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1.

רעזרָאלודןוֿפעניואןואןעגָאטוממלָאמַאדנעלֿפךוא
ףנוֿפןעמעכענןעמרָאדןעכָאהלכה=ךמ;מעוצַארָאטמערענוולק

בורסָאר.ןָאזרעפנומצרד-נוצנַאווצףוא
;מעלעטשןוֿפטיולעננוי

וזןעשוווצ
ן

רענווא,רעדהעלַאןעֿפרָאװענֿפרודךיואךוזטָאה

םוחורערעמערנןןיקטונ,ליטבַאקלרפַאֿפַא-םסיכה'ם.טכַאקורפַאֿפַא

ןַאמפרעננויַאמורָאוו;ןץטמַאּפןעטונַאןוֿפןַאםפרעננויַאווו
מענעריושענ=ץדוקןעטעֿפַאטומ,ל'ֿפויפלעקוטשַאטוממזףַא
הרוחסלעקוטשזפמוווַאסיואטיוברַאןואךוזטרעטַאםמָאוו,ּפָאק

ןַאמפרעננויַאןוא,טֿפולטומהנוקםערןעֿפוזףדַאדןואךָאווַא
הרוהמךעלקוטשהמכנָאטַאךרודמֿפרַאוומָאוו,עמרוֿפַאןוֿפ

!ךיולנטונךָאנןענעז-נָאטַאםירחוסהמכךרודטפיברטןוא
ןענעודווזןוארעדורברעטובַאןיוולָאזרעטצעלרעד,אברדא

,עקששטטרו-ןןשףיואל'רחומַאטומעלעטנַאקודבַאֿפענדובמָאר
להָאוזמענוולקםערןוא...זןעבעלןואהבוטַאמעזוא-הרוח:

רערהעַאךָאנםעמעןעוועגזואטמענ
-

,העשפיפלרערהעלַא

טומןעבָאהטמענודןוא,עלעטשַאטֿפוזענטָאהרעםורָאוז
אמרוֿפןיואןוֿפמהואטקושעבמוא,ןוהמוצטַאהענגודנעטשמהוא

ןוהמףוטשַאמלָאיוענהרבחןעבָאהלָאמניוא.רעטיוווצרעדןוא

נודבעמוקניורַא;מערדַא'נַא:עּפעןעבענענֿפיוא-מהואןעבָאהןוא

.אשמו



.י

וענ,לעריבממעקַאנפכלַאהַאןעֿפָאלענןענעקזבנעסהואזואןוהַא

בננַאזענמומסערָאן'דעטנואסהואמּפַאח

!רוחברעגעשור,רומוצסוק

!רכזרעבעשור,סירארומּפַאח

!רערהעלןווקןיוומלָאװענמיבסהואךוזמָאה'ס
ןואנָאטומףייאןעסוקֿפיובוצךוזרומןענעלֿפעלַאמעמכ

ןווא
ןיושזוא'ס.יוװצזוכףלעווצןוֿפטנָאטימזדָאלןינאג,טטצ

!זברָאטשפןעקי:ַאֿפרעדןואיוזַא

מָאה.תורצןעכָאהןוֿפרעדטנעלֿפעקרָאטַארָאטסעררעזנוא

:רעדוצןעוועגךָאנזוא,ףלעװצןוֿפןעוכןעכיוהענבָאןעמ
,ירעסע,עֿפולמען'רמּפכָאטנעלֿפוזזַא,סנוואזוב;ןעמלַאה

ןענעלֿפןעלהומשרָאּפַא';ןעלעװקמונלעוֿפיוזַאךוזוזטנעלֿפ
וזנונעװוװ,רעסעמפלעפָאנ;ענודעלןהעמשמיוצרעדעיוצ

ן

ןַארוזןעממלוומרַאֿפשיבלֿפןימומ;נונענןענעז-ןווזןעלָאז

,י'ןעטושגיורַא,עלַאךוזרומןענעלֿפרעבָאבורמָאר...טובךיוא

טומ,ןעמוקניברַארעזנואןעֿפורנָאמבעלֿפעמ'חיכהפלעכורוװ

ןוא,מּפַאחענסיואןערעװןענעלֿפןעלהוטשעֿפולמעורלָאמַא

עמנעקורמרעפמומ,בולעמשרעמנוהןעכיבלכןעבעלֿפמסענךסַא

מבעלֿפרעבודעכעלרהעמַא.ןעלהומשורןוֿפךעלמיבזודןיבןעּפול

,רערורכ=ןעטוגַארעטנואןוֿפלהומשַאןעסיורסיורַאןערוכורּפךוז

:קעװַאטונןואמיורכםערןעסצכניבאןעזָאלמונ,מש'רמולכוצֿפיוא

מרַאהןעבַאטשעגוליפאזוא'ס.טלעדוזענסשובסנעורקרעזובןהענ

ףיוארענווקךוזטנעלֿפןעסען'רַאֿפרָאנ,עקּפַאנַאקַאדנַאװםוצ.

לעוֿפוװזוא-מסענרהעמלעסובַאףיונוצךוזמכיולק.ןעצעזטוגרהוא

ןיכזטונןעלָאז'סרושעכ
-

סווװעמיחיכה=לעכורזָאןואזןעלהעֿפ

טונלהוטשןווקןעכָאה,ןעטרָאריןעהעמש.טמענזַא,ךוקןוא

וצ,ןעבענוצרעהורֿפסָאװסשובמסווװוזןוא,רהואםע::סורררעֿפ

,עֿפָאמַאמוסַאמדעװ'ס.שוולֿפקלחַאוצזיבּפשהָאֿפוצ,וגוז

סָאװ,ןומסורקרעדףייאטיברשןעמ.סעֿפענןואהעוטךוזזוא'מ
זוארעלעמעֿפעומןוואןווקןואןעלֿפָאנןעשוװסיואןוואןואמלַאה

ךוזטרעהןעמרָארןוֿפןוא...מרעֿפמנעןוטסורקור.ןוורטונ

טראווןיארענורענגורַאטצוזרעד.רעלעמןוֿפ'פרעבנולקעגַא

רעלעמסערןהעמשןעבענןיושמָאהרעד;זיופשרָאֿפרעדףיוא
שיולֿפ
מסהעברעֿפרעביואזרעסעמַאןעכָאהלָאזדעןעװ,רעסעמַא-



.אבצב'ו

ןורענלעקודןוא.טָאּפמָאקףיואטרַאוורע:להוטשַאטסוזמוא

;רבעהודןוֿפטלַאֿפםעטספ.טליואןואקדַאקן'רעבואטהעטש

ןָאטּפעש,סעקדעבעלףיוארעלעטעֿפעוטַאשעגעליבאןוֿפטבַאהי

רעד.לעצעטפןעטָאּפמָאקסענךולקַאןואטסעוגןואפוזלעֿפעלֿפָאקַא
זַא,בָארַאןעטטֿפיול...שךולֿפטיפךוזטלךךטרעֿפ'מ;זואףוס

,בצקםוצ,יעטרַאוולוווסָאװטסַאגןעטונַאףידאןָאטֿפעדןעט

ךונףיואסיואןעטטלענערּפ,יסנעלהָאמעג,וצטֿפיוקןעמןוא

נָאטומַאזַאןוֿפןענעודרעֿפ...ןעטעלטָאק
-

טַא...טדערעגפָאזוא

!ילַאמַאמומעלַא.טסיבהססָאװ

ןדא...ןעטעלטָאקןעסעןעמוקסיוארומטנעלֿפטֿפָארָאנ

טסואװענןערָאוו.הבטַאןעֿפָארטענךוזטָאה'סזַא,ןעסוװןיושנעלֿפ

.'רענטונךואסעןעטעלטָאקזַא,עט'חיבהפלעבורטַאהו
-

חוטשַארעדָא,ןעטָארבפפורַא,ןעטַארבזואשוולֿפדעיבא

עררנָאפשעלעק
-

.ןעגָאזעט'היבהפלעבודדומטנעלֿפ

.טנעקענטוגךואבָאהןעשוולֿפודןערוושרעטנוארָאלק

ךלאףערט-הורֿפךואםוקםיוקנטםואװעגךואבָאהסָאררָאנ

,שוטן'רעבֿפאךוטשוטעדהַאלקַא,דעטוצסעןעטמָארענֿפיוא'נַא

עטנ'נלעגֿפיונוצךעלבעלןואןואענעטונשעצס'איצומהןואיורד=ווװצ

ן'רעטנואןוֿפטשרע,סעקטעוורעסעטנינלענפףיונוצעֿפולטע...ןעסיורנ

עבלַאהַאטומרעסַאווטלַאקשַאלֿפעלוֿפַא,סיורַאןעז±א=טעלּפ
ןעבָאהסָאװ,ןעלהוטשוד.ענעקורט,דהואםורַארעזעלנץוט
,ןעטרַאװךוזףיואןעזָאלןוא,ןעדעוווצטּפַאחענסיוארוטַאבַא

יוזַאןואסיורגןענעזןוא,עגורעלשוטםורַאטלעטשעצןעהעטש

ןואןעשנעפהָאמַאןעטושניורַאךוזןעלָאז...ןעניואודןואלעוֿפ

,ןורענלעקוד!רעטרעעגודעלןעביולבךָאנןעלעווךוזןעצעזוצ
סָארןעילוּפשרעפם'צבןעטטֿפערט,עֿפונורןוֿפטונזואוזביוא

ףנוֿפןואעלעקזולבטיירדעדָאםיברוסָארןואעלעּפענקעטצעל

טָאהטשרע,ל'צרעשן'ֿפָאנשונעֿפוזןואםורַאךוזוזטנָאיטונומ
וךוקןואןָאםהואוזטוט,סהואוזטנוֿפענ!ןעטלַאהענםהואוז

ןעקווןוא,טהודֿפרעֿפיוזַאךוזטָאהסָאווטסַאנםעדןָאטלושןוא

ן'יַאֿפרעמוצסעןואןידעשםערןעילוּפשוצטונרעפודעדךוז

.לענונש
י

ודנודנעטשזיבּפשרָאֿפודזוא,ןעסעםעדטגנַאלעבנַא'סםַאור

,עבלעז
רער.רעטעושוצרערורֿפוצ:ןעמוקטינלָאזןעטןעוו



-הכרֿפןעמממוק:רעלעמכדןכאכוורהעממשכנזכאדעכשרעמנוא

,רעלעמןכװצףיואס'מננַאלרעדןעמןואןיכרַאךָאנןעממּפַאה

נכרקךכארערָא-שיכלֿפ.ס'רעסערבַאןואלכרעלעמרענעלקַא

מֿפיכלךכזמדיכנשעכלעװ,רעלעמןעצנַאנן'רעבכאלעקכמשךַאלֿפַא

רערָא,מיודבלעקכמשץרַאװשַאמכמןעסעךכזמזָאלעכלעװןוא

,לעםכבַאךעלסַאלב,שככלֿפקכמשןעננַאנענֿפיואךיוהַארכממעכנןעמ

סיורַאטקוקסערעבלעווךרוד,לעמיכהמעֿפַאמכמןעניונזרעֿפ

,ָאמכנלערניכבם'בכאזכאמפַאזךסןככק.לערנככבןכוַאןואמככרבַא

ימכמןעסעךכזמזָאלןואבכטֿפַאזזכארעבָאשככלפרעד,ןכרזכא'ס

זכאדע-הכרֿפסובזכאּפוזרעד.טיורבלעקכמששכדפסיכװָא

זכא;זכיפשרָאפכרכװזכאטָאּפסָאק...סיכהוצףלעווצםוארעבָא

.ל'רעלעמןעמשרעס'נוֿפםעןעממרכּפש,מנערבענונזרע

מכנךכאבעלֿפ,עלעמשַאןוֿפשנעמַאןעוועגמכנןכבךכא

ןעמנכמעסשרעֿפַאךָאנלָאמַא.מיכצעממכמשעבַאןכאןעסעןעמוק

בָאה,יכרר::לַאה,ככװצרעניכזַאןעמוקבָארַאךכאבעלֿפןעֿפָאלש

.ענכר.רעמכצסעןעממיורעבסיואםעדןעפָאדמענמכנןיושךכא

יםורַאןהעמשךכלמנערָא,נכהוריוזַאןענעקסָאוו,ןעלהומשעמנרעל

יוןעֿפרָאװעצןענעז,שכמ
כ

:רעֿפךכזמָאהמסַאנםענעסענענבָא'נַא
ןיכזזכאיוזַאשכמןוֿפךכזןעביוהונזֿפיואמסולנ

ןעבעכלבעבלהנמש

לענכּפשסזצזכננןוהמענרהָאֿפַאלהומשןיכזמכממָאהרעד:ןהעמש

מהעררענסיואךכזןעבָאהעֿפכלמע,ןעזָאלענמדָארםהכאמָאהןוא
ע:עכלבעביוזַאהליחמןענעזןואשכמםוצס'רענהעלנָאכרמכמ

כרסכמטרהעקענרעבכארָאנזכאלהומשַאקַאלשַאדענככא.ןהעמש

ךָאנזכאשַאלֿפןיא.ןעםָאנרעֿפזכאךומשכמכר.ףיורַאךעלסכֿפ

זָאלנס'נוֿפ.קערן'ֿפיוארעסַאווךכלבלענלעסכבַאןעבעכלבענרעבכא

,שכמןעצבַאנן'ֿפיואמיכזעצרעזעלנכד.יאריא
'מכנס'בךכאןיכק

םיבסןעטיור:מניורברעֿפן'מכמטנעכלל'מיורבבלָאהַא.בכרעל

לָאמַאמכסעלַאןעמוקזןעבעכלבענטיורבןעצנַאבַאןוֿפ,בָארַא

לכורסערעװןוא,ךעלמיורבעצנַאבךכקןוֿפןיכרַאןעממנָארמ

,רעכמזכאןכרענלעקכר.ךבילבמכנמרןינשרענעקןוא,מדיכנש

זכאעלעקזולבמיוררערָאסיכװסָאדןוֿפעלעפענקםצעלסָאד

רעבָאסעמֿפוזכז,ןעֿפרָאוורעֿפזכאלעצרעשסָאד,מעילכּפשענבָא
ססלָאמעדמָאהעמ'חיבהולעבכר!ןעמעלמָאקנעכרקךכאןוא...מכנ
,ןענעקמנערכמךכזמצעזןואךכקןוֿפרעכמןיכרַאכזםמוק,מכצי



'9.אבצנצר

;עלעקוטשַארעדאןעטָארב=ּפורַאזואשוולֿפןיבמזַארומטנָאז

.הבמַאבעולווזרָאנעררנָאּפש

'טעוורהוא!”עקשטַארנ,ַארומיבבןעוועגטנסהזוא-

ן'טוטןואקעווַאזואןואךוזט'זנורבעצוןענַאםנולעזףיואןעביולנ

רעטונַארומזוא,ץלַאמוווו,טמענעמלַאורןוֿפ...נַאטומ
'ףיואןעֿפַאלענֿפַאנמהואןופךוא...אלימ!ןעֿפַאלטכַא-ןוארניורֿפ

ףיואםמע,טמע...זןוהטרהעםטלַאזענךואבָאהמָאוו,ּפערמוד

ךָאנךוקןואןיוראטהענןורענלעקודזַאןוא-וטעלמַאקםעד
וזרעריבא!וזזואנודלושןוא:ןןיארומוזטמיור,פוזרעלעטַא

י

ואימ-,רהואךואמיבבךַאוועיגנודרדנילב.רהעקַאךוזטוהמ

"זואטצעי,טרַאוו...לערוומךולרהע'נַאןענעורקוצרעוושרעבָא

`זַא,הלוע'נא...ןוהמלוזעלנַא.קונ'ַאשטרעדטֿפָאקענֿפווארוטיוב

!הַאנהןווקטונרהואטָאהטָא...!טעּפשטמוק'מ

י,ןיכזטֿפעלשיוזַאטונרָאננָאטומַאזַאטנעלֿפן'תטארעדןוא

זכָאװ,ןיולַאעט'חיבה=לעבורטנעלֿפרהעמ...ןעטעלטַאקור,עי

:ביוא,רניברֿפעטונרַאֿפןעטלַאהענטמענ25ערהואעלַאטָאה

ורהואןעקעררעֿפטנעלֿפןוא,טונהַאנהןינקטָאה'מזַא,ערךךר

ןובשחןואןיורַאסונטהענמָאוו,מ'מורַאוולוזעלנַאטומהלוע
'רומ,רהואטנווט!ןעקנורטטעוורהוא-מ'מוזַאאקודןוא,נָאטום

ןיכזלָאז'מרעלווו,טלהָאוזשנעטַאוןענַאמנולעזףיואממורררעֿפ

!ןעמוקןענרַאמלָאזרעזַא,טונוליפַאםיולנךוא.מעווקעבןואטונ

עמלַאעלַאטעמכ,ןעטעלַאזנואטָאהעזפ'חיבהולעברעזנוא
פענ,ןַארַאטמערםערטיובענֿפיואטָאהוזעֿפלעווטומ,יממענ,

:ענרָאנ!דניורפעטונרהעזרַאֿפ,רניברֿפעטונרַאֿפןעמלַאה

רהעזךוזטָאהוז,ַאןערולרעֿפוצטונונואךוזיזטָאהןעקָארש

דרָאלןואטונןעלהעֿפמעזַא,וזטָאהטמואווענןערַאוו!ועקָארשענ

.טורפרעדעיףיוא,מעיצַארָאטמערןינק

11

יעננויורןוֿפ.רהָאיעֿפולזכעמֿפַארברעֿפךואבָאהזרָאלןוא

רעטרערנוהורןואןיכרַאטרַארךוזןעלהענזסָאװ,מעלעמשףיואטיול

ןוזנעלֿפךואעֿפלעוומומ,30-25מנעקענךואבָאה,רעדנעזידט

וזךואפאהטנעקענ.נאמוזכוצןעֿפערמ
ך

'צץלַארָאנ.טונרהעז
,
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וֿפ,נָאטומ
ן

סַאנןוא...ווװצזופףלעוזצןוֿפ,ךוװצזוכףלעװצ

טעמכ.ןעקרעסעכסונןואןהעגיוכרַאֿפךוזלָאםךסַאךואגעלֿפ

בןיוזמובלָאו'סהעשַארַאֿפסָאװןוא.ןעכעקרץדטלב?יי
,יויוֿפ

ךוממנעלֿפיוזןוֿפןזוסעזַא,מֿפַאנרַאֿפ-זפֿפַא,ןיכעלזופקע'

רָאנךומטהעזרהוא-כמַאבןוארעדָא,זיוהַאןואןעלעסשכָא

מובמעּפעזוא'סזַא,ןעבוֿפענןואןעקוקנָאסהואךואבעלֿפ-זזמוג

זוארעֿפלעװ,םעניבאוצהענ'ֿפ,לָאמבוואמסָאפרעדףיוא...רעד

דוממעבןוא,ןעכורשעבןואּפָאקםעדןעביוכענניואןעבַאמשעב

!טטצמָאה:רענעירומטרעֿפמנע.רערעֿפורעליבװַאףיואןעבענ

...!קַאיבשוװזואיס-ןָאסהואךואקוק.ןעמָאבוס'יוכךוממֿפורןוא

יוזַאךוזלָאזקַאינשיווזַא,זנכיילנעבמובלָאמנווקךוזמלָאװדומ

ודממורקרעֿפרעןעװןואוווךואסוווונָאזבומוצ.ןעבייכניוא

מֿפעמש,זָאנוררעמשזבוובקרעֿפ,הבורעהסהואןעמ::עונ...ןעכול
סובסע'ֿפ:טיברשןואןןיאסעמבנולש,לעקוטשַאלעּפָאנןָא,ןָא

וזןוֿפרענווא-ןַאמשיֿפ.שרעדנַאסעפערוממונ,בנורעהןווק
י

ואסהואוצןהעננצרַאלָאז'ֿפ:ןַאלֿפַאןעכענענפװארומזבָאה.
ן

פענ

ןיודַאןוכךואזַא.סוימסָאקַאףיואסרָארךוזןעמהעבןואמֿפעש

ןובןואןעניואודמוממעזרבָאלכענךואכָאה,מֿפעשענןואןעםוקעב

ןענַאמשענזוארעבןענַאמשוֿפסענרָאמַאףיואןעקוקןעכעולכעב

רעןעיו.הרוחסמלעקיװענךובךונןואשומַארעכואןעביוכענרעכוא

.ןערָאוזענמיודרעזואןרעזרערךוממָאה
באמימוצ-...!הַא-

שיולֿפםערמםע,עובקַאףיואעובקַאמנעלרעֿפדעכלעזדערמצוז

מעװסָאװבןורענלעקרעדזֿפפשרעדעיוצמבערֿפ,משונמומ
סענווא.ש'הבננמלעֿפךומשןוא...ורעמיוװןעבענרומדהוא

צמרעצבָאקַאףיוא,ָאי,מרעצנָאקַאףיואןעֿפָאדמעבךואכָאהןוקסולי

זכָאשָאןואוטעֿפנָאקןעֿפיוהאןעמונעגמָאהרעוװ,ןהעזענךואכָאה

ורמומןוקפולןעװעבזוא'סןוא.פָאקןעצרַאװשַאףיואןעכעבענ

טמוקסָאװ,ןוקפולרעכלעזרעד.ליימןעלקנוװ?דדלבןלא?עלס

:ךוזמהורבןואמסע!ןעסע:זיוהרָאֿפןואסיואךָאנמֿפורןוא

רעלעמךָאנףיונוצדעממהענ,רעלעזבםער.וורךולרעמֿפַאמ

בעהערווכזַאןואןורענלעקרעדסעמעוב,מנעהָאנרעדןוֿפ

שוולֿפןעֿפווווןואמֿפיולרהוארע-זפּפובקןעמובדעֿפרהואןענעז

!רעמיוװמבנעדכ,זנ;סיורַאלעגשזברערןוא,סערָאןוס

נזזַא
י

כָאה,מֿפענודןוא,ןערנעװָאודןוַאינָאמ,ַאןע:ע
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.אכוכזזרו]

ווסָאװ,םעדןוֿפ.טםואוועגוווןענַאטשרעֿפרהעפךוא
ו

ןענעלֿפ

,ןורענלעקרעדףיואןעניואןעֿפרַאװדעֿפ,ךוזןעלטרעװֿפיולנעלַא

ןעזיווועב,ווזןענָארטסיורַאןוארעלעטןװיגָארטניורַאטנעלֿפסָאװ

וקןוֿפךוז
ך

סָאוונונעװךואבָאה,טרָארןערעװןעדנואװשרעֿפןוא

וזךואבָאהןעוועגךשוחלעםובַא.ןעסוװטנעקענ
רעווזרַאפך

,םסורבדעלוֿפרעדףיואןעניואודןעםרָאוורעֿפ;טיבקנלטללנֿפיבלנ

ןעבלעזםעדטומןעטסָאמענבָאןואןעמונענקעווַאךוזךיכלנןוא

פֿפיכלנודךיוא,טָאּפסָאקלורעלעטסָאר,שוולֿפרעלעטםעדץנַאלנ

וזןענעלֿפערעךךזךולטרעווי
ו

נוהורוצ;ןעטָארעגלעוֿפוצטֿפָא

וזוווןענעלֿפגוטלונֿפיבלגוצןוא
ו

נזנעלֿפךואןוא,ןענָאזסיורַא
י

וז,ָא;ןיבזדשוח
י

!ןעֿפָאלשענטונןוולַאטֿפַאנורןענעז

111.

;ךובַארעכואהורֿפרעדןואןוֿפלָאפנוואךוזגורנעצוזרעֿפ

ןהעגןווארופטלַאֿפ.ףלעווצדלַאב:רעגווזםעדקוקַאךואבעונ
ךואזַארָאנ,ןעוועגטונךָאנךואןובנורעננוהקרַאטש.נָאטומוצ

רעררימזוא,עקשטַאדנדענוטֿפענרעדןָאטנָאפרעדךומבָאה
טנעלֿפ,טיוצפייעמוז,םישדחעֿפולטע.ןערָאװענןעלעֿפענרהעזלַאֿפניוא

רומ.ןעדעווטרעסעדנרעפשוטםעט'זריבהפלעברעזנואיובלהָאצוד

טופ,עני'רובכב,עטנרהָאיעכןעשנעט,םירבחןענעודקוצ-ןעגעלֿפ

רעֿפיויוערעיוזןעבָאהסָאװ--ןעבַאפ.פעקעסילטופ,ךעלֿפיכב

רעפיובןוֿפתוחירטומךוזןעּפעשנָאףרָאדן'סיואטקושעגקעווַא

,טרָאטשדענוֿפיוררערןואןעבעולבענןוולַאןענעזןוא,רעזעדנןוא

יןודןענעלֿפ,עגורנעטשור,רומ.סנעסיוקעֿפיוהןעשוווצ
הלחתכל

טונטוגטונ,סנעטעװרערןוֿפ,עוינורןוֿפ,ךוזןוֿפןעטלַאה

,ןעניושרַאּפעדפערֿפעלַאורזַא,טסואווענןעבָאהרומ...טֿפעלש

.עבעגורנעטשערעזנואןעשוװצןיוראךוזןעצעזןואןעמוקםָאוו

םעדטופ,גנוניושרעעֿפולטצצַאוװדהעמטונןענעז,רע'םינּפעטנַאק

וזןעלעוולעטנוווןעטלַאקןעטשרע
ו

דעֿפדעדודןוֿפןערקורוצ

ןואןענַאדןוֿפןעדנווושרעֿפןעלעוו,רעביוװעטעשַאּפעגסיוַאערעווז

וזןעטלָאוורומ...זנוארַאֿפשומרעזנואןעֿפַאמגווררעדוװןעלעוו
ך

,עטלַאוד,דומ;דנאהפרעביוארעזנואשוטםייב:ןעלהוֿפוצןעננענ

זכַאןךעםלַאהעגנויאךָארךוזדומןעבָאהדעטָאטןוא,עגורנעטשורי
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הכומַאעמ'חיבה:לעברעדןעלעװןענעלֿפרכמסָאוו,רַאֿפדערםע

לעסיבַאיןעבעילֿפפועמוז,כרךָאנןעבעלפרכמ!רהעמֿפָאנ.ןוהמ

ןעבכרעלעבסרעמֿפעןעבָאהבעכלמנעלֿפסָאװ,ןַאמנכלעז.ןעהעזוצ

,רע'זנורבַאשכסןוֿפןעֿפירלמנַאןואעמ'היבה:לע:רעדףיואךכז

יעלעמסעמנזלַאזסָאדךָאנךכקןכאךכזןעֿפיולניכרַאןככלַאמבעלֿפ

ןעקנעשקעויַא,שככלֿפרעלעמס'קכנשמַארַאןיבםעןעלעמשקעװַאןוא

כז
י

ַאןוֿפענכמעמורקַאבכרנעקרעמעב;עקמעוורעסכרלָאסנככאמכנ

ןעמיכברעבכארהכאןעסיכהןואןכרענלעקרעדןעֿפורוצ,קכנשמַאר

:סיראםישדהכרןכאזנואזכאםעדרעסיוא...ּפוזירןררעהםער

.ןעסען'ֿפיואןואלהומשַאףיואןעמדַאװרהעמןעמוקעב
רַאֿפןעמלַאהעבעמ'זרינה:לעבכרזנואמָאהמסכזמואמיב

!רניכרֿפעטונ

לעםכברָאפשַאןעלַאֿפעבשכמרעונואןענעזרעמווםער

,רָאנןיוש,ןכרענלעקכרךכזמָאהקכלננואםוצ.ןענעכלֿפ:רעמוז

ןעסַאלקמכמ:מצכנענסיוא,מרעלקרעםעמָאהעמ'חיבה:לעבכרכװ

ןכא.ןעקָאדשעברעבכאמכנרהכאןעממָאהרעלעמןכאןעננכלקןוא

,מיכקרעכמסָאדמרכפשענךכזמָאהרעלעמםערןענָארמוצרהכא

ףיואמיכצעננַאלַאמננַאלרערסָאװןעשנעמַאןעלַאֿפעבזומסָאװ

,שכמןענלעזםערןואןןכא
רַאֿפדער..,ןעשנעמעבלעזכרןואןככא

:רַאֿפןוארעהכרֿפנָאמכמםערן'רמּפבָאמלָאװענךכאבָאהכקַאמ

.ןעמרַאווןערָאּפש

גנויַארכמןעבענןעסקַאװענסיואזכא,נכרנעהעמשרָארכרָאקןכא

:וצןואדנעהכרמקעדמשעבסיואמַאקכלעדמָאהעכלעװ,לעריכמ

רהכאבָאהךכא.ענכרעלעּפכרןואלעקעטשסָאדרכמןוֿפןעמונעג

ןכאןענָאלשענוצלכרעננעהןעהמָארדיכנַאןהעזרערןואמקוקענֿפָאנ

ךיואמדָאןעבלעזםערףיואזכא,לָאמַארַאנ,לָאמַא.לעקנכונ

ןעלַאֿפענסיודַאןענעז'סזַארָאנ,רענרעצלכהַא,רעננעהַאןעוועג

זכאסעבככאואװסיָאמלַאּפכרמנךכלענןיושןעממָאהךעלקעלפעלַא

ןינַאלנַארכמןעבָאה,רעמכצסעןכאןיכרַאןכבךכאזַא.ןעלַאֿפעננכיא

ךכקרעדןוֿפ;ןעלהומשתענכויעיכנסקעזןעניואכרןכאןוהמענ

יד:לוקסעמ'היבה:לעברעדמרעהענךכאבָאה
דעסעמ=לעּפָאנעיכנ

זַא,ןעסכווךכאלעװ,ַאנכבער,יצארעבכאךכא:עכג,עמלַאכרמכמ

!ןיכזןככרןעלעװ'ז

'ןיכרַאןכבןואןעמלַאהניכאמנָאקענמכנמכנךכמבָאה'ֿפ!ַאוו,אוו
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רתואןעבןןנבָאןואץזפ'היבהפלעברץרשטָאחןץקוקנָא,ךוקןוא

.ביט=לזם

!ןעבוולרהואטלָאזלזמטומ-

ץבורוזלץּפורןוזזכובענווזרוזכןוֿפטָאהםָאוו,לוורךךמגנויסָאר

ןיכרַאץרוושןואטלהעצוונןואןוזבַאזפשץבזוא,ץלצקוזטשםָארןוא

:רצוטָאהוז.עטלַאטומ;זיוב,ץטלַאטימ;זיוב,רווסוזמפלץּפָאנור

,םינּפדהואןווםָאנוזפטָאהברַאֿפץט5יבלַא,ן;וקולב;וביבסטרוּפש

עטצעלורןעֿפרָאװַאבכצרַאןוא,ןוזלהוזצןואןעוועגהעוטךוזטָאהוז

.רוזזבווזזכץןואסידרַאןוא,זבלהוזוזוזגבואץרוושןוארוזםץםפלץּפָאנ

-
םוזרזפומןעֿפָארטָאגךואבָאהןעטעלַאטומווורהץם

=יצַאזפומלומשזפיורטרץֿפעזב'תיבהפלעבוררומסָאה!לעריום'

טעוו,ןץםרַאווןץלעווטעוורהואזַאטצעי-.םינּפםץבץרירֿפ

ץלַא-ןןיזץרוקטונרָאנריזכלָאזשוטרווד,ןץנוזקזכוכרהוא
ץזפצץלור-...זפובזככַאירווזפיווו!לָאםַאזפומןץטכורוונרעוֿפ

לָאזןואןוזרץהוזלָאזאבררַאברץֿפץהטבַאזוזנוזטָאהרווזכרָאוו

ןץזכרַאוווצרבןיֿפןעבָאהטםָאנ,לץרווזכטקושָאנַאןיכזןהעז

זכונךָאנזוארוזנווק.רוזםווזםוזןואקורוצןיברַאןובךוא

,זפֿפ'בלןוונכַאנןנוצזואוז.שוטםוצובצוהשרוזכבָאהךוא.ןעוועג

ףיזאוזנָאלרַאּפרוזרףיואשוזבךוהטונזואסָאװ,שבוחכרוזיננַאווו

.טזָאלץנבָארַאפָאקםוח,ןץבנַאכוזגווזזואוז.זםץרזכרודרוזֿפלעוו
-

זןץםווןיושרתואטעוו

זכַאהוזגסָאהןורץבלץק;וצבורפזכקוקוינרהואףיואבָאהךוא-

עםיורנ,לוזעבטצובשוזבלָאםשַא,זפֿפוזוזנוזיוַאטַאםךולננעלַא

.ןרןיזכשַא,ץבויֿפָא,עהַאלב,ן'רערנַאם'וצטנהָאבסנווא,ןעניוא

רהואןוובעולםָאווגהָאהץזבםץקרץֿפןוצרַאוושסומטקָאררצֿפבלַאה

.ּפָאקן'ֿפיזארוזווש
-

.טצעי

ֿפַאפבווארהואףידאןוולַאֿפץנבָארַארוזכןוזבוזזןעניואור

.עזולבַאןואןץזכלַאהוזבםורפ,טמורב

בָאהרעלעטןוזזּפשרו`םערזכלוזזכשווגקָאווַארוסטָאהוזזַא
.רבַאהיהואןהעזרוזרךוא

-
ןוובעורזכזוםוזבטָאהוו

-
ןואןץנוולֿפץנֿפרוררומזוא

בטשזּפיּפנקעוזזכֿפםלרָאנ,רבַאה;רַאלקַאררעו,דבַאהרהוא;םאק



1!

