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, קינדער הָאב איך. הַײנטיקע קינדער: װָאס איר זָאגט, ַאקעגן דעם
, שײנע, גַאנץ גוטע קעּפלעך, װקא װױלעד, ַא יִידןװי איר זעט מיך 

. נישט בַאשערט, יםַא ּפנ, נָאר קײן נחת ֿפון זײ הָאבן איז מיר
ֿפַאר : און ֿפרעגט! עּפעס הָאב איך ֿפון זײ ַא ֿפַארשטערטן לעבן

 ? ֿפַאר װען? װָאס

מָאל גָאר געקענט ֿפָארשטעלן װָאס ֿפַאר ַא  װער װָאלט זיך דָאס ַא
צרות הַײנטיקע עלטערן װעלן דָאס ַא ביסל אױסשטײן ֿפון 

געװען אױך מָאל דָאס הײסט צרות ֿפון קינדער איז ַא ; קינדער
ָאבער צי , בנים הָאבן עלטערן אױך גענוג געהַאט-לוגיד-רעצ; גענוג

ן הָאט מען עתצי ֿפון ַאזעלכע משוג, ֿפון ַאזעלכע נַארישקײטן
 ? געליטן

קײן , קײן גרָאבע יונגען זַײנען מַײנע קינדער ניט? װָאס, דַאכט זיך
; ַאקטָארןמיט גוטע כַאר, דװקא אײדעלע; מער אױך ניטיּפנ-עזות

. הָאב איך ֿפון זײ אױך ניט, םולוש-ד חסּכֿבוגרױסן אומ, און זָאגן
ַאז ָאט די אײגענע , װָאלט דָאס ַארן, נָאר װעמען ַא שטײגער

מיט , םמיט ַא ש, קינדער טַאקע װָאלטן געװען שטיקלעך מענטשן
טַאקע געבילדעט און ! ? מיט ַא שטַאט...מיט... מיט, ַא נָאמען
איז דָאך דָאס ערשטע ! ענער און דערצו נָאך ַא מענטשטַאקע ַא ק

 איך רײד שױן ניט ...ןװי שײן און ֿפַײן דָאס װָאלט געװע! ַא קרן
 –נור זַײט ? ֿפרומקײט, שםה-וךבר, װער זוכט הַײנט; ֿפון ֿפרומקײט

ֿפירט כָאטש ַא !  מענטשן מיט לַײטן גלַײך–! הָאב אַײך ַא קַאדיק
 , ל און ַאזױ גוט װָאלט אַײך געװען ַאזױ װױ–שטיקל שטַאט 

מיט , בַאדַארף דיר גָאר אױֿפשטײן ַא נַײער דור, נײן! און מיר אױך
מיט די , מיט סָאברַאניעס, חֿברותמיט , מיט ביכלעך, קענטשַאֿפט
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און דער שװַארצער יָאר װײסט זײ , ַאלע אומגעלומּפערטע נעמען
מיט , םעי ֿפון משוגאון עס װַאקסט אױס ַא דור. דָארטן װָאס נָאך

חות און מַײנע קינדער אױך קרומע קעּפ מיט צעדרײטע מו
  !...בתוכם

 ֿפינף זין און דרַײ –זָאלן געזונט זַײן , ַאכט קינדער הָאב איך
ַאלע הַאװען אױף ; און ַאלע הַאלטן אין אײן בילדן זיך, טעכטער

, טָאג װי נַאכט זענען ַאלע ֿפַארנומען; װָאס די װעלט שטײט
און יעדער הָאט , חֿברותַאלע זענען אַײנגעשריבן אין ; צעטרָאגן

 ,איר קענט בַײ מיר געֿפינען ֿפון ַאלערלײ סָארטן. זיך זַײן נָאמען
–עליב–רעַא זון ַא צ, ַא טָאכטער ַא צָאנדָאקטָארקע: דהײנו
 ניסט און ַאיוַא צ, ַא ציציליסט, הַײנט ַא דַאנטיסט, מניקחײ

 בַײ מיר גײט ַאװעק צװײ ...אונ... ַארכיסט אונגימנַאזיסט און ַאנ
 ! געבעק ברױט ַא װָאך

