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7קַאּפיטל 
מיר ֿפַארֿפלײצן די װעלט מיט טינט

.א
דערֿפַאר װָאס איך הָאב ֿפַארקױֿפט ניט ַאזַא גוטן ! בין איך געװען ַא נַאר, אױ

. גָארנישט-צום סוף! ַאז מע װעט מיך קעּפן, הָאב איך געמײנט, קװַאס
און ? רקױֿפן חלב ֿפַאר גענזנשמַאלץיענטע מעג ֿפַא. אומזיסט איבערגעשרָאקן

גדליה דער קצב הָאט ניט געהָאדעװעט די שטָאט ַא קַײלעכיק יָאר מיט 
ַאזױ הָאט אונדזער שכנה ּפעסי אױסגערעדט מַײן מַאמען דָאס ? טרֿפה ֿפלײש

. ַאלצדינג נעמט זי זיך צום הַארצן! ַאן ַאקצִיע מיט מַײן מַאמע.  הַארץ
מַײן ברודער אליהו ֿפַאלט ניט . יב מַײן ברודער אליהודערֿפַאר הָאב איך ל

ַאבי ער . װָאס מיר הָאבן זיך ָאּפגעבריט אױֿפן קװַאס, ַארָאּפ בַא זיך דערמיט
דָאס בוך . ער הָאט געקױֿפט ַא בוך ֿפַאר ַא רובל. איז אים גוט, הָאט דעם בוך

 ער זיצט און לערנט אים אױף!" ֿפַאר ַא רובל הונדערט: "הײסט
װי ַאזױ מע מַאכט , דָארטן זַײנען דָא ָאן ַא שיעור רעצעּפטן. אױסנװײניק

װי ַאזױ מע טרַײבט ַארױס מַײז און , װי ַאזױ מע מַאכט שּוװַאקס, טינט
ּכל זיך נעמען צו -ער רעכנט קודם. טַארַאקַאנעס און ַאנדערע מִיאסקײטן

סאיז .  הַײנט טינטַאלע ניצן. איז ַא גוטער ַארטיקל, זָאגט ער, טינט. טינט
ער איז ַא בעלן . ַאלע לערנען זיך שרַײבן. ַא קלוגע װעלט, זָאגט ער, הַײנט

זָאגט ? װיֿפל גײט ַאװעק בַײ אים טינט, געװען ֿפרעגן בַײ יִידל דעם שרַײבער
װָאס ער , יִידל דער שרַײבער הָאט אֿפשר זעכציק מײדלעך! ַא ֿפַארמעגן: ער

ער . מע הָאט ֿפַאר אים מורא.  לערנען ניט בַא איםיִינגלעך. לערנט זײ שרַײבן
מײדלעך קָאן מען ניט . ער שלָאגט מיט ַא װירע איבער די הענט. שלָאגט זיך

װָאס איך בין ניט געבױרן , עס טוט מיר בַאנג. שמַײסן ַאװדאי ניט. שלָאגן
 װָאלט איך ֿפַארשּפָארט זָאגן קדיש נָאכן, ערשטנס. געװָארן בעסער ַא מײדל

הַײנט װָאלט איך נישט . ַאלע טָאג אײן זַאך. איז מיר נמאס געװָארן'ס. טַאטן
. ּתורה-ַא הַאלבן טָאג גײ איך אין ּתלמוד. ּתורה-געװּוסט ֿפון קײן ּתלמוד

איר . נָאר ּפעטש כַאּפ איך ָאן ַא שיעור, לערנען לערן איך אױֿפן שּפיץ מעסער
איר עסק װָאס איך הָאדעװע די . דּווקא ֿפון דער רביצן? מײנט ֿפונעם רבי

ּתמיד איז זי ! ס רחמנות| ַא גָאט--! איר זָאלט ָאנקוקן בַא איר ַא קַאץ! קַאץ
װי להֿבדיל ַא , מיט ַא געװײן, ניַאװקען ניַאװקעט זי שטילערהײט. הונגעריק
בַײ זײ איז ָאבער ניטָא קײן קָאּפ ! עס רַײסט אױס ַא שטיק הַארץ. מענטש



טוט -לָאז זי צוגײן צו עמעצן ַא שמעק טָאן? הָאבן זײ צו אירװָאס . רחמנות
ֿפליט זי ַאװעק װּו דער שװַארצער ! ַא טּפרוסס: מען אױף איר ַא געשרײ

ַאנומלטן איז זי . קײן קָאּפ לָאזט מען איר ניט אױֿפהײבן. ֿפעֿפער װַאקסט
י איז ַאז ז, איך הָאב געמײנט. גָאר ֿפַארֿפַאלן געװָארן אױף עטלעכע טעג

איך קער מיך אום צו ... צום סוף הָאט זי זיך געקעצלט. חלילה געּפײגערט
. מַײן ברודער אליהוס טינט

.ב
װָאס ַא , ַאז די װעלט איז געװָארן גָאר נישט דָאס, מַײן ברודער אליהו זָאגט

, זָאגט ער, הָאט מען, ַאז מע ֿפלעגט װעלן מַאכן טינט, ַא מָאל. מָאל
נָאך דעם , עּפעלעק צעקלַאּפן-די גָאליש, עּפעלעך-ן גָאלישבַאדַארֿפט קױֿפ

