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 .ןירַאטערקעסיסנַאניפ -- ןַאמקילג אדייא ,טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ
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 סנייא לטיּפַאק

 סבָאקיישזד בייא

 רע .בצמ ןייז ףיוא ןגָאלקַאב וצ טַאהעג טשינ ךיז טָאה סבָאקיישזד בייא

 ןעועג רע זיא הסנרּפ טימ רעבָא ,ריבג רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא

 זיא בייוו ןייז .םייה עטנדרָאעגניא טוג ַא טַאהעג טָאה רע .טגרָאזרַאפ

 טָאה עלעגניי קירָאיסקעז רעיײז ןוא ,טנעגילעטניא ןוא ןייש ןעוועג

 ביל םיא ןבָאה עמַאמ-עטַאט .ןבעלנעמַאװצ ךעלקילג רעייז טנײשַאב

 ןגעו טַאהעג טשינ תמאב טָאה בייא .טצעשעג םיא בָאה טניירפ ןוא טַאהעג

 ןלעװ וצ גנַאלרַאפ ַא ןעמוקַאב לָאמַאטימ רעבָא טָאה רע .ןגרָאז וצ סָאוו

 -עגנָא טָאה גנַאלרַאפ רעד .בולק ןייז ןופ רעדילגטימ עלַא טימ ךיילג ןרעוו

 רע .ןדייל המשנ טפַאשרַאפ םיא ןוא ףָאלש םעד םיא ייב ןעמענוצ ןביוה

 ןייז טָאה ךָאד ,רעלעפ םוש ןייק ףיוא טגָאלקרַאפ טשינ הלילח ךיז טָאה

 .לגיּפש ןרָאפ ןענַאטשעג זיא רע תעב טּפַאלקעג ץרַאה

 ןרעו טדמערפעגּפָא טשינ לָאז רע זַא ,ןגָארקעג ארומ םיצולּפ טָאה רע

 ןייז ןופ טבעלעגנייא טַאהעג ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,טניירפ ענייז ןופ

 ןקיטפערק ןוא ןגנוי םעד טלָאװ ,טפַאשטניירפ רעייז ןרילרַאפ .ןָא טייהדניק

 טלעטשרַאפ טָאה גרָאז עקיזָאד יד טָא ,ןכָארבעצ ןצנַאגניא סבָאקיישזד בייא

 ןטרַאװרעדמוא ןַא ףיוא .סנייז קילג לסיב סעדעי ןוא דיירפ לסיב סעדעי

 טָאה רע ,לגענ עריא ןיא ןעמונעגנײרַא םיא ארומ עקיזָאד יד טָאה ןפוא
 ,ריא ןופ ןעיירפַאב טנָאקעג טשינ רעמ ךיז

 ןסע ,ןטעברַא ןעמעוו רַאפ שטנעמ רעד ןעוועג טשינ זיא סבָאקיישזד

 רעד זיא ,טקנעדעג בייא טניז .ןבעל ןייז ןליפסיוא ןענָאק ,ןפָאלש ןוא

 לָאמנייק םיא ןופ ,טמירַאב ןוא ןעזעגנָא ,קיטכיוו ןייז ןלעו ןופ גנַאלרַאפ

 ר ע ד טָאה רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ .ןטָארטעגּפָא טשינ
 רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה רעבירעד .טזיורבעג םיא ןיא ןליוו
 ,טנָארּפ ןפיוא ןוא ןעגנוביא עשירעטילימ ןיא ,טרָאּפס ןיא ,לוקס-קילבַאּפ
 ןטצעזעג ַא טימ שטנעמ רענעסקַאװרעד ַא ןעוועג ןיֹוש זיא רע ןעוו ,טציא
 ךיילג ןרעוו ןלעװ וצ גנַאלרַאפ רעד ןקיאורמואַאב ןביוהעגנָא םיא טָאה ,לכש

 .ןעמעלַא טימ |



 .רעגניז בקעי

 ןגעק ןעמיווש טלָאװעג טשינ רע טָאה ןעמעלַא וצ טכערעג ןייז וצ ידכ

 עלַא טימ ןבעלנייא ךיז טנָאקעג טשינ ןליפעג ענייז רעבָא ןבָאה .םָארטש

 םענופ רענייא יו טכַארטַאב עקַאט ךיז טָאה רע .טניירפ ענייז ןופ רעצכעריפ

 ,דחּפ ַא סעּפע טרעמאהעג ןײזטסּוװַאברעטנוא ןייז ןיא טָאה ךָאד ןוא ללכ

 .טייקדמערפ ןופ ארומ ַא

 ךיז רע טָאה ,טקעלּפטנַא םיא רַאפ ךיז טָאה גנַאלרַאפ רעד ןעוו

 ןופ טײטַאב םעד ןגעו טכַארטעג טשינ ןוא ןובשח ןייק ןבעגעגּפָא טשינ

 סָאד ןביוהעגנָא בייא טָאה ןטסטלובמַא ."ןעמעלַא טימ ךיילג ןייז, ןלעוו

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא טניירפ עטסטנעָאנ ענייז ןופ עּפורג ַא ןעוו ,ןליפ

 טלדנַאװרַאפ ךיז ןבייא ייב ןליוו רעד טָא טָאה ,טלָאמעד .געיעג-ןשריה ַא

 םיא טָאה ןדַארעמַאק ענייז ןופ גנולדנַאה יד .עיציבמַא:סנבעל ַא ןיא

 יגעו ןקיזָאד םעד ףיוא ןסיוטשעג םיא ןוא טכיוועגכיילג ןופ טריפעגסױרַא

 טליפעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעוועג טלַא בייא זיא רָאי קיסיירד ןוא יירד

 ןעוועג זיא רע .זיא רע טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא ךיז ןקוקוצמורַא ןעגנוווצעג

 ןייק ןופ רע טָאה ךָאד ןוא ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ טימ ןַאמ רעפייר ַא ןיוש

 םיא ןלָאז ענייז טניירפ יד יבַא ,ןסיוו טלָאװעג טשינ ןצנעװקעסנָאק םוש

 רעטקַארַאכ ןייז טעוו יצ .ןקידנסיורד ַא -- ןדמערפ ַא יו ןטכַארטַאב טשינ

 ,ןריפוצכרודַא סָאד לגוסמ זיא ןוא טייקיעפ יד רע טָאה יצ ,ןסאפניירַא ךיז

 םיא ןטלָאװ ןטנעמוגרַא ,לכש ,קיגָאל .טכַארטעג טשינ רע טָאה םעד ןגעוו

 ,ןעוועג רָאלק טשינ וליפַא םיא זיא סע .ןגיובעג טשינ טנעמָאמ םעד ןיא

 סולשַאב םעד וצ םיא טָאה ,טניירפ ענייז יבגל האנק ןופ ליפעג סָאד יצ

 ליװ רע :קנַאדעג רעקיצנייא-ןוא-ןייא טגלַאפרַאפ טָאה םיא ,טכַארבעג

 .ןדמערפ ַא ןעז םיא ןיא לָאז ןעמ זַא ,טשינ

 רע זַא ,ןביולג םעד טכַארבעגנײרַא םיא ןיא טָאה גנַאלרַאפ רעד טָא

 "עג טשינ השעמ תעב טָאה רע ,רוטַאנ ןייז ןשרעדנַארעביא ןענָאק טעוו

 רע ןעוו ,גָאט םענופ ןשטנעמ םעד ךָאנ ןעייג ןטפַאשנגייא זַא ,טכַארט

 רָאג זיא רעטקַארַאכ רעכעלשטנעמ זַא ,ןגיוא ענייז לָאמ ןטשרע םוצ טנפע

 .סעבָאב ןוא סעדייז תורוד ןופ ןוא עמַאמ-עטַאט ןופ השורי ַא ךיוא ,ךעלגעמ

 -עמַאק ענייז טימ ךיילג ןייז ליוו רע : ךַאז ןייא ןעניז ןיא ןגעלעג זיא ןבייא

 ןריולרַאפ טָאה רע ןעמונעגמורַא םיא טָאה ארומ ןופ עילַאװכ ַא ,ןדַאר

 .ןגָאלשרעד ןרָאװעג ,ךיז ןיא טייקרעכיז יד

 ,בולק ןייז ןופ רעדילגטימ עלַא טנעקעג טוג רעייז טָאה סבָאקיישזד

 טוג קיטייזנגעק ךיז ןלָאז ןשטנעמ זַא .טנַאקַאב טוג ןעוועג ייז זיא רע ךיוא
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 יד ףיוא ךיז ןליּפש ,לוש רעבלעז רעד ןיא ןייג ןלָאז ייז זַא ,גונעג זיא ןענעק

 רָאיא עכעלטע ,ךעלדיימ עבלעז יד טימ ןצנַאט ,רעצעלּפ-ליּפש עבלעז

 יד ןיא ןגיל ,ןקַארַאב עבלעז יד ןיא ןייז ,ןעמרָאפינוא עבלעז יד ןגָארט טייצ

 ןעמַאזניימעג ַא ןגעק ךיז ןגָאלש ןוא םילכאמ עבלעז יד ןסע ,סעּפָאקַא עבלעז

 עכלעזַא יו ,טייקנדנובעגוצ עשירבח ,ערעטנענ רעמ ַא קיטיינ זיא יִצ .אנוש

 טשינ ץלַא סָאד זיא ךָאד ןוא ?ןבעג ןענָאק ןעגנובעלרעביא עמַאזניימעג

 טבעלעגנייא ךיז טָאה רע רעמ סָאװ .ןסבָאקיישזד בייא רַאפ ןעוועג גונעג

 ןקרַאטשרַאפ וצ ןרָאװעג ןבירטעג רע זיא רעמ ץלַא -- םירבח ענייז טימ

 .ענייז עיציבמַא-סנבעל עקיזָאד יד

 טָאה ,ףעמעלַא טימ ךיילג ןייז; ןלעװ ןופ קנופ רעד זַא ,ךעלגעמ

 ןשישטייד ןפיוא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ץרַאה סבייא ןיא ןעילט ןביוהעגנָא

 ינרַאב טנַאנעטיײל ,ןָאילַאטַאב רעייז ןופ טנַאדנעמָאק רעד ּוװ ,טנָארּפ

 -- ?לוקס-ייה; ןיא רָאטקורטסניא-טרָאּפס רעקידרעירפ רעייז ,רעקייב

 סלַא .טַאהעג ביל רעייז "שטואק, רעייז ןבָאה ןעגנוי יד .ןעמוקעגמוא זיא

 ,רעטוג ַא יוװ .ייז ןופ רעכעה ןטלַאהעג טשינ ךיז רע טָאה טנאדנעמָאק

 -טרָאּפס ַא יו ןוא ,רענלעז ןדעי ןפלָאהעג רע טָאה ,רערעל רענעבעגעגרעביא
 עטסכעלרעפעג יד ףיוא ןטאדלָאס ענייז טימ ןייגטימ רע טגעלפ רעל

 לָאז רעקייב ינרַאב טנַאנעטײל זַא ,טלָאװעג רעבָא טָאה לרוג רעד .ןתוחילש
 ,שטייד ןגעק המחלמ רעד ןיא ,טָאטש רעייז ןופ ןברק רעטשרע רעד ןייז
 טקריוועג קרַאטש טָאה ןעמוקעגמוא זיא טנַאנעטײל רעד ױזַאיװ ןפוא רעד
 ןשטייד ַא ןופ ןרָאװעג ןסירעצ ךעלרעדיוש זיא רע .ןטַאדלָאס ענייז ףיוא
 יד .עיסימיריּפשסיוא ןַא ןיא ,ןייהר םעד ןעמוװשרעבירַא ןתעב לענּפַארש
 רעייז יוװ םיצולּפ קידנעעזרעד .,ןרָאװעג טרעטישרעד ןענעז ענייז טניירפ
 ןיא ןוא דלעפ ןפיוא ןלַאפ ןוא ןטפול רעד ןיא ןעילפ םירבא סטנַאדנעמָאק
 סטנַאנעטײל םייב ,בייא טָאה גָאט ןבלעז םעד .ןטייז עלַא ףיוא עטָאלב
 ענייז ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ןוא ,ןגָאלשעגרָאפ ךעלרעייפ ,רבק םענעּפָא
 סָאװ ,רענלעז ענעבילבעגנבעל יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טײלסדנַאל
 רעייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא בולק ַא ןריזינַאגרָא ןלָאז ,םולשב ןעמוקמייהַא ןלעוו
 ,רעקייב ינרַאב טנַאנעטייל ,טנַאדנעמָאק ןֹוא רבח ,רערעל ןטבילַאב

 קנַאדעג רעד ןעמּוװשעגפױרַא חומ סבייא ןיא זיא ןטסטלובמַא רעכָא
 ענייז ןעו ,טלָאמעד ,רעטעּפש ןרָאי ליפ ,"ןעמעלַא טימ ךיילג; ןייז ןופ
 יגעיעג-ןשריה ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז טניירפ

 -יובעג רענַאקירעמַא ןעוועג עלַא ןענעז בולק ןופ רעדילגטימ יד שטָאכ

11 



 רעגניז בקעי

 טרָאד .ןדישרַאפ ןעוועג טיײקירעהעגנָא עלַאנָאיצַאנ רעייז רעבָא זיא ,ענער

 ,דנַאלריא ןופ ןעמוקעג ןענעז ןרעטלע סנעמעוו ,רענעמ טגנַאלַאב ןבָאה

 ןוא דנַאלסור ,דנַאלשטייד ,קרַאמענעד ,עיגעװרָאנ ,ךיירקנַארפ ,דנַאלָאה

 -- ןסָאלשעגנָא ןעוועג טרָאד זיא דיי ןייא ךיוא .רעדנעל ערעדנַא ןופ

 ןַארַאפ .ןדישרַאפ ןעוועג ייז ןענעז לענָאיסעּפָארּפ וליפַא ,סבָאקיישזד בייא

 ,סרעטלַאװרַאפ ,םיריוטקָאד .,ןרעינישזניא ,טיילסטפעשעג טרָאד ןעוועג

 זיא רעדילגטימ לָאצ עטסערג יד .עטלעטשעגנָא-קנַאב ןוא -סגנוריגער

 ןענָאלַאס ןופ סרעמיטנגייא ,ןרָאטַארָאטסער ,סרעמערק ןופ ןענַאטשַאב

 "טימ יד ןופ רענייק .סרעקינַאכעמ-ליבָאמָאטױא ןוא סעיצַאטס-ןיזנעב ןופ

 ןייק ןעוועג טשינ אליממ זיא ןוא םענעי ייב טעברַאעג טשינ טָאה רעדילג

 םעיינ ַא ןופ בולק ַא ןעוועג סָאד זיא ןײמעגלַא ןיא .רעטעברַא רעכעלנייוועג

 -טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ,ןגייטשפיוא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,סַאלק ןימ

 ,ןליבָאמָאטױא ייווצ וצ טַאהעג ןיוש ןבָאה רעדילגטימ עקינייא .המחלמ

 ןוא ישַאװ יװ ,ןעגנוטכירנייא עטסנרעדָאמ יד טימ ןעמייה עמעווקַאב

 יַאּפַא-עיזיוועלעט ייווצ רעדָא םענייא ,סרָאטיײדישזדירפער ,ןענישַאמ-ןקורט

 ןטייוצ םעד ןגייטשרעביא טריבורּפ רענייא .סָאידַאר ףניפ-ריפ ןוא ןטַאר

 ךיז ןבָאה רעדילגטימ עקינייא ייב .גנוטַאטשסיױא רערעכייר רעמ ַא טימ

 שטָאכ .ןעײרעלָאמ עלעניגירָא ןופ רעדליב-טסנוק עכעלטע ןענופעג וליפַא

 ךָאד ךיז טָאה ,ןענעייל וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה יז ןופ עטסרעמ יד

 ,רעכיב ענעדנובעג-ןייש טימ קעטָאילביב ַא ןענופעג ןעמייה ערעייז ןיא

 טשינ ךיוא טָאה'ס זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןוא ,ןבוטש יד טריצַאב ןבָאה סָאװ

 .ָאנַאיּפ ןייק טלעפעג

 טָאה יז ,עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא טפַאשרעדילגטימ-בולק יד

 רעבלעז רעד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רענלעז יד וצ זיולב טצענערגַאב ךיז

 .עדַאגירב רעשירעטילימ רעבלעז רעד וצ טגנַאלַאב ןבָאה סָאװ ןוא טָאטש

 ךָאד ייז ןבָאה ,ךיז רַאפ טלעוו ַא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא רעדעי שטָאכ

 .טײקצנַאג ןייא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןעמַאזוצ

 טשינ בולק רעד ךיז טָאה ןבַאגפיוא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנוזַאב ןייק

 יד ייב טבילַאב קרַאטש ןעוועג זיא טנַאנעטײל רעד יו ױזַא .טלעטשעג

 טנווָא-רעיורט ַא ןרישזנַארַא ןוא גָאטנריובעג ןייז ןרעייפ ייז ןגעלפ ,ןעגנוי

 טרעדנוזעגּפָא ןייז וצ טשינ ידכ רעבָא .םוקמוא ןייז ןופ טײצרָאי רעד וצ

 ךיז טייציוצ-טייצ ןופ רעדילגטימ סעּפורג ןגעלפ ,טייצ רעגנַאל ַא ךשמב

 ןעקנירטסיוא שירבח ,שיט ןייא ייב גָאטימ ַא ןסעוצּפָא ןעמוקנעמַאזוצ
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 טנַאנעטײל ןופ רעדילגטימ טרעדנוה רעבירַא יד .ןטרָאק ןיא ןליּפש ןוא

 ךיוא .ךיז ןשיוצ ךעלטניירפ רָאג טבעלעג ןבָאה עדַאגירב סרעקייב ינרַאב

 "עטעװ ערעדנַא יבגל קילעטשרעטניה ןעוועג טשינ זיא סבָאקיישזד בייא
 טימ ךיילג ןעקנורטעג ,ןסעגעג ןבָאה עלַא סָאװ ,ןסעגעג טָאה רע .ןענַאר

 לענָאיצָאמע יֹזַא ךעלדרעפ יד ףיוא ךיוא ןוא ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,עלַא

 .עלַא יוִו

 סע רעוו ,ךיז ןטסעמרַאפ ןיא קרַאטש יזַא ןעגנַאגעג טשינ זיא ןבייא

 טשינ םיא ייב טָאה סָאד ,תורכיש זיב ןעקנירט רעדָא ןסע רעמ ןָאק

 טימ ןעמַאזוצ ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה רע .תובישח םוש ןייק טַאהעג

 ,רעמיור ןשיװצ וטסמוק, זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע לייו ,טניירפ ענייז

 רע .ןרעדנוזּפָא טשינ ךיז ףרַאד ןעמ ."רעמיור ַא יו ןריפ ךיז וטספרַאד

 : ןגָאז טגעלפ סָאװ ,רעטָאפ ןייז טימ קימיטשנייא ןעוועג טשינ זיא

 ידכ ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןגייל וליפַא ךיז לָאז דיי ַא ---

 ,דיי ַא יװ ןרעװ טלדנַאהַאב סנייא ץלַא רע טעװ ,יוג ַא ןרעוו וצ ןלעפעג

 סנשטנעמ םעד זַא :רעטָאפ ןייז טימ טמיטשעגנייא ָאי רעבָא טָאה רע |

 שטנעמ ַא .טסבלעז שטנעמ םעד ןיא טגיל (דיי-טשינ רעדָא דיי) טײקרַאטש

 | ,ןסיוועג ןייז טיול ןבעל ןיא ןעלדנַאה ףרַאד

 ןטנַאסערעטניא ןַא טימ ןַאמ רעטיובעג ןייש ַא ןעוועג זיא בייא

 ךיז טדיילקעג ,עפַארישז ַא יו ךיילג ןעגנַאגעג ןוא ךיוה ןעוועג .ןעזסיוא

 ןייש ןעוװעג לָאמעלַא ןענעז רָאה עניורב-לקנוט ענייז .קַאמשעג טימ

 ךיילג ַא ןסעזעג זיא ןגיוא עיורג ,עפיט ענייז ןשיװצ .טמעקעגפיורַא

 -רַאפ ןייז ןיא טסַאּפעגנײרַא שיטַאּפמיס ךיז טָאה סָאװ ,זָאנ עטצינשעג

 ןעיוופ ייב עביל ןענּוװעג טָאה טײקנדיײשַאב ןייז .םינּפ ןכעלגנעל ,ןטמולח

 ענעי וצ טרעהעג טָאה רע .טריטקעפסער םיא ןבָאה טניירפ ענייז ןוא

 ףיוא ןעייטש סיפ ענייז תעב ןוז רעד וצ ךיז טסייר םינּפ סנעמעוו ,ןשטנעמ
 טָאה רע ןעװ ,טלָאמעד וליפַא גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעוועג .דרע רעד

 ןטרָאק ןיא יצ ןגעיעגידרעפ יד ףיוא טליּפשרַאפ ןטייווצ ןכָאנ גָאט ןייא

 טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה רע לייוװ ,טַאהעג ביל םיא ןבָאה םירבח יד

 -קירוצ טנָאקעג טשינ םיא טָאה ךַאז םוש ןייק .הבוט ַא ןָאט ןופ טגָאזעגּפָא
 רע טָאה רעמָאט .רבח ַא ןלַאפ ןזָאל טשינ ןוא ןייז קיפליהייב ןופ ןטלַאה
 ,ןטַאררַאפ וצ םיא ךיז טביילק רעדָא סיוא םיא טצונ רענעי זַא ,טקרעמַאב
 רע טָאה לענש ױזַא ,ןדנובעגוצ םענעי וצ ךיז טָאה רע יוװ ךיג ױזַא זיא
 רעטוג ַא ןעוועג ךיוא זיא בייא .טרעטייוורעד םיא ןופ סורדרַאפ טימ ךיז
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 רעגניז בקעי

 רעדילגטימ עטסרעמ יד יװ ,טנעיילעג רעמ לסיב ַא ךָאד טָאה ןוא טעלטַא

 טײקמערַאװ ַא טנײשעגסױרַא לָאמ עלַא טָאה ןגיוא ענייז ןופ .בולק ןופ

 םירבח עקינייא סָאװ ,טײקשילָאכנַאלעמ רעטמולחרַאפ ןימ ַא טימ ןעמַאזוצ

 .טייקגנרעטש ןעזעג ןירעד ןבָאה ענייז

 רעקיטסײג ַא ,טַאהעג סבָאקישזד בייא טָאה ןורסח ןסיורג ןייא

 רעשיזיפ ַא יװ ,ןדָאש רעמ ןשטנעמ םעד לָאמ ליפ טגנערב סָאװ ,ןורסח

 ןעוועג טשינ ןפוא-םושב זיא רע .ןשקע רעסיורג ַא ןעוועג זיא בייא : רעלעפ

 ןסָאלשַאב ךיז ייב טַאהעג טָאה רע ביוא ,ןסימָארּפמָאק ןייק וצ טנגייאעג

 ,ןגעװַאב טנָאקעג טשינ םיא ןענַאקַארוה וליפַא ןבָאה ,טכערעג זיא רע זַא

 וצ טמיטשַאב ךיז ייב טָאה רע יו ךיג ױזַא .גנוניימ ןייז ןטייב לָאז רע זַא

 ןייז ףיוא .ןטָארטעגּפָא טשינ םעד ןופ ןיוש רע זיא ,ךַאז עסיוועג ַא ןָאט

 ענייז ןבָאה ץלַא סָאד .סרעצַארקנקלָאװ ןעיוב טנַאקעג ןעמ טָאה טרָאװ

 וצ טַאהעג ביל ןוא טצעשעג םיא ייז ןבָאה רעבירעד ,טסּוװעג טניירפ

 -עגרַאפ וצ ךיוא ןעוועג רעבָא זיא עבט סבייא .טפַאשלעזעג ןייז ןיא ןייז

 .ץרַאה ןייז ןעשזירג םערָאװ ַא יו טגעלפ הלווע ןַא .הלווע ןַא ןעקנעד

 ןייז ןופ טנשריעג טאהעג אמתסמ בייא טָאה ןכירטש-רעטקַארַאכ עקיזָאד יד

 ךיוא .טנגוי רעד ןיא טעװעלַאבעצ םיא טָאה סָאװ ,ןעמַאמ רעד ןופ ןוא ןטַאט

 טוג ךיז ןבָאה ,טײקטגַאװעג ןייז ןוא עבָאסָא ןַא ןופ רענייז ןעזסיוא רעד

 ,םַאר ןייז ןיא טסַאּפעגנײרַא

 ייווצ לטיּפַאק

 טייהדניק סבייא

 .םיא ןופ תורצ טַאהעג עמַאמ-עטַאט ןבָאה ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא

 -רַאפ לָאמ ןייא רע טָאה ,ןעוועג טלַא טשינ רָאי ןעצ ןייק ךָאנ זיא בייא ןעוו

 רעצנַאג רעד ןיא טכוזעגמורַא םיא טָאה ןעמ .ןעמוק וצ םייהַא טקיטעּפש

 ,גנוגערפיוא ןופ ,טָאה עטַאט רעד ןוא טנייװעג טָאה עמַאמ יד .טָאטש

 ,ײצילָאּפ רעד ןדלעמ ייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה ןעמ .רַאגיצ םעד טייקעג

 ןצנַאג ןיא ,זיוה ןיא ןבעגעג ןיירַא םוק ַא ,טכַאנייב טעּפש ,םיצולּפ רע זיא

 -יורג ַא טנעה ענייז ףיוא ןוא ,םינּפ טקיטולברַאפ ַא טימ ,טקיצומשעגנייא

 עמַאמ יד .רעגערט רעד יו רעמ ןגיוװעג טָאה סָאװ ,טנוה רעקיצומש ,רעס
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טנָאקעג טשינ טָאה ןוא ליומ ןפָא ןַא טימ ןקָארשרעד ןייטש ןבילבעג זיא

 םעניז טישכת םעד קידנעעזרעד ,עטַאט רעד .טרָאװ ןייק ןדערסױרַא
 זיא בייא .םענייז שידק םעד ןתיממ וצ ןעוועג טיירג זיא ,ךלוה ַאזַא ןיא

 טנוח ןקיצומש ןטימ .ןַאװיד םענייר ןפיוא לַאזטענפיוא ןיא ןענַאטשעג

 זיא עטַאט רעד זַא .טעּפָאסעג ןוא ,עמַאמ-עטַאט ןגעקטנַא ,טנעה ענייז ףיוא

 סעכ םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ רע טָאה ,קָאש םעד ןֹופ ךיז וצ ןעמוקעג

 טָאה ָאד .בלכ םעד ןעמונעג רע טָאה ּוװ ןוא ןעוועג זיא רע ּוװ טגערפעג

 קערש םוש ןָא ןוא ןַאװיד ןפיוא טנוה םעד טזָאלענּפָארַא ךעלעמַאּפ בייא

 : טרעפטנעעג

 ןעוועג זיא סע .דנַאל קיטש ןקידייל א ףיוא ןענופעג םיא בָאה ךיא --

 ,ןגירקסיורַא טנָאקעג טשינ םיא ןופ ןעמ טָאה רעמ -- .םיא ףיוא תונמחר ַא

 עמַאמ יד זיב ,ּפָאק ןטזָאלענּפָארַא ןַא טימ ןטַאט ןרַאפ ןענַאטשעג זיא רע

 .ןסע סעּפע ןבעג ןוא ןשַאוװוצמורַא םיא לטנעה ןרַאפ ןעמונעגנָא םיא טָאה

 .לוקס-ורביה ןיא ןייג לָאז בייא זַא ,טלעג טלָאצעג טָאה עטַאט רעד

 טָאה עטַאט רעד זַא .זָאנ יד טקעטשעגניירַא טרָאד ןטלעז רעבָא טָאה בייא

 ליטש רע טָאה ,ןײרַא לוש ןיא טשינ טייג רע סָאװרַאפ טגערפעג םיא

 | :טרעפטנעעג קיאור ןוא

 ,ןסעל יד ןיוש ןעק ךיא .ורביה ןיא ןייג וצ סָאװ ךָאנ טשינ בָאה ךיא --

 טשינ לוש ןיא וליפַא ךָאד טסיב ֹוד ,ךעלגעמ סָאד זיא ױזַא יו --

 | ,טגערפעג עטַאט רעד טָאה -- ןעוועג
 טייוו וצ זיא סע ןוא ,ךַאז עבלעז יד רערעל רעד טנרעל גָאט ןדעי --

 .רעפטנע ןייז ןעוועג זיא -- ןרָאפ וצ

 .הבושת עקיטרַאפ ַא טאהעג רע טָאה ,עגַארפ רעדעי ףיוא

 ןליו עמַאמ-עטַאט סָאװ רַאפ ,ןיטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה בייא

 לָאמ ןייק עטַאט רעד טגָארט תילט ןייק .הוצמ-רב ןרעוו לָאז רע זַא ,אקווד

 חַסּפ ,תמא ףןעזעג טשינ ךיוא םיא רע טָאה ןגייל-ןיליפת ןייק ןוא טשינ

 טָאה בייא סָאװ ,סעצנילב -- תועובש ןוא ,תוצמ זיוה ןיא ייז ייב ןעמ טסע

 ןוא ןירַא לפמעט ןיא טשינ לָאמ ןייק טייג עטַאט רעד רעבָא .ביל רעייז

 ןעגנוטייצ עשידיי טנעייל רע .בוט-םוי ףיוא טפעשעג ןייז טשינ טכַאמרַאפ

 ןרָאפ ,בייא ,רע לָאז סָאװרַאפ זיא .טשינ רע זיא םורפ דעבָא ,רעכיב ןוא
 ןליּפש רָאג ךיז רע ןָאק ,ורביה טָאטשנָא זַא ,לוקסיורביה ןיא טייוו ױזַא
 טשינ עמאמיעטַאט ןבָאה ןשינעטכַארט עלַא יד ןופ ...? םירבח ענייז טימ
 ? טלייצרעד ןעד ייז רע טָאה ,ןסיוו טלָאזעג ייז ןבָאה ןענַאװ ןופ .טסּוװעג
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 ועגניז בקעי

 ןטלַאהעג טשינ ןעד ךיז ייז ןטלָאװ ,טלייצרעד ָאי ןיוש טלָאװ רע ןעוו ןוא

 סוג ןייז ןוא עמַאמ-עטַאט ןגלָאפ ,ןענרעל ףרַאד דניק ַא -- ןקירעייז םייב

 יז יװ טקנוּפ ,ןיײטשרַאפ טנָאקעג טשינ ,ןבייא ,םיא ןבָאה ייז --- .ליוװ ןוא

 .ןייטשרַאפ טלָאװעג טשינ םיא ןבָאה

 ןוא ןעגנולקעצ ךיז טָאה לוקס-קילבַאּפ רעד ןופ קָאלג רעד רָאנ יו

 בא זיא ,ןרעמיצ-סַאלק ערעייז ןופ ןפיול ןביוהעגנָא ןבָאה רעדניק יד

 רעד רעטניה ,דנַאל קיטש םענעזָאלעגּפָא ,ןקידייל םעד ףיוא קעװַא ךיילג

 עכיוה טימ ןסקַאװַאב דליוו ןעוועג זיא דלעפ קיטש עסיורג סָאד .טָאטש

 "רעדנַאנופ עויסַאמ טימ ןוא סעטסוק עטכידעג ,ןעגנַאטש-לצרָאװ ,ןזָארג

 ןזָאלעג"יירפ גייטש ַא ןופ יוװ טליפעג בייא ךיז טָאה ָאד .רעמייב עטגייווצעג

 .םייה רעד ןיא יו ,דלעפ ןיא רעמ ןעוועג זיא רע זַא ,זיא תמא רעד .עלעגייפ

 ןַא יצ לכיק ַא ,ךלימ זָאלג ַא ןעמענ ןעגנַאגעג טשינ םייהַא וליפַא זיא רע

 ןעועג רע זיא רעבירעד .ןסעגעג טשינ ןטייצלָאמ ענייז טכער ןוא ,לּפע

 לָאז בייא ַא ,גָאט רעד ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע .טרעצעגסיוא ןוא רַאד

 טָאה רע .טקיטולבעצ ןוא ןסירעגּפָא ,טצומשרַאפ םיײהַא ןעמוק טשינ

 טרעטעלקעג ,טרעגלַאװעג ךיז ,סעקַאשזק עלַא רעטנוא רענייטש ןפרָאװעג

 ןיא ןעמענניירַא טלָאװעג טשינ םיא ךעלגניי יד ןבָאה ךָאד ןוא ,רעמייב ףיוא

 יּפא ןשידיי ןופ ןעוועג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד טשינ .ןעײרעליּפש ערעייז

 ןַא טימ דלעה ןסיורג ןייק ןעזעג טשינ םיא ןיא ןבָאה ייז לייוו רָאנ ,םַאטש

 סבָאקיישזד בייא זיא רָאי ןעצ וצ .רענַאידניא ןַא רעדָא ,יָאבוַאק ַא ןופ ןעזסיוא

 יד סָאװ יד-אל .ןקַאב עכיילב טַאהעג ןוא רַאד ,קירעדינ ןעוועג ץלַא ךָאנ

 ךָאנ יז ןבָאה ,ליּפש רעייז ןיא ןעמעננײרַא טלָאװעג טשינ םיא ןבָאה ךעלגניי

 טרעגרעעג קרַאטש ךיז טָאה בייא .ןגָאלשעג םיא ןוא טקזוחעגּפָא םיא ןופ

 ןפיוא ןעמוקעגקירוצ רדסכ ןוא ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רע רעבָא ,םעד ןופ

 .ץַאלּפ-ליּפש

 ,עמַאמ יד ןוא דניק ַא ןגָאלש ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה סבָאקיישזד דוד

 סָאװ ,לגניי קיצנייא ריא ןפָארטשַאב וצ ץרַאה ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,לחר

 טסנרע ןַא ןכַאמ טגעלפ עטַאט רעד .רענייב ןוא טיוה זיולב ךעבענ זיא

 ןייז רַאפ השרד-רסומ עצנַאג ַא ןטלַאהעג רעזייבעג טימ טשרמולכ ,םינּפ

 טייטש בייא יװ ןקוקוצ ךיז טגעלפ עמַאמ יד ןעוו ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא .ןוז

 טגעלפ ,ןטַאט ןט'סעכ'עצ טשרמולכמ ןייז רַאפ ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ

 ןכַאל טָאטשנָא ,רעבָא .ענעצס רעצנַאג רעד ןופ ןכַאלּפָא ןלעװ ריא ךיז

 לָאז רעטָאפ רעד זַא ,ןקָארשעג לָאמ עלַא ךיז טָאה יז .ןענייוו רָאג יז טגעלפ
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 טגעלפ ןקידנערַאפ .דניק סָאד ןגָאלש ןבייהנָא ןוא םילכ יד ןופ סױרַא טשינ
 טנייה ןופ זַא ,ןבייא ןופ גָאזוצ ןטסנרע טשינ ,ןליטש ַא טימ ענעצס ַאזַא ךיז
 ןייק ןפַאשרַאפ טשינ רעמ טעװ רע זַא ,טוג ןייז רע טעװ ,רעטייוו ןוא ןָא
 ןופ טײרפַאב ךיז טָאה רע רָאנ יװ ,רעבָא .ןרעטלע ענייז שפנ-תמגע
 .ןשינעגָאװצ ענייז עלַא ןיא ןסעגרַאפ רע טָאה ,ןקילב עפרַאש סנטַאט ןייז

 רעטָאפ ןייז טָאה רע עכלעוו ,ןגרָאז ענעגייא ענייז טַאהעג ךיז טָאה בייא
 םיא טעװ עטַאט רעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןלייצרעד טנָאקעג טשינ
 ןייז וצ ןעוועג זיא הגַאד סבייא .ןרעזייבעצ רָאג ךיז רשפא ןוא ןכַאלסיױא
 םעד ןגעװ טָאה רע .דלעפיליּפש םעד ףיוא ףךעלגניי עלַא טימ ךיילג
 טײקטרַאדעגסױא ןייז בילוצ .טכַאנ ייב טמולחעג ןוא גָאט ייב טכַארטעג
 ןוא ןעגנוקידיײלַאב ןייטשסיוא טפרַאדעג רע טָאה טײקטגַאװעג טשינ ןוא
 ןיוש טלָאװ רע ןעוו ,געט ןעוועג ןענעז סע .תולווע ךס ַא ןעגנילשּפָארַא
 ןייטש ןזָאל שטָאכ םיא ןלָאז "גנעג, יד יבַא ,ךיז ןליּפש סָאד ןעוועג לחומ
 םיא ןבָאה רעדניק יד .ךיז ןליּפש עגעי יװ ןקוק ןוא סנטייװ רעד ןופ
 זיא ,ליּפש רעייז וצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז יו ךיג יװַא .ךיז ןופ ןבירטעג
 יד ןופ םענייא ןדעי ןעוועג אנקמ סנטייוו רע ןופ ןוא ןעמוקעגקירוצ בייא
 ,סרעליּפש

 ןביוהעגנָא בייא טָאה ,"גנעג, יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןעניפעג וצ ידכ
 ךעלגניי יד ןעוועדנופ ןוא לטײבטנַאה סעמַאמ ןייז ןופ טלעג ןענעכנגסױרַא
 טשינ ךיֹוא רעבָא טָאה סָאד .סעקרעקוצ ןוא םערקזייא ,ַאלַאק-ַאקָאק
 ַא יװ ןעלדנַאהַאב ןוא ליּפש ןיא ןעמעננירַא םיא ןלָאז ייז זַא ,ןפלָאהעג
 ,ןכיילג

 -עגוצ ךיז טָאה ןוא טנטייוו רעד ןופ ןענַאטשעג בייא זיא לָאמ ןייא
 ךעלסקיב ענרעצליה ערעייז טימ ערעדנַא יד ענייא ןגָאי סגנעג יד יו טקוק
 ,"גניב גניב ,גניב; ןגירשעג טָאה עּפורג ןייא .ןרעװלָאװער-קיטסַאלּפ ןוא
 -עגּפָא טָאה עפורג ערעדנַא יד ןוא ,ןסָאשעג תמא ןַא ףיוא ןטלָאװ ייז יו
 רענַאידניא עטציוושרַאפ ןוא עטעקַאנ יװ ,?ַאַאַאה ,ַאה ,ַאה; טימ טרעפטנע
 ,ךעלדרעפ ערעייז ףיוא ןטייר וצ ןעמוקעג ןטלָאװ ,רעמינּפ עטרימשרַאפ טימ
 ןוא ןפָאלעגמורַא ןענעז רעדניק יד .ןערב ןלופ ןיא ןעוועג זיא ליּפש יד
 ןלַאפעגמוא *סעיָאבוַאק, יד ןופ רעריפ רעד זיא לָאמ ַא טימ .טמערַאילעג
 יד .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ךיילג זיא ליּפש יד .זָאנ יד טקיטולבעצ ךיז ןוא
 ךיז *סעיָאבוַאק, יד ךיוא ןבָאה דלַאב ןוא טכַאלעצ ךיז ןבָאה ?רענַאידניא;
 -עגטימ טָאה סנטייו רעד ןופ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,בייא ךיוא .טכַאלעצ

17 



 רעגניז בקעי

 רעד .תורצ עינ טכַארבעג ןבייא רעבָא טָאה ,ןכַאל ךיוה ןייז .טכַאל

 טימ טצירקעג ןוא רעטמעשרַאפ ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רעריפ-יֵאבוַאק

 -עגנָא ןוא םינּפ ןייז ףיוא טולב סָאד טרימשעצ רע טָאה לברַא ןטימ ,ןייצ יד

 ןופ ךיז טעשטַאק בייא יו קידנעעזרעד .ןטייז עלַא ןופ ןקוקמורַא ךיז ןביוה

 ,םיא וצ ןזָאלעגסיױא סעכ ןצנַאג ןייז רע טָאה ,רעטכעלעג

 רעדָא ףלע רָאי ַא ןופ גנוי רענעסקַאוװעגרעביא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ,טָאבָאר רעטלַאװ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .רעלמוט ַא ,רעמרַאיל ַא ,ףלעווצ

 : ןבייא ףיוא ןגירשעצ ךיז טָאה רע

 !ייג !ייג !זָאה רערַאד וד ,ייג םייהַא ,ענעמיל עלעג וד ,םייהַא ייג ---

 יד ןבָאה -- !זָאה ַא !ענעמיל ַא !רעלעג ַא טסיב וד םייהַא ייג ---

 ,גנעג עמַאזכרָאהעג יו ,רעריפ רעייז ןופ יירשעג סָאד טּפַאכעגפיוא רעדניק

 -עגרעביא רדסכ סע ןוא לדיל ַא יװ ןעגנוזעגסיוא רָאכ ןיא סָאד ןבָאה ייז

 -רעביא רעייז ןזײװסיױרַא ייברעד ןוא ןרעגרע וצ רעמ ךָאנ ןבייא ידכ ,טרזח

 .רעריפ רעייז וצ טייקנבעגעג

 םוצ לגניי ןייא ןופ ןקילב עקידנטעב ןפרָאװעג השעמ תעשב טָאה בייא

 עלעסיב ןיילק ַא שטָאכ רעמינּפ ערעייז ןיא טכוזעג טָאה רע .ןרעדנַא

 -ַאקָאק טעװעדנופעג קיצראהטיײירב ױזַא ייז ךָאד טָאה רע .עיטַאּפמיס

 ןשיטַאּפמיס ַא ןעזרעד טלָאװעג רע טָאה ,םערקזייא ןוא סעקרעקוצ ,ַאלָאק

 טרָאװ טוג ַא טימ ןטָארטעגסױרַא טשינ זיא דניק ןייא ןייק רעבָא .קילב

 לדיל עקידנקידיילַאב סָאד .ץרַאה םייב טמעלקרַאפ םיא טָאה סע .םיא רַאפ

 .ןרערט ןענורעג ןענעז ןגיוא ענייז ןופ ןוא ,ןרעיוא ענייז ןיא טצלירגעג טָאה

 עלַא זַא ,עװַאטקָא רעטסכעה ןייז ףיוא ןגירשעגסיוא רע טָאה קידנעשעה

 | :ןרעה ןלָאז רעדניק

 ַא ןייז לע ךיא ! ךייא טימ ןליּפש ךיז ליוװ ןוא ! ביל ךייא בָאה ךיא ---

 ךיא !ךייא טימ ןליּפש ךיז ליוו ךיא !רענַאידניא רעטוג ַא ,יָאבואק רעטוג
 .ןטעבעג ךיז קידנעּפילכ רע טָאה --- .. ביל ךייא בָאה

 .טעבעג סבייא ןופ ןרָאװעג טרירעג טשינ רעבָא זיא רעריפ-גנַאג רעד

 וצ םיא ידכ ,ןבייא וצ ךעלדנייטש טרעדיילשעג ןוא ןגירשעג טָאה רע

 זיא רעדיוו .רעריפ רעייז םורַא טמערַאילעג ןבָאה רעדניק יד .ןביירטרַאפ

 סנטייוו רעד ןופ ןבילבעג זיא בייא ןוא ,גנוווש ןלופ ןיא ןיירַא ליּפש יד

 ןליּפש ךיוא ךיז ליו ךיא; :ןרערט עקידנקיטש ךרוד טלמרומעג ןוא
 *..ךייא ךיילג ךיא

 ,סיפ עטיירב טַאהעג טָאה ָאשזד .ָאזָארבמָאל ָאשזד ןעמוקעגנָא זיא ָאד
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 סבָאקיישזוד רעגנוי רעד

 טימ ןבייא ןופ רעטלע ןעוועג זיא רע .ףוג ןרעווש ַא ןוא םינּפ לקנוט ַא

 .ּפעלק ןבעג טנַאקעג טָאה סָאװ ,טַאי רעטנוזעג ַא .םישדח טכַא ןוא רָאי ַא

 -ַאב רע טָאה ,קידנעייגייברַאפ .םיא רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ךעלגניי עלַא

 -נגעלרַאפ סבייא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .טנייוו ןוא טייטש בייא יװ טקרעמ

 ןוא ןילַא ָאד טייטש רע סָאװרַאפ טגערפעג םיא רע טָאה ךָאד ,טייה

 ,ליּפש רעד ןיא טשינ זיא רע סָאװרַאפ ןוא ,טנייוו

 קיטומטוג רע טָאה -- ?יִאב יבייא ,ריד טימ רעמ רעד זיא סָאװ ---
 ,טגערפעג

 ,ןגיוא יד טשיוועג בייא טָאה --- .רימ טימ ןליּפש טשינ ךיז ןליוו ייז ---

 ןָאטעג גָאז א שירעלעפַאב ָאשזד טָאה -- !רימ טימ םוק --

 טלָאמעד ןופ .ליּפש רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ךיילג זיא בייא

 -ישַאב ןייז ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןעָאשזד ןבעל ןטלַאהעג בייא ךיז טָאה ןָא

 ויא ,ץוש ןייק ןיא טקיטיינעג טשינ רעמ ךיז טָאה בייא ןעוו וליפַא .רעצ

 ןייז ןיא טבילרַאפ שממ ךיז טָאה בייא .םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ָאשזד

 טסיילפעג יױזַא בייא ךיז טָאה ,םיא טימ רעמ סָאװ ןייז וצ ידכ ,.רבח םעיינ

 טימ ןסעזעג ןיוש רע זיא רעטעּפש רָאי ייווצ טימ זַא ,ןענרעל ןייז ןיא

 רעדניק ערעדנַא יד ןופ רעגניי ןעוועג זיא רע שטָאכ .סַאלק ןייא ןיא ןעָאשזד

 ןופ ןליּפש יד ןיא ןעמונעגנײרַא ןבייא ןעמ טָאה ,סַאלק םעיינ ןייז ןופ
 ןעמַאזוצ זיא רע סָאװ ,ץלָאטש ןעוועג זיא רע .לָאבטעקסעב ןוא לָאבסיײב

 סיווּומ יד ןיא ןעמַאזוצ ןייג ןגעלפ ָאשזד ןוא בייא .ןעגנוי עסיורג עלַא טימ

 ,תוישעמ ךיז ןלייצרעד ןוא לקינַאג-זיוה םעד ןופ ּפערט יד ףיוא ןציז ןוא
 טַאהעג ןוא ,טלָאצעג ץלַא רַאפ בייא טָאה ,רעמערָא ןַא ןעוועג זיא ָאשזד

 ָאשזד .סעּפע טימ רבח ַא קיפליהייב ןייז ןָאק רע סָאװ ,םעד ןופ ןגינעגרַאפ

 טָאה רע .זיוה ןיא טסבָאקיישזד יד וצ רעײגנײרַא רעטפָא ןַא ןרָאװעג זיא

 טימ טעברַא:םייה יד טכַאמעג ןעמַאזצ ןוא ךיז טליּפשעג ,ןסעגעג טרָאד
 טָאה רע זַא .ןכַאז ךס ַא ןיא ןעָאשזד ןָאטכָאנ ןוא ןגלָאפ טגעלפ בייא .ןבייא
 יד ,ןָאטעגכָאנ סָאד ךיוא םיא רע טָאה ,טיטעּפַא טימ טסע ָאשזד יװ ןעזעג
 -עֹּפַא טימ טסע דניק ריא יוװ ,קיחנעעז ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג זיא עמַאמ
 ."טסע דניק סָאד יבַא ,ןעָאשזד בילוצ ןייז לָאז, : טלכיימשעג טָאה יז ,טיט

 רעייז ןעוועג זיא ןסבָאקיישזד בייא ףיוא סולפנייא סָאזָארבמָאל ָאשזד
 טשינ לָאמ ןייק ךיז בייא טָאה ,ןעָאשזד טימ טפַאשטנַאקַאב רעד זיב .סיורג
 רע .ךַאז עטגַאװעג ַא סעּפע ןָאט וצ ןײרַא טנעה יד ןיא ןעמענ טנָאקעג
 םיא טָאה עמַאמ יד ןעוו ,ךיז טימ רעכיז טשינ ןוא קידוועקערש ןעוועג זיא
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 רעגניז בקעי

 .לוטש רעד ףיוא ךיז ןצעז וצ טַאהעג ארומ רע טָאה ,טסיטנעד םוצ ןעמונעג

 םיא טָאה .ןָאצ ןייז ןרעיוב טעװ טסיטנעד רעד זַא ,ןײלַא קנַאדעג רעד

 ,רעבָא ,םעד ךָאנ .ןקיטייו עקידנעמוקנָא יד רַאפ קערש טפַאשרַאפ סיורָאפ

 ךיז בייא טָאה ,ליּפש-רעדניק רעד ןיא ןעמונעגנײרַא םיא טָאה ָאשזד יו

 טימ ןײגכרודַא זומ רע ,סָאװ ןייז לָאז ,ךיז ייב טמיטשַאב ןוא טקרַאטשעג

 .עיצַארעּפָא-ןָאצ רעד

 ךיוא ךיא לעװ ,קיטייו יד ןגָארטרעביא ןענָאק ערעדנַא ביוא ---

 .טייקרעכיז טימ ןעמַאמ ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה -- ןענָאק

 ןוא לוטש ןשיטסיטנעד ןופ לטנעה םעד ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה בייא

 ךיג ױזַא ,רעבָא ,ןָאטעג-ייו עקַאט טָאה סע .ַאשזד ןגעוו ןטכַארט טריבורּפ

 קנַאד ַא .םירוסי עלַא ןסעגרַאפ רע טָאה לוטש רעד ןופ ּפָארַא זיא רע יו

 זייװכעלסיב טָאה קערש יד ןוא טקרַאטשרַאפ תונשקע ןייז ךיז טָאה ָאשזד

 ןעוו .טגַאװעג ןוא טסיירד ןרָאװעג זיא רע .ץרַאה ןייז ןופ ןטָארטעגּפָא

 -יצנייא רעד ןעוועג ָאשזד זיא ,לינָאמָאטױא ןטשרע ןייז ןגירקעג טָאה בייא

 .ןײרַא לוקס-ייה ןיא ןרָאפעגטימ םיא טימ זיא סָאװ רעק

 .טנַאשזרעס ןופ גנַאר םעד וצ טנידרעד עדייב ךיז ןבָאה טנַארפ ןפיוא

 רע .טַאדלָאס רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןבילברַאפ ָאשזד זיא המחלמ רעד ךָאנ

 ןיא דילגטימ-ןרע ןַא רַאפ םיא טלַאה ןעמ .ןטורקער עגנוי טציא טרינערט

 סרעקייב ינרַאב טנַאנעטײל ןיא טנידעג טָאה רע ךיוא לייוו ,בולק םעד

 סָאד זיא ,סעמטסירק ףיוא יצ ביולרוא ףיוא םייהַא טמוק רע זַא .עדַאגירב

 .בולק ןופ רעדילגטימ עלַא ייב שינעעשעג סיורג ַא

 יירד לטיּפַאק

 גרָאז סעמַאמ-עטַאט

 טָאטש יד ךָאנ זיא ,טצעזַאב ָאד ךיז ןבָאה סבָאקיישזד לחר ןוא דוד ןעוו

 -ךיעמ ףיוא למערק ַא טנפעעג ךיז רע טָאה ָאד .ףרָאד סיורג ַא ןעוועג

 טפיוקרַאפ ןוא לרעגייז ַא טכיררַאפ ,סַאג רעד וצ רעטצנעפ ַא טימ ,טירטס

 עקזייה ַא טפיוקעג ךיז רע טָאה לָאצנייא םעניילק ַא טימ .גנוריצ לקיטש ַא

 ערעייז ןרָאװעג ןריובעג ןענעז ָאד .טָאטש ןופ טנגעג רערעסעב ַא ןיא

 ןשיווצ טניֹוװעג ןבָאה סבָאקישזד יד .בייא ןוא רָאנילע ,רעדניק ייווצ
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 סבָאקיישוד ףעגנוי רעד

 ךיוא ןבָאה ןטסירק זיולב רעבָא -- םינכש עקיצרַאה ,ןשטנעמ עטוג

 לוש ןיא ןעגנאגעג ןוא טליּפשעג ךיז ,בייא ןוא רָאנילע ,רעדניק סבָאקיישזד

 טשינ זיא סבָאקיישזד דוד שטָאכ .רעדניק עכעלטסירק טימ ויולב ןיײרַא

 טָאה ,ןײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעג טשינ רוּפיכ-םוי ןליפַא זיא ןוא םורפ ןעוועג

 ,דיי ַא זיא'ר זַא ,ןסיוו לָאז ןוז ןייז זַא ,טלָאװעג ךָאד טָאה רע

 טפיוקעגּפָא טָאהעג ןבָאה ,טָאטש רעד ןיא ןדיי םינינמ ייווצ עּפַאנק יד

 -רָאֿפ יז ןוא טָאטש ןופ טנגעג רעמערָא רעד ןיא עקזייה עטלַא ןַא סעּפע

 ַא ןיא ןעמוקעג ןענעז רעדילגטימ עטלייצעג ּוװ ,לוש ַא ןיא טלדנַאװ

 ,רופכ םוי ןוא הנשה-שאר ןיא רקיעב ,םיבוט-םוי יד ןיא ןוא טיײצרָאי

 בר רעד טָאה שדוח-שאר יצ תבש .גָאט ןצנאג א ףיוא טשינ ךיוא סָאד ןוא
 לָאז ןוז ןייז זַא ,טלָאװעג טָאה דוד .ןינמ א ןלעטשטנעמַאזוצ טנַאקעג םיוק

 -כָאנ ןדעי טריפעגנָא טָאה בר רעד רעכלעוו טימ ,"ורביה, יד ןכוזַאב
 .עקזייה רענרעצליה רעד ןיא ,גָאטימ

 טהנעטעגנייא דוד טָאה -- ,דיי ַא זיא רע זַא ,ןסיוו שטָאכ רע לָאז --
 .ערעשטעוו רעד תעב בייוו ןייז טימ

 לקיסייב ןפיוא ןרָאפ ןזָאל טשינ םיא ןָאק ךיא 1 ןָאט ךיא לָאז סָאװ --

 לחר טָאה -- ,טָאטש רעד ןופ גנעל דעצנַאג רעד רעביא ,געוו ןטייוו ַאזַא
 .הנעט עטכערעג ריא טַאהעג

 סָאד ייב ןטלַאהעג דוד ךיז טָאה --- .רַאקטירטס יד ןעמענ רע לָאז --
 .עקינייז

 םיא טמענ סע .רע טגָאז ,רַאקטיוטס רעד טימ ןרָאפ טשינ ליוו רע --
 סיורַא טלַאפ -- טצעזעגרָאפ לחר טָאה -- ,רימ ןוא .ןרָאפ וצ גנַאל ֹוצ
 ..ם"ה רעד ןיא קירוצ םיא עז ךיא זיב ץרַאה סָאד

 ,טצפיזעג דוד טָאה -- טייקשידיי ,טייקשידיי רעבָא --

 .עטַאט ַא סעּפע ךָאד טסיב .םיא טימ וד ןרעל --

 ? הצש סכייוו ןייז ףיוא ןרעפטנע וצ טַָאהעג סבָאקיישזד דוד טָאה סָאװ
 -גענערב ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא טָאה ןבעל סָאד זַא ,טליפעג טָאה רע
 -ףעד הלילח ךיז לָאז ןוז ןייז ביוא, :טכַארטעג טָאה רע .ןוויױאכלַאק ןקיד
 רָאג ,עינַאװערָאה עצנַאג ןייז ןבעל ץנַאג ןייז טעװ ,םיא ןופ ןרעטייוו
 ,דמַאז ןפיוא ןבעל-עילימַאפ ַא טיובעג ןבָאה טעװ רע .ןייז טרעו טשינ
 ןגרָאזַאב וצ זיולב טשינ זיא רעטָאפ סלַא טכילפ ןייז זַא ,טסּוװעג טָאה דוד
 ענייז ןופ רעיצרעד ַא ןייז ךיוא ףרַאד רע רָאנ ,הנויח טימ עילימַאפ ןייז
 ,רעדניק יד טימ ןענרעל ֹוצ דנַאטשמיא רע זיא ױזַא יו רעבָא .רעדניק

21 



 רעגניז בקעי

 זַא ,רעטּפעשעגסױא ןַא ,רעדימ ַא טפעשעג ןופ םיהַא טמוק ןילַא רע זַא

 ןײרַא טנַאה ןיא גנוטייצ יד ןעמענ ֹוצ טשינ חוכ ןייק וליפַא טָאה רע

 ַא טימ ןכַאמ וצ םולש ןעוועג טיירג טשינ דוד זיא רעבָא עבט ןייז ןופ

 ןלָאז רעדניק ענייז זַא ,טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו לעיצעּפס ,רַאפעג

 טשינ ךיז טָאה רע לפיוו רעבָא .םיא ןופ טדמערפעגּפָא ןרעו הלילח

 ןטכַארטרעד טנָאקעג טשינ ץלַא רעבָא ךיז רע טָאה ,חֹומ םעד ןכָארבעג

 .רעדניק ענייז ףיוא העּפשה עקידנסיורד יד ןביירטרַאפ לָאז סָאװ ,לטימ ַא וצ

 ,לוטש רעטעבעג ןייז ףיוא ןסעזעג דוד זיא ,ערעשטעוו ךָאנ ,לָאמ ןייא

 טימ ןוא קיטכיזרָאפ רע טָאה ,ןײרַא טנַאה ןיא גנוטייצ יד ןעמענ טָאטשנָא

 :ןפורעגנָא ךיז םיטש רעקידרעטיצ ַא

 טסנָאק ןדער סעּפע ריד טימ לי ךיא ,למהרבא ,רעהַא םוק --

 ,ָאידַאר םעד ןכַאמרַאפ

 טלָאװ רע .טײרדעגסױרַא ךיז זיא סע יו רע טלָאװ ןעמַאמ רעד ייב

 טלָאװ ןוא ,"טייצ ןיק טשינ בָאה ךיא ,רעטעּפש, :ןָאטעג יירשעג ַא

 ךיז טַאהעג ארומ רע טָאה רעבָא ןטַאט ןטימ --- ןסיורד ןיא ןפָאלעגסױרַא

 ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןוא ָאידַאר םעד טכַאמרַאפ טָאה רע .ןבייהוצנָא

 טרעטיצעג טָאה בייא .רעטָאפ םעד ןגעקטנַא לוטש ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז

 ,שטעּפ עקרַאטש ייווצ ןעמונעגוצ רעכיג טלָאװ רע ,קילב סנטַאט ןייז רַאפ

 טגײלעגקעװַא טָאה דוד .קילב ןפרַאש סנטַאט םעד ךיז ףיוא ןליפ רעדייא

 : ןפורעגנָא ךיז ןוא .רַאגיצ ןייז

 ,טרעוו רענייא רעטלע סָאװ זַא ,טגָאז טלעוו יד ,למהרבא ,טסייוו וד --

 סָאװ .טכערעג זיא טלעוו יד זַא ,ביילג ןיילַא ךיא .רע טרעו רעגילק ץלַא

 ןגיוושעג ןוא ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןסעזעג זיא בייא --- ...? וטסביילג

 :טצעזעגרָאפ ןוא ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג טקוקעג םיא טָאה עטַאט רעד

 ןוא שרדמה תיב ןיא טכַאנ ןוא גָאט ןסעזעג ןיב ןרָאי ענייד ןיא ךיא ---

 ןכַאמרַאפ געלפ ךיא .טנרעלעג ךיא בָאה לטכיל ןסקַאװ ַא ייב ,טנרעלעג
 םייהַא ןפור ךימ ןעמוקעג זיא עמַאמ ןיימ ןעוו ,טלָאמעד טשרע ארמג יד

 ןייגקירוצ רעדיוו ךיא געלפ ןסעּפָא ןכָאנ ןוא ,ןיירַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע

 ןופ ךעלגניי עלַא רָאנ ,ךיא רָאנ טשינ .ןענרעל ןיירַא שרדמה-תיב ןיא

 ַא ןעוועג לָאמעלַא זיא הרות-ןב ַא ןייז וצ .ןָאט ױזַא ןגעלפ טָאטש ןיימ

 .ריבג ַא יו דובכ רעמ ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה רענרעלליווו ַא .סֹוחי רעסיורג

 "זייא ,לָאב ייז ביג טנייה -- ,טצפיזעגּפָא רעווש רע טָאה --- טנייה רעבָא

 ,ןסקַאװסיוא ױזַא ךיוא וטסעוו ? ןליוו ןייד ךיוא סָאד זיא .סיווּומ ןוא םערק
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 ,לחר --- .לקימָאכ ַא יו לּפעק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ טציז בייא -- ? למהרבא

 ןענעז רשפא --- ןרעה לָאז ןוז ןייז זַא ליוו ןוא בייוו ןייז וצ דוד ךיז טדנעוו
 ךיא .רעניה יד ןופ רעגילק רעייא יד ןענעז רשפא .שידָאמטלַא ןיוש רימ

 ,..? סייוו

 -ייבעצ ךיז לחר טָאה -- דניק םוצ טעּפעשטעגוצ ךיז וטסָאה סָאװ --

 ,דיי ַא ןייז רע לָאז .ןכַאמ טשינ םיא ןופ ןיבר ןייק ןיוש טסעוװ --- .טרעז

 .ןדירפוצ ןייז ךיא לעוװ

 ךיא ? ךיא ליוװ סָאװ ןוא --- .טלכיימשעצ דוד ךיז טָאה -- ,טסרעה --

 טעלג ַא ןבייא ןבעגעג רע טָאה -- ןליּפש ךיז ייג ,ייג ?רעמ ןעד ליוװ

 -- טעּפש וצ עלעסיב ַא ןעמוק טשינ רָאנ לָאז לכש רעד -- .לּפעק ןרעביא

 ,טצפיזעגּפָא טָאה ןוא

 רע טָאה ,ןקילב סרעטָאפ ןופ טיײרפַאב ךיז טָאה בייא יו ךיג ױזַא

 ןעָאשזד טימ ןליּפש ךיז סױרַא זיא ןוא ,דייר-רסומ ענייז ןסעגרַאפ דלַאב
 טָאה רע ,דלודעג ןופ סױרַא לדנוז ןייז בילוצ דוד זיא לָאמ ןייא טשינ

 .רענייב יד ןכערבוצנָא םיא טייקידנעװטיונ ַא טליפעג ןוא ןדנוצעגנָא ךיז

 ןדניצנָא רע טגעלפ לַאפ ַאזַא ןיא .טרילָארטנָאק קרַאטש ךיז טָאה רע רעבָא

 ןרעביא קירוצ ןוא ןיהַא ןייג ,ןּפיל ענייז ןשיווצ סָאװ רַאגיצ לקיטש סָאד

 ,ןטלַאהעג טָאה סבָאקיישזד דוד .ךיור ןליונק עסיורג ןזָאלבסױרַא ןוא רעמיצ

 טָאה ױזַא .ּפעלק ןוא ןזייב טימ יװ ןָאטפיוא רעמ ןעמ ןָאק ןטוג טימ זַא

 רָאּפ ַא ןעמעװ ןטײברעביא םייב טפעשעג ןיא טריפעג ךיֹוא ךיז רע

 יבא ,ןעגנולָאצ טימ טרַאװעג וליפַא טָאה רע .לרעגייז ַא יצ ,ךעלגנירעיוא

 טַאהעג ךיוא רע טָאה גנַאגוצ ןבלעז םעד .ןדירפוצ ןייז ןלָאז םידדצ עדייב

 םעד ןגעו תוישעמ טלייצרעד םיא רע טָאה טייצ-וצ-טייצ ןופ .ןבייא וצ

 בייא .ןפלָאהעג סָאװ-קינײװ ןבָאה סָאװ ,טייקשידיי ןופ טרעוו ןקיביײא

 זיא החמש-הוצמ-רב ןייז .קשח ןּפַאנק טימ "ורביהפ ןיא ןעגנַאגעג זיא
 שפיה ַא טסָאקעגּפָא טָאה יז .הנותח עטסנעש יד יװ ןרָאװעג טעװַארּפעג

 -הוצמ-רב ןייז טשטעװקעגסױרַא ךיז ןופ םיוק טָאה בייא .טלעג לסיב
 | ,*שטיּפס;

 -- .בייוו ןייז וצ טגָאזעג דוד טָאה -- ןעמוקעגרעביא ,טָאג ןקנַאד --
 ?ןייז רעטציא טעװ סָאװ

 | ? ןייז לָאז סָאװ ---

 ,עמַאמ-עטַאט ןָאטעג בילוצ לסיב ַא ךָאנ רע טָאה רעירפ ,אלימ --

 ןַא ,רעקיטרַאפ ַא רע זיא רעבָא רעטציא ? ןגירקעג רע טָאה תונתמ קיניײיװ
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 -- טצפיזעג דוד טָאה -- לחר ,ארומ בָאה ךיא .טייקשידיי לסיב םוצ קע