רבןוהוריארזַאוזמבוזלֿפ,ןנזשַאװםעבָאלרָאּפ,ןעֿפַאמרןיבֿפן'כָאנ

...רץסַאװסיכהןואןץקיבװ

.וופַאכַאקרעדףיואמצעזוובךומךואכָאהןקסען'ֿפָאב
נןרמסקנובָאהךוא.ןָאזןיװָאכוצןוזכייהַאננָאךוזןעכָאההרבח

.ןעמוזלַאמומךוזןהעבעכעמַאקילָאר,עצרוק,ץכלוזזסָארבטקוקןזנֿפָאב

מרעררעזַא,ןץסובטוקמנָאקץבןץכָאהלָאזוװמקנוּפ!בוררוװקרץמןוא
רהואטקורו,סהואוצךוזוזמָארנץװ;מרָאווכָארנַאסיורַאמֿפיול

...סובךומסוושרץֿפ...!ןיואךורמלַאהפמצכָאןבַאסיואבנונןװזָאכ

,םינפרוזרנַא'בַארָאנןוונָארקץבמָאהןַארָאמסַאררעזנוא

!ןוןסץנץנכָאמַאהוונןיושןעממָאהמקוקצנמואטונךָאנךוזמָאה'מ
ןןןמווװצםערןואןץמשרןןםער.מקושןזבןעוועגוזזואשבכסוז

ןןזמהןונוצורךוקןוֿפמרץהוזברומןןןכָאהןוזמוקנָארהואןוֿפ.זָאמ

ורןואסָאװםער,שוולֿפבןץכָאנןזנזנואןוֿפןןזרןןיימָאהוזסָאװ

...שנדרענינרושםעד,לודרץבןעצרַאװשןימוםןןוֿפיוהםעו,.,ןןןלורב

.ןעמענןןרעזנואמרָארןוֿפמרצהענןיושרומןןזכָאהנָאמןןומוררםער

!ןץצרַאהןעצנַאנןימומןצרנינלץקַאןעוועגזואוז,ָא

ןץכעולכענזואמםך'נורמומךוזןעמלַאהוזנומֿפוזרָאֿפסָאד

,רערהץלרענוצנוואפנווארעדמַאקולןזר,ץרוקבעכלעזסָאר

,רערןווורֿפסהואמומןיכזלָאזוזקולנסָארמַאהענמָאהסחרעד

ןעניואורןואסהואןוהמךַאלַא
-

ונַאּפ,מניבהרהואמץװסָאװ

"?םעןץלשָאבייל
!ָארוא'ססָאװטעוב-

לווקומשַאעובקןיוזןוֿפמרַאשוזבבָארַאסהואוזמָאהלָאמַא

.סוזמוצןוֿפןץלַאֿפןזנכָארַאסהואזוא'ססָאװ,ןןןרהץמ

זא,ןץכיולנמבעמוזנרעבָאמָאה'מ
סָאװרצרהץלרווד

מנץקוזנמונרהואמָאהיהריפצה,ַאמומןעמוקנורנעמשטנעלֿפ

.םינּפןואסונ
י

.ןצמלןןזןַאמוקסיזאזנואטנעלֿפןעמָאנם'יוכרהואןווֿפורבָא

רהואםעמבץלֿפןעמָאנם'יבכןץֿפורץנרהוארןןװמָאה

...ןהענוצמנהָאבוצרהואוצטלָאוו'מווו,ןווקןזרשרןורמֿפיבל
-

נרוזֿפונסָאװןןןבומרַאֿפכָאסניוהךומסָאװרהוא,אכונןזר
_

1ָא\

.מונומַאןץמרַאװמונןיושמןוװרוזנצו
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-יטֿפַאנפרַאֿפןיהאןעמוקענניודַאךואןו:לָאטנןוא

דהוארַאֿפבָאהךוא...ָאטונזואעמ'חיבהפלעבור.ַא-

!רלענטֿפַארבע:

ם'יכב,רעמוצסעןעלעקנורןיושןיאןעסעזעגזואַאכוגעד

ןעטסכרע'גַאטופ,דנַאהַאףיואטרַאּפשעגגָאּפָאקםער,רעטסנעֿפ

ָאדזואטרָאןיבמנטנָאזרעניואיוו,העונהַאטומןואטֿפוזענ

.ןרעיבשסעּפעןוֿפעקרעדטדעהענןעמטָאהךוקרעדןוֿפ

סנוואלעקגוררערןואטלעטטעצןעוועגןענעזןעלוטשור

ורזַאטֿפורעגךוזטָאה'מןוא,שוטםודַאןרערנַאםעדן'כענ

וזןעבָאהףלעווצןענדָאפזוב,ןעֿפָאלשןעלוטש
ו

בָאהךוא.טיוצ

טָאהרע,ןוהטענּפורקסַאענדָאמרעטָאהןעניוצענםיורַאםעניבא

.טֿפורענטונךוז

.טצעזענךוזבָאהךוא
-

.טלעטשעגפיואךוזטָאהוזזּפמָאלםערןעדנוצנָא
-

.סנוואן'לַא

.ּפפָאלגנעהםוצרבעהורןעביוהענֿפיוא,ןעגנַאנענוצזואוז

.עלעבעװשַאןעבורעננָא,זָאלגסָארןעפונענבָארַא
ובָאיַארעדטומטרַאסשעננָא,ןענעקטנעןעסעזעגןלפךוא

וזזַא.דהואףיואטקוקענןוא,לעקעטשן'ֿפיואטסורברעטניובעג

עלוֿפסָארטָאהעקנושַאפרערןואזָאלגסָארטצעזעגניברַאטָאה

ךולננעלסָארוטֿפוזענדהואןעטֿפיולעבּפמָאלפןיולבַאןוֿפטֿפול

...רָאהורןואטֿפוזעגעייַאטַאם

ךרודדופזוא'רופוצטצעיןעמונעגטופוזטלָאװךוא,

ךינפןעטואוושעניבברַאֿפזואןעניואעניבמרַאֿפןוא,קנַארעגַא

.רעמוצדעפַאזניוארעלוטש

י

טּפַאלקענטֿפיבלךואבָאהלעקגודדערןואגורנעהענבָארַא

ןעפַאלקסיואךואבָאהטניופעג,ּפערטפןווטשודלעקעטשן'טומ

לַאֿפניבאן'רשכטונןיום
-

זלעדעפךולטגערַא'נַא

.[ץ

־
וטעּפשיוזַאסעדרואטהעגןענַאווןוֿפ
טורטערעֿפונטרעהענךואבָאהעציולפןינמרעטנוהךָאנ

ירלַאברומטעוושנעפרערזַא,טֿפַארטענבָאהןואעניופןוֿפ
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ַאןעננַאנענןכבךכא.ןהעברענגכרַאי
ןהָאבסיכה

-,קשח
סָאדרערכוו

!לרעמכנזסָאזניכא

נכרנערהכרנָא,רכממכממֿפיכלנענסיואךכזמָאהשנעמרעד

מָאהןואמָאדמןעמןכאדעבכרַארלַאבזכא,לעברַאןיכסןָאךכז
.םעפשיוזַאסעהענךכאןענַאװןוֿפמנערֿפענרכמ

מקוקעבמואךכמבָאהךכא
~

!ןיבור

מרָארןידשמסעדעסָאװנכדנעקיקמכנ,ןַארָאטסערןכא
.רעיכנרעדבןעֿפורענץלאךָאנךכזרעמָאה,רהָאיַא

;ןו/”ףנעשַא.רענָאיסכמָאקםעניכלקַאיכ:רעמָאהמיכברַאעב
,מנעלעבֿפיואזכארעןעוו,לָאמַארעסיוא,שנעמרעננוירעבכיזי

ףיוא,לכזענסַאלבףרַאשַא,ןדעמשןענכדנורןעמַאלנַאמכמ

ןכא.רעזעלנעֿפכלקכדמכמענסנעּפרָאּפַאטונןעצכזסעןעֿפלעװ

מכנמרָאווַאמעמבבָאמכמוצרעמבעלֿפבעמעבכרעניכװשכר

סכמרעמבעלֿפ,ןעמרַאווונזןעמוקעבםיואםהכאזכא.ןערככרסיוא

ןענעלֿפסָאװ,רָאהפענכרּפושמכררנַאנַאֿפָאנןעמעקרעננכֿפףנכֿפ

רָאנ,רענניֿפכרןעשכוונזךכזןעלככמוצןואןעביובנןיאהלחזדֿפלךכז

מבעלֿפ.מרָארהכאףיואלרעהסעדעי,ןהעמשֿפיוארערכוורלַאב
מיכקמלַאקַאמכמדעמבעלֿפ,ןעטרַאונסָאדסואכמןערעווםהכא

וֿפזכאםעסָאװןעמענ
ן

יברדזכאםעסָאווןכאןעסַאלקןואשכמ

מבעלֿפךכקןכא...יכרד,יכוונז,סנסאנמכיקמלַאקַאמכמ,לָאמ

.ןעמיכדעבןעלַאננכםיכרדכרסָאװןעסכווןיושןעמ
-

...בָאםהכארָאנמ'רמּפמ'ַאנ,ןרָאצמכרנןכאןיושזכאןכבור

ךכזרעמצעז,ןעםונרעֿפזכאעקּפַאנַאקכרזַא,נָאמכמךָאנ

ןוֿפ,בָאדַאמננעהערעדנאכר,רעמםנעֿפן'ֿפיואסופןככאמכמ

רעטנואןוֿפ,לרעטסוסןככלקַאםיודַארעטמהענלעשעממסעוז
.םערעֿפכרןכאמלעבכרבןוא,לעדָאבַאםיורַארעמהעכנזעּפַאלקַא,

ןכאמכװןיושמלַאהדעזַא,ןעלהעצרעדשכטם'יכבהרבה

!ןירעבעוו
ןכוזשטָאחדעמלָאוו,ןכבוררעדמָא,רונקד'חמא'ני-

ןיכרַאמֿפָאממוקןעמ!שרערנַאסעּפעןיושזכאמנַאקכדבַאֿפַאעב

סעּפעלָאמַאןעמןעק,לכמשפבעווכרמהעזעמ,קכרבַאֿפןכאי
קנַאבכרמשמעונק,לרענָאיסכםָאקַאיכברעבָאדעזכא,ןעשַאנ

רערהכאמניכמ!סערררָאעליוֿפמביכרשדעֿפןואשכמ=ביכרשם'יכב

מיכצעמנזעלכרזןכבודדערמָא,רעמםיכמפרעבעװַאןיכזמכנמעווי
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וננַאלןעשיליוּפַאטיטנירנעּפעלשסודַאךיזסהיאןעטטֿפערס

יזןענעזשטיידַאקַאװטילַארַאֿפ,לרעטסןיטןעניקער
הרּפבידי

יזטנירקדעיװ
י

!רעבָא
,נירנעטשןוא,ןעבָאהבעילטינרהעזסהיאןענעלֿפריט

טינהרכהסהיאןעבָאהןהענקעווַאטנעלֿפרעןעװ,ןעסען'ֿפַאנ

.טנָאטרערןעטונוצ
-

יערטסקעטינ,ןלזנַאסָאדזיאןָאסהיאטקוקרהיאיוו

ענינייביד,דבעהידףיוא,ןואךעלעּפילענייזףיואקוקַאןענרָאט
י

ענייזדנעה
-

י

טֿפרַארענךיזןעבָאהריטואוו,נַארַאוצנידנעטוקוצ

.טלעטשענבָאריטדעטָאהיןעסַאנערעדנַאןיאןעטענ
זןעֿפָאלשריטוצןהענרהיאטעוורשפא-
!לַאֿפנייא'נַא,טהערֿפרערקילבנעניואןיבאףיואךיטבַאה'ֿפ

ריטזיא'סןואןעניבורףיואןעלַאֿפענרלַאבריטןענעזןעניואיו

.קשחדערבַארַא
-

...ןהענםויהַאףרַאדךיא

דנַאהַארַאֿפטסעֿפןעטונעננַאריטטָאהרע
עגיטנייהטֿפָאלש!טטוק,ןהענטצעירהיאטעװואוו-

...רלמינפטֿפַאנ

.ןעננַאנענסהיאטיטןיבךיא
-

,ןערניצנָארהיאךיאלעװ,עקנישַאטַאריטייבןַארַאֿפ

.עהטזָאלנַאןעקנירטךָאדטעוירהיא.עהטןעקנירטריטןעלעוז

.יברעטירנָאקןוֿפטצעיהענךיא-
-

ךיזןעק'ט!ןיהַאןהענטשינזֿפיצנידּפַאזיאריטיבב

יזטָאוי,ןעלניּפשידרַאֿפןעלהָאצסיואטינ
י

טרַאדןעננעהעב

דנעוויד

,ןעבענענננולקןייאםיוק.רעיוטַאוצןעננַאנענוצזיאדע

ןיושטָאהןיבור.טרַאווענןואןענַאטשענריטןענעזטיבצטוניטַא

ץענרעןופזיאעקשָארדַא-קָאלנםוצרנַאהידטקערטשענסיוא
יזזיבטרַאװענבָאטָאהרע.סַאנרעזנואןיאןערהַאֿפענניברַאואוו

,ליטשרעדיווןעעָאװענזיא'טזַא,ןואךעלטיידיןערהָאֿפענבָאזיא

,סנייא,ניטולבטלַאק,קָאלנםעדןעניוצענלַאטיירדדעטָאה

ןעננילקַאןואטירטעכייווטרעהרעדרלַאבןעבַאהריט...יברד,יפורצ

ַאןיאןיבדַאןענעזריט,ןעטָאלשענֿפיואטָאה'ט.ךעלעסילשןוֿפ
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נורןזֿפָאלשןואןןוכעולכעבובוארוומנוהזואשזורמסרצו.רציימ

.קורוצרובירמםןורןןזסַאלשרעֿפ

ווומהווזרהוא,קָאמשןץמוררן'ֿפיראףיורַאטמוק*

וןהענוצ

רעדןואןןןכיוהץנךוזבָאהךוא.ףיורַאןיושלעיוךוא-

,ןץרוורנַאן'ֿפיואסַאזננַאללעּפַאמשןוואןוֿפ,ןנערמורףיוארוומסנוֿפ

.זָאנןואזָאנןענבןזנעכמובןעצומַאמומךוזלָאזךואורכ

בןעבערֿפלומשןןןצומןזמרץהרץרךואכָאהרןוהרןזמֿפורץנמוא
-ס

וןוכור

:ֿפייאךוזמָאהןץמָאשרץצרַאזושַאוווןהןיזןזבכָאהךוא

נמנץרֿפןזבלומשןואּפץרמורןוֿפמלץמשץנ

3ןוכור-

...ןיורַאםוק,וב-,מנָאמר;ורךוזמָאהןוכור...הַא-

-
?ךיואמומזוארציו

ןיבממבָאזןונרהואמָאהןוכור.יורֿפַאןעוועגזואסָאר

פכָארַאזואןוא!יָאפןץורשןזנסיואלומשרָאנוזמָאה.ןץמָאנ

.דוולקנץיורֿפַאןוֿפשוורומ;זמֿפיבלםָארמנעקרןזרכָאהךוא.ןעֿפָאלענ

ךואכָאה,ּפמָאלםעוןץרנוצויבנָאמָאהרערוזרוואךָאנ

במנןורֿפץבכָאןואמלעֿפוומשקנכָא
-

וןץֿפָאלמנעמצעיךיואזואם'מֿפןירםעפו]

ןץממיורַאנֿפיואםערןץמֿפיולרוזפמָאהלוּפמעלןוולקסָאר

.רוזמוצןןומרולכץמפכלַאה
ון'ַאבובקרמבעקרערמונמָאחרהוא-

ןעשוורמיואסוצעבסנצּפ;וקורירןץבייצעבכָארַאמָאהןוכור

.ןעניואןובומֿפווצרוקוזנעביוצרץפפרלוזזמוממקוקובננָאךוממָאה,ןוא
-

3ַאנלנןור

וֿפיולנןיבוףיוארעכורַאזואןעקרעמעכוצםיוקלןוֿפוומשַא

.סיבּפןוזנומלונ

ַאניבוזררעזנוא-

ךומ,ויקבושַאשעהמרצומומןיקסעןץמונץבמָאהןוכור

,ןואןןזשבןזמןךומֿפןזלשרומַאנןוֿפםערףידאןץסָארררן'ֿפסעפעמָאה

רעבץֿפָאלמנעמשרוזדערןוֿפןוהמנערֿפַאןענונרעֿפמונסהואכָאה

.ן'ַאנונער

`

ןוא,ּפמָאלסקרןןנשָאלןונסיואמָאהןוכורזַא,עהמן'ֿפָאנ
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ףיואןענעלענןיושךואןוב,טעבםוצרעגעגָאהטענמיוא'נַאטּפַאטענ

.ץַארטַאמןינמ
ענרָאפַא...טמעשרעֿפךיבארַאפרעבָאךוזטָאהוזווו-

וזּפךַאז
ך

ןעםדייןעלָאזעלַאזַאטונןעלויי

טשונעדרלָאקרעררעטנוארעטנורַאבלַאהזואןובוד

.ןעֿפָאלשוצניוא

,ןעביוהעננָאננולצולפרעטָאה-ןעביולגטעוודהוא-

םענעֿפָארבענרעבואטשרע'נַאטרהוֿפעגרעטיוװטלָאװרעוווטקנוכ

ךערפשענ
-

ןעטזַאןעלַאֿפעגניבאטונרומזואםישדהעצגַאגווװצ

ערהואדהואטָאהטקרעמעכ...טֿפעשעגןעֿפַאמדהואטומןעק

ףיואטעילוּפשרעֿפ,ךעלענערקעֿפיוהודטומעלַאזךעלעקזולכ

.ןעטעשזנַאמעלָאפשטומךוזןעגורנעלעברַאודןוא,ךעלעקעהיברד

ןיבזוזטלָאװ,רעטֿפָאטעשיחבה=לעבַאןעוועגוזטלָאוו
טונ,ַא

םולחןוארוחבַארַאֿפןערעװטיורטלָאווןוא,יןָאךוטרהור

,ן'ַאנונערןענעווּפָאקןואןיורַארומזואלָאמעטשרעסָאר,

לעטעפסָארזַא,ןעהעזענןואךוקןואלָאפַאןיברַאןובךואןע
טוגטהעטשורנַאװםוצסטכעןהעטשנורנעטשטנעלֿפסָאװ

,ךוקןואןיורַארָאנןעמטמוק,ערעזנואעט'היבה=לעבוד...רהעמ

.טֿפוזענן'ֿפיואעטסעדנופסָארוזטקרעמעכ

טונטֿפָאלשַאנונער...וָאיַא,ךוקןואןערָאוועגרעמיורנ-

סָארטלעטשענֿפיורַאךואבָאה,וזטָאהעט'רבחַא,םווהרערןוא

.םעדיובן'ֿפיואלעטעב.

זָאבןלאןיורַארויכזוא'ס,םָאוורַאֿפטוגסווװ'ֿפ

ןובךוא...טיוקנונוולקַאןעֿפָארטענטָאהלָאטטווווצַא

;לעכדערוצנודנעהעגֿפיורַאךעלטעּפשלָאמנווא,נוטֿפוזצרוק

כָארַאןעגעקטגַאּפערטורןוֿפרומזואןענעֿפערסיואךוזעט'חיבה
.ןעשָאלענסיואןעוועגטקנוּפזואלוּפמעלפּפערטסָאר.לעדווטננויַא

...ןעסּפָאהעטֿפיולסָאר;ןעטוגַארעבָאךואבָאהחירהשוחַא

וז.םורָאעדךוברַאֿפרעטסנוֿפרעדןואטּפַאחעננָאדהואךואבָאה

ןובךוא...טשרעוװלענש,בָארַאזואןואןעסורענכיורַאךוזטָאה

ןהעזרעדךואבָאהרעיוטןוא.ךוזןערהעקמואןלעבַאןעוועג

ערהואזַא,טלעטשענרָאֿפטונלָאמנווקרופטלָאװ'ֿפ.ן'ַאנונעי

ערהואךעלעקזולבוד,ןלעקסומעלוֿפעניוזַאןעפָאהןעלָאזםורָא.

...ןעבענעגסיורַאטונןעבָאה



'י

יזככ:יוזַאךכזרהכאמָאהסָאוו-...מנָאירעררהכאבָאהךכא

וןעבעבעבםכרַא
'ןעביוהענֿפיואםהכאדלַאב,זנָאקםעדמזָאלענבָארַאמָאהכז

לוקרהכא-...זןעװענסעמנעזרהכא:רכמףיואןוהמענקוקַאןוא

כןעביוהעננָאמָאהכז.מנכדלושרעֿפלעסכבַאןואלכמשןעוועגזכא

ןעקָאדשרעריוזַאמַאהענךכזבָאהךכאנןעֿפַאלדלַאפ
.ןערהכֿפבָאךכיאךכאלעוו,ונ...ענכדעקערשַאמנעזרהכא-

,ררכאמכמןעריכרמכנ,לכמש.מרהכֿפעבבָארהכאבָאהךכא

..לוומסָאדרהכאןענֿפעמכנ...רעֿפיכלנזכאןעמוקעבסיוארכמזכא

'ןואלעסכנַארהכאמקערשמםנרעןיכמזַאמקרעמעבבָאהךכא

.רהכאמֿפערב

ךעזכװעננָארהכאךכאבָאהסַאנַאינרָאֿפםװנכרנעהעביכברַאֿפ

.ןהָאווךכאואװזיוהסָאד

-
.ךכאןהָאווָאד

'ןעמלַאהננַאלמכנלָאז'ֿפ,בכדנעלכװמכנןוהמענקוקַאמָאהכז

.זיוהן'ֿפיוארעננכֿפםעדמקעדמשעבסיוא

-
.....רעיומםעדרַאֿפ,ַאנכבער,בָאךיכאךכאסרַאװןענרָאמ

זןהעניכברַאֿפןעזומךיואןענרָאמךָארמעוורהכא

.מרעֿפמנעעבמכנמָאהכז

.ןהעניכברַאֿפמכנןענרָאממעווכוזַאןענַאמשרעֿפבָאהךכא

...ןיכנפןענָאזונזךכזמקערשכזזאןעהעזענרעבָאבָאהךכא

-,ןעֿפורעננָארכמוצבנולנזולּפןכבורךכזמָאה-,מםךכװרהכא

.עמ'חיבהפלעברעזנואיכבןעמסָאפרהכאמכסןערעכרֿפונזןיכזזומכז

ס'יכבןענַאמשענבָאךכאןכבןענעװמסערנוֿפןענרָאמףיוא

'ןיסשַאבָאהךכא.ןעננַאנעניכברַאֿפמכנזכאכז.ףלעזכברעיומ

..לירעמסוםַאןענֿפככצךכזמנזעזענ,רכמונזףיורַאןכבןואןוהמענ

הרבחרענךכמענרעדןוֿפןעמֿפַאדמויזניכרַאמניכֿפבָאהךכא

וא
.בערןן

.ךכניוזַאףיואמכנךכמ

ןוֿפןעמוקעבןענעקטנערכמכזזכאנָאמכמךָאנןעברָאמפףיוא

:ובָארהכאבָאהךכא.פוזרעלעמרָאפַאמכמרָארכרָאקןכאךכק

.מלעמשענ

!יכברַאֿפמהעבמניכה...נולקבכרעבכאמכנטינז-

.דנַאהרעדןוֿפןעלַאֿפענסיורַארהכאזכארעלעמַא

סָאװןעּפָארמרָאּפכרמשכווענבָא,מניובענניכאךכמבָאהךכא
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ןעזיוהענרַאנטַאק.ןעזיוהענייטףיואןוהטענץירּפשַאןעבָאה

.קעווַאןיבןואריהטירטנעֿפעענזךיבךיאבָאה

רעבָאטָאהיז.ןעננַאנענֿפדודיזזיאןהעצרענייזַאטֿפַאנייב
זטרַאווענבָאדהיאבָאהךיאואוו,רעיוטםוצןיהטענטינקילבַא.

-
!ַאנזנער

.םינּפסַאלבַאריטוצטרהעקענטוא.טלעטשענבָאךיזסָאהיז

.טקוקעננָאקרַאטשרהיאבָאהךיא
-

...ן'טחשיזליווךיאיווטקנוּפ.טעבענַאזַאטיט...ןיבור

.טינטרָאןוֿפךיזטרהידןוא.

.סערָאן'רַאֿפרחיאןעטונעננָא,ןעננַאנענוצדהיאוצךיאןיב

עדהיאןעניואיד.רעֿפייווםעךיאבָאהטנָאזענ...טסוק-

.ןעטעבוצטרעהענֿפיואטינךיזןעבָאה

טינךייאךָאדלעוו'ֿפ-םערָאן'רַאֿפהיצַארחיאבעינךיא

..זרַאוטָאדטןוֿפןעּפעלשי

וצזיב,ןינרַארעיוטןיאטפעלשענֿפָאנריטךיזטָאהיז

.ּפערטיד
ן'ֿפיואזןעקָארשרעדסעּפעריטךיאבָאהּפערטידייב

.יורַאטיניזטװיוהיוזַאא...כאטש_טירד ףר.ו.._

זןוהטעננָאוַארחיאץרוק,דנַאהידטזָאלענבָארהיאךיאבָאה

זןעּפערט'יווצ,קָאטשןעצנַאנַאןעננורּפשענֿפיורַאטֿפיבלןואטמוק

ךיאבָאהרעטֿפיילרָאנ,לענשיוזַאטעטב,ריטרעטנוא

ן'ַאנינערטריּפשענ

ןעבעילבענטינ.ונַאלרעבירעדןיב,טרעדנואווענריטטָאה'ט

וענטינרעבַאיזבָאהךיא.פערטַאךָאנףיורַאןיבןואןהעטש

ניטֿפיזרָאֿפ,ןואןעטנואןעבעילבענזיאיז,ריטרעטנואטדיפש

.ןעננונהָאוועניקָאטש=טשרעןוֿפןעריהטןעטיבזערייבףיואטקוקענ.

ןעבענןעֿפע'נַאננולצולּפךיזןעקָארטטוק,טסוק-
.ריהטַא

עדמבןוֿפליוטםעדנידנעלעטשרעֿפ,ליטשטדערענבָאהךיא
.דבעהירטיטןעטייז

ורעהירֿפרעדטיטזיאןואןוהטענרעטיצַאטֿפינלטָאהיז

דהיאבָאהךיא.ןענַאטשענןיבךיאואווףיורַאט'בקלענשדעניד

.קַאטשןעטייווצםוצזיבןעֿפָאלרערןיבןואטזָאלענרעבַאי
יוןוֿפ.ןהעטשןעבעילבענזיאיז.ןעֿפָאלענֿפַאנטינזיאיז
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,ץלץזפוהפןּפיורסשס'נוא::העטשוזוווןהעזענרָאנךואבָאהסערס

.םנןזזוןזבבוא

,םינּפןואןוהטקנשוקַארהואכָאה,בָארַאלענשןובךוא

...רוכךָאנ-וז,ףוורַארערעוװןוב,ןוארץשוםיוהןעלהוֿפלָאזוז

ןוואךָאנ!ןעבנַאבענרומךָאנוזזואסקרטץצנַאנווזזצ

טּפַאח.רעםוצם'נוֿפלץסעולשםערשַאטןואןיושךוזךוא...סוירט

סוסרומסלַאֿפץבןואשַאטס'יוב,רנַאהן'רַאֿפרעבָארוסוז

...סךוהַא:ָאךוםטרהוֿפזכזבוק,ןוכורובַאּפ,ןוכורנםעבענַא

...טובורסובךָארוא'ם

..זרוהטורטהעזרתוא.ןןוצנַאנןואּפץרזכןוואךָאנ-

.ןוסויווור.ס'םֿפָאר

ַאףייארוםטומףיירַאןואריהסורסֿפַארזכץבסָאהוז

.לןזּפַאּפש

ןץטרץֿפן'ֿפיוא.ןץּפץלשסזָאלןזנךוזוזטָאהלָאּפַאזּפשוירר

!ןווכ,ןואןיבנ

.ןעניואןוסֿפיוֿפוררוסטזויוזןואסווהַאפָארוסטרהוֿפ-

,ךַאזץצבַאכודןןזרןזווסואוםןןבבירהןזננָאןיישרוסטָאה'ס

יךָאנרומטקוקוז...ןהעטשיוזַארהואזָאל,בָאךומרהןוקךוא

.טבךוװןוא

בָאה,רוהטןואןעצרשןץביוהעננָאזכָאהלעסעולשרקדזַא
...בָארַא,בָארַאזכֿפיול,זכֿפיוֿפוזוווסרעהרץרךוא

-י
,רוהזכורןעֿפע'ֿפ...רהָאיץרַאװשורלַאוצ,ןעֿפירלוזלָאז

יהענ,פסָאלסץרןָארבוצוצקרַאזבשרהואּפַאלקןואןיורַאםוק

יורש!ןןוֿפיילוזלָאז...רץֿפיבווסעטענרצֿפןואטעבםוצונז

העב,זכובוסףנוֿפַאיבברָאסוצןואםורַאךוזבהצרוןוא,סיואךוא

!ַאבונער!ַאנובער:לומשףורןוא,רוהטורןעֿפץ,וצךָאנרץר

.רץססנוֿפרץרןוֿפסיורַאךוזטקורןןוזפָאשרעצרַאוושַא

פַאנונערװ

.עבבָארהואךואבָאה.ןענַאסשענוזזוארוהטרןזררעטנוא

רוודרַאֿפןץסונ
.רוהטורןקסָאלשרָאֿפןוא,וזסֿפַארכעבבצרַא,רכַאה

..ןוהטץבנערֿפַאננולצולפןוכורךומסָאהזןיושזכֿפָאלשרהוא-
-

וֿפזכרןוֿפסנןזןונסהואךוא:ָאהטונףָאלשךוא
;ךמן

.ץַארסַאס



י
23.אנוגעו

:רעדךוזןוכורטָאה,ַאנונעררעזנואענרָאפַאסעּפע-
דהואבָאהךואוװיוזַא-.טעבןואךוזטצעזענֿפיוַאןוַא,טנָאפ

:עגנָא.ןהעטשןעבעולבעגוזזואיוזַא,רעפוצןואטֿפַארבעננוירַא
...יןרעטשןעטשטוונקרעֿפַאטוט,טסנרעיוזַאלערעפסָארטקוק

.ךַאזעצנַאנַאיארוַאךָאנזואוזזַא.זעלַאֿפענניבאסלָאפַאדזוארוס

ןוהטענהָאנהרוטטָאה'ם,ןוא

.ןעגיזאודףיואוזטשוקענןואוצדהואוצןובךוא -
ַאנוגער,רנוקַאטנעזרהוא

םינּפן'רעבוארעבורַאטֿפיבלדהואזואלעֿפיופשַא

.לעסובַאוצךיואטגעל-
.ל'רעטסופַאןענֿפווצשופםוצטצעזעגךופבָאהךוא
ןעטשרעםעדןעהעוצסיורַאט'צברוטךוזטָאהלעדָאנוד
לווו,דהואבעולוצטונ,רעגנוֿפןואןעֿפָאטשעגניברַאטֿפיבלםעדָאֿפ

םעדיבב...נוטֿפוזצרוקלעםופַאןוב'ֿפ;טלַאקךואןוב-ךוא
ןוא...עּפַאנַאקדערףיואטרַאּפשעגוצךוזוזטָאהסערָאֿפןעטורד

ט'נוֿפןעפונענרעטנורַאטונעלעטוה=ןעיורטשסָארוליפַא,ןעֿפַאזוד

װייָאק

טהואטזָאלעג...טנעֿפווצענֿפיואךואבָאהרעטסופםעד

ןואקעװַאהענךוארעדיּפא,הורֿפרעדןוא;שוטן'ֿפיואןענעול

,יבלבן'טופ,רעוּפַאפפןעֿפווצסָארןעפַאזוצךואםהענ,רָאטנַאק

.לוטסעקשוטןואןיורַאץלַאסעגעל,ןואל'רעטסופן'טוט

;ענניבא,ןענֿפווצןיופןוֿפטיוצרעדןוא,וזזוארעפָאט

פֿפוורבענךוזוזטָאה,עּפַאנַאקרעדףיואןערָאוועגטלעטורד

.עלעטוה=נעיורטשסָארןעטהענרעטנורַאןוואםערןוֿפןעּפַאחֿפיוא
ןעּפַאטפורַארעהורֿפטווטענבָאה'ֿפ,טשונךוטךואבָאהטוהעג
;טוהַאטּפַאטרערבָאהךוארעדוואטוהןוֿפטנַאקןעצנַאגםעד

.רעטגורַאןעביוהעננָארעבָאךואבָאה.ןעגיוצענסיורַאןוא,עקלופש

ןעצנַאנםעדטפעלשעגטופסעטָאה,ּפָאקןוֿפעלעטוהסָארןעםענ

ךָאנןעקעטשץענרעזוט'סזַאןענַאטשרעֿפבָאה'ֿפדָאהּפָאק
ןוא,ןעניוצענסיורַא,ןענוֿפענדלַאבוקַאטםעיבָאה,עקלוּפשַא

יטלססלבםעטָאהרַאהןיכאןורק,בַארַאטֿפינלזואעלעטוהסָאר

.טּפעלשענ

טֿפַאפענזיולדלַאבךואבָאהזלַאהס'יבבעלענערקסָאר
םוצטהורענוצרופבָאהךואזַא.ןעוועגםעזואךעלעקעהףיוא
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לָאזףָאלשם'נוֿפ.סיורַאמֿפצליזהָא,'נַאכוורהכאזכאזלַאהןעםיולב

ןורטענקוקַארעבָאבַאהךכאזַא!מכנםעביולנךכא?ןיכזםע

.ננונעװעבןככקטַאהענמכנסעמָאה-םינפןענכרעֿפָאלשןכאךיכלב

;בָארַאנכהורטכמ,סיורַאזָאבןעלָאמשן'מכמבןעֿפָאלשענזכאכז

ןעמערבעטזָאלענ

רעמםעלבעבֿפיוארהכאףיואןעלַאֿפענזכארנַאהןעמזַא

ךכא..."הָא,רעטֿפיכלרעדמּפַאחענסיורַארערכווךכזמָאה,מסורב

וןעֿפָאלשעבזכאכז-מֿפיזענןכאןוהמענקוקַארעדכוורהכאבָאה

...דמעהבנַאלַא-ןערהכרוצמזָאלענטכנךכזכזיטָאהדמעהםוצ

רעדמכממבורּפענןואמֿפכזענןכאטקוקענרהכאבָאהךכא

,ןוהטענרהכרַאמכנךכזמָאהמֿפכזענסָאד:רמעה'סןערהכררנַאה

ןעניונזענסיואןענעלענזכאםערַארעקרַאמשרהכארָאנ
לעםקַאם'נוֿפ

...עכנקרעדונזזכב

ננוייוזַארכמזכאכז.דבעהכרףיואןעמונעגרהכאבָאהךכא

כזבןעלַאֿפעבניכארכמזכאלָאמעמככװנזסָאד...ןענעלעבמֿפיכליוזַאןוא

.מסודבעסיכװכרמשוקענרהכאבָאהןואזךַאזעצנַאנַאיאדוַאךָאנזכא

רָאהכררהכאןענעזמעבםוצעּפַאנַאקןוֿפיזנכרנעבָארט

םוי:רבעהעםיולבכרןעֿפרָאװרעֿפווכמקנכמסנכאמָאהכז.ןעלַאֿפעיז

כרןעלַאֿפעיזרהכאןערעייוםעןעװרעמכנזנעיורֿפםערעיכװ,ּפָאק

מנָאסרעררעבָאךכזמָאהכזרָאה
...זןעֿפָאלשעבמכנזכאכז,ָא-

כרןעזָאלענןואןעננעהןעבעכלבענןענעזרבעהערהכאןוא

.ןעלַאֿפונזרָאה

.עװֿפַאפכרמשוקענרהכאבָאהךכא.מרהכרענךכממָאה'ם

כרןעשָאלענסיואבָאה'ֿפןעוו,ןיכזןעק'ס,מכנסככוו'ֿפ

ןכבךכא.מנעֿפעענןעניואעֿפַאװעמננערמשעננָאכרכזמָאה,ּפמָאל

.רעטסנכפרעדןכאןהעזענמכנץנַאלנרעככזךכאבָאהנכמֿפכזנזרוק

,ךכזןוהמעננָא,טּפַאחענֿפיואךכזךכאבָאההכרֿפרעדןכא

ןכא.ענכרעֿפָאלשַאכזןעזָאלענ,רעמכצןוֿפעליכווַאףיואםוורַא

פענרהכאךכאבָאהןכרַאקכרונזןכבךכאזַאםורַאמונכםףנכֿפ

,םעקלכּפשכרמכמןעֿפָאמשרעֿפוליפאעלעמכה'ס;ןוהמעננָאןעֿפָארס

ןענכַאנענקעיוַאמַאהעבןיושמלָאווכז.עלעבערק'סמעילכּפשרעֿפ

.ןככלַארעמכצסָאדןעזָאלןעבָאהארוממכנמלָאװכזןעוו.

