
 

 עליכם-שלום
 

 דָאס ּפָארֿפָאלק
 
װי ַאזױ מע הָאט אײנמָאל אין מיטן נַאכט , ַא מעׂשה נורא(

, ַארױסגעֿפירט, געבונדן, אױֿפגעכַאּפט צװײ אומשולדיקע נֿפשות
געהָאדעװעט ַא חודש , אױֿפן מַארק און ֿפַארקױֿפט צו װילדע מענטשן

און ַא טָאג ֿפַאר ּפסח געקױלעט װי די , מלך-נָאכַאנַאנד מיט מעדני
 .) 1909געשריבן אין יָאר . שָאף

 
דער מחבר ֿפון דער געשיכטע בעט זיך בַײם : ֿפונעם ֿפַארֿפַאסער[

נישט , ער זָאל אין דער מעׂשה נישט זוכן קײן ַאלעגָאריעס, לעזער
עס איז דָא נישט . װעמען דער מחבר הָאט דָא געמײנט, װעלן טרעֿפן

, איר זָאלט זָאגן, און אֿפילו נישט, רַאן קײן רמז ֿפון ַאלעגָאריעסֿפַא
דָאס איז . װָאס װערט ָאנגערוֿפן סימבָאליזם, ֿפַאר ַא גרָאשן ָאט דָאס

ַא , ָאן אײבערקעּפלעך, ָאן חכמות, גלַאט ַאזױ זיך ַא ּפשוטע מעׂשה
בן װָאס הָא, מעׂשה ֿפון צװײ אומשולדיקע גָאטס בַאשעֿפענישן נעבעך

געהָאֿפט און מערדעריש , געליטן, געחלוממט, געליבט, געלעבט
.... נישט צו װיסן ֿפַאר װָאס און ֿפַאר װען, געֿפַאלן אום ערֿב ּפסח

 )] איטַאליע(נערװי 
 

 'א
  

 די שרעקלעכע נַאכט
 

, בלָאטיקע, דָאס איז געװען אין אײנע ֿפון די ֿפינסטערע
. ן אַײנגעהילט אין ֿפינסטערנישַאלץ איז געװע. ֿפַארּפסחדיקע נעכט
שטיל און רוִיק איז געװען ַארום און ַארום אֿפילו . ַאלץ איז געשלָאֿפן

מורא געהַאט ַארױסשטעלן דעם , ַא ֿפיש אין װַאסער הָאט גערוט
, שטילער, ס װעלט אין דער דָאזיקער ֿפינסטערער|קָאּפ אױף גָאט
-ן ַא סך ַארבעט ֿפַארן בַאלאין ַאזַא נַאכט איז ֿפַארַא. רוִיקער נַאכט



שיט מיט דער ֿפולער , ער זשַאלעװעט נישט קײן ֿפַארבן. חלומות
און ֿפירט , נישט געֿפלױגן, װָאס נישט געשטױגן, הַאנט ֿפַאנטַאזיעס

װָאס דער העלד ֿפון דער , די חלומות. צונױף ַא װַאנט מיט ַא װַאנט
-זענען געװען משונה, דָאזיקער געשיכטע הָאט געזען אין יענער נַאכט

ַא גַאנצע נַאכט הָאבן זיך אים געּפלָאנטעט ! מָאדנע װילדע חלומות
, אײנער ַא הָאן. גענדז און קַאטשקעס, הינער, עוֿפות] געּפלָאנטערט[

, ּפנים-נָאר ַא גרױסער עזוס, נָאך נָאר ַא יונגעטשקער, ַא רױטער
כט און זינגט אים לַא, שּפרינגט אים מיט חוצּפה אין די אױגן ַארַײן

עט  דיך ּפַאקן װי 'מ! לַאנגע נָאז, קו-רי-קַא-קו: עּפעס ַא מָאדנע לידל
עט דיך לײגן אין ַא 'מ, עט דיך שלָאגן'מ, עט דיך בינדן'מ! ַא הָאז
!.... עט דיך קױלן װי ַאן עוף'מ, עט דיך מוטשען ָאן ַא סוף'מ, װָאגן

און עס ,  קוקַאריקודָאס לידל לָאזט אױס דער רױטער הָאן מיט ַא
די גענדז מיט די , ַאז די עוֿפות, דַאכט זיך אױס אונדזער העלד

גָאגָאטשען און , קװָאקן, װָאס דרײען זיך ַארום אים, קַאטשקעס
ַאז ער װערט , און ַאזױ שטַארק, מָאדנע קולות-לַאכן אױף משונה

 ּכעס און ֿפַאר גרױס, טוט זיך ַא לָאז צום הָאן צום שגץ, אױֿפגערעגט
כַאּפט ער זיך אױף מיט ַא מוראדיק הַארצקלַאּפעניש און דערהערט 

ַא שַײן ֿפון ַא , ַא קלַאּפערַײ ֿפון ֿפיס, ַא גערודער, ַא טומל, ַא רעש
ָאט !... נישט דער: "קַאנטע קולות?אומב, װילדע, און קולות, ליכט
ּפַאװָאליע .. !.בינט אים!... כַאּפט אים!... נעמט אים!... יָא-יָא!... דער

!... ָאט ַאזױ!... ברעכט אים נישט אױס קײן ֿפוס!... די ֿפיס
מַארש !... די נַאכט שטײט נישט!... ריר זיך! ריר זיך, נו.... ?ֿפַארטיק

װי אַײזערנע , און ער דערֿפילט געזונטע הענט_ !....אין װָאגן ַארַײן
און מע , ֿפיסדרײען אים צונױף די , בינדן אים, הַאלטן אים, צװַאנגען

ַארַײן אין ַא -אױף אין דער לוֿפטן און ַא װָארף-טוט אים ַא כַאּפ
, ַאזױ װי ער, אין װָאגן ליגט נָאך ַא נֿפש. ברײטן הױכן װָאגן ַארַײן

צװײ מענטשן . און ציטערט מיט ַאלע אֿברים, ַא נקֿבה, דַאכט זיך
דער , ָאן ַא היטל, אדם- ַא ּפרא–אײנער . דרײען זיך ַארום זײ

דער װָאס . מיט ַא קוטשמע אױֿפן קָאּפ, אדם- אױך ַא ּפרא–ַאנדערער 
די , די רעדער, בַאטרַאכט דעם װָאגן, ָאן דעם היטל שטײט הינטן

און דער װָאס מיט דער קוטשמע הָאט זיך ַארױֿפגעזעצט . ֿפערדלעך
ַאז , און מיט ַאזַא רציחה, און גלַײך צו זײ אױף די ֿפיס, אױֿפן װָאגן

 ....  הָאבן זיך דערזען מיט יענער װעלטזײ
 



נישט , זײ זָאלן זיך בַײ דיר נישט אױֿפבינדן,  געב נָאר ַאכטונג–
ַאזױ זָאגט ? צי נײן, דו הערסט. נישט ַארָאּפשּפרינגען, ַארױסגליטשן

און די קוטשמע , צו דער קוטשמע, װָאס ָאן דעם היטל, דער
און דער , שמיץ די ֿפערדער דערלַאנגט ַא רעכטן . ענטֿפערט נישט

 . װָאגן רירט
 

 'ב
 

 די געֿפַאנגענע שליסן קענטשַאֿפט אין געֿפענקעניש
 

געלעבט די דָאזיקע נַאכט און נישט אױסגעגַאנגען װי ַאזױ זײ הָאבן 
 אױֿפן װָאגן ֿפַאר שרעק ַאלײן 

 
װּוהים ֿפירט מען ? װּו זענען זײ.  איז טַאקע נָאר ַא נס מן השמִים–
איבער גרױס ֿפינסטערניש הָאבן זײ .... ?ֿפַאר װען? און ֿפָאר װָאס? זײ

הָאט 'ַאז ס, ערשט. אֿפילו נישט געקָאנט זיך רעכט ָאנקוקן
הָאבן זײ גענומען בַאטרַאכטן אײנס דָאס , ָאנגעהױבן צו טָאגן