: נָאך דעם ַארַײנװַארֿפן קוּפערװַאסער, װײס איך װיֿפל, קָאכן זײ אױֿפן ֿפַײער
הָאט מען נָאך געמוזט צוגעבן ַא שטיקל , און ביכדי די טינט זָאל גלַאנצן

איך קױף ! יותאיז ַאזַא ח, זָאגט ער, הַײנט! ַא גַאנצער טַארערַאם-צוקער
ַאזעלכן מיט ַא ֿפלעשל " ּפרָאשיק"אין דער ַאּפטײק ַא , זָאגט ער, מיר

 און ֿפַארטיק -ַא זיד אױֿפן ֿפַײער , מיש דָאס אױס מיט װַאסער, "גליצערינע"
ער איז ַאװעק אין דער ַאּפטײק און . ַאזױ זָאגט מַײן ברודער אליהו. טינט

נָאך . ַא גַאנצע ֿפלַאש" גליצערינע" און "ּפרָאשקעס"הָאט געברַאכט ַא גוזמא 
װײס -װָאס. דעם הָאט ער זיך ֿפַארשּפַארט אין ַאלקער און הָאט עּפעס געטָאן

ַאז ער דַארף זָאגן דער . אלצדינג איז בַא אים ַא סוד. ַא סוד'ס. איך ניט
רוֿפט ער , זי זָאל אים געבן דָאס אײבערשטע ֿפונעם שטױסל, למשל, מַאמען
דָאס אײבערשטע ! מַאמע: " אױף ַא זַײט און זָאגט איר שטילערהײטזי ָאּפ

הָאט ער " גליצערינע"מיט דער " ּפרָאשקעס"די ". ֿפונעם שטױסל
דעם טָאּפ ). ַא נַײעם טָאּפ געקױֿפט(אױסגעמישט אין ַא גַאנץ גרױסן טָאּפ 

מיטן געמישעכץ הָאט ער ֿפַאררוקט אין אױװן און הָאט געבעטן די מַאמע 
יודע -מי, מיר ַאלע הָאבן געמײנט. זי זָאל ֿפַארקײטלען די טיר, שטילערהײט

זי הָאט , ַא ּפנים. די מַאמע הָאט ַאלע מינוט געכַאּפט ַא קוק צום אױװן. װָאס
נָאך דעם . דער אױװן זָאל ניט צעֿפַאלן װערן אױף שטיקלעך, מורא געהַאט

נָאך דעם . ס ֿפעסל ֿפון קװַאסהָאט מען ַארַײנגעקַאטשעט אין שטוב ַארַײן דָא
הָאט מען ּפַאװָאלינקע ַארױסגענומען דעם טָאּפ ֿפונעם אױװן און מע הָאט 

נָאך דעם הָאט . ּפַאװָאלינקע ַארַײנגעגָאסן דָאס געמישעכץ אין ֿפעסל ַארַײן
ַאז דָאס ֿפעסל איז געװָארן . מען ָאנגעהױבן גיסן אין ֿפעסל ַארַײן װַאסער

-!"גענוג: "הָאט מַײן ברודער אליהו ַא זָאג געטָאן, ער הַאלבָאנגעֿפילט העכ
". הונדערט-ֿפַאר ַא רובל"און הָאט זיך גענומען צום בוך װָאס הײסט 

געקוקט און געהײסן שטילערהײט זיך ברענגען ַא ֿפרישע ּפען מיט , געקוקט
ג געטָאן הָאט ער ַא זָא-"װָאס מע שרַײבט ּפרָאשענִיעס. "ַא װַײסן בױגן ּפַאּפיר

אַײנגעטונקען די ּפען אין ֿפַאס און . שטילערהײט דער מַאמען אױֿפן אױער



געגעבן ַא שרַײב עּפעס אױֿפן װַײסן בױגן ּפַאּפיר מיט ַא דרײדל און מיט ַא 
נָאך , דָאס ָאנגעשריבענע הָאט ער צוגעטרָאגן ֿפרִיער צו דער מַאמען. צוק

ָאבן געגעבן ַא קוק ַארַײן און ַא זָאג די בײדע ה. דעם צו מַײן שװעגערין ברכה
:צו אים

― !סע שרַײבט
. בַאלד נָאך דעם הָאט מען זיך גענומען װידער צו דער ֿפרִיעריקער ַארבעט

הָאט מַײן ברודער אליהו אױֿפגעהױבן , ָאנגעגָאסן נָאך ַא ּפָאר עמער װַאסער
װידער ַא , ן ֿפַאסװידער ַא מָאל אַײנגעטונקען די ּפען אי!" גענוג: "די הַאנט

מָאל געגעבן ַא שרַײב ַארַײן אין װַײסן ּפַאּפיר ַארַײן און װידער ַא מָאל 
צוגעטרָאגן דָאס ָאנגעשריבענע ֿפרִיער צו דער מַאמען און נָאך דעם צו מַײן 

די בײדע הָאבן װידער געגעבן ַא קוק ַארַײן אין ּפַאּפיר . שװעגערין ברכה
:ַארַײן און ַא זָאג
― .רַײבטסע ש

עס איז . ביז דָאס ֿפַאס איז געװָארן ֿפול װי ַאן אױג, עטלעכע מָאל, ָאט ַאזױ
דעמָאלט הָאט מַײן ברודער אליהו . שױן ניט געװען װּוהין צו גיסן װַאסער