.מעבןעטעברעֿפ=משכנן'ֿפיראןעלַאֿפעברכמןענעזןעניואיר

..והצירּפא



.סיורַאיזזיאןיידַאןיבךיאיװ

...ַאנינער,טנייהטסוק-

בָאה'ֿפ,ָאי,רעטיצןיאטעשטוטעלַאבסעּפעךָאנבָאה'ֿפ

ןיאןעטלַאהע:םעבָאה,ניבצענפנעֿפייצסָארשיטןוֿפןעטונענוצי

.רָאטנַאקןיאקעווַאןיבןואלירָאלֿפוש

ןעסייהעגיזךיאבַאהטֿפַאנעטירדידןואטֿפַאנערערבַאיד

עטרעיֿפיד,ןעםוק
--

.ןיינ

דנוזענטואזיאלעיֿפוצ-

וניבא,זלַאהן'זיבערדלָאקידןענייצענֿפיורַאטַאהןיבור

.ןעֿפָאלשוצנייאזזטליהענ



.עמוקענםווהַאךואןובטֿפַאניּפבטעמש

־טעפש

:סרוהןיבמויאןענאטשעב

,סוולןוֿפרנעוורעוֿפ

.עמוטשאעלעביואינא

.טעבןעויבא'נָא

,ןולאהןוֿפשיטא

.קעןואענעצלאטשענוצאטסולָא

,ץלָאטשתולדא,לךטשרנעלע'נא

.קערשעניטלַאהעבאןוא

!םווהןיבמ!םווהןיבמ

[1.

.ועמוקווגםויהאךואןובטבַאניבבטעמש

-טעמש

,ןעמָאלשרעֿפרוטודךואבאהרימרעטנוה

-רעטסנוֿפרעדןואןעבעולבענךהעטשןוא

!סווהןיבמ!סרוהןיבמ



.ּפלא

לוטשןואטלַאק

,ןעטונענֿפיואךרפרזטָאה

,לינווַאהעטשךוא

לובזַא,ךוא,רענוואךוא
י

.להוֿפעגרענעריורֿפרערלינוַא

,קנַאדעגרענעברָאטשרעֿפלינוַא

...רעפוצן'טוטןוא

111.

,טֿפַאניבבטעּפשןיושןעוועגוואםע

-טעּפש

.טפולסָארנורנעניבװשןערנוצעכַאבָאהךוא

ןוארנַאהןעטֿפָאלֿפרעֿפ
,רנַאה

,רנַאװַאףיואןעטָאשןיבמטֿפוזענפיואןוא

....זכֿפווענןענוריורטן'זםוט,ןעצרַאווש,ןעֿפיוהםער

.טֿפַאלענםתואוצבָאהךוא

-טֿפַאנןראףעוטזרב

.שרערענםחלאוצטונןואףווווןוא

...טעּפזֿפזוב

ח'.

*רוטןואטַאלקַאטרעהרעדבָאהףוא

ורוטוצטטוקרעװ

-רנַאװם'וצקולבַאףרַאווךוא
%טמורבןעטַאשןיבמ



28.

..זטמוקרעטירדַא.

זםככרבמנעםעענרכמכרבָאהלןךא

...מריוטרעדןיברַאזכא'םןוא

'מָאהןופרכמןעלַאּפענסיורַאזכאלעםולשרעד

,.רבַאװַאונזןעלַאסעננצםיטשןכבןנא.

ןעזםָארטענקכרונזונארבַאוורעטככװצַאוצןוא.

.ןעטָאשרעצרַאװש,רעֿפיוהןיכמ

!העוו-חָא:טהערםרערךכזמָאהטריוטדער

!?יכרוצןענעזָאר

לירמסָאדנכדעֿפַאלטנעפעעגמָאהרצ

ןואןרוצןהָא
,לכוס

רבעהערַארדדװנזמקערמשענסיואןוא

-רנעװערכומוצ

כסעןעטעבענזנזאןוסרעװמָאה

!םהענםענכוארָאנ.

רנַאװרעדןופןעסררעכבָאןעטָאשןיכמרעמָאה

זרנָאניבבםהכאטרמסיורַאוואןוא

לערומרעדןומףכמטֿפַארטעב,טקוקענמואךרו

.לענשןעדנואוושרעסזכאןוא

טראןיּפיואןעבעולבענןהעזםשןובךיא

,טרָאװַאןהַא

רבעהעדונבןעֿפָארברעפבַאהןרא

...רנעװעליוהרָאּפ



29.םיוגןעשיװצ

.םיוגןעשיויע

,טייװסָאדןוֿפעקטסעיװָאּפַאןעטוקעננָאזיא'סיווםעדֿפָאנ

נוטרעזַא,ןענעירשענוצזיארע::עכלעװוצ,עלעטרעטשןיילק

.,רעטסעוושןייזסָאה,רעטיליטוצןעלעטשוצרהָאיסָארךיז

פטיטסהיאטיטטלָאווענןירעדיינשַאלערייט.וירהעיןהעצביזַא

ךיזטָאה'ס...!ןיכלַארָאנבטרַאּפשענניבאךיזדעסָאה,ןעדהָאֿפ

ןערהַאֿפסיורַאםענייקןהָא,רעטסעוושַאןהָא,ןיילַאטלָאװענסהיא

...טלעוורעדןיא
ןואטרָאטשןוֿפנעווקיטשַאןעדהַאֿפענבָאזיאןהַאבידזַא

,דעדלעֿפעטסיווןיאיבדעֿפיבֿפענַאטיטטלעננעלשרַאֿפךיזטָאזו

ירהעזסהיאזיא'סןוא,ייילַאטלהיֿפרערטשרעךיזדעסָאה

ןעלָאֿפענ

ייןיא.זומויזרועצויסַאייוזשכזםזוזי
ל

וזוזיוםזכזינַאיי

טָאהרעדעי,טדעטשענעדעישרעֿפןוֿפןעשנעם,רטערֿפסהיא

ַאזַאןיא!ןעשנעטענדָאטסהיאטטירַאווןואץַאלּפַאטּפַאחרעֿפ

ןיאוויטָאטָאקָאלַאןעבענענרעביאךיזןעטטָאהטֿפַאנערעטטניֿפ

ןיאןעציז,ןענייוושןואיייזןענזיזיקַאטרַאֿפרעדןיירַאדנעהיד

דערטהעטשטעליבן'ֿפיוא...ןעניזןוֿפבַארַאןעהענןואקערש

יטשינסהיאךיזטפיילנסערָאנ,עלעטדעטשטייווסָארןוֿפןעםָאנ

,ךשחירהירןעשיווצןעהעילֿפרַאֿפטינלָאזוויטָאטָאקָאלדערזַא

טייווַאזַאןעבענטקנוּפךיזןעלעטבָארָאנ,ןיברַארבדטַאןיא

.עלעטדעטשןזרלק

.טנָאקענטינרענייקסהיאטָאהלעטדעטשןיילקס'ניא
ןיילקַאןוא,ןעֿפָאלעבןענעקטנעליסענןייאןיאסהיאזיאנעיצַא

פרעביאטָאה,ןעקָארשענרעביאטירטענייזןוֿפךיזטָאהעלעבייֿפ

ןעשנעטרַאנ,ןעניולֿפענקעווַאזיאןואעלענייווצסָארטזָאלענ

טשינסהיאןעבָאהןוא,קידצןואןיה,ןעננַאגענייברעֿפסהיאןענעז

...סקרעטעב

זיא.טנערֿפרעדךיזדעטָאההירֿפרעדןיארלַאנךָאנ

ץבלרהעי21טיטטקַאֿפענןעווענזיאםעֿפלעװ,בוטשַאןיאןיכרַא
.נבולציּפּפ".טשמםחלאבוטשםערןלאשנץמטק.שרוחב



י` %סי

...ןעמאנןיווךיוהןעֿפורענסייאקונלאשטַאנאטאה

רעדוצןעבעורשעננארעטאה,ןעבענענבאסהואטאה'מזא

ךומטאהןעמ,רעטסעוושעבעולכעלעװעורבןוולקארעטסעווש

טאה,ןענייאודןואטקוקענרומטאהראטקאדרעדןעטונענוצ
ןעטונענוצךומןעמטאהךאדןוא,ראהודטעלנענרומ

זטשוננראז

:טשרעןואךעלעפולעטיירפשודֿפטומסעקטסוזַאנסונווווצ

וֿפךעלדוומ,ןעטסורבענעננַאנענֿפיואי
ן

,ןעםאלקעטצעלוד

ןערעוורהאווענטיוצ=נאטוסןעֿפאלענניברַאךולהערֿפןענעזעֿפלעוו

טומןודעדיונשרעננוירעדןעֿפארטענןעבאה,ןעזולבערעווזןענעוו

ךוזטאהרע'םינפעשלודוומפררחענודעֿפַאלורףייא;ןעניואעטֿפיוֿפ

;ןרעלרעדףייאםויזַאנמונןואווו,טסנרע'נַאןענייצרעֿפדלַאב

ןוראטהענעננויודסאוו,לעטרַאקסארנודנעזעלרעבוא...קנַאב

ווןעבאה,ןעזווועבווזטאה
ו

...ןעביילנטלאווענטשונ
-

...וטאקןעדנאלבן'טומ,רעסאלברעד

רעטוצַאטליבלןעבאהןעטסורבעטלעקווומנעםייק,עננויוד

ופאקןעדנאלבן'טומ,רעדזןוהטעני
;בא,לורעטבאטןוולקאסוטסאדַאמאןיוראזואדלַאב

.טביילנענטשונךייאטאהוז.סענוטראֿפסאווןעמענ
-

רעננויםייאךאדטהעזדע!ןעֿפַאזושַאזַאזרעדורברעיוא

!וןווליורֿפ,ךיואראפ
טנערֿפענלורעטֿפאטעניולקס'סאדַאמרעדטאה,ושעמַאמ-

ןואטראד,טעמשנודנעטשטֿפאלשסאוו,רעד-רעטומרעד

...וראתודטשונךוזטמעקרַאֿפןוא,לעבוטשםעניולק

נורנענייבניבא,טרעֿפטנעענסַאדַאמודטאה,ושרעטֿפאט,רעד

סָאװ,ןעקָאזפרעטכץװםּפלרעטֿפָאטרעדיצרעּפרעקןצקלרםעד'

לעדיוטעננויסאדןעוו...ךעלֿפושודףייאטזאלענבאראךוזןעבאה

ודטפַאחרעֿפוזטלאוו,ךולקולננואייזאןעלהוֿפטשונךוזטלאוו

.ןענייבנויאךוזרעּפרעקןעסיורנאזאטזאלדערטונןוא,הכאלסי

-
ןהעזענטסאה,טַאדלאםארַאֿפןעטונענוצסהואטאהןעז:

זןעטַאדלאס'

עכיידורמומ.ךעלעטיהעטיירורטומןעטאדלאסי-

!ןעזייהעטיורבודטומןואמעדֿפולטי



51.םוונןעשוווצ

טםהלרעב-...!סעטקרעפעבץלַאןואסעטהעזעלַא-
.לעדוופםעדרַאֿפםַאדַאטורךוז

יעיווטסטוסורּפ,ודסָאווןעוועגוקַאטםעזוארעדנואווַא

סָאװרָאטקָאררעד:רהעטךָאנןוא.טרעוקַארבטשונםתואטָאה

ודםהואטעלנענןואןעגיואודןואטקוקענךךוװיוזַאסהואטָאה

;גואטָאהרערנעצוזרָאֿפרעדחטוב,ןעטשרעםערטנָאזענטָאה,רָאה

פוקסנוָאוורעד...ונ:זָאנרעדרעטנואןוהטענםורכַאןערעורֿפוצ

טָאה,רורנוטןעטעלעוּפשרעֿפןעשוװ'צדנַאהן'טוטקונלַאשטַאב

ןחיער=ילעבעטצעלודןוֿפרענוואיזניוט'ר,:ןעגורנעטשןיבזטגָאזענ

ןיא,ןענָארקעגהטרחדלַאבטָאהןווג:טּפַאחענסיורַאךל'טָאה

יצטיבקשלרַאנ?רטַאהענרעטָאהסָאװרַאֿפסיפעטטֿפוזענטָאה

'ןיבנהענו“

רעּפרעקרערענָאפרָאנטונ,רעםיוװרעדוװ,שרעדנַאסונ
ביזוא

'

ןעפפלָאווםינּפזעסַאלנןיֿפיואנורנעקוקליבוי!ןעלעֿפעג

סֿפיד=ןעטלעז,ןערעטשרעֿפיוהַא.ןעבעגבָאטונןפואפסושבםהוא

ןערערָאודוווטקנוּפ,ןעלקנווועהָאלבטופרָאנ,שטיבנקַאןהָא

=ערעטושרעטנואןוֿפ.טיוהן'ֿפיואןעפואװשעגֿפיודַאסהואן'טלָאוו

ןענעזסָאוו,ןעגיואעלוטשווװצסיורַאדיפהןעקוקןעפערבעגנַאל-

סָארוװךולֿפעלֿפרעבָאענרַאןואלעפוהרעדוויףעוטעגרַא'.

.בלַאוושַאןוֿפןעהולֿפ

רעדןואןיבזןעוועגל'רדחטצעלסָארזואםווהרעדןוא

ןענַאטשעגוואלעטעבס'רעטסעװשרעד.רעטוצֿפַאלשס'רעטסעװש

.עלעביוא'נַארעטנואבלַאה,לעקנוווןעטסלעקנודםעדןואטקוררעֿפ

טנעלרעטסעוושודוווןהעזטשינרעדורברעדטנעלּפלָאפניבק

ודןעוועגזואןורָאטווברַאעגוסיבלֿפַא;ףיואטהעטשןואךוז

רהוַאןוֿפןעביוהֿפיואךוזוזטגעלֿפןענונעבן'טופ;רעטסעווש

וררַאֿפןעהענךוזןעצעזןוא,רעגעלענםענעטלַאהעפ=בלַאה

,ךעלענערקןהָא,עטֿפיול,סעקסולבגַאטם'גוֿפןעלהַארטשעטשרע

.טרָאטשןואטהענןעטווו

,טֿפַאנרעדיבבטעוש
ודןעסעולשֿפיואםהואטנעלֿפוזןעוו

טגעלֿפ,ערדלָאקעטֿפֿפלַאןואעטלעקוװעננטא'נַאןעֿפיולבָאןוארוהט

םהואטנעלֿפ,לעשולעפַאקגודנורןיולקסָאר,ןעקרעפעבםיוקוזדע

וא,ֿפָאקץוסשן'ֿפיואןעצלז
ן

ןואןעֿפרָאוועצןעזיורקערנָאלבור

טָאהןעניואענעֿפָאודןוא.ןערעטשן'ֿפיואגנונדרָאבואםענעשַאי
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ענבויכרףיואןוא,רעטַאעמןוֿפמֿפילפכרמקעלעסָאדמצנַאלבענ

בָאוו,רעמַאעמןוֿפעלעֿפככמשרעֿפכזסָאדמהורענמָאהןעזנכל

.ענעצםרעדןוֿפמֿפַאלעבבָארַאןעבָאהךעלעדככמעבולק
..ןעשמשכנרומאבכרזכאמדָאטשעםיירנַאןכאזַא,מבָאז'מ

ןערַאומָארמענעטֿפיולעבכרןענעזמֿפַאניכב!תמאמשכנזכאסָאר

כװןחרהעמןעבָאהרענככמשעמיכרבפעמַאלנכר;מנַאםערעמבכא

ןענעזן'רעיומענכרעניכוושעֿפיוהכר;ןעמולבפסֿפרָארעמסנעשכר

,ןעבבונהָאװפרעמוזעלַאןוֿפרעמיובענכרעביכװוזעֿפיוהכרכװרענעש

:ארוממכנןעבָאהסָאוו,ךעלדיכמעלַאכרךיואןענעזרענעשןוא

פעבעכלמכמןעסַאנערעבכזכרןכאןהענערעכוזַאּפשמֿפַאניכבמעּפש

יסָאוו,ךעלעביכֿפפרעמוזעסכיויכררַאֿפ,סערָאן'רעמנואךעלעֿפכב

־רעמ5יכלרעדעיבזכאלכמשןוא.רערלעֿפענכרבכרףיואןעהעכלֿפ

ךעלרנערעמשעביכלקכרןרעמיוזמֿפַאמלעשַאםַאקַאןוֿפּפַאלק
.לעמכה=םעבעיולב=ר'כזם'נכוז

וֿפןעמוקםככהַאמנעלֿפרעזַא,מֿפַאנערעי
ן

,רעמַאעמ

עבלעזַאןעםקַאװםיואןעניואעשכרֿפכררעטנואםהכאןענעלֿפ

'רעמבואןעֿפָאלשניכארעמנעלֿפטעפשמעּפש...רערערעצרַאװש

םהכאןענעלֿפתובשחמעסכז=נכר'הנוז:ימלכיװ,עררלָאקרעֿפככװרעד

ןענעלֿפןעפָאלשניכאןיכזןיב.ננַאלפן'העש,ן'העשףיואןעלַאֿפענ

'ןערעמשן'ֿפיוארָאהעניכזרענעשךָאבןעלהַאדמשפהנבלעסַאלבכר

.םינּפסָאררענעשךָאנםהכאןערעסַאלברעֿפןוא,ןעלזיכרנווז

יףיואןעמטהעמשמֿפַאנרעדןיביכרדןיבאמֿפָאלשןעמזַא

...ןיכרַא.זָאמןעבלַאהןכא,ףלעםוא

_,ןוזעֿפַאװכרלָאמַאםהכאטנעלֿפ,ףָאלשןוֿפןעסיכרֿפיוא

.טרעכצַאּפשֿפרורלעמכהלכמרעֿפַאכװרהעמןעבָאהןיושמנעלֿפםָאזו

ןכאןערבובענןהעזדערךכזרעמָאהןעניואכרנכרנענעֿפעֿפיוַא

ןעםיכרונזסיורַאמשכנ!ךסַאזַארעבַא,'ןילהַארמשעבכרענערלָאנ

ירלָאנעכַאװשכרכקַאטךכזןעסכירענז,ףרָאווַאךכזרעמעכנ...ךכז

:ערערנַאןכאךכזטרעמנָאלּפרעֿפןואןןירַארעבָארעמלַאֿפ,סערעֿפ

וֿפבָארַארעמספָאה.םערעֿפ
ן

כזןעהכלֿפ,מעב
ןוא,סיורָאֿפך

ןכאןענבכרסשקכרוצרעזומ,סיֿפעטעקַאנכרמֿפיכלםהכאןעהכרב

כזןעמכווש,קעררעדרעטנואךכזןעמלַאהעבןיכרַאמעב.
י

ךרוד

.מֿפַאמ'סןוא,ןעלננַארסָארזכארעוושםהכאןעלצכקןואערַאּפשַא

.רעדעכמןוארעסַאלבםהכא
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רעטיצ=סטיינזרַאןיארעטסעוושרעדןעטטנערֿפלָאטךסַא

ז'יוזַאטרָאדסעטשיורדעוו,

-
,לעדךיטננויסָארךיזטהערֿפ-ל'דערורבדליװַאבָאה'ֿפ

.ןישַאטרעדןיאןיברַאסעדָאֿפםעדטהעיצןוא

ןעדערבידעננילקַאףָאלשןוֿפףיואסהיאטקעװלַאטַא

טֿפַארטז'ןעםַאֿפסוצהירֿפיוזַא,-רעטֿפעלענפרעבליזַארעדָא

הלהשרעדךרודןיברַאטקוק,ל'טעבם'נוֿפבָארַאטהילֿפןואדע

בןעניואידרַאֿפסהיאןעלדניווש;דעטיצפסטייברַאסעדןיאערַאּפש

,עלענ,עטיורבסעקםולבעניטדַאֿפפטשינ,ןעדעשענעֿפרָאוועצ,ןעשיט

.סטערָאעטעקַאנ.עסייװ
יזזיא'ס-

י

סָארטלַאהעבןואדעטֿפַאל.-טלַאקטשינדָאנ
טםענןוא...דנַאשרַאֿפןואדיירֿפרַאֿפדבעהירןיאםינּפ
ןואריירֿפרַאֿפרעטיצןעניטֿפילםעדןיאןעננירֿפשטורַארלַאב

דנַאשרַאֿפ

וֿפ
ן

רעטסעוושרעדןעבעירשענרעטָאהעטדַאזַאקרעד

ןעטֿפַארט...ןעבעלבָארנַא,סואיטַא-ועלעוועירבנירעיורטַא
...ןעטוקםייהַאלָאז'ֿפךידהיטןואריט:יידש!טשינןעטןַאק

:ָאווָאנייטרַאּפעצנַאנַאטיטןעטוקעננָארעזיאטכַאנרַאֿפ

יד,רעדליבפרעזייקיר,טנעוועםןיװיד.עטרַאזַאקןיאסעצנַאדב

סהיאטָאה'סזַא,רטערֿפענדָאטןעזיווענסיוָאסהיאןעבָאהסיטלצ

עסייוועסיורנידןיאטריצַאּפשטורַאטָאהדע...טרעריישענ

עלָאטשןעשיווצ,ענעטוקענפיינידןוֿפשיודענס'ניא,ןעבוטש
ךָאנסהיאזיאּפָאקן'ֿפיוא.סעקינעשערעלעטשךָאנןואסערַאנ

ןעבָאהרָאהערנָאלביד,לישולעּפַאקנירנורשיטייהסָאדןעסעזענ

...טייחרעדןיאיוו_,ןערעטשןעסַאלבםורַאטלעזיורקענךָאנךיז

ןעוועגםיוקרעבַאןענעזןעניואיררעטנואדעדערעצרַאװשיד
.ועקיעטזבייי

וֿפדעיט,עלַאזַא
ן

,סערַאנידףיואטנעלעצךיזןעכָאהבערו

ידףיואטקוקענןוארענעלענפלעקניװַאףיואןעסעזענרעזיא

.ענירעֿפָאלש

וֿפךיזטָאהרענילא
ן

טָארןוארםעהסָארטרַאשענֿפיואףָאלש
...טצַאדקענךיז

י
רַאטַאסַאןיבוזוזנדע,ביילץדַאװשַא



.ןהָאזלענעצַאק.י
34

,יענודעֿפאלשםוצןעננאנענוצ,ןעבייהענֿפייאךוזטאהדע

וקאטסהואןענעזןעניואוד:יצראםינפןואסהואטקוקענןוא

ןיבוווטצראטשענסייראןעבאהרענווב=ןעקַאבוד,םורקןעסעזענ

.ןערַאטַאטוד
ןוֿפ,זַאקוואקןוֿפןעראטאטודןעמטאהטנאיענרעהא-

ןוא!ןעשנעמעצראוושןואררעטעווַא...גרעבפענשיודןעשוווצ

ווטקנופ,ףאלשןוֿפשוסווהיוזַאדלזןעצארק
ו

ןעֿפאלשןעטלאווסז

רעווזןוא
...וקאפןוא,םווה

רעסיירנרעדןוא:ןעֿפַאלוצןעלאֿפענבעאסהואזואםיצולפ

ךסַא.זצקניזיץֿפףַאישועֿפעיטולאועינישוענו"עםרַאזַאק
ןוֿפענעסוקענטשרע-עלא,עזאפרערנַאןוואןוארעדעי,ןעשנעס

םוצסוֿפודןענייצענֿפיינוצטאהדענווא;ןוהטענסייאפבלאה,נעוו

ןענעולןעלעֿפענזואםענווא;דנַאהאןעשוווצןעטלַאהעבןואךירב

?ר,פאקן'רעטנואדבעהודןענעלרעטנורא.עציולּפרעדףיוא

ואנודרעבואןענייצענבאראלעטוה
-

זומדע!בנגַאסאדזואיא

פהדבחןווא...!לעטוהן'רעטנואןענייאודןעֿפאןעטלַאהיאדזא

םערסוֿפורןענעלֿפיירַאוווןהענעבטשו:שרעדנַאךוזןאקןאס

`-,טונרעזוא,טֿפאלששנעמזַא.ףיורַאךייבן'ֿפייאןעטךוווצ

...!רעריבלשאדעטנעודק-ןעפאהֿפייארעבאךוזרעטעוו ^

פעפאקנודנורסאדןעמונענוצסהואןעמטאהןענראםףיוא

וטראענטונסהואטאה'ס.ראהעדנאלבודןעריישענבאןואלעשול
וינם'נואןהעזסיואדעטעוווזוןוחטקוקַאטעוו'דאברדא

.פאקסענעריזשענפץרוקן'ףייאלעטוהשורענלעז
רענלעזעננויהרושַאןואטלעטשענקעוואסהואטאה'מוא

,רעדיושַארעבודאסהואזוא!אנרוסם:ןעוטעניודשענאןוא

איעלעקעטשטרעווולנרעֿפאוזוןהעטשןעבעילבענזואןוא
ןו

באדנאמאקאןעוועגזואאנרומסםעדךאנדלַאב.באטןענוטסארֿפא

!אנרוססלאטַאדעדויוםעדֿפאנןוא!סיונוואר

טומלעטַאדלאסדענאטטלעפוטשענאטאהטעזועדנאמאקענ

ןעֿפראוורעֿפמאהענטאהרעעֿפלעוודבעהעצרוקוד.ליקךייהַא

ןעטֿפעלֿפרעדנַאנוֿפטונוסערעיטיורבןעוועגןענעז,ךוזרעטנוהא
ידןואןענאלשןואךוז

וז
ן

יןעננאנענֿפיואטשינלאסוצךאנזוא

ןעוועדנַאסאקןואנאטפראֿפןעקעוווצֿפייאחונלעבא...!ראנעינאֿפ

םשובהורֿפיווא,לאסנווקךאנדעזיאסורהרעדןוא!אנרוטס



רעטעבראעשר-!רא
ו-יקיר 1־־־־־־־־־.םוטבצשזװצ|נ====

קרא?ןיב
\

טעװרעזַא...טונךייאוליפארעטסעוושור...ןעגַאטשענֿפייא
פֿפייַאםהואלָאזוזרעטסעוושרערןעטע:רעטעווסווהַאןעטוק

רעררעטנואנורעֿפַאװיוזַאןעגעולרעטעוו-גָאטרַאֿפןעקץדד

ןעפלַאהןואןעטֿפַארטןואךוזןעשטרָאקֿפיזנוצ,עררלָאקרעטורַאיו

!רַאנעינַאֿפ:ןיברַאנָאטןעסיורנן'זוברעטולצ'

לעטַארלָאסעטלעּפוטשעגסָארינכוקַאטךוזןעכָאהרבעהור

ןואןיענַארבַאוזָאגןעסַאלבםערןעבעגענסיזטשַאןואןעטֿפָאלֿפעצ

.ןיכרַאןעצרַאה

רעםיורגַאוואיָאוועילַאנ,ףיואיָאורַארֿפַאג,ןוֿפ

.העוטךוזןעפזוא,ךוזןעפטֿפַארטרעֿפ,קוליח
רערַאבגעירַאפןוולקסָארןעפונענסיורַארעטָאהטֿפַאנרַאֿפ

טעווטצעי,רנַאהעטֿפערורןעטוגשענגיבאךוזטָאהןואל'רעםעפ

ָאווַארּפַאג:ןערעלקוצגיברַאןעֿפיורבטוגןיושרע
-

רערףיַא

זרענעטוגשענניוַא

וזור
ן

ךוזןערוצַאּפשֿפרורסָאר.ןעגגַאגעגרעטגואןעשווא

?קַאטזוארלעֿפן'ֿפיראגָאטןואלָאפעֿפולטעןעטַארלָאסורןוֿפ
ויפטשַאנעניארוַאסָארטָאהרע...ןעינָאֿפףיוארערנוַאווַא,ליואוי

.רערנעלסיוַאוד

ןעםיכװטָאר,ףיואטהעגוזווורענעשרעטנואטהענןוזודזַא

ןעברַאֿפעלעהןואןעסָאגעצךוזטָאהטיבז=ברעםרערןעוו!עלַא

עכערעושרעֿפןוֿפןעשונעֿפעשעככרערנואװענערעושרעֿפךוזןעבָאה

עלעהורןואךוזטרעוצענטיואןוא,ןעפואוושעגנעפַאזוצןעטלעוו
וזעטונורעֿפלעװ,ןעברַאֿפפרלָאג

,ןערעירַאֿפןעוועגריקופטָאהן

ורואזואוןיברַאםוהתןואןעפהעבטופםעוזלָאזסָאװוצםורָאוו

ןואבָאהרהוַאןוֿפןעסוגענטלעווורלָאז,ןהעגרעטנואטרעשע:

.םטוב

ירןוא
ןעטיכרכן'ֿפייַאןעֿפָאלעצךוזןעבָאהרענלעזעננוי

,ןעלהַארטש=רלָאנורךעל'היחערלווווריווןעטָארטעגןוארלעֿפ

ןוסיראלעפוהם'גוֿפןעטָאשענבָארַא.וורנעלוווטשינךוזןעכָאהסָאװ

ירךעל'היחערלווויווטּפַאחענטורַאןוא,בָארַארלעֿפ
סֿפרָארעגגוי

.וצערעיבזןוֿפןעננַאנענסיירַאנוטֿפוזרָאֿפגואןענעזסָאװ,ךעלרוופ

.סיירּפרלעֿפן'ֿפיואךעלוויהפסֿפרָארעטפיירענֿפיוא,עטויז

יוופלהיֿפענָארךוזרעטָאהלָאפעטשרעסָאר
רעדןוא
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בכמֿפילמצעלסָאדןכא,נָאמןעבלַאהןכאךכזנכרנעפַאהֿפיוא,םככה

.מליכמענבָאםהכאטָאהרעטסעוושכרסָאויל'ררח

ןעצרַאװשםערךכזןערעכצַאּפשֿפרודן'ֿפָאנרעמָאהןעסעבענ

ן'רעיוז
ןענַאמשענרעזכאַאקרעיווָאּפףיוא.מכמעּפַאמלממיורב

.ךבילבןעמעלַאםכממנעלענךכזרעמָאהענהעצ;קרַאמשןואךַאוו

זכא'סןוא,םעיוקעבמלהכֿפענךכזדעמָאהרעבעלעבן'ֿפיוא

.ןעֿפָאלשונזניכאןעלַאֿפענניבאמשכנםהכא

וזכר
,ןעניואכררַאֿפןעננַאבעברעמנואךָאנםהכאזכאן

ךכזמנָאמרעררע...ןעקוקןואןענעכלנכהורמנָאקענמָאהרעןוא

ןיורמשעבןכלקסָאדןואקככעשםערםַאםַאבנולוזולפמכבןוארעבָא

םצעומכנםתעמשרע,ןככבםענעריושעבבָאן'רעמנואעלעשכק

מעװעדנַאמָאקלעסַארלָאסעמלעּפומשענסָאדןוא...ייָארמס.ןכא

ַאזַאמקנופןעֿפערמרעטנעלֿפסיכהרעדןכא!ַאװ...מכנמצעי

ןעמיורבעוזדַאװשככווצסכמםַאנרערףיואלעטַארלָאםמלעּפומשענ

םככהרעדןכאםורַאךכזןעקנָאלבםנחבמשכנ.סמערָאכררעמנוא

ךכזףיואםלַאֿפעמרַאזַאקןלאזמרָאמשן'רעבכאןעמַארלָאםךסַא

כזןענעלֿפרעמַאעהמןכא.הדוהשפהרמַאןָא
י

ןערהָאנעבניכרַאךכז

םהכאטעוורעטםעװטדדזַא!קלָאֿפםערָא'נַאעירעלַאברעדףיוא

ן'רעלעםש,עלעטכהרענעלקַאןעֿפַאמךכזרעטעװרלעבןעקכש

ו'בַאןעבָאהםעמעוו,סערֿפכלשעכינןעהענוצןואלענכשםער

כרמשכנםהכאמנָאקרער־םיכהַאיוזַארעטמוק...םינּפרעדבַא

!רעמסעװש

.רעמֿפעלענַאסיואדעמסכש-זכזןעֿפוזןעמעװ-

דערןכאלערככמסָאדמשרעךכזמלָאזוםהכאטכמןעהערֿפ

ןיאןעסקרַאמןוֿפ?לַאמלהעצרערסָאוו,ענכרעלעּפרעצרַאזוש

ענלעצנככאןכאךכזןערכרמנעצנָאקםָאווןעלַאםכּפַאקכדןוֿפ

!מןיװןיושםעמלַאהַאקכרעמַאןכא...דבעה

כרןעלעװ,מהעג'סכװןהעברעמיכוורָאנלָאז'ס...ַאװ-

רעצרַאװשרעדןכאלערככמסָארזןעבעלֿפיואמשרערעמככברַא

ןיבןענכֿפענךכזןעלָאזןעלַאמכּפַאקעלַאכרןעװזַא,מנָאזַאנכרעלעּפ

יוזַאםזכלַאיצָאסרעדןיושזכא,יסעקכנזַאושזרוב,לככהסםעניכלקַא

ךָאנרעםעבבשרערנַאמלהעֿפעבםהכא!מֿפכלקרכװרעֿפכוומזב

ונזןעלַאֿפניכרַאמעוורלענעצנַאנםָארזכב,ןעמרַאװלעסכפַא

ןעשכװצרעקכרַארעבָארנַא...זריבנןיבא!ַאװ...םעניבא
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=טונ,ַאטיטרעידַאטעלָאדּפעטרענָאטענםיואטלעוועצנַאנַא'

