טּפעש רע רעכלעוו ןופ ,לַאוװק

 ןייז ןופ בוט-םוי רעד זיא סָאד זַא דיא רעד טליפ טלָאמעד ,הרות יד םייסמ זיא דיא רעד

 רעד ,החמש ןופ בוט-םוי רעד טלָאמעד סע זיא .ץנעטסיזקע ןייז ןופ בוט-םוי רעד ,ןעבעל

 !הרות תחמש בוט-םוי רעד זיא ונתחמש ןמז רע'תמא

10 



 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי ןרַאפ סרַאסנַאּפס ןופ המישר
 םינבר עדנעגלַאפכָאנ יד וצ חכ רשיי ַא סא טקירד טעטָאילביב עשיסקָאדָאטרָא יד

 .ךַאנַאמלַא סיארונ םימי םעד ןעבעגסױרַא ןיא ףליה רעײז רַאפ טגײרפ חא

 ןַאמדירּפ המלש יכדרמ 'ר ברה ר"ומדא

 (ןַאיָאבמ)
 וװָאלרעּפ יכדרמ םוחנ 'ר ברה רייומדא

 (קסנימובונמ)
 גרעברעבליז ןימינב םהרבא 'ר ברה

 (גרובסטיּפ)
 (סקנָארב) ווָארָאדָאכ לדנעמ 'ר ברה
 קוש לדנעמ םחנמ 'ר ברה
 (טיורטיד) ןיוועל רזעילא 'ר ברה
 (סקנָארב) יקסוטלַא אדוהי 'ר ברה
 ןיוועל קחצי .רד ברה
 (סנעדרַאג ויק) םיובלעטייט בקעי 'ר ברה
 רעביירש רזעילא 'ר
 (ןילקורב) קניפ לישנא ברה
 זייר רשא 'ר
 (גרובסטיּפ) גרעברעבליז םירפא ברה
 (סליה טסערָאפ) םיובנעזָאר 'ירא 'ר
 (קרָאי-וינ) סורג ןימינב 'ר
 (רעוורא) רעיב לאירבג ברה
 (ןילקורב) ןייטשניבור לעּפמיג 'ר
 (ןילקורב) לעקריט דוד 'ר
 (גרובסטיּפ) רעלדַא דוד 'ר
 (ָאטנָארָאט-ןעכנימ) ןהכ דוד 'ר
 זייר לשרעה 'ר

 (ןילקורב) ןַאמדירפ ףלָאװ 'ר
 (ןילקורב) ץרעה םייח 'ר
 (ןילקורב) ןיטשקַאב 'יבוט 'ר
 סומיטּפעס אדוהי לארשי 'ר
 (טיורטיד) ןייטשנערָאב ףסוי 'ר
 (קרָאי-וינ) רעסעב לאקזחי ברה
 (גרובסטיּפ) ןַאמסעטָאג קחצי ברה
 (ָאטנָארָאט-ןעכנימ) גייווצ לארשי 'ר
 (ןילקורב) ןַאמסָארג יכדרמ 'ר
 (ָאגַאקיש) ץ"כ יכדרמ ברה
 (רָאמיטלַאב) ןאטלאה לאנתנ 'ר
 (גרובסטיּפ) גרעברעבליז אביקע 'ר
 (קרָאי-וינ) רעסיירט יבצ 'ר
 (ןילקורב) ןַאמגאלפ יבצ 'ר
 (קרָאי-וינ) טדימשדלָאג המלש .רד
 סומיטּפעס המלש 'ר
 (ןילקורב) םיובנירג המלש ברה
 לעוּפה דעוה -- תימלועה לארשי תדוגא

 קרָאי-וינב
 קרַאּפ ָארָאב -- לארשי תדוגא
 טיורטיד -- לארשי תדוגא
 ָאקיסקעמ -- לארשי תדוגא
 סטייה ןוארק -- לארשי תדוגא
 יטעײסָאס טנעלָאװענעב טסידוגַא

 ךַאנַאמלַא םיארונ םימי ןופ סרָאשנַאּפס ןופ המישרי

 םיובסונ םירפא 'ר
 ןַאמילב םהרבא 'ר
 ץיװאלּפָאק םהרבא 'ר
 ןַאמרוא ןימינב ברה
 ןייטשניבור לשרעה 'ר
 םיובנענעט לשרעה 'ר
 לרעּפ לשרעה 'ר
 ץיוװָארעײמ לשרעה 'ר
 יקסוועלעשזדנעמ באז 'ר
 ןַאמראק םייח 'ר
 םיובסונ םייח ברה
 ץיװָאקרַאמ ףסוי 'ר
 דלעפסינא לאיחי 'ר
 סלעזיימ קחצי 'ר
 רעלוויס ףסוי 'ר
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 ַאטנַארָאט ןופ
 קָאטשניײװ לדוי
 םיובסונ עשוהי
 ןייטשניבור לארשי
 רענגאוו קחצי
 ןַאמכיײר בוד רכשי
 סייוו 'יעשי

