
)1973 - 1898( ןילטייצ ןרהַא

ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד

רעדָא

 תישארב–הֹשעמ

ןטקַא 4 ןיא ליּפשקסעטָארג ַא

)86—3 ז“ז ,1931 עשַראוו ,לֿבוי ַא ןיא לָאמַא„ ךובלמַאז םענוֿפ ןבירשעגרעביא(



ןליּפש סע

ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד

בַײוו ןַײז ןָאסבָאקיישזד יסול

יניסנס ךאלמ ַא

שחנ

רַאהרעַסאוו

טסַײגרעַסאוו רעטלַא

 ןעמונעג ּפיר סיסול ןֿופ םדָא

 סָארטַאמ

 רעטעברַא

 סעטַאמש ןיא רעטכיד ַא ,סונַאלעזַאמילש

הנוז

 ןַאטיּפַאק

טָאליּפ

 לַארענעג

 טנַאקירבַאֿפ–סגירק רעטשרע

טנַאקירבַאֿפ–סגירק רעטײװצ

טַאמָאלּפיד רעשיטעיווָאס ַא ,ווָאקינשיווַאקור

ןומה

 רעטסַײגרעַסאוו

דניק ַא

םיֿבורּכ–רעטנוא ןוֿפ עילעּפַאק

סעקטעָנאיַראמ 14

ענעצס רעד רעטניה לוק ַא ,ןוֿפלדנס

.רבחמ םעד ןרעהעג ןצעזרעביא ןוא ןריֿפֿפיוא ןוֿפ טכער עלַא

Copyright by Jacob Mestel, New-York



טקַא רעטשרע

 ,ןלַאנגיס .שזַאגַאב קעּפ ףיוא ךיז ןגיוו — למירד ןבלַאה ןיא — ןרישזַאסַאּפ .טכַאנ .ףיורַא קעד םוצ ןגיטש .ףיש ַא ןוֿפ קעדנשיווצ

.סָארטַאמ ַא רעטנורַא ךיז טזָאל ןגיטש יד ןוֿפ .קיזומצנַאט ךיז טגָארט ןביוא ןוֿפ .שיורעג–םי

 ! ןרעה עכַײר ,תוֿבקנ ענַײֿפ ! ןבעל ַא זיא ןביוא טָא .רעלעק ַא ןיא יוו זיא — רעטנורַא טייג'מ זַא .סָארַטאמ

 ןוא — ךיז טעלג'מ ,ךיז טעבויל'מ ,ךיז ןעמ טשוק סעניבַאק יד ןיא !ןעמ טצנַאט ,ןעמ טרעכייר ,ןעמ טקנירט

 ! זַײמֿפיש ,סעק-ינקעדנשיווצ ,סרעּפעלש טַײרש ! קנַאטשעג ַא ! שדקה ַא ,לװַײט––םי םענעצלַאזעג םוצ ,ָאד

? ךַײא ףיוא טרַאוו'מ זַא ,ריא טניימ ? ָסאד ןעמ טרָאֿפ ןיהּווו

 ! גנוי–ןָסארטַאמ ,קסיּפ םעד טסיוֿפ ַא טלַײב ,ףיוא ךיז טלעטש .רעטעברַא

 ? טשינ זַא .סָארַטאמ

.וצֿפיורַא טלטַײט ? ןעקנורטעגנָא רעצעמע ךיד טָאה'ס .רעטעברַא

 ןסעזעג ! עה ,עה ! רעינַאּפמַאש ! רעסַאוו–םי טרגּפעג טשינ יבַא ! סרעּפעלש ? ןעקנורטעגנָא זַא .סָארַטאמ

 םוצ — עלעסיבא ךיוא רימ ,טעָקאילשזעג רעינַאּפמַאש ,ינק יד ףיוא ַאזַא עֿקבקנ ַא טימ רענייא

.ּפָא ! לווַײט–םי םענעטלָאש-רַאֿפ

 ןרעקרעביא — ןעמוק םערוטש ַא לָאז ! טעילוהעג טרעוו ןביוא ,טליֿופעג טרעוו ןטנוא ! יוזַא טָא .רעטעברַא

 רעד ןיא ןַײא ךיז טרעה — .ּפָארַא ךעטשיט ןוֿפ ךעלקערב יוו ,םי ןיא ץלַא סָאד ןלעסיירטנַײרַא — ןרעקסיוא —

 ! ךיוב ןיא רעגנוה רעד ךַײא לָאז ןצנַאט ! עקיצערק קיזומ

 .םי ןֿפיוא טכַאנ ? ַא ,טלַאק לסַקא םַײב רעטעברַא םעד ןָא טריר ,וצ טייג ; סעַטאמש ןיא שטנעמַ א .סונַאלעזַאמילש

.ןביוא — סרעסערֿפ יד ,ייז ! רימ — ןטנוא ...ייז ןוא זדנוא טריֿפ ףיש ןייא .רעטעברַא

 ? שטנעמ ַא טרָאֿפ ןיהּווו .סונַאלעזַאמילש

 טלענש ,סיורַא טעב סבַײוו ןוֿפ ,סיורַא בוטש ןוֿפ טֿפרַאוו ,סיוא ןביוש יד טָגאלש ,טמוק רעגנוה .רעטעברַא

 ? וד ןוא ! רָאֿפ — סיורַא םי ןֿפיוא ךיד

 .דנובַאגַאוו–םי ןעמ טרעוו — סיורַא טסיוטש דרע זַא .דרע רעד ףיוא טעָאּפ רעטצעל רעד .סונַאלעזַאמילש

 רעדיל — עמערָא ןֿפרַאד טיורב .ןטנוא ָאד ריא טשינ ,ןביוא טרָאד ייז טשינ .טשינ רענייק ףרַאד רעדיל ענַײמ

 ,טשינ ךימ ןֿפרַאד ייז שטָאכ ,עמערָא יד טימ ךיא ןיב .סרעסערֿפ יד ןֿפרַאד רעבַײוו ןוא טולב .טשינ ןקיטעז

 .הנֿבל רעד וצ ךיא ליב .ךיא ןיב טנוה ַא .ךיא ןיב רעטסמערָא רעד לַײוו .עכַײר יד יוו

 .לַאגס רעזדנוא .רענעסירעגּפָא ,די ַא ביג .רעטעברַא

.וצ טגָאלש .סונַאלעזַאמילש



 ? ןַײא טשינ םי רעד ייז טגנילש ָסאוו רַאֿפ ! טצנַאט ָסאד יוו .רעטעברַא

 רעד ףיוא ? סנַאנָאַסא ןַײמ ? םַארג ןַײמ רשֿפא טֿספרַאד ,םי ,םי סיורַא םי ןקיטכַאנ םוצ ,רעטיב .סונַאלעזַאמילש

 רעטצניֿפ ןוא .שיילֿפנעיורֿפ ןוא דלָאג — ןביוא ,טיורב ןעמ ףרַאד ןטנוא .רעטכיד רעטצעל רעד ךיא ןיב דרע

 …טעלמַאה–רעטרעוו רעניילק ,ךיא ? ןיהּווו  ןגערֿפ ןוא ןכַאמ שירַאנ ךימ ךיא לָאז .ףיש יד טרָאֿפ'ס ןוא ,זיא

.טייקליטש

.ןשטנעמ ,קירעיורט זיא רימ ייווצ יד וצ וצ טייג .הנוז

? ןייב–ןוא–טיוה ,וטסרעטיצ ָסאוו .רעטעברַא

 .טֿפודקילגמוא ,טֿפודנֿפנָארב .בַײל קיליב ןַײד ןטֿפוד טוט ןֿפנָארב ןקיליב טימ יז טכַארַטאב .סונַאלעזַאמילש

 טקוק — ךיש ענַײד ןוא .רעדיל עקיטיונ טשינ םענייק ,עלַאינעג ,עטרעטנָאלּפרַאֿפ ,עלעקנוט יוו — רָאה ענַײד

 ַא טנערב ךוש ןקניל ןַײד ףיוא טקרעמַאב ? ךיש יד ןכַײלגרַאֿפ ךיא לָאז ָסאוו וצ טסנרע ןשימָאק טימ ; ּפָאַרא

 ? סע זיא ָסאוו — סקידוז ַא ,סטיור

? טעגרהעג שטנעמ ַא .רעטעברַא

 ךוש ןֿפיוא .ןָסאגרַאֿפ לסיב ַא ךיז טָאה — ןעַײּפשנַײרַא עלעשעלֿפ ןיא ,ןשטנעמ ,ןעמונעג .טולבנעגנול .הנוז

— טעּפַאקעגּפָארַא

.טיור ךעלקערש זיא עמערָא יד ןוֿפ טולב סָאד .סונַאלעזַאמילש

? עקטנַארגימע ןַא ךיוא וד .רעטעברַא

 ,רָאֿפ ךיא ּווו ,דנַאל ןיא ,טָגאז'מ .רעטלע רעד ףיוא ןּפעלש וצ ךיז ןַײרַא דנַאל טַײוו ַא ןיא טוג טשינ .הנוז

 רעגנוה ןוֿפ תונוז עלַא ןיוש ןבָאה ,ןשטנעמ ,זדנוא ַײב ןרָאוו .תונוז ךָאנ ףרַאד'מ ,ָאד רעזַײהדנַאש ןענעז

 — טריּפַארק

 .טַנאה ריא טשוק ןוא הנוז עטצעל יד טסירַגאב טָעאּפ רעטצעל רעד ךיז טגיינ .סונַאלעזַאמילש

.רעקיניביל ,קנַאד ַא טרירעג .הנוז

 .רעמ טשינ ךַײא ןעמ ףרַאד .טסיזמוא ָסאד ןכַאמ ןביוא טרָאד רעבַײוו יד .ייטשרַאֿפ ךיא .רעטעברַא

 רימ ןוא .ערעייז רעטכעט יד ךיוא ןוא .ערעייז רעבַײוו יד ,טסיזמוא ןצנַאג ןיא סָאד ןכַאמ ייז .זיא יוזַא .הנוז

 .ןוֿפרעד ןבעל ךָאד ןזומ רימ .ןכַאמ טשינ יוזַא סָאד ןענָאק

.סיוועג .רעטעברַא

 ? טיוט ןטנָעאנ ןוֿפ ? טלעק ןוֿפ .יולב ריד ַײב זיא יז .טנַאה יד ,לרעטסעווש קילייה ,ביג .סונַאלעזַאמילש

.רענַײז ןיא טַנאה ריא טמענ — ןעמערַאוונַא ךיא לעוו ,טסליוו

 וצ זיא סנַײמ .סטעילָאכעג ,סטעֿפ ,בַײל ךַײר ןליוו עכַײר .סָארדרַאֿפ סיורג ַא רימ זיא'ס ךעליורטַראֿפ .הנוז

 .סנַײמ בַײל'ס רענייק טשינ טמענ .תונמחר ַא ייז זיא'ס — טשינ בַײל ןַײמ ןליוו עמערָא ןוא .ייז רַאֿפ רעָגאמ

 רעמָאט .רימ זיא סָארדרַאֿפ סיורג ַא ןרָאוו ? טנַאה יד רָאנ טשינ ,ןצנַאג ןיא רשֿפא ךימ טסמענ רעטכיד םוצ

 ַא ןיא שטָאכ ןעמ טעוו ? דנַאל םענעי ןיא ,ןיהַא ךיא רָאֿפ עשז ָסאוו ? טשינרָאג וצ בַײל ןַײמ ןיוש גיוט

.עזיוּפ ? רעטלע רעד ףיוא ןעמעננָא ץעגרע זיוהדנַאש

 ךעלסיֿפ — לדמעה ןזיולב ןיא — סַײוו ןטיוט — דניק ַא ּפָארַא לקעּפ ַא ןֿופ ץעגרע טכירק טָא .רעטעברַא



— םולח ןיא יוו ? טעז ריא — סשיטיכַאר ַא לכַײב ַא — עקידכעלַײק

 — עלעדניק ענעריובעג טשינ ָסאד — ןשטנעמ ,ארומ בָאה'כ — ? סנַײמ לָאמ ַא טשינ סע זיא .הנוז

 רעד וצ טלָאוו'ס יוו — ןטָאשַאב יינש טימ ךעלעגַײווצ יוו ,עכיילב ,עקידלקניֿפ ךעלטנעה .סונַאלעזַאמילש

 עטַאט ,טֿפָאלש עמַאמ — ןרעטָנאלּפ ,ןרעטָנאלּפ ךעלסיֿפ יד ןוא — ןסָאלשעגוצ ךעלעגייא — ןגיוצעג ךיז הנֿבל

 — וצוצרעהַא טכירק ,טלַאֿפ ,סע טייג — טֿפָאלש

.דחּפ ַא ,דחּפ ַא .הנוז

 ךיז טריר ,ליומ ןיא לרעגנֿיפ ,שיַטאנול טצָאלג ,ךעלעגייא ענעקָארשרעד עלָאמש טנֿפע ,ןייטש טבַײלב ,טנעָאנ וצ טמוק .דניק

 .טשינ

? סעּפע טסליוו .רעטעברא

.טשינ טרעֿפטנע .דניק

 ? וטסליוו ָסאוו ,עלעוטַאטס–טכַאנ ,סַײוו עלעוטַאטס .סונַאלעזַאמילש

 — רעַײֿפ — רעַײֿפ — ףָאלש טשינ ךיא — עמַאמ טֿפָאלש ,עטַאט טֿפָאלש ףיוא טרעַטאלֿפ .דניק

? ןעזעג רעַײֿפ ? יוזַא .סונַאלעזַאמילש

.ץרוק ןוא ךיוה ךיז טנייוועצ .דניק

— ךיא ,ןיורק ,עמַאמ ןַײד ךיא — ַאש — םוק םערָא ןַײמ ףיוא .הנוז

 — עמַאמ ןענערבַראֿפ — עטַאט ןענערבַראֿפ  טָגאזעג רעַֿײפ — טקוקעגָנא ךימ רעַֿײפ — ןעמוקעג רעַֿײפ .דניק

.טרעטיצ — ןעגנַאגעגקעוַוא — טכַאלעג — טלעטשעגסיוא גנוצ א

 רימ ! ןַײא ףָאלש טנעה ענַײמ ףיוא ! ןוט טשינָראג טעוו ! ןַײז ליטש טעוו רעַֿײפ םעָרא ןֿפיוא דניק'ס טמענ .הנוז

 ! עקנילויל סע טגיוו .עלעּפעק ןַײד רַאֿפ רימ ,ךעלעגיוא ענַײד רַאֿפ

.ףוע ןטכָאשעג ַא יוו םערָא סהנוז ןוֿפ רעטנורַא טגנעה ; ןַײא קיטסַאה ֿטפָאלש .דניק

 ! רָאג רעַײֿפ …חור רעד סע טּפַאכ .רעטעברַא

— םולח וצ רעדניק ןיוש טמוק'ס ? טסעז .סונַאלעזַאמילש

? ָסאוו .רעטעברַא

 — געוו ןיא ןיוש זיא'ס — רעַײֿפ עטצעל'ס ,ונ .סונַאלעזַאמילש

? עיצולָאווער עלַאיצָאס יד ךָאד טסניימ .רעטעברַא

 לוֿפ ,קערש לוֿפ ,רעיורט לוֿפ — טכַאנ רעד ןיא ןוא — טכַאנ ,זיא טכַאנ — טשינ סייוו'כ .סונַאלעזַאמילש

 טגָאז ריֿפ זדנוא — רוה יד ,יז ןוא דניק סָאד ,רעטכיד ךיא ,ַןאמסטעברַא וד  ריֿפ רימ ,ריֿפ רימ .גנונַא

 — ןָא םוקנָא ןַײז רעַײֿפ עטצעל'ס

— רענייא ךָאנ ןוא …ריֿפ .רעטעברַא

.דניק'ס רימ טקעוו ריא ,ןשטנעמ .הנוז

? רעטֿפניֿפ ַא רעטעברַא םוצ .סונַאלעזַאמילש



 — רענייא קילדִיי ַא .טשינ תועט ןייק בָאה'כ ביוא .רעטעברַא

? סמערָא ַןא .סונַאלעזַאמילש

— ןָאסבָאקיישזד רעטסימ — ןעמ טגָאז ,רענָאילימ ַא .רעטעברַא

? קעדנשיווצ ןֿפיוא טמוק ? םיא וטסנעק ןענַאוו ןוֿפ .סונַאלעזַאמילש

— עקינַײז יד וצ — ןביוא ףיורַא קירוצ ןוא — ךילּפ ןטימ טלָקאש — לָאמ ַא ּפָארַא טמוק .רעטעברַא

— ? ַקאינדוקסַאּפ ַא .סונַאלעזַאמילש

 יוו ,ךיז טיירד ןוא ,קינַסאלקטשרע ןַא — ןַסאלק יד ןשיווצ ךיז טרעטָנאלּפ .טשינ ןוא ָאי סעּפע .רעטעברַא

 — טשינ סַאלק ןייק רָאג ןוֿפ יא ,רעטירד רעד ןוֿפ יא ,סַאלק רעטייווצ רעד ןוֿפ יא ןַײז טלָאוו רע

— רע ךיוא זַא ,וטסניימ .סונַאלעזַאמילש

 טזַײוו ,ּפָארַא קעדנשיווצ םוצ סָאוו ,ןגיטש יד ףיוא ! רעדיוו ןיוש םיא וטסָאה טָא ,ַא ! טסייוו לווַײט רעד .רעטעברַא

.זָאנ רעקידרעקיוה–שידִיי ַא טימ ,טריזַאר טַאלג ,ןוטעגנָא שינַאמטרָאּפס–שיקנעי ,ןיושרַאּפ רעטַאוועלוטוס רעכיוה ַא ךיז

 טירטס–לָאוו ןֿפיוא ? ןצעמע טכוז ריא ,רעטסימ ,סעּפע טֿפרַאד ריא ! רעטסימ קידקזוח ףיורַא טַײרש .רעטעברַא

 ! טיונ יד טרָאֿפ ָאד — ןרַאלָאד ןייק ָאד ָאטשינ ! טכוז קרָאי–וינ ןיא

 ! ץרא–ךרד — טיוט רעד טרָאֿפ ָאד םַארג םוצ .סונַאלעזַאמילש

 ! קיליב טָאּפש ? רעמיצנעיוֿרפ ַא ,רעטסימ ,רשֿפא .הנוז

 ,ליומ ןיא רַאגיצ ןקידנענערב ןטימ ,ךעלעמַאּפ רעטנורַא טייג ? ןִעירשעצ ךיז ריא טָאה ָסאוו ,טַאש .רעטסימ רעד

 ,ןענוֿפעג ךיא בָאה ,ונ — טכוזעג ןרַאלָאד ךיא בָאה לָאמ ַא ? ךוז ךיא ָסאוו רעגנֿיפ יד ףיוא ןטענגיס יד טימ טצילב

 ךיא בָאה ךָאנרעד .סעי ! ּפענקנזיוה ןוֿפ גינעק ,רענָאילימ ,ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד ןרָאוועג ךיא ןיב

 ךיא בָאה ךָאנרעד ! טשינ ץעגרע ןיא טלעֿפ טסימ סָאד טָא ,ןענוֿפעג ךיא בָאה ,ונ — ןכוז רעבַײוו ןעמונעג

 ןירעגניז ַא ,סעי ! ןענוֿפעג יאדווַא ןוא יאדווַא ךיא בָאה,ונ — בַײוו ַא ,טייטשרַאֿפ ריא ,טכוזעג בַײוו ַא רימ

 סָאוו ,שטנעמ ַא לָאז סָאוו רַאֿפ — סקידרָאנ יד ןוֿפ עקנַאקירעמַא ןַא עקַאט ,ערעּפָא–ןַאטילָאּפָארטעמ רעד ןוֿפ

 יז ? ריא ףיוא ןטסָאק ןזָאל טשינ ךיז ,יימָאלָאק ןוֿפ שמש רעד שימלַאק ןעוועג זיא ,םולשה–וילע ,עטַאט ןַײז

? ןָאסבָאקיישזד ַא ןוֿפ בַײוו ָסאד ןַײז וצ טסיזמוא ֿביוחמ סעּפע זיא

— טרָאווק א טרָאוו ַא ןוֿפ יורטוצמוא טימ .רעטעברַא

 ןעוו ןעוועג טלָאוו סָאוו  רעלק ךיא ! קידריווקרעמ .ריא טסייה ָןאסָבאקיישזד .יוזַא .סונַאלעזַאמילש

 ? שרעדנַא ךַײא טֿפור'מ

 ? ָסאוו ,ונ .ןָאסבָאקיישזד

  ןסייה טגנידַאבמוא טזומ ריא זַא ,ךיז טליֿפ סע ! עינָאמרַאה–טלעוו רעד ןיא םגּפ ַא .סונַאלעזַאמילש

 .ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד

 ךיוא בַײוו ַא ןיוש ךיא בָאה ,סע טסייה רעטַײוו טדער .קנַאדעג םענייש ןרַאֿפ קנַאד ַא קיטומטוג .ןָאסבָאקיישזד

 — ןכוז טָגאז ריא ָסאוו ,םעד ןגעק — טכוזעגסיוא

 ךַײא סע טלָאוו רימ ַײב ןוא — טלעג ליֿפ וצ ךַײא טסָאק סָאד זַא ,ךָאד טָגאז ריא רעבָא ,ָאי .הנוז



 רעבָא ריא — טסיזמוא ןצנַאג ןיא ערעדנַא טיג בַײוו רעַײא זַא ,ייטשרַאֿפ ךיא — קיליב טָאּפש טכַאמ-עגסיוא

 — ךַײא טסָאק רַאֿפרעד ןוא ןַאמ ריא טנעז

 ךָאד זיא ,ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,ָסאד ! זיא עמַאד יד רעוו ,טשינרָאג ָךאד טסייוו ריא ,ָא קילַאג .רעטעברַא

.טַאטשרַאוו–טעברַא ריא ךַײלג וצ זיא בַײל ריא ָסאוו ,יורֿפ ַא — עטרֿבח ַא סרעזדנוא

 .גנוטכַאכיוה ןַײמ .גנוטכירנַײא עמעווַקאב ַא רעייז ? יוזַא ךיז טגיינ .ןָאסבָאקיישזד

 ענעגייא ץלַא .טשינ יז טריטַאולּפסקע רעטעברַא ןייק  רעטסימ ,רָאֿפ ךַײא טלעטש .רעטעברַא

? רערעַײא יוו רעכעלרע רחסימ ריא טשינ זיא .עינַאוו-ערָאה

 ךיז טָאה סענזיב עדעי ןוא סענזיב ריא ךיז טָאה שינֿעפעשַאב עדעי ? טשינ זַא ,ןעד ָגאז ךיא .ןָאסבָאקיישזד

 ךַײא ַײב סע זיא ? ךַײא ַײב דניק ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאוו ,ןסיוו ןעמ ןעק הנוז רעד וצ ךעלֿפעה .שינֿעפעשַאב ריא

 סָאוו ,ריא טסייוו .ךוז ךיא סָאוו ,טגערֿפעג טָאה ריא ? ךיא טלַאה ּווו ,סעי גנילצולּפ ? עקרַאמ–קירַבאֿפ ַאזַא

.גנוטער ? רעטציא ךוז ךיא

 .טכַאל ! עה ,עה ? גנוטער .רעטעברַא

? ריא יוו ָןאסָבאקיישזד ַאזַא .סונַאלעזַאמילש

 ,יימָאלָאק סיוא שימלַאק ןוֿפ ןוז ,ןָאסבָאקיישזד ,ךיא ? טייג ָאד ָסאוו ,ןעד טסייוו ריא .ןָאסבָאקיישזד

 ַא ָבאה ,קרָאי–וינ ןיא ּפענקנזיוה ןוֿפ גינעק טציא ,עגירדָאלָאה ,ןֿפלד ,רעטעברַא–ּפָאש ,טנַארגימע רעִירֿפ

 .שוח

 ? טולב–רעטעברַא ןָסאגרַאֿפ ? ריא טריּפש ָסאוו .רעטעברַא

 ! זָאנ קיטש ַא ןצנַאג ןיא ריא טנעז סעּפע ? רעטסימ ,ריא טסייוו .סונַאלעזַאמילש

 ריּפש .עבלעז סָאד טעמּכ זיא זָאנ ןוא דִיי ! טָגאזעג ליווו ,טָגאזעג טוג ! סעי ? זָאנ קיטומטוג .ןָאסבָאקיישזד

 .גנַאגרעטנוא–טלעוו ַא — ןָגאז סע ךיא לָאז יוו — סעּפע ריּפש ךיא ? ָסאוו ,טסייוו ריא — ךיא

? ךַײא וצ ָסאד טמוק יוו ,ןָאסבָאקיישזד .סונַאלעזַאמילש

 ןעוועג טשינ דִיי ַא רשֿפא זיא — ןכַאמ טלעוו יד ןעגנַאגעג זיא טָאג ןעוו ? טשינ סָאוו רַאֿפ .ןָאסבָאקיישזד

 ריּפש ,רעדיוו ,טציא טכַאל ? טרובעגטלעוו ַײב טלַאה'ס זַא ,טסּווועג טשינ דִיי ַא רעזדנוא ןעד טָאה ? ַײברעד

 .טוּפַאק זיא עמריֿפ יד זַא ,ָסאד ןעמ טָגאז יוו ,סעּפע ריּפש ךיא רָאנ ,טשינ סייוו ךיא .גנַאגרעטנוא ךיא

 גנומענרעטנוא סטָאג זיא ןגרָאמ–טנַײה — ,ךיא ךַאמ — ,יסול .עקיוג ןַײמ ןָאטעג גָאז ַא ןטכענ סע בָאה'כ

 ,רענעגושמ ַא טסיב וד זַא — ,יז טכַאמ — ,ןָאסבָאקיישזד .ןָא סע ךיז טבייה ןגרָאמ–טנַײה עקַאט .טָארקנַאב

.ןטכענ ןוֿפ טשינ ןיוש ךיא סייוו ,וצרעד דִיי ַא ןוא

 ריא ,ןרעוו טמיורעגּפָא טעוו ריא .לַאטיּפַאק ןוֿפ גנַאגרעטנוא .עיצולָאווער עלַאיצָאס ! ָאי ,ונ .רעטעברַא

 ! עלַא

 .ןקינייר טעוו'ס .רעַײֿפ עטצעל סעד ,ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,רעַײֿפ סָאד .סונַאלעזַאמילש

 ,טושּפ ,רָאנ ,עיצולָאווער עלַאיצָאס טשינ .ןטכינרַאֿפ טעוו'ס ! דנַײמ רעווענ .ןָאסבָאקיישזד

 ,דניק ןֿפיוא טלטַײט .טֿפָאלש סָאוו ,דניק םענוֿפ ,טעברַא ןוֿפ ,לַאטיּפַאק ןוֿפ גנַאגרעטנוא .גנַאגרעטנוא–שטנעמ

 .טלַאה הנוז יד סָאוו



 ןלעוו ,רָאֿפ ךיא ּווו ,דנַאל םענעי ןיא רעזַײהדנַאש יד ךיוא זַא ,רעה רעד טניימ לוק ןקָארשרעד ַא טימ .הנוז

 ? ןייגרעטנוא

 ךימ טרַאנ זָאנ ןַײמ ,ָא .סע טָגאז ןָאסבָאקיישזד .ןבייהנָא ךיז טונימ עדַאיל ַא ןָאק ליּפש יד .ןָאסבָאקיישזד

 .ּפָא ! ַײב–דוג .טשינ

 ? ןיושרַאּפ ַא ריד טלעֿפעג .רעטעברַא

 .םולח ַא זיא'ס .דִיי ַא זיא'ס .שטנעמ ןייק טשינ ? שטנעמ ַא ! ןָאסבָאקיישזד ַא ריד וטסָאה .סונַאלעזַאמילש

 .טלעוו רעד ןוֿפ ןהעש יד ןלייצ ּפָאק ןַײז ןוֿפ רָאה יד וליֿפא ? ןעזעג

 ! רעקיטלעג ַא ,ַאזַא רעכַײר ַא ,וא .הנוז

 ? םערַאוו ריד זיא זייב .רעטעברַא

 ןיא ? ןטָאש ןכַײר ַא לָאמ ַא ןעזעג ןיוש ? טייקכַײר ןַײז ,סעּפע ןעד יז זיא טכַארטַראֿפ .סונַאלעזַאמילש

 ןַײז .סעקינהסיֿפּת ןוֿפ יוו גנַאזעג ןָאטָאנָאמ ַא ןגָארט ךיז טמענ זַײווכעלסיב .ןרישזַאסַאּּפ ךיז ןקעוו קעדנשיווצ םענעטכיולַאב–לקנוט

 .ךיז ןעלגנַאר ןטנוא ןוא ןביוא .ןביוא ןוֿפ קיזומצנַאט טלַאֿפ קידלצעק ןוא קידלציק — ןטנוא רעד ןָאָטאנָאמ סיוא טמורב קילגמוא

 ,אנוש םעד טגיזַאב טלָאוו'ס יוו ,טונימ ַא ךיז טקרַאטש ןטנוא גנַאזעג סָאד — ּפָא טקַאה קיזומצנַאט יד .ליטש ןביוא טרעוו םוטּפַאר 

 קעדנשיווצ םוצ ןגיטש יד ףיוא .טגיילעצ ןביוא ךיז טָאה סָאוו ,טייקליטש רעד ןיא טרעהרַאֿפ ןקָארשרעד יוו סיוא רעבָא טייג

 ַא טגנַאלרעד סָאוו ,לוק ןווָאסַאב ןרעווש ַא טימ קעדנשיווצ ןיא ֿטפור ,ּפערט יד ןטימ ןיא ןַײטש טבַײלב .ןַאטיּפַאק רעד ךיז טזַײוו

 .המוהמ ,ףיוא ןעגנירּפש ןרישזַאסַאּפ ! טרעה ,טרעה ,טרעה קָאלג–םרַאלַא ןַא יוו עשזרוה

.טנייוו ןוא ךיז טקעוו טנַאה סהנוז רעד ףיוא דניק ? רעוו ? ּווו .ןעיירשעג

! קירוצ טרָאֿפ ףיש יד .ןַאטיּפַאק

 ? םי ןֿפיוא סמערוטש .תולוק

 ! דרע רעד רעביא ,ןיינ .ןַאטיּפַאק

 ? דרע רעד רעביא .תולוק

 .טייקליטש ! המחלמ .ןַאטיּפַאק

 ! דנַאלגנע ןוא דנַאלסור–ןטַאר ןשיווצ המחלמ ! ןטלַאהרעד טשרע ,ןעמַארגָאידַאר עטצעל .ןַאטיּפַאק

 ! עיצַאזיליבָאמ עכעלטלעוולַא ! םוא ךיז ןרעק ןֿפיש ! ייווצ רעמונ גירקטלעוו

 טעוו'מ ! טיוט ַא ןַײז טעוו ָסאד ָטא ! ןבעל ַא ןַײז טעוו סָאד טָא גנודיילק–ָטאליּפ ןיא ןביוא ךיז טזַײוו .ָטאליּפ

 ! ַארוה — ןזַאג עקיטֿפיג ! ַארוה ! ןטייט טעוו'מ ! ןעִילֿפ

 רעדלעֿפטכַאלש ! טֿפור דנַאלרעטָאֿפ ! ךעלדנע ,ךעלדנע ןרָאּפש יד טימ קידנעגנילק ,לענש ןָא טמוק .לַארענעג

 ! ַארוה — ןזַאג עקיטֿפיג ! ַארוה ! ןֿפור

 יד ! ןבעל לָאז סעקסַאמזַאג ןוֿפ קירבַאֿפ ןַײמ טנעה יד טימ טכַאמ ; קידכעלַײק ןוא ץרוק .טנַאקירבַאֿפ–סגירק

 ! ַארוה ! הרוחס ערעסעב טגירק ,רעמ טלָאצ סָאוו ,הכולמ יד ! ןבעל לָאז המחלמ–זַאג עכעלטעג

 .קעדנשיווצ ןֿפיוא עיצַאנרעטסנָאק ,טייקליטשטיוט

 ! ןייג טשינ ןלעוו רימ ! ןייג טשינ ! ןיינ רעטשרע רעד ןָא ךיז ֿטפור .רעטעברַא



 ריא טָאה רעדיוו עזָאּפ בלַאה קיטכירֿפיוא בלַאה .סעטַאמש יד טימ טלקָאש ,ריֿפא טערט .סונַאלעזַאמילש

 יד ! ןייג טינ טעוו ָסאד ? ןדניצרעטנוא רעצרעה יד ריא טמוק טציא ! רעכערברַאֿפ ,דרע יד ןדנוצ-עגרעטנוא

 ! ךַײא רַאֿפ טשינ ,ךַײא ןגעק ןענערב רעצרעה

 ! ןייג טשינ ,ןיינ ,ןיינ .תולוק

 ! טסעגרַאֿפ ! טשינ ןיוש לָאמ סָאד .רעטעברַא

 ! ריא טשינ ,ףיש יד ןריֿפ רימ .ןַאטיּפַאק

 ! סרעטעררַאֿפ .לַארענעג

 ןיא טַײרש ! ןטייט טעוו'מ ! ןִעילֿפ טעוו'מ .טיוט ַא ןַײז ָסאד טעוו ,יַא ! ןבעל ַא ןַײז סָאד טעוו ,יַא .ָטאליּפ

 ןוֿפ רעוו ? ןִעילֿפ ליוו ךַײא ןוֿפ רעוו ? טסיירד זיא ךַײא ןוֿפ רעוו ? גנוי זיא ךַײא ןוֿפ רעוו ןַײרַא קעדנשיווצ

? ןטייט ליוו ךַײא

.טשינ רענייק .תולוק

 ! ןזומ ריא טעוו .לַארענעג

 .עירטסודניא–המחלמ יד טציטש ,ןטָאירטַאּפ ,רעגריב .טנַאקירבַאֿפ–סגירק

 עקידריווקרעמ ! ןלַארטש–קניטש ןוא–טֿפיג עכעלרעֿפעג עטסַײנ טרימַאלקער .טנַאקירבַאֿפ–סגירק רעטייווצ

 ַא דנַאל-רעטָאֿפ ןרַאֿפ ! תוכולמ עלַא וצ ףיוקרַאֿפ–טרוה ! לענש ןוא קיליב ןטייט ! גנודניֿפרע עשינָאלווַײט

 ! החנה עסיורג

 ! ריזח–דנַאלרעטָאֿפ וד ,ןַקאהעצ עדרָאמ יד ריד ןלעוו רימ .רעטעברַא

 דניק ןקידנענייוו ןטימ טעכָאֿפ ! סעמַאמ רימ — ןזָאל טשינ ךיז ןלעוו רימ ! דניק ַא ןוֿפ עמַאמ ַא ןיב ךיא ןוא .הנוז

.ןָאֿפ ַא טימ יוו

 דניק'ס ריא טסַײר ,וצ ֿטפיול ! סנַײד טשינ ,סנַײמ ךָאד זיא'ס ! עטשוּפיערַאֿפ הלֿבנ ,רעהַא דניק'ס ןומה ןוֿפ .ענייא

 .טימרעד ֿטפיולטַנא ,סיוַרא טנעה יד ןוֿפ

 ! דניק ןַײמ טרָאֿפ ךָאד זיא'ס טשימעצ .הנוז

 ! םולח ןַײד .סונַאלעזַאמילש

 ןביוא .ןטידנַאב ,רעדניק ערעזדנוא ןבעג טשינ ךַײא ןלעוו רימ ! ןזָאלרעד טשינ ןלעוו סעמַאמ רימ טנייוו .הנוז

 .רעטכעלעג —

 טשינ ךַײא ןלעוו רימ ! ןיימ רֿעפיט ַא זיא דייר עריא ןיא ! ןייוועג ריא ןוֿפ טשינ טכַאל .סונַאלעזַאמילש