!ןעֿפַאטניטרַאֿפםהיאןעטטעוויןענרָאזב

טיטךיזטהערֿפענירעלעורעצדַאוושרעדןיאלעדייטסָאר

.עלעטןעזיוועבסהיאיזטָאה,לָאטעטצעלסָאר..ןעטַאדלָאס
...טרערָאֿפענןואןעסַאנידןיאסיורַאןענעזןעטַאדלָאסזַא,סעטַארנ

!טהערֿפענךיזיזטָאה,ַאודי
טעוו'ר...רחיאטדיילקענירעלעפעצרַאוושיר!לעדייטןעשַא

דע..עיצַארטסנָאטעדַאןייזטעווןעווןענערֿפיזרעטעווןהעזיז
ןןירַאיזטּפַאח!ןעדערֿפךיזיוטעװ...ןהָאזנירןענָארטליוו

לעטיהןיאיזזיאטַאדלָאסַא

,ןעֿפערטרהיאטיטךיזטעווןואםיבהַאןעסוקרעטעװןוא

טעוו'ס...עטרַאזַאקרעדןוֿפןעלהעצרעֿפטשינרחיארעטעוו

ידןוֿפןערעדנַאםעדרענייאןענע'בננייזןעםירררעֿפרהיא

.טָאנןופןעדערוצפעילטינסָאהיז...ךיזן'טלע...ךעלטסעק
ירפ,טָאנַאטֿפַארטענסיואךיזןעבָאהסעקינזַאושזרוביד,-

ירףיואזעביזזיאיָא...ירעטייברַאסעדןעֿפַאלקשרעֿפוצ

דהיַאןערעווננַאלטרעריזזַא,לעדיבטךַאװשַא!סעקינזַאושזרוב

...ןעקורטןעּפיליד

זטֿפַארטענסיואטשינסעקינזַאושזרובידרעבָאןעבָאה,טַאנ
יז!זןעֿפַאזעניוזַאןענעװןעטֿפַארטסעּפעןענָאקייז'

י

רָאנןענזָאה
...סעלּפורןעליבצוצרענניֿפעניטַאלנןואליּפעקרניוושענַא

!טָאגןעֿפַאשעביקַאטטָאהדעוו

זןעשכייטעדנילבעטשרעיר...עדנילב

טערוטשזרַאולעטַאדלָאסטסלע'נַאטָאהיַאקדעיווָאּפיףיוא
,הלפחירןעירשענסיואןואטָאנרַאֿפןעניואיד

סהיאךָאנןוא

...ךעלעֿפעשעדנילפידיוועלַאןעבענענדענעדנַאןעבָאה
לעטיהםעדןהעזטשינןוארעדנילבַאןייזלָאזרעןעװ

ךעלענייֿפפרעטוזידטיטןעטול:ידטיטןערעטשיד,דרערעדטיט

סעכןיאיזטסוק)ענירעלעּפרעצרַאוושרעדןיאלערייטםָאדןוא

רעטלָאוו(םינּפן'ֿפיוארָאהעצרַאוושיררחיאןעלַאֿפעצןיירַא

סָאװעדנילפךסַאטלהעצרעֿפטלָאוו,טָאנםעיינַאטֿפַארטענסייא

יזן'טלָאװ,דנעווידןעפַאס
י

וצךיזןעקובןואןעניהורעבךיז

...טָאגןייז

.דערךיזםעוזיז,ףעירנַאןומיידורהיאדעטעװןענרָאם
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רעדןוֿפםדהַאםלצאשךל!!בַאה?זזַא,לָאסב'ֿפאסװןָאהערֿפ
,דנַאהכדמקכררעבךיבוויוזַאסהכאכזמָאהעשזרכב

רועישןוא

םהכאבכדנעמיורנצא,עניכזוצןעּפכלעיהכאמרהכרענווזמשכברועיש
מָאהכוןעוומרעדנואװעניוזַאסהכַאמָאה'ם...!'מ5ַאנ=עמונ,ַא

מסנרעסקרַאסןהעזרעדדעמָאה,ּפָאקםעדסהכאונזמביובענניכא
מסורברהכאףיואםינו

..זןעניואענעסָאלשע:עננערמש,מֿפכזענלוֿפ,מסנרע'נַא

ימנעלענ,קכנעשןעלָאמשן'ֿפיואןוהטענףרָאװַאךכזמָאהרע
ףיואןעמֿפָאלֿפרעֿפדבעהכד,רעֿפעהּפָאקםערכרעמעווקעבךכז

.מםורברעד

רעדףיואמֿפַאנרַאֿפןעמהענמכמכזמעװעלעוועכרפסָאד...
רַאֿפ,סַאנןכארעמךכברַאךררַאֿפןעבעיבלםעמעווןוא,עשזרכב

..ורבחַאןוֿפףעירבַא...רעמסנעֿפפושַאןכארערָאןעּפסָאלפםַאבכר

,ןעֿפָאלש,םיכהַאמעּפשןעמוקמעװכזזַאןוא.ןעבָאזןעדע`כזמעװ

..מֿפכלַארַאֿפםהכַאןעזעלןוא,ןעמענמעבןכאףעכדבסעדכזמעוי

,לומשַאףיואמיכווןעבעכלמעװדלכבסקרַאמסכמעזולבכד

...ןהעמשרעֿפשרערנַארָאנףעכרפםעדמעווכזןוא
פנכד'הנושמןעלַאֿפעבםהכאןענעזמֿפַאנרעדןכאמעפשזכב

כררעמבואמברַאֿפענןירַאװשםהכאןעבָאהןוא,תובשחמעסכז

'כרןעֿפָאלשעבניכארעזכאמֿפַאנרעדןכאמעפש,מעּפש...ןעניוא

מסורברעדףיואןעמֿפָאלֿפרעֿפדבעה

יַאייַאטםוו-
.

נָאמםעדןעוועגמקנוּפזכאלעמַארלָאסמלעּפוטשענסָאד

רעלעקנודםעדרעבכאןוהמעבמכבשַאמָאה'סןואכנרושזעד
עםרַאזַאק

.בינהַאךכזןעבָאה...עיורנכרעיורנכד,סעצבַארבָאװָאנ

עמרעכלָאקכר-ןענבורּפשענֿפיוא.סערַאנעלָאמשכרןוֿפןוהמענ '

עמךכרבןכאןערָאװעבןעננולשרעֿפרלַאבןענעזרעדמעהפסֿפרָאד

לַאמנעמָאמןענעזסכֿפפןעשנעמעמכרַאװ;ךעלמֿפַאקעיורבןואןעזיוה
עבָארנןכאןעקנוזרעֿפןואסעמַאמשןכאןערָאװענמלעקכװרעֿפ

..הרמשנעבכדנכזרָאּפַא,םֿפכדעבןעוועגךָאנזיאסֿפַאנכד.לעווכמש
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יזרעטנואןןוכָארקצנןיינעו
י

סָארטרהןיקןזנ,טרהןזקןזנןיאסץרַאנ

.רַאנעינָאֿפ-ביוטש

זיאסקטורַאֿפרץטניװסצװןעוועגךָאנזיאנָאטוצ

ַאזַאןיאטשינןעטטקןזװםנהיגןיאןואץנרַאסֿפןוארעטםניֿפ

בעלַאךָאנןעֿפָאלשטרעטשןומיידוירןואםיעשרירטטצ

ןוָאפןןזטרָארבַאשזיר,רץורַאװפםץבטָאביר,ריזטיורטייסַאלביר

םץדנַאבףץנָאיפש
!יַאווַאטסוו-

סָאוויררַאֿפזיאןוארעניֿפליהזיאףורסיוארעטייווצרצו

יזלָאזןעטזַא,ןןזליװןוא,ן'רץיואידףידאקנַארקןָאבץז
י

ןןזלָאטש

ןץֿפָאלשןוננייארץטעּפטיןענָאזסָאווידרַאֿפןיא...ץיםלםַאקף**

...צרַאנרָארףיואטטירַאװרַאררצטָאּפשךיזןעבָאהןוא
י

ןץלַאֿפןזנןואטֿפַאמןינֿפיראךיזןניבָאהןןזנייאןודעומענייזזַא

ןענָארקןונטֿפיזןזנץסַאל:סָארסָאהרעטםנץֿפןילצקנורירףיוא

...ןהןזוסיואסןזנָאגָאלשרץדרתעזַא

וזירטטרורהעז,טייווןעוועגזיאנָאטוצ
ךָאנזוטן

.ַאקירןוטַאןיא...טעה,טעהןערעיצַאפשםורַא

ךַאט,ךידהיס,רעטסעווש;רעטסעוושרןןררצטביירשטניבה

ךילקןורשרהןיזזיאָארֿפיבװןירֿפךימ

,ןץקרןוטץבוצטשינןןןװןזנן'טלָאװרעטסנץפענרַאםֿפידןוא

זןאיססָאװ,ֿפןזפםץלשיסורַא,ליּפטָאזלַאןץשטּפָאקטינטלָאוו'סןןזװ

...!עינָאֿפ,ץינָאֿפ,הע;זטרַאזַאקַארַאֿפןץרָאװץנןץֿפַאשץבַארטםקץ

סהיָאזיַא,ןעווטינןיושטקני'רןינרצ,ןעטֿפןזברעייא,ןצטֿפָאזנ

!ןייזטינרןובָאןָאק'ם...םייחרעדןיאיװ,ןעוועגטונסןזּפעָאד

יזןעשיװצ,רעטסנעֿפירןיא
י

...ןץרןוװטשינרץניטֿפילרָאנןעקרנןוװ

םענןזֿפץלבםוצטפץלשרץרךיזרצטָאהרענָאזֿפָאלשרעֿפַא

.רָאסַאװן'טלָאקטיטךיזןץשַאװנצא,ליסָאקטרַאסַאװ

יצםעקזיֿפ?המ,ללסןזקןוֿפטסץ'ט...ןןילכָאקץלַאזיאָאד

.לעפשו'צבדוזזץשַאייויא
:רַאֿפןיאןץניוצץבסהיַאךיזןץבָאהןעקנַארָאנןזנעסירצנפָא

.ּפָאק;ינַאֿפָאֿפש

וצקיררַאןןיניובענבצאךיזרב!טָאהןַאואעטֿפַאטרעֿפסיט

ץירפשַארעםָאװטֿפַאקןעּפָארטַאטלָאוי-ןַארקםערןוחט

...טנץֿפןןןינןןינידַאירסריאםעטלָאװסינּפןניסַאלבן'ֿפיוָאןוהטענ



ןיאוזַארקןוֿפןעלַאֿפענבאנורעֿפעלשרעבאזואדנַאהוד

יךעלבןעֿפרַאשן'ֿפיואןעלַאֿפענדעומזואטֿפוזענעסַאלבסאד

ןיאןעטשןהעצןואןוהטענץורּפשאטאהטולבטיידַא.טנַאק

ןטפויט-יסייאןעננויפסֿפראדענעֿפאלשענסיראןעבאהןעטויזןהעצןוֿפ
.רעטֿפעלענַא

!ראנעינאֿפ

סַאהםייפסאלבַאזַאנטנעמענךוזןעמטאהןערערבואוו

וטולבןעטיירַאזַאטלמטצלרּפשצ-י

ש'
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'הכיס

.תנכוסרעךבעילוצ

.(וליבַא)

.תרכוסברןו

הנוי
.םנכּפרַאֿפןונבָאןַאםץלַאטעמכןיישסָאהרעוכנשרןןר

רענילארָאנ,ןןורלינרָאּפידטכַארבץנבַאןץבָאהיךןולשמןיד,ןזלַא

ַאניטרַאֿפַאןיישטננעהוז,ץקרַאנעםַאןץזיבלםייאןעמוקךָאנףרַאד

קנַאשןךא
ץזפםכרקצנסיואעשידָאםזפניבה!קַאנקןימימעקרַאנןנםַא-

ןענָאזןענישַאזבפהענ'םרוצלד-ףםץּפַאלק;זנןולקטומךץֿפשעמ

מהענרעֿפןלצזץגןינא;ל'ֿפץטשיטרָאלקַאטסמטקץרענרץביא

ןךולַאהנלי;ל'קץרןענךיאןיבוןיאקַאלשרןןטנואסָארנצרֿפורָאננוא

ןןופייהץנבָאטשרע'נַאטלמןעשַאסַאק;זניר'תבשירסיואסצוּפ

עצינירַאטומלעביטשֿפיקןוֿפןיברַאטמוקץשַאר;סקַאודהושלןוזפֿפַאס

טקץםש'סןואץרַאּפץנכד'בישםייַאטהענםערעֿפלץװןוֿפשוֿפ
.חירןץשךדויַאטוונ

י
טֿפץהענכרץבןול!סימעמדנןוזייטעיֿפ,הנוי,רכרנָאז'ֿפ

.םנחּפיצחבטעמכ,ךעל
!קוקיפפעינ-
!ץלןחלץהסָאר,ַאהַא-
`--שיֿפןַאֿפןיאגךרנץבץנקוקַא,הנייטֿפַאל-צשפשּפ-

!ץנבָאררץנייזַא

ןןןֿפייקוצָאיופםַאפס'רור'רהנס!ןעסעטשינוטסעװ-

!הינירסחץלַאםניֿפץגץירפרעדהבוירָאנ,ךוולטֿפץהוד

ס'רור'רהנובןוֿפתייארטםננערבןוארָאנטפורמוד-

ףיואןץקוקלָאזךיאןעווון'רור'רףיואטֿפנךואקוקםָאװרַאֿפ

ןעוועגךושמךכסטלָאווןוא,ןעמונעגופצנךידךואסלַאװםתיא

...רע?ווטסקםואוםַאזַאסכס

ןינקרהןימטצעיבָאה'ֿפ...ןָאןידשטפיוהרע!ונ,ינ-

ןהענלעװךיא,זָאל,ןרעריילוןֿפרןץרָאהסייאיווסכנטיבנ:

יזןע'ֿפָאז,רץזכםנץֿפן'ֿפיראשיֿפכרןץלןוסשקץװַא
ך

ןץלהיקבָאךיז

.םעזנוצפנץרַאבםערןָאֿפַאםןץֿפינללעװךואןוא
ןקרירֿפוצהנייךיזטרןןרנואװ-!אלופאזבלעדיביכר-

-

לַאנורריסךלאםצרֿפַאםןולַאזעשַאר,רירסיסךךיזטוהמסָאװ
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ו-לאמַאטומןוא,ל'טנעלאשסאחבשףייאטסלעטשודרעדווא,סיוא

־־
ןואראב,חינסאנבהחיצדאעקַאטילא'ם,יטסכדלםםיי“

טֿפַאל-!לזסןויד,ןענרַאקוצטונזוא,ןעשנעמןעשוווצ,הבוס

.עשַאר
...ןבסא-

לאמס'נוטנויהרודךואלעוו,ייואאיבויא

לאסעלארודבעונךואסאווטדאטשנאןוא,ן'רעסעבדעפךייא

ןווקטעוודוד'ר,יוויצןעבענהפוסןוארודךואלעוושוקןווא

!ןעקשאדןיבמזטסווהסאוו,ןענאזטונטראוו

ךוזטדעזווב-ושנעמרענוומענ,ףייאוטסרעהרעמאט-

.לעבוטשֿפוקןלאןםראטֿפיילןואןעסןילֿפוצֿפייאעשַאד
'

נוצנאספרעננויא,שאסאקןעטווווצםעדןעצופבאטמענהניי

.ןיורַאטמוק

-
,הנייךוזסמודקדעֿפ-זאנעטזאלענבארא'נאטומסעפע

ךוזרַאֿפ
צןסיסדעטֿפעלשַא-
-

ויאדוַאעקרַאנעמדעצאךאנ,נרעבדלאנעינַאּפונ

ונוטרַאֿפוזזיא-
־

.ןאראנוזטסעמ!ןעטֿפענךאנ,שרערכַא?די

.ןאסהואטוהטןואל'קערסעדקנַאשןוֿפסוידאטמענהנוי

טונננאלןיישךואבאה,ןענולטונייואלאזשובלסַא-

!ןהעזענ

פענקֿפיינוצנדעבדלאנטנעדֿפ-וזר;יטנולוווןעטנוא

...לעפענקןעטשרעםעדנודנעל
-

...רעסעבטונףרַאד'טוטנעֿפיוצענסייא

סךייאדלענאמהססךאדטלווודהוא,הנייונ-

-
!וווךאב

םעדויזרעטעפשטונראנ,טונטצעיאקודךואבאה-

לעלֿפליי,רלענעצנַאנסאדדהואטנורקדעימהפליהגאטןעטשרע

?סייאסאדטֿפַאמ

-
..ווצֿפוֿפסקעז

-
רעֿפכלנַא,לעבורסקעז!נוצֿפוֿפ-סענעפעלשֿפאנסאדוצאיו

!ןובשח
כנַאו,ןויאטעבךואךאנ,טווהרעטנוזענםעטנארטונ-

.חיבאלמפילעבןעבענףראדךואדערטהפלוה...נדעבדלאנ

זהניי,ביט=סויןעטונא...ןענאזטונרוסטֿפרַאדדהוא-
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!1

ןהעטשםביב'לבןואהנוירעבצַאםירוח-בבווכּפםויןעטובַא-

..נכֿפלװבםלבנכשיב'ֿפֿפטונ

-
2:כלהָאצעב

-
פןעננו`םערךָאנבכרנעזכוקנצרַא,עשַארסנערֿפ

.ןהעגקעװַאםינַאם
-

!סָאװךיאםינזו
!עטַאססקדובשוןעבענענםיורַאוטםָאהםָאוורַאֿפָאט-
ירעננויַאמכנבעינןואהענ!יןעבע.ו=טכנ,רָאנטסךוווור-

וֿפָארַאטֿפרַארענךיאבָאהרשפא,רעוםהפלוחזובבָאךץזטעבןַאס

ועקרָאנעםירםהןאןוֿפןעסיבר

,ָאהטצעיוטםעוו,טסהעטשרעֿפוריוווהם,גרָאזןיבמ-

!ןעבָאזמַארבַאטוונכוויוזַאשכנעֿפיולםָאדןעב
'רעריווןוא,המורעןךךאזיבןעלהָאצעפטעוורע,השקשכנ-

ןעננויָאןעזָאלןוא,בָארגיוזַאןיבזםָארןעמןעק:יווןיבלַאגָאז

;רעֿפךיאןעווםיבצרערןכא,ברט=םויףיואעקרַאנעמַאןָאןַאם

־שלשלֿפןַאֿפ?רצינשַאזַאבָאם

-
רערכוו

,הםכחַא
.בָאוטםמוקץלַא!המכחַארעבָאןוא

וןעבעל'ֿפ,הענןיושהענ,ל'רעםֿפעלענַאובצמ
-

...לושןיאןיושזכהענ'ם,ךישןרןעצוּפבָאוטםעווןעוו

.ןיברַאךוקןכאטהילֿפןואעשַארךוזזכּפַאח-!טֿפיולךדיןריַאיַא

רעוכהענ,ל'מנַאםרעביואםערןואךישכרנןרנעצוּפבָא
.נץרעכניבכסקוקןוא,רעטסנעֿפםוציוצןויפאטומםכבהלחתכל

יֿפירעֿפנעּפטֿפָאקעגבָא'נַאטנעכלףידאןעביואבשלֿפןַאֿפןואןיברַא

.ןעניורלעקכוּפשַאםומ
!ןעבעלֿפל'בןיווַאהירבַא-

-
.נירנוהוכּפַאחַארעםבָאז

.ןעזכַאזוצןעניורלעקיטשםָארטומל'רעֿפנעםםָאד

הפופןכאןעםעשךימלעוו'ֿפוןעםרָארוםםפוצסָאװ-

רבהסכרעשַארםיברש-!זלַאההפרטערַאס='נ,ןעננַאלרעדוצ

.נךרנעכעֿפע

!לירעֿפנעּפםָאר,עשַארל'רעֿפנעּפסָאר-
-

!רושןואןהענןיושוטםערוןעוו
!ןיושטָא-

-
,רעהעןצןרעביואםערןָאטוהמ,הנויטנָאז

.םיוףַאטֿפיוֿפןואל'רוזחםםָארעצֿפָאּפןוֿפפַאהַאסי:



-
,עסַארמרהעלק-ּפןעל'הרשןהעזוצןיושןעממבעלרעדיװ

הנוי,הנוי!ןערָאמהענרעדןוֿפןעמוקסעפשייואשמומ“ברע

ןענָארמבָארַארלַאבףרַאר'מ..,!ןעליבאוצמלנךלזיוזַא!ניואן'סיוא

=ָארמנ±רַאןיבלַאּפָאמץנץלַאךָאנזךאיזןוא...הכוסןיאמֿפצלכר

רעֿפעכםער!ָאמונסינפןווקמָאההכוסןיאמֿפולירןגינ

!זןהעזסיואסעמעװיוו,ןערעיבשבָאןעמףרַאד

.על'הרשטמוקטונימרָאּפַאןנא
עקנדלֿפענכרהעי=ןהעצֿפעזַארעטסעוושַאס'הנרי,ערוז-ןרש

עֿפלעװןכאןעניואעצרַאיושעֿפעזמםומלעריבמנצדןנוכפצרָאװש

.ךעל'רומחפרנעלעקנוריברוצדימחןענערבםע
-

-,םורַאעשַאחרהכאמּפַאח!ענענל!ערעיבמ
רעֿפזנףירל

רודַאנ,מכויעקָאלעשעלֿפבלַאהַאךָאנלָאּפָאנָאמןיאבָארַא

רלענניבלק
וסַאּפרעררירמלעֿפענ?ויו,עשַארקוקַארָאנבעכנ-

וזזַאןעכערךיא-
זמֿפעלשןיב)מכנםעמעװעילַאמפָאררָאבןיבמ

-
ירוווןעש

:

ומֿפיוקענסעומסָאהןעמעװיבב!מלעװ
-

וענעשַאךָאנןהעזענוליפאדהואיבבבָאה'כ,ן'הרּפשיבב
ןוֿפמצוּפעב,ךעלערַאקעי'ולפמומרָאנ,ַאזַאמקנופמםיךה'ס.ןער

ןעלהָאצעבמונךיזמסיבהוזרָאנ,ףיבלשןעקסוצנַארֿפַאמלמןעטנוא
1רעדיוורענעשמכנףרַאר'מ,הנָאךַא־

-
על'הרשרעֿפינ

ננדנעֿפיוליכברַאֿפמסלָא)ורמלָאװענךבאבַאהבנַאןוא!מװזקָא

ססעװ,מֿפצלעווָאנורעמסרעלֿפךָאנל'מערקןיאןעּפַאחניברַאךוז
נזרכמ

י

.הכוסןיאןענָארמבָארַארלַאבעקַאמ

ןיב)לָאמןענלמניבהמָאהדוד'ר
.נןימרַאסיורנמֿפַאמענהכוס

,סערדלָאקהמעפעכעשעניבזמלמןעגנַאהענסיואךעלמנעוועלַא

-אשרַאווןכא(...מֿפַאדענמניבהטינ)ךָאנמֿפיוקענמָאהדעסָאװ

וָאסענ'בזןעהעמששימןעמקעדעעססװןעננַאלַאםורַא;נלדנעינז

,יעצנעיַאז,רעדןוֿפמֿפיוקענבָאמָאהרעסָאװ,ןעלומשעװָאלי

ערָאּפשןירקמכנורייצ;ןערַאדםעדעּפיליבבןעוועגזךא'ססָאד'

רַאֿפיכרוצךָאנןוא,ןענעוורובכס'רור'ררַאֿפתולחענצר'בומוסוי

ענכדרעמיבווירןואנינָאה,סּפַאנש,ןיברושַאלֿפַא;םךד'םאןמז

,ניוא'נַאטמהעברעֿפ'סשוַא,מלעמשוצןעשיוזַאזוא,םכבצמ
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ןעצנַאנםעדןעטֿפיילרעֿפרעטֿפיילענרעסליזרָאּפרעיֿפירטנייה

=ַאּפשטייקלהיקעמירַאװַאסעּפעןוא.ניטֿפילזיאהכוסןיא!שיט

,'תוטיעבביוזַאלעֿפעדטענ'ך;סן'רעֿפיזטשינםעדרעטנואטריצ

שירוייוזַא,ביד

ןענילַאֿפייררַאטימענעדויעקידניד'השקשינ,הנח

סָאװ,ןעבלַאֿפךסַאטימעטֿפָאקענעלָאװחמָא'נַאןיארעדיינ

ירףיזאטֿפילטשנעב,ךעלּפענקענעטומלרעֿפטימטצעזעבןענעז

ךיזןעזיבװםינּפםוצדבעהידנירנעבייהֿפייא,דעטֿפיבלענדעסליז

יזףיוא
ןוהטעננָאס'הנויעשַאר;סעקװעדָארבןעבעיזסקעזַאי

הכוסןוֿפלעריטןיאטהעטש,ךעלזיירקטיטעקזולבעסיבװָאןיא

נידנעהעז,טֿפילןעשנעב=בָאטעװס'דוד'רהנחזיבטרַאװןוא

עטדעבליזרעֿפייווצערהיאסיואןעהעזסעסירָאיװ,ןיילקיוו

...בָארַאל'סיכַאךיזייביזטלַאֿפ,ס'הנחןענעקטנַאךעלרעטֿפייל

פֿפייל,שטייט'ס,;תולחידרַאֿפסעכםעדסיואךיזוצטזָאלןוא

טנעקענךיואךָאדךיאסָאהתילחרעפָא...רעטֿפיבליוורעמ

...'זןהעזסייאןעשי'נצבקַאזַאןעבָאהטינלָאזסע,ערעסעדנןעקַאב

'רעביאןויכַאטימדעטָאהלהושןוֿפןעמוקענזיאהנויזַא

.תיעטןייקהכוסןיאןעבָאהטינלָאזרעידכשוריקםעדטקוקענ

ןעווסיואןוֿפןענָאזטרעלקענןעצדַאהןיאדעמָאההלחתכל
ןירוד'רנידנעהעזרעדןואהסוסןיארעבָאנידנעמוקניירַא...בינ

ןעשיח'יסהפלעס,בוטפטויַאטיטשוריקטֿפַאמ,יןענידיביטפטיי,ןיא
בןעל'הרשטמיורעננייאטָאהןואןענָארקענָארומדעסָאה,ןונינ
.ענזיא'ססָאװ,רודיסס'רוד'ר.ירודיסםעדןןירַארימנָארט,

יוטכַאמענךיזדעטָאהשיטן'ֿפייאןענעל
י

...נירנעהעזטינ

שודיקםעדןעֿפוזבָאטייצעננַאלַארעןעקרודיסןעדמערֿפַאןלא

יסכילע=סולש,ךָאנזַא,רעסייװ,ךיזיי:,ןעניֿפענטינטשדעןוא

טינסָארטָאהןעשַאר.שוריקךיילנסעדֿפָאנןואיליחותשא:טהענ

...ןעסָאדררעֿפגינעװ

רַאֿפסָאװזנינעװסיואןוֿפןענָאזוצרעזיאקנַארק-

...זרודיסןיאסעטָאהםינפַא

ןעּפַאחטלָאוורַאֿפן'הנויךיזטָאהשודיקן'טימןיא
ךיזייבטנעקענטינטָאהדע,לער'נונינ=שודיקט'רוד'ר

.שוריקםעדןענָאזבָאנירנןעֿפָאוו,יוזַאמַאלנ,ן'לעיס
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ם'נוֿפשטוונקםעדטפַאחענןיישדעטאהךוזטֿפַארטאפטאןוא

פנאטנעסאמםעדןוארעטאהסועבהלוצףייאוווראנ,ןונונ

טלאוודעזַא,ןעטלַאהענטאהדעואווהרושודןעראזוענ

דלַאבזואהנייראנ,טֿפוזענבאףכיתוזרעטלאוו,פאקןעטלַאה

.וקענביוראםינפןואטהואוואטולבעצנאנסאד,טיירןעראווענ

.וור'הנושסןעבייהעננאןעבאהחייחיאוד.טלעסוטוצךוזטאהןוא,ןעט

ןעלטויטוצןעבייהעננארעטאהרעטלעֿפווווצרעֿפא,ןעננירפשוצ

הבוסעצנאנודזַאנורנענווס,שודיקן'רעבוארעננוֿפורטוס

ובענךוזןעבאהןעשַאריבב...פאקןיווףייאדעבואךוזטרהעק

.הפרחראֿפםינּפןואןעראילאקודןעט

וזטאה,ןעסעןעשַאוזךוזהבוסןוֿפסוידאזואהנייווו

.ץראהסאדםהואףייאןעלהוקסייאספַאחענ
טסאהודשוריקַארַאֿפסאווןעבאהוטסלאזרחאוַאזַא-

!טֿפַאסענ
נאוַאנוסאדדרעֿפהנייטאה-זקעוזַאססהענ,סלינ-

.הבוסןואןוירַאןואןוהטענ

ךאנןעוועגזואן'הניי,טֿפעלשןעוועגזואןעשארווו

קנוטא,םייחל,איציטהט'דטפ'ענטאהדערעריוא!רענרע
טסוקבוטשןוא...ןעסאנעבסיווושאסהואטאה,נונאהןוא

סשטולנהלהודןוארעצרוקסייאאיציסההכרבודסעפע

ןענענטונראנךאנזואץלַאסאדראנ...דנַאהןוֿפסיירַאטונךוז

זהנייטונרעזואטבעלענרעבואסארטאההנייוא.שוֿפפאקרעד

ואןוא...ןעליבאטונךוזפאקאטוטנהינךוזזיאהנוי

אהענסהואףייאטאההנייסאוופאקםעדןואןערעקאטעוו'ס
ונוובןענייזענסייאןוואטונןענוֿפענטונןעטטעוו,טעווער

.ביואןערעיטומךוזהעךברעזואפאקַאטדַאנדעןעוועלעד

ין'טוסךוזןעבענהצע'נַארענוצנוואפןוואןוולאכןעטעווןענוצ

,,ן'רעיידעבלאסטֿפאטנעלֿפהניי.ןעמוקטעווחישמהעשבןתיול

,'פאקַא,אנטצעיןוא...יפאק,זיילבטונזואשוֿפרעצנאנרעדסאוו

!לעּפָאנַאטוטםע,םעהענזיפאק=ךראט,אסיעכהלוצףייאוקאט
ל'רעלעטןואןוהטענפוטשאלאמעֿפולטעךוזטאהל'רעננוֿפא

פנוֿפסאדראנחירצעלַאוצקע'נַאןעֿפַאסטלאווענטאהןוא

..נאסרערןענייברעטנואולאבךוזטנעלֿפ.ןלצילאנמחר,ל'רענ

,םעדוואןיווןואדוד'דתרבחב,הבוסןואטצוז'סואנודנע
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בךכזרעטרערבואוושוֿפןךאל'ּפָאנן'םוםגוונעלבַארב

כר...שוֿפןווקןעסעסונםָארןעבעקןעשנעםיוו!טָאגרעבעיל,

םכמןעטסרעםַא,שיבלֿפקלחן'טךםטַאהענרעטָאהםירוסיעבלעז

.יעקרעּפַאּפ.רענעזנעגרער
ןענעזןעשנעברעדןואסעזככצבערַאבןיטופןעשקָא5כו

לעסץבַאוליפארעטָאהןעשנעבןיא,רומזמַאוווןעננַאנענ
...םיער1`אלבןעבעזלבעבזץא'סרָאנ,טרעשוֿפענ

:ֿפָאנןילענַאןעוועגרעזואבוטשןיאןיברַאזואהבויזַא

,עלערביבבףרַאםירןואּפָאקןוֿפזפשערםערןענעווךיזןענערֿפוז

רעהכרֿפץזרעטָאהעזכ'זנדרברַאֿפַאןעוועגזואעשַאריוויוזַארָאנ

ןעטעברעבואםלָאווענ

.ןעשַארןוֿפסינדוטינלומשַאףיואךיזםצעורע

,לעֿפץעהשעםַאלוקן'ֿפיואטזעלןואטציזעל'הרשןוא

:ןיבאךיזסרעהעשַאר
-

ןעוועגזואלימשןוא,
עצרַאװשךרןוא,על'הרשטצעל,-

-,לעֿפכבןירעבצאישירעבךֿפ,ןעֿפיולןעניוא
סיבקלךטשירןוא

טנערבענםהכאןיבןעפָאהםעןואםעהזםָארחיאטרעהענטָאר

עזפ'ררפשרַאֿפטצנַאטעגםורַאןעבָאהןעביואורןיאןוא,ןעּפולןר

יזטמענרעןוא,ךעלרעיבֿפ
רעןואקרַאםש...קרַאטש,םורַא:

...ימסוק

ןעצנַאטןעגייאכרןיא,להוטשןוֿפףיואטהעטשהנויןוא

,קרַאטשןעשַארםורַאטמענרעןוא,ךעלרעיבֿפעטירוכשרעֿפםתוא

וזטשוקרעןוא...קרַאסש

!הנוי-

,-!הפוםרעדבעולוצץלַא-
טרעֿפטנעע

ןואהנוי

...ןעצרַאהןיאםהךאםםעלקרעֿפ'ם י

סובטזעלעליהרט
-

רעװַאטקוקעליהרש
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וָאנָאזװוּפ

ל'ט'ב

רעּפֿפָאמרחיאהלצ

הנכשַאערלעז'

םנעדומפַאהמלש

לרעֿפ
יעונטקעדהואלבייל

קילורס

עקשעּפ

ננזנַאשדעעשילָאבםלס'רענ

ענעצמרעדרעטנוא"לוקןייז...

