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  עליכם-שלום

  יורד דער זיסל
  
  
  

 גרױלעך ַא מיט שױן, בלַאסער ַא, בחור ַאלטער ןַא איז זיסל
. לערנען װָאס, בחורים ַאלע מיט מדרש-בית אין זיצט ער. בערדל
 זיך הַאלט ער. ַאזױ גלַאט זיצט ער. נישט לערנט ַאלײן ער נָאר
  .יורד ַא איז ער. עלנטער ןַא איז ער. המדרש-בית אין אױף

  
. נעבעך געֿפַאלענער ַא, יורד ַא געװען איז טַאטע זַײן. ער נישט
, גֿבירים, נגידים סַאמע. משּפחה שענסטער דער ֿפון ַארױס קומט

  .ַאדירים
  

 ַאלע ּכמעט. ֿפרַײנד רַײכע אױך הַײנט נָאך הָאט יורד דער זיסל
  .קרוֿבים זַײנע זענען שטָאט ֿפון בּתים-יבעל ֿפַײנסטע

  
-שני ַא זַײנער איז ַאלײן העשל-יהושע רב נגיד דער ַאז, סֿברה ַא

 ער לָאז. געשװעסטערקינד-גליד- גליד אײגענער ןַא טַאקי, בשלישי
 אים װעט, זיך אױסרעכענען, דָאס הײסט העשל-יהושע, װעלן נָאר
  .זענען זײ קרוֿבים נָאענטע ֿפַאר װָאס, בַאװַײזן זיסל שױן

  
 טַאטנס זַײן, הײסט דָאס, זײדע זיסלס. ַצד טַאטנס ֿפון, ערשטנס
 זַײן, הײסט דָאס, עָאבב העשלס-יהושע און, מרדכי-ַאֿברהם, טַאטע
  ...ָאנגעקערט זיך הָאבן, עטל-ֿפײגע, מַאמע מַאמעס

  
 גיט מע? רעדן נישט אים לָאזט מע ַאז, ַארױס קומט װָאס נָאר
 די זײ ֿפון זָאל ַארױסגײן, גײן אים הײסט מע און נדֿבה ַא אים
 זײ זָאלן ָארט גוט קײן אױף! קרוֿבִים רַײכע זַײנע ֿפון טַאקי, עּפַאר
 װַײטער און ָאן הַײנט ֿפון גײן ָאנהױבן זײ זָאל'ס! שטײן נישט
, שטַאנד זַײן אױף ַאריבערקומען זָאלן זײ און מזל-שלים-שלים
  !עולם של רבונו

  
 העלֿפן װָאס, קרוֿבים רַײכע זַײנע יורד דער זיסל בענטשט ַאזױ
 הָאבן זײ, אױגן די אױף נישט אים ןָאזל זײ נָאר, אים זײ ֿפןהעל
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 ןַא שױן איז דָאס – ֿפַײנט מען הָאט ָארעמַאן ןַא. ֿפַײנט אים
  .ּכלל ַאלטער

  
 עטױט מיט שעלט און קצֿבה נעמט און מדרש-בית אין ער זיצט

, ַארבעטן געגַאנגען בעסער װָאלט ער ַאז, שװערט ער. קללות
  ?װּו נָאר, טרָאגן סערװַא, הַאקן הָאלץ

  
 ֿפון ַארױס קומט, קינד ַא טַאטנס ַא, יורד ַא ער איז, ערשטנס
 געהער ַאלײן העשל-יהושע רב. ַאדירים, גֿבירים, נגידים סַאמע
  ...בשלישי-שני ַא ָאן אים

  
 ֿפַאר נישט, אים בַײ איז ֿפוס אײן. קַאליקע ַא ער איז, צװײטנס און
 ַא מיט ער װַארֿפט, גײט ער ַאז. בױגןאױסגע מָאדנע, געדַאכט אַײך
 װיל, שלַײדערט און ּכעס אין איז ער ַאז, אױס זיך מָאלט עס. ֿפוס
  .ַארַײן צײן די אין ֿפוס מיטן געבן

