]צט טל[
מנע צ קלענערע קינדער ,נר ס
אי דער ה טרע אי ַ
ר,
געקומע ונע חדר מיט  גדולה :דער רבי הט ז צעלזט ַ
ר נישט קומע.
נגעזגט ז זל ש" מער צו אי אי חדר ַ
 $$ס איז ש"?  $$זג אי  $$איר הט ש" ע&עס רשטיט 
א &עטש י הל(!
זט זי מודה ,רע ט גיב אי ַ
מע'ה? ַ
 $$מיר הב ניט רשטיט  $$זג ז  $$ק שו מע'ה .דער רבי
זנע *למידי
הט אונדז נר געזגט ,ז מיר זענע ש" ניט מער ַ
או ער איז ניט אונדזער רבי .א"ב מיר יל ,זגט ער ,לערנע ,זל
ז מיט אונדז קנעל  ...או דס 'כר$
דער טטע ל זי מטריח ַ
לימוד ,ס אי קומט ,זל מע דס עקשענקע א" רעמע$
לט ...
ַ
דס הט מיר ש" ז" רדרס ,ז אי הב געכ&ט דס
שטעקל או בי ר"סגעל אי דר"ס או הב מי געלזט ג
ב
ר זע ,ס טוט זי א" דער עלט ,י ז" איז ַ
אי שטט ַ
לט .או ז" י אי ג בגעג אי ידער  מל מאיר בעל$מוח
ַ
מיט  ברעמעק הל( א" די &לצעס.
 $$ס איז דס?  $$זג אי צו אי  $$ל?
 $ל ,ס דע?  $$מכט ער  $$אי הב דס ק" געקרג,
א"סגענט ,צינד בדר מע נ ג קריג מעל או זי בק
בר"ט .גוט דערלעבט .ה? רט צו  ביסל ,דס איז נ גרניט;
ז! בלוט עט רינע אי די גס!
ט עט איר זע ס עט נ ַ
בלוט! בלוט!
" חקר רעדט גר נדערע ערטער ,ער זגט גר נ/יאות!"  $$ז"
ר לערל
טרכט אי מיר או עס קריכט מיר אי ק& ַ
אומעטיקע מחש/ות או רשטער מיר די 'מחה מיט רגעניג
ו די זיבעציק ט"זנט קרב ,ס אי רמג צינד .אי
ט מעגלע ,נר ז הער נישט א" קריכ
צעטרב די מחש/ות י ַ
ַ

טער.
ר ,י זומער$ליג  $$או אי לז מי ג ַ
אי ק& ַ
ה.
א" דער גס דרע זי רו אונדזערע ר"טע ייִ דעלע ,לע
נע א"געקומענע נגידי ,נר לע
שבתדיק נגעט  $$לע ַ
נגעברוגזטע ,בלז זי י חתנס צד .דער עול ע&עס שושקעט זי,
מע רעדט אנע א" נדער לשו$הרע.
נער נגיד!  $$מכט אנער צו
א  ביסל אונדזער ַ
 $$געעלט ַ
זט.
נדער או ינקט   ַ
& $$סנו!  $$מכט דער נדערער או איז זש גרי ר קנאה.
או בכדי מע זל זי צעשלג  ביסל די געדנקע ,דערצלט
זנער
איטלעכער בזונדער  נדער נעקדט ,י ז" דער שכ ַ
אוב או געגנגע 
איז געקומע ה מיט גלד ,געכ&ט דס ַ
טענצל ,שיער ניט משוגע גער ר רד! דער נדערער דערצלט
זנער  בקנטער ,ער יל ניט
נ  שענער נעקדט ,י ז" ַ
ר
ס טג ַ
ז ,איז געזעס  גנצע נכט ביז ַ
&ורש$בשמו ַ
או הט נישט א"געהערט צו צל נ  מל או נ  מל
דס געלט ,ס ער הט געברכט ה או י ז" ער שטעלט
לב או  זג צו
ב ַ
זי & איטלעכס מל או טוט זי  קני& ַ
ב' :רה זיסל! י מנסטו ,אי של?  ...דער גנצער עול
ַ
שיסט א"ס 1לומרשט  געלעכטער ,נר מע זעט ,ז סע איז לש:
ז .איטלעכער ילט ז
עס לכט זי ע&עס ניט ז" י עס דר צו ַ
עס גענדזלט אי ע&עס אינעניק ,נר ר"סזג ק ער דס ניט.