 לעגיס לאימחרי

 ןַאמרָאק בקעי
 קיּפ ריאמ
 םיובסונ יכדרמ
 ןַאגרָאמ יכדרמ
 רעלדנעה םחנמ
 םיובסונ השמ
 סייוו השמ

 םיובסקוב השמ 'ר
 םיובסונ ףסוי השמ 'ר
 ןַאמכיײר השמ 'ר
 ןייטשלעקניפ לשיפ השמ 'ר
 וינבו ןייטשניבור !ימחנ 'ר
 גייווצנעזָאר לווייפ ברה
 יקסוועלעשזדנעמ ןבואר 'ר
 ואדנַאל יבצ 'ר
 ןַאמכייר 'יעמש 'ר
 םיובסונ לאומש 'ר
 ץיוואלּפאק לאומש 'ר
 גנילק המלש 'ר
 רעגנוי המלש 'ר
 רענרעוו ןועמש 'ר

 ןעגנוקרעמַאב עלענָאיצקַאדער
 -עג טלעטשעגפיונוצ זיא ,ךַאנַאמלַא ןיא ל"ז םירטפנה הרותה ילודג יד ןופ םירמאמ יד ןופ רדס רעד (

 ןוא עמעט רעד טיול יזא םירבחמ עגיטייצטנייה ןופ םירמאמ ןופ רדס רעד .םתריטּפ ןמז יפל ןערָאװעג
 .ןעדנעטשמוא עלענָאיצקַאדער-שינכעט

 עשידיא סָאד, ןופ רעטעברַאטימ ןבושח םעד וצ חוכ רשיי ןעגיצרַאה א סיוא טקירד עיצקאדער יד 2
 רעשיטקַארּפ ןייז רַאפ ךיוא יװ ,לַאירעטַאמ סָאד ןעלמַאזפיונוצ ןיא טַאר ןייז רַאפ ַאבמעז םהרבא ברה *טרָאװ
 .ךַאנַאמלַא םעד ןעלעטשפיונוצ םייב -- ףליה רעלענָאיצקַאדעד



 !קיטסירוט רצזטיגילצר ןיא רענְאיּפ א
 .גנומענרעטנוא-סענזיב ערעדנַא עדעי יו הרואכל זיא רוטנעגַא-עזייר ַא

 .רעטגיטכערַאב ןוא רעמיטיגעל ַא זיא ליצ רעגיזָאד רעד ןוא .חוויר --- זיא ליצ ריא

 רָאנ סע זיא ,סענזיב ַא טריפ דיא רעזעיגילער רעגיניזטסואווַאב ַא רעבָא ןעוו
 ןעזעגּפָא ,סענזיב ןייז ךיוא ױזַא יו ןעעז ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש לָאז רע ,טכער
 .טייקשידיא רַאפ סעוויטיזָאּפ ןעטסייל ןענעק ךיוא לָאז ,טיּפָארּפ ןעכילטפעשעג ןופ

 סעד טָא רַאפ רעטסומ ַא זיא "סרוט רעסיירט, רוטנעגַא-עזייר עטמירַאב יד
 !סענזיב ןיא געוו ןעלַאעדיא

 -סעב ןופ עיצַאטוּפער ַא טימ גנומענרעטנוא-סענזיב ַא זיא "סרוט רעסיירט;

 סע רע .רעמיטסָאק רעטנעזיוט עליפ עריא רַאפ גנונידַאב רעטסנייפ ןוא רעט

 דימת טייהנעגעלעג-עזייר רעדעי ייב טמוק ,"סרוט רעסיירט,, ךרוד לָאמנייא טרָאפ

 יד ."סרוט רעסיירט, ךרוד ןערָאפ וצ ערעדנַא ךיוא טרידנעמָאקער ןוא רעדיוו

 .דנַאל ןופ ןעצינערג יד רעביא טייוו ןעמָאנ ַא ןעברָאװרעד ךיז טָאה עמריפ

 -נייק ךיז טָאה ,"סרוט רעסיירט, ןופ רעמיטנעגייא רעד ,רעסיירט יבצ רעבָא
 טָאה ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ .גלָאפרעד-סענזיב וצ רָאנ טצינערגַאב טינ לָאמ
 יד ןעניד ןענעק ךיוא לָאז סענזיב ןייז ױזַא יו טייהנעגעלעג רעדעי טכוזעג רע
 .רוביצ ןעזעיגילער ןופ ןעסערעטניא

 ןעזעיגילער ַא רַאפ ןעזייר סָאד זַא ,געוו ַא טנַאבעגסיוא טָאה "סרוט רעסיירט;
 זיא רע .תונויסנ ןוא ןעטייקגירעווש טימ ןעדנוברַאפ ןייז ןעפרַאד טינ לָאז דיא
 ןעלָאז סעינַאּפמָאק-ףיש ןוא -טפול זַא ,רַאפרעד ןעגרָאז וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג
 רעייז רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןעבָאה ,ןעסע-רשכ טימ ןעטנעילק ערעייז ןעגרָאזַאב
 ןוא ןעדנעזייר ןעזעיגילער םוצ טקעּפסער טימ ןעיצַאב ךיז ןוא תבש-תרימש
 .ןעגנורעדָאפ עשיפיצעּפס ענייז

