
 יהושע זינגער-יׂשראל
  ֿפרעמדערַא

 די ּפױערים אין דָארף ליעשנָאװקע הָאבן זיך אין דער ֿפרי ַאז 
הָאט בַײ זײער שכן רֿפאל דעם מילנער 'ַאז מ, דערװּוסט

הָאבן ,  זַײנע ֿפון שטַאל ַארױסֿפערדַארױסגעֿפירט בַײנַאכט בײדע 
 .  דער מיל צוַאװעקַאלע געלָאזט שטײן די ַארבעט אין ֿפעלד און 

 װעלכן הינער הָאבן איבער,  גרױסן ֿפַארמעליקטן הױףאױֿפן
 די. איז די שטַאל געשטַאנען אױֿפגעּפרַאלט, געּפיקט קערנער

אַײזערנע שטַאבע אױף דער טיר ֿפון שטַאל איז געװען איבערגעשניטן 
בײניקער יִיד מיט ַא -ַא ברײט,  דער מילנעררֿפאל. אױף דער העלֿפט

 ֿפון מעל און מיט געצױגענע ֿפַארװַײסטװָאס איז , ָארדשװַארצער ב
 מיט אומעטיקע געקוקטהָאט , ּפלײצעס ֿפון שלעּפן זעק ּתֿבואה

 דישװַארצע אױגן ֿפון זַײן ֿפַארמעלט ּפנים ַארױס און בַאטרַאכט 
. װָאס הָאבן איבעריקע געהַאנגען אױף דער װַאנט, צװײ געשּפַאנען

װָאס איז בַאשטעקט , דענע מיט ַא הױכן בוזעםַא יִי, װַײבזַײן , בײלע
הָאט געברָאכן די הענט און , ֿפָאדעם-נָאדלמיט שּפילקעס און 

 : בַאװײנערקעגעיָאמערט מיט ַא ניגון ֿפון ַא 

 נָאכגעזָאגט שֿבחים און זי הָאט -- ּפָאר ליכטיקע ֿפערד ַאזַא
 געװײנט אין ֿפַארטעך ַארַײן 

 . בן ַאזַא ּפָאר טַײערע לײ--

װָאס , הױטיקער ּכלֿב- ברױןגרױסערַא , "בורעק" הונט רֿפאלס
 די קײט מיט איבעררַײסןֿפלעגט ער , ַאז ער ֿפלעגט ַארַײן אין צָארן

 ַא, איז געלעגן אין מיטן הױף, װעלכער ער איז געװען צוגעבונדן
ֿפליגן . מיט ַא לַאנגער בלױער צונג ַארױסגעשטעקט, דערשטיקטער
 געדרײט זיך אין קַארַאהָאדן ַארום דער אוןט הָאבן געזשומע
שטיװל צוגעגלעט די -שּפיץדי ּפױערים הָאבן מיט די . הינטישער צונג

דערשרָאקענע אױֿפגעשטעלטע הָאר איבער דעם הונטס רוקן און 
 :  מיט די קעּפגעשָאקלט



 -- עװלה איז דיר געשען שװערעַא , רַאֿפַאל, רַאֿפַאל,  אױ--
 . ַאדױערטהָאבן זײ אים ב

 געזוכט סימנים ֿפון די און איז געגַאנגען איבערן הױף רֿפאל
 .  געװעןנישטָאבער קײן שום שּפורן זַײנען . ֿפערדישע ּפָאדקָאװעס

 הָאבן די גױעס -- מיט ּכישוף זײ ַארױסגעֿפירט סַײדן
 .  קײן סימן ֿפון קײן טריט נישטָא--. געמורמלט

 דער שמיד ַאװעקגעמַאכט ַאןי הָאט --?  ֿפַאר ַא ּכישוףװָאס
 די הָאבן זײ --מיט דער ֿפַארקַאשערטער און אױסגעשמירטער הַאנט 

איז קײן סימן 'און ס, די הינטישע זין, ֿפיס מיט זעק ַארומגעבונדן
 ... נישטָא

די . ָאנגעקומען דָארף זַײנען ַאלץ נַײע ּפױערים ֿפון
 הונט אױֿפן דער געהרגעטער, איבערגעשניטענע אַײזערנע שטַאבע

 געװעקט צָארן און מורא צוזַאמען אין די ּפױערישע הָאבןהױף 
 : הערצער

 הָאבן -- ֿפון די גנֿבים מען שנַײדן לעבעדיקע ּפַאסן דַארף --
 . רױע קולות זיך געהערט

 .  ַאנדערע צוגעגעבןהָאבן -- דערנָאך בַאשיטן מיט זַאלץ און

 רֿפאל דעם מילנערס ,צָארן זַײנען געװען אױסער זיך ֿפון זײ
 . שכנים

ניט נָאר ער .  אין דָארףאײגענעראיז רֿפאל געװען ַאן , ערשטנס
 געװָארן אין געבָארןנָאר אֿפילו דער ֿפָאטער זַײנער איז , ַאלײן

, געדענקטַאלטע ּפױערים הָאבן נָאך אֿפילו זַײן זײדן . ליעשנָאװקע
אױך הָאט ער זיך . ױףװען ער איז געװען ַא ּפַאכטער בַײם ּפריץ אין ה

נישט . גָאר װי קײן יִיד נישט, רֿפאל,  װי די ּפױערים אין דָארףגעֿפירט
. נישט ער הָאט זַאכן אױֿפגעקױֿפט,  געהַאלטןקרעמלער הָאט ַא 

הבּתים הָאט ער ַאלײן -בעלצוגלַײך מיט ַאלע ליעשנָאװקער 
 בהמות, הָאט הָאלץ ֿפון װַאלד געֿפירט, בַאַארבעט די ערד זַײנע

