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   עליכם-שלום

  בַײם דָאקטער
  
  
  

אײן זַאך׃ איר זָאלט מיך , הערר דָאקטער, איך װיל אַײך בעטן
ט איר ט מַײנס זָאלנישט דָאס שלַאֿפקײ, דָאס הײסט. אױסהערן

איך . ט װעלן מיר שמועסן שּפעטער ֿפונעם שלַאֿפקײ–אױסהערן 
אין װָאס עס בַאשטײט מַײן , װעל אַײך שױן ַאלײן אױֿפקלערן

װָארום , איר זָאלט אױסהערן מיך ַאלײן, װילן װיל איך. טֿפקײַאשל
ניט ַא . ניט ַא יעדער דָאקטער הָאט ליב אױסהערן דעם חולה

דָאקטױרים הָאבן ַא טֿבע׃ זײ . יעדער דָאקטער לָאזט זיך רעדן
קוקן אױֿפן , זײ װײסן נָאר טַאּפן דעם דוֿפק. לָאזן זיך נישט רעדן

אױף אַײך . עצעּפט און נעמען ֿפַארן װיזיטֿפַארשרַײבן ַא ר, זײגער
איר . ַאז איר זענט ניט ֿפון די דָאקטױרים, הָאב איך געהערט זָאגן

און זענט נָאך ניט ַאזױ , ַא יונגער דָאקטער, זָאגט מען, זענט נָאך
בין איך . װי ַאנדערע דָאקטױרים, ֿפַארברענט נָאכן קערבל, להוט

זיך מיט אַײך ַאן , קומען צו אַײך געעטַאק, הײסט דָאס, דערֿפַאר
ַא מענטש , ט מיךעװי איר ז, איך בין. עצה הַאלטן מּכח מַײן מָאגן

ַאז , ּפי חכמת הדָאקטָאריע קומט אֿפילו אױס-על. מיט ַא מָאגן
נָאר װען איז דָאס גערעדט . יעדער מענטש מוז הָאבן ַא מָאגן

 דער מָאגן איז קײן ָאבער ַאז; ַאז דער מָאגן איז ַא מָאגן ?געװָארן
װעט איר דָאך מיר ? הַײנט צו װָאס טױג דָאס לעבן, מָאגן ניט

װײס איך עס ? ּכרחך ַאּתה חי-ענטֿפערן מסּתמא מיטן ּפסוק׃ בעל
הָאב איך נָאך אין חדר געכַאּפט “ ּכרחך-בעל„ֿפַאר דעם . ָאן אַײך
, זמן ער לעבט-װָאס ַא מענטש ּכל, איך שמועס ֿפון דעם. שמיץ

כָאטש דעם אמת דַארף איך אַײך . ילט זיך אים ניט שטַארבןװ
, װָארום. ַאז איך ַאלײן הָאב ֿפַארן טױט ּכלל קײן מורא נישט, זָאגן

בין , והשנית, הָאב איך שױן ַאריבערגעשּפַאנט ששים, ערשטנס
װָאס קַאטָארי לעבן און שטַארבן איז בַײ מיר , איך ַאזַא מענטש

לעבן איז ַאודאי גלַײכער װי , דָאס הײסט. ֿבטו-גלַאט ַאלץ אײן יום
ובֿפרט ַא ? ובֿפרט ַא יִיד? װָארום װער װיל דָאס שטַארבן, שטַארבן

כָאטש דָאס , מיט ַא װַײב, זָאלן געזונט זַײן, טַאטע ֿפון עלף קינדער
ַאלײן בין איך ַא , בקיצור. נָאר דָאך ַא װַײב, דריטע װַײב
נָאר ֿפון ַא , ון קַאמעניץ גוֿפאניט ֿפ, דָאס הײסט, קַאמעניצער
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ַא , ך און װײ איז מירַָאַאז , און בין. שטעטל ניט װַײט ֿפון קַאמעניץ
די מיל , דָאס הײסט, איך הַאלט ַא מיל הַאלט איך, יִיד ַא מילנער
. ליגט מען, ַארַײן-ַאז מע קריכט, װי זָאגט איר, װָארום, הַאלט מיך

