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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

 ִאיוֿב
  

 עס איז געװען ַא מַאן אין לַאנד עוץ װָאס זַײן נָאמען איז 1
און דער דָאזיקער מַאן איז געװען ערלעך און ; געװען ִאיוֿב

  . און ָאּפגעקערט ֿפון שלעכטס, און גָאטסֿפָארכטיק, רעכטֿפַארטיק
. רן געװָארן בַײ אים זיבן זין און דרַײ טעכטער און עס זַײנען געבָא2
און דרַײ טױזנט ,  און זַײן אײגנס איז געװען זיבן טױזנט שָאף3

און ֿפינף הונדערט , און ֿפינף הונדערט געשּפַאן רינדער, קעמלען
און דער דָאזיקער מַאן איז געװען ; און זײער ַא סך קנעכט, אײזעלינס

  .ון מזרחגרעסער ֿפון ַאלע קינדער ֿפ

 און זַײנע זין ֿפלעגן גײן און מַאכן ַא מָאלצַײט בַײ איטלעכן אין הױז 4
צו , און זײ ֿפלעגן שיקן און רוֿפן זײערע דרַײ שװעסטער, אין זַײן טָאג

ַאז װי די טעג ֿפון ,  און עס איז געװען5. עסן און צו טרינקען מיט זײ
 ִאיוֿב געשיקט און ַאזױ הָאט, דעם מָאלצַײט הָאבן זיך ַארומגעדרײט

און , און ער ֿפלעגט זיך ֿפעדערן אין דער ֿפרי, הָאט זײ געהײליקט
װָארום , אױֿפברענגען ברַאנדָאּפֿפער לױט דער צָאל ֿפון זײ ַאלעמען

און זײ , אֿפשר הָאבן מַײנע קינדער געזינדיקט: ִאיוֿב הָאט געזָאגט
גט ִאיוֿב טָאן ַאלע ַאזױ ֿפלע. הָאבן געלעסטערט גָאט אין זײער הַארצן

  .מָאל

װען די זין ֿפון גָאט זַײנען געקומען ,  און עס איז געװען דער טָאג6
  . און אױך דער ׂשטן איז געקומען צװישן זײ, זיך שטעלן ֿפַאר גָאט

הָאט דער ׂשטן ? ֿפון װַאנען קומסטו:  הָאט גָאט געזָאגט צום ׂשטן7
 װַאנדערן איבער דער ערד ֿפון: און הָאט געזָאגט, געענטֿפערט גָאט
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הָאסטו :  הָאט גָאט געזָאגט צום ׂשטן8. און ֿפון ַארומגײן אױף איר
ַאז עס איז ניטָא ַאזַא װי ער , ַאכט געטָאן אױף מַײן קנעכט ִאיוֿבן

גָאטסֿפָארכטיק און , ַא מַאן ערלעך און רעכטֿפַארטיק, אױף דער ערד
און ,  געענטֿפערט גָאט הָאט דער ׂשטן9? ָאּפגעקערט ֿפון שלעכטס

 הָאסטו 10? איז דען אומזיסט ִאיוֿב גָאטסֿפָארכטיק: הָאט געזָאגט
ניט ַארומגעצַאמט אים און זַײן הױזגעזינט און ַאלץ װָאס איז זַײנס 

און זַײן , די ַארבעט ֿפון זַײנע הענט הָאסטו געבענטשט? רונד ַארום
ר שטרעק ַאקָארשט  ָאבע11. אײגנס איז ֿפַארשּפרײט איבערן לַאנד

אױב ער װעט ניט , און ריר ָאן עּפעס װָאס איז זַײנס, אױס דַײן הַאנט
ָאט איז :  הָאט גָאט געזָאגט צום ׂשטן12. אין דַײן ּפנים דיך לעסטערן

נָאר אױף אים זָאלסטו ניט , ַאלץ װָאס איז זַײנס אין דַײן הַאנט
  .אױסשטרעקן דַײן הַאנט

  .גען ֿפון ֿפַאר גָאטאיז דער ׂשטן ַארױסגעגַאנ

װי זַײנע זין און זַײנע טעכטער עסן ,  און עס איז געװען אײן טָאג13
 ַאזױ איז ַא 14, און טרינקען װַײן אין הױז ֿפון זײער עלטסטן ברודער

די רינדער הָאבן : און הָאט געזָאגט, ָשִליח געקומען צו ִאיוֿבן
 זַײנען 15,  לעבן זײאון די אײזעלינס הָאבן זיך געֿפיטערט, געַאקערט

און די יונגען הָאבן זײ , און הָאבן זײ צוגענומען, בַאֿפַאלן שֿבָאער
דערשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד און נָאר איך ַאלײן בין ַאנטרונען 

ַאזױ איז ָאנגעקומען ַאן ,  װי דער רעדט נָאך16. געװָארן דיר ָאנצוזָאגן
ר ֿפון גָאט איז ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון ַא ֿפַײע: און הָאט געזָאגט, ַאנדערער

און הָאט זײ , און הָאט ָאנגעצונדן די שָאף און די יונגען, הימל
. און נָאר איך ַאלײן בין ַאנטרונען געװָארן דיר ָאנצוזָאגן, ֿפַארצערט

און הָאט , ַאזױ איז ָאנגעקומען ַאן ַאנדערער,  װי דער רעדט נָאך17
און זַײנען ָאנגעֿפַאלן , מַאכט דרַײ מחנותַּכׂשדים הָאבן גע: געזָאגט

און די יונגען הָאבן זײ , און הָאבן זײ צוגענומען, אױף די קעמלען
און נָאר איך ַאלײן בין ַאנטרונען , דערשלָאגן מיטן שַארף ֿפון שװערד

ַאזױ איז ָאנגעקומען ַאן ,  װי דער רעדט נָאך18. געװָארן דיר ָאנצוזָאגן
דַײנע זין און דַײנע טעכטער הָאבן :  געזָאגטאון הָאט, ַאנדערער

  , געגעסן און געטרונקען װַײן אין הױז ֿפון זײער עלטסטן ברודער
,  ערשט ַא גרױסער װינט איז ָאנגעקומען ֿפון דער זַײט ֿפון מדבר19

און עס איז , און הָאט ָאנגעכַאּפט די ֿפיר װינקלען ֿפון הױז
און נָאר איך , ון זײ זַײנען געשטָארבןא, אַײנגעֿפַאלן אױף די יונגעלַײט

  .ַאלײן בין ַאנטרונען געװָארן דיר ָאנצוזָאגן
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און הָאט , און הָאט צעריסן זַײן מַאנטל,  איז ִאיוֿב אױֿפגעשטַאנען20
און הָאט זיך , און איז געֿפַאלן אױף דער ערד, ָאּפגעשָארן זַײן קָאּפ

  : און ער הָאט געזָאגט21. געבוקט

  ,ן איך ַארױסגעגַאנגען ֿפון מַײן מוטערס לַײבנַאקעט בי
  ;און נַאקעט װעל איך זיך אומקערן ַאהין

  ,און גָאט הָאט צוגענומען, גָאט הָאט געגעבן
  .געלױבט זָאל זַײן דער נָאמען ֿפון גָאט

און ניט געגעבן קײן ,  בַײ ַאלעם דעם הָאט ִאיוֿב ניט געזינדיקט22
  .לעסטערונג צו גָאט

  
 איז געװען דער טָאג װען די זין ֿפון גָאט זַײנען  און עס1

און אױך דער ׂשטן איז געקומען , געקומען זיך שטעלן ֿפַאר גָאט
:  הָאט גָאט געזָאגט צום ׂשטן2. זיך צו שטעלן ֿפַאר גָאט, צװישן זײ

און הָאט , הָאט דער ׂשטן געענטֿפערט גָאט? ֿפון װַאנען קומסטו
  .יבער דער ערד און ֿפון ַארומגײן אױף אירֿפון װַאנדערן א: געזָאגט

הָאסטו ַאכט געטָאן אױף מַײן קנעכט :  הָאט גָאט געזָאגט צום ׂשטן3
ַא מַאן ערלעך און , ַאז עס איז ניטָא ַאזַא װי ער אױף דער ערד, ִאיוֿבן

און ? און ָאּפגעקערט ֿפון שלעכטס, גָאטסֿפָארכטיק, רעכטֿפַארטיק
און דו הָאסט מיך ; ץ בַײ זַײן ֿפרומקײטער הַאלט זיך נָאך ַאל
 הָאט דער 4. אים אומצוברענגען אומזיסט, ָאנגערעדט אױף אים
און ַאלץ , הױט ֿפַאר הױט: און הָאט געזָאגט, ׂשטן געענטֿפערט גָאט
 ָאבער 5. װעט ער ַאװעקגעבן ֿפַאר זַײן נֿפש, װָאס ַא מענטש הָאט

יר ָאן זַײן בײן און זַײן און ר, שטרעק ַאקָארשט אױס דַײן הַאנט
 הָאט גָאט 6. אױב ער װעט ניט אין דַײן ּפנים דיך לעסטערן, ֿפלײש

  .נָאר זַײן נֿפש היט, ָאט איז ער אין דַײן הַאנט: געזָאגט צום ׂשטן

און ער הָאט געּפלָאגט ,  איז דער ׂשטן ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר גָאט7
  . ַײן ֿפוסטריט ביז זַײן שַארבןִאיוֿבן מיט ַא בײזן אױסשלָאג ֿפון ז

און ער איז ;  הָאט ער זיך גענומען ַא שערבל זיך צו קרַאצן דערמיט8
הַאלטסט זיך נָאך :  הָאט זַײן װַײב צו אים געזָאגט9. געזעסן אין ַאש

 הָאט ער צו 10. און שטַארב, לעסטער גָאט? ַאלץ בַײ דַײן ֿפרומקײט
ע ֿפון די נידערטרעכטיקע ַאזױ װי עס רעדט אײנ: איר געזָאגט

און דָאס , זָאלן מיר דָאס גוטע יָא ָאננעמען ֿפון גָאט. רעדסטו
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בַײ ַאלעם דעם הָאט ִאיוֿב ניט ? שלעכטע זָאלן מיר ניט ָאננעמען
  .געזינדיקט מיט זַײנע ליּפן

 און ִאיוֿבס דרַײ גוטע ֿפרַײנט הָאבן געהערט ֿפון ַאל דעם דָאזיקן 11
און זײ זַײנען געקומען איטלעכער , ומען אױף איםבײז װָאס איז געק

און צוֿפר דער , און ִבלַדד דער שוחי, ֶאליֿפז דער ֵּתיָמני, ֿפון זַײן ָארט
און זײ הָאבן ָאּפגערעדט אין אײנעם צו גײן אים בַאדױערן ; ַנַעָמתי

 און ַאז זײ הָאבן אױֿפגעהױבן זײערע אױגן ֿפון 12. און אים טרײסטן
און זײ הָאבן אױֿפגעהױבן , הָאבן זײ אים ניט דערקענט, דער װַײטן

און זײ הָאבן איטלעכער צעריסן זַײן ; זײער ָקול און הָאבן געװײנט
 און 13. און געװָארֿפן שטױב איבער זײערע קעּפ צום הימל, מַאנטל

, זײ זַײנען געזעסן מיט אים אױף דער ערד זיבן טעג און זיבן נעכט
װָארום זײ הָאבן , עדט צו אים ַא װָארטאון קײנער הָאט ניט גער

  .געזען ַאז דער װײטָאג איז זײער גרױס

  

און הָאט געשָאלטן זַײן ,  דערנָאך הָאט ִאיוֿב געעֿפנט זַײן מױל1
  :און הָאט געזָאגט,  און ִאיוֿב הָאט זיך ָאּפגערוֿפן2. טָאג

   אונטערגײן זָאל דער טָאג3
  ,רןװָאס איך בין אין אים געבָארן געװָא
  :און די נַאכט װָאס הָאט ָאנגעזָאגט
  .ַא יִינגל איז ַאנטֿפַאנגען געװָארן

  , יענער טָאג זָאל זַײן חושך4
  ,ניט ֿפרעגן זָאל אױף אים גָאט ֿפון אױבן

  .און ניט שַײנען זָאל אױף אים ַא ליכטיקײט
  , צונעמען ֿפַאר זיך זָאלן אים חושך און טױטשָאטן5

  ,ן אױף איםַא װָאלקעניש זָאל רוע
  .כמַארעס ֿפון טָאג זָאלן אים שרעקן

  ,ַא שטָאקֿפינצטערניש זָאל זי נעמען,  יענע נַאכט6
  ,זי זָאל זיך ניט ֿפרײען אין די טעג ֿפון יָאר

  .אין דער צָאל ֿפון חדשים זָאל זי ניט ַארַײנגײן
  , ָאט יענע נַאכט זָאל זַײן װיסט7

  .ניט קומען אין איר זָאל ַא געזַאנג
  , ֿפלוכן זָאלן זי די װָאס שילטן דעם טָאג8
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  .די װָאס זַײנען גרײט דעם ִלוָיתן אױֿפצּוװעקן
  , ֿפינצטער זָאלן װערן אירע ָאװנטשטערן9

  ,און ניטָא, זי זָאל הָאֿפן אױף ליכט
  .און ניט ָאנזען די ברעמען ֿפון ֿפרימָארגן

  ,ערלַײב װַײל זי הָאט ניט ֿפַארשלָאסן די טירן ֿפון מַײן מוט10
  .און ֿפַארבָארגן מַאטערניש ֿפון מַײנע אױגן

  ? ֿפַאר װָאס בין איך ניט ֿפון טרַאכט געשטָארבן11
  ?ַארױס ֿפון לַײב און ֿפַארגַאנגען

  ? ַאלַמאי הָאבן מיך קני צוגענומען12
  ?איך זָאל זײגן, און נָאך װָאס בריסט

  , װָארום איך װָאלט ַאצונד געלעגן און געװען שטיל13
  ;איך װָאלט רו געהַאט דענצמָאל, איך װָאלט געשלָאֿפן

  , מיט מלכים און יועצים ֿפון דער ערד14
  ;װָאס ֿפַארבױען װיסטענישן ֿפַאר זיך

  , ָאדער מיט ׂשָררות װָאס הָאבן גָאלד15
  .װָאס ֿפילן זײערע הַײזער מיט זילבער

  ,ילװי ַא בַאהַאלטענער מּפ,  ָאדער איך װָאלט גָאר ניט געװען16
  .װי קינדער װָאס הָאבן דעם שַײן ניט געזען

  , דָארט הערן אױף די רָשעים צו רודערן17
  .און דָארט רוען די מידע ָאן ּכוח

  , אין אײנעם בַארוט זַײנען די געֿפַאנגענע18
  .זײ הערן ניט דעם ָקול ֿפון ַא דריקער

  , קלײן און גרױס איז דָארטן19
  .זַײן הַאראון דער קנעכט איז ֿפרַײ ֿפון 

  , ֿפַאר װָאס גיט ער ליכט דעם װָאס מַאטערט זיך20
  ?און לעבן די ֿפַארביטערטע אין געמיט

  ,און ער קומט ניט,  די װָאס הַארן אױֿפן טױט21
  ;און זײ ַאקערן נָאך אים מער װי נָאך אֹוצרות

  , די װָאס װָאלטן זיך ֿפרײען מיט ִׂשמחה22
  ;ן געֿפינען דעם קֿברַאז זײ װָאלט, װָאס װָאלטן קװעלן

  , צו דעם מַאן װָאס זַײן װעג איז ֿפַארבָארגן23
  ?און גָאט הָאט ֿפַארצַאמט ֿפַאר אים

  , װָארום גלַײך װי מַײן ברױט קומט מַײן זיֿפצן24
  .און ַאזױ װי װַאסער גיסן זיך מַײנע געשרײען



יוֿבא  

ד

  , װָארום די ַאנגסט װָאס איך הָאב געַאנגסט איז מיר ָאנגעקומען25
  .און װָאס איך הָאב געֿפָארכט איז מיר געשען

  , איך הָאב קײן שלװה און קײן רו און קײן מנוחה ניט26
  .און ציטערניש איז געקומען

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ֶאליֿפז דער ֵּתיָמני1
  ? ַאז מע ּפרּוװט ַא װָארט צו דיר װעט דיך ֿפַארדריסן2

  ?ַאלטן ֿפון רײדָאבער װער קען זיך אַײנה
  ,הָאסט געלערנט ֿפילן,  זע3

  .און שלַאֿפע הענט ֿפלעגסטו שטַארקן
  , דעם געשטרױכלטן ֿפלעגן אױֿפשטעלן דַײנע רײד4

  .און געבײגטע קני ֿפלעגסטו ֿפעסטיקן
  ,װערסטו ָאּפהענטיק,  ָאבער ַאצונד קומט עס צו דיר5

  .און װערסט דערשרָאקן, עס רירט דיך ָאן
  ,דַײן גָאטסֿפָארכטיקײט דַײן בטחון איז ניט 6

  ?דַײן הָאֿפענונג די ערלעכקײט ֿפון דַײנע װעגן
  ?װער איז אומשולדיק אונטערגעגַאנגען,  דערמָאן זיך נָאר7

  ?און װּו זַײנען רעכטֿפַארטיקע ֿפַארטיליקט געװָארן
  ,איז די װָאס ַאקערן אומרעכט,  װעדליק איך הָאב געזען8

  .ײ שנַײדן עסז, און זײען אומגליק
  , ֿפון דעם הױך ֿפון גָאט גײען זײ אונטער9

  .און ֿפון דעם ָאטעם ֿפון זַײן צָארן װערן זײ ֿפַארלענדט
  –ַא ָקול ֿפון װילדלײב ,  ַא געבריל ֿפון לײב10

  ;ָאבער די צײן ֿפון די יונגלײבן װערן צעברָאכן
  , דער ַאלטער לײב גײט אױס ָאן שּפַײז11

  . דער לײבינטע װערן צעשּפרײטאון די קינדער ֿפון
  , און צו מיר ֿפלעגט ַא װָארט זיך ֿפַארגנֿבען12

  .און מַײן אױער הָאט ֿפַארנומען ַא קװינט דערֿפון
  ,ֿפון זעונגען ֿפון דער נַאכט,  אין געדַאנקען13

  ,װען ַא טיֿפער שלָאף ֿפַאלט אױף מענטשן
  , הָאט מיך ַא ּפחד געטרָאֿפן און ַא ציטערניש14

  .און הָאט ַאלע מַײנע בײנער צעשױדערט
  ; און ַא גַײסט ֿפלעגט ֿפַאר מַײן ּפנים ַאריבער15

  .קַאּפױר שטעלן ֿפלעגט עס די הָאר ֿפון מַײן לַײב
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ה

  ;ָאבער איך ֿפלעג ניט דערקענען זַײן ָאנבליק,  ער ֿפלעגט שטײן16
  ;ַא געשטַאלט איז געװען ֿפַאר מַײנע אױגן

  :ם ֿפלעג איך הערןַא שטילקײט און ַא שטי
  ? קען ַא מענטש ֿפַאר גָאט זַײן גערעכט17

  ?צי קען ֿפַאר זַײן בַאשעֿפער רײן זַײן ַא מַאן
  ,אין זַײנע קנעכט גלױבט ער ניט,  זע18

  ,און אין זַײנע מלאכים מערקט ער ַא ֿפַארזע
  , הַײנט װי שױן די װױנער אין הַײזער ֿפון לײם19

  ?בװָאס זײער גרונט איז אין שטױ
  .מע צעדריקט זײ גלַײך װי ַא מָאיל

  , צװישן מָארגן און ָאװנט װערן זײ צעשטױסן20
  .אומגעמערקט גײען זײ אונטער אױף אײביק

  ,ָאּפגעריסן װערט זײער געצעלטשטריק בַײ זײ,  ֿפַאר װָאר21
  .און ָאן חכמה, זײ שטַארבן

  

  ?איז דָא װער זָאל דיר ענטֿפערן,  רוף ַאקָארשט1
  ?מען ֿפון די הײליקע װעסטו זיך קערןאון צו װע

  , װָארום דעם נַארן הרגעט דער ּכעס2
  .און דעם ניט קלוגן טײט די קנאה

  , זע איך ַא נַארן אַײנגעװָארצלט3
  .רוף איך ֵּתּכף זַײן װױנונג ֿפַארשָאלטן

  , זַײנע קינדער װעלן װַײט זַײן ֿפון הילף4
  ,און זײ װעלן צעדריקט װערן אין טױער

  .נער װעט ניט מציל זַײןאון קײ
  , װָארום זַײן שניט װעט דער הונגעריקער אױֿפעסן5

  ;און ביז ֿפון די דערנער װעט ער עס ַאװעקנעמען
  .און אַײנשלינגען װעט די נעץ זײער ֿפַארמעג

  ,ניט ֿפון שטױב קומט ַארױס אומגליק,  ֿפַאר װָאר6
  .און ניט ֿפון דער ערד שּפרָאצט מַאטערניש

  ;ער מענטש איז צו מַאטערניש געבָארן נַײערט ד7
  .נָאר היצקעּפ ֿפלִיען אין דער הײך

  , ָאבער איך װָאלט געזוכט גָאט8
  ;און צו גָאט װָאלט איך געשטעלט מַײן טענה

  , דער װָאס טוט גרױסע זַאכן ניט צו דערֿפָארשן9
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  ;װּונדער ַאזש ָאן ַא צָאל
  ,ערד דער װָאס גיט רעגן אױֿפן געזיכט ֿפון דער 10

  ;און שיקט װַאסער אױֿפן געזיכט ֿפון די ֿפעלדער
  , ער שטעלט די נידעריקע אין דער הײך11

  .און די ֿפינצטערע װערן דערהױבן דורך הילף
  , ער ֿפַארשטערט די מחשֿבות ֿפון די ליסטיקע12

  .ַאז זײערע הענט זָאלן ניט אױֿפטָאן ממשות
  , ער ֿפַאנגט קלוגע אין זײער ליסטיקײט13
  .ן די עצה ֿפון די ֿפַארשּפיצטע װערט צעטומלטאו
  , בַײ טָאג בַאגעגענען זײ ֿפינצטערניש14

  .און ַאזױ װי בַײ נַאכט טַאּפן זײ אין מיטן טָאג
  ,ֿפון זײער מױל –  און ער העלֿפט ֿפון דער שװערד15

  .און ֿפון דעם שטַארקנס הַאנט דעם אֿביון
  , און דער ָארימַאן קריגט הָאֿפענונג16

  .און אומגערעכטיקײט מַאכט צו איר מױל

  ,װױל איז דעם מענטשן װָאס גָאט שטרָאֿפט אים,  זע17
  .און דעם מוסר ֿפון ַאלמַאכטיקן זָאלסטו ניט ֿפַארַאכטן

  ,און ער ֿפַארבינדט,  װָארום ער מַאכט װײ טָאן18
  .און זַײנע הענט הײלן אױס, ער ֿפַארװּונדט

  , מציל זַײן אין זעקס צרות װעט ער דיך19
  .און אין זיבן װעט דיך ניט ָאנרירן קײן בײז

  , אין הונגער װעט ער דיך אױסלײזן ֿפון טױט20
  .און אין מלחמה ֿפון דער מַאכט ֿפון שװערד

  , ֿפַאר דער רוט ֿפון דער צונג װעסטו זַײן ֿפַארבָארגן21
  .ַאז זי קומט, און װעסט ניט מורא הָאבן ֿפַאר ֿפַארװיסטונג

  ,ן ֿפַארװיסטונג און ֿפון הונגער װעסטו לַאכן ֿפו22
  .און ֿפַאר די חיות ֿפון דער ערד װעסטו ניט מורא הָאבן

  , װָארום מיט די שטײנער ֿפון ֿפעלד װעט זַײן דַײן בונד23
  .און די חיה ֿפון ֿפעלד װעט זַײן שלום מיט דיר

  , און װעסט װיסן ַאז דַײן געצעלט איז בשלום24
  .און בַײ דיר װעט ניט ֿפעלן, ן דַײן װױנונגאון װעסט נָאכזע

  , און װעסט װיסן ַאז דַײן זָאמען װעט זַײן ֿפיל25
  .און דַײנע שּפרָאצונגען װי גרָאז ֿפון דער ערד

  , װעסט קומען אין ֿפולער עלטער צום קֿבר26
  .װי ַא סטױג קומט ַארַײן אין זַײן צַײט
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ו