ַא ! ממש איך לעב ניט, ַאז איך לעב ֿפון זײ ניט, איך זָאג אַײך
איך . שלָאֿפן ַאֿפילו לָאזט מען מיך אױך ניט! נַארישקײט גָאר

װָאס איך זָאל ָאּפשלָאֿפן ַא נַאכט װי , געדענק שױן ניט די צַײט
קלַאּפ דָא -קלַאּפ, נַאכט אין נַאכט רק מען קלַאּפט. זגעהעריק אי

 .  מיט ַאן אױג ניט צוצומַאכן–דָא יענער , דער

מען ,  ַאהַא–ָאקָארשט דו לײגסט זיך װערסט ַאנטדרעמלט 
ַא מָאדע ; מַײן טָאכטער זָאל געזונט זַײן? װער איז. קלַאּפט

. נָאך קלַאּפן אומשלעּפן זיך ביז הַאלבע נַאכט דער–געמַאכט זיך 
 ניט נָאר ַא שװַאכע ֿברתאיז גָאר קײן ג, מַײן ַאלטע װי איר זעט

ַא בָארװעסע עֿפענען דער ,  קריכט זי שױן נעבעך–יִידענע 
מַײן . טָאכטערל די טיר און ֿפַארהוסט זיך אױף דרַײ זײגערנע שעה

שר אב, זגזי איז נָאך ברו, בלָאזט זיך נָאךטָאכטער קומט ַארַײן און 
 . י װעטשערע איז איר קַאלטד

איך הָאב שױן ּפשוט .  מען קלַאּפט װַײטער–אין ַא װַײלע ַארום 
װער . רחמנות אױף מַײן ַאלטער און קריך ַאלײן עֿפענען די טיר

ֿפון , דים װײסן ֿפון װַאנעןש, ז געקומען זון אירמַײן עלטערע? איז
 . ַא סָאברַאניע מסּתמא ערגעץ

קױם דערװַארעמט זיך ַא ביסל אונטערן ; עטאיך קריך צוריק אין ב
מניק חײ-ילעב-רעמַײן צ:  ַאהַא מען קלַאּפט װַײטער–קָאלדרע 

און ַאזױ . עֿפענען זײ יעדער רגע, קריך, טַאטע, און דו. גײט
. איך שלָאף שױן ניט ביז טָאג. צערודערן זײ מיר דעם גַאנצן שלָאף
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ַא , ַא קלײניקײט: ענעראון ַא גַאנצן טָאג בין איך װי ַא דערשלָאג
 ! מענטש דערשלָאֿפט ניט

בַאדַארף איך זַײן ּתמיד . נָאך ניט גענוג? שױן דָאס גָאר, מײנט איר
ניט הַײנט , זינט עס איז בַײ מיר. אין אײן ּפחד, אין אײן שרעק

שטענדיק איז מיר . לעב איך ניט, געװען דער ָאביסק, געדַאכט
אין מיטן :  װערטעלע צו זָאגןַא. דָאס הַארץ װּו אונטערן אַײז

, מיט סָאלדַאטן, נַאכט גײען דיר ָאן ַא ֿפולע שטוב מיט זשַאנדַארן
מיטן , חֿפרו-ּכֿפּתורמיט ּפָאליצײ און מען קערט איבער די שטוב 

עס , איך שטײ אין אײן שרעק! מיט די ֿפיס ַארױף, קָאּפ ַארָאּפ
 עמעצער עּפעס אֿפשר? איך װײס. קלַאּפט מיר ַא צָאן ָאן צָאן

! ַא קַאשע אױף ַא מעׂשה? ַא בילבול? ַא גניֿבה? אונטערגעװָארֿפן
װּו עס איז , אױסגעזוכט, ט הָאט מען יעדער װינקעלעעאיבערגערִי

די , די ּפָאדלָאגע געריסן; ענָאר ֿפַארַאן ַא ֿפַארבָארגענער ערטעל
ַאלע קינדערשע , ַאלע סֿפרים ֿפון שטוב, װענט געדרַאּפעט

 הזו ביז דער מזּכתוֿבהַאלץ איבערגעזען ֿפון דער ַאלטער , כלעךבי
זינט איך שטײ , זינט איך לעב, שַײך צו זָאגן.  ַאלץ איבערגעקוקט–

