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ןעזםלַאהעברָאֿפעזםֿפערעלַא

.רעסַאֿפרעֿפס'ייב



כןעבאזרעּפ
ּפַאקַאטסוב.רַאטַארעּפילַא.טלַאתהַאי25,ברעבםהרבא

ץנסַאווטץרָאה;וגינרַאֿפפּפקַאלֿפץגבַאל

ןץבַארקן'רעביא,טץרןךרקץגטכַאבץלעחפזיורנ

.ץרביב;וצרַאוושַא

טנילק?יייבטלסועקנורנַאלבענלרהָאי20.בירובצביבהוח

.לעה,ביררָאםוזןוהטָאננָא,ןץביוַא

ניצוּפשַאטימ,טעכַארבַא,טלַארהָאי=2ס.ןאמצווװ

,.זץװרץנלץסיבַא,ל'דרץבטכץבכלץטנכאןיילק

.טלַארהַאי=23.ץושפףל

בכרעּפץלוודכאַאנַא,ןץטענָארבַא,רהַאי=016עמעט

.לץרןום

.טלץֿפיבמשסַאוולכרךוםוטסבעידַא0עבןרב

.(ופצוטוטיצלבד,אשרַאווןבארַאֿפםמוקםַאר)





בעבעצםי'ר

ועבטטנערָאֿפןוֿפטיטֿפער;נרעבםהרבאטברעטוצא
ןוא.ןפואךוקןוארוהטור-רעסונארעֿפעוט,'ועט

דעטֿפער,רנורב-רעטנוא
לעסובַארעטטװ,ל'קנעשורעֿפובַא-

טקנזל.םאנןוארוהטאןעביואםעדךָאנ,ןעכיואלעֿפַאקא

עֿפולטעןואנטצענבטדשַאטוטשוטיבטרשַא;רעטסנעֿפווזזצ

ומאלצו.טבַאנרַאֿפ.רעטםנעֿפודןעכענןעהעטשןעלהוטש

.ןעדנוצעננָאןיושזוא

"ןודאטוםוצטֿפא'לקןוא'ויטעבן'ֿפיואטהעטש)ברעבםהרבא

!ןיברַא.ורוהווןואןָאווואלק'טהנאווןוארלוב-;עיורֿפאלפרעו

.ברעב,רכעבַאן'טונ.(ןונראטסוק)נרובצנלנהוח
וב'טונ(ולובןואעלענענַאסואלק)!היהתַא.ברעבםהרבא

!רנעװָאפנ'טונ!רנעװָא

טָאתטםלזםדאטלב!ַארזלללַאטנעזרתלא.גריבצנלנתיח

יזןינרַא.נןוהטעננָאזַאךייחיוזַאדהוא
-

:ענארומטָאהדהוא

ןוֿפקורווזךוזןערהעקטואןואהטרחןענורקטונלָאז'זכטַאה

זרוהטרעדרעטנוא

זללב.ברעבםתרבא
בַאתךלא;אררםלרירזאסלב,תיח

יארוַאזוא-טובךואבצרש...רוטוצטסוקןעטזַאבעולםתס

?יצנשןולאךָאנ!תות,טלברתלאטצלזסָאװרַאֿפ,טצלז...זסמ

ןערעלרֿפי?רתעזךלאןלב,טלבךלאבללרש.ןעםלַאתןיישםעטעװ

ןעבָאהףרַארךואןואבעלךוא;רומוי:טמוקסָאווןערעיטום

ףיואןעבעלץנַאנןיבזןעניואוובָאַארטסוטַארַאזנעזבזןעשנעט

םּפַאלק).םבצמןיבבלבלבךלא,טללקםאזבךלאלרןעגנלזעבןיא.ירעב

זןעב-ָאהךואףרַארןעש--נעט(לעגענַאןוא
-

ךואבוירשָאי
-

זוא

סלַאםַאר,שרערנַארָאנ
-

זןצלַארָאנזוא
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!ךיילארָאנ.הוח

;רעֿפךיאזוהשךיאסָאודטסיירדרחיא!ןיילַארָאנ.ברעב

.ינעהןיאלטעטשםערסָאּפשפּפַאלקןוֿפםרךרַאםהענ'דעםעלּפש

רעסנייס-רעווטסוקךוסבַאהַאעקסַאילקרעדףידא,ףידא

.ָאסיבןיבךיא
-

ןעװ,אקעבךייאוצךיאסוקטצעי;ןעסיווףצסונ.הוח

!ןעבעֿפעןעזוסריסטעװרחיא,טביירשרחיא

.ןענעֿפעטינךייאלעװךיא(ופסנ-וע).ברעב

...ןיכזטֿפעלשייזַאטינטעוורהיא,ע.הוח

־־בצרשךלאןעװ..ירצנ
פטשמרלמסָאװרתלארעװ!טלב

...ןערעֿפרשיװרהעס

.ןעגעװשןוארעמיצןיאןעציז'לעיוךיא(םשרמולפ).הוח

!ןייב,ןיינ,ןייב..ורעב

!טלב!לא,טלב!לאינ.הרח

טהערֿפךימ,הָא;ןעגידיילעבטינךייאףרַארסע.ברעב

רלַאבךייאסעלעיוךיאןהעזוצריסעבנירנעטשךייארהעז

ןערהעלקרץ
-

ןיישסעזלאטצעי(רבַאווןיאבאלקןעטצעלםערסנכינ)

.(.טעבןהֿפבָארַאםבבירּפש)וגלטרץֿפ

?ררלבןעשַאםעפ?.(טעב:וצףצמהעכ)היח

רחיאטעוולעקנוררעדןיא.(שיטןוֿפּפמָאּפיוטםהענ)ברעב

...ןהעזטובטינ

'

רחיא...ץלא,ץלאסהעז'מ,סיבּפזבָאלןייקףרַאר'ם.הוח

...װרעב,ךיוא

?סָאװ.ברעב

...העזךיא,פמָאֿפירקעווַאטלעזםש.הוח

טלשנש)?רָאנסערחיאטנערֿפםערףייא,הַא.ברעב

טוהמ(רעֿפייוו)!ךלארָאנןוא...רידאךלא!ָאי,ָאי(ּפמָאלןדקןרןצ

...הרח,טיה?רסירא

?ןעמענרהלאטעװהעט.(םעקליּפשפוּפוהירסיוראטהעיצ)הוח

"ולאב(ן'הוחףצ)!עבורב.(ריהםףבקרערוצטֿפףר)!עיָא.ברעב

!עהטריסןעבָאה-
.רלַאבךייאטסוקןַאסצךיוו.הוח

?ןַאםציבדי.(םיוקטלע5יימש).ורעב

זרהיאסנאלסָאװ.הוח



7-י.םנןורַאקביו
,ןשוא/\שהמ”

.(ןלעטךהיםבצרתואןוֿפוםזכהענ)...הדח,הרח,יָא.ברעב

.(רדהמרעדטבןהץטשםנפלב,ןסרַאטמוק)עתרנ

...עהטןעֿפַאםטעװרהלא.(ןןונורבוצגודנץ'וֿפןךםש)ברעב

,ךיואקסעםעבצטעוורחיא(עלָאטּפהס'הוחדנַאהןואטהָארד)!ץחמ

??המ

!עלצטכהןטובקץווַאטנינל.(ךעלזװב)הוח

טשורהלא.(רבַאהוטוןוארבטטוועלץטוהסָארטהעװ)ברע:
.עבורב,ךיוארצבמברָאּפַאןץננערפניברַא

.('ישומישַאטומםהזאטרעה);ונורב

!?רשביהןיבמקעווַאטגךן'ֿפ.(נבןרטט)הוח

רתואקצווָאםנךךל.ורעב.בַאץנורג).ןבורב,טהענ.ברעב

%טלבתה
!ברעב,ךייארחיא,ַא.(ןזיופרָאנװלקַאךָאנ)הרח

%םערןץגָאװ.(דלונסָארףיואוםוטוו)ברעב
...1ַאי.הוח

בעילבַאה,בוולךיא:טבַאזץנןיושךיבאבַאהךיא.ברעב

3ךילרץֿפץלטיבםעזיא,ץה'ֿפ...זפֿפַאשןץבעלסָארםַאווץלַא

טינךיזטמָאשרוטַאנכר,ןעֿפַאשוצטינךיזטםָאשןץבצלסָאר

ףייאןוןבֿפוןדץטךךרבןעמָאשךיזבלעװךיאןוא-ןץהעךצרץוצ

ןעװ?זשיקװא־ןץװֿפלםפרַאֿפעמקךלא!ןצביֿפאענצמםעד

וצטינרימםעטרָאטשןעגץווטסעדןוֿפ~...טיבטהָאזםָארָא

טיבןָאטָאבךיאלעװהרח,ךיבא...טםכלַארָאמרעגנערטשַאןיכז

;ַארָאמַארצקךזבַאכַאֿפַאטימטסילַארַאםןענבערטשַאןעטיבברץֿפ
!וצרימםעטגַאזרחיא-טסיל

!עי.הוח

...טוגזיאונ.ברעב

ז-ןצטינברץֿפךיאלעװרעיכַאטןוא.הוח
רָאז'םטיבליווךיא...צןץֿפוורברץֿפַארהכאטוהמ.ברעב

רהעם=טשובןובךיא,רעקלטַאנַאֿפַאטםכלַארָאםַארַאֿפךץטלַאהךימ
.(ךכומֿפַארפרָאֿפ)...רעננערטשַאיול

י

דירהץמטשלב.(רָאנ'דעסךּפַאםתיאטזבךרק)היה
!