און סע , ֿפַארשטײט איר מיך, דאיז ַא רָא'ס? ַא ברירה הָאט מען
ַאז ֿפַאר װײץ בַאדַארף מען צָאלן , בַארעכנט זיך ַאלײן! דרײט זיך

ַא װעקסל , און מעל מוז מען צעטײלן אױף קרעדיט, מיט מזומנים
, און צו טָאן הָאט מען מיט גרָאבע נֿפשות, ַא װעקסל ַאהער, ַאהין

גײ געב זײ ָאּפ דין ? איר הָאט עּפעס ליב װַײבער. און מיט װַײבער
למאי עס איז ניט גערָאטן בַײ ? למאי יענעס, וחשבון׃ למאי דָאס

איז בַײ אַײך , זָאג איך, אֿפשר? װָאס בין איך שולדיק? זײ די חלה
? ָאדער אֿפשר איז בַײ אַײך געװען שלעכטע הײװן? װײניק היץ

ך ֿפַאלט מען נָא? נַאס הָאלץ, זָאג איך, אֿפשר איז בַײ אַײך געװען
ָאן אױף אַײך און מע מַאכט אַײך מיט דער בלָאטע און מען איז 

ה אין לַאז דָאס ַאנדערע מָאל װעט אַײך ֿפליען די ח, אַײך מֿבטיח
ַאז סע ֿפליט אַײך ַא חלה אין , איר הָאט עּפעס ליב... קָאּפ ַארַײן
נָאר איר . ניצעסמיטעס די לאחדדָאס זענען די קונה? קָאּפ ַארַײן
אױך ניט ? די קונים די הורטָאװניקעס זענען בעסער, דאימײנט או
ַאז דער קונה קומט אין מיל ַארַײן און װיל זיך , לכּתחילה! בעסער

מיט טױזנט חניֿפהלעך , איז ער װײך װי ַא ּפוטער, מַאכן ַא קרעדיט
און נָאך ; כָאטש נעם לײג אים צו צו ַא מּכה, און קָאמּפלימענטן

הױבט זיך ָאן ַא צעטל ֿפון טענות׃ , צָאלןַאז עס קומט צו , דעם
די זעק הָאבן זיך , דער טרַאנסּפָארט איז אים שּפעט ָאנגעקומען

צוגעלעגערט הײסט , טוכלע, די מעל איז געװען ביטער, צעריסן
 ַאכצן חסרונות מיט זיבן און צװַאנציק –צרות מיט שלעק . עס

 “!רַײן ַא חשבוןַא-שיקט, זָאגט ער, געלט„ “?און געלט„! ּתירוצים
זָאגט ער׃ , שיקט מען אים מָאנען. הײסט דָאס, ַא הַאלבער סילוק

הױבט ! ער טָאגקַא נעכטי .“איבערמָארגן „–מָארגן  .“מָארגן„
מען אים ָאן סטרַאשן מיט ַא ּפרָאטעסט און מע גיט אױף אים 

הָאט מען  ?איז װָאס, מײנט איר, און ַאז מע גיט שױן אַײן, נו. אַײן
איז , איבערשרַײבן“ ליסט„און ַאז מע קומט מיטן , “ליסט „ַא

און גײ רוף אים , במילא ַאלסדינג אױף דעם װַײבס נָאמען
ֿפרעג איך אַײך׃ בַײ ַאזעלכע געשעֿפטן װי זָאל מען , נו !קנַאקניסל

כָאטש זי , ניט אומזיסט זָאגט צו מיר מַײנע? ניט הָאבן קײן מָאגן
און דָאס דריטע , זי איז דָאס דריטע, טעאיז בַײ מיר ניט דָאס ערש

נָאר דָאך ַאװעקמַאכן , די זון אין שֿבט, װי זָאגט איר, װַײב איז דָאך
, זָאגט זי צו מיר, ַאװעק װַארף„ ֿפָארט ַא װַײב׃, קָאן מען זי ניט

