
 עליכ� �שלו�

 
 ) מַ�� אוט��יע(�לעמע� גלַ�

 ] ערשט� ט�ל[

 א

עד� או� ז� ה�ב� ��ז ג�ט ה�ט �ר סגעטריב� אד� מיט חוה� �ו� ג�
איז ז�ערע , זי
 �נגעה ב� �רוכ�ער� או� מער� או� �נ�יל� די ערד

קינדער גע%�ר� ענג די %עלט או� ה�ב� זי
 נישט �קינדער או� קינדס
%�ס איז ז� געבליב� בירושה �ו� , געק�נט אַ�נט�ל� מיט� גוטס

ה�ב� ז� זי
 צעקר�כ� איבער דער , עלטער ז�דעס�ז�ערע עלטער
��ר�רעמט , זי
 ��געש�דט א�נער �ו� דע� �נדער�, ג�נצער ערד

��רה�ליקט , א סגעטר�כט זי
 איטלעכער זַ�� לשו�, גע%�ר�
, �ז ז� קומע� �לע �ו� א�� יִיחוס, ��רגעס�, איטלעכער זַ�� גל ב�

צונעמע� א�נס , או� �נגעה ב� ה�לט� מלחמה א�נס מיט� �נדער�
איז גע%�ר� � מישמ�ש �ו� 'או� ס ��בַ� ד�ס �נדערע ד�ס ��רמעג� 

מיט ��רש�דענע , מיט ��רש�דענע לשונות, ��רש�דענע מענטש�
�רעמע או� , שט�רקע או� ש%�כע, מיט ��רש�דענע קל�ס�, מנהגי�

��בריק�נט� או� , ב*י��משרתי� או� בעלי, ה�ר� או� קנעכט, רַ�כע
או� �ז  ה�ט זי
 עס געצ ג� � צַ�ט מיט י�ר� או�  ���רבעטער 

 ) 1.(�ז �ז  ב�ד�ר+ עס זַ��, מענטש� ה�ב� געמ�נט

נ�ר %�ס %ַ�טער %ַ�טער איז די %עלט גע%�ר� קליגער או� מענטש� 
: �נגעה ב� שרַ�ע�, העול��ה�ב� �נגעה ב� מומלע� א + דע� סדר

דער געשר� איז ? דע� �נדער� ג�רניט, ��ר %�ס קומט א�נע� ג�ר
איז דער�ו� 'גע%�ר� %�ס %ַ�טער גרעסער או� שט�רקער או� ס

�ז , או� ערשט נ�
 דע�. �ר ס נ�
 גרעסערע מחלוקת� או� געשלעג
, �נגעשרִיע�, גענוג �נגערעדט, מענטש� ה�ב� זי
 גוט �נגעמ�רדע%עט

��רג�ס� טַ�כ� מיט טרער� או� ימי� , א סגעג�ס� �עסער מיט טינט
�ז %ַ�טער קע� עס �ז  , ה�ט מע� �ר סגעזע� ב�שַ�מ�ערלע
, בלוט

של�ג� או� עס� א�נס ד�ס , מע� %עט זי
 �ז  ל�נג הרגענע�. ניט זַ��
�נדערע ביז עס %עט נישט בלַ�ב� ק�� א�נציקער מענטש א + דער 

 . חרו/ %ער� די ג�נצע %עלט, ערד או� עס %עט חלילה אונטערג��



ברי% �� געבעט, מע� ז�ל �%עקשרַ�ב� � ���יר, על �0 איז געבליב�
ער ז�ל זי
 �רַ�נל�ג� צ%יש� די מענטש� או� , עול��של�צו� רבונו

 . מ�כ� � שלו� א + דער %עלט

%�ס ז�ל זַ�� � חשו/ בַ� ג�ט או� , 1% זשע גע�ינט מע� �ז� מענטש�
גע%�נטלע
 ? של עול� � ���יר�ז�ל קענע� �%עקשרַ�ב� צו� רבונו

%�רע� 1% איז ד� נ�
 �ז� ; )2(בַ� די ר טע יִידעלע
, בַ� אונדז
דו ה�סט אונדז , בחר*נו מ0ל העמי��%�ס קע� ז�ג� א*ה, ��לק

%�ס א + , %י מיר ר טע יִידעלע
, א סדער%�לט �ו� �לע �עלקער
או� עס ה�ט זי
 גע�ונע� בַ� אונדז א�נער � ... דער זַ�ט סמב*ִיי�
%�ס ה�ט זי
 אונטערגענומע� , � 0ת/א רבה, מענטש מיט � �ע�

א �שרַ�ב� ד�ס �לצדינג א + , ד�ס �לצדינג ��רל�ג� ��ר ג�ט
נ�ר �ז  עס ז�ל זַ�� א�� מ�ל , גע%�נטלע
 א + לשו� קדוש, ���יר

 ! � ���יר

, �נגעה ב� ה�ט זי
 ד�ס ���יר גע%�נטלע
 מיט � ש/ח והודיה
� , דו ביסט � גר סער ג�ט: "מיט � ל בעניש אי� ט�ג �רַ��

%י גע%�נטלע
 �לע *�ילות " ,� מוראדיקער ג�ט, שט�רקער ג�ט
 �� 
 ... ה�ב� זי

%�ס , נ�
 דע� איז געג�נגע� בַ� אי� � ב�שרַ�בונג �ו� דער %עלט
%�ס , %�ס ��ר � ליכטיקע, %�ס ��ר � ש�נע, ��ר � טַ�ערע %עלט

 !... ��ר � קלוגע %עלט ד�ס איז

או� נ�
 דע� , גר ס�רטיק ש�� ה�ט ער ב�שריב� די %עלט, ש��
�ונע� , ה�ט ער זי
 גענומע� צו� ס�מע רעכט� עני� �ונע� ���יר

 . ברי%�געבעט

%�ס מענטש� זענע� ש � �לע , או� דער רעכטער עני� איז גע%ע� ד�ס

הש� גענוג קלוג או� געבילדעט או� %�לט� זי
 געק�נט ��לעב� �ברו

 . גליקלע
 מיט ז�ער זיבעציק י�ר א + דער ערד

, נישט מיט ערד, %�ס ניט �לע זענע� ב�ט�לט, איז �בער דער חסרו�
 . נישט מיט געלט, נישט מיט בר ט



 . ג�רניט ��דער �נדערער , א�ענער ה�ט ג�ר

דער �נדערער ג�ט , מילי�רד�, א�נער ��רמ�גט בערג מיט געלט
ציט א ס די , ��רשטעלט זי
 ��ר � בעטלער, א ס נ�
 � �רוטה

ה�נט או� %�רט ביז עמעצער %עט זי
 דערמ�נע� אי� �רַ�נ%�ר�� 
 . �� �לט� ��געריבענע� גר�ש�


ב�צ�לט ��ר �� , א�נער �ליט א + גומעל�סטיקענע רעדלע
%י�ל דער , �נבַ�ס� ערגע5 מיט � י�ה�יה � ש�נס�נעטקע �ז  �יל

כ�טש , כ�טש ה�לב, �נדערער %ינטשט זי
 עס ��רמ�ג� זַ�� א�גנס
 !... � צענט חלק

ברענט , ��ס או� %ערט שיער ניט משוגע�או��א�נער ג�ט �רו� �וסט
, גר�ד הי5 40או� דער �נדערער �רבעט בַ� , געלט א + דע� ליכט

ל�גט �%עק ד�ס ג�נצע געזונט ביז ער ��רדינט , ג�ט �� מיט ש%�ס
 . ק � א + � בולקע

מיט , עול� מיט סט�טיסטיקע�של�או� בכדי צו נעמע� דע� רבונו
ע�עס , א�נע� �ו� די גרעסטע ק��יט�ליסט�כ��ט ער �� , חשבונות

%�ס ��רמ�גט נישט מער %י , � גע%יס� ר�ק�עלער �ו� �מעריקע
�יר מילי�רד ק��יט�ל או� ��רדינט נישט מער %י צ%� הונדערט 

ד�ס מ�כט א ס �ז  גר ס %י זיב� הונדערט ט זנט , מילי�� � י�ר
%�ס ה�רע%עט מיט� בלוטיק� , או� זַ�� �רבעטער, רובל � ט�ג

לעת ��ר �נדערה�לב� �ש%�ס א + אי� זעכצ� שעה אי� מעת
, זעקס הונגעריקע  ד�ר+ א סה�לט� דערמיט � %ַ�ב מיט, ק�רב�

נ�קעטע או� ב�ר%עסע קינדער מיט � קר�נקע מוטער ערגע5 אי� 
 . ק�לט� קעלער, �ינסטער�

ז�גט דער שרַ�בער �ונע�  ��%ע� דער ד�זיקער נ�רישער ר�ק�עלער 
%ע� דער ד�זיקער ר�ק�עלער כ��ט זי
 א + אי� � ש�נע�  �����יר 

הבא או� רו�ט צונ + � מילי�� ��רימ�רג� או� %יל זי
 ק �� עול�
ל�מיר זי
 , ברידער, נ�ט אַ�
: "�רעמע �רבעטער או� ז�גט ז�


ב�קומט ד�
 יעדער �רעמ�� א + זַ�� חלק !" צעט�ל� �לע גלַ�
 ! נישט מער או� נישט %ינציקער %י �יר ט זנט ק�רב�



%י�ל ר�טשילדס , %י�ל %�נדערבילדס, %י�ל ר�ק�עלערס, %�, %�
או�  ��ל�זט א ס דער שרַ�בער  ��עס זענע� ��ר�� א + דער %עלט 

, אדרבה! ק�נע� איז נ�
 ביז �הער ניט אַ�נגע��ל� �ז� געד�נק
לַ�ט מומלע� ��רעמע, לַ�ט קרעכצ���ז �רעמע, ט�מער דערהער� ז�

%ער� ז� �נגעצונד� או� , לַ�ט צ�ל� ז�ער ��רמעג���רעמע, א + ז�

איר ד�ר�ט �רבעט� או� ! ניט אַ�ער עסק! �קיש: "צעב�זער� זי

 !..." ז�ג� � ד�נק %�ס מע� גיט אַ�
 �רבעט

בַ� , בַ� דע� %�נדערבילד, או� �ז סע מ�כט זי
 בַ� דע� ר�ק�עלער
%�ר�ט ער �ר ס � ב�נדל , ד�גרא�� יומא, דע� ר�טשילד � 6מחה
קולות או� �לַ�ט או� שרַ�ט א + קולי���ר די מילי�נע� �רעמע
ד�ס ה�ב אי
 געשענקט צו� ? איר זעט: "בל�זט אי� �לע שו�רות

 ..." ט�ג �ו� מַ�� געב�ר�

ד�ס קע� ��רדריס� או� דער�ו� נעמע� זי
 �לע מחלוקת� מיט �לע 
 ... הריגות צ%יש� מענטש�

 ? בכ� איז %�ס

"
דער ה�ר �ו� �לע , �למעכטיקער ג�ט, בכ� בעט� מיר די
, אינע� נ�מע� �ו� �לע הונדערטער מילי�נע� �רעמע, הערש��ט�

דו , קר�נקע �רבעטער, א סגעה�רע%עטע, דערשל�גענע, �ינצטערע
ז�לסט זי
 מטריח זַ�� �ל�� , ז�לסט זי
 �רַ�נל�ג� אי� � שלו�

אַ�נק�סיר� ד�ס , 0/יכול מיט דַ�� 0/וד מ�כ� � ריכטיק� חשבו�
ג�נצע געלט �ו� דער %עלט או� מ�כ� � חלוקה צ%יש� �לע מענטש� 


זידלערַ�ע� מיט , מחלוקת�, 6נאה, %עט א �הער� ז�ער קנאה, גלַ�
, או� עס %עט %ער� שטיל או� רוִיק א + דַ�� %עלטל. בלוט ��רגיס�

 ..." %י אי� �סוק שט�ט געשריב� 

גע%�נטלע
 ה�ט דער שרַ�בער ניט געזש�לע%עט ק�� �סוקי� �ו� די 
ה�ליקע ס�רי� �ו� � מ�ל או� א 
 �ו� די ביכער �ו� די 

או� , ש�עטערדיקע דורות מיט �לע חכמי� או� גר סע לַ�ט �ו� �צינד
, אחו5 די נגידי�(או� �לע , ד�ס ���יר ה�ט �נגעה ב� ג�� מיד ליד


ה�ב� ד�ס ���יר ��געחתמעט או� מע� ה�ט ד�ס ) גע%�נטלע
 . מעלה�של�די�����יר �%עקגעשיקט גלַ�
 �הי� �ר + צו� בית



 . ב

או� ג�ט ה�ט צוגעהערט צו אונדזער געבעט או� עס ה�ט זי
 געל�זט 
�זעלכע , �ז מע� ה�ט �ר��געשיקט �ו� א ב� מ�דנע נ�שות, הער�

ה�לב , ע�עס ה�לב מענטש�, %�ס מע� ה�ט ז� ביז �הער ניט געזע�
נ�ר ד�ס �ר סזע� , עס� עס� ז� %י מענטש�, ד�ס ה�סט. מלאכי�

1%הי� ז� קומע� . מיט� רעד� מיט� ב�נעמע� זי
 איז �ו� מלאכי�

ושל%ה צ%יש� �שלו�, �רַ�� %ערט ליכטיק אי� �לע %ינקלע

, או� %�ס ז� ז�ג� ��לגט מע� ז�, א ס 6נאה, א ס קריג. מענטש�
מע� ז�ל , או� ה�ס� ה�ס� ז�. או� %�ס ז� ה�ס� %ערט געט��

ג�לד , צונ �טר�ג� ד�ס ג�נצע געלט �ו� דער %עלט א + א�� �רט
ק�נער ז�ל ניט , ב�זונדער או� זילבער ב�זונדער או� מינ5 ב�זונדער

ק�נער ה�ט ! או� מערק%ירדיק. ל�ז� בַ� זי
 ק�� �רוטה של נחושת
או� מע� ה�ט , ניט איבערגעקערט די צונג, ניט געז�גט ק�� %�רט

, ג�לד או� זילבער או� קו�ער, גענומע� צונ �טר�ג� ד�ס ��רמעג�
�� , �� טומל, שטיל, או� ש�, �ערל או� דימענט� או� ברילי�נט�

דרַ� טעג מיט דרַ� נעכט ה�ט געד ערט ד�ס אַ�נק�סיר� . %ערטער
�ז , מע� ה�ט �נגעש�ט� �זעלכע קו�עס מיט ג�לד. �ונע� געלט

ד�ס ג�לד איז ! או� מערק%ירדיק. איז גע%ע� � מורא צו קוק�'ס
. נישט א�� בל זע ש%ערד, נישט א�� שומר, געלעג� �ר�נק או� �רַ�

, ג�לד ב�זונדער ��שטיל או� רוִיק ה�ט מע� געטר�ג� ד�ס גוטס 
או� א �� �ערט� ט�ג אי�  ��או� מינ5 ב�זונדער , זילבער ב�זונדער