 . ַאנדערע און דורכשמועסן זיך שטילערהײט
 
 ! מַאדַאם,  גוט מָארגן–
 
 ! גוט יָאר,  גוט מָארגן–
 
ֿפון די ... ַאז איר זענט ֿפון אונדזערע,  איך װָאלט געמעגט שװערן–

 .... אינדִיַאנער
 
 .... מע גלױבט אַײך ָאן ַא שֿבועה,  איר ֿפַארשּפָארט שװערן–
 
 . נָאך די קַארעלן,  איך הָאב אַײך גלַײך דערקענט–
 
ק עטלעכע עס גײט ַאװע. ַאז איר הָאט ַאן אױג,  דָאס בַאװַײזט–

 : נָאכדעם רוֿפט ער זיך ָאן צו איר װידער ַא מָאל. מינוט
 
 ? װי ֿפילט איר זיך!  מַאדַאם–



 
ער לָאזט דורך נָאך ַא װַײלע און !  ַאזַא יָאר אױף מַײנע ׂשונים–

 : רױמט איר אַײן ַא סוד אױֿפן אױער
 
 . איך װיל אַײך עּפעס ֿפרעגן,  מַאדַאם–
 
 .  ֿפרעגט–
 
 ?  בַאשולדיקט מען אַײך אין װָאס–
 
 . װָאס אַײך,  דָאס אײגענע–
 
 ? װָאס הָאט איר ַאזױנס ֿפַארזינדיקט,  איך מײן–
 
 . װָאס איר,  דָאס אײגענע–
 
 ? ַאז איר זענט מיר עּפעס װי ברוגזלעך,  מיר שַײנט–
 
ער הָאט זיך ַאװעקגעזעצט בַײ מיר אױף די ! נַאכַאל?  ברוגזלעך–

ַאז איך בין , און זָאגט נָאך, ַאז סע שּפַארן מיר די אױגן ֿפון קָאּפ, ֿפיס
 ! ברוגזלעך

 
 ? איך זיץ בַײ אַײך אױף די ֿפיס? מַאדַאם,  װָאס רעדט איר דָאס–
 
 ?  װער דען זיצט–
 
ֿפַארכַאּפט . אדם מיט דער קוטשמע-ָאט דער ּפרא!  דָאס איז ער–

 ! זָאל ער װערן
 
װָאס סע , ַאז דָאס קװעטשן,  הָאב געמײנטאון איך?  ַאזױ גָאר–

טָאמער , הָאט קײן ֿפַאראיבל נישט. איז ֿפון אַײך, קװעטשט מיך
װָאס זײ הָאבן , דָאס איז אין גַאנצן. הָאב איך אַײך בַאלײדיקט

װָארום עס כַאּפט זיך אױף די . געקָאנט זָאגן אײנס דעם ַאנדערן
 שמַײסט די ֿפערד מיט ,און שמַײסט, װי ֿפון דעם שלָאף, קוטשמע



, די צװײ אינדִיַאנער הערן זיך צו, אונטער-דער װָאגן שּפרינגט. ּכעס
ּפלוצים שטעלט . װי עס טרײסלען זיך בַײ זײ אינעװײניק די גדרים

װָאס זײ הָאבן , און זײ דערזען ֿפַאר זיך ַאזעלכעס, זיך ָאּפ דער װָאגן
 . נָאך אױף זײער לעבן נישט געזען קײן מָאל 

 
 'ג

 ֿפון אײן געֿפענקעניש אין דעם ַאנדערן
 

דָאס ערשטע מָאל אױף זײער לעבן איז זײ אױסגעקומען צו זען אױף 
, און מענטשן, חזירים, קעלבלעך, בהמות, אײן ָארט ַאזױ ֿפיל ֿפערד
ַאלערלײ װָאגנס מיט אונטערגעהױבענע ! ָאן ַא שיעור מענטשן

ױט און לעבעדיקע בר, ֿפול מיט ֿפַארשײדענע סחורות, שטעקנס
ָאנגעּפַאקט אײנס אױף דָאס , גענדז און קַאטשקעס, הינער: זַאכן

ליגט ַא , אײנער ַאלײן אױף ַא װָאגן, אין דער זַײט, דָארט. ַאנדערע
קװיטשעט מיט ַאזעלכע , אחר און ּפרָאטעסטירט-געבונדענער דֿבר
 ַאלע? נָאר װער הערט אים. ַאז מע קָאן טױב װערן, משונה קולות

 ַאלע זענען ֿפַארטַארערַאמט , ַאלע רעדן, לױֿפן
 
-ַאהערצו הָאט זײ געברַאכט צו ֿפירן דער ּפרא. איז ַא יַאריד' ס–

ַארױסגעקרָאכן ֿפונעם װָאגן און , װָאס מיט דער קוטשמע, אדם
און די געֿפַאנגענע הָאבן זיך . גענומען בָאברען זיך מיט די געֿפַאנגענע

װָאס װעט ער : "ט ַא מָאדנע הַארצקלַאּפענישגעֿפיל, אױֿפגעכַאּפט
בַאֿפרַײען און ? אֿפשר אױֿפבינדן? אדם-ָאט דער ּפרא, טָאן מיט זײ

אומזיסט איז געװען , ַאך"... ?װּו די אױגן װעלן טרָאגן, לָאזן גײן
 זײער ֿפרײד 

 
ַאז מע זָאל , ַאּפנים,  העכערַא ביסל ער הָאט זײ נָאר ַארױֿפגערוקט –

ַאז מע , און אֿפשר!... ַאזַא בזיון! ַאזַא בזיון? קענען זעןזײ בעסער 
װָאס , ַאז עס איז גלַײכער, קען זַײן, װיל רעכענען דָאס אײגענע צוריק

אֿפשר װעט זיך געֿפינען ַא ! לָאז די װעלט זען, ַאדרבא! ַאלע זעען זײ
און ַא ֿפרעג , זיך ָאננעמען זײער קריװדע, װָאס װעט צוגײן, גוטע זעל

ַאזױ הָאבן זיך ? ֿפַאר װען? ֿפַאר װָאס: אדם-ן בַײ דעם ּפראטָא
 געטרַאכט נעבעך די אומשולדיקע געֿפַאנגענע 

 



עס הָאט זיך טַאקע געֿפונען ַא :  און גלַײך װי זײ הָאבן געטרָאֿפן–
, זי גײט צו. מיט ַא טערקישער שַאל, עּפעס אײנע ַא גרָאבע, גוטע זעל
 : ן ַא זָאג צו דער קוטשמעּפ אין װָאגן או?טוט ַא ט

 
 ?  דָאס הָאסט דו געברַאכט צו ֿפירן דָאס ּפָארֿפָאלק–
 
 ?  װָאס איז דַײן עסק–
 
 ?  אינדִיַאנער–
 
 ? טערקן,  װָאס דען–
 
 ?  װיֿפיל הײסט דו זיך געבן ֿפַאר זײ–
 
 ?  װּו הָאסט דו ַאזױ ֿפיל געלט–
 
טָא צוליב װָאס װָאלט איך זיך ,  איך זָאל נישט הָאבן קײן געלט–

ָאט ַאזױ שמועסן ? װי דו ביזט, ַאװעקגעשטעלט רעדן מיט ַאזַא חם
און עס גײט ַאװעק , זיך דורך די טערקישע שַאל מיט דער קוטשמע

װָאס מיט דער , אדם-דער ּפרא. בַײ זײ ַא דינגעניש אױף לַאנג
 שּפרינגט ,די טערקישע שַאל היצט זיך, איז קַאלט װי אַײז, קוטשמע

און , און קומט ָאבער בַאלד צוריק, ָאּפ ַאלע מָאל און גײט ַאװעק
ביז די קוטשמע , ַאזױ לַאנג, װידער ַא מָאל נעמט מען זיך דינגען

דָאס ּפָארֿפָאלק . װערט אין ּכעס און מע הײבט זיך ָאן שעלטן
 : דערװַײל װַארֿפט זיך דורך מיט ַא ּפָאר װערטער

 
 ? צי נײן, רטאיר הע!  מַאדַאם–
 
 ? איך הער נישט? װָאס דען,  איך הער–
 
אױסקױֿפן ֿפון , ַאּפנים, מע זָאל אונדז,  עס הַאלט דערבַײ–

 ? געֿפענקעניש
 
 .  ַאזױ װַײזט דָאס אױס–



 
 ? װי מע דינגט זיך ֿפַאר גענדז,  װָאס זשע דינגט זי זיך ֿפַאר אונדז–
 
 !  ַאז ָאך און ַאז װײ–
 
 . ַאבי מיר זָאלן ַארױס ֿפרַײ, לָאגן קָאּפ אין װַאנט לָאזן זײ זיך ש–
 
די טערקישע שַאל הָאט שױן , דַאנקן גָאט!  אמן הלװאי–

 . נעמט ַארױס געלט, ַארַײנגעלײגט די הַאנט אין קעשענע
 
 ? איז נישט װינציקער,  הּכלל–
 
 .  נישט װינציקער–
 
 ?  דָאס איז שױן דָאס לעצטע שבעלעצטע–
 
  שבעלעצטע  דָאס לעצטע–
 
, נַא דיר געלט! זע נָאר ַא רציחה ֿפון ַא מענטשן! שַא, שַא...  אֿפשר–
אדם -און דָאס ּפָארֿפָאלק גײט איבער ֿפונעם רשות ֿפון דעם ּפרא! נַא

