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  ּפרץ. ל-יצחק

  שלום בית
  
  
  

  .חײם איז ַא טרעגער
  

, אַײנגעהױקערט אונטערן קַאסטן סחורה, ַאז ער גײט דורך ַא גַאס
ַאז דער קַאסטן גײט , עס דַאכט זיך ; זעט מען אים נישט ַארױס

דָאס שװערע ָאטעמען הערט זיך דָא ֿפון ... ַאלײן אױף צװײ ֿפיס
  !װַײטנס

  
 ;בַאקומט זַײנע עטלעכע גרָאשן, ער ָאּפ די לַאסט ָאט לענט –דָאך 

, בינדט ָאּפ די ּפָאלעס, ָאטעמט שטַארק ָאּפ, ער גלַײכט זיך אױס
מיט , גײט גלַײך צום ברונעם, װישט זיך ָאּפ דעם שװײס ֿפון ּפנים

  . ַא ּפָאר שלינג װַאסער און לױֿפט אין ַא הױף ַארַײן
  

ַאז , קָאפ ַאזױ-אױף דעם ריזןהױבט , ער שטעלט זיך נעבן ַא װַאנט
קומען , מיטן דַאשעק ֿפונעם היטל, דעד שּפיץ בָארד מיט דער נָאז

  . אױס אױֿף אײן שטח
  

  ער רוֿפט׃
  

  ! חנה–
  

און ַא קלײן , ֿפון אונטערן דַאך עֿפנט זיך ַא קלײן ֿפענצערל
  װַײבעריש קעּפל אין ַא װַײסן ציּפיק ענטֿפערט׃

  
  !? חײם–
  

   :די שכנים זָאגן; ק קוקט זיך גַאנץ צוֿפרידן ָאןדָאס ּפָארֿפָאל
, חײם װַארֿפט ַארֿױף זַײן ֿפַארדינסט. זײ קװעטשקען זיך

חנה כַאּפט עס אין דער . אַײנגעװיקלט אין ַא שטיקל ּפַאּפיר
  .עס איז איר נישט דָאס ערשטע מָאל; לוֿפט|
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 שט און הָאט גָאר קײן חשק ני,  מַאכט חײם–!  ַא בריה נֿפלאה–
 .ַאװעקצוגײן

  איך קָאן מיך נישט רירן ֿפון –,  שמײכלט זי–! חײם, גײ,  גײ–
  איך הָאב מיך צוגעשטעלט דָאס װיגל צום ... קרַאנקן קינד

  ...קױמען
  

  ...מיט דער הַאנט שױם איך און מיטן ֿפוס װיג איך
  
  ?נעבעך,  װָאס מַאכט עס–
  
  ! בעסער–
  
  ?און הענע!  געלױבט איז גָאט–
  
  ! דער נײטָארין בַײ–
  
  ? יָאסל–
  
  . אין הדר–
  

גײט ַאװעק און חנה קוקט אים , חיים לָאזט צוריק ַארָאּפ די בָארד
  .ביז ער װערט ער ֿפַארשװינדן, נָאך

  
  .דָאנערשטיק און ֿפרַײטיק דױערט עס לענגער

  
     .  ֿפרעגט חנה–? װיֿפל הָאסטו אינעם ּפַאּפיר

  
  . צװײ און צװַאנציק גרָאשן–
  
  . עס איז װײניק, יך הָאב מורא א–
  
  ?חנה,  װָאס דַארֿפסטו דען–
  

  , ֿפַאר עטלעכע גרָאשן ליכט, ֿפַאר ַא זעקסער שמירעכץ ֿפַארן קינד
  

 –נו ... ַאנדערטהַאלבן ֿפונט, ֿפלײש אױך... חלה הָאב איך שוין
 הסינט דַארף מען נָאך עטלעכע –! ברָאנֿפן אױף קידוש

  ! דרענגלעך
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  .עס מוז זַײן אױֿפן מַארק, װעל איך דיר שױן שַאֿפן דרענגלעך –
  
  ... דַארף איך נָאך –
  

סוף ּכל . װָאס זי דַארף נָאך ַאלץ ֿפַאר שבת, און זי רעכנט אױס
און ַאז ָאן ַא , סוף בלַײבט׃ ַאז מען קָאן קידוש מַאכן איבער חלה