%ש



.ענעצםיר

..לומשַאןענעניד,לַאיָאוָאספֿפערהעמּפוּפ'הלצ

'ןופרצחמַאדענּפאנענעגדעלֿפוסםעד,ונװנרץפנןהןוא

=טזלטקשומתללקַארנאר)רעקננ'ורעדמנ;וערּפ-טנַאוֿפזר

'לעשמן'ֿפיוא;לעשמךיברןװלקאוהיאןעבענ.עלעקוַאנ
.טֿפךלםענּפברַאֿפ-'ועקנזדַאטקשבוםעןעֿפלעווןוארעמֿפיבלַא

.ריטַאןעבץצסיםנַאװַארבדןוֿפטנחָאנןרנָאװךעקבכלרציןיא

!ןויצדנאוורעמֿפעררעדןוארעכךאנעגענהעמשש:ןכא

דנאװענלעזרעדןיאערעֿפעומ,םיורַאםַאנןיארעמסנעֿפ

צלבקנוריפייכזענואהרצֿפזעונ"וצי.זָאקלַאפםיצועייס

ייפװזנַאןֿפמךםןענבַאהעבןענעזונעיי)ד.ןערעימרָאּפ;דעויש

ָאֿפבַאלעפעפטװם'בַאמזווע'לטבמ,רערלנבענךרעיורםעשצמ

.שוילוןעלעקנורןוֿפוצאלעבעמסָאד.ןעטֿפןושרנַאלעשפל

ינחורו!ןוֿפ'לעּפמעטשאךוזףיואםנָארט'ו'רעמּפצעצנַאגסָאד

יהמוימעגורעיודמַאזָא.ןענָאקדעווצזיא'ס.רעיודםןעטנוןענ

יסָאד.סֿפַאברַאֿפ.רעמןצםינוֿפןחעוםיואםעררַאֿפפנרָאז

:ספטלסָאדוונםמיעןוכאנכוןעוּפֿפיזלענלעקנורמאדעפןצ

ןשדתצץתָאסרחװ



זרףיואםזָאלעכבָארַאסָאקטעו,לַאיָאדםמכעֿפָאס'ינסטציז)הלצ

.(רבעה

.(עזיוועננאל)

ייַא(ןעדעיטרָאסידרעטנוא,ס'קננליןוֿפטמוק).ליקןיכז
־

ץ(ּפָאקםעדףיוארעטיצװזםֿפינלַאטימטפיוה)הלצ

..ַא.ליקןיבי
-

ןיהנוהורנזאלאמעֿפילטעטהענ,להוטשןוֿפףיואטהןצםשז.הלצ

.(ןזלעטיהסָארןוהטנָאטמענ,רעזביצן'רעבואקידוצןוא

..ַא.ליקוכז
דיַא(רעֿפעהןָאטאטיטטרעֿפטנוז,טרעהן.הלצ

י
סנעֿפע)

-י,עמַאמ(טֿפור,רעזכדצסעןיאריהטיוףיואבלאח
קירוצרלַאבםוקךיא

.(סיוואסאבןיא,רנורב-וגזמתהןיארוהטרעדךרודבא)

"2"רָאנטקוק.קאזאנירנעקירטשרעטיצסעןוֿפןטרַאטמוק).למיג

ךָאנרערךיזסקוק;רעצןעמוטשןוֿפטצֿפערק,ּפָאקן'טימטלעקָאש,רעסֿפָאט

.(וצן'טֿפָאס,ךרודלעסיבָאופשיוו,לאיָארםוצוצטהענ,רעטיצןיאסורא

.(רעסיצןיאםודאסעסעטֿפוז,קחוצטמוק).הלצ

יזוינ'הלצ,ומסֿפוזסָאװ.לטינ

סעּפעףראדךיא...ךוזךיא...ךוזךיא.(גנדנעֿפוז).הלצ

עמַאמןעניֿפענ
זוינ'הלצסָאוו.לטיב

סָאהךיא:ךיזטלַארריט...סָאװטינןיילַאסייווךיא.הלצ

ןעריילדעֿפסעסָאהןואטַאהענסע

..זעניבזכרעטֿפָאט,ןעדיולרעֿפוטטָאהסָאוו.לטיב

...טודאסעךוזךיא.הלצ

...וינ'הלצ.לטינ

בָאהךיא...עמַאס(יעפומרעדוצננו'לצולוךיזטעדנעוו).הלצ

.(רוטםוצןוחצנ)םעךוזךיאןואטַאהענטינלָאמנייקךָאנסע

%הלצוטסהענואוו.לטינ

,ןהענוצואװטינסָאהךיא(וסטסיטבןמעטמ'םבילב).הלצ

...עמַאס

יז-ס'נָאדרָאנירוצןיירַארָאנהענ.לטינ
י

ןיושןענעז

בזוצטסמוקודסָאװ,ויב'הלצ,זגורברידףיוא
י

...טינ



.(ענומענערודֿפוצכוא'נאטֿפאם).הלצ

רעד...ןעשנעסעליואוו...ושרעטֿפאטסאוורַאֿפ.לטונ

ןהוז
ןעוועגאדןעטֿפענזואוז!ןעל'הוחוצןיוראהענטונא-

ןעֿפָארטענטונךורןעבאהןוא,רערורבן'סום
-

!ע(ןערעןרֿפנצנוא)..זןעל'הוחוצ(טנא-ום).הלצ
וזיאןעֿפור-יטיָאלץנךורןעבאהס'דנוקלַאזוד.לטונ

ןומעפו”
-

.(ןעלםקאודופוסםהענענבַאנואיטנעוועב)-הלצ

דעטסוקרלַאבוינ'הלוז,לסובַאףיואטראוו.לטונ
..זןבשרעבעולרעזנוא,ןייש

,ןיבב,ןיבב(ןעֿפורנדעקנאדענםעפבאךרוד,ננולצולּפ).הלצ

ןותא'ןעהעוצךוסטע'סוןהענווזואווןיושסווווךוא...עסאט

וטסאהסאוורַאֿפ...ןעהוצנוהאךוססעטעווןעסַאנעלאךרוד

.(ףיואןיפנֿפע)!רווזאלקםעדטכאםרעֿפ

וינ'הלצ,קעוראךאדטסהענ.לטונ

זַא,עטַאט,ךוזטֿפַאדרוט...ןיכזןעֿפארעלאז.הלצ

...סלעופש...סלעוּפשןואקעוואהענךואןעוואדטביבלבץוסע

זטביולבדעוו.לטונ

...ץיטע.הלצ

טונאדטסוקרעניוק...וינ'הלוז,טיבקשוראנטסדעד.לטונ

,טונטלעוּפשרעניוקןיורא

.ץםַאס,ןיכזןעֿפאלאז...טלעוםשןואטסוקרע.הלצ

.(ּפָא)רווואלקרעד

.חא...ןיכזןעֿפָאלָאז(ןעשווואלקעסיכווודףיואטקוק).לטיב

.(עזייב)...!חָא,חַא

רָאנטצֿפזרתלא_(רוחט=טנארֿפרעדןוֿפוטדאםסוק).עדלעז

ו3עלעטונ,אד

ורטקורטשעטואווהנוטפאקפנא,עדלעז,טינוז.לטונ

קאז

באהךוא!ךיואלייאוו,עלעטונ,ךיואלייאוו.עדלעז

ןיכסךאדטסוווודהוא,רעטוצןעטוזוּפענֿפייא'נַאריסיובךיוא

ןָאקךלא...סענאזַאזויברוצטֿפייקענניואךאווודךאנטאהשרעה

זוא,8...!טונומןוואףיואךוקןוֿפןעסיורסיירַאטונרעבאךום

זוינ'הלצ,וזטֿפאססאוו...עניואטונ
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םיורַאטשרעזיאיז.למיג

טהיצןעמיורדןיארָאנ-גרַאווגנויסָאד...ַאיופַאיו.ערלעז

טרַאּפשרעֿפ'ט...עטלַאירןיושןענעז,לטיגךייאטיטךיא...ייז
ןיאטייג:דיבב,ייזייב...!ןיושןיא-ןעבוטשירןיאזנוא

רהיאןעלעֿפעגךָאנליוו'ט,ךיזןעטטצופןערהָאיערעזנוא

...בוטשןוֿפמיורַאעליבווַאףיואןיבךיא-ןהעזַארטמקעטעוו

ןעקישןעביוהנָאדלַאבריטךָאנטע'ט-ןהעזערטטקעטעוורדיא

יזבָאהךיאבןעניימןָאק'ט...םיחילשיד
י

ןיאןעזָאלעגןעטעלַא

ךעלעגיוויד

ןעטעבןיא-ץלַאןוֿפטָאהרהיא,ערה=ןיעןייק.לטיג

...ךעלעגיווןיאןוא

יזןעלָאז.ערלעז
י

ףיואבָאהךיא!ןייזקדַאטשןואדגיזעג

נז
י

רעסיכיירעדרייאןיפיקעברוכזיוזוזוזי;ועיפוישטלב

יזןעלָאז,טלעוו
י

בָאהטעגינטןעסיורנןוֿפ...רהָאיעגנַאלמיטןייז

-החנךיא

זמנעדומטם'גזֿפ.למיג

-,טדָאד,ייזןיבךָאדויאדע!זרהיאטדערטָאוו.עדלעז

ןיילַארע;רגיקןעגייא'נַאיווטבעילעבןערָאמעֿפָארּפיריבב

טניבהךימךיאםיוורעדערעדגַאןוֿפ,טשינריטמלהעצרעד

םהיאןעטמֿפיבלגטעפע-ןעביברשןייזןוא...ַאווַאוו-עםַאמַא

,מגערֿפעגֿפָאנַארטמקעךיטבָאהךיא...ייזטייוודעוו-ן'ציטעטיט

םעןעקרעוי(ךכוטקַאהועפ)מעּפעבטגָאזעגריטןעטטָאה

יעסונורצויונקחישו

וװרערעטלערץלא.לקַאסרעגעטָאדעגַא.למיג

טיגרָאנןוֿפרעדזיאןעטַאטרעד...ָאי...ָאי.עדלעז

רימטימלָאמ'טטדערדע!טינןוֿפרערטָאהעטַאזביד

נעמעצנַאגטינםהיאהעז'ֿפןואםיואטיגטרָאווןייקלָאטגייק
וורהעטךיזרעטגיֿפעג,עלעטיגךיבאייבןעגיואידרַאֿפ

י

עטהוטיוושרעדנַא,'ינזריטרהיאטלָאזדנוזעג...טייחרעדןיא
!לטיבעטהוטידועטהוטיד...טיגךצאךָאדטֿפוד

ערלעז,ריטטביילג.לטיג

יַארוַאטנעקרחיא!ועלעטיג,רהיאמרערסָאװ.עדלעז

םעֿפלעזַאךייאלָאזםע...חָא,חָא.סיואךיבאדיירךיאפןעגייט
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וינ'הליגי,הברדאּפןעסַאּפנָאךָאנבעמרומ...ןעלַאֿפניכאמכנרָאנ
ירניקלעדיכאינַאזוא

(רךהשטבָארֿפרעּפנעֿפעעג'ועוןדאוָאקַאןסרַאמקוװֿפרץּפ
וָארםםדב,עיבַאמ

זןהענסיורַאךואןָאק,עלעמכנ,מהעזרהיא.ערלעז וזיאסָאװ!ָארןל:ךיא(ןןלרַאפגצ)

'לכסיבַאןעבָאהןעמעלמָאקךר,םסהַאםוק.לרעפ
טעילַאמסענוצ

!ןערעװמכנומסלָאזמעילַאמסרעֿפ.ערלעז
.(מרנךװשרעֿפפאק)ם'ֿפרץּפ

.טעװעלעמיהעיילפסָאד!רהךאמהעזמָא.עדלעז
וֿפרעמרַאש-סעּפערָאנןךסעמכנןעטעלטָאקלדןייש

ן

ךיז
ןכאן'רעביבלקַאךיואיַארוַא.וינ'הלצרעיבא...רעלעמםערקעווַא
יונפ?

םעלַאןיא,ןואןעסעןיא.למנב
יפַארבוצסָאװָאמינזיא,רהךאמהעזןהוזןיבמ...ערלעז

וינ'הלצשמָאחןוא...םורעמואןואןערָאסעֿפָארּפידיבב,ןערזק
ויב'הלצ)וא

ירערנעזװמערעיבאמעךנרחיאשמָאחןוא
ערלעז-ךיבאטסמזואמָאנ.למנב

,אברדא-
'רעמֿפָאמןיבמ

הָא-סייאיַאנקוקךיא...*ךיאןוא...םהךאמוממננערברעֿפ
.(ץֿפוזןעלוטשאםדמםתרבע)

רחבאףיואטקוק)ץרלעז
*טרַאסָאװ(רחיאטהעמשרעֿפןבוי

_-ךיבא

יעמַאמ(פַאקַאןמראטקור).לבךול

ןעמהמעבָאמךנמזָאל'מיוימהעז,מהעז,מהעז.ערלעז
צוומסלךװסָאװ(ןצלבװל)

י

.קצנפורקםערמשימענסיואמָאהלרעּפ,סיבהַאםוק.לביבל מֿפַאנםערןעבענןענעלענזיאסָאװלכֿפעלֿפָאקםערמלמ
,רחבאמלָאזןעבעלננַאל.ערלעז

.מנָאזסָאװ...עלעמכנ
וצמיברהצא

ךןיזמנָאלש,הענ,הענ(ןעלנװלגצ)...תורצעניבמ

!רנַארוןָאּפָאקעלַאמרָאד

.(ןעדנואװטרעֿפמרעװּפָאק)ם'לביכל

רב...ןעםעמכנךיואקינפורקםערמעװרע.ערלעז

.'בעוןענעקמנעבןענָאזמלָאװענךצאךךא:ָאהסָאװ,עי!ןעבעלַא
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:59,
זַאטנַאזסרעהןיימ!ךיבאטרַאסָאװארומטָאהרחיאסָאװ

רעזַא-ערהפןיעןייק-וינ'הלצ!ןייזטעװ'סענולקַאןיבךיא

ןייקוינ'הלצ...טעמֿפַאיעצדעזיאןענַארןוֿפףיורַאטמוק

..ערו-,ןוע

וינ'הלצ,ָאי.לטיב

ידיבב-ערהנןיעןיבק,ךיואזיארעניימןוא.ערלעז

ןערָאסעֿפָארפ
-

3עמַאמ(ּפָאקאןינרַאטקור).קילורס

יזןוֿפןעטלַאהוצסייאטינ!רחיאטָאהטָא.ערלעז
י

טיורבט'נוֿפעֿפייוועצנַאנסָארטָאהיל'הנח.ינילורס

טלעבַארנענסיורַא

,עטַאט-ךייאןעמלָאזןעלבָארנ!הענ,הענ.עדלעז

!רעטָאֿפ

.(נא).קילורס

ןעסקַאװֿפייאןיאטשרעןעטלַאהסָאװרערניקטימ.ערלעז

ןייזמלָאזרהיאזַאּפעקןהעצטימ!ןעֿפַאמטשינרָאגרהיאטעװ

ןעל'הנהַאזַאןוֿפןעטלַאהעבטינטיורבםעדרחיאטעװ

ךעלרענניֿפעניילקידטימןעפולַאקטיואןואןעניֿפענן'טעװ'ז

ןיושרימטָאה,רחיאטניימ,לָאטלעיֿפיװ...עֿפייװעצנַאנסָאר

ןיבסָארטינרָאנזטיורבַאזַארַאֿפטרערענסיואטנערוטסןיימ

עי...טנָאזענרעהירֿפסעךיאסָאהסָאװןענעוו...ןעסייאךיא

,,טעהזיא-ןענַאדןוֿפףיורַאטמוקרעזַא...םעניבמןענעוויקַאט

!למיגעמהזמיר!לטיבעמהומיד-טעה

...לטיבעמהומיר(לטש).לטינ

םעבסעּפעךָאנזיאיס'לטינ=עמהומ,ענייזןיא.עדלעז

ירעטניימןעניימןוארעניװשרעדדעטֿפודןעֿפור...ןעטלַאה

...רעטֿפָאטדעו

...ערלעז,ערלעז,יַא(בירעיורט.טינמביולנ).למיג

סָאווןערבובענוצךייאוצרעזיאיקַאטלסיבַא.ערלעז

סָאװענידעּפעלקַא,עלעטינטייזרהיאבחטא'נַאזיא=הכָא'נַא
ורָאװקַאטָאהענרימןעפָאהןערהָאיַארַאֿפברהעמרחיאטֿפרַאר
ןייזזיא...קענשַא,סייװיֿפ,ןערהָאיס'הטלשןיימןיא,טנַאריט

ירע,רוחברענדָאטַא...ריטטימןעוועגןעננוירברעֿפרעצנַאנ

עננרעסעלקַאןיבךיאזַאןענַאזןילאטנעלֿפ



!רתואטנווססָאװ.לטונ

רוסרשא:...!ייזַאוק_יטןוא(ךיואמלענןןזּפש).ערלעז

ךָאנרוסןענעק,ןעלעוורעבָאןעלָאזרוס,עלעטונ,בָאךוזןעזאל

עקשסלנתי?רווורעֿפונ...ּפעקורסעליורוחבןהעצןעהערררעֿפ

,ךָאררהואטסםװ,ןיוראסאנןואךוזטבןילקוזזא,עניבסלורעּפ

ךעלעקשטנעהןואךעלעטוהבןָאךוזטבייה'סהררסַארַאֿפסאוו

עטֿפָאסשַאךָאנןראסעקלַאואווןואסעקלוּפשןואסעקסאּפןוא
ןואןוולַאלווווזלעוֿפווו:ַאךוזוזטסַאזסַאבןוא-ךָאנןוא

=ָארנבעוזןוארעוס...סוֿפןהאןוארבעהןהָאסווהַאבָארַאטסוק

ררוא...לורווסםערףייאהונסחרר'חסא'נַארוסזוא'ס...ןעֿפ

ןיכס,טנָאזענךָאװענוטנצהרהואבאהךואסָאװןערעהטנעס

לענעלּפשןואטהעטשוזבןערָאווענןעלעֿפענרהעזסעזואןעשרעהי

םערןעטנוארהוארנוברעֿפךואוווטוברהואטלעֿפענ'םןוא

...ףולש
-

טלעֿפענרוס,ןואנַאז,רעטֿפָאט,טונטלעֿפענרוד
ור!טונרָאנ-ןואטיוצןואולענרָאנטסַאק'ס...טונךייא

וזסוסךוסזָאלןואסעטֿפָאסשודאטַארוס:יעדוי
י

ףיוא

ןעננערבטונלעווךואביואןהעזוטסעוו...סאנןואהעשא

ןירַאֿפרעסעבןוארענעשרענךוא,םיבהאםורוחבץוטעצנַאנַא

טָאהרעניבסרעטלַארעד,עלעטונ,רהואטדערסָאװן'רעדנַא

..ילדנעֿפַאלןעטןיז?ררַאֿפןעטלאהענךלי

עםַאם(ּפָאקםעדןפואטקור).עקשע
י-

יועסעסעכָאטונןעזַאלורזווו,טהעז,טהעזונ.ערלעז
װטםלכװסָאװ(ןעקשעּפוצפאקםעדסיואטהערר)

...סיוזוַאסוק.עקשעפ

!טראדןיישזואסאוו.ערלעז

צםֿפהַאםיקיעקשמ

ורערוווןיישזואסָאוו.ערלעז

ךוזטַאהעלעסָאי.עקשעּפ

ןוא...עלעקסַאטשַארעֿפונטמענ.ערלעז

רעבָארעֿפונ...רעטסנעֿפודףיואטנעֿפע

.(סרנווושרעֿפפאק):'ץקעפ

טברַאררעֿפסעזַא,לוצוּפא!סעּפעטֿפַאסטהעגונ.ערלעז
ןעמוקטעוורע...ךוזטעבןואסעטהעטשרעֿפ-ייזַא...ךליי

סארפזעיהעצרץדדַאדךלאבעסךיבא'םוינלסשיישטע"זי"
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,רערגיקעגיילקןעשיווצ,בוטשַאןיא...ןיילַאטיבקלערייאירזיא

טרָאןוֿפםחלאטבייה'ס,ןעצֿפזביבאטיברעןעק...לָאסַאטֿפערט
י

.ומויטםָאק-ןעטנעדוטזנַאןיאמנָארֿפןוֿפןטרָאטמוק).ה:גלש

(ןעֿפוררהיאטמוקגרַאווניילקירןוֿפדעווךָאנואטנייס).ער'לעו

....!רָאגרעסיךרנןצם,חַא(םהיאטהעזרעװ-טהעז,טהעז,ונ

.(ףיזאךיזסנייה)..ווריטךָאנךיואיַאריַא

!רנעװָא'נטונ(ן"נטינוצטרנעוועגרהעט).המלש

!דנעווָאגטוג!דנעווָאנטוג.(ןערלעזטיפןעמאזוצ).לטיג

ןעמנוארהעטממיב.(לעבןןםשןעּפֿפּפלַאםנמ).המלש
...עטַאט,ןעביואיוו

עבוכ-ןןואךעלרערירבעגייד...אריטןייקטיגבָאה.עדלעז

זןעציזנייאןעדןעזָאלךעלרעטםעויש

!ךומרַאֿפטעמַאטרעדבעילטָאה'ט.הטלש
-

ןרערגיק,רערניקיָאךומרַאֿפםעררָאניקַאט.עדלעז

;ותעשבםעםערןהָאךל'ןעמוץק־ו`25ק"א'ם1914,?
...רעטעבמָאויךיזןעמטֿפוז-רעסערגןעמטרעיז

...ע'םַאם(ועדעידֿפוצנוא).הפלש

.(ןעילטינףיואנידנעקוק.עלעֿפייטשערטיחָאטימ).עדלעז

זיאןואןעטרַאוורעדטנָאקענמינרידףיואךיזטָאהויג'הלצ

ןערעלצַאּפשקעזוַאןדולַא
...ועטַאט.המלש

.(בָא)צמֿפַאנעטונַאונפוג.עדלעז

קךווצןואןיהםאוננַאלךרודלָאםעֿפזלמעןוזמהענ).הטלש

(טקודטשיזיויטקוק,ןעלטינרַאֿפןהעםשמביבלב;רעםיצן'רענוא

!רָאּפעשירֿפַאמעטקירטשרתלא

ןעביוהעננָאטגינההטלש,רָאּפעשירֿפַא.למיג
-

ןעגידנעטגיבהןוא.המלש
-

ךיזןעטעומשרעֿפןוארידטיטןעציזלָאזךיא.לטיב

יזךיאגירגע-ןעטֿפעניוי
י

טגייה
-

טניכהךיאןייז-ןעטעבקרַאטשךיטטעוורהיא.הטלש

ךיבאטיטךייא
-

ירירףיואןיאעניברעסַאם?ר,הטיש,הפלש,`ַא.513141.

זנורב

.(ןוזטנעז)...וךייאטיטץיזךיא...ונ...ונ.המלש



.(לַאיָארןיסידמטויבװ)ויוןוא.למיג

.ןןיזןיילַאליוורעןעווןץרעמשמיבשנעמַאףרַאר'מ.המלש

;ורחיאןיאךיא!ןיכזןךולַא(גךרנןיורּפ)...העור,העדו.למיג

רודףיואןיבןכא(ןזיופ)...ןיכזןםלַאןוֿפמםואווענבַאהןָארהַאיי

!המלש,זגורב

זרימףיוא.המלש

רערביק;ינבוי.למיג
עמהומ.המלש
...ןעלץֿפץבךיזןעֿפרַאררץרביקץבנוי.למסב

!ץמחומ.המלש
ןואמםמוק...קיבלזמךלשַאססיב,הענ.(בופומטגב)למיג

ךךאכקבערץנ'ֿפחץ...משינרָאנןוא-רבָאווָאןעדעיבָאמציזי

-םולשהוילען'ריאמןיבממומ
ןנַאמרץיבא.המלש

מיבהלכפןחחןינקךָאנ!ןבַאמןעוו,ןנַאםסָאװ.למץנ

ןעוועג'

.(רבעהענמוןואםֿפוזענסָאדפברָאנרץֿפ).המלש

...וממיךווםָאיר.(ןנקברטש).למיג
-

ןעבָאהמשרץרעמעּפש
...מַאהענהבוחהרימ

ץמחומ...ץמחומ('וכפש,טראוו).המלש
מיבםיפיוםערעװ!מַאהָאנהנותחןעבָאהרימ.למנב

זיארץרהץלַא...מלָאווץנמכנמָאהרץניבמעמַאמרעדלעךֿפיװ

ןיאןץשמיובקמומל'רוחבםַאלבַא...ןעוועגסלַאמַאדךַאררץ

בַאה,לעריכמבכרהץיףהעצבעךזַאןעודץבןיושןיבךיאןרץמש
טובמיבמלַאהךיא:ןיבאלָאמַאםהיאמלַאֿפ-ןָאבעץרשץגמונ

רָארצֿפ?ר
-
...וריאמדעיבא.המלש

.רץרהָאלןיבמ.לטונ
-

ייךָאנקבערץנךיא
ךיא,מבצהל

סלַאםץדרלטןעבָאהמבַאמקדדַא,מֿפָאהן'רץביאןָאםָאזענןיבי

וצץלַאךיזמעּפץשמ,רימןץרימקיר-מרָאמשבָא,רצ,מלַאמץנ

וורדלאמלַאהווי”יחערץֿפיררחיאמלַאהיװ,:רבַאהןיבמ

רכמןוֿפלךװרעסָאװמכנםיברוןואמיוררעויךיא...יװץרעֿפ

מיבזרעדןוֿפ-קוקַאיוזַאםהץַאףיוא;עינךיאזיב,ןעבָאה

קוקַאייזַאםעונןיא"!הרוחסץמובַאןעוועגךיואןכבךכוסיי
-
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טַאהענןעניואעניטכיליקַאטטָאהרע...ןילאןיושסייווןוא-

=עברעבניֿפןעדעי,דנַאהרעדןוֿפסעךיזטָאהןעבייהעננָאןוא

ץלַאטָאהרעסָאריךָאנרער...ןעטילידוצמּפעלשענרערבוז

:ןרעדנואוורָאנרימטנעלֿפסע...רָאהעניימטימןוהטענרעביא

:סייארעטנעלֿפּפייציברוצעגיימןוֿפדומערעןעקןענַאװןוֿפ

סָאצןערעיןיאןוא,ּפעצסקעזלָאמַא,ףניֿפלָאמַאןעטֿפעלֿפ

יז,ןעשוקנילדכהעצעֿפילטעוצןעטֿפעלֿפנייא
י

רעװשיקַאמןענעז
שנעמרעדסָאווןעלהעצרעדןעמהענ...ַאווֿפיךָאנרער...ןעוועג
...טרהיֿפרעֿפטָאה

-
טנרעלענסייאריטטָאהרעסָאוי-וטסהעז

-

!ןערָאווענטנָאזענטיורקךעלּפעקןהעצףייע

עלייאװַאןעוועגטנעזרהיא.המלש
ןוא!ךעלריימעלאיוולעדךימָאזעליואװסָאװ.לטיב

זןעננערברעֿפטשינרימטימוטסליװסנייה'

.(רבעהכוןעשוקרחבאטּפַאח)!ליווךיא!ליווךיא.המלש

...וטסייװסָאיו-ןעלזיּפשיד,ילק'הטלשךיזטיה.לטינ

...יוזַאטשינ-עסייהַאןעוועגןיבךיאןעבָאזלָאזֿפ...יטםייויסָאװ

טעטָאה,רָאהענצמףיזאןעּפילענייזןעריּפשנעלֿפךיאזַארַאנ
...חעהע-ביבלעצנַאגסָאר...ןעמונענֿפרורַאךימ

וינעמהומ,טקנעברהיא.המלש

טקבע..-רעטלעןעמטרעוו,עלערַאנ...ןעקנעבךייש.לטיב

,רירףווא(ןעניואירףיואםתיאףיואטפיוה)...משינךיואולופאדצ.

ז-זגורבךיאןיברירףיוז
...וכעמהומ,משיבטרער(רחיאופחעטשרעֿפ).המלש

בעילנונענטשיניזטסָאה.לטינ

.(רבעהנדןיאטֿפיזעגסָארטלַאהעּפ).המלש

רעליואװ...עלייאווַאזיַאיז...עלערַאנ...עלערַאניַא.לטיג
ןעמַאמרחיארַאֿפ

בעיליזבָאהךיא.המלש

...רענירעקערשַאוטסיבקינלזמילשַא.לטיב
טיבטרער,עמהומ,ייזַאטינטרער(ךןזםענ).המלש

יוזַא

רַאֿפטסעֿפרדיאןעמהענ'נָא,ןהענוצרָאנלָאמנייא.לטיב

ןעסילירףיוא-שוקַא,יוהמשרקַאןואטערָאערייב-
-

עמהומ,טשינסעטנָאז(ךכוטעב).המלש



...טלבךורקערש!ןיישןוא(ענורהואסאררעסינוווכרעו).לסלנ

ור,ןעלַאֿפרודרַאֿפוזטעוועובקורףיזאטונךורקערש

_עסוז...ןיכסוינ'הלוזערעיבס,חַא,חאןעשוקעניברדבעה

!עניוסרעטֿפָאט

...!טרעררהואווו...טרעררהואוזז.הטלש
ראֿפן'הט'ושןאטסאהוז,רבעהורןוֿפדהואטלאווקאזווו.לסיב

ןיכס...ןעשוקרנעהורךייארורלוווךוא(פיזב,יונמהעציבו

...רנוקןיכס,ולק'הסלש

רעזכָאט...טשונךוטוזטנעולרעסָאט.הפלש

ךייאןיולַאםעטסיוזווז...טשונםעטסךוזווד.לטונ

ףרַאררעצוםע...ןעמוקרעצוטעףרַארסעּפע:טראוווז...טסוב

ןעלעוּפש
ףרַאררעצוסעבטנאזענרוסךיואםעטאהוז.הטלש

ןעלעוּפשףרַאדרעצוסע,ןעמוק
טנאזענךיואםעוזטאהרוד.לטונ

-

,זואןעוזרַאהרהואיבבסָאװןעלעוּפשףראדרע.הטלש

...רעףראדרערעולערהואןערונַאּפסָאקַאךיולנרתואסוס

!רערעולעֿפלעװ.לסינ
ןעננוזענטשונךָאנטָאהוזסאוו.הטלש

רהוארונַאּפסַאקַא.לטונ

וזןעקןוא.הטלש
םוצזצןוחצנ).וזטסוקטָאטשונן

כזךלאהעזרעטסבעֿפןוא(עויוו,רעםסנעּפ

ורעטיבווטקורטש,וזזםצעו,קאזםעדףיוא'לענשטפיוה).לוכינ

רַאֿפטסעֿפ-המלש,םע\הזכ(נורנע'וסא,ןעניונענבאראןאקםער

וזקורדןעצרַאהןיברףיזא...וזשוק,וזשוקןואםערָאםעד

!עםהוס.הטלש
!םעוהט,םעוהמ(ןעניזנעננָאראןולאזואןאקדער).לטוב
!וןוהטךואלָאזסָאװ.הטלש
םשובטסנעקוד:יזארעדעולעבצו'זחואגנוו.לטונ

ערהוא
רענעשןענעזערהואזַאסווווךוא.הטלש
ירהואןעננערבעניורועניוד.עניבדרהואננוז.לטונ

_!ןעבעל

!רענעשןענעזערהוא.הטלש
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יז.למיג
י

ועניבר,עניבד...םואיזןעננערב

...!טשינןעקךיא.הטלש

.(ריהט-טנָארֿפרעדךרודןינרַאםסוק).הלצ

ןוא,עניבדןַאדטביילביז(ףוַאשרָאנ,רע'וומש).למיג

רעבליזןואדלָאנוטםנירקבָאגוצ
..ועטהוט,עטהוט,חַא.הטלש
.('וַאיָארן'ֿפייאםעטנע'י,עלעטיהטָארסיואטוהמ).הלצ

זוינ'הלצ,ןעוועגומםיבואוו.לטיג

.רעטנואמהענןנוזידיווןעהעזןעננַאנעגןיבךיא.הלצ
.(םםעשדעֿפלטיבאמרעוו)!ןעשזיא'ם.הטלש

...נירעיורטןוא.הלצ

לָאטַאיוו.הטלש
!לָאטעלַא.הלצ
!ונ.הטלש

!לָאכעלַא.הלצ
טשינךיזןעלָאזריטירב(טלעֿפןךםש,ףיואםהעמש).הטלש

...םיבהאףיורַארָאנהעשעבלַאהַאףיואךיאהענ,ןעגירקןעֿפרַאד

יא...רהיארַאֿפןעקָארשרעדיקַאטךיזמסָאה.למיג

,-יא
!טםֿפיולטנעןוא

,רעטנואטשינךָאנךיטבעינךיא,ןיבנ(טלעֿפןןםש).הטלש

...ןעםען'טיטיַאריַא,ריטףיואטרָאדרעבָאטרַאיו'ט
םעןואָאדביבלב(ןעקידטשן'טימףיואךיזוביוח).לסיב
טָאה,ךיזטֿפַאר,םךיהרעדןיא;זנואטיטרעמעּפשעלעםיבַא
בסַאןעֿפָארטעגןעםען'טיט