צוגלַײך מיט די ּפױערטעס אין דָארף הָאט בײלע זַײן . געהָאדעװעט
און אױף יעדן יריד אין , געמָאלקן די קי,  קַארטָאֿפלגעגרָאבןװַײב 



אין דער . הינער און אײער,  גענדזֿפַארקױֿפן צו געֿפָארןשטעטל 
ר  ֿפון ַארום געמָאלן זײעּפױעריםהָאבן ַאלע , מיל זַײנער-ַאלטער װינט

מען קען , ּפינקטלעכעאיז ַא , הָאט מען געװּוסט, רֿפאלס װָאג. קָארן
 איןאחוץ דעם װָאס ער הָאט ניט דערמָאנט . זיך אױף איר ֿפַארלָאזן
, קריסטוס און זַײנע הײליקע װּונדן-יעזוס, רעדן די הײליקע מוטער

און אֿפילו אין .  מיט ַאלע ּפױערים גלַײךּפױלישהָאט ער גערעדט 
הבּתים אין - די שטַארקסטע בעלֿפוןות איז ער ניט ָאּפגעשטַאנען ּכוח

 געגַאנגען איבער די ּתֿבואה" קָארץ"זײער גרינג איז ער מיט ַא . דָארף
 אים דערֿפַאר ֿפַאר ַאן אײגענעם הָאבןזײ . שמָאלע טרעּפ ֿפון זַײן מיל

לט װי  זַײן עװלה געֿפיהָאבןאון זײ , ֿפַאר ַא ליעשנָאװקער, געהַאלטן
 . זײערס ַאן אײגענע

דער .  זיך ַאלײןֿפַארזַײנען זײ אומרוִיק געװען , צװײטנס
װָאס הָאט געהַאט ַאן אַײזערנע שטַאבע , אײנציקער אין דָארף

אױך ַא . איז געװען רֿפאל דער מילנער,  דער טיר ֿפון זַײן שטַאלאיבער
נדערע  ַא גרעסערן און בײזערן ֿפון ַאלע ַאגעהַאטהונט הָאט ער 
 זַײן שטַאל געקָאנט די ֿפערד ֿפוןאױב מען הָאט . שכנים אין דָארף

 מיט זַײן ֿפערדל קײנעראיז , איז שױן דָאס דָארף הֿפקר, ַארױסֿפירן
 . נישט זיכער

 דָאס הָאבן ציגַײנער ַאז,  הָאבן ּפױערים גענומען טענהןּתחילת
און נָאר , דינערגעצנדי שװַארצע , זײ גנֿבענען שטענדיק ֿפערד. געטָאן

, דָארףדער חכם ֿפון , ָאבער יַאן דער שמיד. בַײ זײ דַארף מען זוכן
הָאט ַאװעקגעמַאכט מיט דער , װָאס קען לײענען און שרַײבן

 :  הַאנטאױסגעשמירטערֿפַארקַאשערטער 

 ער געזָאגט מיט הָאט --מענטשן ,  רעדט אירנַארעשקײטן
 המוןרעדט צום ּפרָאסטן , טערדער געלערנ, װען ער, װי ּתמיד, װירדע

הָאבן שױן ציגַײנער לַאנג דָא זײערע געצעלטן נישט ,  ערשטנס--
הָאבן ציגַײנער ליב צו גײן אױף ַא לַײכטער , צװײטנס. ֿפַארלײגט

און דָאס איז נישט ,  זײ ניטקענעןשנַײדן אַײזערנע שטַאבעס . גנֿבה
 . זײער ַארבעט

 הָאט ַאן ַאלט -- געטָאן נדערשיהָאט עס יונה דער ,  אױב ַאזױ--
 ער װײסט װי און ער איז ַא שטָאטישער --ּפױערל געּפרּוװט טרעֿפן 

 . ַאזױ צו מַײסטערעװן בַײ אַײזן



 די איבערגעשניטענע בַאטרַאכט הָאט נָאך ַא מָאל ערנסט יַאן
 : ָאּפגעװָארֿפןשטַאבע און דעם געדַאנק װעגן יונה דעם שינדער אױך 

 ָאבער -- ער געזָאגט הָאט --דרײען ַא שלָאס  קען ָאּפיונה
 . שנַײדן ַא שטַאבע קען ער נישט

ַא יִיד .  מיט קײן הונטָאנגעהױבן װָאלט יונה זיך נישט דערצו
 ... בַאקַאנט. הָאט ֿפַאר ַא הונט מורא

 : קעּפ ּפױערים הָאבן זיך געקרַאצט די די

רעגט בַײם  זײ געֿפהָאבן --?  דען הָאט עס געקָאנט טָאןװער
 ... יַאן ,  זָאג דו--שמיד 

 אױסגעשמירטע ֿפינגער די הָאט געלַאסן אױסגעגלעט מיט יַאן
בײדע בלָאנדע װָאנצעס אױף רעכץ און אױף לינקס און גערעדט 

 : געלַאסן

ער איז ַא מָאל ַא . ַארבעט דָאס איז דעם בלינדן צעגעלעקס --
 שטָאטישענַאל מיט דערצו איז ער געזעסן אין קרימי. שמיד געװען

 . גנֿבים און זײ הָאבן אים אױסגעלערנט שנַײדן אַײזן

 דָאס איז -- זיך דערֿפרײט ּפױערים הָאבן די --יַאן ,  ריכטיק--
 ֿפון די נָאך, צעגעלעק, און מיט הינט קען ער אױך אומגײן. עס טַאקע

ַאזעלכע קענען דעם . שלעגער געװען-צַײטן װען ער איז ַא הונט
 ...  בַײקומעןהונט גרעסטן

