
 1

זינגער-בַאשעװיס יצחק  

  ּתאוות
  )דערצײלונג(

  
  

  א
  

 װָאס זַאכן ָאּפטָאן ער קָאן, אַײן זיך שּפַארט מענטש ַא װען
 זלמן הָאט – אױסֿפירן נישט מָאל קײן זײ קען'מ ַאז מײנט'מ

 ַא געװען איז רַאדָאשיץ אין אונדז בַײ –. געזָאגט גלעזער
 ַארומגײן ֿפלעגט ער. סבעלקע לײב, דָארֿפסגײער ַא, יִיד ּפרָאסטער

 מעסטל ַא ּפױערים די בַײ אױֿפקױֿפן און דערֿפער די איבער
 ער. ֿפלַאקס קנױל ַא, הָאניק טָאּפ ַא, קנָאבל קרַאנץ ַא, קַאשע
, ּפערל גלעזערנע, קָאּפטיכלעך ּפױערטעס די ֿפַארקױֿפט הָאט

. שמָאכטעס ָאּפגעגילדטע ַאלערלײ, בַאשמעקן צו זיך װַאסערלעך
 נישט מָאל קײן ער איז שטעטל ֿפון װיָארסט ֿפינף װי טערװַײ

 לובלין ֿפון שּפיליטער ַא דורך בַאצױגן ער הָאט סחורה די. ַאװעק
 הָאט ער װָאס אים בַײ אױֿפגעקױֿפט הָאט אײגענער דער און

 ּפרָאסטער ַא געװען איז בעלקעס לײב דער. ֿפַארקױֿפן צו געהַאט
 חומש-טַײטש דָאס געלײענט ער הָאט תשב. ֿפרומער ַא ָאבער, יִיד
, רַאדָאשיץ קײן געקומען זאי ּפַאקנטרעגער ַא ַאז. יִידענע ַא װי

 אױף סֿפרימלעך ַאלע אױסצולײענען אים בַײ גענומען ער הָאט
 װעגן לײענען צו געהַאט ליב ער הָאט מערסטן צום. טַײטש-עֿברי
 יִינגלעך-דרח אונדז מיט רעדן מָאל טײל ֿפלעגט ער. יׂשראל- ץאר
 װַאקסן? סוף-ים דער ָאדער ירדן דער, טיֿפער איז װָאס ֿפרעגן׃ און
? גױים דָארטיקע די רעדן לשון ַא ֿפַאר װָאס? עּפל יׂשראל-ארץ אין
 טַאקע עּפעס ער הָאט אױסגעזען. געלַאכט אים אױס הָאבן מיר
 בָארד שװַארצע-ּפעך ַא, אױגן װַארצעש יׂשראלדיקער׃-ארץ ַאן װי
 ֿפלעגט יָאר אין מָאל אײן. שװַארצלעך עּפעס אױך ּפנים'ס ןאו

 ַא, יִידן סֿפרדישע די ֿפון אײנער, ר"שד ַא רַאדָאשיץ קײן קומען
 מען הָאט געשיקט. הבירה-שושן אין ָאדער ּתימן אין געבױרענער

 װי אױסגעזען הָאט ר"שד דָאזיקער דער און. יׂשראל- ארץ ֿפון אים
 ַאזַא און אױגן ַאזױנע, בָארד ַאזַא ער׃ברוד ַא בעלקעסעס לײב

 ַא אין ר"שד דער געװען איז ָאנגעטָאן. ּפנים אין טשװַארצקײ
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 װָאס לןסַאנדַא אין און ּפַאסן רױטע און שװַארצע מיט זשוּפיצע
 ַא װי געהַאט ער הָאט היטל ַא. שיך-חליצה װי אױסגעזען הָאבן
 יִידיש. לשון-םּתרגו ָאדער קודש- לשון גערעדט הָאט ער. טערק
 שּפעטערדיקע די אין, געזָאגט ער הָאט, אױסגעלערנט ער הָאט
 די געעֿפנט און שטוב צו שטוב ֿפון ַארומגעגַאנגען איז ער. יָארן

-בעל מאיר' ר ֿפַאר נדֿבות די ַארַײנגעלײגט הָאט'מ װּו ּפושקעלעך
 ַאז, אים אין ֿפַארקָאכט ַאזױ געװָארן איז בעלקעס לײב דער. הנס
   הָאט יענער און שטוב אין זיך צו עןמַארַײנגענו אים הָאט ער
 זיך הָאט ר"שד דער לַאנג װי. געגעסן און געװױנט אים בַײ

 קײן געטָאן נישט בעלקעס לײב הָאט רַאדָאשיץ אין אױֿפגעהַאלטן
 װי אױסֿפרעגן׃ אײן אין יענעם געהַאלטן הָאט ער. מיסחר שום
 װּו און ַאֿברהם ליגט'ס װּו מען װײס? המכּפלה-מערת די אױס זעט
 מיטן אין ַארױס קומט רחל מַאמע די ַאז אמת דָאס איז? ׂשרה
 נָאך בין איך? קינדער אירע אױף װײנט און קֿבר ֿפון נַאכט דער

 דעם נָאכגעלָאֿפן אױך ַאלײן בין איך און יִינגל ַא געװען טדַאמָאלס
 יענע ֿפון אײנעם רַאדָאשיץ אין געזען מען הָאט װען. ר"שד

  ?מקומות
  
 לײב איז, ַאװעקגעֿפָארן איז ר"שד דער װי דעם נָאך, מָאל ײןא

 ּפעקלעך ֿפוֿפציק געבן געהײסן זיך און געװעלב ַא אין ַארַײן
 ֿפיל ַאזױ דיר טױגן װָאס אים׃ ֿפרעגט סוחר דער. שװעבעלעך

 װיל'כ זָאגט׃ ער און? רַאדָאשיץ אונטערצינדן װילסט? עלעךבשװע
 ֿפון איז ער ַאז געמײנט הָאט קרעמער דער. דשהמיק-בית'ס בױען
 ַאלע ֿפַארקױֿפט װעגן דעסט ֿפון אים הָאט ער ָאבער, ַארָאּפ זינען

  .קרָאם אין שװעבעלעך
  

 זיך הָאט ער און ֿפַארב ֿפון געװעלב ַא אין ַארַײן לײב איז שּפעטער
 עמערקר דער. ֿפַארב גָאלדענע און ֿפַארב זילבערנע געבן געהײסן
 ֿפַאלש מַאכן װילסט? ֿפַארב ַאזַא דיר טױג װָאס אים׃ ֿפרעגט
 ר"שד דער. המיקדש-בית דָאס בױען גײ'כ זָאגט׃ לײב ןאו? געלט
 ּפַאּפיר בױגן גרױסן ַא, מַאּפע ַאזַא ֿפַארקױֿפט געהַאט לײבן הָאט
 מיטן, המיקדש-בית דָאס אױסגעמָאלט געװען דָארט איז'ס און

 לײב װען, נַאכט בַײ. מּכל-בּכל- הּכל מיט הָרָזֲע דער מיט, מיזבח
 די מיט ַאװעקגעזעצט זיך ער הָאט, צַײט געהַאט הָאט בעלקעס

 קינדער קײן. המיקדש-בית דָאס בױען גענומען און שװעבעלעך
   טעכטער צװײ געהַאט הָאט ער. געװען נישט זענען שטוב אין
 װָאס אים׃ גטֿפרע װַײב דָאס. לובלין אין געדינט הָאבן זײ און
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 ער און? יִינגל-חדר ַא ביסט? שװעבעלעך מיט עּפעס דיך שּפילסטו
  .המיקדש-בית דָאס בױ'כ זָאגט׃

  
-קדשי דָאס מַאּפע׃ דער לױט גענױ אױֿפגעבױט ַאלץ הָאט ער

 זיך הָאט'מ ַאז. ָארון דעם, מנורה די, שולחן דעם, קדשים
 מענטשן בןָאנגעהױ הָאבן, טוט ער װָאס שטָאט אין דערװּוסט
 די געברענגט הָאבן מלמדים די. חידושים אױף קוקן און קומען
 הינקענדיק ַא אױף געשטַאנען איז געבַײ גַאנצע דָאס. יִינגלעך-חדר
 זיך װָאלט'ס װַײל, רירן געטָארט נישט עס הָאט'מ און טישל