...רענבץרטשַא

וטֿפַארטרץֿפיוזַאךיזרתלאטָאהסָאװ
י

ּפבעקץנטָאהץבורה!סָאװןדאטָא.וףיראךװטּפַאח).דרווב
רץנבערטשַאםברץרןשטבץקץגטַאהןיא”רעל'ֿפץחָאהסָאר”ןץבםרש
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.'וטלשש/\שש,__,_שאו
זפמהענרע!דעילעהָאהסָארבטהעמשרעֿפרחיא...טסילַארָאמ

רעמיצנעיירֿפַאןוֿפרעּפרעקַאמרָאד
-

,סהיאמנניזעבןוא

סעדעיוסהעטשרעֿפרחיא,עלעקערבסעדעי,עלעציּפסעדעי

!עלעקערב
-

ךָאנרעבָאמשרָאךךיא-מסללַארָאמַאןיבךיא

ונָאסָאדטיה,רעמוזןעצנַאנַאטינףָאלשרעדךיא,טיהבעש

ךיא(םשורֿפרעו)-.,.נָאטןעדעיןוֿפןהענרעֿפםַאדןואןעמוק

ןוֿפלעפעןעסיירטינביחישארבישעמ,ידשרעדנַאלהעצרעד

ַאךיזןעֿפַאמרָאנ,ן'הוהטרערעגנָאגנַאלשירטָאהחעךה=ץע

חווטורעֿפצהרָאנַא;ואוצרַאטלַאּפ)רעטעלבנענצֿפןוֿפןידעש

ןָאקרָאֿפןייזרַאֿפ"יניטַא,ןיטענרעדטייהענטַאהסַאלרלֿפַא

לעוןענןרַאֿפבָאךנזטלעטש)..וזנהענןואםתעמשיזיוו,רעדיילק

!זלַאהַאזַאןעקעררעֿפןואןעמהענלעיוךיא(וליבפָאראֿפַארטעבןוו

!רעטסַאבלַא'נַאמרָאֿפרעבָאזיא'ס-רעטסַאבלַאטרָאווטלַא'נַא

!המא.(גודנעלביימשטֿפפ'ו::היארעטנוא,שיטס'פכ)היח

ןיאןעםהענּפעידךלא.(דליבןוֿפ:ואוםינךווטרהעק)ברעב

!טמורבענעשערהָאלקַאזַאעזולבַאןיאןעקןסשרעֿפ

ןערימַאלקעדסליוורהיא,.ורעב,רהיארָאנטרעה.הוח

ודעילעהָאהםָאר
םארלָאזטעבןיימרעביא.(ן'הוחוצםואךיזטרחעק)ברעב

...ןעֿפַאוונידנעמשךימרעביאלָאזטייהנעשיד!ןעגנעהדליב

ןיילַאטינךיאביילב,הוח,קעזוַאטהענרחיאזַא
-

וסביירשרחיאזַאןוא.הוח

?ןעניואידמהעזרחיא;טֿפיזענסָאדרחיאךיאקעדרעֿפ.ברעב

נירעבעליוו.הוה
-

!ַאהַא.ברעב

!יזרחיאמקעררעֿפ.הוח

ךיא,םעטסייה,ביירשךיאזַא...םיברשךלאןעװ.תעב

ףַאשסעיינ,סעיינ,ןעמלעװעיינ,ס'נעבעלעיינףַאכךיאזףַאש

דועהירסיוארימונזןעהעיצןעשינעֿפעשעבעמנירנעענסינ!ךיא

.וידבע:רימןעסעבןוארעלפַאוןוֿפ
ךיזרָאמךיא!נידנע!זנוא

יזןוֿפ
י

ךיארהעק,רָאהַאףידאןעקנַארענןיאןערנעוובָאמינ

...בורהןעמלעווךסַאןערעוו,בָאעלייווַאףיואךימ

רהעמןיישלעווךיא,קערשריממֿפַאמרחיאַאיי.הוח

.ןעמוקופיבךייאוצ



9.פנעדַאקעדרעד יש

,אברדאבןענַאטשרעֿפטֿפעלשךוםטָאהדהוא,זרָא.ברעב

ןעכָאהףרַאדךואלווו,אבררַאעהטןיבזטעוורלַאפ,טסוק

וזןערעטש-ןעשנעם
ן

ןוב,טלעװַארוסרַאֿפזואשנעטַא...רוט

.(וצךולטֿפאשנעדטלרהואוצךוזטהעוצ)...נךטלונֿפצלנטונםהואוצךוא

י('יחיטשןוֿפףיואטהעטש).הדח

רהוא...הָא,הַא!טלעטשעגפיואךוזדהואטָאהסָאװ.ברעב

ךוא,ףַאשךואםעטסווה,טיברשךואזַא...טונךוטטהעטשרעֿפ

...טלעװַארעדוווסעזואדעוורוטוצטמוק,ןעטלעװףַאש
...רעֿפסָאזכטַאעננעַאזַאןוא,רעסווזןוואןואןעטלעוויםוווז

,ךו'לרהעֿפענסעזואערךובןעשוווצטהעטשסָאוורעלטסנוקן'רַאֿפ

,ןוא...ןעֿפַאשןיבזןענענרעבואןעצנַאנןואטונךוזןעקרע

וצנוטלונֿפיולנץנַאנטביבלב
ןיבז

רעטךוויצרעדוצ,טסךךה'ס,טסַאנ

יטלעוו

זוא,סעטסךרה.ךואהעטשרעֿפטצעי...טונווו,וא.הוח

טסךוה'ס...זטביברשרהואןעווןעצוזוצךןיאיובטויוזעטסענוד

...”טֿפַאש,דהואןעװ

;םעטןעסווהַאטַאהענטָאהדעםָאהַאט!ןךונ!ןווג..ורעב

טלעווןויזןעֿפַאשעכטֿפרַאדענטָאהרעןעווךָאך...םועפַארעפ
ןואתודדובתהןוא;ןיורארברסןואבושום'נוֿפקעווַארעזוא

ןיבזרעטָאהןעניווושלוטשַאןוא
זַאןוא...ןעבעורשענהרדח

ןיבזטַאהענטָאהרע
ןואןעטוקענקורוצרעזוא,נוטרעֿפהדיח

ןיבז
טנעםַארעפטעטןעבלעזן'טוםןיאןַארָאקן'טוטבושי

ןַארָאקן'טוס.הוח
־

ןעבָאורןעװ...!טנעטַארעּפטעטןעפלעזז'טלםןיא.ברעב

ורןעזָאלענרעטָאהקנַארענםעַאנַאןעריינענןעֿפרַאדטנעלפ

דהוא-ךוזטנךולענסַאֿפַאןואןואןעֿפייליסעדעטעה,ענעש

זן'השטטומעֿפָארטסַאטַאקודטניבה!סַאֿפַאןוא,טהעטשרעֿפ

ענויזטומטלויאענלעוֿפוצךוזזכַאההשמ
טרָאויסָאדרעטנוא),תוחול

פטולנןואעשורֿפ(,קרעװןעז,רַאערואןויזךואהעטשרעֿפ,תוחול

נזרעטָאה,עבוש
י

;רבעהודןואןענָארטענ

נב
יו

ןואטונןוא'

נרַאבןוֿפנורנעםוקבָארַא...ןעוועגלַאערואןיבזזואףיורןעוזנַאנ

ן'רַאֿפןעצנַאטןעיירֿפננויעטנזופענסיזאעשורוינודנעהעזרעדןוא

ןעסענרעֿפןעטלעװענעניבאעניבזןָארעטָאה,בלַאקםענערלָאנ

וזרבעהודןוֿפןוא
ן

ןעזָאלענסיורַא
־-
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,ןומו-.ןעי

!טבץמַארצּפמץטןעטמהַאםַאהצכךיךאלארדַאטָאה.היה
!יארוַא,יאררַא.ברעכ

רתלא(שנסן'ֿפיואן'רעּפּפַאּפיכורצבואטקוק)...שרי.היה
זסָאווטביברש

ףַאשךלא..ורעב
.(עזיוּפ.רעוּפַאּפַאןואןיכרַאסקרק)ןץזכלעװ.היח

ענצמטלבטעװרתלא?טנעךךלרתלא.ברעב
יז'ףיק

ון'ףוקץֿפלעזַארהךאטביברשסָאוורַאֿפ.הוח

:סופתא,רחבא\ןופצבטעב,שוטםערףיואןָאךיואךךזטרַאּפשוברָאב

%ףוקַאןץנוֿפץבןידשסָאהרתלא.(ךןלרבטרֿפ
לצסובַאךרוטקורהוח.ןרעווַאןןןֿפגזןוו)...רָאננץרֿפךלא.הרח

וֿפפָא
ן

%ןעסץגץנסערתלאטָאהסָאװ(:הוא

...נבלרץהןץטלץנץרפץנַא...װםָאװ.('טרךוורָאֿפלָאסךבַא)ברעב
1ןעטלץבערפענַא.היה

.ונָאטהענןרוונןהטןיכרַאטננןרב);ונורב

ןרוךייחןועמלַאה,שוטןוֿפןןרדּפַאפצֿפולטָאןָאטסהַאנוברץב

(יךליטֿפַארטרץֿפ,ןעםּפרּפצןָא'ּפצווםעםלָארררע

,עהטםערסילאךלואטשלם.(ןזהמרחבאגבדנװשּפם)הדח
?רהלאטֿפַארטסָאװ,ברעב

?ןץסילרץצךלאלָאז.(ןָא'לבןםךנאדהואטקוק)ברעב
!חרחרלעטיבורצורןץֿפץרברץצסלךװרתלא,ססךוה'ס.הוח

רעבלץזרץרסָאהרָאּפץסךוווצכר...עסלררכר.ברעב
.ןץֿפַאשָאבהשפ

?רָאּפעכץֿפַאשץגעטשרצרעיבא,טםװה'ס...ץט?רר?ר.היה
ךר;ץסשרץכרטךנססךךה'ס-ץטשרץכר.(שףֿפףּפננרָאב

ןוא(ּפָאקמצדבָארַאטזָא'ל)ןצפעירשָאגבָאננַאּפןיישךלאבַאהעטשרע

...ןץֿפָארברעצטךנ
־

םוצרהלאסָאהסָאוו...צץקץלַאקלא!טקורדעג.הוח

?טקורדעגןץסשרַא

.רעללַא..ורעב

םטץמרךורץנרכסטָאהרחבאסָאװל'רעכלםָאר,הַא.הדח
עי.ברעב

ןסָאר.הוח



11.טנערַאקעררעד אש
רעדןדאןשושזואדעולםַאד.(ןָאטןןֿפולּפעךלַאפךם)ברעב

בַאהץיצקַארוןררוודוצגצויםעדףיוא;ןוובעךרשץנֿפיוַאהךרֿפ

...ןעםרךװוצךיבאםעןץלַאֿפץנביבַארומזוא,ןצֿפָארטץנךיבאךלא

!ן'השםןוֿפטסַאדטבָאקרעד.הוח

ןיבבןואעי(ןַארַאּפשרתואטקוק)!טסַארטבָאקרץר..ורעב

%טהעטשרץֿפרתלאןלָאמַאךָאנןָאדהואטקוק)!ןץםַאװצ
,ונַא(לעכןךברצםעּפשטסמ,עהםןדכודבעקכורט).הוח

...טרבור

רלַאבךֿפאםע%ודיךלא.(ץחמנוָאלגןמווצךכוןפצוח)ברעב

השמ(שפנועּפולפץםעונ)ןָא'רהץֿפקרע
ַאןואהשמ-,ךואןוא

ַאפָארךואןוא-ךוא,קרָאֿפםץטרץווכטלוקפטץבַאןעשןווצ,רפט

-השמ!רעעּפַארךךַאןץכיךווצ
ךלא,טיבצרץטלַארוארעדןלא

-
ןכא

...טשלנרָאנץ$ַאךָאנזיאסָאררָאנ!טרעדבוהתהַאוןעטםנוצנַאװצ

ךוא,דץפָאגצָאזָאבַא,השס
.ץורמןיבמטלמ-

רכמןץהץבָאדטָא-

...צרוודנַאבוֿפךץז
השמרַאֿפרוזנץלקךסַאזץַאטץָאּפרעדהשמ

!יניפברַאבסָאר,הרח,רַאֿפךצַאטלעטש,..רצבעגצעזץגםעו

ירברםַאןלא!ינוסברַאברעד,חָא(רכמהודרןודבבַאוורַאֿפטךךרּפשצצ)