 ! ןיינ ! תומולח ערעזדנוא — רעדניק עטסעב ערעזדנוא ,רעדרעמ ריא ,ןבעגקעוַוא

 ! ןסייה טעוו'מ ןיהּווו ןייג ןיוש טעוו ריא .טנַאקירבַאֿפ–סגירק

 ! ןטייט ןיוש טעוו ריא ! ךַײא ןעק'מ — ןִעילֿפ ןיוש טעוו ריא .ָטאליּפ

 ! ןטייט .לַארענעג

 ! קירוצ טרָאֿפ ףיש יד ןוא ! ףיש יד ריֿפ ךיא .ןַאטיּפַאק



 .ןַאטיּפַאק ןֿפיוא ןֿפרַאוו ךיז ליוו ןֿפרַאוונַײרַא רעַסאוו ןיא ,רעביור–םי ,ךיד ן'רימ .רעטעברַא

 ןעד טנָאק ריא ! רענייא רַאנ ,רעטנוא עלַא ךָאד ריא טייג ? רעַסאוו ןיא ךימ טכַאל ,קִיור טבַײלב .ןַאטיּפַאק

 .גנושימעצ ? ףיש ַא ןריֿפ

 ! עמערָא יד ןוֿפ ףיש רעד טימ ןריֿפ רעביור–םי ,ייוו .סונַאלעזַאמילש

 ! עמערָא יד ןוֿפ ףיש יד ןריֿפ רעביור–םי .עלַא

 ? טרימַאלקעד ןוא ריד ןבעל טייטש ָסאוו ,רעד ,טרָאד סע זיא רעוו ! וד רעטעברַא םוצ .ןַאטיּפַאק

 רעד .רעטסטנעיילעג–טשינ רעד .ליוקדרע ןֿפיוא רעטכיד רעטצעל רעד .סונַאלעזַאמילש

 .רעטסקירעביא רעד .רעטסנענ-ַאטשרַאֿפ–טשינ

 ! ןֿפַראד ךיד ןלעוו רימ — ףיוַרא זדנוא וצ ? עמעָרא יד ןשיווצ וטסוט ָסאוו .ןַאטיּפַאק

 — עקידלקע ריא ,עטַאזרעביא ריא ,טֿפרַאדעג טשינ ריא טָאה טציא זיב .סונַאלעזַאמילש

 ! ָאי — טציא .לַארענעג

 ! סעקסַאמזַאג ענַײמ ןוֿפ טעטילַאווק יד ןעגניזַאב טסעוו ! ןטסָאּפ ַא טסמוקַאב .טנַאקירבַאֿפ–סגירק

 ! ןלַארטשקניטש ענַײמ ןעמַארג ןיא ןרימַאלקער .טנַאקירבַאֿפ–סגירק רעטייווצ

 ! טייקשידלעה ןַײמ ךעלרעהרַאֿפ .ָטאליּפ

 ? גנורעטסַײַגאב ןָא גנוסיגרַאֿפ–טולב זיא ָסאוו .ןַאטיּפַאק

 ! טָעאּפ–המחלמ ַא ףרַאד ייווצ רעמונ גירקטלעוו .לַארענעג

 ! ייז רֿעפטנע ? טסגַײווש ןסונַאלעזַאמילש וצ .רעטעברַא

 .ּפָא טשינ ךיז ֿטפור .סונַאלעזַאמילש

 — טקעמשרָאֿפ ריד טָאה'ס .רעטעברַא

 ,ךיא ליֿפ סעּפע רָאנ …ןיזמוא ךָאד זיא'ס ,ןיינ ? המחלמ …ןָגאז טשינ לעוו'כ …ןיינ .סונַאלעזַאמילש

 ! זיא טיוט רעד ךעלרעה יוו  ןעַײרשסיוא ךיז טליוו רימ …לַאווק–רעטרעוו םעַײנ ַא ,רעטעברַא רעדורב

 ! טַאט ןרעוו יז ןָאק טציא — טַאט ןרעוו לָאז טסנוק ןַײמ ,טמולחעג ןיוש גנַאל בָאה ,טעלמַאה–רעטרעוו ,ךיא

 ! טַאמרַאה ןרעוו יז ןָאק טציא

 ! ַארוה ? טַאמרַאה .לַארענעג

 ! טָאליּפ–ןזַארֿפ רעד לָאז ןבעל .ָטאליּפ

.ןטרַאוו רימ ,רעטכיד רעה .טַנאקירבַאֿפ

 יד ןיוש עז ךיא ? טסגַײווש ! טסיב וד ָסאוו רֿעפיוקרַאֿפ–טָאג רעקידמערעוו ןסונַאלעזַאמילש וצ .רעטעברַא

 ! ןרעטש ןַײד רעטניה ןצרש סָאוו ,ןעמַארג עשיטָאירטַאּפ

 ךיז עגר ַא רָאנ בָאה ךיא …טשינ ךָאד ייג ךיא …טשינ ךָאד ָגאז ךיא ? סעּפע ןעד ָגאז ךיא .סונַאלעזַאמילש

 …ָןאטעג לַקאוו ַא

 רעדָא ,רעכַאמ–רעטרעוו ,ייז וצ ףיורא ! טשינ רעקירעזדנוא ןייק ןיוש וטסיב ? ָןאטעג לַקאוו ַא .רעטעברַא



 ! ּפָאק םעד ריד טלַאּפש ךיא

 טסעוו ! ןומה רערַאבקנַאדמוא טולָאזער — לָאמ ַא טימ ,ךָאנ טקנעד ,עזיוּפ ? רימ וצ וטסדער יוזַא .סונַאלעזַאמילש

 .החמיׂש ַא טרעוו ןביוא .ףיורַא ןייג ךיז טזָאל .ןעמענַאב טשינ טימעג–רעטכיד ַא לָאמ ןייק ןיוש

 .תוחור ידלַא וצ .רעטעברַא

 ! ןזַאג עקיטֿפיג יד ןוֿפ רעגניז רעד לָאז ןבעל .ָטאליּפ

 .טנַאה יד םיא טקירד ? ייז וצ ריא טמוק יוו .ןזעוועג טַײצ גנַאל .ןַאטיּפַאק

 — טכַאמעג ַאירַאּפ םוצ — ןסיוטשעגָּפא — ןצונַאב וצ ךימ טרעהעגֿפיוא טָאה ריא זַא .סונַאלעזַאמילש

 ! גנוקיטֿפעשַאב ערַאברעדנּווו ַא ךָאד זיא'ס ? טציא רעבָא ,ונ עציילּפ רעד רעביא םיא טּפַאלק .טַנאקירבַאֿפ

 .ךיז טגיינ .סונַאלעזַאמילש

 רעשיטעיווָאס רעד ,ךיז טכַאד ,טרָאֿפ ,סַאלק ןטשרע ןיא ,זדנוא ַײב ףיש ןֿפיוא ,לַארענעג רעה .ןַאטיּפַאק

 — ףור ַא םיא טוט ,ךעלדנַײרֿפ יוזַא טַײז .ווָאקינשיווַאקור ןַאוויא טַאמָאלּפיד

 .ָּפא .ךיא ייג ָטא טניוטשרעד ? ווָאקינשיווַאקור ? רעוו .לַארענעג

 זדלַאה ןֿפיוא ןַאטיּפַאק םעד ךיז ֿטפרַאוו ,גנורּפש ַא ,גניז ַא טגנַאלרעד ,עטעּפַאסרַאֿפ ַא ןֿפיול וצ טמוק .ןָאסבָאקיישזד יסול

 ! טנכייצעגסיוא ? גירקטלעוו רעטיווצ ַא ! רעה ךיא ָסאוו

 .טיוט רעד זיא ןייש ! םַאדַאמ ,גנורעטסַײַגאב רעַײא ייטשרַאֿפ ךיא ,ָא טסיירדמוא .סונַאלעזַאמילש 

 ? טיוט רעד קילב ַא טימ ּפָא םיא טסעמ .ןָאסבָאקיישזד יסול

 .טָעאּפ–גירקטלעוו  לטיט םעד םיא ןביג רימ .רעטכיד רעה רעזדנוא ךָאד זיא סָאד ןיסול וצ .ןַאטיּפַאק

 טימ עטערעּפָא–גירקטלעוו ַא ןלעטשַאב ךַײא ַײב ךיא ןָאק ,רעטכיד רעה ! רַאברעדנּווו .ןָאסבָאקיישזד יסול

 ? ןזיוה–רענעמ ןיא רעטסעווש–ןקנַארק סלַא ָןאסָבאקיישזד יסול רַאֿפ לָארטּפיוה ַא

 ? עידעַגארט רשֿפא ? עטערעּפָא ךיז קידנלעווק .סונַאלעזַאמילש

 ? ריא טדער סָאוו ,ַךא .ןָאסבָאקיישזד יסול

 .םַאדַאמ ,ןעניד וצ טיירג טשימעצ .סונַאלעזַאמילש

 טסלָאז ,עקיטסול יסול סימ ,וד זַא ,גירקטלעוו רעטייווצ ַא טניולעג ךיז טלָאוו ןיילַא םעד בילוצ .ָטאליּפ

 ! עטערעּפָא–גירקטלעוו ַא ןיא ןגיוא–רענעמ ןֿפושיּכ ןענָאק

 — ןטסמיטניא ןַײד — שטנּווו ןַײד ,לגִניי ,רימ גָאז ! רענַײמ טָאליּפ ,ריד קנַאד ךיא ,ָא סייה םיא ףיוא טקוק .יסול

 — שטנּווו ןטסמיטניא ,ונ

 ןוא אנוׂש ןוֿפ טעטש יד ןרידרַאבמָאב טנַאה ןייא טימ ,ןִעילֿפ סנקלָאוו יד ןיא ,יסול סימ ,ריד טימ .ָטאליּפ

 .רעיוא ןֿפיוא סעּפע ריא טמיור — רעטייווצ רעד טימ

 רעד טימ .גנוי ַא לַאמ ןייא ןיוש טסיב .לַאֿפנַײא ןַא ַראֿפ ָסאוו ! סיוא טשינ סע טלַאה ךיא ,ַךא ךעלקילג .יסול

 .ןעמ טלעווק ןביוא .ךיז ןשוקעצ .טָאלֿפטֿפול רעד ןבעל לָאז ! לגנִיי ,ריד טימ ילֿפ ךיא לסקַא ןַײז ףיוא טנַאה

 ? עטערעּפָא רעד טימ ןרעוו טעוו ָסאוו ןוא לוק בלַאה ַא טימ .סונַאלעזַאמילש



 טקירד ! ןעִילֿפ רעכַײלג ? סָאוו וצ — ָּפא סע טגייל — ןיינ רעדָא — סע טכַאמ — עטערעּפָא רעד טימ ,ַא .יסול

 .טָאליּפ םוצ ךיז

 .ךיז ןשוק — ךימ ךָאד טסקיטשרעד .ָטאליּפ

 ? ןטרָאד שינעשוק ַא רַאֿפ ָסאוו ןטנוא ןוֿפ .תולוק

 .ןטֿפול רעד ןיא ןוט ןּווורּפ סָאד ליוו יז — דרע יד גונעג ןיוש טָאה הנוז עכַײר ענעי קיטייוו ןוא האניק טימ .הנוז

 — ךַײא וצ ףוס ַא ןַײז טעוו'ס ! ןּפעלשּפָארַא ןיוש ךַײא טע'מ — טילֿפ ,טילֿפ .רעטעברַא

? ןעמ טרַאוו סָאוו ! רעלענש ! ןִעילֿפ ! ןשוק ! ןרידרַאבמָאב ָטאליּפ םוצ .יסול

 ? ןעגניזַאב סע ךיא לָאז ,םַאדַאמ רעכיזמוא .סונַאלעזַאמילש

? ָסאוו .יסול

.עבילטֿפול עשידלעה רעַײא .סונַאלעזַאמילש

 — טגעמ ריא ,ָאי .יסול

.ןלעֿפ טשינ ךַײא טעוו ףָאטש ןייק ? רעטכיד רעה ,ריא טעז .טַנאקירבַאֿפ

.ךיז טגיינ .סונַאלעזַאמילש

 םעד ןיוש טָאה ,רעטכיד רעד ,עגעלָאק רעַײא ? רעירַאטעלָארּפ רעה ,ריא ןוא ,ונ רעטעברַא םוצ .ןַאטיּפַאק

 ? ףיש יד ןעוועטנוב וצ גנַאל ךָאנ רימ ריא טנכער ! טריטּפעצַקא גירקטלעוו

 — גירקטלעוו רעַײא זיא'ס .רעטעברַא

 — רערעַײא ךיוא — רערעזדנוא רָאנ טשינ .ןַאטיּפַאק

 ! בילוצ עקיטכעמ יד טולב ןייק ןסיגרַאֿפ טשינ ןליוו רימ ! גונעג .רעטעברַא

 ! בילוצ עכַײר יד .תולוק

 ןַא טקנוּפדנַאטש רעַײא ןוֿפ ךיוא זיא םזיֿפיצַאּפ רעד .רעירַאטעלָארּפ רעה ,ךַאז רעד וצ טשינ .ןַאטיּפַאק

 .דרוסַבא

.ןַײרַא ןעמוק ווָאקינשיווַאקור ןוא לַארענעג

 ! טייקמערָא עכעלטלעוולַא ! סעקינשַאּפערָאה רעדירב ! עלַא ,עלַא ,עלַא וצ ןטיור ןיא .ווָאקינשיווַאקור

 ןיא ! קילבוּפער–םירעיוּפ ןוא –רעטעבַרא רעד ןוֿפ ןעָמאנ ןיא ! רעדנעל עלַא ןוֿפ עטֿפַאלקשרַאֿפ ! םירֿבח

 קילג סָאד ןוא עיצולָאווער עלַאיצָאס יד ןָאֿפ ריא ףיוא ןבירשעגנָא טָאה סָאוו ,קילבוּפער רעד ןוֿפ ןעמָאנ

 ! עקידנדַײל עלַא רַאֿפ

 ! דער ! ןרעה רימ .רעטעברַא

 ! ןטַאר יד ןוֿפ קילבוּפער עטיור יד ןבעל לָאז .תולוק

 זיא העש עטֿפלעווצ יד .עטכישעג רעד ןוֿפ רעגייז ןֿפיוא ןָגאלשעג טָאה העש עטֿפלעווצ יד .ווָאקינשיווַאקור

 ייווצ טָאה גירקטלעוו רעד ,רעדירב .טייקיטכערעג ןוֿפ העש יד ןוא המקנ ןוֿפ העש יד — העש עטסטיור יד

 יד טרַאוועגּפָא רימ ןבָאה גנוּפַאלקצרַאה טימ .עטיור ַא עטייווצ יד ,עצרַאווש ַא טלַאטשעג ןייא  ןטלַאטשעג



 רעד ןגעק טכַאלש עטצעל יד — טֿפַאשנכער ןוֿפ טַײצ יד ןעמוקעג .טונימ עשירָאטסיה טלעוו עקיטציא

 םעד ןביוהוצנָא ןסָאלשַאב ןוא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה טעברַא ןוא לַאטיּפַאק .לַאטיּפַאק ןוֿפ טֿפַאשרעה

 חוּכב רימ ןענעז ,םירֿבח טציא — טציא ןוא ! רימ ןוא דנַאלגנע  טלָאוועג סע ןבָאה עדייב .לעוד ןשירָאטסיה

 ןוֿפ טלעוו יד ןֿפמעקוצסיוא טולב ןוא רעַײֿפ טימ ידּכ ,גירקטלעוו ןטצעל ַא ,ןטייווצ ַא ,םעַײנ ַא ןביוהוצנָא

 ! עלַא ,עלַא ,עלַא ךַײא — המחלמ רעד ןיא ןֿפור רימ ןוא ! עַײרֿפ ןוא עכַײלג

 יד ןַײז טעוו ָסאד טָא .רימ ןֿפרַאד ןסקיב יד ןֿפרַאוו ? ךיוא וד ? וטֿספור המחלמ רעד ןיא .רעטעברַא

 ? תמא ךיא גָאז .עמערָא יד ןוֿפ עיצולָאווער עטסערג

! וטסגָאז תמא .תולוק

 ,ייז — טַײז ןייא ןוֿפ ! שינערעקרעביא וצ לסילש ? זדנוא רַאֿפ גירק רעד זיא סָאוו ,םירֿבח .ווָאקינשיווַאקור

 ! רימ ! רימ ! רימ — רעטייווצ רעד ןוֿפ ,רֿעפַאלקשרַאֿפ יד

 ! רימ ! רימ ! רימ .תולוק

 ,יוזַא טשינ ! טשינרָאג רעטַײוו ןוא — ָסאד ! ןזַאג ,טולב ,רעַײֿפ ! טנכייצעגסיוא טלעווק .טנַאקירבַאֿפ–סגירק

 ? סונַאלעזַאמילש רעה

 …עידעגַארט יד …טיוט ןוֿפ טייקנייש יד  טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא …סיוועג .סונַאלעזַאמילש

.ָטאליּפ ןטימ ךיז טשוק ? ןַײמ לגִניי ,טקיצטנַא ךיוא טסיב ! טקיצטנַא יוזַא ןיב ךיא ,ַךא .ןָאסבָאקיישזד יסול

 ? ןדער םיא ןזָאל וצ ןעוועג לַאֿפנַײא רעטכעלש ַא ? ריא טָגאז ָסאוו לַארענעג םוצ .ןַאטיּפַאק

— ןַאטיּפַאק ,לוֿפטכַארּפ ןרָאּפש יד טימ טגנילק .לַארענעג

— ןיילַא רע יוו ,ןעז טעוו ריא ,גנוי–רעטעברַא רעד ,רַאטנובטּפיוה רעד ןוא .ןַאטיּפַאק

 ,ןסערעטניא ערעזדנוא ! ףיונוצ ץלַא ךיז טגייל ָסאד ךעלרעדנּווו יוו ! לווַײט םוצ רעביא םיא טסַײר .לַארענעג

 — ערעייז

 טנָאק ! שינערעקרעביא רעלַאיצָאס ןגעק זיא רעד — גירק ןגעק דניצַא זיא'ס רעוו ,םירֿבח .ווָאקינשיווַאקור

 טנעז ריא עזיוּפ–טקעֿפע עצרוק — ריא לַײוו .טשינ טנָאק ריא ,ןיינ ? שינערעקרעביא רעלַאיצָאס ןגעק ןַײז ריא

! רעגערט עריא

 ןוֿפ עמערָא יד ןוא רעטעברַא יד ! ןִעיצקירוצ ךיז ןטַאר ןוֿפ קילבוּפער יד לָאז ! ןסקיב יד ןֿפרַאוו .רעטעברַא

 עטסערג יד סָאד טשינ זיא ! טשינ ןליוו רעבָא רימ ,טוג ? וטסליוו המחלמ  לַאטיּפַאק םוצ ןגָאז רעדנעל עלַא

 ? שינערעקרעביא עלַאיצָאס

 ןַא טקנוּפדנַאטש רעזדנוא ןוֿפ ךיוא זיא םזיֿפיצַאּפ — רעטעברַא רֿבח ,וטסיב דנילב .ווָאקינשיווַאקור

 ! דרוסַבא

 ! רעטרעוו ענַײמ .ןַאטיּפַאק

 ןזומ רימ לַײוו ? ָסאוו רַאֿפ ריא טסייוו ! טשינ ארומ ןייק גירקטלעוו ןרַאֿפ ןבָאה רימ .ווָאקינשיווַאקור

 ! ןגיז

 ? יוזַא וטסביולג ? ןזומ רימ ןווָאקינשיווַאקור וצ .רעטעברַא



! סייוו ךיא — ,רעטעברַא רֿבח ,ביולג ךיא טשינ .ווָאקינשיווַאקור

 רַאֿפ .טנערברַאֿפ ןגיוא ענַײד ןוֿפ רעַײֿפ סָאד ,לָאטש ןענעז דייר ענַײד ךָאנ טקנעד ? טסייוו וד .רעטעברַא

 ? ךעלגעמ ָסאד זיא ? טכערעג וטסיב עשז ןיוש ? רעכיז יוזַא ָסאוו

 רימ ,טסָגאז ? טסדער וד ןיזמוא ןַא רַאֿפ ָסאוו ,טשינ טסעז ! רעטעברַא רֿבח ,סע ןיב ךיא .ווָאקינשיווַאקור

 רע ףרַאד .ןטכעשסיוא זדנוא לָאז לַאטיּפַאק ,טסייה סָאד ? טסייה סָאד סָאוו ,וטסַײוו ! רעוועג'ס ןֿפרַאוו ןלָאז

 ןיא ,רעטעברַא ,רימ ןעייג רָאנ .ןייגַאב זדנוא ןָא ךיז ןָאק רע ? קינכעט זיא ץלַא ןעוו ,טציא ,טעברַא ןעד

 ? טכערעג ךיא ןיב .לַאטיּפַאק ןטכעש טעברַא טעוו — ןַײרַא גירק

.ּפָא טקַאה — ןטכַאד ןָא ךיז טבייה רימ .רעטעברַא

 לַאטיּפַאק רעכַאווש טגיז — טֿנפַָאווַאב לַאטיּפַאק ,טֿנפָאווַאבמוא רימ .ָראלק ךָאד זיא ָסאד .ווָאקינשיווַאקור

 רעביא ,לָאצ ןיא קרַאטש זיא ָסאוו ,טעברַא טגיז — ,טנֿפָאווַאב ךיוא טעברַא .טעברַא רעקיטכעמ רעביא

 ? טשינ .טליוֿפרַאֿפ ןוא לָאצ ןיא ךַאווש זיא סָאוו ,לַאטיּפַאק

 עגר ַא טרעלק — עלַא ריא — ןוא .ריד ךָאנ טייג סע .ןביילג ליוו ץרַאה ןַײמ .טּפַאלקעצ טרָאוו ןַײד .רעטעברַא

 .ךיז טלקַאוו ןומה רעד ! רימ ךָאנ

 ? רָאוו טשינ ,גירק ןרַאֿפ ךיוא ןיוש ךָאד טסיב ! רעירַאטעלָארּפ רעה ,זדנוא וצ .ןַאטיּפַאק

 ! ןרעזדנוא רַאֿפ — גירק רעַײא רָאֿפ טשינ רָאנ ,ָאי ףיורַא טייג .רעטעברַא

 ! ץנערוקנָאק עסיורג ! ןזַײרּפ עקיליב ! ךַײלג ןעמעלַא ןעלקיטרַאסגירק רֿעפיל ךיא .טנַאקירבַאֿפ–סגירק

 ! ןלַארטשקניטש עטנכייצעגסיוא ! ןלַארטשקניטש .טנַאקירבַאֿפ–סגירק רעטייווצ

 ! ןרעדָא יד ןיא םערוטש–גנילירֿפ ! סעיצָאמע עקיטכעמ ! ןוויטקעּפסרעּפ ַא רַאֿפ ָסאוו .ןָאסבָאקיישזד יסול

 ! רעגנִיי רָאי קיצנָאווצ טימ

 ? ַא ,עלעדיימ ,ןעִילֿפכרוד ךיז ן'רימ .ָטאליּפ

 ! ןִעילֿפכרוד .לגנִיי ןַײמ ,ןִעילֿפכרוד .ןָאסבָאקיישזד יסול

 ! עכ–עכ ,שזַאַסאמטֿפול ןיסול וצ ךיז טקור .לַארענעג

 — דייר ענַײמ ןוֿפ תמא םעד ןעזרעד טָסאה ,ןגיוא יד טנֿפעעג ךיז ןבָאה ריד רעטעברַא םוצ .ווָאקינשיווַאקור

 ? ייז ןרעגעצ ָסאוו ! רימ ךָאנ ,ךיז ךָאנ ייז ףור ? וטסגַײווש ָסאוו

 רעד רַאֿפ רעוו ! טכערעג זיא קילבוּפער רעד ןוֿפ רעייטשרָאֿפ רעד ! טרעגעצעג טשינ ! םירֿבח .רעטעברַא

 ! ןעייר יד ןסילש ! רעהַא — עיצולָאווער רעלאיצָאס

 ! ָאווַארב .לַארענעג

 ןַײז תולֿבנ יד טעוו ריא — ןַײז רימ ןלעוו רעגיז יד ! לַארענעג רעה ,ךַײא טקִיורַאב .ווָאקינשיווַאקור

 ? ןטערט תולֿבנ ערעייז ףיוא ריא טליוו ןומה םוצ ! סיֿפ ערעזדנוא רעטנוא

— ןליוו רימ .תולוק

 ! רימ וצ ףיורַא .ווָאקינשיווַאקור

 ,ןטנוא .רעטייווצ רעד ןגעק ענייא — תונחמ ייווצ סיוא ךיז ןלעטש ןביוא .וצוֿצפיוַרא טציילֿפ ןומה רעד — ןעייג רימ .תולוק



 יד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד זיא סָאד .רוגיֿפ עמַאזנייא עכיוה ַא ךיז טזַײוו ,קעדנשיווצ ןטקידיילעגסיוא םעניא

 .טנעה יד טימ ןכַאמ ןוא ןֿפיול וצ ןָא טבייה רע ,ןסקַאוועגסיוא טכירעגמוא רע זיא טציא .ןזיוועג טשינ טַײצ עצנַאג

 ןעזעג טשינ ריא טָאה ? בַײוו ןַײמ זיא ּווו ,ןשטנעמ ? ןעמוקעגניהַא וטסיב ּווו ! יסול ,יסול .ןָאסבָאקיישזד

 ? ןירעגניז יד ,ָןאסָבאקיישזד יסול לָאמ ַא

 ! טָאליּפ רעלוֿפטכַארּפ ַא רַאֿפ ָסאוו ,קוק ַא רָאנ ביג ! ףיורַא םוק ! ךיא ןיב ָאד ? בָאקיישזד ןביוא ןוֿפ .יסול

 ,ןיוש ? ןִעילֿפקעווַא טסליוו ? ןטָאליּפ טימ ןיוש ךימ טסטַאררַאֿפ ןייטש טבַײלב ,םוא ךיז טקוק .ןָאסבָאקיישזד

 ? טסרעה וד — ּפָארַא םוק ! ןזָאלּפָא םיא וטסלָאז ,ךיא ָגאז

 — ןביוא ןענעז עלַא זַא ,טעז .רענייא דִיי רענעגושמ ? ןטַײל רַאֿפ ןריטעמָארּפמָאק וצ ףיוא ךימ טסרעה .יסול

 ! ןטנוא ןכירקמורַא רע זומ

 ךָאד ךיא גָאז ,ּפָארַא םוק .ריד ךיא גָאז ,ןעמוקסיורַא טשינ סטוג ןייק טעוו ןייטש רעייז ןוֿפ .ןָאסבָאקיישזד

 .ריד

 ! טַֿפאשלעזעג רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז ףרַאד שטנעמ ַא .יסול

 ןוא רעַײֿפ ָאד טליֿפ זָאנ ןַײמ .דנַײמ רעווענ .טשינ רימ טלֿעפעג טֿפַאשלעזעג יד רעבָא ,ָאי .ןָאסבָאקיישזד

 םעד ןוֿפ טֿפַאשלעזעג יד ןוא .טֿפַאשלעזעג יד ,יסול ,טשינ טלעֿפעג רימ ! יסול ,רעסַאוו טשינ זיא רעַײֿפ

 טלעג ליֿפ יוזַא ריד ףיוא בָאה'כ ָסאוו ,ןַאמ ןַײד ,ןָאסבָאקיישזד ,ךיא ? יסול ,טסרעה .טשינ ךיוא טָאליּפ

 ןַײד זיא'ס — טסליוו וד ןעמעוו טימ ךימ טַאררַאֿפ ! טָאליּפ ַא טימ ןטַאררַאֿפ ךימ טסלָאז ,טשינ ליוו ,טגיילעג

 ןוא ןִעילֿפ וטסעוו טָאליּפ ַא טימ ! יסול ,רעסָקאב ַא ריד םענ ! ןטָאליּפ ןייק טימ טשינ יבַא — טכער קילייה

 ,טשינ ךיא ןָאק ןברַאטש ךיד ןזָאל ןוא ! ןטלַאהוצ טסעֿפ ךיד טעוו רעבָא רעסקָאב ַא ,ּפָאק םעד ןכערב

 ! יסול ,טסָאקעג ליֿפ וצ ךימ טסָאה — תונמאנב

 ! המחלמ–טלעוו זיא טציא ? טסייטשרַאֿפ ,ריד ןוֿפ ךַאל ךיא .יסול

 ! סענזיב עכעלקערש ,ןכַאמ ייז ןעייג סענזיב עטכעלש ? ָסאוו זיא המחלמ–טלעוו זַא ןוא .ןָאסבָאקיישזד

 — ךַײא ךיא גָאז ,ןעמוקמוא טעוו ריא ,ןשטנעמ

.עגושמ זיא שטנעמ רעד .לַארענעג

 ! תונדחּפ עשיטסילַאטיּפַאק .ווָאקינשיווַאקור

 .ןרעוו טקיררַאֿפ טעוו רע זַא ,טסּווועג לָאמ עלַא בָאה ךיא .יסול

 ,עגושמ טשינ ןיב ךיא — ריא טנעז עגושמ זַא ,ןגָאז וצ רימ טביולרעד ! דנַײמ רעווענ .ןָאסבָאקיישזד

 טריּפש זָאנ ןיימ — עשידִיי ַא זיא זַאנ ןַײמ ןוא — ץלַא סָאד — ןַאמסענזיב רעטוג ַא ןיב ךיא ,ןשטנעמ

 טנעז ,ןשטנעמ ,רעבָא ריא — שירחוס זיא עקיזיר — עקיזיר יוו רעגרע זיא'ס ? טייטשרַאֿפ ריא — קילגמוא

 טכעלש טָאה ריא ןוא — ןבעל ךעלשטנעמ רעַײא זיא ,טָאה ריא סָאוו ,הרוחס יד ןוא — םירחוס עטכעלש

 — ךַײא ךיא ָגאז ,ןרילרַאֿפ הרוחס יד טעוו ריא — טרילוקלַאקסיוא טכעלש רעייז — טרילוקלַאקסיוא

 טשינ — טכַאמעג טשינ סענזיב עטכעלש ןייק לָאמ ןייק בָאה ךיא — עגושמ טשינ ןיב ךיא — ךַײא טכַארטַאב

 גינעק ,ןָאסבָאקיישזד ךַײא טָגאז ָסאד — טעברַאעֿגפיורַא יוזַא ךיז רעטעברַא–ּפַאש ןעמערָא ןַא ןוֿפ טסיזמוא

 — סעי ,ּפענקנזיוה יד ןוֿפ

 ,ןָגאמ םעד טכַאמעג עילַאק ריד סע טָאה ,ןסעגעגנָא ּפענקנזיוה ענַײד טימ ,םינּפַא ,ךיד וטסָאה קיטֿפיג .יסול



 .ןכַאל עַלא — בָאקיישזד ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ןזַאג יד ריד ןענעז

 ! ןזַאג–טכוזרֿעפייא םיא ַײב ןַײז ןזומ סָאד .ָטאליּפ

 ןָא ! יימרַא רעד רַאֿפ ּפענקנזיוה — ןכַאמ וטסעוו סענזיב ענעדלָאג ! ןָאסבָאקיישזד ,ףיורַא םוק .לַארענעג

 ! ַסאּפש

 בָאה ךיא ןוא .טסָאקעג ןרַאלָאד ךס ַא ךימ טסָאה .יסול ,ריד ךיא ָגאז לָאמ ןטצעל םוצ ! יסול .ןָאסבָאקיישזד

 טולב טימ ,ריד רַֿאפ טלָאצעג .ןעמענסיורַא ךיא ליוו — טגיילעגנַײרַא בָאה ךיא  יסול ,סענזיב עטכעלש טנַײֿפ

 ? טשינ יצ ,בַײוו ַא רימ טמוק — טלָאצעג ןרַאלָאד ןוא

 — םערָאוו — דִיי — יוֿפ — טסיב וד רעוו ךיא עז טשרע טציא .יסול

 יוו סענזיב עליוֿפ טנַֿײפ יוזַא ךיוא ריא טָאה ! טוט ריא ָסאוו טרעלַקַאב ,ןשטנעמ ,ריא ןוא .ןָאסבָאקיישזד

 ןיא ,טגייל-עגנַײרַא סענזיב–טלעוו יד ןיא לכׂש ןוא טלעג ןוא טולב קינייוו ! ךיז טעוועטַאר — ָאי ןעוו ? ךיא

 ַאזַא טָאה ריא זיב ,טלעג ןוא לכׂש טימ ,טולב טימ טלָאצעג גונעג טָאה ריא ,ָא ? סענזיב–טייהשטנעמ יד

 זיב ,ןשטנעמ ,טעווער-ָאהעגנָא ךיז ּפַאנק ? ןרעטשעצ ץלַא ָסאד ריא טייג טציא ןוא — טלעטשעֿגפיוא טלעוו

 ,ךַײא טמוק יז ? טשינ יצ ,טלעוו יד ךַײא טמוק ,ונ ? טעברַאעֿגפיורַא לגוקדרע לקיטש ָסאד טָאה ריא

 ! טמוק ךַײא סָאוו ,סָאד ןכַאמ ֿבורח טליוו רעבָא ריא .בַײוו ןַײמ טמוק רימ יוו ,ןשטנעמ

 ךיא ןעוו ,רימ ןיא ףיוא רעדיוו ןלירב תומולח ענַײמ עלַא — דייר יד ןוֿפ רימ טרעוו טלַאק .סונַאלעזַאמילש 

 — ןדער םיא רעה ךיא ןעוו ,ןָא םיא קוק

 — ךַאז רעד וצ טשינ ,רעטכיד רעה .ןַאטיּפַאק

 — טקידלושטנַא — טקידלושטנַא קידהענכה .סונַאלעזַאמילש

 ןטלַאהָנא טשינ סע טעוו גַנאל .ּפעק יד ןּפַּאלקרעטנוַרא ןטייווצ םעד רענייא ךָאד טעוו ריא .ןָאסבָאקיישזד

 יד ,טֿפעשעג טכעלש ַא ןעוועג זיא עטשרע יד המחלמ–טלעוו יד ! געט רָאּפ ַא ןוֿפ הׂשעמ ַא — לָאמ סָאד

 עט-צעל ָסאד ןַײז טעוו'ס לַײוו ? ָסאוו רַאֿפ טסייוו ריא — טֿפעשעג עטסגרע ָסאד ןַײז טעוו עקיטציא

 ךיז טגעמ ריא ! דנַײמ רעווענ ! ןכַאמ טשינ ןטֿפעשעג ןייק ,ןשטנעמ ,ןיוש ריא טעוו רעמ ,סעי ! טֿפעשעג

— עיצַאלוקלַאק עשלַאֿפ ַא — טיוט טימ טקניטש ןטַײז עלַא ןוֿפ — ןַאמסענזיב ַא ףיוא ןזָאלרַאֿפ

 ! עיָגאלָאכיסּפ–קַאזטלעג עשירעביור ! עיצַאלוקלַאק ! ַאהַא .ווָאקינשיווַאקור

 — סָאוו טָא ,וטסלָאז ןגַײווש — עיצַאלוקלַאק טשינ ריד זיא ,דִיי ,עיצולָאווער עלַאיצָאס .רעטעברַא

 טסעוו .דייר ענַײמ קנעדעג ,יסול .יודיוו ןָא ןעמ טברַאטש — ןובשח ָןא טבעל'מ זַא .ןָאסבָאקיישזד

 טגלָאֿפ .טגָאזעג זיא — טגָאז ןָאסבָאקיישזד זַא .ןרילרַאֿפ עלעּפעק'ס טסעוו וד זיב ,עלעגייֿפ ,ןעִילֿפ–ןעִילֿפ