מיט דער קוטשמע אין רשות ֿפון דער גרָאבער מיט דער טערקישער 
, עם ַאנדערןֿפון אײן געֿפענקעניש אינ, אײגענטלעך, דָאס הײסט, שַאל

 . װי מיר װעלן זען װַײטער
 

 'ד
 

 צװישן װילדע מענטשן
 

ַאזױ הָאט מען זײ , װי בַאלד מע הָאט זײ געברַאכט אױֿפן נַײעם ָארט
און מיט ֿפרײד הָאבן זײ דערֿפילט די ערד , בַאלד אױֿפגעבונדן

זײ הָאבן גענומען אױסגלַײכן זיך די בײנער און . אונטער זיך
אױסּפרּוװן אױף װיֿפיל די ֿפיס דינען זײ , ן און צוריקַארומשּפַאנען הי

ַאז זײ , און ֿפַאר גרױס ׂשמחה הָאבן זײ גָארנישט בַאמערקט, נָאך
ערשט ַא מינוט . זענען נָאך גַאנץ װַײט ֿפון די אמתע ֿפרַײהײט



. ַאז זַײ זענען אין געֿפענקעניש, שּפעטער הָאבן זײ זיך ַארומגעקוקט
ֿפון אײן , עלָאזט ערגעץ אין ַא ֿפינסטער װינקלמע הָאט זײ ַארַײנג

און , ֿפון דער ַאנדערער זַײט ַא קַאלטע װַאנט, זַײט ַא װַארעמער אױװן
און עסן . ֿפון ֿפָארנט ָאּפגעצַאמט מיט ַאן איבערגעקערטן לײטער

און מע הָאט זײ , הָאט מען זײ ַאװעקגעשטעלט און טרינקן
. ס בערָאט|אױף גָאט, רעדט זיךװי עס , איבערגעלָאזט אײנע ַאלײן

הָאבן זײ זיך ַאװעקגעשטעלט אײנס , בַאטרַאכט זײער נַײע װױנונג
, געקוקט, ֿפרעמדע-װי געװײנלעך װילד, קעגן ַאנדערן ָאנגעבלָאזן

מיטן , מחילה, געקוקט און אױסגעדרײט זיך אײנס צום ַאנדערן
,  ַאנדערןזי אינעם, ער אין אײן װינקעלע, הינטן און צעגַאנגען זיך

לַאנג . און מע הָאט זיך ֿפַארטיֿפט איטלעכער אין זַײנע מחשֿבות
עס הָאט זיך געעֿפנט די . טרַאכטן הָאט מען ָאבער זײ ניט געלָאזט

איז ַארַײנגעקומען ֿפרִיער די טערקישע 'טיר ֿפון זײער טורמע און ס
עדע י. אײנע נָאך דער ַאנדערער, און נָאך איר ַאלערלײ װַײבער, שַאל

צוגעֿפירט , בַאזונדער הָאט די טערקישע שַאל ָאנגענומען בַײ ַא הַאנט
ַא װַײז געגעבן מיטן ֿפינגער און ַא זָאג געטָאן מיט , צו די געֿפַאנגענע
 : ַא שַײנענדיק ּפנים

 
 ?  געֿפעלט אַײך דָאס ּפָארֿפָאלק–
 
 ?  װיֿפיל הָאט איר ַאװעקגעגעבן–
 
, טסט און נישט אײנע הָאט געטרָאֿפןַאלע הָאבן געשַא.  שַאטסט–

הָאבן ַאלע , און ַאז די טערקישע שַאל הָאט זײ ָאנגערוֿפן די סומע
 : װַײבער געגעבן ַא ּפלעסק מיט די הענט

 
 ?  טַאקע באמת–
 
אױף די ! ַא ּכשרן ּפסח,  מיר זָאלן ַאזױ ַאלע הָאבן ַא ֿפרײלעכן–

זײערע בעקלעך . נט קנאהּפנימער ֿפון די װַײבער איז געװען ָאנגעצײכ
נָאר עס הָאבן . אין די אױגן הָאט געברענט ַא ֿפַײערל. הָאבן געֿפלַאמט

 : זיך ַא שָאט געטָאן װינטשעװַאניעס
 
 !  ֿפַארניצט געזונט–



 
 !  זָאל אַײך װױל בַאקומען–
 
 ! רָאיַא   דערלעבט איבער–
 
 !  מיט אַײער מַאן און מיט אַײערע קינדערלעך–
 
אין ַא מינוט . ַאלע װַײבער גײען ַאװעק! גם אּתם! גם אּתם!  אמן–

ַארום קומט ָאן די טערקישע שַאל צוריק און שלעּפט מיט זיך 
ַא בַאװַאקסענעם מיט רױטע , ַא װילדן ּפַארשױן, אײנעם ַא מַאנסביל

 : זי ֿפירט אים צו מיט דעם זעלבן שַײנערדיקן ּפנים. הָאר
 
? __ װָאס זָאגסט דו אױף דער ּפָארֿפָאלק. ן דו ביסט דָאך יָא ַא מֿבי–

 . דער בַאװַאקסענער ּפַארשױן קוקט מיט װילדע אױגן
 
 ? װָאס ֿפָאר ַא מֿבין בין איך?  איך בין ַא מֿבין–
 
װי . דָארט איז חכמה, און װּו ּתורה,  דו ביסט דָאך ַא יִיד ֿפון ּתורה–

 , ַא שטײגער, מײנסט דו
 
איז דָאך ֿפון זַײן ליבן 'ס? עבן ַא ּכשרן ּפסח מעג אונדז שױן גָאט ג–

, דער בַאװַאקסענער ּפַארשױן גלעט זיך בַײ די געלע הָאר. נָאמען װעגן
 : מַאכט ַא ֿפרום ּפנים, ֿפַארגלַאנצט די אױגן ַארױף

 
די טערקישע .  דער אײבערשטער מעג געבן ַאלע יִידן ַא ּכשרן ּפסח–

און דָאס ּפָארֿפָאלק ,  גײען ַאװעקשַאל מיטן בַאװַאקסענעם ּפַארשױן
ָאנגעבלָאזן אײנס , זײ שטײען ַא װַײלע ָאן לשון. בלַײבט װַײטער ַאלײן
זי לָאזט ַארױס ַא מָאדנעם הילך . װי ֿפרִיער, אױף דָאס ַאנדערע

ער דרײט אױס דעם קָאּפ . ַא מין הוסט מיט ַא קװיטש, ֿפונעם הַאלדז
 : צו איר

 
 ? ט אַײךװָאס איז מי!  מַאדַאם–
 
 . איך הָאב מיך דערמָאנט אין דער הײם.  גָארנישט–



 
מע דַארף זיך בעסער . דָאס דַארף מען ֿפַארגעסן!  נַארישקײטן–

 ? װּו זענען מיר און װָאס הָאבן מיר צו טָאן, ַארומקוקן
 
מיר זענען אױף גרױסע . אין דער ערד זענען מיר?  װּו זענען מיר–

 . צרות
 
 ?  דהינו–
 
ַאז מע הָאט אונדז ֿפַארקױֿפט צו , איר זעט נישט? ר ֿפרעגט נָאך אי–

גענדז ָאדער , װי מע ֿפַארקױֿפט הינער, די װילדע מענטשן
 ? קַאטשקעס

 
 ?  װָאס זשע װעלן זײ אונדז טָאן–
 
הָאב , נָאך ַאז איך בין געװען ַא קלײנינקע!  אױ װעלן זײ אונדז טָאן–

װָאס די װילדע מענטשן טוען מיט , איך זיך ָאנגעהערט שײנע מעׂשיות
 .... װָאס ֿפַאלן ַארַײן צו זײ אין די הענט ַארַײן, אונדזערע לַײט

 
 .... מעׂשיות-גלױבט נישט אין קַײן בָאבע!... מעׂשיות!  עט–
 
איך הָאב דָאס ַאלײן געהערט ֿפון מַײן . מעׂשיות- נישט קַײן בָאבע–

 זײ זענען ערגער ֿפון די ַאז, מַײן שװעסטער דערצײלט.... שװעסטער
צערַײסט , ַאז זי כַאּפט עמיצן ֿפון אונדז, ַא װילדע חיה. װילדע חיות