ןךולַארַאבןךא,ץץפשן'ֿפיואףיורַאטהענשבויםַאןוא...גרַאבַא

ץלּפשעםַאסן'ֿפיואדעטהעטש
מאטֿפולךר!ךדלדץהווו,חָא-

;ןעצךלבןואן'רענודבכרלצולּפ,ןוא,רהַאלקיוזַא,בכטֿפךזֿפדוריוזַא

ן'טךזכןדא!ךולרץהווו,חָא-ן'רץנודןואןושלב,ןורטלב
;יוזַא

-טָאג,הוח--,טָאג,ןואלעםלהרעדךץזטנץֿפָא
,ךוזטזיבוועב

צניבזםהץאטזיבוו-ןוַאברַאבן'ֿפיואםחלאוצבָארַאטרץרעוב

וו,חָא-...םיֿפ
ו

ךואוווןערהַאּפןץרהָאיןיוש!היה...צךךלרעה

טלבםחלאןלֿפענןואטָאגךיז
־

'לכמשןו'יצווַאטבטלבו...רעןיא

ןץםעזַאנבָאשנעמַאזואטֿפעננךצרץֿפןואבווטנוצרןָאֿפ(ופנ-ןשעב

פרץבדארַאֿפםָאווּפץקץדדבלאַארַאֿפסָאװ,חַא...וברַאבן'ֿפייא

כָארַא.בַארַאדעזךאנַאטןעטם=41ן'ֿפיוא!ןעגנובעל
-

ןוא

.ץטעז;ובץבץקררטןהָאצ,םָאבץגןהעצטרַאדןוֿפטגנץרב

!םקץרַאקם'נַאָאלַאֿפַאנןוארעשל:ו'טםבץיכםַאד:ןץבַאזטובןץק'ם
!תוחולכרדהואטבךך:סָאר.הדויו

ןץטיבזץרמבןוֿפ,ענמשלד!הוחו6ךר!חדדורךר..ורויב

ןהַא,םיקמ;ןכַאקורזברעבָאתויתואעטלץצבךקץנםיוַאשלֿפַארנכלַאק

,טֿפכזווכרנָאילהַארמשַאטלמגץרבץםוקבָארַא...וװוןַאּפ;ינַאםַא

;ץפומןואםלץננכרָאבםורַאנורנץצנַאטװויורֿפננויירםהכא;ץבַאהּפ
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.םוישוש/\ןעוט-

ןרערעיל!ונואבעונ,רעדעכל,רערעיל.רעדעילםהיאןיבןעט
-

ןעטלָאוותוחול?רףיואןעוו,ַא...טַאהענטינרעבאמָאהרע

וז!ןעוועגמצירקענםיוארעדעי?
ן

מךנרבעהכרןוֿפםהיאןעטלָאוו

סָאװטָא-יזעָאּפ...זןערעווןעֿפָארברעצמיבןעמלַאווןואןעלַאֿפענ
םענעניוהענֿפיואַאןוכמטֿפָארטרעֿפןעצךזביבלנ)...שלעֿפעבטָאהםחלא

.(וטק

...1עהסרעיכאטלברתלאטקבלרטרערסָאװ.היח

((ןעוםןןווצןואוווןװאןעטוווצ.עהוּפם'נוֿפןעווזפםהןנזברעב

!דערעילזרערעכל
ברעב.היח

-

.(זַאטסקעןערעסערנַאןואןיברטןרעטינווסָאווטלאֿפ;טנבטרעה)ברעב

יזןערנצצטֿפַאניבבזרעדעיל
י

.ןעדעטשנענרָאמםעדןָארימ
וזןעקישנָאמיבב

ן

דעמסנעֿפןיבמןואןעלהַארמשפהנבלעסַאלב

וענטינביואןינקמָאהטנערבענטאהאֿפונַאיָארטןעוו!רערעיל

ןיאטרעקַאלֿפעצךיזןעבָאהןעמַאלֿפםַאיָארמןעוורָאנ,טנךךוו

...ןערערטםימןעסָאנעבןעשנעםךץזןעבָאהעדאיליאםרעמָאה

רעדעכל
-

ךךארהעמסָאװ!םויפָארעֿפכלמענרענךורַאזיאסָאר

רעֿפעהץלַאננךזךיארהעמםָאוו;ךיאהעזרעמיבווץלַא.וניז
ךיאהילפ

---
ןמזןָא,ןעוועגןרומַאםםערףיואןזבךיא

וענךךזתונבלטֿפַאעניבזןוא,ממערַאויענךךזןוזפזומזףענץב'םא

רעםֿפעסון'רוטַאּפיעםי1רנ`ענעש?דסזס,וםלענעכּפש
םרכװסַא

ןכה
-י־־

ס(ךכוּפֿפןורוּפרעו)

יברעב.(םלעֿפװמש)הוח

זעי.נרעב
זןענָאזךיאלָאז.(ןָאלעפןגַאםתואטקוק)הוח

וםָאוו..ורעב

,'להנמשןוֿפףידאםתעמש)הדח
.('נעפקַאן'ֿפיוארנַאחַאםחלאטנע'ל

ןעטֿפַארץלַארימךיזטעוו,ברעב,ןעריברטינטלאו'והיאלעוֿפךוו
.ךיבארַאֿפרענכֿפקןיבךיאוא

ָאוו.חפרבװרעֿפ,םיוקטלעֿפװוּפש)ברעב
-י--

...זסָאװ

טינַא-בָאופצנטנעקךו'ֿפןוא.ךיואן'נַאמציבװ;ןכא.הוח

.(רָאהץדרַאֿפבהואזכמהענ)ענךרּפושט?רםייאךיבאךלאםיבר

ןוֿפףיואלעסךנַאךַאזביוח).ורעב
יווװרעֿפןענלעזן'טבם,להונש

...װכָאװ--ָאװ.(לע5ןבםוןעי



18.טנעדַאקעדדעו

(ןעטוטשעֿפצלטעךוזןערעהרוהט=סַאנרעדרעטנוא)

ךלמלעיוךוא,טזָאל...!לוטש...ַאש!רעזכא'ס.הוח
,להוטשדעיבאףיואןעצעז

ז)רוהטםװזעציולּפן'טוזכ
םתואספוטו'ו

טעװרתוא[רוהטןואןָאטוא'לק'ם.נורנעזעלךוזטֿפטט,ךוזטצעזוווי319
.ןעניואורןעטלַאהוצדוסטעווןַאטציוװ,ברעב,ןהעזערטםקע

!ןיברַא(ךופןואּפָאקםערט'וַאהןבי)

--ָארי.ברעכ
(.דוהו-סאניערוצרעטנהעבוצטמענ)...זסָאוו-

.(עטעט,ץצשוול,ןַאטצווװןטרַאןעטוק'ם)

(.רעטרעװןהָא,רנַאהוון'נרענטעוב)ןַאםציכיו

!וקאטַארןעציזוזז.ץושּפלל

!יעבצבןואעהטנךוזטוהטסעסָאווטהעז.עםעט
םוטטזטוודע.וטאסָאווםהואטלַאֿפ'סןואן'חוחטקרעטעבןןַאזכצךךיי

,עצוולּפםיהוחרעטנואוניטמענןוא,ןענטוושלָאז'טלייטםוצרעננוֿפט

.ןעגַאטצווװןעפענךוזןעלעטש,לוטזֿפןעביבלבעלַא,ןעניזאורוצדהואטלַאה

.('דומענןעבענ,לעּפךנאועטיבװטהצטעברעב

.(טוקולנוּפןואןעניואענעטלאהעבורטופטֿפנזענסַאר)היה

!רבעהס'עםעס

(.ןעֿפַאלוצטשונ,ןעטרדןואךסוןעניונ.ןענרעברעסיוא).עלַא

זוארעווטנָאז,נרעב...רוכשךוא!עטעטזעטעט.הוח

זעםעטָאיָא!םע

.ןולב.(ןעקורט,ןעטטווןוֿפ).ירעב

...ןָאקרעדךואזןוושֿפול!ץושֿפול...ץושֿפולזואונ.הרח

.(רעטֿפערענרַאֿפןעטרדןואךוזןעניזב)עלַא
ון/ושֿפולטונסעזוא,ברעב.הוח

.ןודנ.ברעב

ןזטֿפרַאוורעֿפןעניואערהוווןוֿפדבעהודנוָארַאטואוו)ןַאםציבװ
.(עב'ועוסָארןעוהוםעמעטןואץושֿפול,רעטנוהו

.(נודנע'וֿפווםש,ןעניואווךרודןעדעיטקוק,ּפָאקםערםואטהערד)הדח

וןעווענסעזוארעוו,ברעב

.ןַאםצ'ביי.ברעב

...תלקרהלאטינז(נודנעֿפַאלן'נדענ)היח

טמחש,הרבח.(טסעןואלענןונַאשוטןוֿפטטהענ)עםעס
!בלבַא;יע-דיצב

־־
!?לַא'ןיראךלא
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ןעקרודלאףידא,ָא.(לַאניופןצטךךווצַאטמהבב)ץלשֿפלל

ןענָאװטמילרַאגבצארכמךזטָאהךָאנםַאנןכא...װןזָאלרץֿפךוזןעמ

.טלטעּפַארהץא

טםיררץנניבארלמרהלאטָאהסָאװ,רתלאןיא.צםעט
-

לָאז

?ןץנָאזסיראךלא

(בעללדהואףיוא`גךרגָאקוק):םייאןךךלַאגָאזךלא.ץלשֿפלר

זַא,זַא:טבָאזץנרהץאבַאהךוא
-

.(ליוונן'ףיוארנַאהרהןאםתואטבךךל)!טגֿפיךש.ץמץט

3װ1ַאהַאץלשֿפלל

.ברעב,ָאהטןעמענםסה.ןַאםצךווו

!עתרנ.(רוהטךצקרָאדןכאטֿפװ)ברעב
רהֿפאםנָאז,מתע-י,זָא/'בַאהטלבָאררהלאףרַאד'מ.הוח

!רוקוצא

.(ךוקתא:ַא)ברעב

...שוכרוםחלאלעיוךלא!ייזַאטַא.הוח

װטםלצװסָאװ,ץםעט
.רניבֿפםהכאבָאה'ֿפ.הוח

.םעניבאםהענ,ןַאםצןווו,לעגךךב;וטוב.ץכםביֿפלל

ונפ'ונ;וארץםיצן'רענבאטהץכ)!ןכאולכור?המ.ןַאמציבוו

.(ולובסָארמקוקָאב,'לךטנןבן'רַאֿפןהמו'

