
] צ��ט� ט�ל[

נ�ר ��ס , אי� דער ה�� טרע� אי� מַ�נע צ�� קלענערע קינדער 
, דער רבי ה�ט ז� צעל�זט �רַ�: געקומע� �ונע� חדר מיט � גדולה

. �נגעז�גט ז� ז�ל� ש"� מער צו אי� אי� חדר �רַ�� נישט קומע�

איר ה�ט ש"� ע&עס ��רשטי�ט �  $$ז�ג אי�  $$? ��ס איז ש"� $$
! ��רע� �ט גיב אי� אַ�� &עטש �י ה�ל), זַ�ט זי� מודה? מע'ה

דער רבי . ק�� שו� מע'ה $$ז�ג� ז�  $$מיר ה�ב� ניט ��רשטי�ט  $$
�ז מיר זענע� ש"� ניט מער זַ�נע *למידי� , ה�ט אונדז נ�ר געז�גט

ז�ל , לערנע�, ז�גט ער, א"ב מיר �יל�. או� ער איז ניט אונדזער רבי
$או� ד�ס 'כר... דער ט�טע �ל�� זי� מטריח זַ�� מיט אונדז קנעל� 

$ז�ל מע� ד�ס ��עקשענקע� א"� �רעמע, ��ס אי� קומט, לימוד
... לַ�ט 

�ז אי� ה�ב געכ�&ט ד�ס , ד�ס ה�ט מיר ש"� �ז" ��רדר�ס�
שטעקל או� בי� �ר"סגעל��� אי� דר"ס� או� ה�ב מי� געל�זט ג�� 

�י �ז" איז בַ� , ��ס טוט זי� א"� דער �עלט, אי� שט�ט �רַ�� זע�
מוח $או� �ז" �י אי� ג� ב�געג� אי� �ידער � מ�ל מאיר בעל. לַ�ט�

. מיט � ב�רעמעק ה�ל) א"� די &ל�צעס

? �ל�� $$ז�ג אי� צו אי�  $$? ��ס איז ד�ס $$

, אי� ה�ב ד�ס ק"� געקר�ג� $$מ�כט ער  $$? ��ס דע�, �ל�� $
�צינד ב�ד�ר� מע� נ�� ג�� קריג� מעל או� זי� ב�ק� , א"סגע��נט

; ד�ס איז נ�� ג�רניט, ��רט צו � ביסל? ה�. גוט דערלעבט. בר"ט
! בלוט �עט רינע� אי� די ג�ס�! �ט �עט איר זע� ��ס �עט נ�� זַ��

! בלוט! בלוט

�ז"  $$!" ער ז�גט ג�ר נ/יאות, � חקר� רעדט ג�ר �נדערע �ערטער"
טר�כט אי� מיר או� עס קריכט מיר אי� ק�& �רַ�� �לערל� 

אומעטיקע מחש/ות או� ��רשטער� מיר די 'מחה מיט� ��רגעניג� 
אי� . ��ס אי� ��רמ�ג �צינד, �ו� די זיבעציק ט"זנט ק�רב�

נ�ר ז� הער� נישט א"� קריכ� , צעטרַ�ב די מחש/ות �י �ַ�ט מעגלע�



. או� אי� ל�ז מי� ג�� �ַ�טער $$�ליג� $�י זומער, אי� ק�& �רַ��

. ה

�לע , א"� דער ג�ס דר�ע� זי� �רו� אונדזערע ר"טע יִידעלע�
נ�ר �לע , �לע נַ�ע א"�געקומענע נגידי� $$שבתדיק �נגעט�� 

, דער עול� ע&עס שושקעט זי�. בל�ז� זי� �י חתנס צד, �נגעברוגזטע
. הרע$מע� רעדט א�נע א"�� �נדער לשו�

מ�כט א�נער צו�  $$! גע�עלט אַ�� � ביסל אונדזער נַ�ער נגיד $$
. �נדער� או� �ינקט �� � זַ�ט

. מ�כט דער �נדערער או� איז �זש גרי� ��ר קנאה $$! &סנו $$

דערצ�לט , או� בכדי מע� ז�ל זי� צעשל�ג� � ביסל די געד�נקע�
�י �ז" דער שכ� זַ�נער , איטלעכער ב�זונדער �� �נדער �נעקד�ט

געכ�&ט ד�ס אוַ�ב או� געג�נגע� � , איז געקומע� �ה�� מיט� ג�לד
דער �נדערער דערצ�לט ! שיער ניט משוגע גע��ר� ��ר �ר�ד, טענצל

ער �יל ניט , �י �ז" זַ�נער � ב�ק�נטער, נ�� � שענער� �נעקד�ט
איז געזעס� � ג�נצע נ�כט ביז� �ַ�ס� ט�ג �רַ�� , בשמו זַ��$&ורש

או� ה�ט נישט א"�געהערט צו צ�ל� נ�� � מ�ל או� נ�� � מ�ל 
��ס ער ה�ט געבר�כט �ה�� או� �י �ז" ער שטעלט , ד�ס געלט