 זי אים און ֿפרעסט אים אױף 
 
 .... און ַאז;  און ַא סוף–
 
שױן , דַאכט מיר, איר קוקט אױף דער װעלט! מַאדַאם, טע-טע- טע–

 . צו ּפעסימיסטיש
 
 ?  צו װָאס–
 
 .  צו ּפעסימיסטיש–



 
 ?  װָאס הײסט דָאס ּפעסימיסטיש–
 
 . איר קוקט דורך צו טונקעלע ברילן, דָאס הײסט....  דָאס הײסט–
 
 ?  װּו זעט איר ברילן–
 
 ! הַא-הַא- הַא–
 
 ?  װָאס לַאכט איר–
 
 .... ַא, מַאדַאם, זענט איר,  אױ–
 
נָאר ּפלוצים . װָאס זי איז, ער הָאט איר געװָאלט זָאגן?  ַא װָאס–

 . לײענט װַײטער..... עֿפנט זיך די טיר און
 

 'ה
 

 !"דיר-נעם-דיר-נַא-דיר-הַאלט"
 

װי ַא , עס עֿפנט זיך די טיר און עס רַײסט זיך ַארַײן ֿפון דרױסן
, חֿברה קלײנװַארג, װי ַא גַאנצער ּפָאלק סָאלדַאטן, שטורעמװינט

זײ טוען . לעךמיט רױטע בעקלעך און מיט שװַארצע אײג, קונדסים
? װּו זענען זײ? ַאנו. אױװן-זיך ַא לָאז ַאלע מיט ַא מָאל צום אונטערן

! עלי! װעלװל! בערל! יַאנקל! עה! ָאטָאטָאט, ָאטָא זענען זײ? װּו
און דָא הײבט זיך ָאן ֿפַאר אונדזער ּפָארֿפָאלק ! גיכער! גיכער! געצל

ן בזיונות ָאן ַא צרות און ּפַײן און יסורים או: דער עמעסער גהינום
װי די װילדע , חֿברה קלײנװַארג זענען ָאנגעֿפַאלן אױף זײ! שיעור
בַאטרַאכטן זײ ֿפון , גענומען טַאנצן און שּפרינגען ַארום זײ, ּפרָאִים

 . טלולע-כוכע, ַאלע זַײטן און מַאכן ֿפון זײ חוזק
 
 ! הַא-הַא-הַא! זע נָאר ַא נָאז,  יָאסל–
 
 !  נָאניַא! בערל!  ַא נָאני–



 
 ! טו אים ַא צי בַײ דער נָאז!  װעלװל–
 
 ! ָאט ַאזױ ָא! אײלי,  בַײם שנָאבל–
 
 ! לָאז ער ָאנהײבן שרַײען, געצל,  שטַארקער–
 
 שרַײען !  איר זענט ַאלע נַארָאנים–
 
ַאז מע , זײ הָאבן ֿפַײנט, װען מע ֿפַײֿפט זײ,  שרַײען זײ נָאר דעמָאלט–

דָאס ! ֿפיו! ָאט הײב איך ָאן ֿפַײֿפן, ט אירַא סימן הָא. ֿפַײֿפט זײ
לָאזן ַארָאּפ די נעז און שרַײען , װערן רױט, ּפָארֿפָאלק בלָאזן זיך ָאן
 : אױס בײדע מיט ַא מָאל

 
חֿברה קלײנװַארג כַאּפן ! הַאלט דיר! הַאלט דיר!  הַאלט דיר–

 : אונטער ַאלע אין אײנעם מיט ַא װילדן געלעכטער
 
דָאס ּפָארֿפָאלק װערן נָאך מער ! דיר-נעם-דיר-נַא-דיר- הַאלט–

 : ָאנגעצונדן און שרַײען נָאך העכער
 
דָאס געֿפעלט דער חֿברה ! הַאלט דיר! הַאלט דיר!  הַאלט דיר–

זײ הַאלטן זיך בַײ די זַײטן ֿפַאר . קלײנװַארג דװקא זײער שטַארק
 : געלעכטער און שרַײען נָאך העכער

 
ֿפון ַאזַא מין װעלן ַאריבערשרַײען ! דיר-נעם! דיר-נַא! דיר- הַאלט–

, אײנס דָאס ַאנדערע װערט די שטוב ָאנגעֿפילט מיט ַאזעלכע קולות
כַאּפט , !)לַאנג לעבן זָאל זי(ַאז עס קומט צו ֿפלִיען די טערקישע שַאל 

ָאן חֿברה קלײנװַארג ֿפַארן קַארק און שלַײדערט זײ ַארױס 
ײלט זײ נָאך אַײן דערבַײ ַא ּפָאר גוטע אײנציקװַײז ֿפון שטוב און ט

 : סטוסַאקעס און לָאזט אױס מיט ַא לַאנגער קללה
 
ַא , ַא ׂשריֿפה, עולם-של-רבונו,  ַא שלַאק זָאל אױף אַײך קומען–

זָאל אַײך קױקלען און 'זָאל אַײך ָאנכַאּפן און ס'ס! ַא כָאלערע, מגיֿפה
,  ַאלע משומדיםקױקלען און אױסקױקלען אַײך אײנציקװַײז מיט



-זָאל ֿפון אַײך נישט בלַײבן ביז ּפסח קײן ׂשריד'און ס, זיסער גָאט
ּפטור געװָארן ֿפונעם ! געטרַײער, הַארציקער, ליבער ֿפָאטער, וּפליט

הָאט אונדזער ּפָארֿפָאלק נָאך לַאנג נישט געקָאנט , דָאזיקן גלות
 געלעכטער ֿפון די מיטן, די װילדע געשרײען מיטן ֿפַײֿפן. קומען צו זיך

קלײנע װילדע נֿפשות זענען נָאך לַאנג געשטַאנען און געהילכט זײ אין 
איז 'ַאז ס, נָאכדעם הָאט ער זיך ָאנגעהױבן ַארומקוקן. די אױערן

נישט קײן ּתכלית צו טרױערן אױֿפן גלות און נישט נעמען גָארנישט 
װָאס מע , ַײסןאון ער גײט צו ּפַאװָאלינקע צום ָאנב. אין מױל ַארַײן

 : און רוֿפט זיך ָאן צו איר, הָאט זײ ַאװעקגעשטעלט
 
? ביז װַאנען איז דער שיעור צו שטײן ָאט ַאזױ ֿפַארזָארגט!  מַאדַאם–

די נשמה . כלעבן, די װעלט איז אױך ַא װעלט. צַײט עּפעס איבערכַאּפן
ַאז מיר הָאבן נָאך , ֿפַארגעסט נישט. אױסשּפַײען קָאן מען נישט

 . ַײנטיקן טָאג אין מױל נישט געהַאטה
 
 איך .  עסט געזונטערהײט–
 
 .  נישט–
 
 ? איז בַײ אַײך הַײנט ַא ּתנית'ס? ֿפַאר װָאס....  כם–
 
 . נָאר גלַאט ַאזױ,  נישט קײן ּתנית–
 
איר װעט נָאר מַאכן ֿפון ? הונגערן?  איר װילט זײ אֿפשר ָאנלערנען–

 .... שטאון װַײטער גָאר ני, זיך ַא ּתל
 
עס קריכט נישט אין . װי ַאזױ מע קָאן עּפעס עסן,  איך װײס נישט–

 . הַאלדז ַארַײן
 
 . דער ערשטער ביסן איז אַײן עקבער. עס קריכט,  עס קריכט–
 
 ?  ַא װָאס–
 
 .  אַײן עקבער–



 
 !  מָאדנע װערטער בַײ אַײך–
 
 ? הַא-הַא- הַא–
 
 ? װָאס איז דער געלעכטער? הַא-הַא- װידער הַא–
 
 . הבא ֿפון די קלײנע ממזירים- איך הָאב מיך דערמָאנט אינעם ברוך–
 
 .  ַאװדאי דַארף מען לַאכן–
 
 ? װײנען דַארף מען?  װָאס זשע–
 
בשעת זײ הָאבן , ֿפעטער,  ֿפַארװָאס הָאט איר נישט געלַאכט–

 ? געֿפַײֿפט
 
 ?  װָאס דען הָאב איך געטָאן–
 
 ! גענוג געּפילדערט, דַאכט זיך, ט איר הָא–
 
 ? איך?  איך הָאב געּפילדערט–
 
 ? איך?  װער דען הָאט געּפילדערט–
 
! הַאלט דיר! הַאלט דיר:  איר הָאט די ערשטע ָאנגעהױבן שרַײען–

 ! הַאלט דיר
 
װָאס , דָאס זענט איר געװען דער ערשטער,  הָאט קײן ֿפַאריבל נישט–

 ! הַאלט דיר! הַאלט דיר! ירהַאלט ד: הָאט געזָאגט
 
, ַאז איך בין געװען דער ערשטער, װָאס זשע איז דָא ַא בזיון,  נו–

 ? !הַאלט דיר! הַאלט דיר: װָאס הָאב געזָאגט
 



װָאס הָאב , ַאז איך בין געװען די ערשטע,  װָאס ֿפַאר ַא חרּפה איז–
 ? !הַאלט דיר! הַאלט דיר: געזָאגט

