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  סֿפרים-מענדעלע מוכר

  דער  חילוף
  
  
  

 ֿפרײען זיך –מרבין בׂשימחה , זָאגט די גמרא, אין חודש אדר
, דער שנײ װערט צעגַאנגען. יִידעלעך אױף װָאס די װעלט שטײט

, ֿפַארשמירטע, יִידישע קינדער,  טװַאן–אױף די װעגן 
 װּו הײבן זיך ָאן שַארֿפן ַא מוח, ֿפַארדריּפעטע ביז איבערן גַארטל

  ...איז זמן ׂשימחתנו'ס, הּכלל. נעמט מען אױף ּפסח
  

ָאט אין דער חודש בַאקום איך ַא בריװל ֿפון מַײנעם ַא גלוּפסקער 
השם זען קומען װָאס גיכער אין זַײן ־ַא בַאקַאנטן ַאז איך זָאל למען

 מיט דעם בַײדל און מיט די ּפעקלעך –מקום ַארַײן הַאק און ּפַאק 
ו מַאכן ַא חילוף׃ ֿפַאר מַײנע ַאלטע מינים סחורה אױף צ. סֿפרים

װעל איך בַײ אים בַאקומען די הַײנטיקע נַײע סחורה דהיינו 
בילדער און סקיצן  , ּפָאעזיע, מעטָאדעס, ַאלערליי מיני זַאמלביכער

, דערצײלונגען ּפסיכָאלָאגישע, העכסט אינטערעסַאנטע רָאמַאנען
, נָאך ֿפַײנע קונציקע זַאכענישן, געזעלשַאֿפטלעכע, עקָאנָאמישע

דער .  אױך–חנוכה־לעמּפלעך און נָאך עּפעס , ַאזױנע און ַאזױנע
דָאזיקער בַאקַאנטער מַײנער הָאט ַא סך ּפרנסות און װײניק 

אי ַא שטיקל , אי ַא מעקלער, סֿפרים־ברכות׃ ער איז אי ַא מוכר
קבצן דװקא אי ַא שטיקל ֿפַארלעגער און דערבַײ איז ער ַא , מחבר

, דער אמת זָאגנדיק. ניט ֿפַאר יִידישע קינדער געדַאכט, ַא גרױסער
ַאז , הָאב איך אים ניט זײער שטַארק געגלײבט װיסנדיק

װי , ַא ליגנער, ניט אױסגערעדט זָאל עס זַײן, הדחק איז ער־בשעת
װָאס כַאּפן איבער די , דער שטײגער איז ֿפון ֿפיל סוחרים ַאזױנע

ֿפן און ֿפַארקױֿפן סחורה׃ זײערס איז גינגָאלד און מָאס בַײם קױ
  . ֿפון יענעמס מַאכן זײ ַאש

  
לײענענדיק אין זַײן בריװל װי ער מַאכט ַא ּתל ֿפון דער , דעריבער

הָאב איך ניט , ַאלטער סחורה און לױבט אין טָאג ַארַײן די נַײע
יך זיך ֿפון דעסטװעגן הָאב א!... עט. געמַאכט דערֿפון ַאזַא ּפירוש

ַאז ַארָאּפֿפָארן קײן גלוּפסק איז גָאר ניט קײן , מיישֿב געװען
שױן זיך ? װָאס זָאל איך מיר הַאלטן מיט מַײן סחורה. קרומע זַאך
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, נָאר גוט־שלעכט, יענע איז ערגער, מעגלעך. צוגעגעסן
  ! הַאנדלען בַאדַארף מען–בעסער־ערגער 

  
די איך זָאל נָאך ָאנציען ּכ, געװָאלט הָאב איך ֿפָארן טַאקע בַאלד

קײן גלוּפסק אױף  ּפורים און זען די בַארימטע גלוּפסקער 
, נעבעך, װָאס ַאלע טָאג ֿפון ַא גַאנץ יָאר זַײנען זײ, ּפורים־שּפילער

און ַאז עס קומט ּפורים װערן זײ מיט ַא מָאל , ּפרָאסטע נַארָאנים
װי , כװערטלעךדורכגעטריבענע חכמים און עס שיט זיך ֿפון זײ גלַײ