און מיר ַאלע ֿפיר הָאבן זיך געזעצט -!"גענוג"; געגעבן ַא הײב אױף די הַאנט
.עסן

.ג
ֿפלעשער . ומען צום צעגיסן די טינט אין ֿפלעשערנָאכן עסן הָאבן מיר זיך גענ

ַאלערלײ . הָאט מַײן ברודער אליהו צונױֿפגעברַאכט ֿפון דער גַאנצער װעלט
ֿפלעשער ֿפון , ֿפלעשער ֿפון ביר. גרױסע און קלײנע. ֿפלעשער און ֿפלעשלעך

און . און גלַאט ֿפלעשער. ֿפלעשער ֿפון ברָאנֿפן, ֿפלעשער ֿפון קװַאס, װַײן
און ַא . זָאל קָאסטן װעלװעלער'ס, ּפרָאבקעס הָאט ער אַײנגעהַאנדלט ַאלטע

הָאט ער געקױֿפט ַא נַײע און ַא קװערטל ַא בלעכנס אױף צו גיסן די " לײקע"
דָא הָאט ער װידער אַײנגערױמט דער מַאמען . טינט ֿפון ֿפַאס אין די ֿפלעשער

 הָאט מען זיך ַאלע ֿפיר גענומען נָאך דעם. זי זָאל ֿפַארקײטלען די טיר, ַא סוד
מַײן . די ַארבעט איז געװען אַײנגעטײלט דּווקא גוט. צו דער ַארבעט

שװעגערין ברכה הָאט די ֿפלעשער דורקגעשװענקען און איבערגעגעבן צו מיר 
איך הָאב נָאר בַאדַארֿפט ַארַײנשטעקן אין ֿפלַאש ַארַײן . אין די הענט ַארַײן

מיט דער ַאנדערער די " ,לייקע"לטן מיט אײן הַאנט די און צוהַא" ליקע"די 
ָאננעמען מיטן : און מַײן ברודער אליהו הָאט געהַאט אײן ַארבעט. ֿפלַאש

ַאן ַארבעט איז דָאס ." לײקע"קװערטל ֿפון ֿפַאס און גיסן צו מיר איבער דער 
י עס ֿפלעקט ד, איז טינט'ס: אײן חסרון נָאר. ַא ֿפרײלעכע, זײער ַא װױלע

איך און מַײן ברודער , מיר בײדע. דָאס גַאנצע ּפנים, די נָאז, די הענט, ֿפינגער
, דָאס ערשטע מָאל זע איך. הָאבן זיך געמַאכט שװַארץ װי די שדים, אליהו



יענע איז : ֿפון מַײן שװעגערין ברכה שמועסט מען ניט. מַײן מַאמע זָאל לַאכן
ַאז , ַײן ברודער אליהו הָאט ֿפַײנטמ. שיעור צעזעצט געװָארן ֿפַאר געלעכטער

, בײזערט ער זיך אױף מַײן שװעגערין ברכה און ֿפרעגט זי. מע לַאכט ֿפון אים
לַאכט , װערט ער נָאך מער אין ּכעס. לַאכט זי נָאך שטַארקער. װָאס זי לַאכט
ממש זי נעמט אַײן ַא . ַאלע מינוט כַאּפט זי ָאן ַא סּפַאזמע. זי נָאך מער

און , עס זָאל הָאבן ַא סוף, ביז די מַאמע הױבט זיך ָאן בעטן! נהמשו-מיתה
מַײן ברודער אליהו הָאט ָאבער . מיר זָאלן זיך אַײנװַאשן, אונדז זָאגט זי
אים ליגט דער קָאּפ אין . אים קריכט ניט אין קָאּפ װַאשן זיך. קײן צַײט ניט
װּו קריגט מען ! עשערניטָא קײן ֿפל. אױסגעגַאנגען ַאלע ֿפלעשער. די ֿפלעשער
גיט איר געלט , ער רוֿפט ָאּפ מַײן שװעגערין ברכה אױף ַא זַײט? נָאך ֿפלעשער

, הערט זי אים אױס. זי זָאל גײן נָאך ֿפלעשער, און רױמט איר אַײן ַא סוד
װערט ער אין . טוט אים ַא קוק אין ּפנים ַארַײן און שיסט אױס ַא געלעכטער

די מַאמע גײט ַאװעק קױֿפן . מַאמע אױֿפן זעלבן סודּכעס און רוֿפט ַאװעק די 
, ֿפַארשטײט זיך. און מיר נעמען זיך גיסן װַאסער אין ֿפַאס ַארַײן, ֿפלעשער

נָאך יעדן עמער װַאסער טוט ער ַא הײב אױף . ביסלעכװַײז-ניט מיט ַא מָאל
אַײן די נָאך דעם טוט ער ַא טונק !" גענוג: "די הַאנט און ַא זָאג צו זיך ַאלײן

ּפען אין ֿפַאס און ַא שרַײב ַארַײן אין װַײסן ּפַאּפיר ַארַײן און ַא זָאג צו זיך 
:ַאלײן

- ! סע שרַײבט
ביז די מַאמע קומט צו גײן מיט ַא נַײעם , און ַאזױ עטלעכע מָאל
: מיר נעמען זיך װידער צו דער ֿפרִיעריקער ַארבעט. טרַאנסּפָארט ֿפלעשער

.ביז מיר בלַײבן װידער ָאן ֿפלעשער. ס אין ֿפלַאשגיסן טינט ֿפון ֿפַא
- . טוט ַא זָאג מַײן שװעגערין ברכה- -? ביז װַאנען איז דער שיעור