 
זשע הָאט איר ַארָאּפגעלָאזט די -װָאס, ּפהאיז נישט ַא חר' ַאז ס–

 ? מַאדַאם, נָאז
 
 ?  איך הָאב ַארָאּפגעלָאזט די נָאז–
 
 ?  װער דען הָאט ַארָאּפגעלָאזט די נָאז–
 
װָאס דער , ַאן עֿבירה!.... איז צו זען יענעמס נָאז'װי גרינג ס,  ַאך–

שמועס הָאט זיך נישט געקענט צִיען דָאזיקער אינטערעסַאנטער 
דָאס איז . מע הָאט זײ איבערגעשלָאגן סַאמע אין מיטן. װַײטער

װָאס הָאט געװעלטיקט אױף זײ אין , געװען די טערקישע שַאל
 . װי עס שטײט געשריבן װַײטער, געֿפענקעניש

 
 'ו

 
 די עקזעקוציע ֿפון די װַײבער

 
װָאס הָאט , נציקעדי טערקישע שַאל איז נישט געװען די אײ

זײ איז בַאשערט געװען צו . געװעלטיקט אױף זײ אין געֿפענקעניש
אינעם געשטַאלט ֿפון , בַאקענען זיך מיט נָאך אײנע ַא װילדע בריאה

ַארַײנגעקומען . ַא גרינער מױד מיט ַא רױטער ֿפַאטשײלע אױֿפן קָאּפ
, ט רַײזַא שיסל מי: טוֿב-זענען זײ בײדע מיט ֿפולע הענט ֿפון ּכל

ַא טעלער מיט , אױסגעמישט מיט ַארבעס און מיט ֿפַאסָאליעס
און ַא ֿפולן ֿפַארטעך , מיט געהַאקטע אײער, געקָאכטע קַארטָאֿפל

. מיט ָאנגעשניטענע שטיקלעך עּפל און מיט װעלטשינע ניס
הָאט די גרינע מױד מיט דער רױטער , ַארַײנגעקומען מיטן עסנװַארג

געטָאן אױֿפן ּפָארֿפָאלק און ַא זָאג געטָאן צו דער ֿפַאטשײלע ַא װַײז 
 : טערקישער שַאל

 
זײ הָאבן זיך ּכמעט , זעט נָאר, הביתטע לעבן-בעל,  ַא מּכה איז מיר–

 ! נישט צוגערירט צום עסן



 
ָאט . נָאך ּפסח, השם-ירצה-אם,  די דאגה זָאל מיר בלַײבן אױף–

זײ , זײ נעמן צו זיךאיך װעל . װעלן מיר זײ בַאלד ָאנהָאדעװען
? מױד, נו. און דו װעסט זײ לײגן דָאס עסן אין מױל ַארַײן, צוהַאלטען

 ? װָאס שטשירעסט דו מיט די צײן? װָאס שטײסטו
 
װָאס זײ הערן נישט ,  װָאס הָאבן זײ ַאזעלכעס דערזען אױף מיר–

 ? !הַאלט דיר! הַאלט דיר: אױף צו ּפילדערען
 
טו אױס די רױטע ! דו נַארישע מױד, ו װערן ַא ֿפַארׂשרֿפעט זָאלסט ד–

 !.... זײ קָאנען נישט זען קײן רױטע ֿפַארב! ֿפַאטשײלע דַײנע
 
 !  מַײנע צרות אױף זײערע קעּפ–
 
ֿפַאר ? נו! ָאט ַאזױ ָא. דו ביזט בילכער, נַארעלע,  אױף דַײן קָאּפ–

 ? סװָאס לײגסט דו אים נישט אין מױל ַארַײן קײן רַײז מיט ֿפַאסָאליע
 
איך . אין מיר איז קײן מנאיה נישט?  ֿפַאר װָאס איך לײג אים נישט–

ַאז ער , נָאר איר זעט דָאך, װָאלט אים געלײגט ֿפון הַײנט ביז מָארגן
 . ער דרײט מיטן קָאּפ און הַאלט צו דָאס מױל. לָאזט זיך נישט

 
װעט , ָאט געב איך אים ַא קװעטש בַײם הַאלדז?  װער הערט אים–

 ! לײג-לײג! ָאט ַאזױ ָא! ער בַײ מיר עֿפענען די ּפיסקעס
 
עּפעס גלַאנצט ! געזונט זָאלט איר מיר זַײן! הביתטינקע-בעל,  אױ–

ער זָאל זיך חלילה נישט , זעט נָאר! ער מיר זײער מיט די אױגן
 . דערװערגן

 
נַא דיר גָאר . דו ביסט בילכער,  װער דערװָארגן בעסער דו ַאלײן–

שטוּפ אים ! איז בַײ מיר דָאס ערשטע מָאל'גלַײך װי ס! ערגןדערװ
איך בין שױן אײן און צװַאנטיק . ָאט ַאזױ. גלַײך אין הַאלדז ַארַײן

איצט לײג אים ַארַײן אין . ס הילף|הביתטע מיט גָאט-יָאר ַא בעל
. נוס] װעלטשענעם[מיט ַא יָאדער ֿפון ַא װעלישן , מױל ַא שטיקל עּפל

 ?  װָאס זשַאלעװעסט דו.נָאך, נָאך



 
איז 'ס? איז מַײן'ס? װָאס װעל איך זשַאלעװען.  איך זשַאלעװע נישט–

 . חיים-בעלי-נישט מער װי ַא רחמנות ַא צער
 
מע טוט אים ! חיים-בעלי-ַא צער?  װָאס זָאגט איר אױף דער מױד–

ֿפון ? און ֿפון װעמענס װעגן! מע גיט דָאך אים עסען? חלילה שלעכטס
דער אײבערשטער מעג . טוֿב-לּכֿבוד דעם הײליקן יום. װעגןגָאטס 

איך הָאב אים שױן נישט אײן ּפָארל . מיר טַאקע העלֿפן
] װעלטשען[געב ַאהער נָאך ַא װעליש . אױסגעהָאדעװעט אױף ּפסח

 ניסל 
 
ער איז . איצטיקס מָאל װעט זַײן גענוג ֿפון זַײנעט װעגן.  און ַא סוף–

- ֿפון מהָאנהײבן ָאקערשט נעמען צו איר און לָאמיר זיך. שױן זַאט
 . נָאך ַא מָאל ֿפון רַײז מיט ֿפַאסָאליעס, דָאס הײסט, טוֿבו

 
װי ַאזױ דערקענט , הביתטע לעבן-בעל,  זָאלט איר מיר געזונט זַײן–

 _? זי_און װעלכעס ַא _ ער_װעלכעס איז ַאן , איר
 
, ר טָאן ַאן ַארבעטמע הײסט אי!  ַאלע בײזע חלומות אױף דַײן קָאּפ–

, הָאב ֿפרִיער חתונה! און זי איז דָא דער רוח װײסט מיט װָאס
װעסטו דעמָאלט , הביתטע-און װער ַאלײן ַא בעל, נַארישע מױד

 נָאך . ָאט ַאזױ ָא. װָאס מע הײסט דיר, דערװַײל טו. ֿפרעגן
 
איז צוליב זַײן 'ס, איז נישט צוליב קײנעם'ס! זשַאלעװע נישט!  נָאך–
הָאבן , געענדיקט די עקזעקוציע! אױף ּפסח! אױף ּפסח. יבן נָאמעןל

און אונדזערע אומגליקלעכע , זיך בײדע װַײבער ָאּפגעטרָאגן
זײ הָאבן זיך ֿפַארשלָאגן בײדע אין . געּפַײניקטע זענען געבליבן ַאלײן

ַארױֿפגעלײגט אײנס אױֿפן ַאנדערע די קלָאגעדיקע קעּפ , ַא װינקעלע
װעלכע קומען , יֿפט זיך אין ַאזעלכע טרױעריקע מחשֿבותאון ֿפַארט
 . סַײדן ַא הַאלב שעה ֿפַארן טױט, זײער זעלטן

 
 'ז

 
 .ַאז קײן זיסערס איז נישטָא, דער װָארעם ליגט אין כרײן און מײנט



דער . װי צרות, קײן זַאך מַאכט נישט ַאזױ נָאענט און ֿפרַײנדלעך
יקלעכע העלדן ֿפון אונדזער בעסטער בַאװַײז זענען די צװײ אומגל

אין דער קורצער צַײט ֿפון זײער געֿפענקעניש זענען זײ זיך . געשיכטע
ָאנגעהױבן ֿפַארשטײן אײנס , צונױֿפגעגַאנגען מיט די כַארַאקטערן

