
              
 

םעליכ-שלום  
 

 עולם הבא
 
 
 

װי ַאזױ איך הָאב , װעל איך אַײך דערצײלן ַא שײנע מעׂשה, ַאז איר װילט
װָאס איך הָאב עס ַאלײן גענומען אױף , אױף זיך געהַאט ַאמָאל ַא ּפעקל

איבער , און איר מײנט! שיער ניט אומגליקלעך געװָארן-בין שיעראון , זיך
װָאס איך בין געװען ַא יונגערמַאן ניט קײן , נָאר איבער דעם? װָאס

איך בין , עס קָאן זַײן, דָאס הײסט, ניט קײן איבערגעשּפיצטער, געניטער
לט װָא, װָארום איך זָאל זַײן ַא קלוגער, נָאך הַײנט אױך װַײט ֿפון ַא חכם

איז מען דָאך אי , ַאז מע הָאט געלט; געהַאט געלט, װי זָאגט איר, איך דָאך
.אי מע קָאן זינגען, אי שײן, קלוג  

 
געזעסן אױף קעסט בַײ שװער , געװען ַא יונגערמַאן, הײסט דָאס,  בין איך

ַא ביסל ַארַײנגעקוקט אין די ביכלעך , געזעסן און געלערנט, און שװיגער
װי די , ניט ַאזױ דער שװער, און שװיגער זָאלן ניט װיסןדי שװער , בסוד

דָאס , ַא שװיגער ַא מַאנסביל, דַארֿפט איר װיסן, איך הָאב. שװיגער
, ֿפירט ַאלײן ַאלע געשעֿפטן. װָאס גײט אין סּפָאדעק, ַא יִידענע: הײסט

און אױך . ַאלײן געקליבן חתנים ֿפַאר די טעכטער, ַאלײן געטָאן שידוכים
ַאלײן געברַאכט צו ֿפירן , ַאלײן ֿפַארהערט, ָאט זי ַאלײן אױסגעקליבןמיך ה

,  איך בין ַאלײן ַא רַאדָאמישלער בין איך--קײן זװָאהיל ֿפון רַאדָאמישלי 
מע הָאט דָאס ניט לַאנג , מסַתמא הָאט איר געהָארכט רַאדָאמישלי

        ....                                  בַאשריבן אױֿפן בלַאט
 

געקװעטשט דעם , געזעסן אין זװָאהיל אױף קעסט, הײסט דָאס,  בין איך
איז געקומען די 'ביז ס,  נישט ַארױסגעטרָאטן מפתח ביתי,נבוכים-מורה
מוז מען זיך מטריח זַײן , מע דַארף זיך ֿפַארשרַײבן צום ּפריזיװ, צַײט

זיך , ּפירןדורכֿפָארן ַאהײם קײן רַאדַאמישלי צו רעכט מַאכן די ּפַא
דָאס איז . װי געװײנטלעך, ַארױסנעמען ַא ּפַאס, אױססטַארן די ליגָאטע

הָאב איך . מַײן ערשטער ַארױסֿפָאר אױף דער װעלט, קָאן מען זָאגן, געװען
, צו בַאװַײזן, מיך געלָאזט אין מַארק ַארַײן דינגען ַאן עגלה אײנער ַאלײן
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, ט הָאט מיר צוגעשיקט ַא מציאהאון גָא. ַאז איך בין שױן ַאלײן ַא מענטש
 װינטער איז --, איך הָאב דערטַאּפט ַאן ערל ֿפון רַאדַאמישלי מיט ַא שליטן

און מיט צװײ , ַא געֿפַארבטע,  מיט ַא ברײטער ּפלײצע--דָאס געװען 
נָאר דָאס ֿפערדל הָאב איך גָאר ; װי ַאן ָאדלער, ֿפליגלען בַײ די זַײטן

זָאגט די , און ַא װַײס ֿפערדל, איז ַא װַײס'ַאז ס, ָאּפַארױסגעלָאזט ֿפונעם ק
 די, איך זָאל ליגן זָאגן, זָאגט זי, הלװאי. "איז ַאן אומגליק, שװיגער

..."מזל-שלים-מיט שלים, הָאב איך מורא, יקע נסיעה װעט זַײןדָאז  
 
 כַאּפט זיך ַארױס דער שװער מיט ַא װָארט --!" בַײס דיר ָאּפ די צונג "-- 

נָאר צו ; װָארום ער בַאקומט זַײן ּפסק אױֿפן ָארט, ן הָאט בַאלד חרטהאו
און איך הױב מיך " ,!װַײבערישע זַאבובָאנעס: "מיר זָאגט ער שטילערהײט
עטלעכע , ּפוטערגעבעקס, דעם טלית וטֿפילן; ָאן גרײטן צו דער נסיעה

 קישן ַא, ַא קישן אױף צו זיצן: קערבלעך אױף דער הוצאה און קישנס דרַײ
.  און דַאװַײ געזעגענען זיך--, אױף ָאנצושּפַארן זיך און ַא קישן אױף די ֿפיס

ֿפון ּתמיד ָאן איז בַײ !  ניטָא קײן װערטער--געקומען צום געזעגענען זיך 
איך ! בלַײב איך ָאן לשון, ַאז סע קומט צום געזעגענען זיך, מיר ַא טֿבע
װי , דָאס אױס בַײ מיר גרָאבלעךעּפעס קומט ? װָאס זָאגט מען, װײס ניט

מיטן הינטן און מע לָאזט , מחילה, ַאזױ דרײט מען זיך אױס צו איטלעכן
נָאר בַײ מיר איז דָאס , װי ַאזױ איר, איך װײס ניט? זײ איבער גלַאט ַאזױ

איך הױב , מיר דַאכט! נָאר שַא! היום ַעל ַאּפי ועל  חמתי-געזעגענען זיך עד
...ײן בויבעריקשױן ָאן ֿפַארקריכן ק  

  
גַאנץ ֿפַײן ָאּפגעזעגנט און ּפַאשָאל אין װעג , הײסט דָאס, הָאב איך מיך

דער שנײ הָאט , געװען איז דָאס תחילת װינטער. ַארַײן קײן רַאדַאמישלי
כָאטש , דָאס ֿפערדל. װעג גָאר ַאן ַאנטיקטַא שלי. זיך געלײגט ֿפַאר ֿפרי

און ַאן ערל הָאב איך ,  ַא מזמורנָאר גײן גײט עס װי, איז ַא װַײס'ס
װָאס אױף ַאלצדינג װעט ער אַײך , ֿפון די ערלים, דערטַאּפט ַא שװַײגנדיקן

-, דָאס הײסט נײן" ,ני-בַא"ָאדער , דָאס הײסט יָא" ,עהע"ענטֿפערן ָאדער 
ַארױסגעֿפָארן ֿפון דער הײם נָאכן !  און װַײטער כָאטש געב אים ַא קרענק-

ַא קישן אין די ּפלײצעס און ַא , ַא קישן ֿפון אונטן, עלײגטעסן גַאנץ אױֿפג
דער , דער ערל סמָאטשקעט, דָאס ֿפערדל שּפרינגט; קישן אױף די ֿפיס
, און ַא שנײעלע רַײסט זיך ֿפון אױבן, דער װינט בלָאזט, שליטן שליטלט

אױֿפן ברײטן גרױסן , װי ֿפעדערן, לײגט זיך, קַײקלט זיך און ֿפַאלט
ברײט און ֿפרַײ און , משונה גוט,  און אױֿפן הַארצן מיר איז גוט,טרַאקט

ֿפָארט דָאס ערשטע מָאל ַארױס אױף גָאטס , ליכטיק אױף דער נשמה
און איך שּפַאר ! ֿפַאר זיך, הײסט עס, הבית-ַא בעל, אײנער ַאלײן, װעלטל

י װ, נָאר װינטער.... מיך ָאן און צעלײג מיך אין שליטן גָאר מעׂשה ּפריץ
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, גוט דורך נָאר ַאז דער ֿפרָאסט נעמט, ָאלט ניט גײן ָאנגעטָאןזװַארם איר 
איבערכַאּפן דָאס ָאטעם און ֿפָארן , גלוסט זיך ָאּפשטעלן זיך ָאנװַארעמען

ַא , אין דמיון געװײנטלעך, און עס שטעלט זיך מיר ֿפָאר. װַײטער
רָאסעלֿפלײשל ַא ַא סַאמָאװַאר ַא זודיקער און ַא , קרעטשמע ַא װַארעמע

ֿפון ַאזעלכע מחשֿבות הױבט מיר ָאן .... ֿפרישינקעס מיט ַא הייסער יױך
איך . ּפשוט עס װילט זיך עּפעס נעמען אין מױל ַארַײן, קלעמען דָאס הַארץ
איך װיל געװָאר , סן מיט מַײן ערל מכח ַא קרעטשמעעהױב ָאן ַארַײנשמו

. נײן הײסט דָאס, ני-בַא: ירענטֿפערט ער מ? איז נָאך װַײט'צי ס, װערן
. יָא הײסט דָאס, עהע: ענטֿפערט ער מיר? שױן נָאענט: ֿפרעג איך אים
כָאטש ,  דָאס איז שװער בַײ אים ַארױסצוצִיען ֿפונעם מױל--װיֿפיל נָאענט 

, למשל, װָאס װָאלט געװען, און איך שטעל מיר ֿפָאר! טו זיך ָאן ַא מעׂשה
װָאלט ער דָאך מיר קלָאר , להֿבדיל, ַײן ַא יִידרלס ָארט זָאל זעװען אױֿפן 

נָאר ַאֿפילו װער עס הַאלט די , געמַאכט ניט נָאר װּו די קרעטשמע איז
און װָאס ער , און װיֿפל קינדער ער הָאט, װי ַאזױ מע רוֿפט אים, קרעטשמע

און װיֿפיל יָאר , און װָאס ער הָאט ֿפון איר, צָאלט ֿפַאר דער קרעטשמע
 גַאנצע ּפעק װָאלט ער מיר --און װער איז געזעסן ֿפרִיער ,  דָאזיצט ער

איך מײן טַאקע אונדזערע יִידעלעך ! ַא מָאדנע ֿפָאלק דָאס איז. דערצײלט
, הָאב איך מיר  !....כלעבן, איז גָאר ַאן ַאנדער בלוט'ס. זָאלן געזונט זַײן

טַאזירט געֿפַאנ, געטרױמט װעגן ַא קרעטשמע ַא װַארעמע, הײסט דָאס
ביז גָאט הָאט , וכדומה ַאזעלכע גוטע זַאכן, מכח ַא סַאמָאװַאר ַא הײסן

, מַײן ערל הָאט ַא שמָאצקע געטָאן צום ֿפערדל, רחמנות געהַאט
און עס הָאט זיך בַאװיזן ַא , ֿפַארקערעװעט דעם שליטן ַאביסל אױף ַא זַײט

ַא ֿפעלד , רָאּפבַאשָאטן מיט װַײסן ֿפון אױבן ביז ַא, קלײן גרױ שטיבל
װָאס אינעם װַײסן שנײענדיקן ֿפעלד זעט זי אױס אײנע ַאלײן , קרעטשמע

צוגעֿפָארן .... ַא ֿפַארגַעסענע מצֿבה, װי ַא ֿפַארװָארֿפענע, עּפעס משונה עלנט
הָאט זיך מַײן ערל גענומען מיטן ֿפערד , צו דער קרעטשמע גַאנץ ברײטלעך

ן איך הָאב מיך געלָאזט גלַײך אין או, און שליטעלע אין שטַאל ַארַײן
געבליבן שטײן אױף דער ... געגעבן ַאן עֿפן די טיר און, קרעטשמע ַארַײן

די מעׂשה איז ַא שײנע ? װָאס איז די מעׂשה! ניט ַאהין, ניט ַאהער, שװעל
, אין מיטן דער קרעטשמע אױף דער ערד ליגט ַא מת: נָאר ַא קורצע, מעׂשה

צוקָאּפנס שטײען ַא ּפָאר מעשענע לַײכטער , צןאיבערגעדעקט מיט שװַאר
-ָאּפגעריסן, ַארום און ַארום זיצן קלײנע קינדער, מיט קלײנע ליכטלעך