 $$געהערט  מע'ה?  $$רוט זי  אנער  יונגער$מנטשיק מיט
זדענע קשקעט או קרצט זי אונטער קלנער  $$שמעו
 ַ
אלי דער שוחט יל ניט ק"לע.
 $$ס הסט ער יל ניט ק"לע?  $$מכט  ייִ ד  נגיד מיט 
בכל ,ס הענגט אי ר& או ער מוז דס הלט
ַ
אונטערגעבונד מיט  גרטל  $$ס הסט ער יל ניט ק"לע?

 $$ט דס הסט!  $$מכט דער יונגער$מ מיט קשקעט  $$ער
זנע
איז ש" ,זגט ער ,א"ס שוחט ,ער רמגט ש" איצט ַ
זנט עג.
דרסיק ט"זנט קרב או ק"לעט נר ר ַ
ַ
בכל
 $$דו מכסט זי נריש!  $$זגט דער ייִ ד או ציט ר" דס ַ
מיט בדע הענט.
מ שיגער הט
 $$י  ייִ ד אי בי!  $$מכט דער יונגער$מ ַ $$
געשיקט צו אי דס מדל מיט עוות ,הט ער ר"סגעטריב דס
מדל מיט די עוות.
 $$דס איז נ בלטע!  $$רוט זי   א"סגעדרט ייִ דל ,נעבע
 קרנקער  $$אי הב מורא ,מיר על לע א"סג ר הונגער.
א?
 $$ר הונגער? ס איז ר  הונגער א" ַ
 $$ס הסט ס איז? ז די קצ/י יל ניט שעכט ,נישט
הנט די יטקעס.
געענט אילו ַ
 $$גט ש" גט!
 $$אי זל ז" הב הצלחה בחול אשר אנה.
 $$איר זגט קצ/י? למאי בערע ברענבו דער בעדער יל נישט
הצ די בד?
נער נגיד אי שטט! בערע ברענבו! כ$כ!
ַ  $$
 $$ציש עול ערט 1לומרשט  געלעכטער.
רבל"נדיק  יונגער$מ
ַ
  $$שנער געלעכטער!  $$רוט זי 
מיט  איבערגעשרקענע &ני  $$לכט$לכט ,א"סגעקס 
געלעכטער א" &ו&יק!   ...שטט סמע נגידי! ...נישט ט ו
דנע הי!  ...נישט צו קריג אי ערגע(  ור! ...בעלי$עגלות יל
ר,
ניט ר!  ...ט דר אי ר צו ב י אי לעב ַ
&יר  קינד צו דקטער  ...כ'הב מורא אי על מוז ג צו

וס צו ב.
רבגענדיק  $$אי ס
ַ
 $$צו ב?  $$טוט זי אנער  זג
גר ניט צי עס גט ערגע(  ב...
  $$משל!  עק הסט דס? די עלט הט זי עקגעשטעלט?
 $$זלט איר טקע יס!