 עקיטכיר ןייק טשינ ןבילקעגסיוא ךיז טָאה ןוז רעזדנוא זַא ,ארומ בָאה ךיא

 ,םיא ףיוא העּפשה ליפ וצ טָאה ָאשוד רעד .םירבח

 יד טָאה -- ?םיא וצ ךיז טעּפעשט ריא סָאװ ,טשינ סייוו ךיא --

 -- .רעדורב ןרעגניי ריא רַאפ ןעמונעגנָא ךיז רָאנילע עקירָאי-ןצניינ

 יײז טרעטש רענייק ןוא ,רָאנ ייז ךיז טליוו סע ּוװ ןעייג רעדניק ערעדנַא

 ...טשינ

 ןיא ןלַאפעגניײירַא ריא עמַאמ יד זיא -- רעדניק עשידיי טנעז ריא --

 ? עמַאמ-עטַאט יד טייקיניילק אזַא ןבעגוצכָאנ רעווש ױזַא סע זיא -- .דייר יד

 טימ ןרעטלע ערעייז טימ ןדירפוצ ןעוװעג ןענעז בייא ןוא רָאנילע

 רעבָא ןבָאה ייז .ןבעגעג ייז ןבָאה ןרעטלע יד סָאװ ,םעלַא טימ ,םייה רעד

 ןגעװַאב יירפ ךיז ןענָאק זיא ןכַאז עלַא יד ןופ רעקיטכיוו זַא ,ןטלַאהעג

 .שטָאכ ,סיווומ יד ןיא ןייג ןוא לָאב ןיא ןליּפש ,טניירפ ןוא םירבח ןשיווצ

 רעד ףיוא ןציז וצ טַאהעג ביל רעייז טָאה רָאנילע .ךָאו ַא לָאמ יירד

 ןגעװ ןסעומש ןוא טכַאנײב טעּפש זיב סעטרבח עריא טימ עדנַארעװ

 ריא ןעװעג זיא ןצנַאט -- ןצנַאט וצ טַאהעג ביל ךיוא טָאה יז .סעיִָאב
 ,רעדיילק ענייש ךס ַא טַאהעג קיטיינ לדיימ ַא רעבָא טָאה ןצנַאט םוצ .ןבעל

 עמַאמ-עטַאט סָאװ ,סעטכָאמש ערעדנַא ןוא סרעטעוװס-רימשזַאק ,ןטעקַאשז

 טרעטשעג רעבָא ריא ןבָאה ייז .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןבעגעג עקַאט ןבָאה

 -סינָאגַאטנַא ןעוועג יז זיא רעבירעד .ןכַאז עלַא יד ןיא ןבעלוצסיוא ךיז יירפ

 ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא ריא .עמַאמ-עטַאט ןופ ןעגנַאלרַאפ יד יבגל שיט

 ,ךיז ןגעװַאב יירפ סבייא רַאפ ןפמעק ךרוד .ןבייא וצ טייקגנערטש רעייז

 .רעיירפ ןליפ ןענָאק ךיז ןיילַא יז טעוו ,טביילגעג יז טָאה

 עטלקיװטנַא קידנעטשלופ ַא ןעוועג רָאנילע ןיוש זיא רָאי ןצעביז וצ

 -עגרַאפ ןופ טלעװ עצנַאג יד ןעגנילשוצנייא ןסירעג ךיז טָאה ךיז .יורפ

 ,טכַאלעג ןוא ןעגנורּפשעג .לגיּפש ןרַאפ ןענַאטשעג יז זיא געט עצנַאג .ןגינ

 טָאה בייא תעב .סעטרבח עכעלטסירק עריא טימ טעדוסעג ךיז רדסכ ןוא

 -עווש טימ ןגעקַאד יז טגעלפ ,סנכייצ עטסעב יד טכַארבעגמײהַא לוקסזייה ןופ

 ךָאד זיא שזדעלָאק ןיא ןייג ןופ .סַאלק ןרעכעה ַא ןיא ןײגרעבירַא טייקיר

 לָאז יז זַא ,טגרָאזַאב קרַאטש ןעוועג ןענעז עמַאמ-עטַאט .טדערעגּפָא ןיוש

 ..שרעדנַא סעּפע ,טיהַאב-טָאג ,רעדָא ץעגייש א ןעגנערבמייהַא טשינ הלילח

 ,ןפיורש ףיוא יװ ,טַאהעג יז טָאה לכעליימ ַא ןוא

 ריא וצ ןגירשעג יז טָאה -- !ןדיי ענייד טימ קנַארק ךימ טסכַאמ ---
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 יז -- .טסירק ַא זיב דיי ַא ןופ דישרעטנוא ןייק טשינ עז ךיא -- .רעטומ

 ,רעטרעוו ןפרָאװעג ןוא רעטומ רעד וצ לגיּפש ןופ טיירדעגסיוא ךיז טָאה

 יז ףיוא ךעלדיימ ענעי יװ ,ןטסירק ףיוא טקוק ריא -- .רעייפ רעקיטש יו

 ןכירק דייר עלַא יד .ןשטנעמ ערעדנַא ןעוועג ןטלָאװ ייז יװ טקנוּפ ,סעיֵאב

 יד יװ טקנוּפ ,ךעלדיימ יד ןפרַאד ןעגנוי יד .סיורַא זדלַאה ןופ ןיוש רימ

 זיא עבלעז סָאד .טשינ דישרעטנוא ןייק זיא סע ,ןעגנוי יד ןפרַאד ךעלדיימ

 ..ןטסירק ןוא ןדיי טימ

 זיא ןוא לוטיב טימ טגָאזעג עמַאמ יד טָאה -- !טָאה סָאד ליומ ַא --

 .רעמיצפָאלש סרעטכָאט רעד ןופ סיױרַא ךיג

 תונעט טָאהעג טָאה רע .טגרָאזרַאפ ןעוועג רעבָא זיא סבָאקיישזד דוד

 ענייז ןעיצרעד וצ ןבעגעגנייא טשינ םיא ךיז טָאה סע סָאװ ,ךיז וצ

 "נָאלבעג ךיא בָאה וו, --- .טרינַאלּפ ןוא טבערטשעג טָאה רע יו ,ועיזניק

 ףךיז רדסכ רע טגעלפ -- ?געװ רעד זיא וװ ? טקיסעלכַאנרַאֿפ ןוא טעשזד

 ייװַצ יד ןריפוצפיורַא דלודעג ןוא תוחוכ ,לכש ןעמ טמענ ּוװ -- .ןגערפ

 טימ רע טָאה רעטכָאט רעד ןגעוו -- ..."? ךרד ןשידיי םעד ףיוא רעדניק

 ; בייוו ןייז וצ טגָאזעג ץרַאה קידרעטיצ ַא

 ןײגסיױרַא סָאד יװ ,ןצנַאט סָאד טױַאעג יֹוזַא טשינ ןיוש טלָאװ ךימ ---

 ..ךיז ךיא קערש םעד רַאפ ,ךיז ןליקּפָא םיצקש יד טימ ןסיורד ןיא

 ,בייא .רָאנילע ןגעוו יו ערעדנַא ןַא ןעוועג גנוניימ ןייז זיא ןבייא ןגעוו

 ַאשזד רעד ,היאר-אהו .ןטענק ןָאק ןעמ סָאװ גייט ַא זיא ,ןטלַאהעג רע טָאה

 טגנערב ,טרעסעבעג ךיז רע טָאה לוקס ןיא ןוא ,ןליוו ןייז טיול םיא טענק

 שידיי ַא ןעמוקסיורַא לָאז סע ידכב ןָאט וצ סָאװ רעבָא .סנכייצ עטוג םייהַא

 טשינ רעבָא זיא טייצ יד .טסוװעג טשינ סבָאקיישזד דוד טָאהװ ,על'הלח

 רעד ןוא ,ןווייח ףיוא יוװ ןסקַאװעג זיא רוחב רעד .טרָא ןַא ףיוא ןענַאטשעג

 ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןסקַאװעג זיא ,םיא ףיוא םירבח ענייז ןופ סולפנייא
 עמַאמ יד יוװ ,ןביילג טנַאקעג שטָאכ רע טלָאװ .ןגָאלשרעד ןעוועג זיא דוד
 ,לפש םוצ ןעמוק רע טעװ ןרעװ רעטלע טעװ רע ןעוו זַא -- ענייז

 ףיק ןיא רעטומ רעד וצ ןפיול וצ ןעמוקעג רָאנילע זיא לָאמ ןייא

 לד ןטיירגוצ ןטימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא עמַאמ יד .דיירפ סיורג טימ
 אקווד טָאה יז .טזָאלעגּפָא טשינ רעבָא ריא טָאה רעטכָאט יד .ערעשטעוו
 סָאד ןגיוא ענעגייא עריא טימ ןעז ןײלַא לָאז רעטומ יד זַא טלָאװעג

 ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא דליב עסיורג סָאד ןוא לּפעק עקידנעיירש
 ,גנוטיײצ-גָאטימכָאנ רעד



 רעגניז בקעי

 -- .דיירפ טימ ןוא טציוושעצ טדערעג יז טָאה -- !עז ,עמַאמ ,עז --

 ַא ןרָאװעג זיא ,סלעינ ַאנַאשטשירק ,עסירטקַא-יוומ עסיורג יד ,עז

 .! עשידיי

 ,טרעפטנעעג עמַאמ יד טָאה -- .ןפָארטעג ךימ טָאה קילג ַא --

 .גנוטייצ רעד ףיוא קילב ַא וליפַא קידנּפַאכ טשינ

 ןיא יו ץלַא ךָאנ טסיב וד ,טשינ רָאג טסייטשרַאפ וד ,ַאמ ,ָא --

 רעבָא טָאה יז ,"שיקנערפטלַא טסיב וד; ןגָאז יז טָאה טלָאװעג -- .?ּפָארוי;

 ַאזַא סָאװ ,םעד טימ טסיורגעג ךיז טָאה רָאנילע .טגָאעג טשינ סָאד

 ןשידי םעד ןעמונעגנָא טָאה ,סלעינ ַאנַאשטשירק יו עסירטקַא עטמירַאב

 םעד רַאפ דובכ רעסיורג ַא ןעוועג סָאד זיא גנוניימ ריא טיול .ןביולג

 עסירטקַא ענייש ןוא עטמירַאב יד ,טייקינילק ַא סעּפע .קלָאפ ןשידיי

 ?לּפמעט ןשידיי ַא ןיא ,דיי ַא טימ טַאהעג הנותח ןוא ןעוועג רייגמ ךיז טָאה

 טשיורַאב ןעוועג ץלַא ךָאנ יז זיא -- ?טניימ סָאד סָאװ טסייוו וד ,ַאמ --

 ! רָאנָאה ַא ָאי ,דניק שידיי א ןייז וצ רָאנַאה ַא ךָאד זיא סע -- סעיינ רעד ןופ

 ,גנוטייצ רעד ןיא קידנקוקנײרַא ,ךיז וצ טדערעג יז טָאה ---

 -- .טמיטשעגוצ עמַאמ יד טָאה -- דיי ַא ןייז וצ דובכ ַא זיא יאדווַא --

 .טגָאזעג גנַאל ןיוש ךיא בָאה סָאד

 טרעהעגפיוא טשינ טָאה יז ןטיבעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רָאנילע

 ךיז ןעדוס ןוא סיווװמ יד ןיא ןייג ,ןצנַאט ,םיצקש יד טימ ןפיולמורַא

 :ןעשטרוב ןוא ןײגמורַא טגעלפ ,דוד ,עטַאט רעד ןוא .סעסקיש יד טימ

 ענייז ןגעלפ --- דיומ יד ,דיומ יד .טעּפש וצ ןייז טשינ רָאנ לָאז'ס --

 ,גנוגערפיוא ןופ ןרעטיצ ןּפיל

 ריפ לטיּפַאק

 עטבילעג עטשרע סבייא

 טשינ בייא טָאה ךעלדיימ ןפיולוצכָאנ ףיוא גנַארד ןכעלרעניא ןייק

 ױזַא סָאד ןעמונעג ןוא ,ביל םיא ןבָאה ייז זַא ,טסּוװעג טָאה רע .טַאהעג

 סעּפע ןגירקסיורַא סָאד ןעוועג םיא ייב זיא סע ךעלריטַאנ יו ,ךעלריטַאנ

 טָאה רע .רעטסעוװש ןייז ןופ טלעג לסיב ַא רעדָא ,ןרעטלע ענייז ןופ

 טשינ םיא זיא ,טייצ רעדעי וצ ןבָאה ,ךעלדיימ יד ,ייז ןָאק רע זַא טסוװעג
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןַאטעג סָאד ןבָאה םירבח ענייז יו ,ייז ךָאנ ךיז ןגָאי סָאד ןעוועג קיטיינ

 ןייא טימ טסנרע ןרעוװ וצ טשינ טנרָאװעג םיא טָאה קנַאדעג רערעדנַא ןַא

 םיא ןָאק ,טביילגעג רע טָאה ,ריא טימ ךיז ןדניברַאפ סָאד לייוו ,לדיימ

 טלָאװעג ָאי ןיוש טָאה רע ביוא .שזדעלַאק ןיא סעידוטס ענייז ןיא ןרעטש

 סָאד זיא ,יטרַאּפ ַא וצ יצ ,סיוװמ יד ןיא ,ןצנַאט םוצ לדיימ ַא ןעמענ

 םיא ןבָאה ,לוקס-ייה ןיא ךעלדיימ עשידיי יד .עשידיי ןייק ןעוועג טשינ

 -- טריוורענעד טושּפ םיא ןבָאה ייז .טריסערעטניא טשינ ןצנַאג ןיא

 טימ רוחב ַא ןגעו ,סרעטעוװס-רימשזַאק ןגעוו רָאנ ייז ןטכַארט קידנעטש

 ,טעשעג סָאד ןעוו ןוא ,רעניד-קייטס ַא וצ ןעמענסיוא ייז לָאז סָאװ רַאק ַא

 -סיוא טשינ לָאמ ןייק רע טָאה םעד בילוצ .תילכת ןגעוו דלַאב ייז ןדער

 ןופ טפַאשלעזעג יד רעביל ןעוװעג זיא םיא .לדיימ שידיי ןייק ןעמונעג

 ןייז טביולעג ,םיא וצ טעשטשַאלעג ךיז ןבָאה ייז .ךעלדיימ עכעלטסירק

 ,טרעדָאפעג םיא ןופ טשינ רָאג .ןעמיווש ןוא ןצנַאט ןייז ,לָאב ןיא ןליּפש

 רעבָא ךיז טָאה רע קרַאטש יװ .ןעניד ֹוצ ןעוועג טיירג לָאמ עלַא רָאנ

 .ץץענ רעד ןיא שיפ ַא יװ ןלַאפעגנײרַא ךָאד רע זיא ,ןטיהעג טשינ

 -ייה ןייז ןבעג ֹוצ ןבילקעגסיוא טָאה בייא ןעמעוו ,עטרבח-סַאלק יד

 ןבָאה ןרעטלע ערעייז ןעוו .סדרַאודע ַאירָאלג ןעוועג זיא ,עקליּפש-לוקס

 ,"בייוו-ןוא-ןַאמ , ןיא ןליּפש טפָא רעדניק עדייב ךיז ןגעלפ ,תונכשב טניווועג

 ייוצ ןיא רעזייה טפיוקעג ךיז ןבָאה סדרַאודע יד ןוא סבָאקיישזד יד ןעוו

 לוקס-ייה ןיא .טרעטייוורעד ןרָאװעג רעדניק יד ןעגעז ,ןטנגעג ערעדנוזַאב

 .טנגעגַאב רעדיוו ךיז ייז ןבָאה

 זיא יז .דניק קיצנייא-ןוא-ןייא ,טעװעלַאבעצ ַא ןעוועג זיא ַאירָאלג

 יוװ ,דיירפ ךָאנ טגָאישג קרַאטש ךיז טָאה ןוא טסולסנבעל טימ לופ ןעוועג

 ןביהעגנָא דלַאב ךיז יז טָאה ןרָאװעג ןלעפעג ריא זיא רוחב ַא רָאנ

 ןוא ןייצ עסייו עריא טימ ןעלכיימש ןוא ךיז ןעלדנח ,םיא םורַא ןעיירד

 ןפָארטעג טָאה סָאד) רוחב םעד ןיא טשיוטנַא ךיז טָאה יז ןעוו .ןּפיל עטיור

 ַא ןגָארקעג יז טָאה ךיילג לייוו ,קיטעמוא ןעוועג טשינ יז זיא ,(טפָא רעייז
 יז ןבייא וצ ןדנובעגוצ ךיז טָאה יז זיב טריסַאּפ טָאה ץלַא סָאד .ןטייווצ
 זיא בייא ןוא ,ןגיוא עיולב עקיטכיל טימ ,עדנָאלב ַא ,ענייש ַא ןעוועג זיא
 זיא יז .ןעוסיוא ןלעקנוט ַא טַאהעג ןוא ךיֹוה ,טיובעג שיטעלטַא ןעוועג
 יד ךיוא ןוא רעטסעקרָא-לוקסײה םעד ןיא "?טערַאשזדיײמ, = ַא ןעוועג
 טסּוװעג טָאה יז .דלעפ-טרָאּפס ןפיוא ןטנעמסידָאלּפַא יד ןופ ןירעריפנָא
 בייא זַא :ץלָאטש ןשירענעמ סבייא ןענעפנח וצ ןעלטימ ַא רַאפ סָאװ טימ
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 רעגניז בקעי

 טפָא טָאה סָאד) ליּפשילַאבסײב ַא ןיא י"ןַאד םאה; א טכַאמעג טָאה

 ַאירָאלג זיא ,ליּפש-"לָאבסופ, ַא ןיא שער דרַאי-יירד א יצ ,(ןפָארטעג

 טריריּפסניא ןוא "טרישטעג/, ,ַארוה ןעירשעג ,ןטפול רעד ןיא ןעגנורּפשעג

 ןסעגרַאפ טשינ ךיוא טָאה יז .ןָאטכָאנ ריא ןלָאז ייז זַא ךעלדיימ ערעדנַא יד

 .םירוחב יד רַאפ ןעמיר ןוא ךעלדיימ יד רַאפ ןביול וצ םיא

 רעד .ןַאמ רעכייר ַא ןעוועג זיא ,סדרַאודע רעטסימ ,רעטָאפ סַאירָאלג

 רע .טפַאשלעזעגיסגנורעכיזרַאפ ַא ןופ רָאטקעריד ןוא טנעדיזערּפ-עציוװ

 טָאה ,רוחב ןשידיי ַא טימ םורַא טייג ַאירָאלג ןייז זַא ,טסווװרעד ךיז טָאה

 טָאה ,סדרַאודע ַארעװלַא סיסימ ,רעטומ יד .זָאנ רעד טימ טיירדעג רע

 טגָאזעג טָאה יז .ןעזסיוא ןוא ןרעינַאמ ענייז רַאפ ןבייא ןגירקעג ביל דָארג

 :ןַאמ ריא וצ

 -רעד לָאמ ליפ רימ טסָאה וד .ןדיי ןענעז טניירפ ענייד עלַא טעמכ --

 יד ןעו ,טציא ןוא ,עשידיי יד ןענעז ןטנעילק עטסעב ענייד זַא ,טלייצ

 ...ביל ךיז ןבָאה רעדניק

 יד ןיא בייוו ןייז ןיירַא סדרַאודע זיא -- ,ַארעװלַא ,תמא זיא סע --

 .עקירעזדנוא טימ יװ ,ןדיי טימ ןעלדנַאה וצ רעביל בָאה ךיא --- .דייר
 ןליּפש ןליפַא .ןפיוק וצ ייז ייב ביל בָאה ךיא ןוא ,ןטנעילק עטוג ןענעז יז

 .ןַאלּפַאק רעטסימ טימ ביל ךיא בָאה שטנָאל ןסע רעדָא ,ףלָאג ןיא

 ..וטסעז סָאד ,רעטכָאט ןיימ רַאפ ןתח ַא רעבָא

 ןענעז יז -- ןסירעגרעביא םיא ַארעװלַא טָאה -- ?זיא סָאװ --

 ןעמָאנ ןטוג ַא טָאה רע ,טפעשעג-גנוריצ סיורג ַא טָאה רעטָאפ ןייז .ךייר

 ,רעבייוו יד טשינ ןגָאלש ייז ןוא טשינ ךיז ןטג רענעמ יעשידיי .טָאטש ןיא

 .רע טלעפעג רימ .םיא ייב ןבעל טוג ַא ןבָאה טעװ יז זַא ,ביילג ךיא

 סדרַאודע רעטסימ טָאה -- ,ַארעװלַא ,סע טייג םעד ןיא טשינ --

 טלעפעג רימ .סע טייג םעד ןיא טשינ -- .בייוו ןייז ןגייצרעביא טריבורּפ

 טלַאפ ,דיי ַא טימ הנותח טָאה ןיטסירק ַא ןעו רעבָא .רוחב רעד ךיוא

 ןצרַאװש ַא טימ טַאהעג הנותח טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,שזיטסערּפ ריא

 םַאטשּפָא םעד וצ ץנערעפידניא ןופ קורדסיוא ןַא ןענעז תונותח עטשימעג

 ןופ ,החּפשמ רעד ןופ ךיז ןסיײרּפָא ,טניימ סָאד .עמַאמ-עטַאט ענעגייא ןופ

 ריד ךיא לָאז יוװ ,ןייז ןלעװ ךעלקינייא יד זַא ,ךיוא טניימ סָאד ,עיצידַארט

 ענעגייא סָאד ּפָא ןשיװ ןטולב עטשימעג .רענייגיצ ןייק טשינ וליפַא ,ןגָאז

 רעטנזיוט טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג זיא ,ַארעװלַא ,ןבעל סָאד ...םינּפ

 טשינ זיא סע .ןרעלקרעד טשינ רעטרעװ טימ ןָאק ןעמ עכלעוו ,םעדעפ
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 יו ךיז רע טָאה -- םָאטש םענעגייא ןופ ךיז ןסיײרוצּפָא ךעלשטנעמ

 רעטסימ ןעק ךיא יו טיול .ַארעװלַא ,סע טייג םעד ןיא טָא -- .ןטעבעג

 טָאה רע ךיוא זַא ,ןביילג ךיא ףרַאד -- ,ןבעגעגוצ רע טָאה -- ןסבָאקיישזד

 .ךיא סָאװ ןליפעג עכלעז יד

 טַאהעג טשינ רָאג סדרַאודע סיסימ טָאה ןטנעמוגרַא עכלעזַא ףיוא

 | ,ןגָאז וצ סָאװ

 טָאה ַאירָאלג .געלשעג א ןעמוקעגרָאפ לייוװרעד זיא לוקס ןיא

 .רָאנָאה ריא בילוצ טָאבָאר רעטלַאװ טימ ךיז טגָאלש בייא זַא ,טביילגעג

 א ןעזעג געלשעג םעד ןיא טָאה יז .ןָאטעג האנה קרַאטש ריא טָאה סָאד

 .ריא וצ עביל רעקרַאטש ןופ ןכייצ

 ןוא ייָאבואק רעשירעדניק רענעי ייב טָאה ָאזָארבמָאל ָאשזד טניז

 ןגָארטעג רעטלַאװ טָאה ,ץוש ןייז רעטנוא ןבייא ןעמונעג ליּפש-רענַאידניא

 וצ סָאה ַא ןגָארטעג רעטלַאװ טָאה גנַאל- ןרָאי .ןעָאשזד ףיוא סעכ א

 ,טלָאמעד טקנוּפ ליּפש ןיא ןבייא ןעמונעגנײירַא טָאה רע לייוו ,ןעָאשזד

 רעבָא טָאה ןעָאשזד טימ .ןבירטרַאפ דיי םעד טָאה ,רעטלַאװ ,רע ןעוו

 ןזָאלוצסיױא טכוזעג רע טָאה .,ךיז ןעּפעשטרַאפ וצ טַאהעג ארומ רעטלַאװ

 טכָאק ןטָאבָאר ןיא זַא ,טסווװעג עלַא ןבָאה לוקס ןיא .ןבייא ףיוא סעכ ןייז

 רעטלַאװ יו טקנעדעג טוג טָאה בייא ךיוא .ןסבָאקיישזד ףיוא טולב סָאד

 טימ תונובשח טַאהעג טָאה רע ךיוא ,דלעפליּפש ןופ ןביירט םיא טגעלפ

 ןופ הביס יד טסּוװעג טשינ רענייק טָאה ,עדייב ייז ץֹוחַא רעבָא .ןרעטלַאװ

 .האנש רענעגרָאברַאפ רעד

 ןעוועג ןענעז ,ןַאירָאלג וצ טרַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירוחב לָאצ ַא

 יד .רעכיב עריא ןגָארט וצ ןבייא טיג יז סָאװ ,קיטכיזרעפייא קרַאטש

 ייז ןבָאה ,לציּפש ַא ןבייא ןָאטנָא טלָאװעג רַאפרעד ןבָאה סרעניגרַאפ-טשינ

 סעכ ַא טגָארט רעטלַאװ זַא ,קידנסיוװ .ןעָאשזד רַאפ טַאהעג ארומ רעבָא

 טימ ןעּפעשטרַאפ ךיז לָאז רע זַא ,טריגירטניא םיא ייז ןבָאה ,ןבייא ףיֹוא

 לוקס ןופ רָאדירָאק ןיא .ייז רַאפ ןליוק עסייה יד ןרַאש לָאז ר ע זַא ,ןבייא

 ןבעגעג םיא ןוא ןבייא ןעגנַאגעגיײברַאפ ןוויכ ַא טימ דעטלַאװ לָאמ ןייא זיא

 ןענעז רעכיב סַאירָאלג ןוא ענייז זַא ,ױזַא ,לסקַא ןיא סיוטש ןקרַאטש ַא

 "ציירעצ ַא יו ןייטש ןבילבעג זיא בייא .טנַאה רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא םיא

 .רעכיב יד ןעמענוצפיונוצ ,ןגיובעגנייא ךיז טָאה ַאירָאלג .ףלָאװ רעט
 טימ ןבייהנַא טשינ ךיז לָאז רע זַא ,רעטעווס םייב ןבייא ןגיוצעג טָאה ָאשזד

 ןענַאטשעג ןענעז בייא ןוא רעטלַאװ ."רעכעפ םענעזָאלבעגפיוא; םעד

29 



 רעגניז בקעי

 עטצָאלגעגסיוא ןוא ןפיל ענעסיברַאפ טימ ןטייוצ םעד ןגעקטנַא רענייא

 ,בייל ַא ןגעק רעגיט ַא יװ ,ןגייא

 ,ןביוהעגנָא רעטלַאװ טָאה -- ?ןטסעמרַאפ רשפא ךיז טסליוו --

 ,לברַא ןרַאפ ןגיוצעג םיא ָאשזד טָאה --- ! בייא םוק --

 רימ ןשיװצ זיא סָאד -- .ןָאטעג גָאז ַא בייא טָאה -- !ַאשזד ,ןיינ ---

 ,ןרעטלַאװ ןוא

 טיירג ןעוועג רעבָא זיא רע .טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק רעמ טָאה ָאשוד |

 ןיא ,געלשעג עטשרע סָאד ןעוועג טשינ זיא סָאד .רבח ןייז ןצישַאב וצ

 -פיוא טזומעג יאדװַא רע טָאה טציא .טשימרַאפ ןעוועג זיא בייא ןכלעוו

 טשינ ךיז רע טָאה עמַאד רעד רַאפ ,ןַאירָאלג בילוצ .טסעמרַאפ םעד ןעמענ

 -רַאפ-לָאמ-ןייא טלָאװעג רע טָאה וצרעד .גנילכַאװש ַא יוװ ןזײװַאב טנַאקעג

 טציירעצ ןעוועג זיא רע .ךיז ןעּפעשט סרעטלַאװ וצ ףוס ַא א ןכַאמ לָאמ-עלַא

 ,טקידיײלַאב טליפעג ךיז ןוא

 ,ןייצ יד טימ טצירקעג בייא טָאה -- ? ןטסעמרַאפ ךיז וטסליוװ ןעוו --

 ןײרַא םינּפ ןיא טכַאלעג םיא רעטלַאװ טָאה -- ,טציא ןיוש ---
 .דלעפ ןקידייל ןפיוא םוק !יעקדָא --

 יד וו ,דלעפ קיטש ןקידײל םעד ףיוא קעװַא ןענעז ריפ עלַא

 םעד ףיוא .רענַאידניא ןוא סעיָאבוַאק ןיא טליּפשעג ךיז ןבָאה רעדניק

 ָאשזד .ךעלדיימ ןוא םירוחב עטּפָאכ עצנַאג ַא ןפָאלעגנָא זיא רעדנוװ ןזייב

 -גַאמָאק טָאה רע .ירעפער םעד רַאפ טרעלקרעד ןיילַא ךיז טָאה ָאזָארבמָאל

 ןגעקטנַא רענייא ,בייא ןוא רעטלַאװ .דָאר טיירב ַא ןכַאמ לָאז ןעמ טעוועד

 יד ףיוא ןעגנירּפש ןעמונעג ןבָאה ,רענעה עטציירעצ ייווצ יוװ ןטייווצ םעד

 .סרעסקָאב עלענָאיסעפָארּפ יו רעגניפ ץיּפש

 זיא רעטלַאװ שטָאכ .עלעביז ךַאװש ןייק ןעוועג טשינ רעמ זיא בייא

 לדער םעד ןיא .ּפעלק ןבעג טנַאקעג רעבָא רע טָאה ,טעפ גונעג ןעוועג

 טימ טמערַאילעג ןבָאה סָאװ ,םידדצ ןפַאשעג ךיילג ךיז ןבָאה גרַאוװגנוי

 : ןפורסיוא עקידנקיטומרעד

 זָאנ רעד ןיא !קיסַאּפ ןרעטנוא ,בייא ,גנַאלרעד קיסַאּפ ןרעטנוא ---

 רעד ןיא ,יױזַא טָא !גנַאלרעד ,גנַאלרעד !ןיײרַא עדרָאמ רעד ןיא ! ןיירַא

 סָאד ..!יזַא טָא !רעטלַאװ ,ּפיר רעד רעטנוא ..!ץעז ַא ךָאנ !עדרָאמ
 טגנַאלרעד טָאה בייא ןעוו ,לָאמ סעדעי ..!ץעז ַא ..!טוג !טוג !טוג זיא
 ,דיירפ ןופ ןטפול רעד ןיא ןעוועג ךעלסיפ סַאירָאלג ןענעז ,ןרעטלַאװ ץעז ַא

 זַא ,טקריוװעג ןוא סרעקוקוצ יד ייב גנורעטסײגַאב ןפורעגסױרַא טָאה יז
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןעוועג ןענעז סרעגעלש עדייב .ןבייא ןרידָאלּפַא ןוא *ןרישט , ןלָאז ייז ךיוא

 טָאה רעטלַאװ .עטָאלב טימ טרימשעגסיוא ןוא טקיטולבעצ ןייפ ץנַאג

 ,ןבייהפיוא טנַאקעג טשינ רעמ ךיז טָאה רע .ריזח טעפ ַא יו טכײרּפעג

 :טגערפעג טָאה רע .רעדימ ַא ,ףוג סרעטלַאװ ףיוא ןציז ןבילבעג זיא בייא

 ? טלַאװ ,גונעג טַאהעג טסָאה --

 ךיז טָאה טציא טשרע ."ָאי, ףיוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה רעטלַאװ

 ךיז ןבָאה עדייב .ןייטשפיוא ןרעטלַאװ ןפלָאהעג ןוא ןביוהעגפיוא בייא

 ןופ .ייז ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ טשינ רָאג טלָאװ סע יװ ,טנעה יד ןבעגעג

 רע ,ןסבָאקיישזד בייא וצ ןדנובעגוצ טָאבָאר רעטלַאװ ךיז טָאה ןָא טציא

 .ָאזָארבמָאל ָאשזד יװ טקנוּפ ,טניירפ ןייז ןרָאװעג זיא

 טָאה בייא סָאװ ,םעד ןופ רָאנ טשינ ,ךעלקילג ןעוועג זיא ַאירָאלג

 ייוצ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ריא בילוצ סָאװ רָאנ ,טסעמרַאפ םעד ןענווװועג

 .רענעמ

 -סָאילַאכ עצנַאג יד זיא ,לוקס-ייה יד ןקידנערַאפ ןרַאפ ןכָאװ עכעלטע

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה עלַא ןעוו ,וצ-טכַאנרַאפ .גולפסיוא ןַא ףיוא ןעוועג ערט

 -רַאפ ,קילעטשרעטניה ןבילבעג בייא ןוא ַאירָאלג ןענעז ,ןרָאפרעדנַאנַאפ
 ,טשרמולכ טעשזדנָאלב

 טָאה -- ,ןעָאשזד טימ ןייג טסעוי וד זַא ,ןקָארשעג ךיז בָאה ךיא ---=
 טימ ןבילבעג טסיב וד סָאװ ךעלקילג ןיב ךיא --- ןבייא וצ טגָאזעג ַאירָאלג

 -ונעג ןוא סיפ יד ןופ ןשטַאל עריא ּפָארַא ףרַאװ ַא ןבעגעג טָאה יז -- .רימ

 ךעלקילג יו טשינ טסעז -- .זָארג ןפיוא ןעגנירּפש ןוא ןעיירד ךיז ןעמ

 ןביוהעגנָא ןוא ןעמונעגמורַא םיא ,ןבייא וצ ןפָאלעגוצ זיא יז -- ? ןיב ךיא

 ריא טקורעגנײירַא ןוא דמעה ןייז טלּפענקעצ טָאה ,ןזדלַאה ןוא ןשוק

 .טסורב רעקירָאה ןייז ףיוא לטנעה ךייוו

 ןָא טלָאמעד ןופ .טעּפש רעייז טנװָא םענעי ייז ןענעז ןעמוקעגמיײהַא
 .טנווָא ןדעי טנגעגַאב ךיז ייז ןבָאה

 טָאה רעטומ ריא וצ .ןייג טלָאװעג טשינ שזדעלַאק ןיא טָאה ַאירָאלג
 | :ןפורעגסיוא לָאמ ןייא יז

 ןבָאה ליוו ךיא !ןבָאה הנותח ליוו ךיא !קנַארק ךימ טכַאמ לוש יד ---
 !דניק ןייא זיולב ,וד יו טשינ ,רעדניק ךס ַא ןוא םייה ַא

 טָאה רע ןעוו .ביל םיא ןבָאה ןרעטלע ענייז זַא ,טסווװעג טָאה בייא
 .טפָארטשַאב טשינ ךיוא םיא יז ןבָאה ,קידלוש טליפעג ֹוליִפַא ךיז
 סעמַאמ-עטַאט ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ,ןשקע ןַא ןעוועג זיא רע שטָאכ
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 רעגניז בקעי

 טָאה ווירב עריא ןיא .ןרָאפ טזומעג שזדעלאק ןיא רעבָא רע טָאה ,ןליוו

 טקנעבעג טָאה בייא ךיוא ,םייהַא ןפור ןייא ןיא ןטלַאהעג ַאירָאלג םיא

 .רעטסעמעס ןטייווצ ןופ ףוס םעד טרַאװרעד םיוק ךיז ןבָאה ייז .ריא ךָאנ

 ,"רעּפַאסא ןטשרע םעד ייב דלַאב .ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה בייא

 שזדעלַאק ןיא רעמ טעוװ רע זַא טרעלקרעד רע טָאה ,שיט סנטַאט םייב

 .סענזיב יד ןיא ןעמענניירא םיא לָאז עטַאט רעד זַא ,ליוו רע .ןייג טשינ

 לָאז בייא זַא ,ןָאלרעד טשינ טעװ רע ,ןגירשעג טָאה עטַאט רעד

 ,טנייועג טָאה עמַאמ יד .טפנוקוצ עצנַאג ןייז ןרעטשעצ עסקיש ַא בילוצ

 טשינ הלילח סָאד טעוװ יז ,טייוו וצ ןכירקרַאפ טשינ לָאז רע ,טרסומעג

 ןיא ,זיוה ןיא ןלַאדנַאקס עסיורג וצ ןעגנַאגרעד וליּפַא זיא סע ,ןגָארטרעביא

 לָאמ ןטשרע םוצ ,טקנעדעג בייא טניז ,טָאה ענייז רעטסעװש יד עכלעוו

 ןוא טַאריײהרַאפ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא יז .עמַאמ-עטַאט טימ ןטלַאהעג

 -עגניירַא ךיז טָאה רעגָאװש רעד וליפַא .ןַאמ ןשידיי ַא טַאהעג ָאי אקווד

 :ןבייא רסומ טגָאזעג ןוא טשימ

 טסנָאק וד ,ריד ףיוא טרעדנּוװ ךימ .בייא ,"רעזיירּפרוס םע ייא, ---

 .ןעמעש ךיז טסגעמ .טלעג ךס ַא טימ לדיימ שידיי ןייש ַא ןגירק ךָאד

 ןייק ןטעברַאפ ןעוועג קירוצ רָאי ַא טימ ןענעז סבָאקיישזד יד ןעוו

 ןוז ןטימ טנעקַאב רָאנילע טרָאד ךיז טָאה ,הנותח ַא ףיוא סעלעשזדנַא-טָאל

 ןופ רעטלע רָאי ריפ טימ ןעוועג זיא רע .ןַאמסדנַאל ַא סרעטומ ריא ןופ
 יז .טפעשעג-סינ ענוװָאטרוה ַא סרעטָאפ ןייז וצ ףתוש ַא וצרעד ןוא ריא

 ןטעברַא סע .ךעלטעטש ןוא טעטש עטייוו ןיא סינ ײלױעלַא ןריטרָאּפסקע

 ןַא ןיא טציא טניוװ רָאנילע .עטלעטשעגנָא קיצנַאװצ רעבירַא ייז ייב

 -רָאּפמיא ,תוזוזמ ןעגנעה סעקַאשוא-ןריט יד ףיוא .םייה ענייש ,ענעגייא

 ּפָאק ריא וצ יז טקעד ,סטכַאנוצקיטײרפ ןדעי .לארשי ןופ עטריט

 טכיל ייווצ יד רעביא טייטש יז .טכיל טשטנעב ןוא עלעכיט ןדייז ַא טימ

 טשינ טסייוו יז לייוו ,ןּפיל יד טימ זיולב טכַאמ ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ

 טנפע ,ּפָאק םעד ּפָא יז טקעד ךָאנרעד .לַאפ ַאזַא ןיא ןגָאז ףרַאד ןעמ סָאװ

 ריא ךיז טקידנע םעד טימ --- *"תבש-טוג; -- ןַאמ ריא וצ טגָאז ןוא ןגיוא יד

 רעדילגטימ ןענעז רענסעק רָאנילע ןוא ןיטרַאמ זַא ,ךיז טײטשרַאפ .טייקשידיי

 "רַאפ ,ןוא ןיירַא לּפמעט ןיא סטכַאנוצקיטיירפ ייז ןעייג לָאמַא ,לּפמעט ןיא

 -שידיי לסיב ץנַאג רעייז שטָאכ .ךיוא רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר ,ךיז טייטש

 ערעייז ןיא ייז ןליפ -- תווצמ ג"ירת יד ןופ ךעלקערב ןופ טײטשַאב טייק

 טימ ץלָאטש ןענעז ןוא ןדיי עקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ןענעז ייז זַא ,רעצרעה
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 וצ טכער יד ךיז ייז ןעמענ ,"טייקשידיי; רעייז ףיוא טריזַאב .סוחי רעייז
 .סעסקיש טימ ךיז טרבח רע יאמלה ,ןרָאי יד ןבייא ןייגרעד

 טרעהעגסיוא ןפיל ענעסָאלשרַאפ ןוא ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ טָאה בייא

 .רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןופ דייר-רסומ יד ןוא ןעיירשעג סעמַאמיעטַאט

 זַא ,גנוניימ עקידרעירפ ןייז טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ רעבָא ןבָאה דייר ערעייז

 ןופ ענירג עלַא יװ ,ןענַאטשעגקירוצ זָאלסגנונעּפָאה ןענעז ןרעטלע ענייז

 -גגעקטנַא טשינ ךיז ,ייז טימ ןרַאּפש טשינ ךיז טעװ רע .םייח רעטלַא רעד

 טשינ שזדעלַאק ןיא רע זיא רעמ .ןָאט עקינייז סָאד יווייס טעװ רע ,ןלעטש

 רָאנ ,טפעשעג ןיא ןטַאט םעד ןפלָאהעג טשינ ןליפַא טָאה'ר .ןעגנַאגעג

 רעמיצ ןיא ךיז ייב געט עצנַאג ןגעלעג ,גנַאלש-ןוא-גנילש ךיז טײרדעגמורַא

 יד טימ רעדָא ןַאירָאלג וצ קעװַא רע זיא ןטנוװָא יד ןיא .רעכיב טנעיילעג ןוא

 | .סעיִאב
 ָעטפָא סנטַאט םעד רעבָא .ןַאירָאלג טימ טוג טליפעג ךיז טָאה בייא

 ךיוא ןוא ,גנידצלַא ןיא קידלוש ויא יז רָאנ זַא ןעמַאמ רעד ֹוצ תונעט

 ןפרָאװעגנָא םיא ףיוא ןבָאה -- ןכורבסיוא עכעלטפַאשנדיײל עטּפָא סָאירָאלג

 םיא רָאנ ,ןליפעג סבייא טימ טנכערעג טשינ וליפא ךיז טָאה יז .דחּפ ַא

 וצ ןָאט לכיימש ַא טרָאטעג טשינ טָאה רע ,ךיז ןבעל ןטלַאהעג ןֹוא ןטיהעג

 ןגעוו רעדָא ,תונעט סרעטָאפ ןייז ןגעוו ריא טימ ןדער ןופ .לדיימ רעדנַא ןַא
 רע טָאה טנװָא ןדעי .טדערעגּפָא ןיוש ךָאד זיא ,שזדעלַאק ןיא רעטייוו ןייג
 טָאה גנַאג רעקידרדסכ ַאזַא .ןילַא ריא טימ רָאנ ןוא ,ריא טימ ןייז טזומעג
 ןייז ןופ זַא ,ןקערש ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .ךעלריטַאנמוא ןעזעגסיוא םיא
 עשירענעמ ענייז ןרילרַאפ טייהרעגנוי רע טעװ ,טכַאנ עדעי ןַאירָאלג טימ
 סע יו ןליפ ןביױהעגנָא טָאה רע .ןסערעד ןרָאװעג םיא זיא ליּפש יד .תוחוכ
 ןיא דייר יד ןופ טקיטשרעד טרעוו רע יו ,טפול טלעפעגסיוא םיא טלָאװ
 טסנרע טָאה רע .ןכורבסיוא עכעלטפַאשנדייל סַאירָאלג ןופ ןוא ,םייה ןייז
 .טָאטש ןופ ןפיולטנַא וצ ןטכַארט ןביוהעגנָא

 רע טגעלפ -- ,ןעײרפַאב וצ ךיז ױזַא יו געוו ַא ןעניפעג זומ ךיא --
 ,ןעמעלַא רַאפ רעסעב ןייז טעוװ ,רעירפ סָאװ ,רעכיג סָאװ --- .ךיז וצ ןעלמרומ

 טקַאּפעגנייא ןוא עזילַאװ ַא ןָאטעג ּפַאכ ַא רע טָאה גָאט םענייש ןייא ןיא
 רעטסעווש רעד וצ טרָאפ רע זַא ,רעטומ רעד רע טָאה טגָאזעג .ןכַאז לסיב ַא
 טימ .טלעג לסיב ַא טפוטשעגרעטנוא םיא טָאה יז ,געט עכעלטע ףיוא
 רע טָאה ןַאב רעד וצ געוו ןפיוא .טנגעזעג טשינ וליּפַא ךיז רע טָאה ןַאירָאלג
 עקַאט זיא בייא .רעטָאפ ןטימ טנגעזעג ךיז ןוא טפעשעג ןיא ןטערטעגנָא
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 טָאה םישדח ריפ עּפַאנק ןוא ,טייצ ןכָאװ יירד רעטסעוװש רעד ייב ןעוועג

 "קירוצ זיא רע יוװ ךיג ױזַא רעבָא .דנַאל ןרעביא טעקנָאלבעגמורַא רע

 ַאירָאלג םיא טָאה ,םייה ןייז ןופ לעוװש יד ןטָארטעגרעביא ןוא ןעמוקעג
 ןעז טגנידַאבמוא םיא זומ יז זַא ,טרינָאפעלעט

 -רַאפ ַא ףיוא טנגעגַאב ןליבָאמָאטיױא ייווצ ךיז ןבָאה טנוװָא ןבלעז םעד

 יז סָאװ ןַאירָאלג ןגערפ וצ ןזיװַאב ךָאנ טָאה בייא רעדייא .געוו םענעפרָאװ

 .ןענייוו ןביוהעגנָא ןוא לסקַא ןייז ףיוא ןבעגעג לַאפ ַא יז זיא ,טכַאמ

 ,טנוזעגיייז ַא ןָא קעװַא טסיב סָאװ ,ריד ףיוא זייב טשינ ןיב ךיא --

 ,טקיאורַאב ןצנַאג ןיא ךיא ןיב ,ריד עז ךיא זַא ,טציא

 וצ טעילוטעג ךיז לצעק ַא יװ ,ןזדלַאה ןוא ןשוק ןעמונעג םיא טָאה יז

 ַא ןופ םיוז ַא וצ יװ ,ןּפיל עריא וצ טּפעלקעגוצ ךיז טָאה ליומ ןייז .םיא

 עכייוו יד ...ןרעדָא ענייז ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה ןייוו רעסיז רעד ןוא ,רעכעב

 ןייז רעטנוא ןגיובעג שיטסַאלע ךיז ןבָאה רעּפרעק ןסייה ריא ןופ ןרוטנָאק

 טימ יוװ ןעוועג טשינ רעבָא זיא סָאד ...טניוו ןפיוא למייב ַא יװ ,ףוג ןוויסַאמ

 -פָאלש ריא ןיא ,סעטסוק יד רעטנוא ןגעלעג ןענעז ייז תעב ,קירוצ םישדח

 רעקידנעשטשַאל ריא רעטנוא .ןלעטָאמ יד ןיא יו טשינ וליפַא ןוא רעמיצ

 ,טײקטרַאה עטנשקערַאפ ַא טליפרעד בייא טָאה טייקכייוו רעקיביגכָאנ ןוא

 עריא ףיוא טנעה ענייז טגײלעגפױרַא ןוא םינּפ ריא טרעקעגּפָא טָאה יז

 | : טייקרעטיב טימ ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז .טסירב

 יז טָאה -- ןעוװעג ּוװצעגרע טסיב וד וװ רעצעלּפ עלַא יד ףיוא ---

 רַאפ ןקָארשעג ךיז טלָאװ ןיײלַא יז יו ,טעשטּפעשעג רעטיצ טימ ןוא טלַאק
 ,רערעדנַא ןַא טימ ןעוועג טכַאנ עדעי וטסיב טרָאד ךיוא -- רעטרעוו עריא

 ...רימ טימ טציא טסיב וד יװ

 ךיז טָאה ןיימ רעייז .ןזיּפש יו רעטרעוו .ןקָארשרעד ןרָאװעג זיא רע
 טָאה רע .םירבא ענייז ןופ םעדעפ עוויטיסנעס יד ןיא ףיט טזיּפשעגנײרַא
 טציא זיב .טערַאגיצ ַא ןרעכיורַאפ וצ טשרמולכ ,טנעה ענייז ןגיוצעגקירוצ
 וצ ןדנובעגוצ ןייז ןופ ךָאי םעד ,טייקרעוװש יד ןפירגַאב טשינ רע טָאה
 סָאד ,ַאירָאלג ,יז זַא ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .יורפ ןייא
 -רעפייא ןייז לָאז ,טָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןוא לוקסיייה ןיא לדיימ עטסנעש
 ,טקידיײלַאב טליפעג ךיז טָאה רע .קיטכיז

 ,תמא טשינ זיא'ס זַא ,טסייוו וד --- .טגָאזעג לדייא רע טָאה -- ,ןיינ --
 ןיב ךיא ןינ .ןעמוקעגקירוצ טשינ טציא ךָאנ ךיא טלָאװ ,וד טשינ ןעוו
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 ןציז ןבילבעג זיא רע -- ...רערעדנַא ןייק טימ ןעוועג טשינ לָאמ ןייא ןייק

 ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ

 טימ רעטרעוװ יד ןעגנערבסיורַא ןופ ןפוא רעד ןוא קילב רעטסנרע ןייז

 טָאה יז .תמא םעד טגָאז רע זַא ,ליפעג סָאד ןבעגעג ריא ןבָאה ,טייקרעניז

 ןגיוצעגוצ םיא סמערָא עריא טימ ןוא זָארג ןפיוא סיוא יצ ַא ןבעגעג ךיז

 ,ךיז וצ

 -רַאפ טשינ רעמ ךימ טסעוו -- טעשטּפעשעג יז טָאה --- רימ וצ םוק --

 עריא ןופ ןגָאלשעג ךעלרעייפ ןבָאה --- ,ענייד ןייז לָאמ עלא לעװ ךיא .ןזָאל

 ,ןגיוא

 ןפורעגנָא ַאירָאלג ךיז טָאה ,זָארג ןפיוא ןסעזעג רעדיוו ןענעז ייז ןעוו

 : םיטש רעקידרעטיצ ַא טימ

 ןיא ןעגנַאגרַאפ ןיב ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ .ארומ בָאה ןיא ,בייא --

 ,זדלַאה ןפיוא טשוקעג רעדיוו םיא ןוא ןעּפילכ ןביוהעגנָא טָאה יז -- .ןגָארט

 .ןּפיל ענייז ןסיבעג ןוא ןקַאב יד ףיוא

 ךיז טָאה רע .טפיורשעצ ןצנַאג ןיא ןבייא ןבָאה רעטרעוװ עקיזָאד יד

 וצ טרעטנענרעד םיא טָאה סעיינ עקיזָאד יד .ךעלטרָאװטנַארַאפ טליפעג

 ןופ ןרערט יד טשיוועגסיוא ןוא טסיירטעג ,ןעמונעגמורַא יז טָאה רע .ריא
 .ןגיוא עריא

 ַא טימ .ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא ,טעב ןפיוא ךיז ייב ,םייה םעד ןיא

 ,ןַאירָאלג טימ גנואיצַאב ןייז טכַארטעגרעביא רע טָאה ןײזטסּוװַאב ןרָאלק

 -מוא זיא סע זַא ,ןפירגַאב רע טָאה ,טקיאורַאב ךיז ןבָאה ןוורענ ענייז ןעוו

 "רעגנַאװש סָאירָאלג וצ תוכייש זיא-סע-עכלעוו ןבָאה לָאז רע זַא ,ךעלגעמ

 רע ..?ןעזעג טשינ יז טָאה רע יװ םישדח ףניפ ןיוש ךָאד זיא סע .טפַאש

 ןַא טימ ןטַאררַאפ םיא טָאה ,ַאירָאלג ,יז זַא סולשַאב םוצ ןעמוקעג זיא

 .טייה רעד ןופ טייוו ןעוועג זיא רע תעב ןרעדנַא

 ,ריא ןביילג ןוא ,ןבָאה ביל יז ,ריא טימ ןייז טלָאװעג ןרעג טָאה בייא

 ריא בילוצ ,ןרעדנַאװמורַא ןייז ןופ ןעמוקעגקירוצ ךָאד רע זיא ריא בילוצ

 ץלַא ..שזדעלַאק ןיא טשינ טייג ןוא עמַאמ-עטַאט טימ טגירקעצ רע זיא

 יו יונעג ,ןקערש ןביוהעגנָא יינספיוא ךיז רע טָאה טציא ...ןַאירָאלג בילֹוצ
 יװ ,ןכַאז עכלעזַא טציא ןיוש טזייוװַאב יז ביוא : םייה ןייז ןזָאלרַאפ ןרַאפ

 ללכב ןוא ןקיטעזנָא ןענָאק יז רע טעװ יוװ ,ןביילג ןענָאק ריא רע טעװ ױזַא

 ..? ריא טימ ןבעל ץנַאג ַא ןטלַאהסיוא ןענָאק

35 



 רעגניז בקעי

 רעטסעמצעס ןקידנעמוק םעד ,ןסָאלשַאב בייא טָאה טימעג רעווש ַא טימ

 יד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה לייוורעד .שזדעלָאק ןיא ןביירשרַאפ וצ קירוצ ךיז

 רעד ןיא טריטנולַאװ בייא טָאה םירבח-לוש ענייז טימ ןעמַאזוצ .המחלמ

 ,ײמרַא

 ףניפ לטיּפַאק

 גוויז ןייז טנגעגַאב בייא

 ןיא ,ךעלדיימ עשידיי ןוא רענלעז עגנוי ןופ יטרַאּפ רעקידלמוט ַא ייב

 ענייא .עטרעשַאב ןייז טנגעגַאב בייא טָאה ,עילָאּפָארטעמ רענַאקירעמַא רעד

 -עגּפָא ןוא ןגיֹוװעגּפָא לכיימש ןכעלביל ַא טימ טָאה ןוא ןסעזעג יז זיא ןיילַא

 ןיא ןָאילַאטַאב סבייא ןעוו ,סָאד זיא ןעוועג .רעדנוזַאב טסַאג ןדעי ןטסָאמ

 םעד ףיוא ןרָאפוצּפָא ףיש ַא ףיוא טרַאװעג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןענַאטשעג

 "מָאק רעבלעז רעד ןיא ,טַאדלָאס רעשידיי ַא ,רעּפוק סקַאמ .טנָארפ ןשטייד

 רעטסעווש ַא סנייז סָאװ ,החמש ַא וצ ןטעברַאפ םיא טָאה ,ןבייא טימ עינַאּפ

 ,עּפָארייא ןייק ןרָאפּפָא ןייז רַאפ ,םיא דובכל טרישזנַארַא ןבָאה הלכ ןייז ןוא

 .רעטסעווש ןייז טימ ןענעקַאב ןבייא טלָאװעג טָאה סקַאמ

 שילגנע ןיא ןסעומש .קידלמוט ןוא טלופרעביא ןעוועג זיא רעמיצ סָאד

 ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב .ןטקעלַאיד רענַאקירעמַא ענעדישרַאפ ףיוא

 טעדוסעג ךיז ןבָאה ערעדנַא .ןטַאלּפ-קיזומ ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא טצנַאטעג

 ךיז ןבָאה ,ןעמוקנײרַא סבייא ןוא סקַאמ טימ .טשוקעג ךיז ןוא ןעלקניוו יד ןיא

 טייקכעליירפ טימ טָאה סקַאמ .טלכיימשעצ ךעלמינּפ עקיטכיל עשלדיימ

 :רעדנוזַאב לדיימ ןדעי רַאפ ןבייא טלעטשעגרָאפ

 טָא ןוא .טנָארפ ןשיפיצַאפ ןפיוא זיא ןַאמ ריא ,ַאיווליס זיא סָאד --

 ןַא יבַא ,טַאדלָאס ַא יצ ,זָארטַאמ ַא ןייז סע לָאז .ןתח ַא טכוז יז ,לעטסָא זיא

 זָאר .ןבָאה וצ הנותח תמא ןַא ףיֹוא טניימ סָאװ ןַאמרעגנוי רעקידנעטשנָא

 לייוורעד .ןבָאה הנותח טשינ יז טעוו שרעדנַא ,טלעג ךס ַא טימ רוחב ַא ליוו

 קעװַא ןעייג סָאװ ןטַאדלָאס ןלייוורַאפ טימ טפלעה ןוא שזדעלַאק ןיא יז טייג

 .ייזע רעטסעווש ןיימ זיא ,סָאד ןוא ,טנָארפ ןפיוא

 טָאה ,ןקַאב עקידרענייב ןוא לזענ ןיד ריא טימ ,רעטסעווש סקַאמ ,ןע

 -עגרָאפ ריא טָאה רעדורב רעד תעב ליד ןפיוא טקוקעג ןוא טלטיורעג ךיז
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 ?ּפיט ןיימ טשינ זיא סָאד , ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא זיא יז .ןבייא טלעטש

 ןעמוקעגוצ זיא םעזוב ןכיוה ַא טימ לדיימ טעפ ַא .טכַארטעג בייא טָאה

 קידנעלכײמש ,םערָא סקַאמ רעטנוא לטנעה ריא טקורעגנײרַא טָאה ןוא
 "עגפיוא ףָאלש ןופ יוװ ךיז טָאה סקַאמ .ןייצ עסייוו עריא ןזיוועג יז טָאה

 ,טּפַאב

 רעד זיב --- .ןבעגעגוצ סקַאמ טָאה -- ,לעדַא ,הלכ ןיימ זיא סָאד ,ָאי ---

 ךעלדיימ עקירעביא יד טימ ןענעקַאב ןיילַא ךיז וטסעוו ,רעבירַאפ טעוװו טנווא

 .ןרעוו ןלַאפרַאפ טשינ רעכיז ךָאד טסעוװ ,בייא ,וד .םירוחב ןוא

 רעטסעװש רעד ןיא רע טָאה ,טעקרוטשעג םיא טָאה הלכ ןייז זַא

 רעטסעווש ןייז ןעגנַאגעגכָאנ זיא ייז ,ךיק רעד ןיא קעװַא ןענעז ייז .ןסעגרַאפ

 ןטימ ןיילַא ןביילב וצ שזַארוק טלעפעג ריא טָאה סע זַא ,סיוא טזייוו .ןע

 .רענלעז ןדמערפ

 ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ ,טייז ַא ןיא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה כייא

 סָאװ ,ךעלדיימ עשידיי רענילקורב ,רענלעז ענעפָאלעגנָא םלוע םעד טכַארטַאב

 םענייא ,לדיימ ןייש ַא וצ ךיז ןעּפעשט םירוחב .לוק ןפיוא טכַאלעג ןבָאה

 -עגּפָא ןדייב טָאה יז ,זדלַאה ןפיוא ןָאט שוק ַא ריא טלָאװרַאפ אקווד ךיז טָאה

 ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ןוא רָאה יד ךיז טכַאמעגכיילג ,לכיימש ַא טימ ןסיוטש

 רעד טָאה ,טנַאה ןיא הקשמ זָאלג ַא טימ ,רעטציהעצ ַא .ךעלדיימ עפורג

 ,דלַאװג טימ ןשוק ריא ןלעװ ןרָאפ ,לדיימ םעד רַאפ טקידלושטנַא ךיז רוחב

 עלייוורעד טָאה רעטייוצ רעד .ךעלדיימ יד ןבעל ןייטש ןבילבעג ךיז ןוא

 ,לקניו רעדנַא ןַא ןיא .יקסיוו זָאלג ַא טימ םענייז טשרוד םעד ןשָאלעג

 בייא ,לדיימ ןייא טימ ןטלַאהעגרעטנוא םירוחב יירד ךיז ןבָאה ,לשיט ַא ייב

 יז ןעוו ,ץייר גונעג יז טגָאמרַאפ אמתסמ -- .ןעזעג טשינ םינּפ ריא טָאה

 .טכַארטעג רע טָאה -- -- ךיז וצ רענעמ יירד עלַא ןגיוצעגוצ טָאה

 -ןואיצאב עטסעב יד ןיא זיא ָאד רענייא רעדעי זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 טעשטַאקעג ךיז .טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ,טכַאלעג טָאה'מ .ןטייווצ ןטימ ןעג

 יד ןיא טעדוסעג ךיז ןבָאה ךעלרָאּפ .טמערַאילעג ןוא עּפַאנַאק רעד ףיֹוא
 טייקכעליירפ ַא .ךיק רעד ןיא ןוא רעמיצפָאלש ןיא ,רָאדירָאק ןיא ,ןעלקניוו

 עפרַאש רעזעלג טימ .רעמינּפ עטציהעצ יד ףיוא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא
 -"שטנָאפפ עטכײיל טימ ךעלדיימ יד ןוא ,טנעה ערעייז ןיא ןעקנַארטעג
 ןעק יז זַא ,רוחב ריא ןזייוו טלָאװעג טָאה סָאװ ,ייז ןופ ענייא .ןעקנַארטעג
 רעייז ןיא .עטשלחרַאפ ַא רעמיצּפָאלש ןיא ןגעלעג זיא ,יקסיוו ןעקנירט ָאי

 יצ :ךַאװ רעד ףיוא ןייז וצ ןסעגרַאפ טשינ ךעלדיימ יד ןבָאה טייקרעטייה
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 זיא דיילק סָאד יצ ,םירוחב יד טימ ךיז ןשוק ייז יו רע טשינ טקרעמַאב

 טָאה ,ףיולעגנָא ןַא שטָאכ ,טפַאשלעזעג עצנַאג יד .ךיוה וצ ןגיוצרַאפ טשינ

 ןגעװ טדערעג טָאה'מ ;ךיז ןשיווצ טַאהעג סכעלטפַאשניימעג סעּפע רעבָא

 בייא .ןעגנולעטשסיוא-טסנוק ןוא רעטַאעט ןרעסעב ,רוטַארעטיל ,שזדעלַאק

 ןוא טייקנייש ערעדנוזַאב ריא טַאהעג טָאה לדיימ סעדעי זַא ,טקרעמַאב טָאה

 ןוא ןעגנוגעווַאב ,סעיצַאלוקיטסעשז ןיא טייקכעלנע עקידריווקרעמ ַא .ןח

 ןוא עכיוה ייז ןשיוװצ ןעוועג .רעטסעווש רענעגייא ןייז וצ --- ןעגנולדנַאה

 ,רעגָאמ ןוא קנַאלש ץנַאג ערעדנַא יד ,ךעלטעפ לסיב ַא עקינייא .עקירעדינ

 ןעוועג .עטקָאטעג ,ענייש --- עטייווצ יד ןוא סיפ עקיד טַאהעג ןבָאה עכנַאמ

 ןייש ,עטרימרָאפ טַארוקַא טימ לייט ,ןּפיל עטעפ רעדָא עטיירב טימ ךעלדיימ

 טָאה ךָאד .ךעלעּפיל עקניניד ץנַאג טימ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,עטעוועקנימשעג

 טשינ יונעג טָאה רע עכלעוו טייקכעלנע עסיוועג ַא ןעזעג עלַא ייז ןיא בייא

 ןקרעמַאב וצ רָאלק ןעועג זיא טייקכעלנע יד רעבָא .ןענעכיײצַאב טנָאקעג

 ,גנוריפפיוא רעצנַאג רעייז ןיא

 זיא סָאװ ,לדיימ ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ןקילב ענייז ךיז ןבָאה םעצולּפ

 ןעלמוט סָאװ ןשטנעמ יד טכַארטַאב ןוא ןיילַא ענייא ןסעזעג ,רע יוװ טקנוּפ

 -ונעגּפָארַא טשינ ןגיוא ענייז טָאה בייא .רעדימרַאה םעד ןיא ךיז ןעילוט ןוא
 -לַאהעגקירוצ ַא ,ענעגיוצרעד ןייפ ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה יז .ריא ןופ ןעמ

 םיא טָאה קילב רעקידריװ ריא .טריטעקָאק טשינ םענייק טָאה יז ,ענעט

 רעבָא טָאה רע .ןייש ןעזעגסיוא יז טָאה ןגיוא סבייא ןיא .טריגירטניארַאֿפ

 טרַאװ רשפא/, .רוחב ַא ןָא ,ןילַא טציז יז סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ

 סָאװ ,עטרבח יד .קיאורמוא עלעסיב ַא ןעוועג רע זיא -- "ןצעמע ףיוא יז

 ,ןצנַאט םוצ ןעמונעגקעװַא ןַאמרעגנוי ַא טָאה ,ריא טימ ןסעזעג טשרָאקָא זיא

 ,ןײלַא ןבילבעג רעדיוו יז זיא

 טקוקעג רדסכ טָאה רע ,ןפלעה טנָאקעג טשינ סעּפע ךיז טָאה בייא

 יז טָאה ,קידנציז וליפַא ןלעפעג םיא זיא לדיימ םעד ןיא ץלַא .ריא ףיוא

 .קע'זזָאה ַא יו ןעגנָאהעגּפָארַא ןענעז רָאה עצרַאװש עריא .ךיוה ןעזעגסיוא

 עלעדייא טימ םינּפ סייוו ַא טַאהעג טָאה יז .עדלימ ןוא עטסנרע -- ןגיוא יד
 יז .ךיוה ןעוועג טשינ זיא םעזוב ריא .שטנעמ ןטנעגילעטניא ןַא ןופ ןכירטש

 ריא טָאה סָאװ ,לרענלעק סייוו ַא טימ דיילק יולב-לקנוט ַא ןגָארטעג טָאה

 .טייקידווענח עקידתועינצ ַא ןבעגעגוצ

 רעדָא ןייגוצ ריא וצ ךיא לָאז .ץנעגילעטניא ןגעוו טגָאז ןעזסיוא ריא,

 ,טבושיעג ךיז רע טָאה -- 7? טשינ
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 עריא טגלָאפעגכָאנ ,ריא ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה בייא רעמ סָאװ

 ןעזעג ןוא טקורדנייאַאב ןעוועג רע זיא רעמ ץלַא ,ןטסשעז ןוא ןעגנוגעוװַאב

 ,טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רֹע .לדיימ קיטכירפיוא ,טסנױע ןַא ריא ןיא

 .טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא ןעגנַאגעגוצ ,רידנומ ןייז טכיילגעגסיוא

 זיא ּוװ --- .טגערפעג קידועמעש רע טָאה ? ןילַא רָאג טציז ריא --

 ? רוחב רעייא ,דנערפייַאב רעייא

 ןזיוועגנָא יז טָאה --- ןידניירפ ןיימ .דנערפ-יֵאב ןייק טשינ בָאה ךיא --

 .ןעמונעגטימ ךימ טָאה -- לרָאּפ קידנצנַאט ַא ןופ ןיליירפ ַא ףיוא

 ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ בייא זיא -- ?ןצנַאט םוצ ןטעב ךייא ךיא געמ --

