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  עליכם-שלום

  משגיח- בעל רֿפאל
  

  
  

 .ַאכטונג גיט ער .משגיח ַא איז רֿפאל
  

 אױף ַאכטונג גיט ער. ַאלסדינג אױף? ַאכטונג ער גיט װָאס אױף
 און נַאקעט גײן נישט זָאלן קינדער די, ּתורה ּתלמוד דער

 נישט דָארט זָאלן לַײט ָארעמע, חולים-ביקור אױֿפן; בָארװעס
 װָאס, בחורים די אױף ַאכטונג ער גיט הַײנט; הונגער ֿפון אױסגײן

 און עסן צו װָאס הָאבן זָאלן זײ, לערנען און המדרש-בית אין זיצן
 אין לַײט ָארעמע אױף גלַאט און .שטיװל צעריסענע אין גײן נישט
-יום אױף און שבת אױף הָאבן זָאלן זײ, ַאכטונג ער גיט שטָאט
  .טוֿב

  
, הַײזער די איבער װעגן ײערטז ֿפון דָאס גײט טַאקי ַאלײן ער

, חתונות אױף זײערטװעגן ֿפון צונױף נעמט, ּפיקעסָָאק קלױבט
 לָאזט, ׂשמחות ַאנדערע אױף און הבנס-ּפדיון אױף, בריתן אױף
 קריגט און לעבעדיק ֿפון און טױט ֿפון רַײסט, קײנעם דורך נישט
  .לַײט ָארעמע“ זַײנע „ֿפַאר זיך שלָאגט און זיך זידלט, זיך
  
 ערֿב און שבת ערֿב און. שטעקן ַא מיט אום ער גײט װָאך גַאנצע ַא
 זַאק דָאזיקן דעם אין. ּפלײצעס די אױף זַאק ַא מיט – טוֿב-יום

 ּפולקע ַא, ברױט שטיקל ַא הָאט׃ איר װָאס ַארַײן אים איר װַארֿפט
, קנָאבל ַא, אוגערקע אײן, קַארטָאֿפל געבַאקענעם ַא, עוף אײן ֿפון
, ּפרּוװט און. סחורה ַא איז ַאלסדינג – בײנדל ַא, עלעציב ַא

 גָארנישט ַארַײן זַאק אין רֿפאלן רב ַארַײן נישט װַארֿפט ,ַאדרבה
 שטעלן זיך װעט איר ַאז און, געזידלט קריגן איר װעט, נישט

 ער און, ּכעס אין ַארַײנברענגען נָאך אים איר קָאנט, אױסטענהן
  .שטעקן מיטן געבן אַײך קָאן
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 און, ניקָאלַײעװסקער ַא, סָאלדַאט אױסגעדינטער אײן איז רֿפאל
 ראי ַאז. סָאלדַאט ַא װי, גײט און, סטרונע ַא װי, גלַײך זיך הַאלט
, בלַײל אױֿפן, קַאּפָאטע דער אונטער אים בַײ זען איר קָאנט, װילט

 די, זילבערנע ַא אײנע מעדַאלן׃ צװײ. ניקָאלַײען ֿפון מעדַאל ַא
 ניקָאלַײ ֿפון דערצײלען צו הָאט ער און. ברָאנזענע ַא ַאנדערע

 צו צַײט ער הָאט װּו נָאר. מעׂשיות מיט מעׂשיות ּפַאװלָאװיטשן
 ַא? ַארבעט ֿפיל ַאזױ זיך אױף הָאט ער ַאז, מעׂשיות דערצײלן
  !משגיח ַא מענטש ַא – קלײניקײט

  
 .נישט קײנער װײסט – משגיח ַא ֿפַאר געמַאכט אים הָאט װער
 װײסט – ַארבעט זַײן ֿפַאר ער בַאקומט װיֿפל און אים צָאלט װער

 בַײ ָאּפ נישט נעמט קײנער און נישט װײסט קײנער. נישט קײנער
 רֿפאל װָאס ַאז, װײסט מע. אים גלױבט מע. וחשבון דין קײן אים

 אױף הָאבן ׂשונאים די דָאס מעגן – ַארבעט זַײן ֿפַאר ֿפַארדינט
 און. גָארנישט בַאדַארף ַאלײן זיך אױף ער רוםװָא, ֿפַארמעגן זײער
 קָאן ער. גָארנישט אױך בַאדַארֿפט איר ַאז, גַאנג דעם מיט גײט ער
 אױף געלט אױס גיט איר למַאי, מוסר זָאגען אַײך ֿפַארגינען זיך
 ָארעמע ֿפיל ַאזױ דָא זענען שטָאט אין בעת, װָאס װײסט רוח דער
 די ֿפון נָאר געװָארן בַאשַאֿפן אים בַײ איז װעלט גַאנצע די. לַײט

 ער װעט, מלבוש נַײ ַא אַײך אױף ער טעדערז. װעגן לַײטס ָארעמע
 און “?קָאסט װָאס„ טָאן׃ ֿפרעג ַא אַײך װעט און טָאן טַאּפ ַא עס
 מען װָאלט לַײט ָארעמע װיֿפל, אַײך אױסרעכענען נעמען װעט