, להֿבדיל, ּפונקט װי די גרױסע שיּכורים. ֿפון ַא לעכערדיקן זַאק
איז עס ָאבער מיר ניט . יכטערנװָאס גרָאד אום ּפורים זַײנען זײ 

געמוזט בלַײבן , װי אױף צו להכעיס, בַאשערט געװען׃ איך הָאב
  .נָאך עטלעכע טעג אין דער הײם

  
 בדעה געהַאט צו קומען הַאלטנדיק בַײ דער נסיעה הָאב איך

דעריבער הָאב איך . השם־ירצה־אם, ֿפונעם װעג ַאהײם אױף ּפסח
װָאס ַא יִיד , ֿפַארן ֿפָארן געזען זיך ֿפַארזָארגן מיט ַאלע גוטע זַאכן

לײב דעם מלמד הָאב איך ' ר. טוֿב־דַארף הָאבן אױף ַאזַא יום
ַײב הָאב געבעטן מיך אין זינען הָאבן מיט מצה־שמורה און דעם װ

, השם זָאלסט ניט זשַאלעװען קײן רָאזשינקעס־איך געזָאגט׃ למען
און ַא זַאק . המלך־װַײן ּכיד־קײן װַאסער און זָאלסט מַאכן צימוקים

שמַאלץ און ַא ־קַארטָאֿפליעס זָאלסטו קױֿפן און גענדזן
ר עטָאמ, אַײ װָאס. געהָאדעװעטע אינדיטשקע לּכֿבוד יום־טוֿב

זָאלסטו זיך דַארױס גָאר ניט מַאכן און , געלטװעט דיר ֿפעלן 
זָאלסט , הבּתישקײט־ַא ּפָאר חֿפצים ֿפון בעל, ֿפַארזעצן דַײן צירונג

השם יתברך װעט מסּתמא .  גָאר קײן יסורים ניט הָאבןהנישקש
און צוריקקומענדיק ַאהײם ? װָאס דען, מצליח זַײן מַײן װעג

מיר . חס ֿפרײלעכן ּפהָאבן ַא, השם־ירצה־אם, בשלום װעלן מיר
װַײן ־ֿפַארטרינקען רָאזשינקעס, װעלן עסן קנײדלעך און כרעמזלעך

װָאס טוט . דַאכט זיך בַאװָארנט ַאלצדינג. און װעלן זיך װױלטָאן
  ?ָאבער גָאט

  
װַאסער , גָאט הָאט געשיקט אױף דער װעלט ַא רעגן מיט ַא שנײ

 איז געװָארן מיט נַאסע שטיקלעך אַײז אין אײנעם און דער װעג
ניט ,  ניט מיט  קײן װָאגן–שלעכט ניט צו רירן זיך ֿפונעם ָארט 

איך הָאב ! ביטער. ניט מיט ֿפערד און ניט צו ֿפוס, מיט קײן שליטן
יעדער טריט , שבת ַא טָאג־זיך קױם מיט צרות געשלעּפט ַא ּתחום

עס הָאט , הָאט געקָאסט מַײן בידנע ֿפערדל ַא סך בלוטיקן שװײס
מיטן קָאּפ אין !  און בעך–געשלעּפט ַא ּפָאר טריט , נעבעך, זיך
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ָאּפגעגַאנגען נָאך ַא ּפָאר טריט , אױֿפגעשטַאנען, געֿפַאלן! דער ערד
קנעט , גײ בַײ דער זַײט, שלימזל, און איך.  און װַײטער געֿפַאלן–

גליטש , אױסגעשמירט װי ַא רוח ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס, די בלָאטע
  !ֿפַאל און קרעכץ׃ אױ,  ֿפַאל איטלעכע מינוטמיך און

  
נָאר אױף דעם , און געקרעכצט הָאב איך ניט נָאר אױף מיר ַאלײן

ֿפַאר װָאס קומט עס אים ! מַײן בידנע ֿפערדל נעבעך. ֿפערדעלע
צוליב ? און נָאך צוליב װעמען? נעבעך ַאזױ ֿפַארשװַארצט צו װערן