טער או הר
מיט  ראומעטיקט הר( לז אי מיר ג ַ
לע מל ל( ערגערע ב'ורות ,מדנע דיבורי ,רשדענע
מימרות ,או זע ר זי סצענעס ,אנע טר"עריק מער ו דער
נדערער .ד גט  מוטער ,ברעכט די הענט :די זגערי הט זי
עקגער ,איבערגעלזט איר  ברעקעלע קינד א" די הענט
או זי ס ניט ס מע טוט!  ...דרט ל"ט  יונגער$מ ט"ט י
ב אי צו קינד ,או נישט ק
ב גט ַ
דער ט"ט :דס ַ
קושערקע ,כטש לג זי או שטרב!  ...ד שטט  ייִ ד
הנטיקע נכט  לטער
ב אי געשטרב ַ
רנט .ס'איז ַ
טער או מע דר אי בהלט; איז ניט ער עס זל
בהלט" .ס איז? נו או ח/רה$קדישא? ז ס'איז נישט ק
שמשי! קנער יל זי ניט ריר ונע רט!" ...או דרט שטט
הנט חתונה  שעסטער ,דר שטעל
 ייִ ד רזרגט :ער מכט ַ
 חו&ה ,איז ניט ק 1לי$זמר ,ניט ק סרערס ,ניט ק שמש,
ניט ק חז   $$רנער אומגליק! ...או ד קלגט זי אנער א"
דער &סט :ער איז געגנגע &נעמע זער  נטיק ברי ו
זנע  ברודער ,איז נישט ק לעבעדיקער מענטש א" דער
ַ
&סט! דער הלט אי מיט ב"ע זי  דירה ,הב אי די בעלי$
מלאכות עקגער אי מיט דער רבעט; או יענער הט 
גר"סע בריק ,הט ער זי געמוזט צומכ! ה1לל מע הערט נר
צרות או צרות או צרות!
ב אונדז 'בעל$מוח' ,איז  &ני
"רב מאיר ,כטש מע רוט אי ַ
גר נישט אומגערעכט ,ס ער זגט ,ז מיר זענע לע א" צרות"
 $$ז" טרכט אי מיר או לז מי ג צו אי ה ,הער ס
טער ,או אינעניק אונטער לעעלע
עט ער ע&עס זג א" ַ

יל אי י ע&עס ז"גט מי או נגט מי ,טקע גר י ערע עס
מי ...
.
רנגעקומע צו מאיר בעל$מוח הב אי אי געטר גנ( ש
ַ
זיצ א"  בענקל מיט  שטיל א" די קני או מיט  נדל$
דע אי הנט .די גר"סע ,גר"ע ברד הט ער צעלזט או דער
ברטער שטער הט אי געשיצט.
 $$ס טוט איר דס ,רב מאיר?  $$רעג אי אי.
-ס זל אי ט?  $$מכט ער מיט  זי(  $$איר זעט ד סאי טו ,ז  או  איז מיר! ש ז"? ה? זי דערלעבט? נו,
אער 'חלוקה'?
אער א"טו? מיט ַ
ס הט איר גע&ועלט מיט ַ
א בעסער י ריִ ער? זגט ,שעמט זי ניט! י איר
הנט איז ַ
ַ
שגט?
ַ
גל אי
לע די רבעט או קוקט מיר ַ
או ער לגט עק א"  ַ
שג ,רע אי הב נישט ס צו זג.
ַ
ר .אי
&ני ַ
ז ו דע דער *כלית ,לט אי על יס? $
 $$ס עט ַ
טער או נעמט זי צו דער רבעט  $ז מע ק
מכט ער צו מיר ַ
הנט צו עלכע שרצע יר ט"ג
ק ז נישט קריג ר געלטַ ,
א דס געלט? אי הב מורא מע זל ניט נה"ב זי עס אנס
ַ
דס נדערע לעבעדיקערהט $$ .ס זשע איז די עצה ,רב מאיר?
אדרבה ,איר זענט ד ע&עס  ייִ ד  א"געקלערטער ,י זגט
מע  .חקר או  ילס ,גיט  עצה!
  $$עצה זגט איר? דערצו איז ר נר א עצה.
 $$דהינו?
ז ז" י ס'איז געע ביז הער.
דהינו ,ס'זל ַ
 $$ידער  $$זג אי  $$קבצני או ידער נגידי? אנע גר דע
נדער גרניט? ס'איז טקע  יושר?