  .סך זַאכן איז זיך גַאנץ לַײכט צו בַאגײן
  

  !אױך די זַאלב ֿפַארן קינד, שליכט בענט–דער עיקר איז 
  

די , די קינדער זענען געזונט, ַאז גָאט העלֿפט, און ֿפון דעסט װעגן
אױב עס איז דָא נָאך , בֿפרט,  נישט ֿפַארזעצט–מעשענע לַײכטער 

  ! הָאט דָאס ּפָאר ֿפָאלק ַא ֿפרײלעכן שבת–ַא קוגל 
  

  ! װָארום חנה איז ַא בריה נֿפלאה צום קוגל
  

און , דָא ֿפעטס, דָא אײער,דָא מעל; יק ֿפעלט איר עּפעסשטענד
ַא מחיהדיקער , ַא זיסער, צום סוף קומט ַאר ארױס ַא ֿפעטער

  !ער צעגײט ּפשוט אין ַאלע אברים, קוגל
  
  .זָאגט חנה און שמײכלט ֿפַאר נחת,  דָאס קָאכט דער מלאך–
  
ַאז דו ,  דו מײנסט–, לַאכט חיים! אװדאי ַא מלאך, ַא מלאך,  יָא–

ַאז דו הַאלסט אױס ֿפון מיר און ֿפון די , ביסט ַא קלײנער מלאך
... איך װער ַא מָאל בײז, קינדער זױֿפל מָאל טוען זײ דָאר ָאן צרות

? װי ַאנדערע בַײ די װַײבער, נו איך הער עּפעס ַא קללה ֿפון דיר
דו און די קינדער גײען ? און באשר דו הָאסט ַא סך נחת ֿפון מיר

נישט , נישט צו קידוש? צו װָאס טױג איך... קעט און בָארװעסנַא
  ...איך קָאן ַאֿפילו נישט רעכט קײן זמירות זינגען, צו הבדלה

  
הַאלט זיך חבה , און ַא גוטער מַאן,  ביסט ֿפָארט ַא גוטער טַאטע–

איך זָאל ... און אױף כל ישראל,  ַאזַא יָאר אױף מיר–, צַײ איריקן
  !רבונו של עולם, עלטערן מיט דירמיך נָאר 

  
ַאזױ , און דָאס ּפָאר ֿפָאלק קוקט זיך אין די אױגן ַארַײן ַאזױ גוט

זײ זענען , ַאז עס דַאכט זיך, און ַאזױ מיטן גַאנצן הַארץ, װַארעם
  ...ערשט ֿפון אונטער דער חוּפה ַאֿפער
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  ...עך װערט נָאך ֿפרײלעכער בַײם טיש

  
חײם אין קלײנעם שילעכל ַארַײן הערן גײט , נָאר נָאכן שלָאף

  .תורה
  

עס איז . “ַאלשיך„דָארטן לערנט ַא מלמד מיטן ּפרָאסטן עולם 
אײנער כַאּפט נָאך ַא ; די ּפנימער זענען נָאך ֿפַארשלָאֿפן, הײס
, נָאר רַאּפטים; דער צװײטער לָאזט ַארױס ַא הױכן גענעץ, דרימל

ֿפון ,  װעלטיענערט ֿפון מען שמוס, װען עס קומט צום רעכטן ָארט
ֿפון ; װּו מַאן שמַײסט די רשעים מיט אַײזערנע ריטער, גיהנום

װּו די צדיקים זיצן אין גָאלדענע קרױנען און , עדן –ליכטיקן גן
 –די מַײלער ; דעמָאלט װערן ַאלע אױֿפגעלעבט... לערנען תורה

װָאס , םמען הערט זיך אַײן ָאן ַאן ָאטע...  רױט–די ּפנימער , ָאֿפן
  !עס װעט זַײן אױף יענער װעלט

  
, ער הָאט טרערן אין די אױגן. חיים שטײט געװײנטלעך בײם אױװן
ער איז אין גַאנצן אױף יענער ; עס ציטערן אים הענט און ֿפיס