 יצ ,עלהָאוולה ַא רשֿפא — ןַײז וצ ררוב רעד רעטנוא ךימ םענ ךיא — ןטוג טימ ךרוד טמוק ,ןשטנעמ ,ךימ

 ָסאד ריד םענ ,עקדנַאלגנע ,וד — ןעוועג טלעוו עטכעלש ןייק טשינ ,ןעמעלַא ךָאנ — טלעוו ַא דָאש ַא — ָסאוו

 עלהנּתמ ַא ,יסול ,רשֿפא טסליוו — ןַײז ליטש לָאז ןוא — ָסאד ןוא ץנעי ריד ַאנ ,לדנַאלסור ,וד ןוא ,ץנעי ןוא

 ַא ןוֿפ השקשינ — בַײל ןַײד דָאש ַא ,טשינ ילֿפ .יסול ,ָטאליּפ םעד ּפָא זָאל יַבא ,ןגינעגרַאֿפ טימ ? סנַײֿפ ַא

— סע סייוו ךיא — ןעוועג בַײל

 — ןבעלרעביא םיא לעוו — גנוי ךָאנ ןיב'כ ? טיוט ןטימ ךימ רע טעשַארטס ָסאוו קידנענייוו .יסול

 ! טנוה ַא יוו טרָא ןֿפיוא םיא גָאלשרעד'כ ! ערע ןַײד רַאֿפ ןעמענוצנָא ךיז ,יסול ,ביולרעד .ָטאליּפ



  ךָאד טסעז .קנַאד ַא ,ןַײמ לגנִיי ,טשינ ףרַאד'מ .טייקיניילק ַא ! ערע ןַײמ ? ָסאוו טנייוורַאֿפ ךָאנ בלַאה .יסול

 — עגושמ

 םערוטטכַײל ןסַײוו ַא ןוֿפ ןַײש ןיא םי ןרעביא ךיז טזַײוו סע

 .ןגער–גנילירֿפ ַא יוו קידנשיור שידָאלעמ ,ןעמָארטשרעסַאוו עגנַאל ןעניר דמעה–לּפענ ןסַײוו ןַײז ןוֿפ .רַאהרעסַאוו רעד

 .רעטנענ ,רעטנענ …טססּפ רעבירַא ֿטפור ? רעטסימ רעד זיא רעוו ,ַא םיא טעזרעד ,םוא ךיז טקוק .ןָאסבָאקיישזד

 ! רעהַא

 .ערודנַאב–רעסַאוו עסיורג עקידנעשזדוה ַא — טנַאה רעד ןיא .וצ טמיווש .רַאהרעסַאוו

 ָסאד ךיא בָאה ןעמעוו טימ .קרָאי–וינ ןוֿפ ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד רָאֿפ ךיז טלעטש .ןָאסבָאקיישזד

 ? ןגינ-עגרַאֿפ

 .וצוצּפָארַא רעגנֿיפ ַא טימ טזַײוו .ןטנוא ָאד ןיווו .ךיא ןיב רַאהרעסַאוו רעד .רַאהרעסַאוו

 ? ָאד טוט ריא סָאוו ןסיוו ןעמ ןָאק .ןָאסבָאקיישזד

 .ליּפש ךיא ? טשינ טסרעה .רַאהרעסַאוו

 ? ןצעמע טגיוורַאֿפ ריא .ןָאסבָאקיישזד

 .ןייג ןֿפָאלש ןֿפרַאד ייז .סעילַאווכ יד .רַאהרעסַאוו

 ,טוג רעייז ? רעטסימ ,ריא טסייוו .טַײרלָא ? סענזיב ןיא ,סע טסייה ,ריא טוט קידצרא–ךרד .ןָאסבָאקיישזד

 ךימ טלָאז ריא ,ןעוועג ךעלגעמ טשינ טלָאוו .גנַאגרעטנוא–שטנעמ רַאֿפ געט רָאּפ ַא ,טציא ךַײא עז ךיא ָסאוו

 ? ןעמענטימ

 ? ןיהּווו .רַאהרעסַאוו

.ערעַײא ןרעַסאוו יד ןיא ,ונ .ןָאסבָאקיישזד

 ? שטנעמ ,ָסאד וטֿספרַאד ָסאוו וצ .רַאהרעסַאוו

 ןזיווַאב ךיז טָאה ףיש רעד ףיוא ,ןשטנעמ ןביוא ןעייטש סָאוו ,עלַא וצ .ןרילרַאֿפ וצ ָסאוו ָאטשינ .ןָאסבָאקיישזד

 ּפָאק ןיא לכׂש לסיב ַא ךָאנ טָאה'ס רעוו .קיטנַאלטַא ןוֿפ ,ןטנוא ןוֿפ טמוק רע ? טעז ריא .רַאהרעסַאוו רעד

.ןעוועטַאר ךיז ןָאק — ןעוועטַאר ךיז ליוו ןוא

 ? ןָאסבָאקיישזד רענעגושמ ,םיא טסעז ּווו .ןַאטיּפַאק

 ? ןעוועטַאר ךיז ליוו רעוו ! רעַײֿפ ,רעַײֿפ ,רעַײֿפ טַײרש .ָךאד רע זיא טָא .ןָאסבָאקיישזד

 ןוא — רוגיֿפ עסַײוו קידנעמָארטש ,עסַײוו ַא — עז ךיא ,רימ ךיז טכַאד ןגיוא יד רַאֿפ טנעה יד .סונַאלעזַאמילש

 — ערודנַאב ַא יוו ,עקידנעשזדוה ,ךיא רעה ןעגנַאלק

 רָאּפ ַא ןעוועטַאר ךיז ליוו רעוו .ןטרַאוו גנַאל טשינ טעוו רַאהרעסַאוו רעד ! יסול ! ןשטנעמ .ןָאסבָאקיישזד

 ? גנַאגרעטנוא–ןשטנעמ רַאֿפ געט

 וצ לסיב ַא זיא ָסאד — המחלמ–טלעוו ַא ןטלַאהרַאֿפ לָאז ןָאסבָאקיישזד רענעגושמ ןייא .גונעג ,ונ .ןַאטיּפַאק

 ? תמא — טשינ טרעה רענייק ? ָאיַא — טשינ טעז זדנוא ןוֿפ רענייק .ליֿפ



.טשינ רענייק — ךיז טייטשרַאֿפ .לַארענעג

 ! ןתעגושמ עדליוו ַא רַאֿפ ָסאוו .ווָאקינשיווַאקור

 טייג טכילרעַסאוו — ןליּפש תומוּהּת .עז ךיא ,ךיז טכַאד .ָאי רעה ךיא — ךיז טכַאד .ןָאדַראּפ .סונַאלעזַאמילש

 — ףיוא

 ! טָעאּפ רעה ,סעיזַאטנַאֿפ עטסוּפ גנערטש .ןַאטיּפַאק

 טרָאד רענעי רָאנ ,טמולחעג יוו רעמ טשינ רשֿפא ךיז טָאה ,טעָאּפ ,רימ …טקידלושטנַא .סונַאלעזַאמילש

 .תמא ןַא ףיוא טעז

 ? טסַײג וד ,יסול עזיוּפ ? טרָאֿפ רשֿפא ! טשינ רענייק ? טייג רעוו .ןָאסבָאקיישזד

 .ןקור ןטימ םיא וצ סיוא ךיז טיירד ! ּפמול רעקיצומש .יסול

 טימ ייג ךיא ,רַאהרעַסאוו רעטסימ רַאהרעסַאוו םוצ .עזיוּפ ! יסול ,יסול ,יַא ּפָאק ןטימ טלקָאש .ןָאסבָאקיישזד

 טרעוו ןביוא ! רעַײֿפ וצ טייג סָאוו ,טלעוו ,טנגעזעג ַײז ךיוה .ןוטעג עקינַײז סָאד טָאה ןָאסבָאקיישזד .ךַײא

 .טכַאלעג

 ? ןעזרעד ךימ רעקיצנייא רעד טָסאה וד ָסאוו ,ןלֿעפעגליווו יוזַא ,שטנעמ ,וטסיב ָסאוו טימ .רַאהרעסַאוו

.דִיי ַא ןיב ךיא ,רַאהרעַסאוו רעטסימ .ןָאסבָאקיישזד

 ? ָסאד טַײטַאב ָסאוו .רַאהרעסַאוו

 טלעוו ַא דָאש א ,תמא .טַײוו יוו ַראֿפ סענזיב ַא טעזרעד סָאוו ,שטנעמ ַאזַא זיא סָאד — דִיי ַא .ןָאסבָאקיישזד

 זיא ,רַאה-רעַסאוו רעטסימ ,טלעוו יד ןוא בַײל טוג ץנַאג ַא טָאה ,יסול ,סנַײמ בַײוו ָסאד .בַײוו ַא דָאש ַא ןוא

 יד יוו שירַאנ — יסול ןַײמ ןוא יסול ןַײמ יוו טלעוו יד זיא שירַאנ רעבָא .טלעוו עטכעלש ַאזַא טשינרָאג

 ייז ןליוו עדייב .רַאה-רעַסאוו רעטסימ ,טכעלש ךעלרעטכריֿפ .ךיוא טכעלש — זיולב שירַאנ טשינ ןוא .טלעוו

 .ןבעל םוצ יבַא ,רעסַאוו ןוֿפ ןַײז לָאז .ןלַאֿפרַאֿפ ּפָא רעווש טצֿפיז .יסול ןוא טלעוו יד ,ןייגרעטנוא

 ! רעטנורַא ןעִילֿפ רימ ! יוזַא טָא ! טסעֿפ ךיז טלַאה ! ערודנַאב ןַײמ ןָא ּפַאכ ,שטנעמ .רַאהרעסַאוו

 טסַײג רעד ,ערודנַאב רעד ןָא טנעה עדייב טימ ןָא ךיז טּפַאכ ! ַײב–דוג ,ןשטנעמ ,ַײב–דוג ןעמעלַא וצ .ןָאסבָאקיישזד

 .םלענ ןרעוו ןוא ּפָארַא ךיז ןזָאל עדייב — קסעילּפ ַא טיג ,יירשעג דיירֿפ ַא סיורַא טזָאל

.ןדנּווושרַאֿפ זיא רע ,טעז ,טעז .יסול

 ! רעַסאוו ןיא ! ןַײרַא רעַסאוו ןיא .עלַא

 .עיצַאנרעטסנָאק 

 …בָאה ךיא ליֿפעגרָאֿפ ַארַאס .סונַאלעזַאמילש

 ? ןעד וטסליֿפ ָסאוו שיָטאּפש .ןַאטיּפַאק

 ןוֿפ דִיי םעד ,םיא .טולב לובמ ַא ןעקנעוושּפָארַא טעוו עלַא זדנוא ןגַײווש עגר ַא ךָאנ .סונַאלעזַאמילש

 .םדָא רעַײנ רעד — עזיוּפ עצרוק — ןַײז וצ ןרעוו טרעשַאב טעוו ,קרָאי–וינ

 ? םדָא רעַײנ ? רע טרעדנּוווַראֿפ .עלַא



 ןַײז טשינ טעוו'ס ןוא ןעמַאזוצ ךַײא טימ ןייגרעטנוא לעוו רעבָא ךיא שילָאכַנאלעמ .רע .סונַאלעזַאמילש

 .םענַײמ ןוא — ןעגניזַאב גנַאגרעטנוא ןווישראּפ רעַײא לָאז'ס רעוו וליֿפַא

.ּפָארַא םַאזגנַאל ךיז טזָאל גַנאהָראֿפ



טַקא רעטייווצ

 ,לקניוו ַא ןיא ןָאסבָאקיישזד .ןרעסַאוו עטעלָאֿיפ ןוא ענירג–ךעליולב ןוֿפ ןעמונעגמורַא ,לזדניא–ןּפילָאּפ ַא .קיטַנאלַטא ןוֿפ םוהּת
 טימ ןעיורֿפגנוי יוו ,ןסקיוועג–םוּהּת עכעלרעדנּווו ךיז ןגיוו סנסוֿפ וצ ןוא סנּפָאק וצ םיא ; ךיּפעט–לַארָאק ַא ףיוא ןגיוצעגסיוא

 ןֿפיש ענעקנוזרַאֿפ ,ענעכָארבעצ .גנַאזעג–רעסַאוו ךעלדנעמוא ךיז טסיג ןטַײז עלַא ןוֿפ ,ןטנוא ןוֿפ ,ןביוא ןוֿפ .ןגיוא ענעטנעמיד

 .תויח עטיוט ןוֿפ ןטעוליס יוו טנורגרעטניה ןיא ךיז ןצרַאווש

.ןצנַאט .רעטסַײגרעסַאוו

 ,עקימָארטש סָאד–לַא

,עקיריר סָאד–לַא

,עקימוהּת ,ֿעפיט

 — ,עקירילָאק ךַײר

,ךיז ןריר סע לָאז

,טשינ עלַײוו ַא ןייטש

 ,שינעלַײא ןיא ןוא

,ךיז ןגערֿפ ןָא ןוא

ךיז ןעיירֿפ קיבייא

.ךיז ןגעווַאב ןוא

ךיז ןעיירד ןלָאז

! ךַאזנגעק ןוא ךַאז

ערעטצניֿפ רענייטש

,עקיטכיוועג ןוא

,עקידלַאווג ןענוז

,עקיטכיל ןענוז

רָאנ ךיז טוט סָאוו ץלַא

— ןעוועדָאה טָאג ַײב

,ךיז ןריר לָאז ץלַא

 ! ןעוועדָאהַארַאק

 ,ןרעסַאוו ,ןָא טקנירט

,ןירעשַאנ יד דרע

,ןָא ןזדלֿעפ יד טגייז

ןָא סרעגייז יוו טיירד

,עטשרעטנוא סָאד–לַא

— ,עטשרעבייא סָאד–לַא



,דילרעַסאוו ָסאד טגניז

! עטרעביוצרַאֿפ סָאד

 ןַײמ ףיוא טנַאה ןיא ערודנַאב עקידנעשזדוה ,ּפָאק ןֿפיוא ןיורק–ןסקיוועג עקידלקנֿיּפ–ןירג ,דמעה סַײוו גנַאל .רַאהרעסַאוו

 דילרעסַאוו עקיבייא סָאד .ךיא ץיז ,ןשיֿפ עטיוט ןוֿפ ןגיוא טימ טצעזעג ןוא ןזָארג–םי ןוֿפ ןטכָאלֿפעג ,ןָארט

 ןַײמ ףיוא וצ ייז ליּפש ךיא .קידנרעה דימ טשינ רעוו ךיא .קידנעגניז דימ טשינ ןרעוו ייז — ייז .ךיא רעה

 .ערודנַאב–רעַסאוו

 ? טרעהעג ,רַאה טרעטיצרַאֿפ ,ּפָא גנילצולּפ ךיז טלעטש ; רערֿיפרָאכ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .ךיא רעה דילרעסַאוו עטלַא סָאד .רעניד רעטלַא ,ךיא רעה סיוועג .רַאהרעסַאוו

 ? טרעהעג ,רַאה רעקיֿטפעה .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .ךיא רעה דילרעסַאוו עטלַא סָאד .ךיא רעה סיוועג .רַאהרעסַאוו

 ץלַא ךָאנ טרעה ריא רעריֿפרָאכ ןֿפיוא ורמוא טימ ןקוק רעטסַײג יד .ליטש טרעוו'ס ! ןרעהֿפיוא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ! דרע רעד ןוֿפ ,ןביוא ןוֿפ ! תולוק ? טשינ

 רעַסאוו — ןייטש ליטש טשינ לָאז רעַסאוו — דיל עקיבייא'ס ,ןעגניז דיל ָסאד זומ רעַסאוו .רַאהרעסַאוו

 — ןייטשלימ סטָאג ,ןייטשלימ סטָאג סע טגעווַאב קיבייא — ץלַא טגעווַאב

 ליטש טייקליטש ! ןרעה טזָאל ! ץנַאט רעזדנוא ןיא ךיז ןסַײר ןעיירשעג–לווַײט .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .ןביוא ןרָאוועג

! רעטַײוו ץנַאט ? רעביא ךיד וטסמענ ָסאוו .רַאהרעסַאוו

 ! ןעגנוזעג ,טצנַאלגעג ,טצנַאטעג .טסַײג רעגנוי

 ! ןייטש טשינ ָראט רעַסאוו .טסַײג רעדַנא ןַא

 ! ןליוֿפַאב בָאה'כ ? וטסייטש ָסאוו טסַײגרעסַאוו ןטלַא םוצ .רַאהרעסַאוו

 .ןיורק–ןסקיוועג רעד טימ וצ טלקָאש ןוא ערודנַאב רעד ףיוא וצ טליּפש רַאהרעסַאוו .טַײנַאב טרעוו ץנַאט

 ןלָאז עלַא ,ןכייצ ַא טכַאמ ,ּפָא רעדיוו ךיז טלעטש .ןָאסבָאקיישזד ןקידנֿפָאלש םעד ןטימ ןיא טקרעמַאב .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 עלַא .ןקידֿנפָאלש ןֿפיוא טלטַײט ? רעד זיא רעוו ,רַאה רַאהרעסַאוו םוצ ,טכיזעג טגרָאזרַאֿפ ַא טימ ,קִיורמוא .ןבַײלב ןייטש

 .םיא ןטכַארטַאב ; ןענָאסבָאקיישזד םורַא ןעלגניר

 ! שטנעמ ַא ? טשינ טסעז .רַאהרעסַאוו

 ? טיוט רע זיא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .זיולב טֿפָאלש רע ,ןיינ .רַאהרעסַאוו

 .רעקידעבעל ַא — לָאמ ַא טימ ןוא .תוכלמ רעזדנוא ןיא ןעמוק ייז ןגעלֿפ טייהרעטיוט .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 קיטכיל שיילֿפנשטנעמ קיטשינ לָאז ָסאוו ךָאנ .סניירמוא ןַא ןוא ןשטנעמ יד קלָאֿפ טסיוו ַא ! יוא

 ? ןקיניירמוארַאֿפ רעַסאוו–םוּהּת

 ? ַראה ,רע זיא ןעַנאוו ןוֿפ .רעטסַײג

 ,ןטעבעג ,ןֿפורעגוצ ךימ ,ןעזרעד ךימ ָטאה רע .ןגיוונַײא סעילַאווכ יד םי ֿןפיוא ךיא ןיב סיורַא .רַאהרעסַאוו



 ערעדנַא ךיוא .רעטנוא טייג טלעוונשטנעמ יד .ןעוועטַאר ךיז ליוו רע ,טָגאזעג טָאה רע .ןעמענוצטימ םיא

 .ןשטנעמ יד ,טלָאוועג טשינ ייז ןבָאה — םיא טימ ןעוועטַאר וצ ךיז ,ןֿפורעג רע טָאה

 ? טקילברעד ךיד רע טָאה ,רַאה ,רעדנּווו ןכלעוו טימ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

.ןגיוא עקיטעמוא ,שטנעמ רעד ,רע טָאה ןגיוא עגולק .רַאהרעסַאוו

.ןעגניז ןֿפרַאד רימ .רעטסַײג ןענעז רימ ? שטנעמ ַא זיא סָאוו — שטנעמ ַא .טסַײגרעסַאוו רעגנוי

 טשינ ! רעדנַאנוֿפ ןרעַסאוו יד רעביא ךיז טיירּפש ,טייג .דניקרעסַאוו ,וטסדער תמא גנערטש .רַאהרעסַאוו

 ןבָאה ןרעטסיוא עקנַארק סָאוו ,ןבַײלקוצֿפיוא לרעּפ עלַא ,טשינ טסעגרַאֿפ ןוא .גרָאז רעַײא טשינ .ךַאז רעַײא

.טליּפמעג

 .גנַאזעג טימ ָּפא ,ָשארב טסַײגרעסַאוו ןטלַא ןטימ ,עלַא ! לֿעפַאב םוצ .עלַא

 ? דרע רעקנַארק רעטלַא רעד טימ רעמ רעד זיא ָסאוו  ןתמא רעד ןיא ןוא ןיילַא .רַאהרעסַאוו

 ? ךיא ןיב ּווו ךיז טקעוו .ןָאסבָאקיישזד

.רימ ַײב טסיב .רַאהרעסַאוו

 ? טגניז'מ טכרָאה …קיטנַאלטַא רעד ,ַאהַא .ןָאסבָאקיישזד

 .רעטסַײג ענַײמ .רַאהרעסַאוו

 ערעַײא טלכיימש ,קירוצ ןוא ןיה טנַאּפש ,ןַאמסטֿפעשעג השעמ ץלַא טכַארטַאב ,ףיוא ךיז טלעטש .ןָאסבָאקיישזד

  טָגאזעג ךיא טלָאוו ,יסול רעדָא ,ייז ,רעסעב ָסַאד טכַאמ רעוו  ךימ טגעֿרפ ריא ןעוו ! ןעָנאק רעגניז–רעַסאוו

 טשינ וליֿפַא ןוא עמַאלקער רעטֿפיוקעג ןָא ןוא ןטנעמסידָאלּפַא ענעגנודעג ןָא ןכַאמ טשינ ָסאד טגעלֿפ יסול

 ייז ןוא — שרעדנַא סעּפע ןָא ןוא עמַאלקער ןָא ,ןטנעמסידָאלּפַא ָןא סָאד ןכַאמ רעָבא ייז .בַײל ןטֿפיוקרַאֿפ ָןא

 ערעַײא ,טימרעד ןסיוא ייז ןענעז סָאוו — טשינ ךיא ייטשרַאֿפ ןגעווטסעדנוֿפ עזיוּפ .רעסעב סָאד ןכַאמ

 ? ןרעה–רעסַאוו יד ,עטלעטשעגנָא

 ןרעטש ךיז ןטלָאוו ,טגיוועג טשינ םי רעד ךיז טלָאוו םעד ןָא .ןעגניז ייז ,ןעגניז ייז ,ןעגניז ייז .רַאהרעסַאוו

.ןעגניז ייז ,ןעגניז ייז ,ןעגניז ייז — טגעווַאב טשינ

 עלַאָסאלָאק ַא ךעלקריוו ָסאד זיא — יוזַא ביוא ,ָא ? טגעווַאב טשינ ןרעטש ךיז ןטלָאוו .ןָאסבָאקיישזד

 ןעגניז ךעלּפענקנזיוה רעבָא .ןעגנומענרעטנוא טריֿפעג ךיוא בָאה ךיא ,ןָגאז טשינ ןָאק'מ .גנומענרעט-נוא

 .ךיז ןסַײר ייז — טשינ

.טייקיבייא זיא גנַאזעג .ףוס רעד ןוא — ץלַא ןוֿפ בייהנָא רעד זיא גנַאזעג .רַאהרעסַאוו

 ץנַאג ריא טנעז — ייטשרַאֿפ ךיא קילדעוו רעבָא ,שיטָעאּפ וצ טדער ריא ? טייקיבייא .ןָאסבָאקיישזד

 עתמא ןַא'ס .טוג רעייז רימ טלֿעפעג עיָראטַאוורעסָנאק–רעַסאוו רעַײא ! טַײרלַָא .טכער-עג

 סָאד .ךיא ךַײלג ,רַאהרעסַאוו רעטסימ ,קיזומ ַאזַא טָא ? ןרעטש יד טגעווַאב סָאוו ,קיזומ ! ירָאטקעֿפ–גנַאזעג

 ּפענק-נזיוה ןוֿפ ןקירבַאֿפ ערעזדנוא זַא ,טָגאזעג קידנעטש רעבָא בָאה ךיא .סעי ,גנּוווש ןכעלטֿפעשעג טָאה

 ! ץלַא טשינ ךָאנ זיא — ענעדישרַאֿפ סעסקיש טימ ןֿפָאלש רעזדנוא וליֿפַא ןוא ןליבָאמָאטיוא–דרָאֿפ ןוא

 ךיא בָאה .ושזד רענעגושמ ַא טסיב  טגָאזעג טָאה בַײוו ןַײמ יסול ןוא .טכַאלעג ייז ןבָאה ,ונ ! דנַײמ רעווענ

 עכלעזַא טרעלקעגסיוא ןבָאה לבַײב יד ,טשינרָאג זיא לבַײב יד  טָגאזעג יז טָאה ,לבַײב יד טשימעֿגפיוא ריא

 ַא ןיב ךיא ? טרעלקעג-סיוא ךיוא ךיא בָאה דרע יד ןוא ,ונ  טָגאזעג ךיא בָאה .וד יוו ןדִיי עשירַאנ



  טכַאלעג יז טָאה ? וד — םי םעד טכַאמעג טָאה רעוו .תומכח ןייק ןוֿפ טשינ סייוו ךיא .ןַאמסענזיב

 רעשירַײא רעד ,רעטבילעג רעטצעל ןַײד יוו טעדליבעג יוזַא — ,ךיא ָגאז — סעי .שטנעמ רעטעדליבעגמוא

 יד יוו גנומענרעטנוא ַאזַא  ייטשרַאֿפ ךיא ןוא ,ךיא ןיב ןַאמסענזיב ַא רעבָא ,טשינ ךיא ןיב ,ןָאיּפמעשטמיווש

 טשינ ,רָאטקעריד ָאי ? סיורַא טמוק ָסאוו קיטעמוא .רָאטקעריד–ףעש ַא ןבָאה ,ךעלנייוועג ,זומ דרע

 טכעלש זיא ,ןעמעלַא ךָאנ ,טֿפעשעג ָסָאד .טכַארק עמריֿפ יד .טוּפַאק ץלַא ָסאד טייג יוו–ַײס .ָראטקעריד

 .ןכיורבסימ עסיורג .ןרָאוועג טריֿפעג

 יוזַא ןרעדליּפ סָאוו .דרע יד ,עטנכש עטכעלש ַא .תולוק עכעלקערש ,ךיז ןָגארטרעד תולוק .רַאהרעסַאוו

 ? רעדירב ענַײד

 טעוו ָסאוו ָאט — ריא יוו רעגניז עכלעזַא ןרעוו ייז ןלָאז ? ייז ןלָאז ןעגניז ? ןעד ָסאוו רעטיב .ןָאסבָאקיישזד

 ןוא ןייגמורַא ןשטנעמ ןענָאק יוו  סנטייווצ ? ןיסול טימ ,בַײוו–סקע ןַײמ טימ ,בַײוו ןַײמ טימ סוחִיי רעד ןַײז

 ? ןטכעש ערעדנַא ָסאד סנייא ןֿפרַאד ייז זַא ,ןעגניז

? ָסאד ייז ןעוט ָסאוו וצ .רַאהרעסַאוו

 ריא עזיוּפ .ףיש רעד ןוֿפ הטילּפ טכַאמעג ךָאד ךיא בָאה רַאֿפרעד .ךיוא ךָאד ךיא גערֿפ סָאד .ןָאסבָאקיישזד

 עלַא ןעוו  טכער בָאה ךיא זַא ,ןעז ןיילַא ריא טעוו ,טנכערַאב — ןגעווטסעדנוֿפ ,טסַײג ַא ,תמא ןַא סָאוו ,טנעז

 ביוא .טשינ ןענָאק ייז ,ןיינ ? גנוקעד ןבָאה קנעב יד ןענָאק — קנעב יד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ןרעוו ןטיזָאּפעד

 רעטַײוו סענזיב סטָאג ןעָנאק — סנבעל ערעייז ץַאזמוא ןֿופ סיורא ןעִיצ ןוא עגושמ ןרעוו ןשטנעמ עלַא

.ןיינ ? ןייגנָא

 ? ןרעסַאוו ענַײמ טדניצ רעוו ,שטנעמ קערש טימ ,גנילצולּפ .רַאהרעסַאוו

.טולבנשטנעמ זיא ָסאד .טשינ טדניצ רענייק ןַײא ךיז טקוק .ןָאסבָאקיישזד

 ? ןבָאה ןרעַסאוו ענַײמ ןוֿפ רעדירב ענַײד ןליוו ָסאוו .רַאהרעסַאוו

 רעייז ןענעז ייז .טוגמוא רַאֿפ טשינ ייז טמענ ,רָאנרעווָאג–םי רעטסימ ןגָאלשרעד ןוא ליטש .ןָאסבָאקיישזד

 .רעדרעמ ַא זיא קילגמוא .רעכערברַאֿפ ַא ןעוועג קידנעטש זיא ,רעס ,קילגמוא .ךעלקילגמוא

.םוא ןלַאֿפ ,ןעּפַאס ,טגָאיעג יוו ןֿפיול ייז ; קירוצ םוא קידהלהב ךיז ןרעק .רעטסַײגרעסַאוו

 ןיב ךיא ! ָאלעה קיֿטפַאהבעל ,רעטסַײג יד וצ ? רעמזעלק–רעסַאוו יד ,קלָאֿפ ןַײד רַאהרעסַאוו םוצ .ןָאסבָאקיישזד

 רעד ןוֿפ ? דרע רעד ןוֿפ סלבייק עטצעל ןעמונעגרעביא טשינ ריא טָאה .ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד

 .טשינ םיא טרעה רענייק .עיצקעּפסניא–רעַסאוו רעַײא ןוֿפ טשרע ךָאד טמוק ריא ? המחלמ–טלעוו

 ,סטיור ! ןרעסַאוו יד ןענעקרעד וצ טשינ ! טזומעג ןרעקקירוצ ,רַאה ןגָארטעצ .טסַײגרעסאוו רעטלַא

 טרעוו גנַאזעג סָאד–לַא .ךרוד רעדמעה יד זדנוא טצענ ,םוטעמוא ןוֿפ טציילֿפ סקידניז ןוא סקידוז ,סקימַײלש

 וצ ךיוא ןלעוו ייז ,סייוו רעוו — ןֿפיש ןגָאי רעסַאוו ןרעטנוא ,טליב ןוא דרע יד טרענוד סע — ןגרָאוורעד

 זיא היח עקיסיֿפייווצ יד ! סניוזַא ןעוועג טשינ .ןייגנַײרַא לוֿבג–רעביוצ רעזדנוא ןיא ,ןעגנַאלרעד זדנוא

 .ןָראוועג עגושמ

 .עגושמ .ןָראוועג עגושמ רָאכרעיורט ןיא .עלַא

 — רעטנוא רע טייג טולב ןיא — שטנעמ רעד טקיש טולב ! ייוו — ךַײרגיניק ןַײמ ןיא טולב .רַאהרעסַאוו

 ? ענַײמ ןרעַסאוו יד ןוֿפ רע ליוו ָסאוו



 ? רע ליוו סָאוו ןרעסַאוו ערעזדנוא ןוֿפ .עלַא

 ךיז טכירעג טשינ .קלָאֿפרעסַאוו ןרַאֿפ עטכעלש ןטַײצ ,ןענַאטשעגנָא עטכעלש ןטַײצ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 קנַאטשעג טסיוו ןזָאל ,רַאה ,ָא ,ַײלב קידוז ןעַײּפש ,ןֿפיש ןֿפיול רעַסאוו ןרעטנוא .טכירעג טשינ ,סניוזַא ףיוא

 .ןּפַאכ םעטָא םעד ןָאק'מ טשינ ,לָאמ ַא יוו ןעגניז ןָאק'מ טשינ — ןרענוד–גנילירֿפ טנזיוט יוו ןצַאלּפ ,סיורַא

 ףיוא ךולֿפ .ךַײרגיניק ןַײמ טניושעג טשינ ! ענעטלָאשרַאֿפ יד רעדירב ענַײד ןענָאסבָאקיישזד וצ .רַאהרעסַאוו

 .ךולֿפ ,ייז

 ? ךיז טּפַאכעֿגפיוא ןיוש זייב .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? זדנוא ַײב רעד טוט סָאוו — .ייז ןצָארּפש םוטעמוא — .רעטסַײג ערעדנַא

 ןיא ןעוועג סָאד זיא יוו ,ןסיוו ןלעוו ךיא טלָאוו ,סנטשרע .רעטסַײג עטרעוו ,סיוא ךימ טרעה .ןָאסבָאקיישזד

 .ןכַאז יד וצ לסיב ַא טנייוועגוצ ןַײז ןיוש ךָאד טזומ ריא .1914

 ,ךַײרגיניק רעזדנוא .ןעוועג ליטש קיבייא זיא ,עקיסיֿפייווצ היח ,לוֿבג רעזדנוא ןיא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 זדנוא םורַא ןבָאה עלַא ןרעַסאוו ןעוו .םענעליוהרַאֿפ םעלַא ןוֿפ ןעוועג עטסנליוהרַאֿפ ָסאד זיא ,היח

 ,סמי םעד טייקילייה יד ןענעז רימ .רעטיול ןוא ןבילבעג קידנעגניז ןרעסַאוו ערעזדנוא ןענעז — טרענודעג

.רימ ןענעז ץרַאה ןגרָאברַאֿפ ןַײז

 ריא — טוג זיא ךַײא .ןקערש וצ סָאוו טשינ ךיז ריא טָאה לָאמ סָאד ךיוא .סיוא טשינ טכַאמ .ןָאסבָאקיישזד

 ַא .טסַײג ַא ןרעוו לעוו ךיא ןדַײס .טַײרלָא יוזַא טשינרָאג ןיוש ןיב רעבָא ךיא לוֿפרעיורט .רעטסַײג טנעז

 ,סיֿפ ייווצ זיולב טָאה סָאוו ,היח ַא זיא שטנעמ ַא ! טַײרלָא טשינ רעייז ,רעייז זיא סָאד ,ָא — ,ןַײז וצ שטנעמ

 ריא טֿפרַאד סָאוו ! טסיזמוא — ןעוועַטאר טלָאוועג ,טנָראוועג רעדירב ענַײמ ָבאה ךיא .תורצ טנזיוט רעָבא

 ? עטלֿפיוו יד — םענייא רעִילֿפ ַא טימ ץכעביל ַא טריֿפרַאֿפ ,טכַאלעגסיוא ךימ טָאה בַײוו ןגייא ןַײמ ? רעמ

 טעוו …זיא עקיטציא יד טכוז ,לכיב-ציָטאנ ַא ענעשעק–לטסעוו ןוֿפ סיוַרא טמענ .טרירטסיגער ץלַא זיא רימ ַײב .דלַאב

 ,ָאזלַא …סעביל 1371 טימ רעבָא ,סיֿפ ייווצ טימ היח ַא ןעוועג זיא בַײוו ןַײמ …1371 רעמונ …סעי …ןַײז

 טרעהעג ךימ טָאה יז טשינ — טנרָאוועג ייז בָאה ךיא ,טנרָאוועג יז בָאה ךיא ,ןָאטעג ךיא בָאה עקינַײמ סָאד

 יוו רעמ  סייוו ,ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד ,ךיא .ןרעהרעד ָאי ךימ טעוו ,ךיא ףָאה ,רעבָא ריא .ייז טשינ ןוא

 .ןָא טשינ ןכַאז עכלעזַא ןטלַאה געט ַײרד

 ? שטנעמ ,וטסייוו ןענַאוו ןוֿפ .תולוק

 טרָאד זיא קינכעט–דרָאמ יד .ווִיַאנ רעייז ,ימ זויקסקע ,טנעז ריא .טסַײג ַא טבַײלב טסַײג ַא .ןָאסבָאקיישזד

 .ןטלַאה-נָא טשינ המחלמ–טלעוו ַא ןָאק געט ַײרד יוו רעמ זַא ,רָאי רָאּפ עטצעל יד טלקיווטנַא יוזַא ןביוא

 רעכעלטֿפעש-עג ןוֿפ גנַאגרעביא .טשינ ןגיל ןייק ןגָאז ןרעֿפיצ .טנכערעגסיוא ןעמ טָאה סָאד ? ןענַאטשרַאֿפ