ב�דעקט מיט ש%ערע , דער �רי ה�ט זי
 �נגעכמ�רעט דער הימל
� ס
 . או� � �חד איז גע��ל� א + �לע מענטש�, ש%�רצע %�לקנס

או� "... אשמנו"זי
 געשל�ג� , זענע� צוגע��ל� מיט� �ני� צו דער ערד
או� �לוצלינג ? %�ס %עט ד� זַ��: � ס
 זענע� געשט�נע� או� געקוקט

ה�ט א סגעבר�כ� � שרעקלעכער דונער או� � מוראדיקער בלי5 
או� מיר ה�ב� , ה�ט ב�לַ�כט דע� הימל �ו� א�� עק ביז� �נדער� עק

: �לע דערזע� � מוראדיקע ט�בעלע �ו� �ַ�ערדיקע צי�ער א �� הימל

15,000,000,000,000 : 1,500,000,000 = 10,000  

�ז , �ז ד�ס איז דער אמתער חשבו�, או� מיר ה�ב� ��רשט�נע�
�ז ד�ס מ�כט צע� ט זנט ד�ל�ר א + � , ד�ס איז די אמתע חלוקה



או� עס ה�ט ב�לד � בל�ז געט�� �� �נדער %ינטל או� . מענטש�
או� דער הימל ה�ט זי
 ��גער�ניקט או� , ה�ט געטריב� די כמ�רעס

או� די זו� ה�ט �ר��געקוקט או� , איז גע%�ר� ל טער %י קרישט�ל
או� די ערד איז , או� די לו�ט איז גע%�ר� �ריש, געשַ�נט %י גינג�לד

או� די מענטש� זענע� גע%�ר� �לע �ר�לע
 או� , טו/דיק�גע%�ר� יו�
לַ�ט ה�ב� זי
 ��רעמע, די �נימער ה�ב� געשַ�נט, מונטער

או� איטלעכער איז זי
 צוגעג�נגע� , �רומגענומע� או� געקושט
זי
 ��געצ�לט �ונקט זַ�� חלק נ�כ� צ�ל �ו� , א�נציק%ַ�ז צו� ג�לד

� געזינדל �ו� �יר ��רש � ה�ט גענומע� �ערציק : זַ�� ה סגעזינד
� געזינדל �ו� �כט ��רש � ה�ט גענומע� �כציק , ט זנט ק�רב�
א�� מענטש �ל�� ה�ט גענומע� נ�ר צע� ט זנט , ט זנט ק�רב�

ק�נער ה�ט נישט גענומע� נישט מער ! או� מערק%ירדיק. ק�רב�
או� ביז א + דער נ�כט ה�ט דער עול� צוגענומע� , נישט %ינציקער

ד�ס ג�נצע געלט או� מע� איז זי
 בשלו� ובשל%ה צעג�נגע� �ה�� 
געזונגע� לידער או� געל בט ג�ט ��ר זַ�� , �ר�לע
, לעבעדיק

��ר זַ�� גר ס גנ�ד או� , ערלעכק�ט או� גערעכטיק�ט
סו+ �רומגעקוקט א + �0ל�%�ס ער ה�ט זי
 סו+, ב�רמה�רציק�ט

, די זינדיקע מענטש� או� א סגעל�זט די %עלט �ו� גר סע אומגליק�
�ז די ערד ז�ל חלילה חרו/ , נישט דערל�זט, %�ס ה�ב� געק�נט זַ��

� ג�נצע נ�כט ה�ט מע� ... %ער� איבער �ז� נ�רישק�ט %י געלט 
�ל�קערס , קלעזמער ה�ב� געש�ילט אי� �לע הַ�זער, געהוליעט

 , 6מחה�איז גע%ע� � 66ו� ו'ס. ה�ב� געברענט אי� �לע ג�ס�

 . 'ג

הער אי
  ��אי
 בי� נ�
 געלעג� אי� בעט  ��א + מ�רג� אי� דער �רי 
  voice' kol':מַ�� %ַ�בס 

 ! מ ד, ה�5 אי� א %�, טר�ג �רַ�� %�סער? מ ד, 1% ביסטו ערגע5 ��

1% איז �הינגעקומע� ! נישט� ק�� מ ד, נ�ר מ ד הַ�נט מ ד מ�רג�
איז זי ש �  ��זי איז �%עקגעג�נגע� נעכט� א + דער נ�כט ? די מ ד

 . מער צוריק נישט געקומע�

ז�גט מַ�� %ַ�ב או� �ַ�ערט מיט  ��! � ��טע��לנ�סט �ו� � מ ד ��



או� �ז  %י ! ... �ז אי
 ש�+ זי ��, �ט %עסטו זע� ��נ�שות �ס0נות
מיט � היטעלע או� , קומט �� די מ ד �נגעט�� שבתדיק, זי רעדט


 . מיט � ז�נטיקל או� קנ�קט ניסלע

%�ס ביסטו ע�עס  ��ז�גט צו איר מַ�� %ַ�ב  ��טו/ דיר �� גוט יו�
 ? נשמה מַ�נע, �ז  א סגעסטר�צלט

