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 לייב רַאשקין
  

מענטשן ֿפון  די
  גָאדלבָאזשיץ

  

 1קַאּֿפיטל 
  

  יִיחוס

  

  

  זַײן מלבוש  .ײד- ײד בן דָארֿפס-דער זײדע איז געװען ַא דָארֿפס

,  ַא װַאטָאװע קַאּֿפָאטע–סַײ װינטער , סַײ זומער, 1ימו-ּכל

געריבן הָאבן  .נישט צום צערַײסן, בַאשלָאגן מיט ַא שטַארק צַײג

ֿפלעגט , ַא ציכטיקע, די בָאבע. ך בלױז די עלנבױגנסזיך געװײנטלע

נישט קָאנען צוזען װי די ברודיקע װַאטע קריכט ַארױס ֿפון די 

 –“ בעסער ַא מיאוסע לַאטע אײדער ַא שײן לָאך „–לעכער 

, ֿפלעגט זי אױסשערן ַא לַאטע ֿפון אירס ַאן ַאלטן ֿשּפַאנצער

 און דעם זיידנס מלבוש –ֿפָאדים -אַײנֿפעדעמען ַא גרָאבע נָאדל

  .הָאט װידער ָאנגעהױבן ֿפירן ַא נַײ לעבן

ֿפונדעסטװעגן הָאט דער זײדע איבערגעלָאזט ַא נישקשהדיקע 

זענען , ַאחוץ געלַאטעטע שּפַאנצערס און קַאּֿפָאטעס. ירושה

, ַא ביסל מטלטלים, ַא ֿפַײן חלק ֿפעלד, צװײ מילן: געבליבן
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 ַא היּֿפש ביסל חובות בַײ שײנע –און חוץ דעם , ֿפערד, בהמות

- גמילת–און דָאס ַאלץ , גרָאבע טױזנטער, שטעטלדיקע ִײדן

  .װַײל אױף ּפרָאצענט הָאט דער זײדע נישט געגעבן, חסדים

ַאז דָאס ַאלץ הָאט ער , דער זײדע ֿפלעגט ֿפַארצײלן

ֿפון , ַאז ֿפון זַײן טַאטן, אױסגעַארבעט מיט זַײנע אײגענע הענט

דער , אדרבה. הָאט ער גָארנישט געירשנט, הײסט עס, ןעלטערזײד

איז , װעלכער איז געװען ַא ּֿפַאכטער בַײם ַאלטן ּפריץ, עלטערזײדע

ַאז ער הָאט קײן מָאל נישט געהַאט צו , געװען ַאזַא ָארימַאן

װען דער ּפריץ איז געװען  .בַאצָאלן די רַאטע ֿפַאר דער ַארענדע

און װען ער הָאט , דעם קָאזַאק שמַײסןֿפלעגט ער הײסן , אין ּכעס

-זינגען מהֿפלעגט דער זײדע , דער ּפריץ, געהַאט ַא גוטע מינוט

 הָאט דער ּפריץ –ַארױסגעװַארֿפן זַײן ִײדל ֿפון קרעטשמע  .2יֿפית

  .קײן מָאל נישט

און ליגנט , און כָאטש דער זײדע איז געװען ַא ִײד ַא ּֿפשוטער

ַאז דעם זײדנס ,  איז ָאבער דָאך ַא סֿברה,איז געװען װַײט ֿפון אים

, ער. יֿפית-ַארױֿפַארבעטן זיך ציט זַײן ָאנהײב ֿפון עלטערזײדנס מה

אױף , ַאז דער ּֿפלַאץ, הָאט טַאקע אײן מָאל ֿפַארצײלט, דער זײדע

הָאט דער , שטײט דָאס געמױערטע הױז בַײ דער מיל'װעלכן ס

צוזַאמען מיט דער , עלטערזײדע בַאקומען געשענקט ֿפון ּפריץ

  .ַאלטער הילצערנער הַײזקע

  :און געשען איז דָאס אױף ַאזַא אוֿפן

אײן מָאל קומט צוריק דער ּפריץ צוזַאמען מיט זַײנע געסט ֿפון 

זײ הָאבן געשָאסן ַא מחנה : דער עולם איז גוט אױֿפגעלײגט. יַאגד

איז 'סאון . מען טרינקט, מען עסט. הָאזן און ַאנדערע חיות, ֿפײגל

: זַײן דינער, זָאגט ער צום קָאזַאק, 3ּכטוב לב הּפריץ ביִין –געװען 

 –“ !די אותו רגע זָאלסטו מיר ַאהערברענגען מַײן ִײדל ירוחם„
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 דער עלטערזײדע קומט –. ַאזױ הָאט דער עלטערזײדע געהײסן

זָאגט , ַאן אַײנגעבױגענער אין דרַײען און ַא ציטערנדיקער, ַארַײן

ַאז דו װעסט מיר טַאנצן ! ירוחם,  ירוחמקע–:  ּפריץצו אים דער

שענק איך דיר , אין בלױזן העמד, יֿפית ָאט דָא אױֿפן טיש-מה

דַײן קרעטשמע צוזַאמען מיטן , אײן מָאל ֿפַאר ַאלע מָאל, ַאװעק

  ...אױף װעלכן זי שטײט, ּֿפלַאץ

  שױן ַא ּֿפנים געװען גוט–דער ּפריץ , און ער הָאט זיך צעלַאכט

  . און די אײדעלע דַאמען הָאבן מיטגעלַאכט–שיּכור 

דער זײדע ירוחם קלערט נישט  ?װָאס, װָאס מײנט איר, נו

 עּֿפעס ַא קלײניקײט –װַארֿפט ֿפון זיך ַארָאּפ דעם שּֿפַאנצער , לַאנג

צו הָאבן ַא קרעטשמע אײגנס און נישט דַארֿפן מער װערן 

ון װען דער עלטערזײדע  א–! אױסגעריסן מיט דאגות װעגן צינדזן

קטן מיט די שװַארצע ּֿפַאסן און -ירוחם איז געקומען צום טלית

הָאט זיך אײנע ֿפון די , ָאנגעהױבן װַארֿפן מיט די לַאנגע ציצות

ֿפון , װי ֿפַאר ּכישוף, ָאנװעזנדיקע אײדעלע דַאמען דערשרָאקן

  .גרױס שרעק ַארױסגעלָאזט ַא קװיטש און געֿפַאלן אין חלשות

 הָאבן זיך ּפלוצלינג, ַאלץ גרױסע ּפריצים, י געסטד

אױסגעניכטערט און ברוגז געװָארן אױֿפן בַאלעבָאס ֿפַאר דער 

דער ּפריץ . געװען בַאלײדיקט, שרעק ֿפון דער אײדעלער דַאמע

, הָאט זײ קױם מיט גרױס מי איבערגעבעטן ֿפַאר דעם שמוציקן ִײד

 געהײסן –ן עלטערזײדן און דעם גַאנצן צָארן אױסגעגָאסן אױֿפ

  ...אים געבן צװָאנציק שמיץ

, די צוגעזָאגטע מּתנה: ָאבער װָארט הָאט דער ּפריץ געהַאלטן

ַא ! ַא שיבוש... הָאט ער דעם עלטערזײדן געגעבן, די קרעטשמע

  !...קלײניקײט ַאמָאליקע ּפריצים
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  ַאז דעם זײדנס עשירות הָאט זיך ָאנגעהױבן ֿפון , טײל זָאגן

