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 עיגָאלַאטנַא

  ךעדניק ןוא ןרעטלע

 ןטעברַאשרָאֿפ ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ
 קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 רעדליב ,תונורכז

 עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ןוֿפ

 יקסנַאשזַאר לאומש



 לקיצ ןוֿפ דנַאב רעטס71/

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ

 ןופ ןבעגעגסױרַא

 דנָאפיץישֿפיל ףכפוי

 רעד ןוֿפ

 ַאװִיי םַײב טֿפַאשלעזעגירוטַארעטיל

 טניטנעגרַא ןיא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ןוֿפ

 יקסנַאשזַאר לאומש

 רוטקערָאק

 ןַאמרעל עשוהי-ֿבקעי

 ןרַאלּפמעזקע 1.000 שזַאריט

 1977 --- ז"לשּת'ה רָאי

 עניטנעגרַא ןיא ַאוװיי םייב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל



 | כו ּת

 ןוא ןרעטלע ןשיווצ ןעמעלבָארּפ יד -- יקסנַאשזָאר לאומש

 . רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רעדניק

 = עדייב ךייא ןופ ןרעה ךַאנ טעװ טלעויד/1

 יע יי יי רוד ןַײמ רוד -- ףַײט השמ
 יע = .. ....... גָאטימ ךָאנ תבש ַא -- ושָאטַאּפָא ףסוי
 א יע יי ןהוּכ ַא עטַאט ןַײמ -- גיטריבעג יכדרמ
 א א א ............... תודע רעד -- יקסווָאנעװלד השמ
 יאר ט טל עט  גע שא ןדיומ ירד -- ןהכרב .מ
 הי עי (טקַא רעט1) ךוטקעד רעד -- רעבָאלטָאג .ב .א
 יא .. ........ ןולוֿבז ןוא רכׂשׂשי -- טרעבליג המלש
 עי = ךעלקינייא יד -- רעגַאה ךורב
 יי += ..... רעכעד עלַא רעביא -- דנַאלזַײא ןֿבואר
 . םייה רעשידיסח ןַײמ ןיא םערוטש ַא -- יקסנידנָאל ןעלטה

 יי יי יי = סייוו טָאג ןייא / 2

 יי = .......... רעניה ייווצ -- גרַאבנייטש רזעילא
 יי (רעדליב עשיטַאמַארד 2) רעדניק ןגעוו -- ץרּפ .? .י
 א, 1 טָאטש ַא ןיא ןשטנעמ ַײרד -- ןַאמזַאלג ךורב
 אן ןטנערוקנָאק -- דלעֿפנעזַאר הנוי
 עי עמַאמ-עטַאט ןשיווצ --- גרעבמָאנ .ד .ה

 יי יי יי יע = תילכת / 3

 יי ...שג.:ש+ אב רודו ךלוה רוד == גרעבנעסַײװ .מ א
 יי עקירעמַא ןיא זיא ןַאמ ןַײמ -- קינשזינק עדלעז

 טַײז



 209: :שטא יי יי ףוס ַא ןָא םיתילכּת -- רואינש ןמלז
 21 שלא טא וי ןעמַאזצ -- הֿפי ףסוי
 קומט טיש שיסער ע יא רעדניק ןוֿפ תחנ -- םכילע םולש
 275: 2 שר ?קידלוש ךיא ןיב סָאװ ,ונ --- יקסוועילָא .ב
 2256 גאט יב טטע םינב טימ עטַאט ַא -- גרעבנעסייו .מ .א
 2ןפ יאס ןַײז זגורב טשינ ףרַאדימ -- רידַאנ השמ
 215 22 טא עס זיוה שידִיי ַא ןיא -- רעטּפַא ןושעמוש
 256 לאגא ע שיפל אש עקירעגַײנ יד -- הֿפי ףסוי
 258 .....224 "ןָאדע חנ ןוֿפ זיוה סָאד; ןַאמָאר ןוֿפ --- יקסניּפ דוד
 2776 עמ יע יי רעַײרֿפ רעד -- רעבמיא .י .ש

 2106 0: טא ...?ןטַארעג וטסיב ןעמעוו ןיא / 4

 280: טאל ט לט רעטָאֿפ רעטלַא רעד -- רעזנוצ םוקילא
 284 22, שעכט עג רער עטנֿפעעג ַײב -- יקסלָאּפָאגלָאד .צ

 260 טיט טשעט הא לעשט רעַײטש וצ -- ןיוועל הנח
 ;28/ טס טשעט ןעמוקעג זיא עטַאט רעד -- ןילבמעד .ב
 3150 ,גהל טוט טא טטאיי ןוז ןַײמ רַאֿפ -- יקצעליב .ח י
 210 2 שטאט 6 שינערעקרעביא -- יקסנַאשזָאר לאומש

 250 יי טישצאס יט אהל עא קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ /5כ

 350 ..... 'טיל 'דִַיי רעד ןיא תוֿפוקּת ןוא תורוד -- ליזַײמ ןמחנ
 353 2 2טט עב טריט רעמָאלטָאג .ב .א :ןכירטש עשיפַארגַאיב

 354 .....4 גרעבנעסַײװ ריאמיקחצי

 355 יע 2 טא צ יקסװַאנשזולד השמ

 390 טעטש ר שש טאש ...י-*י- ןעגנוקרעמַאבכָאנ -- .ר 0



 רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיווצ ןעמעלבָארּפ יד
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 תישארב ןוֿפ ןטקילֿפנָאק"החּפשמ יד

 טשינ ןענַײז רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיװצ ןטקילֿפנָאק עשימרוטש
 ףיורעד .טרעדנוהרָאי ןטס20 ןוֿפ החכות יד -- ןעניימ ךס ַא יו --
 םייהנָא רעד לײס ,ביײהנָא עמַאס ןַײז ןוֿפ ךנּת רעד לײס :תודע ןענַײז
 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ

 ןלעֿפעג רעקינייו םלוע לש ונובר םעד זיא קנַאשעג סניק רשַאב
 ןעלֿבה רעדורב ןַײז ןגעק ןענַאטשעגֿפױא ןיק זיא, ,סרעדורב ןַײז יו
 טניז טריטסיסקע דרָאמרעדורב :טסייה'ס .: "טעגרהעג םיא טָאה ןוא
 סָאװ ;לֿבה ןוא ןיק ןוֿפ עטכישעג עטלַא יד זיא'ס .טייטש טלעו יד
 | ,ילנ קיביײא זיא

 ןעגנערב וצ לקחצי ןַײז טיירג תויהש ןָא ,רעדיוו ,וניֿבָא םהרֿבַא
 ןיײלַא ףכיּת .טָאג ַײב ןטעבּפָא ךיז טשינ רָאג טריבורּפ ,ןברק ַא רַאֿפ
 רעסעמטכַאלש סָאד ןעמונעג; ןוא "ןוז ןַײז ןדנובעג ,חבזמ ַא טיובעג,
 | ,2 "ףוז ןַײז ןטכעש וצ

 סָאד לַײװ ,ןוׂשע טַאהעג בילא רעמ טָאה רע !וניֿבָא קחצי ןוא
 טָאה רעבָא רַאֿפרעד ."ליומ םוצ רעסעב ןעוועג םיא זיא גנַאֿפעג
 ןוא הרוכב יד ןזדניל ּפָאט ַא רַאֿפ ןוׂשע ַײב טֿפױקעגּפָא וניֿבָא ֿבקעי
 יד ןטַאט ןדנילב םַײב טרַאנעגסױרַא הצע סהקֿבר רעטומ רעד ףיוא
 | ,.5 הכרב

 ,(שָאוהי) יה ,ד ,תישארב*)
 ..'ט/ ,בייכ ,אריו*
 ,ו"כ ןוא ה"כ ,תודלות *



 יקסנַאשזָאר לאומש 8

 -עגנָא זיא עטכישעג רעזדנוא ןוֿפ תישארב רעד יו ,רימ ןעעז

 יד זיא ױזַא יונעג ןוא .ןטקילֿפנָאק-החּפעמ עקידנציירעצ טימ טּפָארּפ

 ,קחצי תדיקע טרעהעג קרעװ עטשרע עריא וצ :רוטַארעטיל עשידִיי

 ,ןקחצי ןוֿפ טייקדלימ עווִיַאנ ,עטרַאצ יד, טרעדליש ןַאמליּפש רעד ּוװ

 .*"ןברק רעד ןרעוו וצ טיירג

 ןבײהֿפױא טשינ ןזָאל סָאװ ,ןטָאבעג עלַא ףיוא טקוקעג טשינ

 ךַײלג רוטַארעטיל עשידִַיי יד ךיז טזַײװַאב ,עמַאמ-עטַאט ןגעק לוק'ס

 -טלעטש יז .חוּכ רערענָאיצולָאװער ַא יו הֿפוקּת רעטשרע ריא ןיא

 םיסזוימ ןוֿפ דניז יד ,שטנעמסקלָאֿפ ןגעק םיסחוימ ןוֿפ תולווע רָאֿפ

 -סחוימ יד וליֿפַא רעבָא ,רעדניק יד ןגעק ךיוא ,ענעגייא יד ןשיווצ

 .ןרעטלע יד ןגעק ןרילעבער רעדניק עקיד

 רוטַארעטיל רעזעידי רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רערַאטיליטוא רעד

 םעד ןיא .(1507) ךוב-אֿבב ןיא קורדסיוא םוצ ןטסקרַאטש םוצ טמוק

 הילא טזַײװװ טסנוקטרָאװ רעשידִיי רעד ןוֿפ קרעװרעטסַײמ ןטשרע

 ןעמַאמ ןַײז ןיא המקנ טמענ .ץנירּפ ַא ןוז רענעגייא ןַא יו ,רוחב

 טציטשעג -- ןזיוועג סגעוו ןייא רַאֿפ .ןטַאט ןַײז ןטָאררַאֿפ ריא רַאֿפ

 יד ןיא ָאד ןיא סע טײקנלַאֿפעג לֿפױו -- ןלַאװק עשַיוג יד ףיוא

 ..רעטצנעֿפ עטשרעבייא עמַאס

 רעד שדוק-ןושל ןיא זיא רעכלעוו ,(1549--1469) רוחב הילא

 ןעמוקעגסױרַא שידִיי ןיא זיא ,קודקיד ןיא ןָאטעגנַײרַא ןעוועג רקיע

 ןוא זירַאּפ ,קרעו ןטייווצ ןַײז ןיא .רעדליבסנבעל טימ זיולב ןוא רָאו

 ךיז טנעקעג סרעשרָאֿפ זיולב םויה-דע ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,= הנעיוו

 רעד טלעטשעגרָאֿפ ןֿפוא ןקידװעליּפש-שיריל ַא ףיוא טרעוו ,ןרירוצ

 -לעוו ,גינעק םעד ,ןטַאט ריא ןוא ןיסעצנירּפ רעד ןשיווצ טקילֿפנָאק

 טשינ טרעהעג רע לַײװ ,ןזירַאּפ טימ ךודיש םעד טשינ טזָאלרעד רעכ

 ןיסעצנירּפ רעד ןוֿפ טלָאװער םעד טכַײלגרַאֿפ'מ ןעוו .סַאלקלדַא םוצ

 ,1928 טשרַאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד -- קירע סקַאמ+

 : | ,125 יז

 ,ָאװי ןופ ןטפירש עשיגָאלָאליּפ ,"הנעיוו ןוא זירַאּפ, -- יקצַאש בקעי*

 | ,200--187 ילָאק ,1926 ענליװ ,1 דנַאב



 9 רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיװצ ןעמעלבָארּפ יד

 רעשידיסח רעד ןוֿפ עידעגַארט רעד טימ טרעדנוהרָאי ןט16 םעניא

 ,סיוא ךיז טכַאד ,ה"י ןטס20 םעניא קוביד סיקסינַא .ש ןיא רעטכָאט

 ..רָאי 1000 עצנַאג רָאנ ,400 טשינ ןגיל תולרוג ייווצ יד ןשיווצ זַא

 לייט זיא ,ןבעל ןוֿפ ןירעלגיּפשּפָא יד ,רוטַארעטיל יד יװ ,ןעעז רימ

 רעטרעדנוה ןֿפָאלעגסױרָאֿפ ןוא געוו םעד ןבעל םעד ןֿפָאלרַאֿפ לָאמ
 א יי ןרָאי

 "ניק ןוא ןרעטלע ןשיווצ סױטשנעמַאזוצ רעד טייג רעטַײװ ךָאנ

 הרמיזו העירב הׂשעמ ןיא ,רערעזדנוא עלעווָאנ רעטשרע רעד ןיא רעד

 ןַײז טכערב לודג-ןהּכ ַא יו ,טרעדלישעג טרעוו ָאד .(1597 עיצענעוו)

  ןוא רעטכָאט ןַײז ןשיווצ ךודיש םעד ןזָאלרעד וצ טינ יבַא ,טרָאװ

 -לעז םעד, .סוחי"החּפשמ ןָא רעבָא ,דלעהסקלָאֿפ ַא עקַאט ,ןהרמיז

 סָאװ ןאֿביקע 'ר ןגעו עדנעגעל ַא ןיא רימ ןעניֿפעג וויטָאמ ןקיב

 םענוֿפ תויׂשעמ לקיצ םעניא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא רעטעּפש זיא

 ,(1602 לצזַאב) * "ךוב-הושעמ ןטמירַאב

 "ידיי רעד ןוֿפ תודע ַא יד טימ םינּפ לא םינּפ ןגָאז ןעמ ןעק ,ונ

 ןענַײז תורוד ןשיווצ ןטקילֿפנָאק עקיטנַײה יד זַא ,רוטַארעטיל רעש

 ייז ,תורצ עקיבייא .תורצ עטלַא ןענַײז סָאד .ןיינ ??הרצ עטסערג יד;

 .ןעמרָאֿפ עַײנ זיולב ןבָאה

 -ָארּפ ןבילוצ סע זיא ,לָאמַא יו רעמ טנַײה ייז ןוֿפ טרעה'מ ביוא

 ,עיזיועלעט ןוא ָאידַאר ןוֿפ טּפיוה רעביא ,קינכעט רעד ןוֿפ סערג

 ןוא טרענעג ,םזינָאיציביהסקע ןטסטנַאגַאװַארטסקע םוצ ןבַײרט סָאװ

 .עזָארווענ רעטריזינָארטקעלע רעד ןוֿפ טריטקיד

 ןבעלנעמַאװצ ןשידַיי םעניא ןסולשצרוק יד

 ןזומ ,תורוד ןשיוצ ןטקילֿפנָאק ענעגנולקעצ יד קידנריסנַאלַאב

 ןוא עשימָאנָאקע ,עלַאיצָאס ענעמוקעגוצ טכַארטַאב ןיא ןעמענ רימ

 'ננ ,13 דנַאב רעטעלביָאװי ,"ןַאמָאר-עביל רעשידיי א, -- רעּפיש קחצי *?

 ,243 יז ,1928 ענליוו ,41-3
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 -ענשרַאֿפ ,ןסױטשנעמַאזוצ יד וצ-ןלַײא עכלעוו ,ןרָאטקַאֿפ עקיטסַײג

 זַא ,ןקריוו ייז ,דלודעגמוא יד ןקרַאטשרַאֿפ ןוא ָאּפמעט םעד ןרעל

 ןוא ןרעטלע ןשיווצ יו ,רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיווצ גָאלַאיד רעד

 טֿפָא ןרעוו ייז .רענעטלעז ןוא רעצריק ןרעוו ןלָאז ,ללכב רוד ןרעגנִיי

 ..ןסולשצרוק ךרוד טכיל שירטקעלע יוװ ןסירעגרעביא

 -ימַאֿפ רעשידיסח סעצרּפ .ל .י ןיא רימ ןעעז ?סולשצרוק, אזַא

 ןַיײרַא זיא המלש 'ר עדייז רעד תעב .טייק ענעדלָאג יד עמַארד-עיל

 טליצעג ,עיצַאזיװָארּפמיא רעשיֿפָאסָאליֿפ-שיטעָאּפ ןוֿפ זַאטסקע ןיא

 -רַאװש; רעד טיג ,םזימיסעּפ ןוא תוֿבצע עקידעכָאװ יד ןבַײרטרַאֿפ וצ

 ןוא -- טײקידֿבוט-םוי-תבש יד רעביא-קַאה ַא סחנּפ 'ר "ןוז רעצ

 .ץרַאה סָאד טצַאלּפ ןדייז םַײב

 -עדנע עלַאטנעדנעצסנַארט ּוװ ,ןזַײרק ענעי ןיא ןיוש אטישּפ ַא

 יד ,.ןרעטלע יד ןוֿפ רעדניק יד גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןרעטַײװרעד ןעגנור

 -ּפשמ רועיש ַא ןָא ןַארַאֿפ :לשמל .םירֿבח יד ןוא םיֿבורק יד ,רעדירב

 רעדָא רחוס ןייא ןייק קירוצ רָאי 50 ַא טימ זיא סע עכלעוו ןיא ,תוח

 ןענַײז עלַא -- ןעוועג טשינ רינעשזניא רעדָא רעטקָאד ,טנַאקירבַאֿפ

 רָאג רעדָא םידמלמ ,םיׂשמש רעדָא תוכָאלמ-ילעב ,סרעטעברַא ןעוועג

 תוחּפשמ עקיזָאד יד ןיא זיא ,רָאי 50 ךָאנ ,טנַיײה ;!סרעיירד-לקעטש,

 ןטשרע ןוֿפ לַײװ ,האוֿפר ַא ףיוא רעטעברַא ןייק ןעניֿפעג וצ טשינ

 -עשזניא ,םיריױטקָאד ,ןטנַאקירבַאֿפ ,םירחוס ייז ןענַײז ןטצעל ןזיב

 -ייא החּפשמ רעד טָא ןיא ןבילבעגרעביא ָאי זיא סע ביוא זיא ...ןרינ

 עירטקעלע יו זיא -- ?ןסעזרַאֿפ, זיא סָאװ ,רעטירד ַא רעדָא רענ

 יװ ..גנודניברַאֿפ יד ייז ןשיווצ טקַאהעגרעביא סולשצרוק ַא ךרוד

 וו ,לארׂשי ןיא טמוק רע ןוא טשינ תירֿבע ןייק ןעק סָאװ ,רענייא

 ןַײז טשינ ןעק ייז ןוֿפ רענייק רָאנ ,החּפשמ עסיורג ַא רעייז טָאה רע
 -יךַארּפש

 סָאװ ,ץלָאטש ןענַײז סרעטסוש ןוא סרעדַײנש יד קרַאטש וו

 ןוא עימעכ ,קיטַאמעטַאמ ןוֿפ ןרָאסעֿפָארּפ ןענַײז רעדניק ערעייז

 ןעוו זַא ,ןַײז הדומ ךיז ייז ןזומ ,ןטעטיסרעווינוא ןיא קינָארטקעלע
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 ןבָאה ,ןשינעקנעב עגנַאל ךָאנ ,ייז טימ ָאי ןיוש ךיז ןענעגעגַאב ייז
 ..ןדייר וצ סָאװ ןגעוו ייז טימ קיניײװ רעייז ייז

 -רָאֿפ טשינ קלָאֿפ םוש ןייק ַײב זיא גנורעדנערַאֿפ עקיטסַאה ַאזַא
 עג טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןצנַאג ןֿפױא ןענַײז 1825 ןיא .ןעמוקעג
 ,1,000,000 יד ַײב רימ ןטלַאה 1977 ןיא תעב ,' ןדַיי 10,000 ַא ןעוו
 ,עּפָאריײא-חרזמ ןוֿפ םָארטש-עיצַארגימיא רעכעלכַײלגרַאֿפמוא רעד
 עקיבלעז יד ןיא טניווועג רוד וצ רוד ןוֿפ ןבָאה ןדִיי ןענָאילימ ּוװ
 ןרָאװעג ןזָאלבעצ סעילַאווכ-םי יד ךרוד דמַאז יו ןענַײז ,ךעלטעטש
 -וולשרַאֿפ ןוא טביוטשעצ ךיוא ןרָאװעג סָאמ רעסיורג רָאג ַא ןיא ןוא
 -רעד ַא יו ןביוהעגנָא טָאה סָאװ רעבַיײרש רעד ,יקסניּפ דוד ....ןעג
 עקירעמַא ןיא זיא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןבעל-רעטעברַא ןוֿפ רעלייצ
 ,טלָאװער ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס ןוֿפ רעקיטַאמַארד רעד ןרָאװעג
 ,לארׂשי-ץרא םורַא ןוא ןיא רעדיוו-רעדיק םעד טרעדלישעג ךיוא ןוא
 -עגנגעקטנַא ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ,סעמַארד ענַײז ןיא טָאה
 ,ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ יד ,ןצנעדנעט עשירערעטשעצ יד טלעטש
 קלָאֿפטלעװ ַא ןוֿפ ןעיידיא עטנוזעג יד ,עגנוי ןוֿפ יװ ,עטלַא ןוֿפ ױזַא
 .עּפַאמטלעוװ רעד ףיוא

 טּפױה רעביא טײקטײרּפשעצ ןוא טייקטייזעצ יד זַא ,ךעלריטַאנ |
 יאדוװַא ןוא ןבעל 'דַיי ןרַאֿפ הֿבוט ןייק טינ זיא טַײצ רעַײנ רעד ןיא
 -עג זיא סָאװ ,החפושמ יד .ןבעלנעמַאזוצ ןשינָאמרַאה םעד רַאֿפ טשינ
 -ָאנָאקע ןוא ןטירשרָאֿפ יד ךרוד זיא ,גנוטסעֿפלָאטש יד ןדִיי רַאֿפ ןעוו
 ַא ףיוא ףױרַא ,גנודליבכיוה רעכעלטלעוו רעד ןיא יװ ,גנַאג ןשימ
 טימ טמירַאב ךיז טָאה'מ ןעוו ןרָאי יד ןיא ,ןליוּפ ןיא וליֿפַא ...ןַאקלּוװ
 -נַײֿפ ערעזדנוא ןוֿפ רענייא טָאה ,תונוחצנ עלַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ
 ףיוא גלָאֿפרעד ןטסערג םעד; זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ןטסיצילבוּפ עטס
 -רַאֿפ עריא ןיא עיצַאלימיסַא יד קֿפס ילב טָאה סַאג רעשידִיי רעד

 עטצעל יד רַאפ קלָאפ ןשידִיי ןופ גנולקיװטנַא יד; -- יקסניצשעל בקעי '
 ,8 ןילרעב ,דנאב רעטשרצל ,קיטסיטַאטס ןוא קימָאנָאקע רַאפ ןטפירש ,"רָאי 0

 ,64--1 'וז
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 וצ סָאד ידּכ ,ןרעֿפיצ עקינייא גונעג ןענַײז'ס .ןטלַאטשעג ענעדייש
 עשידַיי עלַא ןוֿפ טנעצָארּפ 80 ךרעב ןכוזַאב ןליוּפ ןיא :ןרירטסוליא
 ןיא .ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשילוּפ טימ ןלוש ענײמעגלַא רעדניק
 ןיא רעבירַא ןדִיי ןָאילימ 2 ךרעב ןענַײז רָאי 30 עטצעל יד ןוֿפ ךשמ
 -רַאֿפ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןיא סָאד ביוא זיא ..* "ןכַארּפש עדמערֿפ
 -ַארט עשידִיי עקירעיטנזיוט ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןקידהמחלמ
 ודוה ןוֿפ םיֿבושי יד ןיֹא ןוא ןוֿפ ןטרַאװרעד ןעמ ןָאק סָאװ ,עיציד
 רעד רַאֿפ ןבָאה ןעמ ןָאק ןוויטקעּפסרעּפ עכלעוו ןוא ...?שוּכ זיב
 זיא סָאװ ,החּפשמ רעשידִיי רעד ןיא ןבעלנעמַאװצ ןוא טייקינייא
 | ?רוטַאינימ ןיא קלָאֿפ סָאד ודנוא רַאֿפ

 רעד טשינ .םעלבָארּפ רעד ןוֿפ רקיע רעד עקַאט זיא ָאד ןוא

 גנוי ןשיווצ יו רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיווצ רעדיוו-רעדיק רעקיבייא

 ,גנודמערֿפרַאֿפ יד רָאנ ,"הרצ עטסערג יד; זדנוא ַײב זיא טלַא ןוא

 עשימָאנָאקע "בילוצ, גנורעטַײװרעד עלַאיצָאס יד ,עיצַאלימיסַא יד

 ,ןרָאטקַאֿפ-רוטלוק ןוא

 ןקערש טינ זדנוא ףרַאד טלַא ןוא גנוי ןשיווצ לגנַארעג סָאד

 -ָאו ,ןָאט יו טינ לָאז רע ףיט יו -- תורוד ייווצ ןשיווצ סיר ַא;

 טֿפָא זיא -- ןֿפורסױרַא טינ לָאז רע ןעגנונַיײשרעד עשיגַארט ערעס

 רעַײנ רעד יצ ,רָאנ זיא עגַארֿפ עצנַאג יד .ךַאז ענעשטנּוװעג ַא רעייז

 ,עיצַארענעגעד ַא יצ ,ןבעל ןוֿפ גנוַײנַאב ַא ,סױרָאֿפ טָארט ַא זיא סיר

 ,פ"*גנַאגקירוצ ַא

 סָאװ ,ןטנַאקַאבמוא םעד רַאֿפ ןקערש טינ רעבָא ךיז ףרַאד ןעמ
 יד ..טסנעּפשעג ַא יװ סיוא לָאמ לייט טעז סָאװ ןוא רָאֿפ-טייטש
 טמענ ןעמ יװ / ,רענרעד יד ןוא / ןזיור יד םענ; :טגָאז עסעטעָאּפ
 יד / ,ןביורט יד ןוֿפ טייקסיז יד / -- ןַײװ טימ סוּכ ַא / טנַאה ןיא

 עשרַאװ ,14 'נ ןטפירש עַײרפ ,"טייקשידַיי עַײנ ןוא עטלַא --- סענעמ .ַא*
 ,53 יז ,2

 ,20 'ז ,1959 קרָאירינ ,רוד וצ רוד ןופ -- רערהעל שובײל?
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 -סעב / ,ןייה-ןיי ןוֿפ / םעט רעד זיא סָאד / ,ןעמיוש ןוֿפ טייקרעטיב

 | ,10 *ןַײװ רעט

 ךיוא ןעק ,דניק ןטימ ןקינַײּפ טשינ ךיז ליוו סָאװ ,עמַאמ יד

 טױרב .ןבעג ןעק דניק ַא רָאנ סָאװ ,תחנ םענעי ןבעלרעד טשינ

 -ַײז "גנורעטשעצ ןוא גנולקיװטנַא, ...טיוט ןוא טיוק טימ ךיז טמַארג

 ַאד זיא ןלַאֿפ עלַא ןיא; ,סערגָארּפ ןוֿפ סעצָארּפ ןיא תוחוּכ ייווצ ןענ

 רָאנ ףרַאד טסנוק יד ןוא המכח יד ,?גָאװכַײלג ַא ןיא סערגָארּפ ַא

 גנוגעװַאב ַא זיא גנוגעװַאב עדעי; זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא קידנעטש

 | ,11 *דנַאטשרעדיװ ַא רעטנוא

 לומיטס ַא ןוא ףורסױרַא ןַא קֿפס םוש ילב זיא דנַאטשרעדיװ

 ןעניֿפעג ןסלוּפמיא עלַא יד .גנוגנערטשנָא ,טומ ,םולח ,עיציבמַא רַאֿפ

 ,תורוד ןוֿפ לגנַארעג ןדעי ןיא ךיז

 ןעמינַאניס ןרעוו "ןרענָאיצולַאװער, ןוא "תורוד עגנויק ןעוו

 -ער רעדעי ןיא ןרעדילגנַײא ךיז עטשרע יד לָאז טנגוי יד זַא

 טשינ רָאנ רָאט ןעמ .לודג ללּכ ַא זיא סָאד ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװ

 -ַאטסעֿפינַאמ עשיטסירעלטיה עשיטסַאבמָאב עלַא ףיוא זַא ,ןסעגרַאֿפ

 טנגוי עקיזָאד יד -- רעדלעֿפ יד טצײלֿפרַאֿפ טנגוי יד טָאה סעיצ

 ןעמעלַא רַאֿפ םינקז ןוא רעדניק טעליוקעג קידהוװַאג-ןסיררַאֿפ טָאה

 ...ןגיֹוא יד ןיא

 -עלָארּפ רַאֿפ ןירעֿפמעק יד טנַײה זיא טנגוי עשידִיי יד טשינ

 "רוב רעד ןיא טבילרַאֿפ זיא רוד רעטלַא רעד טשינ ןוא טײקשירַאט

 טײהַײרֿפ ןוֿפ שדוק-ןורָא רעד טנַײה זיא טנגוי יד טשינ .,עיזַאושז

 .ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ ןוֿפ האנה טָאה רוד רעטלַא רעד טשינ ןוא

 .רעריטרַאמ ַא זיא ןבעל ןַײז טליּפשרַאֿפ סָאו רעדעי טשינ

 ,טפנוקוצ יד ,"רענרעד יד ןוא ןזיור יד םענ; -- יקסװָאזָאלָאמ עידַאק *?

 | ,312 יז ,1955 רעבמעטּפעס ,יינ

 ,469 ןוא 278 יוז ,1937 י"נ ,ןפיצנירפ עטשרע יד -- רעסנעּפס טרעברעה 1?
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 סע טוט ,רעטצנעֿפ ןרעביא ליֿפ וצ ךיז טגייב סָאװ ,דניק ַא

 | | ..טײקטגַאװעג בילוצ טשינ

 -ַארג ןטימ ,ןַײזטסּוװַאב ןטימ ןעמ טסעמ טײקטגַאװעג ןוא טומ

 ןטימ .טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ ןוא טײקֿפַײר רעקיטסַײג ןוֿפ קינסוד

 -רַאה ןוֿפ לָאשגָאװ רעד ףיוא .גָאװכַײלג טימ .גנוריסנַאלַאב ןוֿפ חוּכ

 סָאד טשינ ךיז טגייב םיׂשעמ יד ןוא דייר יד ןשיווצ ןעוו .עינָאמ

 ...רעבירַא לגניצ

 יד ןענעשרי ןוֿפ ּפָא טשינ ךיז טגָאז רוד רעגנוי רעד יוו טקנוּפ

 -לע יד ןוֿפ זיולב טשינ ,החּפשמ רעד ןוֿפ סנגעמרַאֿפ עלעירעטַאמ

 -רעביא רע ףרַאד ױזַא ,םיֿבורק עטסטַײוװ יד ןוֿפ וליֿפַא רָאנ ,ןרעט

 ,ןעקנעדעג ףרַאד רע .טרעוו ַא טָאה סָאװ ,עקיטסַײג סָאד לֵא ןעמענ

 ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ ןעײטשַאב לבעמ ערעזדנוא, זַא

 ןסעצָארּפ עקיזָאד יד ,:? ?תורוד עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא רעמייב ןיא

 זיא סָאװ ץלַא טשינ רעבָא ,טנַאקַאבמוא ךס ַא רַאֿפ יאדװַא ןענַײז

 ,קיטכיוומוא זיא טנַאקַאבמוא

 -עגּפָא ךיז ןוא טצַאשעגרענימ ןעמ טָאה רעִירֿפ זַא ,ךעלגעמ

 טנעקעג טשינ ייז ןבָאה רימ לַײװ ,ןכַאז עלוֿפטרעװ ךס ַא ןוֿפ טגָאז

 קירוצ סנטצעל ןעמוק ןדִיי ןסַאמ יוװ ,ןעעז רימ .ןצַאשרעד ןוא ןצַאש

 ןסעגרַאֿפ רעִירֿפ ןעגַײז סָאװ ,סעדייז-רעטלע ערעייז ןוֿפ ןעיידיא וצ

 ןסייו ,תוסרוקיּפַא .לשמל .,עיגילער -- ןרָאװעג ןסױטשרַאֿפ רעדָא

 עכלעוו רעביא ,ןוויטָאמ עטסערג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא ,רימ

 קעװַא ,עקירעמַא ןייק קעװַא ,ןֿפָאלטנַא ןעמייה יד ןוֿפ ןענַײז רעדניק
 "יל לאוי-קחצי ןוֿפ לגנַי עשיליוּפ סָאד .טריֿפעג ןבָאה ןגיוא יד ּווװו

 םוש ילב זיא ,םזיטַאנַאֿפ ןזעיגילער ןוֿפ דליברעדיוש סָאד ,יקצענ

 -עצ טָאה רעכלעוו ,טנעמוקָאד רעשירָאטסיה רעקיטֿפַאהרָאװ ַא קֿפס

 -יטס ןוא טײקכעלטֿפַאשלעזעג עכעלטלעוו יד שיגָאלָאעדיא טריטנעמ

 זַא ,תמא רעקינייו טשינ רעבָא זיא סע ,ןֿפַאש-רוטלוק ריא טרילומ

 ,קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טשינ זיא ,טלעװ עשידיסח יד ,דצ רענעי

 ,ז"ד 12
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 יד רוטַארעטיל רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ָאי זיא סע יװ

 ,עיגָאלָאעדיא עשיסרוקיּפַא יד ןוא טלעוו עשיליּכשמ

 -רפ סָאד יװ ױזַא ןצנַאג ןיא ןעוועג טלעוו עשידיסח יד טלָאוװ

 רעמ טשינ ןוא ,טדנעלברַאֿפ שירַאנ ױזַא ,רָאֿפ-טלעטש לגנַי עשיל

 -ַאב סױרַא יז טֿפור םויה-דע סָאװ ,ךיז טרעלקרעד עשז סָאװ טימ --

 ?ןדיי רעטרעדנוה ַײב גנורעטסַײג

 רעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא רעלטסניקטרָאװ רעקיצנייא-ןייא זיא טָא

 -ירופיס ענַײז ןֿפושיּכרַאֿפ -- רעװעלצַארב ןמחנ 'ר ,טלעוו רעשידיסח

 סעיזַאטנַאֿפ ערעייז ןוֿפ לַײװ ?ייז ןרעבױצַאב סָאװ רַאֿפ ןוא .תוישעמ

 ןעמענ וצ גונעג ןבעל ןוֿפ תמא רעד קידנלַארטשנוז סױרַא-טנַײש

 ןיא ךיז טָאה עטַאט א יװ ,"ךלמ-תב רענערױלרַאֿפ ַא ןוֿפ הׂשעמ ַא;

 ,רעטכָאט רעד ףיוא הללק ַא טימ טּפַאכעגסױרַא סעּכ ןוֿפ טנעמָאמ ַא

 טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,"ןעמענקעװַא ךיד לָאז רעטוג-טשינ רעד;

 ןֿפָאלעגמורַא גנַאל ןרָאי זיא ןוא ,הריֿבע רעד ןוֿפ טֿפױקעגסיױא

 ,ייגנובעגרַאֿפ קידנכוז

 -ַאס ןַײז ןיא טָאה (1899--1811) רעמָאלטָאג רעב-םהרֿבַא תעב

 טכַאמ סָאװ ,טלעוו עשיטַאנַאֿפ יד טכַאלעגסיױא "ךוטקעד רעד. עריט

 זיא ,ןטכַארט ייז סָאװ ,ייז ַײב קידנגערֿפ טשינ ,רעדניק יד הנותח

 ךרוד דָארג (1920--18602) יקס--בַא .ש רענָאיצולָאװער רעשיטע רעד

 ,יד ןגעק רעֿפָארטש רעד יו ןעמוקעגסױרַא עמַארד רעשידיסח רעד

 ףיוא קילגמוא ןַא םעד ךרוד ןעגנערב ןוא ףֹּכ-תעיקּת ַא ןכערב סָאװ

 ןרעטלע יד ףיוא ןוא רעדניק יד

 -ילעֿפוצ רעד ןיא רשֿפא טגיל גנַאגוצ םעניא דיישרעטנוא רעד

 ייװַצ יד ןוֿפ םענייא ןדעי ןוֿפ טייקשיטנעטיוא רעד ןיא ןוא טייק

 טשינ ליּכׂשמ רעַײרט ַא יו טָאה רעכלעוו ,רעבָאלטָאג .סרעבַײרש

 "נָא וו טָאה ,שידִיי ןגעוו קיצַאשגנירג טגָאזעגסױרַא ךיז לָאמ ןייא

 ןכַאלסױא ףיוא רקיעב ןושל םעד טצונעגסיוא לַאגס ןַײז ןוֿפ ערעד

 עשידיי רעבָא זיא ןיקס--נַא רַאֿפ .ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ןטַײז עסואימ

 ,קישטנַאק ַא רעדָא לגיּפש רעמורק ןייק ןעוועג טשינ רוטַארעטיל

 .עֿפנה-ןובשח ַא -- רָאנ
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 -ַאטנַארֿפנַאק רעדעי ַײב ןכַאמ ןעמ ףרַאד שֿפנה-ןובשח םעד טָא

 ,(1810--1772) רעוװעלצַארב ןמחנ 'ר ןָאטעג טָאה סָאד .תורוד ןוֿפ עיצ

 - .יקס--גַא .ש ןָאטעג טָאה סָאד .ץרּפ .ל .י ןָאטעג טָאה סָאד
 -טיא :ןבעגוצ רימָאל .ןמחנ 'ר טגָאז ,ץרַאה ַא טָאה ךַאז עכעלטיא

 !ץרַאה ַא ןבָאה ףרַאד ךַאז עכעל

 שטנעמ לודיג רעצ

 ,תוגאד ערעזדנוא ןוֿפ רעטנעצ םעניא קעװַא-ןלעטש רימ ןעוו

 וצ סָאד טָאה ,ץרַאה עלעטניּפ סָאד ןסױטשנעמַאזוצ רעדָא ןטקילֿפנָאק

 -כירּפש ַא טגָאז -- תורצ סמענעי טימ? .ןילַא ךיז טימ לּכ-םדוק ןָאט

 ."טכַאנ ַא ןֿפָאלשרעביא ןעמ ןעק -- לטרעוו

 ,תורצ עדמערֿפ ףױרַא ןײלַא ךיז ףיוא טיצי'מ ןעוו ,ןלַאֿפ ןַארַאֿפ

 ןוא טֿפַאשדנַײרֿפ עתמא יװ טקנוּפ ,ןלַאֿפ ענעטלעז ןענַײז סָאד ,תמא

 -ַאנעֿפ עכלעזַא ךיוא רעבָא ,תואיצמה-רקי ַא זיא טֿפַאשרֿבח עתמא

 .ןֿפערט ןענעמ
 ,רעדנווװ ןייק טשינ ןלעֿפ טלעוו רעיורג רעד ןיא ךיוא

 יז -- עסַאמ רעד ןוֿפ טשינ רָאנ ןעמוק ןלַארטש-רעדנוװ יד

 ןתמ יו ,ןבעל ןוֿפ ןשינעטלעהַאב עליטש ןיא ,םידיחי ןוֿפ רָאנ ןעמוק

 ...רתסב

 ןַײרַא ךיז טמענ סָאװ ,עקוויקּפעטס ןוֿפ רחוס סרָאטקעּפס יכדרמ

 ןיא םיא ןוֿפ ןכַאל עלַא תעב ,קישזמ רעשידִי ַא ןרעוװ וצ ּפָאק ןיא

 טצנַאלֿפ רע ןעוו וליֿפַא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ רעצ טָאה רע ןוא ,ןטסױֿפ יד

 טגָארט רעכלעוו ,קינװָאװ-דעמַאל ַא ןתמא ןיא זיא ,ּפעטס ןיא ןיוש

 תודמול ןָא רעבַײרש ַא ,רָאטקעּפס .טלעוו רעד ןוֿפ רעצ םעד ךיז ןיא

 רָאג סע טכַארט ןוא) טשינ רָאנ סע ןעק ,גנוווש ןשיטעָאּפ ןָא ןוא

 .ןעגנערבסיורַא (טשינ

 ַא ,רעגניז .י .י רעקידֿבשוימ ןוא רעשיטסילַאער רעד דָארג

 רעדירב עיגָאלירט ןַײז ןיא טָאה ,טעּפמיא ןטלעטשרַאֿפ ןוֿפ רעלטסניק

 ףיוא ןיוש ,רענעייל ןוֿפ גנושַאררעביא רעסיורג רעד וצ ,יזנּכׂשַא
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 -ַאװעצ ,ןלוּפ ןיא ייּפָאּפע רעשידִיי רעד ןוֿפ עיצנַאטס רעטצעל רעד

 טריֿפעגקעװַא םיא ,טלסיירטעצ םיא ,שטנעמ ןוֿפ רעצ םעד טמער

 ןוא ריאמ-החמׂש רעטקיטלעגרַאֿפ רעד טָא .םינוילעה תומלוע יד ןיא

 -סקלָאֿפ ןטימ םינּפ לא םינּפ ןענַײז םינוב-ֿבקעי רעקידהוואת-לעב רעד

 ןעגנָאהעגסױרַא ןָאֿפ ַא יו המשנ רעייז -- ןרָאװעג הלעתנ קילגמוא

 רענייא רעדעי -- -- -- טלעוו רעשידִיי רעד ןוֿפ םערוט-רעצ ןֿפױא

 ןוֿפ ,קלָאֿפ ןטמעשרַאֿפ ןַײז ןוֿפ םש םעד שדקמ זיא ןֿפוא ןַײז ףיוא

 -רעטלערַאֿפ רענעטָארטעצ רעד ןוֿפ ,עמַאמ-עטַאט עטקירעדינרעד יד

 ...טייקשידִיי רעט

 ןענַײז רעצ ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עשידִיי עקיגוצסיורג עקיזָאד יד

 עקיניא תמחמ רוטַארעטיל רעטסַײנ רעד ןיא ןרָאװעג ןגיװשרַאֿפ

 -עגּפָא המחלמ-טלעוו רעט2 רעד ךָאנ דלַאב זיא ,סנטשרע .םימעט

 .רוטַארעטיל רעשידִי רעד ןוֿפ עכַאפע-םילודג יד ןרָאװעג ןסָאלש

 טָאה ןוא םיברה תושה ןוֿפ סױרַא ןבעל עשידִיי סָאד זיא ,סנטייווצ

 ןענַײז ,סנטירד .דיחיה תושער ןיא ןסָאלשעגּפָא ןוא ןסָאלשעגנַײא ךיז

 ,ןזַײרק ןוא ץעטנעמ ןבעל ןשידִײ ןוֿפ קימַאניד רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא

 גוריצ ןוא טלעג יוװ ןטלַאהַאבסױא ןיא ןבעל טַאוירּפ רעייז סָאװ

 רעייז טימ לָאמ וצ ןלָאז עכלעוו ,סרעבַײרש עכלעזַא ןוא .,,ןֿפײס ןיא

 ןענַײז ,תודוס-ידוס ענעי ןיא ןעגנירדנַײרַא ןענעק זיולב עיזַאטנַאֿפ

 רוטַארעטיל עשידִיי יד ךיז טעװעמַאה רעבירעד .ָאטשינ יו טעמּכ

 .עירָאטירעט-סנבעל ריא טרעלעמשרַאֿפ ןוא

 -בָארּפ לָאצ יד ןרָאװעג טרעמרַאֿפ טַײצ רעד ןיא זיא דָארג ןוא

 .ןבעל ןשידִיי םעניא ןטקילֿפנָאק ןוא ןעמעל

 -וצ רערעטיב ןימ ַאזַא ןסקַאװסױא טנָאקעג טָאה ןדִיי יײב רָאנ

 .סגרעבנעסַײוװ ריאמ-עועטיא יוװ ,טֿפַאשלעזעג רעד טימ סױטשנעמַאז

 -נדייל ַא ןוֿפ טֿפַארק רעשימרוטש טימ סױרַא-טגנערב רע סָאװ ץוח

 -ךמע עקרַאטש ןוֿפ רעלָאמ רעקיטכערּפ ַא -- טסילַאער ןכעלטֿפַאש

 -ניק ןוא ןרעטלע ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ עכעלריטַאנ -- סרעטקַארַאכ

 סגרעבנעסַײװ זיא ,םיֿפיקּת ןוא עזָאלטכער ,עכַײר ןוא עמערָא ,רעד

 רעווָאכעלעשז ןוא םיטֿבש ...רעביא המחלמ ַא ןרָאװעג סקיֿפ עעדיא
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 יטנַא עלַאנָאיגער ןענַײז רעקלעֿפ ערעדנַא ַײב תעב .עיֿפַארגָאטרָא

 -נעסַײװ ַײב זיא ,ץעביק ,גנולַײװרַאֿפ ,רָאמוה רַאֿפ ףָאטש סעיטַאּפ

 "עג טריֿפרעד סעקַאוטיל ןגעק ןדַײ עשיליופ ןוֿפ האנׂש יד ןגרעב

 ...המחלמ רעקיליײה ַא וצ ןרָאװ

 ַאזַא ןעוו ,רוטַארעטיל עשידִיי יד ןעזעגסיוא טלָאװ עשז יװ

 עקימַאטשּפָא סרעבַײרש ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגנַײרַא טלָאװ האנׂש

 רענמיּת ןגעק טּפיױה רעביא ןוא םידרֿפס יד ןגעק עּפָאריײא-חרזמ ןוֿפ

 -ַאב רעייז טימ ןדִיי עקירעזדנוא ןוֿפ ןקזוח עכלעוו ,רענַאקירֿפַא ןוא

 יי ?סּווו-סווו ןעמָאנוצ ןטמיר

 רעד .עטרעקרַאֿפ סָאד טקנוּפ ןָאט וצ טנרעלעג טָאה ץרּפ ,ל .י

 -רעביא ,עטַײװ ןרעטנענרעד וצ טריֿפעג םיא טָאה ;עטנעמ לודיג רעצ

 טשינ ךיז ןבָאה סָאװ יד טימ ךיז ןײטשרַאֿפנַײא ,עטגירקעצ ןטעב

 -מעק עשיטסילַאיצָאס וליֿפַא ןוא םיסרוקיּפַא זַא ױזַא ,ןענַאטשרַאֿפ

 םיא ַײב ןעניֿפעג ,םזידיסח םוצ ןרעהוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה סרעֿפ

 ,םזינַאמוה ןוא טייקנייש

 רעד .עזָארּפ רעשידִיי רעטסַײנ רעד ןוֿפ ךרד רעד זיא סָאד

 ןדִיי ןגעוו ןענַאמָאר ענַײז ןיא טָאה יקסווָאנשזלד השמ רעלייצרעד

 טנעמיטנעס ןדִיי עדמערֿפ יד ַײב ןֿפורעגסױרַא לָאמ וצ עקירֿפַא ןיא

 "וק טימ לוֿפ עשיעּפָארײא-חרזמ יד רַאֿפ זיא סָאװ ,ןבעל רעייז רַאֿפ

 | .ןזָאיר

 עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ ,ןדִיי יד תעב .געוו רעד זיא סָאד ןוא

 ,םיטֿבש ןיא ךיז ןלַאֿפעצ וצ הנּכס רעד ןיא ןעייטש ,טלעוו רעד רעביא

 לודיג רעצ ןכרוד עיסימ ענעביוהעג יד רוטַארעטיל עשידִיי יד טָאה

 .לארׂשי תֿבהא ךרוד ייז ןרעטנענרעד וצ שטנעמ

 -יג רעצ םעד ןטָאש ןיא קעװַא-טלעטש שטנעמ לודיג רעצ רעד

 .םינב לוד

 יקסנַאשזָאר לאומש



 שלעוו יד
 ןרעה ךאנ טעוו
 !ןדייב ךייא ןופ



 ףייט השמ

 רוד ןַײמ ,רוד

 ! רוד ןַײמ ,רוד

 ,טולב ןַײד רימ ןיא טגניז סע

 ןרָאצ ןַײד רימ ןיא טַײרש סע

 ,ּפעק ליֿפ ױזַא

 ןעגנַאגרַאֿפ ּפעק ליֿפ ױזַא

 .ןרָאבעג ייז ןרעוו לֿפיװ ,לֿפיװ ןוא

 ,לקינייא רעטסגנִיי ןַײד --- טָא ,ךיא ןיב טָא

  טסיירט ַא -- לרעטַײש ַא רימ ןיא טנערב'ס ןוא

 ןקינײארַאֿפ ןוא ןדיישעצ טינ רענייק זדנוא ףרַאד

 .שיילֿפ ןוא טולב ןַײד --- רענַײמ דילג רעדעי לַײװ

 ,רָאה ענַײד ןעקניוו רעבליז ןגנוי טימ
 ,םעטָא רעסייה ןַײד זדנוא ןיא ןָא ךיז טסיג'ס ןוא
 ,רוד ןַײמ ,ריד ןיא ילב ךיא סָאװ רַאֿפ טָא
 ,רעטָאֿפ ןַײמ ,רימ ןיא טסילב וד סָאװ רַאֿפ טָא

 ,רוד ןַײמ ,רוד

 ,טנַײה קיכליה זיא דײרֿפ ןַײמ

 ,ןעניגַאב ןיא ןטניוװ זעגנילק'ס יװ

 ןָאמ ןקידרעבליז ןיא ךעלדנרעטש ןעילב'ס יו = |

 -- ודנוא רעביא

 -- רוד ןַײמ ,רוד

 .ןָאֿפ רעטמױשעגֿפױא רעקידנעגניז טימ
 1926 קסנימ
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 ןשָאטַאּפָא ףסוי

 נָאטימ ךָאנ תבש ַא

 1534 רָאי ןיא

 .,רעמוז ןעוועג זיא'ס .גָאטימ ךָאנ תבש ןעוועג זיא'ס

 שיט ןבענ .שיט רעטקעדעג ַא זיולב ןבילבעג זיא בוטשסע ןיא

 םעניא .ןֿפײר ענרעזַײא טימ ןגָאלשַאב סַאֿפ ַא ,םירֿפס טרעֿפוק ַא --

 עטרעכיירעג ,ןסקעבעג עטנקירטעג -- ךרדל-הדיצ ןגעלעג זיא סַאֿפ

 רעטַײו ַא ןיא ךיז טבַײלק ןעמ זַא ,קיטנעק ןעוועג זיא סע .,ןשיײלֿפ

 ,העיסנ

 .ןבילקעג ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ימכחו ילודג יד ןוֿפ ,לבוקמ ַא ןוא ןדמל ַא ,ןזױהנַאט ןוֿפ ריאמ 'ר

 הניכזע לוק עמש --- ןזיווַאב ךיז טָאה הניכש יד ןעמעוו וצ ,זנּכשַא

 -נערב טעוװ ,חישמ רעזדנוא ,וכלומ המלש זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןוא ---

 ןיא טֿפױקרַאֿפ ץלַא טַאהעג ןיוש טָאה ריאמ 'ר רעד ,הלואג יד ןעג

 רע .רעמייבסביוא יד טימ ףיוה םעד ,לבעמ'ס ,זיוה סָאד --- ןזױהנַאט

 ןזיוּפ ךרוד -- ןַײרַא געוו ןיא טיירג ןעוועג ןענַײז החּפשמ רעד טימ

 .ןעמוק טֿפרַאדעג טָאה הלואג יד ןענַאװ ןוֿפ ,תֿפצ ןייק

 .ןוגינ רעקירעיורט ,רעקיצרַאה ַא ןגָארטעג ךיז טָאה שיט ןוֿפ

 םעד ןעלעבייל ןקירעיֿפלעװצ ןַײז טימ טנרעלעג ריאמ 'ר טָאה סָאד

 ןושרג 'ר לבוקמ םענוֿפ םיליהּת רֿפס ןֿפױא שוריּפ ַא ,תרוטקה ףכ

 ןסיוו זדנוא טזָאל םיליהּת קוסּפ רעדעי זַא ,ףױא-טזַײוװ סָאװ ,יולה

 םיליהּת ךעלטיּפַאק קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה יד .טנעָאנ זיא הלואג יד זַא

 טגיל סָאװ ,חוּכ טימ ןוא .ץק ןגעוו גנַאזעג-המחלמ ןייא זיא סָאד ---

 דִי רעכעלרע ןוא רעמורֿפ רעדעי ןָאק ,םיליהּת ןוֿפ רעטרעוו יד ןיא

 ,סע טָאה ןסייהעג .םיאנוׂש עשידִיי עלַא ןעגנערבמוא ןוא ןקיליטרַאֿפ

 ,לרוחב סָאד טָאה ןתמא רעד ןיא .ןוז ןטימ טנרעל רעטָאֿפ רעד זַא



 עיגָאלָאטנַא = + 2

 ,םיקסוּפ ןוא ס"ש ןיא ןעוועג יקב ַא ןיוש רָאי ףלעווצ וצ זיא סָאװ

 ןָאטעג גערֿפ ַא טָאה רע .רעטָאֿפ םעד ןדנעװּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ךיז ןבָאה הלואגה-ילֿבח יד ביוא .עטַאט ,טשינ ײטשרַאֿפ'כ ---

 דחי ןרבכ טייטש ֿבויא ןיא יוו ,1492 ןיא ,ןרב רָאי ןיא ןביוהעגנָא

 טנַײה ןוא -- 1521 ןיא ןקידנע טֿפרַאדעג ךיז ןבָאה ןוא רקוב יֿבכוּכ

 -עג ןיוש רימ ןבָאה םירוסי ןוא םישוריג ,תוינערוּפ 1524 ןיוש זיא

 ?עטַאט ,הלואג יד זיא ּוװ .ָאטשינ ץלַא ךָאנ זיא הלואג יד ןוא גונ

 ?ןעמוק ןיוש יז טעוװ ןעוו

 ,ענימ ַא טַאהעג רעטָאֿפ רעד טָאה -- ,ןוחטב ,ןוז ןַײמ ,ןוחטב ---

 טגָאזעג ןוא ,ןעלעבייל ףיוא ןָאט יירשעג ַא ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יו

 וט ,ןעמַאז ךיז טעוו רע ביוא --- ול הּכח ,המהמתי םא ליטש רע טָאה

 ,םיא ףיוא ןרַאה

 -הנח ,בַײװ סריאמ 'ר טָאה -- !ןרַאה וצ חוּכ ןייק רעמ ָאטשינ --

 .טכערעג זיא לבייל רעזדנוא -- ןֿפורעגנָא ךיז ,על

 ןָאטעג בייה ַא ךיז טָאה רע .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה ריאמ 'ר

 טזַײרּפשעג ,רדח ןרעביא קירוצ-ןוא-ןיה ןזַײרּפש ןעמונעג ,שיט ןוֿפ

 ענַײז ןוֿפ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,ןוגינ ןטקיטשרַאֿפ ַא ןוֿפ טקַאט םוצ

 טשינ לטימ ַא ןעוועג םיא ַײב זיא ןוגינ רעד .ןּפיל עטשטעװקרַאֿפ

 -בַײלג'ס רע טרילרַאֿפ ,סעּכ ןיא שטנעמ ַא טרעוו .ןרעוו וצ סעּכ ןיא

 טלָאװעג טשינ יאדווַא ךיז רע טָאה ןעלעבייל ןַײז ףיוא ןוא .טכיוועג

 ןזַײרּפש ןטימ ןיא .ןלַאֿפעגנָא םיא ףיוא ךיוא עלהנח זיא ָאד ןוא .ןסעּכ

 ,טנָאמרעד סעּפע ןיא ךיז טלָאװ רע יו ,טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה

 :בַיױו םוצ ןָאטעג גָאז ַא ןוא

 ןיוש גיוט סָאװ ,עלהנח ,ןוחטב םעד ןרױלרַאֿפ טסָאה וד ביוא --

 ?ןרָאֿפ ַאזַא

 ןבילבעג ָאד ךיא טלָאװ ,טשינ זדנוא טבַײרט שטַײד רעד ןעוו --

 םענעֿפָא םַײב דניק קידנענייו ַא טימ טצעזעג ךיז הלהנח טָאה ---
 טָאה ,רעבליז טימ ,דלָאג טימ ןדָאלַאב ,ןַײמ ךַײט רעד ּוװ ,רעטצנעֿפ
 וי .ןגָארטעגַײברַאֿפ ךיז
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 -מַאילקריט יד ןָאטעג םענ ַא ריאמ 'ר טָאה -- !טשינ ךיא ןוא --

 .ןענוװַאד החנמ ןייג וצ טַײצ --- ןסיוו טזָאלעג ןוא עק

 .בוטש ןוֿפ סױרַא זיא רע

 עריא ןשיווצ ןוֿפ .ץֿפיז א טימ טקוקעגכָאנ םיא טָאה בַײוװ'ס

 ,עסיורג ןייק טשינ ,טסורב ַא ןעזעג ךיז טָאה ןדלַאֿפדײלק ענעדַײז

 טלָאװ רענייק .ךעלרעגניֿפ סדניק םענוֿפ טלטױררַאֿפ ,עקיטכיל ַא

 א ןיוש זיא עלהנח עקירעיקיסַײרד-ןוא-ףניֿפ יד זַא ,טביילגעג טשינ

 זיא ,םעדייא רענזיוּפ א ,ץעג םוקילא ,רוכב ריא .ןיז ןַײנ ןוֿפ עמַאמ

 טימ ןוא .ןזוּפ ןיא הֿבישי ַא ןוֿפ אּתֿביתמ-שיר רעד רָאי ןצכַא וצ

 "וצ ןײילַא ךָאד טָאה עלהנח .ןרעַײב ץנַאג ךָאד טמש ןעלעבייל ריא

 טימ ףיוה םעד ןֿפױקרַאֿפ וצ ,זיוה'ס ןֿפױקרַאֿפ וצ ןַאמ םעד טדערעג

 ןבָאה ,ןַאמ רעד יװ ,יז ,ןַײרַא געוו ןיא ןזָאל ךיז ןוא רעמייבסביוא יד

 יד ןעמענֿפױא ייז ןלעװ תֿפצ ןיא .תֿפצ --- רעגַאב ןייא טַאהעג ךָאד

 םּתסה ןמ ,טָאג ױזַא ךָאד ליוו םּתסה ןמ -- לָאמ ַא טימ ןוא .הלואג

 ףיוא לארׂשי ךָאנ טציז םּתסה ןימ ,הלואג-ילֿבח יד ץלַא ךָאנ ךיז ןעֶיצ

 טציא ןוא ןקידעבעל ַא טנערברַאֿפ ןוכלומ ןעמ טָאה ..,לוטשכָארב רעד

 ריאמ ?ריאמ ריא ןוא .ןרעַײב ןוֿפ ןדִיי ןבַײרט ןעמונעג ןעמ טָאה

 ןייק ץלַא ךָאנ ךיז טסַײר רע .ןעמוקעגמוא זיא וכלומ זַא ,טשינ טביילג

 יז ןלָאז העיסנ יד -- ןַאמ םַײב טלעוּפעג יז טָאה ךַאז ןייא .תֿפצ

 רענזיוּפ ,רעדירב עריא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז .ןזיוּפ ךרוד ןכַאמ

 ,ןזיוּפ ןיא ןטלַאהרַאֿפ ןריאמ ןלעװ ,ץעג םוקילא ,ןוז ריא זַא ,םיסנרּפ

 ַא ןוֿפ זיא ,ןייד א ןוֿפ לעטש יד טשינ ביוא ,םיא ףיוא טרַאוו'ס ּוװ

 | .הֿבישי-שאר

 טָאה יז .ןגיוונַײא ןעמונעג סע ןוא דניק'ס טגייזעגנָא טָאה עלהנח

 ךַײט םעניא רעסַאוו'ס יװ טקוקעג ,רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןכרוד טקוקעג

 םוצ טרָאב ןייא ןוֿפ ךיז טשטילג .ךיז טקנעוװש ,ךיז טשטיינק ןַײמ

 ןזױהנַאט ןיא ָאד ןבעל סעלהנח יװ ,ךיז טגיוו רעסַאוװ'ס ,ןטייווצ

 ןייק ןעמוקעג ,רונש עשיליוּפ ַא ,ןזױּפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא יז ןיהּוװ

 ,ךַײט-ַאטרַאװ םוצ םייהַא טקנעב ןוא ןרעַײב

 טלּפענקרַאֿפ ,ןַײרַא לגיוו ןיא דניק'ס טגיילעג קירק טָאה יז
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 ךיז טָאה ןוא םיִליהּת ןטהֿביתּכעג ריא ןָאטעג בייה ַא ןוא דיילק'ס

 יז ןעוו ,ןלָאװקעגנָא טָאה ץרַאה ריא .רעטצנעֿפ םוצ טצעזעג קירק

 ןַײז ףיוא ,סעציײלּפ עשלגנִיי ,עלָאמש סעלעבייל ףיוא טקוקעג טָאה

 :ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז .םינּפ ןטכיולעצ

 ןדיירנגעקטנַא טשינ וטסֿפרַאד ,עלעבייל ,ןגעוו טסעד ןוֿפ --

  ,ןטַאט םעד

 לרוחב'ס טָאה -- !עמַאמ ,טדערעגנגעקטנַא טשינ זיא סָאד --

 ַא טימ טרעֿפטנעעג ןוא רֿפס םענוֿפ ןגיוא יד ןָאטעג בייה ַא טשינ

 .עמַאמ ,םיא וטסדער ןדיײרנגעקטנַא ןוא --- ךַאל

 ,ֿבָא-דוביּכ רַאֿפ ןסיוו ףרַאד ןוז ַא ןוא געמ בַײוװ ַא --

 .טכערעג ,עמַאמ ,טכערעג --

 לבייל טָאה ,טרסומעגסיוא םיא טָאה רעטּומ יד ןעוו ,טציא טשרע

 ןדנעװּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג סָאװ רָאנ טָאה רע סָאװ ,טַאהעג הטרח

 ַא ,לוטש רעד ןיא טצעזעגנַײרַא רעֿפיט ךיז טָאה רע .רעטָאֿפ םעד

 ּוװ ,דייֿבתּכ םעד ןָאטעג רעטעלב ַא ,תרוטקה-ףּכ םעד ןָאטעג בייה

 ,1502 -- ב"סר רָאי'ס ןעוועג זיא טַאלב-רעש ןֿפױא

 ,רָאי קיסַײרד-ןוא-ייווצ ןעוועג טלַא ןיוש זיא סָאװ ,די-ֿבתּכ רעד

 -עגרעביא טַאהעג סָאװ רָאנ םיא טלָאװ ןעמ יוװ ,ַײנ ןעזעגסיוא טָאה

 ןוֿפ חיר םעד ןוא טײקשירֿפ יד טַאהעג ןבָאה רעטעלב יד .ןבירש

 -ֿפױא טַאהעג רעטָאֿפ רעד טָאה רֿפס ןֿפױא .רעטערב עטגעזעג שירֿפ

 ."ןכלומל שולש תנשב יתינק, :ןבירשעג

 רעשידִיי א ןרָאװעג ןבעל םַײב זיא וכלומ המלש סָאװ ,סָאד

 ןקירעיֿפלעװצ םעד טָאה סָאד ,דוד-ןב חישמ רעד ןרָאװעג זיא ,גיניק

 ןיוש טלייצ רעטָאֿפ ןַײז זַא ,טסּוװעג טָאה רע .טרעטַײהעגֿפױא יוליע

 סוכלומ ןוֿפ ןרָאי יד טיול טלייצ רע .םלועה תאירב טיול טשינ גנַאל

 ,טעטש .רעטָאֿפ רעד זיולב טשינ ןוא .טֿפַאשרעה סוכלומ ןוֿפ ,תולגתה

 טימ ןבָאה ןדִיי .ןחישמ ןענעגעגַאב ןבילקעג ךיז ןבָאה ,טעטש עצנַאג

 -יג ,רעזילה םניח-יצחב ןֿפרָאװעגקעװַא ,רחסמ ןֿפרָאװעגקעװַא דײרֿפ

 -יג לָאז ןעמ ,טעטשנֿפַאה ןיא טייטש ןוא טייג ןעמ יװ ןגיוצעג ,רעט

 "עגמוא וכלומ רעד זיא ,לארׂשי-ץרא ןייק ףיש ַא ןּפַאכ ןענָאק רעכ
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 עקַאט זיא .ןביילג טשינ ךיז טליווס ,טשינ ךיז טביילג'ס ?ןעמוק

 רע ןעוו ,טכערעג ָאי עטַאט רעד זיא רשֿפא ןוא ?ןוקית ןייק ָאטשינ

 ?טבעל וכלומ המלש זַא ,טייקרעכיז ַאזַא טימ טגָאז

 -ףכ םעד טרעטעלבעג טָאה סָאװ ,יוליע ןקירעיֿפלעװצ םענוֿפ

 :ןעגנוזעגסױרַא וכלומ המלש טָאה ,תרוטקה

 רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא טלָאװ שודקה יבר ןעוו ,ַאי ,ַאי .ַאי ,ַאי --

 ןעוו .ןעוועג טשינ :אתַײרב ןייק טלָאװ ,הּפ-לעבש הרוּת ץנַאג הנשמ

 -ַאי -- -- -- ןעוועג טשינ הקזח-די ןייק טלָאװ ,יסֿפלַא רעד טשינ

 טשינ םירוט סֿבקעי ונבר טלָאװ ,הקזח-די רעד טשינ ןעוו ,ַאידַאי ,ַאי

 רעד ,ריאמ-הדוהי רע ..,ןיינ ,לבייל ,רע ןוא ...ַאידַאי ,ַאיזַאי ...ןעוועג

 רוביח ַא טימ םורַא ךיז טגָארט ,זנּכשַא ןוֿפ יוליע רעקירעיֿפלעװצ

 טעוו רוביח רעד .ןיוש רע טָאה ןעמָאנ םעד .םירוט ריֿפ עלַא ףיוא

 .יַאי-ַאי ,ַאי-ַאי .הדוהי שגיו ,ַאי ,הדוהי שגיו ןסייה

 -נענייוו ריא טימ ןַײרַא זיא ,םיליהּת טגָאזעג טָאה סָאװ ,עלהנח

 טמיױרעגֿפױא ןעוועג זיא סָאװ ,ןוגינ סעלעבייל ריא ןיא ןוגינ ןקיד

 :טגָאזעג טָאה יז ,קידרעֿפָאה ןוא

 ןיא ןעגנַאגעג זיא רע טשינ סָאד ןַאמ ןעד זיא לי -- -- --;

 "...םיעשר רעד געװ

 טימ ןטָאשעג -- סנַײז ןָאטעג טָאה טכַאנרַאֿפרעמוז רעד ןוא

 ךיז ןבָאה ןעלהנח ַײב ןגיוא יד זַא ,רעבליז ןוא דלָאג תוֿבחר ַאזַא

 ,ןָאטעג שטילג ַא ךיז טָאה םיליהּת רעטנֿפעעצ רעד .ןּפעלק ןעמונעג

 ךָאנרעד .ןדלַאֿפדײלק ענעדַײז יד ןשיװצ ןקעטש ןבילבעג לַײװ ַא זיא

 יד טנֿפעעג טָאה יז זַא ןוא .ליד ןֿפױא טשטילגענּפָארַא ךיז רע טָאה

 ןגעלעג ןיוש רע זיא ,םיליהּת םעד ךיז םורַא ןכוז ןעמונעג ,ןגיוא

 | ,שיט ןֿפױא

 סקעז ענַײז טימ ןעמוקעג זיא ,החנמ ןוֿפ ןעמוקעג זיא ריאמ 'ר

 -ומ יד ,תודועס-שלש םעד ןסע וצ טיירג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ךעלגניי

 ,הנשמ רעד רעסיוא הכלה }1
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 תושמשה-ןיב רעקידתבש רעד ןוא שיט םוצ טגנַאלרעד טָאה רעט

 "עג ןטימ ,סעקנָאל ןוא רעדלעֿפ ןוֿפ שיורעג ןטימ ןעוועג לוֿפ זיא

 .טייקיורמוא ןַא טגָאיעגנָא טָאה סָאװ ,ןקָאלג-רעטסיולק ןוֿפ גנַאלק

 טלייצרעד טָאה רע .רעטרעטַײהעגֿפױא ןַא ןסעזעג זיא ריאמ 'ר

 ,טלייצרעד טרעוו ווירב םעניא .ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ווירב ַא ןגעוו

 -ַאב ךיוא םיא טָאה ןעמ .םיור ןיא ןעזעג ןוכלומ המלש טָאה ןעמ זַא

 רענייק ןעוו ,תושמשה-ןיב םעניא ,טציא .תֿפצ ןייק געוו ןֿפױא טנגעג

 ןעמונעג רעטמױרעגֿפױא ןַא רע טָאה ,טדנעװעגּפָא טשינ םיא טָאה

 ןוא סעדייז ענַײז ןגעוו ןלייצרעד םיא ,ןעלעבייל ןיא ןדיײרנַײרַא

 ןיוװ ,ץנַײמ -- טעטש ןגָארטעגַײברַאֿפ ךיז ןבָאה'ס .סעדייז-רעטלע

 ,םיוֿבש-ןוידּפ םוטעמוא ,םיֿבורק םוטעמוא .עקָארק ,ןזיוּפ ,גָארּפ

 .תוֿפירח ןוא וטֿפױא רעשידמול םוטעמוא

 ןעזעג ןגױא עטכַאמרַאֿפ טימ טָאה יוליע רעקירעיֿפלעװצ רעד

 טלָאװ רע יו ,עקידעבעל יװ ,טנעקעג ייז ,סרעטעֿפ יד ,סעדייז יד

 ןטימ ןיא ןוא .ארמג רעטעלב ערעווש קינייװנסױא ףיוא טנעקעג

 :תוישק טימ רעטָאֿפ םעד ןֿפרָאװַאב רע טָאה ןרעהנַײא ךיז

 ?רעטלע ןַײמ ןיא עקַאט זיא ,סלארׂשי רעטעֿפ םעד ,עלהשמ ---

 עקָארק זיא טַײװו יו ?"יוליע רעשילױּפ רעד; םיא טֿפור ןעמ ןוא

 ?ןעזיוּפ ןוֿפ

 -- ריד ןוֿפ רעטלע רָאי ייווצ טימ זיא סלרעסיא עלהשמ ---

 ךיז וטסעוװ ,רענַײמ ןוז ,ןענרעל ןיא -- .טגָאזעג רעטָאֿפ רעד טָאה

 ליע רעד וטסיב ,יוליע רעשילױּפ רעד זיא רע ,ןכַײלגסױא םיא טימ

 ,זנּכשַא ןוֿפ

 ףיוא שוריּפ ַא ןעועג רבחמ ןיוש טָאה ,וטסגָאז ,עלהשמ ---

 ,רעטָאֿפ םעד ןגָאלשעגרעביא לבייל טָאה -- ?סדרפ ןטיױל רתסא

 רעד טָאה -- !טפשמ ןשוח רוט ןֿפױא ? תוהגה וטסבַײרש ---

 טימ םיא טלָאװ'ס יװ ,שיט ןוֿפ ענַײז לוטש יד ןָאטעג קור ַא רעטָאֿפ

 ,ןעגנוקרעמאבידנאר
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 ךָאנ טעװ טלעוו יד :ןגָאז תואיֿבנ ךימָאל ןוא --- ןרָאװעג גנע לָאמ ַא

 'ר ןוֿפ ןוא סלרעסיא השמ ןוֿפ ןרעה ךָאנ טעוװ ,עדייב ךַײא ןוֿפ ןרעה

 | | / .סעלהנח בייל

 ריא סָאװ .,ןַאמ ריא סָאװ ,תחנ ןוֿפ ןטכױלעגֿפױא טָאה עלהנח

 ."סעלהנח בייל 'ר; :ןוז םעד טֿפור ,דוֿבּכ םעד וצ ריא טלייט ,ריאמ

 ןדניצנָא ןיוש ןָאק ןעמ; :ןָאטעג יירשעג ַא ןבָאה רעדניק יד זַא ןוא

 םענעֿפָא םַײב ןציז ןבילבעג ךָאנ יז זיא ,"ןרעטש ַא ןיוש טייטש ,טכיל

 סָאװ טלָאװ יז יוװ ,דײרֿפעמַאמ רעד טימ ןציז ןבילבעג ,רעטצנעֿפ

 ,ןגרָאז ענַײז טימ "ךָאװ-טוג; םעד ןטלַאהֿפיוא טלָאװעג רעגנעל

 ןפ50 י"ינ

 קיטריבעג יכדרמ

 ןהוכ ַא -- עטַאט ןַײמ

 - ארומ ןייק ,דלעה ןַײמ ,ריד רַאֿפ בָאה'כ

 | !ריבורּפ ,רָאנ ךימ גָאלש
 ,עטַאט ןַײמ סָאד ךיז טסיוורעד םיוק

 ! ריד וצ ייוו ןַאד זיא

 ,ןהוּכ ַא זיא עטַאט ןַײמ לַײוװ

 : סַאּפש ןייק םיא טימ זיא'ס

 ,ןשטנעמ ַא ןעק ןסַײרעצ רע

 .סעּכ ןיא טרעוו רע ןעוו

 למהרֿבַא ףיוה ןיא טָאה לָאמ ןייא

 ,סיוטש ַא טגנַאלרעד רימ

 ,ןרָאצ ןוֿפ טיור ,עטַאט ןַײמ ןוא

 .סױרַא םיא וצ זיא
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 -- למהרֿבַא טָאה לזמ ַא רָאנ

 קילבנגיוא םעד דָארג

 ,עטַאט רעקנַארק ןַײז קעװַא-טברַאטש

 !קילג ַא רע טָאה ,יוא

 ןזָאלרַאֿפ זומ ןהוּכ ַא לַײװ

 -- תמ ַא טגיל'ס ּוװ זיוה'ס

 דימּת זַא ,טסניימ וד ,רָאנ ךימ גָאלש

 ?סנ ַאזַא ךיז טֿפערט

 יקסווָאנשזולד השמ

 תודע רעד

 2 ירא

 - .ןטיקנַארק ןוא רעגנוה ,שינעקירט ןוֿפ רָאי ַא ןעוועג זיא סע

 -רעק יד ,ןצנַאלֿפ ,ןזָארג יד טנערברַאֿפ ,טמַאלֿפעג טָאה ןוז יד

 עניילק יד ןוֿפ ןטֿפַאז יד טנקירטעגסיוא ,דלעֿפ ןיא ןעגנַאז ןוֿפ רענ

 םיחטש עסיורג ןזַײּפש סָאװ ,ןסקיוװעג יד ןוֿפ .רעמייב-טרעבלייא

 סָאװ ,ןָאהר ךַײט םענוֿפ ןרעסַאװ עיולב ךעלנירג יד .סנַאװָארּפ ןוֿפ

 עטמערוטשעצ .,קידנעילַאװכ רָאי ןוֿפ ןטַײצ עקיטניוו ןיא ךיז ןגָארט

 -עלג ,עליטש ןסָאלֿפעג תומימח יד ןיא ןענַײז ,ןלָאט ןוא גרעב ךרוד

 -לטימ ןוֿפ ןרעסַאװ עקידנזיורב יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןוא עקידנט

 יד ןוֿפ ןּפמוז טרעמעג ךיז ןבָאה רעטרע ךס ַא ןיא .םי ןשידנעל

 ןוא טעטש רעביא ןתאלוח ןוא תוֿפיגמ טײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה ןּפמוז

 .ךַײרקנַארֿפ-םורד ץנַאג ןוֿפ ךעלֿפרעד

 רעד :טגרָאזרַאֿפ ,טרעטיברַאֿפ ןעוועג זיא קלָאֿפ עטסָארּפ סָאד

 ןרעקַא רע ףרַאד סָאװ -- סקָא םעד טנַאּפשעג טשינ טָאה רעױּפ

 יַײז ןעלמיה יד !העירז יד טעֿפרׂשרַאֿפ ןוז יד זַא ,ןעייז ןוא ןדַײנש
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 ןענַײז ,טשינ ךיז טזַײװַאב לדנקלָאװ ןייק ,עיולב גנַאל ןכָאװ ןענ

 -ֿפױא טשינ טָאה דימש רעד .רעַײֿפ טימ ןענעגער ןוא טרַאּפשעגנַײא

 יד טמעדעֿפעגנַײא טשינ טָאה רעדַײנש רעד .קַאזזָאלב םעד ןזָאלבעג

 טָאה רעמערק רעד .רעש יד ןֿפרָאװרַאֿפ טָאה רערעש רעד .,לדָאנ

 רעטכיצ-ןעמולב רעד .םָארק ןַײז ןוֿפ ןריט יד טקַאהרַאֿפ ןטלַאהעג

 ןרעטלעק יד ןיא .ןעמולב עקידנענַאיװ יד רעביא טקיטייוועג טָאה

 ,ןַײװ ןייק ןעוועג טשינ זיא -- ןביורט יד טשטעווקעג טשינ ןעמ טָאה

 וו ,ןָאיניװַא טָאטש רעד ןוֿפ טייקכיוה רעקידעּפושמ רעד ףיוא

 יד ןוֿפ ץַאלַאּפ רעד ןייטש ןעיורג ןוא ןסַײװ ןיא סױרַא-טסקַאװ סע

 ,ךעלמערוט עקידנור טימ ןעלמיה יד וצ ךיז טמערוט ןוא ןסּפױּפ

 טימ ךעלדמעה עסַײוװ ןיא סרענידַאב יד ןבָאה ,ןסמיזעג ןוא ןציּפש

 סנגרָאמירֿפ עיולב יד ןיא טלַאשעגסיױא ןדנעל יד ףיױא ןעלטרַאג

 -רעביא ןוא גָאט םעַײנ ַא ןוֿפ טרובעג סָאד ןרַאֿפנַאֿפ ענרעבליז ךרוד

 ןוֿפ טעבעג ןוא גנושטנעב יד טֿפול רעטציהעגנָא רעד ןיא ןבעגעג

 יד ןיא .ןגער ןבעג ןעלמיה יד ןלָאז טנַײה זַא ,רעטָאֿפ ןקיליײה רעייז

 רעד ןוֿפ ןַײש םעניא טלַאשעגסיױוא ןרַאֿפנַאֿפ יד ןבָאה ןטכַאנרַאֿפ

 רעד רַאֿפ גנושטנעב רעַײנ ַא טימ גָאט ןופ ןיײגרַאֿפ סָאד העיקש

 -קילג ןוא ור ץנַאלֿפ ןוא היח ,שטנעמ םעד ןבעג ףרַאד סָאװ ,טכַאנ

 טשינ ןבָאה רעטָאֿפ ןקיליײה רעייז ןוֿפ תוכרב ןוא ןֿפור יד .טייקילעז

 ור ןייק טשינ ןוא גָאטליװו ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןֿפלָאהעג

 ןצנַאג םעד רַאֿפ ןעוועג זיא קערש ןוא ןַײּפ ,רעמָאיעג ןוֿפ רָאי ַא

 ,סנַאװָארּפ ןוֿפ חטש

 ןעייטש סע ּוװ טרָאד .ןָאיניװַא טָאטש רעד ןוֿפ ָאטעג רעד ןיא

 ןייטש ןוֿפ טיובעג ,עטליונקעגנעמַאזצ ,עטגנערדעגנעמַאזוצ רעזַײה

 ןייא ןוֿפ ןריֿפ פערט עטיירדעג םורק ,ןרָאג רעביא ןרָאג ,םייל ןוא

 -צנעֿפ עניילק ןרעיומ יד ןיא ;רערעדנַא רעד ןיא הריד רערעטצניֿפ

 ךעלסעג יד וצ סױרַא-ןקוק ,ןטַארק ענרעזַײא טימ עטבעװרַאֿפ ,רעט

 תומימח יד ןענַײז טרָאד --- ןטּפשמרַאֿפ ַא ןופ ןגיוא יו ,קערש טימ

 ,עקנילָאמש ,עגנע ןענַײז ךעלסעג יד ,ןטלַאהוצסױא טשינ ןעוועג

 ןיא ןטכָאלֿפעגנַײרַא סנייא ןטניריבַאל יו ךיז ןעִיצ סָאװ ,עלעקנוט
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 עדנילב ,ןרעיומ עדנילב .ןַײרַא טשינ ןוא סױרַא טשינ ,ןרעדנַא םעד

 -עגּפָא ןוא ענעדנושעגּפָא ,טנעוו עקידנטָאש ;ןעגנַאגסױא ןָא טנעוו

 ןרעדנַא ןטימ לסעג ןייא ןדניברַאֿפ ךעלגרעב ,ךעלּפערט ;עטליײש

 "ןַאמ ,טלַא-ןוא-גנוי ןוֿפ תושֿפנ עשידִיי רעטנזיוט ןקיטסענ טרָאד

 טרעטַאלֿפעגנַײרַא געט יד ןיא ןבָאה טרָאד ,טייק-ןוא-דניק ,בַײװיןוא

 טרעטַאלֿפעגנַײרַא ,טייקניירמוא ,רעגנוה ,תונּכס ןוֿפ תורוׂשב עטסיוו

 ןעלגילֿפ עצרַאװש ףיוא העש עדעי

 ןרעױמ-ָאטעג יד ןוֿפ סױרַא טשינ ןדִיי ןענַײז סנגרָאמירֿפ יד ןיא

 ,תוכָאלמ ײלרעלַא ןריֿפסױא ,ןעלדנַאװ ,ןעלדנַאה ןַײרַא טָאטש ןיא

 ןענַײז ייז .סיוא-גָאט ןוא ןַײא-גָאט ןָאט וצ טניווועג ןענַײז ייז יו

 -רָאטשעג ןוֿפ תוחּפשמ יד ַײב ןֿפױקֿפױא ,טלעג ןשיוט סױרַא טשינ

 סטוג-ןוא-בָאה ענעבילבעגרעביא סָאד םיררׂש עשיזיײצנַארֿפ ענעב

 עקידנקיטש יד ןיא ןבילבעג ןענַײז ןענױשרַאּפסנַאמ יד .השורי ןוֿפ

 החּפשמ ןייא ,ךיז ןשיווצ ןרעדניל וצ טכוזעג ,ךעלסעג ןוא רעזַײה

 -ּפָארַא ךיז טָאה סָאװ ,רזג ןוא ֿבצמ ןטסיו םעד ,רערעדנַא רעד ַײב

 טשינ ,םענייק טשינ טניוש ,ּפעק סנעמעלַא רעביא למיה ןוֿפ טזָאלעג

 ןרעױמ-ָאטעג יד ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא סטוג-ןוא-בָאה ןוֿפ טלעוו יד

 ןֿפלעה טווּורּפעג ןבָאה ייז .טֿפַאשגנע ןוֿפ טסענ רעד ןיא טשינ ןוא

 םעד רַאֿפ ,טיורב תיזּכ ַא ןענוֿפעג םעד רַאֿפ :ןרעדנַא םעד רענייא

 טימ .האוֿפר ַא ,רעצכעטַײרק ,בלַאז ַא םעד רַאֿפ ,רעסַאװ טכָאקעג

 ןוֿפ ךיז טגָארט סָאװ ,טיונ יד ןּפוטשרַאֿפ ,ןעַײרשרַאֿפ תוחוּכ ענעגייא

 ,לקניוו וצ לקניוו

 יי

 רעד .,ינַאקלַא רכׂשׂשי טניווװעג טָאה ןָאיניװַא ןוֿפ ָאטעג רעד ןיא

 ,רענעטלַאהעגקירוצ ַא ,שטנעמ רעליטש ַא ןעוועג זיא רע .רענצטכיל

 ַא ןוֿפ רעלעק ַא ןיא ץעגרע ןעוועג זיא הריד ןַײז .רעקיטומטוג ַא

 ,למיה ןזיב ןכיירג סנרָאג יד ןוֿפ טייקכיוה יד ּוװ ,זיוה םענרענייטש

 -טכיל םעד רַאֿפ קידװערָאּפש ןוא גרַאק ןעוועג זיא טכילגָאט סָאד

 ,ינַאקלַא רכׂשׂשי רעיצ
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 -יוב ,רעביטש עגנע יד רַאֿפ ךעלטכיל ענֿבלח טכַאמעג טָאה רע

 רע .ןָאיניװַא ןוֿפ ָאטעג ןיא ןדִיי יד ןוֿפ תוריד-רעלעק ןוא רעמעד

 ,תונותח ןוא תוחמׂש רַאֿפ תולדֿבה עקירילָאק ןטכַאלֿפעג ךיוא טָאה

 ןוֿפ דײרֿפ יד ןטכַײלַאב רַאֿפ ,ןסטכַאנ-וצ-תבש ןוֿפ ןעגנַאזעג יד רַאֿפ

 ַא ָאי ןיוש בוא ןטלעז ױזַא ןעמוקעג ָאד זיא סָאװ ,םיֿבוט-םימי

 ,םי ןיא ןּפָארט ַא יו ןכילגעג ןעוועג ָאד סע זיא ,דײרֿפ עלעסיב

 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ֿבקעי ןוז ַא טַאהעג ינַאקלַא רכׂשׂשי טָאה

 ,טיובעג טסעֿפ ,ךיוה :ָאטעג ןוֿפ גנוי רעטסנעש ןוא רעטסקרַאטש

 ןסָאגעגנָא ,םירֿבא עטצינשעג טימ םינּפ ַא ,זדנָארב -- רעּפרעק רעד

 -עדנַא רַאֿפ טגָאמרַאֿפ גנוי רעד טָאה הרוֿבג ַא .ןליוו ,עיגרענע טימ

 -עג טשינ ןוא רעווש וצ םיא רַאֿפ ןעוועג זיא טשינרָאג .ןדִיי ןעצ ער

 יב סקָא ןַא ןּפַאכנָא טנעקעג טָאה רע .ןכַאז עכעלגעממוא ןוֿפ טסּוװ

 ןועמש ןעוו געט יד ןיא ,טעוועקירבעצ ךיז טָאה רע ןעוו ,רענרעה יד

 טָאה ינַאקלַא ֿבקעי .הטיחש רעד ֹוצ טריֿפעג םיא טָאה ֿבצק רעד

 דמַאז רעגרעב ,סעקלעב רעטרעדנוה ןּפעלש טנעקעג ןײלַא רענייא

 -רַאֿפ םעד ןוֿפ ןסַײר ךיז טגעלֿפ סָאװ ,גנוצײלֿפרַאֿפ ַא ןטלַאהרַאֿפ וצ

 ןשידִיי םעד ןוֿפ סירּפָא ןקירעדינ םעד וצ ןָאהר ךַײט ןקידנסילֿפַײב

 ,לַאטרַאווק
 -מוש-טָאטש עשידַיי יד טימ ןגָאלשעג לָאמ עלַא ךיז טָאה ֿבקעי

 ןוֿפ ןשיק סָאד ןעמונעגוצ דיי ןעמערָא ןַא יב טָאה ןעמ ןעוו ,םיר

 -ּפָאק םעד ןלָאצַאב וצ טַאהעג טשינ טָאה רע לַײװ ,ּפָאק ןרעטניה

 ןֿפױא טנָאמעגנַײא סױא-רָאי ,ןַײא-רָאי ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעילטש

 -בָאה ןכעלסּפױּפ םעד רַאֿפ ןֿפוא ןטסקידתונמחרבמוא ,ןטסגנערטש

 זיא דניוו-ןוא-ייוו .רעמַאקצַאש רעכעלטּפױּפ רעד רַאֿפ ןוא סטוג-ןוא

 טלָאצעגנַײא טשינ טָאה יז ןעוו ,ןָאיניװַא ןיא הליהק רעד וצ ןעוועג

 ןוֿפ ןעמוקַאבוצסױרַא ידּכ ,ךעלדנער טימ םוכס ןלוֿפ םעד טַײצ ןיא

 ןגעמ ןדִיי יד זַא ,שינעביולרעד יד ַאגעדַאמ ַאנָאקַאשזד לַאנידרַאק

 .סּפױּפ םעד -- רעטָאֿפ ןקילייה םעד ןוֿפ דסח םעניא ןעניווו רעטַײוװ

 ַא רַאֿפ ןקָארשעג טשינ ךיז טָאה ינַאקלַא ֿבקעי רעגנוי רעד

 סָאװ יד .רעױטטָאטש םַײב םירמוש עכעלסּפױּפ יד טימ געלשעג
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 טיהעג ,ָאטעג רעד ןוֿפ גנַאגסױרַא ןוא גנַאגנַײרַא םעד טיהעג ןכָאה

 ןטכַאנרַאֿפ יד ןיא ךיז לָאז דִיי רעד זַא טיהעג ,ןטָאש ןשידִיי ןדעי

 טשינ ,ןעמוקקירוצ םַײב טונימ עכעלטע טימ ןקיטעּפשרַאֿפ טשינ

 ץיּפש םעד טנערבעצ טָאה ןוז יד ןעוו ,רעטעּפש עלעסיב ַא ןעמוק

 ,ץַאלַאּפ ןכעלסּפױּפ ןוֿפ םערוט ןטסלטימ ןֿפױא םלצ םענעדלָאג ןוֿפ

 ןרַאֿפ סנגרָאמירֿפ יד ןיא ָאטעג רעד ןוֿפ סױרַא טרָאטעג טשינ ןוא

 טָאה סָאװ ,רעטסיולק סלוָאּפ ןקילייה םעד ןוֿפ גנַאלקרעמַאה ןטצעל

 .טעבעג-ןגרָאמירֿפ םוצ ןטסירק עקיביײלג יד טלמַאזעגנַיײא

 ןיא םירמוש עכעלסּפױּפ יד זַא ,ןעמוקעגסיוא לָאמ עלַא זיא סע

 יד ףיא קער עקידלטרעֿפַײרד יד טימ .,ןזיוה ענעטעמַאס עצרוק יד

 -רַאֿפ קיליווזייב ךיז ןבָאה ,ּפעק יד ףיוא טיה עקידכעלַײק ,סעציילּפ

 -עג ,רעיוט ןוֿפ גנַאגסױא רעדָא גנַאגנַײא םַײב ןדִיי טימ טעּפעשט

 רעקיטש ןֿפרָאװעג ,ּפעק סנדִיי רעביא סנקעטש עקיד יד טימ ןגָאלש
 :ּפעק סנדִיי רעביא יירשעג

 ,רעבליז ןוא דלָאג סָאד ,ןטַאקוד יד טלייצעג טכַאנ עצנַאג ַא --

 -ייטש-לדייא יד ,לרעּפ יד ןטלַאהַאב ןרעלעק יד ןוֿפ רעכעל יד ןיא

 לַיײװ ,ירֿפ ןעמוקעג רעטציא .ןעַײרעקיטש ןוא ןטַאקָארב יד ,רענ

 "נָא ןרעוװ רעכַײר ,טָאטש ןיא תואיצמ ןּפַאכנַײרַא רעדיוו טסליוו

 !סטוג-ןוא-בָאה ךעלטסירק ןוא ביור טימ ּפעט ענרעוַײא יד ןּפָאטש

 !ןַײרַא טָאטש ןיא ןֿפױל וצ רעטצעל רעד ןַײז ןוא ןטרַאװ ןיוש וטסעוו

 :רעדָא

 טלמַאזעגנַײא .עקיבײלג ערעזדנוא טרַאנעגּפָא גָאט ןצנַאג ַא

 ,רעטעּפָאסרַאֿפ ַא ןֿפױל וצ ןעמוקעג וטסיב רעטציא .ביור-ןוא-דלָאג

 סעטַאיּפ יד ריד ןצַארק ,ןקיטעזנָא ריד לָאז יז ,בַײװ םוצ טסלַײא

 טסָאה !רעלעק ןרעטצניֿפ ןיא ןטַאקוד ענעדלָאג יד ןלייצ ןֿפלעה ןוא

 לַארטש רעטצעל רעד :ןעז וטסעוװ ,םלצ ןֿפױא קוק !טקיטעּפשרױַאֿפ

 ,דלָאג ןוֿפ ילג ןטסכעה ןרעביא ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא זיא ןוז רעד ןוֿפ

 ןוֿפ טייקיטכיל יד ןעז ןוא ּפָאק םעד ןבײהֿפױא טשינ טסליוװ !קוק

 ךעלטַאקוד ענעדלָאג ענַײד !ףָארטש ןלָאצַאב רַאֿפרעד וטסעװ ,םלצ
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 ןליוה ןֿפױא ץימש ןעמוקַאב ךָאנ טסעװ ןוא ןּפעלשסױרַא וטסעוו

 ...!קלח

 -ַאב ַא ןענַאטשעג ןטכַאנרַאֿפ יד ןיא זיא דִיי רעטקיטעּפשרַאֿפ רעד

 -רַאֿפ ןוא דימ ןעוועג זיא רע .רעיוט םַײב ןטסגנַא טימ רענעסָאג

 -לָאט ןוא טייקיגרעב רעד רעביא ןֿפױל גָאט ןצנַאג ַא ןוֿפ טרעטַאמ

 קָאטש רעביא ,טנעוו ,ןרעיומ ךרוד ךיז ןּפעלש ןוֿפ ,טָאטש ןוֿפ רעדינ

 רע .דניזעגזיױה סיורג ןַײז רַאֿפ הנויח ןּפעלשוצסױרַא ,ןייטש ןוא

 ןקידנשעל םעד ןעז ןוא ןגיוא יד ןבײהֿפױא טלָאװעג טשינ טָאה

 טָאה רע ?ןֿפלעה םיא טעװ סָאװ .םלצ םענעדליג ןרעביא לַארטש

 טעוו סָאװ ,רמוש ןכעלסּפױּפ םענוֿפ טרָאװ ןטצעל ןֿפױא טרַאוװעג

 ןיד'קסּפ םעד ןּפיל ןוא רענייצ עטנוזעג ענַײז ןשיווצ ןכַאלסױרַא

 -עג רָאנ ,םינונחּת ןטעב טלָאװעג טָאה רע .גָאט ןעמערָא ןַײז ןוֿפ

 ןוא רעטכעלעג ףיוא ןלַאֿפ טעװ טעבעג סָאד זַא .הליחּתכל טסּוװ

 ןַײז ןעוועג ריקֿפמ קנַאדעג ןיא רעבירעד רע טָאה ,ןרעיוא עביוט

 ,ףָארטש ןוא ץימש רַאֿפ ןעוועג ריקֿפמ ךיז ןוא שינעמוקסיוא םערָא

 ץעגרע ןוֿפ ןיוש טגעלֿפ הריזג ןוא רעטכעלעג ןוֿפ ןעהעש יד ןיא

 ,השוב ןוֿפ טמַאלֿפעג טָאה םינּפ ןַײז .ינַאקלַא ֿבקעי ןעמוקרעטנוא

 וצ לָאמ סעדעי ןביוהעגנָא טָאה רע .טייקטציירעג ,טײקנסיברַאֿפ

 -רעוו-קזוח עשיניצ טימ ,ץיוו טימ ,דייר עכייוו םירמוש יד וצ ןדייר

 ;םירמוש ענעגנודעג ,ןעגנוי עיור יד ןעמענוצנַײא םורַא ױזַא ידּכ ,רעט

 רַאֿפ טרעטיצ רע ,ךָאד טסעז .לווַײט רעמערָא ןַא זיא רע

 םיא לָאז יז ,בַײװ ןרַאֿפ רע טרעטיצ ױזַא ,ןקעטש ןַײד ןוֿפ קערש

 עקינַײז סָאד ןעמוקַאב ןיוש טעוװ רע .ּפָאק ןרעביא ןעגנַאלרעד טשינ

 רעבירעד .ךיז ןוֿפ ןבַײרט םיא טעװ בַײװ סָאד !ןקיטעּפשרַאֿפ רַאֿפ

 ןטנעצ ַא ןגָאזרַאֿפ ןיוש טעװ רע .ןזָאלּפָא םיא טסלָאז ,רעסעב זיא

 !ןקיטעּפשרַאֿפ וצ טשינ רעמ

 דיי םעד עקנילַײװ ַא טזָאלעגּפָא רמוש רעכעלסּפױּפ רעד טָאה

 ;ןֿבקעי ףיוא דייר ערעטיב טימ ןֿפרָאװעג ךיז ןוא ןטסגנַא טימ ןסָאגַאב

 ןַײד ןוֿפ דייר ןלַאֿפ ןזָאל ךָאנ וטסעו ,טשינ ךיז שימ וד --

 טשינ טסעוו וד זַא ,ץימש ןבעג ךיוא ריד ןעמ טעװ ,גנוצ רעֿפרַאש
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 -סיוא ריד טעוװ לדיימ ןַײד ןוא ,ןטניה ןֿפױא גנַאל ןכָאװ ןציז ןענעק

 -רַאֿפ טשינ טעװ ןקעטש ןַײמ לַײוװ ,ּפָא ךיז גָארט !רענרעה ןלעטש

 !ּפָאק ןבָארג ןַײד ןיא ןליצ וצ רָאה ַא ןלעֿפ

 טָאה דיי רעטקיטעּפשרַאֿפ רעד .טכַאלעצ ךיז ןבָאה םירמוש יד

 ןוֿפ טייקלקנוט רעד ןיא ןֿפױל ךיז טזָאלעג ןוא טונימ יד טצונעגסיוא

 דבכמ םיא ןוא טגָאירעד םיא טָאה רמוש רערעדנַא ןַא רעבָא ,לסעג ַא

 ּפָאק ןרעביא ץעז ַא טימ ןעוועג

 ַײב רמוש ןכעלסּפױוּפ םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה ינַאקלַא ֿבקעי

 ןיא יו טרעמַאלקעגנַײא ,ןעמוקעגקירוצ זיא 'רע ןעוו ,סמערָא יד

 ףיוא ןֿפרָאװעגרעדינַא ,רעיוט םוצ ןגָארטעגוצ םיא ןוא ןעגנַאװצ

 ,דרע רעד

 ריזח ,וד ,ןשטנעמ ןקידלושמוא ןַא ןגָאלש רַאֿפ וטסָאה ָאד ---

 ! רענייא

 דיי רעטקיטעּפשרַאֿפ רעד .הקולחמ ַא ןכָארבעגסױא ןיוש זיא

 -לַא ֿבקעי ןוא םייהַא טּפעלשעג ךיז ּפָאק םענעגָאלשעצ ַא טימ טָאה

 ןיא ןבָאה ייז .םירמוש עכעלסּפױּפ יד טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה ינַאק

 טמעשעג ךיז ןטלָאװ ייז תמחמ ,ןבעגכָאנ טזומעג ןשינעעשעג עכלעזַא

 -רעד דנַײרֿפ עכעלטסירק יד ןעוו רעדָא ,דנַײרֿפ ערעייז ןלייצרעד וצ

 -עגרעביא טלָאװ דיי ַא ןוֿפ ןגָאלשעג ןרעוו וצ הּפרח יד .ךיז ןסיוו

 ןסירעצ ןטלָאװ הּפרח יד ןוא רעטכעלעג סָאד .ןקיטייוו עלַא ןגיטש

 ,בַײל ןוֿפ דייוועגניא סָאד

 סיורג ןייק טַאהעג טשינ טָאה רעיצטכיל רעד ינַאקלַא רכׂשׂשי

 רעכעלרעדנווו ַא טָאה ןצרַאה ןיא ףיט .ןוז םענעטָארעג ןַײז ןוֿפ תחנ

 ַא טָאה ,קרַאטש .ןטָארעג זיא ֿבקעי סָאװ ,טמערַאװעג םיא ץלָאטש

 עֿבושח ןוֿפ ךעלדיימ יד .למיה ןיא ןוז יד יוװ ןייש זיא ,ץרַאה ךייוו

 -וקַאב וצ םיא גנורַאג טימ ,גנורעדנּוװַאב טימ ךָאנ םיא ןקוק רעזַײה

 רע טָאה ,טלעװ רעד רַאֿפ ,ןטַײל רַאֿפ ױזַא רָאנ ,ןתח ַא רַאֿפ ןעמ

 ,תושוב ןוא תוּפרח ןטַאט םעד טֿפַאשרַאֿפ ,גנוי רעד ,טגיוטעג טשינ

 ןייא ןיוש ןבָאה סָאװ ןשטנעמ טימ ,ָאטעג ןוֿפ םיֿבנג טימ ךיז טרֿבח

 טשינ ןביג ,דייר עסואימ רַאֿפ רעלַײמ ערעייז ןעוועג ריקֿפמ לָאמ
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 טיג ,זַײּפש ייז טיג רע סָאװ םעד רַאֿפ רעֿפעשַאב םעד ביול ןייק ּפָא

 ,ןַַו ןעקנירט ,תוינסכַא ןיא ןגיל ,תונז ןבַײרט סָאװ טַײל ;ןבעל ייז

 ןבָאה ,ןעַײרעליּפש עקיטסול ןליּפש ,שלַאֿפ ךיז ןרעווש ,ךיז ןגָאלש

 טשינ וליֿפַא ,ןשטנעמ עמורֿפ רַאֿפ טשינ ,טָאג רַאֿפ ארומ ןייק טשינ

 ןעמענרַאֿפ ייז סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד ,סּפױּפ ןוֿפ סרעניד יד רַאֿפ

 ֿבקעי ?רעריֿפנָא רעייז זיא רעוו .ןעַײרעדנעש ןוא תוֿבנג טימ ךיז

 רע ןוא םיא רַאֿפ ייז ןרעטיצ עלַא .רעגָאזטרָאװ רעד זיא רע .ינַאקלַא

 םיא טָאה טָאג סָאװ הנּתמ עטסנעש יד -- הרוֿבג ,טייקנייש ןַײז טָאה

 רכׂשׂשי טָאה ױזַא יוװ ,טנַײה .ייז רַאֿפ ןעוועג ריקֿפמ -- ןעקנָאשעג

 טגרָאזרַאֿפ סָאװ רעד ,ןױשרַאּפסנַאמ רעכַאװש רעד ,רעִיצטכיל רעד

 ,ֿבוט-םוי ןוא תבש ףױא טכיל טימ ,טכַאנַײב ףיוא טכיל טימ ןדִיי

 ןעײרֿפ ךיז רע ןעק ױזַא יװ ,לוש רעד רַאֿפ ,תוּפוח רַאֿפ טכיל טימ

 -נָאשעג םיא זיא סָאװ ,םענַײז ןוז םעד ,הנּתמ סרעֿפעשַאב םעד טימ

 | ?ןרָאװעג ןעק
 ַא רַאֿפ ןינַאקלַא רכׂשׂשי טלָאװעג טָאה ןָאיניװַא ןיא הליהק יד

 ןענַײז ןעמַאזוצ סָאװ ,םיסנרּפ ןצֿפוֿפ יד ןוֿפ רענייא ,טסייה סָאד ,סנרּפ

 טימ .,סנַאװָארּפ ןוֿפ חטש ןצנַאג םעד ןיא תוצראה עברַא דעו רעד ייז

 ,ןינַאקלַא רכׂשׂשי ןעמ טָאה טלָאװעג .תוליהק ענעֿפרָאװעצ עניילק יד

 יד ןריֿפ וצ ױזַא יו טסּוװעג ןוא תונושל טנעקעג טָאה רע לַײװ

 ,וירב .תויתוא ןבַײרש ןוא טעמרַאּפ ַא רעביא ןעּפ ַא טימ טנַאה

 רעטוג א ןעוועג טלָאװ ןוא ןַײטַאל ןדייר טנעקעג ,תוליֿפּת ןוא רעדיל

 -סּפיוּפ םעד ןוֿפ םענייא ַײב ץנעידיוא ןַא ןיא ןדִיי רַאֿפ רעכערּפשריֿפ

 ;דוֿבּכ םעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעיצטכיל רעד רָאנ ,רעניד

 ןוז ןַײמ .םעד וצ יואר טשינ ןוא ןסקַאװרעד טשינ ןיב ךיא ---

 -תונציל טימ ,טײקיניזטכַײל טימ םיא טגָאלש טָאג ,דײרטַאּפש טדער

 ךיא רָאט רעבירעד .ןח ןוא הרוֿבג טימ םיא טשטנעב ןוא ,דייר

 .ןרעוו טֿפָארטשַאב לע ךיא .ןכַאז-הליהק ןיא ךיז ןשימ טשינ

 ןַײז רַאֿפ ֿברע טשינ זיא ינַאקלַא רכׂשׂשי !רזוג זיא להק --

 !ןצכעריֿפ סנוז

 תורשּפ ןייק ףיוא ןייגנַײא טלָאװעג טשינ טָאה רעיצטכיל רעד
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 טימ םיא ןעמ טָאה ,שטנעמ ןקידניז םעד ןוא רעֿפעשַאב םעד ןשיווצ

 עטסמערָא יד ןשיװצ רענָאמנַײא-זדניצ ַא רַאֿפ טכַאמעג טלַאוװעג

 ַײב ןענָאמנַײא ןטַאט םעד ןייג טזָאלעג טשינ ןוז רעד טָאה .ָאטעג ןוֿפ

 יד ןוא ,רעמַאקצַאש ןכעלסּפױּפ ןרַאֿפ ןסיב ןטצעל םעד טַײל עמערָא

 ,ןטַאט םעד יוװ ןוז םעד טגלָאֿפעג רעמ ןבָאה טַײל עניימעג ןוא עמערָא

 ןעק ןעמ ,טנכיײיצעגנָא זיא ױזַא זַא ,ןעזעגנַײא ןשטנעמ ןבָאה

 ןוא ור וצ טזָאלעג ןטַאט םעד ןעמ טָאה ,ןלעטש ןגעקַא טשינ ךיז

 ַײס ,םיׂשעמ ענעגייא ענַײז רעביא ןוא ןיא טקיטלעוועג טָאה ןוז רעד

 .עטכעלש ַײס ,עטוג
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 ,ינַאקלַא ֿבקעי ,ןקָארשעג זיולב ךיז רע טָאה ןשטנעמ ַײרד רַאֿפ

 רַאֿפ טַאהעג ארומ וליֿפַא .טקינעּפשעגרעדיװ טשינ לָאמ ןייק ייז ןוא

 רעד ןוֿפ אֿפור רעד ,ןָארוװיל לאינד :ןעוועג ןענַײז סָאד .ןטָאש רעַײז

 ןוֿפ טזַײרּפשעג טבַאנ-ןוא-גָאט טָאה סָאװ רעד ,ןָאיניװַא ןיא ָאטעג

 ןוא ,רדח-םעדיוב ַא וצ בוטשרעלעק ַא ןוֿפ ,ןרעדנַא םוצ זיוה ןייא

 רעד .עכעלקילגמוא ןוא עקנַארק רַאֿפ גנוזענעג ןוא תואוֿפר ןגָארטעג

 עטשימעג ןוא רעצכעטַײרק ענעדײשרַאֿפ טכַאמעג ןיילַא טָאה אֿפור

 טוַײּטשעג וליֿפַא ,ןצעזֿפױא ךיז ןקנַארק םעד ןֿפלָאהעג ןיײלַא ,תואוֿפר

 .טסיירטעג ןוא םיא

 זיא ,ןקָארשעג ךיז טָאה גנוי רעד ןעמעוו רַאֿפ ,רעטייווצ רעד

 ןעוועג זיא סָאװ ,ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ ךַאנָאמ קילרַאק רעד ןעוועג

 ןוֿפ חילש רעד ךיוא ,טרָאציז ןכעלסּפיױּפ ןוֿפ חילש רעלעיציֿפָא רעד

 רעד ןוֿפ ןרעיומ ענעסָאלשעגנַײא יד ןיא ןדִיי יד וצ ןלַאנידרַאק יד

 -ַאכ ןצרַאװש ַא ןיא טליהעג ןעוועג זיא ךַאנָאמ-קילרַאק רעד .ָאטעג

 רע טָאה ּפָאק ןֿפױא ,קירטש ַא טימ ןדנעל יד ַײב ןדנובעגמורַא ,טַאל

 זיא רע .ןלַאדנַאס ענעֿפָא סיֿפ יד ףיוא ,לצימ קידכעלַײק ַא ןגָארטעג

 םינּפ ַא טימ ,לגגִיי ןסקַאװרעד-טשינ ַא יװ ,רַאד ןוא ןיילק ןעוועג

 ןוא לעג ,ןברַאק ,ןשטיינק טימ לוֿפ םינּפ קידרענייב ַא ,ןקז ַא ןוֿפ

 טעװַארּפעג טָאה רע סָאװ .םיתינעּת ןוא ןעגנוקינַײּפ ןוֿפ ץרַאװש
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 זיא םינּפ ןקידנענַאיװ ןַײז ןיא ץלַא .רעמַאק-ןכַאנָאמ ןַײז ןיא טרָאד

 ןיא ןעמוק טֿפָא טגעלֿפ רע .תוואּת עשידרע ןוֿפ ןשָאלעגסיױא ןעוועג

 ןעגנערב ןוא תורוׂשב עטסיוװ ןגָאזנָא ,גנונעדרָא ןלעטשוצנַײא ָאטעג

 רעד זיא ָאד :ןגָאװצנָא סָאװ ןעוועג זיא לָאמ סעדעי .תוריזג עַײנ

 טימ ןליֿפנָא רעמַאק יד זומ ןעמ ןוא קידייל סּפױּפ ןוֿפ רעמַאקצַאש

 ןדִיי יד ןֿפרַאד ָאד :תועבטמ ענרעּפוק ןייק טשינ ,ענעדליג ךעלדנער

 -ייז רַאֿפ גונעג זיא לאינד אֿפור רעד ,זיוהנקנַארק ןייק ןעיוב טשינ

 ןבָארג ןדִיי יד ןלָאז ָאד :רעביטש ענעגייא ערעייז ןיא ןתאלוח ערע

 ןוֿפ ץכעלמַאזנַײא סָאד ןוא ףױלּפָא-רעסַאװ םעד רַאֿפ רעבירג ןיײילַא

 ןוֿפ ץעזעג סָאד ןכערב טשינ ןדִיי יד ןלָאז ָאד ;ןטייקניירמוא עלַא

 ,ךַאנָאמ רעד ,ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ .טָאטש ןיא ךיז ןזַײוו ליֿפ וצ

 רע .ןכַאנָאמ -- סרעטײלגַאב ייוצ טימ ָאטעג ןיא ןעמוק טגעלֿפ

 רעּפרעק לייט ןטשרעטנוא םעד ןכיירגרעד סקוװעג ןַײז טימ טגעלֿפ

 לגילֿפ יו ,טניוו םעניא טרעטַאלֿפעג טָאה רענַײז טַאלַאכ רעד .ןרעייז

 םענעסָאלשעגּפָא םעניא טזַײרּפשעגנַײרַא טָאה רע .ףוע ןסיורג ַא ןוֿפ

 טימ ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא ,גנַאג ןלענש טימ ָאטעג רעד ןוֿפ חטש

 ,סױרַאֿפ --- הריזג ןוא הרוׂשב רעטסיוו

 ,טרָאװ ןיק טדערעגסיוא טשינ םיא טימ טָאה ינַאקלַא ֿבקעי

 סָאװ ,עלעשטנעמ ןקניניילק םעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע רָאנ

 רעלטימרַאֿפ ,רעדניברַאֿפ רעד :תוירחַא עסיורג ַאזַא ךיז ףיוא טגָארט

 ,ןָאיניװַא ןוֿפ סּפיוּפ רעד -- טלעוו רעד ןיא טרָא ןטסכעה םעד ןוֿפ

 עכיוה יד ןיא עסַאמ-ןשטנעמ עטסמערָא ,עטקירדעגֿפױנוצ -- יד ןוא

 רַאֿפ קערש טימ ןרעטַאלֿפ סָאװ ,רעזַײה ענרענייטש יד ןוֿפ סנרָאג

 ןטיור ַא טימ טעמרַאּפ ַא ןוֿפ טנעייל רע ןעוו ,קילרַאק ןוֿפ לוק םעד
 -עג ךיז טָאה גנוי רעקרַאטש רעד .תוריזג ןוא ןשינעגָאזנָא יד לגיז

 ,ךַאנָאמ ןקידרענייב ןכַאװש םעד ןגעק הרוֿבג ןַײז טימ קיטשינ טליֿפ

 סעדעי טגעלֿפ ,תוחילש ַא ןוֿפ טֿפַארק רעד רַאֿפ ענַײז טייקיטשינ יד

 ןֿפרַאװנָא ןוא ןליוו ןַײז ןכערבנַײא .ןעזעג םיא טָאה רע ןעוו ,לָאמ

 ,חומ ןַײז טרעטילּפשעצ ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג םיא ןיא

 -נָא רעד ,ןוז סרעיצטכיל םעד סָאװ ,ןשטנעמ ןטירד םעד רַאֿפ
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 ךיז טָאה ,ָאטעג ןוֿפ טַײל עמורק ןוא םיטוידה ,םיֿבנג יד ןופ רעריֿפ

 טימ לּפירק ַא ,ימענ רעטסעווש ערעטלע ןַײז ןעוועג זיא ןקָארשעג

 טשינ לָאמ ןייק זיא סָאװ ,לדיימ טרעטלערַאֿפ ַא ,םינּפ ןקידרענייב ַא

 ןוא ֿבלח ןסיג ןטַאט םעד ןֿפלָאהעג ,בוטשרעלעק רעד ןוֿפ סױרַא

 וצ ןעוועג טיירג זיא רעדורב רעד .תולדֿבה עקירילָאק ןטכעלֿפ

 ,למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד רעטסעוװש רעד רַאֿפ ןעגנערב טונימ רעדעי

 ,טֿפַאשביל רעזָאלצענערג ַא טימ טַאהעג ביל רעטסעווש יד טָאה רע

 ןוא ןטסנעש ןוֿפ תונּתמ ריא טכַארבעג ,טנעה יד ףיוא ןגָארטעג יז

 טָאה יז ךיוא .ץנירּפ ַא ריא רַאֿפ ןעגנערב וצ טמולחעג ןוא ,ןטסעב

 ןַײז טימ ןוא ןח ןַײז טימ ךיז טריצעג ,רעדורב םעד טַאהעג ביל

 ענייש יד ןוֿפ ענייא ןייק ןבעגעג טשינ ריא טָאה טָאג ביוא .טֿפַארק

 סע .טנחַאב ןוא טריצַאב רעדורב םעד רַאֿפרעד רע טָאה ,תונּתמ

 .גנוקיטיגרַאֿפ ַא ריא רַאֿפ זיא|

 ןקָארשעג ךיז טָאה רע רָאנ ,טַאהעג ביל יז רע טָאה זיולב טשינ

 סעדעי .עֿפיט ,עצרַאװש ןעוועג ןענַײז ןגיוא יד .ןגיוא עריא רַאֿפ

 ןעגנילשנַײא םיא טעוו סָאװ ,ייז ןיא טנורגּפָא ןַא ןעזעג רע טָאה לָאמ

 -עגקירוצ םיא ןבָאה עריא ןגיוא יד .טײגַאב .רע סָאװ ,דניז יד רַאֿפ

 עטוג וצ םיא ןעגנוװצעג ,סנכערברַאֿפ ןוא תוריֿבע ךס ַא ןוֿפ ןטלַאה

 יד ,ערעדנַא רַאֿפ הרוֿבג ןַײז ןבעגקעװַא ,טײקיטרַאֿפטכער וצ ,םיׂשעמ

 ,ןֿפָאװ ַאזַא טימ סטוג ןָאט רָאנ ןעק רע ןוא ןייז-ילּכ ַא זיא הרוֿבג

 דנובנעמַאזוצ ַא ןעזעג ןשטנעמ ַײרד יד ןיא טָאה ינַאקלַא ֿבקעי

 עכלעזַא טדַײל לאינד אֿפור רעד .זייב ןוא טייקנייר ,םירוסי ךרוד

 ךיז טנגעגַאב רע :לכׂש ןטימ ןַײז גיׂשמ טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,םירוסי

 ערעייז םיא וצ ןקערטש סָאװ ,עקנַארק רעקילדנעצ טימ גָאט ןדעי

 ןַײז טרעוו ,ןֿפלעה רע ןעק .ןֿפלעה ייז לָאז רע ,רעבַײל עטקיטייוועצ

 ,שטנעמ רעד יו טעז ןוא ןֿפלעה טשינ רע ןעק ;טײרֿפרעד טימעג

 ,סיוא-טייג ןוא טײקנַארק רעד טימ ךיז טלגנַאר דניק סָאד רעדָא

 לייט םיא טָאה ֿבקעי .שטנעמ סיוא ךיוא אֿפור רעד זיא טלָאמעד

 ןעזעגוצ ,םילּכ ענעדײשרַאֿפ ןגָארטעגכָאנ ,עקנַארק וצ טיײלגַאב לָאמ
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 רעִיש טָאה גנוי רעקרַאטש רעד זַא ,ןגיוא סלאינד ןיא רעצ םעד

 ,ןכָארבעגנעמַאזוצ

 טרעטַאלֿפ רזג סטָאג ןוא תונמחר ךיז ןיא טָאה רעטסעווש יד

 ףרעוו ןזענעג ןדע-ןג ןיא רָאנ ןעק עריא המשנ יד .ריא רעביא

 םיא ףיוא .שטנעמ לקיטש ַא זיולב זיא ינַאדנַארג ַאוסנרַאֿפ

 רָאנ לו ,טכעלש .,זייב רע זיא .סַאה ןוא ןַיּפ ןסָאגעגסיױא ןענַײז

 -ײלסױרַא ןעזעג לָאמ ךס ַא ןיוש םיא טָאה ֿבקעי .ייוו ערעדנַא ןָאט

 ,טרעטיצ לוק ןַײז .לגיז ןטיור ןטימ טעמרַאּפ םעד ןוֿפ תוריזג ןענע

 רע .טדַײנש סָאװ סַאה ַא סעּפע טימ רעביא-ןֿפױל ענַײז ןגיוא יד

 ַאזַא טימ .חילש רערעטצניֿפ ַא ןַײז וצ טָאג ןוֿפ ןטלָאשרַאֿפ זיא

 ןטלַאה המחלמ טשינ ,ֿבקעי ,רע ןעק סטכעלש

 זה 1 י--

 ךיז טָאה ,שינעקירט ןוֿפ געט יד ןיא .,ןגרָאמירֿפ ַא םענייא ןיא

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,טניוו םעניא ףַײֿפעג ַא ןָאטעג גָארט ַא גנילצולּפ

 .רעטצניֿפ ןוא רעווש טנקלָאװרַאֿפ ןרָאװעג זיא למיה רעד .ןוֿפצ ןוֿפ

 םערוטש טימ טונימ וצ טונימ ןוֿפ טקרַאטשעג ךיז טָאה טניװ רעד

 ,ןגַײװצ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןגָארטעגּפָארַא ןענַײז רעטעלב יד .יָאוװעג ןוא

 -עגֿפױא טָאה ךַײט רעד ,טרעטיצעג ןבָאה ךעלמייב-ןווילֶא עניילק יד

 ןגערב יד ןוֿפ סױֹרַא ,ליּפשמערוטש ןוא סעילַאװכ טימ טרעביוש
 ןוֿפ גָאזנָא ןַא ןעוועג זיא סע .גנַאזעגדײרֿפ ןדליוו ןוא ךָאקעג טימ

 ,לובמ ַא -- ןגער

 וצ דיירבױל טלּפערּפעג סרעטסיולק יד ןיא ןבָאה םיחלג יד

 -רעבליז יד .קידהמיא ,רעווש ןעגנולקעג ןבָאה ןקָאלג יד .ןסוטסירק

 -עג ןבָאה ץַאלַאּפ סּפיוּפ ןוֿפ ּפערט ענרָאמרַאמ יד ףיוא ןרַאֿפנַאֿפ ענ

 / .הרוׂשב טימ טלַאש

 ןזיװַאב ָאטעג רעד וצ רעיוט םַײב ךיז טָאה גָאט םענעי ןיא

 -ַאב ןיא ןעמוקעג זיא רע .ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ ,ךַאנָאמ-קילרַאק רעד

 ןוֿפ סעלָאּפ יד ןסירעג טָאה טניוו רעד .ךַאװבַײל ַא ןוֿפ גנוטיילג

 ןיא ןביוהעג ךיז ןטלָאװ בָאר ַא ןוֿפ לגילֿפ עצרַאװש יװ ,טַאלַאכ ןַײז
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 ןטלַאהעגוצ ךיז רע טָאה טנַאה רעקידרענייּב ןַײז טימ .טֿפול רעד

 ןיא רעֿפיט ןַײרַא ךַאװבַײל רעד טימ זיא רע .ּפָאק ןֿפױא לצימ סָאד

 -גילב ַא ַײב ןייטש ןבילבעג זיא רע .ךעלסעג יד ןוֿפ טניריבַאל םעד

 ןוא ,ןטַײז ירד ןוֿפ ןעמוקוצ טנעקעג ןבָאה ןשטנעמ ּוװ ,טנַאװ רעד

 רעצנַאּפ ַא יו ,םיא רעטניה טנַאװ רעד ןוֿפ טצישעג ןעוועג זיא רע

 ,ןייטש ַא ןגעלעג זיא טנַאװ רעדנילב רעד ַײב ,טצישַאב םיא טלָאװ

 ןוא ןשינרעּפמַא ,דייר יד רַאֿפ שיט-הֿפיסַא ןַא רַאֿפ טצונעג טָאה סָאװ

 ךיז טָאה לרעּפרעק רַאד ןיילק ןַײז .תוחילש ןַײז ןוֿפ ןצכעוטֿפױא

 טנעה עדייב ןבױהעגֿפױא טָאה רע .ןייטש ןֿפױא טעשטַאקעגֿפױרַא

 :עזעג ָאי ןדִיי יד טָאה רע .ןעז םיא ןלָאז ןשטנעמ זַא ,למיה םוצ

 -סעג ןעזעג טָאה רע .טמָארטשעגנַײרַא ייז ובָאה ןטַײז ירד עלַא ןוֿפ

 רעטצנעֿפ עניילק עטעטַארקרַאֿפ יד יב ןוא רעזַײה ,ןעגנַאגסױא ,ךעל

 .ןטסגנַא טימ לוֿפ ןגיוא ,רעמינּפ ענעקָארשעצ טרַאּפשעג ךיז ןבָאה

 -נַײא טנעה עקידרענייב עדייב טימ טָאה ינַאדנַארג אוסנַארֿפ

 רעקידרעקיוה ןַײז ףיוא םלצ םענרעבליז ןרעווש םעד טרעמַאלקעג

 ןבָאה טנעה יד ןוא םלצ םעד ןזָאלעגּפָא רע טָאה םעד ךָאנ ,טסורב

 ןַײז טימ ןענעייל ןעמונעג טָאה רע .ןגױב-טעמרַאּפ ַא טלקיװעגֿפױא

 גנולק ַא ּפַאלקרעמַאה רעניד ַא טָאה טרָאװ ךָאנ טרָאװ :לוקלטנַאקשיד

 יד :הריזג -- א ןעוועג זיא טעמרַאּפ םענוֿפ ןענעייל סָאד ?ןָאטעג

 ךיז טָאה סע .טֿפול יד ןסירעגֿפױא ןבָאה הריזג רעד ןוֿפ רעטרעוו

 רעד בילוצ ָאטעג רעד ןיא ךיז טגָארט סָאװ ,הֿפיגמ יד ידּכ :טדערעג

 ,טָאטש ןוֿפ רעטנעצ ןיא ןגָארטרעבירַא טשינ ךיז לָאז ,שינעקירט

 רעיוט סָאד טרעוװ ,גנורעקלעֿפַאב רעכעלטסירק רעסיורג רעד וצ

 ןייק ןוא גנַאגסױרַא ןייק ָאטשינ .ןסָאלשעג ןצנַאג ןיא ָאטעג ןוֿפ

 טעװ סע .ערעטכַײל ַא הֿפיגמ יד זיא טָאטש רעד ןיא .גנַאגנַײרַא

 ,ָאטעג ןיא ,ָאד רעבָא .גנוזענעג ַא ןַײז טעוו סָאד ןוא ןגער ַא ןלַאֿפ

 ןשטנעמ יד סנדָאש עסיורג ןָאטנָא ןעק ןוא ערעווש ַא הֿפיגמ יד זיא

 ךיז ןרענרעד .ןסָאלשעגנַײא ןַײז ןדִיי יד ןלָאז רעבירעד .טָאטש ןוֿפ

 ,טרָא ןקיליײה ןוֿפ דסח ןֿפױא ןטרָאװ ןוא ןבָאה ייז סָאװ םעד ןוֿפ

 ,ץַאלַאּפ םענוֿפ
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 ךיוא .עטלמַאזרַאֿפ יד ןשיווצ ןעוועג ָאד זיא ינַאקלַא ֿבקעי ךיואי

 ,הריזג יד ןלַאֿפעג זיא ןרעיוא ענַײז ףיוא

2 

 ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טשינ ינַאקלַא ֿבקעי זיא געט עכעלטע ןיוש

 ןוֿפ אֿפור ןטלַא ,ןכַאװש םעד טָאה רע .ןָארוויל לאינד רעטקָאד םעד

 יד וצ רעביטש-רעלעק יד ןוֿפ ,טנעה יד ףיוא ןגָארטעג טושּפ ָאטעג
 -נַארק יד טקיניירעג טָאה ֿבקעי .זיוה וצ זיוה ןוֿפ ,רעביטש-םעדיוב

 -עג ,טכָאקעג ןוא רעסַאװ טּפעלשעג ,רעביטש יד טקיניירעג ,עק
 -געט .ןסייהעג טָאה אֿפור רעד סָאװ ץלַא ןָאטעג ,רעדניק יד ןשַאו

 עג וו ץעגרע ןוֿפ ,עקנַארק יד ַײב טכַאװעג רע טָאה טכענדןוא

 רעשילרעטסיוא ןַא .דרעֿפ ַא יו טעװערָאהעג ,זַײּפש ,תואוֿפר טכַארב
 -ידט יד סָאװ ,הֿפיגמ יד ןרעדניל ןֿפלעה וצ ןבירטעג םיא טָאה חוּכ
 .סוֿפיט ,עירעטנעסיד :טכַארבעג טָאה שינעק

 ןוֿפ חילש ַא ףױא יװ טקוקעג םיא ףיוא טָאה ןָארוװיל לאינד
 ןוא גנוזענעג ןעניֿפעג ןוֿפ טעברַא רעד ןיא םיא טײלגַאב סָאװ ,טָאג

 ַא ןעורּפָא ךיז לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה רעטקָאד רעד .גנולייה
 ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סע רָאנ ,סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפ טעװ רע לַײװ ,עלַײװ
 -ָאהעג ןײלַא רע טָאה זיולב טשינ .ןטערטעגּפָא טשינ טָאה גנוי רעד
 הרֿבח יד :דנַײרֿפ ענַײז עלַא טּפעלשעגנַײרַא ךיוא טָאה רָאנ ,טעווער
 ,טגיניקעג ייז רעביא טָאה רע .ָאטעג ןוֿפ ןשטנעמ-רקֿפה ןוא םיֿבנג
 ןרָאװעג זיא הֿפיגמ יד ןוא ןלעֿפַאב ענַײז טגלָאֿפעגסױא ןבָאה ייז
 .גָאט וצ גָאט ןוֿפ טרעדנילעג

 טעמרַאּפ ןוֿפ ןענעייל ןינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ טרעהעג רע טָאה טנַײה
 סיר ַא םיא טָאה סע .ָאטעג ןוֿפ רעיוט סָאד ןסילש וצ הריזג יד סיױרַא
 עקנַארק יד .םוקמוא --- טסייה רעיוט סָאד ןסילש :ןצרַאה םַײב ןָאטעג
 ןוא זַײּפש ןעגנערב טשינ טעװ ןעמ בוא ,ןטלַאהסיוא טשינ ןלעוו
 ןלעוו -- חומ סינַאקלַא ֿבקעי ןיא טרעמַאהעג סע טָאה -- תואוֿפר
 -טגוצ ךיז טָאה רע .ןדנעלרַאֿפ ןעמעלַא רעגנוה רעד ןוא טײקנַארק יד
 זיא ךַאנָאמ רעקניניילק רעד ןכלעוו ףיוא .ןייטש םוצ רעטנענ טקור
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 רעביא ןלַאֿפעג ןענַײז חילש ןכעלסּפױּפ ןוֿפ ןקילב יד .ןענַאטשעג

 יד ןוֿפ ףרַאש םעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה גנוי רעד .ןגיוא סֿבקעי

 זיא סָאװ ,קערש זיא סָאװ טסּוװעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע .ןקילב

 ,ןסירעגּפָא ךיז בַײל ןַײז ןיא לָאמ ןייא טימ סעּפע טָאה ָאד רָאנ ,ארומ

 ,גנַאגרעטנוא -- טגָאזעגנָא םיא ןבָאה ךַאנָאמ םענוֿפ ןגיוא יד

 -רעק רעקרַאטש רעד .טרָא ןוֿפ ןריר טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע

 ַא ,טקיטלעװעגַאב םיא טָאה קערש .ןרָאװעג טמיילעג זיא רענַײז רעּפ

 טשינ ץלַא ךָאנ טָאה ךַאנָאמ רעד .קערש רערעסערג ַא רַאֿפ קערש
 ןוֿפ ּפעק יד רעביא ןייטש ַא יו טרָאװ סעדעי .ןענעייל טקידנערַאֿפ

 | .םלוע

 ןוא ןֿפיֿפעג טָאה טניוו ַא .טנקלָאװרַאֿפ ןעוועג זיא למיה רעד

 סנקלָאװ ןגָארטעגנָא ,ךַאנָאמ םענוֿפ דייר עקישטיווק יד טבױטרַאֿפ

 .ָאטעג ןוֿפ ןעלקניוו עלַא ןוֿפ ביוטש

 עטעדנּוװרַאֿפ יו ןגױלֿפעג ,טניוו ןיא טלקַײקעג ךיז ןבָאה דייר יד

 ןוֿפ ףַײֿפעג םעניא ןָאטעג סיר ַא טָאה טרָאװ ַא ,ןלַאֿפעג ןוא ןביוט

 ,רעמָאיעג ַא יו ךיז טרעהעגנָא ןוא טניוו

 זיא ,ןגױב-טעמרַאּפ םעד טלקיװרַאֿפ טָאה ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 ביל יד --- םיא רעטניה .רעיוט םוצ ךיז טזָאלעג ןוא ןייטש ןוֿפ ּפָארַא
 .הלהב טימ לוֿפ ןגיוא ןוא ןייוועג ,ךַאוװ

 ןבעגעגרעביא קילרַאק רעד טָאה רעיוט םעד ןטערטרעביא ןכָאנ

 טלגיררַאֿפ זיא רעיוט סָאד .טעמרַאּפ םעד םירמוש עכעלסּפױּפ יד

 .ןעלגיר ןביז ףיוא ןרָאװעג

 ןוא שינעצײלֿפ טימ ןגער ַא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טכַאנ רַאֿפ

 | ,ןכוילּפ

 יד .תואוֿפר ,רעסַאוװ ,זַײּפש טלעֿפעגסױא טָאה ָאטעג רעד ןיא
 ןדעי ןוֿפ טרעיולעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא רעטנזיוט ןעמוקַאב טָאה קערש
 ןוא דיײרֿפ יד טכַארבעג טשינ טנַײה טָאה שינעצײלֿפ-ןגער יד .לקניוו

 ,גנַאל ןכָאװ טרַאװעג ןבָאה רעצרעה רעטנזיוט עכלעוו ףיוא ,טסיירט

 -קנַארֿפ -םורד ץנַאג ןיא ןלָאט ןוא גרעב ,רעדלעוו ,רעדלעֿפ יד

 ןָא ןסָאגעג טָאה סָאװ ,ןגער םענוֿפ ןרָאװעג ןעקנורטעגנָא ןענַײז ךַײר
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 ,דײרֿפ ןוא הכרב טימ טנֿפעעג ךיז ןטלָאװ ןעלמיה יד יװ ,רעהֿפױא

 "עג ןענַײז ּפמוז ןוא ךַײט ,היח ןוא שטנעמ ,רעמייב ,ןצנַאלֿפ ,ןזָארג
 יד ףיוא ןרַאֿפנַאֿפ ענרעבליז יד .טשטנעבעג ןוא טקיטעזעג ןרָאװ
 טָאטשגנוטסעֿפ רעטלַא רעד ןיא ץַאלַאּפ ןכעלסּפױּפ ןוֿפ ךעלמערוט
 רעדיוו ןטכַאנרַאֿפ עיולב יד ןיא ןוא סנגרָאמירֿפ יד ןיא ןבָאה ןָאיניװַא
 גָאט ןרַאֿפ בױל םעד טגָאזעגנָא ,רענעט עקידרעֿפָאה טימ טלַאשעג
 ןרָאה ןיא ןזָאלבעג טָאה דלעֿפ ןיא ךעטסַאּפ רעד .טכַאנ רעד רַאֿפ ןוא
 -ֿפױנוצ רע טָאה טימעג ןטרעטַײהעגֿפױא ןוא גנַאזעג טימ .ךעלײרֿפ
 "עג קילַײא טָאה רעױּפ רעד .רעדניר ןוא ףָאש סעדַאטס ענַײז ןֿפורעג
 ,ןַײרַא דלעֿפ ןיא ךיז טזָאלעג ןוא ןזַײא-רעקַא ןטימ סקָא םעד טנַאּפש
 -עג טָאה רעמערק רעד .קַאזזָאלב םעד ןזָאלבעגֿפױא טָאה דימש רעד
 ,סטוג-ןוא-בָאה טֿפױקרַאֿפ ןוא םָארק יד טנֿפע

 ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ץלַא זיא טָאטש רעד וצ ָאטעג ןוֿפ רעיוט סָאד
 ,ןעלגיר ןביז ףיוא

 טשינ ןבָאה םינֿפלח יד .ָאטעג ןיא טלעֿפעגסױא ןיוש טָאה ץלַא
 ןעמָארק יד .קידייל ןעוועג ןענַײז ןעלטַײב ערעייז ;ןמוזמ ןייק טַאהעג
 ןצכעבעוועג טבעוװעג ןבָאה ןעניּפש עסיורג ןוא טסוּפ ןעוועג ןענַײז
 ,רעסַאװ ןייק טשינ ןוא זַײּפש ןייק ןעוועג טשינ .סעצילָאּפ יד ףיוא
 יד .תואוֿפר ןייק טשינ ןוא ןלייא ןייק טשינ ,רעצכעטַײרק ןייק טשינ
 ןעוועג ןענַײז רעױט-ָאטעג םַײב טרַאה לוש עטלַא יד ןוא םישרדמייּתב
 רעדניק .טרעמָאיעג טָאה לַאטש ןיא לזייא רעד .ןייוועג טימ טליֿפעגנָא

 טרעטַאלֿפעג טָאה טוט רעד .רעגנוה ןוֿפ טכַאמשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז
 ,לעווש וצ לעווש ןוֿפ

 ךיז טָאה רעדורב רעד .ןרָאװעג טֿפַאלשרַאֿפ זיא ינַאקלַא ימענ
 -עגַאב וצ טַאהעג ארומ ,םינּפ סרעטסעווש ןַײז ןיא ןקוק וצ ןקָארשעג
 ַא טימ רעיורט רעד ןוא ,ףיט יוזא ןענַײז סָאװ ,ןגיוא עריא ןענעג
 רעד .,ןטלַאהסיױא טשינ ןָאק רע זַא ,ייז ןוֿפ סױרַא-ןרַאּפש תונמחר
 ןעק ןֿפלעה טינ ריא ןעק רע סָאװ ,ןטלָאשעג ןײלַא ךיז טָאה גנוי

 .עלַא יװ טוג יױװַא טּפשמרַאֿפ זיא רע ,ןֿפלעה טינ ָאטעג ןיא םענייק

 ;רעטָאֿפ םוצ ןענַאטשעגוצ טנוװָא םענעי זיא רע
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 רעיומ םעד ךרוד ָאטעג ןוֿפ ןּפַאכסױרַא ךיז טכַאנ ַײב לע ךיא ---

 ןוא זַײּפש ךָאנ ןַײרַא טָאטש ןיא ןזָאל ךיז ןוא טַײז רעקניל רעד ַײב

 | .תואוֿפר
 טָאה םיא ןיא ץלַא .טרעטיצעגֿפױא טָאה רעיצטכיל רעד רכׂשׂשי

 ,טעשטרוקעגנַײא ךיז

 זיא סע -- ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ףוז ןַײמ ,טשינ סָאד וט --

 ,תוריזג עטנכייצעגנָא ןגעק ןייג טשינ ךָאד ןעק ןעמ ,למיה ןוֿפ הריזג ַא

 ַא ךָאנ ,גָאט ַא ךָאנ רשֿפא .עלַא זדנוא ףיוא קילגמוא ןעגנערב טסעוו

 -מוא טשינ ךָאד ןלעװ ייז .רעיוט סָאד ןענעֿפע ךָאד ןעמ טעוװ ,טכַאנ

 !ןדִיי הדע עצנַאג יד ןעגנערב

 תוריזג ביוא !עטַאט ,ןגלָאֿפ טשינ לָאמ סָאד ךיד לעװ ךיא ---

 לעוװ ןוא טנכייצעגנָא ךיוא געוו ןַײמ זיא ,למיה ןוֿפ טנכיײצעגנָא ןענַײז

 .געוו ןַײמ ןוֿפ ןגײנּפָא טשינ

 .ןוז ןַײמ ,ןדָיי ללּכ ןצנַאג ןֿפױא ןברוח א ןעגנערב טסעוו --

 רימ זַא ,ןסיוו טסזומ וד .ןבַײרטרַאֿפ ךיוא ןענַאד ןוֿפ זדנוא טעו ןעמ

 ,סּפוּפ םעד ,ץַאלּפציז ןקיליײה ןַײז ןוֿפ דָאנעג ןוא דסח םעניא ָאד ןבעל

 ןכַאװַאב ןגיוא רעטנזיוט !תוירחַא עסיורג וצ ַא זיא סע .ךיז ןכערַאב

 טשינ טסרָאט .לרוג רעזדנוא זיא סע .רעיוט טַײז רענעי ןוֿפ זדנוא

 !ןַײז לחומ טשינ ריד טעװ ןעמ ,ללּכ ַא ןוֿפ תוירחַא יד ריד ףיוא ןעמענ

 ביוא ,ןייגוצרעטנוא טּפשמרַאֿפ ַײס יוװ יײס ךָאד זיא ללּכ רעד --

 ָאטשיג זיא לַײװרעד .טנֿפעעג ןגרָאמ-טנַײה טשינ טרעוו רעיוט סָאד

 !רעיוט ןוֿפ ןעלגיר יד ןעמענּפָארַא ןלעוו ייז זַא ,ןמיס ןייק

 ארומ טָאה רע .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה ינַאקלַא רכׂשׂשי

 ןיא טָאה גנוי רעד 4051 דע םימ ואב ךָאד זיא סע .ןדייר וצ טַאהעג

 ןעק רע .םיא ןיא ךיז ןעלגנַאר סזייב ןוא סטוג ,המשנ עסיורג ַא ךיז

 ןעמ .ערעדנַא תורצ ןָאטנָא ךיוא ןוא ערעדנַא רַאֿפ ןַײז שֿפנ-רסומ ךיז

 ...ןטוג םוצ ךָאד סע זיא רשֿפא ,ןדיירּפָא טשינ םיא רָאט

 ,ריד טגָאז ץרַאה ןַײד יוו וט ---

 .טדערעגּפָא טשינ םיא טָאה ןָארוויל לאינד אֿפור רעד ךיוא
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 עי טא

 ייװצ ךָאנ טימ ינַאקלַא ֿבקעי טָאה טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש
 ןוֿפ ךַײט םַײב טרַאה ,רעיומ ןכיוה ַא טעּפַארדעגרעבירַא ךיז ןעגנוי
 -עגנַײרַא ייז ןענַײז רעיומ םעד ןוֿפ .טָאטש ןוֿפ טַײז רעקניל רעד
 ךיז ןוא ןָאהר ךַײט םענוֿפ ןרעסַאװ עקידנזיורב יד ןיא ןעגנורּפש
 ,טָאטש ןוֿפ גערב ןטייווצ םוצ ןעמיווש טזָאלעג

 ךַײט רעד .ןייטש-ןוא-רעיומ ןסירעג ןוא ןֿפיֿפעג טָאה טניוו רעד
 -ברוד תונּכס טימ ןענַײז רענעמ ירד יד ,טזיורבעג ןוא טמיושעג טָאה
 ,טָאטש רעד וצ רעױמ-ָאטעג םעד ןוֿפ חטש םעניילק םעד ןעמווושעג

 -טכַאנ רעכעלמייהמוא ןַא ןיא טליהעגנַײא ןגעלעג זיא ןָאיניװַא
 ןטיירב ַא ןיא ךַאנָאמ ַא טלַײאעגַײברַאֿפ טָאה טרָאד ןוא ָאד ,טייקליטש
 ףיוא ןגָאװ ַא ,טניו םעניא טרעטַאלֿפעג טָאה סָאװ ,לטנַאמ ןצרַאװש
 יד רעביא טלקַײקעג ךיז טָאה דרעֿפ א ןוֿפ טּפעלשעג רעדער ייווצ
 -עג ךיז רעױוּפ ַא טָאה סָאד .טייקליטש יד ןסירעגֿפױא ןוא רענייטש
 טלָאװעג טשינ ןוא טָאטש רעטייווצ ַא וצ סנירג לסיב ןַײז טימ טזָאל
 ןדנעל יד רעביא קירטש טימ ריזנ רענעסילשעגּפָא ןַא ,ןקיטעּפשרַאֿפ
 ,ןַײרַא טלעו רעד ןיא טנַאּפשעג טָאה

 ןוא סַאג רערעטצניֿפ ַא ךרוד טכַײלשעג ךיז ןבָאה ןעגנוי ַײרד יד
 גונעג ןעמענסױרַא טנעקעג טָאה ןעמ ּוװ ,םָארק ַא וצ טוָאלעג ךיז
 -נָא עכעלטע ןעמונעגסױרַא ,ןעלגיר יד ןכָארבעגֿפױא ןבָאה ייז .זַײּפש
 ַא ןעװעטַאר טנעקעג טלָאװ ןעמ לֿפיװ ליֿפ ױזַא ,קעז עטּפָאטשעג
 ,סייווש ןוא ןטסגנַא רעטנוא ,קעז עלוֿפ יד טימ ןוא ,סנבעל גנילדנעצ
 טכַאנ רעד ןיא ןעיירשעג ןוא סנקרַאּפ ,טניה ןסירעגכרוד ךיז ייז ןבָאה
 .סנטָאש עקידנֿפױלַײברַאֿפ ןעזעג טָאה סָאװ ,רעטכעװטָאטש ַא ןוֿפ ןַײרַא
 ןענַײז טכַאנ רעד ןוֿפ ףוס םַײב ןוא ךַײט םוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז ייז
 טלייטעגנַײא ןעמ טָאה ןגרָאמירֿפ םעניא .ָאטעג ןיא ןעוועג ןיוש יז
 .טַײל טכַאוש ןוא רעדניק עקירעגנוה יד רַאֿפ ךעלסיב וצ זַײּפש יד

 -גייא סרעטײלגַאב ייווצ ענַײז טימ ינַאקלַא ֿבקעי טָאה טכענ ריֿפ
 -רעד ןוא גנורַאנ טָאטש רעד ןוֿפ טכַארבעג ןוא ןבעל סָאד טלעטשעג



 עיגָאלָאטנַא 46

 רעד ןוֿפ טַײל עטלַא ןוא רעדניק ,תושֿפנ רעגנילדנעצ רַאֿפ גנוטלַאה

 /  יָאטעג רענעסָאלשעגנַײא

 ןעמונעגּפָארַא טשינ ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה רעיוט ןוֿפ ןעלגיר יד

 קיטסַאה ךיז רעױט-ָאטעג ןוֿפ ןעלגיר יד ןבָאה גָאט ןטֿפניֿפ ןֿפױא

 טָאה גנוטיײלגַאב רעקרַאטש ַא ןוא טירט עקידנלַײא טימ .טנֿפעעג

 ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ ךַאנָאמ רעד טנַאּפשעגנַײרַא

 ,קימַאלֿפ ךעלמייהמוא --- ענַײז ןגיוא יד ,רעטצניֿפ

 ךיז ןבָאה רעמינּפ .טלַארּפעגֿפױא ךיז ןבָאה רעטצנעֿפ-ןוא-ןריט

 רע זיא ןצנַאג ןיא ןוא .ןיד-רזג ַא טגָארט סָאװ םעד וצ טקערטשעג

 יצניֿפ ןוא זייב ןוֿפ חילש ַא .עקילַאק ַא ,לּפירק ַא ,שטנעמ לקיטש ַא

 .גָאזנָא ןרעט

 רעֿפיט טנַאּפשעג ןבָאה סרעטיײלגַאב ענַײז טימ ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 -סעג עדנילב ,ערעטצניֿפ ןוֿפ רעטנַאלּפעג םעניא ,לַאטרַאװק םעד ןיא

 ןרעטנוא רענַײז חומ רעד טָאה -- רעזיילרעד םעד ןוֿפ םיאנוׂש .ךעל

 םעד .,םיאנוׂש ענַײז -- ןעקנַאדעג עקידנעמוקנָא יד טגָאיעג ןברַאש

 עלַא ףיוא םיאנוׂש זיולב ,טרָא ןקילײה ןַײז ןוֿפ רעניד ןטסקירעדינ

 םעד וצ ןעגנַאגעג רעדיװ זיא רע .עכַײלג ַײס ,עמורק ַײס ,ָאד ןגעוו

 ןוֿפ טנעה רָאּפ ייווצ .ןייטש ןסיורג םוצ ןעמוקעגוצ ,רעיױמ ןדנילב

 .ןייטש םעד ףיוא ןגַײטשֿפױרַא ןֿפלָאהעג םיא ןבָאה סרעטײלגַאב ענַײז

 טימ ,ענעגױצעגנָא ,עקידרענייב ,טנעה יד ןבױהעגֿפױא טָאה רע

 רע סָאװ ,טעמרַאּפ םעד ןוא טנעה ענַײז ןעז עלַא ןלָאז .ןרעדָא עיולב

 -טָאטש םענוֿפ לגיז רעטיור-ךעלרַאש ַא ,המיתח ַא ןטנוא .ףיוא-טלקיוו

 .ןעמָאנ ןקיליײה ןַײז ןוֿפ רעטיה

 ַא ןיא טעּפעשטרַאֿפ סעגר עטשרע יד ןיא ךיז טָאה לוק ןַײז

 טָאה רע .ּפירכלדיֿפ ַא :טייקניד וצ ןעגנַאגעגרעבירַא דלַאב ןוא לטסוה

 :טנעיילעג

 יד ןוֿפ ןסירעגסױרַא ןדִיי ךיז ןבָאה טכענ עטצעל יד ןיא, ---

 -ַאב ןוא ןַײרַא טָאטש ןיא ךיז טזָאלעג ,לַאטרַאװק רעייז ןוֿפ ןרעיומ

 רימ .סטוג"ןוא-בָאה ןעמונעגוצ ,גנורעקלעֿפַאב עכעלטסירק יד טביור

 ןלָאז יז ,סנכערברַאֿפ יד ןָאט וצ טגַאװעג ןבָאה סָאװ יד ףױא-ןרעדָאֿפ
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 םעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא ךיז גנַאגרעטנוא-ןענוז טנַײה זיב

 עקידלוש יד ןלעװ .ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ רעטָאֿפ ןקילייה ןוֿפ רעניד

 יירד ןרעװ ןעמונעג ןלעװ ,גנַאגרעטנוא-ןענוז זיב ןֿפורּפָא טשינ ךיז

 ןיא ןבעגרעביא טשינ ךיז עקידלוש יד ןלעװ .תונּכשמ רַאֿפ רענעמ

 ןלעוװ ,ץעזעג ןוא טייקיטכערעג ןוֿפ טנעה יד ןיא געט ַײרד ןוֿפ ףיול

 ."שקידלוש יד רַאֿפ סנבעל ערעייז ןבעגּפָא ןדִיי ירד יד

 ןַײז ןוא םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא ,טורעגּפָא ךיז טָאה ךַאנָאמ רעד

 ;לעֿפַאב ןוא רעזייבעג ,ּפירכלדיֿפ ַא ;ןָאטעג ץיײלֿפ ַא רעדיוו טָאה לוק

 ןדִיי יד ןענַײז רעטָאֿפ ןקילייה םעד ןוֿפ ץעזעג םעד טיול; ---

 יד טגָארט רעדעי ,ןרעדנַא ןרַאֿפ רענייא ֿברע ןָאיניװַא ןוֿפ ָאטעג ןיא

 | ,"ןרעדנַא ןרַאֿפ תוירחַא

 .ןעמָאנ ןקיליײיה ןַײז ןוֿפ רעטיהטָאטש רעד :ןבירשעגרעטנוא

 -מוא ךיז טָאה רע .ןענעייל טקידנעעג טָאה ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 ןיא ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה סָאװ ,םלוע ןטלמַאזרַאֿפ ןֿפױא טקוקעג

 ןגיױא יד ןבױהעגֿפױא טשינ טָאה רענייק .רעווילג ןוא טייקמוטש

 ,ףיט ױזַא ןעוועג זיא טייקליטש יד .ןַײרַא םינּפ ןיא םענעי ןקוק וצ

 גנילצולּפ .ץרַאה םענעגייא םענוֿפ ןּפַאלק סָאד טרעהעג טָאה רעדעי זַא

 ןייוועג א ןסירעגסױרַא ךיז רעטצנעֿפ ןטעטַארקרַאֿפ ַא ץעגרע ןוֿפ טָאה

 ַא ןוֿפ ןייועג סָאד יו טרעהעגנָא ךיז טָאה סע ,דניק קנַארק א ןוֿפ

 -עגֿפױא ךיז טָאה רעטשרע רעד .טייקליטש יד ןטלָאּפשעג ןוא לדיֿפ

 לוק קידנעָארד ןיד ןַײז .ךַאנָאמ-קילרַאק רעד רעווילג ןַײז ןוֿפ ןסיר
 :דניק םענוֿפ ןייוועג סָאד טיײלגַאב טָאה