זי� �& איטלעכס מ�ל או� טוט זי� � קני& בַ�� לַ�ב או� � ז�ג צו� 
דער ג�נצער עול� ... ? אי� של��, �י מ�נסטו! 'רה זיסל: �ַ�ב

: �ז סע איז ��לש, נ�ר מע� זעט, שיסט א"ס 1לומרשט � געלעכטער
איטלעכער �ילט �ז . עס ל�כט זי� ע&עס ניט �ז" �י עס ד�ר� צו זַ��

. נ�ר �ר"סז�ג� ק�� ער ד�ס ניט, עס גענדזלט אי� ע&עס אינע��ניק

מ�נטשיק מיט $רו�ט זי� �� א�נער � יונגער $$? געהערט � מע'ה $$
שמעו�  $$� זַ�דענע� ק�שקעט או� קר�צט זי� אונטער� ק�לנער 

. אלי דער שוחט �יל ניט ק"לע�

מ�כט � יִיד � נגיד מיט �  $$? ��ס ה�סט ער �יל ניט ק"לע� $$
��ס הענגט אי� �ר�& או� ער מוז ד�ס ה�לט� , בַ�כל

? ��ס ה�סט ער �יל ניט ק"לע� $$אונטערגעבונד� מיט � ג�רטל 



ער  $$מ�� מיט� ק�שקעט $מ�כט דער יונגער $$! �ט ד�ס ה�סט $$
ער ��רמ�גט ש"� איצט זַ�נע , א"ס שוחט, ז�גט ער, איז ש"�

. דרַ�סיק ט"זנט ק�רב� או� ק"לעט נ�ר ��ר זַ�נט �עג�

ז�גט דער יִיד או� ציט �ר"� ד�ס בַ�כל  $$! דו מ�כסט זי� נ�ריש $$
. מיט ב�דע הענט

מַ�� ש�יגער ה�ט  $$מ�� $מ�כט דער יונגער $$! �י � יִיד אי� בי� $$
ה�ט ער �ר"סגעטריב� ד�ס , געשיקט צו אי� ד�ס מ�דל מיט עו�ות

. מ�דל מיט די עו�ות

נעבע� , רו�ט זי� �� �� א"סגעד�רט יִידל $$! ד�ס איז נ�� בל�טע $$
. מיר �על� �לע א"סג�� ��ר הונגער, אי� ה�ב מורא $$� קר�נקער 

? ��ס איז ��ר � הונגער א"� אַ��? ��ר הונגער $$

נישט , �ז די קצ/י� �יל� ניט שעכט�? ��ס ה�סט ��ס איז $$
. געע�נט א�ילו הַ�נט די י�טקעס

! ג�ט ש"� ג�ט $$

. אי� ז�ל �ז" ה�ב� הצלחה בחול אשר א�נה $$

למאי בערע ברענבו� דער בעדער �יל נישט ? איר ז�גט קצ/י� $$
? ה�צ� די ב�ד

! כ�$כ�! בערע ברענבו�! � נַ�ער נגיד אי� שט�ט $$

. צ�יש� עול� �ערט 1לומרשט � געלעכטער $$

מ�� $רו�ט זי� �� ��רבַ�ל"�נדיק � יונגער $$! � ש�נער געלעכטער $$
א"סגע��קס� � , ל�כט$ל�כט $$מיט �� איבערגעשר�קענע� &ני� 

נישט ט�� �ו� !... � שט�ט ס�מע נגידי�! ... געלעכטער א"�� &ו&יק
עגלות �יל� $בעלי!... נישט צו קריג� אי� ערגע) � �ור! ... ד�נע� �הי�

, �ט ד�ר� אי� ��ר� צו� ב�� �י אי� לעב� �רַ��! ... ניט ��ר�
ה�ב מורא אי� �על מוז� ג�� צו 'כ... �&�יר� � קינד צו� ד�קטער 



�וס צו� ב�� .

אי� ��ס  $$טוט זי� א�נער � ז�ג ��רבַ�ג�ענדיק  $$? צו� ב�� $$
... ג�ר ניט צי עס ג�ט ערגע) � ב��

? די �עלט ה�ט זי� ��עקגעשטעלט? �� עק ה�סט ד�ס! � משל $$

! ז�לט איר ט�קע �יס� $$

מיט � ��ראומעטיקט ה�ר) ל�ז אי� מיר ג�� �ַ�טער או� ה�ר� 
��רש�דענע , מ�דנע דיבורי�, �לע מ�ל �ל) ערגערע ב'ורות

א�נע טר"עריק מער �ו� דער , או� זע ��ר זי� סצענעס, מימרות
די ז�גערי� ה�ט זי : ברעכט די הענט, ד� ג�ט � מוטער. �נדערער

��איבערגעל�זט איר � ברעקעלע קינד א"� די הענט , ��עקגע��ר
מ�� ט"ט �י $ד�רט ל"�ט � יונגער! ... או� זי ��ס ניט ��ס מע� טוט

או� נישט� ק�� , ד�ס �ַ�ב ג�ט בַ� אי� צו קינד: דער ט"ט
ד� שט�ט � יִיד ! ... כ�טש ל�ג זי� או� שט�רב, �קושערקע