ג�נ5  ��מ�כט צו איר די מ ד  �אי
 בי� געקומע� אַ�
 ז�ג�  ��
 . איר ז�לט זי
 זוכ� �� �נדער מענטש� ��א �געל�גט %י � 0לה 

 ? %�ס איז די מע6ה, �ז  ��

ב*י� גלַ�
 �הש� בעלי�מיר זענע� ש � איצטער ברו
... די מע6ה  ��
ה�ט זי
 , מיר זענע� ק�� עִי� הרע נַ�� ��רש �. מיט �לעמע�

 . �נגענומע� א + אונדזער חלק נַ�נציק ט זנט ד�ל�ר

ז�ג אי
 צו מַ�� %ַ�ב שטילערה�ט  ��ז� זענע� רַ�כער �ו� אונדז  ��
 . או� מיר שט�ע� או� קוק� א�נס א + ד�ס �נדערע �� %ערטער

�ז הַ�נטיקס מ�ל %עסטו מוז� , מַ�� %ַ�ב, אי
 ה�ב מורא ��
די �רבל או� זי
 מטריח זַ�� �ל�� אַ�נה�צ� , מחילה, ��רק�טש�

 . אי� א %�

 ... �לע ב�זע %יסטע חלומות! � ש�נע גדולה

�ז מַ�� %ַ�ב ה�בט �� ב�טלע� חלומות ג� אי
 דעמ�לט �%עק ... 
או� �ז  ה�ב אי
 , �ז  בי� אי
 מי
 נוהג �ו� *מיד ��. �ו� דער ה��

 . געט�� א 
 איצט

אי� ! טו/דיק�יו�, איז שטיל'ס ���ר סגעקומע� א + דער ג�ס 
דער עול� . "מע� זעט נישט � נ�ש, מ�רק די קל�ט� זענע� �לע צו

 
רוט זי
 א ס נ�כ� נעכטיק�  ��טר�כט אי
 מיר  ��של��ט נ�
נחמיה דער הינקעדיקער  ��אי
 ה�ב א + די א ג� ." ט�ג

ש�רינגט אונטער א + א�� , �ענדו�����יר�סניק ל �ט הענדו�
 . איז מיר א סגעג�נגע� ���יר�ס�'�ז ס, או� אי
 דערמ�� זי
, �יסל

 ! שט� � %ַ�לע? נחמיה, 1%הי� איז



 . אי
 ל + �ה�� ��מ�כט ער  ��! אי
 ה�ב ק�� צַ�ט ניט ��

אי
 %יל ב�שטעל� בַ� דיר � ט זנט  ��ז�ג אי
  ��! א�� רגע ��
 ! ���יר�ס�

מַ�� ) 3(?%�סערע ל�קש� �מ�כט ער מיר  ��? %�סערע ���יר�ס� ��
, ט�טע ה�ט �%עקגעטר�ג� נ�ר %�ס אי� ב�נק �רַ�� � �וטיקע

 . ז�גט איר מיר ג�ר ���יר�ס�

ק�� מ�ל ה�ט מיט מיר " ��טר�כט אי
 מיר  ��! � ש�גע5 ק��"
 ." נחמיה �ז  ניט גערעדט

כ�טש � מאה ! ���יר�ס� ��ז�ג אי
  ��אי
 ב�ד�ר+ �בער  ��
 ! ���יר�ס�

מ�כט ער צו מיר או� �נטל �ט מיט�  �מילא %�ס איר ב�ד�ר�ט  ��
 . קרומע� �יסל או� מי
 ל�זט ער שט�� %י � נ�ר אי� מיט� מ�רק

 ��) 4"(הַ�נטיקס מ�ל %על אי
 מוז� ק �� ��רטיקע ���יר�ס�"
טר�כט אי
 מיר או� ל�ז מי
 ג�� %ַ�טער או� דערזע כל�%נע דע� 
שוסטער שט�� בַ� דער טיר �ו� זַ�� שטיבל או� עס %�לגער� זי
 די 

 . בעבעכעס

מיט � , כל�%נע דער שוסטער איז � יִיד מיט �� א סגע�ליקט בערדל
 . או� מיט ש%�רצע גר�בע �ינגער, %�ס �ַ��ט, צונ �געצ גענער נ�ז

 ? רב כל�%נע, 1%הי� איז ��

ז�גט ער צו מיר או�  ��אי
 קל�ב מי
 �ריבער אי� �� �נדער דירה  ��
ל�ז� ש � �נדערע � . גענוג ש � צו זיצ� ד� אי� עִי�וש ��די נ�ז �ַ��ט 

, ס היל+'מיט ג�ט, אי
 ק�� מי
 ש � הַ�נט, ביסל ��רזוכ� די %�נצ�
 . ��רגינע� � שענערע דירה

אי
 ד�ר+ ט�קע , רב כל�%נע, גוט %�ס אי
 ה�ב אַ�
 דערזע� ��
איר %עט זי
 ט�קע מטריח זַ�� �ט ב�לד . ה�ב� � ��ר נַ�ע שטי%ל