". װױט"דער ,  ָאנגעקומעןדָארף װעג איז דער עלצטער ֿפון ֿפון
.  ַאן עלצטן ּפַאסטֿפַארװי , ער איז געגַאנגען מיט געלַאסענע טריט

די . ברוסטדָאס בלעכל ֿפון זַײן ַאמט איז געװען צוגעטשעּפעט צו דער 
ם ַא װעג צו ּפױערים הָאבן זיך ֿפַאנַאנדערגערוקט און געמַאכט אי

ער הָאט בַאטרַאכט די לײדיקע שטַאל און געלָאזט הערן . שטַאלדער 
 : זַײן ָאֿפיציעל װָארט

װי ער ,  געזָאגט ֿפַײערלעךער הָאט -- ַארױסגעֿפירט די ֿפערד --
 . נישטָא און קײן צײכנס זַײנען --װָאלט ַא נַײס ַאנטדעקט 

 . שטַאלן אין די ֿפערד זַײנען נישט זיכער מיט די מיר



 .  דַארף זוכן בַײ צעגעלעקןמען

 . דַארף צעגעלעקן אַײנזעצן'מ

 ! גנֿבגַאנצע דָארף לַײדט ֿפון דעם 'ס

 !  גײן צו צעגעלעקןלָאמיר

 . געזָאגט" װױט" הָאט דער -- גײן צו צעגעלעקן לָאמיר

יַאן דער שמיד און , איםלעבן .  איז געגַאנגען ֿפרי ערױסער
 די אוןצו לעצט די װַײבער , ך זײ די ּפױעריםנָא. רֿפאל דער מילנער

אױף ַא , ָאּפגערוקט ֿפון ַאלע הַײזער, ֿפון ַא זַײט ֿפון דָארף. קינדער
ָאן אײן , ָאֿפן צו ַאלע װינטן,  איז געשטַאנען צעגעלעקס הַײזלבערגל

ֿפַאר דער טיר איז געשטַאנען צעגעלעק .  אײן בײמלָאן, שטיקל ּפלױט
װָאס ער הָאט ,  ַא בױםֿפוןרומען װָארצל און געהַאקט ַא ק

 מענטשןכָאטש ער הָאט געזען די . אױסגעגרָאבן ֿפון דער ערד
הָאט ער נישט אומגעקוקט זיך אױף , דערנעענטערן זיך צו זַײן הױז

ערשט װען דער הונט זַײנער הָאט .  הָאלץגעהַאקטזײ און װַײטער 
דער רציחה בילן  װילמיטגענומען רַײסן זיך אױף דעם קײטל און 

 הָאלץהָאט ער געלָאזט שטעקן די הַאק אין , אױף די ָאנקומענדיקע
 . און אַײנגעשטילט דעם הונט

 הָאט ער --)  בלוטהינטיש, שװַײג! (ּפשַא יוכַא,  טשיכָא--
 . הָאלץָאנגעשריגן אױף דעם הונט און אים געװָארֿפן ַא שטיקל 

 ניט בַאגריסט אים רָאבע,  ּפױערים הָאבן זיך דערנעענטערטדי
, צעגעלעק". כריסטוס זַײן געלױבט יעזוס זָאל"מיט דעם געװײנלעכן 

, קלעצל-דעמבןװי ַא , געבױטער-ַא שטַארק, געװּוקסיקער-ַא קורץ
װָאס ֿפַאלט אים אין די אױגן , מיט ַא גרױסער גלַאטער טשוּפרינע

ד און  ֿפיס ָאנגעשּפַארט זיך אין דער ערעסטעֿפהָאט מיט , ַארַײן
ַא דורכדרינגלעכס , ַא שַארֿפס,  אױגאײן די מענטשן מיט בַאטרַאכט

 צװײטע אױג איז געװען בַײ אים ַאן דָאס. און ַא קלוגס
ער ,  געװַארטהָאטדער עולם . ַא רױט שּפעלטל בלױז, אױסגערונענס

 הָאט" װױט"דער . ָאבער צעגעלעק הָאט געשװיגן, זָאל ָאנהײבן רעדן
 ָאנגעהױבןאון , כָאטש ער הָאט עס נישט געדַארֿפט, זיך אױסגעהוסט

 : רעדן



דעם מילנער , רֿפאלמען הָאט די נַאכט בַײ ,  צעגעלעק--
 . ַארױסגעֿפירט די ֿפערד ֿפון שטַאל

 . געטָאן הָאט צעגעלעק ַא ברום - -? נו

 . צעגעלעק, ַארבעטַאז דָאס איז דַײן , זָאגט מען, נו

 געלַאסן צעגעלעק הָאט , געבן ַאן ענטֿפערָאנשטָאט
ער הָאט , ַארױסגענומען ֿפון ַא כַאזערשער בלָאז ַאביסל מַאכָארקע

שטײנדלעך און -ָאנגעקלַאּפט צװײ צינד,  ַא ּפַאּפירָאסֿפַארדרײט
 ֿפַארצִיען ַא היּפש ביסל רױך און נָאכןערשט . ֿפַאררױכערט

ט ער הָא,  נָאזדערַארױסלָאזנדיק עס צוריק דורך דעם מױל און 
 : עטלעכע געצײלטע װערטער ַארױסגעזײעט

 .  איר זײ נעמעןקענט,  איר װעט זײ געֿפינען בַײ מירַאז

 : געלַאסנקײט ּפױערים הָאט אױֿפגעקָאכט זַײן די

 ַאלע זָאגן -- געשריגן זײ הָאבן --נָאר דו ,  נישט גענומעןזײ
 . ַאזױ

  : היּפש ביסל רױךַא הָאט װידער ַארַײנגעצױגן צעגעלעק

 אֿפילו -- גערעדט געלַאסן ער הָאט --זָאגן קען מען אױף יעדן -
מען דַארף . . . ֿפון זָאגן װערט מען נישט טרָאגן . אױֿפן גלח ַאלײן