מָאל ּפטור װערן ֿפון ַאלע באשר איך הָאב געװָאלט מיט ַא . מיר
הָאב איך דערמיט ָאנגעלײגט ַא ֿפולן װָאגן איבער , ַאלטע סחורות

איז ַא 'ַאז ס, ֿפַארגעסנדיק זיך, אומברחמנות, דעם ֿפערדלס ּכוחות
  .חיים־בעלי־צער

  
 –זמן דער בחור מַײנער הָאט זיך נָאך מיט צרות געשלעּפט ־ּכל

געקרָאכן אױס ,  און אױֿפגעשטַאנעןגעֿפַאלן, געגַאנגען און געֿפַאלן
 הָאב איך זיך געמַאכט ניט –דעם הױט און איז דָאך געגַאנגען 

ָאבער . געשריגן און געטריבן, אים נָאך געװיזן ַא בַײטש, װיסנדיק
סוף גָאר אין גַאנצן ֿפַארקרָאכן אין ַא ־ּכל־ַאז דָאס ֿפערדל איז סוף

 זיך אױסגעצױגן אין זומּפ ערגעץ אונטער ַא בַארג און הָאט
אױסשטרעקנדיק די ֿפיס און דעם װײדל , װי גרױס ער איז, בלָאטע

 הָאט דָאס יִידישע –ניט צו רירן מיט  קײן אֿבר , און געבליבן ליגן
ַאזױ׃ נַארישער יִיד , הַארץ זיך ָאנגערוֿפן אין מיר מיט ַא מוסר

ט הָאסט גענומען ַא ּכשרע בהמה און איר ֿפַאראומער! אײנער
מיט ַא גוזמא בינטלעך סֿפרים , דָאס לעבן מיט שװערער ַארבעט

ציגל . יעדע זַאך הָאט דָאך ַא שיעור! מיט ּפעקלעך שמות, דַײנע
 רקען מען ָאנלײגן אױף ַא ֿפערדל נָא, ַא  שטײגער, און שטײנער
און דו הָאסט , ַאלטןסהַאניט װעט עס ניט אױ, ביז ַא מָאס

די , אױף ַאן עלנטע בַאשעֿפעניש, ערדלַארױֿפגעלײגט אױף  דַײן ֿפ
דעם גַאנצן עול ֿפון יִידישע , גַאנצע מׂשא ֿפון דעם יִידישקײט

דָאס גַאנצע ? װָאס זשע הָאט זיך אױסגעלָאזט! ּפעקלעך
גײט אױס ניט ַאלע , קַײכט, בַאשעֿפעניש מוטשעט זיך נעבעך

. ם נשמהקען זיך ניט רירן ֿפונעם ָארט און ֿפָאכט מיט דע, ּכוחות
ממש װי ַא  . װי עס ליגט ֿפַאר דיר ָאן ַא סימן ֿפון לעבן, גיב ַא קוק

  .נֿבלה
  

, "װי ַא נֿבלה„ֿפריער איז עס געװען ? צו װָאס לַאנג ברַײען, מילא
 מַײן ֿפערדל איז –שּפעטער ַא ביסל איז געװָארן טַאקע ַא נֿבלה 

  !...געּפגרט
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װָאס זַײן , ט צו ַא קַאּפיטַאןאיך בין געגליכן געװָארן אין יענער צַײ

אײנער ַאלײן שטײ . שיף איז אים אונטערגעגַאנגען אין מיטן ים
און ַא ים ֿפון בלָאטע שּפרײט זיך מיר ַארום , איך אין מיטן װעג

דער װָאגן איז ביז איבער די , דָאס ֿפערדל ליגט טױט. און ַארום
יז ביטער און ּפסח און מיר א־מָארגן איז ערב, ַאקסן אין בלָאטע

װָאס מען , איך װײס ניט װָאס מען טוט. ֿפינצטער אױף דער נשמה
ַאז ; עולם־של־ַא יִיד הָאט דָאך ָאבער ַא רבונו. הײבט ָאן צו טָאן

. דערמָאנט מען זיך ָאן זַײן ליבן נָאמען, װערט אים שױן גָאר ענג'ס
ך הָאב אי. צַײט־איז געװען מינחה'ס. ַאזױ הָאב איך אױך געטָאן