װעלכן דער זײדע הָאט , ַא טָאּֿפ גָאלדענע רענדלעך: צרַאן או

און געלָאזט הָאט ; אױסגעגרָאבן אױֿפן געשענקטן ֿפעלד ֿפון ּפריץ

זײדעס אין -עלטער-דער אוצר װערן בַאגרָאבן דורכן ּפריצס עלטער

הָאבן זיך אױך געזָאלט  װּו-ערגעץ. די צַײטן ֿפון גרױסע מלחמות

הָאט  עּֿפעס גענױ. דעם אוצר צו געֿפינען ױװי ַאז ,געֿפינען סימנים

אױף . מען ָאבער ֿפון זײדן קײן מָאל נישט געקָאנט געװױר װערן

, ַאלע שּֿפיצלעך אים ַארױֿפצוֿפירן אױף דער מעשה מיטן אוצר

ער . הָאט דער זײדע געענטֿפערט מיט ַא געהײמנישֿפול שװַײגן

ָאבן זיך אים ָאֿפט ַאז אױף זַײנע װעגן ה, הָאט נָאר בלױז דערצײלט

ַאזױ הָאט ער אײן מָאל געֿפונען ַא . געטרָאֿפן ֿפַארשידענע מציאות

װעלכן ער הָאט קױם געקָאנט ַארױֿפלײגן , גרױסן װַאנטוך ּתֿבואה

ַאן ַאנדערש מָאל הָאט ער געֿפונען ַא הַאק בַײ ַא בױם ; אױֿפן װָאגן

רמַאנישן עמער  ַא ֿפו–װידער ַאן ַאנדערש מָאל ; אין מיטן װַאלד

, און אײן מָאל הָאט זיך אֿפילו געטרָאֿפן ַא מעשה; אין מיטן װעג

ֿפון װעלכער דער זײדע איז נָאר על ּֿפי נס ניצול געװָארן מיטן 

  .לעבן

דער זײדע ֿפלעגט זיך שטענדיק בַאמיען ַאהײמצוקומען ֿפון 

אײן מָאל ָאבער איז אים אױסגעקומען צו . שטָאט נָאך בַײ טָאג

און װען ער , ַײבן אין שטָאט ַא ביסל לענגער װי געװײנטלעךבל

. איז שױן געװען שטָאק ֿפינסטער, איז געקומען אין װַאלד ַארַײן

װַײל גזלנים ֿפלעגן , ֿפָארט ַאזױ דער זײדע אין אײן שרעק

. ֿפָארט ער ַאזױ און ֿפָארט.  אין ָאט דעם װַאלד4גרַאסעװען

שרַײט דער . רד הָאט זיך ָאּֿפגעשטעלטדָאס ֿפע!  סטָאּֿפ–ּֿפלוצלינג 

קריכט דער . ָאבער דָאס ֿפערד שטײט, גיט ַא שמיץ !זײדע װיָא

 .װָאס עס איז געשען, טון-ַא קוק, זײדע ַארָאּפ ֿפון דער ֿפור
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ַא בױם אין מיטן ,  ַא קלָאץ–טַאּֿפט , טַאּֿפט ער, ֿפינסטער איז

, ַאכט ער נישט לַאנגטר, דער זײדע איז געװען ַא ִײד ַא גברן. װעג

ערשט  .ּכדי עס ַאװעקצורוקן ֿפון װעג, נָאר הײבט אױף דָאס קלָאץ

דערשרעקט  “!...מעע!... מעע„: דָאס קלָאץ לָאזט ַארױס ַא קול

ַאז דָאס איז , ָאבער בַאלד כַאּֿפט ער זיך, זיך ַא ביסל דער זײדע

טרַאכט זיך  .ַא ריזיק קַאלב, ַא קַאלב... נָאר, גָארנישט קײן קלָאץ

און ּפרּוװט ַארױֿפלײגן דָאס קַאלב , ַא ּכשרה מציאה: דער זײדע

דָאס קַאלב איז שװערער : גײט נישט' ס–ערשט  .אױף דער ֿפור

  ...ֿפון ַא קלָאץ

מיט מַאטערניש און מיט ֿפַארשידענע , קױם מיט צרות

 ּֿפױערישע ֿפָארטלען הָאט דער זײדע דָאס שװערע קַאלב

ער הָאט אונטערגעשטעלט דעם . אױף דער ֿפורַארױֿפגעקריגן 

אונטערגעשּֿפַארט מיט ַא דרָאנג און ַאזױ ַארום , 5“ּֿפָאשליַאדעק„

 . צו דעם ַאלעם הָאט ער זיך גוט דערשװיצט–עס ַארױֿפבַאקומען 
און װען ער , יָאגט אונטער דָאס ֿפערד, איצט ֿפָארט ער װַײטער

ַאז דער װָאגן , ער ּֿפלוצלינגדערשּֿפירט , קומט שױן צום עק װַאלד

 דָאס קַאלב איז –ער קוקט זיך אום  .איז אים גרינג געװָארן

ַא זוך טון ַא ביסל , קריכט דער זײדע ַארָאּפ ֿפון װָאגן .נישטָא

אֿפשר איז עס נישט  !ֿפָארט ַא שָאד ַאזַא טַײערע מציאה, צוריק

 !כַא„... ַא, דעדער זײ,  ער דערהערט–ערשט ... װַײט ַארָאּפגעֿפַאלן
   –“ !...כַא !כַא !כַא !כַא„ און“ !...כַא !כַא !כַא„און “ !...כַא !כַא

ַאז דער גַאנצער װַאלד , ַא מענטשלעך געלעכטער, ַא געלעכטער

 אין מיטן –: דערזעט ער, הײבט דער זײדע אױף די אױגן .קלינגט

װעג שטײט ַא לץ מיט ַאן ַארױסגעשטרעקטער צונג ביזן גַארטל 

נישט לעבעדיק איז דעמָאלט קױם , נישט טױט... און כיכיקעט

  .דער זײדע ַאהײמגעקומען
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שױן אױף זַײנע עלטערע , און ַאז מען הָאט געֿפרעגט דעם זײדן