 געקומען ער איז, זַאך דער ֿפון געהערט הָאט רֿב דער װען. געֿפַאלן
 הָאבן זײ. בחורים-ישיֿבה מיטגענומען און ַאהײם עלקעסב בלײ צו
 געהַאט הָאט בעלקעס לײב. ָאנחידושן גענוג געקָאנט נישט זיך

 װערט'ס װי גענױ שװעבעלעך ֿפון המיקדש-בית ַא אױֿפגעבױט
  .סֿפרים הײליקע די אין בַאשריבן

  
 נַײערט הָאט װַײב דָאס. ֿפַארגינערס-נישט זענען מענטשן ָאבער, נו

 אין געװען זענען'ס. געֿפעס ֿפַארן טיש דעם דַארף זי ַאז געמרוקעט
 זיך געקומען זַײנען זײ און לעשערס- ֿפַײער יִידישע רַאדָאשיץ

 און ׂשרֿפה ַא װערן נָאך קָאן שװעבעלעך ֿפיל ַאזױ ֿפון ַאז קלָאגן
 לַאנג ַאזױ הָאט'מ. רױך מיטן ַאװעק קָאן שטעטל גַאנצע דָאס

 איז לײב װען, טָאג ַא אײנעם אין ביז, טרַאשעטגעס און געהעצט
 דָאס. המיקדש-בית אױס געװען איז, דָארף ֿפון צוריקגעקומען

. אַײנגעלײגט ַאלץ הָאבן לעשערס-ֿפַײער די ַאז געזָאגט הָאט װַײב
  .װַײב אױֿפן שולד די געװָארֿפן הָאבן לעשערס-ֿפַײער די
  

 לײב איז, המיקדש-תבי זַײן געמַאכט חרוֿב הָאט'מ װי דעם נָאך
 אױֿפגעהערט הָאט ער. שחורה-מרה ַא אין ַארַײנגעֿפַאלן בעלקעס

, ֿפעררדע די איבער געגַאנגען ַאלץ נָאך איז ער. װַײב צום רעדן
 אין געזעסן ָאֿפט איז ער. ֿפַארדינט װײניקער ַאלץ הָאט ער ָאבער
 װּו ביכלעך-מעׂשה און סֿפרימלעך די געלײענט און הײם דער
 הָאט ער. המיקדש-בית'ס און יׂשראל-ארץ בַאשריבן ערטװ'ס

 געֿפרעגט זײ און בחורים-ישיֿבה ָאדער, לומדים יִידן ָאּפגעשטעלט
   קײן ֿפליען יִידן ַאלע װעלן, קומען װעט משיח ַאז קשיאות׃

 װעט שטָאט יעדער אין ָאדער, װָאלקן אײן אױף יׂשראל- ארץ
 ָאדער ,בַאלד זַײן המתים-ּתחית װעט? װָאלקן ַאנדער ַאן קומען
 און טנעררגע און ֿפעלדער זַײן װעלן? שּפעטער יָאר ֿפערציק

 דער? הימל ֿפון ֿפַאלן װעט ןַמ ָאדער ,זײען און ַאקערן װעט'מ
  . לַאכן צו װָאס ֿפון געהַאט הָאט עולם
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   ֿפַארמַאכן גײן געהײסן װַײב'ס אים הָאט ,נַאכט בַײ, מָאל אײן
 ֿפַארֿפַאלן איז און דרױסן אין ַארױס איז קעסבעל לײב .לָאדן דעם

 ַא געװָארן איז שטעטל אין .װַאסער אין שטײן ַא װי געװָארן
 אים הָאבן גוטע-נישט די ַאז געזָאגט הָאבן טײל הַארמידערץ
 אים הָאט װַײב דָאס ַאז ַארױסגעדרונגען הָאבן ַאנדערע ,ֿפַארכַאּפט
 דָארט ֿפון ,װַײסל זַײט יענער אױף ַאנטלָאֿפן איז ער און געיַאדעט

 בלױזן אין עס ַאנטלױֿפט װער ָאבער ,געשטַאמט ער הָאט
 דָאס װען? ָאװנט אין שּפעט, ּתֿפילין-און-טלית ָאן ,שּפענצטער

 ָאבער .זוכן אים שליחים געשיקט מען װָאלט ,נגיד ַא מיט טרעֿפט
 דָאס. װײניקער קבצן אײן מיט דָא איז, נעלם װערט ָארימַאן ַאן ַאז

  . עגונה ַאן געװָארן איז – געהײסן זי הָאט שּפרינצע – װַײב
 טײגן די קנעטן דָאנערשטיק גײן ֿפון צוֿפַארדינט זי הָאט ביסל ַא
 ֿפון צוגעשיקט טעכטער די הָאבן ביסל ַא. מולטערס די אין

  .לובלין
  

 שּפרינצע װען, ֿפרַײטיק ַא אין מָאל אײן. ַאריבער זענען יָאר ֿפינף
 זיך הָאט, שבת אױף געקָאכט און אױװן בַײם געשטַאנען זאי

 גרױער ַא מיט יִיד ַא ַארַײנגעקומען איז'ס און טיר די געעֿפנט
 ַאז געמײנט הָאט שּפרינצע. בָארװעס און ֿפַארשטױבט, בָארד

   זָאג ַא ער טוט מָאל ַא מיט. בעטלער ַא איז'ס
  
- ֿפלױמען ביסל ַא רמי גיב. יׂשראל-ארץ ֿפון קום'כ, שּפרינצע – 

  .צימעס
  
 צו געקומען זענען ַאלע. רעדער אױף געגַאנגען איז שטָאט די

 רֿב דער און רֿב צום בעלקעסן לײב ַאװעקגעֿפירט הָאט'מ. לױֿפן
- ארץ קײן ַאװעק געהַאט איז ער. שןאױסֿפָאר גענומען אים הָאט

  .ֿפוס צו יׂשראל
  
  .געֿפרעגט יצחק-לוי הָאט –? יׂשראל-ארץ קײן ֿפוס צו –
  
  .ֿפוס צו, יָא –
  
 ַא מיט ֿפָארן מען מוז יׂשראל-ארץ קײן ַאז װײסן ַאלע, סטַײטש –

  .שיף
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 װָאלט'ס װּו דָארט, קין בַײם ָאנגענומען זיך הָאט טומטום מאיר
  .טומטום קײן נישט איז ער װען בָארד ַא געװַאקסן

  
  .געֿפרעגט ער הָאט –? ָאּפגענַארט ער הָאט אֿפשר –
  
 געברענגט הָאט ער. רבנים ֿפון בריװ זיך מיט געהַאט הָאט'ר –

 לײגט, שטַארבט עמעץ ַאז װָאס, ערד-יׂשראל- ארץ זעקל ַא זיך מיט
. געזען ַאלײן דָאס הָאב'כ. צוקָאּפנס טױטן דעם אונטער דָאס מען
 ַאז געזָאגט הָאט ער. קרַײד צעקרישלט װי עּפעס געװען איז'ס
  .הזיתים-הר ֿפון בןאױסגעגרָא ַאלײן עס ט'ער
  
 יצחק-לוי הָאט –? נסיעה די געדױערט אים הָאט לַאנג װי –

  .געֿפרעגט
  
 זָאגט רֿב דער. שיף ַא מיט געֿפָארן שױן ער איז צוריק. יָאר צװײ –
 ער און? זַאך ַאזַא ָאּפ יִיד ַא עּפעס טוט װי, היּתכן אים׃ צו

 הָאב'כ ַאז, ראליׂש-ארץ קײן געבענקט ַאזױ הָאב'כ, רבי ענטֿפערט׃
 דעם ֿפַארמַאכן ַארױס בין'כ ַאז. אױסהַאלטן געקָאנט נישט מער
 איך הָאב, װָאלקנס די צװישן לױֿפן לֿבנה די דערזען און לָאדן

 ביז ָאּפגעלָאֿפן ַאזױ בין'כ. לֿבנה דער מיט צוזַאמען לױֿפן גענומען
 װּו. װעג דעם געװיזן מענטשן גוטע מיר הָאבן שּפעטער. װַארשע