 . �ר��נעמע� � מ�ס א + � ��ר שטי%ל



ל�ז� אַ�
 ש �  ��מ�כט צו מיר כל�%נע מיט � �ַ�+  ��? שטי%ל ��
מיט זעכציק ט זנט ק�רב� ק�� עִי� הרע %על [.] �נדערע נ�ע� שטי%ל

 ? ה�? %י מ�נט איר. אי
 מיר גע�ינע� �� �נדער �רנסה מ� הס*�

�ז כל�%נע דער שוסטער איז � יִיד �ו� זעכציק ט זנט , דער געד�נק
�ז , �ז אי
 צעל�
 מי
 או� טר�כט מיר, גע�עלט מיר ז�ער, ק�רב�

או� אי
 ל�ז , אי
 %על ש � מוז� ק �� זי
 גר�טע שטי%ל אי� קל�ט
מי
 ג�� %ַ�טער או� ב�געג� �ליק דע� שנַ�דער מיט � שבתדיקער 

א סגעצ ג� , ק���טע או� מיט � ש��גל נַ�ע� ק�שקעט א �� ק��
או� די ק�ס�קע א ג� זַ�נע קוק� א + מיר או� , %י � סטרונע

 . שמ�כלע�

 ! אליק, %�ס אי
 ה�ב די
 דערזע� ��ז�ג אי
  ��גוט  ��

מ�כט ער צו מיר מיט � שמ�כל  ��? %�ס איז �ז  דער גוטסק�ט ��
 . �ני���ו� �� עזות

ז�לסט מוחל זַ�� �רַ�נקומע� הַ�נט צו , אי
 ה�ב דיר גע%�לט בעט�
 . מיר נ�כ� עס�

 ��למשל �� שט�גער 0דומה, %�ס %על אי
 בַ� אַ�
 ט�� נ�כ� עס� ��
 . שמ�כל��ני��מ�כט ער צו מיר �ל5 מיט יענע� עזות

אי
 %יל מיר ? %�ס %עסטו בַ� מיר ט�� ��ז�ג אי
  ��%�ס ה�סט 
ד�ס ה�סט צ%� נַ�ע ג�רניטערס %יל , ב�שטעל� � נַ�ע� ג�רניטער

או� , � ביסל � %�רעמע�, א�נע� �ו� טריק�: אי
 מיר ל�ז� מ�כ�
 . א + די ה�סע טעג, �ו� %על%עט, דע� �נדער� � גרינג�

 ? מיט מיר ��ז�גט ער  ��%�ס זשע געהער זי
 ד�ס �� , נו ��

ונש*ומ� בי� אי
 גע%�ר� �ו� �ז� ענט�ער או� ה�ב ק�� %�רט �נ/הל
�ז אי
 , ער ה�ט � �ני� ��רשט�נע�. נישט געק�נט מער �ר סל�ז�

 : �ני��מ�כט ער צו מיר %י � רעכטער עזות. בי� איבערר�שט

אי
 בי� ש � הַ�נט מיט ג�טס ? %�ס זענט איר �ז  אי� גרימצ�ר� ��
אי
 ��רמ�ג . הבית גלַ�
 מיט אַ�
�� בעל, היל+ א ס שנַ�דער



 . 0"רו' א' נ? איר ��רשט�ט צי נ��, הַ�נט �ו�ציק ט זנט ק�רב�ני�

קעשענע �או� ער טוט זי
 � ��טש מיט דער ה�נט איבער דער זַ�ט
 . או� � קנ�ק מיט� �ינגער

ז�ג אי
 או� ל�ז מי
 ג�� אי� מ�רק  ��� ��לגע בלַ�בט � ��לגע  ��
��רשל�ג� טיר ! נישט� � הונט? %�ס? %ער. �רַ�� צ%יש� די קל�ט�

זעלט� זעט מע� ל �� עמעצ� ��רבַ� שט�רק �זעלט�. או� ט ער
ה�ט נישט אי� , איטלעכער איז ��רטר�ג� מיט זי
. ��רטר�סקעט

�לוצלינג . 'גוט מ�רג�'ענט�ערט א�ילו נישט א + ק�� , זינע� ק�נע�
רב  ��אי
 דר� מי
 א ס צוריק . טוט מיר עמעצער � זע5 אי� �ל�צע

 ! מוח�מאיר בעל

 ? מ�כט ער צו מיר %�ס ה�ט איר גע�ועלט ��? נו ��

הַ�נט , א ס נגידי�, לַ�ט�א ס �רעמע ��ז�ג אי
  ��! ד�נקע� ג�ט ��
 . �לע גלַ�
, הש��ברו
, זענע�

מ�כט ער צו מיר או� קוקט מיר מ�דנע  ��! � גדולה א + דער ב�בע
 . אי� די א ג� �רַ��

מוח איז � יִיד �� �לטער מיט � גר סער גר ער ב�רד �רב מאיר בעל
או� מע� ה�לט אי� בַ� אונדז ��ר � , או� מיט � ה כ� שטער�

או� דער��ר . � ביסל ניט איבערגעש�יצט, ד�ס ה�סט, �ל�טשיק�
או� דערצו . 'מוח�בעל'רו�� מיר אי� בַ� אונדז בעל�ש� ס�גענ�ער 