די ַאלטע מַײנע ! הָאב איך ַאזַא שרעק ניט געהַאט, אױף מַײנע ֿפיס
ָאן ַא ,  טױטע–די קינדער ַאלע ; איז שִיער אין חלשות ניט געֿפַאלן

  ...ממש געשטָארבענע מענטשן ַאלע,  בלוטטרָאּפן

עּפעס , װײס איך זײער, עּפעס ביכלעך? און װָאס הָאט מען געזוכט
 חועל משיו " דלעזַאּפרעשטשָאנע ַאזױנע װָאס מען רעדט דָארט 

 !  אין אײנעםהקּתעל ננו

בַאדַארף איך עס הָאבן אױף דער עלטער , ֿפרעג איך אַײך, נו
דַארף איך דָאס הָאבן ַאזעלכענע ?  זיךַאזעלכע געשעֿפטן אױף

ַאז אין זינען זָאל מיר ליגן דער , דַארף איך דָאס הָאבן? ּפעקלעך
ַאז ַאלע װַײלע ֿפון יעדן שָארך בַײ ? װײס איך, שװַארצער יָאר

קַארג ? קַארג הָאב איך ָאן דעם? נַאכט זָאל מיר די דמים אַײנֿפַאלן
דַארף איך גָאר ? דעםַאחוץ יך דרײעניש הָאב א-ּפעקלעך און קָאּפ

ַאֿבותינו הָאבן דערֿפון ניט -הָאבן אױף זיך צרות װָאס מַײנע ָאֿבות
בַאשר מַײן טָאכטער ? ֿפַאר װען? ֿפַאר װָאס: און ֿפרעג. געװּוסט

בַאשר מַײן זון װיל מַאכן ַא , מישט זיך אין ַאלע נַארישקײטן
 –עס געֿפעלט אים ניט . יל ער אַײנֿפירןנַײע ּפָארַאדקעס װ. טָאלק

 בהמות זענט – שרַײ איך –גװַאלד !  דער ּפַאריַאדָאק–זָאגט ער 
װער הײסט אַײך מישן אין ֿפרעמדע ? װָאס טוט איר װָאס! איר
, װער הײסט אַײך קריכן?  און שטעלן דָאס לעבן אין קָאןיםסקע

? װָאס דרײט איר ַא מוח! ?ותנֿפש-אין סּכנת, װּו מען דַארף ניט
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איר רוט . איר לעבט ַאלײן ניט און לָאזט דעם ַאנדערן ניט לעבן
 –טענה איך ! מילא! ַאלײן ניט און לָאזט דעם ַאנדערן ניט רוען

װָאס איר זָאגט ַאז בַײ טָאג דַארף מען שלָאֿפן און בַײ נַאכט , דָאס
. ּתיתי-אכהי מ–הַאװען משוגענערװַײז , דַארף מען ַארומלױֿפן

, אֿפשר איז הַײנט ַא נַײע װעלט געװָארן, אֿפשר זענט איר גערעכט
שלָאֿפן און בַײ טָאג עּפעס מָאל ֿפלעגט מען בַײ נַאכט  ניט װי ַא

װָאס לָאזט איר מיר ניט ?  ָאבער װָאס בין איך שולדיק...טָאן
װָאס ? װָאס לָאזט איר מיר ניט לעבן אױף דער װעלט? שלָאֿפן

קַארג הָאב איך ַא גַאנצן טָאג ? יר מיך נַאכט אין נַאכטמוטשעט א
דרײעניש ביז איך ַארבעט אױס די -הַארצװײטָאג און קָאּפ

די !  רַײס איך ֿפון אַײערט װעגןהעיקר! ַאזַא הוצאה! ?הוצאה
ַא קרַאנקע און קומט די , ַא שװַאכע,  קױם װָאס זי לעבט–מַאמע 
גזלנים זענט , רוצחים. צומַאכןלָאזט מען מיט ַאן אױג ניט , נַאכט
איר װילט די ! ? ֿפַארן ּכלל טוט איר– זָאגט איר –איר טוט ! איר

אױף דער ? מניקעס זענט אירחיי-ילעב-רעצ? װעלט גליקלעך מַאכן
 און אױף דעם ַאלטן טַאטן און ַא –קַאץ הָאט איר רחמנות 

