
 סענבערגַײוו. מ-.א
 ַא טַאטע מיט בנים

ַא , זַײן װַײב, אהל- ַאזױ הָאט אים חנה--למה דער גרָאבער קָאּפ ש
װען יִידן גײען שױן אין , װַײל ֿפרַײטיק ֿפַארנַאכט, צונָאמען געגעבן

 צימעס ָאּפנעמט ער מיט זַײנע צװײ בנים ערשט דעם ט, שול ַארַײן
לעֿפל אין די -מיט די קעכער, דרַײאון ַאלע , צוױשן די ֿפיס ַארַײן

רַײבן לעֿפל , װי די טערקן, ן מיט רױטע דערהיצטע ּפנימעראוהענט 
ביז עס בלַײבט קײן , ַארַײן" ּפיסקעס"אַײן און לעֿפל אױס אין די 

הס װעגן אױף שבת אין דער לא-ׂשריד וּפליט נישט איבער ֿפַאר חנה
מט זיך זונטיק בַאגינען ענ" שלמה דער גרָאבער קָאּפ"ָאט דער . ֿפרי

 ער הָאט זיך די --, דָאס זעקל מיט דעם שטעקל אין הַאנט ַארַײן
ער מיט ,  און מַארש אין דָארף ַארַײן--נעגל אפילו נישט ָאּפגעגָאסן 

הָאט ער , ּפנחסלען, דעם עלטערן. משהלע ברוטַאן, נגערן זוןדעם יִי
 מוטער רוֿפט אים די, "סָאלדַאט"אמתער ן װי ַא. עןמורא צו טשעּפ

 אױסגעלײגט אױף זַײן ך  ליגט ער זי--" זעלנערטשיק"טַאקע 
ברעטער אױף שטולן מיט מולטערס צוקָאּפנס -טַאּפטשַאן ֿפון לָאקשן

ען דָאס קלײנע שטיבל מיט די גרָאע און מַאכט ֿפול מיט זַײן כרָאּפ
ליגנדיק מיט די נָאזלעכער צום בעליק ָאנגעשטעלט און מיט , װענט

 . די נַאקעטע עלנבױגן ֿפַארװָארֿפן אונטערן קָאּפ
אױף ,  גיט שלמה צום יִינגערן זון ַא זָאג--דער יונג , ָאל ער שלָאֿפןז--

הָאב : װי אײנער רעדט, די שּפיץ נעגל צולײגנדיק ַא ֿפינגער צום מױל
און לָאמיר זיך ארױסמַאכן און ַאנטלױֿפן אין , אים ַא שװַארץ יָאר

 "... ָאנרַײסעניש" דו הָאבן דָאס טװעס, ןדָארף ַארַײ
און מען גנבעט זיך שטיל מיט דעם זעקל אױף די ּפלײצעס און מיט 

לאה אין דעם -ַאז חנה, ם ֿפון שטוב ַארױסָארעדעם שטעקן אונטערן 
װָאס ליגט דָארט בַאגרָאבן מיטן קָאּפ אין , קוּפקל-סן שלָאףװַײ

 ֿפון דער ם סקריּפעערן אפילו דהױבט גָאר ניט ָאן צו ה, קישן ַארַײן
 . ערס שַארן זיך ַארױס אין דרױסןעבג-װען אירע צװײ ּפרנסה, טיר
דער װַײסלעכער טָאג לַײכט שױן דורכן . ן שטוב װערט שטילאי

נָאר שלמה מיט דעם . ֿפענצטער ַארַײן און װַײסט דָאס שטיבל אױס
 . זון זַײנען שױן ַאצינד צװײ ֿפרַײע ֿפױגל



לע ברוטַאן ַא צעקַאליעטשעטן הים משא װַײזט --טע טַא, זעסט--
הױבנדיק אים אין דער הױך און אונטערטַאנצנדיק , וסבָארוױסן ֿפ

ן ַא שטײן דָאס הָאב איך מיר ָא,  זעסט--דערװַײל אױֿפן צװײטן 
ֿפלײש אױף ַא -ער װַײזט אים ַא רױטע װּונד ֿפון רױ... עטַאליעכמָאּפג

 . וסקטן ֿפָאטילַארבשװַארצן פ
זַײטיקן   ענטֿפערט אים דער טַאטע מיט ַא--! ר ַא הונטַארה ֿפּפַא ּכ--

יונגען זָאלן זיך .  ניט ַאװעקזעצןן קָאּפ איך קען אױף אַײך מַײ--. קוק
 . טָאג און נַאכט ארומיָאגן

ן משהלע ברוטַאן פארשנירט זיך שטַארקער די הױזן און וא
 רנָאר ע, ַאז ניט ּפנחסל, ֿפילנדיק,מארשירט מיט דעם טַאטן גלַײך
שענע הָאט ער ַא קע-אין דער װעסטל. איז דעם טַאטעס רעכטע הַאנט

װאס געהערט צו ַא , דָאס, טעשל מיט נָאדלען-ַא נָאדל, פינגערהוט
און דער טַאטע הָאט בַײ זיך אין זעקל , יונג-צו ַא הַאנט. מיטהעלֿפער

ַא ,  ַא מָאס צו נעמען,ַא שליַאך: װָאס געהערט צו ַא מַײסטער, דָאס
, און זַײן בן. ס לײם צום צײכענען און ַא שער צום שנַײדןױל װַײק

כַאּפן דעם שניט ֿפון ָאר ער װעט נ. משהלע ברוטַאן איז אים מקנא
 אין ַא זונטיק בַאגינען און ַאּפן װעט ער זיך ַאלײן אױפכ--טַאטן 

ל נישט מען זָאַאזױ ַאז ,  ַאלײןערנאײַאװעקלױפן אין דָארף ַארַײן 
 װידי מַאמע װעט ַארומלױֿפן : איז ַאהינגעקומען װּו ער, װיסן

אפשר איז איר זון , װער װײס, און ברעכן די הענט, פארסמט
לים ַײװָאדער אפשר הָאבן אים טָא, דערטרונקען געװָארן

... ט אין ַא װַאלד און חתונה געמַאכט מיט ַא קַאלבקגעשלעּפַאװע
צן ערגעץ אין ַא ימשהלע ברוטַאן װעט זיך ז, ר און ע-- …אפשר ַאזױ

-ָאטענע קַארטָאפליעס מיט זױערברך עסן געדָארף ַא גַאנצע װָא
און ֿפרַײטיק ֿפַארנַאכט װעט ער ערשט געבן ַא קום צוריק אין , מילך

ליכט װעלן שױן ֿפון ַאלע -די ברענענדיקע בענטש. שטעטל ַארַײן
ן  װָאס ֿפון ַא, עלן אים נָאכקוקןאון װַײבער װ, ֿפענצטער ארױסשַײנען

ַא ,  ַא דערהיצטער ֿפון װעגײטװי ער ג... ר ֿפון ַא יונג ער איזסעַײרַײנא
 און דעמָאלט װעט ער געבן ַא קום ַארַײן צו זַײן --... טױבטערַארשפ

און , װעט געבן ַא װָארף ַארָאּפ דָאס זעקל ֿפון זיך, לאהן-מַאמען חנה
, "נדעַאלעק"ַאחוץ ַא , ַא גַאנץ ֿפינֿפער קערבלק ַאװעגעבן איר ַא גיב 