 םגעזָאגט ּפטו, מיך אױסגעקערעװעט מיטן ּפנים קײן מיזרח
געצױגן , מיט ּכװנה, בנעימותדיק, געדַאװנט ּפַאמעלעכן, תרהקטו

הוא ־ברוך־הקדוש. הָאבן זיך בַאװיזן שטערן'דָאס דַאװנען ביז ס
הָאט געהערט מַײן ּתֿפילה און הָאט מיר געװיזן עּפעס װי ַא 

איך , ן הָאט מיר ַארַײנגעגעבן ַא געדַאנקֿפַײערל ֿפון דער װַײטנס או
הָאב איך טַאקע ַאזױ געטָאן און . זָאל גײן ַאהין װּו עס לַײכט זיך

ביז געקרָאכן אױף הענט און , הָאב זיך געלָאזט גײן צום ֿפַײערל
 גױִישביז איך הָאב זיך דערשלָאגן צו ַא , אױף ֿפיס גוטע צװײ שעה

דער גױ הָאט אױף מיר ּתחילת . הינטער ַא גרױסן װַאלד, שטיבל
נָאר ַאז ער הָאט ָאבער דערזען ַאז איך שטײ , הגעקוקט מיט רוגז

מיט ַאן , ַא דערציטערטער, ֿפַאר אים ַא דערשרָאקענער
איז ער װײכער געװָארן און הָאט מקיים , ַארָאּפגעלָאזטן קָאּפ

ער הָאט מיך מכבד , אורחים־געװען אין מיר די מיצװה ֿפון הכנסת
מיט ַא גלעזל װַארעמס , געװען מיט געברָאטענע קַארטָאֿפליעס

אױף מָארגן הָאב . און הָאט מיר געגעבן ַאן ָארט איבערצונעכטיקן
ער זָאל אַײנשּפַאנען אין מַײן בַײדל ַא ּפָאר , איך אים אַײנגעבעטן

װָארעם די נָאענסטע , ָאקסן און זָאל מיך ָאּפֿפירן קײן בױבעריק
ַאחוץ זַײן , דערֿפַאר הָאב איך אים. װען בױבעריקשטָאט איז גע

מּתיר געװען ָאּפצושינדן די ֿפעל ֿפון מַײן געּפגרט , געצָאלטס
די , ֿפַאר ַא זכר ֿפון אים, ֿפערדל און צו נעמען במּתנה

זָאל ַאן ערל , דָאס הָאב איך געטָאן מּפני דרּכי שלום. ּפָאדקָאװעס
ער װײסט ניט , ען ניט טָאן קײן טוֿבהַאז ַא יִידן טָאר מ, ניט זָאגן

  !װי ָאּפצודַאנקען
  

װען עס , קײן בױבעריק בין איך ָאנגעקומען צװישן טָאג און נַאכט
גרױס , ַאלע. איז שױן קײן לעבעדיקער נֿפש ניט געװען אין גַאס

דעם אמת זָאגנדיק . הָאבן שױן געדַאװנט אין די שולן, און קלײן
ֿפַארשטײט  איר , ַא יִיד. נאה געהַאטהָאב איך דערֿפון שטַארק ה
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ַאלצדינג ַא טָאּפ ,  ליב אומעטום ַארַײנשטעקן די נָאזטהָא, מיך
װי , נו־נו. ַא יִיד הָאט ליב ַאלצדינג צו װיסן, טָאן מיט דער הַאנט

, ַא בַאקַאנטן יִידן, װען מען דערזעט מיך, ַא שטײגער, מײנט איר
 דָא אין בַײדל מיט ַא ּפָאר װי איך ֿפָאר, סֿפרים־מענדעלע מוכר

מען , װָאלט מען זיך מסּתמא צונױֿפגעלָאֿפן קינד און קײט, ָאקסן
געּפילדערט מיט , װָאלט זיך גערעשט'ס. װָאלט געמַאכט ַא װַארע

איך בין מיך ָאבער ַא יִיד ֿפון ַא גַאנץ . ַא הורַא ֿפון מַײן ּכֿבוד װעגן
ײ מוחל און ַאנטלױף ֿפון ַאזַא איך בין ז, וקיים־ַא ּפשוטער חי, יָאר
  .ּכֿבוד

