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  עליכם-שלום

  גובערנַאטָאר-געצי
  

  
  

  .המדרש-בית ַאלטן ֿפון שמש דער איז דָאס – גובערנַאטָאר-געצי
  

 זענען, װעלט גַאנצער דער ֿפון מדרשים-יּתב ַאלע אין, אומעטום
 ַאלטן אונדזער ֿפון שמש דער געצי. שמשים – שמשים די אֿפשר
 איז ער? איך זָאג װָאס. שמש װי, הבית-בעל מער איז המדרש-בית
  .בּתים-בעלי ַאלע איבער הבית-בעל

  
 ַאז, זָאגט ער. המדרש-בית אין װעלטן קײן ֿפירן נישט לָאזט געצי
   קָאנט – געשעֿפט רעדן איר װילט. קדוש-מקום ַא איז שול ַא

, דָא איז – ּפָאליטיקע שמועסן איר װילט. מַארק אינעם גײן איר
 ער, ּפועלן נישט אים ַײב איר װעט אוֿפן בשום. מרחץ ַא, להֿבדיל

 ַא איז געצי. אױסנעמעניש צו שבת ַאֿפילו רעדן לָאזן אַײך זָאל
 אַײך קָאנט איר. קײנעם אױף ּכֿבוד קײן נישט לײגט װָאס, יִיד

 זיבעצן הָאבן אַײך מעגט און װַאנט-מזרח אין אױֿבנָאן שטײן
 איר. בטל נישט אַײך ֿפַאר ער װערט, טלית אױֿפן עטרות זילבערנע

 העשל-יהושע רב, שטָאט ֿפון גֿביר גרעסטער דער זַײן אַײך קָאנט
   איר דערהערט ַאזױ, װָארט ַא אױסרעדן נָאך איר װילט, ַאלײן

 װערט איר ַאז –“ !שששַא „געשרײ ַא און שלחן איבערן זעץ ַא
  .ֿפַארטױבט

  
 נישט און שַאֿפע-המדרש-בית דער ֿפון סֿפר ַא נעמען ּפרּוװט ָאדער

 דעם ן'געצי ֿפון הָאבן איר װעט, צַײט דער צו ענגעןצוריקבר
  .בזיון גרעסטן

  
 על נרות ֿפונט חצי ַא הּתורה-עלית צו שבת מנדר זַײט ָאדער
 װילט און, לַײט ָארעמע אױף ּפרוטות י"ח ָאדער, מדרש-הבית
 הַאלט איר סַײדן. ָאנזעצער אײן שױן איר זענט – ָאּפגעבן נישט
  .ַאמעריקע קײן זיך קלָאזןַאװע און זַײן עוקר בַײ
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, שליחות ַא מיט ן'געצי שיקן זיך אַײנשטעלן עמיצער לָאז ָאדער
 ַא און אױסהערן ער װעט, המדרש-בית מיט שַײך נישט איז װָאס
  טָאן׃ זָאג

  
 ַאזַא ָאט –! ַאלײן גײט און מטריח זיך זַײט? איר הָאט ֿפיס –

  .געצי איז מענטש
  
 געצי קעגן עזות מיט ַארױסטרעטן ךזי דערװעגן װָאס, אײנציקע די

-חדר, בחורימלעך טשיקַאװע. יונגװַארג נָאר איז, שמש דעם
. טױט דעם ער הָאט זײ ֿפון – שקצים-שטָאט, קונדסים, יונגלעך

 איבער אים קערען זײ נישט׃ יִידן קײן טוט מע װָאס, אים טוען זײ
 סדָא ַארױס אים לָאזן זײ. נישט טעז קײנער ַאז, סטענדערס די

 קַאּפן. הַאנטעך דעם אים ֿפַארקניּפן .הַאנטֿפַאס ֿפונעם װַאסער
 דעם ַארױס רַײסן. גמרות-המדרש-בית די אױף חלֿב ָאן אים

 װָאס ַאז ַאזױ, סדורים שע'קהל ַאלע ֿפון“ ּפורקן יקום „צװײטן
-יקום „אײן מיט נָאר ער איז, עֿפענען נישט זָאל מע סדור ַא ֿפַאר
  .“ּפורקן