 זיב ןטרַאװ רימ !גנַאגרעטנוא-ןוז םעד זיב ָאד ןבַײלב רימ; ---

 -ּפָא ןשטנעמ ַײרד ןזָאל טשינ ןוא ןֿפורּפָא ךיז ןלעװ סרעכערברַאֿפ יד

 ןייק ןרילרַאֿפ ןֿפרַאד טשינ ןוא רעכיז ןַײז וצ ידּכ .סנבעל ערעייז ןבעג

 -גייא עֿבושח לירד ןופ ןעמענ יד ןֿפורסיױא ךיא לעװ ,טַײצ עקירעביא

 "!ןָאיניװַא ןיא ןדַיי יד ןוֿפ סרעניווו

 טָאה קערש יד .ןָאטעג גיוו ַא ךיז עטלמַאזרַאֿפ יד ןבָאה רעדיוו
 .ץרַאה סנדעי ןיא ןָאטעג ץעז ַא
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 ליומ ןַײז רָאנ ,ןגױב-טעמרַאּפ ַא ןוֿפ טנעיילעג טשינ רעמ טָאה רע

 ןעמָאנ םעד ייז ןשיוצ ,םיסנרּפ ַײרד ןוֿפ ןעמענ טכַארבעגסױרַא טָאה

 .ןָארוויל לאינד אֿפור ןוֿפ

 ,ןרעדנַא םוצ רענייא טקערטשעג ךיז ןבָאה רעזדלעה ,ּפעק ,ןגיוא

 רעד ךָאנ ענייא טֿפירטעגסױא ןבָאה ןטונימ .לגיײֿפ עטרעביושעצ יו

 וצ זיב ןגעלעג זיא גָאט לטרעֿפ ץנַאג ןייק טשינ .רעצ ןיא דערעדנַא

 םענרעדליג ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא ןגיינ טעוו ןוז יד ןעוו ,טונימ רעד

 ןעוו טונימ רעד וצ זיב ,ץַאלַאּפ ןוֿפ םערוט ןטסלטימ ןרעביא םלצ

 ַײרד ןעמענוצ ןטימ ,ןרעװ ןטכָאשעג טעװ ָאטעג ןיא טייקליטש יד

 .םיסנרּפ עֿבושח

 ןענַאטשעג ןענַײז סרעטיײלגַאב עטנֿפָאװַאב ענַײז טימ ךַאנָאמ רעד

 "ַאב ןוא ןייטש --- יז רעטניה .רעיומ ןדנילב םעד ַײב טלעטשעגסיוא

 ןגיוא ןוא ךעלסעג ערעדנַא ןוֿפ ןעגנַאגנַײא ירד --- סױרָאֿפ .גנוציש

 ףיוא ןקוק ןגיוא ענעקָארשעצ ,סרערעטסעל ,עקיבײלגמַא :ןשטנעמ ןוֿפ

 ןגיוא יד ןיא .ייז טשינ ,רעקידלוש רעד ןעוועג רָאג טלָאװ רע יו ,םיא

 .ייגנוָארד ,טייקזייב ,הּפצוח ,קערש --- ערעייז

 0 7 לע

 רעגנע רעד ןיא קירוצ ןוא ןיה טיירדעג ךיז טָאה ינַאקלַא ֿבקעי

 ,זייב ,טציירעג ןעוועג זיא רע .רעגיט רענעגנַאֿפעג ַא יו ,בוטשרעלעק

 ,בַײל ןגנוי ןַײז ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא לגנַארעג רערעטיב ַא ,ןסיברַאֿפ

 ןוא תויח רעקיטש םיא ןוֿפ ןסירעג ,טקינַײּפעג טָאה לגנַארעג רעד

 ייי!ןעמעוו ףיוא ,תומוערּת .תוישק ,תוקֿפס ,ורמוא טימ ןטלעוו טגָאיעגנָא

 סטכעלש ןוא סזייב ליֿפ ױזַא ןענַאװ ןוֿפ ?ןימענ ןֿפלעה טעוװ רעוו

 ַײב ןעמענקעװַא ןזָאלרעד רע לָאז ?ןרעדנַא םוצ ןשטנעמ ןייא ןוֿפ

 סע ?ןבעל קיטשינ ןגייא ןַײז ןעװעטַאר ןוא ןַײרַא הסיֿפּת ןיא ןדִיי

 טימ טלעוו ַא ךָאד זיא געט ַײרד ןוא ,טַײצ געט ירד ָאד ךָאד ןענַײז

 ,רעיומ ַא ןסַײרכרוד טכַאנ ַײב ךיז טעװ רע :ןעשעג ןעק סע .רעיוד

 ןעמיװשקעװַא ןוא ךַײט םעניא ןַײרַא ,ךַאװ עטנֿפָאװַאב יד ןסנירכרוד

 רע טָאה ןבעל סָאד ןבעגּפָא ,דלַאװ ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאבסױא ,ץעגרע
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 ןעוועג זיא רע .ףָארטשטױט םיא טמוק ץעזעג ןטיול .טַײצ ךָאנ ךָאד
 יוװ ,סטוג-ןוא-בָאה ןשטנעמ עכעלטסירק ַײב טביורעג :רעריֿפנָא רעד
 -סעווש רעקנַארק רעד ףיוא תונמחר ַא ?סיוא רעבָא ןעמ טלַאה יױװַא
 יד ,סיֿפ יד ןוֿפ טלַאֿפ לאינד אֿפור רעד ?ןצישַאב יז טעוו רעוו -- רעט
 -- -- -- םיא ןרעצרַאֿפ תוחוּכ

 טלייהעג טָאה רע .ןעמוקעגנַײרַא זיא ןָארוויל לאינד רעטלַא רעד
 רע .ןָארוויל לאינד רעטקָאד רעטלַא רעד ,טלַײאעג ךיז טָאה רע .ןימענ
 ןעמַאזוצ טעוװ רע זיב ,טַײצ העש ייווצ זיולב ךיז רַאֿפ טַאהעג ךָאנ טָאה

 -נַארג ַאוסנַארֿפ ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא ךיז ןדִיי ייווצ ךָאנ טימ
 רעמ ָאטשינ טרָאד ןוֿפ .טנעוו-הסיֿפּת יד וצ טנעה ענַײז ןוֿפ ןוא ינַאד
 -- לסעג ןדעי ןיא .אֿפור רעד ,טלַײאעג ךיז טָאה רע .גנַאגסיוא ןייק
 .ףליה ךָאנ טנעה יד ןקערטש עלַא .עקנַארק

 ןָאט ךיא לָאז סָאװ !רימ טרעֿפטנע ,לאינד אֿפור --
 ןַײמ ןיא טשינ ,תוחוּכ ענַײמ ןיא טשינ ,טנעה ענַײמ ןיא טשינ --

 | ,דניק ןַײמ ,רעֿפטנע רעד טגיל גנוצ

 :תונשקע טימ םיא וצ ןענַאטשעגוצ זיא ֿבקעי

 ריא ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ .סיוא-ןֿפירט ןטונימ יד !לאינד אֿפור --
 !אֿפור ַא ךָאד טַײז

 ,רעֿפטנע רעד טגיל בַײל ןַײמ ןיא טשינ ,חומ ןַײמ ןיא טשינ ---
 טּפַאכעגנַײרַא ,טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה ינַאקלַא בקעי

 ןוא ןרעטש ןיא יז טשוקעג ,טנעה ענַײז ןיא ּפָאק סרעטסעוװש רעד
 רעד וצ ןעגנַאגעג טירט עטסעֿפ טימ זיא רע .ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז
 -ױלרַאֿפ ַא ,רעטשטיינקעצ ַא ןעגנַאגעג זיא םיא ךָאנ .טנַאװ רעדנילב
 טָאה רע .ינַאקלַא רכׂשׂשי רעיצטכיל רעד רעטקיטייוועצ ַא ,רענער
 -רעביא םיא טעוװ ןוז ןַײז ןיא זייב סָאד זַא ,רעטָאֿפ רעד ,טַאהעג ארומ|
 יד ןיא ןבעגרעביא טשינ ךיז טעװ רע ןוא טימעג סָאד ןקיטלעוװעג
 ,הסיֿפּת ןיא ןייגסיוא ןדִיי ירד ןזָאל רָאנ ,ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ ןוֿפ טנעה
 סָאד ,קרַאטש ,גנוי זיא רע .ןַײז רֿבוג טעװ םיא ןיא סטכעלש סָאד
 .הילּת יד םיא ףיוא טרַאװ טרָאד ןוא םיא ןיא טדיז ןוא טכָאק טולב

 -וצ זיא רע .ןרעדנַא ןכָאנ לסעג ןייא ןסירעגכרוד ךיז טָאה ֿבקעי
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 רעּפרעק רעקרַאטש ןַײז .טנַאװ רעדנילב רעד ַײב ןייטש םוצ ןעמוקעג

 ןוא ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה לוק ןַײז .סױרָאֿפ טקערטשעג ךיז טָאה

 :ַאוסנַארֿפ ןַאמ םעניילק םעד ןוֿפ ּפָאק ןרעביא ץעזרעמַאה ַא יו ןלַאֿפעג

 יד ןלעװ ,טָאטש רעד וצ רעיוט סָאד ןענעֿפע טעוװ ןעמ ביוא ---

 -ערק עשיטָאטש עכעלטע ַײב זַײּפש ןעמונעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ירד

 ןיא ןבעגרעביא ךיז ,טַײל-עטלַא ןוא רעדניק ןזַײּפש וצ ידּכ ,סרעמ

 !טנעה ערעַײא

 ענעסירעגֿפױא טימ ,ןָאטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 ןַא יו קרַאטש זיא רע .גנוי ןשידִיי ןקרַאטש םעד טקוקעגנָא ןגיוא

 טָאה סע ,ןילַא טייקנייש יד יו ןייש זיא רע --- ןעמ טגָאז --- סקָא

 :סעּכ ןוא האנק ןוֿפ ליֿפעג דליװ ַא טּפַאכעגנָא טונימ רעד ןיא םיא

 !?עקידלוש יד ןענַײז ןדִיי יײרד זיולב זַא ,ןעמ טסייוו ןענַאװ ןוֿפ --

 !תודע ןַײז ןלעװ סע ---

 טקיטסעֿפרַאֿפ ,ןרעטש םעד טשיוועג ךיז טָאה ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 קירטש םעד ןדנוברַאֿפ רעטסעֿפ ,רָאה עמשטוק רעד רעביא לצימ סָאד

 יו ןעזעגסיוא רעטציא טָאה םינּפ ןַײז .בַײל ןטרַאדעגסיױא םעד רעביא

 .דײרֿפנדָאש טימ ןוא קידנעָארד ,טוג ןוא זייב ,ןקז ַא יו ןוא דניק ַא

 ןעוועג זיא לוק ןַײז -- !ןעגעֿפע טשינ ןעמ ןעק רעיוט סָאד --

 ןגָארטרעבירַא ךיז טעוו ןוא ָאד טעוועשוב הֿפגמ יד --- ףרַאש ןוא ןיד

 ןעמענ יד ףרַאש סױרַא-גָאז וד .ןטרַאװ ךָאנ זומ ןעמ .ןַײרַא טָאטש ןיא

 | !יירד יד ןוֿפ

 :קילרַאק ןוֿפ ּפָאק ןרעביא ןָאטעג גָארט ַא ךיז טָאה לוק סֿבקעי

 ,טמוק סָאװ ,גָאט רעדעי .זדנוא ַײב ןיוש ךיז טשעל הֿפגמ יד ---

 רעד .עטנוזעג רעקיניוו םוא-טֿפרַאװ ,סנבעל רעקינייו סױרַא-טסַײר

 טימ ןקיטעטשַאב סָאד ןעק ןָארוויל לאינד ןַאמ רעֿבושח ןוא רעטקָאד

 ןלָאז .עטנוזעג יד רַאֿפ זיולב רעיוט סָאד ןענעֿפע ןעמ לָאז .ןגָאז תודע

 עכעלטע ףיוא .תואוֿפר ןוא זַײּפש ןֿפױקנַײא טָאטש ןיא ןײגסױרַא ייז

 םוצ טשינ ,ןעלדנַאה םוצ טשינ ,ןזָאלסױרַא ייז ןעמ זָאל זיולב העש

 ,ףליה ןוא גנורַאנ ןעגנערב זיולב ,ןשיוט טלעג טשינ ,ןטעברַא
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 ַא ןקיש ןזומ לע ךיא ,טכַאמ יד טגיל גנוצ ןַײמ ןיא טשינ ---

 !לַאנידרַאק ןטסטלע םוצ חילש

 םעד ןוֿפ טעמרַאּפ םענעבירשעגרעטנוא ןַא ןבָאה ןזומ רימ --

 -רעמַאקצַאש םעד ןוֿפ ןוא לַאנידרַאק ןטסטלע ןוֿפ ,טָאטש ןוֿפ רעטיה

 | !רעטיה

 טָאה רע .קימַאלֿפ רעטנוצ ןרָאװעג זיא םינּפ סינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 ;דייר ןֿפרָאװעג

 וצ ןענַײז דייר ענַײד .ןגיוא ענַײד ןוֿפ סיױרַא-טקוק הּפצוח יד --

 !ףרַאש

 טדערעג רעדיוו ןוא סױרָאֿפ טירש ַא טכַאמעג טָאה גנוי רעד

 ;קידרעמַאה ,ךיוה

 טרַאװ הילּת יד .ןבעגרעביא טשינ ַײרד יד ךיז ןלעװ שרעדנַא --|
 עקידלושמוא ןוַײּפש יו ןסיב רערעסעב ַא ךַײא רַאֿפ זיא סע ,ךָאד

 !ןכַאװַאב ןוא ןזַײּפש ,הסיֿפּת ַא ןיא גנַאל ןרָאי ןשטנעמ

 ,ךַאװבַײל ןַײז ןוֿפ םענייא ןבילקעגסיוא טָאה ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 ןייג ןסייהעג םיא ןוא ינַאקלַא ֿבקעי ןוֿפ דייר יד םיא ןבעגעגרעביא

 .רעֿפטנע ןַא ןעגנערב ןִַײרַא טָאטש ןיא

 ןיא רעיוט ןכרוד סױרַא ,לסעג םענוֿפ סױרַא זיא רעטכעוו רעד

 -נערב טֿפרַאדעג רע טָאה תומיתח ַײרד ,טָאטש ןוֿפ טייקידתוֿבחר רעד |

 6 רע

 עה יהא

 םלצ רענעדליג רעד .ֿברעמ וצ ןגיינ ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה ןוז יד

 ,טרעקַאלֿפעג ךָאנ טָאה ץַאלַאּפ ןכעלסּפױּפ ןוֿפ םערוט ןטסלטימ ןֿפױא

 ,ןטניוו ןוא סנגער ןוֿפ געט עכעלטע ךָאנ ,ןעוועג טנַײה גָאט רעקינוז ַא

 -יילק ַא ןגעלעג ךָאנ זיא םלצ ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא ילג ןטצעל םעד זיב

 | ,ךלהמ רענ

 "וצ זיא רעטכעוובַײל רעד .טנֿפעעג רעיוט סָאד ךיז טָאה רעדיוו

 -רַאֿפ ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןיא .רעטעּפָאסרַאֿפ ַא ןעמוקעגקיר

 ַאוסנַארֿפ ךַאנָאמ םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע .טעמרַאּפ ןטעמתח
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 -ֿפױא לענש סע טָאה קילרַאק רעד .טעמרַאּפ סָאד טגנַאלרעד םיא ןוא

 ,תומיתח עטיור יד טכַארטַאב ,ןגיוא יד טימ ןֿפָאלעגכרוד ,טלקיוװעג

 :ןָאטעג ץיײלֿפ ַא טָאה לוק ןַײז ,ּפָאק םעד ןבױהעגֿפױא טָאה רע

 טימ ךַײא ןעלדנַאהַאב רימ רעבָא ,םיאנוׂש ערעזדנוא טַײז ריא ---

 ױזַא יו ,טנרעלעג זדנוא טָאה רעזיילרעד רעזדנוא .תונמחר טימ ,דסח

 רעיוט סָאד .םימחר טימ ןייגמוא ןוא םיאנוׂש ערעזדנוא ןדלוד וצ

 יד זיב ןגרָאמירֿפ ןוֿפ רענעמ עטנוזעג יד רַאֿפ זיולב ןֿפָא ןַײז טעוו

 ןוא זַײּפש ןֿפיױק זיולב טגעמ ריא .למיה ןטימ ןיא ןייטש טעוװ ןוז

 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעד טימ ןֿפערטנָא ךיז רעקינייוו סָאוװו .תואוֿפר

 !טָאטש

 ,עטלמַאזרַאֿפ יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא ןלַאֿפעג ןענַײז רעטרעוו ענַײז

 :דייר יד קידנּפירכ ןוא ןיד ןגיוצעג רעטַײװ טָאה רע

 יד ןרעה ךיא ליוו שינעביולרעד יד ךַײא ןבעגרעביא ןרַאֿפ --

 !:עקידלוש יד ןוֿפ ןעמענ

 טרעוװוילגעג טָאה טולב סָאד .ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה םלוע רעד

 רעטניה ,ּפָאק םעד ןביױהעגֿפױא טָאה ינַאקלַא ֿבקעי .בַײל סנדעי ןיא

 ןעמ עכלעוו ,ןדִיי ייווצ --- ייז ןבענ .רעטָאֿפ ןַײז ןענַאטשעג זיא םיא

 ,םיֿבנג ,סרעייג-קידייל ,סרעבַײרט-תונציל יװ ָאטעג ןיא טנעקעג טָאה

 ןוֿפ ןטעּפש ,ךעלדנייב ןליּפש ,רעלעקנַײװ ןיא געט עצנַאג ןציז סָאװ

 ,טַײל ןוֿפ ןוא טָאג

 בָאה ךיא !רעריֿפנָא רעד ןעוועג ןיב ,ינַאקלַא ֿבקעי ,ךיא ---
 םעד םלושמ ןוא רעשיֿפ םעד םוחנ דנַײרֿפ ייווצ ענַײמ טדערעגוצ

 -עגנוה יד רַאֿפ ןַײּפש ןביורוצ ןוא רימ טימ ןייג ןלָאז ייז ,רעטסוש

 / | !ןדִיי עקיר

 טָאּפש טימ לוֿפ ,רעסערג ןרָאװעג ןענַײז ןגיוא עצרַאוװש סַאוסנַארֿפ

 :קיגָאװ ןרָאװעג זיא לוק ןַײז .ילג ןכעלמייהמוא ןוא

 ,וד זַא ,ןגָאז תודע ןָאיניװַא ןוֿפ םיסנרּפ עשידִיי יד ןלעוװ ---

 -ייז םלושמ ןוא םוחנ ןוא ,רעריֿפנָא רעד ןעוועג טסיב ,ינַאקלַא ֿבקעי

 ?ריד טימ ןעוועג ןענ

 -טכיל רעד .טייקליטש עֿפיט ַא ןטלַאהעגנָא טָאה סעגר עכעלטע
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 ןָאטעג פוטש ַא טנעה עכַאװש ענַײז טימ טָאה ינַאקלַא רכׂשׂשי רעִיצ

 רעטציא ןעמוקעגסיוא זיא רכׂשׂשי רעטלַא רעד .טַײז ַא ןיא ןוז םעד

 ףרַאש ךיז ןבָאה עדייב -- ַאוסנַארֿפ לּפירק םעד טימ םינּפ-לא-םינּפ

 ,טײקרַאטש ןוא טָאּפש -- רעמינּפ סנדייב ןוֿפ ןגיוא יד ןיא .טקוקעגנָא

 | ,ץלָאטש ןוא דײרֿפ ןוֿפ ילג ַא

 ןעוועג זיא ֿבקעי ןוז ןַײמ זַא ,תודע גָאז ,ינַאקלַא לכׂשׂשי ,ךיא --

 ןלָאז יז ,ןעמלושמ ןוא ןעמוחנ טדערעגוצ טָאה רע ןוא ,רעריֿפנָא רעד

 ךַײט ןכרוד ןוא ךייה יד רעיומ ַא ךרוד טכענ יד ןיא ןעמַאזוצ סױרַא

 עכעלטסירק ןוֿפ ןעלגיר ןסַײרֿפױא ,טָאטש טַײז רענעי וצ ןעמוקוצ

 טַײל עכַאװש ןוא רעדניק עקירעגנוה יד רַאֿפ ,זַײּפש ןעמענוצ ,ןעמָארק

 . -- - - ןרעווש וצ טיירג ןיב ךיא ,לַאטרַאװק רעזדנוא ןיא

 ןגעק רעטָאֿפ ַא ןוֿפ ןגָאז תודע סָאד ןעמעננָא טשינ ןרָאט רימ --

 ןוֿפ ןגָאז-תודע ןַא זיא סָאד זַא טרֿפב .םיא תֿבוטל רעדָא ןוז ןַײז

 טרעוו סע ףגָאז תודע סָאד ןעמעננָא ָאי רימ ןלעוװ לָאמ סָאד .ףָארטש

 ַא ןגעק ףרַאש סױרַא-טערט רעטָאֿפ ַא זַא ,ךיז טגָאז סע ןוא טעּפש

 ,ףָארטש ןוֿפ ןגָאז תודע ןַא זיא סָאד זַא טרֿפב .ןביילג םיא ןעמ ןעק ,ןוז

 רכׂשׂשי ןוֿפ ןגָאז תודע םעד ןגעק סעּפע טגָאז סָאװ ,רעוו ָאד זיא

 ז!לוק ןַײז ןבײהֿפױא רע לָאז ,ינַאקלָא

 עטקיטשרַאֿפ ןיא ןייוועג .רעֿפיט ךָאנ ןעוועג זיא טייקליטש יד

 .רעזדלעה

 טעװ ןעמ .ינַאקלַא רכׂשׂשי ,ןגָאז תודע ןַײד ןָא-ךעמענ רימ ---

 : !ןעִימַאב טשינ םיסנרּפ יד

 'רעביא לטרַאג ןַײז ןדנוברַאֿפ רעטסעֿפ טָאה ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ

 ַא יו ,קיצניוו ,ןיילק רעייז ןעזעגסיוא רעטציא טָאה רע .טַאלַאכ םעד

 טָאה םינּפ ןַײז .רעמייב עקימַאטש הנחמ ַא ןשיווצ סניילק ַא למייב

 טשינ ךיז טָאה דײרֿפנדָאש יד ,טייקטיור רעטנוצ ַא טימ טמַאלֿפעג ץלַא

 ,םיא ןוֿפ ןָאטעגּפָא

 םלצ םענעדלָאג ןוֿפ ץיּפש םעד טנערבעג ךָאנ טָאה לַארטשנוז ַא |

 ,טַײצ עקידנעטש יד .ץַאלַאּפ ןכעלסּפױּפ ןוֿפ םערוט ןטסלטימ ןֿפױא
 טלעֿפעג ךָאנ ןבָאה סע .ןסָאלשעג טרעוו ָאטעג ןוֿפ רעיוט סָאד ןעוו
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 יד ןבױהעגֿפױא טָאה ינַאדנַארג ַאוסנַארֿפ .העיקש וצ טונימ עכעלטע
 -עגנָא טָאה בַײל ןטלּפירקרַאֿפ ןַײז ןיא .דלָאג ןקימַאלֿפ םוצ ןגיוא

 תוחילש ןַײז טריֿפעגסױא טָאה רע סָאװ ,דײרֿפ עדליו ַא טרַאּפש
 ןשָאלעגסױא ךיז טָאה ןוז רעד ןוֿפ לַארטש רעטצעל רעד רעדייא

 םיא רַאֿפ ןעוועג זיא סע .םערוט ןטסלטימ ןוֿפ טייקכיוה רעד רעביא
 י..ןמיס רעטוג ַא

 ןהכרב .מ

 ןדיומ ַײרד

 ?לטרעוו ַא ...!סנדנ ַײרד

 !גנירג רָאג ךיז טדער סע

 ,לטרעֿפעצ ךיז שטָאכ ןוא

 !גנירּפש קישטָאכ טיוה ןוֿפ

 ןזיר יו ןדיומ ירד
 ,ץרַאװש רעמינּפ יד
 ןזיּפש יוו ןכעטש ייז
 ,ץרַאה ןיא ןטַאט םעד

 . ..תופוח ירד . ..תולּכ ַײרד

 ,טלַא םיא ןכַאמ ייז

 ,תולד רעד זיא סיורג ןוא
 ...טלַאק זיא לביטש ןיא
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 רעבָאלטָאג .ב .א

 ךוטקעד רעד
 רעדָא

 טכַאנ ןייא ןיא תוּפוח ייווצ

 עידעמָאק ַא

 ןענָאזרעּפ

 רע .רָאי ןצכַא ןוֿפ לרוחב ןייש ַא ,סנמאנ םעד -- עלעסָאי
 .ןעלעדײרֿפ ביל טָאה

 .רעטָאֿפ ןַײז ,ןמאנ רעד -- ?לאקזחי 'ר
 -עסָאי זיא סָאװ ,רעטכָאט ַא טָאה רע .ןתוחמ ןַײז -- ,בקעי יר

 ,ךיז 1 טעקיהַאז בר רעד .הלּכ סעל

 .ֿבורק ַא סֿבר םעד ,םש-לעב רענישזידָאל רעד -- סחנ9 'ר
 ,עטבילעג סעלעסָאי ,רָאי 16 ןוֿפ לדיימ ןייש ַא -- ע?עדיירפ

 ,רַאדנערַא .דָיי רעטסָארּפ ַא ,רעטָאֿפ ריא -- לאלצ 'ר

 ,בַײװ סֿבר םעד רעירֿפ ןעוועג .בַײװ טייווצ סלאלצ 'ר --עצלַאט

 .יבר רעבלַאה א ,ןּתוחמ ןַײז -- הארוה-הרומ רעווענַאק רעד
 ,ןתח סעלעדיירֿפ ,? עסָאנזעב ,רוחב ןַײז -- ?מעל

 ,סהארוה-הרומ םעד - םיאבג ייווצ

 ,הלגע-לעב ןַײז -- לארשי

 ,עמשטערק ןיא ןלאלצ 'ר ַײב תרשמ -- לאירזע

 הרבח-עסייוו ,רעבייוו ,םירָאמזעלק ,קילעשרַאמ

 5 טסרָאיװ ייוצ ,עמשטערק א ןיא ךיוא ,ועשאד ןיא ךיז טפערט השעמ יד
 ,עמשטערק ןוא לטעטש ןשיװצ טקַארט ןפיוא ךיוא ,לטעטש םעד ןופ

 (סָאמגעװ עשיסור) * -- .זָאנ עטשטעווקעצ א ? -- .ןדייר םַײב ךיז טקַאהרַאפ !

 ,רעטעמָאליק ַא יװ רעמ סעפע
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 טקַא רעטו
 ןוא רעיױט א -- ןטימ ןיא .עמשטערק ַא טלעטשעגרַאפ טרעוו'ס

 עכעלטנגייא יד טַײז רעטכער רעד ןיא .רעביטש ןטַײז עדייב ףיוא
 ,טסעג רַאפ סעיצנַאטס עקידייל -- רעקניל רעד ןיא ,עמשטערק

 טירטֿפױא רעטשרע

 "טקוק .עיצנַאמס רעד ןיא ןיילַא ענייא טציז - עלעדיירפ

 ןבענ ,לדלעוו ַא ןגעקטנַא טעז ןעמ .רעטצנעֿפ םעד ךרוד סיורַא

 :טגניז יז .לרעסַאוװ ַא לדלעוו

 ,לגנִיי ַא טציז לַאװק םעד ַײב

 ,לצנערק ַא ךיז סעקצַאצ ןוֿפ טכעלֿפ

 ,רעסַאװ ןֿפױא ןעמיווש יז טעז רע

 .לצנעט רעייז ןצנַאט סעילַאוװכ יד

 ןרָאי ענַײמ ןעִילֿפ ױזַא

 ,דניוושעג ױזַא רעסַאװ סָאד יו

 טעלַאיװרַאֿפ טרעוו לצנערק סָאד יו -

 ,טניזעג ןַײמ טעלַאיװ ױזַא

 רעיורט ךיא סָאװ רַאֿפ ,טינ ךימ טגערֿפ

 ,טַײצ רעגנוי רעטסעב ןיא

 ,שטנעמ רעדעי ךיז טיירֿפ סע ןעוו

 ?טַײל עלַא ןֿפָאה סע ןעוו

 ,ךיז ןעײרֿפ ןשטנעמ עלַא ןעוו
 ,םירוּפ םוא ןוא הרוּת-תחמׂש ןיא

 ןצרַאה ןיא טקעוװרעד רימ ןרעוו

 .םירוסי ערעטיב ענַײמ
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 ,גונעּת רעצנַאג רעד ןעד רימ טצינ סָאװ

 ?טַײצ רענייש רעד ןיא בָאה ךיא סָאװ

 ,ךוז ךיא סָאװ זיא ןיילַא יז רָאנ

 ,טַײװ קיבייא ןוא טנָאנ זיא יז

 ,ןָאק ךיא טַײװ יו טנַאה יד קערטש ךיא

 .ןגיוצעג רימ וצ ןרעג יז טלָאוװ ךיא

 ןעגנַאלרעד טינ יז ןָאק ךיא ,ךָא
 !ןגױלֿפעגסױרַא ריש רימ זיא ץרַאה סָאד

 ,עסיז ,ענייש ,וד ,רעהַא-םוק

 .החּפשמ עכַײר ןַײד קעוװַא-ףרַאװ

 ,ןטעברַא ךיא לעװ סייווש םעד טימ

 ,הכרב יד זדנוא ןבעג טעוװ טָאג

 ךעלעגיײֿפ ןעשטשיּפ לדלעוו ןיא ,רעה

 ,ייברעד טשיור רעסַאװ סָאד ןוא

 לביטש ןטסנעלק םעניא זיא ץַאלּפ

 .לרט ןביל סָאװ ,בַײװ-ןוא-ןַאמ רַאֿפ

 ןײלַא ךיז וצ ךָאנרעד טסעומוש .טכַארטרַאֿפ יז טייטש ,ןעגנוזעגּפָא

 ךיא .ןעמונעגנָא ביל רַאֿפ ךיא טלָאװ לביטש ןטסנעלק םעניא ,תמא
 ײב ןיא םיא טימ .םיא ץוח םענייק רעמ טלָאװעג טינ רָאג טלָאװ
 .טָאטש רעטסנעש רעטסערג רעד טימ ךַײלג עמשטערקדלַאװ ַא רימ

 -דלַאװ ַא רימ ַײב טָאטש עטסנעש עטסערג יד זיא ,טָאג סייוו ,םיא ןָא

 םעד ריא טכוז סָאװ ,ןשטנעמ עשירַאנ .+ עיניטסוּפ ַא ,עמשטערק

 - סעטערַאק ןוא ןצַאלַאּפ ןיא ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא קילג סָאד ,גונעּת

 -עג טרעוו ןוא ביל טָאה !ץרַאה רעַײא טליֿפ סָאװ ,ץרַאה ַא טכוז --

 רָאנ .םוטעמוא ךַײא טימ טניוװ ,גונעּת רעד ,קילג סָאד ןוא ,טביל

 ,רבדמי
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 .ןרעטש ןלעוװ טינ סע ךַײא לָאז רענייק :קילג םוצ טלעֿפ סנייא ךָאנ

 רעבָא רימ סע ןסַײר ןשטנעמ ,טרעשַאב קילג ןַײמ טָאג טָאה רימ

 טָאה םענַײמ .ֿבר ַא ךיז טסולג ןטַאט סעלעסָאי .סױרַא טנעה יד ןוֿפ

 ןַײז ,ךעבענ ,ןזומ עדייב רימ ןוא .טסולגרַאֿפ ןייד רעקיבלעק ַא ךיז

 טָא !זדנוא ןוֿפ קע ןַא ןיוש זיא דלַאב ,דלַאב טָא !ךעלדניה-הרּפּכ יד

 ךָאנ ןגיוט סָאװ וצ ,טינ סייוו ךיא != סעקורד ריֿפ יד ןיוש ןעייטש

 -רהרעד ךיוא ךימ ןעמ ןעק קורד ןייא טימ זַא ,ךיז טכַאד רימ ,ריֿפ

 יד ,עמַאמֿפיטש ןַײמ :ןטַײטַאב סָאד זַא ,םינּפ ַא טָאה סע רָאנ .ןענעג

 -עג רעד ,תח רעקיצרַאה רעביל ןַײמ :ןיציבר ענעזעוועג עזייב

 ;קינטעל ןסַײװ םעד טימ ןּתוחמ רעקידווענח ןַײמ ;ןדמל רעטּפַאטש

 ?עטניּפ רעד ןיא זיב ךיז טעּפירדרַאֿפ סָאװ ,עטתנּתוחמ ערשּכ ןַײמ

 ןבָאה ערעדנַא ּ!ערה-ןיע ןַא רַאֿפ טוג עס !ןבעל'כ ,' רעדילשעג ןייש ַא

 רעד טימ ןָאק לַײװרעד ,רָאי עכעלטע ךודיש ַא ךיז טּפעלש סע ,קילג

 !ךס ַא ןעמ טניוועג ,טַײצ טניוועג עמ זַא .ןרעוװו שרעדנַא ץלַא טַײצ

 שינעּפַאכרַאֿפ ַאזַא .ןעמונעגקעװַא ךיוא גנונעֿפָאה יד ןעמ טָאה רימ

 רעטניה ןעוועג ןענַײז םיאנּת יד זַא ,געט טכַא .ןטלעז ךיז טֿפערט

 ַא טימ ,גנילצולּפ ןוא ןּתוחמ ןייק ,ןתח ןייק טינ ןָאק ךיא .ןגיוא ענַײמ

 ןָאק ךיא !רוחב רעװענַאק ַא ןַאמ ַא ריד ַאנ !הּפוח רעד וצ ייג ,לָאמ

 !קוּפ םעד טימ ןריֿפ ךימ טעװ עמ יבַא ,טינ םיא סייוו ךיא ,טינ םיא

 ןלַאֿפרַאֿפ ןיוש ךיא ןיב ,טערקעד םעד ןענעײלרָאֿפ טעוװ עמ זַא ןוא

 טוט ױזַא .ןגיוא יד זדנוא ןעמ טגנעהרַאֿפ טסיזמוא טינ !קיבײא ףיוא

 ןעמ לָאז ָאד טָא ...ןעמענּפָארַא ּפעק יד ייז טריֿפ עמ סָאװ ,עלַא ןעמ

 -ותח סעמעוו .הנותח ךימ טכַאמ עטַאט ןַײמ !טלעוו עטרעקרַאֿפ ַא ןעז

 רימ רַאֿפ סע זיא ףוס םוצ !ענַײמ -- ?סע זיא החמׂש סעמעוו ,הנ

 טעװ יז !עקשטעמַאמ יד ?ךיז טײרֿפ רעוו !קילגמוא עטסערג סָאד

 ןיֿבמ ַא ריא ףיוא זיא סָאװ ,הדיחי-תב סנַאמ םעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ

 עדנילב סעמומ רעד טמענ עלעסָאי ןוא :ַאכיַאכיַאכ ,עלעסָאי ןוא

 -עג ַא ןַײז טקנוּפ עקַאט ...!ןבעל'כ ,םיא רַאֿפ ךודיש רעטוג ַא !דיומ

 ,ךוליה ? -- .,לטרַאג ןזיב ךיז טכַאמַאב " -- .סגקעטש ,ךעלגנערד *
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 ץרַאה א טסָאה וד סָאװ ,סױרַא ריד טמוק סָאװ !שטנעמ רענעדנוב

 ,ןח ןכלעוו טימ ?ןֿפַאש וצ םעד רעביא ןבָאה ערעדנַא זַא ,טליֿפ סָאװ

 ןעגנוזעג לדיל ענייש סָאד רימ רע טָאה ליֿפעג ַא רַאֿפ סָאװ טימ

 -עג ןגיוא יד ןיא םיא ןענַײז ןרערט !לכַײט םַײב ,לדלַאװ ןיא ,ןגעקַא

 .ןגיוא יד ןיא ןענַאטשעג טינ ןרערט יד ןענַײז רימ ןוא !ןענַאטש

 סע טָאה רעסַאװ ןטימ ןיא ...ןסָאגעג * זַײװסעקיר ךיז ןבָאה ייז ,ןיינ

 יו ױזַא :רימ ַײב טכַארטעג בָאה ךיא ןוא ...ןגָארטעגקעװַא טַײװ ייז

 טינ ןרָאי יד ךיז ןרעק ױזַא ,ןרעקמוא טינ ןיוש ךיז ןלעוו ןרערט יד

 9 שטשָארד ַא ,ןרעטיצ וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ןעקנַאדעג יד לַײב .םוא

 ןוא ,טּפַאכעג טנַאה רעד ַײב ךימ טָאה עלעסָאי ןוא ,ןלַאֿפַאב ךימ זיא

 שוק רעד ךימ טָאה יו !טָאג .ןָאטעג שוק ןטשרע םעד רימ טָאה

 ױװַא ףיוא טסנעק וד ,למיה ןיא טָאג ,ןיינ !ןעמונעגכרוד-ןוא-ךרוד

 ױזַא .למיה ןיא םיכאלמ יד ךיז ןשוק ױזַא !ןַײז זייב טינ שוק ַא

 זַא ,ןגרָאמ-רעמוז םענייש ַא ןיא ןעמולב יד ןוא ןזיור יד ןוז יד טשוק

 ףיוא ןבָאה ןרערט יד יוװ ױזַא ...ךעלטעלב יד ףיוא טרעטיצ עסָאר יד

 ןטשרע םעד ןהווח ןושארה:םדָא טָאה ױזַא ,טרעטיצעג ןקַאב ענַײמ

 -עג ןישודיק-רדסמ ייז טָאה ,ֿבר רעד טינ ,ןיילַא טָאג זַא ,ןבעגעג שוק

 זומ ליױמ סָאד רָאנ ,ךָאנ טליֿפ ןוא טליֿפעג טָאה ץרַאה ןַײמ !ןעוו

 ..סע טרעש עמ זַא ,עלעֿפעש ַא יוװ ױזַא ,ןגיײװש

 טירטפיױא רעטייווצ

 ריט רעד רעטניה ןענַאטשעג רעהַא זיב זיא סָאװ -- עלעסַאי

 יד טרעש עמ זַא ןַײרַא גנילצולּפ טמוק טרעהעג גנידצלַא טָאה ןוא

 ןַײד ןרעטיצ זָאל ,ָאינעדײרֿפ ;.רעבירעד !ךעלעמעל יד ןרעטיצ ,ףָאש

 וד .טינ ךיוא רעטיצ ךיא ןוא טינ רעטיצ רעבָא וד ,למעל לדנתח

 -ַאטשעג טינ הּפוח רעד רעטניה ןתח ןַײד טימ הּתע-תעל ךָאנ טסיב

 "רעד םינּתוחמ יד ךיז ןזָאל .טינ ךיוא ָאינהּכל ןַײמ טימ ךיוא ןוא ןענ

 ,רעטיצ * -- .זיַלװנכַײט *
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 -ײרֿפ ,רָאנ רימ גָאז !טכַאל טָאג ןוא טכַארט שטנעמ רעד .ןעײרֿפ לַײװ

 םיא ךָאד טסָאה וד ?ןתח ןַײד טינ ױזַא ריד טלעֿפעג סָאװ ,ָאינעד

 ןעק ןילַא ןעמָאנ םעד ןיא זַא ,טכַאד רימ ,אברדַא ?ןעזעג טינ רָאג

 -ָאנ רעסיז ַא רַאֿפ סָאװ ,ייו ,יוא ! ל מ ע ל !ןבילרַאֿפ ןיוש ךיז ןעמ

 ןעוועג טינ רָאנ טלָאװ !םיא טסַאּפ רע ױזַא יוװ ,ןסיוו ךָאנ טסלָאז !ןעמ

 -ַײמ ןקידווענח ןַײז טימ ,ךעבענ ,םיא ןָאק ןתח ןַײד סָאװ ,ןורסח ןייא

 .ןדיירסיוא טינ לכעל
 םיא טָאה רעדָא ?םוטש רשֿפא רע זיא ?סָאװ רַאֿפ -- עלעדיירפ

 ?ןעמונעגּפָא ןושל סָאד

 -יורג ןייק זיא רע עשטָאכ ,טינ רע זיא םוטש ,ןיינ -- עלעסַאי

 ףרַאד ןדיירוצסיוא ל מ ע ל ,טושּפ רָאנ .טינ ךיוא ןרבד-לעב רעס

 טלַאה ,1?ענשימַא .,רָאנ ווּורּפ .זָאנ יד ןבָאה קיטיינ ץנַאג ךָאד ןעמ

 .ל מ ע ל ןגָאז ןענַאק טינ טסעוו וד יוװ ,ןעז טסעוו ,זָאנ יד וצ ריד

 רָאנ גָאז ,ָאינעדײרֿפ ,ָאנַא .זָאנ רעד ַײב יז טמענ ,ריא וצ טײג רע

 ףרָאװ ַא םיא טוט ,סױא םיא ַײב ךיז טסַײר עלעדיירפ !ל מ על

 הצ-טייג עלעסַאי .רעטצנעֿפ םַײב זגורב ךיז טלעטש ןוא טנַאה יד
 !ל ב ע ל :שטַאֿפנָאֿפ ןייא יו טכַאמ ןוא זָאו יד ןיילַא ךיז טּפָאטשרַאֿפ

 .טכַאל

 "רעה ןגיױא עטנייורַאֿפ טימ םיא וצ ךיז טרעק -- עלעדיירפ
 ןעשטומ וצ ךימ האנה סעּפע וטסָאה ,עז ךיא יוװ ,עלעסָאי ,וד וטס

 ןתח םעד ןבילקעגסיוא רימ בָאה ךיא יוװ ,םינּפ ַא טינ סָאד טָאה

 ןליוו ןַיײמ זַא ,תמא םעד ךָאד טסייוו וד ?רימ טימ ךיז טסצייר וד סָאװ

 סָאװ .טגערֿפעג טינ העד ןייק רימ טָאה עמ .ןעוועג טינ יײברעד זיא

 סָאװ ,ןכַאז ענױזַא סױא-טסטכַארט ןוא רימ ןוֿפ ןבָאה וטסליוו עשז

 -סױרַא ץרַאה סָאד רימ יבַא ,ןגױלֿפעג טינ ןוא ןגיוטשעג טינ ןענַײז

 רע .זָאנ רעד ןָא ױזַא ,זָאנ רעד טימ יװ ,ןסיוו טינ וטסנָאק ?ןעמענוצ

 יװ ןענַײש געמ ןוא זענ ןצֿפוֿפ טימ ןַײז ןגעוו טענַײמ ןוֿפ וליֿפַא געמ

 .ןֹוז יד

 = = אנטעריא יי

 ;ןוויכב
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 ,ןייש רעייז עקַאט ?זענ ןצֿפוֿפ טימ -- עלעסַאי -
 רַאֿפ שזַא ךַאל ךיא .ןגיױא עטניױורַאֿפ טימ טכַאל -- עלעדיירפ

 ךיוא ןיוש רימ רע טעװ ,וליֿפַא ּפעק ןצֿפוֿפ טימ ןַײז רע זָאל ,ָאנ .תורצ

 | !ןלעֿפעג טינ

 עשטָאכ טינ ךיז טניֿפעג יוװ ּפעק ןצֿפוֿפ ןשיווצ ,ַאט -- עלעסָאי
 | ?זָאנ עטכער ןייא

 !זָאנ רעד טימ רעבָא ,זָאנ רעד טימ רעדיוו -- עלעדיירפ
 ןבָאה ךָאנ טעװ רע סָאװ ,רָאנ רימ טסירדרַאֿפ סע -- עלעסַָאי

 ,עיזנעטערּפ ַא ריא וצ

 ?עכלעוו -- עלעדיירפ

 טָאה ,ןרָאװעג ןתח ַא ריד רַאֿפ זיא רע זַא ,רשַאב -- עלעסַאי

 -ּפָארַא םיא יז טָאה עמ זיב ןגיוצעג זָאנ רעד ַײב גנַאל ױזַא םיא ןעמ

 .ןגיוצעג

 רימ זַא ,טגָאזעג לָאמ ןייא ריד ךָאד בָאה ךיא -- עלעדיירפ
 .זָאנ ַא ןָא ױזַא ,זָאנ ַא טימ יו ,טינ קוליח ןייק זיא

 ,טינ ךיד טרַא סָאד ?טינ קוליח ןייק טסייה סָאװ -- עלעסָאי
 ?ןריֿפמורַא זָאנ רעד יב ןענעק טינ םיא טסעוו וד סָאװ

 ךיא סָאװ ,ןַאמ ַאזַא טינ ליוו ךיא ,ןבעל'כ ,ןיינ -- עלעדיירפ
 לָאז סָאװ ,ןכלעזַא ליוו ךיא .ןריֿפמורַא זָאנ רעד ַײב ןענעק םיא לָאז

 ַא ןעגנַאהעגנָא רימ ןעמ טָאה .ַאנ .ליױו ר ע  ןיהּוװ ןריֿפ ןענעק ךימ

 ,רימ ביילג !טכירעג ףיורעד טינ רָאג ךימ בָאה ךיא סָאװ ,לזמילש

 רעד ןַײז ןליֿפַא לָאז רע .ןייש זיא רע סָאװ ,ןענירד טינ רימ טייג סע

 -עג טינ ךיוא ןיוש רימ רע טלָאװ ,טלעוו רעד ןיא ןױשרַאּפ רעטשרע

 !רענייק רעטַײװ ןוא רענייא רָאנ טלעֿפעג רימ .ןלעֿפ

 ןוֿפ רָאנ ,וליֿפַא ךיז טמַארג סע -- רענייק ,רענייא -- עלעסַאי
 ךיא ןוא ?ַאה ,לזמ וצ הפוח יד טנַײה ריד ַײב טרָאֿפ זיא ןגעוו טסעד

 !ןייג ןײלַא טסעוו ,ןּפעלש טינ וליֿפַא ךיד טעװ רע זַא ,טָאג וצ ףָאה

 וטסיב ףוס םוצ ?רָאג ןיוש ױזַא .סָארדרַאֿפ טימ -- עלעדיירפ
 ַאזַא טסיב וד זַא ?הרירב ַא רַאֿפ ךיא בָאה ןעד סָאװ ?טכערעג ךָאנ

 זיא ּוװ ,ָאנַא !ןגָאז ךעלטרעוו ןוא ןצל וטסנעק ,גנוצ רעד טימ הירב
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 טיג טסעװ וד זַא ,ןריוושעג לָאמ טנזיוט רימ טסָאה וד ?טרָאװ ןַײד

 ַײב ןכוז 11 סעבָאסָאּפס עלַא טסעוװ ,ךודיש רעדנַא ןייק וצ ןזָאלרעד

 םושב ךודיש ןייק ןָאט טינ טסעוװ ןוא ןרעוו וצ ֿבושח ַא ןטַאט ןַײמ

 ךודיש ַא טָאה סָאװ ,ןעוועג רעטשרע רעד וטסיב ףוס םוצ ;ןֿפױא

 !ןָאטעג

 ריד ךָאד בָאה ךיא רָאנ !רעטָאֿפ ןַײמ ,ךיא טינ -- עלעסָאי

 ץלַא ךָאנ טעו ,ןרעו טינ הלּכ ןייק טסלָאז וד זַא ,טגָאזעג גנַאל

 ,ןַײז טכער

 רימ טימ ןטעבעג ןצעמע טלָאװ ךיא יו ךַײלג -- עלעריירפ
 וד .גנוי רעגולק ַא טסיב ,עלעסָאי ,וצ-רעה רָאנ !ןָאט וצ ךודיש ַא

 ,קידלוש ןיב ךיא ,ןעניימ לָאז ךיא ,ןעטירקרַאֿפ ךימ טסעוװ ,טסניימ

 רָאג ןיוש ךימ טסעװ וד זַא ,ןעמוקסיורַא ריד טעוװ סָאװ .וד טינ

 לָאמ טרעדנוה טינ רימ וטסָאה םיאנּת יד ךָאנ ,םינּפ ַא טסָאה ?ןרַאנּפָא

 ?ןבָאה הנותח עדייב ןלעוװ רימ זַא ,ןריווושעג

 ,לעװ ךיא ,וטסניימ ןעד סָאװ .עדייב םּתסהױִמ -- עלעסַאי

 ,טנַײה ךָאנ סָאד יא ,ןבָאה הנותח יאדװַא ליוו ךיא ?ןציזרַאֿפ ,הלילח

 רימ ַײב זַא ,ָאינעדײרֿפ ,טסייוו וד !גָאט ןייא ןיא ריד טימ עשטָאכ

 ?לזמ םוצ ,הפוח טנַײה זיא

 !וק רעדנילב רעד טימ .סָאװ .ןקַארשרעד רעייז -- עלעדיירפ
 סֿבר םעד טימ ?לרעטכעט סעמומ רעד טימ ?עקרעשטשַאי רעד טימ

 ?13 ערעכָאּפ רעד וצ ןייג טסעוו וד ןוא ,ָאנ 2: ערעכָאז

 ,טסייוו !ןבעל'כ ,ליוװ ץנַאג --- ערעכָאּפ ,ערעכָאז -- עלעסַאי
 יױזַא ךיז וטסָאה סָאװ דָאנ .ןַײז וצ ןירעגָאז-םַארג ַא רעייז טסגיוט  וד

 ריא טימ טינ ךָאנ ךיא ןיב הפוח רעד רעטנוא רעבָא ,ןקָארשרעד

 ?טינ ךױוא | ע ל מ ע ל טימ וד ןוא ןענַאטשעג

 ליב ,ןַײז תוּפוח עדייב ןֿפרַאד טנַײה ,טסייה יו -- עלעדיירפ

 יו ,ןכַאל םוצ רָאנ זיא סע ?ןֿפָאה ךָאנ טסנעק וד !ריד ַײב ןוא רימ

 ,ךימ טסרַאנ וד זַא ,טכַאד רימ !טרעכיזרַאֿפ ױזַא ריד ַײב טסיב וד

 ,היוול 15 --- ,רעטכָאט 12 --- ,ךעלדיירד ,ןעלטימ ,ןלַאפנַײא 1
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 !ךעלגעמ טינ זיא סע .תמא םעד טסייוו וד רעבָא
 זיא ךעלגעמ .טינ ךַאז ןייק ןוֿפ ןעמ ףרַאד ןכַאל -- עלעסָאי

 ,ןעגניז לדיל ַא ןדִיי ןטלַא ןַא ןוֿפ טרעהעג לָאמַא בָאה ךיא .גנידצלַא
 -ריֿפ ענטסימוא ריד סע לעװ ךיא .ןבירשעגֿפױא רימ סע ךיא בָאה
 :טגניז רע .ןייש רעייז זיא סע .,ןעגניז

 ,ןכַאז טֿפָא טלעוו רעד ןיא טעז ןעמ
 ,ןכַאל םוצ רָאנ ןעגנערב סָאװ

 -- רעדניק עגנוי ענַײמ

 ,רעדניוו רעטיול רָאג זיא סע

 ,עֿבטה-ךרד םעד טימ ןָאק יו
 ,הֿבקנ ענעי ,לשמל

 ןַאּפש ַא ןצנַאג ןיא |זיא} סָאװ
 ?ןַאמ םעד ַײב ןַײז ֿבושח

 ,טלעו רעצנַאג רעד טגָאז רע ןוא

 טלעג ריא בילוצ טינ זַא
 -- ןעמונעג יז רע טָאה
 ,ןעמוקעג סע זיא עביל ןוֿפ

 ,14 גניי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק
 ןכַאז ױזַא טינ טײטשרַאֿפ ריא

 ,גנידצלַא זיא ךעלגעמ
 ,ןכַאל טינ 1* סױרַאד ףרַאד עמ

 טרָאד לבַײװ ץנעי ןוא
 ,טרָאװ ריא ףיוא ךיז טרעווש
 ,םענייק ןעניז ןיא טינ טָאה יז זַא
 ! םענייא רָאנ ,ןילַא םיא רָאנ

 יורי איסטניס נאס סיי ישי

 ,םעד ןופ 1? -- .גנוייגניי ,רעדנּוװ-רעדניװ **



 ריי יט אטא עא

 עיגָאלָאטנַא

 ,ןבעל'כ ,ןשטנעמ ךיז ןעניֿפעג סע

 ,ןביילג טיג ריא ןלעוװ סָאװ

 ,ןכַאל ,ןֿפיטש ןעזעג יז ןבָאה יז

 -- ןכַאמ תוקזחמ טַײל-עגנוי טימ

 ,ןיינ אקווד טגָאז ןוא

 .ןילַא םיא ןעניז ןיא טָאה יז

 ,ןירעד ןטימ ןיא ליּפש ַא עקַאט ךיז טיט יז

 .ןיז ןיא םיא רָאנ טרָאֿפ טָאה יז

 -- -- גנִיי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק

 ,טדיילקעג שטַײד רענעי טייג טָא

 ,טײרּפשעצ ץנַאג סיֿפ יד טציז רע

 25 סיר רענעריובעג ַא יו שטַײד טדער

 .סיוועג ןַאמ רעסיורג ַא זיא רע

 ןלַאירעּפמיא טימ ךיז טליּפש רע

 ,ןטעליב עוװָאקנַאב טימ

 ןלעב ַא ןַײװ ןטוג ףיוא זיא רע

 .ןטעלטָאק טימ קיטשֿפיב ףיוא

 לוק ַא ףיוא טַײרש רע יוװ ,טרעה

 !!? לָאשַאּפ ,לָאשַאּפ :קישטשַאווזיא םוצ

 ןעמוקעג עװקסָאמ ןוֿפ טשרע רע זיא טָא

 .ןעמונעג דַארדָאּפ ןסיורג ַא טָאה ןוא

 קעװַא עשרַאװ ןייק רע טֿפױל ןגרָאמ

 :קעּפ עצנַאג סעיצַאנגיס טימ

 .ןרעקרעביא טלעװ יד רע טעװ טרָאד

 יןרעװ קישטנָאלימ ַא רע טעװ רָאי ַא ךָאנ

 !ןעגנַאגעג :רעשטוק ** -- .(רעדנעלוסור
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 ןַײז קּפוסמ ןענירד ןָאק רעוװ ,ונ

 ,ןַײֿפ ןוא ליווו זיא שטנעמ רעד זַא

 ,טלעוו רעזייב רעד טימ טסעומש טייג רָאנ
 ,טלעש ןעמ ,םיא טכולֿפ ןעמ יוו טרעה

 ,גנִיי רעלדָאּפ ַא זיא רע : טגָאז ןעמ

 :גנידצלַא ןָאט וצ ענבָאסָאּפס זיא רע

 ,ןסַײרּפָא לרעּפ ,ןעװעבַאר ,ןענעֿבנג
 ,ןסַײמש ןעמוקעג לָאמ ַא ןיוש םיא זיא סע

 ןטנַאקַאב א סנַײז עקַאט

 ,ןגָאז טרעהעג לָאמַא ךיא בָאה

 ןטנַאידעמָאק טימ ןרָאֿפעגמורַא זיא רע זַא
 .ןגָארטעגמורַא עקנירעטַאק ַא ןוא

 : ,ןביילג וצ טינ ןליֿפַא זיא סע

 .ןביײהֿפױא גנילצולּפ ךיז לָאז שטנעמ ַא

 ?עבטמ יד ןעמונעג רע טָאה ּוװ

 !:5 עיעזדָארבָאד יצסָאמ ַא --- קישטשנירעטַאק ַא ןוֿפ

 -- -- גניי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק .רָאנ
 ,ןכַאז ענױזַא טינ טײטשרַאֿפ ריא

 ,גנידצלַא זיא ךעלגעמ

 ,ןכַאל טינ סױרַאד ףרַאד ןעמ

 ,רעניימעג ַא דיי ַא טייג טרָאד ןוא

 ,רענייב ןוא טיוה ךעבענ זיא רע
 טוט ךעבענ םינּפ סָאד

 ,טיורב עלעקיטש ַא ןָא ןוא

 !רעקידנבָאהלױװ ,ןַאמ רעבושח י*
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 ,טלָאמעג ,ריא טגָאז ,זיא סע יו

 ,ןברַאטש רעגנוה רַאֿפ לָאז רעד זַא

 טלָאצעג טשרע םיא ןעמ טָאה טָא

 !ןברַאק ענמוזמ טנזיוט

 ,לביארַאֿפ טינ רימ טָאה

 לביר םעד ןוֿפ ןשָארג סקעז

 .ןעמונעג גנַאל טינ רע טָאה

 ?ןעמוקַאב תולד םעד רע טָאה ּוװ

 -- -- גנִיי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק

 ,רענייא רעדיוו טייטש טרָאד

 ירענייב יו שײלֿפ רעמ טָאה רע

 ,קיד ןוא טעֿפ זיא רעי

 ,קיב ַא יו טעשַאּפעג

 ,ךָאד טסייו טלעוו עצנַאג יד ןוא

 ,ךָאו רעד ןיא לָאמ ייווצ טסַאֿפ רע

 -- טרעהעג סע ךיא בָאה ליומ ןגייא ןַײז ןוֿפ

 !טרעלק ןוא טלעוו ַא טנעק טנַײה

 ,טעּפשעג ַא רָאנ ,ךיז טכַאד ,זיא סע
 !טעֿפ טרעוו רעוו םיתינעּת ןוֿפ

 .ןגָאז ךיוא ךיא רעה ױזַא
 .ןגָארטרַאֿפ טינ סע טנעק ריא

 -- -- ,גנִיי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק

 ,ךַײא טלעֿפעג יו ,לשמל ,רענעי ןוא

 .ךַײר רעייז יאדוװַא זיא רע

 ,עקשָאמ 'ר דיגנ רעד ךָאד זיא סָאד

 ,19 עקשזָארד ַא ףיוא ךָאד טרָאֿפ רע

 .(דרעפ טימ) שטָאק ,עקטערָאק
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 ,ןסיררַאֿפ ּפעק יד דרעֿפ יד

 ,ןסירעגסיוא טרעוו רעשטוק רעד

 ןגרָאז ןעמעלַא רַאֿפ זומ רע

 ,ןגרָאב רעבָאה וליֿפַא ןוא

 ,ןביילג ס'ריא טעוו רָאנ

 ! ןבעל'כ ןשָארג ַא טינ טָאה רע
 ןעמוקַאב רע טָאה דרעֿפ יד

 ,ןמוזמ רַאֿפ טינ ,גרָאב ףיוא

 -- -- גניי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק רָאנ

 טנעה יד טימ רענייא טעקסעילּפ טרָאד
 ,רעהַא -ןיהַא ךיז טלקָאש ןוא

 טנעוו עכַײלג יד ףיוא ךיז טסַײר

 .רעב ַא יו טעשטיר ןוא

 דרע רעד וצ זיב םידומ ךיז טגייב רע
 ,למיה םוצ זיב שודק טגנירּפש
 דרע רעליוה רעד ףיוא תוצח זיב טֿפָאלש
 ,למירד ַא טינ תוצח ךָאנ ןיוש טוט ןוא

 סטכַאנ-וצ-קיטַײרֿפ רָאנ םייהַא טמוק רע
 ,טכַאמעג ןתירב ייווצ רָאי סקיטנַײה טָאה ןוא
 ןייש רעייז ןעוועג םייקמ טָאה רע

 ,"ןב הֹׂשעֹּת ךתמַאל ףַא;

 -- -- גנַיי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק ,רָאנ

 ,ןַײז ךעלגעמ גנידצלַא ןָאק לדיל םעד ןוֿפ ,ָאינעדײרֿפ ,וטסעז
 רַאנ ןייק טָאה לדיל סָאד ,*' ןגָאצרַאֿפ טינ לָאמ ןייק ףרַאד שטנעמ ַא

 ,ןעלפייווצרַאפ
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 וד ,טצעזעגוצ וצרעד לקיטש ַא ךיוא בָאה ךיא .טכַארטעגסיױא טינ
 :טגניז רע .ןרעה סע טסגעמ

 ,הלּכ סלמעל טסיב וד

 .עלַא רימ ןסייוו סָאד

 ןייג הּפוח רעד רעטנוא םיא טימ

 ןעזעג טינ רענייק ךָאנ ךיד טָאה

 ,ןגערֿפ תוישק רשֿפא טסליוו

 : ןענַאמרעד וניֿבָא ֿבקעי ןָא ךיד ךיא לעוװו

 ,ןגייל ןעגנַאגעג ךיז רע זיא ןעלחר טימ

 .ןענַאטשעגֿפױא רע זיא ןהאל טימ

 ,ןעיירדרעביא ךָאנ ךיז ןָאק עס

 ,טַײװ ךָאד זיא טכַאנ זיב

 ,21 ןןעשעג סנ ַא ךָאנ ןעק'ס}
 ,טַײל ןַײז ךָאנ ןענעק רימ

 -- -- גנַיי ךָאנ טסיב ,ָאינעדײרֿפ רָאנ

 טינ ךימ טלַאה :ךַאז ןייא רימ גלָאֿפ ,ָאינעדײרֿפ ,וצ רָאנ רעה

 טינ ךימ גערֿפ .טַײצ רעד רַאֿפ ןסיוו טינ ליוו ןוא 22 טולּפ ןייק רַאֿפ

 ןתח ןַײד .טינ ןטַאט ןַײד ,ךיז עװעטַאר ןוא ךימ גלָאֿפ רָאנ ,רעביא

 לַײװ ,ךוטקעד ַא טימ םינּפ סָאד הלּכ ַא יו ןעגנַאהרַאֿפ ןעמוק טעוװ

 ןלעוו וטסעוו .זָאנ ַא ןָא זיא רע זַא ,ןעז טסלָאז ןלעו טינ טעװ עמ

 וטסעוו ,ןעז ןלעװ אקווד םיא טסעוו ןוא ןרעדליּפ ,ןעמערַאל ןביײהנָא

 וד סָאװ ,רעהַא זיב ןגיוושעג וטסָאה ,ךשֿפנ-הממ :ןכַאמ עילַאק רָאנ

 הלּכ ןייק טינ טסליוו וד זַא ,ןגָאז וצ 2? עװַארּפ ַא טַאהעג עקַאט טסָאה

 ןוא ןרָאי ענַײד ןיא ,ערה-ןיע ןייק ,לדיימ ַא ,ןגיוא יד רעטניה ןרעוו

 רָאנ .ןעמעש קרַאטש ױזַא טינ רָאג ךיז ףרַאד ,עמַאמ ַא ןָא ,המותי ַא
 סע

 רעטלמוטעצ ַא 22 -- יז םעד טָא ןיא (הרוש א ָאז טלעפ טסקעט ןיא) 21

 ,טכער 7 --- .(רעלּפַאלּפ)
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 טינ ךיוא רעטַײװ ךיז עשז ךַאמ ,ןגיוושעג רעירֿפ ןיוש ךיז טסָאה וד
 טעוװ !טינ יאדוװַא דניצַא ןיוש ךָאנ וטסעװ ןריֿפסיױא םערָאװ .קידנסיוו
 -הרומ רעװענַאק םעד ,קידצ םעד ןַײז שייֿבמ עטַאט רעד ָאי עשז
 ןזָאל םיא ןוא ,זָאנ לקיטש ַא רעביא ,טייקיניילק ַאזַא רעביא ,הארוה

 -עג סע טייטש ּוװ !הּפרח א ?ןרָאֿפקירוצ דיחי-ןב ןרעַײט םעד טימ
 !זָאנ ַא ןבָאה ףרַאד דיי רעכעלטיא זַא ,ןגָאז ריד רע טעװ ,ןבירש
 ןיוש טסעוװ וד זַא ןוא ?טינ דַיי ןייק ןעמ זיא זָאנ ַא ןָא ,זיא סָאװ
 שיײֿבמ זַא ןרעֿפטנע ריד ךָאד ןעמ טעװ ,ןגײלנַײא טלעוו יד רָאג
 טינ ךיז ןעמ טדניברַאֿפ ןדִיי ַײב ןוא .טינ ןעמ ןָאק טישכּת ַאזַא ןַײז
 ,ןגיוט טינ ךָאנרעד ריד טעוו'ס זַא ןוא ,הנותח בָאה וד :קיבײא ףיוא
 ױזַא ריד טעו עמ ,רימ ביילג .ןטג םיא טימ ןתמא ןיא ךיז וטסעוו
 גייווש .קידנסיוו טינ רָאג ךיד ךַאמ ןוא רעסעב ךימ עשז גלָאֿפ .ןגָאז
 ףָאט ךיז טעװ ָאד סָאװ ,ןעז ןיוש טסעװ ,ליטש רָאג

 !ךיוא רימ גָאז ?ןָאט ךיז טעװ סָאװ -- עלעדיירפ

 זַא ,השקב עטשרע ןַײמ ןעוועג ךָאד זיא סָאד טָא -- עלעסַאי
 ,ןגערֿפ טינ ךימ טסלָאז

 ,רעדניוו ַא טעז ,תוֿבקנ עלַא

 ,רעדניק עגנוי ,רעבַײװ עלַא

 ,הווח עבָאב רעד ןוֿפ השורי ַא ןבָאה

 .2+ ץװַאקישט ןַײז וצ רָאנ דימּת

 .רעטעּפש ףיוא טגײלעגּפָא בָאה ךיא סָאװ ,ןסיוו דלַאב טינ ליוו

 רעד ךיז הרירב יד רעביא ריד ךָאד טבַײלב לַאֿפ ןטסגרע םעד ףיוא

 !ףטג וצ ךָאנ

 !ןבָאה תורירב ענױזַא רימ ןלָאז םיאנוׂש ענַײמ -- עלעדיירפ

 ןעמעש טינ ךיז ןעמ טעוװ יױזַא יו ,טלָאװעג ךיא טלָאװ ןסיוו רָאנ

 ?ךוטקעד ַא טימ ןתח ַא ןעגנערב וצ

 ,קירעגַײנ 4
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 זיא רע ,ןגָאז טעװ עמ !ץוריּת ַא הכָאלמ ַא ,וטסעז -- עלעסָאי
 .ןגיוא יד ףיוא ןלַאֿפעג סעּפע

 ר

 ךיז טָאה ןוא ןגיוא יד ףיוא ןלַאֿפעג זיא רע ,ָאי -- עלעדיירפ

 ,סוחי ןרעטצניֿפ ןרעביא ץלַא ,ןבעל ןַײמ זיא ייוו !זָאנ יד ןגָאלשעצ

 ןיא םינבר ךס ַא ןבָאה טלָאװעג טלָאװ סָאװ ,עמומ רעד רעביא ץלַא

 סױרַא טינ ֿבר עטַאקרַאמס רעד ץלַא ךָאנ ריא ןָאק סע !החּפשמ רעד

 !ּפָאק םעד ןוֿפ

 -עג ** ענייא טסָאה וד ,עלעדײרֿפ .האנה כָאה ךיא -- עלעסָאי

 ךיז ןלייט ייז .סוחי םעד ןדַײל טינ ךיוא ןָאק ךיא :רימ טימ ןעקנַאד

 רעװ ,ןתמא רעד ןיא ,םערָאװ !טסיזמוא ,ןבעל'כ ,ןוא וצ ליֿפ רעייז

 עטַאװעכרַאּפ ַא ?סחוימ א ,טגָאזעג סנייטשמוא ,זדנוא יײב טסייה

 ַא ,קינלזמילש-םילש ַא ,לקינייא ןַא סחור םעד סעּפע יבַא ,לדיסח

 -ַאט יד ןענַײז דנַאלשטַײד ןיא ,וטסעז !רעשטעװקקנַאב ַא ,25 עילכַאנ

 עכלעזַא ךָאנ ןוא ָאדנַאל ,ץיוורוה ,טרָאּפָאּפַאר םיסחוימ עתמא עק

 -קנַארֿפ םעד ןוֿפ רעד ,2? עזעוהי ינּפ םעד ןוֿפ סױרַא טמוק רעד !ןכַײלג

 "עג ,םימכח עסיורג ןוא םידמול עקַאט ןענַײז יז ,ֿבר רענַײמד-טרוֿפ

 רָאנ ןענַײז רעבָא 25 סעבַארקש עגיה יד !טַײל ענייר ,ענייש ,עטנרעל

 ןבירשעג לָאמַא ךיא בָאה רעבירעד !םיסחוימ טשינמוא ןוא טסיזמוא

 "עג סע .ןרעה סע ןגעמ ךעלדיימ עשידִיי עלַא ךעבענ סָאװ ,לדיל ַא

 רָאנ רעה .ךיוא םענַײד וצ ןוא ץרַאה רעטיב רעייז וצ ,ךעבענ ,טרעה

 :ןסוחיו סחוי םעד ןוֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,תוכולמ עסיורג יד וצ

 ,ךעלבַײװ ןָא ןעמ טגנעה יד ,םינייד ,םינבר

 .ךעלבַײט ענייש יד יו ,םינצבק .,םינויֿבא

 לדיימ ַא ץעגרע ּוװ םיׂשמש ,םידמלמ

 -- לדייא ןוא ןייש .םיסחוימ ךיוא ןענַײז

 עי טאפ

 רפס רעטמירַאב *' -- .שפנ רעקיצומש ,רענעזָאלעגּפָא 7* --- .עקיבלעז יד 5

 ,ןצכינעגיוט 25 -- ,(1756--:1680) קלַאפ עשוהי-בקעי ןופ
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 קלח ריא ףיוא טמוקַאב

 ,הנּתמ עסיז ַאזַא

 קילייה זיא רע לַײװ

 ,הנווּכ טימ טנווַאד ןוא

 לזיללק ןשידיסח םעד ןיא

 לזַײמ ַא יו רע טגיל

 ,םינשו םימי

 ,לױֿפ ןוא טערַאמכרַאֿפ

 םינּפ סָאד טמירקרַאֿפ

 ,ליומ ןטימ טכַאמ ןוא

 ,ןוקיּת ןוא טַײצרָאי טקנירט רע
 ךעלכיק ענעשטער טסע

 ןּכוסמ זיא סע :טַײרש ןוא

 ! ךעלכיב יד ןיא ןקוקוצנַײרַא

 ,טַײל-עגנוי טלעש

 ,תונושל ןענרעל סָאװ

 ,טַײצ ןעגנערברַאֿפ סָאװ
 ,תונובשח ןוא ןבַײרש טימ
 םייה רעד ןיא בַייװ סָאד
 ,ןבעל ריא ,ךעבענ ,טניײװַאב
 םעד ריא טָאה עמ סָאװ
 ,ןבעגעג ןַאמ ַא רַאֿפ
 ;עילכַאנ ַא ,ךרַאּפ ַא
 ,רוּכיש ַא ,קַאדַײל ַא
 -- יז רע טרעה סָאװ

11 

 ,רקיע רעד רָאנ זיא רע

 ,ןקַאב ןוא ןכָאק זומ יז
 ןקַאה ןיילַא ץלָאה
 ןֿפױלסױרַא זומ ןוא

 ,ןֿפױקנַײא גנידלַא

 ,רעדניק יד ןעשטנַאינ

 : רעדנוזַאב ןכעלטיא

 ,ןגייל ןֿפָאלש סָאד

 ,ןגייז ןבעג םעד

 ,ןבעג ןסע םעד

 ,ןריֿפסױרַא טָאד

 ,ןבייה טנעה יד ףיוא סָאד
 ,ןרימש ךרַאּפ םעד -- םעד
 ,ןגָארט עטייה סָאד

 --- ןגָאװצסױא ץנעי
 ,רָאג טגיל ריא ףיוא

 .רָאי עלַא תירב ַא ןוא

 דרָאב יד ךיז טעלג רע

 ,דימ דימּת זיא ןוא

 טרָאװק טימ ןֿפנָארב טקנירט

 .דִיי רענייש ַא זיא ןוא

 תוכולמ יד ןענַײז טָא

 .סחֹוי םעד ןוֿפ טָאה עמ סָאװ

 וצ יז טגָאז ןעמוקנָא רעטָאפ סעד טעזרעד -- עלעדיירפ
 ,ךָאד טסייוו וד !קעװַא רעכיג ייג ,רעהַא טייג עטַאט רעד :ןעלעסַאי

 !קסּפ ןטוג םעד ןבָאה ןיוש לעװ ךיא ,ןדַײל טינ ליוו רע זַא |

 טכוזעג ָאד בָאה ךיא זַא ,גָאז ןעלעדיירפ וצ -- עלעסָאי
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 טַײװ ךָאנ זיא סע 2? עניאקָאּפס ַײז .עטתנּתוחמ ןַײמ ,עמַאמֿפיטש ןַײד

 .ריט ןייא ךרוד קעווַא-טייג רע .טכַאנ רעד וצ זיב

 טירטֿפױא רעטירד

 ,טקעטשרַאֿפ סעלָאּפ יד ,דרָאב רעטיירב ַא טימ -- לאלצ יר

 .ריב *"ץעוװעטסָאּפ ַא טגָארט ,ריט רערעדנַא רעד ךרוד ןָא-טמוק

 ןענַאד ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא טשרע זיא רעצעמע ?ןעוועג ָאד זיא רעוו

 רעד ןתח רעקידטישכּת סֿבר םעד ,סנמאנ םעד עלעסָאי ,ךיז טכַאד

 בָאה ךיא ,טכַאד רימ ?טֿפרַאדעג ָאד רע טָאה סָאװ !זױצנַארֿפ רענייש

 םיא טימ ןָא טינ ריד טייטש סע זַא ,טגָאזעג לָאמ רָאּפ ַא ןיוש ריד

 ַא רַאֿפ סָאװ וצ ןוא טסָאה וד ןּתוחמ ַא רַאֿפ סָאװ קילדעוו ,ןדייר וצ

 זיא רע .ריד ךָאנ ךיז רע *: טעשטַאלַאװ סָאװ .ןָא-טסמוק וד ןתח

 / ?ַאה ,ןכַײלג ןַײד סעּפע

 "עג רע זיא רָאג םעצולּפ ?ןָא ךיד וטסּפַאכ סָאװ -- עלעדיירפ

 טֿפרַאדעג טָאה רע .ןעניז ןיא טינ וליֿפַא ךימ טָאה רע .רימ וצ ןעמוק

 "עג סעּפע רע טָאה ,הּפוח יד םיא ַײב טנַײה ךָאד זיא סע .עמומ יד

 .עטתנּתוחמ יד ןבָאה טֿפרַאד

 !םיא ךָאנ סיוא רָאג טייג עטתנּתוחמ יד !אטישּפ -- לאלצ יר

 ףיוא דנילב זיא הלּכ ןַײז סָאװ ,קילג לקיטש ןַײז זיא המרעמ ןַײז

 וצ םעדייא סבַײװ ןַײמ טבעלרעד טינ רע טלָאװ ,טינ ןעוו ;גיוא ןייא

 .ןגיױא יד ןיא ןרערט ןעייטש ןעלעדיירפ !+* קינהׂשעי-המ רעד ,ןַײז

 רעדָא טנייועג וטסָאה ,רימ ךיז טכַאד סעּפע ,עלעדײרֿפ ,רָאנ גָאז

 ?תינעּת רעד רעווש ןַײז יאדוװַא ריד זומ סע ?ןענייוו טשרע טסליװ וד

 -טיײג ןוא לעווש רעד ַײב ריב ץעוועטסָאּפ םעד רעדינַא-טלעטש רע

 ןסַײבנָא ןסייהעג ריד טלָאװ ךיא ,ןבעל'כ ,טָא .ריא וצ רעטנענ וצ

 ַא סעּפע ןעד זיא סע !טינ טסנָאק וד זַא ,ןטסַאֿפ וטסלָאז סָאװ ךָאנ

 ,רעקידניז ,רענעסַאלעגסיוא *? -- .ךיז טּפעלש 51 --- ?גורק *? -- .קנור29 -
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 סעּפע ךיוא זיא ,רָאי עגנַאל ףיוא ריד ,עמַאמ יד ?תינעּת רענעטָאבעג

 ריא ןעמ טָאה ,טנייװעג טָאה ןוא ןעוועג טנוזעג טינ הפוח רעד וצ

 | .ןטסַאֿפ ןסייהעג טינ ךיוא

 םעד ?ןטסַאֿפ סָאד טצינ סָאװ וצ ,ךיז טײטשרַאֿפ -- עלעדיירפ
 .ןטעבעגסיוא גנַאל ןיוש רימ ךיא בָאה גוויז ןטוג

 !גוויז רעד רעבָא .גוויז רעד רעדיוו !רימ זיא ךָא -- לאלצ 'ר

 ,וטסייוו ?ַאה ,ןדמל רעגרַאק ַא ,סחוימ רעגרַאק ַא רשֿפא ןתח ןַײד זיא

 טעסַאּפ רע ,ןעמ טגָאז ױזַא יו ,רעדָא 5 סעקסַאּפ ןיוש טעלַאש רע זַא

 ןעשעג זיא לדיימ םעד סָאװ ,טינ סייוו ךיא ,םלוע-לשדונובר ?תולאש

 זַא ,טסייוו וד ?ןציזרַאֿפ טסליוו ,זיא סָאװ ?ןרָאװעג הלּכ ַא זיא יז טניז

  :עמַאמ ןַײד !רָאי טרעדנוה זיב ,רָאי ןצכעז ןרָאװעג ןיוש טסיב וד

 !טַאהעג רעדניק ייווצ ןרָאי ענַײד ןיא ןיוש טָאה ,ןעִימ ךיז לָאז

 !ןברָאטשעג גנוי ןתמא ןיא יז זיא ,ליוװ רעייז -- עלעדיירפ

 -עג עקַאט יז זיא םעד רעביא !יאדוװַא ,אטישּפ -- לאלצ יר

 זיא טיוט ריא סָאװ ןוֿפ ,טינ טסייו עמ ,םינּפ ַא טָאה סע ףןברָאטש

 ןסָאגעג סקַאװ ןיא רעייא ריא טָאה ןירענלימ עטלַא יד ?ןעמוקעג

 רָאנ .שינעקערשרעד ַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא סע זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא

 רָאנ סע גָאז ךיא .ןסיוא טינ ףיור'ד ןיב ךיא ,ןוֿפרעד טינ סעומש ךיא

 סָאװ ,גָאט םעד ןיא ענטומס ןציז ױזַא טסנעק וד יװ ,םעד ןגעקַא

 ןלעוו ךעלבַײװ עלַא יו ,טינ רָאג טסייוו וד !ךעלקילג ױזַא טסרעוװ וד

 יו םירֿפס עסיורג יד רעביא ןציז טעװ ןַאמ ןַײד זַא ,ןַײז אנקמ ריד

 יד םורַא ץלַא טגָארט סָאװ ,סנמאנ םעד עלעסָאי יו ױזַא טינ ,ֿבר א

 רעד ץלַא ,טגָאזעג סנייטשמוא !סענעשעק יד ןיא ךעלכיב עניילק

 טגעלֿפ ןרָאי ענַײמ ןיא !עמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,רוד רערעטצניֿפ

 ַא םיא ףיוא ןעוועג זיא'ס זַא ,קיד ןוא בָארג ױזַא רודיס ַא ןַײז וצ

 ןעלווָאט ענרעצליה טימ ןַײז וצ טגעלֿפ ןוא !ןָאט וצ קוק ַא גונעּת

 !ךלימלגױֿפ ןוֿפ ןענַאטשעג םיא ןיא זיא'ס ןוא ,סעקַאה ענעשעמ ןוא

 -עג סנייטשמוא !ַײּפש-ןוא-ַײק ןענַײז ךעלמירודיס עקיטנַײה רעבָא

 ,תולאש טנקסּפ (ןושליטעּפש) 5



 עיגָאלָאטנַא 24

 סָאװ ,םעד טימ ןלייטעצ חור ןטימ ךיז ןלָאז םיאנוׂש ענַײמ ,טגָאז

 ןוא סטכַאנצ-קיטַײרֿפ ןוֿפ תורימז ךעלציּפ עכעלטע !טייטש טרָאד

 םיא לָאז רע ,ןענעגרה טיוט וצ ןדִיי ַא טנַײה לָאז ץירּפ ַא !ירֿפ תבש

 !רודיס ןיא טינ טייטש עס לַײװ ,ןענעק טינ רע טעוװ ,תיֿפי-המ ןעגניז

 רעבלַאה ַא !הּכמ ַא רָאג טייטש --- סטכאנ-וצ-תבש ןוֿפ טסעומש רעוו

 - פ ֹכ ןיק ,ם וח ר - אוהו גנַאל רעצרוק ַא ,ךל ןּתיו

 תו ר צוי ןײק ,ה ד ג ה ןיק ,תונ ע שוה ןיק ,תור

 ןיא טייטש עס לַײװ ?רודיס סע טֿפור עמ סָאװ רַאֿפ ,ךיא סייוו --

 . ןוא !?טגָאזעג רענייב ףיוא ןוא רענייטש ףיוא ,ןענווַאד לציּפ םעד

 סנטַײצ רַאֿפ !םירֿפס עלַא טימ זיא ױזַא ,םירודיס יד טימ יוװ ױזַא

 -ַאש ןיא טנעקעג טינ ןבָאה ייז זַא ,סיורג ױזַא םירֿפס עלַא ןַײז ןגעלֿפ

 טנַײה יװ טָא ,ןעוועג זיא ,םולשה-הילע ,ןעמַאמ ןַײמ יב !ןַײרַא עֿפ

 -נעל ןעוועג רע זיא ,**י 3 צ+ ת ל ח מ רֿפס ַא סעּפע ,ךיא קנעדעג

 םורַא ןעמ טגָארט ךעלמירֿפס עקיטנַײה !רעטַײר ןַײמ יוו ךָאנ רעג

 חישמ ןָאק יו ?טלעוו רעד ףיוא ץונ ןַײז ןָאק יו -- סענעשעק יד ןיא

 ?םורַא ייז טגָארט ךָאנ עשז רעוו :ןסעומשקירוצ רימָאל רָאנ ?ןעמוק

 עלעסָאי יו לזמילש ַא סעּפע ךָאנ ?ןַײרַא ייז ןיא טקוק ךָאנ רעוו

 ,סָאװ !ןטלַאהסיוא טייקשידִיי לָאז רע יַאולה ,ןתמא ןיא !סנמאנ םעד

 רע יו ,ןרעיא ענעגייא ענַײמ טימ טרעהעג טינ רשֿפא בָאה ךיא

 -טינ ןייק ןוא ץל ןייק ָאטינ רָאג זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןטלמונַא טָאה

 "עג קזוח וצרעד ךָאנ טָאה ןוא ?טדערעג ליומ ןַײמ טימ טינ ,רעטוג

 רע ,ללּכה ?ןסיג סקַאװ ןוֿפ ןוא ןכערּפשּפָא-ערה-ןיע ןַא ןוֿפ טכַאמ

 ןייז ,סנַיײמ עקַאט גָאז ךיא .גנירג רַאֿפ הנמאנ עשידִיי יד רָאג טלַאה

 רעטכָאט סבַײװ ןַיײמ סָאװ ,למיה ןיא סיורג רעייז סעּפע זיא קילג

 ,עקרעשטשַאי ענירג ,עזייב ַא וצרעד ןוא ,גיוא ןייא ףיוא דנילב זיא

 ףבָאה וצ הלּכ ַא רַאֿפ יז טבעלרעד טינ יאדווַא רע טלָאװ ,טינ ןעוו

 !טזָאלרעד טינ וצרעד בַײװ ןַײמ טלָאװ ךיא

 ,ןָאטעג רע טלָאװ סָאװ !קילג סיורג יאדווַא ,ַאט -- עלעדיירפ

 ר א טי

 ,(רפס ןרעלוּפָאּפ ןופ ןעמָאנ) ,"יבצ תלחנ, (ץרָאה'םע ןַא ןופ זַײרג ַא) *
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 יװ ,זָאנ ַא ןָא רָאג רעדָא ןגיוא עדייב ףיוא דנילב ןַײז לָאז יז זַא
 ?ערעדנַא

 טגָאז ןוא רעטרעוו יד ַײב ריט רעד ףיוא ךיז טזַײװ -- עלעסָאי
 !ל ב ע ל יװ ױזַא :שמַאֿפנַאֿפ ַא יו ,טייהרעליטש ןעלעדיירפ וצ
 ןיא ,טקנירט ןוא ןָא ךיז רע טגייב ,ריב ץעוועטסָאּפ םעד טעזרעד רע
 .ץעועטסַאּפ םעד רעביא-טרעק ןוא ךיז רע טקערשרעד ןטימ

 פ5ּפָאיל םעד טעזרעד ,םוא ךיז טקוק ,טרעהרעד -- לאלצ 'ר
 !? ןרָאי עצרַאוש יד לא וצ ,טרָאד זיא רעוו : יירשעג ַא טיג ןוא

 ךָאנ םיא לאלצ 'ר .טֿפױלטנַא -- עלעסָאי

 טירטֿפױא רעטרעֿפ

 ןוא * ןענזַאלב ןיז ןיא טנַײה ךָאנ זיא םיא ,ַאנ -- עלעדיירפ
 ,תוומה-ךאלמ רעד !תורצ רַאֿפ עגושמ טינ טשרעקָא ןילַא רעוװ ךיא
 קיצֿפוֿפ ךיוא ךָאד רע טָאה םּתסה ןמ ,ןגיוא טרעדנוה טָאה ,ןעמ טגָאז
 רענַײמ ןוא גיוא ןייא רָאנ תוומה-ךאלמ סעלעסָאי טָאה ףוס םוצ .זענ
 ןוֿפ לטעצ ַא לסיב ַא רימ טָאה עטַאט רעד !זָאנ עבלַאה ַא טינ וליֿפַא
 רע זַא ,ןצלעמש לסיב ַא ךימ סע לעװ ךיא !טגײלעגרעדינַא םיגונעּת
 רע לָאז ןדע-ױג ןקיטכיל ַא ,םירֿפס עסיורג יד רעביא *' ןעיָאר טעװ
 יוװ ,ָאי ןָאק רע זַא !דלַאב עקַאט -- סָאד יא !םלוע-לשיונובר ,ןבָאה
 ןלעב ַא םיא ךיא טלָאװ ,םיריזח יצ ,תולאש ןעסַאּפ ,טגָאז עטַאט רעד
 ,ךימ זזָאנ ַא ןָא הלּכ ַא טלָאװעג טלָאװ רע יצ ,הלאש ַא ןגערֿפ ןעוועג
 ,ןיציבר ןייק טינ ןוא ֿבר ןייק טינ ןיב ךיא יוװ ױזַא ,ןגערֿפ לָאז עמ
 -יירט ןייא יו טקנוּפ זיא זָאנ ַא ןָא ןתח ַא זַא ,טנקסּפעג ךיא טלָאװ
 !דרע רעד ןיא ןקעטשנַײרַא םיא ףרַאד עמ :רעסעמ רעֿפ

 ,ןבָארג */ --- .ץל ַא רַאפ ןכַאמ ךיז ,ןצל *? --- .האירב ענעזָאלעגּפָא **
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 טירטֿפױא רעטֿפניֿפ

 רעבירַא ריא טקוק ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ןָא-טמוק -- עלעסַאי

 וצ ןַײרַא דרע רעד ןיא וטסניימ ןעלבעל ,ױזַא .סעציילפ יד רעביא

 .ןַײז 5 ענשטוקס םיא טעוװ סע .ןיילַא ןייג לָאז רע ,הריֿבע ןַא ?ןקעטש

 סָאד ,ןבעל'כ ,וטסניימ סָאװ .גוויז ןטוג ַא ןגעוו טענַײז ןוֿפ בָאה ךיא

 גיוא ןייא ןַײז ריא ַײב טעװ רע :ןעוועג ךודיש רעכַײלג ַא ָאי טלָאװ

 ןסַײרּפָא טינ ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ייז ןלעװ זענ יד !ּפָאק ןיא

 ךיג רָאג יז רע ןָאק טיוג ַא רַאֿפ ןוא ,טינ םיא יז -- סנטסקינייו

 !ןכַאמוצ גיוא .ןייא רָאנ ףרַאד יז ,ןרעוו רוטּפ

 רוטּפ רענַײז ןענעק רעבָא יז טעװ ױזַא וו ,ָאי -- עלעדיירפ

 רוטּפ טינ ךיוא הרצ ַאזַא ךָאד ןעמ ןָאק טוט םעד ךָאנ וליֿפַא ?ןרעוו

 ןָאק ןעמ ןברָאטשעג זיא רע ביוא ,ןסיוו ןעמ ןָאק ױזַא יװ !ןרעװ

 !זָאנ רעד ףיוא רעדעֿפ ןייק ןגייל טינ םיא ךָאד

 וטסעז ןגעקַא .געט ַײרד ןגיל ןזומ תמא רע טעװ -- עלעסָאי

 זָאנ יד ןַײרַא טינ טקעטש רע :תולעמ ענעדליג ענַײז ,ָאינעדײרֿפ ,טינ

 סטכַאנ-וצ-תבש םימׂשב ןייק ,טינ קַאבַאט ןייק ףרַאד רע .םוטעמוא

 עבלַאה ַא !ןבעל'כ ,לבַײוו ַא רַאֿפ האיצמ ערשּכ ַא ,הלדֿבה רעד וצ

 ןרָאּפשרַאֿפ ךיוא רע טעװ רעטלע רעד ףיוא לירב ַא !האצוה

 ןוא טוג ױזַא טסיב וד סָאװ רַאֿפרעד ,וטסעז -- עלעדיירפ

 סהלּכ ןַײד ריד ךיא לעוװ ,תולעמ סנתח ןַײמ סיוא רימ טסנכער

 טינ טקוק יז .זיא יז םורֿפ יו ,טינ סעגרַאֿפ .ןענעכער ךיוא תולעמ

 ,רעלעֿפ ַא ןַאמ רעד טכַאמ ?ןגיוא עדייב טימ ליבסנַאמ ןייא ףיוא

 יגיוא ןייא טימ רָאנ רעלעֿפ םעד ףיוא יז טקוק

 ל ע ו :טנַאמרעד ךיוא ןענװַאד ןיא טייטש יז -- עלעסָאי

 | !גױא ןיא ת ח ת מ ץ ר א ה

 יוניל ע ַײב ָאי ןיוש ןטלַאה רימ זַא .טכַאל -- עלעדיירפ

 ,גונעג !ורכזו ומש חמי .סױא-טַײּפש יז .ןעַײּפשסױא ןיוש ןעמ געמ

 .קיטעמוא 5
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 טיירדעגסיוא ךיז וטסָאה יו ,רעסעב רימ גָאז !ןֿפרַאװקעװַא יז רימָאל
 ריד ףיוא םעד ןָא זיא רע ?ןֿפָאלעגכָאנ ריד זיא סָאװ ,ןטַאט םעד ןוֿפ
 | ,זייב גונעג

 עטַאט רעד .ןטַאש טינ רימ סע טעװ ךודיש םוצ -- עלעסָאי
 טָאה רע .םעדיוב םעד ףיוא ךָאנ ךימ טכוז רע .ןגירקעג טינ ךימ טָאה
 ,םעדיוב םעד ףיוא זיוה םעד ךרוד ןֿפַאלעגֿפױרַא ןיב ךיא יו ,ןעזעג
 -נַא רעד ןוֿפ *' זַארַאז עקַאט ןיב ךיא יוװ ,ןעזעג טינ רעבָא טָאה רע
 טעװ ןעניֿפעג ,ןכוז לַײװרעד רע זָאל ,השקשינ !ּפָארַא טַײז רערעד
 ַײז ,ןטכיר טינ רימ ףיוא רָאג ןיוש ךיז טעוװ רע ןעוו רעבָא ךימ רע
 רָאנ רימ טעוו סע ביוא ,סנייש ןעז סעּפע וטסעוװ ,* עווילּפרעיצ רָאנ
 -עצ יו ןעלעמעל ןַײז לָאז סָאװ ,סעכלעזַא 4 עיָארטס ךיא .ןטָארעג
 רימ ַײז .גיוא ןיא ןרָאד ַַא יו הלּכ ןַײמ ןוא ,זָאנ רעד ןיא עצירעמ
 שוק ַא ןטיװװ רעד ןוֿפ ריא טזַײװ רע ףעזרעדיוװ םוצ !טנוזעג לַײװרעד
 | .סױרַא-טֿפױל ןוא

 טירטֿפױא רעטפקעז

 רעיוט םעד רַאפ ןסיורד ןיא

 ?וטסרַָאֿפ ןיהּוװ ,לאירזע ,לאירזע -- עלעסָאי

 -ןזעמ יַא טימ .דרעֿפ ַא ףיוא קידנטַײר ףיוא ךיז טצעז -- לאירזע

 .םינּתוחמ יד טימ ןתח םעד ןגעקַא-רָאֿפ ךיא .לוק בָארג הנ

 וצ רע טגָאז ךָאנרעד ,טכַארטרַאֿפ לסיב ַא טייטש -- עלעסָאי
 .ןטעב וצ סעּפע ריד בָאה ךיא !לאירזע ,וצ רָאנ רעה .טוג .ןלאירֹוע
 "וג ַא דימּת ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד .טסיזמוא טינ גנַאלרַאֿפ ךיא
 רעד ןיא ןלאירזע רע טקעטש ,סע טגָאז רע תעשב .רעדורב-רעט
 .לברעק בלַאה ַא ןַײרַא טנַאה

 סָאװ ,ןעזעג טינ ךָאנ טָאה רע .טנַאה יד וצ-טכַאמ -- לאירזע)

 זיא קינָאה יװ ,ןבָאה ךיא לָאז רָאי ַאזַא .טגײלעגנַײרַא םיא טָאה רע

 ,וצ-טיירג ,יוב ! -- .קידלודעג * -- .דלַאב
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 -עלַאב רעד ,יוא ,יוא ,יוא !רעדורב"רעטוג ַא זיא עלעסָאי ביוא ,סיז

 :סעּפע ןעמ טגָאז יו !יוא ,יוא ,יוא !ןבָאה לכׂש ןַײמ רעסעב לָאז סָאב

 סָאד ןעלעדײרֿפ גוט סָאװ ,ךיא סייוו !רֿפוש ןגנַאל ַא טָאה סקָא ןַא

 רעד .ןגָאזסיױא טינ ןעמ רָאט עקירעביא סָאד ?למינּפ-םימש-תארי

 לאירזע !גַײװש ,לאירזע :םיאנּת יד ףיוא טגָאזעג רימ סָאבעלַאב

 !טדערעג טסייה ןגיוושעג :ךיז ַײב ךיז טכַארט לאירזע רעבָא .טגַײװש

 ,טינ זָאנ ןייק טָאה ןתח סעלעדײרֿפ ןוא טינ לדייוו ןייק טָאה רעב ַא

 ףןַײרַא ןטַאט ןַײז ןיא חור ַא זָאל !טדערעג ליומ ןַײמ טימ טינ

 .ןטעב סעּפע ךיד לי ךיא .ןָא טינ ךימ טייג סָאד -- עלעסַאי

 ָאטינ רעמ ריא סע ןוא הּפוח יד טנַײה ךיוא זיא רימ ַײב זַא ,טסייוו וד

 רעד .+?ענינעשימ עצנַאג ַא ןרעוו ָאד טעװ .רעמזעלק יילרענייא יו

 בילוצ רימ וט רעבירעד .ןיהַא רעד ,רעמזעלק יד רעהַא ןּפעלש טעוו

 ַא טרָאד ייז טלַאהרַאֿפ ,םינּתוחמ יד ןגעקַא טסרָאֿפ וד :טייקיניילק ַא

 םעד ךָאד ןסייוו יז !דלַאװ ןיא לסיב ַא טשרעמָאלק עשזדנָאלב ,לסיב

 ,ןרעװ רעטצניֿפ ןביײהנָא ןיוש טעװ סע זַא ,טכַאנ רַאֿפ טשרע .טינ געוו

 לעװ לַײװרעד .טקַארט ןֿפױא לדלעוו םענוֿפ ןריֿפסױרַא ייז וטסעוו

 יבַא ,הנּתמ ַא רימ ַײב וטסמוקַאב ןגרָאמ !הּפוח ןַײמ ןעמוקרעביא ךיא

 !ןכַאמ טוג רָאנ סע טסעוװו

 טַײּפשַאב ,לברעק עבלַאה סָאד ןעזעג לַײװרעד טָאה -- לאירזע

 ךיז וצ טייהרעליטש טגָאז .ענעשעק רעד ןיא ןַײרַא-טגייל ןוא סע רע

 ןטַאש טינ רימ סע לָאז ױזַא ,סָאװ רַאֿפ טינ סייוו ךיא יו ױזַא :ןיילַא

 !+5 רוּפָא ןייא יו ,ןריֿפמורַא יז ךיא לעװ ,יוא ,יוא :ןעלעסָאי וצ ךיוה

 !האיצמ ערשּכ יד ןעלדנַאה רעטעּפש לסיב ַא עלעדײרֿפ טעװ

 ?ןָאט למעל לַײװרעד טעװ סָאװ .טכַאל -- עלעסָאי

 !ע מ ןכַאמ לַײװרעד זָאל למעל -- לאירזע

 .קעווַא-טייג רע !עב ,ןיינ .שטַאֿפנָאֿפ ַא יו טכַאמ -- עלעסַאי

 םושב ליװ סָאװ ,רעטנשקעעגנַײא (?רַאּפוא)*2 -- .שינעשימעצ ,הלהב

 ,ןבעגכַאנ טשינ ןפוא
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 טירטֿפױא רעטנביז

 ןיא חור ַא .דרעֿפ םעד ףיוא טכער וצ ךיז טצעז רע -- לאירזע
 רעגולק ַא טסיב ,לאירזע ,יוא ןרעטש ןיא ךיז טּפַאלק רע !רַאנ ַא
 ,תויתוא עניילק יד ןיא ןענרעל ןעוועג לָאז לּפעק סָאד טָא !גנוי
 -ַאּפ ַא ןָא לתוֿפסוּת ַא טימ ארמג טַאלב ַא ןגָאז טנעקעג רע טלָאװ
 ַא רימ רָאנ =? עלגיֿפ ַא ןעיָארטס סעּפע ָאד ליוו עלעסָאי 1** סַאּפ
 ןייק !+ עקוװדלָאי יד 4 ןעכטַאלקעװַא רָאג טעװ רע זַא ,הרּפּכ ענייש
 ןֿפרַאד טינ זולב למעל רימ טכַאד ןוש טעװ *ם לוע ןודַא
 םעד +?לרעבוויֿפ ַא טקורעגּפָארַא לאירזע ןַײמ טָאה לַײװרעד .ןגָאז
 לצוי ןגרָאמ ,ךיז טכַאד !טגיילעגוצ טינ ָאד ךיא בָאה השורי סנטַאט
 לסיב ַא ךימ לעװ ךיא סָאװ ,םעד רַאֿפ טלעגריב ןעמוקַאב ךָאנ ךיא
 -רעד לָאז עלעדיײרֿפ הריֿבע ןַא וליֿפַא .םינּתוחמ יד טימ * ןעקרָאּפנָא
 ןבעג סעּפע יז זָאל ?רַאנ ַא ןַײז ריא טסייה רעוװ רָאנ ,ןטסַאֿפ לַײװ
 ןוא .ןסײבנָא ןגעמ לַײװרעד יז טעװ ,ןזיילסיוא ךיז יז טעװ ,ןעלסָאי
 עקַאט יז זיא רשֿפא ,ןצַאש טינ ןעמ ןָאק המשנ עשידִיי ַא ,רעטַײװ
 לעװ ךיא !גנוי רעגולק ַא טסיב ,גַײװש ,לאירזע !לכׂש ןצנַאג םַײכ
 -וויֿפ ַא ,עקװעלימרַאי ןייק ןעצַײכ ןלמ וצ ןָאט גנורּפש ַא לַײװרעד
 רע זָאיװ !שיֿפ קיטש ַא טימ הקשמ רעד ןיא ץעז ַא ,ָאד ויא לרעב
 | .קעווַא-טרָאֿפ

 1838 עןבוד

 -- .ןענעבנגקעװַא* --- .לדניװש ** -- .ןפלעהסורַא ,ןעשַאפרעטנוא ** |
 ךיז5 -- .0) לרעפניפ ַא*? -- .גנַאזעגבױל (הליפת) ** --- .װלַאנ ,ץירפ .}
 ,ןעמענרַאפ
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 טרעבליג המלש

 ןולובז ןוא רכששי

 רענעֿפָא ןַא רַאֿפ ךיז טלקָאש ,שרדמה-תיב ןיא טציז לטָאמ 'ר

 ,לגייֿפ ,דרָאב רעד ןוֿפ ץיּפש ַא טַײק ןוא ןרעטש םעד טשטיינק ,ארמג

 ,רעטכעט עסיורג טימ טלגנירעגמורַא ,עקנילֿפ ַא ,עניילק ַא ,בַיוװ ןַײז

 עכעלטע ןוֿפ הסנרּפ יד טיצ ןוא קרַאמ ןֿפױא לשיט ַא ַײב טייטש

 ןטימ רָאנ ,עניילק ַא רעױוּפ ןרַאֿפ טייטש יז .ךעלדנעב ןוא ץיצ ןלייא

 ףױרַא םיא וצ טעשטשילב ,ןטַײז עלַא ןוֿפ םורַא םיא יז טמענ קנַאדעג

 -טע ןדייר ןיא ןַײרַא םיא טֿפרַאװ ןוא ךעלעגייא עצרַאװש עריא טימ

 יור ַא טימ ,ךַײלג קיצלָאה טייטש רעיױּפ רעד .שידִיי רעטרעוו עכעל

 טֿפױק רע זַא ,טסייוו רע רָאנ ,םיא טרַאנ יז זַא ,רע טליֿפ סעּפע ,םינּפ

 -ַאב ןוא ּפָא רעוש טמעטָא ,טשינ סע רע טײטשרַאֿפ .רעקיליב ָאד

 | ...טלָאצ

 ,קרַאמ ןֿפױא עטנכש ַא טימ ךיז טגירק יז ןעוו ,קנילֿפ זיא לגייֿפ

 -טעגרוטש ןוא ,רעטנוא:טגנירּפש ןוא לכלוקַײב ַא ףיוא יז טַײרש

 ַא טָאה ענעי רָאנ .ןַײרַא םינּפ סרענעי ןיא רעגניֿפ ןטימ רעטנוא

 -טֿפיױל ןוא ארומ יז טגירק .,ךַאז עטרַאה ַא טּפַאכ סָאװ ,ןַאמ ןכיוה

 ןוא ןגיוא יד ןוֿפ ןרערט יד ךיז טשיוװ ןוא לעטש ריא וצ קירוצ

 זיא ץלַא .1 סעבמָאלג יד יװ ןעייטש ייז סָאװ רַאֿפ ,רעטכעט יד טלעש

 ףײלַא ןַײז םוטעמוא ףרַאד יז ןוא ,סעציײלּפ עריא ףיוא רָאנ

 רעקיציּפשייװצ רערעטיש ַא טימ דיי רענייש ַא זיא לטָאמ 'ר

 יד ןוא ןגעלרַאֿפ ךעלטיור םינּפ סָאד .לטיה ןכוט טיירב ןוא דרָאב

 רַאֿפ שרדמה:תיב ןיא טציז רע .סענעשעק-לטַאלַאכ עדייב ןיא טנעה

 -ארמג ןקירעֿפעלש לױֿפ ַא טיצ ןוא ךיז טלקַאש ,ארמג רענעֿפָא ןַא

 סױרַא לסיב ַא טייג ןוא ארמג יד רע טכַאמרַאֿפ גָאט ןטימ ןיא .ןוגינ

 -רַאֿפ בַײװ ןַײז יו ,טעז רע ןוא טַײז ַא ןיא טייטש רע .קרַאמ ןֿפױא

 טיי

 ,רעגנערד
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 קיציװ ַא וצ םיא טגָאז ןוא הנוק םעד ןַײא גולק טדער יז יװ ,טֿפױק

 ןוא ליטש טלכיימש ןוא האנה רע טָאה :קנילֿפ טסעמ יז יוװ ,לטרעוו

 .ןַײרַא דרָאב רעד ןיא טמעשרַאֿפ

 ,השיא ןַא עטהירב ַא ,המכח ַא ---

 ןוא רעטכעט יד ףיוא יז טַײרש ,קעװַא ןיוש טייג הנוק רעד ןעוו

 ,הרוחס יד וצ טשינ ןגייל ייז סָאװ רַאֿפ ,ןעייטש ייז סָאװ רַאֿפ ,טלעש

 טכיררַאֿפ יז .רעליטש יז טרעוו ,דרָאב ןַײז ,ןעלטָאמ רעבָא טעזרעד יז

 עטנכש רעד ַײב טֿפױק ןוא ּפָאק ןֿפױא לטייש סָאד טמעשרַאֿפ ךיז

 ירּפ יד טרעדנּוװַאב ,טנַאה רעד ןיא ירּפ יד טיירד לטָאמ 'ר .ןטכורֿפ

 ,הכרב ַא טכַאמ ןוא

 ןיוש ףרַאד יז זַא ,ךיז וצ טדער ןוא םורַא םיא טקוקַאב לגיײֿפ
 .לטַאלַאכ ַײנ ַא םיא ןכַאמ ןוא גַײצ ןלייא עכעלטע ןעמענ
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 םַײב ןציז ןַאמ ריא טעז יז ןעוו ,טייקיטשינ ריא טסייוו עלעגיײֿפ

 ןעלקניוו יד ןיא ,ןטַײז יד יײב םורַא ליטש טייג יז .טמיור יז .רֿפס

 ןַײז ףיוא ,ןעלטָאמ 'ר וצ ,שיט םוצ טקוק ןוא ,טשינ טוט ןוא טוט

 ןיא ןוא ןוגינ-ןרעל ןַײז טימ טמַאלֿפ םינּפ ריא .ןרעטש ןטשטיינקעג

 | .טֿפַאשקנעב ַא טקנַאלב ןגיוא עריא

 ,ןייטש טבַײלב ןוא ייט לזעלג רָאלק א שיט םוצ טגנַאלרעד יז

 .טרַאװ ןוא ,טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד

 ;סױרַא רֿפס ןוֿפ גנערטש טגערֿפ לטָאמ 'ר

 ?וטסגנַאלרַאֿפ סָאװ ,לגיײֿפ ---

 :ןהנעט ןָא-טבייה לגיײֿפ

 ןעגנערבנַײרַא ףרַאד ךיא .געט עצנַאג טעװערָאהרַאֿפ ןיב ךיא --

 ,טשינ רָאג וט ךיא .ענעדִיי עקידניז ַא ןיב ךיא .בוטש רעד ןיא הסנרּפ

 !?ןיהַא ןעמוק ךיא לעװ סָאװ טימ

 ,ךיז טסַײװ םינּפ סלטָאמ 'ר

 רכׂש רעמ ןבָאה טסעװ וד !רימ ןוֿפ רעמ טסוט וד ,עלערַאנ --

 !רימ ןוֿפ



 - ציגָאלָאטנַא 82

 -נסיוא ןוֿפ עלעגיײֿפ ןיוש סע ןעק -- ...הרוּת ןיא ,חמק ןיא --

 .קינייוו

 :ריא טימ טנעייל לטָאמ 'ר

 -טג טשינ ךימ טסטלָאװ וד ןעוו .הרוּת ןיא ,חמק ןיא םא --

 !ףענרעל ןוא ןציז טנָאקעג ךיא טלָאװ ױזַא יו ָאט ,טזַײּפש

 .סױרָאֿפ טֿפױל יז ןוא דרעֿפ ןֿפױא ךיז טליֿפ לגיײֿפ

 | !ףענולוֿבז טימ רכׂשׂשי יו ױזַא --

 וצ השיא ןַײז רע טיג ,לָאמ עלַא יו ,ןוא ךיז טלקָאש לטָאמ 'ר
 ;ןײטשרַאֿפ

 זיא ןולוֿבז .תוֿפּתוש טכַאמעג עדייב ןבָאה רכׂשׂשי ןוא ןולוֿבז --

 ןסעזעג זיא רכׂשׂשי ןוא ,ןעלדנַאה טלעו רעד רעביא ןרָאֿפעגמורַא

 ןענולוֿבז ןיד ןטימ ךָאד טמוק טנַײה .טנרעלעג ןוא שרדמה:תיב ןיא
 ףענרעל סרכׂשׂשי ןיא קלח ַא

 ריא וצ םוא ךיז יז טרעק ענעדירֿפוצ ַא ןוא רעכיז זיא לגיײֿפ
 .טעברַא
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 -טקוק ,ליטש יז טצֿפיז .ןוז ַא ליוו יז ,רעטכעט זיולב טָאה לגיײֿפ
 ,..טרַאװ ןוא ןעלטָאמ 'ר וצ ףױרַא

 ...םישנ זיולב :בוטש רענעגייא ןַײז ןיא דמערֿפ ךיז טליֿפ לטָאמ 'ר

 ;ןטלעש ןוא ןעַײרש ןייא ןיא טלַאה לגיײֿפ

 !ןרעב יד יװ ,ןסקָאװעגֿפױא ןדיימ עכלעזַא --

 ןיא ָאטשינ זיא רענייק ןעוו .ארומ טימ ּפָא ךיז טקור יז ןוא
 יז ,רעטכָאט רעטסטלע רעד ןוֿפ ןעלטָאמ 'ר טימ יז טדער ,בוטש
 .,.ליטש רעד ןיא סעּפע םיא טלייצרעד ןוא וצ ךיז טגייב

 ;טצֿפיז לטָאמ 'ר

 ףַײז 1 רעֿבמ זומ רע ןוא ,ץמח ןַײז !תרגוב ַא --

 ;ןגיוא יד ןוֿפ ןרערט יד ךעטרַאֿפ קע ןטימ ךיז טשיװ לגיײֿפ

 ,(חסּפ ברע ץמח םעד טנערברַאפימ יװ) "ןענערברַאפ; '
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 -רָאֿפ !זיא סע סָאװ ,עכָאלעמלַאב ַא ןֿפערט שטָאכ ךיז לָאז סע --

 !העש יד ןֿפערט וטסעוו רשֿפא !ןיבר םוצ רעבירַא

 :בוטש רעד רעביא םורַא-טייג לטָאמ 'ר

 !ריא רַאֿפ ןדנ ףרַאד רע ---

 :ךיז ףיוא םערתמ זיא רע ,ןעקנַאדעג ענַײז טימ המחלמ טלַאה רע

 !?רע ןוא ,ןוחטב ,הנומא טָאה השיא ןַא ---
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 זיא ץַאלּפקרַאמ סָאד .גָאט ןקידנגער בירט ַא ןיא ןעוועג זיא סע

 סענעדִיײקרַאמ יד טימ ךעלדַײב עמורק יד רָאנ ,קידייל ןענַאטשעג

 .רעטרע ערעייז ףיוא לקנוט ןבילבעג ןענַײז

 ןוֿפ סעטכַאלּפ יד טימ טּפַאלקעג ,ןגָאי ןביױהעגנָא טָאה טניוו ַא

 טלצנורעג ןוא ,סענעדִיי יד טזָאלעג ור וצ טשינ ךיוא ,ךעלדַײב יד

 ,טלגיּפשעג יולב ןיוש ןבָאה סָאװ ,רענייטש יד ןשיוװצ ךעלרעסַאװ יד

 .ןקורנָא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טכַאנ יד

 ַא טרעהעג ךיז טָאה'ס .טּפַאכעגֿפױא יו ךיז טָאה קרַאמ רעד

 ,סענעטסַאק ןוא ןשיוק ןוֿפ ןעּפירקס ןוא ןרָאֿפ ַא ,ןקור

 טגָאיעגוצ טָאה יז ."ןעמורנַײרַא; ןביוהעגנָא ךיוא טָאה לגיײֿפ

 .טנעה עטלַאקטיױר טימ ,סעלײשטַאֿפ ןיא עטלקיװרַאֿפ ,רעטכעט עריא

 !םייהַא ןייג וצ ןבעלרעד ןיוש רימָאל ,ףוס ַא --

 רעמינּפ יד ךיז ןכיילב סע .רעטצניֿפ בלַאה זיא בוטש רעד ןיא

 ףיוא טציז לגיײֿפ .ןעור ןוא ןטעב יד ףיוא ןציז סָאװ ,ךעלדיימ יד ןוֿפ

 ,ןקָאז יד טימ ןשַאמַאק יד ּפָארַא ךיז ןוֿפ טּפעלש ןוא טרָא קירעדינ א

 :בוטש רעליטש רערעטצניֿפ בלַאה רעד ןיא טַיײרש יז

 ןָא רע טשינ טדניצ סָאװ רַאֿפ !?טצעזעצ ךיז ץע טָאה סָאװ --

 !?לּפמעל סָאד

 ,ןטכױלַאב טרעוו בוטש יד ןוא ? עקלַאּפַאז ַא לױֿפ טבַײר ץעמע

 ףיוא ,בוטש רעד רעביא םורַא ךיז טקוק יז .ףיוא ךיז טלעטש לגיײֿפ

 :רעטכעט יד טגערֿפ יז ןוא ,ּפעט עקידייל יד טימ ךיק רעטלַאק רעד
=== 

 ,עלעבעווש ?
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 ?ןַײז טעוו סָאװ --

 -טבייה לגייֿפ .טשינ ןרעֿפטנע ןוא ןטעב יד ףיוא ןציז ךעלדיימ יד

 ןיא טַײרש ןוא ,ייז טימ טרעטיצ ןוא טֿפרַאװ ןוא טנעה עדייב ףיוא

 ;ןייוועג ַא

  +ןָאט ךַײא טימ ךיא לעװ סָאװ !קיטש עליוֿפ עכלעזַא ---

 .ענייא ּפָא ךיז טֿפור --- !ךודיש ַא --

 םיא -- בוטש רעד רעביא עלעגיײֿפ טֿפױל -- !רימ זיא ייוו --

 !ןָאטנָא הׂשעמ ַא רימ לעוו'כ !טשינ רָאג סע טרַא

 -ייא טזַײװ --- !זיא סָאד קנילֿפ יו ,עלעמַאמ סָאד רָאנ סטעז --

 | .ןָא ענ
 עלַא .עטייווצ ַא ּפָא ךיז טֿפור -- !עזָאק ַא יו טגנירּפש יז --

 .רעטכעלעג ַא ןיא ךיז ןגיוועצ

 ןליטש ַא טיג ןוא ןַײרַא-טמוק לטָאמ 'ר .ףיוא ךיז טכַאמ ריט יד

 .הזוזמ רעד רעביא טנַאה רעד טימ שיוו

 ;גיינ ַא םיא רַאֿפ ךיז טיג ,* סעקָאב יד ןיא טנעה יד טימ ,לגיײֿפ

 -תיב ןיא טציז דַיי רענייש רעד !דִיי רענייש ,טנוװָא ןטוג ַא --

 !ןסירעגסיוא טרעוו בַײװ ןַײז ןוא ,שרדמה

 טזַײװ ןוא ןקָאז עסַאנ יד טימ ךיש יד טּפַאכ ,לקניוו םוצ טֿפױל יז

 | ,םיא

 !טבעל בַײװ ןַײד ױזַא יוו ,עז ---

 יוװ ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ בַײװ ןַײז רַאֿפ טייטש לטָאמ 'ר

 : ,רעטּפשמרַאֿפ ַא

 ןֿפױא ןֿפלעהוצ ריד ליוו ךיא זַא .הכאלמ ןייק טשינ ןעק ךיא --

 !?ןָאט ךיא לָאז סָאװ ָאט !טשינ וטסליוו ,קרַאמ

 ;ןרעטיצ דרָאב ןַײז טימ דייר ענַײז

 -עגנָא ךיא ןיב ,ןָאט לָאז ךיא סָאװ ,וד רימ גָאז ,הברדַא ,ונ --
 !ןָאט וצ ץלַא טיירג

 !?ןגָאז ריד לָאז ךיא --

 ,ןטַײז ,ןטפיה +
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 רעד ןוֿפ סױרַא ליטש טייג לטָאמ 'ר .טלעש ןוא טַײרש לגיײֿפ

 | ,בוטש

 וצ טרָא ןוֿפ ןכַאז יד קיטסַאה טֿפרַאװ יז .ןעמיור טמענ לגיײֿפ

 לָאמ עלַא טַײרש ןוא לוטש ַא ףיוא ּפָארַא ךיז יז טזָאל גנילצולּפ ,טרָא

 םורַא ןעייטש רעטכעט עלַא .?יוא? ןרעווש ,ןֿפיט ַא סױרַא ץרַאה ןוֿפ

 .ריא

 !?ריד זיא סָאװ ,ןיוש גָאז ,עמַאמ !עמַאמ ,ונ ---

 ךיז וצ טדער ןוא ּפָאק ןטימ וצ-טלקָאש יז ,ליטש טנייוו לנייֿפ

 ;ןײלַא

 ?גנוי רעטסָארּפ ַא ,ןעד רע זיא סָאװ !?ןטעברַא ןייג לָאז רע --

 -ורט לקיטש ןטימ גָאט ןצנַאג ַא !?רימ ַײב ּפָא קיג ךָאנ טמוק רע

 !טיורב םענעק

 ַא ןיוש טנערב סע .וצ ריא ןֿפלעה עלַא .ףיוא ךיז טלעטש לגיײֿפ

 טגָארטעצ סע ןוא טשיור סע .טדיז סע .ךיק רעד ןיא רעַײֿפ ךעלמייה

 .סעלעביצ עטשיירעג ןוֿפ קַאמשעג ַא ךיז

 -עג טלָאװ רע .ףיוה ןרעטצניֿפ ןיא םורַא ךיז טיירד לטָאמ 'ר

 רעצמ טשינ יז ליוו רע רָאנ ,ןקיטכענ שרדמ-תיב ןיא ןייגקירוצ טנָאק

 יד ןקרַאטש טשינ ךיז לָאז'ס זַא ,ןײגנַײרַא טשינ ךיוא ליוו רע .ןַײז

 ,הקולחמ

 .ײטרַאװ ןוא ריט רעד רעטניה גנַאל טייטש רע ןוא

+ 

 .שיט םַײב טציז לטָאמ 'ר .טײרדעגֿפױרַא לעה זיא לּפמעל סָאד

 טיורב םענעבילבעגרעביא ןרעביא טשטנעב ןוא םורֿפ ךיז טלקָאש רע

 .ץלַאז ןוא

 רָאלק ַא ןיא ןשיק א רעביא-טיצ יז .טעב ַא ַײב טייטש לניײֿפ

 סָאד ּפָא-טכיול םינּפ טלטױררַאֿפ קידוועמעש ריא ףיוא .ןַײרַא לכיצ

 ,לכיצ עסַײװ

 ןזָאלעגּפָא טשַאװ יז .ךיק רעד ַײב טייטש רעטכָאט עטסטלע יד

 יײרעטומ רעד ףיוא עקירעביא יד וצ טקניוװ ןוא סעֿפעג סָאד
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 תא/ ףןגיוא עטצָאלגרַאֿפ טימ טגָאז ןוא ךיז טלקָאש לטָאמ 'ר
 *...יּתשא

 סלטָאמ 'ר ףיוא ןיהַא טקוק יז .ןוֿפרעד שטַײט םעד סייוו לנייֿפ
 ןוא ,ץרא-ךרד סיורג טָאה ןוא ,דרָאב ןַײז ףיוא ,ןרעטש ןטשטיינקעצ
 ,..קינעטרעטנוא ןוא ליטש טרַאװ יז

 רעגַאה ךורב

 ךעלקינייא יד

 א טא

 יז ןעמ טֿפור סהנוק-היח לקנַאי ןוא סעכעיצרעב רעד ןועמש
 לקנַאי יא ,ןועמש יא .סרעטומ יד ןוֿפ ךיז טמענ סוחי רעד לַײװ
 ןטימ עקַאט טֿפַאשיֿבורק ןָא ךיז ןגָאז ןוא ךעלקינייא :םיסחוימ ןענַײז
 רערעדנַא ןַא רָאג ןיוש זיא ,ךעלקינייא בוא זַא ןוא ,ןילַא ןטלַא
 ןטושּפ ַא ןוֿפ תוגאד עלַא ןוֿפ ןַײז טגרָאזעגסױא ,סע טסייה ּ!שטַײט
 ,1ריומדַא ןובשח לע ֿבוטילּכ ןיא ךיז טבעל עס ןוא םדו-רׂשב

 זיא ,טוג ךיז טבעל ןעלקנַאי ןוא ןענועמש ּוװ ,ףיוה רעשיבר רעד
 עטלַא .טכיל םוצ ןגילֿפ יו ןשטנעמ ךיז וצ טיצ סָאװ ,טלקמ-ירע ןַא
 ,ןיבר רעייז טימ תונכש ןיא ןבעל םענוֿפ ףוס םעד ןקידנערַאֿפ ןדִיי
 ,תונבר ףיוא רעטרע ןעמוקַאב וצ ? ןעקָאװק עטנרעלעגסיוא טַײל-עגנוי
 -רַאֿפ רעד ןוֿפ סָאװ ,םינלטב ױזַא םֹּתס ןוא .תוטיחש רעדָא תודמולמ
 ןשטעווק ,ןבָאה טשינ האנה ןייק ייז ןליוו טלעוו רעקידניז רעקיַײב
 ןיא ןוא ןזױלק ןיא קנעב עטרַאה יד סױא-רָאי ןַײא-רָאי טרָאד
 5 שַאלַאס

 יא טרול טיי עילאי ויי

 (סעבַאשז יד יװ)? --- .וניברו ינרומ וננודַא (יבר ןשידיסח ַא רַאפ לטיט )1
 ,ןשיט ןעװַארּפ וצ ןינב * -- .(ָאװקיַאװק) ןעלּפַאלּפ
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 ןקוק וצ ןגיוא יד סיוא ךיז טשיוװ ןוז יד ךָאנ רעדייא ,רואּכ ןוֿפ

 ןשטנעמ טימ טלביווש ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש זיב ןוא גָאט ןֿפױא

 ,עטגוזעג ןוא עקנַארק .דירַאי ןשִיָאגח ַא ףיוא יוװ ךיז טלמוט עס ןוא

 יד ךרוד ,ןעמָארטש טלעוו רערָאג רעד ןוֿפ ףיוא טשינ ןרעה סָאװ

 ןענעק ןוא ףיוה ןקע עדייב ןיא ןרעיוט עטנֿפעעצ טיירב עסיורג

 .ןַאּפש יד רַאֿפ ךיז ןרעגלַאװ ,ןטערטוצ טשינ תושקב ערעייז טימ געט

 ךיז ןעַײרש .,הנויח קידנטעב .ןעמָארק עטגיילעצ טימ ךעלרעמערק

 עקידנֿפרַאװנָא-המיא עװָאברַאקס ףיוא רעביא ערעדנַא סָאד סנייא

 ןשױק ערעווש טימ קידנגָאי ,עטעּפָאסרַאֿפ רעבַײװ ןוא .ןתואחסונ

 עקידלזיּפש ערעייז ףיוא ךיז ןסַײר ,טנעה יד ףיוא רעצכעסַײברַאֿפ

 טָא ןיא ,ןענירעד ןטימ ןיא ןוא .ּפעק יד ןֿפױרשעצ ןוא ךעלכלוק

 עס .ןַײרַא תולוק ערעדנַא רָאג לָאמ וצ ךיז ןשימ ,לסעקכָאק םעד

 -ורט םענעכעלב ןטעּפירכרַאֿפ ַא ןוֿפ םירֿבש םעצולּפ ךיז ןרעהרעד

 "רַאֿפ ,סַאב ןקירעֿפעלש +ןטעכערדזיר ַא ןוֿפ ןצֿפיז ערעווש ,טיימ

 ,הנותח ַא :קױּפ רעקידרעכעל רעסיורג ַא ףיוא ּפעלק ןוֿפ טעמושז

 -ײֿפ עקידנעילֿפ ןוֿפ שטשיווסעג ַא טימ ןַײרַא ךיז טדַײנש גרַאוװניײלק

 הלּכ ַא ןריֿפ ,ןעגנַאטש-הּפוח טימ קידנצנַאט ,םינּתוחמ ןוא ךעלעג

 .ןיבר םַײב הכרב ַא ןעמענ סנקעדַאב ןרַאֿפ

 ךיז סהנוק-היח לקנַאי ןוא סעכעיצרעב רעד ןועמש ןבָאה ָאד

 ןעניוו וצ טנַאּפשעגֿפױנוצ ייז לרוג רעד טָאה ָאד ,ןֿפָארטעגֿפױנוצ

 ןגױא יד טימ ךיז ןגילוצרעביא ,ריט ַײב ריט ,ךַאד ןייא רעטנוא

 ןַײש יד ןרעדנַא םעד סנייא ןעניגרַאֿפ טשינ ןוא ןרעדנַא םַײב סנייא

 ןגייא ןוֿפ ךעלקינייא ייווצ עקיזָאד יד עכלעוו בילוצ םימעט

 -רַאֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז ,סיוא טשינ ךיז ןשיווצ ןעמוק שיײלֿפ-ןוא-טולב

 -הֿפינח ַא טימ שטנעמ ַא רעטנוא טייג ,ענכנ ַא זיא לקנַאי .ענעדייש

 זיא'ס ביוא ,טונימ יד ןלעֿפרַאֿפ וצ טשינ חלצומ ַא זיא רע ןוא על

 וו ץעגרע עבטמ יד ןּפַאכ וצ ןַארַאֿפ

 לקנַאי ןוא .תורצ ערעייז ףיוא ןטעב ןטלַא םוצ ךָאד ןעמוק ןדִיי

 ,ךיז טקעװ ,ךיז טעכושט סָאװ +
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 -טקניּפ ךיז רע טלעטש .לקינייא ןַא ,למיה ןיא דצ ַא ךיוא ךָאד זיא
 עכיוו טימ ןדיירסיױא טמענ ןוא ,גנע ןצעמע זיא'ס ןעוו ,וצ ךעל
 טלָאוװשס יװ ,ַאזַא טײקנכָארבעצ ַא טימ תוכרב טימ ןטיש ןוא דייר
 ןיא ךיוא םיא ןעמ טּפוטש .ּפיר רעטעביז רעד ַײב ןעמענ תמאב םיא
 ךיז רע טגניד ,ןיילק וצ זיא ןוידּפ רעד זַא ןוא .ןַײרַא טנַאה רעד
 ַא ליטש זָאנ רעטערָאמשרַאֿפ ַא טימ לָאמ ַא רָאנ טוט ,רעביא טשינ
 ..פָאק םעד ןעשירק טגעמעג ןַײרַא לדרעב ןיא עשטרָאװ

 ךָאנ ןעמ טיג םיא .שרעדנַא סעּפע רָאג ןיוש זיא ןענועמש ַײב
 ,ןטיבסיוא טשינ ןיילַא ךיז לָאז רע לֿפװ ,םיא טיג עמ .* דמש יד
 עס רעװ רע טרַאּפשרַאֿפ רענַײז ךייה רעד טימ ,טיירב רעד טימ
 םיא ַײב טצירּפש ,ןצעמע טימ טדער רע תעב ןוא .געוו ןיא םיא טמוק
 יו ןַײא םענעי ךיז ןֿפױרש ענַײז ןגיוא יד ,רעַײֿפ טימ ליומ סָאד
 ;עגנַאל ַא ,ענַײז דרָאב עטרַאה יד ןוא םערעדעג יד וצ זיב ?ןטניווג
 ,ןַײרַא םינּפ ןיא ּפָאנס רענעיורטש ַא יוװ ךיז טֿפרַאװ ,עקילייטייווצ ַא
 תולדג רַאֿפ םיא טייטש .סזייב רַאֿפ יו םיא רַאֿפ ךיז טקערש ןעמ
 טָארעג עס ןוא ןעלקנַאי ךַײלגַאב ןטלַא םַײב ריט יד ןטיה וצ ןָא טשינ
 סיוא-טזָאל רע ןוא םיא ןיא טמירג .ןדיײמוצסיוא םיא ןוֿפ ךיז לָאמ וצ
 ,ֿבורק ןַײז וצ סעּכ םעד

 ףיוא טשינ טרעה ןוא םערָאװ ַא טעשטָאט רעדיוװ ןעלקנַאי ןיא
 בוטש ןיא זיב ןעמוקנָא לָאמ ַא ןעמ ןומ ןענועמש וצ :ןעשטָאט וצ
 ;סעדייז ערעייז ןוֿפ השורי ַא ,לצֿפח ַא ךיז טניֿפעג םענעי ַײב .ןַײרַא
 -וֿפר ןוא תולוגס טימ סטעװעקיּפעגנָא ןַא ,לדייֿבתּכ קישטניילק ַא
 -ָאװ ,קעטנָאיַאמ ַא ןַײא םיא טגנערב עס ןוא ' זחוא זיא ןועמש .תוא
 ןָא ןענועמש ַײב זיא ,םעד ןיא ןיוש ךיז טקיטיינ רעצעמע ביוא םער
 רע סָאװ ןוא ּפָאק םעד טשינ טגייל רע לֿפיװ ,לקנַאי ןוא .תונמחר
 ,ןייא טשינ םיא ךיז טיג ,ףיורעד די יד ןגייל וצ טוורּפעג טשינ טָאה

 ןַא ,ןובשח ןרעדנַא ןַא ךָאנ ךיז ןשיוצ ןבָאה לקנַאי ןוא ןועמש

 טָאה ' -- .ןפיורש ןקינייארַאפ וצ ךעלרער * -- .ךיז טליװרַאפ םיא סָאװ *
 .הקזח ַא יװ ךַײלג ,סֶצ
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 ןבָאה קירוצ ןרָאי טימ .ּפָא טשינ לָאמ ןייק ךיז טשיװ סָאװ ,ןטלַא

 ךיז טָאה לקנַאי .טלעֿפעג רעבַײװ יד טַײצ ןייא ןיא עדייב ַײב ךיז

 -עג זיא ןוא ןכוזוצ טלָאװעג טשינ גוויז ןרעדנַא ןייק תוביס בילוצ

 -ייא ןוא .ןבָאה הנותח טלָאװעג דלַאב טָאה ןועמש .,ןמלַא ןַא ןבילב

 ןדייר ךיז רע טסייה ,טקידנערַאֿפ ךיז ןבָאה םישולש .יד ךָאנ רעד

 טשינ סקיסַאּפ ןייק ךיז ןעק רע .טשינ רעבָא םיא ךיז טריֿפ .םיכודיש

 טשינ ןדנ רעד זיא טרָאד ,טכער טשינ ןרק סָאד זיא ָאד .ןֿפערטוצ

 טייטש ,ןַײא ןיוש םיא ןעייג ןדנ רעד יא הלּכ יד יא זַא ןוא .גונעג

 ךיז ןעק ןוא דנַאנַא ךָאנ ןרָאי רע טבַײלק .ןָא טשינ סוחי רעד םיא

 ַא טימ ,ראוּת-תֿפי ַא רעטנוא ןעלקנַאי יב טסקַאװ .ןבַײלקוצ טשינ

 טגײלעגקעװַא ריא רַאֿפ טַײצ רעד רַאֿפ טָאה רע סָאװ ןדנ םענייש

 ,ךָאנ גָאט ןקיטנַײה ,לקנַאי .הלותב רעד וצ ךיז טנכדש ןועמש ןוא

 ;ןטולב יד םיא ןיא ןכָאק ,הֿבשחמ רעד ףיוא לָאמ ַא םיא טמוק עס זַא

 -יבייא ןַא טימ ,רעבָא ןועמש .ןסעגרַאֿפ טשינ םיא רע ןעק הזעה יד

 םענוֿפ טזָאלעגּפָא ךיז ןָא טלָאמעד ןוֿפ טָאה ,ץרַאה ןיא דנווו רעק

 ,ןַײז וצ גוודזמ ךיז קנַאדעג

 ןעק ןלייטעצ -- תונכש ןיא ךעלקינייא ייווצ יד ױזַא ךיז ןבעל

 ךיז ןלָאצעצ ןוא -- דנַאנַא ןיא ענעסיברַאֿפ גנעלש יו טשינ ייז ןעמ

 ,הנווּכ טימ ןוא זַײװכעלסיב

 בילוצ ױזַא טשינ זַא :לטרעוו ַא ךיז טייג סהנוק-היח לקנַאי ןגעוו

 םיא ףיוא סָאװ ץלַא ףיוא ןבָאה וצ ,החגשה ףיוא יו ,רע זיא ךיז

 סָאד .ןָאט וצ קוק ַא םיא ףיוא ןעניגרַאֿפ ךיז ןעמ געמ .םיא םורַא ןוא

 -עה ַא ,םעדעֿפ ענעדַײז עמַאס :למער ַא ןיא יוװ םיא ַײב זיא לדרעב

 עקנַאלב -- ענַײז םידגב יד .רעגנעל טשינ ,רעצריק טשינ עלער

 -רעזעלג א יו דרע רעד רעביא ךיז רע טגָארט ןיײלַא ןוא .ןעלגיּפש

 | ,5 ץנַאװרעס רענ
 ןרירוצ טשינ טנַאה עדמערֿפ ןייק ךיז רָאט ךַאז ַא סלקנַאי וצ

 טשינ ,טֹרָא םענעבילקעגוצ ןֿפױא ןעניֿפעג םיא ַײב ךיז זומ ץלַא

 ,ץפַאש *
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 -יינק ַא .קײטּפַא ןַא ןיא יו קידנעשטשילב ,רָאה ַא ףיוא טקוררַאֿפ

 ןעוו ןוא .טיוה רעד ןוֿפ סױרַא םיא טגנערב עלעקנערּפש ַא ,עלעשט

 ןזָאלב ףיוא טשינ ךיז ןוֿפ רע טרעה ,ןֿפערט טשינ םיא לָאז עמ ּווװ ןוא

 .ןעשָארּפ ןוא

 ןיא ןעלקנַאי וצ ךיז ןּפַאכוצנַײרַא גונעּת ןַײז ךיז טָאה ןועמש

 ןרעכיזרַאֿפ וצ שינעלַײא ןיא לָאמ ַא טסעגרַאֿפ רענעי תעב ,בוטש

 ןתמא רעד ןיא .תבש ץרַאוװש טרָאד ןכַאמ ןוא סָאלש ןֿפױא ריט יד

 םינכש עדייב יד טמוק עס ּוװ ,ןעיט יד ַײב םיא טימ רע טנרעל

 ,םעלק ענַײז ןיא ןועמש םיא טָאה ָאד ,לסקַא וצ לסקַא ןציז וצ סיוא

 רע ןוא גייט ףיוא ןטענקעצ םיא ןעק ןועמש ּוװ ,טרָא סָאד זיא ָאד

 ךיז טייג עס ןוא ." ךעלס ַא ךיז ןוֿפ ןבעג וצ ןגעוורעד טשינ לָאז

 -ַאב וצ ןבָאה טשינ גנַאל ןעהעש ךָאנרעד לָאז לקנַאי ,סיוא ןטלעז

 ,םייריש עקידרעבעלק ןוא ןכיוי עטעֿפ ןוֿפ ךיז ןצוּפַאב ןוא ןשַאוו

 -עגוצ ַא ףיוא ּפָא םיא טיג ןוא ןובשחל-דע טבַײרשרַאֿפ לקנַאי

 ,ןֿפוא ןטסַאּפ

 -עלדחּפ ַא רע זיא םענַײז לעטש ןצנַאג ןטימ ,תוזע טימ ןועמש

 טשינ רע טרעה ,דייר וצ טשינ טמוק עס ןעוו ,ענעדִיי ַא יו .1 עוו

 ,זייב סָאד לַא ןוא םיקיזמ ןוֿפ ךיז ןכערּפשּפָא ןוא ןעַײּפשּפָא ףיוא

 ױזַא דחּפ רַאֿפ רע זיא ,קעװַא רעצעמע טברַאטש עס ,הלילח ,ןוא

 ןרַאֿפ ןטלַאה ןילַא םיא טלָאװ תוומה-ךאלמ רעד ןעו יװ ,ןרױלרַאֿפ

 | ,זדלַאה

 םעַײנ ַא ףיוא לָאמ עלַא לקנַאי םיא טליּפש ענורטס רעד ףיוא

 הרׂש זיא ,םיא ףיוא ןָא-טייו רע סָאװ ,רעבָא ןַײּפ עלַא יד ןוֿפ .רמז

 םילּכ יד ןוֿפ יא םיא טגנערב עס .שינעקישנָא עטסגרע סָאד עלוד יד
 .אלולטו-אכוח םיא ןוֿפ טכַאמ עס יא ןוא קערש רַאֿפ

 ןוא ּפָאק ןֿפױא טכיל עקידנענערב םער ַא ,ךעלַײל סַײװ ַא ןיא

 טלַאֿפ ,רָאה עקידנרעטנָאלּפ ךיז ינק יד רַאֿפ זיב עטרעביושעצ טימ

 ,קוביד ַא ןוֿפ תויוועה קידנכַאמ ,רעטצנעֿפ סנועמש טכַאנ ַײב ןָא יז

 יי

 ,רעקידוועקערש 7? -- .ןרעה ךיז ןופ ןזָאל ?
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 רע זַא ,טלמוטעצ ױזַא רע טרעוו ,ןעשעג טשינ לָאז סָאד טֿפָא יו ןוא

 ףעיירשעג עדליוו ענַײז טימ סיֿפ יד ףיוא ףיוה ןצנַאג םעד טלעטש
 !ןַײרַא ור ןַײד ןיא !קעװַא !קעװַא --

+ 2" = 

 -דנָארב רעד טימ ּפערט ענרענייטש עכיוה ףיוא זיוה עסיורג סָאד

 קידלֿפּכ טימ .קענַאג םענעֿפָא ןטיירב םעד רַאֿפ עשטנערָאּפ רענעז

 ןֿפױא .תולשממ ייווצ ףיוא ךיז טלייטעצ ,לגילֿפ עלעּפָאד עטמערוטעג

 ןשטגעמ ןשיווצ ןעקנַארטרעד רדסּכ רעטלַא רעד טציז לגילֿפ ןטכער

 עמלַא יד טקיטלעוועג ןקניל ןיא ןוא ,תורצ ערעייז טימ ןדָאברַאֿפ ןוא

 ןענַײז לגילֿפ ייווצ יד .דניזעגזיוה ןצנַאג ןרעביא ןוא ףיוה ןרעביא

 רעליטש ַא ךיז טריֿפ עס .םולשב טשינ ךיז ןשיווצ עטסרעמ סָאד

 ,תוֿבחר ביל טָאה עטלַא יד .טַײז סנרעדעי ףיוא םידדצ טימ ךוסכיס

 רעטלַא רעד ןוא .קידתוכלמ .טנַאה רעטיירב רעד טימ ןריֿפ וצ ביל

 ןַײרַא םיא וצ ןלַאֿפ סָאװ ,תונוידּפ יד ,םיּכסמ טשינ טימרעד זיא

 -עצ ןוא הקדצ ףיוא ןרזּפ ַא זיא רע ,.סרעכליב ףיוא רע ףרַאדַאב

 יד םיא טיה .האצוה-טּפיוה רעד ףיוא טשינ ֿבור'ס טעַײטס ,טלייט

 .רעטסשהירב רעד זיא לקנַאי ןוא ,סרעַײּפשכָאנ עריא טימ עטלַא

 עס ּוװ .ןייגַאב טשינ לגילֿפ ןקניל ןיא ךיז ןעמ ןעק ןעלקנַאי ןָא

 ,ןלעֿפ טשינ לָאז עס סָאװ .טנַאה ַא ןגיילוצוצ רע טסייוו ,ךיז טקיטיינ

 ,סױרַא ןטיונ עלַא ןוֿפ רע טֿפלעה םלוע ןגנוי םעד ןוא ּפָא רע טכוז

 ר

 רעשירעבַײװ רעד טמוק ןטכַאנרעדֿפױא עגנַאל יד ןיא רעטניוו

 םענייא ןיא ןעגנערברַאֿפ בוטש רענרעצליה רעד ןיא ףיונוצ ךיז םלוע

 .רעטלַא רעד ַײב

 ,טסנרע םענעגיױצעגנָא טימ ןוא ּפעק ענעגיובעג טימ ,ליטש

 -דיימ-הלּכ ערעייז טימ ןרונש ןוא רעטכעט יד ןציז ,הליֿפּת ַא ןיא יו

 םענעבמעד ןטמירקעג בלַאה ןקע עדייב ןיא ןגנַאל םעד םורַא ךעל

 -סיוא ןוא ןעיינ :ןטעברַא עשירעבַײװ טימ ךיז קידנעמענרַאֿפ ,שיט
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 ןטרעטעלבעג ןיא לוטש רעטעבעג ךיוה ַא ףיוא ,עטלַא יד ןוא .ןטֿפעה

 םַײב ךעלעציּפש עצרַאװש עטלשזירעגמורַא יד טימ לכיט םענעדַײז

 ןיא רעד טימ ןוא עקליּפש-רעטיצ רענעטנעמיד .רעד ןוא ןרעטש

 ןטימ טיה .זדלַאה ןֿפױא טייק רענעניטשרוב רעקידנעגנעה ןעַײרד

 .ריר ןדעי ,ענימ עדעי קוק ןשירעלדָא

 ןוֿפ לגייב ַא יו רעסיורג רעד ןיא ליומ ענעֿפָא עטיירב סָאד

 עקידרעַײֿפ עגנַאל טימ טַײּפש :ו עבורה רענעטכָאלֿפעגסױא ןסנַאיַאֿפ

 ףיוא טֿפרַאװ רעטכַײלגנעה ענעלָאטשירק ייווצ יד ןוֿפ ןַיײש יד .ןלַײֿפ

 טימ ענעלוָאט יד ףיוא ןוא עילעטס רענרעצליה רעטדליגעג רעד

 ּפעק עטיײרדעגרעטנורַא טימ סנטָאש טנעװ עטצוּפַאב ןעַיײרעצינש

 -ַאס רענרעבליז רעקיכַײב רעד ןוא .ןעגנוצ עקידנעגנעהסיורַא ןוא

 ,סעּכ טימ טעשטרָאװ רַאווָאמ

 ןרעיוב ברָאה ןקיכעציּפש ןטימ עטיאבג רעד ןעלדנימ-הנח ַײב

 רעד ףיוא ריא ןטַײר סָאװ ,ןלוקַאּפש ךרוד ןגיוא ענעוװָאס יד ךיז

 "ולב טימ ןסיורג םענוֿפ רעטעלב עטלעגרַאֿפ יד ןיא ,זָאנ רעשילגײֿפ

 -ייֵל יז .םונהיג םענוֿפ טנעייל יז .רשיה-ֿבק ןטּפַאזעגנָא ןרערט עקיט

 יז תעב ךיז טנידרַאֿפ השיא ןַא סָאװ ,ףָארטש ערעטיב יד ןוֿפ טנע

 ,תווצמ עריא ןוֿפ טיירב יד רָאה ַא ףיוא ,הלילח ,טגײברַאֿפ

 רעַײֿפ סָאד 12 ךעד ןװעלשעדַאי ריא טימ טזָאלבעצ לדנימ-הנח

 ,ליומ ריא ןוֿפ ןצילב םיֿפלח .ךעּפ ןקידוז טימ ןעלסעק יד רעטנוא ןוֿפ
 ןזיּפש עטילגעגנָא יו ןעגנילק ןייצ עריא ןשיווצ רעטרעוו יד ןוא

 ,ךעבענ ,ךיז ןעלגערּפ ןוא ןטָארב תושֿפנ ענעטלָאשרַאֿפ יד סָאװ ףיוא

 ,דניז עסיורג ערעייז רַאֿפ

 טמענ לטסערֿפ ַא .קיטסברַאה ךיז ןלעגרַאֿפ רעמינּפ עגנוי יד

 לדנימ-הנח .זדלַאה ןיא ןגרַאװ ןרערט ןוא טיוה רעד רעביא ןעיליּפש

 ,ןעלגָאה טימ יװ ,ןוא עלקה-ףּכ ןיא ןעקניז וצ ףיוא טשינ טרעה רעבָא

 -כַאװש עכעלשטנעמ סָאװ טימ ,תוינערוּפה-לּכ ןרעדַײלש וצ טרָאד ןוֿפ

 ןוא ַײברעד ןַײז וצ טשינ טלעֿפרַאֿפ לקנַאי .טֿפָארטשַאב ןרעוו ןטייק

 ,(ןכעלקנערק ַא ןופ) ןעמעטע קידנקיטש ַא *? -- .ןעמערַאװ וצ ןוויוא 1
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 יד ןוא ּפעק יד רעביא ןיוש ןעַילֿפ ןעקנוֿפ יד זַא ,ףליה וצ טמוק

 יזענ ץיּפש יד ףיוא ןרעטַאלֿפ תומשנ

 -ענ ,וטסליוו סָאװ ?טצעזעגנָא ָאד ךיז וטסָאה סָאװ !הֿפשכמ ---

 !ןעמענ סע לָאז קע ןַא !גונעג ?ךעלרעדניק יד ןוֿפ ,ךעב

 ,ליווו רָאג ןיוש זיא ,וצרעד לכיימש ַא טיג עטלַא יד ביוא ןוא

 טּפַאכ .ןגָאירַאֿפ סערַאמכ יד לָאז עמ ,םיּכסמ זיא יז זַא ,סע טסייה

 .ךעד ןשירֿפ טימ ןעייו טמענ עס ןוא קנּוװ םעד ףיוא ןיוש לקנַאי

 טימ ייט טלייט ,ךעלקעלג טימ יוװ ךיז רע טגנילקעצ רעזעלג יד טימ

 .ךעלתונצל טימ ןטיש ןוא ןֿפיטש ףיוא טשינ טרעה ןוא ץכעסַײבוצ

 ןעילב עס ןוא םערַאװ רעד ןיא יו טײקנרױרֿפעג סָאד ךיז טייגעצ

 | .ײנ'ס ףיוא ןברַאֿפ יד ךעלקעב עשירעבַײװ עגנוי יד ףיוא

 םעד טּפַאכ ,ענעדנוצעגנָא ןַא ,עטמעשרַאֿפ ַא ,לדנימ-הנח ןוא

 רעטיב ךיז טנייוועצ ןוא סױרַא-גָאי ַא טיג ,םערָא ןרעטנוא רשיה-ֿבק

 ;ריט טַײז רערעדנַא רעד ףיוא

 .רעגיילנָא םעד .קינהׂשעי-המ םעד ןזַײװ ךָאנ םיא טעװ יז --

 !ןגָאירַאֿפ ,ןבַײרטרַאֿפ םיא טעוװ יז

 בן צ

 זיא ןיהַא ,טשינ גונעת ןייק ןועמש טָאה לגילֿפ ןקניל םעד ןוֿפ

 טשינ םענייק ַײב זיא רע לֿפױו ףיוא ןוא .טגײלרַאֿפ גנַאגוצ רעד םיא

 רעד ןיא יו סױרַא טשינ ןֿפָא ױזַא סָאד םיא ןעמ טזַײוװ ,טגיילעגנָא

 / א + .הכולמ רעשירעבַײוװ רעקיזָאד

 -רעט ץנַאג ַא סיוא-טליּפש רע .לקניֿפ ַא ןענועמש ַײב סע טוט

 טײטשרַאֿפ זיא ,טכַאמעגסיוא טָאה ףערטַאב רעד לֿפװ ,לטיווק שיק

 ךיז טָאה ,לסיב שּפיה ַא זיא'ס זַא רָאנ .ןעגנַאגרעד טשינ רענייק ךיז

 .טקעמשעגנָא

 תונמ-חלש ןטלַא םעד ןגָארטעגנַײרַא ןועמש טָאה רָאי םעד ןיא

 ,ןַײװ רעוועטיק לשעלֿפ ַא טימ ץנַארַאמ ַא :ץַאט רענרעבליז ַא ףיוא

 ןשטנעמ ןוא ..!ריֿבג ַא :דצ קיטש ַא םיא םורַא ןיוש ךיז טבַײלק
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 הזעה יד םיא טסקַאװ .עלהאוולה ַא טימ עקסַאל ןַײז וצ ןָא-ןעמוק

 15 ךרעוו ןרעביא

 וצ ןַײא ייז טלַאֿפ .תוגאד ןָא ,גנירג ןענַײז ּפעק עשירעבַײוװ

 סָאװ ,רעדיילק ,לביטש סָאד ,עכַאּפערעשט יד יװ .,ךיז ףיוא ןגָארט

 ,לקינייארוא ןַא סנטלַא םעד ,וינהווח זַא ןוא .סענילענירק ןָא ךיז ןֿפור

 קע ןַא זיא ,הצירּפ רעגנוי רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ סָאד טעזרעד

 טשינ ענילענירק רעד ןָא ןיוש ךיז ןעק יז .טשינ טבעל יז ,ריא טימ

 ,ןיגַאב

 ךיז לָאז רעטכָאט עשידִיי ַא ,ןרָאװעג טרעהעג ךָאנ זיא עשזדוװ

 -עטַאט יב עקיצנייא ןוא ןייא ןַא וינהווח רעבָא זיא ?ןָאטנָא סנױזַא

 -עגסיוא ןַא שינעֿפעשַאב ַא זיא וינהווח .ףיוה ןצנַאג םַײב ןוא עמַאמ

 טֿפושיּכ ,ןעגנַאלרַאֿפ טימ קיביײא טנערב סָאװ הׂשעמ ַא ןוֿפ סטכַארט

 רעד ןוֿפ יו ןקידוועגייב ריא ןוֿפ העונּת רעדעי טימ ,טירט יד טימ

 ןטרעײלשַאב ןטימ טרוּכישרַאֿפ ןוא בַײל ןטרעטסנַײמעגסיױא עטעלָאד

 ,ןגיוא ענעלדנַאמ עטכַארטרַאֿפ ףיט עריא ןוֿפ קילב

 טא

 ענעגייא יד טימ טשינ .טלעוּפעגסיױא סריא טָאה וינהווח ןוא

 -ינח עטינעג יד טימ טײטשרַאֿפ סָאװ ,ףליה סלקנַאי טימ רָאנ ,תוחוּכ

 טלעוּפעג ןוא .ןעגנערבוצּפָארַא העד ריא ןוֿפ עטלַא יד דייר עקידהֿפ

 ןייק רַאֿפ ךיז ענילענירק רעד טימ !םשה-ןעמל ,יאנּתב סָאד יז טָאה

 -עביא טשינ סָאד טָאה ןוינהווח ַײב .ןזַײװַאב וצ טשינ גיוא דמערֿפ

 טנעוו ענעגייא יד ןשיווצ ןעלגיּפש יד ןענַײז ריא .טכַאמעגסיױא קיר

 עגעווָאס יד טימ ךיז לדנימ-הנח רעבָא טָאה .ןגיוא עדמערֿפ ןוֿפ רעמ
 .1+ טעוויברעד דוס םעד וצ ןגיוא

 ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז טָאה רע .הלודג רַאֿפ טצנַאט לדנימ-הנח

 יּפש ןטימ עטיאבג יד .לקנַאי -- רעריא אנוׂש-םד רעד ,ןצענ עריא

 טשינ ןעלקנַאי סע ןעק זָאנ רעשילגױֿפ רעד טימ ןוא ברָאה ןקיכעצ

 ,ןגָארקעגוצ ךיז ,ןעגנַאגרעד * -- ,סָאמ רעד רעביא
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 ,םונהיג ןופ ןרעַײֿפ יד טימ טנערב יז ןעוו ,דימּת סָאװ ,ןַײז לחומ

 ענַײז ןיא ןיוש טעװ רע .טנַאה רעד ןוֿפ לטַײט סָאד ריא רע טסַײר

 -ענירק רעד טימ לכעקעל סָאד טָאה יז ףעמיווש טשינ רעמ ןרעסַאװ

 !ַאה -- ַאה .ןענועמש ןגָארטעגרעטנוא טָא עקַאט ןוא םערַאװ עניל

 זיא ,ןעמוקַאב סע טָאה רע יװ ,שירֿפ ןוא .ןסיב רעתמא רעד זיא'ס
 ,ןטיור םעד ןרסיא וצ קעװַא טימרעד ןיוש רע

 יי יא

 טרעטיצ םיא רַאֿפ .עיציזיוקניא יד ףיוה ןיא ןעמ טֿפור ןרסיא

 ןיבר םעד סיוא םיא טמוק עס סָאװ ,סעּפע רַאֿפ ןוא .סיורג ןוא ןיילק

 זיא ןוא ענַײז דרָאב עטיור יד יװ ןָא ךיז רע טדניצ ,דוֿבּכב אלש

 .טלעוו ַא ןעגנערבוצמוא טוהל

 ,ערוב ַא ףיוא םעצולּפ ךיז טּפַאכ ףיוה ןיא זַא ,גנַאל טשינ טמענ

 -ָאלעצ יו דליוו ,ןשטנעמ ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טמערוטש עמ .,טגָאי עמ -

 ןריט .ןעקסַארט רעטצנעֿפ .ּפעק יד רעביא ךיז ןעגנירּפש ,תויח ענעז

 .ןעיירשעג עטסיוו ןוא תוללק טימ טלמוט עס ןוא ףיוא ךיז ןכערב

 -לטַאּפעצ תואיּפ יד טימ ןוא דרָאב רעקידרעַײֿפ רעד טימ רסיא

 טסַײר ,רענרעה יד קיב םעד יו סױרָאֿפ םיא ךיז ןֿפרַאװ סָאװ ,עט

 רעקידנענערב רעד טימ היוול ַא םיא ךָאנ ןוא ףױלעגנָא ןכרוד ךיז

 .ערעשטָאק רעגנַאל ַא ףיוא ענילענירק

 בי אפ

 רעד ,לָאמש ןענַאטשעג ןענועמש טימ זיא ,הֿפירׂש רעד ךָאנ

 םענוֿפ ןַײז חלשמ םיא לָאז עמ יו שרעדנַא טשינ ליוו לגילֿפ רעקניל

 ;ןדירֿפוצמוא טשינ טימרעד דֿבעידב זיא רעטכער רעד ןוא ףיוה

 ךיז לָאז סהנוק-היח לקנַאי :יאנּת ַא וצ רעבָא טרָאד ןעמ טיג !רוטּפ

 ןוא קירוצ-ןוא-ןיהַא טַײצ עגנַאל ַא תונעט ןעייג .ןעמענרַאֿפ ךיוא

 טשינ ךעלקינייא יד לַײװרעד ןבַײלברַאֿפ .ןַײז הוושמ טשינ ןעק עמ

 ,םענייא ןיא רעטַײװ ןוא טרירעג
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 וצ טשינ ןענַײז ךעלקינייא ייווצ יד סָאװ ,טַײצ ַא ןַארַאֿפ זיא'ס

 דנַאנַײב טעמּכ טניווו עמ .הוולשו-םולש ייז ןשיווצ זיא'ס ,ןענעקרעד

 ךיז ןעקשוש ןוא ןהנעטנַײא ףיוא טשינ ןעמ טרעה ןעוו ןוא ּוװ ןוא

 רעניטעלעד עלעקנַאי 'ר תעב ?הלודג יד זיא ןעוו .ןרעיוא יד ףיוא

 ןַא ךיוא זיא רעניטעלעד עלעקנַאי 'ר .ףיוה ןיא ףיוא ָאד ךיז טלַאה

 ךיז רַאֿפ טבעל סָאװ ,ֿבורק רעטנעָאנ ַא רָאג סנטלַא םעד .לקינייא

 םיתבש עטנכיײצַאב ,םינמז עטצעזעגסיוא ףיוא ןרָאֿפ וצ רָאנ טמוק ןוא

 טשינ ךעלקינייא יד ןענעק ןעלעקנַאי 'ר םעד טָא .םיֿבוט-םוי ןוא

 םעד ןוֿפ ,טֿפול יד סיוא ייז טקנירט רע .ןייב ןטרַאה ַא יוװ ,ןעַיײקעצ

 רעד םיא טימ ףיוא זיא ,דיב רעד טימ טרָאֿפרַאֿפ רע סָאװ ,גָאט

 'ר ןוא עלעקנַאי 'ר :םושז ןייא טייג גָאט ןביל ןצנַאג ַא .ףיוה

 טענַײז ןוֿפ ץלַא זיא ,ןַארַאֿפ רָאנ זיא'ס דוֿבּכ לֿפװ ןוא ...עלעקנַאי

 רעקניל רעד וצ ןטלַא םעד רעטשרע רעד רע טציז ןשיט יד ַײב :ןגעוו

 ַא טשינ ךיוא טמענ רע ןענַאװ זיב ,טשינ ןעמ טלייט םייריש ;טנַאה

 רע :רעמ ךָאנ סָאװ ןוא .ןַײרַא ליומ ןיא לסיש סנטלַא םענוֿפ ןסיב

 ןיא ןעווַארּפ ייז ןוא ןעלעקנַאי 'ר טימ ,רעטלַא רעד ,ךיז טרַאּפשרַאֿפ

 טָאה'ס זַא ןוא .געט לָאמ וצ ןוא גָאט ַא לָאמ ַא .תודדובתה םענייא

 טָאה ,ריט רענעסָאלשרַאֿפ רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא םלוע ,ןֿפָארטעג

 :ןבעגעג גָאז ַא ןוא ןָאטעג ףיוא-ןֿפע ןַא רעטלַא רעד

 ,עציּפושז יד ןָאטעגסיױא רימ בָאה'כ ---

 ךיז טלַאה רע .טשינ האנה ןייק ןוֿפרעד רעבָא טָאה עלעקנַאי 'ר

 טלַאֿפ ,ףיוא םיא טבייה עמ סָאװ ,העונּת רעדעי טימ ןוא .יואר טשינ

 א ץלַא םיא ןעמ טיג סָאד זַא ,סיוא םיא ַײב טמוק עס .ךיז ַײב רע

 קשח םעד םיא ַײב ןקעוורעד וצ דניק ןטָארעג טשינ ַא יו לשטַײב

 וצ גונעג ןיוש ןעד זיא דניק ַא סנטַאט א ןַײז וצ .הדמתה רעד וצ

 עדמערֿפ ףיוא ךיז ןֿפרַאװנָא ןגעמ וצ ?דוֿבּכ טימ ךיז ןבלַאז ןזָאל

 קיזחמ ןענעק וצ ,השוריב תוחוּכ שטָאכ טגָאמרַאֿפ עמ זַא ?סעציײלּפ

 ךָאד זיא ןילַא רע ןוא !טרָאװ טרשּכעגסױא ןַא טימ ןדִיי ַא ןַײז
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 ןַײא טשינ טַײצ ןייק לָאמ ןייק ךָאד ךיז טיג םיא .ןטושּפ ןוֿפ רעטושּפ

 ףיוא ןעווערָאהסיױא ךיז ןווורּפ וצ ,ןַאּפש ןיא ןייג ךיז ןווּורּפ וצ

 דניזעגזיוה ערעוװש סָאד !רוֿפ רעד ףיוא רע טציז רדסּכ זַא .סעּפע

 ,גרַאב ַא יו םיא ףיוא טגיל סנַײז

 ןײלַא ךיז רַאֿפ בוטש ןיא ךיז ַײב ןציז ןענעק וצ תחנ ַארַאס

 ַא :טרָאװ ןקיליײה םענוֿפ קינירועניא ןיא ןעגנירדנַײרַא ןענעק ןוא

 ןזָאלבעצ רהוז לטעלב ַא ;שזָארד טימ ןעמענכרוד לָאז םיליהּת לטיּפַאק
 ,םַאלֿפ ןטימ ןגָארט ןוא ןרעַײֿפ עטעשודעגוצ יד לָאז

 ַײב זיא דרָאב יד ,דלַאװג :קערש טימ ךיז רע טּפַאכ לָאמ וצ

 םיױב ַא יו רעטעקַאנ ַא ךָאנ זיא רע ןוא עטײנשרַאֿפ ַא ןיוש םיא

 -רַאֿפ ַא ךָאנ רע זיא תורצ יד וצ .ערָאק רעד ןוֿפ רעטלײשעגּפָא ןַא

 ךיוא רע טוט הווצמ ַא ןוא .סנַײז זיא טשינ רָאג ,ךיוא רעטקידלוש

 "רעד ךָאד טבעל רע !עינַאװערָאה עדמערֿפ -- סנגייא ןַײז ןוֿפ טשינ

 ,ּפָא םיא ןלייט ןדַיי סָאװ ,ןוֿפ

 ףיוא עלעכיימש ַא .ןסקַאװעגוצ ןשטנעמ ןרעוו ןעלעקנַאי 'ר וצ

 -גַײרַא תויח ַא שֿפנ טרעצַאב ַא חוּכב זיא םינּפ :* טרעוויידעגסיוא ןַײז

 "נַאי 'ר .רובידה-חוּכ ןַײז רַאֿפ םיא ןעמ טָאה ביל רעדנוזַאב .ןצעזוצ

 ,הׂשעמ יד ,רמאמ רעד ןַארַאֿפ טשינ .סקנּפ רעקידעבעל ַא זיא עלעק

 טרעוו ,ליומ ןַײז ןיא טילגעגרעביא ,ּפָאק ןיא ןבָאה טשינ יז לָאז רע

 -ַאב ךיז טכַאד עס זַא ,הנומּת ןַײז טימ ,הרוצ ןַײז טימ ןֿפַאשַאב ץלַא

 טימ טסעמ ,ןַײא טשינ רע טציז ,טלייצרעד רע תעב :ךעלרעּפמַײש

 תוחיר ךיז ןעייגעצ'ס ןוא .ןרעדנַא םוצ קע ןייא ןַאּפש עגנַאל ענַײז

 עדליו טימ גרעב ,טירט יד רעטנוא ןענערב תוירבדמ ,רעדלעֿפ ןוֿפ

 ןוא סיֿפ עטשרעטניה יד ףיוא ךעלעֿפעש יו ךיז ןלעטש סָאװ תויח

 ,סיוא ןגיוא יד רַאֿפ ןסקַאװ ,דרע'רד וצ סעדרָאמ יד טימ ךיז ןקוב

 ןעמ טרעה םשילעב םוצ זיב ןָא ןענושארה-םדָא ןוֿפ ןשטנעמ ןוא

 קידנטלַאהכָאנ ,רעטרוּכישרַאֿפ ַא ,םלוע רעד ןוא .ןעגנוצ טימ ןדייר

 טיצ ,רעטרעוו יד טקנירט ,ןרעיוא עטלעטשעגֿפױא טימ ןַאּפש ענַײז

 יי

 ,טנקירטעגסיוא ,טראדעגסיױא 5



 עיגָאלָאטנַא = | | 98

 .ןרילרַאֿפ וצ טשינ עלעטניּפ ַא ךעד םעד

 ףיוה ןיא ךיז טניֿפעג רעניטעלעד עלעקנַאי 'ר סָאװ טַײצ יד

 רע .ףיױוא םיא טסערֿפ האנק יד .שינעמוקּפָא סיורג סנועמש זיא

 עמ .ןָא טשינ רָאג ןיוש ךיז טעז לעטש ןוא םענרַאֿפ ןצנַאג ןַײז טימ

 .ביוש ַא ךרוד יוװ ױזַא םיא ףיוא טקוק

 ןיא ןליק ןענעק ךיז טלָאװ רע ןעוו ...רעניטעלעד רעד ,ךָא --
 !םיא

 רעד .גנַאל ןרָאי קיטייו רענעבָארגרַאֿפ ַא טעילט ןענועמש ןיא

 רָאנ טשינ םיא זיא ןסעוצסיוא רעניטעלעד םעד רענַײז םולח רעסיז

 -סיוא רעכעה ךָאנ םעד בילוצ זיא רענעי רָאנ ,ןרָאװעג טרעטשרַאֿפ

 ,ןסקַאװעג

 רעד ןכב רשַאב :לעטשנָא ַאזַא טימ טווּורּפעג ךיז טָאה ןועמש

 טרעהעג טלעוו ַא ףיוא ךָאנ זיא ּוװ !ןיבר ןיא עגוּפ זיא רעניטעלעד

 ַא ןעמענ) וצ ןגעוורעד ץעמע סע ךיז לָאז קידצ םענוֿפ ויחב ,ןרָאװעג

 !טּפַאכעגנָא טָאה'ס ןוא ,לטיווק

 רעטכער רעד ןוא .ךיז ןציהעצ סעקעדָאּפס ןוא םיֿברוקמ יד

 עס זַא ,ױזַא ךיז טרעדור עס ןוא .רעדער ףיוא ןייג טמענ לגילֿפ

 ןרעטש םעד שי ַא ךיז רע טוט ,ןטלַא םוצ זיב ךיז טגָארטרעד

 "ןצ םיא ַײב ןלעװ רָאנ לָאז רע :לכיימש ַא טיג ןוא ,רעטלַא רעד

 -גדײרסױרַא טיירב שיר יד -- עלעקנַאי 'ר ,ןײלַא רע טלָאװ ,ןעמענ

 ,לטיווק ַא ןבעגעג -- קיד

 -כעטש א רעניטעלעד עלעקנַאי 'ר זיא סהנוק-היח ןעלעקנַאי ךיוא

 טשינ רָאג זיב םיא זיא ָאד ךיז 1? ןעשטשָאג ןַײז ,גיוא ןיא עקנעל

 םיא טגנערב .ןעמָאנ םענעגייא םעד ייז ןסייה עדייב סָאװ ,סָאד .אחינ

 . 'ר ףיא-ףור ַא ןעמ טוט :סָארדרַאֿפ ןוא דוֿבּכמוא ןייא קידנעטש

 ,טניימ ןעמ ןעמעוװ לקנַאי טסעגרַאֿפ ,ישילש רעניטעלעד עלעקנַאי

 וצ טשינ ןעמָאנ סרעטָאֿפ ןֿפױא וליֿפַא טעּפמיא ןיא ןיוש ךיז טרעה

 ..העוט ךיז זיא רע זַא ,םיא ןעמ טזַײװַאב .ףרָאװ ַא ךיז טיג ןוא

 ,טסָאג ַא ןַײז 5



 4 רעדניק ןוא ןרעטלע

 יד ןיא ךָאד רע זיא ,ןעלעקנַאי 'ר וצ םייחל רעטלַא רעד טקנירט

 לקנַאי ךיז טוט ,ןעמָאנ ןַײז ןעמ טנָאמרעד .טשינ רע טעז ,תומלוע

 לחומ םיא ןעמ טעב ,טנַאה יד טקערטש ןוא ףױא-ּפַאכ ַא סהנוק-היח

 -- רע טכָאק .טַײצ עצנַאג יד סע טייג ױזַא ןוא ...ןטרַאװרעביא ןַײז

 ,ּפָאט רעטקעדעגוצ ַא יו ,ןטלַאהַאב ,ןֿפוא ןַײז ףיוא רָאנ

 ַײב קידנעטש זיא ףיוה ןיא אינסכַא סרעניטעלעד עלעקנַאי 'ר

 םיא טמוק עס זַא ,הביס יּפ-לע לָאמ ןייא ךיז טכַאמ .ךעלרעדניק יד

 לקנַאי ןוא ןועמש ּוװ ,בוטש רעקיבלעז רעד ןיא ןייטשוצנַײא סיוא

 רעד ןעוועג ךעלקינייא ייווצ יד רַאֿפ זיא סָאד .תוריד ערעייז ןבָאה

 .,תועשיר ַא ןטכַארטרַאֿפ םענייא ןיא טמענ עמ ןוא .רעֿפערט רעטכער

 ַא וצךעמענ ןייג ןֿפָאש ןרַאֿפ תונכה סרעניטעלעד עלעקנַאי 'ר

 -רעטיצ טימ .טלעו רעד טימ ךיז טנגעזעג רע .טכַאנ קיטש סיורג

 ,רדח ןוֿפ גנעל רעד רעביא רע טרַאש טירט ענעטלַאהעגנַײא ,עקיד

 םעד טרעיוב ,ריט רעד רַאֿפ ּפָא רעדיו ןוא רעדיוו ךיז טלעטש

 ןרערט ןוא עמש-תאירק ןוֿפ םיקוסּפ ןוא ,ןַײרַא הזוזמ רעד ןיא ןרעטש

 זָאל ַא ךיז רע טיג םעצולּפ ןוא .םיא ןוֿפ עקידלרעּפ ךיז ןעלקַײק

 יד טימ שיט םורַא טניוו רענעסירעגּפָא ןַא יו ךיז ןעיירד ןָא-טבייה

 רעד ןיא ּפעלק עטרַאה טימ ךיז טצעז ןוא טכיל ייווצ עקידנענערב

 ,ןעִילֿפ ןטֿפַאק ןטזָאלעצ םענוֿפ סעלָאּפ יד .ןַײרַא טסורב רעקידרענייב

 ןטליוהעגסיוא םענוֿפ ןעייטש עטלעטשעגֿפױא תואיּפ יד ןוא דרָאב יד

 יד ןוֿפ קידנלעווקרעביא ןגיוא יד ,ּפָא טַײװ םינּפ םענעטעמרַאּפ

 טליצ ןוא טלייצ רע ןוא -- ךייה רעד ןיא םיא ןצילב ןעלסַײװ

 רעליטש ןוא ליטש .ךיז ןעױלברַאֿפ ענַײז ןּפיל יד ןוא .םיאטח ענַײז

 ךיז ןוֿפ טמענ רע סָאװ דגב ןדעי ַײב תוליֿפּת םיא ןוֿפ ךיז ןכיוה

 ַא ךיז טימ ףוס םוצ טוט רע ןוא ,ןָאטנָא םיכירכּת תעב יװ ,ּפָארַא

 ןַײרַא רֿבק ןיא עשר ַא טרעדַײלש עמ יוװ ,רעגעלעג ןֿפױא רעדַײלש

 ַאזַא ּפָא-ןעוט ןוא ֿבשימ גָאט ַא ןיא לקנַאי ןוא ןועמש ךיז ןענַײז

 ָאטשינ זיא רע תעב ןַײרַא רדח ןיא םיא וצ ךיז ןענעֿבנגרַאֿפ :הׂשעמ

 'ר זַא ןוא ;ריֿפַא רעגעלעג ןַײז רעטנוא ןוֿפ ךעלטערב יד ןעמענ ןוא

 ףרָאװ ַא רעגעלעג ןֿפױא טכַאנ רענעגייא רעד ןיא ךיז טָאה עלעקנַאי
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 "עצ ןוא טלַײבעצ רע ןוא ןַײא םיא רעטנוא סע ךיז טכערב .,ןָאטעג

 ,דנעל-ןוא-קור ךיז טגָאלש

 יה עא

 טלעוו רעד ףיוא ןייג ןעמונעג טָאה הׂשעמ יד זַא ,סנגרָאמוצ

 ,ןעוועג טשינ קֿפס ןייק דלַאב זיא ,ליומ וצ ליומ ןוֿפ ךיז ןגָארט ןוא

 ןוא .ןַײז טנָאקעג ןבָאה טעברַא לקיטש םעד ףיוא םינלעב יד רעוו

 ךיז ןעִימ ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז ערעייז תולעמ ןוא תודימ עטוג עלַא

 טשינ רָאג ייז טָאה ןענעקיײלּפָא ןייק ,תונעט ןייק .ןגעוו טרעייז ןוֿפ

 ּפָארַא זיא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןעמ ךָאנ רעדייא ןוא .ןֿפלָאהעג

 ךעלקינייא ייוצ יד ,ןעלגילֿפ עדייב ןוֿפ םּכסה ןטימ :' הדוקּפ ַא

 זיא ױזַא ןוא .ןעמענרַאֿפ ףיוה ןוֿפ גָאט ןקיבלעז םעד ךָאנ ךיז ןלָאז

 .ןעשעג סָאד

 טשינ רעמ ןיוש עקַאט זיא ןוא קעװַא זיא סהנוק-היח לקנַאי

 טשינ גנַאל ףיוא ךיז ןעמ טָאה רעבָא ןענועמש ןוֿפ .ןעמוקעגקירוצ

 טָאה ,טױבעגנָא סנַײז תורישע סָאד טָאה רע דלַאב יו .טעּפעשטעגּפָא

 ,םיאנּת עלַא ךיז קידנֿפרַאװרעטנוא ,ןייטשוצ גנַאל ױזַא ןעמונעג רע

 ףיוה ןיא ךיז טָאה רע ןענַאװ זיב ,טלעטשעג רָאנ םיא טָאה עמ סָאװ

 ,ןטעבעגנַײרַא קירוצ

 ר

 ךיז סױרַא-טרָאֿפ רעטלַא רעד זַא ,געט עסייה יד ןיא ,בעלרעמוז

 לוע םעד טַײצ לקיטש ַא ףיוא ךיז ןוֿפ ןֿפרַאוװּפָא ,ןעורּפָא לסיב ַא

 טעסָאקעגּפָא ןַא יו ענטומס טרעוו ףיוה רעד ןוא ,רָאי ןצנַאג םענוֿפ

 יד ךיז ןזָאלעצ ,עדמערֿפ ןוא ענעגייא ןוֿפ טקידיײלעגסױא ,דלעֿפ

 ךיז טָאה סעכעיצרעב רעד ןועמש .טלעוװ יד ןַײז הנהמ ךעלקינייא

 ןעמוק ןַײז טימ הּכזמ רָאי עלַא זיא רע סָאװ ,הנידמ ענעגייא ןַײז

 ןועמש סָאװ טַײצ רעד ןיא .ףיוה ןיא עֿפש יד ּפָא ךיז טוט'ס תעב

 ,גנונערָאװ ,לעפַאב

= 
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 .ןיהַא טשינ לקינייא םוש ןייק ךיז טגעוורעד ,ףיוא טרָאד ךיז טלַאה

 ןועמש זַא קידנסיוו טשינ ,םוקמ ַא ןיא טרָאֿפרַאֿפ לקינייא ןַא ביוא ןוא

 םעד טלעטש רע ךָאנ רעדייא רע טעװערעקרַאֿפ ,טרָאד ךיז טניֿפעג

 ,ּפָארַא רוֿפ רעד ןוֿפ סוֿפ

 ,לַײװרעד ףיוא טשינ סָאד זיא ,ןָא ץעגרע טיצ רע זַא ,ןועמש

 רע .ןַײרַא געוו ןיא ךיז רעטַײװו ןעמונעג ןוא תבש ַא ןסעזעגרעביא

 ןוא קעװַא ןכָאװ ַײרד וליֿפַא ,ייווצ ךיז טציז רע .טשינ ךיז טלַײא

 ןָא שינייר ןקיצנייא ןַא ךָאנ טקעמש רע ביוא ,טשינ ךיז טנגעזעג

 ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא רעביא ייז טרָאֿפ ןועמש סָאװ ,תומוקמ יד ןשיווצ

 ;הלשממ עצנַאג יד עקַאט טָאה רע ּוװ ,לטעטש ַא ןַארַאֿפ זיא ,העיסנ

 ,סערַאדנער ,טרָאד ינּפ יד ןוא ,םידיסח קיצניו טימ לטעטש ַא

 ַײב טרָאד ךיז טצעזַאב ןועמש .תולוגס ענַײז ןיא טבײלגרַאֿפ ןענַײז

 ןַײז טימ למהרֿבַא ןוא בוטש רעקיצנייא רעד ןיא טחוש למהרֿבַא

 . ,ןטסגרע םוצ טשינ זיא סָאד .ךיק ןיא דנו-ענ ןרעוו החּפשמ רעצנַאג

 טערט ןטלעז טשינ .טניוװעגוצ םעד וצ זיא דניזעגזיוה סלמהרֿבַא

 ןסיב םעד ֿבור'ס ןוא ןדִיי ןדמערֿפ ַא רעגעלעג סָאד ּפָא םיא יב ןעמ

 ַא .ףָארטש ַא יװ ןָא ךיז טגייל רעבָא ןועמש .חרוא ןטכירעגמוא ןַא

 לשטיינק ןטסדנימ םוצ דבעושמ ךָאד זיא רע .ןעגנילשּפָארַא זומ טחוש

 -ָארבעצ ַא דיי ַא זיא למהרֿבַא ןוא .סָאבעלַאב ןדעיַא ןוֿפ םיִנּפ ןיא

 דניזעגזיוה רעווש ַא טימ ןֿפרָאװרַאֿפ ,רעטעוװעדיבעגנָא ןַא ,רענעכ

 .רעטכעט ענעבעגעגסיוא טשינ ענעסקַאװרעד ןוֿפ תוגאד טימ ןוא

 ,15 ענישטשנַאּפ ןיא סנַײז תיב-ינב סָאד ןוא רע זיא ןענועמש ַײב
 ןוא ךיז ןֿפַאש ףיוא טשינ טרעה רע .ךעד םעד ןּפַאכ טשינ טזָאל רע

 טשינ ןעמ לָאז ךרָאש ןייק ןוא .ןַײז וצ אצוי טשינ םיא ןגעק זיא'ס
 | ..טרעכייר טָא ,טעדַאשט טָא ןוא ;ןרעה

 טֿפַאש םיא טימ .רעקיצניוו ךָאנ רע טעװענַאש ןיילַא ןעלמהרֿבַא

 רעד זַא ,וליֿפַא טכַאנ ַײב טעּפש .תרשמ ַא טימ יו רעגרע ךיז רע

 םיוק ןיוש טבעלרעד ,הדוֿבע ןַײז ןוֿפ רעטעװערַאהעגּפָא ןַא ,טחוש

 ,טפַאשטכענק *

= 
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 -ֿפיוא םיא ןענועמש טשרע ךיז טסולגרַאֿפ ,ןרַאּפשוצוצ ּוװ ץעגרע ךיז
 ;ףָאלש םענוֿפ ןעלסיירטוצ

 טימ רעסַאװ זָאלג ַא גנערב ,רָאנ רעה ,עצדרעס למהרֿבַא ---
 !סטכַאמעגנַײא

 טָאה .ןענַאטשעגרעביא תורצ יד ןיוש טלָאװ ךיז רַאֿפ למהרֿבַא
 ,ןליוק ףיוא ןענערב ייז ןוא .זדלַאה ןַײז ףיוא םישנ יד סעּפע ךָאד רע
 סָאמ ןייק ךָאד ןיא ,טונימ עזייב יד ןָא ייז טמוק עס זַא ,רעבַײװ
 טעבעג טימ ןרָאצ םעד טנוזעג רדסּכ ןעלמהרֿבַא סָאד טסָאק .ָאטשינ
 ,ןשעלוצּפָא רעצכערעװשרַאֿפ ןוא

 .ןָאטעג ןיײש ַא גָאט ַא ךיוא ןעלמהרֿבַא רַאֿפ טָאה

 א איי יי

 רעד ךָאנ רָאי עכעלטע .קלָאֿפרָאּפ גנוי ַא טבעל לטעטש םעד ןיא

 טשינ ךָאנ ךיז ייז יב טָאה ןבָאה רעדניק ןוֿפ הכרב יד ןוא ,הנותח
 ,ןזיוועג

 ףיוא רעדניק ןעגנערב וצ ןלַײא ךיז ןשטנעמ ןגעלֿפ סנטַײצ רַאֿפ
 סלבַײװ םעד .סטרעדורעצ ַא ייז ַײב טימעג סָאד זיא .טלעו רעד
 רע לָאמ לֿפױו ןוא ,דיסח רעטנערברַאֿפ ַא סנטלַא םעד זיא רעטָאֿפ
 ןוֿפ השקב יד ןַײז וצ ריּכזמ טשינ רע טגײברַאֿפ ,םיא וצ טשינ טמוק
 ,לביימש ַא טימ החדמ סָאד זיא ןענַײז יבר רעד זַא רָאנ .רעדניק ענַײז
 .טשינ גרָאז ןייק םיא סע טכַאמ

 סָאד ןוא ,ךעלטנייוועג יו ,ןרָאֿפ וצ סעכעיצרעב רעד ןועמש טמוק
 קרַאטש זיא לבַײװ עגנוי סָאד .הלוגס ַא ןעלּפַאצ ןָא-טבייה לבַײוװ
 ןייק ךָאנ זיא יז סָאװ תוגאד ךיז טכַאמ ןוא ןַאמ ריא וצ ןדנובעגוצ
 וצ ןוא ,הלוגס ןייק ןוֿפ טשינ טלַאה ןַאמ-רעגנוי רעד .טשינ רעטומ
 םערָאװ .טגיילעגנָא טשינ רָאג ןיוש םיא זיא ןעמוקוצנָא ןענועמש
 םיא רַאֿפ .ךשוח ןָאט ךיז טלָאװ ,ןסיוורעד ךיז לָאז רענַײז רעווש רעד
 ףיוא טשינ טרעה יז זַא רָאנ ,ןענָאמרעד טשינ ןעמָאנ םעד ןעמ רָאט
 זיא ןוא טשינ הרירב ןייק רע טָאה ,םיא רעביא ןדייר ןוא ןטעב
 א עי ,םיּכסמ
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 לָאז רענייק ,הקיּתשב ,טכַאנַײב ןטעּפש ַא ןיא עדייב ךיז ןּפַאכ

 ַא ןיא ןועמש .אינסכַא רעד ןיא ןענועמש וצ קעװַא ,ןעז טשינ ייז

 טציז ,טַאלַאכ ןקידנעַײרש ןסַאּפ עטיור ןוא עלעג טימ ,םענעטעכרַאב

 סערַאמכ טימ בוטש יד טלּפענרַאֿפ ןוא לוטש ַא ףיוא טקערטשעצ

 .דרע רעד וצ זיב ןגנַאל ַא ,ךעביצ-עקלויל םענלשנַײװ ןַײז ןוֿפ

 -סיוא יד ןוא סיֿפ עקידרעטיצ ףיוא םיא רַאֿפ טייטש לרָאּפ סָאד

 ןוא עטנכעלברַאֿפ ערעייז ןיא ךיז ןֿפױרש ענַײז ןגיוא עטצַאלגעג

 רעטרַאה ןַײז ןוֿפ ץיּפש ַא טַײקעצ ןועמש .רעמינּפ עקידוועמעש

 ץֿפיז ַא טזָאל ,ןּפיל ענעֿפרָאװעגֿפױא יד ןשיווצ דרָאב רענעיורטש

 רעקידנרעהרעד רעווש ַא יו ץלַא טוט ןוא סױרַא ךיז ןוֿפ ץֿפיז ַא ךָאנ

 :םורב ַא ךיז ןוֿפ

 .י?ונ ...?רעטלַא רעד ןוא ...?ַאַאַא ,.,?ַאַאַא ---

 :ךיז טשטיינק ןַאמ-רעגנוי רעד

 ,ןייצ יד ןשיווצ ןוֿפ דרָאב ץיּפש יד קידנעַײּפשסױרַא ,ןועמש

 הייב ךיז טזָאלעצ

 סנױזַא עקַאט זיא עשז סָאװ .!טוג רָאג ..!טוג ךָאד זיא ---

 ...?שינעלַײא סָאד

 םענייק רַאֿפ טשינ ,עריא הֿבורק ַא .ענעקָארשעגרעביא ןענַײז יז

 .רעדניק ןָא הנותח רעד ךָאנ רָאי סקעז ןיוש טציז ,טכַאדעג

 -עג עילַאװכ ַא בייה ַא ךיז טיג ךעביציעקלויל סנועמש ןוֿפ

 ןברַאק גרָאז ןוֿפ ןשטיינק ערעטצניֿפ עֿפיט ייווצ ןוא סעכיור עטליונק

 :ןַײא ןרעטש ןַײז ףיוא ךיז

 ,.!?יוזַא ---

 הנּכס ןייק ךָאנ זיא'ס שטָאכ ,הלוגס ַא ןבעג ייז רע טעוװ ,אלימ

 סע טיג רע .טלעוו רעד ןיא ענייא ,תוֿפירח ַא זיא הלוגס יד .ָאטשינ

 ךָאד ןענַײז ייז .ןטסגרע םַײב הלילח טלַאה עס ןדַײס ,סױרַא טשינ

 -ףניֿפ ַא ןטסָאק רעבָא ףרַאדַאב עס ,ןקוקרַאֿפ רע טעוװ .םיֿבושח סעּפע

 .טרענימעג טשינ הטורּפ ַא ,רעקיצנַאװצ-ןוא

 | רעד ןוא ןרעטלע עריא ַײב טסעק ףיוא טציז קלָאֿפרַאּפ סָאד
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 ךייו טשינ זיא ןועמש ןוא .סָאלש ןרעטנוא ןדנ םעד טלַאה רעטָאֿפ

 -ּפָא ןַא ,ףױרעדַא ןַא םיא טיג ,טשינ הרירב ןייק ןעמ טָאה .ןכַאמ וצ

 הלוגס יד זַא ,טשער םעד וצ םיא טגָאז ןוא ,סרעכָאװ יד ןוֿפ רָאּפש
 .ןעמעננָא טעוו

 .ןֿפלָאהעג טָאה ןביוא ןוֿפ רעד ןוא

 = ביי 2

 ןוא לטעטש ןיא ןגױצעגנָא טָאה ןועמש זַא ,רָאי ערעדנַא סָאד

 עמ ,ןייטשוצ ןעמונעג דלַאב רע טָאה ,תֿפומ ןַײז ןוֿפ טסּוװרעד ךיז

 ייֵז .חוּכב טשינ רעבָא זיא לרָאּפ סָאד .ֿבוח םעד ןלָאצּפָא םיא לָאז

 טרעסערגרַאֿפ ייז ַײב ךיז טָאה האצוה יד .טסעק ףיוא ץלַא ךָאנ ןציז

 ךיז ןעמ טעב .ןטכַאד טשינ ֿבוח םעד ןוֿפ ןעמ רָאט רעטָאֿפ םעד ןוא

 ֿבורקב ךיז ןטיירג ייז :טַײצ לקיטש ץרוק ַא ןטרַאוװוצוצ םיא ַײב

 טבַײלב ,ןלעוּפ וצ טשינ זיא ,טײקשיטַאבעלַאב ןגייא ףיוא ןײגוצּפָארַא
 ןטלַאהַאבוצסיוא ןוא ןכַאמ וצ קידנסיוו-טשינ ךיז יו טשינ הצע ןייק

 ,טימרעד ךיז ןעמ טרטּפ ןענועמש ַײב רעבָא טשינ .םינּפ ןַײז ןוֿפ ךיז

 ענַײז ּפעק ערעייז ףיוא ןקיש וצ טשינ גָאט ַא סיוא טשינ טזָאל רע

 סָאװ ,עכלעזַא :?סעקַאשַארטס טימ סעטיאבג עַײרטעג ןוא םידיסח

 סָאד לֿפיױװ ,ןַאמ-רעגנוי רעד .טנוזעג סָאד ןוא ור יד וצ ייז ַײב טמענ

 םיא ףיוא ךיז טעז עס ןוא ךיז רע טלַאה ,ןעמענעצ טשינ םיא לָאז

 -ָארבעצ ַא יו ּפָא-טרַאד ,ןַײא-טייג רעבָא לבַײװ סָאד .ןָא טשינ ױזַא

 טרעצַאב רָאג זיב ןענַײז ,קידנקוקוצ ,עריא ןרעטלע יד .גַײװצ רענעכ

 טָאה'ס הללק ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעשעג ָאד זיא סָאװ טשינ ןעײטשרַאֿפ ןוא
 ןגָאלקַאב וצ טשינ ךיז זיא הסנרּפ ףיוא .טשימעגנַײרַא ייז ַײב ךיז

 טזַײװ דנַאנַא וצ טייקנדנובעגוצ סָאד ןוא .טָאג ןעקנַאד ךיוא --- טנוזעג
 ,טקנעשעג זיא ןבעל דניק סָאד טניז ןוֿפ ,רעטקרַאטשרַאֿפ סיוא ךיז
 | ..ףָארטש ַא רַאֿפ סָאד זיא עשז סָאװ

 טלַאֿפ ןוא סַאג ןיא ןַאמ-ןגנוי םעד גָאט ַא ןיא ןועמש טמוקַאב

 5 רעײפיקייי יח

 .ןשינעקערשנָא
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 טעו רע ביוא ,םיא טנרָאװ רע :ףלָאװ ַא יו קידנכעּפ ןָא םיא ףיוא

 רע לָאז ,ןרָאֿפקעװַא ןַײז רַאֿפ ךָאנ ,ֿבוח םעד ןלָאצַאב טשינ םיא

 ןעק רע .ןודקּפ ןטוג ַא םיא ַײב טָאה רע ,השקשינ .ןעקנעדעג סָאד

 ,זיא'ס ןעוו ןעמענּפָא םיא ךיז

 -עטַאט עגנוי יד ןוא וקעציוו ַא טימ םייהַא זיא ןַאמ-רעגנוי רעד

 ,ןטלַאהעג טשינ ןיילַא ךיז רַאֿפ רעמ ןיוש דוס םעד ןבָאה עמַאמ

 שכן יב

 "רעד .דיסח רעטבײלגרַאֿפ ,רעטנשקעעגנַײא ןַא ,רעטָאֿפ רעד
 ;טסעמרַאֿפ םעד ןוֿפ רעבָא רע זיא ןטָאזעגֿפױא .טשינ ךיז טקערש

 !ףעגנערבוצסיוא דייר עכלעזַא ןבָאה טשינ ארומ ןייק רָאג לָאז דִיי ַא

 ,ענַײז החּפשמ עצנַאג יד ףיוא-טצעז ,רוֿפ יד רע טנַאּפש ןיוש ןוא

 ץרַאה עטרעטיברַאֿפ סָאד קידנזָאלסױא ןוא ,ךיוא דניק עלעציּפ סָאד

 טּפיז עס זַא ,ַאזַא ץיה ַא טימ ןבַײרט רע טמענ ,דרעֿפ יד וצ סנַײז

 . .ןיבר ןַײז וצ טגָאי רע .סעטיּפָאק יד רעטנוא דרע יד ךיז

 2." ךד 2

 ףיוא חלושמ ַא ןָא-טֿפױל עֶס זַא ,ךָאװ עצנַאג יד טשינ טײגרַאֿפ

 ןיוש זיא ןועמש .ןענועמש וצ ןטלַא םענוֿפ תוחילש ַא טימ דרעֿפ ַא

 דלַאב טעוװ סָאװ םערוטש רעד זַא ,טליֿפעג טָאה רע .סנגעוורעטנוא

 רעַײֿפ טימ ךיז ןעלטרַאגרַאֿפ ןיא ןיוש טלַאה ,ןלַאֿפּפָארַא םיא ףיוא

 ךיז קידנעניגרַאֿפ טשינ ,רעטַײר רעד ןוא .סנקלָאװ ענעדָאלעגנָא
 ךיז טמענ .געיעג ןֿפרַאש םענוֿפ ךעד םעד לסיב ַא ןּפַאכ וצ וליֿפַא

 .דילס ןַײז ךָאנ רעטַײוו

 ןגָארטרַאֿפ זיא רע .טגָאירעד טשינ רעמ רע טָאה רעבָא ןענועמש

 ,םוא טשינ רעמ ךיז ןרעק סָאװ ,ןטניוו יד טימ ןרָאװעג
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 דנַאלזייא ןבואּר

 רעכעד עלַא רעביא

 רעסַאלב טרעוו טכיזעג ןַײז / רעכעד עלַא רעביא

 ,סיורג ןגיוא יד ןוא ,טכַאנ עליטש ַא טגנעה

 ןקָאל עדנַאלב ענַײז רעטצנעֿפ םַײב טנעלעגנָא

 -- טניוו ןיא ךיז ןעלזַײרק .טכַארטרַאֿפ דניק ןַײמ טייטש

 ,רָאנ טָאג רעטוג ןייא סייוו ,רעגניֿפ יד ףיוא ךיז טלעטׂש

 .דניק ןַײמ סעז סע סָאװ ; סױרַא-טקוק ןוא טקוק

 יקסנידנַאל ןעלעה

 םייח רעשידיסח ןַײמ ןיא םערוטש ַא

 "ןטכענ ןופ לגיּפש ןיא; ךוב ןופ

 -ירּפ עקיסַאלקריֿפ סרענזָאּפ ינַאֿפ טקידנעעג בָאה ךיא ןעוו ...
 טָאה סָאד רָאנ .ןענרעל רעטַײװ ךיז טלָאװעג ךיא בָאה ,לוש עטַאװ
 טָאה למיה רעד .םייה רעשידיסח ןַײמ ןיא םערוטש ַא ןֿפורעגסױרַא
 ,ןטלָאּפשעג שממ ךיז

 ,המהלמ עטלַאק ַא רימ טימ טריֿפעג ןבָאה עמַאמ-עטַאט
 !רענזָאמש-רענזָאּפ ןַײד ,ןַײז רימ יז לָאז הרּפּכ ענייר ענייש ַא -- :

 ךַאי סָאװ ,קינייװ ךָאנ ריא זיא'ס -- טמערוטשעג עטַאט ןַײמ טָאה --
 ,ןעיט רימ יז טַײג הֿבוט ַא .עלָאקש ריא ןקידנע טזָאלעג ריד בָאה
 ףכַאמ ייז ןוֿפ יז ליו סעסקיש .ןענרַאל רעטַײװ ךעלדיימ יד ןקיש
 ענעטעמַאס סָאד סעּכ טימ טקוררַאֿפ רע -- !ןבעל ןַײמ ַײב טשינ ,ןיינ
 ?ןַײז רימ ַײב וטסליוװ עטנסחי ַא -- ּפָאק ןַײז רעטנוא רעֿפיט לּפַאק
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 סָאװ ןוא ,ןסַאלק ריֿפ יד טימ טנגינַאב ךיז ןבָאה רעטסעווש ענַײד

 עלַא ףיוא ,םשה'-ךורב ,םיכודיש עטיג ייז טימ ןעיט רימ ?ייז טלעֿפ

 רעבירַא ןלעוװ רָאי עכעלטע ךָאנ !ןרָאװעג טגָאזעג דנַײרֿפ-עטיג ענַײמ

 "םא ,ךודיש ןטיג ַא ןעיט ריד טימ ךיוא ,ןבעל'כ ,ןלעוו רימ ןוא

 .םשה-הצרי

 קידהענכה סעמַאמ ןַײמ רימ ףיוא טקריוװעג טינ ךיוא טָאה'ס

 ;רימ ַײב ךיז ןטעב

 ןיֿפ סַאלק ןטֿפיֿפ םעד סױרַא ריד גָאלש ,עלהיח ,ךיד טעב'כ --

 ךָאד זיא רע !ישעטַאט םעד ןענערעצרעד יטסֿפרַאד סָאװ ךָאנ .ּפָאק

 יז זןַײמ ,ןעגרַאל ליֿפ וצ טשינ ףרַאד לדיימ ַא .הֿבוט ןַײד ןסיוא

 ,ןַײרַא ּפָאצ ןעיורג ןזיב טציזרַאֿפ ןוא תורּפּכ ףיוא יז גוט ןַײמ ,טנרַאל

 ןענעק וצ ,ענַײמ עמַאמ יד ,ןדירֿפוצ ןַײז יאדוװַא יז טלָאװ ןיילַא

 רעטכָאט ריא זַא ,תונכש ערעזדנוא ,סענעדִיי יד רַאֿפ ןעמירַאב ךיז

 רעד זַא רעבָא ,סַאלק ןטֿפיֿפ ןיא ןיוש טייג יז ,"עטעדליבעג, ַא זיא

 יז ןוא ןלעטשנגעקטנַא טינ םיא ךיז יז טעװ ,"ןיינ, טגָאז עטַאט

 םענוֿפ גָאט ןטצעל םעד זיב ,ןהנעטוצנַײא רימ טימ ףיוא טינ טרעה

 ,רָאילוש

 -רַאֿפ-לוש רעד ןַײז וצ עידומ ןימרעט ןטצעל ןרַאֿפ טנװָא םעד

 ןטֿפניֿפ ןיא ךיוא ןענרעל סָאד ןַײז ךישממ טעװ ןעמ יצ ,ןירעטלַאוװ

 עטַאט רעד .סעקליּפש ףיוא יו בוטש ןיא ןסעזעג ךיא ןיב ,סַאלק

 טקירטשעג טָאה עמַאמ יד ;ןוגינ ַא טימ ארמג טַאלב ַא טנרעלעג טָאה

 ךָאד זומ ךיא .עלהשמ לקינייא םענערױבעגיַײנ ריא רַאֿפ ךעלעקעז

 ןַײמ ףױא רעֿפטנע ןקיטליגדנע םעד ןטַאט ןוֿפ ןגירקסױרַא טנַײה

 ןיא טרעטיצ ץרַאה ןַײמ .לוש רעד ןיא רעטַײװ ןענרעל וצ ךיז השקב

 ךיא םענ ןגעוו טסעד ןוֿפ ,המשנ ןַײמ ןוא ףוג ןַײמ טרעביֿפ'ס ,רימ

 :טייקטסיירד טימ ןָא ךיז

 -לוש םענוֿפ גָאט רעטצעל רעד ךָאד זיא ןגרָאמ ,ישעמַאמ ,ונ ---
 | ..רָאָי

 ,-י-ד = ז יירא

 ,רעמ סָאװ
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 ןיב ךיא סָאװ ,ןײטשרַאֿפ טינ עמַאמ יד ךיז טכַאמ -- ...ַאש --

 בָאה ,טשינ םיא רעטש ,טנרַאל ישעטַאט רעד ,ךָאד טסעז -- ןסיוא
 !ץרא-ךרד

 -עשה ַא ףיוא לוק ןַײמ ףיוא ןיוש ךיא בייה -- ?ןגרָאמ רעבָא ---

 ..ךָאד ךיא זומ ןגרָאמ --- עװַאטקָא רערעכ

 -רַאֿפ -- ?ענַײד רעטכָאט יד ,רעדיוו טרָאד יז טנשרד סָאװ --

 -ָאקש; יד ןגעוו ץלַא ךָאנ -- שוק ַא טימ ארמג יד עטַאט רעד טכַאמ

 !טנרַאלעג גינעג ,טגָאזעג ךַאי בָאה ,ןיינ ??סעל

 גָאז --- ..שדוח ַא לבור ריֿפ יו ןטסָאק רעמ טשינ טעוו'ס --

 ןטֿפניֿפ םעד ןיא ךעלדיימ יד -- םיטש רעקידרעטיצ ַא טימ ךיא

 יש יד ,רימ זיולב .רעמ ךס ַא ןלָאצ לוש סַאקצעלַאק ןיא סַאלק

 ...החנה יד ןבָאה ,לוש סרענזָאּפ ןוֿפ סניר

 שיטסַאקרַאס עטַאט רעד טכַאל -- ...סע טגירק עמ האיצמ ַא --

 טָאה יז ,עלהנח ,רעטכָאט ןַײד גָאז -- ןַײרַא דרָאב רעצרוק ןַײז ןיא

 ףוס ַא .רימ ףיוא סעפע שינעקישנָא ןַא ...ענמ .ּפָאק ןיא ךעלרעטילֿפ

 !!סעלָאקש; יד טימ ןעמענ סע זימ

 וצ רעדיוו ךיא רילעּפַא ,םיִנּפ טערומכעגנָא סנטַאט םעד ןעזרעד

 ,טנעה עטגיײלרַאֿפ טימ עקידנגַײװש ַא טציז סָאװ ,ןעמַאמ רעד

 לעװ סָאװ .גָאט רעטצעל רעד ןיוש ךָאד זיא ןגרָאמ ,ישעמַאמ ---

 ַא ןיא סיוא ךיא ךערב -- ?ןירעטלַאװרַאֿפ רעד ןגָאז ןגרָאמ ךיא
 ,ןייוועג

 -- לוטש ןוֿפ ףיוא הזגור טימ עטַאט רעד טייטש -- ?ןגרָאמ --

 "-עננַיײא ךַײלג יז געמ ןגעוו טענַײמ ןיֿפ זַא ,ןגָאז ריא יטסעוו ןגרָאמ

 ריא טימ ןעמַאזיצ ןרעוו יז לָאז טנערברַאֿפ זַא ,הנושמ התימ ַא ןעמ
 !עלָאקש

 ?ארמג יד טגָאז ױזַא --

 ןַא טימ רעביא ךימ טזָאל ןוא ןרעה טינ ךיז טכַאמ עטַאט רעד
 .ליומ ןֿפָא

8 
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 על טנַײה זיא'ס .לוש ןיא סנגרָאמ וצ ךיא ייג עטלֿפײװצרַאֿפ ַא

 -קע יד טרטּפעגרעבירַא .לוש סרענזָאּפ ינַאֿפ ןיא קיטסול ןוא קידעב

 רעקידֿבוט-םוי ַא ןיא ,טגײלעגֿפױא סנירעליש עלַא ןענַײז ,סנעמַאז

 יד .סַאלק ןטרעֿפ םעד ןיא ןטלעו ךיז טרעק רקיע רעד .גנומיטש

 ָאד ךיז ןענעגעזעג ,עקירָאי-ןצרעֿפ ןוא -ןצַײרד ֿבור'ס ,סנירעליש

 ךוב ַא -- ןעגנונעכייצסיוא יד טימ לייט .סנירערעל יד טימ טנַײה

 -- ליש ןיא הרוּת-רֿפס ַא דיי רעמורֿפ ַא יו ,ןצרַאה םוצ טקירדעג

 רעטַײװ ןזָאל ייז ןלעוו עמַאמ-עטַאט ערעייז זַא ,דײרֿפ טימ ןלייצרעד

 ןוא ליומ ןוֿפ ןסיב םעד ןרָאּפש ,ןעגנערטשנָא ךיז ןלעוװ ייז ,ןרידוטש

 -ַאק עיֿפָאז ןוֿפ לוש רעקיסַאלק-ןביז רעד ןיא דומיל-רכׂש םעד ןלָאצ

 .ַאקצעל

 -דיימ עמערָא יד ַָא טָא .האנק ןוא הּפרח ןוֿפ טמַאלֿפ םינּפ ןַײמ

 ,המותי ַא -- עניבַאס :רעטסוש ַא רעטָאֿפ ריא -- עניבלַאב :ךעל

 ריֿפ טימ ןבילבעג עמַאמ יד ,טכוזדניווש ןוֿפ ןברָאטשעג עטַאט רעד

 ןֿפױקרַאֿפ זיוה וצ זיוה ןוֿפ טייג ,ןרָאװעג עקרעייג ַא ,רעדניק עניילק

 זַא ,םייה רעד ןיא ןֿפמעק טינ ןֿפרַאד ייז --- ןלָאצסױא ףיוא שעוו

 לקניוו א ןיא ךיז קוררַאֿפ ךיא .ןענרעל ךיז רעטַײװ ןזָאל ייז לָאז עמ

 יד קירוצ-טלַאה ךיא יװ ,ןעז לָאז עמ זַא ,טינ ליוו'כ .סַאלק ןיא

 ,ךימ ןקיטש סָאװ ןרערט

 ןיא טקעטשרַאֿפ ךיז ?קיטעמוא ױזַא וטסיב סָאװ ,עקנעלעה ---

 טסליו .ןגיוא ענעקָארשרעד טימ טקוק ןוא לזַײמ ַא יו לקניוו ַא

 -נַאדעג יד רעביא רימ טסַײר --- ?רימ טימ ןענעגעזעג טינ רָאג ךיז

 יװ רָאי ייוצ ןיוש .רעסָארג ַאלעבַאזיא ןירערעל-שיליױוּפ ןַיײמ ןעק

 ןייק טינ טמענ יז זַא ,טגָאז עמ .לוש רעזדנוא ןיא זדנוא טנרעל יז

 םעדָאקינ טַאקָאװדַא ןטנענימָארּפ םענוֿפ הדיחי-תב ַא זיא יז .טלַאהעג

 -ייא זיא ;רעסָארג ווַאלסינָארב ,רעדורב רעקיצנייא ריא ןוא רעסָארג

 | ,(קעװַאלס) "דנוב; ןוֿפ סרעדנירג יד ןוֿפ רענ

 וד ?ןירעטלַאװרַאֿפ רעד ַײב ןבירשרַאֿפ ןיוש ךיז טסָאה ,ונ --

 לוש עקיסַאלק-ןביז סַאקצעלַאק ןקידנערַאֿפ ןוא ןייג רעכיז ךָאד טסעוו
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 טימ רימ טקוק .ןוא ּפָאק ןרעביא רעסָארג ַאלעבַאזיא ךימ טעלג ---

 .ןגיוא יד ןיא ףיט טײקמערַאװ

 ,רָאֿפ טציא טמוק רימ ןיא סָאװ ,טליֿפ יז זַא ,טכוד רימ

 = זיולב לקָאש ןוא םינּפ ןרעביא ןעלקַײק ךיז ןרערט ענַײמ ךיא

 ,"ןיינ; :ףיוא ּפָאק
 רעמ טינ טגערֿפ יז .ןָא ךימ ןקוק ןגיוא עיולב ,עטרעדנוװרַאֿפ

 יז יםייהַא ןגרָאמ ןעמוק ריא וצ לָאז ךיא זַא ,זיולב טעב יז ,טינ רָאג

 2 טַאיװש יװָאנ ףיוא ןרעטלע עריא טימ טניוװ
*+ 

 ןקיטכיל םענוֿפ לעווש יד רעביא ךיא טערט טירט עליטש טימ

 עסיורג ַא -- גנַאגנַײרַא םעד ןגעקטנַא .רעסָארג ַאלעבַאזיא ןוֿפ רעמיצ

 -ַאמ ןוֿפ ןברַאֿפ עטױרנַײװ יד .רעכיב טימ טקַאּפעגנָא קנַאשרעכיב

 -ַאלצַאר רעטניה ָאקשויצשַאק, ,טנעוו יד ףיוא רעדליבלייא סָאקייט

 סָאװ ,רעמיצ סָאד ןבעלַאב ,*ַײמ ןטירד ןוֿפ עיצוטיטסנָאק; יד ,יץיוו

 "וק רעד ןבענ ,שיטבַײרש םַײב .עטכישעג רעשילוּפ טימ טמעטָא

 ריא ןיא ,ןענעייל ןיא ןָאטרַאֿפ ,רעסָארג ַאלעבַאזיא טציז ,עקטעש

 וו ,ןטכָאלֿפרַאֿפ רָאה ענעניטַאש יד .דיילק םענעדײשַאב ,ןצרַאװש

 ,טמעקרַאֿפ ךַײלג ,ןגױצעגּפָא טנרָאֿפ ,קערג ַא ןיוג ןטניה ןוֿפ ,דימּת

 ,םורַא םערַאװ ךימ טמענ יז .ןרעטש ןכיוה ריא ועטלוב טכַאמ סָאװ

 :יז טגָאז קידנעלכיימש ןוא רימ טימ ךיז טשוקעצ

 -ייווש ַאזַא טסיב וד .ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ,עקנעלעה ,טוג --

  ןגיוא עניורב ,עסיורג ענַײד טימ רימ ףיוא טסקוק וד ןעוו .עקידנג

 ,ךיז טסמעש וד רָאנ ,ןלייצרעד סעּפע רימ טסליוו וד זַא ,ךיא ליֿפ

 טינ | ךיד טעוו ןוא טינ ךיד טעז רענייק ּווו ,םייה רעד ןיא רימ ַײב

 ?תמא טינ ,ןלייצרעד ץלַא רימ וטסעוװ ,ןרעה

 | .לכיימש ַא טימ רעֿפטנע ךיא
 ןייג טינ טסעוו וד זַא ,טגָאזעג ןטכענ רימ וטסָאה סָאװ רַאֿפ ---

 טסיב וד !לוש סַאקצעלַאק ןוֿפ סַאלק ןטֿפניֿפ םעד ןיא ןענרעל ךיז

 5 = הירש

 / .: (טלצװ עַײנ) עשרַאװ ןיא סַאג רעכַײר ַא ןופ ןעמָאנ ַא
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 ?ןָאט וטסעוװ עשז סָאװ ,ןירעליש עטוג א ןעוועג ,לדיימ קיעֿפ ַא ךָאד

 ,ךיז ןבענ לוטש ַא רעטנוא ןירערעל ןַײמ רימ טקור --

 ןַײמ ןיא ןַײא ךיז יז טרעה םעטָא םענעטלַאהעגנַײא ןַא טימ

 -מוא טעמּכ ,ַײנ ױזַא ריא רַאֿפ זיא סע .םייה ןַײמ ריא רַאֿפ ןרעדליש

 -רַאֿפ טיג ןענָאק רעדָא טינ ןליוו ןרעטלע יו ,יז טגָאז ,ךעלביילג

 ןַײמ קורדנַײא ןַא ריא ףיוא טכַאמ טרֿפב .דניק ןגייא רעייז ןייטש

 -עטַאט ענַײמ ַײב ןענייווסיוא געלֿפ ךיא ױזַא יו ,ריא ןבעגרעביא

 ןירעליש ַא ןעוועג ןיב ךיא תעב ךוב ַײנ ַא ןֿפױק וצ ףיוא טלעג עמַאמ

 .ןירעגנזָאּפ רעד ַײב

 רעד ןיא .,םָארקזַײא רעזדנוא ןיא ןטעב ןוויּכב ךיא געלֿפ סָאד

 יירד, א טימ טרטּפעגּפָא ךַײלג ןרעטלע ענַײמ ךָאד ךימ ןטלָאװ םייה

 ןייג ךיא געלֿפ ."טלעג ןייק טשינ ןבָאה רימ .ּפָאק םעד טשינ זדנוא

 זיב ןטרַאװ ןלעטשקעװַא ךיז ,סַאג עגנַאב ףיוא בלעוועג רעזדנוא ןיא

 -נורַא טָאה עמַאמ יד רָאנ יו .סעּפע רַאֿפ ןזייל וצ ןבעג טעוו הנוק ַא

 זיא סָאװ ,לטַײב םענרעדעל ריא ןיא טלעג עטזיילעג סָאד טזָאלעגרעט

 ךיא ןיב ,ןדנעל יד םורַא ,ךעטרַאֿפ םעד רעטניה ןדנובעגוצ ןעוועג

 :ריא ֹוצ ןענַאטשעגוצ

 .קיטעמטירַא רעַײנ ַא ףיוא לבור ןייא ףרַאד'כ ,ישעמַאמ ---

 - .  שעטַאט םעד טעב ?רימ סע יטסגָאז סעּפע סָאװ ---

 ןענעק טינ טא .ןֿפױק טנַײה לכיב סָאד זומ'כ ,ישעטַאט --

 ,ןגרָאמ רַאֿפ סעיצקעל יד ןכַאמ

 .טנרַאלעג גינעג ןיוש ,סעיצקעמש ,סעיצקעל --

 עמ -- לֹוק ןקידנעניױו ַא טימ ןיוש ךיא גָאז --- ...ישעמַאמ ---

 עדרַאװט ףיוא ןענַאמלרעּפ ַײב גנולדנַאהכוב יד ןכַאמרַאֿפ דלַאב טעוװ

 עקסישזקָאטנעיװש ףיוא ןייג ןזומ לעװ ךיא זַא ןוא ,6 רעמונ סַאג

 .לבור ַא יו רעמ ךס ַא ןטסָאק טרָאד ךוב סָאד טעוװ ,ןֿפױק סע סַאג

 ,ןטַאט םעד עמַאמ יד טגערֿפ --- ?לבייל ,יטסגָאז סָאװ ,ינ --

 .המּכסה סנטַאט םעד ןָא ןלעטׂשוצנַיײא ארומ טָאה יז

 עי אי סעדעי רימ קא ,תורצ וה טימ ,ױזַא ןוא
 : ר ,ךוב ַײנ ַא ןֿפױק וצ
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 טגערֿפ ןגיוא עטוג עריא ריא קורדסיוא ןקידנרעױדַאב ַא טימ

 :ןירערעל ןַײמ

 ןענרעל רעטַײװ ָאי ךיז טסעװ וד ביוא ,ןָאט וטסליוו סָאװ ןוא --

 ?לוש סַאקצעלָאק ןקידנע ןוא

 רשֿפא --- ןסָאלשטנַא ךיא גָאז --- קיגנעהּפָאמוא ןַײז ליוו ךיא ---

 ךיא לע רשֿפא ?טסייוו רעוו ...רשֿפא ןוא ןירערעל ַא ןַײז ךיא לעוװ

 ַא ןֿפַאש ךיז ןוא ןרידוטש רעטַײװ לוש סַאקצעלַאק ןקידנערַאֿפ ןכָאנ

 סנרעטלע ענַײמ ןוֿפ טרעטַײװרעד ןבעל ןענעק לָאז ךיא זַא ,דמעמ

 ,םייה

 ןַײמ רימ טגָאז ,לסקַא ןַײמ ףיא טנַאה ריא קידנגײלֿפױרַא

 ןירערעל

 סָאװ ,ןכיירגרעד טסעוװ וד זַא ,עז ךיא !טינ גרָאז ,ַאקנעלעה ---

 וצ ייג .טייקיניילק ַא רימ רַאֿפ זיא שדוח ַא לבור ריֿפ .טסליוו וד

 ,עטסיל רעד ףיוא ןעמענוצֿפױא ךיד יז טעב ןוא ןירעטלַאװרַאֿפ רעד

 טעוו רָאילוש סָאד ןעוו ,ןבעג ריד ךיא לעװ לבור ריֿפ עטשרע יד

 טעװ עטַאט ןַײד זיב גנַאל ױזַא ריד רַאֿפ ןלָאצ לע ךיא .ןביײהנָא ךיז

 לָאז שרעדנַא ץעמע זַא ,ןעמעש רשֿפא ךיז טעוװ רע .ןרעוו רעכייוו

 ,ןרידוטש ןַײד רַאֿפ ןלָאצ

 שידניק ןַײמ סיוא ריא ךיא קירד ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

 ןוא עטקיטומרעד ַא ןירערעל ערעַײט ןַײמ זָאלרַאֿפ ןוא קנַאד ןקיצרַאה

 ,עטבעלעגֿפױא

 -נשַאררעביא םעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש

 ןַײמ ןיא ןרעבקע ןביוהעגנָא טָאה ,ןירערעל ןַײמ ןוֿפ גָאלשרָאֿפ ןקיד

 יו .טָאבנַאֿפליה ריא ןעמעננָא טינ רָאט ךיא זַא ,קנַאדעג רעד חומ

 ,ןזָאלרעד ןסיוועג קִיֹור ַא טימ -- טכַארטעג ךיא בָאה -- ךיא ןעק

 םענוֿפ רעטכָאט רעד -- רימ רַאֿפ ,רימ רַאֿפ ןלָאצ לָאז רעצעמע זַא

 -עג רעמ ץלַא ןיב ךיא !?טַאלבנבױט עלעבייל 'ר דיסח רערעג ןכַײר

 ַא ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,קידרשוי טינ זיא'ס זַא ,ריֿפסױא םוצ ןעמוק

 ױזַא וו ,ןטעברַא ןעמונעג טָאה ּפָאק ןַײמ .ןָאט וצ סנױזַא השוב
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 תוחּפה לכל ,לבור ריֿפ עטשרע יד ןרעטלע ענַײמ ןוֿפ ןגירקוצסױרַא

 | .סַאלק ןטֿפניֿפ םעד ןיא שדוח ןטשרע ןרַאֿפ

 ַײב ןעוװעג .טליּפשעגוצ לסיב ַא לָאמ סָאד רימ טָאה לזמ'ס

 רעד ןיא דניק סעדעי ןעמ לָאז ֿבוט-םוי ֿברע זַא ,גהנמ ַא זדנוא

 ןיוש ךיז ןבָאה םיֿבוט-םוי יד יװ ױזַא .סעּפע טימ ןעַײנַאב החּפשמ

 רָאּפ ַא טימ ןעַײנַאב וצ ךימ ןסָאלשַאב עמַאמ יד טָאה ,טקורעגנָא

 ןייג טינ ןילַא עמַאמ יד ןָאק ,בלעוועג ןיא ןעמונרַאֿפ קידנעַײז .ךיש

 יד ןוֿפ ענייא םעד ןיא יז טערטרַאֿפ ,רעדניק יד רַאֿפ ןכַאז יד ןֿפױק

 טמיטשַאב עמַאמ ןַײמ טָאה קילג ןַײמ וצ .ענַײמ רעטסעווש ערעטלע

 ,.ךיש רָאּפ ַא רימ רַאֿפ ןֿפױקוצנַײא עלהרׂש רעטסעוװש ערעטלע יד

 ךיא רעכלעוו ,רעטסעווש ףניֿפ ענַײמ ןוֿפ עקיצנייא יד זיא עלהרש

 ךיוא זיא יז .רימ טימ םיּכסמ זיא יז .תודוס ענַײמ ןעױרטרַאֿפנָא ןעק

 ךיז טזָאלעג טינ ריא טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ ןרעטלע יד ףיוא סעּכ ןיא

 .ןסַאלק ריֿפ יד ןקידנע ןכָאנ ןענרעל רעטַײװ

 -ווענח-ץרַאוװש ןַײמ וצ ךיא גָאז -- !לַאֿפנַײא ןַא בָאה ךיא --

 ךיש ענעזמעג דימּת יװ ןֿפױק וצ טָאטשנָא -- רעטסעוװש רעקיד

 ןוֿפ דיישרעטנוא רעד ןוא ,ענעמָארכ ,ערעקיליב ןֿפױק רימ ןלעװ

 ,לבור ריֿפ עטשרע ענַײמ ףיוא ףױרעדַא ןַא ןַײז טעוו זַײרּפ
2 

 זיב ךיש עַײנ ענַײמ ןעמַאמ רעד ןזַײװ ןטימ ּפָא-טרַאװ ךיא

 ,רעמיצסע ןקיטכיל ןיא טיירגעג זיא שיט רעד .סטכַאנױצ-קיטַײרֿפ

 .ךעלזעלגנַײװ יד ןעלקניֿפ סע .ךעטשיט ןסַײװיײנש ַא טימ טקעדעג

 םענעדַײז םענעטֿפָאהעג קיברַאֿפטנוב ַא טימ טקעדַאב ןענַײז תולח יד

 -ליז רעד ןיא טכיל טשטנעבעג ןיוש טָאה עמַאמ יד .לכעטשיט-הלח

 יד .לוש ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טינ ךָאנ זיא עטַאט רעד .הרונמ רענרעב

 -דיילק עקידתבש ןיא ,תבש דוֿבּכל ּפעק ענעגָאװצעגסיױא טימ ,רעדניק

 ,טגײלעגֿפױא טציא זיא יז .שיט םַײב עמַאמ יד םורַאךעלגניר ,ךעל

 .ריא ןלייצרעד רעדניק יד סָאװ ,טייקיור רעקידתבש ַא טימ טרעה

 טימ ןעמַאמ רעד וצ רעטנוא-גנירּפש ןוא טגעמָאמ םעד סיוא-ץינ ךיא

 :הלודג ַא
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 ,היחמ ַא ,ךיש רָאּפ ַא טֿפױקעגנַײא עלהרׂש רימ טָאה ;ַײא --

 | .םעװקַאב ןוא ןייש

 .ךיש עַײנ ענַײד ןעז עקַאט ךימָאל ,אברדַא ינ --

 לָאז עמַאמ יד ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ייטש ,ןָא ךיג ףיוא ייז וט ךיא

 םעד טליֿפרעד ךַײלג ךָאד טלָאװ יז ,ןּפַאטנָא ןלעו טינ ,הלילח ,ייז

 ךיש ענַײמ ןוא עזמעג ןוֿפ רעקיד זיא רעדעלמָארכ :דיישרעטנוא

 .רעקיליב לבור ןבלַאהטרעדנָא טימ ןטסָאק

 !עלהיח ,טייהרעטניזעג ייז גָארט .ןייש רעייז עקַאט ---

 ןלעֿפ טציא ,ןֿפָארטעג ךימ טָאה'ס קילג ַארַאס טינ רָאג טסייו יז

 רעבָא .םולח ןַײמ ןכעלקריװרַאֿפ וצ לבור בלַאה ַא ןוא ייווצ זיולב רימ

 לּכה-ךס .טינ טייטש טַײצ יד ?לבור עקידנלעֿפ רָאּפ יד ןעמ טמענ ּוװ

 ןריט יד ןענעֿפע ךיז ןלעוו'ס ןוא ןבילברַאֿפ ןענַײז געט עכעלטע

 ,לוש סַאקצעלַאק ןיא סַאלק ןטֿפניֿפ םעד ןוֿפ סנירעליש עַײנ יד רַאֿפ

 קנַאדעג םעד רימ ןוֿפ ּפָא ךיא סיוטש -- !ןיינ ?רעסָארג ןירערעל יד

 ,הּפרח ַא זיא'ס ,טינ ןֿפוא םושב ,ןיינ --

 ;ךיא רעה ,קידנטכַארט ןוא שיטבַײרש ןַײמ יב קידנציז ױזַא

 -שיוו ןַאּפ :םיא ןעק ךיא .הנוק ַא טימ רעטָאֿפ ןַײמ םייהַא טמוק'ס

 יד ,לימ ןַײז רַאֿפ ןסַאּפ ענרעדעל זדנוא ַײב דימּת טֿפױק רע .יקציל

 לעיצעּפס ַא טָאה םעד רַאֿפ .םָארק ןיא טינ עטַאט רעד טלַאה ןסַאּפ

 ,םייה רעד ןיא רעמיצ

 סַאּפ םעד ןטסעמסיוא ןֿפלעה רימ טסעוו ,עלהיח ,ןַײרַא-םיק ---

 ,הנוק ןרַאֿפ

 ןיא עגָאלדָאּפ רעטריטָארֿפ רעד ףיוא סיוא-טלעטש עטַאט רעד

 .ךעלדער ענרעדעל עיצקעלָאק עצנַאג ַא רעמיצסע
 לדער ַא ףיוא קידנזַײװנָא ,עטַאט רעד טגָאז -- סַאּפ רעד ---

 .ןזַײא יו קרַאטש רעבָא ,קיד ױזַא טינ זיא --

 טעז עטַאט רעד .טינ טרעֿפטנע .סַאּפ םעד טּפַאטַאב הנוק רעד

 סָאד טסירק םעד ןדיײרוצנַײא ןבעגנַײא טינ םיא ךיז טעוו'ס זַא ,ןיוש

 ,ןֿפױק וצ

 ןליֿפַא טַאהעג טינ ,יקצילשיוו עינַאּפ ,ריא טָאה סַאּפ ַאזַא --
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 קידנעלקיװֿפױא ,עטַאט רעד ךיז טלציוו -- ...הּפוח רעַײא רעטנוא

 .לדער טייווצ ַא

 ָאד ךיא ףרַאד רָאי-עטוג עכלעוו וצ .קידלודעגמוא רעוװ ךיא

 ַא ןֿפױקרַאֿפ םַײב ןצנוק עשירחוס ײלרעלַא יד ןרעהסיוא ןוא ןציז

 םעד רעביא קירוצ-ןוא-ןיה ןַאּפש ךיא .לוטש ןוֿפ ךימ טבייה סע ?סַאּפ

 .רעמיצסע ןגנַאל

 הרוחס לקיטש םעד ףיוא ןיֿבמ ןייק ןַײז טינ טעוו ריא ביוא ---

 -- גנעל רעצנַאג ןַײז ןיא סַאּפ ןטירד ַא סיוא עטַאט רעד טיצ --

 טלָאז ריא ןוא ןבעל ױזַא טלָאז ריא ,יקצילשיוו עינַאּפ ,ךַײא ךיא גָאז

 .סַאּפ ַא ןָא ןרָאֿפמײהַא טנַײה טעװ ריא זַא ,ןַײז טנוזעג יזזַא

 טעב'כ :ןגָאז וצ םיא קשח בָאה'כ ,הנוק םוצ קילב ַא ףרַאװ ךיא

 טֿפױק רעדָא ָאי טֿפױק .ףוס ַא טכַאמ ,רימ ףיוא תונמחר טָאה ,ךַײא

 לכיימש ַא ךיא עזרעד קילג םוצ .ןעמענ סע לָאז ףוס ַא יבַא ,טינ

 "ןיד יד רעטנוא ןוֿפ רימ וצ סױרַא-ןקוק סָאװ ,ןּפיל עכעלקיד יד ףיוא

 - .יקצילשיוו ןַאּפ םענוֿפ סעצנָאװ עדנָאלב עטיײרדרַאֿפ

 ,סױא םיא טסעמ .ןַײז ןיוש לָאז -- רע טגָאז -- !טוג ,ונ --

 ,טַאלבנבױט עינַאּפ

 ךיא .ןישרַא םענרעצליה ַא עטַאט רעד טמענ רענעדירֿפוצ א

 ןשטילגקעוװַא טינ ךיז לָאז רע זַא ,טנעה עדייב טימ סַאּפ םעד טלַאה

 ,רעסעמ ןֿפרַאש ַא טימ ּפָאטדַײנש ,טסעמ עטַאט רעד .טַײז ַא ןיא

 ןַײא םיא טקַאּפ ןוא לדער ַא ןיא םיא טלקיװרַאֿפ

 עטַאט רעד .טלָאצַאב טסירק רעד .גנונעכער ַא סיוא-ביײרש ךיא

 לקיטשדלָאג ַא ןוֿפ לבור בלַאה ַא ןוא ייווצ ןבעג טשער ַא םיא ףרַאד

 בלַאה ַא ןוא ייווצ :ןצרַאה ןיא ץעז ַא רימ טוט'ס ,לרעֿפניֿפ ַא --

 ,טלעֿפ רימ סָאװ ,ץלַא ךָאד זיא סָאד ,לבור

 | .סענעשעק ענַײז ןיא טכוז עטַאט רעד

 -טַײב ,הנוק ןטימ ּפָארַא ,עלהיח ,ייג .טשינ בָאה ךַאי ,ןיינ ---

 .טשער םעד םיא ביג ןוא לבור ףניֿפ יד סיוא

 -ףיול ןוא לטנַאמ ןַײמ רימ ףיוא ףױרַא ךיא ףרַאװ שינעלַײא ןיא

 ַא ןוא ייווצ יד .הנוק ןקידלזמ םענוֿפ טײלגַאב ,טעּפמיא טימ ּפָארַא
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 טסעֿפ ךיא קירד ,ןטַאט םעד ןרעקמוא ףרַאד ךיא סָאװ ,לבור בלַאה
 "וצ רימ סע טָאה ךאלמ רעטוג ַא יװ ,שרעדנַא טינ ,טנַאה ןַײמ ןיא
 סָאד ןטַאט םעד לעוו'כ ,ךיא טכַארט ,טיורב רעדָא טוט .טקישעג
 | ,ןרעקמוא טינ טלעג

 ,עטרֿבח ןַײמ וצ ךיא גָאז -- טלעג סָאד טוג רימ טלַאהַאב --
 גיוא ןַא יו ּפָא רימ סָאד טיה -- זדנוא טימ תונכש ןיא טניווװ סָאװ
 -עגּפָא טימ ,שיעװרענ ךיא דייר -- ...געט עכעלטע זיולב .ּפָאק ןיא
 ,טנעה ענַײמ ןרעטיצ'ס ,גנוצ ןַײמ ךיז טרעטנָאלּפ'ס ,רעטרעוו עטקַאה
 עריא וצ סמערַאװ לֿפעל םעד טבייה יז תעב ,עסעּפ עבָאב ןַײמ ַײב יו
 ,ןּפיל ענעגיוצעגנַײא

 "ורק רעד ףױא ךיא ףיול ,ןגָאיכָאנ רעצעמע ךימ טלָאװ'ס יו
 טרַאװ עטַאט רעד .ןײגוצמײהַא ירֿפ וצ טציא ךָאנ זיא'ס ,סַאג עקסוועל
 ןענעגעגַאב סָאד ןעיצרַאֿפ זומ'כ ,ןוידּפ ןטזיילעג םעד ףיוא אמּתסמ
 ,ןטרָאג ןשיטקַאז ןיא ןַײרַא ךיא ייג .גיוא ףיוא גיוא טציא םיא טימ ךיז
 רעטנוא ,עעלַא רעקסוועלורק רעד ןיא קנַאב ַא ףיוא קעװַא ךיז ץעז
 ,םיוב ןטגַײװצעצ ,ןכיוה ַא

 רעד .טעקַאנ טעמּכ -- רעמייב יד .טסברַאה טימ טקעמש עס
 -בלעג ,עטלסײרטעגּפָארַא יד טיירּפשעצ ןוא טייזעצ טָאה טניוו-לולא
 ףיוא ןלַאֿפ טציא ,ןטרָאג ןיא דרע רעטכַײֿפ רעד ףיוא רעטעלב עכעל
 -תיב ןיא ןייג ןיוש ףרַאד עטַאט רעד ,ןלַארטש-העיקש ענעדלָאג ייז
 ,ןֿפױלוצמײהַא טַײצ עטסקיסַאּפ יד .ֿבירעמ-החנמ ןענווַאד שרדמה

 ט:

 -ךלָאג סָאד ןטַײבסיױא סָאד ןעמינעג ריד טָאה גנַאל ױזַא ---
 ןיוש -- קילב ןקידנשרָאֿפ ַא טימ עטַאט רעד טגערֿפ -- ?לקיטש
 בעג ,ינ ,ריא ףיוא טרַאװ ןוא ָאד ץיז ךַאי ןוא ןענווַאד ןייג וצ טַײצ
 .טעּפש זיא'ס ,לבור בלַאה ַא ןוא ייווצ יד רעהַא ןיוש

 טשרמולּכ ךיא למַאטש -- !לבור בלַאה ַא ןוא ייווצ ?סָאװ =
 .טרעדנּווורַאֿפ

 ךַאמ !טשינ רָאג טסייו יד ?העד-רסח יטסיב יִצ ?שטַײטס ---



 117 רעדניק ןוא ןרעטלע

 יג רעד סָאװ ,טלעג סָאד ןיוש רימ בעג ןוא עטַאװעמּת טשינ ךיז

 ,טלָאצַאב ריד טָאה

 -גיײא ןיוש ךָאד ךיא בָאה סָאד ?ישעטַאט רעד טניימ סָאד ,ָא --

 וצ ןָא ןכיג ןיא ןיוש ךָאד ןבייה רימ .ַאקצעלַאק ינַאּפ רעד טלָאצעג

 ,לוש ריא ןיא ןייג

 ַײב ןּפַאכנָא ךימ ליוו ןוא עטַאט רעד טמערוטש -- !הֿפוצח ---

 .ןּפַאכ טינ ךיז זָאל ןוא שיט םעד םורַא ףיול ךיא .טנַאה רעד

 ןַײז טנוזעג ןוא ןבעל יױוַא לָאז ךיא ,ןַײז רוסָא רימ לָאז --

 .טלעג סָאד טינ בָאה ךיא ,טינ בָאה ךיא

 -רעַײֿפ ןייק .טינ לָאמ ןייק ךָאנ עטַאט ןַײמ ךימ טָאה ןגָאלשעג

 עקידרעַײֿפ רעבָא .ןעמוקַאב טינ טציא ךיוא ךיא בָאה שטעּפ עקיד

 :וצ ָאי רימ רע טֿפרַאװ ןקילב

 רע תעב לדרעב עצרוק סָאד םיא ַײב ךיז טבייה --- !ינ ,ינ --

 ףרַאד'כ סָאװ ,קילג ןַײד זיא'ס --- ןּפיל עניד ענַײז קידנרָאצ טסַײב

 ַײב טנַײה ריד טימ ןהנעטסיוא ןיוש ךיז לע'כ ,ןענװַאד ןייג טציא

 יד ,טלעג רימ ַײב ןּפַאכ טניימ סָאד סָאװ ,ןזַײװ ריד לע' ךַאי .טכַאנ

 .!יד ,דיומ עטַײשרַאֿפ

 רעטניה ןּפַאלקרַאֿפ קיטסַאה םיא רעה ךיא ןעוו ,ּפָא-םעטע ךיא

 -עגמוא ןֿפָאלש ךיז גייל ,רעמיצ ןַײמ ןיא ןַײרַא-ףיול'כ ,ריט יד ךיז

 ,ןטַאט ןטימ שינעגעגַאב עקיטכַאנַײב סָאד ןדַיײמוצסיױא ידּכ ,ןסעג

 -רעטנוא טָאה רע .רימ וצ טינ טדער עטַאט רעד -- ןגרָאמ ףיוא

 סָאד ןעמענּפָא לָאז'כ זַא ,ןלעוּפ רימ יב לָאז יז ,עמַאמ יד טלעטשעג

 .ַאקצעלַאק ױרֿפ רעד ןוֿפ טלעג

 טנעה יד שיגַארט יז טכערברַאֿפ -- ...ךיד טעב'כ ,עלהיח ---

 -ייװ .ןויזב ַאזַא ,הּפרח ןימ ַאזַא .ישעטַאט םעד רעצמ טשינ ַײז --
 ז?ןסַאלק ריֿפ יד טימ ןַײז אצוי טשינ ןעד טסנעק .רימ זיא דניוו-ןוא

 ,םענַײד ישעטַאט םעד ,ןרָאי יד ןצריקרַאֿפ ,הלילח ,םיא ךָאד טסעוו

 ןגעוו עמירק ףיוא ןריֿפ ךיד טעװ עלָאקש ןיא ןייג עקידרעטַײװ סָאד

 ,עמַאמ ןַײמ קידהענכה רימ וצ טדער --

 ןייק יז טָאה יצ ,גנוי ןעוועג זיא ישעמַאמ יד ןעוו ...רעבָא ---
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 סָאד ןענרעל ליוו ךיא ?ןײטשרַאֿפ וצ רעווש ױזַא סָאד זיא יצ ...לָאמ

 ישעטַאט רעד .רעגייטש ןַײמ ףיוא תמא םוצ רעטנענ ןעמוק ,ןבעל

 רע טנרעל טָא .םירֿפס עקילייה יד ןיא תמא םעד ךיוא ךָאד טכוז

 .."טרעקרַאֿפ תוֿפסוּת טגָאז, :ךָאד

 .ןָא ךימ ןקוק ןגיוא עקרַאטש רָאּפ ַא
 ?ןײטשרַאֿפ טשינ ךימ ישעטַאט רעד ליוװ סָאװ רַאֿפ ןוא ---
 ,טשינ ךיוא ךיד ײטשרַאֿפ ךַאי ---

 ריבורּפ -- רעטכיד ןשיזײצנַארֿפ ַא ַײב עמעָאּפ ַא ןַארַאֿפ ---

 ,לגנִיי ַא ןגעוו טרָאד רע טלייצרעד -- ןעמַאמ ןַײמ ןרעלקרעד ךיא

 זיא רע לַײװ ,קעטָאילביב ַא ןיא הֿפירׂש ַא ןכַאמ טלָאװעג טָאה סָאװ

 -עג טינ טָאה רע ןוא ןעגנַאגעג טינ לוש ןייק ןיא ןיילַא לָאמ ןייק

 .ןענעייל טנָאק
 ןעלסקַא יד טימ טשטעווק עמַאמ יד

 עצינסיעכהל-וצ ַא טסיב יד ,קינַײשט ַא רימ יטסקַאה סָאװ ---

 5 סעדנַאי ןייק טשינ טסָאה ,יטסיב

 רעד ןיא רעגניֿפ ַא טימ רימ יז טעָארד ןייצ עטצירקרַאֿפ טימ
 ;ןטֿפול

 טשינ לָאמ ןייק ריד סע טעוװ עטַאט רעד ,יטסלָאז ןעקנעדעג --
 !ןַײז לחומ

 צ+

 ?ךיא ןיב עצינסיעכהל-וצ ַא .טינ ךימ טײטשרַאֿפ עמַאמ ןַײמ

 ,ןמיס רעטלוב ַא ךָאנ זיא טָא .םעד ןוֿפ שֿפנ-תמגע סיורג בָאה ךיא ,ןיינ

 -רַאֿפ טשינ רשֿפא עקַאט ךימ ןעק יז .טשינ ךימ טײטשרַאֿפ יז זַא
 בעל ךיא .ןעגנַאגעג טינ לוש ןייק ןיא ןיילַא לָאמ ןייק זיא יז .ןייטש
 סָאד טשינ טעז יז .ןעגנַאלרַאֿפ ערעדנַא בָאה ןּוא טַײצ רעדנַא ןַא ןיא

 ןגעוו עַײנ ףיוא ןגעקטנַא לרוג םעד ייג ךיא .טכיל עקידנעײגֿפױא

 טעוו עמַאמ-עטַאט ןוֿפ הכרב יד סָאװ ,ץרַאה סָאד ייוו רימ טוט'ס שטָאכ
 . ןטײלגַאב טשינ ךימ

 ,(טייקשידִיי -- תודהי ןופ) ןסיוועג ,ץרַאה *



 טסייוו טאג ןייא



 גרַאבנײטש רזעילא

 רעניה ייווצ
 לשמ

 ,טנייוו ןוא טגָאלק רענייא

 !טניימ רע סָאװ טסייוו טָאג ןייא ןוא

6 

 ענייא ,רעניה ייווצ ךיז ןציז

 -- הרקע ןַא ןבענ
 .הרצ ַא ןעשעג טרָאד סעּפע עריא רעייא יד טימ

 : הנכש יד ןוא

 1 קילטנעמ ןקידלגילֿפ ןטײרּפשעצ טיירב רעטנוא

 .קילדנעב ַא ךעלמיסדנוק עקנילעג

 ?טפעבילעד ,עלעבענש ןטימ טקיּפ ,טקיּפ יז ןוא

 : רעה ,ונ ? ערשּכ ,ןגָאז ריד לע ךיא סָאװ --- יז טגָאז -- וטסרעה --
 ! רעווש ,עמַאמ ַא ןַײז וצ רעווש

 !דוביאל טַײל-הרֿבח יד בילוצ טָא ןבעל ןַײמ טייג'ס

 ?סע טרַאשעצ סָאװ ךָאנ -- טסימ לסיב ַא ךָאנ ךיא ףערט

 ! תוכרטצה עלעסיב ןַײמ ,טגָאזעג סנייטשמוא ? רימ בילוצ רשֿפא

 ? טרעוו ַא טָאה עמַאמ ַא זַא ,טסניימ ! ךָאד ייז בילוצ

 !טרעה עס ?טגלָאֿפ עס זַא

 ?קיצוצ םענירג םעד טָא וטסעז . ..! רוסָא

 ! קיצומש לסיב ַא ,וֿפטוֿפט-וֿפט ,שטָאכ ?ָאיַא ,ןייש

 ! רעטָאק ןרַאֿפ ארומ טינ !ןערב ַא ,יּפ

 ,טבָאש ,טצַארק ? -- .(ןזעװ סיורג ַא ןכַאמ -- קילטנעמ) קעדוצ ,עלעטנַאמ !
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 .!רע ןיהַא רָאנ אקווד ןיוש טֿפױל ,םיא רעהַא ףור ךיא זַא

 .רעניה יד ןוֿפ רעגילק רעייא יד טנַײה

 -- רעטָאֿפ םעד ןוֿפ קילבנָא םעד טּפַאכ סָאװ ,שורבכע רעד ןוא

 | ? רעסעב זיא רע

 ! רעסערג ןסקַאװ טינ לָאז'ס ! תחלשמ ַא :ריד גָאז'כ

 ?ןוטעג טנַײה רימ טָאה רע סָאװ ,ןעד טסייוו

 !ןץור ןעד ןעק עס !קנערק עטּפעלשרַאֿפ ַא

 ,טרעטַאמרַאֿפ ױזַא ץלָאה ןשיווצ ךיז

 ! טרטּפעג ! קע ןַא ,ןיוש : ךיא טניימעג זַא

 ?לקענש סָאד *עלעױּפ לקיטש סָאד ןוא

 !לקעלש ַא ,ריד ךיא גָאז ,לקעלֿפ ַא !ןָא סע קוק

 טשרע
 ! טשרעג ַא רַאֿפ טתיממעג טשינ ךיז רעיש קידניא ןטימ

 !סױרָאֿפ ,טױרָאֿפ רָאנ טֿפױל עס ןוא

 ! תורצ ענַײמ ,תורצ

 ! ךַא-וק-וק ,וקדוק ,וא-וק,

 *! ךַאמעג זָאל
 : קיּפ ַא ריא לּפעק ןיא טוט ןוא עטנכש יד טַײרש

 !קיטש ענייש ? ךַײא טלעֿפעג !ונ ,ריד אנ --

 !קילג ריא טימ ךימ טצייר ןוא ,טנייוו ןוא טגָאלק

8 

 = םינב לודיג ןוֿפ רעצ רעד רעווש

 .םיא ןָא ךָאנ זיא רעגרע

 יי

 ,ץלעקערב :



7 
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 ץרּפ 'ל י

 רעדניק ןנעוו
 רעדליב עשיטַאמַארד 2 ןיא

 ןענָאזרעּפ

 .טעב ןיא עקנַארק ַא - הרש

 .לעזעג-רעדַײנש רעגנוי ַא ,ןוז ריא -- ריאמ

 ,הֿבורק רעייז -- םירמ

 ןלעזעג-רעדיינש

 ןוֿפ ױרֿפ עטדיילקעג םערָא ,עמורֿפ ַא -- הנכש ַא
 .קיצרעֿפ רָאי ַא

 .שמש-ןיד-תיב

 דליב טשרע

 ַא -- סקניל ,ןַײרַא רָאדירָאק ןיא ריט ַא :סטכער .רעמיצ םערָא ןַא
 ץטכַאמרַאפ ַא -- טנַאװלטימ רעד ןיא .ןַײרַא סַאג ןיא רעטצנעפ
 -כַאמרַאפ רעד ןופ סקניל .טעברַא-רעדַײנש טימ ןעגנָאהרַאפ ,ריט
 א ,ןשיק ןעיורטש ַא ,קַאזורטש ַא -- רעגעלעג ַא : ריט רעט
 טימ ןיא ,ןגיוצעגרעביא סַײװ רָאנ ,טערעצעג ,טלַא ץלַא .ערדלָאק
 סױרַא ןוא סטכער ,טעב ןרַאפ .טעב סרעקנַארק רעד -- בוטש
 -רעטָאּפ רעטקעדַאב רעדעל עצרַאװש טימ רעטלַא ןַא --- טקורעג
 ןפיוא ןשיק סַײװ ַא ןוא ,ןעלנָא םעד רעביא לֵאׁש ַא טימ ,לוטש
 ,ךעלשעלפ-ןיצידעמ -- ףיורעד .לשיט ַא -- טעב ןרַאפ .סעזעג
 -רא ןַא -- םוטש טימ ןיא ןוא רעטנענ .לג"דא רעלעט רָאּפ ַא
 ,ןישַאמייעסופ עשירעדַײנש ַא -- סטכער םיא ףיוא ,שיטסטעב

 ,שעוװ וצ ןישַאמײנ-טנַאה ַא סקניל
 ןכרוד שיורעג ַא טפָא ךיז טרעה ןליּפש ןופ טַײצ רעד רעביא
 .ףָאלש ןיא רעקנַארק רעד ןופ ןצכערק סָאד ןוא סַאג ןופ רעטצנעפ
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 .טעב ןופ טקורעגּפָא לטנעװ עשינַאּפש סָאד זיא ,ףיוא טייג גנַאהרָאפ רעד ןעװ

 .קידנֿפַאלשנַײא ,טצכערק -- הרש

 טֿפעלזע ןוא עקנַארק יז טעלג ;טעב םַײב ךיז טערָאּפ - םירמ

 ,ןַײא יז

 עקידנענערב טיױמ טקוק .ןישַאמסוֿפ רעד ַײב טעברַא - ריאמ)

 .טעב םַײב ןעגנוגעווַאב עריא ןוא ןעמירמ ףיוא ןגיוא

 ןצ טקור ,ץכעלַײװרעטניה טירט עכעלטע ּפָאטַײג -- םירמ

 ,לטנעוו עשיוַאּפע סָאד

 .טעברַא רעד וצ ןגיוא יד קירוצ-טּפַאכ -- ריאמ

 ,ןֿפָאלשעגנַײא -- טָאג זיא טביולעג -- םירמ

 .עזיוּפ עצרוק .ןעמָאנ רעביל ןַײז טביולעג .שינָאריא -- ריאמ

 ?גנַאל ףייא

 .יױקעװ טשינ רָאנ יז לָאז סַאג ןוֿפ שיורעג סָאד -- םירמ

 !הריד ערעסעב ַא ךוז .רעטיב -- ריאמ

 רעד וצ ךיז טצעז ,תונמחר טימ ןריאמ ףױא טקוק - םירמ

 ּפָאק םעד ּפָארַא -טגייב יז רעכלעוו וצ ,טעברַא

 ןטשימעג ַא טימ ריא ףיוא טקוק ,ףיוא ןגיױא יד טבייה -- ריאמ

 .ןרָאצ ןוא טייקרעטיב ,טֿפַאשביל ןופ קילב

 ,טלָאװעג סעּפע טסָאה .ךייוי .קילב ןַײז קידנליֿפרעד -- םירמ
 ?ריאמ

 -יטסָאה וא ןגױא 'ד קידנזָאלּפָארַא קירוצ דניױװעעג -- ריאמ

 ןעמ ליוװ 1 לַאג ןַײמ ןיא -- ?טלָאװעג -- -- ?ךיא .קידנטעברַא רעק
 ,ןלעװ טשינ ןעמ רָאט -- טשינ

 .מעברַא רעד וצ קירוצ ךיז טמענ טע - םירמ

 !הצירּפ יד ,טקידײלַאב ךיז טָאהי'ז .קיסַײב ןוא רעטיב -- ריאמ

 ןדַײז ןייק טשינ בָאה'כ -- -- !לכיט ןדַײז ַא ךרוד ריא טימ דייר

 .עזיוּפ .לכיט

 !בעל םירמ .ףָאלש ןוֿפ יװ - הרש

 ,עיצַאװטיס ,עגַאל :
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 .ןַײא ךיז טרעה -- םירמ -

 !בעל םירמ .רעקידנכַאו - הרש

 .לטנעוו עשינַאּפוע סָאד ּפָא-טקור ,וצ-טייג .עמומ .ייג'כ -- םירמ

 ?עמומ ,וטסליוו סָאװ

 ...רעסַאװ לסיב ַא - הרש

 .לױמ םוצ ריא טגנַאלרעד - םירמ

 .טועינ ןָאק ןוא בוטמט רעד וצ ּפָאק םעד ןגיבסיוא ליו - הרש

 ןֿפלעה ריא ליו -- םירמ

 יו ױזַא טוט'ס .,,יײו טוט'ס ...ןיינ ...ןיינ .קידנרעווּפַא -- הרש

 ?ָאד זיא רע .עזיוּפ

 .יָאד זיא'ר -- םירמ

 .יםיה רעד ןיא רע טציז ןעמוקעג טסיב וד טניז - הרש

 !רַאֿפרעד ןלָאצַאב טָאג ריד לָאז .רעכעה

 !ןבעל טשינ טָאג ןָא ןענָאק רעבַײװ -- ךריאמ

 .ליטש רעייז סעּפע ריא טגָאז ...ייג ,םיא וצ יג -- הרש

 .טמעשרַאֿפ קַיורמוא טגַײװש -- םירמ

 ..טסווװװעג סע טסָאה - הרש

 -ןענַאטשרַאֿפ סע בָאה ךיא -- םירמ
 רשֿפא לע ךיא ...ןישַאמ רעד וצ -- -- ייג ..ייג ונ - הרש

 !ןֿפָאלשנַײא ךָאנ
 .לטנעוו סָאד קירוצ טקוררַאֿפ ,טעב ןוֿפ ּפָאטערט - חירמ

 .עזיוּפ .קירוצ ךיז טצעז

 ?הצירּפ ,ןעמוקעג זדנוא וצ וד טסיב סָאװ ךָאנ -- ריאמ

 יז טסגעלֿפ ..ןבירשעג טָאה עמומ יד .ריד וצ טשינ - םירמ

 טצענעגכרוד ןענַײז ווירב יד ...ןייג ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא ...ןזָאל ןיילַא

 .ןרערט ןוֿפ ןעוועג
 ?טרירעג ךיד טָאה סע ןוא -- ריאמ

 ?תונמחר ןייק טשינ -- םירמ

 ןַא ןַאמערָא ןַא רַאֿפ -- תונמחר ןסיב רערעַײט ַא -- ריאמ
 ַא סױרַא רע טּפַאכ ,ץרַאה םַײב םערַאװ םיא טרעוו סע -- רשוע
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 ןיא -- ףבעגקעװַא ךיז זומ ןַאמערָא ןַא .ּפָא ךיז טליק ןוא לברעק
 !ןצנַאג

 ,ןליוו רעטוג ןַײמ -- םירמ

 ?גנַאל --- וד טסבַײלב ָאד ןוא -- ריאמ

 !בַײלב ךיא .טסעֿפ -- םירמ

 ..ןייש ,גנוי ןיא לדיימ ַא ...רַאנ ַא וד טסיב -- ריאמ

 ?ריאמ ,ךיוא ןייש .ןרערט ךרוד קידנעלכיימש -- םירמ

 ענייא -- -- לגױֿפ רעַײרֿפ ַא ןוא .קידנטכַא טשינ -- ריאמ
 | | 2 ןייֵלָא

 ?ןילַא רענייא ןעוועג לָאמ ַא ןיוש טסיב -- םירמ

 ..ייג -- ךיאמ

 ..ןֿפָארטש טשינ טימרעד טָאג ךיד לָאז -- םירמ

 -- -- ןיילַא ןיב ךיא ןעוו -- ריאמ
 ?ןָאטעג וטסטלָאװ סָאװ -- םירמ
 ...?קעװַא ...ךיא טלָאװ קעוַא -- ריאמ

 ?ןעמַאמ רעקנַארק רעד ןוֿפ -- םירמ

 ...טגָאזעג ךיא בָאה -- ?ןילַא; -- ךיאמ
 ?רימ ןוֿפ ןוא -- םירמ

 רעַײרֿפ ַא !טײרּפשעצ לגילֿפ יד טשרע טסטלָאװ וד -- ךיאמ

 -עג ןֿפָא ריד רַאֿפ טלָאװ טלעוװ יד ...טייקנייש ןַײד טימ .,,לגױֿפ

 | .יןענַאטש

 ,ךימ ןוֿפ וד טסליוו סָאװ .טרעטיצרַאֿפ ףיוא-טגנירּפש -- םירמ

 רעד רעביא קיטסַאה טייג !טולב סָאד רימ וד טסמסרַאֿפ סָאװ ?ריאמ
 !ךימ טסָאה וד טנַײֿפ יו .בוטש

 !טשינ ךיד סָאװ רַאֿפ !טנַײֿפ עלַא בָאה ךיא -- ריאמ

 רעדנוזַאב וד טסָאה ךימ .ּפֵא םיא רַאֿפ ךיז טלעטש -- םירמ

 !טנַײֿפ

 !ַארטסקע -- ריאמ

 ?טנַײֿפ ךימ טסָאה וד ,ריאמ ,סָאװ רַאֿפ וד טסייוו ןוא -- םירמ
 ?ביל ןבָאה ךיד ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ -- ריאמ
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 וד לַײװ !ביל ךימ טסָאה וד לַײװ !טרעקרַאֿפ אקווד -- םירמ

 דניק קנַארק ַא יװ ,טנַײֿפ ךימ טסָאה !ךימ וד טסַאה ,ךימ טסביל

 !ןרעװ ןזענעג ןָאק סע רעכלעוו ןוֿפ ...ןיצידעמ ןַײז טנַײֿפ טָאה

 ?טנעיילעג סע וטסָאה ןַאמָאר ןכלעוו ןיא -- ךיאמ

 ענַײד יד טסטלַאהַאב רימ רַאֿפ ...עז ךיא !ריאמ ,ןיינ -- םירמ

 רעד וצ ּפָאק םעד רָאנ ךיא זָאל ןוא ;סַאה טימ טסקוק רעדָא ןגיוא

 ..ּפָאק ןַײמ רעביא קילב רעדנַא ןַא ןָא ןיוש טבעווש -- ּפָארַא טעברַא

 ןישַאמ ןַײד טרעוו ,סיוא ךימ יירד ןוא ריד ןוֿפ ּפָא רָאנ ךיא ייג

 -- -- לסקַא יד רימ טנערב קילב ןַײד ןוא ןייטש יז טבַײלב ,רעליטש

 !עגושמ -- ריאמ

 עגושמ ןָאק ןעמ ,ןָאק ןעמ רָאנ ...טשיג ךָאנ לַײװרעד -- םירמ
 יד ןיא ּפָאק םעד טגרָאברַאֿפ ,שיט םוצ קירוצ ךיז טצעז -- -- ןרעװ

 ,ןייוועג ןטקיטשרַאֿפ ַא ןוֿפ טרעטיצ ,טנעה

 !םירמ .רעכייוו -- ךיאמ

 ?ריאמ ,סָאװ .קעוַא טנעה יד טמענ - םירמ

 ?טסיװ וד ,טרירעג -- ריאמ

 ףיוא תונמחר בָאה !תונמחר בָאה ,ריאמ .קידנטעב -- םירמ

 ,סױא ךיז טיירד ,ףױא ךיז טלעטש ...רימ ףיוא יו רעמ ,ןײלַא ךיז

 .ןרערט יד ןשיוװצסיוא

 ךעלדנע טמענ ,העד רעד טימ עלַײװ ַא ךיז טגָאלש - ריאמ

 ,טשינ רָאט ךיא .ריא טגנַאלרעד ,עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא סױרַא שָאטמעזוב ןוֿב

 !םירמ

 -ַאב ,טנעה עקידרעטיצ טימ עיֿפַארגָאטָאֿפ יד טמענ - םירמ

 ןוֿפ ריא טלַאֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ יד .לקנעב ןֿפױא קירוצ טלַאֿפ -- טכַארט

 .יקיטכערטרעדינ זיא סָאד ?ַא .קירעזייה ,שיט ןֿפױא סױרַא טנַאה

 -- -- == ןגיװשרַאֿפ טסָאה ןוא ערעדנַא ןַא ביל טסָאה

 עמַאמ ןַײמ ..םירמ ,ערעדנַא ןייק זיא סע .גנערטש -- ריאמ

 ,עזיוּפ -- זַײוװלדיײמ ,עמַאמ ןַײמ ...סע זיא

 ,ךײרֿפ רַאֿפ ןרערט טימ -- ךיז וצ סַאזגנַאל טמוק -- םירמ

 -- -- ןייש ךעלטעג יוװ ..,ןייש יװ ...רעטומ ןַײד
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 .יןעוועג רענייש ַא ךיוא זיא עטַאט ןַײמ -- !ןעוװעג -- ריאמ

 טָאג ...טַאהעג ןוחטב ,ןטַײצ ערעדנַא --- רָאנ ,לעזעג-רעדַײנש ַא ךיוא

 "עג הּפוח ַא ןוא ..למערעוו א טזַײּפש סע רעוװ ...טשינ טזָאלרַאֿפ

 ..םיתמ ייווצ ..,טלעטש

 -- -- טבעלעג ךעלקילג טשינ ןוא -- םירמ

 ךיא ןיב ןביז ןוֿפ -- -- ןבעל טשינ טזָאל תולד -- ךיאמ

 ןוֿפ סנייא -- ןגָארטעגקעװַא ןגיוו יד ןוֿפ -- -- ןבילבעג רענייא

 זיא סָאד ןוא .טעב סרעטומ רעד וצ קידנזייו !ןגיוצעגסױרַא רעסַאוװ

 !תמ רעקידעבעל ַא .עזיופ ...טייקנייש רעכעלטעג רעד ןוֿפ ןבילבעג

 .טנייו ןוא םינפ סָאד ךיז טלעטשרַאֿפ - םירמ

 ַא זיא סע !םירמ ,טשינ רָאט ןעמ .טרירעג רעײז - ךיאמ

 ךָאנ ןײגמורַא עכַײר וצ רעטלע רעד ףיוא טגעלֿפ עטַאט ןַײמ ...דניז

 "עג ייז ןבָאה -- ןבָארגַאב ןוא ןעלדניק ןובשח סלהק ףיוא, ...ףליה

 -עזיופ ..."!דניז ַא זיא --- ,טגָאז
 !טָאג וצ ףָאה ...ןֿפלעה ןעק טָאג ..ריאמ -- םירמ

 יטנַאה רעד טימ קעווַא-טכַאמ -- ריאמ

 ...רשֿפא .,.רשֿפא ןוא -- םירמ

 ..!םירמ ?רשֿפא סָאװ -- ך"אמ

 ..ןייק ..ןַײז טשינ טעוװ סע ,ןֿפלעה טָאג טעװ רשֿפא -- םירמ

 !רעדניק ןייק

 ,לשיט ןופ רעזעלג ןוא רעלעט ּפָארַאןלַאפ לטנעװ ןרעטניה

 .עזיױּפ עטרעדנוװראפ

 !ןֿפרָאװעגּפָארַא ןוא טרעהעג טָאה יז יצ ,ןלַאֿפעגּפָארַא -- ךיאמ

 .טנעה עטײרּפשעגסױא טימ ריא וצ וצ-טייג

 !ֿבוט-לזמ ,ןַײרַא טמוק - הנכש

 גנַאהרָאפ
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 דליב טייווצ

 .םורַא רָאי ףלעװצ-ןעצ

 -- סטכער :טכירעגנַײא רעשיטַאבעלַאב ,רעמיצ עקיבלעז סָאד

 "רַאג ןיילק ַא -- טימ ןיא ;עקרָאטנַאק ַא -- סקניל ;ןטעב ייוװצ

 סע ,ןפָא זיא רעמיצ ןטייװצ ןיא ריט יד ,לבעמ קיליב רוטינ

 "סופ ןופ שיורעג סָאד ,טעברַא רעד ַײב ןלעזעג-רעדַײנש ךיז ןעעז

 ,ןענישַאמ

 -עד ;רעכיב-ןכער רעביא עקרָאטנַאק רעד ַײב טציז -- ריאמ

 .ןעגנוגעווַאב עזייב ,טירוורענ

 .טנעה יד ןיא טכיזעג סָאד ,טעב ַא ףױא טציז - םירמ

 רעמיצ ןטייװצ ןופ גנַאזעג קימיטשנייא

 !עלַא רַאֿפ ןַײז זומ טיורב -- -- דלעֿפ ןעַײרֿפ םַײב ןרעווש רימ

 !עלַא רַאֿפ ןַײז זומ טיורב --- -- דלעֿפ ןעַײרֿפ םַײב ןרעווש רימ

 .ןעמיטש עכעלטע ןופ טּפַאכעגפיוא טרעװ ןיירפער רעד

 ףַײז לָאז ליטש .ןַײרַא בוטש רעטייוצ רעד ןיא טֿפור -- ךיאמ

 .ליטשש טרעוו סע !טולב ןַײמ ךיא לָאצ ןעגניז רַאֿפ טשינ

 .טצֿפיז - םירמ

 גנונעכער ַא ךעלגעמ טשינ !טשינ 1 עקנעווק ,וד ןוא -- ךריאמ

 !ןכַאמ וצ

 .סָאלש םוצ ריט יד ןפרָאװעגוצ טעּפמיא ןַא טימ טרעװ טַײז רענעי ןופ

 !ּפעק יד ןיא ךַײא סע לָאז ןּפַאלק -- ריאמ

 !טרעוװ שטנעמ ַא ןוֿפ סָאװ --- טָאג ,טָאג ,ךַא -- םירמ

 | !גַײװש -- ריאמ

 .רעטרעװ ןָא ךיז טרעה רעמיצ ןטיײװצ ןופ גנַאזעג סָאד .עזיוּפ

 .ץכערק *
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 .ןַײרַאטמוק -- לעזעג-רעדיינש ַא
 ?טעּפש ױזַא סָאװ -- ךיאמ

 ןלַאֿפעגקעװַא רימ זיא דניק ַא - ?עזעגירעדיינש

 !גָאט לטרעֿפ ַא ןענעכער ךיא לעװ -- ריאמ
 -סקע .רעמיצ ןטייווצ םוצ קידנעייגרעביא -- לעזעג-רעדיינש

 .ריט יד וצ ךיז רעטניה טֿפרַאוװ :!רָאטַאטַאולּפ

 ,ןרעוו ןָאק שטנעמ ַא ןוֿפ סָאװ .רעִירֿפ יו רעליטש -- םירמ

 .ןענעכער ןיא ךיז טֿפיטרַאֿפ -- ריאמ

 -סױרַא .םַאזגנַאל ןוא קירעיױרט רעייז ,עזיוּפ ַא ךָאנ - םירמ

 .העש רעזייב ַא ןיא .העש ר ע ט כ ע ל ש: ַא ןיא טגָאזעג

 שטנעמ ַא ..ןטלָאשרַאֿפ ךיז ןײלַא .טרעה ר ע יו א ס טָא ג

 ..ןײלַא רָאנ ךיז טוט

 .?לָאמ ַא ןגַײװש טסעוװ -- ריאמ

 טסגעלֿפ ױזַא טשינ ?ריאמ ,רימ וצ וד טסדעד ױזַא יו -- םירמ

 ,לָאמַא ןדייר וד

 .ןדיירוצ טֿפרַאדעג טשינ ..טנעקעג ךימ טסָאה -- ריאמ

 עויוּפ

 .יןעוועג גָאט-הּפוח רעד זיא טנַײה -- םירמ

 ...ןבָארגַאב ןרָאי ליֿפ ױזַא .,!טַײצרָאי א -- ךיאמ

 ר ַא ג ןזיא קילג ןייק ?ןבָארגַאב רָאג ..,ןבָארגַאב -- םירמ

 ..ןעקנַאדרַאֿפ וצ סטוג ןייק טשינ רָאג רימ טסָאה ?ןעועג ט שי נ

 !ריאמ

 .ןוֿפרעד טשינ דייר -- םירמ ,ךימ גלָאֿפ .טרירעג -- ריאמ

 רימ !?סָאװ ןוא ...ןבַײלב טשינ ױזַא ןָאק סע ...ןַײז טשינ ןָאק ױזַא

 טשינ ךיז רימָאל ...ןטייק ענרעזַײא טימ טדימשעגוצ טשינ ךָאד ןענַײז

 ,ּפָארַא-ייג ,לַאש םעד רעסעב םענ ..גָאט ןטצעל םעד ןכַאמ רעווש

 6 ...ןילא סעּפע ףיוק

 ןגָאז סעפע ליו -- םירמ
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 יד ןעמוק לָאמ ַא זומ סע ...רעביא טשינ ךימ דייר -- ךיאמ

 הבוט } ַײ ד ...ריד רַאֿפ -- רעגרע זיא רעטעּפש סָאװ ןוא ...טַײצ

 ..ןסע גָאטימ ןעמַאװצ טנַײה ךָאנ רימָאל .ייג ,םירמ ,ייג ...ךיא ןיימ

 םעד טמענ ,ףיוא ךיז טבייה .ייג ךיא ..טוג .טרינגיזער - םירמ

 .ךיט רעד וצ רעמיצ ןרעביא קידלקַאװ טייג ,לַאשע

 -שח ןיא טֿפיטרַאֿפ קירוצ זיא רע ךַײלג ךיז טכַאמ - ריאמ

 .תונוב

 !ןעזרעדיוו םוצ .ריט ןיא - םירמ

 .ששעינ טרעה רע ךַײלג ,טשינ טרעֿפטנע -- ריאמ

 .קילבטעבעג ַא םיא ףױא טֿפרָאװ -- םירמ

 ּפָאק םעד רעקירעדינ טזָאל ןוא קילב םעד טליֿפרעד - ריאמ

 | .פָארַא ךוב ןרעביא

 .סױרַא דניושעג טייג ןענייועצ ךיז ליו - םירמ

 רעד רעביא קיטסַאה טייג ,ףיוא-טייטש :ַא .ּפָא-טמעטָא -- ריאמ

 ךָאד יז לעוו'כ ?סָאװ ןוא -- -- -- ןַײז ןעמ זּומ ןזַײא טיוא .בוטש

 -- -- ףוס ַא ןַײז ז ו מ סע -- -- -- ןגרָאזרַאֿפ

 ,סָאבעלַאב .רעמיצ ןטייוצ ןוֿפ טמוק -- לעזעגירעדיינש א

 .רע:רֿפ ןײגמײהַא טנַײה זומ ךיא

 !ייג .קיטסַאה -- ריאמ

 טיג .עלַײװ ַא ךָאנ ,טרעדנװורַאֿפ טקק - לעזעגירעדיינש

 ..!סגַאװַא לבור ַא רימ

 !ייג ,,.ייֵג -- ןגרָאמ ,ןגױָאמ ,קיטסַאה -- ךיאמ

 .סױרַא טייג ,לסקַא יד טיצ -- לעזעגירעדיינש

 : גנַאזעג ןגיוצעג ליטש א ךיז טרעה ריט רענעפָא רעד ךרוד

 ,סנקלָאװ ערעווש ןעיצ'ס ,ןגָאי סע

 !טניװ רעד טֿפַײֿפ ןוא טזָאלב סע

 -- -- עטַאט ןַײד טקיש ןעיריביס ןוֿפ
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 -גנַאל טכַאמרַאֿפ ,וצ-טייג .ןעגניז ןשטנעמ .האנק טימ -- ריאמ

 .רימ יד סא

 .רעטרעװ ןָא עידָאלעמ ַא ךיז טרעה סע

 .טרירעג ,ּפָא ןוא ףױא טײג -- ריאמ

 .ריט ןיא ןייטש טבַײלב ...!ןגרָאמ-טוג .ןַײרַא-טמוק - הנכש

 ..ןעגנַאגעגסױרַא ?בַײװ ןַײמ טכוז ריא ...רָאי-טוג -- ריאמ

 ,ּפערט יד ןוֿפ טריֿפעגּפָארַא יז בָאה ךיא ..,סייוװכ -- הנכש

 ,טנייוועצ ךיז יז טָאה ןטנוא .עזיוּפ ...ךַאװש ױזַא זיא יז

 ?סָאװ זיא ,ונ .םינּפ טרַאה ַא טיצרַאֿפ -- ריאמ

 סָאד טנֿפע ,בוטוע רעד רעביא טֿפױל .עגד ַא טרַאװ -- הנכש

 ןלעזעג'רעדַײנש יד וצ רעמיצ

 ,דיחי רַאֿפ טָאהעג ארומ :ַאכ-ַאכיַאכ .ךיז טכַאלעצ -- ריאמ

 ןייק רימ ףיֹוא טעוװ ריא ,סייוו ךיא .קידנעייגקירוצ -- המכש

 ףיינ -- זיא ףיינ :טגָאז הרות עקילייה יד זַא ,רָאנ ...ןַײז טשינ ןלעב

 ..ללּכה -- ךיאמ

 !תונמחר ַא זיא סע ,ללכה - הנכש

 ןייק זיא רימ ףיוא ןוא !תונמחר -- ךַאז עקיליב ַא -- ךיאמ

 רַאֿפ ?ןעמ טעוועראה ןעמעוו רַאֿפ ןוא .קידנצַאלּפסױרַא ?טשינ תונמחר

 -- -- ןעמ טדניש ?טלעוװ יד ןַײא ןעמ טטַײר ןעמעוו

 ,טױה יד רעטעברַא טַײב .רעמיצ ןטיױוצ ןוֿפ -- לעועג ַא

 .בוטוע רעטייוצ רעד וצ טסיוֿפ ַא טזַײװ -- ריאמ

 -םלוע ןוֿפ ץלַא טדער ריא -- ריאמ 'ר ,ריאמ 'ר ,יוא - הנכש

 טרעדנוה רעביא -- שידק ַא ןגעו טדערעג שטאכ ריא טלָאװ .הזה

 / ,ןגעװ המשנ רעד רַאֿפ רָאי קיצנַאװצ ןוא

 -- סָאד ןַײז לָאז -- ריאמ
 עטוג ַאזַא -- תונמחר רעמ רעבָא זיא ריא ףֹוא - הנכש

 | -- -- המׂשנ

 ,ףַײא טצעז .קידלכײמשנַײא ,לוק סָאד טרעדנערַאֿפ -- ריאמ

 "ױיֹוא בָאה ךיא ,תונמחר טָאה ריא ,הברדַא .שיט םוצ ךיז טצעז .הנכש
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 ,..המשנ ערשּכ ַא :רָאנ גָאז ךיא ...ריא טגָאז ,"המשנ עטוג ַא; ,תונמחר

 !ןַײז ףוס ַא ךָאד זומ סע רעבָא

 ..טכעלש זיא יאדווַא -- הנכש

 ַא רעבָא זיא ןעמ זַא ...י=טכעלש, ןגָאז וצ ץנוק ַא -- ריאמ

 ,..םולש ןעמ טכַאמ ,תונמחר טָאה ןעמ ןוא הנכש

 ?ןעד ךַײא טגירק ריא .טרעדנּווװרַאֿפ - הנכש
 5 יא ןיימ'כ = ריאמ

 ןגעק ...טשינ ךיא רָאט ןכַאמ םולש ...ריאמ 'ר ,ןיינ -- הנכש

 !הווצמ עטשרע יד ,סַאּפש ַא ...השודקה הרוּת רעד

 ,.!טג םוצ םולש ..,ךיֹא ןיימ סָאד טשינ .קידלודעגמוא -- ריאמ

 ריט ןוֿפ טלַאּפש ןיא רעגניֿפ ַא !םולשו-סח ,םולשו-סח -- הנכש

 ,,,טשינ ךיא גייל

 ,טייהרעטנוזעג רימ טייג ,ונ .ףיוא טייטש ,זיב -- ריאמ

 ןוֿפ .ריט ןיא ןישש םוא ךיז טיירד .טײג ,ףיוא טייטש - הנכש

 טעוו רשֿפא ...הלאש ַא טגערֿפ -- ריאמ 'ר ,ךימ טגלָאֿפ ןגעוו טסעד

 יןענָאק םימכח:-ידימלּת סָאװ -- ןַײז ריּתמ ןעמ

 טסַײר דניק'ס ?ןַײרַא בוטש ןיא טסייג -- זיוה ןופ םיטש ַא

 ! ךיז

 .ּףָא ,ייג ךיא ,ייג ךיא - הנכש

 ,ךױה טנכער ,ובשח םוצ טלַאװעג טימ ךיז טמענ -- ריאמ

 .רעליטש .קיסַײרד ןוא ייווצ זיא ןַײנ ןוא ףלעווצ זיא ףניֿפ ןוא ןביז

 ...רָאי-ץרַאוװש ַא .זייב ,קיצכעז ןוא טכַא ןוא קיצכעז ןוא ןביז .ךָאנרעד

 ..ןרעו ךיא לעוו לדה לידב ...םיתועט עמַאס ,.ּפָאק ןיא טיירד סע

 !ןבָאה סע זומ קע ןַא
 םוצ ןוצ ךיז טלקַאו ,טֿפױקעגנַײא טשינ ,קירוצ-טמוק -- םירמ

 ,טֿפױקעגנַײא טשינ בָאה'כ .ןגייל ךיז ליוו ,טעב

 ,טגָאזעג לָאמ ןייא טשינ ןיוש ריד בָאה'כ .גנערטש -- ריאמ

 .ןעמוק רחוס ַא ןָאק'ס ...טשינ ךיז ןעמ טגייל גָאט ַײב

 ?ריאמ ,ךָאנ ךימ וטסרעטַאמ סָאװ רַאֿפ -- םירמ

 .ןעמוק ןענָאק ןשטנעמ ,טסיוו ?ךיד טרעטַאמ רעוו -- ריאמ
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 זיא טֿפעשעג !טידערק ןייק ןעמ טיג טשינַא ...שיטַײל ןעזסיוא זומ סע
 טלָאװ ,טסייוו וד סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו ,טסייוו וד ןוא -- -- !טֿפעשעג
 ,םולשה הילע ,סעמַאמ רעד ..טֿפױקעג לטנעוו שינַאּפש ַײנ ַא ךיא
 -- -- הּפרח ַא ,ןסירעצ זיא

 -נַא ןַא רַאֿפ ןֿפױק טסעװ ,ןֿפױק טסעװ .קידנענייו -- םירמ
 .ייערעד

 ?סָאװ ןוא !שטנעמ א ןַײז ףרַאד שטנעמ ַא .ףיוא-טייטש -- ריאמ

 סָאװ !טשינ רָאג ןבעל'כ וצ רעטנענ טייג ?קילגמוא ןַא רַאֿפ סָאװ

 -נטַײר ךיז טצעז ,לקנעב ַא טמענ ?וד טסיב טלַא ױזַא ,םולשו-סח ?זיא

 יד ,םירמ ,רימ ביילג .טעב םוצ רעטנענ לקנעב ןֿפױא וצ-טרָאֿפ ,קיד

 -סח .ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ ריד זיא ןוז יד ...טלעוו ַא זיא טלעוו

 רָאנ ךיד טסלָאז -- ךָאד וד טסיב ,םשה ךורב ,לבַײוװ ןייש ַא !םולשו

 טסלָאז ...ןגיוא רַאֿפ סָאװ ךָאנ ...ומסָאה ןגיוא ...!ןזָאלּפָא ױזַא טשינ

 -- -- ןגיוא ענױזַא דָאש ַא -- ןענייווסיוא ױזַא טשינ רָאנ ייז

 !ריאמ ,טסדער וד סָאװ .ליטש טנייו -- םירמ

 ...ןעמוקַאב וטסעוו טרעדנוה רָאּפ ַא ןוא -- ריאמ

 !גנַאלש .ףיוא-טגנירּפש -- םירמ

 טקיש ֿבר רעד ףגרָאמ טוג .ןַײרַאטמוק - שמשדיד-תיב

 --- ןֿפור

 !ירֿפ ױזַא .קידנעַײרשסױרַא -- ריאמ

 גנַאהרָאפ
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 ןַאמזַאלג ךורב

 טָאטש ַא ןיא ןשטנעמ ַײרד

 עלעװָאנ

 טשינ גָאטימרַאֿפ ןצנַאג א רענייק זיא סיעכהל-וצ ףיוא יו

 ,ריט יד ּפָא ,ךעלטנייוועג ,ייז ןגָאלש ,ךיז טכוד ,ױזַא .ןעמוקעגנַײרַא

 וצ גייטנייצ עלעבַײרט ַא ,ףייז לקיטש ַא טסיזמוא ךַײא טיג רענייא

 ַא .טערג ןשַאו םוצ רעדוּפ-גנוקינייר לטכַאטש ַא ,רענייצ יד ןקינייר

 ,ןסנָאנַא ,ווירב-רַאלוקריצ טימ טעקַאּפ ַא רעביא ךַײא טזָאל רעטייווצ

 -עי ןרעטכַײלרַאֿפ ןלָאז סָאװ ,ןעגנודניֿפרעד עטסַײנ ןוֿפ ןטקעּפסָארּפ

 -ייז ןֿפױקרַאֿפ ךַײא ליוו רעטירד ַא .טעברַאזיוה יד עטסָאבעלַאב רעד

 "נעמיד רעדָא ןקָאז ענעדַײז רָאּפ ַא ,לטֿפַאק ַא ,לַאש א לװלָאװ רע

 ַא זיא רעטרעֿפ רעד ןוא .,רַאלָאד ייווצ עזיולב רַאֿפ ךעלגניריוא ענַײט

 רעד ןָא ,תוחוּכ ענעגייא טימ ןיײלַא טָאה רעכלעוו ,טנעדוטס רעגנוי

 ייב ןענַײז ןרעטלע יד .לוקסַײה טכַאמעגכרוד ,עמַאמ-עטַאט ןוֿפ ףליה

 טניז ןוֿפ םותי ַא זיא רע -- ןגָאז ןָאקימ ,ןברָאטשעג קירוצ גנַאל םיא

 לַאֿפ ןטסגרע ןיא ..םותי רענעריובעג ַא טעמּכ ,ךיז טקנעדעג רע

 רעד ,רע ןוא טַײלעמערָא עסיורג ,טלַא ןיוש ןרעטלע ענַײז ןענַײז

 ןיוש טציא ,סע טסייה ,רע זיא ...ןֿפלעהסױרַא רָאג ייז ףרַאד ,ןוז

 לקיטרַא ןַא דניצַא רעבירעד רע טעלּפ .שזדעלָאק רָאי ןטצעל םעניא

 טָאה ריא יא זיא ,טעלּפ ַא םיא ַײב ןעמענ ט'ריא זַא .רעדנווו ַא רַאג

 רעד ןַײז ךָאנ ןָאק ןעמ יא :טינ רָאג טגיילרעד ריא יא ,הווצמ ַא

 ,געוו ףוס םַײב ןלַאֿפ ןזָאל טינ םיא טע'מ יא ,רעניוועג

 טקידנערַאֿפ -- ענעלַאֿפעג ךס ַא ָאד ךיוא ױזַא ןיוש ןענַײז'ס ---
 ,ןדײשַאב יא זיא סָאװ ,לכיימש ןקירעיורט ַא טימ לרוחב עגנוי סָאד
 ףרּוװרָאֿפ ַא טימ טּפַאזעגנָא יא ,ץלָאטש םענעטלַאהַאב טימ לוֿפ יא
 ףיוא קידנטרַאװסױרַא לדייא יא ,טייהשטנעמ רערַאבקנַאדמוא רעד
 ,רעֿפטנע ןקיצניג רעַײא
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  -ייא ,ױזַא זיוה ןיא ןילַא עקשטינייא ,ױרֿפ עמערָא יד טציז

 ;טכַארט ןוא ,ןיילַא עקשטינ
 יד ,עטסגנִיי יד ,עטסנעש יד וליֿפַא ךָאד ןענַײז עטצעל יד -- |

 רעוו ?עכלעזַא ןוֿפ ןטכַארט רָאג יז ןָאק ױזַא יו רעבָא ..,עטסטניזעג

 ,יֹורֿפ עגנוי ןייק רעמ טשינ גנַאל ןיוש ?יז זיא

 רָאנ ,טינ רעכיז יז זיא עגנוי ןייק .לגיּפש ןיא ךיז טכַארטַאב יז

 ,טַאלג זיא םינּפ ריא .ָאטינ םינּפ ריא ףיוא ךָאד ןענַײז ןשטיינק ןייק

 ,טילבעגרעדנַאנוֿפ טשרע ןוא שירֿפ ךָאנ זיא ףוג ריא ןוא ,טנוזעג

 יד ןוֿפ גנַאֿפנָא םַײב טשרע ,קיסַײרד ןוא ףניֿפ רָאי ַא ןעוועג זיא יז

 -יֿפַא טלָאװ רעדמערֿפ רעקידנקוק"קיור א ,רעקיטַײז ַא .ןרָאי עלעטימ

 ַא ,טרעדורעצ ןעוועג טציא זיא יז רָאנ .ןייש זיא יז זַא ,טגָאזעג ול

 טעמּכ .ןטרַאװ םענוֿפ ךיז ַײב ןלַאֿפעגרעטנורַא ןוא ןקָארשרעד לסיב

 ןרזח ןייא ןיא ןטלַאהעג ץלַא יז טָאה ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא ,קידנטעב

 | :רעטרעוו עקידנקַיורַאב יד ךיז רַאֿפ

 ןיוש זיא רע .ןַײז ךָאד זומ רע !ןַײז רעכיז ךָאד טעװ רענייא --

 .רעטרעשַאב ַא ,רעטיירגעגוצ ַא ץעגרע ָאד

 טינ ןעוועג זיא יז .טרעיודעג גנַאל רעבָא טָאה טסיירט ריא

 -ןָא ריא טָאה טציא .ןרױלרַאֿפ ךיז עלַײװ עלַא טָאה ,ךיז טימ רעכיז

 -עגנָא טָאה טייקרעווש עַײנ ַא .ורמוא עַײנ ַא ּפָאק ןיא ןקיּפ ןביוהעג

 :ןגָאנ ןביוה

 ןָאק'מ ?דיי ַא זיא רענייא ַאזַא יצ ,ןסיוו יז טעװ רעבָא יוו --

 | ,ןגערֿפ טינ ךָאד

 ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה ,ענעגָאלשרעד ַא ןסעזעג יז זיא ױזַא

 -עגסיורא טגטלֿפ ,רעטרעֿפטנערַאֿפ טינ א ,לֿפיײװצ ןייא .ןעקנַאדעג

 -טינ ריא רַאֿפ ןַײז לחומ טָאג ריא לָאז ,ןטייווצ ַא ןוֿפ ןרעוו טּפוטש

 ,ךס ַא ןלעװ ריא רַאֿפ ,ךיז ןטלַאהסיורג ריא רַאֿפ ,טייקטקיטעזעג

 ןעוועג טרָאֿפ ךָאד טלָאװ טַײל-עגנוי עקיזָאד יד ןוֿפ רענייא רעבָא

 ןייר ןוא שיטַײל ,קידנעטשנָא ןענַײז עכלעזַא .ןַאמ רעקיטכיר רעד

 -לַאהעגנַײא ןַא טעװעדַאהעגסיױא ייז ןיא טָאה ערעייז טיײקמערָא יד

 סָאװ ןבַײלקסיוא ןעז טעװ יז .טייקנייר ַא ,טייקידנעטשנָא ןַא ,טייקנט
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 ןקערש וצ סָאװ ָאטינ זיא עכלעזַא רַאֿפ .ןרעליטש ַא ,ןרעמערָא ןַא

 .ןעקנעד טינ סטכעלש ןייק ריא ןוֿפ ןלעוו ייז .ךיז

 ,טרַאּפשעגנַײא ןוא ,טכַײלגעגסױא ךיז .ןרָאװעג ךיילב זיא יז

 -ַאבמוא םעד -- םינּפ ןשירעגירק ַא טלעטשעגנגעקטנַא ,קיצָארט

 | :טלעוו רעצנַאג רעד ,ןטנַאק

 י-י!ןעקנעד ייז ןזָאל ,טוג ,ונ --

 טָאה ,רעכיזיטינ ,ןגָאלשרעד ,ךַאװש טליֿפעג ךיז טָאה יז לַײװ

 טָאה ריא .טלעו רעד טימ -- ןצעמע טימ ךיז ןגירק טלָאװעג יז

 רעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז קידהזעה ַאזַא ,גירק ַאזַא זַא ,טכַארטעג ךיז

 "רעכיז:טינ עקידנעלֿפײװצ ריא ןעלמוטרַאֿפ ,ןקעדרַאֿפ טעו ,טלעוו

 ,טייקרעכיז יד ןסקַאװסיוא ןיילַא םעד ןוֿפ ךָאנ טעו רשֿפא ןוא ,טייק

 עלַא .ןעמוקעג טינ זיא רענייק רעבָא .קיטכיר טוט יז זַא ,ןביולג רעד

 יֿפױא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןבָאה ןעגנוקיטכערַאב עלַא ,תונעט

 חומ ןוֿפ ןשינרעטצניֿפ יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ ןסעגעג

 ,ץרַאה ןוא
 טֿפערטיס .לקעלג םעד סיוא-טווּורּפ ,ריט רעד וצ וצ-טייג ױרֿפ יד

 . ײײזַא ,לָאמ ַא ךָאד ךיז

 ןענַײז ,סנקירעביא .ךיז טקיױרַאב יז .ָאי טגנילק לקעלג סָאד

 רָאג ,לָאצ רעסיורג ַאזַא ןיא לָאמ עלַא ןעמוק עכלעוו ,ענעי ךָאד

 -יז בילוצ ךיוא ריט ןיא ןָא-ןּפַאלק ןוא ,עקידוועמעש עכלעזַא טשינ

 .טייקרעכ

 םיא ףױא טלַאֿפ ןוא לוטש ַא וצ וצ ךיז טּפעלש יז סָאװ םיוק

 ,םענעעזעגמוא ןַא ןצעמע יב ךיז יז טעב ,עטכַאװשעגּפָא ןַא .ףױרַא

 :טנַאה ןיא טגיל ץלַא סָאד ןכלעוו ַײב

 ַא ,ןַאמ- רעגנוי רעשיטַײל רעטנוזעג ַא ןַײז רָאנ לָאז סע ,ַא --

 ךָאד ךיז ןֿפערט'ס .ףרָאװסיױא ןייק טינ ,רעקנַארק ןייק טינ ,רענייר

 ..ךיוא ענױזַא

 ,םעד ןוֿפ ןסייוו ןעױרֿפ עלַא .סייוו יז .םעד ןוֿפ טרעהעג טָאה יז

 ןעמעוו וצ ,םעד וצ ןבעגעגרעטנוא ךיז יז טָאה טײקכַאװש ריא ןיא

 -עג ריא ןגעק טָאה רעכלעוו ,תונעט עטסערג יד טַאהעג טָאה יז



 17 רעדניק ןוא ןרעטלע

 יז ,טכַאמעג םולש םיא טימ יז טָאה טײקכַאװש ריא ןיא ,טקידניז

 ,רעֿפלעהסױרַא ןַא רַאֿפ ,ףּתוש ַא רַאֿפ ןֿפורעג טציא וליֿפַא םיא טָאה

 טָאה יז .עילעטס רעד וצ םורֿפ ןגיוא עריא ןבױהעגֿפױא טָאה יז

 טדערעג ןיילַא ענייא לָאמַא טָאה הנח רעטומ יד יו ,םיא וצ טדערעג

 ךָאד זיא סָאװ ,ןּכשמ םענוֿפ טײקטסוּפ רעקידייל ,רעליטש רעד וצ

 ןַא ןוֿפ ןַײז-יײברעד ןטימ ,ןעגנַאהרָאֿפ יד זיב לוֿפ ,טּפַאזעגנָא ןעוועג

 :טגָאזעג יז טָאה ליטש .םענעעזעגמוא

 !תונמחר בָאה ,טָאג --

 יי א =

 זיא ,טַײל-עגנוי ענעדיײשרַאֿפ עכלעזַא ןַארַאֿפ ןענַײז סע תמחמ

 ,םייה רעד ןיא ןבַײלברַאֿפ לָאז רעריא ןַאמ רעד זַא ,ןענַאטשַאב סע יז

 ךיז טײטשרַאֿפ ןוא ליבסנַאמ ַא טרָאֿפ ,ןטכַארטַאב ךיוא םיא רע לָאז

 ךָאד ,רעריא ןַאמ רעד ,רע טעװ םעד ץוח .יז יו רעמ םעד ףיוא

 .דניק םוצ עטַאט רעד ןַײז ןֿפרַאד ךיוא

 ,רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא ןענוֿפעג טציא ךיז טָאה רעריא ןַאמ רעד

 ןענָאק לָאז רע ידּכ ,ןֿפָא בלַאה ןעוועג זיא רעמיצ םענעי ןוֿפ ריט יד

 םעניא טרָאד ךיז טָאה רע .ןעמוקנַײרַא טעוו רעצעמע ןעוו ,ןקוקסױרַא

 ַא טייקיורמוא טימ טָאה ױרֿפ ןַײז זַא ,ליטש ױזַא ןטלַאהעג רעמיצ

 ..ָאטינ רָאג טרָאד רע זיא רעמָאט .,ןָאטעג טכַארט

 ןכרוד ?סױרַא רע זיא יוװ .שירַאנ ךָאד זיא סָאד ...?ָאטינ ,יוו

 טָאה ךרָאנש ןטסנעלק ןייק רעבָא --- ?ןרָאג ןטֿפניֿפ ןֿפױא רעטצנעֿפ

 -עג זיולב טלָאװ רעמיצ ןיא טרָאד יו ,טרעהעג טינ טרָאד ןוֿפ ןעמ

 ַא .טינ ךיוא טֿפול ןייק רָאג רעדָא ,טֿפול ןוא ,טֿפול ןוא ,טֿפול ןעוו

 ןסיורג ןופ .ןברָאטשעג יא רעריא ןַאמ רעד .טֿפול ןָא טייקידייל

 רעד ףיוא טרָאד ןגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה ,דנַאש ןוֿפ קיטייוו ןליטש

 -עגסיוא זיא ןוא טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ טרעקעגמוא ךיז ,עקֿפָאס

 .ליטש ןרָאװעג ךעלדנע זיא .,ןעגנַאג

 ַא ןוֿפ ןעגנילק ַא טרעהעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז טָאה סַאג ןוֿפ

 3 ןגָאװ ןרעווש ַא ןוֿפ ןרעדורכרוד ַא ,דניק ַא ןוֿפ יירשעג ַא ;ַײװמַארט
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 יד ןוֿפ טַײרֿפַאב ךיז טָאה זיוה ןיא ױרֿפ יד ןעוו .קורב ןרעביא

 ןיולב .ןעגנַאלק עקיזָאד יד ןעמונרַאֿפ יז טָאה .תוֿבשחמ ענעגייא

 -רַאװרעד עכעלנַײּפ ַא .ליטש ןרָאװעג זיא רעדיוו ןוא .עלַײװ ַא ףיוא

 ַא ,דנַײרֿפ ַא ןוֿפ ןעמוקנָא ןרַאֿפ יו ,זיוה סָאד טלוֿפעגנָא טָאה גנוט

 ,אנוׂש ַא ,דנַײרֿפ ַא .רעצ יא ,דײרֿפ יא ןעגנערב טעוװ סָאװ ,אנוׂש

 ,טונימ עדעי ןעמוקנָא ןָאק רעכלעוו ,ןעמוק רעכיז טעוו רעכלעוו

 .ןעוו -- טינ ןעמ טסייוו ךָאד ןוא ,טָא-טָא

 ַא ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא עילעטס רעד ןוֿפ ,ליטש ןעוועג זיא'ס

 ףיוא ןטעּפַאט עטרילָאק יד רעטנוא .רעטסַאלֿפ רעסַײװ לקערב ןיילק

 ןרָאװעג זיא ױרֿפ יד .טכירק סעּפע יו טרעהעג ךיז טָאה טנעוו יד

 געט עטשרע יד ןוֿפ ,רעקידגנילירֿפ ַא שטָאכ ,גָאט רעד .רעקיורמוא

 -ַאּפ'ס יו ,טנקלָאװרַאֿפ ןעוועג ןגרָאמירֿפ ןוֿפ זיא ,שדוח-לירּפַא ןיא

 טעשַארטסעג ןבָאה יינש ַא יצ ןגער ַא .קרָאי-וינ ןיא טֿפָא טריס

 זיא ןסיורד ןיא .ןעלמיה עקירעדינ בלַאה יד ןוֿפ ךיז ןזָאלוצרעטנורַא

 .ייריא ןגעק ךיוא זיא גָאט רעד וליֿפַא .רעטצניֿפ בלַאה ןעוועג

 זיא יז ּוװ ,לוטש רעד ןוֿפ ןסירעגֿפױא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה יז

 -רַאֿפ ריא זיא רעצעמע יו ,ענעקָארשרעד ַא .ןסעזעג עקידרעטיצ ַא

 רעדעי .ןטָארטעגֿפױרַא ריא ףיוא קיטליגכַײלג טלַאק ןוא ןעגנַאגעגַײב

 .ןעירשעג ליטש ריא ןיא טָאה לכלַאנַאק-טולב סעדעי ,וורענ

 -גנערטשעגנָא עכלעזַא טימ ריט רעד ףיוא טקוקעג טציא טָאה יז

 -ןשמ ַא יװ ,עקידנליֿפ-טינ ַא יװ ,ןקילב עטלעטשעגנָא ףרַאש ,עט

 ןטכיולעג קנַאדעג רעקיור ,רעטלַאק ַא טָאה חומ לקניוו ַא ןיא .ענעג

 ןעוועג טינ ריא טלָאװ טציא .גָאטַײב רעקידרעטניוו ַא יוװ ,ףרַאש

 -טמוק'ס ןוא ריט יד ףיוא ךיז טנֿפע טונימ רעד טָא ןיא ןעוו .רעווש

 :טעב םוצ קִיור וצ םיא יז טריֿפ ,ןַאמ-רעגנוי רעקיסַאּפ ַא ןַײרַא

 ,ךימ םענ ,רעדמערֿפ ,םוק ...ַאנ --

 יי טאש

 םעניא ,רעמיצ ןטייווצ םעניא ןַײרַא ,ןענַאטשעגֿפױא זיא ױרֿפ יד
 -ֿפָאלש ַא רַאֿפ טנידעג קלָאֿפרָאּפ םעד טָאה סָאװ ,רעמיצטנָארֿפ ןסיורג
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 ןעוועג זיא יז .טעבלּפָאד עטיירב ַא ןענַאטשעג זיא טרָאד .רעמיצ

 טקוקעג םעד ףיוא ױרֿפ יד טָאה ליטש .טעברַאֿפ טַארוקַא ,קיטכיצ

 :טגָאזעג יױזַא ךיז וצ ךָאנרעד ןוא

 -ביצ יד טָא .,,ןלַאֿפעגנַײא טינרָאג ריא סע זיא יוװ ,רַאנ ַאזַא ---

 ןרעדנַא ןַא ךָאד ןָאק טעב ןטעברַאֿפ םענוֿפ טייקטרירעג-טינ עקיט

 ןבָאה טינ טעוװ ,ןײטשרַאֿפ טינ יז טעװ רע ...ןטלַאהּפָא ןַאמ-ןגנוי

 .עלעשטיינק ַא ןָא טעברַאֿפ קיטכיצ ױזַא זיא טעב סָאד זַא .טומ םעד

 טייקירעוש עצנַאג יד ןעמוקעגרָאֿפ ריא זיא טציא טשרע ןוא

 ןגעוו רעהַא זיב רָאג טָאה יז ?ןָאט סע יז טעוװ ױזַא יו ...םעד ןוֿפ

 יױרֿפ ַא ןעמוקנָא ףרַאד סָאד זַא ,טרעהעג טָאה יז ,טכַארטעג טינ םעד

 ןיולב םיא ףרַאד יז ?ןגָאזּפָא ריא סע טעװ ןַאמ רעכלעוו .גנירג רעייז

 ןיוש טעוו'ס ."ןזָאל; ךיז ןוא ,רעמיצֿפָאלש םעניא ,רעהַא ןריֿפנַײרַא

 ,גנירג ןַײז

 -רַאֿפ טינ ,טלַאק ,ךַײלג טלָאװ רעכלעוו ,םענייא ַאזַא רעבָא

 טלָאװ ,טֿפעהַאב ריא טימ ךיז ןוא ןעגנַאגעגוצ ריא וצ ,קידנעייטש

 -עצ טליֿפעג סױרָאֿפ ןיא ןיוש ךיז טָאה יז .טלָאװעג טינ ךָאד יז

 | ,טקידיײלַאב ,ןטָארט

 ךיז טָאה .ןענוֿפעג ךיז טָאה ןַאמ ריא ּוװ ,רעמיצ םענעי ןוֿפ

 -כָאנ ַא ,רעקידנכוז ַא ,רעקיורמוא ןַא ,ךרָאש רעליטש ַא טרעהרעד

 -שקע .טקרַאטשעג ,ןכילגעגסיוא ךיז יז טָאה םעד ןוֿפ .רעקידנגערֿפ

 ,ןּפיל יד ןסיברַאֿפ יז טָאה קידתונ

 ריא ךָאד טעז טָאג .רעוו -- סיוא טינ טכַאמ'ס .,ױזַא טוג --

 ,ץרַאה

 2 הלב

 בלַאה .ןֿפָאלש םוצ יוװ ,סנשיק יד טכיררַאֿפ ,ןעמונעג טָאה יז

 בלַאה ױזַא טקוקעגסיוא טעב סָאד טָאה ,ערדלָאק יד ןעמונעגרעטנורַא

 רַאֿפ טנעָאנ יוו ,ןגיוצעגוצ יױזַא ךיוא טָאה ןוא גנונעדרָאמוא ןיא
 ,טכַאנ רעבלַאה

 ,חבזמ ַא רעביא ןירעטעב עמורֿפ ַא יוװ ,טעב ןוֿפ לטנעוו ןרעביא
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 ,טכַארטרַאֿפ ,טמַאלֿפרַאֿפ ,עלַײװ ַא ױזַא ןייטש ןבילבעג ױרֿפ יד זיא

 ןטעבעג יז טָאה ןגיוא עקידנעעז-טינ ,עטלּפענרַאֿפ טימ

 ,רימ טימ ַײז .רעביל ,םוק ,רעדמערֿפ ,םוק ---

 יד וצ ,ןצרַאה םוצ ןָאטעג סיוטש ַא ריא טָאה טולב סָאג ַא

 ךעלעקניוו עלַא ןיא ןֿפור ,ןּפַאלק ןביוהעגנָא טָאה טולב סָאד .,ןֿפײלש

 .ןעמונעגכרוד ריא טָאה טײקמערַאװ עקידנכַאװשּפָא ןַא .ףוג ריא ןוֿפ

 -ַײרטעג ַאזַא ,טייקנבעגעגרעביא ַאזַא טליֿפרעד יז טָאה עגר רעד ןיא

 ןדמערֿפ םוצ ,ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא סָאװ ,ןדמערֿפ םעד וצ טֿפַאש

 ,דניק ריא ןוֿפ רעטָאֿפ ןטנַאקַאב-טוג ,ןעמוטש ,ןטרעשַאב םעד ---

 יד ןזָאלעגרעטנורַא בלַאה ןוא רעטצנעֿפ יד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז

 יירעסעב זיא ױזַא .ןרָאטש

 ,לגיּפש םוצ ןעגנַאגעגוצ יז זיא עקידנענערב ןוא עטמַאלֿפרַאֿפ ַא

 ריא ךיז טָאה .ױזַא ןרעטש ןרעביא רָאה ןקָאל רָאּפ ַא טרַאשעצ

 וליֿפַא ,רעקידנעיצנָא ,רעטנַאסערעטניא סיוא יז טקוק ,טכודעגסיוא

 ...טַײשרַאֿפ עלעסיב ַא

 טריֿפ יז ?ריא טימ ךיז טוט סָאװ :לסיירט ַא ךיז יז טיג דלַאב

 .הנוז ַא יו ףיוא ךָאד ךיז

 ןוֿפ גָאט ןבלַאה םעד רַאֿפ .ןבעגעג לכיימש ןעמורק ַא טָאה יז

 ,חומ למעדעֿפ סעדעי -- ךַאװ ןעוועג ריא ןיא ץלַא זיא גנוטרַאװרעד

 ךיז טָאה ליֿפעג-המקנ קידנצייר ךיז םוטש ַא .טולב לרעדָא סעדעי

 ,ןטכָאלֿפעגנַײרַא ךיוא

 .זַא טוג ,ױזַא טוג .יױזַא טוג ---

 עי )יב

 .ןעמוקעג טינ רענייק ךָאנ זיא ץלַא ןוא

 ,ןקָארשעג יז טָאה'ס .רעטצניֿפ ,רעלעקנוט ןרָאװעג זיא םינּפ ריא

 ריא זַא ?דניז ןוֿפ יז ןטיהרַאֿפ טָאג ליוו --- ןטַײטַאב סע לָאז סָאװ

 עצנַאג יד ןעמענ ןיוש ט'יז .ור וצ ןזָאל רָאנ יז ןעמ לָאז .טינ טרַא

 ,טנעה ענעגייא עריא ןיא ךַאז

 טכוד ?ףָארטש עטרעגנעלרַאֿפ ַא -- ףָארטש ַא רָאג סע זיא רעדָא



 1441 | רעדניק ןוא ןרעטלע

 טלָאוװ'מ ןעוו ,ריא ךיז טכוד .גונעג ןַײז טגעמעג ןיוש טלָאוװ'ס ,ריא ךיז

 טלָאװ ,עטכערעגמוא יד ןעוועג יז טשינ טלָאװ ,טהנעטעגסיוא ךיז
 .עקידניז יד ןעוועג יז טשינ

 ,טַאהעג טשינ דניק ןייק ןוא ןעמַאזוצ טבעלעג ייז ןבָאה רָאי ןעצ

 ןוא םיריוטקָאד לײב ןכוזַאב רעקילדנעצ ךָאנ ,ףוס-לּכ -ףוס זיא'ס זַא

 ןייא יז טָאה ,זיא סָאד דלוש סנעמעוו ,ןרָאװעג רָאלק ןטסילַאיצעּפס

 :טגָאזעג ןריא ןַאמ םעד לָאמ

 ,טג ָא ליוו יז .טג ַא --

 .ןעשטומ טלָאװעג ןיולב םיא טָאה יז .טינ סע יז טָאה טניימעג

 םיא טָאה יז .ןרעו רעטכַײל ריא לָאז'ס ,םיא טימ ןענעכערּפָא ךיז

 רעבָא ןיוש זיא יז .טַאהעג טנַײֿפ טשינ םיא טָאה יז .טַאהעג ביל טשינ

 -יילק ןזָאלעג ןבָאה ייז זַא ,רָאי ןעצ ןיוש .םיא וצ טנייוועגוצ ןעוועג

 ,טולב סנרעדנַא םעד ןיא רענייא ןעלצרָאװ עקרַאטש ,ענעעזעגמוא ,ענ

 ןבעל סנרעדנַא םעד ןיא רענייא ,המשנ סנרעדנַא םעד ןיא רענייא

 -עג לָאמ טֿפָא טָאה יז .טנָאקעג טינ יז טלָאװ םיא ןוֿפ ןסַײרּפָא ךיז

 רעריא ןַאמ רעד ןעװ ,געווסיוא ןַא ןעוועג טלָאוװס זַא ,טכַאוט

 ךיז ןסַײרּפָא ןיילַא רעבָא .שרעדנַא סעּפע זיא טלָאמעד .טברַאטש
 .טנָאקעג טינ יז טלָאװ םיא ןוֿפ

 ,ריא ןיא ןטולב יד !דניק א ,דניק ַא ,ןבָאה יז זומ דניק ַא רעבָא

 ,דניק ַא ךָאנ טנייועג טכענ ןוא געט ךרוד ןבָאה םירֿבא עריא עלַא

 טינ סע טניימ יז זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ךיוא רעריא ןַאמ רעד טָאה

 .ןעשטומ םיא יז ליוו סָאד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע .טג ןטימ טסנרע
 -רעטנורַא טָאה רע .ןעוועג יז זיא טכערעג .ןגיוושעג טָאה רע רָאנ
 -ַאיװרַאֿפ ,עטלױֿפעצ ַא זיא רע .ןגַײװש ףרַאד רע .ןגיוא יד ןזָאלעג

 לסיב ַא ריא לָאז -- םיא ןעשטומ טזָאלעג יז טָאה רע .טכורֿפ עטענ

 .ןרָאװעג רעגנירג טינ םעד ןוֿפ רעבָא ריא זיא'ס .ןרעוו רעגנירג

 -עג ַא ןיא טגָאזעג ריא רע טָאה ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא ,לָאמ ןייא

 רע .ריא רַאֿפ ָאד זיא'ס סָאװ ,געוו ןקיצנייא םעד ןגעוו לוק ןטקיטש

 :טרָאװ ןטימ ןיא טּפַאכעג ךיז טָאה

 ,ןדייב ייז רַאֿפ ...טסייה סָאד ---
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 דניק ןייק סָאװ ,ױזַא טרַאעג טינ םיא סע טָאה ןתמא רעד ןיא

 ,ןבעג טנָאקעג טינ ךָאד ריא רע טָאה טג ןייק רעבָא ,ןעוועג טינ זיא

 טקערטשעגסױא טשינ ןליוו םענעגייא םענוֿפ טלָאװ רע יווװ טקנוּפ

 .ןקַאהּפָא יז לָאז ןעמ ,טנַאה ןַײז

 יז טָאה עלַײװ ערעגנעל ַא .עליטש ַא ןעוועג זיא ,ױרֿפ יד ,יז

 .ןבילבעג ליטש ןוא טקרַאטשעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד ,טנייוועג

 טען

 -גנילירֿפ יד .בייהנָא עמַאס ןיא רָאג ,טַײצגנילירֿפ ןעוועג זיא'ס !