- און מַײן ברודער אליהו טוט אױף ,  מַאכט די מַאמע- -! הרע ניט-קײן עין
:װי אײנער רעדט, ברכַאן ַא בײזן קוק

- זָאל זיך גָאט , ונָאר ַא בהמה ביסט, ביסט מיר טַאקע ַא װַײב
!דערבַארעמען

.ד
אױב ניט , איך הָאב מורא. קָאן איך אַײך ניט זָאגן-װיֿפל טינט מיר הָאבן

מַײן . איז ניטָא זײ װּו ַאהינצוטָאן'ס-נָאר װָאס קומט ַארױס! טױזנט ֿפלעשער
איז -ֿפלעשלעכװַײז, ֿפַארקױֿפן לאחדים. ברודער אליהו איז געװען אומעטום

, ַאזױ זָאגט מַײן ברודער אליהו צו אונדזער שכנהס מַאן. ןנישט קײן ּפלַא
קַײן , ַאז ער איז ַארַײנגעקומען צו אונדז און דערזען. מױשע דער אַײנבינדער

הָאט ער זיך דערשרָאקן און זיך געגעבן ַאזש ַא , ַאזױ ֿפיל ֿפלעשער, הרע-עין
ר צװישן די און עס קומט ֿפָא, דערזעט מַײן ברודער אליהו. װָארף צוריק



איך גיב אַײך איבער דָא דעם שמועס װָארט בַײ . צװײ ַא מָאדנער שמועס
:װָארט
?װָאס הָאט איר זיך ַאזױ דערשרָאקן: אליהו

?װָאס איז בַײ דיר אין די ֿפלעשער: אַײנבינדער
!װַײן? װָאס זָאל זַײן: אליהו

!איז דָאך טינט'ס? װָאסער װַײן: אַײנבינדער
?ט װָאס זשע ֿפרעגט אירהַײנ: אליהו

?װָאס װעסטו טָאן מיט ַאזױ ֿפיל טינט: אַײנבינדער
.טרינקען: אליהו

?װעסט ֿפַארקױֿפן לאחדים אױך. איך מײן ָאן קַאטָאװעס, נײן: אַײנבינדער
װעל איך ֿפַארקױֿפן , ַאז ֿפַארקױֿפן? ַא מעשוגענער, װָאס בין איך: אליהו

דָאס װערט ָאנגערוֿפן . ֿפוֿפציק ֿפלעשער, ערצװַאנציק ֿפלעש, צען ֿפלעשער
?"הורט"איר װײסט װָאס הײסט ". הורט"

?װעמען װעסטו ֿפַארקױֿפן. איך װײס װָאס הײסט הורט: אַײנבינדער
!דעם רֿב? װעמען: אליהו

ַא , געקומען צו אײנעם. און מַײן ברודער אליהו גײט ַאװעק צו די קרעמער
. ער װיל עס ָאנקוקען.  זיך ברענגען ַא ֿפלעשלהײסט ער, גרױסן הורטָאװניק

װיל ער ניט נעמען אין די , דעם ַאנדערן הָאט ער געברַאכט ַא ֿפלַאש טינט
ַא , זָאגט ער, אױֿפן ֿפלעשל דַארף זַײן. איז ָאן ַא קװיטל'װַײל ס, הענט ַארַײן

 איך מַאך ניט: "זָאגט אים מַײן ברודער אליהו. שײן קװיטל מיט ַא צַאצקע
". מַאכט געזונטערהײט: "ענטֿפערט ער אים". איך מַאך טינט, קײן צַאצקעס

הָאט אים יִידל דער . הָאט ער זיך ַא װָארף געטָאן צו יִידל דעם שרַײבער
זיך , זָאגט ער, ער הָאט שױן. שרַײבער געזָאגט עּפעס זײער ַא מִיאוס װָארט
: אים מַײן ברודער אליהוֿפרעגט . ָאנגעקױֿפט מיט טינט אױף ַא גַאנצן זומער

זָאגט אים יִידל דער " ?װיֿפל ֿפלעשער טינט הָאט איר דָאס אַײנגעהַאנדלט"
װעל איך הָאבן און , איך הָאב געקױֿפט ַא ֿפלַאש טינט? ֿפלעשער: "שרַײבער
ָאט הָאסטו דיר ..." װעל איך קױֿפן נָאך ַא ֿפלַאש, װעט אױסגײן'ביז ס, הָאבן

ַאז אױף טינט גײט , ֿפרִיער הָאט ער געזָאגט! ערוק קָאןַא שרַײב! ַא געשעֿפט
װעט ער הָאבן , איצט קױֿפט ער ַא ֿפלַאש טינט; בַא אים ַאװעק ַא ֿפַארמעגן

, ער װײסט ניט. מַײן ברודער אליהו איז נעבעך אױס מענטש!... און הָאבן
 לאחדים ַאז, ֿפרִיער הָאט ער געזָאגט? װָאס זָאל ער טָאן מיט ַאזױ ֿפיל טינט

ער . איצט איז ער בעסער געװָארן. נָאר הורט, ֿפַארקױֿפט ער ניט קײן טינט
איך װָאלט שױן ַא בעלן זַײן . ֿפַארקױֿפן לאחדים, זָאגט ער, װעט שױן ָאנהײבן