 נַא -סט דו דָא הָאָא-ָאט: טװָאס ער הָאט אין זעקל געברַאכ
 דָאס הָאב איך ָא- ָאט--:  װעט ער איר געבן ַא זָאג--!... מַאמע

 !... און ָאט דָאס נַא דיר, ֿפַארדינט



װי . לט זַײןװָאס ֿפַאר ַא שבת עס װעט דעמָא, רן ער שטעלט זיך ֿפָאוא
אײנע נָאך דער ַאנדערער און ער , רוקן שיסלען די מַאמע װעט אים

און ַא , ֿפַאר ַא שטילן, לןדעײן אט זיך מַאכן דעמָאלט ֿפַאר ַאװע
 ... קלײנעם עסער

און ער קוקט , ען בַײ משהלע ברוטַאן די אױגןַאר גרױס ֿפרײד גלִיֿפ
 -שױן ַארױס, רױסױֿפן זַאמדיקן װעג ַאא טמיט ַא גלַאנץ און זײ

װּו , ט דעם ֿפָאטער אױֿפן בַארג הינטער דער שטָאטקומענדיק מי
טן זיך ֿפַאר ײָאס גרינע ֿפעלד מיט דעם װַײטן בלָאען װַאלד שפרד

 . ערגעץ אין דער װַײטער װעלט ַארַײן, זײערע אױגן אױס
 שּפילט דער ַאנגאױפג-ט ֿפַאר זונעןזַײ-װי אין מזרח, שהלע קוקטמ

 און ער --רױטע - און ברױןערױט-ֿפַײער, ן ַאלערלײ ּפַאסןהימל אי
צי עס הָאט נישט ַאמָאל , און ֿפרעגט דעם טַאטןן בלָאזט ָאן די בַאק

 ... ?װּו זײ גײען ערשט, געברענט די נַאכט אין דָארף
ַאז די זון ,  דו זעסט ניט-- זָאגט דער ֿפָאטער --... רָאבער קָאּפג --

     ... ?גײט אױף
װי די , זעט,  אַײן אױף יענער זַײטלן משהלע קוקט זיך נָאך ַאמָאוא

ס ַארונטער ַאּפ- אין לַאנגן תכלתנעם װָאלקןקעזון שטײט טַא
און שַײנט ַאֿפער ֿפון אױבן מיט שּפיצן ליכטיקײט אין , ֿפַאררוקט

ַאז דער ,  און ֿפַארשטײט ערשט--װי מיט לַאנגע הערנער , רַײןַאהימל 
, אין טיֿפן ֿפעלד... ךאיז נָא'װי ֿפרי ס, ער זעט... רעכטטַאטע איז גע

ָאקסן און ַא ּפױער מיט דעם העמד ָאר ַא ּפן  שטײע--װַײט אין טָאל 
 --איבער די הױזן און ַא ברײטן שטרױענעם קַאּפעלוש אױֿפן קָאּפ 

און ַא . און אױף ַאלץ ַארום ליגט נָאך די נַאכטיקע שטילקײט
 ַאז די ױ ַאז--, ט הינטערן װַײטן בלָאען װעלדלטונקעלע רואיקַײט רו

װי גלַאט , ַארסודעט פָאקסן און דער ּפױער זעען דָא אױס װי
 . ַארױסגעשטעלט אונטערן בלָאען הימל ַארונטער

װָאס ליגט , סַאּפ-נָאר אין דער לוֿפט קעגן דעם לַאנגן בלָאען װָאלקן
 --ערד רַאנד צוױשן הימל און -ט איבערן מזרחײאױסגעשּפר

 אײןהױך און גלַײך איבער , לױגפדערהױבט זיך שױן ַאן אײנציקער 
טשקן ינײגעשוױשטשערַײ ֿפון דעם קל-ֿפע מָארגןראון דָאס שַא, רטָא
 ףאױװָאס טונקט זיך מיט ֿפלַאטערדיקע ֿפליגעלעך , שעפענישלבַא
 ֿפילט ָאן די לוֿפט מיט ַא זיס --ַאס ּפ-ון אױף אין דעם װָאלקןא

-רגנדיקן ליכט און ַא זיסקַײט צעגיסט זיך אין דעם מָא. ערַײגעשּפיל



װי ַא שװַארץ ּפינטעלע ,  און העכערער ביז דער ֿפױגל קומט ַאלץ העכ-
װי ֿפון , און דָאס ּפישטשען זַײנס הערט זיך קױם, אין װָאלקן ַארַײן

און ָאט הינטער יענער װַײטער . הינטער ַא װַײטער װעלט ַאֿפער
, װעט משהלע זַײן שּפעטער, ער ֿפױגל איז שױן איצטװּו ד, װעלט

דער ֿפױגל . ער מיט דעם טַאטן זַײנעם, װײ שעה ַארוםצערשט אין 
יענע װַײטע , קוקנדיק ֿפון דער הױך ַארָאּפ, מוז שױן ַאװדאי ַארױסזען

מיט די אײנציקע , שטרױענע דעכלעך מיט די ָאּפגעװַאשטע װענט
ױגל מוז פדער . ַאמדיקן װעג ַארױסן ז אױפװָאס קוקן, נצטערלעדפע

 .  און ער װעט ערשט זַײן שּפעטער דָארט--ן עזײ שױן ַאװדאי ז
דער טַאטע װעט זיך שטעלן ...  זַײן-- טרַאכט ער --גוט װעט דָאס  װי

אין ּפַאכטערס שטוב בַײ , דַאװנען אין ּפַאכטערס טלית און תפילין
 און דער --, עןער װעט זיך אױך שטעלן דַאװנ, דעם ֿפענצטער

ריך מיט ַא שטיק יסל צװָאשּפַאכטער װעט דערנָאך געבן ָאנבַײסן ַא 
 .  ַאז דער רוח װעט עס נעמען--" קריץָא"שװַארץ 

און מיט ַא װיש ֿפון זַײן ַארבל , נָאר דער טַאטע שלָאגט אים איבער
גיט , װי ער װָאלט אים געװָאלט עּפעס ַא טשעּפע טָאן, ָאן משהלעס

 :  ַא ֿפרעגער אים
 הָאט עּפעס עדי מַאמ, הַאסט נישט געהערט, משהלע, צי דו--

 ...?געקרעכצט
ָאנקוקנדיק דעם , רעגט משהלע ברוטַאן ֿפ--? װָאס געקרעכצט--

 .טַאטן מיט ַא הַאלב ָאֿפן מױל און אױפגעבלָאזענע ליּפן
 ...?צי זי הָאט נישט געקרעכצט--
 ? װָאס געקרעכצט--
און  ,גיט ער אים צוריק װי ַא װָארף אױף ֿפון זיך!  דו בהמה דו, גײ--

 דו פַארשטײסט ניט װָאס מען רעדט --: װַײטער מיט ַא זַײטיקן קוק
 ...צו דיר

ער װײס ַאז דער ... נָאר משהלע מַאכט זיך גָאר נישט ֿפַארשטײן
ריכט זיך ַא , לאה-חנה, און די מַאמע, ַאלטער מַאכט נָאך ַא ברית

נָאר ... רױסװַארֿפן נָאך ַא בן ֿפון די געדערים ַארױסליַאדע טָאג ַא
ַאז ער ֿפַארשטײט זיך , לָאז דער ַאלטער מײנען? װָאס ַארט דָאס אים