ןוֿפטלהעצרערַאדןיושטָאהעטַאטיד,ַאהַא.הטלש

זםינטייהענ=ּפעמערהיַא

םהעג)!ונואטיטטםעוד,הטלשָאדביילב(ףרַאש).לטרג
ךיזזָאל(יבאושןיאבלַאה,מסנרעבלאחםואךיזטרהעק,רעמיצסעםוצ

.(בא)..!רחיאןוֿפססיב

וטגָאזעגיזמָאהטָאוו.ןלעֿפװםשאסיס).הלצ

ומרעהרעֿפטָאהרהיא.הטלש
זרעבָאטָאווןענעקטנע...ןיבנ.הלצ
םעדטגירגעעגןעבָאהיוזַאיזלָאז(ךיזוציוו).הטלש
ךערֿפשעגועגירעהירֿפ

-

ז



םרערענפָאסָאװָארזלא'םולעֿפיימשןעכלעזן'םימ).תלצ

...זרימןענעוו,ךייאןעשיװצןערָאווענ

!הלצ.המלש

!ךייאןוֿפץימע;עמַאמידזיא-רהיאטשינןעוו.הלצ

ןעננעדבנייראטשינרָאניזלָאז...ם'נייאץלַארעפָאזיארימ

...!ןעמוקצבןעמעלַא,ןתעטשייבץלַאךיאלעיוּפםָאלידרעהַא

!ּפמָאלידןעגנערבניכרַאטשינרָאניזלָאז
לעקנודןיושזיא'מ.המלש

-

...רימטימָאדרעזיאלעקנוררעדןיא(טיול-בלאח).הלצ

רעיורטדער.המלש
-

רעיודטרעד.הלצ
!המלש,ןיושםתיאטנעקרתיא...הַא-

טשינםתיאןעקךיא,המלש

ךימדעטעוורלַאב,רלַאבטינםתיאטנעקרתיא.הלצ

ןעֿפור
-

!ןעֿפורךייאטעװדע.המלש

ןעדעֿפטנעםתיאלעװךיאןוא.הלצ
-

.(ןעניואענייזםומדרואנידנעשרָאֿפ,םרָאוואךָאנטדָאווַא).תטלש

ןרעֿפםנעםתיאטעוורתיא
רע(בנגלצולּפ.ןזיופ-ןערעֿפטנעםתיאלעיוךיא.הלצ

טדעוו'סיוו-מתעזרתיא...סנעתָאנןיושזיאדע...דלַאבטמוק

.רעלעקנודרָאנ

.(עוָאנַאקןוֿפףיואךיזטפיוה).הפלש

...ןעציזלייװרערטביילבהמלש,ןעציזמביילב.הלצ

םתיאףיואסקוק)-,ךילטיידיוזַאטיניויייסטצעיךייאתעזךיא

ןרעםשםעדרָאנ..!ןרעטשרעסייוורעייאזיא'סורעפסנןכֿפןעוועגןוֿפ

םתיאיזטביירטרעֿפ,ּפמָאל?דןיברַארעבָא7'סבַארסיװחלַא

ןעםבָאיוידןואטֿפיזענסעצנַאנרעייארימטזייווןואןענַאדןוֿפ

סיםולשתפוילעןעסַאסםעד....ןעסנָאוועדנָאלבערעייא,ערעייא

רעייאןיושהעז,ךיא(שירפ)'ךייאייבןענעז,יזטנָאז,ןעסנָאוו

ןעניובענבָארַאֿפָאקםעדטָאתרתיא,הַא...טשינךיואןרעטש
-

1?לשךיבאסֿפוררע(לימשּפָאקםעדףיואסנייה).המלש

שי'וצלַאֿפ'ס.רעםםנעֿפןעבענןהעמשוזנֿפלנ)...טשינךָאנ.הלצ

.ןעזיוו.ןעלתָאדםש-ננורעמערעבילםערתיא
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ןוֿפסעטמוקרהיא(םוה%הואףיואטלַאֿפקולבןיבו).המלש

־־־'טרָאטשן'רצטת*

יזרזויאטטךיווןענַאווןוֿפ.הלצ

פָאלשעכנייאטוהן'ֿפיראךצאזיאעלענייֿפרעטרזַא.הטלש
.(לאיָארםוצוצטהענ,ףיואךךזטביזה)...ןע'ֿפ

ן'ֿפייאריטךיזטָאה'סיווטריּפשענטינפָאהךיא.הלצ

הטלש.טינטעטרהייו,טצעזענּפַאק
.(םאהן'ֿפיואםעטוהיר)!ןעהילֿפםעלָאז.המלש

זןעֿפָאלשענזיא'ס.הלצ

טקוקןוא.ּפָאקםערףיואטפיוה)!םעמהילֿפטצעי.המלש

!םעמהילֿפטצעי(ךָאנםע'
.טינםעהעזךיא.הלצ

בטהילֿפסע,טהילֿפםע.הטלש
.טינס'העזךיא.הלצ

הפע?רעדןוֿפיוועלענייֿפרעטוזסיבווַאזיא'ס.הטלש
.ןעטינשענסיוא:

.טינםעהעזךיא.הלצ

?רןיאןכוזירךָאנזיאךייאיבב(זָארהואסקוק).הטלש

"ששא
ןנוזענעננַאנרעֿפיר.הלצ

ז

:רעֿפיר(עבליזאךאנעבלוזאטַאזננַאל,ןעקברפ).המלש
ענ=ענ=נַאנ

!סייאיזטהעזיװ.הלצ

...טהילניז.הטלש
.(ןזיופ)1-ןעשעלרעֿפטינליווןוא.הלצ

.וטֿפַארטרעֿפ,רהיאוצנענםכיפלכ).המלש
טהענןנוזיריווןהעזענךיא:ָאהטרָאטשן'רעטבוא.הלצ

...טנענעזענךיטךיאסָאהלהַארטשןעטצעלן'טיט.רעטנוא
וענטסורפירףיואריטלהַארטשרעטצעלרעדךיזסָאהטוטש
ןעהעיצקירוצטנעקענטינברעמטוצררעטךיזטָאה,טנייל-
טסורברעדףיוארימזיאןוא

ןעננַאנענטייא
מהילניז.(נכוקוצמנעווארןדנואווסיטרהךאףיוא:קבק.המלש

רויכ.
י

!ןעשעלרעֿפטשינליווןוא.הלצ
רימזיאןענייאידרַאֿפ-
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רהל“ךָאנןעבָאהךעלרבעקלָאווכברעםור;ןעננַאנענרעטנואןנוזוד

טשונבָאהןואקעזוַאםיוהַאןובךוא,טֿפורענבַאדּפםסַאלכמש

ןעניואעניוזבןואןכוזודדלעֿפןוֿפנָארטךואזאטסואװענ
-

ךוזטצעזרע)...ּפָאקן'ֿפיזאעלעניבֿפרעםוזַאןוא.הטלש

.ו'וַאיָארם'יבנ

גרַאבןוֿפנורנעהענבָארַאטרעהרעררָאנבָאהךוא.הלצ

-טורטעניבז
זסנעםעזז.המלש

"טאבָאהרומרעטנוא...סורסעניבז(ועבצאט'רזח).הלצ

נז
י

טרעהרער
...!ךויארעטנוא.הטלש

עניוזרלַאבןעקרערךלא.הלצ
ַאזַאטָאהרע,םורט

ור...םתוארעטנואטשובךוזטנוובזָארנםָאר...ננַאנןעטֿפיני

ןואםהענ:ןעבעגענרעבואץלאםחלאטָאהןואקעזיַאזואןבי'

טעלנרע...טונרעבָאטטרעהרע;טבָאוענםתואוזטָאה!שרעה

...רבעהענןיזרעטנואנורעיזרטטרעווץלַאןואטעצםַאלןוארָאנ

;ץרעטשןעלוטשןיבוןעםָאנענםייארעטַאהרערלעֿפעלאףיזא

ןיכזןוֿפטלווהטענביוארעטָאהנבַאזןערעי
םָארן'טַאהןואהמשנ

רעטָאהםייבןערעי;ןעניזבענבָארַאעלעּפעקענורעיזרטעלוֿפ

ןעניבורשלוטשןענוטעטוא'נַאטומןעקבָאשעב
־

וץנלזכעטוא'נַאןוא

טָאהעלעניווזצסעדעי;ןעבַאטשענרעםיזבורןענעזןעניוװשלוטש

םוטשרערנוזעבזואעלעטעלבסעדעי,ןענווושענרערבוזעב

עכֿפדייץרערַאטנעזזשעגטָאהרָאנטֿפולרעדןואןעוועג

רעטָאהיוזַא-ןערָאווענלעקנוררָאנזוא'טווו...עילַאֿפנַאלעט

,רוטןוֿפלהעצרעֿפןוא,הענ;טלעוורעררעבואןעזָאלענסיירַא?ז

?לאןיא־1"יץ`יא?ד'ןייאןערעיןוויז;ןעצרַאהםוצןערעידער

ןערעוונורעיורטלָאז
-

ןערעזונורעיזרט(ןי-ורמשטומ).הטלש
ו-

-.הלצ
'טרָאטשן'רעטנואןערָאוועננורעיזרטזואןילא

'ןוֿפרוטרעזואנעװןעצנַאנםער...ןעננַאנענםווהַאןובךלאזיא

יּפעצוררוטטָאהןוא...םורטיבבטורט...ןענבַאנענֿפָאנןעטנוה

טשוקענ
-
.(פמטלןוֿפשבוללהַארּפשאןפואס'דַאֿפ)וראפס-רוהטרעידריי)

יזרטנעֿפע,וזלענשסהענ,'והוםשןוֿפףיואךוזטסאה).המלש
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.עננָאינאטלאהםָאווןעלטינטיינטביזענןיאמביזענךיוטֿפערטןיאךדחפ

..זניבָאלירןעםהענקירוצטעוורהיא,וינעםהוטןּפםָאל;ונורכיז

...?ונ(ריהטןיאןָאםהיאטקוק).לטינ

.(םכבורש).המלש

.(מטָאלרעדמי:ניָאטהענןיאריחמידטכאמרעפ).לטיב

רעונֿפַאטרעֿפרעדוצםינּפן'טיזכעלטווַאךָאנטהעמש).המלש

.ןלַאיָארןעבענלהנטשןיֿפיוא;ירוצךיזםצעוןיאךָאנרעדטמוקהנהמ:

רעיבאריסטעלנ(טטקרַאבקנַאדסיוא,:היאוצוצטסוק).הלצ
!דנַאה

.('ויוושוהיאסקירדןוא,ענפזןיארבאהיהיאטזנענ).המלש

?ָארךיואןיושםהיַאטריֿפשרדיא.הלצ
.ןיינ.המלש

ו-ןענָארטקירוצןעםייהענּפטָאלידטָאהרהיא.הלצ
...ךייאבעילוצ.הטלש

...ָארזיארע...ָאי,ָאי.הלצ

ו-ןעזָאלםיורַארבַאהרעייאךיאףדַאד.הטלש
ןוא,ָאדזיארע.(רבאהוהיאםיזראעזןןלםהונ)...ַאי.הלצ

.(עזיוּפו-ןעֿפורדלַאבךימטעודי

דדַא.[טקאבייהנָאןיאיוו).לוקןיבז
י

ידָא(םועֿפםנע).הלצ
-

רעיווטרעהדהיא(ןיהמלש)
3טֿפיר!

.טינםעדעהךיא.הטלש

וטשינרָאג.הלצ

...טרעֿפטנעדהיאיוורָאנדעהךיא.המלש
דיָאןרעהירֿפיווןערעימרָאּפידרעטנוא).לוקןייז

-
..!ימינטרעהרהיא..צוטינטרעהרדיא.הלצ

דעהךיא;ןעדיירדלעֿפןיאןעטולבירדעהךיא.המלש

רָאנדעהןוא-לעטיהןיאןערעטשעטיבויידןוֿפןרעטמילֿפםָאדי

...םֿפוררעיווטשינ

ןיאדלַאבטמוקרע...טֿפורדע...טֿפורדע.הלצ

ןואןעצעזךיזרעטעווטרָארעייאףיוא...טליהענןעצרַאווש

ןעלעוובירעיורט;ןעלעיּפשרעטעווןעצרַאהןינמןוֿפ,ןעלעיּפש

ענירעיורטעננַאל;ןעשיווַאלקידףיואןעלַאֿפדענניֿפענייז
רעטָאהרענניֿפ:



.ץיָאזלצנעצטק.י

וךייאוצטֿפָאםמוקדע.המלש

סָאווץרעמשןעיינןעדעיטימ,לָאםעלַאטמוקדע.הלצ

םעדסהיארימטקנעשןיילַארעץראהןיאףיוארימטסקַאיי

ןיימןיארעילסעדעידייהרעליטשטבעווןיילַארע...ןירעםש

ןוארעטמוקךָאנרעד...דעמבעווזרעֿפַאךָאנזרעֿפַא,הט'ג

ץראהןיימןוֿפזייװפןעדרָאקַאסעמּפעש,סיואםעםלעופ'
װ.םלירַא

וטצעיסהיאףיואךיזטֿפידרחיא.המלש

!ניטרַאֿפןיושזיאדעילסָאד!ןעמוקףרַאדרע(:םעֿפו.הלצ

טלָאוודע!ווןעשנווַאלקנדוצדבעהורסיואםירעוצ).המלש

!הַאזןנניֿפענדעילסָאדןעלעוו
:סיואסעטעווןואןעמוקסעוורעדעילעצבסָאד.הלצ

ןעלעיוש
-

.(דדָאקַאןעֿפיוהַאןיאםּפַאלק).המלש

...ררַאקַאםערםלב(דנַאהַארַאֿפןָאןיםּפָאזו,מדעםוצרעֿפ).הלצ

םערטיב(טסנענענרע,לומשןוֿפףיואטהעמש).המלש

!דרָאקַא
דבעהעדיינענמוםכהענ)...תטלש,ררָאקַאםעדמיב.הלצ

.(מסודנוןעזףיואםאקדהואםנעלןוא

.(עזיוּפ)

דעילרעייא,הלצ.ןעריבורונלָאמַאךָאנלעווךיא.הטלש

זץנלֿפו'כ
-

...טנורפ(ןָאנידעיורטןואןירוקסהואטקוק).הלצ

ס'הלצןיאףעיססקוק,לַאיָאדם'יבנרעדיווךיזפצעז).המלש

דנולבןָאסואלק,קנַאדענוהיאןעועשםיואןעלעווםלָאוודעיוו.וֿפּפזענ

.(וטשוווַאלקנד

...רעדטשינ(טֿפּפלמרעמזצרעפ).הלצ

("ןיאטעװותיאןוֿפקילפןסבסמהעג.טריוורעֿפ).המלש

ווסואלק)!רערסשלנ
ו

.(ןעשיוואלקערעדנא

...זילב(ןעטיַאהעננּפאטקוצ).תיז

טּפאלקןוא,םֿפיזעגדהואםשדָאֿפ)!ןיינ(םלעפייווצדעֿפ).המלש

ןלָאמעםרעיֿפסָאדןָא

,המלשטשינםעטסיוורהיַא,ןיינ(וצםהךאוצמלַאֿפ).הלצ

סמחנ:ןו)ןעצרַאהן'ֿפיואןָאדימסעטרהיר,סמהענ...דעילסָאי'
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ןעמול:ץרךָארטרעהרחיא(ןעטמהן'ֿפיואךװםנעלןואובַאהמו

ןיכס,רעילןןיטןוא-ךָאיזרחיאטרעהןערעטשעטיבווךר,ןעריבר

...ןעניֿפענטשינרחיאטנעקרעיל

סעזיאןענרָאברעֿפ!טשינךיאןיֿפענרעילרעיבא.המלש
-ריטןוֿפ

ןעניֿפענטונסעןעקךיאןוא

,,ַאייקוכז
-

.(ןערעיטראפצרוצטֿפצזעגרחיאקךלבבוזנידאןןיאףיואטוגעוו).הלצ

ּפֿפוררעךיבאטֿפוררע(להנמשןוֿפףיואםתעמש).המלש

...ךיבא

יזלוקןיכזןערטרעהרהיא.הלצ
רעֿפטנערעיבארעהךיא.יורב,הטלש
ןעניוושענטצעיבָאהךיא.הלצ

רצ)...טלסליוזַא...טרעטיוזרעֿפטלסלטָאהרהצא.הטלש

רבעהץרןָאּפרַאוש,ךיזםצעו.ןּפאכָאקרעדוצבצטהעג,ןהעטבירהַאאםזָאל

.(ּפָאקםערןיזףיואובכעלןוויעובקורףװןו

וצעצןךלּפן'םוםסיואטסוקוז,'לָאיָארםינּפךיזםצעו).הלצ

דיַא(רלורעננזארַאֿפעזיוּפ,ןעמעווףיואננוטרָאוורעןיא.ן'הם'יס
-

ןערעיןרָאוערעוושענעננָאחרעֿפידןעסכווצןוֿפךיזטזיכווענו.רע

רבעהויו,ןעזָאלענבָארָאנורעיוומוָאקםער,ןעצראװשןואופלבןקַאוורעס

.(ןהלצןענענןהעטשטּפצלב.סטורפווףיואםנןץ'לרעֿפ

שערו,ףָא'לפ'ןוֿפןוו,להנמשםינוֿפףיואםָאזגנָאלךיזטפיוה.הלצ

טכיזןנן'ּפיסןהעטשמכפלב,'וָאיָארםגוזבעווַאו'מכָאמ,קו-ןב:לעפי”

.(רטטסבןזֿפםוצרטווק,:ןקסלבבוםוצ
־

.(לָאיָארט'צבךוזטצעזןואםורטעםאזכנַאלטרסוצטהענ).רע

הלוז(בכרנעועב'יופש,ןיה'יכצוצוָאקםעדףיזאםּפיוהז.המלש

.(ןעוֿפורןיכזפונטרעה.ןעסעברעֿפוווםתעמש).הלצ

.(עזיופז

הלצ...הלצ(נןונעסצנ).הטלש

.'טסיוו,טשינץורעה).הלצ

סיואםבָאלש,רךװַאלקסמרבעהודסיראפהכוצ).רע

.(רעבעּפ;וכן'ופע

ייו!ינוצרבונעֿפע,רעֿפצהםצועןָאקםערףיואּפבידה).הלצ

.(.ונוםרָאוורעןווי'עביווו

.(סקאסועמשישםעדולעויש).ךע



יסוסָאקָאןיבורעםבבָאםגנוז,לידבםורםםנאווןןבנואטנבֿפצ).הלצ

.(רץםסנץוקוונךרבןקוק,טנָאםַאכי

.(ןבלהַארטש-ננורעםצדןכצלּפבןיברַאןעלָאֿפרצטםנעֿפןכא)

וז:יד
ן

,ןץםַא5ֿפןכאטהןןגרָאֿפ

וזור
-ן

םיוקוזםהץז'ם
-

,נבובֿפָאהןיבמטהענרעֿפייזַא

םיירטןיבמטשַאלרץֿפייזַא

רץטסבץֿפוצא,טֿפַאב?ר,טֿפַאנור

;ץרַאוושןואםוטשזכאטֿפַאבץר

,רץיירטןטובםייאטרץזידזַא

...ץרַאהןיבםםייאטהץזיוזַא

-טשךכנרָאזור,טלעווףד,וכלץוו

ובָאטןיברףידאטֿפצלרלַאב

.רעידרטןיבמזלאנךב'ּפא

בַאלקןיבממאנלבךךא

םםע,,לגמסןבסףףואםתעמש,טבָאטונַאּפיבָאקַאןיבוםכס-וגן).רע

1-ןָאררָאקָאןנכרןיורס,טקיטספװֿפבלּפץ
װןגיוצץנבצ:וו,םםֿפָאלּפוװבטבצהםהץָאוצךכווורצםנחץברןד).הלצ'

.(ןעררָאקטשיןוֿפ

ןואלװטבַאםןפצּפךךרבטנץֿפצ,רתלאבצנךדנצרנבןוונזךסו).רע

ךרךװוורתואטשףק,ךופוצםםץֿפןזטקןרר.ןװאםהונ:ןוארתוויםננךלש

לעפנָאםןיסייווסיורַארהצי!םזָאל.ןמייוצבבַאל1ןוובבדבָאטֿפץלֿפץצװָאקָאל

ןוולכבשןגנוםַאמנַאל,ןצרָאיפרָאּפויורבטבבאּפָאסהענןווי.'ונופשן'ֿפיווו

.(ןעמוקעגמואזצןוון

ןוו!םָאלב).הלצ
וֿפ'וןטנןװןיפידָאװוֿפרָאוורעֿפפָאקסבו,רעוס

ן

,'חבש.ןזיופ.ןנןטיכוןדךךבװֿפוָאלםֿפַאמטזָאלָאבנָארָארבעהור.'יופש

המלש(לבושןןכ
;װװןןןגקץררןןבסאוָאקםעדםזָאלָאבנָארָאפָאהדָאבלצוו.המלש

.(ףירורָאדךוורהצָאבצןיסנייס,שבכו!םתרכמנטָאה!ז

ןָאטפולסָארטצעיטרנוצ.הלצ

-



טהענרעֿפיר

זטֿפֿפסָאר(נירנעהעמשֿפייא).המלש
ןערעוונימֿפילןיושןעק'מ.הלצ

זיאלעקנוררעדךלא.(רעטדעוועדהיאוהיאמנָאםרעד).המלש

'ךֿפאטיטָאדרע

!קעוזַאזיאןואןעווענָאדןיושזיאדע.הלוז
(תונבילםדעוז'ם,'יעשופן'ֿפיואמֿפילםאדןָאמרניצ).הפלש

.(עזייב)

ידעילןיבזטרעהענטָאהדהיא.הלצ
!?ןעוועגןייזזיא'מ.המלש

--
...ערעיבארימטגניזטצעי.הלצ
רענעשןענעזענייז.הטלש

-

ריטןוֿפטּפעשענםייא'יזמָאה,ןעוועגָארזיארע.הלצ

נידיילַאטיט...טשינרָאנ,טשינרָאנךיאבָאהטצעי...קעווַא-ןוא

לוטשן'ֿפיואךיםדעטָאהטמורבעטלַאקַאןיאןירַאה
...ןעזָאלענ

רימטינולוכשןופךיזנידנעדהירםשונסיואדנַאחנד:הואונזטקערטש)

ורנַאהרעייא

ןמענ,רחיארעטנוא!עובק,עםוינאקןוֿפףיואםירעוש).המלש
.(ינאהדערטנזז

ּפָאםעלָא,יוזַאלָאמעלַאטוהמרע.ןזָאיּפטכַאש.הלצ
,טרָאויַאךָאנטרָאווַא,דעילםָאדריזנןיארעמבעווןעטשרעםוצ

דעטבעווםעדעֿפפהזבשנענירעגיימףיואזרעֿפַאךָאנזרעֿפַא
ןוארעטמוקךָאנרעד;בָאמולבןיבמןיאחואןערעימקנוט,םע

טשינרָאנטזָאלרעביאטשינרָאנטזָאל,סיואןעצנַאנןיאםעטמיבר

...רעביא
-

לָאזךיא,רנַאה?ררעםעב,המלשריטטקירר

יןעלהיֿפ

(וורעהימםָאווםיוק,יזמשוק,ענייזןיאדנאהרחיאסקורד).המלש

...הלצ...הלצ

דעטָאההמשנעטלַאקַאןואץרַאה.ויריילַאטיט.הלצ
?דריטובכעל(ץראוזןיֿפוואדנַאהייוטבשל)ןעזָאלענלומשןיֿפיואךימ

נידיבל,ןערעהננַאלקרעדיווםעדרהיאטעווןעצרַאהן'ֿפיואדנַאה.

!םעזיא
סוםםןןווםז.המלש

)

,הלצ,ןעמוקטעוודע
ןיארעטיבווןוא

צןעבעוורערעילענצזךיבא
־

לעושיוואטשינןעמוקדעטעוולענשיוזַאמשינ.הלצ
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.וזדַא-ןוא...ןעמוקטשינלענשיוזַאןעמןעקדנעווָאַאוַאךַאנ

..(ךיזוצםהיאםהעיצ)...לצורנבַא'ֿפרַאֿפיֿפיבװרערברַאטשךלא(דעוס)

ז-לייווננַאלרַאֿפ.המלש
'ריסטגניז,טמוקוטשינךיוארדיאסנעקסהיא.הלצ

זרעדעילערעייא

ךיבאןענבלז(טרָאן'ֿפיואטביבלנןואףיואטהעטש).תמיש

יזסעגרעֿפךיאעגיימעניבם
י

עלילהערֿפטרַאוונענענרעייאןיא
יזנניזךיאועגיימןענעז

י

םירבחטימ...םוטעמואןואנידנעטש
סזירָאטַארָאבַאלןיא,טעטיסרעוויבואןיאגעווםעדףיוא;ןיילַאןוא
עסיוטענעסינשוצןעריזילַאנַאם'יבפ;עקנַארקעטֿפַאהרעלהעֿפרַאֿפ

סענרעֿפךיבאןעפענ,רָאנָאד;ייזךיאנניזםוטעמוא-רעּפרעןכ
יזךיא

י

.-ךיזמנָאםדעד.הלצ

(עּפָאנַאקדעווצ,דעטיבוובָאטדענ)!ךיבאןעבענ,אד.המלשן
...וןענַאםרעדטשינךימןעקךיא

".תטלש(רעימ).הלצ
עלַא,קנַאדענםעדסיטרעהַאנידנעטשםוקךיא.המלש

זפֿפַאר-ייבזנניזךיאןעווןענניזוצסיואךייארַאֿפרעדעילעניבם

יזזַא,דימךיז
י

...טֿפַאוסנעבעלןואןעבעלסיטלוֿפןענעז

!רעהַאלָאמסעדעיךייאךיאנָארטןעמולבענידעבעלןזנַארקַא
ן'רעטיציוזַאנַאלשנעביוטַאןיאיוו;ןעכיוטעדנרעטַאלֿפעסייוו

יז
י

,לעוושרעייארעבידַארָאנךיאטעדטםיוק-טסורבןיימןיא

יזןערהירֿפדעֿפ
י

רעמיצרעייא(םו-ואוווטקוק),רהיא...רימןיא
-

...רעדעילעגיימטימ,ייזטימָאדךימםעשךיא
נַאטדעפנוא,דבעהווםומטעֿפָאֿפ,לומשןוֿפףיואמהזזמש).הלצ

!ַארריַאל-אהוַארדיַאל-ַאה(נוונעז

!ַאה.המלש

טרָאדטוהטרריארָאנסָאװ!ָאדןעמטרעהץלא.הלצ
ןעננוזענסערחיאטָאההירֿפסנייה;ָארןעמטרעהןענכיוא

-
זרענעשןענעזרעדעילענייז(שןבָארוא).המלש

קעווַארעפָאזיאדע.הלצ
-

י-ידעריװטמוקדערעדייאןוא
.ילוטשן'ֿפיואמַאםמלַאֿפ)1ַארר=ַא5=ָאת1ַארר=ַא5פַאת

.םקרעםעּפז-המלש,דעדניקןעסעטמוק(ןַא-זַאטסוק).למיג
זןםדיוורעֿפןהעטשםבּפלנעדעדנוזעבייו



"15 פהעברצֿפ!ר

י!עמהומ,עמהומ,חַא(סבברןןלענןואןןזגָאלשענרערעננ).המל'

.(וצדחואוזוולַאֿפ)

,המלש,הענ(לעסקַאן'רַאֿפלץםכבַאםתואסנייה).ימלג
..ןעסע

.(רבוזכיצסץתאנָא).המלש

'..ןלםרעמֿפָאמ,וינ'הלצ(נכהורנווו,ן'ה'לצוצ,וצפהענ.לםינ

!וינעמַאמ,וינעםַאזכ,חָא(תוכמסהו).הלצ

וןסֿפָאםועוסנבביובנװלןודטומ,הלבקורףיזאופלַאֿפ).לסיב
%ןעמרעסֿפָאזכ,וטסובסַאלֿפוסוס;יביוא

זכולבסָאררכססָאהרע.הלצ
ןעניוזענסיוא
-

ועניברןעקָאלצררודןענעזןעפֿפָאלֿפעצ.לסיב
סשוקענסיוארךםרעסָאהעלערעהסעדעי.הלצ

-

וס'ניברעלעקזולבסָאררידףידאזואזפשסיבנקעצ.לסיב
וצךיזכסָאהרע.הלצ

...טקורדעגןעצרַאהןיכז

ומקיררענןעצרַאהוב'ווזךורזבָאהרעװ,ויב'הלצ,רעװ.לפונ
.(רבנםֿפצםעםוצןעקולנצרהנוזוּפֿפרַאוו)

,ס'נןןןרבדןןערעיּפרָאןערעװ!!דוצדבַאהןדמומםזיכװ).הלצ

ויבעסָאם,לעםנַאבןעצרָאווס
-

ןוףיוארהןאטוַאט,ףיואךוזטפיוה)!הלצ(סיואסיברס).למינ

רנרעּפכצרחבאםעלב);מֿפלֿפ`יזַארַאהלדרלוןענעזרַאֿפרעך(רָאה

(ץרַאהםוצובַאהוררתסאטגעל)־סַאלבייזַאםינּפסָאר(:ינון'רצבדא

-טסורפןביוםשונךכזםגעוועברַאֿפרעד

רעטנואןלפךוא(לָאֿפפכנסןךהץב.לזמשןוֿפףיואופהעוםש).הלצ

וינעמַאם,ןעוועגלעמנַאמןעצרַאוושןיכז
ייןעצושענונזנוודבעהןררעמֿפָאוּפרעדףיואופךךרושרצֿפ).למיג

סװ1ן(רהבו

מנַאהרָאֿפ





עבראייבבראבטוא
רעטעכרא;שידיא

\לוש?שמ/
\~שביו/

_

'םירעפזעּפעך-ַא

װּפוסם-

1.

,טהענןענערַא

;ןירהערטםיטָאנךָארןענעזןעּפָארטערָאלקדד

ןעריי'לענעםָאנענםייאם'טָאנ
-

,ערעוושרערנָאלעמדהרעדטעוודלַאב

ןעברַאֿפךיזטעווחרזמרעלקנוררעד

-טייר

;ןעםולבווו

םינזוןערעווןעלעווןעקלָאוועצרַאוושור
~

;רָאטרַאט'בוז

ןעברַאנעצנַאנןוהטזםישַאךיזןעלעוי'ם

,ןעלהָארטש

,עשנרֿפ,עננוי

ויפמוקזעלעװזז

וזעלַאֿפזעלעייזיא

-טיבנרענדלָאנַאייוז

,,עריירֿפם'טָאנןוֿפבנַא'כקבָארענדלָאנרעטיבווַא

11.

-טהענןענערַא

ין'טבעירוםעבסָאװןוא,טָאגטייר,םהיאטרעגרעסָאװ



\
ו

ןעלמרהןעבעדזעניבזןוא
-

זןעבעלנרברַאֿפןעבעווסָאר

זטהענ'םיווןהעגטעװ'ם,ָא

,ַא
ןיבו

,ןעלמישרעֿפטינטעווםיטונ

.ןעבענרעביאםערעטָאהדבעהעטונןיא

...לענעילֿפענידעישרעֿפטימםיכָאלזבטָאהדע

,לעמךהןעטסֿפעהןיאףיורַאןיילַאוואןוא

,ןעטבעךוםעדןיא

לענעךרןואםָאלשףיואטרָאדךיזטרַאּפשרעֿפ

-...טרָארןיילַאטבעלןוא.

.111

־'םהש111110ַא
זןעכהערטס'טָאנףָאדןענעזןעּפָארטערָאלקיר

,ןהעטשרעֿפטונרענייקרעבָאטעװרעצןייו

יוטעװירעניוקןוא
ןי

ןעסיװקילננוא
-~

,ןררלַאךיזרַאֿפטבעלטָאג

י

...ןעבעילקרעֿפףוזדעוםַאהףירה

.ןערעהרעדטינרענייקטעװןעמעוורעטטור

.ןעסורנטינדרערעדןופםהיאטעוו'רעגייק

ןעבעולטשינםתיאןעקץרַאהנרצנווא.ןווק

ןעקנעזֿפטרָארו=טסיירטןייקןוא

י

;.ןעקנעבןואןרעיורטןייורַאֿפ

רהערטןיבוךרודטםולם,ןיושרעטנייװןוא
-

זןעבערזעלַא,ןעלמוהןעסערזעוכַא

,עטלַאקַאדדערדףיואבָארַאטלַאפןוא
.ןקעַאטנייװיוזַא

...זעט'כַא'נַאןואעקנַארקַאניוא'נַא



.ח'

זבהעגןשערַא

,ףידאןיושטרעהםע,העזרָאנ,העזרָאנ

ז'ירעיררזםינננַאלןידשטעווםע,רלַאב,רלַאב
-

,הָאלברערךװןידשזראלעמיהרעד

!ז'רעידרזפַאןופןסוסןרוק

בננַאלזֿפענ'רלָאבסטשרבנךרףיררַאזואזפָא

לירנקַאןדאזםלעקדוורעסבלַאה,ןענירצעצבלַאה

...ּפליומןרפרהואטסךלפרלָאגרָאנטסובזםרנ

עזםךוװצורטמוקזםָא

,פזםידרַאענךריבפ=שולעהַא

:עטךררךררחיאןעבענ

-ננַאלןףאןור

ליבז=רעיבפרעשורסַאויאטָא
-

יףךורטשרענירלָאנרעוֿפררפַא

,ָאר;ףאטרָאר,רעררווןעלַאפזםָא,ףָאנןסמוװשטָא

ףיזטהםרפןואטנערבלטסוהרעצנַאגרעד'

.ףוזשהענרעפןנארבשֿפרלןוארלָאנןיאףיזזםֿפערב,

.ץ

ע-ךראסָאוו

זענןוווץטרזכןוא,ןירעיררזםןטימןיא
-

?ןעניכשרעפיװָא

ןקלָאוולטבפרבדערעיורנרערעי

,דורןענרררעיבסַאןראףיזטלערנַאװרעּפ
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ל'רהערזםסםרקװזםעי

,ל'רעּפַאזוא

,רלַאפעצרָאוושערעיףיוא
זםבַאקןעלקבורוערק"ףידא

.שנַאמַאורַאטגעךל

-?זואסָאװ

-טָאג:שרערנָאטונ

,טָאגרענעבערלרעפףירהיפר

מָאר

ןטררּפשרערזיורקעיבגַאּפָאקןיכזףיוא

טניפעגרָאנרעדָא

,ןענװעצבדנקזיוזםןעטלָאהעבץרָאהןראףעיּפט

ןעקנָארעגעגי'כעזרכעזיום
-3

!קילבַאּפקילבָא

,זהצטשרעפטרנרענייקרעבָאטעווקילגןייו

ןייוטעװרעכייקןוא
.זעםוווטוברררפ

ןעקנָארןייקזמרנ,םיחבשןייקסונ

ןעקרשםהראררעךרטעװ

,ךיילָאטבעלרע,ףירהוצטבמלרע

צזעםךרדרעפטרבםתואםילָאזןוא

71.