  ,איז דָאסַאזױ , דָאס הָאבן מיר אױסגעֿפָארשט,  זע27
  .און דו מערק דיר, הער עס צו

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִאיוֿב1
  , װען געװױגן זָאל געװױגן װערן מַײן ּכעס2

  !און מַײן ברָאך װָאלט מען נעמען אױֿפן װָאגשָאל בַאגלַײך
  ; װָארום שװערער ֿפון דעם זַאמד ֿפון ימען װָאלט עס זַײן ַאצונד3

  .מַײנע װערטער צעמישטדרום זַײנען 
  , װָארום אין מיר זַײנען די ֿפַײלן ֿפון ַאלמַאכטיקן4

  ;װָאס זײער גיֿפט טרינקט מַײן געמיט
  .שרעקענישן ֿפון גָאט שטעלן זיך אױס קעגן מיר

  ? שרַײט דען ַא װַאלדאײזל אױף גרָאז5
  ?צי מרוקעט ַאן ָאקס אױף זַײן ֿפוטער

  ?ַאלץ װערט אומבַאטַעמטס געגעסן ָאן ז6
  ?צי איז דָא ַא טעם אין זַאֿפט ֿפון ַאלטַײ

  , װָאס מַײן זעל הָאט ניט געװָאלט ָאנרירן7
  .דָאס זַײנען די צושּפַײזן ֿפון מַײן ברױט

  , הלװאי קומט ָאן מַײן ֿפַארלַאנג8
  !און מַײן הָאֿפענונג גיט גָאט

  , און גָאט װיליקט אַײן און צעדריקט מיך9
  !און דערענדיקט מיךלָאזט לױז זַײן הַאנט 

  , װָאלט דָאס נָאך געװען מַײן נחמה10
  ;און איך װָאלט געטַאנצט אין יסורים

  ;זָאל ער זַײן אומדערבַארימדיק
  הגם איך הָאב ניט געלײקנט
  .ָאן די װערטער ֿפון הײליקן

  ?ַאז איך זָאל הָאֿפן,  װָאס איז מַײן ּכוח11
  ?לטן מַײן געמיטַאז איך זָאל אַײנהַא, און װָאס מַײן ָסוף

  ? איז דער ּכוח ֿפון שטײנער מַײן ּכוח12
  ?איז מַײן לַײב ֿפון קוּפער

  , איז דען ֿפַאר מיר קײן הילף ניטָא13
  ?און ַאן עצה איז ֿפַארשטױסן ֿפון מיר
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  , דעם װָאס גײט אַײן קומט ַרחָמנות ֿפון זַײן חֿבר14
  .ַאֿפילו ער ֿפַארלָאזט די מורא ֿפַארן ַאלמַאכטיקן

  , מַײנע ברידער הָאבן געֿפעלשט װי ַא טַײך15
  ,װי דער שטרָאם ֿפון טַײכן װָאס גײען ַאװעק

  – װָאס זַײנען טונקל ֿפון אַײז 16
  .אױף זײ בַאהַאלט זיך דער שנײ

  ,װערן זײ ֿפַארשװּונדן,  בעת זײ װערן צעװַארעמט17
  .צעגײען זײ ֿפון זײער ָארט, װי עס װערט הײס

  , װעגן ֿפון זײער װַאנדער עס דרײען זיך די18
  .זײ ֿפַארגײען אין נישט און װערן ֿפַארלָארן

  , די קַארַאװַאנען ֿפון ֵּתימא הָאבן אױסגעקוקט19
  ,מחנות ֿפון שֿבא הָאבן געהָאֿפט אױף זײ-די גײ

  , ָאבער זײ הָאבן זיך געשעמט װָאס זײ הָאבן זיך ֿפַארזיכערט20
  .אין שַאנד געבליבןזײ זַײנען ָאנגעקומען ביז ַאהין און 

  ,ַאצונד זַײט איר מיט אים,  ֿפַאר װָאר21
  .און זיך דערשרָאקן, איר הָאט דערזען דעם ברָאך

  ,גיט מיר װָאס:  הָאב איך דען געזָאגט22
  ?און ֿפון אַײער ֿפַארמעג שענקט ֿפַאר מיר

  ,מַאכט מיך ַאנטרינען ֿפון ׂשונאס הַאנט:  ָאדער23
  ?ן געװַאלטטוער זָאלט איר מיך אױסלײזןאון ֿפון דער הַאנט ֿפו

  ,און איך װעל שװַײגן,  לערנט מיך24
  .גיט מיר צו ֿפַארשטײן, און װָאס איך הָאב ֿפַארזען

  ! װי שטַארק זַײנען ריכטיקע װערטער25
  ?ָאבער װָאס בַאװַײזט דָאס בַאװַײזן ֿפון אַײך

  , רעכנט איר װערטער ֿפַאר ַא בַאװַײז26
  ?י רײד ֿפון ֿפַארצװײֿפלטןאון ֿפַאר װינט ד

  , ַאֿפילו אױף ַא יתום װָאלט איר גורל װַארֿפן27
  .און איר װָאלט גרָאבן אױף אַײער חֿבר

  ;קערט אַײך צו מיר,  און ַאצונד בַאװיליקט28
  ?און צי װעל איך אַײך אין ּפנים ַא ליגן זָאגן

  ,זָאל קײן עװלה ניט געשען, איך בעט אַײך,  קערט אַײך אום29
  .איך בין גערעכט דערין, קערט אַײך װידער אום, ָאי

  ? איז אין מַײן צונג דָא אומרעכט30
  ?צי שּפירט ניט מַײן גומען ֿפַארברעכן
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  ,דינסטצַײט הָאט דער מענטש אױף דער ערד,  ֿפַאר װָאר1ז
  .און װי טעג ֿפון ַא געדונגענעם זַײנען זַײנע טעג

  , װי ַא קנעכט װָאס שמַאכט נָאך שָאטן2
  ,און װי ַא געדונגענער װָאס הַארט אױף זַײן לױן

  , ַאזױ הָאב איך מיר צוגעטײלט געקריגן חדשים ֿפון אומגליק3
  .און נעכט ֿפון מַאטערניש הָאט מען מיר צוגעצײלט

  ?װען װעל איך אױֿפשטײן: זָאג איך,  ַאז איך לײג זיך4
 ביזן און איך װער זַאט מיט װַארֿפעניש, און די נַאכט ציט זיך

  .ֿפרימָארגן
  , מַײן לַײב איז בַאקלײדט מיט װערים און שטיקער ערד5

  .מַײן הױט ּפלַאצט און װערט צעקרָאכן
  , מַײנע טעג זַײנען ֿפלינקער ֿפון ַא װעבשיֿפל6

  .און װערן ֿפַארלענדט ָאן ַא הָאֿפענונג
  ,ַאז ַא הױך איז מַײן לעבן,  געדענק7

  .טסמַײן אױג װעט ניט ָאנזען מער גו
  , מיך װעט מער ניט ָאנקוקן דָאס אױג ֿפון מַײן זעער8

  .און שױן בין איך ניטָא, דַײנע אױגן זַײנען אױף מיר
  , ֿפַארלענדט װערט ַא װָאלקן און ֿפַארגײט9

  .װעט ניט ַארױֿפקומען, ַאזױ דער װָאס נידערט אין אונטערערד
  , ער װעט זיך מער ניט אומקערן אין זַײן הױז10

  . ָארט װעט אים מער ניט קענעןאון זַײן

  , דרומעך װעל איך ניט ֿפַארמַײדן מַײן מױל11
  ,איך װעל רעדן אין דער קלעמעניש ֿפון מַײן געמיט
  .איך װעל קלָאגן אין דער ביטערקײט ֿפון מַײן זעל

  ,חיה-ָאדער ַא ים,  בין איך ַא ים12
  ?װָאס דו שטעלסט ַא װַאך איבער מיר

  , בעט װעט מיך טרײסטןמַײן:  ַאז איך זָאג13
  ,מַײן געלעגער װעט מיטטרָאגן מַײן קלָאג

  , שרעקסטו מיך מיט חלומות14
  .און מיט זעונגען גרױלסטו מיך

  , און מַײן זעל װיל בעסער דערװַארגעניש15
  .אײדער די דָאזיקע בײנער מַײנע, טױט

  ,איך װעל אײביק ניט לעבן;  מיר איז נמאס16
  .ום ַא הױך זַײנען מַײנע טעגװָאר, לָאז ָאּפ ֿפון מיר

  ,ַאז דו זָאלסט אים גרײסן,  װָאס איז דער מענטש17
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ח

  ,און ַאז דו זָאלסט לײגן אױף אים דַײן הַארץ
  , און אים דערמָאנען ַאלע ֿפרימָארגן18

  ?ַאלע רגע אים ּפרּוװן
  ? װי לַאנג װעסטו זיך ניט ָאּפקערן ֿפון מיר19

  ?ַארָאּפ מַײן שּפַײעכץמיך ניט ָאּפלָאזן ביז איך שלינג 
  ?היטער ֿפון דעם מענטשן, װָאס טו איך דיר,  ַאז איך זינדיק20

  ,ֿפַאר װָאס הָאסטו מיך געמַאכט ֿפַאר דַײן צילברעט
  ?ַאז איך בין געװָארן זיך ַאלײן צו לַאסט

  , און װָאס ֿפַארגיסטו ניט מַײן ֿפַארברעך21
  ?און טוסט ניט ָאּפ מַײן זינד

  ,ד װעל איך ליגן אין שטױבװָארום ַאצונ
  .און איך װעל ניט זַײן, און װעסט מיך זוכן

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִבלַדד דער שוחי1
  , ביז װַאנען װעסטו רעדן דָאס דָאזיקע2

  ?און װי ַא שטַארקער װינט װעלן זַײן די װערטער ֿפון דַײן מױל
  ? װעט דען גָאט ֿפַארדרײען דעם משּפט3
  ?ון װעט דער ַאלמַאכטיקער ֿפַארדרײען די גערעכטיקײטא
  , ַאז דַײנע קינדער הָאבן געזינדיקט צו אים4

  .הָאט ער זײ ַאװעקגעשיקט ֿפַאר זײער ֿפַארברעך
  , ַאז דו װָאלסט זוכן גָאט5

  ,און צום ַאלמַאכטיקן בעטן
  , ַאז דו װָאלסט זַײן רײן און רעכטֿפַארטיק6

  ,רװעקן ֿפַאר דירװָאלט ער ַאצונד זיך דע
  .און גַאנץ מַאכן דַײן גערעכטע װױנונג

  , און אױב דַײן ָאנהײב װעט זַײן קלײן7
  .װעט דַײן ָסוף זַײן זײער גרױס

  , װָארום ֿפרעג ַאקָארשט דעם ֿפרִיערדיקן ָדור8
  –און מערק װָאס זײערע עלטערן הָאבן אױסגעֿפָארשט 

  ,גָארנישטאון װײסן ,  װָארום מיר זַײנען ֿפון נעכטן9
  –װַײל ַא שָאטן זַײנען אונדזערע טעג אױף דער ערד 

  ,זײ װעלן דיר זָאגן, זײ װעלן דיך לערנען,  ֿפַאר װָאר10
  .און ֿפון זײער הַארצן ַארױסברענגען װערטער
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ט

  ? קען אױסװַאקסן רָאר ָאן ַא זומּפ11
  ?קען גרױס װערן טַײכגרָאז ָאן װַאסער

  ,ניט ָאּפגעשניטן, ט נָאך איז עס אין זַײן גרינקײ12
  .און װי גָארע הײ װערט עס ֿפַארטריקנט

  , ַאזױ זַײנען די װעגן ֿפון ַאלע גָאטֿפַארגעסער13
  .און די הָאֿפענונג ֿפון דעם זינדיקן גײט אונטער

  , װָארום זומערֿפָאדים איז זַײן ֿפַארזיכערונג14
  .און שּפינװעבס זַײן בטחון

  ,ָאבער עס הָאט ניט קײן בַאשטַאנד, ז ער לענט זיך ָאן אױף זַײן הױ15
  .ָאבער עס בלַײבט ניט שטײן, ער הַאלט זיך דערָאן

  , זַאֿפטיק איז ער ֿפַאר דער זון16
  .און איבער זַײן גָארטן גײט ַארױס זַײן שּפרָאץ

  , אין ַא הױֿפן ֿפלעכטן זיך זַײנע װָארצלען17
  .צװישן שטײנער רַײסט ער זיך דורך

  ,יקט מען אים ֿפון זַײן ָארט ָאבער ֿפַארטיל18
  .איך הָאב דיך ניט געזען: ֿפַארלײקנט ער אים

  , ָאט דָאס איז די ֿפרײד ֿפון זַײן װעג19
  .און ֿפון דער ערד שּפרָאצט ַאן ַאנדערער ַארױס

  ,גָאט ֿפַארַאכט ניט דעם אומשולדיקן,  זע20
  ;און װעט ניט אױֿפהַאלטן די הַאנט ֿפון דעם שלעכטסטוער

  ,יז ער װעט ָאנֿפילן מיט געלעכטער דַײן מױל ב21
  .און דַײנע ליּפן מיט שַאלונג

  , דַײנע ָׂשונאים װעלן זיך ָאנקלײדן מיט שַאנד22
  .און דָאס געצעלט ֿפון די רָשעים װעט מער ניט זַײן

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִאיוֿב1
  ;איך װײס ַאז ַאזױ איז עס,  אמת2

  ?ַא מענטש גערעכט זַײן קעגן גָאטאון װי קען 
  , ַאז ער זָאל װעלן זיך קריגן מיט אים3

  .װָאלט ער אים ניט געקענט ענטֿפערן אײנס ֿפון טױזנט
  – און שטַארק אין ּכוח,  קלוג אין הַארצן4

  ?װער קען זיך ַעקשנען קעגן אים און ַארױס גַאנץ
  ,און זײ מערקן ניט,  דער װָאס רוקט איבער בערג5

  . ער קערט זײ איבער אין זַײן צָארןװען
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  , דער װָאס טרײסלט אױף די ערד ֿפון איר ָארט6
  .ַאז אירע זַײלן ציטערן

  ,און זי שַײנט ניט,  דער װָאס הײסט דער זון7
  .און די שטערן ֿפַארחתמעט ער

  , ער הָאט אױסגעשּפרײט די הימלען ַאלײן8
  .און ער טרעט אױף די הײכן ֿפון ים

  ,מַאכט דעם בערשטערן ער הָאט גע9
  ,דעם ָאריָאן און דעם זיבנשטערן

  .און די קַאמערן ֿפון ָדרום
  , ער טוט גרױסע זַאכן ַאזש ניט צו דערֿפָארשן10

  .און װּונדער ַאזש ָאן ַא צָאל
  ,און איך זע ניט,  ָאט גײט ער מיר ֿפַארבַײ11

  .און איך מערק אים ניט, און ער ציט דורך
  ?װער קען אים ָאּפהַאלטן – װעק ָאט כַאּפט ער ַא12

  ?װָאס טוסטו: װער קען אים זָאגן
  ;  גָאט קערט ניט ָאּפ זַײן צָארן13

  .אונטער אים הָאבן זיך געבױגן די העלֿפער ֿפון ַרַהֿב
  , הַײנט װי שױן קען איך אים ענטֿפערן14

  ?קלַײבן מַײנע װערטער קעגן אים
  ;ן איך ניט ענטֿפערןקע,  װָאס ַאֿפילו איך זָאל גערעכט זַײן15

  .בעטן מוז איך זיך בַײ דעם װָאס משּפט מיך
  , ַאֿפילו איך זָאל רוֿפן און ער זָאל ענטֿפערן16

  .װָאלט איך ניט גלױבן ַאז ער הָאט ֿפַארנומען מַײן ָקול
  , ער װָאס צערַײבט מיך מיט שטורעמװינט17

  .און מערט מַײנע װּונדן אומזיסט
  ,טעם ניט ָאּפצִיען ער לָאזט מיך מַײן ָא18

  .נַײערט ער זעטיקט מיך מיט ביטערנישן
  ,איז ער מַאכטיקער,  אױב אין ּכוח19

  ”?װער קען מיך לָאדן „:און אױב אױף ַא משּפט
  ;װעט מַײן מױל מיך ֿפַארשולדיקן,  ַאֿפילו איך זָאל זַײן גערעכט20

  .װעט ער מיך מַאכן ֿפַאר קרום, איך מעג זַײן אומשולדיק

  ; בין אומשולדיק איך21
  ,מיך ַארט ניט מַײן נֿפש

  .מיר איז נמאס מַײן לעבן
  :דרום זָאג איך,  עס איז ַאלץ אײנס22
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י

  .דעם אומשולדיקן ַאזױ װי דעם ָרשע ֿפַארלענדט ער
  , װען די רוט טײט ּפלוצלינג23

  .שּפָאט ער אױף דעם גוססן ֿפון די אומשולדיקע
  ;נט ֿפון ָרשעבן אין דער הַאע די ערד איז איבערגעג24

  ;דעם ּפנים ֿפון אירע ריכטער ֿפַארדעקט ער
  ?װער דען איז דָאס, אױב ניט

  , און מַײנע טעג זַײנען ֿפלינקער ֿפון ַא לױֿפער25
  .ניט ָאנגעזען גוטס, זײ זַײנען ַאנטלָאֿפן

  , זײ זַײנען ַאװעק גלַײך װי רָארשיֿפן26
  .װי ַאן ָאדלער װָאס שװעבט אױֿפן עסן

  ,איך װעל ֿפַארגעסן מַײן קלָאג, יך זָאג ַאז א27
  ,און זיך אױֿפמונטערן, ַאװעקװַארֿפן מַײן אומעטיק ּפנים

  , שרעק איך זיך ֿפַאר ַאלע מַײנע װײטָאגן28
  .איך װײס ַאז דו װעסט מיר ניט שענקען

  , שולדיק מוז איך בלַײבן29
  ?טָא נָאך װָאס זָאל איך מיך מִיען אומנישט

  ,זיך געװַאשן מיט שנײװַאסער ַאז איך װָאלט 30
  ,און גערײניקט מיט לױג מַײנע הענט

  , װעסטו דענצמָאל אין ַא גרָאבן מיך אַײנטונקען31
  .ַאז מַײנע קלײדער װעלן זיך עקלען מיט מיר

  ,איך זָאל אים ענטֿפערן,  װָארום ניט ַא מענטש װי איך איז ער32
  .מיר זָאלן אין אײנעם צום משּפט גײן

  ,ישן אונדז קײן ַאנטשײדער ניטָא צװ33
  .װָאס זָאל לײגן זַײן הַאנט אױף אונדז בײדן

  , זָאל ער ָאּפטָאן ֿפון מיר זַײן רוט34
  ,און זַײן אימה זָאל מיך ניט שרעקן

  ;און ניט מורא הָאבן ֿפַאר אים,  װעל איך רעדן35
  ?װָארום בין איך דען ניט ֿפעסט בַײ זיך

  

  ; מיר ַאלײן עקלט מַײן לעבן1
  ,יך װעל ֿפון מיר לױז לָאזן מַײן קלָאגא

  .איך װעל רעדן אין דער ביטערקײט ֿפון מַײן זעל
  ;זָאלסט מיך ניט שולדיק מַאכן:  איך װעל זָאגן צו גָאט2

  .לָאז מיך װיסן ֿפַאר װָאס דו קריגסט זיך מיט מיר
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  , איז דיר גוט ַאז דו דריקסט3
  ,ַאז דו ֿפַארַאכטסט די מי ֿפון דַײנע הענט

  ?און דעם בַארָאט ֿפון די רָשעים בַאשַײנסטו
  ? זַײנען אױגן ֿפון ֿפלײש בַײ דיר4

  ? צי זעסטו װי ַא מענטש זעט
  , זַײנען װי די טעג ֿפון ַא מענטשן דַײנע טעג5

  ?צי דַײנע יָארן װי די טעג ֿפון ַא מַאן
  , ַאז דו זוכסט מַײן זינד6

  ,און ֿפָארשסט מַײן חטא
  ,יך בין ניט שולדיק הגם דו װײסט ַאז א7

  .נָאר ניטָא װער זָאל מציל זַײן ֿפון דַײן הַאנט
   דַײנע הענט הָאבן מיך געֿפורעמט און געמַאכט8

  .ֿפון דעסט װעגן ברענגסטו מיך אום, מיט ַאלעם מיט ַאנַאנדער
  ,ַאז װי לײם הָאסטו מיך געמַאכט,  געדענק ֿפָארט9

  .און צו שטױב װעסטו מיך אומקערן
  ,װי מילך הָאסטו מיך אױסגעגָאסן,  װָאר ֿפַאר10

  .און װי קעז הָאסטו מיך ֿפַארגליװערט
  , מיט הױט און ֿפלײש הָאסטו מיך בַאקלײדט11

  .און מיט בײנער און ָאדערן געֿפלָאכטן
  , לעבן און גענָאד הָאסטו מיר בַאשערט12

  .און דַײן ָאבַאכט הָאט ָאּפגעהיט מַײן גַײסט
  , בַאהַאלטן אין דַײן הַארצן ָאבער דָאס הָאסטו13

  :איך װײס ַאז דָאס הָאסטו געהַאט אין זינען
  ,װעסטו מיך היטן,  ַאז איך זינדיק14

  .און ֿפון מַײן חטא מיך ניט רײן מַאכן
  ,איז װײ צו מיר,  ַאז איך בין שולדיק15

  ,קען איך ניט אױֿפהײבן דעם קָאּפ, און בין איך גערעכט
  .דיק מַײן ּפַײןאון זעענ, זַאט מיט שַאנד

  ,יָאגסטו מיך װי ַא לײב,  און הײבט ער זיך אױף16
  .און ַאלץ װידער בַאגײסטו זיך משונה קעגן מיר

  , בַאנַײסט דַײנע עדות קעגן מיר17
  ;און מערסט דַײן ּכעס אױף מיר

  .געביטן נָאכַאנַאנד װערט דער חיל קעגן מיר

  ? געצױגן און נָאך װָאס הָאסטו מיך ֿפון טרַאכט ַארױס18
  .און ַאן אױג װָאלט מיך ניט ָאנגעזען, איך װָאלט ֿפַארגַאנגען
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  , װי ניט געװען װָאלט איך געװען19
  .ֿפון מוטערלַײב װָאלט איך צום קֿבר געברַאכט געװָארן

  ,טָא הער אױף,  מַײנע טעג זַײנען דָאך װינציק20
  ,סלאיך זָאל זיך אױֿפמונטערן ַא בי, און טו זיך ָאּפ ֿפון מיר

  , אײדער איך גײ ַאװעק זיך ניט אומצוקערן21
  ,אין ַא לַאנד ֿפון חושך און טױטשָאטן

  , ַא לַאנד טונקל װי די ֿפינצטערניש ַאלײן22
  ,טױטשָאטן ָאן ָארדענונג
  .איז װי ֿפינצטערניש, װּו ַאֿפילו ַאז עס שַײנט

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט צוֿפר דער ַנַעָמתי1
  ?ָאל דער ֿפילרעדעװדיקער בלַײבן ניט געענטֿפערט ז2

  ?און צי זָאל דער ליּפנמענטש בלַײבן גערעכט
  , דַײנע ּפלױדערַײען מַאכן מענטשן שװַײגן3

  .און קײנער הַאלט ניט ֿפָאר, און דו שּפָאטסט
  ,לױטער איז מַײן לערנונג:  און דו זָאגסט4

  .און רײן בין איך אין דַײנע אױגן
  ,װאי רעדט גָאט ָאבער הל5

  ,און עֿפנט זַײנע ליּפן מיט דיר
  , און דערצײלט דיר די ֿפַארבָארגענישן ֿפון קלוגשַאֿפט6

  ,װי ֿפילֿפַאכיק די חכמה איז
  און װָאלסט װיסן ַאז גָאט מָאנט ֿפון דיר

  .װינציקער װי דַײן זינד
  ? װילסטו די דערֿפָארשונג ֿפון גָאט געֿפינען7

  ?ַאכטיקן געֿפינעןצי דעם ציל ֿפון ַאלמ
  ?װָאס קענסטו אױֿפטָאן,  עס איז הױך װי די הימלען8