 . געֿפינען ָאדער הָאבן עדות

טַאקע .  געװָארןאױֿפגעקָאכט ּפױערים זַײנען נָאך מער די
 נישט הָאבן זײ און, װָאס ער הָאט ַאזױ גלַאטיק גערעדט, דערֿפַאר

" װױט"דער . זַײנען זײ נָאך בײזער געװָארן, געהַאט װָאס צו ענטֿפערן
ַא ציג הָאט אױף אים .  ברײט געעֿפנט צעגעלעקס ָארעמע שטַאלהָאט

 .  ֿפון דעם שטַאל ַארױסגעמעקעט

 -- הָאט צעגעלעק געשּפָאט --? רַאֿפַאל,  איז דָאס דַײנעאֿפשר
 . נעם זי און מעלק זי אױס

 :  ֿפון מעלאױסגעקרַאצט הָאט די שװַארצע בָארד רֿפאל



 די ֿפערד זַײנען -- געזָאגט הָאט ער --צעגעלעק ,  הער אױס--
 איך װעלֿפינף און צװַאנציק רובל אין מזומנים . בַײ מיר טַײערע

ַאלע . ַאז מען װעט זײ מיר צוריק ַארַײנשטעלן אין שטַאל ַארַײן, געבן
 .  הערןמענטשן

 .  בלינדן אױגלמיטן הָאט אױף אים געּפינטלט קצעגעלע

 --,  געזָאגט מיט הַאסער הָאט --, רַאֿפַאל,  ביסט כיטרע--
 ֿפערדנישט איך הָאב דַײנע . ָאבער צעגעלעק איז קליגער ֿפון דיר

 . נישט איך װײס װער עס הָאט זײ גענומען, גענומען

ען הַאקן  און גענומהענט הָאט ָאנגעשּפיגן זיך אין בײדע ער
נישט אומקוקנדיק זיך אױף די , װַײטער דעם קרומען װָארצל

 .  מערמענטשן

 . בערגל ּפױערים זַײנען ַאװעק בײזע ֿפון די

 צעגעלעקן ַא סך צרות ֿפון עטלעכע יָאר הָאבן זײ געהַאט זינט
 זיךזינט ער איז צוריקגעקומען ֿפון קרימינַאל און . אױסצושטײן

דָא . יז קײן מנוחה נישט געװען אין דָארףא, אױֿפן בערגל בַאזעצט
אױב מען הָאט זי ֿפַארגעסן ,  ַאװעקגעקומען ֿפון ֿפעלדלָאּפַאטעאיז ַא 

דָא הָאט ַא ;  ַא הַאק ֿפַארֿפַאלן געװָארןאיזדָא ; ַארַײנצונעמען
.  איז געקומען ֿפון טַײכלװָאסקַאטשקע געֿפעלט ֿפון דער סטַאדע 

ַא .  ָאנגעגַאנגעןגניֿבות זַײנען אױך גרעסערע ,ּפונקט װי קלײנע גניֿבות
 מָאל הָאט אײן. מָאל ֿפלעגט ַא געשּפַאן ֿפַארשװינדן ֿפון שטַאל ַארױס

און דעם גָאלדענעם , מען בַײם ּפריץ דָאס ֿפענצטער בַײנַאכט געעֿפנט
ַאז אין דער , דער גלח הָאט זיך געקלָאגט;  ַארױסגעגַאנװעטזײגער

 ַאלע מָאל איז" װױט"כָאטש דער .  דער ּפושקעֿפוןקירכע ֿפעלט געלט 
נַײ זוכן בַײ צעגעלעקן ' געגַאנגען אױף סדָארףנָאך יעדער גנֿבה אין 

ַאז דָאס ַאלץ ,  ַאלע געװּוסטהָאבן, און אױֿפסנַײ גָארניט געֿפונען
 זַײן װַײב און מַאכןַאז די קלײנע גניֿבות ; שטַאמט ֿפון זַײן הױז

 קײנמָאלֿפרִיער זַײנען .  צעגעלעק ַאלײן--רױסע און די ג, קינדער
 . ַאזעלכע זַאכן ניט ֿפָארגעקומען אין דָארף

הָאט צעגעלעק אױך , גניֿבות איז נָאך געװען װינציק די טָאמער
אײן . ָאּפגעטָאןַאלערלײ ַאנדערע שָאדנס און שטיקלעך דעם דָארף 
 ַאז, ן אין דער ֿפרימָאל הָאט דער יִידישער קרעמער ֿפון דָארף געֿפונע



װָאס ער הָאט , עמעצער הָאט אױסגעבױערט ַא לעכל אין ֿפַאס נַאֿפט
און דער גַאנצער נַאֿפט הָאט , הַײזל- ֿפעדעראיןגעהַאט שטײן 

,  געכַאּפט בַײ דער הַאנטניטכָאטש מען הָאט קײנעם . אױסגערונען
 ער זיך טהָאדָאס . הָאט מען געװּוסט ַאז דָאס הָאט צעגעלעק געטָאן

װָאס דער קרעמער הָאט נישט געװָאלט געבן , נוקם געװען דערֿפַאר
עס הָאט .  זַײן װַײב ַא קװַאטירל נַאֿפט ֿפַארן לעמּפלבָארגאױף 

ַאן .  גַאנצע דָארף זָאל ָאּפגײן מיטן ֿפַײערדָאסַאז , געֿפעלט ַא הָאר
עכַאּפט בַײ װָאס ער הָאט ג,  רַאצןדיַאנדערש מָאל ֿפלעגט ער ָאנצינדן 