ז רבעט
ז  $$מכט ער או טוט זי ַ
עס ק בער נדערש ניט ַ
ל מיר יל
ז! 1ל זמ מיר רבעט איבער נ"טַ ,
 $$עס מוז ז" ַ
עס; 1ל זמ מיר הרעע צוליב דער קישקע ל או מיר הב
ו אונדזער הרעניע שו הנאה ניט; 1ל זמ הרעניע,
ז,
רבעט ק"ט זי או רק"ט זי ר געלט  $$מוז דס ז" ַ
י ס'איז געע ביז הער .ז דער שוסטער קומט מיר נישט העל
מ
רריכט די שטיל נר דערר ס ער דר ש" ניט ַ
א נישט ק בולקע נר דערר
געצלטס; ז דער בעקער גיט ַ
אער גרינע ; ז דער 1לי$זמר יל נישט
ס ער דר ש" ניט ַ
רנדשט
אער חתונה ר גוט ַ
ז א" ַ
א מ'מח ַ
קומע ַ
אערע קינדער ר
ל; ז דער מלמד יל נישט לערנע מיט ַ
אער
ליבשט ל; ז די קושערקע יל ניט קומע העל ַ
אער קרנק או דער שמש
געינערי או דער רוא יל ניט ג צו ַ
הנט צו ס
אער מת ר רחמנות ל ַ $$
יל ניט בהלט ַ
ט"גט איר או צו עלכע שרצע יר לעבט איר א" דער עלט?
א או ציש דער בהמה?  בהמה
ס איז דער חילוק ציש ַ
אער
קלערט נר עג איר טרעלבו או איר קלערט נר עג ַ
טרעלבו;  בהמה הט אי זינע נר זי מיט איר &מ"ניצע ,או
אער &מ"ניצע .איר הט געזע,
איר הט אי זינע נר זי מיט ַ
ז  בהמה זל העל דער נדער בהמה בשעת יענע דר זי
קעלב? איר הט געזע  ערד זל העל דע נדער ערד
א"שט בשעת יענע ערד הט זי ס&טיקעט או איז געל?
איר הט געזע ,ז  בהמה זל זי זרג ר דער עלטס
מ ליבער ייִ ד ,ס איז
אַ ,
הנט זגט מיר ,אי בעט ַ
קעלבלע? ַ
א ז" דער ייִ חוס? או ס זענט איר געע ז" ברוגז ,ז
מיט ַ
א לעמע נגערו מיט נמע 'בהמות ,ערד או
אי הב ַ
קעלבלע'?
או דער לטער רב מאיר הט עקגעלגט דע שטיל או די
ב אי צעלזט ,או די א"ג הב אי
גר"ע ברד הט זי ַ
ב מיר ע&עס גר  נדער
געברענט או ער הט א"סגעזע ַ
מענטש ,גר נישט דער &לטשיקער 'בעל$מוח' ס ביז הער ,או
אי הב אי נישט געלט איבערשלג די רד; מיר הט זי
געלט ער זל נ רעד או רעד .או ער רוט זי & או רעדט

טער:
ַ
שגט? רע איר הט ניט ס צו זג .איר
ַ
 $$נו? י איר
הט געמנט ,ז דערמיט ס לע ר"טע ייִ דעלע על ער
א"סגעגלכט אי זער רמעג עט קומע  יעשוע א" דער
ַ
עלט? איר הט געלעבט אי טעות :נישט אי דע ,נישט אינע
געלט שטעקט דס גנצע גליק ונע מענטש .אונדזער גליק ליגט
זט מיט דער הנט א" הרצ( או ט  ד! )ער
ט  ד )ער ַ
זט מיט דער הנט א" שטער( .י זשע איז בער דער די ,ז
ַ
ב אונדז ר
זט מיט ינגער א" שטער( איז ַ
ד )ער ַ
בזט מיט ינגער א" הרצ(
ַ
ינציקלע ,או ט  ד )ער
בזט מיט דער הנט
ַ
נ ינציקער .עט אונדז ט דס )ער
א" דער קעשענע( נישט העל גרנישט .אדרבה ,עס עט אונדז
נ  ס  ס קליע מכ! ס'איז נ ,רשטט איר מי ,צו
רי ,ז מיר זל רשט ,ז מיר זענע בש גער נישט
נר צוליב דע טרעלבו או נישט צוליב דער &מ"ניצע ל ,ז
מיר דר אנער צו נדער נישט צוליב געלט ,או העל אנס
דס נדערע נישט ר געצלטס ,נר מצד ע&עס נדערש ,מצד
צט! עס דר נ לנג
רחמנות .נ ,ס'איז נ ניט געקומע די ַ
געד"ער ביז מיר לע זל דס רשט! ...או ביז דעמלט מוז
ז י ס'איז געע ביז הער ,ניט איז שלעכט ,ביטער ,ביטער
דס ַ
י דער ט"ט ,עס עט זי גיס בלוט אי די גס; ט עט איר זע,
מנע ערטער!