  
. בטֿבע ּכעסן ַא איז ער. שטענדיק טַאקי זיסל איז ּכעס אין און
 גָאר אֿפשר איז און. ָאנגעשטױסן ער איז װעלט גַאנצער דער אױף
 סַאמע ֿפון משּפחה ַאזַא, הרע-עין קײן. אױך אומגערעכט נישט
 ַא לטןַאאױסה קרַאנק זײ זענען, ַאדירים, גֿבירים, נגידים

 די איבער גײן אים לָאזן נישט, קַאליקע ַא קרוֿב געֿפַאלענעם
 אין בַאנק הױלער דער אױף זיך װַאלגערן אים לָאזן נישט,הַײזער
 װעגן זַײנעט ֿפון גײן דַארֿפן לןזָא בחורים ֿפרעמדע ַאז, מדרש-בית

 ַא צונױֿפנעמען
 אין רוח ַא זָאל'ס – ,שיך ּפָאר ַא אױף מָאל ַא ,מלבוש ַא אױף מָאל

 אײדער! בחורים דָאזיקע די טַאקי, ַארַײן מוטער און ֿפָאטער ײערז
 איז יענע, קַאּפָאטע נַײע ַא מַאכן אים זָאלן זײ, אַײן זײ בעט מע
 נײען, העמד ַא אױף זָאנע ָאננעמען ָאדער! טעּפיצלצ-צעריסן שױן
 ּתכריכים זײ מען זָאל נײען, ַאװעקגעבן ַאלײן שױן ער װעט

! רשעים סַאמע ֿפון שטָאט ַא! שטָאט ֿפון יִידן ַאלע, ַאלעמען
  !איר ַאקעגן הונט ַא איז סדום! סדום

  
 ַאלטער ןַא זיצט עס געהַאט׃ זינען אין ָאלטװ שטָאט ַאנדער ַאן

 לַײטישע זַײן זָאלן זײ? אױסזיצן ער װעט װָאס – יורד ַא ,בחור
 געזָארגט זײ װָאלטן ,הַארצן אין יושר ברעקל ַא מיט, מענטשן

 געבן צו קלײן נישט איז משּפחה די...שידוך ַא עּפעס זיסלען ֿפַאר
 זיך װָאלט ּכלה ַא און, קדחת מיט קרענק גָאט זײ זָאל געבן, נדן
, אים ֿפון קַאליקעס גרעסערע קײן דען נישטָא... געֿפונען שױן
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 נישט דען זײ הָאבן, װעגן דעסט ֿפון? בלינדע, שטומע, קרומע
  ?געהַאט חתונה

  
 ֿפַאר בעלנים צען געֿפונען זיך װָאלטן, זיסלען אױף, אים אױף

 זיך, קָאּפ אױֿפן טרָאגן אים זָאל עמיצער ַאז? זשע װען. אײנעם
  .אים מיט ָאּפגעבן

  
 ַאסנע, מױד ַא שמש דעם געצי בַײ ַארום זיך רײטד, למשל, ָאט

 מָאל ַא, המדרש-בית דָאס אױסקערן מָאל ַא קומט זי. זי מען רוֿפט
 זי זָאל רוח דער, שװַארצע ַא, מױד געזונטע ַא. בענק די װַאשן
  ...נעמען

  
 איז װער. הענט בײדע מיט ָאנגעכַאּפט געצי זיך װָאלט זיסלען ָאן

 נָאך װָאלט ער? יורד דער זיסל איז ערװ און, שמש דער געצי
 רוח ַא, שמש דער ָאט, ערד ײעקנ ַא אים בַײ אױסשלָאגן געמעגט

  !ַארַײן טַאטן טַאטנס זַײן אין
  

 נישט, ָאנשלָאגן זיך שמש צום גײן נישט ָאבער װעט זיסל! בלָאטע
 ַא, ׂשרֿפה ַא איר אױף זָאל קומען, שטָאט די דָאס װעט דערהַארן