און ,  די ֿפעלדעראיבעראון לָאזן זײ ברענענדיקע לױֿפן , זיך אין הױז
 גָארַא סך מָאל ֿפלעגט ער . גרָאד דַאן װען די טריקעניש איז גרױס

ָאּפנַארן און מַאכן זײ צו לַײטנס , חוזק מַאכן ֿפון די ּפױערים
 . געלעכטער

ישט אײן מָאל  ּפױערים נדי די עטלעכע יָאר צַײט הָאבן ֿפַאר
די , ַארױסטרַײבןמען זָאל דעם צעגעלעק , "װױט"געֿפָאדערט בַײם 

ָאבער . שװַארצע קרעציקע שָאף ֿפון דער רײנער סטַאדע ַארױסנעמען
 .  גָארניט געטָאן דערצוהָאט" װױט "דער

קָאן מען ,  דער הַאנטבַײ ַאז מען הָאט אים נישט געכַאּפט --
 . געזעץַאזױ איז דָאס -ער געטַײנעט הָאט --גָארנישט ניט טָאן 

 ֿפון רֿפאלס ַארױסגעגנֿבעטהָאט 'װָאס מ, נָאך די ֿפערד, איצט
 קעגן צָארןהָאט דָאס בלוט בַײ ַאלעמען געקָאכט ֿפון , שטַאל ַארױס
 . צעגעלעקן

 הָאבן זײ געשריגן צום --?  װָאס ֿפַאר ַאן עלצטער ביסטו--
 ?  ֿפון שלעכטסָאּפהיטן נישט  דָארףס ַאז דו קענסט דָא--" װױט"

 מיר זַײנען נישט זיכער ַאז, הבית ביסטו- װָאס ֿפַאר ַא בעל--
 ? מיט די ֿפערד אין די שטַאלן

ַא צעטומלטער ֿפון די געשרײען , ֿפַארלָארענער ַא" װױט "דער
ּפלוצלונג .  קָאּפַארָאּפגעלָאזענעםאיז געשטַאנען מיט ַאן , אױף אים

 בלעכל ֿפון זַײן דָאסַארױסגעזעצט , כן די ברוסטהָאט ער אױסגעגלי
 : ערד'און ַא קלַאּפ געטָאן מיטן שטעקן אין דר, ַאמט



 די קינדער הינטער די מיט" בַאבעס" װָאס שלעּפן זיך דָא די --
 מען קען קײן װָארט נישט -- הָאט ער זיך גענומען בײזערן --? טריט

 ! ַאהײם, װַײבער,  ַאהײם--אױסרעדן 

צו זוכן זײער ,  די מענערצוַײבער הָאבן ַא בליק געכַאּפט  װדי
 אױגן זײערע. ָאבער די מענער הָאבן זײ קײן הילף נישט געגעבן, הילף

ַאז זײ זַײנען , הָאבן די װַײבער ֿפַארשטַאנען. זַײנען געװען בײז
און זײ הָאבן גענומען די קינדער און אומװיליק ַאװעק ,  דָאאיבעריק
הָאט ,  זַײנען שױן געװען היּפש דערװַײטערטװַײבער ַאז די. ַאהײם

מען זָאל אים ,  הַאנט און געגעבן ַא צײכןדי אױֿפגעהױבן" װױט"דער 
 . הערן

 די צונג צװישן די צײן -- הָאט ער געזָאגט שטיל -- מענטשן --
 ? הַאלטן קענט איר

 .  קולות געענטֿפערטהָאבן --װעט מען הַאלטן , דַארף' ַאז מ--

" װױט" הָאט דער --װָאס איך רעד צו אַײך , הערט זשע --
 הָאב איך.  איך קען צעגעלעקן גָארנישט טָאן-- געזָאגט סודותדיק

ּפױערים דַארֿפן ? ָאבער צו װָאס דַארֿפט איר מיך. גָארנישט געֿפונען
איך װעל ֿפון גָארנישט ניט ,  זיך קענען ַאן עצה געבן מיט ַא גנֿבַאלײן
 . . . װיסן 

הָאט דער , אױסגערעדט עמעצער נָאך הָאט ַא װָארט אײדער
 .  גיך ַאװעקאון אַײנגעװיקלט אין זַײן ברױנער קַאּפָאטע זיך" װױט"

 :  ּפױערים הָאבן זיך איבערגעקוקטדי

 !  רײדריכטיקע

 .  לַאנג געדַארֿפט טָאןשױן

װעלן מיר ,  גערעכטיקײטקײן די ּפָאליצײ גיט אונדז נישט ַאז
 .  נעמעןַאלײן זי

 ! ברידער,  ּפױערישע גערעכטיקײט--

 !  צעגעלעקן צוריקגײןצו



 ! דעם הינטישן זון,  ָאּפרױמען אים--

 !  קישקעס ַארױסלָאזןדי

, ֿפַארשמירטע דער שמיד הָאט אױֿפגעהױבן ַא יַאן
 . ֿפַארקַאשערטע הַאנט

 ַא זַאך -- ער געזָאגט הָאט -- שרַײט נישט ַאלע װי די גענדז --
 מיט די נישטאון , קײנער זָאל נישט װיסן; רף מען טָאן בַארעכנטדַא

ַאז ער הָאט ַא ביקס , מעגלעך, צעגעלעק איז ַא שלעגער. בלױזע הענט
 . שטובאין 

 קלוגע רײד -- צוגעגעבן הָאבן די ּפױערים -- ריכטיק --
 . יַאן, רעדסטו

ֿפון  װָאנצעס ַארַײן זַײנע שמיד הָאט ַא שמײכל געטָאן אין דער
 .  עלצטערַאןאון געגעבן בַאֿפעלן װי , די שֿבחים װָאס מען גיט אים