 ...גָארנישט אױף ַאזױנע געשעֿפטן



, הױבן בײדע די לעֿפל, און ַאזױ נַארנדיק זיך אײנער דעם ַאנדערן
 .ַײןשטעלן װָאס ַאמָאל געשוױנטערע ֿפיס אין דָארף ַאר

 איך --.  טענהט דער טַאטע צום זון--!... רודער צו מיט ַאן אבר--
װי , ברוך השם,  און זע-- טענהט ער --בין מיט ַא יָאר עלטער װי דו 

 !איך גײ
, און ַאזױ גײענדיק מַאכט ער װָאס ַאמָאל גרעבערע שּפרַײזן

 און װען ער שטעלט. שָארכענדיק מיט די כָאליַאװעס ָאן די ּפָאלעס
ט װעג און װַארֿפט די זיך נָאך אױף ַא מינוט אױֿפן גרָאז בַײ דער זַײ

 דעמָאלט לױֿפט שױן משהלע --שטיװל ַארָאּפ ֿפון זיך 
 --אונטערטַאנצנדיק ַא גַאנצן װעג אױף דעם צעקַאליעטשעטן ֿפוס 

ביז זײ װערן ֿפַארשװּונדן , און קָאן אים דעם גַאנצן װעג ניט דערכַאּפן
 ...  ֿפעלד ַאװעקװַײט איבערן

                                                   --  --  --  --  --        
דָאס ערשטע . ון שלָאףֿפלאה אױף -שט דעמָאלט כַאּפט זיך חנהרע

ַאז דָאס , ױבנדיק דעם קָאּפ ֿפון געלעגעררהַא ביסל אונטע, זעט זי
 װען זי -- דערנָאך און. צװײטע בעט איז שױן לַאנג אױסגעלײדיקט

װי הױך די זון שטײט , גיט ַא קוק אין ֿפענצטער ַארַײן און זי דערזעט
ֿפעלד מיט אירע   שטעלט זיך איר ֿפָאר דָאס--שױן אין בלָאען הימל 

טלען הידי , װי זײ בײדע בָארװעסערהײט, געבער-װײ ּפרנסהצ
, ראון ע, ערטכמַאעידי ּפנימער צ, פארקַאשערט איבער די שטערנס

זי גיט ַא קוק צום . טרָאגט די שטיװל אױף דעם ַאקסל, דער ַאלטער
װי שנָארכן ער שנָארכט מיט זַײן געזונט רױט , זון אױֿפן געלעגער

עּפעס . בן זיךהױװי די ליּפן בלָאזן זיך און װי די נָאזלעכער  ,געזיכט
י  טרַאכט ז--מַאשין װָאלט דָא געַארבעט -ּפונקט װי ַא גַאנצע ּפַארע

סט דו דָאס דָא װָאס פַאר ַא נבוזראדן הָא, רבונו של עולם: זיך
װײ ַאז זי גיט ַא קוק אױף זַײנע צ,  נָאר--... ?נגעשיקט אױף מירָא
 נָאך יזא'ַאז ס, םל שטילערַא ביטרַאכט זי שױן , ע אױגןטַארמַאכֿפ

און דעמָאלט ֿפילט זי ... װָאס דער רשע שלָאֿפט ַאמָאל, ֿפָארט גוט
איז ֿפַאר דער װעלט װען דער רשע 'ָאס ֿפַאר ַא מחיה סװ, ערשט

 . שלָאֿפט
ן ַאקט זיך אין דער ֿפרי ָאֿפּ: ם ּפנחסל טוט נישט מער װי ַאזױערָאװ

 ַא צורױס אױֿפן ּפלַאץ  ַאַאַײד און ה--ס מיט ּפלעץ עצװײ קעשענ
אין מיטן ַאּפ ר ַא כָאדער ער גיט גָא. צו ַא חברה טױבן, חברה יונגען



ער  װ,  נפקא מינהןישט קַײ נּ,העלן טָאג ַא ֿפערדל ֿפון מַארק ַארָאּפ
לױפט דערמיט צום טַײך ַאנט און --עס הָאט עס ַאנידערגעשטעלט 

 ןן עס אױף ַא גַאנצן טָאג אױֿפַאשעאון ּפ, ן טָאגצבָאדן עס אױף ַא גַאנ
און טָאמער װיל װער . מיל- הינטער דער װַאסער "ּפאסטערניק"

יונגען מיט ר ּפָאָאדער ַא , ט דָאס ֿפערד ָאּפנעמעןֿפון שטָאקומען 
 --...  איז ער--דָא , ָא דָא-ָאט: ױסָאראטַײטלדיקע הענט װילן לױֿפן פ
ט  אײן אױג קוקנדיק אױף יענער זַײטשטײט ער די גַאנצע צַײט מי

, ער זעט, װי נָאר עס מַאכט זיך עּפעס ַא שטיקל מהומהן או... ענקלָא
דעם ֿפערד אױף רף גיט ער זיך ַא װָא --, ן ָא שטומּפ קומטַאז דער
 גָאר מיט ַא הינטערװעגל --" ּפָאשָאל און ּפָאשָאל "� און --ַארױף 

דָארט איז ער .  גלַײך אױֿפן שָאסײ ַארױף--הינטערן צמענטַארזש 
װען ער , ון גײט טוט אים עּפעס א-- ,שױן װַײטער ַא פרַײער ֿפױגל

דָאס ֿפערדל שטעלט ער צוריק ָאּפ אױף דעם . ..דלזיצט אױֿפן ֿפער
און װען דָאס , װען זַײן הַארץ גלוסט, װּו ער הָאט עס גענומען, רטָא

עלעך קאון אין ַאלע װינ, גַאנצע שטעטל ריכט זיך שױן נישט דערױף
 ...קָאכן רעדלעך מענטשן ַאז ּפנחסל הָאט געגנבעט ַא ֿפערדל

ער הָאט .  ָאּפגעטָאן ַא מיאוסע מעשהמָאל הָאט ער טַאקען  נָאר אײ
 ּפױערים און ךצוױשן נָא"  'טומאה"גײענדיק ֿפון , בַײ ַא שיקסע

 די ערשטע --, צונגעןּפט ַא בינטל שּפרָאַארױסגעכַא, ּפױערטעס
 מינים װָאס לעצונױפגעקליבן ֿפון ַא, ֿפון זײערע גערטנער ונגעןצשּפרָא

ר גערָאטן יָא-זאל הַײ'ַאז ס, ריצןדער גלח זָאל בַאשּפ, זײ ברענגען זײ
ּפט בַײ ַא שיקסע און זי נָאך גַאנץ געכַא הָאט ער ַאזַא בינטל ַארױס--

  ּפנחסל ,ַאהַא, דעמָאלט הָאט מען געשמועסט ַאז. גוט ָאנגעהרגעט
ָאט אים האון דער טַאטע . ן נישט ָאנקוקן די ליכטיקע שַײןװעט שױ

נָאר . סעס אין מיטן דער גַאסװָאס ער כַאּפט שיק, פָארגעװָארפן
ַאז ער װײסט , ּפנחסל הָאט דעם טַאטן געגעבן צוריק ַאן ענטֿפער

אײדער ער הָאט מיט זַײן , נישט װָאס ער הָאט געטָאן בחורװַײז
און דער , ַאזױ הָאט ער אים געענטֿפערט... טמַאמען חתונה געהַא

טױסן אײנער טַאטע מיט דעם זון הָאבן זיך דעמָאלט געֿפילט ָאנגעש
ָאנטרעפנדיק זיך הערנער אין , װי צװײ ציגן, אױף דעם ַאנדערן