  ? װָאס קענסטו װיסן, טיֿפער ֿפון אונטערערד
  , לענגער ֿפון דער ערד איז די מָאס דערֿפון9

  .און ברײטער ֿפון ים
  , ַאז ער גײט ֿפַארבַײ און ֿפַארשליסט10

  ?װער קען אים ָאּפהַאלטן, ָאדער ער זַאמלט אַײן
  , װָארום ער װײס די ֿפַאלשע לַײט11

  .ָאן צו מָאל ַא קוק טָאן, און ער זעט דָאס אומרעכט
  , ָאבער דער ּפוסטער מענטש װעט קריגן ׂשכל12
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  .װען ַא יונגער װַאלדאײזל װעט איבערגעבָארן װערן אין ַא מענטשן
  , ַאז דו װעסט צוקערן דַײן הַארץ13

  – און אױסשּפרײטן צו אים דַײנע הענט
  ,דערװַײטער עס,  אױב אומרעכט איז אין דַײן הַאנט14

  – און זָאלסט ניט לָאזן רוען אין דַײנע געצעלטן ַאן עװלה
  , דענצמָאל װעסטו אױֿפהײבן דַײן ּפנים ָאן ַא ֿפלעק15

  .און ניט מורא הָאבן, און װעסט ֿפעסט זַײן
  ; װָארום די מַאטערניש װעסטו ֿפַארגעסן16

  .ז ַאװעק װעסטו עס דערמָאנעןװי װַאסער װָאס אי
  , און העלער װי מיטן טָאג װעט אױֿפשטײן דַײן לעבן17

  .די ֿפינצטערניש װעט װי דע מָארגן װערן
  ,װַײל הָאֿפענונג איז דָא,  און װעסט זַײן זיכער18

  .און ליגן אין זיכערקײט, און װעסט זיך ַארומקוקן
  ,און קײנער װעט ניט שרעקן,  און װעסט הױערן19

  .און ֿפיל װעלן זוכן דַײן לַײטזעליקײט
  , ָאבער די אױגן ֿפון די רָשעים װעלן אױסגײן20

  ,און ַאנטרינונג װעט זַײן ֿפַארלָארן ֿפון זײ
  .ַאן אױסהױכעניש ֿפון דער נשמה – און זײער הָאֿפענונג

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִאיוֿב1
  ,איר זַײט די לַײט,  אמת יָא2

  ! מיט אַײך װעט ָאּפשטַארבן די חכמהאון
  , איך הָאב אױך ֿפַארשטַאנדיקײט ַאזױ װי איר3

  ;איך ֿפַאל ניט ַארָאּפ קעגן אַײך
  ?און בַײ װעמען איז ַאזױ װָאס ניטָא

  –  ַא געלעכטער בַײם חֿבר בין איך געװָארן4
  ;און ער הָאט אים געענטֿפערט, דער װָאס הָאט גערוֿפן צו גָאט

  .דער ֿפרומער, דער גערעכטער – טערַא געלעכ
  , דעם אומגליקלעכן קומט ֿפַארַאכטונג5

  ,װעדליק די געדַאנקען ֿפון דעם גליקלעכן
  .די װָאס זײער ֿפוס גליטשט זיך אױס – ַא שטױס

  , בַשלװה זַײנען די געצעלטן ֿפון די רױבער6
  ,און אין זיכערקײט די װָאס דערצערענען גָאט

  .ן גָאט אין זַײן ֿפױסטדער װָאס ברענגט זַײ
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  ,און זײ װעלן דיך לערנען,  ָאבער ֿפרעג ַאקָארשט די בהמות7
  ;און ער װעט דיר זָאגן, און דעם ֿפױגל ֿפון הימל

  ,און זי װעט דיך לערנען,  ָאדער רעד צו דער ערד8
  .און דיר װעלן דערצײלן די ֿפישן ֿפון ים

  , װער צװישן ַאלע דָאזיקע װײס ניט9
  ?נט ֿפון גָאט הָאט דָאס געמַאכטַאז די הַא

  , ַאז אין זַײן הַאנט איז די זעל ֿפון יעטװעדער לעבעדיקן10
  – .און דער גַײסט ֿפון יעטװעדער מענטשנס לַײב

  , דַארף ניט דָאס אױער ּפרּוװן װערטער11
  ?ַאזױ װי דער גומען ֿפַארזוכט זַײן שּפַײז

  , איז בַײ גרַײזן די חכמה12
  – ?ימים ֿפַארשטַאנדיקײט-און אין ַאריכת

  , בַײ אים איז חכמה און גֿבורה13
  .ער הָאט עצות און ֿפַארשטַאנדיקײט

  ,און עס װערט ניט ָאּפגעבױט, ער צעשטערט,  זע14
  .און עס װערט ניט געעֿפנט, ער ֿפַארשליסט ַא מענטשן

  ,און זײ װערן אױסגעטריקנט, ער ֿפַארהַאלט װַאסערן,  זע15
  .און זײ קערן איבער די ערד, ַארױסאון ער שיקט זײ 

  , בַײ אים איז מַאכט און קלוגשַאֿפט16
  .זַײנער איז אי דער ֿפַארֿפירטער אי דער ֿפַארֿפירער

  , ער מַאכט אומגײן די יועצים בַאנומענע17
  .און די ריכטער בַאנַארישט ער

  , די געבונדענע ֿפון די מלכים מַאכט ער לױז18
  .נדט ער ַא שטריקגַארטלאון אױף זײערע לענדן בי

  , ער מַאכט אומגײן די ּכהנים בַאנומענע19
  .און די מַאכטיקע ֿפַארדרײט ער

  , ער נעמט ָאּפ דעם לשון בַײ די בַארעדעװדיקע20
  .און דעם ׂשכל ֿפון די זקנים נעמט ער ַאװעק

  , ער גיסט ֿפַארַאכטונג אױף ֿפירשטן21
  .ער לױזאון דעם ָאנגורט ֿפון די שטַארקע מַאכט 

  , ער ַאנטּפלעקט טיֿפענישן ֿפון דער ֿפינצטער22
  .און ברענגט ַארױס אין ליכט דעם שָאטן ֿפון טױט

  ,און ברענגט זײ אונטער, ער דערהײכט די ֿפעלקער 23
  .און ֿפירט זײ ַאװעק, ער שּפרײט אױס די ֿפעלקער

  , לַאנד ער טוט ָאּפ דעם ׂשכל ֿפון די הױּפטלַײט ֿפון דעם ֿפָאלק ֿפון24
  .און מַאכט זײ בלָאנדזשען אין ַא װיסטעניש ָאן ַא װעג
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יג

  , זײ טַאּפן אין חושך ָאן ליכט25
  .און ער מַאכט זײ װַאקלען װי ַא שיּכורער

  

  ,ַאלץ הָאט געזען מַײן אױג,  זע1
  .מַײן אױער הָאט געהערט און זיך געמערקט

  ,װײס איך אױך,  װי איר װײסט2
  .עגן אַײךאיך ֿפַאל ניט ַארָאּפ ק

  , ָאבער איך װיל צום ַאלמַאכטיקן רעדן3
  .און טענהן צו גָאט װיל איך

  , איר ָאבער זַײט שמירער ֿפון ליגן4
  .נישטיקע רוֿפאים זַײט איר ַאלע

  , הלװאי װָאלט איר שװַײגן געשװיגן5
  .װָאלט דָאס ֿפון אַײך ַא חכמה געװען

  , הערט ַאקָארשט מַײן טענה6
  .ַײנע ליּפן ֿפַארנעמטאון די קריג ֿפון מ

  , װילט איר ֿפַאר גָאט רעדן אומרעכט7
  ?און ֿפַאר אים רעדן בַאטרוג

  , װילט איר זַײן ּפנים שַאנעװען8
  ?צי װילט איר ֿפַאר גָאט זיך קריגן

  ? װעט גוט זַײן ַאז ער װעט אַײך אױסֿפָארשן9
  ?צי װי מע נַארט ַא מענטשן װעט איר אים ָאּפנַארן

  ,עט ער אַײך שטרָאֿפן שטרָאֿפן װ10
  .אױב איר װעט אין ֿפַארבָארגעניש שַאנעװען

  ,זַײן גרױסקײט װעט אַײך דערשרעקן,  ֿפַאר װָאר11
  .און זַײן ּפחד װעט ֿפַאלן אױף אַײך

  , אַײערע בַײשּפילן זַײנען געגליכן צו ַאש12
  .צו הױֿפנס לײם אַײערע רײד הױֿפנס

  ,און איך װעל רעדן,  לָאזט מיך ָאּפ13
  .און זָאל קומען אױף מיר װָאס װיל

  ,איך װעל נעמען מַײן ֿפלײש אין מַײנע צײן,  מעג זַײן װָאס14
  .און מַײן לעבן װעל איך אַײנשטעלן אין מַײן הַאנט

  – איך ריכט זיך אױף אים –  ָאט װעט ער מיך טײטן15
  .ָאבער מַײנע װעגן װעל איך אױֿפװַײזן ֿפַאר אים
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יד

  ,ן ַא הילף שױן דָאס װעט מיר זַײ16
  .װָאס ֿפַאר אים קען קײן ֿפַאלשער ניט קומען

  ,צו מַײן װָארט- הערן הערט17
  .און מַײן ַארױסזָאג מיט אַײערע אױערן

  ;לײג איך ֿפָאר דעם משּפט, איך בעט אַײך,  ָאט18
  .איך װײס ַאז איך װעל זַײן גערעכט

  ? װער איז דער װָאס קען קריגן מיט מיר19
  .ָאלט איך שװַײגן און ֿפַארגײןװָארום דענצמָאל װ

  , נָאר צװײ זַאכן זָאלסטו ניט טָאן מיט מיר20
  :דענצמָאל װעל איך ֿפַאר דַײן ּפנים זיך ניט ֿפַארבָארגן

  , דַײן הַאנט דערװַײטער ֿפון מיר21
  .און דַײן אימה זָאל מיך ניט שרעקן

  ,און איך װעל דיר ענטֿפערן,  און רוף22
  .ענטֿפער דו מיראון , צי איך װעל רעדן

  ? װיֿפיל הָאב איך זינד און חטאים23
  .מַײן ֿפַארברעך און מַײן חטא לָאז מיך װיסן

  , ֿפַאר װָאס ֿפַארבָארגסטו דַײן ּפנים24
  ?און רעכנסט מיך ֿפַאר ַא ׂשונא צו דיר

  , צי ַא געטריבן בלַאט װילסטו אַײנשרעקן25
  ?און ַא ֿפַארטריקנטן שטרױ װילסטו נָאכיָאגן

  , װָאס דו שרַײבסט מיר ָאן ביטערנישן26
  ;און מַאכסט מיך ַירשען די זינד ֿפון מַײן יוגנט

  , און טוסט ַארַײן אין ַא קלָאץ מַײנע ֿפיס27
  ;און היטסט ַאלע מַײנע שטעגן

  .ַארום מַײנע ֿפוסטריט גריבלסטו זיך
  , און איך בין װי ַא לָאגל װָאס צעקריכט28

  .ט אים צעֿפרעסןװי ַא בגד װָאס מָאיל הָא

  

  ,געבָארן ֿפון ַא ֿפרױ,  דער מענטש1
  .הָאט קורצע טעג און זַאט ֿפַארדרָאס

  , װי ַא בלום קומט ער ַארױס און װערט ֿפַארשניטן2
  .און ער ַאנטלױֿפט װי ַא שָאטן און בַאשטײט ניט

  ? און אױף ַאזעלכן הַאלטסטו ָאֿפן דַײנע אױגן3
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  ?משּפט מיט דיראון מיך װילסטו ברענגען צום 
  ? װער קען מַאכן רײן ֿפון אומרײן4

  .קײן אײנער ניט
  , אױב זַײנע טעג זַײנען צוגעשניטן5

  ,די צָאל ֿפון זַײנע חדשים איז בַײ דיר
  ,גרענעצן הָאסטו אים געמַאכט װָאס ער קען ניט ַאריבער

  ,ּכדי ער זָאל הָאבן רו,  קער זיך ָאּפ ֿפון אים6
  .י ַא געדונגענער זַײן טָאגביז ער װעט דערֿפילן װ

  ; װָארום ֿפַאר ַא בױם איז דָא ַא הָאֿפענונג7
  ,בַאנַײט ער זיך װידער, ַאז ער װערט ָאּפגעשניטן

  .און זַײן שּפרָאץ הערט ניט אױף
  , ַאז ַאלט אין דער ערד װערט זַײן װָארצל8

  ,און אין שטױב שטַארבט ָאּפ זַײן שטַאם
  ,ט ער אױף ֿפון ֵריח ֿפון װַאסער בלי9

  .און לָאזט ריטלעך ַארױס װי ַא ֿפלַאנצונג
  , ָאבער ַא מַאן שטַארבט און ֿפַאלט ַאװעק10

  ?און װּו איז ער, און ֿפַארגַאנגען דער מענטש
  , װַאסערן גײען ַאװעק ֿפון ים11

  ;און ַא טַײך װערט אױסגעטריקנט און טרוקן
  ; און דער מענטש לײגט זיך און שטײט ניט אױף12
  , קײן הימל װעט ניט זַײן װעלן זײ זיך ניט אױֿפכַאּפןביז

  .און ניט אױֿפװַאכן ֿפון זײער שלָאף
  , װען דו װָאלסט מיך אין אונטערערד בַאהַאלטן13

  ,מיך ֿפַארבָארגן ביז דַײן צָארן װעט ָאּפגײן
  – !און זיך דערמָאנען ָאן מיר, מיר שטעלן ַא צַײט

  – ?דען לעבעדיק װערןװעט ער ,  ַאז ַא מענטש שטַארבט14
  ַאלע טעג ֿפון מַײן דינסטצַײט װָאלט איך געהַארט

  .ביז מַײן אורלױב װעט קומען
  ,און איך װָאלט דיר געענטֿפערט,  װָאלסט גערוֿפן15

  .װען דו װָאלסט געגלוסט צו דעם װערק ֿפון דַײנע הענט
  , ָאבער ַאצונד צײלסטו מַײנע טריט16

  .ן חטאװַארטסט צו מָאל ניט אױף מַײ
  , ֿפַארחתמעט אין ַא בַײטל איז מַײן ֿפַארברעך17

  .און דו לײגסט נָאך צו צו מַײן זינד
  ,ַא געֿפַאלענער בַארג צעברעקלט זיך,  יָא ֿפַאר װָאר18
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טו

  ;און ַא ֿפעלדז װערט ֿפַאררוקט ֿפון זַײן ָארט
  , װַאסער צערַײבט שטײנער19

  ;ן דער ערדאירע ֿפלײצונגען שװענקען ַאװעק דעם שטױב ֿפו
  .ַאזױ ברענגסטו אונטער די הָאֿפענונג ֿפון דעם מענטשן

  ,און ער ֿפַארגײט,  שטַארקסט אים אײביק איבער20
  .און שיקסט אים ַאװעק, ֿפַארענדערסט זַײן ּפנים

  ,און ער װײס ניט,  זַײנע קינדער הָאבן ּכֿבוד21
  .און ער מערקט זײ ניט, און זײ װערן צו קלײן

  ,ֿפלײש װײטָאקט אױף אים נָאר זַײן 22
  .און זַײן זעל טרױערט אױף אים

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ֶאליֿפז דער ֵּתיָמני1
  , װעט ַא חכם ענטֿפערן מיט קענשַאֿפט ֿפון לוֿפט2

  ?װינט זַײן בױך-און ָאנֿפילן מיט מזרח
  , טענהן רײד װָאס טױגן ניט3

  ?ץ ניט מיט זײאון װערטער װָאס מע ברענגט קײן נו
  , אױך ֿפַארשטערסטו די גָאטסֿפָארכטיקײט4

  .און מינערסט די ֿפרומקײט ֿפַאר גָאט
  , װָארום דַײן זינד לערנט דַײן מױל5

  .און קלַײבסט אױס די צונג ֿפון די ליסטיקע
  ,און ניט איך,  דַײן אײגן מױל מַאכט דיך שולדיק6

  .און דַײנע ליּפן זָאגן עדות קעגן דיר

  ?ו דער ערשטער מענטש געבָארן געװָארן ביסט7
  ?ָאדער ביסטו ֿפַאר די בערג בַאשַאֿפן געװָארן

  , הָאסטו דעם ָסוד ֿפון גָאט אַײנגעהערט8
  ?און ַאװעקגענומען צו זיך די חכמה

  ?װָאס מיר װײסן ניט,  װָאס ַאזױנס װײסטו9
  ?װָאס בַײ אונדז איז ניטָא, ֿפַארשטײסטו

  ,י ַא גרַײז איז דָא צװישן אונדז אי ַא גרָאער קָאּפ א10
  .עלטער ֿפון דַײן ֿפָאטער אין טעג

  , זַײנען דיר װינציק די טרײסטונגען ֿפון גָאט11
  ?און דָאס װָארט װָאס איז מילד צו דיר

  , װָאס נעמט דיך דַײן הַארץ12
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  ,און װָאס װינקען דַײנע אױגן
  , ַאז דו קערסט קעגן גָאט דַײן גַײסט13

  ?ױס רײד ֿפון דַײן מױלאון לָאזט ַאר
  ?ַאז ער זָאל זַײן רײן,  װָאס איז ַא מענטש14

  ?און קען דען גערעכט זַײן ַא געבָארענער ֿפון ַא ֿפרױ
  ,אין זַײנע הײליקע גלױבט ער ניט,  זע15

  ,און די הימלען זַײנען ניט רײן אין זַײנע אױגן
  , הַײנט װי שױן דער אומװערדיקער און ֿפַארדָארבענער16
  ?װָאס טרינקט אומרעכט װי װַאסער,  מענטשדער

  ,הער מיר צו,  איך װעל דיר בַאשײדן17
  ;און װָאס איך הָאב געזען װעל איך דערצײלן

  –  װָאס די חכמים גיבן איבער18
  ,ֿפון זײערע עלטערן – און ֿפַארהױלן ניט

  , װָאס צו זײ ַאלײן איז געגעבן געװָארן דָאס לַאנד19
  . ניט דורכגעגַאנגען צװישן זײאון קײן ֿפרעמדער איז

  , ַאלע זַײנע טעג איז אין ציטערניש דער ָרשע20
  .און געצײלטע יָארן זַײנען ָאנגעברײט דעם געװַאלטטוער

  : ַא ָקול ֿפון ַאנגסטן איז אין זַײנע אױערן21
  .אין מיטן שלום װעט קומען ַא ֿפַארװיסטער אױף אים

  ,ינצטערניש ער גלױבט ניט זיך אױסצודרײען ֿפון ֿפ22
  .און ער איז אױסגעקליבן ֿפַארן שװערד

  ?װּו איז עס:  ער װָאגלט אום נָאך ברױט23
  .ער װײס ַאז לעבן אים איז ָאנגעברײט דער טָאג ֿפון ֿפינצטערניש

  , אים שרעקן ַאנגסט און דריקעניש24
  .זײ כַאּפן אים ָאן װי ַא מלך ָאנגעברײט צום קריג

  ,קט קעגן גָאט זַײן הַאנט װַײל ער הָאט אױסגעשטרע25
  ;און קעגן ַאלמַאכטיקן זיך געשטַארקט

  , געלָאֿפן קעגן אים מיט ַא שטָאלצן הַאלדז26
  .מיט די דיקע רוקנס ֿפון זַײנע שילדן

  , װַײל ער הָאט בַאדעקט זַײן ּפנים מיט זַײן ֿפעטס27
  ; און ָאנגעלײגט ּפלָאסטן אױֿפן לענד

  ,װיסטע שטעט און ער הָאט בַאװױנט ֿפַאר28
  ,הַײזער װָאס מע זיצט ניט אין זײ

  .װָאס זַײנען געװען ָאנגעברײט אױף הױֿפנס
  ,און ניט בַאשטײן װעט זַײן ֿפַארמעג,  ער װעט ניט רַײך זַײן29



יוֿבא  

טז

  .און ניט נַײגן װעט זיך צו דער ערד זײער ּתֿבואה
  ; ער װעט זיך ניט ָאּפטָאן ֿפון ֿפינצטערניש30

  ,רטריקענען ַא ֿפלַאםזַײן שּפרָאץ װעט ֿפַא
  . און ער װעט ָאּפגעטָאן װערן דורך ַא הױך ֿפון זַײן מױל31

  ,זָאל ניט טרױען אױף נישט דער ֿפַארנַארטער
  .װָארום נישט װעט זַײן זַײן אַײנבַײט

  ,װעט עס דערֿפילט װערן,  אײדער זַײן טָאג קומט32
  .און זַײן צװַײג װעט ניט גרין זַײן

  ,לען װי ַא װַײנשטָאק זַײן אומצַײטיקס ער װעט ָאּפשָאק33
  .און ַארָאּפװַארֿפן װי ַאן אײלבערטבױם זַײן בלִיונג

  , װָארום דָאס געזעמל ֿפון די זינדיקע בלַײבט װיסט34
  .און ַא ֿפַײער ֿפַארצערט די געצעלטן ֿפון שוחד

  , זײ טרָאגן אומרעכט און געבערן אומגליק35
  .יך ָאּפנַארונגאון זײער לַײב ברײט ָאן ֿפַאר ז

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִאיוֿב1
  ; איך הָאב געהערט ֿפיל ַאזױנס2

  .צרהדיקע טרײסטער זַײט איר ַאלע
  ? װעט זַײן ַא ָסוף צו די װינטיקע רײד3

  ?ָאדער װָאס שּפַארט דיך ַאז דו זָאלסט ענטֿפערן
   איך װָאלט אױך געקענט רעדן װי איר4

  ;ט געװען אױף מַײן ָארטַאז איר װָאל
  ,איך װָאלט געקניּפט װערטער אױף אַײך

  .און געשָאקלט אױף אַײך מַײן קָאּפ
  , איך װָאלט אַײך געשטַארקט מיט מַײן מױל5

  .און דער בַאדױער ֿפון מַײנע ליּפן װָאלט אַײך געלינדערט
  ,װערט ניט געמינערט מַײן װײטָאג,  ַאז סַײ איך רעד6

  ;גײט ער ֿפון מיר ניט ַאװעק, ױףאון סַײ איך הער א
  ; ַאצונד הָאט ער מיך ֿפַארמַאטערט,  ֿפַאר װָאר7

  .הָאסט צעגרױלט מַײן גַאנצע געזעלנשַאֿפט
  –  און הָאסט מיך צעקנײטשט8

  ;צום עדות איז עס געװָארן
  ,און מַײן מָאגערקײט שטײט אױף קעגן מיר

  .מיר אין ּפנים קלָאגט זי ָאן
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  ,ֿפַארצוקט מיט ֿפַײנטשַאֿפט זַײן צָארן הָאט 9
  ;ער הָאט געקריצט אױף מיר מיט זַײנע צײן
  .מַײן ׂשונא שלַײֿפט זַײנע אױגן אױף מיר

  , מע שּפַארט אױף דָאס מױל אױף מיר10
  ;מיט שַאנד ּפַאטשט מען מַײנע בַאקן
  .אין אײנעם קלַײבן זײ זיך אױף מיר

  , גָאט ענטֿפערט מיך איבער צום ֿפַארברעכער11
  .ן אין די הענט ֿפון רָשעים װַארֿפט ער מיךאו
  ,און ער הָאט מיך צעברעקלט,  רוִיק בין איך געװען12

  ;און מיך צעּפיצלט, און מיך ָאנגענומען בַײם געניק
  .און ער הָאט מיך אױֿפגעשטעלט ֿפַאר זַײן צילברעט

  , מיך רינגלען ַארום זַײנע שיסער13
  ,רימט ניטאון דערבַא, ער שּפַאלט מַײנע נירן

  .ער גיסט אױס צו דער ערד מַײן גַאל
  , ער צעברעכט מיך ַא ברָאך אױף ַא ברָאך14

  .ער לױֿפט קעגן מיר װי ַא קריגסמַאן
  , זַאק הָאב איך אױֿפגענײט אױף מַײן הױט15

  .און געװעלגערט אין ַאש מַײן הָארן
  , מַײן ּפנים איז רױט ֿפון געװײן16

  ,טן ֿפון טױטאון אױף מַײנע ברעמען איז שָא
  ,ניט אין מַײנע הענט,  ֿפַאר קײן אומרעכט17