 און רעדט -- בַאֿפױלן ער הָאט -- גײט יעדער צו זיך ַאהײם --
װען , בַײנַאכט. אֿפילו ֿפַאר די אײגענע װַײבער נישט, קײן װָארט נישט

 נעמט יעדער אין דער הַאנט, די װַײבער און קינדער װעלן שױן שלָאֿפן
ַא מעסער ָאדער ַא שטעקן און קומט , ַא הַאק,  עס לָאזט זיךװָאס

ֿפון דָארט װעלן מיר שטילערהײט ַאװעק .  מילרֿפאלסזיך צונױף בַײ 
זָאל קײנער ֿפון ,  קומעןצומָארגנסַאז ּפָאליצײ װעט . צו צעגעלעקן

 טרעֿפן מיר מילגעדענקט זשע בַײ דער . אונדז נישט װיסן גָארנישט
 ! זיך

 יעדער צו ֿפַאנַאנדערגעגַאנגען ּפױערים זַײנען שװַײגנדיק זיך די
.  צו זיךַאװעקרֿפאל דער מילנער איז . צו זַײן ַארבעט, זַײן הײם

איז ער ַארַײן צום װַײב אין , ָאבער ָאנשטָאט ַארַײנצוגײן אין מיל
 . קיך

 נַײ אומגליק אױף מַײן ַא -- הָאט ער געזָאגט שטיל -- בײלע
 . קָאּפ

 אײדער זי הָאט געװּוסט נָאך,  הָאט ֿפַארברָאכן די הענטלעבײ
 הָאט מעןװָאס , רֿפאל הָאט איר ַא דערשרָאקענער דערצײלט. עּפעס



און מיך הָאבן זײ גערוֿפן מיט זיך . אים ָאנגעזָאגט נישט צו דערצײלן
 ?  װָאס טוט מען-- ער מיט שרעק גערעדט הָאט --

זײ הָאבן . שװַײגנדיקעזעסן  און זַײן װַײב זַײנען גערֿפאל
ֿפון שטענדיקן װױנען אין די . גָארנישט געװּוסט װָאס צו טָאן

װען זײ , הָאבן זײ גוט געװּוסט װָאס ּפױערים קענען ָאּפטָאן, דערֿפער
קײן שום רחמנות איז נישטָא װען זײ . גערעכטיקײטטײלען אױס 

ַײנען זײ איבערהױּפט ז. זינדיקןטרָאגן ַארױס ַא משּפט קעגן ַא 
 זײ דערהרגענעןביסלעכװַײז . גנֿב-װען זײ ּפַאקן ַא ֿפערד, ביטער
װי די , און כָאטש רֿפאל און זַײן װַײב הָאבן געגלױבט. ַאזעלכן

ַאז ניט קײן ַאנדערער װי צעגעלעק ,  אַײנװױנער אין דָארףאיבעריקע
הָאבן זײ ,  ֿפון שטַאל ַארױסַארױסגעֿפירטהָאט זײ די ֿפערד 

װעט אים דערהרגענען אין 'מַאז , ױדערט ֿפון געדַאנק בלױזאױֿפגעש
 . דער נַאכט

 ַא הַאק הָאבן זײ מיר -- געזיֿפצט הָאט רֿפאל -- װײ איז מיר --
 . ָאנגעזָאגט מיטצונעמען

הָאט ער ,  למדןגרױסער רֿפאל איז נישט געװען קײן כָאטש
 גַאנצןזַײן אין . ַאז רציחה איז דָאס ערגסטע אין דער װעלט, געװּוסט

נישט נור ֿפון ַא , לעבן הָאט ער קײן מָאל קײן בלוט נישט ֿפַארגָאסן
 עכטער הָאט אֿפילו נישט ר.  אֿפילו נישט ֿפון קײן חיהנָאר, מענטשן

 ֿפלעגן קױלן ַא חזיר און דער חזיר הָאט שכניםװען די , ֿפַארטרָאגן
יקער הָאט ער נָאך װינצ. ֿפַארטױבטגַאנצע דָארף מיט זַײנע קולות 'ס

 ַא מָאל שיּכורע זיךװען די ּפױערים אין דָארף ֿפלעגן , געקענט לַײדן
.  זיך עֿפענעןקעּפ די װָאגנס די ֿפון" קלָאניצעס"צעשלָאגן און מיט 
 ער װעןאֿפילו . הָאט ער געֿפילט ַאן עקל צו בלוט, בַײ זַײן גַאנצן ּכוח

וחט צו זיך אין דָארף ֿפלעגט ַא מָאל ַארָאּפברענגען דעם שטעטלשן ש
הָאט ער ניט געקענט צוקוקן זיך צו דער ,  ַא קעלבלשעכטןאון 

 : אױסרעדןדער שוחט ֿפלעגט אים . שחיטה

,  בהמה נישט קײן װײטיקדיֿפילט ,  ַאז מען מַאכט ַא ברכה--
 .  הָאט ער אים געזָאגט--רב רֿפאל 

ן װי  קוקן ֿפונדעסטװעגָאבער,  הָאט דעם שוחט געגלױבטרֿפאל
 אױף ֿפלעגטַא חלשות . הָאט ער נישט געקָאנט, מען שעכט ַא קָאלב

איצט הָאבן די שכנים אים געהײסן קומען מיט ַא . אים ָאנֿפַאלן



די קישקעס אים ,  ַא מענטשן בַײנַאכטָאּפצורױמען, הַאק
 . ַארױסצולָאזן

 ער געֿפרעגט זיך הָאט --? װָאס טוט מען?  װָאס טוט מען--
 . סנדיק גַאנץ גוט ַאז ער הָאט נישט קײן ּתשוֿבהװי, ַאלײן