 ...הערנער אױף אײן ברעט
... װי ַאזױ דעם טַאטן איבערצובעטן, נָאר ּפנחסל הָאט שױן געװּוסט
נָאר מיט דעם טַאטן װיל ער נישט , ֿפון דער מַאמען הַאלט ער נישט

 ...ֿפירן קײן ברוגזן



ט ארַײן הָאט ֿפַארבלָאנדזשעט ַא  און אין שטָא,הָאט גָאט געהָאלֿפן
, ּפנחסל איז דערפרישט געװָארן. מַאכערס-מיט קונצן" זעליעקַארַא"

מַאכער מיט דעם גַאנצן געזינדל -און װי נָאר דער עלטסטער קונצן
װָאס הָאט אױסגעזען װי ַא , שיקסלעך און  שװַארצן װַײבערל

הָאבן דעם מיטלסטן סלוּפ  װי נָאר זײ --ציגַײנערין מיט צעּפ 
ל געהָאלֿפן די סהָאט שױן ּפנח, אױֿפגעשטעלט אין מיטן מַארק

די הילצערנע ֿפערדלעך צו די , שטריק מיט די ּפלַאכטעס אױפציען
און . געֿפַארבטע בריטשקעס צוטשעּפען און אױף די דרענגער ָאנטָאן

װען די שיקסעס מיט די שקצים ֿפון די , דעם ערשטן זונטיק
ט ארַײן מיט די זַײנען געקומען אין שטָא" ּפַארַאפיעס"רומיקע ַא

 און --מיט די װַײסע אױֿפגעשטעלטע ּפאהלעך , נלַאנציקע דַאשקעס
הָאט די . די שיקסעס מיט רי װַײסע ֿפַאטשײלעכלעך אױף די קעּפ 

 .ָאנגעהױבן צו רודערן"  זעליעקַארַא"
ען בַײ דעם עלטסטן ּפנחסל הָאט שױן שטַארק געהַאט נושא חן געװ

װָאלט ער אים , װען ער װָאלט מיט אים מיטפָארן; כערמַא-קונצן
װָאס ֿפַאר ַא ,  מי יודע--אפשר אױך ַא שיקסל געגעבן ֿפַאר ַא װַײב 

ער " זעליערַאקַא"אײגענער ן מַאכער מיט ַא-װָאס ֿפַאר ַא קונצן, לַײט
עס הָאט אים דָאס נָאר עּפ... װָאלט שױן הַײנט ַאלײן געװען ֿפַאר זיך

כָאטש דער ַאלטער הָאט אים יָא , הַארץ נישט געלָאזט מיטפָארן
-ַא שװַארצע מיט קַארעלן, און דָאס עלטסטע שיקסל, צוגערעדט

ן גצוגעװּונקען און געקוקט אין די אױ, הָאט אים דוכט זיך, ליּפן
 הָאט ער... ט געװָאלטישנָאר ער הָאט נ... ל בַאשטײןער זָא, ַארַײן

װָאס ֿפַאר ַא , גענומען דעמָאלט דעם טַאטן זַײנעם ָאנװַײזן כָאטש
 און ַארױסגעֿפירט --מַאכער -בוד ער הָאט בַײ דעם עלטסטן קונצןּכ

 . אים אין מַארק ַארַײן
 קַאּפל ֿפון  ַא,און װי שלמה הָאט דערזען דעם קַײלעכדיקן דַאך

און װי , שּפיץּפלַאכטעס אױפגעצױגן מיט ַא רױט פענדל אין סַאמע 
ט יונגען און מײדן און ַארום און ַארום שטײט ַא הַאלבע שטָא

 --, װַײבער אױסגעמישט מיט שיקסעס און שקצים ֿפון די דערֿפער
מיט װָאס ֿפַאר , ֿפון אונטערן דעכל ַאֿפער, ן װי איבער זײערע קעּפוא

ָאס ַאטשערקעס דַא סַאמעט און ֿפַארשידענע צירונגען ֿפון ַאלערלײ ּפ
 און װָאס ֿפַאר ַא מיני --מיטלסטע בודעלע איז עס בַאקלײדט 

מעשענע טרומײטן עס שטײען עס מיט די ָאֿפענע מַײלער גלַײך אין 
 הָאט עס אים ַאזש בַײ דָאם הַארץ --נגעשטעלט מַארק ַארַײן ָא



ַאז ַאזַא שײנקײט זָאל זיך גָאר , נָאך מער װי דעם זון, ֿפַארכַאּפט
און ער הָאט זיך . מַאכערס אין דער װעלט-נען בַײ קונצןקָאנען געֿפי

און !... שױן אײנמָאל קונצן, ַאז קונצן זָאלן דָא ֿפָארקומען, געריכט
 :ער הָאט ַא ֿפרעג געגעבן דעם זון

 ?  דָא ֿפָארקומעןסװָאס ֿפַאר ַא קונצן װעלן ע--
לן ַא און װער עס װעט בַאצָא, הילצערנע ֿפערדלעך װעלן ַאלײן לױֿפן--

 הָאט דער זון --... רן װעט ֿפָא--װער ַא ֿפירער ,  װעט רַײטן--זעקסער 
 .צוריק געענטֿפערט קורץ און שַארף

ֿפָארן און רַײטן אױף : שלמה הָאט זַײנע אױגן ניט געגלױבט
נדיק זיך צוױשן עולם און ערשט ארַײנשטוּפ... ?הילצערנע ֿפערדלעך

הינטן בריטשקעס און נָאך , טלטאון דערזעענדיק די ֿפערדלעך געזַא
- הָאט ער מױל און אױערן אױף--די בריטשקעס װַײטער פערדלעך 

 ... געמַאכט
 -- הָאט אים דער זון דערצײלט מיט גרױסקײט --און דָאס ַאלץ --

ָאן מיר װָאלטן זײ ,  דו מײנסט--. הָאב איך געהָאלפן צונױפשטעלן
װעסט דו , טַאטע, דו װילסטאון ַאז ... ?שױן ַאזױ גיך צונױֿפגעשטעלט

װי דו זעסט מיך , אומבַאצָאלט, קענען רַײטן אױף ַא ֿפערדל אױך
 .אומבַאצָאלט, לעבן

און , הָאבן זיך ַאזש די בַאקן צעשמײכלט, דעם גרָאבן קָאּפ, למהןש
 גלַאנץ אױף דעם געבעטן סַאמעט טדי אױגן זַײנע הָאבן געקוקט מי

 ...ערקעס ַאלערלײ ּפַאטשוןאון צירונג ֿפ
 הָאט ער זיך ַא גלעט געגעבן איבער דער --... װעלן מיר זען, װַארט--

 .בָארד מיט ַא בליק אױֿפן זון
און װי נָאר די מעשענע ָאּפגעּפוצטע טרומײטן הָאבן געגעבן ַא זעץ 

הָאט זיך שױן ! . רַא-ר-ר-טָא-טָא-טָא! רַא-ר-ר-טָא-טַא-טַא: .ַארױס
לטן און אין זיך ָאנגעהױבן מיטזינגען שלמה נישט געקָאנט אַײנהַא

װעלכן ער הָאט זיך בַאלד אױסגעלערנט און זינגט נָאך , דעם מַארש
לאה -ַאז זַײן װַײב חנה, ַאזױ, עד היום מיט אים די שבתדיקע זמירות