 -טשרע יו ,ערעכיזמוא ,עגנוי ,עכייוו ןעוועג ךָאנ ןענַײז געט עקיד

 עלַײװ עלַא ןגעלֿפ ןעלמיה יד .ךעלמייב עקירָאינײא עטצנַאלֿפעג

 ןוֿפ ,רעדלעֿפ עקידייל יד ןוֿפ ,ןטכַארטרַאֿפ ךיז ,ןרעוו טנקלָאװרַאֿפ

 טגעלֿפ טלַאק ,ןטניוו עקרַאטש ןזָאלב ןגעלֿפ קרָאי-װינ םורַא ןעמי יד

 ףוסילּכ-ףוס ךיז ןגעלֿפ געט עקידגנילירֿפ יד רָאנ .קידכשוח ,ןרעוו

 ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .סיֿפ יד ףיוא טסעֿפ ןלעטש ךיז ןוא ןקרַאטש

 ןסילֿפנַײרַא ןביוהעגנָא רעטצנעֿפ יד ךרוד ןבָאה גָאטימ ךָאנ טנַײה

 ןרָאװעג גָאט רעד זיא ןסיורד ןיא .ןוז ךעלעקשטיר ,טכיל ךעלכַײט

 טימ .גָאטימכָאנ ןכיוה ןיא ןעוועג ןיוש ויא'ס .רעקינוז ,רעקידרעַיֿפ

 "עג בוטש ןיא טייקליטש יד זיא טייקיטכיל רעקידנסילֿפנַײרַא רעד

 -נַײא ,עקידעגָארט ,עלוֿפ ַא -- רעמענעגנַײא ,רעקרַאטש ךָאנ ןרָאוװ

 ,טייקליטש עטּפַאזעג

 רעירֿפ טָאה יז ּוװ ,רעמיצסע ןיא קידוצ ןַײרַא זיא יױרֿפ יד זַא

 טקעטשעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,ּפָאק ַא ןעורעד יז טָאה ,טרַאװעג

 ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .ןענוֿפעג ךיז טָאה ןאמ ריא וװ ,רדח םענוֿפ

 רעד יװ ןעזעגסיא ןצנַאג ןיא טָאה וע .טלֿפײװצרַאֿפ ,ךיילב-טיוט

 .ןבײצ-עגַארֿפ ַא ןוֿפ ץיּפש רעטשרעבגייא

 ?ןעוועג טינ רענייק ךָאנ ---

 זיא ּפָאק רעד ןוא גנולק ַא טרעהרעד ךיז טָאה טונימ רעד ןיִג

 ,טייקליטש"-רדח רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנולשעגנַײא קידרוצ

 סָאװטע ,רעקירעדינ ,רערַאד ַא ןעוועג זיא רענעמוקעגנַײרַא רעד
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 טַײצ ךָאנ םיא טָאה יז רעדייא .רעשידיי ַא ,ןַאמ"רעגנוי רענעגָאלשרעד
 ףיוא ןטָאשעג ןיוש ךיז ןבָאה ,ףלעה טָאג ןַײז ףיוא ןרעפטנע וצ טַאהעג
 ןביױהעגנָא ךָאנ טָאה רע ,טכודעג ךיז טָאה'ס .רעטרעוו ענַײז ריא
 טקידנערַאֿפ ןױלב רע טָאה ָאד ןוא ,ריט טַײז רענעי ףיוא ןדייר
 ,דייר ענַײז

 רעמָאט ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןימ ַא טימ .ךס ַא .ךיג טדערעג טָאה רע
 ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןגָאװצסױרַא ןוַײװַאב טינ רע טעװ
 ןטָאשעג טָאה רע .ליומ ריא ןענעֿפע טעװ עטסָאבעלַאב יד רעדייא
 ףיוא טגָאזעג טלָאװ רע יוװ ,םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא םיוק ,דנַאנַא ךָאנ
 ןוֿפ טסּוװעג ןיוש טָאה רע ,ַא .ריש ןטרזחעגנַײא ןַא ,קינייװנסיוא
 ,רעטרעוו טימ : *רעמיטסָאקא ַא ןציײלֿפרַאֿפ וצ יו גנורַאֿפרעד ןַײז
 ןעלצרָאװנַײא ןזומ ךיז ןלָאז םענעי ןיא זַא ,רעטרעוו ליֿפ ױזַא טימ
 ןייק טושּפ לָאז ,ןעמעש ךיז לָאז רענעי זַא ,ייז ןוֿפ לייט ןייא שטָאכ
 -רַאֿפ טָאה ןַאמ-רעגנוי רעד .ןגָאזוצּפָא ןצנַאג ןיא ךיז ןבָאה טינ חוּכ
 ירעכיב עשידִיי טֿפױק

 ןּפַאלק ַא טליֿפרעד ױרֿפ יד טָאה ןעמוקנַײרַא סנַאמ-ןגנוי םעד ַײב
 -עג טלָאװ ןעמ יו ,קַאט-קיט קידנַאנַאכָאנ רָאלק ַא ,ןֿפילש יד ןיא
 ,יילב ןעוועג זיא םינּפ ריא ,טנורג ןקידרעסַאװ ַא ןיא סעילַאֿפ טּפָאלק
 טימ יז טָאה --- ךיא לַאֿפ ,טינ זַא ,ןצעזרעדינַא ךיז ףרַאד ןעמ .טיוט
 -וצקעװַא חוּכ ןייק טָאהעג טינ רעבָא טָאה יז .טהנעטעגנַײא ץלַא ךיז
 ,ליד םעניא טצנַאלֿפעגנַײא יו ןעוועג ןענַײז ייז .סיֿפ עריא ןעמענ
 ,טרעֿפטנעעג םיא יז טָאה ךַאוװש

 רעוו ָאטשינ .טשינ ןענעייל רימ .רעכיב ןייק טינ ןֿפרַאד רימ --
 ,זדנוא ַײב ןענעייל לָאז'ס

 ,ןכַאל ךס ַא ט'ריא .רעכיב עשימָאק רעייז ןענַײז סָאד רעבָא ---
 ,רעקימָאק ןשידִיי ןטמירַאב םעד ןוֿפ רעכיב ןענַײז סָאד .רימ טביילג
 -רָאֿפ ךַײא לעװ ךיא .רעטסומ ַא ןזַײװַאב ךַײא לעװ ךיא ,טעז טָא
 עשידַיי עטסעב יד ןענַײז סָאד !דנובנַײא ַארַאס ,טָא ןוא .ןענעייל

 יי

 ,טנעללק ?
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 רַאֿפ טוג ןַײז ןלעוו ,ןטלַאה ןוא ןטלַאה ךַײא ַײב ךיז ןלעוו ייז .רעכיב

 .רעדניק-סדניק ןוא רעדניק

 .טקיורַאב ךיז יז טָאה רעמ ץלַא ,טדערעג טָאה רע רעטַײװ סָאװ

 סָאװ ,רעטרעוו יד ןוֿפ טרָאװ קיצנייא ןייק ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה יז

 טדערעג קידנגָאלקַאב ךיז רע טָאה סעּפע .ליומ ןַײז ןוֿפ ןלַאֿפעג ןענַײז

 ַא סע זיא ,ץלַא ץוחַא זַא ,רעבַײרש ןעמערָא ןַא ןוֿפ הנמלַא ןַא ןוֿפ

 טָאה יז .יד טָא ךָאנ טרֿפב ןוא ללכב רעכיב עשידִיי ןֿפױק וצ הווצמ

 .טכַארטַאב םיא ,טקוקעג םיא ףיוא

 -רעגנוי רעד -- ךיז רַאֿפ טכַארטעג יז טָאה -- ...ױזַא טוג ---

 ט'רע .ןבעל ןוֿפ רעטלװעַאב ַא ,רענעגָאלשרעד ,רעכַאװש ַא זיא ןַאמ

 ..ןבָאה טינ תונעט ןייק רעטעּפש

 טנעגַא-רעכיב רעד .ריט ַא ןוֿפ ןעּפירקס ַא טױרעהרעד ךיז טָאה'ס

 ןשליבסנַאמ ןצרַאװש ַא ןעזרעד טָאה רע .טיירדעגמוא קנילֿפ ךיז טָאה

 -ָאלעגסיוא ,ענעקָארשעצ ןגיוא ,טכיזעג לעג ןברָאטשעגּפָא ןַא ,ּפָאק

 :ןרָאװעג טבעלעגֿפױא זיא טנעגַא רעד .ענעש

 ןַאמ רעַײא וצ ןדייר רעסעב ךיא לעוװ טָא --

 -עגנָא טָאה יז .קִיור ןצנַאג ןיא ןעוועג טציא ןיוש זיא ױרֿפ יד

 ףיוא יז טָאה רָאלק ,קִיור .טנַאה רעד רַאֿפ ןַאמ-ןגנוי םעד טּפַאכ

 :םענעגייא ןַא וצ יו טדערעג טָאה יז .טקוקעג םיא

 רעסעב טזָאל ,ןַאמ-רעגנוי ,ריא .ןַאמ-רעגנוי ,קיטיינ טינ --

 .ןֿפורּפָא ךַײא טע'מ .ןגיילרעביא ךיז ןץרימ .סערדַא רעַײא רעביא

 יי יא

 ןֿפרעגּפָא רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ ןַאמ-ןגנוי םעד טָאה'מ

 ,טלָאװעג טָאה שטנעמ ַא רענייא .טֿפעשעגכוב םענוֿפ סיֿפָא םעניא

 .רעכיב םיא ןֿפױקרַאֿפ ןוא ןעמוק לָאז רע

 ןעמָאנ םעד ןבעגעגרעביא טנעגַאדןַאמ-ןגנוי םעד טָאה ןעמ זַא

 טָאה רע .זיא סָאד רעװ טסּוװעג טינ רע טָאה ,רעגערֿפכָאנ םענוֿפ

 ןעוועג ןיוש ןָא גנַאל ןוֿפ זיא רע .ןסעגרַאֿפ גנַאל ןעמָאנ םעד ןיוש

 ,ןגעוו טייקלדייא ןוֿפ ,סערדַא ןַא ןעמענ םיא ַײב לָאז ןעמ ,טניווװעג
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 ןוֿפ ןרעוו רוטּפ טנָאקעג טינ ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא טָאה ןעמ ןעוו

 ,טרעדנזוועג ךיז ,טכַארטעג טַײצ קיטש ַא טָאה ןַאמ-רעגנוי רעד .םיא

 .ןענַאמרעד טנעקעג טינ ןֿפוא םושב ךיז טָאה רע רָאנ

 יד טנעקרעד רע טָאה ,סערדַא םענעבעגעגנָא ןֿפױא .,זיוה ןיא

 סָאד יו רעקידכשוח ,רעכיילב ךָאנ ןעוועג טציא זיא םינּפ ריא .ױרֿפ

 -ַאטשעגֿפױא טשרעקָא טלָאװ יז יו ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .לָאמ עטשרע
 יא טלכיימשעג טָאה יז .טעּפמיק ַא ןוֿפ ,תאלוח רעגנַאל ַא ןוֿפ ןענ
 ,ןסיברַאֿפ יא ,טײהרעטמעשרַאֿפ

 טָאה יז .לָאמ עטשרע'ס יו רעכעלדנַײרֿפ םיא וצ ןעוועג זיא יז

 רעבָא זיא ,טקיטומרעד טליֿפעג ךיז טָאה רע .ןצעז ךיז ןטעבעג םיא

 רעדיוו רע טָאה ,??לייס, ַא ןכַאמ טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג טינ ץלַא

 ,רעכיב יד ןביול ןביוהעגנָא

 ריא טָאה טָא -- ןקידנע טא טינ םיא יז טָאה -- ...טוג ---

 ריא טעװ ,רעכיב יד ןלעטשוצ ט'ריא זַא .ףױרעדַא ןַא רַאלָאד ןעצ
 ,עמוס עצנַאג יד ןגירק

 ףיוא טלעטשעגסיוא טָאה ,ליומ ַא טנֿפעעגֿפױא טָאה טנעגַא רעד

 !רעכיב יד ןעזעג טינ וליֿפַא ךָאד טָאה יז ,ןגיוא ענעֿפָא רָאּפ ַא ריא

 ;טלעג ןיוש םיא יז טיג ךוב ןייא ןגָארקעג וליֿפַא ךָאנ טָאה יז רעדייא

 סעּפע ךיז טָאה רע .דשח טימ טקוקעגנָא יז טָאה רע :רַאלָאד ןעצ

 ןוֿפ כא ןעמ ,שרעדנַא טינ .טלעג סָאד ןרירוצנָא ךיז ןקָארשעג יו
 ,ּפָא םיא

 ךָאנרעד ןוא טנַאה ןיא ןטלַאהעג לריּפַאּפ סָאד יז טָאה עלַײװ ַא

 רעמ םעד ףיוא טָאה יז .טמעשרַאֿפ שיט ןֿפױא ןלַאֿפ טזָאלעג סע

 טלביימשעג טָאה יז .סקידריוומוא סעּפע ףיוא יװ ,ןקוק טלָאװעג סינ

 יד טימ ןֿפורעג םיא טָאה יז .קידנטעב ךיז ,טקידלושרַאֿפ םיא וצ

 וצ ןבױהעגנָא טינ טָאה ןַאמ-רעגנוי רעד .לכיימש ריא טימ ,ןגיוא

 -ייא ענַײז ןביילג טנָאקעג טינ טָאה רע .ךיז טוט ָאד סָאװ ןײטשרַאֿפ

 סעּפע זיא ָאד ןקערש ןביוהעגנָא ךיז ףוסל טָאה רע .ןגיוא ענעג

 ,ףיוקרַאפ ,גנוזייל -
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 -מורַא ךיז קיורמוא ןוא לענש טָאה רע .םיא רַאֿפ לציּפש ַא ןטלַאהַאב

 ןרעה וצ ןעוועג טינ זיא ךרָאש ןייק ,טרעהעגנַײא ךיז ,טקוקעג

 ,עלעדייא .טנַאה רעד רַאֿפ ןעמונעגנָא םיא יז טָאה רעמערַאװ

 וצ ףוג ןוֿפ טמָארטשעג טָאה טייקמערַאוו עשהלּכ ןוא עכעלרעטומ

 ,טנַאה וצ טנַאה ךרוד ףוג

 -סיוא ןֿפלעה ט'ריא .* רָאלרַאּפ ןיא רימ טימ ןַײרַא טמוק ---

 ,קנַארש םעד ,טסייה'ס ,רעכיב יד ןלעטשוצקעװַא ּוװ ,ץַאלּפ ַא ןבַײלק

 ?יוו ,רעכיב רַאֿפ קנַארש ַא ןבָאה ךָאד ףרַאד'מ

 ,ךיז ךָאנ טּפעלשעגכָאנ טעמּכ םיא טָאה יז

 קידנרעוו רעכיילב ךָאנ יז טָאה -- ..טוג טינ סעּפע זיא רימ ---

 .ןשלח דלַאב לעוו'כ זַא ,ארומ בָאהיכ -- טעשטּפעשעגסױװַא טיוק

 ןבילבעג זיא רֶע .טעב ןֿפיוא טגײלעגרעדינַא ךַאװש ךיז טָאה יז --

 רָאנ ,קידנעײטשרַאֿפ רעבָא דלַאב ,קידנעײטשרַאֿפ טינ ,ריא רַאֿפ ןייטש

 עריא .ךיז וצ ןָאטעג ּפעלש ַא םיא טָאה יז .קידנביילג טינ טרָאֿפ
 ןּפיל עריא ,טקוקעג םיא ףיוא ךַײלג קיריג ןוא טנערבעג ןבָאה ןגיוא

 ,ןקורט ןעוועג ןענַײז

 ןבעל ןיא לָאמ ןייק ךָאנ רע טָאה סנױזַא -- קילג ןוֿפ ליֿפעג ַא

 רע .ץרַאה סנַאמ ןגנוי םוצ ןָאטעג רַאּפש ַא טָאה -- טליֿפעג טינ

 ;םיא ַײב ןטעבעג ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ ריא ףיוא טקוקעג טָאה

 ,רימ ףיוא תונמחר בָאה ,רימ ףיוא תונמחר בָאה ,רעדמערֿפ --

 ,רעדמערֿפ

 יי 7

 -רעגנוי רעד טגעלֿפ דנַאנַא ךָאנ ןכָאװ עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא

 ,גָאט ַײב ,ךָאװ רעד ךרוד לָאמ רָאּפ ַא .זיוה ןיא ריא וצ ןעמוק ןַאמ

 ,רע .זיוה ןיא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק טַײצ רענעי ןיא זיא ןַאמ רעד

 ןגעוו ?ןַאמ ַא ןעוועג טּפױה רעביא ריא ַײב זיא --- ןַאמ ריא ,ןַאמ רעד

 -עג טינ טנעגַא-רעכיב רעד .,ןַאמ -רעגנוי רעכעלקילג רעד טָאה םעד

 ,רעמיצטסַאג *
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 טנעקעג טינ יו ַײס טלָאװ סָאד יו ,ריא ַײב טגערֿפעג טינ ,טכַארט
 ַא גגוריסַאּפ ַא ןעועג טלָאװ סָאד יו .ןובשח ןיא ןרעװ ןעמונעג
 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,טלעוו רעד ןוֿפ טינ ,טלעוו ןַײז ןוֿפ טינ ,טקַאֿפ
 ,טלעוו רעקיטַײז ַא ,רעדמערֿפ ַא ןוֿפ סעּפע רָאנ ,ןענוֿפעג טציא ךיז
 ריא .,עערָאק ןיא יצ ,ןַאּפַאי ןיא ,הנידמ רעטַײװ ,רעדנַא ןַא ןיא "וו
 ןיא זיא רע -- טבעלעג טשינ ,טריטסיטקע טשינ ללכב טָאה ןַאמ
 ,ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא ,ןעוועג טינ ץעגרע

 ןוֿפ טלמוטעצ ןעוועג זיא ,טגעגַא-רעכיב רעד ,ןַאמ-רעגנוי רעד
 ,טדערעג טינ םעד ןגעוו םענייק טימ טָאה רע .דיירפ ןופ ,תורּכיש
 ,רעכיז ןעוועג זיא רע ,טקנעדעג טָאה רע .טלייצרעד טינ רָאג םענייק
 ןעוועג לָאמ עלַא ךָאד זיא רע .ןביילג טינ יװ ַײס םיא טעװ ןעמ זַא
 -ֿפױא ךיוא ןרעטש ןַײז רעבָא זיא טציא ,לכעבענ ַא ,רעכַאװש ַאזַא
 ,ןעגנַאגעג

 טרעהעג זיולב רע טָאה ןעגנוריסַאּפ עכלעזַא ןגעוו ,סנױזַא ןגעוו
 ןֿפערט ךיוא םיא טימ ךיז לָאז טנױזַא זַא ,םירֿבח ענעזָאלעצ ןוֿפ
 רענעגָאלשרעד ַא ןעוועג זיא רע .טביילגעג טינ לָאמ ןייק רע טָאה
 רע ...ָאד ןוא .טסּוװעג טינ תֹוחוּכ ענעגייא ענַײז ןוֿפ טָאה ןוא ,רוחב
 -עגנָא גנילצולּפ ןוֿפ דַאשט ַא ןיא ןכָאװ רָאּפ יד ןעגנַאגעגמורַא זיא
 ןבילג א ןוֿפ ,טנגוי ןוא טומ ןטצײלֿפעגנָא ןוֿפ ,הרובג רענעגיטש
 .רעגיז ַא ןוֿפ טייקטציהעצ רעד ןוֿפ ,תֹוחוּכ ןוא טרעװ םענעגייא ןיא

 ךיללג טָאה .ןרָאװעג רעכעה ךיז טכוד זיא ,ןכילגעגסיוא ךיז טָאה רע
 -גילרַא קידנרעדָאֿפֿפױא ןוא ןֿפָא ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא טקוקעג
 -גוה ןוא קידנכוז .רענעמ עקידנעײגַײברַאֿפ ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טקוקעג

 יד ןוֿפ רעבַײל ןוא רעטכיזעג יד ןיא ןקילב ענַײז טזיּפשעג קירעג
 ,ןסַאג יד ףיוא ןעױרֿפ

 יב יב

 ַא ןיא ןיהַא ןעמוקעג רעדיוו לָאמ ןייא זיא ןַאמ-רעגנוי רעד זַא
 ירד ַא ןטלַאהעגנָא ןיוש טָאה טֿפַאשטנַאקַאב רעייז --- גָאטימכָאנ

 ךיז טָאה קלָאֿפרָאּפ סָאד זַא ,ןענוֿפעגסױא רע טָאה -- ןכָאװ ריֿפ
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 .ןזָאלעגרעביא טינ ייז ןבָאה סערדַא ןייק ,ןבילקעגסױרַא

 "גוי רעד זיא ,גָאטימכָאנ ןקיבלעז םעד -- קירוצ טכַאנ ַא טימ

 ןַאמ םעד טקעװעגֿפױא ױרֿפ יד טָאה -- ריא ַײב ןעוועג ןַאמ-רעג

 ןיא ייז וצ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןֿפורעגנַײרַא םיא ,ףָאלש ןוֿפ ןריא

 ,ךיז ןוֿפ טרעטַײוװרעד ןטלַאהעג םיא יז טָאה שדוח ןצנַאג םעד .רעמיצ |

 טָאה רע .טעב ןֿפױא ,ריא ןבענ ךיז ןצעז ןסייהעג םיא טָאה יז

 טצעזעג ךיז רע טָאה רעטיהלעווש ַא יו ,טכענק ַא יװ ,טגלָאֿפעג יז

 טגָאזעג ,טלייצרעד סעּפע םיא יז טָאה טייהרעליטש .טעב ץיּפש ןֿפױא

 רע .ןצנַאט ןביוהעגנָא ןוא ןעגנורּפשעגֿפױא זיא רע .רעטרעוו רָאּפ ַא

 רעטצנעֿפ ןייא ןוֿפ ,ֿבנג רענעקָארשרעד ַא יװ ןֿפױל ןביוהעגנָא טָאה

 זיא רע .ןרָאטש יד טּפעלשעגרעטנורַא רעקירעדינ ןוא ,ןרעדנַא םוצ

 ביוא ,ןעז ןֿפָאלעג ןזיוה ענייא ןיא ,רעטעקַאנ בלַאה א ,רעסעװרָאב ַא

 "נָא ןוֿפ ךָאנ טלגיררַאֿפ ןעוועג זיא ריט יד ,טלגיררַאֿפ זיא ריט יד

 טציא יז טָאה רע רָאנ ,ןסָאלשעגוצ ןיילַא יז טָאה רע .ןָא טכַאנ בייה

 ,עקכעלעמַאּפ ,ןילַא ןוא ןסילשוצ טסעֿפ ,ןענעֿפעֿפױא רעדיוו טזומעג

 טָאה ךָאנרעד .ןעלגיררַאֿפ לָאמ ַא ךָאנ ,טנעה ענעגייא יד טימ ,רעכיז

 -ןֿפָאלש ַא ןיא ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא .ךעלמעלֿפזַאג עלַא ןדנוצעגנָא רע

 ןבָאה ,טָאטש רעטלַאק ,רעקינָאילימליֿפ רערעטצניֿפ ַא ןיא ,זיוה ןקיד

 ןעוועג זיא רצוא ןַא ּוװ ,דרע רעלעקנוט רעד ןיא טרָא סָאד טיהעג יז
 "ייא ,ענעגייא ןַא טײהרענעטלַאהַאב טמערַאוװעג ייז ןבָאה ,ןטלַאהַאב

 ,קילג ןסירעגסױרַא ןַא ,דײרֿפ ענעג

6 3 = 

 ןכוזמורַא ןביוהעגנָא טָאה ,טנעגַא-רעכיב רעד ,ןַאמ-רעגנוי רעד

 ןעוועג טלָאװ רע יו ,ליֿפעג סָאד טציא טַאהעג טָאה רע .ױרֿפ יד

 רעגנוה ןַײז ןעוו ,טַײצלָאמ ןטימ ןיא ןוא הדועס רעסיורג ַַא ףיוא

 נָא טשרע ךיז גנוקידירֿפַאב רעטשרע רעד ךָאנ ןבָאה טשרָאד ןוא

 גנילצולּפ שיט רעטקעדעג ךַײר רעד זיא ,ןענערברעדנַאנוֿפ ןביוהעג

 ענעעזעגמוא ךרוד ןגיוא ענַײז רעטנוא ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכעגקעװַא

 ,טגעה
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 טָאה יז ןוא ןעזעג יז רע טָאה ןטכענ טשרע ?סע טניימ סָאװ

 רע .ָא .ךיז ןבַײלקסױרַא ןגעוו טגָאזעג טינ רָאג ,טינ רָאג םיא

 !ןכוזֿפױא יז טעוװ רע .גנירג ױזַא טשינ ,ןזָאלּפָא טינ ךיג ױזַא יז טעוו

 ךיז טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג ךיז וצ רע טָאה -- םעד רעסיוא ---

 ןעגניווצ ןוא ןכוזֿפױא יז ןלעװ ןַײז רַאֿפ ,ןײלַא ךיז רַאֿפ טמעשרַאֿפ

 ,רעכיב יד טלעטשעגוצ טינ ריא ךָאנ ךָאד בָאה'כ --- םיא ןעז וצ יז

 טשינ ףרַאד'כ .ױזַא ןייש טינ .ןגָארקעג ָאי ןיוש ךיא בָאה טלעג ןוא

 ,טלעג טסיזמוא ןייק טשינ ףרַאד'כ .טלעג ןייק

 ,טכוזעג יז רע טָאה .טרַאּפשעגנַײא ,געט ךָאנ געט ,דנַאנַא ךָאנ

 ןַאמירדנָאל םַײב ,תונכש ַײב ריא ךָאנ טגערֿפעגכָאנ ךיז טָאה רע

 ךרוד ןענַאטשעג ןוא טרַאוװעג ,טעװענָאיּפשעגכָאנ .ןַאמ-* רעסָארג םַײב

 -רַאֿפ רָאנ טָאה רע ּוװ ,רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא ,ןטנווָא ךרוד ,געט

 טלָאװ'מ יוװ ,טליֿפעג טָאה רע .ןייגכרוד טעוו יז זַא ,טֿפָאהעג ,טקיטכעד

 ןַײז ןגירקוצקירוצ טכוזעג טָאה רע .טעֿבנגעגסױרַא סעּפע םיא ַײב

 -ָאיכָאנ ןיא ,דרַאזַאה ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא םיא יב ןיוש זיא'ס .סנגייא

 -רַאטש תמאב זיא רע ביוא ,ךיז ןריבורּפסיױא ןלעוװ ַא ןיא ,שינעג

 ןטרַאװ רָאנ טשינ ,ןביור ,ןעמענ ךיוא ןָאק רע ביוא ,ןרָאװעג רעק

 ךיז טעװ רָאג ױרֿפ ַא זיב ,סעּפע ןֿפרַאווּוצ םיא טעװ לַאֿפוצ רעד זיב

 טגלָאֿפרַאֿפ ןַאמ-ןגנוי םעד טָאה סע .ןָאט ףיטש ַא םיא טימ ןלעװרַאֿפ

 ןרָאװעג ןטיבעגרעביא רָאג זיא רע .תעגושמ א יװ ,עינַאמ ַא יו

 ,דליוו ןרָאװעג זיא שטנעמ רעקנירַאד ןוא רעקניכַאװש רעקיזָאד רעד

 ןַײז ןוא ,ןעור ןוא ןטעברַא טרעהעגֿפױא טָאה רע .קידנגָאיכָאנ-שייח

 .טקנוּפ ןייא וצ טּפעלקעג שיֿפלָאװ טציא ךיז טָאה ןבעל ץנַאג

 ךרוד טָאה רע זיב ןטַאנָאמ עכעלטע ןעמונעגּפָא םיא ַײב טָאה'ס

 .טניווו יז ּוװ ןענוֿפעגסױא טסָאּפ רעד

 = אר =

 גָאטימכָאנ ןטעּפש ַא ןיא זיוה ריא ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא רע
 -יז רענעסַאלעגסױא בלַאה רענעי טימ ריא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא

 ,םָארקזַײּפש * --- .סָאבעלַאב-ײרעשעװ *
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 םיא ַײב זיא עכלעוו ,ריא רעביא טכער ןַײז ןוא ךיז ןיא טייקרעכ

 -עג ןבָאה רענייצ ענַײז ..ַא ַא ַא א ,ןרָאװעג ןריובעג טַײצ רעד ךרוד

 | !טנַײז ןעמענ טעוו רע .טצילב

 ךיילב ןרָאװעג טשרע וצ יז זיא ,ןעזרעד םיא טָאה ױרֿפ יד זַא

 טָאה --- טציא .ָאי ,ןטיױט ַא ןוֿפ טיוה יד יוװ לעג ךָאנרעד ,ךלַאק יו

 םענייק ,םינּפ ַא ,טמוק גנירג ױזַא .ףָארטש יד טמוק -- טכַארטעג יז

 ..ןעז טעוװ ןעמ --- -- ?עשז סָאװ זיא ,ונ .קילג לקיטש ןַײז ןָא טינ

 -עטס רעד וצ שירעגירק ןָאטעג קוק ַא טָאה יז .טכַארטעג יז טָאה --

 יףעז ןיוש טעװ ןעמ .ליטש רעד ןיא ךיז רַאֿפ ןָאטעג ץילב ַא ןוא עיל

 יקִיור ןרָאװעג זיא יז .ךיז ןצעז ןסייהעג ןַאמ-ןגנוי םעד טָאה יז

 רעייז ןגעוו ןדייר םיא טימ ליװ יז יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ,קָיור רעייז

 ,ןייטש ןבילבעג זיא ןוא ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה רע .ןינע ןקיטכיוו ַא

 יז טָאה ךָאנרעד .לוטש ַא ףיוא ןזיוועגנָא לָאמ ַא ךָאנ םיא טָאה יז

 ןעוועג ןיוש זיא יז .ךיוב ריא ףיוא ןזיוועגנָא רעגניֿפ ןקיבלעז ןטימ |

 ,םישדח עכיוה יד ןיא

 יד ,תוזע יד .טרָא םוצ רעטּפעלקעגוצ ַא ןציז ןבילבעג זיא רע

 -רַאֿפ לָאמ ןייא טימ םיא ַײב זיא ,ךיז ןיא טייקרעכיז ענעזָאלבעגֿפױא

 -וושעגנָא ץרַאה ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןוֿפ זיא טרָא רעייז ףיוא .ןדנוווש

 רע טָאה טסיזמוא טשינ ...ָא ,סע זיא סָאד טָא .קערש עטלַאק ַא ןעמ

 ןוֿפ סָאװ טָא .ןוחצנ ןַײז ןיא טביילגעג טינ טַײצ רעטשרע רעד ןיא

 ענעי ןוֿפ ענייא ,סױא-טזַײװ ,זיא סָאד ...ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה םעד

 ןיא ךַײא ןעײרדרַאֿפ ,עטָאלב ַא ןיא ןַײרַא ךַײא ןריֿפ עכלעוו ,ןעױרֿפ

 ךַײא ןוֿפ ןָא-ןבייה ,ץעזעג ןטימ ךָאנרעד ךַײא ןעשַארטס ,רעטנָאלּפ ַא

 הליחּתכל םיא סע זיא יוװ !הטוש ...ןגייז ,ןגייז ,טלעג דנַאנַא ךָאנ ןגייז

 עקידגנילצולּפ ַאזַא ןליֿפרעד סע טעװ ױרֿפ עכלעוו ?ןלַאֿפעגנַײא טינ

 !רעהַא ןעמוק טֿפרַאדעג ךָאנ טָאה רע ?רע יו ַאזַא וצ עביל עקידהוואּת

 םינּפל ךיז טָאה רע רָאנ .ינק ַא ןיא ינק ַא טּפַאלקעג טָאה םיא

 טגנערטשעגנָא ךיז טָאה ,ןָאטעגּפָא לסיירט ַא ךיז ,טכַײלגעגסיױא ןגעוו

 ענַײז ןיא ,ליטש .ןקָארשעגּפָא טינ ןעזסיוא וצ ,ךַאװ רעד ףיוא ןַײז וצ

 ןוֿפ יז לו סָאװ :טהנעטעגנַײא ריא טימ ןיוש רע טָאה ,ןעקנַאדעג
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 טָאה ןעמ זַא ?סנַײז זיא דניק סָאד זַא ,סע יז טסייוו ןענַאוװ ןוֿפ ?םיא

 םיא וצ טמוק ןענַאװ ןוֿפ ,ללכב ןוא ..ןסיו טינ ןעמ ןעק ,ןַאמ ַא

 קירוצ גנַאל ןיוש רע טלָאװ .רעמערָא ןַא רוחב ַא זיא רע זַא ..?טלעג

 ?טלעג טַאהעג טלָאװ רע ןעוו ,טַאהעג הנותח טינ

 יד טרעטיצעג םיא ןבָאה'ס .טשינ רָאג רעבָא רע טָאה טגָאזעג

 טלוֿפעגנָא ןעוועג זיא רע .טנעה יד טלסיירטעג םיא ןבָאה'ס .ינק

 ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןבעגעגּפָא טלָאװ רע .גרָאז טימ ,קערש טימ

 סָאװ .,זיוה ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןסיורד ןעזרעד ךיז לָאמ ַא טימ לָאז רע

 ,ליומ ןייק ןענעֿפע טנעקעג טינ טָאה רע .טכוזעג גנַאל 'ױזַא טָאה רע

 ןיא רָאֿפ-טמוק סע סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ יז טָאה ןקילב ענַײז ןיא

 ןיא .טקִיורַאב םיא טָאה יז .ןבעגעג לכיימש ןעמורק ַא טָאה יז .םיא

 יז .תמא ןצנַאג םעד טלייצרעד םיא יז טָאה ןָאט ןכַײלג ,ןליטש ַא

 ןוֿפ ןבילקעגסױרַא ךיז טָאה יז סָאװ רַאֿפ ,טקידלושטנַא ךיז טָאה

 יז טָאה סעּפע .טגָאזעג טינ רעִירֿפ םעד ןגעוו םיא ןוא זיוה םענעי

 ךיז טָאה'ס זַא ,טציא רָאנ ...םיא רַאֿפ ןקָארשעג יא ,טמעשעג יא ךיז

 םיא יז ליוו ,ריא וצ ןעמוקעג רעדיוו זיא רע ןוא ױזַא טכַאמעג ןיוש

 יז זַא .ץרַאה ריא ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןוֿפ םיא טקנַאד יז זַא ,ןגָאז

 יז ..רעווש ױזַא ריא זיא'ס ...ֿבוח ןסיורג א ,םיא וצ ֿבוח ַא טליֿפ

 תונמחר ריא ףיוא רע לָאז :םיא טעב יז ןוא עטֿכנג ַא יוװ ,ךיז טליֿפ

 .ןעז ןעמוק טינ רעמ לָאמ ןייק יז ןוא ןבָאה

 בך"ײי

 ןַא טימ ןסעזעג זיא ,טֿפַאגעג טָאה ןַאמ-רעגנוי רעדמערֿפ רעד

 טָאה רע .ןרעיוא ענעגייא ענַײז טביילגעג טינ טָאה ,ליומ םענעֿפָא

 ןבָאה'ס .רעדנווו סיורג טימ ױרֿפ עטנַאקַאבמוא ענדָאמ יד טקוקעגנָא

 עקיזָאד יד .ןליֿפעג ענעדײשרַאֿפ ןסיוטשעג ,טעיָארעג םיא ןיא ךיז

 טימ טרעֿפעלשעגנַײא םיא טָאה יז .עדמערֿפ ַא םיא זיא יז -- ױרֿפ

 ַא ,בַײל לקיטש ַא ןענעֿבנגוצסױרַא םיא ַײב ידּכ ,קנַארטעג-עביל ַא

 טגָארט סָאװ ,בַײװ ןַײז ךָאד זיא סָאד .עטנעָאנ ַא םיא זיא יז .ןבעל

 ,דניק ןַײז ןדנעל עריא ןיא
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 -עג עטכעלש עקידרעירֿפ ענַײז רַאֿפ טמעשרַאֿפ ךיז טָאה רע

 -עלניילק ,רעניילק ,רעשיטסַיָאגע .ַארַאס ,טָאג .ריא ןגעוו ןעקנַאד

 סָאװ ,סקידנקירעדינרעד ,סטכעלש סָאד לַא !סע זיא רע שטנעמ רעכ

 -עגֿפױרַא טציא םיא זיא ,ךיז ןגעוו טכַארטעג זיא סע ןעוו טָאה רע

 ענַײז רַאֿפ טלעטשעג ךיז טייקסיוועג ןוא טייקרעכיז ַא טימ ,ןעמוווש

 -רעד ,רעכַאװש ַאזַא -- ןעלֿפיײױװצ וצ סָאװ ָאטינ זיא'ס ,ָאי ,ןגיוא
 ןיק ללכב ןעק .זיא רע יו ,שטנעמ רעקידחלצוי-אל ,רענעגָאלש

 יד ,עקרַאטש יד ,סרעגיז יד ןענַײז סָאד ,ןבָאה טשינ ןליֿפעג ענייש

 -רַאֿפ ןַײז ןענעק עכלעוו ,ןעגנורַאֿפרעד-סנבעל ערעייז ןיא עכַײר

 ַא ןיולב זיא רע -- -- -- ןליֿפעג ענייש ןבָאה ייז ,שירעדנעווש

 ןוֿפ ,טייקיגיילק ַא ןוֿפ ךיז טרילרַאֿפ רע .רעטלזגַאב ַא ,רעטעֿבנגַאב

 ,סיירג רערעַײהעגמוא ןַא וצ סיוא ךיז ַײב רע טסקַאװ טשינרָאג ַא

 סָאװ ,םערָאװ רעקיטשינ ַא יוװ .ןעלמיה עכיוה יד ןיא ןַײרַא-טסקַאװ

 ןוא סיוא רע טכוז ,טכוזרַאֿפ טשינ דניז ןוֿפ םעט םעד לָאמ ןייק טָאה

 טליֿפעג ךיז טָאה רע .ָאטינ רָאג זיא יז ּווװ ,דניז ףיוא ךיז טקעלַאב

 סָאװ םיא זיא עכלעוו ,ױרֿפ רעקיזָאד רעד ןגעק קיטשינ ןוא ןיילק

 ירעכעה ןוא רעטנַאקַאבמוא ,רעדמערֿפ ןרָאװעג ץלַא טונימ ַא

 טָאה יז יו ,טרעהעג רע טָאה ןעקנַאדעג עטלמוטעצ ענַײז ךרוד

 טָאה רע .ןײגקעװַא לָאז רע ,השקב ריא טרזחעגרעביא לָאמ ַא ךָאנ

 -כירֿפיוא-טינ ,ענעגױצעגֿפױרַא ,ענעזָאלבעגנָא ןַײז .ןבױהעגֿפױא ךיז

 ,ןעמוקעגרעהַא זיא רע רעכלעוו טימ ,ָאדַאװַארב ענעסַאלעגסױא עקיט

 ,לטַײה דמערֿפ ַא יוװ ןלַאֿפעגּפָארַא םיא ןוֿפ ןצנַאג ןיא טציא ןיוש זיא

 -ֿפױא ןַא יו ,טקידיילעגסיוא ,טעשטרָאקעגנַײא טליֿפעג ךיז טָאה רע

 -יב טָאה רע .ןרָאװעג טרעכעלעגכרוד זיא סָאװ ,ןָאלַאב רענעזַאלבעג

 :טכַארטעג רעט

 ..גיז ןצנַאג ןַײמ ןוֿפ ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה סָאד טָא --

 בן ,'ר

 ,טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו ,ריט רעד ַײב ןעוועג ןיוש זיא רֶע
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 ןֿפױא טגײלעגקעװַא ייז ןוא רַאלָאד ןעצ ענעשעק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא

 ,שיט

 -ַאב ַא טימ רע טָאה --- ?ןלָאצַאב ךָאנ רימ טליװ ריא ?סָאװ ---

 ,טמורבעג רעזייב ןטקידייל

 -ַאבמוא ןייטש ןבילבעג זיא יז .טרעֿפטנעעג טינ רָאג טָאה יז

 רעד וצ ןייג טזָאלעג רעדיוו ךיז טָאה רע .קידנגַײװש ןוא ךעלגעוו

 זַא .ןקור ןשינַאמערָא ,םענעגָאלשרעד ,םענעגבעגנַײא ןַא טימ ריט

 טינ חוּכ ןייק רע טָאה ,עקמַאילק יד ןטלַאהעג רעבָא ןיוש טָאה רע

 ןוֿפ ןסַײרסױרַא טנעקעג טינ ךיז טָאה רע .ןענעֿפע וצ יז טַאהעג

 ןַײז זיא ָאד זַא ,ליֿפעג סָאד טַאהעג רע טָאה טייהרעדנילב .ןענַאד

 ןטימ ױזַא קידנעייטש .סנגייא קיטש ַא רעביא רע טזָאל ָאד זַא ,םייה

 טלָאװ רע זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ,ןגיובעגנַײא ,ריט רעד וצ םינּפ

 טֿפרַאװ ,ןטניה ןוֿפ פוטש ַא םיא טיג רעצעמע ןעוו ,רַאבקנַאד ןעוועג

 רעטניה רָאנ .םעד ףיוא טרַאוװעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע .סױרַא םיא

 ןעוועג זיא םיא רעטניה טייקליטש יד .ליטש ןעוועג ץלַא זיא םיא

 -עג רעֿפַײטש ןוא רעלוֿפ ,רעטכידעג ץלַא לָאמ ַא סָאװ זיא ,טכידעג

 עג ,קידתונשקע ןוא קידנגַײװש .,קידנגַײװש םיא טָאה ןוא ןרָאװ

 ,טעשטרָאקעג ,ןגיובעג ךיז טָאה רע .ןסיורד ןיא טּפוטשעג ,טּפוטש

 ןליטש ,ןקרַאטש ַא ךרוד ןסימשעג יװ ,ריט רעד וצ טּפעלקעג ךיז

 ךרוד ןרָאװעג טּפוטשעגכרוד ףוס-לּכ-ףוס זיא רע רעדייא ןוא .טניוו

 ,טרעקעגמוא לָאמ ַא ךָאנ ךיז ,חוּכ ַא ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה ריט רעד

 רעמַאזנייא ןַא יו ,טֿפול רעד ןיא טנַאה עקידנגערֿפ ַא טלעטשעגנָא

 ,סעּפע טעב רעכלעוו ,טנוה רעטלַא

 ?דניק ַא ָאד ךָאד זיא'ס ..,דניק'ס רעבָא --

 ,טקרַאטשעג רעמ ךָאנ םיא ןיא ךיז טָאה ךיז ןגעק טייקרעטיב ןַײז

 -רַאֿפ ַארַאס ,לזמילש ַארַאס ,זיא רע רעכעלקילגמוא ַארַאס ,טָאג

 הנותח וצ טומ םעד טַאהעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע ...רענעסיוטש

 ,םעלַא םעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז רע טָאה סעּפע .דניק ַא ןבָאה וצ ,ןבָאה

 " -- -- -- דניק א ָאי ןיוש טָאה רע זַא ,טציא ןוא

 ַא ךיז טלָאװ ןייטש א יו -- ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה ױרֿפ יד
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 עצנַאג יד יז זיא ךעלגעווַאבמוא ,טלַאק ,טרענײטשרַאֿפ ,ןָאטעג ריר

 "עג ענדָאמ ץלַא ןוא טקוקעג םיא ףיוא טָאה יז .ןענַאטשעג טַײצ

 ןעוועג טלָאװ רע טשינ יוװ ,טשינ רָאג םיא וצ טליֿפ יז זַא ,טכַארט

 -יטַײז ַא ,רעקילעֿפוצ ַא ,רעדמערֿפ ַא זיא רע .דניק םענוֿפ עטַאט רעד

 ןַײז ,טײקנגָאלשרעד ןַײז טָאה ףוס םוצ רָאנ .ןבעל ריא ןיא רעק

 -סױרַא שטָאכ רע טלָאװ .ץרַאה סָאד טמעלקרַאֿפ ריא טייקידענכינ

 ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג יז טלָאװ -- סעּכ ,הרוֿבג ,טײקבָארג ןזיוועג

 == -- -- יֹוזַא רעבָא .םיא

 -גיזעג בָאה'כ -- טגָאזעג ליטש יז טָאה --- ...לחומ רימ טַײז ---

 ,.ךַײא ןגעק טקיד

 טקעטשעגסױרַא רדח ןקיטַײז ַא ןוֿפ ךיז טָאה טונימ רעד ןיא

 -- יקידלוש ,טמעשרַאֿפ קידרעטיצ -- ךָאנרעד ןוא ּפָאק סנַאמ ריא

 טַײז רענעי ןוֿפ ךיז טָאה רע .,ךיילב ןעוועג זיא רע .ףוג רעצנַאג ןַײֹז

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא ָאד סָאװ ,ץלַא וצ טַײצ עצנַאג יד טרעהעגוצ ריט

 ,ןקילב עקידנטעב רָאְּפ ַא ןַאמ-ןגנוי ןֿפױא טלעטשעגנָא טָאה רע

 םעד ןיא טבעלעגנַײא ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,שרוי ַא יוװ טקנוּפ

 ףיוא טקוק .סנגייא יו סע טכַארטַאב ןוא סטוג-ןוא-בָאה ןטנשריעג

 ןברָאטשעג רַאֿפ ןטלַאהעג גנַאל ןיוש ןבָאה עלַא ןעמעוו ,ֿבורק םעד

 ,טרעקעגמוא ,טייהרעטכירעגמוא ,גנילצולּפ ךיז טָאה רעכלעוו ןוא

 -רעד רעקרַאטש ךָאנ ןַאמ-רעגנוי רעד טָאה ,ןקוק סנַאמ םעד ןוֿפ

 טַאהעג טלָאװ רע טשינ יװ ,רעקיטַײז ַא עקַאט ָאד זיא רע זַא ,טליֿפ

 ,רעריא ןַאמ רעד ,רענעי רָאנ ,דניק ןֿפױא טכער לקערב ַא שטָאכ

 זיא רעכלעוו ,טרעהעג גָאט-הלּכ ןטשרע ריא ןוֿפ טָאה יז ןעמעוו וצ

 ,רעכיג סָאװ ,רעכיג סָאװ ,ָאי .טַײל רַאֿפ ןוא טָאג רַאֿפ ןַאמ ריא ןעוועג

 .ןגָארטּפָא רעכיג סָאװ ךיז ףרַאד רע

 ענַײז ןבױהעגֿפױא ,לָאמ עטצעל סָאד ,לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע זַא

 םיא רַאֿפ ןענַאטשעג -- בַײװ יא ,ןַאמ יא -- עדייב ןענַײז ,ןקילב

 ןגיוא ערַאבקנַאד עקידנטעב ךיז רָאּפ ייווצ .ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ

 :םיא ףיוא ןעגנַאהעגנָא ןעוועג ןענַײז
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 זדנא ףיוא בָאה !דנוא זָאלרַאֿפ ,רעדמערֿפ ,רעדמערֿפ --
 | .תונמחר

 ןַײיז ןיא ּפָאק םעד טקורעגנַײרַא רעֿפיט טָאה ןַאמ-רעגנוי רעד
 ערעייז ךרוד ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא שינעלַײא ןיא זיא ןוא רענלָאק
 .ןקילב עקידנטעב

 רעקידנעגנעה רעד טָאה ריט רעטּפַאלקעגוצ קרַאטש רעד רעביא
 א ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא עילעטס רעד ןוֿפ .ןרעטיצ ןביױהעגנָא ּפמָאל
 וצ ןקילב עטכַײֿפ עריא ןבױהעגֿפױא טָאה ױרֿפ יד .ךלַאק עלעקיטש
 :עילעטס רעד

 ןעמעלַא ףיוא ,תונמחר ןעמעלַא זדנוא ףיוא בָאה ,טָאג ---

 טרעטיצעג קידנעײגרַאֿפ ,ליטש ךָאנ טָאה ּפמָאלגנעה םעד םורַא
 ,טֿפול יד

 1923 יינ

 דלעפנעזָאר הנוי

 ןטנערוקנָאק

 עלעװַאנ

 סנייא ךעלטעב ענרעזַײא ייווצ ,עלעביטש קיקעריֿפ ןיילק ַא
 ;םער ַא ןָא ,רענעכָארקעגּפָא ןַא ,לגיּפש ַא ןוא ערעדנַא סָאד ןגעקטנַא
 -סיוא טימ ךעלקנעב רָאּפ ַא ,עלעקֿפַאש ַא רַאֿפ לטסעק ענעמייל ַא
 -יווו ןַיײמ זיא סָאד --- סוֿפ ןייא ףיוא שיט ַא ןוא ךעלסיֿפ עטיירדעג
 ;ן ,גנונ

 ענעלַאֿפעגנַײא ייווצ טימ ,סניילק ַא ,סרַאד ַא ךיא בָאה בַײוװ ַא
 עגנַאל טימ ,לוק קידעשטיווק טנוזעג ַא טימ ,ןּפיל עיולב טימ ,ןגיוא
 (; יש ,..טנעה

 יד יװ ץרַאװש ,גָאט רעד יוװ גולק ,עלעדיימ ַא רָאי ןעצ ןוֿפ
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 ףניֿפ ןוֿפ עלעגנַיי ַא ;עלעגנעלש ַא ַײב יו עלעקסיּפ ַא ןוא ,טכַאנ
 -ייק ,םערב רעטכידעג רענעסקַאװעגֿפױנוצ ַא טימ לזענ ץרוק ַא :רָאי

 עלעדיימ ַא ;עלעטניה ַא יו דניוושעג טֿפױל ,עלעצעלק א יו קידכעל

 סָאד טצימש ,טיג ןעמ סָאװ ,ןענייוו ןייא ןיא טלַאה :רָאי ייווצ ןוֿפ

 סָאד טסַײר ,טנעה יד ףיוא סָאד טלַאה ןעמ ןעוו ,ןוא דרע רעד ןיא

 .רעדניק ענַײמ ןענַײז סָאד --- םינּפ ןוֿפ רעקיטש

 רעטיש ןיילק ַא טימ ,לּפעק ןיילק ַא טימ עלעשטנעמ ןיילק ַא

 ,ץכינעגיט ןימ א סעּפע ,ךעלעגייא עצרַאװש עניילק טימ ,לדרעב

 . ,ךיא ןיב סָאד -- טַײל וצ טינ ןוא טָאג וצ טינ גיוט

 ןַאמ רעד ןוא ןַאמ רעד זיא בַײװ ןַײמ ,טינ רָאג ךיא וט ןָאט

 קרַאמ ןיא קעװַא ףיול ,ףיוא ךיא ייטש ירֿפ ץנַאג .בַײװ סָאד זיא --

 ףיוא-דיז ןוא רעַײֿפ ַא ךיא גיילעצ ךָאנרעד ,שיײלֿפ גנערב ןוא ןְַײרַא

 ,בַײװ ןַײמ ףיוא-קעוו ןוא וצ ךיא ייג ךָאנרעד .ייט קינַיײשט ַא ןיא

 ייט ּפָא ייז ביג ,םורַא ייז שַאװ ,ןָא ייז וט ,רעדניק יד ףיוא-קעוו

 טכַאמ הרֿבח יד .ןַײרַא קרַאמ ןיא קעװַא ךיז טייג יז ןוא ,ןעקנירט

 רעטצנעֿפ םוצ וצ-ףיול ,טנעה יד ףיוא לציּפ סָאד ּפָאכ ךיא .דלַאװג א

 ַא ןיא גנילק ,שיט ןיא ןּפַאלק ןביוש יד ןיא ןקיוּפ ןָא-בייה ןוא

 ףיוא לציּפ סָאד קידנטלַאה ,ױזַא ןוא ,גנוצ רעד טימ קַאנק ,זָאלג

 םיא טימ ךיז ליּפש ךיא :ךיוא עלעגנַיי ןַײמ ןַײא ךיא םענ ,טנעה יד

 ַא ,רעשטוק רעד ךיא ןוא דרעֿפ סָאד רע זיא לָאמ ַא .ךעלדרעֿפ ןיא

 רֶע .ןטַאדלָאס ןיא םיא טימ ךיז ךיא ליּפש לָאמ ַא .טרעקרַאֿפ לָאמ

 :םיא טימ ךיא ,רימ טימ טעװעדנַאמָאק

 1 ַאודיזַא :ַאװדיזַא !!שרַאמ ,ָאװעילדַאנ ,םָא-ורק --

 ןטעב יד לּכיםדוק ךיא טעברַאֿפ ,ןַײא ייז ליטש ךיא ןזַא ןוא

 -רַאֿפ רָאנ טרעוו סע יוװ .סעמרַאװ וצ-לעטש ןוא בוטש יד סיוא-רעק

 ןייר ךַאמ ,עלעּפעט ןיילק ַא ןיא ּפָארַא-סיג ןוא דלַאב ךיא ּפַאכ ,קיט

 ןייק .םעטָא ןַא ןָא ףיול ךיא !לָאשָאּפ -- ןוא לֿפעל ַא טימ לסיש ַא

 ךיא זַא ,סיוא דימּת רימ ךיז טזַײװ .ָאטינ רימ ַײב ךָאד זיא רעגייז

 !ייװצ ,סנייא !ייווצ ,סנייא !שרַאמ ,סקניל ,םורַא"ןוא:םורַא *
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 ּפָאק םעד רימ יז טיג .רימ וצ ךָארב ַא ןיוש זיא .טקיטעּפשרַאֿפ בָאה
 ;ןַײרַא טנעה יד ןיא

 !זיא סָאד ןַאמ רעטכעלש ַא'ס ,יוא --

 -דוב יד ןיוש ךיא עז טָא :טּפַאלק ץרַאה סָאד .ךיא ףיול ,אלימ
 "דוב יד םורַא ןוא ךעלעקדוב יד ןשיװצ סענַאשטּפָאט יד ןוא ךעלעק
 םורַא ןוא סענַאשטּפָאט יד רעטנוא ןוא סענַאשטּפָאט יד ףיוא .? ךעלעק
 ,ךעטער טימ סעלעביצ גרעב עצנַאג טגײלעגנָא ןגיל סענַאשטּפָאט יד
 טימ סעילֿפָאטרַאק ,ךעלערעמ טימ עקשורטעּפ ,טיורק טימ סעקירוב
 -שיוז ,עסיז ןוא ערעטיב ,רעצכעטַײרק םינימ עכלעזַא ךָאנ ןוא ןיירכ
 תוקרי-ראש עכלעזַא טימ ןַאשטּפָאט ַאזַא ןבענ טָא .עקינַײװ ןוא ער
 .םענַײמ "ןַאמ, םעד ןיוש ךיא ןעקרעד

 עשרעבלעק יד טױא-עשטרַאטס ַא יז טיג .וצ רָאנ ייג ךיא יו

 -עגנַײא ןליטש ַא טימ טֿפָא ךימ טנגעגַאב ןֹוא רימ ףיוא עריא ןגיוא

 ..."ךָארב; םענעטלַאה

 ???זיא סָאװ ---

 !רָאנ עז --

 ןטימ ןסָאגעגּפָא לקער עצנַאג סָאד רימ זיא -- קוק ַא ביג ךיא
 ,ענייא .רעטכעלעג ןוֿפ ןיוש ךיז טקיטש ןעמ יװ ,ךיא רעה ָאד .ּפוז
 -טנַא טציז סָאװ ,םינּפ טנוזעג טנערברַאֿפ ַא טימ ענעדִיי עבָארג ַא

 ,רעטייוצ רעד ןיא טַײז ןייא ןוֿפ שזַא ךיז טלקַאװ ,בַײװ ןַײמ ןגעק

 ,יז טכַאל קַאמשעג ױזַא -- ךיוב ריא ַײב טנעה עדייב טימ ךיז טלַאה |
 ,ליֿפ ךיא .ךעלקיטש ענַײמ ןוֿפ סיֿפ יד ןוֿפ ןטניה ןטרָאד טּפוצ ענַײמ
 ךיא ;טרָא ןוֿפ טינ ךיז ריר ךיא ןוא ,תוחוּכ עלַא טימ טסַײר יז זַא
 ;סױרַא לָאמ ַא טימ טצעז יז רָאנ .ףָארטש יד טָא ביל רַאֿפ םענ

 !!רימ ןוֿפ ןרעוו וטסלָאז טקַאהעגּפָא --

 ַא טּפַאכ יז !ךיא סייוו רָאנ ,רוטּפ ןיוש ןיב ךיא זַא ,ךיא ןיימ

 ,ליֿפ ךיא ;ןַײרַא םינּפ ןיא ךַײלג רימ טצימש ןוא לדייוו םַײב קַארוב

 ,ךעלעביטש ?
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 ןוא עדי אלּכ ךימ ךַאמ רָאנ ,םינּפ עצנַאג סָאד רימ טגָארט סע יװ

 :ריא וצ גָא)

 ..טלַאק ןַײז ןיוש רעהעג'ס !טע םענ --

 ןעלקָאשעצ ,הרוש רעצנַאג רעד ןיא ןציז סָאװ ,רעבַײװ עלַא

 ךיא ..קוק ךיא ,,ןייצ יד סיוא-ןערישטש ,ףקוּת הנתנו וצ יװ ,ךיז

 סָאד שַאוװעצ ,ןסעּפָא רעדניק יד ביג ,םײהַא קעװַא ךעלדנע ףימ ייג

 .ןֿפָאלש ךימ גייל ןוא סעעעג

 ןַײז לָאז ץלַא זַא ,ךיא עז ,ןעמוק ןיוש ףרַאד יז ןעוו ,טכַאנ רַאֿפ

 יד ןוֿפ שיט םעד ּפָאשיװ ,ןטעב יד וצ-טעלג ךיא :גנונעדרָא ןיא

 יד טימ ךימ ךיא לעטש ,ןייג ןיוש יז עז ךיא ןעו ,ןוא ךעלקערב

 ןענעגעגַאב ,ןַײרַא רָאנ טמוק יז יװ ןוא ,ריט דעד ַײב קעװַא רעדניק

 ריא ךיא ףלעה םעד ךָאנ .?!טנװָאנ-טוג,, ןסיורג ַא טימ עלַא יז ןימ

 -רב; עכעלטע טֿפָא רימ יז טקנעש ַײברעד ןּוא לַאש םעד ןדניבעצ

 טבייה רימ .ךיז םירק ןוא סעציילּפ עריא רעטניה ייטש ךיא ,+ *תוכ

 ךיא ןעוו .טכעלש ױזַא טשינ יז זיא רעמוז .ןרַא וצ ןָא טינ ןיוש סָאד

 וליֿפַא רימ יז טקנעש .,ךַאז עטוג ַא ,ךַאז ַא סעּפע ןגעװ טריא ןוֿפ וט

 ןצנַאג ןיא יז ביג ,םורַאיּפַאכ ַא יז ביג ךיא ,םינּפ ןרעביא טעלג ַא

 ַאזַא ךימ טיג יז רָאנ .ןָאט שוק ַא יז ליװ ןוא ךיז וצ וצ-קירד ַא

 קירוצ יז ךיא ביג .טגַאװ רעד ֹוצ שזַא ילֿפ ךיא זַא ,ךיז ןוֿפ ּפָא-סיוטש

 יד טימ ןַײרַא רימ טכירק ןוא + ךַאמָארּפ ןייק טינ יז זיא ,ּפוטש ַא

 בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא :רעזייב ךָאנ ךיא לעװ .ןלַײרַא םינּפ ןיא לגענ

 ןֿפױא ןכירק ןזָאל טינ רימ ךיא לע טסיזמוא ןּוא ,טנידרַאֿפ טינ סָאד

 ןוא דלַאװג ַא הרֿבח יד ןכַאמ .הׂשעמ יד ךיוא ריא ךיא לייצרעד .ּפָאק

 ףיױל ךיא .* סיױרַא ןסיורד ןיא ץֹוּפ ךיא ןוא ,ךַײלג וצ ייז טימ יז

 ,ןיײלַא ךיז רַאֿפ קידנקועמַאב טינ ,ךעלסיב וצ רָאנ ,סיֿפ עלַא ףיוא

 גנילצולּפ ךיא בַײלב ,רעכעלעמַאּפ ןוא רעכעלעמַאּפ ןייג ןָא ךיא בייה

 טונימ רָאּפ ַא ייטש ךיא ?ךיא ףיול ןיהוװ :ןײלַא ךיז גערֿפ ןוא ןייטש

 ,ףױלטנַא ,ּפָאיצ * -- ,רענעלַאפעגכרוד ,ץכינעגיוט * -- ,תוללק (שינַאריא)
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 ,רעזַײה יד ףיוא ,למיה ןֿפױא ,דרע רעד ףיוא ,טכַארטרַאֿפ קוק ןוא

 זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,ּפָא ןוא-ףיוא ןעייג סָאװ .ןשטנעמ יד ףיוא

 -צלַא ,גנידצלַא ,רעזַײה יד ןוֿפ ןייטש סָאד ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ןייג סָאד

 ,יֹוזַא קידנטכַארט ןוא .קנַאדעג םוש ַא ןָא ךיוא זיא רימ םורַא גניד

 ןטכַארט ױזַא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ;טוג לַײװרעד ךימ ךיא ליֿפרעד

 ,ןיוש רימ ךיז טכַאד --- ,ןֿפָאסָאליֿפ רָאנ ,ןשטנעמ עטסָארּפ ןייק טינ

 סיוא ךיז יצ ךיא ,סקַאװ ךיא יו ,ליֿפ ךיא ,ףָאסָאליֿפ ַא ןיב ךיא זַא

 עגנַאל-עגנַאל טימ ןרעטש ןטיירב ַא םוקַאב ,בָארג רעװ ,למיה ןזיב

 ףיוא ,רעזעלג עסיורג טימ ףלירב רָאּפ ַא -- ןגיוא יד ףיוא ,רָאה

 ,טגָארט ּפָאק רעד ןוא ,לטנַאמ ןצרַאווש ,ןגנַאל ,ןטיירב ַא -- בַײל םעד

 טנעה יד ןוא ,לימטניוו ַא ןיא יװ ןטרָאד ךיז טעברַא סע .טגָארט

 .ןטֿפול רעד ןיא ילֿפ ךיא ןוא סעטַאּפָאל יד יװ ךיז ןעיירד ענַײמ

 ווו ,רָאג סעגרַאֿפ ךיא ,ףיט-ףיט ךימ ךיא טכַארטרַאֿפ ױזַא טָא

 -עג ךיא ןיב יצ ,ךיא בעל יצ ,טינ ליֿפ ךיא :טלעוו רעד ןיא ןיב ךיא

 קידנקרעמַאב טינ .ןבילבעג ןייטש ןיב ךיא יו יװַא ןוא ,ןברָאטש

 -נָא רעווש ַא טימ ייג ;ןייג ךימ זָאל ךיא יוװ ,טינ ךיא ליֿפ ױוַא ,ןײלַא

 ןַײמ ךיא עזרעד גנילצולּפ ןוא ,ּפָאק ןלוֿפ ַא טימ ;ץרַאה ןדָאלעג

 רָאּפ ַא ייטש ןיא ,טכַאנ יד יװ ץרַאװש ןענַײז רעטצנעֿפ יד .גנוניווו

 ןַײא-בָארג ,וצ ךיא ייג ךָאנרעד ,ןיז םוש ןָא יז טכַארטַאב ןוא טוגימ

 ןוא .ךָאד קוק ןוא טינ רָאג עז ךיא .קוק ןוא ביוש ןיא םינּפ סָאד

 לטנַאמ ןטיירב ןטימ ףָאסָאליֿפ רעד טייטש ָאד זַא ;ץלַא ךיז טכַאד 'וימ

 טָא ןלירב ענַײז ךרוד עלעביטש םערָא םעד ןיא ןַײרַא-טקױק ןֹוא

 ריא טימ ,ױרֿפ ַא טגיל סע יו ,(סע טסייה ,ףָאסָאליֿפ רעד) ךיא עז

 רָאי ַא ןוֿפ עלעדיימ ַא טגיל סנסוֿפוצ ,דניק ןיילק ַא טגיל ןעמַאזוצ

 סעּפע ,טנוה רעלױֿפ ַא ,רעריא ןַאמ רעד טגיל רעמיצ ןטייווצ ןיא ,ןעצ

 ,ץרַאװש ןענַײז עלַא .עלעגניי ַא טגיל םיא ןבענ .ץכינעגיוט ןימ ַא

 ןוא ףיונוצ יז טענק שטָאכ ,עקניניילק ןוא ערַאד :טכַאנ רעקיטש יו

 ןבעל ךעלעשטנעמ יד טָא ןוא ,ןטכער ַא ,ןשטנעמ ןייא ייז ןוֿפ ךַאמ
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 יד ןוֿפ סָאװ סייוו רע ןוא ,ךיז ןסַײר ןוא ךיז * ןעכושט ,ךָאד ךיז

 יײןעמוקסױרַא ךָאנ ןָאק ךעלעשטנעמ

 םינּפ סָאד סיוא-יירד ,רעטצנעֿפ ןרעטנוא ןייטש דימ רע ךיא

 ,ןרעטש יד וצ קוק ַא ּפַאכ ןוא ךיז ןוֿפ ּפָא טיירב זָאלב ,ןסיורד םוצ

 רעד .ןטרָאד ןעזרעד סעּפע קרַאטש ליוװ ןוא ייז ףיוא ךיז טכַארטרַאֿפ

 ןוא ,םיא ןבענ ןיוש ךיא ןיב טָא ןוא ,רעטנענ רימ וצ טרעוו למיה

 ,ֿפָארַא דרע רעד ףיוא רָאנ ,ףױרַא למיה ןֿפױא טינ ןיוש קוק ךיא

 ןַײרַא בוטש ןיא רָאנ םוק ךיא יװ רעבָא ?ָאי ,שטנעמ רעסיורג ַא

 . לױמ לָאמש ןיילק ַא םוקַאב ךיא ;טצירקעג לָאמ ַא טימ ךיא רעוו

 סע ןוא טיורב םוצ וצ ךימ ךיא רַאש לֿבנג שירַאנ ןיילק ַא יװ ןוא

 יז -- ףָאלש ןגנירג ַאזַא רעבָא טָאה בַײװ ןיײמ .טיטעּפַא סיורג טימ

 ..תוללק עצרַאװש טימ ןטישַאב ןָא ךימ טבייה ןוא דלַאב טרעהרעד

 קיצֿפוֿפ ריא גָאז ,הליחמ לָאמ קיצנַאװצ טעב ,ריא וצ וצייג ךיא

 ךימ לעװ ךיא ןוא ןָאט טשינ ןיוש סָאד ךיא לעװ רעמ זַא ,וצ לָאמ

 וט .סע טסייה ,לחומ --- ןגיװשטנַא טרעוװ יז .ןַײֿפ ןוא טוג ןריֿפֿפױא

 .טעב ןיא ריא וצ ןַײרַא ךעלעמַאּפ ךיז עֿבנג ןוא סיוא ןיוש ךימ ךיא

 !?ךימ סָאד טרַא סָאװ .עדי אלּכ ךימ ךיא ןוא ,טרגּפעג ךיז טכַאמ יז

 ,ךימ טרַאנ יז זַא ,ןעניימ יז לָאז

 טימ רעדניק ַײרד ןיוש ךיא בָאה טײהרעקידרעֿפעלש ױזַא טָא

 ,טינ רָאג ןוֿפ עדייב ןסייוו רימ ךַײלג ,עזגורב ףיוא-ןעייטש רימ .ריא

 ט

 ַא טלעטשעגוצ ךיא בָאה ,ירֿפ רעד ןיא קיטשרענָאד ,לָאמ ןייא

 ליוו ןוא רעטכָאט ןַײמ וצ וצ ,ךעלטנייוועג יװ ,ייג ןוא רעסַאװ ּפָאט

 גנילצולּפ רָאנ .ןגָאװצ םוצ ןטיירגוצ ,רָאה יד ןטכעלֿפעצ ןבייהנָא ריא

 ַא טימ רימ ןגעקטנַא ןייטש טבַײלב ןוא סיוא-סיר ַא ךיז יז טיג

 טרעֿפטנע יז ?סָאד זיא סָאװ :יז גערֿפ ךיא .םינּפ ןזָאלבעגנָא-טיור

 ןָא רעמ ךָאנ ךיז טזָאלב ןוא קוק ןזייב ַא רימ ףיוא טיג ,טינ רימ

 .ףיוא ךיז ןקצוו
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 ךיא ייג ,אלימ .,טינ יז טרעֿפטנע ?סָאד זיא סָאװ :רעדיוװ יז ךיא גערֿפ

 ,זָאה ַא יװ ּפָא יז טגנירּפש .רָאה יד ןטכעלֿפעצ רעטַײװ ליוו ןוא וצ

 ?ןגָאװצ טינ ךיז טסליוװ --

 רימ יז טרעֿפטנע --- !ןגָאװצ ךימ טסלָאז וד ,טינ ףרַאד ךיא ---

 ,רעגניֿפ עריא טימ ךיז טליּפש ןוא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ

 !??טסייה סָאװ ---

 !ןגָאװצ ןיילַא ןיוש ךימ ןָאק ךיא ---
 ?ןגָאװצ ךיד לָאז ךיא ,טינ וטסליוװ --
 !ןיינ --

 ?סָאװ רַאֿפ ---

 !ןגָאװצ ןיילַא ןיוש ךימ ןָאק ךיא --
 וצ ןיוש ךיא ייג .טינ זיא -- טינ !טצנַאטעג טינ זיא ,אלימ

 ,רעסַאװ סָאד ןעמערַאװנָא רעכיג ךיז לָאז סע ,עז ןוא עטילּפ רעד

 ךיז טָאה סע זַא ןוא .הרֿבח ערענעלק ייווצ יד ןגָאװצסיױא לָאז ךיא

 ןוא עלעגנִיי ןַײמ וצ וצ ךיא ייג ,רעסַאװ סָאד טמערַאוועגנָא ןיוש

 ,סױרַא דרע רעד ןוֿפ יו טגנירּפש יז רָאנ .ןָאטסיױא ןָא םיא בייה

 ,רימ ןוֿפ קעװַא םיא טסַײר ןוא לטנעה ַא ַײב ּפַאכ ַא םיא טיג

 ...??סָאד טסייה סָאװ ---

 .טינ טרעֿפטנע ןוא לטנעה םַייב םיא טלַאה יז

 !?סָאד טסייה סָאװ ---

 א : ,טיג טרעֿפטנע יז

 -נוא טגָאז ןוא םיא יז טלַאה ,ןעמענ םיא ליוו ןוא וצ ךיא ייג

 :זָאנ רעד רעט

 ,ןגָאװצ ןײלַא םיא לעװ ךיא ---

 !טַײנ

 ?ןגָאװצ םיא טסעוװ וד ,טסייה סָאװ --

 ןוא לגנִיי'ס ּפעלש ךיא .זָאנ רעד ןיא סעּפע ןַײרַא ןיוש זיא רימ

 ,םיא טלַאה יז

 :גערֿפ ןוא טונימ רָאּפ ַא יז טכַארטַאב ךיא
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 ןײלַא ךיז ּפָאק ןיא ןַײרַא ריד זיא גנילצולּפ סעּפע סָאװ ---

 ?ןגָאװצ םיא ןוא ןגָאװצ

 ייירימ יז טרעפטנע -- ןעמַאמ רעד ףיוא תונמחר ַא'ס --

 :ןעמַאמ רעד ףיוא תונמחר ַא ,סָאװ --

 ריד ףרַאד ןוא טעװערָאה יז .ןעמַאמ רעד ףיוא תונמחר ַא'ס --

 יייןסע ןבעג

 ,,.2?ונ ---

 ןעלעקנַאי ןָאטנָא ןוא ןגָאװצ ןילַא ךימ לעװ ךיא זַא ןוא --

 .ןענידרַאֿפ סעּפע ןייג ןענעק וטסעוו ,ןעלעדנימ טימ

 ..??סָאװ ---

 ,ליטש

 "וצ ,ןסע ןבעג ייז ?ןעלעדנימ טימ ןעלעקנַאי ןָאטנָא טסעוו וד ---

 | ?בוטש יד ןעמיור

 !ןענידרַאֿפ ןייג ןענעק טסעװ וד ןוא ..,!האיצמ ---

 ךיא סָאװ יטינ האיצמ ןייק רָאג ריא ַײב ןיוש זיא סע !ןיוש

 עניילק יד !טעברַארעד ךיא סָאװ ,גָאט ןצנַאג ַא 'ןֶָא ךיז עוועדרָאמ

 "ייא קירעזייה רעוװ ךיא .סיוא דרָאב יד גָאט ַא לָאמ ןעצ ךימ טסַײר

 האיצמ ןייק רָאג זיא סע זַא ,רָאג יז טגָאז ,,.יז גיװרַאֿפ ךיא רעד

 ןַײמ רימ ךיא ןידרַאֿפ ָאד ,סָאד טסייה !ךימ יז טקיש ןענידרַאֿפ .טינ

 טקיש'ס רעװ .רָאנ עז ןוא !ךיא ןיב רעסע רעטסיזמוא ןַא .טינ ןסע

 .עלעטש ןַײמ ןעמענרַאֿפ ליוו יז !טינרָאג ןימ ַאזַא !ןענידרַאֿפ ָאד ךימ

 רקנָאק ַא טעװעדָאהעגסיױא ןײלַא ּפָאק ןַײמ ףיוא !ריד וטסָאה טָא

 בָאה ךיא ּ!בוטש רעד ןוֿפ סנטַײצ ייב ןיוש ךימ טבַײרט יז .עקטנער

 ןוא ,עלעגנַיי קירעינעצ ַא יװ ,ןיילק ױזַא ,טליֿפרעד ןיילק ױזַא ךיז

 ,עסיורג ַא זיא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,ןענידרַאֿפ ךימ טקיש סָאװ ,יד

 ךיא :ריא רַאֿפ ןבָאה וצ ארומ ןבױהעגנָא שזַא בָאה ךיא .עטלַא ןַא

 טסייה בוטש רעד ןוֿפ ןייג רימ ךיא געמ !ףענידרַאֿפ טינ רעבָא ןָאק

 "גַאינ ַא רַאֿפ !טינרָאג ןימ ַאזַא ?ןייג ךיא לָאז ןיהּוװ ,טָאג רָאנ ,סָאד

 יָא רעש ךיז טעברַא ,עװערָאה '
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 רָאנ ?ךיא גיוט ןעד סָאװ ףיוא !עקנַאינ ַא רַאֿפ ,ַאכ-ַאכ-ַאכ ?ןדַײס עק

 ןביירט ךימ לָאז קענש ַאזַא ,טסייה סָאװ !ןזָאלרעד טינ סָאד לעװ ךיא

 ,ןטרָאד .ךיא רעדייא ןענַאד ןוֿפ ןײגקעװַא רעכיג טעװ יז ?בוטש ןוֿפ

 ןיוש רימ ךיא לעוו ,טיורב ןגעוװ ,הסנרּפ ןגעוו ןיוש טייג סע ּוװ

 !ףייג ךיא לעװ ןבעל ןוא טיוט ףיוא .עשַאק רעד ןיא ןעַײּפש ןזָאל טינ

 ?עמַאמ יד ?ןגָאז ןסייהעג ריד סָאד טָאה רעװ !רעהַא רָאנ םוק --
 !ןײלַא ,ןיינ ---

 ??ןילַא ר

 .ןײלַא ,גָאז ךיא ---

 סָאד טָאה עמַאמ יד ?סָאד וטסגָאז ןיילַא ?ןיילַא טסייה סָאװ ---

 ?ןגָאז ןסייהעג טינ ריד
 ?ןיינ ==

 ??ןיינ ---

 !ןיינ --

 ?ןײלַא סָאד וטסגָאז ,סָאד טסייה ---

 !ןגָאז ןסייהעג טינ רימ סָאד טָאה עמַאמ יד !ןײלַא --

 ?בוטש ןוֿפ ןבַײרטסױרַא ךימ וטסליוו ,סָאד טסייה --

 : ,טיג יז טרעֿפטנע

 :ּפָאצ םַײב ןָא יז ּפָאכ ךיא

 .?עטַאט ַא ריד ןיב ךיא זַא -- ךיא גָאז -- טסייוו וד --

 ,ןסַײרסױרַא ךיז טוװּורּפ יז

 ַא ןוא ?עטַאט ַא ריד ןיב ךיא זַא ,ריא ךיא גָאז ,טסייוו וד --
 ,ךיד ןטייט וליֿפַא ,דניק ןַײז טימ ןָאט רע ןָאק ,ליוו רע סָאװ ,עטַאט

 ביוא ןוא ,דניק ןַײז ןֿפָארטש וצ ֿבױחמ זיא עטַאט ַא זַא ,טסייוו וד

 !?וטסייוו ,ןענעגרה וליֿפַא סָאד רע געמ ,געוו ןטכער ןיא טינ טייג'ס

 טָאה דניק סָאד לַײװ ,ןגירשעג קרַאטש בָאה ךיא זַא ,סיוא-טזנוו
 ,טנעה ענַײמ ןוֿפ סױרַא-סיר ַא ןבעגעג ךיז טָאה יז .טּפַאכעגֿפױא ךיז

 םעד טימ ןעגניזוצ ןוא ןגיוװרַאֿפ ןעמונעג סָאד ןוא דניק םוצ וצ זיא

 ,ןסָארדרַאֿפ קרַאטש ןיוש ךימ טָאה סָאד ,םיא גניז ךיא סָאװ ,לדיל

 יז טָאה טכער ַא רַאֿפ סָאװ ,סױרַא םילּכ יד ןוֿפ רָאג ןיוש ןיב ךיא
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 בָאה ךיא סָאװ ,לדיל ַא ,לדיל ַא סנַײמ טימ דניק סָאד ןגיוװרַאֿפ וצ

 עקַאט ןש ךימ ךיא בָאה ,ױזַא ביוא ?טרעלקעגסיוא ןיילַא סָאד

 ,לגיוו םוצ ןעגנַאגעגוצ טירט עטסעֿפ טימ ןיב ךיא .טליֿפרעד קרַאטש

 :דניק סָאד ןגיװרַאֿפ ןעמונעג ןיילַא ןוא ּפָא-סיוטש ַא ןבעגעג יז

 ,עלעדיימ ,וילדיל ױא
 ,עלעדיילק ַא ןכַאמ ריד טעוװ עמַאמ יד

 ,עלעפעק סָאד ןשַאװ ריד טעוװ עטַאט רעד

 ,עלעּפע ןַא ןעגנערב ריד טעװו עמַאמ יד

 ,ךעלעגייא יד ךַאמרַאֿפ ,ךַאמרַאֿפ

 ,ןעלעגייב ןעגנערב ריד טעוו עמַאמ יד

 ןילדריל יא ,וילרחיל יא

 ןרָאי עריא עלַא ןבעלסיוא ,רימ ךיז טכַאד ,טעוװ יז ,השקשינ

 יךיא יו ,דניק ַא ןגױװרַאֿפ טינ ױזַא טעװ יז ןוא

 ךיא -- סיוא גנילצולּפ יז טסיש -- ףענַאד ןוֿפ ןייג טסגעמ ---

 !דניק סָאד ןגיװרַאֿפ ןיילַא ןָאק

 ךיז ךיא לעװ ,ױזַא ביוא ,ונ !ןיוש טלַאה סע ּוװ טָא ,עדעדע; --

 !?ןענעכערּפָא ריד טימ ןיוש

 תוחוּכ עלַא טימ ןוא ןזיוה יד ןוֿפ לקיסַאּפ סָאד ּפָארַא-ּפַאכ ךיא

 טסעװ .ַאנ ,ַאנ ,ַאנ ,עצײלּפ רעד רעביא ,םינּפ ןרעביא ,ּפָאק ןרעביא ---

 יןסיו טסעוװ ,ןטַאט ַא ןגעקטנַא םינּפ-תוזע ןַא ןַײז וצ ױזַא יװ ,ןסיוו

 ןיוש ךימ טסעװ !ףעקנעדעג וצ ןבָאה ןיוש ךימ טסעוװ !ןסיװ טסעוו

 ,טעשטיווקעצ ךיז ןבָאה הרֿבח ערענעלק ייווצ יד !ןעקנעדעג וצ ןבָאה

 -סױרַא דלודעג ןוֿפ רָאג ךימ ןיוש טָאה סָאד ןוא ,קידנקוק ריא ףיוא

 "עג ןוא ןטייוצ םוצ םענייא ןוֿפ ןעגנורּפשעג ןיב ךיא :טכַארבעג

 "נָא ןיילַא ךיז ךיא בָאה םעד ךָאנ .ןַײרַא רָאנ זיא סע לֿפיװ ,טעגרה

 .רעטצנעֿפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .דרָאב רעד ַײב ןּפוצ ןביוהעג

 .טנייוועצ ךיז בָאה ןוא ,סנגיובנלע יד טימ טרַאּפשעגנָא ךיז

 דלַאב יז ייז ןענַײז ,ןעמוקעג זיא רעטומ יד ןעוו ,טכַאנ רַאֿפ

 "רעד ןבױהעגנָא ןושל ןַײז ףיוא טָאה רעדנוזַאב רעדעי ןוא ,ןלַאֿפַאב

 ַײנ סָאד ןוֿפ ךיז ןבָאה ןוא ,ןגָאלשעג ייז בָאה ךיא ױזַא יו ,ןלייצ
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 .;ןיד-קסּפ ןַײמ ףיוא טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןיוש ןיב ךיא ,טנייוועצ

 יז ןוא טנַאװ רעד ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא וליֿפַא ךיא בָאה עקלשטַאק יד

 יז .טרַאװעג סרעגרע סעּפע ףיוא ךָאנ ךיא בָאה ָאד רָאנ ,ןטלַאהַאב

 טלעטשעגקעווַא ,טעב ןֿפױא קעװַא ןבעגעג ץעז ַא ץָאלק ַא יו ךיז טָאה

 םעד טרַאּפשעגנָא טנעה יד ףיױא ןוא ינק יד ףיוא סנגיובנלע יד

 "רעד ריא ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,טרעהעגסיוא ץלַא טָאה ןוא ,ּפָאק

 קוק ןרעטיב ַא רימ ףיוא לָאמ עלַא יז טָאה ,קידנרעהסיוא ןוא .טלייצ

 סָאד ןרָאװעג טליקרַאֿפ לָאמ עלַא רימ זיא סע ןכלעוו ןוֿפ ,ןֿפרָאװעג

 רעדניק יד .טונימ רָאּפ ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןלייצרעד ןכָאנ .טולב

 טימ ןעּפילכ ַא טרעהעג רָאנ ךיז טָאה סע .ןבילבעג ליטש ןענַײז

 ,ןרעֿפטנערַאֿפ סעּפע טלָאװעג ךימ בָאה ךיא ,ןצֿפיז ערעווש עגנַאל

 -עג טינ רימ ַײב ךיז טָאה ליומ סָאד סָאװ רַאֿפ ,טינ סייוו ךיא רָאנ

 | ,טנֿפע

 ןַײמ גנילצולּפ ךימ טגערֿפ --- ?ףוס רעד ןַײז טעוו סָאװ ,ונ ---

 יד יוװ ןסָאגעגנָא ןענַײז ןגיוא יד ןוא ,ּפָאק םעד קידנבײהֿפױא .,בַיײוװ

 ,סעשזולַאק

 ,גַײװש ךיא
 ...?ךיד ךיא גערֿפ ,ןַײז טעוװ סָאװ ---

 .?ןרעֿפטנע ריא ךיא לָאז סָאװ
 !זיוה-םיעגושמ ַא ןיא ןקישּפָא ךיד ףרַאד'מ זַא ,טסייוו וד ---

 ךימ סָאד יז טלַאה סָאװ רַאֿפ :ןגערֿפ טלָאװעג אקווד יז בָאה ךיא

 ?רעדניק עטַאט ַא טגָאלש לָאמ ןייא ?םענעגושמ ַא רַאֿפ
 עג ,ןטלַאהעגסיױא טַײצ ַאזַא ךיד בָאה ךיא :ךיד טעב ךיא ---

 רעד ךָאנ רָאי ףלע ןיוש .ךיש ןוא רעדיילק ,ןעקנירט ןוא ןסע ןבעג

 טינ סעמרַאװ ןייא ןייק ףיוא ןוליֿפַא וטסָאה טַײצ עצנַאג יד !הנותח

 טלַאה המשנ יד סָאװ םיוק ,ןכָארבעצ ױזַא ,ךַאװש ןיב ךיא ,טנידרַאֿפ

 סָאװ ,גונעג טינ ?רימ ףיוא טגײלעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ .רימ ןיא ךיז

 וו ?ןסע ןבעג ריד ךָאנ ךיא ףרַאד ,רעדניק יד ןעװעדָאה ףרַאד ךיא

 ?ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא עשז

 בָאה ךיא .טלעטשעג ןגיוא יד ןיא ןרערט שזַא ךיז ןבָאה רימ
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 -רע ךימ טָאה ןדייר סָאד ןדייר טרעהעג טינ ױזַא לָאמ ןייק ךָאנ יז

 .ןגָאלש יװ טרַאעג רעג

 -ײלַאב ױזַא ךימ טָאה יז :ריא ַײב ךיז ךיא טעב ,עלערימ --

 טוט'ס ,עטַאט ַא ךָאד ןיב ךיא .בוטש ןוֿפ ןבירטעג ךימ טָאה יז ,טקיד

 ןוֿפ ןטַאט םעד טבַײרט דניק ןגייא ןַא !ץרַאה סָאד יו רימ ךָאד

 ,.!ןײלַא וד גָאז ,ונ ?ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ּווז ,ונ .בוטש

 -טקוק ןוא םייה רעד ןיא טציז ליבסנַאמ ַא רַאֿפ עשז סָאװ ---

 ?ןסע ןבעג םיא לָאז בַײװ סָאד ,סױרַא

 ..?ןגָאז ןסייהעג ריא וד טסָאה סָאד --

 ךיא סָאװ ,טינ טײטשרַאֿפ יז ,סיוא-טזַײוװ .ןָא ךימ טקוק יז

 .יז גערֿפ

 ?בוטש רעד ןוֿפ ןבַײרט ךימ ןסייהעג ריא וד טסָאה סָאד --

 .טצֿפיז יז

 יז ?רעדניק יד ןגָאװצ ןײלַא ןסייהעג ריא וד טסָאה סָאד --

 סָאד ןטלַאה טונימ ַא וליֿפַא ןעד ןָאק יז ?רעדניק יד ןגָאװצ ןעד ןָאק
 ?טנעה יד ןיא דניק

 ףיוא ךימ לדיימ סָאד סיוא-טַײרש !טםיא ןוֿפ רעסעב ןָאק ךיא ---

 .שינעצעזעצ

 ןַײז רָאנ טסנעק וד !וד הֿפוצח ,וד ,וטסקנערק גנַאל יו ,ָא --

 !ןטַאט ןגעקטנַא ץעגייש ַא
 ףגָאלש רָאנ ךיז ןָאק רע ןוא ---

 ריד יז טעװ ךָאנרעד .טינ ךיד טרַא סע ?טסציז ?ַא ,ָאי ,ונ --

 עכעלטע ןבעג ריא ןייגוצ טסלָאז וד ןעז רימָאל .ןגעקטנַא ןדער

 | ,שטעּפ

 -טַיײױש --- ?טסרצה !רימ ןוֿפ ןיײגקעװַא טסלָאז ,ךיד טעב ךיא --
 .בַײװ ןַײמ סיוא

 -שגּפָא לָאמ רַאֹּפ ַא טָאה יז .טקידנעעג ךיז טָאה םעד טימ ןוא
 ,ןֿפָאלש טגיילעג ךיז ןוא טצֿפיז

 זָאל עניילק יד .עלעטש ןַײמ ףיוא ןבילבעג רעטַײװ ןיב ךיא ןוא
 טינ רָאג ךיֹוא יז ךיא זָאל בוטש ןיא ןוא .וצ טינ דניק םוצ ךיא
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 םעק ךיא ןעוו ןוא .טינ ריא ךיא זָאל ןגָאװצ ןיילַא ךיז וליֿפַא ,ןָאט

 ,ּפָאק ןוֿפ רָאה עלַא סיוא ריא ךיא סַײר ,יז

 ;טנרָאװַאב טַײצ קיטש ַא ףיוא ןיוש ךימ בָאה ךיא !טָאג ןעקנַאד

 ,םעניילק ַא ןבָאה לָאז בַײװ ןַײמ ,ןעוועג זיא קוקסיוא רעקיצנייא ןַילמ

 -נָאק ןַײמ רַאֿפ טַאהעג טינ ארומ ןייק רָאג ןיוש ךיא טלָאװ טלָאמעד

 ,בוטש רעד ןוֿפ ןרטּפ ךימ ליװ יז זַא ,ןיוש ךָאד עז ךיא .עקטנערוק

 ,יז ליוו ,לדיילק ןגַײצ ַא :סָאװ רַאֿפ טדערעגסױרַא וליֿפַא ךיז טָאה יז

 זַא ,טגָאזעג אמּתסמ רעטומ יד ריא טָאה .ןכַאמ רעטומ יד ריא לָאז

 רעביא זיא סָאד זַא ,עניילק ַאזַא ,יז טײטשרַאֿפ .ןכַאמ טינ ריא ןָאק יז

 יד ןיוש ריא זומ ,בוטש ןיא ןײלַא טבַײלב יז ןעוו :טסיוו יז .רימ

 ,ןּפוטשסױרַא ךימ סָאד יז ליוװ ,ונ ,ונ .לדיילק ַא ןכַאמ טלָאמעד רעטומ

 טעװ סָאד ביוא ,טַאהעג ארומ קרַאטש עקַאט ךיז ַײב כָאה ךיא ןוא

 ןַײמ :יז טרעה רע ,טציא רָאנ .ןבעגנַײא טינ ,ףוס-לּכ-ףוס ,ריא ךיז

 ךיא ;ןייג ןענָאק טינ ןיוש יז טעװ לציּפ ַאזַא םורַא ;טגָארט בַײװ

 .ןעמוקעגנָא רעווש גונעג סָאד זיא רימ ..,וצרעד טסַײלֿפעג ךימ בָאה

 -עלש טכַאמעג טינ ןיוש ךיז טָאה יז ...ךיז ןוֿפ ןבירטעג ךימ טָאה יז

 ףיוא * ןעשזדָאלּפנָא וטסליוו רעדניק ךָאנ !וד ,רעּפעלש ,וד, ...קירעֿפ

 ךיז קידנעײרדֿפױנוצ טגָאזעג לָאמ עלַא רימ יז טָאה --- "!ּפָאק ןַײמ

 טציא ןיב ךיא ,ןעמוקעגרָאֿפ ןיוש זיא סע יֹוזַא יוו רָאנ .,.ןטנעצ ןיא

 ,סיורג ךיוא ןיוש ךימ ךיא ליֿפ בַײװ ןלמ ןגעקטנַא וליֿפַא .ףיקת

 .לבַײב ןקיציּפש ןטימ רימ ןגעקטנַא טייטש יז ןעוו ,ךימ סיירג ךיא

 | ,..בַײװ ןַיײמ ,יז ןוא ,ןַאמ א ןיב ךיא זַא ,ליֿפ ךיא

 ךָאנ טכַאנרעדֿפױא ןדעי רימ ךיא ייג ןגינעגרַאֿפ סיורג ןוֿפ

 ,רעטנורַא טנעה יד רימ גײלרַאֿפ ךיא .ןריצַאּפש סױרַא ערעשטעוו

 (ךיוב ןסיורג ַא בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ) ךיוב ןַײמ סױרַא-לעטש

 -סנייא ,ייווצ-סנייא :ױזַא ,ךעלעטירט עקניצרוק טימ ךעלעמַאּפ יג ןוא

 -הנֿבל ַא ןַײז געמ'ס ,יינש ַא ,ןגער א ןייג געמ'ס :טינ טרַא ךימ ,ייויצ

 ךָאד ,טלַאק וליֿפַא זיא סע שטָאכ ןוא .סנייא ץלַא זיא רימ .טכַאנ

 .ןרעמרַאפ ,ןצנַאלפרַאפ *
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 בָאה ךיא .טֿפול ּפָאק ןַײמ ףיוא זָאל ןוא לטיה סָאד ּפָארַא ךיא םענ

 ַא טײטשרַאֿפ רע ,רַאנ ןייק טינ זיא רע :ּפָאק ןַײמ ,טנַײֿפ טינ םיא

 .טֿפעשעג

 יד ףױא טינ ייג .בוטש ןיא ןַײרַא רימ ךיא ייג ריצַאּפש ןכָאנ

 לעטש ןוא ןַײרַא ךיא ןַאּפש טירט עטסעֿפ טימ רָאנ ,רעגניֿפ ץיּפש

 ,סנייא :ןגעמרַאֿפ לסיב ןַײמ טכַארטַאב ןוא ,בוטש ןטימ ןיא קעװַא ךיז

 -עג טינ ךעלעשטנעמ ַײרד יד ןטלָאװ ,ךיא טינ ןעוו ....ילרד ,ייווצ

 -יימ ןענַײז ,ןֿפָאלש ןוא טציא ןגיל סָאװ ,ךעלעשטנעמ ַײרד יד .ןעוו

 -ייײז ךעלעשטנעמ ַײרד יד .שיײלֿפ ןוא טולב ןַײמ ,ענעגייא ענַײמ ,ענ

 יז ,ענַיײמ ךיוא זיא סנַײמ בַיײװ סָאד ןוא .ייז --- ןיב ךיא .ךיא -- ןענ

 ,קינייועניא ריא ַײב ,ןטרָאד .רימ וצ רָאנ ,טינ םענייק וצ טרעהעג

 ,ייווצ ,סנייא ...?סנייא ןיא רימ ןענַײז .ךיא לקיטש ַא טגיל ,ךיוב ןיא

 זיא -- דניק סָאד ריא יײב קינייוועניא ;ריֿפ זיא --- בַײװ סָאד :ַײרד

 ,ךיא ןיב סקעז יד ןוא ,סקעז ךיא ןיב ..סקעז -- רימ טימ ;ףניֿפ

 רימ עשז טָאה !!ןיב ךיא רעוו טָא .בוטש עצנַאג יד טָא םענרַאֿפ ךיא

 ..!טכַאנ עטוג ַא

 רכז ןייק וליֿפַא ָאטלַאּפ ןקידערָאיארַאֿפ םענוֿפ ,ןסירעגּפָא ייג ךיא

 סָאד .ךעלקיטש ןלַאֿפ ןזיוה יד ןוֿפ ,ןַײרַא רימ טניר ךיש יד ןיא .טינ

 (טגיילעג ןיילַא בָאה ךיא סָאװ) עטַאל ַא ףיוא עטַאל ַא -- לקער
 לָאז יז ,בַײװ ןַײמ ןגָאז וצ טַײצ לקיטש  ַא ןוֿפ ןיוש ךימ בַײלק ךיא

 -סױרַא טינ ןסיורד ןיא טושּפ ןיוש ןעק ךיא :ןכַאמ סָאװ סעּפע רימ

 ,ָאטינ זיא יז ןעוו ,גָאט ַײב ,ןגָאז טינ רעבָא ריא ןעק ךיא רָאנ .ןייג

 ,ןַײרַא רָאנ טמוק יז יוװ רָאנ ,גנירג רעייז זיא סָאד זַא ,רימ ךיז טכוד

 זומ ךיא זַא ,רעבָא סייוו ךיא .םולח ַא ןוֿפ יו ןוֿפרעד ךיא טכַארט

 ןדעי ךיז טכיר יז :טַײצ עטוג יד ןצינסיוא טציא זומ ךיא ;ןגָאז טציא

 ;עקסַאל ןַײמ וצ ןעמוקנָא יז ףרַאד ,סנטשרע .ןַײרַא טעב ןיא גָאט

 יז ,ךיו ױזַא ,טוג ױזַא טַײצ רעד ןיא דימּת יז זיא ,סנטייווצ ןוא

 ,ןריוװשַאב ךעלדנע ךיז בָאה ךיא .טינ טרָאװ ךיוה ןייק וליֿפַא טדער

 ןברַאטש ךיא לָאז -- טינַא .ןגָאז ךיא זומ טכַאנ רעד ףיוא טנַײה זַא

 .ןגרָאמ זיב
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 טּפַאכעגּפָארַא ריא ןוֿפ ךיא בָאה ןעמוקעגנַײרַא זיא יז יוו דלַאב

 רעד זַא ,ןגָאז געמ ךיא .יינש ןוֿפ טלסײרטעגּפָא סָאד ,לבַײל סָאד

 ךיא יו ,ןילַײרֿפ ןַײז םורַא ןייג טינ ױזַא טעװ רילַאװַאק רעטסערג

 ץלַא ךָאנ ךיא בָאה טגָאזעג רָאנ .טנוװוָא םעד ןיא בַייוו ןַײמ םורָא

 -רעד לָאמ עלַא ךיז בָאה ךיא .גנוצ יד דַײנש ןוא םענ שטָאכ ,טינ

 ןעוו רָאנ ןֿפלָאהעג טינ ךיוא רימ טָאה סָאד ןוא העוֿבש יד טנָאמ

 -וצ ךיא ןיב ,ןֿפָאלש ךיז ןגייל ףיוא ןָאטסיױא ךיז ןביױהעגנָא טָאה יז

 ןכָאנ ןוא ,טַאדלָאס ַא יו טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא ריא וצ ןעגנַאגעג

 ןייא טימ ןושל-םוטש ףיוא ריא ךיא בָאה ,טונימ רָאּפ ַא ןײטשּפָא

 ףיוא טָאה יז .סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ ךלוה ןַײמ זַײװ א ןבעגעג לָאמ

 טײטשרַאֿפ יז זַא ,ןיוש ךיא עז ,אלימ .ןָאטעג קוק ןטַאװעמּת ַא רימ

 ,זַײוװ ַא רעטַײוװװ ריא ביג ןוא טונימ רָאּפ ַא ךָאנ ךיא ייטש ,טינ ךימ

 םוצ טנעה יד טימ ףױרַא-ייג ןוא סיֿפ ענַײמ וצ ןָא-גייב ַא ךיז ביג

 וצ זַײװכעלסיב ןָא ןיוש ריא ךיא בייה ...רעטַײװ יז טקוק .,,.ּפָאק

 םעד ךָאנ .ךוש ןייא ריא זַײוװ ,סוֿפ ןייא ףיוא-בייה ַא ביג ךיא :ןזַײװ

 ןוֿפ ןזיוה יד זַײװ ַא ןבעגעג ריא ךיא בָאה םעד ךָאנ ;ןטייווצ םעד --

 ךָאנ ,ןטניה ןוֿפ ןזיוועג ןוא םולששב ואוב טכַאמעג דלַאב ןוא ,טנרָאֿפ

 יז יװ ,ןטייווצ ַא ,ןגיובנלע ןייא זַײװ א ןבעגעג ריא ךיא בָאה םעד

 יז קוק ןוא ךיא ייטש ,גנידצלַא ןזיוװעגּפָא ,סױרַא לברַא יד ןוֿפ ןקוק

 טַײז רעד ַײב רעבָא רימ טייטש ,טגָאזעג רשֿפא ןיוש טלָאװ ךיא ,ןָא

 .ענַײמ עטנערוקנָאק יד ,קַאלש ַא

 ?ןגיוא יד רַאֿפ ּפמָאלג ַא יו טלעטשעגקעװַא ךיז וטסָאה סָאװ --

 ,בַײװ ןַײמ לָאמ ַא טימ ךימ טגערֿפ ---

 ,גַײוװש ךיא

 ?ןרָאװעג טמיילעג טסיב וד ---

 ,טרָא ןוֿפ טשינ ךיז ריר ךיא

 טימ ךיא .ףָאלש ןוֿפ גנילצולּפ ךיז טניױועצ דניק עניילק סָאד

 טָאה יז רָאנ ,לגיוו םוצ ףרָאװ ַא עדייב ךיז ןביג עקטנערוקנַאק ןַײמ

 ךיא ייטש ,ןגיװרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא סָאד ןוא טּפַאכרַאֿפ רעירֿפ סָאד

 .ןָאט וצ רעירֿפ סָאװ ,טינ סייוו ךיא .ןיהַא טינ ןוא רעהַא טינ ,ןיוש
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 יז יו ,טנכייצעגסיוא דניק סָאד טגיװרַאֿפ יז יו ,ךיא עז ָאד ןוא

 ,לגיוו םוצ וצ-ףיול ךיא .ןעוועג עמַאמ ַא רָאי ןעצ ןוֿפ ןיוש טלָאװ

 יד ,יז רָאנ ;ןֿפָאלש רָאג ךָאנ ףרַאד סע שטָאכ ,דניק סָאד סױרַא-ּפַאכ

 "ומ רעד וצ םעד טימ וצ-טֿפױל ןוא סױרַא-סיר ַא סָאד טיג ,עניילק

 ףיוא וצ ייג .טינ רימ טרַא סע ךַײלג ,גַײװש ַא ןיוש ךיא ךַאמ .רעט

 .קעװַא ךיז לעטש ןוא טסָאּפ ןקידרעירֿפ ןַײמ

 -עגנָא גנילצולּפ ךיא בָאה -- ?דניק סָאד וטסטלַאה ױזַא יו --

 -עב ןטלַאהעג סָאד טָאה יז שטָאכ ,עקטנערוקנָאק ןַײמ ףיוא ןעִירש

 ,רימ ןוֿפ רעס

 .רימ יז טרעֿפטנע -- !קסע ןַײד טינ זיא'ס --

 !הּפצוח ַא

 יד דניק םעד סיוא-טסיירד וד ?קסע ןַײמ טינ טסייה סָאװ ---

 -!ךעלטנעה

 ףרַא טינ ךיד לָאז --
 ?עטַאט ַא ךָאד ןיב ךיא ?ןרַא טשינ ךימ לָאז סע ,טסייה סָאװ --

 ןדָאלעגנָא רימ יז טרעֿפטנע ...?ונ ,ונ --

 ,רימ וצ םוק ,רעטכָאט ,עלעדנימ !ונ ,ונ סָאוו --

 -קערטש ךיא יוװ ןוא .ןייג טינ אמּתסמ עקַאט עלעדנימ ךָאד ליוו

 רעד טימ רימ וצ סיוא-יירד ַא ךיז יז טיג ,ריא וצ טנעה יד סיוא

 ךיא ץירקרַאֿפ .לסקַא ןֿפױא ריא וצ לּפעק סָאד טֿפרַאװ ןוא עקציײלּפ

 ריא ַײב זַא ,זַײװַאב רעטסעב רעד ןיוש זיא סָאד -- ןייצ יד טימ ןיוש

 .רימ ַײב יו טנעה יד ףיוא ןציז וצ רעסעב דניק םעד זיא

 טגערֿפ -- ?לדיימ םוצ ךיז וטסעּפעשט סָאװ ?וטסליוװ סָאוװ ---

 ,גנערטש בַײװ ןַײמ ךימ

 יד דניק םעד סיוא-טיירד יז ?ליוו ךיא סָאװ ,טסייה סָאװ --

 יץרַאה סָאד ייו רימ טוט'ס .עטַאט ַא ךָאד ןיב ךיא .ךעלטנעה

 !ןרַא טינ ךיד סָאד לָאז רעבָא ---

 ?טסייה סָאװ --

 !?ןײגקעװַא טינ טסעוו וד --

 !ייג ךיא ױזַא יו ,קוק א ביג ---
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 ?ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ןייגקעװַא טינ טסעוו וד --

 .ייקוק ַא ביג ,ונ ---

 ּפָא ךיז טֿפור --- ףעוועג הווצמ רערעמ ןיוש טלָאװ רימ ןָא ---

 ,ךיז ףיוא לדיילק לציּפ ןייק טינ בָאה ךיא -- .עקטנערוקנָאק ןַײמ

 !ןטׂש ןימ ַאזַא ---

 ?? ןעבָארָאכ טינ וטסייג סָאװ רַאֿפ ---

 !ייג ךיא ױזַא יו קוק ַא ביג --

 !ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ןײגקעװַא טסלָאז וד ,ךיד טעב ךיא --

 .ייטש ךיא

 -טּפַאכ ,טנַאװ רעד וצ ךיז טלקַײק ,טינ תונעט ךס ןייק טכַאמ יז

 .ֿפָאק ןַײמ רעביא ףיוא סָאד טבייה ןוא רעוועג קיטש ריא ּפָארַא

 ענַײמ עקטנערוקנָאק יד .דלַאװג ַא טכַאמעג ןבָאה רעדניק יד

 דניק סָאד טזָאלעגסױרַא ןוא ןקָארשרעד ,סױא-טזַײװ סע יוװ ,ךיז טָאה

 טימ בַײװ םעד ןיא ןסעגרַאֿפ בָאה ךיא .,!טוג .ַא ,ַא .טנעה יד ןוֿפ

 טּפַאכעגנָא יז ,לדיימ םוצ ןעגנורּפשעגוצ ןיב ךיא .עקלשטַאק רעד

 ןוא עגָאלדָאּפ רעצנַאג רעד רעביא גיצ ַא יו טּפעלשעג ,רָאה יד ַײב

 ןַײרַא ריא ןיא רָאנ זיא סע לֿפיו סעציילּפ יד ןיא 1? טעכָאבעג יז

 :ןגירשעג רעטָאֿפ רעַײרטעג ַא יװ ַײברעד ןוא

 !?סיוו טסעוװ !דניק ַא ןטלָאה וצ יװ ,ןסיוו טסעוו ,אנ ,ַאנ --

 ןשיוװצ קרַאמ ַא ןיא יו ױזַא ,ײרעשטיוװק ַא ןרָאװעג זיא סע

 -דָאּפ רעד ףיוא ןגעלעג ןענַײז רעסיורג רעד טימ עניילק יד .םיריזח

 טָאה סנַײמ עלעגנַיי סָאד .תוחוּכ עלַא טימ ךיז ןסירעג ןוא עגָאל

 -עגנַײרַא וצניהַא טָאה ןוא ןַײרַא לדיילק ןיא םינּפ סָאד ןבָארגעגנַײא

 רענעמיײל ַא יװ ןענַאטשעג זיא ,סנַײמ בַײװ סָאד ,יז ןוא .ןגירש

 ?ןגָאלש ךימ יז לָאז יצ :ןָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ רָאג טָאה ןוא םלוג

 יז לָאז יצ --- ?עגָאלדָאּפ ןוֿפ דניק עניילק סָאד ןבײהֿפױא יז לָאז יצ

 טימ טקוקעג טָאה יז ?רענעי וצ ןייגוצ יז לָאז יצ ?סָאד ןליטשנַײא

 יָאכ -- ןעװערָאה ;טרָאװליּפש ַא יװ טצינעג ָאד טרעװ טרָאװ סָאד .ןעקנערק 5

 ,ןגָאלשעג ןטסיופ יד טימ '? -- .ןעבָאד
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 ןביוהעגנָא ךיז ןוא טנייוועצ ךיז יז טָאה גנילצולּפ .ןגיוא עדליוו ייווצ

 רעַײֿפ ַא גנילצולּפ טלָאװ בוטש יד יו קיטכיר ,ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןסַײר

 ןקָארשרעד ךיז בָאה ,קידנקוק ריא ףיוא ,ךיא ןוא .טּפַאכעגמורַא

 ,דלַאװג ַא ךיא ךַאמ .ּפָארַא ןעקנַאדעג יד ןוֿפ זיא יז זַא קידנעניימ

 ןקױּפ ןָא ךיא בייה רעגניֿפ עלַא טימ ןוא רעטצנעֿפ םוצ וצ"-ףיול

 ..ןֿפױלֿפױנוצ ךיז לָאז ןעמ

 ענעריובעג ַיײנ סָאד ףעװעג ךעלקילג ױזַא ךיא ןיב גנַאל יו

 ױזַא ךיז ַיײב ןיב ךיא .ןבעגעג גנונעֿפָאה ליֿפ ױזַא רימ טָאה דניק

 -עג טָאה דניק סָאד סָאװ ,םישדח ַײרד טַײצ זַא ,ןרָאװעג טקרַאטשעג

 ,טרעהעג טינ טרָאװ םורק ןייק בַײװ ןַײמ ןוֿפ וליֿפַא ךיא בָאה ,טבעל

 לַיַײװ ,ןריובעג ןכָאנ םורַא שדוח ַא ןיא ןעוועג זיא תירב רעד

 טָאה ענַײמ עקטנערוקנָאק יד .ןעוועג טנוזעג טינ ץלַא זיא דניק סָאד

 ןעוועג טינ זיא סע סָאװ .רַאֿפרעד ןרירוצוצ םעד וצ טסואימעג ךיז

 -ןײרַא גָאט ןיא לָאמ רָאּפ ַא ךיז טָאה ענַײמ עקשטיטלַא יד ;טלמעג

 ןייק ןוֿפ וליֿפַא ןסייוו רעדניק עלַא שטָאכ ,ןגייזוצנָא סָאד טּפַאכעג

 עלַא ךיא בָאה רעטַײװ ,טעּפמיק ןיא געט טכַא יד ץוח ,טינ טסורב

 .עקסָאס ַא טימ טעװַָאכעגסױא

 וצ טלָאמעד זיא רעוװ !ןעוועג תירב ןֿפױא ךיא ןיב ךעלקילג יו

 -לעב ,םייחל !תירב-לעב ,םייחלא רימ וצ עלַא ?ןעוועג ךַײלג רימ

 סעּפע םענרַאֿפ ךיא זַא ,בעל ךיא זַא ,טליֿפעג בָאה ךיא ...!?תירב

 ןַײמ ןעוועג זיא גנַאל ףיוא טינ רָאנ .ןבעל ןיא טרָא לקיטש ַא ךיוא

 טָאה ןענייוו .ןרָאװעג רעגרע ךָאנ דניק סָאד זיא תירב ןכָאנ !קילג

 .עלעצעק ןיילק ַא יו טעקוימעג טָאה סע ,טנעקעג טינ וליֿפַא סָאד

 -וקנָאק יד ,יז ןוא .סָאד ןטיהּפָא ךעלגעמ טַײװ יו ןעזעג בָאה ךיא

 טָאה יז ןרטּפ סָאד ךעלגעמ טַײװ יו ןעזעג טָאה ,ענַײמ עקטנער
 טינ ןליֿפַא סָאד טָאה יז שטָאכ ,ריט רעד טימ טעּפירעג לָאמ עלַא ךיז
 -רעד רָאנ בָאה ךיא סָאװ -- טליהעג סָאד בָאה ךיא ןוא .טֿפרַאדַאב
 -רַאֿפ סָאד געלֿפ ךיא .דניק ןֿפױא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ךיא בָאה ,טּפַאט
 סָאד ידּכ ןעלעדנימ טימ ןצייר ןטסימוא ךיז טגעלֿפ יז ןוא ןגיוו
 זיא רימ .ףָאלש ןוֿפ עלעציּפ סָאד ןקעװֿפױא ןוא ןענייוו לָאז דניק
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 -ּפָארַא טינ לָאז יז ,קנַאדעג ַא ןעגנַאגעגרעביא לָאמ ןייא טינ וליֿפַא

 ,ןקיטשרעד סָאד ןוא טכַאנ יב ןייג

 טָאה רענייק ;ןעגנַאגעג םעד םורַא רָאנ ךיא ןיב טַײצ עצנַאג יד

 ,םעד ןוֿפ טלקעעג עקַאט טָאה סע .טרירעגוצ טינ םעד וצ וליֿפַא ךיז

 -עגנָא ןַא ,סגנַאל ַא למינּפ סָאד .ןעוועג סָאד זיא שינעעזרַאֿפ ַא

 .עקרעגוא עטשטייננקעצ ערעיז ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סע .סנגיוצ

 םעד זיא טיוה ַא רָאנ ,טַאהעג טינ ךיז ףיוא סָאד טָאה שיײלֿפ ןייק

 ,לטַײב ַא רָאנ ןעוועג טינ טיוה ןייק טלָאװ סָאד יװ ,ןעגנַאהעגכָאנ

 ןיא ןכָארקעג ענַײמ רעגניֿפ יד ןענַיײז ,ןטלַאהעג סָאד בָאה ךיא זַא

 ,ןשיק ַא ןיא רָאנ ןטלַאה טזומעג סָאד בָאה ךיא -- ןַײרַא בַײל

 רָאג רימ יב סָאד טָאה ,ןברָאטשעג זיא סע סָאװ ,טכַאנ יד רָאנ

 ןייק ךיז רַאֿפ ןעזעג טינ ןיוש ךיא בָאה ָאד .ןעמוקַאב ןח רעדנַא ןַא

 ןוא .ץלַא טסיױו ןוא טײטשרַאֿפ סָאװ ,ןשטנעמ ןסיורג ַא רָאנ ,דניק

 ןבענ קידנעייטש .ןגָארקעג ארומ רַאֿפרעד ןיוש ךיא בָאה ךעלטנייוועג

 ןעקנַאדעג ענַײמ ןֿפערט טינ לָאז סע ,טרעטיצעג ךיא בָאה ,דניק

 ךיא זַא טסייוו ,ץלַא סָאד טסייו טציא טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ

 .בוטש ןיא ָאד עלַא יו ןקוקנָא טנעקעג טינ רעמ ךָאנ סָאד בָאה

 ,ילרד םורַא ןַײז טֿפרַאדַאב טָאה רעגייז רעד .ןֿפָאלשעג ןענַײז עלַא

 טָאה טניוו רעכעלקערש ַא .ןעוועג טכַאנ ערעטצניֿפ ַא זיא ןסיורד ןיא

 -וּפַאיל עצנַאג ןֿפרָאװעג לָאמ עלַא טָאה ןוא טֿפַײֿפעג רעטצנעֿפ ןיא

 ןביוש יד ןיא יינש 11 סעכ

 םעד ךַײלג ןוא ןדנוצעגנָא לטכיל ַא ךיא בָאה הסיסג רעד וצ

 לצרעה סָאד רָאנ ,ןגעלעג קִיור ץנַאג ךיז זיא סע .טקוקעג םינּפ ןיא

 ןטלַאהעג סָאד טָאה ךעלעגייא יד ,ןביוהעג קרַאטש םעד ַײב ךיז טָאה

 לָאמ ַא טימ ךיז ייז ןבָאה טיוט ןרַאֿפ טונימ ַא רָאנ ,טכַאמרַאֿפ טכַײל

 .ףךַײלג ךיז ןבָאה ןוא ,ןגיוא עצרַאװש ,ענייר עכלעזַא ,ןבעגעג ןֿפע ןַא

 םעד וצ ךיא בָאה -- .!לחומ רימ ַײז,; .טלעטשעגקעוַא רימ ףייא

 לב ךיז ןבָאה ,טדערעגסױרַא סָאד בָאה ךיא יווװ ױזַא ןוא .טגָאזעג

 .ןסימשעג ,ןסָאגעג רעסַאװ סרעמע טימ יװ 1
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 יז ןענַײז ױזַא ןוא ,ןגיוצעגרעביא ערַאּפ ַא טימ יו ןגיוא יד םעד

 | ;ןבילבעג ןֿפָא

 סנּפָאקוצ .טקעדעגוצ לַאש ןצרַאװש ַא טימ דלַאב סָאד בָאה ךיא

 ערעווש טימ ךיא בָאה ןיילַא ןוא טּפעלקעגוצ לטכיל סָאד ךיא בָאה

 -עגּפָארַא ןַא טימ בוטש רעד רעביא ןענַאּפשמורַא ןביוהעגנָא טירט

 ,ּפָאק ןטזָאל

 רענייא רימ טמוק סָאװ רַאֿפ ,ןסָארדרַאֿפ ךימ טָאה לָאמ ַא טימ

 וצ ןעגנַאגעגוצ ךַײלג ןיב ךיא ?תמ ַא םורַא ןעײרדמורַא ךיז ןיילַא
 :טגָאזעג ןוא ךרָאטש ַא ןבעגעג ריא ,בַײװ ןלַײמ

 !ןברָאטשעג זיא דניק סָאד !ףיוא-ייטש --

 ךיא ןיב םעד ךָאנ .טּפַאכעגֿפױא עטשימעצ ַא יו ךיז טָאה יז

 טַײרש ענַײמ ,עקטנערוקנַאק ןַײמ ןקעוו ןביוהעגנָא ןוא ןעגנַאגעגוצ

 ;ךימ וצ

 ?יז ןטסֿפרַאד סָאװ ךָאנ ?יז וטסקעוו סָאװ ךָאנ --

 ,טקעװעגֿפױא יז ןוא טרעהעג טינ יז בָאה ךיא ןוא

 ףיורעד ךיז טָאה ןוא דניק סָאד טקעדעגּפָא טָאה רעטומ יד

 -יצעג ןוא ןגיוא יד טעילַאװעגסױא טָאה עניילק יד .טנייוועצ ליטש

 ,סגטַײװ רעד ןוֿפ טלעטשעגקעװוַא ךימ בָאה ךיא ,טלעק רַאֿפ טרעט

 -נאגעגוצ ךיא ןיב ךָאנרעד .טלכיימשעג ןוא ןדייב ייז ףיוא טקוקעג

 -עגסױרַא ,טנַאה ַא רַאֿפ יז ןעמונעגנָא ,עקטנערוקנַאק ןַײמ וצ ןעג

 -ּפִא ךעלסיֿפ-רעטניה ףיוא ךיא ןיּב ןיילַא ןוא בוטש ןטימ ןיא טריֿפ

 וצ ןביוהעגנָא ןוא ןגעקטנַא טלעטשעגקעװַא ךיז ,ריא ןוֿפ ןעגנַאגעג

 ,לצנעט ַא ןייג לָאז יז ,ןעגניז וצ ןוא טנעה יד טימ ןעקסעילּפ

 :ןעירשעגסיוא טָאה ענַײמ

 ..!?פָאֹרַא ןעניז ןוֿפ טטיב ---

 "עג דניק סָאד יז טָאה סָאד ףעניז ןוֿפ ּפָארַא טינ ןיב ךיא ---

 .הצ טינ סָאד טליק יז ןעוו ,טבעלעג טלָאװ דניק סָאד .טרטּפ

 ...?טסייה סָאװ ---

 טזָאלעג ןטסימוא טָאה יז ?ןסייה סָאד לָאז סָאװ !טסיײה סָאװ ---

 ,,,ךיט יד ןֿפָא
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 .ןעקסעילפוצ ןוא ןעגניז רעטַײװ ןָא-בייה ךיא

 ןעניז ןוֿפ זיא רע ?סָאד זיא סָאװ ...רָאנ ..!דלַאוװג ,ןדִיי --

 ,.?סָאװ ,וטסגָאז סָאװ ..?ןעקסעילּפ ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ ...ּפָארַא

 ..?ןטסַײרש סָאװ

 ,ןסיו סָאד לָאז ..ןרעה דניק סָאד לָאז !ןטסימוא !ןטסימוא ---

 !טבעלעג סָאד טלָאװ ,יז טינ ןעוו ...תוומה-ךאלמ ןַײז זיא סע רעוו

 :טגָאזעג ןוא דניק םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 םרוג זיא הּכלמ רעטסעווש ןַײד זַא ,לשרעה ,ןסיוו וטסלָאז --
 ריאמ ,רעטָאֿפ ןַײד ,ךיא .תוומה-ךאלמ ןַײד זיא יז .טיוט ןַײד ןיא
 !טיוט ןקיטַײצירֿפ ןַײד ןגַײװש טינ טסלָאז וד ,ןָא ריד גָאז ,קחצי יברב

 -ֿפױא ןיוש טלָאװ תמ רעד יוװ קיטכיר ,דלַאווג ַא ןרָאװעג זיא ָאד

 -עגֿפױױַא זיא רעטומ יד .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןענַאטשעג

 ,רעּפרעק ןצנַאג ןטימ טלסירטעג ךיז טָאה ןוא דניק ןֿפױא ןלַאֿפ

 עניילק יד .טדערעג סעּפע ַײברעד טָאה ןוא סיֿפ יד טימ טעּפוטעג

 -לַאװגעג ןוא בוטש רעד רעביא ןעגנורּפשעגמורַא ענעגושמ ַא יוװ זיא

 ףָאלש ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז ןבָאה רעדניק עניילק ייווצ יד ...טעוועד

 ..ןרָאװעג טלודעצ רָאג ןיוש ןיב ךיא .ןעשטיר ןביוהעגנָא ךיוא ןוא

 טימ סָאװ ,טסּוװעג טינ בָאה ןוא ןענַאטשעג טונימ רָאּפ ַא ןיב ךיא

 ןעװעקַאּפ ןביוהעגנָא ךיא בָאה קידנסיוו טינ ױזַא ןוא ,ךיז טוט רימ

 -עג םוצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב ,ךיז טעװעקַאּפעגנַײא .שעוו לסיב ןַײמ

 :טגָאזעג ןוא דניק םענעברָאטש

 ןייטש טסלָאז וד !ןוז רערעַײט ןַײמ ,ןדע-ןג ןקיטכיל ַא בָאה ---

 ןיא קעװַא טציא ךיז טזָאל סָאװ ,ןטַאט ןעמערָא ןַײד רַאֿפ ןטעב ןוא

 ..ןַײרַא טלעוו רעד

 טימ ןוא םערָא ןרעטנוא לקעּפ סָאד ןעמונעג ךיא בָאה ךָאנרעד

 -ַאּפ ןיב ךיא ,רעדניק ערענעלק ייווצ יד טימ טנגעזעגּפָא ךיז קוק ַא

 ..ןַײרַא טלעוו רעצרַאװש רעד ןיא קעװַא ןוא סױרַא בוטש ןוֿפ ךעלעמ
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 גרעבמַאנ .ד .ה

 עמאמ-עטַאט ןשיווצ

 םעד ןגָאז ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה ,רָאי ףלע ןוֿפ לגנִיי ַא ,קחצי

 שודיח ַא זיא םיא ןוא ,טקַאהרַאֿפ לָאמ ךס ַא ךיז טָאה רע .רועיש

 ץלַא םיא טֿפלעה ןוא טשינ ךיז טרעזייב יבר רעד סָאװ רַאֿפ .ןעוועג

 ןעוועג זיא ,םיא וצ טדערעג טָאה רע זַא ,לוק סניבר םעד .רעטנוא

 ,םיא טָאה טרעדנּוװרַאֿפ רעמ ךָאנ .ךעלטנייוועג יו טשינ רָאג ,ךייוו

 טָאה ,בוטש רעד ןוֿפ סױרַא-ןוא-ןַײרַא קידנעייג ,ןיציבר עזייב יד סָאװ

 ;טצֿפיזעג ןוא םיא ףיוא טקוקעג ,טלעטשעגּפָא לָאמ סעדעי ךיז

 ,טגָאזעג יז טָאה -- !ךעבענ ,דימ ןיוש זיא רע --

 ןקחצי טרעֿפטנעעג םעד ףיוא טָאה יבר רעד

 .עשרַאװ ןייק טנַײה טסרַָאֿפ וד .רועיש םעד ןענעק וצ עז --

 יײןרעהרַאֿפ ךיד טעוו עטַאט רעד

 ןטסעֿפ ַא ץרַאה סדניק םעד טיג *עטַאט; טרָאװ םעד ַײב ןוא

 סָאד רע טָאה ןטַאט ןטימ טגעג ךיז טָאה עמַאמ יד טניז לַײװ ,ּפַאלק

 יד ַײב רעבָא רַאֿפרעד :טדערעגסױרַא טשינ ךָאנ טרָאװ עקיזָאד

 ןֿפױא רעכעלײרֿפ םיא טרעוו *עשרַאוװ ןייק ןרָאֿפ, רעטרעוו עטצעל

 ןוא ןייר ,לדנטלַאּפ ןקידתבש ןיא ןָאטעגנָא ךיז טליֿפ רע .ןצרַאה

 ;רעדלעװ ןוא רעדלעֿפ ,הלגע-לעב ַא רָאֿפ םיא ךיז ןלעטש סע ;שירֿפ

 ...טרָאֿפ עמ ןוא טֿפַײֿפ סע ;ןַאב יד טשרע ךָאנרעד

 םיא טזַײװ יבר רעד .טלַאה רע ּווװ ,ןסעגרַאֿפ לַײװרעד טָאה רע

 :םיא טסיירט ןוא

 עטוג ָאד ןענַײז עשרַאו ןיא .קחצי ,טשטיינקרַאֿפ טשינ ַײז --

 הנ ןבעג גנוטכַא ריד ףיוא טעװ עטַאט רעד ןוא ...עטוג ,םידמלמ

 .יגָאז

 ןוא סעּפע טמעלק ץרַאה סָאד .טשינ ךיז טגָאז דניק םעד רָאנ
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 ףיוא טֿפור ,ארמג רעבלַאה ַא ףיוא טגיל סָאװ ,ןוז רעד ןוֿפ ןילש יד

 .סױוַא סַאג רעד

 ךָאנ ןעמ טייג ןסַײבנָא .ןעצ ףיוא לטרעֿפ ַא טזַײװ רעגייז רעד

 | .ךעלעמַאּפ רָאג ךיז טּפעלש רעזַײװ רעד ןוא ןעצ

 טלמַאטש -- ...ןעמוקמייהַא ירֿפ ןסייהעג רימ טָאה עמַאמ יד -- |

 | ןגיל ַא סױרַא דניק סָאד

 רעד ןיא .טגָאזעג טשינ רָאג ,ךעלטנגייא ,םיא טָאה עמַאמ יד

 ןיא ןעזרעד טָאה ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע זַא ,טכַא רעגייז ,ירֿפ

 -עג ןוא טרעדנּוװרַאֿפ ךיז רע טָאה ,שיֿפ טקַאה ענעדִיי עטלַא ןַא ךיק

 ,םורק סעּפע טקוקעגנָא םיא טָאה ענעדִיי יד ;זיא סָאד סָאװ טגערֿפ

 לָאז רע ידּכ ,שילױוּפ ףיוא סעּפע ןעמַאמ רעד טימ טדערעג ךָאנרעד

 לדנעמ וצ טסניד יד טקישעג דלַאב טָאה עמַאמ יד ;ןײטשרַאֿפ טשינ

 םעד טכַארבעג טָאה טסניד יד זַא ןוא ,טרָאֿפ רע ןעוו ,ןגערֿפ רחוס

 עמַאמ יד טָאה ,ןַאב רעטֿפניֿפ רעד וצ סױרַא-טרָאֿפ רע זַא ,רעֿפטנע

 :טגָאזעג םיא וצ

 ,רדח ןיא ייג ;טַײצ ךָאנ זיא'ס ---

 רעשמ ךיז טָאה רע .קירעיורט רעייז ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע

 רע טָאה רעכיז ףיוא טסּוװעג רָאנ .הנותח טָאה עמַאמ יד זַא ,ןעוועג

 קיורמוא ןוא טגערעגֿפױא רעבירעד רע טציז טַײצ עצנאג ַא .טשינ

 יבר רעד .רעהֿפױא ןַא ןָא רָאג ךיז ןּפעלש רדח ןיא ןעהעש יד ןוא

 -.טמענ קחצי .ןינע םוצ זיב ןגָאז רָאנ םיא טסייה רע .םיא טביילג

 טגנילעג סע .ּפָאק םעד ןָא-טגנערטש ,עיגרענע עצנַאג יד ןעמַאזוצ

 "וצ זיא ןוא ארמג רעד ןיא ךיז טסעגרַאֿפ ןוא ךיז טוטרַאֿפ רע .םיא

 ;ןטימ ןיא רעביא םיא טקַאה יבר רעד רָאנ .ןדירֿפ

 ןרַאֿפ ןלָאצַאב רימ לָאז יז ,ןעמַאמ רעד ןגָאז טסלָאז ,קחצי --

 .חול םעד זַײװ ,הנח ?שדוח ןיא רימ ןבָאה געט לֿפיװ :שדוח

 רעביא ןוֿפ לכיט סָאד קעווַא-טקור ,שיט םוצ וצ-טייג ןיציבר יד

 :זייב טגָאז ןוא ןגיוא יד

 ריד טֿפױל יז !?טשינ יז ןעק'ס רעוו :עשטהווח !וד טסעז --

 ךיורב םניחב !םניחב םיצקש יד טימ עװערָאה ,ריד ַאנ !ןלָאצַאב ןיוש
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 וצ יז ךיורב דיילק-הּפוח ןדַײז ַײנ ַא ףענרעל וצ ייז טימ ךָאנ ןעמ

 טלעש ןוא טדער יז -- ...ןלָאצַאב ןיוש ריד טֿפױל יז !הנותח רעד

 יד טלָאװ יז יו רעגייטש ַא ,טנעה יד טימ טֿפרַאװ ןוא ךס ַא ךָאנ

 טציז קחצי ,ּפָאק סקחצי ףיוא סױרַא ךעטרַאֿפ ןוֿפ ןטישסױרַא תוללק

 ןיציבר יד ,ןטַאט םוצ ןרָאֿפ סָאד .הנותח סעמַאמ יד :קיורמוא רעייז

 -ימרַאֿפ ַא טקעװרעד םיא ןיא ןבָאה -- עמַאמ יד ןעלדיז ריא ןוא

 ןיוש ,ןרעג רעייז ,ןרעג טלָאװ רע ןוא ןליֿפעג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ גנוש

 ןוא קנַאב רעד רעביא סוֿפ ןייא טימ ןיוש טציז רע .רדח ןוֿפ סױרַא

 יבר רעד רָאנ ,טעבעג ַא טימ ןוא עגַארֿפ ַא טימ ןיבר ןֿפױא טקוק

 ויב ןגָאז רעטַײװ םיא טסייה ןוא ןיציבר רעד ןוֿפ ןרעוװ רוטּפ ליוו

 .ןינע םוצ

 ןָאטנַײרַא ןינע םעד ןײטשרַאֿפ וצ רעדיו ךיז טרעטַאמ קחצי
 רָאג ןָא-טבייה סנַײז ץרַאה סָאד ןוא טשינ טגלָאֿפ חומ רעד רָאנ ,ךיז
 ,לוק ןֿפױא ,גנילצולּפ ךיז טניײװרַאֿפ רע .ןּפַאלק וצ טסעֿפ

 ןיא .טרעדנּוװרַאֿפ ןרעדנַא םעד רענייא ןָא ךיז ןקוק ךעלגנִיי יז

 יד .רעגייז ןוֿפ קַאט-קיט רעד ךיז טרעה סע .ליטש טרעװ בוטש

 .הללק ַא ןטימ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןיציבר

 ןיא !טשינ ןייוו -- יבר רעד טגָאז -- !קחצי ,טשינ ןייוו ---

 ונ ..ןריֿפֿפױא ךעלטנרָא ךיד טסעװ ,םידמלמ עטוג ָאד ןענַײז עשרַאוו

 ..שדוח ַא רַאֿפ רימ טמוק'ס ,ןעמַאמ רעד ןגָאז וצ קנעדעג ,ייג
 טשינ טרעה קחצי רָאנ ,ליטש ךָאנ סעּפע טלמרומ ןיציבר יד

 ,ןגיוא יד לברַא ןטימ קידנשיװ ,ריט רעד ןוֿפ סױרַא לענש טֿפױל ןוא
 ךיז ןבייהרעד סיֿפ יד ,ןגרָאמ-רעמוז רענייש ַא זיא ןסיורד ןיא

 .אׂשמ ַא ןוֿפ ןרעוו זיול ליוו ץרַאה עלוֿפ סָאד ןוא ןֿפױל וצ

 -תיב רעקירעינצַײרד ַא ןעקלאומש ןטַײװ ןוֿפ טעזרעד רע
 ;חוּכ ןצנַאג ןטימ טַײרש ןוא ךָאנ םיא טֿפױל רע .זובָאל-שרדמה

 !הנותח טָאה עמַאמ ןַײמ ?טסייוו !עקלאומש ,עקלאומש --

 טמעש ןוא רעטרעוו ענעגייא ענַײז רַאֿפ ךיז טקערשרעד רע רָאנ
 ,טרעֿפטנע קחצי .ךעקעל טקַאב ןעמ יצ ,ךיז טגערֿפ עקלאומש .ךיז

 ;לוק רעכיז ַא טימ טגָאז עקלאומש ןוא ,טשינ טסייוו רע זַא
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 ךיא ,טרַאװ !קחצי ,גנערב !ןעמ טקַאב יאדװַא ,טקַאב ןעמ --

 !ןבעג סעּפע ןיוש ריד לעוװ

 לסיב ַא טימ קחצי טרעֿפטנע --- עשרַאװ ןייק רָאֿפ ךיא --

 ,םײהַא ןֿפױל ןוא ןעקלאומש ןוֿפ ןרעוװ רוטּפ ןיוש ליוו רע .הוואג

 ,טשינ םיא טזָאל עקלאומש רָאנ
 ֿבנג ַא ןיב'כ ,טניימ רע -- קחצי טגָאז --- !טכַאמעג ךימָאל ---

 !רע יו ױזַא טקנוּפ

 .טֿפױלטנַא ןוא סוֿפ ןטימ עּפָאק א םיא טיג עקלאומש

 ,םייהַא דניק סָאד טמוק ,סוֿפ ַא ףיוא קידנעקניהרעטנוא

 עקידתבש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ חיר ַא ךיז טגָארט ךיק רעד ןיא

 שיֿפ ןַאֿפ רעד ףיא .,ּפעט עסיורג ןעייטש ןעמיוק ןֿפױא .םילכאמ

 ,טקַאנק רעַײֿפ סָאד .ןזָאלב עסיורג ךיז ןבייה

 קורַאּפ ןקידתבש ןיא ,דיילק םענעלָאװ ןיא ןָאטעגנָא ,עמַאמ יד

 . טימ טדער ןוא ריט רעד ַײב טייטש ,ץריש ןסַײװ םעַײנ ַא ןיא ןוא

 יז טגערֿפ ,ןקחצי קידנעעזרעד ,לּפע ןגעוו ענעדִיי רעד

 ?ירֿפ ױזַא סעּפע סָאװ ---

 טשינ טסייוו ןוא טגָאזעג ןגיל טָאה רע זַא ,ךיז טנַאמרעד קחצי

 ןגָאז ןוא טנַאה סעמַאמ רעד ןשוק ןוא ןייגוצ .ןרעֿפטנע וצ סָאװ

 ןוא םיא ףיױא טקוק ענעדִיי יד .טשינ סעּפע רע ןָאק "ןגרָאמ-טוג;

 עדייב .טרעֿפטנע עמַאמ יד .שיליוּפ ףיוא סעּפע ןעמַאמ רעד וצ טדער

 קחצי ןוא םינּפ טלצנורעג ריא טמירקרַאֿפ ענעדִיי יד .םיא ףיוא ןקוק

 רע .ןָאט שרעדנַא סעּפע רעדָא ןעלכיימש ליוו יז יצ ,טשינ טסייוו

 ,סעּפע וצ ןרירוצוצ ארומ ךיז טָאה ןוא טרָא ןַא ףיוא ךָאנ ץלַא טייטש

 רעד ןיא םחורי רעטעֿפ םַײב ןענוֿפעג ךיז טלָאװ רע יווװ רעגייטש ַא

 ןיק רע ןעק ךָאד ןוא ,ךַײר ןוא ןייש זיא ץלַא ּוװ ,עלַאס רעסיורג

 .ךעלגנִיי סרעטעֿפ םעד ןָא ןכַאמ טשינ טירט

 רעד ןיא רע טסע ,ןסַײבנָא קידעכָאװ טסָארּפ ַא ,ןסַײבנָא סָאד

 טשינ גיוא ןייק טזָאל רע .קלורמוא רעייז זיא ןוא בוטש רערעדנַא
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 ןעמוקנַײרַא טשינ לָאז עמַאמ יד ,ארומ טָאה ןוא ריט רעד ןוֿפ ּפָארַא

 טשינ ריא טעװ ןוא ליומ לוֿפ ַא ןבָאה טקנוּפ טעוו רע :ןסע ןטימ ןיא

 סָאד ןיא סעּפע .ןסיב עניילק רעבירעד טכַאמ רע .ןרעֿפטנע ןענעק

 עמַאמ יד ןוא טשינ בוטש ןייק בוטש יד ,טשינ ןסַײבנָא ןייק ןסַײבנָא

 :טשינ עמַאמ ןייק

 ,ןטלַאהרַאֿפ םעטָא רעד טרעוו ןקחצי ןוא ןַײרַא-טמוק עמַאמ יד

 םיא ןבענ דיילק םענעלָאװ ןיא רעדינַא ךיז טצעז ,וצ-טייג עמַאמ יד

 םיא טלדניוװש ןגיוא יד רַאֿפ ,טשימעצ טרעוו קחצי .לקנעב ַא ףיוא

 רָאנ ,ןּפַאכ יז ליוו רע ;טנַאה רעד ןוֿפ סױרַא םיא טלַאֿפ למעז יד ןוא

 רע ;לקנעב סָאד םוא-טרעק ןוא ריר םענדָאמ ַא סעּפע ךיז טיג רע

 רע לַײװ ,קיליװ ,ןרעג לסיב ַא ,ןרעגמוא לסיב ַא ,ךיוא טלַאֿפ ןיילַא

 רַאֿפ טשינ סעּפע גיוט טרָא ןייא ףיוא ןייטש ןבַײלב וצ זַא ,טליֿפ

 ,םיא

 ;טַײרש עמַאמ יד

 !ךיז טוט םיא טימ סָאװ ,ןעד טסייו רע !האירב עדליוו וד --

 ןיא עמַאמ יד זַא ,טכַארט ןוא לקנעב סָאד ףיוא-טבייה קחצי

 סָאד רָאנ .ךיז טוט םיא טימ סָאװ ,טשינ עקַאט טסייוו רע :טכערעג

 ןעד יז טָאה סָאװ וצ :ןײלַא עמַאמ יד רָאנ ,קידלוש טשינ רע זיא

 ?הנותח

 ןיא ןיילַא קידנבַײלב ,רע טריֿפָאסָאליֿפ -- ןַײרַא תמא ןיא --

 ןכַאמנָא ןוא ןבָאה הנותח ןעמַאמ רעד סָאד גיוט סָאװ וצ -- בוטש

 טָאה טַײצ רעטצעל רעד ןיא זַא ,ךיז טנָאמרעד רע ?גנושימרַאֿפ ַאזַא

 סָאד זַא ,הסנרּפ ףיוא םחורי רעטעֿפ ןרַאֿפ טגָאלקעג עמַאמ יד ךיז

 -עֿפ רעד ןוא ,ץכעזייל עצנַאג סָאד ןעמונעגוצ טָאה בלעוועג עשַיוג

 -יב זיא'ס, :טגָאזעג ןוא טצֿפיזעגּפָא רעווש רעייז טָאה םחורי רעט

 ,רעשמ טציא ךיז קחצי זיא .?ןעמערַאברעד ךיז לָאז טָאג ,ןטַײצ ערעט

 ,ןליֿפַא זיא רעדנוװ א ,הסנרּפ ןבָאה וצ ידּכ ,הנותח טָאה עמַאמ יד זַא

 טעװ טַײצ יד ןוא ,הסנרּפ ןעמוקסיורַא טעוװ הנותח רעד ןוֿפ ױזַא יו

 טשינ עמַאמ יד ךָאד טלָאװ ,טשינ זַא רָאנ .רעטיב ןַײז טשינ ןיוש

 ?סָאװ וצ -- טַאהעג הנותח
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 ןיא שיֿפ עטַאלּפ ַא טימ ךיק ןוֿפ ןַײרַא רעדיו טמוק עמַאמ יד

 ,רעטומ רעד ףיוא תונמחר טרַא ןַא סעּפע טליֿפ קחצי ןוא טנעה עדייב

 סָאװ ,ץכעזיל עצנַאג סָאד וצ ריא טמענ בלעוועג עשַיױג סָאד סָאװ

 ןגיוא יד ןיא ..ןבָאה הנותח זומ ןוא ןטַײצ ערעטיב עכלעזַא טָאה יז

 ;וצ םיא טֿפור ןוא ךיז טצעז עמַאמ יד .ןרערט םיא ךיז ןלעטש

 !קחצי --

 ,לָאמ עלַא יו טשינ רָאג ,םורַא ץלַא יו ,זיא לוק סעמַאמ רעד

 קחצי .לוק-רעדיוו ַא יו ,דמערֿפ ןרעיוא סדניק םעד ןיא טגנילק סע

 ףיוא ןגילֿפ טּפַאכ ןוא קידנרעה טשינ לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טכַאמ

 ,ביוש רעד

 ןיא סָאװ !טייטש רֶע ןוא ,םיא טֿפור עמַאמ יד -- !קחצי --

 ,ףרּוװרָאֿפ טימ עמַאמ יד טגָאז --- ?סָאד

 רע סָאװ ,טשינ טסייו ןוא רעדינַא ךיז טלעטש ,וצ-טייג קחצי

 .ייז טלַאה ןעמ ּוװ :ענַײז טנעה יד טימ ןָאט וצ טָאה

 ?טסרָאֿפ וד ןיהּוװ ,טסייוו וד ---

 .טשינ טרעֿפטנע קחצי

 טסיו ?טשינ וד טסרעֿפטנע סָאװ רַאֿפ !ךיד ךָאד גערֿפ ךיא --

 ?טסרָאֿפ וד ןיהּווו

 ;ייב טרעװו רעטומ יד .ןגיוא יד ּפָארַא רעֿפיט טזָאל קחצי

 -טנע סָאװ רַאֿפ ףעזעג וד טסָאה !ץקש .,ריד ךָאד גערֿפ ךיא ---

 !?טשינ וד טסרעֿפ

 בוטש ןוֿפ סױרַא זייב טייג עמַאמ יד .רעדיוו ךיז טנייװרַאֿפ קחצי

 | "!טרַאװ, :ןקידנרָאצ ןליטש ַא טימ

 יװ זיא ןגילֿפ ,ןָאט וצ סָאװ טשינ טָאה ןוא ןיײלַא טבַײלב קחצי

 טָאה ךיק ןיא ןביוש יד ףיוא ענייא ןייק ָאד טשינ סיעכהל וצ ףיוא

 זיא ,ןעייטש ןטעב יד ּוװ ,בוטש עטצעל יד .ןיײגוצנַײרַא ארומ רע

 רע ןוא .ןײגנַײרַא טרָאד ןסייהעג טשינ טָאה עמַאמ יד .טכַאמרַאֿפו

 רחוס לדנעמ ןיוש טעוװ ןעוו --- .ןטַײז עלַא ןוֿפ טרַאּפשרַאֿפ ךיז טליֿפ

 ןָא סע טוט ,לדנָאטלַאּפ עַײנ סָאד סױרַא ןיילַא טמענ רע ?ןעמוק
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 קידנטַײט ,טגָאז ןוא םינּפ סָאד טמירקרַאֿפ רע .לגיּפש םוצ וצ-טייג

 ןַײרַא לגיּפש ןיא רעגניֿפ ןטימ

 סָאװ ,ןעד טסייו סע !האירב עדליוו וד !האירב עדליוו וד ---

 !ע---עמ ,טגָאזעג דלַאב ריד בָאה'כ !ךיז טוט םיא טימ

 ,ךעלדיל ענייש רָאג ןעגניז ןָאק סָאװ ,סכיג ַא לדיימ ַא ,טסניד יד

 רָאנ ,לדיל ַא ןעגניז םיא לָאז יז ,ןטעבעג יז טלָאװ קחצי ,ךרוד-טייג

 -עגסיוא ַײנ ןֿפױא טעזרעד ,קידנעייגכרוד ,לדיימ סָאד .ךיז טלַײא יז

 רעדַײלש ַא םיא טיג יז .רעגניֿפ סקחצי ןוֿפ ןקעלֿפ לגיּפש ןטצוּפ

 ;טגָאז ןוא

 רוטּפ רענַײד ןיוש ןעמ טעװ ןעוו !רָאיץרַאװש יד לַא וצ --
 !ןרעוװ

 :טרעֿפטנע ןוא זייב טרעו קחצי

 ..זַא ,טשינ סייוו ךיא ,טניימ יז !וד ,עסקיש ,וד --

 טָאה טסניד יד סנױזַא סָאװ טשינ ,ךעלטנגייא ,טסייוו רע רָאנ

 קידנרָאצ רָאנ טקוק ןוא ,ןעלדיז ןענָאק יז לָאז ןעמ סָאװ טימ ,ןָאטעג

 ,וצ-טֿפױל קחצי .ּפוטש ַא לָאמ ַא ךָאנ םיא טיג טסניד יד .ריא ףיוא

 יד .טסעֿפ ןוא גנַאל טסַײב ןוא ןייצ ענַײז ןשיווצ טנַאה ריא טּפַאכ

 ,ןלרַא-טמוק עמַאמ יד .רעדורעג ַא טרעו בוטש ןיא .טַײרש טסניד

 רעמ םענעבױהעגנָא בלַאה ַא טימ ריט רעד ַײב טייטש ענעדַיי יד

 ןרָאצ טימ רָאנ ,ליטש טגָאז עמַאמ יד .טנַאה רעד ןיא

 !םטלוע-לש-ונובר ,ןענעק טשינ רעדניק עכלעזַא לָאז ןעמ זַא ---

 רעווש ץרַאה סדניק ןֿפױא ךיז טגייל "םלוע-לש-ונובר, רעד ןוא

 .שיט םַײב ליטש ךיז טצעז ןוא קירעיורט טרעוו רע .ןייטש ַא יו

11 

 לדנעמ ןוא ריט יד ןֿפע רעטסעֿפ ַא ךיז טרעהרעד ךיק רעד ןוֿפ

 :ןבוטש עדייב ןיא ךיז טגיילעצ לוק טיירב סרחוס
 !רעכיג ?רע זיא ּוװ ,ונ --
 ןָאט סעּפע ליוו ןוא טרָא ןוֿפ ףיוא קחצי ךיז טּפַאכ !ָאד ---
 יִד ,רעייז ךיז טלַײא רחוס לדנעמ .טשינ םיא טרעה רענייק רָאנ
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 לדנעמ .ליטש םיא וצ טדער ןוא טַײז ַא ןיא קעװַא םיא טֿפור עמַאמ

 דרָאב עצרַאװש ןַײז ןוא ָאי, ףיוא ּפָאק ןטימ וצ קידנלַײא טלקָאש

 רעד יו ױזַא טקנוּפ, .לקָאש ןדעי ַיײב טסורב ןַײז ףיוא ךיז טשטיינק

 ךס ַא ָאד ןענַײז דרָאב סנטַאט ןיא רָאנ; ,קחצי טכַארט ,עטָאט

 ,"רָאה עיורנ

 טגייל ןקחצי .שעוו לקעּפ ןיילק ַא ןעלדנעמ טגנַאלרעד עמַאמ יד

 טגייב ןוא ךעקעל ךעלקיטש ייווצ ןַײרַא סענעשעק עדייב ןיא יז

 םַײב ,רעדיוש ַא ףוג ןכרוד ךרוד-טייג ןקחצי ...ןשוק וצ םיא ןַײא ךיז

 טנעה עדייב טסעֿפ טּפַאכ רע .ןבעגעג רעק ַא סעּפע ךיז טָאה ץרַאה

 ףיוא טקוק עמַאמ יד .סעּפע רַאֿפ ךיז ןציש םוצ יוװ ,ךיז וצ קירוצ

 ...ןגיוא עריא ןוֿפ טצָארּפש טייקטכעלש א .זייב םיא

 - ..טייהרעטנוזעג רָאֿפ ,ונ --

 -טֿפױל רע .ץרַאה םַײב רעק א רעדיו ךיז טיג קחצי ַײב

 ןוא גנַאל טשוק ןוא ןגיוא יד וצ-טכַאמ ,טנַאה סעמַאמ רעד וצ וצ

 :חֹוּכ ןצנַאג ןטימ

 !ישעמַאמ ,טנוזעג בַיײלב ---

 ַא ןֿפרַאװ ןוא ןעיירדסיוא לָאמ ַא ךָאנ ךיז רע ליוו ריט רעד ַײב

 -לעב םעד קידנעעזרעד .ארומ טָאה רע רָאנ ,ןעמַאמ רעד ףיוא קילב

 ,טסורב עלוֿפ ַא ןַײא-טמעטע ןוא ּפָא רע טצֿפיז ,סַאג רעד ףיוא הלגע
 -עג ץימש ַא הלגע-לעב רעד ןיוש טָאה ךיז ןצעזֿפױא ןטימ ןיא

 ,קחצי ,ןקורוצ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה רעזַײה יד ןֹוא דרעֿפ סָאד ןבעג

 ךָאנ ךיז טרעק ,דרעֿפ םוצ םינּפ ןטימ רחוס לדנעמ ןבענ טציז סָאוװ

 זיא ןוא ,זיוה רעייז ןיא ןַײרַא-טייג שמש םייח טעזרעד ,םוא לָאמ ַא

 ךיז טבייה סע ןוא סַאג יד ךיז טקידנע דלַאב : סָאװ וצ רעשמ ךיז

 ןעיורטש ענעטינשעגּפָא ,עצרוק יד טימ רעדלעֿפ יד ,ײסָאש רעד ןָא

 קחצי .רעטנענ וצ ץלַא ךיז טקור ןימלע-תיב רעד ןוא ךיז ןעיירד

 ,לרעדורב גנוי ןַײז ּוװ ,טרָא סָאד ןעניֿפעג ליוו ןוא גיוא ןטימ טכוז

 ,דרע טימ ןטָאשעגוצ ,םיכירכּת עסַײװ ןיא ןָאטעגנָא ,טגיל .,םייזװ

 ןוא דרע ךעלגרעב תורוש עצנַאג רָאֿפ םיא ךיז ןלעטש .,קידנכוז

 .וִצ םיא ןלַאֿפ ןגיוא יד .רעיורט רעליטש ָא ךיז טגייל ץרַאה ןֿפיוא
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 טיירב ,טַײו ַא ףיוא :דליב ַא זַײװכעלסיב סיוא ךיז טבעוו חומ ןיא
 רעד ףיוא ייז ןגיל זַײװסעגנערש ,ןשטנעמ טרדסעגסיוא ןגיל דלעֿפ
 ךַײלג סיֿפ יד ַײב טנעה יד ןטלַאה ייז ;קִיור ןטַאדלָאס יו ,דרע
 ךיוה -- ךיוה טַײרש ןוא רעציֿפָא ןַא זיא ,קחצי ,רע ;?!ָאנרימס;
 רָאנ ןעמ טעז םורַא ןוא םורַא .ךיז ןבייהרעד טנעה עלַא ,לוק ןֿפױא
 ךָאנרעד ..עיניל ַא יו ךַײלג ןעייטש סָאװ ,טנעה עטלעטשעגסיוא
 -עֿפע .ךעלטניב טכַאמ ןוא טדַײנש ןוא עסָאק ַא טימ עיױג ַא טמוק
 ןקוק וצ האנה טָאה ןוא טנעה ענַײז רע טעזרעד .,ןגיוא יד קידנענ
 טיצ ײסָאש רעד .םיא רעטניה ןיוש טגיל ןימלע-תיב רעד .ייז ףיוא
 למיה ןרעביא .רעמייב טימ ןטַײז עדייב ןוֿפ טצנַאלֿפַאב ,ךַײלג ךיז
 עלַײװ עלַא טֿפױל ײסָאש ןרעביא ןוא סנקלָאװ רעקיטש ךיז ןעיצ
 שטָאכ ,ןגָאװ רעד יו ,רעכיג ךס ַא טֿפױל רע ןוא .ןטָאש רעד רעבירַא
 לָאז ןעמ ,ארומ ןבָאה עלַא ןוא ןַאב רעד וצ טלַײא הלגע-לעב רעד
 ַא ףניֿפ עיצנַאטס רעד ןוֿפ קעװַא-טייג ןַאב יד .ןקיטעּפשרַאֿפ טשינ
 ןעמונעג טעליב ןבלַאה ַא רָאנ רחוס לדנעמ טָאה ןקחצי רַאֿפ ;רעגייז
 2 "טַאיל םעישָא, רָאטקודנָאק םעד ןגָאז לָאז רע זַא ,םיא טגָאזעגנָא ןוא
 ןוא עלעקניוו ןיא ןָאגַאװ ןיא טציז רע ;ןיילק ןכַאמ ךיז לָאז ןוא
 .רעייז ךיז טקערש

 ןגױא עטכַאמרַאֿפ בלַאה ענַײז .ןרעװ וצ לקנוט ןָא-טבייה סע
 ןוא ןָאגַאװ ןוֿפ טֿפול רעד ןיא ךיז טגָארט סָאװ ,ךיור ַא רָאנ ןעעז
 רע יוו רעגייטש ַא ,טנלע ןוא טזָאלרַאֿפ ןטַײז עלַא ןיא ךיז טרעק
 סױרַא רָאנ טקוק ךיור ןוֿפ .טַאהעג טשינ עמַאמ-עטַאט ןייק טלָאװ
 ןָאגַאװ רעד .לטסעק'עזַײר סלדנעמ .שעװ לקעּפ סָאד טַײז ַא ןיא
 -רעוו עטקַאהעגּפָא רָאנ קחצי טרעהרעד ךערּפשעג ןוֿפ ןוא טּפַאלק
 ןטימ טַײט ןוא ??לגניי סָאד זיא רעוא טגערֿפ דיי ַא סעּפע .רעט
 ךיז טקור ןוא ,רעֿפטנע םעד ןרעה וצ ארומ טָאה קחצי ,רעגניֿפ
 לוק ַא סעּפע .ץֿפיז ַא ךיז טרעה סע .טנַאװ רעד וצ וצ רעטסעֿפ
 ,ןטָארקנַאב ןגעו טדער ןעמ ."טַײצ ערעטיב/ :טגָאז ןוא טצכערק

 ,רָאי טכַא" -- !ךַײלג (לעּפָאב ףױא יװ)*
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 ,ךיז רע זיא רעשמ רָאנ ,סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,טשינ טײטשרַאֿפ קחצי

 רָאנ ךיז טֿפערט סָאװ ,סטכעלש רָאג-רָאג סעּפע ןַײז זומ סָאד זַא

 זומ'ס זַא ,טגָאז ןוא ךיוא טצכערק לוק רעדנַא ןַא .ןטַײצ ערעטיב ןיא

 תוריזג עַײנ ...ָאטשינ ,ָאטשינ זיא הסנרּפ ןייק זַא ,ןטַײצ סחישמ ןַײז

 רעד ףיוא קירעיורט רעייז ,רעייז טרעוו ןקחצי ןוא ..,ףיוא-ןעמיו

 גנַאל ןלעוו ןטַײצ ערעטיב יד זַא ,רָאֿפ םיא ךיז טלעטש סע .המשנ

 ןייג ןלעװ ךעלגנַיי עלַא .קידייל ןרעוװ ןלעװ רעבלעוועג עלַא .ןרעיוד

 ףעַײרש ןלעוו ןוא ךיש ןָא ,סעװרָאב -- ךעלדיימ עלַא ,ךעלטָאּפַאק ןָא

 ןצֿפיז ןלעװ סעטַאט יד ןוא סעמַאמ יד ןוא ."ךימ טרעגנוה סע.