 געװַאנדערט הָאב'כ. גענעכטיקט נישט איך הָאב געטָאגט הָאב'כ
 ביז, מדבריות װיסטע ַאלע איבער, װעלדער און ֿפעלדער איבער

  .יׂשראל-ארץ קײן ָאנגעקומען בין'כ
  
   הָאט – אױֿפגעגעסן נישט אים הָאבן חיות די װּונדער ַא'ס –
  .געזָאגט- הַאלב, געֿפרעגט-הַאלב יצחק- לוי
  
  .ָאנגערוֿפן זיך טומטום מאיר הָאט –' ה ּפתאים שומר ׃שטײט'ס –
  
  
  

   ב
  
 ַארָאּפגענומען הָאט יצחק- לוי. געשװיגן דרַײ ַאלע הָאבן װַײלע ַא
 מיט שַײבלעך די װישן גענומען און נָאז דער ֿפון ברילן בלױע די

 און עמבעל ַא געהַאט הָאט אױג אײן. ֿפַאטשײלע-קעשענע דער
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   געהַאט הָאט יצחק-לוי. געזען נישט צןגַאנ אין דערױף הָאט
 ער. מגיד קָאזשעניצער ֿפון געשטַאמט הָאבן זָאל װָאס שטעקן ַא

 ער. שבת נישט ַאֿפילו, דטגעשײ נישט מָאל קײן אים מיט זיך הָאט
  . צהמוק נישט איז קוליע ַא און ֿפוס ַא אױף געהונקען הָאט
. שטעקן אױֿפן קין דעם ָאנגעלענט איצט ער הָאט װַײלע לַאנגע ַא

  געזָאגט׃ און אױֿפגעריכט זיך ער הָאט דערנָאך
  
, שנַײדער ַא געװען איז קרַאסניסטָאװ אין. ּכוח ַא איז עקשנות –

 ֿפַאר נישט, װַײבער ֿפַאר ער הָאט גענײט. שנַײדער יהונתן
. קל שטיקל ַא איז שנַײדער װַײבערישער ַא געװײנטלעך. מַאנסלַײט

 ַא און מָאס ַא נעמען איר מען מוז מלבוש ַא הנקֿב ַא מַאכט'מ ַאז
 די אין איז זי װען ַאֿפילו. טעג אומרײנע די אין זַײן זי קָאן מָאל
 ַאן בֿפרט, נקֿבה ַא ָאנצורירן גלַײך נישט אױך איז, טעג רײנע
 קלײד קײן קָאן ַאלײן. שנַײדערס זַײן מוזן'ס ָאבער, נו. איש-אשת
, יִיד ֿפרומער ַא געװען איז יהונתן רדע גרָאד. אױֿפנײען נישט זיך

  . טיִידישקײ געהַאט ליב הָאט ער. רץהא-עם שטיקל ַא ָאבער
   זַײן מיט צוזַאמען חומש-טַײטש דָאס לײענען ער ֿפלעגט שבת
 קײן ּפַאקנטרעגער ַא קומען ֿפלעגט'ס ַאז. יענטע- בײלע װַײב

 די און ךסֿפרימלע די געקױֿפט אים בַײ יהונתן הָאט, קרַאסניסטָאװ
 קרַאסניסטָאװ אין געװען איז'ס. טַײטש-עֿברי אױף ביכלעך-מעׂשה

 ער. חֿברה דער צו געהערט הָאט יהונתן און משניות-חֿברה ַא
 זיך געהַאט מורא הָאט ער ָאבער, שיעור צום צוגעהערט זיך הָאט

-קודש- לשון ַא ַארױסגערעדט הָאט ער מָאל װיֿפל װַײל, ָאנצורוֿפן
 אים אױס הָאבן לומדים די און גרַײז ַא געמַאכט ער הָאט, װָארט

 ַא, דַארער ַא, הױכער ַא אױגן׃ די ֿפַאר מיר שטײט ער. געחוזקט
. אײדלקײט ַאן ַארױסגעשַײנט הָאט אױגן די ֿפון. געשטוּפלטער

 נישט מען הָאט שנַײדער בעסערן קײן ַאז מען הָאט געזָאגט
 ָאדער יוּפיצע ַא געמַאכט ָאטה ער ַאז. לובלין אין ַאֿפילו געקרָאגן

 דרַײ געהַאט הָאט ער. אױסגעגָאסן װי געלעגן זי איז, שובע ַא
, אים צו ַארַײנקומען ָאֿפט איך ֿפלעג יִינגלװַײז. מײדן, טעכטער

   געװָארן איז ער און, םוית ַא, געצל, חֿבר ַא געהַאט הָאב'כ װַײל
   געּפַײניקט הָאבן סמַײסטער ַאנדערע. לערניִינגל ַא יהונתן דעם בַײ
. עסן צו גענוג געגעבן נישט, געשלָאגן זײ, לערניִינגלעך די

 צּוװיגן געהײסן זײ מען הָאט, מלאכה די לערנען צו זײ ַאנשטָאט
 זיך זָאלן זײ ַאלץ דָאס און, ּפָאמעשַאף'ס ַארױסטרָאגן, קינד'ס

 קײן צָאלן דַארֿפן נישט זײ זָאל'מ און מלאכה די אױסלערנען נישט
 און מלאכה די געלערנט יתום דעם הָאט יהונתן ָאבער. ׂשכירות

 און לעכל ַא אױסשלײֿפן אױסגעלערנט זיך הָאט ער נָאר װי
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. זמן ַא רובל צװײ צָאלן ָאנגעהױבן אים ער הָאט, קנעּפל ַא ָאננײען
 יהונתן און מדרש-בית אין געלערנט ֿפריער הָאט געצל חֿבר מַײן

 הָאט װי קשיאות׃- קלָאץ ַאלערלײ ןֿפרעג ּכסדר אים ֿפלעגט
 נח הָאט ֿפליגן װיֿפל? שןהב מלך עוג ֿפון מַאמע די געהײסן

 צום עדן-גן ֿפון איז מַײלן װיֿפל? ּתיֿבה דער אין ַארַײנגענומען
  .װיסן צו ַאלץ בַאגערט הָאט ער? גיהנום

  
 אױף מען רוֿפט ּתורה-ׂשמחת ַאז װײסן ַאלע. מעׂשה ַא הערט איצט
, נגידים די, לומדים די, בּתים-בעלי יוסטע די ֿפריער קֿפותה די צו
 ַאזױ. קבצנים די, לַײט ּפרָאסטע די, מלָאכות-בעל די שּפעטער און
 אין אונדז בַײ איז, נו. װעלט גַאנצער דער אױף זיך ֿפירט

 אײדעם ַאן, היגער קײן נישט, ערנאײ גבאי געװָארן קרַאסניסטָאװ
 הָאט עמעץ און געקָאנט נישט קײנעם הָאט ער. ֿפרעמד דער ֿפון
 צו אױֿפצורוֿפן װעמען סדר דעם און נעמען די אױֿפגעשריבן אים

, יהונתן ַאנדער ַאן קרַאסניסטָאװ אין געװען איז'ס. הקֿפה װָאסער
 הָאט גבאי דער און, נגיד ַא און למדן ַא, גָארשקָאװער יהונתן' ר

 דער צו שנַײדער ןיהונת אױֿפגערוֿפן און יוצרות די ֿפַארמישט
 ַא און שושקערַײ ַא געװָארן איז מדרש-בית אין. הקֿפה ערשטער
 אױף אים רוֿפט'מ ַאז דערהערט הָאט שנַײדער יהונתן ַאז. כיכעניש

 הָאט, ּפרנסים די און רֿב מיטן צוזַאמען, הקֿפה ערשטער דער צו
 נעבעך הָאט ער אױערן׃ אײגענע די געגלײבט נישט ער

. גײן מען מוז, רוֿפט'מ ַאז ָאבער. טעות ַא איז'ס ַאז ֿפַארשטַאנען
-מערֿב דער בַײ דַאװענען װָאס געזעלן און מלאכות-בעל די צװישן
 און שטוּפן ָאנגעהױבן הָאט'מ. געלעכטער ַא געװָארן איז װַאנט
 ֿפַאר געװען איז'ס. גײן גיכער װָאס זָאל ער יהונתן דעם שטױסן