  “?זָאג װי ַאזױ זעט אױס ַא לץ, זײדע„: יָארן

  :הָאט דער זײדע געענטֿפערט אױסמַײדנדיק

גוטע „, ײן לצים הַײנט צו טָאג זענען שױן מער נישט שכיח ק–

די הַײנטיקע ... הָאבן זײ ֿפַאריָאגט אין די װיסטע מדבריות“ ײדן

  .שרעקיקע מענטשן װָאלטן דָאס ּכלל נישט אױסגעהַאלטן

  
——————————  

  
דער זײדע הָאט שױן נישט בַאדַארֿפט ָאנקומען : זיכער איז אײנס

  דעם ַאלטן ּֿפריצס , דער יונגער שררה װידער .צום ּפריצס חסד

  און דָארטן אין , איז שטענדיק געװען אין די אױסלַאנדס, זון

װי דעם , די טעַאטערס געהערט מסּתמא שענערע זמירות

הָאט ביסלעכװַײז , דער יונגער ּפריץ, ער. יֿפית-עלטערזײדנס מה

ַא ביסל הָאט ער  .צעטרענצלט דעם גַאנצן געירשנטן מַאיָאנטעק

און ַא ביסל הָאבן די ּֿפױערים , ַא ביסל ּֿפַארצעלירט, ֿפַארקױֿפט

און דער זײדע איז אױך נישט געשטַאנען ֿפון דער ; גלַאט צעריסן

די צװײ מילן הָאט ער ָאּֿפגעקױֿפט : װַײטנס מיט ֿפַארלײגטע הענט

  ... ֿפעלדער מיט װעלדער–און ַאחוץ דעם , חינם-בחצי

 ַאז דער זײדע ַאלײן זָאל װערן, עס הָאט שױן געהַאלטן דערבַײ

נָאר דָא הָאט זיך  .ַא גרױסער ּפריץ, ַא גרױסער גוטבַאזיצער

  ַארַײנגעמישט די שטָאט מיט אירע לָאקנדיקע ּכיבודים און 

  ַא ביסל , דער זײדע .ַא ּתל געמַאכט ֿפון זײדנס הָארעװַאניע

הָאט ָאנגעהױבן אױף די עלטערע יָארן זיך , ּֿפױעריש ֿפַארגרעבט

און װען ער הָאט צום ערשטן ; עןאױסצואײדל, אױסצוֿפַײנערן

הָאט ער , דרשה אױֿפן ײנגערן זונס חתונה-מָאל געהערט די חתן
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ַא ּכּֿפרה ַאלע ֿפעלדער און װעלדער ֿפַאר אײן װָארט „: זיך געזָאגט

  . “ֿפון דער הײליקער ּתורה

דער זײדע איז געװען ַא  .ָאנגעהױבן הָאט עס זיך ֿפון ַא מצװה

ַאז װער עס איז , ױף אים קָאן מען זָאגןא .אורח-גרױסער מכניס

אין זײדנס ֿפָאלװַארק איז . איז ַארױס זַאט, ַארַײן צו אים הונגעריק

ּֿפוטער , ברױט .געװען ַא סּֿפעציעלע גרױסע שטוב ֿפַאר אורחים

איז נישט 'ס .און זױערמילך איז קײן מָאל נישט ַארָאּפ ֿפון טיש

דָאס דָארף און נישט װעלכער זָאל דורכגײן , געװען ַא ִײד

צו מיטָאג װידער זענען  . ָאּֿפדַאװענען און ָאּֿפעסן–ָאּֿפטרעטן 

 ֿפַאר הונגער –מיט אײן װָארט  .געװען גרױסע טעּֿפ בָארשטש

  .הָאט ַא ִײד נישט געקָאנט אױסגײן אין זײדנס דָארף

-איטשע' סוחר ר- און דער גרױסער װַאלד–מַאכט זיך ַא מעשה 

הײבן זיך ָאן אין דער  .ין דער שכנות ַא װַאלדװָאלף קױֿפט א

. מעקלער און ברַאקער, סוחרים: שטוב שיטן מענטשן-אורחים

זײ , ַאלע טָאג לײגט מען ַארױף אױֿפן ּֿפיעקעליק ֿפרישע קעז

און שױן שלעּֿפט מען זײ ַארָאּפ ֿפון , דערלעבן נישט דַאר צו װערן

... מָאל ַא חברה קַײערחברה ברַאקער זענען דָאס שױן אײן  .דָארט

 דער זײדע ֿפַארגינט זײ מיטן –! הרע זָאל זײ נישט שַאטן-קײן עין

מען זעט נישט ַא מָאל ,  ָאבער װָאס איז די מעשה– .גַאנצן הַארץ

... המ„: חברה ברַאקער מַאכן מינעס ...?װָאלֿפן ַאלײן-איטשע' ר

ֿפון ... דװָאלף איז נישט עּֿפעס ַאזױ דיר ַא ִײ-איטשע' ר“ ...המ

- איטשע' ַאז ר, ָאבער מען קער װיסן, גבירישַאֿפט איז ָאּֿפגערעדט

דער , דער גרעסטער למדן אין שטָאט, מורנו-װָאלף איז ַא מורה

-ַא ִײד ַא חקרן און ַא גרױסער ירא, גרעסטער חכם אין שטָאט

דָאס  .“װָאלף-איטשע„איז נישט עּֿפעס ַאזױ זיך ַאן 'ס .שמים

, זײ... ַײ אים אױסגעַארבעט ביזן מינדסטן נעגעלעִײדישקײט איז ב
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- איטשע' צי ַאזַא ִײד װי ר, זענען שטַארק מסוּֿפק, די ברַאקער