-טהעב;קכערָא

3ןהעשעבזואסָאװ

,םלַאפןעגערַא

!טלהָארזםשלעמוהרערןוא

ןהעשעגזראסָאװ
-



.ןעּפָארטןעלַאם'ם

ןעמַאלפןעלַאּפ'ם
-

זןעמַאווצץלַא

טכַאלןואטניייוטָאג
בזֿפרערנַאטינ

וטכעלשםהיאויאיזכןואטונםהואויאםע

וזדערטבעװעניזדעטָאהטשרע
,ן

ןענואוועניזרעטאהטשרע
-

...ןענורענזיזזיאלןיילנןוא

.ןעקנַארענסכרןענָארטענםהיאדעטַאהטשרע

,ןעננַאנרערםהדאזיאטשרע

ןעננַאנעצרעזיארלַאבןוא

0

-טהענןענערַא

.טרָארךיזטוהטיטסָאװ,טייוודעוו

זטרָאןעכיוהםענעיןיא

ןעםעינלָאזןואןעניישלָאז

.ןעםיווטינרָאנןָאקשנעטַא

וזםהענןענערַא!טהענןענערַא

%9%
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.רעלמםניק





.רעלםםניק
.(עוצקמ)

יונזםבָאזענריבסרעדםר,'רטָאה-.ךיז:ַאלז,םיסרעה-

םייחַאבירעמןוֿפנידנעזבוק,ןעםַאליןיבז
-

עלע'םהרבַא,ופסרעה

ַאףיואברעטביירשיוזַא,..יןעֿפָאזורָאפַאףיוא,ונואונזםמוק

זנואליוורע;ןייזלהומרימלָאזרע,.יולקזכינרָאנ!ןעֿפָאוורָאּפ

לבהפךם...ןענינַאנניארימןענייוכרעםָאם,ןעקערשרעביאטינ

תמאבליבוי!םייהַאםוק:לעירַאקסעדעיןיאםהיאךיאביירש

...דםערֿפרעדןיאןעציזןוֿפתיללחםעדםינךיאהעםשרעֿפ -
ןעדעירֿפוצעטַאלזזכָאה-וןעלע'םהרבַאןוֿפףעלרבַא

ןעֿפילצרַאוישםערריהזכדערףיואנידנעננעהֿפיוא,םנערֿפי'נרעביא

=ַאםןיאןעליוקירזפהילנענֿפייאםָאהיזןעֿפלעווםייב,ךוזנדנַאה

!ןענעיילםהיאריזנםםלָאז,םולש,יקַאםליווךיא-,רַאװָאם

נָאזַאםולש'רםָאה...ןענעיילנָאעלוֿפַאךיזןָאקןעמ-

יעלונוארעופקישרהָאיעטצעלםָאד-,ניד'זנורבבלַאהןיהטעני

ויוב=זכםָאּפןיבאןעליֿפנָאןענעקטינלָאזשנעמַא...ךעלעניובענייז

קוקַאםםעוו!עשרַאווַאןיא,ךרבַאןיארעטציזןעוזיזןוא!עלענ

ףעירבַא,םעוזַאקישזכףיואןוהזכ

ענעשעקןוֿפסיורַאטהינז,רעםביהףיוארבעהידטזָאלרע

רבעהידףיואן'טּפַאהעםַאלז,ףעירבםערךָאנרעד,לעֿפיטעםיורַא

.לעבזכעלם'וצוצםהיאטימזבהענ

,חילעּפחהטימזכיוראעטאלזזיא-לָאםעלַארעבָא-

,ורזַא,ךיאןיימ,בחבםעל'םהרבַאהעזךיאןעוו,לָאםעלַא

פיירש.ינַאנןיבר,תויתואענייז;ןעבעירשעבםעםםָאהוד,םולש

לָאמנייקךייארידןוֿפךיא.יעלֿפַאהורושןהעצידירהעם...ןענ

פָאווןוֿפךעלעויעיר:עניירךיאקנעדענםכייחיוויוזַא;ןהעזטינ

וזכרָאויםָאד,םולש,םֿפַאםיוו,רעהַארעבָארָאנםוק...ןיזָאל

...ןירעםייויעּפַאבקַאלָאםעלַאןוֿפךיאןי:שדקפןישלןיא

ןיכיו:ןַא:םערןעזיוועננָאןואוכלעטשענבָאךיזזכָאהעםיילז

.שרק=ןישלםעדףיוארענניֿפ



־ירןעמונענסיורַאךיזטָאהםולש'ר-עלעסינַאסדַאוו-

וו,ךעלזעלנידטשיווענסיוא,ןעלירב
י

סעדעיגהונךיזזיארע
יזטסהענרעןעוו,לָאמ

י

יזןוהטעננָא,לעדיישןוֿפ'סיורַא
י

ןוא,לעיער

ףעיר:ס'נהוזםערןעמונעגדעטָאהלעֿפיימשסענעדעירֿפוצַאסימ

ם*נזֿפןואןעביירשס'נהוום'נוֿפהָאנהמָאהרעםינּפַא.דנַאהןיא

.שדוקפןושל

עמַאלזטָאה-!ָאדטָא,ָאר...ננַאליוזַאוטסֿפוזסָאװ-

טֿפירקרעֿפםולש'רזַאנירנעהעז,ןעֿפורענסיואנירלורץננוא
.ףעלרכןיאטיב“

!ןעצטיה...שדקפןושלןייקטשינךָאדזיאסָאדזסָאד-
.יירגידבעילוצזַא,סעטסייה,טבערשדע...סעטֿפַאמןעצטיה

,ןעֿפָאװעֿפילטעףייאםייהַאןעמוקרעטעװןעצםיהעס

םערמֿפַאחענסיורַאטָאה,טמעשרעֿפלעסיבַאךיזטָאהעטַאלז

ֿפיודַאןואלָאמָאךָאנךיזטקוקעננייא,רבעהס'נַאטם'נוֿפףעירב

.היטן'ֿפיואאמחןעצנַאנםעדןעֿפרָאװענ
-

ףיואךיאטלָאוו,וליּפַאפעקןהעצטימוחיטַאזיאסָאד

ןעלַאֿפענטינםעד

יטיטןעירשענסיואםולש'רטָאה!תימַאטינ,תיטַאָאי-

.טמוקעלע'סהרבַאסָאװהָאנהקרַאטשבָאהךיא-לוטיבַא
,ןעֿפַאזע'לוסּפןיאךיזטשימרעזַא,העיריַאךיא:ָאה:תישאר

'וסיבהרעדןיאזיאעל'הרֿפש!בָאהךיאסָאװרעדניקךסיד:הינשהו

ירעזנואףיוא,עטַאלזטנָאז,טינרימךיזמביולנסעּפע-

'ולמןעבָאהןעֿפַאמעילַאקסהיאלָאזַאשרַאווזַא,ןעלע'סהרבַא

פַאוזשַא,ליטרענןיא,ףיוהןיאטצעיטציזיז!םולש,רעטֿפָאסַא

..ןעֿפָאןעניואידרחיאןיינעונירנעטשטנישיזרָאנ,ךעבענעב -
:ַאטךיאןיברעננויןעוועגןיבךיאזַאזןעניוםס=ןעניוא

ךיזטסולנ-...ןעטַאלזןעבעילקענסיואןוארעשירַאנןעוועגעק

:לבהַאטייקנעשךָאדזיאן'תמארעדןיא-,ןעֿפַאלן'םולש'ר
רעטנירנע...המשנ,ןירַאה-זיארקיערעד!חוטשַא,םילבה

-.טסנרע
יןענעילןעניואערהיאןיא,עקַאמןיימ'ֿפוךיאגָאזסָאוו

'ךיזמֿפַאד!ןעל'הרפשףיואןיבמןייקטינטסיב:המשנןערוּפךָאד

סיואשממטהענןואעש'יונ,ךעלֿפיבידטימנידנעמש
ןעוו

זר

.יוטנָאז...ןובנרעשידוירעד;נָאטרַאֿפטסנרעל

\\



%וציו.רץלוסניקן
רץרץובואבררץריַאסַא...ךַאזלפהַא!ןץנךםספןונינ-

ןוא,דערכרןיאטילש'רןיברַארחיאזבלַאֿפ%ןונינַאןהָא::ברעל

צו
ן

--ףעךטהכלה...םעופןעםיירבַאסָאהןניכרעל

רירלהעצרץרךוא!רעקעלֿפעברָאֿפַאוציוולכימַא
ןוֿפ

ואכרן'טיסןיברַאוטםלַאֿפ,ןניליהרפש
כז,וטםלכװסָאװ,הכלהן

לפלּפםרךד::ןיבךיזלָאז
זהיכנשהוהילאשַאןיאןיכז

בטסנַאזורסָאװםעדןץנעקטנַארָאנ!װברָאררעװ--

,הרבַאבעולךיאבָאהןָאזצוורניקןוֿפ!ַאזַארוםַאבַא...ןוגינ

!ןוגינַאףרַארהרגאןואטֿפעיטענטינלַאםנןךקךיז...םישרדמ

,ָאנחַאטימןעֿפָאלרעֿפזיאיםםַאװעל'השעםַא,הרנַאופםךךה'ם

ןיישךיזטרעזךיברעלענרעד,עטַאלזטםהעזןונינַאסָאה

סנירנָאענםילש'רטָאה;..צעהטלץזָאלנַאכקַאטלוווךיאןיא

.הרבסהןיכז

ץניבלקכר
ןוֿפןץנַאמשץבליבװרץרזיאסָאװ,החפשמ

.עהטםוצטצעזענךיזסָאה,ןץיברר
ךלורעטעוו,נךטשרָאריווסייוורעװןיכזבעסובילש'ר

קַאילןעטםצרַאװעננָאןוֿפהבש.רַאװָאזבַאםם'ןיבןידלַאןעצץזסינ
טרָאטשַא...שררםהפחיבןיאךיזרעסלטאברר=יּפ=לעליבוי!עי

יז,ןערענהַאםַא-טרָאטשַאןיא!דיגמ
ן

ןואןוהטץנרָאנטלָאװ

פענבַאןיישךַארוצאםיחפש=שר1ח=שארןוֿפ!חלשררטרץהענ

טנץלֿפן'םילש'רינבזשוררַאןהָאשרדחפשארהפש!טרץר

,םתיאךייאחבשןץטסָארּפַאןיאם'זכֿפץנַאוַאןץרהלֿפםייאןעמ

יזרעטעווסָאװ.ןערהַאטשינםעטנעלֿפןץ'םילש'ר
ך

ועלַאשז

,רָאלקהיב-ךינת:ןָארץוושייזַאטשיברָאגםהךאטםוק'ם%ןעװ

לץםיבַאםעטנץלֿפןץסורררעֿפ...טשינךילאןץלהעֿפםישרדמ
רָאנ...סיראלעכֿפוצן'םילשרהיאןעמסנזיבםעפ?;ןָאטַאלז

יוטָאהבנַא,ןץלַאֿפַאנניבאטינלָאסבךיקרחיאזיאםתיאןץרעטש

לעטרציוַאןענַאזוצבעילעבטבטָאהםדלשרחיאזַא,טםואװענ
זיאסָאר,כץםילש'רוצענו:לירעטשןיאןץננַאגעכסואונא

.יןהעבוצףידאטשינלָאםנךךק;רצהןץרץםַאוועבצנסָאװלַאווייַא

ןערָאלקםעוןץֿפרָאוורעֿפ,המיברעדףייאךיזטלץטשענ
ררָא:יר;ןלּפבַאיידמשינרָאנ,ןץלסקַאירףיואהילט

?םורפערנוכָאינַאףידאבלַאהמהור,דראב;וֿפילהָארנַא,ץבץשַא



.זהזיולצנוַאק.י86

םעןוא,מֿפיבלךיזטשטיינקרעֿפןרעטשרעסיבוורעד;טמורב
...קנַארענרעגיטֿפילרעדןעניואענעֿפַאירןוֿפסיורַאןיושמנייש

רעטתענל'קוסּפַאטימ:ןיילקןַארעטביותןעביוהבא
.ליטרעווַאםיאגזרַאטימראנרעדא,קוםּפםעגיבלקַאטימ,מיירַא
,רעדבעטשםערןַאםגעניובנעלעערייבטימןָאהלחתכלךיזטרַאפש

פעיפש,אחוחינב,סיורַאטנַאזןוארעטנואםתיאףיואךיזטגעיוז

ןוא,עלעמרעווֿפבלגם'אנחםעררערַא,ל'קוםבםאדגידגעל

ם'נוֿפםתיאךיזןעמישלרעּפיריוויוזַא...נגַאגַאקעווַאטהעג'ם

ןואעלעֿפיימשןידַאטימןעטֿפיולעבלאמַא,סיורַאליימםענעש

זַאטםקעןיארעטמוק;טיבקרעמיבַאטימטיילגעבלַאמפטֿפַא

,ךלמהארמיקַאטםעזיא,וחבוקלכבףיואךיזרעטלעטש

וגייאן'רַאֿפשינעקיווקרעדַא
ןענעלֿפ,רעגנויןעוועגזיארעןעוו

.רעביבווןיאןענעקמגעםתיאןעוזיזןעגעלֿפעֿפלעוו,ךעלביבוועשירוי

ןייקטשינטימ,אטהפרוהרתַאטימןערעווטלעֿפיורטשעג,לתוש

ןיאןעביירשרעֿפןואןעלהיֿפםעןענעלֿפייז...על'הבשחמתירשב

ךעל'הרבעעניילקירןעשיוזצךילנהעוועג,תורבעךעלקעּפערעיבז

םתיאןעבַאתםַאוון'רעיואירווזרעבאזיאליואוורָאנ

לכהו...ןחהרקשבםכחרעד,רעטגַאזיווויןעגַאז,טרעתעג

~יפויה
,ל'רעמַאוומיזַא,ל'רעכַאווַאיוזַא!טגעקעגרעמָאהןערער

,טאלגטםילֿפ,ןעלהַארטשעניהור=גירלַאגרעטנואמםילֿפםעֿפלעוו

,ןעקלַאווןירעטסגיֿפַארעטנואךיזטֿפַאקעוזםעֿפלעווןואבליטש

ןייזרָאנ...םעבןוֿפךיזטמיושעוזןואטעילַאויֿפעניילקטֿפרַאוורעֿפ

.טלַאהבַא'גַאןהַאגירגעטשזיאגכַאג

,עניטלעוונמיבהיר,ירעגַאז,ערעייזןוֿפרעטנעלֿפןעֿפַאל

ערעייזןיאזיאןלצלפאגמחרשינעקירטַא...םערערןעטלַאתסָאװ

=רעֿפיר,.ונוצירןעמטצענהעשעבלַאתרעדעיוצ,יעליים

םולש'רטנעלֿפ-ץלַאזיאםארי;עטמהעלעגיר,עמנעקירמ

רעטרעוויוורתעמטשינםלועםעררַאֿפטָאהןעמןעוו-ןעגַאז

ן'חעשבקנורטַאןעלעוורַאֿפרימםארךיזטלַאוו...תמשנקעלַאןַא

,השעמהרחאלןעקנירטףרַארשנעמַאזַארָאנסעגרעֿפ'ֿפ!ןעגָאז

הענךיאזַא!ןמא-לאוגןויצלאבוםעדבאןיושגָאזךיאזַא

טנַאזםלוערעדןואהילטםערסיואוהט,תמיבןוֿפבַאראןיוש

ךיאלהיֿפרערמשרעםלָאמער...יתבשיןעגירעֿפָאווםעובארימ

ן'טיםהיחמךימןיבןואםייתאךיאהענ,זלַאהןיאשינעקירטסאר



89--.רעטפנב

ןיארַאייָאםַאסַאטלָאהבאהךיאזַא,סייוועטאלז.רַאווָאםַאם

ןץַארַאוווצןעזכףרַאררעזבַאםןוא,ייוועסבןךאןַאםתיאזבלעטש
םערךרודןָא"?מ?בךל'טבללקסַאיד.טשרוריד!ךיאטרַאװ

”אקשי*5%“ךלאןיאורמשתש*רוסיכבזיאנָאטןעניד'חבש
רעֿפילהערֿפטַאלבזיא'ס...רעםַאװקנירזכןעטלַאקַאטומשֿפָאם
ענירעבעלַאןוֿפ,יחַאןוֿפּפַאצ'ֿפ...רַאווָאםַאםַאםיסשיטםיספ

י

...ךַאז
,שיטן'ֿפייאךיזטָארבןואטהירב,לארשיאנושַא,עשרַא

...תויהַאםהיאןוֿפבעשךיאןואי

עבשלירןעל'הרֿפשםגַאזעננַאןעמטאהעהזבם'יבב
ןר;םהערֿפענרהעזרחיאטַאה'ם.טמוקעלע'םהרבאואהרושב

יז;ןעבענענרחיארעזםַאהךעלֿפיבעטשרע
י

ןעזכַאזווזעדייבןענעלֿפ

וֿפןיאינינעלושגויןוֿפחיישעשרויניאיידיוזוזי”
ן

,רוטסונ

,ץנןואןן,ןערהָאֿפעבקעזוַאַאלרעבאןיישזיארע,ןעזכלעוו

װ,ץבעי;םויהדעייזטנעייליז:ךעלֿפיבידםימןיילַאןעבילב

ןערעזפעּפשיריזםנעיבל,ןעמונענםיואןידשךלזןעבָאהעטלַא
.רעדעילןוארעדעיל,רערעיל

:היאטָאהעטאלז.עלע'םהרבַאןעםוקעגזיאחבשףיוא

ןהוזן'ֿפיואטקוקענןואזנקוק'יבםַאהרעבַאםולש'ר,םנעקרעד

:טנַאזענטָאהןוא
..עלע'םהרבאךיזזכֿפַאד-

-
ל'םהרבאזַאטשרע

ןעלַאֿפעבֿפיירַאעטַאםרעבעדעירֿפוַארעדזיאטֿפַאלעצךיזטַאה

ענעלַאֿפענניבאענייזןעשוקעםירַאווטימטקערעבןואןהוזן'ֿפייא

'ןוקייב
-

עםלז,עםַאלב,עניולקיר!על'הרֿפשזיאםַאדןוא

!'י.ננ־־־־־ירטינרהיאךיאטלָאזורעיש,רעיש!זעל'הרפשי

זו!יז

פָאלענֿפרודדעזיא,רעטסעוושדערםייבםרַאווךיזסשוקוצ

םָאווץלַאףידאןענייאעֿפילהערֿפןעֿפרַאוועג,'רמיצעלַאןעֿפ

ןעלַאֿפענזיאםיבקנינךילקרעדעיףיזא.ןענַאטשענזכרַארזיא'ם

.קילברעלוֿפןייו
י

,לעזרעד!רערליביד!ל'קנעש=םירפםםָאר

!יכרעםפלתיברערעזבםניֿפרעבלעזרעד!ןנחלאקחצייררעמב,

וַאװסעםבַאװסיפדראבןהַאקידצרעד-שריהןַארַאברעד
םהעזבשעקפַאנַאק?רןיא,רבַאייןיאןעםקַאידענניבאיַאדזַאןענעזייז

ףיוארענךיקולא,ןעוועגַאד%שלבזואל'םהרבַא!עצנַאנַאךָאנ
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רעדָאדךָאנזיאליטנעווןיא,סָאןענבורּפשענטשינרה
..סךלברַאןייז!םיניכ
לסהרבַאטָאה-ןענָאזךיאלעווךיאסָאװטסיךיורהיא-

ןיאןעוועגזנינןי:ךיא,ןענילַאזיַא'ס-ןעֿפורענסיואךילהערֿפ

זעל'הרפשָאיַא-ןעװענָאדךיאןיבןעסֿפענטשרע,עשרַאװ
.ןעלַאװקעננָאןעבָאהעםַאםןי:ַאט
-

.ןעבעילבענסהיאזיאלוקרעד,לוקרעדיווטל:דהעם

?םינּפַאעטַאלזןעהעזענטסָאה!ןעטייבסואךיזלָאזשנעסַא
ןוא

ןעהערֿפנָאן'ֿפָאנ,טנָאזענסיירַאםולש'רטָאה...שפנרעצנַאנרעד
סָאדרָאנ-,סַאנןיאםירבחטלססיורַאזואל'סהרבַאןעוו,ךלו

...טשינרימטלעֿפענטּפעלשענקעווַאםהיאזיָאהס'סחנסןמלזסָאװ

טיבןוֿפןעמָאנַארעבָאסָאה'ר,רענעקַאלענבויַא,וליפאטנָאז'ס

.ן/רשפןווק

ן'טיסטהערֿפענןעטוניסעטשרעידךיזטָאהעל;הרפש

טנערֿפל'םהרבאזַא,נידנעהעזרָאנ,ןעזכעלַאסיסךיבלנרעדורב

טקוררעֿפךיזיזטָאה,לעטלעװרהיאןוֿפרעדנַאנוֿפסָאװנינעוורחיא

.סענירהיאסיסלעקניווַאןיא

רהיאןיאקוקַאטּפַאחעננירנעהעניבברעֿפטָאהעל'סהרבַא

ךיזןוא...רעדעילבזָאנרעדרעטנואןוהזכעךַאלַא,לעֿפיב

.ןענָארטענבָא

פרעֿפםולש'רסָאהנָאטןענידנָאטיירֿפם'נוֿפףיולרעפןיא

ןהוזרעדזָא,"ירוענטינקפסןייקםתיאייבזיא'ס;ןילַאןענַאסש

סייוודעעכלעװןוֿפ,םיקסעערעטסניֿפענעיןיאסשיסרעֿפזיא

ןוֿפסטֿפערעלקֿפיואינַאוסינטלאהדעעֿפלעװןוֿפרָאנ,טשינ

!םירוחברעםיול

ערהפןיעןייק,רעדנואווַאיקאסםהיאזיאןעל'סהרבאףיוא

!ָאליסרָאנ...רַאנןייקטשינ!פָאקַא

ןעמסָאהסרָאטשןיאליוו,רעבָאדעסָאהסםואװענ

ַאלירלעווןעטנעהָאנםעדןיאןייזטעווןענרָאסזַא,טרערע

יװןוא...ןָאסָאדןעֿפורעטונפטשיניד,ייזיוו,יננולסַאזרעֿפ,

,,.”ןעדיירםעוזעלע'םהרבא,ןענָאזסהיאטלָאווןירָאהסָאד

...תבשטֿפַאסןואטשינןעקילנןייקןוֿפרענָאסייוועםַאלז

.טינםעןעסןעקןעֿפַאםטשינלָאזעטַאלזתבשַארַאֿפסָאװ

ןעצנַאנַאלקַאטץזטרעסַאמיז,דנַאהן'רעטנואןעלַאםקעודַא



יּפן.רעלטסניק

'יזור!ןץשקַאלףעשקַאללדןענעזרעבָארַאֿפרער,ןָאנָאטיירֿפ

*סָאהחבשםעד!סעסיצַאםעסיוזרעדןוא,סנעלָאשטַאטנעלָאשט

רעסיוא,סעסיצןיאלעריינקַאסנעלענניברַאןעל'סהרבאדובכליז

זַא...ּפָאטטנעלָאטיסןיאןעבָארנעבסָאהיזסָאוולעדךיבקםעד

קפסןייקרחיאןיבזיא-לייטןיאןהענוצטעװטנעלָאשטרעד
ןיברַאטקָארבןעטזַא,ביהטזיאלכשרעדסורָאוז,ןעוועגטשינ

יװסייוורעויןייזןעביוארעדבעס,רבאהעלוֿפַאטיטןילַאטש

ל'סעסיצדערזַא,ןעקורטסיירַאטיבלעֿפָאסרַאקידןעלעװסיבה

.םורָאװ,ןעוועגטשינרעלקןייקךיוארהיאצ:זיאןעטָארענטעוו

ןעטןוא,עננויןערהעסידןענעזזרערנואװרעדָארזיאסָאװ

יזטריבנשעצ
י

וצרעדסינטעװעלַאשזןעטןואךעלעשקעלענירףיוא

ץלַאךָאנםעטסייהעקניזָארַאךָאנןוארעקווזלעקיטשַאךָאנ
...םטֿפַאםענניבאסעזיאן'זיארָאנ,סעםיצ

,ס'טבַאנוצנָאטיירֿפןעוזנַאנַארחיאסָאהןענעװטםעדנוֿפ

...טרעטיוזענץרַאהסָארןענרָאסהירֿפןעניר'חבשםעדןוא

'ןעטוקענזיאםולשירזַא.ןעֿפלָאהענרעבָאסָאהטָאגורעטָאס

י;ענטשינזיאןואןעֿפָאלשרעֿפטָאהדע)עלע'םהרבאזיאלהושןוֿפ

ירלַאבטעװןעסביואטנערֿפענןואןענבַאנענווז(ןענזוַאדןעננַאנ

.סָאהןואטהענָארסָאװןיאןענַאטרעֿפסָאהעטַאטרעד...ןעכע

טֿפרַארענןעטסָאהסנעלָאטטן'ֿפייאשודיקן'טיטטליבאענוצ
.(ןעװירַאסעדסנעֿפערערעדהע-רעקעבסייח)ןעטרַאוולעסיבַא

ירַאװןוֿפסעבידעֿפַאלסעפעטלהעצרעדלייוורערטָאהל'סהרנַא

:קעװַארהיאןואעוזינידַאןענָארסענניברַאךילרנעטָאה'ס...עסי

פעגבָאסָאהעטַאלז;דנַאהן'רעטנואעט'חיבהפלעברעדטלעטשעג

רעיפַאּפסָארןעסונענבָארַא,לעטַאנַאפשעטנעקירטרעֿפסָארןערכוב

ןוֿפערַאּפעטעֿפידןעבענענקַאהַאטָאה'סןוא,ליקערםעדןוא

ן'רעביאןעזָאלעוזךיזסָאהןואטנעלָאטססענעלֿפָאטרַאקםעטַאלז

,ענןעבָאהעצינידןוֿפעטשדעביואיד...טָאגןוֿפיוסַאיװשיט

'ןיכסרעסיירנונזַאזיאעטַאלזרָאנ,ןעכיןקירטרעֿפלעסיבַאטּפַאה

:ֿפולרעדןיאןעבענענעֿפָאֿפַאסָאהיזןעקערשבָאךיזלָאזיז

י;רעדטָאהןיאןענַאטשרעֿפסָאהעל'הרפש,דנַאהרעדטיטןעט

:ערןעמונעגסָאהעטַאלז.לעֿפיילֿפָאקןעםיירנַאןעזכַאסרעדטגנַאל

ןוהטענשיטַאטָאהןואלעֿפעלֿפָאקןעשירלעה
ריזסָאהסירעד-

יזןעבָאהרנורגם'נוֿפ...טרעדורעני
;ע'חטאירןוהסענ:ייהַאך



...ץלאמשמימעזכֿפַאזעגבָאיר,עמגיורברעֿפיר,םעלֿפָאטרַאקי
;נָאךיבאמזַאל,ףיורַאעטשרעטנואיר!ףוווא-הלעמלםיניחחח

רעדןיא:ַארַא;בַארַא--הטמל-עמשרעביואיר,םיגיילעו!ןעקוק

זיא'מ,ןיהטעגשימַאלָאמַאֿפַאנמַאהעטַאלז'ברַאכורנ=ןילַאמש

.עצנַאלגענירֿפעליבק,ףַאלעגַא,בבםאדףיואהמוהמַאןערָאווענ

סאדףיואסבייא,ןוהטענזָאלַאךיזןעבַאהךעלנגילֿפייצ?דיץ-יל'י

טאהשינעֿפימרחיאןוֿפןוא,עצינידרעמיירברעדןיאערערנַאי
ולסכןרָאטיורַא,רעמעראּפרעֿפַא,לעדןיגקסאדןעזיוועבךיז

:עזענרעזיא,ןעטַארלַאסיגיבזןעשיוווזרעםיבקַאיוויוזַא,דודגב

זיאשימןעמירדןימימ,ךעלעֿפָאטרַאקעיברטעגםיַאןעשיייציעס

םַארץלאמשןיאןעמואוושענֿפיררַאשממ,ןעמואוושעגֿפיורַא

:רעֿפןערָאווענסאמידןיושזיאָאר.עקשיקידטםךיה'ס...לעולעה
,שךמקעםעבעיןיאןעסעזעגזיאטאווהרואםעדיבב,טלוֿפי

;ענבָאטאהלירמןוֿפןואןעניואירןיאןערהערטןעזיויעבךיז

...וזכירזו`=ייה
-

'רטַאה!ץנוקַאיקַאטזיאטנעלַאשמַאזַאןעמייברַאםיוא

ל'םהרבַא;לעֿפָאמרַאקןעטשרעןיֿפָאנ,ןעטַאלזןיבזטביולענבַאםולש

מקערעבךיזןעבָאהעכלעװ,ןעלירבידןוהטםיואטזומענטאה
מָאהעל'הרֿפש;טַאהענהאנהטשרעטאהןואערַאכעקירַאטימ
ןעבלַאהַאטיממצנַאלנעבםיוק,קשהןהָאןעמעגענלָאמעלַאליי

ןעמייווצַאןיאלעֿפָאגםערןעֿפַאטשעגנךרַא,ןעּפילירלעֿפָאמרַאק

חרוארעד;רעלעמןיאןעקעמשיוזַא:היאמזַאלענןואלעֿפַאמרַאק

ירףיוא.ונווזןוֿפלעֿפַאמרַאקידןעֿפרַאוועג,טהירבענךיזטַאה

רעבָאךיזמָאהרע,גנוצרעדףיוארענייצידןוֿפןיארענייוז

...ןעוועגםקרנ

רבכמןעממָאה,םעמיוזםערטשַאבעגֿפיואמאהימזַאםע:.,יב

.שיטןוֿפסיורַאזיאןעמןואןעשנעבטימןעל'םהרבַאןעוועג.