? סַא יושר איז דָא! קרַאנקער מַאמע הָאט איר קײן רחמנות ניט
נור "! זַאװעשץ"הַײנטיקער ? "סָאװעשץ"ָאט דָאס הײסט בַײ אַײך 

ַאז גערעכט זענען , רײד מיט זײ, טענה מיט זײ! םיקו-גײ שרַײ חי
 ...ְךזײ און דער משוגענער בלַײב אי

דירט אױסגעשטו הָאט  נע  מַײ טָאכטער  עלטערע  י   ד
 ַא גַאנץ אײדעלע, זײער ֿפַײן, ּתיתי-אכהימ, נו. צײנדָאקטָארקע

. ַאז דָאס איז עּפעס ַאן ענין, דַאכט זיך.  און ַא ֿפַײנע ּפרנסההמלָאכ
געװיס קָאנט איר זיך ֿפָארשטעלן ! דָאקטָאר- מעׂשה–װי זָאגט איר 

; ּפַאּפיר, ביכער, לערער: װָאס איר שטודירן הָאט מיר ָאּפגעקָאסט
, זיבן רובל ַא חודש געצָאלט דעם דַאנטיסט דרַײ יָאר נָאך ַאנַאנד

דָא שיק איך געלט , דָא דָארטן,  דָא דָא–דערנָאך די עקזַאמענס 
הַײנט די . אין דער שטָאט דָא שיק איך געלט אין יענער שטָאט

, ללּכה. דָאקומענטן מיט די אינסטרומענטן מיט געצַײג ַאלערלײ
װעלכער טַאטע , מײן'נור כ. עס הָאט מיר ָאּפגעקָאסט גַאנץ גענוג

ר ֿפון קינדערסװעגן ַאבי ברענגען זײ צו ַא איז זיך ניט מֿפקי
ַאז , אֿפשר איז ַא סֿברא;  אױף ַא מעׂשהיאַא קש. תכליּתשטיקעלע 

ָאנקלַײבן ַא , מַײן טָאכטער זָאל טַאקע עּפעס ָאנהײבן ֿפַארדינען
, ֿפַארשטײט איר מיך, און, חתונה הָאבן, ַא ּכלה װערן, ביסל נדן

 . רג ֿפון די ּפלײצעסַארָאּפ ַא בַא, ברוך שּפטַרני

געקומען צו ֿפָארן ַא גַאנצע דָאקטָארקע ! אױסגעשטודירט, ללּכה
בַאדַארף . טסמיט ַאל דָאס גו, מיט ַאן ַאטעסטַאט, מיט ַא דיּפלָאם
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מיט מַאשינעס , הײסט דָאס ַא קַאבינעט, מען דָאך עֿפענען
ל מיט ַא ביס, מיט ַא שטול עּפעס ַאן אומגעלומּפערטן, ַאזעלכע

לָאז איך . װי געהעריק איז, מיט ַא טַאבליצע צום גַאס, יתב-ילּכ
די שַאלקע מיט דער : דריםחאיר מסּתמא ָאּפ די בעסטע צװײ 

און ַאלײן מיט דעם געזינדל ֿפַארשטעק איך זיך ערגעץ , קַאמער
. און איך זינדיק גָארניט" טשולַאנטשיק"אין ַא װינקל הינטערן 

, בי דערלעבט ֿפון ַא קינד ַא שטיקעלע נחתַא; איז מיר גַאנץ גוט'ס
און ַאלײן כַאּפ איך צַײטנװַײז ַא קוק ! ַא ֿפַארדינערין ַא טָאכטער

 -, דורכן שּפעלטל ֿפון טשולַאנטשיק אין מַײן טָאכטערס חדר ַארַײן
אֿפשר װַײזט זיך אין ַא נָאװינע ַא גילדן ? װָאס טוט זיך דָארטן

נור עּפעס . ען ַא מטבע אין די אױגןאֿפשר װעל איך דערז, לײזונג
  !חולים און ֿפַארטיקגָאר אױסגעֿפרױרן דער מין ֿפון , שטיל