 זײ זָאל'ס, עולם של רבונו, טָאג הַײנטיקן רעעלכָא ַא און מגֿפה
  ...ַאנדערן ביזן עק אײן ֿפון אױסקױקלען

  
, שטָאט גַאנצע די און משּפחה זַײן יורד דער זיסל שעלט ַאזױ ָאט
  .קצֿבה מיט אױס אים הַאלט װָאס

  
 און שטָאט אין אים אױף מען זָאגט –! צרות די צו רעשטל ַא –
 און שבת אױף נעמען אים טעז מע. ֿפַאלן נישט אים לָאזט מע
 יוצא װיל מע. הבית-בעל ַאנדער ןַא צו מָאל ַאלע, טוֿב-יום אױף
  ...געֿפַאלענער ַא נעבעך, יורד ַא ֿפָארט – אים ֿפַאר זַײן
  
-בעל רֿפאל ַא דָא איז, זיסלען ָאן זיך מען ֿפַארגעסט טָאמער און

 ֿפַארגעסן זָאל מע, נישט לָאזט, דערמָאנט װָאס, שטָאט אין משגיח
  ...יורד דעם ָאן
  
 זַײן נישט ַאז, אױס אים זיך מָאלט עס. ּכעס אין איז יורד דער און

-בעל דער רֿפאל נישט, מדרש-בית ֿפון בחורים די נישט, משּפחה
 ער און. אים קעגן יוצא גענוג נישט איז קײנער, קײנער – משגיח
  !ּתוכחה דער מיט ַאלעמען זײ שעלט, שעלט
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 זיך שעלט יורד דער זיסל װען, ֿפַארַאן איז נָאר יָאר אין טָאג אײן
  .ּכּפור-יום ערֿב ֿפון טָאג דער איז דָאס. טניש

  
 װָאס, העמד נַײע דָאס ָאן זיסל טוט ּכּפור-יום ערֿב ֿפון טָאג דעם
 די װָאס קַאּפָאטע נַײע די און, נײען געגעבן זיך הָאט ַאלײן ער

 גָאר נָאך ּכמעט, גַאנצע ּפָאר ַא מיט, עמַאכטג אים הָאבן בחורים
 ערגעץ הָאט משגיח-בעל רֿפאל װָאס, לעטןװשטי נַײע

 ֿפון גײן זיך לָאזט ער און װעגן זַײנעט ֿפון אױסגעמַאנטַאטשעט
 מיטן שלַײדערנדיק, ֿפרעמדע צו און אײגענע צו שטוב צו שטוב

 יִידן ַאלע. ןזַײ מוחל זיך, עולם דעם איבערבעטן צו, ֿפוס קרַאנקן
 דָאס? ַאלע ֿפון ערגער ער איז װָאס מיט – זַײן מוחל זיך גײען
 ער און. זבײ איז קוק דער. ּתמיד װי, בלַאס אים בַײ איז ּפנים
 מיט“ טוֿב-יום-גוט „דעם ָאּפ גיט און, ּתמיד װי, ּכעס מיט רעדט
  .ַארַײן טַאטן אין געשָאלטן װָאלט ער װי, טָאן ַאזַא

  
 קרום ַא מיט ָאנגערירט אַײך איך הָאב טָאמער! טוֿב-םיו גוט ַא–

  .טוֿבה חתימה ַא אַײך װינטש און, איבער אַײך איך בעט, װָארט
  

 אים מען װעט טָאמער, ַארַײן הַאנט אין קוקט און הוסט זיסל
  .געבן עּפעס

  
 מוחל גָאט לָאז, ַאּתם גם „שמײכל׃ ַא מיט אים מען ענטֿפערט

   .לעקעך מיט מכבד אים איז מען און נדֿבה ַא אים גיט מע –. “זַײן
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