ער איז � מענטש . � �יל�ז�+, ה�לט ער זי
 ט�קע � ג�נצע חקר�
או� מע� ש�צט אי� ��ר � גר ס� , �� קינדער, �� �למנה, �ל��
ה�ט זי
 '�ז ס, נ�
 דער חלוקה, �צינד. �ל��ע�' �ריבער ש, עושר

�ז ער , קומט א ס, �נגענומע� א + זַ�� חילוק ס�כ�קל צע� ט זנט
או� ד�ס גע�עלט מיר ט�קע , ה�ט ק�� גוט געשע�ט ניט געמ�כט

 . ז�ער או� אי
 ב�געג� אי� מיט � שמ�כעלע

, איר ק%עלט ��מ�כט ער צו מיר או� %ישט זי
 דע� ש%�ס  ���י�  ��
איז אַ�
 גוט %י די '�צינד �לע נגידי� או� ס, הש��ברו
, איר זענט

 ! �ז איר זענט �לע א + צרות, הערט איר, ז�ג אי
 אַ�
? %עלט



 ? %�ס איז די מע6ה ��ז�ג אי
  ��? א + צרות �� 

איר ה�בט ניט �� צו . %�ס איר זענט בהמות, די מע6ה איז �� 
 ! %�ס מיט אַ�
 טוט זי
, ��רשט��

ניט אומזיסט רו�ט ; זענט � חכ� ��ז�ג אי
  ��נ�ר איר א�נער  �� 
 
 . 'מוח�בעל'מע� אַ�

 ��  
נ�ר אי
 ז�ג , רו�� %י איר %ילט אַ�
 ��ז�גט ער  ��איר מעגט מי

 ! קעלבלע
! �ערד! �ז איר זענט בהמות, אַ�

ז�ל זי
 ' מוח�בעל'�  ��ד�ס ה�ט מיר ש � רעכט ��רדר�ס�  
�נרו�� � ג�נצע %עלט מיט� נ�מע� בהמות או� , �%עקשטעל� זידלע�

או� אי
 צעל�
 מי
 גלַ�
 אי� אי� �ני� �רַ�� ! �ערד או� קעלבלע

 . או� ג� �%עק �ו� אי�

 �� 
איר %עט חרטה  ��שרַ�ט ער מיר נ�
  ���ר�דט זי
 , �ר�דט זי
 ! עס %עט אַ�
 א ס��ל� ב�ק��! ה�ב�

סע ! אי
 %�ס %�ס אַ�
 ברענט ��טר�כט אי
 מיר  ���לטער נ�ר " 

איר זענט ! %�ס אי
 בי� הַ�נט רַ�כער �ו� אַ�
, ��רדריסט אַ�

%�ס , ��ר�� � ס
 בַ� אונדז �זעלכע נגידי� %י איר, נישט א�נער
. �ז נ�ר ז� ב�ד�ר�� ה�ב� געלט, �ז נ�ר ז� קומט, ה�ב� געמ�נט

 . א ס מיוחתי�, לַ�ט�א ס �רעמע, א ס נגידי�, �� עק

 . אי
 קער מי
 או� או� ג� �ה�� 

 . ד

ז�ג אי
 צו מַ�� %ַ�ב נ�
 דע� �ז  ��? %�ס %עט זַ�� דער *כלית �� 
מיר ה�ב� ב�דע נ�
 � מ�ל איבערגעצ�לט אונדזער מַ��נטעק 

או� גוט , %ַ�ל מיר זענע� ק�� עִי� הרע זיב�, זיבעציק ט זנט ק�רב�
%על� , ה�ס כ�טש שטעל� דע� ס�מ�%�ר ��ב�ה�לט� אי� ק�סט� 

 . עס כ�לעשט מיר ד�ס ה�ר5, מיר טרינקע� ט�

 ��מ�כט צו מיר מַ�� %ַ�ב  ��? %עמע� ז�ל אי
 ה�ס�* נ��שיקל�ד �� 



דו ה�סט ש � ��רגעס� � �ני� �ז די מ ד ? דע� שמש �ו� דער שול
או� די , ה�ט אונדז �%עקגע%�ר�� או� %יל ש � מער נישט דינע�


 ? קעכי� א 

 �� 
 ? די קעכי� א 

) זענע�(�לע ! �לע ה�ב� ד�
 גענומע� �ו� דער חלוקה? %�ס דע� �� 
 ! גלַ�
 מיוחתי�

גיס דו �� דע� ס�מ�%�ר או� אי
  ��ז�ג אי
  ��? %�סטו %�ס �� 
 . %על אי� צעבל�ז�

מיט ? �נגיס� �ז�גט זי  ��נ��שיקל�ד מיט %�ס ז�ל אי
 אי�  �� 
�ז �ו� נעכט� �� קוק ? צי מיט� ��רי�ריק� שנ�, אחרוני� %�סער

 ! �ירער אי� די א ג��אי
 נישט �� דע� %�סער

או� �ז  %י מיר רעד� דערזע אי
 דורכ� �ענצטער נחמ� בער דע�  
ל + אי
 �ר ס צו אי� ; �ירער ��ר� מיט � ��ס �ונע� טַ�
�%�סער