ער .  ער נישט געקָאנטהָאט צו די ּפױערים װעגן רחמנות רעדן
 ֿפון הַאלטןַאז כָאטש זײ , געװּוסט, הָאט געקענט די שכנים זַײנע

ער װעט זיך בלױז . װעלן זַײנע רײד קײן ּפעולה נישט הָאבן, אים
הָאט ַאװדאי קײן , גן זיך ֿפון מיטגײןָאּפזָא. דָאס ַאלץ, מַאכןנַאריש 

װָאס היט זיך ,  װעלן אים הַאלטן ֿפַאר ַא ּפחדוןזײ. זין נישט געהַאט
דערצו הָאבן זײ .  שטעלן זיך אַײןַאנדערעװען ַאלע , די אײגענע ֿפעל

 װָאס מען הָאט ֿפערדצוליב זַײנע . זיך ָאנגענומען ֿפַאר אים
 ַא ֿפַארװָאס .  צעגעלעקן ָאּפרױמעןװילן זײ, ַארױסגעֿפירט ֿפון שטַאל

 . װען ער װעט זײ ַאזױ ָאּפצָאלן דערֿפַאר, ּפנים װעט עס הָאבן

 ַא טָאּפ ּפָארעדיקע קיך הָאט ַארױסגענומען ֿפון דער בײלע
זי הָאט . קַארטָאֿפל און ָאנגעשָאטן אין לײמענע שיסלען

עשטעלט מילך און ַאװעקג- ֿפון קעלער קַאלטע זױערַארױֿפגענומען
 זי אױך ַא יונגע ציבעלקע צעשניטן און הָאטדערצו . אױף דעם טיש

 ּפַארע איז זיך געשמַאקעדי . ֿפַארברָאקט די הײסע קַארטָאֿפל
 . צעגַאנגען איבער דער קיך

הָאסט נָאך הַײנט אין . עסן גײ צו -- הָאט זי געזָאגט -- רֿפאל
 . דַײן מױל נישט געהַאט

 איז ער ַארױס שװַײגנדיקערַא . נט עסן הָאט נישט געקָארֿפאל
. געלעגןאין הױף איז נָאך ַאלץ דער געהרגעטער הונט . אין דרױסן

רֿפאל הָאט אים ַאװעקגעשלעּפט הינטערן הױף און ַא טיֿפן גרוב ֿפַאר 
נֿפש איז ער -ַא מידער ֿפון גרָאבן און ֿפון עגמת. אױסגעגרָאבןאים 

 . די לײדיקע זעק ַארַײנגעװָארֿפן זיך אין אוןאין דער מיל ַארַײן 

 די שװַארצע אױגן צו אױֿפהײבנדיק,  הָאט ער גערוֿפן-- גָאט --
 .  הימלאיןטַאטע זיסער ,  העלף מיר--די אױסגעֿפױלטע קרָאקװעס 

 און שװער זַאק הָאט זיך איבערגעדעקט מיט ַא ער
 . אַײנגעשלָאֿפן



 * * * 

ַארַײן איז רֿפאל  ָאװנט גַאנצן טָאג און ַא שטיק אין ַא
 ָאנגעהױבןװען די הינט אין דָארף הָאבן . ָאּפגעשלָאֿפן אין מיל

הָאט ער , װָאס איז ָאנגעקומען, שטַארק בילן אױף דער נַאכט
-דורך ַא נישט.  אױגן און ַארומגעקוקט זיך ַארום זיךדיאױֿפגעעֿפנט 

ער דַאך הָאט ַא שטיקל אױסגעשטערנט-שינדלֿפַארלַאטעטן לָאך אין 
ַאז ער הָאט , דערמָאנטרֿפאל הָאט זיך . הימל ַארַײנגעקוקט

. שטובשחורהדיקער אין -דורכגעלָאזט ַא מינחה און ַארַײן ַא מרה
 : בײלע זַײן װַײב הָאט אים װידער גערוֿפן עסן

 גײ צו -- הָאט זי געזָאגט -- ֿפיסװעסט דָאך ֿפַאלן ֿפון די , רֿפאל
 . און עס עּפעס ָאּפ

און ער ,  געענטֿפערטרֿפאל הָאט -- דַאװנען מערֿב װעל' כ--
 . הָאט זיך געװַאשן די הענט

װָאס ,  טריטדערהערטעׂשרה הָאט ער - מיטן דער שמנהאין
עׂשרה און -ער הָאט גיך ָאּפגעזָאגט די שמנה. דערנעענטערן זיך

די ערשטע ּפױערים הָאבן גענומען .  דורכן ֿפענצטערַארױסגעקוקט
די ֿפַײערלעך ֿפון .  אױֿפן קלָאץ אין הױףאױסגעזעצט זיך ָאנקומען און

 געלױכטן און געלָאשן זיך אין הָאבןּפַאּפירָאסן -זײערע מַאכָארקע
 . דער טונקלקײט

 ? בײלע,  װָאס טוט מען-- געשעּפטשעט הָאט ער -- קומען ָאן זײ

מיט בײדע , ֿפַארשטײנערטע װַײלע איז בײלע געשטַאנען ַא ַא
בַאלד איז איר ַא געדַאנק . לײגט אױף דער ברוסטהענט ֿפַאר
ֿפון איר בָאבע דער ַארענדַארקע הָאט זי קינדװַײז נישט . אַײנגעֿפַאלן
װען דער ,  װי ַאזױ זי ֿפלעגט רַאטעװען דעם זײדןגעהערטאײן מָאל 