ךצזקנעבטסרנעבנַאןידשטָאהרע,רָאנטהץז.ןמצמ

_('לןנןךנםעדןצצנשֿפצלשנענ;יֿפקעװַאופּפַאח)ןץסךךורציםץד

רהָאאגצםהענ)...בָאטונןידשךלאזָאלסָאד!יע.ץךשֿפךל

,לווו,דנץהצדרַאֿפרהומםםחענ,רתואטסובךכוט'כצבנַאר,רצססנןןֿפםינבבצ

.('ועבצנםערוהבאטבןעזבהןןנוצטסבךכוטלוןארָאנ

ןיאלכּפץנם'יכנןןנָאמצןןוו\צרצנננֿפץצפ!ןרףיואףצסהבןג)הוח

(.ןץגיוווודשפנבו*ןוֿפםחלאםלָאסשרַאֿפ

!עתרנ.(ןנערנןסיטםתור,רָאּפ)ןרוצבּפהןןז,ךוקןגפםמוק)ברעב

ן'נרןבףירו!טקוק,רבחבןענצנןתשפה'סנּפ'ונ,ןיכוַאםסוק)עבורב

.(םלץֿפןךםשןבא

ועבצנךיבאךלאבַאהסָאװ.(קלדבציהנאיצטלצֿפךןיבש).ורעב

?ןעבבץרבןעט

ווןנוצו!םיבוןוכאננוןפלֿפןןםש).העטרץזץלניברד.ץחרנ

.(עוציבוצי
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וצךוזטהערד)!הוח.ןדנַאהַאם'הוהןָאםסהענ)ןַאםצךךוו

.(םואדהוא

רלזכ.(לענךךבןוֿפןעבלַאהַארנַאהס'עזכעסןבאבָאטֿפערב)ץושֿפךל

!בלַאהַאךיבאןואבלַאהַא

...טונ.(ןענורנוצנוובעלֿפןומש)ברעב

.(גָאזעבורב

.זכתויגרנא!רטלפךומרחבאטנךךמסָאר,.ורעב.עםעט

ולירעכלנוטניבהדעיבאןוא.זכ

.רבא.ברעב

זןיושדהואטביולנטצעי!ַאהַא,(ןבצךשֿפכלוצ)עםעט

טעםרוװרהוא%ונ.(לַאנרושזםענודַאםיורַאטזכהענ)ץושֿפול

ורהואםע
י

,רָאנזבזיבװ.(ןעצנשֿפולןוֿפלַאנרושזםערסיורַאטסאה)הוח

.('ראורבעפןואטשומ)..וטלעוועיבנַא,ל'דעולַאם'נרעב

-נרובצנונןיבליברֿפ.(םורוועֿפןעטֿפסלַא::ןמוברעב
עםיורנעביוזַאסופ!ברעב:םעזלאטָא,הוח

-!תויתוא
:טרעז

.סוטם'יבבךוזןעצעזעלַא,עהט3ןפרַאטנָארטעבורב

.עילעטםרעדוצףיורַאםינּפן'טום,לוטעבן'ֿפיואךבזםנןןל)ברעב

.(פאקן'רעסכואינעהצר

.'זַאטםקע=ס'ננולהברֿפ,.ןשעלוהוח

..װַאטסקעס'ננךלהורֿפ,(ךכו-רַאֿפלעסכנא,ןערונרֿפוצנוא)ןַאםציבוו
.ושושםוצוצםהענ)

.ם.טנטעסרוװענ.(םצעל)הוח

.(עתפרחבופקנורם)!ששלװָאקרָאם;ומעט,רכמ.עםעט
ן'הולנרעֿפןָאטפיוהנָאםרעדןעוו,.(םצעל)הוח

ור,
ןןעקעטשרעֿפוצךוזןָאטפיוהןנוז

ןוטשורבבוולעפוהרעדןוא,
-

(י-ועקצ!לַאזואןַאךוזרבוצ.

!וווובווןַאםצ'ּפוו

בווינוסיחרערןיא.(להָאטַאךָאנועבצאטנעןןל)היח

..ףץקעעלַאןואןָאךבו!בוגלצ-ןופשרב

..ל'דעכ'וַאםעונוןוֿפעידָארַאווןענעזתורושרענו!ר('
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".חוטש-ווו,

זררוםבַא.ןַאמצךוזו

?טינרכרמלעֿפענסָאװ.ןטןנןוֿפ)ברעב

.(עתפ;סזשקבתמ)!ררומבַא'נַאזוא'מלצונ.ןַאמצןךוו

.(טעבן'ֿפיוא,ףיואןןזוםצעז).ורעב

-זגןונעקבּפרפ,ךַאזרַאֿפ)ץכשֿפי5
-

.ורבןוולעמיהרעדןוא

ןומט
י

זעי,ןךוטשַאזַאזיאןומשורב(דעֿפןה)

'.ןךוזפשרעטיירַא.(םענןוֿפ)ברעב

ןורמשרעמיורַא.(ןיושטהּפפשרעֿפדעויו)ץזשֿפץל

וַאנלםןסמ.ןלעצןּפש-;עואניפלענַאןעצנשֿפכ'לםעונ)ןַאםצךךוו

לעצדּפשףער
-

...טייריוזַאמכנרָאנ?ןימשורבןוֿפ,הַא.ץצשֿפול

ךלזטזָאלרעֿפ,ןעברַאֿפטננַאלעבנַאסָאװ.(טעבןוֿפ)ברעב

.ץישֿפול,רימףידא

..1ךוזזָאלרעֿפךוא,ךוזזָאלרעֿפךיא,ץלשֿפךל

!ךיבאףידאךוזןעזַאלרַאֿפסעּפעסָאװרַאֿפ.היח

ןעברַאֿפליברו..ּפןעברַאֿפףיואךיזםךוווךיאלינוו.ברעב

רהעזטָאהןןךמענלַאןלאמֿפַאשלעזענץר...ןערירומשןעמףראד

נךנעווטּפיוהרעבואןענעזןערָאילָאק.ןעברַאֿפןוֿפננונהַאעניךלק

ןוא,ןעברַאֿפןוארעֿפיברזזאלעמיהרעד,ָאי...ררע'ררסייא

וזטָאה
ן

ןעבָאהןעשנעמע'ֿפַאטונ(ץלָאטשםנָאטַאבןרהעמלעיֿפ

ענעיןיושךיאןַאמרערןוא...לעמיהםערבעכלייזַארעבא

וזזַא,ןעקרעםעבךלאזומ(ןעקלַאפםוצרעננוֿפאףיזאטפיוה)ןעברַאֿפ
ן

זוא-יולבאדפררע'רדףיזאָארווורנערעיזריוזַאטלבןענעז

ןירג;יילפנכרנעמש
-

ןעטרָאר.ןכרננכרנעמשזיא
-

וזןעםךנ
ן

ךכז

,טיירטונלעמיהרעדזואמשרע.רערערנַארעדןיאברַאֿפןךךא

...םיזריזזַאטונ(לװםּפבַארצנכ-ןרעװ)ןומשורביוורעזזאמאראנ

והמוא.תפידריזזַאטונ.ץישֿפיל

רהלאזַאןיא.(ןעצךשֿפולוצ,טעבןוֿפףיואךוזטביוהזנרעב

ַאןענַאזםיןאךיבאךיאלעונ,ןעברַאֿפןענעוובָאךלזמלעזּפש

יוזַא!תיקפסעסינרנזדא'ס;טלעװתעלטסנץקרעדןוֿפרנמַא...רוס

ןעברַאֿפןיאתיקפסךיואיוזַאםוטעמואווו
-

טעבםוצוונםַארטסנאזכעוטהענ,שךטןוֿפףףואטהעטשןןַאםװװ

ךגעהנר,ףיורַאט5יזענסָאר;ברעברעהכרֿפבוזרחבאףיזאךיזמנןילןנאוצ

(.פָאקן'רעםנוא
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טםהענ.(רעטּפווךָאנרעדםיער,טוהןםדעסָאװךָאנטקוק)ברעב
=ץווןיושרהואטעוו-ןעניובנענערןעטסָארפַא,ןעניוב=ןענערַא

זךאסָאװ!ןענייבנענערַא...ןעברַאֿפןיאתוקפסטסךוהסָאװןעם

:ןעםַאפעניברַאֿפפןערעץשרעֿפןוֿפןיטַאזנעזנַאזוצַאזןענייננענערַא
רעטנואטֿפטרטשןוארעבָאטטהענ;ךָאנןואלענ=יירנ,יילבפטייר

ןעלעטשרהיאטעװואווַא,רעטךךווצרעדןואבדַאֿפןייאןעשיװצ

ןָאךיזטסייהואוו,ןואברַאֿפןיראךיזטבידנעואוווךינרטשםעד

סָאװ!תיקפסןוֿפעיצַארטסולכא'נַארהיאטָאהטָאזעטךךווצךר
=בָאעלהושעצבץדןואןעילילטָאהנָאטלהָאיוןוֿפ,רהכאטנייס

..וסטווףיואץרַאװשרָאנןעלהָאטןואןעפרַאֿפעלַאטלמןעטינשעג

...יוזַאכקַאט.ץצשֿפיל

םָאהןעברַאֿפןיאתיקפסכרסָאװטָא.(ךסוטנַאזכרןו)ברעב

פינַאןענָארקענטָאהםואירכװירניארעדעיבןוהטענֿפייאךָאנןענ

וֿפףעירנעבן'רעדכַא
ן

נכרנעיבזטונ...:רַאֿפענֿפעזןדןואןווא

טּפעלשענניברַאךָאדרוטןענעזןעברַאֿפןיאשיטסכלַאוריװירנךאיוזַא

ןענעזןעננונךךסערעזנוא,ןואסָארטשםעיבנםעדןיאןערָאווענ

רעדןעקךיבאןואןענַאזנצןוווזַא,ייזַאןערָאװענטלךךהטעצ

רַאֿפרצמןוא(יעבטו-וונ),טיירטונרַאֿפןעניבשננַאנרעטנוא=ןענָאז

ןיישטציזרע,ן'רערָאזברָאנטינזיאסזכלַאוריװכדנןאיער...ןכטשורנז

פעוז,ןעסךרעצ,טֿפַאשלעזענרעדןייקנעדקענעסענעננָאןינאיוו

;טֿפַאשלעזענסייא'והיאטֿפַאטעב,ךעלעצץּפףיוארהךאטלעקערב

;עננעםַאזוצברעבעצנַאנןיאטפַאחענניברַאךיזטָאהעֿפורעװַאזַא

עניוזנךואסזטנָאיעצןוא,ךעלעךךנשעטבעלקעננעטַאזוצ,ענעלַאֿפ

ןוֿפןיבךכא;רערנוזעבטהילֿפעלעךינשסעדעי,ןעטֿפולרעדןיא

העיברעד
ןוֿפטלַאהןעסביאשטָאח,ןעדעכרֿפוצןעצנַאנןואטינ

ןעזיבאןואלָאטשרהכא

רעבָא.ץצשֿפי6

עטשרע?רטינטנעזרהךאזרענָאסָאװ!רעבָא.נרעב
רכמטצקטֿפעידךַאזעדעיןיאןעֿפוזסָאוו,טיבלעטורֿפענולק