, װײנען, קלָאגן, שלָאגן זיך מיט די הענטעלעך אין קָאּפ, ָאּפגעשליסן
, און עּפעס ַא הױכער מיט לַאנגע ּפאות!" מַאמע! מע-מַא: "שרַײַען, יָאמערן
, עּפעס גָאר נישט נָאכן סעזָאן, מערדיקער צעריסענער נַאקידקעמיט ַא זו

שּפַאנט ַארום הין און צוריק מיט די לַאנגע ֿפיס און ברעכט די הענט און 
און װָאס הױבט מען ? װָאס טוט מען? װָאס טוט מען: "רעדט צו זיך ַאלײן

".... ?ָאן צו טָאן  



 4

 
ר ַא חתונה איך בין דָא װדאי הָאב איך ֿפַארשטַאנען אױף װָאס ֿפַאַא
! ַאנטלױֿפן, נח: דער ערשטער געדַאנק מַײנער איז ַאֿפילו געװען! געקומעןָאנ

נָאר עס . און איך הָאב זיך ַא נעם געטָאן צוריק און געװָאלט מַאכן ֿפיס
הָאט זיך צוגעמַאכט הינטער מיר די טיר און עס הָאט מיך עּפעס װי 

. הָאב נישט געקָאנט רירן ֿפון ָארט'און כ, צוגעקָאװעט צו דער שװעל
הָאט דער הױכער יִיד מיט די לַאנגע , דערזען ֿפַאר זיך ַא ֿפרישן ּפַארשױן

װי ַא , אױסגעצױגן צו מיר בײדע הענט, ּפאות זיך ַא לָאז געטָאן צו מיר
:מענטש װָאס בעט רַאטונעק  

 
 בַאװַײזט  מַאכט ער צו מיר און--" ?װָאס זָאגט איר אױף מַײן אומגליק "

געשטָארבן בַײ זײ די  "--. װָאס זיצן און װײנען, אױף דער חֿברה מיר
און װָאס הױבט מען ָאן צו ? װָאס טוט מען? װָאס טוט מען! מַאמע נעבעך

" ?טָאן  
 

זָאג איך צו אים און װיל אים ָאנהױבן טרײסטן מיט !" ברוך דיין אמת"
בער אין מיטן די רעד שלָאגט ער מיר אי, װי געװײנטלעך, גוטע װערטער

: און מַאכט צו מיר ַאזױ  
 

זי איז געװען ַא . אױך די אײגענע מעׂשה, ֿפַארשטײט איר מיך"
געהַאט די , נָאך ֿפון ֿפַאר ַא יָארן, מַײן װַײב הײסט דָאס, געשטָארבענע
זי הָאט נעבעך ַאלײן געבעטן אױף ; ע טשַאכָאטקעתמאדי , גוטע קרענק

אין , װָאס מיר זיצן דָא אין ַא העק, ָאט דָאס? ס דעןנָאר װָא. זיך דעם טױט
און װָאס הױבט מען ָאן צו ? װָאס טוט מען? װָאס טוט מען. מיטן ֿפעלד

זָאל איך גײן ערגעץ אין ַא דָארף קריגן ַא ֿפורל און ָאּפֿפירן זי אין ? טָאן
יטן  װי ַאזױ לָאזט מען איבער דָא די קינדער ַאלײן אין מ--, שטעטל ַארַײן

און ? װָאס טוט מען? װָאס טוט מען, גװַאלד. און דָא גײט צו נַאכט? ֿפעלד
" ?װָאס הױבט מען ָאן צו טָאן  

 
ָאן , בַײ די דָאזיקע װערטער הָאט זיך מַײן יִיד עּפעס מָאדנע צעװײנט

און הָאט ַארױסגעלָאזט ַא משונה קול , גלַײך װי צעלַאכט זיך, טרערן
 ַא שטיק געזונט הָאט בַײ --!" הו-הו-הו: " געהוסטגלַײך װי, ֿפונעם הַאלדז

איך ? װער מיר קעלט? װָאס מיר הונגער! מיר צוגענומען דער דָאזיקער יִיד
: הָאב ֿפַארגעסן ַאלצדינג מיט ַאלץ מיט ַאנַאנדער און רוף זיך ָאן צו אים  

 
 איך און ַא ֿפור הָאב, איך ֿפָאר ֿפון זװַאהיל ֿפָאר איך קײן רַאדַאמישלי"

איז ניט װַײט ֿפון , װָאס איר זָאגט, איז אױב דָאס שטעטל. זײער ַא װױלע
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און ַאלײן װעל איך , קָאן איך אַײך צוליב טָאן געבן די ֿפור, דַאנען
." אױב עס דַארף ניט געדױערן, צּוװַארטן דָא  

 
עולם הבא װעט איר זיך ! לַאנג לעבן זָאלט איר ֿפַאר דער מצװה, אױ"

מַאכט ער צו מיר און כַאּפט מיך !" עולם הבא, יך בין ַא יִידװי א, קױֿפן
הכל ַא -סך, דָאס שטעטל איז ניט װַײט ֿפון דַאנען. "שיער ַארום קושן

. װערסט ֿפיר ָאדער ֿפינף געדױערן װעט דָאס ָאּפֿפירן ניט מער װי ַא שעה -  
װעט איר עולם הבא . און איך שיק אַײך בַאלד ָאּפ דָאס ֿפורל צוריק, צַײט

שטײט אױף ֿפון דער ערד ! קינדער! עולם הבא, װי איך בין ַא יִיד, זיך קױֿפן
אין די ֿפיס , קושט דעם דָאזיקן יונגנמַאן אין די הענט ַארַײן, און דַאנקט

װעל איך ָאּפֿפירן די מַאמע , ער גיט אונדז זַײן ֿפור גיט ער אונדז, ַארַײן
!"עולם הבא, ך בין ַא יִידװי אי, עולם הבא! אױֿפן הײליקן ָארט  

 
װָארום די קינדער הָאבן , איז ניט שַײך ַאהער" ׂשמחה" דָאס װָארט 

זענען זײ צוגעֿפַאלן צו איר און ערשט " ,ָאּפֿפירן די מַאמע"דערהערט 
נָאר ַא בׂשורה . ס נָאך מיט מער ֿפרישקײטַײע נַאָאנגעהױבן װײנען איבער 

װָאס סע הָאט זיך געֿפונען ַא ,  גרױסעאיז דָאס בַײ זײ געװען ַאװדאי ַא
נָאר גָאט ַאלײן הָאט אים ַאהער ; װָאס טוט מיט זײ ַא חסד, מענטש

עּפעס ַא , װי אױף ַאן אױסלײזער, מע הָאט אױף מיר געקוקט! געברַאכט
איך ַאלײן , און איך מוז אַײך זָאגן דעם רײנעם אמת, מין אליהו הנביא

ה װי אױף ניט קײן געװײנלעכן מענטשן הָאב אױף זיך געקוקט בשעת מעׂש
, געװָארן ָאט דָאס, ָאל בַײ זיך אין די אױגןַא מאון בין אױסגעװַאקסן מיט 

אין דער מינוט בין איך גרײט געװען ." העלד"װָאס מע רוֿפט ָאן 
װָאס , די זַאך, דַאכט זיך, נישטָא; איבערקערן װעלטן, איבערטרָאגן בערג

און עס הָאט זיך ַארױסגעריסן בַײ מיר ֿפונעם . רזָאל זַײן ֿפַאר מיר שװע
: מױל  

 
איך װעל זי טַאקע ַאלײן ַאװעקֿפירן מיט מַײן ערל ? װײסט איר װָאס"

און ." ָאּפרַײסן ֿפון די קינדער, ֿפַארשּפָארן אַײך מטריח זַײן, הײסט דָאס
הָאט דָאס דָאזיקע געזינדל ַאלס מער , װָאס װַײטער איך הָאב גערעדט

, װי אױף ַא מלאך ֿפונעם הימל, געװײנט און געקוקט אױף מיר, נטגעװײ
כמעט , און איך בין בַײ זיך אין די אױגן געװַאקסן ַאלץ העכער און גרעסער

הכל הָאב איך גָאר מורא זיך -ַאז בסך, ֿפַארגעסן בשעת מעׂשה, ביזן הימל
ים און הָאב ַאלײן מיט מַײנע הענט געהָאלֿפן א, צוצורירן צו ַא מת

צוגעזָאגט מַײן ערל נָאך ַא חצי , ַארױסטרָאגן און ַארױֿפלײגן אױֿפן שליטן
תחילת הָאט זיך מַײן ערל . ֿפױגל מיט נָאך ַא מזומנעם טרונק ברָאנֿפן

אונטערגעװָארטשעט  , יסל געקרַאצט אין דער ּפָאטיליצעבַאֿפילו א 
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און , רן װײכערנָאר נָאכן דריטן קעלישעק איז ער געװָא, אונטער דער נָאז
, להֿבדיל, איך און, דָאס הײסט, מיר זענען ַאװעק אין װעג ַארַײן ַאלע דרַײ

ַאזױ הָאט מען זי , נחמה-דער ערל און די געשטָארבענע קרעטשמערקע חוה
, איך געדענק דָאס ַאזױ װי הַײנט, מיכאל-נחמה בת רפאל-חוה, גערוֿפן

װָאס דער מַאן , ם נָאמעןװָארום ַא גַאנץ װעג הָאב איך מיר געחזרט דע
װָארום בשעת מע װעט זי , אירער הָאט מיר ָאנגעזָאגט עטלעכע מָאל

טָאן איר רעכט און בעטן זי מחילה װעט מען מוזן װיסן , דַארֿפן מקבר זַײן
-חוה: הָאב איך ַא גַאנץ װעג געחזרט אױף אױסנװייניק. איר אמתן נָאמען
נחמה בת -חוה! מיכאל-נחמה בת רפאל-חוה! מיכאל-נחמה בת רפאל
, און מחמת חזרן הָאב איך ֿפַארגעסן איר מַאנס נָאמען! רפאל מיכאל

ער הָאט מיר איבערגעגעבן זַײן נָאמען ! כָאטש נעמט מיר ַארָאּפ דעם קָאּפ
ַאז איך װעל קומען אין שטעטל ַארַײן און װעל נָאר , אױך און צוגעזָאגט
און , ַאלד צונעמען בַײ מיר דעם מתַאזױ װעט מען ב, ָאנרוֿפן זַײן נָאמען

אין יענעם , מחמת ער איז דָארטן, איך װעל מיר קָאנען ֿפָארן װַײטער
ַאלע , דָאס הײסט, טוֿבניק-ּכמה וכמה יָארן ַא יום, זָאגט ער, שטעטל
טוֿב און עס קָאסט אים געלט אין -נורָאִים ֿפָארט ער ַאהין אױף יום-ימים

גיט ער , זָאגט ער, אין מרחץ און אומעטום, דיללהֿב, שול צו דער שיסל און
און נָאך עּפעס הָאט מיר ָאנגעזָאגט דער ! גוזמאות-זײ צו לײזן גוזמי

און װָאס , װּוהין איך זָאל צוֿפָארן, ָאנגעטורקעט ַא ֿפולן קָאּפ, קרעטשמער
איז ַאלצדינג מיט א ַמָאל ַארױסגעֿפלױגן בַײ מיר 'נָאר ס, איך זָאל זָאגן

 --זָאל איבערבלַײבן כָאטש ַא הַאלב װָארט 'ס, איר זָאלט זָאגן, עם מוחֿפונ
מַײנע ַאלע געדַאנקען הָאבן זיך געדרײט נָאר ַארום אײן ! גָאלע גָארניט

עס זָאלן ,  און דָאס ַאלײן איז שױן געװען גענוג--איך ֿפיר ַא טױטן : זַאך
, ל ֿפַארגעסן ַאֿפילומבולבל װערן בַײ מיר ַאלע מַײנע מחשֿבות און איך זָא

װָארום ֿפון קינדװַײז ָאן הָאב איך מורא ֿפַאר ַא , װי ַאזױ מע רוֿפט מיך
 איר --היום -בלַײבן אײנער ַאלײן מיט ַא טױטן נָאך עד! מות-טױטן אימת

צוגעמַאכטע -ַאז די הַאלב, עס דַאכט זיך מיר אױס! זָאלט מיך ָאּפגילטן
און די ,  אױף מיר און זעען מיךֿפַארגלָאצטע אױגן קוקן-ּכלומרשט

צוגעשלָאסענע טױטע ליּפן װעלן זיך ָאט בַאלד אױֿפעֿפענען און עס װעט זיך 
װָאס ֿפונעם ּכוח , װי ֿפון אונטער דער ערד, לָאזן הערן ַא משונה קול