?"לאחדים"װָאס הײסט , װיסן
.איר מעגט דָאס הָארכן. הײסט" לאחדים"ָאט װָאס 

.ה



ער . כט צו טרָאגן ַא גרױסן בױגן ּפַאּפירמַײן ברודער אליהו הָאט געברַא
:אותיות-הָאט זיך ַאװעקגעזעצט און ָאנגעשריבן מיט גרױסע סידור

דָא ֿפַארקױֿפט מען טינט הורט
.און  ל א ח ד י ם  גוט און   װָא  ל  װ ע ל

ַאז זײ , זַײנען געװען ַאזױ גרױס" װָאלװל"און " לאחדים"די צװײ װערטער 
ַאז דָאס ָאנגעשריבענע הָאט זיך .  ּכמעט דעם גַאנצן בױגןהָאבן ֿפַארנומען
הָאט ער דָאס ּפַאּפיר ָאויסגעהַאנגען בַײ אונדז אױף דער , אױסגעטריקנט

ַא סך מענטשן זַײנען דורקגעגַאנגען און הָאבן זיך . טיר ֿפון יענער זַײט
אליהו מַײן ברודער . איך הָאב עס געזען דורכן ֿפענצטער. ָאּפגעשטעלט קוקן

ַאז ער איז , ַא סימן. קוקט אױך אין ֿפענצטער ַארַײן און ברעכט די ֿפינגער
:ער מַאכט צו מיר. צעטרָאגן

- שטעל זיך ַאװעק בַײ דער טיר און הער זיך , גײ אומיסטנע? װײסטו װָאס
?װָאס זָאגט מען, צו

, עאיך שטעל מיך ַאװעק בַײ דער טיר און ז. מיך דַארף מען לַאנג ניט בעטן
. װער עס שטעלט זיך ָאּפ און װָאס מע רעדט, װער עס גײט ֿפַארבַײ

מַײן . קום איך ַארַײן צוריק אין שטוב, ָאּפגעשטַאנען ַאקעגן ַא הַאלבע שעה
:ברודער אליהו גײט צו צו מיר און ֿפרעגט מיך שטיל

- ?נו
- ?װָאס נו

- ?װָאס הָאבן זײ געזָאגט
- ?װער

- .ַאנגען ֿפַארבַײװָאס זַײנען געג, די מענטשן
- .איז שײן ָאנגעשריבן'ַאז ס, זײ הָאבן געזָאגט

- ?און מער גָארנישט
- .מער גָארנישט

די מַאמע ֿפרעגט אים אױך דָאס ? װָאס זיֿפצט ער. מַײן ברודער אליהו זיֿפצט
.זעלבע

זָאל , װילסטו, אין אײן טָאג. װַארט אױס ַא קַאּפ? נַארעלע, װָאס זיֿפצסטו
?ט װערן די גַאנצע סחורהאױסֿפַארקױֿפ

- !..כָאטש ַא ּפעטשַאטעק
- .זָאגט איר מַײן ברודער אליהו מיט טרערן אין הַאלדז

- דו װעסט אם , מַײן קינד, װַארט אױס. זָאג איך דיר, ביסטו ַא גרױסער נַאר
.הָאבן ַא ּפעטשַאטעק אױך, ירצה השם



ַאשן זיך און גײען מיר װ. ַאזױ זָאגט צו אים די מַאמע און גרײט צום טיש
איבער די ֿפלעשער איז ענג . מיר שּפַארן זיך צונױף ַאלע ֿפיר אינײנעם. עסן

לױֿפט ַארַײן ַא , נָאר װָאס מיר הָאבן געמַאכט המוציא. סּכנות-אין שטוב
קָאּפל . איך קען אים. ער איז שױן ַא חתן. ַא טשיקַאװע בחורל. בחורל

.ַא דַאמסקע שנַײדער. שנַײדערדער טַאטע זַײנער איז ַא . הײסט ער
- ?דָא ֿפַארקױֿפט זיך טינט לאחדים

- ?װָאס איז דען, יָא
- .איך הָאב געװָאלט ַא ביסל טינט

- ?װיֿפל דַארֿפסט דו טינט
- ער . מַײן ברודער אליהו איז אױסער זיך. גיט מיר ֿפַאר ַא קָאּפעקע טינט

ט דעם חתן קָאּפל ֿפרִיער װָאלט ער ָא, זָאל זיך ניט שעמען ֿפַאר דער מַאמען
ער הַאלט זיך אַײן . דורקגעּפַאטשט און נָאך דעם ַארױסגעװָארֿפן ֿפון שטוב

עס גײט ניט ַאװעק קײן ֿפערטל . און גיסט אים ָאן ֿפַאר ַא קָאּפעקע טינט
זי קַאלוּפעט מיטן . דָאס מײדל קען איך ניט. קומט ַארַײן ַא מײדל, שעה

: צו מַײן מַאמעןֿפינגער די נָאז און רעדט
- ?דָא מַאכט מען טינט
- ?װָאס איז דען, יָא

- זי ? טָאמער קָאנט איר איר לַײען ַא ביסל טינט, די שװעסטער הָאט געבעטן
.דַארף ַאװעקשרַײבן ַא בריװל קײן ַאמעריקע צו איר חתן

- ?װער איז דַײן שװעסטער
- .בתיה די נײטָארין

- איך הָאב דיך גָאר ! קַײן עין הרע! װי זי איז אױסגעװַאקסן, זע נָאר? ַא
?ַא טינטערל הָאסטו. נישט דערקענט