 .ריא רַאפ ךעלגעווַאבמוא

 "ןעמיולפ עצרַאװש יד .טלכיימשעצ ךעלביל ךיז ןבָאה ןּפיל עטיור עריא

 סָאמ ַא םיא יועביא טלָאװ יז יוװ ,ּפָארַא ןביוא ןופ ןטסָאמעגנָא םיא ןבָאה ןגיוא

 ףיוא טנַאה ריא טגײלעגפורַא יז טָאה ,טרָאװ ַא ןדערוצסױרַא ןָא .ןגיוצעג

 ןיא ןיירַא ןענעז ייז .עילַאט רעד ייב ןעמונעגנָא יז טָאה רע ,לסקַא ןייז

 ,יירדעג-ץנַאט

 ,ןייבשיפ ַאלָאײל זיא ןעמָאנ ריא זַא ,טסוװרעד ךיז רע טָאה ןצנַאט ןתעב

 רעייז זיא יז ןוא ,ןטַאדלָאס טימ יטרַאּפ ַא ייב לָאמ עטשרע סָאד זיא יז זַא

 יז זיא ,עינרָאפילַאק ןופ זיא רע זַא ,טרעהרעד .ןייזייב ריא ןופ ןדירפוצ

 יד ןגעוו גנורעטסייגַאב טימ טדערעג טָאה יז .טבעלעגפיוא ןרָאװעג רָאג

 ןכעלרעי םעד ןוא ,דווילַאה ןגעוו ,רעמייב-ןעמלַאּפ ןוא רענטרעג-ןשזנַארָא

 טכַאמעג יז טָאה לָאמ ליפ זַא .ַאנעדַאסַאפ טָאטש רעד ןיא דַארַאּפ-ןעמולב

 ןוא ָאקסיצנַארפ"ןַאס ,סעלעשזנַא-סָאל ,יטעמעסוי ןייק ןרָאפ וצ רענעלּפ

 רעבָא ,תומוקמ סבייא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןקרַאּפ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא
 .ןרָאװעג טשינוצ רענעלּפ עריא עלַא ןענעז תוביס ענעדישרַאפ בילוצ

 םוצ טכַארבעג טָאה רע .ריא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ רעמ זיא בייא
 ךיוא טייצ-וצ-טייצ ןופ ןוא ,טסעומשעג ןוא ןסעזעג ןענעז ייז .ןעקנירט
 ,ןייווט קרַאמ ,סנעקיד סלרַאשט ןגעוו ןעגנוניימ טימ ךיז טלייטעג ,טצנַאטעג
 ךיז יז טָאה תוניבמ סיורג טימ .רעביירש עשיעּפָאריײא ייר ַא ןוא יעווגנימעה
 סבייא .ןַאלָאר ןעמָאר ןוא יקסװעיָאטסָאד ,ןַאמטיװ טלָאװ טגעוו טגָאזעגסױרַא
 קרַאמ ןוא קעבנייטס ןָאשזד ,ןָאדנָאל קעשזד ןעוועג ןענעז רעביירש עטבילַאב
 טימ ןעגנוניימ עסיוועג ןיא קימיטשנייא ןעוועג טשינ זיא רע שטָאכ .ןייווט
 ךיוא .םשור ַא םיא ףיוא טכַאמעג רעריא קנַאדעג רעדעי רעבָא טָאה ,ריא
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 רעגניז בקעי

 ןיוש םיא טלָאװ יז יוװ ,טײקטנעָאנ ַא ןבייא וצ ןליפ ןביוהעגנָא טָאה ַאלָאײל
 ,גנַאלנרָאי טנעקעג

 ןיא טנַאה עמערַאװ ריא ןטלַאהעג טָאה רע .טפושיכרַאפ ןעוועג זיא בייא

 ןופ טלטיורעג ךיז טָאה יז .ריא ןופ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טשינ ןוא רענייז

 טשינ זיא יז .קידנרעבױצַאב ןעוועג זיא לכיימש ריא ,קילב ןעמערַאװ ןייז

 םיא טָאה ,ןדער ןופ ןפוא רעלעדייא ריא רעבָא ,עקידװעדערַאב ןייק ןעוועג

 -לודעג טכַאמעג טָאה סָאװ ,ןסַאלעג ןוא קיאור טדערעג טָאה יז .טרינָאּפמיא
 .ףוס ןזיב יז ןרעהוצסיוא רערעהוצ םעד קיד

 ,ַאירָאלג יװ טשינ ירמגל ,יורפ ערעדנַא ןַא ןעזעג ןַאלָאײל ןיא טָאה בייא

 ריא טמוק סָאװ ,רוחב ןדעי טימ טשינ טעוועטרילפ ,קיניזטכייל טשינ זיא יז

 .ַאירָאלג יוװ ,סעקנַאילוה ןוא ץנעט ןיא טכָאקרַאפ טשינ זיא ,טנַאה ןרעטנוא

 ,קילג זיב טרירעג ןעוועג זיא רע .לדייא רָאג זיב זיא ןוא גנודליב טגָאמרַאפ

 ץרַאה ןייז טָאה --- זיא יז טרַאצ ןוא טוג יו .םיא טימ קיצרַאהנּפָא זיא יז סָאװ

 ךעלדיימ עשידיי יד יו טשינ ךיוא ןוא ַאירָאלג יו טשינ רָאג .,ןלָאװקעגנָא

 .טָאטשמיײה ןייז ןופ טנעקעג טָאה רע סָאװ

 ,ייובָאס רעד וצ ןטַאדלָאס יד ןריפוצוצ ןסָאלשַאב ןבָאה ךעלדיימ יד

 ןוא בייא .ךעלדיימ ערעדנַא ייווצ טימ ןבילקרַאפ ךיז טָאה ןידניירפ סַאלָאײל

 יװ ,טקרעמַאב טשינ ןבָאה ייז .טמערָאעג ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןענעז ַאלָאײל

 ןעניפעג יז ןוא ,ןעגנַאגעגנריולרַאפ ייז ןענעז ךעלדיימ ןוא םירוחב עּפורג יד

 | .קרַאּפ-טקעּפסָארּפ ןופ גנַאגנײרַא םייב ךיז

 רעטכיל יד .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןגעלעג זיא ,קרָאי-וינ טָאטש עקיזיר יד

 זיא טייציוצ-טייצ ןופ .ןזָאלרַאפ -- ןסָאג יד ןוא ןשָאלרַאפ ןעוועג ןענעז

 ןבָאה ַאלָאײל ןוא בייא .ןפָאלעגיײברַאפ --- יסקעט ַא ,ןעגנַאגעגיײברַאפ ןַאמ ַא

 .ןײרַא קרַאּפ ןיא טעוועריקראפ

 ןעמונעגמורַא טָאה טלעק עכעלטכַאנ .טסברַאה ףוס ןעוועג זיא סע

 רעד ןיא ,ענייז ןיא רעגניפ עריא ןסָאלשעגנייא טָאה בייא .ףוג סַאלָאײל

 ךָאנ רָאנ ,טרעדיוורעד טשינ טָאה יז .לטנַאמ ןשירעטילימ ןייז ןופ ענעשעק

 ןבעל סָאד טציא טָאה ןגיוא סַאלָאײל ןיא .םיא וצ טעילוטעג ךיז רעמ

 טימ טליפעגנָא ןרָאװעג זיא ץרַאה סבייא .טנַאסערעטניא ןוא ןייש ןעזעגסיוא

 סָאװ ןעגנַאלק-רעטרעוו עכייוו יד ןעמונעגפיוא ןבָאה ןרעיוא ענייז .דיירפ

 | ,ליומ ריא ןופ ןעמוקעג ןענעז

 וטסעוו -- .טעשטּפעשעג רע טָאה --- ,ַאלָאײל ,רימ טסלעפעג וד --

 ,ביולרוא געט ריפ בָאה ךיא ? טָאטש יד ןזייוו וצ רימ ןגרָאמ טייצ ןבָאה
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 .טירט ענעגייא עריא ףיוא טקוקעג ַאלָאײל טָאה -- .טייצ בָאה ךיא --

 ןייר זיא עביל ןעוו ,רעטלע םעד ןיא ןעוועג ןענעז בייא ןוא ַאלָאיײל

 זיא יו ,טרעדנווװעג ךיז ןוא ןײרַא םינּפ ןיא טקוקעג ריא טָאה רע .סיז ןוא
 ,ךעלדיימ עטנַאקַאב ליפ ױזַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג ךעלגעמ סָאד
 טליפעג טשינ רע טָאה ,ןַאירָאלג וצ וליּפַא ,ייז ןופ רענייא ןייק וצ ןוא
 ,טכַארטעג רע טָאה לָאמ עלַא .ַאלָאײל ,לדיימ םעד טָא וצ טליפ רע סָאװ ,סָאד
 ןײלַא רע טגָארט טציא .רעכיב יד ןיא ןבירשַאב רָאנ טרעװ ליפעג ַאזַא זַא
 ןופ רירַאב ןטשרע םעד ךָאנ .ליפעג עקידרעטיצ ,עקיזָאד סָאד ךיז ןיא

 לקיטש טָאקילעד ַא יװ ןעלדנַאהַאב ןביױהעגנָא יז רע טָאה ,ןּפיל ערעייז

 טשינ הלילח ךיז לָאז סע זַא ,ארומ טָאה ןעמ סָאװ ,ײלצערַאּפ-ןַארגיליפ
 | .ןכערבעצ

 ,ןענַאב ערעייז ףיוא עיצַאטס-ייווװבָאס רעד ןיא טרַאװעג ןבָאה ייז תעב
 ךָאנ .ןגרָאמ ןענעגעגַאב וצ ךיז ּוװ ןוא ןעוו טסעומשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה
 ייװבָאס רעד טימ רע זיא ,ןָאגַאװ ריא ןיא ןגיטשעגנײרַא זיא ַאלָאײל יו םעד
 ,ןײרַא לעטָאה ןיא ךיז וצ ,גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא ןרָאפעגּפָא

 סקצעז לטיּפַאק

 ךיז ןענעגעזעג בייא ןוא ַאלָאײל

 טימ שימייה ךיג ןרעוו סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ ןעוועג טשינ זיא ַאלָאײל
 ריא טימ ןעוועג זיא בייא סָאװ ,רעבָא געט יירד יד ןיא .ןױשרַאּפסנַאמ ןדעי
 ןוא עוטַאטס-טייהיירפ רעד ייב ,סקרַאּפ ןיא ,סמוירַאװקַא ,ןעייזומ יד ןיא
 ריא ןגעװ ןבעל ריא ןופ ךס ַא טסוװרעד בייא ךיז טָאה ,רעטַאעט ןיא
 ,שטנעמ רעביל ַא ,טסילַאעדיא-טסיכרַאנַא ןַא ,רעכַאמלטיה ַא -- רעטָאפ
 ,ריא טימ ןעמַאזוצ טניוװעג טיוט סרעטָאפ ןכָאנ טָאה רעטומ יד זַא ןוא
 "וינ ןָאסרעטעּפ ןיא רעגָאװש ןוא רעטסעווש ריא ייב יז טניוװ טציא ןוא
 ַא טימ טנעמַאטרַאּפַא םעניילק ַא ןיא טניֹוװ ,ַאלָאײל ,יז ןוא ,יזדריושזד
 ,טעטיזרעווינוא ןופ טייוו טשינ ,ןידניירפ

 ןרעװ טגעלפ ןוא עכעלדניפמע ןַא ןעוועג יז זיא ןָא טייהרעניילק ןופ ןיוש
 זיא יז ןעוו .טייקיניילק רעדעי .ןופ ןקָארשעגרעביא רעדָא טרעטסײגַאב
 ןעמונעג לָאמ ןטשרע םוצ יז עמַאמ-עטַאט ןבָאה ,טלַא רָאי ריפ ןעוועג
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 רעגניזו בקעי

 ןליּפש וצ עלעװָאש ַא טימ לרעמע ןַא ןבעגעג ריא ןוא דנַאלייא-ינוק ןייק
 טָאה יז זַא ,ןייוועג ַא טימ רעטומ ריא וצ ןפָאלעגוצ יז זיא ,דמַאז ןיא ךיז

 .ןּפַאכנײרַא יז ןליוו ןוא ךָאנ ריא ןפיול םי ןופ סעילַאװכ יד לייוו ,ארומ

 -רַאפ ַא .הנבל רעד וצ טליבעג טָאה לטניה ַא ןעוו ,טכַאלעג טָאה יז

 רעטניחה ךיז טצעז יז יװ ןוז רעד ןיא טקוקעגנייא ךיז יז טָאה עטמולח

 ןקוק ןוא ןייטש יז טגעלפ ןהעש עצנַאג .קרַאּפ-לַארטנעס ןופ רעמייב יד

 ךַאז רעדעי ןיא .ןביוש-רעטצנעפ יד רעביא ןעניר ןגער סנּפָארט יד יוװ

 טָאה יינש ןסייוו ןטַאלג םעד ףיוא וליפַא .ןבעל ןוא טייקנייש ןעזעג יז טָאה

 .ןטערט וצ ץרַאה ןייק טַאהעג טשינ יז

 טעװ יז זַא ,ןסָאלשַאב טַאהעג יז טָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא וצ

 ,טרעגרעעג רעייז עקַאט ריא טָאה סָאד ,דיומ ענעסעזרַאפ ,עטלַא ןַא ןביילב

 טשינ ךיז ןבָאה םירוחב יד ,םעד וצ ןָאט טנָאקעג יז טָאה סָאװ רעבָא

 ףיוא ןייג ריא טימ ןגעלפ סָאװ ,םירוחב ןעוועג ןענעז סע .ריא וצ טנכדשעג

 "הנותח ןייק וצ רעבָא ,עיצקעל ַא ףיוא רעדָא טרעצנָאק ,גנולעטשרָאפ ַא

 ןעזעג יז טָאה סיטרַאּפ ייב .ןעגנַאגרעד טשינ לָאמ ןייק סע זיא גַאלשרַאפ

 .עּפַאנַאק רעד ףיוא םירוחב טימ ךיז ןעשטַאק ןוא ךיז ןשוק ךעלדיימ יו

 ןַאמרעגנוי ַא זַא ,טלָאװעג קרַאטש ױזַא טָאה יז ,טמַאלפעג טָאה םינּפ ריא
 .טרירעגוצ טשינ ריא וצ ךיז טָאה רענייק רעבָא ,ריא וצ ןעּפעשט ךיז לָאז

 -רָאּפ ַא ,יײרעלָאמ ַא ףיוא יוװ ,ריא ףיוא טקוקעג טיילעגנוי יד ןבָאה סעּפע

 ךיז רעבָא ןקוק זיולב ףרַאד ןעמ סָאװ ףיוא ,רעלָאמ ןטמירַאב ַא ןופ טערט

 .ןרירוצ טשינ

 ."קינָאה טימ קיסע; ןפורעג יז םירוחב יד ןבָאה ןגיוא יד רעטנוא

 ןעגנוווצעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ יד וצ טרעהעג טשינ טָאה יז ,תמא

 טָאה יז .ריא וצ ןעמוק ףרַאד רילַאװַאק ַא זַא ,טלַאה יז .רוחב ַא ףיוא

 טסּוװעג טשינ ןוא ,רָאנָאה ןשירעבייו ריא ןופ קיטיײװצרַאה טַאהעג רעבָא

 טושּפ טָאה יז .ריא וצ גנואיצַאב עשיטַאּפַא סמירוחב יד ןופ תוביס יד

 וצ גנַאגוצ רעייז ןטייב ןלָאז טיילעגנוי יד ידכ ,ןָאט וצ סָאװ טסווװװעג טשינ

 ,ןַאמ ַא ןצעש וצ יו טסייוז יז זַא ,טכַארטעג יז טָאה ןצרַאה ןיא ךיז ייב .ריא

 ,עטבילעג עלַאעדיא ןַא ןעוועג טלָאװ יז ,ןזירּפַאק ענייז ןעמוקוצכָאנ יו

 עקיטנייה יד טשינ רעבָא ןסייוו .עטסָאבעלַאב עטוג ַא ןוא בייוו יירטעג ַא

 יד ןופ ןטילעג רעייז טָאה יז .זיא יז יו ,לדיימ ַאזַא ןצעש וצ יו םירוחב

 ,ריא וצ גנואיצַאב רעוויטַאגענ סטיילעגנוי

 לָאז יז עיסעפָארּפ עקירעהעג ןייק טַאהעג טשינ ךיוא טָאה ַאלָאײל
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 סבָאקיישוד רעגנוי ועד

 טָאה יז .טנעדוטס ןעמערָא ןַא ןפלעהסיורַא תוריכש עריא טימ ןענָאק

 ךיז ןטלַאה טיילעגנוי יד סָאװ הביס-טּפיוה יד זיא סָאד זַא ,ןעמונעגנָא

 ,טייקטרידיצעד טשינ ןיא טקידלושַאב ןײלַא ךיז טָאה יז .ריא ןופ טייוו

 ךיז יז טָאה רעירפ .ןעמענ וצ ךיז סָאװ וצ ןעמיטשַאב ןענַאק טשינ ןיא

 -ָאלָאכיסּפ ףיוא סרוק םעד ןטיבעג ,רעטעּפש ,ןירערעל ַא ןרעוו טיירגעג

 ןרעוו וצ ןסָאלשַאב רָאג יז טָאה ,רָאי ייווצ עּפַאנק ןענרעלּפָא ןכָאנ .עיג

 יז טלָאװ ,טבעלעג טלָאװ רעריא רעטָאפ רעד ןעוו .?רעקרַאװ-לשַאס, א

 ןוא רעגולק ַא ןעוועג זיא רע ,הצע ןַא ךיז ןטלַאה וצ ןעמעוו טימ טָאהעג

 ןעייטשרַאפ ,ןגעקַאד רעטסעווש יד ןוא רעטומ יד .שטנעמ רעטנעגילעטניא

 רעוש ןטעברַא רעטסעוװש יד ןוא רעגָאװש רעד .ןכַאז יד ןיא טשינ ךיז

 ,יז .רעדניק יד ףיוא גנוטכַא טיג עמַאמ יז ןוא ,קירבַאפ-ליטסקעט ַא ןיא
 טשינ ריא ףיוא טָאה טייצ יד ןוא .ךיז רַאפ ןגרָאז ןײלַא זומ ,ַאלָאײל
 טשינ ץלַא ךָאנ יז טָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ עריא וצ ,ןטרַאװ טלָאװעג

 יז טָאה ןבָאה הנותח ףיוא טכיזסיוא ןייק ןוא ,ןייז ליוו יז סָאװ טסוװעג

 בור רעד ןעוו ,טייצ-המחלמ ןיא ,טציא טשינ יאדווַא ןוא ,ןעזעג טשינ ךיוא

 טקנעבעג רעבָא טָאה ץרַאה ריא .ײמרַא רעד ןיא קעװַא ןענעז םירוחב

 ,טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא המשנ ריא ,רירַאב סנַאמ ַא ךָאנ

 טקרעמַאב טשינ טָאה יז סָאװ ,תולעמ יד ןעזעג ַאלָאײל טָאה ןבייא ןיא
 ןופ תובישח ןימ ַא טימ טדערעג ןבָאה ענעי .םירוחב-שזדעלָאק יד ייב
 טָאה סָאװ ,קנַאדעג ַא טגָאזעגסױרַא רע טָאה רעמָאט ןוא ,סרעסיײװצלַא
 -רַאס םענעי ןופ טושּפ יז ןבָאה ,ןעגנוניימ ערעייז טימ טמיטשעג טשינ
 ןעוועג זיא ןגעקַאד בייא .טמעשרַאפ וליּפַא םיא ןוא טכַאלעגּפָא שיטסַאק
 זיא רע .ןרעלעפ סנטייווצ ןופ טכַאלעג טשינ טָאה ןוא רערעהוצ רעטוג ַא
 -סיורַא דלַאב טָאה רע .זָאנ רענעסירַאפ ןייק טימ ןעגנַאגעגמורַא טשינ
 טָאה רע יװ ,טלַאטשעג ריא בילוצ זיולב טשינ ,ריא ֹוצ סערעטניא ןזיוועג
 ריא בילוצ ךיוא רָאנ ,געט ריפ עטצעל יד ןיא טגָאזעג ריא לָאמ ליפ סָאד
 ךעלדיימ יד ייב ןעזעג טשינ טָאה רע סָאװ ,טײקנדײשַאב ןוא ץנעגילעטניא
 .טָאטשמײה ןייז ןיא

 ,רעטקַארַאכ ןוא עדריוו טימ ןַאמ ַא ןעזעג ַאלָאײל טָאה ןבייא ןיא

 .םיוב ןטלצרָאװרַאֿפ ַא ףיוא יװ ,ןרַאּפשנָא ךיז ןָאק ןעמ ןעמעוו ףיוא
 רעבָא רע טציזַאב ,טעטיזרעווינוא ןייק טקידנערַאפ טשינ טָאה רע שטָאכ
 טימ לופ ןעװעג זיא יז .דנַאטשרַאפ ןוא ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא
 ןעועג טלָאװ ןעמוק סבייא יו ,ןביוהרעד ךיז טליפעג .רעטיצ ןוא דיירפ
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 ,טקיסעלכַאנרַאפ יז ןבָאה זיירק ריא ןופ טיילעגנוי יד סָאװ ,גנוקיטיגרַאפ ַא

 -עגפיוא טָאה יז .ןבייא טימ ןדירפוצ רעייז ,ןדירפוצ ןעוועג זיא ַאלָאיײל

 ,זָאלטכַאמ שממ ןעוועג יז זיא טנעה ענייז ןיא ,רירַאב ןדעי ןייז ןופ טלּפַאצ

 .עביל עקיטכירפיוא טליפעג טָאה ץרַאה ריא לייוו

 ,םיא וצ טעילוטעג ךיז ,םערָא ןייז וצ טרַאפשעגוצ ךיז טָאה ַאלָאײל

 טעװ יז .קרַאּפ ןיא טכַאנייב ןיילַא םיא טימ ןייז וצ טוג ןעוועג זיא סע

 -טסברַאה עליק יד טמעטָאעגנײרַא ףיט יז טָאה ,ךיז ןופ ןזָאלּפָא טשינ םיא

 ,טנעה עקרַאטש ענייז טימ ןעמונעגמורַא יז טָאה רע .טכַאנ רעד ןופ טפול

 טשינ ךיז טָאה יז .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ טשינירעיש ריא טָאה סע זַא

 עריא ןטפָאהַאבוצ ןוא רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ךיז טלעטשעג רָאנ ,טרעוועג

 ריא טרעמַאלקעגנייא ,ןָאטעג ּפַאכ ַא יז טָאה רע .םינּפ ןייז וצ ןּפיל עקיטפַאז

 עטסנעש יד טימ .ךיז וצ טקירדעגוצ יז ןוא סמערָא ענייז ןיא רעּפרעק ןכייוו

 סָאװ ,רעטרעוו עטרַאצ טימ ריא וצ טדערעג ןוא ןפורעג יז רע טָאה ןעמענ

 ןיא ןסיבעגנייא ךיז טָאה רע .ןגיוא עריא ןיא ןרערט ןפורעגסיורַא ןבָאה

 ןופ רוכיש ןעוועג זיא יז .זדלַאה ןוא ןקַאב יד ףיוא יז טשוקעג ,ןּפיל עריא

 רעטרַאגעג רעד ןיא ךיז ןזיילוצסיוא גנַארד םעד טליפעג טָאה יז .רעגַאב

 לָאמ ןייא טימ ןעקנירטסיוא ןוא רָאּפ רע-ןוא-יז םעד ןופ טײקשינָאמרַאה

 ןעגנורענירעד עסיז ןבעגטימ ,ןבייא ,םיא ןוא ,עביל ןופ רעכעב ןצנַאג םעד

 יו טָאה יז .ריא טימ ןטנעמָאמ עטגנערברַאפ ןעמַאזוצ ,עכעלקילג ןופ

 : ןפורוצסיוא טצכעלעג

 וד רעדייא ןציזַאב ךימ טסליוו !ּפָא טשינ גייל !וטסטרַאװ סָאװ ףיוא;

 רעבָא טָאה יז -- ?...טסליוו וד ןיהּוװ ךימ םענ ! םענ ָאט ,טנָארפ ןפיוא טסייג

 .םענייז וצ רעּפרעק ריא טקירדעג רעקרַאטש רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג

 טָאה סָאװ ,טסוהעגרעטנוא טָאה ,ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא טנַאיצילָאּפ ַא

 ,סמערָא סבייא ןופ טיײרפַאב ךיג ךיז טָאה ַאלָאײל ...ךָאד טעז ןעמ :טניימעג

 ,רָאה עריא קידנכַאמכײלג .טמעשרַאפ טליפעג ךיז ןוא טצפיזעגּפָא ףיט

 יד ןריולרַאפ רעיש טָאה יז .ױזַא רעסעב; : קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא ריא זיא

 זיב וליפא ,ןטלַאהעגסיױא ןוא רעטכינ ןייז זומ יז .ךיז רעביא לָארטנַאק

 ."ןעמוקקירוצ ןייז ףיוא ןטרַאװ ,ןטרַאװ טעװ יז .קיטייוו

 ןעניפעג טנָאקעג טשינ טרָא ןייק בייא ךיז טָאה ,ךיז ןענעגעזעג םייב

 ןעמונעגסױרַא לָאמ ַא רעדיוו ןוא לָאמ ןייא .רעהַא ןוא ןיהַא ןעגנַאגעג זיא רע

 םעד רע טָאה ,ןרעכייררַאפ טָאטשנָא רעבָא ,ענעשעק ןייז ןופ טערַאגיצ ַא

 םעד ןבעגעג קעװַא סיימש ַא ןוא טסיופ ןייז ןיא טשטיינקעצ טערַאגיצ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןוא עמרָאפטַאלּפ"ןַאב רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ַאלָאײל .ןיטיט םענעבירעצ

 ןבָאה ןפיל עריא .ןעגנוגעװַאב סבייא טגלָאפעגכָאנ ןגיוא עקיריג טימ

 .ייז ןופ ןעגנערבסיורַא טנָאקעג טשינ יז טָאה טרָאװ ןייק רעבָא ,טרירביוו

 "יטסייג ןוא רעשיזיפ ןופ ןטנעמָאמ עטרַאצ יד טמערַאװעג ןבָאה ץרַאה ריא

 עינרָאפילַאק רעקינוז רעד ןופ ןעמוק ןייז טימ טָאה בייא סָאװ ,דיירפ רעק

 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .ריא ןיא טקעוועגפיוא

 סיוא ןעעז ייז ןוא ,ןעגנַאגרַאפ געט ריפ זיולב .ןרעגַאב עסייה ריא ןיא ןפור

 תומולח עריא טימ ןיילַא --- ,ןיילַא ןביילב טציא .טעוו יז .טייקיביײא ןַא יו

 ,לטנַאמ םעניד ריא ןיא טלקיוװעגנייא ךיז טָאה יז .םיא ןגעוו

 ןדַארעמאק ענייז טימ ןבייא ןריפקעװַא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ןַאב יד

 ,עּפָאריײא ןייק ףיש ַא ףיוא ןצעזוצפיוא ךיז טרָאד ידכ ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא

 טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רענלעז לָאצ עסיורג ַא .טיירג ןענַאטשעג ןיוש זיא

 סָאד טקרעמַאב טשינ ללכב טָאה ַאלָאײל .ןענַאגַאװו יד ןיא טצעזַאב

 ןענעגעזעג ןוא ןשוק סָאד טשינ ךיוא ןוא ןענָאגַאװ יד וצ לייאעג--ןשטנעמ

 ןפיוא טקוקעג טָאה יז .ןוז ןוא עמַאמ ןופ ,בייוו ןוא ןַאמ ,הלכ"ןתח ןופ ךיז

 .ףוג ריא ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג טנעה עדייב טימ ןֹוא טלַאפסַא

 ןעוועג ןענעז ןגיוא ענייז ,רעקידנגייוש ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא בייא

 ,געט ריפ עטצעל יד ןיא ,םינּפ ןייז ףיוא לכיימש רעביל רעד .טלּפענרַאפ

 ןיא רע .ךיילב ןוא ךעלגנעל ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ןדנּווװשרַאפ טציא זיא

 ןוא טסורב ןייז ףיוא ּפָאק ריא טרַאּפשעגנָא טָאה יז .ןַאלָאײל וצ ןעגנאגעגוצ

 :טעשטּפעשעג ליטש

 ,ןטכַארט טשינ ךַאז ןייק ןגעוו ךיא לעוװ ,ךיז ןבעל ךימ טלַאה ,בייא ---

 ןרימ -- טרעטיצעג םיטש ןייז טָאה -- ?ַאלָאײל ,וטסניימ יו ---
 | ? ןעמַאזוצ ןייז ךָאנ

 עריא ןבָאה -- .דייר עכלעזַא רַאפ ארומ בָאה ךיא ,יױזַא טשינ דער --

 טסלָאז ןד זַא ,ליו ךיא -- .ןירַא םינּפ ןיא םיא טקוקעג ןגיוא עסַאנ
 ,ריד ןָא ןייז טרעוו טשינ רָאג טעװ ןבעל ןיימ .רימ וצ ןעמוקקירוצ

 טעװ רע זַא ,ןגָאװצ רָאנ רע לָאז .םיא ןופ טגנַאלרַאפ טשינ רָאג טָאה יז

 טָאה יז .טפַאשיײרטעג ריא םיא טרעכיזרַאפ יז ןוא ,ןביירש טּפָא ריא וצ

 ,טגנַאלרעד םיא ןוא לטײבטנַאה ריא ןופ עלעצרעה ןדלָאג ַא ןעמונעגסױרַא
 ; קידנגָאז

 ַא זיא סָאד .רימ ןופ דליב ןיילק ַא ןַארַאפ זיא קינייוװעניא ,בייא --
 ,רימ ןגעוו ןטכַארט לָאמַא טסלָאז וד ידכ ,הנתמ עניילק
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 -- .ןָאטעג גָאז ַא ,עלעצרעה ןפיוא קידנקוק ,רע טָאה --- ,ערעייט --

 זיב .ריד טימ טכַארברַאפ ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןיא ןהעש עטסכעלקילג יד

 ,ןבעל סָאד ןעמונעג ,ךעלכעלפרעביוא ןבעל ןפיוא טקוקעג ךיא בָאה טציא

 -נײרַא רימ טסָאה ,?גנילרַאד, ןיימ ,וד .טכייל רעייז ,ךעלדיימ ךיוא ןוא

 ,ןבעל םעד ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ וצ ,טסנרע ןייז וצ גנַאלרַאפ ַא ןבעגעג

 טלעפעגסיוא םיא ןבָאה סע -- .רימ וצ ןהנעט טּפָא טגעלפ רעטָאפ ןיימ יו

 יד ייב ןעמונעגנָא יז טָאה רע .ןליפעג ענייז ןעגנערבוצסיורַא ידכ ,רעטרעוו

 זיא ךַארּפש ןיימ --- : טגָאזעג ןוא ,םינּפ ןיא ךיילג טקוקעג ריא ןוא ןעלסקַא

 ךיז ןיב ךיא .ליפ ךיא סָאװ סָאד ןעגנערבסיורַא ןענָאק לָאז ךיא םערָא וצ

 יו קיצרַאהנּפָא ױזַא טדערעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה םענייק וצ זַא ,הדומ

 וד זַא ,ליוו ךיא .ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק ךיד לעװ ךיא .ריד וצ דער ךיא

 ...רימ ןגעוו ןטכַארט טסלָאז

 ןוא -- ןטכַארט לעװ ךיא -- טעשטּפעשעג יז טָאה ,רערעייט ןיימ --

 :קנַאדעג ןיא ךרודַא ריא זיא הבשחמ ַא לייוו ,ןָאטעג רעטיצ ַא ייברעד

 ."ןעז ךָאנ םיא לעװ ךיא יצ טסייוו רעווע

 :טצעזעגרָאפ םיטש עקידרעטיצ ַא טימ טָאה בייא

 ןעמונעגמורַא יז טָאה רע -- ןגָאזוצ רימ טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא --

 ןרעה טשינ המחלמ רעד ךָאנ רָאי ַא טסעװ וד ביוא -- טנעה עדייב טימ

 "רַאפ עריא ןיא טקוקעג סטָאה רע -- .ןסעגרַאפ רימ ןיא וטסלָאז ,רימ ןופ

 !?וצ סָאד רימ וטסגָאז -- ןגיוא עטרערט

 טימ טשינ יװ ,ןפורעגסיוא יז טָאה -- !וצ טשינ גָאז ךיא ,ןיינ ---

 ןענָאק טשינ לעװ ךיא !ןירענגיל ןייק ןייז טשינ ליוװ ךיא --- .םיטש ריא

 "סיה ןיא יװ ןעירשעג יז טָאה -- !ןטרַאװ לעװ ךיא ,טרָאװ ןיימ ןטלַאה

 ןייק ריד טעװ סע .רימ וצ ןעמוקקירוצ טסעוו וד זַא ,ליפ ךיא --- .עירעט

 .יןעמוקקירוצ טסעוו וד !ןטרַאװ לעװ ךיא !ןעשעג טשינ סטכעלש

 גנַארדעג םעד ןיא .ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא עמרָאפטַאלּפ יד

 טָאה ,ןענָאגַאװ יד וצ קעּפעג טימ ןשטנעמ עקידנלייא יד ןופ שינעגנע ןּוא

 ,גנויספרָאד ןקיטפערק ַא ןופ הזגור ןימ ַא טימ ןַאלָאײל ןָאטעג ּפַאכ ַא בייא

 םורַא םעד ןיא ןסעגרַאפ יװ טָאה ַאלָאײל .טסורב ןייז וצ טקירדעגוצ יז ןוא

 סנדייב ןבָאה ױזַא .ןוז רעד וצ םולב ַא יו ,םיא וצ ּפָאק ריא ןביוהעגפיוא ןוא

 .:ןטפַאשקנעב ןוא ןרעגַאב עלַא ןגיוזעגנייא ,טפַארק רעכעלטנגוי טימ ,ןּפיל

 "קודנָאק םעד טרעהרעד ךיז טָאה -- !ןגייטשנייא ,?טרָאב ַא ללא, --

 .ףורסיוא סרָאט
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 סבָאקיישזד רעגנוי וע ד .

 עטנייוורַאפ יד טשרעהַאב טָאה טעמוא רעפיט ַא .טרירעג טָאה ןַאב יד

 זיא ןַאב יד .טנעה יד ןיא ךעלכיט עסייוו ,עקידנרעטַאלפ טימ ,ןעיורפ

 ףעגנולשעגנייא יז טָאה ןבייא ךיוא ,רענעלק ןוא רענעלק ץלַא ןרָאװעג

 -יברַאפ ןייק טשינ ןוא ןרָאצ ןייק טשינ -- ןרעדנוװַאב וצ ןעוועג זיא סע

 עטנשקערַאפ ןימ ַא סעּפע רָאנ ,םיִנּפ סַאלָאײל ףיוא ןעוועג זיא טייקטרעט

 -נַאגרַאפ יד ןופ תומולח עסיז ,עטרַאצ .ןיילַא ןבילבעג זיא יז .טייקידלודעג

 ַא טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל עריא .טגיוועגנייא יז ןבָאה געט ריפ ענעג

 .בייא ןביל ריא טימ ןעמַאזוצ ,טפנוקוצ רעכעלקילג ַא רַאפ :טעבעג

 ןביז לטיּפַאק

 םייהַא טמוק בייא

 ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא בייא ןעוו ,גָאט רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 ,עמַארגעלעט יד .קרָאי-וװינ ןיא ,דלעפטפול רעדלַאװדיײא ןפיוא ןַאלּפָארע

 טכַארבעגניײירַא יז טָאה ,טמוק רע זַא ,םיא ןופ ןטלַאהרעד טָאה ַאלָאײל סָאװ

 סָאװ ,טייצ רעד ךרוד .דיירפ ןוא ןרערט ןופ דנַאטשוצ ןקיאורמוא ןַא ןיא

 םיא וצ ןבירשעג געט רָאּפ עדעי יז טָאה ,טנָארפ ןפיוא ןעוועג זיא בייא

 קינײװ טשינ ןרערט ןופ טקייועגסיוא ןרָאװעג זיא ןשיק ריא .ווירב ַא

 .הבושת ַא םיא ןופ ןעזרעד טָאה יז זיב ,טַאהעג טכענ עזָאלּפָאלש

 ןופ ןרָאװעג טײרפַאב זיא בייא ןוא טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד זַא

 ןרָאפרַאפ ךיילג רע זיא ,ןרעטלע יד וצ םייהַא ןרָאפ טָאטשנָא זיא ,ײמרַא רעד

 -עביל לקעּפ ןצנַאג ןטימ ןוא ךיירקנַארפ ןופ תונתמ טימ ,ןַאלָאײל וצ ,ריא וצ

 ןעמַאזוצ .טנָארפ ןפיוא ןייז רָאי יירד יד ךשמב ריא ןופ ענעטלַאהרעד ווירב
 ןעמַאזוצ ןוא ,םיא רַאפ םישובלמ עליוויצ ןפיוקנייא ןעגנַאגעג ייז ןענעז
 ןיא טקוקעג םיא רדסכ רָאנ טָאה ַאלָאײל .ןרעטלע סבייא וצ טרינָאפעלעט
 טשינ טושּפ טָאה יז .םיא ןפַאטמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ,ןײרַא ןגיוא יד
 ַא ,בייא ריא ,ריא ןבעל רע טייטש טָא זַא ,ןגיוא ענעגייא עריא טביילגעג
 .רעטנוזעג ַא ,רעצנַאג

 רעייז ןופ םיטש יד קידנרעהרעד ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןופ קילג סָאד
 רעטומ יד סָאװ ,ןגַארפ עלַא ףיוא .רעשליןיא ןעוועג זיא ,ןוז ןקיצנייא
 טרעפטנעעג בייא טָאה ,לביײרט-ןָאפעלעט םעד ןיא טניײװעגנײרַא טָאה

47 



 רעגניז בקעי

 ןיז טרעה רע סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא רע ךיוא .קידיירפ ןוא ץרוק

 ,םיטש סרעטומ

 טשינ רָאג זיא רימ ..!טנוזעג ,ָאי ..!עמַאמ ,טנוזעג ןיב ךיא --

 ַא .עמַאמ ,הנתמ א ריד טגנערב ךיא !ןרָאפ וצ םוק ךיא ,ָאי ..! ןעשעג

 םעד טּפַאכעגפיוא טָאה בייא --- ...! בייוו ןיימ ...רונש ַא ...ָאי ..! רונש

 -- ."?עשידיי ַא זיא יז יצ ,םיא גערפ, :ןעמַאמ רעד וצ רעטרעוו סנטַאט

 ַא .!עשידיי ַא -- ןירַא לביירט ןיא ןגירשעגניירַא בייא טָאה -- !ַאי

 2! קרָאי-װינ ןֹופ לדיימ שידיי

 טרעפטנערַאפ ןבָאה טלָאװעג ,טונימ רעד ףיוא ,ןיוש טָאה עמַאמ יד

 יד ןופ ךשמ ןיא ץרַאה ריא ןיא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגַארּפ ךס ַא

 רעבָא טָאה ןבייא .דניק ריא ןעזעג טשינ טָאה יז סָאװ ,טייצ רָאי ריפ

 ןָאפעלעט ןכרוד ןגַארפ עריא עלַא ףיוא ןרעפטנע וצ דלודעג טלעפעג

 טימ ןוא ,רעיוא ןייז וצ לביירט סָאד טקירדעגוצ רע טָאה טנַאה ןייא טימ

 עלַא יו ,םיא טָאה עטַאט רעד .ךיז וצ ןַאלָאיל טקירדעג רעטייווצ רעד

 ןייז יו טרעה בייא .טייהנגעלרַאפ ַא ןופ טעװעטַארעג טציא ךיוא ,לָאמ

 ,טָאג ןעקנַאד !? לָאמ ןייא טימ ץלַא ,לחרג :רעטומ רעד וצ טגָאז רעטָאפ

 -נײרַא רע טָאה לביירט ןיא ןוא *...המחלמ רעד ןופ ןעמוקעגמייהא זיא רע

 .?!ןרָאפ וצ ךיילג םוק ,למהרבא ,ףיוא טשינ זדנוא טלַאה; : ןגירשעג

 ,טרעיורטרַאפ ןציז ןבילבעג בייא זיא לביירט סָאד קידנגײלקעװַא

 .לָאמ ַא סָאװ רעבלעז רעד טשינ רע זיא רע זַא ,טקרעמַאב טָאה ַאלָאיײל

 ענייז ןגעוו .טכַארטרַאפ ןוא קיאורמוא ךָאד ןוא טצעזעג רעמ טציא זיא רע

 המחלמ יד ליוװ רע ןדער טשינ רע ליוו טנָארפ ןפיוא ןעגנובעלרעביא

 לָאמליײט זַא ,טסּוװעג טשינ טציא רעבָא טָאה רע .ןצנַאג ןיא ןסעגרַאפ

 ,המשנ ןייז ןקיניײּפ ןוא ןימד ןייז ןיא ןעניישרעד ןעגנורענירעד יד ןלעוו

 ןוא רעטרַאצ ןעזעגסיוא טָאה ַאלָאײל .ךעלקילג ןעוועג רע זיא לייוורעד

 ריא ןבָאה ןגיוא עטנייוורַאפ ןוא ענעפָאלשעגסױא טשינ עריא .רענעש

 | .ןח רעמ ןבעגעגוצ

 ןָאטעג גָאז ַא בייא טָאה -- .שטנעמ רעגולק ַא זיא עטַאט ןיימ ---
 םיא טסעוװ וד זַא ,סייוו ךיא --- .סנַארט ַא סעּפע ןופ סױרַא טלָאװ רע יו

 טשיוועג רע טָאה -- ?עמַאמ ןיימ .ןבָאה ביל ךיד טעװ רע ךיוא .ןבָאה ביל
 -עגניירַא טָאה רע --- .ןילַא טייקסטוג יד זיא יז -- םינּפ ןופ סייווש םעד

 יז .טשוקעג ךעלטפַאשנדיײל יז ןוא טנעה ענייז ןיא ּפָאק סַאלָאײל ןעמונ

 ..ןליפעג עסייה ,עבלעז יד טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה
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 סבָאקיישוד רעגנוי דעד

 סָאד ןגָאלשעגרָאפ ריא טָאה בייא יױזַא יוװ ,ןפוא רעד ןלעפעג זיא ריא

 -עגנָא ריא ,רעטומ ןייז טלייצרעד רע טָאה ןָאפעלעט ןכרוד .ןבָאה-הנותח

 טָאה אפוג ריא ןוא ,ןרעה לָאז ,ַאלָאײל ,יז זַא ,טלָאװעג ןוא הרושב יד טגָאז

 -נײרַא ןתעב ,םינּפ ןטכיולעצ ןייז ןעזעג טָאה ַאלָאײל .טגָאזעג טשינרָאג רע

 רונש ַא ,הנתמ ַא ,עמַאמ ,ריד גנערב ךיא; :ןיירַא לביירט ןיא ןעיירש

 ַא זַא ,טנעיילעג טשינ ךָאנ יז טָאה ןַאמָאר םוש ןייק ןיא ."ריד ךיא גנערב

 טָאה ץרַאה ריא .עביל ןיא ןרעלקרעד ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז לָאז רוחב
 -- ארומ ַא טעּפע טעבנגרַאפ ריא ייב ךיז טָאה ייברעד .ילג ןופ טרעביפצג

 םעניילק םעניא ןבעל םעד וצ ןסַאּפוצ ןענָאק טשינ ךיז יז טעװ רעמָאט

 סָאד ןוא ,ןיירַא טמוק יז רעכלעוו ןיא ,הביבס יד טשינ ןָאק יז ,.לטעטש

 טשינרָאג יז טעו רשפא ;טָאטש ןייא ןיא רעגיווש ןוא רעווש טימ ןעניווו
 ...? ןגיוא ערעייז ןיא ןח-אשונ

 טעקַאשז ריא ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע .ןגרָאז עריא ןבירטרַאפ טָאה בייא

 א ןעמענסיורַא ,?לָאה-יטיס, ןיא ןעייג רימ !םוק -- :ןפורעגסיוא ןוא

 ןוא טנַאה רעד ייב ןָאטעג יצ ַא יז טָאה רע --- .שינעביולרעד-הנותח

 *,,.טייוו ןיא דסערד לֶא ,דיירב יד סמַאק ריה; : ןצנַאט ןוא ןעגניז ןביױהעגנָא

 ןייק קעװַא ייז ןענעז םעד ךָאנ .(דיילק-הּפוח ריא ןיא הלכ יד טמוק ָאד)

 -סעווש ,רעטומ סַאלָאײל ןופ טײהנזעװנָא ןיא ןוא ,יזדריושזדדוינ ,ןָאסרעטעּפ

 ךעקעל טימ הנותח ענעדײשַאב א ןעמוקעגרָאפ זיא ,רעגָאװש ןוא רעט
 .בוטש ןיא בר ןקיטרָאד םייב ,ןפנָארב ןוא

 עטצעל יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא בייא זיא ,רעטעּפש געט יירד טימ

 -עטירט עכעלעמַאּפ סָאלָאיל טריוורענעד טָאה םיא ,ךעלּפערטדןַאלּפָארע

 ןעזרעד טָאה רע ןעמעו ,ןרעטלע ענייז ןפָאלעג ןגעקטנַא זיא ןוא ,ךעל

 -סָאל ןופ ןעמוקעג לעיצעּפס זיא סָאװ ,רעטסעווש ןייז .סנטייו רעד ןופ

 טימ םיא ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ,רעדורב ריא ןענעגַאב סעלעשזנַא

 ןיז טקרעמַאב רע טָאה לסקַא סרעטסעװש רעד רעביא .דיירפ סיורג
 ,ןפיול סרעטומ

 עקידנענייו סרעטומ רעד טרעהרעד רע טָאה -- ...בייא ןיימ ,בייא --
 .םיטש

 .קירעזייה ןעוועג טלָאװ רע יװ ,טעשטּפעשעג רע טָאה -- ...עמַאמ --

 רע טָאה טציא .ןגיוא ענייז ןופ ןעניר ןרערט יו טליפעג טָאה רע
 ןעמעש ךיז ,לגניי ןיילק סלַא ,טגעלפ רע יוװ ,ייז טימ טמעשעג טשינ ךיז
 עסַאנ ענייז טשיװעג רע טָאה -- !עמַאמ ,ָא -- .טנייועג טָאה רע תעב
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 טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע -- .ןעז וצ ךיד רעדיוװ ךעלקילג ןיב ךיא -- .ןקַאב

 סיסימ ,בייוו ןיימ זיא סָאד ,ַאמ -- .טנַאה רעד רַאפ ןַאלָאײל ןעמונעגנָא ןוא

 .סבָאקיישזד ַאלָאײל

 ןוא ןרערט ךרוד טרזחעגרעביא עמַאמ יד טָאה -- ,סעי ,בייא ,סעי --

 ;ןגיוא סדניק ריא ןשיװסיוא ןלעװ טלָאװ יז יוװ ,ןקַאב ענייז טעלגעג

 ןעז וצ ןדירפוצ זיא עמַאמ ןייז יצ ,ןעמיטשַאב טנָאקעג טשינ טָאה ַאלָאיײל

 ןיא ךיוא .ךיז ןבעל ןוז ריא טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ זיולב יצ ,רונש ריא

 .ןרערט ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןגיוא עריא

 ןעמוקעגוצ זיא סע .ןַאלָאײל טימ ןבעגעגּפָא דלַאב ךיז טָאה רָאנילע

 ןעזעגסיוא טָאה רע .לכיימש ןקיאור-ךעלנייועג ןייז טימ רעטָאּפ רעד

 .ךיז וצ רעטָאפ ןייז טקירדעגוצ טָאה בייא .ָארג לסיב ַא ןוא רעטלע

 ךעלקילג יװ ,רעטָאפ ןייז ןסיוו ןזָאל טלָאװעג רע טָאה -- ..ַאּפ --

 םעד טמיוצרַאפ ןוא טקיטשעג םיא ןבָאה ןרערט רעבָא ,ןעז וצ םיא זיא רע

 -סױרַא טנָאקעג טשינ רע טָאה "..ַאּפפ ןופ רעמ -- רעטרעוװ רַאפ געוו

 .ןעגנערב

 וצ טשינ ידכ ,טייז ַא ןיא טקוקעג סבָאקיישזד דוד טָאה -- !ונ ,ונ ---

 ךיז ןבָאה םינּפ ןלעקנוט ןייז ףיוא .לַאטנעמיטנעס זיא רע ךיוא זַא ,ןזייוו

 בייוו ןייד ,ונ ,ונ -- :ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .ןרערט עסיורג ייווצ ןעזעג

 .דיירפ ןופ טניישעג טָאה םינּפ ןייז --- ...? ןסעגרַאפ וטסָאה

 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סָאװ ,לגניי ַא יװ טלטיוררַאפ ךיז טָאה בייא

 סרעטָאפ ןייז ןטעב וצ ידכב ,ןירַא זיוה ןיא ךיז וצ עטבילעג ןייז טכַארבעג

 טָאה רע .עגר ַא זיולב טרעיודעג טָאה סָאד .ןבָאה-הנותח ףיוא הכרב

 יד ןוא רעטומ יד ךיוא .רעטָאפ םוצ טריפעגוצ יז ןוא ןַאלָאײל ןעמונעג

 .טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רעטסעווש

 -עגסיוא רע טָאה --- סבָאקיישזד ַאלָאײל ,בייוו ןיימ זיא סָאד ,ַאּפ --

 ,דיירפ טימ ןפור

 ןייז ןיא לטנעה עסייוו סַאלָאײל ןעמונעגנײרַא טָאה סבָאקיישזד דוד

 ריא טכַאמרַאפ עינָאלד רעקניל ןייז טימ ןוא ,טנַאה רעקירָאה ,רעניורב

 טָאה קידנעלביימש .לרעּפ ַא טסילשרַאפ עלשומ ַא יװ ,ענייז ןשיווצ לטנעה

 : ןָאטעג גָאז ַא רע
 .החּפשמ רעזדנוא ןיא ןעמָאקליוװ ייז ---

 ןענעז ןקילב עריא .ןרערט טלקייקעג ךיז ןבָאה ןגיוא סַאלָאײל ןופ

 ןעגנּווצעג ךיז טָאה יז .שינעדנעלב-ןוז ַא ןגעק יוװ ,טלַאפסַא םוצ טדנעוועג
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 ,ליומ ןופ ןעגנערבסיױרַא טנָאקעג טשינ יז טָאה טרָאװ ןייק .ןעלכיימש וצ

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז יװ שרעדנַא ןעוועג זיא םענפיוא רעצנַאג רעד

 ,עמַאמ ַא } ןטַאט ןגנערטש ,ןזייב ַא ךיז רַאפ ןעז טעװ יז זַא ,טניימעג טָאה יז

 "רעביא טרידיצעד טשינ זיא ןוא ,דיחי"ןב ריא ןיא טבילעגנייא זיא סָאװ

 יװ ןסיוו טשינ טעװ יז זַא ,ארומ סיוא יורפ רעטייווצ ַא וצ םיא ןבעגוצ

 ,ענעסָאגעצ ַא ,עסואימ ַא רעטסעווש ַא ןוא ;דניק ריא ןעלדנַאהַאב וצ ױזַא

 רעד ןיא ןוא לּפמעט ןיא ויטקַא זיא ןוא רעדניק יירד ןיוש טָאה סָאװ

 ךָאנ זיא יז לייוו ,ךיז רַאפ טלעװ עיינ ַא ןעזעג רעבָא טָאה יז ."הסדה;

 עקיזָאד יד ןופ ןשטנעמ טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג טשינ לָאמ ןייק
 ,ןזיירק

 עירטעג ,עניש ַא קידנעעזרעד ,טלכיײמשעג טליפעג ךיז טָאה יז

 יז ןַא ,סיוא טשינ טצז סָאװ ,דיילק טסַאּפעגסיױא ,ןייפ ַא ןיא רעטסעווש

 ןעמונעגמורַא יז טָאה רָאנילש .דניק ַא טָאהעג ןבָאה זיא סע ןעו לָאז

 עזייר יד ןעגנַאגרעד ריא זיא סע יו יז טגערפעג ,טזדלַאהעג ןוא טשוקעג

 טעז רעטומ יד ךיוא .ןייז טוג ָאד ריא טעװ סע זַא ,טרעכיזרַאפ ריא ןוא

 טָאה יז .סעמַאמ עשידיי עלַא יוװ ,עקיצרַאהטוג ַא ,עביל ַא ןייז ֹוצ סיוא

 עטוג ןַאלּפָארע ןפיוא טריװרעס ןעמ יצ ,ןַאלָאײל טגערפעג קילעפגרָאז

 ,רעטלכיימשעצ ַא ,רעטָאפ רעד .דימ רעדָא קירעגנוה זיא יז יצ ןוא ,סנסע

 ןעמונעגכרודַא יז טָאה רע .רענייז ןיא טנַאה ריא ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה

 ןַאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- "עקטנעדוטס עוויַאנ ַא יו, .קילב ןפיט ַא טימ

 יז יצ ןעז וצ ידכ ,ןרעיוא עריא ףיוא קילב ַא טּפַאכעג השעמ-תעב ןוא

 -נעמיד יד זַא ,טמיטשַאב טציא טָאה רע .ךעלּפעל ענעכָאטשעגכרודַא ןבָאה
 -עגנייוַא טציא טָאה רע סָאװ ,לרעּפ לרינש סָאד ןוא ךעלגנירעיוא ענעט
 ןרעיוא ןוא זדלַאה ריא ףיוא ןסַאּפ טוג ןלעװ ,ןגָארק

 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא טנַאה סַאלָאײל טײרפַאב רע טָאה לָאמַאטימ
 ? ןייטש וצ ָאד ךיז וטסביילק גנַאל יו ,לחר --

 .טנעעג רעטומ יד טָאה -- !טגָאי רע רָאנ ?ךימ וטסגָאי סָאװ --
 .ןבעגעגוצ יז טָאה --- ,קירעגנוה ןייז יאדװַא ךָאד טזומ ריא ,טמוק -- .טרעפ

 טָאה ,שזַאנַאב םעד ךָאנ רעטסעװש רעד טימ קעװַא זיא בייא תעב
 רַאק יד זַא .עמרָאפטַאלּפ רעד וצ ליבָאמָאטיױא ןייז טריפעגוצ רעטָאפ רעד
 -יזרַאפ יד טקירדעגּפָארַא רעטומ יד טָאה ,טרָא ןופ ןריר ןבױהעגנָא טָאה
 -סױרַא טשינ הלילח ןלָאז רעדניק יד זַא ןריט יד ייב ךעלּפענק-סגנורעכ
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 ןרָאירעדניק ערעייז ןופ ךָאנ ןבילברַאפ ריא זיא טייהניווועג יד ...ןלַאפ

 :רעטכַָאט רעד וצ טדנעװעג ךיז טָאה יז

 ,טייז ןייד ייב ריט יד סילשרַאפ ,רָאנילע --

 .טרעפטנעעג רעטכָאט יד טָאה -- ,ַאמ ,יעקדַא --

 יד ךרוד .טירטס-ןיעמ ךרוד ָאטיא םעד טריפעג טָאה רעטָאפ רעד

 יז .ןסַאג ענייר ןוא עקיטכיל ןעזעג ַאלָאײל טָאה ,רַאק רעד ןופ רעטצנעפ

 טימ עטדײלקַאב .ןעמלַאּפ עזעיצַארג ןעייר ייוצ יד טרעדנוווַאב טָאה

 ןוא ףניפ, סטרָאװלוװ עבלעז יד ןעזעג טָאה יז .ךעלדיילק עניורב ,עצרוק

 .סרָאטס-טנעמַאטרַאּפעד ןוא ,סרָאטס-גארד עבלעז יד ,"רָאטס-טנעס ןעצ
 -יטיס םעד ןבעל לקרַאּפ םעד ןיא ןעזעג יז טָאה קרָאי-וינ ןיא יװ טקנוּפ

 -יטיס םעד ןבעל ,לקרַאּפ םעד ןיא ןעזעג יז טָאה קרָאי-וינ ןיא יו טקנוּפ

 -נוטייצ ןענעייל ןוא קנעב ףיוא ןציז קרַאּפ ןיא ןשטנעמ יד .לגרָאג םעד ךיז

 --- ?טָאטש ןייא זיא טלעוו עצנַאג יד; .ןעלמירד ןוא םתס ןציז ערעדנַא ,ןעג

 .ןָאטעג טכַארט ַא יז טָאה

 -עגסיוא ךיז עמַאמ יד טָאה -- !טָאטש רעדנוא ריד טלעפעג יוװ --

 ,ןַאלָאײל וצ טיירד

 -- .עטַאט רעד טגָאז --- .ןבעל ןגיה םוצ ןעניווועגוצ ךיז טסעוװ וד --

 רעטצנעפ ענייד ןזָאל וטסנָאק ָאד .קרָאי-וינ ןיא יו ,רעקיאור ליפ זיא ָאד

 ךָאד ןוא ןענעגער טשינ טעװ םישדח ןיינ עצנַאג זַא ,רעכיז טסיב ,ןפָא

 .רָאי קידכעלייק ,ץנַאג ַא ,ןירג ץלַא זיא
 --- .גנורעטסײגַאב טימ ןפורעגנָא בייא ךיז טָאה -- ,ןעוועג יו ץלַא --

 ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ בָאה ךיא טניז ןטיבעג טשינ ךיז טָאה ךַאז ןייק

 ,רעטָאפ רעד טקיטעטשַאב -- ,ןטיבעג טשינ ךיז טָאה ךַאז ןייק --

 טשינ טלָאװ עקירעמַא --- ,ביוש רעד ןופ ןגיוא ענייז קידנעמענּפָארַא טשינ

 .ןעגנורעדנע ןעמוקעגרָאפ הלילח ןטלָאװ סע ןעוו ,עבלעז יד ןעוועג

 ךיא -- רעטומ יד ןיירַא ךיז טשימ -- ,טסרָאפ וד יו רעסעב קוק --

 רָאג ךיז ייז ןלעװו רשפא .רַאק ַא טריפ ןעמ תעב טדער ןעמ זַא ,טנייפ בָאה

 רעסיורג רעד וצ טניווװעגוצ ןיא ַאלָאײל ,קרָאי-וינ ןיא ןצעזַאב ןלעוו
 .טָאטש רעזדנוא טימ ךיז ןעמירַאב ןייא ןיא טסטלַאה וד ןוא ,טָאטש

 ןופ קעװַא ןייז וצ רָאי ריפ --- .טריטנעמָאק בייא טָאה -- ,אמ ,ןיינ --

 ןצעזַאב וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ךיא ןוא .ַאלָאײל .גונעג רעביא זיא םייח רעד

 לכיימש ַא ןפרָאװעגוצ טָאה רע -- .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ּוװ ,ָאד ךיז

 .ךיז וצ טקירדעגוצ יז ןוא בייוו ןייז
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 יז טָאה ןפוא ןטקערידמוא ןַא ףיוא .טמעטָאעגּפָא יירפ טָאה עמַאמ יד

 וליפַא רָאנ ,ןוז ריא ןריולרַאפ טשינ טָאה יז רָאנ טשינ זַא ,ןענופעגסיוא
 ַא ךיז טָאה יז .ךיז ןבעל ןבָאה טעװ יז ןעמעוו ,רונש עביל ַא ןענווועג

 :ןפורעגנָא ךיז ןוא ,ןציז סָאד ןכַאמ וצ רעמעװקַאב ידכ ,ןָאטעג געװַאב

 ,ןטיבעג טשינ ךַאז ןייק ךיז טָאה רעמיצ ןייד ןיא ,בייא ,ןעז טסעוו --

 רָאנ געלפ ךיא .ןזָאלעגרעביא טסָאה וד יוװ ױזַא ןייטש ןבילבעג זיא ץלַא

 ריא וצ ןַאד -- .ביוטש םעד ןשיװּפָא ןוא ןרעטפולוצסיוא ףיוא ןײגנײרַא

 קיצכַא ןוא קיצעביז רע טפיול לָאמ עלַא ,רָאנ עז -- רעזייבעג ַא טימ ןַאמ

 טשינ ךיז טסנַאק ,רענעּפָאלשרַאפ ַא יװ רע טכירק טציא ןוא ,העש ַא ליימ

 ?ןלייאוצ לסיב ַא

 יינספיוא גוט ,ךעלעמַאּפ ךיא רָאפ ,טשינ גיוט ,ךיג ךיא רָאפ ---

 ןוא ,הנותח רעזדנוא ןופ רָאי קיסיירד רעבירַאפ ,םשה-ךורב ,ןיֹוש .טשינ

 .עמַאמ ןייד ןלעטשנדירפוצ טשינ ץלַא ןָאק ךיא

 טקידנערַאפ טשינ רָאנילע טָאה --- ..,עטַאט ןיימ ,יעקדָא ,ַאּפ ,יעקדַא ---

 | .ץַאז םעד
 סע טרַא ךימ -- טגָאזעג עמַאמ יד טָאה -- ןסַאּפש ךיז רע לָאז --

 ,טשינ

 -טימעג רעד ןגינעגרַאפ טפַאשרַאפ טָאה ריא .ןגיוושעג טָאה ַאלָאיײל
 יד טימ טנעקַאב ךיז יז טָאה ,דיירנשיווצ יד ךרוד .סעומש-עילימַאפ רעכעל

 ,ןיירַא טציא טמוק יז רעכלעוו ןיא ,עילימַאפ רעד ןופ ןדעי ןופ ןרעטקַארַאכ

 ,זיוה ןטנעמעצ סייוו ַא ןבעל ןייטש ןבילבעג ָאטיוא רעד זיא ךעלדנע

 ,זָארג ןירג ,טגעלפעג'טוג טימ ןוא ךעלמייב-ןעמולב טימ טמױצעגמורַא

 יו ,רעזייה עכעלנע טימ טיוברַאפ ןעוועג זיא סָאג רעד ןופ גנעל עצנַאג יד

 טימ עגנערש ַא .סבָאקיישזד עילימַאפ רעד ןֹופ זיוה עקיקָאטש-יײװצ סָאד

 ,סַאג עצנַאג יד טנטַאשַאב ןוא טקעמשרַאפ טָאה רעמיײב-עילָאנגַאמ עטלַא

 "םיוא טָאה ,עדנַארעװ רעד ףיוא ףורַא טירט עכיג טימ זיא עמַאמ יד

 ןָאפעלעט םוצ וצ זיא רָאנילע .ךיק ןיא ןיירַא ךיילג ןוא ריט יד ןסָאלשעג

 -ןײרַא ןבייא ןפלָאהעג טָאה עטַאט רעד .הרושב עטוג יד ןַאמ ריא ןגָאזנָא
 :םיא וצ טגָאז רע .שזַאגַאב םעד ןעגנעדב

 רעדָא ןשאוומורַא ךיז יז ליוו רשפא .רעמיצ ןייד בייוו םעד זייוו ,ייג --
 | ,ייג ,ןָאטרעביא

 רעביא ןפָאלעג בייא זיא ,טנעה עדייב ןיא סעזילַאװ עסיורג ייווצ טימ
 ןבילבעג רע זיא ןביוא .ןרעמיצפָאלש יד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ּפערט יד
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 ענייז ףיוא ןָאטעג םענ ַא יז טָאה רע .ןעמוקעגפיורַא זיא ַאלָאײל זיב ןטרַאװ

 יד רָאנ קידנטערטרעביא .רעמיצ ןייז ןופ ריט יד ןָאטעג ןפע ןַא ןוא טנעה

 רע טָאה ךעלעמַאּפ .טכַאמרַאפ קירוצ יז סופ ַא טימ רע טָאה ,לעווש

 :ןָאטעג גערפ ַא יז דיירפ טימ ןוא ליד ןפיוא טזָאלעגּפָארַא ןַאלָאיל
 ?וטסגָאז סָאװ ,ונ ---

 עטמיוצעג סיורפ רעגנוי רעד .טרעפטנעעג טשינ רָאג טָאה ַאלָאײל

 תודע טלוב טָאה סָאד .ןעמערַאװעצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנַאלרַאפ

 טלּפַאצעג ךיז טָאה ןזעװ ץנַאג ריא .םינּפ טמַאלפעצ ,טיור ריא טגָאזעג

 ,ןקַאב סבייא ףיוא ןגעלעג ןענעז ןּפיל עטכייפ עריא תעב .טנעה ענייז ןיא

 ..ףוג ריא רַאפ רַאּפשנָא ןַא טכוזעג יז טָאה

 ,טשוקעג יז טָאה רע -- קיטליגכיײלג ןבילבעג טשינ זיא בייא ךיוא

 טָאה בייא ןרערט עסייה עריא טשיוועגסיוא ןוא רָאה עריא טעלגעג

 ,יורפ ַא טַאהעג ביל טשינ קרַאטש ױזַא רע טָאה ךָאנ לָאמ ןייק זַא ,טליפעג

 -טכַאנ ,גָאט-ךָאנ-גָאט ,רע טָאה רָאי יירד יו רעמ .ןַאלָאייל ביל טָאה רע יו

 זיא טציא ןוא ,קילב ריא ךָאנ ,רירַאב ריא ךָאנ טקנעבעג ,טכַאניךָאנ

 םיא טָאה יז יו ,םיא ףיוא טרַאװעג טָאה יז .ןרָאװעג טליפרעד שטנּוװ ןייז

 ןיא סָאד טליפ רע .גירק ןיא קעװַא זיא רע רעדייא ,טגָאזעגוצ טָאהעג

 ןלייט טעװ סָאװ יורפ עטשרע יד זיא יז .קילב ןדעי ןיא ,ןריא געװַאב ןדעי

 .ייעקיצנייא יד ןייז ךיוא טעװ ןוא ,טעב ןייז םיא טימ

 ,סמערָא ענייז ןיא ןגעלעג ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ זיא ַאלָאײל ןעוו