אין ַא , דיר נישט,  מיר נישט–ַאזױ , װָאלף װעט עּֿפעס טועם זַײן

  .ֿפרעמדער שטוב

ַאז בַײ אים איז נישט , אױף דעם הָאט דער זײדע געענטֿפערט

און ַאז אֿפילו ַאזַא , “ר נישט ַא ֿפרעמדע שטובדי, מיר נישט„ ַאזױ 

װָאלף איז אױך נישט ֿפטור ֿפון צוהעלֿפן ַא ִײד -איטשע' ִײד װי ר

  .אורחים-מקײם צו זַײן די מצװה ֿפון הכנסת

  . הָאבן די ברַאקער געענטֿפערט מיט ביטול–... נו,  נו–

נָאר אײן , הָאט זײ דער זײדע דערױף גָארנישט מער געזָאגט

גענומען זַײן סענקעװַאטן שטעקן , ָאל זיך אױֿפגעהױבן גַאנץ ֿפרימ

גַאנץ לַאנג איז דעם זײדן  .אין הַאנט ַארַײן און צו צום װעג

ַאז גבירישע ײדן , ער הָאט ֿפַארגעסן, אױסגעקומען צו װַארטן

' און ַאז ַאזַא שטײגער ִײד װי ר, כַאּֿפן זיך נישט אױף ַאזױ ֿפרי

אֿפשר ַא  .ישט ַארױסֿפָארן ֿפַארן דַאװענעןװָאלף װעט נ-איטשע

אױף , סוחר-דער װַאלד, זײגער ַאכט איז ער געקומען ָאנצוֿפָארן

  גײט דער זײדע ַאקעגן׃ .זַײן אײגענער בריטשקע

  ...װָאלף-איטשע' ר,  גוט מָארגן–

נישט צוֿפרידן הָאט דער גביר געהײסן דעם גױ ָאּֿפשטעלן די 

  .בריטשקע

   ?װָאס װיל ַא ִײד .וט יָארג,  גוט מָארגן–

ּֿפרָאסטָא „ ֿפרעגט דער זײדע –, עּֿפעס די מעשה' ס–

װָאלף טרעט קײן מָאל נישט ָאּֿפ בַײ מיר -איטשע'  ר– 6“זמָאסטו

   ?אין הױז
, ַאז אין דָארף איז ַא ִײד ֿפַארַאן, װָאלף-איטשע' צי װײסט נישט ר

  ?און ַאז מען דַארף אים מהנה זַײן מיט ַא מצװה
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 –סוחר - זָאגט דער װַאלד–,  קַארג מצװות אױף דער װעלט–

  ?אורחים-מוז זַײן דװקא הכנסת

און , מדרש איז דָא נישטָא- קַא בית– זָאגט דער זײדע –,  מַא–

  ...לערנען אין די קלײנע אותיעלעך קען איך אױך נישט

 װיל זיך דער סוחר –, עס נישט אין דער ֿפרעמד'כ, ִײד'  ר–

  7“...שחיטת חוץ „–ַארױסדרײען 

 זָאגט דערױף –,  ֿפלײש איז בײ מיר ֿפַארַאן נָאר משבת לשבת–

 .קעז און ּֿפוטער איז בַײ מיר די ּכשרסטע,  און מילך–דער זײדע 
  ...מַײן װַײב שטײט ַאלײן בַײ דער מעלק

 װערט דער סוחר אומגעדולדיק –!  גײט אַײך געזונטערהײט–

 –:  און צום ֿפורמַאן–? ּֿפעטער זיך עּֿפעס ָאנגעטשע' װָאס ט–

  !ֿפָאר, מַאטשעיו

  :ָאבער דער זײדע הַאלט אַײן די ֿפערד

דערנָאך װעט איר װַײטער , ָאּֿפעסן, ט מוחל זַײן ַארָאּפגײן' איר–

  . זָאגט ער גַאנץ רוִיק–ֿפָארן 

שרַײט דער  !...ִײד- עּֿפעס ַא מָאדנע חוצּֿפה ֿפון ַא דָארֿפס–

  .גֿביר

,  זָאגט דער זײדע געלַאסן–... סער מיט מיר ער קומט בע–

  .ָאבער שױן ַא ביסל אױֿפגערעגט

  !הארץ-עם, ארץ- דרך–

 טענהט זַײנס דער זײדע שױן – שױן זָאלט איר גײן מיט מיר –

  .אין ּכעס

הָאט דער , װָאלף הָאט זיך געּפרּוװט ַאמּֿפערן-איטשע' און ַאז ר

  זײדע אױֿפגעהױבן דעם סענקעװַאטן שטעקן׃
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!... ַאז נישט צעברעך איך אַײך די בײנער!...  שױן זָאג איך אַײך–

און !... ?הבר-ַא ִײד זָאל װעלן דעם גַאנצן לויתן מיטן שור!... מנע

  ...?אֿפשר נישט קײן ִײד ?איך װָאס בין

װָאלף איז נישט געװען דעם זײדנס -איטשע' ַאז ר, מײנט איר, נו

' ר, ער: ערט און שטױנטה!... און נָאך ַא מָאדנע אורח ?אורח

  ...איז דערנָאך געװָארן דעם זײדנס מחוּתן, װָאלף-איטשע

איז , װָאס הָאט זיך דעם זײדן צוגעקלעבט, דער דָאזיקער יִיחוס

 װָאלטן נָאך זַײנע –ַאז נישט , אֿפשר געװען זַײן גרעסט אומגליק

קינדער אױף הַײנטיקן טָאג געװען געזונטע -קינדס

  .  ּֿפױעריםאַײנגעֿפונדעװעטע

, צו נָאענט איז געװען די שטָאט: און אֿפשר איז דָאס ַא טעות

, מיט איר בַאקװעמלעכקײט, די שטָאט, און געלָאקט הָאט זי

  . אײדלקײט און גרינגע ֿפַארדינסטן

װָאלף געװען ַא - איטשע' ֿפון יענעם טָאג ָאן איז ר, װי-סַײ

ט זעלטן ֿפלעגט און ניש, שטענדיקער גַאסט בַײם זײדן אין שטוב

אמתע ... זענען דָאס געװען שבתים, מילא .ער בלַײבן אױף ַא שבת

  .טוב-רבישע טישן מיט ּתורה און ּכל

  .װי עס רעדט זיך, עס טוט זיך נישט ַאזױ לַײכט

ָאבער , דער זײדע איז זיך טַאקע געװען ַא גַאנץ ערלעכער ִײד

װָאלף איז -טשעאי' און ר, ֿפָארט ַא דָארֿפסמַאן אין ַא קַאֿפטן

מיטן , געװען דער ברײטער בַאלעבָאס מיטן שמױשענעם היטל

, “קלײנע אותיעלעך„ֿפון די , װַײטער, אין ענין... טכױרן ֿפוטער

װָאלף הָאט -איטשע' ר: איז אױך געװען ַא קלײן ּֿפיצעלע חילוק

און דער זײדע , געקענט דרַײהונדערט בלַאט גמרא ֿפון אױסװײניק

ָאגט אױֿפן קול ַא קַאּֿפיטל ּתהילים ֿפון סידור געז“ אױך„הָאט 

קײן ּֿפָאר מחוּתנים ֿפון ששת ימי בראשית זענען זײ , הּכלל .ַארױס
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דעם :  עובדא–און ֿפונדעסטװעגן בלַײבט עובדא , נישט געװען