  
ַא גוטן ברודער ֿפון ַאמָאליקע , אין בױבעריק הָאב איך ַא בַאקַאנטן

סֿפרים װי איך און איז בַאװּוסט בכל ־ער איז ַא מוכר. יָארן
. ּתֿפוצות יׂשראל מיטן נָאמען הענדל בױבעריקער ֿפון בױבעריק

. ער זָאל מיך צוֿפירן צו הענדלס דירה, הָאב איך געבעטן דעם גױ
. ֿפָארנדיק הָאב איך צַײט געהַאט צו ֿפַארטיֿפן זיך אין געדַאנקען

גײען זיך טריט , ן לױֿפערסזַײנען ניט קײ, איז בַאקַאנט'װי ס, ָאקסן
און , ניט געַײלט, ּפַאמעלעכן, הדעת־מיט יִישוֿב, בַײ טריט

זיץ איך מיר אין װָאגן און קַײ אױך איבער די ַאלע . גירהן־הלמע
טרַאכט , װָאס הָאבן זיך אין װעג מיר געטרָאֿפן, בײזע בַאגעגענישן

יר װײ טוט מ'ס. בית־קַײ איבער און בענק ַאהײם צו די בני, מיר
װָאס , טוֿב־איז ֿפַארשטערט געװָארן מַײן יום'װָאס ס, דָאס הַארץ

די . איך װעל ניט זיצן אױבן ָאן װי ַא מלך נעבן דער מלּכה
, מסּתמא ַא װױלע, מָאנט צו גוטןראינדיטשקע הָאב איך אױך דע

עס , עס נעמט מיך ָאן ַא חשק. גָאר ַא מחיה, ַא ֿפעטע אינדיטשקע
, די ָאקסן קריכן... ס ציט עּפעס אינעװײניקבענקט זיך און ע

ביז זײ שטעלן זיך , געסלעך־שלעּפן זיך דורך געסלעך און הינטער
  .ָאּפ לסוף ֿפַאר הענדלס שטוב

  
ַא שטיקל צַײט שטײ איך אין דרױסן ֿפַאר דער טיר מיט ַא 

ַא שטײן , מישטײנס געזָאגט, דָאס איז געװען. ֿפַארקלעמט הַארץ
, שטײענדיק ּכעני בּפתח, װעלכער טרַאכט איבער, ױןֿפון ַא ּפַארש

אֿפשר ; אֿפשר טרעֿפט ער ָאן צו יענעם אין ַא שלעכטער שעה
נָאר װָאס טוט ניט ַא . הבית אױף אים קוקן קרום־װעט דער בעל
ֿפַאר נױט שטוּפט ער זיך ַארַײן אומגעריכט און ֿפַאר ? יִיד ֿפַאר נױט

שטרעק אױס די ,  מיר הַארץאיך מַאך. נױט װערט ער ַאן אורח
ּפַאמעלעכן און זי מַאכט , איך עֿפן זי שַא. הענט צו עֿפענען די טיר

מיט , סקריּפ־ריּפ, איך שטילערהײט און זי קװיטשעט, געװַאלדן
איך בין . ַאקורַאט װי זי הָאט צו עמעצן טענות, קולות־קולי
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ַא , ױגענערַאן אַײנגעב, ַארַײנגעקומען אין ַא ֿפינצטער ֿפָארהַײזל
מיר  , בַאלד הָאבן זיך ַא לָאז געטָאן די שטובמענטשן. ניונקעלע

ַא געשרײ און ֿפַאר , ּפנים מיט ַא ֿפרײד־געמַאכט ַא שײנעם קבלת
ניט צו װיסן , צעטומלט, גרױס ׂשימחה זַײנען זײ געװען צעמישט

אײנער לױֿפט אין שטוב ַארַײן מיט ַא . טוט זיך מיט זײ'װָאס ס
ַא צװײטער ! דָא! ער איז דָא!... מיט ַא געװַאלד׃ געקומען, בׂשורה