 טרַאּפשעצ ץרַאה ריא זיא ,טסורב רעליוה ןייז ףיוא ּפָאק ריא טרַאּפשעגנָא

 ַא ןַאמ ַא ןבָאה וצ ןעועג לָאמ עלַא ןיא שטנּוװ ריא .קילג ןופ ןרָאװעג

 רָאנ טשינ זיא סָאװ ןַאמ ַא טימ טשטנעבעג יז זיא טציא ,רָאסעּפָארּפ

 רע ןעוו .יײרטעג ןוא טסנרע ,טנעגילעטניא ךיוא רָאנ ,קרַאטש ןוא ןייש

 ,טליפרעד יז טָאה ,ביל יז טָאה רע זַא ,טגָאזעג לָאמ ןטשרע םוצ ריא טָאה

 ןופ רָאנ ,ןַאמ-טרילפ ןקילעפוצ ַא ןופ גָאז ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד זַא

 ךיז טָאה ַאלָאײל .דייר ענייז רַאפ טקעּפסער טָאה סָאװ ,שטנעמ ןטסנרע ןַא

 יז ןבָאה ,ןביוש יד ךרוד ןלַארטש-ןוז יד ..ןבייא ןיא טעילוטעגנייא טציא

 :טגערפעג ןוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה בייא

 שוק רעסייה ַא ןעוועג זיא רעפטנע ריא -- ?ריד טלעפעג יו ,ונ --

 ןוא רעטומ ןיימ ,רעטָאפ ןיימ ריד ןלעפעג יװ רעבָא --- .ןּפיל ענייז ףיוא

 .הבושת ריא ףיוא טראוועג רע טָאה -- ? רעטסעווש ןיימ
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 ..רימ טלעפעג ץלַא ,עלַא --

 ןרעביא ןענַאּפשמורַא ןביוהעגנָא ןוא טעב ןופ ּפָארַא זיא ַאלָאײל

 ןופ רעדליב יד ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז .סיפ עסעוורָאב טימ רעמיצ

 ַא יװ ,ןרָאיטנגוי ןוא -רעדניק ענייז ןופ רעדליב ,טנעוו יד ףיוא ןבייא

 ךיוא ןוא ,םויטסָאק-דָאב ַא ןיא ,רעליּפש-לָאבטעקסעב ַא ,רעליּפש-לָאבסיײב

 יז ,םירבח טימ רעדנוזַאב ןוא סַאלק ןצנַאג ןטימ ,סמיט ענעדישרַאפ טימ

 טָאה ,ןליּפש-לָאבסופ ןייז רַאפ ןעייפָארט-סגנונעכייצסיוא יד טּפַאטַאב טָאה

 טּפַאטַאב ןוא סעצילַאּפ יד ףיוא רעכיב יד ןופ סנקור יד טנעיילעגרעביא

 טָאה יז .לשיטביירש ןייז ףיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ךעלדנייטש עטרילָאק יד

 ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,דניק ןיילק ַא יו טרעדנּוװַאב ךַאז עדעי
 ,ייזומ ןשירָאטסיה

 רע טָאה טערַאגיצ ןייז ןופ ךיור םעד ךרוד .טעב ןפיוא ןגעלעג זיא בייא

 ,ךעלטנעה עריא ןופ קסעילּפ רעדעי .ןעגנוגעווַאב סַאלָאײל טגלָאפעגכָאנ

 ןוא ןעלסקַא עטעקַאנ יד טימ קוצ רעדעי ,לרעטכעלעג עקיכליה סעדעי

 ַא ןעוועג טלָאװ רע .דיירפ טפַאשרַאפ םיא טָאה ,עילַאט ריא טימ געװַאב

 ןייז טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַאטימ ןבעל ץנַאג ןייז ױזַא ןגיל וצ ןלעב
 ; םיטש סרעטומ

 ,שיט ןפיוא טיירג ןיוש טייטש ץלַא !רעדניק ! רעדניק ---

 .לדיילק םעװקַאב ַא ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורַא ךיג ףיוא טָאה ַאלָאײל

 טלָאװ יז יו ,סטכער ףיוא ןוא סקניל ףיוא לגיּפש ןרַאפ ךיז טיירדעג

 ןיטעג ַא יו ןעזעגסיוא תמאב טָאה יז .רוגיפ ענעגייא ריא טרעדנוװַאב

 ןוא לגיּפש ןיא קילב ַא טּפַאכעג לָאמ ַא ךָאנ טָאה יז .עיגָאלָאטימ רעד ןופ

 : ןפורעגנָא ךיז

 ,רעּפיז םעד ףױרַא רימ יצ ןוא טוג יֹוזַא ייז ,בייא --

 ענייז טימ ןעמונעגמורַא יז רע טָאה ,רעּפיז םעד ןעיצפיורַא טָאטשנָא
 : םיטש סרעטומ רעד טרעהרעד רעדיוו ךיז טָאה סע זיב ,טנעה עקרַאטש

 .קירעגנוה זיא עטַאט רעד .טלַאק טרעװ ןסע סָאד --

 ןעמַאװצ ןעמעלַא טימ ןסע וצ טַאהעג טשינ טייצ ןייק טָאה עמַאמ יד
 ,רעלעט סנדעי וצ סעּפע ןגיילוצ ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז .שיט םייב
 ןרעדנַא ןַא ,טנַאמש ערעיוז לסיב ַא םעד ,עילפָאטרַאק עטכָאקעג ַא ָאד
 ןָאטעגנירַא עקרעגוא עגנירג ךעלציּפ ןוא עקלביצ ענירג ,ענעטינשעצ ַא
 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןַאלָאײל ןוא ןבייא ןעזעגוצ יז טָאה רקיע רעד .וַאשטש ןיא
 .רעגָאמ וצ לסיב ַא ןעזעגסיוא ןגיוא עריא
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 טקנעברַאפ לָאמ ןייא טשינ רימ ךיז טָאה ,רָאי ריפ יד ןופ ךשמ ןיא --

 סעמַאמ ןיימ וצ וטסגָאז סָאװ --- ןַאלָאײל וצ ןוא --- .ןסע סעמַאמ ןיימ ךָאנ
 ? לדורטש

 ךיא זַא ,ארומ בָאה ךיא .ןייש ןוא קַאמשעג ,טוג ױזַא זיא ץלַא ---
 ,טלכיימשעג יז טָאה -- ,ןסע ליפ ױזַא ןופ ןצַאלּפ לעװ

 .טגָאזעג עמַאמ יד טָאה -- ,ןסעגעג טשינ רָאג ךָאד טסָאה --|

 יד ןיא ןשוק ןביוהעגנָא יז ןוא רעטומ ןייז ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה בייא
 ,ןקַאב עטציוושרַאפ

 יו טקנוּפ -- טמעשרַאפ לחר ךיז טָאה -- ,רענעגושמ ,ּפָא זָאל --

 ,בייוו ןייד רעסעב שוק .רענייז עטַאט רעד

 טלָאװ ךיא יצ -- רעטָאפ רעד טגָאז -- טשינ ךיוא סייוו ךיא --

 ,ןכָאק סעמַאמ ןייד ןָא ןבעל טנָאקעג
 -- ,טנעמילּפמָאק ענייז טימ טעװַאיעג ךיוא ךיז טָאה רע .ןיוש --

 -וצּפָא ךיז ןעמעוו ןופ טַאהעג טָאה ןַאמ ןייד --- יז טגָאז ןַאלָאײל וצ ןוא

 .ןענרעל

 ףיא שדוח ןצנַאג ַא ןייז ןפרַאד ךיא לעוו טיײצלָאמ ַאזַא ךָאנ --

 .רישעג סָאד ןשַאװועצ ןפלעה ריד לעוװ ךיא ,ַאמ --- .רָאנילע טגָאז .עטעיד

 רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ַאלָאייל טָאה --- ןפלעה ךיוא לעװ ךיא ---

 ,לוטש

 ,טסַאג ַא טסיב וד ,ןבעג הצע ןַא ןיילַא ןיוש ךיז ןלעװ רָאנילע ןוא ךיא --

 ערעזדנוא ריא זייוו ,ןטרָאג ןיא סױרַא ריא טימ ייג ,בייא .ןַאמ ןייד טימ ייז

 ..ןעמולב יד ןוא רעמייב-טכורפ

 טכַא לטיּפַאק

 קלַאפרַאּפ ןגנוי ןרַאפ תילכת ַא

 ןייז םורַא סָאװ לדנטרעג ןיא סױרַא סבָאקיישזד דוד זיא ןסעּפָא ןכָאנ
 -רַאפ תומיענב ,לוטש-ןטרָאג רענעלַאטעמ רעד ןיא ךיז טצעזעגניײרַא .םייה
 .גנוטײצינָאטימכָאנ רעד ןיא ןקוקנײרַא ןעמונעג ןוא רַאגיצ ַא טרעכייר
 דבכמ ןוז ןייז רע טָאה ,ןעמוקעגסיורַא זיא קלָאפרַאּפ עגנוי סָאד ןעוו
 ןעװעג דמערפ טשינ ךַאז ןייק ָאד זיא ןבייא רַאפ .רַאגיצ ַא טימ ןעוועג
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 טָאה רעבָא ןַאלָאײל רַאפ ,קירוצ רָאי ריפ טימ יוװ ץַאלּפ ןפיוא ָאד זיא ץלַא

 .שירפ ןוא יינ ןעזעגסיוא ךַאז עדעי

 -עטסײנַאב טימ ןפורעגסיוא יז טָאה --- ,קרַאּפ-רוטַאינימ א יו ---

 ָאד יז טָאה ליֹומ ןפָא ןַא טימ .ךעלטנעה עריא טימ טשטַאּפעג ןוא גנור

 ,טרעדנּוװַאב ץלַא

 רעתמא ןַא יװ .טסוק וצ םיוב ןופ ריא טימ ןעגנַאגעג זיא בייא

 ןעניפעג סָאװ ןסקיװעג יד ןגעוו טרעלקעגפיוא ריא רע טָאה רעקינַאטָאב

 טפול רענייר רעד ןיא טוג טליפעג ךיז טָאה ַאלָאײל .ןטרָאג םעניא ךיז

 .רערעל רעתמא ןַא יװ -- ןסיוו ןוא תועידי סבייא ןופ טַאהעג האנה ןוא

 ,רעטעלב עקיד ,עטיירב יד טימ םיױבדָאדַאקָאװַא רעסיורג רעד טָא --

 ךיא געלפ םיא רעטנוא .ןטרָאג רעזדנוא ןיא ןטָאש רעטוג ַא יו ךיוא טניד

 םענעסקַאװעצ ןקירעדינ םעד ףיוא .לוקס רעד רַאפ טעברַא-םייה ןיימ ןכַאמ

 ענעסקַאװַאב -טכידעג ייוצ יד ןוא ,ןגייפ עצרַאװש ןסקַאװ ,ןטרָאד םיוב

 ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רע -- .ןשזנַארָא טימ ןטָאשַאב ןענעז ךעלמייב

 ןפרָאװעגוצ שירעפיטש ייז ןוא ,ןצנַארַאמ עטיור ייווצ ןסירעגּפָא ןוא טנַאה

 ,ןטרָאג סעמַאמ ןיימ ןופ ןשזנַארָא וטסָאה טָא --- .ןירַא טנעה יד ןיא ןַאלָאיײל

 רעשירעדניק טימ ַאלָאײל טגערפ -- ?ןסע םוצ טוג ייז ןענעז --

 ,.טײקוויאנ

 סעיַאלס עצנַאג קעװַא טלעטש עמַאמ ןיימ .ןסע םוצ יאדוװַא ---

 סענעמיל יד ןוא .רעמייב ייוצ ענעי ןופ ןסָאקירּפַא ןוא סעשטיּפ טימ

 ןיא ןטרָאג רעזדנוא ןופ ןעוװעג ךיוא ןענעז ,שיט םייב טַאלַאס םעניא

 טימ ןצעמרָאקש עצנַאג סנידניירפ עריא ןוא רָאנילע ןעמענ טייצ-ןָאזעס

 ,םייהַא ךיז וצ ןטכורפ ערעדנַא ןוא ןגייפ ,סָאדַאקָאװא

 ַאלָאײל טָאה -- ,קידנגער ןוא טלַאק טציא זיא קרָאיזוינ ןיא ןוא --

 | .ןָאטעג ץפיז ַא
 ןַא .ןגייוצ יד ןופ ךעלטעלב יד רעביא טעייוועצ ךיז טָאה לטניוו ַא

 -עגנָא טָאה ,רעכעלזָאנ סַאלָאײל ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא טַאמָארַא-ןשזנַארַא

 ,רעכעה ןביוהעג ךיז טָאה ןוז יד .תוחיר עקַאמשעג טימ ןעגנול עריא טליפ

 עטיור-םָאלּפ ַא יװ ןעגנעה ןבילבעג ןוא דרע יד טזָאלרַאפ טָאה יז זיב

 -יישזד דוד .טכַאנ יד ןלַאפוצ ןביוהעגנָא טָאה סע .רעמייב יד רעביא ןיורק
 -מירד ןסעזעג זיא רע ּוװ לוטש רעד ןופ ןביוהעגרעטנוא ךיז טָאה סבָאק
 -ונעגרעדנַאנופ יד ןוא טנַאה ןיא רַאגיצ םענעשָאלעגסיוא ןַא טימ ,קידנעל
 ,סיפ ענייז ןבעל גנוטייצ ענעמ
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 רעגניז בקעי

 .זיוה ןיא ןײגנײרַא ףרַאדימ -- רעטָאפ רעד טגָאז -- ליק טרעוו'ס --

 ,טלעג ,עסייו יד ןופ ןטינשעגּפָא בייא טָאה לרעש-ןטרָאג ַא טימ

 יז ,טעקוב ןסיורג ַא בייוו ןייז טגנַאלרעד ןוא ןעמולב עטיױר-רוּפרוּפ ןוא

 ריא וצ טעקוב םעד טקידדעגוצ ,קַאב ןיא שוק ַא טימ טקנַאדַאב םיא טָאה

 .טַאמָארַא םעד טמעטָאעגנײרַא ןוא ץרַאה

 ,ייז ןופ טדיינש ןעמ רעמ סָאװ -- בייא טרעלקרעד -- ,ןעמולב יד --

 ןוא רעשד-ןטרָאג יד טגײלעגקעװַא טָאה רע --- .ייז ןסקַאװ רעטכידעג ץלַא

 ?רעטעווס ַא ןעגנערבסורַא ריד ךיא לָאז -- :טגערפעג יז

 .זיוה ןיא ןייגנײרַא רעסעב רימָאל .טשינ ףרַאד ןעמ .ןיינ --

 -לעה םעד ןיא ןסעזעג רעטסעוװש ןוא עמַאמ-עטַאט ןענעז זיוה ןיא

 -ניירא ןטימ .טסעומשעג ןוא ןלוטש עטעבעג ףיוא לַאז-םענפיוא םענעטכױלַאב

 -גענערב םעד טגײלעגקעװַא רעטָאפ רעד טָאה ,ןַאלָאײל ןוא ןבייא ןופ ןעמוק

 ַא טכַארבעג ךיילג טָאה עמַאמ יד .ָאידַאר םעד טכַאמרַאפ ןוא רַאגיצ ןקיד

 :טגָאזעג ןוא טעקוב-ןזיור סַאלָאײל רַאפ רעסַאװ טימ עזַאוװ

 .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעמענפיורַא םיא טסעוו --

 :טגָאזעג ןוא ףיוא לעטש ַא םיצולּפ ןבעגעג ךיז טָאה רָאנילע

 טגָאזעגנָא רימ טָאה ןַאמ ןיימ .ןסעזרַאפ ךיז ליפוצ לסיב ַא ןיוש --

 ,גנַארדעג םעד ןיא טכַאניב רַאק יד ןריפ טשינ לָאז ךיא ,ןָאפעלעט ןכרוד

 .ירפ ןעמוקמייהַא לָאז ךיא ,טעברַא רעד ןופ ןרָאפ עלַא ןעוו

 -עגפיוא ךיז עמַאמ יד טָאה -- ,רעדניק יד וצ םייהַא ייג ,ייג ---

 טָאה -- .ןרינָאפעלעט וטסלָאז ןעמוקמייהַא טסעוװ וד יו ךיילג -- .טלעטש

 יז זיא דלַאב -- .ךיג וצ טשינ ףיול ןוא --- .רעטכָאט רעד טגָאזעגנָא יז

 ןוא לדורטש ,סעצנילב טימ ץעמרָאקש ןלופ ַא טימ ךיק ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .רעדניק ענייד ןוא ןַאמ ןייד רַאפ סָאד םענ ,ַאנ -- .םימעטמ ערעדנַא

 טיירג -- ,ןירעגעווש ריא וצ טלכיימשעג רָאנילע טָאה -- ,ַאלָאײל --

 ןלופ ַא ןגָארטמײהַא ןזומ וטסעוו ,ןעמוקרעהַא רָאנ טסעװ וד ןעוו ,וצ ךיז

 .עמַאמ עטוג ַא ןבָאה וצ זיא'ס ליֹוװ יו .םילכאמ סיַאמ טימ ץעמרָאקש

 .עמַאמ יד ךיז טרעפטנערַאפ -- ,ליפ ױזַא טשינ רָאג זיא'ס

 םעד ךיוא ,טשוקעג יז ןוא עמַאמ ריא ןעמונעגמורַא טָאה רָאנילע

 השעמיתעב ןוא טעמרָאעגמורַא ןַאלָאײל ,שוק ַא ןפרָאװעגנײרַא רעטָאפ

 .ריד טימ ץלָאטש ןיב ךיא .רעדורב ןיימ ,יעקדָא טסיב -- ןבייא וצ טגָאזעג

 ןיא טצעזַאב קירוצ ךיז טָאה החּפשמ יד ןוא קעװַא זיא רָאנילע זַא

 : ןפורעגנָא ךיז עטַאט רעד טָאה ,רעמיצ-םענפיוא םעד
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 סבָאקיישזד רעגנוי דעד

 רעד ןיא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ןיוש טסיב וד זַא ,טציא ,למהרבא .,ונ --

 ןיימ ךיא ? תילכת ןגעוו טכַארטרַאפ ךיז וטסָאה ,טַאריײהרַאפ ךיוא ןוא םייה

 ?ןעמענ וצ ךיז וטסביילק סָאװ וצ ? הסנרּפ ַא סעפע ןגעוו

 .םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא .טשינ סייוו ךיא ---

 ךיז רע טָאה --- ,דניק ןיימ ,וד ןוא ? ּפָא סָאד וטסגייל ןעוו ףיוא ---

 ,ןעמ טגָאז ,יורפ ַא ןוא ,יורפ יד ךָאד טסיב וד -- ,ןַאלָאײל וצ טדנעוועג

 ןוא ,טַאדלָאס ַא ןעועג למהרבא זיא וצרעד ,ןַאמ ַא ןופ רעשיטקַארּפ זיא

 טכַארטעג וטסָאה סָאװ ,ןגרָאז-עילימַאפ ןופ יירפ ,לגיופ ַא יו זיא טַאדלָאס ַא

 ?ןבעל ַא ןכַאמ ןגעוו

 עטזָאלעגּפָארַא טימ ןסעזעג זיא יז .טרעפטנעעג טשינ טָאה ַאלָאײל

 .רענייז ןיא טנַאה ריא ןטלַאהעג טָאה בייא .טלטיוררַאפ ךיז ןוא סעיוו

 א ךָאנ .ןקילב עקידנשרָאפ ענייז טימ ךרודַא ןדייב ייז טמענ רעטָאפ רעד

 :ןָאטעג גָאז ַא לכיימש ןביל ַא טימ רע טָאה ,ןגייוושליטש עלייוו

 סע זַא .תילכת ןגעוו ןטכַארט טשינ עביל טזָאל בײהנָא ןיא ,יאדוװַא ,ונ ---

 טליו .ןרעו טרעטשעצ עביל יד טעװ תילכת ןייק ןייז טשינ רעבָא טעוו

 ןבילבעג רע זיא עלייו ַא -- ?ןריסַאּפ הלילח לָאז ךאז ַאזַא זַא ןעד ריא

 רימ ןענעז ,לחר --- :בייוו ןייז וצ טיירדעגסיוא ךיז דלַאב ןוא ,ליטש
 ...? הנותח רעזדנוא ךָאנ ןכָאװ עטשרע יד ןעוועג ױזַא ךיוא

 --- .ןפורעגנָא בייא ךיז טָאה --- ,שזדעלאק ןיא ןייג ךיא לע רשפא --

 עגנוי לעיסנַאניפ טציטש גנוריגער יד ,"ייא-ישזד, ףיוא ןייג ןָאק ךיא

 ,רָאסעּפָארּפ ַא ןייז וצ קשח בָאה ךיא .ןענרעל ךיז ןליוו סָאװ ןטַאדלָאס

 ...סָאװ ,טשינ ךָאנ סייוו ךיא .שרעדנַא סעּפע ןָאט רשפא ךיא לעװ לייוורעד

 .טצפיועג רעטָאפ רעד טָאה --- ,שזדעלאק ,שזדעלַאק --

 -נײרַא ךיז עמַאמ יד טָאה -- ,ןטכענ ןופ ןדער סָאד רימ גיוט סָאװ --

 בייא :טיידַאב ןצפיז סנטַאט םעד סָאװ ןענַאטשרַאפ טוג טָאה יז .טשימעג
 סָאװ -- .עמַאמ-עטַאט טגלָאפעג טשינ טָאה רע סָאװ ןרעױדַאב ףרַאד

 ןגעוו ןדער רימָאל -- יז טגָאז -- ןעמּוװשעגקעװַא גנַאל ןיֹוש זיא ןעוועג

 ..ןטכענ ןגעוו טשינ ןוא ,ןגרָאמ ןגעוו ,טציא

 ןפיוא קילב רעייז ךיז ןבָאה ןשטנעמ עגנוי ,לחר ,טסייטשרַאפ וד ---

 ןבייא וצ טדנעװעג ךיז טָאה רע -- .קילב רעייז -- ערעטלע ןוא ,ןבעל
 ,ןבעל-עילימַאפ רעייא ןיא ןשימנײרַא טשינ ךיז לעװ ךיא --- .ןַאלָאײל ןוא
 סָאװ ,ןשטנעמ םענעסקַאװרעד ַא ןופ רעפטנע ןייק טשינ זיא "רשפא; רעבָא
 יד טָאה דוד -- .ןבעל ןייז ןיא ןעזעג ןוא טכַאמעגטימ ליפ ױזַא ןיוש טָאה
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 ךָאנ טָאה בייא ןכלעוו רַאפ ,קילב ןפרַאש ןייז טימ ןעמונעגכרודַא רעדניק

 זיא סָאװ -- ןעװעג ךישממ טָאה רע .טַאהעג ארומ קרַאטש לגניי סלַא

 עגנוי עכלעוו ןיא ןכַאז ךָאנ ןוא ,רַאק ַא ןוא ,ןסע ,םייה ַא ,גנודיילק חוכמ

 עקינייא .טלעג ןבָאה ןעמ ףרַאד םעלַא םעד וצ 2 ךיז ןקיטיינ ןשטנעמ

 ױזַא .טייצ ןייק טרטּפעג טשינ ןבָאה ,טרעהעג ךיא בָאה ,טניירפ ענייד ןופ

 ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ,רעדיילק עליוויצ ןיא ןיירַא ןענעז ייז יו ךיג

 ַא .קנַאב ַא ןיא טנעדיזערּפ-עציוװ ַא ןרָאװעג זיא רענייא .ןענעדרָאניײא

 רעטירד ַא ."טעקרַאמרעּפוס; ַא ןיא רעטָאפ ןייז טימ ןיירַא זיא רעטייווצ

 !"ס'רשפא? ןייק טימ טשינ ןפָאלש ייז ,סיּפָאוַאל ַא טנפעעג ךיז טָאה

 ךָאד ךיא בָאה סָאד ,שזדעלָאק ןיא ןייג וצ ןליוו ןייד ןגעק טשינ ןיב ךיא ,ָא

 ןוא קינילדָארג ןטכַארט ןשטנעמ עטנרעלעג לייוו ,טלָאװעג לָאמ עלַא

 ןוא ,ךיז ןיא ןביולג ןשטנעמ ַא טיג גנודליב ,דנַאטשרַאפ טימ ןעלדנַאה

 ןעגנוגנידַאב עקיטציא יד ןיא רעבָא .טומ-סגנומענרעטנוא ךיוא אלימב

 -- .טסיזמוא טייצ טרטּפעג ןייז טעוו סע .םולח ַא זיולב שזדעלַאק זיא ,ערעייא

 טקוקעג עביל רעכעלרעטָאּפ טימ ןוא טקיאורַאב עלייוו ַא ךיז טָאה רע

 ךיז רע טָאה ןגיוושעג ןבָאה ייז ןעו רעבָא .ןַאלָאײל ןוא ןבייא ףיוא

 ,ןגָאז סעּפע ךיוא טסגעמ ,עלהאל ,וד ןוא --- ! ןיילַא ןַאלָאײל וצ טדנעוועג

 .:? וטסכַארט סָאװ .בייוו ןייז טסיב וד

 ןייז ךיא לעװ ,ןגָאז טעוװ ריא סָאװ ןוא ןסילשַאב טעװ בייא סָאװ ---

 קילב ַא ןפרָאװעג טָאה יז יץרוק טרעפטנעעג ַאלָאײל טָאה --- ןדירפוצ

 ףױא גנוקיטעטשַאב ַא טכוזעג טָאה יז ןכלעװ ןיא ,םינּפ סבייא ףיוא

 סָאד .סעומש-עילימַאפ ַאזַא וצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ זיא יז ,דייר עריא

 ,ןַאלּפָארע ןופ ּפָארַא זיא יז טניז ,ןעמוקעגרָאפ טנייה זיא סע סָאװ ץלַא

 .טבילרַאפ ןוא ךעלקילג ןעוועג זיא יז .טרַאװרעדמוא ןעוועג ריא רַאפ זיא

 ןגעװ ןטכַארט סָאד וליפַא ,ןגרָאז עלַא לקניוו ַא ןיא טּפוטשרַאפ עביל

 רַאפ רענעלּפ ןכַאמ ןגעוו טדערעגּפָא ןיוש ,ןגרָאמ ףיוא טיורב לקיטש ַא

 עריא ףיוא גנוקיטעטשַאב ןייק םינּפ סבייא ףיוא טָאה יז .טפנוקוצ רעד

 רעבָא ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןסעזעג זיא רע .ןענופעג טשינ דייר

 ךיז טָאה רע ןוא ןַאלָאײל וצ עביל טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא ץרַאה סָאד

 ,"! ןגרָאז טָאג לָאז ,ןגרָאמ ןרַאפ, :טגרָאזעג טשינ ללכב

 רעד ,דוד .טצפיזעג ןוא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג זיא עמַאמ יד

 טָאה רע .ןגיוא עפיט ענייז טימ ןעמונעגכרודַא ןעמעלַא ייז טָאה ,עטַאט

 :ןפורעגנָא ךיז ןוא ,לצעטישַא םענופ רַאגיצ לקיטש סָאד ןדנוצעגנָא
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 ךיא סָאװ ןרעוו ןלעפעג טעוװ ,רונש ןיימ טסייה סָאד ,בייוו ןייד ביוא

 טעװ קנַאדעג ןיימ ביוא .גנוניימ ןיימ ןקירדסיוא ךיא לעװ ,ןגָאז לעוװ

 ריא ,ןעגניוצ טשינ ךייא ךיא לעװ ,ןצרַאה םוצ ןייז טשינ הלילח ךייא

 ןגָא טעוװו ריא רעדייא זַא ,ןטעב רָאנ ךייא ליוו ךיא .ןעמעננָא םיא טלָאז

 ןרעדנַא ןַא טימ טיירג ןייז ןוא ןטכַארטרעביא לָאמ ייווצ ריא טלָאז ,"ןיינ;

 רעדניק טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,עמַאמ-עטַאט .טפנוקוצ רעייא רַאפ ןַאלּפ -

 ,.רקפה ףיוא ,יֹוזַאםתס ןזָאלרעביא טשינ ייז ןענָאק ,טלעװ רעד ףיוא

 רערעל ַא יו ,געוו ַא ףיוא רעדניק ערעייז ןריפוצפיורַא בוח רעייז זיא סע

 ,טגָאזעג עטַאט רעד טָאה --- .תֹוחּפה לכל ,לוש ַא ןיא

 :ןַאלּפ סנטַאט םוצ טמיטשעגוצ עלַא ןבָאה סעומש ןגנַאל ַא ךָאנ

 ךרוד זַא ,טרעלקעגפיוא רעטָאפ רעד טָאה טנַאה ןיא טפיטשיילב ַא טימ

 סָאד ךיז טָאה ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא בייא סָאװ ,רָאי עכעלטע יד

 וצ חוכ ןייק טשינ רעמ טָאה ,עטַאט רעד ,רע .טרעסערגרַאפ טפעשעג

 ןבעל סָאד ןעמענ רע ליוװ ןרָאי ןרעטלע יד ףיוא .רעווש ױזַא ןטעברַא

 .טפעשעג ןיא ןטַאט םוצ ןטערטניירַא בייא לָאז רעבירעד ,רעטכייל לסיב ַא

 ןלעו תמאב טעוװ ,בייא ,רע ביוא .ףתוש ַא ןרעװו רע טעװ טייצ רעד טימ

 ,ןטגווָא יד ןיא ןָאט ןענָאק סָאד רע טעװ ,ןענרעל ןוא שזדעלַאק ןיא ןייג

 עלעיצעפס םוש ןָא ןשטנעמ עיירפ עגנוי ייוצ ןענעז ַאלָאײל ןוא רע

 רע טעװ ,גנידַאב םעד ףיוא .ןענרעל םוצ טייצ גונעג ןבָאה ייז .ןתוירחַא

 טימ ךיוא ןוא טלעג לסיב רעייז טימ ןעמַאזוצ ,טלעג לסיב ַא ןעייל םיא

 ךיז ייז ןלעװ ,ןענַארעטעװ ןענעדרָאניײא רַאפ האוולה-סגנוריגער רעד
 ורּפָא עליו ַא ךָאנ טָאה רעטָאפ רעד .סיפ עטנוזעג ףיוא ןלעטשקעװַא

 ןקיטכיר םעד ןטערטסיױא ךיז ןעמ ןָאק לכש טימ רָאנ -- :טצעזעגרָאפ

 וזַא ,סיוא ךיז טעב רענייא יו יױזַאק :טגָאז ןעמ יוװ ךָאד וטסייוו .געוו

 םערָאפ רעד ןיא רַאלָאד טנזיוט עכעלטע יד ןבעג ריד ןָאק ךיא ."רע טפָאלש

 ןלעטש ךיז וטסעװ תוחוכ ענעגייא טימ .רעסעב זיא ױזַא .האוולה ןַא ןופ

 .בוח םעד ןרעקמוא רימ טסלָאז וד זַא ,ןטרַאװרעד ליוו ךיא .סיפ יד ףיוא
 עמַאמ-עטַאט טימ ןעניֹוװ לָאז קלָאפרָאּפ גנוי ַא זַא ,טוג טשינ ךיוא זיא'ס
 זיא רע ,יארליג 'ה וצ ןײגנײרַא טעוװ ריא ...טֹוג טשינ ,הריד ןייא ןיא
 .זיוה ַא ןגעוו ןקוקמורַא ךיז ןוא ,רעקָארב טייטסע-לעיר רעכעלרע ןַא

 ..טפעשעג םוצ ףתוש ַא טסיב ןד זַא ,בייא ,ןבעגנָא טסנָאק
 ,לבעמ ,ליבָאמָאטױא ןַא ןפיוק ןגעוו טדערעגנעמַאװצ ךיז טָאה ןעמ

 ערעדנַא ןוא (ןריטנעזערּפ שיטייל ךיז ףרַאד ןַאמסענזיב ַא לייוו) רעדיילק
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 רעגניז בקעי

 .גַאלשרָאפ סעמַאמ רעד טימ טמיטשעגנייא ןרעג ןבָאה עלַא ,ןכַאז עקיטיינ

 טָאה בייא זַא ,טשינ וליפַא ךָאד טסייוו רענייק : ןעוועג ןענעז תונעט עריא

 רַאפ ,ןוז ןקיצנייא ןיימ ןבעגעגקירוצ רימ טָאה טָאג זַא ןוא ,טַאהעג הנותח

 ןיא ?ןטייל ייב ךיז טריפ סע יוװ ,הנותח ןייק ןייז טשינ עקַאט לָאז סָאװ
 זיא יז --- .הנותח ןייז ןעקנעדעג עקַאט ךיא ליװ ,ןוז ןייא ךיא בָאה ןצנַאג

 :סענזיב יד ןיא ןיירַא ןיוש לָאז בייא זַא ,םעד ןגעק ןעוועג ליפא

 רע ,ןעורסיוא לסיב ַא ךיז רע לָאז ,ןטילעגנָא גונעג ךיז טָאה רע --

 רַאפ .סענזיב יד ןיא ןרעוו וצ טצרַאװשרַאפ טייצ גונעג ןבָאה ךָאנ טעװ

 ןייז ךָאנ ..?רעדניק רַאפ טשינ ביוא ,עינַאװערָאה עצנַאג יד זיא ןעמעוו

 .ןקיטעּפשרַאפ טשינ ךיוא רע טעװ *ןומינָאה, ןופ ןעמוקקירוצ

 זַא ןבילבעג זיא רעליימ עכעלשטנעמ ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ידכ

 .סעלעשזנַא-סָאל ןיא רָאנילע ייב ןעניווו הנותח רעד וצ זיב לָאז ַאלָאײל

 ,הנותח רעד וצ רעטומ סַאלָאײל ןעגנערב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא סע

 ןייז זיא לָאמ סָאד זַא ,ןעזעגנייא טָאה סבָאקיישזד דוד רעשיטקַארּפ רעד

 ןפיוקוצנייא ףיוא טייצ ןבָאה ןפרַאד ךָאד ןלעװ רעדניק יד .טכערעג בייוו

 זיא גנוניימ ןייז שטָאכ .זיוה ַא ןגעוו ךיז ןקוקוצמורַא ןוא ןכַאז עלַא יד

 -ילימ ןופ רענעמוקעג ַא ,ןַאמרעגנוי ַא סָאװ טוג טשינ זיא סע זַא ,ןעוועג

 -ַאּפשנײא דלַאב ןעמ ףרַאד םיא .קידיײל ןעײרדמורַא ךיז לָאז ,טסניד-רעט

 ךיז טָאה רע .ליוו לחר יװ ןייז לָאז ,רעבָא .ןטײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןיא ןענ

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג

 .גָאט ַא ךיוא זיא ןגרָאמ --

 ןָאטעג שיװ ַא עמַאמ יד טָאה -- ,העש רעקידלזמ ַא ןיא ןייז לָאז --

 ןיוש ךיז ןבָאה חומ ןיא ןעלחר ייב .ןגיוא עריא עלעכיט ןריּפַאּפ ַא טימ
 יד ןכַאמ ןלעװ רָאנילע ןוא ַאלָאײל ,יז יױזַא יו ,רענעלּפ ןעניּפשעג

 -סָאל ןיא ןטפעשעג עכלעוו ןיא ןוא סָאװ ,ןשינעפיוקנייא ענעדישרַאפ

 ןעמ טעװ ,ןַאלָאייל ןוא ,ךיז רַאפ דיילק-הנותח לעיצעּפס ַא .סעלעשזנַא

 .רונש ַא סבָאקיישזד סיסימ רַאפ טסַאּפ סע יװ ,ןצופסיוא ןייש ןפרַאד ךיוא

 ...טָאג וצ טביולעג -- .ןעמונרַאפ ןייז טעװ יז ,טרָאװ ןייא טימ

 ןוא ,לסקַא סרעטומ רעד ףיוא לּפעק ריא טגיײלעגפיורַא טָאה .ַאלָאײל
 טנייועצ ךיז ןבָאה עדייב ,שוק ןסייה ַא ןבעגעג ריא ,טײקרַאבקנַאד סיוא

 ייווצ טלקײקעגּפָארַא ךיז ןבָאה ןקַאב עלעקנוט סדוד ףיוא .דיירפ רַאפ

 -עגסיוא ןוא טנַאה סרעטָאפ ןייז ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה בייא .ןרערט עסייה

 : ןפור
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 .טײרלָא ןייז טעװ ץלַא ,ַאּפ ,ןעז טסעוװ --
 רעדניק ערעייז זַא ,ךָאד ןליוו עמַאמ-עטַאט .טיײױלָא ןייז טעוו יאדװַא --

 סָאװ ,ּפערט יד טימ ןײגפורַא ןביוהעגנָא טָאה רע -- ,טיײרלַא ןייז ןלָאז
 .ןרעמיצפָאלש יד וצ טריפעג ןבָאה

 ןיינ לטיּפַאק

 ןבייא רַאפ יטראפ -ןירפרויס ַא

 ןופ זיא ,המחלמ רעד ןיא ןעוועג זיא בייא סָאװ טייצ רעד ךרוד
 רעזייה עיינ .ןשטנעמ עיינ ןעמוקעגוצ ןענעז סע .טָאטש ַא ןרָאװעג לטעטש
 .ןענַאטשטנַא ןענעז ןטפעשעג ןוא ןקירבַאפ ,ןסַאג יינ ,ןרָאװעג טיובעג ןענעז
 .טרירגימיאניירַא ןבָאה עּפָארײא ןופ ןוא טעטש ערעדנַא ןופ ןדיי ךיוא
 .לפמעט-םרָאפער ַא ןוא עגָאגַאניס עוויטַאװרעסנָאק ַא טיובעגפיוא טָאה'מ
 רעכייר ןרָאװעג ןענעז -- רעירפ ןופ טנעקעג טָאה בייא סָאװ ,ןשטנעמ יד
 ריא בילוצ --- ?עמַאמ יד ןוא ,יורג ןרָאװעג זיא עטַאט רעד .רעטלע ןוא
 ריא ףיוא ןזיװַאב ןשטיינק ךיז ןבָאה ,ןוז ריא ךָאנ ןעקנעב ןוא ןענייוו ןטפָא
 ,םינּפ

 ןקיכָאװ-ריפ רעייז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא קלָאפרַאּפ עכעלקילג סָאד ןעוו
 םעד ןופ םירבח סבייא :זירּפרויס ַא טרַאװרעד ייז טָאה ,"ןומינָאה;
 רבח רעייז דובכל םיִנּפ-תלבק ַא טיירגעגוצ ןבָאה ,בולק-רעקייב-ינרַאב
 גנושַאררעביא עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .לבייוו ןייז ןוא סבָאקיישזד בייא
 ,רעטסעקרָא ןוא ןַאּפמַאש טימ םענפיוא ןכייר ַאזַא .ןַאלָאײל ןוא ןבייא רַאפ
 טשינ עדייב ןבָאה -- לָאז םענייש ַאזַא ןיא ןוא ,ןעמולב ןוא טסעג ליפ יױזַא
 .יורפ ןייז ןעז וצ קירעגיינ ןענעז עלַא זַא ,טסּוװעג טָאה בייא .טרַאװרעד
 ןַאלָאײל ןגעוו ךיז ןבָאה ,לטעטש ןיילק ַא ןיא הביבס רעגנע רעדעי ןיא יו
 ענעזעוועג סבייא ןשיוװצ לעיצעּפס ,ןעגנַאלק ענעדישרַאפ ןגָארטעגמורַא
 ןוא בייא ןעזעג טַאהעג טשינ רעבָא יז טָאה רענייק ,סעטרבח/לוקסייה
 ןטימ ,םייה רעייז ןענעדרָאנײא ןטימ ןעמונרַאפ ןעװעג ןענעז .ַאלָאייל
 סָאד זיא הנותח ַא ןוא ."ןומינָאה, םוצ ןוא הנותח רעד וצ ךיז ןטיירגוצ
 לייו ,רעגרע טשינ ,ןרָאװעג טגָאזעג רעדניק עשידיי עלַא ףיוא ,ןעוועג
 ,ןירעביירש ַא ןעוועג יז טלָאװ .רועיש ןייק ָאטשינ זיא סרעסעב ןייק וצ
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 ּוװ .ךוב ץנַאג ַא ןבײרשנָא טנָאקעג "ןומינָאה, ריא ןגעוו יז טלָאװ ,ַאלַאיײל

 ןקעטָאילביב ? ןעזעג טשינ ןעד ייז ןבָאה סָאװ ?ןעוועג טשינ ןעד ייז ןענעז

 ןיא ,יטעמעסוי ןיא ,סעלעשזנַא-סָאל ןוא ָאקסיצנירפדזַאס ןיא ןעייזומ ןוא

 םעד ןיא ןוא סגנירּפס-םלַאּפ רעכייר רעד ןיא ,קרַאּפ-לענַאשענ ַאיָאװקַאס

 ןוא גרעב ףיוא טרעטעלקעג ןבָאה ייז .לעמרַאק לטעטש-רעלטסניק

 ןשיפיצַאּפ ןיא ןעמּוװשעג ןוא ןוז רעד ףיוא ךיז ןקַאבעג ,ןלייה ןיא ןכַארקעג

 "סער עטסנייפ יד ןיא ןסעגעג ןוא ,ערעּפָא ןוא רעטַאעט ןעזעג ןבָאה .םי

 יז ןבָאה ,ןליּפשידרַאזַאה יד ןופ טָאטש יד ,סַאגעװ-סָאל וליפַא .ןענַארָאט

 ױזַא שדוחיקינָאה ריא ןעקנעדעג טעוו ַאלָאײל ,ללכה .ןזָאלעגכרודַא טשינ

 ןעמוקעג זיא ,טנדרָאעגנייא ןיוש זיא ץלַא זַא ,טציא .ןבעל טעװ יז יוװ גנַאל

 .ידייל רעקרָאי-וינ ןייז ןלעטשרָאפ לָאז בייא זַא ,טייצ עקיסַאּפ יד

 עלַא ןבָאה ,לַאז ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז .ַאלָאײל ןוא בייא ןעוו

 -עגּפָא לָאמַאטימ זיא ץנַאט רעד .ריט רעד וצ ןקילב ערעייז טדנעוועג

 סימ גינעק ַא יװ ,ןליּפש טרעהעגפיוא טָאה קיזומ יד ןוא ןרָאװעג טלעטש

 ךיז טָאה טנעגיריד-רעטסעקרָא רעד .ןעמוקעגניירַא ןטלָאװ ןיגינעק ַא

 ןסימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טייקליטש יד ןוא ,טריטנעירָא ךיילג

 ,רעביל ַא זיא רע) *...ָאלעפ דוג ילָאשזד ייא זיא יח, :לדיל סָאד ןליּפשפיוא

 "טימ ןוא טּפַאכעגפיוא ךיילג טָאה םלוע רעצנַאג רעד סָאװ ,(רעדורב רעטוג

 ןופ ךָאנ עטנַאקַאב עטוג ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןעזעג טָאה בייא .ןעגנוזעג

 ;לושכיױה ןוא לוש-רַאטנעמעלע ןטרָאגרעדניק ןופ -- טייהדניק ןייז

 ןיא טנידעג ןעמַאזוצ ןוא ,טליּפשעג לָאב ןיא טָאה רע עכלעוו טימ םירוחב

 רע עכלעװ טימ ,ךעלדיימ יד טנעקעג טוג ךיוא טָאה רע .ײמרַא רעד

 ןוא רענעמ ענעסקַאװרעד ,רע יװ טקנוּפ ,עלַא ןענעז טציא .ןצנַאט טגעלפ

 סָאװ ,םירבח עכעלטע טלעפעג ןבָאה סע .סעילימַאפ ענעגייא טימ ןעיורפ

 ,טניירפ רעטסעב ןייז ךיֹוא ןוא ,אנוש ןטימ ןטכַאלש יד ןיא ןלַאפעג ןענעז

 ץעגרע ,ּפמעק ַא ןיא טנַאשזרעס"-רינערט ַא זיא סָאװ ָאזָארבמָאל ָאשזד

 .סַאסקעט ןיא

 טנַאה יד םענייא ןדעי וצ טקערטשעגסיױא ,ןעגנַאגעגמורַא זיא רע

 ןבָאה רעמינּפ סנעמעלַא .יורפ ןייז טלעטשעגרָאּפ לכיימש ןביל ַא טימ ןֹוא

 "טימ-החּפשמ יװ ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקכעלטניירפ טקירדעגסיוא

 -נעמַאוצ-עילימַאפ ַא וצ ןטנגעג עטייוו ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעדילג

 ביל ַא טרָאד ,לכיימש ַא ָאד ,ןעגנוסירגַאב עקיצרַאה ןטייז עלַא ןופ .ףערט

 .ןַאלָאײל ןופ ןובשח ןפיוא טנעמילּפמָאק רעדעי ןוא ,טרָאװ
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 -עלע םעד ןיא טפיוקעג ,דיילק ןירג-יולב ַא ןגָארטעג טָאה ַאלָאײל
 -גנירעיוא ענעטנַאילירב עקיטנַא יד .סעלעשזנַא-סָאל ןיא טפעשעג ןטטטנַאג
 ךלָאג טלַא ריא ןוא ןדלַאה ןסיײװ ריא ףיוא לרעּפ לרינש סָאד ,ךעל
 םעד ןופ ןעוועג טשינ ןענעז -- רעווש ריא ןופ תונתמ-הלכ יד ,טעלזַארב
 -רַאפ טושּפ עריא .ןגָארט ןעיורפ עכעלרעגריב סָאװ ,גנוריצ ןכעלנייוועג
 ןבָאה ,ןּפיל ענעגיוצרַאפ שזור טימ םיוק יד ןוא ,רָאה עצרַאװש עטמעק
 -געמיד סָאד זיולב ןגָארטעג יז טָאה רעגניפ עריא ףיוא .םשור ַא טכַאמעג
 רעצנַאג ריא ,לפייר-ןישודיק ענעדלָאג ,עטיירב סָאד ןוא לגניר-םיאנת ענעט
 -לייא יד ןופ טרעדינעגּפָארַא סָאװ רָאנ טָאה סָאװ עמַאד ַא ןֹופ -- ןעזסיוא
 קירעדינ ןעוועג זיא םיטש ריא .הפוקת:סנַאסענער רעד ןיא ןטערטרַָאּפ
 עלעדייא :טמערַאוװעג ןוא טלכיימשעג טכייל ןבָאה ןגיֹוא יד .ןדײשַאב ןוא
 עריא ןענעז ,סעומש ַא ייב .יורפ רענעגיוצרעד-ןייפ ַא ןופ ןכירטש-טכיזעג
 -גיארַאפ ַא ,לסקַא ןטימ געװַאב ַא ןעוועג ןעגנוקרעמַאב רעדָא ןרַאטנעמָאק
 המכסה רָאג רעדָא ,ןעלקניוו-ןּפיל עריא ןיא לכיימש ַא ,קילב רעטריסערעט
 סבייא ףיוא קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג טָאה ַאלָאײל .ךעלטנעה עדייב טימ
 .ריא רַאפ טעברַא יד ןָאטעג טָאה גנוטלַאה ריא ,טניירפ

 ןעמוקעגוצ ןענעז ,לשיט ַא ייב טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה ייז רָאנ יװ
 ןַאמ רעטסנרע ןוא רענייש ,רעכיוה ַא ,רע .ןָאסרעטעּפ סיסימ ןוא רַאמלע
 ןָאסרעטעּפ סיסימ .רעינישזניא-ליוויצ ַא ךַאפ ןופ ; ;ליומ ןיא עקלויל ַא טימ
 רענייש ַא -- עיצקַארטַא ריא .עטרַאצ ַא ,עליטש ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה
 ןייק טשינ ןוא ענעגייא עריא ,רָאה ּפָאק רעיורג- רעבליז ַא ןוא ,לכיימש
 -ייה ַא ןיא קיטַאמעטַאמ ןופ ןירערעל ַא ןעוועג זיא יז .רָאה עטברַאפעג
 ,לוקס

 --- .ןַאלָאײל וצ טגָאזעג יז טָאה -- ,זיירק רעזדנוא ןיא םָאקלעװ --
 .ךייא ןופ טרעהעג ךס ַא ןבָאה רימ

 ַא ,רעטלַאװ .טָאבָאר סיסימ ןוא רעטלַאװ ןעמוקעגוצ ךיוא זיא סע
 קירבַאפ ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא .ּפָאק ןפיוא ךילּפ ַא טימ ןוא ךעלטעפ לסיב
 ןיא ריב זָאלג סיורג ַא ןטלַאהעג טָאה רע ,ןליבָאמָאטיױא טברַאפ ןעמ ווו
 יז זַא .םעזוב ןכיוה ַא טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג זיא טָאבָאר סיסימ .טנַאה
 יז טָאה ,טייז ַא ןיא ןצעמע וצ קוק ַא רעדָא דער ַא ןּפַאכ טלָאװעג טָאה
 ריא ןעווערעקטימ טזומעג רָאנ ,ּפָאק ריא זיולב ןעיירדסיוא טנָאקעג טשינ
 דיילק עטסַאּפעגסיױא-גנע סָאד טרעטשעג ךיוא ריא טָאה סע .ףוג ןצנַאג
 ,ןָאסרעטעּפ סיסימ יו ןרָאי עבלעז יד ןיא ןעוועג זיא יז שטָאכ ,ריא ףיוא
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 ריא ףיוא .רעטלע ליפ ןעזעגסיוא רעבָא יז טָאה ,רעקיסיירד עירפ יד ןיא

 ןילַא יז יו ,טייקטסיירדמוא עקידוװעמעש ןימ ַא ןגעלעג זיא םינּפ טעפ

 ןײרַא טשינ ָאד ךיז טסַאּפ יז זַא ,טליפעג טלָאװ

 טימ ןָאטעג לקָאש ַא יז טָאה -- ךיז ןענעקַאב וצ ןגינעגרַאפ ַא --

 .רעדיוג ריא

 ןעועג זיא ,לשיט רעייז וצ ןעמוקעגוצ זיא סָאװ ,לרָאּפ עטירד סָאד

 יז טניז .עטבילעג עטשרע סבייא -- ַאירָאלג יורפ ןייז ןוא ףאלוא קינ

 טָאה יז .טַאריײהעג לָאמ ריפ ןעוועג ןיוש יז זיא ,ןבייא טימ טקידנעעג טָאה

 גנוגיינ ןופ רָאג רעדָא ,רענעמ יד ןגָאזוצּפָא ץרַאה ןייק טַאהעג טשינ טושּפ

 טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא הנותח עטשרע ריא ,ױזַא יצ ױזַא .ערוטנַאװַא וצ

 ַא ןבילבעג ריא זיא הנותח רעטייוצ רעד ןופ .ןרָאװעג טרילונַא םורַא

 ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמ רעד רעבָא ,ביל קרַאטש טָאה יז סָאװ ,גניליווצ

 ןופ .רָאי ּפַאנק ַא טבעלעג יז טָאה ןַאמ ןטירד ןטימ .טנָארפ ןשיפיצַאּפ

 זיא רע ּוװ טשינ טסייו יז .טג ַא טקישעגוצ ריא רע טָאה טַאטשיַאטוי

 טָאה יז רעבָא ,ביל טשינ יז טָאה ןקינ .טשינ יז טרַא סע ןוא ןעמוקעגניהַא

 טָאה רעטָאפ ריא סָאװ ,זיוה םעניא םיא טימ טניוװ ןוא םיא ןופ דניק ַא

 -רעפוס ַא זיא ןַאמ ריא ,ףַאלוא קינ .קנַאשעג-הנותח סלַא ןבעגעג ייז

 ןעמוקעגוצ ךיוא זיא סע .רעטָאפ ריא ןופ סענזיב-סנערושניא יד ןיא רעזייוו

 ,רעטביײיװַאב ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,רעיָאל רעד ,ידערקעמ רעמָאה

 גנַאל-ןרָאי ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח עּפורג ַא ןעועג זיא סָאד

 טכַאמעג ,ןטלַאהעגרעטנוא טכייל ךיז ןבָאה רענעמ יד .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג

 -נייוועג יו ,טָאה רעטלַאװ .בייוו ןייז ןופ ןובשח ןפיוא ןטנעמילּפמָאק ןבייא

 קינ ןוא ,תומכח ענעגייא ענייז ןופ טכַאלעג ןיילַא ןוא ךיוה טדערעג ,ךעל

 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רַאמלע ןוא רעמָאה .טלכיימשעגרעטנוא קידהפינח טָאה

 יז ןוא ןַאלָאײל קנַארטעג ןטכייל ַא ןגָארטעגוצ טָאה ַאירָאלג .טקַאט טימ

 ַאלָאײל .בולק-שזדירב םעד ןופ ןעיורפ ערעדנַא יד רַאפ טלעטשעגרָאפ

 ערעייז וצ טרעהעגוצ ךיז םַאזקרעמפיוא ןוא םענייא ןדעי טכַארטַאב טָאה

 יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאירָאלג טריװרעסבָא יז טָאה לעיצעּפס .ןכערּפשעג

 -ַאלפמורַא ןעמעלַא טימ טכָאקעגסיוא ןעװעג זיא יז .לָאז ןיא עטסנעש
 .ןַאמ ןדעי ןופ קַאב ןיא ןשוק טזָאלעג ַאירָאלג ךיז טָאה ,קידנרעט

 ףיוא ןסַאּפפיױא טוג ןרימ ,זדנוא טימ ןזָאלרעביא יז טסנָאק ,בייא --

 .לביימש ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא ַאירָאלג טָאה -- ,ריא

 ערעייז טימ רעבייו יד טזָאלעגרעביא ןוא קעװַא ןענעז רענעמ יד
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 םוצ ןַאלָאײל ןטעבעג ןוא ןעמוקעגקירוצ קינ זיא דלַאב .ןעײרערּפַאלּפ

 ןַאמ רעטייווצ ַא טָאה ,ליטש ןבילבעג זיא רעטסעקרָא רעד רָאנ יוװ .ןצנַאט

 ַאירָאלג זיב ,רעטרעפ ַא ןוא רעטירד ַא ױזַא ןוא ןצנַאט םוצ יז ןעמונעג

 בָאב ןופ ןַאלָאײל ןסירעגסױרַא טושּפ ןוא ןפָאלעגוצ זיא יז .זייב ןרָאװעג זיא

 יד טימ ןָאטעג ערישטש ַא יז טָאה -- ָאלָאגישזד ַא; .טנעה סנָאטגנירעה

 יז טָאה ןָא טציא ןופ ."םיא טלעפעג בייו סמענעי רָאנ -- ךעלדנייצ

 םוצ ןַאלָאײל ןטעב ןעמוקעגוצ זיא רעצעמע זַא .ךיז ןבעל ןַאלָאײל ןטלַאהעג

 :טרעפטנעעג ריא רַאפ ַאירָאלג טָאה ,ץנַאט

 ליפוצ ןעקנורטעג טָאה יז .קיטיײװּפָאק טָאה סבָאקיישזד סיסימ --

 טָאה ,טשינ ףיוא םיצורית -- .דימ זיא יז ,טשינ ןָאק יז .רעינַאּפמַאש

 .ךס ַא טַאהעג ַאירָאלג
 ַאירָאלג טָאה ,טעלַאוט ןעיורפ םעניא ןיײלַא ןעוועג ןענעז ייז ןעוו

 : ןַאלָאײל וצ טגָאזעג

 ךס ַא .ןַאמ ַא רַאפ ןבייא טסָאה וד סָאװ ךעלקילג ןליפ ךיז טספרַאד ---

 רעכיב עניימ זיולב רע טָאה לוקס-ייה ןיא .ןפָאלעגכָאנ םיא ןענעז ךעלדיימ

 וד .עקליּפש-לוקסייה ןייז ןבעגעג טַאהעג וליפַא רימ טָאה רע .ןגָארטעג

 רָאנ זיא סָאװ ,ּפיט םעד וצ טרעהעג בייא לייוו ,ןצעש קרַאטש םיא טספרַאד

 ןיא טקוקעג ןוא לזענ ריא טרעדוּפעג טָאה יז תעשב -- .ןַאמ סיורפ ןייא

 רימ רַאפ ,ןידניירפ ןייד ןייז לע ךיא -- :טצעזעגרָאפ יז טָאה ,לגיּפש

 ןיב ךיא .ןעמאזוצ ןפיוקנייא יד ןכַאמ ןרימ .ןעיורטרַאפ ןענָאק ךיז וטסעוו

 ןרעװ ןענָאק וטסעװ טסליװ וד זַא ,בולק-שזדיוב םענופ ןיטנעדיזערּפ יד

 .ןיטנעדיזערּפ-עציוו יד

 ןעמ זַא ,טגָאזעגרעטנוא ןַאלָאײל טָאה עיציאוטניא-ןעיורפ יד שטָאכ
 -רַאפ ןטימ ,יורפ רעדנָאלב ,רענייש רעד טָא רַאפ ןטיה קרַאטש ךיז ףרַאד
 ,ןַאירָאלג ןעמונעגמורַא ךָאד יז טָאה ,טלָאקעד ןסיורג ןוא לזענ םענעסיר

 :טײקיצרַאהנּפָא רעד רַאפ ריא טקנַאדעג ןוא יז טשוקעג
 רימ טָאה בייא .ַאירָאלג ,טפַאשטניירפ ןייד ךיוה רעייז ץעש ךיא --

 רימ טָאה רע סָאװ ץלַא זַא ,ךיא עז טציא .ריד ןגעוו טלייצרעד ךס ַא

 ,תמא זיא טגָאזעג

 ריא .טנעמילּפמָאק ַא יװ דייר סַאלָאײל ןעמונעגפיוא טָאה ַאירָאלג
 .טלּפַאלּפעצ ךיז טָאה יז .טלכיימשעצ ךיז טָאה םיִנּפ קיטכיל

 ןַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמ יז .עטסָארּפ ַא זיא בייוו סרעטלָאװ --
 ןַא ,ןטייז עלַא ןופ ךיז טיירד יז .ןבעל-עילימַאפ ריא ןיא ענעדירפוצמוא
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 רעגניז בקעי

 זיא יז .ןפלעה טשינ רָאג ריא טעװ סע רעבָא .ריא ףיוא ןקוק ןלָאז רענעמ

 טגלָאפ יז ןעוו .גָאװ-שיילפ עקיסָאמרעביא ןַא ךיז ףיוא טגָארט ןוא ,בָארג

 ,קיצפופ ַא ןרילרַאפ טריבורּפ ןוא עטעיד ַא ףיוא ןעגנַאגעג יז טלָאװ ,ךימ

 טשינ רעבָא יז ןָאק ,ענייפ ַא ָאי דָארג זיא בייוו סרַאמלע .טנופ קיצכעז

 ,טשינ טפלעה סע ןוא גנַאל ןיוש ךיז טרעטקָאד יז .רעדניק ןייק ןבָאה

 ןַאמ ןיימ בָאה ךיא .אנקמ ךימ זיא ,בייוו סרעטלָאװ יװ טקנוּפ ,יז ךיוא

 ,דניק ַא רָאי סעדעי טַאהעג ךיא טלָאװ ,םיא זָאל ךיא ןעוו .ביל טשינ

 זַא ,ךיז ייב טכַאמענּפָא ךיא בָאה ,ןשטנעמ בילוצ ןוא ןטַאט ןיימ בילוצ

 זיא רע .ןענָאק רָאנ לעװ ךיא יװ גנַאל ױזַא םיא טימ ןעניוװ לעװ ךיא

 בָאה ךיא זַא ,טשינ גָאז ךיא ,ָא .בייא יו טשינ זיא רע .שיטַאּפמיס טשינ

 ענייז ןוא ןגעק ןעװעג זיא עטַאט ןיימ .ןבייא טימ ןבָאה הנותח טנַאקעג

 רע סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש רעבָא ןיב ךיא .ןגעק ןעוועג ןענעז ןרעטלע

 ןיב ךיא .ךעלדיימ עגיה יד ןופ ענייא טשינ יבַא ,בייוו ַא רַאפ ךיד טָאה

 -עגנייא ךיז טָאה יז ןעוו -- .ןטיהוצּפָא םיא יו ןסיוו טסעװ וד זַא ,רעכיז

 ןלעװ רעמָאט -- ןבעגעגוצ יז טָאה ,ןקָאז-ןָאליײנ עריא ןעיצוצפיורַא ןגיוב

 .ןביילג טשינ וטסלָאז ,רימ ןגעו סטכעלש סעּפע ןלייצרעד רעבייוו יד ריד

 רימ לוקס"ייה ןיא ךָאנ ןבָאה ךעלדיימ ךס ַא ,ָאי .טשינ רימ ןעניגרַאפ ייז

 ןעגנַאגעג רעבָא ,ןסבָאקיישזד בייא טַאהעג ביל ןבָאה עלַא .ןענוגרַאפ טשינ

 רימ ןעניגרַאפ ייז .תמא רענייר רעד זיא סָאד .ןײלַא רימ טימ זיולב רע זיא

 .טשינ רימ טניגרַאפ ןַאמ ןיימ ןליפַא .טשינ

 טייצ טָאה רעװ --- טרעכיזרַאפ ריא ַאלָאײל טָאה --- .ייג ,ןיֹוׁש ייג ---

 וליּפַא ןוא לוקסיייה ןיא זדנוא ייב ,סייוו ךיא ? ןתוליכר וצ ןרעהוצוצ ךיז

 ןענוגרַאפ טשינ ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןעוועג ךיוא ןענעז ,שזדעלָאק ןיא

 ךיוא זַא ,רעכיז ןייז טסנָאק ,ייז וצ טרעהעגוצ טשינ לָאמ ןייק ךיז בָאה ךיא

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןַאלָאײל -- .ןרעהוצ טשינ ךיז ךיא לעװ לָאמ סָאד

 ױזַא יז טָאה רעבירעד ,ןעקנורטעג רעינַאּפמַאש ליפוצ טָאה ַאירָאלג

 ןוא ןקיאורַאב ןַאירָאלג טריבורּפ טָאה ַאלָאײל ,ױזַא יצ ױזַא .טדערעג

 | ,טפַאשטניירפ ריא ןזײװסױרַא

 ..טמעטָאעגּפָא רעיירפ טָאה ַאירָאלג

 וצ טעילוטעגוצ ךיז ַאלָאײל טָאה ,םײהַא געוו ןפיוא ,ליבָאמָאטיױא ןיא

 | | : דיירפ טימ טגָאזעג ןוא ןבייא

 ןבָאה ןעיורפ יד .טניירפ ענעבעגרעביא ןוא עטוג רעייז טסָאה וד --

 ןענידַאב טלָאװעג ךימ ןבָאה עלַא .רימ רַאפ ןָאט וצ סָאװ טסוװעג טשינ
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ךיז טכַאמעג דלַאב ךימ טָאה יז .ַאירָאלג ןעוועג זיא ךעלטניירפ רָאג רעבָא

 סָאװ ,רענעמ עלַא יד ןופ טעװעטַארעג טושּפ ךימ טָאה יז .שימייה ןליפ

 .רימ טימ ןצנַאט טלָאװעג ןבָאה

 רע .ןרעיוא סבייא ןיא ןעגנורדעגניירַא טשינ זיא ןועדיױלּפ סָאלָאײל

 סָאװ ,ּפַאלק םעד ןופ ןגָאלשרעד לסיב ַא ןוא טגרָאזרַאפ ןעוועג דָארג זיא

 ןופ טנעדיזערּפ םעד ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע ןופ ןעמוקַאב טנייה טָאה רע

 רָאסעּפָארּפ ,םינכש ייווצ ענייז ןגָאלשרָאפ טלָאװעג טָאה בייא .בולק

 רַאמלע ןוא ,בולק ןיא רעדילגטימ סלַא םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ ןוא ןַאמדירפ

 .רעדילגטימ עיינ ןעמענניירַא ןגעק זיא רע לייוו ,השקב ןייז טגָאזעגּפָא טָאה

 ,טנװָא ןקיטנייה םעד ןופ דיירפ סבייוו ןייז ןרעטשעצ וצ טשינ ידכ ,רעבָא

 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה

 ,טניירפ עטוג רעייז בָאה ךיא ,תמא --

 ןפרַאד רימ ןלעװ ,טנדרָאעגנייא ןיוש ךיז ןבָאה רימ זַא ,טציא --

 .ןײרַא זיוה ןיא זדנוא וצ טניירפ ענייד ןטעברַאפ
 ענייז קידנעמענוצ טשינ ,טגָאזעג בייא טָאה --- ,יאדווַא ,יאדוװַא ---

 ןקיטכיר ןפיוא ָאטױא םעד ןריפ וצ ידכ ,ביוש רעטשרעדָאפ רעד ןופ ןגיוא
 .געוו

 זיא ןועוו ץנַאג ריא .לצעק ַא יװ םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה ַאלָאײל
 בייא טליפעג טָאה עבלעז סָאד .ןבייא ריא וצ עביל טימ טליפעגנָא ןעוועג
 ןענעז תומולח ערעייז סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג ןענעז עדייב .ןַאלָאײל ןייז וצ
 ,ןרָאװעג םיוקמ

 ךיז טמעראוו ,דייועגניא סַאלָאײל ןיא ,ריא ןיא זַא ,ןיוש ןסייוו ייז
 ,ןבייא ריא ןופ ,ןבעל יינ ַא סיוא
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 לייט רעטייווצ

  ןסיוטשראפ ןרעוװ ןופ קערש יד





 ןעצ לטיּפַאק

 בולק רעד ןוא ףַאלוא קינ

 ןטימ רענייא טנעָאנ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה בולק ןיא רעדילגטימ ףניפ

 רַאמלע :ןעוועג ןענעז סָאד .םיא ןיא טרינימָאד ןבָאה ייז ןוא ,ןרעדנַא

 קינ ןוא סבָאקיישזד בייא ,טָאבָאר רעטלַאװ ,ידערקעמ רעמָאה ,ןָאסרעטעפ

 ןרידַאנערג יד יוװ ,טײקצנַאג ןימ ַא ןעוועג זיא לטפניפ עקיזָאד סָאד .ףַאלוא

 טצנַאטעג ןבָאה בולק ןופ רעדילגטימ עלַא טעמכ .ַאמויד רעדנַאסקעלַא ייב

 .עקדוד רעייז ןופ טקַאט םוצ

 ,טסייה'ס ,"רעדנעלסיוא; לקיטש ַא ןעועג זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 ןוא ריפ ערעדנַא יד .ףַאלוא קינ ןעוועג זיא ,טָאטש ןיא רענעריובעג טשינ ַא