לָאז עס זיך ָאנצינדן מיט . געשעֿפט-ַאװעק דָאס מעל װַארף, נח
ַאז דו לעבסט אױף דער , יסןװעל איך װ, דער מיל אין אײנעם
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זי איז גוט ! די מיל זָאל װעלן ברענען, זָאג איך, הע-ע-ע„ “!װעלט
זָאגט , איך מײן. נח, מײן איך, זָאגט זי, ניט דָאס„... “געסטרעכירט

ניט , טוֿב-ניט קײן יום, ניט קײן שבת, װָאס דו לױֿפסט ַארום, זי
ֿפרעגט מיך  ...“?וװָאס ֿפליסט ד ?װָאס. ניט קײן קינד, קײן װַײב
ַאז , װָאס זָאל איך טָאן. װָאס איך ֿפלי, איך װײס ַאלײן ניט, בחרם

איך הָאב ליב  ...?צו ַאלדי רוחות, איז בַײ מיר ַאזַא טֿבע'ס
צרות  ?מע הָאט עּפעס ֿפונעם דרײען, טָאמער מײנט איר !...דרײען

נעם , װָאס ֿפַאר ַא געשעֿפט איר זָאלט מיר ניט געבן !הָאט מען
 איז –ניטָא ֿפַאר מיר קײן שלעכטער ברָאנֿפן׃ זעק ; איך דָאס ָאן

איר קענט . “טָארגעס„ איז –“טָארגעס„,  איז הָאלץ–הָאלץ , זעק
ַאז ַאחוץ דער מיל הָאב איך שױן מער קײן , דאי מײנעןוַאו

װי איר קוקט . הָאט איר מחילה ַא גרױסן טעות? געשעֿפטן נישט
װָאס מיר , מיט אײנעם ַא שוּתף, מיט װַאלדהַאנדל איך , מיך ָאן

און הָאב ַא , צו ּפרָאװיַאנט אין דער טורמע און שטעל, הַאקן אים
, וקא ַאלע יָאר צו איר געלטואון דערלעג ד, חלק אין דער טַאקסע

איך בין אַײך קײן , איר װָאלט זיך עס װינטשן ֿפַארדינען ַאלע חודש
איך  !להכעיס קהל אױף צו ?יך זיצו װָאס דַארף א, אַײ. ׂשונא ניט

צוליב , בַײ מיר נצחון׃-ַא גרױסער בעל, װי איר זײט מיך, בין
איז ּכדאי די גַאנצע שטָאט זָאל גײן צו גרונט און ַאלײן , נצחון

, װי איר זײט מיך, איך בין ! ַאבי אױסֿפירן מַײנס–בַאגרָאבן װערן 
נָאר ַא , קא ַאזױ זיך ניט קײן שלעכטער בטֿבעוַא מענטש דו

ַאז מע רירט , מיך. הײסט עס, ַא שּפילשליװער, “קַאּפריז„גרױסער 
און דערצו בין איך נָאך ַא  !איז חיות ניט זיכער, מיך ָאן אין ּכֿבוד

אין די גוטע , מָאל איך בין ַא בעלן געװען ַא .שטיקל עקשן אױך
 המדרש גײן-בַײ אונדז אין בית“ הראיתלע ַאּתה„ֿפַאר אײן , יָארן

 און –המדרש הָאט מען ֿפַארמשּפט -דָאס בית; ביזן בלוט ַארַײן
איז בַײ 'ס? װָאס זָאל איך טָאן.  אױסגעֿפירט מַײנסעאיך הָאב טַאק
, די דָאקטױרים, זָאגן זײ, איז בַײ מיר נערװען'ס! מיר ַאזַא בלוט

ּפי -כָאטש אֿפילו על. ַא שַײכות צום מָאגן, זָאגען זײ, הָאט'און ס
װָארום װָאס געהער זיך ָאן נערװען . מט דָאס אױס װילדׂשכל קו

װּו זענען די נערװען ! ַא ביסל ַא סמיכות הּפרשה? מיט ַא מָאגן
ּפי -על, צום מײנסטן, נערװען זענען דָאך? און װּו איז דער מָאגן
און דער  ?װּו די געהירן, דָארט, דַאכט זיך, חכמת הדָאקטָאריע