ַא  ! צינדט ָאן ַא ליכט! ַא ליכט! שרַײט אין אײן ָאטעם׃ ַא ליכט
מיט ליבשַאֿפט , ֿפול מיט חן, זיס־צוקער, װַײבעריש קול הער איך

ּפענדום ַא ־ליקײט און בַאלד ֿפליט ַארױס הענדוםעאון מיט לַײטז
זי . ר שיער ניט ַארומגעכַאּפט קושן און הַאלדזןזי הָאט מי, יִידענע
, מישט אױס ֿפרַײנדלעכע רײד מיט טענות אין אײן אטעם, מָאלט

!... ַאזַא גַאסט, ֿפרײט זיך און בײזערט זיך אין אײנעם׃ ַא גַאסט
  ?ֿפַאר װָאס ַאזױ שּפעט, סטַײטש

  
נָאר װָאס איך הָאב . איך בין צעדרײט געשטַאנען װי ַא נעכטיקער

װָאס , זיך ֿפַארענטֿפערן און דערצײלן, ױלמגעװָאלט עֿפענען ַא 
 און –הָאט מען ָאנגעצונדן ַא ליכט , מיט מיר הָאט זיך געטרָאֿפן

װי , מיר זַײנען ַאלע געבליבן ֿפַארגַאֿפט שטײן מיט ָאֿפענע מַײלער
  !די גולמס

  
   ...!לעבן'כ, ַא שײנע סצענע

  
׃ הענדל איז געהַאט די מעׂשה דערֿפון איז געװען ַאזױ

ער הָאט נָאך אױף . ַאװעקגעֿפָארן מיט סחורה אין װעג ַארַײן
, הגדול געזָאלט קומען ַאהײם און איז ַאלץ ניט געקומען־שבת

און ַאז איך בין דָא . בית שטַארק יסורים געהַאט־הָאבן זַײנע בני
הָאבן , צװישן טָאג און נַאכט אין דעם טונקעלן הױז ַארַײנגעקומען

די קינדער געמײנט דָאס איז דער טַאטע און דָאס װַײב הָאט 
איז געװָארן ַא . געמײנט דָאס איז דער מַאן אױף ּפסח געקומען

און ַאז זײ הָאבן דערזען דעם טעות זַײנען זײ . ַא גדולה, ׂשימחה
געבליבן שטײן מיט אױֿפגעשטעלטע נעז און אױסגעשטעלטע 

  .אױגן
  

זי , ע ֿפַארשטערט געװָארן די ׂשימחהאיר איז טַאק, הענדלס װַײב
הָאט טַאקע געהַאט יסורים װָאס דער מַאן איז ניטָא אין דער 

ֿפון דער , דָאך ָאבער. הײם אױף ּפסח און קען ניט זַײן קײן מלך
, הָאט זי געדַאנקט און געלױבט זַײן ליבן נָאמען, ַאנדערער זַײט

ױף ָאּפריכטן װָאס ער הָאט איר בַאשערט ַא הײמישן מענטשן א
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בעט אױבן ָאן ־זי הָאט מיך בַאזעצט אױף ַא הסֿב. דעם סדר
 און זי הָאט מיך געטָאן טָאן קעניגן –וּתמליכו ּתחת הענדל 

  !ַאנשטָאט הענדלען
  

װָאס , און איך הָאב אױך געדַאנקט און געלױבט דעם אײבערשטן
װָאס ער הָאט ֿפון מַײן , ער הָאט געטָאן מיט מיר נסים

ֿפון מַײן גלות מיך געברַאכט אין ַא הײמישער , װַאלגערן זיךַארומ
שטוב צו זיצן די הַײנטיקע נַאכט װי ַא מלך אין בױבעריק און צו 
עסן מרור און ביצים און ֿפיש און קנײדלעך און צו זָאגן ֿפַאר אים 
, און ֿפַאר הענדלס װַײב די הגדה מיט ַא געזַאנג און מיט ַא לױב

  !הללויה
  

ניט מיר ַאלײן הָאט זיך געטרָאֿפן ַאזַא נס צו װערן ַא מלך ָאבער 
װעדליק איך בין געװױר געװָארן שּפעטער מיט . אונגעריכט

הָאט זיך הענדלען אױך געטרָאֿפן ּפונקט דער , עטלעכע טעג
  .אײגענער נס דעם אײגענעם ּפסח

