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 זינגער- בַאשעוויסיצחק

  די נָאדל
  
  
  

הַײנט ֿפירט אױס ַאלע שידוכים ליבעלע די , מַײנע גוטע מענטשן
ֿפירט ’מ. הױבט זיך ָאן ַארומֿפירן’ֿפַארליבט זיך און מ’מ. שדכנטע

אין מַײנע צַײטן הָאט מען . קריגט זיך ֿפַײנט’זיך ַאזױ לַאנג ביז מ
לײן הָאב נישט געזען מַײן איך ַא. מַאמע-זיך ֿפַארלָאזט אױף טַאטע

הָאט מיר ַארָאּפגענומען דעם ’מ. טָאדיען ביז צום בַאדעקנס
הָאב אים דערזען מיט דער רױטער בָארד ’שלַײער ֿפון ּפנים און כ

איז געװען נָאך שֿבועות און ער ’ס. און די צעשױבערטע ּפאות
הָאב נישט ’ַאז כ. הָאט געטרָאגן ַא ֿפוטער װי אין װינטער

הָאב ָאּפגעֿפַאסט ַא לַאנגן ’כ. איז נסים ֿפון הימל, עקגעחלשטַאװ
זָאל נישט הָאבן קײן ערגער , װער מיר גוטס גינט, נו. טָאג-זומער

יושר זָאל ער -ַא מליץ. לעבן װי איך הָאב געהַאט מיט מַײן מַאן
קען מיך קױם דערװַארטן װען ’נָאר כ. טָאר עס נישט זָאגן’מ. זַײן

  . ר זַײן בַאנַאנדמיר װעלן װַײטע

װָאס װײסט ַא יונג מײדל ָאדער ַא יונג בחורל . שמיבע- ליבע, יָא
. מַאמעס הָאבן געהַאט זײערע סימנים? איז גוט ֿפַאר זײ’װָאס ס

, רײצע לאה, איז געװען בַײ אונדז אין קרַאסנָאסטָאװ ַא יִידענע’ס
לעגט זי ֿפ, און װען זי הָאט געװָאלט ָאנקוקן ֿפַאר איר זון ַא ּכלה

בעטגעװַאנט ’ַאז ס. ַארַײנֿפַאלן צו די מחוּתנים בַאלד אין דער ֿפרי
איז געװען קױטיק און די מױד איז איר ַאנטקעגנגעקומען מיט 

הָאט זי שױן , צעקָאדלטע הָאר און ַא צעריסענעם שלָאֿפרָאק
נָאך ַא צַײט הָאט מען זיך . ֿפַארשּפָארט מיט איר צו רעדן

רע שטיק אין ַאלע שטעטלעך ַארום און ַאז דערװּוסט ֿפון אי
זענען ַאלע מױדן געלָאֿפן , הָאט זי דערזען גַאנץ ֿפרי אין מַארק’מ

זי הָאט געהַאט זעקס זין און ַאלע . ֿפַארקײטלען די טיר
ָאבער , שידוכים הָאט זי גרָאד געטָאן מיט זײ קרומע. גערָאטענע

ן זַײן ביז דער חתונה ַא מײדל קָא. דָאס איז ַא בַאזונדערער זַאך
ַאלץ הענגט ָאּפ אין . רײן און זױבער און שּפעטער װערן ַא שליָאך

   .מזל
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אין הרוביעשױװ . ָאבער לָאמיר אַײך בעסער דערצײלן ַא מעׂשה
יענע יָארן הָאט מען . לעמל װַאגמַײסטער’ר, איז געװען ַא גֿביר

 איז לעמל’ָאבער דער ר, קײנעם נישט גערוֿפן מיטן צונָאמען
דָאס . הָאט אים גערוֿפן בַײם בַײנָאמען’ַאז מ, געװען ַאזַא מַאגנַאט

װַײב זַײנס הָאט געהײסן אסּתר רױזע און געשטַאמט הָאט זי גָאר 
ַא שײן מענטש מיט : זי שטײט מיר ֿפַאר די אױגן. ּפױלן-ֿפון גרױס

איבערן שײטל הָאט ַאלע מָאל . ַא גרױסשטָאטישן געשטעל
דָאס ּפנים איז געװען װַײס און . שװַארצער שַאלגעהַאנגען ַא 

גוט . אױגן הָאט זי גרָאד געהַאט טונקעלע. גלַאט װי בַײ ַא מײדל
ט אין ’זי. אֿפשר ֿפרַאנצױזיש אױך, דַײטש, רוסיש, גערעדט ּפױליש

אין די גרױסע בלָאטעס איז זי ַארױס . יענע צַײטן געשּפילט ּפִיַאנָא
הָאב ’כ. טע לעטשלעך און הױכע קנָאֿפלעןֿפון שטוב מיט ָאּפגעּפוצ