ניט אומזיסט דערצײלט מען זיך ָאן ! הדמיון ַאלײן קָאן מען ֿפַאלן חלשות
װי ַאזױ מענטשן זענען ֿפון שרעק ַאלײן ,  מתיםבַײ אונדז מעׂשיות װעגן

.... ַארָאּפ ֿפון זינען ָאדער גָאר געבליבן אױֿפן ָארט, געֿפַאלן חלשות  
 

דעם מת הָאב איך . געֿפָארן אין דרַײען מיטן מת, הײסט דָאס, זענען מיר
ָאּפגעטרָאטן אײנע ֿפון מַײנע קישנס און ַאנידערגעלײגט אין שליטן אין 

און בכדי עס זָאלן מיר ניט ּפלָאנטען זיך קײן , ט בַײ מיר צוֿפוסנסדער ברײ
הָאב איך גענומען קוקן ַארױף אין הימל ַארַײן און , אומעטיקע מחשֿבות
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נחמה בת -חוה! מיכאל-נחמה בת רפאל-חוה: שטילערהײט געחזרט זיך
רן ביז עס הָאבן זיך די נעמען ָאנגעהױבן ּפלָאנטע, ַאזױ לַאנג! מיכאל-רפאל

-רפאל בת נחמה-חוה: איז שױן אױסגעקומען'בַײ מיר אין זּכרון און ס
ַאז , און הָאב גָאר ניט בַאמערקט, נחמה-מיכאל בת חוה-און רפאל, מיכאל

דער װינט , עס הױבט עּפעס ָאן װי צו װערן ַאלץ טונקעלער און טונקעלער
ף צו און דער שנײ הערט ניט אױ, בלָאזט ַאלץ שטַארקער און שטַארקער

ַאז דער שליטן גײט אױף , שיטן און צו שיטן און ֿפַארשיטן דעם װעג ַאזױ
און מַײן ערל עּפעס הער איך , אין דער װעלט ַארַײן, גָאטס בַארַאט

און איך , נָאך דעם העכער און שטַארקער, ֿפרִיער שטילערהײט, װָארטשעט
קער ַאז ער בענטשט מיך מיט ַא דרײגָארנדי, װָאלט געמעגט שװערן

...ברכה  
 

ענטֿפערט ער מיר מיט ַא שּפַײ " ?װָאס איז מיט דיר, גוי: "ֿפרעג איך אים
און עס עֿפענט זיך בַײ אים , זָאל גָאט שומר וַמציל זַײן, און מיט ַא רציחה

איך , זָאגט ער, סטַײטש: דָאס מױל און ער ֿפַארשיט מיך מיט װערטער
װָאס , איבער דעם! ן ֿפערדלהָאב אים גָאר אומגליקלעך געמַאכט מיט זַײ

איז דָאס ֿפערדל ַארָאּפ ֿפונעם , מיר הָאבן גענומען ַא טױטן אױֿפן שליטן
און גָאט װײסט ביז װַאנען מיר װעלן נָאך ַאזױ , און מיר בלָאנדזשן, װעג

ַאװדאי !....זענען מיר גָאר ַארֿפַאלענע, װָארום ָאט װערט נַאכט, בלָאנדזשן
און איך בין גרײט געװען ֿפָארן , גט ַא שײנע בׂשורההָאט ער מיר ָאנגעזָא

-אױס עולם, ַאן עק, ָאּפֿפירן צוריק דו מצוה, צוריק אין קרעטשמע ַארַײן
נישטָא , ַאז איצטער איז שױן ֿפַארֿפַאלן, זָאגט מיר ָאבער דער ערל! הבַא

װָארום מיר דרײען זיך ערגעץ אין מיטן , ניט קײן ַאהין ניט קײן צוריק
דער הימל , דער װעג איז ֿפַארשָאטן!....יָאר װײסט װּו-דער שװַארץ, לדֿפע

דָאס ֿפערדל איז אױסגעמוטשעט , נַאכט-איז שױן שטָאק'ס, איז ֿפינסטער
אױף דעם קרעטשמער , זָאגט ער, ַא מיתה משונה זָאל קומען. צום טױט

, ךַײ װָאלט ער זיכנע! און אױף ַאלע קרעטשמערס ֿפון דער גַאנצער װעלט
אײדער ער הָאט זיך ָאּפגעשטעלט , ֿפרִיער אױסגעברָאכן ַא ֿפוס, זָאגט ער

אים , זָאגט ער ,בי װָאלט זיך-כַײנע! נעבן דער דָאזיקער קרעטשמע
אײדער ער הָאט זיך , געשטעלט ּפָאּפעריק דָאס ערשטע גלעזל ברָאנֿפן

גליק אין  נעמען צו זיך ַאן אומ--געלָאזט צורעדן טָאן ַאזַא נַארישקײט 
און איבער ַא הַאלבן שמַארדָאװינעץ ֿפַארֿפַאלן װערן דָא אין , שליטן ַארַײן
, זָאגט ער, מילא ער! מיטן ֿפערדל אינײנעם, צו ַאלדי רוחות, מיטן ֿפעלד

אֿפשר איז אים בַאשערט ָאט דָא ַא מיתה משונה , איז נָאך װי עס איז
ט ער געהַאט צו דעם דָאזיקן װָאס הָא? ָאבער דָאס ֿפערדל נעבעך, אַײנעמען
.... ?װָאס װײסט זי, ַא סקָאטינע, ַאן אומשולדיקע בהמה? ֿפערדל  
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איך ....ַאז טרערן הערן זיך בַײ אים אין קול, איך װָאלט געמעגט שװערן
זָאג אים צו נָאך ַא חצי ֿפױגל מיט נָאך , װיל אים אױסרעדן דָאס הַארץ

ַאז , מלא ּכעס און זָאגט מיר גַאנץ ָאֿפןװערט ער , צװײ גוטע טרונק ברָאנֿפן
נעמט ער און װַארֿפט מיר גָאר , טָאמער װעל איך ניט ַאנטשװיגן װערן

ַא , װָאס טו איך: און איך טרַאכט מיר! ַארױס די מציאה ֿפונעם שליטן
ַאז ער נעמט טַאקע חלילה און װַארֿפט מיר ַארױס דעם מת , שטײגער

ַאז ער װערט , ַא ַקשיא אױף ַאן ערל? ײנעםֿפונעם שליטן מיט מיר אין א
זיצן אין שליטן אַײנגענַארעט אין , און איך מוז שױן שטומען....?אין ּכעס

, װָארום, איך זָאל כָאטש ניט ַאנטשלָאֿפן װערן, די קישנס און היטן זיך
, וַהשנית? ַאז סע ליגט ַא מת ֿפַאר די אױגן, װי ַאזױ שלָאֿפט מען, ראשית

מע ; ַאז װינטער אױֿפן ֿפרָאסט טָאר מען ניט שלָאֿפן, געהערטהָאב איך 
 ..קָאן ַאזױ ּפַאװָאלינקע ַאנטשלָאֿפן װערן אױף אײביק

 
קלעּפן זיך מיר די אױגן דװקא צו כַאּפן ַא , װי אױֿף צו להכעיס, נָאר.

ַאװעקגעבן ֿפַאר אײן דרימל , דַאכט מיר, איך װָאלט אין דער מינוט. דרימל
און , און די אױגן ֿפָאלגן ניט, און איך רַײס מיר די אױגן!....יֿפלמי יודע װ

און שליסן זיך װידער ַא , און עֿפענען זיך אױף, זײ שליסן זיך ּפַאװָאלינקע
און , װײכן שנײ, טיֿפן, און דער שליטן שליטלט זיך איבערן װַײסן, מָאל

 און איך ֿפיל ,עּפעס ַא מָאדנע זיסקײט צעגיסט זיך אין ַאלע מַײנע אברים
ַאז די זיסקײט מיט דער , און עס גלוסט זיך מיר, עּפעס ַא משונה גוצקײט

לַאנג זָאל עס , ַא סך זָאל עס געדױערן, גוצקײט זָאל געדױערן נָאך און נָאך
שטײט און , איך װײס ניט ֿפון װַאנען, נָאר ַא זַײטיקער ּכוח....געדױערן

און איך רַײס אױף מיט גװַאלד ". יטשלָאף נ, נח, שלָאף ניט: "טָארעט מיך
און ֿפון יענער זיסקײט לָאזט זיך אױס ַא מין קעלט אינעװײניק , די אױגן

שחורה מיט ַא - ַא מין מרה--און ֿפון יענער גוצקײט , אין ַאלע אברים
! זָאל זיך דער אױבערשטער מרחם זַײן, מיט ַאן אומעט, מיט ַא ּפַחד, מורא

דעקט זיך ָאּפ און קוקט , ַאז מַײן מת רודערט זיך, עס װַײסט זיך מיר אױס
װָאס הָאסט דו : "װי אײנער רעדט, צוגעמַאכטע אױגן-אױף מיר מיט הַאלב

ַא מַאמע ֿפון , אומברענגען ַא טױטע יִידינע, יונגערמַאן, געהַאט צו מיר
 ....?נישט ברענגן זי צו קֿבר ישראל, קלײנע קינדער

 
ֿפַײֿפט מיר גלַײך , ט מיט ַא קול ֿפון ַא מענטשןֿפַײֿפ, און דער װינט בלָאזט

און שרעקלעכע ....רױמט מיר אַײן ַא שרעקלעכן סוד, אין אױער ַארַײן
און , דמיונות קריכן מיר אין קָאּפ ַארַײן, מוראדיקע געדַאנקען, מחשֿבות

איך : ַאלע, ַאז מיר ַאלע זענען דָא אונטערן שנײ, עס שטעלט זיך מיר ֿפָאר
מיר ַאלע ....דער ערל און דָאס ֿפערדל זַײנס און דער מת, הֿבדילל, און
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דעם ,  נָאר דער מת ַאלײן--!  מערקװירדיק--נָאר דער מת , זענען טױט
 .... איז לעבעדיק, קרעטשמערס װַײב

 
מַײן ערל סמָאצקעט דעם ֿפערדל עּפעס זײער , און ּפלוצעם דערהער איך

און ַא ,  אין דער ֿפינסטער און זיֿפצטדַאנקט גָאט און צלמט זיך, ֿפרײלעך
און איך דערזע ֿפון דער װַײטן , נַײע נשמה זעצט ער ַארַײן אין מיר

װערט בַאלד , דָאס ֿפַײערל בַאװַײזט זיך. בלישטשעט ַארױס ַא ֿפַײערל
און , טרַאכט איך מיר" ,ַא ישוב"ֿפַארשװּונדן און בַאװַײזט זיך נָאך ַאמָאל 

ַא : "און רוף מיך ָאן צו מַײן ערל,  מיטן גַאנצן הַארצןדַאנק און לױב גָאט
זָאג , עס װַײזט אױס? אױף ַא שטיקל דרך, איך זָאג, מיר זענען שױן, ּפנים
 "?ַאז מיר זענען בַאלד אין שטעטל, איך

 
, שטילן טָאן, ן ֿפריעריקן קורצן' מַאכט צו מיר דער ערל מיט--!"עהע "--

 װילט זיך מיר ַארומנעמען אים ֿפון הינטן און און עס, שױן ָאן ַא שום ּכעס
ֿפַאר זַײן גוטן קורצן , אים געבן ַא קוש אין ּפלײצע ֿפַאר דער גוטער בׂשורה

װָאס איז טַײערער בַײ מיר איצטער ֿפון דער שענסטער " ,עהע"שטילן 
 . קלוגער דרשה

 
, יךאון עס װּונדערט מ,  ֿפרעג איך אים--" ?װי ַאזױ רוֿפט מען דיך"--

 .ֿפַארװָאס הָאב איך אים ביז ַאהער ניט געֿפרעגט זַײן נָאמען
 
 .  ענטֿפערט ער מיר קורץ מיט אײן װָארט װי זַײן שטײגער--"מיקיטַא"
 
" מיקיטַא"און דער נָאמען ,  חזיר איך איבער נָאך ַאמָאל--"?מיקיטַא"

װי ,  ענטֿפערט ער מיר דערױף--!"עהע. "בַאקומט בַײ מיר ַא מָאדנעם חן
ַאז מיקיטַא זָאל מיר נָאך עּפעס , און עס גלוסט זיך מיר זײער, געװײנטלעך