  ! װעלט
  

; בָאדט זיך אין הײסער סמָאלע, ער לַײדט צוזַאמען מיט די רשעים
ענער אין װיסטע קלױבט שּפ, ער װערט געװָארֿפן ּכף הקלע

און עס בַאדעקט אים דער , ַאלץ לעבט ער דורך... װעלעדער
ֿפַאר דָאס הָאט ער שּפעטער נחת גלַײך מיט ... קַאלטער שװײס

דער , דער לויתן, די מלאכים, עדן-ַאלע צדיקים׃ דָאס ליכטיקע גן
און ַאלע גוטע זַאכן שטעלן זיך אים ֿפָאר ַאזױ , הבר–שור

גיט ַא קוש , ַאז װעם דער מלמד ענדיקט, בולטלעבעדיק און ַאזױ 
, מַאכט ער זיך אױף װי ֿפון ַא חלום, און ֿפַארמַאכט דעם סֿפר
  .טַאקע װי ֿפון יענער װעלט

  
װָאס ער הָאט אַײנגעהַאלטן ,  כַאּפט ער שװער דעם ָאטעם–, ַאך

כָאטש , כָאטש ַא שטיקל!  רבונו של עולם–, בַײ דער גַאנצער צַײט
ֿפַאר מַײן , ֿפַאר מיר... כָאטש ַא ברָאקעניו עולם הבא, ַא ּפיצל
  ! און ֿפַאר ַאלע מַײנע קינדערלעך, װַײב

  
אימשטינס „ער ֿפרעגט זיך׃ ; און דעמָאלט װערט ער טרױעריק

  “ ...?ֿפַאר װָאס, ֿפון װָאס, געזָאגט
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  אײן מָאל איז ער נָאכן לערנען צוגעגַאנגען צום מלמד׃
  
איך ,  גיט מיר ַאן עצה–און דער קול ציטערט , ר זָאגט ע–,  רבי–

  ! זָאל זוכה זַײן צום הָאבן עולם הבא
  
  . הערט ער ַא תשובה–! תורה, מַײן קינד,  לערן–
  
  !  איך קָאן נישט–
  
  ...כָאטש ּפרק,  יעקב-אין...  לערן משניות –
  
  !  איך קָאן נישט–
  
  !  זָאג תהילום–
  
  !  איך הָאב קײן צַײט נישט–
  
  ! דַאװן ערנסט–
  
  !װָאס איך דַאװן,  איך ֿפַארשטײ נישט–
  

  .דער מלמד קוקט אים ָאן מיט רחמנות
  
  . ֿפרעגט ער–?  װָאס ביסט דו–
  
  . ַא טרעגער–
  
  . הכמים-זַײ משמש תלמידי,  נו–
  
  ?  װָאס הײסט–
  
  ַאלע ֿפַאר נַאכט אין בית המדרש ַארַײן ַא ּפָאר, למשל,  טרָאג –
  

  ... די לומדים זָאלן הָאבן צו טרינקאען,קַאנען װַאסער
  

  . חיים װערט דערֿפרײט
  
  ? און מַײן װַײב,  הָאט ער װַײטער געֿפרעגט–,  רבי–
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איז דָאס װַײב זַײן , עדן- ַאז דער מַאן זיצט אױף ַא שטול אין גן–

  .ֿפיסבענקעלע
  

איז הנה געזעסן און , ַאז חיים איז ַאהײמגעקומען הבדלה מַאכן
הָאט אים , ַאז ער הָאט זי דערזען. “גָאט ֿפון ַאברהם„געזָאגט 

  .עּפעס ָאנגעכַאּפט בַײם הַארץ
  
דו זָאלסט ,  איך װיל נישט–,  ֿפַאלט ער צו איר צו–חנה ,  נײן–

איך װעל . איך װעל מיך ַארָאּפבײגן צו דיר... זַײן מַײן ֿפיסבענקל
ען זיצן ניר װעלן צוזַאמ. דיך אױֿפהײבן און זעצן דיך נעבן מיר

... עס איז אונדז ַאזױ גוט צוזַאמען... װי אצינד, אױף אײן שטול
דער רבונו ... דו מוזט זיצן מיט מיר אױף אײן שטול, חנה, הערסט

 . בַאשטײןמוזןשל עולם װעט 
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