ַאלע , ם גָאר ניט זשעדנעהש-וךבר, ַאזױ געסט זענען מיר, זעט איר
ים און חורב, לַײטלעך- ֿפון יונגותרחֿבװַײלע קומען מיר ָאן 
מיט לַאנגע , ןמיט ברילן און ָאן בריל: מײדלעך ֿפון ַאלע סָארטן

, מיט רױטע העמדלעך און בלױע העמדלעך, הָאר און קורצע הָאר
מען ! וֿב לר–מיט קרומע בוזעמס און גלַײכע בוזעמס און ביכלעך 

ַא , מען בלעטערט ביכלעך, ילוֿפט ביכלעךחמיט , לײענט ביכלעך
הַײנט זינגט מען דיר לידער מיט ַאלערלײ ! שלל ביכלעך

ט זיך און מען רַײסט זיך עס איז ַא גערודער מען קריג". ּפיעסנעס"
שרַײט ! װינָאקרַאט: דער שרַײט! ַאז הימל עֿפן זיך, הַא-און ַא הו

ַא ! גרַאף טָאלסטױ: שרַײט ַא דריטער! ניסטיוצ: דער ַאנדערער
און ַאזױ ! קַאמף מיט שלַאבָאדַא! שלַאבָאדַא מיט קַאמף: ֿפערטער
 דער –ּפיזם , איזם,  סּפענצעריזם,ציציניזם. ניצשע. גָארקע: ּכסדר

, װָאס ֿפַאר ָאנגעדרָאלענע, שװַארצער יָאר װײסט זײ דָארטן
װָאס איז גָאר קײן סֿברא ניט צו , ָאנגעשװָאלענע װערטער ַאזעלכע

 . געדענקען

איז ַא גערודער ַא 'ס, און דער עולם הַאלט אין אײן קריגן זיך
ײנער דעם ַאנדערן ַא ּפונקט װי מען װָאלט װעלן א, הַאמּפערַײ

ָאדער מען װָאלט װעלן אײנער בַײם ַאנדערן , זַײןחייו ל-יורד
װָאס קען מען זיך דָארטן , און װָאס װילן זײ. צונעמען די ּפרנסה

  ...םרח ֿפרעגט מיך ב–ניט צעטײלן 

ַאז אין די העלדזער , ַאז מען הָארעװעט זיך גַאנץ גוט ָאן, צום סוף
גער װערן װי קלעצער הײבט זיך ערשט ָאן װערט טרוקן און די צינ

טײ און (מען שטעלט דעם סַאמָאװַאר . סַאמָאװַאר: ַא סדרה
די , מַײן טָאכטער) צוקער גײט דָאך בַײ מיר ֿפון שטוב ניט ַארױס
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ִין װערט ע-רףּכהאון ,  טרָאגט ַארױף דעם לַאבן ברױטהצדק-תלעב
און דער  נעלםדער ָאקרַײעץ װערט אױך ; ֿפון אים ַאן ָאקרַײעץ

עס . טײ טרינקט מען דװקא זיסע. עולם ַארבעט װי נָאך ַא ּתענית
טרינקט דער . ֿפעלט אױס גלעזער איז אױך קײן גרױסע סּכנה ניט

ַאן ַאנדער מָאל טרינקען צװײ אין . און דער ֿפון טעצל, ֿפון גלָאז
ר און ַאז עס טרעֿפט שױן גָא; דער ַא זוּפ און דער ַא זוּפ: אײן גלָאז

טרינקט מען ֿפון דער בלעכענער , ַא גרױסער דוחק אױף גלעזער
 ! דער ַאּפעטיט איז גרױס און מען קלַײבט ניט איבער. קװָארט

און איך קוק מיר אין שּפעלטל ֿפון טשולַאנטשיק אױף דעם גַאנצן 
ַא נַײע , לםעו-של-רבונו: ּפעקל הָאלָאדריגעס און טרַאכט זיך מיר

ַא װעלט , ַא װעלט ֿפון בילדונג, עלט ֿפון חכמהַא װ! װעלט געװָארן
 בַײ ...אונ... עקזַאמענס אונ, סָאברַאניעס, לעךֿפון ביכ, ֿפון קענער
 !... ַאװעק צװײ געבעק ברױט ַא װָאךמיר גײט
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