טָאג מיט , װי הָאט עס ַא מענטש נישט קײן חרּפה: זידלט אים ַאזש
, ס איז נישט שלמהס דאגה נָאר דָא--? נַאכט דעם אײגענעם ניגון

הָאבן די טרומײטן ! רַא-ר-ר-טַא-טַא-טַא: נישט שלמהס עסק
... . רַא-ר-ר-טַא-טַא-טַא: און ער הָאט אונטערגעהָאלֿפן, געקנַאקט



װי ער װָאלט געװָאלט בשעת , און ָאנגעבלָאזן זיך מיט דעם קַארק
ט די מי" זעליעקַארַא"און די . מעשה מַאכן ֿפון אים ַא טרומײט

ַאלץ איז שױן  -- מיט די בריטשקעס און מיט דעם דעכל, ֿפערדלעך
און דערהיצטע ּפנימער מיט בליצנדיקע אױגן , געֿפלױגן אין ַא רָאד

ַאזױ ַאז , ֿפַארן אױג" געמידניעט"ֿפון שיקסעס און שקצים הָאבן 
און הָאט , שלמה הָאט זיך שױן לענגער נישט געקָאנט אַײנהַאלטן

 ביז די --, ַאלע מָאל געװָארֿפן ַא ֿפַארליבטן בליקצום זונדל 
 און ּפנחסל הָאט געכַאּפט דעם --הָאט זיך געשטעלט " זעליעקַארַא"

און ַא װינק זיך , טַאטן און געגעבן ַא װַארף ַארױף אױף ַא ֿפערד
 --ַאז דָאס איז זַײן ֿפָאטער , מַאכערס װַײבל-איבער מיט דעם קונצן

ַארױף אין דער הױך אונטער דער ּפלַאכטע ֿפון און ַאלײן איז ער 
 .זעליענג און ֿפירן די גַאנצע קַארַאדרײען דעם דרַא, דעכל

 וןשלמהס אױגן הָאבן געבליצט מיט ֿפַײער אױף די ַאלע מײדן א
 ַא רװָאס ֿפַא, װָאס זענען דָא געשטַאנען ַארום און צוגעזען, װַײבער

און ער הָאט ַא ֿפַײף געטָאן . כטגדולה ער הָאט דורך זַײן זון דערגרײ
בַאלד הָאט זיך דערהערט ַא קלינגען !... ֿפָאר,  ּפנחסל--אין דער הױך 

װָאס , עטענער בודקעלע ַאֿפערַמער סאר דאױף ַא גלעקל ֿפון אונטע
 ַאלערלײ װַײסע און בלָאע טפטן מיהַאאיז געװען אױסגע

ַארױף , די בילעטןירן הָאבן גיך געכַאּפט זשאסדי ּפַא. ּפַאשערקעס
, אזשירקעס ַארַײן אין די בריטשקעססאון די ּפַא, אױף די ֿפערדלעך

-ר-טַא-טַא-טַא: און די טרומײטן הָאבן װַײטער געגעבן ַא זעץ ַארױס
ער , עהױבן צו פליעןגּפ הָאט ָאנאון שלמה דער גרָאבער קָא!  רא-ר

, און געֿפלױגן ַאלץ הָאט זיך געדרײט --זעליע מיט דער גַאנצער קַארַא
נָאר צוױשן די ַאלע רױטע דערהיצטע ּפנימער איז שלמהס רױט 

װָאס ,  און חברה יונגען--דערהיצט ּפנים געװען דָאס אײנציק יִידישע 
מיט שטעקנס , װי צוגעקלעּפט, זַײנען געשטַאנען ַארום דער קײט

 הָאבן זיך מיישב געװען און --ָאדער בַײטשיקעס אין די הענט 
ַארום און ַארום זַײנען .  בן אונטערצושמַײסן שלמהס פערדלָאנגעהױ

און ֿפון ַאלע זַײטן איז געװָארן ַא , ַא װַאכט יונגען געשטַאנען
  און --! װיָא, װיָא: קָאכערַײ מיט ַא מין הילכעדיק געלעכטער

שלמהן . געהַאלטן נָאר אין אײן אונטערּפַאטשן און אונטערשמַײסן
 די בָארד איז זיך צעֿפלױגן אױף בײדע ,ַארדרײטהָאט זיך דער קָאּפ ֿפ

די אױגן הָאבן געבליצט און , װי ַא צעװָארפענער בעזים, זַײטן לַאצן
און יונגען הָאבן געקָאװעט און געכמַאליעט איבער אים , געבליצט

יָאגט שלמה נָאך , מען גיט זיך ַא קוק אום, און ּפלוצלונג, דָאס ֿפערד



װָאס איז געזעסן פָאראױס אים אױף ַא , די שיקסע. ַא שיקסע
זי די שּפיצן : און ער הינטער איר אױף ַא ֿפערד, בריטשקע

 און --מיט די ציטער שּפילקעס , ֿפַאטשײלעכל צעֿפלױגן איבערן קָאּפ
װי ,  הָאט עם אױסגעזען--מיט דער בָארד צעֿפלױגן אױף די לַאצן , ער

בן נישט געהָאלפן די און עס הָא, גט זי כסדר ָאן אױֿפהערער יָא
װָאס די יונגען הָאבן שלמהן , געשרײען און דָאס געֿפַײֿפערַײ

 --גן די שיקסע כיָאשלמה הָאט געהַאלטן אין אײן נָא.  אױסגעֿפַײֿפט
און , ביז דעם זון הָאט זיך דָארט אין דער הױך דער קָאּפ פַארדרײט

מיט , ן קָאּפער הָאט פריער געגעבן ַא ברָאך ארָאּפ דעם טַאטן אױֿפ
ַאז עס , און אּפגעװַאשן אים, װָאס ער הָאט ֿפַאר צען יָאר געגעסן

 און דערנאך --ען איבערן ּפנים און איבער דער בָארד נהָאט גערו
געגעבן ַא ֿפַאל ַארָאּפ ֿפון בױדעם ַארָאּפ צו דער שיקסע אין בריטשקע 

הָאט זיך " זעליערַאקַא" און די --איז געװען ַא קלינגערַײ 'ס.  ַארַײן
 . ָאפגעשטעלט

דעמָאלט איז דער טַאטע מיט דעם זון ַאנטלָאֿפן װי צװײ 
און ַא חברה יונגען נָאך זײ מיט ַא . איבערן מַארק, מיסענעשּפגעָא

, ױשן די בינען שלמהוװי צ, עס הָאט געקָאכט. ףגעטומל און ַא געלַא
 ִיידן הָאבן זיך נָאר!... גט ַא שיקסעָאט געיהָא, דער גרָאבער קָאּפ

ַאז דָאס מײנט , ַאלע הָאבן געװּוסט.  נישט געשרָאקן ֿפַאר דעם חטא
הָאבן זיך , ֿפַארקערט,  און קרעמער--" זעליעקַארַא"מען אױף דער 

געװעלבער און  נָאך מיט ֿפַארגעניגן געשטעלט אױף די שװעלן ֿפון די
װי ער , הןרד ַארַײן נָאכגעקוקט שלמבָאמיט ַא שמײכעלע אין דער 

װי , איבערן מַארק פָאראױס, מיט צעפלױגענע ּפָאלעס, איז געלָאפן
 װי ַא --דָאס זונדל נָאך אים און ַא חברה יונגען , יַאלטער ַאשמדַאן ַא