זי ַא מָאל געזען היּפערן ֿפון שטײן צו שטײן װי עּפעס ַא ֿפױגל און 
 ַא װָארע –מיט בײדע הענט הָאט זי אונטערגעהױבן די ּפָאלעס 

-און דער בן, ציון-בן, יחיד-ַא בן, געהַאט הָאט זי אײן זון. ּפריטש
 דער מַאמען װי צװײ טרָאּפנס ציון איז געװען ַארַײנגערָאטן אין

נָאר , נישט ֿפון איר צד, מיר זענען געװען װַײטע קרוֿבים. װַאסער
 איז – בענצע הָאבן זײ אים גערוֿפן –ציון -דער בן. ֿפון מַאנס צד

בַײ . געלערנט, קלוג, שײן: זָאגט צו גָאט און צו לַײט’װי מ, געװען
נַאכט איז געקומען צו בַײ . טָאג הָאט ער געלערנט ּתורה בַײם רֿב

  , װי די מַאמע, ער הָאט געהַאט שװַארצע הָאר. אים ַא לערער
ַאז ער איז ַארױס זומער אין דעם געהָאקטן . און ַא ליכטיק ּפנים

מיט די געמזענע , קַאּפָאטקעלע מיט ַא שליץ ֿפון הינטן
הָאבן ַאלע מײדלעך אים נָאכגעקוקט ֿפון די , שטיװעלעך
  . ֿפענצטער

נָאר ֿפַאר דעם , נישט זין, ירט זיך ַאז נדן גיט מען טעכטערֿפ’ס
בענצן הָאט מען געהַאט ַאװעקגעלײגט אין בַאנק צען טױזנט רובל 

איבער הונדערט יָאר הָאט ? איז דען ַא נֿפקא מינה’ס. נדן
הָאט אים גערעדט ’מ. גַאנצע ֿפַארמעגן געזָאלט זַײן זַײנס’ס

ָאבער די אסּתר רױזע איז , רשידוכים מיט די רַײכסטע טעכטע
ט ’זי, ט נישט געהַאט װָאס צו טָאן’זי. געװען ַאן איבערקלַײבערין
איז דָארט געװען ַא משרת און ַא ’ס; געהַאלטן דרַײ דינסטן

ט ’זי. און זי איז ַארומגעלָאֿפן אונקוקן ּכלהס, סטַאנגרעט אױך
נָאר , לןשױן געהַאט ָאנגעקוקט די שענסטע מײדלעך ֿפון הַאלב ּפױ

די איז נישט שײן : אין יעדער הָאט זי געֿפונען עּפעס ַא חסרון
דער עיקר הָאט זי געזוכט . יענע איז נישט קלוג גענוג, גענוג

װערט , ַאז ַא נקֿבה איז ַא גרָאבער ֿפליגל, זָאגט זי, װַײל, אײדלקײט
עמעץ זָאל אױסלָאזן , זָאגט זי, װיל נישט’כ. דער מַאן אױסגעריסן
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, איך בין שױן דעמָאלט געװען ַא װַײבל. וכע צו מַײן בענצעןדי י
די אסּתר רױזע הָאט נישט . הָאב חתונה געהַאט צו ֿפוֿפצן יָאר’כ

בין ’און כ, געהַאט מיט װעמען זיך צו חֿברן אין הרוביעשױװ
, ט מיך געלערנט העֿפטן’זי, געװָארן בַײ איר ַאן ַארַײנגײערין

ט געהַאט ַא ’זי? ע און װָאס נישטאױסנײען אױף קַאנװ, שטריקן
הָאט זי זיך , הָאט זיך איר ֿפַארגלוסט’ַאז ס. ּפָאר גָאלדענע הענט

ט מיט ַא מָאל ’זי. ַאלײן אױֿפגענײט ַא יוּפע ָאדער ַא ּפעלערינע
און ַאלץ מיט ַא גלַײך װערטל און ַא , אױך געמַאכט ַא קלײד

װען ַא ֿפַײערדיקע זי איז גע. געלעכטערל אױֿפן גֿבירישן שטײגער
דער מַאן הָאט נישט געטָאן קײן טריט אײדער ער . סוחרטע אױך

ט געהײסן קױֿפן ַא נחלה ’ַאז זי. הָאט זיך ָאנגעֿפרעגט בַײ איר
לעמל װַאגמַײסטער גלַײך געשיקט רוֿפן ’הָאט ר, ָאדער ֿפַארקױֿפן

. ןמַײן װַײב װיל ֿפַארקױֿפן ָאדער קױֿפ: ליּפע מעקלער און געזָאגט
ָאבער דער בענצע , נו. ט קײן מָאל נישט געמַאכט קײן טעות’זי

איז שױן ַאלט געװען ַאכצן יָאר און ער איז נָאך ַאלץ נישט געװען 
לעמל ’ר. יענע יָארן הָאט דָאס געהײסן ַאן ַאלטער בחור. קײן חתן

