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  איציק מַאנגער

  מָארגנשטערן יעקב
  
  
  
ַא הױכער  ,ֿפַאבריקַאנט- דער זָאקן,רב שיעלע קָאלושקער –

ּפלײציקער ִייד מיט ַא רױטלעך געקרױזטער בָארד און - ברײט
בלָאע װַאסערדיקע אױגן גײט ַארום איבערן צימער ַאהין און 

שּפַײט ַאלע מָאל אױס אין ַא ,  ער ּפיּפקעט די ליולקע.צוריק
  :ט און רעדט װי צו זיך ַאלײןזַײ

  
' ר, ַא קלײניקײט, ַא קלײניקײט. מי לנו גדול, נישט איז נישט„

איז נישט ' ס–יַאנקל  'ר. איר הערט... יָאסעלע בזשעזָאװסקי
  .”געֿפידלט און נישט געֿפָארן

  
סַאמע הױט , װּוקסיק מָאגער יִידל-ַא מיטל, יעקב מָארגנשטערן –

,  די גַאנצע צַײט הָאט ער געװַארט.בַײם טישזיצט , און בײנער
  .שיעלע זָאל אים געבן ַא ּתשובה' ַאז ר

  
     ?שיע' איר הָאט עּפעס געזָאגט ר –
  

זעצט זיך ַאװעק . ֿפַאבריקַאנט גײט צו צום טיש-דער זָאקן
בַאטרַאכט אים מיט זַײנע , שדכן םַאנטקעגן איבער דע

,  אױף ַא קולװַאסערדיקע אױגן און זָאגט נָאך ַא מָאל הױך
  צײלנדיק די װערטער׃

  
 איז בַײ מיר חידהי–בתמַײן . יַאנקל' ר, הָאב ֿפַײנט יחסנים'כ –

נעם 'כ. ַאז איך גיב ּכך וּכך נדן, הָאב געזָאגט'כ. אױג אין קָאּפ דָאס
װיל אים מַאכן ֿפַאר ַא 'כ, דעם יונגענמַאן צו זיך אין ֿפַאבריק

שטעקן ? די בזשעװזָאװסקיס, ױאיז װָאס בלָאזן זײ זיך ַאז .מענטש
  . דאיך בעט איבער אַײער ּכבו... זיך ֿפעדערן אין 

   
שיעלע ' יעקב מָארגנשטערן ֿפַארשטײט דעם ּכעס ֿפון ר

קײן שום שידוך . איז ער ַאֿפילו גערעכט, ַאז מען װיל. קָאלושקער
. װי דער איצטיקער, איז אים נישט ָאנגעקומען ַאזױ שװער
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דער גַאנצער  ר געדַארֿפט שּפַײען קלעק אױףאײגנטלעך װָאלט ע
יתטע איז נזַײן ּפלו, ער טָאר נישט, נָאר ער קָאן נישט. מעׂשה

דער . מען דַארף זי קורירן, לעצטנס שטַארק נישט מיט ַאלעמען
װינטער איז צוגעֿפַאלן מיט שנײען און ֿפרעסט און די קינדער 

ַאלעבָאס ֿפון דער דער ב. זַײנע גײען ַארום נַאקעט און בָארװעס
ַאז מער איז , הָאט אים געגעבן ָאנצוהערענישן, װי ער װױנט, דירה

דער דָאזיקער שידוך צװישן יָאסעלע . ער נישט מחױב צו װַארטן
  יחידה קָאן -קיס זון און שיעלע קָאלושקערס בתבזשעזַָאװס

  געֿפלױגן , ער הָאט שױן ַא סך ַארַײנגעַארבעט. אים רַאטעװען
זָאל 'ּכדי ס, אױסגלעטן, געּפרּוװט אױסגלַײכן, ן ַאהערַאהין או

טוט , הַאלט שױן אױף ַא דרך'װען ס, נָאר ּתמיד. צושטַאנדקומען
הַאלט אין , װערט קַאליע'ַא שּפיצל און ס, שמו ימח, ָאּפ דער ׂשטן