 ...  ֿפון הינטן--מחנה צונױפגעקליבענע ֿפײגל צום ַאװעקפליען 
ט אה איז ַאנטקעגן ֿפון שטוב ַארױס מיט אױסגעשּפרײטע הענל-חנה

מי יודע בַײ װָאס , זי הָאט געמײנט. דעם מַאן און דעם זון צו בַאשיצן
ּפנדיק זײ גיך אין ארַײנכַא,און , ֿפַאר ַא גנבה מען הָאט זײ געכַאּפט

י איז ַאז דער ַאלטער ַאשמדַא, איז זי געװױר געװָארן, שטוב ַארַײן
 ...זעליערן אױף דער קַארַאָאגָאר געֿפ

 קָאּפ און געקוקט אױף שלמהן מיט זי הָאט געשָאקלט מיטן
װי ֿפַארגינט זיך דָאס ַא טַאטע ֿפון קינדער זיך ַאזױ נַאריש : רחמנות
 .מַאכן



ַא  ַאז ער הָאט געטָאן, ַאז זי איז גערעכט, שלמה הָאט געֿפילט
נָאר ,  הָאט ער ָאּפגעלײגט דעם גַאנצן בײגל אױֿפן זון--נַארישקײט 

װָאס ַא , זי הָאט געזען. שט געקָאנט מַאכןמיט דעם זון הָאט זי גָארני
 און ֿפון הַײנטיקן טָאג ָאן הָאט זי זיך --טָאג װערט ער ַאלץ ערגער 

ַאז ֿפון , און ֿפעסט בַאשלָאסן, גַאנצן מייאש געװען ֿפון איםן שױן אי
 ... דעם יונג װעט שױן קײן גוטס ניט ַארױסקומען

פַארקַאשערט די ,  געלעגערװען זי זעט אים ליגן אױֿפן, און ַאצינד
װי דער זעלנער שּפילט אים ֿפון ּפנים , זעט זי בחוש, ַארבל ֿפון העמדל

װָאס דער רשע שלָאֿפט ,  און זי דַאנקט און לױבט גָאט--ַארָאּפ 
און װָאס די װעלט איז זיך נָאר מחיה מיט זַײן הַאלטן צו די , כָאטש
 ... אױגן
 נעמט די ֿפַאטשײלע אױֿפן קָאּפ ,לאה שטײט אױף ֿפון געלעגער-חנה

און גײט צו דער שכנטע ַארַײן מיט ַא שטַארץ אין דער הַאנט נָאך ַא 
 . קױל ֿפַײער

און דערפון הױבט זיך , די שכנטע שַארט איר ַא ּפָאר לעבעדיקע קױלן
ַאז זי הָאט , לאה רעדט ֿפַאר איר אױס דָאס הַארץ-חנה. ָאן ַא שמועס

װי זי הַאלט שױן , די שכנטע ֿפרעגט זי. נדערת ֿפון קינחנישט קײן 
ַאז ,  ענטפערט זי איר צוריק-- …מיט דעם איצטיקן אין דער װעלט

 . זי ריכט זיך שױן ַא ליַאדע שעה אין בעט ַארַײן
בַײ משהלע ברוטַאן הָאט זי ... און עס טוט איר בַאנג די גַאנצע מעשה

שװער הָאבן זי הָאט װָאס ֿפַאר ַא , קטנזי געדע... זיך פארשװָארן
 זי הָאט געהײסן דעם מַאנס ַא ּפָאר הױזן ַארָאּפ רַײסן ֿפון --. געהַאט

און זי הָאט דעם , װַײל זײ זַײנען געהָאנגען קעגנאיבער איר, נטַאו
 צום סוף הָאט זי זיך --. מַאן געשָאלטן דעמָאלט מיט טױטע קללות

 ... ַארןנװַײטער געלָאזט ארַײנ
גָאט קָאן העלֿפן גָאר ַא גרינג , ַאז אדרבה,  זידי שכנטע טרײסט

עטָארינס װי קינּפ, און עס קומט װַײטער ַארױס ַא שמועס. הָאבן
 . דַארפן שמירה

אױף ַאלע װיסטע , ַאז נישט הַײנט געדַאכט, לאה דערצײלט-און חנה
ט ַא קינד צוױשן דעם עלטערן און הָאט זי געהַא, װעלדער געדַאכט

 ... זױ װי אײנס ֿפון ַא הַאלב יָארַא, דעם יִינגערן



 -און די שכנטע דערצײלט איר צוריק װי טשַײטיל די קוּפקע
מָאל געזעסן אין ַא שבת צו נַאכט און הָאט גענײט ן מַאכערין איז אײ

און דָאס ֿפענצטער איז ארױסגעגַאנגען אין , ַא קוּפקעלע בַײ ַא לעמּפל
ֿפַאר דעם ֿפענצטער איז װי ,  הָאט זי דערזען--ַא מיטשַאנקעלע 

ר און צום בוזעם הָאט זי הָאזטע ֿפַארבַײגעלָאֿפן ַא נקבה מיט צעלָא
. דָאס איז געװען יוטע מָאטלס שנור... געהַאלטן צוגעטוליעט ַא קינד

 ... שטײנס געזָאגט'מ
און זי בעט .  מָאל און גײט ַאהײםלאה שּפַײט אױף דרַײ-חנה

ל ַארָאּפנעמען די מזוזות און ז ער זָאַא, װען ער שטײט אױף, ּפנחסלען
 . גײן צום סופר איבערזען
ַא קלָאר לַײלעך דָאס , העמדעלעך, נגעגרײטזי הָאט זיך װיקעלעך ָא

 און בַײנַאכט איז זי שױן נישט געגַאנגען --בעט צו פַארהענגען 
נָאר דָא הָאט שױן ניט געטױגט איר , שלָאֿפן ָאן ַא חומש צוקָאּפנס

 . דװקא דעם מַאנס, שחומ-טַײטש
ר ָאאין דער אײגענער נַאכט הָאבן זי שױן ַא ֿפּ? און װָאס קלערט איר

ּפט בַײ נגעקלַא ֿפַארטָאג ָאאון ַארום דרַײ, שכנטעס געװַארטעװעט
 "... בעבָא"דער 

 "קענדזשער"און בַאלד מיט ַא שװַארצן , י הָאט געבױרן ַא יונגז
ישט אומזיסט הָאט נ. .. געֿפַאלןװי נָאר ער איז אױף דער װעלט, רהָא

צי , טַארױסגײענדיק הינטער דער שטָא, שלמה איבערגעטרַאכט
ער הָאט זיך געריכט אױף ַא ֿפרײלעכן . הָאט זי שױן נישט געקרעכצט

לאה װעט -און זַײן חנה, ער װעט אם ירצה השם ַאהײם קומען, שבת
 . ן בשלום איבערגעקומעןבשױן הָא

לאה געלעגן אין בעט װי ַא גרעפין -נהַאצינד איז זיך שױן ח
אױף ַא שנירל , ֿפַארהַאנגען מיט ַא פָארהַאנג, צעלעגערטערהײט

, בריװלעך-המעלות-בַאקלעּפט מיט שיר, אונטערן בעליק אױפגעצױגן
ל איר װָאס מען זָא, ַאז זי הָאט געדַארֿפט, און נָאר ֿפון צַײט צו צַײט

דער שלָאפקוּפקעלע ַאֿפער הָאט זי דעם קָאּפ מיט , דערלַאנגען
 אױף איר ּפנים הָאט זיך --געשטעקט ֿפון הינטער דעם ֿפָארהַאנג 