ַאז ער הָאט צוליב זַײן װַײבס , הָאט ָאנגעהױבן טענהן
דער בענצען הָאט . ות און ֿבושותאיבערקלַײבערישקײט חרּפ

איז ’ַאז ס, הָאט געזָאגט’געקרָאגן קרעצלעך אױֿפן שטערן און מ
 ַאזױ הָאט מען דָאס –בלעטערלעך -הרע-יצר. ֿפון דַארֿפן ַא נקֿבה
  . גערוֿפן בַײ אונדז

הָאב איר ’ כ–אײן מָאל קום איך ַארַײן צו דער אסּתר רױזען 
, זעלדעלע:  און זי זָאגט צו מיר– געברַאכט עּפעס ַא קנױל גַארן

 װָאס װעל איך –? זַאמָאשטש’ װילסט דיך אֿפשר איבערֿפָארן קַא
װָאס איז דַײן : און זי זָאגט,  ֿפרעג איך–? טָאן אין זַאמָאשטש

װעסט דָארט ֿפַארהונגערט נישט . ֿפָארסט מיט מיר? בָאבעס עסק
,  זי זָאגט מירָאבער, אסּתר רױזע הָאט געהַאט איר קָאטש. װערן

הָאב ֿפַארשטַאנען ַאז ’כ. ַאז דָאס מָאל ֿפָארט זי מיט ַא געלעגנהײט
נָאר ַאזַא טֿבע הָאט זי , הָאט עּפעס צו טָאן מיט ַא שידוך’ס

ט געװָאלט ’אױב זי. הָאט איר נישט געטָארט ֿפרעגן’ַאז מ, געהַאט
 מוז און אױב זי שװַײגט, הָאט זי ַאלײן דערצײלט, עּפעס דערצײלן
. בין ַאװעק ָאן זָאגן דער מַאמען'כ, גוט-און-קורץ. מען מיטשװַײגן

  ַא גַאנצן . מַײן טָאדיען הָאב איך גָארנישט געדַארֿפט דערצײלן
װען ער איז געקומען ַאהײם . המדרש-טָאג איז ער געזעסן אין בית

דערלַאנגט , די שװיגער, הָאט אים מַײן מַאמע, נָאך מעריֿב
יענע יָארן הָאט דען ַא יונגערמַאן אױף קעסט . נַאכטמָאל’ס

ער װָאלט מיך אסור נישט דערקענט ? הָאט ַא װַײב’געװּוסט ַאז ר
, ּפַאק אַײן ַא קלײד’כ, בקיצור. װען ער טרעֿפט מיך אין גַאס
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מיר . בין גרײט צו דער נסיעה’ַא ּפָאר מַײטקעס און כ, ּפרעמיסיָאן
בריטשקע און דער ָאנטרַײבער זיצן אַײן אין עּפעס ַא ּפריצישער 

דער װעג איז ַא . צװײ ֿפערד װי די לײבן. איז דער ּפריץ ַאלײן
אין זַאמָאשטש לָאזט מען . טרוקענער און גלַאטיק װי ַא טיש

װי , נָאר אין עּפעס ַא זַײטיק געסל, אונדז ַארָאּפ נישט אין מַארק
  ק און די אסּתר רױזע זָאגט אים ַא שײנעם דַאנ. װױנען גױים’ס

  ער ּפַאכעט צו איר װױלעריש מיט דער בַײטש און נעמט 
די גַאנצע זַאך הָאט אױסגעזען עּפעס װי ַאן . היטל’ַארָאּפ ס

  . ָאּפגעשמועסט שטיקל

הָאט זי זיך , געװײנלעך ַאז אסּתר רױזע איז ערגעץ געֿפָארן
ין ָאבער דָאס מָאל איז זי ָאנגעטָאן א. אױֿפגעּפוצט װי ַא גרַאֿפיניע

, ט ַאּפנים’זי. ַא קָארטן קלײד און מיט ַא קָאּפטיכל איבערן שײטל
איז זומער און דער טָאג ’ס. זָאל זי דערקענען’נישט געװָאלט מ

מיר קומען ַארױס אױֿפן מַארק און זי ֿפרעגט בַײ עמיצן .. איז לַאנג
װַײזט ’מ? װּו איז דָא בעריש לובלינערס געשעֿפט ֿפון צעלניק

הַײנט אין ַא געװעלב ֿפון צעלניק .  גרױס געװעלבאונדז ָאן ַא
יענע יָארן . קריגט מען בלױז די סחורות װָאס געהערן צו צעלניק

: הָאט דָארט ַאלץ געקרָאגן’מ. הָאט מען אױסגעמישט די סחורות
ַאלערלײ װָאלן צום שטריקן און גלַאט , צודַאטן, לַײװנט, ֿפָאדעם
ַא געװעלב ַא װַאלד ?  געװעןװָאס איז דָארט נישט. סחורה-שניט