 ."ןעמערַאברעד ךיז לָאז טָאג ,הסנרּפ ןייק ָאטשינ זיא'ס;

 רעמינּפ עלַא יד :םוא ךיז טקוק ןוא ןגיוא יד ףױא:טנֿפע רע

 תונמחר ַא טרעוו םיא ןוא טרעטיברַאֿפ רעייז סיוא םיא ןעעז םורַא

 ,לחומ ןיוש טציא םיא זיא רע .ךיוא רחוס לדנעמ ףיוא ,עלַא ףיוא

 ךיז רַאֿפ ןוא טעליב ןבלַאה ַא רָאנ ןעמונעג םיא רַאֿפ טָאה רע סָאװ

 .ןצנַאג ַא --
 ןעמ .ןָאגַאװ ןוֿפ סױרַא- ןוא ןַײרַא-טייג ןעמ ,ךיז טלעטש גוצ רעד

 :ךיוה טגערֿפ לוק ַא סעּפע .ךעלקעּפ טּפעלש
 ?ךענעה ,ןעמ טכַאמ סָאװ ?ַא ---

 .לוק רעדנַא ןַא טרעֿפטנע -- !ךרבתי םשה טביולעג --

 ?ריד סע טייג יוו ?הסנרּפ טסָאה ---

 !ךרבתי םשה טביולעג ,השקשינ .--

 טימ דִי םעד ףיױא ןקוק ,סקחצי ,ןגיוא עיולב רָאּפ יד ןוא

 -עג דיי םעד רע טלָאװ ,טמעשעג טשינ ךיז רע טלָאװ .טֿפַאשביל

 טביולעג ,הסנרּפ טָאה ריא ;דִיי 'ר ,דַיי רעטוג ַא טַײז ריא, :טגָאז

 יי ךרבתי םשה טביולעג ,ךרבתי םשה

 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא קחצי ןוא טרירעג רעטַײװ טָאה גוצ רעד

 -עקנוט ץלַא ןבױהעגנָא טָאה סע .ןקוקסױרַא ןעמונעג ןוא לרעטצנעֿפ

 "רַאֿפ זַײװכעלסיב ךיז ןבָאה טייקלקנוט רעד ןיא ןוא ,ןרעוו וצ רעל

 -עלעט יד ;רעדלעֿפ יד ןוֿפ ןוא רעמייב יד ןוֿפ ןטלַאטשעג יד ןריול

 סעּפולס יד רָאנ .ןעזעגסױרַא טשינ ןיוש ןעמ טָאה ןטָארד:ףָארג



 עיגָאלָאטנַא 156

 ,ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןוא ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןעגנורּפשעגקעװַא ןענַײז

 ,סנקלָאװ עכעלטיור לסיב ַא ךָאנ טּפעלשעג ךיז ןבָאה למיה ןרעביא

 טָאה סע .רעַײֿפ ַא ןבעגעג לקניֿפ ַא זַײװנטַײצ טָאה ןטַײװ רעד ןוֿפ

 ןרָאװעג זיא סע רערעטצניֿפ סָאװ ןוא .ןעגנורּפשעג ןוא טרעטיצעג

 ןיוש ןעמ טָאה סעּפולס יד .טרעטיצעג ןבָאה ךעלרעַײֿפ רעמ ץלַא

 ןייא ןיא ןסָאגעגנעמַאזצ ךיז ןבָאה דרע ןוא למיה ,ןעזרעד םיוק

 ןרעיומ ייוצ ןשיווצ ןַײרַא זיא ןָאגַאװ רעד ןוא עסַאמ רעצרַאוװש

 רעד ןיא ןוא ,ץרַאוװש רָאג ,ץרַאוװש ןרָאװעג זיא ןגיוא יד רַאֿפ .דרע

 !ןיהּוװ טסייוו רעוו ,ןֿפָאלעג ,טרעדורעג סעּפע ךיז טָאה טיײקצרַאוװש

 :ליטש רָאג טדער ןוא רחוס לדנעמ וצ סיוא ךיז טיירד קחצי

 ?לדנעמ 'ר --

 .טלמערד לדנעמ 'ר רָאנ

 םַײב םיא טיצ ןוא לָאמ ַא ךָאנ רע טגָאז -- ?לדנעמ 'ר --

 ,לברַא

 ?סָאװ --

 ?םוא-טלַאֿפ + *עילָאק , יד זַא ,זיא סָאװ ---

 רעד ףיוא ןָא קירוצ ךיז טנעל ןוא טשינ טרעֿפטנע לדנעמ 'ר

 .קנַאב

 ךיז יו ,דניק סָאד טגערֿפ -- ?ָאי ?רעטנוא טלעוו יד טייג ---

 .טסבלעז

 .טכרָאנש לדנעמ 'ר

 וצ

 ענעֿפָאלשרַאֿפ סקחצי .לַאזקָאװ ןוֿפ סױרַא ןעמ זיא ףלע םורָא

 טכיל יד .ןענעֿפע ןצנַאג ןיא טנָאקעג טשינ ךָאנ ץלַא ךיז ןבָאה ןגיוא

 רעייז ןענַאטשעג ןענַײז ןטַײז עלַא ןוֿפ .ןגיוא יד טדנעלבעג טָאה

 קידנציז טשרע .ךס ַא רָאג ןעוועג זיא סעקשזָארד ןוא ,רעזַײה עכיוה

 םוצ טרָאֿפ רע זַא ,טנָאמרעד קחצי ךיז טָאה ,עקשזָארד רעד ףיוא

 אב גוש



 187 רעדניק ןוא ןרעטלע

 סעּפע ,טייקיורמוא ןַא ןעמעלק ןביױהעגנָא טָאה ץרַאה ןַײז ןיא ,ןטַאט

 סעדעי .ןסַאג ךס א ןרָאֿפעגכרוד זיא ןעמ .גנוטרַאװרעד ערעווש ַא

 זיא ,ןַײרַא סַאג רעדנַא ןַא ןיא ןעמונעג טָאה ןַאמרוֿפ רעד זַא ,לָאמ

 ,רעגנעל לסיב ַא ךָאנ ןרעיודעג טעוו סע סָאװ ,ןעוועג ןדירֿפוצ קחצי

 .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ ןוא ןֿפָאלש טכַאמעג ךיז טָאה רע

 -ַאק ןגער רעד .טגנילק סע .לשעמ םַײב ןעמ טיצ רעיוט םַײב

 םעַײנ םעד ףיוא טזָאלב טניוו רעטלַאק ַא .םינּפ ןֿפױא לַײװרעד טעּפ

 ןוֿפ ךיז ןרעהרעד סע .טכַײֿפ טרעוו שעוו לקעּפ סָאד .לדנָאטלַאּפ

 טנֿפע רעיוט סָאד .ןעלסילש ןוֿפ גנַאלקעג ַא ןוא טירט קינייוועניא

 :םעטָא רעד ךיז טלַאהרַאֿפ ןקחצי .ךיז

 !"טציא;

 טכליה סע .רעיוט סָאד טקַאהרַאֿפ קישַאד םענעשעמ ַא טימ יג ַא

 םיוק טּפעלש קחצי ,ּפערט יד ףיוא ףױרַא-ןעייג ייז .םורַא-ןוא-םורָא

 רָאנ טליֿפ רע .םורַא ךיז טוט'ס סָאװ ,טשינ טעז ןוא סיֿפ יד ךָאנ

  ןיא ליֿפעג סָאד ןוא רענַײז םורַא טנַאה עסיורג ערעווש סלדנעמ

 ןרעה סע .לָאמ רָאּפ ַא לדנעמ טּפַאלק ריט רעד ַײב .ערעווש ַא רעייז

 קחצי ?!*םַאט ָאטק; :טנערֿפ ןעמ .סיֿפ עסעװרַאב ןוֿפ טירט ךיז

 ,רעטכַײל ּפָא-טצֿפיז ןוא לוק סרעטָאֿפ םעד טנעקרעד

 יד ןוֿפ ּפָארַא לענש טֿפױל ,טירט יד קידנרעהרעד ,לדנעמ רָאנ

 קחצי !"ָאד בַײלב2 ןקחצי טגָאז ןוא רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ּפערט

 ,רעטצניֿפ זיא םורַא .ןעמעטָא וצ ארומ טָאה ,ליטש ןייטש טבַײלב

 ,ריט רעד רעטניה לָאמ ַא ךָאנ ךיז טרעהרעד -- ?םַאט ָאטק --

 ,ריט רעד ןוֿפ טַײװ טֿפור ,רעשרעבַײוװ א ,לוק רעדנַא ןַא

 ?וד טסייטש סָאװ ,לזמילש ,ןֿפע ---

 רעד .סעקטַאג עסַײװ רָאּפ ַא טעזרעד קחצי .ךיז טנֿפע ריט יד

 ַא טימ טגערֿפ ןוא ףיוא קירוצ ךיז טלעטש ,ןַײא ךיז טגייב עטַאט

 :לוק םענעקָארשרעד

 ?וד ,קחצי --

 ,טרָאד זיא רֶצֹו *
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 ?סָאד זיא סָאװ ,ריט יד וצ:ךַאמ !רָאי עצרַאװש יד לא וצ --

 ריט יד ,ןַײרַא-טײג קחצי .בוטש רערעדנַא רעד ןוֿפ ךיז טרעה --

 ַא ךָאנ טגערֿפ בוטש רערעדנַא רעד ןוֿפ לוק סָאד ,ךיז טכַאמרַאֿפ

 ןרעביא ךיז טצַארק ,טשינ טרעֿפטנע רעטָאֿפ רעד ;זייב ןיוש לָאמ

 .רעווש טמעטָא ןוא לּפַאק

 -טייג רעטָאֿפ רעד .בוטש רעטשרע רעד ןיא ןייטש טבַײלב קחצי

 ,טכיל עלעקנוט ַא טגָאלש סע ןענַאװ ןוֿפ ,רעטייווצ רעד ןיא ןַײרַא

 :ןעיירשעג טרָאד ןוֿפ ךיז ןרעהרעד דלַאב

 טנעה ןכערב ןייג רע לָאז !ךָאנ ךיא ךיורב םירזממ ענַײד --

 ןטימ ןיא ןוא ןעיירשעג ,תוללק רעדיוו ךיז ןטיש םעד ךָאנ ...סיֿפ ןוא

 לוק סנטַאט םעד ןוא ,"עלייב ,עלייב ,, :לוק סנטַאט םעד סױרַא-טמיווש

 .תונמחר ַא זיא'ס ,ױזַא ךיז טעב רע ,ךייוו ױזַא זיא

 ןוא ןטסַאק םַײב טייטש קחצי .גנַאל ןרעיודעג ןעיירשעג יד

 ,טשינ טכַארט ןוא טשינ טרעלק רע ,טרָא ןוֿפ ןריר וצ ארומ ךיז טָאה

 תוללק יד ןוא ןעיירשעג יד ןוא ...ןטכַארט ןוא ןרעלק טשינ ליוװ ןוא

 ,ןרעיוא יד ךרוד ןַײרַא ּפָאק ןיא םיא ןגָאלש בוטש רערעדנַא רעד ןוֿפ

 ןוא ךיז טיש ןוא ךיז טיש סָאװ ,ךעלדנייטש ענבָארד עילַאֿפ ַא יו

 ןֿפױא ּפָאק םעד ןָא-טנעל ,דימ טרעוו רע ...ףיוא טשינ רָאג טרעה

 ןרעיוא יד טנעה עדייב טימ ךיז טּפָאטשרַאֿפ ןוא ,ןטסַאק

 סע .ןגער ףוס םוצ ןרענוד יו ,רעליטש ןרעוו ןעיירשעג יד

 רעד .ןצֿפיז ןוא ןצכערק ,תוללק עטקַאהעגּפָא ,עליטש ןָא ךיז ןבייה

 םיא טריֿפ ןוא טנַאה יד רַאֿפ ןקחצי ןָא-טמענ .ןַײרַא-טמוק עטַאט

 ןוֿפ ךיז טבייהרעד ביוה רעסַײוו ַא ןיא ּפָאק ַא .ןַײרַא בוטש רעד ןיא

 :טגערֿפ ןוא ןשיק

 ...ךיד לָאז'ס זַא ,ןגייל םיא וד טסעוו ּוװ ---

 ;ץלַא טדער עטַאט רעד .טשינ ןָאק רע .ןענייוו ליוו קחצי

 ןהקֿבר וצ ןגייל םיא לעוו'כ ,עלייב ,ךיד טעב'כ ,עלייב ,עלייב ---

 ...ךיד טעב'כ ,עלייב .ןַײרַא לטעב ןיא

 ביוה רעד ןיא ּפָאק רעד ןוא -- ...ּפָאק ןֿפױא םיא ריד גייל ---

 .טנַאװ רעד וצ םוא ךיז טיירד
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 ןוא ןַײרַא 0 ןיא םיא טגייל ,סיוא ןקחצי טוט רעטָאֿפ רעד

 .טעב ןַײז ןיא קירוצ ןיילַא טייג

 ַא עטַאט רעד טיג רָאנ לָאמ לייט .ליטש זיא בוטש רעד ןיא

 -ַייז עגָאלדָאּפ יד ןוא טנעו יד ןוא .טנערב לּפמעל ןיילק ַא .ץכערק

 טשינ ךיז טריר ,קַיור טגיל קחצי ,סנטָאש עקידארומ טימ לוֿפ ןענ

 ,עלַײװ רעגנַאל ַא ןוֿפ

 טביולרעד ,ןיוש ןֿפָאלש עלַא זַא ,רעשמ ךיז זיא רע ןעוו טשרע

 סעּפע ,סוֿפ ַא סנַײז ףיוא טֿפערט ןוא טנַאה יד ןגעװַאב וצ ךיז רע

 ,ךַאז עַײנ ַא רָאג ףוג ןַײז ןיא ןענוֿפעג טָאה רע זַא ,םיא ךיז טכַאד

 סיֿפ עדייב ןוא סוֿפ ןרעדנַא םוצ טנַאה רעד טימ וצ ךיז טריר רע

 טלָאוװ'ס זַא ,ךיז טכַאד םיא .קירעביא ירמגל רָאג סיוא טציא םיא ןעעז

 סָאװ ,עלעּפע ןַא יווװ ,ןיילק רָאג ,ןַײז ןיילק לָאז רע ,ןעוועג גונעג

 . .ליוו ןעמ ּוװ ,ןטלַאהַאב ןעק ןעמ

 טעזרעד ןוא ּפָאק םעד סיוא רע טיירד םורַא עלַײװ ַא ןיא ךָאנ

 עטיור רָאג טימ םינּפ שידניק ַא ןוא ,רָאה עצרַאװש ןשיק לוֿפ ַא

 ךעלײרֿפ רָאג טרעוו םיא .ךעלעמַאּפ קַיור טמעטע דניק סָאד ,ןּפיל

 ,ןצרַאה ןֿפױא טכַײל ןוא

 טגיל ןוא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,לרעדורב ןַײז ךיז טנָאמרעד םיא

 ךיז טָאה ,םיא טימ ןֿפָאלשעג זיא רע זַא .דרע רעד ןיא ןבָארגַאב

 ...ּפָארַא-ןוא ףיורַא ,ּפָארַא -ןוא-ףיױוַא טרירעג ױזַא ערדלָאק יד ךיוא

 .ןרעטש םוצ וצ ךיז טריר ,רָאה יד ןָא-טריר ,רעטנענ וצ ךיז טקור רע

 טגייב ןוא טעב ןיא רעדינַא-טינק ,םינּפ סָאד ןקוקנָא רעסעב ליוװ רע

 ןוא טמעטע ,טֿפָאלש ןוא טֿפָאלש למינּפ עניילק סָאד ןוא .,וצ ךיז

 לָאמ ַא סָאװ ,למינּפ סָאד טשוק ,ןּפיל ענַײז וצ-טגייב רע .טמעטע

 :טרזח ןוא ,רעקרַאטש

 .יביל ױזַא ,ביל ױזַא ךיד בָאה'כ ,ביל ױזַא ךיד בָאה'כ --

 .ןיא .ןיוועג ךיוה ַא טימ ףיוא ךיז טּפַאכ עלעדיימ סָאד רָאנ

 ?זיא סָאד סָאװ ,ךיז טגערֿפ עטַאט רעד .רעדורעג ַא טרעו בוטש

 ןָא רעכעה ךָאנ טבייה עלעדיימ סָאד ןוא טליש ןוא טַײרש ביוה יד

 ןקחצי ףיוא רעגניֿפ ןטימ ןָא-טזַײװ ןוא טַײרש יז .ןענייוו וצ
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 ...ישעמַאמ ..,רע ...רע --

 ,ביוה רעד ןיא ּפָאק רעד טגערֿפ -- ?ןָאטעג ריד רע טָאה סָאװ --

 ףיוא טנַאה רעד טימ ןָא עלעדיימ סָאד טזַײװ --- ...ָאד ,ָאד ---

 .קַאב רעד

 טעב ןיא ךיז וצ עלעדיימ סָאד טמענ .ּפָארַא-טייג רעטומ יד

 םיא ,ןײלַא טבַײלב רע .ןקחצי ןָא-ןקוק ןגיוא עזייב .רָאּפ ַא .ןַײרַא

 ,טשרע ,ןצֿפיזוצּפָא ,ןענייוו וצ ארומ טָאה רע .קירעיורט רעייז טרעוו

 ,טסורב רעד ןוֿפ סױרַא ןצֿפיז יד ךיז ןסַײר ןֿפָאלשנַא טרעוו רע זַא

 ןענוֿפעג קנַאש רעד רעטנוא טָאה רע זַא ,םיא ךיז טָאה טמולחעג

 רע .רעמ ץלַא טרעװ סע ןוא טמענ ןוא טמענ רע .טלעג ךס ַא

 ןוא ןעמַאמ רעד טלייטעגנַײא ,סענעשעק עלוֿפ טגיײלעגנָא ןיוש טָאה

 ןיוש ןלעוו'ס זַא ,טײרֿפעג ךיז ןבָאה עדייב ןוא ,ךס ַא ןטַאט םעד

 ןייק ,לָאמ ןייק ןיוש ךיז ןלעוװ ייז ןוא ןטַײצ ערעטיב ןייק ןַײז טינ

 ,טלעג סָאד טלייצעג ןוא שיט םַײב ןסעזעג ןענַײז יז .ןטג טשינ לָאמ

 ,טלכיימשעג טָאה עמַאמ יד .טגנַאלרעד ןוא טגנַאלרעד טָאה קחצי

 ,ױזַא טָאפ :טנעה יד ןיא טשטַאּפעג טָאה קחצי ןוא ,ךיוא עטַאט רעד
 .."יֹוזַא טוג

 .םולח ןיא טלכיימש רע

 1908 עשטשרָאװ



 תילכחת



 גרענעסייוו .מ .א

 אב רודו ךלוה רוד

 גנולייצרעד

 ,טכַאנ-תוחילס עקיטכרָאֿפ ,עקילייה ַא .טכַאנ עטנרעטשעגסיוא ןַא

 למיה ןעיולב ןכיוה ןוֿפ ּפָארַא-ןקוק ךעלדנרעטש עקידנעלקניֿפ ,עליטש

 ,םענעֿפָאלשעגנַײא בלַאה ןיא .לטעטש םענעֿפָאלשעגנַײא בלַאה ןֿפױא
 ךָאנ זיא רעטסוש קילעז ַײב .ךַאװ ךָאנ ןעמ זיא רעזַײה לייט ןיא לַײוװ

 רעד ןיא טֿפיטרַאֿפ ױזַא ןענַײז ןלעזעג ענַײז ןוא רעיוט-ןוא-ריט ןֿפָא

 סָאװ ,למיה ןוֿפ ךעלעגייא עקיטכיל יד טינ ןקרעמַאב ייז זַא ,טעברַא

 ןּפמָאלצילב יד .רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ךרוד ייז וצ ןעקנווועג ןבָאה

 קיליונרעג ייז ןזָאל ייז ןוא ןגיוא עדימ יד ייז ןדנעלב בוטש ןיא

 .טעברַא רעד וצ ּפָארַא

 ךיז ליו רע .עטָאנ רעגנַאל רעד זיא עלַא רַאֿפ רענעמונרַאֿפ

 :טשינ רעבָא ךיז ןזָאל ייז ןעקנַאדעג יד רעמַאה ןטימ ןגָאלשרַאֿפ

 ןוא .ןעמ ףרַאד טלעג רצוא ןַא ,געט עקיליײה עכלעזַא ןעייג סע;

 ...לבור ןייק טקירעביארַאֿפ טשינ רע טָאה רעמוז ןרעביא ?ןענַאװ ןוֿפ

 לָאז .טשינ דייר ןייק זיא -- ֿבוט-םוי ףיוא ןֿפױק וצ סעּפע ךיז רַאֿפ

 .שאר ףיוא :תואצוה עסַאמ א .ךַײלג ןטַײל וצ ןַײז בוטש ןיא רָאנ

 -גייא וצ שטָאכ ;תוֿפוע --- רוּפיּכ-םוי ףיוא ..,לגיײֿפ עניורב -- הנשה

 ןעמ .תוּכוס טשרע טייג ךָאנרעד .דניק ןדעי רַאֿפ ךעלהרּפּכ עקיצ

 -שעל ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד .הּכוס ןיא םענייא ןיא ןשטנעמ טימ טציז

 רַאֿפ ןרעוו וצ טמעשרַאֿפ טשינ -- עסיורג סעבָאב-רעקוצ ,1 לקישט

 ,לשיפ 1
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 ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ןטעברַא רעסעב? :וצ ךיז טבַײרט רע ןוא .?טַײל

 -טזָאל ןוא טבייה רע ןוא ."ןשטנעמ ןשיווצ שטנעמ ַא ןַײז וצ יבַא

 "רַאה רעד ףיוא רעמַאה םעד רעקיטסַאה ןוא רעקיטסַאה ץלַא ּפָארַא

 זיא סָאװ ,ןייטש ןרעביא ריא טימ קידנרָאֿפמורַא ,עװשעדָאּפ רעט |

 ,ינק רעניד ,רעטרַאדעגסיוא ןַײז ףיוא ןגעלעג

 ןוא רעטנוא םיא טֿפלעה סָאװ ,לגנִיי קירָאי-ןצכַא ןַײז ,למייח

 -ָאֿפ םעד רעטניה טעמּכ ,טַײז רעד ןיא טציז ,טעברַא וצ םיא טיירג

 םַאזגנַאל ןוא ךַאװש קידנּפַאלק ,לויטש ַא טעװָאק ןוא ,לסקַא סרעט

 -עג קיטַאלג טשינ לָאמ סָאד ךיז ןבָאה 2 ךעלקעלֿפ יד .לרעמעה ןטימ

 לייט ,ךיז ןכערבעצ לייט ,ןַײרַא ליוז רעטרעכעלעג רעד ןיא טשטילג

 ןגנוי רעייז טרַאנעג ןטלָאװ ייז ךַײלג ,קעװַא ןצנַאג ןיא ןעגנירּפש

 וצ רע טכַאמ םיוק .שינעטלעהַאב ןיא םיא טימ קידנליּפש ,רעטסַײמ

 וצ טַײצ ןוֿפ םיא טלַאֿפַאב טייקדימ יד ןוא ,טייקדימ רַאֿפ גיוא ןַא

 רעד וצ ּפָאק םעד ּפָארַא-טזָאל ,גיוו ַא ךיז רע טוט טלָאמעד ,טַײצ

 ,ןרעטש םַײב לרעמעה ענרעזַײא עטלַאק סָאד קידנריּפשרעד רָאנ ;סיוש

 -ָארשרעד .ענעֿפָא ייווצ טימ םוא ךיז טקוק ןוא ףיוא ךיז רע טּפַאכ

 דָארג סע טָאה ןעמ .ןלעזעג יד םיא ןוֿפ טשינג ןכַאל יצ ,ןגיוא ענעק

 ןייק זיא סע; :ןײלַא ךיז ףיוא ךיז טרעזייב רע רָאנ ,טקרעמַאב טשינ

 ןטרַאװ טעוװ רעטָאֿפ רעד זַא ,טסייו רע ."ןֿפָאלש וצ טשינ תילכּת

 טשינ רעמ ידּכ ..."!ףָאלש רעד ךַאז עסואימ ַא ,עֿפ? .לוויטש ןֿפױא

 לבוק םוצ וצ-טייג ןוא לוויטש םעד קעװַא רע טגייל ,ןֿפָאלשוצנַײא

 ,ןגיוא יד טימ םינּפ סָאד רעסַאװ ןטלַאק ןטימ ךיז טשירֿפרעד ,רעסַאװ

 ַא רע טֿפרַאװ געוו ןֿפױא .טעברַא רעד וצ קירוצ ץלָאטש טייג ןוא

 ףרַאד ןעמ !ףלעווצ בלַאה ,ַאװיָא; .רעגײזטנַאװ םוצ קילב ןטסיירד

 ןטיש לרעמעה ןרעטנוא ןוֿפ ןוא טרָא ןַײז וצ ךיז טלַײא רע ."ןריר ךיז

 ,ןטֿפיטש עקיורמוא יד ןוֿפ ךעלּפעק יד רעביא ּפעלק עקידעבעל ךיז

 ערעל יד ןוֿפ ּפָאןעגנילק ןוא ,ּפעלק יד ,ךיז ייז ןטיש לגָאה ַא יו

 ,רעטצנעֿפ םענעֿפָא םַײב ןסיורד ןיא ןעייטש סָאװ ,רעסעֿפ עסיורג

 ,ןטפיטש 2
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 ןיא ןקישקעװַא ןוא גרַאװכוש טימ ןקַאּפנָא ייז לָאז ןעמ קידנטרַאװּפָא
 .סעינרעבוג עשיסור יד

2 

 זיא ,עטסָאבעלַאב ַא רַאֿפ טסַאּפ סע יװ ,לבַײװ ךעלקיד ַא ,עקלע
 -רעד .עינלעטַאּפ ַא ףיוא סטעֿפ טלגערּפעג ןוא ןעמיוק םַײב ןענַאטשעג
 ,גיוא ןייק טזָאלעגּפָארַא טשינ ךיוא ערעשטעוו רעד ןוֿפ יז טָאה ַײב
 טריר יז ןוא .סַאג ןוֿפ ןעמוקקירוצ דלַאב ףרַאד ,ןַאמ רעד ,קילעז
 גנילצולּפ יז טוט טקישעג .קיטרַאֿפ ןסע סָאד ןֿפערט לָאז רע ,וצ ךיז
 ןוֿפ + דָאז רעד .עינלעטַאּפ רעד ףיוא סטעֿפ לֿפעל עכעלטצ ךָאנ סָאג ַא
 ןגנַאל םעד טקעוװ עינלעטַאּפ רעקידעכָאק רעד ףיוא סטעֿפ ןקידלּפַאצ
 .תוגאד עקידֿבוט-םוי ענַײז ןוֿפ עטָאנ

 - קידנֿפרַאװ גיוא ןַא ,רע טכַארט -- !גונעת ַא זיא ױזַא טָא --
 ַא טימ ,לֿפרַאֿפ ערָאלק עטיירב טימ סעבָאב עסיורג -- ןעמיוק טוצ
 ךלישטָאר ןיוש געמ סָאד !לכאמ ַא ..,סטעֿפ טימ ךָאנרעד ,ןסָאגַאב ךיוי
 רע טליֿפרעד ַײברעד ...ןַײרַא ליומ ןיא םיא טמוק רעסַאװ סָאד !ןסע
 קַאמשעג רעד זַא ,קידרעסַאװ ךיוא םיא טרעוו ץרַאה סָאד זַא ,רעבָא
 םיא טכַאװש ,בוטש ןיא ךיז טייגעצ סָאװ ,"לכאמ סדלישטָאר, ןוֿפ
 | ,ּפָא רעמ לָאמ ַא סָאװ

 וצ רעביא ךיז טיירד רע ןוא ןציז טשינ ןיוש רעגנעל ןעק רע
 ;:םיא טגָאז ןוא ןעלמייח

 ,םיהַא ןייג וצ טַײצ ןיוש !טעברַא רעד טימ וד טסטלַאה יו --

 -ייוװ ַא ןיא ןוא ,טײרֿפרעד למייח טרעֿפטנע -- !עטַאט ,דלַאב ---
 -ַאכ יד ןָאטעגנָא ,טעברַא יד טגײלעגקעװַא עדייב ייז ןבָאה םורַא על
 ייברעד .עטסָאבעלַאב רעד טכַאנ עטוג ַא ןשטנּוװעג ןוא ךעלטַאל
 -יֿפעג דניצַא ךיז ןָאק ,ןַאמ ריא ,רע ּוװ ,ןָאטעג גערֿפ ַא עטָאנ טָאה
 לסיב ַא ףרַאד רע זַא ,טרעֿפטנע רע ןוא ?סָאװ וצ :טגערֿפ יז .ןענ
 עטָאנ ןוא ,טשינ טסייוו יז זַא ,ןעלסקַא יד טימ יצ ַא טיג עקלע .טלעג

 ,שינעכָאק *
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 לָאמ ַא ךָאנ קידנגָאז ,ריט רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה לגנִיי ןטימ

 .ןלעזעג עטזָאלעגרעביא יד טימ עטסָאבעלַאב רעד וצ ?טכַאנ עטוג ַא,

 ,םענייש םעד ךיז רַאֿפ ןעזרעד עטָאנ טָאה לעווש טַײז רענעי ףיוא

 זַא ,טליֿפרעד טָאה ןוא ןרעטש עקידנעלקניֿפ יד טימ למיה ןרעטיול

 רע טָאה רעגנוה םעד .דײרֿפ רעליטש טימ לוֿפ טרעוװ ץרַאה ןַײז

 | ,ןסעגרַאֿפ

 ןעלמייח וצ רע טגָאז -- !טלעװ ענייש ַאזַא ןֿפַאשַאב טָאה טָאג --

 ןוא ןציז ןזומ סָאװ יד רַאֿפ טשינ זיא ץלַא סָאד זַא ,דלַאב טכַארט ןוא

 ,טשיג ןעלמייח ןיוש רע טגָאז סָאד .בוטש ןיא ןטעברַא

 ןעגנערבמייהַא זומ ןעמ -- רעטַײװ רע טכַארט --- !הסנרּפ --

 .ילברעק ַא שטָאכ

 -טלצנור ןוא ענעשעק ןיא ּפַאט ַא ךיז רע טוט קידנליוו-טשינ

 -- "ןַײז טכערעג יז טעװ ,ןגָאז טעװ יז סָאװ; .ןרעטש םעד ןַײא

 טביולעג ,ןיוש זיא ,ונ .לבור ַא ריא ןבעגעג קיטנוז, -- רע טכַארט

 יז טעװ ץרַאה רעטיב רעװװש ריא .טכַאנ ַײב קיטסניד ,טָאג ןיא

 ,"ןסיגסיוא רימ וצ ,ךיז טכַאד

 ןטלַאהסיוא ןענָאק ךָאנ רע טעוװ יצ ,ןכַאמ רָאלק ךיז ליוו רע

 סע טסיירט ךיז טוװּורּפ רע .טלעג ןָא ןעמוק וצ םייהַא לָאמ סָאד

 זיא גָאט םעד !טשינ טלעג ןייק ךָאד יז ףרַאד דניצ ,טעּפש ןיוש זיא

 ירֿפ רעד ןיא דלַאב רע טעוװ !?ןגרָאמ ,אלא .ןעמוקעגרעביא ןיוש יז

 -ֿבושי ןצנַאג ןכָאנ רעבָא .ןגָארטמײהַא ןוא לבור ַײרד-ייווצ ןּפַאכ

 יז; .טנעה עקידייל יד טימ ןײגוצמײהַא רעווש ךָאד םיא זיא תעדה

 "!ןגירקוצסױרַא לברעק סָאד ןָא-טמוק סע רעווש יו ,טשינ רָאג טסייוו

 ,טשינ דייר ךיא ,טניימ יז; .ןײלַא ךיז רַאֿפ ךיז רע טרעֿפטנערַאֿפ --

 "!םלענ רע טרעוו ,לבור ַא ףרַאד ןעמ ןעוו זַא ,דייר !טשינ ןָאמ

 םַײב םיא קידנרירנָא ,למייח םיא טקעװ -- !עטַאט םוק --

 ,לברַא

 "רעד רע .רעליטש ךָאנ טזַײרּפש ןוא טשינ סע טקרעמַאב עטָאנ

 טָאה רע ןוא ,טנָאמרעד םיא יז טָאה ןסַײבנָא םִַיײב ךָאנ זַא ,ךיז טנָאמ

 -עג ,ךעבענ ,יז טָאה .ןקיש רעטעּפש ריא טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ ריא



 עיגָאלָאטנַא 196

 ןיא ערעשטעוו ףיוא ןגרָאב ןייג ןוא םינּפ סָאד ךיז ןצרַאװש טזומ

 ןױש טלָאװ סָאד ןעמוקַאב טשינ רָאג יז טָאה רשֿפא ןוא .לטיילק

 -- העד רעד ןיא ךיז רע טקיטסעֿפַאב --- ןיינ .ןעוועג ךעלקערש רָאג

 !םייהַא טשינ ןעמ טייג ױזַא

 ייוצ ַא שטָאכ ןעוו, :טכַארט רע ןוא לברַא םַײב םיא טיצ למייח

 םייהַא םוק ךיא ..."קירב רענרעזַײא ןַא ףיוא ךיא ייג ,לבור ענרעבליז

 ,יז טלָאװ טסוװעג רָאנ ,ןעוועג זיא ןעוועג סָאװ .,.רשוי-ץילמ ַא טימ

 טלָאװ סע .ןַײרַא סַאג ןיא ןײגוצסױרַא סָאװ טימ יז טָאה ןגרָאמ זַא

 -לבקמ שרעדנַא רָאג םיא טלָאװ יז ,.,לָאמַא יו ,,.ןטַײל ַײב יו ןעוועג

 למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד ...ביל ױזַא ןעוועג טלָאװ יז ...ןעוועג םינּפ

 ..."ןגיובעגוצ םיא יז טלָאװ

 ,םיהַא ייג וד -- ןוז םוצ ךיז רע טדנעוו --- !למייח ,רעה ---

 ,טלעג לסיב ַא םיא ַײב טּפַאכ ןוא ןקילעז ןכוזּפָא לעװ ךיא ןוא

 ?דניצַא ןעניֿפעג ןעד םיא טסעוו ---

 ,קנעש ןיא יאדוװַא זיא'ר ,רשֿפא ---

 ןיא ּפָארַא ךיז טמענ .,ןגָאז טשינ לָאמ ייווצ סע ךיז טזָאל למייח

 לָאמ ַא סָאװ ךיז ןרעה טירט עקנילֿפ עגנוי ענַײז ןוא ,סַאגנטַײז ַא

 ,טכליהרַאֿפ דלַאב ןרעוו ןוא רעטַײװ ןוא רעטַײװ

ִ 

 עקירעדינ עניילק יד ,רעל ןוא ליטש ןיוש ןענַײז ךעלסעג יד

 .שטזָאלעגּפָארַא יו ,ןדָאל עטכַאמרַאֿפ טימ גנַאל ןיוש ןֿפָאלש ךעלזַײה

 ןַא ןוֿפ טלַאּפש ַא ךרוד ,ןטלעז .ןגיוא עטכַאמשרַאֿפ ףיוא ןעמערב

 טגייל ןוא ןַײש עכעלטיור ַא סױרַא-טרעטיצ ,ןדָאל ןטנקירטעגנַײא

 טֿפָאלש טסרעמ'ס .לקיסַאּפ לעה ַא יו לסעג ןוֿפ טיירב רעד רעביא ךיז

 ךיוא ךיז ןבָאה סיֿפ עדימ ןוא ןגיוא עדימ סעטָאנ ןוא ,ןיוש ןעמ

 -.סעג עליטש יד רעביא ןענַאּפש טזומעג טָאה רע רָאנ .ור ןטעבעג

 ןבייה סיֿפ יד :ַײלב יוװ ןרָאװעג רעווש םיא ןענַײז ןעמערב יד .ךעל

 .תינעּת ןרעווש ,ןגנַאל ַא ךָאנ יו ךיז רע טליֿפ ןצנַאג ןיא .םיוק ךיז

 -רעבַײװ רעד ןוֿפ ךעלּפערט יד ףיוא .סַאגלוש יד רע טכיירגרעד ױזַא
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 -עגוצ זיא רע .טלַאטשעג עקידנציז ַא ןעזרעד רע טָאה לוש רעש

 רע .טרעטיצרַאֿפ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא רעטנענ לסיב ַא ןעגנַאג

 "!ןרעוװ ןעק שטנעמ ַא ןוֿפ סָאװע .עקַײכ ענעגוזעמ יד טנעקרעד טָאה

 -לעוועג ענעגייא ַײרד טַאהעג -- .רענייב יד ךרוד םיא טרעדיוש --

 טרעקיוהעגנַײא יז טֿפָאלש ,ףָארטש סטָאג טמוק ,זיוה ןגייא ןַא ,רעב

 טלָאװ סָאװ ,עלײשטַאֿפ רענעסירעצ לקיטש ַא ןיא ךעלּפערט יד ףיוא

 ןקיטכענרעביא יז טזָאל רע ןעוו ,* רערעכָאװ םעד ןד 'ר טרירַאב סע

 -רעטיב ַא יו ,טליֿפרעד רע ..,"!ריט רעד רעטניה שטָאכ !ךיז ַײב

 ַא זיא ,רע טסייוו ,ןד ,רע .ליומ םוצ וצ ץרַאה ןוֿפ םיא טמוק טייק

 רע טנוװַאד רוּפיּכ -םוי --- רע טכַארט --- .לזמ ַאזַא רימ; ,דִיי רעמורֿפ

 "!תוקיתמ ַאזַא טימ ,ךעלרעמָאי ױזַא ןוא ,לוש ןיא דומע ןרַאֿפ הליענ

 טָאה רע ...טשינ םיא טגָאז רענייק ןוא ...ןסיוו טשינ ןוֿפרעד זומ רע
 טלעֿפ סע --- ךיז רע טסיירט --- ,ַאמ; ...ןעמונעגוצ ץלַא ךָאד ריא יב

 -יא רע טכַארט -- רשֿפא ןוא .טלעוו רעד ףיוא קילגמוא ןייק טשינ

 ערעדנַא !טשינ טסייוו יז ...עלַא רַאֿפ רעסעב רָאג ריא זיא -- רעב

 ןגעוו קנַאדעג ןרַאֿפ ךיז טקערשרעד רע ןוא ..."רעגרע זיא תונמלַא

 רעד ןיא ןעמָאנ ןביל ןַײז ַיײב ץלַא עקַאט זיא סע ...תונמלַא ערעדנַא

 ץרַאה םַײב שינערַאּפש סָאד טרעוװ טַײצ רעצרוק ַא ןוֿפ רָאנ ,טנַאה

 סעדעי ןוא קעװַא רע טלַאֿפ לָאמ ַא סָאװ ...רעטֿפע ןוא רעטֿפע ץלַא
 ףיוא רעמ ,ַײברַאֿפ זיא רע זַא ,ןעמ טניימ ,קעװַא-טלַאֿפ רע ןעוו ,לָאמ

 ,טלעוו רעד ףיוא יו רענעי

 ןיא ןַײרַא סַאגלוש רעד ןוֿפ זיא ןוא רעטַײװ טזַײרּפש רע ןוא
 רע רעכלעוו וצ ,קנעש יד ןעזרעד סנטַײװ ןוֿפ טָאה רע ּוװ ,קרַאמ
 רעבָא זיא סע .טכַאמעגוצ ןיוש זיא קנעש ןוֿפ ריט יד .ןעגנַאגעג זיא

 יד ןווּורּפ וצ טייג ןוא טשינ ןגיוא ענַײז טביילג רע !ךעלגעמ טשינ

 -עגוצ יװ רעמ טשינ זיא יז זַא ,טײרֿפרעד ךיז טָאה רע ןוא .ריט

 ;גָאװ ןּפַאכ וצ .יוװ טסווװעג טשינ ךָאד טָאה רע .ןַײז אצוי רַאֿפ טנעל

 ,ןעמוקנַײרַא טַאלג זַא ,טרעלק רע .."?ןײגנַײרַא טשינ יצ ,ןײגנַײרַא;

 ,יריו--הד דיי

 ,קינטנעצָארּפ *
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 ,טשינ םינּפ ןייק רָאג טָאה ,ןזייל וצ ןבעג טשינ רָאג ןוא ןכוז ןצעמע

 יאדװַא םיא ךיז טליו ןעמוקעג זיא רע סָאװ טימ ןייגקירוצ ןוא

 ,סעקיּפָאק ףניֿפ ַא שטָאכ טַאהעג רע טלָאװ ...?ןעמ טוט סָאװ .טשינ

 רע ןעוו .סענעשעק-לטסעוו עדייב ןיא קידנכוז טסיזמוא רע טכַארט

 ריב לזעלג ַא ןעקנירט ןעמוקעגנַײרַא רע טלָאװ סעקיּפָאק ףניֿפ טָאה

 ,רעטייווצ רעד ןיא ,בוטש ןייא ןיא קילב ַא ןֿפרָאװעג ֿבגַא טלָאװ ןוא

 רעד ַײב ןשָארג ַא ןָא סעּפע וט רָאנ .טּפַאטרעד םיא טלָאװ רע זיב

 סָאד * ןסירנַײא ךָאנ טסיזמוא ךיז טעװ רע ...טשינ טסַאּפ ױזַא .המשנ

 ַא טימ רע טציז ,ןײלַא טשינ רע טציז ,ָאד וליֿפַא רע זיא ...םינּפ

 ןגעוו טדער ןוא רחוס ַא טימ יצ ,ןטכוי ןגעוו טסעומש ןוא רעברַאג

 ..עטָאנ ...ךיא לע -- קירעיורט רע טכַארט --- ,ונ; .עיצידעּפסקע

 ףיינ ..טלעג ףרַאד ךיא ,קילעז :טיוה רעלעה רעד ןוֿפ טַאלג ןייגוצ

 טָאה קנעש ןוֿפ ריט רעד ַײב ֿבושי ןגנַאל ַא ךָאנ ןוא ,"טשינ טסַאּפ סע

 ןעגנַאגעג םייהַא קירוצ ןוא טיירדעגרעביא ךיז רע

4 

 ןיא ןגעלעג ןיוש זיא יז שטָאכ ,ןֿפָאלשעג טשינ ךָאנ זיא םירמ

 ןעגנַאגעג זיא עטַאט רעד זַא ,ןבעגעגרעביא ריא טָאה למייח .טעב

 ןטימ ןַאמ ןֿפױא טרַאװעג קידנכַאװ טָאה יז ןוא ,ןקילעז ןכוזֿפױא

 ,תושֿפנ טכַא טמעטָאעג ןבָאה לביטש ןקירעדינ םעניילק ןיא .טלעג

 רעד ןיא למייח ,טעב ןייא ןיא ןגעלעג ןענַײז רעדניק ייווצ טימ םירמ

 ,רעטָאֿפ ןרַאֿפ טזָאלעגרעביא רע טָאה עטייווצ יד :ןטייווצ ןוֿפ טֿפלעה

 ,רעדניק ייווצ ןֿפָאלש ,קנַאבֿפָאלש ַא ףיוא ,טעב ןשינעמ םעד סנסוֿפוצ

 טגיל סנייא ךָאנ ;עטָאּפַאק עטלַא ןַא סרעטָאֿפ ןטימ טקעדעגרעביא

 -וצ ,ןטסַאק ןכַאלֿפ ןשידָאמטלַא ןַא ףיוא ,קנַאבֿפָאלש רעד רעביאנגעק

 .טעב ריא ןוֿפ טַײװ טשינ ,עלײשטַאֿפ סרעטומ רעד טימ טקעדעג

 -עגנָא זיא סָאװ ,עלעשיק םעניילק לקנוט ןֿפױא למינּפ עסַאלב סָאד

 טנַײש ןעמיוק ןרעביא ,טײקסַאלב רַאֿפ טרעמיש ,ןעמיוק םַײב טרַאּפש

 םוצ ןלַארטש עקירעיורט עניד ענַײז טֿפרַאװ ןוא לּפמעל ןיילק ַא

 ,סענילַאמס טימ ןרימשנַלא *



 199 רעדניק ןוא ןרעטלע

 סָאד .רעטכַײל-לגנעה ,ןטלקנערּפשעגןגילֿפ ןוֿפ ,םענעשעמ םעד ,ןכש

 -ילּכ; ןצנַאג ןֿפױא טקוקעג קירעיורט ױזַא ךיוא טָאה לרעַײֿפ עמערָא

 ןטימ לשיט ןטברַאֿפעג טיור םעניילק ןֿפױא -- רקיע רעד ;?תיב

 טגעלֿפ סָאװ ,קעד רעטצַאלּפעצ רעד טימ ,לוטש םענרעצליה'סַײװ

 ,הּכוס ַא ןוֿפ לגילֿפ יו ןענעֿפע טֿפָא ךיז

 םעד טנעקרעד םירמ .רעטצנעֿפ ןרעטניה טירט ךיז ןרעה סע

 רעד רעכלעוו ןיא ,ריט רעד וצ ןגיוא עטַאמ יד ןָא-טלעטש ןוא גנַאג

 רע זיא ֿבנג ַא יו ליטש .ןזיוװַאב דלַאב ךיז טָאה ?עטָאנ רעגנַאל;

 -רַאֿפ ןוא ןענעֿפע םַײב לָאז ריט יד ךיז טיהעג ןוא ןעמוקעגנַײרַא

 -נַאגעגוצ רע זיא לגענ ץיּפש יד ףיוא .ןָאט טשינ ּפירקס ןייק ןכַאמ

 רע ןכלעוו ןוֿפ ,רעטכַײל-לגנעה םעד קידנדַײמסיױא ,לשיט םוצ ןעג

 געוו ןיא םיא ןכירק רַאֿפ קסּפ ַא טּפַאכעג לָאמ ןייא ןיוש טָאה

 יז יצ ,טעב סמירמ רעביא קילב ןקידנוװורּפ ַא טֿפרַאװ רע .ןַײרַא

 ,םיא ףיוא טקוק יז .ןגיוא ענעֿפָא עריא טעזרעד ןוא ,טשינ טֿפָאלש

 גנילצולּפ ןוא טכיזעג סַאלב ןַײז ,רוגיֿפ עטרַאדעגסיוא ןַײז טכַארטַאב

 המשנ יד םיא טלָאװ יז זַא ,דיילטימ קיצרַאה ַאזַא םיא וצ יז טליֿפרעד

 רָאנ זַא ,טסייוו יז .טומ ןעַײרֿפ ַא ןזַײװַאב לָאז רע יבַא ,ןבעגעגקעווַא

 -ייּפעג ןוא טצרַאװשרַאֿפ ױזַא רע טרעוו רעדניק יד ןוא ריא בילוצ

 :בוט עליטש ַא יו ליטש טגערֿפ ןוא ךיז טקרַאטש יז .טקינ

 ?ןענוֿפעג םיא טסָאה ,עטָאנ --

 :ּפָאק ןטימ טלקָאש רע
 !ןייג --

 :םיא טגָאז ןוא ץֿפיז ַא טקיטשרַאֿפ יז

 .ןעמיוק ןֿפױא ןוֿפ ערעשטעוו יד טרָאד ריד םענ --

 :םעטָא ןרעווש ַא טימ וצ-טיג ןוא

 טימ ךעלעבָאב ...?ןליֿפ ןיוש וד טסעוו םעט ַא רַאֿפ סָאװ רָאנ ---

 ..גנַאל טייטש סע זַא ,לֿפרַאֿפ

 -ירֿפ ,דָאש ַא עקַאט .,,לֿפרַאֿפ טימ ךעלעבָאב ,, :טכַארט רע ןוא

 ,ןעמיוק םוצ ךיז טדנעוו רע ..."לכאמ ַא רָאג סע טקעמש טייהרעש
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 שיט םוצ קידנעייגקירוצ ןוא שַא ןטלַאק ןוֿפ לּפעט ַא סױרַא-טמענ

 .טנַאה רעטייווצ רעד טימ לּפמעל סָאד טימ רע טמענ

 טגָאז -- ...טַאטשרַאװ םוצ ּפַאּפ ַא .ןוֿפרעד ּפַאּפ ַא ןרָאװעג --

 ,ליומ םוצ לֿפעל םעד קידנעמענ ,רע

 -- !קוליח רענייש ַא, .ערעשטעוו סקילעז ןיא ךיז טנָאמרעד רע

 טלַאֿפ סע יװ ,ןײלַא ךיז ףיוא דלַאב ךיז טרעזייב ןוא 'רע טכַארט

 -- !רענייא ןצבק -- ןקילעז טימ ךיז ןכַײלגרַאֿפ וצ ןַײא רָאג םיא

 :טשינ ךָאד רע ןעק ןסע ליֿפ ..!"שטנעמ ַא רימ ךיוא -- רע טכַארט

 -עגקעווַא טָאה רע .טייקדימ רַאֿפ -- ךָאנ רעמ ןוא ,"ּפַאּפ ַא טרָאֿפ,

 ןענעייל וצ ,קידנציז טעב ןֿפױא ,ןָא-טבייה ןוא ,לּפעט סָאד טלעטש

 ןֿפָאלשעגנַײא טרעוו ןוא טשינ ךיוא יז טקידנע רע רָאנ ,עמע תאירק
 .רעדיילק יד ןיא

 צצ

 .ןיוש טכַאװ לטעטש סָאד ןוא גָאט וצ העש רָאּפ ַא ךָאנ זיא סע |
 יד ןױש טרעדור סַאגלוש יד .םידיגנ עכעלטע ךָאנ ןֿפָאלש רשֿפא

 ךיז טלַײא לטעטש ןוֿפ ןקע עלַא ןוֿפ .ןצנַאלג רעטצנעֿפ"-שרדמה-תיב
 -סיוא בלַאה עקידרעטיצ יד ךרוד .טנַאה ןיא תוחילס טימ םלוע רעד

 סהליֿפּת לעב םעד ךיז טסַײר שרדמה-תיב ןוֿפ ןביוש ענעכָארבעג

 רעליק רעקידנגָאטרַאֿפ רעד ןיא ןוא סױרַא סַאג רעד ףיוא לוק
 .לדגתי ןוֿפ ןוגינ רעכעלרעמָאי קירעיורט רעד ןיוש ךיז טגיוו טֿפול

 רעגנַאל רעד סױרַא-טמיווש סַאג קע ןיא רעטצניֿפ רעד ןוֿפ

 ,סנטַײװ ןוֿפ ךיז טרעה םעטָא רערעווש ןַײז .קיטסַאה טייג רע .עטָאנ

 ךיז טָאה סָאװ ,יירשעג ןוֿפ לַאװק םוצ ,שרדמה:-תיב םוצ טלַײא רע

 זיא רעמָאי רעד .רעלַײמ רעטרעדנוה ןוֿפ ןכָארבעגסױא גנילצולּפ

 ןוא ןרָאװעג טרעטיצרַאֿפ זיא רע .ןעגנַאגעג רענייב יד ךרוד םיא

 ךַאװש טנלע ןַא יו טליֿפרעד ךיז טָאה רע .ןָאטעג לקָאש ַא ךיז טָאה

 עקיטכרָאֿפ ,געט עקיליײה עכלעזַא; :טניוומערוטש ַא ןיא עלעגיײֿפ

 ,."!ףוג ןקידניז םעד ךָאנ-ביג ןוא ,ןֿפָאלשרַאֿפ טָאה רע ןוא ?טכענ

 ןוא ריט רעד ַײב ןייטש ןבילבעג ,שרדמה-תיב ןיא ןַײרַא זיא רע

 ךעלדנע .רעטלמוטעצ ַא יו החילס יד ןרעטעלב ןביוהעגנָא טָאה
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 -עג ךיז וצ זַײװכעלסיב זיא רע ןוא יעיֿבר םוי םעד ןענוֿפעג רע טָאה

 -עּפש ןגָאז רע טעוװו הקדצה 'ה ךל ;םלוע טימ ןביױהעגנָא ןוא ,ןעמוק

 לכה רקוח, ,טמַאזרַאֿפ טינ ןומזפ םעד טָאה רע סָאװ טוג ךָאנ ,רעט

 ,קוסּפ ַײב קוסּפ ךָאנ-טגָאז עטָאנ ןוא הליֿפּת-לעב רעד ןָא-טבייה רקוסו

 "הנלוק עמש -- ןרערט ןָא ,תוקיתמ ןָא ,זַײא יו טלַאק רָאנ טסנרע

 ןרעוו רעטרעוו ערעטַײװ יד ,ןגָאז ליומ ןגייא ןַײז ךָאנ רע טרעה --

 ךיז לָאז ,ןעַײרשנַײרַא ליו רע .תולוק ןוֿפ םי םעניא ןעקנורטרעד

 -סױרַא טשינ רענעט ערעכעה ןייק רעבָא ןעק רע .ןרעה ךיוא לוק ןַײז

 -רַאֿפ יו םיא זיא ץרַאה סָאד .ןענייוו טשינ וליֿפַא ןעק רע :ןעגנערב

 .קידנענערב ןוא ןקורט ןענַײז ןגיוא יד ןוא ,טלַאק ףיוא טרעווילג

 טימ ךיז רע טעב ליטש ןוא -- ..."תולכּכ ,הנקז תעל ונכילעּת לַא;

 "מחר ַא סיוא תוחוּכ עלַא טימ ךיז טשטיינק ןוא ןּפיל עטנקירטרַאֿפ

 "ןומזּפ= רעד .רעטרעוו יד ןוֿפ שטַײט םעד קידנעײטשרַאֿפ ,םינּפ -תונ

 רענעֿפָא רעד רעביא עלַײוװ ַא ךָאנ טייטש רע ןוא טקידנעעג ךיז טָאה

 טשינ רענייק ןוא םענייק וצ טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה רע .החילס

 םיא טָאה עקשוּפ רעקידנעגנילק רעד טימ שמש רעד וליֿפַא .םיא וצ

 ..טזָאלעגַײברַאֿפ

 "חרזמ ןיא ןרעו רעלעה ןביױהעגנָא למיה רעד טָאה זננווכעלסיב
 ןוא ןיליֿפּת-ןוא-תילט טַאהעג ךיז טימ ןבָאה ןשטנעמ-טעברַא .טַײז
 טָאה ןעמ .טַײצ טַאהעג ךָאנ ןבָאה סרעייג-קידייל ;ןענװַאד ךיז ןלעטש
 סָאװ ,הווקמ רעסייה ַא חוּכמ טסעומשעג ,טצענעגעג ,טרעכיירעג
 יצ ,ןָאטעג רעלק ַא ןוא ,געט-תוחילס עלַא רעביא ןבָאה טעװ ןעמ
 םעד ןיש טנעקרעד ןעמ יצ ,תירחש ןענװַאד ןיוש ןגעמ ?ענעי;
 רעד ןוא .ןרָאװעג גָאט זיא ךעלדנע ...ףלָאװ ַא זיב טנוה ַא ןוֿפ קוליח
 טנװַאדעג טָאה עטָאנ .ןענװַאד םוצ ןעמונעג ךיז טָאה םלוע רעצנַאג
 ןזָאלב-רֿפוש סָאד טשרע .חוּכ ןָא ,"ןבעל; ןָא סעּפע רָאנ ,םלוע ןטימ
 שוק ַא טָאה רע ..טלעוו רעד ןיא זיא רע ּוװ ,טנָאמרעד םיא טָאה
 - ,םײהַא קעװַא זיא ןוא הזוזמ יד ןָאטעג

4+ 
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 בלַאה ןעוועג םירמ ןיוש זיא ,בוטש ןיא ךיז וצ ןַײרַא זיא רע זַא
 ליטש םיא טָאה יז ןוא ,?"ןגרָאמ-טוג, טגָאזעג טָאה רע .ןָאטעגנָא
 למייח .*רָאי-טוג , טרעֿפטנעעג ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא יװ ,זגורב ןוא
 ןיליֿפּת יד רעטָאֿפ םַײב ןעמונעג טָאה ןוא ,ןָאטעגנָא ןענַאטשעג זיא
 .שרדמה:תיב ןיא קעװַא זיא ןוא

 דניק ענעֿפָאלשרַאֿפ סָאד ןטסַאק ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא טָאה םירמ
 יז טָאה םעד ךָאנ .ןַײרַא טעב ןיא ךיז וצ סע ןגָארטעגרעבירַא ןוא
 ןַאמ םעד קידנזָאלרעביא ,ןוא ּפָאק ןרעביא עלײשטַאֿפ יד ןעמונעג
 -עגּפָא ךיז יז טָאה טרָאד .ןַײרַא קרַאמ ןיא קעװַא יז זיא ,בוטש ןיא
 ןוא ןגרָאב רָאנ; .סקעבעג טימ ךעלשיט יד ןוֿפ טַײװ טשינ טלעטש
 ריא זיא סע ."ןֿפָאלש ןזיב ןײטשֿפױא ןוֿפ --- יז טכַארט -- ןגרָאב
 ןליֿפַא רימ טיורטעג יז, .גרָאב ףיוא ןעמענ וצ ןעניגַאב ױזַא רעווש
 -עג טשינ ? קעטנַאשטַאּפ ןייק רשֿפא ךָאנ טָאה יז !ירֿפ ױזַא רעבָא
 ףלעװצ טימ ןדליג ייוצ ךיוא ױזַא ןיוש ריא טמוק סע ןוא ...טַאה
 לָאז :טרעלק ןוא לשיט ןוֿפ טַײװ טשינ ּפָא ךיז טלעטש יז ,?ןשָארג
 ,קערש רַאֿפ סיֿפ יד וצ ריא טלַאֿפ טולב סָאד זַא ,יז טליֿפ ,ןייגוצ יז
 טנעה עקידייל טימ ןײגמײהַא קירוצ ןוא .ּפָא ריא ןעמ טגָאז רעמָאט
 -קעוװַא ךָאד ןלעוװ --- ןַאמ רעד ןוא למייח --- יז ...קיטייוו ַא ריא זיא
 ֿבושי םעד טָאה יז רעדייא .ןסיבעגרעביא םוא טעברַא רעד וצ ןייג
 סָאװ; --- ןעזרעד יז טָאה ןוא טקוקעגמוא דָארג ןירעקעב יד ךיז טָאה
 זיא םירמ .ןֿפורעג יז טָאה --- ?!רעהַא םוק ?םירמ ,טרָאד וד טסייטש
 רָאנ .דרע רעד וצ ךיז ןעִיצ ןגיוא עריא זַא קידנריּפש ,ןעגנַאגעגוצ
 ,ןַילרַא םינּפ ןיא ןירעקעב יד ןקוקוצנָא טקרַאטשעג ךיז טָאה יז

 !ןגרָאמ-טוג ---

 !רָאי-טוג ,ןגרָאמ-טוג ---

 טָאה --- ..ךַײא ןגָאז וצ טַאהעג טינ ץרַאה ןייק בָאה ךיא --
 ,טדערעגסױרַא טמעשרַאֿפ םירמ

 טסײרטעג ןירעקעב יד יז טָאה -- !טשינ טַאש'ס ,ונ ,ונ --

 .(עסַאק רעד רַאפ) גנוזייל עט1 ,בייהנָא (שיליופ) *
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 יד טימ טַאהעג הגאד ַאזַא ךיא טלָאװ .ןעמוקַאב ליווװ ריד לָאז --

 טימ הגאד ַא בָאה ךיא יו סעטסָאבעלַאב ענייש עגיה ַײב תוֿבוח

 !ֿבוח ןַײד

 ןגעװּפָא ךיז טסייה יז .ץרַאה ןוֿפ ּפָארַא ןייטש ַא זיא ןעמירמ

 ,ךעלצעלּפ טנוֿפ ייווצ

 !ןיוש זיא סע לֿפיװ ,ישרעטכָאט ,טסייוו --=-

 זיא ,ןצרעֿפ -- טשרע .,רעִירֿפ ןוֿפ ףלעווצ טימ ייווצ ,ָאי --
 קעװַא זיא ןוא טנכערַאב םירמ טָאה -- קיצנַאװצ ןוא סקעז טימ ןיוש

 26 א ) = ,םייהַא
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 טכיזעג סעטָאנ ףיוא .ןעמוקעגמיײהַא םירמ זיא עכעלקילג ַא

 קידנעעזרעד ,לכיימש ַא ןוֿפ ןַײש רעכַאוװש ַא ןזיוװַאב ךיוא ךיז טָאה

 ןֿפױא סױרַא ךעלצעלּפ יד טלייצ יז .ךעטרַאֿפ ןיא סעּפע טגָארט יז זַא

 :טכַארטרַאֿפ ןוא טסנרע קירוצ טרעװ רע ןוא ,שיט

 -רַאֿפ םינּפ סָאד ךיז רעטַײװ ...ףיורעד טגָאמרַאֿפ טשינ טָאה יז
 ...טצרַאװש

 ןוא ןשַאװעג ךיז טָאה רע .ריא ןגעק קידניז ךיז טליֿפ רע ןוא

 ףיוא טקוק ןוא טעב ןֿפױא ןסעזעג זיא יז .ןסע לשיט םוצ טצעזעג

 ץרַאה ריא ןוא ,סיוא-טעז רע טיוט;? יו ,סַאלב יו ,טעז יז .םיא

 -עגסיוא ריא ףיוא תונמחר סיורג טימ ךיז טליֿפרעד ןוא ּפָא-טייג

 ;טכַארט ןוא ןגיוא עקידתונמחר עריא טריּפשרעד רע .ןַאמ ןטרעטַאמ

 סָאװ ,יד אל ...טוג ױזַא רימ ףיוא ךָאנ טקוק יז !טנעמיד ַא --

 ּפָאק רעד טרַאד ריא ןוא טַײצ רעד וצ טלעג ןייק טשינ ריא ביג ךיא
 ..ןסַײבנָא ףיוא ,ערעשטעוו ףיוא

 וצ טייג ןוא ּפָאטשטנעב ,ץֿפיז ַא טימ ןסע סָאד טקידנע רע
 ,טעברַא רעד

 יי

 ןטַאטשרַאװ יד ַײב ןלעזעג עקינייא ןֿפָארטעג ןיוש טָאה רע

 םוצ רָאּפ ַא טעװערינשרַאֿפ, טַאהעג ןיוש טָאה לווַײֿפ רעכיג רעד
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 למייח םיא זיא רעטעּפש ליֿפ טשינ ןוא וצ ךיז טצעז עטָאנ ."ןעוװָאק

 .טכיזעג סעטָאנ ףיוא טגיל טעמוא רערעווש ַא .ףליה וצ ןעמוקעג

 ,טגערֿפעג לווַײֿפ טָאה --- ?ױזַא טנַײה סעּפע וד טסציז סָאװ ---

 -- !?ךיא לָאז ןצנַאט ?סָאװ ...געט-תוחילס ..!טשינ רָאג !טע --

 ,רעגערֿפ םוצ ןָאט וצ קילב ַא ןָא עטָאנ טרעֿפטנע

 טסַאֿפעג טָאה עטָאנ .סַאג ןוֿפ ןעמוקעגנָא קילעז זיא לַײװרעד

 ,לבור ַײרד ןבעגעג םיא טָאה קילעז .לבור עכעלטע ןטעבעג ןוא טומ

 -ָאֿפ רעד ןעוו ,דײרֿפ רַאֿפ ןלַארטש ןבוהעגנָא ןבָאה ןגיוא סלמייח

 ,רעטומ רעד ןגָארט וצ םייהַא טלעג סָאד טגנַאלרעד םיא טָאה רעט

 ,בוטש ןוֿפ ןֿפַאלעגסױרַא ריט ןיא ּפַאלק ןקידנשיור ַא טימ זיא ןוא

 ךיז רע טליֿפ סעּפע .טשינ ןעק רע רָאנ ,ןעײרֿפ ךיוא ךיז ליוו עטָאנ

 -ַאב ןוא ץרַאה ןרעטנוא ליונק ַא יו טליֿפרעד טָאה רע .טוג טשינ

 -עג רעטצניֿפ םיא זיא ןגיוא יד רַאֿפ .קיטייוו ןכעלקערש ַא ןעמוק

 סע .ןרעטיצ וצ קרַאטש ןביוהעגנָא םיא ןבָאה טנעה יד ןוא ןרָאװ

 ןוֿפ סױרַא םיא טלַאֿפ לוויטש רעד ןוא וצ ןגיוא יד םיא ךיז ןכַאמ

 ןטֿפערק עלַא טימ .רעדילג עלַא ןיא סייה םיא טרעװ סע :טנַאה רעד
 ןליקּפָא ךיז ןײגסױרַא ןוא ןבײהֿפױא ךיז ליוו ןוא ןגיוא יד רֶע טנֿפע

 -- ןעמעטָא וצ ןַײז רעגנירג ךיוא םיא טעװ טרָאד ,טֿפול רעד ףיוא

 טעװ רע יוװ ,ןלַאֿפמוא טעוװו רע זַא ,טריּפש רע .טשינ ןעק רע רָאנ

 סָאװ ,טגערֿפ ןוא טקרעמַאב סע טָאה לוװַײֿפ ,טרָא ןוֿפ ןריר רָאנ ךיז
 | ,זיא םיא

 ןליטש ,ןצרוק ַא טימ רע טרעֿפטנע -- ...טוג טשינ רימ זיא'ס --

 ,ץרַאה ןרעטנוא םיא טמעלק סע זַא ,םיא טזַײװ ןוא םעטָא

 ןענעלנָא טלָאװעג םיא טָאה ןעמ ,וצ םיא וצ ןֿפױל םירֿבח יד

 ןריֿפסױרַא םיא לָאז ןעמ ,ןכייצ ַא טיג עטָאנ רָאנ ,טעב סקילעז ףיוא

 ,רענייא יב ןָא םיא טמענ לווַײֿפ .ןליוו ןַײז טוט ןעמ .ןסיורד ףיוא

 -גנַאל םיא טריֿפ ןעמ ןוא טנַאה רעטייוצ רעד ַײב לעזעג ַא ךָאנ

 ,ןייטש ַא ףיוא טצעזעגקעווַא םיא ןבָאה ייז .ריט רעד רַאֿפ סױרַא םַאז

 םעד טרַאּפשעגנָא קיטכעממוא טָאה רע ןוא ,ןגעלעג טרָאד זיא סָאװ
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 ןקידנסערּפ ַא ןוֿפ ןעמורב קאפ ַא טימ טנַאװ רעד ףיוא ּפָאק

 ,קיטייוו

 ,םירֿבח יד ןגערֿפ -- *?רעסעב ריד זיא'ס; --

 -נערבסיױרַא םיוק ןעק ןוא ..."ןיינ; ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש רע

 .םייהַא ןריֿפּפָא םיא לָאז ןעמ ,טעבעג ליטש ַא ןעג

 ;ךעלטַאלַאכ יד בוטש ןוֿפ ןעגנַאלרעדסױרַא ןסייהעג טָאה לווַײֿפ

 .טנעה יד רעטנוא טריֿפעגמײהַא ןוא ןָאטעגנָא ןעטָאנ ןוא ךיז ןבָאה יז

 ךיז ןבָאה סיֿפ יד .רערעווש ןוא רערעווש ץלַא ךיז טליֿפ עטָאנ

 .טּפעלשעגכָאנ קיטכעממוא רָאנ םיא

 רעטצנעֿפ ןכרוד ייז טָאה סָאװ ,םירמ ייז זיא ריט רעד רַאֿפ

 ךָאנ .טנעה ענעכָארברַאֿפ ןוא יירשעג ַא טימ ןֿפָאלעגנגעקַא ,ןעזעג

 ,למייח --- ריא

 -- ןעירשעגסיוא טלֿפײװצרַאֿפ יז טָאה -- !למיה ןיא טָאג --

 ןטַאט ַא ,שטנעמ ַא טעװעטַאר ,טעװעטַאר ?ןעשעג םיא טימ זיא סָאװ

 !רעדניק עניילק ןוֿפ

 ןטסױֿפ יד טימ ךיז טּפַאלקעג ןוא טנייוועג ךעלרעטיב טָאה למייח

 .ּפָאק ןיא
 לוװַײֿפ טָאה --- !סױרַא-טגנערב רעסַאװ טלַאק !רעסַאוװ לסיב ַא --

 .ןעלרשעג

 ןוא בוטש ןוֿפ רעסַאװ ּפעש ַא ןגָארטעגסױרַא ךיג טָאה למייח

 רעטשלחרַאֿפ רעד .טכיזעג סרעטָאֿפ ןֿפױא ןָאטעג סָאג ַא טסַאה טימ

 טָאה רע רָאנ .ןטַײז עלַא ףיוא טצָאלגעג ןוא ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה

 -עגנעמַאזוצ לַײװרעד ךיז ןענַײז םינכש ,טכַאמעגוצ קירוצ דלַאב ייז

 ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סע ןוא ,ןָאטעג סעּפע יװ ןעירשעג רעמ ,ןֿפָאל

 ןוא טעב ןֿפױא םיא טגייל ןעמ ,ןַײרַא בוטש ןיא ןעטָאנ טריֿפ ןעמ

 ,לביטש םעניילק ןוֿפ טֿפול רעד ןיא .רעטקָאד ַא ךָאנ טֿפױל לוװַײֿפ

 עטָאנ טָאה ,סַאג ןוֿפ ןשטנעמ טימ ךָאנ ןרָאװעג טלוֿפעגנָא זיא סָאװ

 .רעכעה טרעוו ןייוועג ןוא יירשעג סָאד ...ןרױלרַאֿפ םעטָא טשער םעד

 -גיילעגוצ ןֿפָארטעג ןיוש טָאה סָאװ ,רעטקָאד רעד ןָא-טמוק ףיורעד

 ,ןסערּפמָאק עסייה ףיוא טשוטרַאֿפ יז טָאה ןוא רעשעלֿפ-םערַאװ עט
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 עטָאנ .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא ןבירשרַאֿפ טּפעצער ַא רע טָאה ךיוא

 ,םעטָא ןָא יו טעמּכ ץלַא זיא

 יד .ןעמערב יד ןסירעגֿפױא ךיוה םיא ךיז ןבָאה לָאמ ַא טימ

 טימ ךיז טרעקעגרעביא ןוא טצעזעגסיױרַא ּפָאק ןוֿפ ךיז ןבָאה ןגיוא

 -כרָאכ ןביױהעגנָא טָאה רע .ןרעטש ןרעטנוא ףױרַא לּפַאצרַאװש יד

 ןַא טּפַאבעג טָאה ןעמ .עיסלּוװנָאק :ןגָאז םיניֿבמ .טססוג רע :ןעל

 טרַאּפשעגנָא ןעמ טָאה רעטלומ יד .רעטלומ א טימ ּפָאט םענעדרע

 ןָאטעג ּפַאלק ןקרַאטש ַא ךיג ןוא טעב סעטָאנ ןוֿפ לטערבּפָאק םַײב

 זַא ,שער טימ ןגױלֿפעצ ךיז ןענַײז ןברַאש יד .ּפָאט ןטימ ריא ןיא

 סָאװ ,רעקָאט לאירֿבג ןסייהעג טָאה סָאד .טרעטיצעג טָאה טעב סָאד

 טגָאז -- הלוגס ַא .טעב סעטָאנ ןבענ טַײצ עצנַאג יד ןענַאטשעג זיא

 -עג עלַײװו ַא זיא עטָאנ !הכרֿבל ונורכז ,רעוועשטידרעב ןוֿפ -- רע

 -עג סָאד םיא ךיז טָאה דלַאב .גנַאל ףיוא טשינ רָאנ ,רעליטש ןבילב

 ןוא ףרַאש םיא ַײב ןבָאה ןגיוא ענַײז .טמירקעגסיוא הנושמ טכיז

 ךיז ןבָאה ןוא ,טכיל קידנעקנַאצ ַא ַײב יו ,טצָאלגעגֿפױא דניוושעג

 סָאד טרעהעג קירוצ ךיז טָאה סע ןוא ..ןסָאלשרַאֿפ קירוצ דלַאב

 ,זדלַאה ןוֿפ ןעלכרָאכ

 ,ץעמע טגערֿפ -- !?סָאד זיא סָאװ ---

 -יב ַא טימ לוװַײֿפ טרעֿפטנע -- ..."רמז-ילּכ עקירעיורט;, יד ---

 ,עמיטש רעד ןיא טייקרעט

 יװ ,טֿפול קידנכוז ,ךיז טֿפרַאװ ןוא ךיז רע טסַײר לָאמ רָאּפ ַא

 ןוא רעקרַאטש ַא ךָאנרעד .רעסַאװ טכוז לשיֿפ ןעגנַאֿפעג שירֿפ ַא

 .המשנג יד ןעגנַאגעגסיוא זיא ןעטָאנ ןוא ...לכרָאכ רעטצעל

 -עגּפָארַא ןוא טכַאמעג הכרב ַא ,טכיל ַא ןדנוצעגנָא טָאה ןעמ

 טנייווַאב םירמ ענעסױטשעגסױרַא יד .דרע'רד ףיוא ןטיוט םעד ןביוה

 .ריט רעד רַאֿפ םיא

 ןקוקנָא לָאמ ןייא ךָאנ רימ טזָאל --- יז טַײרש -- !ךימ טזָאל --

 ענַײמ וצ ךיױוא טזָאל .םיא ןוֿפ קעװַא טשינ ךימ טסַײר .ןַאמ ןַײמ

 !ךָארב רעַײא ףיא טגָאלק ...ןענייווַאב םיא ייז ןלָאז ,ךעלעבלעווש

 ןזיוועג ייז טָאה יז -- !טַאט רעַײא ףיוא ,ךעלמימותי עגנוי ,טגָאלק
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 -ײּפש רעַײרטעג רעַײא זיא טרָאד -- ןַײרַא בוטש ןיא רעטצנעֿפ םוצ

 ...ךעלעגיײֿפ עכעלקילגמוא ,רעז

 ּפָאק ךיז ןגָאלשעג ץלַא ןוא טַײז רעד ַײב ןענַאטשעג זיא למייח
 ,טגַאװ ןיא

 ןעירשעג טַײלסנַאמ עקינייא ןבָאה --- !גונעג ןַײז ןיוש לָאז ---

 ןייק ןַײז רעצמ טשינ רָאט ןעמ .,טַײװ ,רעטַײװ קעװַא יז טמענ --

 ,ןטיוט

 טָאה לווַײֿפ .ןכש ַא וצ טריֿפעגקעװַא טלַאװעג טימ יז טָאה ןעמ

 ,םירֿבח ענַײז ןוֿפ ייווצ וצ ןָאטעג קנּוװ ַא

 -ירכּת ףיוא לבור עכעלטע ןעמענ זומ ןעמ ,ןקילעז וצ טמוק ---

 .בוטש ןוֿפ סיױרַא ןענַײז ַײרד עלַא ןוא טגָאזעג ייז רע טָאה -- !טםיכ

8 

 ייז זיא ןוא טסּוװעג ;ןוֿפרעד ןיוש טָאה עטסָאבעלַאב סקילעז

 :טנעה ענעכָארברַאֿפ טימ ןוא קידנגָאלק ןֿפָאלעגנגעקַא

 סָאװ !ןיורק ,רעדניק .ןברוח רעטכירעגמוא ַאזַא ,קילגמוא ןַא --

 ןרָאי ַא רַאֿפ ךָאנ ! ףקוּת הנתנו רערעטצניֿפ רעד !ןגָאז ךַײא ךיא לָאז

 | !ןרָאװעג טעמתחעגנָא

 .גָאלק יד ןסירעגרעביא לווַײֿפ טָאה --- ?קילעז זיא ּוװ ---

 -ײלַאב ןוא ןקורט טרעֿפטנע ןוא ןגיוא יד סיוא ךיז טשיוו יז

 :ןעמוק דלַאב טעוװ רע זַא ,טקיד

 !ךַײא טצעז ---

 ,ייז וצ קידנעייגוצ ,טָאה ןוא ןעמוקעג דלַאב ךיוא זיא קילעז

 :טגערֿפעג

 ?אשידק הרֿבח ןוֿפ יאבג םעד ַײב ןעוועג ןיוש טנעז ריא --

 ,טרעֿפטנעעג לווַײֿפ טָאה --- !ןיינ --

 ןוא ,סקעז לבור ַא שטָאכ ,םיכירכּת ףיוא טלעג ףרַאד ןעמ ---

 .ןביג ןוא ןָאט הֿבוט יד טזומ ריא

 ןדיר טשינ לָאז רע ןבעגעג ןכייצ ַא ןעלװַײֿפ טָאה קילעז

 טיג יז .ןעוועג טעּפש וצ ןיוש רעבָא זיא סע .בַײװ ןרַאֿפ ךיוה ױזַא



 עיגָאלָאטנַא 8

 טכַאמ רע .טַײז ַא ןיא ןגָאז סעּפע םיא ליוװ יז ,לברַא םַײב יצ ַא םיא
 יד טימ לװַײֿפ ןוא ,לבור סקעז ןעלוװַײֿפ טיג ,קידנרעה טשינ ךיז
 םיא ליוװ יז סָאװ ,רע טגערֿפ טשרע טלָאמעד .סױרַא-ןעייג םירֿבח
 ,ןגָאז

 ,קידנרָאצ יז טגערֿפ -- ?טלעג סָאד ןטעברַאּפָא טעוװ רעוו --
 למייח -- וצ-טיג ןוא רע טרעֿפטנע -- !הגַאד ןַײד טשינ --

 ! אב רודו ךלוה רוד :ןטעברַאּפָא טעוו

 קינשזינק עדלעז

 ,עקירעמַא ןיא זיא ןַאמ ןַײמ

 וקַאב ןיא זיא ןוז ַא

 ,עקירֿפַא ןיא זיא רעטייווצ

 ויש וי ! ווו ססייוו טָאג --- רעטכָאט

 ,עלעגיײֿפ ןַיײמ ,יז זיא טקישרַאֿפ

 ,םיוב ריא ןוֿפ ןבירטרַאֿפ

 : רָאנ םולח ןיא סיוא:-ייג ךיא ןוא

 ? םייה ןַײמ זיא ּוװ ,זיא ּווו

 ,םוטעמוא זיא ץרַאה סעמַאמ רעד

 -- טיצ ןוא טסַײר המשנ יד

 ,ךס ַא רָאג ןעמייה ,יוא ,בָאה ךיא

 !טינ ךיא בָאה רעבָא ור
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 רואינש ןמלז

 ףוס ַא ןָא םיתילכת

 "רעדניק רעװַאלקש, ןוֿפ

 גנולייצרעד

 סנטַאט םעד ּפָאק ןוֿפ סױרַא טשינ ןעלוולעוו זיא דנַאנַא ךָאנ געט

 ,רעלדיֿפ ַא ןרעוו וצ --- תילכּת רעַײנ
 ,לוולעוו ,רע ןעוו ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ :ךיז רע טנָאמרעד טציא

 סרעמייל םעד עשטיא ,קידנעמ עקַאט טָאה ,ירֿבע טנרעלעג ךָאנ טָאה

 ןוא ןדנּוװשרַאֿפ רע זיא ךָאנרעד .ןעקניה ןביוהעגנָא גנילצולּפ ,לגנִיי

 טימ טקישעגקעװַא ןקידנעמ טָאה ןעמ זַא ,רדח ןיא טדערעג טָאה ןעמ

 ןרעו עגושמ אמּתסמ ןטרָאד טעוװ רע זַא ,עװקסָאמ ןַײק ןַאב רעד

 עגושמ טָאטשנַא !ריד ַאנ -- ףוסל ...טנוה ַא יװ ןליב ןביײהנָא ןוא

 ,דלָאג טרַאש ןוא רמז-ילּכ ַא ןרָאװעג רָאג רע זיא ןרעוו

 טסולגעג קרַאטש ךיז טָאה ןעלוולעוו ?ןדייר וצ סָאװ ָאד זיא סָאװ

 -וועשטיּפ עלַא טימ ןקידנעמ ןכַאמכָאנ ןוא תחנ ןטַאט םעד ןָאטוצנָא

 ,ןעוועג ֿבשיימ ךיז ןוא טליקעגּפָא לסיב ַא ךיז טָאה רע זַא רָאנ ...סעק

 טימ ןליֿפַא ,ןָאט וצ ןבָאה טינ טניה ענעגושמ טימ ןסָאלשַאב רע טָאה

 -תונּכס ןיא ךַײלג ןכירק ,תמאב ,סָאװ בילוצ ןוא .טינ ךיוא ערָאלק

 תעשב ,טָא ...דרע ןעַײק יוװ ךַאז עקיבלעז יד טינ ךָאד זיא'ס ?תושֿפנ

 ַא טימ סוֿפ ןייא ןצַארקעצ ךיז ןעמ ןעק ,ןֿפרַאד טע'מ זַא ,קחדה

 טנוה ַא סעּפע זַא ,ןעמ ןעק ןלייצרעד .ןעקניה ךיז ןכַאמ ןוא לקעוושט

 סעּפע2 :טסייה סע סָאװ סייוו יג ןוא .ןָאטעג סיב ַא ןוא ןלַאֿפעגנָא זיא

 .קע םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ טנוה : רעבַאר ַא וזיא ןמיס ַא ,."טנוה ַא

 טזָאלעגּפָארַא ןטלַאהעג טָאה טנוה רעבַאר רעד סָאװ רַאֿפ ,סייוו יג ןוא

 ךַײלג ןוא ןקערשרעד בוטש ןיא ךָאד ךיז ןעמ טעװ ,ונ ...קע םעד

 .רעטקעלפעג ַא}
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 טעװ עקירעביא סָאד ...עװקסָאמ ןייק ןַאב רעד טימ םיא ןקישקעוװַא
 ,רומזמ ַא יו ןייג ןיוש

 לציפ ַא ןָא ןַאב רעד טימ עװקסָאמ ןיא ןעמוקנָא טינ ידּכ ןוא

 ןענעקַאב ןעמונעג ךַײלג לוולעוו ךיז טָאה ,ןליּפש לדיֿפ ןיא שינעטנעק
 טגרָאזַאב ךיז רע טָאה לּכיםדוק .ערעירַאק רעקידרעטעּפש ןַײז טימ

 ןוא .לדיֿפ ַא ריא ןוֿפ ןצינש ןעמונעג ןוא ?עצינַארד רעַײנ ַא טימ
 רע טָאה ָאד טשרע ןוא .טגרָאזַאב ךיוא ךיז רע טָאה סענורטס טימ
 סָאד םיא טָאה עטַאט רעד תילכּת ןכעלרעֿפעג ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעזרעד
 טניה ענעגושמ ןוֿפ תונּכס טימ ןָא ךיז טבייה סע .טלייוועגסיוא לָאמ
 -סיוא .דרעֿפ עטסקיגעּפשרעדיװ ןוֿפ תונּכס טימ טיוא ךיז טזָאל ןוא
 ריאמ ,דרעֿפ א עלדַאּפ ַא ןוֿפ קע םעד ,ךיז טכַאד ,רע טָאה ןבילקעג
 םיא טָאה ,םלוג רעד ,רענַײז סָאבעלַאב רעד תעשב ,דרעֿפ סעטנעּפ
 טָאה לוולעוו רָאנ יװ רעבָא .םיוצ ַא וצ ןדנובעגוצ ןוא טנַאּפשעגסיױא
 -עג ףרָאװ ַא עלדַאּפ יד טָאה ױזַא ,"ענורטס; עטשרע יד ןָאטעג יצ ַא
 -דָאּפעגנָא רעד טימ ןָאטעג עקירב ַא ןוא ,הּפכינ ַא יו ,ּפָאק ןטימ ןָאט
 סנטַײצ יב זיא לוולעוו סָאװ ,סנ ַא .עטיּפָאק רעטשרעטניה רעטצוועק
 ךָאנ .ןעזרעד לוולעוו טָאה ןגיוא יד רַאֿפ טיוט םעד .ןעגנורּפשעגּפָא
 -נַא עקטַאל עקיטולב ַא טַאהעג טלָאװ רע ןוא רעטגענ עלעּפַאק ןייא
 ,ןטכיר סָאד ךיז לָאז רע ,ןיימ'כ .רוחב-ארמג ַא ןוֿפ םינּפ ַא טָאטש
 ַא טימ רע טייג ןייג סָאװ ,קילַאק ועקיסיֿפריֿפ עטַאוועדנילב ַאזַא זַא

 הּפצוח ַאזַא ןבָאה לָאז ,ןברַאק ןביז טסָאקעג ןצנַאג ןיא טָאה ןוא לטַײז
 ךָאנ זיא ,קיניוו רעמָאט ...?קע םענעכָארקעגסיױא ןַײז ןצישַאב וצ
 ןקידנעמוק ןכָאנ ךיז ןגָאי ןעמונעג ןוא ןיילַא עטנעּפ ריאמ ןֿפָאלעגנָא
 :ןעילרשעג עשמלוג ענַײז טימ ןוא שטַײב רעד טימ רעליּפשילדיֿפ

 ןושל ןכעלשטנעמ ַא ףיוא ..!ןענערַאה יד לע'כ ,ךַאּפ וט ,ךַא --
 | !ףענעגרה ריד לעווכ !ךרַאּפ וד ,ךַא :סָאד טסייה

 טָאה לָאמ ןטייוצ א ?תילכּת ַא בילוצ טינ ןעמ טוט סָאװ רָאנ
 ןיא טייטש רע ןעוו ,דרעֿפ םוצ טעֿבנגעגרעטנוא לוולעוו ןיוש ךיז

 .(ןכָארבעגּפָא) לטערב ?
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 יד ןוֿפ ּפעלק יד .ןעגנַאלרעד טינ סעטיּפָאק יד טימ ןעק ןוא ןַאּפש

 .ןגָאװ סעטנעּפ ריאמ ןעמונעגֿפױא לָאמ סָאד טָאה סעװעקדָאּפ

 טינ ךַאז ןייק ןעמ ןעק ןירוא טימ זַא ,סױרַא רעבָא טמוק סָאװ

 ןייטש טינ לָאמ ןייק טבַײלב רעקָאסַאק רעד ירוא יו דיי ַא ?ןכַאמּפָא

 סטכער טָארט ַא ,ּפָארַא לּפערט ַא ןוא ףױֹרַא לּפערט ַא .טרָא ןייא ףיוא

 -יײלֿפ ױזַא טכוז ,ןוז ןַײז ,לוולעו תעשב .סקניל ףיוא ךיז ּפַאכ ַא ןוא

 וצ סנַײז ןבעל סָאד ריקֿפמ טושּפ זיא ןוא תילכּת םעַײנ םעד קיס

 ַא רעדיוו ירוא טשרע ךיז טזָאל ,דלָאג ןרַאש ןוא רמזיילּכ ַא ןרעוו

 -רַאֿפ ַא ,רעטנערברַאֿפ ַא .שרדמ-תיב ןוֿפ ,ֿבירעמ ךָאנ ,ןַײרַא לָאמ

 טָאה רע !ָאבה ךורב !ַאש .בוטש ןיא ןַײרַא רע טלַאֿפ ,רעטעֿפרש

 ,3 קישטזַאקירּפ ַא .תילכּת םענעקַאבעג שירֿפ ַא ןיוש

 ,אמּתסמ ,ךָאד טסנעק וד !עגיײֿפ ,רע טכַאמ ,ךָאד טסרעה וד --

 ַא טימ םוא:טייג סָאװ ,רעד טָא ?ןטרָאד רע טסייה יו ..םעד טָא

 ןעבורט םיא לָאז'מ ןעמעלַא טעב ןוא טנַאה ןיא רֿפוש םענעשעמ

 -האוֿבּת ַא לָאמַא רע זיא ןעוועג .טינ רע טרעה שרעדנַא ...רעיוא ןיא

 יןרָאװעג ביוט זיא רע טניז רָאנ .רעלדנעה

 -- עגײֿפ עמומ רעביא קידלודעגמוא טגָאלש -- !ונ ,ונ --

 -אקֿפנ יד זיא סָאװ ,ךָאל עביױט יד עמָאילש ,רע טסייה עמָאילש

 ,.י?הגימ

 -- רוציקב ירוא ןיוש טכַאמ -- ?ךָאד וטסרעה טָא זיא ,ונ --

 ןצעביז זיב ָאד זיא סָאװ ,רוחב סנביוט םעד עמָאילש רעד טָא זיא

 רע זיא ,טניה ןבירטעג ןוא ןזיוה עטעטַאלרַאֿפ ןיא ןֿפָאלעגמורַא רָאי

 טָאה רענייק ..קעװַא רע זיא הרוחס-טינש ןיא ,שזדָאל ןייק קעוװַא

 ..טרעהעג טינ טָאה רענייק ,ןעזעג טינ טָאה רענייק ,טסוװװעג טינ

 .עגיײֿפ עמומ רעטנוא-טבַײרט -- !ונדונ --

 ןעװעגּפָא !טָא זיא --- ירוא רעטעֿפ רעביא-טמירק -- !וניונ --

 ןביוט םוצ ןעמוקעגּפָארַא ןוא דמערֿפ רעד ןיא רָאי עכעלטע רוחב ַא

 ,(טפצשעג ַא ןיא) תרשמ ַא?
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 "יטש עטריקַאל רעצנַאג ַא ,*לגָאשטש רעצנַאג ַא !ססּפ ,ססּפ ,ןטַאט

 ַײרד ..יאדװַא !רענַײז רעטינרַאג רעד טנַײה .ךעלּפענק ףיוא ןטעליב

 -עגנָא טָאה רע סָאװ ,תונּתמ יד טנַײה .הרוחס ןישרַא ןַא ןברַאק

 ףיוא ןעמַאמ רעד הרוחס .טודרוס ףיוא הרוחס ןטַאט םעד !טכַארב

 .יןוא ..ןוא .דילק ַא ףיא רעטסעווש רעד הרוחס ןוא עדנָאטָאר ַא

 ..רעדניק ןטַײל יב !סייוו ייג ,ַאנ

 ןטַאט םַײב ןיוש זיא ןליּפש לדיֿפ טימ זַא ,לוולעוו טעזרעד

 זַא ןעוועג שאיימ עניװָאנ ַא ןיא לָאמ ַא ןיוש ךיז טָאה רע .סיוא

 ןרעוװ ןוא לטניה םענעגושמ ַא ןוֿפ ןרעוו ןסיבעג לָאז ,ןוז ןַײז ,לוולעוו

 זיא דלָאג ןרַאש ןוא טרעצנָאק ןבעגּפָא ןוֿפ .רמז-ילּכ ַא עקצַאצ ַא

 רָאג ןיוש .קישטזַאקירּפ ַא ףיוא ּפָארַא ,גנורּפש ןייא טימ ,עטַאט רעד

 רעירֿפ ןיוש רע זיא םילשורי ןיא אנּת ַא ןרעוו ןוֿפ !קישטזַאקירּפ ַא

 ןוֿפ ,ּפָאק ןטמירקעגסיוא ןַא טימ רעטקָאד ַא ףיוא ןלַאֿפעג ןעוועג

 ַא וצ -- רמזיילּכ ןוֿפ ,טָא ןוא ,רמז-ילּכ ףיוא ּטָארַא -- רעטקָאד

 ..םָארקטינש רעשזדָאל א ןיא גנויקיש

 טגרָאז עטַאט רעד טניז ,רעטניוו ןקיטנַײה רַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ

 "וולעוו ןיא ךיז טיג ,תילכּת ַא םיא רַאֿפ טכוז ןוא םיא רַאֿפ ױזַא ךיז

 ןשרעדניק ןַײז טימ .רשיה-לכׂש סנטַאט ןיא ןביילג סָאד לקָאש ַא ןעל

 רעד זַא ,רוחב-ארמג רעקירָאיֿפלעװצ םיוק רעד טריּפשרעד שוח

 ַא יו ,ןטייוצ ןוא תילכּת ןייא ןשיוצ טּפַאט ןײלַא רענַײז עטַאט

 ,בוטש רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא לבעמ עטלעטשעגנָא ןשיוצ רעדנילב

 ,ערודנַאב ַא רַאֿפ ָאד ,םירֿפס טימ רעמלַא ןַא רַאֿפ ךיז רע טּפַאכ ָאד

 ךיז טסולג סיוועג ...הרוחס ןטסעמ וצ ןישרַא םענרעזַײא ןַא רַאֿפ ָאד

 ןילַא רע טסייוו ןסייוו רָאנ ,ןשטנעמ ןרעוו ןלָאז רעדניק ענַײז ,םיא

 | .ןבייהוצנָא סָאװ ןוֿפ טינ
 יי סא

 טינ ,הּתע-תעל :לוולעוו ךיז ַײב טסילשַאב לָאמ ןטשרע םוצ ןוא

 רעסייה ַא וצ יו תילכּת םעַײנ לגָאּפש סנטַאט םעד ןיא ךיז ןּפַאכוצנָא
 יי

 .לגיופ
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 ןיא !עטַאט רעד ,ןטרַאװרעטנוא לסיב ַא ןעק רע ,השקשינ .עקטיק

 ,לוולעוו ,רע טעװ ,רוחב סנביוט םעד עמָאילש יוװ ,ןזיוה עטעטַאלרַאֿפ

 טינ ךיוא רע טעװ טניה ןייק ןוא ןֿפױלמורַא טינ רָאי ןצעביז זיב

 קשח םוש ןייק ךיױא רע טָאה קישטזַאקירּפ ַא ןרעוו וצ ןוא ;ןגָאלש

 ַא ןַאב רעד טימ ןרָאֿפעגוצ ָאי ,רשֿפא ,רע טלָאװ שזדָאל ןייק .טינ

 -טינש ַא ןיא ,ןטרָאד ןרירֿפ רָאנ ?טינ סָאװ רַאֿפ ,אברדַא .ןָאט קוק

 הרוחס ןטסעמ ןוא ,קרַאמ ןיא ,לגנִייֿפױל סעשזיירד עקנד יװ ,םָארק

 -רעזַײא םענערױרֿפעג ןטימ ןוא טנעה ענערױרֿפעג טימ םִיױג רַאֿפ

 ךיז טעוװ רשֿפא ,ןטרַאװּפָא רעסעב טעוו רע !טינ סָאד --- ןישרַא םענ

 ןרעסעב ַא םיא רַאֿפ ןכוזוצסיוא ןעז ןוא ןטכַארטַאב עטַאט רעד

 רַאֿפ לָאמ ןייא ..ןלעטשּפָא תילכּת םעד ףיוא ךיז טעװ ןוא תילכּת

 -ּפָא ךיוא ךיז ,לוולעוו ,רע טעװ ,ונ !ךיז ןלעטשּפָא --- לָאמ עלַא

 .ףוס ַא ןעמענ עקַאט ןיוש לָאז ןוא ,ןלעטש

 -וצּפָא טינ וליֿפַא טרעלק ירוא .ּפָא טינ ךיז טלעטש ירוא רָאנ

 -יאנוׂש ,םיא ןיא זיא רעדניק רַאֿפ םיתילכּת ןוֿפ לוגלג ַא ,ךיז ןלעטש

 רעַײנ ַא -- ֿבירעמ ךָאנ גָאט עלַא ,רעטניוו ןקיטנַײה ןַײרַא ,לארׂשי

 -עּפענק ףיוא ךישקַאל טימ קישטזַאקירּפ רעשזדָאל םענוֿפ ,תילכּת

 "ניגנוי רָאג ַא ,רעקייטּפַא ןַא וצ ףרָאװ ַא עטַאט רעד ךיז טיג ,ךעל

 למערק-קייטּפַא ןַא טנֿפעעגֿפױא טָאה סָאװ ,וליֿפַא ךעלעצנָאװ ןָא ,רעק

 ןטעװעדנוֿפעגנַײא ןטלַא ןטימ טרירוקנָאק ןוא ךַאילש עמַאס םַײב

 ַא וצ ןזָאלעגּפָארַא קירוצ ךיז רע טָאה רעקייטּפַא ןַא ןוֿפ ,רעקײטּפַא

 -עג ַא טכַאמעג ןוא סָאבעלַאב ןוֿפ קעװַא זיא סָאװ ,רעטסַײמ-רעגייז

 -ָארּפ ףיוא רָאשזַאיָאװ ַא וצ -- רעטסַײמ-רעגייז ןוֿפ ,ךיז רַאֿפ טֿפעש

 טבעל ןוא תואצוה עטסיזמוא ,םעד רעסיוא ,ךָאנ טמוקַאב סָאװ ,טנעצ

 טשרע טָא ,קענש ַא ,ןזח ןגנוי ַא ףיוא --- רָאשזַאיָאוװ ןוֿפ .גָאט ןטוג ַא

 ןוֿפ םורַא ןיוש םיא טריֿפ רענַײז עטַאט רעד ןוא ,הווצמ-רב ןרָאװעג

 ןרעה ןעמ טייג ןטעליב ףיוא .דומע ןרַאֿפ ןענוװַאד טָאטש וצ טָאטש

 ןבָאה טַײל .רשעתנ טרעוו רענַײז עטַאט רעד ןוא לדנעה עגנוי סָאד

 ןייטש ןבילבעג טינ גנַאל ךיוא ירוא זיא ןזח ןגנוי ןֿפױא !רעדניק

 ןעלוולעוו -- ןעמ טניימ סָאד ,"רעדניק, ענַײז קשח ןגָארקעג ןוא
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 לָאז ןוא סענישַאמ-יינ ןוֿפ טנעגַא ןַא ןרעוו לָאז ,רוחב-ארמג םעד

 םעד ערָא יוװ ,ךעלעטֿפעה ןוא ךעלעכיב עטקורדעג טימ ןרָאֿפמורַא

 ןוֿפ .טלעג רעקיטש טנידרַאֿפ ןוא םורַא-טרָאֿפ רוחב סרעטשטָאּפ

 ךָאנ ןָאטעג יצ ַא קירוצ ךיז רע טָאה סענישַאמדיינ יד טימ טנעגַא

 הנמלַא רעד עיסָאס ַײב ןַארַאֿפ טָאטש קע ןיא ָאד זיא טָא ,רעקימעכ ַא

 ןוא גנוטַײצטַאלב ַא ןיא העדומ ַא ןעזרעד סעּפע רע טָאה ,לרוחב ַא

 טנרעלעגסיוא םיא ןעמ טָאה .לבור ַײרד טימ ווירב ַא טקישעגקעװַא

 ,ךיש רַאֿפ סקַאװ ןוא ףייז ןוא רעסַאװ-רעצלעז :ןכַאז יילרעלּכ ןכַאמ

 טינ ץלַא שטנעמ ןייא ךָאד ןעק .ןעז ןוא ןרעה טסליוו וד סָאװ ןוא

 טישכּת סעיסָאס ןוא .סקַאו ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןכַאמ

 ..יהסנרּפ טימ ןוא טיורב טימ טגרָאזַאב ןיוש זיא

 עלַא ןוא ןקָאסַאק םעד ירוא ַײב האנק עַײנ ַא ָאד זיא גָאט עלַא

 ייווצ ןוא ףױרַא לּפַאטש ןייא .רעדניק ענַײז רַאֿפ ןקילג עַײנ --- גָאט

 ףיוא יוװ ,ּפָארַא לּפַאטש ןייא ןוא ףױרַא לּפַאטש ייווצ .ּפָארַא לּפַאטש

 םיתילכּת יד ןבָאה ןעלּפַאטש ענעכָארבעצ טימ רעטייל ןעמורק ַא

 טכַאד ,ןיוש טכירק טָא-טָא .ןגיוא סלוולעוו רַאֿפ ןעלדניווש ןעמונעג

 -ץּפַאק ןייא רָאנ .ךיז טבַײלקרעד ןוא ריֿפ עלַא ףיוא תילכּת ַא ,ךיז

 -ּפָארַא -- "!ךַאררט; :לָאמ ַא טימ ןוא ...ךיז טבַײלקרעד רע ןוא על

 ךיז טעּפַארד תילכּת רעדנַא ןַא .ָאטינ ןוא עלקה'ףּכ ַא ןיא ןלַאֿפעג

 זיא ץלַא ןוא טכער ץלַא ןטַאט םַײב זיא'ס ...טרָא ןַַײז ףיוא ןיוש

 ןלָאז ןוא ךַײלג ןטַײל ַײב יוװ ןַײז ןלָאז רעדניק יבַא ,הרוחס םיא ַײב

 .."ןשטנעמ ןרעווק סנטַײצ יב ןעז

 סנטַאט ןרַאֿפ טקעּפסער ןדעי לװװלעוו טרילרַאֿפ זַײװכעלסיב

 ןוא ןדייר עטַאט רעד ךיז לָאז .םיתילכּת ענַײז רַאֿפ ןוא רעטרעוו

 לֿפו רעדניק עשיטַײל ערעדנַא ןוֿפ טייהרעקנישטנוזעג ןלייצרעד

 -רַאֿפ טינ ןטַאט ןֿפױא רעמ ךיז ןעק ,לוולעוו ,רע .טסולעג ץרַאה ןַײז
 טינ ןײילַא עטַאט רעד טביילג ,תועט ןייק טינ טָאה רע ביוא .ןזָאל

 ,ןלעב ַא ןעוועג טלָאװ רע ?ןעד סָאװ ,אלא .םיתילכּת עלַא יד טָא ןיא

 ןֿפלעה םיא לָאז'מ ,ןביילג ןֿפלעה םיא ןלָאז עמַאמ יד ןוא לוולעוו
 ,ןיײרַא ריא טייג רעיוא ןייא ןוֿפ .קעװַא ךיז טכַאמ עמַאמ יד .ןגרָאז
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 ןֿפלָאהעג ָאי רעהַא זיב טָאה ,לוולעו ,רע ןוא .סױרַא ןטייווצ ןוֿפ

 :טנעקעג טָאה רע רָאנ סָאװ ,תחנ סנטַאט ןרַאֿפ ןָאט ןעזעג טָאה רע

 רעִיש ןוא סענורטס ןסירעג ,ּפָאק םעד םורק ןטלַאהעג ,דרע טַײקעג

 זיא'ס .טינ ךיז רע טזָאל רעמ ףאּכ דע רעבָא .ןרָאװעג טקוזינעג טינ

 רעטלע ,םעשעצרימ ,טעװ רע זַא ,טָא .ףוס ַא ןָא ,רע טעז ,הׂשעמ ַא

 עטַאט רעד יװ תילכּת ןרעסעב ַא ןכוזסיוא ןיוש ךיז רע טעוו ,ןרעוו

 ןעשטומ ןַײז גונעג טעװ לַײװרעד .ירֿפ וצ ךָאנ זיא לַײװרעד .רענַײז

 -יח -- ןוא ,תוצע ענַײז טימ ןוא םיתילכּת סנטָאט םעד טימ ךיז

 !ןרעװ לָאז טבעלעג

 גנילצולּפ םיא זיא'ס יו טקרעמַאב טינ ןײלַא טעמּכ טָאה לוולעוו

 ףיױא ןבעל וצ רעכעליײרֿפ ןוא המשנ רעד ףיוא רעטכַײל ןרָאװעג

 ןעמוקַאב קירוצ טָאה רע זַא ,טקרעמַאב רָאנ טָאה רע ,טלעוו רעד

 ןענרעל ןבייהנָא ןרַאֿפ יו ,ןעַײרעצָאקש עשרעדניק ענַײז וצ קשח
 ןקסוע קירוצ ןָא-טבייה רע .קירוצ רָאי ןבלַאהטרעדנָא טימ ,ארמג

 סמערוֿפ ןצינש ,ערָאק ןוֿפ ךעלעֿפיש ןעיוב ,ןלָאמ ,סעקצַאצ טימ ךיז

 ןלייצרעד וצ הּפרח ַא ןוא עדנַאש ַא זיא'ס .ךעלדיירד"-הּכונח רַאֿפ

 -ַאב; ןיא ןוא "ךעלדרעֿפ, ןיא ןליּפש וליֿפַא םיא ךיז טסולג סע --

 -כּת עכיוה ןוֿפ ּפָארַא זַײװכעלסיב ךיז רע טזָאל ױזַא ..,?סעקניטלַאה

 וצ ןוא ןעקווַײֿפ וצ .טכוזעג םיא רַאֿפ טָאה עטַאט רעד סָאװ ,םיתיל

 ,ּפָארַא ךיז רע טזָאל ,ךעלרעדירב ערענעלק ענַײז ,ןעקלאימחרי

 זַא ,ּפָא טייטש רוחב-ארמג רעד זַא ,דלַאב טליֿפרעד ירוא ןוא

 עטַאט רעד סָאװ ,םיתילכּת עַײנ יד ףיוא קירעגַײנ טינ רעמ זיא רע

 שטָאכ רע טָאה רעִירֿפַא .שרדמ-תיב ןוֿפ ,ֿבירעמ-ךָאנ עלַא ,טגנערב

 סָאװ ,סָאד ןָאט וצ טכוז רע זַא ,שטַאגנוי רעד ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג

 יד ...ךיז טערַאטסעג ,רעדניק עשיטַײל ןוֿפ טלייצרעד עטַאט רעד
 ןב רזעילא 'ר יו .ךעלדנייטש ןגייז ַײב טּפַאכעג םיא טָאה עמַאמ

 -עג-טינ רעד יװ ,ּפָאק םעד םורק ןטלַאהעג ;ןגיוזעג טָאה סונקרוה

 ןעוועג אנקמ ,ןעלדיֿפ טעװערטסַײמעג ;ןטלַאהעג רעטקָאד רעטקידנע

 סעּפע טָאה רע ,ללּכה ...עוקסָאמ ןיא לרוחב סרעמייל םעד עשטיא
 !טשינ רָאג ןיטולחל רעבָא .טשינ רָאג --- דניצַא ,טכוזעג ,טלָאװעג
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 ןַא ןרעװ טרעלק רע טינ ,ןזח ַא ףיוא ןעיֵארטס ךיז ליוו רע טינ

 ןענרעלוצסיוא ּפָאק ןיא םיא טגיל סע טינ ,סענישַאמ-יינ ןוֿפ טנעגַא

 -עטסוּפ ַא .טכַאמ לרוחב סהנמלַא רעד עיסָאס יוװ ,סקַאװ ןכַאמ ךיז

 םידש ...ַא !סָאד טסקַאװ ?עצכערטשינ א ,ןרָאװעג סָאד זיא קינסַאּפ

 !סָאװ ןסייוו

 ןוא טכַאדרַאֿפ טימ גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןדָאלעגנָא ירוא טרעוו ױזַא

 ,רע טרעוו טציירעצ רעמ ץלַא ,רעטַײװ גָאט ַא סָאװ ןוא ;הזגור טימ

 ,זַײרּפ ןיא ןוא ןעזנָא ןיא ױזַא ןלַאֿפ םיתילכּת עטכוזעגסיוא ענַײז סָאװ

 לוולעוו יו קענש ַאזַא ַײב וליֿפַא רָאנ ,בַיװ ןַײז ,ןעגיײֿפ ַיײב רָאנ טינ

 רעד ןיא טַאלג ןדייר וצ טָאטשנַא זַא ,וצרעד םיא טגנערב סָאד .זיא

 ןטַײל יב; ןוא ןשינערעהוצנָא טימ ןוא םילשמ טימ ,ןַײרַא טלעוו

 עקַאט רעדָא סערדַא סלוולעוו ףיוא ךַײלג ךיז רע טדנעוו ,"רעדניק

 טרעהעג סָאד זיא ּוװ ,ַאנ; :ןַײרַא םינּפ ןיא ךַײלג ,ןילַא םיא וצ
 ,רוחב רעקירָאיֿפלעװצ ַא ,ןרָאװעג ןעזעג סָאד זיא ּוװ ןוא ןרָאװעג

 ןליֿפַא לָאז ,תילכּת םוש ןייק ןכוז ןלעוו טינ לָאז ,ןֿפורעגנָא סָאד טרעוו

 טצינש ךעלעֿפיש ,רע טלָאמ ךעלעשטנעמ ?תילכּת ַא ןוֿפ ןטכַארט טינ

 לכׂש סעקלאימחרי .ךיז רע טליּפש ץַאק רעד טימ ,ערָאק ןוֿפ רע

 טשרע .ךיז טערַאטס רע -- ןעמ טָאה טניימעג .ןגָארקעג סָאד טָאה

 ןַא ןַײז עמַאמ יד לָאז טָא !טינ רָאג טימ טינ רָאג ?ןעוו ,סָאוװ ,ּווו---

 רעד ףיוא ךָאװטימ זיא ...זיא ...זיא טנַײה יוװ טָא ,ןַײז יז לָאז ,תודע

 ןצייה ךָאנ טעוו רוחב-ארמג רעד זַא ,תואיֿבנ טגָאז ,ירוא ,רֶע !טלעוו

 טעװ ,טנרעל רע סָאװ ,ארמג רעד ןוֿפ .דמערֿפ רעד ןיא עבורה יד

 טעוװ סעקנירָאקס ךָאנ ,ָאי ןצוּפ רע טעװ לוויטש .ןרעוו טינ רָאג

 סָאד טרעוו ,ןָא ...ןָא .ןייגמוא רע טעװ דמעה ַא ןָא ,ןַײז ענדעשז רע

 ,לארׂשי:יאנוׂש ,לַאג יד .טדער עטַאט רעד !ךָאד טסעז ..,ןֿפורעגנָא

 רעד !טג:ַײװש ,טגַײװש רענעי ןוא קידנדייר טצַאלּפעצ םיא טרעוו

 רָאג ...ןָאט םירק ַַא יבשטָאכ ךיז לָאז רע ןוא טולב טימ טדער עטַאט

 סָאװ ףיוא גָאט רעד יוװ רָאלק ןיוש ךָאד זיא ױזַא ביוא ,ונ !טשינ

 (?) געװ ןטכער ןטימ טשינ טייג סָאװ ַאזַא *
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 רע טעװ רעּפעלש ַא ,ןייג רע טעוו רעזַײה יד רעביא .ךיז טדַײנש רע

 -רעל ןרעהֿפױא לָאז רע ,רעכַײלג ךס ַא עקַאט ןיוש זיא'ס ןוא .ןרעוו

 ַא ןעײנֿפױא ךיז לָאז ןוא ,טנרעל רע סָאװ ,ארמג לסיב סָאד ןענ

 !עגיײֿפ .רעזַײה יד רעביא ןייג וצ עקשטעברָאט ַא ,ָאי ...עקשטעברָאט

 טעוו'ס .עקשטעברָאט ַא ףיוא טנווַײל ןבָארג ןֿפױק ןיוש םיא טסנעק

 !הזעה ַאזַא-זַאיזַא !ַא ,שטַאגנוי ַאזַא .םיא טעװ ןעמוק ץונ וצ םיא

 ".!ךָאד טסעז וד"וד

 ,ןענירד ןטימ ןיא ,גנילצולּפ עטַאט רעד טָאה ּוװ ?הזעה עכלעוו

 רע ,הברדַא ,ןזיוװַאב טינ הזעה םוש ןייק טָאה לוולעוו ?הזעה ןעזרעד

 ןגיוא יד טימ סעּפע טכוזעג ןיילַא ןוא ןדייר ןזָאלעג ןטַאט םעד טָאה

 ןקידיײלַאב וצ טָאטשנַא זַא ,שרעדנַא טינ רָאנ ...עילעטס רעד ףיוא

 ,טגיימעג טָאה ירוא יו ,רוחב ןקירָאיֿפלעװצ םעד ןקירעדינרעד ןוא

 ןגיױא עקידנעשזדנָאלב טשרמולּכמ סמענעי ןיא טּפַאכרעד רע טָאה

 -מַאטש ןעמונעג גנילצולּפ טָאה ירוא םערָאװ ..,ץנַאלג ןשירעכַאלּפָא ןַא

 ןעלוולעוו וצ ןֿפָאלעגוצ ,השרד עטצרַאהַאב ןַײז ןסירעגרעביא ,ןעל

 ,ןטייווצ ַא ןוא שטַאּפ ןייא םינּפ ןרעגָאמ ןיא םיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא

 ןרעיױא עדייב ןיא ןעגנילק ןעמונעג ,ךעבענ ,טָאה ןעלוולעוו שזַא
 ?ןעוו רַאֿפ ןוא ,ךיז טגערֿפ ?סָאװ רַאֿפ רעבָא

 הפי ףסוי

 ןעמַאזוצ

 ,ענייש ייווצ ןענַײז רימ : טמולח רימ

 ,טַײל עקניטלַא ץנַאג ,עיורג ייווצ

 ,ןגָאלשעג עדנוטש רעזדנוא טָאה'ס ןוא

 ,טַײצ יד ןברַאטש וצ ןעמוקעג

 טרעדנּוװרַאֿפ ץנַאג ןָא ךיז ןקוק רימ
 ,טנעה יד רַאֿפ טסעֿפ ךיז ןעמענ ןוא
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 .םענייא ןיא טרעווילגרַאֿפ ןבַײלב רימ

 .דנע םוצ זיב ַײרטעג ןוא טבילרַאֿפ

 רעדניק יד ןכַאמ קידנענייוו ןוא

 ,וצ זדנוא ,ערַאטש יד .,ןגיוא יד

 רֿבק ןיא ןעמַאזוצ ןגיל רימ

 .ור רעקיבייא ןיא ןֿפָאלש ןוא

 םכילע םולש

 רעדניק ןופ תחנ

 "תונׂשח עניילק טימ ךעלטשטנעמ טניילק, ךוב ןוֿפ

 גָאלָאנָאמ

 רָאג .דיגנ ַא ןוֿפ טַײװ .טינ ךיא ןיב ,ריא טרעה ,דיגנ ןייק ---

 ,ןעמ טָאה סָאװ שטָאכ .רענעגייא ןַא הריד א טימ סָאבעלַאב ַא .טשינ

 ןוֿפ תחנ רָאנ --- !תוּכמ ?הריד ַא ןוֿפ זדנוא ַײב ,טגָאזעג סנייטשימ

 ןוֿפ רעמ ,םשה:ךורב ,ךיא בָאה ,ןעמירַאב ךימ ךיא ןָאק ,רעדניק

 טמוק סע זַא ,ריא טרעה ,רימ ַײב !עקװעלירסַאק ןיא ריֿבג ןטסערג

 ,ערה -ןיע ןייק ,רעדניק עלַא ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ןוא ֿבוט-םוי ַא

 רעװ -- ךעלקיניא עלַא טימ סמעדייא ןוא רינש ,רעטכעט ןוא ןיז

 ?ךַײלג רימ וצ זיא

 גערֿפ ,םעט ַא רַאֿפ סָאװ .הדועס רעד וצ םירוּפ טמענ ,לשמל

 ןילַא רענייא שיט םוצ ךיז טצעז עמ זַא ,הדועס ַא טָאה ,ךַײא ךיא

 ןיוש בָאה ךיא זַא ,רָאֿפ ךַײא טלעטש ,ונ ?טסע עמ ןוא בַײװ ןטימ

 ונ -- ץנעי ,סָאד ,סעמיצ ,ןשקָאל ,ךיוי רעד טימ שיֿפ יד ןסעגעגּפָא

 שטנעמ א ,ךיוא טסע .,לידֿבהל ,דרעֿפ ַא !עטָאלבבש עטָאלב ?סָאװ



 29 רעדניק ןוא ןרעטלע

 ,ֿוט"םוי טרֿפבו .דָיי ַא טרֿפבו .דרעֿפ ןייק טשינ רעבָא ךָאד זיא

 !הדועס רעד וצ םירוּפ יו ,ֿבוט-םוי ַאזַא טרֿפבו

 ןלָאז ,ךיא בָאה טכַא .ערה-ןיע ןייק ,רעדניק יד -- לּכ'םדוק

 יד ,ןענַײז ריֿפ --- ףלעווצ ןעוועג) .ענעבעגעגסיוא עלַא ,ןַײז טנוזעג

 ןענַײז בלַאה ,ןיז ןענַײז בלַאה ,(ןעגנַאגעגקעװַא ,רָאי ערעגנעל וצ

 ,ערה-ןיע ןייק ,ןיוש ריא טָאה :רינש ריֿפ ןוא סמעדייא ריֿפ :רעטכעט

 וצ טשינ !ייז ןלָאז ןבעל ,ךעלקינייא טנַײה .ןצכעז ןוֿפ ןל-אמַײק ַא

 -ךורב ,ןעלדניק רינש עלַא ןוא רעטכעט עלַא םערָאװ .ןקידניזרַאֿפ
 ,ןַײנ --- ןעמעוו ַײב ,ףלע ןַארַאֿפ זיא'ס ןעמעוו ַײב ;רָאי עלַא ,םשה
 הלילח ןלָאז סָאװ ,סָאד טסייה ,עכלעזַא ,תורקע ןייק .ןביז ןעמעוו ַײב

 .ןַארַאֿפ טשינ רימ ַײב זיא ,טשינ רָאג ןבָאה טשינ

 וצ לסיב ַא טַאהעג ךיא בָאה ,ןטסלטימ ןטימ ,ןוז ןייא טימ רָאנ
 ןוא ָאטשינ .טַאהעג טשינ רעדניק ןייק טַײצ ַא טָאה רונש ןַײמ :ןָאט

 רעד ,םיריוטקָאד :הרדס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה !גונעג ןוא -- ָאטשינ

 זיא'ס ,רֿבדה-רוציק .טשינ טֿפלעה סע -- רעטָאט רעד ,לידֿבהל ,יבר
 ,ךיז ןטג -- ןבילבעג

 -- ךיז ןטג םוצ ןעמוקעג זיא'ס .ךיז ןטג -- ךיז ןטג ,אלימ
 טגָאז ,םיא טָאה יז ?טינ ליוװ יז ,טסייה סָאװ !טינ ליוו יז ?סָאװ ?רעװ
 ךיד טָאה יז סָאװ ,ךיא גָאז ,יז וטסרעה סָאװ !רעניײא שּפיט .ביל ,יז

 םעד ףיוא ריא טגָאז סָאװ .ביל ךיוא יז בָאה ךיא :רע טגָאז ?ביל

 ריא טגָאז סָאװ ...בילא רע טגָאז -- "רעדניק; םיא גָאז ךיא ?םכח
 | | ?שיקעל ַאזַא ףיוא

 ןֿפלָאהעג טָאה טָאג ןוא .טגעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ,רֿבדה-רוציק

 טלדניק ,ןעלדניק וצ ןביוהעגנָא טָאה יז זַא ,סקעז רָאי ַא ןיוש --

 !ךעלקינייא טימ ּפָא ךימ טיש :;רָאי ַא סָאװ ,רָאי ַא סָאװ יז

 סנייא ,ענעטָארעג עלַא -- ךעלקינייא רימ ַײב ןעז טלָאז ריא

 ךיא ףקוקוצנַײרַא טשינ רעמינּפ ערעייז ןיא .ןרעדנַא םענוֿפ רענעש

 | !ךעלקיטנַא -- ךַײא גָאז
 ארמג טַאלב ַא ריא טליו רעמָאט !ייז ןענרעל ױזַא יו טנַײה

 ,ךנּת טימ ,י"שר טימ שמוח ןוֿפ .קינייװסיױא ארמג טָאלב ַא זיא --
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 טסעומש ןזױמעלַאש עקיטנַײה עקירעביא עלַא יד טימ ,קודקיד טימ

 ןוא שיסור ןוא שידִיי ןבַײרש רעייז ןוא ןענעייל רעייז .טינ ןעמ

 ..ןוא ןוא ןוא ,שיזיײצנַארֿפ ןוא שטַײד

 סערדַא ןַא ,ןענעיילרעביא לווירב ַא לָאמ ַא ףרַאדַאב ךיא זַא

 !ךיא לעװ טָא ,וינעדייז, :המחלמ ַא טרעוו --- ,סָאװ יצ ,ןבַײרשנָא

 ,טע ?"הסנרּפ; ןגערֿפ טעוװ ריא ,סָאװ ,ַײא ..,"!ךיא לע טָא ,וינעדייז

 ַא .ױזַא לָאמ ַא ,ױזַא לָאמ ַא .סױא-טריֿפ רע !טָאג רעסיורג ַא ןַארַאֿפ

 רעסעב יו רעגרע רעמ ,ךַײא טלָאמ .רעגרע לָאמ ַא ,רעסעב לָאמ

 יו ,טנוזעג יבַא ,רָאי ןטימ ךרוד-טמוק עמ ןוא ךיז טעשטומ עמ --

 ...ריא טגָאז

 ןסעזעג זיא רע .טכעלש טינ ןעגנַאגעג זיא ןוז ןרעטלע ןַײמ

 ןַײֿפ ץנַאג טַאהעג ןוא ,ןסעזעג רע זיא עקוועידָאלז ןיא ,ףרָאד ַא ןיא

 טָאה ,ַײמ ןטירד םענוֿפ :זַאקוא רעד סױרַא זיא'ס זַא רָאנ ;הסנרּפ

 -עג ,ךיז טהירבעג אמתסמ ךָאד רע טָאה ;הליחמ ןטעבעג םיא ןעמ

 טכַארבעג ,??ַאיסױשוװילָאּפ; ןייק טינ זיא רע זַא ,ןזַײװסיױא טלָאװ

 טגנַאלרעד ,תישארב ימי תשש ןוֿפ ךָאנ ןטרָאד טציז רע זַא ,ןריּפַאּפ

 עמ --- + לארׂשי עמש ןייק ןֿפלָאהעג טינ טָאה'ס ,רוציקב .טַאנעס ןיא

 טינ ךיז וצ םויה:דע ךָאנ ןָאק רע ןוא ןבירטעגסיױרַא םיא טָאה

 ?ןעמ טָאה הרירב ַא .רעדניק-ןוא-בַײװ טימ רימ ַײב רע טציז ...ןעמוק

 רע סָאװ .טשינ טַאלג ,ךעבענ ,טייג םענַײמ ןוז ןרעדנַא םעד ןוא

 -וּפ רעד טימ/, ,ריא טגָאז יו ,לזמ-םילש-םילש זיא -- ןָאט טינ לָאז

 ,ןסקָא ןַײא רע טלדנַאה .לוז ַא טרעוו ,האוֿבּת רע טֿפױק ."ּפָארַא רעט

 -- רעטניוו רעמערַאוװו ַא זיא ,דלַאװ וצ וצ ךיז רע טריר .ייז ןרנּפ

 ...שיֿפ טלַא טרגּפעג ןטלָאװ ,ךַײט ןיא ןָאט קוק ַא לָאז רע !לזמ-רב ַא

 ךיז לקעּפ ?סָאװ וטסייוו, :םיא גָאז ןוא ןעוועג ֿבשיימ ךימ ךיא בָאה

 ..?!ךשֿפנ הממ .רימ וצ רעדניק-ןוא-בַײװ טימ רעבירַא

 רעד ןיא רע זיא ,השקשינ ןעוועג ָאי זיא םענַײמ ןוז ןטירד םעד

 -עג* -- ,ףרָאד ןיא רעשיטָאטש רעטצעזַאב ַײנ ַא* -- .טערקעה ,הריזג1
 ,םלוע לש ונובר ...םוצ יװ ןטעבעג ןוא ןענרש
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 סױרַא ,ןרָאװעג טנערבעגּפָא ,טכַאדעג טנַײה טינ ,הֿפירׂש רעסיורג

 ַא ךיז ףיא טַאהעג ךָאנ טָאה ןוא ,טַאהעג םיא טָאה עמַאמ יד יו

 טימ ,תורצ טימ +לעטַאװָאדעילס ַא טימ ,עלהריסמ ַא טימ לקעּפ טוג

 רימ ַײב רע טציז טנַײה ,,!טוג זיא'ס -- טינ טגערֿפ --- וויזירּפ ַא

 | י.?ןעד סָאװ .ערטסַאילַאכ רעצנַאג רעד טימ

 -השקשינ ץנַאג ,ערה-ןיע ןייק ,זיא םענַײמ ןוז ןרענעלק ןייא רָאנ

 טָאה רע רָאנ ,טינ רע טָאה טלעג ןייק ?קידהשקשינ ןגָאז ךַיײש .קיד

 ,הסנרּפ-לעב ַא יװ ,ךַײר ױזַא טינ זיא רע ,טסייה סָאד .רעווש ןכַײר ַא

 רעד לָאז ."ןיטורקק א ,רעיירד רעסיורג ַא ,ךס ַא ןטֿפעשעג טָאה

 -רַאֿפ רע זיב ,גנַאל ױזַא טיירד רע !ןַײז ליצמו רמוש רעטשרעבייא

 לָאמ עלַא ךיז טיירד רע ?ןעד סָאװ רָאנ .םענעי יא ,ךיז יא טיירד

 ,טלעג ןַײז יא טרטּפעג לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה רע ,טנוה רעד ,סיוא

 וצ טַאהעג ריא טָאה סָאװ; :םִיא וצ ךיא גָאז .טלעג סרעדניק יד יא

 ךס ַא טגײלעגנַײרַא סעּפע טָאה ריא; :רע טגָאז ??טלעג סגוז ןַײמ -

 ;רע טגָאז ,"דניק ַא לַײװרעד רימ זיא ןוז ןַײמ; :ךיא גָאז .,.??רעטוּפ

 ..!טע, :ךיא גָאז "?דניק ןייק טינ ריִמ ַײב זיא רעטכָאט ןַײמ ןוא;

 ַא ..!רוציקבק :רע טגָאז .."!אלימ, :ךיא גָאז .."עב; רֶע טגָאז

 ןוא ?* רעגיומש ןַײמ ןֿפורעגקעװַא ךיא בָאה -- טרָאװ ַא רַאֿפ טרָאװ

 םעד ,דיגנ םעד רעווש ןַײד ףיוא ,ךיא גָאז ,ַײּפש ַא וט; :םיא וצ גָאז
 יבא ןבעג טעוװו טָאג סָאװ -- רימ ַײב קעװַא ךיד ץעז ןוא ,רעיירד

 .."םענייא ןיא

 רעבָא .טשינ קילג ןייק רָאג ךיא בָאה סמעדייא וצ ,ריא טעז

 ,טיג תונעט ןייק ייז וצ בָאה ךיא ,טסייה סָאד !טינ ןיטולחל עקַאט

 ריא טגעמ ,בָאה ךיא םערָאװ .ייז טימ טשינ ,הלילח ,ךיז םעש ןוא
 טגָאמרַאֿפ ריֿבג רעטסערג רעד סָאװ ,סמעדייא עכלעזַא ,ןביילג רימ

 !ףשטנעמּפָאק .ןענױשרַאּפ ,םיסחוימ ,רעדניק ענַיײֿפ ,טינ .ייז

 -צַאצ ַא ,סוחי ןסיורג ַא רָאג ןוֿפ םעדייא ןַא ךיא בָאה םענייא

 רעסיורג ַא ןוא תולעמ עלַא טימ רענעטָארעג ַא ,דניק .ןדַײז ַא ,עלעק

 ,(?) לזמילש * --- ,רעשרָאפסױא *
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 ךָאנ ןוֿפ טסעק ףיוא ךיז ַײב םיא טלַאה ךיא .טנרעל ןוא טציז ,ןדמל

 ןילַא ריא טלָאװ ,ןענעק םיא טלָאז ריא ןעוו םערָאװ ,ןָא הנותח רעד

 רעד ףיוא סעכלעזַא ןזָאלוצסױרַא הריֿבע ןייא רָאג זיא'ס זַא ,טגָאזעג

 ?ןרעװ םיא ןוֿפ טעװ סָאװ -- טלעוו

 סָאד רָאנ ,סוחי ַאזַא טשינ ןיוש ךיא בָאה םעדייא ןרעדנַא םעד

 "ייל ןוא ,ןבַײרש ?ריא טליוװ סָאװ :ונַײהד ,קיטנַא ןַא רעבָא זיא ןרק

 טנַײה !טינ סָאװ ןוא ,ןצנַאט ןוא ,ןעגניז ןוא ,ןענובשח ןוא .,ןענע

 טסעד ןוֿפ !טלוכי רע ,טסעומש עמ זַא -- ךָאש ןיא רע טליּפש

 :ךלמה המלש טגָאז יװ ,טרעשַאב טינ זיא'ס זַא ,ריא טרעה ,ןגעוו

 םיא בָאה ךיא .לוויטש ןָא ןעייג סרענעק עלַא -- םחל םימכחל אל

 = רעסעסָאּפ ַא ןעוועג ןיוש זיא רע ףטַײז עלַא ףיוא טווװרּפעג ןיוש

 שטָאכ ,טשינ טייג סע -- ןכדש ַא ןוא ,דמלמ ַא ןוא ,רעמערק ַא ןוא

 ךָאד לע ךיא .רעדניק יד טימ רימ ַײב טציא רע טציז !ךיז סַײרעצ

 !ןֿפרַאװסױרַא טינ סָאג רעד ףיוא רעטכָאט ןַײמ

 ,רענעק רעסיורג ַאזַא טשינ ןיוש ,ךיא בָאה םעדייא ןייא ךָאנ

 רענייש רעד טימ ּפָאק רעטוג רעד .רעװ-יבַא ןייק טשינ ךיוא רָאנ

 ,טדער רע זַא -- קסיּפ םענייש ןטימ ,ארמג טָאלב םעד טימ ,טנַאה

 וצ זיא רע סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא ןרעה וצ תויח ַא ,לרעּפ ריז ןטיש

 -עביא טשינ זיא רע ,טסייה סָאד .תוינחור ַא טעמּכ ,רעלעדייא ןַא

 םיא ףיוא ןָאט קוק ַא טעװ ריא זַא וליֿפַא ,טסייה סָאד ,טנוזעג קיר

 רע סָאװ סָאד ?ןעד סָאװ רָאנ ...טשינ רָאג ,ךיז טכַאד ,רע זיא ,ױזַא

 -ַאב טָאה רע זַא ,טַײצ ַא ןוֿפ !טסוה רעד ךָאנ וצרעד ןוא ,טציווש

 רעווש םיא זיא'ס ןוא ,שטיווק ןימ ַא טימ טסוה םענדוקסַאּפ ַא ןעמוק

 ןרָאֿפ ןוא ךלימ ןעקנירט םיא ןסייה םיריוטקָאד .םעטָא םעד ןּפַאכ וצ

 .עקנַארק עלַא ,ןעמ טגָאז ,ןרָאֿפ ןיהַא .עשטַאד ַא ףיוא קירעביוב ןייק

 האוֿפר ַא זיא סָאװ ,רעכלעזַא דלַאװ ַא ןַארַאֿפ זיא ,ןעמ טגָאז ,ןטרָאד

 זַא ,רעמוז רָאי ַא רעביא ,םשה-הצרי-םא ,ךיא ןכער .טסוה םוצ

 -עביוב ןייק םיא טימ ןרָאֿפכרוד ךיז ,ןבעל סָאד ןעקנעש טעװ טָאג

 ,רַאדנערַא) *
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 ןטימ רע טגיל ,טנוזעג ןרעװ לָאמ ַא טעװ רע זיב ,לַײװרעד .קיר

 !ץורית ַא סעּפע .סעציײלּפ ענַײמ ףיוא ,ךעלטנייוועג ,רעדניק-ןוא-בַײװ

 ַא רָאנ ןטסָארּפ ַא רָאג ןיוש ,םעדייא ןַא ךָאנ ךיא בָאה טנַײה
 טשינ ,הכאלמ-לעב ןייק טשינ הלילח ,טסייה סָאד ,גנוי םענשַאּפערָאה
 ,טינ ךיוא לגניי-רדח ןייק רָאנ ,רעטסוש ןייק טשינ ,רעדַײנש ןייק

 ,רע טלדנַאה שיֿפ טימ טלדנַאה רע ;רע זיא *רעשיֿפ, ַא זיא רע

 ,שיֿפ טימ טלדנַאהעג טָאה עדייז ןַײז ,שיֿפ טימ טלדנַאה עטַאט ןַײז
 רָאנ ןוא שיֿפ רָאנ ןוא שיֿפ רָאנ --- ןסייוו ערעייז החּפשמ עצנַאג יד
 ,עכעלטנרָא ,ןדַיי עכעלרע ץנַאג וליֿפַא ןענַײז ייז ,טסייה סָאד !שיֿפ
 .ךעלשטנעמ עטסָארּפ רָאנ

 אמתסמ ?םעדייא ַאזַא רימ וצ טמוק יוװ :ןגערֿפ ךָאד ריא טעוו

 ךיז ןֿפרַאװ ךַײט ַא ןיא :ןעמ טגָאז יו .הׂשעמ ַא ןַארַאֿפ ןענירד זיא

 יז ןַא ,יװַא קילג סרעטכָאט ןַײמ זיא אמּתסימ .טכעה ײלרעלַא ךרוד

 .ןַאמ ַאזַא ןבָאה ףרַאדַאב

 רעטכָאט ןַײמ :טינ רָאג םיא וצ ךיא בָאה ןבָאה ,טסייה סָאד
 ַא אקווד רע זיא עֿבטב םערָאװ .ךעלקילג אקווד םיא רַאֿפ טבעל
 ןעמעלַא זדנוא וצ ,ריא טרעה ,טזָאלעגוצ ,טנעמיד ַא ,לשטנעמ טוג
 סױא-טֿפלעה ןוא ,ריא ּפָא רע טיג ,טנידרַאֿפ רע לֿפיװ ;רָאג זיב
 ךַײש זיא סָאװ .ןעלגעמ טַײװ יו ןיז יד ןוא ענַײמ סמעדייא ענעי
 רַאֿפ טָאה ןוא זדנוא ףיוא ןצנַאג ןיא טעמּכ טעװערָאה רע --- ?ןגָאז
 ,טליֿפ רע ,טוג ץנַאג סיױו רע םערָאװ .ץרא-ךרד ןעמעלַא זדנוא
 רע זיא רע ענַײז רימ רעװ ןוא זיא רע רעוו ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ
 ןעמ ןָאק ,ריא טרעה ,טנַאה רעד טימ !רימ טרָאֿפ ןענַײז רימ ןוא
 .ןכַאמקעװַא טיג סָאד

 ןשיווצ ףיונוצ ךיז טמוק עמ ,לָאמ ַא ךיז טכַאמ סע זַא םערָאװ
 -וא עניילק יד חוּכמ סעומש ַא ןכַאמ רעדניק ענַײמ ןוא ,ןשטנעמ
 ,ארמג לקיטש ףרַאש ַא יצ ,ךורע-ןחלוש ןיא ןיד ַא סעּפע ,תוית
 זיא'ס םערָאװ ,ןעמוטש ןוא ןציז ,ךעבענ ,רע זומ ,קוסּפ ַא טַאלג יצ
 !דוס ַא ,טכַאדעג ָאד טינ ,םיא רַאֿפ
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 -ָאװש ענױזַא טָאה רע סָאװ ,ןעמענרעביא ךיז רע געמ יאדווַא

 טינ !ריא טגָאז יו ףגעװ טרעייז ןוֿפ ןעװערָאה געמ ןוא ,סרעג

 ?ַאה ?ױזַא

 ,לדניזעג ןַײמ טימ טנַאקַאב לסיב ַא ןיוש טַײז ריא זַא ,דניצַא

 רַאֿפ סָאװ ןוא זיא רימ ַײב החמׂש ַא רַאֿפ סָאװ ןיוש ריא טײטשרַאֿפ

 רעד וצ םירוּפ ,לשמל ,ֿבוט-םוי ַא טמוק סע זַא ,בָאה ךיא תחנ ַא

 ןצעז ,ערה-ןיע ןייק ,ךעלקינייא עלַא טימ רעדניק עלַא ןוא ,הדועס

 םענייש םעד רעביא איצומה טכַאמ עמ ןוא ,שיט םורַא סיוא ךיז

 -גישזָאר טימ ןוא ןַארֿפַאז טימ סָאװ ,שטעליוק-םירוּפ ןגולק ןסיורג

 עטרעקוצעג ןוא עטרעֿפעֿפעג עטוג יד טימ ,טקעטשעגמורַא סעק

 ןוא ,ךיוי טימ ןשקָאל עגנַאל עלעג עטוג יד טימ ,ןיירכ טימ שיֿפ

 -ָאמױו לשעלֿפ ַא טֿפלעה טָאג זַא ,הקשמ ךעלּפָאק וצ טמענ ןעמ

 -שיוו ןטוג עלעזעלג ַא רעדָא *רענַאשעװָאקא ַא רעתמא ןַא ,קיזָאר

 לסיב טסָארּפ ַא זיא -- טיונ רַאֿפ ןוא ,ָאד רָאנ זיא'ס יבַא ,קינ

 ,ֿבקעי תנשוש םעד ךיא ,גניז ַא טוט עמ ןוא ,הרוחס ַא ךיוא שייי

 תנשוש -- לָאמ ַא רעדיוװ ןוא !ֿבקעי תנשוש -- לָאמ ַא ךָאנ ןוא

 :רעדניק יד רעטנואיּפַאכ ַא ןעוט :ֿבקעי

 ! החמׂשו הלהצ

 ;לבלוק םעניד ןֿפױא ,ךעלקינייא יד ,םיצקש עניילק יד ןוא

 !םידוהיל רוא !םידוהיל רוא !םידוהיל רוא

 רימ וצ זיא רעװ טלָאמעד -- ךיוא לצנעט ַא ךָאנ טייג עמ ןוא

 ריא יו ,ךלמ ַא ?דלישטָאר רימ רעוו ?יקסדָארב רימ סָאװ ?ךַײלג

 !ךלמ ַא ,ןדִיי ַא ךימ טעז

 רעדניק ןוֿפ תחנ רָאנ .טינ ךיא ןיב ,ריא טרעה ,דיגנ ןייק

 !עקװעלירסַאק ןיא ריֿבג ןטסערג םענוֿפ רעמ ,םשה-ךורב ,ךיא בָאה
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 יִקָסוןעילַא .ב

 ? םידלוש ךיא ןיב סָאװ ,ונ

 --- ןילָאװ םענירג ןוֿפ סעקנָאל ףיוא ,ךעלסעג עשלטעטש ףיוא
 ,סעװרַאב ןקניגנוי ןוא ןעיולב ןיא -- ןרָאי עשרעדניק

 ןעניגַאב ןטלעהַאב םענעי ןוֿפ ,ןטרָאד ןוֿפ --- םוקֿפיױא ןַײמ |
 ,תוֿברוח ןוֿפ רעַײֿפ םַײב טמערַאװ ךיז רעבַאיטקָא רעטלַאק ןעוו

 ,ןריובעג סרעלדנעה ךימ ןבָאה'ס זַא ,קידלוש ךיא ןיב סָאװ רָאנ
 ? גָאװ רענעכָארבעצ רעטלַא טימ לטיילק ןשידִיי ןיא
 ,ןעיוב ןקיטֿפַאז ןיא ךיז טסקַאװעצ ןוא טילבעצ סנַײמ דנַאל ןעוו
 ,..ז גוימָאק ןיא טינ ךָאנ רענייא ןַא ןטַאי ןשיוצ ךיא ןיב

 ,רעיורט ןשיטַאט ןוֿפ עסַאמ יד ןּפעלש טינ רעמ ליוו'כ זַא
 --- ?"םיק, ןקיטיור ףיוא ןיוש טרַאװ רענַײמ ץַאל רעשלדמעה ןוא
 ןריובעג סרעלדנעה ךימ ןבָאה'ס זַא ,קידלוש ךיא ןיב סָאװ ,ונ
 ? דניק קיורמוא ןַא

 1926 קסנימ

 גרעבנעסייוו .מ .א

 םינב טימ עטַאט ַא

 גנולייצרעד

 ,בַײװ ןַײז ,האל-הנח םיא טָאה ױזַא -- ּפָאק רעבָארג רעד המלש
 ןיוש ןעייג ןדִיי ןעוו ,טכַאנ רַאֿפ קיטַײרֿפ לַײװ ,ןבעגעג ןעמָאנוצ ַא
 ּפָאט םעד טשרע םינב ייווצ ענַײז טימ רע טמענ ,ןַײרַא לוש ןיא
 5 ליירֿפסשיייל

 ,ןכײצ:ײטרַאּפ ,(?) ןָאטעשז ? --- ,טנגוי עשיטסינומָאק (גנוצריקרַאפ) *
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 ןיא לֿפעל-רעכיק יד טימ ,ַײרד עלַא ןוא ,ןַײרַא סיֿפ יד ןשיווצ סעמיצ