 געװען איז ָאקעװיט און, ברָאנֿפן ףאױ מָאנָאּפָאל ֿפון צַײט ערד
 איז שטוב לַײטישער יעדער אין. בָארשט װי װעלװעלער
 און טרינקען צום שטרױ ַא מיט ברָאנֿפן ֿפעסעלע ַא געשטַאנען

. ֿפַארבַײסן צום שעּפסנס געטריקנט זַײטל ַא געהַאנגען הָאט'ס
 דער און דַאװענען ֿפַארן שלוק ַא געכַאּפט מען הָאט ּתורה-ׂשמחת
 שנַײדער יהונתן. ֿפַארשנָאשקעט צַײטנס בַײ געװען שױן איז עולם
 דערלַאנגט אים הָאט איגב דער און בימה דער צו צוגעקומען איז
 גָארנישט הָאט קײנער ָאבער, געשטױנט הָאבן ַאלע .טרײניקײ די

, װָאכערער ַא, װישניצער זעקעלע' ר ַא, אײנער בלױז. געזָאגט
  ן׃געטָא זָאג ַא הָאט

  
  ?הקֿפה ערשטער דער צו הארץ-עם ַאן אױף עס רוֿפט װער –
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 נישט אים הָאט'ס. גבאי דעם סֿפר זַײן צוריקגעגעבן הָאט ער און
  .שנַײדער יהונתן מיט הקֿפה ַאן קריגן צו געּפַאסט

  
 ַא איז סֿפר ַא צוריקגעבן. טומל ַא געװָארן איז מדרש-בית אין

 גַאנצן אין זיך הָאט, ערֿפרעמד דער, גבאי דער. השם-חילול
 קײן עּפעס נישט אױך איז ברבים יִיד ַא זַײן מֿבַײש. ֿפַארלױרן
 ַאנדערן דעם אױֿפגערוֿפן גיך דער אין הָאט רֿב דער. טקלײניקײ
 דער בַײ זינגען געקָאנט נישט שױן הָאט קײנער ָאבער, יהונתן
 סװָא לַײט ּפרָאסטע אײגענע די. נישט ַאװדאי טַאנצן און הקֿפה
 װָאס ּכֿבוד דעם און שנַײדער יהונתן אױס געלַאכט ֿפריער הָאבן

 און צײן די מיט געקריצט איצט הָאבן, ָאנגעטָאן אים הָאט'מ
 איז, ַאריבער געהַאט איז הקֿפה די ַאז. זעקעלען' ר געשָאלטן
 געזָאגט און װישניצער זעקעלע' ר צו צוגעגַאנגען שנַײדער יהונתן
  מדרש׃-בית גַאנצן איבערן געהערט הָאט'מ ַאז, קול אױֿפן הױך

  
 ַא איבער ַאז שֿבועה ַא טו איך ָאבער, הארץ-עם ַאן טַאקע בין'כ –

  .אַײך ֿפון למדן מער זַײן איך װעל צַײט דער אין יָאר
  
  געענטֿפערט׃ און שמײכל ַא געטָאן הָאט װישניצער זעקעלע' ר
  
 ַא אױֿפבױען טאומזיס דיר איך װעל, געשען װעט נס ַאזַא אױב –

  .מַארק אין הױז
  
 הָאט ער. געהילץ מיט געהַאנדלט הָאט װישניצער זעקעלע' ר

 איז יהונתן. הַײזער שטָאט הַאלבער ַא אױף היּפָאטעקן געהַאט
  געזָאגט׃ ער הָאט דערנָאך. מֿבולבלער ַא װַײלע ַא געשטַאנען

  
 נעםֿפוקסע ַא בחינם װַײב אַײער אױֿפנײען איך װעל, נישט אױב –

 צען מיט און איבערצוג מעטענעםסַא ַא מיט, קנעכל די ביז ֿפוטער
  .ןדלעװײ
  

 און מדרש-בית אין ּתורה-ׂשמחת יענעם ָאּפגעטָאן זיך הָאט'ס װָאס
 ֿפון װַײבערשול אין דערהערט הָאט'מ! קרַאסניסטָאװ גַאנץ אין

 הָאבן װַײבער טײל. געּפילדער ַא געװָארן דָארט איז'ס און געװעט
 ַאנדערע נָאך. געװײן ַא אין ֿפַארגַאנגען זיך זענען ַאנדערע, לַאכטגע

 דער בַײ אײנע ַארָאּפרַײסן געּפרּוװט און געקריגט זיך הָאבן
 שטעט׃ ַאלע װי שטָאט ַא איז קרַאסניסטָאװ. קָאּפקע די ַאנדערער

 מען הָאט טוֿב-יום אױף ָאבער, גֿבירים װײניק און קבצנים סך ַא
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 הָאט הבית-בעל דריטער יעדער. געשּפָארט ישטנ יָארן יענע
 גוטע, מחוּתנים ֿפַארבעטן, הױז אין זיך בַײ קידוש אױף גערוֿפן
 ָאנגעקָאכט הָאבן װַײבער די. מַארק אין געטַאנצט הָאט'מ. ֿפרַײנד
. קרימעטַארטע און רָאזשינקעס, רַײבלעקעך מיט קרױט טעּפ
 קדישה-חֿברה די. לָאדנסֿפ, טָארטן, שטרודלען ָאנגעבַאקן הָאט'מ

 דמע און װַײן און סעודה ַא געמַאכט ּתורה-ׂשמחת יעדן הָאט
 גבאי דעם ַארױֿפגעזעצט הָאט'מ. װַאסער װי געגָאסן זיך הָאבן
 די אױף געטרָאגן אים הָאט'מ און ליכט מיט בַאניע ַא קָאּפ אױֿפן

 וןא, קדשים-ןצא די, נָאכגעלָאֿפן זענען קינדער מחנות. ּפלײצעס
 ַא קרַאסניסטָאװ אין געװען איז'ס. שעּפסן די װי געמעקעט

 הערנער די אױף ָאנגעטָאן אים הָאבן קונדסים און בָאק לישערקה
 ַאלע הָאבן גערעדט. ַארַײן בָאד אין געֿפירט אים און שטרַײמל ַא

. צוזָאג זעקעלעס' ר און שֿבועה שנַײדערס יהונתן זַאך׃ אײן װעגן
 ָאן הױז ַא בױען צו ֿפַארגינען געקָאנט זיך ָאטה זעקעלע' ר, מילא
 ַא יָאר אײן אין ּפרָאסטַאק ַא עּפעס װערט ַאזױ װי ָאבער. געלט
 קײן איז שֿבועה ַאזַא ַאז געּפסקנט גלַײך הָאט רֿב דער? למדן

 דעם מען װָאלט, געזָאגט רֿב דער הָאט, ֿפַארצַײטנס. נישט שֿבועה
. תיׂשא-לא אױֿפן זַײן-עוֿבר ֿפַאר מלקות געשלָאגן גלַײך יהונתן

 הָאבן לומדים די שטָאט׃ אין צדדים צװײ געװָארן זענען'ס
 די אין קומען זָאל ער קנסנען יהונתן דעם דַארף'מ ַאז געהַאלטן

 אױב, שֿבועה ֿפַאלשער דער אױף טָאן ּתשוֿבה ַארַײן שול אין זָאקן
. ַארבעט זַײן סרןַא ָאדער ַארַײן חרם אין לײגן אים מען זָאל, נישט
 זעקעלען' ר דעם װעלן זײ ַאז געטענהט הָאט המון דער

   ַארױסטרַײבן אים און ֿפוס ַא אױסדרײען, הױז'ס אונטערצינדן
 קײן נישטָא זענען'ס, גָאט דַאנקען. שטעקנס מיט שטָאט ֿפון

 זיך הָאט עולם דער ַאז, ּתורה-ׂשמחת-מוצאי. גזלנים יִידישע
 הָאט'ס און סכך מיטן סוּכות די צענומען הָאט'מ, אױסגעניכטערט