בַײ ַא שטענדערל זיצט ַא . און ֿפַאכן ביז צום בַאלקן ָאנגעשטָאּפט
װײס ’כ. מַאנסביל און שרַײבט אין ַא בוך װי אין די גרױסע שטעט

. ַא קַאסירער ָאדער ַא בוכהַאלטער: ַאלײן נישט װָאס ער איז
 אױגן הינטערן לָאדנטיש שטײט ַא מױד מיט ַא ּפָאר שװַארצע

קונים אין ’ זענען גרָאד נישט געװען קַא’ס. װָאס ברענען װי ֿפַײער
  . געװעלב און מיר זענען גלַײך צוגעגַאנגען צו איר

 – ,היגע’  עץ זענט ניש קַא–.  ֿפרעגט זי–? װָאס זָאגט עץ גוטס
? װָאס װילט עץ קױֿפן–.  ענטֿפערט אסּתר רױזע–היגע ’ נישט קַא

ַאזױ װי די מױד . נָאדלַא :  אסּתר רױזע זָאגטאון,  ֿפרעגט די מױד–
ּפנים געװָארן ’איז איר ס, הָאט דערהערט דָאס װָארט נָאדל

צװײ „: זי טוט ַא זָאג. די אױגן זענען געװָארן בײז. ֿפַארענדערט
 עּפעס איז ָאנגעקומען בַײ די קרעמער ַאז “?װַײבער נָאך אײן נָאדל

, צו דער ֿפולער װָאך, נַאכטס-צו-שבת. ַא נָאדל איז נישט מזלדיק
איז דָאס ַא סימן ַאז די װָאך װעט זַײן ַא , קומט נָאך ַא נָאדל’ַאז מ
אין מיטן דער װָאך הָאבן זײ אױך נישט ליב צו . מזלדיקע-שלים

, קױֿפט געװײנלעך ַא קלעצל ֿפָאדעם’מ. ֿפַארקױֿפן ַא נָאדל
נעמט ’ָאדער מ, און די נָאדל קריגט מען ֿפַאר ַא צולָאג, קנעּפלעך
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אײן נָאדל הָאט געקָאסט ַא הַאלבע . ַא גַאנץ טעװעלע נָאדלען
דַארף ’כ,  יָא–. איז שװער געװען צו געבן ַא רעשט’ּפרוטה און ס

יענע ֿפַארקרומט .  זָאגט אסּתר רױזע–נישט מער װי אײן נָאדל 
אסּתר רויזע נעמט . זיך און נעמט ַארױס ַא שַאכטל מיט נָאדלען

הָאסט אֿפשר ַאנדערע : זי טוט ַא זָאג.  און נישטערןקלַײבן
און ,  ֿפרעגט די מױד–?  װָאס טױגן נישט די נָאדלען–? נָאדלען

װעט מיר ’ס.  זײ הָאבן צו קלײנע לעכלעך–: אסּתר רױזע זָאגט
 ַאלע נָאדלען –: די מױד טוט ַא זָאג .שװער זַײן אַײנצוֿפעדעמען

קױֿפט , אױב איר זעט נישט. הָאבן בַײ מיר די אײגענע לעכלעך
. לָאז מיך געבן ַא קוק: די אסּתר רױזע טענהט. אַײך ַא ּפָאר ברילן

יענע . אֿפשר װעל איך געֿפינען ַא נָאדל מיט ַא גרעסער לעכל
נָאר גיט , שלעּפט ַארױס ַא שַאכטל און שטעלט עס נישט ַאװעק

 ּפָאר די אסּתר רױזע נעמט ַארױס נָאך ַא. עס עּפעס ַא שלַײדער
די מױד טוט . זײ הָאבן ַאלע קלײנע לעכלעך: נָאדלען און זי זָאגט

ֿפָארט ַאװעק אין דער ֿפַאבריק : ַא כַאּפ דָאס שַאכטל און שרַײט
דער מַאנסביל בַײם . און בַאשטעלט ַא נָאדל מיט ַא גרױס לָאך

ֿפון װַאנען זענט : די מױד טוט ַא ֿפרעג. שטענדערל הײבט ָאן לַאכן
הָאב ’ כ–. יָא ֿפון כעלם: און אסּתר רױזע זָאגט? ֿפון כעלם, עץ

זי ֿפַאלט ַארַײן עּפעס אין ַא .  ענטֿפערט די מױד–בַאלד דערקענט 
ַא חוצּפה און ַא העזה װָאס איז יענעם צו דרײען : צָארן און זָאגט

כעלם איז געבליבן ָאן ? װָאס איז. ַא היטל צוליב ַא הַאלבע ּפרוטה
 אֿפשר –: ער מַאנסביל בַײם שטענדערל טוט ַא ֿפרעגד? נָאדלען