  .בעת מַײן ּתֿפילה איז רײן
  ,זָאלסט ניט צודעקן מַײן בלוט,  ערד18

  !און זָאל ניט קײן ָארט זַײן ֿפַאר מַײן געשרײ
  , ַאֿפילו איצט ָאט איז אין הימל מַײן עדות19

  .זָאגער איז אין דער הײך-און מַײן עדוט
  ; ירשּפרעכער זַײנען מַײנע געדַאנקען מַײנע ֿפ20

  ,צו גָאט טוט טריֿפן מַײן אױג
  , ַאז ער זָאל משּפטן צװישן ַא מַאן מיט גָאט21

  .װי צװישן ַא מענטשנקינד און זַײן חֿבר
  , װָארום די געצײלטע יָארן גײען22

  און איך װעל ַאװעק אױף ַא װעג ֿפון װַאנען איך װעל

  .זיך ניט אומקערן
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  ,ן געמיט איז צעװײטָאקט מַײ1יז
  ,מַײנע טעג זַײנען ֿפַארלָאשן

  .דער קֿבר איז ֿפַאר מיר
  ,שּפעטער זַײנען מיט מיר,  ֿפַאר װָאר2

  .און אױף זײער ערגערן מוז רוען מַײן אױג
  ,איך בעט דיך,  קער זיך צו3

  ;זַײ ָערֿב ֿפַאר מיר בַײ דיר ַאלײן
  ?װער דען זָאל מיר ַא הַאנטשלָאג געבן

  ,ָארום זײער הַארץ הָאסטו ֿפַארבָארגן ֿפון ׂשכל װ4
  .צום ריכטיקן טוסטו זײ ניט דערהײבן

  , דער װָאס ַמסרט ֿפון חניֿפה װעגן חֿברים5
  !ַאזש אױסגײן זָאלן די אױגן ֿפון זַײנע קינדער

  ,ער הָאט מיך געשטעלט ֿפַאר ַא װערטל בַײ לַײט,  יָא6
  .ָארןאון צו שּפַײען אין ּפנים בין איך געװ

  , און טונקל ֿפון ערגערניש איז מַײן אױג7
  .און מַײנע גלידער זַײנען װי ַא שָאטן ַאלע

  , די רעכטֿפַארטיקע װערן צעגרױלט דעריבער8
  .און דער אומשולדיקער װערט אױֿפן זינדיקן אױֿפגעברַאכט

  , און דער גערעכטער זָאל ָאנהַאלטן זַײן װעג9
  !ל מערן שטַארקײטאון דער װָאס הָאט רײנע הענט זָא

  , איר ַאלע ָאבער קומט ַאקָארשט װידער ַאהער10
  .און איך װעל ניט געֿפינען ַא קלוגן צװישן אַײך

  , מַײנע טעג זַײנען ֿפַארגַאנגען11
  – מַײנע געדַאנקען זַײנען צעריסן
  .די טרַאכטענישן ֿפון מַײן הַארצן

  : נַאכט ֿפַאר טָאג מַאכן זײ12
  .”כט װַײל עס איז ֿפינצטערנָאנט איז דָאס לי„

  , ַאז איך ריכט זיך אױף דער אונטערערד װי מַײן הײם13
  ,אין ֿפינצטערניש בעט איך אױס מַײן געלעגער

  ”!ביסט מַײן ֿפָאטער„:  צום קֿבר רוף איך14
  , צום װָארעם”מַײן מוטער און מַײן שװעסטער„

  ? הַײנט װּו דען איז מַײן הָאֿפענונג15
  ?ענונג װער װעט זי ָאנזעןמַײן הָאֿפ, יָא
  , צו די ריגלען ֿפון אונטערערד װעט זי נידערן16

  .װען אין אײנעם אין שטױב װעלן מיר רוען
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  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִבלַדד דער שוחי1יח
  ? ביז װַאנען װעט איר מַאכן געיעגן אױף װערטער2
  .און דערנָאך װעלן מיר רעדן, בַאטרַאכט

  ,ָאס װערן מיר גערעכנט װי בהמות ֿפַאר װ3
  ?געהַאלטן ֿפַאר ֿפַארשטָאּפט אין אַײערע אױגן

  , דו װָאס ֿפַארצוקסט זיך ַאלײן אין דַײן צָארן4
  ,זָאל ֿפון דַײנעט װעגן ֿפַארלָאזט װערן די ערד
  ?און ַא ֿפעלדז ַאװעקגערוקט װערן ֿפון זַײן ָארט

  ,רלָאשן װערןדָאס ליכט ֿפון די רָשעים װעט ֿפַא,  יָא5
  .און ניט שַײנען װעט דער ֿפונק ֿפון זַײן ֿפַײער

  , די ליכטיקײט װעט ֿפינצטער װערן אין זַײן געצעלט6
  .און זַײן ליכט װעט ֿפַארלָאשן װערן איבער אים

  , די שּפרַײזן ֿפון זַײן מַאכט װעלן געענגט װערן7
  .און אים װעט ַאנידערװַארֿפן זַײן אײגענע עצה

  ,ר װערט געטריבן ֿפון זַײנע ֿפיס אין דער נעץ װָארום ע8
  .און אױף ַא ּפַאסטקע גײט ער אום

  , כַאּפן ֿפַארן טריט װעט ַא ֿפַאנגנעץ9
  .קנוּפֿפעסט װעט אים הַאלטן דער 

  , בַאהַאלטן אין דער ערד איז ַא שטריק ֿפַאר אים10
  .און ַא כַאּפשטַײג ֿפַאר אים איז אױֿפן שטעג

  ,ױלן אים שרעקענישן רונד ַארום גר11
  .און זײ יָאגן אים אױף זַײנע טריט

  , הונגעריק װעט זַײן זַײן אומגליק12
  .און דער ברָאך איז ָאנגעברײט בַײ זַײן זַײט

  , אױֿפעסן װעט די גלידער ֿפון זַײן לַײב13
  .אױֿפעסן װעט זַײנע גלידער דער בָכור ֿפון טױט

  ,ַײן ֿפַארזיכערונג אױסגעריסן װעט װערן ֿפון זַײן געצעלט ז14
  .און עס װעט אים מַאכן שּפרַײזן צו דעם מלך ֿפון שרעקעניש

  ; רוען װעט אין זַײן געצעלט ניט זַײן הָאב15
  .אױף זַײן װױנונג װעט אױסגעשּפרײט װערן שװעבל

  , ֿפון אונטן װעלן טריקענען זַײנע װָארצלען16
  .און ֿפון אױבן װעט ֿפַארװעלקט װערן זַײן צװַײג

  ,ַײן זכר גײט אונטער ֿפון דער ערד ז17
  .און ער הָאט ניט קײן נָאמען דערױסן

   מע װעט אים שטױסן ֿפון ליכט אין ֿפינצטערניש18



יוֿבא  

יט

  .און ֿפון דער װעלט װעט מען אים ֿפַארװָאגלען
  , ער הָאט ניט קײן קינד און קײן אײניקל צװישן זַײן ֿפָאלק19

  .און קײן איבערבלַײב אין זַײנע װױנונגען
  , איבער זַײן שטרָאֿפטָאג װערן צעגרױלט די שּפעטערדיקע20

  .און די ֿפרִיערדיקע נעמט ָאן ַא שױדער
  ,דָאס זַײנען די װױנונגען ֿפון דעם ֿפַארברעכער,  יָא21

  .און דָאס איז דער ָארט ֿפון דעם װָאס װײס ניט ֿפון גָאט

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִאיוֿב1
  ,נען װעט איר בַאטריבן מַײן זעל ביז װַא2

  ?און מיך צעדריקן מיט װערטער
  , שױן צען מָאל ַאז איר בַאלײדיקט מיך3

  .איר שעמט אַײך ניט מיך צו ּפַײניקן
  , און ַאז איך הָאב שױן יָא ֿפַארזען4

  .װעט בַײ מיר דָאך בלַײבן מַײן ֿפַארזע
  , אױב איר װילט אין דער אמת זיך גרײסן קעגן מיר5
  ,ן מיר ֿפָארװַארֿפן מַײן שַאנדאו
  , טָא װײסט ַאז גָאט הָאט מיך געקריװדעט6

  .און זַײן נעץ ַארומגעלײגט ַארום מיר
  ,און װער ניט געענטֿפערט,  ָאט שרַײ איך געװַאלט7

  .און ניטָא קײן גערעכטיקײט, איך רוף
  ,ַאז איך קען ניט דורכגײן,  מַײן װעג הָאט ער ֿפַארצַאמט8

  .נע שטעגן הָאט ער ַא ֿפינצטערניש ַארױֿפגעטָאןאון אױף מַײ
  , מַײן ּכֿבוד הָאט ער אױסגעטָאן ֿפון מיר9

  .און ַארָאּפגענומען די קרױן ֿפון מַײן קָאּפ
  ,ַאז איך ֿפַארגײ,  ער צעשטױסט מיך רונד ַארום10

  .און ער הָאט אױסגעריסן װי ַא בױם מַײן הָאֿפענונג
  ,ַײן צָארן אױף מיר און ער הָאט ָאנגעצונדן ז11

  .און ער רעכנט מיך ֿפַאר זַײנעם ַא ׂשונא
  , אין אײנעם קומען אױף מיר זַײנע מחנות12

  ,און זײ טרעטן אױס זײער װעג קעגן מיר
  .און זײ לַאגערן ַארום מַײן געצעלט

  , מַײנע ברידער הָאט ער דערװַײטערט ֿפון מיר13
  .ֿפרעמדט ֿפון מיראון מַײנע בַאקענטע זַײנען אין גַאנצן ֿפַאר
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  , מַײנע קרוֿבים הַאלטן זיך צוריק14
  .און מַײנע גוטע ֿפרַײנט הָאבן מיך ֿפַארגעסן

  , מַײנע הױזװױנער און מַײנע דינסטן רעכענען מיך ֿפַאר ַא ֿפרעמדן15
  .ַאן אומבַאקענטער בין איך געװָארן אין זײערע אױגן

  ,און ער ענטֿפערט ניט,  איך רוף מַײן קנעכט16
  .יך בעט זיך בַײ אים מיטן מױלא
  , מַײן ָאטעם איז צּוװידער מַײן װַײב17

  .און איך ֿפַארעקל די קינדער ֿפון מַײן לַײב
  , ַאֿפילו יִינגלעך ֿפַארַאכטן מיך18

  .און זײ רעדן מיר ַאקעגן, איך שטעל זיך
  , מיך ֿפַאראומװערדיקן ַאלע מַײנע ֿפַארטרױטע19

  .קערן זיך קעגן מיר, און די װָאס איך הָאב ליב
  , צו מַײן הױט און צו מַײן ֿפלײש איז צוגעקלעּפט מַײן געבײן20

  .און איך בין ַארױס מיט די יַאסלעס ֿפון מַײנע צײן

  , דערבַארימט אַײך אױף מיר21
  ,איר חֿברים מַײנע, דערבַארימט אַײך אױף מיר

  .װָארום די הַאנט ֿפון גָאט הָאט מיך געטרָאֿפן
  ,ס רודֿפט איר מיך ַאזױ װי גָאט ֿפַאר װָא22

  ?און קענט זיך ניט ָאנזעטן מיט מַײן ֿפלײש
  ! הלװאי װערן נָאר אױֿפגעשריבן מַײנע װערטער23

  !הלװאי װערן זי אין ַא בוך ֿפַארצײכנט
   מיט ַאן אַײזערנער ּפען און בלַײ24

  !אױף אײביק אין ֿפעלדז אַײנגעהַאקט
  , לעבטמַײן אױסלײזער,  װָארום איך װײס25

  .און שּפעטער װעט ער אױֿפשטײן אױף דער ערד
  , ָאבער אונטער מַײן הױט איז דָאס אַײנגעקלַאּפט26

  ! איך װיל זען גָאט: און אין מַײן ֿפלײש איז עס
  , ַאז איך ַאלײן זָאל זען ֿפַאר מיר27

  – און ניט קײן ַאנדערער, און מַײנע אױגן זָאלן ָאנקוקן
  . מַײן לַײבגײען אױס מַײנע נירן אין

  ”!װי װעלן מיר אים רודֿפן„:  װען איר זָאגט28
  ,ַאזױ װי דער װָארצל ֿפון דער זַאך װָאלט זיך געֿפונען אין מיר

  , הָאט מורא ֿפַאר דער שװערד29
  ;װָארום מיט גרימצָארן זַײנען די שטרָאֿפן ֿפון דער שװערד

  .דרום זָאלט איר װיסן ַאז ַא משּפט איז ֿפַארַאן
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  :און הָאט געזָאגט, ט געענטֿפערט צוֿפר דער ַנַעָמתי הָא1כ
  –  דרום ענטֿפערן מיר מַײנע געדַאנקען2

  :ֿפון װעגן װָאס איך שּפיר אין מיר
  , דעם ֿפָארװּורף ֿפון מַײן שַאנד הָאב איך געהערט3

  .און ַא גַײסט ֿפון מַײן ֿפַארשטַאנד ענטֿפערט מיר

  ,ָאן װײסטו דָאס װָאס איז ֿפון אײביק 4
  ?ֿפון זינט דער מענטש איז געמַאכט אױף דער ערד

  , ַאז דָאס געזַאנג ֿפון רָשעים איז אױף קורצן5
  ?און די ִׂשמחה ֿפון זינדיקן אױף ַא רגע

  , װען ביזן הימל זָאל ַארױֿפגײן זַײן הײך6
  ,און זַײן קָאּפ זָאל ביזן װָאלקן דערגרײכן

  ;נטערגײן װעט ער װי זַײן אײגן קױט אױף אײביק או7
  ?װּו איז ער: זַײנע זעער װעלן זָאגן

  ,און מע װעט אים ניט געֿפינען,  װי ַא ָחלום װעט ער ַאװעקֿפלִיען8
  .און ער װעט ֿפַאריָאגט װערן װי ַא זעונג ֿפון דער נַאכט

  ,און ניט מער,  דָאס אױג הָאט אים ָאנגעקוקט9
  .און מער װעט אים ניט ָאנזען זַײן ָארט

  ,נדער װעלן ֿפַארגיטיקן די ָארימע זַײנע קי10
  .זַײנע אײגענע הענט װעלן צוריקגעבן זַײן גוטס, יָא
  , זַײנע בײנער זַײנען ֿפול מיט זַײן יוגנט11

  .ָאבער מיט אים אין שטױב װעט זי זיך לײגן
  , הגם זיס איז דָאס בײז אין זַײן מױל12

  ,ער בַאהַאלט עס אונטער זַײן צונג
  ,ָאזט עס ניט ָאּפאון ל,  ער שױנט עס13

  ,און הַאלט עס צו אױף זַײן גומען
  , װערט זַײן שּפַײז ֿפַארקערט אין זַײנע אינגעװײד14

  .גַאל ֿפון שלַאנגען איז אינעװײניק בַײ אים
  ,און װעט עס אױסברעכן,  ֿפַארמעג הָאט ער אַײנגעשלונגען15

  .ֿפון זַײן בױך װעט עס גָאט ַארױסטרַײבן
  ,גען ֿפלעגט ער זױגן גיֿפט ֿפון שלַאנ16

  .װעט די צונג ֿפון ַא נָאטער אים הרגען
  , ער װעט ניט ָאנזען די בעכן17

  .די טַײכנשטרָאמען ֿפון הָאניק און שמַאנט
  ,און װעט עס ניט ַארָאּפשלינגען,  ער גיט צוריק זַײן מי18
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כא

  .װעט ער זיך דערמיט ניט ָאנֿפרײען, װי שטַארק זַײן ֿפַארמעג
  ,הֿפקר געלָאזט די ָארימע, ט צעדריקט װַײל ער הָא19

  .געגזלט ַא הױז װָאס ער הָאט ניט געבױט
  , װַײל ער הָאט ניט געװּוסט קײן רו אין זַײן לַײב20

  .װעט ער מיט זַײן שַאץ ניט ַאנטרונען װערן
  , ניטָא קײן איבערבלַײב ֿפון זַײן ֿפרעסערַײ21

  .דרום װעט זַײן גוטס ניט געװערן
  ,װעט אים ענג װערן, ָאּפ איז ֿפול װען זַײן קר22

  .װעט קומען אױף אים, װּו ַא הַאנט ֿפון ַאן אומגליקלעכן
  , ער װעט הַאלטן בַײ ָאנֿפילן זַײן בױך23

  ,װעט גָאט ָאנשיקן אױף אים זַײן גרימצָארן
  .און מַאכן רעגענען אױף אים מיט זַײן שּפַײז

  , ער װעט ַאנטלױֿפן ֿפון ַאן אַײזערנעם װַאֿפן24
  . װעט אים דורכלעכערן ַא קוּפערנער בױגן

  ,און עס קומט ַארױס ֿפון לַײב,  ער טוט ַא צי25
  ;די בליציקע ֿפַײל גײט ַארױס ֿפון זַײן גַאל, יָא

  .אימות זַײנען אױף אים
  , גָארע ֿפינצטערניש איז בַאהַאלטן ֿפַאר זַײנע אֹוצרות26

  ;אױֿפגעבלָאזןאים װעט ֿפַארצערן ַא ֿפַײער ֿפון קײנעם ניט 
  .עס װעט ָאּפעסן דעם איבערבלַײב אין זַײן געצעלט

  , די הימלען ַאנטּפלעקן זַײן זינד27
  .און די ערד שטעלט זיך אױף קעגן אים

  , ַאװעק װעט דער אַײנקום ֿפון זַײן הױז28
  .עס װערט צערונען אין טָאג ֿפון זַײן צָארן

  ,ֿפון גָאט דָאס איז דער חלק ֿפון דעם שלעכטן מענטשן 29
  .און זַײן בַאשערטע ירושה ֿפון גָאט

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִאיוֿב1
  ,צו מַײן װָארט- הערן הערט2

  .און זָאל דָאס זַײן אַײערע טרײסטונגען
  ; לָאזט מיך ַאז איך זָאל רעדן3

  .און נָאך מַײן רעדן װעסטו ָאּפלַאכן
  ? איז קעגן ַא מענטשן מַײן קלָאג4

  ?און ֿפַאר װָאס זָאל ניט קורץ װערן מַײן געמיט



יוֿבא  

  ,און װערט בַאנומען,  קערט זיך צו מיר5
  .און טוט ַארױף די הַאנט אױֿפן מױל

  , ַאז װי איך דערמָאן זיך ַאזױ װער איך דערשרָאקן6
  .און מַײן לַײב נעמט ָאן ַא שױדער

  , ֿפַאר װָאס לעבן די רָשעים7
  ?רק אין קרַאֿפטאון זַײנען שטַא, עלטערן זיך

  , זײער זָאמען שטײט ֿפעסט ֿפַאר זײער ּפנים בַײ זײ8
  .און זײערע שּפרָאצן ֿפַאר זײערע אױגן

  ,ָאן ַאנגסט,  זײערע הַײזער זַײנען בשלום9
  .און די רוט ֿפון גָאט איז ניט אױף זײ

  , זַײן ָאקס בַאֿפרוכּפערט און ֿפַארֿפעלט ניט10
  .װַארֿפט ניטזַײן קו קעלבט זיך און ֿפַאר

  , זײ שיקן ַארױס װי שָאף זײער יונגװַארג11
  .און זײערע קינדער טַאנצן ַארום

  , זײ זינגען מיט ּפױק און הַארף12
  .און ֿפרײען זיך צום ָקול ֿפון דער ֿפלײט

  , זײ ֿפַארברענגען אין גוטס זײערע טעג13
  .און רוִיק נידערן זײ אין אונטערערד

  , קער זיך ָאּפ ֿפון אונדז: און זײ זָאגן צו גָאט14
  .און מיר װילן ניט װיסן ֿפון דַײנע װעגן

  ?ַאז מיר זָאלן אים דינען,  װָאס איז דער ַאלמַאכטיקער15
  – ?ַאז מיר װעלן בעטן צו אים, און װָאס װעלן מיר נוצן

  ; זײער גוטס איז דָאך ניט אין זײער הַאנט16
  .ירדער בַארָאט ֿפון די רָשעים איז װַײט ֿפון מ

  , װי ָאֿפט איז דָאס ַאז דָאס ליכט ֿפון רָשעים זָאל ֿפַארלָאשן װערן17
  ?און עס זָאל קומען אױף זײ ַא ברָאך

  ?ער זָאל זײ אױסטײלן יסורים אין זַײן צָארן
  , זײ זָאלן װערן װי שטרױ ֿפַארן װינט18

  ?און װי שּפרײ װָאס דער שטורעם גנֿבעט אים ַאװעק
  – ”ן אומרעכט ֿפַאר זַײנע קינדערגָאט בַאהַאלט זַײ„ 19

  .זָאל ער אים ַאלײן בַאצָאלן ַאז ער זָאל װיסן
  , זָאלן זַײנע אױגן זען זַײן אומגליק20

  .און ֿפון ַאלמַאכטיקנס גרימצָארן זָאל ער טרינקען



יוֿבא  

  , װָארום װָאס קימערט אים זַײן הױזגעזינט נָאך אים21
  ?װען די צָאל ֿפון זַײנע חדשים איז געענדיקט

  , קען מען גָאט לערנען ֿפַארשטַאנדיקײט22
  ?ַאז ער משּפט די העכסטע

  ,שטַארבט אין זַײן רעכטער שטַארקײט דער 23
  ;אין גַאנצן רוִיק און בַשלװה

  , זַײנע עמערס זַײנען ֿפול מיט מילך24
  .און דער מַארך ֿפון זַײנע בײנער איז געזעֿפטיקט

  ,טשטַארבט אין ַא ביטער געמי דער און 25
  .און הָאט ניט ֿפַארזוכט קײן גוטס

  , אין אײנעם אין שטױב ליגן זײ26
  .און װערים דעקן זײ צו

  , איך װײס דָאך אַײערע מחשֿבות27
  ,און װי איר קליגט זיך מיט געװַאלט ַאקעגן מיר

  ?װּו איז דָאס הױז ֿפון דעם ׂשָררה„:  ַאז איר זָאגט28
  ”?נונגאון װּו דָאס געצעלט ֿפון דעם ָרשעס װױ

  ? הָאט איר ניט געֿפרעגט בַײ די װעגֿפָארער29
  ,איר װעט דָאך ניט ֿפַארלײקענען זײערע בַאװַײזן

  , ַאז אין דעם טָאג ֿפון ברָאך װערט געשױנט דער שלעכטער30
  .אין דעם טָאג װען שטרָאֿפן װערן געברַאכט

  ? װער זָאגט אים אין ּפנים זַײן װעג31
  ?ער בַאצָאלט איםאון װָאס ער הָאט געטָאן װ

  , װָארום ער װערט געברַאכט צו קֿבורה32
  .און אױֿפן בערגל ּפַאסט מען אױף

  , זיס זַײנען אים די שטיקער ערד ֿפון טָאל33
  ,און נָאך אים צִיען זיך ַאלע מענטשן

  .און אים ֿפַארױס ָאן ַא צָאל
  , און װי װילט איר מיך טרײסטן מיט גָארנישט34

  ?ות בלַײבן ַאן ָאּפנַארַאז אַײערע ּתשוֿב

  



יוֿבא  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ֶאליֿפז דער ֵּתיָמני1כב
  ? ברענגט דען דער מענטש ַא נוץ גָאט2

  .נַײערט זיך ַאלײן ברענגט ַא נוץ דער ֿפַארשטַאנדיקער
  ? הָאט דער ַאלמַאכטיקער ַא טוֿבה ַאז דו ביסט ַא צדיק3

  ?ָאדער ַא געװין ַאז דו ביסט ערלעך אין דַײנע װעגן
  , צי װעגן דַײן גָאטסֿפָארכטיקײט שטרָאֿפט ער דיך4

  ?און גײט צום משּפט מיט דיר
  , איז ניט דַײן שלעכטיקײט גרױס5

  ?און ָאן ַא שיעור דַײנע זינד
  ,עמען ַא משּכון בַײ דַײנע ברידער אומזיסט װָארום ֿפלעגסט נ6