און , דרַײ װערטער װילט זיך מיר ֿפון אים הָארכן-כָאטש צװײ, זָאגן
אױך דָאס ֿפערדל . מיקיטַא װערט מיט ַאמָאל טַײער בַײ מיר אין די אױגן

ט אים ַא שמועס און איך מַאך מי. מָאלע חן, זַײנס װערט בַײ מיר טַײער
זײער ַא . ַאז בַײ אים איז ַא װױל ֿפערדל, איך זָאג אים; װעגן זַײן ֿפערדל

, און ַא שליטן איז בַײ דיר". "עהע: "ענטֿפערט מיר מיקיטַא! װױל ֿפערדל
און מער ". עהע: "ענטֿפערט ער מיר! "אױך ַא װױלער, זָאג איך, מיקיטַא

כָאטש ברָאק אים אױף צען , ןװיל מַײן מיקיטַא קײן װָארט נישט זָאג
 --" ?סערדצע-מיקיטַא, רעדן, זָאג איך צו אים, הָאסט ֿפַײנט! "שטיקלעך

גוט , איז מיר ֿפרײלעך'ס, און איך צעלַאך מיך". עהע: "ענטֿפערט ער מיר
ָאדער , גלַײך װי איך הָאב דָא אַײנגענומען ָאטשַאקָאװ, און ֿפרײלעך
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װָאס קײנער הָאט דערֿפון ניט , עקט ַא נַײעסָאדער ַאנטד, געֿפונעם ַאן אוצר
 !איבערגליקלעך-איך בין גליקלעך,  מיט אײנעם װָארט--, געװּוסט

 
עס הָאט זיך מיר געװָאלט אױֿפהױבן דָאס קול ?  טָאמער װײסט איר װָאס

איז בַײ מיר ֿפון ָתמיד ָאן 'ס! װי איר זעט מיך לעבן, און ָאנהױבן זינגען
זינג , איז מיר גוט אױֿפן הַארצן'ס, מַאכט זיך ַא מָאלַאז עס , ַאזַא טֿבע

װָאס : "ֿפרעגט זי מיך, מַײנע זָאל לעבן װײסט שױן מַײן כַארַאקטער. איך
װָאס דו הָאסט זיך ַאזױ , װיֿפל הָאסט דו ֿפַארדינט? נח, איז שױן
ַאז , נָאך זײער װַײבערשן ׂשכל, בַײ די װַײבער קומט אױס" ?צעזונגען

ַאנדערש קָאן נָאר ; װען ער ֿפַארדינט, ז ַא מענטש נָאר דעמָאלטֿפרײלעך אי
, ַא שטײגער, ֿפון װַאנען נעמט זיך דָאס. ַא מענטש ניט זַײן אױֿפגעלײגט

, װי מיר, װָאס אונדזערע װַײבער זענען ַא סך מער להוט נָאך געלט
ָאר נ? צי זײ, מיר? װער הָארעװעט אױֿפן געלט, דַאכט זיך? מַאנסּפַארשױנען

 .איך בין שױן װידער ֿפַארקרָאכן קײן בױבעריק, מיר דַאכט! שַא
 

געקומען מיט גָאטס הילף אין שטעטל ַארַײן נָאך , הײסט דָאס,  זענען מיר
איז נָאך 'ס, דָאס שטעטל הָאט געהַאלטן נָאך אין רעכטן שלָאף. ֿפַארֿפרי

קױם דערזען ַא . קײן ֿפַײערל זעט מען ניט אין ערגעץ, געװען װַײט צו טָאג
 ַא סימן ֿפון --שטיבל מיט ַא גרױסן טױער און מיט ַא בעזעמל אױֿפן טױער 

ַארָאּפגעקרָאכן און גענומען , הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט, ַאן ַאכַסניא
. קלַאּפן מיט די קולַאקעס אין טױער ַארַײן, איך מיט מיקיטַאן, בײדע

מיר הָאבן ,  הָאט געהָאלֿפןגָאט, קױם מיט צרות, געקלַאּפט-געקלַאּפט
עמיצער , נָאך דעם הָאבן מיר דערהערט; דערזען ַא ֿפַײערל אין ֿפענסטער

: שלִיַאּפעט מיט די ֿפיס און עס לָאזט זיך הערן ַא קול ֿפון יענער זַײט טױער
 ? װער איז

 
 !"װעט איר ֿפַארדינען עולם הבא, ֿפעטער, זָאג איך, עֿפנט"--

  
 מַאכט דָאס קול ֿפון יענער זַײט און --" ?זַײט אירװער ? עולם הבא"--

 . הױבט ָאן עֿפענען דעם שלָאס
 
 ." איך הָאב געברַאכט צו ֿפירן ַאהער ַא מת, זָאג איך, עֿפנט אױף"--
 
 " ?ַא װָאס"--
 
 !" ַא מת"--
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 " ?װָאס הײסט ַא מת"--
 
 איך ַא געשטָארבענע יִידענע הָאב.  ַא מת הײסט ַא געשטָארבענער"--

 .ֿפון ַא קרעטשמע, ַאהער געברַאכט צו ֿפירן ֿפון ַא דָארף
װי עס , מע הָאט נָאר געהערט. און ֿפון יענער זַײט טױער איז געװָארן שטיל

הָאט זיך צוגעמַאכט צוריק דער שלָאס און די ֿפיס הָאבן 
 --און אױך דָאס ליכט איז ֿפערלָאשן געװָארן , ַאװעקגעשליַאּפעט װַײטער

און איך רוף מיך , הָאט דָאס מיך שױן ֿפַארדרָאסן! גײ שרַײ חי וקַײםאון 
ער זָאל מיר העלֿפן קלַאּפן מיט די קולַאקעס אין ֿפענסטער , ָאן צו מַײן ערל

ַאז דָאס , און מיר הָאבן זיך גענומען בײדע קלַאּפן ַאזױ געשמַאק. ַארַײן
ָאט זיך װידער געלָאזט ֿפַײערל הָאט זיך װידער ָאנגעצונדן און דָאס קול ה

 : הערן ֿפון יענער זַײט טױער
 
 " ?װָאס ֿפַאר ַא ּפריטשעּפע? װָאס װילט איר הָאבן ֿפון מַײן לעבן"--
 
הָאט  "--,  בעט איך זיך בַײ אים װי בַײ ַא גזלן--" ,אין גָאטס װילן"--

 !" איך בין דָא מיט ַא מת, רחמנות
 
 " ?מיט װָאסער ַא מת"--
 
 ". ס װַײב'שמערדעם קרעט"--
 
 " ?װָאסער קרעטשמער"--
 
מיכאל בת -נָאר זי רוֿפט מען חוה, איך הָאב ֿפַארגעסן װי ער הײסט"--

מײן , ַחנה-חוה-ַחנה. מיכאל-רפאל בת חוה-מײן איך ַחנה,  רפאל-ַחנה
 ..." איך

 
ָאט גיס איך אַײך ָאּפ מיט ! שלימזל, איר װעט ניט ַאװעקגײן ֿפון דַאנען"--

 !"  װַאסערַאן עמער
 

אכסניא און שלִיָאּפקעט ַאװעק ֿפונעם -ַאזױ מַאכט צו מיר דער בַעל
ערשט !.... און גײ טו אים עּפעס--ֿפענסטער און ֿפארלעשט דָאס ֿפַײערל 

, ַאז עס הָאט ָאנגעהױבן שַאריען אױף טָאג, אין ַא שעה ַארום, העט-העט
זיך ַארױסגעשטעקט ַא הָאט זיך אױֿפגעעֿפנט ַא שטיקל טױער און עס הָאט 

 : שװַארצער קָאּפ מיט װַײסע ֿפעדערן און רוֿפט זיך ָאן צו מיר
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 " ?דָאס הָאט איר געטַארעבַאנעט אין די ֿפענסטער ַארַײן"--
 
 " ?װער דען, איך"--
 
 " ?װָאס הָאט איר געװָאלט"--
 
 ." יך הָאב געברַאכט ַא מתא"--
 
 ." קדישא-ֿברהֿפירט אים צו צום שמש ֿפון ח? ַא מת"--
 
 " ?װי ַאזױ רוֿפט מען אים? װּו זיצט דָא דער שמש אַײערער"--
 
, ַארָאּפ-און זיצן זיצט ער בַארג, דעם שמש, יחיאל רוֿפט מען אים"--

 ." טַאקע ניט װַײט ֿפון בָאד
 
איר ? די בָאד װײסט איר ניט" "?װּו איז דָא בַײ אַײך ערגעץ די בָאד"--

 " ?מַאן-ֿפון װַאנען איז ַא יונגער? קײן היגערנישט , ּפניםַא , זענט
 
נָאר , ַא רַאדַאמישלִיער בין איך, ֿפון רַאדַאמישלי? ֿפון װַאנען איך בין"--

און דעם מת ֿפיר איך ֿפון ַא קרעטשמע דָא ניט , ֿפָארן ֿפָאר איך ֿפון זװָאהיל
זי איז געשטָארבן ֿפון דער , טַאקע דעם קרעטשמערס װַײב, װַײט
 . כַאטקעטשַא

 
 " ?װָאס זשע געהער זיך עס ָאן מיט אַײך! ניט דָא געדַאכט"--
 
, הָאט ער מיך געבעטן, איך בין דורכגעֿפָארן ֿפַארבַײ. גָארניט? מיט מיר"--

ער זיצט אין מיטן ֿפעלד מיט ּפיצלעך , דער קרעטשמער הײסט דָאס
יענער בעט , עװעןהָאב איך מיך מישֿב ג, ניטָא זי װּו צו בַאהַאלטן, קינדער

 ? ֿפַאר װָאס ניט, ֿפַארדינען עולם הבא
 
איר װעט זיך  "--.  מַאכט ער צו מיר--." די מעׂשה איז עּפעס ניט גלַאט"--

 ." מוזן זען ֿפרִיער מיט די גבָאים
 
 " ?זיצן זײ, זָאג איך, װּו? די גבאִים, א ַשטײגער, װער זענען בַײ אַײך"--
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זיצט אױף יענער זַײט , רב שעּפסל ַא ַגבאי? טדי גבאִים װײסט איר ני"--
און רב . זיצט סַאמע אין מיטן מַארק, משה ַא גבאי-רב עלעזר. מַארק
דער עיקר װעט איר . ַהמדרש-זיצט נעבן ַאלטן בית, אױך ַא גבאי, יוסי

ַא . ער איז דער גַאנצער טוער בַײ אונדז, דַארֿפן זען זיך מיט רב  שעּפסלען
 . איר װעט אים ַאזױ גיך ניט אַײנבַײסן, זָאג איך אַײך פרִיער, הַארטער יִיד

 
איר זָאלט דערלעבן ָאנזָאגן בעסערע , זָאג איך, ַא שײנעם דַאנק אַײך"--

 " ?װען װעל איך קָאנען זיך מיט זײ זען! בׂשורות
 
 ." אין דער ֿפרי נָאכן דַאװנען, אם ירצה השם? װָאס הײסט װען"--
 
לָאזט מיך כָאטש ? ָאס זשע זָאל איך טָאן דערװַײלװ! טוב אַײך-ַמזל"--

 " ?א ַּפנים. איז בַײ אַײך ַא מין סדום'ס. ַארַײן ַא ביסל ָאנװַארעמען זיך
 

אכסניה גַאנץ ֿפַײן -הָאט מַײן בעל, דערהערט די דָאזיקע װערטער
. װי אױף ַא בית ַהקברות, שטיל,  און שַא--ֿפַארשלָאסן צוריק דעם טיר 

מיקיטַא , מיר שטײען מיטן שליטן אין מיטן גַאס? מען װַײטערװָאס טוט 
שּפַײט און שיט מיט , קרַאצט זיך אין דער ּפָאטיליצע, װָארטשעט, ֿפַײערט

אױֿפן , זָאגט ער, ַא מיתה משונה זָאל קומען: "דרַײגָארנדיקע ברכות
מילא ער . קרעטשמער און אױף ַאלע קרעטשמערס ֿפון דער גַאנצער װעלט

, װָאס הָאט מען! ָאבער זַײן ֿפערדל! כַאּפט אים דער רױך, זָאגט ער, ןַאלײ
? װָאס מע מָארעט דָאס ֿפון הונגער און ֿפון קעלט, צו זַײן ֿפערדל, זָאגט ער