 ַא, חתונה ַא אױף גײן צו ער קומט. אױסקלײדן דערמיט געקָאנט
 װָאס, ערשטע דָאס איז, ׂשמחה ַא ַאזױ ָאדער הבן-ּפדיון ַא, ברית
 ַאזַא מיט מען װָאלט לַײט ָארעמע װיֿפל „זינען׃ אױֿפן אים קומט
 װעט װען, ָאּפ װַארט ער און... “?ָאנהָאדעװען געקָאנט סעודה
 קָאנען זָאל ער בכדי, זיך ןגײעצע און ָאּפבענטשן עולם דער

 ָארעמע זַײנע ֿפַאר שטיקלעך איבערגעבליבענע די צונױֿפנעמען
  .לַײט

  
 אױך – ַאלײן ער און, נישט קײנער װײסט דָאס –? ער איז ַאלט װי

 ער און אים צו רעדט איר ַאז. טױבלעך ביסל ַא שױן איז ער. נישט
 שּפרעכט איר „ַאז, אַײך אױף זיך ער צעשרַײט, נישט דערהערט

 ראיה די אױך. העכער רעדן מוזט איר און, “ױגא גוט ַא ָאּפ אים
 קוקט, גײט ער ַאז. געשלָאגען ביסל ַא צַײט לעצטע די אים בַײ איז
 מע װּו, ַאהין ָאבער טרעֿפט ער. שטעקן מיטן טַאּפט און גלַײך ער

, נישט אים גיט מע ַאז און, ער טעדערז, אים גיט מע ַאז און ,דַארף
  שטעקן׃ מיטן קלַאּפט, זיך ער בײזערט
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 און, גָאט דַאנקען, ָאנגעֿפרעסן זיך הַײנט שױן הָאט איר –

 אַײך. ּפַאּפירָאסל ַא זיך איר רױכערט איצט און, קעטָאָאנגעזלי
 מַײנע ַאז, איר װײסט דָאס און! גוט גַאנץ, הרע-עין קײן, איז

  !...קַאטשקי װַאשי יַאדרָא, ָאן נעכטן ֿפון נָאך ֿפַאסטן לַײט ָארעמע
  

 און קלײן איר מיט מכבד איז ער װָאס, קללה נישעװי זַײן איז דָאס
 קָאן מע – ַארױסגעװָארֿפן איז דערױף עּפעס אים ענטֿפערן. גרױס
  ...װערטער ערעגער אים ֿפון הערן נָאך

  
 אין אים אױף מען זָאגט –! ָאנשיקעניש מין ַאזַא אַײך נַאט –

 ער װעט מערטָא, אים ֿפון אױס זיך בַאהַאלט מע און, שטָאט
  .געֿפינען נישט

  
. איבערגעלעבט ַאלעמען זײ הָאט ער. נישט ער הָאט קינדער קײן
 צרות גרױסע מיט אױס אים הַאלטן װָאס, אײניקלעך נָאר הָאט ער
 גַאנצן ןאי קָאנען זיך זָאל ער ,מעגלעכקַײט די אים גיט דָאס און –

 איבער רומגײןַא נַאכט װי טָאג און לַײט ָארעמע זַײנע צו ָאּפגעבן
 זיך אַײנעסן, רקוטשןדע, רַײסן, שלעּפן, זשעברעװען, שטָאט דער
  .יוניש אױף זיך שעלטן און זיך זידלען, ַארַײן בײנער די אין
  

 משגיח-בעל אונדזער װָאס, ֿפַארַאן איז יָאר אין טָאג אײן נָאר
  .ּכּפור-יום ערֿב ֿפון טָאג דער איז דָאס. עולם םדע רו צו לָאזט

  
 זיך, טןנעכ ֿפון נָאך לַײט ָארעמע זַײנע בַאזָארגט שױן הָאט ער

, ראיות מיט אױסגעװיזן, שטָאט גַאנצער דער מיט איבערגעקריגט
 לַײט ָארעמע ַאז, ּכּפרות שלָאגן אױך בַאדַארֿפן לַײט ָארעמע ַאז

 ַאזַא גײט עס – זיך ֿפַארֿפַאסטן צו װָאס מיט הָאבן אױך בַאדַארֿפן
 ער מַארשירט איצט און!... קַאטשקי װַאשי יַאדרָא ,טָאג הײליקער

 ַא ָאן שױן, שטָאט דער איבער ֿפיס קעטססָאלדַא ַאלטע זַײנע מיט
 קיסניקָאלַײעװ בײדע מיט, דיק'טוֿב-יום, שטעקן ַא ָאן און זַאק

 הָאט שטעקן םדע מחמת און .ברוסט ברײטער דער אױף מעדַאלן
 שטוב ֿפון, װענט די בַײ רטהַא ער גײט, הײם דער אין געלָאזט ער
  זַײן׃ מוחל זיך, עולם דעם איבערבעטן, שטוב צו
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 קרום ַא מיט ָאנגערירט אַײך איך הָאב טָאמער !טוֿב-יום גוט ַא –
  .טוֿבה חתימה ַא אַײך װינטש און, איבער אַײך איך בעט, װָארט

  
 בעט מע –. “זַײן מוחל גָאט לָאז, אּתם גם„ אים׃ מען ענטֿפערט

  .לעקעך מיט מכבד אים איז מען און זיצן אים
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