 ןבַײר .ןקרעט יד יװ רעמינּפ עטציהרעד עטיור טימ ןוא טנעה יד

 טבַײלב סע זיב ,ןַײרַא "סעקסיּפ, יד ןיא סױא-לֿפעל ןוא ןַײא-לֿפעל

 ןיא תבש ףיוא ןגעוו סהאל-הנח רַאֿפ רעביא טשינ טילּפו דירׂש ןייק

 -ַאב קיטנוז ךיז טמענ יּפָאק רעבָארג רעד המלש; רעד טָא ,ירֿפ רעד

 ךיז טָאה רע -- ןַײרַא טנַאה ןיא לקעטש םעד טימ לקעז סָאד ןעניג

 רע ,ןַײרַא ףרָאד ןיא שרַאמ ןוא -- ןסָאגעגּפָא טשינ וליֿפַא לגענ יד

 טָאה ,ןעלסחנּפ ,ןרעטלע םעד .ןַאטורב עלהשמ ,ןוז ןרעגנִיי םעד טימ

 טֿפור רעטומ יד -- טַאדלָאס רעתמא ןַא יװ .ןעּפעשט וצ ארומ רע

 ןַײז ףיא טגיילעגסױא ךיז רע טגיל -- קישטרענלעז עקַאט םיא

 "וצ סרעטלומ טימ ןלוטש ףיוא ,רעטערב-ןשקָאל ןוֿפ ;ןַאשטּפַאט

 טימ לביטש עניילק סָאד ןעּפָארכ ןַײז טימ לוֿפ טכַאמ ןוא ,סנּפָאק

 טלעטשעגנָא קילעב םוצ רעכעלזָאנ יד טימ קידנגיל ,טנעוו עיורג יד

 ּפָאק ןרעטנוא ןֿפרָאװרַאֿפ סנגיובנלע עטעקַאנ יד טימ ןוא

 ַא ןוז ןרעגניי םוצ המלש טיג -- !גנוי רעד ,ןֿפָאלש רע לָאז --

 רענייא יוװ ,ליומ םוצ רעגניֿפ ַא קידנגיילוצ לגענ ץיּפש יד ףיוא ,גָאז

 -טנַא ןוא ןכַאמסױרַא ךיז רימָאל ןוא ,רָאי-ץרַאװש ַא םיא בָאה :טדער

 ..?שינעסַײרנָאפ סָאד ןבָאה וטסעו .ןַײרַא ףרָאד ןיא ןֿפױל

 ןוא סעציײלּפ יד ףיוא לקעז םעד טימ ליטש ךיז טעֿבנג ןעמ ןוא

 ןיא האל-הגח זַא ,סױרַא בוטש ןוֿפ םערָא ןרעטנוא ןקעטש םעד טימ

 ןיא ּפָאק ןטימ ןבָארגַאב טרָאד טגיל סָאװ ,לקּפוקֿפָאלש ןסַײװ םעד

 רעד ןוֿפ ּפירקס םעד וליֿפַא ןרעה וצ ןָא טינ רָאג טבייה ,ןַײרַא ןשיק

 .ןסיורד ןיא סױרַא ךיז ןרַאש סרעבעג-הסנרּפ ייווצ עריא ןעוו ,ריט

 -צנעֿפ ןכרוד ןיוש טכַײל גָאט רעכעלסַײװ רעד ,ליטש טרעוו בוטש ןיא

 ןוז םעד טימ המלש רָאנ .סיוא לביטש סָאד טסַײװ ןוא ןַײרַא רעט

 ,לגייֿפ עַײרֿפ ייווצ דניצַא ןיוש ןענַײז

 -עילַאקעצ ַא ןַאטורב עלהשמ םיא טזַײװ --- עטַאט ,טסעז --

 -רעטנוא ןוא ךייה רעד ןיא םיא קידנבייה ,סוֿפ ןסעװרָאב ןטעשט

 ןיא רימ ךיא בָאה סָאד ,טסעז -- ןטייווצ ןֿפױא לַײװרעד קידנצנַאט
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 שיײלֿפױר ןוֿפ דנּוװ עטיור ַא םיא טזַײװ רע ...: טעילַאמכעגּפָא ןייטש ַא

 ,סוֿפ ןטקיטָאלברַאֿפ ןצרַאװש ַא ףיוא

 טימ עטַאט רעד םיא טרעֿפטנע -- !טנוה ַא רַאֿפ הרּפּכ ַא --

 "נוי .ןצעזקעװַא טינ ּפָאק ןַײמ ךַײא ףיוא ןעק ךיא -- קוק ןקיטַײז ַא

 ,ןגָאימורַא טכאנ-ןוא-גָאט ךיז ןלָאז ןעג

 ןוא ןזיוה יד רעקרַאטש ךיז טרינשרַאֿפ ןַאטורב עלהשמ ןוא

 רע רָאנ ,לסחנּפ טינ זַא ,קידנליֿפ ,ךַײלג ןטַאט םעד טימ טרישרַאמ

 רע טָאה ענעשעק-לטסעוו רעד ןיא .טנַאה עטכער סנטַאט םעד זיא

 -טימ ַא וצ טרעהעג סָאװ ,ןעלדָאנ טימ לשעט-לדָאנ ַא ,טוחרעגניֿפ ַא

 לקעז ןיא ךיז ַײב טָאה עטַאט רעד ןוא ,גנויטנַאה ַא וצ ,רעֿפלעה

 ַא ןעמענ וצ סָאמ ַא ,ךַאילש ַא :רעטסַײמ ַא וצ טרעהעג סָאװ ,סָאד

 ,ןב ןַײז ןוא .ןדַײנש םוצ רעש ַא ןוא ןענעכייצ םוצ םייל סַײװ ,ליוק

 ןוֿפ טינש םעד ןּפַאכ רָאנ טעו רע .אנקמ םיא זיא ,ןַאטורב עלהשמ

 ןוא ןעניגַאב קיטנוז ַא ןיא ןּפַאכֿפױא ןײלַא ךיז רע טעװ -- ןטַאט

 טשינ לָאז ןעמ זַא ױזַא ,ןילַא רענייא ןַײרַא ףרָאד ןיא ןֿפױלקעװַא

 -רַאֿפ יוװ ןֿפױלמורַא טעװ עמַאמ יד :ןעמוקעגניהַא זיא רע ּוװ ,ןסיוו

 ןעקנורטרעד ןוז ריא זיא רשֿפא ,סייוו רעוו ,טנעה יד ןכערב ןוא טמס

 ַא ןיא טּפעלשעגקעװַא םילָאװַײט םיא ןבָאה רשֿפא רעדָא ןרָאװעג

 ,רע ןוא --- ...ױזַא רשֿפא ..,בלַאק ַא טימ טכַאמעג הנותח ןוא דלַאװ

 ךָאװ עצנַאג ַא ףרָאד ַא ןיא ץעגרע ןציז ךיז טעװ ,ןַאטורב עלהשמ

 רַאֿפ קיטַײרֿפ ןוא ,ךלימרעיוז טימ סעילֿפָאטרַאק ענעטָארבעג ןסע

 יד ,ןַײרַא לטעטש ןיא קירוצ-םוק ַא ןבעג טשרע רע טעװ טכַאנ

 ןענַיײשסױרַא רעטצנעֿפ עלַא ןוֿפ ןיוש ןלעוו טכילשטנעב עקידנענערב

 ַא ןוֿפ ?רעסַײרנַײא ןַא רַאֿפ סָאװ ,ןקוקכָאנ םיא ןלעװ רעבַײװ ןוא

 -בױטשרַאֿפ ַא ,געוו ןוֿפ רעטציהרעד ַא טייג רע יװ ..זיא רע גנוי

 ,ןעמַאמ ןַײז וצ ןַײרַא-םוק ַא ןבעג רע טעװ טלָאמעד ןוא --- ...רעט

 ןבעג ןוא ,ךיז ןוֿפ לקעז סָאד ּפָארַא-ףרָאװ ַא ןבעג טעװ ,ןהאל-הנח

 *עדנעלַאק א ץוחַא ,* לברעק רעֿפניֿפ ץנַאג ַא קעװַא-ביג ַא ריא

 ,הנתמ * -- .לבור * -- .ךענידרַאפ 7 (ןגָארקעג ץעז ַא) טּפַאלקעגּפָא
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 .!עמַאמ ,ַאנ --- וטסָאה ָאד ָא טָא :טכַארבעג לקעז ןיא טָאה רע סָאװ

 ןוא ,טנידרַאֿפ ךיא בָאה סָאד ָא טָא --- :גָאז א ןבעג ריא רע טעוװ ---

 יריד ַאנ סָאד טָא

 טלָאמעד טעװ סע תבש א רַאֿפ סָאװ ,רָאֿפ ךיז טלעטש רע ןוא

 ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,ןעלסיש ןקור םיא טעװ עמַאמ יד יװ ,ןַײז

 ןוא ןליטש ַא רַאֿפ ,ןלעדייא ןַא רַאֿפ טלָאמעד ןכַאמ ךיז טעוו רע ןוא

 .ירעסע םעניילק ַא

 רע ןוא ןגיוא יד ןַאטורב עלהשמ ַײב ןעִילג דײרֿפ סיורג רַאֿפ

 -סױרַא ןיוש ,סױרַא געוו ןקידמַאז ןֿפױא ייז ןיא ץנַאלג ַא טימ טקוק

 ּוװ ,טָאטש רעד רעטניה גרַאב ןֿפױא רעטָאֿפ םעד טימ קידנעמוק

 רַאֿפ ךיז ןטײרּפש דלַאװ ןעיולב ןטַײװ םעד טימ דלעֿפ ענירג סָאד

 ןַײרַא טלעװ רעטַײװו רעד ןיא ץעגרע סיוא ןגיוא ערעייז

 טליּפש גנַאגֿפױא-ןענוז רַאֿפ טַײז חרזמ ַא ןיא יו ,טקוק עלהשמ

 רע ןוא ,עטיור-ןיורב ןוא עטױר-רעַײֿפ ,ןסַאּפ ײלרעלַא ןיא למיה רעד

 לָאמ ַא טשינ טָאה סע יצ ,ןטַאט םעד טגערֿפ ןוא ןקַאב יד ןָא-טזָאלב

 ..טשרע ןעייג ייז ּווװ ,ףרָאד ןיא טכַאנ יד טנערבעג

 טעז ,טַײז רענעי ףיוא ןַײא לָאמ ַא ךָאנ ךיז טקוק עלהשמ ןוא

 רעטנורַא סַאּפנקלָאװ םענתלכּת ןגנַאל ןיא עקַאט טייטש ןוז יד יו

 למיה ןיא טייקיטכיל ןציּפש טימ ןביוא ןוֿפ רעֿפַא-טנַײש ןוא ,טקוררַאֿפ

 עטַאט רעד זַא ,טשרע טײטשרַאֿפ ןוא ,רענרעה עגנַאל טימ יװ ,ןַײרַא

 טַײװ ,דלעֿפ ןֿפיט ןיא ...ךָאנ זיא'ס ירֿפ יו ,טעז רע ..טכערעג זיא

 רעביא דמעה םעד טימ רעיױּפ ַא ןוא ןסקָא רָאּפ א ןעייטש ,לָאט ןיא

 ףיוא ןוא ,ּפָאק ןֿפױא שולעּפַאק םענעיורטש ןטייוב ַא ןוא ןזיוה יד

 טייקיור עלעקנוט ַא ןוא .טייקליטש עקיטכַאנ יד ךָאנ טגיל םורַא ץלַא

 רעיוּפ רעד ןוא ןסקָא יד זַא ױזַא ,לדלעוו ןעיולב ןטַײװ ןרעטניה טור

 ןרעטנוא טלעטשעגסױרַא טַאלג יו ,טעדוסרַאֿפ יו סיוא ָאד ןעעז

 ,רעטנורַא למיה ןעיולב

 סָאװ ,סַאּפנקלָאװ ןעיולב ןגנַאל םעד ןגעק ,טֿפול רעד ןיא רָאנ

 ,דרע ןוא למיה ןשיװצ דנַאר-חרזמ ןרעביא טײרּפשעגסױא טגיל

 ןייא רעביא ךַײלג ןוא ךיוה ,לגױֿפ רעקיצנייא ןַא ןיוש ךיז טבייהרעד
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 ןקשטיניילק םעד ןוֿפ יײרעשטשיװשעג-ןגרָאמ עֿפרַאש סָאד ןוא ,טרָא

 -ףיוא ךעלעגילֿפ עקידרעטַאלֿפ טימ ךיז טקנוט סָאװ ,לשינעֿפעשַאב

 -יּפשעג סיז ַא טימ טֿפול יד ןָא-טליֿפ ,סַאּפנקלָאװ םעד ןיא ּפָא-ןוא

 זיב ,טכיל ןקידנגרָאמ םעד ןיא ךיז טסיגעצ טייקסיז ַא ןוא .ַײרעל

 עלעטניּפ ץרַאװש ַא יו ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא טמוק לגיױֿפ רעד

 ןוֿפ יו ,םיוק ךיז טרעה סנַײז ןעשטשיּפ סָאד ןוא ,ןַײרַא ןקלָאװ ןיא

 רעטַײװ רענעי רעטניה .טָא ןוא .רעֿפַא טלעו רעטַײוװ ַא רעטניה

 ,רעטעּפש ןַײז עלהשמ טעװ ,טציא ןיוש זיא לגױֿפ רעד ּוװ ,טלעוו

 לגױֿפ רעד .םענַײז ןטַאט םעד טימ רע ,םורַא העש ייווצ ןיא טשרע

 -ַייײװ ענעי ,ּפָארַא ךייה רעד ןוֿפ קידנקוק ,ןעזסױרַא יאדווַא ןיוש זומ

 -גיא יד טימ ,טנעוו עטסַײװעגּפָא יד טימ ךעלכעד ענעיורטש עט

 רעד .סױרַא געוו ןקידמַאז ןֿפױא ןקוק סָאװ ,ךעלרעטצנעֿפ עקיצ

 רעטעּפש ןַײז טשרע טעװ רע ןוא -- ןעז יאדוװַא ןיוש ייז זומ לגױֿפ
 .טרָאד

 ךיז טעװ עטַאט רעד ...ןַײז -- רֶע טכַארט -- סָאד טעװ טוג יו

 בוטש סרעטכַאּפ ןיא ,ןיליֿפּת ןוא תילט סרעטכַאּפ ןיא ןענװַאד ןלעטש

 רעד ןוא ,ןענוװַאד ןלעטש ךיוא ךיז טעוװ רע ,רעטצנעֿפ םעד ַײב

 קיטש ַא טימ * ךערָאװצ לסיש ַא ןסַײבנָא ןבעג ךָאנרעד טעוו רעטכַאּפ

 .ןעמענ סע טעוװ חיר רעד זַא ,* ץירקָא ץרַאװש

 ןַײז ןוֿפ שי ַא טימ ןוא ,רעביא םיא טגָאלש עטַאט רעד רָאנ

 עּפעשט ַא סעּפע טלָאװעג םיא טלָאװ רע יו ,סעלהשמ ןיא לברַא

 :גערֿפ ַא םיא רע טיג ,ןָאט-

 סעּפע טָאה עמַאמ יד ,טרעהעג טשינ טסָאה ,עלהשמ ,וד יצ --
 ..?טצכערקעג

 םעד קידנקוקנָא ,ןַאטורב עלהשמ טגערֿפ -- ?טצכערקעג סָאװ ---
 ,ןּפיל ענעזָאלבעגֿפױא ןוא ליומ ןֿפָא בלַאה ַא טימ ןטַאט

 ..?טצכערקעג טשינ טָאה יז יצ --

 טיורב לקיטש ,לקישטַײרקַא ,"ץעַײרקַאא * -- .(ענעטעמס ןָא) זעק עטַײװ
 ,(ץיּפש ןופ)
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 ?טצכערקעג סָאװ --

 ּפָא ףרָאװ ַא יו קירוצ םיא רע טיג -- !וד המהב ,וד ,ייג ---

 ,טינ טסײטשרַאֿפ וד -- קוק ןקיטַײז ַא טימ רעטַײװ ןוא ,ךיז ןוֿפ

 ..ריד וצ טדער ןעמ סָאװ

 רעד זַא ,סייוו רע ...ןײטשרַאֿפ טשינ רָאג ךיז טכַאמ עלהשמ רָאנ

 ַא ךיז טכיר ,האל-הנח ,עמַאמ יד ןוא ,תירב ַא ךָאנ טכַאמ רעטלַא

 רָאנ ...סױרַא םערעדעג יד ןוֿפ ןב ַא ךָאנ ןֿפרַאװסױרַא גָאט עדַאיל

 ךיז טײטשרַאֿפ רע זַא ,ןעניימ רעטלַא רעד זָאל ?םיא סָאד טרַא סָאװ

 רענייא ךיז קידנרַאנ ױזַא ןוא ..ןטֿפעשעג ענױזַא ףיוא טשינ רָאג

 -עטניוושעג לָאמ ַא סָאװ ןלעטש ,לֿפעל יד עדייב ןבייה ןרעדנַא םעד

 .ןַײרַא ףרָאד ןיא סיֿפ ער

 -- ןוז םוצ עטַאט רעד טהנעט -- ..!רֿבא ןַא טימ וצ-רעדור --

 ךורב ,עז ןוא -- רע טהנעט -- וד יו רעטלע רָאי ַא טימ ןיב ךיא

 זיג ךיא יו ,םשה

 ,וַײרּפש ערעבערג לָאמ ַא סָאװ רע טכַאמ קידנעייג ױזַא ןוא

 טלעטש רע ןעוו ןוא .סעלָאּפ יד ןיא ' סעװַאילָאכ יד טימ קידנעכרָאש

 יד טֿפרַאװ ןוא געוו טַײז רעד ַײב זָארג ןֿפױא טונימ ַא ּפָא ךָאנ ךיז

 -נצנַאטרעטנוא עלהשמ ןיוש טֿפױל טלָאמעד .,ךיז ןוֿפ ּפָארַא לוויטש

 םעד םיא ןָאק ןוא סוֿפ ןטעשטעילַאקעצ םעד ףיוא געוו ןצנַאג ַא קיד

 ןרעביא טַײװ ןדנּוװשרַאֿפ ןרעוו ייז זיב ,ןּפַאכרעד טינ געוו ןצנַאג

 .קעװַא דלעֿפ
+ 

 -שרע סָאד ,ףָאלש ןוֿפ ףיוא האל-הנח ךיז טּפַאכ טלָאמעד טשרע

 זַא ,רעגעלעג ןוֿפ ּפָאק םעד קידנבייהרעטנוא לסיב ַא ,יז טעז עט

 ןעוו ,ךָאנרעד ןוא .טקידיײלעגסיױא גנַאל ןיוש זיא טעב עטייווצ סָאד

 ןוז יד ךיוה יו ,טעזרעד יז ןוא ןַײרַא רעטצנעֿפ ןיא קוק ַא טיג יז

 טימ דלעֿפ סָאד רָאֿפ ריא ךיז טלעטש ,למיה ןעיולב ןיא ןיוש טייטש

 + ןעלטיה יד ,טייהרעסעוורָאב עדייב ייז יו ,סרעבעג-הסנרּפ ייווצ עריא

 (לוװיטש ַײב טּפױה רעביא) סיפ יד ןַײא-ןקעד סָאװ ,רעדעל עכייוו יד '
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 ,רע ןוא ,טרעמכַאיעצ רעמינּפ יד ,סנרעטש יד רעביא טרעשַאקרַאֿפ

 םוצ קוק ַא טיג יז .לסקַא םעד ףיוא לוויטש יד טגָארט ,רעטלַא רעד

 טיור טנוזעג ןַײז טימ טכרָאנש רע ןכרָאנש יו ,רעגעלעג ןֿפױא ןוז

 סעּפע .ךיז ןבייה רעכעלזָאנ יד יו ןוא ךיז ןזָאלב ןּפיל יד יװ ,טכיזעג

 יז טכַארט .טעברַאעג ָאד טלָאװ ןישַאמ-ערַאּפ עצנַאג ַא יו טקנוּפ

 -עגנָא ָאד סָאד וטסָאה ןדארווֿבנ ַא רַאֿפ סָאװ ,םלוע-לשיונובר :ךיז

 -כַאמרַאֿפ ייווצ ענַײז ףיוא קוק ַא טיג יז זַא ,רָאנ ..,?רימ ףיוא טקיש

 טרָאֿפ ךָאנ זיא'ס זַא ,רעליטש לסיב ַא ןיוש יז טכַארט ,ןגיוא עט

 ,טשרע יז טליֿפ טלָאמעד ןוא ...לָאמ ַא טֿפָאלש עשר רעד סָאװ ,טוג

 .טֿפָאלש עשר רעד ןעוו ,טלעוו רעד ּרַאֿפ זיא'ס היחמ ַא רַאֿפ סָאװ

 ןָא ירֿפ רעד ןיא ךיז טקַאּפ :ױזַא יו רעמ טשינ טוט לסחנּפ םערָאװ

 ַא וצ ,ץַאלּפ ןֿפױא סױרַא ,ַאדַײה ןוא -- ץעלּפ טימ סענעשעק ייווצ

 ןטימ ןיא ּפַאכ ַא רָאג טיג רע רעדָא .ןביוט הרֿבח ַא וצ ,ןעגנוי הרבח

 רעוו הנימ אקֿפנ ןייק טשינ ,ּפָארַא קרַאמ ןוֿפ לדרעֿפ ַא גָאט ןלעה

 ךַײט םוצ םעד טימ טֿפױלטנַא ןוא ,טלעטשעגרעדינַא סע טָאה סע

 גָאט ןצנַאג ַא ףיוא סע ןעשַאּפ ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא ףיוא סע ןדָאב

 רעוו ליוו רעמָאט ןוא ,לימרעסַאװ רעד רעטניה 5 קינרעטסַאּפ ןֿפױא

 טימ ןעגנוי רָאּפ ַא רעדָא ,ןעמענּפָא דרעֿפ סָאד טָאטש ןוֿפ ןעמוק

 -- ..רע זיא ָאד ,ָאד א טָא :סױרָאֿפ ןֿפױל ןליוו טנעה עקידלטַײט

 טַײז רענעי ףיוא קידנקוק גיוא ןייא טימ טַײצ עצנַאג יד רע טייטש

 רע .המוהמ לקיטש ַא סעּפע ךיז טכַאמ סע רָאנ יו ןוא ...עקנָאל

 םעד ףיוא ףרָאװ א ךיז רע טיג ,ןָאטמוק ? ּפמוטש רעד זַא ,טעז

 -רעטניה ַא טימ רָאג --- '? *לָאשָאּפ ןוא לָאשָאּפ, --- ןוא ףױרַא דרעֿפ

 זיא טרָאד .ףױרַא ַײסָאש ןֿפױא ךַײלג 1: שזרַאטנעמצ ןרעטניה לגעוו

 רע ןעוו ,סעּפע םיא טוט טייג ןוא ,לגיױֿפ רעַײרֿפ ַא רעטַײװ ןיוש רע

 םעד ףיוא ּפָא קירוצ רע טלעטש לדרעֿפ סָאד ..,.לדרעֿפ ןֿפױא טציז

 סָאד ןעוו ןוא ,טסולג ץרַאה ןַײז ןעוו ,ןעמונעג סע טָאה רע ּוװ ,טרָא

 -- .הרבח עטסָארּפ ? -- ,(עלעג בור'ס) ןעמולב ןוא קַאנרעטסַאּפ ןופ דלעפ *

 ,םלוע-תיב רעשִייוג ,רעטניווצ 1? -- .קעװַא:קעװַא ,(ןעגנַאגעג)
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 ךעלעקניוו עלַא ןיא ןוא ,ףיורעד טשינ ןיוש ךיז טכיר לטעטש עצנַאג

 ..לדרעֿפ ַא טעֿבנגעג טָאה לסחנּפ זַא ,ןשטנעמ ךעלדער ןכָאק

 רע .הׂשעמ עסואימ ַא ןָאטעגּפָא עקַאט רע טָאה לָאמ ןייא רָאנ

 םירעױּפ ךָאנ ןשיווצ 1? "האמוט/ ןוֿפ קידנעייג ,עסקיש ַא ַײב טָאה

 עטשרע יד ןעגנוצָארּפש לטניב ַא טּפַאכעגסױרַא ,סעטרעיוּפ ןוא

 ,םינימ עלַא ןוֿפ ןבילקעגֿפױנוצ ,רענטרעג ערעייז ןוֿפ ןעגנוצָארּפש

 רָאי-ַײה לָאז'ס זַא ןצירּפשַאב לָאז חלג רעד .,ייז ןעגנערב ייז סָאװ

 יז ןוא עסקיש ַא ַײב טּפַאכעגסױרַא לטניב ַאזַא רע טָאה ,ןטָארעג

 -- וַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה טלָאמעד .טעגרהעגנָא טוג ץנַאג ךָאנ

 רעד ןוא .ןקוקנָא טשינ ןַײש עקיטכיל יד ןיוש טעוװ לסחנּפ ,ַאהַא

 ןטימ ןיא סעסקיש טּפַאכ רע סָאװ ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ םיא טָאה עטַאט

 ,רעֿפטנע ןַא קירוצ ןבעגעג ןטַאט םעד טָאה לסחנּפ רָאנ .סַאג רעד

 טָאה רע רעדייא ,זַײוװרוחב ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,טשינ טסייוו רע זַא

 ןוא .טרעֿפטנעעג םיא רע טָאה ױזַא .,,טַאהעג הנותח ןעמַאמ ןַײז טימ

 ןסױטשעגנָא טליֿפעג טלָאמעד ךיז ןבָאה ןוז םעד טימ עטַאט רעד

 רענרעה ךיז קידנֿפערטנָא ,ןגיצ ייווצ יוװ ,ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא

 ..טערב ןייא ףיוא רענרעה ןיא

 -"וצרעביא ןטַאט םעד ױזַא יו ,טסּוװעג ןיוש טָאה לסחנּפ רָאנ

 ליו ןטַאט םעד טימ רָאנ ,טשינ רע טלַאה ןעמַאמ רעד ןוֿפ ..ןטעב

 ...ןזגורב ןייק ןריֿפ טשינ רע

 טעשזדנָאלברַאֿפ טָאה ןַײרַא טָאטש ןיא ןוא ,ןֿפלָאהעג טָאג טָאה

 -עג טשירֿפרעד זיא לסחנּפ ,סרעכַאמ-ןצנוק טימ 1+ *עילעזַארַאק; ַא

 ןצנַאג םעד טימ רעכַאמ-ןצנוק רעטסטלע רעד רָאנ יו ןוא ,ןרָאװ

 יו ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,לרעבַײװ ןצרַאװש ןוא ךעלסקיש לדניזעג

 -ֿפױא ּפולס ןטסלטימ םעד ןבָאה ייז רָאנ יװ ,ּפעצ טימ ןירענַײגיצ ַא

 קירטש יד ןֿפלָאהעג לסחנּפ ןיוש טָאה ,קרַאמ ןטימ ןיא טלעטשעג

 -ברַאֿפעג יד וצ ךעלדרעֿפ ענרעצליה יד ,ןעִיצֿפױא סעטכַאלּפ יד טימ

 ,לעזורַאק !* --- ,רעטסיולק ז?
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 םעד ןוא .ןָאטנָא רעגנערד יד ףיוא ןוא ןעפעשטוצ סעקשטירב עט

 עקימורַא יד ןוֿפ םיצקש יד טימ סעסקיש יד ןעוו ,קיטנוז ןטשרע

 עקיצנַאלג יד טימ ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענַײז 14 סעיֿפַארַאּפ

 סעסקיש יד ןוא ,ךעלהאּפ עטלעטשעגֿפױא עסַײװ יד טימ ,סעקשַאד

 "עילעזַארַאק, יד טָאה ,ּפעק יד ףיוא ךעלכעלײשטַאֿפ עסַײװ יד טימ

 .ןרעדור וצ ןביוהעגנָא ףֹּכיּת

 ןטסטלע םעד ַײב ןעוועג ןח-אׂשונ טַאהעג קרַאטש ןיוש טָאה לסחנּפ

 םיא רע טלָאװ ,ןרָאֿפטימ םיא טימ טלָאװ רע ןעוו ;רעכַאמ-ןצנוק

 רַאֿפ סָאװ ,עדוי ימ -- בַײוװ ַא רַאֿפ ןבעגעג לסקיש ַא ךיוא רשֿפא

 "עילעזַארַאק; רענעגייא ןַא טימ רעכַאמ-ןצנוק ַא רַאֿפ סָאװ ,טַײל ַא

 םיא טָאה סעּפע רָאנ ...ךיז רַאֿפ ןעוועג ןיילַא טנַײה ןיוש טלָאװ רע

 םיא טָאה רעטלַא רעד שטָאכ ,ןרָאֿפטימ טזָאלעג טשינ ץרַאה סָאד

 ,ןּפיל-ןלערַאק טימ עצרַאװש ַא ,לסקיש עטסטלע סָאד ןוא ,טדערעגוצ

 ןַײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג ןוא ןעקנווועגוצ ,ךיז טכוד ,םיא טָאה

 ןעמונעג רֶע טָאה ..טלָאװעג טשינ טָאה רע רָאנ .,,ןײטשַאב לָאז רע

 טָאה רע דוֿבּכ ַא רַאֿפ סָאװ ,שטָאכ ןזַײװ ןענַײז ןטַאט םעד טלָאמעד

 קרַאמ ןיא םיא טריֿפעגסױרַא ןוא ,רעכַאמ-ןצנוק ןטסטלע םעד ַײב

 ,ןַײרַא

 ןוֿפ לּפַאק ַא ,ךַאד ןקידכעלַײק םעד ןעזרעד טָאה המלש יוװ ןוא

 יװ ןוא ,ץיּפש עמַאס ןיא לדנעֿפ טיור א טימ ןגױצעגֿפױא סעטכַאלּפ

 "ייוװ ןוא ןדיימ ןוא ןעגנוי טָאטש עבלַאה א טייטש םורַא-ןוא-םורָא

 יװ ןוא ,רעֿפרעד יד ןוֿפ םיצקש ןוא סעסקיש טימ טשימעגסיוא רעב

 -ַאס ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,רעֿפַא לכעד ןרעטנוא ןוֿפ ,ּפעק ערעייז רעביא

 סָאד סעקרעשטַאּפ ײלרעלַא ןוֿפ ןעגנוריצ ענעדײשרַאֿפ ןוא טעמ

 ענעשעמ ינימ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ,טדײלקַאב סע זיא עלעדוב עטסלטימ

 קרַאמ ןיא ךַײלג רעלַײמ ענעֿפָא יד טימ סע ןעייטש סע ןטיימורט

 ,טּפַאכרַאֿפ ץרַאה םעד ַײב ׁשזַא םיא סע טָאה ,טלעטשעגנָא ןַײרַא

 ןעניֿפעג ןענָאק רָאג ךיז לָאז טייקנייש ַאֹזַא זַא ,ןוז םעד יו רעמ ךָאנ

 .(עשיפרָאד) טנגעג 4
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 זַא ,טכירעג ךיז טָאה רע ןוא .טלעוו רעד ןיא סרעכַאמ-ןצנוק ַײב

 ַא טָאה רע ןוא ..ןצנוק לָאמ ןייא ןיוש ,ןעמוקרָאֿפ ָאד ןלָאז ןצנוק

 :ןוז םעד ןבעגעג גערֿפ

 ?ןעמוקרָאֿפ ָאד סע ןלעװ ןצנוק ַא רַאֿפ סָאװ ---

 טעװ סע רע ןוא ,ןֿפױל ןײלַא ןלעוװו ךעלדרעֿפ ענרעצליה ---

 ..ןרָאֿפ טעוו -- רעריֿפ ַא רעוװ ,ןטַײר טעװ -- רעסקעז ַא ןלָאצַאב

 .ףרַאש ןוא ץרוק טרעֿפטנעעג קירוצ ןוז רעד טָאה --

 ףיוא ןטַײר ןוא ןרָאֿפ :טביילגעג טינ ןגיוא ענַײז טָאה המלש

 ,םלוע ןשיווצ ךיז קידנּפוטשנַײרַא טשרע ןוא ...ךעלדרעֿפ ענרעצליה

 ךָאנ ןוא סעקשטירב ןטניה ,טלטָאזעג ךעלדרעֿפ יד קידנעעזרעד ןוא

 -ֿפיוא ןרעיוארוא-ליומ רע טָאה ,ךעלדרעֿפ רעטַײװ סעקשטירב יד

 ...טכַאמעג

 -סיורג טימ טלייצרעד ןוז רעד םיא טָאה -- ץלַא סָאד ןוא --

 ןטלָאװ רימ ןָא ,טסניימ וד !ןלעטשֿפױנוצ ןֿפלָאהעג ךיא בָאה --- טייק

 טסעוו ,עטַאט ,טסליוװ וד זַא ןוא ...?טלעטשעגֿפױנוצ ךיג ױזַא ןיוש ייז

 ךימ טסעז וד יװ ,טלָאצַאבמוא ,ךיוא לדרעֿפ ַא ףיוא ןטַײר ןענעק וד

 .טלָאצַאבמוא ,ןבעל

 ,טלבכיימשעצ ןקַאב יד שזַא ךיז ןבָאה ,ּפָאק ןבָארג םעד ,ןהמלש

 -ַאס ןטעבעג םעד ףיוא ץנַאלג טימ טקוקעג ןבָאה ענַײז ןגיוא יד ןוא

 .סעקרעשטַאּפ ײלרעלַא ןוֿפ גנוריצ ןוא טעמ

 ןבעגעג טעלג ַא ךיז רע טָאה -- ..ןעז רימ ןלעװ ,טרַאװ ---

 | ,ןוז ןֿפױא קילב ַא טימ דרָאב רעד רעביא

 ַא ןבעגעג ןבָאה ןטיימורט עטצוּפעגּפָא ענעשעמ יד רָאנ יװ ןוא

 ךיז טָאה -- :ַאר-רירדַאטיַאט-ַאט !ַאר-ר-רדַאט-ַאט-ַאט; סױרַא-ץעז

 -טימ ןביוהעגנָא ךיז ןיא ןוא ןטלַאהנַײא טנָאקעג טשינ המלש ןיוש

 טגניז ןוא טנרעלעגסיוא דלַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,שרַאמ םעד ןעגניז

 -הנח בַײװ ןַײז זַא ױזַא ,תורימז עקידתבש יד םיא טימ םויה-דע ךָאנ

 :שזַא םיא טלדיז האל

 םעד טכַאנ טימ גָאט ,הּפרח ןייק טשינ שטנעמ ַא סע טָאה יו ---
 ?ןוגינ םענעגייא
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 -ַאט -- .קסע סהמלש טשינ ,הגאד סהמלש טשינ זיא סָאד רָאנ

 -נוא טָאה רע ןוא ,טקַאנקעג ןטיימורט יד ןבָאה --- !ַאר-ר-רדַאטדַאט

 טימ ךיז ןזָאלבעגנָא ןוא --- .:!ַאר-ר-ריַאטיַאטדַאט -- ןֿפלָאהעגרעט

 ַא םיא ןוֿפ ןכַאמ הׂשעמ תעשב טלָאװעג טלָאװ רע יו ,קרַאק םעד

 ,טיימורט

 ןוא סעקשטירב יד טימ ,ךעלדרעֿפ יד טימ *עילעזַארַאק, יד ןוא

 עטציהרעד ןוא .דָאר ַא ןיא ןגױלֿפעג ןיוש ץלַא -- לכעד םעד טימ

 -עג ןבָאה םיצקש ןוא סעסקיש ןוֿפ ןגיוא עקידנצילב טימ רעמינפ

 טשינ רעגנעל ןיוש ךיז טָאה המלש זַא ױזַא ,גיוא ןרַאֿפ 1* טעינדימ

 -רַאֿפ ַא ןֿפרָאװעג לָאמ עלַא לדנוז םוצ טָאה ןוא ,ןטלַאהנַײא טנָאקעג

 לסחנּפ ןוא -- טלעטשעג ךיז טָאה ?עילעזַארַאק, יד זיב ,קילב ןטביל

 ,דרעֿפ ַא ףיוא ףױרַא-ףרָאװ ַא ןבעגעג ןוא ןטַאט םעד טּפַאכעג טָאה

 זיא סָאד זַא ,לבַײװ סרעכַאמ-ןצנוק םעד טימ רעביא ךיז קניוו ַא ןוא

 רעד רעטנוא ךייה רעד ןיא ףױרַא רע זיא ןיײלַא ןוא ,רעטָאֿפ ןַײז

 -ַארַאקק עצנַאג יד ןריֿפ ןוא גנָארד םעד ןעיירד ,לכעד ןוֿפ עטכַאלּפ

 ."פעילעז

 ןדיימ עלַא יד ףיוא רעַײֿפ טימ טצילבעג ןבָאה ןגיוא סהמלש

 רַאֿפ סָאװ ,ןעזעגוצ ןוא םורַא ןענַאטשעג ָאד ןענַײז סָאװ ,רעבַײװ ןוא

 -עג ףַײֿפ ַא טָאה רע ןוא .טכיירגרעד ןוז ןַײז ךרוד טָאה רע הלודג ַא

 :ךייה רעד ןיא ןָאט

 ,!רָאֿפ ,לסחנּפ --

 רעטנוא ןוֿפ לקעלג ַא ףיוא ןעגנילק ַא טרעהרעד ךיז טָאה דלַאב

 ןטֿפַאהעגסױא ןעוועג זיא סָאװ ,רעֿפַא עלעקדוב רענעטעמַאס רעד

 ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד .סעקרעשטַאּפ עיולב ןוא עסַײוװ ײלרעלַא טימ

 -ַאסַאּפ יד ןוא ,ךעלדרעֿפ יד ףיוא ףױרַא ,ןטעליב יד טּפַאכעג ךיג

 רעטַײװ ןבָאה ןטיימורט יד ןוא ,סעקשטירב יד ןיא ןַײרַא סעקרישז

 רעד ,המלש ןוא ..."!ַאר-ריר-ַאטיַאט-ַאט; :סױרַא ץעז א ןבעגעג

 -ַאקא רעצנַאג רעד טימ רע ,ןעילֿפ וצ ןבױהעגנָא טָאה ,ּפָאק רעבָארג

 ,טדנעלבעג 5
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 יד ןשיווצ רָאנ ,ןגױלֿפעג ןוא טיירדעג ךיז טָאה ץלַא -- ?עילעזַאר

 -עג םינּפ טציהרעד טיור סהמלש זיא רעמינּפ עטציהרעד עטיור עלַא

 "עג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוי תּרֿבח ןוא -- עשידִיי עקיצנייא סָאד ןעוו

 -ַייב יועדֶא סנקעטש טימ ,טּפעלקעגוצ יװ ,טייק רעד םורַא ןענַאטש

 -גוא ןביוהעגנָא ןוא ןעוועג ֿבשיימ ךיז ןבָאה ,טנעה יד ןיא סעקישט

 ןעגנוי טכַאװ ַא ןענַײז םורַא-ןוא-םורַא .לדרעֿפ סהמלש ןסַײמשוצרעט

 ןימ ַא טימ ַײרעכָאק א ןרָאװעג זיא ןטַײז עלַא ןוֿפ ןוא ,ןענַאטשעג

 ןייא ןיא רָאנ ןטלַאהעג ןוא --- "?ָאיװ ,ָאיוו; :רעטכעלעג קידעכליה

 -רַאֿפ ּפָאק רעד ךיז טָאה ןהמלש .,ןסיײמשרעטנוא ןוא ןשטַאּפרעטנוא

 ַא יו ,ןצַאל ןטַײז עדייב ףיוא ןגױלֿפעצ ךיז זיא דרָאב יד .טיירד

 ןוא .טצילבעג ןוא טצילבעג ןבָאה ןגיוא יד .םעזעב רענעֿפרָאװעצ

 ןוא .דרעֿפ סָאד םיא רעביא טעילַאמכעג ןוא טעװָאקעג ןבָאה ןעגנוי

 .עסקיש ַא ךָאנ המלש טגָאי --- םוא-קוק ַא ךיז טיג ןעמ --- גנילצולּפ

 רע ןוא ,עקשטירב ַא ףיוא םיא סױרָאֿפ ןסעזעג זיא סָאװ ,עסקיש יד

 ןגױלֿפעצ לכעלײשטַאֿפ ןציּפש יד -- יז ,דרעֿפ ַא ףיוא ריא רעטניה

 דרָאב רעד טימ ,רע ןוא ,סעקליּפש-רעטיצ יד טימ ,ּפָאק ןרעביא

 יז טגָאי רע יו .ןעזעגסיוא סע טָאה -- ןצַאל יד ףיוא ןגױלֿפעצ

 ןוא ןעיירשעג יד ןֿפלָאהעג טשינ ןבָאה סע ןוא .רעהֿפױא ןָא רדסּכ

 המלש .טֿפַײֿפעגסױא ןהמלש ןבָאה ןעגנוי יד סָאװ ,ַײרעֿפַײֿפעג סָאד

 ךיז טָאה ןוז םעד זיב ,עסקיש יד ןגָאיכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 ןבעגעג רעירֿפ טָאה רע ןוא טײרדרַאֿפ ּפָאק רעד ךייה רעד ןיא טרָאד

 ןעצ רַאֿפ טָאה רע סָאװ טימ ,ּפָאק ןֿפױא ןטַאט םעד ּפָארַא-ךָארב ַא

 םינּפ ןרעביא ןענורעג טָאה סע זַא ,םיא ןשַאװעגּפָא ןוא ,ןסעגעג רָאי

 םעדיוב ןוֿפ ּפָארַא-לַאֿפ ַא ןבעגעג ךָאנרעד ןוא ,דרָאב רעד רעביא ןוא

 -עגנילק ַא ןרָאװעג זיא'ס ,ןַײרַא עקשטירב ןיא עסקיש רעד וצ ּפָארַא

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ?עילעזַארַאק ,, יד ןוא -- ַײר

 -ץגּפָא ייווצ יוװ ןֿפָאלטנַא ןוז םעד טימ עטַאט רעד זיא טלָאמעד

 למוטעג ַא טימ ייז ךָאנ ןעגנוי הרֿבח ַא ןוא .קרַאמ ןרעביא ,ענעסימש

 רעד ,המלש .ןעניב יד ןשיוצ יו ,טכָאקעג טָאה סע .ףַאלעג ַא ןיא

 טשינ ךיז ןבָאה ןדִיי רָאנ ..!עסקיש ַא טגָאיעג טָאה ,ּפָאק רעבָארג
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 ףיוא ןעמ טניימ סָאד זַא ,טסּוװעג ןבָאה עלַא .אטח םעד רַאֿפ ןקָארשעג

 טימ ךָאנ ךיז ןבָאה ,טרעקרַאֿפ ,סרעמערק ןוא -- ?עילעזַארַאק; רעד

 טימ ןוא רעבלעוועג יד ןוֿפ ןלעװש יד ףיוא טלעטשעג ןגינעגרַאֿפ

 זיא רע יװ ,ןהמלש טקוקעגכָאנ ןַײרַא דרָאב רעד ןיא עלעכיימש ַא

 -לֵא ןַא יו ,סױרָאֿפ קרַאמ ןרעביא ,סעלָאּפ ענעגױלֿפעצ טימ ןֿפַאלעג

 ַא יװ -- ןעגנוי הרֿבח ַא ןוא םיא ךָאנ לדנוז סָאד ,יַאדמשַא רעט

 ..ןטניה ןוֿפ -- ןעילֿפקעװַא םוצ לגיײֿפ ענעבילקעגֿפױנוצ הנחמ

 עטײרּפשעגסױא טימ סױרַא בוטש ןוֿפ ןגעקטנַא זיא האל:הנח

 עדוי ימ ,טניימעג טָאה יז .ןצישַאב וצ ןוז םעד ןוא ןַאמ םעד טנעה

 יז קידנּפַאכנַײרַא ןוא ,טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ הֿבנג ַא רַאֿפ סָאװ ַײב

 יַאדמשַא רעטלַא רעד זַא ,ןרָאװעג ריווועג יז זיא ,ןַײרַא בוטש ןיא ךיג

 ..?עילעזַארַאק; רעד ףיוא ןרָאֿפעג רָאג זיא

 טימ ןהמלש ףיוא טקוקעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה יז

 שירַאנ ױזַא ךיז רעדניק ןוֿפ עטַאט ַא סָאד ךיז טניגרַאֿפ יו :תונמחר

 - ,ןכַאמ

 ַא ןָאטעג טָאה רע זַא ,טכערעג זיא יז זַא ,טליֿפעג טָאה המלש

 רָאנ ,ןוז ןֿפױא לגייב ןצנַאג םעד טגײלעגּפָא רע טָאה -- טײקשירַאנ

 סָאװ ,ןעזעג טָאה יז ןכַאמ טנָאקעג טשינ רָאג יז טָאה ןוז םעד טימ

 טָאה ןָא גָאט ןקיטנַײה ןוֿפ ןוא -- רעגרע ץלַא רע טרעו גָאט ַא

 ,ןסָאלשַאב טסעֿפ ןוא םיא ןוֿפ ןעוועג שאיימ ןצנַאג ןיא ןיוש ךיז יז

 ..ןעמוקסורַא טינ סטוג ןייק ןיוש טעװ גנוי םעד ןוֿפ זַא

 טרעשַאקרַאֿפ ,רעגעלעג ןֿפױא ןגיל םיא טעז יז ןעוו ,דניצַא ןוא

 ןוֿפ םיא טליּפש רענלעז רעד יו ,שוחב יז טעז ,לדמעה ןוֿפ לברַא יד

 טֿפָאלש עשר רעד סָאװ ,טָאג טביול ןוא טקנַאד יז ןוא --- ּפָארַא םינּפ

 וצ ןטלַאה ןַײז טימ היחמ רָאנ ךיז זיא טלעוװ יד סָאװ ןוא שטָאכ

 ..ןגיוא יד

 ןֿפױא עלײשטַאֿפ יד טמענ ,רעגעלעג ןוֿפ ףיוא-טייטש האליהנח

 טנַאה רעד ןיא ץרַאטש ַא טימ ןַײרַא עטנכש רעד וצ טייג ןוא ּפָאק

 ןליוק עקידעבעל רָאּפ ַא וצ ריא טרַאש עטנכש יד .רעַײֿפ ליוק ַא ךָאנ

 סיוא ריא רַאֿפ טדער האל-הנח .סעומש ַא ןָא ךיז טבייה ןוֿפרעד ןוא
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 טגערֿפ עטנכש יד .רעדניק ןוֿפ תחנ ןייק טשינ טָאה יז זַא ,ץרַאה סָאד

 טרעֿפטנע -- ..,טלעוו רעד ןיא ןקיטציא םעד טימ ןיוש טלַאה יז יוװ ,יז

 .ןַײרַא טעב ןיא העש עדַאיל ַא ןיוש ךיז טכיר יז זַא ,קירוצ ריא יז

 ןַאטורב עלהשמ ַײב ..הׂשעמ עצנַאג יד גנַאב ריא טוט סע ןוא

 ןבָאה רעווש ַא רַאֿפ סָאװ ,טקנעדעג יז ..,ןריוװשרַאֿפ ךיז יז טָאה

 ןסַײרּפָארַא ןזיוה רָאּפ ַא סנַאמ םעד ןסייהעג טָאה יז .טַאהעג טָאה יז

 טָאה יז ןוא ,ריא רעביאנגעק ןעגנַאהעג ןענַײז ייז לַײוװ ,טנַאװ ןוֿפ

 יז טָאה ףוס םוצ -- תוללק עטיוט טימ טלָאמעד ןטלָאשעג ןַאמ םעד

 יןרַאננַײרַא טזָאלעג רעטַײװ ךיז

 גנירג ַא רָאג ןֿפלעה ןָאק טָאג ,הברדַא זַא ,יז טסיירט עטנכש יד

 סנירָאטעּפמיק יו ,סעומש ַא סױרַא רעטַײװ טמוק סע ןוא .ןבָאה

 ,טכַאדעג טנַײה טשינ זַא ,טלייצרעד האל-הנח ןוא ,:5 הרימש ןֿפרַאד

 ןשיווצ דניק ַא טַאהעג יז טָאה ,טכַאדעג רעדלעוו עטסיוו עלַא ףיוא

 ןוא ..,רָאי בלַאה ַא ןוֿפ סנייא יו ױזַא ,ןרעגניי םעד ןוא ןרעטלע םעד

 ןירעכַאמ-עקּפוק יד ליטיישט יו קירוצ ריא טלייצרעד עטנכש יד

 -ּפוק ַא טיינעג טָאה ןוא סטכַאנ-וצ-תבש ַא ןיא ןסעזעג לָאמ ןייא זיא

 ַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעטצנעֿפ סָאד ןוא ,לּפמעל ַא ַײב עלעק

 -רַאֿפ זיא רעטצנעֿפ םעד רַאֿפ יו ,ןעזרעד יז טָאה -- :?עלעקנַאשטימ

 "עג יז טָאה םעזוב םוצ ןוא רָאה עטזָאלעצ טימ הֿבקנ א ןֿפָאלעגַײב

 ,רונש סלטָאמ עטוי ןעוועג זיא סָאד ...דניק ַא טעילוטעגוצ ןטלַאה

 ...טגָאזעג סנייטשימ

 טעב יז ןוא .םיהַא טייג ןוא לָאמ ירד ּפָא-טַײּפש האל-הנח

 תוזוזמ יד ןעמענּפָארַא לָאז רע זַא ,ףיוא-טייטש רע ןעוו ,ןעלסחנּפ

 -מעה ,טיירגעגנָא ךעלעקיוו ךיז טָאה יז .ןעזרעביא רֿפוס םוצ ןייג ןוא

 זיא טכַאנ ַײב ןוא .ןעגנעהרַאֿפ וצ טעב סָאד ךעלַײל רָאלק ַא ,ךעלעד

 טָאה ָאד רָאנ ,סנּפָאקוצ שמוח ַא ןָא ןֿפָאלש ןעגנַאגעג טשינ ןיוש יז

 .סנַאמ םעד אקווד ,שמוח:-שטַײט ריא טגיוטעג טינ ןיוש

 -תופתושב !' -- ,'דכו טעב םורַא תועימק יװ ,תוחור ןגעק תולוגס (דאוו) 5

 ,(?) לפייה ןקיד



 229 רעדניק ןֹוא ןרעטלע

 ןיוש יז ןבָאה טכַאנ רענעגייא רעד ןיא ?ריא טרעלק סָאװ ןוא

 -עגנָא גָאט רַאֿפ ַײרד םורַא ןוא ,:* טעװעטרַאװעג סעטנכש רָאּפ ַא
 ..."עבָאב , רעד ַײב טּפַאלק

 19 רעשזדנעק ןצרַאװש ַא טימ דלַאב ןוא ,גנוי ַא ןריובעג טָאה יז

 טָאה טסיזמוא טשינ ...ןלַאֿפעג טלעו רעד ףיוא זיא רע רָאנ יו ,רָאה

 טָאה יצ ,טָאטש רעד רעטניה קידנעײגסױרַא ,טכַארטעגרעביא המלש

 ןכעלײרֿפ ַא ףיױא טכירעג ךיז טָאה רע .טצכערקעג טשינ ןיוש יז

 טעװ האל-הנח ןַײז ןוא ,ןעמוקמיײהַא םשה-הצרי-םא טעװ רע ,תבש
 ,ןעמוקעגרעביא םולשב ןבָאה ןיוש

 ןיֿפערג ַא יו טעב ןיא ןגעלעג האל-הנח ןיוש ךיז זיא דניצַא

 -נוא לרינש ַא ףיוא .גנַאהרָאֿפ ַא טימ ןעגנַאהרַאֿפ ,טייהרעטרעגעלעצ

 ,ךעלווירב-תולעמה-ריש טימ טּפעלקַאב ,ןגױצעגֿפױא 2? קילעב ןרעט

 סָאװ ריא לָאז ןעמ ,טֿפרַאדעג טָאה יז זַא ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רָאנ ןוא

 -עגרעֿפַא עלעקפוק ףָאלש רעד טימ ּפָאק םעד יז טָאה ,ןעגנַאלרעד

 ךיז טָאה םינּפ ריא ףיוא -- גנַאהרָאֿפ םעד רעטניה ןוֿפ טקעטש

 ןוא רעכייוו טדערעג טָאה יז .טייקטרעטיילעגרעביא ןַא ןעזעגנָא ןיוש

 ךָאנ יז טָאה ךַאז ןייא רָאנ .ענעמוקעגרעביא ןַא ןיוש יוװ ,רעטרַאצ

 ןֿפערט טשינ הלילח לָאז סע ,ןטיה וצ דניק סָאד :ןעניז ןֿפױא טַאהעג

 יז ,טלייצרעד טָאה עטנכש יד סָאװ ,םעד טימ רעדָא םענעי טימ יו

 ןוֿפ ןזָאלצסױרַא טשינ טנַאה רעד ןוֿפ דניק סָאד ןסָאלשַאב טָאה

 סע ןטלַאה וצ ףָאלש ןיא ןוא ןקורוצרעֿפַא טשינ םערָא ןרעטנוא
 ,עמַאמ עַײרט ַא יו רעבירעד ןגיל וצ ,תוחוּכ עלַא טימ

 ןֿפָאלשטנַא טרעוו יז .טכַאנ ַײב קיטשרענָאד ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 -רעד טעװ ןוא ןעמוקמייהַא המלש טעװ ןגרָאמ .ןעקנַאדעג עסיז טימ

 -- ןסיוו ןַײז ןָא רָאג ,טײרגעגנָא םיא טָאה יז גנוי ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעז
 ..ןטירד םעד דניצַא ןיוש

 --- -- -- טֿפָאלש יז ןוא

 2255: יהא

 ,טיפוס 2? -- .ליונק 15 --- .(ךיז קידנטַײב) ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג **
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 -ַאנ יד טימ אֿבש-תּכלמ ענעגייא יד זַא ,ריא ךיז טכַאד סע ןוא

 -יצרַאֿפ ַא סעּפע ןיא ּפעצ עטזָאלעצ עגנַאל יד טימ ,ןטסורב עטעק

 ענױזַא טימ ץיס ןשיקרעט ןוֿפ ענילענירק ַא --- דיילק קידכעלַײק שיט

 רעבלַאה ַא ךרוד ריא וצ ךיז טקַאּפ -- ךעלעגייא ןוא -- ךעלעמילב

 ַאזַא ,ךיז טקַאּפ ןוא ,ךיז טקַאּפ ןוא ,ןַײרַא רעטצנעֿפ ןיא ריטרַאווק

 טימ ןוא ,טכרָאֿפ ַא ןָא-טּפַאכ ןהאל-הנח זַא ,ערעווש ַאזַא ןוא עבָארג

 דניק סָאד יז טקירד ,ןַײרַא ךיז ןיא קידנעַײרש ,תולוק ענעּפמודרַאֿפ

 טשינ אֿבש -תּכלמ ערעסעב ןייק עקַאט ןיוש טָאה סע ןוא ,ךיז וצ

 ..טַאהעג טָאה סע יװ ,טֿפרַאדעג

1 

 המלש .רעטצנעֿפ ןכרוד טיולב סע .ןסיורד ןיא גָאט םיוק זיא סע

 -יורג רעד ןיא טשימעגֿפױנוצ ,לסחנּפ ןוא .ריט ןיא ןָא ליטש טּפַאלק

 ןַײרַא לביטש ןיא טלַאֿפ סָאװ ,ןגרָאמ ןגנוי ןוא טכַאנ רעד ןוֿפ טייק

 ןַײרַא-טמוק המלש .ןכַאמֿפױא ריט יד ּפָארַא רעגעלעג ןוֿפ טֿפױל

 טשינ טכַאנ יד םיא טָאה סע .םיא ךָאנ עלהשמ ,לגענ ץיּפש יד ףיוא

 גָאט ןטימ ןֿפױל וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ףרָאד ןיא ןעור טזָאלעג

 גנַאהרָאֿפ םענעגױצעגֿפױא םעד קידנעעזרעד ,דניצַא ןוא .ךַײלג וצ

 ,ןוא .ףיוא ןגיוא ענַײז ןיא שטשילב רעליטש ַא טכַײל ,טעב ןרעביא

 ליטש ףיוא ,לברַא םַײב ּפוצ ַא םיא רע טיג ,ןוז םוצ ךיז קידנדנעוו

 :ךיז ןשיווצ יו ,טלדנַאהעג

 .?טַאהעג יז טָאה סָאװ --

 .סחנּפ טרעֿפטנע -- !לגנִיי ַא --

 ןרעביא לכיימש רעקיטכיל ַא םיא ךיז טסיגעצ -- ?לגנִיי ַא --
 ,םינּפ ןצנַאג

 :קידנצנַאטרעטנוא ,רעטנוא דלַאב טּפַאכ ןַאטורב עלהשמ

 טימ שיוק ןלוֿפ ַא ןבָאה ךיא לע ,רכז-םולש ַא ןַײז טעוו ---

 ...!סעברַא
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 רעד םיא טוט -- ..טֿפָאלש עמַאמ יד !?גטרַאקנעב וד ,ַאש --

 ,ךרוטש ַא עטַאט

 ,ףליה וצ ךיוא לסחנּפ טמוק -- ...!ןַײד ןיא חור ַא ,ַאש --

 -- ?ןרעװ ןֿפָאלשטנַא טשרע טזומעג יאדויַא טָאה עמַאמ יד ---

 /  .רעטָאֿפ רעד טכַאמ
 -טנעעג לסחנּפ טָאה -- ..טכַאנ עצנַאג ַא טֿפָאלש יז ,ןיינ ---

 ,טרעֿפ

 -- ..?טכַאנ עצנַאג ןַא --

 עליטש טימ .ןסירעגּפָא ןצרַאה ןיא סעּפע ךיז טָאה ןהמלש ַײב

 :גנַאהרָאֿפ םוצ ןטערטוצוצ ןביוהעגנָא רע טָאה טירט עכעלעמַאּפ

 -יוױצעגנָא ןַא טימ ליטש רע טֿפור -- ...האל-הנח ,האל-הנח --

 טשינ לוק סָאד טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,ןַײרַא ךיז ןיא קילב םענעג

 ..יהאל-הנח -- טַײוװ וצ ןייג ןזָאל

 ,טֿפָאלש האל-הנח

 -השמ ּפָא ךיז טֿפור -- ...ןקעװֿפױא יז ךיא לעװ ,עטַאט ,זָאל ---

 .לוק בָארג ַא טימ ןַאטורב על

 יד רעגניֿפ ַא טימ המלש טסַײברַאֿפ -- !טרַאקנעב ,ליטש --

 ..יןקערשרעביא יז טסעװ וד --- םיא וצ ןייצ

 ...האל-הנח ,האל-הנח ---

 שטירמ רענעגיוצעגסיוא רעגנַאל ַא ךיז טרעה -- ...ָארָא-ָאה ---

 ,גנַאהרָאֿפ םעד רעטניה ןוֿפ

 ..?דניק סָאד וד טסָאה ּוװ ,האל-הנח ---

 ,טעּפמיא ןַא טימ יירשעג ַא יז טוט --- ...דניק סָאד ,דלַאווג ---

 טשינ ,ףרָאװ ַא ךיז טוט המלש ןוא ,ףָאלש ןוֿפ עטּפַאכעגֿפױא ןַא

 ןיז עדייב .רעטנורַא גנַאהרָאֿפ םעד רעטניה ,קידעבעל טשינ ,טיוט

 ןֿפױא ןגױא עטצעזעגסיוא ענרעזעלג טימ טרענײטשרַאֿפ ןבַײלב

 .גנַאהרָאֿפ

 סיוא ַײרשעג ַא לָאמ ַא ךָאנ יז טוט --- !דניק סָאד ,דלַאװג ---

 ,רזממ-=
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 ,לזדנעג טיוט ַא יו ,לטנעה ןייא ַײב ןטֿפול רעד ןיא סע בייה ַא ןוא

 ןקָארשרעד טימ ּפַאכ ַא סע יז טוט ,לּפעק ןטימ יירד ַא טוט דניק סָאד
 .ןסַײר וצ ןָא סע טבייה ןוא למינּפ םַײב ןגיוא עטצעזעגסױרַא

 טיג -- ..ןֿפערט עירעלָאכ עטשרע יד ןיוש ךיד זָאל ןוא --

 עלהאל-הנח -- ּפָאק ןרעביא טנעה עדייב טימ שטנעב ַא ריא המלש

 -- !טױט ףיוא ןוז ַא טעגרהעג ןיוש רימ טסָאה ,עציגסַאבלָאק יד

 טשינ םעטָא ןייק טָאה דניק סָאד זַא קידנעעזרעד ,סיוא רע טַײרש

 ּפָאק ןטוָאלעגּפָארַא ןַא טימ .גייט קיטש ַא יװ ,טנַאק ןיוש זיא ןוא

 ,גנַאהרָאֿפ םעד רעטניה ןוֿפ רעֿפַא קירוצ ךיז רע טקור

 -ףיוא םוא-טֿפױל המלש .ךָאנ ןיז יד .דלַאװג ַא טכַאמ האל-הנח
 עבָארג עטנוזעג טימ רעבַײרט-ןרעב ַא יו בוטש רעד רעביא ּפָא-ןוא

 ןעמוק דלַאב .גנַאהרָאֿפ םעד ףיוא ןגיוא עקיצנַאלג טֿפרַאװ ןוא ןזַײרּפש

 זיא דניק סָאד זַא ,ריווועג טרעוו ןעמ ןוא סעטנכש רָאּפ ַא ןֿפױל וצ
 ,טיוט

 ;לדילגָאלק ַא ןעגניז האל-הנח טמענ טשרע טלָאמעד

 ךיז טָאה אֿבש-תּכלמ יד ,טַאהעג קילגמוא ןַא ךָאד בָאה ךיא --

 ענױזַא ...רעטצנעֿפ םעד ךרוד ,רעטצנעֿפ ןכרוד רימ וצ טקַאּפעג ךָאד

 -רעד דניק סָאד רימ יז טָאה ,טַאהעג יז טָאה 22 ןציצ עבָארג ייווצ

 ..ןציצ יד טימ טעגרה

 יו ןציצ ערעבערג ףרַאד ןעמ -- המלש טַײרש -- !?ןציצ ---

 -ָאכ עטשרע יד ךיד טֿפערט !טג ,ֿבר םוצ ךיג --- ?טסָאה ןײלַא וד
 !עירעל

 ןבייהנָא טלָאװעג יז טָאה -- ..?וד טסליװ סָאװ ...ישהמלש ---
 .ןענייוו וצ םיא רַאֿפ

 יו ךיז ןבָאה ןיז ייווצ יד .ןֿפלָאהעג טשינ רָאג טָאה סע רָאנ

 ןענַײז ייז זַא ,טָאג טקנַאדעג ןוא עלעקניוו ַא ןיא טעשטרָאקעגנַײא

 סָאד טָאה ןַאמ-הרֿבח א ןעוו ,רעטעּפש ןוא ...קידלוש טשינ םעד ןיא

 סָאד קירוצ טזומעג עמַאמ יד טָאה ,ןַײרַא םעזוב ןיא ןעמונעגוצ דניק

 ,.טסירב ?
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 ןטַאט ןטימ ןייג ןוא ןעמענּפָארַא גנַאהרָאֿפ םעד קירוצ ,ןטעברַאֿפ טעב

4: 

 ץרַאה טימ ןוא רעטכַאקעצ ַא המלש טָאה -- !ֿבר רעטוג ---

 רימ ךָאד טָאה יז ,טלעטשעג תולדב ךימ ךָאד טָאה יז -- טהנעטעג

 -- == -- ףיז ייווצ !טכַאמעג טיוט םעד ןיז ייווצ ןיוש

 רעד טָאה -- ?ענעדִיי ,לחומ עשז טַײז ,ריא טגָאז סָאװ ןוא ---

 ,טגערֿפעג 37

 -גטישעצ ַא טימ סױרַא-ןייוו ַא יז טיג -- ...ךעבענ ,ןיז ייווצ ---

 ,לוק-עמַאמ קיד

 יאדוװַא טָאה יז ...ענעדִיי ַא -- ?המלש ,ריא ןוֿפ וטסליוו סָאװ ---

 .ֿבר רעד םיא ַײב ךיז טעב -- ןבעל ןלָאז ייז טלָאװעג

 ןיא ֿבר םוצ לסחנּפ ןַײרַא-טלַאֿפ --- !םייהַא טסייג וד ,עטַאט --

 םיא ךָאנ ןוא רענוד ַא יו ריט רעד ףיוא קַאנק ַא טימ ןַײרַא בוטש

 | .!עמַאמ --- שטיר ַא טימ ןַאטורב עלהשמ

 טנעה עדייב טימ ,רענעקָארשרעד ַא ףיוא ךיז טּפַאכ ֿבר רעד

 .ןסחנּפ וצ טלעטשעגסייא

 טסױֿפ ַא טימ קַאנק ַא רע טוט --- ?ןעמַאמ ןַײמ ןטג טסעוו וד --

 .יירעטנוא טַײז ַא ריד קַאה ךיא םערָאװ ,םיײהַא -- ןַײרַא שיט ןיא

 טיג -- !רעדניק רַאֿפ ןָא ךיז טמענ טייג !יבר ,ריא טָאה טָא --

 ַא טיג ןוא ,ךיוב סעמַאמ רעד ףיוא ןוא ןעלסחנּפ ףיוא ןָא-זַײװ ַא רע

 ,ריט יד ךיז ךָאנ קידנקַאהרַאֿפ ,סױרַא-ףיול

 ענעשעק ןוֿפ עבטמ ַא סױרַא סחנּפ טמענ -- עמַאמ ,וד ןוא --

 !ןסַײבנָא ךָאק ןוא ,םיײהַא ייג ןוא רעקיצרעֿפ ַא ריד ַאנ --

 ,טױלּפ ַא ַײברַאֿפ לסעג-רעטניה ַא ךרוד ֿבר ןוֿפ קידנעייגקירוצ = |
 ריא זיא סָאװ ,ןַײרַא םינּפ ןיא עשימייה ןייק ןעמוק טינ ריא ןלָאז סע

 ַא עלהשמ ריא טָאה ,ןילַא טָאג ןוֿפ גונעג ןרָאװעג טמעשרַאֿפ יױװַא

 ןרעסערג םעד ןלעטשוצ לָאז יז ,ךעטרַאֿפ םעד טיירדעג געוו ןצנַאג
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 ,ןַײז רע לָאז לוֿפ ןוא ןרענעלק םעד טשינ ,ןכָאק םוצ * ןַאגַאס

 ןסעגעג טשינ ןיוש טָאה רע םערָאװ ,סעילֿפָאטרַאק טימ טקַאּפעגנָא

 יייֵזָא ףרָאד ןוֿפ

 .ןעגנַאגעגמײהַא קירוצ האל-הנח ךיז זיא ױזַא

 םעד טימ ןסעזעג קירוצ המלש ןיוש זיא קיטַײרֿפ ןרעדנַא ןֿפױא

 םורַא ,סעקיב יד יװ ,םינב ייווצ יד ןוא סיֿפ יד ןשיווצ סעמיצ ּפָאט

 ,רעמינּפ עטציהרעד טימ ,טנעה יד ןיא לֿפעלכָאק יד טימ עלַא ,םיא

 ,ןעיײרש ןייא ןיא ןטלַאהעג רעטַײוװ טָאה האל-הנח ןוא ,ןקרעט יד יו
 ןיא תבש ףיוא טילּפוידירׂש ןייק רעביא טשינ ןזָאל ייז סָאװ רַאֿפ
 ,ירֿפ רעד

 ןבָאה רעטכַײל יד ןיא טכיל יד ןעוו ,סטכַאנױצ-קיטַײרֿפ רָאנ
 ןוא שיט םַײב ןסעזעג ןענַײז םינב ייווצ יד טימ המלש ןוא טנערבעג
 טימ טקוקרַאֿפ האל-הנח ךיז טָאה ,"םינב ינֿבו םינב; ַײב ןטלַאהעג
 לסחנּפ סעּפע ,טשינ ןיילַא סייוו יז .ןיז ייווצ יד ףיוא ןגיוא עקיטכיל

 א יװ ,טליֿפעג טשינ ןיילַא טָאה יז ןוא .ןרָאװעג רעביל רָאג ריא זיא
 ןיא ןַײרַא ןוא קַאב רעד רעביא טלקַײקעגּפָארַא ריא ךיז טָאה רערט
 -עג המלש טשרע טָאה טלָאמעד רָאנ .ךיוי טימ ךעלעבָאב עלעסיש
 !רָאי-ץרַאװש קיצכַא ןוא טכַא ריא בָאה :המקנ טימ ריא ףיוא טקוק
 טימ טלעװ ַא טנַאקעג רע טלָאװ ןיז ריֿפ ענױזַא טימ ,,,:* ַאקסיש
 טַײז ריא ןיא ןקוק רעמ ןיוש קידנליװ טשינ ןוא .ןעמעננַײא הנידמ ַא
 עלַא ןוא ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא םינב יד וצ רע טָאה ,ןַײרַא
 "שילעזַארַאק, רעד ןוֿפ שרַאמ םעד סױרַא-ץעז ַא ןבעגעג ןבָאה ַײרד
 -- -- -- רמז ןקידתבש ַא טימ

 ,(+) רָאי עטוג יד לַא וצ (טייקנדירפוצ ןופ ףורסיוא) ?+ -- ,ּפָאט רעסיורג **
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 רידַאנ השמ

 ןַײז זגורב טשינ ףרַאדמ

 -- רַאֿפרעד ןַײז זגורב טשינ ףרַאדימ

 ,ורֿפ טבַײלב ױרֿפ ןוא ןַאמ טבַײלב ןַאמ ַא

 .ױזַא טלעוו עטלַא יד טבַײלב קיביײא ןוא

 ,םורַא-טֿפױל סָאװ טנוה ַא -- ןַײז ףרַאד ןַאמ ַא

 .םורֿפ ןוא טוג ךאלמ ַא -- ןַײז ףרַאד ױרֿפ ַא

 : ױזַא ךיז ןלייט רעדניק סנדייב ןוא

 .ורֿפ עביל ,םיכָאלמ ןיא ןוא טניה ןיא

 .רַאֿפרעד ןַײז זגורב טשינ ףרַאדימ

 רעטּפַא ןושמש

 זיוה שידִי ַא ןיא

 טָאה -- ?טרעדניק יד ,ָאטשינ ךָאנ ןענַײז רעדניק יד !ָאלעה --

 טָאה רע .טײקכעלײרֿפ רעטכַאמעג ַא טימ ןֿפורעגסיױא ןַאמטסעק ךלמ

 ןעמונעג ןוא רעמלַא-רעדיילק ןיא לטנַאמ ןוא טוה ןַײז ןעגנַאהעגֿפױא

 .ךיק רעד וצ רָאדירָאק ןגנַאל ןטימ ןענַאּפש

 רעטצנעֿפ םַײב עטרעווילגרַאֿפ ַא ןענַאטשעג זיא עטעי בַײװ ןַײז

 ענַײז טימ טָאה סָאװ ,םױבלֿפײמ ןטענַאיװרַאֿפ םעד ףיוא טקוקעג ןוא

 -צעל יד טלקָאשעגרעטנורַא ןוא טגיוועג קיטסַאה ךיז ןגַײװצ עטעקַאנ

 .רעטעלב עקיטסברַאה עט

 ןצנַאג ןיא טייקדימ ַא טליֿפרעד לָאמ ַא טימ טָאה ןַאמטסעק ךלמ

 .שיטכיק םַײב לקנעב ןֿפױא טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה רע .רעּפרעק

 -סיױרַא ןענָאק טנַײה ךָאנ לעוו'כ ױזַא יו ,טשינ רָאג סייוו'כ---
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 טגָאזעג רע טָאה -- סיֿפ יד ףיוא ןייטש םיוק ןָאק ךיא .זיוה ןוֿפ ןייג

 עטעי בַייװ ןַײז .ןילַא ךיז וצ טדערעג טלָאװ רע יו ,ץכערק ַא טימ

 "רַאֿפ ןעוועג זיא םינּפ ךעלגנעל ריא .םיא וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה

 עכיוה ַא ןעוועג זיא יז .טעװערונשרַאֿפ ןּפיל עניד עניילק יד .טנירג

 ַא ןרױלרַאֿפ ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד ךָאנ יז טָאה וצרעד .ערַאד ַא ןוא
 ַא יו ריא ףיוא ןעגנָאהעגרעטנורַא טָאה דיילק עזיול סָאד .גָאװ ךס

 .יורֿפ רערעדנַא ןַא ןוֿפ סטגרָאבעג

 יד טָאה -- ...רעסעב ןליֿפ ךיז וטסעוו ,םורַא ךיז שַאוו ,ייג --

 גנַאל טַײצ ַא ןיוש טָאה רע סָאװ ,טייקכעלטרעצ טימ טגָאזעג ױרֿפ

 ,ריא ןוֿפ טרעהעג טשינ

 יולב ןיילק ַא דָאלֿפוש ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה ןַאמטסעק ךלמ

 "יש יד ןזיולב .ּפָאק ןטימ ןוֿפ לכילּפ סָאד טקעדעגוצ ,עלעּפַאק סַײװ

 -נָא טָאה רע .טקעטשעגסױרַא ןבָאה ךעלערעה עטלזַײרקעג ערעט

 ,ךישקעטש ענַײז ןָאטעג

 -רַאֿפ טסליוו ,ןצעזוצקעװַא טשרע ךיז טסבַײלק וד זַא ,עז ךיא ---

 ,לוק זייב ןקורט ַא טימ ןדייר ןעמונעג יז טָאה -- ?רעדניק יד ןעמעש

 רענייש רעד וצ טיירג ןכַאמ ןיוש ךיז ייג ךיא ,ןיוש ,ונ --

 וצ טיירג זיא ןוא הֿבוט ַא ןָאט ךימ טייג עסקיש יד .+ *ערעלסַאכ;

 -רַאֿפ ךיז טסליוװ .הנותח ןַײמ טשינ זיא'ס .ןישודיקו הּפוח ןעמענ

 זייב טרעֿפטנעעג ךיוא רע טָאה -- !ןעמוקַאב ליווװ ריד לָאז ?ןצוּפ

 ףרַאד סָאװ ,ןַאמ ַא ךָאד רע זיא םעלַא ךָאנ .טַאהעג הטרח ךַײלג ןוא

 ,ןדגוו עריא ףיוא ץלַאז רעמ ךָאנ ןֿפרַאװ טשינ ןוא תונלֿבס ןבָאה

 טָאה יז .טרערטרַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז ןגיוא עריא יו ,ןעזעג טָאה רע

 ןעוועג זיא רעּפרעק ריא .ןייוועג ןכעלטנייוועג ַא טימ טנייוועג טשינ

 -נורַא ןבָאה ןרערט סעקשטיר ייווצ זיולב .טרעווילגרַאֿפ רעִירֿפ יו

 .ליומ םוצ ןענורעגרעט

 ץלַא זַא ןעז טסעװ .עטעי ,ןגרָאז טשינ רָאג ךיז טסֿפרַאד --

 .הנותח "ץתמא, יד (ןושליטעפש)1



 247 רעדניק ןוא ןרעטלע

 יו רעשידִיי רעמ ןַײז ךָאנ טעוו ,דיומ עשיקנעי יד ,יז .טוג ןַײז טעוו

 ,טגָאזעג סנייטשימ ,טישכּת רעזדנוא

 ,טצֿפיזעגּפָא רעווש טָאה עטעי

 עטַאט ןַײד טגָאזעג טלָאװ סָאװ :טכַארט ןוא ױזַא ייטש ךיא --

 "ידעבעל ןבָארגַאב ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,ןַאמטסעק עלעבייל השמ

 ,עסקיש ַא טימ הנותח טָאה לקינייא ןַײז זַא ,טרעה רע ןעוו ,טייחרעק

 .ןבָארגַאב ןײלַא לָאמ ַא ךָאנ ךיז טלָאװ רע

 טרָאד ןעװעג ץלַא זיא סָאד !ףיוא ןיוש רעה !ףיוא-רעה --

 ןטרָאד ךיוא .עקירעמַא זיא ָאד .םעד ןגעוו סעגרַאֿפ .עשטנַאלימ ןיא

 ,טכַײלגעגסױא ץלַא רעלטיה ןיוש טָאה

 ןױוש זיא םיא ַײב ,ןיוש .קישטנַאקירעמַא םעַײנ םעד רידַאנ --

 קיכעטש ַא טימ ןדייר ןעמונעג רעדיוו יז טָאה -- !טכַײלגעגסיױא ץלַא

 ,לוק זייב

 ,סע ןזיא סָאד טָא ,םיקו יח ַײרש ייג ?ןֿפלעה ריד טסנָאק וד ---

 -סערּפ רעד ןיא קעװַא ריא טימ טייג רע ןעוו ,ןָאטעג וטסטלָאװ סָאװ

 טדערעג רע טָאה -- ?רעסעב ןעוועג טלָאװ ?? זעטריושט ןעירָאטעב

 ,זדלַאה םעד טקערטשעגסיוא יו ןוא םיטש רעטקיטשרַאֿפ ַא טימ

 יו ,ּפָארַא-ןוא ףױרַא ןֿפָאלעג ןיא ּפָאנקלגרָאג רעקיציּפש רעד ּוװ

 .ןעמעטָא וצ טֿפול טלעֿפעגסיױא טלָאװ םיא

 ץלַא ,ֿבוט-םוי ןייק ,תבש ןייק .ןבעל ץנַאג ַא טעװערָאהעגנָא --

 רעווש רע טָאה --- עקירעמַא ןיא ןַײז טוג ייז לָאז סע .םינב יד בילוצ

 ,טצֿפיזעגּפָא

 -טָאכעיּפ רעד ,ןַאמטסעק עלעסָאי רעדורב ןַײד טסקנעדעג --

 ַא ףױוא החּפשמ סבַײװ ןַײז וצ ןייג טלָאװעג טשינ טָאה .ןזח רענ

 -סעוושעג עטַײװ ַא טַאהעג טָאה דצ ןטייווצ ןוֿפ הלּכ יד ןכב ,הנותח

 םיא עטעי טָאה -- ..םעדָאר ןיא ץעגרע ,תדמושמ ַא דניק-רעט

 ןוֿפ תויׂשעמ ענעסעגרַאֿפ ןיוש גנַאל ןוא ענעגנַאגרַאֿפ טַײװ טנאמרעד

 .עשטנַאלימ לטעטשמייה רעייז

 יו

 ,דנַאלגנע ןיא עטקעס רעשיטנַאטסעטָארּפ רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןופ רעטסיולק
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 ןגעוו גנונָאמרעד רעד ןוֿפ טלכיימשעצ ךיז טָאה ןַאמטסעק ךלמ

 ...רעדורב ןעמורֿפ ןַײז

 ךיז טָאה ןסיורד ןוֿפ .ןסירעגרעביא ךיז טָאה סעומש רעייז

 .ןעמוקעגנָא ןענַײז רעדניק ערעייז ,למוט ַא טרעהעג

 -וועמעש ַא לסיב ַא עטשרע יד ןַײרַא זיא יזוס לדיימ-יקנעי סָאד

 ,סױרָאֿפ טּפוטשעג יז טָאה יזיא ןוז רעייז .ענעטלַאהעגקירוצ ןוא עקיד

 רעד ןעמוקעג זיא ייז ךָאנ .סמערָא עריא ַײב טנעה ענַײז קידנקירדוצ

 סיזוס הלּכ רעד ןוא סינריוב לבַײװ ןַײז טימ יװרַאה ןוז רערעטלע

 ,רעטסעװש ערעטלע ןַא

 -שזדירעמ, יד ןיוש ןבָאה רימ .ןרילוטַארג ןיוש זדנוא ןָאקי'מ ---

 ,טסיירד ןֿפורעגסיױא יזיא טָאה -- 1 "סנסייל

 ַא טכַײל רעטומ יד טָאה --- !העש רעקידלזמ ַא ןיא ןַײז לָאז ---

 ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש

 םורָא-םענ .רעכעלײרֿפ לסיב ַא ןַײז טסגעמ ,ַאמ ,ןיינ ,ןיינ ---

 .רעטומ ןַײז יב ןטעבעג יזיא ךיז טָאה -- שוק ַא ריא ביג ןוא ןיזוס

 רעטסגנִיי ןַײמ ,ןֿפלָאהעג רימ טָאה טָאג זַא .ךעלײרֿפ ןיב ךיא --

 ,סױרָאֿפ טירש עכעלטע טכַאמעג טָאה יז -- ןבָאה הנותח טייג ןוז

 ןגיובעגוצ טָאה יזוס .ןעמונעגמורַא טכַײל יז ,הלּכ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ

 סיזיא ןָאטעג שוק ַא סייה ןוא ליומ ריא טסערּפעגנַײא ,םינּפ ריא

 ,רעטומ

 יומ סנתח םעד ןוֿפ ךייה עקיבלעז יד ןעוועג זיא ,הלּכ יד ,יזוס

 ןכעלגנעל ַא טימ ,עכיוה ַא ,ערַאד ַא .ריא וצ ךעלנע לסיב ַא ןוא רעט
 ַא ןעוועג זיא יז ןעױרֿפ עקימַאטשּפָא-שילגנע ליֿפ ַײב יװ זדלַאה

 -ָאלג ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עיולב עטלַאק טימ עדנָאלב-לקנוט

 ףיוא ןסיררַאֿפ לסיב ַא לזענ ץרוק ַא טַאהעג טָאה יז .ץנַאלג ןקיז

 ,ןּפיל עטױר-קיטֿפַאז ,ענעֿפָא ,עניילק ןוא ףױרַא

 ריא ןעמונעגנָא .ריא וצ טקורעגוצ ךיז טָאה ,יזיא ,ןתח רעד

 .ןגױא עריא ןיא טקוקעגנַײרַא טבילרַאֿפ ןוא םערָא

 ,ןטנעמוקָאד-הנותח *
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 ךעלקילג ַא רע טָאה -- ?ַאמ ,ריד וצ ךעלנע טשינ יז זיא ---

 .טגערֿפעג רעכעלײרֿפ

 ,לקינייא ןַא סוניֿבָא םהרֿבַא ךיוא זיא יז ,ןצַיײרד טקנוּפ ,ָאי --

 .ךיז וצ ןָאטעג למרומ ַא יז טָאה --

 ?ַאמ ,טגָאזעג וטסָאה סָאװ ---

 ,טדערעג ױזַא טַאלג ,טשינ רָאג --

 רענעסקָאװרעד ַא יו סיוא-טעז רע .ןוז ריא טכַארטַאב טָאה יז

 טימ ןעוועג זיא רע .לגנִיי ַא ןבילבעג ץלַא ךָאנ רע זיא ךָאד ןוא ןַאמ

 ןַײז .רָאה עטלזַײרקעג לקנוט טימ ,רעטומ רעד ןוֿפ רעכעה ּפָאק ַא

 ןגױא יד רעטנוא ןעגניר עקידנטָאש טימ לקנוט ןעוועג זיא םיִנּפ

 ןעוועג זיא ּפיל ענעסיררַאֿפ עטשרעבייא ןַײז .רעטָאֿפ ןַײז יב יו

 .עלעצנָאװ ץרַאװש לָאמש ַא טימ טליהרַאֿפ

 טשינ לָאמ ןייק טָאה ,יזיא ,רֶע זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה עטעי

 סָאד ןוא ,טגנַאלרַאֿפ םיא ןוֿפ ןבָאה ןַאמ ריא ןוא יז סָאװ ,טגלָאֿפעג

 .םענסיוא ןייק טשינ ךיוא זיא ,ןיזוס טימ ןבָאה הנותח ןייג ןַײז ,לָאמ

 ,יװרַאה רעדורב רערעטלע ןַײז יו ןענרעל טלָאװעג טשינ טָאה רע

 ןיא טֿפעשעג ןייש ַא ןיוש טָאה ןוא רעקיײטּפַא ןַא טציא זיא סָאװ

 ענַײז טימ קיעֿפ ןעוועג זיא ,יזיא ,רע .טָאטש ןוֿפ טנגעג ןטסכַײר

 רעבָא .רעקינַאכעמ-ליבָאמָאטיױא ןַא ןרָאװעג זיא רע ןוא זיולב טנעה

 .-ָאטסער ןיא ןכָארקרַאֿפ רָאג ןוא ןֿפרָאװעגקעװַא רע טָאה סָאד ךיוא

 ַא ןבענ "טענעשטנָאל; םעניילק ַא טנֿפעעג טָאה רע .,ןטֿפעשעגןַאר

 ,ןיזוס טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה ןטרָאד ןוא קירבַאֿפ-ןישַאמ רעסיורג

 ןוא טַײז ַא ןיא ןענַאטשעג זיא יװרַאה רעדורב רערעטלע רעד

 ,ןיזוס וצ ךעלנע ןעוועג זיא יז .רעטסעווש סהלּכ רעד טימ טסעומשעג

 ַא ןעוועג זיא יז .רעקירעיורט לסיב ַא ןוא רערעטלע לסיב ַא רָאנ

 ריא טָאה רעטסעווש ריא ןוֿפ ןבָאה הנותח סָאד ןוא לדיימ ןסעזרַאֿפ

 ,ןַאמ ַא ןגירק וצ ןקיטעּפשרַאֿפ ןייא ןיא טלַאה יז זַא ,טנָאמרעד ךעלנַײּפ

 -נָא בָאה ךיא .רעדיילק עקידעכָאװ ןיא ןעמ טייטש סָאװ ,ונ --

 ןוז רערעטלע רעד טָאה -- טיירג ןיוש זיא רע .ַײבַאר םעד ןֿפורעג

 ,לרעגיײז-טנַאה ןַײז ףיוא ןָאטעג קוק ַא ןוא ןֿפורעגסיױא יװרָאה
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 ,*"ףןָאגעוװװ-ןָאשייטס; ַא טכַארבעג בָאה ךיא .טעּפש טרעוו'ס ---

 ןגָאירעטנוא ןעמונעג יװרַאה טָאה -- !ןַײרַא ןענַָאק עלַא רימ ןלעוו

 ,ןרעטלע ענַײז

 .יזיא רעדורב ןַײז ןוֿפ ךוּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא יװרַאה

 ןייק ןביױהעגנָא טשינ טָאה רע .ךעלטקניּפ ןעוועג םיא ַײב זיא ץלַא

 -עגנָא טָאה רֶע סָאװ .םעד ןיא רעכיז ןעוועג טשינ זיא רע זיב ךַאז

 ןיא ךיוא זיא רע .ַײברעד ןבילבעג ןוא טקידנערַאֿפ רע טָאה ,ןביוה

 עגולק עילב טימ רעכעלטיור דנָאלב ַא .שרעדנַא ןעוועג ןעזסיוא |

 טייהרעניילק ןוֿפ .עבמָאג רעטנשקערַאֿפ ,רעטציּפשרַאֿפ ַא ןוא ןגיוא

 -עגרעביא טָאה ןוא רעגעלש ַא ,רעקידוועריר א ןעוועג רע זיא ןָא

 ,רענעֿפָאלשרַאֿפ ַא ןעגנַאגעגמורַא דימּת זיא יזיא .זיוה סָאד טרעק

 טָאה רע זיב ,רעטעּפש ףיוא טזָאלעגרעביא ץלַא ןוא רעטמּתרַאֿפ ַא

 ,לוש-רַאטנעמעלע ערעכעה יד טכַאמעגכרוד םיוק ןוא טקיטעּפשרַאֿפ

 פרָאלרַאּפ ןקיטַײז ןיא ןַײרַא ןענַײז בַײװ ןַײז ןוא ןַאמטסעק ךלמ

 יז ןַא ,טלָאװעג טשינ טרָאֿפ טָאה עטעי .ןָאטעגרעביא ךיג ךיז ןוא

 -עגסיוא טשינ ךיז ןבָאה ייז .רעטכעלעג שיטַײל וצ ןעזסיוא ןלָאז

 .ןיורַאה טכַאמעג הנותח ןבָאה ייז ןעוו ,ןָאטעג סע ןבָאה ייז יו טצוּפ

 -ןטימ ַא ןוֿפ לַאז ןסיורג ַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ךָאד סע זיא טלָאמעד

 -לַאהרעטנוא טימ ,רעטסעקרָא םענעגנודעג ַא טימ ,לעטָאה ןשיטָאטש

 זיא סע .ןעמוקעג ןענַײז טַײלסדנַאל ןוא דנַײרֿפ ,םיֿבורק עלַא .סרעט

 -עמוקּפָא ןַא ךָאד סע זיא טציא רעבָא ,ןצרַאה ןֿפױא טוג ןעוועג ייז

 ..שיט םוצ ןייג וצ ןעמעוו טימ ָאטשינ .שינ

 ךיז ןבָאה רעדניק יד .רָאלרַאּפ ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא ןענַײז ייז

 ןוֿפ ןעזסיוא עקידֿבוט-םוי'ס ןרָאװעג ןלעֿפעג ייז זיא סע .טלכיימשעצ

 דיילק יולבלעה ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רעטומ יד .ןרעטלע ערעייז

 ןטֿפַײרטשעג ַא טימ דמעה סַײוװ ַא ,גוצנָא ןלעקנוט ַא ןיא רע ןוא

 .סּפינש

 ןענַאטשעג זיא רַאוטָארט םַײב .זיוה ןוֿפ סױרַא עלַא ןענַײז ייז

 ,רעמיצ-םענפיוא ? --- ,ָאטיואיןָאגרופ *
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 ןיא ןענַײז עטעי בַיײװ ןַײז ןוא ןַאמטסעק ךלמ .ליבָאמָאטױא סיװרַאה

 ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז .ןישַאמ רעד ןיא ןַײרַא שינעלַײא

 רעדניק יד ןבָאה ייז סָאװ טשינ .רעדניק ערעייז ןוֿפ טײקכעלײרֿפ יד

 םינכש יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ייז רָאנ .החמׂש יד ןענוגרַאֿפ טשינ

 ןוֿפ ןעגנַאהרָאֿפ יד רעטניה ןטלַאהַאב ןעייטש רעזַײה עקימורַא יד ןוֿפ

 ,תונמחר רשֿפא ןבָאה ערעדנַא .ייז ןוֿפ ּפָא-ןטעּפש לייט .רעטצנעֿפ יד

 ,טבעלרעד ןבָאה ,סנַאמטסעק יד ,ייז סָאװ ,ןרעױדַאב

 ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא .טרָא ןוֿפ טרירעג טָאה ליבָאמָאטױא רעד

 םוצ ,וינעווע קיווזנָארב וצ טעװערעקרַאֿפ ךיז ,סַאג רעליטש רעד

 -ּפמִא ךיז ןבָאה ייז .עדילבעג-הרוּת-דומלּת רעד ןבענ לכלוש םעניילק

 ,זיוה סֿבר ןבענ טלעטשעג

 ןיא ןָאטרַאֿפ רעדעי ,ליטש טסנרע ןעוועג עלַא ןיוש ןענַײז טציא

 עטּפעלקעגוצ יו ןעגנַאגעג ןענַײז הלּכ רעד טימ יזיא ןתח רעד .ךיז

 ןקָארשעג ךיז טלָאװ יז יוװ ,יזוס ,יז טּפוה רעביא .ןרעדנַא םוצ ענייא

 יז סָאװ ,ןכַאז ֹוצ ייז רַאֿפ ןטיירג סָאװ ,ןשטנעמ עדמערֿפ יד רַאֿפ

 ,םיא בילוצ ץלַא סָאד טוט יז .טשינ טמענַאב ןוא טשינ טײטשרַאֿפ

 -רעטיצ ריא ןטלַאהעג טָאה רע .ביל רעייז םיא טָאה יז לַײװ ,יזיא

 ,רערעדנַא רעד ןיא ענייא רעגניֿפ ענַײז ןסָאלשעגנַײא ,טנַאה עקיד

 -עגרעטנוא טימ ןעגנַאגעג ןענַײז רעטומ רעד טימ רעטָאֿפ רעד

 -עג ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ּפעק עטזָאלעגרעטנורַא טימ ,סיֿפ ענעכָארב

 -ַאב דלַאב ןלעװ ייז סָאװ ,ןדִיי ןינמ םעד רַאֿפ ,ֿבר םעד רַאֿפ טמעש

 טָאה זיוה םענרענייטש-ןיורב םעד ןוֿפ עדנַארעװ רעד ַײב .ןענעגעג

 ,םערָא םַײב ןוז ןַײז ןעמונעגנָא ,טלעטשעגּפָא רעטָאֿפ רעד ךיז

 טימ ןייגוצנַיײרַא ױזַא ןייש טשינ זיא סע .יזיא ,ריד טעב ךיא ---

 ,5 לָאהסנעד ַא ןיא ץנַאט ןייק ףיוא טשינ טסייג וד .ֿבר םוצ הלּכ רעד

 -מוא ענערױלרַאֿפ ַא ךיז טָאה יז .הלּכ יד טזָאלעגּפָא טָאה יזיא

 ,לבַײװ סיװרַאה ,סינריוב .גנוצישַאב ַא טכוזעג טלָאװ יז יוװ ,טקוקעג

 ןיא ֿבר םוצ ןַײרַא ןענַײז ייז ןוא םערָא םַײב ןיזוס ןעמונעגנָא טָאה
= 

 ,לַאזצנַאט ?
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 -עג זיא סָאװ ,רָאלרַאּפ ןטלּפָאד ,ןסיורג םעד ןיא ,קינייװעניא .זיוה

 "רַאֿפ ןעוועג זיא ,ןריט-ןביוש עטנֿפעעצ טיירב טימ טלײטעגּפָא ןעוו

 ןיא ןענַאטשעג זיא ןעגנַאטש יד טימ הּפוח יד .ןדִיי ןינמ ַא טלמַאז

 סנטסניימ ןענַײז ןדַיי יד .ןימַאק ןשידָאמטלַא םעד ןבענ לקניוו ַא

 ַא לייט .דרעב עכעליורג ענעסקַאװעצ טימ ןשטנעמ ערעטלע ןעוועג

 -ץּפַאק עטשטיינקעצ ,עלעקנוט ןגָארטעג ןבָאה ייז .ןריושעגוצ לסיב

 .ךעלקער עקידעכָאװ ,עצרוק טימ ,ןשול

 ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא ןַאמטסעק ךלמ טָאה -- !טנװָא ןטוג --

 ,ריט רעד ַײב החּפשמ ןַײז טימ ןייטש ןבילבעג ןוא ּפָאק

 .ןַײרַא טמוק !טנוװָא ןטוג ---

 הלּכ יד ןטכַארטַאב ןעמונעג קיטַײז ןבָאה ןדִיי עטלמַאזרַאֿפ יד

 -גורַא ןקָארשרעד ןוא קידוועמעש טָאה יזוס .טיײקירעגַײנ סיורג טימ

 ,סינריוב וצ טעילוטעג ךיז ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגרעט

 ןטייווצ ןיא ןסעזעג זיא ,ןײטשּפע אנכש 'ר ,ֿבר רעשטנַאלימ רעד

 -רַאֿפ ַא טגיוועג ךיז טָאה רע .שיט ןגנַאל ןוֿפ ןָא ןביוא רדח םענעֿפָא

 -טַא-ץרַאװש ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע .רֿפס ַא רעביא רענעוט

 ןַײז .ּפָאק ןֿפױא לּפַאק ןטעמַאס ַא ןגָארטעג ןוא עטָאּפַאק רענעסעל

 -עג זיא ,ןציּפש יד ַײב יורג ,לדרעב ןצרוק םעד טימ םינּפ ךעלגנעל

 .טרעצעגסיוא ןוא ךיילב ןעוו

 ,לדוד בר ןוז ןַײז ןסעזעג זיא ,שיט ןוֿפ טַײז רעד ַײב ,םיא ןבענ

 יד טימ ,ּפָאק ןֿפױא עלעּפַאק ןדַײז ןיילק ַא ןגָארטעג ךיוא טָאה רע

 ,ןרעיוא יד רעטנורַא טגײלרַאֿפ תואיּפ יד ,רָאה עטלזַײרקעג עלעקנוט

 ,רעטָאֿפ םַײב יו סַאלב ךעלגנעל ךיוא -- םינּפ טַאלג ןַײז

 רע .ןעזרעד ןיוש ,ענעמוקעגנַײרַא יד ,ייז טָאה ֿבר רעגנוי רעד

 רעטלַא רעד .ןײטשּפע אנכש 'ר ,רעטָאֿפ םעד טמיורעגנַײא סעּפע טָאה

 ךיז טָאה רע .רֿפס םעד טכַאמעגוצ ,ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא טָאה ֿבר

 ,רעמיצ ןקיטנרָאֿפ ןיא ןענַאּפשנַײרַא ןעמונעג ןסַאלעג ,טלעטשעגֿפױא

 -ייז ַא ןוֿפ .םיא רעטניה ןעגנַאגעגכָאנ זיא ,ֿבר רעגנוי רעד ,ןוז ןַײז

 בַײװ סלדוד 'ר ,רונש סֿבר םעד ןעמוקעגנַײרַא ךיוא זיא רדח ןקיט

 ,הלּכ רעד ןוֿפ טנעָאנ ,ןעױרֿפ יד ןבענ טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא ,לשטייר
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 ךעלזדלָארט ענעדלָאג יד ,הּפוח יד טײרּפשעגסיױא ןבָאה ןדִיי יד !
 יד וצ טנענעגוצ ןבָאה עלַא .טלסיירטעג ךיז ןבָאה הּפוח רעד ןוֿפ

 טײקדמערֿפ יד .ןסינריוב וצ טרעמַאלקעג ךיז טָאה הלּכ יד .ןעגנַאטש

 יד טימ טכוזעג טָאה יז .ןקָארשעג רעִירֿפ יו רעמ ךָאנ ריא טָאה

 קעװַא ךעלטַײװ ןענַאטשעג טציא זיא רעכלעוו ,יזיא ןתח ריא ןגיוא

 ַא ןילַא ןוא רעדמערֿפ ַאזַא ןעזעגסיוא טָאה רע .רעטָאֿפ ןַײז ןבענ
 -נעלכיימש סָאד טּפַאכעגֿפױא דלַאב רעבָא טָאה יז .רענעקָארשרעד
 ריא טָאה סָאװ ,בַײװ סֿבר ןגנוי םעד ,לשטייר ןוֿפ םינּפ עביל עקיד
 ןיא ןיד ןטיול ךיז ןריֿפ וצ יו טנרעלעג דנַאנַא ךָאנ ןכָאװ עכעלטע

 ,זיוה שידִיי ַא

 ,לדרעב םַײב ןָאטעג טעלג ַא ךיז טָאה ןײטשּפע אנכש 'ר ֿבר רעד
 רעד וצ טדנעװעג ךיז טָאה רע .קירוצ-ןוא-ןיה ןגיוו ןעמונעג ךיז
 טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע .ריא וצ ןגיוא יד קידנבײהֿפױא טשינ ,הלּכ
 ,ֿבר ןגנוי םעד ןוז ןַײז וצ

 ןבעג ריא ייג ךיא רעדייא זַא ,הרׂש םשב .ןיזוס ,ריא גָאז --
 ַא ךיז ףיוא טמענ יז זַא ,ןענָאמרעד ריא ןעמ ףרַאד ןישודיקו-הּפוח
 ןרָאװ ןבָאה הטרח ךָאנ ןָאק יז .טייקשידיי ןטיהוצּפָא לוע ןסיורג
 טניימ יז ביוא .החּפשמ ריא ןַײז רעצמ גנווט ריא טימ יז טעװ רשֿפא
 ..םעד וצ טדערעגוצ יז טָאה רעצעמע ןוא שֿפנו ֿבלב טשינ סע

 זיולב .ליטש ןעוועג זיא רעמיצ ןיא .טורעגּפָא ךיז טָאה בר רעד

 יד .ןטֿפול רעד ןיא טבעוושעג טָאה דייר ענַײז ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד
 -עג םורֿפ ןוא טצֿפיזעגּפָא ליטש ןבָאה ןעגנַאטש-הּפוח יד ַײב ןדִיי
 .ּפעק יד טימ טלקָאש

 טָאה סָאװ ,ֿבר ןגני םעד ףױא טקוקעג טָאה ,הלּכ יד ,יזוס
 .ךַארּפש ריא ףיוא דייר סֿבר ןטלַא םעד טשטַײטרַאֿפ

 וצרעד ךימ טָאה רענייק ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סע וט ךיא --
 ,טעשטּפעשעג ליטש יז טָאה -- טדערעגוצ טשינ

 ַא בר רעטלַא רעד טָאה .הֹּפוח יד ןלעטש ןעמ ןָאק טציא --
 ,ןֿפורעגסױא רעכעלײרֿפ

 ,לױמ ןֿפָא ,קידוענח ריא טימ טלכיימשעג ךעלביל טָאה יזוס
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 םעד טנָאמרעד ךיז טָאה יז .קִיור ןעוועג טשינ זיא ץרַאה ריא רעבָא

 ןסירעגרעביא טָאה יז .ןבילקעגסיוא ךיז טָאה יז סָאװ ,געוו ןרעווש

 זיא רעטסעווש עקיצנייא ריא זיולב .החּפשמ ןוא דנַײרֿפ עריא טימ

 -ליבָאמָאטױא רעכעלגעמרַאֿפ רעד ,רעדורב ריא .ילרטעג ןבילבעג ריא

 ַא ליבָאמָאטױא ןַא ןבעג וצ טגָאזעגוצ ריא טָאה סָאװ ,רעקינַאכעמ

 .טנרָאצעגֿפױא רעייז ריא ףיוא זיא ,ןבָאה הנותח טעװ יז ןעוו ,הנּתמ

 ןכערבעצ ריא טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג יז רע טָאה הנּתמ ַא טָאטשנַא

 .רעכיז סע טעװ רע ...ןיזיא טימ קעװַא טעװ יז ביוא ,דנעל-ןוא-קור

 ריא וצ רעמ רע טעװ ,רעדורב ןייק ,דנַײרֿפ ןייק רעבָא ,ןָאט טשינ

 ןעק סָאד .ךעלקילג קירעביא טשינ זיא החּפשמ ןַײז ךיוא .ןַײז טשינ

 סָאד ןטלַאהַאב ייז שטָאכ ,ייז וצ טמוק יז ןעוו לָאמ סעדעי ןעז ןיוש יז

 ,..סױרַא ןֿפָא טשינ סָאד ןזַײװ ןוא ריא רַאֿפ

 זיא םורַא .הפוח רעד רעטנוא טריֿפעגרעטנורַא יז טָאה סינריוב

 ץלַא .ּפָאק ןיא שינעלדניווש ַא טליֿפעג טָאה יז .רעגנע ץלַא ןרָאװעג

 -ַאלקעג רעקרַאטש ךיז טָאה יז .ןגיוא עריא רַאֿפ טיירדעג ךיז טָאה

 יז .תושלח ןיא ןלַאֿפוצמוא טשינ ,סינריוב וצ טעילוטעג ךיז ,טרעמ

 ריא ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,ןתח ריא ןוֿפ טנַאה יד טליֿפרעד טָאה

 .רעגניֿפ ריא ףיוא לרעגניֿפ ַא טקורעגֿפױרַא ןוא טנַאה עטכער

 -רַאֿפ טימ טקוקעג ןוא םיא וצ םינּפ ריא ןבױהעגֿפױא טָאה יז

 ַא טימ ריא רעביא ןגובעגנַײא ןענַאטשעג זיא רע .ןגיוא עטרערט

 םעד טרָאװ ךָאנ טרָאװ טגָאזעגכָאנ סעּפע ןוא ריא ןוֿפ רעכעה ּפָאק

 .ֿבר ןגנוי

 ןטימ ןָאטעג סיוטש ַא טָאה ןתה ריא יוװ ,ןעזעג יז טָאה דלַאב

 .זָאלג ןכָארבעצ ןוֿפ גנַאלק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ןוא ליד ןֿפױא סוֿפ

 ןעמונעג עלַא ןבָאה -- !לזמ טימ ןַײז לָאז !ֿבוט-לזמ !ֿבוט-לזמ ---

 .ךיוה ןֿפור

 ןיא טשוקעג יז ןוא ןעמונעגמורַא עטשרע יד יז טָאה סינריוב

 זַא ,טליֿפעג טָאה יז .טשוקעג יז החּפשמ עצנַאג יד טָאה טציא .ליומ

 .ריא וצ טֿפַאשביל רעייז ןענּווועג טָאה יז

 החּפשמ ןַײז ,ֿבר םעד טימ טנגעזעג ךיז ,ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה ייז
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 -ןַאמ יװ ןעגנַאגעג לרָאּפ סָאד ןיוש זיא טציא .ןסיורד ןיא סױרַא ןוא

 טלַײאעג ךיז ןבָאה ייז .ןרעדנַא םוצ רענייא טעילוטעגוצ ,בַײװ-ןוא

 ןצנַאג םעד ןוֿפ ןרעוו ןענורטנַא טלָאװעג ןיוש ןטלָאװ ייז יו ,סױרָאֿפ

 -רעד ךיז ייז ןבָאה ,עדנַאױעװ רעד ַײב ,ןטנוא .ןילַא ןַײז ןוא למוט

 יורב סיזוס .קירוצ ףיוא טירט ַא טכַאמעג ןוא טלעטשעגּפָא ןקָארש

 ןענַאטשעג זיא ,רעקינַאכעמ-ליבָאמָאטױא רעכעלגעמרַאֿפ רעד ,רעד

 'לקנוט ַא ןבענ טנעלעגנָא ,ןטסָאּפּפמָאל םעד ןוֿפ טכיל ןרעטנוא

 ,ןַאמ רעקיסוֿפסקעז ,רעכיוה ַא ןעועג זיא רע ,ליבָאמָאטױא ןעיולב

 -ציּפשרַאֿפ לסיב ַא רָאנ ,ןיזוס ַײב יו ,ןגיוא עיולב-ןירג עטלַאק טימ

 | .ןעלקניוו-ןגיוא יד ַײב רעט
 ארומ ריא טָאה סָאװ ?טלעטשענּפָא ךיז ריא טָאה סָאװ ,ָאלעה ---

 ריד יז ךיא בָאה -- ..ןישַאמ ַא טגָאזעגוצ ריד בָאה ךיא ?רימ רַאֿפ

 טירט עכעלטע טכַאמעג ןוא טגָאזעג רע טָאה --- !ץלַא סָאד ,טכַארבעג

 .ייז וצ רעטנענ

 ,רעדורב ריא וצ ןֿפָאלעגוצ ,ןַאמ ריא ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טָאה יזוס

 ךיז ,טרעמַאלקעגמורַא םיא ,לטנַאמ ןַײז רעטניה טנעה יד טקעטשרַאֿפ

 ,םיא וצ םינּפ ריא טעילוטעג ןוא רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא טלעטשעג

 סָאװ ,ךעלקילג ױזַא טכַאמעג ךימ טסָאה וד !יליוו !יליוו ,ָא --

 ,קיטסַאה טדערעג יז טָאה -- !רימ וצ ןעמוקעג טסיב וד

 ,וט ךיא סָאװ ,טשינ סייוו ךיא .עלַא ךַײא טימ לווַײט םוצ ,ָא ---
 ןַא טדערעג רע טָאה -- ?ףישַאמ ַא טגָאזעגוצ ריד ךָאד בָאה ךיא
 | ,רעטגערעגֿפױא

 ריא וצ טריֿפעגוצ םיא ,םערָא םַײב ןעמונעגנָא םיא טָאה יזוס
 !החּפשמ ריא וצ ,ןַאמ

 !ןָאסּפמָאט יליוו ,רעדורב ןַײמ זיא סָאד --

 -כעלֿפעה רעטלַאק ַא טימ ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה יליוו
 ,טוה ןַײז ןוֿפ דנַאר םעד טנַאה רעד טימ טרירעגנָא ןוא טייק

 רעד טימ ,םינּתוחמ יד ןוֿפ טײרדעגקעװַא ךיז דלַאב טָאה רע
 ,טנגעגַאב ייז טָאה רע יו טײקכעלֿפעה רעטלַאק רעקיבלעז

 ךַײא ךיא בָאה .ןרָאֿפקעװַא ץעגרע יאדװַא ךָאד טליוו ריא --
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 טגָאזעג רע טָאה -- !ןרָאֿפ ןיוש טנָאק ריא ןוא ןישַאמ יד טכַארבעג

 ,ןיזוס וצ

 םיא ףיוא טקוקעג יזוס טָאה --- ?יליוו ,טסנרע סע טסניימ וד ---

 ,ןגיוא עטלמוטעצ טימ

 -- !רעטסעווש ןַײמ ץלַא ךָאנ טסיב וד .סע ךיא ןיימ סיוועג ---

 -כעלעג שיטָאּפש ַא ,טײקכעלײרֿפ רעטכַאמעג ַא טימ טגָאזעג רע טָאה

 ,זדלַאה ןַײז ןיא טלכרָאכעצ ךיז טָאה לרעט

 -נַאד רימ ןוא טנעזערּפ ןַײד רימ טלעֿפעג סע .יליוו ,סיוועג ---

 םַײב ןַאמ ריא ןעמונעגנָא ןוא טגָאזעג ליטש יזוס טָאה --- ריד ןעק

 ,םערָא

 ,טגָאזעג טשינ רָאג ןוא ןגיוצעגקירוצ ןטלַאהעג ךיז טָאה יזיא

 ,דײרֿפ סיזוס ןכַאמ עילַאק סעּפע טימ טלָאװעג טשינ טלָאװ רע יו

 -נַאג רעד טימ טשוקעצ ךיז ,ןעמעלַא טימ טנגעזעג ךיז ןבָאה ייז

 ,ליבָאמָאטױא ןיא ןַײרַא ןענַײז ייז .שינעלַײא סיורג ןיא החּפשמ רעצ

 עקיטנָארֿפ יד ןדנוצעגנָא ,לסילש ןטימ ןָאטעג יירד א טָאה יזיא

 .סַאג קיטש ַא ןטכױלַאב ןבָאה סָאװ ,ןּפמָאל

 .טרָא ןוֿפ טרירעג טָאה ליבָאמָאטױא רעד

 -ֿפעה רעטלַאק ןַײז טימ טנגעזעג דלַאב ךיז טָאה רעדורב סיזוס

 ,טוה ןַײז ןוֿפ דנַאר םוצ טנַאה יד קידנגיילוצ ,טייקכעל

 :טמעטָאעגּפָא רעווש טָאה ןַאמטסעק ךלמ

 .ןטוג םוצ ןקידנע רָאנ ךיז לָאז'ס --

 ,ןרױלרַאֿפ ןיוש ןבָאה רימ -- ...זדנוא רַאֿפ טשינ ---

 --- !קעװַא-ןעייג ייז .רעדניק ערעייז ןרילרַאֿפ ןרעטלע עלַא --

 ,טסיירטעג יז רע טָאה

 ןוז רעזדנוא טעוװ .קירוצ רעבָא ןעמוק ,קעװַא ןעייג ערעדנַא --
 .י?ןעמוקקירוצ

 גערב םוצ סיֿפ ענעכָארבעגרעטנוא טימ טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז

 טרַאװעג ייז ףיוא טָאה יװרַאה ןוז רערעטלע רעייז ּוװ ,רַאוטָארט

 ,םייהַא ןריֿפוצּפָא
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 הפי ףסוי

 עקירענַײנ יד

 ,רעצ ןייק טשינ ריד ךַאמ ,לבַײוװ ---

 ,רַאֿפעג ןיא טשינ ייג ,טשינ ייג
 ,ױרֿפ ַא טסיב וד ,סעגרַאֿפ טשינ

 !יױזַא קירעגַײנ טשינ ַײז

 ,סיוא טשינ טלַאה לבַײװ סָאד ךָאד

 -- סױרַא עלעדלעוו םוצ טייג

 ,ןעז ליוו יז ,ןסיוו ליוו יז

 ןעשעג טעװ סע סנױזַא סָאװ

 ,טַײצ יד זיא רעטציא ,לבַײוו ---

 ;טַיוו טשינ םייה רעד ןוֿפ ךָאנ טסיב

 ,קירוצ םוא רעסעב ךיז רעק

 ,קילב ןַײז קירעַײֿפ וצ טנערב'ס

 סיורג וצ זיא רעגַײנ ריא ךָאד

 ,טיוא טשינ טלַאה לבַײװ סָאד ןוא

 ,ןעז ליוו יז ,ןסיוו ליוו יז

 .ןןעשעג טרָאד רעטַײװ טעװ סָאװ

 ,טנָאנ וצ םיא וצ טסיב ,לבַײוו ---

 .טנָאקרעד ןיוש ךיד טָאה רע ;עז

 ןַאמ ןַײד ןוֿפ דוֿבּכ ןרַאֿפ

 .ןַארַאֿפ ךָאד גנוטער ַא זיא

 ! קערש רַאֿפ טשינ ךָאנ ץלַא טסרעטיצ

 ! קעװַא-ףיול ןוא םוא ךיד רעק
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 טייג יז ןוא טרעטיצ יז ךָאד
 ,טייטש רע ּוװ ,סעטסוק יד וצ

 ןעז ליוו יז ,ןסיוו ליוו יז

 .ןעשעג טעװ סָאװ ,ףוס םוצ זיב

 טירט ןייא ךָאנ ,לבַײוװ ,לבַײוװ ---

 !טימעג ןַײד זיא טמסרַאֿפ ןוא

 דניק ןייד ןוֿפ ערע יד רַאֿפ

 ! דניוושעג ןוא ,ךיז קעװַא-סַײר

 ,ךַאז יד טציא זיא רעווש וצ ךָאד

 ךַאװש וצ זיא לבַײװ סָאד ןעד

 ,סייה וצ זיא םעטָא ןַײז ןוא

 ...סייוו יז ןוא ,סע טליֿפ יז ןוא

 ...!טדער רע יװ ...!יז טשוק רע יו

 !טעּפש זיא טציא ,לבַײוו ,לבַײוי ---

 יקסניפ דוד

 ײןָאדע ןרנ ןופ זיוה סָאד ןַאמָאר ןופ

 טַײז רעטשרע רעד ףיוא ןעיײג, םיריבנ עשידָיי ןעוו

 ..."תויתוא עטסערג יד טימ

 ןעמעוו רַאֿפ ,ןירָאמ וצ טרינָאֿפעלעט טשרע וצ טָאה רע ..;

 .טקעּפסער ןטסערג םעד טַאהעג קידנעטש טָאה רע

 זיא סכעלביילגמוא סעּפע -- טגָאזעג רע טָאה -- רעדורב --

 ..ןֿפָאלטנַא זיא ַארָאד ןַײמ :ןעשעג

 .ןרעטש םעד טשטיינקעגנָא ןוא טגערֿפעג ירָאמ טָאה -- ?סָאװ ---
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 דָארג טָאה ּפָאק ןַײז :רעטרעוו יד טסַאֿפעגֿפױא ץנַאג טשינ טָאה רע

 ןיא טנעײלעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,סַײנ לקיטש ַא רעביא טעברַאעג

 ,גנוטַײצ ןַײז ןוֿפ גנולײטּפָא-ץנַאניֿפ רעד

 םעד טימ טגָאזעג ןוא םעטָא טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רַאקסָא

 :ןָאט ןקידרעירֿפ

 ,רעֿפָאש ןַיײמ טימ ןֿפָאלטנַא זיא ַארָאד ןַיײמ ---

 טלָאװ רע יו ,ןרעטש ןַײז טשטיינקעגנָא רעמ ךָאנ טָאה ירָאמ

 סַײנגנוטַײצ לקיטש עקיטכיו סָאד טַײז ַא ןיא ןקורּפָא טלָאװעג

 ,סַײנ לקיטש ןקידרעװקרעמ םעד ןוֿפ גנוטַײדַאב יד ןײטשרַאֿפ ןוא

 ,טגָאזעגנָא םיא טָאה רעדורב ןַײז סָאװ

 ,טדערעגסױרַא טרעדנוװרַאֿפ רע טָאה -- ?ךעלגעמ סע זיא --

 ,הרוׂשב רעד ןוֿפ טייקיטכיוו עלוֿפ יד קידנֿפַײרגַאב ץנַאג טשינ ךָאנ

 -רעד טָאה רע .ןרעֿפטנע וצ סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה רַאקסָא

 -טרעדנוװרַאֿפ רעדנַא ןַא ,רעטרעוו ערעדנַא ,ןָאט ןרעדנַא ןַא טרַאװ

 וצ סָאװ טשינ רָאג םיא טָאה רעדורב ןַײז זַא ,ךעלגעמ סע זיא .טייק

 -נָא םַײב ךערּפשעג עצנַאג סָאד זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ סע זיא ?ןגָאז

 ?רעֿפָאש ַא טימ ןֿפָאלטנַא זיא בַײוװ ַא זַא ,הרוׂשב ַא ןגָאז

 -רַאֿפ ןַײז ףיוא רעֿפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג עלַײװ ַא טָאה ירָאמ

 -עג ךיז רע טָאה ,ןעמוקעג טשינ זיא רעֿפטנע רעד ןעוו .גנורעדנּווו

 ןגָאז רעמ סעּפע רע ףרַאד ךעלטנגייא זַא ,טּפַאכ

 | ?ןעשעג סע זיא ןעוו --

 "ערעטניארַאֿפ רעמ ןזַײװַאב וצ ןָא:טבייה רעדורב רעד .ַאהַא

 ,טייקטריס

 רעקידעבעל טרעֿפטנעעג רַאקסָא טָאה -- טכַאנ רעד יב ןטכענ ---

 טשינ יז ךיא בָאה ,בולק ןוֿפ םײיהַא ןעמוקעג ןיב ךיא -- לסיב ַא

 ,.ווירב ַא רָאנ ,ןענוֿפעג

 .טגָאזעג יֹרָאמ טָאה -- ...קידרעווקרעמ ...קידרעוװקרעמ --

 רעטציא קידנטרַאװ ,טגערֿפעג רַאקסָא טָאה -- ?טשינ סע זיא --

 ,טרָאװטסיײרט ַא ףיוא
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 -- טרזחעגרעביא ירָאמ טָאה -- קידרעווקרעמ ץנַאג ,ָאי --

 | !רָאג ַארָאד

 הטרח ןוא רעטרעוװו ייוצ עטצעל יד טדערעגסױרַא טָאה רע

 ףיוא זַײװנָא ןַא ייז ןיא טשינ טגיל .טגָאזעג ייז טָאה רע סָאװ ,טַאהעג

 ןעוו ,רָאג ַארָאד ?ןבעל-עילימַאֿפ ןַײז ןיא רָאֿפ-טמוק סע סָאװ ,םעד

 ...רעטרעוו ייווצ עקירעביא .ַאיווליס טֿפרַאדעג סָאד טָאה ןָאט

 ךיז לָאז רע ,רעטרעוו ייווצ עקיזָאד יד טציירעג ןבָאה ןרַאקסָא

 ןעוועג זיא יז ןבעגעגרעביא ןוא ײרטעג יו .,ןַארָאד ןגעוו ןדיירעצ

 ןעמ ףרַאד ןירָאמ טימ זַא ,טּפַאכעג סנטַײצ ַײב ךיז טָאה רע רעבָא

 .סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד .בַײוװו ַא ןוֿפ טײקַײרטעג ןגעוו ןדייר טשינ

 זַא ,ןכיצ ַא -- "םה; ןעמורבוצסױרַא זיא ,ןָאט טנָאקעג טָאה רע

 ךיז טרעדנּוװ ןוא טגָאזעג טָאה רעדורב רעד סָאװ ,טרעהעג טָאה רע

 | !רָאג ַארָאד :ךיוא

 :טגָאזעג רעדיוו ףיורעד טָאה ירָאמ

 !קידרעװקרעמ !קידרעוװקרעמ .---

 :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה רַאקסָא ןוא

 ?טשינ סע זיא --

 -עג ןוא טדערעג טלָאװ רַאקסָא .ןגַײװש-טײהנגעלרַאֿפ ַא רעדיוו

 םיא רעדורב רעד טָאה ?טשינ יוָאמ טדער סָאװ רַאֿפ רעבָא ,טדער

 ךָאנ ,קידרעווקרעמ טרָאװ סָאד ,ךעלריטַאנ ?ןגָאז וצ סָאװ טשינ רָאג

 סע ןעוו ,ךס ַא רעייז ןילַא ןיוש זיא ,טרזחעגרעביא לָאמ עכעלטע

 טליֿפעג ןוא רעמ טלָאװעג טָאה רַאקסָא רעבָא .ןָאדע ירָאמ ןוֿפ טמוק

 -עה םעד ןעגנָאהעגֿפױא טלָאװ רע .קיסָארדרַאֿפ ןוא טקנערקעג ךיז

 ?ייב -דוג; גנילצולּפ סעּפע ןעמ טגָאז יו רעבָא ,רער

 ;ןֿפלָאהעגסױרַא םיא טָאה עדלעז

 -רעטנוא יז טָאה -- !סיֿפָא ןיא זיא ןַאמרָאנ יצ ,םיא גערֿפ ---

 ,טגָאזעג

 טָאה ירָאמ ןעוו .ףלעהסױרַא רעטוג ַא ןעוועג עקַאט זיא סָאד

 -וקנַײרַא ףרַאד רע רעבָא ,ָאטשינ ךָאנ זיא ןַאמרָאנ זַא ,טרעֿפטנעעג

  ײלַא ךיז ןוֿפ ןיוש ןבעגעגוצ רַאקסָא טָאה ,טונימ עדעי ןעמ
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 .ןֿפורנָא זדנוא לָאז רע ,ןענַאמרָאנ גָאז --

 :טרעטסילֿפעגוצ טָאה עדלעז |

 .רעהַא ןקיש ךַײלג םיא רע לָאז --

 :ןָאֿפעלעט ןיא טרזחעגרעביא טָאה רַאקסָא ןוא

 !ירָאמ ,ַײב-דוג .רעהַא ןעמוק ךַײלג לָאז רע ,ליוו עדלעז ,ןיינ ---

 רע זַא שי טָאה רע .ןרָאװעג ךייוו סעּפע זיא ןירָאמ ןיא

 ,ןדייר רעמ טֿפרַאדעג טָאה

 ןענַאװ ןוֿפ --- טגָאזעג רע טָאה -- !גנוי רעמערָא ,ײב-דוג ---

 ?רעטציא וטסרינָאֿפעלעט

 .םייה רעד ןוֿפ --- |
 .ןַײרַא-םוק !' ןוַאט ןוַאד ןַײז טסעװ וד זַא זָאי ,ָא ---

 .לעװ ךיא ,קנַאד ַא --|

 ירָאמ ןוֿפ טרַאוװרעד טָאה רַאקסָא לֿפױו רעמ ןעוועג זיא סָאד

 זיא גנוטַײדַאב ןוא טייקיטכיוו רענעגייא ןַײז ןוֿפ סָאװטע ןוא .,ןָאדע

 ָאֿפעלעט רעד ןבעגעגנָא טָאה רע ןעוו ,טכיזעג ןַײז ףיוא ןגעלעג

 ןקיבליז םעד טימ .ןָאֿפעלעט סעזלרַאשט ןוֿפ רעמונ םעד ןיטסינ

 :ןזלרַאשט ןעוועג עידומ ךיוא רע טָאה לייטרואטיוט ַא ןוֿפ ןָאטרעױרט

 -עג רימ זיא יע ,סכעלגעממוא סעּפע ,זלרַאשט ---

 ..יןעש

 ,טגערֿפעג טקַיורמואַאב זלרַאשט טָאה -- ?סע זיא סָאװ --

 .ןֿפָאלטנַא טכַאנ רעד ַײב ןטכענ זיא ַארָאד --

 .ןעירשעגסיוא זלרַאשט טָאה -- !?סָאװ ---

 ןוא .טקידנעעג רַאקסָא טָאה --- !רעֿפָאש ןַיײמ טימ ןֿפָאלטנַא ---

 ,םענייא וצ רע טדער ךעלדנע .,טּפַאלקעג רעקרַאטש טָאה ץרַאה ןַײז

 ןדײלטימ םיא טימ ,ןליֿפטימ םיא טעװ סָאװ

 "עג טָאה ,ןָאֿפעלעט ןוֿפ טַײז רעדנַא רעד ףיוא ,זלרַאשט ןוא

 :ןעירש
 !ןיזמוא !ןיינ !ךעלגעממוא ךָאד זיא סָאד ?וטסדער סָאװ !ןיינ --

 ,טַאטשרעטנוא 1
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 :רעטרעוו יד טייזעג רַאקסָא טָאה קיטֿפערק ןוא טסַאּפעג

 -נַארֿפ טימ ןֿפָאלטנַא זיא ַארָאד .ריד גָאז ךיא יו ,זיא סע ---

 ,רעֿפָאש ןַײמ טימ ,ןסיס

 -סעטָארּפ זלרַאשט טָאה -- !ךעלגעממוא !ןיינ ,ןיינ ,ןיינ ,ָא --

 ,טריט

 ןוא ןעשעג זיא סע סָאװ ,טגערֿפעג ןוא ןעמוקעגוצ זיא ידלָאג

 ַא טימ טרזחעגרעביא ריא טָאה זלרַאשט יו ,טרעהעג טָאה רַאקסָא

 ,רעֿפָאש ןטימ ןֿפָאלטנַא זיא ַארָאד זַא ,םיטש רעטגערעגֿפױא רעייז

 -עג יז טלָאװ רעצעמע יו ,טדערעגסױרַא םיוק טָאה ידלָאג ןוא

 !ךעלגעממוא זיא סָאד ,ןיינ :זדלַאה ןרַאֿפ טקיטש

 ןוא זלרַאשט ריא ךָאנ טרזחעגרעביא טָאה -- !ךעלגעממוא ---

 :ןרַאקסָא וצ ךיז טדנעוועג

 ?רעטציא וטסדער ןענַאװ ןוֿפ ---

 .םייה רעד ןוֿפ ---

 טָאה -- ךיוא ידלָאג ןוא רעבירַא ךַײלג ריד וצ םוק ךיא ---

 .ןבעגעגוצ רע

 סזלרַאשט רעביא טייקטרירעג עסיורג טליֿפעג טָאה רַאקסָא

 לָאמ ןייא רעבָא ,ןגַײטשוצֿפױא ןביוהעגנָא ןבָאה ןרערט .גנוגערֿפױא

 ןעוו ,ךָאנ רקיע רעד .ןענייו טשינ רעמ טעװ רע -- לָאמ ץלַא רַאֿפ

 סָאד טמוק טציא ,ךַא .ןגיוא יד ּפָארַא טשינ םיא ןוֿפ טזָאל עדלעז

 ךיז רע טעוו טציא .ןרעטלע יד וצ ןרינָאֿפעלעט ליוו רע .עטסגרע

 יז רע לָאז רשֿפא זיא .עדלעז טשינ רעדָא עדלעז .ןענייוועצ סיוועג

 :ןעדלעז טימ ןעוועג ֿבשיימ ךיז טָאה רע ?ןרינָאֿפעלעט טשינ

 ?ןעבָאב רעד טימ ןדייז םעד ןרינָאֿפעלעט ךיא לָאז --

 .טגערֿפעג עדלעז טָאה --- ?עכלעוו ---

 טימ ןטַאט ַא ךיוא טָאה ַארָאד זַא ,ןסעגרַאֿפ רָאג טָאה רע ,ָאי .ָא

 סָאד רעבָא .הרושב יד ןגָאזנָא ךיוא ןעמ ףרַאד ייז ןוא ןעמַאמ ַא

 ןוא ץרוק ןדייר וליֿפַא רע טעװ ייז טימ .טכַײל רעייז ןַײז םיא טעוו

 זַא ,ןעדלעז טרעלקרעד רע ןוא !רעטכָאט רעייז ךָאד זיא סָאד .ףרַאש

 ,קינייװ רעייז םיא ןריסערעטניא טענרַאב עבָאב יד ןוא עדייז רעד
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 ןעבָאב רעד ןוא חנ ןדייז םעד הרוׂשב יד ןָא ןעמ טגָאז יו רעבָא

 | ?ערעמ

 עדלעז טָאה -- ןגָאזנָא ייז סע ךיא לעװ ,טסליוו וד ביוא ---

 ,טגָאזעג

 טָאה טכיזעג ןַײז !לדיימ ערעַײט סָאד ,ןַײז יז לָאז טשטנעבעג

 | ,ןטכױלעגֿפױא

 רַאֿפ קרַאטש וצ ןַײז טינ סע טעװ ,טרַאוװ רעבָא !סע וט ,ָאי --

 ?ייז

 -עג עדלעז טָאה -- ַײס יו ַײס ןסיוורעד סע ךיז ןלעוו ייז --

 ,טרעֿפטנע

 ,רינָאֿפעלעט ,ַאנ !גנילביל ,טכערעג טסיב וד ---

 סױרַא לענש זיא ןוא ןָאֿפעלעט םעד ןבעגעגרעביא ריא טָאה רע

 -עג ןַײז ןטלַאהַאב רע טָאה רעמיצ ןקיַײברעד םעד ןיא .רעמיצ ןוֿפ

 ,קידהֿבנגב ןוא ץרוק .ךיז טנייוועגסיוא ןוא לכיט-ןשַאט ןַײז ןיא טכיז

 -נָא ,ךיז טצַײנשעגסיױא ,ןגיוא יד טוג ךיז טשיוועגסיוא ךַײלג ןוא

 -עגנַײרַא קירוצ זיא ןוא ענימ עגנערטש ,עטסַאּפעג ןַײז ןעמונעג

 ןגָארקעג טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה רעבָא עדלעז .ןעדלעז ֹוצ ןעגנַאג

 זיא ךָאנרעד ,טצעזַאב ןעוועג טָארד רעד זיא טשרע וצ .רעמונ םעד

 ןייק טשינ ביוא זיא ,טציא ןוא גנודניברַאֿפ עשלַאֿפ ַא ןעוועג סע

 .ןגירק ייז יז טעװ ,גנודניברַאֿפ עשלַאֿפ

 ןקָארשרעד ַא םיא וצ טדנעוװעגוצ טָאה עדלעז ןוא -- !ָאלעה ---

 !עבָאב יד -- טעשטּפעשעגסױרַא ןוא טכיזעג

 ַא ךָאנ טציא טלָאװ רע .ץרַאה סָאד ןלַאֿפעגנַײא זיא ןרַאקסָא

 !הרוׂשב ַאזַא ןעמַאמ רעד ןגָאזנָא !!עמַאמ יד .רעמיצ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא לָאמ

 ןרױלרַאֿפ ךָאד ךיז טָאה עלעדלעז וליֿפַא

 :קירעיורט רעייז ןעוועג זיא םיטש סערעמ

 ?סע זיא רעוו --

 :טרַאצ ןוא ךייוו טרעֿפטנעעג טָאה עדלעז = |

 !עדלעז !עבָאב ,ךיא --
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 -לעוו ,ןרערט עקידנרַאּפשנָא ןוֿפ ןָאט ַא ןבעגעגסױרַא טָאה ערעמ

 ,ןטלַאהעגנַײא ןרעוו עכ

 טשינ טָאה יז רעבָא ,קיטכעדרַאֿפ ןעמוקעגרָאֿפ סע זיא ןעדלעז

 ;ןדייר וצ ןביוהעגנָא ןוא טרַאװעג

 | ..עמַאמ יד ,עבָאב ---

 :קידנרערט ןוא טרַאצ ,ןסירעגרעביא יז טָאה ערעמ

 זדנוא טָאה זלרַאשט לקנָא .,,סייוו ךיא ,עקרעטכָאט ,סייוו ךיא ---
 | ..יהרוׂשב יד טגָאזעגנָא

 -- ןרַאקסָא טרעטסילֿפעגוצ עדלעז טָאה -- ...ןיוש סייוו יז -- |

 ...זלרַאשט לקנָא --

 -ַײװ ערעמ טָאה -- זלרַאשט לקנָא ,ןַײז דלַאב ָאד טעוו רע ---

 | .ןעמַאזוצ עלַא ןעמוק רימ ןוא -- טדערעג רעט

 .ןרערט ןיא ךיז ןסָאגעצ ןוא ןדייר רעמ טנָאקעג טשינ טָאה יז

 ןעמוקעג זיא סע .ןעדלעז רַאֿפ ליֿפ וצ ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 -רַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה יז .לַאֿפרעביא ןַא יוו ריא רעביא גנילצולּפ

 ַא ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה יז ,ןרילָארטנָאק טנָאקעג טשינ ןוא ןּפַאכ

 יד ןיא ןטלַאהַאב טכיזעג סָאד ,רָאה יד ןיא טנעה יד טימ .רעמָאי

 | ,סמערָא

 ןצנַאג םעד ןענייוווצסיוא ןרַאקסָא רַאֿפ טַײצ יד ןעוועג זיא טציא

 -עג ױזַא ךָאד טָאה רע .ןגָארטעג ךיז ןיא ךָאנ טָאה רע סָאװ ,רעמָאי

 -צולּפ סעדלעז רעבָא .סעדלעז טימ ןייוועג ןַײז ןסיגנעמַאזוצ טלָאװ

 םיא ןיא ןטלַאהרַאֿפ ,ןקָארשרעד םיא טָאה ךָארבנעמַאזוצ רעקידגניל

 -סיירט ןרָאװעג זיא רעקיטנעהּפָא ןוא רענערױלרַאֿפ רעד .ןרערט יד

 ,יז טעשטשַאלעג ,ןעדלעז ןעמונעגמורַא טָאה רע .רעקִיורַאב ןוא רעט

 ,גנוקיורַאב ןוֿפ רעטרעוו טכוזעג ןוא טשוקעג

 -עַיײט ,ײרטעג ןבַײלב ךיז ןלעוװ רימ ...גנילביל ,עדייב רימ --

 ןוֿפ ...ןבעל ןַײמ ןוא ץלַא ןַײמ ...סקיצנייא ןַיײמ טציא טסיב וד ...ער

 -מענעגנַיײאמוא ןוא ןטייקירעווש עלַא ןגיזַאב ךיא לעװ ןגעוו טענַײד

 ףיוא טגײלעגנָא טָאה ןֿפױלטנַא עכעלקילגמוא סָאד עכלעוו ,ןטייקכעל

 ץלָאטש ןַײז טסעוװ וד ...ענַיײמ רעטכָאט ,ןגַײטש לעוװ ךיא ...געוו ןַײמ
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 לּכ לע ..ןסעגרַאֿפ ץלַא ...ןסעגרַאֿפ ןלעוו רימ ...ןטַאט ןַײד ףיוא

 ןֿפלעה ךיז ןלעװ רימ ...ןסעגרַאֿפ וצ ןעִימַאב ךיז רימ ןלעװ םינּפ

 ,.םולח ןזייב ַא טסעגרַאֿפ ןעמ יוװ ,ןסעגרַאֿפ וצ ...ןרעדנַא םעד סנייא

 ?ַאיוװליס עטנַאט ןרינָאֿפעלעט רימ ןלָאז ...םולח רעזייב ַא ..ָאי .ָאי

 יד טלעטשענּפָא טָאה סעּכ .טרָא ןוֿפ ןָאטעג בייה ַא טָאה ןעדלעז

 : .ןרערט

 -עצ ךָאד ךיז טעװ יד -- ןעירשעגסיוא זייב יז טָאה !ןיינ --

 !ןכַאל

 ?טענרַאב עבָאב ןוא עדייז ןֿפורּפָא וטסליוװ זיא ---

 "זייב רעקיבלעז רעד טימ טגָאזעג רעדיוו יז טָאה --- !ןיינ ---

 ןענַײז ייז !ייז ןוֿפ טשינ םענייק ,ןענעק טשינ ייז ליוו ךיא .טייק

 | | !טשינ רָאג רעמ רימ

 ןוא ןָאֿפעלעט םעד ןעמונעגנָא טָאה רע --- !ןילַא ךיא לעוװ ---

 טסּוװעג ןיוש טָאה ערעמ עבָאב ןוא -- טדערעגסױרַא קירעיורט

 | ..יהרוׂשב יד

 טימ ןֿפורעגסיױא עדלעז טָאה -- !טגָאזעג סע טָאה יז יוװ ,ָא --

 ,ץרַאה ןַײמ ןכָארבעצ רימ טָאה יז -- ןרערט

 ..ןבעלרעד וצ סָאד !עקנימַאמ עטלַא ערעַײײט --

 םעד ןיא ךיז ןגָאה עטַאט רעטלַא רעד ןוא עמַאמ עטלַא יד

 ןוא זלרַאשט ןוז רעייז טימ ליבָאמָאטױא ןיא טצעזעגנַײרַא טנעמָאמ

 טימ ,ןגיוא יד ןיא טײקטשַארעגרעביא טימ .ידלָאג רונש רעייז

 -עג טשינ רעטרעוו ןייק ןבָאה ייז .ןעגנוגעוװַאב עלַא ןיא טייקממוּתשנ

 -ַאב ַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רָאנ ,ןגָאז טנָאקעג טשינ רָאג ןבָאה ,ןענוֿפ

 ,טנַאה רעד טימ טייקכעלביילגמוא ןוֿפ גנוגעוו

 ןסירעגרעביא ךעלדנע ידלָאג טָאה -- ןוֿפרעד טמוק סָאד ---

 טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ ןסייוו ןשטנעמ סָאװ --- ןגיײווש ערעווש סָאד

 ַא זיא ,טלעֿפעג טָאה ריא סָאװ ,ץלַא !ןייג קידייל ןוא גָאטליוװװ .ךיז

 !טשינ רעמ ןוא טיײקנזָאלעצ ...םיא יז טָאה טציא ...רעֿפָאש רעטוג

 -קָאד רעד טָאה -- ..רעטלע ןכעלרעֿפעג םעד ןיא ױרֿפ א ---

 ,טגָאזעג רעט
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 טרעדיוורעד ידלָאג טָאה -- !ךעלרעֿפעג זיא רעטלע רעדעי --

 ףיוא וליֿפַא ןעמ טכירק טייקנזָאלעצ ןוא גָאטליױװ רַאֿפ רעבָא ---

 ,טנעוו עכַײלג

 ליטש חנ טָאה -- ..ןײטשרַאֿפ טשינ סע ךיא ןָאק ךָאד ןוא --

 ױזַא ,ןרַאקסָא ןיא ןעגנַאהעגנָא ױזַא זיא ַארָאד -- טדערעגסױרַא

 | ..םיא טימ ןעוועג סנייא

 רעד ןיא קילב ןטשַארעגרעביא טימ .טגָאזעג טָאה ערעמ ןוא

 :ןעזעג טשינ טָאה יז עכלעוו ,וינעווע רעקישיור רעד ןוֿפ סנטַײװ

 גנילצולּפ ןוא ,טײקמערַאװ ןוא ןַײשנוז ןיא שטנעמ ַא טציז ---

 ףגער ןוא םערוטש ליוװ רע :ןַײא םיא טלַאֿפ

 עדייב יד ,טנגעגַאב עלַא ךיז ייז ןבָאה ןגָאלשרעד ןוא ןרױלרַאֿפ

 ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ,סרעטסיירט ריֿפ יד ןוא ענעזָאלרַאֿפ

 ןענייוו רע לָאז יצ ,טסּוװעג טשינ טָאה רַאקסָא .ןדייר וצ סָאװ ןוא

 ,ץיוו ַא רעביא ןעלכיימש רָאג רעדָא טײקטסעֿפ ןוא סעּכ ןזַײװ רעדָא

 סָאד טָאה םינּפ ןַײז .םיא טימ טביולרעד ךיז טָאה ןבעל סָאד סָאװ

 -עג זיא טכיזעג סעדלעז .עסַאמירג ןעוועג זיא ןוא טלגיּפשעגּפָא ץלַא

 ןעגנַאגעג זיא טסורב ריא ןוא טקירדעגֿפױנוצ ןּפיל עריא ,טרַאה ןעוו

 יד ןעמונעגֿפױא טָאה יז .ןעמעטָא ןלענש ןוֿפ ּפָארַא-ןוא-ףורַא לענש

 "טנעעג טשינ ןוא ,ןבעגעג ריא ןבָאה ענעמוקעגנָא יד עכלעוו ,ןשוק

 -סױרַא יז טָאה ,ךעלנַײּפ ןרָאװעג זיא ןגַײװש סָאד ןעוו .ייז ףיוא טרעֿפ

 | :ןעירשעג

 !סעּפע ךָאד טגָאז ,ָא --

 ןוֿפ זיוה ןיא ןַײרַא-םוק ךיא ןעוו ,ןגָאז וצ סָאװ סייוו ךיא ---

 ןוא ןכַאמ ףרַאד ךיא תוכרב עכלעוו -- טגָאזעג חנ טָאה ----- לֿבָא ןַא

 ...רעבָא .ןכיורבעג ףרַאד ךיא רעטרעווטסיירט עכלעוו

 טימ טריֿפעגרעדנַאנוֿפ ןרױלרַאֿפ ןוא טקידנעעג טשינ טָאה רע
 ,טנעה יד

 ןעוו ןוא יו ,שינעגערֿפרעדנַאנוֿפ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 עג ךיז טָאה ןעמ .עדלעז ןעוועג זיא ּוװ ןוא ןעוועג רַאקסָא זיא וו
 ,םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,סייוו שטנעמ ַא קיניײװ יו ,טרעדנווו
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 רָאג ןוא בולק ןשיטילָאּפ ןַײז ןיא טנוװוָא םעד טכַארברַאֿפ טָאה רַאקסָא

 יד ןעוועג דשוח טשינ רָאג ללכב טָאה רע יװ ,ןעוועג דשוח טשינ

 טוג טשינ לסיב ַא טליפעג טַײצ עטצעל יד ךיז טָאה יז .טַײצ עצנַאג

 -רַאֿפ טָאה עדלעז .טוג טשינ לסיב ַא ךיז טליֿפ ןעמ עלַאמ זיא --

 -רַאב רעמלע טימ טֿפַאשלעזעג רעכעליײרֿפ ןיא טנוװָא םעד טכַארב

 יד וַא ,טסוװעג טשינ וליֿפַא טָאה יז רעבָא ,דנַײרֿפ ענַײז ןוא טענ

 טנָאקעג ללכב טלָאװ רעוו .טוג טשינ סעּפע סנטצעל ךיז טליֿפ עמַאמ

 ?ךַאז ַאזַא ןרעלקרַאֿפ
 .וירב ןטשטיינקעצ סַארָאד ןבעגעגרעביא ייז טָאה רַאקסָא

 ןענעײלוצרָאֿפ ןביוהעגנָא םיא טָאה זלרַאשט

 ןוא ןעירשעגסיוא עדלעז טָאה -- !ןרעה טשינ ןָאק ךיא ,ָא --

 .ריט רעד וצ ךיז ןָאטעג זָאל ַא
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 -גנעמוקנָא םעד טימ ןֿפָארטעגֿפױנוצ ךיז יז טָאה ריט רעד ןיא

 ,ןַאמרָאנ ןקיד
 רעד רַאֿפ םיא טּפַאכעגנָא ןוא ןֿפורעגסיױא יז טָאה --- !וד ,ָא --

 !םוק ----- טנַאה

 ?ןיהּווו ---

 ,רעמיצ ןיא רימ וצ --

 .עקירעביא יד ןוא ַאּפַאּפ ןעז טלָאװעג טלָאװ ךיא ---

 !ףדייר וצ סָאװ ריד טימ בָאה ךיא !םוק ,.רעטעּפש ---

 ,טײקנרױלרַאֿפ םוש ןייק ןזיווַאב טשינ טָאה טכיזעג סנַאמרָאנ

 סנטצעל טָאה עכלעוו ,טייקטקורעגנָא רעד ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג וליֿפַא זיא

 רעייז זיא סָאד זַא ,טסוװעג טָאה רע .טכיזעג ןַײז טרעטצניֿפרַאֿפ

 רעד זַא ,קנַאדעג רעד טלעהַאב טָאה םיא רעבָא ,םיא ןוֿפ ןייש טינ

 ןטינשענּפָא רעטציא טעוװ החּפשמ רעד ןוֿפ גַײװצ-טענרַאב רעצנַאג

 .רַאמשָאק-רעמלע םעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ טעװ רע ןוא ןרעוו

 -עגמורַא ךעלטרעצ יז רע טָאה ,רעמיצ ןיא ןביוא קידנעמוקנָא

 ףיוא טקוקעג ,טעלגעג ךָאנרעד ,טשוקעגנָא קיצרַאה רעייז ןוא ןעמונ
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 -טנַא סַארָאד ןגעוו ןגערֿפסױא ןעמונעג ןוא ,רעכיז ןוא לוֿפביל ריא

 .ןעוו ןוא יו ,ןֿפױל

 ףרַאש םיא טקוקעג ,ןצַאל עדייב רַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה יז

 :טגָאזעג ןוא ןגיוא יד ןיא

 ןוא רעמ ָאטשינ ,ןֿפָאלטנַא זיא יז .קיטכיוו טשינ זיא סָאד ---

 .ןדייר וצ שרעדנַא סָאװ ריד טימ בָאה ךיא .קיטרַאֿפ

 ?סע זיא סָאװ --

 !שטנעמ רענַײֿפ ַא טסיב וד --

 ?רימ טימ טכעלש זיא סָאװ ---

 .ךַאז ענייש ַא ןָאטעגּפָא טסָאה וד --

 ?סנױזַא סָאװ ---

 -עג זיא סָאד ?טגעוורעד ךיז וטסָאה יװ ..!טשינ טסייוו וד ---

 !ריד ןוֿפ ןיימעג ןזעוו

 -רעטנורַא טָאה רע .קילב ריא טימ טנערבעגכרוד םיא טָאה יז

 ענַײז ןוֿפ גנולַארטשֿפױא יד ןטלַאהַאב ,גנוגערֿפױא ןַײז טקירדעג

 -רַאֿפ טָאה רע ןכלעוו ,סָאריּפַאּפ םעד ףיוא ייז קידנזָאלּפָארַא ,ןגיוא

 | | .:טגָאזעג קִיור ןוא ,טרעכייר

 .ןבָאה הנותח רימ ןלעוו טציא זיא ---

 טעוו רעטקָאד רעד ביוא --- טגָאזעג יז טָאה -- ...ךעלריטַאנ --

 | ,ןֿפלעה טשינ

 .ןעירשעגסיוא רע טָאה --- ;?סָאװ --

 ןליוו ייז .םיריוטקָאד עכעלטע טימ ןעזעג ןיוש ךיז בָאה ךיא --

 -יולרעד סַאּפַאּפ טשינ ליוו רעכלעוו ,רענייא .שינעביולרעד סַאּפַאּפ

 ,רַאלָאד טנזיוט עכעלטע -- טלעג עמוס עסיורג ַא רעכָא טעב ,שינעב

 רימ טסעװ .טלעג ןגעוו ןטַאט ןטימ ןדייר טשינ טציא ןָאק ךיא

 ,ןֿפלעה ןֿפרַאד

 !טשינ לָאמ ןייק --

 !טסעוו וד ---

 !ןבָאה הנותח ןלעוו רימ ---
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 הנותח ךימ ןעגניווצ וצ ידּכ ,ןָאטעג הליחּתכל סע טסָאה וד -- ||

 .ןעגניווצ ןזָאל טשינ ךיז לעװ ךיא רעבָא ,ןבָאה וצ

 .רעטקָאד ןייק וצ ןייג טשינ טסעוװ וד -- |

 !הנותח רעזדנוא ךָאנ דלַאב דניק ןייק ןבָאה טשינ ליוו ךיא ---

 ,ןבָאה הנותח ןגרָאמ ןענָאק רימ ---

 .רָאי ןצכַא וצ דניק ןייק ןבָאה טשינ ליוו ךיא ---

 !ןלַאֿפרַאֿפ ==

 .יץלַא ןָאט לע ךיא .ןלַאֿפרַאֿפ טשינ זיא סע --

 ,ןֿפלעה טשינ ריד לע ךיא ---

 ,טסעוו וד ---

 ,ןיינ ---

 ןוא רעקידעכעטש ךָאנ ןוא ,ןזיּפש טימ טקוקעגנָא םיא טָאה יז

 :רעטרעוו עריא ןעוועג ןענַײז רעֿפרַאש

 ןֿפלעהוצסױרַא רימ שרעדנַא ןצעמע ןטעב ךיא לעוװ ---

 :סיב ַא ןוֿפ יו ,ןעגנורּפשעגֿפױא זיא רע

 !ןגעוורעד טשינ ךיז טסעװ וד ---

 ,טגָאזעג זייב יז טָאה -- !ןגעוורעד ךיז סע ךיא לעװ סיוועג ---

 סעּכ ןוֿפ ןבירטעג ,רעמיצ ןרעביא ןײגמורַא ןביוהעגנָא טָאה רעי

 ךיז ליוו יז סָאװ ,סָאד .טײקיזָאלטכַאמ ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד ןוא

 ױזַא טשינ םיא טָאה ,םיריוטקָאד וצ ןעגנַאגעג זיא ןוא ןֿפלעהסױרַא

 טָאה רע .ןגָאז וצ טגעוורעד טציא ךיז טָאה יז סָאװ סָאד יוװ ,טרַאעג

 ךיז טָאה יז זַא ןוא .זיא רעצעמע רעד רעוו ,ןגערֿפ טֿפרַאדעג טשינ

 -רַאֿפ יו קידנסיוו ,שטַײב-רעמלע יד םיא ףיוא ןביײהוצֿפױא טגעוורעד

 ןזַײװַאב ,ןַאמ רעמ ןַײז טֿפרַאדעג רע טָאה ,םיא זיא רעמלע טסַאה

 -ַאב עגנערטש ַא טנידרַאֿפ ןוא טכעלש זיא יז ,רעטקַארַאכ רעמ ריא

 ךַאװש זיא רע .יז ןעלדנַאהַאב וצ יװ ,טשינ סייוו רע רעבָא .גנולדנַאה

 סָאװ ,טרעוו טשינ .זָאלטרעװ ץנַאג .זָאלטרעװ זיא רע .זָאלטכַאמ ןוא

 ףיוא ןבעל ייז סָאװ ,טרעוו טשינ עדייב .טלעוו רעד ףיוא טבעל רע

 ,..טלעוװ רעד

 :טגָאזעג קִיור טָאה יז
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 ןלעװ ,ַײרֿפ ןרעו לעוו ךיא זַא ןוא ,ןֿפלעה רימ טסעװ וד --

 ,סע ליוו ךיא זַא ,ןליֿפ לעװ ךיא ביוא ,ןבָאה הנותח דלַאב רשֿפא רימ

 עטקירדעגֿפױנוצ טימ ןעירשעג רע טָאה -- !ןיינ ,ןיינ ,ןיינ --

 .סעּכ רַאֿפ ןֿפרָאװעג םיא טָאה סע ןוא ןייצ

 .טשינ ךָאנ ךיא סייו -- טגָאזעג יז טָאה -- טנקירעביא ---

 רָאּפ ַא ןטרַאװּפָא ךָאנ לע ךיא .םערַאלַא רעשלַאֿפ ַא סע זיא רשֿפא

 ,רַאלָאד טנזיוט ןעצ זיב ףניֿפ ןגעוו טכַארט ַא ביג ,לַײװרעד ,וד .געט

 ?עקירעביא יד ןוא ַאּפַאּפ ןעז טציא וטסליװ .ןֿפרַאד לעװ ךיא עכלעוו
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 ,סרעטרָאּפער-גנוטַײצ עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענַײז גָאטימ ךָאנ

 ןבָאה סרעטרָאּפער ערעדנַא .ןבירטעגסױרַא טושּפ טָאה ןעמ עכלעוו

 .גָאזּפָא ןֿפרַאש ַא ןעמוקַאב ןוא עיצַאמרָאֿפניא שינָאֿפעלעט ןטעבעג

 ףיוא ןבָאה ןעגנוטַײצ-טנוװָא יד ןוֿפ סעבַאגסיױא ערעטעּפש יד רעבָא

 זַא ,סַײנ יד טכַארבעג תויתוא עטסערג יד טימ טַײז רעטשרע רעייז

 ןָאדע רַאקסָא ? *רעיָאל-ןָאשיירָאּפרָאק; ןטנַאקַאב םעד ןוֿפ ױרֿפ יד

 ןעמוקעג לענש ױזַא סע זיא ױזַא יו .?רעֿפָאש ריא טימ ןֿפָאלטנַא זיא

 לקיטש סָאד טֿפױקרַאֿפ ןוא ןטָאררַאֿפ טָאה רעוו ?ןעגנוטַײצ יד ןיא

 -רעד טָאה רע ןעוו ,תושלח ןיא ןלַאֿפעג טשינ ריש זיא רַאקסָא ?סַײנ

 ,סעּכ ןשילעה ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא עדלעז ןוא ,ןעגנוטילצ יד ןעז

 -עג ,ןעגנוטַײצ עלַא ןגָאלקנָא לָאז רע ,ַאּפַאּפ ןוֿפ טרעדָאֿפעג טָאה יז

 טצעל וצ ןוא ןליטשנַײא ךיז טזָאלעג טשינ ,טמערַאילעג .,ךיז ןֿפרָאװ

 | :שירעטסיה ןכָארבעגסיױא

 "ירא טשינ סע ןָאק ךיא ?ןגָארטרעבירַא טשינ סע ןָאק ךיא --

 !ןגָארטרעב

 ןוא יז ןעמענוצמורַא ןענַאמרָאנ רַאֿפ לַאנגיס ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןגנַאל ַא ףיוא יז ןעמענקעװוַא ןוא ליבָאמָאטױא ןַײז וצ יז ןריֿפּפָא

 "וצ גָאט ןיא רעִירֿפ ךָאנ יז טָאה ןעמ סָאװ וצ סָאװטע -- ריצַאּפש

 ןעז ןוא ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יז ןוא טדערעג

 .עזערּפמיא רעד ןופ טַאקָאװדַא ?
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 ןוא ?וויירד דייסרעוויר וצ קרַאּפ ןכרוד טריֿפעג יז טָאה רע

 ץלַא ,סרעקנָאי וצ ייוודָארב רעביא ןוא טָאטש ןיא ףױרַא ךָאנרעד

 עניימעג ןוא ןשינעבעלרעד עזייב יד טימ טָאטש רעד ןוֿפ רעטַײװ

 -עגנַײא ןסעזעג זיא יז .טדערעג טשינ ןבָאה ייז .ןעגנוקידיילַאב

 ןרעװש ןיא ךיז רַאֿפ טקוקעג ,רױרֿפעג יז טלָאװ סע יוװ ,טקעד

 -עג טָאה יז סָאװ ,סַאה םעד ןוא סעּכ םעד ןוֿפ טקירדַאב ,ןגַײװש

 -רַאֿפ עדייב ייז ןבָאה טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ .טלעוו רעצנַאג רעד וצ טליֿפ

 קידנעַײז טשינ יװ ,שינַאכעמ ןָאטעג סָאד טָאה יז רעבָא ,טרעכייר

 ,טייקזייב טימ סָאריּפַאּפ םעד ןסימשעגקעווַא ןוא ,יצ רָאּפ ַא .יײברעד

 .טגערֿפעג לָאמ ןייא יז רע טָאה -- ?ךיז וטסליֿפ יו --

 | ןטינשעגּפָא זייב יז טָאה -- !טשינ דייר .ָא --

 :טגערֿפעג רעדיוו רע טָאה רעטעּפש עלַײװ עשּפיה ַא

 ?רעטציא ךיז וטסליֿפ יו ---

 .טעּפישעגסױרַא יז טָאה -- !טלעוו עצנַאג יד סַאה ךיא ,ָא --

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ףכַאמ רעגנירג רָאנ ריד ןָאק סָאד ביוא --

 ,טרעזיבעגסױרַא יז טָאה -- !רעגנירג טשינ טכַאמ סָאד !ןיינ ---

 ;טגָאזעג יז טָאה רעטעּפש עלַײװ ַא

 -ָאטױא ןַא ףיוא סױרַא ךימ טסמענ וד זַא ,טגָאזעג טסָאה ---

 " ,זיולב טסכירק וד רעבָא ,רָאֿפ-ליבָאמ

 ,טייקלענש רעכעלצעועג רעד רעביא ,טסעז וד יװ ,רָאֿפ ךיא --

 זַא .רעלענש ךָאנ ןבַײרט וצ ןביולרעד ךיז טסגעמ ,השקשינ --

 ךָאנ ןֿפױל רימ זַא ,ןרעלקרעד רימ ןלעװ ,ןלעטשּפָא זדנוא טעװ ןעמ

 .גנוקידלושטנַא עטוג ַא זיא סָאד .רעטומ ןוא בַײװ רענעֿפָאלטנַא ןַא

 ןיא ןוא רעטרעוו עריא ןיא קיטייוו רעקידנטולב ןגעלעג זיא סע

 ןוא ,טדערעגסיױרַא יז טָאה יז ןכלעוו טימ ,ןָאט םענעקורט םעד

 -טנַא רעד ןיא טקוקעג טרעווילגרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עריא ןיא

 זיא ןוא טליֿפרעד סָאד טָאה ןַאמרָאנ .טײקטַײװ רעקידנלַײא-ןגעק

 היי

 -ניוװ ערענעש רעקרָאייוינ * -- .טפַאשלעזעג סלדנַאה רעד ןופ טַאקָאװדַא ?