און אסּתר רױזע , מיר הָאבן דָאס אױך? דַארֿפט עץ ַא זַאקנָאדל
הָאב ֿפַײנט זעק און מענטשן װָאס זענען גרָאב װי ’ כ–: ענטֿפערט
נען נישט ֿפַאר זײ זע, זעלדע, קום: זי טוט ַא זָאג צו מיר. די זעק
הָאטץ ַא גוטן . כעלמער נַארָאנים: די מױד טוט ַא רוף. אונדז

  ..שליטװעגס

איז מיר עּפעס איבער דער ’מיר קומען ַארױס אין דרױסן און ס
װּו איז : גײט ֿפַארבַײ ַא יִידענע און אסּתר רױזע ֿפרעגט זי’ס. טֿבע

, ָא ַאקעגןד- ָאט–? זעליג איזשביצער’געװעלב ֿפון ר-דָאס צעלניק
מיר שּפַאנען ַאריבער דעם מַארק און מיר קומען . װַײזט יענע

, דָא שטײט ַא מײדל. ַארַײן אין ַא געװעלב ַא דריטל ֿפון ערשטן
זי איז נישט קײן . נָאר מיט רױטע הָאר, נישט קײן שװַארצע

די אױגן .. ָאבער זי הָאט זומערשּפרענקעלעך אױֿפן ּפנים, מיאוסע
קען דָא קריגן ’ מ–: די אסּתר רױזע ֿפרעגט.  ַאגרעסזענען גרין װי

קען דָא ’מ? ֿפַאר װָאס נישט: דָאס מײדעלע ענטֿפערט? ַא נָאדל
זוך ַא נָאדל מיט ַא ביסל ַא ’כ: אסּתר רױזע זָאגט. ַאלץ קריגן

דָאס . קומט מיר ָאן שװער אַײנצוֿפעדעמען’װַײל ס, גרעסער לעכל
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עמען ַאלע נָאדלען און קלַײבט ל אַײך ַארױסנ’איכ: מײדל זָאגט
  .אױס װָאס איר װילט

הַארץ נעמט מיר ’הָאב ֿפַארשטַאנען װָאס דָא טוט זיך און ס’כ
דָאס מײדל נעמט ַארױס אֿפשר צען . קלַאּפן װי בַײ ַא גזלן

ָאט ? צו װָאס זָאלט עץ שטײן: זי טוט ַא זָאג. שַאכטלעך נָאדלען
איך זע . ר אױך צו ַא בענקלזי רוקט מי. זעצט אַײך, איז ַא שטול

עּפעס זענען די : זי זָאגט. שױן ַאז אסּתר רױזע ּפרּוװט זי אױס
. יעדע סָארט דַארף זַײן בַאזונדער; נָאדלען בַײ דיר צונױֿפגעמישט

װען זײ קומען ֿפון דער ֿפַאבריק זענען זײ : און יענע ענטֿפערט
ּתר רױזע זע שױן ַאז אס’כ. ָאבער די קונים צעמישן, סָארטירט

, זע דָא נישט’כ: זי זָאגט. זוכט נָאר געלעגנהײטן זי צו דערבײזערן
ל ’איכ, װַארט: און דָאס מײדל ענטֿפערט, איז צו טונקל’ס

 לױנט דיר –. דָארט איז ליכטיקער, צושטעלן די שטול צו דער טיר
 ֿפרעגט אסּתר –? דָאס ַאלץ צוליב ַא נָאדל ֿפַאר ַא הַאלבער ּפרוטה

ֿפַאר ַא הַאלבער ּפרוטה קריגט מען : ון דָאס מײדל זָאגטא, רױזע
, צװײטנס; דָאס איז ערשטנס, נישט אײנע, בַײ מיר צװײ נָאדלען
  דער טַײטש דערֿפון . דין ּפרוטה כדין מאה: מַײן טַאטע זָאגט

הַײנט . דער דין ֿפון ַא ּפרוטה איז װי הונדערט גילדױנים: איז
מָארגן קָאן ער קומען קױֿפן װָאלנס , לֿפַארלַאנגט דער קונה ַא נָאד

  געװעלב ’זשע קומט עס װָאס ס- װי–. אױף ַאן אױסשטַײער
 ַא קעגניבער בַײ בעריש –.  ֿפרעגט אסּתר רױזע–? איז לײדיק
קען קײן שּפילקע נישט ’איז ַאן ענגשַאֿפט ַאז מ, לובלינער

דָארט הָאב איך געקױֿפט די : זי זָאגט װַײטער. ַארַײנשטעקן
  . ָאבער ַאהער בין איך געקומען נָאך דער נָאדל, ַײװנטל

הָאב מורא ַאז אסּתר רױזע הָאט ’כ. דָאס מײדעלע װערט ערנסט
. געדולד’בַײ ַא מלאך קָאן אױך ּפלַאצן ס. איבערגעכַאּפט די מָאס
דַארף , װָאס גָאט גיט. ַאלץ איז בַאשערט: ָאבער דָאס מײדל זָאגט
ר רױזע װיל ַאלײן צורוקן די שטול צו אסּת. מען נעמען ֿפַאר ליב