װָאלֿפס -איטשע' זײדנס ִײנגערער זון הָאט חתונה געהַאט מיט ר

  .טָאכטער

איז די סיבה , דָאך הָאבן איר סיבהיעדע זַאך מוז , נישט מער

װָאלף -איטשע' אין אײן שײנעם העלן טָאג איז ר: דָא געװען ַאזַא

... מַאכער-אױס קַאּֿפעליוש, עלינו-לא, ַאז ער איז, געװױר געװָארן

הָאט דער װינט צעיָאגט זַײנס ַא גרױסע , שױן הַארט ֿפַאר דַאנציק

ָאט קײן צװײ שײט ַאז מען ה, ימים-טרַאטװע הָאלץ אױף שבעה

צו די דָאזיקע צרות איז נָאך הָאלץ . נישט געקָאנט צוזַאמעננעמען

דעם װַאלד הָאט נישט געלױנט צו , שטַארק געֿפַאלן אין ּֿפרײז

געלט בײ די -און ער הָאט געמוזט איבערלָאזן דָאס הַאנט, הַאקן

װָאלף איז -שעאיט' ר װָאס איז דָא לַאנג צו רעדן׃ .ּפריצים

נָאך מיט ַא שמיצעלע , אױס ֿפלָאקנשיסער, עלינו-לא, געװָארן

װּו עס , הָאט מען ָאנגעהױבן בָארגן געלט, ברירה-בלית .דערונטער

װָאלף -איטשע' חוב איז אײגנטלעך ר-ַא בעל .הָאט זיך געלָאזט

-דין, געלטער בַײ זיך-געהַאט ֿפַארשידענע נדנים :שטענדיק געװען

װָאס ַא מָאל הָאט מען צו  ,דער חילוק איז ָאבער .לטערגע-ּתורה

בשעת , בטוח-װי צו ַא בעל, אים די דָאזיקע געלטער געטרָאגן

צָאלן , איצט הָאט ער זיך געמוזט בָארגן אױף ַא װעקסעלע

צו , און ָאנקומען נָאכן געלט אין ַאזעלכע לעכער, ּֿפרָאצענט

ן מָאל נישט געװָאלט מיט װעלכע ער װָאלט קײ, ַאזעלכע ברואים

ַאז צו יענער צַײט הָאט , װַײל װיסן מוז מען .ומשא-הָאבן קײן מגע

  .מען נָאך דָאס מין בָארגן געלט אין די בענק נישט געװוסט

װָאלף געבָארגט -איטשע' צַײט הָאט ר-ַארום חנוּכה, הקיצור

, חודש אדר-בַײם זײדן טױזנט קַארבן מיט ַא טערמין ביז ראש
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איז שױן 'ס. און קײן געלט זעט מען נישט, יז שױן ּֿפוריםא'ָאבער ס

  .װָאלף װַײזט זיך אֿפילו נישט-איטשע' און ר, חודש ניסן-ראש

ֿפרעגט . ֿפָארט דער זײדע אין שטָאט ַארַײן נָאך מצות, ערב ֿפסח

, װָאלֿפן-איטשע' ער זיך ַאזוי בײ זַײטיקע מענטשן אױף ר

ֿפרעגט ער ַא  .ין דער בַאנקאיז קורַאנט װי א'ס :ענטֿפערט מען

װָאלף איז ַארונטער -איטשע' ַאז ר, ֿפַארצײלט שױן יענער, צװײטן

 ער װעט –איז זיך דער זײדע מישב  .זיך מיט זַײן גַאנץ קַאּֿפיטַאל

  .װָאלֿפן ַאלײן-איטשע' ֿפרעגן בײ ר

- װָאלֿפן דורך דער קיך-איטשע' ָאנגעקומען איז דער זײדע צו ר

ֿפַאקן דורך די  הָאט ֿפײנט געהַאט זיך צו דער זײדע –טיר 

' טרעֿפט ער דָארט ר,  קומט ער אין קיך– .ּֿפַארַאדנע ארַײנגענג

 –“ ?װָאלף איז אין דער הײם-איטשע' ר„ .װָאלֿפס װַײב-איטשע

 –“ ערשט נישט לַאנג ַארױסגעגַאנגען„ .ֿפרעגט דער זײדע

  .בַאקומט ער ַאן ענטֿפער

ָאבער קײן ֿפינגער אין , רָאסטער ײדדער זײדע איז געװען ַא ּֿפ

און בַאמערקט ; מױל ַארַײן הָאט מען אים נישט בַאדַארֿפט לײגן

װָאלֿפס -איטשע' װי ר, דורכן ֿפענסטער, נָאך אין דרױסן, הָאט ער

װי די קָאלירן  ;װַײב רעדט עּֿפעס ַארַײן אין דער צװײטער שטוב

מען : ַאכט דער זײדעטר .קומען איר אין ּֿפנים ַארַײן בַײם רעדן

  ...הײסט ער בַאהַאלט זיך... ער איז יָא אין דער הײם .גענַארט מיך

 בײזערט זיך דער –“ ?איז װָאס בַאהַאלט ער זיך ֿפַאר מיר , נו„

ַאז , מילא„ :שױן ַארױסגײענדיק ֿפון קיך, זײדע בײ זיך אין הַארץ

ר װָאס ָאבע,  הָאט ער נישט–ער הָאט נישט ָאּֿפצוגעבן דעם חוב 

  “?ָאדער ַא גזלן, ַא בער: בין איך

און צוריק צום , נעמט דער זײדע דרײט אױס דעם דישעל

  .סוחר אין קיך ַארַײן-װַאלד
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, װָאלֿפס װַײב-איטשע' ר,  איר װעט נישט קײן ֿפַאריבל הָאבן–