 טָאה .ןרעוו ליטש טעוו ,רעטסַײג עטרעוו ,ןקוקמוא ךיז טעוו ריא רעדייא ןוא רעיורט ןֿפיט וצ טַײקיֿטפַאהבעל

 רעמ טעוו ןשטנעמ ןייק .עיצקודָארּפ–גנַאזעג רעַײא טימ ןייגנָא ןענָאק רעטַײוו טעוו ריא .טשינ ארומ ןייק

 — דרע עצרַאווש עקידייל — טיוט — ליטש .ןרעוו טקידיילעגסיוא טעוו לדרע ָסאד ! דנַײמ רעווענ .ןַײז טשינ

— גָאלָארקענ רעצרַאווש רעקיזיר ַא

 ? רעכיז וטסיב .רַאהרעסַאוו

 ץוח .הֿפרׂש ַא ךָאנ ןרעַײֿפ עטצעל .רעגניצרעַײֿפ — טרָאד ןוא ָאד זיולב .רעס ,סעי ןגָארטעצ .ןָאסבָאקיישזד

 יד — ןסירעצ סעיסימסנַארט יד — ירָאטקעֿפ ענעברָאטשעגּפָא ןַא — טייקליטש עלַאסָאלָאק — ליטש םעד



 .ךיז טנייוועצ — טיוט רעטעברַא

.ןייוועג ןעמוקעג — שטנעמ ןעמוקעג .רעטסַײג

 ? טסנייוו טרירעג .רַאהרעסַאוו

.ימ זויקסקע .ןָאסבָאקיישזד

 ! םַאטש רענעטלָאשרַאֿפ ּפָאק ןטימ טלקָאש .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ! ןוזנשטנעמ ןייא ! רעדירב ןָא טבַײלב רע לַײוו ,טנייוו רע .תולוק

 יד ןיא זדנוא טימ ,ןרעוו וטסלָאז זדנוא ןוֿפ רענייא יוו .שטנעמ ,ןענייוו טשינ טסלָאז קידתונמחר .רַאהרעסַאוו

 — ןעגניז ןענרעלסיוא רָאנ ךיז טסלָאז — ןַײז טרעשַאב קילג ריד טעוו'ס — ןעניווו ןרעַסאוו

 .ָאד טשינ םיא ףרַאד'מ .טכעלש טוט רַאה רעד קידסעּכ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ךיא עזיוּפ .ןענייוו רעדייא ןעגניז רעסעב .יוזַא ךיוא ןיימ ךיא .סעי ? ןעגניז ןרערט יד טשיוו .ןָאסבָאקיישזד

 ַײב ןוא ,רָאי ַא יוו רעמ טשינ ,ןיימ ךיא ? ןעמענ סרוק ַאזַא ןָאק גנַאל יוו .ןענרעלסיוא ,ךיא ףָאה ,ךימ לעוו

 — רָאי בלַאה ַא — ןטייִקיֿעפ עטוג

 .עזיוּפ .טַײצנשטנעמ טימ ןטסָאמעג טשינ טרעוו סע .טייקיבייא זיא גנַאזעג ףרּווורָאֿפ טימ .רַאהרעסַאוו

 ןייגַאב — טניימ סע ָסאוו ָטא ! ֿטַפאשטריוו רעטכעלש ןֿופ ןגלָאֿפ יד ןענעז סָאד טָא .ןָאסבָאקיישזד

 ,ןעגניז יא סיוא ךימ ןרעל ךיא .ךַײא ןוֿפ רענייא רעוו ךיא .לעוו רַאהרעסַאוו םוצ ! טֿפעשעג ַא ןיא ןכיורב-סימ

 ןרעוו ףרַאד ,ןָאס-בָאקיישזד ,ךיא זַא ,טניימ ָסאד .טסנוק ַא — ןעגניז ןוא טרָאּפס ַא זיא ןעמיווש .ןעמיווש יא

 זַא רָאנ .גינעק–ךעלּפענק רעקרָאי–וינ ןבילבעג טשרעביל ךיא טלָאוו סיוועג .ןַאמסטרָאּפס יא ,רעלטסניק יא

 ךימ ךיא לעוו — דִיי ַא ךָאד ןיב ךיא ? ןֿפלעה רימ ךיא ןָאק ָסאוו — גנַאגרעטנוא–ןשטנעמ ַא טעשעג ןטימ ןיא

 עקיזיר ַא יוו — רעסַאוו ןיא טלַאֿפ ןביוא ןוֿפ .טַײרלָא — רוטלוק–רעסַאוו רעַײא ןעמענוצנָא טיירג ןיב'כ .ןרילימיסַא

 .רעטסַײג יד ןשיווצ הלהב .ַןאלּפָארַעא–סגירקַ א — היח עקידלגילֿפליֿפ

 ! רעטסַײג ןרעה ,לדנישַאמ–טֿפול ַא וצ ֿטפיול .ןָאסבָאקיישזד

! ייוו .רעטסַײג

 — טשינ ָאד ןציז עקידעבעל ןייק .ןָאסבָאקיישזד

? — רָאנ .רַאהרעסַאוו

 וצ ןיוש ,רעטסַײג — ךיא ןיימ יורֿפ ַא טימ — ןַאמיטנַא ןַא טימ ןַאמ ַא — ייווצ םיתמ — טשינרָאג .ןָאסבָאקיישזד

 .סרעּפרעק–ןטיוט יד ןטכַארטַאב ,ןַאלּפָארעַא םוצ ךיז ןרעטנענרעד ,ןעמוקעג ךיז

 ! ןריוכט עקיסיֿפייווצ יד ,ייז ןברַאטש יוזַא לקע טימ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 זַא ,ךיוה יוזַא ןעִילֿפ ,טבעל סָאוו ,ץלַא ףיוא ןָא המיא ןַא ןֿפרַאוו ,שינרעדליּפ ןוא למוט ןרעמ .רַאהרעסַאוו

! תויח עטנלע יד ,ייז ןלַאֿפ ףיט יוזַא — ןִעילֿפ ייז יוו ךיוה יוזַא — ןוא ,ייז רַאֿפ ךיז ןקערש ןענוז

 ליוו ,טמיטשַאב ןכירק םוצ ,שינֿעפעשַאב ַא ןעוו ,ףוס רעד זיא סָאד ךעלרעַֿײפ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .רעטסַײג יד ןוא לגייֿפ יד ןכַאמ-כָאנ

 טמוקַאב ,ךיילב לָאמ ַא ףיוא טרעוו ,סרעּפרעק יד וצ טקוקעגוצ טנעָאנ ךיז טַײצ רעד רַאֿפ ָטאה רעכלעוו .ןָאסבָאקיישזד



 .ןלַאֿפוצמוא טשינ ,טסַײגרעסַאוו ןטלַא ןוֿפ לסקַא םעָנא ןָא ךיז טַראּפש רע .סיֿפ–ןוא–טנעה ןיא שינרעטיצ

 ? ריד זיא ָסאוו .רעטסַײג

 .שיילֿפ ייז ןוֿפ טקניטש סע .טנעהנשטנעמ ךיא בָאה טנַײֿפ .רימ ןוֿפ טנעה יד וצ םענ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? יסול ,טהנעטעגנַײרַא ריד טימ ּפַאנק יורֿפ רעד ןוֿפ רעּפרעק ןטיוט ןרעביא .ןָאסבָאקיישזד

 ? יוֿרפ יד זיא רעוו .רַאהרעסַאוו

 ! בַײוו ןזעוועג ןַײמ ,רעס ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ .ןָאסבָאקיישזד

 ? טיוט ריא ייוו ריד טוט'ס .רַאהרעסַאוו

 .ןעמלטנעשזד ַא ןיב ךיא לַײוו ,ייוו טוט רימ ,סעי .ןָאסבָאקיישזד

 ? סניוזַא ָסאד זיא ָסאוו .רַאהרעסַאוו

 טָאה יורֿפ ןַײז זַא ,טייטשרַאֿפ סָאוו ,ןַאמ רעקיטומסיורג ַא זיא סָאד ןעמלטנעשזד ַא ,רעס .ןָאסבָאקיישזד

 ,טימרעד ךיז טרעלקרעד סָאד .רעס ,ןָאטעג ייוו טשינ טיוט ןַײמ טלָאוו רעבָא ריא .ןטַאררַאֿפ וצ םיא טכער

 .ןגַײוושליטש ,גנולֿפייווצַראֿפ .רעמיצנעיורֿפ ַא ןעוועג זיא יז ָסאוו

 ,שטנעמ ,רעטסַײג .זדנוא וצ ןרעוו ךַײלג וטסנָאק טכַײל יוזַא טשינ  עז ךיא ,ןיינ ףרּווורָאֿפ טימ .רַאהרעסַאוו

 .ןעיורֿפ ןוֿפ טשינ ןסייוו ,טיוט ןוֿפ טשינ ןסייוו ,רעיורט ןוֿפ טשינ ןסייוו

 ! םעווקַאב יוזַא ךָאד זיא'ס ! שיטקַארּפ יוזַא ךָאד זיא'ס ! קידריווקרעמ תולעּפתה עגנילצולּפ .ןָאסבָאקיישזד

 ַא רַאֿפ ָסאוו ,ןיימ'כ — טנעז ריא ןשטנעמ עכעלקילג ַא רַאֿפ ָסאוו ,ןטֿפַאשרעה ענַײמ ,ןעד ריא טסייוו

 ,עשירֿפ ,עטוג לֿפיוו ! יסול ,יסול גנולֿפייווצרַאֿפ ןוֿפ ךָארבסיוא — רעדיוו ? רעמיווש–רעסַאוו עכעלקילג

 טלעג לֿפיוו ! עביל עשירֿפמוא ןוא עטשלֿעפעג ,עטכעלש ןַײד טָסאקעגּפָא ךימ טָאה ןרַאלָאד עטשלֿעפעגמוא

 — םלוע םַײב ,טלעג טרַאנעגסיוא וטסָאה רימ ַײב ! ןיילַא םוֿפרַאּפ ףיוא טכַאמעג עילַאק וטסָאה

! בַײל ןַרַאנסיוא טזומעג בָאה ריד ַײב ךיא ןוא ,ןטנעמסידָאלּפַא

 ןַײד טָסאה .ָאקנַאמ עקיזיר ַא ןבַײלב טעוו — סנַאליב ןטצעל ַא ןִעיצרעטנוא לָאז'מ ,יסול ,יסול

 ףיוא ייוו רימ טוט ץַראה ָסאד .ןשוֿפַראֿפ ןָאק רעמיצנעיוֿרפ שיַראנ ַא ָרַאנ יוו ,יוזַא טשוֿפַראֿפ ןבעל–ןוא–בַײל

 טוגמוא רַאֿפ ריד ךיא בָאה סָאד — ןטַאררַאֿפ לָאמ קיצעביז ןוא טרעדנוה ַײרד טנזיוט ךימ טסָאה .יסול ,ריד

 דלַאב ךיא בָאה — בַײוו ַא רַאֿפ טֿפיוקעג ךיד בָאה ךיא ןעוו ןוא .ןַאמסענזיב ַא ןיב ךיא .יסול ,ןעמונעג טשינ

 ַא רָאנ ,ךַאזטַאווירּפ ןייק טשינ זיא בַײוו ַא לַײוו ,ערעדנַא טימ ןלייט ןזומ ךיז לעוו ךיא זַא ,טסּווועג

 טימ ןוא סָאמ ַא טימ ןעמ ףרַאד ןטַאררַאֿפ רעבָא .עיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליֿפ  ןָגאז ןָאק'מ ,עלַאיצָאס

 טנזיוט םוצ ךימ וטסטלָאוו — עקרעשוּֿפ ַאזַא ןעוועג טשינ וטסטלָאוו .יסול ,גנונעכערסיוא רעכעלטֿפעשעג

 .טסַײגרעסַאוו ַא טימ רָאנ ,רעִילֿפ-טֿפול ַא טימ טשינ ןטַאררַאֿפ לָאמ ןטסקיצעביז ןוא ןייא טרעדנוה ַײרד

 .טליּפשרַאֿפ טשינ ןרָאי ענַײד טסטלָאוו ןוא — ךיא יוו ,יסול ,ןבילבעג ןבעל וטסטלָאוו טלָאמעד

 זיא בַײל ןַײד .טיוט ןענעז רָאה ענַײד ,טיוט ןענעז טנעה ענַײד .טיוט ןענעז ןּפיל ענַײד .טיוט וטסיב טציא

 ןוא ,וד יוו ,טנורג וצ טייג טלעוו יד ןוא ,טמוטשטנַא זיא ןעגניז ןַײד ןוא .יסול ,טרעוו טשינ טנעס ןייק רעמ

 .קירבַאֿפּפענק ןַײמ יוו טקנוּפ ,טקעמעגּפָא דרע רעד ןוֿפ סיוועג ןיוש זיא ערעּפָא–ןַאטילָאּפָארטעמ ןַײד

 .ָטאליּפ םעד רעּפרעק ןטיוט ןטייווצ ןיא טנעקרעד

 רָאנ .לעוו ,ריד ףיוא תונמחר ַא ? ָסאוו ,ןָאסבָאקיישזד ןעוועג טכערעג ! גנינרָאמ דוג ? טָאליּפ רעטסימ

 תונמחר ריד ףיוא טרָאּפשרַאֿפ ןָאסבָאקיישזד טציא טלָאוו — ךיז ףיוא טַאהעג תונמחר סנטַײצַאב וטסטלָאוו



 יד וצ ! עלַא .טָאליּפ ,טנרָאוועג עלַא ךַײא בָאה ךיא .טנעצָארּפ טרעדנוה ףיוא ןייר זיא ןסיוועג ןַײמ .ןבָאה וצ

 .רעטסַײג

 עכעלשטנעמ ךיז ןיא ךָאנ בָאה ךיא .ימ זויקסקע .יורֿפ ןַײמ ןעוועג דיּפסמ ,טעז ריא יוו ,בָאה ךיא

 ,רעַסאוו ןוא טסַײג ןוֿפ טייטשַאב ָסאוו ,ריא ,ָא .סענזיב ַא טיוט ןכָאנ וליֿפַא רימ ַײב זיא יורֿפ ַא .ןטייקכַאווש

 רעווש ָסאד זיא ךַײא — ,ןקירבַאֿפ ןייק טשינ ןוא רעבַײוו ןייק טשינ טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה ָסאוו ,ריא

 קידנעִילֿפ טיור ַא — ףיש–רעסַאוורעטנוא ןַא ךיז טזַײוו ןביוא .קַנאטשעג–ַזאג ,ףַײֿפ–ןלענּפַארש ,ןעיירשעג .ןייטשרַאֿפ וצ

 .טסנעּפשעג

 ! שינעטלעהַאב ןיא רימ וצ ! ןעמוקעג שינעטלעהַאב ןיא רימ וצ טרעטיצַראֿפ .רַאהרעסַאוו

 ,ןעמענ ףרַאד ,סנטסקינייוו ,טונימ ַא .רעגייז ַא סיורַא טמענ .טשינרָאג זיא ָסאד ךיוא ! ִקיור .ןָאסבָאקיישזד

 ךעלטנירג ערעדנַא ָסאד סנייא ייז ןלעוו — סעי — טַײצ טונימ ַא ןיא ןוא — ןדנַאל ןענָאק לָאז ףיש יד

 ךיז ןעלגנַאר ףיש רעד ףיוא ןביוא ! ןזעוו ַא ןכַאמ רעטסַײג ָסאוו ןוֿפ ! טע טנַאה רעד טימ ךַאמַ א .ןענעליוקרעטנוא

 .טנעה עטקעלֿפַאב–טולב ,עטיור–רעַײֿפ ךיז ןֿפַראוו סע ; סעקסַאמַזאג ןיא ןטלַאטשעג

 .ףיש רעד ןוֿפ תולוק

! ןטַאדלָאס ! ןשטנעמ —

 ! ךיז טשינ ,םיאנוׂש יד טעליוק —

? טשינ — רעוו ,דנַײֿפ זיא רעוו ! עגושמ —

 ! ןריולרַאֿפ ןובשח םעד גנַאל —

! רימ ןברַאטש רעגנוה ןוֿפ —

! טשרָאד ןוֿפ —

! קילגמוא ןוֿפ —

 ! ןזַאג ןוֿפ —

! שיילֿפ סנטייווצ םעד רענייא טסע —

 ! טכערעג ! הרירב ןייק ָאטשינ —

 ! עטצעל יד ,רימ'עז עטצעל יד —

 ! זדנוא טיוט ַא —

 ! רעהא ןזַאג —

 ! ןזַאג רעמ סָאוו ! ןזַאג —

 ! ףיש יד ףיוא טסַײר —

 ! ָאטשינ יוו–ַײס טָאג ןייק —

 ! ןַײז טשינ ךיוא ןשטנעמ ןייק ןלָאז —

 ןוֿפ טרעוו ףיש יד .םוא טמוק ,ןטערטעג טרעוו ,טערט ,טלַאֿפַאב ,טלַאֿפ ,ץלַא ֿטפיול ףיש רעד ףיוא .ןעיירשעג–טיוט ןוא למוט

 םעד ןטימ ןיא .ןרעסַאוו יד רעביא ךיז ןגָארט ןרענוד .המיא ןיא ךיז ןֿפיולעצ ,שָארב רַאה ןטימ ,רעטסַײג .ןסירעגֿפיוא קינייוועניא

 .טרָא ןַא ףיוא טבַײלב ןָאסבָאקיישזד ןייא .סעקסַאמזַאג ןעמיווש ,לגיֿיפ עטעדנּווורַאֿפ עצרַאווש יוו ,שינרעטצנֿיפ ןקיטולב

 ייז ןטלָאוו ,ָא — ןעוועג ןשטנעמ ייז ןטלָאוו .ןוורענ עכַאווש ןבָאה ,ךיא עז ,רעטסַײג יד .ןָאסבָאקיישזד

 ! סטָאג רעטעברַא–ץרַאווש ? שטנעמ רעד זיא ָסאוו .טעקשטַאּפעג לדייא יוזַא ןעוועג טשינ

 ! טֿפַאהרעטסַײמ עזיוּפ ! ָאטשינ ! טרעקעגסיוא ! טקיניירעגסיוא ןיילַא ךיז — טציא ןוא ! רעקינייר–טעזָאלק

 ךעלטנירג ייז ןבָאה קינכעט–טיוט יד ! קינכעט–דרָאמ ערַאברעדנּווו ! טקעֿפע רעדנלַאנק ! הטיחש עזעידנַארג



 ,טרעטשינ ,ןגָארטעצ םורַא ֿטפיול .טגיוטעג טשינ לסיב ַא טָאה קינכעט–סנבעל יד זיולב ,ןשטנעמ יד ,טשרעהַאב

 יד ןעזעג טשינ גנַאל ןיוש ? ךיז טרעה סָאוו ,וָאלעה ןעגנוטַײצ עטקיטולבַראֿפ ָראּפ ַא סעקסַאמַזאג יד ןשיווצ טנֿיפעג

 : טנעייל ,ןלירב יד ןָא טוט ! עסערּפ

  עיצקודָארּפרעביא ןטרָאס יילרעייווצ ןענעז טייהשטנעמ רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעניא קידלוש

 יד ! לַאירעטַאמ–סגירק ןוֿפ עיצקודָארּפרעביא ןוא לַאירעטַאמ–ןשטנעמ ןקידעבעל ןוֿפ עיצקודָארּפרעביא

 דנַאלגנע ץנַאג ? ָסאוו עזיוּפ …טיוט ןוֿפ עיצקודָארּפרעביא ןַא ןֿפורעגסיורַא טָאה ןבעל ןוֿפ עיצקודָארּפרעביא

 — גָאט ַא ךָאנ ? ןָאס-בָאקיישזד ,טסרעה …טנערברַאֿפ — דנַאלסור ץנַאג …וָאלעה …טקיטשרעד טרעוו —

 יד קעווַא טרעדַײלש ! עיצַאל-וקלַאק ןַײמ ןרעטש ןיא ּפַאלק ַא ךיז טיג ,ּפָא טקַאה — עקירעמַא ץנַאג — ןוא — ייווצ

 ,טמיוושעצ טולב ? טָאג טציא טכַארט ָסאוו ? ָטאג רעבָא גנילצולּפ ,קירוצ ןוא ןיה זַײוורענעגושמ ֿטפיול ,ןעגנוטַײצ

 קעווַא ןגָארט ןעמָארטש–טנורגּפָא .רעק-יטכיל ןוא קיטכיל טרעוו'ס — זַײווכעלסיב טייגעצ ךיור ,ךיז טקרַאטש טייקלעה–רעסַאוו

 .גרַאווכָארב ,גרַאווטיור ,גרַאווצרַאווש סָאד

 יד ףיוא טלטַײט …טבַײרש עסערּפ יד ! ןָקארשעג טסיזמוא ךיז ! רעטסַײג ,וָאלעה .ןָאסבָאקיישזד

 רעסַאוו סָאד סָאוו ,עטיוט רַאֿפ ? ארומ ריא טָאה ןעמעוו רַאֿפ רעסַאוו ןטימ ןעמיווש סָאוו ,סרעּפ-רעק–ןטיוט

 ! וָאלעה ! רעטסַײג ! טנעדיזערּפ–רעַסאוו רעטסימ טַײרש ? טגָארט-רַאֿפ

 .רעמינּפ ענעקָארשרעד טרָאד ןוא ָאד ןוֿפ סיורַא ןקעטש .רעטסַײגרעסַאוו

 רע ,טקישעגרעהַא םיא ןביוא ןוֿפ ןשטנעמ יד טשינ ןבָאה ןעָנאסבָאקיישזד ףיוא טלטַײט .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — רעדרעמ יד רעדירב ענַײז ? ןבעגסיורַא זדנוא ןוא ערעזדנוא תודוס יד ןייגרעד לָאז

 סרעייז ןענעגרה ןוֿפ רָאנ ןגינעגרַאֿפ ןבָאה רעדרעמ יד רעדירב ענַײמ ,רַאנ ןייק טשינ טַײז .ןָאסבָאקיישזד

 רעד זיא ּווו עקירעביא יד וצ ? רעטסַײג ןענעגרה ןוֿפ ןבָאה שטנעמ ַא ןָאק ןגינעגרַאֿפ ַא רַאֿפ סָאוו .ןכַײלג

 ? טנעדיזערּפ

 ,ןעמוק טעוו טייקליטש ןעוו ,סיורַא רע טעוו ןַאד טשרע .ןגרָאברַאֿפ רַאה םעד ןבָאה רימ .טסַײגרעסַאוו ַא

 — ןבַײלב ןשטנעמ ןָא טעוו דרע יד ןעוו

 עטצעל ךיא בָאה טָא ןשיק–ןלַאָראק ַא ףיוא ךיז טצעז .טקידנעעג סע זיא געט ַײרד וצ ! דלודעג .ןָאסבָאקיישזד

 — טבַײרש עסערּפ עשידרע יד קילדעוו …סעַײנ

 ? ןטַײטַאב ָסאד ףַראד ָסאוו ? עס--ערּפ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ןייטשרַאֿפ וצ סָאד ןעמ טיג יוו — ַאזַא זיא סָאד .ןֿפַײרגַאב טשינ טסַײג ַא סע טעוו לָאמ ןייק .ןָאסבָאקיישזד

 ! הנוז עלַאנָאיצַאנרעטניא —

 ? ָסאד טסייה ָסאוו ? הנ--וז .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ריא ןוא טסַײג ַא ,ימ זויקסקע ,טנעז ריא .ןייטשרַאֿפ טשינ סיוועג ןיוש ריא טעוו סָאד ,ָא .ןָאסבָאקיישזד

 טשינ ָאד טָא ,סנקירעביא םוא ךיז טקוק …סָאוו ,יורֿפ טרָאס ַאזַא זיא סָאד הנוז ַא .ןעילַאטינעג ןייק טשינ טָאה

 ךיא טלָאוו — ריא ךָאנ רעיורט ןיא ןעוועג טשינ טציא ךיא טלָאוו ןוא .יסול בַײוו טבילעג ןַײמ טגיל טַײוו

 טשינ זיא סָאד .ףירגַאב ןקיזָאד םעד ןוֿפ עיצַארטסוליא עטיוט ַא ,ןיינ ,עקידעבעל ַא זיא יז זַא ,טגָאזעג

 ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןרַאֿפ ןרָאי עטצעל יד ! ןיינ ָא ,ןעיורֿפ ערעדנַא ןוֿפ רעגרע ןעוועג זיא יז סָאוו ,רַאֿפרעד

.יסול יוו עכלעזַא ןעוועג עלַא ןענעז טייהשטנעמ רעד

 ףיוא ןיוש ןרעה ןעוו ? סָאד טעשעג ןעוו רעבָא ! טייהשטנעמ רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא



 ןוֿפ טֿפַאז ןקיּפעלק ןטיור םעד טימ ןציילֿפרַאֿפ וצ טייקנייר–רעסַאוו רעזדנוא רעדרעמ יד רעדירב ענַײד

 ? רעבַײל עקידשוּפיע ערעייז

 טעוו ריא שיגעלע .ןַײז טעוו ליטש ןוא — ַײרד–ייווצ–סנייא .טגָאזעג ךיא בָאה — ,דלודעג .ןָאסבָאקיישזד

 ןטלַאה-נַײא ךיז ןענָאק לָאז סע ,רעטסַײג ריא ,ןעוועג סייה וצ זיא סָאוו ,טולבנשטנעמ סָאד ןעקנעוושּפָארַא

 ! השבי ןוא םי רעביא ןרעוו ןעגנורּפשעצ טשינ ןוא ןרעדָא יד ןוֿפ ןעגנירּפשסיורַא טשינ ןוא ןסֿעפעג יד ןיא

  ןענעקיילרַאֿפ טייקכעלשטנעמ ןַײז טעוו ָסאוו ,רעקיצנייא–ןוא–ןייא ןַא ,ןבַײלב טעוו רענייא רָאנ ןוא

 .רָאטַאל-ימיַסא–םי — טציא ,רענאקירעמַא רענעזעוועג ,דִיי ,ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד רעטסימ

 --ימ--יס--ַא ? וטסָגאז יוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 טנקיילרַאֿפ ןוא הֿביֿבס ןַײז טימ סיוא ךיז טשימ סָאוו ,שטנעמ ַא טסייה יוזַא ! רָאטַאלימיסַא .ןָאסבָאקיישזד

 יד טימ טרילימיסַא ךיז רעִירֿפ בָאה ךיא יוו ,ןָאסבָאקיישזד ,ךיא זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאד .גנומַאטשּפָא ןַײז

 ןרעוו ןוא ,ןעניושרַאּפ–רעסַאוו עטלַאק ,ךַײא טימ ןרילימיסַא ךיז ,שטנעמ רעטצעל סלַא ,טציא לעוו ,סיקנעי

 ןענרעלסיוא טשינ ךיז רע לָאז ָסאוו ַראֿפ .ןענרעלסיוא ךיז דִיי ַא ָןאק ץלַא ? ןענַאטשרַאֿפ .רעקידרעסַאוו ַא

 ? טסַײג ַא ןַײז וצ

 ? ךיד ףַראד רעוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .ןגערֿפ יוזַא ךיוא טגעלֿפ יז .ןיסול ןָא ךימ טנָאמרעד ריא קירעיורט .ןָאסבָאקיישזד

 רעקיצנייא רעד רעוו ,ייג — ןבַײלב טשינ דרע רעד ףיוא ןשטנעמ ןייק רעמ ןלעוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .טשינ ךיד ןליוו רימ ? םי ןיא ןַײז סע וטסלָאז סָאוו רַאֿפ ! דרע רעד ףיוא שטנעמ

 .טימעסיטנַא ןַא ,ימ זויקסקע ,טנעז ריא .ןָאסבָאקיישזד

--עס--יט--נַא ? יוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .ןרילימיסַא ךיז ןלָאז ןדִיי זַא ,טשינ טזָאלרעד סָאוו ,עשר ַאזַא זיא סָאד ! טימעסיטנַא .ןָאסבָאקיישזד

 רעשידרע ןַא .ךיז רַאֿפ ןרעסַאוו יד ןליוו רימ .ןרעה וטסזָאל דייר עשילרעטסיוא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .וטסיב

 ןזָאל םזיניווָאש רעַײא בילוצ ךימ ךיא לָאז ! טסיניווָאש–רעסַאוו ַא טַײז ריא ןוא .ןָאסבָאקיישזד

 ןיב ךיא ! דנַײמ רעווענ ? ריא טניימ יוזַא ? דרע רענעבָראטשעג ,רעטסוּפ ,רעטסיוו רעד ףיוא ֿןפרַאוו-סיורַא

 ! עלַא ריא יוו ןסחי–רעַסאוו ַאזַא טקנוּפ

 עזייב עטיור ענעי טֿפיול ןרעדָא ענַײד ןיא ןעוו ,טסַײגרעַסאוו ןרעוו וטסלָאז יוו .טסַײגרעסַאוו

 ? טייקיסילֿפ–ןשטנעמ

 ןוֿפ טשינ רעסַאוו טסילֿפ ןרעדָא ענַײמ ןיא ! רעס ,קיטכיר טשינ ? טייקיסילֿפ–ןשטנעמ .ןָאסבָאקיישזד

 ַא ענַײמ ןוא ! ּפָאק ןיא טַאהעג רעסַאוו טָאה עדייז–רעטלע ןַא סנַײמ זַא ,טציא ךימ ןָאמרעד ךיא ! ןטכענ

 ןוֿפ ּפָא ךיא םַאטש ךעלטנגייא זַא ,ןזַײווֿפיוא ךַײא לעוו ךיא ! ךיוב ןיא טַאהעג רעַסאוו טָאה עמומ

 ךימ בָאה ךיא ןעוו ,ףיש רעד ףיוא רָאנ .עקירטעמ–רעַסאוו ַא וליֿפַא טַאהעג ! סעי ,רעטסַײגרעַסאוו

 ! ןסעגרַאֿפ יז ךיא בָאה ,טֿפרַאדעג ןעוועטַאר

 ! רע טדער טייקשלַאֿפ .רעטסַײג ןוֿפ תולוק

 ! שטנעמ זיא שטנעמ



 ,רענָאילימ ַא ןעוועג ךיוא ךיא ןיב קָראי–וינ ןיא וליֿפַא ? ךַײא ךיא ןיב שטנעמ ַא ַראֿפ ַסאוו .ןָאסבָאקיישזד

 ! שטנעמ ןייק טשינ

 טבַײלב'ס ןוא רעסַאוו רעדיוו רעסַאוו טרעוו ,רע טגָאז ,ןכיג ןיא רָאג ! רעטסַײג .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

ַ א טימ .טוג רעייז ָסאד זיא .טוג ָסאד זיא — תמא זיא ָסאד ביוא .דניקנשטנעמ קיצנייא ןייק םיא רעסיוא טשינ

 ןָארט םעד ,ןכַאמ החמיׂש–רעסַאוו עקילייה ַא ,ןעמיור רעסַאוו יד רימ ןלעוו םעזעב–םי ןעיולב ןסיורג

 — ןעגניז ןוא — ןעגניז ןוא ,רִעירֿפ יוו ,ןעגניז ןוא ,ןצעזסיוא ןגיואשיֿפ עשירֿפ טימ סרַאה רעזדנוא

 — ןעגניז ןוא — ןעגניז ןוא — רִעירֿפ יוו ןעגניז ןוא .עלַא

 יד ןוֿפ םַארָגארּפ םעד ןטעברַאסיוא לעוו ךיא ןוא ! טַײרלָא שירעמענרעטנוא .ןָאסבָאקיישזד

 ,טקוקעגוצ ךימ ךיא בָאה — ןירעגניז–ןרעּפָא ןעוועג זיא ,טשינ טסעגרַאֿפ ,בַײוו ןַײמ .ןעג-נורעַײֿפ–רעַסאוו

 ַא רעבָא — לעוו — ןעגניז טשינ קיֿפיולרָאֿפ ןָאק ןיילַא ךיא .ןעמַארגָארּפ–גנַאזעג ףיונוצ טלעטש'מ יוו ,סעי

 ןוֿפ רעטעֿפ–רעטלע ןַא סנַײמ לַײוו ,סנטייווצ ,בַײוו ןַײמ בילוצ ,סנטשרע קיציה .ךיא ןיב ץכעגניז ףיוא ןיֿבמ

 ! עשַײר ןיא ןזח ַא ןעוועג זיא דצ סעמַאמ רעד

 .ךיד ףַראדַאב דרע יד .רעקידורב ,ןרעקסיוא ךיוא ןעמ טעוו ךיד .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? ןכַאמ טרָאד ךיא לעוו ָסאוו ? טדער ריא ָסאוו טסייוו ריא ? דרע ןעוו ? דרע ָסאוו טלמוטעצ .ןָאסבָאקיישזד

 .טשינ ךיא סייוו ָסאד .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — דרע'רד ףיוא ןוא ! ךיא בַײלב רעַסאוו ןיא — ךיא ןיווו רעסַאוו ןיא ! ןטימעסיטנַא ךיילב .ןָאסבָאקיישזד

 ןייק טשינ ,סענזיב ןייק טשינ ,עקיוג ןייק טשינ קידקיטייוו ? דרע רעד ףיוא טציא ךיא וט ָסאוו

 ךיא ןָאק ,לסעק–רעסאוו רעַײא ןיא ,ָאד עזיוּפ ! טשינרָאג ,ןענייל םוצ גנוטַײצ ןייק טשינ ,ןלַאוו–טנעד-יזערּפ

 ! ןוטֿפיוא סעּפע וויטַאיציניא ןַײמ טימ

 ? ןכעלשטנעמרַאֿפ ןרעסַאוו יד זדנוא טסייג .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 טרעטיצ ָאד ; עירטסודניא–ךעלּפענק יד טשידִיירַאֿפ ןָאסבָאקיישזד  ןהנעט ןעמ טגעלֿפ ןביוא .ןָאסבָאקיישזד

 ! םיריזח עכלעזַא ןוא — רעטסַײג ךיז טכַאד ! ַײרענַײווש ! ןכעלשטנעמרַאֿפ טשינ ןרעסַאוו יד לָאז ךיא ,ןעמ

 .טֿפַאשגולק–ןשטנעמ ןַײד טשינ ןֿפרַאד רימ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 יוו שירַאנ יוזַא ןרעוו רָאג ךָאד ליוו ךיא ? ךיא יוו גולק יוזַא ןרעוו טלָאז ריא ,ןעד ליוו ךיא .ןָאסבָאקיישזד

 םעד טָא רַאֿפ ! ךיא רעדָאֿפ עיצַאלימיַסא ףיוא טכער ןַײמ ? ןרעוו טשינ ךיוא ןיוש ךיא רָאט רַאנ ןייק ! ריא

 — טולב ןּפָארט ןטצעל םוצ זיב ןֿפמעק ךיא לעוו טכער

 טָסאה וד זַא ,טָגאזעג טשרע טשינ ןעד טָסאה ! רענגיל רעד ! שטנעמ רעד זיא ָסאד .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? ןרעדָא ענַײד ןיא טשינ טולב ןייק

 בָאה ךיא ! רעלֿעפקורד ַא ןעוועג זיא ָסאד ! דנַײמ רעווענ ? טולב ? טָגאזעג ךיא בָאה יוו .ןָאסבָאקיישזד

 ןּפָארט ןטצעל םוצ זיב ןֿפמעק ךיא לעוו עיצַאלימיסַא ףיוא טכער ןַײמ רַאֿפ  גָאז ךיא ןוא טגָאזעג

 ןטלַא ןֿפיוא ךיז טֿפרַאוו ,לברַא יד טרעשאקרַאֿפ ! רעס — ַאוו ןּפָארט ןטצעל םוצ זיב ? טרעה ריא ! רעסַאוו–םי