רשרבט ַ
ַ
&לוצלינג הער מיר  רעש  ,געשר ו דר"ס .דער לטער לגט
עק די רבעט או מיר ל" ר"ס בדע א" דער גס זע ס
טוט זי דרט.
ז.
בשרב .אי
ַ
דס ס מיר הב דערזע אי דר"ס לזט זי ניט
מיט גס איז געשטנע  לטע ר" מיט  ול קשיק מיט
ב איר
רס ַ
בולקעס או רו או רו מענטש הב זי בלַ ,
שרט:
די בולקעס ונע קשיק או זי לזט ניט ,ברעט זי או ַ

 $$טשע&עט זי &! לזט מי! ס'איז ניט א" צו רק"! אי
רק" ניט!
 $$איר רק"ט ניט? גיט אונדז ז"!
מנע קינדערס עג! לזט
אערט עג &געבקט! ו ַ
 $$ניט ו ַ
מי! רטעעט! קרול!
נר דער עול הערט זי י המע דע גרגער; אי עטלעכע מינוט
הט מע די בולקעס אירע צענומע ,זי הט מע רעכט
א"סגעהרגעט .או די ר" ,נעבע  ,צעבלוטיקטע ,נט או שעלט
מיט ט"טע קללות ,לענט די *וכחה.
לט ,די א"געקומענע
א די ר"טע ייִ דלע ,די שנע ַ
 $$געעל ַ
אערע?  $$מכט צו מיר מאיר בעל מוח מיט  ביטער
ג/ירי ַ
געלעכטערל  $זעלכע שטילע מענטשלע געע *מיד ,או &לוצלינג
גער גזלני! או איבער ס? איבער  בולקע ,כ$כ$כ!
זט ,צעטרגט
זנע לע ַ
דער ינט ,ס הט צעבלז די ברד ַ
דע געלעכטער או ו לע גס זעע מיר ר"טע ייִ דלע ל" ל(
ר ,צו מרק ,צו די יטקעס.
זט ַ
אי א ַ
 $$ס איז? 5הי ל"ט מע דס?  $$כ&ט מיר  אנע ונע
מרק.
 $$איר הט גרניט געהערט  $$מכט ער צו אונדז ר5נדערט $$
ב די יטקעס!
סטטש ,סע טוט זי חוש  ,געשלעג  ,הריגה ַ
ַ
  $$געשלעג?  הריגה? איבער ס?
 $$איבער לש.
 $$איבער לש?
 $$איבער לש .מע איז זי צונ"געקומע נ לש .הב די
קצ/י ניט געלט עענע די יטקעס ,הט אנער  בעל$הבית

א"געשלג דע שלס או געלט ל נעמע לש ,הט אי
דער קצ /געגעב מיט  הק איבער ק& ,איז ער ,זגט מע,
געל ט"ט .הב זי נגענומע ר אי די איבעריקע בעלי$
ב*י או גענומע שלג דע קצ ./הב זי ר"סגעשטעלט די
איבעריקע קצ/י  $$איז גער  געשלעג  ,הריגה ,זל גט '
!watch over and save' shoymer$umatsl zayn
מע זגט העכער צ מניני מענטש זענע געהרגעט א" ט"ט.
א געזגט?  $$מכט צו
נו ער איז געע גערעכט? ס הב אי ַ
מיר רב מאיר בעל$מוח או מיר הב  ג גיכער ,או דער
גע&ילדער מיט געשר ערט לע מל שטרקער או שרעקלעכער.