וזןענעק
ן

וֿפןייש
ן

...עֿפלעזַאןעוועגןךךלַאןענעזרימרעװננַאל

גנַאלטונןיבןיב'לַאךלא!רהעטטשונרעבָאןענעזןואןעוועג

טעוורהךאןוא...!סיירַארעבָאןיבךיא-,רדחדעצאןוֿפסיידַא

סָאריוזַאןעבעי6עכלעװ(שןנָארכא)!עלַא,עלַא,יייירַאעלַא
וצירפ,ךכזןעלבַארנלעיֿפוצןוֿפלפוו,ערהַאריפהטאסָאד,עטֿפע
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וֿפ;עיינעננואסַאדןעמואוישענסיירַאזיא,עיינענסַאדןהענרעד
ן

=עררעדטצַארפשענסיירַאטַאהןעברַאֿפןיאךיזןעֿפעימלעיֿפוצ

פננולהעצרע'נַאטבירשוועיערדנַארינַאעל.ןעברַאֿפןיאםנַארַאק

%עושעשוטנרוגיא!
...תמא.ץישֿפיל

ךיזרעטַאה-ןעזמֿפעמלַאווענטָאהוועיעררנַא.ברעב

פנַאנוֿפםהיאנבַאליוזַא,רעמבעלעבןייזןיאטֿפעימרעֿפ.ובאליוזַא

פעב,ןהעזרעדטַאהרעזיב,ןעניואענייזרַאֿפטרעדעילנענרער

רעטיורַאזלארעזַא,ןהעערךעלרעבנייש

..צַאב,ץךשֿפיל

םעטנןיאטּפעלשענניירַארימןערערונידנעליווטינ.ברעב
ענייזטימטקוקרעדעיסָאװטיצַאזַאןיאןעבעלרימ;םַארזכש

רעיווטלהַאמ,ץרַאהןענייאןייזטימטלהיֿפ,ןעניואענעניךא

ןיילַאטהעטשדעֿפ

לעיֿפיוזַאטסדער,ודרַאנרעהרעב,.(טבנןוֿפ)ןַאמוזייוו

,ןַא
תורושרעיֿפירןוֿפעטצעלידרעביארַאנטזעל,הוח-

ןעקעעלַאןלאןַאךיזטרנינז.(םזויל)הוח
-

'ןשקע?לַאןלאןָאךל'טדנלצן...עי.(טעבןוֿפ!ןַאםציייו

?טינסָאװרַאֿפ.ברעב

ןיארעטנואטהענןנוזירלייוזרַאֿפרעד.ןַאמצייוו

,טסנַאזוריוורעדַא,טייזיר,בערברעדרַאנ,ןואטצז=בירעמ

!ןַאךיזטדניצזנייז=ברעמןוֿפיקע.רעד,עה'ֿפ

_דנעוועֿפיילנידףיוארַאנןיושטסכירקור.ברעב

-,מסנַאזודיוו-ןעטיז,ןעבערבןענעזסַאווטימ.ןַאמצייוו

זןעקעיוורענעש

!ונקזןשקע.ןניקווניןיישלא.זטנערונֿפייאיזַאםצרויי

!ןַאטינךַארךיזןעדביצעלַארעבַא

...טינעקַאט.ץישֿפיל

רשיהרלמרחיאטנעק.(ןעבךט'ֿפייוצטרנעווענרהעזבזברעב

,..לַאטבעמיטנעםןיבךיא,ןייז

י

?סָאװ(םעב;יביואףיואךיזטצעז)ןַאזבצךךוו

ןיבךיא,טינןעקיילךיא.(ךכוטרעֿפטנעועםףעבַאמצװװןברעב

לַאטנעמיטנעס

םצעודע)!זטכֿפברעננילַא.(טעבןוֿפףיזאטהעטש)ןַאםצייװ
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ףיואטשטַאו,ענַאזןוארבאהַאערהןאטסהענ,שוטם'װבן'הוחןענענךּפז

־(ט5יבלדהוא

טעבןֿפיואךךזטנעלןואטחענ,שטופןוֿפףיואךץזטפיוה)ץושֿפול
...לקַאטָאמזוגלקוטשַא-יןעקעעלַאןוא,.(ןַאםצןךווווו

וא,נרעב.עסעט
ך

ּפנא'נַא...ל'רעילסָארןָאטונםהענ

.ןעזכרווורוזכדהואטלָאזסרעד

זיזַאסםקע=חונו'ֿפהורֿפ,ןבמטרוטָאקיָאבעס,הָא.ברעב

זוארע'לינוו.(ןענרעבוצפָא:םערסיואטהערד)ןַאםצךךוו

.שרַאֿפ

שמדלװטלברשל'יצרבַאןינקךיבאלעװךלאיחטשמ)ברעב
.(רנץזבךצן'טןטןנאףענזפלהוםציַאףיואךךזטצעז)

וםָאוורַאֿפ.עזבעט

...ןןווווטָאסענעננולעבעניבזבןוֿפעניואזוא'סליבוי.ברעב

ךוזטרנוצלעפוהרעד,.זטרןזןנָארכא-:ןטבןאןתוח)ןַאטצןיוו

ו'
ז

'שוש'?לַא?א
!ןעקע;לַאןוא.(בוטש-םושנא)הרוד

ןעטֿפענוטינטקבעדענרהוא.ןַאטצןווו
ורלעֿפןוא,הוח

ךבוטָאהןכוזכר.(ננוםוטשרעדןואןסרַאטסוק)ןַאמצךךוו

ןעקנורטענ
-

...טעז:רעןוא.הוח

-ךוזטָאהןעדנוצעננָאןוא.ןַאטצךווו

...טיבזבירעמרעד.הוח

חרזםרעדןיא...טשבברעמרע.(לָאֿפ:ובכןוהענ)ןַאזבצךלוו
-יורבןעוועגזוא.(ונרופבןואטֿפַאבביקבכ:וצךופצהעוצ)הדח

.טקורעננָאןעטרָאדןוֿפךוזטָאהטֿפַאנוד

.יזא,באפב)",טֿפַאנור,(םזרַאטרַאצרתואטסהענ)ןַאמצךךוו

,םולבטלסטיבֿפשענ,ט'ססונ'עבנָאטרעדטָאהטיבזןבאולאשש'

;ענךיזטָאהטינזרערבַארעדןו-,ןואןערבוצענבָאטֿפךלפרםשנ

.(טייו)...טֿפַאנורטבעוו

ם'יבבטעןנקב,וצןעצּפשֿפולוצרעבנוֿפץוּפשודףיואםהענ);ומעט

ץלשֿפלל.(לופכש,םורַאעלצווַאןואטֿפור.טעב
-

טפזרעדףיואךכו:געל)..!עמעט,הַא.(ןזטהעזרער)ץושֿפול

.(רהוא\צםינּפ:ָאי
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%מיבזואל'רעכלםָאר.(לכונש)עמעט

...םרערנַא/נאמעב,ןןונ.ץץשֿפכל

.ןָארהכאמבװרש,עמעמ

זךץא.ץץשֿפו'ֿפ

ורערעילןטקןעבעכרשענמכנלהַאמנצקךָאנטאהרתוא.עמעט

.זךךנ.ץכשֿפץל

...לָאמַאטנורפ.עמעם

ןואתנעטַאןעבָאהךידאךָאנןעקךכא,הַא.ץךשֿפול

...רע?דיחירצעֿפםֿפעזַאןץֿפַאמבָא

...תויעטַאמָאה,הנַארַא.עמעט

,ַאּפלעקכטשםםויַאטבמםלבַאשַאטןוֿפסיורַאטםהענ)ץכשֿפץל

דעצאףידא.(וענו
נןעטעבענךכמטאהרהכאמקנערענ,חדירחא

.(טעבן'וביואנּפדנענענלןמפרש)

?ןידשטבןירשרהוא...מונ.עמעמ

דיברךלא,צי.(רענּפַאּפןגֿפּפָאקםעדףידאטפיוה)ץֿפשֿפץל

...ןעמַארנטלמופצנןעקךכא.ןעמַארנןהָאנרעהץרֿפםייארעבא

...טביברש,מבצרשרָאנ,ןעמַארנןהָאזזא.עמעמ

יסכלַאער,הע.(ךידה;להנטשןוֿפףידאםונינ'ליפךכווספדוה).דרעב

!ןעמסכלַאער!ןעט

(סירייארװןעּפַאח,ןעצכשֿפנלרעסינא).עלַא

ןעננעהנָאמכנרצמטעװרהדא,הזמרעצאמםלזמוא.נרעב

ןעמענרהכאטעוורעֿפץג.םזכלַאערםענעקורמםענרערָאמרעצא

=ַאּפםי1א,ןואיקוויש,רעדןכאםעועב=םצמשןעטרַאךעגבװארעװא
ער
טרָארםהצאןעקעמשנָא,קנַאבעֿפינהרעדףייאטרָארםתואין