 .טנגצג



 ץיגָאלָאטנַא 272

 רעד ןיא ןייצ יד ןסיבעגנַײא טָאה רע .ןרערט זיב ןרָאװעג טרירעג

 | .טייקלענש ןבעגעגוצ ןוא פיל רעטשרעטנוא

 ,טצכערקעגסױרַא םורַא עלַײװ ַא ןיא יז טָאה -- ...טסכירק וד --

 ךָאנ ןבעגעגוצ ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ...דייל רימ טוט סע --

 ,טייקלענש רעמ

 -סױרַא עדלעז טָאה -- ףגָארטרעבירַא טשינ סע ןָאק ךיא ---

 .רַאק יד ןבַײרט רימ זָאל --- ןעירשעג

 רַאק יד בַײרט ךיא -- טגָאזעג גנערטש רע טָאה --- ?סָאװ --

 ,לענש וצ ןיוש

 ,ןבַיײרט ךימ זָאל ---

 ,טשינ טסעוו וד ---

 ןבַײרט טוג רעייז ןָאק ךיא ---

 + סנסַײל ןייק טשינ טסָאה וד ---

 עטסעב ןַײמ זיא ַאּפַאּפ ןַײמ .סנסַײל ןייק טשינ ףרַאד ךיא --|

 .סנסַײל

 ,ןיזמוא ---

 ןיא ןרָאװעג טלעטשענּפָא קירוצ געט עכעלטע טימ ןיב ךיא ---

 ןרָאװעג זיא טשינ רָאג רעבָא ,ןרָאֿפ לענש וצ רַאֿפ רַאק סרעמלע

 ,סנסַײל ןָא ןבירטעג בָאה ךיא שטָאכ ,ןוֿפרעד

 .טכַארבעגֿפױא םיא טָאה ןעמָאנ סרעמלע

 -לע טימ ןעגנורַאֿפרעד ענַײד ןגעוו רעמ ךָאנ רימ לייצרעד ---

 .טגָאזעג טציירעג רֶע טָאה -- !ןרעמ

 קידסעּכ יז טָאה -- !לייצרעד וצ סָאװ טשינ ריד בָאה ךיא -- |

 .רַאק יד ןבַײרט ךימ זָאל -- טרעֿפטנעעגּפָא

 .טשינ טסעוװ וד --

 ,רַאק ןוֿפ סיױרַא ךיא גנירּפש ,טשינ ךימ טסזָאל ---

 ,לטנעהריט סָאד ןעמונעגנָא טָאה יז

 .טגָאזעג זייב רֶע טָאה -- !עגושמ טסיב וד ---

 .(רַאק) ָאטױא ןַא -- "ןבַײרט, -- ןריפ וצ שינעביולרעד-רעטסיגער ?
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 -סױרַא יז טָאה -- ,עגושמ ןרעוו ןיוש ןָאק ןעמ .ךעלגעמ ---

 | ןייצ עטקירדעגנעמַאזוצ יד ןשיווצ ןוֿפ טייזעג

 .טגָאזעג רע טָאה -- !רַאק ןייק טשינ טבַײרט רענעגושמ ַא --

 ףיא ךיז ןָאטעג רַאש ַא ןוא ריט יד ןָאטעג ןֿפע ןַא טָאה יז

 רעטכער רעד טימ טּפַאכרעד םיוק יז טָאה רע .ןעגנירּפשוצסױרַא

 .רַאק יד טלעטשעגּפָא ןוא טנַאה

 קידנעײגסױרַא ,טגָאזעג רע טָאה -- ףבָאה יז טסנָאק וד --

 .ריד טימ ןַײז טשינ לעװ ךיא רעבָא -- רַאק רעד ןוֿפ

 סָאד ןעמונרַאֿפ ןוא טגָאזעג יז טָאה --- !טבילַאב ריד יוװ ,וט --

 .דָאר םַײב ץַאלּפ

 .טגָאזעג סָאד טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,ןגָארקעג הטרח ךַײלג טָאה רע

 טזָאל רע ןעוו .רַאק יד ןבַײרט ןָאק יז זַא ,רעכיז ןעוועג טשינ זיא רע

 יעֿפָארטסַאטַאק ַא וצ ןעמוק רעכיז טעוו ,ןיילַא יז

 ,טגָאזעג רע טָאה --- !דרָאמטסבלעז ןייגַאב טסליוװ וד --

 ,טרעֿפטנעעג יז טָאה -- ?טשינ עקַאט סָאװ רַאֿפ ---

 ,ךיוא דרָאמ ןַײז סע לָאז .ריד טימ ךיא רָאֿפ --

 -ֿפױא ןַא ,ריא ןבעג ךיז טצעזעגקעווַא ,ָאטיױא ןיא ןַײרַא זיא רע

 ליטש ןעוועג ייז ןענַײז עדייב ןוא ,רענעסירעצ סעּכ ןוֿפ ַא ,רעטגערעג

 ,םוטש ןוא

 -נגָאירעבירַא ,טייקדניוושעג רעטסערג ןיא ןזָאלעצ ךיז טָאה יז

 -עגסיוא קילג ןייר ךרוד רָאנ לָאמ עכעלטע .ָאטיױא ךָאנ ָאטיױא קיד

 יז ,ןליבָאמָאטױא עקידנלַײא-ןגעקטנַא טימ סױטשנעמַאזצ ַא ןטימ

 .קיטקַארּפ ךס ַא טַאהעג אמּתסמ .,רַאק יד ןבילרט וצ יוו טסּוװעג טָאה

 טרָאװ ַא ריא טָאה רע רעבָא .המשנ יד טרעטיצעג םיא ןיא טָאה ךָאד

 ןעמוקסיורַא ייז ןלעװ .טיוט זיא טיוט !ןבַײרט יז לָאז .טגָאזעג טשינ

 ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,ןסיו רע טעװ ,שינעגָאי ַאזַא ןוֿפ קידעבעל

 ןעמוקנָא ןלעוו ייז ןעוו .ןעדלעז ןוא םיא ןשיווצ ףוס רעד זיא סָאד

 ,םייהַא ןריֿפוצ יז רע טעװ ,ןעמוקנָא ןלעוװ ייז ביוא ,טָאטש ןיא קירוצ

 ןָא ןוא ?טנוזעג ַײז; ַא ןָא ריא ןוֿפ קעװַא ןוא רַאק ןוֿפ ןזָאלסױרַא

 ..ןבעל ןַײז ןוֿפ סױרַא ,שוקדײשּפָא ןַא
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 -נעמַאװצ ַא רעדיו ריש .ןבילבעג ןייטש םיא זיא םעטָא ןַײז

 -ײצילָאּפ-רעקרַאֿפ יד סָאד ןענַײז ּוו .טיירב יד רָאה ַא -- סיוטש

 טשינ יז טעװ ןײלַא רע ?ןלעטשּפָא יז לָאז סע רעוו ָאטשינ זיא ?טַײל

 ,טַײז ריא ןיא טקוקעג טשינ וליֿפַא טָאה רע .ןלעטשּפָא

 ךיז טָאה יז .טַײז ןַײז ןיא טקוקעג טשינ ךיוא טָאה יז רעבָא

 -טנַאה עריא ןוֿפ טֿפַארק עצנַאג יד .דָאר םעד טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ

 -עגנעמַאזוצ ךיז טָאה קילב ריא ןוא םיא ןיא ןַײרַא ןענַײז ןלוקסומ

 -נעמַאזוצ ןייצ יד ,ריא רַאֿפ געוו םעד ןוֿפ טײקטַײװ רעד טימ ןסָאג

 -סיוא טכיזעג סָאד ,קידנענערב ןוא ןלַאֿפעגנַײא ןגיוא יד ,ןסיבעג

 ןעקנַאדעג ןָא ןגױלֿפעג ,ןגױלֿפעג יז זיא ,טמַאלֿפרַאֿפ ןוא ןגיוצעג

 ,גָאט םעד ןוֿפ ןשינעבעלרעביא ערעווש עריא ןוֿפ ַײרֿפ ,ּפָאק ןיא

 ,ןֿפױלטנַא סעּפע ןוֿפ ףרַאד יז זַא ,ליֿפעג ןקידנבַײרט ַא טימ ךָאד ןוא

 ,םעד וצ רעמ ךיז ןרעקמוא טשינ ןוא ךיז רעטניה ןזָאל סעּפע

 -ָאמָאטױא עקידנעמוק-ןגעקטנַא יד .לקנוט טוג ןרָאװעג זיא סע

 טייקלענש יד ,ןּפמָאל ערעייז טימ ןגיוא יד טדנעלבעג ןבָאה ןליב

 טשינ ךיז טָאה רע .דרָאמטסבלעז ןוא דרָאמ רעכעלקריוו ןרָאװעג זיא

 -רעביא רעמ ךָאנ ךיז טָאה יז ןוא ,"!גונעגע טגָאזעג טשינ ,טגעװַאב

 טימ טײקטַײװ עלעקנוט יד ןכָאטשעגכרוד ,דָאר ןרעביא ןגיובעג
 .ןגיוא עריא

 ַא ךיז טָאה רעּפרעק ַא .ײרשעגֿפױא ןַא !סעּפע ןיא סיוטש ַא

 ,טכליהעגּפָא טָאה לַאֿפ רערעוװש ַא .טֿפול רעד ןיא ןָאטעג גָארט

 ןוֿפ טקוקעגסױרַא ,טרָא ןַײז ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה ןַאמרָאנ

 ,ןעז טנָאקעג טשינ רָאג טָאה רע שטָאכ ,רעטצנעֿפ-רעטניה םעד

 ןצעמע טסָאה וד -- ןעירשעגסיױוא רע טָאה !ןַײא-טלַאה ---

 ,ןרָאֿפעגרעביא

 .יטגָאיעג ,טגָאיעג טָאה יז רעבָא

 ץנַאג ןעירשעגסױרַא רע טָאה --- !ריד ךיא גָאז ,ןַײא-טלַאה ---
 ,דָאר רעד ףיוא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא ןוא ךיז רעסיוא

 ןֿפרָאװעגּפָארַא ןוא ןעירשעגסיוא דליוו יז טָאה --- !ּפָא"זָאל ---

 ,טנַאה ןַײז
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 "עג ןבָאה טנעה ענַײז .סעּכ רַאֿפ םיא ןיא טכָאקעג טָאה סע

 -ּפָארַא ןבױהעגנָא ,דָאר ןֿפױא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ךיז טָאה רע .טֿפמערק

 .טנעה עריא ןסַײר

 -עמשעצ זיא ןוא םיוב ַא ףיוא ףױרַא זיא ליבָאמָאטױא רעד

 .ךעלקיטש ףיוא ןרָאװעג טרעט

 -עגּפָא סָאד ןטלַאהעג ךָאנ יז טָאה ,ןענוֿפעג ייז טָאה ןעמ ןעוו

 ןענוֿפעג ןעמ טָאה ייז ןוֿפ עקערטש רעטַײװ ַא ףיוא .דָאר ענעכָארב

 .רעמרַאֿפ ןטלַא ןטעגרהרעד ַא

 ,תבש רעטייוצ רעד ןיוש .שיט-תבש סחנ ַײב קירעיורט ןעוועג

 יז יצ ,ןעדלעז ןוא ןענַאמרָאנ רַאֿפ טכָאקעג טשינ טָאה ןיכעק יד זַא

 עדייז רעד יו ,תבש רעטייווצ רעד ןיוש .טשינ רעדָא ןעמוק ןלעװ

 ךעלקינייא ערעטלע עדייב יד זַא ,סיוועג ףיוא ןסייוו עבָאב יד ןוא

 עקיצנייא יד .שיט םַײב ןיילַא * רָאינושזד רָאנ .ןעמוק טשינ ןלעוו

 עלַא ןוא ,רָאי ןטנצכעז ןַײז ןיא לרוחב ַא ,עבָאב-עדייז ןוֿפ טסיירט

 -עגנָא ירד עלַא ךיז ןבָאה ייז .לקינייא טסטבילעג רעייז ןרָאי ענַײז

 ןוא ןעניוו טלָאװעג טשינ רעבָא .ןרערט יד ןעגנולשעג ןוא טקוק

 ןףרערט עקידתונשקע יד טימ טֿפמעקעג

 תבש ןוא -- טגָאזעג עדייז רעד ךיז טָאה -- תבש זיא סע --

 יןענייו טשינ ןעמ רָאט

 יד ךיז טָאה -- ?גָאט ןגנוי ןַײז םיא ןרעטשרַאֿפ סָאװ וצ --

 ,טגָאזעג עבָאב

 טָאה -- .ןענייו רעמ ךָאנ ייז ןלעוו ,ןענייוו לעװ ךיא ןעוו ---

 ,טרסומעג רָאינושזד ךיז

 טֿפרַאדעג טָאה ןעמ .טקרַאטשעג ,טקרַאטשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא

 סעּפע ןעמ ליוו .טשינ ךיז טדער סע זַא ,דייר ייג רעכָא ,ןדייר סעּפע

 ךיז ןרַאּפש ,"ץלַאז סָאד רימ גנַאלרעד, יװ ,ךַאז ַאזַא וליֿפַא ,ןגָאז

 .רערעגנִיי רעד *
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 ןזָאל ,עקירעיורט ,ערעווש יד ,ןעקנַאדעג יד לַײװ ,זדלַאה ןיא ןרערט

 : .ןקִיורַאב טשינ ךיז

 ףחנ ַײב ןטעבעג ערעמ ךיז טָאה -- !סעּפע ךָאד דייר ---

 .ןןרעטש םעד ןבירעג ךיז טָאה חנ

 -עג ןטלָאװ ןשטנעמ ןעוו ...ץלַא טכַארט ...ץלַא טכַארט ךיא --

 י!ןצרַאה ןיא טָאג טַאה

 :טצעזעגרָאֿפ ןוא טצפיזעגֿפױא טָאה רע

 ךס ַא ןטלָאװ ,ןצרַאה ןיא טָאג טַאהעג ןטלָאװ ןשטנעמ ןעוו --

 טשינ קילגמוא רעזדנוא וצ רשֿפא רימ ןטלָאװ ,ןעשעג טשינ ןכַאז

 ,ןעמוקעג

 .רעיורט םעד ןסעגרַאֿפ ,טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רָאינושזד -

 -- !צרַאה ןיא שטנעמ םעד טַאהעג ןטלָאװ ןשטנעמ ןעוו ---

 ,ןֿפורעגסיױא רע טָאה

 ריא ןיא טלכײמשעגּפָא ךיז רַאֿפ ליטש טָאה ערעמ עטלַא יד

 יי .רעיורט
 רעד .ןדייר ןוא ןדייר ןיוש ייז ןלעװ טציא ,קנַאד ןַײז טָאג

 .,עיגילער ןוא טָאג ןוֿפ געוו ןֿפױא שטנעמ םוצ ןֿפור טעוװ רעטלַא

 ןוא טֿפַאשנסיװ ןוֿפ געוװ ןֿפױא שטנעמ םוצ ןֿפור טעװ רָאינושזד

 ןענעֿבנגקעװַא לַײװרעד טעוװ יז ןוא .טייקכעלשטנעמ ןוא םזילַאיצָאס

 | .ןענייווסיוא טוג ךיז ןוא רודיס ריא טימ ךיז

 -ֿפָאלש ןיא ךיז טעֿבנגעגקעװַא ףָאטעג ױזַא ךיוא סע טָאה יז

 טימ זיא יז ּוװ ,טעב םַײב ךיז טצעזעגקעװַא ,רודיס ריא טימ רעמיצ

 ."וֿפ ,ףָאלש סעדלעז ןוֿפ ןלָאװקעגנָא טָאה ןוא ןסעזעג קירוצ טַײצ ַא

 :טנייועג ליטש ןוא ךיז טלקָאשעגרעדנַאנ

 !עלעמָאנ !עלעדלעז !רַאקסָא ןַײמ !ןוז ןַיײמ ---

 ,רודיס םעד טנֿפעעגֿפױא יז טָאה ,טנייוועגסיוא ךיז טָאה יז זַא

 סָאװ ,עלהׂשעמ ַא ןיא טנָאמרעד ךיז יז טָאה טלָאמעד דָארג רעבָא

 ןיילק ןענַײז ייז ןעוו .ןיז ענעגייא עריא רעִירֿפ טלייצרעד טָאה יז

 ,ךעלמיכאלמ ייווצ ןוֿפ עלהׂשעמ ַא .ךעלקינייא עריא ךָאנרעד ,ןזעוועג

 רערעדנַא רעד ןוא ךײרֿפ ןסייהעג טָאה רענייא סָאװ ,גניליווצ ַא
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 -עג ןענַײז ייז יוו טקנוּפ זַא ,ןריווושעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,רעיורט

 ךיז לָאמ ןייק ,ןעמַאזוצ ןבעל יז ןלָאז ױזַא ,ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןריוב

 -נַא םעד רענייא ןעקנעדעג קידנעטש ןוא גנַאל ףיוא ןדיישעצ טשינ

 -עג טשינ יז לָאמ ןייק ,העוֿבש רעייז ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןוא ,ןרעד

 ּוװ ןוא רעיורט זיא טרָאד דיײרֿפ ּוװ ,ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא .ןכָארב

 ..,דײרֿפ זיא טרָאד רעיורט

 :טצכוילשעגֿפױא רעדיוו טָאה יז

 ?ןטכיר ןיוש ךיז רימ ןענָאק דײרֿפ רעכלעוו ףיוא ,וינעטָאג ---

 ידירֿפ ,ןקיור ַא ןוֿפ דײרֿפ יד ןבָאה טשינ וליֿפַא ךָאד ןלעו רימ

 !טױט ןכעל

 :םיטש עלעה סרָאינושזד ןעגנורדעגֿפױרַא זיא ןטנוא ןוֿפ

 !הרוּת-שטנעמ ענעגייא ןַײד ךָאד זיא ,גָאז ךיא סָאװ !עדייז --

 ןייג םיא ןליוו רימ רָאנ .שטנעמ הגרדמ רעכיוה רעד וצ געוו רעד

 ןליוו רימ .סיֿפ ענעגייא ערעזדנוא ףיוא ,חוּכ םענעגייא רעזדנוא טימ

 ,ןַײזטסּוװַאב-שטנעמ רעזדנוא ןיא ,טֿפַארק יד ןעניֿפעג ןיײלַא ךיז ןיא

 -שטנעמ םעד ןֿפַאשּפָא טשרע וצ .ןַײז וצ שטנעמ דײרֿפ רעזדנוא ןיא

 רעד ןוֿפ ןבעל ןיא גנונַיײשרעד עטסקירעיורט יד זיא סָאװ ,ףַאלקש

 ..ףױרַא ,ףױרַא ןייג קידיײרֿפ ךָאנרעד ןוא ,טייהשטנעמ

 1938 קרָאירינ

 רעבמיא " .ש

 רעַײרפ רעד

 טדמשעג רימ ךיז טָאה רעדורב ןייא

 ...ןטייק ןיא טלױֿפ רענייא ןוא

 -- טַײל ןייק ךיוא ןיב ןיילַא ךיא ןוא

 .י. ןטיילק יד ןוֿפ ךימ טבַײרט ןעמ
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 טַאז זיא סָאװ ןדעיַא טנַײֿפ בָאה'כ

 ,..ןטדײלקַאב-טוג ןדעי ןוא

 טַאהעג םייה ןייק טינ לָאמ ןייק בָאה'כ

 ...ןטױלּפ רעטנוא קיטכענ ןוא

 ,טרָאק ןיא רָאנ סָאװ ,גנידצלַא ןיב ךיא

 ...ןרָאי יד טכַײל רטּפ ןוא

 ,טרָאֿפ לרוֿפ עטשרע סָאד ןיהּוװ
 ...ןרָאֿפ וצ טיירג ךיא ןיב טרָאד



 ?ןטאדעג וטסיב ןעהעוו ןיא



 רעזנוצ םוקילא

 רעטָאפ רעטלַא רער

 ,ןבעג ,ןשטנעמ ,ךַײא ךיא ןעק ליּפשַײב ַא

 ,דניצַא טכַארטַאב רימ ןוֿפ ףוס םעד

 ןבעל וצ טינ טלעוװו רעד ףיוא רעסעב זיא סע

 ...דניק ַא וצ ןעמוקוצנָא רעדייא

 ןרָאי טבעלעגּפָא בָאה ךיא

 ,טלעג טימ ןוא דוֿבּכ טימ

 ,ןרָאֿפעג ןוא טלדנַאהעג

 ;טלעװ ןַײמ ןייש ץנַאג טריֿפעג

 ,ןדליג ןַײמ רשּכ טנידרַאֿפ

 : טייקכעלרע טימ ,טידערק טימ

 ,ןדליב רעדניק טזָאלעג

 ,טַײל ןרעוו ןלָאז ייז

 ,טֿפַאשיריֿבג ןַײמ

 טֿפַארק עצנַאג ןַײמ

 :ןָא ךיא רעוו רעדניק ענַײמ ךרוד

 רימ רַאֿפ זיא טנַײה

 ,ריט יד טרַאּפשרַאֿפ

 ...ןָאטוצניהַא ּוו טינ ךיז בָאה ךיא

 ,ןטכיולעג דלָאג יו טָאה לבעמ ענַײמ

 ,ןַײֿפ רעבליז יוװ ןעוועג זיא טנַאװעגטעב ענַײמ

 ןטכורֿפ ענייש טימ טלָאמעג : סעיָאקָאּפ יד

 ,ןרעמיצ 1
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 ...ןַײז ױזַא קיבײא טעװ סע ,טניימעג בָאה ךיא

 | קחוד טימ ךיא ףָאלש טנַײה ןוא

 ,ךיק רעטלַאק רעד ןיא ןוז םִיַיב

 ,קיכיור ןוא טרָאד זיא ענדַאשט

 .ךימ ןיוש טקיטשרעד טסוה רעד זַא

 ,ןלוטש יד טייטש סע ּוװ ,לַאז ןיא
 : ןַײרַא טשינ ךימ טסניד יד טזָאל

 ,ןליד יד ןטכירנַײא טעוו רע;

 5! 2 ןַײװש רעטלַא רעד טָא

 ךיק םַײב ייטש ךיא

 ,ךימ םערַאװ ןוא

 ;+בלוד רימ טכַאמ ןוא רונש יד ןַײרַא-טמוק

 דלַאב ןיוש טַײרש יז

 | ,דלַאװג; : תולוק טימ

 ...!לוֿפ רעטלַא רעד ןיוש זיא ּפעט עלַא ןיא

 ,ןטינשעג זדלַאה ןַײמ ךיא בָאה רעדניק רַאֿפ

 ;טרַאדעגסיוא ןוא יורג ןרָאװעג
 ןטיהַאב ךַײא לָאז טָאג ,רעדירב
 ..י!טרַאװרעד ךיז בָאה ךיא יו רעטלע ןַא ױזַא

 ןגיוצרעד בָאה ךיא ,ַײא
 ,ןילַא ,רוכב ןַײמ ,דניק ןַיײמ
 ןגיוא יד טלױֿפעצ ךיא בָאה

 ... ןייוועג ןוֿפ ,ןרערט ןוֿפ

 ןעמווושעג זיא סלבור
 ןֶא ןעמ טרעוו ןטֿפערק ןוא
 ןעמוקַאב ייז רעדייא
 .ןָאצ ןטשרע םעד ליומ ןיא
 ,ךעלעקָאּפ יד

 עסט רי

 ,עגושמ * --- ,ריזח?
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 ,ךעלעזָאמ יד

 ;ןָאק ןיא ןַײא ןבעל ןַײז טלעטש עטַאט רעד

 ךימ ןעמ טבַײרט טנַײה

 ,ךיק ןוֿפ סױרַא
 ...ןָאטוצניהַא ּוו טינ ךיז בָאה ךיא

 ,רדח ןיא קעווַא-ביג ךיא זַא ,ןוז ןַײמ

 ;טַאז ןעוועג ךיא ןיב ןגינעגרַאֿפ טימ

 רעדיילק עַײנ ןָאטנָא טגעלֿפ סע זַא רעטכָאט ןַײמ

 ! טַאהעג סָאד טָאה עטַאט רעד תחנ ַא רַאֿפ סָאװ

 ,רֿבא ןַא ןָאט ייוו ייז טגעלֿפ

 ,רֿבק םעד ךיז ןשטנווועג

 ...ייז רַאֿפ גנוטַיײבסיױא ןַא רָאנ

 םיריױטקָאד וצ ןֿפָאלעג

 ,שיֿפ רעטמסרַאֿפ ַא יו

 -- םירֿבק יד ףיוא םלוע-תיב ןיא

 ...תוכז ַא טרָאד טקעװרעד

 !עקנינוז

 !עקניטכָאט

 ?דמערֿפ ליֿפ ױזַא רימ וצ ןַײז ריא טנעק יו

 ,טײטשרַאֿפ !טעז

 טייג עטַאט רעד יוװ

 ...!דמעה ַא ןָא ןוא ךוש לציּפ ַא ןָא

 ,רעַײרֿפ סָאװ טכַארברַאֿפ ךיא בָאה גנילירֿפ ןַײמ

 ,טנַײשעג ןוז יד ךיוא רימ טָאה רעמוז ןַײמ ןיא
 ,רעַײש ןיא ןַײרַא ךיא גנערב טסברַאה ןַײמ ןיא
 !טנַײה רימ טייג רעטניוו ןַײמ טכעלש יו ,ךָא

 -- ןרָארֿפרַאֿפ זיא ןכַײט ענַײמ
 ; טייטש םירֿבא יד ןיא טולב יד

 ןרָאי ענַײמ ןוֿפ דלעֿפ סָאד
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 ;טײנשרַאֿפ סַײװ ןוא יורג זיא

 רעטלע ןַײמ ןוֿפ רעטעלב יד

 4 דַאּפָאטסיל ןוֿפ לעג זיא

 -- רעטלעק סָאװ רימ זיא דניק ןַײמ

 ...דַארג קיצנַאװצ ןוֿפ טסָארֿפ ַא

 ,רוד רעגנוי ,ריא

 | : רָאנ טנכערַאב

 -- טלַא ןרעוו לָאמ ַא ךיוא טעװ ריא

 ,טנערב סע ,טסָארֿפ רעד

 טנעה יד ןכיוה טעװ ריא

 ...טלַאק ןַײז ךיוא ןלעװ רעדניק ערעַײא ןוא

 ,רעטכָאט רעד וצ ךימ טקיש ןוז ןַײמ

 -- םש"הנוק טינ ךיוא ךיא ןיב םעדייא םַײב רָאנ

 ירע טכָאק ןוא רע טדיז גָאט ןצנַאג םעד

 ...!* םע ךיא ןיב קירעביא יוװ ,ךַא

 ןטלַאה ךימ ךיוא ןעגנוי יד

 -- רעווש םעד טלַאה םעדייא רעד יו

 ,ןטלַא םעד טימ ךיז טֿפרַאװו עמ

 ...רעהַא רעד ןוא ןיהַא רעד

 ,ןעמוג ןַיײמ זיא טנקירטרַאֿפ

 -- ייווצ רעגייז זיב טשלחעג

 ןעמוקַאב וצ זיא רעווש

  ייט לזעלג ַא גנוי ןוֿפ

 ,ךיד ,טָאג ,טעב ךיא

 ,ךיז םערַאברעד

 !ןַײרַא ריד וצ המשנ ןַײמ ןיוש םענ

 יָארפ) * -- .(עקירעמַא-דרָאנ ןוא עּפָאריײא ןיא טלַאק) רעבמעװָאנ (שיליופ) +
 | ,םיא (םזילַאיצניװ
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 טוט ןַײד קיש
 | ,טיונ ןיא רימ וצ

 ..י!ןַײז רעדניק יד ַײב ןֿפרַאדַאב טינ לָאז ךיא

 1873 ענליוװ

 יקַחלָאּפָאגלַאד .צ

 ןרעיוט עטנפעענ ַײב

 ןַאמָאר ןופ טנעמגַארפ ַא

 רדח ןֿפױא תוֿפידר יד זַא ,טמולחעג טינ וליפַא ךיז טָאה םענייק

 -ירֿפ םענייש ַא ןיא זַא ,ןעמרָאֿפ עֿפרַאש עכלעזַא ןעמעננָא ןלעוו

 -רדח יד ,םירדח עלַא לָאמ ַא טימ ןרעוו טרעגַאלַאב ןלָאז ןגרָאמ

 םידמלמ יד ןוא ןרעוו ןבירטעגרעדנַאנוֿפ קידתוירזכַא ןלָאז ךעלגנַיי

 לָאז עקינייא ןוא טריטסערַא ןרעוװ וליֿפַא ןלָאז ייז ןוֿפ עקינייא ---

 | .תולֿפיש ליֿפ ױזַא ןָאטנָא ןעמ

 -עג וטסָאה ,ןַײש ַא טרעדָאֿפעג דמלמ ןוֿפ ןעמ טָאה לָאמַא --

 | | / ןַײש ַא טסָאה וד זַא ,טסּוװ

 .! *עקסיּפדָאּפ,; ַא סױרַא ייז ביג .עקסיּפדָאּפ ---

 -ָארּפ רָאנ טכַאמ ןעמ .עיצילימ טימ ןעמוק רָאנ לָאז ןעמ ---

 | | | ,ןלָאקָאט
 !טינ יצ דניק ןַײמ ףיוא סָאבעלַאב ַא ךיא ןיב ---

 -ַאב ַא ןוא ,םיא עװעדָאה ןוא ,ןעקנירט ןוא ןסע םיא ביג וד -

 .ריד ףיוא סָאבעלַאב ַא טציא זיא לדָאה ...ייז ןענַײז םיא ףיוא סָאבעל

 -עגנָא רעד ,ריד ףיוא סָאבעלַאב ַא טציא זיא ? *עיצַאזיליטוא, יד

 ַא"א תוריד ןרירטסעװקעס ןופ םעטסיס ? -- .שינעביולרעד עכעלטפירש 1

 26" +  .ןעמוטנגייא
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 ...ריד ףיוא סָאבעלַאב ַא טציא זיא ,ךעלזעלג יד ןיא סָאװ ,רענערָאֿפ

 ..רצי רשַא; לגנִיי םעד ןענרעל טינ טסרָאט ...?וד ןוא

 .ןענמלק טימ ןָאט ייז ןלעוװ סָאװ ,ןעז ן'רימ ---

 ,ץנָאלג ןיילַא ןוא ...םדָא-ארּפ ?ֿבָא-דוביּכ ?עטַאט ַא -- סָאװ --

 -- -- ?ןעוועג שרושה ןמ רקוע טינ םיא ךיא טלָאװ ,ָאד זיא רע ןעוו

 ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה :ָארויבדליב ןוֿפ גנוציז עטרעטײרברַאֿפ יד

 -וֿפ ךיז ןבָאה סעגַארֿפ ייווצ םורַא .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ קיטש ַא זיב

 ןגנוי םעד ןעמענּפָא :םיחוּכיו עכעלטֿפַאשנדַײל טרעקַאלֿפעגרעדנַאנ

 ,רדח ןטימ עגַארֿפ יד ןרידיווקיל ּפַאלק ןייא טימ ןוא שרדמ-תיב

 ,ןלוש טימ ןגרָאזַאב רימ ןענָאק רעדניק עלַא טינ זַא ,ןַײז לָאז --

 !טעברַא עשירעֿפעש ַא ךיז רַאֿפ ןוא ןַא זיא רדח םעד ןרעטשעצ רָאנ

 עסיורג ַא טַײז ןַײז ףיוא ןגיוצעגוצ טָאה ןוא טגָאזעג לארׂשי טָאה --

 ןגנוי םעד ןּפַאכרַאֿפ ןגעק טגָאזעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה רע .טייהרעמ

 ,שרדמ-תיב

 :לדָאד ןטָארטעגסױרַא זיא ןלארׂשי ןגעק

 טָאה -- !שרדמ"-תיב ןגנוי ןרַאֿפ סױרַא ךיז גָאז ךיא ןוא --

 םיא ןבָאה ייז .טרעיומעגסיוא םיא ןבָאה ייז -- טציהעג ךיז לדָאד

 גנולמַאזרַאֿפ עשידנוב ןייא ןייק ...עזַאב רעייז זיא סָאד .טצוּפעגסיױא

 -עג טינ ןריֿפכרוד ,ייז ףיוא רָאי רערעטצניֿפ ַא ,ןטרָאד רימ ןבָאה

 ,לוש רעשיֿבצק רעד ןוֿפ בָאה ךיא תעב ,םירֿבח ,רָאי טכַא ןיא ...טנָאק

 ..ןגָארטעגרעבירַא סעבמָאב יד ,םעדיוב ןוֿפ

 -רעביא לארׂשי טָאה -- !ןינע םוצ רעטנענ ,לדָאד ,ךיז טלַאה ---

 יש םוש ןייק ןבָאה רָאי ןטכַא ןוֿפ סעבמָאב יד -- ןעלדָאד ןסירעג

 | ..ןינע םוצ טינ תוכ
 ..תוכַײש עסיורג ַא ןוא תוכַיײש ַא ןבָאה ייז זַא ,גָאז ךיא ןוא ---

 -ָאסַאלק ריא טריֿפעגכרוד שרדמ-תיב ןיא ךיוא טָאה עיזַאושזרוב יד

 | י.עיניל עוו
 1926 קסנימ

 :ָארויב-גנוהליב *
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 ןיועל הוח

 רעַײמש וצ

 תוֿבָא רֿבק ףיוא קעװַא ךיא ןיב
 ןעמַאמ רעקידעבעל ןַײמ וצ

 ,ןגיוא עטּפוזעגסיױא טימ טנייוו
 ,סייװַאש עמַאמ ןַײמ רימ ףיוא טנייוו

 ?ןטָארעג רָאג וטסיב ןעמעוו ןיא ---

 -- ןטַאט ןיא טינ ןוא רימ ןיא טינ

 ! עסקיש ַא ןיא ,עיוג ַא ןיא

 !ןסקיב טימ טליּפש רעטכָאט רעזדנוא

 !דרע יד לָאז ןבעל ,עמַאמ --

 ,דרעֿפ ןעלטָאז טעכיוא ךיא ןָאק

 .עסקיש ַא יװ ,עיוג ַא יו

 .ןסקיוװעג ןיא ךיז טבילעג בָאה'כ

 .טנערב לדיימ ןוא טלעוו יד טנערב

 סקיב עטלַאק ַא רימ ןבענ

 .טנעה עסייה ייווצ --- רימ ףיוא ןוא

 יג ַא יװ ,ץגש ַא יו

 !רעַײֿפ-ןטנָארֿפ ןיא דרעֿפ ןֿפױא

 -- גערֿפ ןטסרָאיװ ,רעדלעֿפ יד גערֿפ

 רעַײטש וצ טָאה לדיימ ןבעגעג

 : ןריובעג טרעו סָאװ ,טלעו רעד ףיוא

 .שיײלֿפ ןגייא ןוא טולב ןגייא

 טסייה רעטציא יװ ,טסייוו ,עמַאמ ---

 -- עמיס רעטכָאט ןַײד

 !ַאמיסקַאמ ַאשטשירַאוװָאט שָאיַאד
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 ןילבמעד .ב

 ןעמוקעג ויא עטַאט רעד

 ןעלטיּפַאק

 הֿפיח ןוֿפ טֿפױל סָאװ .געוו םַײב טרַאה ,למרּכ ןוֿפ סגסוֿפוצ

 רַאֿפ :דנַאלײא-סילע רעד ,הילעירעש רעד טייטש ,ֿביֿבָא-לּת ןייק

 ןוֿפ םָארטשנָא ןקידרדסּכ ןיא .לארׂשייץרא ןייק ענעמוקעגיַײנ יד

 -לכעטש טימ טמױצעגמורַא ךיג ףיוא ןעמ טָאה םילוע טימ ןֿפיש

 ןעייר לַײאעג ןיא טלעטשעצ ,םי ןגעקטנַא ןדָאב קיטש ַא טָארד

 -עלטע טּפַאלקעגֿפױא ,ךעלדַײב ענעטנעזערב ,עטעװעלָאמסעג ןיורב

 ןוא רעטנזיוט יד ןֿפרַאװּפָא ןעמונעג ןֹוא ןקַארַאב ענרעצליה עכ

 ענעמוקעגנָא ,עגנוי ןוא עטלַא ,סענעדִיי ןוא ןדִיי רעטנזיוט רענעצ

 רעשיסור ןוא ןרעגַאל עשישטַײד ןוֿפ ,ןרעגנוא ןוא עינעמור ןוֿפ

 קיטש ַא ןיב ןיגַאב ןעִירֿפ ןוֿפ .ןמיּת ןוא קַאריא ןוֿפ ,גנוקישרַאֿפ

 -ןאיןַײרַא טימ טעמושזעג ןוא טשיורעג ָאד טָאה טכַאנ רעד ןיא

 ןַײּפש סנטסַאק טימ סקָארט ,ןטנַארגימיא טימ סָאטױאטסַאל .סיווַא

  ןגיױצעג ןבָאה ךעלטעבּפמעק ןּוא ןיזנעב רעסעֿפ טימ ,תוקרי ןוא

 רעש ןוֿפ ןוא רעש ןיא טרָאּפ ןוֿפ ,קירוצ-ןוא-ןיה שיֿבּכ ןרעביא

 טָאה רעש ןוֿפ רעיוט ענעטָארד-לכעטש סָאד ןוא ,טרָאּפ םוצ קירוצ

 ךיז ןוא ןכַאמרַאֿפ ןכַאמרַאֿפ ןוא ןענעֿפע ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז

 .ןענעֿפע רעדיוו

 רעמ ךָאנ ןוא געוו ןוֿפ עטלמוטעצ ,םילוע עטגנערבעגנָא יד

 .ענערױלרַאֿפ טײרדעגמורַא ָאד ךיז ןבָאה ,רעש ןיא ַאה-וה םעד ןוֿפ

 -עגַײנ יד טימ ּפעק יד טּפוטשעג ייז ןבָאה תוֿפוע ענעקָארשעצ יו

 ווו ,ןקַארַאב ןוֿפ רעטצנעֿפ-ןוא-ריט עטלַארּפעצ יד ןיא ןגיוא עקיר

 ,(ףיש טימ) קרָאי-וינ ןייק ןטנַארגימיא ןופ רָאפנַײרַא ןרַאפ טקנוּפלָארטנָאק 1

 ןעמ טָאה ךס ַא לַײװ ,לזדניאןרערט רעד ןעמָאנ ןטימ ןעוװעג רעלוּפַאּפ זיא רֶש

 ,טזָאלעגנַײרַא טשינ
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 טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ,ןרעיוא יד ןיא ךעלבַײרט טימ ,םיריױטקָאד

 ןוא ןטַײז רעביא רעגניֿפ עטרַאה טימ טּפַאלקעג ,רעצרעה יד וצ

 ,רעטסעװש-ןקנַארק יד ןוא ,םילוע ענעוטעגסיוא בלַאה ןוֿפ ןּפיר

 ןבָאה .ּפעק יד ףיוא סעקיּפישט טימ ,ןטַאלַאכ עֿפַײטש ,עסַײװ ןיא

 -נַא .סמעֹרָא עטצרַאשעגֿפױא טעקַאנ יד ןיא ןעלדָאנ ןכָאטשעג ייז

 ּוװ ,קַארַאבכָאק םורַא ןבילקעג ךיז ןבָאה ענעמוקעג שירֿפ ערעד

 עקידעכָאק עסיורג םורַא טערָאּפעג ךיז ןבָאה רעבַײװ ןוא רענעמ

 עשירֿפ ןופ חיר ןסיז ןוא ערַאּפ רעד טימ טקיווקעג ךיז ןוא ןעלסעק

 -ןוא-ריט עטלַארּפעצ יד ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןסטכעקעג

 .רעטצנעֿפ

 ךיז טָאה ,ןילַא דימּת ,רעטגרָאזרַאֿפ ַא ,ןעלמעזעג יד ןשיװצ

 עיֹרפ יד ןיא דַיי רעװעשרַאו ַא ,ןַאמרָאװ סוקניּפ טײרדעגמורַא

 "ירדעצ טימ לקער :טעגרַאסרַאֿפ ַא -- ךלוה ןַײז ךָאנ .רעקיצֿפוֿפ

 -- ןעזעגסױא דיי רעד טָאה ,ךיש עולב-עורק ןוא םינוּתחּת עטעּפ

 עסנָאװ רענערױשרַאֿפ ךעלטקניּפ רעד קילדעוו רעבָא .רעּפעלש ַא

 טנורש ןקיטַײז ַא ןיא טמעקרַאֿפ ,ןזיורק עכעליורג ּפָאק םעד ןוא

 טנעקעג םיא ןעמ טָאה .ןרעטש ןרעביא ןיורק ַא יו ,* שזָאי ַא טימ

 -ץעגּפָא ןַא רָאג רעדָא רערעלצנַאט ַא ,רעקייטּפַא ןַא רַאֿפ ןעמעננָא

 -ירֿפ רעטלַא ןַא .ּפָארַא עניב רעד ןוֿפ סָאװ רָאנ ,רעלדיֿפ רענעמוק

 עקסוועלורק רעד ףיוא ןָאלַאס םענעגייא ןַא טימ ,רעלטסניק-רוז

 ,ןרעה ןוא ןעמַאד ענעביוהעג ןוֿפ רוטנעילק ַא טימ ,עשרַאװ ןיא סַאג

 ןַײֿפ ןגָארט וצ ןעוועג טניוװעג דימּת ןַאמרָאװ סוקניּפ רעד זיא

 -ןטסורב ןיא ךעלעכיט עקיברַאֿפ ענעדַײז טימ ןרוטינרַאג עטיינעג

 טריזַאר טַאלג ןעוועג קידנעטש זיא סנַײז םינּפ סָאד .עלעקנעשעק

 ןעוועג םיא ַײב טיוה יד זיא ןבלַאז ןוא ןשזַאסַאמ עטֿפָא יד ןוֿפ ןוא

 .ױרֿפ ַא ַײב יװ ,ךייוו ןוא טרַאצ ,זָאר

 טָאה ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןרעגַאל יד רעביא לגָאװ רעד טניז

 ןוא םענַײז ךלוה םעד ןוֿפ ןטילעג ןטסרעמ םוצ דִיי רעקיזָאד רעד

 ,היח-לדָאנ ַא יװ * --- ,טצומשרַאפ ?
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 ,ךעלַײל ַא ןָא ,סרעגעלעג עניירמוא ףיוא ךיז ןרעגלַאו םעד ןוֿפ

 וצ רע טָאה ,רעש ןיא ,רעבָא ָאד ,ּפָאק ןרעטנוא לכיצ סַײװ ַא ןָא

 רע ןָאק לטעב ןיירמוא טעקַאנ ַאזַא ןליֿפַא סָאװ ,ןטילעג ךָאנ םעד

 -לעז רעד ןיא רָאנ ,ןעלעטיג טימ ךיז רַאֿפ ,ןײלַא ןבָאה טשינ ךיוא

 ןֿפָאלש ןזֹומ עלַא ןוא ךעלרָאּפ ַײרד ךָאנ ָאד ןענַײז עקטַאלַאּפ רעקיב

 טוט ןרעדנַא םַײב סָאװ טסייו רענייא ןוא לטעב א ןבענ לטעב ַא

 -עניי בער יט ךַא; .טײקנלַאֿפעג סנעמעלַא טעז רעדעי ןוא ךיז

 .!"דמעמ ַא וצ לטלעוו ןַײד טריֿפרעד סָאד וטסָאה ,עמיולש

 ןקידנעטש ןוֿפ ךעלצנערק ןיא רעדָא קַארַאבכָאק םורַא טָאטשנַא

 ןגעלעגּפָא געט עצנַאג ןַאמרָאװ סוקניּפ רעד רָאג זיא ךיז ןרעּפמַא

 רעביא ןעוועג םיא זיא'ס שטָאכ .רעיוט ןבענ לדַײב-רמוש םורַא

 גָאט ןיא לָאמ עכעלטע ךָאד רע זיא ,ןקיטסעלַאב וצ עֿבט רעד

 ,וירב ַא ָאטשינ זיא'ס יצ ,ןסיוורעד ךיז דיקּפ םוצ ןעמוקעגנַײרַא

 סָאװ ,םענַײז ןוז ןקיצניא םעד ,ןֿפלָאדַא ןוֿפ ןָאֿפעלעט ַא שטָאכ

 רעד .רע זיא ָאד ןוא ףיש רעד ַײב ןטרַאװּפָא טֿפרַאדַאב םיא טָאה

 ןוז ןוֿפ טרעה ןעמ טשינ ןוא רעש ןיא ךָאװ ַא רעביא ןיוש ,עטַאט

 וצ וויירב רעטצעל רעד זַא ,ןגָאז רע לָאז .םיא טעז עמ טשינ ןוא

 ,לטרַאק סָאד ךָאד טָאה ?געוו ןיא ןרָאװעג ןרױלרַאֿפ זיא ןֿפלָאדַא

 רָאנ .טכיירגעג ןבָאה םיא טֿפרַאדעג ,ןבירשעג ןיוש ןענַאד ןוֿפ

 ץעמע טָאה רשֿפא ?ווירב יד טימ רעמ רעד טשינ רָאג זיא רשֿפא

 -ַאט רעד ,רע זַא ,ןֿפלָאדַא ןגָארטעגרעטנוא ןוא הֿבוט ַא ןָאטעג םיא

 -ערהַא טציא ליוו רעבירעד ןוא טַאהעג הנותח לָאמ ַא ךָאנ טָאה ,עט

 ?ןטַאט ןוֿפ ןרעה טשינ ןוא ןסיוו טשינ רעמ על

 -רָאװ סוקניּפ זיא ,ךיז ַײב רענעלַאֿפעג ַא ,רענעגיובעגנַײא ןַא

 ףיוא םורַא לַײװ ַא ןיא ידּכ ,רעיוט ןוֿפ ןטָארטעגּפָא רעדיוו ןַאמ

 -ןוא-ןיה ןעגנַאגעג רע זיא רענעגנַאֿפעג ַא יו .ןעמוקוצקירוצ ַײנ'ס

 רעבלַאה ןעוװעג זיא'ס שטָאכ .טנַאװלכעטש רעד סיוגנעל ,קירוצ

 רעיולב ַא יו ,ןגעקטנַא ןוא ןוז יד טילגעג טָאה ּפָאק ןרעביא ,גָאט

 ךָאד םיא זיא ,םי רעד טעקסַאילבעג ןוא טדנעלבעג טָאה ,לגיּפש

 וצ טמעשעג טושּפ ךיז טָאה רע .ןגיוא יד ןיא רעטצניֿפ ןעוועג
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 ,עטַאט רעד יוװ ?ןגָאז יז טעװ סָאװ .ןעשטוג רַאֿפ לדַײב םורַא ןזַײװ

 ,טשינ ךיז רע טזַײוװ עקַאט סָאװ רַאֿפ ,םערָאװ .ןוז רעד ױזַא

 טשינ ןֿפלָאדַא טָאה רע זַא ,טשינ וליֿפַא ךָאד סייוו יז ןוא ?ףלָאדַא

 ,תמא ןַא סָאװ .טַאהעג הנותח ריא טימ טָאה רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג

 טָאה קילג א ?יסָאװ .הרוׂשב רעד טימ טלַײאעג טשינ ךיז טָאה רע

 טימ עמַאמ יד טזַאגרַאֿפ םיא ןבָאה ןשטַײד יד ?+ טעקסַארטַאב םיא

 וצ טלַײאעגרעטנוא ךיז טָאה ,עטַאט רעד ,רע ןוא רעטסעוש יד

 !בַײװ רעדנַא ןַא ןעמענ

 ןַא ,ךיוא ץרַאה'ס ןָאטעג ייו ךָאנ םיא טָאה השוב רעד וצ

 רעדייא ןֿפָאלעגנָא סָאד ךיז זיא רע לֿפיװ ,ייוו-ייוו !ןוז רענעגייא

 סָאװ ?עזַײר יד טשרע ןוא .ןרָאֿפ ןענָאק וצ טבעלרעד ןיוש טָאה רע

 ןצֿפוֿפ ןיוש ןזיא'ס שטָאכ ?טלעטשעגרָאֿפ טשינ ךיז רע טָאה ץלַא

 זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,ןעזעג טשינ ןֿפלָאדַא טָאה רע זַא ,רָאי

 ןלעוו סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט עלַא ןשיווצ ןענעקרעד םיא טעװ רע
 סָאד טעװ רע יו ןוא ,ףיש יד ןענעגעגַאב םַײב גערב ןֿפױא ןייטש

 ?רָאװ עקַאט סָאד ןיא !ינעטָאג .זדלַאה ןֿפױא ןוז םעד לַאֿפ א ןָאט

 ןוא ?רָאי ןצֿפוֿפ ?ןטלַאהעגרעביא ץלַא סָאד טָאה ,עטַאט רעד ,רע

 רעלעה רעד ןוֿפ .ןעוועג ןטכענ טשרע טלָאװ סָאד יו ,ךיז טכַאד סע

 ,לוש יד ןקידנע ןרַאֿפ ךָאנ !םולח ַא -- ףלָאדַא !עניטסעלַאּפ ,טיוה

 עציילפ רעד ףיוא קַאזקור ַא טימ ָאד * *קַאינעשטש; רעד ןיוש זיא

 -ייז ,ינעטָאג ,יוא .קעװַא ױזַא ךעלרעי ןצֿפוֿפ !קעװַא ,ןיוש --- ןוא

 !ךעלרעי ןצֿפוֿפ ןעוועג סָאד ןענ

 םיא זיא רענייטש ןוא ןזָארג יד רעביא קירק-ןואןיה ןייג ןוֿפ

 *נָא ןייטש ַא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רע .ןלַאֿפַאב טייקדימ ַא

 םורַא .קַארַאב ַא ןוֿפ טנַאװ רעדנילב רעד ןיא עציײלּפ יד טרַאּפשעג

 -סַאּפ טימ ,םילוע ךעלצנערק .טמושזעג ןוא טשיורעג טָאה םיא

 ַא םורַא טגנערדעג ךיז ןבָאה ,טנעה יד ןיא ךעלריּפַאּפ ןוא ןטרָאּפ

 -ַאלֿפ עסַײװ יו טבעװשעגמורַא ןבָאה רעטסעווש-ןקנַארק .ָארויב

 ,לגנִיי -רקפה * -- .,ןפָארטעג (ןושל-קזוח)
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 ,טּפוטשעג ךיז רעבַײוװ ןבָאה ןענַארק-רעסַאװ יד םורַא .ךעלרעט

 -לכעטש טַײז רענעי ןוֿפ ,שיֿבּכ ןרעביא ןוא ,ןטלָאשעג ,ןגירשעג

 -וא ,געװטסַאל ןוֿפ ןעיצ סָאד טרעהעגֿפױא טשינ טָאה ,טָארד
 ,סּפישוד-רעטילימ ,סָאט

 םוצ ןייג ןעמונעג ןוא ןענַאטשעגֿפױא זיא ןַאמרָאװ סוקניּפ

 זיא ןוא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה רעבָא גנַאג ןטימ ןיא ,טלעצעג

 טקוקעגנַײרַא רע טָאה טסיירד טשינ .לדַײב-רמוש םוצ קעװַא רעדיוו

 ?ךָאד רשֿפא .ריט רענעֿפָא רעד ןיא

 ןיורב ַא טימ קינצוביק רעטלַא ןַא ,דִיי רענִיַארקוא ןַא ,דיקפ רעד

 ןַאמרָאװ ןודַא םעד טנעקעג ןיוש טָאה רע -- םינּפ טעװעטרַאהדַאֿפ

 תונלֿבס עשירעיוּפ ןַײז טָאה לָאמ ןייא טשינ .עילוק ןַײז רעמָאל ַא יו

 רעבָא םעד ןוֿפ ןרעו דימ טשינ סנדִיי םעד רעביא טקעעג ךיז שממ

 ןקיבלעז ןטימ ריט רעד ןיא ּפָאק םעד ןלעטשנַײרַא רעדיוו ןֹוא

 רעתמא טימ רע טָאה ,ןעזרעד טציא םיא טָאה רע זַא ,רעבירעד .ןומזּפ
 ןָאטעג ףור ַא םיא גנורעטכַײלרעד

 טמוק יז .טרינָאֿפעלעט טָאה רונש רעַײא .,ןַאמרָאװ ןודָא --

 ךוז רעַײא טימ טכַאנ רַאֿפ

 טָאה רע .ץרַאה םַײב ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה ןַאמרָאװ סוקניּפ
 יד .ןעמונעגּפָא ןעועג םיא זיא לוק סָאד רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג
 ַא ,לוטש ַא ךיז םורַא ןכוז ןעמונעג ןבָאה ןגיוא ענערָאװעג טכַײֿפ

 ,לעווש רעד ףיוא ּפָארַאזָאל א ןָאטעג ךיז רע טָאה טָא ןוא ,לקנעב

 סלוֿפ ַא ,לשיט ןרעטניה ןוֿפ בייה ַא ןָאטעג ךיז טָאה דיקּפ רעד

 ,ןדִיי םענעלַאֿפעגקעװַא םוצ ןֿפָאלעגוצ ןוא ,ןריּפַאּפ ןוא תומישר טימ

 ןבענ ןוֿפ ,ידרֿפס רעגנוי רעד ,רענַײז ףליהעג רעד ךיוא טָאה דלַאב

 זיא ןוא טַײז רענעי ןוֿפ ןשטנעמ ייר יד ןזָאלעג ,לרעטצנעֿפ ןטייווצ

 -עג םיא ןוא הלוע ןרעביא ןענַאטשעג ןענַײז עדייב .ןעמוקעגכָאנ

 :טערָאט

 !ןַאמרָאװ ןודַא ,ןַאמרָאװ ןודַא --

 -עג טָאה םינּפ ןַײז .ּפָאק םעד ןביוהעגרעטנוא טָאה דיי רעד
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 ןבָאה ןגיוא ענעטכױלעגֿפױא יד ןיא ןרערט יד .דײרֿפ ןוֿפ ןטכיול

 ;טלקניֿפעג

 ,םעלק ַא זיולב .טשינ רָאג רימ זיא'ס .ארומ ןייק טשינ טָאה ---

 ןרעטנוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג זַײװ ַא רע טָאה -- ..ָא ָאד טָא

 -רַאֿפ ַא יו .טכַײלגעגסױא ךיז ,טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע .ןצרַאה

 ןייא ליומ'ס טנֿפעעג רע טָאה ,שינעקירט רעד ףיוא שיֿפ רעטרעטַאמ

 טשרע וצ ,ןייג ןעמונעג ןוא ףיט טמעטָאעגנַײא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ

 ןרעּפיה ןעמונעג רָאג רע טָאה טָא ןוא רעכיג ךָאנרעד ,עילָאװַאּפ

 טילֿפ רע ןוא קעװַא-טבעווש טיא רעטנוא דרע יד ךַײלג ,לגנִיי ַא יו

 ;וצ לדַײב םוצ ,גרַאב-ףױרַא

 !רע טמוק טכַאנ רַאֿפ !טמוק ףלָאדַא ,ַאטוג ---

 טָאה עלעטיג .םעטָא ןטקַאהעגּפָא ןַא טימ ןייטש ןבילבעג זיא רע

 ןוֿפ טקיטױרעגנָא ,םינּפ ריא .גנונעֿפע-טלעצעג רעד ןיא ןזיוועג ךיז

 רעטיירב טָאה יז ,טלכײמשעגנגעקַא םיא טָאה ,לדַײב ןיא ץיה רעד

 ערַאװ ַא טכַאמעג ןיוש טלָאװ יז יו ,סעּפַאילק-טלעצעג יד טנֿפעעצ

 זיא דלַאב .ןַאמ ןבענ ,גנַאגנַײא ןיא טצעזעגוצ ךיז ןוא טסעג יד רַאֿפ

 ןעמ טָאה ןגיוא יד ןיא .םינכש ןוֿפ לצנערק ַא ןסקַאוװעגסיױא ייז םורַא

 ןשיווצ ,רעבָא עצײלּפ ןַײז רעטניה .ֿבוט-לזמ ןשטנווװעג ןענַאמרָאװ

 ,רונש ַא ןוז ַא ןעמוק טעװ טָא ףעװעג אנקמ םיא ןעמ זיא ,ךיז

 ,ךיז ןרעגלַאװ םוצ קע ןַא ,ףוס ַא ןוא רעש ןוֿפ ןעמענסױרַא ייז טעוו'מ

 לדנעֿפ ןטעשטּפָאקרַאֿפ ןטימ ,לדַײב ןקיבלעז ןוֿפ הנכש ַא ,ױרֿפ ןייא

 ריא טימ .האנק יד ןטלַאהַאב טלָאװעג טשינ דָארג טָאה ,טנַאה ןיא

 :ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה לוק ןטנייוועגסיוא ,ןקירעזייה

 ..!דניק ןגייא ןַא ןבָאה וצ היכז יד ךָאד טָאה'מ זַא ,יאדוװַא ---

 טלעטשרַאֿפ טָאה יז ןטלַאהעגסױא טשינ רעמ טָאה עלעטיג

 ,הלילה ,טָאה יז .טנירועצ רעטיב ךיז ןוא טנעה יד טימ םינּפ'ס

 סָאװ ,קילג עסיורג סָאד ןריא ןַאמ ןקיטציא םעד ןעוועג אנקמ טשינ

 ריא ףיוא טגָאלקעג רָאנ טָאה יז .ןוז ןייא ןבילבעג שטָאכ זיא םיא

 "יא יד טבעלעגרעביא ,עמַאמ ענעטלָאשרַאֿפ ַא :ךָארב םענעגייא
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 ןייבעג'ס ּוװ טשינ ןליֿפַא יז טסייוו ריֿפ עלַא ןוֿפ ןוא רעדניק ענעג

 .ךיז טניֿפעג סנייא ןוֿפ

 זיא רענייא רעדעי .ןלַאֿפעצ ךיז לצנערק סָאד זיא זַײװכעלסיב

 קלָאֿפרַאּפ סָאד .ןגרָאז ענעגייא וצ ,עלעקניוו םענעגייא ןיא קעוװַא

 -ניּפ .עטגרָאזרַאֿפ ,עליטש ,ןרעדנַא ןבענ רענייא ,ןײלַא ןבילבעג זיא

 ןַײז ךיוא .ןעלעטיג רַאֿפ טסיירט ןייק טַאהעג טשינ טציא טָאה סוק

 םיא ןענַײז ךעלדיימ עטכַארבעגמוא ייווצ יד .טנֿפעעג ךיז טָאה דנּוװ

 טבעלעגרעביא רעדיו טָאה רע .ןוימד ןיא ןעמווושעגנָא םעצולּפ

 רעמ ןוא ןסירעגקעװַא ייז ןוֿפ םיא טָאה'מ ןעוו ,ירֿפרעדניא םענעי

 | .ןעזעג טשינ ןיוש ייז רע טָאה
 -מורַא ךיז טָאה יז .םינּפ ןוֿפ טנעה יד ןעמונעגוצ טָאה עלעטיג

 ,םיא טקנעדעג יז !ףלָאדַא ךָאד טמוק דלַאב ?יז טציז סָאװ :טקוקעג

 א ןעוועג ךָאנ .עצײלּפ רעד ףיוא קַאזקור ןטימ קעווַא זיא רֶע ןעוו

 .ןױשרַאּפ ַא ןַײז רע זומ טנַײה .ןּפיל יד ףיוא ךלימ סעמַאמ יד ,דניק

 זיולב טשינ .ןָאטעג לּפַאצ ַא ָאד ךיז טָאה ןעלעטיג ןיא ױרֿפ יד

 סָאד רע טעוװ ,יוא .רעכיז ךָאד טקנעדעג יז -- רע ךיוא ,םיא -- יז

 ןוֿפ סָאװ ,ייוו ,ייו :ךיז ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה יז !טשױטנַא ןַײז

 -רָאק לקיטש טכער ןייק טשינ וליֿפַא טָאה יז ןוא !ןרָאװעג זיא ריא

 ,בַײל ןרָאװעג ךייוו ריא ןעמענוצנַײא טעס

 ןיא שממ ףיוא:לעטש ַא ןוא בייה ַא ןָאטעג ךיז טָאה עלעטיג

 ךיז טלָאװ ןבעל ץנַאג ריא יו ,ליֿפעג ַא טַאהעג יז טָאה סעּפע .קינַאּפ

 ןיא ןַײרַא יז זיא עקיורמוא ןַא .,ןֿפלָאדַא ןעז םעד ןיא טדנעוועג ָאד

 -יױבעגנַײא ןַא .לטעב ןֿפױא עקזילַאװ יד ןָאטעג ןֿפעעצ ַא ןוא לדַײב

 ,סעטַאמש לסיב ריא טכַארטַאב ןוא לַײװ ַא ןענַאטשעג יז זיא ענעג

 -גצֿפיז .גנוריצ ריא ,*? רעטעטש עקילָאמַא עריא טנָאמרעד ךיז טָאה יז

 ענרעטומלרעּפ טימ עזוילב עסַײװ ַא טּפעלשעגסױרַא יז טָאה קיד

 -עגמורַא ךיז טָאה יז .עצינדוּפס עטצנַאלגרַאֿפ עצרַאוװש ַא ןוא ּפענק

 םורַא ןעז וצ ןעוועג טשינ זיא סרעניוווטימ יד ןוֿפ רענייק .טקוק

 ,(טַאטש ןטלַאה) ןטַײל רַאפ ןוַײװ ךיז ןעקימ עכלעו טימ רעדיילק *
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 -קירק דלַאב ןוא ןַאק"ןילָאזַאג רעד טימ סױרַא ךיג זיא יז .טלעצעג

 םעד ןוֿפ עטרעטַײהעגֿפױא ןַא .רעסַאװ טלַאק ךעלב ַא טימ ןעמוקעג

 ןיוש ךיז יז טָאה ,ןצוּפ ןוא ןשַאו ךיז טייג יז זַא ,קנַאדעג ןזיולב

 ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא לָאמ ןייא טימ טלָאװ יז יו ,רעגנִיי טליֿפרעד

 ךיז טָאה ריא .ןעזעג טשינ יז טָאה ףלָאדַא סָאװ ,רָאי ןצֿפוֿפ יד ךיז

 -קיסַײרד סָאד ,רעלדַא ינַאּפ עקילָאמַא יד קירוצ זיא יז זַא ,טכַאדעג

 יד ןעוועג ריא רַאֿפ זיא רילַאװַאק ןייא טשינ סָאװ ,לבַײװ עקירָאי

 -צַארעצ טרַאה ,רעקיטנַײה רעד טימ טשינ ןיוש ,שיטעקָאק .הרּפּכ

 ןטריקינַאמ:ןַײֿפ ןוא ןטרישזַאסַאמ ןקילָאמַא םעד טימ רָאנ ,טנַאה רעט

 :עבמָאג סנַאמ םעד ןביוהעגרעטנוא יז טָאה ,לטנעה

 ךיז וט ?ןעמוק ףרַאד ןוז ַא ןעו ,ןעמ טציז ױזַא ,ושוקניּפ ---

 לָאמ ַא ךָאנ ןָאק ןֿפלָאדַא ,קנעדעג .ןָאטנָא ךָאד ךיז ףרַאד'מ ,ריר ַא
 יירד ַא ןָאטעג ךיז יז טָאה ַײברעד -- !ךודיש רעד ןלעֿפעג טשינ

 ןטסולג טגעלֿפ יז ןעוו ,לָאמ ַא יו טָא ,ןטֿפיה יד גיוו ַא ןוא ןַאמ ןרַאֿפ

 ,' ןרָאטַארָאדַא ליֿפ עריא ןוֿפ םענייא ןָאט וצ ףעלּפ ַא

 טימ גיוו סעשטוג .בַײל ןרעביא ירב ַא טליֿפרעד טָאה סוקניּפ

 -עגניײא יד .רעריזירֿפ םעד םיא ןיא טקעװעגֿפױא טָאה ןטֿפיה יד

 -עטיג טּפַאכעגנָא טָאה רע .ןָאטעג דניצ ַא ךיז טָאה הוואּת עטלמירד

 -עגנַײא ךיז ןוא סיוש ןַײז ףיוא ץעז ַא ןָאטעג יז ,סמערָא יד ַײב ןעל

 ;ןּפיל עקידנצייר ,עלוֿפ עריא ןיא ןסיב

 !סטוג ַא ןוא סנייא ,סנייא וטסיב יוא ---

 -רעד ,סיוש ןַײז ןוֿפ בייה ַא ןוא סיר ַא ןָאטעג ךיז טָאה עלעטיג

 :עבמָאג רעד רעטנוא טעלג ַא ןָאטעג רעדיוו םיא שימלעש יז טָאה ַײב

 .טעּפש ךָאד טרעוו'ס ,סוקניּפ ,ונ --

 ןעמונעג ךיג ןבָאה עדייב .לטעב ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא רע

 -ַאילק-טלעצעג ענעבױהעגֿפױא יד ןזָאלּפָארַא קירוצ ןוא ןעּפעשטּפָא

 עילַאט רעד זיב ןָאטעגסיױא ךיז עלעטיג טָאה לקנוט רעד ןיא .סעּפ

 ,האנה רעטַאהעג טשינ גנַאל ןיֹוש ַאזַא טימ ןשַאװ ןעמונעג ךיז ןוא

 עיר

 .סרערערַאפ '
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 םענעגנָאהעגֿפױא ןגעקטנַא ןעמעק ןעמונעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד

 "עג םורַא ,ןסיורד ןעגנַאגעג זיא ,ןַאמ רעד ,רע ןוא לגיּפש לקיטש

 טכירעגמוא טשינ לָאז סרעניוווטימ יד ןוֿפ ץעמע זַא ,רמוש ַא טלעצ

 דלודעגמוא סָאד ןגיטשעג םיא ַײב זיא קידנעיײג .ןַײרַא-ייג ַא ןָאט

 ,דמעה ַא ןָאטרעביא ןוא ןלָאגּפָא ךיז ,ןשַאװמורַא ןעמענ וצ ךיוא ךיז

 רעד ןיא ,עלעטיג .לדַײב ןוֿפ עּפַאילק ַא ןביוהעגרעטנוא טָאה רע

 -ַאט רענערָאװעג ןיד ַא טימ ,ענעגיוצעגנַײא ןַא ,עצינדוּפס רעצרַאװש

 עלוֿפ ,עסַײװ יד ,רעטלַאה-ןטסירב ןליוה ןיא ןענַאטשעג זיא ,עיל

 לוֿפ סמערָא ענעבױהרַאֿפ ,עטעקַאנ טימ .טזױלבטנַא בלַאה ,טסירב

 ,רָאה עניטַאש ,עכייוו ּפָאק ןרעביא טערָאּפעג ךיז יז טָאה ,הוואּת טימ

 -ַאנק יד טימ טשינ .יורג ןוֿפ ןמיס ןייק .טזיורקעג ןוא טקָאלעג ייז

 רעגנִיי ןעזעגסיוא טציא יז טָאה רָאי קיצנַאװצ עצנַאג טימ -- ןעצ עּפ

 ,ןַאמ ןקיטציא ריא ,ןסוקניּפ ,םיא ןוֿפ

 שיטעקָאק ךיז טָאה יז .לגיּפש ןיא ןעזרעד םיא טָאה עלעטיג

 ירד ַא ןָאטעג

 רעד ןלעֿפעג שטָאכ טעװ ןֿפלָאדַא ,וטסניימ יוװ ,ושוקניּפ ---

 ?ךודיש

 ףיוא טקוקעג טָאה רע .טרעֿפטנעעג טשינ רָאג ריא טָאה רע

 ןטסָאמעג יז טָאה םיא ןיא רעריזירֿפ רעד .ןגיוא עקידנרַאג טימ ריא

 זיא יז ,ךיש עריא ןוֿפ ןציּפש יד זיב ּפָאק ןֿפױא ךעלעקעל יד ןוֿפ

 ינַאּפ עקילָאמַא יד ןעוועג זיא סָאד .בַיײװ ןַײז ןעוועג טשינ טציא

 -נָאק ןקידנבענרעד ןוֿפ ןירעמיטנגייא עקידנצייר ,עגנוי יד ,רעלדַא

 סנַאמ ריא רעטניה ןגָאי ךיז טגעלֿפ רע ןעמעוו ךָאנ ,טֿפעשעג-עיצקעֿפ

 -וװעליּפש עקידרעירֿפ רעד ןוֿפ ךיוה ַא ןָא ,רעטסנרע ןַא .סעציילּפ

 :ריא וצ רעדייא ךיז וצ רעמ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,טייקיד

 -עג טשינ עקַאט ןָאק ןֿפלָאדַא !טכערעג טסיב ,ארומ בָאה'כ --
 .ךודיש רעד ןלעֿפ

: : 

 סָאד ןיוש זיא טקורעגנָא ךיז טָאה טכַאנרַאֿפ רעד ךָאנ רעדייא

 -רמוש םַײב ,ןטנוא ןעוועג ,ןַאמרָאװ עלעטיג ןוא סוקניּפ ,קלָאֿפרָאּפ
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 ןסעזעג לרעטצנעֿפ םַײב דיקּפ רעד טציא ךיוא זיא דימּת יו .לדַײב

 ,רענַײז ףליהעג רעד .ןריּפַאּפ ןוא תומישר רעביא לשיט ןַײז ןבענ

 ןעוועג זיא ,ךעלעצנָאװ עצרַאװש עניד יד טימ ידרֿפס רעגנוי רעד

 רעד ןיא ייר ַא ןיא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ יד טימ ןָאטרַאֿפ

 ןָאֿפעלעט ןוֿפ גנולק ןדעי ַײב .לרעטצנעֿפ ןַײז ןוֿפ טַײז רעקידנסיורד

 טקעטשעגנַײרַא קלָאֿפרָאּפ ענעגָאװצעגסיױא ןוא עטצוּפעגסיוא סָאד טָאה

 ,ןגנַאל םעד בילוצ ןוא ?ףלָאדַא רשֿפא :ריט רענעֿפָא רעד ןיא ּפעק יד

 םעד ןוֿפ זיא ןסיורד ןקידהמימח םעד ןיא ןטרַאװ ןקידלודעגמוא

 "םוי רענעגױצעגֿפױרַא לסיב סָאד ןענורעגּפָארַא לַײװרעד קלָאֿפרָאּפ

 "סיוא יד ,רעיוט-לכעטש ןרעטניה ןענַאטשעג ייז ןענַײז עדימ .ֿבוט

 ךיז ףרַאד ףלָאדַא ּוװ ,ןיהַא ,* שיֿבּכ םוצ טדנעוועג ןקילב עטקנעבעג

 ,סָאטױא יד טימ .טורעג טשינ טָאה שיֿבּכ רעד ןוא .ןזַײװ טָא-טָא

 ןסובָאטױא ןגױצעגַײברַאֿפ טֿפָא טציא ןבָאה סּפישזד ןוא סקָארט

 ןיא סעברַא גָאט ַא ךָאנ עקידנלַײא ,ןעױרֿפ ןוא רענעמ טימ טקַאּפעג

 ןוא * תורבעמ עקימורַא יד ןוֿפ ןטלעצעג ערעייז ןיא קירוצ הֿפיח

 "יג ןוא סעסוקניּפ ןבָאה סובָאטױא ןקידנבעװשנָא ןדעי טימ .ןרעגַאל

 -נַאטס םעניילק ןיא ןטֿפָאהעגנָא ךיז ןוא טבעוושעגטימ ןגיוא סעלעט

 "דימ ןוֿפ זיב !טציא רשֿפא :טנַאװלכעטש טַײז רענעי ףיוא ,עלעיצ

 :טלמרומעג ןוא ןייטש ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז עלעטיג טָאה טייק

 ןטרַאװ ךיז ףיוא ןזָאל גנַאל ױזַא לָאז ןוז ַא .בעל ךיא טניז --

 "עג ןַײז עקַאט געמ יז .ןָאטעג קוק ַא ריא ףיוא טָאה ןַאמ רעד

 ןגעוו ןדייר ױזַא לָאז יז ,טשינ רעבָא ליוו רע .עמַאמֿפיטש יד ,טכער

 :רע טגערֿפ .ןֿפלָאדַא ןַײז

 ןיא ןסַײרּפָא טשינ ךיז רע ןעק רשֿפא ?וטסייוו ןענַאװ ןוֿפ ---

 ?טעברַא רעד ןוֿפ גָאט ןטימ

 ?ךָאװ עצנַאג ַא רעבָא --

 ַא ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד .סובָאטיױא ןַא ןֿפָאלעגנָא זיא רעדיוו

 רַאפ רעגַאל-טקנוּפלמַאז רעקילַײװטַײצ ? -- .געװ רעטרעטסַאלפעג ,ײסָאש *

 ,םילוצ
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 טלָאװ ןישַאמ רענעֿפָאלעגנָא רעד ןוֿפ טניוו רעד ךַַײלג ,ןָאטעג רעק

 -לכעטש רעד וצ רעטנענ ןֿפָאלעגוצ זיא רע .ןסירעגטימ ךיז טימ םיא

 ןדעי טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה ןגיוא עטקנעברַאֿפ ,עטכַײֿפ ענַײז .טנַאװ

 ץרַאה ןיא ורמוא טימ .ָאטשינ רעדיוװ .ןגיטשעגסיוא זיא סָאװ םענייא

 ךיז רעטניה טזָאל רע יו ,סובָאטיױא ןעיורג םעד טקוקעגכָאנ רע טָאה

 ןעִיצ רעטַײװ טמענ ןוא לכיור טסוּפ ַא

 | !ןַאמרָאװ ןודַא --

 ןרעטנוא ךָאטש ןקידרעירֿפ םעד ןיא ןסעגרַאֿפ טָאה סוקניּפ

 ןֿפױל ןעמונעג טָאה רע .רָאי קיצפוֿפ ןוא עכעלטע יד ןיא ,ץרַאה

 טלמירדעגנַײא טַאהעג טָאה סָאװ ,עלעטיג ךיוא .תוחוּכ עלַא טימ

 טשינ ,גָאי ַא ןוא בייה א ןָאטעג ךיז טָאה ,ןייטש ןֿפױא עקָאװק ַא יו

 ,לדַײב םוצ רָאג רעדָא ןַאמ םעד ןגעקטנַא ןֿפױל יז לָאז יצ קידנסיוו

 רעד טימ ןוא ריט רענעֿפָא רעד ןיא ןענַאטשעג זיא דיקּפ רעד ּוװ

 ,ןסוקניּפ ןֿפורעג טנַאה

 יז טָאה דיקּפ רעד .לדַײב ןיא ןַײרַא עדייב ןענַײז םעטָא ןָא

 רעקידנסיורד רעד ןוֿפ ּוװ ,לרעטצנעֿפ ןַײז וצ רעטנענ טריֿפעגוצ

 ,רעקיכָאנק ַא ,רערַאד ַא ,ןַאמ-רעגנוי רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא טַײז

 גולֿפ ןיא .ךעלענַײרק עטריקַאלבּפָא-דנָאלב ,עטכידעג ּפָאק ַא טימ

 טשרע .ףלָאדַא טייטש ָאד זַא ,ןלַאֿפעגנַײא טשינ רעטָאֿפ םעד זיא

 ןטרַאה ןדמערֿפ םעד ןיא ןסעגעגנַײא ךיז ןבָאה ענַײז ןגיוא יד ןעוו

 -רַאֿפ יד ןלײשּפָארַא ןעמונעג ךיג ףיוא טָאה ןוימד רעד ןוא םינּפ

 ,ןרעטש ןוֿפ ןדלַאֿפ יד ןשיװּפָארַא ,טייקניורב עטקינוזעגנָא עטנקירט

 -סױרַא ןעמונעג םיא רַאֿפ קירוצ טָאה ,ןגיוא יד םורַא ןשטיינק יד

 טימ ןקַאב עזָאר-שידניק יד ,ןֿפלָאדַא ןוֿפ טכיזעג עשלגנִיי סָאד ןכיוט

 ,ּפיל רעטשרעבייא רעד רעביא ךוּפ ןדנָאלב ןכייוו םעד

 ןטימ ןסעגעגנַײא ךיז ןַאמ-רעגנוי רעד ךיוא טָאה ױזַא רע יו

 טלײשעגּפָארַא ךיג קידרעביֿפ טָאה ןוימד ןַײז ךיוא .םיא ןיא קילב

 יד ,ּפָאק ןַײז ןוֿפ יורג ןטרעװַאשזעגנָא םעד ,ךלוה ןַײז ןדַיי םעד ןוֿפ

 -ֿפױא טָאה םיא רַאֿפ ךיוא זיב ,םינּפ ןוֿפ ןשטיינק עטנַאקַאבמוא

 רעקיטכיצ רענעי טָא ,רעטָאֿפ ןגנוי ןוֿפ טלַאטשעג סָאד טכיוטעג
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 ןַא קידנעטש ,סָאג עקסוועלורק ףיוא ןָאלַאס-ריזירֿפ ןיא טנַאגעלע
 יד ףיױא ךיש עניורב עקידנּפירקס ןיא דימּת ,רעטרעטַײהעגֿפױא
 ,סיֿפ עקידנצנַאט

 ! שוטַאט --

 ! ףלָאדַא ---

 לגילֿפ יו ,סמערָא יד קערטש ַא ןָאטעג קיטַײצניײא ןבָאה עדייב
 רעד ןוֿפ טכַארטעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ ןבָאה עדייב .ילֿפ םוצ
 רעד ןוא קינייוװעניא ןוֿפ רעטָאֿפ רעד .ייז ןשיווצ הציחמ יד .טנַאװ
 עג ,לרעטצנעֿפ ןלָאמש ןכרוד ,עדייב ךיז ייז ןענַײז ,ןסיורד ןוֿפ ןוז
 -רעצ רעייז ןיא .טנייוועג לוק ןֿפױא ךיוה ןוא רעזדלעה יד ףיוא ןלַאֿפ
 ןשטנעמ ןעייר יד טשינ ,ןעזעג טשינ םענייק ייז ןבָאה דיײרֿפ רעלוֿפ
 ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,רעבַײװ ענעגייא יד טשינ ןוא ייז רעטניה
 ןיא ,עניד ַא ,עניילק ַא ,רונש עגנוי יד -- טנייוועגטימ ןוא ייז ןבענ
 עקזוילב רעסַײװ רעד ןיא ,עטבַײלַאב ַא ,עמַאמֿפיטש יד ןוא ,ןסיורד
 -מוא ןוֿפ עלַײו רערעגנעל ַא ךָאנ .קינייוװעניא טסויב ןכיוה ןטימ
 הלוע םעד ןָאטעג ריר ַא טכַײל דיקּפ רעד טָאה ןצכוילש ןטרעטשעג
 ;לסקַא ןֿפױא

 !ןַאמרָאװ ןודָא --

 ַא טנַאה רעד טימ רע טָאה ,ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ךיז יװ ,יברעד
 -עג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ עקידלודעגמוא ייר רעד וצ ןָאטעג ןַײװ
 רָאג טָאה רעטלַא רעד טָאטשנַא רעבָא .ןוז ןרעטניה ,ןסיורד ןענַאטש
 -רערטרַאֿפ יד טימ לטניּפעג טָאה רע .ּפָאק םעד ןבױהעגֿפױא ףלָאדַא
 טנַאװ יד ןעזרעד ,שודיח סיורג ןיא ,טשרע טלָאװ רע יװ ,ןגיוא עט
 ןיא דיקּפ םוצ ןָאטעג למרומ ַא טָאה רע .רעטָאֿפ ןוא םיא ןשיווצ
 :תירֿבע

 טלקָאשעג ַײברעד ןוא ןָאטעג גָאז ַא רענעי טָאה -- !רוסָא --
 ןָאק שינעבילרעד ןָא ?יטנַארַאק -- ןיינ ףיוא ףרַאש ּפָאק ןטימ
 .ןעמוקנַײרַא טשינ ָאד רענייק

 ןֿפורעגסױרַא דיקּפ ןיא טָאה דלודעגמוא סנַאמ-ןגנוי םעד דָארג
 ןײלַא ,רע סָאװ ,ליֿפעגטימ לסיב סָאד .טײקטרַאה עשידיקּפ עצנַאג ןַײז
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 םיא ןוֿפ זיא ,טבעלעגרעביא סָאװ רָאנ ָאד טָאה ,רעדניק ןוֿפ רעטָאֿפ ַא

 -עגַאב עסייה יד ןיוש ןעק רע ,השקשינ .ןענורעגסיוא לָאמ ןייא טימ

 עכעלטע ךָאנ .סיוא ךיז ןזָאל ייז סָאװ טימ טסייו רע ןוא ןשינעג

 ;ןןעמַאמ יד רעדָא ןטַאט םעד ןֿפרַאװרעטנוא קירוצ ןעמ טמוק געט

 | !ןגרָאז ייז רַאֿפ תונכוס לָאז

 ןוֿפ טקורעגּפָא ףלָאדַא ךיז טָאה ,רענעדירֿפוצמוא ןַא ,רעזייב א

 ןוא טנַאה רעד טימ רעטָאֿפ םעד ןָאטעג זַײװ ַא טָאה רע .לרעטצנעֿפ

 עדייב ןוֿפ ןעגנַאגעג ייז ןענַײז קידנגַײװש .ןסיורד סױרַא ןענַײז עדייב

 ןגעק רענייא ,טלעטשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד ,טנַאװלכעטש ןטַײז

 -עג טשינ ןוא טכעלֿפעגטָארד ןכרוד טקוקעגנָא םוטש ךיז ,ןרעדנַא

 סָאװ ,שינעגעגַאב עטרַאגעג גנַאל יד ןבייהוצנָא קירוצ יױזַא יו טסּוװ

 -עג ןסירעגרעביא ,טנַאה רעדמערֿפ ַא ךרוד ,טכירעגמוא ױזַא זיא

 -נָא עלַא ,טֿפַאשקנעב ןוֿפ םָארטשנָא רעצנַאג רעד זיא סעּפע .ןרָאװ

 רעד טימ יו ,טקַאהעגרעביא ןעוועג דייר עטדערעג טשינ ,עטֿפױהעג

 ,ןטינשעגרעביא רעסעמ ַא ןוֿפ ףרַאש

 ,ןהֿבהז ןעזרעד םעצולּפ ףלָאדַא טָאה טײקנרױלרַאֿפ רעד ןיא .

 טשינ וליֿפַא יז טָאה רע ןוא םיא םורַא יז זיא טַײצ עצנַאג יד ,ענדָאמ

 :ךיז וצ יצ ַא ןָאטעג יז טָאה רע .טקרעמַאב

 .הֿבהז ,ורֿפ ןַײמ זיא סָאד ,ישעטַאט --

 -עצ ןַײז ןוֿפ ןעמונעגסױרַא רעטָאֿפ םעד טָאה לוק סֿפלָאדַא

 ,רעריזירֿפ רעטלַא רעד .רונש יד ןטסָאמעגּפָא טָאה רע .טיײיקנגָארט

 טלקעל ,ייז טמעק ,רעבַײװ טימ םוא ךיז רע טייג גנַאל ןבעל ַא סָאװ

 יד טימ לבַײװ עשיליבסנַאמ .,ענבָארד סָאד טָאה םיא ,ייז טריצ ,ייז

 ַא ,סניילק ַא .טרינָאּפמיא טשינ ,רָאה ענעריושעג ץרוק .,עכַײלג

 !יורֿפ ןייק טשינ רָאג סעּפע -- לטערבצרַאה ךַאלֿפ ַא טימ ,סלָאמש

 וצ יז טמוק יװ :ןוז ןֿפױא קילב ַא ןֿפרָאװעג ךעלקיטַײז טָאה רע

 טייקכייו עטרַאצ סרעטומ עצנַאג יד ךָאד ןוא ,ךעלנעמ ,ךיוה ?םיא

 רעד רעדיורעדיק ױזַא ,ףרַאש ױזַא ,יז ןוא .ריר ןדעי ןַײז ןיא

 יױלש ַא ןַײז וצ סיוא יז טעז ךָאנ וצרעד ,ןּפיל יד ,זָאנ יד ,קילב

 בלַאה ,עלָאמש עריא ןיא למעלֿפ טקיטעזעג-טשינ ַא טימ לבַײװ
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 -רָאװ סוקניּפ זיא רונש יד ,ןיינ .ןגיוא עכעלנירג-שיצעק ,עטנֿפעעג

 !ןלעֿפעג טשינ ןענַאמ

 ױרֿפ יד .רונש רעד ןלעֿפעג טשינ רעווש רעד זיא ױזַא טקנוּפ

 םיא טגָאזעגרעטנוא ריא ןוא טּפַאכעגֿפױא ָאד ךיז טָאה ריא ןיא

 סָאװ ,טליֿפרעד יז טָאה וויטקניטסניא .עבטמ ןַײז טימ ןלָאצוצקירק

 ןרױלרָאֿפ ךיז יז טָאה גולֿפ ןיא ,תמא ןַא סָאװ .ריא ןגעוו טכַארט רע

 "רעד ייז ןעוו ,ןעױרֿפ דימּת יוװ ,ןענירטנַא ,ןּפמורשנַײא טלָאװעג ןוא

 -ילו יד רעבָא ךיז טָאה .קילב סנַאמ ַא ןוֿפ ןעמונעגכרוד ךיז ןליֿפ

 טשינ ריא רע זיא רָאנ טשינ .ריא ןיא טליּפשעצ טייקיצַארט עשירעב

 ךָאנ ,קיצֿפופ יד רעביא דַיי ַא !טרעגרעעג יז טָאה רע -- ןלעֿפעג

 -טקניּפ ַאזַא טימ ,ןזיורק ּפָאק ַאזַא ןבָאה ךיז לָאז ,ןרעגַאל ליֿפ ױזַא

 שזָאי םענעסיררַאֿפ שיצָאקש ַאזַא ךָאנ ןוא עלעטנורש קיטַײז ךעל

 ןוֿפ קסַאילב ןטימ ,עגולק ,עיולב !?ןגיוא ענַײז טשרע ?ןרעטש ןרעביא

 שיטַײל ןוא ןעורסיוא טוג ךיז רעטלַא רעד לָאז ?ןַאושז ןָאד םענעי

 ױװ ,טסיירד !לטרַאג ןיא ןֿפלָאדַא ךָאד רע טקעטשרַאֿפ ,ןָאטנָא ךיז

 ףיוא ןסקַאװעגסיױא שינעלקַאװ ןוֿפ עגר רעצרוק רעד ןיא טלָאװ יז

 ןכרוד ןוא רעטנענ טָארט ַא טכַאמעג יז טָאה ,םיא ןוֿפ רעכעה ּפעק

 ,עגנַאל ַא ,ערַאד ַא ,טנַאה יד טגנַאלרעדנַײרַא םיא טכעלֿפעג-"לכעטש

 ;:םערָא ריא ןיא טײקכעלבַײװ ןוֿפ ןמיס ַא ןָא

 !ַאבַא ,םולש ---

 .עטַאט ,ַאבַא ןֿפורעג םיא ןוויּכב ץנַאג ָאד טָאה לבַײװ סָאד

 ץלַא ,טשינ םיא טלעֿפעג סע יצ ,ָאי םיא טלעֿפעג סע יצ ,טסייה'ס

 .ןַאמ ריא רענַײז ןוז רעד זיא סנייא

 -עגּפַא רָאג ןענַאמרָאװ סוקניּפ טָאה לעטש רעטסיירד סהֿבהז

 םיא ןוֿפ טגָאיעגסױרַא טייקרעכיז ריא טימ יז טָאה סעּפע .טֿפעלּפ

 / דניק ַא סנַײז זיא יז זַא ,טנַאמרעד םיא ןוא רעריזירֿפ ןדמערֿפ םעד

 ןעמונעג טָאה רע .רעטָאֿפ ַא יו ריא וצ ןעמענַאב ךיז ףרַאד רע ןוא

 -עג לכיימש ַא ךעלדנַײרֿפ ריא וצ ןוא לטנעה קירענייב לָאמש ריא

 | : ןָאט

 רעד ןוֿפ ךיז ןבײהוצסױרַא ידּכ ,יײברעד -- !רעטכָאט ,םולש --
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 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעלעטיג וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז ,טײקטֿפעלּפעג

 ױזַא וטסייטש סָאװ ,ַאקניטוג -- עדמערֿפ ַא יװ ,טקורעגּפָא ,קיטַײז

 ?סנטַײװ ןוֿפ

 ;ןוז םוצ טדנעװעג ךיז רע טָאה דלַאב ןוא

 ; ?ױרֿפ יד טסקנעדעג ,ףלָאדַא --

 -יימש ןרױלרַאֿפ ,קידוועמעש ַא טימ ,עטסיירד-טשינ ַא ,עלעטיג

 םוצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז טָאה ,םינּפ ןטלטױררַאֿפ ןֿפױא עלעכ

 ןקילב עקידנגערֿפ סֿפלָאדַא טליֿפעגּפָא ףרַאש טָאה יז .םיױצטָארד

 ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא רָאג יז טָאה ןעלסקַא יד טימ ןבייה ןַײז ןוא

 ךָאנ וצרעד ?טשינ רָאג ,סע טסייה ,יז טקנעדעג רע .טכױװעגכַײלג

 בלַאה יד טימ ןערומשז סרונש רעד ןוֿפ ךעלמייהמוא ןרָאװעג ריא זיא

 ָאד טָאה ןעלעטיג ןיא ױרֿפ יד .ןֿפלָאדַא ףיוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ

 ריא ףיױא ןַאמ ןוֿפ ּפָאטכַאל עלעבַײװ סָאד יװ ,טליֿפרעד ףרַאש

 ןױש ךיד טָאה עטַאט רעד זַא ,טשינ טסעז ,רענייא רומח; :ןובשח

 טשינ יז טָאה טײקנרױלרַאֿפ רעד ןיא ...??עמַאמֿפיטש ַא טימ טקילגַאב

 לָאז רָאג יצ ,ןֿפלָאדַא וצ טנַאה יד ןקערטשסיוא יז לָאז יצ ,טסווװעג

 ,יז ןסירגַאב ןַײז ףיוא ןטרַאװ יז

 סוקניּפ טָאה טייקליטש רעכעלנַײּפ רענענַאטשעגנָא רעד ןיא

 םעצולּפ טלָאװ רע יו ,םעווקַאבמוא טליֿפרעד רָאג ךיז ןַאמרָאװ

 ,יז .דלוש ןַײז ךָאד זיא סָאד .םעלק א ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגנַײרַא

 רעייז ןוֿפ ןיוש טסייױו ףלָאדַא זַא ,רעכיז ןעוועג ךָאד זיא ,עלעטיג

 -רעביא רע טָאה טײקידרעֿפָאה רעטכַאמעג ןוא לעטשנָא טימ .הנותח

 : :ןוז םעד טגערֿפעג

 -נָאק ןוֿפ רעלדַא ַאטוג ?רעלדַא ינַאּפ יד טשינ טסקנעדעג ---

 טֿפעשעג-עיצקעֿפ

  -עגנָא ןֿפלָאדַא ןיא גנונָא עטלָאװעג-טשינ יד טָאה זַײװכעלסיב

 ױזַא .ןסיו ךעלנַײּפ ,רָאלק -- ןסיוו ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז ןביוה

 רענַײז ןוימד רעד !עמַאמֿפיטש ַא -- ןיוש ןוא ןעשעג סָאד ןיא ךיג

 רע .עשרַאװ ןיא ןרָאי-לגנִיי יד וצ ,קירוצ ףיוא ןֿפױל ןעמונעג טָאה

 -וועריר עגנוי סָאד ןוא ןיזַאגַאמ ןטנַאגעלע םעד ןעזעג רעדיוו טָאה
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 רעטומ יד .ןרעטש ןרעביא קָאל ןקידוװענח םעד טימ לבַײװ עקיד

 טמוק רעטָאֿפ רעד זַא ,טסּוװעג טָאה יז .טַאהעג טנַײֿפ יז טָאה ענַײז

 רעדיילק עטסַאּפעג ןיא ןעגנַאגעג יז זיא דימּת ,ןַײרַא ריא וצ טֿפָא וצ

 ןטֿפיה עלוֿפ יד ,עילַאט עניד ריא ןזיוועג ןוא ןטלָאקעד עֿפיט טימ

 ,ףלָאדַא ,רע טָאה לָאמ ןייא טשינ .םעזוב ןקידנצייר םענייש םעד ןוא

 טגעלֿפ רע ןעוו ,ירב ןקידקיטייוו-סיז ,ןשלגנִיי םענעי טבעלעגרעביא

 -טנַא עלעסיב םעד ףיוא קילב ןטרעגנוהעגסיוא ןַײז ןֿפרַאו הֿבנגב

 -סיוא טָאה רע .טסירב עטלגרעבעגֿפױא ,עסַײװ עריא ןוֿפ טייקטזיולב

 ןקורט ַא ןוא ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ .טנַאה יד ריא וצ טקערטשעג

 :טגָאזעג רע טָאה לוק זָאלברַאֿפ

 ,רעלדַא תרֿבג ,םולש ---
 ריא ןענַײז ןרערט יד .טנַאה ריא ןעמונעגוצ ךיג טָאה עלעטיג

 -עג טשינ ךיז יז טָאה םענֿפױא ַאזַא ףיוא .,ןגיוא יד ןיא ןעמוקעג

 -עגנַײרַא ךיג ךיז ןַאמ רעד טָאה ,הכרעמ יד ןטכיררַאֿפ וצ ,טכיר

 :טשימ

 ןוא ליטש ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- !רעלדַא רעמ טשינ ---

 בָאה'כ -- ןבעגעגוצ טײקכעלדנעטשרַאֿפסבלעז רעטכַאמעג טימ דלַאב

 ..ןייד ,ױרֿפ ןַײמ זיא עלעטיג זַא ,ןבַײרש טלָאװעג עקַאט ריד

 םיא םענַײז רעטרעוו יד ,?עמַאמֿפיטש? ןגָאז טלָאװעג טָאה רעי

 ןגרַאװ ןעמונעג טָאה ןֿפלָאדַא ךיוא .לעק ןיא ןקעטש ןבילבעג רעבָא

 רעד טכױטעגֿפױא טָאה ןגיוא ענערָאװעג טכַײֿפ ענַײז ןיא ,זדלַאה ןיא

 -רַאװ ןיא ,םייה רעד ןיא ןעזעג יז רע טָאה טָא .טלַאטשעג סרעטומ
 וצ געוו ןֿפױא ,ןדַיי רעטנזיוט ןשיווצ ,רעגַאל ןיא ןיוש טָא ןוא ,עש

 ךיז טָאה רע .טּפַאכעגמורַא םיא טָאה רעדיוש ַא .רעמַאקזַאג רעד

 רע ףרַאד ןעַײרש ,ןעוער ,דרע רעד ףיוא ףרָאװ ַא ןָאט טלָאװעג

 עמַאמֿפיטש רעד ןשטניװ ,רעטָאֿפ םעד ןטסיירט ,ןעלכיימש רָאג

 ,בוט-לומ

 ךיג טָאה יז .רעטימעג ענענַאטשעגנָא יד טליֿפרעד טָאה הֿבהז

 | :רעגיווש רעד וצ לטנעה ריא סיוא-קערטש ַא ןָאטעג

 -רעד ַײשס ףיוא יז טָאה רעטָאֿפ םעד ךיוא -- !ֿבוט-לזמ --
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 ,ןָאטעג ךַײלג טָאה רעווש רעד ּ!לזמ טימ ןַײז לָאז -- טנַאה יד טגנַאל

 | ?ןײלַא ןבעל סָאד ןעק רעוו
 טָאה רע .בַײװ ןֿפױא קילב ַא ןֿפרָאװעג ךעלקיטַײז טָאה ףלָאדַא/

 טמענ טײקטגײלעגֿפױא עקידמעצולּפ ריא ןענַאװ ןוֿפ טסווועג ךָאד

 יז טָאה ,טמוק רעטָאֿפ רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס רָאנ יוװ .ךיז

 ןוז םעד ,םיא טעוו הלילח רעמָאט ,ןקערש ןבױהעגנָא ןיוש ךיז

 רעד ,טעז יז זַא ,טציא .ךיז וצ םײהַא ןטַאט םעד ןעמענ וצ ןלַאֿפנַײא

 זיא ,בַיײװ ַא טגנערבעגטימ ךיז טָאה רע זַא ,ןיילַא טשינ זיא עטַאט

 ,ןקערש טינ ,סע טסייה ,ןיוש ךיז ףרַאד יז .ּפָאק ריא ףיוא הלודג ַא

 ַא טימ ןטַאט םעד ךיז וצ ןעמענוצנַײרַא עגושמ טשינ ךָאד זיא רע

 | ,עמַאמֿפיטש

 יו ןהֿבהז רעגַאב ַא ןרעי ןעמונעג םעצולּפ טָאה ןֿפלָאדַא ןיא

 טלָאװ'מ זַא ,טכַאדעג טשינ לָאמ ןייא ןייק יז טָאה סָאװ רַאֿפ ,ןָאט וצ

 -געמ טשינ טלָאװ סָאד ,תמא ?ךיז וצ ישעטַאט םעד ןעמענ טֿפרַאדעג

 עכלעוו ףיוא ןוא ?ןַײרַא עלהריד םעניילק םעד ןיא ?ּוװ .ןעוועג ךעל

 ןטעברַאוצ סהֿבהז טימ ןעמַאזוצ סָאװ ,תוריכׂש ןַײז ףיוא ?ןעלטימ

 ןֿפױק וצ ייא ערטסקע ןַא ךיז ןעניגרַאֿפ וצ ףיוא טשינ םיא טקעלק

 ןגעוו טסעד ןוֿפ .תמא ץלַא זיא סָאד ?רעדניק יד רַאֿפ ץרַאװש ףיוא

 ,לעטשנָא םעד ןכַאמ שטָאכ רעדָא ןלעװ ןעוועג טֿפרַאדעג יז טָאה

 טציא רָאג יז זיא ,ךיז וצ רעטָאֿפ םעד ןעמענ לָאז רע ליוװ יז זַא

 ןטַאט םעד ןבָאה טשינ טעװ רע ,ןעבָאב רעד ףיוא הלודג ַא .רעטַײײה

 !ךיז טימ

 ןגיטשעג רעמ ץלַא ןֿפלָאדַא ןיא עגר ַא סָאװ זיא הזגור יד

 רע טָאה ,ןעמוקעג טשינ ןעניז ןֿפױא סָאד םיא זיא רעִירֿפ שטָאכ

 -ַאֿפ םעד ןעמענוצמייהַא ןסָאלשַאב ,ןהֿבהז סיעכהל ,םעצולּפ ,טציא

 יבַא ,טכַאנ ןייא ףיוא רָאנ וליֿפַא ,געט ףיוא זיולב ןַײז לָאז ,רעט

 !ןעניימ שטָאכ יז לָאז .ןעקנערק וצ לסיב ַא ןהֿבהז

 ןעמונעג ןיוש רע טָאה ,ןַײא סעּפע טלַאֿפ םיא ןעוו ,לָאמ עלַא יו

 ,רע טסייו ,המּכסה סדיקּפ ןטימ .ןריֿפוצכרוד סע יױזַא יו ןטכַארט

 טשינ ךַײלג רעטָאֿפ םעד רע טעװ ,סנטשרע .ןעשעג טשינ סָאד ןעק
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 ןעוו רָאנ .רעבירַא טשינ ךָאנ זיא ןיטנַארַאק ןוֿפ טַײצ יד :ןזָאלסױרַא

 ,רע ןֹוא ?תרֿבג רעד חוּכמ סָאװ ןוא :ןגערֿפ ךָאד רע טעוװ ,ָאי וליֿפַא

 ץוח .ךיז ַײב רעלדַא תרֿבג יד ןבָאה וצ טשינ ךָאנ ךיז טלַײא ,ףלָאדַא

 ןעמענרעביא טניימ לעיציֿפָא רעטָאֿפ םעד ןעמענסױרַא סָאד -- םעד

 ?סָאד רע ןעק ,ונ ,ּפָא ךַײלג טלָאמעד ךיז טֿפרַאװ תונכוס .תוירחַא יד

 -ייג ןוא ןייג ןעמונעג םעצולּפ ףלָאדַא טָאה ןטכַארט ןטימ ןיא

 -רעטנוא טוװּורּפעג ןוא ןגיובעגנַײא עלַײװ עלַא ךיז רע טָאה קידנע

 ןבָאה רעטָאֿפ רעד ךיוא ןוא רעבַײוװ יד .ןדָאב ןוֿפ ןטָארד יד ןבייה

 עלעטיג טשינ ןוא רע טשינ .טגלָאֿפעגכָאנ םיא ןקילב עקידנגערֿפ טימ

 רעבָא הֿבהז .טנַאװ יד ןווורּפ סֿפלָאדַא ןיא ןיז ַא ןעז טנעקעג ןבָאה

 ןַא .ןלַאֿפעגנַײא ָאד זיא ןעלערהַא ריא סָאװ ,טּפַאכעג ךַײלג ךיז טָאה
 -עג קרַאטש טָאה ריא .טקוקעגכָאנ םיא יז טָאה עטשַאררעגרעביא

 זַא ,ןָאט גָאז ַא זיולב ףרַאד יז .ןַאלּפ ןַײז ןרעטשעצ וצ ךַײלג טקָאל
 עקירעביא'ס .רעש ןוֿפ רעטָאֿפ םעד ןענעֿבנגוצסױרַא ךיז טבַײלק רע

 ענעדִיי ַא זיא יז זַא ,טעז'מ .ןָאט ןילַא רעלדַא תרֿבג יד ןיוש טעוו

 עקנילֿפ סָאד רעבָא ריא טָאה .ןזָאלרַאֿפ ךיז ןעק ןעמ ןעמעוו ףיוא

 עלערהַא זַא ןוא ?םערַאיל ַא ןכַאמ סָאװ וצ :טגָאזעגרעטנוא עלעּפעק

 זַא ןַײז ןטרָאד ןעד רע טעװ ?רעטָאֿפ םעד ןעמענמייהַא ןיוש טעװ

 קגווו ַא לַײװרעד טָאה ףלָאדַא ?קע םעד טָא ,ענעדִיי יד ָאד טָאה רע

 ךיז ךיג ןוא רעבַײוו יד ןזָאלעג טָאה רעטלַא רעד .רעטָאֿפ םוצ ןָאטעג

 .ןוז םוצ ןייג טזָאלעג

 וצ טדנעוועג ךיז ורמוא טימ עלעטיג טָאה --- ?ייז ןעייג ווו --

 .ןהֿבהז

 ךיז ןרעדנוז ןליבסנַאמ סָאװ בילוצ טשינ טסייוו רעגיווש יד ---

 עלעכַאל ַא עקשטעגולק שירעבַײװ יז טָאה ַײברעד -- !ּפָא לָאמ ַא

 -טנע ןקיטַײדיײױוצ ריא ןוֿפ טַאהעג האנה ןײלַא טלָאװ יז יװ ,ןָאטעג

 טצוו יז ?ךיז טיירג ָאד סָאװ ןסיוו ױרֿפ יד לָאז סָאװ וצ םערָאװ .רעֿפ

 יד ןדײררַאֿפ ןעמונעג יז טָאה ןוויּכב .טײהרעקיטרַאֿפ ןעז ןיוש סע

 טימ טלַאה יז ּווװ ןּפַאטנָא טווורּפעג ןיוש סגעוו ןייא רַאֿפ ןוא רעגיווש

 ןורהַא ,עקַאט ךיז ייז ןטכיר .ןָאט וצ העדב ןבָאה ייז סָאװ ,טסעג יד
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 .,ןַײא טשינ וליֿפַא ייז טלַאֿפ סע רעדָא ךיז וצ ןעמענ ייז לָאז

 טָאה ,רעַײרד-ַא-רַאֿפ-ייװצ יד ןוֿפ טשינ ךיוא ןיילַא ,עלעטיג

 ךעלעדייר עטשרמולּכ יד .טליצ עלעבַײװ סָאד ןיהּוװ ןעזעגנַײא ךַײלג

 ךָאנ !רעדניק וטסָאה טָא .ןָאטעג ןערב ַא יז ןבָאה רונש רעד ןוֿפ

 עטַאט רעד טעװ רעמָאט ארומ ןיוש ייז ןבָאה ןעוו-סָאװ רעדייא

 רעשילױוּפ רעד ךָאנ טָאה םעד ץוח .ןקיטכענרעביא ייז ַײב ןֿפרַאד

 טָאה יז ?עלעבַאשז סָאד טניימ סָאװ .ריר ַא ןָאטעג ךיז רעריא רָאנָאה

 ?סרערָאנש טימ ןָאט וצ ָאד

 -עג גָאז ַא עלעטיג טָאה -- ...רעווש סעניא טשינ ןענעק יז --

 -נַאג ריא ןיא לבַײװ םעד רַאֿפ לעטש א ןָאטעג ךיז ַײברעד ןוא ןָאט

 -- סעקָאב עלוֿפ עריא ףיוא טנעה יד טגײלרַאֿפ ךָאנ ןוא טיירב רעצ

 טָאה --- ךיא ןוא !עשרַאװ ןיא רעווש םעניא ןעז טֿפרַאדַאב ןבָאה יז

 -- הכרעמ ענעגייא יד ךיוא ןָאטעג בייה ַא ןיוש סגעוו ןייא רַאֿפ יז

 טֿפרַאדעג ןבָאה יז ?טשינ רָאג וצ הלילח ןיוש גיוט ךיא זַא ,ןעניימ יז

 עקסוועלורק רעד ףיוא ,עשרַאװ ןיא ןיזַאגָאמ-עיצקעֿפנָאק ןַײמ ןעז

 !ןָאטעגנָא רימ ַײב ךָאד ךיז ןבָאה 1? סעניבַארכ .סַאג

 ,ןגעקטנַא ,םי ןוֿפ .טנוװָא רעד ןלַאֿפעגוצ לַײװרעד זיא ןשיווצ ןיא

 -עגסױרַא לקנוט רעד ןיא טָאה ףלָאדַא .לטניוו ליק ַא ןזָאלבעג טָאה

 ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע .ןדָאב ןוֿפ סנקָאה עכעלטע ןסיר

 קיטש ַא טנעה יד טימ ןביוהעגרעטנוא ,ףױרַא םיִנּפ ןטימ ,ןקור

 רעד .ןרַאשוצכרוד ךיז זיא סע טכַײל יװ ןזיוועג ןוא טנַאװלכעטש

 ,ןוז ןֿפױא ָאד ןוא ןדָאב ןֿפױא ָאד טקוקעג קידלכיימש טָאה רעטָאֿפ

 -ייא רעד ,רעש ןוֿפ קינייװעניא ,םיא ןבענ ןענַאטשעג ןיוש זיא סָאװ

 טשינ וליֿפַא ךיז ןוא ןכירקכרוד רע טעװ םונהיג'ס !עלערהַא רענעג

 ןוֿפ ןקַאנ ןיא טצַארקעג ךיז טָאה רע .ּפָאק ןוֿפ רָאה ַא ןעגענעזּפָא

 רעבָא טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ .ןוז םוצ ,סױרַא םיא טיצ טַײז ןייא

 ,ןוז םעד ןגָאז ןוא .ןילַא ןעלעטיג ןזָאל וצ ץרַאה'ס טשינ רע טָאה

 זיא ןרָאֿפטימ םיא טימ טשינ רע ןעק עמַאמֿפיטש רעד בילוצ זַא

 - ,סניפערג 2 י
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 ,ךעבענ ,זיא ןֿפלָאדַא יו ןיוש ךָאד טעז רע .ךַײלג טשינ ךיוא סעּפע

 .סנַײז ןבָאה הנותח עצנַאג סָאד ץרַאה םוצ טשינ

 -רעד דָארג ןוא ,טלעווק רעטָאֿפ םעד סָאװ ,טנָאעג טָאה ףלָאדַא

 םיא טימ לָאז רעטָאֿפ רעד טלָאװעג רעקרַאטש ךָאנ רע טָאה רַאֿפ

 תרֿבג יד ךיוא ןקעמש טשינ סָאד טעװ ןהֿבהז רָאנ טשינ .ןרָאֿפ

 ןצַארק ןייש ץנַאג ָאד ךיז טעוו רעלדַא

 זיולב ךָאד זיא'ס ?ןַײא ישעטַאט רעד ָאד טלעטש סָאװ רעבָא --

 ךעלקינייא יד טימ ןעײרֿפנָא ךיז טעוו ישעטַאט רעד .טכַאנ ןייא ףיוא

 ,קירוצ ןַײז ישעטַאט רעד טעװ טכַאנ רַאֿפ ןגרָאמ ןוא

 ,ןקָאל רעטָאֿפ םעד גָאז םעד טימ טלָאװעג רעכיז טָאה ןוז רעד

 זיולב .ןייבעג עמַאס ןזיב טקיטײװרַאֿפ רָאג םיא רע טָאה ףוס םוצ

 ךיז ,ןַאמרָאװ סוקניּפ ,רע טעװ ,סע טסייה ,ןגרָאמ !טכַאנ ןייא ףיוא

 ,רעהַא ןענעֿבנגנַײרַא קירק ךיז ןוא דרע רעד ףיוא ןעִיצסיוא רעדיוו

 טבַײרט ?ָאד ךיז טוט סָאװ .ןעמוקוצסױרַא ױזַא טרַאג רע ןענַאװ ןוֿפ

 ןֿפרַאד רָאג ךיז טעו רע ?קזוח ןטסיװ ַא םיא טימ רעצעמע טשינ

 ?רעגַאל ןיא קירוצ ןענעֿבנגנַײרַא

 רע טָאה ,ָאייןיינ ,ןיינ-ָאי ,שינעלקַאװ טימ לוֿפ שטָאכ ,ךָאד ןוא

 ןביוהעגרעטנוא טָאה ףלָאדַא .ןדָאב םוצ ּפָארַא זָאל ַא ןָאטעג ךָאד ךיז

 -סױרַא סנקור יד ףיוא ךיז ןבָאה עדייב ןוא טנַאװלכעטש קיטש ַא

 ךיז ןוֿפ טרַאשעגּפָא ,טלעטשעגֿפױא ךיז ןבָאה ייז .ןסיורד טקורעג

 עטמעשרַאֿפ יו ,עקידנגַײװש ,עליטש ןייג ןעמונעג ןוא ביוטש םעד

 ,הֿבנג רענעגנַאגַאב רעד ןוֿפ

 ,טנעה יד טימ שטַאּפ ַא ןָאטעג עלעטיג טָאה -- !סוקניּפ ---

 ,םיוצ טַײז רענעי ןוֿפ ןַאמ םעד קידנעעזרעד

 סעלעטיג רָאנ טשינ ןעוועג זיא יירשעגסיוא ןצרוק םעד ןיא

 ךיז ןעז ןוֿפ דחּפ ריא ךָאנ רעמ רָאנ ,גנושַאררעביא עקידמעצולּפ

 רעִירֿפ לָאמ ןייק .ןקָארשרעד ךיז טָאה סוקניּפ ,ןילַא קינייוועניא

 זיא רע ןרױלרַאֿפ שירעטסיה ױזַא ןעלעטיג ןעזעג טשינ רע טָאה

 -נַײרַא רע טָאה טכעלֿפעג ןכרוד .טָארדלכעטש םוצ טרַאה ןעגנַאגעגוצ

 -עג ,םענַײז ֹוצ טנָאנ םינּפ ריא ןעמונעג ,סמערָא ענַײז טײרּפשעג
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 :טרַאצ ןוא ךייוו טשוקעג יז ןוא ןגיוא יד ןיא טֿפַאשביל טימ ריא טקוק

 יד זיולב .קירוצ ָאד ךיא ןיב ןגרָאמ .ךיז קִיורַאב ,ַאקניטוג --

 .טכַאנ ענייא

 יצ ַא טָאה יז .טֿפעלּפעג ןבילבעג ענעצס רעד ןוֿפ זיא הֿבהז

 ַא רעביא ךיז טלּפַאצ ןַאמ ַא יו ןעז שטָאכ רע לָאז .ןֿפלָאדַא ןָאטעג

 קילב ןזייב ַא ,לסקַא םענעגייא ןרעביא ,ךעלקיטַײז טָאה ףלָאדַא ,בַײװ

 ץנַאג ןַײז .טקנערקעג םיא טָאה יצ ריא טשינ .ןהֿבהז ףיוא ןֿפרָאװעג

 ,רָאֿפ טמוק ָאד סָאװ ,קידנקוקוצ טעשטרָאקעג טציא ךיז טָאה ןזעוו

 ןזיװעגסױרַא ןבָאה לָאז רעטָאֿפ רעד ןעזעג טשינ רע טָאה לָאמ ןייק

 ,רעטומ ןַײז וצ טייקכעלטרעצ ַאזַא

14 

 יײברַאֿפ ,הֿפיח ןייק אריט ןוֿפ קירוצ ,ןעהעש-טנוװָא עירֿפ יד ןיא

 גרַאווגנוי זיולב .קידייל בלַאה ןסובָאטױא יד ןֿפױל ,הילע-רעש םעד

 ןעקנירט .ָאניק ַא ןיא טָאטש ןיא ןרעגַאל יד ןוֿפ לָאמ טסעד טרָאֿפ

 עקירעגנוה יד לסיב ַא ךיז ןשיורסיױא ,הריב ַא לשיטי-עוװַאק ַא ַײב

 .רעטצנעֿפױש ענעטכיולַאב לעה יד ןיא ןכַאז ענייש יד טימ ןגיוא

 ,סובָאטױא ןלעקנוט בלַאה ןיא ךעלקידיל ןעוועג זיא טציא

 רעד ןוֿפ הֿבהז ןוא טַײז ןייא ןוֿפ רעטָאֿפ ןבענ ןסעזעג זיא ףלָאדַא

 םי רעד טױלבעג ליק טָאה ,סקניל רעטצנעֿפ יד ךרוד .רערעדנַא

 ךיוה ךיז טָאה ,טכַאנ רענעטעמַאס ךייוו ןיא טליהעג ,ןגעקטנַא ןוא

 עקידלצנילב יװ ענעֿפרָאװעצ ,ךעלרעַײֿפ .למרּכ רעד טקערטשעג
 יש עלעקנוט ענַײז ןוֿפ טרעטיצעג ןוא טעינימעג ךיז ןבָאה ,ןרעטש
 ,ּפָארַא סעוּפ

 ַײנ'ס ףיוא עלַײװ עלַא לקנוט רעד ךרוד ןבָאה ןוז ןוא רעטָאֿפ

 רע זַא ,טביילגעג ךיז טָאה ףלָאדַא טשינ .ןגיוא יד ןיא טקוקעג ךיז

 טלָאװעג ךיז טָאה עטַאט רעד טשינ ןוא ,רעטָאֿפ ןבענ עקַאט טציז

 ,םעצולּפ ךיז טָאה סָאװ לגנִיי סָאד ,עלערהַא זיא סָאד זַא ,ןביילג

 ןָאטעג ןוא לגױֿפ ַא יו ףיוא-בייה ַא ןָאטעג ,קירוצ רָאי ןצֿפופ טימ

 ,דניװשרַאֿפ ַא
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 ןעוו ,ןבירשעג טשינ ישעטַאט רעד טָאה סָאװ רַאֿפ רעבָא --

 ַײב ישעטַאט םעד טרַאװעגּפָא ןעוועג ךָאד טלָאװ ךיא ?טמוק רע

 ,ףיש רעד

 ;ןגיוא רָאּפ ַא טצָאלגעגסיוא טָאה רעטָאֿפ רעד

 ?ווירב ןַײמ ןטלַאהרעד טשינ טסָאה --

 ,ןעלסקַא יד טימ בייה א ןָאטעג ףלָאדַא טָאה -- ?ווירב רעסָאװ ---

 זיא ישעטַאט רעד זַא ,לטרַאק ַא ןטלַאהרעד רימ ןבָאה טנַײה טשרע

 .רעש ןיא

 ןָאטעג ךיז הֿבהז טָאה -- !גולק ןיב ךיא ,ןייש זיא'ס רעוו ---

 ךיז טייהנגעלעג יד יז טָאה ָאד טָא :רעווש םוצ טעּפמיא טימ גייב ַא

 -לעזַא טרעהעג ןיוש טָאה רעווש רעד -- ןעלערהַא טימ ןרעהרַאֿפ וצ

 -עג גנַאל ױזַא ןעמָאנ רעד טשינ םיא טלעֿפעג ןבלַאהטצולּפ ?סעכ

 ןַאמרָאוו ןֿפרַאװּוצקעװַא ןייא לָאמ ןייא טימ םיא טלַאֿפ ,ןַאמרָאוװ ןסייה

 טרעהעג ןיוש טָאה רעװש רעד .תמא שיא ןבעג ןעמָאנ ַא ךיז ןוא

 !טשינ ךָאנ ךיא ?ןעמָאנ ַאזַא

 .טָאה רע .טלמוטעצ יוװ ןרָאװעג ןומזּפ םעד ןוֿפ זיא רעטלַא רעד

 ףיוא דלַאב ןוא רונש רעד וצ סטכער ףיוא ָאד ּפָאק םעד טיירדעג

 רענַײז וירב רעד סָאד זיא םעד בילוצ ,ױזַא :ןֿפלָאדַא וצ סקניל

 .ןרָאװעג ןרױלרַאֿפ

 עקידרעִירֿפ יד ןבעגוצּפָא ריד טסוװעג ןעמ טָאה עשז יוװ ---

 ?לטרַאק עקיטנַײה סָאד ןוא ווירב

 טשינ סייה ךיא זַא ,טסָאּפ ןיא ןדלָאמעג בָאה ךיא ,טושּפ ---

 / .ןַאמרָאװ רעמ

 ןיא רעטָאֿפ רעד טָאה -- !םיא ַײב זיא סָאד טושּפ יו רָאנ עז;

 םעד קעװַא:טֿפרַאװ ןוא טמענ -- טדערעג ןײלַא ךיז וצ קנַאדעג

 ןוא ןדִיי תורוד ליֿפ ױזַא ךָאנ ,ןדייז ןכָאנ ןעמָאנ םעד ,ןעמָאנ סנטַאט

 -עגקעווַא טלָאװ רע יו ,רעגייטש ַא טָא .טשינ רָאג םיא יב זיא'ס

 | | :?לביטזָאנ קידורב ,ןסירעצ ַא ןֿפרָאװ

 טייטש ןַאמרָאוו ,יסָאװ ?ןעמָאנ םעד ןטיבעג וטסָאה סָאװ רַאֿפ ---

 רעקיצנייא ןַײמ ,ןֿפלָאהעג ָאי ןיוש רימ טָאה טָאג זַא ?ןָא טשינ ריד
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 ןוא רָאג וטסמענ .,לארׂשייץרא ןיא ךָאנ ןוא ,ןבעל ןבילבעג זיא ןוז

 ןַאמרָאװ ןייק יו ,ץלַא ּפָאשיװ ַא טסוט ,רימ ןוֿפ ּפָא ךיז טסַײר

 -ייק ,הלילח ,טלָאװ ךיא יוו !ןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא רָאג טלָאװ

 ..!טזָאלעגרעביא טשינ ךיז ךָאנ םענ

 דייר סרעטָאֿפ םעד .ןַײא-טקניז רע זַא ,טליֿפעג טָאה ףלָאדַא

 טָאה רע .רעמַאה ַא ןוֿפ ּפעלק יוװ ּפָאק ןרעביא ןגָאלשעג םיא ןבָאה

 -ּפָארַא ךיז ןוֿפ טוװרּפעג טלָאװ רע יו ,ץַאלּפציז ןֿפױא טיירדעג ךיז

 ַא ןֿפרָאװעג רע טָאה ךעלקיטַײז .תונעט עטֿפױהעגנָא עלַא יד ןֿפרַאװ

 | :ןהֿבהז וצ סעּכ טימ לוֿפ קילב

 רעד .ןטיבעג טשינ רָאג בָאה ךיא ףטרָאד טדער יז סָאװ -- |

 זיא'ס .תמא שיא -- ןַאמרָאװ טניימ תירֿבע ןיא ?טײטשרַאֿפ ישעטַאט

 ןעמָאנ רענעגייא רעד

 זַא לָאמ עטשרע'ס .טכַארטרַאֿפ עלַײוװ ַא ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד

 לסיב עטלמירדעגנַײא סָאד ןעַײטֿפױא ןעמונעג טָאה חומ ןַײז ןיא

 לכיימש ַא טָאה רע .תמא ןוֿפ שטנעמ רעד ,תמא יא .רדח ןוֿפ ירֿבע

 חוּכ ַא ןבָאה ףרַאד'מ !גנוי ַא ןוֿפ לַאֿפנַײא ןַא :ןײלַא ךיז וצ ןָאטעג

 ןבעג וצ ןעמָאנ ַא ךיז יו טַארוקַא זיא'ס !ןעמָאנ ַאזַא טימ ןֿפור וצ ךיז

 טלָאג ןעמָאנ ַאזַא טימ שטנעמ ַא !וניבר השמ רָאג רעדָא ,איֿבנה והילא

 יו טימ םורַא ךיז טריֿפ ?ןטײקשירַאנ טלּפַאלּפ ?:1 עדָארב יד ךיז

 !רענעגושמ ַא זיולב ןַײז ןַאק רענייא ַאזַא ?רעב

 ןעמענַאב טשינ סנױזַא ןָאק ּפָאק ןַײמ ,עלערהַא ,וטסרעה --

 ןוא ןדַיי ןדעי טסַאּפ סָאװ ,ןעמָאנ רעטושּפ ַא ןַאמרָאוװ זיא רימ טיול

 ױזַא ךיז געמ שטנעמלמיה ַא ,קידצ ַא רָאנ סָאװ ,סעּפע זיא תמא ;עיא

 .ןֿפור

 ,דַיי-תולג ַא יו טדער ישעטַאט --

 :טֿפעלּפעגּפָא ןרָאװעג זיא ןַאמרָאװ סוקניּפ

 ?ֿבנג ַא ,דִיי-תולג ַא ןעד זיא סָאװ --

 ךָאנ ןענַײז םיֿבנג ץוח .עטסגרע'ס ֿבנג ַא זיא ישעטַאט םַײב ---

 ,דרַאב (שיליופ) 1
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 דרָאב רעד ןיא טניוו ןטימ ריאמ-עשטיא ,ךעלעדַיי-1:2 עקוװעלַאנ ָאד

 ,ּפָאק ןיא ןטֿפעשעג ענעגיוטשעג-טשינ ןוא

 ,טניױטשעג רעטָאֿפ רעד טָאה רעמ ץלַא ,עגר ַא רעגנעל סָאװ

 ?עלערהַא זיא סָאד .ןרעיוא ענַײז טביילגעג טשינ טָאה רע

 ,טָאטש ןיא טײרדעגנַײרַא לַײװרעד ךיז טָאה סובָאטױא רעד

 טעלג ַא טכַײל ןוא טבעװשעגנָא עלַײוװ עלַא ןבָאה ןּפמָאל עשירטקעלע

 ךיז טָאה ףלָאדַא ןביוש-ָאטױא יד רעביא טכיל ךייוו טימ ןָאטעג

 זיא דלַאב .ךיז טימ רעטָאֿפ םעד יצ ַא ןָאטעג ןוא טלעטשעגֿפױא

 ןרַאוטָארט יד .סובָאטױא ןוֿפ סױרַא ןענַײז ייז .ןענַאטשעגֿפױא הֿבהז

 עסיורג ַא טָאה סַאג לקניוו ןיא .סרעריצַאּפש טימ לוֿפ ןעוועג ןענַײז

 ערעייז טימ ןעױרֿפנסַאג יו ,ךעלּפמעל טימ טצילבעג דלישָאניק

 -גרַאב ,סטכער ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז .ןגיוא עטקנימשעגרעטנוא

 ןגעלעג ןטרָאד ןענַײז רעזַײה עשיבַארַא .לסעג לקנוט ַא ןיא ,ףױרַא

 ןוֿפ .ביוטש ןוא ןייטש ןוֿפ גרעב ןיא ענעסירעגֿפױא ןטַײז עדייב ןיא

 טצילבעג דליוו ץעק עזָאלמייה ןבָאה רעכעל ןוא סעשינ עלעקנוט יד

 .טעקוַאימעג קידמיואמ ןוא ןגױא-רָאֿפסָאֿפ ענירג ערעייז טימ

 יז .ןַײרַא טנַאװ רעדנילב ַא ןיא לריט ַא טנֿפעעג טָאה ףלָאדַא

 זיא סע .רצח ןטרעטסַאלֿפעג סַײװ ,ןטכַאמרַאֿפ ַא ןיא ןַײרַא ןענַײז

 ןוֿפ זיה שיבַארַא ןרענייטש ,יורג ,ןילק ַא ןענַאטשעג ןטרָאד

 -לעטשעגוצ ַא יו ןעזעגסיוא ןבָאה ּפערט עקידנסיורד יד .סנרָאג ייווצ

 קיטכיל ןרָאװעג זיא סע .בוטש ןיא ףױרַא ןענַײז יז .רעדנעלעג רעט

 םעד טסירגַאב ןבָאה ייז .1* ןעװַאינַײרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה םינכש ןוא

 וצ ןקילבגערֿפ ןֿפרָאװעג ךעלקיטַײז ַײברעד ןוא *!םולש, טימ טסאג

 ךיז טָאה שינעסירגַאב ןוא למוט ןטימ ןיא ?טכירעגמוא ױזַא :ןהֿבהז

 -ֿפױרַא קירק רע זיא דלַאב ןוא ּפערט יד רעביא זָאל ַא ןָאטעג ףלָאדַא

 ;רעטָאֿפ םוצ טריֿפעגוצ ייז טָאה רע .רעדניק עדייב טימ ןעמוקעג

 יד טימ ןָאטעג זַײװ ַא רע טָאה --- ןועדג זיא סָאד ,ישעטַאט --

 ןיא סַאגלדנַאה רעשידִיי רעקידהמחלמרַאפ רערעלוּפַאּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד 2
 .ןעמוקנַײרַא ,ןזַײװַאב ךיז 15 --- .עשרַאװ
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 זיא סָאד ןוא -- סקעז רָאי ַא ןוֿפ עלעגנַיי ַא ,ןרעטלע ןֿפױא ןגיוא

 -עלק םעד רעטָאֿפ םוצ ןרעטנענרעד טווװורּפעג רע טָאה -- !לאיתלאש

 ,רָאי ןטרעֿפ ןיא דניק א ,ןרענ

 יד קערטש ַא ןָאטעג עדייז רעד טָאה רענעטכױלעגֿפױא ןַא
 ךיז טָאטשנַא ,רעדניק יד רָאנ ,לגילֿפ עטײרּפשעגסיױא יוװ ,סמערָא

 סרעטָאֿפ ןוֿפ סױרַא סיר א ןָאטעג רָאג ןבָאה ,ןעמענמורַא ןזָאל

 ,רעטומ רעד וצ ךיק ןיא ןֿפָאלטנַא ארומ ןייא ןיא ןוא טנעה

 סַיוו ַא טגיילעג טָאה יז .שיט םוצ ןטיירג ןעמונעג טָאה הֿבהז

 ,ןגָאז ןעוועג ירֿפ רעד ןיא ריא טלָאװ עלערהַא ןעוו ,יאדוװַא .ךעטשיט

 יז טלָאװ ,רעטָאֿפ םעד ןעמענוצסױרַא םורַא ױזַא ךיז טיירג רע זַא

 טלעטשעג זיולב יז טָאה רעבָא ױזַא .ןכוק ַא סעּפע ןקַאבעגּפָא ןעוועג

 םעד וצ טָאה ףלָאדַא .ןצנַארַאמ עכעלטע טימ לברעק ןטכָאלֿפעג ַא

 עגנוי ַײרד ,םינכש יד .ידנערב לסיב ַא טימ לשעלֿפ ַא טלעטשעגוצ

 ןעקנורטעג שיט ןבענ קידנעייטש ןבָאה ,רעטלע סֿפלָאדַא ןיא טַײל

 ןיא ,ערעייז רעבַײװ יד ןוא רעטָאֿפ ןטימ ןוא ןֿפלָאדַא טימ םייחל

 ןבָאה ייז .רעניה לטניב ַא יװ ןהֿבהז םורַא ןבילקעג ךיז ןבָאה ,ךיק

 :ּפעק יד טימ טלקַאשעג ,ןרעיוא יד ןיא טעקשושעג ךיז

 !רענעמ ?טַאהעג הנותח ןיוש ?עקַאט ,ַאװ וא ---

 ןענַײז ןרעגַאל יד ןוֿפ רעבַײװ יד זַא ,ןעניימ ךָאנ ןָאק ץעמע ---

 ,סָארדרַאֿפ ןתמא טימ טגָאזעג סָאד טָאה ןיקמורֿפ תרֿבג יד !רעסעב

 עירֿפ יד ןיא הנמלַא ןַא .טשױטנַא רעטיב ןעוועג ,ךעבענ ,זיא יז

 -הוואּת ,עסַײװ ליומ ַא טימ ,ךלימ-ןוא-טולכ -- ױרֿפ ַא ,רעקיצרעֿפ

 קידתוֿבחר ,רענעגייא ןַא טימ ,דניר ַא ןָא ,דניק ַא ןָא ,ןייצ עקיד

 ַא ךָאנ וצרעד .זױה םעד ןיא .ָאד עקַאט .בוטש רעטנדרָאעגנַײא

 טשינ ריא סע טייג ןגעוו טסעד ןוֿפ ,םילוח-תפוק ןיא עלעטש עטוג

 רעדָא זיא ,ןַאמ א ףיוא גיוא ןַא טֿפרַאװ יז רָאנ יו .ךודיש ןייק טימ

 יב טנעה יד ןיא ןיוש זיא רע רעדָא ,טַאהעג הנותח ןיוש טָאה רע

 -עגמוא ױזַא סָאד יז טָאה עקַאט רעבירעד .ןרעגַאל יד ןוֿפ ענעדִיי ַא

 טרֿפב ?רשֿפא :רעטָאֿפ סנורהַא ןוֿפ ןעמוק סָאד טרַאװרעד קידלוד

 רָאג סעּפע ןלָאמעגסױא םיא ךיז יז טָאה ,דייר סנורהַא טיול ,ךָאנ
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 עשז סָאװ !טַאהעג הנותח ןיוש ךיוא רע טָאה .סעכלעזַא ןוא סנױזַא

 -עג ךיג יז טָאה ?סיֿפ יד רעטנוא ןהֿבהז ןרעטנָאלּפ ָאד ךיז יז טעוװ

 ערעדנַא יד .בוטש ןוֿפ טכַײלשעגסױרַא ךיז ןוא *?ֿבוט ליל, טגָאז

 ןקיטַײדײװצ א ןָאטעג ,טקוקעגכָאנ ךעלקיטַײז ריא ןבָאה ךעלבַײװ

 ,ריט רעד וצ טזָאלעג ךיוא ךיז ןוא רערעדנַא רעד וצ ענייא לכיימש

 ,קעװַא שיט ןוֿפ רענעמ יד קידנעמענטימ

 ןעמונעגּפָארַא טָאה יז .שיט םוצ ןעמוקעגכָאנ דלַאב זיא הֿבהז

 יז טָאה םעד טָאטשנַא .ידנערב לסיב סָאד ,ןצנַארַאמ לשייק סָאד

 -צלַאז טרעגניֿפעג ַא ,לֿפעל טימ רעסעמ ַא ,טיורב בלַאה ַא טגיילעג

 -רעקוצ עטמערַאװעגנָא לסיב ַא טימ רעלעט ַא ןוא ץלַאז טימ לטסעמ

 רערעווש גָאט ַא ךָאנ ףיוא ןֿפלָאדַא רַאֿפ זיולב טלַאה יז סָאװ ,בָאב

 םוצ ןלעטש טֿפרַאדַאב ,טסַאג םעד דוֿבּכל ,יז טלָאװ יאדוװַא .טעברַא

 רעבָא .ייא ןַא ןכָאקסיױא שטָאכ ,עקלביצ טימ גנירעה לקיטש ַא שיט

 -עביצ ,גנירעה קרַאמ ןצרַאוװש ןֿפױא ןעניגרַאֿפ סָאד ךיז ןָאק רעוו

 ךָאנ יז טָאה ןצנַאג ןיא זַא ,ייא ןַא ןוֿפ ןטכַארט יז ןָאק יו ןוא ?סעל

 ַײב ענעלַאֿפעג ַא ?געט ייווצ ףיוא רעדניק עדייב רַאֿפ ךעלעייא ירד

 טימ רעלעט יד ןעגנערבנַײרַא ןעמונעג קידועמעש יז טָאה ךיז

 -סָאּפ ןיא טכָאקעגּפָא ךיג ףיוא טָאה יז סָאװ ,ןשקָאל עכעלצרַאװש

 -נוא ןירַאגרַאמ שירק ַא ןוא ץלַאז לסיב ַא טימ זיולב ,רעסַאװ :+ענ

 : :ןצלָאמשעגרעט

 -- יייהדועס עמערָא יד ןַײז לחומ ןזומ רימ טעוו רעווש רעד --

 ,טסַאג ןרַאֿפ טקידלושטנַא ךיז רעלעט םעד קידנלעטשקעװַא יז טָאה

 .ענצ טנַײה זיא זדנוא ַײב ,ךָאד טסייוו רעווש רעד ---

 טעלג א ריא רעטָאֿפ רעד טָאה -- !רעטכָאט ,טינ טַאש --

 ןטלַאהרעד ךיז רעגַאל ןיא טלָאװ דיי ןייא טשינ -- טנַאה יד ןָאטעג

 ןסע עלעסיש ַאזַא טימ ןבעל םַײב

 טָאה יז סָאװ ,לכיימש רעטשרע רעד ,טלכיימשעג טָאה הֿבהז

 -ןײא לסיב ןַײז רַאֿפ קנַאד ןוֿפ לכיימש ַא .רעווש םעד ןעקנָאשעג

 (ןבָאגוצ ןָא) ןייר **
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 "עג ןטרָאד ןוא ךיק ןיא ןַײרַא קירוצ יז זיא ענעדירֿפוצ ַא .שינעעז

 ךיוא ךיז יז טָאה םורַא לַײװ ַא ןיא ,ןֿפָאלש רעדניק יד ןגייל ןעמונ

 | ןסע שיט םוצ טצעזעג

 ןַא ןֿפרַאװ ןעמונעג ןַאמרָאװ סוקניּפ טָאה הדועס רעד ןטימ ןיא

 ןייא ןוֿפ ןצנַאג ןיא טײטשַאב גנוניווװ יד זַא .הריד רעד ףיוא גיוא

 םורַא ךיז רע טקוק טציא .ןיוש רע טעז סָאד ,לכיק ַא טימ רעמיצ

 "רעביא ןַא זיולב .ָאטשינ ָאד זיא טעב ןייק .לבעמ סנוז םעד ףיוא

 טנַאװ רעד ַײב דָאמָאק יד .קנַאבֿפָאלש ַא ןוא ןַאשטּפַאט רעטקעדעג

 טימ עלעשיט סָאד ,בוטש ןטימ ןיא ןלוטש ריֿפ טימ שיט רעד ןוא

 -צנעֿפ-ןָאקלַאב םַײב ןישַאמ-רעגניז יד ןוא לקניוו ןיא ָאידַאר רעד

 ךָאנ ףלָאדַא זיא ריֿבג ןייק זַא ,רָאלק ףיוא םיא טלייצרעד ץלַא ,רעט

 ,ןרָאװעג טשינ לַײװרעד

 -ייה רעטָאֿפ רעד טָאה -- ?רעדניק ,ָאד 15 קנע טייג עשז יוו ---

 -- ןסע טרעהעגֿפױא סגעוו ןייא רַאֿפ ןוא ןָאטעג גערֿפ ַא ךעלשימ

 .ץוביק ַא ןיא טנעז :* ץע ,טניימעג ךָאד בָאה ךיא

 -טנעמעצ רעד ןיא טעברַא ךיא זַא ,רָאי סקעז רעביא ןיוש ---

 ןשקָאל יד ןעגנולשעג ןוא טלכיימשעג ןדירֿפוצ ףלָאדַא טָאה .קירבַאֿפ

 ,עקילָאמַא יד ןעוועג ןטלָאװ סָאד יװ ,טיטעּפַא ןַא טימ רעסַאװ טימ

 טגעלֿפ ישעמַאמ יד סָאװ ,ךעלכַײי עשרעניה טימ ןשקָאל-רעייא עניד

 | .עשרַאװ ןיא ןעלכעק לָאמַא םיא

 ?ָאד ץע טניוװ טַײצ עצנַאג יד ןוא ---

 רע .רעווש םוצ דלַאב ןוא ןֿפלָאדַא וצ ןָאטעג קוק ַא טָאה הֿבהז

 רעבַארַא יד טניז טשרע ייז ןבָאה גנוניוװ יד זַא ,טשינ ךעבענ טסייוו

 :הֿפיח ןוֿפ קעװַא ןענַײז

 -רָאמעג ךיז ןבָאה רימ יװ ,ןעז טֿפרַאדעג טָאה רעווש רעד --

 | ,הריד יד ןגָארקעג ןבָאה רימ רעדייא טעוועד

 זַא ,ךָאד טגָאז'מ ?ץוביק ןוֿפ קעװַא ץע טנעז עשז סָאװ רַאֿפ ---

 .ףרַאד רע סָאװ רעדעי טָאה ןטרָאד

 ,ריא ** -- .ךַײא (שידִײי ןשיליוּפ ןופ) 5
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 טָאה רע .סרעטיש לסיב עטצעל סָאד טּפוזעגסױא טָאה ףלָאדַא
 ןטסעב ןכָאנ יו ,ליומ'ס טשיװעגּפָא ךיז ןוא רעלעט םעד טקורעגקעװַא

 רַאֿפ ,רעטָאֿפ םעד ןרעלקרעד טלָאװעג ָאי דָארג טָאה רע .גָאטימ

 ןַא רעלקרעד ייג רעבָא .ץוביק ןיא ןבעל טנעקעג טינ טָאה רע סָאװ

 םיצוביק יד ףיוא סיוא ךיוא ױזַא ןרעלק ייז .ןכַאז עכלעזַא (עדח הלוע

 :ער רֿבד לּכ

 טשינ ןעק ץוביק ַא ןיא ןבעל זַא ,ןסיוו ףרַאד ישעטַאט רעד --

 רעדעי טשינ ןוא םעד וצ יואר זיא רעדעי טשינ .רענייא רעדעי

 ןיא ןבעל טייג סָאװ ,שטנעמ ַא ,ןבעל טרָאס ַאזַא וצ ןסַאּפוצ ךיז ןעק

 ךיז זילב טשינ ,ללּכ םעד ןבָאה ןיז ןיא ןענעק ףרַאד ,ץוביק ַא

 ןענַײז ןשטנעמ עטסרעמ יד זַא ,ךָאד טסייוו ישעטַאט רעד ןוא .ןילַא

 ,ךַײר יוװ ןַײז געמ ץוביק רעד .תויח עקירעדינ ץנַאג לַײװרעד ךָאנ

 טשינ ןענעק יז לַײװ ןעמערַאװ טשינ ןשטנעמ ענױזַא סע טעוו

 .ענעשעק ןיא ךיז וצ ץוביק ןוֿפ םוטכַײר סָאד ןָאטנַײרַא

 ,סעומש םענענַאטשעגנָא םעד בילוצ ,ךעלדנע טָאה רעטָאֿפ רעד

 םיא לָאז .רעלעט םעד ךיז ןוֿפ ןקורוצּפָא טייהנגעלעג יד ןענוֿפעג

 טלָאװ שטַײד םַײב ןרעגַאל-טיוט יד ןיא זיולב .ןֿפָארטש טשינ טָאג

 יד ןוא גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ : עקשוי יד ,לכאמ ַא ןעוועג סנױזַא

 טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא תודועס-הרוּת-תחמׂש ןענַײז ,רעש ןיא ,ָאד ןּפוז

 יד טשיװעגּפָא ךיז טָאה רע .ךעבענ ,ָאד ןסע רעדניק יד סָאװ ,םעד

 ;ןֿפלָאדַא וצ טגָאזעג ןוא עסנָאװ עטצענרַאֿפ

 ץוביק ַא זַא ,ךיז טכַאד רימ ?דייר עגנַאל יד וטסֿפרַאד סָאװ ---

 ליוו רע .המהב ןייק טשינ זיא שטנעמ ַא .םויק ןייק ןבָאה טשינ ןעק

 ןסע גָאט עלַא טשינ יאדוװַא ןוא עדַאטס רעד טימ ןַײז קיבײא טשינ

 רעד ןוא ןייא ןוֿפ ןוא שיט ןייא ַײב ערטסַאילַאכ רעקיבלעז רעד טימ
 .יעטערָאק רעקיבלעז

 1963 ייֵנ

 .ּפוזרעסַאװ 1
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 יקצעליב .ח י

 ןוז ןַיַײמ רַאֿפ

 ,רימ רַאֿפ גונעג רשֿפא זיא ןוחטבכ ןַײמ
 ,ריד רַאֿפ טינ רָאנ
 ,ןוז ןללמ

 -- םיקעממ

 ,תונשקע טימ

 ,תונווּכ טימ

 ןכָאװ ןוא געט ךרוד

 ןייטש ןיא גָאלש

 : ןיילַא
 .ןוחטב

 ,תירֿבע ןושל-עמַאמ ןַײד טימ

 ,שידִיי ןושל-עטַאט ןַײד טימ

 טירט יד ךָאנ ייג

 ,תוֿבָא יד ןוֿפ
 ,הכרב טימ רעכעב ןַײד בייה

 שודיק ךַאמ
 : ביילג ןוא

 ,השודק טימ ךיז טמַארג השורי

 שידק גָאז רעטיצצרַאה טימ

 ,םינוגינ ענעגנַאגרַאֿפ ףיוא

 ,שדחמ ַײז רָאנ

 םענַײד רעמע םעד טסזָאל וד ןעוו

 .םענורב ןוֿפ טײקֿפיט ןיא
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 .ענַײמ רעטכָאט ,רענַײמ ןוז