  .גַאנצן בַײם ֿפַאנַאנדערֿפַאלן
  

 ,בריקַאנטזָאגט ער צום ֿפַא – ,שיע' ר, זענט ַאװדאי גערעכטאיר 
איז ֿפָארט 'ָאבער ס, יָאסעלע בזשעזַָאװסקי בלָאזט זיך טַאקע 'ר –

און , שיע' ר, ֿפָאלגט מיך.  ַא זיװג מן השמים–ַא גלַײכער שידוך 
גָאט און , װעט זַײן גוט'ס, איר װעט זען. אַײערס איבערגײן לָאזט

  .לַײט װעלן אַײך מקנא זַײן
  
קעט די ּפיּפקע און קוקט אױף ּפיּפ, שיעלע קַאלושקער שװַײגט' ר

װָאס קרַײזלען זיך איבערן צימער און װערן , די װָאלקנס רױך
  .צערונען
 
ַאז מָארגן מערצעשעם  ,זָאגט יעקב מָארגנשטערן – , עסהײסט

כַאּפ איך זיך ַאריבער צו יָאסעלע בזשעזָאװסקי און װעל אים 
טעלער אין ַא ַאז איר זענט מסּכים און מען קָאן שױן ברעכן  ,זָאגן

  ?גוטער און מזלדיקער שעה
  

זיך  דער מָאגערער שדכן מיטן רונד געשױרענעם בערדל הױבט
ֿפַארקנעּפלט דעם ָאּפגעריבענעם ּפַאלטן און , אױף ֿפון זַײן ָארט

  .לָאזט זיך גײן צו דער טיר
  
גײט צו , שיעלע קָאלושקער הױבט זיך אױף ֿפון זַײן ָארט' ר

װָאס הַאלט , צו יעקב מָארגנשטערן, ט זיךּפַאמעלעך נישט געַײל
  שױן די הַאנט אױף דער קליַאמקע ֿפון דער טיר׃
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 ֿפון מַײנעט װעגן קָאנט איר נָאך ַא מָאל ַארױֿפגײן צו די
ַאז , נָאר זָאגן זָאלט איר צום סַאמע לעצטן מָאל. בזשעזָאװסקיס

, זױ ֿפילנָאר ַא, חוּפה איך בין גרײט צו סילוקן דעם נדן ֿפַאר דער
. װיֿפל איך הָאב געזָאגט און נישט װיֿפל זײ הײסן זיך ָאנמעסטן

שיעלע ציט זיך אױס ' ר – ,ַאז נישט, װעלן זײ מסּכים זַײן איז גוט
 .איז נישט, ַא נישט – ,אין זַײן גַאנצער לענג

  
בֿפירוש ַא זיװג מן השמים ס׳איז . ר׳ שיע, ס׳װעט שױן זַײן רעכט

זיך די מחוּתנים  מעגן , זיװג מן השמיםאיז ַא'און דָארט װי ס
  .שיע' ר, גוטן ּתמיד ַא. טוב -װעט זַײן ַא מזל, שטעלן אױֿפן קָאּפ

  
ֿפָארזיכטיק שַארט ער זיך ַארָאּפ . יעקב מָארגנשטערן גײט ַאװעק

צַאנקט , װָאס הענגט אין דרױסן, דָאס נַאֿפטלעמּפל. ֿפון די טרעּפ
,  צו בַאלױכטן די טונקעלעחבּכוגעל און טרױעריק און איז נישט 

 .גליטשיקע טרעּפ
 

װָאס עסט זיך אַײן אין  ,נודנע קעלט, ַא ֿפַײכטע. אין דרױסן שנײט
ער , אין ָאװנט איז שױן שּפעט'ס. נעמט אים ַארום, די בײנער

  .אַײלנדיקע טריט לָאזט זיך גײן מיט
  

 ער זעט. גָארנישט װערן ,װַײזט אױס, ֿפון דעם שידוך װעט שױן
-דָאס שדכנות. ַאזױ ֿפיל מי ַארַײנגעלײגט אומזיסט. עס בחוש