און ,  זָאגט דער זײדע–ַאז איך װעל דָא צּוװַארטן אױף אַײער מַאן 

צעזעצט ער זיך ברײט אױף , ײן ּתשובהנישט װַארטנדיק אױף ק

  .טַאּֿפשַאן-דעם קיך

' װי ר, דער זײדע זעט .ַא שעה, גײט ַאדורך ַא הַאלבע שעה'ס

, דרײט זיך הין און צוריק, װָאלֿפס װַײב איז אױֿפגערעגט-איטשע

ָאבער קײן !... ײד- ַאן ָאנטשעּֿפעניש ֿפון ַא דָארֿפס: װי אײנער זָאגט

דער  .חוב ֿפון טױזנט קַארבן-ֿפָארט ַא בעל :לשון הָאט מען נישט

  ...װי נישט אים מײנט מען, זײדע זיצט

און , ּֿפלוצלינג עֿפנט זיך די טיר ֿפון דער צװײטער שטוב

בַאהַאלט ער דָאס , ֿפַארשעמט .װָאלף-איטשע' קומט ַארַײן ר'ס

  .ּֿפנים אין דער בָארד

  . זָאגט ער צום זײדן–...  זַײטשע מוחל–

-איטשע' ר . גײט ַארַײן אין דער צװײטער שטוב ַארַײןדער זײדע

  .װָאלף בעט אים זיצן

װָאלף -איטשע'  זָאגט ר– איר זענט געקומען נָאך אַײער חוב –

  .און די ליּֿפן שָאקלען זיך בַײ אים, אומעטיק

 ָאבער – זָאגט דער זײדע מיט געבײזער –, נישט חוב,  חוב–

  ?װָאס בַאהַאלט מען זיך ֿפַאר מיר

 –װָאלף -איטשע'  ענטֿפערט ר–װעל אַײך זָאגן דעם אמת ' כ–

  .הָאב ֿפַאר אַײך מורא'כ... שעם מיך ֿפַאר אַײך און'כ

, חלילה,  װָאס בין יעך– װונדערט זיך דער זײדע –... ? מורא–

  ...?ַא בער? ַא גזלן

, אי ֿפון זײדנס רײד, װָאלף דערמוטיקט-איטשע' װערט שױן ר

דער בָארד און לערנט  כַאּֿפט ער זיך ָאן בײ,  ּֿפניםאי ֿפון זַײן מילד

  :ּֿפשט
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װי  ,הָאט קײן ֿפַאריבל נישט... 'ר ...'ר,  איך געדענק נָאך גוט–

איך געדענק נָאך גוט דעם סענקעװַאטן ... ?איז אַײער נָאמען

װען איך הָאב , װָאס איר הָאט אױף מיר אױֿפגעהױבן, שטעקן

איך הָאב , דָאך-איז מה... דער בריטשקענישט געװָאלט ַארָאּפ ֿפון 

, זענט איר גרײט געװען צו דורסן, בּכֿבוד געװען- אַײך בלױז ּֿפוגע

  ...חוב ֿפון טױזנט קַארבן-ַאז איך בין אַײך ַא בעל, שּכן נָאך-מּכל

הָאט אים ֿפַארדרָאסן 'ס .הָאט זיך דער זײדע ַא ביסל ֿפַארשעמט

  :רעגט ערֿפ“ ...ַא ִײד װײ געטון„: אױף זיך

איצט דעם חוב , װָאלף-איטשע' ר,  קָאנט איר מיר טַאקע–

  ?נישט ָאּֿפגעבן

  .סוחר- זָאגט דער װַאלד–קָאן אסור נישט איצט ' כ–

  . זָאגט ַאזױ װי ֿפַאר זיך דער זײדע–... טוב גײט- און צו יום–

 כַאּֿפט אונטער דער –, טוב איז אװדאי נישטָא- און אױף יום–

איז ... ?זשע שװַײגט מען-איז װָאס... ? געטרָאֿפן...? הַא–זײדע 

? ַאז מען בָארגט בַײ מיר נָאך עטלעכע הונדערט קַארבן, זשע-װָאס

ַאז עס װעט חלילה נישט זַײן ָאּֿפצוגעבן און , װָאס הָאט מען מורא

  ...?װָאלף-איטשע' ר, װו איז בטחון

ט דער זײדע הָא... װָאס איז דָא לַאנג צו ברַײען, נו מילא

און עטלעכע װָאכן נָאכן ּֿפסח , געבָארגט נָאך דרַײ הונדערט קַארבן

װָאלֿפן ָאּֿפגעגליקט צו ֿפָארקױֿפן גוט ַא -איטשע' הָאט ר

און ער הָאט געקָאנט ָאּֿפגעבן דעם גַאנצן , טרַאנסּֿפָארט געהילץ

, װי געזָאגט, װַײל, חוב מיט ַא גרױסן שײנעם דַאנק ֿפַאר ַא צולָאג

  .רָאצענט הָאט דער זײדע נישט גענומעןקײן ּֿפ

װָאלף הָאט נישט געזָאלט ֿפײנט הָאבן אין -איטשע' און װי ר

און װי ער זָאל נישט געדענקען ָאן דער גמרא , הארץ-הַארץ ַאן עם

הָאט ער דָאך , “הארץ מעג מען צערַײסן װי ַא ֿפיש-ַאן עם„
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רנען דװקא בַײ ַאז בטחון זָאל מען זיך גײן לע, געמוזט מודה זַײן

  .דָארֿפישע ײדן

ָאבער נסים טרעֿפן זיך  .דָאס איז געװען אײן מָאל ַא מעשה. יָא

װָאלֿפן הָאט זיך געהַאט -איטשע' און ַאזױ װי ר ,נישט ַאלע טָאג

ַאזױ הָאט זי זיך נישט געװָאלט ֿפון , צוגעטשעּֿפעט די ָארימקײט

, ַארָאּפ,  ַארָאּפ–מטה , ער איז געגַאנגען מטה .אים ָאּֿפטשעּֿפען

  .מיט יעדן טָאג ַא גרעסערער ָארימַאן, עלינו-לא, און געװָארן

װָאלף הָאט -איטשע' ַאז ר, ָאט ַאזױ איז עס צוגעקומען דערצו

  .זיך משדך געװען מיטן זײדן

און אֿפשר װָאלט גָאר דער זײדע נישט געװָאלט שטַײגן ַאזױ 

-איטשע' ַײנגעמישט רנָאר ֿפון אײן זײט הָאט זיך דָא ַאר ,הױך

 און ֿפון דער צװײטער זַײט איז –זַאך - ַא הימל–װָאלֿפס רבי ַאלײן 

 ,דער זײדע געװען גוט ָאנגעלערנט מיטן שידוך ֿפון זַײן ערשטן זון
װָאס איז נעבעך ַארײנגעֿפַאלן אין גרָאבע הענט און ַא גַאנץ לעבן 

ן ַא די זַאך איז געװע, זעט אױס, װי-  סַײ–זיך געמוטשעט 

  ...בַאשערטע

גענוג איז אױך די מעשה מיט דעם עלטערן זונס שידוך און 

הָאט ליב געהַאט , כָאטש ַא ּֿפשוטער ,ַאז דער זײדע, װַײזט דערױף

  .אֿפילו װען עס איז אים גָאר שװער געװען אױֿפן הַארץ, ַא װיץ

דעם ערשטן שידוך הָאט דער זײדע געטון מיט ַא שטָאטישן 

הָאט זיך שּֿפעטער ַארױס 'ָאבער װי ס ; זַײנס גלַײכןַא ִײד, מילנער

נָאך דעם װי  .איז יענער געװען ַא גרָאב נֿפש און ַא קמצן, געװיזן

ֿפרעגט דער , חתונה-הָאט שױן געהַאט ָאּֿפגעשמועסט ַא זמן'מ

  : גלַאט ַאזױ צו ֿפרעגן, זײדע
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, מיט דער ֿפור:  װי מײנט דער מחוּתן איז גלַײכער צו קומען–