ָאט , שַאט !... ֿפָאלג מיך ַא גַאנג–יך װּו מָאגן איז דָאך גָאר װײס א
. זיצט נָאך ַא מינוט ?װָאס כַאּפט איר זיך ַאזױ, בַאלד ענדיק איך

איר זָאלט מיך , איך װיל דָאך אַײך אױסדערצײלן ַאקורַאט
ֿפון װַאנען הָאט זיך גענומען צו מיר ָאט , אױסהערן און זָאגן מיר
אֿפשר איז  .מָאגן מײן איךאיך מײן דעם , דער דָאזיקער אומגליק
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מָאל נישטָא אין דער ן בין קײ, ונד-װָאס איך בין נע, דָאס ֿפון דעם
בין איך , װען איך בין אין דער הײם, און אֿפילו דעמָאלט, הײם

איז ַא ' ס–איך שװער אַײך בהן שלי  .אױך ניט אין דער הײם
װיֿפל ,  איך װײס נישט–געלעכטער צו הערן און ַא חרּפה צו זָאגן 
הערט , איז ניט גוט'ס. קינדער איך הָאב און װי ַאזױ מע רוֿפט זײ

ן בַײ מיר קאיר זָאלט ָאנקו !הבית און ָאן ַא טַאטן-ָאן ַא בעל, איר
! ַא שיף ָאן ַא רודער! מיט ַא ּפערָאנדעק, הרע-קײן עין,  שטובאיַן

ציל זָאל גָאט שומר ומ, ַא הַארמידער, טָאג װי נַאכט ַא טַארַארַאם
עלף קינדער ֿפון דרַײ , הרע-קײן עין, ַא װערטעלע אױסצורעדן !זַײן

און בשעת , עסט יענער ָאנבַײסן, בשעת דער טרינקט טײ !װַײבער
און ,  ַא בולקעקנַײּפטדער  . שלָאֿפןםגלוסט זיך יענע, איך דַאװען

און דער שרַײט אין , דער גלוסט זיך מילכיקס, דער װיל הערינג
איז ערשט דעמָאלט , און ַאז מע װַאשט זיך עסן !ֿפלײש אײן קול׃

און , מיט װָאס ַא שטיקל ברױט ָאּפצושנַײדן, ניטָא קײן מעסער
כָאטש נעם , מיט הריגות, ַא גיהנם, צװישן קלײנװַארג איז ַא טומל

, ַאלץ איבער דעם? און איבער װָאס! לױף אין דער װעלט ַארַײן
מַײנע , און זי, ל קײן צַײט ניטמָאן װָאס איך הָאב קײ, הערט איר
ניט , דָאס הײסט, זײער ַא גוטע, הרע-קײן עין, איז, הײסט דָאס
מיט  .קָאן זיך ניט בַאגײן מיט קײן קינדער, װי ַא װײכע, ַאזַא גוטע

, קריכן זײ איר אױֿפן קָאּפ. קינדער דַארף מען קָאנען זיך בַאגײן
 רַײסט זײ אױס , זײקנַײּפט, זי שעלט זײ אֿפילו, דָאס הײסט

ַא מַאמע  .ֿפָארט ַא מַאמע ?נָאר װָאס קומט ַארױס, שטיקער ֿפלײש
ָאּפ ַא  ַאנידער און שמַײסט ַא טַאטע לײגט. איז ניט קײן טַאטע

און אֿפשר  .ַאז מַײן טַאטע הָאט מיך געשמיסן, איך װײס .קינד
איז  ?װָאס זשע מײנט איר ?הָאט אַײך אַײער טַאטע אױך געשמיסן

װָאלט ֿפַאר אַײך געװען 'צי ס, איך װײס ניט !װױל צו אַײךַאז 
 ?װָאס כַאּפט איר זיך... מע זָאל אַײך ניט געװען שמַײסן, בעסער