 .סקָאב ַא ףיוא םיא טימ ןייג וצ טיירג .טסַײגרעסַאוו

לענש גנַאהרָאֿפ





טקַא רעטירד

 טנעה יד ,רַאהרעסַאוו רעד טציז דמעה ןגָאווצעגשירֿפ ַא ןיא .ןָארט סרַאהרעסַאוו םַײב ךַאוו ןטלַאה ךעלגנִיי–רעטסַײג עקידווענח

 קישיור ַא טגניז ןוא ףיוא קלָאֿפרעסַאוו סָאד טייטש — טקידנע ַראה רעד ןעוו .טינק קלָאֿפרעסַאוו סָאד .טעבעג םוטש ַא וצ ןביוהעג

 .גנַאזעגקנַאד

 .ךיוה טכרָאנש רע .עלעשיק–ןלַארָאק ןיילק ַא ףיוא ּפָאק םעד ,ןגיוצעגסיוא סיֿפ יד ,טֿפָאלש — טנורגרעטניה ןיא — ןָאסבָאקיישזד

 רעד .ליטש טרעוו'ס .לַאנגיס ַא טיג רַאהרעסַאוו רעד ,לָאמ ַײרד רַאהרעסַאוו ןרַאֿפ ךיז טגייב ,ןַאעקָא ןוֿפ ןייג וצ טמוק .טסַײג ַא
 .רונשלרעּפ עקידנצילב עסיורג ַא רֿיפַא דמעהרעסַאוו ןוֿפ טּפעלש טסַײג

 ? טנעה ענַײד ןָגארט ָסאוו .רַאהרעסַאוו

 .רונשלרעּפ ַא ,ַראה רעסיורג ,הנּתמ ַא ריד .טסַײג

 טנורג–םי ןיא ,לרעּפטכַארּפ ןייא טשינ .טקוקעגנָא רעדנּווו ןייא טשינ ןגיוא ענַײמ ןבָאה סע .רַאהרעסַאוו

 בָאה סניוזַא .ןטייקֿפיט–רעסַאוו עטסרעטצניֿפ יד טדנעלברַאֿפ סָאוו ,טייקיטכיל קיטש ןייא טשינ ,ןריובעג

 .רונשלרעּפ יד טָא יוו ץילב םוש ןייק טשינ טצילב סע .ןעזעגנָא טשינ טציא זיב ךיא

 וצ רעטנענ ךיא ןיב .ןוטעג טכַײל ַא ןרערט יוו רימ טָאה'ס .לקניוו–זָארג–םי ןטסמייהעג ןיא ןענוֿפעג .טסַײג

 ןבָאה ייז — וצ רעטנענ ךָאנ .טלָאוועג ןרַאנּפָא ,לרעּפ יד ,ןבירטעג סַאּפש ןבָאה ייז .ןרָאוועג ןשָאלרַאֿפ —

 טכיל טימ ךימ ןוא טנַײשעֿגפיוא ייז ןבָאה תונֿבל עגנוי יוו — ןעמונעג ייז טנַאה ןיא בָאה'כ ! טלכיימשעֿגפיוא

 ךיא םוק קנַאשעג םעד טימ ןוא — טביולעג ןעמָאנ סטָאג ,ןגיוצעגנָא ייז ךיא בָאה רונש ַא ףיוא .טצירּפשַאב

 .ךיז טיירֿפ ןוא טימרעד טליּפש ,טנַאה ןיא סע טמענ רַאהרעסַאוו .קנַאשעג סָאד גנורעּפכַא טימ וצ טגָארט .רַאה ןַײמ וצ

 .רעדניק יוו ןכַאל ,תחנ סיורג ןוֿפ ,רעטסַײג

 — ַאזַא רונשלרעּפ ַא רָאנ ,טסַײג רעטלַא ןַא ןיב ,ךיא ןעק ןרעמַאק–םי עלַא ךעלקילג .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 עלַא טיוט ,רעמ רערעטשור ןייק ָאטשינ ,דרע רעד ףיוא םונהיג'ס ךיז טָאה טליטשעג .ןעזעג טשינ

 יד זדנוא זיא ןדירֿפ ןוֿפ ןכייצ םוצ ןוא ,ןרעסַאוו יד ךרוד רעמ טשינ ןעייג ןֿפישנשטנעמ ,רערעטש–גנַאזעג

 ! ןייגמוא רימָאל טייקיטכיל ןיא ,זדנוא ףיוא רעדמעה יד ןטכַײל ןלָאז לרעּפ יוו — טרעשַאב רונשלרעּפ

 .גנַאזעג ךעלרעַײֿפ ,ליטש ! ןייגמוא רימָאל טייקיטכיל ןיא .עלַא

 .ןסירעגרעביא טרעוו גנַאזעג סָאד זַא ,ךיוה יוזַא טכרָאנש ןָאסבָאקיישזד .ןעגניז טשינ טזָאל רענייא רע .תולוק

 .ןֿפרַאווסיורַא םיא ןזומ רימ ,רַאה .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ! ןבַײרטרַאֿפ .תולוק

 ? ןטצעל םעד ןבַײרטסיורַא ריא טעוו .שטנעמ רעטצעל רעד זיא'ס  טרעלקַאב .רַאהרעסַאוו

 .טמוק רע ןענַאוו ןֿופ ,ןייג רע לָאז ןיהַא .תולוק



 וצ ךיוה ןוא ןֿפָאלש וצ ביל ךיוא טָאה רע .קִיור טשינ ןוא .רע זיא קיטכיל טשינ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .רעכעה ךָאנ טכרָאנש ןָאסבָאקיישזד .טרעטש רע .ןכרָאנש

 ,ןָארט סרַאהרעסַאוו םעד רעביאנגעק ןייטש טבַײלב ,רעטנורַא טילֿפ .ןרעסַאוו יד רעביא ךיז טזַײוו .ַךאלמ רעד יניסנס

 .גנושַאררעביא .ןעלגילֿפ עגנַאל ייווצ טימ טכרָאש

 ? ןליוו ןַײד זיא ָסאוו ןוא וטסיב רעוו .רַאהרעסַאוו

 טניווו ןרעסַאוו יד ןיא ריד ַײב .יניסנס ךאלמ רעד ןיב ךיא לגילֿפ ןטכער ןטימ רַאהרעסַאוו םעד םולש טיג .יניסנס

 .שטנעמ רעטצעל רעד

 .טניווו רע .רַאהרעסַאוו

 .ןכַאל רעטסַײגרעסַאוו .רע טכָראנש טרָאד טָא גנוטכַארַאֿפ טימ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 םיא ,טקישעג ןיב ךיא .ןטשרע םוצ טרעוו רע .שטנעמ ןטצעל םעד ןוֿפ ,רעטסַײג ריא ,טכַאל טשינ .יניסנס

.םדָא םעַײנ םוצ םיא ןכַאמ ןוא ןעמענוצרעֿפַא ןרעסַאוו יד ןוֿפ

 ןֿפרַאד רימ .ןֿפלעהסיורַא ריד ןלעוו רימ .טוג רעייז זיא סָאד .טוג זיא סָאד טייֿרפרעד .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — טכרָאנשרַאֿפ ןעגניז רעזדנוא ,טשטנעמרַאֿפ ןרעסַאוו יד זדנוא טָאה .ןבָאה טשינ שטנעמ םעד ָאד

 ! יניסנס ,וצ םיא םענ ! וצ םיא םענ ,ךאלמ .תולוק

 םיא רַאֿפ ,ןדע–ןג םעַײנ ַא ןיא ןצעזַאב וצ םיא ןוא ןכוזוצֿפיוא שטנעמ ןטצעל םעד ,ןליוֿפַאב זיא רימ .יניסנס

 ןיא זיא עקידרעִירֿפ יד  ךָאד טסייוו ריא ןרָאוו ,ןבייהנָא ךיז טלעוונשטנעמ עַײנ ַא לָאז םיא ןוֿפ .ןֿפַאשעג

 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןצנַאג

 ןיב ,עלַא ייז יוו ,דנַײֿפ ןייק  ןָגאז ריד ךיא זומ סנייא .סיורַא םיא ךיא ביג — טסייה טָאג זַא .רַאהרעסַאוו

 ךיא ןוא טעוועטַארעג םיא טיוט ןוֿפ בָאה ךיא .םיא ףיוא ץרַאה ןַײמ טָאה תונמחר סיורג .טשינ םיא ךיא

 .ןעזרעד םיא לָאמ עטשרע'ס בָאה'כ ןעוו ,ףיש רעד ףיוא ןעזעגסיוא טָאה רע ךעלקערש יוו ,קנעדעג

 רעקיזָאד רעד ךיוא טלָאוו .ןוטעג וטסָאה ליווו ןוא .ךיא סייוו סָאד — טעוועטַארעג םיא טסָאה וד זַא .יניסנס

 .ןבָאה םיא ןזומ רימ ןוא רעטסומ רעד זיא רע .ןעוועג טכעלש טלָאוו — ןעמוקעגמוא

 ,שטנעמ רעיוא ןיא םיא טַײרש ,רעסַאוו טימ ץירּפש ַא םיא ףיוא טיג ,ןענָאסבָאקיישזד וצ וצ ֿטפיול .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ! ריד ךָאנ טקישעג טָאה טָאג ! ןבָאה ךיד ןזומ ייז ! ןעגנַאגעג ! ףיוא ייטש

.ןכַאל .רעטסַײג

.ךיז טקעוו .ןָאסבָאקיישזד

 ! ריד ךָאנ טקישעג טָאה טָאג .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? טָאג ןגיוא יד טשיוו .ןָאסבָאקיישזד

.ןיניסנס ףיוא טלטַײט ! ךאלמ ַא ? טשינ טסעז .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? שטנעמ רעטצעל רעד וטסיב .יניסנס

 ךיא ןיב לָאמ ַא זַא ,ןָגאז רימָאל ? שטנעמ רעטצעל רעד — סעּפע טסייה ָסאוו טשַאררעביא .ןָאסבָאקיישזד

— טסַײגרעסַאוו ַא ךיא ןיב — טציא ,לעוו — טציא רעבָא ,ונ .שטנעמ ַא ,סָאד ןעמ טֿפור יוו ,ןעוועג



 רימ .ןרעוו ןטשרע םוצ לָאז שטנעמ רעטצעל רעד .טרעשַאב ריד זיא לרוג רערעכעה ַא .טשינ טסיב .יניסנס

 ןוֿפ .ןדע–ןג םעַײנ ַא ןיא דרע'רד ףיוא ןצעזַאב וצ ךיד ןוא ןטנורגּפָא יד ןוֿפ ןִעיצוצסיורַא ךיד ןליוֿפַאב זיא

.סיורַא טלעוונשטנעמ עַײנ ַא לָאז ריד

 .טסימ וטסלָאז ןרעמ ,שיילֿפ וטסלָאז ןרעמ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

.לחומ .ןָאסבָאקיישזד

 — ןֿפַאשעג סַײנ ַא רעביא טרעוו טלעוונשטנעמ ַא .ףור ךיא .טקישעג ןיב ךיא .יניסנס

 .טייהרעטנוזעג .טַײרלָא .ןָאסבָאקיישזד

 .ןבייהנָא םוצ טשינ — ריד ןָא .יניסנס

 ? ןבעג טשינ הצע ןייק טָאג ךיז ןָאק ןענָאסבָאקיישזד ןָא ! ןטייהמוד .ןָאסבָאקיישזד

.רעטסומ רעד — טסיב וד .יניסנס

 ! רעטסומ רעד שיָטאּפש ןוא זייב ךיז טכַאלעצ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? ןסעגרַאֿפ הכָאלמ יד רע טָאה ? שטנעמ ןייק ןֿפַאש טשינ רעטסומ ַא ןָא טָאג ןָאק ? ךיא .ןָאסבָאקיישזד

 ערעכעה ,ןוזנשטנעמ ,ריד רַאֿפ טשינ גנערטש …ןָגאז לָאמ שרעדנַא ןַא ריד לעוו ךיא טשימעצ .יניסנס

 ? רימ טימ וטסייג .ןשינעמ-ייהעג

 וליֿפַא ךיז טָאה ריא ,סנקירעביא .ןוט ָסאד לָאז ךיא ָסאוו רַאֿפ ,ןַײא טשינ עז ךיא ןקורט .ןָאסבָאקיישזד

 ? טייקכעלֿפעה זיא ּווו .רימ רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ טשינ

 .ךאלמ רעד יניסנס ןיב ךיא שיטעַטאּפ .יניסנס

 ןוא .רעשימָאק ַא לסיב ַא שטָאכ ,רעטנַאסערעטניא ןַא ןעמָאנ ַא ? יניסנס רעטסימ ךעלֿפעה .ןָאסבָאקיישזד

 .ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד — ןסיוו יאדווַא טזומ ,ךאלמ סלַא ,ריא ָסאוו — סייה ,רעטסימ ,ךיא

 .םדָא טסייה וד .ןָא טציא ןוֿפ וטסייה שרעדנַא .יניסנס

 ! טרָא סָאד — ןוא ןעמָאנ םעד רעדנע .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 טשינ םענייק רַאֿפ ךיז ףרַאד ךיא .טשלֿעפעג טשינ ךיא בָאה ןעלסקעוו ןייק טגערעגֿפיוא .ןָאסבָאקיישזד

 .ןָאסבָאקיישזד זיא ןעמָאנ ןַײמ זַא ,ןסייוו עלַא .ןטלַאהַאבסיוא

 .רעבלעז רעד טשינ וטסיב רעטַײוו ןוא ןָא טנַײה ןוֿפ .ןעוועג טשינ יוו זיא ןעוועג ָסאוו .יניסנס

 טלעוו ַא רַאֿפ ָסאוו ,ןלעטשרָאֿפ רימ ןָאק ךיא עזיוּפ .שרעדנַא לָאמ ַא ףיוא טשינ טרעוו ןעמ .ןָאסבָאקיישזד

 ! בייהנָא םעד ןבעג ריא ףרַאד ךיא ביוא ,ןַײז טעוו סָאד

 ! תורוד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד טסרעוו וד ןוא — ביילג ! ךיז ןיא ןביולגמוא ןַײד ּפָא ףרַאוו ,םדָא .יניסנס

 ,סענזיב יד זַא ,סייוו ךיא ןעוו ? ןעוו רעבָא — טביילגעג טלָאוו ךיא עזיוּפ ? ןביילג לָאז ךיא .ןָאסבָאקיישזד

 זיא טציא זיב יוו קילדעוו ? טייטשרַאֿפ ריא .לַאֿפכרוד ןייק ןַײז טשינ ןלעוו ,רָאֿפ רימ טגייל ריא ָסאוו

 רעשיטקַארּפ טשינ רעייז ןוא רעטכעלש ץנַאג ַא זיא קירבַאֿפ–ןשטנעמ ַא ַײנ'ס ףיוא ןגיילרַאֿפ ןייג זַא ,רָאלק

 ךיז טָאה עיצקוד-ָארּפ עקידרעִירֿפ יד סָאוו טימ ,ךָאד ןעעז רימ .סעסקוס ןייק ןַײז טשינ טעוו'ס .לַאֿפנַײא

 .טזָאלעגסיוא



 רעד טסיב ? ןלַאֿפעג לֿעפַאב עכיוה ָסאד זיא'ס ּווו ,טָראד ןדער וצ ,ןוזנשטנעמ ,וטָסאה ָסאוו .יניסנס

 ! דרע ןרעוו רעדיוו טעוו דרע ןוא רעטשרע רעד טסרעוו ,רעטצעל

 ךיא .רעִירֿפ ןעמ טרעלקַאב סענזיב .סענזיב ןייק טשינ ןעמ טכַאמ יוזַא .דנַײמ רעווענ .ןָאסבָאקיישזד

 בָאה ןיילַא ךיא זַא ,רעטלעטשעגנָא–טָאג רעטסימ ,טשינ טניימ שיגרענע — ןַאד עזיוּפ .ךַײא ףיוא ךימ רעדנּווו

 .ןָגאז וצ טשינרָאג ָאד

 ? ןעד ןָגאז וצ וטָסאה ָסאוו .יניסנס

 ָסאוו ,טקנַאדעג טָאג טָאה רענעי .ןושארה–םדָא טשינ ךַײא ןיב ךיא .טשינ ךימ טנָאק ריא .ןָאסבָאקיישזד

 רעט-ריגעליווירּפ רעד ןיא ןיב רעבָא ךיא — טכַארבעג טלעוו רעד ףיוא ןוא הֿבוט יד ןוטעג םיא טָאה'מ

 רימ רַאֿפ ! רָאי קיצֿפוֿפ טניז רענֿעפַאשַאב ַא ןיוש ןיב ךיא ,ָא .ןֿפַאשַאב טשרע טשינ ךימ ףרַאד'מ סָאוו ,עַגאל

 סָאוו ,שטנעמ ַא ,ּפענקנזיוה ןוֿפ גינעק ַא ,רענָאילימ םענעזעוועג ַא וצ טדער ריא .ןבָאה ץרא–ךרד ריא טגעמ

 ןוא םי ןֿפיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ,עמריֿפ עסיורג ַא ןרָאוועג זיא ,רעטעברַא–ּפַאש סלַא ןביוהעגנָא טָאה

 .טסַײגרעַסאוו רעקיט-נעצָארּפ–טרעדנוה רענעריובעג סלַא ערעירַאק ןכַאמ טציא ליוו

 ןטרָאג ןכעלטעג ןיא ! טכיל ןוֿפ דנַאל ןיא רימ טימ םוק ? רעטרעוו ןענעז סָאוו ! דייר יד בַײרטרַאֿפ .יניסנס

 — בַײל ןַײד ןליה רעבליז ןרעטיול ןיא ,ןריֿפ ךיד ךיא לעוו

 שיטָעאּפ ןענעז םיכָאלמ .ירטָעאּפ רעד ףיוא ןיוש ךיז ןענעק רימ ,רעטמַאַאב–טָאג רעטסימ .ןָאסבָאקיישזד

 ריא ביוא ,ןענעקרענָא טשינ ,עז ךיא יוו ,ךימ ריא טליוו טסייגרעַסאוו ַא רַאֿפ ביוא עזיוּפ .סעי ,ןענָאזעג

 ךיא ןיב שטנעמ סלַא זַא ,ןסיוו ריא טזומ ,שטנעמ ַא ןיב ךיא זַא רעטסַײג יד ףיוא טזַײוו עלַא ייז יוו ,טלַאה

 טנָאק ריא .רושזעלּפ רָאֿפעב סענזיב  סנייא ךיא סייוו ןַאמסענזיב סלַא .ןַאמסענזיב ַא ץלַא רַאֿפ רעִירֿפ

 ? טסייה סָאד סָאוו ,טסייוו ריא ? שילגנע

 ! המכח–ןשטנעמ לוֿפָטאּפש .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ףיוא ךעלקריוו ליוו טָאג ביוא ןוא רעלדניווש ןייק טשינ טנעז ריא ביוא ,רעטסימ ,ָאזלַא .ןָאסבָאקיישזד

 .ןרַאננַײרַא ןזָאל טשינ ךימ ךיא לעוו — סענזיב ַא ןגיילרַאֿפ ַײנ'ס

 ! רערעלק .יניסנס

 ? טשינ ,ןעמוקנָא רימ וצ רע ףרַאד — ,ךַײא טקיש רע ביוא ? טשינ ָאד ריא טייטשרַאֿפ ָסאוו .ןָאסבָאקיישזד

 ַא יוו ןרעוו טכַארטַאב ףרַאד ןָאסבָאקיישזד זַא ,גיוו ןיא רעדניק ךָאד ןעייטשרַאֿפ — ןעמוקנָא ביוא ןוא

.ןעג-נוגנידַאב ןריטקיד ןָאסבָאקיישזד ליוו — ףּתוש ַא ןַײז ףרַאד ןָאסבָאקיישזד ביוא .ףּתוש

 ? טכיל–ןדע–ןג יוו ,רעמ ןרעַגאב דניקנשטנעמ ַא ןָאק ָסאוו .יניסנס

 ! טנורגּפָא רעזדנוא יוו רֿעפיט זיא שטנעמ םעד ןוֿפ הּפצוח יד .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ! ןדע–ןג ןיא ,ןַײרַא ןדע–ןג ןיא זייב .רעטסַײג

 .תונמחר ַא םיא ףיוא ךָאד זיא'ס — רעדניק ,טשינ םיא טבַײרט .רַאהרעסַאוו

 טשרע זיא סָאוו ,טלעוונשטנעמ יד .ןדע–ןג טגָאז ריא סָאוו ,םעד ןגעק ךאלמ םוצ .ןָאסבָאקיישזד

 ןוא ! קרַאּפ ןכעלטעג ַא טימ ןוא םדָא ןַא טימ ךיוא ? ןביוהעגנָא שרעדנַא ןעד ךיז טָאה ,ןעגנַאג-עגרעטנוא

 ןעמ .רעטסימ ,טלַײאעג טשינ רָאנ .ןרעלֿעפ עקידרִעירֿפ יד ןדַײמסיוא זומ ןעמ ? טזָאלעגסיוא ךיז טָאה ָסאוו

 .ןעגנוגנידַאב–סטֿפעשעג עדילָאס ןטעברַאסיוא זומ



 ! ןָא טמוק יז רעווש יוו — גנוֿפַאשַאב–טלעוו עַײנ יד רעטסַײג יד וצ .יניסנס

 ןוא ,טנורגרעטניה ןיא ץעגרע ,טַײז ַא ןָא קעווַא ךיא לעוו — טליוו ריא ביוא .ימ זויקסקע .ןָאסבָאקיישזד

 ,ןטנעמ-ָאמ עטסנרע ןיא .רימ ַײב טייהניווועג עטלַא ןַא .ןרעדנּווו טשינ ךַײא סָאד לָאז .עַגאל יד ןרעלקַאב

 ןֿפיול ,םענייק ןזָאלנַײרַא טשינ ,סיֿפָא ןיא ןסילשרַאֿפ ךימ ךיא געלֿפ ,ליּפשַײב םוצ ,קַײרטש ַא רַאֿפ

 .ּפָא .ןסולשַאב ןעמעננָא ןוא קירוצ–ןוא–ןיה

 טשינ ! ןקיזָאד םעד טעוועטַארעג בָאה ךיא ָסאוו ,ץרַאה ןַײמ ךיז טיירֿפ יוו ! ךעלרעדנּווו .רַאהרעסַאוו

 רעטכעלשעג ןלעוו ןדנעל ענַײז ןוֿפ זַא ,טעוועטַארעג טלעוו ַא זיא טימרעד זַא ,ךיא בָאה טסּווועג

 — ןצָארּפשסיורַא

 ! טקנַאדַאב רעוו ,רַאהרעסַאוו רעלעדייא .יניסנס

 ! קעווַא םיא ריֿפ .רעטסַײג

 .ףיורַא גרַאב ןעלקיוק וצ ןייטש ַא רעטכַײל ּפָא טצֿפיז .יניסנס

.ךַײא וצ טרָאוו ַא בָאה ךיא ! רַאה רעזדנוא ,וד ןוא רעקיטכיל ךאלמ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .רַאה ןַײד ךיד טרעה סע ןעד ,דייר .רַאהרעסַאוו

 .םענרַאֿפ ךיא .יניסנס

 .גולק ןוא רע זיא טרַאּפשעגנַײא .ןריֿפקעווַא ךיז רענייא ַאזַא טזָאל טכַײל יוזַא טשינ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 לָאז רע ,ךאלמ ,וטסליוו .ןעמוקַײב םיא ןלעוו ,רעטסַײגרעַסאוו ,רימ טשינ ןוא ,רעקיטכיל ךאלמ ,וד טשינ

 טסעז .רעטסעב רעד זיא טָאר ןַײמ ןוא ךיא ןיב טסַײג רעטלַא ןַא .ןוט שרעדנַא וטסזומ — לֿעפַאב םעד ןכרָאה

 ,ףיורַא םינּפ ןטימ ,ןגיוצ-עגסיוא טגיל סָאוו ,ןיסול ףיוא סנטַײוו רעד ןוֿפ טלטַײט ? יורֿפנשטנעמ יד טרָאד

 .ןזָארג–םוּהּת עדליוו ןשיווצ

.עז ךיא .יניסנס

 יד זַא ,ךיא בָאה טרעהעג ןוא .יורֿפ סנשטנעמ םעד ? וטסייוו זיא יז רעוו .טיוט זיא יז .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ייז טגעלֿפ ץלַא יוו רעמ זַא ןוא ןכַאזגנוריצ טַאהעג ביל ךעלקערש ןבָאה רעבַײוונשטנעמ עשירַאנ

 — רענייטשלדייא ןוֿפ ץנַאלג רעד ןֿפושיּכרַאֿפ

 .ָראוו זיא ָסאד .יניסנס

 זַא ןוא רעבַײוונשטנעמ יד ןעוועג ןענעז טכעלש רעייז זַא ,רימ וצ זיא טנַאקַאב ןוא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ןַאמ רעד ןוא ,סעּפע ןוט לָאז ןַאמ רעד ,ןלעוו ןעמ טגעלֿפ ןוא .רענעמנשטנעמ יד ייז רַאֿפ ןבָאה טרעטיצעג

 ןלעוו וצ ןעגנּוווצעג ןַאמ םעד טָאה יורֿפ יד ןוא יורֿפ יד ןדערנָא ןעמ טגעלֿפ יוזַא — טלָאוועג טשינ טָאה

 .טשינ ליוו רע סָאוו ,סָאד

 .ָראוו זיא ָסאד .יניסנס

 — רונשלרעּפ עקידנצילב ַא ,רַאה ,וטסָאה רונשלרעּפ ַא ןוא טדנעוועג רַאהרעסַאוו םוצ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? ןגָאז וטסליוו סָאוו .רעטרעוו עטרעטנָאלּפרַאֿפ .רַאהרעסַאוו

 יז לָאז ןוא רונשלרעּפ עקידנצילב יד ןרעוו ןעמונעג לָאז  ָגאז ךיא ךעלרעַֿײפ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — לָאז ןוא זָאנ רעד וצ יורֿפ רעטיוט רעד ןרעוו טגייל-עגוצ



 ? בַײוונשטנעמ טיוט ַא ןוֿפ זָאנ רעד וצ רונשלרעּפ ַא טמוק יוו רעביא טסַײר .רַאהרעסַאוו

 ןוא ! ןעגנירּפשֿפיוא יז טעוו — ןקעמשרעד לרעּפרעדנּווו עכלעזַא עטיוט יד טעוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ! ןציז ןזָאל טשינ רעַסאוו ןיא ןריא ןַאמ םעד ןיוש יז טעוו ,ָא — ןרעוו קידעבעל יז טעוו

 ! טכַאדעג ָסאד טָסאה וד ליווו יוו ףיוא טלַארטש .יניסנס

 .רעניד ןטַײשעג ַאזַא ָגאמרַאֿפ ךיא זַא ,טסּווועג טשינ טכַאל .רַאהרעסַאוו

 .טייקרעטַײה .ןכַאל — רעבַײוונשטנעמ עשירַאנ יד — ַאה — ַאה — רעבַײוונשטנעמ יד ךעלייֿרפ .רעטסַײג

? רונשלרעּפ יד ןטעב ךיא ןָאק ,רַאה ! קירוצ טמוק רע רעדייא — רעכיג .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 רעטלַא .רעטכעלעג ןוא דיל טימ םורַא יז ןעלגניר ,יסול רעטיוט רעד וצ ךיז ןזָאל רעטסַײג .טסמוַקאב וד .רַאהרעסַאוו
 רעד וצ וצ קיטכיזרָאֿפ ןיסול סע טגָארט ןוא רעּפרעק ןרַאֿפ ךָאנרעד טינק ,ריא ןיא ךיז טלגיּפש ,רונשלרעּפ יד טבייה טסַײגרעסַאוו

 רעד ףיוא רעביא ךיז טרעק יז .לרעּפ יד ןּפַאכ וצ טנַאה רעד טימ גנוגעווַאב ַא גנילצולּפ טכַאמ ,ריר ַא ןָא טגיל עטיוט יד .זָאנ

 יז ןוא — טונימ ַא ,רעקידעבעל ַא ןיוש — לכיימש רעבלַאה ַא ךרוד ֿטפיול םינּפ ריא רעביא ,ץֿפיז ַא סיורַא טזָאל ,טַײז רעטייווצ

 ַא ,רעכעלזָאנ יד טימ יצ ןכיוה ַא טיג יז ,ןעמערב יד ןרעטיצ ריא ןעמענ ךָאנרעד …לרעּפ …לרעּפ  טלעמרומ ןוא ןּפיל יד טנֿפע

 .רעטכעלעג .ףיוא גנורּפש ַא ןוא יירשעג

 …לרעּפ עקיטכיל …לרעּפ עכעלרעדנּווו ןעוועג …לרעּפ םענייק קידנעעז טשינ טשרע וצ ,ךיז םורַא ֿטפַאג .יסול

 .ןכַאל .ריא ןוֿפ ּפָא ןטערט רעטסַײג

 .ריד קנַאד ךיא ,טסַײגרעסַאוו רעטלַא .יניסנס

 .טקעוועג ףָאלשנטיוט ןוֿפ ךיז — טקעמשרעד גנוריצ ּפָאק ןטימ קיטומטוג טלקָאש .רַאהרעסַאוו

 .סנטַײוו רעד ןוֿפ רונשלרעּפ יד ריא טזַײוו ! ייז ןענעז טָא ? לרעּפ יד ןיסול וצ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ! ביג ! ביג טנעה יד טיירּפש ,ףיוא טרעטיצ ,טעזרעד .יסול

 .ענַײד טשינ ןענעז ייז ! יירשעג ןָא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ךיא …טעז ! ייז וצ זדלַאה ןַײמ ךיז טיצ סע ! רימ ייז טיג …עכלעזַא ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךיז טנייוועצ .יסול

 …לרעּפ עכעלרעה ,עכעלרעה …ךַײא טעב

 …בַײוונשטנעמ ,בַײוונשטנעמ שירַאנ םורא יז ןעלגניר .רעטסַײג

 …עכעלרעה ,לרעּפ עכעלרעה שיַטאנול .יסול

 — רעווש ךיא  העוֿבש רעד ןוֿפ רעטרעוו יד ךָאנ ָגאז ָאט ? יוֿרפנשטנעמ ,ייז טסליוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — רעווש ךיא קידנענייוו בלַאה .יסול

 — ןוט וצ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

— ןוט וצ .יסול

 — טרעוו סָאוו ,ץלַא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — טרעוו ָסאוו .יסול

 — טגַנאלַראֿפ רימ ןוֿפ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא



.טגנַאלרַאֿפ — רימ — ןוֿפ .יסול

 ? וטסייה יוו ,יורֿפנשטנעמ ךעלרעַֿײפ .יניסנס

 .ןירעגניז–ןרעּפָא יד ,ןָאסבָאקיישזד יסול .יסול

 .הווח זיא ןעמָאנ ןַײד .ןָא טציא ןוֿפ וטסייה שרעדנַא .יניסנס

 ? ךימ ךיא ןיֿפעג ּווו .יסול

 ,רַאהרעסַאוו םענוֿפ תוכלמ ןיא טסיב .ןעשעג טשינ זייב ןייק טעוו ריד .טשינ טכרָאֿפ ןייק בָאה .רַאהרעסַאוו

.סוניקוא ןוֿפ םוהּת ןֿפיוא

 ? רעטסַײג טנעז ריא .יסול

 .ןיניסנס ףיוא טזַײוו .ךאלמ רעטקישעג טָאג ַא זיא ָאד רעד ןוא .ָאי .רַאהרעסַאוו

 ?ןעמונעג רעַײט רעדַײנש רעד טָאה ? לגילֿפ רָאּפ ַאזַא ןעיינֿפיוא טזָאלעג ךיז ריא טָאה ּווו יניסנס וצ .יסול

 .רעטכעלעג

 ? טַײלסנַאמ טנעז ריא .יסול

.טכעלשעג רעסיוא ןענעז רימ .רַאהרעסַאוו

 ? יררַאה זיא ּווו ? טָאליּפ ןַײמ זיא ּווו ! טָאג ךיז טָנאמרעד ! דָאש ַארַאס .יסול

 ריא טנעז עדייב .רע טגיל טָראד ָטא ףוג ןטקנעוושעגּפָארַא–בלַאה ,ןטליוֿפעצ ַא ףיוא טזַײוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .ןרָאוועג ןעקנורטרעד

 יררַאה ! יררַאה ,ןרָאוועג קידעבעל ןיב ךיא ! ףיוא ייטש ,יררַאה ,יררַאה ףוג ןֿפיוא ךיז ֿטפרַאוו ,וצ ֿטפיול .יסול

 ךיוא םיא טכַאמ — טכַאמעג קידעבעל ריא טָאה ךימ ! רערעַײט ךאלמ ! רעטסַײג עביל טשינ ךיז טריר

 ! קידעבעל

 .ןַאלּפ םעד ןרעטש טעוו'ס .טשינ ןעמ ןָאק סָאד קידריוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? ןכלעוו .יסול

 ? טשינ — ןריווושעג טשרע טסָאה .וט — טסייה ןעמ סָאוו ! גערֿפ טשינ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — — — ןריווושעג .יסול

 ? לרעּפ יד ןוא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 …עכעלרעה …לרעּפ עכעלרעה ,ַךא םולח ןיא יוו .יסול

 ַא — וטסליוו סעּפע ךָאנ רעבָא ,לרעּפ יד טסליוו .טולברעבַײוו ,ךיד ייטשרַאֿפ ךיא .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 רע טמוק דלַאב — רענייא ןַאמ ַא ןרעסַאוו יד ןיא ָאד טבעל סע לוֿפשינמייהעג .ןעמוקַאב סָאד ךיוא טסעוו .ןַאמ

— 

 בָאה ךיא ביל יוו עזיוּפ עצרוק ? טענורב ַא ? רשֿפא רעקנַאלש ַא ? רע טמוק דלַאב ? ַןאמ ַא טבעלעגֿפיוא .יסול

 — ןטענורב עקנַאלש

 ףיוא טלטַײט — טציא ןוא .עטלווַײט–ןשטנעמ ,ןעז דלַאב ןיילַא טסעוו קיֿטפַאהקלַאש .טסַײגרעסַאוו רעטלַא



 — יניסנס ךאלמ סטָאג ןוֿפ דייר יד םענרַאֿפ ןיניסנס

 ! הווח ךעלרעַֿײפ .יניסנס

 — רעה ךיא .יסול

 זיא עצנַאג יד טלעוונשטנעמ יד ! יוֿרפ ָא ,ןָראוועג קידעבעל טסיב וד ָסאוו ,ליווו יוו .יניסנס

 — טצעל וצ זיב טעליוקעגסיוַא טָאה ןטייווצ םעד שטנעמ ןייא .דרע יד טייטש קידייל .ןעגנַאג-עגרעטנוא

 — טענורב רעקנַאלש רעד רעבָא ,ָאי ךיז טָנאמרעד ? טצעל וצ זיב ףיוא טרעדיוש .יסול

.רע טמוק דלַאב ? םדָא רעַײנ רעד .יניסנס

 ןייא רָאנ טגָאמרַאֿפ סָאוו ,טלעוו ַא ַראֿפ ָסאד זיא סָאוו .רענייא זיולב סָאוו ,ךעלקערש זיא סָאד רעָבא .יסול

 ? ןַאמ

 יד ןוֿפ םיא ריֿפ ןוא שטנעמ ןטצעל םוצ רעדינ ! יניסנס ךאלמ  רימ וצ ןעוועג זיא לֿעפַאב ַא ןוא .יניסנס

 ןלָאז סַײנ ַא רעביא ןוא ןדע–ןג םעַײנ ןיא םיא ץעזַאב ןוא םדָא םעַײנ םוצ םיא ךַאמ ןוא סיורַא ןרעַסאוו