װָאס געהַאט -די בַאנען זענען דעמָאלט נָאר (–? צי מיט דער בַאן

  ).אױֿפגעקומען

  :װי צו ַא גרָאב נֿפש צושטײט, ענטֿפערט דעם זײדנס מחוּתן

ֿפון מַײנעט װעגן קָאנט איר זיך רוקן !.. נַאדיר גָאר בַאנען –

  ...אױֿפן אחור

איז .. !.הָאט זיך דָאס דער זײדע גערוקט... ֿפרעגט שױן נישט, נו

  !...דָאס געװען ַא רוקעניש

דער , מײדלעך טַאנצן, מען הָאט שױן די ּכלה בַאזעצט

 די מחוּתנים ֿפון חתנס –קלעזמָארים שּֿפילן , מַארשַאליק בַאזינגט

שױן הַאלבע , שױן צען, װערט נַײן דער זײגער'ס .צד זענען נישטָא

די , די ֿפיסדי מײדלעך ֿפַאלן ֿפון  . דער חתן איז נישטָא–נַאכט 

מען , מען שיקט ַארױס אױף װעגן רַײטערס, ליכט גײען אױס

 ָאבער –? קלערט שױן איבער׃ אֿפשר עּֿפעס ַאן אומגליק געשען

  ...מען זעט נישט, מען הערט נישט גָארנישט׃

 די מחוּתנים מיטן –ַארום דרַײ בַײ טָאג , ערשט צו מָארגנס

, נו...  נישט זײ מײנט מעןגלַײך, חתן קומען ָאַן גַאנץ און געזונט

מען הָאט זיך שיער  !װָאס דָארט איז געװען, ֿפרעגט שױן גָארנישט

מען זָאל ָאּֿפלָאזן דעם , עס הָאט שױן געהַאלטן דערבַײ. געשלָאגן

 .נָאר מענטשן הָאבן זיך ארַײנגעמישט און שלום געמַאכט, שידוך
, ֿפרישע חתונהערשט גײ מַאך ַא !... ָאבער די בושה ֿפון דער ּכלה

די געסט זָאלן זיך קָאנען ָאנֿפרעסן און , גרײט צו ַא ֿפרישע סעודה

, ַאז דער קמצנישער מילנער הָאט דָאס אױסגעהַאלטן. 8ָאנכליָאיען

  . איז ער געװען אױס אַײזן
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װען ער הָאט זיך שױן ַא ביסל , “גילדערנער יױך„בַײ דער 

ט ער ַאזוי ַא ברום מיט טו, דער מחוּתן ֿפון ּכלהס צד, בַארוִיקט

  :ֿפַארדרָאס

  ... זעך גָארנישט געקָאנט אױסֿפָארן–

  .  זאגט דער זײדע–אי גָארנישט געֿפָארן ' ַאז מ–

  ...?מחוּתן, הײסט' ס–

  ...לױטן מחוּתנס עצה... זיך גערוקט ָאט'הײסט׃ מ' ס–

  ...?גערוקט: טײטש'ס!...  מחוּתן מַאכט חוזק–

  ...אחוראױֿפן ... נו...  גערוקט–

דער זײדע הָאט געקענט ָאּֿפטון ַא שּֿפיצל אױף טערקיש און ! ָא

  ...ַארײנזָאגן אױך

ָאבער מיטן שידוך איז דער זײדע ַארַײנגעֿפַאלן צו ַא גרָאבן יונג 

 זיך נָאך מער גענומען רַײבן ָאן די 9טעמא-מהאיאין דער הַאנט און 

  ... זיך שלעכט אױסגעריבן–און , אײדעלע לַײט

װי ַא , ָאבער די קינדער זַײנע איז עס געגַאנגען,  װי ער– ער

  ...רשע אױף יענער װעלט

צו ... צו שטָאט, דעם זײדן, הָאבן אים געצױגן“ יָאר-גוטע„די 

  ...מענטשן

נָאכן ,  ירוחם הָאט ער געהײסן–דער ִײנגערער זון דעם זײדנס 

 –ִײנגל ַא .  הָאט גָארנישט געהַאט קײן ליכטיק לעבן–עלטערזײדן 

צו , דער מיל הָאט אים געצױגן צו'ס, הָאט ער ליב געהַאט ֿפערד

הָאט ער , ָאנשטָאט דעם ָאבער; צום סטַאװ מיט ֿפיש, ֿפעלדער

געמוזט שלָאֿפן בַײם שטָאטישן מלמד אױֿפן ּֿפיעקעליק און 

, ַאלע מָאל איז ירוחמל ַאנטלָאֿפן ַאהײם .לערנען די הײליקע ּתורה

“ ֿפַארַאד„ הָאט מען אים מיט גרױס און יעדעס מָאל

ֿפַאר ַא שטרָאף ֿפלעגט מען דָאס  .צוריקגעֿפירט אין חדר ַארַײן
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און געשמיסן הָאט נישט , בחורל ַאלע אין דער ֿפרי ָאּֿפשמַײסן

נָאר ַאלע ּתלמידים הָאבן , בלױז דער רבי מיטן קַאנטשיק

 .ַא שמיץגעהַאלטן ריטער אין די הענט און יעדער הָאט געגעבן 
ַאז װען ַא ִײנגל הָאט , דער שטײגער בַײ ַאזַא מלקות איז געװען

הָאט ער געגעבן ַא , געהַאט ַא בײז הַארץ אױֿפן געשמיסענעם

הָאט ער געגעבן ַא , “חבר„און װען ער איז געװען , שטַארקן ריס

-ַאזױ װי ָאבער אױף דעם דָארֿפס; עין-למראית, לַײכט שמיצעלע

ַא , “מַאטשעק„װי אױף ַא , ע געהַאט ַא בײז הַארץִײנגל הָאבן ַאל

ירוחמל  .הָאט יעדער ַארַײנגעלײגט דעם גַאנצן ּכוח, יונג-דָארֿפס

 ָאבער װײ געטון – ער איז געװען ַא עקשן –, הָאט נישט געװײנט

  .און ער הָאט געשלונגען די טרערן, הָאט אים ֿפונדעסטװעגן

- איטשע' עמַאכט מיט רַאז מען הָאט אים חּתונה ג, דערנָאך

מען הָאט אים ַארַײנגעשטוּֿפט אין ַא זַײדענער , װָאלֿפס טָאכטער

  :איז אים געװָארן נָאך ערגער, בעקעשע

ֿפרומע װַײבל הָאט אים דעם טױט געמַאכט מיט , דָאס יונגע

און , דרַײסיק טבילות-און-מיט אירע זיבן מָאל זעקס, איר צניעות

ביז ער הָאט זיך צוגעװױנט , ט געדױערטַא גַאנץ לַאנגע צַײט הָא

  . צו איר

הָאט זיך דער זײדע אױך נישט , איבעריקנס, מיט דעם זַײדנצַײג

שטעלט זיך ֿפָאר׃ ַא מענטש איז געװױנט ַא . איבעריק גוט געֿפילט

אױף דער , און דָא, גַאנץ לעבן אין קַאּֿפָאטעס ֿפון ּֿפױעריש צַײג

ט ער געמוזט אױף זיך ַארױֿפציען הָא, צו ירוחמלס חּתונה, עלטער

-איטשע' איז ֿפון הַײנט ָאן ר'ַאז ר, ער קער װיסן .“משי-בגד„דעם 

  . הָאט מען אים אַײנגערױמט אױֿפן אױער–װָאלֿפס מחוּתן 
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ַאז ער הָאט זיך אין דעם , דער זײדע הָאט ֿפַארצײלט ...מילא, נו