  .און די בגדים ֿפון די נַאקעטע ֿפלעגסטו אױסטָאן
  , ַא טרונק װַאסער דעם ֿפַארשמַאכטן ֿפלעגסטו ניט געבן7

  .און ֿפון דעם הונגעריקן ֿפלעגסטו ֿפַארמַײדן ברױט
  ,אים געהערט די ערד, דעם מַאן מיטן ָארעם, יָא„ 8

  .”ער מעג װױנען אױף איר, עראון דער ָאנגעזעענ
  , אלמנות הָאסטו ַאװעקגעשיקט מיט לײדיקן9

  .און די ָארעמס ֿפון יתומים ֿפלעגן צעדריקט װערן
  , דרום זַײנען נעצן רונד ַארום דיר10

  ,און דיך שרעקט ַא ּפלוצימדיקער ּפחד
  ,ַאז דו קענסט ניט זען,  ָאדער ַא ֿפינצטערניש11

  .ֿפַארדעקט דיךאון ַא ֿפלײצונג װַאסער 
  ,גָאט איז אין דער הײך ֿפון די הימלען,  ֿפַאר װָאר12

  ; די העכסטע שטערן װי דערהױבן זײ זַײנען, און זע
  ?װָאס װײס גָאט„:  און דו זָאגסט13

  ?צי קען ער דורכן נעבל משּפטן
  ,און ער זעט ניט,  װָאלקנס זַײנען אים ַא ֿפַארבָארגעניש14

  .”ון הימל גײט ער אוםאון איבער דעם צירקל ֿפ
  , װילסטו ָאנהַאלטן דעם ַאלטן װעג15

  ?װָאס די לַײט ֿפון אומרעכט הָאבן געטרעטן
  , די װָאס זַײנען אַײנגעגַאנגען ֿפַאר דער צַײט16

  ;װָאס זײער גרונטֿפעסט איז װי ַא טַײך צערונען געװָארן
  !קער זיך ָאּפ ֿפון אונדז:  די װָאס הָאבן געזָאגט צו גָאט17

  ?און װָאס קען זײ טָאן דער ַאלמַאכטיקער
  –  בעת ער הָאט ָאנגעֿפילט זײערע הַײזער מיט גוטס18
  – .די טרַאכטונג ֿפון די רָשעים איז װַײט ֿפון מיר, יָא
  ,און זיך געֿפרײט,  די גערעכטע הָאבן געזען19



יוֿבא  

כג

  :און דער אומשולדיקער הָאט געשּפעט ֿפון זײ
  , געװָארן איז זײער בַאשטַאנדֿפַארטיליקט,  ֿפַאר װָאר20

  .און זײער שֿפע הָאט ֿפַארצערט דָאס ֿפַײער

  – און זַײ אין ֿפריד,  בַאקען זיך נָאר מיט אים21
  .דורך דעם װעט דיר ָאנקומען גוטס

  , נעם נָאר צו לערנונג ֿפון זַײן מױל22
  .און טו ַארַײן זַײנע װערטער אין דַײן הַארצן

ערן צום ַאלמַאכטיקן װעסטו אױֿפגעריכט  ַאז דו װעסט זיך אומק23
  – װערן

  .ַאז דו װעסט דערװַײטערן אומרעכט ֿפון דַײנע געצעלטן
  , און װַארף אין שטוב דָאס גָאלדַארץ24

  ;גָאלד-און צװישן געשטײן ֿפון די טָאלן דָאס אֹוֿפיר
  , און דער ַאלמַאכטיקער זָאל זַײן דַײן גָאלדַארץ25

  . דיראון קרּוװעס זילבער בַײ
  , װָארום דענצמָאל װעסטו מיטן ַאלמַאכטיקן זיך קװיקן26

  .און װעסט אױֿפהײבן צו גָאט דַײן ּפנים
  ,און ער װעט דיך צוהערן,  װעסט בעטן צו אים27

  .און דַײנע נדרים װעסטו בַאצָאלן
  ,און זי װעט דיר צו שטַאנד קומען,  און װעסט בַאשליסן ַא זַאך28

  .ט שַײנען ַא ליכטיקײטאון אױף דַײנע װעגן װע

  :הָאסטו געזָאלט זָאגן,  ַאז מע הָאט דיך דערנידערט29
  ;עס איז ַא דערהײבונג
  װָארום ער העלֿפט

  .דעם װָאס הַאלט נידעריק די אױגן
  , װּו ַאן אומשולדיקן מַאכט ער ַאנטרינען30

  .רונען װערן דורך דער רײנקײט ֿפון דַײנע הענטטאון װעסט ַאנ

  

  :און הָאט געזָאגט, טֿפערט ִאיוֿב הָאט געענ1
  , הַײנט אױך איז ביטער מַײן קלָאג2

  .מַײן הַאנט איז שװער ֿפון װעגן מַײן זיֿפצן
  , הלװאי װײס איך װּו איך געֿפין אים3

  !װי איך קום צו זַײן ָארט



יוֿבא  

כד

  , איך װָאלט ֿפָארגעלײגט ֿפַאר אים דעם משּפט4
  .נותאון מַײן מױל װָאלט איך ָאנגעֿפילט מיט טע

  , איך װָאלט װיסן װָאס ער װָאלט מיר ענטֿפערן5
  .און ֿפַארשטײן װָאס ער װָאלט מיר זָאגן

  ? װָאלט ער מיט גרױס ּכוח געקריגט מיט מיר6
  .נַײערט ַאכט געטָאן װָאלט ער אױף מיר; נײן

  , דענצמָאל װָאלט דער רעכטֿפַארטיקער געטענהט מיט אים7
  .נען ֿפון מַײן ריכטעראון איך װָאלט אױף אײביק ַאנטרו

  ,און ער איז ניטָא, איך גײ ֿפַארױס,  זע8
  ;און איך מערק אים ניט, און ַאהינטער

  ,זע איך ניט,  לינקס ַאז ער איז ֿפַארטָאן9
  .און איך מערק ניט, ער ֿפַארדרײט זיך רעכטס

  , ָאבער ער װײס דעם װעג װָאס בַײ מיר10
  .לד ַארױסאיך בין װי גָא, ער הָאט מיך געּפרּוװט

  , ָאן זַײן טריט הָאט זיך געהַאלטן מַײן ֿפוס11
  .און זיך ניט ָאּפגענַײגט, זַײן װעג הָאב איך געהיט

  ;הָאב איך זיך ניט ָאּפגעקערט,  װּו ַא געבָאט ֿפון זַײנע ליּפן12
  .מער װי מַײן אױסקומעניש הָאב איך געהיט די װערטער ֿפון זַײן מױל

  ?און װער קען אים ָאּפהַאלטן, בַײ אײנס ָאבער ער הַאלט זיך 13
  .און ער טוט, און זַײן זעל בַאגערט

  ,ער װעט אױסֿפירן װָאס מיר איז בַאשערט,  יָא14
  .און ֿפיל ַאזױנס איז נָאך דָא בַײ אים

  ;  דרום בין איך דערשרָאקן ֿפַאר אים15
  .און הָאב מורא ֿפַאר אים, איך בַאטרַאכט

  , געמַאכט מַײן הַארץ און גָאט הָאט שלַאף16
  .און דער ַאלמַאכטיקער הָאט מיך אַײנגעשרָאקן

  , װָארום איך בין ניט ֿפַארמיטן געװָארן ֿפון דעם חושך17
  .און ֿפַאר מַײן ּפנים הָאט ֿפַארדעקט ַא ֿפינצטערניש

  

 ֿפַאר װָאס זַײנען ניט ָאּפגעלײגט ֿפון ַאלמַאכטיקן 1
  ,בַאשטימטע צַײטן

  ?זעען ניט זַײנע טעג, ענען איםאון די װָאס ק



יוֿבא  

  , גרענעצן ֿפַאררוקט מען2
  .ַא סטַאדע גזלט מען און מע ֿפיטערט

  , דעם אײזל ֿפון יתומים ֿפירט מען ַאװעק3
  .מע נעמט אין משּכון דעם ָאקס ֿפון דער אלמנה

  , מע שטױסט ַארָאּפ אֿביונים ֿפון װעג4
  .בַאהַאלטן מוזען זיך ַאלע ָארימע ֿפון לַאנד

  ,װי װילדע אײזלען אין מדבר,  זע5
  ;זוכנדיק שּפַײז, גײען זײ ַארױס צו זײער ַארבעט

  .די סטעּפ גיט אים ברױט ֿפַאר די קינדער
  , אױֿפן ֿפעלד שנַײדן זײ זַײן ֿפוטער6

  .און דעם װַײנגָארטן ֿפון ָרשע קלַײבן זײ ָאּפ
  ָאן ַא מלבוש,  נַאקעט נעכטיקן זײ7

  .עלטאון ָאן ַא צודעק ֿפון ק
  , ֿפון דעם רעגנגוס ֿפון די בערג װערן זײ דורכגענעצט8

  .און ָאן ַא שיצונג טוליען זײ זיך צום ֿפעלדז

  , מע רױבט ֿפון דער ברוסט דעם יתום9
  .און בַײם ָארימַאן נעמט מען ַא משּכון

  ,ָאן ַא מלבוש,  נַאקעט גײען זײ10
  .און הונגעריקע טרָאגן זײ דעם גַארב

  ; ּפרעסן זײ אײל, ערן ֿפון יענע צװישן די מױ11
  .קעלטערס טרעטן זײ און זַײנען דָארשטיק

  , ֿפון שטָאט קרעכצן די מענטשן12
  ,און די זעל ֿפון גוססע שרַײט

  .און גָאט מַאכט ניט קײן ֿפָארװּורף

  , זײ זַײנען װידערשּפעניקער ָאן ליכט13
  ,זײ קענען ניט זַײנע װעגן

  .ןאון װַײלן ניט אױף זַײנע שטעג
  , מיטן שַײן שטײט אױף דער מערדער14

  ;צו טײטן דעם ָארימַאן און דעם אֿביון
  .און בַײ נַאכט איז ער װי ַא גנֿב

  , און דָאס אױג ֿפון נואף װַארט אױף ֿפַארנַאכט15
  ; מיך װעט ניט ָאנזען ַאן אױג: ַאזױ צו זָאגן

  .און ַא צודעק אױֿפן ּפנים טוט ער ָאן
  ,אין דער ֿפינצטער הַײזער זײ גרָאבן אונטער 16



יוֿבא  

כה

  ;בַײ טָאג ֿפַארשליסן זײ זיך אַײן
  ,זײ װײסן ניט ֿפון ליכטיקײט

  ,װָארום בַײ זײ ַאלעמען איז טױטשָאטן ֿפרימָארגן 17
  .װַײל זײ זַײנען בַאקַאנט מיט די שרעקענישן ֿפון טױטשָאטן

  ; ער גײט לַײכט ַאװעק אױֿפן װַאסער18
  ;דער ערדֿפַארשָאלטן איז זײער חלק אױף 

  .ער ֿפַארקערט ניט אױֿפן װעג ֿפון װַײנגערטנער
  ; טריקעניש און היץ רױבן ַאװעק שנײװַאסער19

  .די װָאס הָאבן געזינדיקט – די אונטערערד
  , דער טרַאכט ֿפַארגעסט ָאן אים20

  ,דער װָארעם לָאבט זיך מיט אים
  ;ער װערט מער ניט געדַאכט

  .מגערעכטיקײטאון צעברָאכן װי ַא הָאלץ װערט או

  ; ער חֿברט זיך מיט דער עקרה װָאס געבערט ניט21
  .און די אלמנה בַאגיטיקט ער ניט

  ; און ער שלעּפט ַארָאּפ די מַאכטיקע מיט זַײן ּכוח22
  .און מע איז ניט זיכער מיטן לעבן, ער שטײט אױף

  ,ער זָאל זיך ָאנלענען,  לָאזט אים אין זיכערקײט]גָאט[ 23
  .ױגן זַײנען אױף זײערע װעגןָאבער זַײנע א

  ;און שױן זַײנען זײ ניטָא,  זײ װערן דערהױבן ַא װַײלע24
  ,װי ַאלע װערן זײ אַײנגעזַאמלט, זײ װערן דערנידערט, יָא

  .און װי ַא שּפיץ זַאנג װערן זײ ָאּפגעשניטן

  ,װער װיל מיר ָאּפלײקענען, דען,  און אױב ניט ַאזױ25
  ?טאון מַאכן צו נישט מַײן װָאר

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִבלַדד דער שוחי1
  ; געװעלטיקײט און ֿפָארכטיקײט זַײנען בַײ אים2

  .ער שַאֿפט שלום אין זַײנע הײכן
  ?  איז דָא ַא צָאל צו זַײנע מחנות3

  ?און אױף װעמען גײט ניט אױף זַײן ליכט
  ? הַײנט װי קען ַא מענטש גערעכט זַײן קעגן גָאט4



יוֿבא  

כו

  ? װי קען רײן זַײן ַא געבָארענער ֿפון ַא ֿפרױאון
  ,ַאזש די לֿבנה איז ניט העל,  זע5

  ,און די שטערן זַײנען ניט רײן אין זַײנע אױגן
  , הַײנט װי שױן ַא מענטש ַא װָארעם6

  ?און ַא מענטשנקינד ַא מילב

  

  :און הָאט געזָאגט,  הָאט געענטֿפערט ִאיוֿב1
  !װָאס ָאן ּכוח װי הָאסטו געהָאלֿפן דעם 2

  ! בַײגעשטַאנען דעם ָארעם ָאן מַאכט
  , װי הָאסטו געֵעֶצהט דעם װָאס ָאן חכמה3

  !און קלוגשַאֿפט ַא סך געלָאזט װיסן
  ? מיט װעמעס הילף הָאסטו געזָאגט די װערטער4

  ?און װעמעס ָאטעם איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון דיר

  , די מתים ציטערן5
  . זײערע בַאװױנערדי װַאסערן ֿפון אונטן מיט

  , נַאקעט איז די אונטערערד ֿפַאר אים6
  .און ָאן ַא צודעק איז דער ָאּפגרונט

  , ער שּפרײט אױס דעם צֿפון איבער דעם ּתוהו7
  .ער הענגט אױף די ערד אױף גָארנישט

  , ער בינדט אַײן די װַאסערן אין זַײנע כמַארעס8
  .און ניט צעּפלַאצט װערט דער װָאלקן אונטער זײ

  , ער ֿפַארדעקט דעם ּפנים ֿפונעם טרָאן9
  .ער ֿפַארשּפרײט זַײן װָאלקן איבער אים

  , ער הָאט געצירקלט ַא גרענעץ אױֿפן װַאסער10
  .ביז צום ָסוף ֿפון ליכט און ֿפינצטערניש

  , די זַײלן ֿפון הימל טרײסלען זיך11
  .און װערן צעטומלט ֿפון זַײן ָאנגעשרײ

  ,דערט ער דעם ים מיט זַײן ּכוח צערו12
  .און מיט זַײן ֿפַארשטַאנדיקײט צעהַאקט ער ַרַהֿב

  ; דורך זַײן ָאטעם װערט לױטער דער הימל13
  .זַײן הַאנט הָאט דערשלָאגן די לױֿפיקע שלַאנג

  ; דָאס זַײנען טײל ֿפון זַײנע װעגן,  זע14



יוֿבא  

כז

  ! און װָאס ֿפַאר ַא קלײן מורמל הערן מיר ֿפון אים
  ?ון זַײנע גֿבורות װער קען ֿפַארשטײןָאבער דעם דונער ֿפ

  

  , און ִאיוֿב הָאט װידער אױֿפגעהױבן זַײן גערײד1
  :און הָאט געזָאגט

  , ַאזױ װי עס לעבט גָאט װָאס הָאט צוגענומען מַײן רעכט2
  ,און דער ַאלמַאכטיקער װָאס הָאט ֿפַארביטערט מַײן זעל

  ,זמן מַײן ָאטעם איז אין מיר- ַאז אױב ּכל3
  , דער הױך ֿפון גָאט אין מַײן נָאזאון

  , אױב מַײנע ליּפן װעלן רעדן אומרעכט4
  !און אױב מַײן צונג װעט ַארױסלָאזן בַאטרוג

  !ַאז איך זָאל אַײך געבן גערעכט,  חלילה מיר5
ביז איך װעל אױסגײן װעל איך ניט לָאזן ָאּפנעמען מַײן ערלעכקײט 

  .ֿפון מיר
  ;איך זיך און װעל זי ניט ָאּפלָאזן ָאן מַײן גערעכטיקײט הַאלט 6

  .מַײן הַארץ הָאט ֿפון מַײן לעבטָאג ָאן מיר ניט ֿפָארצּוװַארֿפן

  , זָאל װערן ֿפון מַײן ֿפַײנט װי ֿפון ָרשע7
  !און ֿפון מַײן קעגנשטײער װי ֿפון דעם ֿפַארברעכער

  ,ַאז ער הַאװעט,  װָארום װָאס איז די הָאֿפענונג ֿפון דעם זינדיקן8
  ?ב גָאט נעמט ַאװעק זַײן זעלאױ

  , װעט גָאט הערן זַײן געשרײ9
  ? ַאז אױף אים װעט קומען ַא צרה

  , צי קען ער זיך קװיקן מיטן ַאלמַאכטיקן10
  ?רוֿפן צו גָאט אין יעטװעדער צַײט

  , איך װעל אַײך לערנען װעגן דער הַאנט ֿפון גָאט11
  .ןװָאס איז בַײם ַאלמַאכטיקן װעל איך ניט ֿפַארהױל

  , ָאט הָאט איר ַאלע געזען12
  ?און ֿפַאר װָאס דען ּפלױדערט איר נישטיקס

  , דָאס איז דער חלק ֿפון דעם שלעכטן מענטשן בַײ גָאט13
  .און די ַארב װָאס די געװַאלטטוער קריגן ֿפון ַאלמַאכטיקן

  ,איז דָאס ֿפַארן שװערד,  אױב זַײנע קינדער מערן זיך14
  .ן ניט הָאבן ברױט צו זַאטאון זַײנע שּפרָאצן װעל

  , די װָאס בלַײבן ֿפון אים װעלן ֿפון ּפעסט בַאגרָאבן װערן15



יוֿבא  

כח

  .און זַײנע אלמנות װעלן צו מָאל ניט בַאװײנען
  , ַאז ער זָאל ָאנזַאמלען װי שטױב זילבער16

  ,און װי לײם ָאנגרײטן מלבושים
  ,און דער גערעכטער װעט ָאנטָאן,  װעט ער ָאנגרײטן17

  .טן זילבער װעלן די אומשולדיקע זיך טײלןאון מי
  , ער בױט װי ַא מָאיל זַײן הױז18

  .און װי ַא בַײדל װָאס דער װעכטער מַאכט
  ,און שױן איז ניטָא װָאס אױֿפצוקלַײבן,  ער לײגט זיך ַאן עושר19

  .און עס איז ניטָא, ער עֿפנט זַײנע אױגן
  , װי װַאסערן יָאגן אים ָאן שרעקענישן20

  .נַאכט גנֿבעט אים ַאװעק ַא שטורעםאיבער 
  ,ַאז ער מוז גײן, װינט הײבט אים אױף- דער מזרח21

  .און ער שטורעמט אים ַאװעק ֿפון זַײן ָארט
  ; און ער שלַײדערט אױף אים און דערבַארימט זיך ניט22

  .לױֿפנדיק װָאלט ער ַאנטלָאֿפן ֿפון זַײן הַאנט
  , מע ּפַאטשט איבער אים די הענט23

  .מע שמוצערט אױף אים ֿפון זַײן ָארטאון 

  

  ,ֿפַארַאן ַא גרעבערַײ ֿפַאר זילבער,  יָא1
  .און ַאן ָארט װּו גָאלד טוט מען לַײטערן

  , אַײזן װערט ֿפון דער ערד גענומען2
  .און ֿפון שטײן שמעלצט מען קוּפער

  , דער מענטש מַאכט ַא ָסוף צו ֿפינצטערניש3
   ער אױסאון ביז יעטװעדער עק ֿפָארשט

  .שטײנער ֿפון ֿפינצטערניש און טױטשָאטן
  ; ער ברעכט ַא שַאכט װַײט ֿפון ַא בַאװױנער4

  ;ֿפַארגעסן ֿפון ַא ֿפַארבַײגײערס ֿפוס
  .װַײט ֿפון מענטשן װַאנדערן זײ, ָאּפגעצערט

  ,ֿפון איר קומט ַארױס ברױט,  די ערד5
  .ָאבער אונטער איר איז איבערגעקערט װי ֿפון ֿפַײער

  ,דער ָארט ֿפון סַאּפיר זַײנען אירע שטײנער 6
  .און שטױבן ֿפון גָאלד זַײנען דערין

  ,אים װײס ניט קײן רױבֿפױגל,  דעם שטעג7
  .און ניט ָאנגעקוקט הָאט אים דָאס אױג ֿפון ַא ֿפַאלק



יוֿבא  

  , ניט בַאטרעטן הָאבן אים חיות שטָאלצע8
  .ניט געשּפרַײזט הָאט אױף אים דער לײב

  ,ן שטרעקט ער אױס זַײן הַאנט צום קיזלשטײ9
  .ער קערט אום ֿפון װָארצל די בערג

  , אין ֿפעלדזן הַאקט ער גרָאבנס10
  .און ַאל דָאס טַײערסטע קוקט ָאן זַײן אױג

  , ֿפלוסן ֿפַארבינדט ער ניט צו רינען11
  .און ֿפַארבָארגנס ברענגט ער ַארױס אין ליכט

  ,ן װערן ָאבער די חכמה ֿפון װַאנען קען געֿפונע12
  ?און װּו איז דער ָארט ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט

  , קײן מענטש װײס ניט איר װערדע13
  .און זי געֿפינט זיך ניט אין לַאנד ֿפון די לעבעדיקע

  ;ניט אין מיר:  דער ּתָהום זָאגט14
  .ניט בַײ מיר: און דער ים זָאגט

  , ֿפַאר איר קען ניט געגעבן װערן ֿפַײנגָאלד15
  .ען ניט געװױגן װערן ֿפַאר איר מקחאון זילבער ק

  ,גָאלד- זי קען ניט ָאּפגעשַאצט װערן מיט אֹוֿפיר16
  .מיט טַײערן ָאניקל און סַאּפירשטײן

  , גָאלד און גלָאז זַײנען ניט איר גלַײכן17
  .און ּכלים ֿפון גינגָאלד איר אױסבַײט

  , ַאֿבנים טוֿבות און קריסטָאל דַארֿפן ניט דערמָאנט װערן18
  .און מער ֿפון קַארעלן איז דער בַאטרעף ֿפון חכמה

  , טָאּפַאז ֿפון ּכּוש איז ניט איר גלַײכן19
  .מיט רײנעם גָאלד קען זי ניט ָאּפגעשַאצט װערן

  ? טָא ֿפון װַאנען קומט די חכמה20
  ?און װּו איז דער ָארט ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײט

  ,טװעדער לעבעדיקן ַאז זי איז ֿפַארהױלן ֿפון די אױגן ֿפון יע21
  .און ֿפון ֿפױגל ֿפון הימל איז זי ֿפַארבָארגן

  : אונטערגַאנג און טױט זָאגן22
  .מיט אונדזערע אױערן הָאבן מיר געהערט איר הערונג

  , גָאט ֿפַארשטײט איר װעג23
  .און ער װײס איר ָארט

  , װָארום ער קוקט ביז די עקן ערד24
  .אונטערן גַאנצן הימל זעט ער

  , ער הָאט געמַאכט ֿפַארן װינט ַא װָאג װען25
  ,און װַאסערן מַארקירט מיט ַא מָאס
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כט

  , װען ער הָאט געמַאכט ֿפַארן רעגן ַא געזעץ26
  ,און ַא װעג ֿפַארן דונערגעװיטער

  , דענצמָאל הָאט ער זי געזען און זי בַארעכנט27
  .זי אױֿפגעשטעלט און אױך זי אױסגעֿפָארשט

  :ט צום מענטשן און ער הָאט געזָאג28
  ,מורא ֿפַאר גָאט דָאס איז חכמה, זע

  .און זיך ָאּפקערן ֿפון שלעכטס איז ֿפַארשטַאנדיקײט

  