זוארערעןיאּפַאקרעדזַא,עקַאמנכמנעק.עקוטמימלעסכבַאמומ

טנינאדרענמכנןיארַאלקגןרבעטש
קנכלרעטעמ...לעפענַאוצ

.טֿפַארבעגבָארַאקנַאב=ץכודשרעֿפייהרעדןוֿפַאבַאװ=ַאנָאמןביוטָאגו

זןהענרכמןעלעװרשפא,הוח.ןַאמצװוו

.ר$ַאב.הוח

ךפארַאֿפחץזעָאפןעזעלךץאמממהרעוורערעךוד..ורעב

ךאבןירש
ך

,ןעננולהעצרעענצממזעל!ַאזָארפענצמטזעל,עזַארּפ

ךכזטקור...לַאערןכבךכאואוו,יןעבעלןנֿפרערלץב,ענצמ

ןרעדעֿפלענצמוצטבנרעבָא



21.טנערַאקעדרעד
”תמ/טע-”תוינשוש-ןמויו)יןןןיןןישןזןוןןישאן

,'וקכעש'דעֿפךּפן'צ:ךךזטהעדװטעבןוֿפנָא'לעסלבַאופהעב);ומעט

.(ןעראנרישזהעֿפצב'ועבצאסקוק

%הרח,טהענרתלא.ןַאמציבוי

...דלַאב.הוח

ןוֿפ?רֿפ,טסלֿפרַאבַא'נַאךלאןלפרערעללענצמןלא..ורעב

לוווךואסָאװוהט'ֿפ!צרֿפ,ןלענערעלַא
-

כד,ן'נרענגצםינּפן'טןמ%חוטשן'ֿפיואםראךךזטהערר)ןַאםצךךוו

?יכ.(להנמשןוֿפלצטנעוון'ֿפידאעבםענ

!לוווךלאםארדוהמךוא.ברעב

!רבץררירףידאםסֿפֿפרק.`ַאטצ!רי `י

ךרףידאךךרקךלא,...טקרעמעבנכזבֿפור!נוטֿפכר.ברעב

טעבשדטםלרעטקַארַאֿפ,רכררַאֿפשךטסכרעטקַארַאֿפרדעז.'רבעוי

(עוטפקש!טקרעם
-

צןעקעעלַאןכאןָאךךזטדבכצלעמךהרעד

.(עצןןלּפרעדטךכסנאלענשםתואבצךךזטרהעק)ןַאםצךךרו

עיזַאטנאֿפןיבמרערנַאנוֿפטךךרפש!טסלכווודךורןבא.ברעב

רבוצקנוֿפןךואטץזכןעהולֿפדהואךואזָאר'ֿפענעכלֿפערהךא

...ןהעזטוברעיבֿפםארטסעוווד;לעמדהןעצנַאנםערןָאךוא

וד...טרעקַאלֿפץנרעדנַאנוֿפלעמדהרעדךדזטאהןןו'ֿפַאדצמרַאֿפ

=קץרעבָארלמרַאֿפ!טוב-טינזבירעמןךךארעדרָאנ:טםבָאז

עלאךואהעזקעןךואןכא;ןעקעֿפעםוהערעדנאודטונןערכטםוז

,םירו,ןיפצפןעסעלַאךךזןיאטלַאהטנעבירעמרעד...ןעקע

-חרזמ
-,זַאטםקעַאזַאןלאךומוטסֿפערט

!קץאַאוָארפ,ץזילכטש

כדןהעזןואןערהעקםףאטונךכזףרַאדךוא!טונטרָאװןינקדער

וטֿפלעהערעטםנץֿפ
ןיבמ,ןַאמצךווו,טונרומברַאררעֿפ,ודבו

עיזו5כא

.דנווךיבארעלָאזל'דעכלרעדנַא'נַא,עמצט.זַאמצדליי

%טרעהרהץא,ןעמ

,רלופםעֿפךלבהעװעננףא'נאטלהָאמענֿפיראךלאבַאה.ברעב

;רעדטונםֿפרעצייןהעזענטונןעבעלןכאךָאנטסאהודעֿפלעװ

...דכַאיייבלםעררַאֿפ
רעבעש(ןאט;ענדדכצכןךווַאןדארעככבַארעגךרדעמ)

...!קעןורארערךךא,ןָאךךיזןעדנךצןעקעעלאזַאיאדוַאךָאדזכא

!?שמ,ל'רעֿפרערבַא'נַא.(ןעםעוםוצ)ןַאמצךךוו
טלעטשעפןידשפאהךלא.עםעט

!כלטראֿפןייש,ןיא-יטלעטשעגשענןוֿפףידאטנבורפצמץלשֿפלל
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!זונ_(יצ:היאוצטֿפיול)עםעט

ךלו!בַאהטֿפלרענםוא.(דכַאהןיאלדיּפַאּפן'טימ)ץלשֿפלל

!ךיואםַארנַאטפַאחץנביברַא

!!ונ.(טרעדבואוורעֿפןואןערעירֿפוצ)עזכעזכ

(ל'ריּפַאּפןיאטקוק)נןעזצװךיבאךלא5ץװטַא.ץלשֿפלל

רעדתאװ
־

!רעטנוא

.ןזַאבן'רעזבבוא,טעבן'ֿפיואךיזטנעל,וצטהעב).ורעב
;בואװ

...רעסנואפרער

זן'ישֿפיל,ךייאור.ןַאמצייוו

...רחיארַאֿפ.(ןעמעטףיואטזַאוו,ופנירלושרעֿפ)ץישֿפיל

!טמַארּפסקע.ןַאמצייוו

!נידנענעיל.עמעט

.ןעשנעמטלמבוטשַאןלא'ןיא.הוח
־

רידאםבינרשרהלא

?ברעב,יוזַא

,ןיינ.ברעב

יז.שטופןעבענלעקנזווןייאןיאןענַאםוייווטיטךיזטעקשוש)הוח

.(זבלעֿפייזכשןַאזנצייוו,סעּפעסוריאזנלהעצרעד

.םנַאװַארעדוצםתיאטדהיֿפ.םערַאן'דַאֿפןעצישֿפילזכמהענ)עםעזכ

...מנעייל.(םתיאטעב,ענענב-

בידעמןיאןהיוארךךיא.('ורעכּפװןוֿפטצעל)ץישֿפיל

;חרזמןיאטניואוזעמעמןוא

,בירעמןיארימונזםוק

-זרימוצםוק

!טסמוקוד!זנםמוקור
זןעֿפילנענםעזיאסַאוווצ

)חרזמןוֿפטהעיצסַאווןנוזידטינסעזיא

-?בירעמםעדונז

!מםמובור!ססמוקוד

,ןעטַאשןעצרַאוושןימףיוא

,בירעמםערףיוא

ןעלַאֿפעבזיא
-

...ץנַאלנרענדלַאבןצר

ןוֿפדניקַאןיבךיא
,בירעמ

,ן'לעקנודןיאסקנעבעברירךַאנבַאהךיא
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,ןעֿפורענךורךואבָאהןעלוםשןוא

!רנוקןיבם,ךורךואםוקטצעי

־?םעט

קורוצטונהענ,כורוצטבנהענ

וֿפסוקרעד
ן

...ןעבַארטרעֿפזכונךורלָאזןעּפולענצמ
!?קלרוצטסהץבור,הָא

-בירעמןואןיוראבערבךוא

,חרזמךָאנםואךלזטסרהעקור

נרעדכואװעסֿפעלש,עםֿפעלש,הָא

,ןכוז?רטקבלזבירעמןלאטלב

..1רעטנואוזטהענחרזמןוא

.(ווטסוקןואןערעטשס'עםעטוצןןיאםיוקךכזטניופרע.עזיופ)

,(רעםיבוובָאךוזטקור)?םעט

.(ךוזטנַאזכרער,ננולהעצרעם"הוחןוֿפטבשלךנזטֿפַאלעצ)ןַאמצךךדו

.טךךברַאייברץושֿפולרָאנזיבוו,ונַא

ךואלָאז.(ן'עסעבפטנערֿפ;לרעוּפַאּפסָארםשונטעוב)ץושֿפו'ֿפ

וןעזיבװםהוא

!ןורב.עמעט

זםָאוורַאֿפ.(ן'וומעמוןַאטצךווו

לוווךוא;טונניוםםעזַאןענָאזךָאנטנעקרהוא.עםעט

!ץושֿפול,טונטזיבווםעטלָאזרהואזַאטונ

לרעוּפַא:סָאר:הואטסהענ,ןעצושֿפולוצ,וצטהענ)ןַאמציכדו

.(ךוזירַאֿפטזעלרנעהורןוֿפ

,ךךזפרַאֿפ.לרעזּפַאּפןלאןצרַאךיואטקוק'ןואוצטטוקוהוח

וץזידפכ....ן'עמעטוצ.(נורענטנ

,סוטשךוזטנודךךהטרעֿפןעזנעטוצוצטבחָאנטערט)ץלשֿפלל

ןוֿפלרעו'לסָארווללַאטאהןַאמצךךודרָאנזם'וַאוועגטונטָאהרעטס'רסולב

.(וץזכונענםיורַאדבעהעבטו

וץושֿפול,ןעקוררםעטעוורחיא.(ךו'וװּפוֿפםהןאטבערֿפןעמעט

...חדַא.(םעצוךלּפורםומבייהַאטעזנ)ץלשֿפול

ןענעיליםיותרעדןיארומיבבבָאהךוא...טונ.עטעט

רומסעטעװרהוא,ךע'ֿפעווָאטענעדבזםומםענורַא,םָאבלַאינַא

.װןץביברשרעבואםככרָארי
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.רבאהןעזםהיאסקירדעםעם,לימשןעדיירייז).טונ.ץלשֿפיל

.(עייייונזולק

־ץ`שֿפל6.(טעבןוֿפ).ירעב

וןעגָאזסעסעריססליוורהיא.ןיישֿפיל

יוןָאךיזטדגיצ,נךצאץבטסייהךילטגעגייאסָאוו.גרעב

.(רנַאהרחיאטסעֿפגידגעקיררן'עםעטןָאטקוק,טריװרעֿפ)ץלשֿפיל

ןַאךחטרכלצ
־

?רעטגערֿפסָאוו.עמעט

...ןָאךלזטרנלצ;רלטיכבטסךלהסָאװ.(לָאֿפ-סיגטייהעג)ןילשֿפלל

ךיאץב.וערֿפךיא,עי,עי.(ףיואךיזםצעמברעב
-

%ןערךלבזכראיכב.(ן'עמעסףיואסקוק)ץץשֿפלל

(ןיהווד;ואןעגַאזכצייוווצקיילבַאםֿפרַאוװ-ןערװבךלאןיב.ברעב

וןָאךיזטרגיצנןוֿפ.וגוטץרעבעגיירידריס::גָאז...ךָאנןיבןוא

עצכַאנרהיא;טֿפַארק=סגגולעטשרָאֿפרעייאיונעגןעסיווליווךיא

סיגךימלעיוךיאזַאךיזטֿפַארריסנןעטסעסבָאךיארעװםיורנ

לעסיהרעדכבֿפרשךיאזַא...לעקגעבַאףיואןעלעטשןעֿפרַאד

לעמשוצר!שאךיבא?בשי?רוק??לַא?לאזָאדל'טדנוצ
ויטיורןעקעעלַאןיאזיא

יו"וָאי'(38די'טּפַאח)??שֿפֿפ

טרנךצ(-טֿפַא'ו,ףיואטהעזנש)!םעךיאבָאהטַא,ַא..ורעב

!שרעדבַאטיג,יוא-סיוראקוד,סיוררָאגךיאןיבזיאלףָאךיז

ףיואקוקאטֿפרַאור)...ערעדנאךָאנןואךיבא.ךַאזךלאסָאװטָא

רע'ֿפאטלמטרהלֿפטלחנהַאררענעֿפללנעט?ר(;'הוהןואןע=ַאוגצייוו

ןוֿפטייווטעזרהיא;טעהגהָאװעגעֿפילגעטעֿפַאֿפגייאיר,ןעריהעג

פירָאןייאןייק;טסייגןעשירעֿפסעשןייזןוֿפןואןעשגעטםעטבםעד

עדעיןוֿפטָאהרהיאסָאווזעננוגהַאעלַאערעיא!טגעטָאסרעלעגינ

ןרעטלעערעךיאןוֿפעטג'שריעגוויטקגךטסבךא,עט'וַאןעגעזךַאז

8111881011סורס(לאז51118170861,(!שיוח(1611:טבֿפרש?המענ

סנכלו?םערןָא,'ָאטלב'ןלזרתלאטּפַאחסָאװרַאֿפ!ומושייבחסןװןּפֿפ.