- טָאמער , מַײן שװעסטער הָאט געבעטן? װי קומט צו אונדז ַא טינטערל
גיט זי , זי װעט נָאר ָאנשרַײבן דָאס בריװל קײן ַאמעריקע, הָאט איר ַא ּפען

.אַײך ָאּפ צוריק די טינט און ּפען
ער גײט . ער איז אין ַאלקער. יז נישטָא בַײם טישמַײן ברודער אליהו א

.קוקט ַארָאּפ און בַײסט די נעגל, ַארום מיט שטילע טריט
.ו
געװָאלט ֿפַארזָארגן , אּפנים, הָאסט? װָאס הָאסטו ָאנגעמַאכט ַאזױ ֿפיל טינט

?טָאמער װעט זַײן ַא הונגער אױף טינט. די װעלט מיט טינט
ַא . משה דער אַײנבינדער, נדזער שכנהס מַאןַאזױ הָאט אים געזָאגט או

ער הָאט אַײך ַא טֿבע זַאלצן יענעם אױף ! ָאט דער אַײנבינדער, מָאדנער יִיד
נָאר ַא ביסל ַא , נישקשה ֿפון ַא מענטש, דַאכט זיך, ַאזױ איז ער. די װּונדן



מַײן ברודער אליהו . הָאט ליב זיך אַײנעסן יענעם אין דער גרגרת. נודניק
ַאז ער זָאל בעסער , ער הָאט אים געזָאגט! ט אים ָאבער גוט געגעבעןהָא

ניט בינדן ַא . ער זָאל ניט ֿפַארבַײטן די יוצרות, ַאכטונג געבן אױף זיך ַאלײן
װָאס , משה דער אַײנבינדער װײסט שױן... הגדה מיט ַא סליחה אינײנעם

רבעט בַײ ַא יִידן ַא ער הָאט ַא מָאל גענומען ַא שטיקל ַא! דער שטָאך בַאדַײט
הָאט זיך . עגלה געגעבן אַײנבינדן-ַא הגדה הָאט אים דער בעל. עגלה-בעל

הָאט דער אַײנבינדער ַארַײנגעבונדן אין , ּפי טעות-ַאל: געטרָאֿפן ַאן אומגליק
עגלה װָאלט זיך אֿפשר -דער בעל. דער הגדה ַא שטיק ֿפון ַא ֿפרעמדער סליחה

" ׂשֿפוך חמתך על הגויים"כנים דערהערט ַאז ָאנשטַאט הָאבן די ש, ניט כַאּפן
עגלה געגעבן ַא זינג אױס מיט ַא װײנענדיקן ניגון ֿפון סליחות -הָאט דער בעל

אױף . איז געװָארן זײער ַא גרױס געלעכטער'ס"... הנשמה לך והגוף ּפעלך"
עגלה געקומען צו אונדזער שכן דעם אַײנבינדער און -מָארגן איז דער בעל

.ָאט אים געװָאלט צערַײסן אױף צװײעןה
- למאי הָאט איר ַארַײנגעהַאקט אין ? װָאס הָאט איר געהַאט צו מיר, גזלן

ָאט רַײס איך אַײך ַארױס די ? מַײן ּפסחדיקער הגדה ַא חמצדיקע סליחה
!...קישקעס ֿפון בױך

.מיר הָאבן געהַאט דעמָאלט ַא ֿפרײלעכן ּפסח, יָא
. װָאס איך בין ַארַײן מיט ַא ֿפרעמדער מעׂשה, ראיבל ניטנָאר הָאט קײן ֿפַא

. איך קער מיך בַאלד אום צוריק צו אונדזערע גָאלדענע געשעֿפטן

8קַאּפיטל 

ֿפַארֿפלײצונג-נָאכװײענישן ֿפון דער טינט
.א

װָאס טוט מען מיט דער . מַײן ברודער אליהו גײט ַארום אין אײנע צרות
?טינט

-- . זָאגט אים די מַאמע--? ל טינטװידער ַא מָא
- כַאּפט -. ענטֿפערט איר מַײן ברודער אליהו--! איך רעד נישט ֿפון קײן טינט

עס ליגט ַא קַאּפיטַאל אין די ! איך רײד ֿפון די ֿפלעשער! דער רוח די טינט
!...מע דַארף זען אױסלײדיקען די ֿפלעשער און מַאכן ֿפון זײ געלט! ֿפלעשער
ַאז מע דַארף די טינט , און עס בלַײבט! ינג מַאכט ער געלטֿפון ַאלצד

װּוהין גיסט : שלעכט איז נָאר אײן זַאך! אױסגיסן צו ַאל די שװַארצע יָאר
!...עס איז ּפשוט ַא בזיון? מען אױס ַאזױ ֿפיל טינט

- מע װעט מוזן צּוװַארטן -.זָאגט מַײן ברודער אליהו-עס װעט זיך ניט העלֿפן
.װעט קײנער ניט זען, בַײ נַאכט איז ֿפינצטער. טביז בַײ נַאכ



. װי ַא לַאנטערן, שַײנט די לֿבנה, אױף צו להכעיס. קױם דערלעבט נַאכט
מע הָאט . איצט איז זי דָא. װעט זי זיך בַאהַאלטן, דעמָאלט װען מע דַארף

און מיר טרָאגן ַארױס ַא , ַאזױ זָאגט מַײן ברודער אליהו!... געשיקט נָאך איר
ֿפון גיסן אין אײן ָארט . און ּפליוך אין דרױסן ַארױס-ֿפלַאש נָאך ַא ֿפלַאש