מיט ַא . זַײט אַײך נישט מטריח: נָאר דָאס מײדל זָאגט, דער טיר
 –. װיל דיר עּפעס זָאגן’כ, װַארט: מָאל טוט די אסּתר רױזע ַא זָאג

: און אסּתר רױזע זָאגט, ֿפרעגט דָאס מײדל? װָאס װילט איר זָאגן
װָאס . װָארן װַײס װי קרײדדָאס מײדל איז גע. טוֿב-מזל, טעכטערל
װעסט זַײן מַײן : ֿפרעגט זי און אסּתר רױזע ענטֿפערט? מײנט איר

לעמל װַאגמַײסטערס װַײב ’ ר– זָאגט זי װַײטער –איך בין . שנור
נישט קױֿפן קײן , בין געקומען דיך ָאנקוקן’כ. ֿפון הרוביעשױװ

. זַײדדעם בערישעס טָאכטער איז ַא רָאגזשע און דו ביסט . נָאדל
  . װעסט זַײן מַײן בענצעס װַײב
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. איז ַא נס ֿפון הימל, ַאז דָאס מײדל הָאט נישט ַאװעקגעחלשט
. לעמל װַאגמַײסטער’ַאלע אין זַאמָאשטש הָאבן געהערט ֿפון ר

דערװיסט ’מ. קומען ַארַײן קונים’ס. זַאמָאסטש איז נישט לובלין
 קַײבערל ַא אסטר רױזע נעמט ַארױס ֿפון. איז געשען’זיך װָאס ס

בױג . געלט-חתימה, דָאס איז ֿפַאר דיר: בַײטשל בורשטין און זָאגט
דָאס מײדל בױגט ָאן אונטערטעניק דעם קָאּפ און זי . ָאן דעם קָאּפ

- קומען צו לױֿפן דער מײדלס טַאטע’ס. שנירל’טוט איר ָאן ס
עמעץ איז גלַײך . װײנט’מ, הַאלדזט זיך’מ, קושט זיך’מ. מַאמע

ַאז יענע הָאט . ּפטרָאגן די מעׂשה בערישעס מױדַאװעק ָא
הָאט זי געטָאן ַא זעץ ַארױס מיט , איז ֿפַארלָאֿפן’דערהערט װָאס ס

די איטע הָאט געהַאט ַא גרױסן . געהײסן הָאט זי איטע. ַא געװײן
זעליג איזשביצער . ט געשמט ֿפַאר ַא ֿפַײערדיקע סוחרטע’זי. נדן

  . רנסההָאט קױם דורכגעשטוּפט די ּפ

  אסּתר , זי. איז געװָארן ַא שידוך’ס, מַײנע ליבע מענטשן
הָאט לעמל , ט געטָאן’װָאס זי. הָאט געטרָאגן די הױזן, רױזע

. דער חתן ַאלײן הָאט מען דעמָאלט נישט געֿפרעגט. צוגעשָאקלט
דער זעליג . נאים און בַאלד דערנָאך ַא חתונהּתהָאט געמַאכט ’מ

ישט געקָאנט ֿפַארגינען צו מַאכן ַא רַײכע איזשביצער הָאט זיך נ
, קײן רעכטן נדן הָאט ער אױך נישט געקָאנט מסלק זַײן. חתונה

װַײל ער הָאט געהַאט נָאך צװײ טעכטער און צװײ בחורים װָאס 
לעמל װַאגמַײסטער ברױך ’ָאבער ר. מדרש-הָאבן געקנעלט אין ֿבית

הָאב געטַאנצט ’כ. בין געװען אױף די ּתנאים’כ. נישט קײן נדנים
מײדל װי ַא ’אסּתר רױזע הָאט אױסגעקלײדט ס. אױף דער חתונה

מזל שַײנט אױף ’ַאז ס, זי איז געװָארן טָאּפלט שײן. ּפרינצעסין
הָאט נישט געזען דָאס ּפָארל ’װער ס. זעט מען עס אױֿפן ּפנים

דער װײסט , טענצל-מצווה’שטײן אונטער דער חוּפה און טַאנצן ס
איז געװָארן צװישן זײ ַא לעבן װי צװישן ’ס. נחת איזנישט װָאס 
  . בַאלד צום יָאר הָאט זי אים געבױרן ַא יִינגל. טַײבעלעך

װען די איטע הָאט זיך דערװּוסט ַאז אסּתר רױזע איז געקומען זי 
זי הָאט טָאג און . הָאט דָאס זי ָאנגעהױבן קרענקען, אױסּפרּוװן

. ט אױֿפגעהערט שטײן אין געװעלב’זי. נַאכט נָאר גערעדט דערֿפון
די שדכנים הָאבן . גַאנצע נעכט איז זי געלעגן און געװײנט