ים ּכסדר הָאט זיך א'ַאז ס, זַײדענעם בגד געֿפילט ַאזױ לַײכט

  ...ער גײט אין די אונטערװעש: געדָאכטן

און די ,  הָאט זיך ָאבער ירוחם צוגעװױנט צו זַײן װַײב10ַאז

װי ֿפון , איז עס געגַאנגען, צנועה הָאט זיך צוגעװױנט צו איר מַאן

 – ַאזױ הָאט געהײסן ירוחמס װַײב –הענעלע ... ַא לעכערדיקן זַאק

און געשיט מיט , ונטער דער נָאזהָאט שטענדיק געטרָאגן ַא בױך א

  . ַאלע יָאר ַא קינדעלע–װי ַא קָאזע מיט בָאבקעס , קינדערלעך

הָאבן נָאר צװײ , נָאך צװעלף יָאר צוזַאמענלעבן ֿפון ּֿפָארֿפָאלק

געהָאנגען נַאסע  שטענדיק זענען אין שטוב. געֿפעלט צו ַא טוץ

קלט אױף יענער דרַײ שװַאלבן הָאבן זיך ַאריבערגעּֿפע .װינדעלעך

... דיֿפטעריט, שַארלעך, ּֿפָאקן װעלט ֿפון ֿפַארשידענע עּֿפידעמיעס׃

, ַא ֿפערטס הָאט דער קברן גענומען אין בוזים ֿפון זַײן גרױסן

נָאך ַא  ,און שױן גָאר צום סוף; שױן ַא היּֿפש ילד, שװַארצן כַאלַאט

רן ַא איז בַײ הענעלען געבױרן געװָא, הֿפסקה ֿפון שײנע יָארן

און מיט דעם ,  ַא זיבעלע–ָאבער גָאר ַא ּֿפיטשינקס , קלײנס

  .הָאט זיך הענעלעס טרַאכט ֿפַארמַאכט“ אױסקרַאצעכץ„דָאזיקן 

דָאס איז שױן געשען אין דער סַאמע מלחמה װען איבערן 

צװישן צרות און , אין ַא קעלער, שטעטל זענען געֿפלױגן גרַאנַאטן

  דעם טַאטן  .ערבַײ שױן נישט געװעןדער טַאטע איז ד .ּֿפַײן

און “ זַאקלַאדניק„ירוחם הָאבן קָאזַאקן מיטגעשלעּֿפט ַאלס 

 .אױֿפגעהָאנגען צוזַאמען מיט נָאך ַא מנין ִײדן הינטער ּֿפרַאשניק
הָאט זיך , השם-װעגן דעם מַאנס קידוש, װעגן דעם דָאזיקן צָארן

ױֿפגעשטַאנען װען זי איז א, הענעלע דערװּוסט ערשט שּֿפעטער

  .און אין שטעטל זענען געװען די עסטרַײכער, ֿפון דער קימּֿפעט



 20

זי הָאט  .דָאס אומגליק הָאט זי אױֿפגענומען ּכמעט גלַײכגילטיק

, הָאט נישט געקלָאגט, גַָארנישט געזָאגט׃ הָאט נישט געװײנט

זי הָאט ָאנגעהױבן ַא סך צו  .הָאט נישט געריסן די הָאר ֿפון קָאּֿפ

זי הָאט געזָאגט  .געזָאגט ּתחינות מיט ַא טרוקן קול, װענעןדַא

און צום זָאגן הָאט גָאר קײן סוף נישט , געזָאגט נעכט, טעג

  ...גענומען

, װָאלֿפס-איטשע' הענעלע ר, זי איז משוגע געװָארן ֿפַאר צרות

הָאט זי זיך , װען קײנער איז אין שטוב נישט געװען, און אײן מָאל

  .רֿפן ֿפון גַאניק און געשטַָארבן אין גרױסע יסוריםַארָאּפגעװָא

דָאס ... מַאמע און עלף קינדער-ַא ּתכלית ַאזַא ֿפון טַאטע

; זײגלינג הָאט מען געגעבן צו ַא ּֿפױערטע אױֿפן דָארף צו דערצִיען

הָאט משּֿפחה אין , בַײם לעבן געבליבענע קינדער, די איבעריקע

דער זײדע איז געװען ַא  .מעןֿפַארשידענע שטעט צו זיך גענו

 הָאבן זַײנע אײניקלעך אין די װינקלען בײ ֿפרעמדע –אורח -מכניס

מַאמע אין -ַאז ָאך און װײ טַאטע... צוגעװַארימט... טישן געגעסן

  ...קבר

דער עלטסטער ֿפון די יתומים הָאט געהײסן נתן און איז 

ן דער או;  ַא גַארבער–געװָארן ַא ּֿפרָאסטער ַארבעטָארער 

 שמעון שיֿפריס הָאט –צװײטער נָאך אים הָאט געהײסן שמעון 

געהַאלטן גוט די ֿפעדער אין , ער הָאט זיך געבילדעט .ער געהײסן

  ...דער הַאנט און געמַאכט ַא קַאריערע
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Notes 
                                     
ימו-ּכל 1  – Normally ימיו-ּכל . 
 fawning before one's master, singing the Friday night hymn – יֿפית-זינגען מה  2

:literally. See the Khone Shmeruk 1994 essay in Tarbiz 63, 119-133. 
ּכטוב לב הּפריץ ביִין  3 – when the squire feels good drinking his wine. See the 

Book of Esther, 1:10. 
 .to prowl, to maraud –  גרַאסעװען 4
 .buttock, bum – ּֿפָאשליַאדעק 5
 .straight out with it – ּֿפרָאסטָא זמָאסטו 6
 .outside, therefore lax slaughtering – שחיטת חוץ 7
 .to ‘gulp down’; Groyser verterbukh cites this instance alone – ָאנכליָאיען 8
ֵטעמא-ֵמַהאי 9  – for this reason. 
10  ?is what the text has. A printing error רַאז–  ַאז