 אומגעקערט זיך יעדער הָאט, רעגענען ָאנגעהױבן צוגָאב ַא ֿפַאר
  .צרות ּפעקל זַײן צו
  
 גלעזער זלמן הָאט –? הַא, זַאך גַאנצע די ֿפַארגעסן הָאט'מ –

  .געֿפרעגט
  
  !..צו-הַארט. ֿפַארגעסן גָארנישט הָאט'מ –
  
 דָאס געעֿפנט, ּפושקע-טַאבַאק די ַארױסגענומען הָאט יצחק-יול' ר

 טַאבַאק דער. גענָאסן מָאל דרַײ גלַײך און שמעק ַא געטָאן, דעקל
 ַארַײנגעטָאן אים אין הָאט ער. שם ַא געהַאט הָאט זַײנער
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 הַארץ דָאס דערכַאּפן צו ּכיּפור-יום שמעקט'מ װָאס הַארבשטַארק
 און ֿפַאטשײלע דער מיט נָאז יד ָאּפגעװישט הָאט ער. ּתענית ֿפון

  געזָאגט׃
  
 נישט איך װָאלט, חֿבר מַײן געװען נישט װָאלט געצל דער װען –

 אין יהונתן בַײ געװױנט הָאט געצל ָאבער. ּפרטים ַאלע געװּוסט
 יהונתן איז מעריֿב נָאך. דערצײלט ַאלץ מיר הָאט ער און ַאלקָאװ
 ַא ער הָאט, טיר די נטגעעֿפ הָאט ער נָאר װי און ַאהײם געקומען

 הַײנט ֿפון. געשטָארבן איז מַאן דַײן, יענטע-בײלע געטָאן׃ רײשגע
 אין! יתומות ַאלע זענט עץ, מַײנע טעכטער. ַאלמנה ַאן ביסטו ָאן

, מַײנער מַאן בָאֿב׃-ּתשעה אין װי יללה ַא געװָארן איז שטוב
 ֿפון ט׃געענטֿפער הָאט יהונתן? איבער אונדז לָאזסטו װּו, טַאטע
. נישט קײנעם מיר עץ הָאט ּתורה-ׂשמחת יָאר ַא איבער ביז הַײנט
 גילדױנים הונדערט געֿפעס ּפסחדיקן צװישן ליגן געהַאט הָאט ער

 טָאכטער טערטסעל דער ֿפַאר ָאּפגעשּפָארט געהַאט הָאט ער װָאס
 ַאװעק איז און גילדױנים הונדערט די גענומען הָאט ער. נדן אױף
 געהײסן ער הָאט, יִיד ַא געװען איז קרַאסניסטָאװ אין .שטוב ֿפון
 די אין. צונָאמען זַײן געװען איז קרַאצמיך. קרַאצמיך טֿבלע' ר

 געװײנטלעך װי, הָאט ער. מלמד-גמרא ַא געװען ער איז יָארן יונגע
, רימען ַא מיט ֿפיסל-הָאזן ַא טיש אױֿפן ליגן געהַאט, מלמד ַא

 צום זיך נָאר, שמַײסן צום נישט עס ער הָאט געניצט ָאבער
 אים הָאט'ס ַאז. רוקן אין בַײסעניש ַא ֿפון געליטן הָאט ער. קרַאצן
 ֿפון אײנעם ֿפיסל דָאס דערלַאנגט ער הָאט, בַײסן שטַארק גענומען

 געקרָאגן ער הָאט דערֿפון! מיך קרַאץ בַאֿפױלן׃ און ּתלמידים די
 מלמדות דָאס ֿפַארלױרן ער הָאט עלטער דער אױף. צונָאמען דעם
 ַא געװען איז אײדעם דער. טָאכטער ַא בַײ ןאױֿפגעהַאלט זיך און

 נישט דָארט טֿבלע הָאט הָאניק קײן און ּפָאלעס זיבן אין קבצן
 און טֿבלען דעם צו ַאװעק איז שנַײדער יהונתן. געלעקט
 דָאס װיל װער? געלט ֿפַארדינען װילט איר, טֿבלע' ר געֿפרעגט׃

 זָאגט׃ יהונתן און, טֿבלע ענטֿפערט? געלט קײן ֿפַארדינען נישט
 די אױס מיר מיט לערנט און װָאך ַא גילדן ַא צָאלן אַײך ל'איכ

 הָאט ּתורה גַאנצע די. צעלַאכט זיך הָאט טֿבלע. ּתורה גַאנצע
, שנַײדערַײ װי איז ּתורה די. אױסגעלערנט נישט רבנו משה ַאֿפילו

 ביז געדונגען זיך און גערעדט לַאנג ַאזױ הָאבן זײ. גרונט ַא ָאן
 ַא שנַײדער יהונתן מיט לערנען זָאל טֿבלע' ר ַאז געבליבן איז'ס

 טֿבלע. זעקעלע' ר װי למדן מער ֿפַאר מַאכן אים און יָאר גַאנץ
 גַאנץ יָאר ַא אין אױסלערנען װיל'מ ַאז, חשבון ַא געמַאכט הָאט
 הָאט זעקעלע' ר. דֿפן בןזי טָאג יעדן לערנען מען דַארף, ס"ש
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 ָאבער, נו. אױסגעלערנט נישט ךאױ ס"ש הַאלב קײן ַאװדאי
 די אין ַארַײנקוקן און, אױך מדרש און, אױך ך"ּתנ קָאנען דַארף'מ

 שנַײדער יהונתן? ברַײען לַאנג אַײך איך זָאל װָאס. אױך מֿפרשים
 און טָאג טֿבלען מיט געזעסן איז ער. בחור-ישיֿבה ַא געװָארן איז

 די װען, װָאך דער מיטן אין. געלערנט און מדרש-ביּת אין נַאכט
 סֿפרים די ַארױֿפגענומען ּפָארל דָאס הָאט, לײדיק איז װַײבערשול

 הָאט יהונתן ַאז אַײך זָאג'כ ַאז. געלערנט דָארט הָאט'מ און
 קײן נישט ָאסור דָאס איז, לעת-מעת אין שעה ַאכצן געלערנט
 איז ער. מדרש-בית אין געשלָאֿפן ער איז װָאך גַאנצע ַא. גוזמא

  .טוֿב-יום און שבת בלױז שלָאֿפן ַאהײם געגַאנגען
  
  .געֿפרעגט גלעזער זלמן הָאט? בית-בני ֿפון געװָארן איז װָאס –
  
? ֿפַארזָארגער ַא ָאן בלַײבט'מ ַאז ביתן-בני ַאלע ֿפון װערט װָאס –
. דינען ַאװעק זענען דןמײ די. נישט מען שטַארבט הונגער קײן ֿפון
 מען זָאגט װי. נײטָארין שטיקל ַא געװען איז, יענטע-בײלע, װַײב'ס

 הָאט זי. שאלה ַא ּפסקנען אױך קָאן רֿב ַא בַײ שיקסע ַא? דָאס
 און, ניצעװען, לַאטען צו, ַארבעט לַײכטע ביסל ַא ָאנגענומען

 געטָאן טהָא יהונתן. צוגעהָאלֿפן איר הָאט, לערניִינגל דָאס, געצל
 נישט װעלט די נָאך הָאט התמדה ַאזַא. ּתורה געלערנט זַאך׃ אײן
 נישט גַאנצן אין ער איז װָאך דער אין מָאל דרַײ ָאדער צװײ. געזען

 אין זַאך דער ֿפון געהערט הָאט'מ. ַאשמורות געװַאכט געשלָאֿפן׃
 – יַאנעװ, בילגָארַײ, איזשביצע, גָארשקָאװ – ַארום שטעטלעך די
. װּונדער-בײז ַא אױף װי יהונתן דעם אױף קוקן געקומען איז'מ ןאו
. זַאך גַאנצער דער ֿפון לצנות געמַאכט זעקעלע' ר הָאט ָאנהײב אין
 געטענהט׃ און הַאנט דער ֿפון ֿפלַאך דער אױף ָאנגעװיזן הָאט ער
 קָאן, שנַײדערוק ַא, כַאמולע ַא אױב, ָאנװַאקסן הָאר דָא מיר זָאל
 ָאנגעהױבן הָאט'מ ַאז, יָאר סוף, צו-שּפעטער. מדןל ַא װערן