איז מיר ַא 'ס....?װָאס װײסט זי, ַא סקָאטינע, ַאן אומשולדיקע בהמה
װָאס : ת מעׂשהאון איך טרַאכט מיר בשע, ַא בושה ֿפַאר דעם ערל, חרּפה

װָאס ֿפַאר ַא ּפנים הָאבן ? יִידן, זַײן קָאּפ װעגן אונדז, א ַשטײגער, קלערט
ַאז אײן , גרָאבע לײט, ערלים, קענען זײ, רחמנים בני רחמנים, יִידן, מיר

לָאזט נישט ַארַײן זיך , יִיד דעם ַאנדערן װיל די טיר נישט עֿפענען
װָאס , טַאקע װערט דרַײ מָאל ַאזױ ֿפילזענען מיר דָאך , ָאנװַארעמען ַאֿפילו

איך , דָאס הײסט, און ָאט ַאזױ בין איך מצדיק את הדין!....מיר הָאבן
און מַאך שולדיק דעם גַאנצן , װָאס מיר הָאבן, געֿפין ֿפַאר רעכט ַאלצדינג

דער ַאנדערער יִיד װיל אים נישט טָאן  װי געװײנטלעך ַא יִיד בשעת, כלל
 . קײן טוֿבה

 
. װי מיר ַאלײן,  אומה ולשון רעדט ניט אױף אונדז ַאזױ ֿפיל שלעכץקײן

טױזענט מָאל ַא טָאג קָאנט איר הָארכן ֿפון װָאסער ַא יִידן איר װילט 
מיט ַא !" "ַא יִיד איז דיר קײן קַאטָאװעס ניט: "ַאזעלכע מינים װערטער

דָאס קָאן " "!מיט ַא יִידן איז גוט קוגל עסן" "?יִידן װילט איר עּפעס מַאכן
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ַא , ַא יִיד, אױ" "דערױף איז דָאך עס ַא יִידוניו, הערסט דו!" "נָאר ַא יִיד
איך װָאלט ַא . קָאמּפלימענטן, וכדומה ַאזעלכע שײנע ַאטעסטַאציעס!" יִיד

אײנער דעם , ַאז עס מַאכט זיך', זײ'װי ַאזױ איז בַײ , בעלן געװען װיסן
ַאז ,  מען אױך ָאן אױֿפן כלל און מע זָאגט ֿפַאלט--, ַאנדערן װיל ניט העלֿפן

איך ! נָאר שַא? דָאס גַאנצע ֿפָאלק איז ניט װערט װָאס די ערד טרָאגט דָאס
 .... װידער ַאװעק קײן בױבעריק, דַאכט מיר, בין שױן

 
מיטן שליטן אין מיטן מַארק און װַארטן ביז עס , הײסט דָאס, שטײען מיר

ַאז , ָאט װעט ָאנהױבן ַארױסװַײזן סיָמניםװעט װערן רעכט טָאג און די שט
, עס הָאט זיך געלָאזט הערן ערגעץ ַא רוק ֿפון ַא טיר. הוה-און ּכך. זי לעבט

, דרַײ קױמענס הָאט זיך בַאװיזן ַא רױך-ֿפון ַא צװײ, ַא קרעכץ ֿפון ַאן עמער
און ַא קרײען ֿפון הינער הָאט זיך געלָאזט הערן ַאלע מָאל שטַארקער און 

עס הָאבן זיך געעֿפנט ַאלע טירן און עס הָאבן זיך ָאנגעהױבן ; עבעדיקערל
ציגן , קעלבלעך,  בַאשעֿפענישן אין געשטַאלטן ֿפון בהמותטסבַאװַײזן גָא

ֿפַארבונדן מיט װַארעמע שַאלן , װַײבער און מײדלעך, יִידן, להֿבדיל, און
ען און אַײנגעהױקערט אין דרַײ, און ֿפַארװיקלט װי די ליַאלקעס
, מַײן שטעטל הָאט אױֿפגעלעבט, רו הקיצ--יבערגעֿפרױרן װי די קיסליצעס 

, עס הָאט זיך אױפגעכַאּפט. ַא שטײגער, װי ַא לעבעדיקער מענטש
ש און גענומען זיך צו ובלגעכַאּפט אױף זיך דָאס מ, װַאסער-ָאּפגעגָאסן נעגל

זָאגן ,  לערנען,דַאװנען, הבורא-עֿבודתדי מַאנסבילן צו : דער ַארבעט
צו די קעלבלעך , צו די בַאקדַײשעס, און די װַײבער צו די אױװנס, ליםתה

 :גבאיםאון איך הָאב מיך גענומען צו נָאכֿפרעגן זיך אױף די , מיט די ציגן
נעמט מען מיך ? סיורב י, משה-רב אלעזר, װּו זיצט דָא ערגעץ רב שעּפסל

! סיומשה און װָאסער י-זרװָאסער אלע, װָאסער שעּפסל: צום עקזַאמען
-טלעכע אלעזרע, טלעכע שעּפסלעןעדָא אין שטעטל , זָאגן זײ, ֿפַארַאן

ַאז איך דַארף צו , און ַאז איך הָאב זײ געזָאגט. סיסוטלעכע יעס און הםש
הָאבן זײ זיך װי דערשרָאקן און גענומען , קדישא-ם ֿפון חֿברהבאידי ג

באים ס ַא יונגערמַאן ַאזױ ֿפרי צו די גװָאס בַאדַארף ע, אױסטַאּפן בַײ מיר
הָאב איך מיך נישט געלָאזט לַאנג טַאּפן און הָאב זײ ? קדישא-ֿפון חֿברה

, אױסגעזָאגט דעם גַאנצן סוד מיט דער בָאמבע, ַאנטּפלעקט מַײן הַארץ
הָאט איר בַאדַארֿפט זען װָאס עס הָאט . װָאס איך הָאב אױף זיך גענומען

מע הָאט זיך געכַאּפט מיך בַאֿפרַײען ֿפונעם , מײנטאיר ! זיך געטָאן
 ! ושלוםחס ? אומגליק

 
מע איז נָאר געלָאֿפן איטלעכער בַאזונדער אין דרױסן ַא קוק טָאן אױֿפן 

איז ַאן אױסגעטרַאכטע 'צי ס, תצי עס ליגט טַאקע דָארטן ַא מ, שליטן
װָאס , ן מענטשןאון דערװַײל איז געװָארן ַארום אונדז ַא רעדל ֿפו? מעׂשה
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מחמת קעלט זענען די מענטשן ַאװעק און , דָאס הײסט, הָאבן זיך געביטן
געקוקט אין , אױף זײער ָארט הָאבן זיך צונױֿפגעקומען ַאנדערע מענטשן

זיך , געקנײטשט מיט די ּפלײצעס, געשָאקלט מיט די קעּפ, שליטן ַארַײן
און װי , און װער בין איך, און ֿפון װַאנען, ןינמ-װער איז דער בר, צעֿפרעגט

-קױם. און נישט געגעבן מיר קײן הילף ֿפון דַאנען ַאהין, קומט ער צו מיר
װּו זיצט דָא ערגעץ רב , מע זָאל מיר ָאנװַײזן, קױם הָאב איך געּפועל

הָאב איך אים געטרָאֿפן שטײן מיטן ּפנים צו דער . באישעּפסל דער ג
יט מ, שמַאקגעלן און דַאװנען ַאזױ ֿפיותאַײנגעװיקלט אין טלית , װַאנט

ַאז ממש די װענט הָאבן , התּפעלותַאזַא זיסן ניגון און מיט ַאזױ ֿפיל 
קעט ֿבגעבָאמקעט און געד, ער הָאט געקנַאקט מיט די ֿפינגער . געזונגען

נָאר מחיה , הערט איר, איך הָאב מיך. יותוהעמָאדנע -געמַאכט משונה, זיך
, הָאב איך ליב גלַאט הערן ַאזַא מין דַאװנען, ערשטנס. װָארום, געװען

הָאב איך געקָאנט דערװַײל ָאנװַארעמען ַא ביסל די , והשנית
און ַאז דער רב שעּפסל הָאט אױסגעדרײט צו . איבערגעֿפרױרענע בײנער

און , זענען אין די אױגן בַײ אים נָאך געשטַאנען טרערן, מיר דָאס ּפנים
, ַא קדוש,  אין די אױגן װי ַא געטלעכער מענטשאױסגעזען הָאט ער בַײ מיר

װי דער גרױסער ֿפעטער , װָאס די נשמה זַײנע איז ַאזױ װַײט ֿפון דער ערד
און מחמת ער הָאט נָאך געהַאלטן אין . גוף זַײנער איז װַײט ֿפונעם הימל

הָאט ער זיך , מיטן דַאװנען און הָאט נישט געװָאלט מֿפסיק זַײן
אױף ַאזַא מין , דָאס הײסט, "קדוש-לשון"מיר אױף אױסגעשמועסט מיט 

, װינקן מיט די אױגן, װָאס בַאשטײט ֿפון מַאכן מיט די הענט, שּפרַאך
דרײען ַא ביסל מיטן קָאּפ און ַא ביסל מיט דער , קנײטשן מיט די ּפלײצעס

אױב . תוכם דורך בךקדוש װערטער װַארֿפט זיך אױ-נָאז און ַא ּפָאר לשון
קָאן איך אַײך איבערגעבן דעם דָאזיקן שמועס װָארט בַײ , איר װילט

 װעט איר שױן ַאלײן ֿפַארשטײן װעלכעס הָאט געקערט צו סתמאמ; װָארט
 . מיר און װעלכעס צו אים

 
 ."רב שעּפסל, עליכם אַײך-שלום"-- 
 
 ...."ל הסֿפסלע....ָא-אי. שלום-עליכם"-- 
 
 ."איך בין שױן גענוג געזעסן, ַא דַאנק"-- 
 
 "?ה מ?המ....?ָא-נו"-- 
 
איר װעט ֿפַארדינען עולם . רב שעּפסל, איך הָאב צו אַײך ַא בקשה"-- 

 ."הבא
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 "?המ? ה מאלא....טוֿב? עולם הבא"-- 
 
 ."ת הָאב אַײך געברַאכט ַא מךאי"-- 
 
 "?תמי מ? תמ"-- 
 
זיצט דָארט ַא יִיד ַאן , ָאט דָא ניט װַײט איז ֿפַארַאן ַא קרעטשמע"-- 
געשטָארבן דָאס װַײב ֿפון , ניט דָא געדַאכט, איז בַײ אים, רעמַאן נעבעךָא

װען איך .  רחמנותטסַא גָא. געלָאזט קינדער קלײנע, דער טשַאכַאטקע
װײס איך ניט װָאס עס װָאלט נעבעך געטָאן , דערבַארעם זיך ניט אױף זײ

 ."ןמינ-רדער קרעטשמער אין מיטן ֿפעלד מיט ַא ב
 
 "....?קדישא-חֿברה? ותמע....? נואלא...ן אמתייברוך ד"-- 
 
, ואֿביוןני עַאן , יענער איז ַאן ָארעמַאן? עותװער מיר מ? עותװָאסער מ"-- 

 ."רב שעּפסל, איר װעט ֿפַארדינען עולם הבא! ַא מטוּפל מיט קינדער
 
 ּכןגם ? נו! דיםהוי? שקד ה?המ? ה מאלא! דאטוֿב מ, טוֿב? עולם הבא"-- 
 !"ֿפע-נו! ָא-אי!  ניםבצק
 

הָאט ער , װָאס ער מײנט דערמיט,  און מחמת איך הָאב ניט ֿפַארשטַאנען
ים צו דער װַאנט און נזיך מיט ּכעס אױסגעדרײט װידער ַא מָאל מיטן ּפ

שױן ַאביסל , הָאט שױן גענומען דַאװענען נישט מיט ַאזַא היץ װי ֿפרִיער
און געשָאקלט ,  ַא קװיטשּכמעט אױף, נידעריקער מיט ַא טָאן, שטילער
 ותֿפילין טליתַארָאּפגעװָארֿפן ֿפון זיך דעם , צוג-מיטן קוריער, גיך-זיך גיך

גלַײך װי איך װָאלט , און ָאנגעֿפַאלן אױף מיר נָאך דעם מיט ַא מין ּכעס
, זָאגט ער, סטַײטש. געקױלעט די קַאּפָאטע, אים קַאליע געמַאכט ַא יריד