דעזַארעבָאךיזטֿפַאדן'עהטענולעגָאֿפרעדיװיוזַאעהטעגןעד

ירןעשיװבָאטזומ-רהיאןוא,רעטביברש,לעגיוֿפַאיווטגניז

זןעגןיװשןואןעּפיל

;(ועוגיוודםשיווכץישֿפלל

שחשןואםבהלבם'ץטבַארןיאןיברַאץרטםקצטהענ.ברעב



25.פבערַאקצדרעד ששושעו”
ן'ץטבַאר...ןערבוצעבבָאזכרָארטָאהרעןעמַאלֿפ;ץיצרַאװשלעדֿפווו

טנעזרהוא,רץלטםבלקַאזוא;ָאטנַאד,ןץטֿפַארםביװַאךוזןגעק

טנעזרהץאןואעיבצנַאזואץטבַאר;טוברעלטםבדקןךךק
־

ןעשגעםץטםָארּפ.ץכשֿפכל
-

רצו;ביברשךואזַא,ךלא!עטםָארפ!ָאטםָארפ.ברעב

ַאזַארכמרַאֿפךלאהעז,ןעקעץלַאןואןָאךכזטדבלצלץמץה

;טיֿפרןָאךץזטרנדצביירעזכירעד:(להוםשַאףידאךכוטצשףַא)ולצב

חרזמרעד;רבץלעןעיררבַאןדא,ןָאידרנךץזטרבץצםירררעד

ןיפצרעדןואשלבץקבצב;ץ'צרַאדרשַאטלמןָאךדזטרבץצ
-

רעד

...רץילרטןָאילעקבורַאטומךילאטבץרבןיפיצ

?ירזַארָאנטבךךמרתלא.ץישֿפצל

!יאררַא,יארוַא.ברץב

ץץשֿפֿפל.(רבאהןואן'הוחעב'כ'דען'דסָאוטזָאל)ןַאםצװדי

!לייאוורָאנ,רָאנרעבָא(דנַאהבוךבלצרעהםהךאטקורו.!דבַאהןצד

סונ.ץכשֿפץ6

ףצטמוקבוו,ליראוורָאנ;(טעבןיֿפיואךןזטבןןל)ןַאמצךווו

!בנימכטשַאזַארכר

'ופוורָאדטהץכ)?םעט
.עכםַאּפןוא;יברַאךיואטקוקן'הוחוצ,ףצ

?ןץקורדםעטעװרע.(נַאמָאטבצלןםט)הוח

.ןךךב.עמעט

?טנַאזָאנרצטָאהםָארורהיוח

.םָאבלַאןלאןָאובצרשבצארדמםעטעוורעזַא.עםעט

ווךעלָאװָאזבָאבָארצזורטומ.הוח

...ָאי.ץמץט

זןץבכרשַאגניבאםָאּפץסרַאררצויןיושטָאה.הוח

.ךעלטָאילבץזָאררדןעוועגדַאשַאזוארכמ...ןןךב.ץמעט

'ל'רעללעטשרעםַאיןיבזםעטעוו.(ּפלָאּפװמש)הוח

...עטצץלםָארןיאעטשרץםָאד.ץמעם

(.זַאנןכא'ףוגשןַאטֿפטלַארתואטעוב)הדח

.לירעצלםַאר,.ורַאב,ןוחטקוקַאטםכץם;ןַאמצןרוו

?רטקבכזבירעמןלאטלב(.דכָארךמַאלקמדרידה)!הרח

$1יראוו-װװָאטבואץזטהָאנחרזמןלא,ןתו

(.ןץמָאטןואן'הוחבצ,ףצטמוק)ברעב

טנעוורָארןוא,טזץלט'ַא'ני;.(דעכיכםָאוםתיאטעוב)היוח



.ןהַאזלעבעצַאקקחצי26
.ויי-ייװשװשווז-ויואנשןןןווואןןוז-י^-'־י^'־-^וי-^^~י”-^^^ו־ש-־װש~וז

ם'סבךיזסצעזהוהו...צםערףיזאןעצטעזסיזאםעועסלברעבַאךיז

.(להומשַאףיזאןעבענרערעמעט.ןענַאזכנזצווןעבעבלעשעב

וביואסנַאםערעמביאזיא'ס...אברדַא,ןיינ,ןיינ.ץישֿפיל

...ננוניימַאןערעה

םימניטֿפיווונינוםזעל,מֿפיזעבןוֿפטייוולערעילםַארטלאה)ברעב

םיזרןזזצושֿפילרעביאםעונ)טבעלשםינ,ונ.(ביואעםּפַאמרעֿפװןא

טנעזרחיאזַאטםואווענמיברַאנבַאהךיא...ץישֿפיל,עןליועיל
יזל'דעילעטשרערעייאזיא'ס...רעֿפַאמַאזַא

.עמשרע'ס.ץישֿפיל
...טשינרַאנר,ינ,לעיֿפוצלעסיבַאךיזטביולרערהיא.ברעב

...זעטשרערעייאזיא'ס

ןואעזפשרע'ם.(דנַאהןיאלערעילסַאדשטיינק)ץישֿפלל

...עמצעל'ס

סַאוזץלַא,ןיישֿפיל,רחיאטהעזיוזַאןערייס.ברעב
.עמַאיסקַא'נַאןערהירסינרַאנ,ןעביולרעךיזןעמןעקליוו'מ
עמַאיסקַא'נַאןעדהיר

--
ןיושזיאסַאד.רחיאןענעקיילבַאטסייה

.םזלבַאטַאלרַאש8

!נרעב.(טעבןוֿפ,טנעדענֿפיוא).ןַאםציבדי
סליווסָאװ.(לרפסַאדוצבהואטלאה,םבעןַאקבצןוֿפ)היח

זןענָאזדהיא

.ףיואךיממנערדע.ןַאמצייוו

תורושעבילסעערעייאןענַארזפרעדעיוו.(ןעצןשֿפןל)נרעב

ואודןעסכװןערםעףרַאררעװ;רעטקַארַאֿפןעשלֿפַארנָאלבַאטבַא'בַא

וארוןואטניואוורחיא
זטניואוושמיווַאקרַאמעמעזנןייליירֿפ

!ברעב.(גנונערֿפיואןיא)ןַאםצ'םדי
י-

,ףיואךיבאטבעררע.(דעהירֿפיווליום'סוצםהיאטלאה)הוח

.וצרימטבַאמן'רעייא'יררַאנליימםעדטינ.ןַאםצייוו
?טוב.(ןערהיואיד:היאטֿפַאמרעֿפ)הרח

רהיא:רדצעבלַאהַאךַאנזיא,ץישֿפיל,ייבאטימ.ברעב
רעבָאערערבַא...ןעקוררכָאןוֿפןץטֿפַארטטלב'יאררַאםעטעװ

יזםימןעבעירקןואךעלדעילעניוזַאףיואןעלעמש
י

...םעיוזקַאדערןיא
רחיא.(ן'דעיואידםהיאנידנעזנלַאהוצ,ןענַאמצייווטנערב)הרח

?טרעה

וַאה.ןַאמצייוו



27.טבעדַאקעדרעד
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וטוברָאנטרעהרהוא.(טלעֿפװםש)הוה

וםָאוו.ןַאםציבוו

?טוברָאנ.(טֿפוזעברחיאםתואוצבַאראםנווב)הוח

.(ןעּפכלווףיואוזםשוק)ןַאםצךווו

(.בַאטגנורּפש)הדח

ןהץנרָאנןעלעװרלמ_(ז:עבןוֿפףיואוכהעטצי)ןַאםצװװ

ןוֿפבָאםהענ).ןעםידררןואטכַאכענעשַא(רעטםנעֿפןואסיורַאטקוק)

.(רעוםםנעֿפ

.ועלעטוהךרןַאטוהט)הרח

_(רעטסנעֿפןואםיזראטקוק)ברעב

רעטֿפעלענַאםוטטסיכרעצ,טעברעדףיואךוזטכןול)ץושֿפול

טצוזסָאװ_(ן'עםעםףיואךעלרעוּפַאּפעםטוונדטֿפרַאוו,ןואל'רעולםַאד

...עסעם,יוזַארהוא

1ןוהםעגרהואטָאהסָאװ.(וצםהואוצטהענוץסע'ט

.ַאּפםפווַאלעסקַאדהואןוֿפבַאראטמהענו!ןעסורעצ.ץושֿפךל

חרזםןואטניואװעםעטכטָא,ןשעללרעּפּפ

...חרזמןלארכסוצםמוק.[דבעהעדוובןַאםתואזכסהענ)?םעט

...םוקךוא.ץושֿפול

וךַאנטהענרעװ.ןַאםצוווו

.עלַאןץהעברוזב.(טעבןוֿפףיואטנבלרּפש)ץושֿפול

.םיבלכךלא.(רעטסנעֿפןואנורנעקוקסיודַאןברעב

(רעכעה)ןעביברשטצעילכוירצ~(זצםעלַאוצ'ובשש)הוח

וןעביברשטצעיםלווורהוא,ברעב

.ןעלַאֿפענניבאסָאװרוטזוא'ם.נרעב

רחבאטבעֿפערסָאװ(רעֿפעה)!ַאהַא.(עננדעהךרֿפודוצזהוח

ברעב,ןעביברש

...ךַאזעיבגַארָאנ.(רעטםנעֿפןוֿפ).ורעב

לווורע!טרַאֿפשעננַאםהואטַאה'ם.(לןפש)הוח

לעםובַארוטףיואטרַאוודהוא,הרבח...ןעטלעווןעֿפַאשעבטצעי

-סַאנןכא

%לסָאװ.ןַאםצךוװ

...ַאשפש...ןהעזלווו'ֿפ,ַארל'םובַאךָאנבבלבךוא.הוח

ףיואטנעֿפערתוא(לעקנעש-רענובןואןעוויואןעשּפווצקעווַאךוזטלנטס)

.סֿפַאנעטונַאםהואטנָאזןוַארוהטםַאנוד.
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'והיאךָאנ,רוהטסאגידףיואטנעֿפעזזןעלעטיהידןַאזפוהט);ומעט