 -ןעּפורג ןעריזינַאגרָא וצ עמריפ-עזייר עטשרע יד ןעוועג זיא "סרוט רעסיירט,
 ןופ עּפורג עטשרע יד זיא ױזַא .לארשי-ץרא ןייק ןעדיא עזעיגילער ןופ סעזייר
 רעסיירט, ךרוד ןערָאװעג טריזינַאגרָא ל"צז ץיבר רעייז וצ םידיסח רעזלעב
 ערעייז ןיא ךיז ןעצונַאב סעיצַאזינַאגרָא עשיסקָאדָאטרָא עטסערג יד ןוא "סרוט
 ךיוא זַא רעדנואוו ןייק טינ ."סרוט רעסיירט; ןופ טסניד םעד טימ סעזייר-ןעּפורג
 טימ דימת ךיז ןעצונַאב םינבר ןוא תובישי-ישאר ,םייבר עטמירַאב עלַא טעמכ
 ."סרוט רעסיירט;

 ."סרוט רעסיירט, טימ רעירפ ךייא טדניברַאפ ,העיסנ ַא טנַאלּפ ריא ביוא
 ."סרוט רעסיירט, יװ ןענידַאב ױזַא טינ רענייק ךייא ןעק ,דיא רעזעיגילער סלַא
 ןַארָאטסער ן'רשכ ַא ןעזייוונָא ךייא ןעמ טעװ "סרוט רעסיירט, ןופ סיפָא ןיא
 -סיא ןיא ןינמ ַא ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא הווקמ ַא ,םַאדרעטסמַא ןיא לוש ַא ,זירַאּפ ןיא
 טריסערעטניארַאפ טנעז ריא רעדָא ,תובָא רבק ףיוא טרָאּפ ריא ביוא .לובמַאט
 ןעטַארַאב ןעטסעבמַא ךייא ןעק ָאד ךיוא -- רעצעלּפ עשידיא עשירָאטסיה ןיא
 ."סרוט רעסיירט,

 רעסיירט; וצ ןייג יאדװַא ריא טפרַאד ,לארשי-ץרא ןייק טרָאפ ריא ביוא
 עשימייה ואוו ,ביבא-לת ןיא סיפָא םענעגייא ןַא טָאה רעסיירט לייוו ,"סרוט
 .םעלבָארּפ רעדעי טימ ןייז גיפליהייב ךייא ןעלעוו ןעשטנעמ

 ַא ךייא טשטניוו ריא ןוא העיסנ זיא'ס עכלעוו טמענרעטנוא ריא רעדייא ָאט
 :וצ טמוק רעדָא טפור ,טביירש ,העיסנ עמענעגנָא ןוא ערעכיז ,ערעסעב
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 ם"ש רעטסנעש רעד 1

 עטמירַאּב יד
 ןופ עבַאגסױא סקלָאפ

 עבורמ דומלת
 ינלשוריו ילבב
 רעדנעּב סקול עד 0

 ישר ןיא ליחתמה יובד ןוא ףד ןכױא םישרפמ ץקַא טימ

 עמריפ ועטמירַאנ רעד ייב טקורדעג ,תועבורמ תויתוא טימ

 ושם. קהמפפ

 ןוא טעװקַאב ,ריּפַאּפ-קַאטס טסָאבמיא ןעטסנייפ םעד ףוא

 | "םירפס רעדעי ןיא ןיירַא ךיז טסַאּפ ןוא טנַאה ןיא טנייל

 ןוא גנידנייב סקול-עד רע'תמא טימ 12 ייב 9 זייס .קנַאש

 ,םיניע תוריאמ תויתוא עסיורג ,תופסוה ןוא תולעמ ץלַא טימ

 | .םינומדק םינואנ ןופ תופסוה

 ךילביולגמוא םעד רַאפ ץלַא סָאד ןוא

 יולי ןופ זיירפ ןעגיליב
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 ,.--==| ימלשוריו ילבּנ ע=
 ןענישרעד ןױש ןעניז טצמ ו=-
 :רעדנעב עדנעגלָאפ יד

 ריט א עוכרב א

 הטוס צ ןיבוריע

 ןימינ צ םיחספ ִצ

 ןישודק צ תומבי

 אמק אבב צ תובותכ צ

 אעיצמ אבב צ םיררנ =

 הרו הרמבע ,

 ןייז זיירּפ רעד טעװ גיטרַאפ ןייז טעוו טעמ רעד ןעוו

 | ףורקב ןעניישרעד רעדנעב פ עק רעב דן

 וַאקַאז 0

 ןעניפעג ךיז ףרַאד שש 2

 !בוטש רעש דא רעדע ןו

 .ײפ ןעמוקאפב וב
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