 ןמָא רעַײא ןרעה ליוו'כ

 ,ןטַאט ןוֿפ תוכז ןיא טינ

 ,ןעמַאמ ןוֿפ תוכז ןיא טינ

 .ןעמָאנ רעַײא ןוֿפ תוכז ןיא רָאנ

 .ןעמָאז רעַײא ןוֿפ תוכז ןיא רָאנ

 .ןמָא

 .הלס
 1962 ביבָא'לת

 יקסנַאשזָאר לאומש

 שינעדעקדעביא

 עלעווַאנ

1 

 -עגנָא ליֿפ וצ ךיז טלָאװ רע יו טליֿפעג ךיז טָאה ָאטניסַאכ

 -רַאֿפ ַא טימ .רענעֿפָאלשעגסיױא-טשינ ַא יװ ןעגנַאגעגמורַא .ןעקנורט

 טשינ טָאה רע זַא ,געט עכעלטע ןיוש .לביא זיב .ּפָאק ןטנקלָאװ

 ,ןרָאֿפ וצ ןטימעגסיוא .שזַארַאג ןוֿפ ליבָאמָאטױא םעד טריֿפעגסױרַא

 :טרעֿפטנעעג רע טָאה .טרעדנווװעג ךיז טָאה ױרֿפ יד

 ...ןטכיררַאֿפ סעּפע ףרַאד'מ --

 -וצ ַאניֿפעסָאכ זיא -- ?טשינ וטסטכיררַאֿפ סָאװ רַאֿפ ָאט --

 -- קילב ןקידנשרָאֿפ ַא טימ ,קיטַײז םיא ףיוא קידנקוק ,ןענַאטשעג

 ?רעקינַאכעמ םוצ ןרינָאֿפעלעט לָאז ךיא זַא ,וטסליוו רשֿפא

 רימ סָאװ ,רעקינַאכעמ רעד -- טקַאהעגּפָא רע טָאה -- !ןיינ --

 ,ןטכיררַאֿפ טשינ סָאד טעוװ ,ןענעק
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 -עג ןוא טקוקעג .ןגיושעג .עלַײװ ַא טרַאװעג טָאה ױרֿפ יד
 ןדנובעגסיוא לגיּפש ןרַאֿפ טָאה רע יװ ,ןַאמ םעד טכַארטַאב .ןגיווש
 לָאמ סָאד רע טָאה לגיּפש ןכיוה ןרַאֿפ .ןגיוושעג ןוא ,טַאװַארק םעד
 ןעקנורטרעד זיא טייקיור ןַײז .לָאמ עלַא יו רעקירעדינ ןעזעגסיוא
 ןעוועג ןענַײז רָאה עכעליורג יד .ןגיוא עטערַאמכרַאֿפ יד ןיא ןרָאװעג
 -ייו רָאה עצרַאװש יד ןוא קירוצ געט עכעלטע טימ זיב יו רעיורג
 ןגָאז סעּפע ריא רע טעװ רשֿפא ,טרַאװעג טָאה יז .רערעטיש ,רעקינ
 ןדניברעביא ןוא ןדניב ןיא ןָאטרַאֿפ ןעוועג זיא רע רָאנ .ןלייצרעד
 סע יװ ןעמוקעגסױרַא טשינ ץלַא זיא ףיילש רעד .טַאװַארק םעד
 טימ טַאװַארק םעד ןסירעגּפָארַא רע טָאה ףוסל .ןַײז וצ ףרַאדַאב
 עגערילָאקנדײשרַאֿפ יד ןשיוװצ טכוזעג ןוא עֿפַאש יד טנֿפעעג .סעּכ
 -רַאֿפ םיא קיטסַאה ןוא ןרעדנַא ןַא טכוזעגסיוא ,ןֿפילש ןוא רעדנעב
 טשינ ןגױא יד םיא ןוֿפ טָאה ַאניֿפעסַאכ ,רענלָאק ןרעביא טיירד
 ,טנעלעגנָא עציײלּפ ןַײז ףיוא יו ןעוועג לגיּפש ןיא ןוא ןעמונעגּפָארַא
 רע זיא ,טוה רעד טימ ןוא לקער ןטימ ןָאטעגנָא .טעילוטעגוצ שממ
 ליטש טגָאזעג ,ןרעטש ןיא שוק ַא ןבעגעג ,ױרֿפ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ
 טירט יד ,ַאניֿפעסַאכ ,טרעהעג טָאה יז .קעװַא ןוא "וַאשט,, ןקורט ןוא
 יו טשינ .לָאמ עלַא יװ רערעווש .ּפערט יד ףיוא ןּפַאלקּפָא רעווש
 -עג רערעווש ריא זיא ּפַאלק ןדעי טימ ןוא .רענייטש יוװ רָאנ ,טירט
 .ןצרַאה ןֿפױא ןרָאװ

 םוצ ןֿפָאלעגוצ יז זיא ,ריט יד ןכַאמרַאֿפ טרעהעג טָאה יז זַא
 טזָאלעג טשינ ןוא בוש יד טכײהרַאֿפ טָאה םעטָא ריא .רעטצנעֿפ
 ,רעווש טקורעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטָאש ַא לפענ ַא ךרוד יװ רעמ ןעז
 טלָאװעג .רָאלק ןעזעג טשינ ?רעוװ .טלקַאװעג ךיז ךָאד ןוא טסעֿפ
 יז .טרעטיצעג טָאה בוטש יד .טרעטיצעג ןבָאה ןביוש יד רָאנ ,ןעז
 ,טרעטיצעג טָאה

 -ּפָארַא ךיז ןוא לעטָאֿפ םוצ טרַאשעגוצ ךיז םיוק טָאה ַאניֿפעסָאכ
 יּפַאה ריא ןיא ןעמענ דייוועגניא יד יוװ קידנליֿפ ,זָאלטכַאמ טזָאלעג
 ןוא ריא םורַא בוטש יד יװ ,ריא רעטנוא סענישזורּפש יד יוװ ,ןעס
 ,ריא רעביא טיֿפוס רעד יו
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 ,ןרעמונדןָאֿפעלעט טרַאװעג ןבָאה ,שיטבַײרש ןֿפױא ,ָארויב ןיא

 -נעעזרעד ,עטלעטשעגנָא יד .ןעגנודלעמ ןוא ןעמענ טימ ךעלעטעצ

 -טוג, םעד עטשרע יד ןבעגעג ךעלזגורב טָאה ,סָאבעלַאב םעד קיד

 -יילב ןטימ ןוא ןריּפַאּפ יד ןוֿפ ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא טשינ ,?ןגרָאמ

 יד ןיא טקוקעגנַײרַא טָאה זירַאּפ .תורוש רעביא טלטַײטעג רעדעֿפ

 -ייב טקוקַאב טוג ,רַאגיצ ַא לטסעקשיט ןוֿפ ןעמונעגסורַא .ךעלעטעצ

 -מורַא ,רעכעבשַא ןֿפױא סָאװ ,לרעסעמ-ריזַאר ַא טימ ןוא ןטַײז עד

 ,עלעטסעקידניצ ןוֿפ עלעדער סָאד קידנבַײרנָא .קע ןייא ןטינשעג

 -נישַאמ סָאד ןשָאלרַאֿפ טשינ ןוא ךיור םעד ןגױצרַאֿפ .טרעכײררַאֿפ

 סע יװ ,ןטיוצ עלעג יד טימ עלעמעלֿפ ןעיולב ןֿפױא טקוקעג .עלעק

 ןעיולב םעד ןוֿפ ךיז ןעלּפַאצ ןוא ןקוצ סָאד .ךיז טלּפַאצ ןוא טקוצ

 סָאד יו ןזיוועגסיוא ךיז םיא טָאה ןטיוצ עלעג יד טימ עלעמעלֿפ

 -עג ךיז ןבָאה ױזַא .םיא ןיא רָאנ ,םיא רעסיוא טשינ ןעוועג טלָאװ

 -ייז סָאװ ,ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג חומ ןַײז ןיא טקוצעג ןוא טלּפַאצ

 ןוא ,עדמערֿפ עכלעזַא קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ זיב ןעוועג םיא ןענ

 .רעכעלנַײּפ ןֹוא רעשימייה ץלַא ןרָאװעג םיא ייז ןענַײז רעטציא

 -רַאֿפ טָאה רע .ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה ןָאֿפעלעט ןוֿפ לירד ַא

 לדיימ סָאד .רעַײֿפ סָאד טקיטשרעד ןוא עלעקנישַאמ-דניצ סָאד טכַאמ

 -ירַא ,ןָאֿפעלעט ןוֿפ לבַײרטדיײיר ןֿפױא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא טָאה

 ;ןדלָאמעג ןוא סָאבעלַאב םוצ טקוקעגרעב

 .רענעלּפ יד קיטרַאֿפ טָאה רע .ינָאקימַאר ---

 -סױרַא ןיב'כ זַא -- טרעֿפטנעעג זירַאּפ טָאה -- םיא טגָאז ---

 ןַײז טינ קיטנָאמ זיב לעוו'כ .ןרָאֿפעג

 ,ֿפורעג רעדיוו ןָאֿפעלעט רעד טָאה םורַא עלַײוװו ַא ןיא

 .ַאריײרעּפ רינעשזניא --

 שיט ןרעביא רעגניֿפ יד טיִמ ןקיוּפ ןעמונעג טָאה ָאטניסַאכ ןָאד

 ןטסבָארג ןזיב ןטסניד ןוֿפ רעבירַא ,ןשיװַאלקיָאנַאיּפ רעביא יו
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 זַא ,ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא טלָאװ רע יוװ ךַײלג ,לָאמ 6 רעגניֿפ

 ,רעֿפטנע ןַא םיא ןוֿפ ליוו'מ

 'רָאֿפ עטלעטשעגנָא יד טָאה -- ..זירַאּפ רָאינעס ,טרַאו רע --

 ,טנָאמרעד קיטכיז

 -רעבירַא ,טנַאה רעד טימ ןמיס ַא טכַאמעג טָאה סָאבעלַאב רעד

 טלָאװ סע יװ לבַײרט סָאד ןבױהעגֿפױא ןוא ,ןָאֿפעלעט םעד ןגָארטוצ

 יד טרעהעג .טסירגַאב טלַאק -- םעד ךָאנ .אׂשמ ערעווש ַא ןעוועג

 רעדָא "אי; רעדָא טרעֿפטנעעג זיולב ןוא ,טרעהעג ,דייר עגנַאל

 ;טגָאזעגנַײרַא עדנע וצ ."ןיינ;

 טכַאמ !רינעשזניא רָאינעס ,ןקידלושטנַא רעייז רימ טעוו ריא --

 ןעגנורעדנע יד זיוה ןיא ןכַאמ וצ טכער סָאד ךַײא ביג ךיא .ןיילַא

 ,קידנגָאז תמא םעד .ךַײא ףיוא ךיז זָאלרַאֿפכ .טײטשרַאֿפ ריא יו

 .ןעמעלַא טימ טשינ סעּפע ןיב'כ .טשינ ײטשרַאֿפ רָאנ ,ךַײא ךיא רעה

 ךס ַא ,דיײר ןשיר ןעמונעג רעדיוו רעבָא ןבָאה לבַײרט ןיא

 ,דייר

 ןגָאלשעגרעביא זירַאּפ טָאה -- !איד ןעוב .טקידלושטנַא ,ָאי --

 ַאזַא !קינדונ ַא טָא -- קַאנק ַא טימ לבַײרט סָאד טגײלעגקעװַא ןוא

 ..קינדונ ַאזַא ןוא רעטנרעלעג

 -סיוא ךיז ,לוטשגיוו רעד ןיא ףיט טצעזעגנַײרַא ךיז טָאה רע

 ;לדיימ סָאד ןֿפורעגוצ ןוא רעטניהַא ףיוא ןגיובעג

 !ַאטירָאינעס ---

 .טרַאװעג ,סָאבעלַאב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא עטלעטשעגנָא יד

 ,ןלױֿפַאב רע טָאה -- !טבַײרש ---

 -בַיירש רעד ןיא ןגעלעג עיּפָאק טימ ריּפַאּפ זיא ייווצ ןוא סנייא

 | .ןישַאמ

 -קיד זירַאּפ טָאה -- ץנַאטסנָאק ַא רעביא ךיא זָאל טימרעד};

 -רעד ןביוא םעד ןיא ןטסָאּפ םעד זָאלרַאֿפ ךיא זַא -- טריט

 .,טסעֿפ לעטוע ךיא ןוא ,סָאבעלַאב ןוֿפ טגָאזעגּפָא ,זױה ןטנָאמ

 טָאה סָאװ ,ףערטַאב ןלוֿפ םעד טלָאצַאב ןגָארקעג בָאה ךיא זַא
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 ןוֿפ ןגָאזּפָא ןרַאֿפ ןצעזעג יד טימ גנַאלקנַײא ןיא ,ןעמוקעג רימ

 ".ןוֿפ עמוס יד ,טעברַא רעד

 ליטש זיא ןישַאמ יד ןוא ןבילבעג ליטש ָאטניסַאכ ןָאד זיא ָאד

 .ּפָאק םעד ןבױהעגֿפױא טשינ טָאה לדיימ סָאד ,ןבילבעג

 ? יא --

 ? סָאװ ---

 !עמוס יד ףיוא-טבַײרש ---

 ? לֿפיױװ ---

 !טליוו ריא לֿפיוװ ---

 ? ךיא --

 ,סיוועג ---

 ? סָאװ רַאֿפ --

 !עדנע ןַא רַאֿפ --
 ? ווו ---

 ,רימ ַײב ---

 ? ןעמעוו טימ ---

 .רעטכָאט ןַײמ טימ ---

 ?טלעג רימ ריא טיג --

 ! ץלַא --

 .?ץלַא ךַײא ַײב זיא טלעג --

 ?ןרעדָאֿפ ריא טנעק ךָאנ סָאװ --

 .טשינ רָאג ? ךיא --

 ,טמוק סָאד ,טמוק סָאװ ! טשינ סָאד --

 -ַאשגנירג ןוֿפ לכיימש ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה לדיימ סָאד

 ןוֿפ .ןעלקניווליומ יד ןיא רעֿפיט רעבירַא זיא לכיימש רעד .גנוצ

 סָאד .ןטסָאמעגּפָא ךיז ןבָאה עדייב .לקע וצ רעבירַא גנוצַאשגנירג

 ןטימ לסיירט א ןבעגעג טָאה יז ןוא ןרָאװעג סאמנ ריא זיא ןקוק

 -עג זיא רעכָאֿפרָאה רעצרַאװש ,רעטלזַײרקעג ,רעטכידעג ריא .ּפָאק

 ,טניוו ןֿפױא ענירעלעּפ ַא יוװ ,ןזָאלבעגנָא ,טײרּפשעצ רעמ ךָאנ ןרָאװ |
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 טשיג ךיז רעִירֿפ טָאה רע .טייקזייב טימ טלזיּפשעג ןבָאה ןגיוא יד

  ,זייב ױזַא ןַײז ןענעק ןלָאז ןגיוא עריא זַא ,ןלעטשרָאֿפ טנעקעג

 ןטסָאּפ םעד רַאֿפ ןגײלרָאֿפ ךיז םיא וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו

 עקידנצייר ריא טקיצטנַא טנעמָאמ ןטשרע םעניא ךַײלג םיא טָאה

 ןעמוקעג לָאמ ןייא טשינ םיא זיא רעטעּפש .טייקנייש עשיטימעס

 טּפַאכרַאֿפ טייקנייש עשיטימעס עשרענַיײגיצ ָא יד זַא ,קנַאדעג ןֿפױא

 -כעט יד ןיא ןענָאמרעד ייז לַײװ ,רענעמ רעניטנעגרַא יד רַאֿפרעד

 ןטכַארטַאב םינּפ שילַאטנעירָא ַאזַא ,טולב רעידניא ןסייה ןוֿפ רעט

 "ידיי ַא זיא ױרֿפ ַאזַא ןעוו וליֿפַא ,ענעגייא ןַא רַאֿפ רעניטנעגרַא יד

 -עג רעדנוזַאב ץנַאג ןָאטניסַאכ ןָאד טָאה סָאד ןוא .*ַאטיסור, ַא ,עש

 .ןעמונעגנָא ךַײלג יז טָאה רע .טקָאל

 -עג םיא יז זיא גָאט וצ גָאט ןוֿפ .טרַאנעג טשינ ךיז טָאה רע

 טָאה ןעמוק ןביוהעגנָא טָאה יז רָאנ יו .רעמ ןוא רעמ ץלַא ןלעֿפ

 -ַאב טָאה ביס וליֿפַא .רעשירֿפ ןוא רעגנִיי ןליֿפ ןעמונעג ךיז רע

 טָאטשנַא ,לרוחב גנוי ַא יװ ןצוּפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע זַא ,טקרעמ

 ןעמונעג ,טַאהעג ביל קידנעטש טָאה רע סָאװ ,ןטַאװַארק עלעקנוט

 ןעמונעג .עשרעדניק טעמּכ ,עכעלײרֿפ ,ןרילָאק עקיטכיל ןבַײלקסיוא

 -סױרַא ןרַאֿפ ןוא ,ץַאל רעד ףיוא ןוא רָאה יד ףיוא םוֿפרעּפ ןצירּפש

 טָאה בַײווס ,לגיּפש ןרַאֿפ טעיָארטסעג ךיז רעגנעל סַאג ןיא ןייג

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע יוװ ,טקרעמַאב גָאט ַא ןיא זיב ,טקוקעגכָאנ

 טנעקרעד טָאה יז .ערדַאװק רערעדנַא רעד ףיוא ליבָאמָאטױא ןטימ

 זיא יז ,לדיימ ַא ןגיטשעגסױרַא זיא סע יװ ןעזעג .ליבָאמָאטױא םעד

 ,ןגיל ךיז ףרַאד סָאװ ןוה ַא יװ .,בַײוװ'ס ,ןעגנַאגעגמורַא טלָאמעד

 טָאה סָאד סָאװ ,טונימ עכעלטע יד .ןענוֿפעג טשינ ךיז טרָא ןייק ןוא

 ןוֿפ טָאה יז ןעו טשרע .ןרָאי ןעועג ריא רַאֿפ ןענַײז ,טרעיודעג

 סױרַא ןַאמ רעד זיא ריט רעד ַײב ָאטיוא ןוֿפ יו ,ןעזרעד ןָאקלַאב

 ּפָארַא ריא זיא ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ רעטכָאט יד ןוא טַײז ןייא ןוֿפ

 ןגעו טדערעג םעד ךָאנ ןעמ טָאה שיט םַײב .ןצרַאה ןוֿפ ןייטש ַא

 ןיא ןעמוקעג סע זיא רעטכָאט יד יו ;רעטלעטשעגנָא רעַײנ רעד

 ריא טימ טָאה יז יו ;םײהַא ןטַאט ןטימ ךַײלג ןרָאֿפ וצ ידּכ ,ָארויב
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 יז טניױװ לּכה-ךסב זַא ,ןרָאװעג ריוועג ןוא סעומש ַא טריֿפרַאֿפ

 טָאה ,ונ .ערדַאװק רעדנַא רעד ףיוא ,בוטש רעד ןוֿפ טירט ַא רָאג

 ַיײס .םייהַא ןרָאֿפטימ ייז טימ לָאז יז ,ןטַאט םעד ןטעבעג רעטכָאט יד

 .געוו ןייא יו
 .םינכש רימ ןענַײז --- טגָאזעג יז טָאה --- ...: לַאטָאט ןע --

 ,ָאטיוא ןוֿפ לייט ןטשרעטניה םעניא ,םיײיהַא עזַײר עטשרע יד טָא

 ןסילש םַײב רָאנ זיא רע ןעוו ,סָאבעלַאב רעד זַא ,ןעוועג גונעג זיא

 ,רעטלעטשעגנָא רעד ,ןגײלרָאֿפ ריא לָאז ,ָארויב ןיא ןבילבעג ןיילַא
 טגעלֿפ .ןעלקנעווק ךיז יז טגעלֿפ הליחּתכל .םײהַא ןעמַאזוצ ןרָאֿפ וצ

 :ןגָאז ריא רע
 .םינכש ךָאד רימ ןענַײז .,,לַאטָאט ןע --

 סָאד ןענעֿפע ןײגנַײרַא םַײב ןווורּפ יז טגעלֿפ טַײצ עטשרע יד

 ןוא טזָאלעג טשינ רעבָא טָאה רע .ָאטױא לייט ןטשרעטניה ןוֿפ לריט

 .םיא ןבענ ,לדער ןבענ ,טנרָאֿפ ןציז וצ ןטעברַאֿפ

 ךעלױרטרַאֿפ ןוא ליטש ןביוהעגנָא רע טָאה -- ...לַאטָאט ןע --

 רימ זַא ,ןילַא ןציז לָאז ךיא ןוא ןיילַא ןציז ריא טלָאז סָאװ רַאֿפ ---

 .-.ןעמַאזוצ ָאי ןיוש ןרָאֿפ

 םיא ףיוא טָאה לרעטכעלעג עקיזָאד סָאד ןוא טכַאלעג טָאה יז

 -ייה ױזַא ןרעוו רע טגעלֿפ ןרָאֿפ ַאזַא ַײב .טײקמערַאוװ ַא טיױועגנָא

 ןייא טימ רָאנ ליבָאמָאטױא םעד ןריֿפ טֿפָא טגעלֿפ רע זַא ,שימ

 -נעמענמורַא .ןעלנָא םעד ףיוא ןגײלרַאֿפ טנַאה עטייווצ יד ןוא טנַאה

 ןטײרּפשעצ ןוא ןבייה יז טגעלֿפ לָאמ עטשרע יד .עצײלּפ ריא קיד

 .אׂשמ עקירעביא ןַא ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּוצּפָארַא ףיוא יוװ ,ןעלסקַא יד

 -כיימש ,קַיור ןציז ןבילבעג ןוא טניווװועגוצ ךיז יז טָאה רעטעּפש

 רעד רעכלעוו וצ ,טײקטַײװ רעד ןיא קילעזקילג קידנקוק ,קידנעל

 .ןעגנוזעג ליטש -- ןדייר טָאטשנַא .ןסירעג ךיז טָאה ליבָאמָאטױא

 -ֿפוא טרעטשעג טשינ םיא טָאה טייקליטש יד .רָאלק רעבָא ,ליטש

 טרעהעג טשינ גנַאל .רעדיל ענדָאמ .דיל ןוֿפ טרָאװ סעדעי ןּפַאכוצ

 ,ףוס-לכ-ףוס 1
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 ןעגנולקעג ןבָאה רעטרעװ ךס ַא .ןסעגרַאֿפ טעמּכ .ךַארּפש רעייז

 זַא ,סױא-טזַײװ .רעדיל עשיערבעה יד ןוֿפ טּפיױה רעביא ,דמערֿפ

 -כיוו רעקינייוו טשינ רַאֿפ רעטרעוו יד ןטלַאהעג טָאה ,ַאטיסָאר ,יז

 ןקמוקעגסיורַא ריא ַײב ןענַײז רעטרעװ יד לַײװ .גנַאזעג סָאד יו קיט

 .טרימַאלקעד ייז טלָאװ יז יו ,רָאלק

 ,טגערֿפעג רע טָאה -- ?רעטרעװ עלַא טײטשרַאֿפ ריא ןוא -- |

 -רַאֿפ ןָא טקוקעגנָא םיא רעבָא ,טרעדנּוװרַאֿפ ןעוועג זיא יז

 םיוק טָאה רע .ןביורט עקיטֿפַאזצרַאװש יװ ,ןגיוא עסיז טימ ,לביא

 -עמע .ןטלַאהעגנַײא ךיז רָאנ ,ןָאט שוק ַא טלָאװעג יז .טשרעהַאב ךיז
 "עג רע טלָאװ םינּפ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא .ןעמוקנָא טנעקעג טלָאװ רעצ

 ָארויב ןיא ןֿפָארטעג טלָאװ ןטנעגַא-רעזַײה יד ןוֿפ רענייא ןעוו ,טַאה
 ?רעטלעטשעגנָא רעד טימ ןשוק ךיז סָאבעלַאב םעד

 ַאּפַאּפ ןַײמ --- טרעֿפטנעעג יז טָאה --- !עגַארֿפ ַא רַאֿפ סָאװ --
 .שיערבעה יא ,שידִיי יא ,טנרעלעג רימ טָאה

 ?רעדיל יד טנרעלעג ךַײא טָאה רעוו ןוא --
 .טֿפַאשלעזעג יד --
 ?רעדיל עַײנ ---

 ,סיוועג ---
 ?ןענַאװ ןוֿפ ---

 .ןשטנעמ עַײנ ןוֿפ ---

 ?ענירג --

 ןבָאה ייז !?ענירג יד; רימ ןענַײז ייז ןגעקנַא .ענירג ןייק טשינ --

 עתמא יד ייז ןגעקטנַא ןענַײז רימ זַא ,טבעלעגרעביא ליֿפ ױזַא ןטרָאד
 ..?סָאנַאיסנױװָארּפ,

 :טּפַאכעגקירוצ ךיז יז טָאה ָאד

 ...ץניווָארּפ רעד ןוֿפ ןעמוק סָאװ יד טשינ ןיימ'כ !ענָאדרעּפ --
 -עג זיא סָאװ ,ןזירַאּפ ,םיא רַאֿפ טרעֿפטנערַאֿפ ךיז יז טָאה סָאד

 ךס ַא טימ .ןַײרַא טָאטשטּפױה רעד ןיא ץניוָארּפ רעד ןוֿפ ןעמוק

 -עגרעביא ,סערַײא-סָאנעוב ןוֿפ ןרָאֿפעגקעװַא רע זיא קירוצ ןרָאי

 ןרעוו וצ רוטּפ יבַא .קעה ַא ןיא ןבילקרַאֿפ ךיז ןוא דנַײרֿפ עלַא טזָאל
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 רעניילק ַא ןיא טצעזַאב ךיז .ןטעברַאֿפױרַא ךיז ןוא קירבַאֿפ רעד ןוֿפ

 וצ טוג ןוֿפ .טוג קעװַא זיא'ס ןוא .לדנַאה םוצ ןעמונעג ןוא טָאטש

 -עטשַאב ןגָארקעג ןוא תוכלמ טימ טֿפַאשטנעק ןדנוברַאֿפ ,רעסעב

 -עמ סָאװ טכוזעג ןוא ןרידנומ ןשיוװְצ רעשימייה ַא ןרָאװעג .ןעגנול

 ןשיווצ רעשימייה סָאװ ןרעוו וצ קידנכוז ,ױזַא טָא ןוא .יורטוצ רער

 טָאה רע סָאװ ,קינייװ זיא'ס זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה ,ןרידנומ יד

 ןעמָאנ רעד ךיוא לַײװ ,*ָאטניסַאכ, טכַאמעג *לקצַאכ, ןעמָאנ ןַײז ןוֿפ

 -עגוצ ןיילַא טָאה רע יו טקנוּפ זיא .ןרעטש םיא ןעק *גרעבזירַאּפ;

 טכַארטעגוצ רע טָאה ױזַא ,ָאטניסַאכ ןכַאמ "לקצַאכ; ןוֿפ טכַארט

 יב סע רע טָאה ךיז ַײב טלעוּפעג ןוא .זירַאּפ ןכַאמ *גרעבזירַאּפ; ןוֿפ

 ןגָארקעגנַײרַא טָאה רע סָאװ ,גנולעטשַאב רעסיורג רעטשרע רעד

 ,טקַארטנָאק םעד ןבַײרש םַײב טגערֿפעג םיא טָאה ןעמ זַא .תוכלמ ןוֿפ

 ןסַאלעג ןוא קיור טרעֿפטנעעג רע טָאה

 ,זירַאּפ ָאטניסַאכ ---
 ?זירַאּפ -- ןרָאװעג לעּפתנ זיא רעבַײרשרַאֿפ רעד --- ?יוו ---

 ?ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ טָאטשטּפױה יד יו

 ,טרעֿפטנעעג טסעֿפ גרעבזירַאּפ לקצַאכ טָאה -- !טקַאזקע --

 יו ,לָאמ עכעלטע טרזחעגרעביא ,ןסַאלעג ןוא קִיור טדערעגסױרַא

 -ַאפ ָאטניסַאכ -- ןסעגרַאֿפ וצ טינ ףיוא ,טרזחעגנַײא ךיז טלָאװ רע

 ..זירדַאּפ ָאט-ניסדַאכ ..זיר
 "נולעג םיא זיא סע זיב ,תורצ ךס ַא טַאהעג רע טָאה םעד ךָאנ

 ,וירב ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבָאה סע .ןעמָאנ םעד ןכַאמוצרעביא ןעג

 ןעמ ןוא "זירַאּפ ָאטניסַאכ; ןעמָאנ םעד ףיוא ןקעשט ןוא ןטנעמוקָאד

 עקַאט סָאד זיא רע זַא ,ןזַײװֿפױא לָאז רע .טגנַאלרַאֿפ םיא ןוֿפ טָאה

 ןֿפָאלעגמורַא רע זיא .רערעדנַא ןייק טשינ ןוא ,זירַאּפ ָאטניסַאכ רעד

 ,ּפָארַא ןעניז ןוֿפ טעוװ רע ,טניימעג .ןזַײװַאב עלַאגעל ןֿפַאשנַײא ךיז

 -עג ןיוש טָאה רע ןעוו ,געט ןעוועג .גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ געט ןעוועג

 טלױֿפרַאֿפ ןוא עמרוט ןיא ןייג ךָאנ רַאֿפרעד טעו רע זַא ,טניימ

 ןיוש רע טָאה ןעמָאנ םעַײנ םעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא רָאנ .ןטייק ןיא ןרעוו

 ךיז ןטַאקָאװדַא ַײב .ןֿפָאלעגמורַא זיא רע .טרעקרַאֿפ .טלָאװעג טשינ
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 וצ סעיצַאדנעמָאקער טכוזעג .טָאטשטּפױה ןיא ןרָאֿפעג .טגײלרַאֿפ

 טלעג טימ ןֿפרָאװעג ךיז ןוא .ןעזנַײא ןטעבעג .םילודג ןוא סרעכַאמ

 ןֿפלָאהעג זיא רע זיב .טלעוּפעגסױא טָאה רע זיב .תוחוּכ יד רעביא

 .טנַאה ןיא טנעמוקָאד םעַײנ ןטימ םייהַא ןעמוקעג ןוא ןרָאװעג

 בַיוו ןטימ ןסעזעגּפָא רע זיא ,םייה רעד ןיא ,טנװָא םענעי ןיא

 ךיז .טנעמוקָאד ןטימ טליּפשעג ךיז ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 ןענעייל ןוֿפ ןרָאװעג טַאז טשינ זיא רע .טליּפשעגנָא ןוא טליּפשעג

 . ןיא טליֿפעג ןוא ,עלעכיב םעד ןיא הרוש עדעי ןענעיילרעביא ןוא

 טלעטשעגקעװַא ךיז םעד ךָאנ .לכאמ ןטסעב םעד ןוֿפ יו םעט ַא םעד

 סָאװ ,למינּפ ןיא טקוקעגנַײרַא ןוא עלעגיוו סדניק ןרעביא בַײװ ןטימ

 ,ףָאלש ןוֿפ טכַאלעג טָאה

 טסגעמ -- טעשטּפעשעג זירַאּפ ָאטניסַאכ טָאה --- !ךַאל ,ךַאל ---

 ...טלעוו רעד ןוֿפ ןכַאל

 גָאט ַאזַא ךָאנ סיוא-טעז רע יוװ ,ןעז טלָאװעג רע טָאה עדנע וצ

 ןוא עֿפַאש רעד ןוֿפ לגיּפש םוצ בַיײװ'ס טריֿפעגוצ טָאה .תחנ ןוֿפ

 ףעװעג זיא רע יװ רעכעה ןעזסיױא לָאז רע ,טקערטשעגסיוא ךיז

 ,לגיּפש ןיא טקוקעג ןוא טשוקעג .לגיּפש ןיא טקוקעג ןוא טמערָאעג

 -עצַאֿפ ןוא ,לגיּפש ןיא טקוקעג ןוא טנַאה ןיא טנַאה ןייג טווּורּפעג

 ;סַאג ןיא ןסירגַאב םוצ יוז ,טנַאה יד ןבױהעגֿפױא שיט

 | !זירַאּפ ָאטניסַאכ --
 ןוֿפ ןעניוו סױרַא קלָאֿפרָאּפ סָאד זיא םורַא געט עכעלטע ןיא

 ריט רעד ףיוא ןוא .ךיז רַאֿפ בוטש ַא ןיא םענעי ַײב רעמיצ םעד

 ;לדליש ןודנָארב ַא טּפַאלקעגוצ זיא

 זירַאפ ָאטניסַאכ

 רעלעטשוצ -- רענָאיסימָאק -- רחוס

 ןיא .ןדִיי ןוֿפ טַײװ ןעוועג רע זיא ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ,ןטרָאד
 .ןרעדנַא ןכָאנ תוכלמל ֿבורק ןייא ןײגנַײרַא ןעמונעג טָאה בוטש ןַײו
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 טניוװעג טָאה סָאװ ,חלג םעד ןֿפערט טגעלֿפ רע זַא ,טַײצ רעד טימ

 -ךרד טוה יד םיא רַאֿפ ןעיצּפָארַא רע טגעלֿפ ,ריא ןוֿפ טַײװ טשינ

 :קידצרא

 !ערדַאּפ ,ַאיד ןעוב ---

 -רַא ןיא זַא ,טָאטש ןַײז ןיא ,זירַאּפ ָאטניסַאכ ,םיא טגָאז'מ ןעוו

 טגניז סָאװ ,ַאסָאר יוו לדיימ שידִיי ַאזַא ןסקָאװעגסיױא זיא עניטנעג

 טלָאװ ,טייקשידִיי ןיא טבילרַאֿפ ױזַא זיא ןוא ,שיערבעה ןוא שידִיי

 םיא זַא ,טביילגעג רֶע טלָאװ רעקינייו ךָאנ .טביילגעג טשינ רע |

 ןוא ָארויב ןייא ןיא לדיימ ַאזַא טימ ןציז וצ ןעמוקסיוא טעװ ןיילַא

 ןעגניז םיא רַאֿפ לָאז יז ,ליבָאמָאטיױא ןייא ןיא טַײז ַײב טַײז ןרָאֿפ

 ױזַא ,טגײלעגֿפױרַא עציײלּפ ריא ףיוא טנַאה ןַײז ןטלַאה לָאז רע ןוא

 /  ףגָאז םיא לָאז יז ןוא ,רעטבילרַאֿפ ַא יו ,שימייה
 . =?סָאנַאיסניװָארּפפ עתמא יד ייז ןגעקטנַא ןענַײז רימ --

 ,םולח ַא יו סיוא םיא טעז ,םעד ךָאנ םישדח ַײרד םיוק ,טציא

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ םיא טימ ץלַא זיא טָאטשטּפױה רעד ןיא סָאװ

 -מערֿפ רַאֿפ ןרָאװעג םיא ַײב זיא סָאװ ,לדיימ סָאד .טַײצ רעצרוק ָא

 ןֿפרעג ליטש רעד ןיא רע טָאה ,"ַאסָאר ַאטירָאינעס, ןשטנעמ עד

 -מַאלֿפעצ זייב טימ םיא רַאֿפ יז טייטש טציא ,?ַאטיסָאר, ךעלטרעצ

 -- "טמוק סָאד ,טמוק סָאװע --- ,ןלָאצַאב ריא ליוו רֶע .ןגיוא עט
 רעד ןוא ,גנוצַאשגנירג ןוֿפ לכיימש ַא טימ ןָא םיא טקוק יז רָאנ

 רעבירַא-טייג ,ןעלקניווליומ יד וצ רעֿפיט קידנעײגרעבירַא ,לכיימש

 :לקע וצ גנוצַאשגנירג ןוֿפ

 סױרַא יז טדער *זירַאּפ , ןעמָאנ םעד -- !זיריַאּפ רָאינעס ,ןיינ --

 ךַאז עבָארג ַא סעּפע ןגיּפשעגסױרַא טלָאװ יז יוװ ,ליומ ןלוֿפ ַא טימ

 ,ןלָאצַאב טשינ רימ טֿפרַאד ריא --

 ?סָאװ רַאֿפ ---

 .ןלָאצַאב טשינ רימ טנעק ריא לַײוװ ---

 ?ַאטירָאינעס ,סע ריא טַײז ךַײר ױזַא ---

 !ךַײא ןוֿפ רעכַײר ,סלַאֿפנדעי ---

 .יהּפצוח ןיא --| |
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 !גרעב-נז-ירדַאּפ ,רָאינעס ,טײטשרַאֿפ ריא סָאװ ,עקיצנייא סָאד --

 ?סדָאדָאדָאװ ---
 רע רעדייא רָאנ .ןגיוא יד רַאֿפ ןָאטעג לדניווש ַא םיא טָאה סע

 טָאה ,רעגנעה םַײב ןעוועג ןיוש לדיימ סָאד זיא ךיז וצ ןעמוקעג זיא

 -סיֹוא ,ריט יד קיטסַאה קידנענעֿפע ,ןוא עלעטנַאמ סָאד ןעמונעגּפָארַא

 : ;טייקזייב רעקישטיווק ַא טימ ןֿפורעג

 -ַאב רימ טליװ ריא !!גרעב-נז ירדַאּפ עלדעקי-צַאכ רָאינעס --

 עתמא ןַא יו ןלָאצַאב ךַייא לעוו ךיא ןוא יוג רעבָארג ַא יװ ןלָאצ

 | !רעטכָאט עשידִיי

 ,ריט רעד טימ ץעז םעד ןוֿפ טרעטיצעגֿפױא ןבָאה טנעוו יד

 רעגניֿפ יד טימ ןוא לקנעב ןֿפױא טכַײלגעגסױא ךיז טָאה זירַאּפ = -

 ,למוט םעד ןבַײרטוצסױרַא ףיוא ,ךעלרעמעה-ןרעיוא יד טלסײרטעגנָא

 ןַא טימ ּפָא-טסיג'מ סָאװ לטניה ַא יװ ,ּפָאק םעד טלסיירטעצ טָאה

 :ןרעטש ןרעביא טנַאה יד טריֿפעגרעבירַא ןוא ,רעסַאװ רעמע

 -עג ןוא טדערעג ךיז וצ טָאה רע -- !?ַאטיסָאר; עתמא יד --

 לוַײט רעד -- ןלעטשוצפיוא ךיז חוּכ ןייק טשינ טָאה רע זַא ,טליֿפ

 ..רענייא ַאזַא טימ ןבייהנָא ךיז טֿפרַאדַאב ..,טקישעגנָא רימ טָאה

 ןעמושז ןעמונעג םיא ַײב ןעקנַאדעג יד ןבָאה ןגילֿפ עזייב יו = -

 ןגעו יצ .ןטכַארט וצ רעִירֿפ סָאװ ןגעוו טסּוװעג טשינ .ּפָאק ןיא

 ןגעוו יצ ?טנעה עריא ןיא ןגָארקעגנַײרַא טָאה יז סָאװ ,רעטכָאט רעד

 ןגָארקעגנַײרַא ןעגניז ןוא ןצנַאט ןַײז טימ טָאה סָאװ ,"םענירג; םעד

 רעכלעוו וצ ,ױרֿפ רעד ןגעוו רָאג יצ ?טנעה ענַײז ןיא רעטכָאט יד

 ַא רַאֿפ סָאװ טסייו רעוו םיא ףיוא ןלייצרעד ןקיש ךָאנ ןעק יז

 | ?תויׂשעמ עסואימ

 ּפָאק ןיא טעמושזעג םיא ןעקנַאדעג יד ןבָאה ןגילֿפ עזייב יוװ

 ןוװרּפ וצ ייז ןוֿפ םענייא ןייק חוּכ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ןוא
 .ןבַײרטרַאֿפ

5 

 "רעו עטצעל יד טרעביֿפעג ןזירַאּפ ןיא ןבָאה טכַאנ עצנַאג יד

 ןגעלעג זיא רע .ריט יד טקַאהרַאֿפ טָאה ַאטיסָאר עכלעוו טימ ,רעט
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 טשינ רָאג סנייא ץלַא ןוא ,ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ ,ןגיוא ענעֿפָא טימ

 -נָא ,ןײטשרַאֿפ ,ןעז סעּפע טלָאװעג ,טרעטַאמעג ךיז טָאה רע .ןעזעג

 עריא טימ .ַאטיסָאר יד ןעניימ טנעקעג יז טָאה סָאװ ,ךיז ןסיוטש

 ךיא ןוא יוג רעבָארג ַא יוװ ןלָאצַאב רימ טליוו ריא , :רעטרעװ עטצעל

 יז טָאה סָאװ .."רעטכָאט עשידִיי עתמא ןַא יװ ןלָאצַאב ךַײא לעוװ

 -תמגע ?טלעג ?ןָאטּפָא ץלַא םיא יז ןעק סָאװ ןוא ?טניימעג םעד טימ

 ?ןכַאמ לובליב ַא ?שֿפנ

 ,ןָאטּפָא םיא ןעק יז סָאװ ,ןכַאז ייווצ עקיצנייא יד זַא ,טכַארט רע

 ןוא טעּפעשטעג ריא וצ ךיז טָאה רע זַא ,ןרסמרַאֿפ רעדָא :ןענַײז

 -ירג; םעד םיא ןגעק ןציירעצ רעדָא ,ןגָאלשרָאֿפ עסואימ טכַאמעג

 יז ביוא ,טעשַארטסעג רעטכָאט רעד טָאה ,זירַאּפ ,רע יַאמלה ,"םענ

 -רַאֿפ םיא רע טעװ ,"םענירג, םעד ןוֿפ ןעּפעשטּפָא טשינ ךיז טעוו

 ..לַאגעלמוא דנַאל ןיא ןַײרַא זיא רע זַא ,ײצילָאּפ רעד רַאֿפ ןרסמ

 .ןכַאז יד ןוֿפ ענייא --- זירַאּפ טכַארט -- גונעג

 ...רעסעמ ַא ןָא ןעליוק ןענעק ייז !ָאהָא -- |
 טשרע זירַאּפ ןָא'טבייה ,רעסעמ ַא ןָא ןעליוק ןעק'מ יװ ןוא

 סע רע טעז םישוח עלַא טימ .רע טעז טציא .ןײטשרַאֿפ וצ רעטציא

 ,טליֿפ ןוא טריּפש ,טציא

 םורַא טוג ךיז טקוק רע .שינעלַאמס ןוֿפ חיר ַא רע טריּפש טָא

 רעד ןוֿפ ךיור ןרַאּפש טמענ סע יװ ,שינרעטצניֿפ ןיא טעזרעד ןוא

 "וק ןעקנוֿפ יד ךָאנ .ןעקנוֿפ ךיז ןזַײװַאב ךיור ןרעטניה .עגָאלדָאּפ

 ןוא סנייא .רעַײֿפ ַא ןַײרַא סיר ַא ךיז טיג טָא ןוא .ךעלעמעלֿפ ןעמ

 .רעמיצ ןַײז ןוֿפ טנעו ריֿפ עלַא םורַא-ןּפַאכ ןעמַאלֿפ יד ןוא ,ייווצ

 -ַאב רע .טעּפש וצ זיא'ס רָאנ ,ןֿפױלסױרַא ליוו ;גנורּפש ַא טיג רע

 עצנַאג סָאד זַא ,רע טעז טרָאד .רעטצנעֿפ םוצ ןֿפױלוצוצ רָאנ טזַײװ

 ןשעל טשינ טמוק רענייק ןוא טנערב סע .ןעמַאלֿפ ןיא זיא זיוה

 ןצרַאװש ןטימ .ַאטיסָאר !יז .רעביאנגעק טייטש שטנעמ ןייא זיולב

 -רַאֿפ ַא םיא טעזרעד יז זַא ,ןגיוא-ןביורט ןוא רעכָאֿפ ַא יו רָאה ּפָאק

 :ףױרַא םיא וצ יז טַײרש ,ןטלֿפײװצ
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 ןדִיי יד טימ "ענירג; עקיטנַײה יד ןָאטעג ןבָאה ױזַא טָא --

 !ןדִיי טרסמעג ןבָאה סָאװ

 ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה ,סייווש טימ רענעסָאגַאב ַא ,ָאטניסַאכ

 ךיז ןבענ טליֿפרעד טָאה רע .טליקעגּפָא םיא טָאה שינרעטצניֿפ סָאד

 "עג טָאה רע .ןרָאװעג רעגנירג םיא זיא ,בַײל ןסָאגעצ סבַײװ םעד

 -עגּפָא יו ןעוועג םיא ַײב זיא סָאװ ,טנַאה יד ןָאט ריר ַא טוװרּפ

 ןוא ּפָאק ןרעטנוא טנַאה יד טגײלעגרעטנורַא ךָאד .רעווש ,טמייל

 -צניֿפ ןוֿפ טקנַאלבעגסױרַא טָאה סָאװ ,טיֿפוס םוצ ,וצ ףױרַא טקוקעג

 סָאד .ריּפַאֹּפ ןוֿפ טײקסַײװ יד טקנַאלבעגסױרַא טָאה סע .שינרעט

 -רעד ןעמוק לָאז רע ,טכירעג ןוֿפ גנודלעמ ַא ןעמוקעגנָא םיא וצ זיא
 -עג ריא טָאה רע זַא ,טגָאלקעגנַײא םיא טָאה ,ַאטיסָאר ,יז .ןרעלק

 ,טנרָאװעג רעירֿפ טָאה יז .טרָאװ יז טלַאה סָאד ,סטכעלש ןָאט טלָאװ

 רע זַא ,"םענירג; םעד ןרסמרַאֿפ וצ ןגעוורעד ךיז רע טעוװ רעמָאט

 ןרַאֿפ ןגָאלקנַײא םיא יז טעװ ױזַא ,דנַאל ןיא לַאגעלמוא ןַײרַא זיא

 :טכירעג

 !גיוא ןַא רַאֿפ גיוא ןַא --- |

 ,הרוּת רעד ןוֿפ טלַאה יז ,טגָאזעג יז טָאה ,הרוּת יד טנרעל ױזַא

 ןוא הרוּת רעטלַא רעד ןוֿפ טלַאה יז .ַאטיסָאר יד ,טגָאזעג יז טָאה

 .הרוּת רעַײנ רעד ןוֿפ טלַאה יז
 ,ןָאט ןעמ געמ --- טנרָאװעג םיא יז טָאה -- רע יװ דַיי ַאזַא --

 וּפָאק םעד ןטקַאהּפָא וליֿפַא .ךיז טזָאל סע סָאװ
 יד טימ המחלמ רעד ןיא טנרעלעגסיוא ךיז ןדִיי יד ןבָאה סָאד

 ןבָאה ױזַא ,סיצַאנ יד טימ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא .ןשטַַײד

 ,טלעטשעגנגעקטנַא ייז ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד טימ ןגָאלשעג ךיז ייז

 ,דלַאװ ןיא טעװעדָאהעג ךיז ןבָאה ייז זַא ?רעדנּוװ רעד זיא סָאװ ןוא

 זיא ,ָאטניסַאכ ,רע .ןרָאװעג טהיחרַאֿפ ןיילַא ייז ןענַײז ,תויח יד יו

 -ףוס ,רע ליוװ סָאװ לַײװ .ןעלדנַאה ױזַא ןענעק תויח רָאנ זַא ,רעכיז

 -כָאט ןַײז ןטיהרַאֿפ רָאנ וו רעמ טשינ רע ליוװ לּכח-ךסב ?ףוס-לּכ

 לָאז דניק לקיטש קיצנייא ןַײז זַא ,ליו רע ?טשינ רע רָאט -- רעט

 טָאה רע ?טשינ רע רָאט -- ןשטנעמ ןשיטַײל ַא טימ ןבָאה הנותח
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 ןעמַאזוצ טוב רע ןעמעו טימ ,רינעשזניא ןַא טכוזעגסיוא ריא רַאֿפ

 ריֿפ ןגיל רעבָא טעוו רע .ליֿפ וצ עקַאט טדער ַאריײרעּפ רעד .זיוה ַא

 ,הסנרּפ יד ןטיה ןוא סעדַײבעג יד ףיֹוא גָאט ןיא העש קיצנַאװצ ןוא

 -סיוא רע זיא וצרעד .סטוג סָאד לַא ןוֿפ ןבָאה םיא ַײב טעװ בַײװ ַא

 -קָאד ,ןרָאסעֿפָארּפ רעדניקרעטסעווש טימ טּפינקעג .סוחי ןיא ןדָאבעג

 זַא ,גונעג זיא'ס עכלעוו רַאֿפ ,טַײל עסיורג ערעדנַא ןוא םיריוט

 עכלעוו ,ןדִיי עשידרֿפס ןענַײז ייז .ַאריײרעּפ ןעמָאנ םעד ןָא-טֿפור'מ

 סָאװ זיא ,ונ .?"ַאּפעס ַארוּפ עד; רעניטנעגרַא רַאֿפ ןָא-ןעמענ עלַא

 -כָאט ןַײז ,זירַאּפ ָאטניסַאכ ,טשינ ליוו רע סָאװ ,רַאֿפרעד םיא טמוק

 ןכוז רַאֿפרעד םיא ןעמ ףרַאד ?"ענירג, טימ ןשימסיוא ךיז לָאז רעט

 ףיוא ןוא ןרסמרַאֿפ םיא ַאטיסָאר ַאזַא רַאֿפרעד ףרַאד ?ןבָארגַאב וצ

 ירע !טשינ םיא טלעֿפ רעמ ?תויׂשעמ עטסואימ יד ןטכַארטסיױא םיא

 -קַאװרעד ַא ןוֿפ עטַאט ַא ,רעטצנעֿפ עכיוה יד טימ טלדנַאה סָאװ

 ןוֿפ טגָאלקעגנָא ,טכירעג ןרַאֿפ ןייטש ןֿפרַאד לָאז ,רעטכָאט רענעס

 עיצַאסנעס ַא יוװ טּפַאכעגֿפױא הׂשעמ ַאזַא ןטלָאװ רעטעלב ...לדיימ ַא

 אמּתסמ ןוא .טזָאלעג רָאנ ךיז טלָאװ סע לֿפױו ,טרימשעצ יז ןוא

 -עגסיוא ןטלָאװ עכלעוו ,רעטעלב עכלעזַא ןענוֿפעג ןיוש ךיז ןטלָאװ

 ןוא ?עלעקצַאכ; רָאנ ,ָאטניסַאכ טשינ רָאג זיא ַאטניסַאכ זַא ,ןענוֿפ

 טלעֿפ רעמ ןוא ...?גרעבנזירַאּפ, רָאנ ,זירַאּפ טשינ רָאג זיא זירַאּפ

 ,רעטצנעֿפ עכיוה יד ןיא ןרעוו ריווועג ןוֿפרעד לָאז'מ זַא ,טשינ םיא

 סָאװ ןוֿפ ,ןרידנומ זיב עשַאּפ ןוֿפ ןרָאי ליֿפ ױזַא וצ-טלעטש רע ּוװ

 ייװצ ןוא סנייא ..רעזַײה טיוב ןוא ןגעמרַאֿפ טרָאּפשעגּפָא טָאה רע

 ןענירעצ ךיז לָאז סע ןוא טעקַאנ םדָא ןָאטסױא םיא הׂשעמ ַאזַא ןעק

 -ֿפױנוצ רעטַאמ ןוא ימ טימ ןרָאי ליֿפ ױזַא ןיא טָאה רע סָאװ ,סָאד

 רעשירטקעלע ןַא יו םיא טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד ...ןבילקעג

 ןוא טעב ןיא ןעגנורּפשעגֿפױא זיא רע ןוא ןָאטעג ירב ַא םָארטש

 :טצֿפיזעגּפָא ךעלשידִיי רעווש

 !רימ זיא ייוו ,יוא ---

 ,םױבמַאטש ןטסנייר ןופ2
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 ףיוא ןֿפָארטעגנָא טנַאה ןייא טימ שינרעטצניֿפ ןיא טָאה בַײװס

 -קעלע סָאד טכוזעג טנַאה רעטייוצ רעד טימ ןוא םינּפ סָאטניסַאכ

 לעג ןָאטעג ןֿפע ןַא ךיז טָאה לרושזַאבַא ןרעטנוא .לּפענק עשירט

 .ןקעלֿפ עלעג ןסָאגעצ ךיז ןבָאה םינּפ ןכיילב סָאטניסַאכ ףיוא .טכיל

 ןקָארשרעד םיא רַאֿפ ךיז יז טָאה ,םיִנּפ עקיזָאד סָאד קידנעעזרעד

 -רעטצניֿפ םעד ןיא ץכערק ןַײז רַאֿפ יו רערעמ טייקיטכיל רעד ןיא

 ןעירשעגסיוא קַאב ןיא פינק ַא קיטסַאה ךיז קידנבעג ןוא ,שינ

 !רימ זיא יו ,יוא --

 :ןֿפור ןוא ןרעטנימ ,ןעלסיירט ןעמונעג םיא טָאה יז

 | !!עלעקצַאכ !לקצַאכ --

 יד קידנסַײר ,ּפָאק ןרַאֿפ טנעה עדייב טימ ךיז קידנּפַאכנָא ,ןוא

 ןעירשעצ ךיז ןוא ןרױלרַאֿפ טקוקעגמורַא ךיז ,רָאה עטעשָאלּפעצ

 !!עלעקצַאכ !ןשטנעמ !רימ זיא ייוו ,יוא !רעטקָאד ַא --

 ךעלעּפעלק דלַאב ןוא .טירט ןֿפָאלעגנָא ןענַײז ןעיירשעג יד ןוֿפ -

 :לוק ןקָארשעצ ַא ןוא ,ריט רעד ןיא

 ?ַאסַאּפ עק :ַארָאינעס --

 יד ףיוא-סילש ַא ןבעגעג ,טעב ןוֿפ ןֿפָאלעגּפָארַא זיא ַאניֿפעסָאכ

 ןייא ןיא ןֿפױל וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טסניד רעד ןזיוועג ןוא ריט

 | | | :דמעה

 | ..רָאינעס לע ...רָאינעס לע --

 םעד ןָאטעג לסיירט ַא טָאה ,טעב םוצ ןֿפָאלעגוצ זיא טסניד יד |

 -רעד ןוא ,ןּפַאכֿפױא טשינ ךיז ליוװ סָאװ רוּכיש ַא יװ ,סָאבעלַאב

 ןקַאב יד רעביא ךעלשטעּפ עכעלטע טגנַאל

 ךיז ןגױא יד טנֿפעעג ןוא טמעטָאעגּפָא ףיט טָאה ָאטניסַאכ

 :טעשטּפעשעגסױרַא ןוא טקוקעגמורַא

 ...רע...ס...ַאוו ---

 םעד טימ ןעמַאזוצ ּפָאק םעד ןבײהֿפױא טזָאלעג ךיז טָאה רע

 יו ןעקָאלשז ןעמונעג ,רעסַאװ זָאלג סָאד קידנריּפשרעד ,ןוא ןשיק

 ּפָארַא רע טגנילש גנולש ןדעי טימ יוװ .טריּפשעג .רעקיטשרָאד ַא

 ןוא ןגרָאװעג םיא טָאה סָאװ ,שינעקורט סָאד ּפָארַא טקניז סע ןוא
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 ןגיוא עטנֿפעעצ טיירב טימ רע טָאה ךָאנרעד .םעטָא םעד טמױצרַאֿפ

 -עג זיא סָאװ ,עסקיש עדמערֿפ ,עגנוי יד ,ןעױרֿפ עדייב טקוקעגנָא

 -ָאלּפעצ ןטימ בַײוװס ןוא ,גרָאז טימ ןגיובעגנַײא םיא רעביא ןעוו

 יד רעטנוא ןשטיינק עטױלברַאֿפ ןוא רָאה עיױרגדנָאלב ּפָאק ןטעש

 ןשיװמורַא טנַאה ַא טימ ןעמונעג ןוא ,רעדמעהטכַאנ ןיא עדייב ,ןגיוא

 יז ןוֿפ טלָאװ רע יו ,ןגיוא יד ,ןקַאב יד ,ןעמערב יד ,ןרעטש םעד

 ,רַאמשָאק םעד ןשַאװעגּפָארַא

 רעד טקנַאדעג רע טָאה -- :ַאלעכנַא ,סָאיסַארג סַאשטומ ---

 ךיז ליֿפ ךיא -- בַײוװ םוצ ךיז קידנדנעוו טקידנערַאֿפ ןוא טסניד

 ,טוג ןיוש

 בַײװ'ס ןוא .קעװַא ןוא גנורעסעב ַא ןשטנווװעג טָאה טסניד יד

 ַא ןכַאמ ךיק ןיא קעװַא ,קָארֿפָאלש ַא ךיז ףיוא ןגױצעגֿפױרַא טָאה

 -ָאק ןיא .ןֿפָא רעמיצֿפָאלש ןוֿפ ריט יד קידנזָאל סױרַא ,ייט לזעלג

 -ַאב יז טָאה ,טכיל ןשירטקעלע ןוֿפ לּפענק סָאד קידנכוז ,רָאדיר

 טּפיז ,ריט רעד רעטנוא ןוֿפ ,רעמיצ סרעטכָאט רעד ןוֿפ יו טקרעמ

 .טּפַאלקעגנָא טכַײל ןוא ןעגנַאגעגוצ יז זיא .טייקיטכיל ךרוד ךיז

 -עגנָא לָאמ ַא ךָאנ יז טָאה .ןעמוקעג טשינ זיא ףורּפָא ןייק רָאנ

 ןַא טגיילעגוצ יז טָאה .ןעמוקעג טשינ ץלַא זיא ףורּפָא ןייק .טּפַאלק

 יז טָאה ןעוװעג ליטש ץלַא ןזיא'ס זַא רָאנ ,טרעהעגוצ ךיז ,רעיוא

 ץלַא זיא רעֿפטנע ןייק זַא ןוא .קיורמוא ןיוש ,רעכעה טּפַאלקעגנָא

 ,ןסָאלשרַאֿפ טשינ ,ריט יד .עקמַאלק יד טוװּורּפעג -- ןעמוקעג טשינ

  .טנֿפעעג ךיז טָאה

 יד .טנערבעג טָאה ןַאיּפעטרָאֿפ םַײב ּפמָאל רעקידנעייטש רעד

 ,טעבעגֿפױא ןעוועג טשינ זיא עֿפָאס

 -רעדיילק יד ףױא-לַארּפ ַא ןבעגעג ןוא ןַײרַא קיטסַאה זיא יז

 קידנקוקמורַא .עטקידיײלעגסיױא בלַאה ַא ןעוועג זיא יז ןוא .עֿפַאש

 ןעוועג ןענַײז רעכיב סעצילָאּפ יד ךיוא זַא ,טקרעמַאב יז טָאה .,ךיז

 עקטַאילק יד טלעֿפעג טָאה ענַאיּפ רעד לײב .טקידיילעגסיוא בלַאה

 ;רָאלק ןעוועג ןיוש ריא רַאֿפ זיא ,לקירַאנַאק ןטימ

 ! ןֿפָאלטנָא---
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 :ּפָאק ןיא ןגױלֿפעגכרוד ריא זיא סעּפע ךָאנ ןוא

 זיא יז ,ןעניימ לָאז'מ ..ןענערב טכיל סָאד טזָאלעג ןוויּכב ---

 טשינ לענש ױזַא יז לָאז'מ ..טעּפש ױזַא סָאד טנעייל יז זַא ..ָאד

 ...ןכוז ןעמענ

 סָאװ ןוא .טֿפילברַאֿפ .ענעמונעגּפָא ןַא יו ןייטש ןבילבעג זיא יז

 -עג ריא זיא ךעלדנעטשרַאֿפ רעקינייו ץלַא ,טקוקעג טָאה יז רערעמ

 ריא ןיא סעּפע טָאה גנילצולּפ רָאנ .ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,ןרָאװ

 :קישטיווק ןעִירשעגסיוא טָאה יז ןוא ןסירעגּפָא ךיז

 !ּ!!ל-ל-ל-לקיצַאכ ---

 ייז .זירַאּפ ריא ךָאנ ןוא עסקיש יד ןֿפָאלעגנָא זיא עטשרע יד

 יז זַא ןוא .רעמיצ עצנַאג סָאד טקוקעגמורַא ןוא טקוקעגנָא יז ןבָאה

 יו ,טנעה יד טײרּפשעצ ַאניֿפעסָאכ טָאה ,ןענוֿפעג טשינ רָאג ןבָאה

 -סיוא ןוא ,ןטכעש ןכָאנ תוחוּכ עטצעל יד טימ טעכָאֿפ סָאװ ףוע ןַא

 יד ןוא ןַאמ רעד .ןלַאֿפ ,ןגייב ,ןעלקַאװ ךיז ןעמונעג ךיז קידנעיירד

 .עֿפָאס רעד ףיוא טצעזעגקעווַא ןוא טּפַאכעגרעטנוא יז ןבָאה עסקיש

 ךיא ,טליו ריא -- טגערֿפעג עסקיש יד טָאה --- !רָאינעס --

 ?רעטקָאד ַא ןֿפור לָאז

 ףיוא ןזיוועג ּפָאק ןטימ ,טֿפול רעד טימ ןגרָאװעג ךיז טָאה זירַאּפ

 ןעק יז זַא ןסיו עסקיש רעד טזָאלעג טנַאה רעד טימ ןוא ?ןיינ;

 : ,ןײלַא ןזָאל ייז ןוא ןייג

 ןעק'מ -- טדערעג ךיז וצ יו עסקיש יד טָאה -- !טכַאנ ַא --

 ..ּפָארַא ןעקנַאדעג יד ןוֿפ

 תונמחר ןוֿפ טסַאל ַא ,טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה בַײװ-ןוא-ןַאמ

 ייז ,טקירדעג קידתונמחרבמוא ןוא טגײלעגֿפױרַא ךיז ייז ףיוא טָאה

 רעביא ,טנעװ יד רעביא ,רעמיצ ןרעביא ןגיוא יד טימ טכוזעג ןבָאה

 ,סָאװ טסּוװעג טשינ שטָאכ ,טכוזעג סעּפע .לשיט ןרעביא ,לבעמ יד

 -עגוצ ןוא טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא ךיז זירַאּפ טָאה לָאמ ַא טימ רָאנ

 קיזומ טָאטשנַא זיא לעטשעג-ןטָאנ ןֿפױא .ןַאיּפעטרָאֿפ םוצ ןעגנַאג

 .ןבירשרַאֿפ רעדעֿפַײלב ַא טימ טַאלב סַײװ ַא ןגעלעג

 זווירב ַא --
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 ?ןעמעוו ןוֿפ --

 .ירעד ,ריא ןוֿפ ---

 ןגעלעג ןיוש זיא סָאװ ,טרָאװלדיז סָאד טקיטשרעד טָאה זירַאּפ

 | :ןענעייל ןביוהעגנָא ןוא ,ןּפיל יד ףיוא

 -ַאט ערעַײט, ןבַײרש ךַײא וצ לָאז ךיא יוװ ,טינ סיױו ךיא

 -טנַא ןעמ זַא ןרעטלע וצ ןבַײרש ױזַא ןעמ געמ ?"עמַאמ-עט

 ריא .ביל ךימ טָאה ריא זַא ,רעבָא סייו ךיא ?בוטש ןוֿפ טֿפױל

 ,טשינ טסייוו ריא רָאנ .עכעלקילג ַא ןעז טלָאװעג ךימ טלָאװ

 ,קילגמוא ןעניימ רימ רַאֿפ ןעק קילג טניימ ךַײא רַאֿפ סָאװ זַא

 -ןצנַײא טכער ַא רימ ןביג רָאי 22 ענַײמ ןוא .סָאד סייו ךיא

 -טנַא רַאֿפרעד .ריא יװ טשינ ,ליו ךיא יװ ןבעל ןַײמ ןענעדרָא

 טנעק ריא ,ןָאט טשינ רָאג רימ טנעק ריא .בוטש ןוֿפ ךיא ףיול

 ןיב ןבַײלב ךַײא ַײב לָאז ךיא ,ןזיב טימ ןעגניווצ טינ ךימ

  .ןֿפרַאװסױרַא ך"מ טלָאז ריא רעדייא ,קעװַא ןילַא רעסעב ךיא

 -עג רע .םיא טסֿפור .ַאּפַאּפ הוד יו ,"רענירג, רעד טלעֿפעג רימ

 ףרַאד ךיא .קינדונ רעד ,רינעשזניא ןַײד יװ רעמ רימ טלנֿפ

 ןוא .ץעטנעמ עמערַאװ ףרַאד ךיא .רעזַײה עטלַאק ןייק טשינ

 עכלעוו ,ַאטיסָאר עטרֿבח ןַײמ זיא ַאזַא ."רענירג, ןַײמ ןיא סָאד

 יַאט ריא זיא ַאזַא .טֿפעשעג ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא ןטכענ טסָאה וד

 ןסייהעג טסָאה וד ןעוו ,טלָאמעד ןוֿפ ךָאנ ךיד ןעק רעכלעוו ,עט

 עכלעזַא ."זירַאּפ ָאטניסַאכ; טינ ןוא ?גרעבנזירַאּפ עלעקצַאכ,

 ךיא .טֿפַאעלעזעג רעשידִיי רעד ןוֿפ ץעטנעמ עכַאֿפניײא יד ןענַײז

 ןיב ךיא .טנעקַאב יז טימ ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיב
 -וגעק טקנופ בֹוטש יד טֿפױקעג טסָאה ,ַאטַאּפ ,וד סָאװ ,ךעלקילג

 -ַאב ךיז יז טימ םורַא ױזַא ןוא ןײארַאֿפ ןעידַי םעד רעביא

 ןשטנעמ יד סָאװ .ַאּפַאּפ ,הד יװ ,טשינ ךיז סעוש ךיא .טנעק

 רימ .שידַיי ףױא ןוא שיערבעה ףױא ןעגניז ןוא !שידִַײ ןדייר

 טרעוו רימ .טייקנייש טליֿפרעד םעד ןיא בָאה ךיא .סָאד טלעֿפעג

 -עמוא ןוא טלַאק יוװ ,ןעזעגמורַא ךיז בָאה ךיא .םערָאוװ ןוֿפרעד
 ךַימ טמערַאװ טלעג רעַײא .ךַײא ַײב ןעוועג רימ זיא סע קיט
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 .רעמיצ ןייא יו טששינ רעמ ךיא ףרַאד רעזַײה ערעַײא ןוֿפ .טששיִנ
 זַא ,טנַײה .קידנליּפש ןענידרַאֿפ ךיא לעװ רעמיצ ןייא ףיוא ןוא
 וצ ןָא טייטש ךימ ןוא ןעמ טנידרַאֿפ ןטעברַא רָאנ ליוװ ןעמ
 -קילג ַא ןליֿפ ךיז ךיא לע קידנטעברַא זַא ,ליֿפ ךיא .ןטעברַא
 טזעינ ךַײא ףיוא ןיביכ .ךַײא ןוֿפ קעווַא ךיא ייג רעבירעד .עכעל
 ריא סָאװ ,ץלַא סָאד רַאֿפ ךַײא קנַאד ךיא :טרעקרַאֿפ .סעּכ ןיא
 !ערעַײט ַאמַאמ ,ךַא .קילג ןַײמ קידנכוז ,ןָאטעג רימ רַאֿפ טָאה
 טסחמ וד ףָאש ייװ ריד ףרַאד ךיא סָאװ ,ױזַא רעױדַאב ךיא
 דוק לעװ ךיא ,ךַײא וצ ןעמוק לעװ ךיא .ַאּפַאּפ םעד ןגלָאֿפ רעבָא
 רעדיוו רימ ןלעוו ױזַא ,ןײט:ערַאֿפ ןענעק ךימ רָאנ ריא טעוװ .ןעמ
 ליוו ךיא יו ,סָאד ליוו ךיא .סָאד ליוו ךיא .ךעלקילג ןַיז ןענעק
 .עכעלקילג ןוא עטנוזעג ןעז ךַײא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ

 רעַײא

 עלהקבר -ַאקעבער

 ןביוהעג ןוא סנרעטש יד טימ טשטיינקעג ןבָאה בַײװ ןוא ןַאמ

 .ןעלסקַא יד טימ

 -רַאֿפ טגערֿפעג ָאטניסַאכ טָאה --- טביילגעג טסטלָאװ וד ןוא --

 טָאה ןעוו ?ןבַײרש ןענעק ױזַא לָאז עלעקעב רעזדנוא זַא --- טשודיח
 -עטַאט וצ ןדייר ַא טרעהעג טסָאה וד ןוא ?טנרעלעגסיוא סָאד ךיז יז

 "ירעד עקצימ ?ךיז ןבַײרשרעטנוא ןַא טרעהעג טסָאה וד ןוא ?עמַאמ

 גיוט ַאקעבער !יעלהקֿבר, ַא טרַאשעגוצ ךיז *ַאקעבער, וצ טָאה ןענ

 "ןָאיסקַאֿפעלַאק, רעד טימ ,זדנוא ַײב ...ועל-הק-ֿבר רָאנ ,טשינ ריא
 ..ריא יב זיא רינעשזניא רעד .,.?טלַאק; ריא זיא ,ןרעמיצ עלַא ןיא

 רעבָא רַאֿפרעד ...ריא ַײב רע זיא "קינדונ; ַא ?ריא ַײב רע זיא סָאװ

 -ַאוו; .,.יד ?ןָא ייז יז טֿפור יוװ ...יד ןוֿפ ריא ַײב *רענירג, רעד זיא

 ?עשָאש ,םעד וצ וטסגָאז עשז סָאװ זיא ,ונ ..."ןשטנעמ עמער

 סעּכ טימ טמירקעגרעביא טָאה בַײװ'ס --- :!עשיָאש !עשָאש --

 ןוא *ַאניֿפעסָאכ, סיוא ןרָאװעג םיא ַײב ךיא ןיב לָאמ ַא טימ --
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 ?סור רעד זדנוא ַײב טגָאזעג טָאה יװ ..."עשַאש; ןרָאװעג רעדיוו

 ' | ..?"ַאדישז ָאד ָאט .ַאדיב קַאי;

 טָאה יז רָאנ ,ןגָאלשרעביא ,ןדײרנַײא טלָאװעג ריא טָאה רע

 :טצעזעגרָאֿפ ןוא ,טזָאלעג טשינ

 -סיוא וטסָאה סָאד !רענַײמ ץירּפ רעסיורג ,ריד וטסָאה ָאד --

 טַאהעג וטסָאה רעמָאט -- גַײֿפ ַא ןזיוועג םיא טָאה יז --- !טריֿפעג

 -רַאֿפ ןעמעלַא !טגָאירַאֿפ ךיוא סע וטסָאה ,דניק לקיטש קיצנייא ןַא

 תעגושמ ַא ןעמונעגנַײרַא ךיז טסָאה וד לַײװ ?סָאװ רַאֿפ ?סָאװ .טגָאי

 !!ןלַאֿפעגנַײא זיא ןשטנעמ ַא סָאװ !יוג ַא ןרעוװ :ןַײרַא ּפָאק ןיא

 ..רעסעב םיא זיא ?ָאטניסַאכ; :טגיוטעג טשינ םיא טָאה ?לקצַאכ,

 ...רעסעב םיא זיא "?זירַאּפ, ;טגיױטעג טשינ םיא טָאה "גרעבנזיֹרַאּפ;

 | ?ןעמעוו רַאֿפ ?ןעוו ?סָאװ

 סוֿפ םעד טימ ןָאטעג עּפוט ַא טָאה ןוא ןענַאטשעגֿפױא זיא יז

 ןוא ,טרעטיצעצ ךיז ןבָאה רעמיצ ןוֿפ טנעוו יד זַא ,חוּכ ןצנַאג ןטימ

 "עג ַא טימ סױרַא יז זיא ,לוק ןשליבסנַאמ ַא טימ ךיז קידנענייוועצ

 : יירש

 זיא'ס ?גנוירעטסוש וד ,ןרָאי ענַײמ וצ טַאהעג וטסָאה סָאװ ---

 "וָאטַאגַאז רעטסָארּפ ַא ןעוועג טסיב וד ןעוו ,ןעוועג רעסעב רימ

 רעבָא .ענעגייא ןשיווצ ןעוועג .ךַײלג ןעמעלַא טימ ןעוועג .+ קישטש
 "עג םיא ךיא בָאה רעמָאט ...טשינ ייטש ָאד ,טשינ ייג ָאד ?רעטציא

 -ניסַאכ, ..עטָאּפַאק יד טעליוקעג םיא ךיא בָאה ,*עטניסַאכ, טגָאז

 רָאנ ,עטניסַאכ טשינ טגָאז'מ זַא ,ןגָאז ריד ךיא לעװ לָאמ לֿפיװ ,ָאט

 ןיא ןעגנערבנַײרַא * עקסָאב עקטַאמ יד ןעק רע ןעוו .,,??ָאטניסַאכ

 -רַאֿפ ...דנַײרֿפ עלַא ןבירטרַאֿפ .ןָאטעג סע רע טלָאװ ,ןַײרַא בוטש

 ןיא ןֿפָאלעג !טסיב וד סָאװ ,המהב ,וד .ַאנ זיא ..ןדִיי יד ןבירט

 -ידיי ַא רעביאנגעק טקנוּפ יז זיא ?בוטש ַא טֿפױקעג ?ןַײרַא טָאטש

 ?ןַײרַא טֿפעשעג ןיא עדַאעלּפמע ןַא ןעמונעגנַײרַא !טֿפַאשלעזעג רעש

 ,ךיש ןופ רעדצנשוצ * -- .ןדִיי םוצ (ןעמ טמוק) ,הרצ ַא (טמוקיס) ןעוו 5
 א(עמַאמ עכעלטעג) עקשטעג * --
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 טנעקעג ךיד טָאה סָאװ ,ןַאמסדנַאל ַא ןוֿפ רעטכָאט יד טקנוּפ יז זיא

 וצ ךיז טָאה ?סַאג ןיא סױרַא רעטכָאט יד זיא !גנוירעטסוש ַא רַאֿפ

 רעכלעוו ,"רענירג, ַא ,טשינרָאג עלָאג ַא טרַאשעגוצ ךַײלג ריא

 -לַא ,וד ,ןָאטעגֿפױא וטסָאה סָאד ָא טָא ...ךַאֿפ ַא טציא ךיז טנרעל

 רימ וטסלָאז ,וֿפט ..ףדִיי ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןַײד רַאֿפ ,טָאידיא רעט

 "צניֿפ ןַא ,ריד טלעֿפ ךיז ןדמש רָאנ סָאװ ,רענייא טנוה ,וד ,ןרעוו

 !רעטיב ןוא רעטצניֿפ זיא רימ יװ ,ןַײז ריד לָאז רעטיב ןוא רעט

 תוחוּכ עלַא טימ ןוא ליומ ןלוֿפ ַא טימ ןגיּפשעגסיוא טָאה יז

 ןטעילעמשטירּפ ַא ןַאמ םעד קידנזָאלרעביא ,רעמיצ ןוֿפ סיױרַא

4 

 סָאװ ,ןסָאלשַאב טָאה ָאטניסַאכ רעדייא ךָאנ ,ירֿפ רעד ןיא ךַײלג

 ."רענירג רעד; ןעמוקעג זיא ,ןָאט ןבייהנָא לָאז רע

 ןרױלרַאֿפ טָאה ,ריט רעד ַײב ןעזרעד םיא טָאה רע זַא ,זירַאּפ

 ןדייר םיא טימ ףרַאד רע יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ .טכיוועגכַײלג סָאד

 ןבילבעג זיא רע .םיא ףיוא ןקוקמוא טשינ ךיז ןצנַאג ןיא רעדָא

 -מוא טימ ןֿפורעגסױא ןטרָאד ןוֿפ ןוא רָאדירָאק ןטימ ןיא ןייטש

 : | | :יורטוצ

 | ?זיא סָאװ ---

 עדנַאלב ןוא םינּפ ןסַאלב ַא טימ לרוחב רַאד ,קנַאלש ַא ,דוד

 ַא טרַאװעגּפָא טָאה ,טנַאה ןיא טוה רעד טימ ,רעקיטעמוא ןַא ,רָאה

 :ןֿפורעגּפָא ךיז ןוא ,ךיז ןעורוצּפָא ףיוא יוװ ,לסיב

 !ןגרָאמ-טוג --

 "עג ץלַא ,גנוסירגַאב רעד ףיוא טרעֿפטנעעג טשינ טָאה זירַאּפ

 -ומש םעד קידלודעגמוא טלַײאעגוצ ןוא רָאדירָאק ןטימ ןיא ןבילב

 ;ןדיײמסיוא טלָאװעג םיא טלָאװ רע יוװ סע

 !קע ןַא ,ףוס ַא ?ריא טליוו סָאװ זיא ---

 ...טלָאװ ךיא ---

 ןייק טלָאװ רע יוװ ,ןדייר ךיז וצ טזָאלעג טשינ טָאה זירַאּפ

 :טַאהעג טשינ טַײצ
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 ?ןגָאז וצ רימ ריא טָאה סָאװ !רעלענש טדער !קע ןַא ,ףוס ַא --

 יז זַא .ןַאמ ןבענ ןבילבעג ןייטש ןוא ןעמוקעגנָא זיא בַײוװ'ס

 ,טסעּכעג ךיז טָאה ןַאמ רעד יו ,רעטרעוו עטצעל יד טרעהעג טָאה

 ןַא ףיוא יוװ רוחב ןֿפױא טקוקעג ןוא דייר יד טימ טעקירבעג ךיז

 ,טרַאװעגּפָא יז טָאה ,ריט רעדמערֿפ ַא ןיא ןָא-טּפַאלק סָאװ ,ןטנלע

 טלַײאעג טשינ ךיז טָאה רוחב רעד רָאנ .ןרעֿפטנע רע טעוװ סָאװ

 ,ןגָאז וצ סָאװ ,טכַארטעגרעביא טלָאװ רע יװ .טרַאװעגּפָא .ןדייר וצ

 ךיז רָאג רעדָא .רעטרעוװ טכוזעג יו .ןבייהוצנָא יו רקיע רעד ןוא

 -עג טשינ טלָאװ סע יוװ ,ױזַא ןדייר וצ טשינ ןטלַאהוצנַײא טימעג

 -קעווַא ףיוא יו ,גנוגעוװַאב ַא טכַאמעג טָאה זירַאּפ זַא רעבָא ,טגיוט

 :טעבעג א טימ יװ ןעמוקעגסױרַא דוד זיא ,ןייגוצ

 ...סוֿפ ןייא ףיוא ...ריט רעד ַײב ...ןדייר טשינ ןעמ ןעק ױזַא --

 ?ריא טליוו סָאװ זיא ---

 ..ןיגנַײרַא ךיא לעוװ ,רָאינעס ,טליוו ריא זַא --

 ןיא רימ ַײב ךָאנ -- טקַאהעגרעביא זירַאּפ טָאה --- !גונעג --

 -צעל יד טקיטשרעד ךיז ןיא טָאה רע -- ?..םענייא ַאזַא טימ בוטש

 ןרָאװעג ןסָאגרַאֿפ זיא םינּפ ןַײז .ןרָאצ ןוֿפ טגָאזעג .רעטרעוו עט
 .טייקיולב טימ

 :טשימעגנַײרַא בַײוװ'ס ךיז טָאה ָאד

 ַײב ?ָאטניסַאכ ,ריד טרַא סָאװ 1* רעילַאמ יד ָאד זיא סָאװ --

 ?ארומ וטסָאה בוטש ןיא ריד

 בַײװ םוצ ןדנָאװעג ךיז ןַאמ רעד טָאה -- !ארומ ןייק טשינ --

 ?םענירג ַא רַאֿפ ךיא ?ארומ ןעמעוו רַאֿפ -- שינעכַאקעצ ןַײז טימ

 ?ןדייר וצ םיא טימ ךיא בָאה סָאװ ?ךיא ןיב רעוו ןוא רע זיא רעוו

 ןעּפעשטּפָא ךיז לָאז רע ,ןלַאֿפ סיֿפ יד וצ ?םיא ַײב רשֿפא ךיז ןטעב

 טסליוו וד סָאװ ,טשינ סייו ךיא זַא ?סָאװ ?רעטכָאט רעזדנוא ןוֿפ

 ?רימ ןוֿפ

 .(אוּב!חּסטז :שיזייצנַארפ ןופ) קילגמוא 5
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 רוחב רעד זַא טַײז ַא ןיא ןַאמ םעד טריֿפעגקעװַא טָאה בַײוװ'ס

 ןהנעטנַײא ליטש ןעמונעג ןוא ,ןעז טשינ ייז לָאז

 -רַאֿפ !רעגולק רעד וד ַײז !לקצַאכ ,טרַאּפשעגנַײא טשינ ַײז --

 טניֿפעג יז ּוו ,ןסיוורעד סעּפע ךיז וטסעװ !םיא טימ דייר ,טרעק

 זַא ,םעד ךָאנ ...ןטוג טימ רָאנ ...ןטוג טימ ...קילגמוא רעזדנוא ,ךיז

 יו ,ונ ..טכעלש ןַײז ןענעק וטסעוװ ,ןסיוורעד ץלַא ךיז טסעװ וד

 ןייק טשינ ַײז ןוא רימ גלָאֿפ ?ריד גָאז ךיא יו טשינ ?רעסעב זיא

 ! רַאנ

 סָאװ ,רוחב םעד טקוקעגנָא ,ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא זירַאּפ

 ךיז וצ טיירדעג טָאה ,לגנִיי ַא יו ןעזעגסיוא ןגיוא ענַײז ןיא טָאה

 ןבירטעג ןוא ,ןלעוּפ ךיז ַײב טנעקעג טשינ טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ

 -ּפָא ליטש ,טזָאלעגּפָא טשינ םיא ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ךיז ןוֿפ

 ּפָאק ןטימ קידנעיירד ץלַא ךָאנ ,ןעקָאמצ ןעמונעג ןוא טצכערקעג

 ...ןדייר ...ריא טליװ ...סע טסייה ---
 : ,ָאי

 בי ==

 ?ןײגנַײרַא ךיא לָאז --

 !טשינ סָאד --- ןסָאלשטנַא ןעוועג רעדיוו זירַאּפ זיא -- !ָאנ --

 ןיא ןַײז ןעק .בוטש ןיא טשינ רָאנ ,טליװ ריא ּוװ !טשינ בוטש ןיא

 .ײעֿפַאק
 ןייק טלָאװ סע יו .ךעלטימעג טדערעג .טלֿפײװצעג טָאה דוד

 :טריסַאּפ טשינ ךַאז עשילרעטסיוא םוש

 ..למוט ַא ?עֿפַאק ןיא ---

 ?ּווװ זיא ---

 ,רעביאנגעק ָאד ןײגנַײרַא רעסעב ?סָאװ טסייוו ריא --

 ?עלוש ןיא ---

 ,לוש ןיא ---

 !רעדניק יד ָאד ךָאד ןענַײז ---

 ?סָאװ זיא ---

 ,,,למוט ַא --
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 ..למוט ןייק טשינ זיא לוש ַא ןיא רעדניק ןוֿפ למוט ַא --

 :דוד ,ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא

 רַאֿפ ןרעמיצ ערעדנַא ָאד ןטרָאד ןענַײז ןסַאלק יד רעסיוא ---

 .ןדײרמורַא קִיור ןענעק ןרימ ןוא ,ענעסקַאװרעד

 ןיק טשינ ןיוש ,טמיטשעגנַײא זירַאּפ טָאה -- ?ןַײז לָאז --

 "רעטנוא ןסייהעג ךעלֿפעה וליֿפַא ןוא ,רענעסַאלעג ,רעטגערעגֿפױא

 | !עלַײװו ַא --- ןטרַאוװ

 -רעוו עטצעל יד ּפָאק ןיא ןַײרַא ןדוד ןענַײז ,ןיילַא ןבילבעג

 ךיז טבייה סָאװ ,דיל ַא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא ,"ןַײז לָאז; ,רעט

 :רעטרעוו עקיבלעז יד טימ ןָא

 ...*רעסעלש ענַײמ טפול רעד ןיא יב ךיא זַא ,ןַײז לָאז

 -עג ןוא ןשטנעמ עקידנעײגַײברַאֿפ יד טקוקעגכָאנ טָאה רע

 טלָאװעג ןטסקינייו םוצ רָאנ ,לָאמ ַא רַאֿפ ןכַאז ךס א ןגעוו טכַארט

 רע יו ,םעד ןגעו טשינ לָאמ וצ ,ןטַאט סעלהקֿבר ןגעוו ןטכַארט

 -רַאֿפ ךיז רע טָאה עקַאט רַאֿפרעד .ןדייר ןבייהנָא םיא טימ טעוו

 יד ןבירטרַאֿפ ייז טימ ךיז טלָאװ רע יו ,רעטרעוו יד טימ ןעגנוז

 :ןעקנַאדעג עקירעיורט

 ..."רעסעלש ענַײמ טפול רעד ןיא ױב ךיא זַא ,ןַײז לָאז;

 סָאד .ןעמוקעג זיא זירַאּפ זיב ,ןעגנוזעגרעביא ןוא ןעגנוזעג

 -וצ טנַאה רעד טימ ,ריט רעד וצ זיב ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא בַייװ

 -נַײא טשינ ליוו סָאװ דניק ַא יו ,עציײלּפ רעד רעביא טּפַאלקעג

 :טדערעגנַײרַא םיא ןיא ליטש ןוא ,ןֿפָאלש

 רעזדנוא זיא'ס קנעדעג .ןָאט וצ טסָאה וד סָאװ ,קנעדעג --

 ...דניק לקיטש קיצנייא

 -נרעה טשינ טכַאמעג ךיז רָאנ ,רעטרעוו יד טרעהעג טָאה דוד

 טָאה זירַאּפ .ןריֿפ ןוא רעטשרע רעד ןייג לָאז זירַאּפ ,טרַאװעג .קיד

 :טגערֿפעג עדנע וצ ןוא .טרַאװעג טָאה רע .טריֿפעג טשינ רעבָא
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 ?רימ ןעייג ּוװ זיא --

 ,רעביאנגעק --

 ןוֿפ סַאג יד רעבירַא זיא זירַאּפ ָאטניסַאכ זַא ,לָאמ עטשרע'ס

 יד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ זױה םוצ גנוניווװ ןַײז

 -ַאב ךיז ןוא ץניוװָארּפ רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא רע טניז .לוש עשידִי

 רעליטש רעד ףיוא טֿפױקעגנַײא טָאה רע סָאװ ,זיוה םעד ןיא טצעז

 ,שרעדנַא שילרעטסױא ױזַא ,שרעדנַא ױזַא ןרָאװעג ץלַא זיא ,סַאג

 ,טשינ םישדח ַײרד ןייק ךָאנ .סַאג יד ,טשינ יז טנעקרעד רע זַא

 -עגנַייא טָאה רע ןעוו .ןרָאי רַאֿפ יו ןעוועג זיא גנורעדנע יד רעבָא

 -ַאווירּפ ןליֿפַא זַא ,עליטש ַאזַא ןעוועג סַאג יד זיא ,בוטש יד טֿפױק

 ןַײז טגעלֿפ לָאמ לייט .ןרָאֿפעגכרוד ןטלעז ןענַײז ןליבָאמָאטױא עט

 -נָא םיא ןבָאה עלַא ןוא סַאג רעד ףיוא רעקיצנייא רעד ןַײז ָאטיוא

 זיא'ס יו טקנוּפ .ןלעֿפעג ױזַא סַאג יד םיא זיא רַאֿפרעד .טקוקעג

 ףיוא ?לעטָאה טיטּפ, רעקיצנייא רעד זיא בוטש ןַײז סָאװ ,ןלעֿפעג

 -רָאֿפ סָאג רעד ףיוא זיא םישדח רָאּפ יד ןיא רָאנ .ערדַאװק רעד

 סָאד ןבעל ןקיבוטש ןַײז ןיא יו ,שינערעקרעביא ַאזַא ןעמוקעג

 ןיא ןַײרַא זיא רע ןעוו ,סעיצַאקַאװ ןוֿפ םישדח יד ןעוועג ןענַײז

 -ידיי ַא זַא ,ןלַאֿפעגנַײא טשינ רָאג זיא ,ןזירַאּפ ָאטניסַאכ ,םיא .זיוה

 ןכַאמ סעיצַאקַאװ יד ךָאנ לָאז טֿפַאשלעזעג עשידִיי ַא ןוא לוש עש

 -ַארּפ רעד ףיוא ,טָאטש ןַײז ןיא .סאג רעד ףיוא שינערעקרעכיא ַאזַא

 עטסליטש יד ןוֿפ ענייא ןעוועג ןײארַאֿפ רעשידִיי רעד זיא ,ץניוו

 ,ןרָאװעג ןריובעג יז זיא .ןעוועג טשינ זיא לוש עשידִיי ןייק .רעטרע

 טרעלקעג לָאמ ַא ןעד טָאה ,לשמל ,רע .ןבעל ץרוק ַא טַאהעג יז טָאה

 טָאה רע טשינ ?יַאסור ַאלעוקסע; רעד ןיא לרעטכעט ןַײז ןקיש ןוֿפ

 םיא וצ ןעמוק וצ ןלַאֿפעגנַײא ןליֿפַא זיא ןדִיי יד טשינ ןוא טרעלקעג

 ,טסּוװעג טָאה ןעמ יוװ טקנוּפ .סנױזַא ןטיבנָא םיא ,ןַײרַא בוטש ןיא

 ןוא ןענוװַאד םוצ לוש רעד רַאֿפ טַאדידנַאק ןייק טשינ זיא רע זַא

 יד ,טסווועג טוג ןבָאה ייז .ןטָאבעגנָא טשינ לָאמ ןייק םיא טָאה ןעמ

 ןענַײז רעמָאט ןשטנעמ ערעדנַא יד וצ ןיוש טרעהעג רע זַא ,ןדִיי

 "עב ַא רַאֿפ ןטעליב טימ ןטעב ךיז םיא וצ ןעמוקעג סעמַאד עשידִיי
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 עשידִיי יד ןבָאה רעמָאט ןוא .טקידלושטנַא ךיז רע טָאה ,טיֿפענ

 ,טלעג דָאש ַא םיא זיא אמּתסמ זַא ,ןרעהוצנָא טזָאלעג םיא סעמַאד

 . טכַארבעגנַײרַא ךַײלג טָאה ןוא טקידיײלַאב טליֿפרעד ךיז רע טָאה

 -יז ַא יװ ןוא ,ןטלַאטשנַא עשַייוג ןוֿפ ,ןטיֿפענעב עשַיױג ןוֿפ תולבק

 :ךעלריּפַאּפ יד ףיוא רעגניֿפ ףניֿפ יד טימ טשטַאּפעג רעג

 ןֿפרַאד סָאד ָא טָא !רעניטנעגרַא :ןבָאה רימ ןֿפרַאד סָאד ָא טָא --

 !תורצ ערעזדנוא וצ ןעמענ לָאז קע ןַא ,ףוס ַא !רעניטנעגרַא :ןַײז רימ

 :טרעֿפטנעעג רע טָאה ,טדערעגנגעק םיא טָאה'מ זַא ןוא

 ךעלקילגמוא דניק ןַײמ ןכַאמ וצ סָאװ רַאֿפ טשינ בָאה'כ --

 ןיא ןדִיי א ַײב ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רׂשַאב ,ןבעל ןצנַאג ןֿפױא

 ..טלמעגּפָא ךימ טָאה עטַאט ןַײמ ןוא בוטש

 רעד ןיא גנושַאררעביא ןַײז ןעוועג רעסערג ךָאנ זיא רַאֿפרעד

 רעד ףיוא ןעניוו םישדח עכעלטע ךָאנ טָאה רע ןעוו ,טָאטשסיױרג

 רעד ןיא רעדניק ליֿפ ױזַא ןעמוק סע יװ ,ןעזרעד סָאג רעקניליטש

 ,ענעׂשַאװעגסיױא ,עטצוּפעגסיױא עכלעזַא ןעמוק ייז ןוא ,לוש רעשידִיי

 ליֿפ ױזַא ןוא ,רעכעטרַאֿפ עסַײװקנַאלב טימ עלַא ,ענעגָאװצעגסיױא

 ןענעגעגַאב ,רעכעטרַאֿפ עסַײװקנַאלב טימ ,עקיטכיצ עלַא ,סרערעל

 -ָאטױא עסיורג עכלעזַא ןוא ,לוש ןיא ןעמוקנָא רעייז וצ רעדניק יד

 ךָאנ ןעמוק םעד וצ ןוא .לוש רעד ןוֿפ ריט רעד וצ ןרָאֿפרַאֿפ ןסוב

 "נעמ ערעטלע ןוא ,ןשטנעמ עגנוי טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טנוװָא ןיא

 -ײרֿפ ןעגנילקּפָא טרעה'מ ןוא .דייר עכיוה טרעה'מ ןוא .ןעמוק ןשט

 -וקעגסיוא שילרעטסיוא ױזַא םיא רַאֿפ זיא ץלַא סָאד .גנַאזעג ךעל

 .ענדָאמ ױזַא ,ןעמ

 !רעביאנגעק --

 ,קרַאטש ןוא רעכיז ןרעיוא ענַײז ןיא ןעגנולקעג טָאה םיטש סדוד

 .ןרױלרַאֿפ לסיב ַא טרעֿפטנעעגּפָא רע טָאה

 .ירעביאנגעק ןַײז לָאז ---

 -נַײרַא ןוֿפ לּפערט עטסכעה סָאד ןטָארטעגרעבירַא זיא רע זַא

 :גנוקיצטנַא ןַײז ןטלַאהַאבסױא טנעקעג טשינ רע טָאה ,גנַאג
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 ױזַא ןוא סיורג ױזַא סיוא טשינ רָאג סע טעז ןסיורד ןוֿפ ---
 | ...ןייש

 ,ןרעה ןיילַא ,ןעז ןיילַא טזָאלעג ,ןֿפורעגּפָא טשינ ךיז טָאה דוד
 | ,ןײטשרַאֿפ ןײלַא

 ןוֿפ .ןענעייל וויטקעלָאק ַא טרעהעגסױרַא ךיז טָאה סַאלק ַא ןוֿפ
 -ץגֿפױא טשינ זירַאּפ טָאה ןעגניז סָאד .גנַאזעג -- סַאלק ןטייווצ
 -ןייא טדערעג םיא וצ ןבָאה סע .ָאי -- ןענעייל סָאד רעבָא ,טּפַאכ
 :רעטרעוװ עכַאֿפ

 ,עידִיי ןדייר ןדִי ןוא;

 -- ןייש ךָאד זיא שידִי לַײװ

 ןדִיי ןטייווצ ַא גנירג זיא

 ,?ןילַא ךיז יו ןײטערַאֿפ
 ,רעטרעװ יד וצ רעוא ןַא וצ-טגייל זירַאּפ יו ,ןעזעג טָאה דוד

 -עגרעביא טשינ םיא רע טָאה ,קירעגַײנ ןייטש ןבילבעג זיא רע יו
 טָאה ,טקידנערַאֿפ ןעוועג זיא ןרימַאלקעד סָאד ןעו טשרע ,ןגָאלש
 ;ןֿפורעגּפָא ךיז רע

 ?זירַאּפ רָאינעס ,ױזַא טשינ ריא טניימ ---
 ?סָאװ ,ַאה --
 גנירג זיא ,ןייש ךָאד זיא שידִיי לַײװ ,שידִיי ןדייר ןדִייא זַא ---

 !ןיילַא ךיז יװ ןײטשרַאֿפ ןדִיי ןטייווצ ַא
 ןגָארטעג טלָאװ רע יװ ,זדלַאה םעד ןבױהעגֿפױא טָאה זירַאּפ

 -עג םעד ןדנעווצּפָא ףיוא יו ,טנָאמרעד ןוא ,רענלָאק ןכיוה וצ ַא
 :קנַאד

 ..ןדייר סעּפע ךָאד ןֿפרַאד רימ --
 -ביירש ַא ַײב ןסעזעג ץעמע זיא ,רעמיצ ןטַײװ ַא ןיא ,ףיוה ןיא

 -עג ךיז וויטקניטסניא ןוא טנעקרעד ךַײלג םיא טָאה זירַאּפ .שיט
 רעד רָאנ .ןײגקעװַא טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,קירוצ ףיױא יצ ַא ןבעג
 -עג ךיז טָאה סעצנָאװ עבָארגצרַאװש יד טימ ןַאמ רעקירָאילטימ
 וצ ןזיװעגנָא טנַאה רעד ןוֿפ ךַאמ ַא טימ ןוא ףיוא-בייה ַא ןבעג
 | ; ןבַײלב
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 ,אלימ !עלעקצַאכ ,ןטלַאהַאב טשינ ךיז וטסֿפרַאד רימ רַאֿפ --

 -לֵא ןוֿפ ךָאנ ךָאד ךיז ןענעק רימ רעבָא .טשינ טסייוו ,רענירג ַא ,רע

 ..ןעוו ,ןטַײצ עט

 םערָא ןרַאֿפ ןעמונעגנָא םיא ,ןזירַאּפ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 :לקנעב ַא וצ טריֿפעגוצ ןוא

 !ץיז --

 ;ןבעגעגוצ ,רעביאנגעק ,שיטבַײרש ןבענ ךיז קידנצעזקעוװַא ןוא

 ..לּפעט ןייא ןיא יירד עלַא ךָאד ךיז ןכָאק רימ --

 :ןבעגעגוצ ןגַײװשליטש עלַײװו ַא ךָאנ ןוא

 יד זיא עלהקֿבר ןַײד .טלייצרעד ץלַא רימ טָאה לזייר ןַײמ ---

 ,לזייר ןַײמ טימ ןֿפָאלשעג טכַאנ

 זַא ,טביילגעג טשינ .ןגיוא רָאּפ ַא טצָאלגעגסיוא טָאה זירַאּפ

 רע ןוא ,ייווצ ןוא סנייא .לענש ױזַא גנידצלַא ןרעוו ריווועג טעוו רע

 ,טכעלש ױזַא טשינ ךָאנ .ןֿפָאלטנַא זיא ַאקעבער ןַײז ּוװ ,ןיוש טסיו

 עשיטַאבעלַאב א טרָאֿפ ףַאמסדנַאל םַײב טקיטכענעג טָאה יז בוא

 ,סָאד ?ַאטיסָאר ,ַײא .עכעלטנרָא ןַא רעבָא ,בוטש עמערָא ןַא .בוטש

 ןיוש זיא ,טעב ןייא ןיא ןַאטיסָאר טימ ןֿפָאלשעג אמתסמ זיא יז סָאװ

 ..ןעּפעשטרַאֿפ ץלַא סע ךיז ןעק'מ ּוװ ,סייוו ,ייג ...הלעמ ַאזַא טשינ

 םענעגייא ןַא ןיא ,רעמיצ-סוסקול ןגייא ןַא טָאה סָאװ ,רעטכָאט ןַײז

 טסניד רעד וצ לקעלג א טימ ,ןַאיּפעטרָאֿפ םענעגייא ןַא טימ ,זיוה

 -גָאזענּפָא ןַײז טימ ןֿפָאלש וצ סיוא רעסעב רָאג טבַײלק ,טעב םַײב

 ,בוטש ןיא ןטַאט ןעמערָא םַײב טניווו עכלעוו ,רעטלעטשעגנָא רעט

 -עצ ַאזַא ןגָארקעג ןוא הּפצוח ַאזַא טנרעלעגסיוא סע ךיז טָאה יז ּווװ

 -עגרעביא ןוא טקֿפסעג רע טָאה ןגעו טסעד ןוֿפ ..,ליומ טֿפױרש

 : טגערפ

 ?לרעב ,זיוה ןיא ריד יב עקַאט ---

 .לזייר ןַיײמ טימ .רימ ַײב יאדווַא ---

 ..ַאטיסָאר ...ןַײד ןוא ---

 -סיוא טשיג ריד ףיוא טָאה ,ריד ךיא רעווש ,ַאטיסָאר ןַײמ ---
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 ךָאנ טסנעק וד .טרָאװ םורק ןייא ןייק עלהקֿבר ןַײד רַאֿפ טדערעג

 !לזייר ןַיײמ טשינ

 | !תמא עקַאט --

 רוחב ַאזַא טימ ןריֿפ הּפוח רעד וצ יז ןבעלרעד ױזַא לָאז'כ --

 .יזיא ַא רעד יװ

 םעד ךָאנ ןוא ןדוד ףיוא רעגניֿפ ןטימ טלטַײטעגנָא טָאה רע

 :עצײלּפ רעד רעביא שטַאּפ ַא ןבעגעג םיא

 טערָאמעגסיױא ױזַא טָאה ,לקצַאכ ,ןָא םיא טסקוק וד יו טָא --

 ַאזַא ,רע זיא דיי א ןוא ףזַײא ןַא יו עציילּפ ַא רע טָאה ,זיא רע יו

 | !רימ ףיוא רָאי

 -ַײּפש ןעגנולשעג הׂשעמ תעשב ןוא טרעהעגסיוא טָאה זירַאּפ

 -וצּפָארַא רעווש ,ךַאז עטרַאה א ןעוועג טלָאװ סע יװ ךַײלג ,ץכע

 ןסעזעג זיא דוד .ןדייר טזָאלעג ןוא ןגָאלשעגרעביא טשינ .ןעגנילש

 רעד טימ טּפַאלקעג טייהרעליטש ןוא ּפָאק ןטזָאלענּפָארַא ןַא טימ

 ,טרעטיצעג ןבָאה ןקַאבניק ענַײז ןוא ,עגָאלדָאּפ ןיא עװשעדָאּפ

 ןַײז יו םעד ךָאנ טמעטָאעגּפָא ףיט טָאה זירַאּפ -- ...ָאי ,ונ ---

 ךיא זַא ,לרעב ,טסניימ וד ביוא -- ןדייר טקידנעעג טָאה ןַאמסדנַאל

 ...טרָא סָאד ןֿפָארטעג טשינ וטסָאה ,ןכדש ַא ךוז

 ?וטסליוו עשז סָאװ ---

 .ַאקעבער ןַײמ ---
 ,וצ טינ יז טלַאה ךיא ---|

 .ןעמונעגנַײרַא יז טסָאה וד רעבָא --

 | ,לוייר ןַײמ ןטעבעג טָאה יז ---

 .ירעטכָאט ןַײד טינ ןעוו ...רעטכָאט ןַײד ---

 ?ןעוועג טלָאװ עשז סָאװ ,לזייר ןַײמ טשינ ןעוו ?סָאװ זיא --

 ןעמוקעג טשינ הוצ רעצנַאג רעד וצ טלָאװ ---

 וצ טסָאה וד סָאװ ,סױרַא-טיש ,ונַא ?"הרצ; ַא רַאֿפ סָאװ ---

 .! ןגָאז

 .בָאה ךיא ---

 ,רעמ ךָאנ בָאה ךיא ןוא --
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 ּפָאק םעד ןטלַאהעג ןוא ןגיוושעג טַײצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,דוד = |

 :דייר יד ןיא ןַײרַא זיא ,טזָאלעגּפָארַא

 !ךיוא ךיא ןוא ---

 יװ ,םינּפ טרעדנּוװרַאֿפ ַא טכַאמעג טָאה זירַאּפ -- !? ריא --

 ,טרַאװרעד טשינ ללכב סָאד טלָאװ רע

 ןעלהקֿבר רעַײא טגָאזעג טָאה ריא סָאװ ,ןיימ'כ ,ךיא ,ָאי --

 -מוא ןַײרַא ןיב ךיא לַײװ ,דנַאל ןוֿפ ןקישסױורַא ךימ טעװ ריא זַא

 עג לאגעל

 -עג זיא רע .רעטרעקעגרעביא ןַא ןרָאװעג לָאמ ַא טימ זיא דוד

 יעגנַײרַא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע .טײקרַאד ןַײז ןיא ןסקַאוו

 ןייא ןייק .טרידיצעד ןוא טלַאק ,ןַײרַא םינּפ ןיא ךַײלג ןזירַאּפ טקוק

 קַיור טלָאװ רע יװ ,םינּפ ןַײז ףיוא טרירעג טשינ ךיז טָאה לרעדָא

 -עצ ןרָאװעג זיא זירַאּפ .ןַײרַא ןגיוא יד ןיא טוט םעד טקוקעגנַײרַא

 -רַאֿפ ןוא ןעלסקַא יד טימ ,ןקַאב יד טימ ןקוצ ןעמונעג ןוא טלמוט

 טדערעגסיוא טשינ ןוא ,טנקירטעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןּפיל יד ןסיב

 .טרָאװ ןייק

 רעטסיירד ךָאנ ןרָאװעג דוד זיא -- טשינ טדער ריא זַא --

 ,ןגָאז וצ ךַײא בָאה ךיא יו רענייא ַאזַא סָאװ ,ןגָאז ךַיַײא ךיא לעוו ---

 יד ןוֿפ עטעװעטַארעג ,רימ .ךס ַא ןיב ךיא .רענייא טשינ ןיב ךיא

 טױט רעד ךיוא .קערש רַאֿפ רעמ טשינ ךיז ןקערש ,סנוויױאכלַאק

 -עג ליֿפ ױזַא ןדנוא ןבָאה סיצַאנ יד .ןרָאװעג שימייה זדנוא זיא

 ױזַא ,ּפעק ערעודנוא רעביא ןכָארבעצ סנקעטש ליֿפ ױזַא ,ןגָאלש

 ןוא רעגנוה טימ זדנוא קרַאטש ױזַא ,טכַארבעג זדנוא ןדנווו ליֿפ

 -סױרַא זַא ,טצעזעגנָא סערושטש ןוא ןַײל טימ ,טקינַײּפעג טשרָאד

 יד ַײב .טעינ רָא-ָא-ָאג זדנוא רַאֿפ טניימ דנַאל ַא ןוֿפ זדנוא ןקיש

 לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,ןדִיי ַאזַא טָא ןעוועג טכער זדנוא ַײב זיא סיצַאנ

 ןקיטשרעד טנעה יד טימ -- ריא יו ױזַא ןדייר וצ טגַאװעג וליֿפַא

 ..טשינ רָאג לָאמ ןייק יו ,ןגרַאװרעד רעגניֿפ ןעצ עליוה יד טימ

 -עזדנוא ןוֿפ רענייק !טֿפױל ?ןרסמ טליוו ריא !רעטציא טשינ רעבָא

 רעַײא ןוא רענייב יד ןכערבעצ טינ רַאֿפרעד ךַײא טעװ ןשטנעמ ער
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 ןטלָאװ רימ :ָאי סָאד ,ָאי סָאװ .ןדניצרעטנוא טינ רענייק טעוװ זיוה

 ףיוא ןלָאז עלַא זַא ,ןָאט טנעקעג ןטלָאװ רימ סָאװ ,ץלַא ,ץלַא ןָאטעג

 ןייק לָאז שטנעמ רעשישטנעמ ןייק זַא !תערצ ףיוא יו ןקוק ךַײא

 דָיי רעדעי זַא ףטערטרעבירַא טשינ זיוה רעַײא ןוֿפ לעווש יד לָאמ

 יױװ טשינ ,ןדיײמסיוא ךַײא לָאז'מ !טסעּפ ַא יװ ןטכַארטַאב ךַײא לָאז

 -רעטיוט שטָאכ ןעמ ליוו ריוכט ַא לַײװ ,ריוכט ַא סױא-טדַײמ ןעמ

 ףיוא ןטלָאשרַאֿפ ןקרַאּפ ןרעטניה וליֿפַא זיא רסומ ַא ןוא ,ןבָאה טייה

 0 .!ןטַײצ עלַא

 ,ּפעלק טלגָאהעג םיא ףיוא ןטלָאוװ'ס יו ,טליֿפעג טָאה זירַאּפ

 ריא טליוװ -- ןֿפורעגּפָא ךיז רע טָאה -- ןגעוו טסעד ןוֿפ ---

 ..םעדייא סרסומ םעד ןַײז

 ַא טכַאמעג טָאה דוד

 | | :מירקעג

 -הקֿבר רימ זיא ךַײא בילוצ זַא ,יאדוַא טניימ ריא .,,םעדייא ---

 יירעזַײה ערעַײא בילוצ יאדוװַא ...ביל יױזַא על

 -ַאקרַאֿפ ַא ןבעגעג קיטסַאה ןוא טקערטשעגסיוא ךיז טָאה רע

 סע ּוװ ,טנַאה עטזױלבטנַא יד ןזיוועג ,לקער ןוֿפ לברַא םעד עשט

 -יצ עטנרעטשעגסיוא הרוש ַא טייקיולב טימ ןגָאלשעגסױרַא טָאה

 :ןֿפורעגסיױא ןוא ,ןרעֿפ

 -נעיװשָא ןוֿפ רעמונ רעד ָא טָא ?זיא סָאד סָאװ טסייוו ריא ---

 זיא רע ןעוו ,טרעוו טשינ רָאג זיא שטנעמ ַא זַא ,ןמיס א זיא םישט

 תורישע זַא ,טנָאמרעד רעמונ רעד !ןשטנעממוא ןוֿפ טלגנירעגמורַא

 !ןסינעג טשינ ןוֿפרעד ןעק'מ ןעוו ,עטָאלב יו טרעוו רעקינייוו זיא

 טשינ ןענַײז ןָאילימ סקעז ערעזדנוא זַא ,ןענרעל זומ רעמונ רעד

 ענַײמ ןעוועג ןענַײז ןָאילימ סקעז יד ןשיוװצ ,טסיזמוא ןברָאטשעג

 .קילייה טנַײה ןענַײז ייז ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענַײמ ,עמַאמ-עטַאט

 ךיוא ךיא טלָאװ ,ןָאילימ סקעז יד ןשיוװצ ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו

 סקעז יד ןשיווצ ןענוֿפעג ךיז טלָאװ ריא ןעוו ...רעקיליײה ַא ןעוועג

 ןרָאװעג ןענַײז טרָאד ...רעקילייה ַא ןעוועג ךיוא ריא טלָאװ ,ןָאילימ

 ןוֿפ רעגרע ףעוװעג אמּתסמ ןענַײז עכלעוו ,עכלעוַא ךס ַא עקילייה

 -רעביא ןוא גנוצַאשגנירג ןופ עסַאמירג
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 טָאה טַײצ יד ...ןליוו רעייז ןגעק עקילייה ןרָאװעג ןענַײז ייז ...ךַײא

 טנעקעג ךַײא טָאה טַײצ עקיבלעז יד ...עקילייה רַאֿפ טכַאמעג ייז

 עקיצנייא רעַײא ןוא בַײוװ רעַײא ןוא ריא ןעוו ,ןקיליײה ַא רַאֿפ ןכַאמ

 -געיװשָא ןייק .עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריֿפעג ןטלָאװ רעטכָאט

 ..ןרָאװעג טריֿפעג ןענַײז עלַא רימ יװ ,רַאנָאּפ ןייק ,םישט

 ,זדלַאה ןיא גנע ןרָאװעג םיא זיא'ס יװ ,טליֿפרעד טָאה זירַאּפ

 םעד ףיוא טרַאּפשעגנָא ,שיט םוצ לקנעב סָאד טקורעגוצ רע טָאה

 ךַאלֿפטנַאה עטײרּפשעצ יד ןוא ןגיוגנלע ןֿפױא טנַאה יד שיט גערב

 יו ןטלַאהַאבסױא ףױא ,לכעד ַא יו ןרעטש ןרעביא ןעגנָאהרַאֿפ

 .ןגיוא יד סנטסקינ

 ןרעביא ןענַאּפש קידנגַײװש ןעמונעג ןוא ןרָאװעג ליטש זיא דוד

 ַא ןרָאװעג זיא רעמיצ ןיא .לַײאעג ןיא סױרַא זיא רעב .רעמיצ

 -רעד ךיז ןבָאה סע ןעוו טשרע .לֿבָא ןַא ןוֿפ בוטש ןיא יװ ,ןגַיײוװש

 םינּפ סָאד ןעמונעגריֿפַא זירַאּפ טָאה ,טירט עכייוו ןרעטנענרעד טרעה

 ןעוועג ןענַײז ןקַאב ןוא ןגיוא ענַײז .ךַאלֿפטנַאה רעד רעטניה ןוֿפ

 .ןלָארדעגנָא

 ןענַאטשעג .ַאקעבער ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןוֿפ לעווש רעד ַײב

 ,ןטַאט ןֿפױא טמעשרַאֿפ טקוקעג ןוא ןרעב ןבענ

 :ןלַאֿפעגוצ ןוא ןטלַאהסיױא טנעקעג טשינ טָאה יז

 ! ַאּפ ---

 ןעּפילכ ַא טימ לסקַא סגנטַאט ןֿפױא ןלַאֿפעג זיא ּפָאק ריא

 ?ץלַא סָאד טמוק סָאװ רַאֿפ --

 וצ ןעגנַאגעגוצ ןוא טצכיולשעגסיוא ,טנייועגסיוא ךיז טָאה יז

 -םעשעגסורַא ןוא ,טַײװ וצ טינ ןוא טנעָאנ וצ טינ ןענַאטשעג .ןדוד

 :טעשט

 .דיוװַאד ---

 ?סָאװ ---

 ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ --

 ?סָאװ ---
 .ָאי --
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 !םייהַא ןייג --

 ?וטסניימ ױזַא ---
 ,ךיא ןיימ ױזַא ---

 ?וד ןוא --

 ,ביילג ךיא --

 ?סָאװ ןיא --

 ,ריד ןיא --

 .. .ןוא --

 ,ןבעל ןיא --

 ?וד ---

 ביילג ,טיוט םעד לָאמ ליֿפ ױזַא ןעזעג בָאה סָאװ ,ךיא .ָאי --
 טכער ןיא ,ןבעל ןֿפױא טכער ןיא ,ןבעל ןיא רערעדנַא ןַא יו רעמ
 םעד ןיא לַיױװ ,ןשטנעמ ןוֿפ טייקכעלשטנעמ רעד ןיא ,ןשטנעמ ןוֿפ
 .ןטילעג ליֿפ ױזַא טָאה סָאװ ,קלָאֿפ םעד ןוֿפ חוּכ רעד טגיל

 ץלַא טָאה רעטַײװ סָאװ ןוא רעטרעװו יד טרעהעג סָאה זירַאּפ
 ןייק טשינ רָאג זיא דוד ַָא רעד זַא ,ןזַײװסיױא ןעמונעג ךיז םיא רעמ
 -עג טינ רעִירֿפ ןבעל ןַײז ןיא לָאמ ןייק טָאה רע ןעמעוו ,רעדמערֿפ
 -רעדניק יד ןוֿפ רֿבח ַא ,ֿבורק ַא ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא רָאנ ,ןעז
 ןוא ,ןדײרֿפ ןיא ןוא ןדייל ןיא טבעלעג טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןרָאי
 ןיא ןגָאלשעג ךיז יװ ײס ייז ןבָאה קידלוש טינ רעדָא קידלוש יצ
 | ,אטח לע ןצרַאה
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 קיטסידעטקאראכ רעד וצ

 ליזיימ ןמחנ

 * רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ תופוקת ןוא תורוד

 עשידִיי יד ןליײטוצנַײא ןעמונעגנָא ױזַא זדנוא ַײב ןיוש זיא סע
 .תורוד ןיא רוטַארעטיל

 "צעניל .י .י ,םירֿפס רכומ עלעדנעמ -- ןרעהעג רוד ןטשרע םוצ
 ,רָאטקעּפס .מ .ןָאזעניד ֿבקעי ךיוא ןוא ץרּפ .ל .י ,םכילע םולש ,יק
 -עמַא יד ןוא יקסוועשטידרעב .י .מ ,יקס---נַא .ש ,ןַאמשירֿפ דוד ,גורֿפ
 "לעדע דוד ,דלעֿפנעזַאר סירָאמ ,יקסוועשטניוו סירָאמ --- רענַאקיר
 ןירבָאק ןָאעל ךיוא ןוא ןיסעיל .א ,שָאוהי ,רעװַאשווָאב .י ,טַאטש
 .ַא"א ןיביל .ז ,יקסניּפ דוד

 ,שַא םולש ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ןעזייר םהרֿבַא -- רוד רעטייווצ רעד
 -געזָאר הנוי .,ןַאמכיֿפ ֿבקעי ,קילַאיב .נ .ח ,רואינש .ז ,ןייבשריה ץרּפ
 סָאװ ,ערעדנַא עלַא יד ןוא שטיווָאקרעב .ד .י ,ןיוועל ןַאמּפיל ,דלעֿפ
 טימ ןענַײז ייז ןוא טרעדנוהרָאי ןטס20 בייהנָא ןעמוקעגֿפױא ןענַײז
 ןטימ ןוא *דוי; ןטימ ןדנוברַאֿפ טירט עשירַארעטיל עטשרע ערעייז
 ,"דנילרֿפ ;

 דוד ,ָאריּפַאש .ל ,רעטַײװ .א ,ןרָאהנײא דוד -- רוד רעטירד רעד
 ,יֿבנָא .י .ז ,ָאקמיב .ּפ ,גרַאבנייטש רזעילא ,רּתסנ רעד ,ןָאסלעגרעב
 0525 עי

 ןיא טקורדעג ,ןעגנוטכַארטאב סליזַײמ ןמחנ ןופ טנעמגַארפ רעקיזָאד רעד *

 טזַײװ ,1962 ביבָא-לת ,ןויטקעּפסרעפ ןוא ןקילבקירוצ ךוב ןיא ןענישרעד ןוא 9

 רעסיוא .תורוד ןזײשוצרעטנוא טוג סרעבַײרש ןשיװצ וליפֲַא זיא סע רעוװש יװ

 ּפָא ךיז טיג ןײלא רע ןוא) סרעבַײרש ןעקיטכיװ רעייז סיוא:טזָאל .מ סָאװ םעד

 רֶצ בוא ,תורוד ןשיװצ ץענערג יד ןעז וצ רעװש םיא זיא ,(גנונעכער ןופרעד

 ײז טלײט ס9 ןסיוטשנעמַאזוצ ןוא ןעגנובערטש עַײנ עכלעװ ,ןעניפעגסיוא ליװ

 ירעטלע יד סָאװ ,זָאירוק ,דָאטעמ םעד טָא רַאפ גונעג טשינ ןענַײז ןרָאי יד ,ּפָא

 גיטע המלש ןוא דלעפנסקַא לארשי) רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןופ סעדייז

 .עיצקָאדער -- ...ןסעגרַאפ ןצנַאג ןיא .מ .נ טָאה (רעג
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 יַאלּפַאק ןד ;שטַײט השמ .יקסוָאנַאגַאק .א ,ןיּפַאל .ב ,ןַאקשריה יֿבצ
 -ָאטַאּפָא .י -- עקירעמַא ןיא "עגנויק עּפורג עצנַאג יד ןוא שטיוָאנ
 ,מ ,יָאבַאר .א ,טַאלבנעזיור .ה ,שטיוװָאמייח .י .מ ,ווָאטַאנגיא דוד ,וש
 ,ץרַאװש .י .י ,ױדנַאל ָאשיז ,בייל ינַאמ ,רידַאנ השמ .,ןרעּפלַאה .ל
 ןוֿפ עקירעביא יד ןוא םינָאלס .י ,ָאשיירָאב .מ ,קינלָאר .י ,קיווייל .ה
 ןענַישרעד וצ ןביױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעכיבלמַאז ןוא *ןטֿפירש; יד
 | .רעטַײוװ ןוא 1912 טניז

 -- סרעבַײרש-עיצולָאװער ןוא-המחלמ יד -- רוד רעטרעֿפ רעד
 -רַאוװו רזוע ,ןַאמטלַא .מ ,םיובלעּפע .ב ,שטיװָאלַאגעס .ז ,רעגניז .י ;י
 ,מ ,יקצילָא .ל ,קַאז םהרֿבַא ,קישטנָארָאה ,ש ,סקוֿפ .מ .א ,יקסוװַאש
 -רַאמ חסּפ ,ןילטייצ ןרהַא ,ןָאזרעדָארב השמ .עלרעּפ עשוהי ,קַאבלוק
 .י ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,סעלעיעל .א ,ןַאמזַאלג .ב ,רעלימ .ל ,סוק
 ןרהַא ,רעלימ ,ןָאזנסינ .א .ךַאברעיױא םירֿפא ,רעּפנַײװ .ז ,ןײטשטַאלג
 ,גרעבנירג יבצ-ירוא ,שטיװַאר ךלמ ,יקצול .א ,סירֿפיש השמ ,ץרוק
 ,ןײטשֿפָאה דוד ,ןָאבַאר לארׂשי ,יקסווָאדָאלָאמ עידַאק ,ענזיצַאק רעטלַא
 לאדׂשי .קירַאכ יזיא ,שיקרַאמ ץרּפ ,ָאקטיווק .ל ,ןַאמצרַאװש רֶשֲא
 ,גרעבניניֿפ .ע ,ווָארינשוק .א ,סינּפיק קיציא ,רעֿפעֿפ קיציא ,ןרעטש
 -עמַא ןיא ערעדנַא ךָאנ ןוא שטנָאר .א .י ,ינרַאשט לאינד ,ןיקלַאה .ש
 ,ןליױּפ ןוא דנַאברַאֿפ-ןטַאר ,עקיר

 -למ-טלעוו רעט2 רעד ברע ןעמוקעגֿפױא -- רוד רעטֿפניֿפ רעד
 -וש רתסא ,רעגנַאמ קיציא ,גרעבנרעטש ֿבקעי ,ןרָאק לחר -- המח
 עקניעמ ,עדַארג םייח ,ןייטשרוב .מ ,יל הּכלמ ,לַאגיס .י .י ,רעשטַאימ
 -ַאּפ .י ,ןיקשַאר .ל ,רעטּפַא .ש ,םיובנריב ןיטרַאמ ,לוס .א .מ ,ץַאק
 -טוש .מ ,רעלעה .ב ,סיל ןמלק ,רעּפַאנש .ב ,ףרָאדנעשַא .י ,וָאקינרעיּפ
 .ח ,ןילבמעד .ב ,רעטסיירט .ל ,ןײטשנַײװ .ב ,ןרעטש םולש ,ןייטש
 .ַא ,ףלָאװ רעזייל ,רעוועקצוס .א ,יקסנילכישז לזייר ,יקציטַאימעס
 ,סרעבַײרש עגנוי עלַא יד ןוא עזמָאב םוחנ ,ןייטשניבור .י ,רעלגָאװ

 רעד ףיוא ךָאנ טציא ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ,סרעקיַאזָארּפ ןוא א
 .טלעוו

 ןוא .עלוֿפ ןייק טשינ טַײװ-טַײװ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא המישר יד
 -ייז סָאװ ,ןעמענ עלַא ,עלַא ןענעכערסיוא ןיא טינ ָאד זדנוא טייג סע

 רעד ןיא שירעֿפַאש ןוא קיטעט ןעוועג ןענַײז סָאװ ןוא קיטעט ןענ
 ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ יד ללכב קיטכיוו זיא סע .רוטַארעטיל רעשידִיי
 קיטירק רעד ןיא ןעמונעגנָא זיא סע יוװ ,תורוד ףיוא סרעבַײרש יד
 / ,םלוע-רענעייל םַײב ןוא

 :ױזַא ךרע יֿפל סיוא-טמוק ןרָאי יד יֿפל !
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 יד וצ םוקֿפיוא ןַײז טימ טרעהעג סרעבַײרש רוד רעטשרע רעד = -
 ןט19 ףוס זיב ךיז טיצ סקּוװרעדנַאנוֿפ ןַײז ןוא ןרָאי רע80 ,רעס
 םורַא ןָא ךיז טבייה ילבֿפױא ןַײז -- רוד רעטייוצ רעד ;:טרעדנוהרָאי
 רעטירד רעד :1901 םורַא ןוא ןיא ףיוא-טמוק רוד רעטירד רעד 1
 רעד .1907-1906 ןוֿפ ןרָאי-עיצולָאװער יד ךָאנ ןוא ןיא ףיוא-טמוק רוד
 ןוֿפ ןרָאי-עיצולָאװער ןוא -המחלמ יד ןיא סױרַא-טסקַאװ רוד רעטרעֿפ
 .ךרעל 1920 טניז ןעמוקעגֿפױא זיא רוד רעטֿפניֿפ רעד ןוא 4

 ןיא עיצַאקיֿפיסַאלק ענעמונעגנָא יד ןיימעגלַא ןיא טיוא-טעז ױזַא
 -יירש יד ןוֿפ ןדעי ַײב לַײװ ,ןײמעגלַא ןיא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עקיטרַאנגײא ןוא עשיֿפיצעּפס ָאד ןענַײז סרעב
 ןַײז טימ ןוא ,טייג ןוא טייטש רע יו ,ןצנַאג ןיא טשינ םיא ןזָאל
 ןטֿפַאשנגיײא ןוא םיללּכ עלַא יד רעטנוא ןלַאֿפרעטנורַא ,גנולקיװטנַא
 ,רוד םענעבעגעג םעד ןוֿפ

 רעד ןוֿפ גנַאג םעד וצ ןקוקוצ ךיז רעֿפיט ןָא-ןבייה רימ ןעוו
 ןעמענ ןוא רעדנוזַאב רעבַײרש ןדֹעי ןוֿפ ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי
 קרעוו ערעייז ןוא סרעבַײרש עשידִיי ערעדנַא טימ ןעגנוכַײלגרַאֿפ ןכַאמ
 ײטרעדנַאנוֿפ יד טָא זַא ,ןַײא רימ ןעעז ,רוד םענעבעגעג םעד ןוֿפ
 עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ןיא ןרעוו טדנעװעגנָא טינ ןָאק תורוד ףיוא גנול
 -לַארַאֿפ ,ענימעגלַא ,קיֿפױאנביױא ,גולֿפ ןיא ןבָאה סָאװ ,סרעבַײרש
 .ןטֿפַאשנגיײא ןוא ןכירטש עטרעניימעג

 יד ןיא סרעבַײרש עלַא ןעמענוצנַײרַא טכַײל טינ ללּכ ויא סע
 .תורוד ןוֿפ ןעמַאר עקיטרַאֿפ

 -עג קֿפס ןָא ןענַײז ןדנַאנַארעדיװ ןוא ןכורּפשרעדיװ עסיורג ...
 ןוא ןרָאי ערעייז טיול סָאװ ,סרעבַײרש ערעדנַא עלַא יד ןשיווצ ןעוו
 םוצ טרעהעג ייז ןבָאה גנוקריוו רעטקעריד רעייז ןוֿפ טַײצ רעד טיול
 .סרעבַײרש עשידִיי רוד ןטשרע

 -גנוֿפַאש סעלעדנעמ ןוֿפ טַײוװ רעייז ןטלַאהעג ךיז טָאה ץרּפ זַא
 .טנַאקַאב זיא --- טלעוו

 טול ,רעטנענ ןטלַאהעג ךיז טָאה ץרּפ זַא ,טינ קֿפס ןייק זיא סע
 ןטסטלע םוצ ױו ךעלקינייארוא יז וצ ,גנַארד ןטסקיניװעניא ןַײז
 ,רעבַײרש ןשידִיי

 םכילע םולש ןשיווצ דיישרעטנוא רעֿפיט ַא ןעוועג ךיוא זיא סע
 | | .1888 רָאי ןיא ץרּפ ןוא

 םעד ןוֿפ טלעװגנוֿפַאש יד זדנוא רַאֿפ טרעוו רערָאלק ןוא רעֿפרַאש...
 רוד ןטייוצ םעד וצ ןעמוק רימ ןעוו ,סרעבַײרש עשידִיי רוד ןטשרע
 "יח עֿפיט יד רימ ןריּפשרעד טלָאמעד טשרע .ןעגנוֿפַאש ענַײז וצ ןוא
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 ערעדנוזַאב ץנַאג יד ּפָא-ןלייט סע סָאװ ,ןטײקשרעדנַא יד ,תועד-יקול
 ,ןעגנונעכײצַאב ןעניֿפעג רימ ןענָאק ןטרָאד ןוא ָאד .סרעביײרש תורוד
 ֿבגַא ךרדב ױזַא טָאה סרעבַײרש רוד רערעטלע רעד סָאװ ,ןכירטש

 ןעמוקעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,סרעבַײרש עיצַארענעג רעַײנ רעד ןבעגעג
 ערעייז רעטנוא ןוא ןגיוא ערעיײז רַאֿפ ןסקָאװעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןוא

 רעדעי -- ןירֿפוסו רוד רוד טרָאװ סָאד טנַאקַאב טוג זיא סע ...
 .סרעבַײרש ענַײז סױרַא-טקור רוד

 רעבָאלטָאג .ב .א

 ןכירטש עשיפַארגָאיב

 (1811*1899) רעבָאלטָאג רעב'םהרבַָא

 -כשה רעד ןופ רעגָאזטרַאװ ַא יװ טָאה
 -יישרַאפ טכַאמעגכרוד דנַאלסור ןיא הל
 ץילמה ןשיערבעה ןיא :םילוגליג ענעד

 ןיא ,ךיז ןריציפיסור וצ ןדִיי ןפורעג

 ןופ םינושאר יד וצ רֶע טרעהעג שידִיי
 ןיא ןרָאװעג ףוסל .טייקכעלמיטסקלָאפ

 וצ רעקעװ רעד שידְי ןוא שיערבעה

 -טנָאק-טלַא ןיא ןריובעג --- .ןויצ:-תביח

 ןוח ַא ןטַאט ַא ַײב ,עניַארקוא ,ןיטנַאט
 טאהעג הנותח ,רעבַײרשטָאטש ןוא
 ןקירע'12 ַא טימ הווצמ-רב ךָאנ ךַײלג
 רעשידיסח סרעװש ןופ רֶע זיא ,לדיימ
 ףיוא ,עיצילַאג ןייק ןפָאלטנַא טסעק
 "סרעּפַאכ, יד וצ ןלַאפוצנַײרַא טשינ

 רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא ָאד ןוא
 ,םיליכשמ ַא"א לרעפ ףסוי ןופ העּפשה
 ןבירשעגנָא העּפשה סרעגניטע המלש  טסילובַאפ .ל"ביר ןופ רעטעּפש יװ
 ןיא טניוװעג .ךוטקעד רעד עידעמָאק יד רעטנוא .,רעקיריטַאס ,ףַארגָאידעמָאק
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 ןיא .טעטש ַא"א קָאטסילַאיב ,ענבוד
 2 ןענישרעד ענליו ןיא ןענַײז 7

 1881 'בעג ,גרעבנעסַײװ ריאמ'יקחצי |

 ןלױּפ ,ץעלדעש ַײב ,וָאכעלעשז ןיא
 קעװַא ירפ זיא ,רעברַאג א ןטַאט ַא ַײב
 טריבורּפעגסױא ,ןטעברַא וצ רדח ןופ

 ַא טיונ קיחנדַײל ,תוכאלמ שנעדיישרַאפ

 "רעד ַא יװ טָאה רע סָאװ ,ןבעל ץנַאג

 ןיא ןָא 1904 ןופ .טרעדלישעג רעלייצ

 סיױַא ךיג רָאג רע זיא ,זיײרק סעצרּפ

 -נרעק ןַײז רַאפ יא ,ןרָאװעג ןביוהעג

 -ַאמַארד טימ ןדָאלעגנָא ,םזילַאער ןקיד

 ןוא עכַײר ןשיװצ ןטקילפנָאק ןוא םזיט

 יא ,רעטעברַא ןוא םיטַאבעלַאב ,עמערָא
 -שטנעמ קיטולבלופ ןרעדליש ןַײז רַאפ

 לטעטש ַא ךוב ןַײז .ןטפַאשנדַײל עכעל

 עטרעדורעגפיוא ןא טלעטשעגרַאפ טָאה

 ןסערעטניא-ןסַאלק טימ הביבס עשיריי

 .װ ריאמ-עשטיא .ןפמעק וצ חוכ ןוא

 טעּפמיא ןװיטימירפ ןַײז טימ טָאה

 רעד ןיא ןעַײרעגירק טכַארבעגנַײרַא

 ךיז .ןלױּפ ןיא טלעװרעבַײרש רעשיחִיי

 ,סרעבַײרש עגנוי רַאפ טלעטשעגנַײא

 רעבָא ,רענעייל ןרַאפ טריפעגסיורַא ייז

 -מַאּפ ןבירשעגנַײרא רעכיב ערעייז ןיא

 יָאה רעזניא לַאנרושז ןַײז ןיא ;ןטעלפ

 -ָאכעלעשז, ןַײז טקידיײטרַאפ גנינעפ
 -ַאטַא רעטיב ןוא "עיפַארגָאטרָא רעװ
 -וי ץנַײז רעבָא .סעקַאװטיל .,.יד טריק

 לַאנרושז רעד יװ ,רעכיבלעמַאז עשיד
 ןופ רעכיב יד רקיעב ןוא ,םָארטש רעד
 ַײב טָאה רע סָאװ ,סרעבַײרש עגנוי

 וצ טכַארבעג טײקמערָא רעצנַאג ןַײז
 ייר ַא טריפעגסיורַא ,טייקכעלטנפע רעד

 עיגָאלָאטנַא

 'קרעװ עשידִיי סרעבָאלטָאג .ב .8 דנעב
 / .ןעזייר ,ז ןוא ןיקדירפ .א ךרוד

 -רַאװ רזוע יװ ,סרעבַײרש עקיטכיו
 -על לאיחי ,וָאקינרעיּפַאּפ .י ,יקסװַאׂש
 -רַאפ .ַא"א קישטנַארָאה ןועמש רער
 ץלָאטש ןַײז .סעמַארד ייר ַא טכעלטנפע
 -עשרַאװ יד ןעװ ,ןזיװעגסױרַא רע טָאה
 ץימערּפ עט1 ריא טָאה הליהק רעװ

 -ץגוצ םיא רוטַארעטיל רעשידִיי רַאפ

 רעד ןופ ךיז טָאה רע ןוא -- טלייט

 ,טגָאזעגּפָא עימערּפ

 טָאה ,1938 טסוגױא ןט13 ןברָאטשעג

 טנדרָאעגנַײא הליהק רעװעשרַאװ יד
 רעטיײװצ רעד ךָאנ ןוא ,היװל ןַײז



 רעדניק ןוא ןרעטלע

 ןפיוא רבק ןַײז ףיוא זיא המחלמזטלעוו

 "עג טלעטשעג םלוע-תיב רעװעשרַאװ

 ןיא 1906 'בעג ,יקסװָאנשחולד השמ

 ַא ןיא ,ןליוּפ ,קצעיװָאזַאמ-װָאשַאמָאט

 'ךח ןיא טנרעלעג ,החּפשמ רעשידיסח
 ךרוד זיא ,םישרדמ"יתב ןוא םיר

 -קעט ַא וצ ןעמוקעגוצ גנודליבטסבלעז

 טריסערעטניארַאפ לעיצעּפס ,לושליטס

 טריפעג םיא טָאה סָאװ ,ןענעכייצ ןיא
 ןקירבַאפ-רוטקַאפונַאמ ןיא ןטעברַא וצ
 ךיז 1920 ,שזדָאל ןוא װָאשַאמָאט ןופ
 עג א יװ ןוא זירַאּפ ןיא טצעזַאב

 רעביא ןרָאפעגמורַא טנעגַא - סטפעש

 -נגעלעג יד קידנצינסיוא ,ךַײרקנַארפ

 ָצטלַא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייה

 ןופ ןבעל ןטימ ןוא םיבושי עשידלי

 ץעשיועגוטרָאּפ ןוא עשילָאינַאּפש יד

 רעשיצַאנ רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ ,ןדִיי

 -פַא-ןופצ ןייק קידנפיולטנַא ,עיזַאװניא

 ןופ ןבעל ןטימ טנעקַאב ךיז ּוװ ,עקיר

 ,םיגהנמ ערעייז ,ןדִיי עשינַאקָארַאמ יו
 עשימָאנָאקע עקיטרַאנגיײא ,סעיצידַארט

 ילּפמָאק ,ןעגנוגנידַאב עלַאיצַאס ןוא

 -ָארג יז ןופ לייט ,סעטכישעג עטריצ
 רעדָא עקידהנושמ ,עדליוו רעדָא עקסעט

 "ייא-חרזמ ןֹופ ןגיוא יד ןיא עשיטסימ

 יװ טָאה רעכלעוו ,.ד .מ .ןדִיי עשלעּפָאר

 ,1925 ןיא ךָאנ טריטובעד רעבַײרש ַא

 "ער ,ןעגנולייצרעדירעדניק קידנקורד

 יד קנַאד א טָאה ,ןעלקיטרַא ,ןשזַאטרָאּפ

 ךָאנ ,ןעגנורַאפרעד עטלמאזעגנָא עַײנ

 דנעװ ַא ךיז ,טילּפ ַא יװ . ,ץקירפַא ןיא

 רעַײנ רעקיטרַאנגײא רעד וצ ןָאטעג
 עג לענש םיא טָאה סָאװ ,קיטַאמעט
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 רעד ןופ ןובשח ןפיוא הבצמ ַא ןרָאװ
 ,הכולמ רעשיליוּפ

 -יל רעשידִיי רעד ןיא םש ַא טכַאמ

 ןוא שירעלײצרעד טכַײל .טלעװ-רענע

 'סַאפ ןוא שיטַאמַארד טפָא ,קידנענַאּפש

 יָאר ענַײז ךרוד .ז .מ טָאה ,קידנריניצ

 קידנבײהנָא ,ןעגנולייצרעד ןוא ןעגַאמ
 רעטעּפש) רעטכעט סרעּפעט םעד טימ

 "גיארַאפ (תירבע ףיוא טצעזעגרעביא

 ןוא עשינַאקָארַאמ יד טימ .טריסערעט

 -עמַא ןיא ךיוא .ןדִיי עשידרפס ללכב

 "עגנַײרַא (המחלמ ףוס ןעמוקעג) עקיר

 -ָעל ןשידִיי ןופ ןעלקניוו ענעי ןיא טקוק

 -ירפס ןופ ,ןגרָאברַאפ ןענַײז סָאװ ,ןב



 עיגָאלָאטנַא 6

 סָאװ ,ףיש עמַאזנייא יד ,ײז ןופ ענ ,תונותח עטשימעג ןופ ןוא ןזַײרק .עש

 יייק ןיא עמַארד-םיטילּפ יד טרעדליש ןופ תועּפשה יה רעטנורַא-ןלַאפ עכלעוו
 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא ,דנַאל סמענ לעיצעּפס ,ןבעל ןשידִיי ןקיטַײצטנַײה

 "עוב ןיא ןוא קרָאיהינ ןיא ,רעטַאעט טָאה .ד .מ ,רעפסָאמטַא-לארשי רעד ןופ

 ,סערַײאיסָאנ יייא ;סעמַארד ייר א ןבירשעגנָא ךיוא

 ןעגנוקרעמַאבכַאנ

 "רעטסומ דנַאב ןטס71 ,רעדניק ןוא ןרעטלע ,דנַאב ַא םעד ןופ לטיט רעד 40

 ןופ דנָאפ-ץישפיל ףסוי ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעװ

 ןיז ןרעטײרב ןיא ןיײטשרַאפ ןעמ ףרַאד ןָאװיי םַײב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל רעד

 ןוא עמַאמ-עטַאט ןופ ןענימרעט יד ףיא זיולב טצענערגַאב טשינ ,טרָאװ ןופ

 רָאּפ יד טשינ ..עגַארפ-טרובעג ןײק טשינ זיא תורוח ןופ םעלבָארּפ יד ,רעדניק

 ןטַײצ רָאפ עשיּפיט ,ןטקילפנָאק יד ןעגנערב ,ןשטנעמ ןשיװצ ןגיל סָאװ ,רָאי

 ,ןרעװ טנַאמרעד (קרעװרעטסומ דנעב ערעדנַא ַײב יװ רעמ רשפא) ףרַאד ַאז 69

 ,ןעגנופַאש עקיבלעז יד לָאמ יײװצ ןקורד ןופ ּפַא ךיז טלַאה עיצקַאדער יז זַא

 ןכַאמ רעמָאט .ךוב םעַײנ םעד ןופ עמעט רעד רַאפ קיטיינ זיא סָאה ןעװ וליסַא

 :אמגודל .דיל ןצרוק ַא רַאפ סָאד זיא ,לבוי ַא ןיא לָאמ א םענסיוא ןַא ַאי רימ

 עיצַארטסוליא עטסערג יד קפס םוש ילב זיא ץרפ .ל .י ןופ טייק ץנעדלָאג יד

 5 ןיא עמַארד עקיזָאד יד רעבָא ,רעדניק ןוא ןרעטלע ןופ םעלבָארּפ רעד רַאפ

 עסיורג עטײװצ יד .(ןטַײז 60) קרעװרעטסומ דנַאב ןט12 ןיא טקורדעג זיא ןפקַא

 יימַאפ יד ןטקַא 4 ןיא עידעגַארט סיקסניפ דוד זיא עיצַארטסוליא עשירשלטסניק

 טנזוט עכעלטע .(ןטַײז 85) קרעװרעטסומ דנַאב ןט9 ןיא טקורדעג ,יבצ עיל

 דנעב עקיטציא זיב יד ןיא טקורדעג ןענַײז קיטַאמעט רעקיזָאד רעד ןופ ןטַײז

 ךיוא יװ ,תופוקת ןוא סרעפעש טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ףָאטש רעשירארעטיל יװ

 .ןעלגנַארעג עשייידיא

 רעזדנוא ןיא הלותב עקרק ַא טעמכ ,ןעמעלבָארּפ ןוא םיחטש עטנַאמרעד יד 2

 סע רעװ .ןרעקַאפצ ײז לָאזמ זַא ,ךיז ןטעב ,קיטסיײסע ןוא עטכישעג ,קיטירק

 וצ ,סרענרעל ןוא סרענעייל עטריסערעטניארַאפ ןעניפעג טעװ ,ןָאט סָאז טעװ

 .טריסערדַא ןענַעז קרעװרעטסומ יד עכלעװ

 ר ש



 ןס8סװממ 3/:1מוו+ ?טמ4

 קעטָאילביב רעד רַאֿפ ןענישרעד טציא זיב

 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ
 יקסנַאשזָאר לאומש ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ךטַײז 312) עגַאלפױא עטג ,ןטֿפירש 'גסיוא -- רעגניטע המלש (
 (ןטַײז 216) עגַאלפיוא עט3 ,רעדילסקלָאֿפ 'דִיי -- יקסווַאשרַאוװקרַאמ (2
 (ןטַײז 256) עגָאלפױא ץטג ןטֿפירש 'גסיוא -- גרעבמָאנ .ד ה 6
 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט3 ,ישילשה ןימינב תועסמ -- עלעדנעמ (4
 (ןטַײז 208) ענַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- סודַײנ ביל 6
 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עטג ,סיוירק ,עלעטָאי -- ןָאזעניד ֿבקעי 6
 (יזז 272) ילפיוא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןָאזרעדָארב לשמ 0
 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ,ךוב"אֿבב -- רוחב ןהילא 8
 .ןטַײז 352) עגַאלפױא עטּב ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסניפ דוד 6
 (ןטַײז 216) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- גורֿפ ןועמש (0

 (ןטַײז 202) עגַאלפױא עט3 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא -- ץרפ 2 י(1
 (ןטַײז 272) ץגַאלמױא עט2 ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא -- ץרפ ? י(2
 (ןטַײז 240) עגַאלפױא עטג ,ןטֿפירש 'גסיוא -- דלעֿפנעזָאר סירָאמ (3
 (ןטַײז 272) ץעגַאלפױא עט2 ,1ע5ע -- קירַאכ -- ןײטשֿפָאה (4
 (ןטַײז 212) עגַאלפיוא עט2 ,קישזומ 'דיי רעד -- רָאטקעּפס יכדרמ (5

 (ןטַײז 252) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קיווייל .ה 6
 (ןטַײז 272) עגַאלפױא עט3 ,לדנעמ-םחנמ -- םכילע םולש 7
 (ןטײז 256) עגַאלפױא עטג ,ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעדַאֿפדלָאג םהרֿבַא 8
 גרַאבנעדלָאג רעה -- יָאבַאר .א ,יקָאטנעק -- ץרַאוש .י .י 9

 (ןטַײז 312) עגַאלפױא עט2 ,(עקירעמַא ןיא ןרענָאיּפ)

 (ןטַײז 384) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קילַאיב ןמחנ-סייח 0
 (ןטַײז 296) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסינַא .ש (1

 ןטַײז 256) רעמורק רעד עקשיֿפ -- םירֿפס-רכומ עלעדנעמ (2

 (ןטַײז 416) רעדלעו עשיליוּפ ןיא -- ושָאטַאּפָא ףסוי (5

 ךטַײז 304 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןעזייר ןמלז 4

 (ןטַײז 320 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- שאוהי 5
  ףטַײז 33) תונורכז -- לימַאה לקילג (26



 ןטַײז 288) עגַאלפױא עט3 ,ךעקיכלימ רעד היֿבט -- סכילע םולש 7

 (ןטַײז 320 עגַאלפױא ץטג ,ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעזייר סהרֿבַא 8

 .(ןטַײז 415 עיגָאלָאטנַא -- עיזעַאּפ רעשידִיי רעד ןיא ױרֿפ יד 9

 (יזז 224) טגַאלפיױא עט2 ,תויׂשעמ ירוּפיס -- רעוועלצַארב ןמחנ 'ר (0

 (ןטַײז 320) עניטנעגרַא ןיא -- ןָאסרעּפלַא יכדרמ (1

 ןטַײז 336) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןייבושריה ץרפ (2
 (ןטַײז 264) עיגָאלָאטנַא -- דיל ןיא שידִיי (3

 (ןטַײז 320 רעמיר לװַאז ,רעדמערֿפ רעד -- ָאשיירָאב םחנמ (4

 (ןטַײז 464) עיגָאלָאטנַא -- טכַאוורעד קלָאֿפ ַא ןעוו (5

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא -- הלּכושה חסונ 6

 ןטַײז 352) תונורכז ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל -- שטיווָאלַאגעס .ז (7
 (ןטַײז 368 1602 ןוֿפ ,ךוב-הושעמ (8

 (ןטַײז 328) .סרעלגומש -- יקסווַאשרַאװ רזוע :עיצַאּפוקַא רעטנוא (9

 (ןטַײז 256) ןטעָאּפ 14 ןוא עיווָאזַאמ/ןיטשרוב .מ :ןברוח ֿברע 0

 (ןטַײז 432) עיגָאלָאטנַא -- עמַארד ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ :ןברוח 1

 ןטַײז 326) עמַארד ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ/ דנַאטשֿפױא ןוא דנַאטשרעדיוװ (2

 (ןטַײז 384 ןעייסע ,עזָארּפ ,רעדיל -- רעגנַאמ קיציא (3

 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןָאסלעגרעב דוד (4

 (ןטַײז 288) קיריל ,קיטירק ,רָאמוה -- רידַאנ השמ (5

 ןטַײז 320 עיגָאלָאטנַא --- עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ ידִיי ןיא דניק סָאד 6

 (ןטַײז 288) טורקער 'דִיי רעטשרע ,לכיט-ןרעטש -- דלעֿפנסקַא .י 7
 (ןטַײז 204) עיגָאלָאטנַא ,ןרעַײֿפ ןשיווצ םיטילּפ (8

 / (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא ,עטלצרָאװעגנַײא ןוא עטלצרָאװעגסױא (9

 (ןטַײז 360) עיגָאלָאטנַא ,שינַאקירֿפַא-םורד (0

 (ןטַײז 400) .טלעוו רעסיורג רעד וצ לטעטש ןוֿפ -- עַא סולש (1

 (ןטַײז 224 עקירעמַא ןיא רוד-רעטעברַא רעד 2

 (ןטַײז 368) הניארו הניאצ / שטַײט-ירֿבע 3

 (ןטַײז 212) עיגָאלָאטנַא -- (עינעלישט (4

 (ןטַײז 568) לארׂשי רָאי 25 ,דנַאל םענעגייא םעד ןיא (5
 (ןטַײז 264) ןַאמָאר ,סעזָאמ לקנָא -- ׂשַא םולש 6

 (ןטַײז 352) ,סעמַארד 3 -- ןידרָאג ֿבקעי (7

 (ןטַײז 352) עיגָאלָאטנַא -- שינַאיליזַארב (8



 (ןטַײז 268) יכנָא .י .ז ןרָאהנײא .ד ,רעטַײװ .א :רוד וצ רוד ןוֿפ 9
 ןטַײז 416) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ךַײרנַײװ סקַאמ (0

 (ןטַײז 248) עיגָאלָאטנַא -- גנילירֿפ ןשיטעווָאס ןיא 1

 (ןטַײז 448) עיגָאלָאטנַא --- גידָאנַאק (2

 ןטַײז 236) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ווָאטַאנגיא דוד 5
 ןטַײז 280) גרעבנַײֿפ בייל :הֿבוזעּת וצ עיצולָאווער ןוֿפ 4
 (ןטַײז 312) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- רעגניז .י י 5
 (ןטַײז 320) עיגָאלָאטנַא / דלעֿפ ןוֿפ םולח רעד :שיניטנעגרַא 6
 ןטַײז 2200 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קַאבלוק השמ 7
 ןטַײז 304) עיגָאלָאטנַא -- םָארגָאפ ןיא 8
 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- סרעקיטירק ערעזדנוא (9
 (ןטַײז 496) שיניטנעגרַא דנַאב רעט2 / טנעוו עשיטָאטש ןזשיווצ 0
 (ןטַײז 360) עיגָאלָאטנַא -- רעדניק ןוא ןרעטלע 1

 קרעוװרעטסומ דנעב 3 יד טָא ןענַײשרעד ךָאנ ןלעו 1977 ןיא
 עיגָאלָאטנַא / ןדַי ַײב םילזעמ 2
 עיגָאלָאטנַא / ךמע רַאֿפ ןעגנַאזעג 3
 עיגָאלָאטנַא / :שינַאקירעמַא-דרָאנ 4



 אאזסו06ו/

 ססאזח(ווס5

 םאזהפ סםפאפמתסוסאפפ

 סט, 8054 + דסהזחס

 רֹא

 טםאפח/הזוסא 645

 םנ;סס1ס!: 8240. 8011.2גאפעצ

7 7 9 1 

 תדמאפס ןןזעתהתזס עא עז זאפזזזץשעעס ס}סא'עזעזסס ןטפ1ס

7 - 638 91ּ2081 8608 8 