איז בַ� אי� געשט�רב� הַ�נטיקע נ�כט �� �לטער 'ס. ��ר��נט
איז ניט� �ער עס ז�ל ; ��טער או� מע� ד�ר� אי� ב�ה�לט�

איז נישט� ק�� '�ז ס? קדישא$נו או� ח/רה? ��ס איז. "ב�ה�לט�
או� ד�רט שט�ט !"... ק�נער �יל זי� ניט ריר� �ונע� �רט! שמשי�

ד�ר� שטעל� , ער מ�כט הַ�נט חתונה � ש�עסטער: � יִיד ��רז�רגט
, ניט ק�� שמש, ניט ק�� ס�ר�ערס, זמר$איז ניט� ק�� 1לי, � חו&ה

או� ד� קל�גט זי� א�נער א"� !... � ר�נער אומגליק $$ניט ק�� חז� 
ער איז געג�נגע� �&נעמע� ז�ער � נ�טיק� ברי� �ו� : דער &�סט

איז נישט� ק�� לעבעדיקער מענטש א"� דער , זַ�נע� � ברודער
$ה�ב� אי� די בעלי, דער ה�לט אי� מיט� ב"ע� זי� � דירה! &�סט

או� יענער ה�ט � ; מלאכות ��עקגע��ר�� אי� מיט� דער �רבעט
ה1לל מע� הערט נ�ר ! ה�ט ער זי געמוזט צומ�כ�, גר"סע ��בריק

! צרות או� צרות או� צרות

איז � &ני� ', מוח$בעל'כ�טש מע� רו�ט אי� בַ� אונדז , רב מאיר"
" �ז מיר זענע� �לע א"� צרות, ��ס ער ז�גט, ג�ר נישט אומגערעכט

הער� ��ס , �ז" טר�כט אי� מיר או� ל�ז מי� ג�� צו אי� �ה�� $$
או� אינע��ניק אונטער� לע�עלע , �עט ער ע&עס ז�ג� א"� �ַ�טער



ט�קע ג�ר �י �ערע� עס� , �יל אי� �י ע&עס ז"גט מי� או� נ�גט מי�
... מי� 

� .

מוח ה�ב אי� אי� געטר��� ג�נ) ש�� $�רַ�נגעקומע� צו מאיר בעל
$זיצ� א"� � בענקל מיט � שטי�ל א"� די קני או� מיט � נ�דל

גר"ע ב�רד ה�ט ער צעל�זט או� דער , די גר"סע. ��דע� אי� ה�נט
  .בר�טער שטער� ה�ט אי� געש�יצט

�רעג אי� אי� $$? רב מאיר, ��ס טוט איר ד�ס $$ .

איר זעט ד�� ��ס  $$מ�כט ער מיט � זי�)  $$? ��ס ז�ל אי� ט��--
, נו? זי� דערלעבט? ה�? ש�� �ז"! �ז �� או� �� איז מיר, אי� טו

'? חלוקה'מיט אַ�ער ? ��ס ה�ט איר גע&ועלט מיט אַ�ער א"�טו
�י� איר ! שעמט זי� ניט, ז�גט? הַ�נט איז אַ�� בעסער �י �רִיער

? ש�ַ�גט

או� ער ל�גט ��עק א"� � �ַ�לע די �רבעט או� קוקט מיר גלַ�� אי� 
. ��רע� אי� ה�ב נישט ��ס צו ז�ג�, אי� ש�ַ�ג. &ני� �רַ��

 $? ��לט אי� �על� �יס�, ��ס �עט זַ�� �ו� דע� דער *כלית $$
�ז מע� ק��  $מ�כט ער צו מיר �ַ�טער או� נעמט זי� צו דער �רבעט 

הַ�נט צו �עלכע ש��רצע י�ר ט"ג , ק�� ז�� נישט קריג� ��ר געלט
אי� ה�ב מורא מע� ז�ל ניט �נה"ב� זי� עס� א�נס ? אַ�� ד�ס געלט

? רב מאיר, ��ס זשע איז די עצה $$. ד�ס �נדערע לעבעדיקערה�ט
�י ז�גט , איר זענט ד�� ע&עס � יִיד �� א"�געקלערטער, אדרבה

! גיט �� עצה, � חקר� או� � �יל�ס��. מע�

. דערצו איז ��ר�� נ�ר א�� עצה? �� עצה ז�גט איר $$

? דהינו $$

. איז גע�ע� ביז �הער'ז�ל זַ�� �ז" �י ס'ס, דהינו

א�נע� ג�ר דע� ? קבצני� או� �ידער נגידי� $$ז�ג אי�  $$�ידער  $$
? איז ט�קע � יושר'ס? �נדער� ג�רניט



מ�כט ער או� טוט זי� זַ�� �רבעט  $$עס ק�� �בער �נדערש ניט זַ�� 
�ַ�ל מיר �יל� , 1ל זמ� מיר �רבעט� איבער נ"ט! עס מוז �ז" זַ�� $$

1ל זמ� מיר ה�רע�ע� צוליב דער קישקע �ל�� או� מיר ה�ב� ; עס�
, 1ל זמ� ה�רע��ניע; �ו� אונדזער ה�רע��ניע שו� הנאה ניט