נָאר גײ ּפועל בַײ . געלט װָאלט אים איצט שטַארק צונוץ געקומען
װעסטו שױן גיכער רירן ַא , װָאס ַאז זײ עקשנען זיך אַײן, גבירים

  .מױער ֿפונעם ָארט
  

ַא געניטער שדכן װָאלט שױן . איז גָאר ער שולדיק און אֿפשר
הּכל איז ער -און סך. װי ַאזױ אױסצוֿפירן זַײנס, ונען ַא װעגגעֿפ

װָאס לערנט קעכינס און דינסטן , ַא מענטש. גָאר ַא לערער
טײנס שמי, לײענען און שרַײבן און ֿפון דעם ציט ער זַײן חיונה

. כַאּפט מען זיך ָאן אין ַא שטרױ, ַאז מען טרינקט זיך. געזָאגט
איז ּפרּוװט , נגען דורכצוֿפירן שידוכיםעטלעכע מָאל איז אים געלו

די איצטיקע קָארט איז אים . אֿפשר װעט עס גײן אױך װַײטער, ער
כָאטש ַא ביסל  װָאלט ער, געלינגט אים'װען ס, אַײ. נישט גערָאטן

ַאז , נָאר. ַא גביר איז טַאקע בטבע ַא חזיר! געקָאנט ָאּפָאטעמען
װָאס דער , נער דערלײגןװעט שױן אײ, מען הָאט צו טָאן מיט צװײ

  .צװײטער הָאט נישט דערגעבן
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װָאס הָאט ער . כַאּפט ָאּפ דעם ָאטעם, ער שטעלט זיך ַא װַײלע ָאּפ
 הָאט ער שױן הַײנט ”לעקציעס„ַאלע ? װָאס, זיך ַאזױ צו אַײלן

געװיזן ֿפַארהָארעװעטע , אױסגעװען אין ַא צענדליק קיכן. געגעבן
מיט װַאסער . אין דער הַאנט  ַא ּפענעװי ַאזױ מען הַאלט, דינסטן

איצט װּו נעמט מען אױף . אױף קַאשע איז ער שױן ֿפַארזָארגט
  ?קַאשע
  

- ַאסגדי . דער שנײ שיט און שיט און װערט ּתיּכף צערונען
װען מען װָאלט זײ . לַאמטערנס ברענען טריב און ָארעם

 ּפשוט זיך זײ ןװָאלט, ַארַײנגענומען אין ַא װַארעמער שטוב ַארַײן
  .מחיה געװען

  
סימע די קעכין . לָאזט ער זיך גײן װַײטער, ָאּפגעכַאּפט דעם ָאטעם
הָאט אים געשיקט , סוחר זעליג גָאלדמַאן-ֿפון דעם מַאנוֿפַאקטור

ער זָאל איר , זי דַארף. ַאז ער זָאל ַארױֿפקומען צו איר, זָאגן
  .זױ װי געֿפונעןדי צען קָאּפיקעס װעלן זַײן ַא. ָאנשרַײבן ַא בריװ

 
סַײ דער .  מורמלט ער– ”איז װײניק ברכות, ַא סך מלאכות„

ֿפַארדינען ַאזױ , שרַײבער-סַײ דער מעׂשה, סַײ דער לערער, שדכן
  .קױם אױף איבערצוקומען די װָאך, קלעמט קױם'ַאז ס, ֿפיל

  
, ער װײסט עס אױף זיכער, ָאט דער יַאנקל לערער, און ער װײסט

זַײנע מעׂשיות װערן . שרַײבער-וטער מעׂשהַאז ער איז ַא ג
. און מען לײענט זײ מיט גרױס הנאה, װַאסער-צהװי מ, צעכַאּפט

מעׂשה משני „ און די ”עדן-שבת קודש אין גן„זַײנע מעׂשיות 
 געֿפינט מען ּכמעט אין יעדער יִידישער ”שותֿפים און שני קצבים