דָאס איז  ;איך דערצײל עס אַײך ניט אומזיסט .איך ענדיק בַאלד
. װָאס איך לעב, איר זָאלט ֿפַארשטײן מַײן ַארט לעבן, צוליב דעם

ַאז , מעגלעך? װיֿפל איך ֿפַארמעג, ך װײסַאז אי, אֿפשר מײנט איר
 –און מעגלעך ַאז , און ַא גרױסער נגיד, איך בין ַא יִיד ַא נגיד

 ַאז איך בין אֿפשר –? צװישן אונדז װעט עס דָאך מסּתמא בלַײבן
װי  ;ַאז טָאג װי נַאכט איז נָאר געלַאטעט ?איך װײס... דערונטער
 יענע טַאגלי ַארַײנגעשטעלט ,די טַאֿפלי ַארױסגענומען, זָאגט איר

 נדן ַא –צי מע קָאן ניט , צי מע קָאן ?איז עּפעס ַא ּתירוץ' ס–
  , ַאז גָאט העלֿפט טעכטער, ובֿפרט נָאך ?קינד דַארף מען געבן

 הָאבן דרַײ טעכטער ּוװטּפר, ַאנו !און דערװַאקסענע דערצו
ה ַאלע אין אײן טָאג צו דער חוּפ, הרע-קײן עין, דערװַאקסענע
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צי װעט איר קָאנען אַײנזיצן אין דער הײם , װעלן מיר זען, ֿפירן
, װָאס איז דָאס דרײען, הַײנט ֿפַארשטײט איר שױן !אֿפילו ַא טָאג

, און ַאז מע ֿפליט ?װָאס מע ֿפליט, מיטן ֿפליען, װָאס מע דרײט
  ַא בײזע װעטשערע אױף , כַאּפט מען ַא ֿפַארקילונג אין װַאגָאן

 הַײנט די. װָאס מע קרענקט זי נָאך דעם אױס, דער ַאכסניא
 מעג –נער לוֿפט ײמיט דער ש, װָאס מע שמעקט זיך ָאן, ריחות

װָאס איך בין , ַא שטיקל גליק איז נָאר ?מען שױן הָאבן ַא מָאגן
גוט ֿפַארֿפונדעװעט ֿפון דער , בטֿבע נישט קײן קרַאנקער מענטש

ס איך בין ַאזױ דַאר און װָא, קוקט נישט אױף מַײן סנַאסט .יוגנט
און ַאגֿב . דָאס הָאבן מיר די געשעֿפטן ַאזױ אױסגעטריקנט .טרוקן

מיר הַאלטן זיך ַאלע ; ַאזַא װּוקס,  ַאזַא גדלעעאיז בַײ אונדז טַאק
זענען זײ ַאלע , איך הָאב געהַאט עטלעכע ברידער. הױך און דין

, װעגן בין איך סטֿפון דע. מיר צו לענגערע יָאר, געװען ַאזױ װי איך
נישט געװּוסט ֿפון , ּתמיד געװען ַא געזונטער מענטש, הערט איר

 הלואי, יָאר קײן מָאגן און ֿפון קײן דָאקטער און ֿפון קײן שװַארץ
 ּפן מיטַאז מע הָאט מיך ָאנגעהױבן שטָא, נָאר ֿפון ַא צַײט. װַײטער
בַאזונדער און איטלעכער , ּפרָאשקעס און קרַײטער, ּפילן, רֿפואות

 עטעידאיך זָאל הַאלטן , דער הײסט קומט מיט זַײן המצאה׃
 ;איך זָאל עסן װָאס װינציקער ,“נעדָאיעד„דָאס הײסט , ]עעטיד[

איך זָאל ֿפַאסטן הײסט , איך זָאל גָאר ניט עסן, און דער הײסט
קומט צו גײן ַא נַײער חכם ַא ? זענט איר שױן ֿפַארטיק. דָאס