  
  די מעׂשה איז געװען ַאזױ׃

  
ול בַײדל מיט סֿפרים און הענדל  בױבעריקער הָאט ָאנגעלײגט ַא ֿפ

װי זַײן שטײגער איז , איז ַאװעק ֿפון בױבעריק איבער דער סֿביֿבה
, הָאט זיך געמַאכט דָאס אײגענע מיט הענדלען. ּפסח־ַאלע ֿפַאר

, ַא טװַאן מיט ַא בלָאטע, װָאס מיט מענדלען׃ ַא שנײ מיט ַא רעגן
זַײן . װעגצרות און שלעק איבערן גַאנצן , קַאלוזשעס מיט גריבער

זיך געװַאלגערט און , ֿפערדל איז אױך געגַאנגען און געֿפַאלן
נישמער אױב דָאס ֿפערדל איז ַארױס מיט . געזונקען אין בלָאטע

ניט ֿפַאר , חלילה, דעם לעבן און ניט געװָארן קײן נֿבלה איז דָאס
מיט  , ַא  קװַארס, װָארעם געװען איז  דָאס ַא דַארס, זַײן גֿבורה

מיט ַא בעלמע אױף ַאן אױג און מַײן ֿפערדל איז , קע ֿפיסקרַאנ
נָאר װָאס . אי שענער, הדעות געװען ַאקעגן אים אי געזינטער־לכל
איז די בלָאטע ,  יענע קַאנטן װּו הענדל איז געֿפָארןןאי? דען

װי די געדיכטע , שיטערער און מַאכט ניט ָאן ַאזױנע אומגליקן
הָאט זיך הענדל . עריק און גלוּפסקשטײענדיקע בלָאטע ַארום בױב

געקרָאכן מיט מי און , ּפַאװָאלינקע געשלעּפט מיט זַײן ֿפערדל
ּפסח ֿפַאר ־ּפונקט ערֿב מַאטערניש און ָאנגעקומען קײן קַאבצַאנסק

הָאט ָאּפגעריכט מיט מַײן , ֿפַארֿפָארן איז ער גלַײך צו מיר. נַאכט
בעט און ־ מַײן הסֿבגעזעסן אױף, װַײב גַאנץ ֿפַײן דעם סדר
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שטַארק צוֿפרידן װָאס גָאט הָאט אים , געקעניגט ַאנשטָאט מיר
  .מנוחה־צוגעשיקט ַא מקום

  
דָאס הָאט מיר דערצײלט טַאקע הענדל ַאלײן װען מיר הָאבן זיך 

מיר הָאבן זיך געקַאטשעט . טוֿב אין מיטן װעג־בַאגעגנט נָאך יום
  .רװּוסט ֿפון דעם חילוףֿפַאר געלעכטער װען מיר הָאבן זיך דע

  
און ַאז איך הָאב ָאנגעהױבן דערצײלן הענדלען ֿפון מַײן נסיעה קײן 

הָאט ער , גלוּפסק צו אױסבַײטן דָארט ַאלטע סֿפרים אױף נַײע
דערנָאך . געמַאכט עּפעס ַא זױערע מינע ניט צו רעדן ַא װָארט

  הָאט ער ַא שָאקל געטָאן מיטן קָאּפ און געזָאגט׃
  
װָאס איר זענט ָאּפגעקומען , דַאנקען גָאט, לעבן'כ,  מעגטאיר -

  !לעבן'כ, רײנע ּכּפרה, ַא שײנע. מיטן ֿפערדל
  

  .איך הָאב אױף הענדלען אױסגעשטעלט ַא ּפָאר אױגן
  
טוֿב ־איך זָאג אַײך מזל? מענדל' ר,  װָאס קוקט איר מיך ַאזױ ָאן-

ם זענט איר װָארעם צוליב דע, װָאס אַײער ֿפערדל איז געּפגרט
און ֿפון ַא מיאוסן עסק , בַאהיט געװָארן ֿפון ַא נסיעה קײן גלוּפסק

זַײן צוֿפרידן װָאס אַײך איז ניט , לעבן'כ, איר מעגט. דָארט
ַאן אומגליק . אױסגעקומען אַײנצוהַאנדלען יענע טַײערע סחורה