 ךיז טָאה שטנעמ רעד רעבָא .ןעמוקעג ךיא ןיב ! דרע עֿבורח יד ןברַא ןעמוק תורוד עכעלשטנעמ

 .ןייג ןדע–ןג ןיא לָאז רע ,ןעמדָא ןסייה טסזומ וד ,הווח  ךיא לעֿפַאב .טרַאּפשעגנַײא

 ? ךיא זומ .יסול

 .וטסָאה ןריווושעג .יניסנס

 .ןעמוַקאב טשינ לרעּפ יד טסעוו .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? ןדע–ןג ןיא ןַײז גנַאלש ַא שטָאכ טעוו .יסול

 ! סיוועג .יניסנס

 ? ןַײז ןייש טרָאד טעוו .יסול

! סיוועג .יניסנס

 ? שחנ רעד זיא רענייש ַא ןוא .יסול

 .סיוועג .יניסנס

 לעוו ךיא ןוא ? ןיינ ,סעיצַארָאקעד ענייש ןַײז ןלעוו'ס ? ןיינ ,ןַײז ערעּפָא ןימ ַא זומ ָסאד — ךיא ייג .יסול

 — ןרעַסאוו ,ןרעסַאוו ! ןריולרַאֿפ ָאד טייג רוטַארָאלָאק עצנַאג יד ,יוֿפ ןעגניז טווּורּפ ? יוו ,טירטֿפיוא ןַא ןבָאה

 .סנַאנָאזער םוש ןייק ןוא

 .דילרעטסַײג רַאֿפ רָאנ ,ןרעסַאוו יד ןענעז דילנשטנעמ רַאֿפ טשינ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .ןעגניז וטסעוו ןדע–ןג ןיא .יניסנס

 ? ןרידָאלּפַא טעוו רעוו רעבָא ,ָאי .יסול

 ןטימ ןייטש טבַײלב ,טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד ,טחומרַאֿפ קרַאטש ,ךעלעמַאּפ טערט .ריצַאּפש ןוֿפ קירוצ טמוק .ןָאסבָאקיישזד

 רעַײא רעביא טיג ,יניסנס רעטסימ ןָאט ןכעלֿטפעשעג ,ןטרַאה ַא טימ ,םענייק ףיוא קידנקוק טשינ ,טדער .ןיסול וצ ןקור

 .ןעגנוטכַארטַאב ענַײמ ןוֿפ טַאטלוזער םעד ףעש



 …םדָא ,וד םדָא טצֿפיז .יניסנס

 רָאנ .גלָאֿפרעד ַא ןַײז טעוו גנומענרעטנוא יד יצ ,רִעירֿפ יוו רעמ ךָאנ טציא לֿפייווצ ךיא .ןָאסבָאקיישזד

 זיא רע ביוא ןוא טֿפעשעג ָסאד סיואכרוד ליוו רע ביוא ןוא טָאג ךעלקריוו זיא ףעש רעַײא ביוא

 יד וצ ףּתוש ,ךיא סָאוו ,ןעגנוגנידַאב יד ןעמעננָא רע זומ — יטירעּפסָארּפ ןוא סעסקוס ןיא טריסערעטניארַאֿפ

  ריטקיד ,סענזיב

 טיבעג םעד ףיוא גנוַראֿפרעד טימ שטנעמ סלַא .לַאטיּפַאק ןוא טעבַרא ןוֿפ עַגאֿרפ רעד טגנַאלַאבנָא ָסאוו 

 יז ביוא .ןריט-סיזקע טשינ טּפיוה רעביא עגַארֿפ עקיזָאד יד לָאז טלעוו רעקידנעמוק רעד ןיא ,ךיא רעדָאֿפ

 .ןריטסיזקע טשינ טֿפעשעג ָסאד טעוו — ןריטסיזקע ָאי טעוו

 ןייק ןעמוקָראֿפ טשינ ןלָאז טלעוו רעקידנעמוק רעד ןיא ,רעדָאֿפ ךיא .קיטילָאּפ טגנַאלַאבנָא ָסאוו 

 יד ןרעוו טֿפַאשעגּפָא ןלָאז סע ,רעדָאֿפ ךיא .תומחלמ וצ טריֿפ סָאד ןעד ,ןצנערעֿפנָאק–סגנונעֿפָאווטנַא

 .רוטַאטקיד וצ ןריֿפ ייז ןעד ,ןטנעמַאלרַאּפ

 םעד ףיוא גנוַראֿפרעד רעקיָראיגנַאל ןַײמ ךָאנ .עַגאֿרפ–ןעיוֿרפ רענֿעפורעג יוזַא רעד טגנַאלַאבנָא ָסאוו 

 יד ןלָאז טלעוו רעקידנעמוק רעד ןיא ,ךיא רעדָאֿפ ןַאמ רעכעלצעזעג ןוא ליבסנַאמ סלַא טיבעג ןקיזָאד

 ביל ,תמא ןַא סָאוו ,בָאה ךיא עכלעוו ,יסול יורֿפ ענעזעוועג ןַײמ יוו ,ערעדנַא ןַײז טגנידַאבמוא ןעיורֿפ

 — ןוא — טסָאקעג טלעג ליֿפ וצ רימ טָאה יז רעבָא ,טַאהעג

 רעטסימ ןַאמ ןַײמ לָאמ ַא טשינ סע זיא ? יסול יורֿפ ענעזעוועג ןַײז ? ָסאוו ףיוא טגנירּפש .יסול

 ? ןָאס-בָאקיישזד

 ! יסול ריא וצ סיוא ךיז טיירד ,לוק ריא טרעהרעד .ןָאסבָאקיישזד

 ! בָאקיישזד ! רימ זיא ייוו .יסול

 ? רעהַא וטסמוק יוו .ןָאסבָאקיישזד

 — סָאד טָא לזענ םוצ ןגָארטעגוצ ריא .טכַאמעג קידעבעל יז ןבָאה רימ ,שטנעמ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .רונשלרעּפ םעד טזַײוו .ןעגנורּפשעגֿפיוא יז זיא ? טסעז

 ךעלשטנעמ ַאזַא ןרָאהנירג–רעַסאוו ןטלַא ַאזַא וצ טמוק יוו ! ַײרעדרעמ ! ךעלרעדיוש .ןָאסבָאקיישזד

 ? קיטש–דמש

 ? ָאד ךיז טסקייוו וד יוו גנַאל ןיוש ,בָאקיישזד .יסול

 — ףיש רעד ףיוא טכַאנ רענעי טניז ןוֿפ רעטצניֿפ .ןָאסבָאקיישזד

 — ןדנּווושרַאֿפ רעסַאוו ןיא ָךאד טסיב — ךיז ָןאמרעד ךיא ,ַךא .יסול

 .רעטסַײג יד וצ ? ןדניוושרַאֿפ ריד ןוֿפ ןעד ןָאק'מ ! ןדנּווושרַאֿפ ! ןדנּווושרַאֿפ רעביא טמירק .ןָאסבָאקיישזד

 .קידיירֿפנדָאש ןכַאל רעטסַײג ? טכַאמעג קידעבעל יז ריא טָאה סָאוו ךָאנ

 .ןריֿפ ןדע–ןג ןיא ךיד לָאז יז .יניסנס

 ? יז גנוטכַארַאֿפ טימ .ןָאסבָאקיישזד

 ןֿפיוא וטסעוו לרעּפ יד ןוא ,רעייז רענייש ַא ןַײז טעוו טרָאד שחנ רעד ןוא ןיסול וצ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 — לוק–ןשטנעמ ןַײד ףיוא וטסעוו ןעגניז ןוא ,הווח ,ןָגארט זדלַאה

 .טנַאסערעטניא רעַײהעגמוא ךָאד זיא'ס ? ךיד טרַא ָסאוו ,בָאקיישזד שיטעקָאק .יסול



 ? ּווו גנערטש .ןָאסבָאקיישזד

 .ןדע–ןג ןיא ,ונ ךייוו .יסול

 ? וטסייוו ןענַאוו ןוֿפ .ןָאסבָאקיישזד

…רוטַארָאלָאק יד …לרעּפ יד …שחנ רעד .יסול

 ? וטסלּפָאלּפ ָסאוו .ןָאסבָאקיישזד

 ! ערעירַאק ןכַאמ טציא ןָאק יסול ! בילוצ רימ סע וט .יסול

 ךָאנ וליֿפַא ? קיטנַאלטַא ןוֿפ קעד ןֿפיוא וליֿפַא ? טיוט ןכָאנ וליֿפַא ? ערעירַאק ףיוא טגנירּפש .ןָאסבָאקיישזד

 ? גנַאגרעטנוא–טלעוו ַא

 ! טשוקעג טשינ גנַאל ןיוש ךימ טָסאה ! ןָאט שוק ַא ךימ טסזומ ,בָאקיישזד זדלַאה ןֿפיוא םיא ךיז ֿטפרַאוו .יסול

 ַא ךָאנ וליֿפַא ? קיטנַאלטַא ןוֿפ קעד ןֿפיוא וליֿפַא ? טיוט ןכָאנ וליֿפַא ? ןשוק רעִירֿפ יוו .ןָאסבָאקיישזד

 ? גנַאגרעטנוא–טלעוו

 טשינ רימ ךערבעצ .ןסיוועג ןֿפיוא ןבָאה ךימ טסעוו .ןטוג טימ ךיד טעב ךיא ,בָאקיישזד קידנענייוו–בלַאה .יסול

 .ריד ךיא ָגאז ,ערעירַאק יד

 .ןעגנוגנידַאב עכעלטֿפעשעג ענַײמ ןעמעננָא רע לָאז ָאט ,לעוו ןיניסנס ףיוא טנשקערַאֿפ טלטַײט .ןָאסבָאקיישזד

 .וטסזומ ןכרָאהעג ןליוו ןרעכעה ןוא וטסיב שטנעמ גנערטש .יניסנס

 רענערַאֿפרעד ַאזַא זַא ,ָטאג ָגאז ייג ? טשינ ,ןריטקיד וצ טכער ךיא ָבאה ףּתוש סלַא .ןָאסבָאקיישזד

 טשינ ןטסָאּפטָאג ןייק לָאמ ןייק טָאה ןָאסבָאקיישזד .רעדייל ,טשינ רע זיא ןָאסבָאקיישזד יוו ןַאמסטֿפעש-עג

 — טנַײֿפ רע טָאה ןטֿפעשעג–טָארקנַאב רעבָא ,לעוו ,ןעמונרַאֿפ

 .ושזד רעשירַאנ ןייק ,בָאקיישזד ,טשינ ַײז .יסול

 םיא בַײוו ןַײז טָאה ריא .שטנעמ םעד ףיוא תונמחר סיורג ַא זיא רימ ! יניסנס ךאלמ ! רעטסַײג .רַאהרעסַאוו

 ? שטנעמ םעד ןוֿפ ריא טליוו ָסאוו .סיורַא תוכלמ ןַײמ ןוֿפ ןליוו ןַײז ןגעק םיא טבַײרט ריא ,טבעלעֿגפיוא

 ? רעביא ךַײרגיניק ןַײמ ןיא טָראֿפ םיא ריא טזָאל רשֿפא

 זיא רַאה רעד זַא ,ןָגאז לעוו ךיא ביוא ,ןֿפָארטש טשינ רַאה רעד ךימ לָאז םורק טקוק .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 .קיצרַאהכייוו וצ

 יד לָאז ! ףיוא עטייווצ ַא טייג — ּפָארַא טלעוונשטנעמ ןייא ! עַײנ ַא טלעוו ַא ןרעוו זומ ןֿפַאשעג .יניסנס

 ? ןבַײלב ןבעל ןָא ,גיניק–רעסַאוו ,דרע

 — — לרעּפ יד ךעלרעה יוו ! לרעּפ יד ןייש יוו ןיסול טימ ךיז טצייר .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? ָאי ,רימ ָךאד ייז טסיג וד רעָבא .יסול

 ! העוֿבש יד טיה גנערטש .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 ? וד ןוא — גנוֿפַאשַאב–טלעוו ָראֿפ זדנוא טגייל'מ ? טשינ ךיז וטסמעש יוו ,בָאקיישזד שיגרענע .יסול

 ? טסרעה וד — ןיירַא ןדע–ןג ןיא ןיוש ! ןסַײר ךיד ךיא לעוו רָאה יד ַײב ,בָאקיישזד ! רענייא דִיי רעשירַאנ



 ! םיא םענ םערַא ןרעטנוא ,הווח ! געוו ןיא ,םדָא טנַאה רעטכער סָנאסבָאקיישזד וצ ךיז טלעטש ,וצ טילֿפ .יניסנס

 ! ןעמדָא ןריֿפ ןהווח ףלעה ,טסַײגרעַסאוו

 .חוּכ’ס ףיוא םיא טּפעלש ,וצ ֿטפיול טסַײגרעסַאוו רעטלַא .םערָא ןרעטנוא ןענָאסבָאקיישזד טּפַאכ .יסול

 ! טשינ ליוו ךיא ,יסול ! טשינ ליוו ךיא ךיז טרעוו .ןָאסבָאקיישזד

 ! טסזומ .יניסנס

 ? ןעמונעגטימ רונשלרעּפ יד טסַײגרעסַאוו םוצ .ריד ךיא גָאז ,טשינ רַאנ ןייק ַײז םיא טּפעלש .יסול

.ןעמונעגטימ .טסַײגרעסַאוו רעטלַא

 וצ ןעגניווצ טשינ םענייק ןָאק'מ ! טשינ עמריֿפ ןייק זיא ,רָארעט ףיוא טיובעג ,עמריֿפ ַא .ןָאסבָאקיישזד

 ! ריטסעטָארּפ ךיא ! ןושארה–םדָא ןַא ןרעוו

 טַײז ,רעטסַײג עלעדייא ,ריא ןוא ! גיניק–רעַסאוו ,טנגעזעג ַײז סיוא ךיז טיירד ! םדָא ,טשינ ַײרש .יניסנס

 ! טנוזעג

 ןָאק ךיא ! זייב טשינ ַײז ! שטנעמ ,רימ ףיוא זייב טשינ ַײז ןענָאסבָאקיישזד וצ ! ךאלמ ,טנוזעג ַײז .רַאהרעסַאוו

.גיניק ַא יוו רעמ טשינ ךָאד ןיב ךיא .ןֿפלעה טשינ

.קעווַא ןעָנאסָבאקיישזד טּפעלש ןעמ ! ןדע–ןג ןיא ! ןַײרַא ןדע–ןג ןיא קידרעֿפָאה .יסול



טקַא רעטרעֿפ

 ,ןבעל ןוֿפ םיוב רעד — טַײז ַא ןָא לסיב ַא ; ךַײט ַא רעביא רעמייב — טנורגרעטניה ןיא .עיצַאזיליטס .טריזינרעדָאמ–שילביב .ןדע–ןג

.ןסיוו ןוֿפ םיוב רעד — טנרָאֿפ

 .ימוג טַײק ןוא םיוב וצ םיוב ןוֿפ טריצַאּפש .עשזַאלּפ ַא ףיוא יוו ,ךעלזייה–ָאקירט עצרוק ; טוהרעדניליצ ַא ןיא .ןָאסבָאקיישזד

 ! ךימ גיוו ,בָאקיישזד עירַא–ןרעּפָא ןַא סעּפע טגניז ןוא גַײווצ ַא ףיוא טציז ,זדלַאה ןֿפיוא רונשלרעּפ יד ,טעקַאנבלַאה .יסול

 ? בָאקיישזד ,טשינ ךימ וטסגיוו סָאוו רַאֿפ

 .ןכערברעביא ךָאד ךיז טעוו גַײווצ רעד ,ענעגושמ .ןָאסבָאקיישזד

 .רע טעוו ,ונ .יסול

 .ןלַאֿפ ךָאד וטסעוו .ןָאסבָאקיישזד

 .יורֿפ ענעלַאֿפעג ַא ןַײז ךיא לעוו .ךיא לעוו ,ונ .יסול

 רעד ןוא ,םדָא רענעלַאֿפעג ַא ,הווח ענעלַאֿפעג ַא ? ךיד סע טרַא סָאוו …יאדווַא קידרעביֿפ .ןָאסבָאקיישזד

 טימ לֿבה ַא ןרעוו ןריובעג זדנוא ןלעוו ךָאנרעד ןוא .ןעוועג יוו ץלַא ! ןָגאיסיורַא עדייב זדנוא טעוו'מ — ףוס

 טָאג ךיז טעוו ךָאנרעד ןוא לובמ ַא ןעמוק טעוו ךָאנרעד ןוא רעדורב ןַײז ןטיוט ןיק טעוו ָךאנרעד ןוא ,ןיק ַא

 ןעמ טעוו ןַאד ןוא ,ןעניַקרעד-נַאנוֿפ ךיז ןלעוו ןשטנעמ זיב …זיב ןִעיצ סע ךיז טעוו יוזַא ןוא ןטעברעביא

 ַא רעבָא ןוא ,ןינעל ַא לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,ןָאסליוו ַא רעדיוו ןוא ,טַאטַקארט–םולש רעלַאסרעוו ַא ןכַאמ רעדיוו

 ,סעקַסאמטֿפיג ,ןזַאגטֿפיג טימ המחלמ–טלעוו עשימעכ ,המחלמ–טלעוו רעדיוו — ךָאנרעד ןוא עזיוּפ …ַא לָאמ

 רעדיוו .יסול ,טנַאַקאב ךיוא ךָאד זיא ףוס רעד ? ףוס רעד ןוא .ָסאוו טסייוו לווַײט רעד ןוא ןלַארטשטיוט

 ַא טימ ןָאסבָאקיישזד רעמערָא ןַא רעדיוו ? רעדיוו ָסאוו …ַאה …רעדיוו ןוא גנַאגרעטנוא–טלעוו

 ןוא ,ןעלֿבה ןטייט ןיק טעוו רעדיוו ןוא ,ןיק ַא טימ לֿבה ַא ןריובעג רעדיוו ןלעוו סָאוו ,יסול רעטַאוועשירַאנ

 ! ּפָאק ןַײמ ּפָאק םַײב ןָא ךיז טּפַאכ …לָאמ ַא רעדיוו ןוא ,ןטעברעביא טָאג ךיז טעוו רעדיוו ןוא ,לובמ ַא רעדיוו

 …ארומ בָאה ךיא ,יסול ? ךעלגעמ ָסאד זיא ? סענזיב עליוֿפ יד וצ ןעמענ טשינ ףוס ןייק לָאמ ןייק טעוו

 ? ָאד רימ ןעוט ָסאוו ,יסול …ןלַאֿפעג-נַײרַא ןענעז רימ ,יסול

 סָאוו ,ןיושַראּפ ַאזַא ןוא ! ןַײז טשינ סָאד ןָאק ,טגָאזעג סנייטש'מ ,םדָא לקיטש ַא ! ושזד רעטקיררַאֿפ .יסול

 וצ הּפצוח יד טַאהעג טָאה ,ןדע–ןג ַא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב–סנבעל עוויטימירּפ יד וצ ןסַאּפוצ טשינ וליֿפַא ךיז ןעק

 ! ןַאמ ןַײמ ןרעוו

 …ןלַאֿפעגנַײרַא …ןלַאֿפעגנַײרַא .ןָאסבָאקיישזד

 ,וויטימירּפ לסיב ַא ָאד זיא סע ! טעוו ,ונ — ןרזחרעביא ךיז טעוו'ס ? ןלַאֿפעגנַײרַא וטסיב ָסאוו טימ .יסול



 רעד ךָאנ לָאז ןוא ,ךיוא — טֿפול יד ,רַאברעדנּווו זיא קיטסוקַא יד רעבָא ,קרָאי–וינ טשינ סע זיא סיוועג

 ןעוועג ןצנַאג ןיא ןיוש טלָאוו — ,שחנ רעד — םיא ןעמ טֿפור יוו — םיא ןקישנַײרַא ןוא טרָאוו ןטלַאה ךאלמ

 .טַײרלָא

 ? שחנ ַא רַאֿפ ָסאוו .ןָאסבָאקיישזד

 ? קיטכיזרֿעפייא טסיב ? ןקָארשרעד ןיוש ךיז טסָאה .יסול

 ןַא …רָאה ַא ןלעֿפ שטָאכ לָאז …רעביא ךיז טרזח ץלַא סָאד יוו ,רָאנ ךיז רעדנּווו ךיא …ןיינ .ןָאסבָאקיישזד

 .סיוא טַײּפש — ךָאנרעד ןוא עלעּפע ןַא סיוועג ָךאנרעד .לשחנ ַא — עלהווח ַא — למדָא

 רע טלעֿפעג סָאוו טימ — שחנ רעד ןוא ? לּפע ןסע וצ טכעלש זיא סָאוו טימ ! לּפע ןַא ! עז ,רָאנ עז .יסול

 גנילצולּפ ! לָא סטעד — קיטכיזרֿעפייא טסיב ? ריד ןוֿפ רענעש ןַײז טעוו רע ,ארומ טָסאה ? טשינ ריד

 ! ןישַאמטֿפול ַא ,בָאקיישזד ,בָאקיישזד

 ַא — דמעה ןיא .לקָאניב ,גניקָאמס ,קנַאלש .שחנ רעד רעטנורַא טגַײטש ַןאלּפָארַעא–ריצַאּפש ןטַנאגעלע םעניילקַ א ןוֿפ

 .קע רענעריושעגוצ–ןַײֿפ ,רעטרימוֿפרַאּפ קרַאטש ,רעניילק ַא — גניקָאמס ןרעטניה ןוֿפ ,עקליּפש ענעטנַאלירב

 ? ָאניטנעלַאוו ףלָאדור רעה לָאמ ַא טשינ ריא טנעז טקיצטנַא .יסול

 סָאד ריא טָאה .שחנ רעד ןַײז וצ דובּכ םעד בָאה זעוורענ–שירעזיַראּפ ,קֿיפיול ,קיָזאנ–רעד–רעטנוא טדער .שחנ

 ? הווח יורֿפ ןַײז וצ ןגינעג-רַאֿפ

 …סעי ,סעי .יסול

 ? םדָא ןַאמ רעטרעעג רעַײא זיא ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,ָסאד ןוא .שחנ

 טכַאמעג ךימ טָאה'מ  תמא ןצנַאג םעד ןָגאז ךַײא לעוו ךיא ,רעטסימ ? םדָא ןַא רַאֿפ ָסאוו .ןָאסבָאקיישזד

 עטמירַאב יד ןוֿפ גינעקסקע ,ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד ךיא ןיב ןתמא רעד ןיא .ןליוו ןַײמ ןגעק םדָא ןַא רַאֿפ

 .ּפענקנזיוה

 יד ךָאנ ןריסערעטניא ןָאק ? ּווו–ענערּפמָאק — טייהנעגנַאגרַאֿפ יד .ןָא טשינ םענייק טייג סָאד .שחנ

 ןעוועג טלעוו רעקירָאֿפ רעד ןיא ךיא ןיב טָא .ַײנ ָסאד ןוֿפ ןָא סע ךיז טבייה ,עיסמ ,טציא .רעקיר-ָאטסיה

 רעד ןַײז וצ טלעוו רעַײנ רעד ןיא טשינ רעבָא רימ טרעטש סָאד .גניסנַאד רעזירַאּפ ַא ןיא רעצנעטרָאֿפ

 .שחנ רעשילביב

 .רעטכַארטרַאֿפ ַא ךיז טרעטַײוורעד ןוא קוק ןעמורק ַא שחנ ןֿפיוא טֿפרַאוו ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טיג .ןָאסבָאקיישזד

 ? ןעוועג זיא רִעירֿפ סָאוו ,ןָא טייג ןעמעוו .טכער טָאה ריא שחנ םוצ .יסול

 ? ןַײז טעוו רעטעּפש ָסאוו ,ןייגנָא ןָאק ןעמעוו ןוא .שחנ

 זיא'ס ,טנַאלַאט ןָא טשינ ןעגניז לגייֿפ–ןדע–ןג יד ,טנַײש ןוז יד ,קרַאּפ ַא ןיא רימ ןבעל לַײוורעד .יסול

 .רונשלרעּפ רעד טימ טליּפש .טנַאגעלע טסכעה טנעז ,שחנ רעה ,ריא …ןוא םערַאוו

 ןַײז טשינ ךַײא טעוו טֿפַאשלעזעג ןַײמ ןעוו ,ןעיירֿפ רעייז ךימ טעוו'ס .םַאדַאמ ,יסרעמ ךיז טגיינ .שחנ

 רענעזעוועג סלַא ,םַאדַאמ .ןטנעמילּפמָאק עטסעב יד ןכַאמ ךַײא זומ טַײז ןַײמ ןוֿפ ךיא .קיר-עביא

 עקידנצייר יד ןרעדנּוווַאב וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג לָאמ ןייא טשינ ךיא בָאה זירַאּפ ןיא רעצנעט-רָאֿפ

 — קיטַקארּפ עטיירב ןַײמ זַא ,ןָגאז ךַײא זומ ךיא ןוא סרעּפרעק–ןעיורֿפ ןוֿפ טייקנייש



 ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא טריציטקַארּפ גנַאל ריא טָאה ! רעה ךיא סָאוו ! קיטקַארּפ עטיירב .יסול

 ? סרעּפרעק–ןעיורֿפ

 יד זַא ,ריֿפסיוא םוצ ןעמוקעג — ּווו ענערּפמאק — ןיב ךיא ןוא ! םַאדַאמ ,קיסַײלֿפ יוו ,גנַאל יוזַא טשינ .שחנ

 בָאה ךיא ָסאוו ,ןעיורֿפ עטסנעש יד ןענעז סנירענַאקירעמַא יד .סנירענַאקירעמַא ןבָאה סרעּפרעק עטסטנַאקיּפ

 ַאזַא ןעזעג טשינ ךיא בָאה סנירענַאקירעמַא יד ןשיווצ וליֿפַא זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא ןוא ,ןעזעג זיא סע ןעוו

 .ריא יוו ,ענייא

 — רעביא טבַײרט ריא ,ונ ,ונ שיטעקָאק .יסול

 ןכרוד ןריוורעסבָא ךיז טזָאל סע ליֿפיוו ףיוא ,םַאדַאמ ,בַײל רעַײא .ךַײלג טשינ זיא בַײל וצ בַײל .שחנ

 יד ןוֿפ עירעטנַאקיּפ רערעדנוזַאב רענעי טימ סיוא ךיז טנכייצ ,ןָגארט וצ טקיליווַאב ריא סָאוו ,םויטסָאקדָאב

 — ָסאוו ,סעיניל

 ךַײא טלָאוו בַײל ןַײמ ןוֿפ עיצַאוורעסבָא ערעטנענ ךָאנ ַא זַא ,ןעמעננָא זומ ךיא ,שחנ רעביל ןַײמ .יסול

 — ןלַאטעד עסיוועג טכַאמעג רָאלק

 וצ ןעז רימ תוחוּכ עלַא טימ טעוו ריא זַא ,םַאדַאמ ,ףָאה ךיא ןוא .טקרעמַאב קיטכיר רעייז טָאה ריא .שחנ

 סלַא ,ךיא סָאוו ,םוידוטש ַא .בַײל ךעלרעה רעַײא ןוֿפ םוידוטש ןטנַאסערעטניא תמאב םעד ןרעטכַײלרַאֿפ

 .ָאיציֿפָא סקע ַײס ןוא ָאסֿעפָארּפ סקע ַײס ןכַאמכרוד טגנידַאבמוא זומ ,שחנ

 עטנעגילעטניא עכלעזַא טצוַנאב ריא .ךיוא טעדליבעג רָאנ ,טנַאמרַאש רָאנ טשינ טנעז ריא ,ָא .יסול

.רעטרעוו

 .טעדליבעג טכַאמ טָאטש ַאזַא ןיא ןבעל ָסאד ןוא .רעזירַאּפ ַא — טרעהעג ןיוש טָאה ריא יוו — ןיב ךיא .שחנ

 .ןָאלַאס ַא ןיא לקניוו עוויטימירּפ סָאד טלדנַאוורַאֿפ קרַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא טייהנזעוונָא רעַײא .יסול

 סָאד ָטא ,וצרעד טריֿפ טייהנזעוונָא ןַײמ ןעוו ,טיירֿפעג רעמ ךָאנ ךימ טלָאוו סע ןוא .רעייז ךימ טיירֿפ .שחנ

 ןטֿפַאש-נגייא יד טימ ךַײלג וצ לָאז ,טריזירעטקַארַאכ ךעלֿפערט יוזַא סע טָאה ריא יוו ,לקניוו עוויטימירּפ

 — ּווו ,רַאודוב ַא ןוֿפ ןטֿפַאשנגייא עמיטניא יד ךיוא ןעמוקַאב ןָאלַאס ַא ןוֿפ

 .ַאווָאנַאזַאק ַא ןוֿפ טֿפַארק סגנוגַײצרעביא עקידנעמַאלֿפ יד טָאה ריא ! ךימ טקיצטנַא ריא .יסול

 ? ןטרָאג ןקיזָאד םעד ןיא ןצנַאט טּווורּפעג ןיוש ריא טָאה ךיז טגיינ .שחנ

 .טַאהעג טשינ רענטרַאּפ ןייק .ןיינ .יסול

 ? ןַאמ רעַײא ןוא שימלעש .שחנ

 ַא ןיא קעווַא ךיז ןָזאל יסול ןוא שחנ .ןַאמסענזיב ַא רָאנ ,ןַאמ ןייק טשינ זיא'ס ? ןצנַאט ןעד ןָאק ןַאמ ןַײמ .יסול

.ץנַאטלבריוו

 ,לדייוו םעד בייה ןוא סיֿפ יד בייה'כ .שחנ 

ןדע–ןג ןיא ןהווח טימ ןוא

לדייא טשינרָאג ,ןבעל'כ ,ךיא ץנַאט

 .ןדיישַאב טשינ לקערב ַא ןוא

,ָאניטנעלַאוו ַא גנַאלש ַא טסיב .יסול

,רענייש ַא טסיב ,רעקנַאלש ַא טסיב 



 ,עניבמָאלָאק ןַײד ,רימ טימ ץנַאט 

 ! רעניימעג ָסאוו ,רעטַײשַראֿפ ָסאוו 

 ,עקינַײז ָסאד טוט שחנ רעד .ןייש וצ ךיז טקוק ; ןסיוו ןוֿפ םיוב ןרעביא ,קידנשיור לגילֿפ יד טימ ,ןעגנעה טבַײלב .יניסנס

 .ּפָא ? םדָא זיא ּווו — םדָא רעבָא .עקיריא ָסאד — הווח

.קנַאב ַא ףיוא וצ ךיז ןצעז יסול ןוא שחנ ,ףיוא טרעה ץנַאט 

 ןרעוו לָאז ,טָאידיא רעד ,ןָאסבָאקיישזד ןַײמ אקווד זַא ,טרַאּפשעגנַײא ךיז ךאלמ רעד טָאה סָאוו רַאֿפ .יסול

 עלַא ןבָאה ,רימ טָגאז ,ָסאוו רַאֿפ ! ןשטנעמ עשימָאק עכלעזַא סעּפע ןענעז םיכָאלמ יד טגַײווש שחנ ? םדָא

 ריא טנעז טָא ? ןָאסבָאקיישזד זיא ,ןבילבעג זיא סָאוו ,ליבסנַאמ ןוא שטנעמ רעקיצנייא רעד זַא ,טהנעטעג

 .ךיז וצ טעילוט ןוא םיא טשוק .ליבסנַאמ ַא ןוא שטנעמ ַא ךיוא ךָאד

 רע סָאוו ,םּתסה–ןמ ,טסייוו רע .ןכַאמקעווַא טשינ טנַאה רעד טימ ךיוא ןעמ ןָאק יניסנס ךאלמ םעד .שחנ

 ַא ןוא שטנעמ ַא ןיב ךיא זַא ,טניימ ריא ביוא ,תועט לקיטש ַא ,םַאדַאמ ,ריא טָאה ,רעדיוו ,רימ עגונב .טוט

 טלָאמעד ךיוא ןיב ךיא …רעבָא ,גניסנַאד רעזיראּפ ַא ןיא רעצנעטרָאֿפ ןעוועג ןיב ךיא ,תמא .ליבסנַאמ

 .טקרעמַאב טשינ סע טָאה'מ — טשינרָאג רָאנ .שטנעמ יוו שחנ רעמ ןעוועג

 ? טשינ ליבסנַאמ ןייק טנעז ריא זַא ,ןדערנַײא ךימ טליוו ריא .יסול

 …םגה …ָאי …םה .שחנ

 ַא ךיא ןיב טַײלסנַאמ ףיוא .ווִיַאנ ןיב ךיא זַא ,טשינ טניימ טסנרע ! רעלציוו ַא ריא טנעז ,יַא ךיז טכַאלעצ .יסול

 ! טייקכעלנעמ רעַײא ןוֿפ קלח טנעצ ַא ןָאסבָאקיישזד טָאה יאוולה .ןיֿבמ

 ? ןעמדָא ץעגרע ןעזעג טשינ רעדיוו ךיז טזַײוו .יניסנס

 ? םיא ףרַאד רעוו .יסול

? קע ןַײמ ףיוא ריא טַסאֿפ יוו ןוא ןיסול וצ ! לסיב ַא ךיוא טעברַא ! ךוז ייג .שחנ

.ּפָא .יניסנס

 ! ַאזַא דליש ַא טושּפ זיא ,ךיא ןיימ ,סָאד .יסול

 .ןסע ךיז טליוו ןצנַאט ןכָאנ ? טסייוו ריא .שיֿפַארגָאנרָאּפ יוזַא ןַײז טשינ רימָאל ,סנקירעביא …םה .שחנ

 תעדה–ץע ןוֿפ עלעּפע ןַא ? םַאדַאמ ,ריא טניימ יוו .עקינַײז סָאד טרעדָאֿפ ,ץנַאט ןוֿפ טּפעשעגסיוא ,ףוג רעד

 .טַאשעג טשינ טלָאוו

 .יוזַא ךיוא ןיימ ךיא .יסול

 ! ןטָאברַאֿפ ךָאד זיא ָסאד ? ןגעקטנַא טשינרָאג ךיז טלעטש ריא ? ָסאוו .שחנ

.ןוֿפרעד טשינ סייוו ךיא .יסול

 ןסעגרַאֿפ טָאה רע ! ץלַא ָסאד ןכַאמ ייז שישטַאטַראּפ יוו ! ךאלמ ַא רימ ךיוא ! יניסנס רעד ,ַךא .שחנ

 — ןגָאזוצנָא

 .טשינ ייטשרַאֿפ ךיא ? ןָגאזנָא טֿפרַאדעג ןעד רע טָאה ָסאוו .יסול

 ךָאד ןעמ טסעגרַאֿפ יוו ! יניסנס רעד ,ךַא טגערעגֿפיוא .טנווַאהַאב ּפַאנק ריא טנעז לביב רעד ןיא ,םינּפַא .שחנ



 ? טרּפ ןקיטכיוו ַאזַא

 .ןענָאסבָאקיישזד רַאֿפ רעביא ךיא זָאל ָסאד ,ע ? לבַײב יד ווִַיאנ .יסול

 — קיטירק רעדעי רעטנוא ןענעז ייז ,תמאב …ןעזרַאֿפ ַאזַא .שחנ

? רעוו ןסיוו ןעמ ןָאק ? ייז .יסול

 רעייז ךָאד זיא ָסאד …ןוֿפלדנס ,טרָאד רע טסייה יוו ,רענַײז ףעש רעד ןוא ךיא ןיימ יניסנס ,ונ .שחנ

 …גנומענרעטנוא

? טשינ ךיז טשימ ןיילַא טָאג ? יוזַא .יסול

 ןוֿפ טָגאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז גנַאגרעטנוא–טלעוו טניז טָאה ,ןסיוו ריא טזומ ,ןיילַא רע ,םַאדַאמ .שחנ