ַאזױ זָאגט צו מיר . מע דַארף נישט גיסן ּכסדר אױף אײן ָארט. װערט ַא טַײך
איך זוך אױס ַאלעמָאל ַא ֿפריש . און איך ֿפָאלג אים, מַײן ברודער אליהו

! ּפליוך-דער שכנהס װַאנט. רטיעדע ֿפלַאש הָאט בַא מיר ַאן ַאנדער ָא. ָארט
-גהרן-צװײ ציגן ליגן ַאקעגן דער לֿבנה און מעלה! ּפליוך-דעם שכנס ּפַארקַאן

!ּפליוך
- . און מיר גײען שלָאֿפן, זָאגט מַײן ברודער אליהו-הַײנטיקס מָאל גענוג

ֿפון הינטערן אױװן . עס לָאזט זיך הערן דער טשירקון. שטיל און ֿפינצטער
טָאג װי נַאכט װָאלט : ַא גרױסע ּפעֿפערין.  מרוקען ֿפון דער קַאץהערט זיך ַא

הערן , אױף יענער זַײט טיר, אין הױז. זי זיך נָאר געװַארמט און געדרימלט
זי . די מַאמע שלָאֿפט נָאך ניט... ?גוטער-אֿפשר ַא ניט. זיך שטילע טריט

י זי קנַאקט די װ, איך הער זי שטענדיק. קײן מָאל ניט, דַאכט זיך, שלָאֿפט
ַאלע . ַאזַא טֿבע בַא איר. זיֿפצט און קרעכצט און רעדט צו זיך ַאלײן, ֿפינגער

מיט . זי דערצײלט אירע גרױסע צרות. נַאכט טענהט זי זיך אױס ַא ביסל
:ַאלע מינוט לָאזט זי אױס מיט ַא קרעכץ... ?מיט גָאט? װעמען רעדט זי דָאס

- !גָאט! גָאט, אױ
.ב

און הער ֿפונעם שלָאף ַא , אױף דער ערד, ך אױף מַײן געלעגעראיך ליג נָא
ביסלעכװַײז עֿפן איך . עס לָאזן זיך הערן ַאלערלײ בַאקַאנטע קולות. הַא-הו

די שַײן ֿפון דער זון הָאט זיך . איז שױן גרױסער טָאג'ס-אױף די אױגן
ל מיך איך װי. רוֿפט מיך אין דרױסן ַארױס. ַארַײנגעריסן דורכן ֿפענצטער

איך כַאּפ מיך אױף און !... טינט!  ַאהַא- -װָאס איז געװען נעכטן , דערמָאנען
? )װען איז זי ניט ֿפַארװײנט(מַײן מַאמע איז ֿפַארװײנט . טו זיך ָאן אױף גיך

און מַײן ). ?װען איז זי ניט אין ּכעס(מַײן שװעגערין ברכה איז אין ּכעס 
כָאטש מעלק אים , עם קָאּפ ַארָאּפד, ברודער אליהו שטײט אין מיטן שטוב

אונדזערע ! נָאר עטלעכע מעׂשיות, ניט אײן מעׂשה? װָאס איז די מעׂשה. אױס
מע -הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא חתונה, שכנים זענען אױֿפגעשטַאנען אין דער ֿפרי

אײנעם הָאט מען ָאּפגעשּפריצט די גַאנצע װַאנט מיט . הָאט זײ געקױלעט
. ַא נַײעם ּפַארקַאן,  הָאט מען ָאּפגעגָאסן דעם ּפַארקַאןדעם ַאנדערן. טינט

הָאט מען זײ אים געמַאכט . דער דריטער הָאט געהַאט צװײ װַײסע ציגן
װען , דָאס ַאלץ װָאלט נָאך געװען צו דערלַײדן. נישט צו דערקענען, שװַארץ

טקע הָאט די שוח, װַײסע זָאקן, ַא נַײע ּפָאר זָאקן. ניט דעם שוחטס זָאקן



הָאט מען ֿפון זײ געמַאכט , אױסגעהַאנגען בַא אונדזער שכנה אױֿפן ּפַארקַאן
זי זָאל אױסהענגען זָאקן אױף ַא ֿפרעמדן , עמעצער הָאט זי געבעטן. ַא ּתל

ַאבי . די מַאמע הָאט איר צוגעזָאגט ָאּפקױֿפן ַא ּפָאר נַײע זָאקן? ּפַארקַאן
איז 'ס? מיטן ּפַארקַאן?  מיט דער װַאנטװָאס זשע װעט זַײן. זָאל זַײן שטיל'ס

ַאז מַײן מַאמע מיט מַײן שװעגערין ברכה זָאלן מחילה זיך , געבליבן
ַאװעקשטעלן מיט צװײ בערשטלעך און מיט װַײסער לײם און ֿפַארשמירן די 

.ֿפלעקן
- װען איר . װָאס איר הָאט ָאנגעטרָאֿפן אױף ערלעכע שכנים, אַײער גליק

װָאלט איר געװּוסט ,  טינט אױף מנשה דעם רוֿפאס גָארטןטרעֿפט מיט אַײער
!װָאס ֿפַאר ַא גָאט מיר הָאבן

.ַאזױ זָאגט אונדזער שכנה ּפעסי צו מַײן מַאמען
-  --! צו שלימזל בַאדַארף מען אױך הָאבן מזל? װָאס זשע מײנט איר