טַאהםילוכי'ר.קעויַאעל'םהרבַאזיאןעםען'ֿפָאנרלַאב

טַאהרעמָאווענעשעקןוֿפטגעלענסיורַאטאהןיאןענַאמשרע
סיורַאךיואזיאןואןעגיבלווזךיזלָאזיזןעטַאלזמנָאזעג,מַאהענ

,רלַאווןיאןהעגןעלַאֿפעגביבאמיבםהיַאזיאהליחתכל.בוטשןוֿפ

ַאךיזרעטאה,מרָאמשפקעןיאןעוועגןיושזיארעזַא'ואנ

ּפָאקןעליואווַאזןהענווזםעװַאקישטףיואףרַאר'מנןוהמענרעלק

...ןהענוצמעװ'ר!ניבֿפַאןענעקרעזומןעדיבררָאנרעטַאה.
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ןירקםהיארַאפןענעזןעקַאזַאק,טיברעזיארעבידנעקערשַא

פנענַאז,לָאםניבא;טלַאקרעזיאןעֿפַאזידןיא,טינקענושַארזכש

ןיאביד
ןערָאוזעבזיא(םקַאוענןעוועגאקודזיאלהושיר),להיש

:האםתיאםעטלָאזזןיא...הפרשַא,עֿפַאזפַאםוםלעקיטשַאטרָאר

:יסונזםעדןעטלַאהענבָא,ןעֿפורענ,דעזכיכייזכנָאזעגטָאהרע!ןער

...םליעןעםלעם

ן'זביםליבזזרעדךָאנטהענםולש'ר.נַאספרעזבוזרעםייהַא

םַאד;סעקבָאלענירגקעיוַאךיזןעהינזןעטיבזעדיבבןוֿפ,עסָאש

טקַאהדלַאיוןיבלעזםער,ןעטיבװפרעדןוֿפךיזסצרַאװשלידלעיז

לָאזרערעדלעווינויצםהיאןוֿפטֿפַאםןואךרודעםָאשרעד

יזןוֿפןעֿפלעזוןיאןעםיזזרָאנ
יי

פרעֿפםעקעבשירךיזןעלערו

!ןעביבלק

וזעםךיהַא
פעדנענעםקַאיוענןידירךירהרעדןוֿפםקַאבן

ירםָאוירערנואייַאזיא'סןוא;עציבלּפם'םילשורןואךעלעז

יפיכךיזןערניצןואזכיבךיזןעציהרערךעלעזערנירןוֿפןעציּפש

'רףיזאטינםרעקַאלֿפרעֿפטוררזסרעניר'חבשרעדםַאיוןוא,ןָא

_עציבלּפם'םילש
--

ןואםולש'רךיזטֿפַארם-םרַאזכשרעםיורנַאןיאטצעי

ןעמןעק-םיכיישןעפַארםעמשרעידןיישםתיאןעבירןרעטשןוֿפ

וזידבןעלעטשרַאֿפרלז
שירמ;וכויחיוןעשיוזצןיברַאךיזזכרַאּפשן

רעזכהעזזפםכזםואטיב...ןעבַאיזןוֿפַאטינזיאםלהךקַאעלעטנייוַאןוא
!על'םהרבא.ןערהָאֿפקירונזםינךיניוזַאןיושםעוזרע,ַא!םייאייזַא

ןעםַאלזןעלעזפשנַארָאנףרַאד'ם

רע.ןערעהטזַאלענךיזןעבָאההרבח-דלַאזוןיאןעםוקענ
ַארעטנואםבעהָאבךיזטלעטשענןואתולוקיד;ענבַאנעבֿפָאנזיא

ןואל'ריחבַאםעפעטבייה'ם.ליםש...ַאש.םרַאווענןיאםייב

זיא'סזַאןערעוושמלָאיירע;ןעלםקַאינויצףיואםהיאטצעז'ם

...םינזויוזַאטינןעּפַאחןענייאיררשַא:!ל'םהרבַא

!םירבח-
ןערעהריםןעלעווטארע...דעזיא'ם!ונרוטפ-

קעווַא'םןיאןעטַאטן'רַאֿפרעצריק,רענזריקוליפַאןעבייהענבָא

ףיזאלעבעזושןיאךעּפ!עבםענַאונ!לייםַאוב...נבַאנַא

בםיחבוילעב...סיחבפילעב...!ַאהַאיזנירביוזַארעולאןץםעיי

וןעדערםַאדוןעדערםָאדהנַאדַארָאנ
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רעדןיאךיוהונֿפַאלוצטינךיזטָאהץרַאהםושלשורןַא
םָאהןענַאטשענזיארעןעֿפלעװרעטנואםיו:רעדזַאןואטסורב1
-!תואלפנוםיסניקַאטזיאתולעפתהרַאֿפטצנַאטענרעטנואטינ
לעו'הלע,תוללקעטיוטטימטלישרעךיזטלישרעַאש

טסייהםָאװטָא-הנַאדַארָאנ...ןעטבלַאזענ=םטָאנםעדוהישמ

!ליוםטשנעפעגַא

ךיילנןעֿפָאלענםולשורזיא,טנָאיעצןעבָאהןעקַאזָאקזַא

=רַאֿפטלעֿפייםשענןואּפָאקןעטזָאלענבָארַא'נַאטימ,ןעםעלַאטלס

...ועבםענַאונ;ענזנענַאונוךלז,

ךיזנידנעביולקןעטַאלזןעֿפָארטענרעטָאהםייהַאגירנעםוק

.ןענװַארהחבטלהושןיאי _
רעםיורנַאשנעםרעםיורנַאזיאעלוםהרבַארעזנוא

.טיורטרעֿפליטשרחיארעטָאהשנעם -
ןוֿפנידנעםיווטינעםַאלזטָאה-זליטדעטשןיאםעיינַא

.טרעֿפטנעענץריקטשינרָאגי -
,תולעּפחהןוֿפטיהענטינךיזםולשירטָאה!רַאנַאטויפ

..טרעהענןואןהעזעגטצעיטשרעםניטניבהחםחםסענָאזךיא

ןוא.
-ור

.ןעניוארָאּפַאטלעטשעגפיואםָאהעטַאלז -
!רעטרעװדער

יא'סזַאע'חרבחַאןוֿפטזבואוורעדםעּפעךיזטָאהעליהרפש

.רלַאיוןיאןעםוקענרָאֿפסָאװ-

]תץזץנטָאה?1,ןץל'םתרבַאוצזעבכַאבענוצל!!לאטֿפַאבצב
יד.טעבןייזףיואטצעזענךיזיזטָאה,טינךָאנטֿפָאלשדעזַא

עכלַאהַא,ןעלַאֿפענבָארַאלעםקַאןוֿפזיאעקםענפרטעהעלָאםש
;ניזָארםיוק,רָאלקפןעםלעז,ןעֿפָאןעבילבענזיאטםורבעגנוי

ןואטֿפילןוֿפןענבַאנענֿפיואזיאעֿפלעווטםורב=ןעטולבעטֿפע'נַא

רערעיל

טָאה,רעטסעוושעםַאלבירטלהיפרערטָאהרערורברעד
:'ךיזוצטקיררענרחיאלימשןואןעביוהענֿפיואּפבלַאהךיזי טנערֿפענליטשיזטָאה,על'םהרבַא-

.ענטסָאהור-

וטדערעגוטסָאהםָאװרלַאווןיאטרער
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ןואןעניואעָאלבידןיאטשוקענרחיאטָאהעל'סהרבַא טלהעוזרעד
-*

זיאןואןוהטעננערֿפַאליטשיזטָאהוטָאד
ןעבילבענ טנרָאזעבןואטטעשרעֿפןעוזיז

.סנייטעניזטַאהסָארטינ

”ישא





.ןערמעֿפאזקעה





סזעוזועזואוקעס

.ןעעעלֿפיוא%לשרמטאי!

--
-ָאסעָאוצשיריל

,ץרעסשרעסיורנרעדריטןיאזיאןערָארסרעֿפ:טנייטעובָאהךיא

ןייזףיואךיזטנצלענרעװש,ןעצרַאהןיאףעוטןעקנוזרעֿפ
דנורנ

~;ביילםיביאןעבָארנעבכייאךיזרטַאזןיאןייטשַאיווןוא

.ןעלעוועסיזדסיסטציילֿפעב,סולבןוֿפךןיטַאןיאןעסָאנעב

טָאררַאיװעֿפןיטש,עבור,ןירערָאןוֿפןיעכַאןיאןעטֿפָאלֿפרעס

בערבםוצןעםװזשזצןואףיורַארהעטטובטעװןוא

ןעּפילעגיימןוֿפטובךיזטעװלָאםכייקןיוש%טכװסענבָאהךוא

ַאזצםצרבָארַא
;רעיזרטןיימןָאןענאטרעדלָאזסָאװטרָאװ

ןערעװטינטבצֿפןעניואעכייטןעלעזזלָאסבייקןיוש
-

רהערסןירקטיבייזטקכזֿפטןוא,ןי-ועמשרעדזיאןערַארֿפרעס

,ןעכָאלשרעֿפץרָאהעלייב:ַאררימיןוזטַאהנידנעטשףיוא

ונירכעטשףיוא,לָאסעלַאףיוא,סוטול,ןעבעילבענסוטשןוא

-___

טמורבןטסוואןעביוארעטצויהענטיבַאכטכייםענבַאהךיא

,רעניובעֿפַאלֿפיוויצסיזרַאריסןעצרַאטשלעֿפַאקעטלַאקוזז

ןערהירעבייזטעװרנַאהןויטןעוו,נידנעטשןוא
-

ןעביואןעטלַאקַא;ַאןענַאטרעדריסךיאלעװ
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טיבקיוֿפןייקטאהםָאוו
ןוונעךל

ןיא

יו
;שַאלוכרמבןי

י

...לּפֿפָאקךרףיואטשרקטלַאפןואונלביקירטכאיןניכיאןוֿפ

םרייזכן'ויב;ןץבעלןיאןידלאביבלבךיא:טבייכָאנבָאהךיא

;קולבןויז:רַאטשןואםוששןוא.טנירלרייֿפדבעהיר.ןידלא

באטןוילעהןכדעיןענקדֿפלרָאפ;ןענרָאםןץרציןעֿפָאלשרעֿפ

זעטֿפניַאֿפדרונמרהפדכוּפװָאוליפזויזירייא

,ןָאטֿפַאברַאֿפצלקקנורעניטעםואיר

טלנּפצָאנןָאטרצדבווצנפָאןםםןיא

,ייזיווןייזרַאטבניֿפןיאייזטיינךבילבןקםוםשןוא

ןוא
,רַאםש

ןיושןהָאזןקבקלרקרטי:ןוא,טלַאקןוא
-

גָאז:ןָאנךרנָאםוקםעייניוֿפםבילסאר

,וצופ;ימצעלם'רעוּפכיווםקיוןהמוטינלקדוךיא:טוריפבובָאהךיא

;ןהקווניכרהָאםךיאלקדובנילהירֿפסניצ:ַאןוֿפביוהנָאםערןוא

ןץםַאנירףיוא;ןקםַאנךרףיואןעלַאֿפטעווירבשרענעקורםַא

,טבבלקענםייוו-נערָאןָאשנבםבוגור.ןהניבןיושנבםןצלעוו

לָאטםירקיווקראלק,רָאטרןןוו;בי-ורבשנשביברֿפןוא

ךיוהןָאםייווןפסרַאװַאןיאםלעקיװצנטרָאווסעדעי
-

וטםָארֿפן'ֿפיואטהענםיורַא-ןעֿפיוהןיא;טלצקיװּפנ,בטקנוטענטולבןיא

...ךיוהןיטיזכייוטנכילש-ירוטננילשרעטייווצרציו,סיואייזםרער;וגייא

ךּפלםילבירעטניווופוסטֿפולךרלוֿפ-ןעלַאֿפטעוויוגשרבנעקורםַא

רנַאלןנוכלץווןואזירזןעמוקןּפנַאווןוֿפ,ךעלצםילב.ןוסטוו

3טהךלבץנייזןקבָאהטלעווקלךםשבלהיקעכלעװןיא

:יורַאטֿפַאברַאֿפהנונךיא:ןקלַאֿפטעװיובשרעכבקורטַא

...ןָאֿפוזוציוארבקןקסייװרנערנעלבַארלָאפןיאםוקןוא

.ןָאניואייזרלַאבךַאםרצֿפרלקֿפןיארָאנךיאםוקןוא

ךיפרהיֿפרכָאֿפךיאןצֿפלָאװןיאוקודםערןהבוטינלאוךיא

-טירטבֿפךנשימןואןפורנָאלבךיאלןןווןעניואָאטֿפַאםרעֿפטיפ

ךרודךיזסרַאּפשהנבלרבדןוֿפלהַארטשרצטלַאקרּפםַאלבַאזוב
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:רערכַאנוֿפיווריסטסיווןואןצםערב;וכמסןעשיװצ

כוךוןרפןואקוקןעטשעלַאףיוא!רלעֿפצטצװ;ושעייַא

?סיואךיזיזסזַאלואווןוארלעֿפעסןיװםָארןַאךיזטפיוהואוו

ןּפלַאֿפפנררםרַאֿפזוא-ןבלַאֿפבבזראסָאװ'חבשרעד
-

!ךרבשרבדםןיװיוזַאןואטלַאקיוזַארעזיארעפו-ובר

.שביילםהךאףיואךרפלָאזךיוא,ירבשרעד,רוסףיואטרַאוורע

ןָארהדרֿפרבֿפןוא
-

לעפוהןעבָאקטנָאץרַאהםָארןואןעניוַא;ודרוב,עצװלּפיוצרףיוא
-

,סיוארָאנָאלָאנןיימףיואךומךואהוצ
טבבםיוַארעטלַאקרעםןיווןייז:

ןראףעוט;צװלּפור
,ורכש

...לץמךהןעטןיוד-ןצטפװםוצץרַאהפָארןואןבניוַאייו

ןָאקלָארו;טומשןערהירֿפןוַאן'רבווילנםעיװ

!ונשרצלוטשיועבןקורטַא.ןעלַאֿפטעווירבשרצנּפקורטַא

...ןעטישרָאֿפופװ-ךָאלםיבריסטעװןוא

סבימפענבָאהךוא
זטנװסעבםעךואפַאהיװ%ךיזטםרערבוַאװור-

רברלעֿפורףיוא;ועסי-וענטצעירוספםנבצרפןוארופוצטםםוקור

רלַאווןיאםידפןערעיןוֿפ;רּפיורטןפסטוורּפשענסיואזוא

עילךלבספװץועיןיא;ןפפַאשרבנוטּפסואןפסבַארַאסלַאפ

זיורןרציףיוא;הפשבצרכצקבצבןביטןעטלַאהצבסנעול

עפרטןפס,ןוולַאור,ןוַא;פולבןיפסןוֿפןעּפַארסַאמהור
ןצרהברפבככמןטניוו(ןנערןיאךיואריסטשווור

בןּפקברטבּפרורםע'דעווךיא,זפםיורטןיפס,ךיזטסרּפרבואװור
פסַארֿפַא,בָאפ-רבסנו'חַאןיַארעטביװןעםוקץנטסובור

-

ןצרהורֿפרצֿפסלָאזענןואןּפנעלענורבשןואןיבךיא
-

ךוםםורַאסָאװרובשןוֿפרבנךבצווסיבןיושןעוועגךיאןיבטלַאק
,ןעצרַאהןיפסףיואקור,דביאםערןהץזענטסַאהףּפםוקבנטסובור

...ןצצרַאהןוימףיוא:ןץלַאסץנכיכאירזוַא-טלַאווענךיזוטסַאהןצשסךלנ

ןוו!ןעוועגקירזואדביא:ַאד
ןץרהַארֿפּפנטוב

ףיורַאטסופ-
-

ןוזסשטולנבנןוויווסלצטשּפנםךֿפ;םכסלורםלעטיכענטםַאהור

.זפשטולנָאנךיזוטםָאהןצצרַאהןיפסףיואןצצרַאהןיפסףידא

קןרוצןואןוה
-

!ופארצוךָארטַאהטצַאלּפצנביצהןוא
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,רעשטילנן'ופךםךיוא,ךושןיטרמךיוא,טֿפיבלויאםוֿפןפד

...ןעפעלטיטובצוי-םשןואםוֿפןיידויאםרָאווןואבגוי,םרַאוורָאנ

ןעלָאֿפענטסיבוד,זייאדערםיריארעטנואםָאהםצַאלּפענ
-

ןביזנןיאךיזטקכוטענבָאןוא
...רעיורזכןביפןָאךיזטּפַאלקעננָא;םולב

ןהעטט'םיראםינטםכעקןואץרַאהןייםףיואןעלַאפענםםיפוד

.םעםואןיימוראןעבכַאבענםיואןואןעֿפזרבינךיזםָאהופארעד

..וןילַאףיוא,ץלַאףיוא

1%@
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.שלרוי
-(שורפןווירוי-ושטל)

1.

ףיואןעבעלעסינו':ָאדבעילןואדניקשירויַאןיבךיא

.דרערעד

ןעטלעוועטייװעלַאןעסיוושטֿפַאנפרעםוזעלהיקַאןיא

זעטשעקנַאלבענעדלָאנןעשיװצ.לעטיהןעיולבםעדףיואםיודַא

םינרעבליזַא,םייװַא,סנייאטרעטיצןער
:עטשןיכסזיאםָאר-

רעםייווַא,טשנעבענטָאנךימטָאהןערעטשםענעיףיוא;ןער

ריסוניםהיאןוֿפטהיצםערָאֿפרע'דשב

ןערעטשרעדעי,ןעברַאֿפערעדנאןעבָאהןערעטשעלַא

יווןעברַאֿפטיטלוֿפזיאדרעיד.ררעירדףיואברַאֿפןייזטקיש

.ןערעטשטימלעמיהרעד

י,בוט-םויַאןיאןהענֿפיורַאךיאלעוונרַאבןעֿפיוהַאףיוא

זוזנןהעש.דרעיררףיואםהיאןוֿפןעקוקבָארַאלעװןוא,נָאט

ןיאןעבוטשןוֿפסיורַאךיזןעטישןעברַאֿפעלַאןעוו,ןהעזםיוא

ןואןירנ,סייווןואןורַאווש,ןעמַאזזנזךיזןעלקיווןואןעםַאגיד

לענןואטיור,יולב
,-

.ץנַאטּפנעבדַאֿפןעסיורנםערןעצנַאטןוא

.ןזנינוןעברַאֿפןעסיורנםעדןענניזןוא
'

זבוטפםוירעסיודנרעדטמוקןעוו

יווןעברַאֿפערעיוזרעביאןערעטשידןערעטינז'סןוא

.םעםַאסעיירם

ליווךיא,סיורַאךימטֿפורטֿפַאנפןערעטשַאןיא!טרעה

ריזנרעביאטרעטיצעמַאמןיבמיווןהעז

.11

פטלהענזרעֿפרימטָאהישעמַאמיד

.ךָאנקנעדעניבןערָאבענךידךיאבָאהטֿפַאנפהנבלַאןיא

ןענָאזנָא,ןעֿפָאלענל'רעטסעװשערעטלעןינרזיאשררםוחיבןיא
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ירשררםוהיבןיאןענרעלםנעלֿפישעםַאםרעד.הרושביד־

ן.
.

ךָאדזיא'םלורעסֿפָאם;ןעהירשענֿפָאנרחיאטָאהישעכָאבע'ירםענ
ּפסנעענלירעמםעוושןיידםָאה.לרעםסַאל'סםענ,ןעםיוררןיאםֿפַאנ

םוקרענייזפשפרַאוטָארמיר...גיםֿפילזיא'םכםַאנרערןוֿפטרעֿפ

סערַאּפשעוזרַאודשידהעזיֿפןוא,ררע'ררןוֿפסיורַאםַאלפןעק
!ןעדָאלעםייוויוןיא

-
רענעיןוֿפריזנסעּפעךיזטקנערענ'םטשינסייוו'ֿפ

ןערָאנענןיידןוֿפטֿפַאניר,םֿפַאנ

רירקוקןואגעיליֿפ,ייווצםעםנָאלשרדחםנעםַאםןוֿפ

ליֿפעליבםףייטשַא,ןעשיקןעסייווןיאףעיםןענעלעגזבזיב.ןָא

םקוקענםיורַאטרָאדןוֿפםָאה
-

:בַאנוֿפליזכשבָאה'ֿפ,רהעזכונינ

ןעשיקןעםייווםערןעםונענרעד
,ליּפעקןעםקַאװעבץרַאוושַא-

םָאדנםנָאזענםָאהיזעקנַאגיצרעדןָאךימךיאןָאםרער

ךָאנליוקןוֿפןייזרעצדַאוושטעווןערָאנעגלעוויֿפםָאוודניק

רער,עקנַאניוזַאןוֿפוכרעהענםיואךיאבָאהרעהירֿפשדוחַאםיס

ךרודטםולגענריזנךיזזפָאה'ם,ןעםייהענטשינםָאהישעטַאט

יווץרַאוושבטֿפַארסןואנעיל'ֿפ.ןיירַאיזזיאריהטפךיקרעד

רעהליּפעקןיידףיואקוקןואדניקןייםןייזטעווליוק

ביוםעםייווַא,רעםםנעֿפןעםייווםעדףיואםעּפַארר'םיווךיא

ענםיואעםייווטימרעםםנעֿפןיאטּפַאלקעננָאךיזםָאה

לעגעילֿפעםיידפש
-

צרניקןייפןייזטעווךליםיווסייוו

יעברָאנךיזםָאהישעבָאביר.ןעֿפָאלשעגןַאדןענעזעלַא

םע.ןעוועגיזזיאעםַאםעיירםעגַא,ליקנענן'ֿפיואןעֿפָארב

ידםיפ,ןעקַאיעםייוויד,דָאםַאקםעדןיאריזנייבךָאנןענעיל

.טהענענֿפיוארימטָאהיזסָאװ,ןעוזיפופ'עםייו

םּפַאלקענךיזםָאהביוםַאןוא,ןעֿפָאלשעגןַארןענעזעלַא

.רעםסנעֿפןיא

-
!דניקןיימןייזטעווךלימיווםצוו

111.

סטֿפַאכיוענַאסיברֿפרעסכצליתבשעסיבװלדגעללבַאה'ֿפ

סשלשס'םכ'
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ןעטֿפיולענטשינןענרָאסהירֿפןייקךָאנטָאה'ס
-

יריוו

זסטֿפַאנפזצפנָאטיברֿפסואטֿפילעסיבוו

פֿפיילירטיטםיכורכירטַאהענטשינלעטיהרעדטָאה'ס

םואבוטשןיאישעטַאטסייבב,זנואייביוולענעילֿפעסיבריעס

זסטֿפַאנוווזפנָאטיברֿפ

ףיואחבשןענעלֿפסנעטָאשעצרַאװשערעזנואבטֿפַאדריט

.ןעֿפירקטשינרנעוועסייװיד

הניֿפשירבישעםַאטרעדוצןענָאזטנעלֿפישעטַאטרעד

סָאוו,רָאהעטםַאקענֿפייאטשינעטעשָאלֿפעצירףיוארידטהור

.לעֿפיטןעסיבווןירעטנואןוֿפסיורַארידןעקוק

.ּפָאקןעטורֿפרהיאףיואטהורענטָאההניֿפשיר
טָאהישעטַאטרעד;סַאנןיאסיורַאםוק,לירעזכסעװש,סוק

ןייזןיאןיושטֿפָאלשןואשיטןוֿפקעווַאזיאדע,טשנעבעננָא-

ןרעטשנענרָאסןוטיסףיואטהעטשישעטַאטרעד,דדחןעליטש
ןוֿפןיישרערטלַאֿפןינטןעטשרעס'ווז.ןינמןעטשרעסוווז

שדדםה=חיבןוֿפךַארן'ֿפיואןערעטשנענרָאם

ןיאסיורַאלירעטסעוושםוק
סיטֿפַאנפווזפנָאטיירֿפזיא'ס,סַאנ

ךעלרָאּפפחבשסיססַאנירלוֿפזיאוס,סַאנןיא
'ננַאזענסָאררירטלעֿפעניװ-הלפתארקלידודהכל

ח.
פעצ,טזָאלבעוזזןעשיקעםייווסָארטסיברעצ,טסיירעוז

!ןערעדעֿפעטֿפיילעסייוזירטזָאלפ

םירעיוּפיר.טקילֿפענןךילַאייזטָאהישענָאבנרעטלעןיבם

וֿפ
ן

יז,טֿפַארבענרחיאונזזנענעסייווידןעבָאהרעֿפרעדיר

וקעװַאשיבלֿפנעזנענםערןואטקילֿפענבָארָאנןירערעֿפידטָאה

יזןענענענ
.םנחבי

1ועש??םש!חושק!בעש

רעסֿפַאטדעררַאֿפענָאנרעטלעירטָאהםערייא'נַא

ןיבזטָאהםָאנ,ןעדוייבבט'םשענטָאהרע.ןענעילקענסיוַא

רענילייהןיבזטיטןעטסָאסעננָאןערעטש
,דנַאה

ידטרעינילןוא

.ןעטלַאּפשרענניֿפענייזטיטןעשטיינק

טנהעלענּפָאקןיבזרעטָאהןעשיקעסייווירףיוא

ןעֿפלעוו.ךָאלםרעריווסַאלנ,ןהוזַאטַאהענטָאהרע
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לימש;ןרעּפןגןוֿפן'הוחופםרָאןץביברםסיורַאםקישענםאהטָאג

.טַאהיזיוולןזנעילֿפןזרעםיבוזךַאכםקנעבסאווביוםַאיװ

טהוריזגץרַאהןייזםאהןןזשיקירףיוא

!ןוזשיקירםסיבריזוז

נלָאםיהםיזרוצךיםדנןזווןוא,לעקינךיארעדןיבךיא

.ןןזקלָאווןזניילק.לעםיהןיאָארןעקלָאװ;םיבורןענעזםיז

סםןזגרַאֿפםאנזַא.ךיוריווםֿפןילןואןיבםשרָאזברַאםיװלסייוו

ןואלןןנעילֿפענייזןעשנעבוצםיבורקירןוֿפםענייאןָאלָאםַא

יזטבןנווש,םיֿפןגינוןעבענםרָא'נַאםהיאןןזֿפַאם
ילָאווירוצר

קילננואןייזייזףיואטנייווןוא.ּפָאקןיבוייזףיואמגצל,ןיזק

סיוא

ןעםלאװןןזשיקץםיבװןוביבס...ולןזגעילֿפךיאםענואוו

וןעקלָאווןזםיבוופרָאםרַאםידןןזםיברַאֿפרימ
.'
ו

ןיאריםוצקירווז,ןעמוקםייהַאלָאםַאלץוו'ֿפזַא

לקדו,ריזנןץנץק;זלַאואוו,זיוהםיןץרץטלןזןוביבסןיא,םרַאסש

יזןעטרַאוובָא,ץרםץרֿפןןובוזךיא
י

פנערב,ןעעםאשץרןזזנואייב

ףיואןץדער,ןץֿפאלייזוצדיסחןואזיזהםנץסַאםןיאינזןוזנ

רעייזןוֿפ,ןושלרןויבז
.ןימולבןואלץניבֿפןורץּפזןוֿפ,רגאל

.ןןןרםןןרֿפַאזיאגירןןיורט

!ןןזננאזענןוארןןדעילרָאנםָאהרעזןושלןיבמטנאקרהיא

ןענעזןןזביוםיווסייווזלןןניוֿפןזניבםןוֿפסרץהץנרהיאםאה

ןיזבינזןןןהןזזרערןוא,רץלרַאיווךיוהןןזהילֿפןוא,ייז
-

נזןץהילֿפ
י

.לןזםקַאןיֿפיוארימךיזןעלעטש,ןץקלָאווירשזַאןופ

.לץגעילֿפידטימךילהערֿפןןזפַאלקןוא

יזןץצָארּפשןץנוזעטבלַאֿפןזניוו_ןןזזבולבןוביבס
י

סיורַא

ךַאלעּפןזקהץדניקיוו,ררץ'ררןוֿפ
־

?דןלאריםיבזןץלַאֿפיוזַא

.ץראהןייםףיואןקהילבןוא,רגעה

ורצוטעוורעוי!ןושלןיבמףיואןןזנניזרימטעוורקוו

ןיאןז'םולבןוביבסןוֿפםלהעוזרץרקווזלןזניוֿפץניבםןוזנָאם

זרםןורֿפרץר

.ןןןםוקסיבהַאלָאםַאלןווו'בזַא

-
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ח.

.ריבסןוֿפבערבם'ייב.ועיל'ֿפןעווטֿפַאנרַאֿפקנעבךיא

ןעװ.טניבוושרעסַאווסָאר.ךיבטרעדטייווךיזטהיצםע

ךיאטלָאוו,ןייזםַאנןואטלַאקטינלָאזרעסַארורהָאלקפטַאלנ'ס

תוישעמירטרעהענםיואןוא,רעסַאװם'ווזטנעלענוצרעיוא'כַא

.םורַאטרָארןעסיװשסָאוו

;םיזרא,לידנייטשַאןיירַאףרַאװ'ֿפזַאזרעםַאוועמוטשסָאד

ןעֿפיירםעטזָאלעצ,סעטלעמרוט,טרָארןוֿפעל'השעםַאןעֿפור

רעסַאווןוֿפליווסָאװ,םעררַאֿפנעווםעדטםידצרע,ךיזרעביא

.ןעננירּפשי

יזןענעזןעֿפיבטס'לכביבב,
י

.יטנייװענןואןעםעזענ

,שלוֿפזעֿפרַאזץרהזרטערזיכזוזוזיזוירעסַאייזיזמשולא

,אוועליטשיר,ןייווענרעייזןעמונדעֿפןעבָאהןרעםַאװעליטשיר

.ןעננַאזענענירעיירטערעךיזןעננולשרעֿפןעבָאהןערעס

;רעסַאװערָאלקםָארטסעילֿפןערערנַאןיאךיבטןייאןוֿפ

ךיזןעטיבבםע;שיֿפירםואןעמיװשןערעדנַאןיאךייטןייאןוֿפ

...סטונ=רעייז=לַאטיטןעֿפייטיד

.ךֿפטןוֿפבערבם'ייבץיזיֿפןעווטֿפַאנרַאֿפקנעבךיא

;ָאמַאסָאד,רעסַאווםעדןיאטינטמיװש'םביואסייוורעוי

זןעננולשרעֿפןעבָאהןעכינטס'לבבםָאוו,ןןיורענעניל

ןדוס,לעדנייטשַאןיברַאףרַאוו'ֿפזַא!רעסַאוועםוטשסָאד

ןעֿפיירםעטֿפרַאוורעֿפ,םעםלעס

?11.

.רלעֿפןיאהעטשיֿפןעווטֿפַאנרַאֿפקנע:ךיא
רַאֿפעלענינֿפפרעמוזןיילקפסצװםָאדטשינןיישטהךלֿפ'ס

...ןעניואענצמ
ךיזיזםָאהזעלענייֿפפרעטוזעםיבווסָאדזיאואוו

יוזַארעטיייויזטעווהירֿפןענרָאמןוא,ןראקםעדןיאןעטלַאהעב

ערהיאטזָאלעצלעטניוועלהיקסָארטָאההעראוןעהילֿפךילהערֿפ

ןוא,םירוןיאסנייא,ןוֿפוזןיאםנייא,ךעלענעילֿפעטֿפיבלעסיבוו

וזידזנבַאזַאףיואןעלַאֿפענטריוטזיאלרעּפרעקעניילקסָאר
ן

ּפרעֿפזטבדַאֿפענטיוריוזַאטייזבירעמםערטָאהרעװ-,טהענרעֿפ-
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.ענסיוריוזַאןעקלָאוועםייווידטָאהרעוי--ןוזידזיאןעבבַאב

...וטברַאֿפ

טבערבעגזבָאהםילשוריזַא...ןוזירזיאןעגביןבגרעֿפ

ןוֿפםיבצןיא,ןעוועגסיורלארשיןגראןוֿפםרעםש:'לַאןענעז

ךיזםָאהחרזםןוֿפוליבםָאדןוא,ןעוועגםעזיאהםח=העיקש

לעםיהבירעםםערןיאםלעניּפשעגבָא

.רלעֿפןיאהעםש'ֿפןעווםֿפַאנרַאֿפקנעבךיא

1'111.

.םעלרעםוז

.פיוםירםזָאלעגיירֿפןואםבעֿפעענֿפיואעקםרָאֿפיר:ָאהךיא

,רעםיוזןענבעןיאטרַאּפשרַאֿפרעטגיווךימבָאהךיאזַא

רעםוזםרעווןעווןעםיווךיאלעיויוובטגערֿפעגךימךיאבַאה

?טלעוורעדףיוא

עםייווענבויַאזכֿפיוקענ,רַאםן'ֿפיואןעננַאנענםיורַאךיאןיב

םָאה,רדחןימןיאןעניולֿפעגםורַאיזזיארעטניזוןעצבַאנַא,ביום

אןעוועגטלָאווםעיוו,עילעםסרעניילקרעדםורַאםרעםַאלֿפענ

ַאטלָאווםעיוו,םבעפָאקוצריסמניזכֿפענענםָאה,לעםיהרעניילק

.ןעוועגנייווז

עםיבווסָארכןענרָאםהירֿפןייאןיאטּפַאֿפענֿפיואךיזבָאהךיא

.ןעביושפרעםסכעֿפידףיואךיזטםיברןואךיזםעּפַארדלעביבם

!טלעוורעדףיוארעםוזןערָאווענזיא'ם

.ןעזָאלעבםיורַאביוטירבָאהךיא

לינווהבחרעדןוֿפןעזָאלעגםיורַאביוםירםָאהחנךיוא

...ןעםירעבלרעטםנעֿפםָארךרודךיזטָאהיז

פ'נַא,ןעמוקלעבשכןיבמטעוורלַאב,טיַאווןואןייזךיא

...לירמםעדןיאןעקעםשרהיַאטעווםַאלבּפלהע

ןיאיזטָאהטַאלבפלהע'בַא,.סיוטעםיבווירזיאןעםוקענ

...עלעגיוֿפהעםוזןעםיבעוזםריוטַארָאנ,סַאהענטשינלֿפעלייסםָאד

.ןעלַאֿפעגקעלֿפַאזיאןעבע5עםייווםָאוףיוא

בןעםלָאשרעֿפביוזביר:ָאהךיא

ןוֿפלעגעילֿפיריוו,ןערעוולענעילֿפעבצוןעלָאזץרַאווש

...והָארקַא
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וןערערןעטולבןעווטסייווור

,טרָאםענעטלַאהעבַאןיאסיואןעטולבןעסקַאווםעןעוו

יטעלנםעןוא,לעטניוועלהיקסָאדטשינטעשזרנָאלברעֿפסעואוו

יז
יזטניֿפענ'סואוו;טשינך
י

יזטקילֿפןוארבַאהןייקטשינ
,טשיני

...ןערערןעסולבירןָאןעבייהןַאר

זךעלעטעלכתעֿפעבערעייזןענעֿפעןעטולבןעווטסייוו
רןעוו,ןענירןיושליווןואלוֿפטרעווטֿפַאזרעסיזרעדןעז'

י

:עֿפעןַאד-טֿפולרעדןיאןעטיירֿפשעוזךיזןעליוותיחירעקרַאסש

.ךעלעטעלנפרעֿפעפערעייזןעטולבןענ
וודערןוא,ליטשןעטולביווןיבךיא

י

ןעווןוא,ןעטולב

ןיכסךיזטנעֿפעןַאד,ןעזנולבןוֿפסיירַאזפֿפַאזרעדסֿפעלרטםע

ץדַאה

.1

ירעורַאֿפטינךיזןעקערשןעקלָאוועסּפזועניילקןעוו

עסייוורהיאטלָאז,ןענעקטנַארהיאןעטיוושןוא,ןוזרעטייר
.וז

.עלעביבטענבויסָארןוֿפןעהילֿפטשינךעלעניוֿפפרעז:

ןייקטרעילרעֿפ.זיבווצידןואטהעוולעטניווסָאדןעוו

ולעדעסעסייווטינרימןופףיילטבע,טאלבםענירנ

...ןעטונם'וצטדהיֿפןואסעלַאןעשיװצטהעטשטָאג

?(1.

!ןהעשזיאטכַאניר

יןענניזןוא,לענייֿפירןיבאןעֿפָאלשטֿפענעֿפלעזַאןיא

.ףָאלשם'נוֿפ

ףיואןערעטשלעיֿפבָארַאךיזןעֿפדַאוזטֿפענעֿפלעזַאןיא

.ףיואךיזןעביזהחיטשבלעיֿפןוא,רדעדער י

פנורטרעדירםיםיןיאנירעבעלןערעווםֿפענעֿפלעזַאןיא

יובָאםעדףיואלרעּפענעשידסיסךיזןעלעיּפשןוא;ינעק

.דנורנ
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םירבקירןוֿפעטרייםןזלַאןזזהעםשזפֿפץגןזכלעזַאןיא

ןןזֿפַאלןוא,ךוזלברץבןזטזָארגןיבןירגירףיואןןזצבַאזכןוא,ףיוא,

...חומהךַאלםםערסייא-

...זכקעלֿפץבבואןוזניולץםיבוו'סךיאהוחםֿפןןנ;זֿפלץזַאןיא

%@@@@ּפי