או אי הער זעלכע קולות ,ס כ'הב נ ק מל נישט
געהערט; או אי דערזע זעלכע סצענעס ,ס אי הב קנמל
ניט געזע .דער מרק איז רלצט מיט ר"טע ייִ דלע .א" דער
מנע גוטע
ערד ליג  ס הרוגי ,קטשע זי אי בלוט .ציש ז ַ
בקנטע .דרט ליגט אנער  יונגער$מ אי  שנער ק&טע
מיט  בל &ני ,אי לט געמעגט שער ,ז ס'איז שמעו אלי
ב
בכל ,ס ַ
טער יענער גרבער מיט ַ
דער שוחט  .ביסל ַ
לעב הט ער דס געהלט שטענדיק אונטערגעבונד מיט  גרטל
או נ  ס בקנטע &רש"נע .אניקע זענע ש" אי גנצ
ט"ט או אניקע זשי&ע נ ,או בלוט ,בלוט רו או רו! דער
מנער שטורכעט מי מיט עלב"ג אי זל קוק הינצו,
לטער ַ
טער ,זע ס דרט טוט זי; ער רעדט ע&עס צו מיר ,נר אי
ַ
זט מיר ע&עס או אי ס נישט ס; אי
הער נישט ס; ער ַ
סע ברד ,י זי שקלט זי או דער ינט צעבלזט
ז ַ
זע נר ַ
אירע לנגע גר"ע הר .ונע ריח ו בלוט  $$מענטש בלוט $$
ערט מיר נישט גוט א" צו חלש ,דס הר( ט ט ש&רינגט דס
מיר ר"ס; די יס ער אונטערגעהקט ,ט ט ל אי או.
......................................................................... .................
ח'.
ז אי הב מי א"געכ&ט ,בי אי געלעג א"  בעטל או

ב זי אי דער ה .ע&עס נישט ק קענטלע רט
דכט זי ניט ַ
או נישט ק קענטלעכע &רש"נע דרע זי רו; לע גע
סע ס&דיקעס א" די
ס ,י אי *כריכי ,מיט ַ
נגעט אי ַ
קע& .מתי!  $$ליט מיר דור  מחש/ה אי ק& או אי יל זער
יס 5 ,בי אי אי דער עלט? צי אי לעב צי אי בי געשטרב?
זט ,אי ט&
אי הב א" דע ק& ,קוק מי רו א" לע ַ
לב  $$אי הב נ לע חושי  ,סימ ז אי בי
מ ַ
ב ַ
מי ַ
ניט געשטרב .אי לעב ,או  מדנע רעמקט יל אי צעגיס
מ גנצ 'אי' .נר  5בי אי או י קו אי הער
זי איבער ַ
או ס איז מיט מיר  $$דס ק אי ניט רשט בשו א".
ס ס&דיק,
ס מיט  ַ
אנער ו די &רש"נע ,נגעט אי ַ
מ
דערזעט ז אי ריר זי ,גט ער צו מיר או בגט זי  איבער ַ
געלעגער.
 5 $$בי אי?
 $$רעג אי אי $$ .ששש  $$ ...מכט ער צו מיר  $$דער דקטער
הסט ניט רעד.
טער.
 $$ער זענט איר?  $$רעג אי אי ַ
ששש  $$אי בי  עלדשער .דער דקטער הט געזגט ,איר זלט
ליג רויִ ק ,ניט רעד  רט.
ער גט עק או לזט מי איבער ל .אי ברע מיר דע מוח,
אי יל מי דערמנע י רו אי קו הער? ס איז געע
ריִ ער מיט מיר?  $$או אי ק בשו א" נישט דערמנע זי.
אי ק זי אילו נישט דערמנע ער בי אי .אי הב דס
לחלוטי רגעס!  $$רגעס ער אי בי או ס אי בי או י
נ געבר .ט ז"
ז" מע רוט מי ,אי יל מי ע&עס י ַ
בדר זי יל  קינד בשעת עס ערט געבר א" דער עלט.