סַײ אין , שעט זיךװּו ער װױנט און מוט, סַײ דָא אין לָאדזש, שטוב
  .דער גָארער װעלט

  
אײן זעהר , אחים' מעׂשה ּפליאות מג„װער שמועסט נָאך זַײן  –

װּונדערלעכע געשיכטע ֿפון דרַײ ברידער , װיכטיקע, שײנע
די .  הָאט גָאר ַא גרױסן שם איבער דער װעלט– ”גרױסע לַײט

. דָאזיקע מעׂשה הָאט מען שױן עטלעכע מָאל איבערגעדרוקט
נָאר אין . לע מָאל הָאט מען די ביכעלעך ֿפַארצוקערטאון ַא
 ֿפון זינט ער. ֿפַארגעסן, װַײזט אױס, הָאט מען, רבדעם מח, אים

הָאט ער שױן , רובל ֿפַאר דעם דרוק הָאט בַאקומען די ּפָאר
און ֿפַאר װעמען זיך צו קלָאגן . מער נישט געזען קײן ּפרוטה

  . עט–און יושר . איז נישטָא
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 װען ער הָאט געשריבן די, רמָאנט זיך יענעם װינטערער דע

אין זַײן ָארעמער . ַא שװערער װינטער געװען. ”אחים' מעׂשה מג„
װי בַײ זַײן טַאטן , שטוב אױף בַאלוט הָאט זיך צעלײגט דער דלות

נישט געקומען צו זיך ֿפון דער ך דָאס װַײב איז נָא, אין װַײנגָארטן
רצן איז אים געװען ָאנגעזָאלעט ביז אױֿפן הַא. לעצטער קימּפעט

אומעטיקע װינטערנעכט איז אים , און אין ָאט יענע לַאנגע. גָאר
װָאס יעדער ֿפון זײ , אַײנגעֿפַאלן די מעׂשה מיט די דרַײ ברידער
  מיט זײ צוזַאמען . הָאט זיך גענומען ַא מצװה מקײם צו זַײן

געלעבט איבער, הָאט ער זיך געלָאזט אין דער װעלט ַארַײן
  װָאס הָאבן זיך , די מניעות, צוזַאמען מיט זײערע װַאנדערונגען

זײ זענען , און ַאז גָאט הָאט זײ געהָאלֿפן. זײ ַאנטקעגנגעשטעלט
 יעדער ֿפון זײ הָאט חתונה געהַאט מיט ַא –עולה לגדולה געװָארן 

מער עדער ָאר,  הָאט ער–מלּכה און געירשנט ַא קעניגרַײך -בת
ער הָאט זיך . ֿפַארגעסן אין זַײן אײגענער ָארעמקײט, יַאנקל לערער

  .אחים' גליק ֿפון די ג געֿפרײט מיט דער
  

די דָאזיקע װּונדערלעכע מעׂשה הָאט אים דעמָאלט בַאֿפרַײט ֿפון 
און , געמַאכט אים ֿפַארגעסן זַײן ָארעמקײט, זַײן אומעטיקײט

ָאזיקער מעׂשה די ָארעמע נישט אומזיסט קװיקן זיך מיט דער ד
עלָאכעס ֿפון למדי בַא, די קעכינס און די דינסטן, יִידן און יִידענעס

  .גָאר דער יִידישער װעלט
 
 אֿפשר זענען ַאלע –יַאנקל לערער   טרַאכט–אֿפשר „
נדערלעכע און ֿפַאנטַאסטישע מעׂשיות געבױרן געװָארן אין װּו

 צַײטן און בַײ ַאלע די ָארעמקײט ֿפון ַאלע? ָארעמע שטיבער
ֿפעלקער הָאט אין שַײן ֿפון די ֿפַארביקע און װּונדערלעכע 

ֿפַארגעסן װעגן איר , ּפַאסירונגען ָאּפגעָאטעמט אױף ַא װַײל
  .”אײגענער נױט

  
ער ַאלײן הָאט ַא סך װּונדערלעכע מעׂשיות איבערגעזעצט אױף 

די שײנע „, ”ָאלמַאגעלָאנַא די קרױנּפרינצעסין ֿפָאן נעַאּפ„יִידיש׃ 
  .”די שײנע בלומכע גענָאװעֿפַא„ און ”העלענַא