 רעד טימ ןעמַאזצ ןסקַאװעג ןֹוא ןריובעג ןענעז ,ןעיורפ ערעייז וליפֲא

 ,עינרָאפילַאק ,ןָאטלָאק ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןרעטלע סקינ ןעוו .טָאטש

 טנידעג טשינ ךיוא טָאה רע .ןצכעז רָאי ַא ןופ רוחב א ןעוועג קינ ןיוש זיא

 ןשיפיצַאּפ ןפיוא ,ןענירַאמ יד ןיא רָאנ ,עדַאגירב סרעקייב טנַאנעטײל ןיא

 -ילגטימ רעד ןופ לייט רעסיורג א ןוא עוויטוקעזקע עצנַאג יד .טנָארפ

 בייא רעבָא ,דילגטימ סלַא םיא ןעמענניירַא ןגעק ןעוועג ןענעז טפַאשרעד

 רַאפ טלעטשעגנייא טלַאמעד ךיז ןבָאה ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע ןוא סבָאקיישזד

 ,םיא

 רָאי ייווצ עּפַאנק .טָאטש ןייא ןיא זדנוא טימ ךָאד רע טניוװ טציא ---

 סָאװ ןוא לָאב ןיא טליּפשעג ,לוקס ןייא ןיא ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ רימ ןענעז

 ןַא רעבָא ?ןענירַאמ יד ןיא טנידעג טָאה רע זַא ,סָאד זיא דניז ַא רַאפ

 ,טריטנעמוגרַא רַאמלע טָאה -- ךָאד רע זיא יֵאב רענעגייא

 יימ יד טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,דילגטימ-וויטוקעזקע רערעדנַא ןָא

 יד ןענעז סָאד טשינ זַא ,טגָאזעג טָאה ,רעדילגטימ לָאצ רעסיורג ַא ןופ גנונ

 ענייז .בולק ןיא ןקינ ןעמעננירַא ןגעק זיא רע סָאװרַאפ תוביס-טּפיױה
 טָאה רע .ןכירטש-רעטקַארַאכ סקינ ןופ ןעמוק ןטנעמוגרַא-טּפַאשרענגעק
 : טהנעטעג

 שינעגעגַאב רעטשרע רעד ףיוא דלַאב סָאװ ,ןשטנעמ יד ןֹופ זיא קינ --

 טלייט ,םענייא ןדעי טימ ריב טקנירט רע .ןעמוקַאב ביל םיא ןעמ ןָאק
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 עציײלּפ רעד ןיא שירבח טּפַאלק ןוא ןעמָאנ ןטשרע םייב ןדעי טפור ,ןרַאגיצ

 -עצ ַא ,רעטקַארַאכ רעקידנסױטשּפָא ןַא טייטש םעד רעטניה רֹעבָא .ןײרַא

 סָאד .םס טימ טשימעגסיוא זיא לכיימש רעקידהפינח ןייז .המשנ עטליופ

 ,לוקס'ייה ןיא טסּוװעג ךָאנ רימ ןבָאה

 -עיצַאזינַאגרָא טָאה קינ זַא ,טסווועג עלַא ןבָאה לוקסייה ןיא רעבָא --

 ךיז טָאה סַאלק ןיא רענייק ,םלוע ןַא רַאפ ןדער םוצ טנַאלַאט ןוא ןטייקיעפ

 -- בולק ַא ןיא קיטיינ זיא שטנעמ ַאזַא ןוא .םיא וצ ןכיילג טנָאקעג טשינ

 ."סעיָאב;, יד טימ טנעָאנ ךיז רע טלַאה וצרעד -- טריטנעמוגרַא בייא טָאה

 ,סניוועג ַא ןייז טעוו רע .טָאטש ןיא בשות רענעסעזעגנייא ןַא ךָאד זיא רע

 .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ סניוועג ַא ,ךיא גָאז

 .טגיזעג ןבָאה ןָאסרעטעּפ רַאמלע ןוא סבָאקיישזד בייא

 רעבלעז רעד טימ בולק ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רעבָא זיא ףַאלוא קינ

 ַאירָאלג טימ טַאהעג הנותח טָאה רע ןעװ .,טלָאמעד יװ ,גנונעכערסיוא

 -עטניא עקיציײג ,עשיטסיָאגע בילוצ רָאנ ,עביל סיוא טשינ -- סדרַאודע

 סלַא טרינימָאנ ,זיוה ןייש ַא ןבעגעג םיא טָאה ןתוחמ רעד שטָאכ .ןסער

 זיא ַאירָאלג ןוא ,טפַאשלעזעג-סגנורעכיזרַאפ רעד ןיא רָאטקעריד ןטשרע

 ךָאנ םישדח ןביז ,ךָאד יז רע טָאה ,יירטעג ןעוועג טייצ עטשרע יד םיא

 יד ,דוס רעד ןעוועג זיא סָאד .רערעדנַא ןַא טימ ןטַאררַאפ ,הנותח רעד

 ןגעוו טדערעג רע טָאה ןײמעגלַא ןיא .רעטקַארַאכ ןייז ןופ טייקשיפיצעּפס

 .יײרעמירַאב רעשירעגנייליוו טימ ןוא רַאגלּוװ-שיניצ ןעיורפ

 סָאד ,טדיילקעג טנַאגעלע ,ןַאמ רעטיובעג-טסעפ ַא ןעוועג זיא ףַאלוא

 קידנעטש .טַארוקַא ןעוועג לָאמ עלַא ןענעז סּפינש רעד ןוא דמעה עסייוו

 .ןריושעגוצ קירעדינ לָאמ עלַא רָאה עניורב-לעה ענייז ןוא ,טריזַאר טַאלג

 ייב יו ךַאװ ןעוועג ןענעז סָאוװ ,עניילק-שיקימלַאק ,טַאהעג רע טָאה ןגיוא

 -רעביא דָארג ןוא רעכיזטסבלעז ,הּפצוח טימ רע טָאה טדערעג .זָאה ַא

 ןייק טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ,טלַאק ,ןקורט ןעוועג זיא לכיימש ןייז .קידנגייצ

 זיא יצ ,טייקיצרַאהנפָא ןופ טלכימש רע יצ ןסיוו טנָאקעג טשינ לָאמ

 -ַאב טגיל לכיימש םעד ןיא זַא ,ןטלַאהעג טָאה בייא .לעטשנָא ןַא זיולב סָאד

 -נײרַא ןקינ לָאז ןעמ טלעטשעגנייא ךיז רע טָאה םעד בילוצ ,טייקנדייש

 ,דילגטימ סלַא בולק ןיא ןעמענ
 ךיוא זיא ןוא ,ןבעל ןופ ליוו רע סָאװ ,טסוװעג רעבָא טָאה ןיילַא קינ

 טקידנעעג טָאה רע ןעוו .ןכיירגרעד סָאד טעו רע זַא ,ךיז ייב רעכיז ןעוועג

 ןענעז קיטילָאּפ רעד ןיא זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג רע זיא ,לוקסדייה
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 ןופ רעטייל רעד ףיוא ןגײטשוצפיורַא ףיוא ןטייקכעלגעמ עטסעב יד ןַארַאפ

 ןסילשנָא ךיז רע לָאז יצ ,ןסילשַאב טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה רע .גלָאפרעד

 -ילימ ןיא .ןטַארקַאמעד עגנוי יד ןיא רעדָא רענַאקילבוּפער עגנוי יד ןיא

 לייוו ,סולשַאב ןייז ףיוא ןגָארקעג הטרח רע טָאה ,ןענירַאמ יד ןיא ,רעט

 זיא רע .ןטַאדלָאס יד ןשיװצ רעלוּפָאּפ ןעועג טשינ ןענעז רעקיטילָאּפ

 ליפ ןיא ,םָאלּפיד ַא ,גנודליב-שזדעלַאק זַא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוקעג

 רע טָאה ,טסניד:רעטילימ ןופ םייהַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו .רעקיטכיוו
 ,קנַאב-לוש רעד ףיוא רָאי ריפ עיינ ןרטּפוצקעװַא קשח ןייק טָאהעג טשינ

 קיטכיװ ןרעוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא טריפעג טָאה גנַאגןעקנַאדעג ןייז

 ןעגנודניברַאפ עטוג ןוא טלעג ןבָאה ןעמ זומ רעבָא םעד וצ .ןעזעגנָא ןוא

 עלַא ןענעז ,ליצ ןקיזָאד םעד ןכיירגרעד וצ ידכ .ןסַאלק ערעכעה יד ןשיווצ
 געמ ןעמ :ךַאז םוש ןייק רַאפ ןקערש טשינ ךיז רָאט'מ ןוא רשכ ןגעוו
 ןעלטימ עלַא .ןטייווצ םעד ןעשַארטס ןוא םענייא ןטעלג ,סנגיל טימ ןטיש

 ךיז טָאה קינ זַא .טכַאמ ןוא טלעג ןכיירגרעד וצ יבא ,טקיטכערַאב ןענעז
 רערעדנַא ןַא זַא ,טריקרַאמ יױזַא רע טָאה ,ןצעמע טימ ןסיירנייא טפרַאדעג
 טצונעגסיוא קעווצ םעד רַאפ רע טָאה ךעלנייוועג .םיא רַאפ ןָאט סָאד לָאז
 ןייק טכוזעג טשינ טָאה קינ זַא ,טשינ רעבָא טניימ סָאד .ןטָאבָאר רעטלַאװ
 רעבָא זיא ץלַא סָאד .הבוט ַא ןָאט וצ קיעפ ןעוועג טשינ זיא ןוא טניירפ
 טָאה עכלעוו ,טפַאשגולק רעזעיציבמַא ,רעטלַאק ַא טימ טײלגַאב ןעוועג
 ןעמעוו ןָאט .גלָאפרעד ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ גנוטכיר רעד ןיא טריפעג
 ןוא תורישע ןופ לּפַאטש ןפיוא ןגײטשפורַא ןפלעה םיא ןָאק סָאװ ,הבוט ַא
 םעד טיירג ןעוועג רע זיא ,לַאפנגעק ןיא .טיירג ןעוועג דימת רע זיא ,טכַאמ
 .ןצומשַאב וצ טניירפ ןטסעב

 -עגפיוא טשינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא הלעמ-טּפיוה ןייז
 םעד ןכיירגרעד טעװ רע זַא ,ןעמוק טעװ טייצ ןייז זַא ,קנַאדעג םעד ןבעג
 םיא טגעלפ ,בייוו ןייז ,ַאירָאלג זַא .עטלייוורעדסיוא יד ןופ לַאטסעדעיּפ
 ליפוצ טקנירט רע זַא ןוא ,שיטסיָאגע ןוא טסָארּפ זיא רע זַא ,ןפרַאװרָאפ
 :ןעיירשעצ ךיז רע טגעלפ ,ריב

 ! בייוו ןיימ ,וד טשינ רעבָא ,ןטּפשמ ןשטנעמ ערעדנַא סָאד ןלָאז ---
 ןיוש טעוו ,ןסּפשמ ךיד ןלעװ ערעדנַא ןעוו ,רערעייט קינ רעבָא --

 ...סנטייצַאב ךיד ךיא ןרָאװ רעבירעד ,בייוו ןייד ךָאד ןיב ךיא .טעּפש וצ ןייז

 םינּפ ןיא ןעמוקעג טולב עצנַאג סָאד םיא זיא ןסעומש עכלעזַא ייב
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 רעגניז בקעי

  ןעוועג םיא זיא סָאװ ,ץלַא ןכערבעצ ,ןעלמֹוט ןוא ןעיירש טגעלפ רע .ןיירַא

 .ּפעלק ןעגנַאלרעד וליפַא ןוא ןַאירָאלג ןקידיילַאב ,טנַאה רעד רעטנוא

 ,דיי םעד ןיא טבילרַאפ ץלַא ךָאנ טסיב וד ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ---

 !ןלייצרעד טשינ תוישעמ ןייק וטסעוװ רימ ! סבָאקיישזד בייא

 ןטימ קייטס ןוא טיוה רעד טימ ןוה ןסע וצ טַאהעג ביל רעייז טָאה קינ
 ,ןסַאמירג עסואימ ןכַאמ יז טגעלפ ,טלביאעג סָאד טָאה ןַאירָאלג .סטעפ ןצנַאג

 :ןעשטרוב קינ ןַאד טגעלפ

 .טסע דיי רעד יו רעסעב טלעפעג יד ,יאדוװַא --

 רעייז בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ ןרזחרעביא ךיז ןגעלפ סענעצס עכלעזַא

 בייא ןסואימרַאפ וצ ױזַא יו ןעלטימ ןוא ןגעוו טכוזעג רדסכ טָאה קינ .טּפָא

 ,ןגיוא סבייוו ןייז ןיא ןסבָאקיישזד

 ךיז טעװ ןעמ ּוװ ,ןרעמיצ-בולק ענעגייא ןעיוב ןופ טקעיָארּפ רעד

 -עג ןגעוו ךיז ןדערכרודַא ,סעיינ ןרעה ,םירבח:-טנגוי טימ ןעז ןענָאק טּפָא

 סָאד יו ,רעדילגטימ עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה ,תוחמש ןעוװַארּפ ןוא טפעש

 רעד .ןינע רעכעלטפַאשלעזעג ןייק טשינ ןוא ,סנגייא סעּפע ןעוועג טלָאװ

 יז טָאה ןעמ יוװ ,"ספישט; יד ,רעדילגטימ ףניפ יד טעברַאעג ןבָאה רקיע

 ןייק טגרַאקעג טשינ ןבָאה ייז .סעקשַארומ יו טעברַאעג ןבָאה ייז .ןפורעג

 טפעשעג סָאד טקיסעלכַאנרַאפ לָאמ ליפ טָאה בייא ,טייצ ןוא טלעג ןגייא

 ,טייו רעייז ןרָאפ טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,דניק ןוא בייוו ןייז ןליפַא ןוא

 זיב טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג טָאה סע .בולק ןרַאפ ןכַאז עסיוועג ןפיוקוצנייא

 עיסעפָארּפ ןופ ,בולק ןופ טנעדיזערּפ רעד ,רַאמלע .ןרָאװעג קיטרַאפ זיא ץלַא

 ןייז טזומעג ץלַא טָאה םיא ' ייב ,קנופמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,טקעטיכרַא ןַא

 ןייז ןיירַא רע טגייל עיצקורטסנָאק רעד ןיא זַא ,טליפעג טָאה רע .טַארוקַא

 ןטלַאהעג ןיוש רע טָאה לָאמ ליפ .טקעטיכרַא סלַא טייקשירעלטסניק ץנַאג

 יד רַאפ ןַאלּפ ןצנַאג םעד עוויטוקעזקע רעד ןפרַאװ ןוא ןרינגיזער םייב

 זיא ,"לטפניפ,-טפַאשרעריפנָא םענופ םירבח ןופ העד רעד טיול לייוו ,סיפ

 ןוא רַאטערקעס-סנַאניפ רעד ,בייא רעבֶא .שירעגנערבסיוא וצ ןעוועג רע

 .קידנערַאפ ןוא דלודעג וצ טקיטומרעד ןוא טציטשעג םיא טָאה ,רעריסַאק

 .ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ

 -עגמוא טימ טרַאװעג ןבָאה ,רעדילגטימ יד ןופ רעבייוו יד ןליפַא ,עלַא

 -עגּפָא רַאמלע טָאה לָאמ עלַא ןוא ,בולק ןופ גנונעפערעד רעד ףיוא דלוד

 טנפעעג לזמ טימ טָאה רע ןעוו .געט עכעלטע ,ךָאװ ַא ,שדוח ַא ףיוא טגייל
 .טייקידתובחר רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ עלַא ןענעז ,ןריט יד
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 !לּפמעט ַא יװ !עכריק ַא יו --

 עלַא ּוװ ,םייה עטייווצ יד ,לּפמעט רעד ןרָאװעג ןענעז ןרעמיצ-בולק יד
 -ייוורַאפ ןיא ןוא ךעלטפַאשלעזעג ןבעלסיוא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעדילגטימ

 ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,דיירפ ןופ טצנַאלגעג ןבָאה רעמינּפ סנעמעלַא .גנול

 רעד טימ יוװ ןוא ,טכַאלש רעכעלרעפעג ַא ךָאנ טקיניײארַאפ קירוצ ןענופעג

 ענעכָארבעצ עלַא ןעמונעגפיונוצ ןעמ טָאה ןריט-לּפמעט יד ןופ גנונעפערעד
 קילג .טײקצנַאג ןייא ןיא טקינײארַאפ ןוא ןרָאי-רעדניק ערעייז ןופ ןלייט

 ךעלדנע זיא ןבערטש רעייז ,םולח רעייז .ןגיוא סנדעי ןופ טצָארּפשעג טָאה

 רענייא רעדעי טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ךעלנייוועג יוװ .ןרָאװעג טליפרעד

 רעניא רעדעי .ןעגנוכיירגרעד יד רַאפ טידערק ךס ַא ךיז רַאפ ןעמונעג

 יד טּפַאטעג טָאה ןעמ .םישעמ ןוא ןעוטפיוא ענייז טימ טמירַאב ךיז טָאה

 ןַא ןעוועג טלָאװ ץלַא סָאד יו ,רישעג ןוא לבעמ סָאד טרעדנּוװַאב ,טנעוו

 .ןגעמרַאפ ךעלנעזרעּפ ,ןגייא

 טרעדנוה ייווצ ןוא טיירב סופ קיצכעז ןעוועג זיא לָאז רעסיורג רעד

 "ןייו ןופ ןרעיטרָאּפ טימ ןגיוצרַאפ ,עניב עסיורג ַא .ףיט סופ קיצכַא ןוא

 ןופ טסויב רענעזנַארב ,רעסיורג א ןענַאטשעג זיא עניב רעד ףיוא ,רילָאק

 ןוא ינָאגַאהַאמ בלַאה ןעוועג ןענעז טנעװ יד .רעקייב ינרַאב טנַאנעטיײל

 יד ףיוא םורַא .טעקרַאּפ ןטסעב ןופ ןעוועג זיא ליד רעד .טנעמעצ בלַאה

 יד ןֹופ ןטנעדיזערּפ יד ןופ רעדליב-לייא עסיורג ןעגנָאהעג ןענעז טנעוו

 -נעזייא ,טלעווזור ,ןָאסרעפעשזד ,ןלָאקניל ,ןָאטגנישַאװ :ןטַאטש עטקיניײארַאפ

 ןייז ןשיוװצ רעקייב טנַאנעטיײל ןופ דליב שיּפָארגָאטָאפ סיורג ַא ןוא ,רעוָאה

 ןלָאט ,גרעב ןופ סלארוימ עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענעז סע .ןָאילַאטַאב ןצנַאג

 רַאב ַא ,ךעלשיט ןוא ןלוטש טימ לַאז ןסיורג םעד ץוחַא .רעדלעפטכַאלש ןוא

 ,ןרעמיצ עכעלטע ךָאנ ןעוועג ןענעז ,לופ-גנימיווס ַא ,ןעקנַארטעג ףיוא

 ןעוועג ךיוא זיא סע ..ןעמולב ןוא רעמייב עשיּפָארט טימ טצנַאלפעגמורַא

 -מיג ףיוא ןטנעמורטסניא טימ ,ךעלטעב-גיל ,דָאבציװש ַא טימ רעלעק ַא

 לקנעש רעדנוזַאב ַא טימ םישובלמ ףיוא בָארעדרַאג ַא ,ןעגנוביא עשיטסַאנ
 רַאפ ךעלבירג ןיינ טימ דלעפ סיורג ַא ךָאנ וצרעד .דילגטימ ןדעי רַאפ
 גיוא סָאד ּוװ ,םוטעמוא .ךעלבירג ןיינ ךָאנ רַאפ ץַאלּפ ןוא ,ןליּפש-ףלָאג
 -עדנופעגנייא ןוא טײקוװיסַאמ ,סוסקול ןעזעג סע טָאה ,טקילבעגניהַא טָאה
 .טייקטעוו

 בא טָאה ,ןרעמיציבולק יד רעביא בייו ןייז ןריפמורַא ןתעב
 טלגיּפשעג שממ ,ןכָאנק-רעגניפ ענייז טימ טּפַאלקַאב ,ךַאז עדעי טכַארטַאב
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 רעגניז בקעי

 טימ טעװערָאהעגסיױא יװ ,סנגייא ןייז ןעוועג טלָאװ סָאד יוװ ,ץלַא ןיא ךיז

 .רעגניפ ןעצ ענייז

 ,לַאזנעייל ןופ ןשיט יד ףיוא ןזיוועגנָא רֶע טָאה --- ןשיט יד וטסעז --

 רעדעי סָאװ ,קנעש-רעכיב טימ טלעטשַאב ןעוװועג ןענעז טנעװ יד ּוװ

 טנָאקעג ןשיט יד ןבָאה רימ -- .זיוה ןגייא ןייז ןופ טקנעשעג טָאה דילגטימ

 ןקעד-קיטסַאלּפ ןעמענ רימ ןעוװ ,רעקיליב רַאלָאד קיצרעפ טימ ןפיוק
 טימ ןגירק טנָאקעג רימ ןבָאה ןעמַאר-רעטצנעפ ךיוא .ץלָאה ןופ טָאטשנָא
 קיצפופ זיא רעמיצ סָאד .ץלָאה ןופ ןענעז ייז ןעוו ,רעקיליב רַאלָאד סקעז

 .דיירפ טימ ןפורעגסיוא רע טָאה -- ,רעטעמַאיד ןיא סופ

 טָאה ,גרַאװרעבליז ןוא רעכעטשיט ,רישעג ןזיוועג ריא טָאה רע ןעוו

 .ךיק רעד ןופ טייקידתובחר רעד ןופ לעיצעּפס ןוא ,טקיצטנַא רָאג ךיז יז

 טָאה -- !ןבעל ץנַאג ןיימ ןיא ןעזעג טשינ סעכלעזַא ךָאנ בָאה ךיא --

 ...ךעלטנעה עדייב טימ קידנּפַאלקוצ ,ןפורעגסיוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ יז

 -טימ ַא יו טליפעג ךיז ַאלָאײל ךיוא טָאה ,ןעיורפ ערעדנַא יד יו טקנוּפ

 ןַאמ ריא ךָאד טָאה ,ןעמעלַא ךָאנ) .ןגעמרַאפ-בולק סנַאמ ריא וצ עטפתוש

 ןיא קידנעמוקנײרַא .(בולק ןבילוצ טקיסעלכַאנרַאפ יז לָאמ ןייא טשינ

 :ןפורעגסיוא יז טָאה ,לַאז ןסיורג

 ,טײקליטשילּפמעט ןיא יוװ יז טָאה ןַאד ןוא -- !לּפמעט רעתמא ןַא --

 טנעז ריא זַא ,ןגָאז ןעמ געמ ךייא ףיוא -- : דוס ַא ןבייא טמיורעגנייא
 ...םירבח ענעבעגעגרעביא ,עתמא

 ףלע לטיּפַאק

 דגַאי ףיוא טשינ טייג בייא סָאװרַאפ

 ןסָאלשַאב טַאהעג םירבח ריפ יד לָאמ ןייא ןבָאה ןפנָארב לזעלג ַא ייב

 לײטנָא ןרעג טעװ בייא ךיוא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ייז .דגַאי ףיוא ןייג וצ

 ןענַאטשעגוצ טשינ ןענעז םירבח יד לפיוו .ןגינעגרַאפ םעד ןיא ןעמענ

 טָאה -- ןסולפנייאַאב םיא טריבורּפ ןוא ,טצעביקעג ןוא טכַאלעג ,םיא וצ

 רֶע .סולשַאב ןייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה סבָאקיישזד בייא .ןפלָאהעג טשינ

 ןיוש זיא דרע רעדמערפ ףיוא ןסיש סָאד שטָאכ זַא ,ןפירגַאב טשינ טָאה
 ךָאד ןדרָאמ ןוא ןסיש וצ קשח רעד רעבָא זיא ,רעבירָאפ גנַאל ןעוועג
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 עוויטימירּפ ייב סָאװ ,דגָאי רעד .רעצרעה סמירבח ענייז ןיא ןבילברַאפ
 ןשטנעמ עטריזיליוויצ ייב זיא ,ץנעטסיזקע ןופ לטימ ַא סע זיא ןשטנעמ
 ןדייש טשינ ייז ךיז טליוװ סע לייוו ,טרָאּפס ןימ ַא ,גנולייורַאפ ַא ןרָאװעג
 עסיורג ַא ןעוועג דגַאי ףיוא ןייג סָאד זיא רעבירעד .סקיב רעד טימ
 ,יטרַאּפ-דגַאי רעד ןופ ןכַאמוצסױרַא ךיז ידכ .םירבח סבייא ייב גנוריסַאּפ
 :םיצורית ענעדישרַאפ וצ ןעמוקנָא טזומעג בייא טָאה

 ןוא לוקס ןיא ,ןעמַאזוצ ןעוועג לָאמ עלַא ןענעז רימ ,קיטכיר ,ָאי --
 -מוא ןַא טימ רע טרעלקרעד -- ךימ טסירדרַאפ סע .טנָארפ ןפיוא ןליפַא
 לָאמ ןטשרע םוצ ךייא לעװ ךיא סָאװ -- םינּפ ןפיוא ענימ רעקידלוש
 ןיא ָאטשינ זיא רעטָאפ ןיימ .ןפלעה טשינ רעבָא רימ ןָאק ךיא .ןשױטנַא
 זיא וצרעד ,טפעשעג סָאד ןזָאלוצרעביא ןעמעוו טשינ בָאה ךיא ןוא טָאטש
 -עגוצ ייז רע טָאה --- .טוג טגנערברַאפ .ןעמעלַא טימ טשינ יוופ ןיימ
 ייב םירבח ענייז טימ טנגעזעג טבָאקיישזד בייא ךיז טָאה ױזַא .ןשטנּווװ
 טָאה רע .רעדיל עקסטַאדלָאס ןוא ןרעטכעלעג עכיוה ייב ,הקשמ לזעלג ַא
 .ןעמַאזוצ ןייז רעדיװ רימ ןלעװ ,לָאמ עטסטנעָאנ סָאד : ןבעגעגוצ

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה סבָאקיישזד בייא סָאװרַאפ ,הביס עתמא יד
 רע טניז :ערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג זיא ,יטרַאּפ"דגַאי רעד ןיא ןסילשנָא
 ,ןרעקרעביא דייוועגניא רעצנַאג ןייז ךיז טגעלפ המחלמ רעד ןיא ןעוועג זיא
 סָאװ ,טולב עמערַאװ ,עקידלּפַאצ סָאד .טולב ןעזרעד טָאה גיוא ןייז ןעוו
 זיא ,רעדלעפ-ספמַאק עשישטייד ןוא עשיזיוצנַארפ יד טברַאפַאב טָאה
 בייא ךיז טָאה טייצ רָאי יירד .ןגיוא ענייז רַאפ ןפַאלעגיײברַאפ לָאמ עלַא
 .רַאפ ,םירבא עכעלשטנעמ ,ענעסירעצ ,םיגורה טימ ןעזעגנָא סבָאקיישזד
 .ןגױא עכעלשטנעמ ענעשָאלעגסיוא ןוא רעליימ עכעלשטנעמ ,עטמורק
 רע .ןפָאלש ןוא ןסע טנָאקעג טשינ טייצ ַא בייא טָאה טכַאלש רעדעי ךָאנ
 עיגרעלַא ןַא יז ןעמוקַאב טייהדניק רעייז ןיא ךָאנ סָאװ ,יד וצ טרעהעג טָאה
 טביילב סָאד ןוא ,לכאמ סיוועג ַא ףיוא ןחמוא ןַא ןפרַאװ ,ןכַאז עסיוועג וצ
 ,ןרָאא ערעטלע יד ףיוא ,ןָאק לכש רעד ביוא .ןײזטסּוװַאברעטנוא רעייז ןיא
 יד רעבָא ןקוק ,שטנעמ ַא ןופ ליפעג טמיטשַאבמוא סיוועג ַא ןרעלקרעד
 .ןעיידרַאפ טשינ סָאד ןָאק לעק יד ןוא ,ליפעגרעדיוו ַא טימ ףיורעד ןגיוא
 ,לכש ןרעביא טנַאהרעביױא יד לָאמטּפָא טגירק ליפעג שיגרעלַא ןימ ַאזַא
 בייא זיא עקַאט םעד בילוצ .ןשיװרַאפ טשינ סע ןָאק חוכ םֹוׁש ןייק ןוא
 ןייז סָאד געמ .דרָאמ ןופ םערָאפ רעדעי ןופ רענגעק ַא ןרָאװעג סבָאקיישזד
 ,טולב ןעז ןתעב ןעמונעגכרודַא םיא טָאה רעדיוש ַא .ףוע ןַא רעדָא היח ַא
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 רעגניז בקעי

 סנפיוה עטגרַאבעגנָא יד טלדניושעג ךיוא ןבָאה ןגיוא סבייא רַאפ

 "זַאג יד ..ןלירב ןוא ךעלמעק-רָאה ,סענַאדָאמעשט ,םישובלמ ,ךיש טימ

 יד ןטעלעקס עכעלשטנעמ ,עקידעבעל םיוק יד ןוא ,וַאכַאד ןופ סנוויוא

 יירד יד .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רענעזלעב-ןעגרעב יד ןיא "ןענַאמלוזומ;

 ןעמ ."טלשטנעמעגסיואק טשינ ןבייא ןבָאה ,טנָארּפ ןשטייד ןפיוא רָאי

 טָאה טעלטַא רעקיזָאד רעד .ןשרעדנַארעביא טנָאקעג טשינ םיא טָאה
 דניק ַא יװ ,טולב רַאפ ןקָארשעג ךיז ץלַא ךָאנ ,המחלמ רעד ךָאנ רָאי טכַא

 ,םלוע-תיב ַא ףיוא ןיײלַא ,טכַאנייב טעּפש ,ןייז וצ ךיז טקערש

 ליײטנָא ןלעו טשינ לָאז בייא זַא ,תוביס עקידנגונעג ןעוועג ןענעז סָאד

 םיא זיא וצרעד .ךעלעשריה עקידלושמוא ףיוא דגַאי ַא ןיא ןעמענ

 בייא ,ןסיוו ןוא המכח סנעמעוו רַאפ ,רעטָאפ ןייז ןוימד ןפיוא ןעמוקעג

 ןילַא ןיוש קידנעייז .טקעּפסער ךס ַא טַאהעג רעטלע ןקיטציא ןייז ןיא טָאה

 ,טלָאמעד יװ ,טכַארטעג שרעדנַא רָאג טציא רע טָאה ,דניק ַא ןופ עטַאט ַא

 ..לגניי ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו

 רע זיא ,ןדיי עמורפ יד וצ טרעהעג טשינ טָאה סבָאקיישזד דוד שטָאכ

 ,בולק ןיא דיי רעקיצנייא רעד זיא ןוז ןייז סָאװ ןדירפוצ ןעוועג טשינ ךָאד

 ןוא תונמחר ,טייקנבעגעגרעביא .ָאי :ןעװעג זיא גנוניימ סרעטָאפ םעד

 וצ ןלייטוצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,תודימ עשידיי עטוג עקַאט ןענעז ליפעגטימ

 ןרבח רעבָא ,ןשטנעמ עלַא טימ ןעמ ףרַאד ןרעקרַאפ ךיוא .ןשטנעמ עלַא

 טפָא טגעלפ רעטָאפ רעד .ןכיילג סנייז טימ ,ענעגייא טימ ןעמ ףרַאד ךיז

 ,טסליוו וד ןיהּוװ ךימ ףרַאװא :טרָאװכירּפש שידיי גולק ַא ןענַאמרעד
 ."ענעגייא ןשיוװצ ךימ זָאל ןלַאפ רעבָא

 ךיז טעװ רעטָאפ ןייז ביוא -- ןייז רעשמ טנָאקעג ךיז טָאה בייא

 ךיז טעװ ,םירבח ענייז טימ דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,ןסיוורעד

 תעב טעװ רע .לכיימש רעקיטרַאנגייא ןַא ןזייוװַאב םינּפ טיירב ןייז ףיוא

 ןגיוא יד ןליפַא קידנבייהפיוא טשינ ,ןרעה לָאז בייא זַא ,ןצפיזּפָא השעמ

 רעדָא לרעגייז ַא ןיא ןדערנירַא רע טעװ ,ןבייא וצ טָאטשנָא ,םיא ףיוא

 רעטנוא ןעניפעג טלָאמעד קילעפוצ ךיז טעוװ סָאװ ,גנוריצ עלעקיטש ַא ןיא

 .זָאלג-רעסערגרַאפ ןייז

 ךעלעמַאּפ עטַאט רעד טעװ -- "ושע ןַא ןרָאװעג ןיוש זיא ןוז ןיימ ,ונ;

 סעצנָאװ עטיירב ענייז רעטנוא ןופ ןעלכיימש ןוא ּפָאק ןייז ןבייהפיוא

 ענייז ןגיילסיוא ןַאד רע טעװ ןוגינ-ארמג ַא טימ .ןירַא םינּפ ןיא ןבייא
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 סכבָאקיישזד רעגנוי רעד

 וטסמענ ,סקיב רעד ןָא ןבעל טשינ ןָאק ,ןעמ טסייוו ,,וישע אלימ, : תונעט

 .טנעה ענייז םיא ייב ןעמונעגוצ טסלָאװ וד יו זיא ,סקיב יד ֹוצ םיא ייב

 רע "..?ַאַאַאה ,סקיב רעד ףיוא בקעי סָאד טבעל ןָא ןעוו ןופ ,בקעי רעבָא

 ףיוא ,גנַאפעג ןייק ןּפַאכ ןייג טשינ וטספרַאד רימ רַאפ, :ןבעגוצ ךָאנ טעוו
 סָאװ ,םשה ךורב ,ךָאנ ןבָאה רימ ,םעד ןיא טשינ ךיז טקיטיינ עמַאמ יד
 גנוריצ עלעקיטש סָאד ןגײלקעװַא אתוחינב טעװ עטַאט רעד ."ןסעוצּפָא

 ױףישממ טסנרע ןוא ןצפיזּפָא רעדיוו טעװ ,עלעקנעש-שיט םענרעזעלג ןפיוא

 טפעשעג-גנוריצ עצנַאג סָאד זַא ,למהרבא ,ריד רעכיזרַאפ ךיא, :;ןייז

 שטָאכ .רעטכָאט רעקיצנייא ןיימ ןוא ןוז ןקיצנייא ןיימ ןזָאלרעביא ךיא לעוװ

 רעד ןביילב ריד רַאפ טעוװ ,ריד ןופ רעטלע זיא ענייד רעטסעוװש יד

 :רע טעװ ןקידנערַאפ ןוא ."ףתוש ןיימ ךָאד טסיב וד ,קלח רעטסערג

 טשינ טסלָאז ֹוד וא ,גונעג ןסקַאװרעד ןיוש טסיב וד ,ןוז ןיימ ,ונ;

 סנטַאט םעד ןיא ןטכַארטנײרַא רעבָא ,ןטַאט ןייד ןופ ןריפ ןזָאל ךיז ןפרַאד
 * .ןטַאש טשינ טעװו רעטרעוו

 עטַאט רעד טעװ טיורב-טנווָא םייב זַא ,טסוװעג ךיוא טָאה רע

 ןרעוװ ןופ ,לַאפנייא ןשיאיוג סנֹוז רעייז ןגעוו ,ןעמַאמ רעד ןלייצרעד

 עמַאמ יד טעוװ ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןוא ..תויח ףיוא רעגעי ַא

 ,"טנַאטלעה ַא גילפ ַא ןופ , ןכַאמ טעװ יז .ןצפיזּפָא ןוא ןצכערקּפָא םיא רַאפ

 בייוו ןייז ךיוא .ץרַאה סָאד ןטעפיוא ,אפוג ךיז ךיוא ןוא ,ןבייא ,םיא טעװ יז

 סענעצס עכלעזַא ךָאנ ..ליּפש רעד ןיא ןרעוװ ןגיױצעגניײרַא טעוװ .ַאלָאיל

 -וצנייא ןייז רעווש םיא טעװ סע ןוא ןסע סָאד ןייגנייא טשינ ןבייא טעוו

 ןיוש טעװ ,געיעג-ןשריה םעד ףיֹוא גולפסיוא ןופ האנה ןבָאה ןופ .ןפָאלש
 ,ןייז טשינ דייר ןייק טלָאמעד

 ענייז ןלייצרעד טנָאקעג טשינ סבָאקיישזד בייא טָאה ןכַאז עלַא יד

 ףיוא טבעלעג טייצ רָאי ריפ ןבָאה סָאװ ,ןענַארעטעוװ-המחלמ יד ,טניירפ
 םיא ןלעוװ ייז סָאװ רָאנ טשינ זַא ,ךיז ייב רעכיז ןעוועג זיא רע .סקיב רעד
 םבילוצ ביוא .םיא ןופ ןכַאלּפָא טושּפ ןלעוו ייז רָאנ ,ןיײטשרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק
 רעטניה ,יײז ןלעװ ,ןירַא םינּפ ןיא ןכַאל טשינ םיא ןעמ טעװ ץרא-ךרד
 לזעלג ַא תעב ןוא ,"יבייב סעמַאמ רעד; ,"קירעוועוו, ןפור םיא ןגיוא יד
 רעד ןייז סבָאקיישזד בייא טעװ ,גָאטימ-קייטס ןסיורג ַא ייב רעדָא ,הקשמ
 .ךערּפשעג טכייל ַא ןופ רעטנעצ

 -קזוח ַאזַא ןיא לייטנָא ןעמונעג ,בייא ,ןײלַא רע טָאה לָאמ ןייא טשינ
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 ןָא טירש ַא ןכַאמ וצ טגַאװעג טשינ טָאה סָאװ ,טניירפ ַא רעביא ליּפש

 ןָאסירעה שטוב טָאה קירוצ געט ןעצ טימ טשרע .גנומיטשוצ סיורפ רעד
 .טײקשירַאנ ַאזַא רעביא יבאראל לשראמ טקיטולבעצ

 ןליּפש ןייג וצ ןסָאלשַאב ?סיָאב, יד ןבָאה קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ

 -געמַאצ ַא טרישזנַארַא טנװֶָא םענעי רעבָא טָאה בייוו סעשטוב .דרַאליב

 קידנגירק טשינ .בולק-ןעיורפ ריא ןופ "לקריס-ןעיישארק, םעד טימ ףערט

 טָאה ,רעדניק ערעיײז ףיוא ןסַאּפפיוא לָאז סָאװ ,"רעטיס-יבייב, ןייק

 ,יעפ ,סנייז בייוו סָאד .םייח רעד ןיא ןיא טנװָא םענעי ןביילב טזומעג שטוב

 וצ רישעג עצנַאג סָאד טזָאלעגרעביא םיא טירבטנװָא ךָאנ ןליפַא טָאה

 ?ָארויב-עיצַאמרָאפניא, יד -- סעקשטָאה ירעשזד יו ךיג ױזַא .ןשַאװעצ

 ןיוש טָאה ,םעד ןגעװ טסוװרעד ךיז טָאה ,בולק ןיא ןתוליכר עלַא ןופ

 סע זיא ױזַא ;ןכַאל וצ ןוא ןדער וצ סָאװ ןגעוו טַאהעג בולק רעצנַאג רעד

 רעביא רענייא ןוא ןיילַא ךיז רעביא טקזוחעג טָאה'מ .לָאמ עלַא ןעוועג

 ןופ ּפָא וטסכַאל ןגרָאמ ןוא ,ריד רעביא ךיא קזוח טנייה .ןרעדנַא םעד

 ..רעטכעלעג שיטייל ףיֹוא ןברק רערעדנַא ןַא לָאמ סעדעי .רימ

 ַא טימ ןענַאטשעג זיא יבאראל לשראמ רעקיטפערק רעד תעב

 רעד ירעשזד סָאװ ,השעמ רעד ןופ טכַאלעג ןוא טנַאה ןיא לײטקָאק

 ןסַאמירג טימ ,שטיוק ַא טימ טכַאלעג -- טלייצרעד טָאה קינתוליכר

 שטוב רעקירעבַאלש רעד וזיא ןַאמ םעד ןופ ָאד ןוא ,יורפ רעד ןופ ָאד

 ןוא ןטסיופ ענעביוהעגפיוא ייוצ טימ ןעלשרַאמ וצ ןפָאלעגוצ ןָאסירעה

 :טגערפעג ּפיל רעבָארג רעטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ

 םענעי וצ ךיז ןסיירוצניירַא טכער טָאה רע זַא ,טטניימ וד ! לשרַאמ ---
 .? ךיז ןשיװצ ןדער בייוו ןוא ןַאמ תעב ,זיוה ןיא

 זיא סע ןדער םיא זָאל ? שטוב ,ריד טימ רעמ רעד זיא סָאװ ---

 ,דייר ענייז רַאפ טשינ ךיז קערש ,ירעשזד "ןַא םַאק; .הנידמ עיירפ ַא

 טָאה שטוב ױזַא יו לָאמ ַא ךָאנ זייו ,ונ .ןָאט טשינרָאג ריד ןָאק רע
 ..! ַאכ ,ַאכ ,ַאכ .בייוו ןייז וצ טדערעג

 זיא םינּפ ןייז .ליומ ןפָא ןַא טימ ןייטש ןבילבעג עלייוו ַא זיא שטוב
 -עגפיוא ךיז טָאה ּפיל עטזָאלעגּפָארַא ןייז ןוא דנַאש ןופ טיור ןרָאװעג

 :ןפורעגסיוא לָאמ ַא טימ טָאה רע .ןזָאלב

 לָאז רענייא זַא ,םעד ףיוא וטסײטשַאב סָאװ רַאפ ,ןליוו סטָאג םוא ---
 ? םייה סנטייווצ םעד ןופ ןכַאלּפָא
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 .ןלעװ ןרַאפ סעּפע רימ וט ןוא ךיא ליוו יווַא לייוו ---

 ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןפורעגסיוא שטוב טָאה -- !?וטסליװ יֹוזַא --

 .סעצכוב עטוג עכעלטע ןעלשרַאמ טגנַאלרעד ןוא טסיופ עטלייבעג ןייז

 זיא סָאד .ןצעזוצ ןזומ ךיז ןוא ןרעו טרעטַאמרַאפ ךיג רעבָא טגעלפ שטוב

 יו ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןסעזעג זיא רע .המחלמ רעד ןופ ןבילבעג םיא

 ,טנייוועג טלָאװ רע

 טשינ ןשטוב רעבָא טָאה רע ,טולב ןענורעג טָאה זָאנ סלשרַאמ ןופ

 הקשמ לסיב ַא ןקנורטרַאפ ,זָאנ יד טשיװעגּפָא טָאה רע .ןגָאלשעגקירוצ

 ,ןעמוקעגרָאפ טשינרָאג טלָאװ סע יו .,טכַאלעג רעדיוו ןוא

 טָאה ןכַאל טרעהעגפיוא .טכַאלעג ענעצס רעד תעב טָאה בייא ךיוא

 ,יקסיוו זָאלג ןייז קעווַא רעדיילש ַא ןבעגעג טָאה שטוב ןעוו ,ןַאד טשרע רע
 .ךעלציפציּפ ףיוא ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא סָאװ

 קנַארק זיא רע -- .ךיז ֹוצ טגָאזעג בייא טָאה -- ,שטוב רעמערָא --

 רע -- .תורצ סמענעי ןופ טכַאל ןעמ .םיא רעביא ךיז ןריזומַא רימ ןוא

 ךיז ךַאל ךיא .ןייג טשינ דגַאי ףיוא לעװ ךיא ןוא ,ונ -- טצפיזעגּפָא טָאה
 .ןעמעלַא ייז ןופ סיוא

 -גנַאגעג טשינ דנַאי ףיוא זיא ,סבָאקיישזד בייא ,ןשקע רעצלָאטש רעד
 רַאפרעד רעטעּפש רעבָא טָאה רע .םיא ןָא קעװַא ןענעז טניירפ יד .ןעג
 ,גנושיוטנַא רערעטיב ןוא שינעמעלק-ץרַאה ,טכענ עזָאלפָאלש טימ טלָאצַאב
 בולק םעד ןטכַארַאפ ןופ קנַאדעג םוצ טריפרעד לָאמטּפָא םיא טָאה סָאװ
 רעד טימ רָאנ ,טניירפ עטנעָאנ ענייז טימ רָאנ טשינ ,ןסייררעביא ןוא
 רעטעּפש ךיז טָאה ןטייקכעלמענעגנָאמוא טימ גרַאב ַא .טלעו רעצנַאג
 זיא רע .ןוורענ ענייז טפיורשעצ ןבָאה סָאװ ,ּפָאק ןייז ףיוא טזָאלעגּפָארַא
 זיא סָאװרַאפ ,תונשקע רענעגייא ןייז ףיוא ,ןילַא ךיז ףיוא זייב ןרָאװעג
 ?יטרַאּפ-דגַאא רעד ףיוא טניירפ ענייז טימ ןעגנַאגעג טשינ עקַאט רע
 ךיז טָאה רע ?גנולדנַאה:"רױּפַאקיהשמ, עטפָא ןייז טײדַאב סָאװ ןוא
 ךיז ןּפוטש ןרַאפ ,בצמ ןייז טימ ןייז ןדירפוצ טשינ ןרַאפ ןעמוקַאב טנייפ
 ,גנואיצַאב ערעדנַא ןַא טרַאװרעד סָאד רע טָאה סָאװרַאפ .ןָאנבױא אקווד
 ...ךיילג ןעמעלַא טימ ןייז ךָאד ןוא 1 ןטלייוװרעדסיוא ןַא וצ יו גנואיצַאב ַא
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 ףלעווצ לטיּפַאק

 טנעדיזערפ םעיינ ַא ןגעוו גרָאז יד

 -עגרעטנוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיז טָאה יטרַאּפ-דגַאי רעד ץוחַא

 ןבייא טָאה סָאװ ,עיצַאוטיס עטַאקילעד עטייוצ ַא בולק םעד ןיא טקור

 ןיא רעדילגטימ עקידנריפ עלַא טימ ךיילג ןייז ןלעו וצ טקיטומרעד

 וצ ןלַאװ ןעמוקרָאפ טלָאזעג ןבָאה טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא .בולק

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעדילגטימ עלַא .בולק ןופ טנעדיזערּפ םעיינ ַא

 ,גנוריסַאּפ עטסערג יד ןייז טלָאזעג טָאה סָאד .ןלַאװ יד וצ ןטיירג קרַאטש

 ,ץנעטסיזקע רעקירָאי-טכַא ןייז טניז ,בולק םענופ ןעיובפיוא םעד ךָאנ
 -יזערּפ רעקיצנייא ןוא רעטשרע רעד טציא זיב ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע

 רעד יװ ךיג ױזַא זַא ,טרעלקרעד טַאהעג לָאמ עכעלטע ןיוש טָאה ,טנעד

 -יזערּפ ןופ ןעיצקירוצ ךיז רע טעװ ,סיפ ענעגייא ףיוא ןייטש טעװ בולק

 ןביוהעגנָא סנטצעל ןוא ,טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רַאמלע .טפאשטנעד

 ןטערטוצ ןלָאז ייז זַא ,רעדילגטימ עקידנריפ יד ןופ ןרעדָאפ שיגרענע

 לָאצ ַא טימ ןעמונרַאפ קרַאטש זיא רע לייוו ,טנעדיזערּפ םעיינ ַא ןלעוװ םוצ

 טָאה רע .טָאטש ןיא ןטקעיָארּפ-יוב עלַאּפיצינומ ןוא עלעירטסודניא

 :טהנעטעג
 ימ ךס ַא טגײלעגנײרַא בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,ןרעמיצ-בולק יד --

 -מעװקַאב עטסנרעדָאמ עלַא טימ טַאטשעגסיוא ךייר ןענעז ,טעברַא ןּוא

 ןוא ,לָאצּפָא-דילגטימ רעייז קיסעמלגער ןלָאצ רעדילגטימ יד ,ןטייקכעל

 ךיא ןָאק ,עסַאק רעד ןיא רַאלָאד טנזיוט רָאּפ ענייש ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 םָאקלופ ןענעז רָאי טכַא .טימעג קיאור ַא טימ ןעיצקירוצ רעבירעד ךיז

 .דובכ םעד ןופ ןסינעג םירבח ערעדנַא ךיוא ןלָאז .שטנעמ ןייא רַאפ גונעג

 ,ןלַאנָאיסעפָארּפ ןעוועג ןענעז בולק ןופ רעדילגטימ עטסרעמ יד תויה

 -ישרַאפ ייב ייז ןענעז ,ןטנַאקירבַאפ עניילק ןוא טיילטפעשעג עניילק

 -ָאװדַא ,םיטַאבעלַאב-טָאטש טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןטייהנגעלעג ענעד
 יד ךרוד .טילטפעשעג ןוא ןריקנַאב ,םיריוטקָאד ,ןרעינישזניא ,ןטַאק

 ןיא .טָאטש ןיא ןעזנָא ןַא ןגָארקעג בולק רעד טָאה רעדילגטימ עקיזָאד

 ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס םוצ ,ןלַאװ עלַארעדעפ רעדָא עלַאּפיצינומ ןופ טייצ

 -- סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא ןלָאטיּפש ,ץיירק ןטיור
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 סבָאקיישוד רעגנוי ועד

 רעייז טָאטש ןיא ךיז ןעמ טָאה רעבירעד ,ןעזעגנָא קרַאטש ךיז ייז ןנָאה

 ,בולק ןטימ טנכערעג

 ןייז רָאנ טשינ ,טניימעג טָאה בולק ןופ טנעדיזערּפ רעד ןייז וצ

 רָאנ ,טָאטש ןופ "רעטצנעפ עכיוה; יד ןיא ןטכיזניה עלַא ןיא ןעזעגנָא

 עכלעוו ןופ ,סעיצַאדנעמָאקער עלעיסנאניפ ןוא סענזיב ןגירק גנירג ךיוא

 טימ תעד-רב רעדעי .ןרעוו ךייר ןפוא ןטכייל א ףיוא טנָאקעג טָאה ןעמ

 .בולק ןופ טנעדיזערּפ ןרעו ןגעו טכַארטעג טָאה עיציבמַא לסיב ַא

 "-עלעג רעד ֹוצ זַא ,טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה רעדילגטימ עקידנריפ

 ,טנעדיזערּפ רעקידנעײגקעװַא רעד .,ןָאסרעטעּפ רַאמלע טעװ טייחנג

 םעד טעװ רע .בוח ןטצעל םעד ןלָאצסיױוא ןֹוא "שורעגראמ, םעד ןסיירעצ

 עטלַאצעגסיױא ,ענייש ַא ןבעגרעביא טנעדיזערּפ ןקידנעמוקניײרַא ,םעיינ

 -רָאפ ןפרַאד טעװ ,טגָאזעג עקינייא ןבָאה ,עינָאמערעצ יד ָא-טָא .עדייבעג

 ,טרינַאלּפ ןבָאה רעדילגטימ-וויטוקעזקע יד .טעקנַאב ןסיורג ַא ייב ןעמוק

 -טכַאנ ַא טימ ,רעטסעקרָא ןַא טימ אזנאגיווארטסקע ןַא ןייז לָאז סָאד זַא
 יד רַאפ תונתמ וליפא ןוא רעינַאּפמַאש ,ןעמולב טימ ,גנולייוורַאפ-בולק

 -עגפיוא ןבָאה ייז זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ןבָאה רעדילגטימ עלַא .ןעמַאד

 ןיא ,תורודל טנעמונָאמ ַא ,לּפמעט ַא ,סקיטכיװ ןוא סיורג סעּפע טיוב

 ןבילקעג ךיז טָאה ןעמ .ןעלגיּפש ךיז ףרַאד דנַאל עצנַאג סָאד ןכלעוו

 ןופ רענרעװַאג םעד ,טָאטש ןופ רָאיַאמ םעד טעקנַאב םוצ ןענעדַאלניײא

 -ילַאק ןיא טציא ןענִיֹוװ סָאװ ,ןלַארענעג ענעגיוצעגקירוצ לָאצ ַא ,טַאטש

 יבר ַא ןליפַא ןוא ,סעיצַאנימָאנעד ענעדישרַאפ ןופ םיחלג לָאצ א ,עינרָאפ

 טנעיילעגסיוא טָאה בולק ןופ רַאטערקעס רעד .לּפמעט ןשידיי םעד ןופ

 טימ .ןעגנודַאלניײא ןקישוצסירַא ףיוא ,טסעג ןופ ןעמענ קיצכעז ןוא ריפ

 :ןבעגעגוצ רע טָאה לכיימש ַא

 רעדילגטימ ןַארַאפ ןענעז סע לפיוו ,טסעג ליפ יױזַא דלַאב ןיוש --

 | : .בולק ןיא

 ךיז ןבָאה טָאטש ןופ רעניווװנייא עטנענימָארּפ לָאצ ַא יו ךיג יױזַא

 ערעייז ןרעהוצנָא ןבעגעג ייז ןבָאה ,טעקנַאב ןטנַאלּפעג םעד ןגעוו טסווורעד

 -עגנייא טלָאװעג ךיוא ןטלָאװ ייז זַא -- ,בולק ןופ רעדילגטימ -- טניירפ

 :טרעלקרעד ןפָא וליפַא טָאה רענייא .ןרעװ טנדַאל

 ףיוא ןייז וצ יבַא ,ןטעליב יד רַאפ ןלָאצַאב וצ טיירג ןיב ךיא --
 לעוװ ךיא ,םישזד -- ןבעגעגוצ רע טָאה קיטייז ןוא -- .טעקנַאב םעד
 ןסעגרַאפ טשינ הבוט יד ריד
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 רעגניז בקעי

 ענעביוהעג ענעעזעגרָאפ יד ןוא ןעגנוטיירגוצ עלַא יד ןופ דוסי ןפיוא

 סָאדיסקָאט ןגָארט ןלָאז רעדילגטימ עלַא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טסעג

 עסַאק רעד ןופ ןבעג טעװ בולק רעד .רעדײלקילַאב --- ןעיורפ ערעייז ןוא

 .שזאסראק ןעיירפ ַא יורפ סדילגטימ ןדעי רַאפ

 סָאװ ,עוויטוקעזקע רעד ןופ "ספישט יד; ,ןדַארעמַאק ףניפ יד רַאפ

 טציא זיא ,בולק ןופ יובפיוא ןרַאפ טעברַא ליפ ױזַא טגײלעגקעװַא ןבָאה

 .טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד ןרעוװו לָאז סע רעוװ ,עגַארפ יד ןענַאטשעג

 וצ ידכ ,סעמוס-טלעג עסיורג ןפַאשעג טָאה סָאװ עּפורג רעניילק רעד ןופ

 ךיז רַאפ רעדנוזַאב רעדעי טָאה -- בצמ ןקיטציא םוצ בולק םעד ןריפרעד

 טעװ רֶע ןעמעוו ,רעד ןייז טעװ טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד זַא ,טכַארטעג
 -סױרַא טומ םעד ןבָאה טשינ וליפַא טעוו דילגטימ רעדנַא ןייק זַא ,ןגָאלשרָאפ

 .ןגעק ןטערטוצ

 ןעמענרַאפ לָאז רעװיבַא זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה ןָאסרעטעּפ רַאמלע

 -נײרַא טָאה רע סָאװ טעברַא יד זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע .לוטש ןייז

 ןיא ,לָאמ ןייא רע טָאה ןרעמָאה וצ .טריניאור ךיג ןרעוו לָאז ,טגיילעג

 | : ןָאטעג גָאז ַא ,גנואיווטרַאפ ןופ טנעמַָאמ ַא

 רעסָאװ .רעריפ רעד ןייז טעוו סע רעוו ,םעד ןיא קיגנעהּפָא זיא סע --

 טימ טגָאזעג רע טָאה -- רעמָאה .בולק רעד ןבָאה טעוװ םינּפ ַאזַא ,רעריפ

 -רעּפ ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץיּפש ןיא --- ,גרָאז

 .יז ןעיצּפָארַא טשינ ןוא תובישח יד ןבייה לָאז סָאװ ,טייקכעלנעז

 ,שטנעמ רעקיסַאּפ רעד ןעוװעג טלָאװ ידערקעמ רעמָאה טַאקָאװזַא

 םיא זיא סע .שטנעמ רעקנַארק א רעבָא רע זיא ,גנוניימ סרַאמלע טיול

 ךיז טָאה רע .ןעגנערטשנָא סָאד ןוא ךיז ןגערפיוא סָאד ןעוועג טרעוורַאפ

 םענופ ןסָאלשעגסיױא ןיילַא ךיז רע טָאה רעבירעד ,ור ךס ַא ןיא טקיטיינעג

 ,לטעצ-ןטַאדידנַאק

 סרעקייב ינרַאב טנַאנעטיײל ןופ ןעוועג טשינ זיא ,רעדיוװ ,ףַאלוא קינ

 .םיא ןגעק ןצעזוצסיוא ןבָאה ,םעד בילוצ ,רעדילגטימ יד ןלעוו ,עדַאגירב

 רע שטָאכ .םיא טימ טבעלעגנייא גונעג טשינ ךָאנ ךיז ייז ןבָאה ,וצרעד

 רעדילגטימ עקידנריפ יד ןבָאה ,עטסוװיטקַא ףניפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 ,סָאד רָאנ טשינ .םיא טימ ןטלַאה ייז יו ,ןסיוו טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק

 ךיוא רָאנ ,עדַאגירב סרעקייב טנַאנעטײל ןופ ןעוועג טשינ זיא רע סָאװ

 ןוא ,רעלעפ ןשיזיפ ַא סנעמעוו ןופ ןקזוחּפָא ןייז ,גנוטלַאה עשיצָאקש ןייז

 רע ,עציילּפ רעד ןיא םענעי ןּפַאלק שירעדורבטוג טייצ רעבלעז רעד ןיא
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טָאה רע סָאװ םעד ןביול וצ ןסיוועג קיאור ַא טימ ןעוועג קיעפ ןליּפַא זיא

 ,םיא ןגעק ןעוועג רעדילגטימ ליפ ןענעז םעד בילוצ טָא --- .טַאהעג טנייפ
 :ןָאטעג גָאז ַא ןליפַא טָאה טניירפ עטנעָאנ ענייז ןופ רענייא

 ןוא ןעקנירט וצ םיא טימ טוג זיא סע .רעדורב רעטוג ַא זיא קינ --
 זיא ןוא צדער ענייפ ַא ןטלַאה ןעק רע .רַאגיצ ַא םיא טימ ןרעכיוררַאפ
 סָאד ,ַא -- ,בולק ןופ טנעדיזערּפ ַא סלַא רעבָא ,רַאנ ןייק טשינ ךיוא
 ..! טשינ

 ןפַאלוא קינ טריקַארבעגסיױא רַאמלע טָאה גנומיטשוצ סרעמָאה טימ
 .טמַא-טנעדיזערּפ םעד ףיוא עטסיל-ןטַאדידנַאק רעד ןופ

 ןייק ןעוװעג טשינ זיא רע סָאװ ,םעד רעסיוא -- טָאבָאר רעטלַאװ
 רעסיורג ַא ןעוועג ייברעד ןוא ,טַאהעג ביל שיטסיָאגע ךיז רע טָאה ,רענדער
 ליפוצ ןופ ןוא ,טרָאװ ַא ןעמונעג רע טָאה עגַארפ רעדעי ןיא .רעמירַאב

 לָאמ ןייא טשינ .תורצוי יד טשימרַאפ ,ןלַאפ ליפ ןיא ,דייר עטרעּפמולעגמוא

 ןשיוצ ןדער ןביוהעגנָא ןוא דלודעג סָאד ןריולרַאפ רעדילגטימ יד ןבָאה

 ךָאד בָאה ךיא ,ןייז לָאז ליטש; :ןעיירש ןעמענ רעטלַאװ ןַאד טגעלפ ,ךיז
 ןייז וצ ךיז ןרעהוצוצ טשינ טגַאװעג רעװ טָאה ."!טקידנעעג טשינ ךָאג
 ,ןײרַא ןעמַאמ רעד ןיא ןוא ןטַאט ןיא ןטלעש הרדס ַא קעװַא זיא ,ןעיירש
 ןגָאלשמורַא ןייז טוג רעייז ךָאנ ןעקנעדעג עלַא .טסיופ ןייז ןבייה םֹוצ זיב
 .טייקינילק רעטסדנימ רעד בילוצ ,טנָאופ ןפיוא רענלעז ןדעי טימ ךיז
 ףניפ ןופ עפורג רעד וצ טגנַאלַאב ךיוא טָאה טָאבָאר רעטלַאװ שטָאכ
 ייױד יד ןליפַא ןוא ידערקעמ רעמָאה ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע ןענעז ,ספישט
 רעקידנעמוק סלַא ןרעטלַאװ ןופ רוטַאדידנַאק רעד ןגעק ןעוועג ,ןרַאטערקעס
 ,בולק ןופ טנעדיזערּפ

 טָאה -- רעד זיא ןקינ ןוא ןרעטלַאװ ןשיווצ דישרעטנוא רעד --
 -גַאמָאק ןוא ןעיירש וצ ביל טָאה רעטלַאװ תעב סָאװ -- טגָאזעג רעמָאה
 טימ ןשרעה וצ ביל קינ רעבָא טָאה ,ןגעוו ןגינעגרַאפ ןופ זיולב ,ןעוועד
 ,גנוניימ רענעדיײשַאב ןיימ טיול .ןצוננגייא ןכעלנעזרעּפ רַאפ ,קעווצ ַא
 ןיא יא ןוא בולק ןיא יא ,תושוב ןוא תוּפרח טּפַאשרַאפ זדנוא עדייב ןטלָאװ
 ,טָאטש רעד

 ,ףניפ יד ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג סבָאקיישזד בייא זיא ,םורַא ױזַא
 ,טנעדיזערפ ףיוא טַאדידנַאק ןקיסַאּפ םעד רַאפ טכַארטַאב ןבָאה עלַא ןעמעוו
 סָאװ ,רעלופטקַאט ,רעקיאור ַא ךָאד רעבָא ,רעטרַאּפשעגנײא ןַא לסיב ַא
 -יפנָא ןופ ןטייקיעפ טַאהעג טָאה בייא .קיטעט-וויטקַא ןייז וצ ביל טָאה
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 רעגניז בקעי

 ךיז לָאמ ןייק טָאה רע .עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד ַא ןיא טפַאשרער

 טאהעג .טָאבָאר רעטלַאװ יוװ ךַארּפש רעבָארג ןייק טימ טצונַאב טשינ

 ,טסוװעג טָאה רַאמלע .ףַאלוא קינ יו ,רעדמערפ ןייק טשינ זיא ןוא דלודעג

 טקעיָארּפ-יוב רעד טלָאװ ,רע טשינ ןעוו זַא ,בולק םעד ביל טָאה בייא זַא

 יד ןפרַאװ טלָאװעג לָאמ ךס ַא טָאה רַאמלע .ןרָאװעג טקידנערַאפ טשינ

 יו רערעדנַא ןייק טשינ ןוא ,טפַאשטנעדיזערּפ יד ןבעגפיוא ןוא טעברַא

 יו ,בייא ךיוא ךָאד טָאה .טירש ןייז ןופ ןטלַאהעגקירוצ םיא טָאה ,בייא

 םיא טָאה רע .טייקנייש ןוא טייקידתובחר ,טייקרעכיז טַאהעג ביל ,רַאמלע

 תורוחס עטסעב יד ןפיוקוצנייא טרעדָאפעג ןוא טציטשעגרעטנוא לָאמ עלַא

 .טלעג ןייק ןגרַאק טשינ ןוא

 טָאה רַאמלע .ןעמוקסיוא טנָאקעג רַאמלע טָאה ןבייא טימ זיולב

 ,בולק ןיא רעדילגטימ עקיצנייא יד ןענעז רעמָאה ןוא בייא זַא ,טהנעטעג

 רע .טייצ גונעג טַאהעג וצרעד טָאה בייא .טעברַא ןייז ןעיײטשרַאפ סָאװ

 ןייג ןוא םענייז רעטָאפ םעד טפעשעג סָאד ןזָאלרעביא טנָאקעג לָאמ עלַא טָאה

 ןפיוא דלעה סלַא םיא ןעקנעדעג רעדילגטימ ליפ .ףרַאדַאב ןעמ ןיהווו

 ןופ לגָאה ַא רעטנוא זַא ,טסּוװעג טָאה בולק רעצנַאג רעד ,דלעפטכַאלש

 ןטעדנּוװרַאפ םעד ןגָארטעג דרַאי טרעדנוה ףניפ ןופ רעמ רע טָאה ,ןליוק

 ןיא טכַארבעגקירוצ םיא ןוא סעציילפ ענייז ףיוא ידערקעמ רעמָאה

 גנַאל ןיוש ,רעמָאה ,רע טלָאװ ,סבָאקישזד בייא טשינ ןעוו .רעקנוב

 .רעליּפש-לָאב רעטוג ַא ךיוא זיא בייא .עקידעבעל יד ןשיווצ ןעוועג טשינ

 בילוצ רענלעז ערעדנַא טימ ןגָאלש וליפַא ךיז טגעלפ טָאבָאר רעטלַאװ

 .םוטעמוא טצישעג םיא טָאה רע .סבָאקיישזד בייא טניירפ ןייז

 סבָאקיישזד בייא טשינ ,טסּוװעג טשינ ןבָאה ןשינעטכַארט עלַא יד ןופ

 ןצעמע ןופ טָאה ףַאלוא קינ רערטיכ רעד .טָאבָאר רעטלַאװ טשינ ןוא

 ןביילב טלָאזעג ןשיװצ ןיא טָאה סָאװ ,עיצַאמרָאפניא יד *טרַאנעגסיױא;