נע &רש"נע ,בג זי  איבער מיר,
עס גע צו צו מיר לע מל ַ
ר .מע גיסט מיר
ב דוק ,קוק מיר אי די א"ג ַ
הלט מי ַ
ר ע&עס &ריקרע זיסע או
לע מל מיט  לעל אי מ"ל ַ
ביסלעכז יל אי ,י עס קומע מיר צו לע מל
ַ
ביטערע זכ.

טער ל"טערער או
רישע 1וחות או די ק& ערט מיר ס ַ
ביסלעכז דערמנע ער אי בי או
ַ
ל"טערער ,אי הב מי 
ו נע ,או י ז" אי הס ,או אי הב  צו רשט ,ז
אי בי ניט אי דער ה ,ז אי בי ערגע( אי דער רעמד&  ,ני
מנע
בַ ,
מ ַ
אי ש&יטל  ...אי בעט מע זל מיר שיק הערצו ַ
קינדער .ענטערט מע מיר ,ז נ ,מע טר נ נישט ,דער
דקטער הסט נישט .עס גע עק ז" עטלעכע טעג מיט
ב דקטער ,ער זל א"
עטלעכע נעכט .אי הב ק" גע&ועלט ַ
מ
רנלז הערצו כטש א" צ מינוט ַ
מיר רחמנות הבַ ,
ב אי ,נר מיט  *נאי
מנע קינדער .ק" גע&ועלט ַ
ב מיט ַ
ַ
ר
ב קומט ַ
מ ַ
אי זל מיט איר ו ק שו ז ניט רעדַ .
צו מיר מיט טרער אי די א"ג .אי יל מיט איר נהב רעד,
א"סרעג ,ס הערט זי אי שטט או א" דער עלט 5 ,הלט
דס איצט 'נ דער חלוקה'? לזט מע מי נישט רעד .דער
דקטער ,זגט ז ,הט נגעזגט ,ז 'דערו' זל מע מיט מיר
ניט רעד או אי זל 'דערו' גר אילו נישט קלער .נר י ק
ר או
אי 'דערו' ניט קלער ,ז נר 'דס' &יקט מיר אי ק& ַ
מנע
ב או ַ
מ ַ
מנע מחש/ות? ַ ...
נר עג 'דע' זענע ול ַ
קינדער קומע ש" איצט צו מיר לע טג! בקנטע לזט מע ש"
צו מיר צו ,רע אי ק ש" זיצ ,שטע או  ביסל רומג
איבער שטוב .אי ק ש" רעד או מעג ש" רעד ו ס אי
יל ,נר נישט 'דערו'! דס הט דער דקטער נגעזגט ט"זנט
מל $$ be careful' hizoher vehishomer' :אי
זל נישט דערעג רעד 'דערו'  רט!
דנקע גט  $$מע הט מי ש" ונע ש&יטל א"סגעשריב או
אי בי ש" אי דער ה .אי הב געטר לצדינג א" דע
אגענע רט י געע .א" די מענטש די אגענע ס ריִ ער.
אילו די דינסטמ"ד די אגענע י דעמלט.
ב.
מ ַ
 $$דו הסט זי צוגענומע צוריק?  $$זג אי צו ַ
 $$עמע?
 $$די מ"ד .דו הסט ד זי דעמלט &געשט.

ב קוקט א" מיר שטרק ר5נדערט ,נר אי בי מער
מ ַ
ַ
ר5נדערט ו איר ...
ר נחמיה דער
&לוצלינג ענט זי די טיר או עס קומט ַ
הינקעדיקער &&ירסניק.
א א"סגעצכנטע
 $$אשר דרט איר &&ירס? הב אי ר ַ
&&ירס! לל!
 $$ביסט ש" ידער  &&ירסניק?  $$זג אי צו אי או אי בי
זי מודה ,ז אי בי ו דע שטרק צוריד .נר נחמיה ק מיר
טרבט אי דור מיט די
ב ַ
מ ַ
ל ַ
דער" נישט ענטערַ ,
ר נחמ בער
&&ירס ,או אדער אי קוק מי רו ,קומט ַ
דער סער$ירער או בעט מע זל אי געב א" יענע חודש
כטש  הלב קרב.