 ַא ןעוועג קידנעטש ךָאד זיא רע ? ןביילג ריא טעוו .ןטנעמירעּפסקע עקידרעטַײוו זיא'ס עכלעוו

 רע טזָאל ,רעטסינימ–ןרעניא םעד ,ןענֹורטטמ וליֿפַא .טציא יוו יוזַא טשינ לָאמ ןייק רעבָא — רענעטלַאהַאב

 — וצ טשינ

 ! טָאג ןָא ןכַאמ ךָאד סע ןעמ ןָאק ,ונ .יסול

 ? ןרימרָאֿפניא וצ ךַײא ןביולרעד ריא טעוו .ךָאד ןעמ טדער םעד ןגעוו ,סיוועג טלכיימש .שחנ

 רעד ןיא זדנוא ַײב .ביל קידלַאוועג ךיא בָאה סעטכישעג–ןסילוק–רעטניה ! ןרעג ,ָא .יסול

 — ערעּפָא–ןַאטילָאּפָארטעמ

 ךָאנ זיא טלעוונשטנעמ יד זַא ,ןעזעג ,ןטלַא םוצ רעטסטנָעאנ רעד ,ןֹורטטמ טָאה'ס ןעוו רעביא ריא טסַײר .שחנ

 ַא ןֿפַאש ןוא דרע רעד ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז רענעי ,ןטעב ןעמונעג ןוא םיא וצ קעוַוא רע זיא ,ןעמעלַא

 ןטימ רע טָאה קיטעמוא .ןשינעֿפעשַאב עכלעזַא טשינ ךיא ףַאש רעמ  טגָאזעג רַאה רעד טָאה .םדָא םעַײנ

.רימ וצ רעמ טשינ םוק .ןסָאלשעג ןָא טציא ןוֿפ זיא רעיוט ןַײמ  ןבעגעגוצ ךָאנרעד ןוא טלקָאשעג ּפָאק

 ! שטנעמ רענזירּפַאק ַא רַאֿפ סָאוו ,ַךא .יסול

 םעד ןֿפורעֿגפיונוצ טָאה ןֹוֿפלדנס ַראסימָאק–םיכָאלמ רעד ןוא קעווַא ןֹורטטמ זיא רענעָגַארטעצ ַא .שחנ

 ןוֿפ ךאלמ רעד ,רענעביוהעג ןייק טשינ דָארג ,ךאלמ ַא טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה .טַאר–םיכָאלמ ןטסכעה

 ןוֿפ טנורגּפָא ןֿפיוא ךיז טניֿפעג ,טרעהעג טָאה רע קילדעוו זַא ,טרעלקרעד ןוא ,יניסנס ,סנירָאטעּפמיק

 ןוא טיירֿפרעד קרַאטש ןוֿפלדנס ךיז ָטאה .גנַאגרעטנוא ןוֿפ טעוועטַארעג ךיז טָאה סָאוו ,שטנעמ ַא קיטנַאלטַא

 ,הרֿבח יד טלָאוו ןיילַא ןרָאוו ,טלעוונשטנעמ ַא ןֿפַאשַאב ןענָאק רעדיוו ןעמ טעוו יוזַא ביוא זַא ,טָגאזעג טָאה

 .טָאג רָאנ ןָאק סָאד .ָגאט רעקיטכענ ַא .ןֿפַאשַאב טנָאקעג טשינ םדָא ןייק ,ּווו–ענערּפמָאק

 ? טדערעג טשינרָאג ןעמ טָאה ןהווח ןוֿפ ןוא ,ונ .יסול

 ,הווח ַא ? םדָא ןַא ןעמ טמענ ּווו  ןעוועג זיא עַגאֿרפטּפיוה יד .טייקיניילק ַא ןיוש זיא ,םַאדַאמ ,הווח ַא .שחנ

 ריא טלָאוו טסיזַא .לביב רעד ןיא ךַאווש טנעז ריא סָאוו ,דָאש ַא .ייווצ–סנייא טכַאמעג ןיוש טרעוו ,םַאדַאמ

 .ּפיר סמדָא ןוֿפ סיוא סע טדַײנש'מ .עיצַארעּפָא ןַא ךרוד טכַאמעג טרעוו סָאד זַא ,טסּווועג ךָאד

 ןָא ןוא ,ןֿפַאשַאב טנָאקעג טשינ טלעוו עקיטציא יד ןעמ טלָאוו ןָאסבָאקיישזד טָאידיא םעד ןָא קידנרָאצ .יסול

 ? ָאי — רימ

 .םַאדַאמ ,סע זיא יוזַא רָאנ ,דייל רימ טוט'ס .שחנ



 ! קיטכערטרעדינ .יסול

 םענעגנולעג ַא קנַאד ַא ךַײא ןעמ טָאה ,טרימרָאֿפניא ךימ טָאה יניסנס גנוי–םיכָאלמ רעד לֿפיוו ףיוא .שחנ

 ןָא לַײוו ,רַאֿפרעד טשינ ןעשעג רעבָא זיא'ס .ןעוועג םיתמ–היחמ טסַײגרעסַאוו ןגולק ןטלַא ןַא ןוֿפ לַאֿפנַײא

 רָאנ — ייווצ–סנייא ןעמ טכַאמ ,טגָאזעג יוו ,ענייא ַאזַא ,הווח ַא ןקיטרַאֿפסיוא טנָאקעג טשינ ןעמ טלָאוו ךַײא

 סעּפע ןרָאוו .ןדע–ןג ןיא ןייג וצ ןעגניווצ ,ןשקע םעד ,ןרעַײא ןַאמ םעד טלָאז ריא ,םַאדַאמ ,םעד בילוצ

 טימ בַײוו ךעלצעזעג ןקַאבעגטלַא ןַא — שרעדנַא סעּפע ןוא ,הווח ענעַקאבעג–שירֿפ ַא זיא שרעדנַא

 .גנורַאֿפרעד

 ןלייצרעד וצ ריא טגַאוו טציא ןוא טנַאלַאג יוזַא ןעוועג ריא טנעז טציא זיב ! ףיוא טרעה טקידיילַאב .יסול

 .ןטייהלצנייא עקידנקידיילַאב עכלעזַא עמַאד רעַײא

 סרעדנוזַאב ַא רערעַײא ךיא ןיב רימ ןָא ךיז טדנעוו סָאד לֿפיוו ףיוא .זיולב רימרָאֿפניא ךיא ,םַאדַאמ .שחנ

 ןוֿפלדנס ףעש ןַײז טשינ ,יניסנס ךאלמ–שטַאווק רעד טשינ זַא ,ךיא טלַאה שחנ סלַא .רערערַאֿפ רעסייה

 וצ סיוא רימ טעז ןַאמ רעַײא .קידלַאוועג ריא טריסערעטניא ,לשמל ,ךימ .טרעוו רעַײא ןצַאשוצּפָא יוו ןסייוו

 עקידעבעל וצ עביל סיורג ,רקיע רעד ,ןוא םזימיטּפָא ךס ַא סיורַא טזַײוו ,טרעקרַאֿפ ,ריא .טסימיסעּפ ַא ןַײז

 .רימ וצ גנוִיצַאב רעַײא ןָא סָאד עז ךיא .ןשינֿעפעשַאב

? ןריצַאּפש רימ ןעייג ! דנַײרֿפ רעקיצנייא ןַײמ טנעז ריא םיא טשוק .יסול

 ןוא טירט עמַאזגנַאל טימ ,קירוצ טמוק סע .ּפָא ,טמערָאעג ,עדייב .ןגינעגרַאֿפ טימ ,םַאדַאמ ,ןגינעגרַאֿפ טימ .שחנ
 יד טימ קידנרילוקיטסעשז ,םיא ןיא ןַײרַא טהנעט רעכלעוו ,יניסנס ךאלמ רעד — םיא ךָאנ .ָןאסבָאקיישזד ,ּפָאק ןטזַאלעג-ּפָאַרא

 .לגילֿפ

 ? םדָא ,קיקענטרַאה יוזַא וטסיב סָאוו ! םדָא .יניסנס

 ,קַנאב ַא ףיוא ךיז טצעז ! םעד ףיוא ַײּפש ךיא ? ךַײא ךיא ןיב םדָא ןַא רַאֿפ ָסאוו טכָאקעגֿפיוא .ןָאסבָאקיישזד

 ןא ,לתעדה–ץע ןַא ,לשחנ ַא ,עלהווח ַא ,למדָא ןַא ! השעמ עטלַא יד רעביאנגעק םיא םיוב ַא ףיוא — יניסנס

 ! עלעג-נַאגרעטנוא–טלעוו ַא טימ לגירקטלעוו א — ףוס עמַאס םוצ ןוא ! לדניַק ַא ךָאנרעד ןוא למייחה–ץע

 ! ךַארק–טירטס–לָאוו ַאזַא ךָאנ ? טלעוו ַא סע ןעמ טגיילרַאֿפ יוזַא ? טיֿפָארּפ ןבעג לָאז ,ריא טליוו ,ָסאד ןוא

 ןַארַאֿפ ָאי ןיוש זיא רעמָאט ןוא ! גנורַאֿפרעד רעד ןוֿפ ןענרעל ןלעוו טשינרָאג סָאד לָאז'מ ! הלּפמ ַאזַא ךָאנ

 ןעמ ןוא ןעמ טמענ ! ןעמענָנא טשינ ןעגנוגנידַאב ענַײז ןעמ ליוו ,ַןאמסטֿפעשעג רעטוג ַא ,ָןאסָבאקיישזד ַא

 ןרעקיליב ןוא ןרעגרע ליֿפ ,ןרעגרע ןַא ןיא — וצרעד ןוא ! רִעירֿפ סָאוו ענעגייא סָאד ּפַאל–ּפַאכ טכַאמ

 ףיוא ןעמָאנ ןטוג ןַײמ ןבעג לָאז ,רעטגייל-עגרעביא ןַא שטנעמ ַא ,ןָאסבָאקיישזד ,ךיא ,ליוו'מ ןוא ! לַײטס

 ! ַײרעלּפַאטשכיוה ַאזַא ףיוא ! ןיזמוא ַאזַא

 ַײנ ַא ריד ךַאמ ! םדָא ,םדָא ןוגינ–הניחּת טימ : ןגָאז וצ יוזַא ןגָאז ןסייהעג ןוא טקישעג ןעמ טָאה ךימ .יניסנס

 ןוֿפ רעטָאֿפ רעד טסיב וד ןעד ! טכיל טימ ןגיוא ענַײד ןליֿפנָא וט ןוא דיירֿפ טימ ןדנעל ענַײד ןָא טרוג ,ץרַאה

 — ךיא בָאה טנעה ענַײד ןיא ,ןוז ןטסביל ןַײמ רַאֿפ טניורקעג ךיא בָאה ךיד ,דרע רעד רָאג

 רעטסימ עזיוּפ ? דרע'רד ןיא זיא טֿפעשעג ָסאד ןעוו ,עיזָעאּפ רימ גיוט ָסאוו רעביא םיא טקַאה .ןָאסבָאקיישזד

 .ןגערֿפ סעּפע ךַײא ליוו ךיא ,יניסנס

 ? םדָא ,ןסיוו וצ וטסרעַגאב ָסאוו .יניסנס

 רעד זיא ךעלטנגייא רעוו ,ןסיוו וצ רעַגאב ךיא …סעי …ןסיוו וצ רעַגאב ךיא .ןָאסבָאקיישזד



 לָאז …? ןרָאהנירג ַא לָאמ ַא טשינ סע זיא ,ןָאסבָאקיישזד  ךימ ךיא גערֿפ טַײצ עצנַאג יד …רעמ-ענרעטנוא

 עכלעזַא ףיוא ןייגנַײא ךַארק ַאזַא ךָאנ לָאז עמריֿפ ַאזַא ,סנטשרע ,טשינ ךיא ביילג — ןיילַא טָאג ןַײז סע

 — סנטייווצ .סענזיב

 ? סנקלָאוו עכיוה עכלעזַא ןיא ּפָאקנשטנעמ ןַײד וטסקעטש ָסאוו .יניסמס

 ךיוא רעמענרעטנוא רעד לָאז — ,שיָגאל ץנַאג ,ךיז טכַאד ,דער ךיא — ,סנטייווצ רעטַײוו טדער .ןָאסבָאקיישזד

 ,ןָאסבָאקיישזד לדִיי ַא סעּפע ַײב ןטעב ךיז טֿפרַאדַאב ןעמ טלָאוו ,טָאג טסייה'ס ,רעבלעז רעד ןַײז לָאמ סָאד

 ,ןבעל'כ ,סע טלָאוו רע .רע ןָאק — ליוו רע זַא ,טָאג ! דנַײמ רעווענ ? ! םדָא ןַא ןרעוו וצ ןקיליווַאב לָאז רע

 .עמַאמ–עטַאט ןַײמ יוו רעסעב טכַאמעג

 ,םדָא ןוגינ–הניחּת : ןָגאז לָאמ ַא רעדיוו רָאנ ריד ןָאק ךיא ,טשינ ליוו ןוא ןרֿעפטנע טשינ ןָאק ךיא .יניסנס

 וד ןעד ! טכיל טימ ןגיוא ענַײד ןליֿפָנא וט ןוא דייֿרפ טימ ןדנעל ענַײד ָןא טרוג ,ץרַאה ַײנ ַא ריד ַךאמ ! םדָא

 בָאה טנעה ענַײד ןיא ,ןוז ןטסביל ןַײמ רַאֿפ טניורקעג ךיא בָאה ךיד ,דרע רעד רָאג ןוֿפ רעטָאֿפ רעד טסיב

 — ךיא

 ,טסייוו ריא יוו עזיוּפ עצרוק .ןגיוושטנַא טעוו יניסנס ? ןיינ יצ ,ףיוא טרעה ריא רעטכָאקעגֿפיוא ַןא .ןָאסבָאקיישזד

 טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָסאוו ,ערעירַאק ןַײמ ןכַאמ ןעמונעג בָאה ךיא רעדייא זיא .דִיי ַא ךיא ןיב

 ךיא ןיב ,ַײרענושארה–םדָא טימ ,רעדייל ,ךָאנרעד ןוא ַײרענָאילימ טימ טקידנעעג ךיז טָאה ןוא טעברַאּפַאש

 רעד ןיא רעייגנַײא רעטֿפָא ןַא — ךָאנ לגנִיי סלַא — ןעוועג ,יימָאלָאק ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא

 רעדליוו ַא  ןֿפור ןדִיי סָאוו ,סָאד ךיא ןיב ןעוועג .ׂשמש ןעוועג טרָאד זיא עטַאט ןַײמ .זיולק רעשרעדַײנש

 טקנעדעג .רועיש ַא ןרעהרעטנוא ןוא רעיוא ןַא ןלעטשרעטנוא ךיא געלֿפ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רָאנ ,ץרָאה–םע

 ןזיוועג טָאג טָאה ןעמדָא םענעי זַא ,טָגאזעג טָאה דמלמ–זיולק רעד ָסאוו ,טציא זיב ,רעטסימ ,רימ ךיז

 ןגָאז טלָאז ריא ,רעטסימ ,ךַײא ןוֿפ ךיא רעדָאֿפ .םיא ךָאנ תורוד עלַא ןוֿפ טַײל עטסטנענימָארּפ יד סיורָאֿפ

 ? טרעה ריא — הרוחס יד ןקוקנָא זומ ךיא .עכעלמענ סָאד ןכַאמכרוד זומ ךיא זַא ,ףעש רעַײא

 .ָאד ןיוש ןענעז ןרעטסומ רעבָא .םדָא ,ןֿפַאשעג טשינ ךָאנ ןענעז ייז ? תורוד עקידנעמוק יד .יניסנס

 ! ןרעטסומ יד ןעז ליוו ךיא .עַקאט ךיא ןַײמ סָאד טָא .ןָאסבָאקיישזד

 ןוא ,ץרַאה ןַײד ןיא ןַײרַא ור יד לָאז ןוא ,רעַגאב ןַײד ןרעוו טליֿפרעד לָאז ןוא ןוגינ–הניחּת ! ךיא ילֿפ .יניסנס

 .ּפָא .ןרעטש ןַײד ןוֿפ ּפָארַא ןקלָאוו רערעטצניֿפ רעד לָאז

 ןֿפיוא הרוחס יד ,לעוו .טשינ — רימ קילדעוו .סענזיב ָאי סע ןענעז — ייז קילדעוו טחומַראֿפ .ןָאסבָאקיישזד

 ! ךימ טגַײצרעביא .שיט

 ? םדָא עיסמ ,זדנוא ַײב ָאד ךַײא טלעֿפעג קירוצ טמוק .שחנ

 .סרעדנוזַאב טשינ .ןָאסבָאקיישזד

 ? זיא יורֿפ רעַײא ּווו ,טשינרָאג טגערֿפ ריא .שחנ

 ? עקַאט יז זיא ּווו ,ָאי …םה .ןָאסבָאקיישזד

 .טֿפָאלש יז .שחנ

 ? ןיילַא .ןָאסבָאקיישזד

 .ָאי .שחנ



 ? טרֿעפעלשרַאֿפ יז טָאה ריא עזיוּפ .ךעלגעממוא .ןָאסבָאקיישזד

 סָאד .ריצַאּפש ַא ףיוא ןטעברַאֿפ ךימ טָאה ,הווח ,יורֿפ רעַײא .ןעוועג יוזַא זיא'ס .ָאי זַא ,ןגָאז ןָאק'מ .שחנ

 עיסמ ,רָאֿפ ךַײא טלעטש .טַײז ריא ןוֿפ דערסיוא ןַא יוו רעמ טשינ ןעוועג — ּווו–ענערּפמָאק — רעבָא זיא

 ! ןריֿפרַאֿפ טלָאוועג ךימ טָאה יורֿפ רעַײא זַא ,םדָא

 ? טזָאלעג ךיז טָאה ריא ןוא .ןָאסבָאקיישזד

 .ןריֿפרַאֿפ ךיא ףרַאד — ןריֿפרַאֿפ ביוא ,ךיז טכַאד ? ןזָאל ךיז לעוו ךיא ,טסייה ָסאוו .שחנ

 ? טריֿפרַאֿפ יז ריא טָאה ,ונ .יוזַא ךיוא ךיז טכַאד רימ .ןָאסבָאקיישזד

 ליא'ס — ריא רעבָא .יורֿפ ַא ךָאד זיא יז — יז אלימ .תמא ןצנַאג םעד ןגָאז ךיא לעוו ךַײא ,םדָא עיסמ .שחנ

 — עילּפ ּווו

.ןרעהוצסיוא טיירג ךיא ןיב — ךַאז רעד וצ ןדער טעוו ריא ביוא .ןָאסבָאקיישזד

 ךיוא ןיב ךיא .דוס לקיטש ַא ןעיורטרַאֿפ ךַײא לעוו ךיא .שטנעמ רעקיטֿפנינרַאֿפ א ,ךיא עז ,טנעז ריא .שחנ

 .קרַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא עיצקנוֿפ ןַײמ ןוֿפ ןדירֿפוצ קירעביא טשינ

? טשינ ךיוא ריא .ןָאסבָאקיישזד

 שטנעמ ַא טנעז ריא .ערעווש ַא תמאב לָאמ ָסאד זיא טעברַא ןַײמ — ּווו–ענערּפמָאק — ןרָאוו .רעדייל .שחנ

 — טדערעג זדנוא ןשיווצ — יורֿפ רעַײא .עַגאל ןַײמ ןיא ,עילּפ ּווו ליא'ס ,ןַײרַא טייג ָאט — דנַאטשרַאֿפ טימ

 קירעביא טשינ ךיוא רעבָא זיא יז .סיוא טשינ טכַאמ ָסאד .גולק קירעביא טשינ ,יורֿפ עכעלטיא יוו ,זיא

 — קידתועינצ

 .ךַײא רַאֿפ רִעירֿפ לסיב ַא ךיא סייוו סָאד .ןָאסבָאקיישזד

 יז רעווש רעייז זיא — קידתועינצ קירעביא טשינ זיא יורֿפ ַא זַא ןוא ,ונ .טסייוו ריא זַא ,ייטשרַאֿפ ךיא .שחנ

 .ןריֿפרַאֿפ וצ

 .טרעקרַאֿפ ןַײז טֿפרַאדעג ,ךיז טכַאד ,טלָאוו'ס .ןָאסבָאקיישזד

 ןַײמ רימ ןוֿפ טרעדָאֿפ ָאד ןוא ןריֿפרַאֿפ ךימ רָאג ליוו יורֿפ ַאזַא .םדָא עיסמ ,טשינ טייטשרַאֿפ ריא .שחנ

 עלַא טימ ןעִימַאב ךימ ךיא זומ ? ּווו–ענערּפמָאק — ןריֿפרַאֿפ יז לָאז ךיא זַא ,שחנ סלַא טייקיטֿפַאהנסיוועג

 ? ענערּפמָאק — ןּפַאכסיוא טשינ ךימ לָאז יז ,תוחוּכ

 .בַאשזד רערעווש ַא תמאב סָאד זיא — יוזַא ביוא ,סעי ,ָא .ןָאסבָאקיישזד

 — טשינ ןעוו .טרֿעּפעלשרַאֿפ סנטַײצַאב יז בָאה ךיא ָסאוו ,קילג ַא ? טניימעג ריא טָאה ןעד ָסאוו טצֿפיז .שחנ

 ! רענעלַאֿפרַאֿפ ַא ךיא ןיב

 .טיורב לקיטש ָסאד טכַײל יוזַא ןָא טשינ ךיוא ךַײא טמוק ,שחנ רעטסימ ,עז ךיא יוו .ןָאסבָאקיישזד

 — ןרילרַאֿפ טשינ גנונֿעפָאה יד רעבָא רָאט'מ .ןדע–ןג ןיא גנַאלש ַא וליֿפַא ,לבַארט ןַײז טָאה ךעכ-עלטיא

 לעוו — לסיב ַא ןייגַײברַאֿפ ריא טעוו טֿפַאשנדַײל יד ןוא לסיב ַא ןֿפָאלשסיוא ךיז טעוו יז זַא ,ןיימ ךיא .שחנ

.טעברַא רעד וצ ןעמענ ןענָאק רעדיוו ךימ ךיא

 .ןריולרַאֿפ ץלַא — ןריולרַאֿפ טומ ! טדער יוזַא טָא ,טיירלָא .ןָאסבָאקַײשזד



 ןעִימַאב ךימ לעוו ךיא .גנורעטנומרעד ןוֿפ דייר עגולק יד רַאֿפ ,דנַײרֿפ רעלעדייא ,ךַײא קנַאד ַא .שחנ

 .ץֿפיז ַא טימ ָּפא .טרעדָאֿפ טכַאמ ערעכעה יד יוו יוזַא עבַאֿגפיוא ערעווש ןַײמ ןריֿפוצ-כרוד

 .טלוועַאב ןעמ טָאה םיא וליַֿפא ? סיוַרא טמוק סָאוו רָאנ ,יָאב רעגולק ץנַאג ַא .ןָאסבָאקיישזד

 ! ןטנַאידעמָאק

 ! םדָא ,םדָא סיורַא טגניז ,לגילֿפ יד טימ קרַאטש טשיור ,םיוב ַא ףיוא ןעגנעה טבַײלב ,ֿטפול רעד ןיא ךיז טזַײוו .יניסנס

 ? שטנעמ ַא יוו ןדער טשינ טנָאק ריא ? יניסנס רעטסימ ,לעטשנָא םעד ריא טכַאמ ָסאוו זייב .ןָאסבָאקיישזד

 ! טיירַאב ַײז ! טיירַאב ַײז קידוועגניז .יניסנס

 ! הרוחס רעד טימ סיורַא ! תומדקה ָןא .ןָאסבָאקיישזד

 יד וצ ךַאמ ןוא ןייטש ַא סנּפָאק וצ גייל ,דרע רעד ףיוא ןטיירּפשסיוא ךיד וט ! םדָא ,םדָא רעִירֿפ יוו .יניסנס

 ! ןגיוא

 .ןעז טשינרָאג ךָאד ךיא לעוו ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ .ןָאסבָאקיישזד

 ! וט — ןליוֿפַאב טרעוו ריד ! טסעוו .יניסנס

 .דרע רעד ףיוא ךיז טגייל ןוא ןגיוא יד וצ טכַאמ ,ןייטש ַא טמענ .ןָאסבָאקיישזד

 ! ןַײא ףָאלש — טציא ןוא סע טוט ןָאסבָאקיישזד ! סנּפָאק וצ ןייטש םעד .יניסנס

 ? ןייטש ןטרַאה א ףיוא .ןָאסבָאקיישזד

! טסזומ .יניסנס

 ַא ףיוא .ןֿפָאלש ןַײז לָאז — ןֿפָאלש .טשינ ךיוא ףָאלש ןיא ןעמ טרַאנ ןענָאסבָאקיישזד ,לעוו .ןָאסבָאקיישזד

 ךיז ןזַײוו ןַארקע–רעבליז ַא ףיוא .רעטצנֿיפ טרעוו'ס .ןַײא ֿטפָאלש ! רעהַא הרוחס יבַא .ןייטש ַא ףיוא ןַײז לָאז — ןייטש
.ַײברַאֿפ ןרישרַאמ ןוא עקירעייז סָאד ּפָא לענש ןדער ,ןָא ןעמוק ןטלַאטשעג–ןָטאש יד .סעקטענָאירַאמ

 טצענעג .ןֿפָאלש ןגייל ךיז ןוא לֿבה רעדורב םעד ןוט עגרה ַא ףרַאד'מ .ןיק ןיב ךיא .עקטענָאירַאמ עטשרע

 זיא יוזַא .לֿבה רעדורב םעד ןטייט אליממ ךיא זומ — ןיק ךיא ןיב רָאנ .טשינרָאג ? ןעלֿבה וצ ךיא בָאה ָסאוו

 .ּפָא .טַאיַגאלּפ ַא ןענעז לרוג ןַײמ ןוא ןבעל ןַײמ .סָאד

 ןעמיווש ,הֿבית ַא ןעמענ ףרַאד'מ .געט ענַײמ ןיא קידצ ַא ןיב ךיא .חנ ןיב ךיא .עקטענָאירַאמ עטיווצ

 ַא .ןַײוו ןעקנירט ןוא ןטרָאגנַײוו ַא ןצנַאלֿפ ,טעוועטַארעג ןרעוו ,ביוט ַא ןקישסיורַא ,רעַסאוו ןרעביא

 .תועשיר ןַײז ןיא קידלוש טשינ זיא ןיק יוו ,תוקדיצ ןַײמ ןיא קידלוש טשינ ןיב ךיא .ךיא ןיב קידצ רערוּכיש

 .ּפָא .ןעגנוכַאמכָאנ רימ ןענעז עדייב

 זַא ,ליוו רבחמ רעד ? ןוט ךיא ןָאק סָאוו רָאנ ,ךלהמ רעשּפיה ַא זיא רימ זיב ןחנ ןוֿפ .עקטענָאירַאמ עטירד

 ךָאד ןָאק רע לַײוו ,רַאֿפרעד ָסאד טוט רבחמ רעד זַא ,ןיימ ךיא .ןחנ ךָאנ ךַײלג ןעמוק לָאז ,ךלמה המלש ,ךיא

 .טַײצ ליֿפ וצ ןעמונרַאֿפ טלָאוו ןוא קילַײווגנַאל ןעוועג טלָאוו ָסאד .ןרזחרעביא טשינ לביב עצנַאג יד

 ןעמ ףרַאד .םילשורי ןוֿפ ךלמ רעד ,המלש ןיב ךיא — רוציקה .טשינ טַײצ ןייק ןבָאה םירבחמ עקיטנַײה

 רענייש רעד טימ ןענעַקאב ךיז ףרַאד'מ ; ןרעוו טרעטשעצ ךָאנרעד לָאז ָסאוו ,שדקימה–תיב ַא ןעיובֿפיוא

 ןוֿפ ךלמ םעד ךרוד ןָארט ןוֿפ ןרעוו טצעזעגּפָארַא ,טּפשימ ןטמירַאב םעד ןבעגסיורַא ,גולק ןַײז ,אֿבש–הּכלמ

 ,יט ,ךע ! המלש ינַא  הכולמ רענעגייא רעד ןוֿפ ןַסאג יד ףיוא ןעַײרש טסיזמוא ןוא ,יאדמשַא ,םידש יד



 .ּפָא ! ןַײמ וד ךלמה המלש

 ךעלריקליוו ןייר רבחמ רעזָאלטנַאלַאט רעד טָאה לביב רעד טימ ןקידנערַאֿפ וצ ידּכ .עקטעָנאירַאמ עטרעֿפ

 ,לֿבב ןיא ךלמ ַא ןַײז ,טשינ ליוו ךיא יצ ,ליוו ךיא יצ ,ךיא זומ טָא ןוא ,ןרצאנדכֿובנ ,ךימ טּפַאכעגסיורַא

 .היח רעטושּפ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאוורַאֿפ ןוא טָאג ַא רַאֿפ ןטלַאה ךיז ,ןֿפאֹונ ,ןֿפיוז ,סעקנַאילוה ןעווַארּפ

 .ןַײרַא דלַאוו ןיא ריֿפ עלַא ףיוא ןֿפיול זומ ךיא ןוא רצאנדכוֿבנ ןיב ךיא ,טשינ טַײצ ןייק בָאה ךיא ,רוציקה

 .ּפָא

 ןטלַא ןוֿפ טלַאטשעג ַא רָאנ ,טלַאטשעג–לביב ןייק טשינ ןיוש ןיב ךיא ןוא .עקטעָנאירַאמ עטֿפניֿפ

 ייסידָא ןַא ןסַאֿפרַאֿפ ךיא זומ רעכלעזַא סלַא .סָארעמָאה ןדנילב םעד ןוֿפ טַאיגַאלּפ ַא ןיב ךיא .דנַאל-נכירג

 ןָא ךימ טייג ָסאוו ! סועלעּפ ןוֿפ ןוז ,סעליכַא ןוֿפ ןרָאצ םעד ,עזומ ָא ,גניז טרידַנאקס .עדַאיליא ןַא טימ

.ּפָא .תוחילש ןַײמ ןליֿפרעד זומ ךיא ןוא גנוכַאמכָאנ ַא רעבָא ןיב ךיא .ךיז טייטשרַאֿפ ,טשינרָאג ? סעליכַא

ַ א ףיוא סיורַא ,ךיז טייטשרַאֿפ ,ךיא זומ ,ונ .סעטַארקָאס ןיב ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד .עקטענָאירַאמ עטסקעז

 טימ ןגירק ךיז ,טַײלעגנוי ןעּפעשטַראֿפ ,ןטסיֿפָאס טימ ךיז ןעלטשּפ ,ןעטַא ןוֿפ ןַסאג יד רעביא ריצַאּפש

 ךָאנרעד ןוא ,טסילַאוסקעסָאמָאה ַא ןוא טָאידיא ןַא ןיב ךיא זַא ,רָאֿפ רימ טֿפרַאוו עכלעוו ,ןעּפיטנַאסק

 ךיז טרזח עטכישעג יד .ןלַאֿפרַאֿפ .סעצָארּפ ןטמירַאב םעד ךָאנ עטוקיצ עיצרָאּפ עטמירַאב יד ןעקנירטסיוא

 ןייק ןַײז טשינ ןָאק סעטַארָקאס דנַײרֿפ רעַײא יוו טקנוּפ ,ןַײז טשינ םכח ןייק ריא ןגעק ןָאק'מ ןוא רעביא

 .ּפָא .ןעּפיטנַאסק ןגעק םכח

 םעד ןייגרעבירַא ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,ךיא זומ .רַאזעצ סוילוי ןיב ךיא .עקטענָאירַאמ עטעביז

 דנַײרֿפ רעטסעב רעד זַא ,ןַײז ףרַאד ףוס ןַײמ ןוא ,ןטכַאלש לָאצ עטמיטשַאבסיורָאֿפ יד ןריֿפ ,ןָאק-יבור

 סָאד ןֿפורסיוא ,ענימ עטרעדנּווורַאֿפ ַא ןכַאמ ךיא זומ טיוט ןרַאֿפ .ןענעגרה ךימ לָאז ,סוטורב ,רענַײמ

 רעס-יוועג ַא זומ םורַא תורוד ןיא זַא ,ןַײזטסּוווַאב ןטימ ןברַאטש ןוא “? סוטורב ,ךיוא וד„  עטמירַאב

 יד  סעטַארקָאס דנַײרֿפ טגָאזעג טשרע טָאה יוו ,ןרָאוו ,עמַארד עקירעהעג יד רימ ןגעוו ןבַײרשנָא ריּפסקעש

 .ּפָא .רעביא ךיז טרזח עטכישעג

 רַאֿפ  ארומ קרַאטש רע טָאה ךַאז ןייא רַאֿפ ןרָאוו ,קידלַאוועג ךיז טלַײא רבחמ ןַײמ .עקטעָנאיַראמ עטכַא

 קעווַא רע טלעטש ןרַאזעצ ךָאנ ךַײלג ןוא גנורּפשנזיר ַא רע טכַאמ .רעכוזַאב–רעטַאעט יד ןוֿפ ץענעג םעד

 — טרָאד ךימ ןעמ טֿפור יוו ,רענַאקיסרָאק םעד ,לַארּפַאק םעניילק םעד ,ךימ ןגיוא סנָאסבָאקיישזד רַאֿפ

 ַא ןרעוו לצעגייש שינַאקיסרָאק ןיילק ַא ןוֿפ זומ ,ןָאעלָאּפַאנ — טרָאד ךימ ןעמ טֿפור יוו ,ךיא .ןענָאעלָאּפַאנ

 ןצנַאג ןיא ,ֿבגא ,טָאה רבחמ רעד עכלעוו — עיצולָאווער רעשיזיוצנַארפ רעד ךָאנ ןוא ינעשזטלעוו

 עטמירַאב יד ענעצס רעד ףיוא ןריֿפוצסיורא טייהנגעלעג ענַײֿפ ַא טַאהעג טָאה רע שטָאכ ,טשוֿפרַאֿפ

 רעד ןרעוו ךיא ףרַאד עיצ-ולָאווער רעטנָאמרעד ןביוא רעד ךָאנ — ,רעיּפסעבָאר עקטענָאירַאמ עשיגַארט

 ןרעוו ,רעדנעל ןעמעננַײא ,עטבלַאזעג יד ןוֿפ ןענָארט ןוא ןעניורק עלַא ןרעטיצ ןכַאמ ,גירק ןוֿפ טָאג

 ,זירַאּפ ןייק ךיז ןרעקמוא ,ָאלרעטַאוו ַײב הלּפמ יד ןּפַאכ ,עווקסָאמ ףיוא ןייג ,ןעניֿפעזָאשז ןוֿפ ןטַאררַאֿפ

 ןטימ ןברַאטש וצ טרָאד ידּכ ,לזדניא רעשירַאנ רעניילק ַא ףיוא ןרעוו טקישרַאֿפ ןוא הלּפמ ַא ןּפַאכ רעדיוו

 .ןָאעלָאּפַאנ ,טרָאד ךימ טֿפור ןעמ יוו ,ןיב ךיא  טשינ ךיא בָאה הרירב רעדנַא ןייק ןרָאוו .םזיגַארט ןקירעהעג

 .ּפָא

 ןוא סעצנָאוו יד ןעיירד לעוו ךיא .רעטייווצ רעד םלעהליוו ןיב ךיא .טקידלושטנַא .עקטענָאירַאמ עטנַײנ

 ךעל-קיטש ןָאילימ ןעצ ַא ןענעליוקסיוא טעוו'מ ,המחלמ–טלעוו ַא ןכַאמ ךיז טעוו ךָאנרעד ,סעדער ןטלַאה