, הָאט אױף זיך גענוג אײגענע קבצנים, רעם שטעטלדָאס שטעטל איז ַאן ָא
קומט מען , ריכיםכמוז מען זײ נָאך מַאכן אױף ת, װָאס ַאז זײ שטַארבן

ַאלע ! ֿפון דער גַאנצער װעלט ַאהער, ַאהער נָאך ֿפון ֿפרעמדע ערטער
ַאז איך בין גָאר , הָאב איך מיך ֿפַארענטֿפערט װי װַײט מעגלעך!.... ַאהער

-תַאז דָאס איז נישט מער װי ַא מ,  גָאט די נשמה שולדיקדָא ַאװדאי
אין גַאס ַא טױטן און מע , זָאך איך, מע הָאט געֿפונען, הײעעל. מצװה

זָאג , איר זענט דָאך! לׂשראברענגען צו קֿבר י, דַארף אים טָאן זַײן רעכט
לם מע קָאן דָאך דערמיט ֿפַארדינען עו, ַא ֿפרומער, ַאן ערלעכער יִיד, איך
ער הָאט , קָאן מען זָאגן, ּכמעט, איז ער נָאך מער ָאנגעֿפַאלן אױף מיר! הבא
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נָאר דערגַאנגען די , נישט געטריבן ממש, דָאס הײסט. מיך דורכגעטריבן
 :יָארן מיט װערטער

 
גײט זשע זיך דורך ַא ביסל ? איר זענט ַא יונגערמַאן ֿפון עולם הבא? ַאזױ"--

מע זָאל ַאזױ גיך ניט שטַארבן ,  עּפעס דערצוטוט, בַײ אונדז אין שטעטל
-ַאן עולם! װעט איר זיך קױֿפן עולם הבא, ֿפון הונגער און ֿפרירן ֿפון קעלט

גײט אַײך ! װָאס הַאנדלט מיט עולם הבא, ַא יונגערמַאן! יִיד-הבא
אֿפשר װעלן זײ בַײ אַײך , סעעזונטערהײט מיט אַײער סחורה צו די הולטַײג

מיר הָאבן אונדזערע אײגענע מצוות און מעׂשים ? הבאהַאנדלען עולם 
װעלן , לם הבאלעואון ַאז עס װעט זיך אונדז ֿפַארגלוסטן ַא חלק , יםטוֿב

 ! מיר זיך געֿפינען ַאן עצה ָאן אַײך
 

 רב שעּפסל און בַאגלײט מיך ַארױס מיט ּכעס באיַאזױ זָאגט צו מיר דער ג
 --, נאמנות און איך שװער אַײך ב,און מיט ַא רעכטן קנַאק מיט דער טיר

ען זיך דָאך מיט אַײך דָאס ערשטע מָאל און אֿפשר דָאס לעצטע ײמיר ז
 ֿפון יענעם ֿפרימָארגן ָאן הָאב איך בַאקומען עּפעס ַא בַאזונדערע --, מָאל

װָאס , ֿפַײנט געקריגן די, ֿפרענקישע יִידן-מין ׂשנאה צו ערלעכע ַאלט
ֿפַײנט געקריגן , יותוע זיך און בָאמקען און מַאכן הןֿבקהדַאװנען הױך און ד

װָאס דינען גָאט און , װָאס רעדן מיט גָאט, ֿפרומַאקעס און ַאלע מינים יִידן
איר , אמת.  װעגןטס ּכלומרשט ֿפון גָאמים ששםװָאס טוען ַאלצדינג נָאר ל

רַאן איז ֿפַא, בַײ די אױֿפגעקלערטע, ַאז בַײ די הַײנטיקע, װעט מיר זָאגן
בַײ די , יושר װי בַײ די ַאמָאליקע, און אֿפשר נָאך װינציקער, נישט מער
דער ? נָאר װָאס דען, ַאז גערעכט זענט איר, עס קָאן זַײן? ֿפרומַאקעס

, ַאי. ָאטש ניט מיט גָאטחט דמע רע, ֿפַארדרָאס איז כָאטש ניט ַאזױ גרױס
אַײן -לענן,  ֿפַארן אמת שלָאגן זיך די הַײנטיקע ַאזױאילמ, װעט איר ֿפרעגן

 לָאזט --און קומט צו עּפעס ,  כַאּפט זײ ַאװעקוחגלַײך װי דער ר, די װעלט
, דַאכט זיך,  איך בין שױן!נָאר שַא? ַאז סע הױבט זיך גָאר ניט ָאן, זיך אױס

 ....?װידער אין בױבעריק
 

, מחילה,  רב שעּפסל ןאשו רבאידער ג, הײסט דָאס, הָאט מיך
צו די , דַארף מען גײן װַײטער? װָאס טוט מען װַײטער. דורכגעטריבן

ַא נס , הָאט זיך ָאבער דָא געטרָאֿפן ַא נס. באיםג, הײסט דָאס, איבעריקע
ם באיװָארום די ג, םבאיאיך הָאב ֿפַארשּפָארט גײן צו די ג; םשמימין ה

 דער זיך בַאגעגנט מיט מיר ַא נָאז קעגן ַא נָאז בַײ, זענען געגַאנגען צו מיר
 : און ַא מַאך געטָאן צו מיר, טיר

 
 "?דָאס זענט איר אֿפשר דער יונגערמַאן ֿפון דער ציג"--
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 .ֿפרעג איך" ?ֿפון װָאסער ציג"-- 
 
- תװָאס הָאט געברַאכט צו ֿפירן ַאהער ַא מ, הײסט עס, דער יונגערמַאן"-- 
 "? זענט דָאס איר-
 
 "?װָאס איז דען; איז איך'ס, יָא"-- 
 
װעלן מיר זיך ַאלע אין אײנים הַאלטן , צו רב שעּפסלען, ומט צוריקק"--

 ."ַאן עצה
 
נעמט צו בַײ ? װָאס איז שױן דָא ַאן עצה. "זָאג איך" ?הַאלטן ַאן עצה"--

 ."װעט איר זיך קױֿפן עולם הבא,  און לָאזט מיך ָאּפתמיר דעם מ
 
 תַײך מיטן מֿפָארט א." מַאכן זײ צו מיר" ?עמיצער הַאלט אַײך דען"--

מיר װעלן אַײך נָאך זָאגן ַא , ַאֿפילו קַײן רַאדַאמישלי, װּוהין איר װילט
 ."דַאנק

 
 .זָאג איך צו זײ." ַא דַאנק אַײך ֿפַאר דער עצה"--
 
און מיר כַאּפן זיך ַארַײן ַאלע דרַײ , מַאכן זײ צו מיר." ניטָא ֿפַאר װָאס"--

, ן זיך הױבן ָאן רעדןשװיצים און ַאלע דרַײ גבא, צוריק צו רב שעּפסלען
יענע צװײ זָאגן אױף רב . ּכמעט מע זידלט זיך, קריגן זיך, שּפַארן זיך
װָאס אים איז , ַא הַארטער יִיד, מירחמיד ַא מתַאז ער איז , שעּפסלען

דרינגט זײ , שמיצט זיך, און רב שעּפסל װַארֿפט זיך; שװער אַײנצובַײסן
לַײט עָארעמ- ַאז די שטָאט--" דמיןו קעירך עניי: "אױס מיט ּפסוקים

 : ֿפַאלן ַאז אױף אים יענע צװײ. זענען בילכער
 
דער יונגערמַאן זָאל ֿפָארן , הײסט דָאס, װילט איר? איז װָאס, ןּכאם "--

 "? צוריקתמיטן מ
 
?  צוריקתאיך װעל ֿפָארן מיטן מ,  װָאס הײסט--. זָאג איך!" םשלוחס װ"--

שיעור ניט אומגעקומען אין , ם ַא לעבעדיקעראיך בין געקומען ַאהער קױ
געװָאלט ַארױסװַארֿפן אין , לַאנג לעבן זָאל ער, רל הָאט מיךעדער . ֿפעלד

בַאֿפרַײט מיך , הָאט רחמנות, איך בעט אַײך. מיטן װעג ֿפונעם שליטן
 ".איר װעט אַײך קױֿפן עולם הבא, תֿפונעם מ
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ענטֿפערט מיר אײנער ֿפון יענע ." עולם הבא איז ַאװדאי ַא גוטער ביסן"--

דער װָאס מע רוֿפט אים , ַא הױכער יִיד ַא דַארער מיט דינע ֿפינגער, צװײ
ן װעלן מיר בַײ אַײך צונעמען און טָאן זַײן מני-דעם בר. "משה-עזראל

 ".טלעכע קערבלעך װעט דָאס אַײך קָאסטןענָאר , רעכט
 
ומען אױף זיך ַאזַא  איך הָאב געניד-לא. "זָאג איך" ?װָאס הײסט"--

לַאנג לעבן , רל הָאט מיךעדער , שיער ניט אומגעקומען אין ֿפעלד, מצװה
 "?זָאגט איר גָאר געלט, געװָאלט ַארױסװַארֿפן ֿפון שליטן, זָאל ער

 
מַאכט צו מיר רב שעּפסל מיט ַאזַא !" הָאט איר דערֿפַאר עולם הבא"--

װי סע געהער , אים ָאּפבָאדןַאז סע גלוסט זיך מיר , ּפַאסקודנע שמײכעלע
װָארום איך בין דָאך בַײ , נָאר איך הַאלט מיך אַײן מיט ַאלע ּכוחות, צו זַײן

 ! זײ אין די הענט
 
דער , בָאִיםגזאגט צו מיר אײנער ֿפון די ַאנדערע צװײ !" לָאזט זיך דינען"--

ן קלײנס מיט ַא הַאלב בערדל ַא ַא יִידל ַא, סיוװָאס מע רוֿפט אים רב י
ַאז איר הָאט אױף זיך , יונגערמַאן, איר דַארֿפט װיסן. "אױסגעֿפליקטס
 .קײן ּפַאּפירן הָאט איר ניט, איר הָאט נישט קײן ּפַאּפירן: נָאך ַא בָאמבע

 
 . ֿפרעג איך אים" ?װָאסערע ּפַאּפירן"--
 
אֿפשר איז דָאס גָאר ניט ? מינן איז-װער דער בר, ֿפון װַאנען װײסן מיר"--

, רמַאכט צו מיר דער הױכער מיט די דינע ֿפינגע" ?װָאס איר זָאגט, דער
, איך שטײ און קוק ֿפון אײנעם אױֿפן ַאנדערן.  הײסט דָאסשהמ-זראלע

-װָאס מע רוֿפט אים אלעזר, דער לַאנגער מיט די דינע ֿפינגער, און יענער
גט צו שָאקלט צו מיטן קָאּפ און טַײט מיט די דינע ֿפינגער און זָא, משה
 :מיר

 
און אֿפשר , אֿפשר הָאט איר ַאלײן ערגעץ געקױלעט ַא יִידינע. יָא, יָא, יָא"--

און געברַאכט צו ֿפירן ַאהער און דערצײלט ַא , טַאקע אַײער אײגן װַײב
, טקַאָאַאכטש, דעם קרעטשמערס װַײב, קרעטשמע-ַא ֿפעלד: מעׂשה

 "....?עולם הבא, קלײנע קינדער
 

מחמת , יך בין געװָארן רעכט טױט ֿפון די דָאזיקע דבריםַאז א, ניםּפַא 
הָאט מיר גענומען , װָאס מע רוֿפט אים רב יוסי, דער קלײנער, יענער

זײ ַאלײן װָאלטן ניט געהַאט קעגן , אײגנטלעך, ַאז, אױסרעדן דָאס הַארץ
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ניט , חלילה, זײ זענען מיך? װָארום װָאס הָאבן זײ צו מיר, דעם גָארנישט
ַאז דָאך בין איך ניט קײן גזלן און ניט , ן גַאנץ גוטעזײ ֿפַארשטײ, חושד

-און ַא בר, ַא ֿפרעמדער, זָאגט ער, נָאר איך בין דָאך ֿפָארט. קײן קױלער
מע הָאט צו טָאן מיט ַא טױטן , מינן איז ניט קײן זעקל קַארטָאֿפלעס

,  רַאבינער אוןבַײ אונדז ֿפַארַאן ַא, זָאגט ער, איז'ס....תמיט ַא מ, ןטשמענ
 ....ַא ּפרָאטָאקָאל מוז מען מַאכן, ַאן אוריַאדניק, להֿבדיל