זי הָאט גערעדט װײכער . געלַײטערטקַײט-שױן ָאנגעזען ַאן איבער
נָאר אײן זַאך הָאט זי נָאך , װי שױן ַאן איבערגעקומענע, און צַארטער

ל חלילה נישט טרעֿפן עס זָא, דָאס קינד צו היטן: געהַאט אױֿפן זינען
זי . װָאס די שכנטע הַאט דערצײלט, ָאדער מיט דעם, װי מיט יענעם



ֿפון , דָאס קינד ֿפון דער הַאנט נישט ארױסצולָאזן,הָאט בַאשלָאסן 
און אין שלָאף צו הַאלטן עס מיט . רעם נישט ַאֿפערצורוקןאונטערן ָא

 . צו ליגן דעריבער װי ַא טרַײע מַאמע, חותוַאלע כ
זי װערט ַאנטשלָאֿפן , און ָאט איז געקומען דָאנערשטיק בַײנַאכט

מָארגן װעט שלמה ַאהײם קומען און װעט . מיט זיסע געדַאנקען
-ן זַײן װיסן גָאר ָא, נגעגרײטװָאס ֿפַאר ַא יונג זי הָאט אים ָא, דערזען

 ...  שױן ַאצינד דעם דריטן-
  -- -- --און זי שלָאֿפט 

שבא מיט די נַאקעטע -ַאז די אײגענע מלכת, איראון עס דַאכט זיך 
מיט די לַאנגע צעלָאזטע צעּפ אין עּפעס ַא פארצַײטיש , ברוסטן

 ַא קרינעלינע ֿפון טערקישן סיץ מיט אזױנע --קַײלעכדיק קלײד 
ַאקט זיך צו איר דורך ַא הַאלבער  ּפ--בלימעלעך און אױגעלעך 

 --און ּפַאקט זיך , ַאקט זיך און ּפ--קװַארטיר אין ֿפענצטער ַארַײן 
, רכטן ַא פָאלאהן כַאּפט ָא- ַאז חנה--ַאזַא גרָאבע און ַאזַא שװערע 

דריקט זי , רַײןרדומּפענע קולות שרַײענדיק אין זיך ַאאון מיט ֿפַא
שבא -און עס הָאט שױן טַאקע קײן בעסערע מלכת,  זיךוינד צק דָאס

 ... ט געהַאטָאװי עס ה, נישט געדַארֿפט
                                             ---------------           
שלמה . ן ֿפענצטעררכעס בלױט דו, עס איז קױם טָאג אין דרױסן

צונױֿפגעמישט אין דער , און ּפנחסל, קלַאּפט שטיל ָאן אין טיר
װָאס ֿפַאלט אין שטיבל , ײט פין דער נַאכט און יונגן מָארגןקגרָא

שלמה קומט .  לױֿפט ֿפון געלעגער ַארָאּפ די טיר אױפמַאפן--ַארַײן 
עס הָאט אים די נַאכט , משהלע נָאך אים,  שּפיץ נעגליַארַײן אױף ד

און ער איז געקומען צולױֿפן מיטן , נישט געלָאזט רוען אין דָארף
דערזעענדיק דעם אױפגעצױגענעם ,  און ַאצינד--גלַײך  טָאג צו

 לַײכט ַא שטילער בלישטש אין זַײנע אױגן --עט ֿפָארהַאנג איבערן ב
אױף , גיט ער אים ַא צוּפ בַײם ַארבל, װענדנדיק זיך צום זון, אױף און

 : װי צוױשן זיך, שטיל געהַאנדלט
 ... ?װָאס הָאט זי געהַאט--
 .  ענטֿפערט ּפנחס--ַא יִינגל --



גַאגצן  צעגיסט זיך אים ַא ליכטיקער שמײכל איבערן --? ַא יִינגל--
 : משהלע ברוטַאן כַאּפט בַאלד אונטערטַאנצנדיק.  פנים

װעל איך הָאבן ַא ֿפולן קױש מיט , זכר- װעט זַײן ַא שלום--
 !... ַארבעס

 טוט אים דער טַאטע ַא --. די מַאמע שלָאפט! דו בענקארט,  שַא--
 . שטורך

 .  קומט ּפנחסל אױך צו הילף--!... ַא רוח אין דַײן,  שַא--
 מַאכט --? די מַאמע הָאט ַאװדאי געמוזט ערשט ַאנטשלָאֿפן װערן --

 . דער ֿפָאטער
 . ט ּפנחסל געענטֿפערט הָא--... זי שלָאֿפט ַא גַאנצע נַאכט,  נײן--
 ... ? ַא גַאנצע נַאכט--
מיט שטילע .  בַײ שלמהן הָאט זיך עּפעס אין הַארצן ָאּפגעריסן--

 : בן צוצוטרעטן צום ֿפָארהאנגּפַאמעלעכע טריט הָאט ער ָאנגעהױ
ם ע רוֿפט ער שטיל מיט ַאן ָאנגעצױגענ--... לאה-חנה, לאה- חנה--

װי ער װָאלט געװָאלט דָאס קול נישט לָאזן גײן , בליק אין זיך ַארַײן
 ... לאה- חנה--, צו װַײט

 .  לאה שלָאֿפט-חנה
 רוֿפט זיך אױף משהלע --װעל איך זי אױֿפװעקן , טַאטע, זלָא--

 . ן מיט ַא גרָאב קולברוטַא
 ֿפַארבַײסט שלמה מיט ַא ֿפינגער די צײן צו --! בענקַארט, שטיל--

 ...  װעסט זי איבערשרעקן  דו--אים 
 .. .לאה-חנה, לאה-חנה--
 הערט זיך ַא לַאנגער אױסגעצױגענער מריטש ֿפון --... ָא-ָא-ָאה--

 . הינטער דעם ֿפָארהַאנג
 ... ?דָאס קינדסט דו װּו הָא, לאה-חנה--
ַאן ,  טוט זי ַא געשרײ מיט ַאן אימּפעט--... דָאס קינד, געװַאלד--

למה טוט זיך ַא װָארף נישט טױט שאון , אױפגעכַאּפטע ֿפון שלָאף



בײדע זין בלַײבן . נישט לעבעדיק הינטער דעם ֿפָארהַאנג ַארונטער
 . רהאגגֿפַארשטײנערט מיט גלעזערנע אױסגעזעצטע אױגן אױֿפן פָא

מָאל ַא געשרײ אױס און ַא   טוט זי נָאך ַא--! דָאס קינד, געװַאלד--
דָאס . װי ַא טױט גענדזל, הױב עס אין דער לוֿפטן בַײ אײן הענטל

טוט זי עס ַא כַאּפ מיט דערשרָאקן , קינד טוט ַא דרײ מיטן קעּפל
 . ַארױסגעזעצטע אױגן בַײם ּפנימל און הױבט עס ָאו צו רַײסן

 גיט שלמה איר --!...  דיך שױן די ערשטע כָאלעריע טרעֿפןאון לָאז--
לאהלע די - חנה--. ַא בענטש מיט בײדע הענט איבערן קָאּפ

 שרַײט --! הָאסט מיר שױן געהרגעט ַא זון אױף טױט, קָאלבַאסניצע
ַאז דָאס קינד הָאט קײן ָאטעם נישט און איז , דערזעענדיק, ער אױס