 ץלָאה ןקַאה ,דנַאלָאה ןיא ןציז ךיא לעוו ,טעליוקעגסיוא ןַײז עלַא ןיוש ןלעוו ייז זַא ,ךָאנרעד ןוא ,ןשטנעמ



 .ּפָא .ןרַאומעמ ןבַײרש ןוא

 עלַאיצָאס יד ךַאמ ַא טוט ,ַאטַאיבער ,ונ .ןינעל ךיא ןיב יוזַא דלַאב יוו .טָאוו קַאט .עקטענָאירַאמ עטנעצ

 טעוו לַאטיּפַאק רעד זיב ןטרַאוו ? שטנעמ ַא טבעל גנַאל יוו ! ייווצ–סנייא רעבָא ,עיצולָאווער

 .ָּפא .רעהַא רעדָא ןיהַא .טַײצ ןייק ָאטשינ זיא — ןרעוו טרירטנעצ-נָאק

 ןרעוו ןוא ךעלדמעה עצרַאווש ןָאטנָא ןלעוו ,סענירָאינעס ןוא ןרָאינעס ,רימ ןוא .עקטענָאירַאמ עטֿפלע

 ָאטינעב ,אמּתסמ ןָא ךיז טסיוטש ריא יוו ,ןיב ךיא .ןלעטשוצרָאֿפ ןסעגרַאֿפ ךימ בָאה'כ ,ַאהַא .ןטסישַאֿפ

 .ּפָא .ינילָאסומ

 ? ןינילָאסומ ךָאנ ןעמוק לָאז ןָאטוינ ,ךעלגעמ סָאד זיא יוו .ןָאטוינ זיא ןעמָאנ ןַײמ .עקטענָאירַאמ עטֿפלעווצ

 ןַײמ .קיטכיל זיא ּפָאק ןַײמ ןיא .ךיא סייה ןָאטוינ  ָאזלַא .ַײברעד ןיימ ַא רע טָאה אמּתסמ .רבחמ םַײב טגערֿפ

 רעד ןוֿפ ןצעזעג עקיבייא יד ןקעדטנַא ייג ךיא .רעדנעלגנע ןַא ןוֿפ קנַאדעג רענעלָאטש רעד זיא קנַאדעג

 ןענעז ןצעזעג עלַא זַא ,ןזַײווסיורַא ךיז טעוו — ןייטשנַײא ןעמָאנ ןטימ רענייא ןעמוק טעוו'ס ןעוו .רוטַאנ

 .ּפָא .ץעזעג ןרעסיוא

 רעד סע ןיב ךיא .ןעמָאנ ןַײמ טנָאמרעד טשרָאקָא ןעמ טָאה ָאד טנַאה ןיא לדיֿפ ַא טימ .עקטענָאירַאמ עטנצַײרד

 ,םעד ןיוש עז ךיא .עקירעביא יד ןוא ןענָאטוינ ,ןסעדילקווע טיירדעגרעביא לסיב ַא בָאה ךיא .ןייטשנַײא

 ךיא .טעטיוו-יטַאלער ןוֿפ עירָאעט ןַײמ זיא סע וויטַאלער יוו ,ןזַײווֿפיוא טעוו ןוא רימ ךָאנ ןעמוק טעוו ָסאוו

 ןליּפש ייג ךיא ןוא קיטעמוא רימ זיא ,טשינרָאג טסייוו רענייק זַא ,ךיא סייוו ,טשרָאֿפעגסיוא ץלַא בָאה

 .ּפָא .לדיֿפ

 .שיילֿפ–ןטַאמרַאה עקיבייא סָאד ןיב ךיא .קַײווש טַאדלָאס רעווַארב רעד ןיב ךיא .עקטעָנאירַאמ עטנצרעֿפ

 ךָאנרעד ,טסיזמוא ןרעוו ןסָאגַראֿפ טעוו טולב ןַײמ ,גירקטלעוו ןַײז טעוו סע .ךיא ייג — ךימ טֿפור ןעמ זַא

 ןָסאגרַאֿפ רעדיוו טעוו טולב ןַײמ ןוא ,ןזַאג יד טימ גירקטלעוו ָסאד ,לָאמ ןטייווצ םוצ גירקטלעוו ןַײז טעוו

 רעטמיטשַאב-סיורָאֿפ רעד ןעמוקרָאֿפ ,ךעלריטַאנ ,טעוו ךָאנרעד ןוא ,טסיזמוא רעדיוו ןוא ,ןרעוו

.ָּפא ? ָסאריּפַאּפ ַא ריא טָאה רשֿפא .גנַאגרעטנוא–טלעוו

 — ןוֿפרעד ךַאמ ןוא ץלַא סָאד םענ ,רעסַאֿפרַאֿפ רענדוקסַאּפ ,ךיא ןוא .עקטעָנאירַאמ עטצעל ןוא עטנצֿפוֿפ

 טשינ ביוא ןוא ,טמירַאב ןרעוו וצ ךיא ףָאה קיטש םעד טָא ךרוד .קיטש–רעטַאעט ַא — רימ וצ ָךארב ַא

 — טייקכעל-ברעטשמוא טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג יד טשינ ביוא .ךעלטמירַאב ,תוחּפה–לכל ,זיא טמירַאב

 רעמ לסיב ַא .טכַאמעגסיוא טשינ ךיוא טלָאוו טנעצָארּפ קיסַײרד וליֿפַא .קיצֿפוֿפ ןַײז לָאז ָאט

 .ָּפא .Dixi .ןבעל םוצ יבַא — רעקיצניוו לסיב ַא ,טייקכעלברעטשמוא

 ! דלַאוועג יירשעג ַא טימ ףיוא ךיז טּפַאכ .ןָאסבָאקיישזד

 ? םדָא ,וטסַײרש ָסאוו .יניסנס

 ? ןעזסיוא סָאד טעוו יוזַא .ןָאסבָאקיישזד

 .ךרע ַןא .יניסנס

 םורַא ֿטפיול ! לדניווש טנעצָארּפ טרעדנוה ! ַײרעשלעֿפ–לסקעוו ! ערעֿפַא עלענימירק טַײרש .ןָאסבָאקיישזד

 ! ןעוועג טשינ ןָאסבָאקיישזד זיא רעלדניווש ןייק — ָסאוו–ָסאוו רעדיוו ֿטפיול ,טונימ ָא ּפָא ךיז טלעטש ,טלמוטעצ

 עזיוּפ .רעלעירט-סודניא–סיורג ןקיגנַארטשרע סלַא טנעקעג םיא ןבָאה סָאוו ,עלַא טקיטעטשַאב ןטלָאוו סָאד

 ןוא קידריוו ,עמריֿפ עטנענימָארּפ ןַײמ ןקעלֿפַאב וצ טשינ ידּכ ,ךיא זומ ַןאמסטֿפעשעג רעטמירַאב סלַא



 ,ןיינ ! ןטֿפַאשרעה ענַײמ ,ןיינ ! לַאדנַאקס–גנוֿפַאשַאב–טלעוו ןצנַאג םעד טָא ןוֿפ ןקורסיורַא ךיז סנטַײצַאב

 עכעלטֿפעשעג עדעי ךיז ןוֿפ ּפָארַא ףרַאוו ךיא ! יניסנס רעטסימ ,שחנ רעטסימ ,הווח סימ

 ךיז ריא טלַאז ,רעטסימ ,ןיוש ןיניסנס וצ ! ןעג-נומענרעטנוא עכעלדנעש עכלעזַא רַאֿפ טייקכעלטרָאווטנַארַאֿפ

 ! ןענַאד ןֿופ ןגָארטּפָא

 טסיב ,םדָא וד ,טָגאזעג יוו ,ןעד ,ץרַאה ןַײד ןרעטַײל ןוא ןרָאצ ןַײד ןליטש וט ! םדָא ,םדָא טשימעצ .יניסנס

 ןַײד ןיא — טָאה טנַאה ןַײד ןיא ןוא ,דרע רעד רָאג ןוֿפ רַאה רעד ,תורוד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ןַײז וצ טלייוועג

 — זיא טנַאה

 ? טשינ יצ ,קעווַא טילֿפ ריא ! ענעגייא ָסאד רעדיוו םיא ףיוא ךיז ֿטפרַאוו .ןָאסבָאקיישזד

 רעלק ןוא ,םדָא ,ןטילבעג ענַײד ִקיורַאב .ןעמוק רעטעּפש ךיא לעוו .ךיא עז ,טכָאקעֿגפיוא טסיב .יניסנס

 .ּפָא .ןריהעג יד טשינ טמיוצ'מ ןעוו ,ןרילרַאֿפ טכַײל ּפָאק םעד ןעק'מ .ליֿפ וצ טשינ

 וצ טשינ עמריֿפ ןַײז טעוו ןָאסבָאקיישזד ! ןרעדנַא ןַא ךַײא טכוז ! ךַײא טכוז ןרעדנַא ַןא ןיילַא .ןָאסבָאקיישזד

 ! יסול ליטש ! דנַײמ רעווענ ! דנַײמ רעווענ ! דנַײמ רעווענ .רעשלֿעפ–לסקעוו עדנַאב ַא בילוצ ןכַאמ דנַאש

 ,יסול ,ַײב–דוג .בַײוו ןַײמ — זַײוולייט רָאנ ןעוו ןוא — ןעוועג טרָאֿפ טסיב .טַאהעג ביל טרָאֿפ ךיד בָאה ךיא

 .ַײב–דוג

 ןיב טציא .ןטלַאהעג ריד ןוֿפ קידנעטש בָאה ךיא ! טָאג ,גנוטכַאכיוה ןַײמ ! גנוטכַאכיוה ןַײמ ,טָאג ,וד ןוא 

 ,טלעוו ַאזַא .ץעגרע ןטלַאהַאב ךיז טָסאה .ןָסאלשעגסיוא ! רעמענרעטנוא רעד טסיב וד טשינ ,ןיינ ִקיור ךיא

 ןוֿפ טלעוו ַא ,טולב רעדיוו ,טולב ןוֿפ טלעוו ַא ,רעביא ךיז טרזח סָאוו ,טלעוו ַא ,גנוכַאמכָאנ ַא טלעוו ַא

 ַא יוו טלעוו ַא ,תילּכּת ןָא טלעוו ַא ,גנַאגרעטנוא רעדיוו ,גנַאגרעטנוא ןוֿפ טלעוו ַא ,גירק רעדיוו ,גירק

 ןַײד טשינ ,דנַײמ רעווענ — ,עסַאק ענעכָארבעגֿפיוא ןַא יוו טלעוו ַא ,הֿבנג ַא יוו טלעוו ַא ,לסקעוו שלַאֿפ

 ליוו ךיא ? וטסיב ּווו .ןוט טשינ סניוזַא טסעוו וד .ןדערנַײא טשינ ךימ טעוו'מ ! טָאג ,סע זיא גנומענרעטנוא

 ּווו .ריד וצ ייג ךיא .ארומ בָאה ךיא .רעגנעל טונימ ַא ָאד ןַײז וצ ארומ בָאה ךיא .ןַײז טשינ ריד ןָא ָאד

 .רעטצניֿפ זיא רימ ? טָאג ,וטסיב
  ןָא ןעמוק סע .גנוצ רעטקעטשעגסיוא ןַא טימ ןעגנעה טבַײלב רע ןוא — טונימ ַא ,גַײווצ ַא ןָא טגייב ,ןבעל ןוֿפ םיוב םוצ וצ ֿטפיול

 .ריא ךָאנ שחנ רעד ,זגורב — יסול .שחנ רעד ןוא יסול

 …זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו קידנצנַאטרעטנוא .שחנ

 ! זירַאּפ טימ ּפָאק ַא ןעיירד וצ ףיוא רימ טרעה .יסול

 ? םַאדַאמ ,גנערטש יוזַא סעּפע ָסאוו .שחנ

 ! ןגערֿפ וצ הּפצוח יד ךָאנ טָאה ריא .יסול

 ? הווח םַאדַאמ ,זעוורענ יוזַא סָאוו רַאֿפ .שחנ

 ! ורוצ ךימ טזָאל ,ךַײא טעב ךיא .יסול

 עכעלדנַײרֿפמוא ַאזַא ןכַאמ וצ ךַײא טגנערב סע סָאוו ,ןסיוו וצ טביולרעד רימ זיא ! עילּפ ּווו ליא'ס .שחנ

 ? רערערַאֿפ ןוא דנַײרֿפ ןטסעב רעַײא ןוֿפ סערדַא ןֿפיוא גנוקרעמַאב

 ענַײמ ! ריא יוו טריֿפרַאֿפ יוזַא טשינ ךימ טָאה דנַײרֿפ ענַײמ ןופ רענייק ! דנַײרֿפ ןַײמ טשינ טנעז ריא .יסול

 .ּפָא רעווש טצכערק — סָאוו וצ טמוק סע זַא ןוא טצייר ,טצייר ריא ! טרָאוו ןטלַאהעג קידנעטש ןבָאה דנַײרֿפ



 .טָאה רע יוו רעמ ןבעג טשינ ןָאק שחנ רעטסנעש רעד  טרָאווכירּפש ַא ןַארַאֿפ ! םַאדַאמ .שחנ

 ! רערַאנּפָא ַאזַא ! רעריֿפרַאֿפ ַאזַא ! גונעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא .יסול

 .שחנ ַא טמַא ןַײמ טיול ןיב ךיא זַא ,םַאדַאמ ,טשינ טסעגרַאֿפ .שחנ

 — ָסאוו וצ טמוק סע זַא ןוא ! רילַאווַאק רעקידנצייר ַאזַא ,רעטנַאגעלע ַאזַא ,רענייש ַאזַא ! ךעלרעדיוש .יסול

 — ןַײז טשינ לָאז ןַאמ ןַײמ ָסאוו ! םיא רַאֿפ טַײל רעמ זיא ןָאסבָאקיישזד וליֿפַא זַא ? סיורַא ךיז טזַײוו ָסאוו

 ! טשינ רע זיא טנעטָאּפמיא ןייק

 ןַײמ ןגעוו הרעשה רעַײא טקיטעטשַאב טשינ בייהנָא ןוֿפ דלַאב ךיא בָאה ,טקנעדעג ריא ביוא ,םַאדַאמ .שחנ

 ַא ןיב ךיא טשינ זַא ,טרֿעפטנעעג טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא גנורעטסַײַגאב רעַײא ףיוא בָאה ךיא .טייקשליבסנַאמ

 םַאזקרעמֿפיוא ךַײא רעבירעד רימ טביולרעד .טביילגעג טשינ טָאה ריא .ליבסנַאמ ַא ןיב ךיא טשינ ,שטנעמ

 — סעיזנעטערּפ ערעַײא זַא ,ןכַאמ וצ

 ! ןָאסבָאקיישזד ,רימ ןוֿפ וצ םיא םענ ? וטסיב ּווו ! ןָאסבָאקיישזד .יסול

 ! דרָאמטסבלעז ןעגנַאַגאב זיא ןַאמ רעַײא ? ךיא עז ָסאוו םוא ךיז טקוק .שחנ

? ןוטעג וטָסאה ָסאוו ! בָאקיישזד רעּפרעק ןטיוט םוצ וצ טלַאֿפ .יסול

 .טסנרע טרעוו עַגאל יד .שחנ

 רָאג ףיוא יורֿפ ןייא ! רימ וצ ייוו ! רענייא רעדרעמ ,בָאקיישזד ? רעביא ךימ וטסזָאל ןעמעוו ףיוא .יסול

 .טנייוו ! דרע רעקידלַאוועג ,רערָאג ,רעצנַאג רעד ףיוא טנעטָאּפמיא ןייא טימ יורֿפ עקיצנייא ןייא ! דרע רעד

 .ליבסנַאמ ַא ןֿפַאשרַאֿפ וצ ךַײא ,ןעז ןיוש טעוו'מ .רֿקפה טשינ זיא טלעוו יד ,םַאדַאמ ,טשינ טנייוו .שחנ

 ? ןוטעג וטָסאה ָסאוו ,רענייא רעדרעמ ,בָאקיישזד ץלַא טנייוו .יסול

 ! םדָא ,םדָא סיורַא טגניז ,רעמייב יד רעביא ךיז טזַײוו .יניסנס

 ַײב ןלעוּפ טשינ טסנָאק ? לגילֿפ עטצינעגּפָא עטַאוועטַאמש יד ףיוא ןִעילֿפ וצ ןעמוקעג רעדיוו ןיוש .שחנ

 ? לדנַאלּפָארעַא ןַא ןקעווצטסניד בילוצ ןֿפיוק ריד לָאז רע ,ןענוֿפלדנס

! םדָא ,םדָא .יניסנס

 רעשיקנערֿפטלַא ,ןכַאמ וצ םַאזקרעמֿפיוא ריד דובּכ םעד בָאה ךיא ? ןדלַאוועג ַא רַאֿפ וטסכַאמ ָסאוו .שחנ

 ! דרָאמטסבלעז ןעגנַאַגאב זיא םדָא ןַײד זַא ,ןלטב–למיה

 ! םדָא רעקיקענטַראה ,רעטכעלש רעד ! רעקיקענטרַאה רעד ,ָא טשימעצ ןעגנעה טבַײלב .יניסנס

.לטימ ַא בָאה ךיא .סעיצַאמַאלקעד ענַײד בָאה ךיא ביל יוו ,ךָאד טסייוו .טשינ רימַאלקעד .שחנ

! דער .יניסנס

 וד יוו ,טָאג טָאה גנוֿפַאשַאב–טלעוו רעקידרעִירֿפ רעד תעב .גנורעדנע לקיטש ַא ןכַאמ ןזומ טעוו'מ .שחנ

 .טרעק-רַאֿפ לסיב ַא רָאנ ,עבלעז ָסאד ןכַאמ ןעמ טעוו טציא .ּפיר סמדָא ןוֿפ הווח ַא ןטינשעגסיוא ,טסייוו

.םדָא ןַא ןדַײנשסיוא ּפיר סהווח ןוֿפ ןזומ טעוו'מ

 ןדנעל ענַײד ןָא טרוג ,ךיד טעב ךיא .טַײשעג ןוא קיטֿפַאהָראוו ןענעז ,שחנ ָא ,דייר ענַײד קידמינונחּת .יניסנס

 רימ ,קיט-ֿפַאהרָאוו ןעד — — טנעה ענַײד ןוֿפ קרעוו ָסאד טשטנעבעג רַאה ןַײמ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןרעוו לָאז ןוא



 .ןעָנאסבָאקיישזד ףיוא טלטַײט — רעד יוו ןקיטֿפַאהקלַאש ןוא ןקיקענטרַאה ַאזַא טשינ רָאנ ,םדָא ןַא ןֿפרַאד

 ! טנעטָאּפמיא ןייא ןוא יורֿפ ןייא ! טנעטָאּפמיא ןייא ןוא יורֿפ ןייא טרעמָאי .יסול

 ענַײמ ןיא טגיל סע ! טלעוונשטנעמ ַא ןַײז טעוו סע ,זומ סע ,ףרַאד סע — שחנ ַא ןיב ךיא יוו .שחנ 

 ,ךיא .ןטכָאררַאֿפ זיא ץלַא ןוא — עיצַארעּפָא עניילק ַא ? ּווו–ענערּפמָאק ,ןסערעטניא עלענָאיס-עֿפָארּפ

 טמענ — גרוריכ רעטינעג ַא ,ךעלמענ ,ןיב ךיא .ןריֿפוצכרוד עיצַארעּפָא יד רעטנוא ךימ םענ ,רענייא יניסנס

 ! סוקָאּפ–סוקָאה לקעטשרעביוצ ַא טימ יוו טעצַנאל ןטימ טכָאֿפ ,סעציילּפ סיסול רעטניה ךיז טלעטש ,טעצנַאלַ א סיוַרא

 ןיא ןעקנוזרַאֿפ ,דרע'רד ףיוא ןגיל טבַײלב ןוא םוא טלַאֿפ יסול .יז טריזיָטאנּפיהַראֿפ  ! סוקָאּפ–סוקָאה ! סוקָאּפ–סוקָאה
 סשחנ םעד ,ףוג רעטזיולבטנַא סהווח  ןטכַײל רעטצנֿיפ רעד ןיא .סיוא ךיז טשעל ןדע–ןג'ס .רעטצנֿיפ טכַאמ שחנ רעד .ָףאלש

 .ןעלגילֿפ סיניסנס ,טעצנַאל

 טָאה ריא יבַא .רימ ריא טלֿעפעג — טשינ טדער ןוא טֿפָאלש ריא זַא .יוזַא טָא ,םַאדַאמ ,יוזַא טָא .שחנ

 טשינ .ןָאזרעּפ עכעלטנרָא–טּפיוה ַא — עילּפ ּווו ליא'ס — אקווד ןיב ךיא .שחנ ןעמערָא םוצ סעיזנעט-ערּפ

 לָאז ךיא ,קיטֿפַאהנסיוועג וצ ןיב ךיא יוו יוזַא ןוא ןַײז טשינ ַןאמ ןייק ָןאק ןיילַא ךיא יוו יוזַא ? יניסנס ,יוזַא

 ריא לעטש ןוא ימ יד רימ ךיא םענ — טליבסנַאמַאבמוא ,רימ זיא ייוו ,ןבַײלב לָאז הווח קיטש ַאזַא ,ןזָאלרעד

 ןייק ןבָאה טשינ יז לָאז .סיורַא ּפיר רעקידתועינצ–ךיוה רענעגייא ריא ןוֿפ ליבסנַאמ ןקידעבעל ַא וצ

 דרע רעד ףיוא ןענעמדיוו ךיז רעטַײוו ןלָאז ןוא זיא יז סיורג יוו ןרעוו טליבסנַאמַאב יז לָאז ,סעיזנעטערּפ

 ,ךעלעשטנעמ ,ךעלעשטנעמ …עה ,עה ךיוה ךיז טכַאלעצ …ךעלעשטנעמ ,ךעלעשטנעמ ,ךעלעשטנעמ

 …ךעלעשטנעמ

 וצ דייר–םוניהיג עכלעזַא רימ זיא רעווש ןוא גנוצ ןַײד טרעטסעל סע .שחנ ,יוזַא דער טשינ ,ָא .יניסנס

? ךאלמ ַא ןיב ךיא זַא ,טשינ ןעד וטסייוו .ןעמענרַאֿפ

 טשינ — ךיא ןוא ךאלמ ַא ,ערה–ןיע ןייק ,וטסיב טָא .דוֿבּכ ןשילמיה ןַײד רעביא טעב ךיא ,ןָאדרַאּפ .שחנ

 ןענעז רימ זַא ,ןעז וטסעוו ,לּפעק ןיילק ןַײד טימ לרעלק ןיילק ַא ביג ןגעווטסעדנוֿפ — ,שחנ ַא יוו רעמ

 .עבלעז יד יוו טוג יוזַא ןענעז — ? ּווו–ענערּפמָאק — ןסערעטניא ערעזדנוא .םיֿפּתוש

 ,סיורַא טגנירּפש ,ּפיר סיסול–הווח ןוֿפ ןטינשעגסיוא ,םדָא רעַײנ רעד .ךיז טערָאּפ שחנ רעד .טמוטשטנַא טרעוו .יניסנס
 ךיז טכַאלעצ שחנ רעד .ןיניסנס וצ שחנ ןוֿפ ,שחנ וצ ןיניסנס ןוֿפ — רעטצנֿיפ רעד ןיא ןֿפיול ךיז טָזאל ןוא ָיאוו ןשהיח ַא טגַנאלרעד

 ןֿפיוא ךיז טלעטש ,סרעדור טימ יוו טנעה יד טימ ףרָאוו ַא טיג ,זוּמּת ןיא טנוה ַא יוו גנוצ יד סיורַא טקעטש םדָא .קיטכיל טכַאמ ןוא

 .טַײז סשחנ םַײב ,רענעדירֿפוצ ַא ,רעַטאוועּמּת ַא ,ןייטש טבַײלב ןוא — לָאמ רָאּפ ַא רעביא ךיז טיירד ,ּפָאק

 ? וטסליוו סָאוו ! םדָא ,םדָא טייֿרפרעד .יניסנס

 ! ַךאז עסואימ ַא ,ַךאז עסואימ ַא .טעָיאוו .םדָא

 ? וטסליוו ךַאז ַא רַאֿפ ָסאוו ביוט ךיז טכַאמ .יניסנס

 .ןּפַאכֿפיוא ןיוש ךיז טגעמ ריא ,הווח םַאדַאמ יסול רעקידנֿפָאלש רעד וצ וצ טייג ! עסואימ ַא — ךָאד טסרעה .שחנ

 רעד דנַײרֿפ רעטסעב רעַײא ָסאוו ,רַאילּפמעזקע–טכַארּפ ןשליבסנַאמ םעד ףיוא ,עילּפ ּווו ליא'ס ,קוק ַא טיג

 ,ונ ! טריניבמָאקעגסיוא ןוא ןטינשעגסיורַא ירּפסע ליֿפ יוזַא טימ ּפיררעבַײוו רֿעבושח רערעַײא ןוֿפ טָאה שחנ

.ךיז טקעוו יסול .יז טלסיירט ! ךיז טרירעג ,לסיב ַא רעלענש

 ? ךיא ןיב ּווו .יסול

.םַאדַאמ ,ןדע–ןג ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טגיינ .שחנ



 .ןָֿפאלשעגנַײא טכירעגמוא יוזַא ןיב ךיא …ריא טנעז סָאד ,ַא .יסול

 ןיא ןגעלעג יוזַא טנעז ריא יוו ןוא .טרֿעפעלשעגנַײא ךַײא בָאה ךיא רָאנ ,ןֿפָאלשעגנַײא טנעז ריא טשינ .שחנ

 ךַײא ,גרוריכ רעטינעג סלַא ,ךיא בָאה — תומולח–רוה עסיז ערעַײא טַאהעג ןוא ףָאלש ןוֿפ סמערָא יד

 .ןלעטשוצרָאֿפ ךַײא דוֿבּכ םעד בָאה ךיא ןכלעוו ,ליבסנַאמ ןשיטנעטיוא ןַא ּפיר רעד ןוֿפ ןטינשעגסיוא
 .ּפָא םיא טגָאי שחנ .יאהובַ א יוו ,ןהווח ףיוא ףיוַרא טגנירּפש םָדא

 רע טעוו ,ךיא ףָאה ,טַײז רעַײא ַײב רעבָא ,ווִיַאנ ןוא יור וליֿפַא ךָאנ זיא רע ? סָאוו ,ךַײא טלעֿפעג רע 

 סרעדנוזַאב זיא רעּפרעק ןַײז ןוֿפ לייט רעטשרעטנוא רעד .גנוִיצרעד עכעלטכעלשעג עקיטיינ יד ןעמוקַאב

 .טלקיווטנַא קרַאטש
 סעּפַאל עסיורג ענַײז ןיא יז טמענ םדָא .טקיצטנַא זיא ןוא םַאזקרעמֿפיוא ןעמדָא טכַארַטאב ,טשַטאלק ,ףיוא ךיז טלעטש הווח–יסול

.ךעלקילג טכַאל יז ןוא

 ! םדָא ,םדָא .יניסנס

 ! ךַאז עסאימ ַא ! ךַאז עסאימ ַא .םדָא

 ! בַײוו ןַײמ — וד  ָגאז ןוא ןצֿפעל ענַײד ןֿפע .יניסנס

 ! ךַאז עסאימ ַא ! ךַאז עסאימ ַא .םדָא

 ! בַײוו ןַײמ — וד  ָגאז ! ָסאד טשינ .יניסנס

 — וד — ןַײמ — בַײוו .םדָא

 — ןַאמ — ןַײד — ךיא  רעטַײוו ָגאז .יניסנס

 .טעָיאוו — ךיא — ןַײד — ןַאמ .םדָא

.בַײוו ןַײד — ךיא ,ןַאמ ןַײמ — וד  ָגאז ,הווח ,וד ןוא .יניסנס

 .בַײוו ןַײד ךיא ,ןַאמ ןַײמ וד .הווח

 ךיז סע לָאז ! קלָאֿפָראּפ עגנוי ָסאד ןבעל לָאז .טַארַײהַראֿפ ךעלצעזעג ריא טנעז ןָא טציא ןוֿפ ךעלרעַֿײפ .שחנ

 .ןרעמ ןוא ןצרש ,ןרעּפכורֿפ

.טרירעג .יניסנס

קנַאד ןַײמ ,שחנ ָא ,ןָא םענ

 ,קנַאדעג ןטוג םעד רַאֿפ

 ,טַאהעג טָסאה וד ָסאוו

 ! טַאט רענעביוהעג רעליווו ןַײד רַאֿפ ןוא

 ! ןָאסבָאקיישזד ,ןָאסבָאקיישזד ,ךע ןָאסבָאקיישזד ןקידנעגנעה םעד ףיוא טקוק ? רעדיוו ןיוש טסרימַאלקעד .שחנ

 עכלעזַא ןשיווצ ! טלעוו–ַץאזרע ַאזַא ןיא טיורב לקיטש ןֿפיוא ןעווערָאה רעטַײוו זומ רעבָא ךיא .טוג זיא ריד

! סמדָא–ארּפ

 .רעבירַא זיא ךַײא ףיוא ןרָאצ רעצנַאג ןַײמ ? טסייוו ריא .ךיוא ךַײא קנַאד ,רעביל שחנ ,ךיא ןוא .הווח

 .ןרעה וצ סָאד ךימ טיירֿפ סע ךיז טגיינ .שחנ

.ןעמוק ץינ וצ ךעלַײרג רימ טעוו ,טלעטשעגוצ רימ טָאה ריא ָסאוו ,ןַאמ רעד .הווח



 יד יוו ,ןבַײרטסיורַא ןַאמ ןטרעעג רעַײא טימ ךַײא ןלעוו רימ יוו םעד ךָאנ זַא ,ןיימ ךיא ןוא ! ףָאה ךיא .שחנ

 יד ןרעדנּוווַאב וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה רימ ןלעוו — ןדע–ןג ןקיזָאד םעד ןוֿפ ,טרעדָאֿפ טֿפירשרָאֿפ

 טעוו רע — ןוז רעטשרע רעד ןרעוו ןריובעג טעוו ךַײא ןעוו .טַארַײה רעַײא ןוֿפ ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ

 .רעדרעמ ַא ןַײז ךעלמענ טעוו רע .החמיׂש רעד ףיוא ןֿפור וצ ךימ ןסעגרַאֿפ טשינ ריא טלָאז — ןיק ןסייה

 .ךַײא קַנאד ךיא .רעייז ךימ טייֿרפ .הווח

 ןרעל ןוא יורֿפ רעביל ןַײד ןיד ,םדָא–ארּפ  רעקיטכיר רעדָא ,םדָא ,וד ןוא ןעמדָא וצ .ָסאוו רַאֿפ ָאטשינ .שחנ

 ריא ףיוא ךיז טסנָאק .ןכַאז יד ןיא ןרַאֿפרעד רעייז זיא בַײוו ןַײד .ןסיוו ףרַאד ליבסנַאמ ַא סָאוו ,ץלַא ריא ַײב

 .ןזָאלרַאֿפ

 ַא ! בַײוו ַא עלירָאג עגנוי ַא יוו ,ךעליירֿפ טַײרש ןוא טנעה עסיורג יד טימ יז טעלג ,סמערָא עסיורג יד ןיא ןהווח טלַאה .םדָא

 ! ךַאז עסואימ ַא ! בַײל

 ? לצנעט ַא רשֿפא ,שחנ רעטסַײמצנַאט רעביל ןעמדָא ןוֿפ סיורא שירעֿפיטש ךיז טסַײר .הווח

.שיורעגלגילֿפ ןקיֿטפעה טימ טרינַאּפמָאקַא ,רענעדירֿפוצ א ,יניסנס .ןצנַאט שחנ ןוא הווח .ָאווַארב .שחנ

 ַא יוו ךיז טייֿרפ םָדא .טימ רעד ןיא ןַײרא םיא ןעמענ הווח ןוא שחנ ! טנעה טימ ! סיֿפ טימ ! ךיוא ליוו ! ךיוא ךיא .םדָא

 .רעשימרוטש ץלַא טרעוו ץנַאט רעד .האנה רַאֿפ טעיָאוו ןוא גנוצ יד סיורַא טקעלב ,סיֿפ ןוא טנעה טימ טֿפרַאוו ,דניק

 .דִיי ַא ןָא ןוא טָאג ןָא טלעוו ַא .דִיי ַא ןָא ןוא טָאג ןָא טלעוו ַא .דִיי ַא ָןא ןוא טָאג ָןא טלעוו ַא קידנצנַאט .שחנ

 ךיז טצעז רעטסעקרָא רעד .ןטנעמורטסניא–זעשזד טימ — ליטס רעטסַײנ — םיבורּכ–רעטנוא עגנוי–טולב עילעּפַאק ָא ךיז טזַײוו סע

.ץנַאט םעד ןרינַאּפמָאקַא ןָא טבייה ןוא סיוא

 .ּפָארט ןוֿפ ןוגינ ןטימ ,קידנצנַאט .שחנ

,ןעניק ןריובעג טָאה םדָא ןוא

,ןעלֿבה טעגרהעג טָאה ןיק ןוא

,טָאטש ַא טיובעג ןיק טָאה ךָאנרעד ןוא

.טָאטש ַא טיובעג ןיק טָאה ךָאנרעד ןוא

.רעביא ןרזח .עלַא

,טָאטש ַא טיובעג ןיק טָאה ךָאנרעד ןוא

,טָאטש ַא טיובעג ןיק טָאה ךָאנרעד ןוא

 .קיטרַא–טערַאבַאק .שחנ

 ,ןתׂש ןריובעג םדָא טָאה ךָאנרעד ןוא

.ןסייוו עלַא רימ יוו

.רעביא ןרזח .עלַא

 ,ןתׂש ןריובעג םדָא טָאה ךָאנרעד ןוא

.ןסייוו עלַא רימ יוו

.ליטש טרעוו'ס ! יניסנס .לוק סנֿופלדנס

.רעה ךיא .יניסנס

 ? ןעשעג זיא ָסאוו .לוק סנֿופלדנס



 .ןֿפַאשַאב שטנעמ ַא טָאה שחנ רעד .יניסנס

 ? שחנ רעד .לוק סנֿופלדנס

 .ןֿפַאשַאב שטנעמ ןליווו ץנַאג ַא ,ָאי .יניסנס

 ? זיא ּווו רעקידרִעירֿפ רעד ןוא עזיוּפ רעצרוק ַא ךָאנ .לוק סנֿופלדנס

.ןעגנָאהעֿגפיוא ךיז .ָאטשינ שיַטאמגעלֿפ .יניסנס

.טגנעה ןָאסבָאקיישזד ּווו ,םיוב םעד ףיוא ,ןעמדָא ףיוא ,ןהווח ףיוא טלטַײט ,רעֿפַא טערט .שחנ

 ,רעטיוט ַא וטסגנעה ןבעל ןוֿפ םיוב ןֿפיוא

 ! ןַײמ וד םדָא

 — ןבעל'ס ןעמונעג ךיז ןבעל ןוֿפ םיוב ןֿפיוא

.ןַײֿפ זיא'ס ,ןבעל'כ

 ,ןטייווצ ַא ןיוש טסָאה ,ןיוש טסָאה וד רעָבא

! ןַײמ וד הווח

— ןענָאילימ ןַײז ןלעוו ,רעטירד ַא ןַײז טעוו

 ! ןַײז ןיוש טעוו'ס ,ןַײז טעוו'ס

.גנַאהרָאֿפ .קיזומ–זַאשזד עקידנביוטרַאֿפ .ךיז ןזדלַאה םדָא ןוא הווח .ףיוא טרענוד רעטסעקרָא ,לַאנגיס ַא טיג
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