, איך בין אַײך. ניט קײן סחורה, ַאן ָאנשיקעניש, ַא צרה, איז עס
איצט הָאט איר ַא הָאֿפענונג ּפטור צו . שטַארק מקנא, ותבנאמנ

אין ־ַא, ן גַאנצן ֿפון דעם שײנעם מיסחר מיט סֿפריםיװערן א
הלװאי װָאלט מַײן ֿפערדל ! אי די נַײע, ערד ַארַײן אי די ַאלטע'דר

, משונה נָאך ֿפריער מיט ַא יָאר־אױך געװען אַײנגענומען ַא מיתה
ֿפון דעם נַײער סחורה און װָאלט ניט װָאלט איך ניט געװּוסט 

שטײנער איז ? איז דען סֿפרים'ס. דערלײגט ַא מטמון מיט געלט
, איך זָאג׃ דערלײגט. ניט געדַאכט זָאלן זײ װערן, קלעצער, דָאס

סע ַארט מיך ניט ַאזױ דָאס געלט װי , נָאר איר מעגט מיר גלײבן
לדענער סחורה איך הָאב דָאך צוליב דער גָא. דער אײגענער ּכֿבוד

מיט װעמען הָאב . געמוזט לַײדן חרּפות מיט בזיונות אױֿפן ּפוד
מיט , עֿבירות־מיט ָארעמע בעלי? איך דען געהַאט צו טָאן

װָאס גלוסטן צו הׂשּכלה און הָאבן ניט קײן גרָאשן , בחורים־ישיֿבה
, ו בַאהַאלטענע ַאּפיקורסים"מיט מלמדים ֿפון די ל, בַײ דער נשמה

װָאס ַא מױל הָאט עס ֿפַײערֿפלַאם און אין , ִינגלעך קונדסיםמיט י
װָאס , מיט בחורים;  לא מיט ַאן אלף–די קלײנע אותיותלעך 
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און טָאמער הָאב איך יָא ַא מָאל . זַײנען שטומּפיק אױף דער עֿברי
 מענטשן און ַא םַא דערװַאקסענע, אין ַא יוֿבל געזען ַא יִידן

, ַײן סחורהמדי װָאס איך ֿפלעג זײ ָאנבָאטן הבית ֿפון ־לַײטישן בעל
ַא ביסל , װי זָאגט מען עס, װַײל איך הָאב געהערט ַאז זײ זַײנען

נָאך ַא , מענדעלע' נײן ר. הָאב איך אױך געהַאט װײניק נחת... דָאס
װָאס דָאס , בנאמנות, איז ַא גליק ֿפַאר אַײך'ס, מָאל זָאג איך אַײך

הלװַאי װָאלט מַײן ֿפערדל אױך ! ֿפערדל אַײערס איז געּפגרט
  !ֿפַארכַאּפט געװָארן מיט דעם סחורה אין אײנעם

  
ַאז הענדלס גרימצָארן הָאט , רבותי, און ֿפון דעסטװעגן מײנט ניט

היום ־הענדל הַאנדלט נָאך עד! חלילה. געהַאט עּפעס ַא ממשות
סֿפרימניק װי ־און איך בין אױך ַא מוכר, מיט סֿפרים װי ַא מָאל

װען הענדלען איז ַא , אין מיטן װעג, נָאך דענסטמָאל ַאֿפילו. ריערֿפ
הָאבן מיר שטײענדיק אױף אײן ֿפוס , ביסל ָאּפגעגַאנגען דער ּכעס
, סֿפרים־איך אים הָאב געגעבן חקירה. געמַאכט ַא שטיקל בַײט

.  ַא סך קינות און סליחות–מאמרים און דרשות און ער מיר 
 סליחות איז דעמָאלט גרָאד געװען ַא װָארעם אױף קינות און

, אומעטום הָאט ָאנגעהױבן שּפרָאצן, איז געגַאנגען װעסנע'צַײט׃ ס
צו , װַאקסן און אחינו בני יׂשראל הָאבן זיך געגרײט צו קלָאג

  . געװײן און ּתעניתים
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