 
, שטעלט ַארַײן דער לַאנגער! ַא ּפרָאטָאקָאל! ַא ּפרָאטָאקָאל! יָא, יָא, יָא"--

ן ֿפינגער און קוקט אױף 'און טַײט מיט, משה-אלעזרװָאס מע רוֿפט אים 
מת אגלַײך װי איך װָאלט דָא ב, מיר ֿפון אױבן ַארָאּפ מיט ַאזעלכע אױגן

איך הָאב שױן ....װָאס מע קומט מיר קרימינַאל, ָאּפגעטָאן עּפעס ַאזעלכס
װי ַא שװײס איז מיר , איך ֿפיל נָאר; מער קײן װערטער ניט

ניט ֿפַאר אַײך , איז מיר געװָארן'און ס, ַארױסגעטרָאטן אױֿפן שטערן
-ב גוט ֿפַארשטַאנען די װיסטעאיך הָא. שןחלנישט גוט אױף צו , געדַאכט

איז 'ס; ס איך הָאב מיך דָא ַארַײנגעכַאּפטאוװי מִי, ֿפינסטערע לַאגע מַײנע
הָאב . ן מיט ַא ֿפַארדרָאס מיט ַא הַארצװײטיק אינײנעםזיומיר געװען ַא ב

? חזקותװָאס װעל איך דָא מַאכן מיט זײ לַאנגע מ: איך מיך מישֿב געװען
ם בָאידָאס טַײסטערל און רוף מיך ָאן צו די דרַײ גגײ איך און נעם ַארױס 

 :קדישא-ֿפון חֿברה
 
ַאז , איך זע שױן: די מעׂשה דערֿפון איז ַאזױ, יִידן, זשע אױס-הערט"--
איך , דער גוטער יָאר הָאט מיך געטרָאגן, הָאב מיך דָא גוט ַארַײנגעכַאּפט'כ

ען זיך און טרעֿפן קרעטשמע ָאנװַארעמ-זָאל זיך ָאּפשטעלן אין ַא ֿפעלד
װַאן דעם קרעטשמערס װַײב ֿפַארגלוסט זיך מַאכן ַא , ַאקורַאט דעמָאלט

, בעט זיך, ל מיט קינדערטוּפַא מ, און הערן װי ַא יִיד ַאן ָארעמַאן, שטַארב
 בַאדַארף עס מיך קָאסטן --איך זָאל זיך קױֿפן עולם הבא, רעדט מיך צו

איך ֿפַארמָאג , טַײסטער מיט געלטָאט הָאט איר אַײך מַײן . געלט-רבי
נעמט אַײך ; טלעכע און זיבעציקע ך הּכל ַא קערבלעסךַארום און ַארום ב

 הוצאהמיר לָאזט נָאר איבער אױף דער ; װי איר ֿפַארשטײט, און טוט אַײך
מינן און לָאזט מיך ַארױס -און נעמט צו בַײ מיר דעם בר, ביז רַאדַאמישלי

 .ן לעבן'ן מיטעֿפון דַאנ
 

װָארום ַאלע , ַאז מַײנע װערטער זענען געזָאגט געװָארן מיט הַארץ, ניםּפַא 
נישט געװָאלט זיך צורירן ,  הָאבן זיך איבערגעקוקט צװישן זיךבָאיםדרַײ ג

, איז בַײ זײ'ַאז ס, און הָאבן מיר געזָאגט, צו מַײן טַײסטערל מיט געלט
און , ן ָארעם שטעטלדָאס שטעטל איז טַאקע ַא, אמת; םדוניט ס, חלילה

נָאר נעמען ָאנֿפַאלן , םיבצנים זענען בַײ זײ ֿפַארַאן ַא סך מער ֿפון נגידק
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!  דָאס ֿפע--" שעָאדַאװַײ ר, זשיד: "אױף ַא ֿפרעמדן מענטשן און זָאגן אים
 לאּפטור ב; איז גוט, װיֿפל איך װעל געבן מיט מַײן גוטן װילן, הכתיתימ

, יםׂשהַײנט עּפעס שמ. יז ַאן ָארעם שטעטלא'ס,  דָאס גײט ניט--קלום 
צו , געװײנטלעך, געלט-ַקרקע, ברָאנֿפן, תכריכים, המטה-וׂשאיחֿברה נ
 !װָארום שיטן הָאט קײן שיעור ניט, שיטן דַארף מען ניט, ביסלעך

 
דער קרעטשמער זָאל ? װָאס זָאל איך אַײך נָאך דערצײלן װַײטער, מילא

, יהו װָאלט זַײן װַײב ניט געקָאנט הָאבן ַאזַא ל,ש ַאלֿפים"ֿפַארמָאגן די רי
דָאס גַאנצע שטעטל איז זיך צונױֿפגעלָאֿפן ָאנקוקן ! װי זי הָאט געהַאט

אײנער דעם ַאנדערן הָאט . מינן-װָאס הָאט געברַאכט ַא בר, מַאן-דעם יונגן
מינן זײער ַא -מַאן און מיט ַא בר-איבערגעגעבן די מעׂשה מיט ַא יונגן

איז מַײן 'ַאז ס, ֿפון װַאנען הָאבן זײ גענומען(ַא רַײכע שװיגער , רַײכן
װָאס , מַאן-ל ּפנים זַײן דעם רַײכן יונגןבאיז מען געקומען מק, )?שװיגער

מע הָאט ממש ....הָאט געברַאכט די רַײכע שװיגער און שיט מיט געלט
נט איך זי! ּכחול הים? און ָארעמע לַײט. געטַײט אױף מיר מיט די ֿפינגער

הָאב איך ַאזױ ֿפיל ָארעמע לַײט ניט , זינט איך שטײ אױף מַײנע ֿפיס, לעב
מע הָאט מיך ! ן ניטיוערֿב יום ּכּפור ֿפַאר דער שול איז גָאר קײן דמ! געזען

-ַא יונגער, ַא קלײניקײט. געריסן אױף שטיקלעך, געשלעּפט ֿפַאר די ּפָאלעס
ם הָאבן זיך ָאנגענומען ָאיס די גבװָא, ַא גליק? װָאס שיט מיט געלט, מַאן

, איך זָאל ַאװעקגעבן דָאס גַאנצע געלט, נישט דערלָאזט מיך, מַײן קריװדע
 משה-אלעזר, װָאס מיט די דינע ֿפינגער, און איבערהױּפט יענער הױכער

 און הָאט ניט געאיז ניט ָאּפגעטרָאטן ֿפון מיר אױף קײן ר, הײסט דָאס
! מַאן-יונגער: "מיר און טַײטן מיט די ֿפינגעראױֿפגעהערט צו טענהן מיט 

נָאר װָאס !" שיטן הָאט קײן שיעור ניט! שיט נָאר נישט מיט קײן געלט
הָאבן זיך ַאלץ מער , "שיטן"מער יענער הָאט געטַענט איך זָאל ניט 

: שײגעקלױבן ַארום מיר שלעּפערס און געריסן ֿפון מיר שטיקער ֿפל
ַאז מע בַאגרָאבט , הנישקש. " די ָארעמע לַײטהָאבן געשרִיען!" הנישקש"

די ! מעג מען זיך לָאזן קָאסטן נָאך ַא ּפָאר גרָאשנס, ַאזַא רַײכע שװיגער
 זַײן שָאדן אױף אונדז געזָאגט חוץ! שװיגער הָאט אים געלָאזט גענוג געלט

 !" געװָארן
 
 . ר ּפָאלעשרַײט אײנער ַא שלעּפער און שלעּפט מיך בַײ דע!" מַאן-יונגער"--
 
כָאטש ַא ! גיט אונדז אױף צװײען אײן הַאלב קערבל! מַאן-ונגערי"--

אײנער ַא , מיר זענען צװײ געבױרענע קַאליקעס. ֿפערציקער גיט אונדז
ַא גילדן , גיט אונדז כָאטש ַא גילדן. דער ַאנדערער ַא קרומער, בלינדער

 !.... יד װערטצװַײ קַאליקעס אײן גילדן זענען ּתמ, אױף צװײ קַאליקעס
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שרַײט נָאך " ?װָאס ער װעט אַײך דערצײלן קַאליקעס, װָאס הערט איר"--

ָאט דָאס הײסט . "ם שלעּפער מיט די ֿפיסעָאּפ יענ-ַא שלעּפער און שטוּפט
ָאן לַײב , ָאן ֿפיס, ָאן הענט, ַא קַאליקע איז מַײן װַײב? בַײ אים קַאליקעס

-יונגער, גיט מיר כָאטש.  קרַאנקעאון מיט קלײנע קינדער אױך, און לעבן
זי זָאל , נָאך ַא ּפיטַאקל װעל איך זָאגן קדיש נָאך אַײער שװיגער, מַאן

 ! עדן-ןהָאבן ַא ליכטיקן ג
 
װָארום די , דַעמָאלט בין איך געװען װַײט ֿפון געלעכטער; טער לַאך איךצאי

אײן מע הָאט אין . חֿברה ָארעמע לַײט זענען געװַאקסן װי אױף הײװן
איז אומעגלעך געװען זיך 'ס; הַאלבע שעה ֿפַארֿפלײצט דעם גַאנצן מַארק

ם הָאבן מיט שטעקנס געמוזט נעמען מׂשידי חֿברה ש. טהרירן מיט דער מ
הָאבן זיך שױן ; איז דערֿפון ַארױס ַא געשלעג; זיך צעטרַײבן דעם עולם

מלעך און יצָאנגעהױבן קלַײבן ַארום אונדז גױִים אױך און גױעס און שק
, טערצביז עס הָאט דערגרײכט אין די הױכע ֿפענ, רוֿבשיקסעס ל

, און עס הָאט זיך בַאװיזן דער ַאדון דער אורַאדניק, ֿפַארשטײט איר
און הָאט מיט אײן קוק , מיט ַא בַײטשל אין הַאנט, רַײטנדיק אױף ַא ֿפערד

די װי , טלעכע גוטע בַײטשלעך צעטריבן דעם גַאנצן עולםעאון מיט 
און ַאלײן איז ער ַארָאּפ ֿפונעם ֿפערד און צוגעגַאנגען צו דער , ֿפױגעלעך

ֿפון , װער איז דָאס געשטָארבן, װָאס דָא טוט זיך, ש זַײןודורר טה חוקמ
 ? און װָאס איז ַאזױ ֿפַארֿפלײצט דער מַארק, װָאס איז מען געשטָארבן

 
 ֿפון װַאנען, ר בין איךװע, צום ערשטן איז אים געֿפעלן ַא ֿפרעג טָאן מיך

און בין , "שמתי נרחהּפ"איז מיר געװָארן ? און װּוהין ֿפָאר איך דָאס
, דערזע איך ַאן אורַאדניק? װָאס דָאס איז, איך װײס ניט. געבליבן ָאן לשון

כָאטש איך הָאב אױף מַײן לעבן נישט , לָאז איך ָאּפ הענט און ֿפיס
און איך װײס גַאנץ , ג אױף דער װַאנטקײן ֿפלי, ווי מע זָאגט, ָאנגערירט

.  גלַײך מיט ַאלע מענטשןודם-ַא בׂשר, ַאז ַאן אורַאדניק איז ַא מענטש, גוט
, װי ַאנדערע צװײ, װָאס לעבט מיטן אורַאדניק, איך קען ַא יִידן, ַאדרבא

טוֿב עסט דער אורַאדניק -קומט יום, גַאסט-ם ַאנדערן צוצוגײן אַײנס 
קָאן זיך , ד מיט אײערּכֿבון דעם יִידן איז דער אורַאדניק מבַײם יִידן ֿפיש א
ַאז איך , און ֿפון דעסטװעגן! װָאס ֿפַאר ַא גוי דָאס איז, גָאר ניט ָאּפלױבן

 . ַאנטלױף איך, דערזע ַאן אורַאדניק
 

, דַארֿפט איר װיסן, װָארום איך ַאלײן, זַאך-איז ַא ירושה'ַאז ס, ַא ּפנים
טַאקע ֿפון , ֿפון די סלַאװיטער הײסט דָאס, "שמיסענעגע"קום ַארױס ֿפון 