,(ןטב-”ַא:עדךָאנרענייאןענַאז;ואםיוראןעהענןייוזיֿפך'כןואןַאטצייוו

!טֿפַאנעטונַא!טֿפַאנעטונַא

'רוהטםוצטהענ,רע::עֿפןוֿפםואטֿפארטרעֿפךיזטרהעקזברעב

.רכֿפ,ריחמידןי:ךָאנטֿפאטרעֿפ)!טֿפַאב;םעַא!טֿפַאנעטינַא.(וצ

ךבטרנַאהַאףיואסנכעה,םַא'דשיטַאלבןוֿפלעםילשםערסיורַאטזכהענ.יזםםל'וש

.(עקםַא3קידףיוא

י(רקנעשהעֿפזבםערןואןעוויואןעטייווצטלויֿפיימש)הדח

.(ןהעטשסֿפַארטרעֿפטבצרב,רדהנריידצנסיואךךלטהערר)גרעפ

םוצוצטהעב,םבורברעדףיואדבעהידטנעלרעֿפ)!טֿפַאנ;ונעשַא

טסהעב,ךיזטצעו,םייטםוצוצךָאנרעדטסוק;סיוואטקוקןוא'רעםםנעֿפ

בצכעעוהָאויוַאראטלב:ךחטֿפַארטרע',רבַאהןיארבןרנזםידטסואוועבנווז

'22511?דליבווטרַאפשןרצי”?דשויא'בכעל)סווטֿפַאנעבנ'ַאוֿפָאק

:דערודָאהפַאקןיארעגניֿפןהעצ.ץלאןיברַאטבָארנ,ט'יט'ן'ֿפיואןעניוב

זבֿפַאנ;ו'בצשַא,טֿפַאבץבצבלַא,טֿפַאנ;ונעַאוַאנַאֿפָאנטֿפַארטרעֿפ

וֿפףיואךיוטביוה)
;ַאפש'ןןאיל-סוספירףיואטֿפעלֿפרעֿפרבעהידלהוטשן

בבווצולםךכוסרהעק,ןענעק:עןעקנַאדענןַאוטהעב,קירוצןואןיהטריצ

להַאטעֿפילטעטריצַאּפשןואדעדעֿפידטרָאדןוֿפטטהע,שיטםוצקירוצ

טבֿפרוּפיןואסייטםוצרעדיווןירערןיטיטןיאטלםא.רעםיצןיארחיאטיט

...זבֿפבנןוֿפץרַאהםָארןדבךלא(דוביעוםויטיוולןירייאםש

עםיורבַאןוהטכבַאטלַאוורעיוו,ךיזםעֿפוצןואןעקורםערךיזם5ערכ)

(.ּפייברַאעבנַאל

ןיאןהעטשטבצלפ,שינעטלעהעברחיאןוֿפסיורַאטהעב)הוח

.(רעטיצןיטופ

!חַא.(קחוצטַארטַאטיב,רחיאטהעזרער,םואךיזטהערר)ברעב
...ברעב,ט'הדךצרעֿפ.הוה

!היה.ברעב

...ןץטלעווןייוצןעטילייצןהעזטֿפַאריָאנךלא:ָאהךלא.הודח

?הדה,ןעוועגָארטנעזרחיא..טעב

...טרעטַאםעבךעבענךיזטָאה'והיא;ןהעזענןוא.הוח

רעהירֿפטלב:ץרשךרא,הָא...ןהעוענטַאהרהלא..ורעב

פירשענךיזטַאהטםואַאֿפ...בנומיובש__עצבַאגירפָאהךיארעד'ּפַא

4יןענ
.0

וֿפבָאהךיאכװ,טהעז,רָאנזּפרץז,רעבָא...רהָאי
ן

רָאנ

!טסוַאװענטשינ
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עע-ץןנן,

ואווםֿפןזרם,ונַא...ןוזסווזםנעקענםובםַאהרהוא.הוח

וןןזבַאםשוזנןובךוא

!ליפארלמטנָאז...ןעֿפָארטיצןָאטלבבייהךלא.ברעכ

...ןעלַאֿפןזנרוסרהואסנָאזלןוסוהןוֿפבןןוביולגךואלענו,סיואםוב

י%רצויורעםשךוא...ברעב,ןןיוויואןץשוווצןוֿפ.הוח

רהואןןזװרןזהורֿפםנביסָאסןוואםומ!ןךוב,הָא..ורעב

...בנוסוםש;ינוזםלויזַאםרהבֿפַאנרץבוארוםרהואםלָאווךוזםזיבווןזב

ונוסֿפור.הוח

.קולבןוהםוזנםוברעבָאםעסָאהרהוא.(ךולהָארֿפ).ורויב

ותואלווו)..וץםֿפץלשןבקןיבזםובםזוסרהוא,הָא.וזזבוורָאֿפול

.(טֿפוזעבןירָאבזאןוחטשבלנַא

!ָאב,הוח

ןוֿפזםּפַאזד,ננובןזווצבצםקושןזנסונןיבוןןוםןןלברץֿפלווו)ברעב

םַאדןכבךואנטהץז'והבא...םעזואטָא.(רעבּפַאפןבזניובםבורשופ

!טֿפַאבןוֿפץרַאה

וןוזצנַאבןואםָאר.הוח

הרושרןזרןוא!נבוסוםשורזואסָאר!ןוזנזבַאנןוא.נרןזב

רןזר;םנַאזןזנסיואץלַאךוא:ָאה
ובאדעול;וצבַאנםָאךןוֿפרנורב

.םיבקנונוולקַאןיושזוא;ונורבואםַאר!רָאםרןןזוורָאּפורןבא

...רנורברויד,.ורעב,ןָאךבאםסוקרןובָארןזווש.הוה

םסיוה'ס...םסא...ורסא..ורוזב
-

רָאנ,רץוישיוזַאםוב

...!רהַאי=40ןצבעברשןזבךוזםָאהםסואַאֿפ...הוחםסנרןו,םסנרןו

ךלאקלרר,ןיוש?זךלאבָאהןיא,ץצבַאנַאןשזומתיטוטש?ר

.יולקַאןיושזוא;זנורבואםָאר...רביםרץוועֿפולםעןואסייארהוא

ןןזנייבםןזרןןזבוולקקװַאנוהורץבַאנךואןעקטצעי...םבקבךב

םָאדלעֿפֿפלריךלאטלמןעבבץרברץֿפןואשוטן'ֿפיףארעלּפַאפ

ןואווורוסבבןיושזואַאמעָאפעשורולור...םסורןונץרַאה

!ווואוצטקוררָא)!רעטסבעֿפןץבץנךלזטצעו,הדחטמוק...שַאט

(סיורַאםנימבםננוז,םַאבוואףיואךוזםצעורָאםסבָאֿפ:וצןץלהוםש
ךלא,-י

סוןשורולַארכֿפןןזרֿפןיררָאנןישַאי..נםֿפַאנןוֿפןירַאה:ָארןוב

םָאר...!היח,שע(להנמשןװםווווצַאףיואםּפַאלק)%סָאװ,ַאמצָאּפ

יםצקנובוולקַאזוא;ןינורבוַא

,ברעב,רוהםורףיואםםולש.(ושחםנמןָאםתואטקוק)הוח

...הינלווו

ךלא
ן8
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.(רעסיצןיארעלעקנודטרעװ'ס)

יזסיואםהענּפמַאלידזַאיאדוַאךיזםבורךייא.ברעב

,טינרעמַאטןוא!הוח,ןענערבךַאנטעוו'ס...סינךיזטלייַא

?לַאטאיזנװבץװָאםַאהעמדוןיאןנוזַאןַאךיארניצ
~ןענישרעֿפםעטעווךעלעקניװ
!טֿפַאבןוֿפץרַאהסָארטינזרתלא.היח

טמוק,ףיואופהעטש),טֿפקבךבךללקַאזואענךרבלאםָאר..ורעב

עעבךָאנףרַאר'ס,טייקינךךלקןטקטלבטםךךה'ס(דזדיאוצרעטנהענוו

הנבלַא.מבַאנפס'ננילהידֿפענעשַאןוֿפדליבַאןערעדוטלַאמ

יזןעסַאֿפניאןואןעֿפצלשןערעטש,ןעלהַאם
י

,רעמיהןעיולבַאןיא

עמבעילענםייהענילייהידטדַארןעניֿפענןואןעעלַאןעצנַאלֿפרעֿפ
-

*ףיואטסילש...ברעב,זכייברַאךםַאךָאנטַאהרחיא.הרח

טהעז...1ךָאבטנינל:.(דנַאהַאראֿפןַארחיאטמהענ)ברעב
יריוו,דריבםַאדיוזַאסינ,טבעןיזףרַאדדליבסַאד,רהיא

יזןוֿפףרַארןעקעמשבַארַא;היסורב
י

רעדןיא...ן'רובשרעֿפןוא
טינךיאינעװךיאזַארַאנ,עלענייֿפרעמוזַארחיאטנעזעֿפעסיה

דליבסַאדןעהילֿפקעווַאסינרחיאטעווריהמידןעסעירכיֿפייא

זומטֿפַאנרעמוזַאןוֿפ
_,ןעקלַאיֿפטימןעמַאשעבןואםלעזכשרַאֿפןייז

י,ןייזםעזומטבעןוא,ןעזבֿפַאזןואהליבטימןעםערפיצ,ןעזַאר

ירטַאה,םולבַאטלהַאמענסַאהילעַאֿפַאדזַא...ןןעבעלזומ'ם

וענרחיאןוֿפןעבָאהנידנעהילֿפייברעֿפךעלענייֿפ,זכבעלענםול:

.(קַאבןיאלעציקַארהיאטעינ)!טקלפע',טהעטשרץֿפרחיא,טקיּפ

טםילשריחמ?ר.(שטַאּפןענידענבילקַאנַאדַאםתיאטוַאל).הוח

!ףיוארימ

.(םוַאֿפעעַאראדבעהיד,ןעדַאלרעֿפןהעםשםבטלב)ברעב

'רףי1אזבםעללש.(ננעדטש,וצםחלאףיואטערזכוהדח
:

!ריחמ

.(ריחמידףיואבידנעגיכוושטסעי'זכי);רעב

«באז..ץוח

לעםעילשםערםזַאל,דיהזפיררחיארעטנואמסעילשרעֿפ).ברעב
עבורבכריהצ-ךיקרעדוצךַאנרעדטֿפורוןהעטשעלצהַאםרָא-ןךָאנטבֿפב,ןעשמ,

1.

(_טלעֿפייטשןבאריהב:דערטבןהעששםבילב,ןיראטמוק)עבןרג

ןואשןטםוצךַאנרעדטהענ.ןַאראששלעםיבַארחיאמןוקןברעב

.(דעטםניֿפטונשרעװ'ס.ּפםַאלידטשעלרעֿפ

.ננַאהרַאֿפ