  
ֿפילט יַאנקל לערער נישט די , טרַאכטנדיק די דָאזיקע מחשבות

ֿפילט נישט די  ער. װָאס עסט זיך אים אַײן אין די בײנער, קעלט
ער . װָאס קריכט ַאדורך די ָאּפגעריבענע זױלן ֿפון זַײנע שיך, נעץ
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ַאז ער איז שױן ֿפַארבַײגעגַאנגען דָאס הױז , ישטבַאמערקט ַאֿפילו נ
  .ּכדי ער זָאל איר ָאנשרַײבן ַא בריװ, װי די קעכין װַארט אױף אים

  
ַאז , בַאמערקט ער, ערשט װען ער כַאּפט זיך אױף ֿפון זַײן טרַאכטן

ער בטלט אױס ַאלע חלומות צו זַײן אײגענעם . ֿפַארקרָאכן ער איז
  . צוריקקָאּפ און קערט זיך אום

  
סוחר זעליג -װױנט דער מַאנוֿפַאקטור'װּו ס, דָאס הױז ָאט איז
מַײדט אױס דעם , יַאנקל לערער גײט ַארַײן אין הױף. גָאלדמַאן

װָאס ֿפירן צו , טרעּפ ּפַארַאדנעם אַײנגַאנג און מיט די אונטערשטע
  .לָאזט ער זיך ַארױֿפגײן, דער קיך

  
, װדיק װַײבל מיט קלוגעחנע-ַא יונג שװַארץ, סימע די קעכנע
  .װי מיט ַאן אבן טוב, דערֿפרײט זיך מיט אים, לעבעדיקע אױגן

  
' ר, ַאז זי װעלן שױן הַײנט נישט קומען, איך הָאב געמײנט„ –

איך דַארף אױף גענײטיק זי זָאלן מיר ָאנשרַײבן ַא בריװ צו . יַאנקל
ר ַא מיתה משונה זָאל ע, װָאס דינט בַײ ֿפָאניען, מַײן מַאן
, יַאנקל' ר, זי הערן, מַאנעװרעס גלוסט זיך אים. אַײננעמען
װעט ער , ֿפָאנקעלע גנב, ָאן מַאנעװרעס דוכט זיך אים. מַאנעװרעס

ַאז איך זָאל אים למען , מַײן מענדל שרַײבט מיר. װערן בדיל הדל
מען שיקט זַײן רָאטע ַאװעק . השם זען צושיקן ַא ּפָאר קערבלעך

ז שיקן זָאל מען ֿפָאניען ַאכצן טעּפלעך קדחת ַא, ַאזש קײן סימביר
  ” ...מנות-אױף שלח

  
, װי די קעלט, אין דער װַארעמער קיך ֿפילט יעקב מָארגנשטערן

. טרעט ֿפון אים ָאּפ, װָאס הָאט זיך אַײנגעגעסן אין זַײנע בײנער
ער רַײבט זיך די ֿפַארֿפרױרענע הענט און זָאגט צו דער 

  בַארעדעװדיקער קעכין׃ 
  

און דערלַאנגען זי מיר טינט און ֿפעדער , סימע, זַײען זי ַאזױ גוט –
נשרַײבן ַא בריװל צו אינס ָאװעל איך אין , מיט ַא בױגעלע ּפַאּפיר

  .מַאן
  

, סימע נעמט ַאֿפער ַא בױגעלע ּפַאּפיר ֿפון אונטער דער צערַאטע
זי שטעלט ַאװעק טינט און ֿפעדער . װָאס דעקט צו דעם קיכטיש

  .ֿפן טישאױ
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, אױף ּפרָאסט יִידיש, װי ַאזױ װילן זי זָאל איך שרַײבן דעם בריװ –
   . ֿפרעגט יַאנקל לערער–?  מַאסקװיטערישףצי אױ