  , און ִאיוֿב הָאט װידער אױֿפגעהױבן זַײן גערײד1
  :און הָאט געזָאגט

  , װער מַאכט מיך ַאזױ װי אין די חדשים ֿפון ַא מָאל2
  ! היטװי אין די טעג װָאס גָאט הָאט מיך ָאּפגע

  , װען זַײן ליכט הָאט געשַײנט איבער מַײן קָאּפ3
  .װען ֿפַאר זַײן שַײן ֿפלעג איך גײן אין דער ֿפינצטער

  , ַאזױ װי איך בין געװען אין די טעג ֿפון מַײן יוגנט4
  ;װען די ֿפַארטרױטקײט ֿפון גָאט איז געװען אױף מַײן געצעלט

  ; מיר װען דער ַאלמַאכטיקער איז נָאך געװען מיט 5
  .רונד ַארום מיר מַײנע קינדער

  , װען מַײנע טריט הָאבן זיך געבָאדן אין שמַאנט6
  .און דער ֿפעלדז הָאט געגָאסן בַײ מיר בעכן מיט אײל

  , ַאז איך בין ַארױסגעגַאנגען צום טױער אין שטָאט7
  ,אױֿפגעשטעלט אין מַארק מַײן זיץ

  , הָאבן יונגעלַײט געזען און זיך בַאהַאלטן8
  .און גרַײזן הָאבן זיך אױֿפגעהױבן און געשטַאנען

  , הַארן הָאבן זיך אַײנגעהַאלטן ֿפון װערטער9
  .און די הַאנט ֿפלעגן זײ ַארױֿפטָאן אױף זײער מױל

  , דער ָקול ֿפון גרױסע לַײט הָאט זיך בַאהַאלטן10
  .און זײער צונג הָאט זיך צוגעקלעּפט צו זײער גומען

  ,הָאט מיך געלױבט, ער הָאט געהערט װָארום װּו ַאן אױ11
  .הָאט מיר צוגעשטימט, און װּו ַאן אױג הָאט געזען

  , װַײל איך ֿפלעג רַאטעװען דעם ָארימַאן װָאס הָאט געשרִיען12
  .און דעם יתום װָאס הָאט ניט קײן העלֿפער

  , די ברכה ֿפון דעם אומגליקלעכן ֿפלעגט קומען אױף מיר13
  .ער אלמנה ֿפלעג איך דערֿפרײעןאון דָאס הַארץ ֿפון ד
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ל

  ,און זי הָאט מיך ָאנגעטָאן,  איך הָאב ָאנגעטָאן רעכטֿפַארטיקײט14
  .װי ַא מַאנטל און ַא הױב איז געװען מַײן גערעכטיקײט

  , אױגן בין איך געװען ֿפַארן בלינדן15
  .און ֿפיס ֿפַארן הינקעדיקן בין איך געװען

  ,ר די בַאדערֿפטיקע איך בין געװען ַא ֿפָאטער ֿפַא16
ֿפלעג איך , און דעם משּפט ֿפון דעם װָאס איך הָאב ניט געקענט

  .אױסֿפָארשן
  , און איך הָאב צעברָאכן די בַאקצײן ֿפון דעם ֿפַארברעכער17

  .און ֿפון זַײנע צײנער ַארױסגעװָארֿפן דעם רױב
  ,בַײ מַײן נעסט װעל איך ֿפַארגײן:  און איך הָאב געזָאגט18

  . דער ֿפעניקסֿפױגל װעל איך מערן טעגאון װי
  , מַײן װָארצל װעט זַײן ָאֿפן צום װַאסער19

  .און דער טױ װעט נעכטיקן אױף מַײן צװַײג
  , מַײן ּכֿבוד װעט בלַײבן ֿפריש בַײ מיר20

  .און מַײן בױגן װעט אין מַײן הַאנט זיך בַאנַײען

  , צו מיר הָאט מען זיך צוגעהערט און געװַארט21
  . ֿפלעגט הַארן אױף מַײן עצהאון מע

  , נָאך מַײן זָאג ֿפלעגט מען מער ניט רעדן22
  .און אױף זײ ֿפלעגט טריֿפן מַײן װָארט

  , און זײ הָאבן געװַארט װי אױף רעגן אױף מיר23
  .און אױֿפגעשּפַארט זײער מױל װי אױף שּפעטרעגן

  ;ֿפלעגט זיך זײ ניט גלױבן,  ַאז איך ֿפלעג לַאכן צו זײ24
  . דָאס ליכט ֿפון מַײן ּפנים ֿפלעגן זײ ניט מינערןאון
  , איך ֿפלעג אױסקלַײבן זײער װעג25

  ,און ֿפלעג זיצן אױבן ָאן
  ,און רוען װי ַא מלך צװישן חיל

  .װי דער װָאס טוט טרױערער טרײסטן

  

  , און ַאצונד לַאכן ֿפון מיר יִינגערע ֿפון מיר אין טעג1
  שטעלן זײערע ֿפָאטערסװָאס איך הָאב מיך געמיאוסט צו 

  – מיט די הינט ֿפון מַײנע שָאף
  ?צו װָאס מיר דער ּכוח ֿפון זײערע הענט,  יָא2

  – זײער ֿפרישקײט איז געװען ֿפַארלָארן
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  , די װָאס זַײנען ֿפון נױט און הונגער אַײנגעדַארט3
  .װָאס נָאגן די טריקעניש אין ֿפינצטערער װיסטקײט און װיסטעניש

  ,סן זַאלצקרַײטעכץ מיט װערמוט די װָאס רַײ4
  .און װָארצל ֿפון בעזעמבײמלעך זיך ָאנצּוװַארעמען

  , ֿפון צװישן מענטשן װערן זײ ֿפַארטריבן5
  .מע שרַײט אױף זײ װי אױף ַא גנֿב

  , אין מֹוראדיקע טָאלן מוזען זײ װױנען6
  .אין לעכער ֿפון דער ערד און ֿפעלדזן

  , צװישן די בײמלעך ברומען זײ7
  .ער ַא דָארן זַײנען זײ צונױֿפגענורעטאונט

  , געמײנע יונגען און יונגען ָאן ַא נָאמען8
  .װָאס זַײנען אױסגעשטױסן ֿפון לַאנד

  , און ַאצונד בין איך זײער לידל געװָארן9
  .און איך בין ֿפַאר ַא װערטל בַײ זײ

  ,זײ דערװַײטערן זיך ֿפון מיר,  זײ ֿפַאראומװערדיקן מיך10
  .ן זיך ניט ָאּפ מיר אין ּפנים צו שּפַײעןאון זײ הַאלט

  , װָארום מַײן בױגנשטריק הָאט ער לױז געמַאכט און מיך געבױגן11
  .און זײ װַארֿפן ַארָאּפ די צַאם ֿפַאר מיר

  ; אױף רעכטס שטעלט זיך אױף דָאס יונגװַארג12
  ,זײ שטױסן מַײנע ֿפיס

  .און טרעטן אױס קעגן מיר זײערע װעגן ֿפון אומגליק
  , זײ הָאבן צעריסן מַײן שטעג13

  ! קײן העלֿפער זָאל זײ ניט זַײן; זײ העלֿפן מַײן ברָאך
  , װי ַא ברײטער װַאסערברָאך קומען זײ14

  .מיט שטורעם קַײקלען זײ זיך ַארױף
  , שרעקענישן זַײנען געקערט קעגן מיר15

  ,זײ יָאגן װי ַא װינט מַײן גדּולה
  .הילףאון װי ַא װָאלקן איז ַאװעק מַײן 

  , און ַאצונד צעגיסט זיך אין מיר מַײן זעל16
  .טעג ֿפון ּפַײן הָאבן מיך ָאנגענומען

  , די נַאכט בױערט מַײנע בײנער ֿפון מיר17
  .און מַײנע ָאדערן ליגן ניט אַײן

  ;  ֿפון גרױס שטַארקײט ֿפון מַײן קרענק איז מַײן מלבוש ֿפַארביטן18
  .ט זי מיך ַארוםװי דער קָאלנער ֿפון מַײן העמד גור

  , ער הָאט מיך געװָארֿפן אין קױט19
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לא

  .און איך בין געגליכן צו שטױב און ַאש
  ,און דו ענטֿפערסט מיר ניט,  איך שרַײ צו דיר20

  .און דו קוקסט מיך ָאן, איך שטײ
  , ביסט ֿפַארקערט געװָארן אין ַאן ַאכזר צו מיר21

  .מיט דער מַאכט ֿפון דַײן הַאנט ֿפַײנטסטו מיך
  ,מַאכסט מיך רַײטן דערױף,  הײבסט מיך אױף אױֿפן װינט22

  .און מַאכסט צעגײן מַײן קרַאֿפט
  ,װעסט צום טױט מיך ברענגען, איך װײס,  יָא23

  .און צום זַאמלהױז ֿפון ַאלע לעבעדיקע
  , ָאבער שטרעקט מען ניט אױס די הַאנט ֿפון ַא חּורֿבה24

  ?ברָאךטָאמער װעט דערין זַײן ַא הילף ֿפַארן 
  ? צי הָאב איך ניט געװײנט ֿפַארן שװער געדריקטן25

  .מַײן זעל הָאט דָאך געקומערט ֿפַארן אֿביון
  , ָאבער איך הָאב געהָאֿפט אױף גוטס26

  ;און שלעכטס איז געקומען
  ,און איך הָאב געהַארט אױף ליכט
  .און ֿפינצטערניש איז געקומען

  ; מַײנע אינגעװײד קָאכן און רוען ניט27
  .טעג ֿפון ּפַײן זַײנען געקומען אױף מיר

  ;ָאן זון,  ֿפינצטער גײ איך אום28
  .איך שטײ אױף אין ַא געזעמל און שרַײ

  , איך בין געװָארן ַא ברודער צו שַאקַאלן29
  .און ַא חֿבר צו שטרױסֿפױגלען

  , מַײן הױט איז שװַארץ געװָארן אױף מיר30
  .און מַײן געבײן איז צעברענט ֿפון היץ

  , און געװָארן צו טרױער איז מַײן הַארף31
  .און מַײן ֿפלײט צו ַא ָקול ֿפון געװײן

  

  ; ַא בונד הָאב איך געשלָאסן מיט מַײנע אױגן1
  ?און װָאס זָאל איך קוקן אױף ַא יונגֿפרױ

  , װָארום װָאס איז דער חלק ֿפון גָאט ֿפון אױבן2
  ?און די ַארב ֿפון ַאלמַאכטיקן ֿפון דער הײך

  , אױב ניט ַא ברָאך ֿפַארן ֿפַארברעכער3
  ?און אומגליק ֿפַאר די טוער ֿפון אומרעכט
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  , זעט ער דען ניט ַאלע מַײנע װעגן4
  ?און צײלט ַאלע מַײנע טריט

  , אױב איך בין אומגעגַאנגען מיט ליגן5
  – און געאַײלט צו בַאטרוג הָאט מַײן ֿפוס

  , זָאל ער מיך װעגן אױף ריכטיקע װָאגשָאלן6
  – און גָאט װעט װיסן מַײן אומשולד

  , אױב מַײן טריט הָאט זיך ָאּפגענַײגט ֿפון װעג7
  ,און נָאך מַײנע אױגן איז געגַאנגען מַײן הַארץ

  ,און אין מַײנע הענט הָאט זיך ָאנגעקלעּפט ַא ֿפלעק
  ,און ַאן ַאנדערער זָאל עסן,  זָאל איך זײען8

  .ָארצלט װערןאון מַײנע שּפרָאצונגען זָאלן אױסגעװ

  , אױב מַײן הַארץ איז ֿפַארֿפירט געװָארן נָאך ַא ֿפרױ9
  ,און איך הָאב געלױערט בַײ דער טיר ֿפון מַײן חֿבר

  , זָאל מָאלן ֿפַאר ַאן ַאנדערן מַײן װַײב10
  .און ַאנדערע זָאלן קנִיען איבער איר

  , װָארום דָאס איז ַא שענדלעכקײט11
  .ַארמשּפטןאון דָאס איז ַא זינד צום ֿפ

  , װָארום דָאס איז ַא ֿפַײער װָאס ֿפַארצערט ביז אונטערגַאנג12
  .און מַײן גַאנצע ּתֿבואה װָאלט עס אױסגעװָארצלט

   אױב איך ֿפלעג ֿפַארַאכטן דָאס רעכט ֿפון מַײן קנעכט און מַײן דינסט13
  – אין זײער קריג מיט מיר

  ?אױֿפשטײןַאז גָאט זָאל ,  װָאס װָאלט איך דען געטָאן14
  ?װָאס װָאלט איך אים געענטֿפערט, און ַאז ער װָאלט געמָאנט

  ?בַאשַאֿפן אים,  הָאט ניט דער װָאס הָאט מיך אין מוטערלַײב בַאשַאֿפן15
  ?און דער אײגענער אים אין טרַאכט געֿפורעמט

  , אױב איך ֿפלעג ֿפַארמַײדן דעם ֿפַארלַאנג ֿפון די ָארימע16
  ;ער אלמנה לָאזן אױסגײןאון די אױגן ֿפון ד

  , ָאדער איך ֿפלעג עסן מַײן ביסן ַאלײן17
  – און דער יתום הָאט דערֿפון ניט געגעסן

ֿפון מַײן יוגנט ָאן איז ער אױֿפגעװַאקסן בַײ מיר װי בַײ ַא ,  נײן18
  ,ֿפָאטער

  .און ֿפון מַײן מוטערלַײב ָאן ֿפלעג איך זי ֿפירן
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  ליקלעכן ָאן ַא מלבוש אױב איך ֿפלעג צוזען ַאן אומג19
  ;און ָאן ַא צודעק דעם אֿביון

  , אױב זַײנע לענדן הָאבן מיך ניט געבענטשט20
  ;װַײל מיטן ָאּפשער ֿפון מַײנע שָאף ֿפלעגט ער זיך דערװַארעמען

  , אױב איך הָאב געהױבן אױף ַא יתום מַײן הַאנט21
  ,װַײל איך ֿפלעג זען מַײנע העלֿפער אין טױער

  , ַאקסל ֿפון זַײן נַאקן ַארָאּפֿפַאלן זָאל מַײן22
  .און מַײן ָארעם זָאל ֿפון געלענק אױסגעברָאכן װערן

  , װָארום דער ברָאך ֿפון גָאט איז געװען מַײן שרעק23
  .און ֿפון װעגן זַײן גרױסקײט ֿפלעג איך זיך ניט דערװעגן

  , אױב איך הָאב געמַאכט גָאלד מַײן הָאֿפענונג24
  ; ”מַײן בטחון„ געזָאגט און אױף גינגָאלד

  , אױב איך ֿפלעג זיך ֿפרײען װַײל מַײן ֿפַארמעג איז גרױס25
  ;און װַײל מַײן הַאנט הָאט דערגרײכט ַא סך

  , אױב איך ֿפלעג צוקוקן די זון װי זי שַײנט26
  ,ָאדער די לֿבנה ּפרַאכטיק גײענדיק

  ,ניש און מַײן הַארץ איז ֿפַארֿפירט געװָארן אין ֿפַארבָארגע27
  ;און מַײן מױל הָאט געקושט מַײן הַאנט

  , װָאלט דָאס אױך געװען ַא זינד צום ֿפַארמשּפטן28
  .װָארום איך װָאלט געלײקנט ָאן גָאט אין דער הײך

  , אױב איך ֿפלעג זיך ֿפרײען אױף דעם ברָאך ֿפון מַײן ׂשונא29
  – און בין געװען אױֿפגערַאמט ַאז אים הָאט געטרָאֿפן בײז

  ,ז איך הָאב צו מָאל ניט געלָאזט מַײן גומען זינדיקן ַא30
  – צו בעטן ַא קללה אױף זַײן לעבן

  : אױב די מענטשן ֿפון מַײן געצעלט הָאבן ניט געזָאגט31
  – ?װער קען װַײזן אײנעם װָאס הָאט זיך ניט ָאנגעזעט מיט ֿפלײש בַײ אים

  , אױף דער גַאס ֿפלעגט ניט נעכטיקן ַא ֿפרעמדער32
  – נע טירן צום װעג ֿפלעג איך עֿפענעןמַײ
 אױב איך הָאב ֿפַארדעקט װי ַא געװױנטלעכער מענטש מַײנע 33

  ,ֿפַארברעכן
  ,צו בַאהַאלטן אין מַײן בוזעם מַײן זינד

  , װַײל איך ֿפלעג מורא הָאבן ֿפַארן גרױסן המון34
  ,און די ֿפַארַאכטונג ֿפון משּפחות ֿפלעגט מיך שרעקן

  – עשװיגן און בין ֿפון טיר ניט ַארױסאון איך הָאב ג
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לב

  ! הלװאי קריג איך ער זָאל מיר צוהערן35
  ,זָאל דער ַאלמַאכטיקער מיר ענטֿפערן, ָאט איז מַײן אונטערשריֿפט

  .דין-און ַא געשריֿפטס זָאל ָאנשרַײבן מַײן ַבַעל
  !איך װעל עס אױף מַײן ַאקסל טרָאגן,  ֿפַאר װָאר36

  .ן ַאזױ װי ַא קרױןאיך װעל עס מיר ָאנבינד
  ; די צָאל ֿפון מַײנע טריט װעל איך אים דערצײלן37

  .ַאזױ װי ַא ֿפירשט װעל איך צו אים גענענען

  , אױב מַײן ערד שרַײט אױס קעגן מיר38
  ;און ַאלע אירע בײטן װײנען

  , אױב איר קרַאֿפט הָאב איך געגעסן ָאן געלט39
  ,ױסהױכןאון די נשמה ֿפון אירע ַארבעטער געלָאזט א

  . זָאל ָאנשטָאט װײץ אױֿפגײן ַא דָארן40
  .און ָאנשטָאט גערשט װילדגעװעקס

  .געענדיקט די װערטער ֿפון ִאיוֿבן

  

 און די דָאזיקע דרַײ מענער הָאבן אױֿפגעהערט ענטֿפערן 1
  .װַײל ער איז געװען גערעכט אין זַײנע אױגן, ִאיוֿבן

ם זון ֿפון ַבַרכֵאל דעם בוזי  הָאט געגרימט דער צָארן ֿפון אליהוא דע2
אױף ִאיוֿבן הָאט געגרימט זַײן צָארן ֿפַאר װָאס ; ֿפון דער משּפחה ָרם

 און אױף זַײנע דרַײ גוטע ֿפרַײנט 3, ער מַאכט זיך גערעכטער ֿפון גָאט
, הָאט געגרימט זַײן צָארן ֿפַאר װָאס זײ הָאבן ניט געֿפונען ַאן ענטֿפער

 און אליהוא הָאט 4. ײ בַאשולדיקט ִאיוֿבןֿפון דעסט װעגן הָאבן ז
װַײל זײ זַײנען געװען עלטער ֿפון , ָאּפגעװַארט מיט רײד ַאקעגן ִאיוֿבן

 ָאבער ַאז אליהוא הָאט געזען ַאז קײן ענטֿפער איז 5. אים אין טעג
  .ניטָא אין מױל ֿפון די דרַײ מענער הָאט געגרימט זַײן צָארן

ַרכֵאל דעם בוזי הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און  און אליהוא דער זון ֿפון ַב6
  : הָאט געזָאגט

  ,יִינגער בין איך ֿפון אַײך אין טעג
  ,און איר זַײט גרַײזן

  דרום הָאב איך מיך געשַײט און מורא געהַאט
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  .אַײך ַארױסזָאגן מַײן געדַאנק
  ,טעג זָאלן רעדן:  איך הָאב געזָאגט7

  .און ֿפיל יָארן זָאלן מַאכן װיסן חכמה
  , ָאבער עס איז דער גַײסט אין מענטשן8

  .און דער ָאטעם ֿפון ַאלמַאכטיקן װָאס מַאכט זײ ֿפַארשטַאנדיק
  , ניט די גרױסע זַײנען חכמים9

  .און ניט די זקנים ֿפַארשטײען װָאס איז גערעכט
  ,הער מיר צו:  דרום זָאג איך10

  .לָאמיך אױך ַארױסזָאגן מַײן געדַאנק

  ,ָאּפגעװַארט אױף אַײערע רײדאיך הָאב ,  זעט11
  ,איך הָאב צוגעהָארכט צו אַײערע ָחכמות

  .בעת איר הָאט געזוכט װערטער
  , ָאבער איך הָאב זיך צוגעקוקט צו אַײך12

  ,ערשט ניטָא װער זָאל בַאװַײזן ִאיוֿבן
  .ֿפון אַײך, װער זָאל ענטֿפערן זַײנע װערטער

  ,ָאֿפן חכמהמיר הָאבן ָאנגעטר:  אֿפשר װעט איר זָאגן13
  ;ניט ַא מענטש, גָאט קען אים ָאּפשלָאגן

  , ָאבער ניט ער הָאט ָאנגעריכט צו מיר די װערטער14
  .און ניט מיט אַײערע רײד װעל איך אים ענטֿפערן

  ,זײ ענטֿפערן מער ניט,  זײ זַײנען דערשרָאקן15
  .ָאּפגענומען זַײנען די װערטער ֿפון זײ

  , זײ רעדן ניטװַײל,  און איך זָאל װַארטן16
  ?װַײל זײ שטײען און ענטֿפערן מער ניט

  , איך אױך װעל ענטֿפערן מַײן חלק17
  .איך אױך װעל ַארױסזָאגן מַײן געדַאנק

  , װָארום איך בין ֿפול מיט װערטער18
  .מיך דריקט דער גַײסט ֿפון מַײן לַײב

  ,מַײן לַײב איז װי װַײן װָאס איז ניט געעֿפנט,  זע19
  .ען װערט ער צעּפלַאצטװי נַײע לָאגל
  ,און מיר װעט ֿפרַײער װערן, איך װעל רעדן

  .איך װעל עֿפענען מַײנע ליּפן און ענטֿפערן
  , לָאמיך נָאר ניט שױנען קײן מַאנס ּפנים21

  .און קײן מענטשן ניט חנֿפען
  ; װָארום איך װײס ניט װי צו חנֿפען22

  .בַאלד װָאלט מיך ַאװעקנעמען מַײן בַאשעֿפער
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  ,מַײנע רײד, ִאיוֿב, ָאבער הער ַאקָארשט 1לג
  .און ַאלע מַײנע װערטער ֿפַארנעם

  ,איך הָאב געעֿפנט מַײן מױל,  זע נָאר2
  .מַײן צונג רעדט אין מַײן גומען

  , אױֿפריכטיק ֿפון מַײן הַארצן זַײנען מַײנע װערטער3
  .זָאגן זײ קלָאר, און װָאס מַײנע ליּפן װײסן

  ,הָאט מיך געמַאכט דער גַײסט ֿפון גָאט 4
  .און דער ָאטעם ֿפון ַאלמַאכטיקן הַאלט מיך בַײם לעבן

  ,ענטֿפער מיר,  אױב דו קענסט5
  .שטעל זיך ַאװעק, ברײט דיך ָאן קעגן מיר

  ,איך בין ַאזױ װי דו בַײ גָאט,  זע6
  .איך אױך בין ֿפון לײם געֿפורעמט געװָארן

  ,מַײן אימה שרעקט דיך ניט,  זע7
  .סט דריקט ניט אױף דיראון מַײן לַא

  ,הָאסט געזָאגט אין מַײנע אױערן,  יָא8
  :און דעם ָקול ֿפון די װערטער הָאב איך געהערט

  ,ָאן ַא ֿפַארברעך,  רײן בין איך9
  :און הָאב ניט קײן זינד, לױטער בין איך

  ,בלבולים געֿפינט ער אױף מיר,  זע10
  ;ער רעכנט מיך ֿפַאר זַײן ׂשונא

  ,ן אין ַא קלָאץ מַײנע ֿפיס ער טוט ַארַײ11
  .ער היט ַאלע מַײנע שטעגן

  ,װעל איך דיר ענטֿפערן,  ָאט אין דעם ביסטו ניט גערעכט12
  .װָארום גָאט איז גרעסער ֿפון מענטשן