 דנַאק יד ןגעו טדערעג טשינ לעיציפָא םיא טימ טָאהמ יו ױזַא ,דוסב

 "גנורעכיזרַאפ ַא יװ ,רעבָא .טכַאמרַאפ ןטלַאהעג ליומ ןייז רע טָאה ,ןטַאד

 ןכָאנ טנעילק םעד ןביילב טעווס לפיוו סנטייצַאב טסייוו סָאװ טנעגַא

 "עגסיוא ,טלייאעג-טשינ ,רע טָאה ,עסילָאּפ-גנורעכיזרַאפ יד ןלָאצסיױא

 ַא .טמַא-טנעדיזערּפ םעד ןעמענוצרעביא ױזַא יו רענעלּפ ענייז טגייל

 ןסעזעג זיא רע תעב ,םינּפ ןטעפ ןייז ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה עלעכיימש

 .ךעלרוגיפ-ןשטנעמ טנכייצעג קידװעליּפש ןוא שיטביירש-סיפָא ןייז ייב

 טציא טעװ רע סָאװ ,םעד טימ ןדירפוצ רעייז ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע
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 -ערּפ ןרעװ יא ,ןזָאה ייווצ ןסיש וצ סָאש ןייא טימ טייהנגעלעג יד ןבָאה

 ,בייוו ןייז ןופ ןגיוא יד ןיא ןסבָאקיישזד בייא ןסואימרַאפ יא ןוא טנעדיז

 -ןטנעדיזערּפ ןטרַאגעג םעד ףיוא ןגײטשפױרַא טעװ ,קינ ,רע .ַאירָאלג

 וצ זיב ןלַאפ שזיטסערּפ סכייא טעװ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,לּפַאטש

 | | ,דרע רעד

 -יירגוצ עכעלרעייפ ןוא ןטקעיארּפ-לַאװ עלַא יד ןופ ןערב עמַאס ןיא

 ןוא ןַאעס םעד טצונעגסיוא לייורעד עּפורג-ספישט יד טָאה ,ןעגנוט

 .רעדלעוו רעינרָאפילַאק-ןופצ יד ןיא דגַאי ףיוא ךיז טזָאלעגקעװַא

 ןציירד לטיּפַאק

 ןרָאיטקַא יד -- םירבח יד ,םוקילבוּפ סָאד זיא בייא

 ,םירבח סבייא ןגעוו גנוצאשּפָא עטכערעג סבָאקיישזד דוד ןטלַא םעד

 ,טרַאּפ-דגַאי רעד ןופ ןעמוקקירוצ רעיײז טימ טקיטעטשַאב ךיז טָאה

 -לײטקָאק ַא ייב טלמַאזרַאפ עפורג יד ךיז טָאה רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע

 ןופ ךיילג ,שיילפ-ןשריה ןטָארבעג שירפ ,טריוורעס טָאה'מ ּוװ ,יטרַאּפ

 ריפ ענייז ןוא ,םוקילבוּפ סָאד ןעוועג זיא סבָאקיישזד בייא .סױרַא דלַאװ

 ,רעדילגטימ עטושפ לָאצ ַא ןוא סעקשטָאה ירעשזד טימ םירבח עטנעָאנ

 עלַא .ןרָאיטקַא יד ןעוועג ןענעז -- יטרַאּפ-דגַאי רעד ןיא עטקילײטַאבטימ

 עשיטַאמַארד יד טליּפשעגסיױא ןבָאה ןוא ןבייא םורַא ןענַאטשעג ןענעז

 ןגנֹוי ַא ףיוא ןעװעטַאשט ןתעב טבעלעגרעביא ןבָאה ייז סָאװ ,סערוטנַאװַא
 .שריה

 סבייא ןרירוצנָא ןעועג-ןסיוא טשינ רשפא יא ייז ןופ רענייק

 -וטנַאװַא עלַא יד זַא ,טליפעג רעבָא טָאה רע .סענורטסיץרַאה עקניניד

 ענייז ןפיורשוצפיוא הנוכ רעד טימ טלייצרעד ןרעוו ןדָאיּפע עשיטסיר
 ןַא יו ןטלַאה טשינ ךיז לָאז רע זַא ,קיטכיזרעפייא םיא ןכַאמ וצ ,ןוורענ

 ,ןפורעגסיוא לרעטכעלעג ןקיכיכ ַא טימ טָאה טָאבָאר רעטלַאװ .םַאנסיוא

 : ןיירַא םיִנּפ ןיא ןבייא טקעריד
 םיא ןעמ ןָאק ,עקנָאל רעד ןטימ ןיא טייטש רע זַא ,עלעשריה ַא --

 ."לָאב-הצמ, ַא טימ וליפַא ,ןיירַא ןרעטש ןייז ןיא ךיילג ןסיש

 ןעוועג זיא סָאד יצ ,ןייז ספות טנָאקעג טשינ טָאה סבָאקיישזד בייא
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 ןיא ךיז ייב .עלהמכח ַא םתס יצ ,ןדיי עלַא ןופ ןובשח ןפיוא ךָאטש ַא

 טכַארבעג ךיז ףיוא ןיילַא רע טָאה סָאד זַא ,טסּוװעג רעבָא רע טָאה ןצרַאה

 ןעװעג זיא רע שטָאכ .טייהנגעלרַאפ עמעוװקַאבמוא-טייו ,עקיטציא יד

 ןיק םענייק וצ רעבָא רע טָאה ,ךעלטרעווכעטש עלַא יד וצ ךעלדניפמע

 -פיוא סעיצַאוניסניא עלַא רע טָאה רעבירעד ,ןבָאה טנָאקעג טשינ תונעט

 ךיז טָאה רע ןעמ טניימ םיא טשינ יװ ,לכיימש ןטלַאק ַא טימ ןעמונעג

 | : ןפורעגנָא
 סקיב ַא ןטלַאה ןעק ךיא זַא ,טוג רעייז טסייוו ריא זַא ,ךיז טכַאד --

 טלָאװ רע יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה'ס -- .ליצ ןיא ןפערט ךיוא ןוא ,טנַאה ןיא

 טשינ בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייו ריא -- .ןרעפטנערַאפ ךיז טריבורּפ
 -.ןעוועג זיא בייוו ןיימ ןוא ,סענזיב יד זזָאלרעביא טנַאקעג

 זיא -- .ןגינעגרַאפ ךעלרעדנּוװ ַא טליּפשרַאפ טסָאה וד ,בייא --
 -רָאפ טשינרָאג ךיז טסנָאק -- .דייר יד ןיא ןלַאפעגנײרַא םיא ףַאלוא קינ

 יד טימ טסיש ןעמ ןעוו ,זיא סע עיצקַאפסיטַאס ַא רַאפ סָאװ ןלעטש

 טסייוו היח יד ןוא ,דלעפ ןטימ ןיא עלעשריה טלמוטעצ ַא טנעה ענעגייא

 עדרָאמ עטּפוטשעגסיױא ןַא טימ -- .ריא ףיוא טמוק סע סָאװ ,טשינ וליפַא

 ךיילג ןבייא טכַאלעג לטנעגַא-סגנורעכיזרַאפ סָאד טָאה ,שיילפ-ןשריה טימ

 רָאה ענעסקַאלפ ענייז ןוא טצנַאלגעג ןבָאה ענייז ןקַאב יד .ןירַא םינּפ ןיא

 ?זיא שיילפ סָאד קַאמשעג יװ ,טסליפ וד -- .טרעביושעצ ןעוועג ןענעז

 ןעמ טגירק ןַארָאטסער א ןיא .קייטס רעטסעב רעד יװ זיא םעט ןייז

 ,טלקָאשעג ךיוב סקינ ךיז טָאה -- .שיילפ לקיטש קַאמשעג ַאזַא טשינ ללכב

 טביילב רע ןוא רעטנורַא ןזיוה ענייז ןלַאּפ טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע

 -רַאפ ענייז ןיא שיילפ-ןשריה קיטש ַא טימ שעוורעטנוא ענייז ןיא ןייטש

 ,טנעה עטצעפ

 -- .טעקשטָאהעגרעטנוא ירעשזד טָאה -- ץלַאמש שממ זיא סָאד --

 .רעגניפ ענייז טקעלעגּפָא רע טָאה -- !ץלַאמש ,יבייא ,ץלַאמש

 .דנּוו ענעסירעגפיוא ןַא יו טיור-רעטנוצ ןרָאװעג זיא םינּפ סבייא

 רע סָאװ ,רַאפרעד זיולב טשינ ,השוב ןופ טמַאלפעג ןבָאה ןרעיוא ענייז

 ירעשזד קילרַאק םעד ןוא ןקינ ,ןרעטלַאװ רַאפ טרעפטנערַאפ ךיז טָאה

 ןדַארעמַאק-טנָארפ ענייז ,ןענַארעטעװ יד ןופ טרַאװנגעק ןיא ,סעקשטָאה

 -רעד רָאנ ,בולק ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןיא םירבחטימ ענייז טציא ןוא

 ךיז ןקילײטַאב טשינ ןייז רַאפ טרעפטנערַאפ ללכב ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפ

 רעביא טזָאל ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה ,ךיז ןרעפטנערַאפ ןייז .דגַאי םעניא
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 רע ןוא קיטרעװרעדנימ ןוא קידלוש ךיז טליפ רע זַא ,קורדנייא םעד

 זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ךיוא טָאה רע .רעריפ ענייז רַאפ ךיז טקידייטרַאפ

 ןוא טייהנגעלרַאפ ןייז ןופ טלכיימשעגרעטנוא ןבָאה עקידנזעװנָא עלַא

 םיצולפ זיא ָאד .ןקינ ןוא ןרעטלַאװ יבגל טייקכַאװש רענעזיועגסױרַא

 ןָאסרעטעּפ רַאמלע רעינישזניא רעד ,רערוכיש-בלַאה ַא ןלַאפעגניײרַא

 : ןײרַא ןַאק ןיא ןפרָאװעגוצ טָאה רע ךיוא ןוא

 קנעדעג ךיא .גנולייוורַאפ עװַאקעשט ַא טליּפשרַאפ טסָאה ,בייא ,ָאי --

 ךָאנ ןיב ךיא .דנַאלפעל ןיא דגַאי ףיוא ןייג טגעלפ רעטָאפ ןיימ ןעוו ,ךָאנ

 ..רעטָאפ ןיימ טגעלפ ,לגניי ןיילק ַא ןעוועג טלָאמעד

 -ָאװדַא רעקנַארק רעד טָאה -- ,טעּפש וצ טשינ לָאמ ןייק זיא סע --

 דנַאלפעל ןיא רעטָאפ ןייז ןגעוו ןלייצרעד סנַאסרעטעּפ ןסירעגרעביא טַאק

 טגײלעגפױרַא טָאה רע -- .לָאמ טסכענ ַא ןַארַאפ לָאמ עלַא זיא סע --

 וד סָאװ ,טסירדרַאפ ךיד זַא ,עז ךיא -- לסקַא סבייא ףיוא טנַאה ערַאד ןייז

 רימ ןלעװ לָאמ עקידנעמוק סָאד ,ונ .זדנוא טימ ןעגנַאגעגטימ טשינ טסיב

 .ןעמַאזוצ עלַא ןייז רעדיוו ןלָאז רימ זַא ,ןרינַאלּפ ױזַא

 םיא טָאה רע זַא ,טנָאמרעד בייא ךיז טָאה ,ןרַאמלע ףיוא קידנקוק

 ןוא ןַאמדירפ ןרָאסעטָארּפ ייווצ יד ןעמענוצניײרַא ןגָאלשעגרָאפ לָאמַא טַאהעג

 טלָאמעד ףיורעד םיא טָאה רַאמלע .רעדילגטימ-בולק סלַא םייהנַאמ
 : טרעפטנעענ

 סלַא .טניירפ ןייד ןיב ךיא ךיוא .בייא ,טניירפ ליפ וצ טסָאה וד --

 -נײרַא טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז טסלָאז ןענהצע ריד ךיא לעװ רעכלעזַא

 רעדילגטימ יד .ףוס ַא ןָא השעמ ַא ןייז טעוו סָאד ,בולק ןיא טניירפ ןעמענ

 סָאװ ,ןרָאסעּפָארּפ יד ןגעק טשינ ןיב ךיא .ןצרַאה םוצ ןייז טשינ סָאד טעוו

 ןגעװ גנוניימ ענײמעגלַא ןיימ רָאנ זיא סָאד ,הלילחו סח ,ןדיי ןענעז

 ,רעדילגטימ עיינ ןעמענניירַא

 בייא טלָאמעד טָאה -- ?ןעמונעגנירַא ןקינ רימ ןבָאה סָאװרַאפ ---
 ,טגערפעג

 ןעמענוצנײרַא ןבייא ןופ ןדערוצ טזָאלעג ךיז טָאה רַאמלע שטָאכ
 טָאטשנָא סָאװ ,ןופרעד ןפָארטעג טליפעג ךיז רע טָאה ,דילגטימ סלַא ןקינ
 ןעמ זַא ,טקריוװעג םיא ףיוא בייא רָאג טָאה ,ןבייא ןסולפנייאַאב לָאז רע
 עיינ ייווצ יד ןעמענניירַא ןגעו סעומש ןתעב .ןעמעננײרַא ָאי ןקינ לָאז
 זַא ,ןגירשעצ ױזַא טלָאמעד ,עבט ןייז ןגעק ,רַאמלע ךיז טָאה ,רעדילגטימ
 ןופ ,.לשיט סרַאמלע ןוא בייא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רעדילגטימ עכעלטע
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 רעגניז בקעי

 ןיא ָאד ,טקוקעגנייא ךיז ןוא ...ןעצ ןֹוא סקעז ןוא ריפ ןרָאװעג זיא ייווצ

 יד ןשיװצ רָאפ טמוק סע סָאװ ןייגרעד קידנלעוו ,ןרַאמלע ןיא ָאד ןוא ןבייא

 ,רַאמלע טָאה ,ןעיירש ןייז ןקיטכערַאב וצ ידכ .טניירפ עמיטניא ייווצ

 ןייז ןוא גנַאלרַאפ סבייא טרעלקרעד ןעמעלַא ,לכיימש ןשיטסַאקרַאס ַא טימ

 ןרָאװעג םיא זיא'ס ,טקידײלַאב טליפעג טלָאמעד ךיז טָאה בייא ,גָאזּפָא

 עלַא זַא ,רעמינּפ סנעמעלַא ןופ טנעײלעגּפָארַא טָאה רע .ליומ ןיא ןקורט

 רע .םינכש ייווצ ענייז רַאפ ןרָאװעג טכַאמרַאפ טציא ןענעז ןריט-בולק

 גנוציטשרעטנוא יד ןגירק וצ טגָאזעגוצ טַאהעג ,ןרָאסעּפָארּפ יד ,ייז טָאה

 רע טעװ טציא .בולק ןיא טפַאשרעדילגטימ רעייז רַאּפ טנעדיזערּפ םענופ

 םוצ ןעגנַאגעגוצ טלָאמעד זיא בייא .ןײרַא םינּפ ןיא ןקוק ןענָאק טשינ ייז

 ןייג וצ טייצ זיאס זַא ,טגָאזעג ריא ןוא ןסעזעג זיא בייוו ןייז וו לשיט

 ,םייהַא

 יד ןשיװצ ןבעל םעניא גנוריסַאּפ עניילק ַא ןעוועג זיא סָאד םגה

 ןָאט וצ םיא גָאזּפָא סטניירפ ןטוג ןייז רעבָא טָאה ,בולק ןיא רעדילגטימ

 "רעסבָא ,טציא .ןבייא ייב םעטיייב ןטכעלש ַא טזָאלעגרעביא ,הבוט ַא

 רעד ךיוא זיא ,טנַאה ןיא שיילפ-ןךשריה קיטש ןטימ ןרַאמלע קידנריוװ

 יןורכז ןייז ףיוא ןעמוקעגפיורַא דָאזיּפע רעניילק

 ּפָא"סייב ַא טָאבָאר רעטלַאװ טָאה --- רשכיטַאלג זיא שיילפ-ןשריה ---

 ןבעגעג רעדיילש ַא ןייב ןטימ עקירעביא סָאד ןוא שיילפ קיטש ַא ןבעגעג

 לגייב יו רעסעב זיא סע -- :ןבעגעגוצ רע טָאה קידנעייק .טייז ַא ןיא

 .שטיוודנעס-ףיבנרָאק ןרשכ ַא ןופ וליפַא ןוא סקַאל טימ

 לזעלג ַא טימ טעפוב ןבעל ןענַאטשעג בייא זיא דניק טקידײלַאב ַא יו

 ךיז טכַארטרעד ןעוו--ןטלעזק : ט'הבשחמיעג טָאה רע .טנַאה ןיא עדָאס-יקסיװ

 ןטכַארט טפַאשלעזעג ןייז ןיא ןשטנעמ יד סָאװ ,םעד ןגעו שטנעמ ַא

 ןיילַא רע ּוװ ,געו םעד ףיוא ןריפסיורַא םיא ןָאק לַאפוצ רעד .םיא ןגעוו

 "נגעק יד ךרוד ,הביבס ןייז ןופ לגיּפש ןעמורק םעניא םיצולּפ ךיז טעז

 ןיז רע טעזרעד ,ןשטנעמטימ ענייז ןופ םישעמ ןוא ןעגנואיצַאב עקיטייז

 ."םינּפ ןגייא

 ךָאד טָאה רע .רעטעילעמשטירּפ ַא ןענַאטשעג זיא סבָאקיישזד בייא

 ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג טשינ טייוו זיא ןוא ןשטנעמ ןשיווצ טרעקרַאפ גונעג

 יו ןרַאנּפָא םיא ליוו הנוק ַא יו טליפעג רע טָאה לָאמ ןייא טשינ .ןבעל

 ,ךיז ןרעזייב ,ךעלטרעווכעטש ןפרַאװ ,רעגניצ ערעייז טימ ןעיירד ןשטנעמ

 ןײק זיא רע רעבָא .ץרַאה סָאד ּפִא קיטייזנגעק ךיז ןסע ןוא ןעיירש
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טָאה טרַאװרעדמוא .ליּפש ןכעלנע ןַא ןיא ןגױצעגנײרַא ןעוועג טשינ לָאמ

 -עלבָארּפ טימ ,םינּפ-לא-םינּפ ,טלעטשעגקעוַא טציא ןיילַא ןבעל סָאד םיא

 ,ןטכַארטרַאפ וצ ךיז טסנרע רעייז ןעגנוווצעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןעמ

 עכעלנעזרעפ ןכַאמ ֹוצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה בייא

 טעװ סע זַא ,ןויער ןפיוא ןעמוקעג טשינ םיא זיא רעבירעד .תונובשח

 ןופ ןרעדָאפ ןוא זדלַאה םייב ןּפַאכנָא טושּפ םיא טעװ סָאװ ,טנעמָאמ ַא ןעמוק

 ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד יבגל ןובשחויןיד ןבעגּפָא ךיז לָאז רע םיא

 -ײמרַא רעד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רע טניז ,םיא םורַא ןעמוקעגרָאפ
 .טסניד

 רָאנ ,רָאי טכַא טימ ןרָאװעג רעטלע רָאנ טשינ רע זיא טייצ רעד ךרוד

 ַא טימ ןדניברַאפ זיא רע .דניק קירָאיסקעז ַא טימ יורפ ַא ךיוא טָאה רע

 טָאה סָאװ ,בולק ַא ןופ סרעריפ יד ןופ רענייא זיא ןוא טפעשעג-הסנרּפ

 רע זיא ,טסייוו רע לפיוו ףיוא .טָאטש ןיא ןעמָאנ ןבושח ַא ןברָאװרעד ךיז

 רעטרַאוװרעדמוא ַאזַא ,ָאד ןוא .בֹולק ןופ רעדילגטימ יד ייב טבילַאב ךיוא
 ,..? ּפַאלק

 רעבָא טָאה ,רעדילגטימ יד טימ טבעלעגנייא טוג ךיז טָאה רע שטָאכ

 רעטשרמולכמ ןייז ןופ ןינב ןצנַאג םעד טרעטשעצ ליּפש עקיטנייה סָאד

 ץלַא ךָאנ זיא רע זַא ,טליפרעד סבָאקיישזד בייא טָאה טנייה ,גנודניברַאפ

 רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ייוצ ,קיצנַאװצ טימ סָאװ ,לגניי עויַאנ עבלעז סָאד
 ךיא; :ןרעטלַאװ ייב ןטעבעג ךיז ץַאלּפליּפש ןפיוא טָאה רע ןעוו ,קירוצ
 עטערומכרַאפ סבייא "..ךייא טימ ןליּפש ךיז ליוו ךיא ...ביל ךיד בָאה
 ..בעווניּפש רענערָאװעג-ןסירעצ ַא יו טרעטַאלפעג טציא טָאה טימעג

 ,דניק ןייז ןעוועג למ טָאה להומ רעד טניז ,רָאי סקעז רעבירַא ןיוש

 ןייז קיסעמלגער טלָאצ ןוא לפמעט ןיא דילגטימ ַא רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ
 ערעדנַא זַא ,טלָאװעג טשינ רעבָא ,דיי ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .לָאצּפָא
 ענעטלָאּפשעצ סבייא סָאװ ,טרָאװ סעדעי .ןדיי םעד -- םיא ןגעוו ןדער ןלָאז
 -ץרַאה ןייז .םעטָא ןייז טכַאמעג רעטסייה טָאה ,טּפַאכעגפױא טָאה המשנ
 רעטנוא ןענורעג זיא סייוש רעטלַאק ַא .רעקיטסַאה ןרָאװעג זיא ּפַאלק
 עטרעהעג-טשרָאקָא יד זַא ,ןלעוּפ טנָאקעג טשינ ךיז ייב טָאה רֶע .דמעה ןייז
 זא רע .רעליימ סטניירפ ענייז ןופ ןעמוקעג עקַאט ןענעז רעטרעוו
 ןּפיל ענייז .הביבס רעדמערפ ַא ןיא רעטעשודנַאלברֲַאפ ַא יװ ןענַאטשעג
 ךעלטרעוו יד לייוו ,טלייבעג ךיז ןבָאה ןטסיופ יד ןוא טרעטיצעג ןבָאה
 טלָאװעג טָאה רע .ןייב ןזיב טלסיירטעצ םיא ןבָאה ןרעטכעלעג יד ןוא
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 רעגניז בקעי

 סָאװ ,רעטרעוו עקיסַאּפ יד טעװַאיעג טשינ רעבָא ךיז ןבָאה ,ןרעפטנעּפָא

 .ןײרַא םיפוצרּפ יד ןיא ןרעדיילש טלָאװעג ייז טלָאװ רע

 ןגייושרַאפ סָאװ ןשטנעמ יד ןופ ןעועג טשינ זיא סבָאקיישזד בייא

 -פיוא ךיז יװ ןענרעל טפרַאדעג טשינ םענייק ייב ךיוא ךיז ןוא ,הלווע ןַא

 רַאפרעד ,ןביולג ןקידלכש ַא טנשריעג טָאה רע .ןשטנעמ ןשיוװצ ןריפוצ

 םיא טָאה ץרַאה ןייז סָאװ ,סָאד ןגָאז ןוא ןָאט ,גרָאז ןָא ,טנָאקעג רע טָאה

 ןגירק וצ גנומיטש ןייק ןיא ןעוועג טשינ טציא רעבָא רע זיא .טריטקיד

 טכַאמעג רַאנ-וצ םיא טָאה ןעמ לייוו ,ןלַאפעג ךיז ייב ןעוועג זיא רע .ךיז

 ,טריטקעּפסער םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טרַאװנגעק ןיא

 טשינ לָאמ ןייק לעװ ךיא סָאװ ,ךַאז ַא זיא גנוריסַאּפ עקיטנייה יד ---

 .טגָאזעג ןילַא ךיז וצ רע טָאה --- ,ךיז ןופ ןשַאװּפָא ןענָאק

 ענייז זַא ,טלָאװעג טשינ ,השוב ןופ םינּפ ןייז טלעטשרַאפ טָאה רע

 יטרעװכעטש יד וצ וצ ךיז טרעה רע יװ ,ןקױעמַאב ןלָאז ןדַארעמַאק

 ןוא ןובשח ןייז ףיוא ןפרַאװ ףַאלוא קינ ןוא טָאבָאר רעטלַאװ סָאװ ,ךעל

 ענעגנַאפעג ַא יו טליפעג רעבָא ךיז טָאה רע .ןדיי עלַא ןופ טעדדַא םעד ףיֹוא

 -לעוו ןיא ,טײקיזָאלגרָאז יד .דחּפ ַא ןלַאפַאב םיא זיא סע .גייטש ַא ןיא היח

 טלדנַאװרַאפ ,ָאד ,טציא זיא ,טליהעגנייא ןעוועג ןבעל ץנַאג ןייז זיא רע רעכ

 .קערש רעטלַאק ַא ןיא ןרָאװעג

 ןסַאה יו ךַאז ַאזַא ןופ טסּוװעג טשינ בייא טָאה טציא זיב ,ענדָאמ

 -נײרַא ןבױהעגנָא ןפַאלוא ןוא ןטָאבָאר וצ האנש יד טָאה טציא .ןבָאה טניימ

 ַאקירעמַא רעיירפ סלַא קידנעעזוצ ,ןשטיייז יד וליפַא .ןרעזַא טנייז ןיא ןסילפ

 -ַאב רע טָאה ,ןשטנעמ עקידלושמוא ןגעק ןטַאטליױרג ערעייז טַאדלָאס רענ

 ןעגנוװצעג רע זיא טציא ןוא .סַאה טימ טשינ רעבָא ,לקע טימ טכַארט

 ...םירבח עטנעָאנ ןוא ענעגייא ענייז -- ?ןעמעװ ןוא ,ןסַאה וצ ןרָאװעג

 טרישזנַארַא טשינ זיא יטרַאּפ-דגַאי יד זַא ,טסּוװעג טוג ץנַאג טָאה בייא

 -עלּפ ערעייז ןטיבעג טשינ טָאה ןייגטימ טשינ ןייז .םיא בילוצ זיולב ןרָאװעג

 ןוא ןייטש ָאד רע זומ טציא .טלעפעגסיוא טשינ םענייק ןטרָאד טָאה רע .רענ

 ,דייר ערעטיב ערעייז ןרעהסיוא
 טכַארטעג רע טָאה -- ןעוועג טשינ ָאד טציא וטסלָאװ ,בייא ,יאוולה ---

 ,גנורעטיברַאפ טימ

 טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טָאה רעּפרעק ןייז

 ,ןסבָאקיישזד בייא וצ ,םיא וצ ייז ןבָאה סָאד זַא ,קנַאדעג םעד ךיז וצ ןזָאלוצ

 בייא ,םיא תמא ןַא ףיוא ייז ןעניימ סָאד זַא .טדערעג ױזַא ,טניירפ רעייז
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 סבָאקיישזד רעגנוי ועד

 םיא ןבָאה תובשחמ יד .ןטכַארט וצ טַאהעג ארומ רע טָאה ,ןסבָאקיישזד

 ; טקינײּפעג

 רעבָא ,דנַאלשטיײד ןיא ,עּפָארײא ןיא ךעלגעמ רָאנ ךָאד זיא ךַאז ַאזַא --

 ַא טגנערבעגפיורַא חומ ןייז טָאה דלַאב ןוא -- .עקירעמַא ןיא ,ָאד טשינ
 רע ןעוו ,טכערעג ןעוװעג רענייז עטַאט רעד עקַאט זיא רשפא; :קנַאדעג

 "4? ענעגייא ןשיווצ ןכוז שטנעמ ַא ףרַאד טניירפ זַא ,טגָאזעג טָאה

 ןצרעפ לטיּפַאק

 טָאבָאר רעטלַאװ ןוא ידערקעמ רעמָאה

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז טָאבָאר רעטלַאװ ןוא ידערקעמ רעמָאה

 טגנַאלַאב טשינ ןבָאה ייז שטָאכ .סבָאקיישזד בייא סָאװ טָאטש רעבלעז רעד

 -ָאיסעּפָארּפ .טנעקעג טוג לוקס-ייה ןיא ךיז יז ןבָאה ,סעקילק עבלעז יד וצ

 טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .טַאקָאװדַא ןַא ןעועג רעמָאה טציא זיא לענ

 א ןעװעג .רעכיב עטוג ךס ַא ןענעײל טגעלפ ןֹוא טלעג ןייק ךָאנ טגָאיעג

 עיורג ,עמערַאװ טַאהעג טָאה ןוא ץרַאה לופליפעג ַא טימ שטנעמ רעקיאור

 -ץגּפָא טימ גרעב יד טכַאמעג םיא ףיוא ןכָאה קורדנייא ןרעווש ַא .ןגיוא
 -עיצַארטנעצנַאק עשטייד יד ןיא סנוויואיזַאג יד ןוא רעדיילק ענעגָארט
 ,טנַאק ןופ ןשטייד יד ןבעגרַאפ טשינ רע ןָאק גָאט ןקיטנייה ןזיב .ןרעגַאל
 (רעכיב ערעײז טנעילעג טָאה רע) עשטינ ןוא רעוַאהנעּפָאש ,ץינבייל
 ןשטנעמ עקידלושמוא ,עזָאלרעװ ןגעק םישעמ עשירַאברַאב ערעייז רַאפ
 -ינייוו ךָאנ ןוא ,ןסע טשינ ךס ןייק רע ןָאק ךיוב ןייז ןיא ןדנּוװ יד בילוצ
 .עמטסַא ןַא טכַארבעג טנָארפ ןופ ךיז רע טָאה וצרעד .ןעקנירט רעק
 סעּפע טָאה רע ןעמעװ טימ רעקיצנייא רעד זַא ,ןגָאז טגעלפ רעמָאה
 טגעלפ ןטייהנגעלעג ליפ ייב .סבָאקיישזד בייא זיא ,בולק ןיא סמַאזניימעג
 -מוא ןַא ,ןדיי יד יװ טקנוּפ ,ןענעז רעדנעלריא יד זַא ,ןקירדסיוא ךיז רע
 רעלַאנָאיצַאנ ןייז ץוחמ טיירּפשעצ ןוא טייזעצ ךיוא זיא סָאװ ,קלָאפ קיאור
 -רעדנַאנַאפ רעדנעלריא ןענַאילימ ןענעז גָאט ןקיטנייה ןזיב .עירָאטירעט
 .טלעװ רעד ןופ ןלייט עלַא טעמכ ןיא רעקלעפ יד ןשיװצ טײרּפשעג
 ; ןכיירטשרעטנוא רע טגעלפ ץלָאטש ןופ ליפעג ַא טימ

 טקנוּפ ,ךיז ייז ןבָאה ,ןענופעג טשינ ךיז ןלָאז רעדנעלריא יד ּוװ --

95 



 רעגניז בקעי

 ןיא ,עיצידַארט רעייז וצ טפַאשײירטעג ןיא טנכייצעגסיוא ,ןדיי יד יוװ

 ,טייהיירפ ךָאנ טפַאשקנעב עקרַאטש ַא טײלגַאב ייז טָאה ןגעוו ערעייז עלַא

 ןגעק ןוא טייקיטכערעג רַאפ ןפמעק וצ טיירג ןעוועג קידנעטש ןענעז ןוא

 ,גנוקירדרעטנוא ןופ םערָאפ רעדעי

 -קעמ ךיוא טביילג ,רעקירָאטסיה עשיסקַאזָאלגנַא יד לָאמַא יװ טקנוּפ

 -יולרַאפ יד ןופ ּפָאןעמַאטש רעדנעלגנע יד ןוא רעדנעלריא יד זַא ,ידער

 לָאצ עסיורג ַא ןַארַאפ זיא ןושל ןשידנעלריא ןיא זַא ,םיטבשה תרשע ענער

 יד ׂשילַאג ןוא שיערבעה ןענעז ,ןײטַאל ןבענ זַא ,רעטרעו עשיערבעה

 -רַאפ וצ ידכ .רעדנעל עשיעּפָארײא יד ןיא תונושל עלערוטלוק עטסטלע
 טקנוּפ ,ןבָאה רעדנעלריא יד זַא ,ןבעגוצ רע טגעלפ עזעט ןייז ןקרַאטש

 גנואיירפַאב רעד רַאפ רעדנעלגנע ןוא רעמיור יד ןגעק טפמעקעג ,ןדיי יד יו

 -עגסיוא רעדנעלריא יד ןענעז עקירעמַא ןיא וליפא .רעדנעל ערעייז ןֹופ

 רעדנעלגנע יד יו טקנוּפ .ןדיי יד יו ןעגנוקירעדינרעד עבלעז יד ןענַאטש

 ןבעגעגקעװַא ייז ןבָאה ױזַא ,דנַאלריא קיטש ַא ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ןבָאה

 רעקלעפ עדייב ןבָאה ,גנוניימ סרעמָאה טיול .רעבַארַא יד וצ לארשי קיטש ַא

 זיא ץנעטסיזקע עקיטסייג רעייז ןוא ,לרוג ןכעלטכישעג ןבלעז םעד טַאהעג

 רעדנַא םוש ןייק טימ ןכיילגרַאפ טשינ ייז ןָאק ןעמ זַא ,קיטרַאנגייא ױזַא

 קלָאפ

 ,ןטהרוחשהרמרַאפ ַא ןבייא קידנעעזרעד ןקָארשרעד ךיז טָאה רעמָאה

 ,םינּפ טגרָאזרַאפ ןוא לעג ַאזַא ןעזעג טשינ םיא ייב ךָאנ רע טָאה לָאמ ןייק

 רעלעט ַא ייב ןסעזעג זיא בייא ּוו לשיט קיטייז ַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 :םיא וצ טגָאזעג ןוא ,יקסיוו זָאלג ַא ןוא שיילפ-ןשריה

 יז .תורכיש ןופ ייז ןדער סָאד ,בייא ,לבירַאפ ןייק טשינ בָאה --

 ,.גנוצ רענעגייא רעייז ןרילָארטנָאק וצ דנַאטשמיא טשינ ןענעז

 -- ?גנוצ ןפיוא רוכיש ַא ייב זיא ,גנול ןפיוא ןרעטכינ ַא ייב סָאװ;ע ---

 ןבעגעג קעװַא קור ַא קיטסַאה ןוא ,טלכיימשעג שיטסַאקרַאס בייא טָאה

 ,ךיז ןופ שיילפ-ןשריה רעלעט םעד

 ןשטנעמ ַא טימ ןהנעטסיוא ךיז רעווש זיא'ס זַא ,טכַארטעג טָאה רעמָאה

 טימ רע טָאה ,ןקיאורַאב ֹוצ ןבייא ידכ .טקיטייוועצ זיא ץרַאה ןייז תעב

 ,טניה ענעי ןופ ןענעז קינ ןוא רעטלַאװ זַא ,ןבעגעגוצ לכיימש ןטכַאמעג ַא

 טשינ ןוא רעטלַאװ טשינ זַא ,טלייצרעד םיא טָאה רע .זיולב ןליב סָאװ

 טייצ רעד ןיא .שריה םעד טּפַאכעג ןבָאה ייז טשינ ןוא ןסָאשעג ןבָאה קינ

 ,שריה ןפיֹוא טעװעטשטעג ןוא טגָאיעג ךיז טָאה טניירפ עּפורג יד ןעוו
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 יד ןסערפעג ןוא ןגָאװ-ןשייטס םעניא ןסעזעג קינ ןוא רעטלַאװ ןענעז
 ךיז טָאה רעמָאה .ריב ךעלדנעק טימ ןעקנורטרַאפ ןוא סעשטיוודנעס

 סרעסערפ ייווצ יד טלָאװעג טָאה הרבח יד זַא ,ךיז ןענַאמרעד ןתעב טכַאלעצ
 טזָאלעגרעביא טשינ םענייק רַאפ ןבָאה ייז לייו ,רעקיטש ףיוא ןסיירעצ

 רעטלַאװ זַא ,רעמָאה טגָאז -- ,בייא ,טשינ ןעד וטסייוו .ריב לדנעק ןייא ןייק

 טגנערב רענייז ןגיל רעד יצ טשינ טרַא םיא .רעמירַאב רעסיורג ַא זיא

 -עלּפַאלּפ ענייז וצ וצ טשינ גנַאל ןיוש ךיז רעה ךיא .ןדָאש רעדָא ןצונ םיא

 ךיז טָאה רע .ךיא יװ רעסעב םיא ךָאד טסנעק וד ,סנקירעביא .ןעייר

 ןיק רע טָאה ריד ףיוא .רימ וצ יוװ ריד וצ רעטנענ ןטלַאהעג לָאמ עלַא

 ןַא ,טרַאעג טשינ טָאה םיא .עלעקנערּפש ןייק ןלַאפ טוָאלעג טשינ לָאמ

 ,טַאדלָאס ןשידיי ןועדנַא ןַא ןופ טקזחענּפָא רעדָא טקידיײלַאב טָאה ןעמ

 ןבעג וצ ןעוועג טיירג רע זיא ריד רַאפ .ןסבָאקיישזד בייא ןופ טשינ יבַא

 רעד ןופ ןעמוקמייהא ןכָאנ .ןייֹרַא עדרָאמ רעד ןיא ןָאזָארבמָאל ָאשזד וליפַא

 ,םיא וצ ןרעטנענרעד ךיז טריבורּפ ,סענזיב בילוצ ,ךיא בָאה ,המחלמ

 ןעלשטנעמסיוא ןרעטלַאװ ןָאק ןעמ ַא ,טכַארטעג ךָאנ ךיא בָאה טלָאמעד

 -שגרעטנוא רעמָאה טָאה ייברעד -- .ןבעגעגפיוא החרט יד בָאה ךיא רעבָא

 ןייק רעטרעוװ ספַאלוא ןוא סטָאבָאר ןבָאה גנוניימ ןיימ טיול --- : ןכָארטש

 ייווצ יד ןבָאה ןירַא עדרָאמ רעד ןיא ץעז ַא רַאפ ,וטסעז .טשינ טפָאה םוש
 .רעטרעוו עלעדייא רַאפ יו ,טקעּפסער רעמ סרעלמוט

 ןעמ לָאז רעגניצ עגנַאל זַא ,ץעזעג ַא ןייז טפרַאדעג טלָאװ סע --

 בייא זיא -- ,זדלַאה ןופ ןעלדנַאמ סיוא טדײנש ןעמ יװ ,ןדיינשסיוא

 --- ןבעגעגוצ רע טָאה ןייצ עטצירקרַאפ טימ .דייר סרעמָאה ןיא ןלַאפעגניײרַא

 יד ןעלדייאסיוא טעװ המחלמ-טלעוו עטייוצ יד זַא טניימעג טָאה ןעמ

 ,ןשטנעמ

 גלָאפרעד ןופ גנַאג ןכעלריטַאנ םעד ןבעל םעניא ןעזעג טָאה רעמָאה

 םיא ביוא .ךייל לָאמַא ןוא דיירפ סע טגנערב לָאמַא -- גלַאפרעדסימ ןוא

 -םיוא סע רע טָאה ,טכירעג ןיא םעלבָארּפ רעוש ַא ןעמוקעגנגעקטנַא זיא
 טגעלפ לכש ןשיטַאקָאװדַא ןייז טימ .גנוניישרעד עכעלנייוועג ַא יו ןעמונעג
 .:ןרימוזער יױזַא עגַאל יד רע

 ריט ַא ןייז ךיוא זומ ,ןיירַא טריפ סָאװ ריט ַא ןַארַאפ זיא סע ביוא --
 .טייהנגעלרַאפ רעד ןופ סױרַא טריפ סָאװ

 ןייק ןױטּפ טשינ ףרַאד שטנעמ ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה ידערקעמ רעמָאה
 ןבָאה ייברעד ןוא ,טציא ,ןיוש קילג ןייז ןכוז רָאנ ,תומולח ףיוא טייצ
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 טשינ ףרַאד ,ךיײרגלָאפרעד ןייז ֹוצ ןליוו ןייד .ןטייווצ ַא טימ שינעעזנייא

 ןַארַאפ זיא טלעוו רעד ףיוא לייוו ,ןטייווצ ַא ןופ ןובשח ןפיוא ןרעוו ןָאטעג

 טוג ןייז ןוא טנייה ןבעל ןעמ ףרַאד רַאפרעד ,ןעמעלַא רַאפ ץַאלּפ גונעג

 ,טנייה

 .ןעקנעד טרַא ןייז ןיא ןטלַאהעגסיױא ןעוועג לָאמ עלַא טשינ זיא רע

 טעשעג סע יװ .ןעקנַאדעג עכעלצעזנגעק טגָאזעגסױרַא רע טָאה לָאמ ליּכ

 טּפשמ ַא ןעניוועג וצ טריסערעטניארַאפ זיא רע ןעוו ,טַאקָאװדַא ןַא טימ

 הריתס ַא ןעזעג שטנעמ ןקיטניה םעניא טָאה רעמָאה .טנעילק ןייז רַאפ

 ,היח ענעקָארשעצ ַא יו םורַא טרעדנַאװ שטנעמ רעד .עיּפָאזָאליפ ןייז וצ

 רַאפ טָאה ץעמע סָאװ ,עקטסַאּפ ַא ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ,ארומ טימ לופ

 ןרעלעפ ןעזרעד וצ קילייא זיא שטנעמ רעקיטנייה רעד .טגיילרַאפ םיא

 סָאד ןוא עטסנעש סָאד רָאנ רע טעז ןיילַא ךיז ייב רעבָא ,ןטייווצ ַא ייב

 עטוג ענייז ןיא ,רבח ןייז ןיא ןביולג םעד ןריֹוװעגנָא טָאה רע .עטסלדייא

 .ןצרַאה ןיא תונווכ

 ןשטנעמ ןטסעב םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ רעבָא טָאה רעמָאה

 "סיורַא רע טָאה טפַאשטניירפ רעתמא רַאפ .בולק ןיא םירבח סבייא ןשיווצ

 ,טייקנבעגעגרעביא עכעלרעטישרעדמוא ןייז .סערעטניא ןקידעבעל ןזיוועג

 בייא זיא רעבירעד .יורטוצ ןטסלופ םעד םיא וצ ןפורסיורַא טזומעג טָאה

 קידנציז .טניירפ-טנגוי עתמא יװ ,ןרעמָאה טימ ךעלריטַאנ ןוא יירפ ןעוועג

 רעמָאה טָאה ,טנַאה ןיא עדָאס זָאלג ַא טימ ,לשיט ןקיטייז םייב טציא

 : טצעזעגרָאפ

 .טלּפַאלּפ טנאשזדיליוו ַא סָאװ טסנרע ןעמענ טשינ ףרַאד ןעמ ---

 זיא סע .המשנ עדליוו ןייק ןכַאמ לדייא טשינ ןענָאק טלעג ןוא רעדיילק

 טליפ טציא .ּפיט רעשיטַאּפמיסמוא ןַא זיא רעטלַאװ זַא ,טשינ לפייווצ ןייק

 סענזיב ענייז ןיא טלעג ךס ַא טכַאמעג טָאה רע לייוו ,דרעפ ןפיוא ךיז רע

 ,לדייא טשינ ךָאנ רעבָא םיא טכַאמ סָאד ."טעקרַאמ-קאטס, ןפיוא ךיוא ןוא

 ןבָאה וצ טניוװועגוצ ךיז טָאה רע .רענדער ַא ךיוא ןרָאװעג רע זיא סנטצעל

 ןגָארטוצרעביא רעווש זיא סע .טרָאװ עטצעל סָאד ךיוא ןוא עטשרע סָאד

 ןייז בילוצ ,םיא ןלעװ סָאװ ,עכלעזַא ןיוש ךיז ןעניפעג דימת .,דייר ענייז

 זַא ,טגָאז רע ןעו ,טכערעג זיא רעדנעלגנע רעד .ןענהפנחרעטנוא ,טלעג

 לָאמַא ןָאק ךיא .ןַאמלטנעשזד ַא רַאפ םענייא ןכַאמ וצ תורוד יירד טמענ סע

 טולב סָאד זַא ,סעצכוב עטוג עכעלטע רעדורב ןרעטלע ןיימ ןעגנַאלרעד

 ךיז ןלעװ רימ .רעדנעלריא ודנוא ייב טולב סייה ַאזַא זיא סָאד .ןעניר לָאז
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 סבָאקיישוד רעגנוי ועד

 םוש ןייק טשינ ןגיל פעלק יד רעטנוא לייו ,ןטעברעביא דלַאב רעבָא

 ןוא רעדרעמ רעטלַאק ַא רעבָא זיא טָאבָאר רעטלַאװ .תונווכ עטכעלש

 ַאזַא ףיוא ןרעוו זגורב .גילפ ַא רַאפ ארומ רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ךיוא ךיז וטסעוװ עביל ןוא ,ןעלדייאסיוא ןייז ןייז םרוג טשינ טעװ םענייא

 ,בייא ,וד רעבָא -- ןבעגעגוצ טָאה רע --- .םיא ייב ןפיוקנייא טשינ

 רעכיג ֹוצ ךיד טריפ סָאד ןוא .טרעטסײגַאב ךיג ןרעו וצ עבט ַא טסָאה

 ,גנושיוטנַא

 עליוה ףיוא טיובעג ןעוועג טשינ זיא טָאהעג טָאה בייא סָאװ רעצ רעד

 טכַאװעגפיוא טציא טָאה ןעגנובעלרעביא ןֹופ טייק א .ןשינעטכַארטסיױא

 ןופ טניירפ עטנעָאנ ןעוועג ןענעז טָאבָאר ןוא סבָאקיישזד .ןורכז טבייא ןיא

 רעד ןיא טנַאה-ייב-טנַאה טרישרַאמ ייז ןבָאה טייצ רָאי ייוד .ןָא טייחדניק

 ערעייז ןוא טמיטשעג טשינ טייוו ןבָאה ןרעטקַארַאכ ערעייז שטָאכ .ײמרַא

 רעד ךָאנ ןליפַא ,ךָאד ךיז ייז ןבָאה ,ערעדנַא ןעוועג ןענעז ןעגנוקיטסעשַאב

 -ָאטיוא ייב רעברַאפ ַא ןעוועג זיא רעטלַאװ .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ,המחלמ

 המחלמ רעד רַאפ זיא בייא .ּפַאש םענעגייא ןַא רע טָאה טציא ןוא ,ןליבָאמ

 ןייז ןיא ןטַאט םוצ ףתוש ַא רע זיא טציא ןוא ,שזדעלָאק ןיא ןעגנַאגעג

 ,ןטייווצ ןופ רענייא שרעדנַא ןעוועג ייז ןענעז שיזיפ ךיוא .טפעשעג-גנוריצ

 ןופ ןעוועג רעטלַאװ זיא ,ןעזסיוא ןיא לקנוט ,ךיוה ןעוועג זיא בייא תעב

 ,קיזָאר ַא טימ ןוא רָאה עדנָאלב ,ענעריושעג ץרוק טימ ,סקוװ ןלעטימ

 ,טאהעג טשינ ירמגל רע טָאה ןעמעדב ןייק .םינּפ קידכעלייק-שירעדניק

 רעייז ןבָאה סָאװ ,ןגיוא ערטסיב ענייז רעביא ךעלערעה עניד עכעלטע רָאנ

 -סוטקַאק יװ ןעוועג ןענעז ךעלעצנָאװ ענעיורטש ענייז .טלכיימשעג ןטלעז

 ןקיכעטש ַא טימ טקוקעג טָאה רע ןעמעוו ףיוא ,ןשטנעמ ענעי יבגל ןעלדָאנ

 ןוא טרעדנוה םורַא ,לַאמרָאנ ןטלַאהעג ךיז טָאה גָאװ סבייא תעב .קילב

 קיסיירד טימ ,טנופ טרעדנוה ייווצ ןגיוועג רעטלַאװ טָאה ,טנופ קיצכַא
 .ענייז יו סָאמ אזַא רַאפ ןעמונעגנָא זיא סע יו ,רעמ טנופ

 ןיא ןענַארעטעװ יד ןליּפש ,בולק ןיא טציא ןוא ,טנָארפ ןפיוא רעירפ

 ליּפש םוצ וצ טייג רע ,ןובשח טימ טליּפש בייא ,ןטרָאק ןיא ןוא ךעלדנייב

 טרילרַאפ רע זַא .רַאלָאד ןצפופ רעדָא ןעצ ןופ עמוס רעטמיטשַאב ַא טימ

 ,ליּפש ןופ קעװַא טייג ןוא ףיוא ךיז רע טבייה ,עמוס עטמיטשַאב-סיֹורָאפ יד

 "יוועג יד ןופ ,בייא ,רע זיא רעמָאט .רעמָאה ןוא רַאמלע ךיוא ןעוט יױזַא

 טלעג לָאמ עלַא רע טָאה רעבירעד .ליּפש ןופ ףוס ןזיב רע טביילב ,רענ

 ,גנומיטש רעטגיילעגפיוא ןַא ןיא לָאמ עלַא זיא ןוא ענעשעק ןיא
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 רעגניז בקעי

 ןוא רעליּפש רעטעוװװעדליװעצ ַא זיא רע .ןרעטלַאװ טימ זיא שרעדנַא

 ,טנַארעלָאט-טשינ ןוא טסנרע רע זיא ןליּפש ןתעב .רעליּפשרַאפ רעטכעלש ַא

 -טימ ענייז טפור ןוא ,ןירַא ןעמַאמ רעד ןיא ןוא ןטַאט ןיא ךיז טלעש רע

 .ןןבעגוצפיוא ןעו טשינ ךיוא טסייו רע .ןעמענ עטסואימ יד טימ רעליּפש

 ןעמוקנָא זומ רע זיב ,ענעשעק ןופ ךעלריּפַאּפ ענירג יד גנַאל ױזַא טיצ רע

 טשינ ,ןעײלטנַא לָאמ עלַא םיא בייא טגעלפ טנָארפ ןפיוא .האוולה ןַא ךָאנ

 ןוא ךעלרעסעמ-ריזַאר ,עטסַאּפ-ךיש ,םעדָאפ-לדָאנ ךיוא רָאנ ,טלעג רָאנ

 עקיטיינ יד ןעײלטנַא בייא טגעלפ ןרעטלַאװ רָאנ טשינ .ןכַאז עקיטיינ ערעדנַא

 טפַאשרַאפ םיא טָאה גנולדנַאה ןייז .ןטַאדלָאס ערעדנַא ךיוא רָאנ ,ןכַאז

 ענייז רעטניה טעשטרובעג ןבָאה סָאװ ,סרעניגרַאפ-טשינ יא ןוא טניירפ יא

 טָאה רע ,ןגָאז טשינ סָאד ןעמ ןַאק ,ןגעקַאד ,ןרעטלַאװ ףיוא .סעציילּפ

 .טרָאװ טכעלש ןייק ןבייא ףיוא טדערעג טשינ לָאמ ןייק

 רע סָאוו ,דָאזיּפע ןקיטכיו ַא טנַאמרעד רעטציא ךיז טָאה בייא

 זיא סָאד ןרעטלַאװ טימ ןעמַאװצ טבעלעגרעביא קערש סיורג ןיא טָאה

 ,דלַאװ ַא ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא טרישרַאמ טָאה עינַאּפמָאק רעייז ןעוו ןעוועג

 ןכָאנ .ךיורבעג ןכעלנעזרעּפ בילוצ קילעטשרעטניה ןבילבעג זיא רעטלַאוװ

 טָאה רעטלַאװ זַא ,טקרעמַאב בייא טָאה ,ייר רעד ןיא ךיז ןסילשנָא קירוצ

 יד ןסעגרַאפ רע טָאה רידנומ ןייז ןעלּפענקרַאפ ןתעב .סקיב ןייז טשינ

 -רעד ןרָאװעג זיא רעטלַאװ .םיוב ַא ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה רע סָאװ ,סקיב

 ףָארטש עברַאה ַא רַאפ סָאװ ןסייו רענלעז לייוו ,טרעדורעצ ןוא ןקָארש

 .טנָארפ ןפיוא לעיצעּפס ,סקיב יד ןרילרַאפ ייז ןעוו ,ייז טרַאװרעד סע

 רעטלַאװ םענעקָארשרעד םעד טקיאורַאב בייא טָאה ,קידנרישרַאמ ױזַא

 -עגרָאפ בייא טָאה טייהרעליטש .סייווש טימ ןעגנַאגעגּפָא טציא זיא סָאװ

 ןכוז ,תמא .סקיב יד ןכוז ןפלעה ןוא ןייגטימ םיא טימ טעװ רע זַא ,ןגָאלש

 ןיא סקיב ַא ןכוז ןייגוצקירוצ יו רעטכייל ןעוועג זיא ייה ןיא עקליּפש ַא

 עצנַאג יד תעב ,ןטלַאהעגּפָא טשינ ןבייא רעבָא טָאה סָאד .דלַאװ ןטכידעג ַא

 ןביילב עדייב ייז ןלעוװ ,סיורָאפ ןרישרַאמ ןיא ןטלַאה טעװ עינַאּפמָאק

 זַא ,לברַא םייב ןרעטלַאװ ןגיוצעג דלַאב עקַאט טָאה בייא .קילעטשרעטניה

 ,טייצ ןייק ןרטּפ טשינ לָאז רע

 רעייז ןיא ןעמוקעגקירוצ ןדַארעמַאק עדייב ןענעז גָאטרַאפ טשרע

 ַא ןיא טורעג טכַאנ ענעי עינַאּפמָאק יד טָאה ,קילג רעייז וצ .גנוליײטּפָא

 ןעוו ,ףרָאד ןיא טכײלשעגניײרַא ךיז ןבָאה בייא ןוא רעטלַאװ .ףרָאד ןטנעָאנ

 קירעגנוה ,דימ ןעוװעג ןענעז עדייב .ןפָאלשעג ךָאנ ןענעז רענלעז עלַא
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 סבָאקיישזד רעגגוי רעד

 ףיש יד ןוא טעיליּפשעגרעדנַאנופ ןעמרָאפינוא ערעייז .קירפעלעש ןוא

 -גייא ןרַאפ .ךיז טימ טַאהעג ייז ןבָאה ןסקיב יד רעבָא .עטָאלב טימ לופ

 :לטרעוו ַא סרעטָאפ ןייז ןיא טנָאמרעד בייא ךיז טָאה ,ןפָאלש

 ,ןטכַארט קידנעטש ןוא ,עטסעב סָאד ןָאט וצ ןבערטש ףרַאד שטנעמ ַא ---

 ייברעד ףרַאד רע ןוא .גונעג טשינ ךיוא זיא ,עטסעב עמַאס סָאד וליפַא זַא

 גנוקיטיגרַאפ ןייז .טַאט ןטוג ןייז ןרַאפ גנוניולַאב ןייק ןטרַאװרעד טשינ

 ןשטנעמ ַא ןפלָאהעג טָאה רע זַא ,ןסיוועג קיאור ןוא ןייר ַא --- ןייז טעוו

 ,לַאפטױנ ַא ןיא

 ןצפופ לטיּפַאק

 "ףיי; טרָאװ םעד ןופ ןעמינַאניס

 "דגַאי רעד ןופ טײהנזעװּפָא סבייא ןגעוו טניירפ ןופ ןעגנוקרעמַאב עלַא

 ןריפסיורַא םיא ןלָאז ייז זַא ,קיטכיוו טייוו יֹוזַא ןעוועג טשינ ןענעז יטרַאּפ

 ןדַארעמַאק ענייז וצ גנואיצַאב ןייז ןטייב רעבירעד ןוא ,טכיוועגכיילג ןופ

 בליא .ןירַא ןגיוא יד ןיא טיוט םעד ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ זיא רע ןעמעוו טימ

 טייקרעטיב טימ ןגָארטמורַא גנַאל ךיז ןענָאק וצ םוא יירטעג וצ ןעוועג זיא

 ןעוועג ךיוא זיא רע .ןרעטלַאװ ףיוא טשינ יאדווַא ןוא ,טניירפ ענייז ףיֹוא

 רעד ףיוא לכהיךס ןכיג ַא ןכַאמ וצ ןלייא ךיז לָאז רע זַא ,קידנעטשרַאפ וצ

 טימ טלָאװעג טשינ טושּפ ךיז טָאה םיא .טונימ רעלענָאיצַאמע ,רעסייה

 -נַאמָאר-קיטכיל עלַא ןשיװרַאפ לָאמ ןייא טימ ,ריט ןיא ּפַאלק ןקידמיצולּפ ַא

 רעד טימ טבעלעגרעביא טָאה רע עכלעוו ,ןהעש עשיטַאמַארד ןוא עשיט

 ןיז תעב ,ןגָאז טגעלפ רעטָאפ ןייז סָאװ ,טקנעדעג רע .עּפורג רעקיזָאד

 סעטרבח עריא ןדערַאב ןוא עטרעטיברַאפ ַא ןעמוקמייזַא טגעלפ רעטסעווש
 .ןעמַאמ רעד רַאפ

 רעד ףיוא ,טכייל ןוא ךעלכעלפרעביוא ןשטנעמ ַא טשינ טּפשמ --
 ,טנירפ ַא ןטסעמ ןעמ ףרַאד רעקידלודעג רעמ ךָאנ .טונימ רעסייה
 .טלדנַאה רע עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב יד טוג טכַארטַאב

 יד ייב טבילַאב ןעװעג יא רע זַא ,ךיז טנָאמרעד טבָאקיישזד בייא
 ןייז בילוצ ךיוא רָאנ ,טפַאשרעדורבטוג ןייז בילוצ רָאנ טשינ ,רענלעז
 דובכ ךס א ןברָאװרעד רע טָאה ,רעליּפשי-לָאב רעטוג סלַא .טײקשיטעלטַא
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 רעגניז בקעי

 ענייז טגעלפ שטעמילָאבטופ ַא ךָאנ .ןליּפש ןייז טימ עינַאּפמָאק ןייז רַאפ

 .ןעלבוי ןוא ןטפול רעד ןיא דרַאי קיצפופ רשפא ןגָארט םיא ןדַארעמַאק

 ןייז ןופ טפנוקסיוא ןַא סָאד זיא ...! ךעלטרעווכעטש עכלעזַא ..,? טציא ןוא

 ,המחלמ רעד ךָאנ ,לָאמ עטשרע סָאד ,תמא ? געיעג-ןשריה םייב ןייז טשינ

 םרוג ייז טָאה סָאװ ,טנַאה ןיא סקיב ַא ןטלַאהעג םירבח ענייז ןבָאה

 בייא זיא גולפסיוא ןטשרע םעד טָא ייב ןוא ; דיירפ ערעדנוזַאב ַא ןעוועג

 ךיז ןליפ ייז זַא ,ךיז טכַאד .םירבח ענייז טימ ןעמַאזװצ ןעוועג טשינ

 רעייז טרעטשעצ טעמכ טָאה טײהנזעװּפָא ןייז סָאװ ,טקידיײלַאב ןופרעד

 ַאזַא ןכַאמ ןלָאז ייז זַא רעבָא .טפַאשטניירפ ןופ ןמיס ַא דָארג זיא סָאד ;לבוי

 ןופ ןטימ עמַאס ןיא ,סױרַא לָאז רעטלַאװ לעיצעּפס ןוא ,םעד ןֹופ ןזעוו

 סָאד -- ,רעדילגטימ עלַא ןופ טרַאװנגעק ןיא ןושל ַאזַא טימ ,החמש ַא

 ןעקנוזרַאפ ןעוועג זיא בייא .ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק ךיז רע טָאה

 ...תובשחמ ןיא

 .ןבייא רַאפ סעיינ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא עטרעהעג טשרָאקָא סָאד

 ןעגנוקרעמַאב ערעקרַאטש טרעהעג ןיוש רע טָאה רעדילגטימ עקינייא ןופ

 ,?סקַאל טימ לגייב, ,"ימארטסאפ-רשכ, יװ ,ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב

 ןופ ןקורדסיוא יװ ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא לָאמ עלַא ייז טגעלפ רע

 .טנעמָאמ ןטגערעגפיוא ןַא ןיא עטגָאזעגסױרַא ,ןקורדסיוא ,סעקַאטסָארּפ

 רעדָא ,סַאּפש ןיא ,טרעהעג טפָא ױזַא רע טָאה ,לשמל ,"קייק, טרָאװ סָאד

 .םעד וצ טניווװעגוצ ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,החיצר ןיא לָאמַא ןוא ,קזוח ןיא

 טימ ןרילוקיטסעשז ןדיי יו ,ךָאנ ןכַאמ רענלעז יװ ,ןעזעג ןליפַא טָאה רע

 ,ענדָאמ יד ןופ קילבנָא ןיא ןכַאלטימ וליפַא טגעלפ ןיילַא רע .טנעה ערעייז

 :טגָאזעג לָאמַא טָאה סילָאּפ-רעטילימ ַא .ןעגנוגעווַאב עשילרעטסיוא

 -- .טנעה ענייז ּפָא םיא דיינש ,ליומ סָאד ןדיי ַא ןכַאמרַאפ טסליוו --

 ןעלדנַאה רַאפ ןדיי ַא ןריטסערַא ןתעב טגָאזעג *יּפםעג רעד טָאה סָאד

 ןייק ןדער קידנענעק טשינ ,דיי רעד .דנַאלשטייד ןיא קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא

 טניימ רע סָאװ ןרעלקרעד וצ ידכ ,טנעה ענייז ףליהוצ ןעמונעג טָאה שילגנע

 .ןגָאז וצ

 רענַאקירעמַא ייר ַא ןיא זַא ,ןעגנוטייצ ןיא טנעיילעג ךיוא טָאה בייא

 טנעװ יד ןציײױקנקַאה טימ טרימשַאב לָאמ ליפ ןלַאדנַאװ ןבָאה טעטש

 ןגעו תוישעמ ןלייצרעד םיא טגעלפ רעטָאפ ןייז .ןעלּפמעט עשידיי ןופ

 ױזַא יו ,ןעזעג ןגיוא ענייז טימ טָאה ןיילַא בייא ןוא ןדיי ףיוא ןעמָארגַאּפ

 יד ןיא טריסַאּפ רעבָא ןבָאה ןכַאז עלַא יד .ןדיי טקיניײּפעג ןבָאה ןשטייד
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 םיא .עקירעמַא ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןיא ןרָאי עקידרעירפ
 טָאה טציא .טריסַאּפ טשינרָאג לָאמ ןייק טָאה ,ךעלנעזרעפ ןבייא ,רעכָא

 ףיוא שובלמ א ןָא ןענַאטשעג טלָאװ רע יוװ ,ןטעקַאנ ַא ןעזעג םיצולּפ ךיז בייא

 ..ןייֵלַא רענייא ,דלעפ קיטסָארפ ַא

 ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ,רעקידלושמוא ןַא ךיא ןיב ,סיוא טעז סע יו --

 ןפָא ןענעז ןריט עלַא .ןשָאלרַאפ טשינ טייוו ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ ַא ןיא

 -עגּפָא רעווש רע טָאה -- טייקרעכיז ןייק וצ טשינ טריפ ענייא ןייק ןוא
 ,טצפיז

 ןסעזעג רע זיא רעטרעווילגרַאפ ַא .םינּפ ןייז טקעדַאב טָאה סייווש ַא

 ןפיוא ּפָאק םעד טגײלעגקעװַא טָאה רע .טנַאה ןיא עדָאס-יקסיװ זָאלג ןטימ

 רַאפ םינּפ טנייוורַאפ ןייז טימ ךיז טמעש סָאװ ,לגניי ַא יו ,לשיט ןופ קעד

 ןופ םענייא ןייק טימ רעכיז ןעוועג טשינ רעמ זיא בייא .טסעג עקימורַא יד

 עקיטנייה יד יו סענעצס עכלעזַא יצ ,םעד טימ טשינ ךיוא ןוא ,טניירפ ענייז

 -וגעלעג ערעדנַא ייב ןרזחרעביא טשינ ןגרָאמרעביא רעדָא ןגרָאמ ךיז ןלעוו

 רעד טיול ,ןסעלקָאמַאד ןופ עגַאל רעד ןיא טליפעג ךיז טָאה רע .ןטייה

 ,סָאזינָאיד ןַאריט םייב טיײצלָאמ ַא ייב ןסעזעג זיא סָאװ ,עדנעגעל רעשיכירג

 ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,דרעװש ַא ןעגנָאהעג זיא ּפָאק ןייז רעביא ןוא

 טקירדעגסיוא ןבָאה ןגיוא יד ,טקיטייועצ ןעוועג זיא המשנ ןייז .רָאה ַא ףיֹוא

 .טעמתחרַאפ יוװ ןיוש זיא לרוג סנעמעוו ,םענעגָאלשעג ַא ןופ ןדייל

 סָאװ -- .טרעטַאלפעג ץרַאה טקיניײּפעצ ןייז טָאה -- למיה ןיא טָאג;

 ןעגנַאגעג טשינ וליפַא ןיב ךיא ןעוו ,ןעגנַאגַאב ךיא ןיב ןכערברַאפ ַא רַאפ

 רעד סָאד זיא ?ןָאטעג סטכעלש טימרעד ךיא בָאה ןעמעוו ...? דגַאי ףיוא

 טונימ רעסיײה רעד ףיוא טלָאװעג רע טָאה -- "7? טפַאשטניירפ ןופ ןיול

 .רעפטנע ןַא ןעניפעג

 בייא; :ךיז ןעקשוש רעדילגטימ יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןבייא

 "רע זיא קייק ַא ,קייק א זיא רע ,רעקידעזדנוא ןייק טשינ זיא טבָאקיישזד

 ,קייק ,קייק, : רעגײז-טנַאװ ַא ןופ ורמוא רעד יװ טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןייז
 ,"קייק ,קייק

 ךעלדניפמע ןרָאװעג זיא בייא יוװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא טנייה

 ןבלעז םעד טַאהעג ןיז ןשירעכַאלּפָא ןיא טָאה סָאװ ,"קייקע טרָאװ םעד ףיוא
 ,סַאה טימ טרירביוװ ןבָאה ןקַאבניק ענייז ."דייא טרָאװ סָאד יו טײטַאב
 ןטלַאּפשעצ ןוא שַאלפ-ריב ַא רעדָא לוטש ַא ןבייחפיוא טפרַאדעג טלָאװ רע
 ןעמעװ וצ ןעמיטשַאב טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה רע .ּפָאק םעד ןצעמע
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 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טָאבָאר רעטלַאװ וצ יצ -- סעכ ןייז ןזָאלוצסיױא

 ךיז טָאה סָאװ ,ףַאלוא קינ וצ יצ ,רעדילגטימ עפורג ַא ןופ לדער ַא ןיא

 טנָאקעג טשינ טרָא ןייק ךיז טָאה בייא .תומכח סרעטלַאװ ןופ ןצלַאמשעג

 עקיזָאד יד וצ ןָא טייהדניק ןייז ןופ טייקטנעָאנ ַא רע טליפ ךָאד .ןענופעג

 ןופ טלייצרעד טשרָאקַָא םיא טָאה רעמָאה יװ -- טײקטנעָאנ ַא ,ןשטנעמ

 ,רעדירב ייב יװ ,ַאזַא ,ערַאברעטשעצ טשינ ַא -- גנורַאפרעד רענעגייא ןייז

 ,לָאמַא ךיז ןעלטרעוועצ רעדָא ךיז ןגָאלשעצ ייז שטָאכ

 סקעז טימ ןעװעג זיא עכלעוו ,רעטסעווש רענעגייא ןייז טימ ץוחַא

 ןעמוקעגסיוא טשינ ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא ,ןבייא זיא ,םיא ןופ רעטלע רָאי

 ןרָאירעדניק ענייז ןיא .רעדניק עשידיי טימ ןרבח ךיז רעדָא ךיז ןצליּפש וצ

 טשינ רעטָאפ ןייז ךיוא זיא וצרעד ;ןדיי קיניײװ ןעוועג טָאטש ןיא ןענעז

 ןופ זיױלב טסּוװעג בייא טָאה טייקשידיי ןוא ןדיי .רעמורפ ןייק ןעוועג

 ,םיבוט-םוי עשידיי יד ףיוא ןטיירגוצ טגעלפ יז סָאװ ,םילכאמ סעמַאמ רעד

 סָאװ ,טײלעמערָא ןוא םייבר ןגעו תוישעמ-סקלָאפ ענעדישרַאפ יד ןופ ןוא

 טעמכ ךיז רע טָאה הוצמירב ןייז וצ .ןלייצרעד םיא טגעלפ רעטָאפ ןייז

 ןוא ,טריסערעטניא טשינ םיא ןבָאה ייז לייוו ,ןדיי ןייק טימ טנעקַאב טשינ

 טנעקַאב טשרע ךיז רע טָאה ןדיי טימ .טקיטיינעג טשינ ייז ןיא ךיז טָאה רע

 םוש ןייק ןעזעג טשינ ייז ןיא טָאה רע רעבָא ;הנותח סרעטסעווש ןייז ףיוא

 רעד ןיא טשרע .ןשטנעמ ערעדנַא ןופ ןלייטסיוא ייז לָאז סָאװ ,סלעיצעּפס

 ךיז ןריסירעטניא ןוא ןדיי טימ ןענעקַאב ךיז ןביוהעגנָא בייא טָאה ײמרַא

 ןטערטניײירַא ןזיב .המחלמ רעד ךָאנ דנַאלשטיײיד ןיא ,רקיע רעד ,ןוא ,ייז טימ

 םיא טגעלפ'מ ןעװ ,השוב ןופ ןרָאװעג טיור בייא זיא ײמרַא רעד ןיא

 ןוא טקידיײלַאב טליפעג ךיז טָאה רע ,דיי ַא זיא רע זַא ,ןענַאמרעד זיולב

 טשינ טגנַאלַאב רע זַא ןפרַאװרָאפ םיא טגעלפ ןעמ ןעוו ,טקירעדינרעד

 ןייז ןרילרַאפ טגעלפ רע .ןעמעלַא טימ ךיילג טשינ זיא רע זַא ,ללכ םוצ

 .גנוקירעדינרעד ַאזַא רַאפ ןגָאלש םוצ ןּפַאכ ךיז ןוא ,ךיז רעביא לָארטנָאק

 ןריזַאר ,ןצוּפ טשינ ךיז לָאז רע ױזַא יו זַא ,טוג רעייז ןיוש רע טסייוו טציא

 סלײטקָאק ןעקנירט ,שילגנע ןדער ןוא ריזח ןסע ,ךיז ןדיילק ,םינּפ ןייז

 טשינ רע טעװ ,ליּפשי-דרַאזַאה ןיא ןוא טרָאּפס ןיא ןָאטעגנײרַא ןייז ןוא

 שטנעמ ַא זַא ,טסּוװעג טציא טָאה רע .טײקשרעדנַא ןייז ןקעדרַאפ ןענָאק

 יװ .זיא רע סָאװ םעד ןופ ,טיוה רענעגייא רעד ןופ ןפיולטנַא טשינ ןָאק

 . "..קיצעביז וצ ױזַא ןביז וצ יו, :ןגָאז טגעלפ רעטומ ןייז

 ןוא עקיטסייג ןייק טשינ זַא -- ךיז וצ טגָאזעג רע טָאה -- סיוא טזייוו,
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 ךיז ףרַאד ךיא עכלעו טימ .ןרעלעפ עניימ ןענעז עשיזיפ ןייק טשינ

 ןייק ןוא ןיצידעמ ןייק ןרָאװעג ןדניפרעד טשינ ךָאנ זיא ייז רַאפ .ןעמעש
 ןעז ןליוו ערעדנַא סָאװ ,ןרעלעפ ןענעז סָאד .ןלייה טשינ ייז ןעק רָאטקָאד

 ."תושר ןיימ רעסיוא זיא סָאװ ,ךַאז ַא ,רימ ןיא

 טַאהעג הנותח ןוא טסניד-רעטילימ ןופ ןעמוקעגמיײהַא זיא בייא טניז

 .ךיי ַא זיא רע זַא ןענעקייל טלָאװעג טשינ רעמ רע טָאה ,ןַאלָאיל טימ

 רעד -- ןײזטסּוװַאב ןטלקיװטנַא ןוא תונשקע ןייז ןופ ןעמוקעג זיא סָאד

 זַא ,ןגָאז םיא ןגעלפ טניירפ ענייז זַא .גנורַאפרעד-סנבעל ןופ טפנוקסיוא

 יז זַא ןכירטשרעטנוא קיניזטסוװַאב רע טגעלפ ,יורפ ענייש ַא טָאה רע

 טָאה "קייק; טרָאװ סָאד .רעבָא .קרָאיינ ןופ ,ףייסטסיא רעד ןופ טמוק

 : ןופ ןעמינָאניס ןעזעג ןירעד טָאה רע .ןרירָאנגיא טנָאקעג טשינ רעמ רע

 ,טסישַאפ ,ּפָאקיירד ,רעטעררַאפ ,סָאדוי ,רעכַאמפושיכ ,רעכערברַאפ ,רענגיל

 ,שטנעמ ַא ןופ גנונעכיײצַאב ַא ,טרָאװ ןייא טימ -- טסילַאטיּפַאק ,טסיגומָאק

 ןייק טשינ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ ,ץומש ןיא ריזח ַא יו טבעל סָאװ
+= 

 .ןכייו ףױַאד ןעמ ןעמעוו ןופ ןשטנעמ ןענעז ןדיי ,רוציקב .ןליפעג

 טָאה ,ענעגייא ןשיווצ ןכוז ןעמ ףרַאד טניירפ זַא ,קנַאדעג סנטַאט םעד

 יד ןעװעטנורגרעד רעירפ רעבָא זומ רע .חומ ןייז ןיא טּפַאלקעגנָא טוג

 -רָאג סָאד ןענעז רשטא .ךעלטרעווכעטש יד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ תוביס

 רעד --- ?יײירעמירַאב עטסוּפ זיולּב רָאנ ,ךעלטרעווכעטש ןייק ןעוועג טשינ

 -ײּפעג טשינ םיא ןבָאה חומ ןוא ץרַאה ןייז לפיוו ? תורכיש ןופ טַאטלוזער

 ןרעטנוא ,ןייז וצ טצכעלעג עקַאט טָאה ןוא ,ןעוועג ץלַא ךָאנ רע זיא ,טקינ

 טשינ ןייז ןופ אצוילעופ רעד ןענעז סעיצַאוניסניא עלַא יד זַא ,קורדנייא

 םיא טָאה ןסָארדרַאפ לעיצעּפס רעבָא .דגַאי ףיוא ייז טימ ךיז ןקילײטַאבטימ

 ,תובוט ליפ ױזַא ןָאטעג טָאה רע ןעמעוו ,ייז .ןקינ ןוא ןרעטלַאװ ףיוא

 ,שינעטער סיורג ַא ןעוועג ,דייר שקידמיצולּפ ערעייז טימ ,םיא רַאפ ןענעז

 טרעביפעצ ,המשנ ןייז טרעדורעצ טָאה טסגנַא רענעטלַאהַאב ַא סעּפע

 ליפעג"רעטָאפ ןייז ןעו טרעטיצעגפיוא טָאה רע .ףוג ןייז ןופ לייט ןדעי

 טשינ ךָאנ ,ןייז ןיא ןוא עלעגניי קירָאי-סקעז ןייז ןיא טנָאמרעד םיא טָאה
 יד -- טקיאורמואַאב םיא טָאה לרוג רעייז .דניק ןטייווצ םענעריובעג

 יװ ,ייז םורֲא טפול יד ןעמסרַאפ טשינ הלילח ןלָאז סעירעטקַאב עקיזָאד

 טלּפענרַאפ טָאה ךיור-ןראגיצ רעטכידעג ַא .עּפָארײא ןיא ןעשעג זיא סָאד

 :טעשטפעשעג ליטש טָאה רע .היאר סבייא
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 סע סָאװ ,ןעז טלָאװעג טשינ ןשטנעמ יד ןבָאה עּפָארײא ןיא ךיוא --

 ..זדלַאה ןיא ןקיטש ןעמונעג םיא טָאה סע -- .ייז םורַא רָאפ טמוק

 ןופ ןטערטסױרַא ןליוו םענעגייא ןטימ ןזומ טעװ רע זַא ,קנַאדעג רעד

 ןפלָאהעג טייקנבעגעגרעביא ןוא ימ ליפ ױזַא טימ טָאה רע ןכלעוו ,בולק

 אקווד טמוק גנורעטשעצ יד : החונמ ןייק ןבעגעג טשינ םיא טָאה ,ןעיובפיוא

 ןיא ןוא יירטעג יֹוזַא ןעועג זיא רע ןעמעוו ,םירבח עטנעָאנ ענייז ןופ

 ..טביילגעג דנילב ױזַא טָאה רע ןעמעוו

 טימ ,ןעדַארעמַאק ענייז ןופ טרילָאזיא ןייז ןלעװ טשינ ןופ ארומ יד

 ןיא ןרערט ןפורעגסורַא טָאה ,דייל ןוא דיירפ טלייטעג טָאה רע ןעמעוו

 ַא טכוזעג רעדיוװ .ורמוא ןייז ןייז רבוג טוװרּפעג טָאה רע .ןגיוא ענייז

 .ןעקנַארטעג עקרַאטש ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,ביל ןבָאה שטנעמ : תוכז

 ..ןָאט וצ סַאּפש ַא

 טייטש רעטלַאװ יװ ןעזעג רע טָאה ,לַאז ןיא לּפענ-ךיור םעד ךרוד

 שירעמירַאב ןוא ךיוה טדער .ןענַארעטעװ עּפורג ַא ןופ טלגנירעגמורַא

 טייצ-וצ-טייצ ןופ טסיוטש ןוא טּפוטש .ןעוטפיוא ןוא ןטפעשעג ענייז ןגעוו

 ךיז טָאה בייא .תומכח ענייז ןופ ןכַאל ךיוא ןלָאז ייז ,רערעהוצ ענייז

 :שינָאריא טכַארטעג ןוא טלכיימשעצ

 תונמחר ַא זיא סע זַא ,וויַאנ ןוא טסָארּפ ױזַא טסיב וד .לרעק רעמערָא --

 וצ ןייז טוג רָאנ ףרַאד ןעמ !טכערעג ןעוועג זיא עטַאט רעד .ריד ףיוא

 -רעד וצ רעווש זיא'ס -- טּפַאכעג ךיז דלַאב ןוא -- .ןעניױשרַאּפ עכלעזַא

 זיא סָאד ...טניירפ עטוג ןכַאמ תושפנ עסואימ ןופ לָאז טייקסטוג זַא ,ןטרַאװ

 "..טעשזדנָאלבעג טציא זיב בָאה ךיא .תועט רעסיורג ןיימ ןעוועג

 ןצכעז לטיּפַאק

 ןדַארעמַאק סבייא ןוא רעלטעצַאק

 ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ יד ןופ ךיז ןעקניווכרוד עשינָאריא סָאד

 -סורַא ןבייא טָאה ,טכַאלעגטימ םיא טימ ןוא ןרעטלַאװ וצ טרעהעגוצ ךיז

 ןציּפש-רעגניפ ענייז טימ ןשיװקעװַא סרעטלַאװ ןיא .םילכ יד ןופ טריפעג

 גנוגעווַאב עקיכעטשיקיטפיג ַא ןעזעג בייא טָאה ,ןּפיל יד ןופ םיוש-ריב םעד

 ןטימ ןעמַאזװצ ןבָאה עקימורַא יד סָאװ ,טפיג ןימ ַא ,םיא ןגעק טדנעוועג
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 -יכעג שינָאלוװיײט ייברעד ןוא ,ךיז ןיא ןגיױצעגנײרַא ךיוא ךיור-ןטערַאגיצ
 ,טעקיכ

 ןוא ,םֹורֵא ןשטנעמ יד וצ רעטנענ ןקוקוצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה בייא

 -סיוא ךיז טָאה םיא .תומשנ ערעייז ןיא רעפיט ןעגנירדניירַא טריבורפ

 ךיוא ןצרַאה ןיא ןליפעג עכעלטנייפ ייז ןגָארט ןתמא רעד ןיא זַא ,טכודעג

 עפרַאש טימ ןעגנירדעגכרוד ייז טָאה בייא .ןרעדנַא םעד ןגעק רענייא

 יד טימ םיא טדניברַאפ סע סָאװ ,רונש יד ןעניפעגסיוא טלָאװעג ןוא ןקילב

 םיא לָאז סָאװ ,הביס םוש ןייק טציא ןעזעג טשינ טָאה רע .ןשטנעמ עקיזַאד

 םוצ רעדָא ,רעטלַאװ ןקידנעמירַאב ךיז ,ןרוכיש םוצ ןדנובעגוצ ןטלַאה

 ןעמעלַא ןופ רעכעה ,לוק ןפיוא טכַאל סָאװ ,קינ ןטעפ

 טשינ קלָאט ןייק וצ רע זיא ,חומ ןייז טגנערטשעגנָא טשינ טָאה רע לפיוו

 ,טלעוו ַא ,עקידרקפה ַא טלעוו ַא ךיז רַאפ ןעזעג טציא טָאה בייא .ןעגנַאגרעד

 "עגנייא טָאה רע .ןבעל ןופ דָאר סָאד ןעיירד ,ןשטנעמ ערַאגלּוװ ,עּפמעט וו

 םעניא -- ענעטלַאהעגסיוא ןענעז ןבעל ןגעוו ןצנעטנעס סרעמָאה זַא ,ןעז

 טשינ לָאמ ןייק טעוו'מ סָאװ ,תועשר ענעריובעגייא ןַא ךיז טניפעג שטנעמ

 -שידיי יז ןעמענפיוא טשינ טלעו יד טעװ לָאמ ןייק ןוא ,ןעלצרַאװסיױא

 -ַאירעטַאמ רערַאגלּוװ זיולב ,קיטע ןוא לָארָאמ ןופ עיצידַארט עכעלטסירק

 טגָארט ,טרָאד עינַאּפמָאק רעד טָא ןופ רענייא רעדעי .ריא טימ טריגער םזיל

 יד ןבָאה ןוא ,ךעלעכיימש עשלַאפ עבלעז יד טימ ןכירטש-םינּפ עבלעז יד

 ןטסנרעדָאמ ןטסערג םעד ,טלעג רעמ סָאװ ,טלעג :ןעגנַאלרַאפ עכלעז

 ןוא ןסע ,לופיגנימיוס ןגנַאל ַא טימ זיוה קידתובחר ַא ,ליבָאמָאטיױא

 -ונעגנָא טָאה ןבייא .ןטנעמילּפמָאק ךס ַא ןוא ,ךיז ןענילכרַאפ ןזיב ןעקנירט

 ,הביבס רעקיזָאד רעד ןיא טײקנײלַא ןייז ףיוא תונמחר ַא ןעמ

 ןבָאה לָאז סָאװ ,רענייא ןייק ןעוועג טשינ זיא קירוצ רָאי טכַא-סקעז טימ

 -ילימ ,םענעגָארטעגּפָא ןַא ןוא רַאלָאד טנזיוט ייווצ יו רעמ המשנ ןייז ייב

 ןָאפעלעט ןפיוא זיולב .םירידַא-םיריבג ייז ןענעז טציא .םרָאפינוא ןשירעט

 ןוא ףניפ ןופ האוולה ןַא ןגירק טכייל ייז ןופ רענייא רעדעי טעמכ ןָאק
 זיא זיוה ןיא ןדעי ייב שטָאכ .רַאלָאד טנזיוט קיצפופ ןופ וליפַא ןוא קיצנַאװצ
 יָאטסער ערַאבטסָאק ןיא ךָאװ ַא לָאמ יירד ןעמ טסע ,בוטילכ ןופ ןַארַאפ

 םישובלמ עטסרעייט יד ןייא טפיוק'מ ןוא רעינַאּפמַאש טקנירטימ ,ןענַאר
 ,ןײרַא זיוה ןיא ןכַאז ןוא

 ןוא ץרוק ַא .לליהאט ףלַאר זיא ןרעטלַאװ םורַא לדער םעניא רענייא
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 טימ ּפָאק ןייז .דניק ַא ייב יו ךעלטנעה עקניכוּפ ,עצרוק טימ ,לשטנעמ קיד

 יו ,ןעלסקַא יד ןשיװצ ןטלַאהַאב לָאמ עלַא רע טלַאה ,רָאה עפייטש ,עלעג

 ןליּפש ערעדנַא יו ןקוק ןײרַא בולק ןיא טפָא טמוק רע .עכַאּפערעשט ַא

 רעד ןיא ןָאטעגנײרַא רעמ זיא רע .עקמַאד רעדָא ךעלדנייב ,ןטרָאק ןיא

 טרַאש ,רעליּפש יד ןבעל טשינ טציביק רע ביוא .ןײלַא רעליּפש יד יוװ ,ליּפש

 טנפע ןיילַא רע .ןגָאז ערעדנַא סָאװ ןרעה וצ ,לדער ַא ןיא ןירַא ךיז רע

 ,טנַאיצילַאּפ רעשירעטילימ ַא ןעוועג רע זיא טנָארפ ןפיוא .ליומ ןייז ןטלעז

 ןצרַאװש ןפיוא טלדנַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןריטסערַא רע טגעלפ טפָא ץנַאג

 ךיז טפור סָאװ ,רעזייה קָאלב ַא ןעיוב טקידנערַאפ רע טָאה טציא ,קרַאמ

 טכַאמעג טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ ."רעווקס-לליהַאט רעד; : ןעמָאנ ןייז ףיוא

 גנוריגער יד .םישדח טכַא ןופ ךשמ ןיא רַאלָאד טנזיוט טרעדנוה רעבירַא

 ..ןרעייטש ענייז טימ קילעטשרעטניה זיא רע לייוו ,םיא טימ טציא ךיז טּפשמ

 .לקימָאכ ַא יו רע זיא ליטש ןוא

 קנערפ ,רבח ספלַאר זיא ןרעטלַאװ םורַא לדער םענופ רעטייווצ רעד

 רע זיא טציא .דנַאלשטייד ןיא *.ּפ.מ, ןיא ןעוועג זיא רע ךיוא .רעליײװטָאר

 עלַארעדעּפ ענייז ןבָאה ןרָאיַארַאפ .תורוחס עשינַאּפַאי ןופ רעטרָאּפמיא ןַא

 -ָאטיױא ייווצ טציזַאב רע .רַאלָאד טנזיוט קיצעביז עּפַאנק ןפָארטַאב ןרעייטש

 עקיצנַאלג-ץרַאװש טָאה .ףיש-טכַאי םעניילק ַא ןוא ןַאלּפָארע ןַא ,ןליבָאמ

 .ןגיוא עקיטליגכיילג ,עדימ ןוא ,םינּפ טיירב ַא ףיוא זָאנ עטיירב ַא ,רָאה

 ןייז ףיא בה ַא ןוא גיוא ןַא טימ קנו ַא רע טיג ךיז ןסירגַאב םייב

 ןוא רעקיטומטוג ַא זיא רע ךיוא .טנַאה רעטכער רעד ןופ רעגניפזייוו

 .שטנעמ רעליטש

 רעטנוזעג ,רעכיוה ַא זיא ,להַאק קעשזד ,עּפורג רעד ןופ רעטירד רעד

 טשינ .ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ םוש ןָא רעבָא ,רענייש ַא זיא רע .ןַאמ

 ןַא לָאמ סעדעי טגָארט .םענייא ןדעי וצ ךעלפעה רעבָא ,גולק קירעביא

 זָאלג ַא לָאמ עלַא טלעטשַאב רע .לגענ עטריקינַאמ טָאה ןוא גוצנָא ןרעדנַא

 יו .ךעלעמַאּפ טקנירט .רַאב םייב גנַאל ךיז טלָאהרַאּפ ןוא ,יקסיוו ַא ןוא ריב

 "ױעקנַארטעג ענייז טימ קעשזד ךיז טליּפש ױזַא ,עלעזיימ ַא טימ ץַאק ַא

 .ערעדנַא ןופ ןכערּפשעג יד וצ העשמ-תעשב וצ ךיז טרעה ןוא ,רעזעלג

 ןקיטכיװ ַא ףיוא טרַאװ רע זַא ,לָאמ עלַא רע טגָאז ,םיא וצ טדער ןעמ זַא

 גנוריגער רעד ייב טפיוקעגּפָא רע טָאה שוביש ַא רַאפ .ךערּפשעג-ןַאפעלעט

 ןייק ןעװעג טשינ רָאג ןענעז סָאװ ,ןענישַאמ ןוא תורוחס עטריקַארבסױא

 .טניולעג םיא ךיז טָאה סע רעבָא ,רַאבַאכ ןבעגעג עקַאט טָאה רע .קַארב
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 טָאה רע סָאװ ,רָאטָאמ ַא רַאפ .רענָאילימ ַא ןרָאװעג זיא רע זַא ,טגָאז ןעמ

 רַאפ טפיוקרַאפ רעטעּפש רע טָאה ,טנעס ןצכַא טימ רַאלָאד ןייא טלָאצַאב
 רע טָאה ןרָאטָאמ עכלעזַא .קיטש ַא רַאלָאד קיצכַא ןוא קיצעביז ןוא ףניפ

 יד ןיא ןעלקיטרַא ערעדנַא ץוחַא ,טרעדנוח ףלעוװצ רעבירַא טפיוקעגּפָא

 ןוא טנכייצעגסיוא טשינרַאג טימ ךיז רע טָאה טנָארפ ןפיוא .רעטנזיוט

 רָאנ ,.רעלמוט ןייק טשינ זיא רע .טמַא ןטמיטשַאב ןייק ןעמונרַאפ טשינ
 .שטנעמ רעליטש ןוא רעקיאורד ַא

 רֶע ןוא ןרעטלַאו םורַא סָאװ ןשטנעמ יד ףיוא טקוקעג טָאה בייא

 ןופ ןרָאװעג טײרפַאב ןענעז ןדיי ןעוו .דנַאלשטיײד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה

 י-דנַאה ןביוהעגנָא עקינייא ןבָאה ,ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןוא -ןפַאלקש יד

 רענַאקירעמַא ןוא םישובלמ ,גנוריצ ,ןרַאלָאד טימ קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא ןעל

 ילַאּפ עשירעטילימ יד .ךיילגוצ דלָאג טימ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטערַאניצ

 יד ןריטסערַא טפָא ןגעלפ ,רעליײװטָאר קנערפ ןֹוא לליהַאט ףלַאר ,ןטנַאיצ

 ןליפ ךיז טגעלפ בייא ."תורוחס ענהפירט? יד ייז ייב ןעמענוצ ןוא ןדיי

 ןעלטײט ףלַאר ןוא קנערפ זַא ,ןטכַאדסיױא ךיז טגעלפ םיא .טקידיײלַאב

 1 ןדיי ענייד ,יײז ןענעז סָאד !עז ,בייא ,ַאנ; :רעגניפ יד טימ םיא ףיוא

 רַאלָאד ןטכייל ַא רָאנ ,ןטעברַא טשינ ןליוו סָאװ ,ּפעקיירד ,רעכַאמ-רעכאש

 ןוא סענעשעק ערעייז ןָא ייז ןּפָאטש ןפוא ןלַאגעל-טשינ ַא ףיוא .ייז ןכוז
 ,"ךייר ןרעוו

 ןוא סעקינרעגַאל יד ףיוא ןקוק טנָאקעג טשינ בייא טָאה ביײהנָא ןיא

 טוג ךיז טָאה רע זַא ,רעטעּפש .ייז ןופ סנטייוורעדנופ ןטלַאה ךיז טריבורּפ

 ןוא סעקינטעצַאק עטנעגילעטניא יד טימ טדערעגנעמַאזוצ ךיז ,ןעניזַאב

 טָאה ,עטײרפַאב יד ןופ ןקַארַאב יד ןיא טקילבעגניירַא לָאמ עכעלטע ןײלַא
 יד .קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא ויטקַא ןענעז עקינייוו זיולב זַא ,ןעזעגנייא רע
 יורפ עגנוי ַא יװ ןעזעג טָאה רע .םורפ ןוא ליטש ,ךעלרע ןענעז עטסרעמ

 זיא ּפָאק ריא .עקנישַאמ-סומירּפ ַא ףיוא ןסע טכָאקעג ןוא ןענַאטשעג זיא
 רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא יז זַא ,ןמיס ַא ,סּפעש ַא יו ןריױשעגּפָא ןעוועג
 טָאה רע .ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא סנייּפ-לע יז זיא רעטעּפש רָאנ ,רעמַאקדזַאג
 יו ,טנװַאדעג ןוא םיתילט ןיא טליהעגנייא ןענַאטשעג ןענעז ןדיי יװ ןעזעג
 למוט ןָא ,טלקָאשעג דיז קידתומיענב ןוא קידתועינצ .לָאמַא סעדייז ענייז
 ןוא םערָא ,טמעשרַאפ טליפרעד לָאמַאטימ ךיז טָאה בייא .שער ןָא ןוא
 ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד-טָא .בייל ןייז ךרודַא זיא רעדיוש ַא .טעקַאנ
 ךָאנ ,ּפעק ענעביוהעג טימ םורַא ןעייג ,החּפשמ ןוא םייה ,דניק ןוא בייוו
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 סָאד ,םיא ןוא .ןעפָארטעג ייז טימ טָאה סָאװ קילגמוא ןכעלקערש  ַאזַא

 ןופ סיורַא םיא טמענ ,רוכיש ַא ןופ טרָאװ םורק ןייא ,עלעטניוו עטסנעלק

 גָאז ַא םיא וצ לָאמ ןייא טָאה ,קיצרעפ רָאי ַא ןופ דיי ַא .טכיוועגכיילג

 : ןָאטעג

 טנַאק ?ןַאמרעגנוי רעביל ןיימ ,ןגעוו סטָאג ןייטשרַאפ ריא טנָאק --

 "זַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא החּפשמ עצנַאג ןיימ ? ןייטשרַאפ סָאד ריא

 סָאד ריא טנָאק !ןבעל ןבילבעג ןיב ,ןילַא רענייא ,ךיא דָארג ןוא ,ןרעמַאק

 סטָאג לייוו ,ןענעק טשינ סָאד טעוװ ריא ,ןיינ ...? לכש רעייא טימ ןרעלקרעד

 .ןשטנעמ םעד ןופ ןליוהרַאפ ןענעז ןגעוו

 םולש רָאנ ,תונעט ןייק טַאהעג טשינ ,טנייועג טשינ טָאה דיי רעד

 ןַא טַאהעג טָאה רע לייוו ,ץלַא סָאד .טָאג טימ --- ,לרוג ןייז טימ טכַאמעג

 טָאה ןבייא ןצרַאה ןיא ןביולג ַא ןוא טָאג ַא טַאהעג טָאה רע ,רַאּפשנָא

 רַאפ ןָאט טלָאװעג סעּפע טָאה רע .ןדיי עלַא יד ףיוא תונמחר ַא ןעמונעגנָא

 ענייז וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה טלָאמעד .סָאװ טטווועג טשינ רעבָא ,ייז

 טשינ ןלָאז ייז זַא ,השקב ַא טימ ,קנערפ ןֹוא ףלַאר ,*ס'יּפ.מ, יד ,טניירפ

 טָאה רע .קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא ןעלדנַאה סָאװ ,ןזיי יד וצ גנעוטש ױזַא ןייז

 : ןטעבעג ייז ייב ךיז

 -עגרעהַא ןעד ייז ןענעז ?קידלוש ןשטנעמ עמערָא יד ןענעז סָאװ --

 ןטעבעג ייז ןבָאה ?ןליוו םענעגייא רעייז טימ קרַאמ ןצרַאוװש ןפיוא ןעמוק

 טייקכעלגעמ עדעי ןוא סטוג-ןוא-בָאה רעייז ןביורוצ ןלָאז ייז ,ןשטייד יד

 -ָארבעצ ,ענעסירעגסיוא ךָאד ןענעז סָאד ...? ןבעל ףיוא ןענידרַאפ וצ ףיוא

 וצ ףיוא ןעלטימ ןוא ןגעו ןכוז סָאװ ,ןשטנעמ עטקינײּפרַאפ ןוא ענעכ

 ,ןקַאילָאּפ ךיוא זַא ,ךָאד טעז ריא .ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ךיז ןטלַאהרעד

 ןצרַאװש ןפיוא ןעלדנַאה ,רענלעז רענַאקירעמַא וליפַא ןוא ,ןסור ןוא ןשטייד

 ...ורוצ ןשטנעמ יד טזָאל ,ןעז טשינ ךיז טכַאמ זיא ,קרַאמ

 טַאהעג ןבָאה דייר ענייז יצ ,גָאט ןקיטנייה ןזיב טשינ טסייוו בייא

 -עגפיורַא ןבייא טָאה ,קילבנײרַא רערעפיט לסיב ַא ןייז רעבָא .גנוקריוו ַא

 ,עטושּפ ןענעז בולק ןופ רעדילגטימ עטסרעמ יד זַא ,קנַאדעג ןפיוא טריפ
 -ילבופער ַא ןרידידנַאק ןלַאװ עלַאּפיצינומ ןופ טייצ ןיא .ןשטנעמ עליו

 -עדנַא ןַא ןופ זיא ייז ןופ רענייא רעדעי שטָאכ .טַארקַאמעד ַא ןוא רענַאק

 עלַא ןוא ,עיצַאנימָאנער ערעדנוזַאב ַא וצ טרעהעג ןוא גנומַאטשּפָא רער

 ,עכעלרע ,עטושּפ ,ייז ןופ עטסרעמ יד רשפא ןענעז ,טלעג ןכַאמ וצ ךיז ןגָאי

 ןבעל ןליוו ןוא ןטלעוו ןייק ןייא טשינ ןסייר ייז .ןשטנעמ עמַאזטעברַא ןוא
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 ןטַארקָאמעד יד ןענעז ןלַאװ ןופ טייצ רעד ןיא וליפַא .םולשב ןעמעלַא טימ
 .ןעגנואיצַאב עטוג ןיא ךיוא רענַאקילבוּפער יד ןוא

 ןעיוב ןופ רָאטקַארטנַאק-סגנוריגער ַא ,יבמארקארעמ ןָאשזד זיא טָא

 ענייז .רעטסגנעג ַא יװ סיוא טעז סָאװ ,זיר ַא ,גנֹוי ַא .ןעײסָאש ןוא ןקירב

 רע זַא .קינייו טדער רע .רעזעניכ ַא ייב יװ ןגיוצרַאפ ןענעז ךעלעגייא

 ,ייג ..ָאי ..ָאי; יװ ,רעמ טשינ םיא ןופ ןעמ טרעה ,סעפע ָאי ןיוש טגָאז

 ליוו רע .דיירפ ןופ סָאנ ןגיוא יד םיא ןרעוו ,טכַאל רע ןעוו ,"...ייג ,ןיוש

 ןדעי רַאפ קידנעטש רע טלָאצ רַאפרעד ,ןעמעלַא טימ ךעלטניירפ ןייז

 ןייז ןענעפע טשינ ללכב רע ןָאק ,לדיימ ןייש ַא טעזרעד רע זַא .קנַארטעג

 עלעגייפ ַא יװ ןרעטיצ ןָא טבייה ןוא קירוב ַא יו טור טרעוװ רע .ליומ

 בייא ךָאנ טָאה ,סקָא ןַא יו טנוזעג זיא רע םגה .ןגער-סקַאלש ַא רעטנוא
 ,ןגָאלש םוצ ןּפַאכ ךיז לָאז רע זַא ,ןעועג טשינ

 ןופ טפעשעג-טרוה ןטסערג ןופ רעמיטנגייא רעד ,ןערָאװ לע טמענ טָא
 -נוא-יוב ערעדנַא ןוא לליהַאט ףלַאר .טָאטש ןיא ןעלקיטרַא עשירטקעלע
 סָאװ רעזייה יד רַאפ ןעלקיטרַא עשירטקעלע םיא ייב ןפיוק רעמענרעט
 ,רילָאק"דרע ןַא טָאה םינּפ זעוורענ ןייז .ךיוה ןוא רעגָאמ זיא לע .ןעיוב יז
 ןעגנוגעװַאב יד .גנַאל-רָאּפש זָאנ ןייז ןוא ןלַאפעגנייא ןענעז ןקַאב יד
 עלַא רע טשיוװ לכיטזָאנ סייו ַא טימ .עכיג ןוא עקיאורמוא ןענעז ענייז
 לָאמ ןייק .רענלָאק ןרעטנוא זדלַאה םעד ןוא ּפָאק ןטַאװעכילּפ ןייז לָאמ
 טָאה רע .טרָאװ ַא שטָאכ ןדערוצסיא ףיוא טשינ טייצ ןייק רע סָאה
 ןייק ןעמַאזצ ןגָאזסױרַא טשינ טושּפ ןָאק רע רעדָא ,ןגָאז וצ סָאװ טשינ
 טמוק רע .טייקינילק רעדעי ןופ רע טכַאמ טלעג רעבָא .רעטרעוו ייווצ
 ,טפעשעג ןיא רעדָא ןפערט רָאנ םיא ןָאק ןעמ .בולק ןיא ןיײרַא ןעוו ןטלעז
 .טַארַאּפַא-עיזיוועלעט םייב עליוו רעכייר ןייז ןיא רעדָא

 קיצעביז-ןוא-ףניפ טכַאמ סָאװ ,רחוס-ןליבָאמָאטױא רעד ,סמיס יאול
 תובוח ענייז טלָאצ ,ןַאלּפָארע םענעגייא ןַא טָאה ,רָאי ַא רַאלַאד טנזיוט
 טנזיױט ןעצ ,בולק ןרַאפ רַאלָאד טנזיוט ןעצ ןבעגעג טָאה רע .טייצ ןיא
 ףניפ ןוא ,רָאי ןיא לָאמ ןייא טכוזַאב רע עכלעוו ,עכריק רעד רַאפ רַאלָאד
 טשינ טנייה זיב ךָאנ זיא סופ ןייז ןכלעוו ןיא ,ייזומ ַא רַאפ רַאלָאד טנזיוט
 ,רעקיאור ַא זיא סמיס יאול .טשינ טייצ ןייק טושּפ טָאה רע ,ןטָארטעגנײרַא
 ןופ ּפָא טשינ ךיז טגָאז ןוא ךעלפעה םענייא ןדעי וצ ,שטנעמ רעטצעזעג
 ןייז .ןעזסיוא ןשיטַארקָאטסירַא ןַא טָאה ,ךיוה ,ןייש זיא'ר .הבוט ַא ןָאס
 ,לדייא ןוא קידוװעגנילק זיא םיטש
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 טשינ ,םָארקזיּפש עניילק א טַאהעג טָאה רעטָאפ סליהטוּפ קעשוד

 רעטומ סבייא .טניוװעג ןבָאה ןרעטלע סבייא ּוװ ,סָאג רעד ןופ טייוו

 ןופ .רעקייוק ַא ןעוועג זיא רע .ןשינעפיוקנייא עריא ןכַאמ טרָאד טגעלפ

 םוצ טשינ ןוא ןרעכייר םוצ טשינ טנשריעג קעשזד טָאה רעטָאפ ןייז

 טנַאגעלע טייג רע .קנַאב ַא ןופ טנעדיזערּפ-עציװ ַא רע זיא טציא .ןעקנירט
 ןפיוא לפיילש ַא לָאמ עלַא טגָארט .טקערָאק ךיז טלַאה ןוא טדיילקעג

 זיא רעבירעד ,טנַאה ַא ןריולרַאפ רע טָאה המחלמ רעד ןיא .דמעה ןסייוו

 רעד ןיא טקעטשרַאפ טנַאה רעטייוצ רעד ןֹופ לברַא רעד לָאמ עלַא

 | .ענעשעק

 יא רע .ןַאמ רענעבירטעגכרוד ַא ןעקנָאד דלָאנרַא זיא רַאפרעד

 רע טקוק לָאמ ןייק רעבָא .רענעלּפ טימ לופ ןוא קידעבעל ,שיגרענע

 סָאװ ןסיוו טשינ רעבירעד ןָאק ןעמ .ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג ןשטנעמ ַא טשינ

 ןייז טציז טייקטעיימשרוַאפ ןייז בילוצ .ןבָאה ןגיוא ענייז ריִלָאק ַא רַאפ

 ןוא רעדניק סקעז טימ בייוו ַא טָאה רע .טייז ַא ףיוא לָאמ עלַא טַאװַארק

 סיוא טפיוקרַאפ סָאװ ,"רינעשקא/ ןַא זיא רע .זיוה ןייש ַא ןיא טניוװ

 םיא טעוװ ריא ןעוו .רַאלָאד םעד ףייטש טלַאה רע .ןטפעשעג עטריטַארקנַאב
 ,ןטסייוו רשפא; :עגַארפ עבלעז יד ןוא ןייא קידנעטש רע טָאה ,ןענעגעגַאב

 סעיָאב יד 71 געט רָאּפ ַא ףיוא רַאלָאד טנזיוט עכעלטע ןגירק ןָאק ךיא ּוװ

 ייב טירבעגּפָא ןיוש ךיז ןבָאה ךס ַא לייוו ,טוג רעייז ןיוש םיא ןענעק

 ןיא .ּפָאקירד ַא ןוא רעלָאצַאב רעטכעלש ַא זיא רע זַא ,ןסייוו עלַא .םיא

 :ןדיי יד ןופ טקזוחעגּפָא רע טָאה דנַאלשטיײיד

 ןרילָארטנָאק סָאװ ,עטסכייר יד סָאד ןענעז ,ןשטנעמ יד ַָאיטָא --

 עשירעטילימ יד וצ ןהנעט רע טגעלפ -- ? תומחלמ ןכַאמ ןוא ןעגנוריגער

 ,ייג ..? תורישע עצנַאג סָאד סע טגיל טנעה ערעייז ןיא -- .ןטנַאיצילַאּפ

 ףרַאד ייז .טנַאה ןיא ןטלַאה טשינ סקיב ןייק וליפַא ךָאד ןענעק ייז .ייג ,ןוש

 ,לביב רעד ןיא ןבירשעג טייטש סע יװ ,ףָאש ןעשַאּפ ןזָאל ןעמ

 ,ןשייטס-ןילָאזעג ןסיורג םעד טָאה סָאװ רעד ,סעקשטָאה ירעשוד ןוא

 ןעמ טסיוװעד טרָאד .ןליבָאמָאָאטױא ערעייז רַאפ זעג ןפיוק עלַא ןעמעוו ייב

 ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ןבעל עטַאוװירּפ סמענייא ןדעי ןגעוו תוישעמ עלַא ךיז

 -רעטנוא טגעלפ רע .ךעלרעלעט ףיוא סע רע טגיילעצ ,בולק ןיא טמוק רע

 :ןענעקנַאד דלָאנױא ןטלַאה

 ןופ ץַאק ַא ןענָאק סָאװ ,תובשחמ עטכעלש טימ ןשטנעמ עשלַאפ --

 ןופ דלוש יד ןפרַאו וצ טיירג לָאמ עלַא ןענעז ,ןבײרטסיױרַא טשינ ןוויוא
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 סבָאקי:שזד רעגנוי רעד

 -- ןעיירש ןוא ןציה ךיז טגעלפ רע --- .שרעדנַא ןצעמע ףיוא ,לַאפכרוד רעייז

 !עדנַאגַאּפָארּפ עליוה זיא ,טלעו יד ןרילָארטנַאק ןדיי יד זַא ,השעמ יד
 .! רעטלַאלטימ ןרעטצניפ ןופ ךָאנ ךיז טּפעלש סָאװ השעמ עטלַא ןַא זיא סָאד

 ןענעז קינ ןוא רעטלַאװ זַא ,ןעזעג טָאה רע .טלכיימשעצ ךיז טָאה בייא

 לָאמ ןייא טשינ .בולק ןופ רעדילגטימ עקיזָאד יד וצ ךעלנע טשינ ללכב

 -ימַאּפ ,דַאלָאקָאש טלייטעגסיוא דנַאלשטיײד ןיא םירבח עקיזָאד יד ןבָאה

 יד סקארט ןוא סּפישזד ערעייז ףיוא ןעמונעגפיורַא וליפַא ןוא טיורב ,ןסָאר

 ,ןרעװַאר ,ךעלקימולק רעייז טימ סעקינועגַאל עקידנרעדנַאװ ,עטיײרפַאב

 לבאראל לשראמ ,לליהטופ קעשזד ,במארקארעמ ןָאשזד .רעדניק ןוא ןעיורפ

 ןייא טשינ ןענעז ,(ןָאילַאטַאב ןיא רעריפ-קָארט יד) ןעקנַאד דלָאנרַא ןוא

 ןופ תונברק עשידיי יד תובוט ןָאט וצ ידכ ,ןגעוומוא טימ ןרָאפעג לָאמ

 ןייז טשינ ןלָאז ייז ןקנערפ ןוא ןפלַאר ןטעב ןגעלפ ייז ךיוא .םזירעלטיה
 דיי עמערָא יד וצ גנערטש יױזַא

 םינּפ ןייז ףיוא לכיימש רעדלימ ַא .טקיאורַאב טליפעג ךיז טָאה בייא

 בולק ןופ רעדילגטימ עלַא טשינ זַא ,ןייזטסּוװַאב םעד טקירדעגסיױוא טָאה
 סביײא טיול -- טָאה סָאװ טנַאװ יד .ןטּכעלש םוצ ןייז ןד ןעמ ףרַאד

 -טימ עקירעביא יד ןופ םיא טלײטעגּפָא טַאהעג -- לייטרוא ןקידרעירפ

 רעצרַאװש ַא יו ,ןדנוװשרַאפ זיא טנַאװ עקיזָאד יד ,בולק ןופ רעדילג
 ,ןוז יד טלקנוטרַאפ טַאהעג לייו רעצרוק ַא ףיוא רָאנ טָאה סָאװ ,ןקלָאװ

 ןצעביז לטיּפַאק

 טנעדיזערפ םעד ןעמיטשַאב טעװ שיפ רעטסערג רעד

 םייב ןענַאטשעג ןענעז ןרעטגָאלס טרעבָאר טימ ידערקעמ רעמָאה
 ןוא ץרַאה טימ טדערעג טָאה טרעבָאר .ךערּפשעג ַא ןיא טפיטרַאפ ,טעפוב
 ,ּפָאק טימ טרעהעגוצ ךיז טָאה רעמָאה

 טָאה ,עציילּפ רעקידרעקיוה ,רעכיוה ַא טימ רערַאד ַא ,רעטגאלס בָאב
 -יןבעגסיא ,רעניד רעד טימ םינּפ ךיילב ןייז טקישעגסיױרַא לָאמ עלַא
 ןייז ןופ רעירפ -- ךעלעסנָאװ ענערױשעגוציטַארוקַא יד רעביא זָאנ רענעג
 ,ענייז ןעוועג טשינ ןטלָאװ ייז יו ,סיורָאפ ןפרָאװעג רע טָאה סיפ יד .ףוג
 ייווצ רעדָא רָאי ַא ןיא ,ערעטיש ןוא עניד טַאהעג רע טָאה ּפָאק ןפיוא רָאה
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 רעגניז בקעי

 סָאד ןגָארטעג לָאמ עלַא טָאה רע .ךילּפ ַא ןבָאה ןיוש רע טעװ םורַא

 קידנעטש זיא דמעה-טרָאּפס עלעקנוט סָאד ןוא ,לקער-טרָאּפס עבלעז

 רעד ןופ ןגָארטעג דָארג רע טָאה ןזיוה .זדלַאה םייב טלּפענקרַאפ ןעוועג

 ןפיוא .שטיינק ַא טימ טסערּפעגסיוא ןוא ןייר ,קיטכיצ ,עדָאמ רעטסייג

 בייא ןעוו .ןטייקשידלעה ייר ַא טימ טנכייצעגסיוא בָאב ךיז טָאה טנָארפ

 רעמָאה םענעסָאשעגכרוד םעד ןגָארטעג ,ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא ,טָאה

 ,ףליהוצ ןעמוקעג םיא זיא סָאװ רעקיצנייא רעד ןעוועג בָאב זיא ,ידערקעמ

 רעד ,רעטָאפ ןייז טָאה ,המחלמ רעד ןופ ןעמוקעגמיײהַא זיא רע ןעוו

 ןבָאב ןבעגעג ,?סטעקרַאמרעּפוס; ןופ ץענ ַא ןיא רעדלָאהקָאטס רעטסערג

 רעטוג ַא זיא ןוא ואווגאשזד:טרָאּפס ַא טביירט רע .טמַא-רָאטקעריד ַא

 םיא טימ ךיז טסעמרַאפ רע ןבעל סָאד יו ביל רע טָאה ןבייא .רעצנעט

 .ליּפש-ףלָאג ןיא ךיוא ןוא ,לופ-גנימיוס סבולק םעד ןיא .,ןעמיווש ןיא

 .שטנעמ רעקיצרַאהטוג ןוא רעקיאור ַא זיא רע

 ץעק .רעבייוו ןוא ץעק ביל טָאה רע -- םיא טימ זיא הרצ ןייא רעבָא

 רע טרינימירקסיד ןעיורפ ןגעק רעבָא ,הרצ עבלַאה ַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ

 :רעבייו ליפ ױזַא סָאד טמענ רע ןענַאװ ןופ טשינ טסייו רענייק .טשינ

 .רענעמ ענעגייא ןבָאה סָאװ ןעיורפ וליפַא ןוא ךעלדיימ ,תונמלַא ,עטגעג

 ןַא טימ ןענעקַאב ךיז ,ןליוו סבייוו ןייז רעטניה ,ליוו סָאװ רענייז טניירפ ַא

 ןטלַאה טעוװו ןוא ןפלעהסירַא בָאב םיא טעװ ,"יורפ רעקידנעטשנָא;

 ןָאק תובוט ןעמעלַא טוט סָאװ שטנעמ ַא ...ליומ ןייז טכַאמרַאפ שיטעמרעה

 רעדילגטימ לָאצ רעסיורג ַא ייב טבילַאב רע זיא רעבירעד .ןבָאה ביל ןעמ

 ,בולק ןיא

 השוב בילוצ רעבָא ."םיכרד; ענייז ןופ טסּוװעג דָארג טָאה בייוו ןייז

 ךָאנ טָאה סעקׂשטָאה ירעשזד עכלעוו ןופ ,תוביס ערעדנַא בילוצ יצ

 יו רעבָא .ןגיושעג טייצ עגנַאל ַא יז טָאה -- טסוװעג טשינ לייוורעד
 טריפ ןַאמ ריא ױזַא יוו ןסייוו ןעיורפ עלַא ןעוו ,ןגייווש יורפ ַא ןָאק גנַאל

 םישדח טכַא טימ .ןדייל טלָאװעג טשינ רעמ עקַאט יז טָאה ..,? ףיוא ךיז

 סָאד ןרָאװעג ןבירשעגוצ ריא זיא סע .טג ַא ןעמוקַאבסױרַא יז טָאה קירק
 רַאלָאד טנזיוט ןצפופ וצ ,הנויח ףיוא שדוח ַא רַאלָאד טנזיוט ,רַאק יד ,זיוה

 "נוא ןלעוו ךעלגניי יירד יד ןעוו ,ןדעי רַאפ גנודליב-טעטיזרעווינוא רַאפ

 טעװ יז זיב ,ןעגנוקיטיגרַאפ עלעיסנַאניפ רערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןסקַאװרעט

 רעקיסַאּפ רעד טכַאמעג טשינ ריא ךיז טָאה לייוורעד .ןבָאה הנותח רעדיוו

 ריפ ךָאנ יז טגנַאלרַאפ טציא .טשינ ךיז טעװעלַאשז יז רעבָא .ךודיש
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 סבָאקייש/זד רעגנוי רעד

 טימ ,יז טגָאז ,ןעמוקסיוא טשינ ןָאק יז לייו ,שדוח ַא רַאלָאד טרעדנוה

 טרעבָאר זיא ידערקעמ רעמָאה .עמוס רעטנקסּפעגוצ טכירעג ןופ רעד

 רעטסנרע רעד רָאפ טציא סָאד טמוק םעד ןגעוו טָא .טַאקָאװדַא סרעטגאלס

 ,טנעילק ןוא טָאקָאװדַא -- טניירפ עדייב יד ןשיווצ סעומש

 -רעד עדייב ךיז ןבָאה ,ךערפשעג סָאד טקידנערַאפ ןבָאה ייז ןעוו

 םענעגיובעג ַא טימ לייו ַא ןסעועג זיא בייא ,לשיט סבייא ֹוצ טרעטנענ

 .קעד-שיט םענופ ןעגנַאהעגּפָארַא זָאלגעװַאב זיא טנַאה עטכער ןייז ןוא ,ּפָאק

 ַא ןדערוצסיוא ןָא ןבייא ןגעקטנַא ןציז ןבילבעג זיא רעמָאה ךיוא
 ,טמיטשעג טוג טשינ זיא רע זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ וצ טשינ ידכ .טרָאװ

 לוטש רעקיטייז ַא ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,גנוטייצ יד ןעמונעג בייא טָאה

 ןליפַא ןוא ,"סקימָאק, יד ,גנולײטּפָא-טרָאּפס יד ןענעייל ןביוהעגנָא ןוא

 רע טָאה המשנ רעטקיטייועצ ַא טימ .לעירָאטידע ןפיוא קילב ַא טּפַאכעג

 יװ ,ךיג טגעװַאב ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז .ךעלהרוש יד וצ טּפַאכעגוצ ךיז

 עצרַאװש יד ןוא ןרוטַאקירַאק עקידהנושמ יד ןשיוװצ טכוזעג טלָאװ רע

 ןייז ףיוא ןוא לרעטכעלעג ןקיכיכ סרעטלַאװ ףיוא דיײשַאב ַא ,ךעלתויתוא

 טָאה טרָאװ:טסיירט עקיטפערק סָאד .גנומיטש רעטקירדעג .,רענעגייא

 טרעביפעג טָאה ץרַאה ןייז .ןענופעג טשינ ןטלַאּפש-סגנוטיײצ יד ףיוא רע

 ןייגוצ רע לָאז יצ ,ןילַא ךיז טגערפעג רעבירעד טָאה רע .שפנ-תמגע ןופ

 טימ רָאג רעדָא ,גנוריפפיוא ןייז ןגעוו ןרעטלַאװ טימ סעומש ַא ןּפַאכ ןוא
 .סנייז ליומ עווישרַאּפ סָאד ןכַאמרַאפ ּפעלק עכעלטע

 יו ןױשרַאּפ ַאזַא ןליפַא ףרַאד -- בייא טכַארט --ןעמעלַא ךָאנ;
 ,"דייר ןוא םישעמ ענייז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז ,רעטלַאװ

 רעבָא םיא ןענעז המחלמ רעד ןופ ןעמוקעגמײהַא זיא בייא טניז
 ןָאק רע זַא ,ןילַא קנַאדעג רעד .רעדיוורעד ןעוועג ןעגנולדנַאה עלאטורב
 טָאה -- ןייצ עכעלטע ןקַאהסיוא יצ ,ןייביזָאנ םעד ןכערבעצ ןרעטלַאװ
 ,ןילַא ךיז ןופ יװ ,ןטסיופ ענייז ךיז ןבָאה ךָאד .ןקָארשעג רעייז םיא
 ַא ןכַאמ טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,טצירקעג ןבָאה ןייצ ענייז ןוא ,טלייבעג
 .זיא ,סבָאקיישזד בייא ,רע רעװ ,ןזייוו וצ ווּורּפ ןטצעל

 ,ײמרַא רעד ןיא יצ ,ןרָאי-לוקסיײה ענייז ןיא ןעמוקעגרָאפ סָאד טלָאװ
 טשינ םענעי טלָאװ ןיילַא רע ביוא .טנרעלעגּפָא טוג םענייא ַאזַא רע טלָאװ
 -געמָאק ןרַאפ טגָאלקרַאפ םיא רע טלָאװ ,ןירַא עדרָאמ רעד ןיא ןבעגעג
 רעשידיי ַא טָאה עינַאּפמָאק רעטייווצ רעד ןיא יוװ ,טוג טקנעדעג בייא .טנַאד
 ,"קייק, ןפורעג םיא טָאה לַארָאּפרָאק רעד זַא ,טגָאלקַאב ךיז טַאדלָאס
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 רעמ ןטכַארט וצ טשינ ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ ןיוש טָאה לַארָאּפרָאק רעד

 ןיא רעסַאװ טימ טיורב ףיוא געט ריפ ןסעזעגּפָא זיא רע ; ךַאז ַאזַא ןגעוו

 ,גנַאר ןייז ןעמונעגוצ םיא ייב ןעמ טָאה טייצ רָאי ַא ףיוא ןוא ,רעצרַאק

 יו ,טציא רעבָא .ײמרַא רעד ןיא ןוא ןרָאי עגנוי יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ?טונימ רעסייה רעד ףיוא ןוא ?ןעמעלַא טימ ןגָאלש ןּפַאכ ךיז רע ןָאק

 טעװ ?לקָאי, ַא יו ,טניירפ ענייז ןופ ןגיוא יד ןיא רַאנ-וצ ןכַאמ ךיז טעוװ רע

 ןייז רעצעמע ןעד טעװ !ןיײלַא רענייא ךָאד זיא רע ןוא .ןעזסיוא ךָאד רע

 ,,? טייז ןייז ףיוא

 סע .ןינע ןצנַאג םעד ןרירָאנגיא וצ רעסעב ,ןעניזַאב ךיז טָאה בייא

 ןדער .ןעניױשרַאּפ עכלעזַא טימ ךיז ןהנעטוצסיוא עדריוו ןייז ןגעק זיא
 ןעזסיוא טעװ ,רעטלַאװ ןרוכיש םעד טימ ךיז ןטסעמרַאפ רעדָא ,םעד ןגעוו

 ףיוא ןלעטשסיוא ןיילַא ךיז יװ ,טנַאװ ןיא ּפָאק םענעגייא ןייז ןגָאלשעג יו

 | ,רעטכעלעג שיטייל

 םוצ ןעמוקעג בייא זיא גנוריפפיוא עקידריו ןייז ןקיטכערַאב וצ ידכ

 ןוא רעלעדייאא ןכַאמ טשינ ןשטנעמ ַא ןעמ ןָאק פעלק טימ זַא ,ריפסיוא

 טנעמָאמ ַאזַא ןיא .ןרעטלַאװ טנעקעג טוג ץנַאג טָאה רע ,רעשילַארָאמ טשינ

 -טנַא ןוא ןײרַא םינּפ ןיא ןבייא ןכַאל טעװ ,עטַאװעמת ןכַאמ ךיז רע טעוו

 זַא ,טניימעג טשינר ָאג רעטרעוו ענייז טימ טָאה רע זַא ,ךיז ןקידלוש

 טײטשרַאפ .טניירפ עטנעָאנ ןשיוצ סַאּפש ַא ,סָאּפש ַא זיולב ןעוועג זיא סָאד

 ַא ןיא ןביילב טעװ ,בייא ,רע ...? תמא טשינ ?ץיביק ןייק בייא טשינ ןעד

 :ןרעה ןלָאז עלַא זַא ןָאט גָאז ַא טעװ רעטלַאװ ןעוו ,טייהנגעלרַאפ

 ןבָאה עלַא רימ ? דיי ןייק טשינ ןעד טסיב ,סבָאקיישזד עלעבייא --

 ,טסיב וד רעוו ךָאד טגָאז ןיילַא ןעמָאנ ןייד ? ךיז טסמעש ֹוד ןוא ביל ךיד

 .יריד ףיוא טרעדנּוװ ךימ

 טשינ טייו ךָאנ טעוו'ס רעבָא ,ןקידנע ױזַא לייוורעד ךיז טעװ סָאד

 עכעלטע; :טכַארטעג בייא טָאה עינָאריא רעקירעיורט טימ .ףוס רעד ןייז

 לָאז ,לוונמ רעקיזָאד רעד זַא ,עיטנַארַאג ןייק טשינ ןענעז ּפעלק עטוג

 ןוא .קסיּפ ןשיטניה ןייז ןענעפע רעדיוו טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב טשינ
 טשינ קשח ןייק רע טָאה םעד וצ ,עיסוקסיד ַא ןיא ןזָאלנײרַא ךיז רעדיוו

 .תמא רעד טשיוורַאפ ךעלנייוועג טרעוו חוכיוו ןסייה ַא ןיא לייוו ,טַאהעג

 לייוו ,ןענַאד ןופ ןפיױלסױרַא רעכיג סָאװ :געװסיוא ןייא םיא רַאפ טביילב

 !ןענַאד ןופ ןעװעטַאר ךיז זומ רע .ןרעו טקיטשרעד רע טעװ שרעדנַא

 ,טצפיזעג רע טָאה -- !זֹומ רע
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 סעּפע םיא זיא סָאװ ,השוב ַא טליפעג בייא טָאה ןצרַאה ןיא ךיז ייב

 רעטלַאװ יוװ ,םענייא ַאזַא טימ ךיז ןטסעמרַאפ וצ ןלַאפעגנייא םיצולּפ

 עקיצומש סָאד ןכַאמרַאפ וצ םענעי ידכב ןָאט ֹוצ סָאװ ,רעבָא ? טָאבָאר

 ףיוא סעכ ןיא רעמ ןעוועג רשפא זיא בייא .טסווװעג טשינ רע טָאה סָאד ,ליומ

 יֹבֲא ,םיצורית רדסכ טכוז רע לייו קינ ןוא ןרעטלַאװ ףיוא יו ךיז

 טימ ןגיוושעג טָאה בייא .ייז טימ טסעמרַאפ ַא ןיא ןטערטוצניירַא טשינ

 עלַא ןעגנולשעגּפָארַא רעצ טימ טָאה ןוא ,םיא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,עדריוו

 ,גנוקידיילַאב ןופ ןמיס ןייק ןזייוווצסױרַא טשינ טריבורּפ ןוא סעיצַאוניסניא

 .תובשחמ ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא רע

 ןיא יקסיוו זָאלג סיורג ַא טימ ,רעכעליירפ ַא ,רעטלַאװ זיא םיצולּפ

 ףסעזעג ןענעז בייא ןוא רעמָאה ןכלעוו ייב לשיט םוצ ןעמוקעגוצ ,טנַאה

 לסקַא סבייא ףיֹוא טנַאה עבָארג ןייז ףיורַא גייל א ןבעגעג טָאה רעטלַאוװ

 :רוכיש א ןופ דיירפ טימ ןפורעגסיוא ןוא

 ?ןסָאלשַאב ןבָאה רימ סָאװ טרעהעג טסָאה ,בייא ---

 טגערפעג טשינ בייא טָאה ,תובשחמ ענייז ןופ םעטּפַאר ןסירעגסיױרַא

 רָאנ ,עגַארפ ןייז ףיוא טרַאװעג טשינ ךיוא טָאה רעטלַאװ ןוא ,7? סָאװ;

 :ןפורעגסיוא ןוא זָאלג ןייז ךיוה ןביוהעג

 חור ַא ,טרָאד ,יעה ...! סעיוב ,ליטש ןייז לָאז ..! סעיָאב ,סעיָאב --

 ...ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ! ךיא גָאז ליטש ןייז לָאז ! ןיירַא ןטַאט רעייא ןיא

 ןסָאלשַאב זיא סע ..!ךָאד דער ךיא !ליטש ןייז לָאז */טיא םעד ראג;

 ןלעװ עלַא !שיפ ןּפַאכ סױרַא רימ ןרָאפ ,לָאמ ןקידנעמוק זַא ,ןרָאװעג

 טדנעוועג סרעדנוזַאב ךיז טָאה רע -- ..! עלַא ...? טרעה ריא ! ןרָאפטימ

 !ןרָאפ ךיוא טסעוװ וד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא ,כייא -- ןבייא וצ

 ,ןבייא רַאפ ,זייב טרעפטנעעג רעמָאה טָאה --- ! ןרָאפטימ טעװ רע ---

 טימ רשו ,רעדילגטימ ךָאנ לשיט םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סע

 -רעטעּפ רַאמלע .טנעה יד ןיא ריב רעזעלג עסיורג טימ רעוו ןוא סליײטקָאק

 ?ןרעמָאה וצ ןוא ןבייא וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןָאס

 םעד ןּפַאכ טעװ סָאװ רעד זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא סע --
 .טנעדיזערפ רעיינ רעד ןרעוו טעװ רעד ,שיפ ןטסערג

 ןופ רענייא רעדעי ּוװ "טאפקעשזדג םעד ןעניוועג ךיוא טעװ רע --
 -עגוצ ףַאלוא קינ טָאה --- .קיטש ַא רַאלָאד ןעצ וצ ןגײלנײרַא טעוװ בולק
 ןבָאה רימ ןעוו ,טרָאד טמיטשַאב רימ ןבָאה ץלַא סָאד טָא -- ןבעג
 .טדערעג
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 ירט; :טּפַאכעגרעטנוא רעדילגטימ לָאצ ערעסערג ַא טָאה דלַאב

 "! סדישט

 ןפורעגסיוא טָאה -- !טנעדיזערּפ םעיינ םעד רַאפ "סדישטיירט; --

 ,סעקשטָאה ירעשזד

 .ָאנד ןזיב רעזעלג ערעייז ןעקנורטעגסיוא עלַא ןבָאה דיירפ טימ

 ךיז טָאה -- .סָאד טלעפעג רימ .קיסעמטרָאּפס זיא סע .ןייפ ,ןייפ ---

 רעוו ,רעד טנעדיזערּפ ןייז לָאז .יעקדָא ,יעקדָא --- .טכַאלעצ ןָאטגנירעה בָאב
 ...יעק-ָא .שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ סע

 "יוא רעד ,סמיס יאול טָאה -- .ןסָאלשַאב סעיָאב עלַא ןבָאה ױזַא --

 .טפַאגעג ןוא ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ןרעמָאה וצ טגָאזעג ,רחוס-ןליבָאמָאט

 -- ,"לעיד יע זיא לעיד יע, .סע טביילב ױזַא .סולשַאב זיא סולשַאב --

 טָאה זָאנ עטיור ןייז ןוא ,טול יו רערוכיש ַא ,לליהאט ףלָאר ןעירשעג טָאה

 ,טרעטיצעג זעוורענ ייברעד
 ןיא ןבייא טכַאלעגנײרַא רעטלַאװ טָאה --- ! סולשַאב זיא סולשַאב ---

 ,ןירַא םינּפ
 טימ ןטלַאהעג רע טָאה רעטכינ ןעוועג זיא ןָאסרעטעּפ רַאמלע ןעוו

 רעדָא ןרעטלַאװ וצ ןלַאפנײרַא לָאז טפַאשטנעדיזערּפ יד רעדייא .ןרעמָאה

 -עכיז ןוא רעסעב לָאמ טנזיוט ןיוש זיא --- גנוניימ ייז ןעוועג זיא -- ןקינ

 ןרעטנוא רעבָא קידנעייז .טנעדיזערּפ רעיינ רעד ןייז לָאז בייא זַא ,רער

 רענדָאמ רעד וצ טעקמָאבעגוצ גנומיטש רעכעליירפ ַא ןיא רע טָאה ,לזעלג

 זיא בולק רעד ןעמעוו ,טנעדיזערּפ רעקידנעײגקעװַא רעד ןיילַא רע .ליּפש

 -ַאװצ ,רעטלַאװ ןוא קינ סָאװ סולשַאב םעד טריסנָאנַא טָאה ,רעייט ןוא ביל

 .ןסָאלשַאב טַאהעג לקניוו ןיא טרָאד ןבָאה ,רעדילגטימ עּפורג ַא טימ ןעמ

 ןטלַאהעגסױא טשינ רעבָא רע טָאה ,טעקשָאינשַאב ןעוועג זיא רע שטָאכ

 -רעד ךיילג םיא טָאה רעכלעוו ,קילב ןטרעדנּוװרַאפ ןוא ןגנערטש סרעמָאה
 ןעיירפַאב וצ ידכ ...ךיז ןשיװצ טדערענּפָא טַאהעג ןבָאה עדייב ייז סָאװ ,טנָאמ