.ענטֿפערט איר די מַאמע און קוקט אױף מיר
..?ײגערװָאס מײנט זי דערמיט ַא שט

.ג
- -. מַאכט צו מיר מַײן ברודער אליהו--, איצט װעל איך שױן זַײן קליגער

.ַאזױ טרָאגן מיר ָאּפ די ֿפלעשער צום טַײך, לָאז נָאר װערן נַאכט
סַײ װי סַײ ? װָאס קָאן זַײן נָאך קליגער דערֿפון! װי איך בין ַא יִיד, גערעכט

, דָארט װַאשט מען גרעט! טװעסהּפַאסקודס-גיסט מען אין טַײך ַארַײן ּכל
איך בין מיטן טַײך ַא . דָארט ּפליוסקען זיך חזירים, דָארט בָאדט מען ֿפערד

װי איך כַאּפ דָארטן , איך הָאב אַײך שױן ַא מָאל בַאשריבן. נָאענטער מחוּתן
װי איך הָאב אױסגעקוקט אױף דער , דערֿפון װעט איר לַײכט ֿפַארשטײן. ֿפיש

הָאבן מיר , עס איז נָאר געװָארן נַאכט.  װעלן גײן צום טַײךװען מיר, מינוט
. ָאנגעּפַאקט ֿפולע קױשן מיט ֿפלעשער און גענומען טרָאגן זײ צום טַײך

ָאּפגעטרָאגן די לײדיקע ֿפלעשער ַאהײם און ָאנגענומען , אױסגעגָאסן די טינט
איך . געַארבעטַא גַאנצע נַאכט הָאבן מיר ַאזױ . װידער ַא מָאל ֿפולע ֿפלעשער

: שטעלט אַײך ֿפָאר. הָאב שױן לַאנג נישט געהַאט ַאזַא גוטע ֿפרײלעכע נַאכט
די לֿבנה שַײנט ַארָאּפ אין . דער הימל איז אױסגעשטערנט. די שטָאט שלָאֿפט

קומט . דָאס טַײכל איז ַא לעבעדיק טַײכל. מחיה-איז שטיל'ס. טַײכל ַארַײן
, בלָאזט זיך ָאן! ַארבעט דָאס מעׂשים, ַײזַאז עס צעגײט דָאס א, נָאך ּפסח

שמעלער , װָאס װַײטער װערט דָאס קלענער. צעשּפרײט זיך און צעגיסט זיך
עס כַאּפט ַא . צום סוף זומער װערט דָאס גָאר ַאנטשװיגן. און ּפלַאטשיקער

ַא ּפָאר . בול-בול-בול: עמעצער אױֿפן דנָא אין בלָאטע מַאכט. דרימל
ניט קײן , איז ַא בזיון'ס! קװַא-קװַא:  זיך ָאּפ ֿפון יענער זַײטזשַאבקעס רוֿפן



ַאז איך קָאן אים איבערגײן צו ֿפוס ֿפון ברעג צו , איר קָאנט ֿפַארשטײן! טַײך
!ברעג נישט אױסגעטָאן די הױזן

, ַא קלײניקײט. ֿפון אונדזער טינט איז דָאס טַײכל געװָארן ַא ביסל גרעסער
דערֿפַאר ָאבער הָאבן מיר זיך ָאנגעהָארעװעט װי ! ינטאֿפשר טױזנט ֿפלַאש ט

אױֿפגעװעקט . ַאנטשלָאֿפן געװָארן זַײנען מיר װי די געהרגעטע. די ָאקסן
:הָאט אונדז די מַאמע מיט ַא געװײן

- װָאס הָאט איר ! ֿפַארֿפינצטערט בין איך געװָארן און װײ איז מַײן װעלט
ַאז מיר הָאבן , ט זיך ַארױסגעשטעלטעס הָא... ?געטָאן ַאזעלכעס מיטן טַײך

די װעשערינס הָאבן ניט װּו צו װַאשן : אומגליקלעך געמַאכט ַא גַאנצע שטָאט
די . עגלות הָאבן ניט װּו ָאנצוטרינקען די ֿפערד-די בעלי. גרעט

ָאט װעלן זײ זיך צונױֿפנעמען ַאלע אין אײנעם און װעלן ... װַאסערֿפירער
מיר . ַאזױ זָאגט אונדז ָאן די מַאמע ַא בׂשורה. אונדזקומען זיך רעכענען מיט 

װי ַאזױ װַאסערֿפירערס , מיר װילן ניט זען. ָאבער װילן אױף זײ ניט װַארטן
איך און מַײן ברודער אליהו נעמען די ֿפיס . װעלן זיך מיט אונדז רעכענען

.אױף די ּפלײצעס און מַארש צו זַײנעם ַא חֿבר ּפיני
- !...ַאז זײ בַאדַארֿפן, אונדז זוכןדָארט לָאזן זײ 

און מיר לָאזן , נעמט מיך ֿפַאר ַא הַאנט, ַאזױ זָאגט מיר מַײן ברודער אליהו
, ַאז מיר װעלן זיך זען. ַארָאּפ צו זַײן חֿבר ּפיני-זיך גיך און געשװינד בַארג

. װעל איך אַײך ַא מָאל בַאקַאנט מַאכן מיט מַײן ברודער אליהוס חֿבר ּפיני
 ער הָאט אױך אין זיך גוטע: איר זָאלט זיך מיט אים בַאקענען, איז ּכדַאי'ס
 .דַאנקעןגע
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