 גַאנצע זָאגט ער ַאז, ּפלאים-ּפלאי יהונתן דעם װעגן דערצײלן
 קשיאות די צו-טרעֿפט ער ַאז און אױסנװײניק ֿפון גמרא בלעטער

 זיך סקנער דער, זעקעלע' ר הָאט, ם"מהר און א"מהרש ֿפון
 שױן ָאבער, לערנען וםצ גענומען אױך זיך הָאט ער און דערשרָאקן

 ביז מיסחרים אין ַארַײנגעטָאן געװען ער איז דעם ַאחוץ. שּפעט צו
. צולָאג ַא ֿפַאר ּפרָאצעס ַא זיך אױף געהַאט און הַאלדז איבערן
 מױל ַא מיט, אױרינגל ַאן מיט יִידענע ַא, ּפעשע, זַײנס װַײב דָאס
 מַאכן איר זָאל יהונתן ַאז געװָאלט שטַארק הָאט, שרױֿפן אױף

 דעם געטריבן הָאט זי און, װײדלען צען מיט ֿפוטער ַא אומזיסט
  .געטױגט נישט שױן הָאט'ס נָאר, סֿפרים די צו מַאן
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 זיך הָאבן טָאג בַײ עצרת-ינמיש בקיצור׃ מַאכן עס װעל'כ
 לומדים גלַאט און העיר-טוֿבי- שֿבעה די רֿב בַײם צונױֿפגעזַאמלט

 שנַײדער יהונתן און װישניצער קעלעזע' ר ֿפַארהערט הָאט'מ און
 ער. ֿפַארגעסן סך ַא געהַאט שױן הָאט זעקעלע' ר. חתנים צװײ װי

 און, שבת בלױז, װָאכן דער אין געלערנט נישט יָארן לַאנגע הָאט
 יהונתן. מּכות מען קָאן, שבת לערנט'מ ַאז װערטל׃ ַא דָא איז'ס

 שּפעטער הָאט לעטֿב. קָאּפ אױֿפן ס"ש געהַאט ממש הָאט שנַײדער
 ַא געװָארן ַאלײן ער איז יהונתן מיט לערנען ֿפון ַאז געזָאגט

 נָאר, בקיאות ַארױסגעװיזן בלױז ניט הָאט יהונתן. למדן טָאּפעלער
 איז'מ. ָאנגעּפַאקט ֿפול געװָארן איז שטוב-דין-בית די. אױך חריֿפות

 ַא גןװע זיך ַאמּפערט יהונתן װי הערן צו דרױסן אין געשטַאנען
 ָאנהײב אין הָאט זעקעלע' ר. שיף ם"מהר ַא ָאדער ם"רמב הַארבן

 זיך הָאט בַאלד ָאבער, גרַײזן בַײ יהונתנען כַאּפן געּפרּוװט
 גענומען זעקעלען' ר הָאט יהונתן און רעדל דָאס איבערגעקערט

. ֿפַאלש געשװױרן נישט הָאט שנַײדער יהונתן, נײן. צימבל אױֿפן
 ּפסק ַא ַארױסגעגעבן אחד-בקול ַאלע הָאבן רנסיםּפ די און רֿב דער
 שױן אים הָאט'מ. זעקעלען' ר ֿפון למדן מער איז יהונתן' ר ַאז

 אין געזעסן זענען טעכטער די און יענטע-בײלע. יהונתן' ר גערוֿפן
 הָאבן, ּפסק דעם דערהערט הָאבן זײ ַאז און װַײבער די צװישן קיך
 ַא מיט ַאנדערער דער אױף אײנע ֿפַאלן און װײנען גענומען זײ
 שולגעסל דָאס. קעסל ַא װי געקָאכט הָאט שטָאט די. ָאמערעיג

, קעמערס-הָאר-חזיר, שוסטערס, שנַײדערס מיט ֿפול געװָארן איז
  .נצחון זײער געװען איז'ס. עמך, עגלות-בעל

  
 דער צו שנַײדער יהונתן אױֿפגערוֿפן מען הָאט מָארגנס צו

 אױף ֿפַארבעטן אים הָאבן יִידן שענסטע די. הקֿפה ערשטער
 קָאן שנַײדער יהונתן ַאז דערװעגן רעדן ָאנגעהױבן הָאט'מ. קידוש
 יהונתן נָאר, מלמד-גמרא ַא ָאדער, הוראה-מורה ַא, רֿב ַא װערן

-און-שער צו אום זיך קערט ער ַאז געטָאן װיסן צו הָאט שנַײדער
 ֿפון ַארױסדרײען ּוװטגעּפר שּפעטער זיך הָאט זעקעלע' ר. אַײזן
 בלױז נָאר, געשװױרן נישט הָאט ער בַאשר זַאך גַאנצער דער

 רֿב דער ָאבער, הַאלטן נישט מען דַארף צוזָאג ַא און צוגעזָאגט
 הױז׃ ַא שנַײדער יהונתן אױֿפשטעלן מוז ער ַאז געּפסקנט הָאט
 װי לַאנג ַאזױ ָאּפגעשלעּפט הָאט זעקעלע' ר. רתשמו ׂשֿפתיך מוצא

 נָאך ָאבער, אױסרײדן און ךדרײדלע ַאלערלײ מיט געקָאנט הָאט'ר
 הָאט טדַאמָאלס ערשט. דַאך ַא געהַאט הױז'ס הָאט שֿבועות
, זיך ֿפַאר נישט הױז דָאס װיל ער ַאז װיסן געלָאזט שנַײדער יהונתן
 ֿפון לַײט-ָארעמע און בחורים-ישיֿבה ֿפַאר הַארבעריק ַא ֿפַאר נָאר
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 ַאװעק גיט ער ַאז ּכתֿב ַא געחתמעט הָאט ער. שטעט ֿפרעמדע
  .קהל הױז דָאס

  
  .געֿפרעגט גלעזער זלמן הָאט –? הַא, שנַײדער ַא געבליבן –
  
  .סוף ביזן –
  
  ?געמַאכט חתונה ער הָאט טעכטער די –
  
  .קלױסטער יִידישער קײן נישטָא איז'ס? נישט? דען װָאס –
  
  
  
  

  ג
  
 טומטום מאיר הָאט, גערעדט טהָא יצחק-לוי װָאס צַײט גַאנצע די

 זַײנע אױגן גײלע די זענען װַײלע ַא. העװיות ַאלערלײ געמַאכט
, צוגעשלָאסן זײ ער הָאט בַאלד. געלעכטער מיט ֿפול געװָארן

 װָאלט ער װי אױסגעזען הָאט'ס און קָאּפ דעם ַארָאּפגעלָאזט
 קעטןנַא בַײם ָאנגענומען זיך, אױֿפגעריכט זיך הָאט ער. געדרימלט

  געֿפרעגט׃ און קין
  
- ארץ קײן װעג דעם געװּוסט דָארֿפסגײער דער הָאט װַאנען ֿפון –

 טערקישע די דורך געגַאנגען מסּתמא. געֿפרעגט ַאװדאי? יׂשראל
? עסן צו גענומען ער הָאט װּו. סטַאמבול ָאדער מצרים. מדינות
 הָאט גענעכטיקט. אומעטום יִידן דָא זענען'ס. געבעטלט ַאװדאי

 שלָאֿפן מען קָאן מדינות װַארעמע די אין. הקדש אין מאּתמס ער
 בַאגערט ַאװדאי הָאט שנַײדער יהונתן דער װידער. אױך גַאס אין
. שטַַארק איז רצון ֿפון ּכוח דער און, אױף קינדװַײז ֿפון לערנען צו
 יָאר ַא איז, לײדיק גײט'מ ַאז. גאון, נָאר װיל װערטל׃ ַא דָא איז'ס

 מען זַאּפט, נַאכט-און-גטָא חשק מיט לערנט'מ ַאז ָאבער, טגָארניש
 גענומען נישט הָאט'ר װָאס געטָאן גוט הָאט'ר. שװָאם ַא װי ָאן זיך
 ּתורה די מַאכן נישט טָאר'מ װַײל, הױז דָאס זעקעלען דעם בַײ
 צולָאג ַא ֿפַאר נָאך ער הָאט ַאזױ. בה לחּפור םקרדו קײן ֿפַאר