  
ַאז מען שרַײבט , מען זָאגט. יַאנקל' ר, אױף מַאסקװיטעריש –

אױף יִידיש . גיט מען גיכער ָאּפ דעם בריװ, אױף מַאסקװיטעריש
  . װערןקָאן נָאך ֿפַארֿפַאלן

  
טונקט אַײן די ּפענע אין טינטער , יַאנקל לערער זעצט זיך ַאװעק

  .װָאס ער זָאל שרַײבן, און װַארט סימע די קעכין זָאל אים זָאגן
  

שּפַארט ָאן די עלנבױגנס אױֿפן , סימע זעצט זיך ַאקעגניבער אים
  .טיש און טרַאכט ֿפון װָאס ָאנצוהױבן

  
ַאז , ז זַײן בריװ הָאב איך בַאקומעןַא, יַאנקל' ר, שרַײבן זי אים –

ַאז איך װָאלט שױן , קײן נחת ֿפון זַײנע בריװ הָאב איך נישט
ַאז , שרַײבן זי. װען ער װעט זַײן ֿפרַײ, געװָאלט דערלעבן די מינוט

זָאל . איז אים גענוג ביטער צו דינען ֿפָאניען'ַאז ס, איך ֿפַארשטײ
אױך  איז, װי זעליגל גָאלדמַאן, ַאז דינען בַײ ַא חזיר, ער ֿפַארשטײן

, אײדער מען דערזעט בַײ אים די ּפָאר גילדן. נישט קײן קלײניקײט
  .קריכן גוט ַארױס די אױגן ֿפונעם קָאּפ

  
יעקב מָארגנשטערן ציקלט די אותיות . סימע זיֿפצט ָאּפ

 ער ָאבער שרַײבט. סימע רעדט אױף יִידיש. ּפַאמעלעך, ּפַאמעלעך
  .רוסיש איז דיר נישט קײן קלײניקײטאון . אױף רוסיש

  
 דיקטירט – ,װָאס ער הײסט זיך שיקן ַא ּפָאר רובל, און דָאס –

הָאב איך ָאבער ,  װָאלט איך אים גערן געשיקט–,װַײטער סימע
ַא מיתה משונה , מַײן בַאלעבָאס איז, און געבן אױף ֿפָארױס ,נישט

, ו ַא ּפרָאצענטניקסַײדן גײן צ. נישט קײן בעלן, זָאל ער אַײננעמען
הָאב איך אים שױן געשריבן אין . װָאס רַײסט דערנָאך שטיקער

װָאס איך הָאב אים , ַאז דָאס לעצטע געלט, ֿפריערדיקן בריװ
און איך קָאן , איך טַאקע גענומען אױף ּפרָאצענט הָאב, געשיקט

  .זיך נישט אױסצָאלן ביז צום הַײנטיקן טָאג
  

די . ן דרױסן הערט מען שװערע טריטאי. סימע ֿפַארטרַאכט זיך
, די טיר עֿפנט זיך און עס קומט ַארַײן ַא הױכער. טרעּפ קרעכצן

משונהדיקער מענטש מיט ַא קַאלטונעװַאטער בָארד און גרױסע 
  .ער איז ָאנגעטָאן אין ברודיקע שמַאטעס. קעלבערנע אױגן
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  סימע די קעכין גיט ַא ּפַאטש מיט די הענט׃

  
. ׂשמחה ּפלַאכטע, אין מיצקע דרינען.  ַא גַאסטָאסטו דיר'ט –
  ?װָאס ֿפַאר ַא רוח הָאט דיך ָאנגעטרָאגן! צל קומטָאק'ס
  
זעליג זָאל ' ר, איך בין געקומען. סימע, הַײנט איז דָאנערשטָאג –

' אױב ר. װָאס איך הָאב געטרָאגן װַאסער, בַאצָאלן ֿפַאר דער װָאך
, שלָאגן, שעלטן, ַײב װעט שרַײעןמַײן װ, זעליג מיר נישט בַאצָאלן