  , ֿפַאר װָאס קריגסטו זיך מיט אים13
  ? װָאס ער ֿפַארענטֿפערט ניט ַאלע זַײנע מעׂשים

  ,ָאט װָארום אױף אײן שטײגער רעדט ג14
  .הגם מע מערקט עס ניט, און אױף צװײ

  ,ַא זעונג ֿפון דער נַאכט,  אין ַא ָחלום15
  ,װען ַא טיֿפער שלָאף ֿפַאלט אױף מענטשן

  ,אין שלומער אױֿפן געלעגער
  , דענצמָאל ַאנטּפלעקט ער דעם אױער ֿפון מענטשן16

  ,און ֿפַארחתמעט מיט ַא מוסר צו זײ
  ;װַארֿפן זַײן טָאן ּכדי דער מענטש זָאל ַאװעק17
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  .און ער בַאשירעמט ֿפון הָאֿפערדיקײט דעם מַאן
  , ער ֿפַארמַײדט זַײן זעל ֿפון גרוב18

  .און זַײן לעבן ֿפון אומקומען דורכן שװערד
  , ָאדער ער װערט געשטרָאֿפט מיט װײטָאג אױף זַײן געלעגער19

  .און ַאלע זַײנע בײנער װערן שטַײף
  ,ים זיך עקלען מיט ברױט און זַײן לעבן מַאכט א20

  .און זַײן זעל מיטן גלוסטיקסטן מאכל
  , ָאּפגעצערט װערט זַײן ֿפלײש ֿפון ּפנים21

  .ניט ָאנצוקוקן, און אַײנגעדַארט זַײנע בײנער
  , און זַײן זעל גענענט צו דער גרוב22

  .און זַײן לעבן צו די טײטער
  , אױב עס איז דָא ֿפַאר אים ַא מלאך23

  , אײנער ֿפון טױזנטיושר-ַא מליץ
  ,צו זָאגן אױֿפן מענטשן זַײן רעכטֿפַארטיקײט

  :און זָאגט,  לַײטזעליקט ער אים24
  .איך הָאב געֿפונען ַאן אױסלײז; לײז אים אױס ֿפון נידערן אין גרוב

  , זַײן לַײב װערט ֿפרישער װי יִינגלװַײז25
  .ער קערט זיך אום צו די טעג ֿפון זַײן יוגנט

  ,און ער בַאװיליקט אים, גָאט ער בעט צו 26
  ,און ער זעט זַײן ּפנים מיט לַײטזעליקײט

  .און קערט אום דעם מענטשן זַײן גערעכטיקײט
  : ער קומט ֿפַאר מענטשן און זָאגט27

  ,און װָאס איז רעכט הָאב איך ֿפַארדרײט, איך הָאב געזינדיקט
  .און עס הָאט מיר ניט געלױנט

  ,ל ֿפון גײן אין גרוב ַאזױ לײזט ער אױס זַײן זע28
  .און זַײן לעבן זעט די ליכטיקײט

  ,דָאס ַאלץ טוט גָאט,  זע29
  ,מיט ַא מענטשן, דרַײ מָאל, צװײ מָאל

  , ּכדי אומצוקערן זַײן זעל ֿפון גרוב30
  .דערלוכטן צו װערן אין ליכט ֿפון לעבן

  ;הער מיר צו, ִאיוֿב,  ֿפַארנעם31
  .און איך װעל רעדן, שװַײג

  ,ענטֿפער מיר, ו הָאסט װערטער אױב ד32
  .װָארום איך װעל דיך גערעכט מַאכן, רעד
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  ;הער דו מיר צו,  אױב ניט33
  .און איך װעל דיך לערנען חכמה, שװַײג

  

  : און אליהוא הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט1
  ,מַײנע װערטער, חכמים,  הערט2

  .לײגט צו דָאס אױער צו מיר, און איר קענער
  ,װָארום דָאס אױער דַארף ּפרּוװן װערטער 3

  .ַאזױ װי דער גומען ֿפַארזוכט עסן
  , לָאמיר אונדז אױסװײלן דָאס גערעכטע4

  .לָאמיר געװָאר װערן צװישן אונדז װָאס איז גוט
  ,איך בין גערעכט:  װָארום ִאיוֿב זָאגט5

  ;נָאר גָאט הָאט ָאּפגעטָאן מַײן רעכט
  ,איך געהַאלטן ֿפַאר ַא ליגנער בַײ מַײן גערעכטיקײט װער 6

  .ָאן ַא ֿפַארברעך, מסוּכן איז מַײן װּונד
   װָאסער מענטש װי ִאיוֿב7

  ,טרינקט געשּפעט ַאזױ װי װַאסער
  , און ֿפירט זיך אין חֿברותא מיט טוער ֿפון אומרעכט8

  ?און גײט אום מיט שלעכטע לַײט
  דעם מענטשן קומט גָארניט ַארױס:  װָארום ער זָאגט9

  .װען ער זוכט װױלגעֿפעלן גָאט
  :הערט מיר צו, לַײט מיט ֿפַארשטַאנדיקײט,  דרום10

  ,װַײט איז גָאט ֿפון אומרעכט
  .און דער ַאלמַאכטיקער ֿפון ַאן עװלה

  , נָאר די טּוונג ֿפון מענטשן בַאצָאלט ער אים11
  .און לױט איטלעכנס װעג שיקט ער אים צו

  , קײן אומרעכטגָאט טוט ניט,  יָא ֿפַאר װָאר12
  .און דער ַאלמַאכטיקער ֿפַארדרײט ניט גערעכטיקײט

  ? װער הָאט אים בַאֿפױלן איבער דער ערד13
  ?און װער הָאט געמַאכט די װעלט אין גַאנצן

  , ַאז ער זָאל קערן זַײן הַארץ אױף אים14
  ,ַאז ער זָאל זַײן הױך און זַײן ָאטעם אַײנזַאמלען צו זיך

  ,יעטװעדער לַײב אין אײנעם װָאלט ֿפַארגײן 15
  .און דער מענטש װָאלט צו שטױב זיך אומקערן
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  ;הער דָאס צו,  און אױב דו הָאסט ֿפַארשטַאנדיקײט16
  .ֿפַארנעם דעם ָקול ֿפון מַײנע װערטער

  ? צי קען גָאר ַא ֿפַײנט ֿפון גערעכטיקײט הערשן17
  – ?ָאדער װילסטו דעם מַאכטיקן גערעכטן בַאשולדיקן

  ?”נידערטרעכטיקער„מען זָאגן צו ַא מלך  קען 18
  – ? צו ֿפירשטן”ָרשע„

  , דעם װָאס שַאנעװעט ניט דעם ּפנים ֿפון הַארן19
  ,און ַאכט ניט אױֿפן רַײכן מער װי אױֿפן ָארימַאן
  .װַײל דָאס װערק ֿפון זַײנע הענט זַײנען זײ ַאלע

  ;אין הַאלבע נַאכט,  אין ַא רגע שטַארבן זײ20
  ,עטרײסלט און ֿפַארגײעןלַײט װערן צ

  .און מע טוט ָאּפ דעם מַאכטיקן װי ניט מיט דער הַאנט

  , װָארום זַײנע אױגן זַײנען אױף די װעגן ֿפון דעם מענטשן21
  .און ַאלע זַײנע טריט זעט ער

  , ניטָא קײן ֿפינצטערניש און קײן טױטשָאטן22
  .ֿפַאר די טוער ֿפון אומרעכט זיך דָארטן צו ֿפַארבָארגן

  , װָארום ער מַאכט ניט דעם מענטשן ַא צַײט23
  .צו קומען ֿפַאר גָאט צום משּפט

  , ער צעברעכט מַאכטיקע ָאן ַאן אױסֿפָארשונג24
  .און שטעלט אױף ַאנדערע ָאנשטָאט זײ

  ,ער קען זײערע מעׂשים,  ֿפַאר װָאר25
  .און זײ װערן צעדריקט, דרום מַאכט ער ַאן איבערקער איבער נַאכט

  ,שלָאגט ער זײ, ל זײ זַײנען רָשעים װַײ26
  .אין ַאן ָארט װּו מע זעט

  , דערֿפַאר װָאס זײ הָאבן זיך ָאּפגעקערט ֿפון אים27
  .און אױף ַאלע זַײנע װעגן ניט געַאכט

  , זײ הָאבן געמַאכט קומען צו אים דָאס געשרײ ֿפון דעם ָארימַאן28
  – .און דָאס געשרײ ֿפון די געדריקטע ֿפלעגט ער הערן

  ?װער קען אים בַאשולדיקן,  ָאבער ַאז ער שװַײגט29
  ?װער קען אים װעלן זען, און ֿפַארבָארגט ער דעם ּפנים

  – .סַײ בַײ ַא ֿפָאלק סַײ בַײ ַא מענטשן ַאלץ אײנס
  , ּכדי דער זינדיקער מענטש זָאל ניט קיניגן30

  .ּכדי קײן שטרױכלונגען זָאלן ניט זַײן ֿפַארן ֿפָאלק
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  :ם הָאט ער דען צו גָאט געזָאגט װָארו31
  ;איך װעל מער ניט שלעכטס טָאן, איך הָאב געליטן„

  ;לערן דו מיך,  איך זע ניט32
  ?”װעל איך מער ניט טָאן, אױב איך הָאב געטָאן אומרעכט

  :  זָאל ער ֿפַארגעלטן ַאזױ װי דיר קומט אױס33
  ?”און ניט איך, טָא קלַײב דו אױס, אױב דיר געֿפעלט ניט„

  ?און װָאס װײסטו צו רעדן
  , לַײט מיט ֿפַארשטַאנדיקײט װעלן מיר זָאגן34

  :און דער קלוגער מַאן װָאס װעט מיר צוהערן
  , ִאיוֿב רעדט ָאן ַא זינען35

  .און זַײנע רײד זַײנען ָאן ׂשכל
  , איך װינטש ִאיוֿב זָאל אײביק געּפרּוװט װערן36

  .ֿפַאר ענטֿפערן ַאזױ װי זינדיקע לַײט
  ; װָארום ער לײגט נָאך צו װידערשּפעניקײט צו זַײן חטא37

  ,ער ּפַאטשט זַײנע הענט צװישן אונדז
  .און מערט זַײנע רײד קעגן גָאט

  

  : און אליהוא הָאט זיך ָאּפגערוֿפן און הָאט געזָאגט1
  , רעכנסטו דָאס ֿפַאר רעכט2

  ?איך בין גערעכטער ֿפון גָאט: ַאז דו זָאגסט
  ?װָאס קומט דיר ַארױס:  װען דו זָאגסט3
  ”?װָאסער נוץ הָאב איך דערֿפון מער װי ֿפון מַײן זינדיקן„
  , װעל איך דיר ענטֿפערן װערטער4

  .און דַײנע חֿברים מיט דיר
  ,און זע,  לוג צו די הימלען5

  .און קוק אױף די װָאלקנס װָאס זַײנען הױך איבער דיר
  ?װָאס װירקסטו אױף אים,  ַאז דו זינדיקסט6
  ?װָאס טוסטו אים, ון זַײנען ֿפיל דַײנע ֿפַארברעכןא
  ?װָאס גיסטו אים,  ַאז דו ביסט גערעכט7

  ?ָאדער װָאס נעמט ער ֿפון דַײן הַאנט
  , ַא מַאן װי דו גײט ָאן דַײן שלעכטיקײט8

  .און ַא מענטשנקינד דַײן גערעכטיקײט
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  , ֿפון װעגן די ֿפיל רױבערַײען שרַײט מען9
  ,ן דעם ָארעם ֿפון די שטַארקעמע קלָאגט זיך װעג

  ,װּו איז גָאט מַײן בַאשעֿפער:  און מע זָאגט ניט10
  ;װָאס גיט געזַאנגען אין דער נַאכט

  , װָאס לערנט אונדז מער ֿפון בהמות ֿפון דער ערד11
  ?און מַאכט אונדז קליגער ֿפון ֿפױגל ֿפון הימל

  ,און ער ענטֿפערט ניט, ָאן שרַײט מען„ 12
  .”הָאֿפערדיקײט ֿפון די רָשעיםװעגן דער 

  ,ַאז גָאט הערט ניט צו,  ָאבער ֿפַאלש איז13
  .און דער ַאלמַאכטיקער קוקט עס ניט ָאן

  ,דו קענסט אים ניט זען,  הגם דו זָאגסט14
  .און דַארֿפסט הַארן אױף אים, איז דער משּפט ֿפַאר אים

  ?ן צָארןהָאט דען ֿפַאר גָארנישט געשטרָאֿפט זַײ,  און ַאצונד15
  ?און װײס ער ניט װױל ֿפון דער מוטװיליקײט

  , ָאבער ִאיוֿב עֿפנט מיט נַארישקײט זַײן מױל16
  .ָאן ֿפַארשטַאנדיקײט מערט ער װערטער

  

  : און אליהוא הָאט װַײטער געזָאגט1
  ,און איך װעל דיר זָאגן,  װַארט מיר ַא װַײלע2

  .װָארום ֿפַארַאן נָאך װערטער װעגן גָאט
  ,ך װעל אױֿפהײבן מַײן געדַאנק װַײט ַאהין אי3

  .און מַײן בַאשעֿפער װעל איך געבן גערעכטיקײט
  ,ניט ֿפַאלש זַײנען מַײנע װערטער,  װָארום ֿפַאר װָאר4

  .אױֿפריכטיק אין געדַאנקען בין איך צו דיר
  ;ָאבער ער ֿפַארַאכט קײנעם ניט, גָאט איז מַאכטיק,  זע5

  .ֿפון ֿפַארשטַאנדיקײטער איז מַאכטיק אין ּכוח 
  , ער לָאזט ניט דעם ָרשע בלַײבן לעבן6

  .און גיט די ָארימע זײער רעכט
  ;  ער נעמט ניט ַארָאּפ זַײנע אױגן ֿפון דעם צדיק7

  ,און מיט מלכים אױֿפן טרָאן זעצט ער זײ אױף אײביק
  .און זײ װערן דערהײכט

  , און אױב זײ זַײנען געשמידט אין קײטן8
  ,אין שטריק ֿפון ּפַײןבַאצװּונגען 

  , רעדט ער זײ אױס זײער טּוונג9



יוֿבא  

  .און זײערע ֿפַארברעכן װען זײ שטַארקן זיך
  , ער ַאנטּפלעקט זײער אױער ֿפַאר מוסר10

  .ַאז זײ זָאלן זיך אומקערן ֿפון אומרעכט, און הײסט
  ,און דינען,  אױב זײ הערן11

  ,ענדיקן זײ זײערע טעג אין גוטס
  .ן ַנַחתאון זײערע יָארן אי

  ,קומען זײ אום דורכן שװערד,  און אױב זײ הערן ניט12
  .און ֿפַארגײען ָאן ֿפַארשטַאנדיקײט

  ;  ָאבער די זינדיקע אין הַארצן לײגן ָאן צָארן13
  .זײ שרַײען ניט צו אים װען ער בינדט זײ

  , אין יוגנט שטַארבט זײער זעל14
  .װי די שַאנדיונגען – און זײער לעבן

  ,עװעט דעם געדריקטן דורך זַײן געדריקטקײט ער רַאט15
  .און ַאנטּפלעקט דורך דער נױט זײער אױער

  , און אױך דיך װָאלט ער ַארױסגעצױגן ֿפון דער קלעם16
  ;אין דערברײטערניש װּו קײן ענגשַאֿפט איז ניטָא

  .און דָאס געדעק ֿפון דַײן טיש װָאלט ֿפול זַײן מיט ֿפעטקײט
  ל מיט דער טענה ֿפון דעם ָרשע װַײל ָאבער ביסט ֿפו17

  .הַאלט דיך דער משּפט און די גערעכטיקײט
  ,זָאל דיך נָאר דער גרימצָארן ניט ָאנרעדן צו צװײֿפל,  ֿפַאר װָאר18

  .און זָאל די גרױסע ָאּפקומעניש דיך ניט ַארָאּפֿפירן
  , הָאט דען ַא װערדע דַײן ניט אַײנגעהַאלטענער געשרײ19

  ? ע רַאנגלענישןאון ַאל די שטַארק
  , זָאלסט ניט געלוסטן די נַאכט20

  .װען ֿפעלקער װערן ֿפַארשװּונדן אױֿפן ָארט
  , היט זיך זָאלסט זיך ניט קערן צו אומרעכט21

  .הגם דו װָאלסט דָאס אױסדערװײלט אײדער ּפַײן

  ;גָאט איז דערהױבן אין זַײן שטַארקײט,  זע22
  ?װער איז ַאזַא לערער װי ער

  ?ט אים בַאֿפױלן זַײן װעג װער הָא23
  ?דו טוסט ַאן עװלה: און װער קען זָאגן

  ַאז דו זָאלסט גרײסן זַײן װערק,  געדענק24
  .װָאס מענטשן הָאבן בַאזונגען

  , ַאלע מענטשנקינדער הָאבן עס געזען25
  .דער מענטש קוקט עס ָאן ֿפון דער װַײטן
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לז

  ,און מיר ֿפַארשטײען ניט, גָאט איז גרױס,  זע26
  .צָאל ֿפון זַײנע יָארן איז ניט צו דערֿפָארשןדי 
  , װָארום ער ציט ָאּפ די טרָאּפנס װַאסער27

  ;זײ זָאלן זַײען רעגן ֿפון זַײן נעבל
  , װען די הימלען ֿפליסן28

  .און טריֿפן אױף מענטשן ַא סך
  ,צי ֿפַארשטײט מען די שּפרײטונגען ֿפון װָאלקן,  יָא29

  ?צעלטדי געּפילדערס ֿפון זַײן גע
  ; ער שּפרײט אױס דערױף זַײן ליכט,  זע30

  .און די װָארצלען ֿפון ים דעקט ער צו
  , װָארום דערמיט משּפט ער ֿפעלקער31

  .גיט ער שּפַײז אין שֿפע
  , ער שּפרײט אױס אױֿפן הימלװעלב דעם בליץ32

  .און בַאֿפעלט אים ער זָאל טרעֿפן
   עס זָאגט ָאן װעגן אים33

  .עס ֿפון דעם שטורעםדער ּכ, דער צָארן

  

  ,דערֿפון ציטערט מַײן הַארץ,  יָא1
  .און שּפרינגט אױף ֿפון זַײן ָארט

  ,הערט די אומרו ֿפון זַײן ָקול,  הערט2
  .און דעם ברום װָאס גײט ַארױס ֿפון זַײן מױל

  , אונטערן גַאנצן הימל לָאזט ער אים לױז3
  .און זַײן בליץ איז ביז די ברעגן ֿפון דער ערד

  ; הינטער דעם ברילט ַא ָקול4
  ; ער דונערט מיט דעם ָקול ֿפון זַײן גרױסקײט

  .װען זַײן ָקול װערט געהערט, און מע קען זײ ניט ָאּפהַאלטן
  , גָאט דונערט װּונדערלעך מיט זַײן ָקול5

  .ער טוט גרױסע זַאכן און מיר ֿפַארשטײען ניט
  !ֿפַאל אױף דער ערד:  װָארום ער זָאגט צום שנײ6

  ,דָאס גלַײכן צום גוסרעגן
  .צום גוס ֿפון זַײנע מַאכטיקע רעגנס

  , ער ֿפַארחתמעט די הַאנט ֿפון יעטװעדער מענטשן7
  .ַאז ַאלע מענטשן ֿפון זַײן בַאשַאף זָאלן װיסן

  , און די חיה גײט ַארַײן אין בַאהעלטעניש8



יוֿבא  

  .און רוט אין אירע נָארעס
  , ֿפון דער קַאמער קומט דער שטורעם9
  .װינטן די קעלט-ון ֿפון צֿפוןא
  , ֿפון דעם ָאטעם ֿפון גָאט גיט עס אַײז10

  .און ברײטע װַאסערן װערן ֿפעסט
  ,ער לָאדט ָאן מיט ֿפַײכטיקײט דעם װָאלקן,  יָא11

  .ער שּפרײט ֿפַאנַאנדער זַײן בליצכמַארע
   און דָאס דרײט זיך רונד ַארום דורך זַײן קירעװען12

  ַאלץ װָאס ער בַאֿפעלט זײּכדי זײ זָאלן טָאן 
  ;אױֿפן געזיכט ֿפון דער ערדישער װעלט

  , סַײ ער שיקט עס ֿפַאר ַא שטרָאף13
  .סַײ ֿפַאר גענָאד, סַײ ֿפַאר זַײן ערד

  ,ִאיוֿב,  ֿפַארנעם דָאס דָאזיקע14
  .שטײ און בַאטרַאכט די װּונדער ֿפון גָאט

  , װײסטו װי גָאט לײגט עס ַארױף אױף זײ15
  ? לַײכטן דעם בליץ ֿפון זַײן כמַארעאון מַאכט

  , ֿפַארשטײסטו דעם ִמשקֹוֶלת ֿפונעם װָאלקן16
  ?די װּונדער ֿפון דעם ַאלװײסיקן

  , װי ַאזױ דַײנע בגדים װערן הײס17
  ?װינט-װען די ערד ליגט שטיל ֿפון ָדרום

  , קענסטו אױסשּפרײטן די הימלען מיט אים18
  ? ֿפעסט װי ַא געגָאסענער שּפיגל

  ;מַאך אונדז װיסן װָאס מיר זָאלן זָאגן צו אים 19
  .מיר װײסן קײן לַאד ניט ֿפון װעגן דער ֿפינצטערניש

  ? דַארף אים דערצײלט װערן ַאז איך רעד20
  ?װען עס איז ֿפַארהױלן, צי דַארף ַא מענטש אים אױסזָאגן

  , און ָאקערשט הָאט מען ניט געזען ַא העלן שַײן אין הימל21
  .און הָאט אים אױסגעלַײטערט, ַאריבעראיז ַא װינט 

  , ֿפון צֿפון קומט ַא גילדערנע ליכטיקײט22
  .ַא מֹוראדיקער גלַאנץ איז ַארום גָאט

  ;אים קענען מיר ניט אױסגעֿפינען,  דער ַאלמַאכטיקער23
  ,ער איז גרױס אין ּכוח

  ָאבער רעכט און ֿפולע גערעכטיקײט
  .קריװדעט ער ניט
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לח

  ;  די מענטשן דרום ֿפָארכטן אים24
  .ער קוקט זיך ניט אום אױף ַאלע קלוגהַארציקע

  

  , און גָאט הָאט געענטֿפערט ִאיוֿבן ֿפון שטורעם1
  :און הָאט געזָאגט

   װער ֿפַארטונקלט דָאס די ּכװנה2
  ?מיט װערטער ָאן ֿפַארשטַאנדיקײט

  , גורט ַאקָארשט ָאן װי ַא מַאן דַײנע לענדן3
  .און דו מַאך מיך װיסן, און איך װעל דיך ֿפרעגן

  ; װּו ביסטו געװען װען איך הָאב געגרונטֿפעסט די ערד4
  .אױב דו װײסט ֿפַארשטַאנדיקײט, זָאג

  ?אױב דו װײסט,  װער הָאט געמַאכט אירע מָאסן5
  ?ָאדער װער הָאט געצױגן ַא מעסטשנור אױף איר

  ? אױף װָאס זַײנען אירע גרונטמױערן ַארױֿפגעזעצט6
  ?ט געלײגט איר װינקלשטײןָאדער װער הָא

  , װען די מָארגנשטערן הָאבן אין אײנעם געזונגען7
  .און ַאלע זין ֿפון גָאט הָאבן געשַאלט

  , און װער הָאט ֿפַארצַאמט מיט טירן דעם ים8
  ?װען ער הָאט אױסגעברָאכן און איז ֿפון טרַאכט ַארױס

  , װען איך הָאב געמַאכט דעם װָאלקן ֿפַאר זַײן מלבוש9
  ,און דעם נעבל ֿפַאר זַײן װיקלשנור

  , און איך הָאב בַאשטימט ֿפַאר אים מַײן געזעץ10
  ,און געמַאכט ריגלען און טירן

  ,ביז ַאהער זָאלסטו קומען און ניט װַײטער:  און געזָאגט11
  ?און דָא װעט מען ֿפַארהַאלטן דעם שטָאלץ ֿפון דַײנע אינדן