אױֿפגעהערט שעמען זיך אײנס ֿפַאר דָאס , דָאס ַאנדערע אױֿפן װּונק
ט אױֿפגעהערט זיך ַאז מע הָא, ַאנדערע און געװָארן ַאזױ נָאענט

זי !" נשמהניו: "ער איר. און מען איז געװָארן נֿפש ַאחת" אירצן"
, די טערקישע שַאל מיט דער רױטער ֿפַאטשײלע!" ליובעניו: "אים

הָאבן זיך גָאר זַאט נישט געקָאנט , ַארַײנקומענדיק מיט עסנװַארג
 . ָאנקוקן אין זײ

 
 ?  װָאס זָאגסט דו אױֿפן ּפָארֿפָאלק–
 
 ! װי אונטערן אױװן,  ַא לעבן–
 
, הרע-קיין עין, װי זײ הָאבן זיך בַײ מיר,  זעסט דו כָאטש–

 ? ֿפַארריכט
 
 !  קײן בײז אױג זָאל זײ נישט שַאטן–
 
!.... ?װָאס זָאגסט דו....  טו זײ נָאר ַא נעם אונטער די ּפַאכװעס–

מעג מיר שױן גָאט העלֿפן ֿפַארן ? הַא.... ?נישקָאשע ֿפון ַא הײטל
די .... ?װָאס איך הָאב אים אױסגעהָאדעװעט אױף ּפסח, ּפָארֿפָאלק

און דָאס , ָאּפ זײער ַארבעט און גײען ַאװעק-װילדע װַײבער טוען
װָאס בַאדַײטן די װערטער ֿפון דער . ּפָארֿפָאלק ֿפַארטרַאכט זיך

 און ֿפַאר װָאס "?זי הָאדעװעט זײ אױף ּפסח: "טערקישער שַאל
און מע שַארֿפט זיך די מוחות און מע .... ?דַארף איר גָאט העלֿפן
 : דיסקוטירט צװישן זיך

 
 ? ּפסח, ליובעניו,  װָאס הײסט דָאס–
 
טוֿב ֿפון -ַאזַא יום, טוֿב-איז בַײ זײ ַאזַא יום, נשמהניו,  ּפסח–

 . ֿפון בַאֿפרַײונג, ֿפרַײהײט
 



 ? "ֿפרַײונגֿפון בַא" װָאס הײסט דָאס –
 
איז בַײ זײ ַא גרױסע מצװה 'ס.  איך װעל דיר געבן צו ֿפַארשטײן–

ביז עס קומט , כַאּפן אַן אונדזעריקן און הָאדעװען אים ַאזױ לַאנג
, טוֿב-און ַאז עס קומט דער יום, װָאס הײסט ּפסח, טוֿב-דער יום

 שױן הַײנט ֿפַארשטײסט דו.... לָאזט מען אים ֿפרַײ, װָאס הײסט ּפסח
 ? דעם ׂשכל

 
 ? װָאס הײסט ּפסח, טוֿב- נָאך װַײט ביז דעם יום–
 
װַײזט ,  װעדליק איך הָאב געהערט ֿפון דער טערקישער שַאל זָאגן–

 . ַאז ניט מער װי ַא טָאג דרַײ, אױס
 
 ! ? דרַײ טָאג–
 
די דרַײ טָאג װעלן ? נַארישע,  װָאס הָאסט דו זיך ַאזױ דערשרָאקן–

טוֿב -װעט קומען דער ליבער יום'און ס, י ַא חלוםװ, איבערֿפלִיען
װעט מען אונדז עֿפענען טיר און טױער און מע װעט אונדז , ּפסח
ֿפון װַאנען איר זענט , גײט אַײך ַאהין, הַײדַא קינדערלעך: זָאגן

 !.... װעלן מיר דָאס נעמען שטעלן ֿפיס! געקומען
 
װי דו , זָאל זַײן ַאזױ' סַאלעװַײ!.... דַײנע זיסע רײד, ליובעניו,  ַאך–

 .... איך הָאב ָאבער מורא ֿפַאר ַאן ַאנדער זַאך! זָאגסט
 
 .... דו הָאסט ּתמיד מורא,  הַארץ מַײנס–
 
 . דו קענסט ניט די װילדע מענטשן,  לעבן מַײנס–
 
 ? נשמהניו,  ֿפון װַאנען קענסט דו זײ–
 
נָאך אין דער הײם , ליובעניו,  איך הָאב זיך גענוג ָאנגעהערט–

מַײנע ַא שװעסטער הָאט מיר ! דערצײלן ַאזעלכע מעׂשיות אױף זײ
 .... ַאז זי הָאט ַאלײן געזען, דערצײלט

 



מעׂשיות , נשמהניו?  װידער ַא מָאל דער שװעסטערס מעׂשיות–
 ! ֿפַארגעס

 
זײ ּפיקן מיר . קָאן איך נישט, איך װָאלט װעלן ֿפַארגעסן!  ליובעניו–

 . זײ לָאזן מיך ניט שלָאֿפן בַײנַאכט.  ַארַײן גַאנצע טעגאין קָאּפ
 
װָאס ּפיקן דיר אין קָאּפ ַארַײן ,  װָאס זשע איז דָאס ֿפַאר מעׂשיות–

 ? לָאזן דיר נישט שלָאֿפן בַײנַאכט, גַאנצע טעג
 
 ? װעסט ניט לַאכן ֿפון מיר!  ליובעניו–
 
 ? נשמהניו,  װָאס זָאל איך עּפעס לַאכן–
 
לַאכסט דו , ַאז איך דערצײל דיר עּפעס, ָאסט ּתמיד ַאזַא טֿבע דו ה–

ַא געשלײערטע , ַאז איך בין ַא שוטה, מיך אױס און זָאגסט אױף מיר
זעט [ַא נַארישע אינדיטשקע און נָאך ַאזעלכע זַאכן , הַאנדזיע
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 װָאס הָאסט ,ַאבי דערצײל, ַאז איך װעל ניט לַאכן,  איך זָאג דיר צו–

 ? דו געהערט ֿפון דַײן שװעסטער
 
זענען , װָאס מיר זען, ַאז די מענטשן,  מַײן שװעסטער דערצײלט–

ַאז זי כַאּפט עמיצן ֿפון , ַא װילדע חיה. ערגער ֿפון די װילדע חיות
 צערַײסט זי אים און ֿפרעסט אים אױף , אונדז

 
ַאז ער ֿפַאלט , יקערַא אונדזער. מענטשן טוען ניט ַאזױ.  און ַא סוף–

הַאלטן זײ אים , ַארַײן צו די מענטשן אין די הענט ַארַײן
ביז , געבן אים עסן און טרינקען ֿפון דער ֿפולער הַאנט, ֿפַארשּפַארט

 .... ער װערט גוט ֿפעט
 
 ?  נו–
 



, שינדן אים ָאּפ די הױט, קױלן זײ אים,  און ַאז ער װערט גוט ֿפעט–
און בַאזַאלצן אים מיט זַאלץ און װײקן צעשנַײדן אױף שטיקלעך 

 .... אים אין װַאסער
 
 ? און װַײטער װָאס,  נו–
 
 און װַײטער צעלײגן זײ ַא ֿפַײער און ברָאטן אים אױף זַײנע אײגענע –

 . שמַאלץ און עסן אים אױף מיט די בײנער
 
ַא קו איז ! געשיכטעס ֿפון טױזנט אײן נַאכט! מעׂשיות- בָאבע–

גלױבסט , שַאטיָא, און דו! געֿפלױגן איבערן דַאך און געלײגט ַאן אײ
 ! הַא-הַא-הַא? דָאס

 
 ? ַאז דו װעסט מיך אױסלַאכן, הָאב איך ניט געזָאגט ֿפרִיער!  נו–
 
ַאז ֿפון דַאנען ביז ַאהין הײבט איר ניט ָאן צו ?  װָאס זשע דען–

געהערט ַא מָאל הונדערט ֿפון ַאז דו הָאסט , מיר דַאכט! ֿפַארשטײן
װָאס מע הָאדעװעט אונדז איז ניט , ַאז דָאס, דער טערקישער שַאל