 מיט ַאן ַארָאּפגעלָאזטן קָאּפ רוקט ער .װי ַא שטיק טײג, שױן קַאלט
 .זיך צוריק ַאֿפער ֿפון הינטער דעם ֿפָארהַאנג

 שלמה לױֿפט אום אױף --די זין נָאך . לאה מַאכט ַא געװַאלד-חנה
טרַײבער מיט געזונטע גרָאבע -װי ַא בערן, און אױף איבער דער שטוב

בַאלד . ַאנגשּפרַײזן און װַארֿפט גלַאנציקע אױגן אױף דעם ֿפָארה
 ַאז דָאס ,און מען װערט געװױר, קומען צו לױֿפן ַא ּפָאר שכנטעס

 . קינד איז טױט
 . גלידללאה זינגען ַא קלָא-דעמָאלט ערשט נעמט חנה

 ךשבא הָאט זיך דא-די מלכת, איך הָאב דָאך ַאן אומגליק געהַאט--
ײ  אזױנע צװ…דורך דעם ֿפענצטער, געּפַאקט צו מיר דורכן ֿפענצטער

הָאט זי מיר דָאס קינד דערהרגעט מיט , גרָאבע ציצן הָאט זי געהַאט
 ... די ציצן

ו ַאלײן  ד מען דַארף גרעבערע ציצו װי --שרַײט שלמה !  ? ציצן--
 :עריעלטרעֿפט דיך די ערשטע כַא. גט, ב גיך צום ר--? הָאסט

 הָאט זי געװָאלט ָאנהױבן פַאר --... ?װָאס װילסט דו... שלמהשי--
די צװײ זין הָאבן . נָאר עס הָאט גָארנישט געהָאלֿפן.  אים צו װײנען

ַאז זײ , קט גָאטנאון געדַא, ַײנגעקָארטשעט אין ַא װינקעלעאזיך װי 
מַאן הָאט -װען ַא חברה, און שּפעטער... זַײנען אין דעם נישט שולדיק
 הָאט די מַאמע געמוזט --ם ַארַײן עדָאס קינד צוגענומען אין בוז

צוריק דעם פָארהַאנג ַארָאּפנעמען און , וריק דָאס בעט ֿפַארבעטןצ
 . גײן מיטן טַאטן צום רב



-------- 
- הָאט שלמה ַא צעקָאכטער און מיט הַארץ געטענהט --! גוטער רב--
ך מיר שױן צװײ זין זי הָאט דָא, ך מיך בדלות געשטעלט זי הָאט דָא-

  -- -- --! צװײ זין! דעם טױט געמַאכט
 הָאט דער רב --? יִידענע, ט זשע מוחל זַײ,און װָאס זָאגט איר--

 . געֿפרעגט
ן ַארױס מיט ַא צעשיטנדיק מאמע װײ גיט זי ַא --... צװײ זין נעבעך--

 . קול
י זי הָאט ַאװדַא...  ַא יִידענע--? שלמה, װָאס װילסט דו ֿפון איר--

 .  בעט זיך בַײ אים דער רב--געװָאלט זײ זָאלן לעבן 
 ֿפַאלט ַארַײן ּפנחסל צום רב אין שטוב --! דו גײסט ַאהײם, טַאטע--

און נָאך אים משהלע , װי ַא דונער, ַארַײן מיט קנַאק אױף דער טיר
 !...  מַאמע--: ן מיט ַא ריטשברוטַא

מיט בײדע הענט , דער רב כַאּפט זיך אױף ַא דערשרָאקענער
 . אױסגעשטעלט צו ּפנחסן

 טוט ער ַא קנַאק מיט ַא ֿפױסט אין --? מַאמעןן דו װעסט גטן מַײ--
-- --... ט אונטערם איך הַאק דיר ַא זַײעװָאר,  ַאהײם--טיש ַארַײן 

 גיט ער ַא װַײז --! גײט נעמט זיך ָאן פַאר קינדער, רבי, ָאט הָאט איר
, און גיט ַא לױף ַארױס, ָאן אױף ּפנחסלען און אױף דער מַאמעס בױך

 . זיך די טירפַארהַאקנדיק נָאך 
 נַא -- נעמט פנחס ַארױס ַא מטבע ֿפון קעשענע --, מַאמע, און דו--

 !  ער און גײ ַאהײם און קָאך ָאנבַײסןקדיר ַא פערצי
עס , געסל ֿפַארבַײ ַא ּפלױט-צוריק גײענדיק ֿפון רב דורך ַא הינטער

 װָאס איז איר, זָאלן איר ניט קומען קײן הײמישע אין פנים ארַײן
 הָאט איר משהלע ַא --, ַארשעמט געװָארן געגוג ֿפון גָאט ַאלײןַאזױ פ

זי זָאל צושטעלן דעם גרעסערן , גַאנצן װעג געדרײט דעם פארטוך
 און ֿפול זָאל ער זַײן, נישט דעם קלענערן, כןצום קָא" סַאגַאן"
ם ער הָאט שױן נישט געגעסן עװָאר, נגעּפַאקט מיט קַארטָאפליעסָא

 . ..ןֿפון דָארף ָא



 , --אױֿפן ַאנדערן . הײם געגַאנגעןלאה צוריק ַא-ַאזױ איז זיך חנה
ֿפרַײטיק איז שױן שלמה צוריק געזעסן מיט דעם טָאּפ צימעס צוױשן 

ַאלע מיט די ,  ַארום אים--די צװײ בנים װי די ביקעס   און--די ֿפיס 
 --װי די טערקן , מיט דערהיצטע ּפנימער, לעֿפל אין די הענט-קָאך
ֿפַארװָאס זײ , לאה הָאט װַײטער געהַאלטן אין אײן שרַײען- חנהאון

 . לָאזן נישט איבער קײן שריד וּפליט אױף שבת אין דער ֿפרי
װען די ליכט אין די לַײכטער הָאבן , נָאר ֿפרַײטיק צו נַאכטס

געברענט און שלמה מיט די צװײ בנים זַײנען געזעסן בַײם טיש און 
לאה פַארקוקט מיט - הָאט זיך חנה--"  בניםבנים ובני"לטן בַײ געהַא

עּפעס ּפנחסל , זי װײס ַאלײן נישט. ליכטיקע אױגן אױף די צװײ זין
װי ַא , און זי הָאט ַאלײן נישט געֿפילט. איז איר גָאר ליבער געװָארן

טרער הָאט זיך איר ַארָאּפגעקַײקלט איבער דער בַאק און ַארַײן אין 
נָאר דעמָאלט הָאט ערשט שלמה . שיסעלע בָאבעלעך מיט יױך

כציק שװַארץ הָאב איר ַאכט און ַא: געקוקט אױף איר מיט נקמה
מיט ַאזױנע ֿפיר זין װָאלט ער געקָאנט ַא װעלט מיט !... שיסקַא! ריָא

און נישט װילנדיק שױן מער קוקן אין איר זַײט . ַא מדינה אַײננעמען
און ַאלע , מיט דער הַאנטהָאט ער צו די בנים ַא מַאך געטָאן , ַארַײן

" עליעזרַאקַא"דרײ הָאבן געגעבן ַא זעץ ַארױס דעם מַארש ֿפון דער 
  -- -- --! מיט ַא שבתדיקן זמר

 
 

נח מילער און רֿפאל ֿפינקעל, צוגעגרײט ֿפון לעאנַארד ּפרַאגער