 ַא! און ַא סך, איך זָאל דוקא עסן, מיר ָאןדָאקטער און זָאגט 
ַאלע דָאקטױרים הָאבן ַאזַא . ער ַאלײן הַאלט ֿפון דער אכילה, ּפנים
דָאס הײסן זײ אױך דעם , װָאס זײ הָאבן ניט ֿפַײנט, ַאז דָאס, טֿבע
װָאס זײ הײסן ניט שלינגען קײן , ַא חידוש איז מיר נָאר. חולה

אײנער ַא דָאקטער הָאט מיר ! ן זײמשוגע צו װערן ֿפו... קערבלעך
שּפַאנען הײסט , גלַאט גײן אין דער װעלט ַארַײן, געהײסן גײן ַא סך

 –איז געקומען דער ַאנדערער דָאקטער און הײסט מיר ליגן ; דָאס
װָאס דַארֿפט איר ַא ... װָאס ֿפון זײ איז מער בהמה, און גײ טרעף

ּכמעט ַא יָאר , עסאײנער הָאט מיך געהָאדעװעט מיט ליַאּפ? סך
זָאגט ער׃ , איך קום צום ַאנדערן! ּכסדר מיט גָאלע ליַאּפעס

און  “!המות ליַאּפעס איז ֿפַאר אַײך ַא סם! ושלום חס? ליַאּפעס„
. ַא געלן ּפרָאשעק, ער גײט און ֿפַארשרַײבט מיר ַא ּפרָאשעק

איך ? װָאס דָאס איז ֿפַאר ַא מין ּפרָאשעק, װײסט איר מסּתמא
כַאּפט ער ,  צו גײן מיטן געלן ּפרָאשעק צו ַא דריטן דָאקטערקום

ניט דעם געלן ּפרָאשעק און צערַײסט ניט דעם רעצעּפט און 
, ָאבער װָאס ֿפַאר ַא קרַײטער? ֿפַארשרַײבט מיר ניט קײן קרַײטער

צו די , הערט איר, אײדער איך הָאב מיך אַײנגעװױנט? מײנט איר
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ַאז די גרינע גַאל הָאט זיך ,  מיר גלױבןמעגט איר, דָאזיקע קרַײטער
כָאטש , דעם דָאקטער, זָאל אים ָאנגײן'ס! מיר איבערגעקערט

בשעת איך ֿפלעג זײ , װָאס איך ֿפלעג אים ָאנװינטשעװען, הַאלב
איך ֿפלעג מיך זען בשעת מעׂשה . דַארֿפן אַײננעמען ַאלע ֿפַארן עסן

 מענטש צוליב נָאר װָאס טרינקט נישט ַא! המות מיטן מלאך
, איך קום צום יענעם דָאקטער, צום סוף לָאזט זיך אױס... ?געזונט

װָאס הָאט מיך געהָאדעװעט מיט , צום ערשטן הײסט דָאס
, און דערצײל אים די געשיכטע מיט די ביטערע קרַײטער, ליַאּפעס

װערט ער מלא רציחה און  – ,װָאס ֿפַארומערן מיר דָאס לעבן
גלַײך װי איך הָאב אים דָא , יר מיט ַא מין ּכעסרוֿפט זיך ָאן צו מ

, זָאגט ער, איך הָאב דָאך אַײך ֿפַארשריבן„ געקױלעט די קַאּפָאטע׃
ֿפון אײן , װי ַא דולער, הַײנט װָאס לױֿפט איר ַארום, ליַאּפעס

איר זענט דָאך  !שַאט, שַאט„זָאג איך׃  “?דָאקטער צום ַאנדערן
קָאנטרַאקט הָאט מען אַײך נישט קײן  !נישט אײנער אױֿפן יריד

יענער הָאט אױך ַא , און לעבן דַארף יענער אױך, אונטערגעשריבן
זָאלט , הָאט זיך אין אים ָאנגעצונדן ַא ֿפַײער... “!װַײב און קינדער

 !גלַײך װי איך הָאב אים דָא געזָאגט מי יודע װָאס, איר זען
 . דָאקטערםיענעאיך זָאל גײן צו , ער הָאט מיך געבעטן, בקיצור
קָאן , ַאז איך װעל װעלן; קײן עצות בַאדַארף איך ניט„ זָאג איך׃