  .און ׂשמחה ּפלַאכטע װעט נישט הָאבן אױף שבת
  
איצט איז דער , ׂשמחה, װעסט קומען מָארגן אין דער ֿפרי –

קום מָארגן אין דער ֿפרי ֿפַאר . בַאלעבָאס נישטָא אין דער הײם
  ?ׂשמחה, װָאס מען זָאגט דיר, הערסט, זיבענע

  
 ע הענט דעם געדיכט בַאװַאקסענעׂשמחה קרַאצט זיך מיט בײד

  .קָאּפ
  
. איך מָארגן קומען. ּתמיד דו מיר זָאגסט מָארגן. מָארגן, מָארגן –

  .זײער שלעכט, זַײן שלעכט, מיר נישט געבן געלט
 
זָאג איך , דער בַאלעבָאס זָאגט מָארגן. בהמה, איך זָאג מָארגן –

  .ַײבט ַא בריװַאז מען שר, זעסט דָאך. ׂשמחה, גײ שױן גײ. מָארגן
  

װּו הָאט . יעקב מָארגנשטערן בַאטרַאכט דעם מָאדנעם ּפַארשױן
, נײן! ַאהַא? דָאס ּפנים, די געשטַאלט? ער אים געזען ַא מָאל

, דענצמָאל נָאך. נָאר ַאן ענלעכער צו אים, איז נישט געװען ער'ס
איצט װײסט . איז געװען ַאן ַאלעקסַאנדער חסיד, יַאנקל, װען ער
ׂשמחה ּפלַאכטע הָאט אים . דעם רבינס גבאי, ױן אױף זיכערער ש

  .יַאדָאװָארָאבערעלע ג' ר, דערמָאנט דעם ַאלעקסַאנדער גבאי
  

דער , דער בריװשרַײבער, דער לערער,  מָארגנשטערןבאון יעק
מַאכט צו די אױגן אױף , שרַײבער-דער בדחן און דער מעׂשה, שדכן

, דער גולם ׂשמחה ּפלַאכטע. ונגַא װַײל און דערזעט ַא מָאדנע זע
. ּפרַאװעט טיש, זיצט אין ַא שטרַײמל, טרעגער-דער װַאסער

און זײ רוֿפן אים , װי ער זיצט, ָאן-חסידים שטוּפען זיך צום אױבן
  .”רבי„
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דער גולם איז שױן . שרַײבן זי װַײטער, יַאנקל' ר, נו –
  . זָאגט סימע די קעכין–ַאװעקגעגַאנגען 

  
װען ׂשמחה איז , שטערן הָאט ַאֿפילו נישט געהערטיעקב מָארגנ

  .װי ֿפון ַא חלום, סימעס קול װעקט אים אױף. ַאװעקגעגַאנגען
  
  ?רבי איז ַאװעקגעגַאנגען דער? װער –
  
ׂשמחה ּפלַאכטע איז ? יַאנקל' ר, װָאס ֿפַארַא רבי –

  .ַאװעקגעגַאנגען
  
  זָאגט יעקב–סימע , איך מײן טַאקע ׂשמחה ּפלַאכטע –

  .מָארגנשטערן און צעלַאכט זיך אױֿפן קול
  

. סימע דיקטירט װַײטער דעם בריװ און יַאנקל לערער שרַײבט
אֿפשר װָאלט זיך דער בריװ קײן מָאל נישט , װער װײסט
  .װָאס דָאס ּפַאּפיר הָאט זיך געענדיקט, ַא גליק. געענדיקט

  
ס און סימע די קעכין בַאצָאלט אים ֿפַאר דער טרחה צען קָאּפיקע

  .יעקב מָארגנשטערן לָאזט זיך ַאהײמגײן
 

ער הָאט איצט ַא . ֿפילט נישט די קעלט. ער איז ֿפרײלעך ביז גָאר
דער . װי ׂשמחה װערט ַא רבי. ַא ֿפרײלעכע ביז גָאר. נַײע מעׂשה

  .עולם װעט לַאכן און די חסידים װעלן קריצן מיט די צײן
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