הָאט זי , ָאבער ערשטנס, גענומען לױֿפן צו איר מיט די שידוכים
ַאחוץ דעם הָאט זי געקרָאגן ַא נָאמען . מער קײנעם נישט געװָאלט

הָאט ’ מ.מענטשן מַאכן ֿפון ַא קװינט ַא קװָארט. ֿפון ַא מרשעת
איז אױסגעקומען ’ס, ָאנגעהױבן אױסטרַאכטן ַאלערלײ שמָאנצעס

איר , ַאז די איטע הָאט ָאנגעזידלט אסּתר רױזען װי די לעצטע
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בעריש איז געװען ַאן . אֿפילו געשלָאגן, ָאנגעשּפיגן אין ּפנים
ָאנגעשטָאּפטער נגיד און אין די קלײנע שטעט ֿפַארגינט מען נישט 

די . איצט הָאבן די ׂשונאים געהַאט נקמה. ברױטשטיקל ’יענעם ס
טָאכטער איז געװען די גַאנצע סוחרטע און ָאן איר איז ֿפון מסחר 

. נָאך ַא צַײט איז איטע געװָארן ַא ּכלה ֿפון לובלין. געװָארן ַאש
ער איז געקומען קײן הרוביעשױװ . יענער איז גָאר געװען ַא גרוש

נָאר ער הָאט ַאזױ , עװעלבאון איבערגענומען דעם שװערס ג
  . זמר-ר װי איך קָאן זַײן ַא ּכליחגעטױגט צו מס

הערט אױף ’און ס, דינט עס, מזל דינט’ַאז ס. ַאזױ איז שױן די טֿבע
די מוטער הָאט זיך ַאזױ גענומען . נעמט ַאלץ גײן קַאּפױער, דינען

ר ָאדע, שטײנער-ַאז זי איז געװָארן קרַאנק אױף די גַאל, צום הַארץ
ּפנים איז איר געװָארן געל װי ’ס. אֿפשר איז עס געװען די געלזוכט

די איטע הָאט מער נישט ַארַײנגעשטעלט קײן ֿפוס אין . זַאֿפערן
ַאז װען זי , הָאט גערעכנט’מ. זיצערין-געװָארן ַא שטוב, קרָאם

, װעט זי ֿפַארגעסן, װעט ֿפַארגײן אין טרָאגן און הָאבן ַא קינד
זי איז עּפעס געװָארן װי . ײ מָאל מּפיל געװעןט צװ’ָאבער זי

 ַאזױ –גיטלען -ט גענומען שילטן די ֿפרײדע’זי. צערודערט אױך
 און רעדן ַאז יענע הָאט דָאס ַאלץ –הָאט געהײסן בענצעס װַײב 

קען ַאלץ אַײנֿפַאלן ַא ’װער װײסט װָאס ס. ָאנגעשטעלט
גיטל װעט -עזי הָאט אױך געזָאגט ַאז ֿפרײד? משוגענעם קָאּפ
ַאז זי איז צום . װעט ֿפַארנומען איר ָארט, איטע, שטַארבן און זי

הָאט דער ֿפָאטער זי גענומען , דריטן מָאל ֿפַארגַאנגען אין טרָאגן
די מַאמע הָאט שױן : הָאב ֿפַארגעסן צו זָאגן’כ. צו ַא גוטן יִיד
ט ’נָאר זי, דער רֿב הָאט איר געגעבן קמִיעס. נישט געלעבט

ט ָאנגעהױבן זיך דָאקטָארן און זיך אַײנרעדן ’זי. טער געמּפילטװַײ
  . געשטױגענע שלַאֿפקײטן-ַאלערלײ נישט

אײן מָאל איז די איטע געזעסן בַײ זיך אין . איצט הערט ַא מעׂשה
דער ֿפָאדעם הָאט זיך געהַאט אױסגעלָאזט און . שטוב און גענײט

אין צװישן הָאט זי . נַײ’ט געדַארֿפט אַײנֿפעדעמען ֿפון ס’זי
מיט ַא נָאדל הָאט זי . ַארַײנגעשטעקט די נָאדל צװישן די ליּפן

ט ’זי. דערשּפירט ַא שטָאך און די נָאדל איז ערגעץ ַאהינגעקומען
גײ געֿפין ַא נָאדל אין ַא װָאגן : נָאר װי זָאגט מען עס, זי געזוכט

רעדן ַאז די איטע הָאט זיך גענומען אַײנ, מַײנע ליבע מענטשן. הײ
, הָאט איר געשטָאכן אין בױך’ס. ט די נָאדל ַארָאּפגעשלונגען’זי

מענטשן זָאגן ַאז ַא . אין די ֿפיס, אין די לונגען, אין דער ברוסט
ָאבער װָאס װײסט ַא , זי איז ַאװעק צום רוֿפא. נָאדל װַאנדערט