ס איז דס?  $$זג אי צו אי או בי זי &שוט מחיה  $$י
אער...
קומט איר בעט  הלב קרב?  5איז ַ
 $$נישט צוליב מיר ,צוליב דע ערדל  $$ערענטערט ער זי ר
א מוחל!
מיר  $$אי דר ק" ה דע ערדל ,הבער בי אי ַ
ב גיט אי אי דער גי דס הלבע קערבל או שטו&ט אי
מ ַ
ַ
ר"ס ,ער זל מיט מיר ק ס ניט רעד.
רנג אליק דער
ר די מ"ד או רעגט ,צי ק ַ
אי דע קומט ַ
ר אליק ל מיט די
שנדער? או *י 1נ איר קומט ַ
ַ
קסקע א"ג.
" $$ברו הבא רב אליק  $$רו אי מי  צו אי  $$ס עט איר
זג גוטס?
ב  $$ער זל דיר
מ ַ
 $$אי הב געלט  $$זגט ר אי ַ
ר&נעמע  מס א"  כלט.
שנדער כ&ט ר& ונע הלדז די לנגע מס
או אליק דער ַ

זט .אי יל אי  רעג ט :ס הערט
או מעסט מיר ו לע ַ
זי מיט די וציק ט"זנט ,מיט די נ' אל רו" ?1נר ו דער
זנע רשט
א"סגעריבענער ק&טע או ונע בלס &ני ַ
ט ו נ' אל רו"...1
אי ,ז ער איז ַ
ב  $לט מע נ בדר שיק צו
מ ַ
 $$צינד  $זגט ַ
כלנע דע שוסטער ,ער זל דיר א"נע  &ר שטעקשי.
ב מיר ונע
 $$כלנע איז נ  שוסטער?  $$כ&ט זי ר"ס ַ
מ"ל.
שנדער
 $$ס דע איז ער?  גובערנטר?  $$מכט אליק דער ַ
או קוקט מיט די קסקע א"ג א" דער סטעליע או מנע מנט
מ
רס מי אי דר"ס ר"ס ,אי יל זי זע מיט ַ
ער מי .אי ַ
לטעטשקע ,מיט מאיר בעל$מוח; נר ער ,נר בעל$מוח ק מיר
געב צו רשט ,מיר קלר מכ ס טוט זי  ...מע לזט מי
צט .או ז דער דקטער
צטַ  ,
בער נישט ר"ס ו שטוב  ַ
איז געקומע ,מי רעכט בטרכט ,ז אי ק ש" ג ,הט ער
נע נשמה ,אי הב גענומע דס שטעקל או
רנגעזעצט  ַ
מיר ַ
הב זי געלזט ג.
ב.
מ ַ
5 $$הי זשע עסטו ג?  $$רעגט מי ַ
 $$אי רעכ זי דורכג צו מאיר.
 $$צו סער מאיר?
 $$צו מאיר בעל$מוח.
ט &געשדט .ער איז ש" לנג א" דער
ז ַ
 $$ה! זל ער ַ
אמתער עלט.
ב הט מיר נגעזגט די דזיקע tidings'',
מ ַ
או י ַ
 psure; spelled bsureז" הט זי מיר &געריס אי
הרצ או אי בי צוגעל מיט &ני צו טיש או הב מי
צענט י  קל קינד.

ער עט צינד מיר א"דעק דע רהנג? עט מיר ר&נעמע
די מסקע .ער עט מיר עענע די א"ג?
נר ער אנער הט גע5סט דס ס אי ס ,או ער אנער איז
ר!...
געשטרב ,מיטגענומע דע דזיק סוד מיט זי אי ק/ר ַ
גלסר
רשי ' רוסישע מס ו לענג'"28 = ,
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ַ
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איז דרט ניט בענימצע .ל"ט סטוטשקס _דער אוצר ו דער
ייִ דישער ש&ר_ )ניו$ירק ,1950 ,ז'  (667קומט א"ס ,ז עס
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