מײנט איר . און נעם און לײג אים ַאװעק ַא קַארב. “איך ַאלײן גײן
ָאבער גָאר  ?מיר ַא שמיץ געטָאן אין ּפנים ַאז ער הָאט דָאס, אֿפשר
ערט ה, הָאבן זײ ליב קערבלעך, אַײ, קערבלעך הָאבן זײ ליב! לא
זײ זָאלן זיך . ּפרָאסטע מענטשלעך, ַא סך מער װי מיר !איר

װי עס געהער צו , חולהעם ַא שטײגער אױסהערן ד, ַאװעקזעצן
זײ לָאזן זיך ניט רעדן ַא װָארט אײן .  דָאס איז בַײ זײ נישטָא–זַײן 

, ָאט בין איך ַאנומלטן געװען בַײ אײנער ַא דָאקטער .איבעריקס
איך װיל אים ניט ָאנרוֿפן בַײם , ַאקַאנטער אַײערער ַא בעטַאק
נישט אױסגערעדט נָאך קײן , איך בין נָאר ַארַײנגעקומען .נָאמען

איך בעט , ער הײסט מיר שױן אױסטָאן זיך,  ַאהַא–צװײ װערטער 
און איך זָאל מיך ַאנידערלײגן אױף דער , איבער אַײער ּכֿבוד

װילסט מיך  ?ןבאשר ער װיל מיך אױסהער ?װָאס איז .קושעטקע
װָאס זשע לָאזט דו זיך ניט  !הער מיך אױס !זײער גוט ?אױסהערן

מיטן , װָאס דו טַאּפסט מיך, װָאס טױג מיר דָאס טַאּפן? רעדן
 !הָאט ער ָאבער קײן צַײט ניט, נײן? װָאס דו קלָאּפסט מיך, קלָאּפן

, דָארט הינטער דער טיר נָאך מענטשן, זָאגט ער, עס װַארטן
איז הַײנט געװָארן בַײ אַײך 'ס .“עָאטשערעד„ מיט זַײן איטלעכער
ָאדער אױף דער , אױֿפן בַאן, להֿבדל, װי, “עָאטשערעד ”–ַא מָאדע 

? איר הָאט אױך קײן צַײט ניט? װָאס... ּפָאטשט בַײ די מַארקעס
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  איר זענט ? “ָאטשערעדע„בַײ אַײך איז שױן אֿפשר אױך אײן 
“ ָאטשערעדן”װי קומט איר צו  !דָאך ַא יונגער דָאקטערנָאך 

װעט , הערט איר, ַאז איר װעט זיך ָאט ַאזױ ֿפירן? ]ָאטשערעדעס[
און אין ּכעס !... ניט קײן ּפרַאקטיקע, נֿפש-איר הָאבן עגמת

, חלילה, איך הָאב נישט געמײנט. בַאדַארֿפט איר אױך נישט זַײן
, שלוםחס ו, װָאס איך זָאל, איך בין נישט ַאזַא יִיד. אומזיסט

און כָאטש איר הָאט מיך נישט געװָאלט . ֿפַארלַאנגען אומזיסט
אײנס צום ַאנדערן געהער , װעגן ֿפון דעסט, ן סוףזאױסהערן בי
איר  ?װָאס... ֿפַארן װיזיט בַאדַארף מען אַײך בַאצָאלן, זיך נישט ָאן

... װיל איך אַײך מיט גװַאלד נישט נױטן... ?װילט נישט נעמען
מסּתמא לעבט איר ֿפון ... איר ֿפון װַאנען צו לעבןגעװיס הָאט 

לָאז אַײך גָאט , מהכּתיתי, נו... עס װַאקסט בַײ אַײך... קוּפָאנעס
הָאט קײן  !ַאדיע... זָאל בַײ אַײך װַאקסן און װַאקסן'ס, העלֿפן

... טָאמער הָאב איך ֿפַאר אַײך צוגענומען צַײט, ֿפַאריבל נישט
   ...דָאקטער דערױף זענט איר דָאך ַא
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