  
, יָאר ָאּפגעשניטענע געצי הָאט ניקעס'חֿברה-װַײסע דָאזיקע די ֿפון
. ּפַאקן עמיצן ער װעט טָאמער, נָאך זײ קוקט ער און! גיהנם דעם
 מיט ָאּפ שױן זיך ער רעכנט, מַאן-חֿברה ַא געּפַאקט ער הָאט און
 בלױ ַא מיט, לַײב ַא מיט הענט געציס ֿפון ַארױס. ַאלע ֿפַאר אים
 הָאט געצי. ָאּפגעשניטן גוט נָאך הײסט – אױער ןַא ָאן ָאדער אױג
 ַא סּפרַאװקעס׃ ּפוסטע מיט עדות-גֿבית, מחזקות לַאנגע ֿפַײנט
  !ֿפַארֿפַאלן, אױסגעּפַאטשט – יתום ָארימער ןַא, יִינגל ַא נגידס

  
 דערזען מען קָאן, הַאנט ַא ַארָאּפ לָאזט ער ַאז. ּפַאטשן קָאן געצי
, )וריםביג ֿפון משּפחה ַא (גֿבר ַא דיִי ַא. װעלט יענער ֿפון זײדן דעם

 קײן געבן נישט אים ֿפַאר איר װעט, קוק אױֿפן, ַאזױ אֿפילו כָאטש
. בײנער און הױט, אױסגעטריקנט, דַאר. גרָאשן צעברָאכענע צװײ
, שװַארצער ַא ער איז ַאלײן און, שװַארצע, גרָאבע צװײ ּפאות נָאר

   װָאס, בײזע, אױגן ַארצעשװ מיט, טָאטער ַא װי שװַארץ
 בַאקן. ַארָאּפ נָאר, ַארַײן ּפנים אין גלַײך קוקן נישט קָאנען

, שװַארצע װָאנצעס און ֿפַארלײגטע ַא נָאז ַא, אױסגעֿפַאלענע
 ןַא מַאכן אײנעם אין זַאכן ַאלע די. ַארָאּפ ַארָאּפגעלָאזטע

 ער ָאדער, נישט קָאן און ניס ַא געבן װיל ער ָאדער ַאז, אַײנדרוק
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, עַר ַא גלַאט איז ער ָאדער, נישט װיל און זָאגן צו עּפעס אַײך הָאט
  .רשע ַא
  
 ןַא –. שטָאט אין אים אױף מען זָאגט –! מרושע רשע ַא –

, יעשהניק-מה ַא, להכעסניק-צו ַא יִיד ַא, בריאה אַײנגעגעסענע
 ער װיל. װיל ער װָאס טוט, אױבערהַאר קײן זיך אױף נישט הָאט

. ער ֿפַארמַאכט – ֿפַארמַאכן ער װיל. ער עֿפנט – שול די עֿפענען
 זָאל ער, אים ֿפַאר אױסציען זיך מען דַארף, װינטער קומט

   דָאס דורכהײצן
 אַײך ער זָאל, ָאן אים קומט עס ַאז, מָאל ַא און. מדרש-בית דָאס

  .בָאד ַא אין, להֿבדיל, װי, ָאנהײצן
  
 לָאזן אים זָאל געצי, אױסגײן ןָארימַא ןַא לָאז, שטײגער ַא

 –“ !הקדש קײן נישט איז שול ַא„. מדרש-בית אין איבערנעכטיקן
  .רחמנות טרָאּפן ַא ָאן דרױסן אין ַארױס טרַײבט און ער זָאגט

  
 אין ממשלה די געצי ֿפירט, נוראים-ימים ֿפון צַײט די קומט עס ַאז
 װעט, ןחאומ ןַא געװָארֿפן אַײך אױף ער הָאט .רמה ביד מדרש-בית
 זָאלן אײדעם אַײער ָאדער זון אַײער ַאז, אים בַײ ּפועלן טניש איר
 זיצן שױן װעלן זײ ַאז, זיכער זַײט; װילט איר װּו, דָארטן זיצן