  ?ױלן דעם ֿפרימָארגן הָאסטו זינט דַײן לעבטָאג בַאֿפ12
  ?ָאנגעװיזן דעם בַאגינען זַײן ָארט

  , ּכדי ָאנצונעמען די ברעגן ֿפון דער ערד13
  .ַאז די רָשעים זָאלן ַארָאּפגעשָאקלט װערן ֿפון איר

  , זי שעמערירט ַאזױ װי זיגלװַאקס14
  .און עס ליגט ַאזױ װי ַא מלבוש

  ,ט און ֿפון די רָשעים װערט ֿפַארמיטן זײער ליכ15
  .און דער אױֿפגעהױבענער ָארעם װערט צעברָאכן



יוֿבא  

  , ביסטו געקומען צו די קװַאלן ֿפון ים16
  ?און אױֿפן גרונט ֿפון ּתָהום אומגעגַאנגען

  , זַײנען דיר ַאנטּפלעקט געװָארן די טױערן ֿפון טױט17
  ? און הָאסטו די טױערן ֿפון טױטשָאטן געזען

  ?טן ֿפון דער ערד הָאסטו איבערגעקוקט ביז די ברײטקײ18
  .אױב דו װײסט דָאס ַאלץ, זָאג

  ? אױף װָאסער װעג רוט דָאס ליכט19
  ,װּו איז איר ָארט, און די ֿפינצטערניש

  , ַאז דו זָאלסט זי נעמען צו איר געמַארק20
  ?און ַאז דו זָאלסט ֿפַארשטײן די שטעגן צו איר הױז

  ,ען געבָארןװָארום דו ביסט דענצמָאל שױן געװ,  דו װײסט דָאס21
  !און די צָאל ֿפון דַײנע טעג איז גרױס

  , ביסטו געקומען צו די אֹוצרות ֿפון שנײ22
  ,ָאדער הָאסטו די אֹוצרות ֿפון הָאגל געזען

  , װָאס איך הָאב בַאהַאלטן ֿפַאר ַא צַײט ֿפון נױט23
  ?ֿפַארן טָאג ֿפון קריג און מלחמה

  , אױף װָאסער װעג צעטײלט זיך דָאס ליכט24
  ?װינט איבער דער ערד-צעשּפרײט זיך דער מזרח

  , װער הָאט דורכגעהַאקט ֿפַאר דער ֿפלײצונג ַא גרָאבן25
  ?און ַא װעג ֿפַארן דונערגעװיטער

  , צו מַאכן רעגענען אױף ַא לַאנד ָאן ַא מענטשן26
  ;ַא מדבר ָאן ַא מוטערמענטשן דערין

  , ָאנצוזעטן ַא װיסטקײט און ַא װיסטעניש27
  .ַאכן שּפרָאצן ַאן אױסװַאקס ֿפון גרָאזאון מ

  ? הָאט דער רעגן ַא ֿפָאטער28
  ?ָאדער װער הָאט געבָארן די טרָאּפנס טױ

  ? ֿפון װעמעס בױך איז ַארױס דער אַײז29
  ? װער הָאט אים געבָארן, און דער ֿפרָאסט ֿפון הימל

  , ַאזױ װי שטײן װערן װַאסערן ֿפַארגליװערט30
  . ּתָהום װערט ֿפַארשטַארטאון דער ּפנים ֿפון

  , קענסטו בינדן די קײטן ֿפון זיבנשטערן31
  ?ָאדער די שטריק ֿפון ָאריָאן לױז מַאכן
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לט

  , קענסטו ַארױסברענגען די מזלות אין זײער צַײט32
  ?און דעם בער מיט זַײנע קינדער ַארױסֿפירן

  ? װײסטו די געזעצן ֿפון הימל33
  ?ער ערדצי מַאכסטו זַײן געװעלטיקונג אױף ד

  , קענסטו אױֿפהײבן צום װָאלקן דַײן ָקול34
  ?ַאז ַא שֿפע ֿפון װַאסער זָאל דיך בַאדעקן

  ,זײ זָאלן גײן,  קענסטו ַארױסשיקן בליצן35
  ?דָא זַײנען מיר: און זָאגן צו דיר

  ? װער הָאט ַארַײנגעטָאן אין די נירן חכמה36
  ?ָאדער װער הָאט געגעבן דעם גַײסט ֿפַארשטַאנדיקײט

  ?  װער צײלט איבער די װָאלקנס מיט חכמה37
  ?און די לָאגלען ֿפון הימל װער גיסט אױס

  , װען דער שטױב איז צונױֿפגעגָאסן װי גוס38
  .און די גרודעס זַײנען צוזַאמענגעבַאקן

  , קענסטו ֿפַאנגען ֿפַאר דער לײבינטע רױב39
  ,און דעם בַאגער ֿפון די יונגלײבן ָאנֿפילן

  ,ײגן זיך אין די נָארעס װען זײ ב40
  ?װען זײ זיצן אין צודעק אױף דער לױער

  , װער גרײט ָאן דעם רָאב זַײן שּפַײז41
  ,װען זַײנע קינדער שרַײען צו גָאט

 ?װען זײ װַאנדערן אום ָאן עסן

  

  ? װײסטו די צַײט װען די שטײנציגן געבערן1
  ?גיסטו ַאכטונג װען די הינדינס הָאבן װײען

  ,שים װען זײ דַארֿפן דערֿפילן צײלסטו די חד2
  ?און װײסטו די צַײט ֿפון זײער געבערן

  ,זײ לָאזן דורכברעכן זײערע קינדער,  זײ קנִיען3
  .זײ װַארֿפן ַארױס זײערע געבורטן

  ,זײ װַאקסן אױֿפן ֿפרַײען,  זײערע יונגע װערן שטַארק4
  .און קערן זיך ניט אום צו זײ, זײ גײען ַאװעק

  ,לָאזט דעם װַאלדאײזל ֿפרַײ װער הָאט ַארױסגע5
  ,און די בינד ֿפון דעם װילדאײזל װער הָאט לױז געמַאכט

  , װָאס איך הָאב געמַאכט דעם מדבר ֿפַאר זַײן הױז6
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  ?און זַאלציק לַאנד ֿפַאר זַײנע װױנונגען
  , ער לַאכט ֿפון דעם טומל ֿפון שטָאט7

  .ער הערט ניט קײן טרַײבערס געשרײען
  ,ון די בערג איז זַײן ֿפיטערונג די נישטערונג ֿפ8

  .און איטלעך גרָאז זוכט ער נָאך

  ? װעט דער װיזלטיר װעלן דיר דינען9
  ?צי װעט ער נעכטיקן בַײ דַײן קָאריטע

  ? קענסטו צובינדן דעם װיזלטיר מיט זַײן שטריק צו דער בַײט10
  ?צי װעט ער ברָאנעװען די טָאלן הינטער דיר

  ,װַײל זַײן ּכוח איז גרױס,  אױף אים קענסטו זיך ֿפַארזיכערן11
  ?און איבערלָאזן אױף אים דַײן מי

  ,ַאז ער װעט ָאּפברענגען דַײן זָאמען,  קענסטו אים ָאנטרױען12
  ?און אַײנזַאמלען די ּתֿבואה ֿפון דַײן שַײער

  –  דער ֿפליגל ֿפון שטרױסֿפױגל קלַאּפט לוסטיק13
  ?ן שטָארךצי איז דָאס דער ֿפלעדער און ֿפעדער ֿפו

  ,זי לָאזט איבער צו דער ערד אירע אַײער,  ֿפַאר װָאר14
  .און אין שטוב לָאזט זי זײ אױסברִיען

  , און זי ֿפַארגעסט ַאז ַא ֿפוס קען זײ צעקװעטשן15
  .און ַא חיה ֿפון ֿפעלד קען זײ צעטרעטן

  ; זי איז הַארט צו אירע קינדער װי צו ניט אירע16
  ,זי איז ָאן ַאנגסט, אומנישט מעג זַײן איר מי

  , װָארום גָאט הָאט זי געמינערט ֿפון חכמה17
  .און איר ניט אַײנגעטײלט מיט ׂשכל

  , ַאצונד הײבט זי די ֿפליגלען אין דער הײך18
  .זי לַאכט ֿפון ֿפערד און ֿפון זַײן רַײטער

  ?  גיסטו דעם ֿפערד גֿבורה19
  ?בַאקלײדסטו זַײן הַאלדז מיט שטורעם

  ? אים שּפרינגען װי ַא הײשעריק מַאכסטו 20
  .דער הילך ֿפון זַײן הירזשען איז ַאן אימה

  ,און ֿפרײט זיך מיטן ּכוח,  ער גרַאבלט אין טָאל21
  .ער גײט ַארױס דעם װַאֿפן ַאנטקעגן

  ,און װערט ניט דערשרָאקן,  ער לַאכט ֿפון ַאנגסט22
  .און ער קערט ניט צוריק ֿפַאר ַא שװערד

  ,נגט דער ֿפַײלבַײטל לעבן אים קלי23
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מ

  .דער ֿפלַאמיקער שּפיז און די ּפיקע
  , מיט ַרעש און רוגזה שלינגט ער די ערד24

  .און קען ניט אַײנשטײן בַײם ָקול ֿפון ַא שוֿפר
  !ַאהַא: זָאגט ער,  װי נָאר ַא שוֿפר25

  ,און ֿפון װַײטן דערשמעקט ער מלחמה
  .דעם דונער ֿפון די הױּפטלַײט און די שַאלונג

  , דורך דַײן ׂשכל ֿפליט דען דער שּפַארבער26
  ?שּפרײט זַײנע ֿפליגלען קײן ָדרום

  , צי אױף דַײן בַאֿפעל הײבט זיך אױף דער ָאדלער27
  ? און מַאכט זַײן נעסט אין דער הײך

  , אױף ַא ֿפעלדז רוט ער און װַײלט28
  .אױף ַא שּפיץ ֿפעלדז און ַא בַארגֿפעסטונג

  ,ער אױס זַײן עסן ֿפון דָארטן קוקט 29
  .ֿפון װַײטן זעען זַײנע אױגן

  , און זַײנע יונגע זוּפן בלוט30
  .און װּו דערשלָאגענע דָארטן איז ער

  

  :און הָאט געזָאגט,  און גָאט הָאט געענטֿפערט ִאיוֿבן1
  ? װיל זיך קריגן מיטן ַאלמַאכטיקן דער טַאדלער2

  .ערןדער װָאס װיּכוחט זיך מיט גָאט זָאל עס ענטֿפ

  : הָאט ִאיוֿב געענטֿפערט גָאט און הָאט געזָאגט3

  ?װָאס קען איך דיר ענטֿפערן; װינציק װָאס בין איך,  זע4
  .איך טו ַארױף מַײן הַאנט אױף מַײן מױל

  ;און װעל מער ניט ענטֿפערן,  אײן מָאל הָאב איך גערעדט5
  .צװײ מָאל און װעל עס ניט װידער טָאן, יָא

  :טֿפערט ִאיוֿבן ֿפון שטורעם און הָאט געזָאגט הָאט גָאט געענ6

  ; גורט ַאקָארשט ָאן װי ַא מַאן דַײנע לענדן7
  .און דו מַאך מיך װיסן, איך װעל דיך ֿפרעגן

  ? צי װילסטו אױך ֿפַארשטערן מַײן משּפט8
  ?װילסטו מיך בַאשולדיקן ּכדי דו זָאלסט גערעכט זַײן
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  , ָאדער צי הָאסטו ַאן ָארעם װי גָאט9
  ? און מיט ַא ָקול װי ער קענסטו דונערן

  , ציר זיך ַאקָארשט ָאן מיט שטָאלץ און הױכקײט10
  .און גלַאנץ און שײנקײט זָאלסטו ָאנטָאן

  , ֿפַארשּפרײט דעם גרים ֿפון דַײן צָארן11
  .און זע װּו ַא שטָאלצער און דערנידער אים

  , זע װּו ַא שטָאלצער און מַאך אים אונטערטעניק12
  .ון צעטרעט די רָשעים אױף זײער ָארטא
  , בַאהַאלט זײ אין שטױב אין אײנעם13

  .זײער ּפנים ֿפַארדעק אין ֿפַארבָארגעניש
  , און איך אױך װעל דיר מודה זַײן14

  .ַאז דַײן רעכטע הַאנט קען דיר העלֿפן

  ; זע נָאר דעם װַאסערֿפערד װָאס איך הָאב געמַאכט לעבן דיר15
  . עסט ערגרָאז װי ַא רינד

  ,זַײן ּכוח איז אין זַײנע לענדן,  זע נָאר16
  .און זַײן שטַארקײט אין די ֿפלײשֿפעדים ֿפון זַײן בױך

  , ער שטעלט אױף זַײן עק װי ַא צעדערבױם17
  .די ָאדערן ֿפון זַײנע דיכן זַײנען װי צװַײגן

  , זַײנע בײנער זַײנען רערן ֿפון קוּפער18
  .ַאנגעןזַײנע קנָאכנס װי אַײזערנע שט

  , ער איז די ּפער ֿפון גָאטס דרכים19
  . זַײן שװערד]אױף אים[בלױז זַײן בַאשעֿפער קען ברענגען 

  , װָארום ֿפוטער טרָאגן אים די בערג20
  .װָאס ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד שּפילן זיך דָארטן

  , אונטער לָאטוסבײמער ליגט ער21
  .אין ֿפַארבָארגעניש ֿפון רָאר און זומּפ

  ,טוסבײמער בַאשירעמען אים מיט זײער שָאטן לָא22
  .אים רינגלען ַארום װערבעס ֿפון טַײך

  ,און ער אַײלט זיך ניט, דער טַײך ֿפלײצט ַאריבער,  זע23
  .װען ַא ירדן שּפַארט זיך אין זַײן מױל, ער איז זיכער

  , קען מען ֿפַאר זַײנע אױגן אים כַאּפן24
  ?מיט ּפַאסטקעס דורכלעכערן די נָאז

  , קענסטו ַארױסצִיען דעם ִלוָיתן מיט ַא װענדע25
  ?און מיט ַא שטריק ַארָאּפשלעּפן זַײן צונג
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מא

  , קענסטו ַארַײנטָאן ַא רָאר אין זַײן נָאז26
  ?ָאדער מיט ַא דָארן דורכבױערן זַײן קינבַאק

  ? װעט ער זיך ֿפיל בעטן בַײ דיר27
  ?צי װעט ער רעדן צו דיר װײך

  ,בונד מיט דיר װעט ער שליסן ַא 28
  ?זָאלסט אים נעמען ֿפַאר ַאן אײביקן קנעכט

  , קענסטו זיך שּפילן מיט אים װי מיט ַא ֿפױגל29
  ? און אים צובינדן ֿפַאר דַײנע מײדלעך

  ?  װעלן זיך דינגען שוּתֿפים איבער אים30
  ?װעלן זײ אים צעטײלן צװישן די הענדלער

  , קענסטו ָאנֿפילן מיט שטעכערס זַײן ֿפעל31
  ?און מיט ֿפישהָאקן זַײן קָאּפ

  ! טו ַארױף אױף אים דַײן הַאנט32
  .װעסטו עס מער ניט טָאן, דערמָאן זיך די מלחמה

  

  ;די הָאֿפענונג װערט צום נַארן,  זע1
  .שױן ֿפון זַײן ָאנבליק װערט מען דָאך ַאנידערגעשלַײדערט

  ; ניטָא דער ַאכזר אױף זיך װָאס זָאל אים װעלן אױֿפרײצן2
  ?הַײנט װער איז דער װָאס קען זיך שטעלן ֿפַאר מיר

  ;דעם בַאצָאל איך,  װער עס טרעט ַארױס ַאקעגן מיר3
  .װָאס אונטערן גַאנצן הימל איז מַײן

  , זָאל איך אים ֿפַארשװַײגן זַײנע ּפלױדערַײען4
  ?לשון-און זַײן שײנעם ַמַענה, און דָאס הָאֿפערדיקע רעדן

  ?עם אױבערשלַאק ֿפון זַײן מלבוש װער הָאט ָאּפגעדעקט ד5
  ?צו זַײן טָאּפעלן געביס װער קען צוקומען

  ? די טירן ֿפון זַײן ּפנים װער הָאט געעֿפנט6
  .ַארום זַײנע צײן איז ַאן אימה

  , שטָאלץ זַײנען די ּפַאנצערשוּפן7
  ; צונױֿפגעשלָאסן װי מיט ַא זיגל ַא ֿפעסטן

  ,נט אײנע צו דער ַאנדערער זַײנען זײ נָא8
  .ַאז ַא לוֿפט קען ניט דורכגײן צװישן זײ

  , אײנע צו דער צװײטער איז בַאהעֿפט9



יוֿבא  

  .זײ הַאלטן זיך ֿפעסט און צעשײדן זיך ניט
  , שטרַאלט ַארױס ַא ליכטן זַײן ניס10

  .און זַײנע אױגן זַײנען װי די ברעמען ֿפון ֿפרימָארגן
  , ֿפון זַײן מױל גײען ֿפלַאמען11

  .סן זיך ַארױסֿפונקען ֿפַײער רַײ
  , ֿפון זַײנע נָאזלעכער גײט ַא רױך12

  .װי ֿפון ַא קָאכיקן טָאּפ און ברענעדיקן רָאר
  , זַײן ָאטעם גליט װי קױלן13

  .און ַא ֿפלַאקער גײט ַארױס ֿפון זַײן מױל
  , אױף זַײן הַאלדז רוט די שטַארקײט14

  .און אים ֿפַארױס טַאנצט די ַאנגסט
  ;ן ֿפלײש זַײנען בַאהעֿפט די קנײטשן ֿפון זַײ15

  .עס רירט זיך ניט, עס איז ֿפעסט אױף אים
  , זַײן הַארץ איז ֿפעסט װי שטײן16
  .ֿפעסט װי ַאן אונטערשטער מילשטײן, יָא
  , ֿפַאר זַײן הײב שרעקן זיך די מַאכטיקע17

  .ֿפון צעברָאכנקײט װערן זײ אױסער זיך
  ,ַאשטײןקען קײן שװערד ניט ב,  װיל מען אים ָאנקריגן18

  .און קײן ֿפַײל, קײן װַארֿפשּפיז, קײן שּפיז
  , ער בַאטרַאכט אַײזן ֿפַאר שטרױ19

  .און קוּפער ֿפַאר הָאלץ ֿפַארֿפױלטן
  ; אים ֿפַאריָאגט ניט דער זון ֿפון בױגן20

  .ֿפַארקערט אין שּפרײ װערן ֿפַאר אים שלַײדערשטײנער
  , װי שּפרײ זַײנען ֿפלעקער גערעכנט21

  .ַאכט ֿפון ַרעש ֿפון דער ּפיקעאון ער ל
  ; זַײן אונטערזַײט איז שּפיציקע שַארבנס22

  .ער בעט אױס ַא דרעששליטן אױֿפן קױט
  , ער צעקָאכט װי ַא טָאּפ די טיֿפעניש23

  .ער מַאכט דעם ים װי זוד
  ; הינטער זיך לָאזט ער ַא ליכטיקן שטעג24

  .מע מײנט דער ּתָהום איז גרַײזגרָא
  , דער ערד זַײן גלַײכן ניטָא אױף25

  .געמַאכט צו זַײן ָאן ַא מורא
  , אױף יעטװעדער העכסטן קוקט ער ַארָאּפ26

  .ער איז דער מלך איבער ַאלע שטָאלצע חיות



יוֿבא  

  : הָאט ִאיוֿב געענטֿפערט גָאט און הָאט געזָאגט1מב
  , איך װײס ַאז ַאלץ קענסטו טָאן2

  .ראון קײן טרַאכטונג איז ניט ֿפַארמיטן ֿפון די
  ? װער קען דָאס ֿפַארהױלן די ּכװנה ָאן ֿפַארשטַאנדיקײט3

  ;דרום זָאג איך ַאז איך ֿפַארשטײ ניט
  .און איך װײס ניט, װּונדער זַײנען דָאס ֿפַאר מיר

  ; און איך װעל רעדן, איך בעט דיך,  הער4
  .און דו מַאך מיך װיסן, איך װעל דיך ֿפרעגן

  ,ון דיר געהערט מיט געהער ֿפון אױער הָאב איך ֿפ5
  .און ַאצונד הָאט מַײן אױג דיך געזען

  , דרום ֿפַארַאכט איך מַײנע רײד און הָאב חרטה6
  .אין שטױב און ַאש

 און עס איז געװען נָאך דעם װי גָאט הָאט גערעדט די דָאזיקע 7
מַײן : הָאט גָאט געזָאגט צו ֶאליֿפז דעם ֵּתיָמני, װערטער צו ִאיוֿבן
ֿפַאר װָאס ,  דיר און אױף דַײנע צװײ גוטע ֿפרַײנטצָארן גרימט אױף

איר הָאט ניט גערעדט װעגן מיר ַאזױ אױֿפריכטיק װי מַײן קנעכט 
און גײט ,  און ַאצונד נעמט אַײך זיבן ָאקסן און זיבן װידערס8. ִאיוֿב

און איר זָאלט אױֿפברענגען ַא ברַאנדָאּפֿפער , צו מַײן קנעכט ִאיוֿבן
װָארום ,  ִאיוֿב מַײן קנעכט װעט מתּפלל זַײן ֿפַאר אַײךאון, ֿפַאר אַײך

װַײל איר , אַײך ניט ָאנצוטָאן קײן שַאנד, בלױז זַײן ּפנים שױן איך
  .הָאט ניט גערעדט װעגן מיר ַאזױ אױֿפריכטיק װי מַײן קנעכט ִאיוֿב

, און צוֿפר דער ַנַעָמתי, און ִבלַדד דער שוחי,  איז ֶאליֿפז דער ֵּתיָמני9
און ; און זײ הָאבן געטָאן ַאזױ װי גָאט הָאט צו זײ גערעדט, גַאנגעןגע

  .גָאט הָאט געשױנט ִאיוֿבס ּפנים

ַאז ער הָאט מתּפלל ,  און גָאט הָאט אומגעקערט ִאיוֿבס שָאדן10
און גָאט הָאט געמערט ַאלץ װָאס ; געװען ֿפַאר זַײנע גוטע ֿפרַײנט

און ַאלע זַײנע , לע זַײנע ברידער און ַא11. ִאיוֿב הָאט געהַאט טָאּפל
זַײנען געקומען צו , און ַאלע זַײנע בַאקענטע ֿפון ֿפרִיער, שװעסטער

און זײ הָאבן , און הָאבן געגעסן מיט אים ברױט אין זַײן הױז, אים
און אים געטרײסט אױף ַאל דעם בײז װָאס גָאט , אים בַאדױערט

געגעבן איטלעכער ַא און זײ הָאבן אים ; הָאט אױף אים געברַאכט
  .און איטלעכער ַא גילדערנעם נָאזרינג, קׂשיטה



יוֿבא  

און ,  און גָאט הָאט געבענטשט ִאיוֿבס לעצט מער װי זַײן ָאנהײב12
און , און זעקס טױזנט קעמלען, ט שָאףנער הָאט געהַאט ֿפערצן טױז

 און ער הָאט 13. און טױזנט אײזעלינס, טױזנט געשּפַאן רינדער
 און ער הָאט גערוֿפן דעם 14.  זין און דרַײ טעכטערגעהַאט זיבן

, און דעם נָאמען ֿפון דער צװײטער קציָעה, נָאמען ֿפון אײנער יִמימה
 און אין גַאנצן לַאנד 15. ַהּפוך-און דעם נָאמען ֿפון דער דריטער ֶקֶרן

און . הָאבן זיך ניט געֿפונען ַאזעלכע שײנע ֿפרױען װי ִאיוֿבס טעכטער
  .ָאטער הָאט זײ געגעבן ַא נחלה צװישן זײערע ברידערזײער ֿפ

און ;  און ִאיוֿב הָאט געלעבט נָאך דעם הונדערט און ֿפערציק יָאר16
  . ֿפיר דורות, קינדער-ער הָאט געזען זַײנע קינדער און זַײנע קינדס

   . און ִאיוֿב איז געשטָארבן ַאלט און זַאט מיט טעג17
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