, מוז ד�ס �ז" זַ�� $$�רבעט ק"�ט זי� או� ��רק"�ט זי� ��ר געלט 
�ז דער שוסטער קומט מיר נישט העל�� . איז גע�ע� ביז �הער'�י ס

��רריכט� די שטי�ל נ�ר דער��ר ��ס ער ד�ר� ש"� ניט מַ�� 
�ז דער בעקער גיט אַ�� נישט ק�� בולקע נ�ר דער��ר ; געצ�לטס

זמר �יל נישט $�ז דער 1לי; ��ס ער ד�ר� ש"� ניט אַ�ער גרי�נע 
קומע� אַ�� מ'מח זַ�� א"� אַ�ער חתונה ��ר גוט �רַ�נדש��ט 

�ז דער מלמד �יל נישט לערנע� מיט אַ�ערע קינדער ��ר ; �ל��
�ז די �קושערקע �יל ניט קומע� העל�� אַ�ער ; ליבש��ט �ל��

גע�ינערי� או� דער רו�א �יל ניט ג�� צו אַ�ער קר�נק� או� דער שמש 
הַ�נט צו ��ס  $$�יל ניט ב�ה�לט� אַ�ער מת ��ר רחמנות �ל�� 

? ט"גט איר או� צו �עלכע ש��רצע י�ר לעבט איר א"� דער �עלט
� בהמה ? ��ס איז דער חילוק צ�יש� אַ�� או� צ�יש� דער בהמה

קלערט נ�ר �עג� איר טרעלבו� או� איר קלערט נ�ר �עג� אַ�ער 
או� , � בהמה ה�ט אי� זינע� נ�ר זי� מיט איר &�מ"ניצע; טרעלבו�

, איר ה�ט געזע�. איר ה�ט אי� זינע� נ�ר זי� מיט אַ�ער &�מ"ניצע
�ז � בהמה ז�ל העל�� דער �נדער בהמה בשעת יענע ד�ר� זי� 

איר ה�ט געזע� � �ערד ז�ל העל�� דע� �נדער �ערד ? קעלב�
? א"�שט�� בשעת יענע �ערד ה�ט זי� ס&�טיקעט או� איז גע��ל�

�ז � בהמה ז�ל זי� ז�רג� ��ר דער �עלטס , איר ה�ט געזע�
��ס איז , מַ�� ליבער יִיד, אי� בעט אַ��, הַ�נט ז�גט מיר? קעלבלע�

�ז , או� ��ס זענט איר גע�ע� �ז" ברוגז? מיט אַ�� �ז" דער יִיחוס
�ערד או� , בהמות'אי� ה�ב אַ�� �לעמע� �נגערו�� מיט� נ�מע� 

'? קעלבלע�

או� דער �לטער רב מאיר ה�ט ��עקגעל�גט דע� שטי�ל או� די 
או� די א"ג� ה�ב� אי� , גר"ע ב�רד ה�ט זי� בַ� אי� צעל�זט

געברענט או� ער ה�ט א"סגעזע� בַ� מיר ע&עס ג�ר �� �נדער 
או� , ��ס ביז �הער' מוח$בעל'ג�ר נישט דער &ל�טשיקער , מענטש

מיר ה�ט זי� ; אי� ה�ב אי� נישט גע��לט איבערשל�ג� די ר�ד
או� ער רוט זי� �& או� רעדט . גע��לט ער ז�ל נ�� רעד� או� רעד�



: �ַ�טער

איר . ��רע� איר ה�ט ניט ��ס צו ז�ג�? �י� איר ש�ַ�גט? נו $$
�ז דערמיט ��ס �לע ר"טע יִידעלע� �על� �ער� , ה�ט געמ�נט

א"סגעגלַ�כט אי� ז�ער ��רמעג� �עט קומע� � יעשוע א"� דער 
נישט אינע� , נישט אי� דע�: איר ה�ט געלעבט אי� טעות? �עלט

אונדזער גליק ליגט . געלט שטעקט ד�ס ג�נצע גליק �ונע� מענטש�
ער ! (או� �ט � ד�) ער �ַ�זט מיט דער ה�נט א"�� ה�רצ�(�ט � ד� 

�ז , �י זשע איז �בער דער די�). �ַ�זט מיט דער ה�נט א"�� שטער�
איז בַ� אונדז ��ר�� ) ער �ַ�זט מיט� �ינגער א"�� שטער�(ד� 

) ער ב��ַ�זט מיט� �ינגער א"�� ה�רצ�(או� �ט � ד� , �ינציקלע�
ער ב��ַ�זט מיט דער ה�נט (�עט אונדז �ט ד�ס . נ�� �ינציקער

עס �עט אונדז , אדרבה. נישט העל�� ג�רנישט) א"� דער קעשענע
צו , ��רשט�ט איר מי�, איז נ��'ס! נ�� � ס� � ס� ק�ליע מ�כ�

�ז מיר זענע� ב�ש��� גע��ר� נישט , �ז מיר ז�ל� ��רשט��, �רי
�ז , נ�ר צוליב דע� טרעלבו� או� נישט צוליב דער &�מ"ניצע �ל��

או� העל�� א�נס , מיר ד�ר�� א�נער צו� �נדער� נישט צוליב געלט
מצד , נ�ר מצד ע&עס �נדערש, ד�ס �נדערע נישט ��ר געצ�לטס

עס ד�ר� נ�� ל�נג ! איז נ�� ניט געקומע� די צַ�ט'ס, נ��. רחמנות
או� ביז דעמ�לט מוז !... געד"ער� ביז מיר �לע ז�ל� ד�ס ��רשט��

ביטער , ביטער, �ניט איז שלעכט, איז גע�ע� ביז �הער'ד�ס זַ�� �י ס
, �ט �עט איר זע�; עס �עט זי� גיס� בלוט אי� די ג�ס�, �י דער ט"ט

��רשרַ�בט מַ�נע �ערטער !

דער �לטער ל�גט . � געשר� �ו� דר"ס�, &לוצלינג הער� מיר � רעש
��עק די �רבעט או� מיר ל"�� �ר"ס ב�דע א"� דער ג�ס זע� ��ס 

. טוט זי� ד�רט�

. ז

אי� . ד�ס ��ס מיר ה�ב� דערזע� אי� דר"ס� ל�זט זי� ניט ב�שרַ�ב�
מיט� ג�ס איז געשט�נע� �� �לטע �ר" מיט � �ול� ק�שיק מיט 

רַ�ס� בַ� איר , בולקעס או� �רו� או� �רו� מענטש� ה�ב� זי ב���ל�
: ב�רעט זי� או� שרַ�ט, די בולקעס �ונע� ק�שיק או� זי ל�זט ניט



אי� ! איז ניט א"� צו ��רק"��'ס! ל�זט מי�! טשע&עט זי� �& $$
��רק"� ניט !

! גיט אונדז �ז"? איר ��רק"�ט ניט $$

ל�זט ! �ו� מַ�נע קינדערס �עג�! ניט �ו� אַ�ערט �עג� �&געב�קט $$
! ק�ר�ול! ר�טע�עט! מי�

אי� עטלעכע מינוט ; נ�ר דער עול� הערט זי �י ה�מע� דע� גר�גער
זי ה�ט מע� רעכט , ה�ט מע� די בולקעס אירע צענומע�

��נט או� שעלט , � צעבלוטיקטע, נעבע�, או� די �ר". א"סגעהרגעט
. ל�ענט די *וכחה, מיט ט"טע קללות

די א"�געקומענע , די ש�נע לַ�ט, גע�על� אַ�� די ר"טע יִידלע� $$
מ�כט צו מיר מאיר בעל מוח מיט � ביטער  $$? ג/ירי� אַ�ערע

או� &לוצלינג , �זעלכע שטילע מענטשלע� גע�ע� *מיד $געלעכטערל 
! כ�$כ�$כ�, איבער � בולקע? או� איבער ��ס! גע��ר� גזלני�

צעטר�גט , ��ס ה�ט צעבל�ז� די ב�רד זַ�נע �לע זַ�ט�, דער �ינט
דע� געלעכטער או� �ו� �לע ג�ס� זעע� מיר ר"טע יִידלע� ל"�� �ל) 

. צו די י�טקעס, צו� מ�רק, אי� א�� זַ�ט �רַ��

כ�&ט מיר �� א�נע� �ונע�  $$? �5הי� ל"�ט מע� ד�ס? ��ס איז $$
. מ�רק

 $$מ�כט ער צו אונדז ��ר�5נדערט  $$איר ה�ט ג�רניט געהערט  $$
! � הריגה בַ� די י�טקעס, � געשלעג, סע טוט זי� חוש�, סטַ�טש

? איבער ��ס? � הריגה? � געשלעג $$

. איבער �ל�ש $$

? איבער �ל�ש $$

ה�ב� די . מע� איז זי� צונ"�געקומע� נ�� �ל�ש. איבער �ל�ש $$
הבית $ה�ט א�נער � בעל, קצ/י� ניט גע��לט ע�ענע� די י�טקעס



ה�ט אי� , א"�געשל�ג� דע� של�ס או� גע��לט �ל�� נעמע� �ל�ש
, ז�גט מע�, איז ער, דער קצ/ געגעב� מיט � ה�ק איבער� ק�&

$ה�ב� זי� �נגענומע� ��ר אי� די איבעריקע בעלי. גע��ל� ט"ט
ה�ב� זי� �ר"סגעשטעלט די . ב*י� או� גענומע� של�ג� דע� קצ/

'ז�ל ג�ט , � הריגה, איז גע��ר� � געשלעג $$איבעריקע קצ/י� 
watch over and save' shoymer$umatsl zayn !