אײן . זי איז געֿפָארן קײן לובלין און אֿפילו קײן װַארשע? רוֿפא
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. ַא צװײטער דָאקטָאר ַאנדערש, קטָאר הָאט געזָאגט ַאזױדָא
הָאט נישט ’נָאר מ, הָאט איר אױסגעּפָאמּפעט דעם מָאגן’מ

איטע איז געלעגן . בַאהיט זָאל מען װערן. געֿפונען קײן נָאדל
אין שטָאט איז . שטעכט זי’גַאנצע נעכט און געשריגן ַאז ס

ז זי הָאט אײגנס טײל הָאבן געזָאגט ַא. געװָארן ַא גערײד
ַאנדערע הָאבן . ַארָאּפגעשלונגען ַא נָאדל זיך ַא מעׂשה ָאנצוטָאן

ָאבער ֿפַאר װָאס איז איר געקומען . איז ַא שטרָאף’געטענהט ַאז ס
זי איז שױן געהַאט איריקע איבערגעקומען זי איז ? צו שטרָאֿפן

ז ַאװעקגעלָאֿפן קײן װין צו ַא גרױסן דָאקטָאר און יענער אי
ער הָאט איר אַײנגעגעבן שלָאֿפגעטרַאנק . געֿפַאלן אױף ַאן המצאה

, ט זיך אױֿפגעכַאּפט’װען זי. און איר געמַאכט ַא שניט אין בױך
הָאט ער איר געװיזן די נָאדל װָאס ער הָאט כלומרשט 

. בין נישט געװען דערבַײ’כ. ַארױסגענומען ֿפון אירע געדערים
װען זי איז . ען די נָאדל אױף ַאן אמתאֿפשר הָאט ער טַאקע געֿפונ

. איז זי געװָארן צוריק די ַאמָאליקע איטע, צוריקגעקומען ֿפון װין
דער ֿפָאטער איז שױן . ֿפון געװעלב איז געהַאט געװָארן ַא ּתל

ט געעֿפנט ַא נַײ ’ָאבער זי. געװען אױף דער אמתער װעלט
ער מעׂשה מיט נָאך ד: הָאב אַײך ֿפַארגעסן צו זָאגן’כ. געװעלב

זענען ַאלע סוחרטעס אין , אסּתר רױזעס קומען קײן זַאמָאשטש
נישט בלױז צו , דער גַאנצער געגנט געװָארן אױסטערליש אײדל

הָאט שױן נישט געװּוסט צי ’מ. נָאר אֿפילו צו שטָאטישע, ֿפרעמדע
מײדלעך הָאבן -ּכלה. ָאדער אױסּפרּוװן, דער קונה װיל קױֿפן

איז בַאשריבן ’װּו ס, ַאקנטרעגער בריװנשטעלערסגעקױֿפט בַײם ּפ
ַאז ַא יִידענע איז געקומען קױֿפן ַא קנױל . װי צו זַײן העֿפלעך

  . הָאט מען איר צוגעטרָאגן ַא שטול, בַאװל

, אין דעם נַײעם געװעלב הָאט די איטע װידער געהַאט הצלחה
איז ’װײס נישט װָאס ס’כ. ָאבער קײן קינדער הָאט זי נישט געהַאט

אין דער . בין ַאװעק ֿפון יענע קַאנטן’װַײל כ, געװָארן דער סוף
דער לעמל . אֿפילו אין גָאט, גרױסער שטָאט ֿפַארגעסט מען ַאלץ

. װַאגמַײסטער און אסּתר רױזע זענען שױן לַאנג נישט קײן היגע
ַא , יָא. ֿפַאר בענצן און זַײן װַײב הָאב איך שױן לַאנג נישט געהערט

און , ליב ַאן ַאקס ֿפון ַא װָאגן איז חרוֿב געװָארן ביתרצו. נָאדל
ַאז , דער אמת איז. צוליב ַא נָאדל איז קַאליע געװָארן ַא שידוך

איז ’נָאר אױב ס, קָאן זיך ליבן טױזנט מָאל’מ. ַאלץ איז בַאשערט
, גײט ַארום זיבן יָאר’מ. לָאזט זיך אױס ַא בױדעם, נישט קײן זיווג
לױֿפט מיט אים ’ט זיך אונטער ַא ֿפרעמדער און ממיט ַא נָאדל רוק
װײס ֿפון ַא מעׂשה װי ַא בחור הָאט חתונה ’כ. צו דער חוּפה

געהַאט מיט דער ּכלהס חֿברטע אױף צעּפיקעניש און יענע הָאט 
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איז ’ס? דערצײלן. אױף צעּפיקעניש זיך ַארַײנגעװָארֿפן אין ברונעם
ײלן ַאלע מעׂשיות װָאס װען איך זָאל װעלן אױסדערצ. שױן שּפעט
װָאלט איך געדַארֿפט זיצן מיט אַײך זיבן טעג און זיבן , איך װײס

  ...נעכט
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