 . נָאר צוליב גָאט, צוליב קײנעם
 
 ? זשע איז דערֿפון געדרונגען-װָאס!  לעבן מַײנס–
 
ַאז דו ביזט ַא נַארישע , נשמה מַײנע,  איז דערֿפון געדרונגען–

 . שטאון װַײטער גָארני, אינדיטשקע
 
 ! יענעם בַאלײדיקן איז בַײ אַײך טֿפו.  איר הָאט ּתמיד ַאזַא טֿבע–
 
 ?  װער איז געװען דער איר–
 
 . ַאלע מַאנסבילן,  איך מײן אַײך–
 
, מיט װיֿפיל מַאנסבילן ביסט דו דָאס בַאקַאנט?  ַאלע מַאנסבילן–

 ? װָאלט איך געװָאלט װיסן
 



 . ֿפַאר מיראיז גענוג ,  איך קען זיך מיט אײנעם–
 
ַאז אחוץ מיר , די משמעות. _מַאנסבילן_הָאסט געזָאגט ,  נײן–

 ? הָאסט דו זיך געקענט מיט נָאך עמיצן
 
 ?  װָאס נָאך װעסט דו אױסטרַאכטן–
 
איך , קום נָאר ַאהער.... זי הָאט שױן ַארָאּפגעלָאזט די נָאז!  שױן–

מוצעניו װערט -וצעניודי דָאזיקע סצענע ֿפון ק.... װיל דיר עּפעס זָאגן
ּפלוצים איבערגעריסן דורך דער חֿברה קלײנװַארג ֿפון יענער זַײט 

קומען זײ ַאלע , אינעװײניק ַארַײנגײן לָאזט מען זײ ניט. ענטסטער?
און ֿפון דָארטן שטעקן זײ ַארַײן , ֿפון דרױסן, ענטסטער?טָאג צו צום 

לַאכן און , ונגשטעלן ַארױס די צ, מַאכן מעשוגענע ּתנאות, די נעז
! נַא דיר! הַאלט דיר: "ֿפַײֿפן און שרַײען און הילכן ַאלע אין אײנעם

ענטֿפערט זײ ָאּפ דערױף , געװײנלעך, דָאס ּפָארֿפָאלק!".... נעם דיר
ַא , נָאר גלַאט, װי ֿפרִיער, עס?שױן נישט מיט ַאזַא , אױף זײער לשון

 " ַא גוט מָארגן"װי מע ענטֿפערט אױף , שטײגער
 
 " ברכים היושֿבים". "גוט יָאר "–
 
 " קומט עסן "–
 
ַאזַא זַאך , הערט איר, איז גָאר ניטָא'ס".... עסט געזונטערהײט "–

װָאס ַא גָאטס בַאשעֿפעניש זָאל דערצו נישט , אױף דער װעלט
אונדזער ּפָארֿפָאלק איז שױן ַאזױ געװױנט געװָארן . געװױנט װערן
ַאז ַאזױ דַארף עס , הָאט זיך דעם אױסגעדַאכט'ַאז ס, מיט די צרות

ַאז קײן זיסערס , מײנט, װָאס ליגט אין כרײן, װי דער װָארעם, צו זַײן
 . איז שױן נישטָא

 
 
 'ח

 
 ַא בײז בַאגעגעניש מיט ַאן ַאלטן בַאקַאנטן

 



אין דרױסן איז געשטַאנען ַא געדיכטער . איז געװען ַא ֿפרימָארגן'ס
דָאס ּפָארֿפָאלק הָאט . ז נָאך געװען ֿפינטסטעראין שטוב אי. טומַאן

עס הָאט זיך זײ געחלומט זײער . געהַאלטן סַאמע אין רעכטן שלָאף
ַא . ַא ֿפרַײער אינדרױסן, ַא ברײטער, ַא גרױסער. יקע הײםַא מָאל

װָאס דרײט און , ַא מיל. ַא זילבערן טַײכל. גרין גרָאז, בלױער הימל
גענדז און קַאטשקעס ּפליָאסקען . ַאסערקלַאּפט און שּפריצט מיט װ

װָאס , ַאך. ֿפױגלעך ֿפלִיען. הענער קרײען. הינער ּפיקן. זיך בַײם ברעג
ֿפון .... ֿפַאר ַא שײנע װעלט גָאט הָאט בַאשַאֿפן ֿפון זײערט װעגן

ֿפון װעמענס דען װעגן זענען ָאט די הױכע בױמער .... ?זײערט װעגן
מע קָאן אונטער זײ ַארומשּפַאצירן װָאס , מיט די ברײטע צװַײגן

װָאס ַארום , ָאדער ֿפון װעמענס װעגן איז ָאט די מיל? ֿפרַאנק און ֿפרַײ
לָאזן נישט צו , איר הָאדעװען זײ זיך ַאלע מיט דער גַאנצער משּפחה

ֿפון װעמענס װעגן איז ָאט ? קײן ֿפרעמדן ֿפַאר ַא מַײל ַארום און ַארום
װָאס ַאלע , ימעלדיקער ברענערדער גרױסער קַײלעכיקער ה

און ַאלע ֿפרימָארגן , ֿפַארנַאכט לָאזט ער זיך ַארָאּפ אין אײן עק טַײך
װָאס װָאלטן זײ איצט ניט ? בַאװַײזט ער זיך ֿפונעם ַאנדערן עק טַײך

כָאטש מיט אײן אױג ! זײ זָאלן נָאך ַא מָאל ַא קוק טָאן, ַאװעקגעגעבן
, אױף דעם גרױסן? ערדיקער זוןֿפַײ, װַארעמער, אױף דער שײנער

אױף דער מיל און אױף ? ליכטיקן אינדרױסן, ֿפרַײען, ברײטן
, סַאמע אין די דָאזיקע גוטע.... ?װָאס ַארום דער מיל, ַאלצדינג

גָאלדענע חלומות הָאט מען זײ אױֿפגעכַאּפט און ַארױסגעטרָאגן זײ 
יקן ֿפרימָארגן די ֿפרַײע לוֿפט ֿפון דעם טומַאנענד. אין דרױסן ַארױס

הָאט זײ ַא זעץ געטָאן אין ּפנים ַארַײן און הָאט זײ ַארומגענומען 
איז זײ 'ַאז ס, זײ הָאבן דערֿפילט. מיט איר ֿפרישקײט ֿפון ַאלע זַײטן

ָאט כַאּפן זײ זיך אױף און ֿפלִיען אין דער . אױסגעװַאקסן ֿפליגלען
, איבער װעלדער, איבער גערטנער, ֿפלִיען איבער דעכער, װעלט ַארַײן

: דָארט טרעֿפן זײ זיך מיט זײעריקע.... צו זיך ַאהײם, ַאהין, ַאהין
 " ?ֿפון װַאנען קומט מען, ברכים הבָאִים"
 
 .  ֿפון די װילדע מענטשן–
 
 " ?װָאס הָאט מען אַײך געטָאן "–
 
 .  געהָאדעװעט אױף ּפסח–
 



 " ?װָאס הײסט דָאס ּפסח "–
 
טוֿב ֿפון -ַא יום, טוֿב-ליבער יום,  ַא גוטער,טוֿב בַײ זײ- ַאזַא יום–

ַאזױ חלומט דָאס געבונדענע ּפָארֿפָאלק .... ֿפון בַאֿפרַײונג, ֿפרַײהײט
ביז מע ברענגט זײ ערגעץ אין ַא שמָאל ֿפינסטער , דעם גַאנצן װעג

. געסל און מע לָאזט זײ ַארָאּפ געבונדענערהײט גלַײך אין דער בלָאטע
און ַא סך עוֿפות ,  װַאנט בַאשּפריצט מיט בלוטדָארט דערזען זײ ַא

בַײ . צו צװײ און צו דרַײ מיט ַא מָאל, געבונדענע ליגן אױף דער ערד
, לַאכן, דער זַײט שטײען װַײבלעך און מײדלעך און שמועסן זיך

 דָאס ּפָארֿפָאלק קוקט זיך ַארום אױף ַאלע זַײטן . כיכיקען
 
װָאס טוען דָא די ? געברַאכט צוליב װָאס הָאט מען זײ ַאהער –

װָאס ? װָאס לַאכן די װַײבלעך מיט די מײדלעך? געבונדענע עוֿפות
-ָאט דָאס איז דער גוטער ליבער יום.... ?בַאדַײט די בלוטיקע װַאנט

ָאט ַאזױ קלערט ..... ?די בַאֿפרַײונג? װּו איז די ֿפרַײהײט? טוֿב ּפסח
װָאס ליגן , געבונדענע עוֿפותזיך דָאס ּפָארֿפָאלק און בַאטרַאכט די 

גלַײך װי עס , ֿפרעגן נישט קײן קשיאות, זיך ַאזױ שטיל און רוִיק
זי . רוט נישט, ַא הון ַא שרַײערן, נָאר אײנע.... דַארף ַאזױ צו זַײן

ּפַאטשט מיט די ֿפליגלען אין דער בלָאטע , רַײסט זיך מיט ַאלע ּכוחות
 : און שרַײט משוגענערװַײז