. מע ז�גט העכער צ�� מניני� מענטש� זענע� געהרגעט א"� ט"ט

מ�כט צו  $$? ��ס ה�ב אי� אַ�� געז�גט? נו �ער איז גע�ע� גערעכט
או� דער , מוח או� מיר ה�ב� �� ג�� גיכער$מיר רב מאיר בעל

. גע&ילדער מיט� געשר� �ערט �לע מ�ל שט�רקער או� שרעקלעכער
ה�ב נ�� ק�� מ�ל נישט '��ס כ, או� אי� הער �זעלכע קולות

��ס אי� ה�ב ק�נמ�ל , או� אי� דערזע �זעלכע סצענעס; געהערט
א"� דער . דער מ�רק איז ��ר�ל�צט מיט ר"טע יִידלע�. ניט געזע�

צ�יש� ז� מַ�נע גוטע . ק�טשע� זי� אי� בלוט, ערד ליג� � ס� הרוגי�
מ�� אי� � ש�נער ק�&�טע $ד�רט ליגט א�נער � יונגער. ב�ק�נטע

איז שמעו� אלי '�ז ס, אי� ��לט געמעגט ש�ער�, מיט � בל�� &ני�
��ס בַ�� , � ביסל �ַ�טער יענער גר�בער מיט� בַ�כל. דער שוחט

לעב� ה�ט ער ד�ס געה�לט� שטענדיק אונטערגעבונד� מיט � ג�רטל 
א�ניקע זענע� ש"� אי� ג�נצ� . או� נ�� � ס� ב�ק�נטע &�רש"נע�

דער ! בלוט �רו� או� �רו�, או� בלוט, ט"ט או� א�ניקע זשי&ע� נ��
, �לטער מַ�נער שטורכעט מי� מיט� עלב"ג� אי� ז�ל קוק� �הינצו

נ�ר אי� , ער רעדט ע&עס צו מיר; זע� ��ס ד�רט� טוט זי�, �ַ�טער
אי� ; ער �ַ�זט מיר ע&עס או� אי� ��ס נישט ��ס; הער נישט ��ס

�י זי ש�קלט זי� או� דער �ינט צעבל�זט , זע נ�ר זַ�� �ַ�סע ב�רד
 $$מענטש� בלוט  $$�ונע� ריח �ו� בלוט . אירע ל�נגע גר"ע ה�ר

ד�ס ה�ר) �ט �ט ש&רינגט ד�ס , �ערט מיר נישט גוט א"� צו חלש�

.�ט �ט ��ל אי� או�, די �יס �ער� אונטערגעה�קט; מיר �ר"ס

 ......................................................................... .................

. 'ח

בי� אי� געלעג� א"� � בעטל או� , �ז אי� ה�ב מי� א"�געכ�&ט



ע&עס נישט ק�� קענטלע� �רט . ד�כט זי� ניט בַ� זי� אי� דער ה��
�לע ג�ע� ; או� נישט ק�� קענטלעכע &�רש"נע� דר�ע� זי� �רו�

מיט �ַ�סע ס&�דיקעס א"� די , �י אי� *כריכי�, �נגעט�� אי� �ַ�ס�
�ליט מיר דור� � מחש/ה אי� ק�& או� אי� �יל ז�ער  $$! מתי�. קע&

? צי אי� לעב צי אי� בי� געשט�רב�? �5 בי� אי� אי� דער �עלט, �יס�
אי� ט�& , קוק מי� �רו� א"� �לע זַ�ט�, אי� ה�ב א"� דע� ק�&

� סימ� �ז אי� בי� , אי� ה�ב נ�� �לע חושי� $$מי� בַ� מַ�� לַ�ב 
או� � מ�דנע ��רעמק�ט �יל אי� צעגיס� , אי� לעב. ניט געשט�רב�

נ�ר �5 בי� אי� או� �י קו� אי� �הער . 'אי�'זי� איבער מַ�� ג�נצ� 
. ד�ס ק�� אי� ניט ��רשט�� בשו� א"�� $$או� ��ס איז מיט מיר 

, �נגעט�� אי� �ַ�ס� מיט � �ַ�ס� ס&�דיק, א�נער �ו� די &�רש"נע�
ג�ט ער צו מיר או� ב�גט זי� �� איבער מַ�� , דערזעט �ז אי� ריר זי�

. געלעגער

? �5 בי� אי� $$

דער ד�קטער  $$מ�כט ער צו מיר  $$... ששש  $$. �רעג אי� אי� $$
. ה�סט ניט רעד�

�רעג אי� אי� �ַ�טער $$? �ער זענט איר $$ .

איר ז�לט , דער ד�קטער ה�ט געז�גט. אי� בי� � �עלדשער $$ששש 
. ניט רעד� � ��רט, ליג� רוִיק

, אי� ברע� מיר דע� מוח. ער ג�ט ��עק או� ל�זט מי� איבער �ל��
��ס איז גע�ע� ? אי� �יל מי� דערמ�נע� �י �רו� אי� קו� �הער

. או� אי� ק�� בשו� א"�� נישט דערמ�נע� זי� $$? �רִיער מיט מיר
אי� ה�ב ד�ס . אי� ק�� זי� א�ילו נישט דערמ�נע� �ער בי� אי�

��רגעס� �ער אי� בי� או� ��ס אי� בי� או� �י  $$! לחלוטי� ��רגעס�
�ט �ז" . אי� �יל מי� ע&עס �י נַ� געב�ר�, �ז" מע� רו�ט מי�

. ב�ד�ר� זי� �יל� � קינד בשעת עס �ערט געב�ר� א"� דער �עלט
, ב�ג� זי� �� איבער מיר, עס ג�ע� צו צו מיר �לע מ�ל נַ�ע &�רש"נע�

מע� גיסט מיר . קוק� מיר אי� די א"ג� �רַ��, ה�לט� מי� בַ�� דו�ק
�לע מ�ל מיט � לע�ל אי� מ"ל �רַ�� ע&עס &ריקרע זיסע או� 

�י עס קומע� מיר צו �לע מ�ל , ביסלעכ�ַ�ז �יל אי�. ביטערע ז�כ�



�רישע 1וחות או� די ק�& �ערט מיר ��ס �ַ�טער ל"טערער או� 
אי� ה�ב מי� �� ביסלעכ�ַ�ז דערמ�נע� �ער אי� בי� או� , ל"טערער
�ז , או� אי� ה�ב �� צו ��רשט��, או� �י �ז" אי� ה�ס, �ו� ��נע�

� &ני� , �ז אי� בי� ערגע) אי� דער �רעמד, אי� בי� ניט אי� דער ה��
מַ�נע , אי� בעט מע� ז�ל מיר שיק� �הערצו מַ�� �ַ�ב... אי� ש&יט�ל 

דער , מע� ט�ר נ�� נישט, �ז נ��, ענט�ערט מע� מיר. קינדער
עס ג�ע� ��עק �ז" עטלעכע טעג מיט . ד�קטער ה�סט נישט

ער ז�ל א"� , אי� ה�ב ק"� גע&ועלט בַ�� ד�קטער. עטלעכע נעכט
�רַ�נל�ז� �הערצו כ�טש א"� צ�� מינוט מַ�� , מיר רחמנות ה�ב�

נ�ר מיט � *נאי , ק"� גע&ועלט בַ� אי�. �ַ�ב מיט מַ�נע קינדער
מַ�� �ַ�ב קומט �רַ�� . אי� ז�ל מיט איר �ו� ק�� שו� ז�� ניט רעד�

, אי� �יל מיט איר �נה�ב� רעד�. צו מיר מיט טרער� אי� די א"ג�
�5 ה�לט , ��ס הערט זי� אי� שט�ט או� א"� דער �עלט, א"ס�רעג�

דער . ל�זט מע� מי� נישט רעד�'? נ�� דער חלוקה'ד�ס איצט 
ז�ל מע� מיט מיר ' דער�ו�'�ז , ה�ט �נגעז�גט, ז�גט ז�, ד�קטער

נ�ר �י ק�� . ג�ר א�ילו נישט קלער�' דער�ו�'ניט רעד� או� אי� ז�ל 
&יקט מיר אי� ק�& �רַ�� או� ' ד�ס'�ז נ�ר , ניט קלער�' דער�ו�'אי� 

מַ�� �ַ�ב או� מַ�נע ... ? זענע� �ול מַ�נע מחש/ות' דע�'נ�ר �עג� 
ב�ק�נטע ל�זט מע� ש"� ! קינדער קומע� ש"� איצט צו מיר �לע ט�ג

שט�ע� או� � ביסל �רומג�� , ��רע� אי� ק�� ש"� זיצ�, צו מיר צו
אי� ק�� ש"� רעד� או� מעג ש"� רעד� �ו� ��ס אי� . איבער� שטוב

ד�ס ה�ט דער ד�קטער �נגעז�גט ט"זנט ! 'דער�ו�'נ�ר נישט , �יל
אי�  $$ be careful' hizoher vehishomer': מ�ל

! � ��רט' דער�ו�'ז�ל נישט דער�עג� רעד� 

מע� ה�ט מי� ש"� �ונע� ש&יט�ל א"סגעשריב� או�  $$ד�נקע� ג�ט 
אי� ה�ב געטר��� �לצדינג א"� דע� . אי� בי� ש"� אי� דער ה��

. א"� די מענטש� די א�גענע ��ס �רִיער. א�גענע� �רט �י גע�ע�
. א�ילו די דינסטמ"ד די א�גענע �י דעמ�לט

. ז�ג אי� צו מַ�� �ַ�ב $$? דו ה�סט זי צוגענומע� צוריק $$

? �עמע� $$

. דו ה�סט ד�� זי דעמ�לט �&געש��ט. די מ"ד $$



נ�ר אי� בי� מער , מַ�� �ַ�ב קוקט א"� מיר שט�רק ��ר�5נדערט
��ר�5נדערט �ו� איר  ...