װָאס װעגן דעם הָאב ,  װָאסילטשיקָאװמימתע סלַאװיטער װָאס ביאדי 
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, איך בין שױן! נָאר שַא! איך אַײך צו דערצײלן און צו דערצײלן גַאנצע ּפעק
 ....?אױף יענער זַײט בױבעריק, דַאכט מיר

 
: ער אורַאדניק גענומען אױֿפן צימבלדער ַאדון ד, הײסט דָאס,  הָאט מיך

גײ ? װער בין איך און װָאס בין איך און ֿפון װַאנען און װּוהין ֿפָאר איך
ַאז איך זיץ בַײם שװער אין זװַאהיל אױף קעסט , דערצײל אים ַא מעׂשה

לַאנג לעבן זָאלן טַאקע ! און דָאס ֿפָאר איך קײן רַאדַאמישלי נָאך ַא ּפַאס
אײנער ֿפון יענע :  זײ הָאבן מיך אױסגעלײזט ֿפון ַא צרהװָאס, םבָאידי ג

הָאט , ן אױסגעֿפליקטן בערדל'דער קלײנער װָאס מיט, םגבָאיצװײ 
, עט זיך דָארטןעסודמיט אים עּפעס ג, ַאװעקגערוֿפן דעם ַאדון אױף ַא זַײט

און דער הױכער װָאס מיט די דינע ֿפינגער הָאט מיך דערװַײל געלערנט און 
 :װָאס איך זָאל זָאגן, טַײט מיט די ֿפינגעראַײנגע

 
נָאר איר זיצט ניט , ַאז איר זענט ַא היגער, איר דברט אים! די בלאהוי"--

הײסט דָאס די שװיגער , יחמותאון דָאס איז אַײער , ך לעירמוװַײט ס
און ,  זַײןקֿברזענט איר געקומען ַאהער זי מ, אַײערע איז נֿפטר געװָארן

זָאלט איר אױסקלערן עּפעס ַא , נען אין יד ַארַײןתים נבשעת איר װעט א
ת ירל אַײערן װעלן מיר ַאװעקרוֿפן אין בעאון דעם , נָאמען ֿפון דער הגדה

לָאז ער זיך ניט דרײען דָא ֿפַאר די , ש"י ינצנתד זַײן מיט ַא צֿבַארַײן און מכ
 !דא מוֿבװעט זַײן ט, םעיני

 
ַארַײן מיט מיר אין ַא שטוב און הָאט און דער ַאדון דער אורַאדניק איז 

עס זָאל מיך ַאזױ װיסן בײז מיט אַײך . מיך גענומען צום ּפרָאטָאקָאל
איך . װָאס איך הָאב עם דָארטן ָאנגעבעבעט, װי איך װײס, אינײנים

װָאס , ַאז איך הָאב עּפעס געבעלעבעטשעט מיט דער צונג, געדענק נָאר
און ער הָאט ,  דָאס הָאב איך געזָאגט,איז מיר געקומען אױֿפן זינען'ס

 .ֿפַארשריבן אױף ּפַאּפיר
 
?--דיך מעןרוֿפטַאזױװי--
 
. מָאװשע--
 
?דעם טַאטן --
 
. איצקָא--
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?ַאלטדוביסטװיֿפל--

.יָארנַײנצן--
 
?בַאװַײבטערַא--
 
 .בַאװַײבטערַא--
 
?ֿפַארַאןקינדער--
 
.ֿפַארַאן--
 
?טועכץדַײןאיזװָאס--
 
 .סוחרַא--
 
?געשטָארבןדָאסאיזװער--

.שװיגערמַײן--
 
? געהײסןזיהָאטַאזױװי--
 
 .יענטע--
 
 ?איר פָאטער--
 
 .גרשון--
 
 ?וויפל אלט איז זי געווען--
 
 .פערציק יָאר--
 
 ?פון וואס איז זי געשטָארבן--
 
 .פון א דערשרעק--
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 ?פון א דערשרעק--
 
 מַאכט ער צו מיר און לעגט ַאוועק --? ן א דערשרעק ווָאס הייסט פו--

, און בַאטרַאכט מיר פון קָאפ ביז פיסכערט ַא ּפַאּפִירָאסײפַארר, דעם ּפען
הָאב איך . ָאט קלעבט זיך מיר צו די צונג צום גומען-ָאטַאז, און איך פיל

דַארף מען , איך הַאלט שוין במילא אין בַאקן שקרים, מיך מישב געווען
ווי ַאזוי מַײן , און איך הָאב אים דערציילט ַא גַאנצע מעשה! בַאקן ווַײטער

און , געַארבעט ַא זָאק, שוויגער איז געזעסן איינע ַאליין איבער אן ארבעט
, אפרים הייסט ער, ינגלִיַאז אין שטוב זיצט אירס א, הָאט זיך פַארגעסן

, לעקישַא, פגעריסענער נַארנָאר ַאן ָא, שוין ַא בחורל פון ַא יָאר דרַײצן
איז ער זיך מישב און לייגט צונויף אונטער . שפילט זיך נָאר מיטן שָאטן

דער שוויגערס ּפלייצעס ביידע הענט און מַאכט ַא ציגעלע אויף דער ווַאנט 
איז !" מעעעע"פונעם שָאטן און עפנט אויף דָאס מויל און טוט ַא געשרַײ 

און איז , די שוויגער הייסט דָאס, נקלפונעם בעזי ַארָאפגעפַאלן
.געשטָארבן

 
לָאזט,קוקטעראון,ליגןמָאדנעם-לַאנגַאאיםאיךװעבַאזױ
, שיט, רעדאיךאון, צַײטגַאנצעדימירֿפוןאױגקײןַארָאּפניט

....װָאסניטַאלײןװײסאיך,צונגדערמיטבעלעבעטשע
אויס דיזיךװישט,אױסערשּפַײט,סוףביזןמיךאױסגעהערט

דערצוַארױסדרױסןאיןמירמיטַארױסגײט,װָאנצעסרױטע
דערקוקַאטוט,דעקשװַארצעדיאױףדעקט,מטה

אײנערװי,קָאּפמיטןמַאךַאטוט,ּפניםאיןגעשטָארבענער
 ער,איםאױףקוק איך...."גלַאטניטאיז עּפעס'ס ":רעדט
:ַגּבָאיםדיצוָאןזיךערטרוֿפנָאך דעם,מיראױף

דעם,איםאון,בַאהַאלטןאירקָאנטגעשטָארבענעדי,נו"--
װעל איךביז,ֿפַארהַאלטןדָאמוז איך,מַאן- חברהדָאזיקן

שװיגערזַײןאיזדָאסַאז,אמתאיז'סצי,זַאךדיאױסֿפָארשן
 ".דערשרעקַאֿפוןגעשטָארבןאיזזיַאזאון
 

מיר איזֿפינסטעראוןביטערװי,ֿפָארשטעלןזיךקָאנטאיר
זיךאיךהָאבצרותפַאר! בׂשורַהדָאזיקערדערֿפוןגעװָארן

,ַאזױװי--צעװײנטזיךהָאבאוןזַײטַאָאןָאּפגעקערעװעט
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.קינדקלײןַאװי?צעװײנט, אירמײנט
.

דער,יענערמירצו מַאכט--" ?אירװײנטװָאס!מַאן-יונגער"�--
טרײסטעראון,יױסירבאיםרוֿפטמעװָאס,קלײניטשקער

מיר גָארניטװעט'סַאז,הַארץדָאסאױסמיררעדט,מיך
זשעװָאס--רײן דָאאיךבין:ַנֿפשָךממַהװָארום,שָאדן
ניטזיךהערט,קנָאבלקײןניטעסטמעַאז"? מוראאיךהָאב
ַאזַאמיטַגבאיערשעּפסל דרבצו- לײגט--"מױלֿפונעם

-ֿפלַאםצװײאיםאױֿפװַארֿפןמירזיךגלוסטעסַאז,שמײכעלע
הָאטװָאס!גװַאלד....בַאקןגרָאבעבײדעאיןּפעטשֿפַײעריקע

ַארַײנמישן,ליגןגרָאבןמיאוסןַאזַאאױסטרַאכטןגענוצטמיר
צוָאּפניטמערטַאקעמירגײטעס?מַײנעשװיגערדיַאהער
דָאסיקעדיאירצודערגײןזָאלעס,קלײדערזַײדענעעמַײנ

ַאדורךבַאגרָאבןלעבעדיקערהײטזיהָאבאיךַאזױװי,מעׂשה
 ...………!דערשרעק

 
 

דער!אַײךמיטאיזגָאט,ַאזױניטנָארזיךשרעקט,יהודי בלא
ַנטנטאיר. מײנטאירװי,ָאדוןבײזערַאזַאגָארניטאיזָאדון
מיטןזָאלער,איםַדברטאון....ַארַײןידןאינָאראים

 ַא,ָאדוןקלוגערַאאיזָאדוןדער....בלאמַאכןּפרָאטָאקָאל
אירװָאס,ַאלצדינגַאז,גוטגַאנץער װײסט;דורכגעטריבענער

 .שקר וכזבמחילהאיז, געַדברטדָאהָאט
 

דימיטמירטַײטלטמשה און-עלעזררבמירצומַאכטַאזױ
אױףצעריסןאיםאיךװָאלט, קָאנעןזָאלאיך.ֿפינגערעדינ

הָאטאין גַאנצן. הערינגַא, ַא שטײגער,צערַײסטמעװי,צװײען
שמוימח,גליטשדָאזיקןדעםאױףַארױֿפגעֿפירטמיךדָאךער

 ! . . .וזכרו
 

ניט דערמָאנעןַאֿפילוקָאןאיך.דערצײלןנישטמערקָאןאיך
שױןדָאךֿפַארשטײטאיר!געהַאטדַעמָאלטהָאבאיךװָאסמיך

אין,צוגענומעןמירבַײמעןהָאטגילדןעטלעכעַאז די,ַאלײן
הָאבמשּפטַאאוןאַײנגעזעצטמיךמעןהָאטַארַײןקָאטשומענט

קעגןבלָאטעַאלץנָאךאיזדָאס נָאר--געהַאט זיךאױףאיך
מַײןצודערגַאנגעןאיז'סַאז,נָאך דעםגעהַאטהָאב'כװָאס, דעם
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װָאס,מתַאֿפַארזיצטאײדעםזײערַאז,שװיגעראוןשװער
,זיךֿפַארשטײטסע....ערגעץֿפוןֿפירןצוגעברַאכטהָאטער
, געמעלדעטזיךהָאבןאוןצו ֿפָארןגעקומעןגלַײךזענעןזײַאז
ךזיהָאטדָאָאט--שװיגעראוןשװערמַײנעזענעןזײַאז

נעמטּפָאליצִיעזַײטאײןֿפון:חתונהרעכטעדיֿפַארקָאכטערשט
דיַאזבַאלדװי!ביזטדוװָאסבחורשײנער: "צימבלאױֿפןמיך

דיגעװעןאיזװערהַײנט,לעבט,גרשוןבתיענטע,דַײנעשװיגער
זיךהָאט,וַהשנית,אײנסנומעראיזדָאס. . . ? געשטָארבענע

אײןנָארדיךֿפרעגאיך: "לעבןזָאלשװיגערידמירצוגענומען
אוןנעמעןמירצוגעהַאטדוהָאסטװָאס,נָארמירזָאג:זַאך

. . .!"?לעבעדיקעַאמיךבַאגרָאבן
 

ַאזַארױסגעװיזןזיךהָאטמשּפטאױֿפןַאז,זעלבסטֿפַארשטענדלעך
הָאטמע,געלטגעקָאסטהָאטעס:גינגָאלדװי,רײןביןאיך

מעאון,קינדערדימיטקרעטשמערדעם,עדותַארָאּפגעברַאכט
דעמָאלטביןאיךװָאסנָאר. בַאֿפרַײטגעֿפענגענישֿפוןמיךהָאט

װינטשדָאס--שװיגערדערֿפוןאיבערהױּפט און,אױסגעשטַאנען
- - -! ׂשונאערנסטןדעם, גרעסטןדעםניטאיך
 
....הבאעולםוןֿפאיךַאנטלױףָאןדעמָאלטֿפון
 
 

 
 

און ,  נח מילער, מירל שײנהױט הירשַאן, לאה קריקון, בַאַארבעט און צוגעגרײט ֿפון לעָאנַארד ּפרַאגער
 .רֿפאל ֿפינקל
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