 
! איך װיל בעסער לױֿפן! איך װיל נישט ליגן! לָאזט מיך! יך לָאזט מ–

 ! לָאזט מיך! לָאזט מיך
 
 !  קוקַאריקו–
 
װָאס ליגט געבונדן אין אײנעם מיט ,  רוֿפט זיך ָאּפ ַא רױטער הָאן–

 : און טוט ַא ּפַאטש מיט די ֿפליגל, צװײ הינער
 
זי װיל בעסער . זי װיל ניט ליגן?  װָאס זָאגט איר אױף דער חכמה–

אונדזער העלד הײבט אױף ! הַא-הַא-הַא. זי װיל בעסער לױֿפן. גײן
דעם , קוקט זיך אַײן מיט ַאלע אױגן אינעם רױטן הָאן, דעם קָאּפ

איז אים ֿפַארקילט געװָארן דָאס 'װי ס, און ער ֿפילט, ּפנים-עזות
ער ַאז ד, ער װָאלט געמעגט שװערן. בלוט און ֿפַארגליװערט די אֿברים

און דָאס ּכל זַײנס איז ! ַאזױ קענטליך! מַאן איז אים קענטליך-חֿברה



!.... ?װּו הָאט ער זיך מיט אים בַאגעגענט! גװַאלד. אים ַאזױ בַאקַאנט
דערזעט אים דער , און ער הײבט זיך אױף נָאך ַא ביסל העכער

: שטימע-רױטער הָאן און ציט אױס אױף זַײן הילכיגער סָאּפרַאן
הָאט געשטָאּפט דיך ָאן ַא מָאס מיט די 'מ! לַאנגע נָאז, וקוקַאריק

מע זָאל קָאנען ֿפון דיר מַאכן ַא געברָאטנס מיט , בעסטע זיסע זַאכן
.... און ַא העלדזל אינעם צימעס, ֿפעטע יױך ַא ֿפולן טָאּפ, ַא קרָאּפ

. נישט בַאשערט געװען אונדזער רױטן משורר צו ענדיקן זַײן לידל
מיט ַאזַא ּכוח און ַאזױ ,  הַאנט הָאט אים ַא נעם געטָאןעמיצנס ַא
 . ַאז עס הָאט אים מיט ַא מָאל ָאּפגענומען דָאס לשון, אומגעריכט

 
 'ט

 
 דער לעצטער ַאקט ֿפון דער טרַאגעדיע

 
ַא , װילדער נֿפש מיט ַא ֿפַארשלָאֿפן פנים-דָאס איז געװען ַא משונה

, אין שיך און זָאקן, ותמיט לַאנגע ּפא, ַא דַארער, הױכער
מיט ַא , ֿפַארקַאטשעט די ַארבל, אונטערגעשטעקט די ּפָאלעס

טוט ער , נישט לַאנג געטרַאכט. שװַארץ גלַאנצנדיק מעסער אין הַאנט
טוט , ֿפַארַײסט אים דָאס קעּפל ַארױף, ַא נעם דעם רױטן הָאן צו זיך

,  ֿפעדערלעךֿפליקט אים אױס דרַײ, אים ַא קוק אין די אױגן ַארַײן
 כיק מיטן מעסער איבערן הַאלדז און 

 
 !  מַארש–
 
װי ַא .  ַא שלַײדער ֿפון זיך גלַײך אין דער בלָאטע ַארַײן–

און ּפלוצים , ּפריטשמעליטער בלַײבט נעבעך ליגן דער הָאן ַא װַײלע
כָאּפט ער זיך אױף און לָאזט זיך לױֿפן מיטן איבערגעשניטענעם 

גלַײך װי ער הָאט , גלַײך װי ער זוכט עמיצן, קָאּפדרײט מיטן , הַאלדז
אונדזער העלד קוקט זיך אַײן אין דעם געקױלעטן . עּפעס ֿפַארלױרן

 געזען ַא מָאלװָאס ער הָאט , הָאן און דערקענט זַײן ַאלטן בַאקַאנטן
מַאן הָאט -װָאס דער חֿברה, און דערמָאנט זיך דָאס לידל, אין חלום

און ער קָאן קײן װָארט נישט ַארױסברענגען , ןאים דעמָאלט געזונגע
װָאס ליגט נעבן אים שטַארק צוגעטוליעט צו זַײן , צו זַײן געליבטער

און דער װילדער ....לַײב און ציטערט און צַאּפלט מיט ַאלע אֿברים
נֿפש מיטן גלַאנצנדיקן מעסער טוט זיך זַײן ַארבעט גַאנץ 



אײנס נָאכס ַאנדערע ֿפלִיען בַײ . װי ַאן אמתער ּתליון, קַאלטבלוטיק
ַאלע כַאּפן ַא קיצל מיטן מעסער איבערן הַאלדז און ַא . אים די עוֿפות

גײען ָאּפ מיט , ַאנדערע צִיען זיך אױס. שלַײדער אין בלָאטע ַארַײן
ַאנדערע װַארֿפן מיט די . דריגען מיט די ֿפיסלעך און צַאּפלען, בלוט

ַאלע מינוט . לען איבער דער בלָאטעּפַאטשן מיט די ֿפליג, קעּפלעך
די . קומען צו נָאך און נָאך קרבנות מיט איבערגעשניטענע העלדזער

 קוקן און , װָאס שטײען בַײ דער זַײט, װַײבלעך מיט די מײדלעך
 
, אײניקע ֿפון זײ ֿפַאלן ַארױף אױף די געקױלעטע, ַאדרבא.  גָארנישט–

און , און רַײסן ֿפון זײ די ֿפעדערןעוֿפות און ֿפליקן זײ , נָאך לעבעדיקע
גלַײך װי , בעת מעׂשה רעדן זײ זיך איבער און װערטלען זיך און לַאכן

נישט קײן בלוט ֿפון לעבעדיקע , דָא װָאלט זיך געגָאסן װַאסער
װּו ? װּו זענען זײערע אױערן? װּו זענען זײערע אױגן!.... בַאשעֿפענישן

ַאזױ טרַאכטן זיך .... ?ער גָאטזײ? זײער יושר? זענען זײערע הערצער
װָאס ליגן נָאך ַאלץ , אונדזערע צװײ אומגליקלעכע אינדִיַאנער

, און קוקן זיך צו צו דער דָאזיקער מוראדיקער טרַאגעדיע, געבונדן
שױן . צו דער דָאזיקער אונגעהערטער רציחה אין מיטן העלן טָאג

װָאס , װעקזשע הָאט מען זײ געברַאכט ַאהער צוליב דעם זעלבן צ
די , שױן זשע װעלן זײ? גענדז און קַאטשקעס, ַאלע עוֿפות

הָאבן ַאזַא , װָאס שטַאמען ֿפון אינדיע, די מיוחסים, אױסדערװײלטע
, ַאּפנים, איז דָאס? װיסטן סוף גלַײך מיט דעם דָאזיקן ּפרָאסטן עולם

װָאס מע דערצײלט זיך ָאן װעגן די , נישט קײן אױסגעטרַאכטע זַאך
און זײ הײבן ָאן .... ?און די נֿביאות ֿפונעם רױטן הָאן? ע מענטשןװילד

און עס װערט זײ קלָאר , ֿפַארשטײן דעם קַאלטן נַאקעטן אמת
װָאס זײ הָאבן געזען ביז , ַאלצדינג, װָאס זײ הָאבן געהערט, ַאלצדינג
צו װָאס הָאט די : נָאר אײן זַאך קָאנען זײ נישט צעקַײען. ַאהער

ַאז גָאט מעג איר העלֿפן , ל ַאלע מָאל זיך בַארימטטערקישע שַא
װָאס זי הָאט אים אױסגעהָאדעװעט ַאזַא ּפָארֿפָאלק אױף , דערֿפַאר

 װָאס , ַאך? דָאס איז אים ליב? ָאט דָאס װיל גָאט.... ?ּפסח
 !.... ֿפַאר ַא בײזער גָאט דָאס דַארף זַײן בַײ ָאט די װילדע מענטשן

 
* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *  

,  אין עטלעכע מינוט ַארום זענען אונדזערע שטָאלצע אינדִיַאנער
װי צװײ ּפשוטע , געלעגן אױף דער ערד, דָאס געליבטע ּפָארֿפָאלק
זײ הָאבן ַארױֿפגעלײגט אײנס אױף דָאס . געקױלעטע אינדיקעס



בן ַאנדערע זײערע איבערגעשניטענע נָאך װַארעמע העלדזער און הָא
װי זײ שלָאֿפן און חלומען זיסע גָאלדענע , אױסגעזען ֿפון דער װַײטן

הנאהֿבים : אױף זײ איז געזָאגט געװָארן דער ּפסוק. חלומות
 . והנעימים בחייהם וֿבמותם לא נֿפרדו

 
סַײ בַײם טױט הָאבן זיך , סַײ בַײם לעבן,  די ליבע און געטרַײע–

 . נישט געשײדט
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