 און בעלקעס לײב דער. אורחים-הכנסת ֿפון װהמיצ די צוגעקרָאגן
 גַאנצן אין נישט הגם, לַײט ּפשוטע געװען בײדע זענען יהונתן דער
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 עּפעס זיך נעמען זײ ַאז, אױך גרױסע די בַײ טרעֿפט'ס ָאבער. ּפשוט
 ַא רוֿפן ַאֿפילו עס קָאן'מ ָאדער, עקשנות ַאן קָאּפ אין ַארַײן

  .שגעון זַײן הָאט גאון דעריע זָאג׃ ַא דָא איז'ס. משוגעת
  
. בעכטעװער מענדעלע' ר, מקובל ַא רבי ַא געװען איז בעכטעװ אין
 ֿפון געשטַאמט הָאט מענדעלע' ר דער. גערוֿפן אים מען הָאט ַאזױ
 טַאנצן ֿפלעגט װָאס הָאדל די, צד טָאכטערס דער ֿפון. שם-בעל
 בַײ עהַאלטןג נישט, חלילה, זי הָאט'מ. רָאד ַא אין חסידים די מיט
 צװײ הענט בײדע אין געהַאט הָאט זי. הַאנט בלױזער דער

 װי ֿפַאטשײלעס די ָאנגענומען הָאבן מַאנסלַײט די און ֿפַאטשײלעס
 הָאבן געקָאנט הָאט בעכטעװער מענדעלע' ר. טענצל-מיצװה ַא צו
 דער בַײ אױסגעבעטן הָאט'ר ַאז געזָאגט הָאט'ר ָאבער, עולם ַאן

 נישט זענען טוֿבים-ימים די אױף ַאֿפילו. עולם עםקלײנ ַא המזוז
 הָאט ער. חסידים מנינים עטלעכע װי מער אים צו געקומען
 נישט אים און יונג געװָארן ניֿפטר איז װָאס רביצין ַא געהַאט

, שידוכים גערעדט אים הָאט'מ. מקומו-ממלא קײן איבערגעלָאזט
   מקורֿבים די. הָאבן חתונה געװָאלט נישט מער הָאט'ר נָאר
 הָאט מענדעלע' ר נָאר! ורֿביה-ּפריה, סטַײטש געטענהט׃ הָאבן

 נָאך זַײן װעלן, שמיץ ֿפיל ַאזױ גיהנום אין קריגן על'כ געענטֿפערט׃
 ּכֿביכול בַאלד װי? גיהנום ֿפַארן מורא די איז װָאס. שמיץ עטלעכע

 – װעןגע איז ער. עדן-גן ֿפַארשטעלט ַא עס איז, בַאשַאֿפן עס הָאט
 גרױסער ַא ָאבער, הָאקן קרומער ַא – זַײן מוחל מיר עס זָאל ער

 משוגענער דער גערוֿפן׃ אים הָאבן מתנגדים די. מענטש
 ער נָאר, בַארעדט אױך אים הָאבן חסידים ַאנדערע. מענדעלע

 זיך מָאל טײל ַאֿפילו הָאט ער. ֿפַײג ַא װעלט דער געװיזן הָאט
 אײן. עולם-של-רבונו קעגן װָארט ףשַאר ַא מיט ַארױסגעכַאּפט

 ּפסוק׃ צום געקומען איז'ס און ּתהילים געזָאגט הָאט ער ַאז, מָאל
 דו געטָאן׃ רײשגע ַא מענדעלע' ר הָאט, ישחק בשמים יושב

 דער ֿפון געהערט הָאבן מתנגדים די. דריקט מיך ָאבער, לַאכסט
 חרם יןא לײגן אים זָאל'מ הָאר ַא געֿפעלט הָאט'ס און מעׂשה
  .ַארַײן

  
 איז ידותסח. ֿפַאסטן ֿפון נישט הַאלטן שם-בעל-ּתלמידי די

 ַארַײנגעלָאזט זיך הָאט מענדעלע' ר נָאר, עצֿבות נישט, ׂשימחה
 און מָאנטיק בלױז געֿפַאסט ער הָאט ֿפריער. ּתעניתים אין

. לשבת משבת ֿפַאסטן ָאנגעהױיבן ער הָאט דערנָאך. דָאנערשטיק
 ער הָאט גוף דער. אױך מיקװאות קַאלטע אין נגעןגעגַא איז ער

, געטענהט מענדעלע' ר הָאט, ׂשונא ַא און, ׂשונא דער גערוֿפן׃
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 נישט ׂשונא קײן מען טָאר ַאװדאי. נָאכגעבן נישט מען טָאר
 מען דַארף מַארצעּפַאנעס מיט קעכלען אים ָאבער, דערהרגענען

 די. ױסגעשטָארבןא ביסלעכװַײז זענען חסידים ַאלטע די. נישט
 רבי דער. װּו װײס'כ, קָאצק קײן, גור קײן ַאװעק זענען לַײט-יונגע
 עטלעכע מיט און, עקשנים-מנינים דרַײ-צװײ ַא בַײ געבליבן איז

 ַאלטער ַאן. קעסל ֿפון געגעסן הָאבן װָאס, לַײט-ַאלטע, יושֿבים
 ַאן. גריץ טָאג יעדן זײ ֿפַאר געקָאכט הָאט, װַאנט די װי טױב, שמׂש
 די אין צונױֿפגענומען זײ ֿפַאר הָאט, גבאיטע ַא, יִידענע ַאלטע

  .געגעבן הָאט עמעץ װָאס, קַאשע, גרױּפן, קַארטָאֿפל געװעלבן
  

 מדרש- בית אין געהַאט רבי דער הָאט השנה-ראש ַא אין מָאל אײן
 קױם איז דערנָאך ּכיּפור-יום דער. מנינים צװײ װי מער נישט

 די און שמׂש מיטן רבי דער ַארַײנגערעכנט שױן ,מנין ַא געבליבן
 ילות׃ֿפּת ַאלע עמוד ֿפַארן געדַאװנט הָאט מענדעלע' ר. יושֿבים

 די ֿפון געװען איז ער. נעילה, מינחה, מוסף, שחרית, נדרי- ּכל
 די געװען מחדש און מעריֿב ָאּפגעדַאװנט הָאט'מ ביז און שּפעטע
 געגעבן הָאט, ּתנחום' ר, ׂששמ דער. חצות געװען שױן איז, לֿבנה
 מיט – קרַאצבַארשט – הלח טרוקענע ּתענית נָאכן עולם דעם

 ביסל ַא צוגעגרײט זײ ֿפַאר געהַאט הָאט גבאיטע די און הערינג
 װײניק ֿפון און געהַאט נישט קײנס שױן זײ בןָאה ןצײ קײן. יױך
 ןגעװע איז מענדל' ר. געדערים די אַײנגעדַארט זײ בַײ הָאבן עסן

 די. יונג געבליבן אים בַײ איז קול דָאס ָאבער, ַאלע זײ ֿפון עלטער
 און טיש בַײם געזעסן איז ער. געדינט אױך אים הָאט שמיעה

- עולם װָאס דען װײסן, הזה-עולם נָאך זיך ןיָאג װָאס די געטענהט׃
, ניאוף, זױֿפן, ֿפרעסן? הזה-עולם זײ בַײ איז װָאס. ָאסור? איז הזה
 גרעסערער קײן נישטָא. הזה-עולם נישט, יסורים איז דָאס. געלט
. רײן איז נשמה די און רײן איז גוף דער. ּכיּפור-יום װי הזה-עולם
 חטא-על ֿפון װערטל׃ ַא דָא איז'ס. טעם-מלא זענען ילותֿפּת די

-על ֿפון צו קומט מיר. וּכזֿב-שקר איז'ס נָאר. ֿפעט נישט מען װערט
, ימלה אין דעה די געהַאט װָאלט יךא װען. געזונט שטיק ַא חטא
  .ּכיּפור-יום זַײן זָאל טָאג יעדן ַאז געמַאכט איך װָאלט