 . �ני� זַ�� או� %יל אי� ��שטעל��מקבל

שטעלט זי
 �� � , זַ�ט זשע מוחל! רב נחמ� בער! רב נחמ� בער ��
 ! גיט אונדז � ��ר עמער %�סער, %ַ�לע

מ�כט ער צו מיר או� קוקט  ��! אי� טַ�
 איז ��ר�� גענוג? %�סער ��
 . א�ילו נישט צו מיר אי� %ינקל �רַ��

מע� ד�ר+ שטעל� דע� ? רב נחמ� בער, %�ס מ�כט איר חוזק ��
 . נישט� � טר���� %�סער, ס�מ�%�ר

מ�כט ער צו מיר ג�נ5  ��! �ט צעקר�5 אי
 מיר די �י�טעס? �ז  ��
�ז מע� %יל %�סער נעמט מע� ��  ��בר�טלע
 או� מיט � געלעכטער 

 
ציט ער א ס א + �� �רשי� או� מע� ' אי
'דע� (עמער �ז  %י אי

או� מע� ��רק�טשעט די , איז זי
 מטריח צו� טַ�
 �ז  %י אי


 !... ��לעס �ז  %י אי

�ירער ש � עטלעכע או� צ%�נציק �אי
 קע� נחמ� בער דע� %�סער
ה�ב אי
 אי� נ�
 ק�� מ�ל ניט געהערט רעד� מיט �ז� ט�� , י�ר



 . או� מיט �ז� בר�טק�ט או� מיט �ז� ניגו� %י איצט

מע� ! איז � מיאוסער עסק'ס ��ז�ג אי
 צו מַ�� %ַ�ב  ��? הערסטו ��
אי
 %על � ש�רונג ט�� צו� . ב�ד�ר+ כ�טש ג�� קריג� � בולקע

 . בעקער או� דו זַ� זי
 מטריח אי� מ�רק �רַ�� נ�
 �ל�ש

או� , ער זיצט ניט %ַ�ט �ו� אונדז, געקומע� צו שמוליק דע� בעקער
מע� , מע� זיצט. אי
 טרע+ אי� בַ�� טיש מיט זַ�� ג�נ5 געזינדל

 . טרינקט ט� או� מע� ש%יצט

 . ז�ג אי
 צו אי� ��! רב שמואל, � גוט מ�רג� ��

 ��? %�ס %עט איר ע�עס ז�ג� גוטס. � גוט י�ר, � גוט מ�רג� ��
מ�כט ער צו מיר ע�עס ז�ער א �געל�גט או� בעט מיר א�ילו ניט 

 . זיצ�

�דער , � ��ר בולקעס ��ז�ג אי
  ��אי
 ה�ב אַ�
 גע%�לט בעט�  ��
 . ק לעטשלע
 גע�ל�כטענע

מ�כט ער צו מיר או� %ישט זי
 דע�  ��ה�ט ק�� ��ראיבל ניט  ��
בולקעס ה�ב אי
 �ו�  ��. טו/דיקער ��טש�לע�ש%�ס מיט � יו�

 . מַ�נט %עג�

 ? %�ס ה�סט �ו� אַ�ערט %עג� ��

 . ב�קט? איר %ילט בולקעס ��ז�גט ער  ���ט ד�ס ה�סט  ��

�ר%1 אי
 מי
 אונטערק �� מיט  ��אי
 %על אַ�
 גוט ב�צ�ל�  ��
 . געלט

איר %עט מיר גוט  ��מ�כט ער צו מיר מיט � שמ�כעלע  ��ט�קע  ��
א�שר %על אי
 אַ�
 גוט ב�צ�ל� או� ב�קט איר מיר ? ב�צ�ל�
 ? בולקעס

דער%ַ�ל זענט איר . ב�ד�ר+ מע� ד� ניט זַ�� ��ז�ג אי
  ��ברוגז  ��
 ... או� בַ� � בעקער ק �ט מע� בולקעס , ד�
 � בעקער



מ�כט ער צו מיר מיט � שמ�כעלע �ו� � ! איז �ל5 גע%ע� � מ�ל'ס ��
� מ�ל  ��הבית שבת נ�כ� עס� או� גלעט זי
 די ב�רד �בעל�שט�ט

ל�זט ! �דיע, בי� אי
 גע%ע� � בעקער או� הַ�נט בי� אי
 א ס בעקער
 . ד�רט� גריס� אַ�ער %ַ�ב

%�לט אי
 זי
 ��גערעכנט , אי
 ז�ל ניט מורא ה�ב� ��ר ק�� �עטש
ער ז�ל מיר ה�ב� צו , דע� גר�ב� יונג�טש, מיט� ד�זיק� בעקער

� נגיד �ו� זיבעציק ט זנט , נ�ר %י ��סט ד�ס ��ר מיר! געדענק�
ק�רב� או� � ט�טנס קינד דערצו ז�ל זי
 �%עקשטעל� א סטַ�נע� 

או� אי
 טו � קל�� מיט דער טיר או� ? מלאכה � בעקער�מיט � בעל
 . ג� �ה��

  