&לוצלינג ע�נט זי� די טיר או� עס קומט �רַ�� נחמיה דער 
. הינקעדיקער &�&יר�סניק

ה�ב אי� ��ר אַ�� א"סגעצ�כנטע ? א�שר ד�ר�ט איר &�&יר�ס� $$
! ��ל�ל! &�&יר�ס�

ז�ג אי� צו אי� או� אי� בי�  $$? ביסט ש"� �ידער � &�&יר�סניק $$
נ�ר נחמיה ק�� מיר . �ז אי� בי� �ו� דע� שט�רק צו�ריד�, זי� מודה

�ַ�ל מַ�� �ַ�ב טרַ�בט אי� דור� מיט די , דער"� נישט ענט�ער�
קומט �רַ�� נחמ� בער , או� א�דער אי� קוק מי� �רו�, &�&יר�ס�

�ירער או� בעט מע� ז�ל אי� געב� א"� יענע� חודש $דער ��סער
. כ�טש � ה�לב� ק�רב

�י  $$ז�ג אי� צו אי� או� בי� זי� &שוט מחיה  $$? ��ס איז ד�ס
... �5 איז אַ�ער? קומט איר בעט� � ה�לב� ק�רב�

�ערענט�ערט ער זי� ��ר  $$צוליב דע� �ערדל , נישט צוליב מיר $$
! ה�בער בי� אי� אַ�� מוחל, אי� ד�ר� ק"�� ה דע� �ערדל $$מיר 

מַ�� �ַ�ב גיט אי� אי� דער גי� ד�ס ה�לבע קערבל או� שטו&ט אי� 
. ער ז�ל מיט מיר ק�� ס� ניט רעד�, �ר"ס

צי ק�� �רַ�נג�� אליק דער , אי� דע� קומט �רַ�� די מ"ד או� �רעגט
או� *י�1 נ�� איר קומט �רַ�� אליק �ל�� מיט די ? שנַ�דער

. ק�ס�קע א"ג�

��ס �עט איר  $$רו� אי� מי� �� צו אי�  $$ברו� הבא רב אליק " $$
? ז�ג� גוטס

ער ז�ל דיר  $$ז�גט ��ר אי� מַ�� �ַ�ב  $$אי� ה�ב גע��לט  $$
. �ר�&נעמע� � מ�ס א"� � כ�ל�ט

או� אליק דער שנַ�דער כ�&ט �ר�& �ונע� ה�לדז� די ל�נגע מ�ס 



��ס הערט : אי� �יל אי� � �רעג ט��. או� מעסט מיר �ו� �לע זַ�ט�
נ�ר �ו� דער ? 1"אל� רו' מיט די נ, זי� מיט די �ו�ציק ט"זנט

א"סגעריבענער ק�&�טע או� �ונע� בל�ס� &ני� זַ�נע� ��רשט� 
... 1"אל� רו' �ז ער איז �ַ�ט �ו� נ, אי�

��לט מע� נ�� ב�ד�ר�� שיק� צו  $ז�גט מַ�� �ַ�ב  $�צינד  $$
. ער ז�ל דיר א"�נ�ע� � &�ר שטעקשי�, כל��נע דע� שוסטער

כ�&ט זי� �ר"ס בַ� מיר �ונע�  $$? כל��נע איז נ�� � שוסטער $$
. מ"ל

מ�כט אליק דער שנַ�דער  $$? � גובערנ�ט�ר? ��ס דע� איז ער $$
או� קוקט מיט די ק�ס�קע א"ג� א"� דער סטעליע או� מ�נע� מ�נט 

אי� �יל זי� זע� מיט מַ�� , אי� רַ�ס מי� אי� דר"ס� �ר"ס. ער מי�
מוח ק�� מיר $נ�ר בעל, נ�ר ער; מוח$מיט מאיר בעל, �לטעטשקע�

מע� ל�זט מי� ... מיר קל�ר מ�כ� ��ס טוט זי� , געב� צו ��רשט��
או� �ז דער ד�קטער . � צַ�ט, �בער נישט �ר"ס �ו� שטוב � צַ�ט

ה�ט ער , �ז אי� ק�� ש"� ג��, מי� רעכט ב�טר�כט, איז געקומע�
אי� ה�ב גענומע� ד�ס שטעקל או� , מיר �רַ�נגעזעצט � נַ�ע נשמה

. ה�ב זי� געל�זט ג��

�רעגט מי� מַ�� �ַ�ב $$? �5הי� זשע �עסטו ג�� $$ .

. אי� רעכ� זי� דורכג�� צו מאיר� $$

? צו ��סער מאיר� $$

. מוח$צו מאיר בעל $$

ער איז ש"� ל�נג א"� דער . ז�ל ער זַ�� �ַ�ט �&געש�דט! �ה� $$
. אמתער �עלט

 'tidings,'או� �י מַ�� �ַ�ב ה�ט מיר �נגעז�גט די ד�זיקע 
psure; spelled bsure  ז" ה�ט זי� מיר �&געריס� אי��

ה�רצ� או� אי� בי� צוגע��ל� מיט� &ני� צו� טיש או� ה�ב מי� 
. צע��נט �י � קל�� קינד



�עט מיר �ר�&נעמע� ? �ער �עט �צינד מיר א"�דעק� דע� ��רה�נג
? �ער �עט מיר ע�ענע� די א"ג�. די מ�סקע

או� ער א�נער איז , נ�ר ער א�נער ה�ט גע�5סט ד�ס ��ס אי� ��ס
!... מיטגענומע� דע� ד�זיק� סוד מיט זי� אי� ק/ר �רַ��, געשט�רב�
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