  
 זיך ער הָאט, װערטער דָאזיקע די געזָאגט הָאט רבי דער װי ַאזױ

 איך הָאב הימל אין געטָאן׃ געשרײ ַא און אױף-שטעל ַא געטָאן
 ֿפון. יָא איך הָאב מדרש-בית אין מיר בַײ נָאר, דעה קײן נישט
 – ּכיּפור-יום טָאג יעדער זַײן מיר בַײ װעט װַײטער און ָאן הַײנט
  .טוֿב-יום און שבת ַאחוץ, טָאג יעדער
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 איז ָאּפטָאן װיל רבי דער װָאס שטָאט אין דערהערט הָאט'מ ַאז
 די, רֿב-שטָאט דער רבין צום געקומען זענען'ס. מהומה ַא געװָארן
' ר און, געטענהט זײ הָאבן, דין קעגן ךדָא איז'ס, סטַײטש. ּפרנסים
 ֿפַאר עס טו'כ? דין דער ָאן מיך גײט װָאס ענטֿפערט׃ מענדעלע

, שטרָאף ַא מיר קומט'ס אױב. הבא-עולם ֿפַאר נישט, הזה-עולם
 װעלט דער ֿפון הָאבן הנאה אױך װיל'כ. ָאֿפןרשט מיך מען זָאל

- בעל ַאנדערע עַאל װי ּתאװה-בעל ַא בין'כ. גַאנג ַא גײ'כ אײדער
 מיר. ליכט די ָאן צינד, ּתנחום געשרײ׃ ַא טוט רבי דער. ּתאװת
-ּכל זינגען נעמט און ודעמ צום צו לױֿפט ער. נדרי-ּכל צו גײען
 מיר עס הָאט װָאס דער נָאר, דערבַײ געװען נישט בין'כ. נדרי

 נישט נָאך מען הָאט נדרי-ּכל ַאזַא ַאז געשװױרן הָאט, דערצײלט
 זיך איז בעכטעװ גַאנץ. שטײט װעלט די זינט ֿפון געהערט

 זינען ֿפון איז מענדעלע' ר ַאז געהַאלטן הָאבן ַאלע. צונױֿפגעלָאֿפן
 מענדעלען' ר ַאװעקצורַײסן דערװעגן זיך װעט װער ָאבער, ַארָאּפ
, זָאקן װַײסע די אין, קיטל אין און טלית אין שטײט ער? דועמ ֿפון
 בַײ װי שטַארק איז קול דָאס. יעלות די, לחונס, נדרי-ּכל זינגט און
 אין ֿפַארגעסט'מ ַאז, ַאזַא איז געזַאנג ֿפון מתיקות דָאס און לײב ַא

 נָאך הָאט רבי דער ברַײען׃ נישט לַאנג אַײך ל'איכ. חשבונות ַאלע
 אײן געװען זענען יָאר דריטהַאלבן די און יָאר דריטהַאלבן געלעבט

  .ּכיּפור-יום
  
  ברילן׃ בלױע די ַארָאּפגענומען ָאטה יצחק- לוי
  
 –. געֿפרעגט ער הָאט –? ּתֿפילין מיט געטָאן ער הָאט װָאס –

  ?ּתֿפילין קײן געלײגט נישט
  
 געענטֿפערט טומטום מאיר הָאט – געלײגט יָא ער הָאט ּתֿפילין –
-יום ֿפון געװען איז יוצרות ַאלע מיט דַאװענען דָאס ָאבער –

 טירֿפמ מינחה צו טָאג יעדן געלײענט ֿפילוַא הָאט ער. ּכיּפור
  .דיונה

  
  .געֿפרעגט גלעזער זלמן הָאט –? נעילה נָאך ָאנגעביסן נישט –
  
 ַא אױסגעֿפַאלן איז'ס סַײדן, װָאך דער אין טעג זעקס געֿפַאסט –

  .טוֿב-יום
  
  ?מיטגעֿפַאסט הָאבן יושֿבים די און –
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  .אױך ןגעשטָארב. ַאװעק אים ֿפון ַאלע זענען זײ –
  
  ?װענט הױלע די ֿפַאר געדַאװנט –
  
 ַאלע ֿפון קוקן געקומען איז'מ. עולם ַאן געװען מָאל ַאלע איז'ס –

  .ּפױלן עקל
  
  .געֿפרעגט יצחק-לוִי הָאט –? צוגעלָאזט דָאס הָאט װעלט די און –
  
 הָאט'מ? קדוש ַא מיט מלחמה ֿפירן צו יַאנדעס דָאס הָאט װער –

 ַאז בַאשַײמּפערלעך געזען הָאט'מ. הקּפדה זַײן ֿפַאר געציטערט
 װערט, לַאנג ַאזױ ֿפַאסט ער ַאז מענטש ַא. הימל אין ניחא איז'ס
 הָאט ער, קַאליע װערט ראיה די. ָאּפגעשװַאכט אים בַײ קול'ס

 איז רבי דער ָאבער. ֿפיס די אױף שטײן צו ּכוח' קַא נישט
 הָאבן, געזען אים הָאבן װָאס די. ּתֿפילות ַאלע בַײ געשטַאנען
 געשלָאֿפן. זון די װי געלױכטן אים בַײ הָאט ּפנים'ס ַאז דערצײלט

 אין און טלית אין, שעה ֿפיר ָאדער דרַײ װי מער נישט ער איז
 און יומא משניות אין שטערן דעם ָאנגעשּפַארט ט'ער. קיטל

 מוסף בַײ. װינטער ַאזױ, זומער ַאזױ. ּכיּפור-יום װי ממש געדרימלט
  .עֿבודה די געזָאגט און עיםרּכו געֿפַאלן ער איז

  
 ַאן אױף ּכיּפור-יום געװען איז'ס װען געטָאן ער הָאט װָאס –

  .געֿפרעגט זלמן הָאט –? אמת
  
  .טָאג יעדן װָאס אײגענע'ס –
  
- לוִי הָאט – געהערט נישט מעׂשה דער ֿפון מָאל קײן הָאב'כ –

  .געזָאגט יצחק
  
 הערט ניסּתר ַא ֿפון און ניסּתר ַא געװען איז מענדעלע' ר דער-

   דַאמָאלסט. העק ַא אױך הַײנט איז בעכטעװ דָאס. נישט מען
 צװישן זומּפ ַא. װעלט דער ֿפון ָאּפגעריסן געװען בעכטעװ איז

 װינטער. ַאהין קומען צו געװען שװער איז זומער ַאֿפילו. װעלדער
 שליטן ַא ֿפילוַא. שנײ אין ֿפַארזונקען טיף געװען װעגן ַאלע זענען
 און בערן קײן געֿפעלט נישט הָאבן'ס. אַײנגעזונקען זײ אין איז
  .װעלף קײן
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-טַאבַאק די ַארױסגענומען הָאט יצחק-לוִי. שטיל געװָארן איז'ס

  ּפושקע׃
  
  .צוגעלָאזט נישט זַאך ַאזַא מען װָאלט הַײנט –
  
  .תֿבירוע ערגערע צו מען לָאזט הַײנט –
  
  ?געװָארן יֿפטרנ ער איז ַאזױ װי –
  
 במה אדם ּפיוט׃ דעם געזָאגט און געשטַאנען איז'ר. עמוד בַײם –

 ירבה ובצדקה בּתֿפילה װערטער׃ די צו געקומען איז'ס ַאז. יזכה
 איז'ס און ַאנידער ֿפַאל ַא געטָאן ער איז, יחבא מיסורין אולי
 צדיק׃ ַא װי געװָארן ּתלקסנ איז'ר. בטהרה נשמתו יצאה געװען
  .קהנשי-תבמית

  
  ּפיּפקע׃ דער אין מַאכָארקע ַארַײנגעשָאטן הָאט גלעזער זלמן

  
  ?הַא, ׂשכל דער איז װָאס –
  

  נָאכגעטרַאכט׃ הָאט טומטום מאיר
  
 ... אײבערשטן דעם דינען ַאֿפילו, ּתַאװה ַא װערן קָאן זַאך יעדע –
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