, טענות מיט גבאי צום קומען װעט איר ַאז און. װיל ער װּו, דָארט
  ענטֿפערן׃ אַײך מען װעט

  
  .גובערנַאטָאר צום גײט –
  

 די אין. שמש דעם געצי מען מײנט דָאס ַאז, װיסן שױן ראי דַארֿפט
 אים מען רוֿפט אױגן די הינטער און, “דו „אים מען זָאגט אױגן

  .“גובערנַאטָאר„
  

 אַײך זָאל ער, װילט איר. אתרוג מיטן סוּכות איז אײגענע דָאס
 דװקא ָאט – ֿפריער װָאס ַארַײן סוּכה אין אתרוג דעם ברענגען

, אים אױף ָאן שרַײט איר ַאז און; נישט ער װיל ,װילט איר װַײל
  העכער׃ נָאך ער שרַײט

  
  !געװַארט מער אַײך אױף הָאב איך! װַארטן קָאנט איר –
  

 ֿפַארן בענקעלע ַא צו אים שטעלט און ַארַײן שול אין איר קומט
  גבאי׃ דער אַײך זָאגט. גבאי
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  ?גובערנַאטָאר ַא מיט טון מען קָאן װָאס –
  
 חנוּכה איז ַאזױ און. הושענות די מיט רבה-הושענא איז ַאזױ און
-מצה מיט ּפסח, גרַאגער מיטן ּפורים, ליכטלעך-חנוּכה די מיט

 בַײ איז ַאלסדינג. געצי איז אומעטום. גרינס מיט שֿבועות, שמורה
, שטָאט גַאנצע די ֿפירט שמש דער געצי. הענט די אין געצין

  .שטָאט דער איבער געװעלטיקט
  
 מע כָאטש, לַײדט שטָאט די. גלות אים ֿפון לַײדט שטָאט די און
-יום ָאדער שבת קומט. גַאל ַא הָאט מענטש ַא. לַײדן נישט װיל
 מע און שול אין צונױף זיך קלױבט מע, למעריֿב מנחה בין, טוֿב

 נישט מורה קײן מען הָאט, נישט דַאװנט מע זמן-ּכל. שמועסט
 מען קומט. ֿפרַײ און ֿפרַאנק שמועסן קָאן מע און שמש ֿפַארן
 עד „ַאנדערן׃ בַײם אײנס זיך מען ֿפרעגט. געצי-גלות אױף ַארױף
... “?גלות דָאזיקן דעם זיך אױף טרָאגן מען װעט װַאנען ביז? מתי
 ַא רשע ַא עלעהײ? טָאן מען קָאן װָאס. מען בלַײבט דערבַײ און

  !ַאכ-ַאכ, גובערנַאטָאר
  

 װערט גובערנַאטָאר-געצי װָאס, ֿפַארַאן יזא יָאר אין טָאג אײן נָאר
. שעה עטלעכע . טָאג הַאלבן ַא נָאר, טָאג קײן נישט. רשע אױס
 קןִיִיֿפר דער אין נָאך בַאלד, ּכּפור-יום ערֿב ֿפון טָאג דער איז דָאס

 גרױסער דער צו שול אין קומען װעט עולם דער אײדער, דַאװנען
 געצי װערט דעמָאלט. מלקות ןשלָאג אים ֿפון לאזן זיך און מנחה
 און טוֿבדיק-יום ָאנגעטָאן איז ער. גובערנַאטָאר אױס, שמש אױס
, ּפאות שװַארצע גרָאבע די צעלָאזט, שטוב צו שטוב ֿפון לױֿפט

  . זַײן מוחל זיך, בּתים-בעלי די איבערבעטן
  
 קרום ַא מיט ָאנגערירט אַײך איך הָאב טָאמער !טוֿב-יום גוט ַא –

  .טוֿבה המחתי ַא אַײך װינטש און איבער אַײך איך בעט, װָארט
  

 מוחל גָאט לָאז, אּתם גם„ מױל׃ הַאלבן ַא מיט אים מען ענטֿפערט
  .לעקעך מיט מכבד אים איז מען און זיצן אים בעט מע –. “זַײן
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