.  געװָאלט אים שלעכטס טָאןאוןּפריץ ֿפלעגט זיך ָאנשיּכורן 
 צום שטַארץַא הײסע , בעט ַארַײנלײגןשטענדיק ֿפלעגט זי אים אין 

מיט ַאלע ּכוחות , ער זָאל קרעכצן, בױך צולײגן און ָאנגעזָאגט אים
זי . ָאט דער בָאבעס עצה איז בײלען איצט אין קָאּפ ַארַײן. קרעכצן

עטלעכע קישנס ,  דָאס שטרױ אין מַאנס בעטצערודערטהָאט שנעל 
 מַאכט ֿפַאר ַא קרַאנקן  מעןגעװײנלעךװי , ַאװעקגעלײגט צוקָאּפנס

 . איבערבעטאון רֿפאלן ַארַײנגעװָארֿפן אונטער דעם 



קרַאנק !  הערסט-- ָאנגעזָאגט הָאט זי אים -- קרַאנק ביזט
 . דער בױך טוט דיר װײ, ביזטו

 :  הָאט זיך געשעמטרֿפאל

 זײ הָאבן -- געמורמלט הָאט ער --גָאט איז מיט דיר , בײלע
 .  געזעןדָאך מיך אין דער ֿפרי

 הָאט -- ֿפון די ֿפיס שטיװל נישט און צי בעסער ַארָאּפ די רעד
 . בײלע בַאֿפױלן

,  ַא ֿפַײערקע ֿפון דער קיךגעטָאן און צװײ הָאט זי ַא כַאּפ אײנס
;  בױךצוםאַײנגעװיקלט זי אין שמַאטעס און צוגעלײגט רֿפאלן 

אױֿפן דערנָאך הָאט זי אים איבערגעדעקט און ַאװעקגעזעצט זיך 
 .  איםלעבןברעג בעט 

, רֿפאל,  גָאט איז דיר ליבװי --,  הָאט זי אים געזָאגט--, קרעכץ
 . קרעכץ

.  מער געהערט אױֿפן הױףַאלץ שטימען אין דרױסן הָאבן זיך די
,  ַארױסנישטַאז קײנער איז .  ַא ֿפַײףגעשניטןבַאלד הָאט זיך דורכ

 . זַײנען די ּפױערים ַארַײן אין שטוב

 ?  ביזטוװּו -- הָאבן זײ גערוֿפן -- ַאלרַאֿפ

 .  שוץַא הָאט זיך געשטעלט לעבן בעט װי בײלע

 הָאט זי געזָאגט ַא -- געכַאּפט בױך הָאט דער רֿפאלן 
 . קרעכצנדיקע

הָאב אים שױן עטלעכע שטַארצן צוגעלײגט און עס העלֿפט 'כ 
 . ָאט ליגט ער, נֿפש איבער די ֿפערד- עגמתֿפוןַאלץ . נישט

,  בָארד זַײנערשװַארצער ּפױערים הָאבן געקוקט אױף דער די
און שװער , װָאס הָאט ַארױסגעקוקט ֿפון בעטגעװַאנט ַארױס

הָאט ָאּפגעדעקט , מיט ַא שטיק אַײזן אין הַאנט, דער שמיד. געשװיגן
 . די ּפערענע



 מיר קען -- בײלען נָאכגעשּפעט הָאט ער -- בױך געכַאּפט דער
 זַאכן מען ַאזעלכע 

 .  יִידישע קונצןאױףאיך ֿפַארשטײ מיך .  אַײנרעדןנישט

 :  אין די גדריםװײטיק הָאט דערֿפילט ַאן עמעסן רֿפאל

 איך אַײך שױן ַא מָאל הָאב --,  הָאט ער געמורמלט--, שכנים
 ? ָאּפגענַארט

 מיט דעם צוריק הָאט מיט ּכעס צוגעדעקט אים יַאן
 : איבערבעט

 -- צו די ּפױערים געזָאגט הָאט ער --טשן  אים נישט מענגלײבט
 זיך ָאּפטײלן. . . דער יִיד , דָאס װיל ער זיך אױסדרײען ֿפון מיטגײן

 . ֿפון דָארף װי ַא ֿפרעמדער

 :  הָאט בײדע הענט ֿפַארברָאכןבײלע

 .  רעדןָאנגעהױבן הָאט זי -- הַארציקע מענטשן

 :  הָאט איר איבערגעריסןיַאן

ן ַאלײן ' מיר-- צָארן מיט הָאט ער געזָאגט --בײלע ,  שװַײג--
 ! מענטשן,  קומט--ן עס געדענקען 'ָאבער מיר. גײן

און ַארױסגעשּפַארט זיך , געזָאגט הָאבן די ּפױערים --! קומט
 . ֿפון שטוב

 הָאבן די ּפױערים נַאכט דער שטילער אױסגעשטערנטער אין
 װָאס, ר מענטשןֿפון ליעשנָאװקע צװײ משּפטים ַארױסגעגעבן איבע

דעם גנֿב צעגעלעק הָאט מען : קענען ניט זַײן מיט דער עדה
רֿפאל דעם .  דָאס הַארץ אונטערגעהַאקטדרענגערמיט , דערהרגעט

 .  שטוב אױסגעשלָאגןֿפוןמילנער הָאט מען מיט שטײנער די שױבן 

 זוכן ַא קונה אױף גענומען אױף צו מָארגנס הָאט רֿפאל גלַײך
 . די ֿפעלדערזַײן מיל און 



 ער געזָאגט צו די הָאט --װעל ֿפַארקױֿפן אין מקח ' כ--
 . װיל ַאריבער צו יִידן אין שטָאט' כ--מעקלערס 