 ןוא קינ וצ ןָאטעג דנעוו ַא ךיז רע טָאה ,ןקילב עזייב סרעמָאה ןופ ךיז

 :ןרעה ךיוא ןלָאז בייא ןוא רעמָאה זַא ,רעטלַאװ

 סָאװ : טנעדיזערּפ ןייז עדייב ךָאד טליוו ריא ! רעטלַאװ ! קינ ,יעה --
 רעוו ,סיירג רעבלעז רעד ןיא ,שיפ ייווצ ןּפַאכ טעוו עדייב ריא זַא ,ןייז טעוו

 קרַאטש ךיז טָאה רע -- !?ַאַאַאה ,טנעדיזערּפ רעד ןייז טלָאמעד טעוו

 .טכַאלעצ
 ןָאטעג ײּפש ַא קינ טָאה -- !ןירַא דרע רעד ןיא ייג ,"לעה וט ַָאג, --

 .טייז סרַאמלע ןיא
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 ןצכַא לטיּפַאק

 ןיירַא עדרַאמ רעד ןיא ןרעטלַאװ טגנַאלרעד רעמָאה

 טסּוװעג טוג טָאה ,דנַאטשוצ ןרוכיש ַא ןיא שטָאכ ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע

 -עגוצ יטרַאּפידגַאי רעד ףיוא ךיז רע טָאה לַאפוצ ַא ךרוד .טדער רע סָאװ

 .ןגָאװ-ןשייטס ןרעטניה ,טניירפ ייווצ ןשיוװצ דלַאװ ןיא סעומש ַא וצ טרעה

 ןוא טָאבָאר רעטלַאװ יא זַא ,ןעגנורדעג רַאמלע טָאה ךערּטשעג םעד ןופ

 -יזערּפ-בולק רעקידנעמוק רעד ןרעו ךיז טליוו ןדייב ,ףַאלוא קינ יא

 טכַאלעג קרַאטש ןבָאה יטרַאּפ-דגַאי רעד ףיוא רעסעומש ייווצ יד .טנעד

 : ןָאטעג גָאז ַא טָאה רענייא .ליּפש רעד ןופ

 ..ּפעק יד ייב ןסײרמורַא ,סנשיטילַאּפ יד ,ןטרָאד ךיז ייז ןלָאז --

 רענייק ,בייא ןוא רעמָאה ,קינ ,רעטלַאװ רעסיֹוא טָאה ,רעבָא טציא

 ךָאנ ןעמונרַאפ ,בייא .גנוקרעמַאב סרָאמלע טּפַאכעגפיוא טשינ לָאז ןיא

 סרַאמלע ןופ ןיז ןלופ םעד ןעמונעגפיוא טשינ ךיילג טָאה ,ןילַא ךיז טימ

 סָאװ ,עגַארפ ַא ףיױא רעפטנע ןַא ןעניפעג טוורּפעג טָאה רע .רעטרעוו

 לַאז ןיא רעבָא ? רעטלַאװ סָאד םיא טוט סָאװרַאפ : חומ ןייז טרעבקעעג טָאה

 ףיוא טשינ ןוא דייר סרַאמלע ףיוא טכַא ןייק טגיילעג טשינ רענייק טָאה

 ,טלמוטעג ןוא ןגירשעג ,טציהעג ךיז ןבָאה עלַא .םיא ןגעק רעטרעוולדיז סקינ

 רעקיטש טיעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה ךעלשיט יד ףיוא ןוא טעפוב ,ליד ןפיוא

 רעשעלפ ןוא ,ריב רעזעלג ענעקנורטעגּפָא-בלַאה ןוא עקידייל ,שיילפנשריה

 ןַאמוט א ,ךעלעקניוו עלַא ןיא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ ןעוועג ןענעז יקסיוו ןופ

 עוטַאטס ענעזנַארב יד טלּפענרַאפ טָאה ,ךיור-ןטערַאגיצ ןוא -ןרַאגיצ ןופ

 .עּפמַאר-עניב רעד ןבעל ,רעקייב ינרַאב טנַאנעטיײל ןופ

 ךָאד .ערעפסָאמטַא רעצנַאג רעד ןיא קירעביא טליפעג ךיז טָאה בייא
 ןייטש ַא ןעמונעגּפָארַא ןבָאה דייר סרַאמלע ,ליטש ןוא קיאור ןסעזעג רע זיא
 סרעטלַאװ ןעמוק סע ןענַאװ ןופ טסוװרעד טציא ךיז טָאה רע .ץרַאה ןייז ןופ
 ,רע זַא ,ןליוו רעדילגטימ יד זַא ,סיוא טעז .ןכַאל סקינ ןוא ןעײרעדױלּפ
 טָאה ןקינ ןוא ןרעטלַאװ רָאנ ,טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד ןייז לָאז ,בייא
 טָאה רע זַא ,ךיז ןרעכיזרַאפ וצ ידכ .טנעדיזערּפ ןרעוו ןײלַא טלָאװרַאפ ךיז
 :ןרעמָאה וצ טגָאזעג רע טָאה ,ןינע ןצנַאג םעד ןעמונעגפיוא סוג

 זיא רע סָאװ ,םעד ןופ ןעמוק דייר עשירַאנ סרעטלַאװ זַא ,סע טסייה --
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 רעגניז בקעי

 ןילַא םיא ךיז טליו סע ;טנעדיזערּפ רעקידנעמוק סלַא ןָאזרעּפ ןיימ ןגעק

 .טלכיימשעצ בייא ךיז טָאה -- טנעדיזערּפ רעד ןייז

 :טרעפטנעעג רעמָאה טָאה גנוקרעמַאב רעקיזָאד רעד ףיוא

 יוװ קיטַאלג ,ןצלירג ןָא ץלַא טּפַאלק { סענזיב ַא יוװ זיא יטעײסָאס ַא --

 זיאס ןוא סטָאבָאר קיטעט ןענעז טרָאד זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןישַאמ עטלייאעג ַא

 סָאװ טוג רעייז עקַאט זיא'ס .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ סערעטניא רעד ָאטשינ

 טלָאװ רעגרע .בולק ןיא טנעדיזערּפ ןייז וצ ןליוו ןוא עיציבמַא ןבָאה ייז

 .טמַא םעד ףיוא טשינ טפיול רענייק ןעוו ,ןעוועג

 .בייא טרעדיוורעד -- ...? רעמָאה ,ןפוא ַאזַא ףיוא טשינ רעבָא --

 .ךיז ןשטניוו רימ יוװ ,ןגעוו יד ףיוא ןבעל סָאד טייג לָאמ עלַא טשינ --

 .שירעריפרַאפ ןוא לַאטורב זיא ןבעל סָאד -- ,רעמָאה םיא טרעפטנע --

 ןוא רענגעק ערעזדנוא ןביילקוצסיוא טייקכעלגעמ יד ָאטשינ זיא לָאמטפָא

 .קיטקַאט רעייז טשינ יאדווַא

 סָאװ ןָאטעג האנה טָאה םיא .טכַארטעג טציא בייא טָאה םעד ןגעוו טשינ

 ענעי ךיז ןגעמ ןגעווטענייז רַאֿפ .עטסיזמוא ןַא ןעוועג זיא קערש ןייז

 םעד לחומ ייז זיא רע .טנעדיזערּפ ןייז ןופ דובכ םעד טימ ןגרעוורעד

 םיא רַאפ ןעועג סָאד זיא יאדװַא .ורוצ ןזָאל םיא לָאז ןעמ יבַא ,רָאנָאה
 רעד ןייז לָאז ,בייא ,רע זַא אקווד ןליוו רעדילגטימ לָאצ ַא סָאװ ,טסיירט ַא

 ןבעגעג ןעמעלַא טציא רע טלָאװ דיירפ סיורג ןופ .טנעדיזערּפ רעקידנעמוק

 ,םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ רעטלַאװ רעבָא זיא .ןובשח ןייז ףיוא ןעקנירט וצ

 :ןעיירעדױלּפ עשיניצ ענייז טימ טעשטוקָאד ןבייא רע טָאה רעדיוו

 רַאפ יו ארומ ױזַא טשינ וטסָאה ךעלעשיפ רַאפ ,רעסיז קינָאה --

 טָאה --- .שיפ עטליפעג ךס ַא ןכַאמ ןעמ ןָאק שיפ ןסיורג ַא ןופ ? ךעלעשריה

 ,המכח רענעגייא ןייז ןופ טעשזריהעצ ךיז רע

 -מָאק ףוסל ןוא ,ןריצָאװָארּפ םיא ליוו רעטלַאװ זַא ,טליפעג טָאה בייא

 ןייז טפייטשרַאפ רע טָאה .רעדילגטימ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןריטימָארּפ

 ןעוועג ךָאד ןענעז סָאד לייוו ,ּפיל עטשרעטנוא יד ןסיברַאפ ןוא טסיופ

 ןעגנַאלרעד ןוא טנַאה ןייז ןבייהפיוא לָאז רע ידכ ,םירוביד עקידנריצַאװָארּפ
 ןעוועג ,רעטָאפ ןייז יו ,רעבָא רע זיא .ןײרַא עדרָאמ רעד ןיא ןרעטלַאוװ

 ןַאמ-עילימַאפ ַא ,רעטלע ןקיטציא ןייז ןיא ,בייא .שטנעמ רעטנכערַאב ַא

 .געלשעג ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןעיירעגירק ןופ ןטיהעג ךיז טָאה ,וצרעד

 ןוא ,ןסַאלעג טדערעג רָאג רע טָאה טנעמָאמ ןטגערעגפיוא ןַא ןיא ,אברדא

 רעמָאה .ךעלטנעמיד עניילק טלייצ ןעמ יו ,רעטרעוו יד טלייצעג ךעלעמַאּפ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןפיוא ןבייא ןַאטעג קירד ַא טָאה רע .טייקטציירעצ ןייז טקרעמַאב רעבָא טָאה

 : ןפורעגסיוא רע טָאה ןרעטלַאװ וצ ןוא ,ןציז ןביילב לָאז רע זַא ,לסקַא

 ! רוכיש טסיב וד --

 -- ריב לעפוק ַא ןופ ןבעגעג ּפוז ַא רעטלַאװ טָאה -- ...? ךיא ,רעוו --

 ןרעביא ןעגנולקטג םיטש ןייז טָאה --- ? רוכיש ןיב ךיא ,טרעה ריא ,סעיִאּב

 ..ךיא ןיב רוכיש ,טרעה ריא --- ,לַאז

 ןוא ץָאלעגּפָא טשינ רעמָאה טָאה -- !טקידײלַאב םיא טסָאה וד --

 ,סעכ טימ טדערעג

 עקכעלעמַאפ ,ןושל סָאד ןריולרַאפ רעטלַאװ טָאה טייקטשימעצ ןופ

 ןַאד ןוא ,עיצַאטנעירָא ןעניוועג וצ ידכ ,זָאלג-ריב םענופ טפיזעגּפָא רע טָאה

 | :ןבייא וצ טדנעוװעג ךיז רעדיוו

 ?יַאב ןיימ ,טיירלַא טסיב --

 .טרעפטנעעג בייא טָאה --- ?טיירלָא ןייז טשינ ךיא לָאז סָאורַאפ ---

 - לָאמעלַא ןיב ךיא ? טיירלָא טשינ ןיב ךיא זַא ,סע טגָאז רעװ --- ,חזגור טימ

 | ,טײרלָא

 ...ןגערפ ךָאד געמ ןעמ .טגערפעג זיולב בָאה ךיא ..! יעקדָא ,יעקדָא --

 טשינ רעמָאה טָאה -- ,טניירפ ןטסעב ןייד טקידײלַאב טסָאה וד --

 ,ןזָאלעגּפָא

 ןרעמָאה טכַאלעצ ךיז טָאה רע .דלודעג ןופ סױרַא רעטלַאװ ןיוש זיא ָאד

 : לוק ןפיוא טדערעצ ךיז ןוא ,ןירַא םינּפ ןיא ךיילג

 ןטסעב ןיימ ןקידײלַאב לעװ ךיא ..ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ...? ךיא ,רעוו --

 קַאה ךיא -- הּפצוח טימ ןרעמָאה וצ ןַאד ןוא -- ...ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,,.? טניירפ

 טסנַאק וד !רעיֵָאל רענעקניטשרַאפ וד ,ןייצ עשירייא ענייד סיוא דלַאב ריד

 עלעשעלפ ַא ןבעג ריד רשפא .ןעקנירט טשינ רעסַאװ-עדָאס ןייק וליּפַא ךָאד

 ןביוהעגנָא םיא ןוא ןבייא ֹוצ ןגיובעגנייא ךיז טָאה רע -- ?לפינ ַא טימ

 ,ביל םיא ךָאד בָאה ךיא .טניירפ רעטסעב ןיימ ,רערעייט ןיימ יבייא --- .ןשוק

 רעטסעב ןיימ ,רערעייט ןיימ זיא סבָאקיישזד בייא .טניירפ ןטסעב ןיימ

 ,ןוז ןשיוורוק םעד ,"שטיב-ייא-ףָא-ןאס; ןשירייא םעד גָאז ,בייא ...טניירפ

 טדנעװ רעטלַאװ .טרעפטנעעג טשינ טָאה בייא -- .ביל ךימ טסָאה וד זַא

 ןַא טסיב וד -- .ןירַא םינּפ ןיא םיא טכַאל ןוא ןרעמָאה וצ רעדיוו ךיז

 ...! שטיב-ייא-ףָא-ןָאס-ייא .טסיב וד סָאװ טָא ,שטיב-ייא-ףָא-ןאס; רעשירייא
 ןוא קילב ןקידנטעב ַאזַא טימ ןוא זָאנ ןייז טשיװעגּפָא טָאה רעטלַאװ
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 רעגניז בקעי

 טשינ טָאה רענעי זַא ,ןגיוא יד ןיא ןבייא טקוקעגניײרַא טייקכייוו ליפ ױזַא

 ענעשעק ןייז ןופ טערַאגיצ ַא ןעמונעגסױרַא ןוא ןויסנ םעד ןטלַאהעגסיױא
 .ןרעטלַאװ ןגָארטוצ טלָאװעג ןוא

 טּפוטשעגּפָא טָאה רע .לוטש ןופ ןביוהעגרעטנוא סע טָאה ןרעמָאה

 םענ ַא שיגרענע ןַאד .ליד ןפיוא ןלַאפעג זיא טערַאגיצ רעד ,טנַאה סבייא

 טימ ןגיולפעצ ךיז זיא ריב זָאלג סָאד זַא ,ןצַאל יד ייב ןרעטלַאװ ןָאטעג

 ןיא ןרעטלַאװ טגנַאלרעד טָאה טנַאה ענעביוהעגפיוא סרעמָאה .גזַארבעג ַא

 טּפַאלקעגּפָא ךָאנרעד .ךיוב ןיא סעצכוב עטנוזעג עכעלטע ןוא עדרָאמ רעד

 גָאז ַא ןוא ,ןבױטשּפָא יז ןלעװ טלָאװ רע יו ,רעטייווצ רעד ןיא טנַאה ןייא

 :ןבייא וצ ןָאטעג

 טימ ןדער טשרע רימ ןלעװ ,ןרעטכינסיוא ךיז טעװ רע ןעוו !םוק --

 ןביוהעגנָא ןבָאה עדייב ןוא םערָא ןרַאפ ןבייא ןעמונעגנָא טָאה רע -- .םיא

 ךיא -- רעמָאה טגָאז --- ,בייא ,לבירַאפ טשינ בָאה -- .לַאז םעד ןזָאלרַאפ

 עדרָאמ רעד ןיא ןעגנַאלרעד וצ םיא ןגינעגרַאפ סָאד ןבָאה טלָאװעג בָאה
 ,ןיירַא

 ןבילבעג ןייטש זיא רע .טייקנדירפוצמוא טקירדעגסיוא טָאה םיִנּפ סבייא

 :ןפורעגנָא ךיז רעטלמוטעצ ַא ןוא ריט רעד ייב

 סטכעלש סָאד זַא ,טגָאזעג ךָאד טסָאה ןיילַא וד ,רעמָאה ,רעבָא --

 סטכעלש םענופ רעכעלדעש ליפ זיא ןגינעגרַאפ בילוצ טוט רענייא סָאװ

 .תועשר ןופ טמַאטש סָאװ

 ןֶא טשינ טעשעג ןוז רעד רעטנוא ךַאז ןייק זַא ,בייא ,ןסיוו טסלָאז --

 .ּפעלק עכעלטע קידלוש גנַאל ןיוש ךיא ןיב ןרעטלַאװ .הביס ַא

 שממ זיא סע .זיא רע יו ,שרעדנַא ןייז טשינ ךָאד ןָאק רעטלַאװ ---

 .עקינייז'ס ייב בייא ךיז טלַאה --- םיא ףיוא תונמחר ַא

 ןרעפיט ַא ןכַאמ וצ טייצ יד זיא טציא טשינ .טכערעג וטסיב רשפא ---

 .לברַא ןרַאפ ןבייא רעמָאה טיצ --- ,ןייג רימָאל ,םוק .לכה-ךס

 זיאס ןעמעוװ ,קישטָארקנַאב ַא ןופ ליפעג סָאד טָאהעג טָאה בייא

 ,ןגיושעג טָאה רע .עינַאװערָאה עגנַאלסנבעל עצנַאג ןייז ןרָאװעג ןענורעצ
 ,גנוריסַאּפ רעטַאוװרעדמוא ַאזַא ךָאנ ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינ טושּפ טָאה רע

 סָאד .טייז ַא ןיא ןייטש ןקינ טקרעמַאב בייא טָאה ,ריט רעד וצ קידנעייג

 ןגיוא עקיצנַאלג -- םת ַא ןופ קורדסיוא םעד טַאהעג טָאה סנייז םינּפ עצנַאג

 ןקַאב ענעגנָאהעגכָאנ .גייטש ןיא עלעגייפ ַא טעזרעד יז ןעוו ,ץַאק ַא ייב יו
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ךעלמורק ןעוועג ןענעז ןּפיל ענייז ןוא ,גָאדלוב םענעסערפעגסיוא ןַא ייב יו

 .ליומ ןופ ןענורעג םיא טלָאװ ענילס יװ ,ןגיוצרַאפ

 רעטרעטַאמעגסיוא ןַא יו ,ןלַאפעגקעװַא רעטלַאוװ זיא ּפעלק סרעמָאה ןופ

 םיא ןַאמ יירד ןבָאה ימ רערעווש טימ .ענערַא רעד ףיוא רעטייפ-זיירּפ

 -ּפָארַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ןענַאװ ןופ ,לקנעב ַא ףיוא ןטלַאהעגוצ

 לויטש עגנע ןעיצּפָארַא טוװרּפעג רדסכ םיא טלָאװ ץעמע יװ ,ןשטילג

 רעטינעג ַא ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע .טמעטָאעג רעווש טָאה רע .סיפ ענייז ןופ

 סרעטלַאװ ןופ סייוש םעד ןשַאװעגּפָא טָאװ ,סעיצַאוטיס עכעלנע ןיא

 ,םינּפ עטמורקעצ

 -רַאפ ןופ ןגיוא יד טצָאלגעגסיוא ןבָאה לָאז ןיא עקידנזעונָא עלַא

 טשינ ייז ןופ םענייק רַאפ זיא סָאד ,געלשעג ןבילוצ טשינ .גנורעדנווו

 ןוא ןבעג וצ ןעוועג טניווװװעג ייז ןענעז ןָא טייהדניק ןופ .סעיינ ןייק ןעוועג

 ,םעד ןופ ןעמוקעג זיא גנורעדנוװרַאפ רעייז .ּפעלק ןעמוקַאב וצ ךיוא

 ןופ טניירפ עטנָאנ רָאג ייווצ ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא געלשעג סָאד סָאװ

 -נּוװעג ייז טָאה רעמ ךָאנ .בולק םעד ןרינימָאד עכלעוו ,עּפורג-"ףניפ, רעד

 ןקייר םעד ּפעלק טגנַאלרעד טָאה רעמָאה רעקנַארק רעד סָאװ ,טרעד

 יירעקשושעג ַא .ןבייהנָא טשינ ךיז ליוו רענייק ןעמעוו טימ ,טָאבָאר רעטלָאװ

 ךיז טָאה רַאמלע תעב ,טייהרעליטש ןעגנַאגעגנָא זיא יירעדערעג א ןוא

 יד ןסיוו וצ קירעגיינ ןעװעג זיא רענייא רעדעי .ןרעטלַאװ ייב טערָאּפעג
 .געלשעג םענופ הביס

 ןצניינ לטיּפַאק

 עיגעטַארטס ספַאלוא קינ

 ,טנעדיזערּפ םעיינ ַא ןגעו עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב ןופ טנעמָאמ ןטימ

 טדערעגוצ םיא ןוא ,ןטָאבָאר רעטלַאװ טקיטומרעד רדסכ ףַאלוא קינ טָאה

 ךיז טגעלפ רע .ןסבָאקיישזד בייא ןיא ןעּפעשטרַאפ רעטפָא סָאװ ךיז לָאז רע

 רע .לטרעווכעטש ַא רעדָא עלהמכח ַא סרעטלַאװ ןופ לוק ןפיוא ןכַאלעצ

 ןַא ןרָאװעג ןוא ,תודוס טמיורעגנייא ןוא ךעלהשעמ ןגָארטעגוצ םיא טָאה

 ךיז ןבָאה טניירפ ןעוו ,רעבָא .ּפַאש ןיא ןרעטלַאװ ייב רעיײגניירַא רעטּפָא

 ןיא ןענַאטשעג ךיז קינ זיא ,רעטלַאװ ןטקיטולבעצ םעד םורַא טערָאּפעג
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 רעגניז בקעי

 ייוצ יד טגלָאפעגכָאנ רע טָאה ןקילב עכערפ טימ .טלכיימשעג ןוא טייז ַא

 יִצ ,ןייגרעד טנָאקעג טשינ םינּפ ןייז ןופ טָאה ןעמ .םירבח עקידנעײגקעװַא

 ןוא סרעמָאה ןופ יצ ,ּפעלק ןגירקעג טָאה רעטלַאװ סָאװ םעד ןופ רע טלכיימש

 ןבָאה רעדילגטימ-בולק יד .לָאז םעד ןזָאלרַאפ ןויטַארטסנַאמעד סבייא

 רעבירעד ,םינּפ ןפיוא עקסַאמ ַא טגָארט ןוא ,קַארטיכ ַא זיא קינ זַא ,טסווװעג

 .תונווכ ענעטלַאהַאב ענייז ןופ רעיילש םעד ןעיצוצּפָארַא רעווש ןעוועג זיא

 ַא טרָאד ןוא ָאד ןפרָאװעגוצ .ןעמעלַא טימ טוג ןעוועג קידנעטש זיא רע

 ךיז טָאה רע עקסַאל סנעמעוו ןיא ,םעד טעלגעג ,עלעכיימש ךעלפעה

 ַא יו ,גנוטלַאה עסיז-ץירקַאל ןייז טשטייטעגסיוא ןבָאה עכנַאמ .טקיטיינעג

 ענייז רַאפ ןטנעילק רעמ סָאװ ןברעוורעד וצ ידכ ,טייקידנעווטיונ-סענזיב

 ןבָאה ,טנעָאנ רעד ןופ טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד רעבָא ."סנערושניא;

 טשרמולכמ יװ ,טנָאקעג טָאה רע .טייקידמינפ-ליפ ןייז ןגעוו טסּוװעג טוג

 ךרוד ,ךעלעגעוורעטניה ךרוד .ןרעטשעצ ןוא ןסיירפיוא --- רעסַאװ ליטש

 רע טָאה ,סעיצַאניכַאמ עקיטייז ,עשיטַאמָאלּפיד-בלַאה טימ ,ערעדנַא ןציײרנָא

 ,םיא רַאפ ןליוק עסייה יד ןרַאש ערעדנַא טכַאמעג

 םוש ןייק וצ ןענידרעד וצ ךיז ןזיוװַאב טשינ קינ טָאה יוויינ רעד ןיא

 סָאװ ,טניירפ--לוש ענייז ןגעק טרעטיברַאפ ןעוועג רע זיא רעבירעד .גנַאר

 לָאמ עלַא טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןבייא ןגעק סרעדנוזַאב ,רעכעה ןגיטשעג ַאי ןענעז

 ךיז טָאה רע זיב ,ןטעברַא עסיוועג ףיוא עירַאלעצנַאק-בַאטש ןיא ןפורעג

 ןייז ,סַאירָאלג טָאה ךָאנ וצרעד .טנַאשזרעס-סבַאטש ןופ גנַאר םוצ טנידרעד

 ןפיוא לייא ןסָאגעגוצ ,ןבייא וצ גנואיצַאב עקיטליגכיילג טשינ ,סבייוו

 ןיא ןגעלעג ךיילג עלַא ןענעז טרָאד ,טנָארפ ןפיוא ,ײמרַא רעד ןיא .רעייפ

 ןוא עטָאלב-לגנושזד ןיא ,רעסַאװ ןיא ינק יד רעביא ןענַאטשעג ,סעּפָאקַא יד

 ןיא .המחלמ ןופ טָאג םעד סנבעל עגנוי ערעייז ןגָארטעגנגעקטנַא ןעמַאזוצ

 ליומ סָאד ןטלַאה טזומעג רע טָאה ןילפיצסיד רעשירעטילימ ןופ םַאר רעד

 ןעשטרוברעטנוא טנָאקעג ,קינ יװ לשטנעמ ַאזַא טָאה ,סנטסכעה .טכַאמרַאפ

 .ןטיה טזומעג ךיז רע טָאה טימרעד ךיוא .ןטייווצ ןוא רענלעז ןייא ןשיווצ

 עליויצ ןיא ,ןילּפיצסיד רעגנערטש ןופ ןיוש טייוו ,טציא רעבָא

 .טנעה יד ןעמונעגרעדנַאנַאפ ןוא ּפָאק ןייז ןביוהעגפיוא רע טָאה ,רעדיילק

 ,טנעדיזערּפ-בולק רעקידנעמוק רעד ןייז טלָאװעג אקווד טָאה רע יװ יױזַא

 ןגעק רעדילגטימ עקינייא טציײרעגנָא ןוא סוקָאק ַא טריזינַאגרָא רע טָאה

 ךיז טָאה טפַאשרעריפנָא יד ןעמעװ ,ןעמָאנ ןטוג ןטימ רבח םעד ,ןבייא

 ייב .טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ ןקיצניא םעד סלַא ןלעטשסױרַא ןבילקעג
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןרעטלַאוװ ייב יו ,גלָאפרעד ליפיוזַא טַאהעג טשינ קינ רעבָא טָאה םענייק

 ,דישרעטנוא םעד טימ ,ןטָאנקעג גייט ןבלעז םעד ןופ ןעוועג ןענעז עדייב לייוו

 ,סָאבעלַאב םענופ טנַאה יד שוק ַא ןבעג לָאמַא טנַאקעג טָאה קינ תעב סָאװ

 טסווװעג טָאה קינ תעב .טנוה רעשירַאנ ַא יו ןפרָאװעג ךיז רעטלַאװ טָאה

 טשינ ןצנַאג ןיא טקַאט ןייק רעטלַאװ טָאה ,ןענעפנח וצ ןעמעוו ןוא ןעוו
 ,טַאהעג

 רעוש טשינ זיא םיא .ןעוועג טשינ רעטלַאװ זיא גנילכַאװש ןייק

 טעּפש ןזיב גָאטרַאפ רעגײזַא סקעז ןופ .טעברַא עשיזיפ םוש ןייק ןעוועג

 ןּפוטש וצ ןיילַא ןעוועג חוכב זיא רע .ּפַאש ןיא ןטעברַא רע טגעלפ טכַאנייב

 ןוא ןבערטש קיצנייא ןייז .אשמ ערעווש א ןבייהפיוא רעדָא ליבָאמָאטיוא ןַא

 יד ףיוא רע זיא רעבירעד .ןטסכיגמַא יוװ ךייר ןרעוו וצ ןעוועג זיא עיציבמַא

 ןכיוה ןיא ןעגנַאגרַאפ ,עזרעב רעד ףיוא יצ ,ליּפש-ןטרָאק ןיא ,ןפיול-דרעפ

 ךיג ןוא טכייל ידכ ,טלעג סעמוס עסיורג ןלעטשנייא טגעלפ רע .דרַאזַאה

 ,רַאלָאד םעד ןכַאמ

 -ַארעטעוװ-טניירפ יד לייוו ,טוג ןעגנַאגעגקעװַא םיא זיא ּפַאשיָאטיוא ןיא
 וצ ןבעגעג םיא ןבָאה ןיײלַא ייז רָאנ טשינ .ןעוועג ברקמ םיא ןבָאה ןענ
 .עטנַאקַאב ערעייז טרידנעמָאקער ךיוא ןבָאה רָאנ ,ןליבָאמָאטױא יד ןברַאפ
 ךיז רע טָאה ,רעטעברַא רעמ ןקיטפעשַאב ןביוהעגנָא טָאה רע יװ ךיג יױזַא
 ןיא יוװ ,טָאטש ןיא יױזַא --- ףיקת ַא יװ ,טייקנסיררַאפ טימ ןריפ ןביוהעגנָא
 ןרעינַאמ טנרעלעג רע טָאה רעדניק ענייז .בולק ןיא ךיוא ןוא ,םייה רעד
 : שיט םייב ןריפוצפיוא ךיז יֹױזַא יו

 טנידרַאפ ןיוש בָאה -- ןגירשעג רע טָאה --- ןרָאי ערעייא ןיא ךיא --

 -- ..ןטַאט ַא רַאפ ץרא-ךרד !דרע יד טעייקעג ריא טלָאװ רימ ןָא .טלעג

 --- בייוו ןייז ףיוא ןגירשעצ ךיז רע טָאה רעדניק יד ןופ טרַאװנגעק ןיא

 ,םייד ַא ,ליוו ךיא לפיוו ןדיימ ןבָאה ןָאק ךיא ,ןבָאה טשינ ךיד ףרָאד ךיא
 ןבָאה רעדניק ןוא בייוו זַא ,םעד וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס -- !ץוט ןצנַאג ַא
 -רַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאװ ,שיט ןייא ייב םיא טימ ןסע וצ ןטימעגסיוא
 -סיוא רע טגעלפ רעבָא סעכ ןצנַאג ןייז .בייוו ןפיוא ןעיירש סָאד טקרַאטש
 ,ּפַאש ןיא רעטעברַא ענייז וצ ןזָאל

 -- !ןרעוו ריא טלָאז ןלָאװשעג !ןיײרַא ןטַאט רעייא ןיא חור ַא --
 טלָאװ ,ןענידרַאפ וצ ןבעג טשינ ךייא לָאז ךיא ןעוו -- טלמוטעג רע טָאה
 רעייא !רעבייוו ןוא םירזממ ערעייא טימ ןעמַאזוצ רעגנה ןופ טרגּפעג ריא
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 רעגניז בקעי

 !העש ַא טנעס קיצנַאװציןוא:ףניפ ןייק וליפֲא טרעו טשינ זיא טעברַא

 . רעטעברַא ןייק טשינ ןוא ,ריא טנעז סעקילַאק

 ,טכייל יױזַא ןעועג םיא ייב זיא רעטעברַא ןַא ןגָאזּפָא ןוא ןעמענוצ

 ףיוא .טערַאגיצ ןטרעכיירעגסיוא ןַא ןופ קוטשדנומ םעד ןפרַאװקעװַא יו

 ןטנעילק עכייר רַאפ ןוא ,לוטיב טימ טקוקעג רע טָאה רעטעברַא עטושּפ

 ןעמעלַא רע טגעלפ בולק ןיא .קַאלידעק ןייז טימ טמירעג ךיז רע טָאה

 ןיק טשינ ןענעז ייז זַא ,טלדיועג יינרעד ןוא ןעקנַארטעג ןעוועדנופ
 םיא ןוא ןירַא עשַאק רעד ןיא ןגיּפשעג רע טָאה ןעמעלַא .רענעמלטנעשזד

 ףיז רע טָאה דלַאב לייוו ,טרָאװ ַא ןגָאז וצ טגַאװעג טשינ רענייק טָאה

 .ןײרַא ןטַאט ןיא םענעי ןגָאזנײרַא ןוא ןגָאלש טּפַאכעג

 -- ןעיירשעצ ךיז רע טגעלפ -- טנעדיזערּפ ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו --

 : רענלעק םעד ןָאטעג ףור ַא דלַאב ןוא -- ! טלעוו ערעדנַא ןַא ןעוועג טלָאװ

 !לָאצ ךיא !ןעקנירט וצ ןעמעלַא ביג !םישזד ,יעה --
 יז ,ןסיררַאפ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה רעדילגטימ ענעדײשַאב ןגעק

 יז זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ טמעשרַאפ

 יד יװ טעשזריהעג ןבָאה ערעדנַא ןוא םיא ןופ טייוו ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 זַא ןעיירש ןתעב .ןצעמע ףיוא ןגירשעצ ךיז טָאה רע ןעוו ךעלקַאבערשז

 טשינ רענייק םיא טָאה ,שרדנַא ןייז טעוו ,טנעדיזערּפ ןייז טעװ רע ןעװ

 ןייז ןופ טכַאלעג עלַא ןבָאה ןגיוא ענייז רעטניה ,אברדא ,טסנרע ןעמונעג

 ביל רע טָאה סבָאקיישזד בייא ןייא זיולב .םיא ןופ טכייוועג ןוא הּפצוח

 סָאד ןגיוצעג רע טָאה ,טגָאז ןעמ יו ,ןבייא רַאפ .טריטקעּפסער ןוא טַאהעג

 טָאה רע .ןבייא וצ גנואיצַאב ןייז ױַאפ תוביס יירד ןעוועג ןענעז סע .לטיה

 עכייר רַאפ ץרא-ךרד ךס ַא טַאהעג .ןדיי טימ סענזיב ןָאט וצ טַאהעג ביל

 טימ ךָאד טלדנַאה רע ,ךייר-ןייטש זיא בייא זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע)

 .תובוט ךס ַא ןָאטעג ךיוא םיא טָאה בייא ןוא .(ןטנַאילירב ןוא דלָאג

 טשינ םיא טָאה לרוג רעד זַא ,קנַאדעג ַא טקיניײּפעג טָאה ןרעטלַאװ

 ןלַאפעגסױא זיא'ס יװ ,ןבעל ןיא סטוג קלח קידנגונעג ןייק טלייטעגוצ

 ןענעז ייז זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע .ןבייא רקיע רעד ןוא םירבח ענייז

 ,ָאזָארבמָאל ָאשזד : טנַאה רעטיירב ַא טימ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב רוטַאנ רעד ןופ

 ענייש ַא טימ .ןָאסרעטעּפ רַאמלע ;טײקיצרַאהטוג ןוא טיײקרַאטש טימ

 טימ ,רעמָאה ;גנוטלַאה רעוויטַאטנעזערּפער ןוא טייקכעלנעזרעּפ ,טלַאטשעג

 ןפילשעג ַא ןוא טפַאשגולק טימ ,קינ  טייקידלודעג ןוא גנודליב ,טפַאשגולק

 רעשירבח ןוא טיײקטנכערַאב ,טייקטנרעלעג ,טייקכייר טימ ,בייא {לגניצ
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 רַאמלע ןוא בייא ,קינ סָאװ רעבייוו ענייש יד דניצַא ןוא .טייקנבעגעגרעביא

 ןטסעב ןייז וצ האנק עקרַאטש ַא ןגָארטעג רע טָאה ןצרַאה ןיא !ןבָאה

 ןטסרעממַא רעד זיא בייא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .סבָאקיישזד בייא ,טניירפ

 ןופ רענעזָאלעגסױרַא ןַא ןצנַאג ןיא זיא ,רעטלַאװ ,רע ןוא ,רעטשטנעבעג

 ,דָאר-קילג

 טָאה ,טנעדיזערּפ םעיינ ַא ןופ ןלַאװ ייב ןטלַאהעג טָאה סע זַא ,טציא

 רענעגייא ןייז ןעוועג טשינ זיא סָאד .ןבייא וצ ןעטעשט ןביוהעגנָא ךיז רע

 ץנַאג טָאה קינ .קנַאדעג םעד ןבעגעגניירַא קינ םיא טָאה סָאד .טכַארטרַאפ

 ןעמָאנ ןיא ןרידידנַאק וצ ןסנַאש ןכַאװש ענעגייא ענייז ןגעוו טסווװעג טוג

 ,רע ידכ .ןןטײקכַאװש סרעטלַאװ טנעקעג רעבָא טָאה רע ,טעטימָאק ןופ

 טימ ןהנעטנייא רע טגעלפ ,ןציטש ,ןקינ ,םיא לָאז ףניפ יד ןֹופ רענייא

 רעקיסַאּפ רעד זיא רע רָאנ זַא ,ןגיוא יד ןיא ןעמירַאב םיא ןוא ןרעטלַאװ

 טדערעגסיוא רע טָאה ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .טנעדיזערּפ ףיוא טַאדידנַאק

 -זוּפצוח ַא יו ,טנעדיזערּפ רַאפ ןפיול ןלעוװ סבייא טרעדלישעג ןוא ,ןבייא ףיוא

 : הביבס רעלבַאטקעּפסער ַא ןיא ךיז ןסיײרניײא קיד

 -עגרעטנוא קילעפגרָאז רע טָאה -- גנַאל ןעמענ טשינ טעװ סע --

 םעד ןופ טכַאמ עצנַאג יד ןּפַאכרַאפ טעוװ סכבָאקיישזד בייא זַא -- ...ןבָארג

 בייא יװ ךיג ױזַא .טָאטש ןיא ןעמָאנ ןבושח ַא טָאה סָאװ ,בולק םענייש

 ,ךָאד טסייוו ֹוד .עסַאק עצנַאג יד ןּפַאכרַאפ רע טעוװ ,ןלָאװ יד ןעניוועג טעוו

 -נײרַא רדסכ רע טגעלפ ױזַא -- טלעג ביל ןבָאה ןדיי טייוו יוװ ,רעטלַאוו

 ךיז רע טָאה עיגרענע רעטלּפָאד טימ .,ןירַא ּפָאק ןיא ןרעטלַאװ ןקַאה

 סָאד זַא ןעוועג רָאלק םיא זיא'ס .ןבייא ןגעק ,ןרעטלַאװ ךרוד ,ןפרָאװעג

 ףיוא לַאטכרוד רעקידנעטשלופ רענעגייא ןייז --- טסייה ,ןבייא ןלייווסיוא

 ,ןטנָארפ עלַא

 זיא רע .ןהנעטנייא ךס ןייק טפרַאדעג טשינ קינ טָאה ןרעטלַאװ טימ
 סָאד טכייל ןעמוקעגנָא ןקינ זיא ,ּפַאש ןסיורג ַא טַאהעג ,ךייר ןעוועג טציא
 רעד ןרעװ ןלעוװ וצ גנַאלרַאפ םעד ןיירַא ּפָאק ןיא םיא ןעגנערבניירַא
 -זושב ַא טַאהעג םינינע עשיטילָאּפ ןיא ייז ןבָאה ךָאנ וצרעד .טנעדיזערּפ
 ,דנַאלשטיײד ןזָאלרַאפ ףרַאד ײמרַא רענַאקירעמַא יד זַא -- גנולעטש עקידתופ

 ףיוא ןסָאגרַאפ טולב גונעג ןיוש ןבָאה סעיָאב רענַאקירעמַא יד --
 ןטערטסױרַא ןתעב ןרעטלַאװ וצ ןגָאז קינ טגעלפ -- דרע רעשישטייד רעד
 סעדער ערעייז ןיא ,טּפָא ןבָאה עכלעוו ,ןבייא ןוא ןרעמָאה ,ןרַאמלע ןגעק
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 -נעלסיוא רענַאקירעמַא יד טציטשעגרעטנוא ,טפַאשרעדילגטימ רעד רַאפ
 | .קיטילָאּפ עשיד

 ןלייוו ןופ ןוא טעקנַאב ןסיורג ןופ טייצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע זַא

 זיא םענייק .ןעדוס ךיז רדסכ רעטלאוו ןוא קינ ןגעלפ ,טנעדיזערּפ םעיינ ַא

 רעמָאה ןוא בייא ךיוא .ךיז ןעדוס רעייז ןופ הביס יד ןלַאפעגנייא טשינ

 ןָאסרעטעּפ רַאמלע ןייא זיולב .רענעלּפ סקינ ןופ טסּוװעג טשינ ןבָאה

 ויא םיא ,יטרַאּפ-דגַאי רעד ףיוא גנַאלקּפָא ןַא סעּפע טּפַאכעגפיױא טָאה

 ןעוועג רָאג רע זיא טציא ןוא ,ןעוועג רָאלק ןצנַאג ןיא טשינ ךַאז יד ךיוא

 טָאה רע ןוא ,םינּפ סרעטלַאװ ןופ טולב סָאד ןשַאװּפָא טימ טקיטפעשַאב

 עקישיילפ סקינ .ףוצרּפ סקינ ףיוא לכיימש ןשימלעש םעד טקרעמַאב טשינ

 : ןגָאז טלָאװעג יוװ ןבָאה ןּפיל

 .!דרע רעד ןיא ךייט-ףיט ןעמעלַא ךייא בָאה ךיא --

 -עטַארטס ןייז רַאפ גנוקיטעטשַאב ַא ןעזעג געלשעג םעד ןיא טָאה קינ

 זיא ןַאלּפ רערטיכ ןייז .ןטַאטלוזער עטוג טכַארבעג טציא ןיוש טָאה יז ,עיג

 לָאז רע זַא ,ןרעטלַאװ ןקיטומרעד רעירפ : יֹזַא טלעטשעגסיוא ןעוועג

 ןופ ןרעטלַאװ ןעיצוצּפָא ןעוועג זיא הנווכ יד .טנעדיזערּפ רעד ןייז ןלעוו ןיילַא

 רעטלַאװ טעװ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא .טניירפ ןטסעב ןייז ,ןבייא ןציטש

 -טרעווכעטש עסייה טימ ןטישַאב םיא טעװ רע ,ןבייא טימ ןגירקעצ ןזומ ךיז

 ,רעדילגטימ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןבייא ןריטידערקסיד ןלעװ סָאװ ,ךעל

 טעװ סָאד .ןבייא וצ ךיז ןעּפעשט ןבילוצ ,ןרעטלַאװ ,אפוג םיא ךיוא ןוא

 לָאצ רעד ןופ גנורענעלקרַאפ רעד ףיוא ןקריוו ןפוא ןטקערידמוא ןַא ףיוא

 סוקָאק ןרַאפ ןביילברעביא ָאזלַא טעוװ .ןרעטלַאװ ןוא ןבייא תבוטל ןעמיטש

 טַאדידנַאק ןקיצנייא םעד סלַא ,ןקינ ,םיא ןלעטשוצסורַא --- הרירב ןייא

 .עּפורג-ףניפ רעד ןופ

 טימ געלשעג סָאד טַאטלוזער ןיא ןוא ,ךעלטרעווכעטש סרעטלַאװ

 רענרעזייא ןַא ףיוא טייג קיטקַאט ןייז זַא ,טגייצרעביא ןקינ ןבָאה ,ןרעמָאה

 ןופ טנעדיזערּפ ןקידנעמוק םעד סלַא טעמכ ןיוש ךיז טעז רע ןוא ,קירב

 שטנעמ רענעעזעגנָא רעד ןייז ,קינ ,רע טעוװ ,טלָאמעד ָא ,טלָאמעד ןוא .בולק

 -נעמַאזוצ עקיטכיוו עלַא ייב בולק םעד ןטערטרַאפ טעװ סָאװ ,טָאטש ןיא

 ענייז רַאפ ןייז טוג ךיוא טעוװ גנוכיירגרעד ָא-יד .ןרוַאטינגיד ןופ ןפערט

 .ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןופ ךיוא טלעג טכייל ןכַאמ וצ ףיוא ןוא ,סענזיב

 ןרעװ וצ ןגָאלשרָאפ םיא רעווש ןייז וליפַא טעוװ ,טלָאמעד ַא ,טלָאמעד
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 טעװ ,בייוו ןייז ,ַאירָאלג ןוא ,עינַאּפמָאק-סנערושניא רעד ןופ טנעדיזערּפ ַא

 | ...סיפ ענייז רַאפ ןגיל

 -ָאטיוא טרעװ רעד ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ סע רעוו זַא ,ןינע רעד

 ,טכַאלעגסיוא קינ ךיז טָאה םעד ןופ ,טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד שיטָאמ

 לזמ-רב רעד ןייז רָאג רע טעו רשפא ,בגא .ןטעוועג ןיא ןליּפש ךיז ייז ןלָאז

 טעװ ,ןקיטלַאטשעג ךיז שרעדנַא ךַאז יד טעװ .שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ ןֹוא

 יד ןֹופ טייצ יד ןעמוק טעװ סע ןעוו ,ןגרָאז ןבייהנָא םעד ןגעו ךיז רע

 ,ןלַאװ

 קיצנַאווצ לטיּפַאק

 קערש סבייא טשינוצ טכַאמ ַאלָאײל

 ןייז ןיא ןפָאלשעג זיא דניק סָאד .זיוה ןיא ןיילַא ןעוועג זיא ַאלָאײל

 רעטנוא ,טעב ןיא ךיז ייב ,עמאשזיפ ענעדייז עצרַאװש ַא ןיא ,יז ןוא ,רעמיצ

 .ךֹוב ַא טנעיילעג יז טָאה ּפמָאלטכַאנ ןופ ןייש םייב .קעדוצ ןעיולב-קיטכיל ַא

 טָאה סָאד .עינאפמיס עטסקעז סנעװַאהטעב טליּפשעג טָאה ףַארגָאנָאפ רעד

 ןעוועג זיא יז .ךיז םֹורָא ךרָאש ןדעי ןעמענוצפיוא טרעטשעג טשינ ריא

 יז ןעוו ,טכַאנייב טעטש ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןַאמ ריא ףיוא טרַאװעג ןוא ךַאװ

 ףיג רעד ףיוא .ןירַא שזַארַאג ןיא רַאק יד ןריפניירא ןבייא טרעהרעד טָאה

 םעד לשיטטכַאנ ןופ ןָאטעג ּפַאכ א ,ךוב סָאד ןבעגעג קעװַא גייל ַא יז טָאה

 ױזַא ךיז ןוא ,רָאה עריא טשרעבעגרעדנַאנַאפ .לטשרעב ןטימ לגיּפשטנַאה
 ,ריט יד ןענעפע טעוװ רע יו ךיילג ,ןבייא ןעזרעד לָאז יז זַא ,טצעזעגקעווַא

 ךיז ןופ ןטרַאװעגּפָארַא ,רעמיצ ןיא ןיידַא בייא זיא גנוסירגַאב ַא ןָא

 בולק ןיא ןעגנוריטַאּפ יד .עמַאשויּפ יד ןָאטנָא ןעמונעג ןוא רעדיילק יד

 -בדודַא ןענעז תובשחמ ענעפרָאװעצ .קינַאּפ ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןבָאה

 ןופ קוק ןשיניצ םעד ךיז רַאפ ןעזעג ךָאנ טָאה רע .ןוימד ןייז ןיא ןפָאלעג
 .."שיפ עטליפעג, ,"לָאב-הצמ, : טעקיכיכעגסיוא טָאה רעטלַאװ תעב ,ןקינ
 טָאה ץרַאה סָאד .ןריהעג ענייז ןיא ןירַא םיא ןענעז רעטרעוו עקיזָאד יד
 ךיוא ןוא .םירבח ענייז וצ סַאה ַא ,םיא ןיא ןוא ,דימת יו טּפַאלקעג רעקיטסַאה
 רעטעקַאנ רעד ןגעק טייקדנילב ןייז רַאפ ןײלַא ךיז ףיוא טרעטיברַאפ
 טשינ טָאװ רע ,ןַאלָאײל טלייצרעד טשינרָאג טָאה בייא .טייקכעלקריוו
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 ןעמעו טימ םירבח ענייז ןגעוו ןעגנוניימ עטוג עריא ןרעטשעצ טלָאװעג

 ,טבעלעגנייא ךיז טָאה יז

 טָאה יז .ןעגנוגעוַאב עקיטסַאה ענייז טלָאפעגכָאנ טָאה  ַאלָאיײל

 ,טייקיאורמוא ןייז רַאפ ןקָארשעג ךיז יו ןוא ,טײקנגָארטעצ ןייז טליפעג

 רעכעלריטַאנ טשינ ,רעקיטציא ןייז וצ ןעוועג טניוװעג טשינ זיא יז לייוו

 רעטנוא זַא ,טגָאזעגרעטנוא ריא טָאה עיציאוטניא-ןעיורפ ריא .גנולדנַאה

 -ליטש ןייז .סקידװעקערש סעּפע ןטלַאהַאב טגיל ,םינּפ טערומכרַאפ ןייז

 ןעמיוצ טנָאקעג טשינ רעמ טָאה יז .טימעג ריא ףיוא טקירדעג טָאה ןגייווש

 | :ןָאטעג גערפ ַא םיא ןוא ,טייקירעגיינ ריא

 ? בייא ,רעמ רעד זיא סָאװ --

 ."גניטאנ ,א, --

 .טגערפעגרעביא גנורעדנוווױַאפ טימ יז טָאה -- ? טשינרָאג --

 ,ןגָארפ עריא ףיוא ןרעפטנע ןפרַאד טשינ רעמ ידכ --- .טשינרָאג --

 .רעמיצשַאװ ןיא ןיירַא לענש רע זיא

 יז ןעוו סָאװ ,ןשטנעמ ּפיט םעד וצ טרעהעג טָאה סבָאקיישזד בייא

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןוא ןטַאװירּפ ןיא עיציזָאּפ עכיוה ַא ןכיירגרעד

 ןשטנעמ ערעדנַא ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק ןָאק סע זַא ,ןייא טשינרָאג ייז טלַאפ

 אקווד ןוא .ןעגנוכיירגרעד ערעייז ןרעטשעצ וצ ןטסעמרַאפ ךיז ןלעוו

 טימ ןטסעמרַאפ ךיז ןלעװ סָאװ ,עקינעי יד ןייז סע ןלָאז קינ ןוא רעטלַאװ

 !ןליפעג עשירבח עקיטציאזיב יד ןטערטעצ לוטיב טימ ןוא ,םיא

 גנואיצַאב רעשירבח רַאפ גנַאלרַאפ ןייק טַאהעג טשינ רעמ טָאה בייא

 סָאד .ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק ןיוש טָאה הבוט ַא ןָאט ןופ .ייז טימ

 ןייז .ליומ ןייז ןיא םעט ןטכעלש ַא טזָאלעגרעביא טָאה שיילפ-ןשריה

 טכַאמעג םיא טָאה ,ןײלַא ךיז ףיוא טייקזייב ַא .טעדנווװרַאפ ןעוועג זיא המשנ

 ּפעלק יד ןעגנַאלרעד לָאז רעמָאה זַא ,טזָאלרעד טָאה רע סָאװרַאפ ,קיאורמוא

 -עגּפָא טליפעג ךיז טָאה רע .ןָאט טפרַאדעג ןילַא רע טָאה סָאד ,ןרעטלַאװ

 ןיא עלַא זַא ,טרעטַאמעג םיא טָאה שינעדערנייא ןַא ,ןטַאררַאפ ןוא טרַאנ

 .םיא ןופ ןכייוו עלַא ,םיא ןגעק ןענעז בולק

 ; טכַארטעג ןוא םינּפ סָאד ךיז ןשַאװעג ,ליומ סָאד טקנעװשעג טָאה רע
 ךיז רע טָאה -- !ךעלגעמ טשינ ?םיא ןגעק רַאמלע ךיוא זיא,

 -- .ןביולג םעד ןריולרַאפ רעדיוו דלַאב ןוא ,ןרעכיזרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ,טלָאװעג טושּפ טָאה רעמָאה ךיוא .ןעיורטעג טשינ םענייק ךָאד ןָאק ןעמ
 .."טשינ ךיוא רע זיא טניירפ ןייק רעבָא ,ןליפ טוג ךיז לָאז ךיא זַא
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 וצ םיא ןענעדַאלנײא סרַאמלע ןיא טנָאמרעד טציא ךיז טָאה בייא

 םייב .ןינע ןקיטכיוװ ַא ןגעוו .םיא טימ ןדערוצנעמַאזוצ ךיז ידכ ,גָאטימ ַא

 -לעזעג ַא ןעיובפיוא ןגעוו ןַאלּפ ןטיירב ןייז טגיילעגסיוא רַאמלע טָאה ןסע

 טלָאמעד ןבָאה עדייב .טמיטשעגוצ ךיילג טָאה רע ןוא ,בולק ןכעלטּפַאש

 ןעועג ךיוא זיא'ס ּוװ ,טניירפ עפורג ַא ןופ גנוציז עטשרע יד ןפורעג

 יוזַא ןוא ,טנעדיזערּפ ןרַאפ ןרַאמלע ןגָאלשעגרָאפ בייא טָאה טרָאד ,רעמָאה

 טלייוװעגסיוא קימיטשנייא זיא בייא .גָאט ןקיטנייה ןזיב ןבילברַאפ רע זיא

 ןענעז גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ייב .רעריסַאק-רַאטערקעס סלַא ןרָאװעג

 עלַא ןבָאה סולש םוצ .ןעגנוניימ ןוא ןגָאלשרָאפ ןרָאװעג טגנערבעגסיורַא

 ,עדייבעג רעד ןגעוו -- ןבייא ןוא ןרַאמלע ןופ רענעלפ יד וצ טמיטשעגוצ

 ,רעקייב ינרַאב טנַאנעטײל ןופ עוטַאטס רעד ןגעו וליפֲא ןוא ,ןסנַאניפ

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב טציטשעג ןטייווצ םעד רענייא ייז ןבָאה יױזַא

 :ןָאטעג טכַארט ַא לָאמ ןטשרע םֹוצ בייא טָאה ןצרַאה ןיא קערש טימ

 ןייז ןיא ןעגנורדעגניײרַא ךיוא דנַאלשטיײד ןופ עימעדיּפע יד טשינ טָאה יצ;

 ךיז ןבָאװ סָאװ ,רענלעז רענַאקירעמַא יד ,לָאמַא טשינ ןבָאה יצ ? בֹולק

 -עמַא ןייק ליצקַאב-סָאה םעד טכַארבעגרעבירַא ,דנַאלשטיײד ןגעק ןגָאלשעג

 ןצרַאװש םעד ןופ הפגמ יד טכַארבעג רעלציירק יד ןבָאה'ס יװ ,עקיר

 ".,? עּפָאריײא ןייק טיוט

 טָאה רע .ןָאטעג רעטיצ ַא רעפרעק ןייז טָאה קנַאדעג ןקיזָאד םעד ייב

 ןופ טיור טרעװ רע יװ ,ןיירַא םינפ ןיא םיא טציילפ טולב ןייז יו טליפעג

 רענַאקירעמַא יד ןעו זַא ,טנָאמרעד רעבָא ךיז רע טָאה דלַאב .השוב

 ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןופ רעיוט ןטשרע םעד טנפעעג ןבָאה ,ןטַאדלָאס

 :ןפורעגסיוא ןוא ןָאטעג יײּפש ַא ןַאטיּפַאק רעד טָאה

 "יא! סיער ןעמוי הד וװָא דיעמ סירעשזד הד סעמ יטליפ ייא טַאװ, --

 ןפיט ַא ןופ ןעמוקעג ןטלָאװ ייז יוװ ןעגנולקעגּפָא ןבָאװ רעטרעוו יד

 ןענַאטשעג ןענעז ןטָאדלַאס יד .ןדער וצ טגָאװעג טשינ טָאה רענייק .בורג

 יו ןגיוא יד טצָאלגעגסױא ןבָאה עקיניא .םלוע-תיב ַא ףיוא יװ ליטש

 ךיוא טָאה ,טציא ןוא .ןרערט ןענורעג ןבָאה ןגיוא סרַאמלע ןופ ,עקיניזנַאוװ

 ..ןירַא םינּפ ןיא טכַאלעג םיא רַאמלע

 זיא ןוא טכיילגעגסיוא ךיז ,ךעטנַאה סָאד ןעגנָאהעגפיוא טָאה בייא
 ַאלָאײל ןוא ,ליטש ןעוועג זיא רעמיצ ןיא .רעמיצפָאלש ןיא ןײרַא קירוצ

 .עזָאּפ רעקידנטרַאװּפָא ,רעקידרעירפ רעד ןיא ןטעזעג ץלַא ךָאנ זיא
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 טָאה ,עגַארפ עבלעז יד ןגערפרעביא סַאלָאײל ןופ ןטיהוצסיוא ךיז ידכ

 | :ןָאטעג גָאז ַא ךיג רע

 רעטנוא רעטנורַא קוד ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע --- .דימ רעייז ןיב ךיא --
 ,לּפמעלטכַאנ סָאד ןשָאלרַאפ ןוא ערדלָאק רעד

 יד טקערטשעגסיוא טָאה יז .רעירפ יוװ ןציז ןבילבעג רעבָא זיא ַאלָאײל

 טָאה םיא םוצ קידנעייטשוצ .לּפמעלטכַאנ סָאד ןדנוצעגנָא קירוצ ןוא טנַאה

 ; טגָאזעג יז

 זיא סע סָאװ ,ןסיוו ליוו ךיא .ןגָארטעצ קרַאטש טסיב וד ,בייא --

 .ןעמוקעגרָאפ

 ,טַאהעג ביל יז טָאה רע .ריא טימ ןייז וצ טוג ןעועג םיא זיא סע

 ןייא ןייק וליפַא רע טָאה ,טרירעגנָא ןרָאװעג זיא רָאנָאה ןייז ןעוו רעבָא
 ןגיל ןבילבעג זיא רע .ליומ ןייז ןופ ןעגנערבסיֹורַא טנַאקעג טשינ טרָאװ

 -נייא ןעגנוװצעג ךיז טָאה רע .ּפָאק ןרעביא ערדלָאק רעד טימ טקעדעגוצ

 ,ןפָאלשוצ

 זיא יז .גנוריפפיוא ַאזַא ֹוצ טניוװעגוצ ןעוועג טשינ רעבָא זיא ַאלָאיל

 סבייא ןעוו ,הנותח רעייז ךָאנ דלַאב .ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג ןעוועג םיא

 -קירוצ עלַא ייז יז טָאה ,ריא ֹוצ ןקילב עטיישרַאפ ןפרָאװעג ןבָאה טניירפ

 טָאה טרַאװנגעק סבייא ןיא .לכיימש ןשיטעקָאק ,ןכעלטניירפ ַא טימ ןזיוועג

 ,ןגולק רעייז א רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה יז .רעכיז ןוא טסעפ טליפעג ךיז יז

 ךעלהמכח סדניק ןופ ,סנידניירפ עריא ןוא ריא ןשיווצ ןטייקיניילק עלַא ןגעוו

 יז טָאה םיא ןיא רָאנ ,ןלייצרעד םיא יז טגעלפ ,םינינע-בוטש עניילק ןוא

 עריא עלַא ןלייט ןָאק יז ןעמעװ טימ ,ןשטנעמ ןקיצנייא םעד טַאהעג

 ךעלקילג ַא יוװ ,רעהפיוא ןָא ןעלּפַאלּפ ןוא ןכַאל טגעלפ יז .ןעגנובעלרעביא

 טרעטשעג טשינ טָאה בייא .לצעק ַא יװ םיא וצ ןעילוט ךיז ןוא ,דניק

 זיא ,טפעשעג ןיא גָאט-סטעברַא ןטגנערטשעגנָא ןַא ךָאנ לייוו ,דיירפ ריא

 רעד ךָאנ ןרָאא עטשרע יד .טסיירט ַא ןוא רַאּפשנָא ןַא םיא רַאפ ןעוועג יז

 ןטַאט ןופ טפעשעג סָאד ןעמענרעביא ןביוהעגנָא טָאה בייא ןעוו ,חנותח

 ןעגנוװצעג ןעװעג לָאמ ליפ רע זיא ,בולק םעד ןעיובטימ קיטייצנייא ןוא

 ןייז וצ ןבָאה ארומ טלָאמעד טגעלפ יז .טנווֶא ןיא טעּפש ןעמוקוצמייהא

 וצ ידכ .דניק לציּפ ַא טימ וצרעד ,ויוה סיורג ַאזַא ןיא טכַאניײב ןיילַא

 ,ןרעמיצ יד ןיא ןּפמָאל עלַא ןענערב טזָאלעג יז טָאה ,דחּפ םעד ןביירטרַאפ

 ןטימ ךיז טכַאמרַאפ ןוא ןטעלָאר יד ןגױצעגּפָארַא ,רעטצנעפ יד טקַאהרַאפ

 יז טָאה זייוכעלסיב .םייהַא ןעמוק טעװ בייא זיב רעמיצפָאלש ןיא דניק
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 םיא טָאה יז .ןקערש ךיז טרעהעגפיוא ןוא עגַאל ריא וצ טניווועגוצ רעבָא ךיז

 סע זיא .םיהַא ןעמוק טעװ רע ןעוו ןוא טייג רע ןיהוו טגערפעג ןטלעז

 -- טלייצרעד םעלַא ןגעװ ריא טָאה ףייא סָאװ ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג

 טגעלפ ַאלָאײל .בולק ןיא ןעגנוטַאראב ענייז ןגעו ןוא טפעשעג ןגעוו

 וצ .ןעגנוקרעמַאב טעריא ןכַאמ רעטעּפש ןוא ןרעהוצ ךיז םאזקרעמפיוא

 רעד .ןעגנאגרעד טשינ לָאמ ןייק ייז ןשיווצ זיא ןעיירעגירק עטסנרע ןייק

 ןתעב ןעוועג זיא דלודעג ןופ סױרַא טגעלפ בייא ןטוו ,טנעמַאמ רעקיצנייא

 -ףולק ַא וצ רעדָא ,טרעצנַאק ַא ףיוא ,רעטַאעט ןיא ןייג וצ ךיז ןטיירג

 ןגָאז ריא וומ רע ,"ןרָאי יד ןײגרעד, םיא יז טגעלפ טלָאמעד .יטרַאּפ

 ןוא ןָאטנָא יז טגעלפ לָאמ סקעז ןוא ףניפ .ןָאטנָא לָאז יז דיילק סעכלעוו

 ןַאד ךיז טגעלפ רע .המכסהח ןייז ןבעגעג טָאה בייא זיב ,דיילק ַא ןָאטסיוא

 | | :ןרעזייב טושּפ

 ןרימ !דיילק ןדעי ןיא וטסלעפעג רימ !טסליװ ֹוד סָאװ ןָא וט --

 !ןעמענ סע לָאז ףוס א !ןקיטעּפשרַאפ

 עלַא זיא ןבילבעג .סעכ ןייז ןופ טכַאמעג סָאװ קינייו ךיז טָאה יז

 -ַאבמוא ןבילבעג ויא תיב-םולש רעד ןוא ,טלָאװעג טָאה ַאלָאײל יװ לָאמ

 ןוא ערדלָאק רעד ןיא טלקיװעגנייא ןגעלעג רעבָא רע זיא טציא .טריר

 ,ןעקרוטש ןביוהעגנָא םיא טָאה יז ,ליומ ןופ טרָאװ ןייק טגנערבעגסױרַא טשינ

 ןויסנ םעד ןענַאטשעגײב טשינ זיא רע .ןצעזפיוא ךיז לֶאֹז רע ןטעכעג

 ,קילב ןדלימ ריא ןביוהעגפיוא םיא וצ טָאה יז .טצעזעגפיוא ךיז טָאה ןוא

 :טגָאזעג םיטש רעקידנעגנילק ,רעכייוו א טימ ןוא

 "רָאפ טנייה זיא סע סָאװ ,טלייצרעד טשינ ץלַא ךָאנ רימ טסָאה וד --

 סָאד ,עירעטסימ עצנַאג ַא םעד ןופ וטסכַאמ סעּפע ,בולק ןיא ןעמוקעג

 / .קירעגיינ רעמ ךָאנ ךימ טכַאמ

 סָאװ םעלַא ןגעו טלייצרעד ריא בייא טָאה טימעג ןכָארבעג ַא טימ

 טָאה ןליצרעד טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו .ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיא סע

 עטכַאמרַאפ טימ ןציז ןבילבעג זיא ןוא ּפָאק ריא טזָאלעגּפָארַא .ַאלָאײל

 ןסעזעג זיא ,ךיפעט ןפיוא טזָאלעגּפָארַא סיפ עסטוורָאב טימ ,בייא .ןגיוא

 רעייז ןגעקטנַא ,לגיּפש םוצ ןגיוצעג טָאה קילב ןייז .גנֹוגעװַאב םוש ןָא

 עצרַאװש-ךעּפ עקיצנַאלג עריא ןוא טכיזעג גנוי ריא ןעזעג טָאה רע ּוװ ,טעב

 טנַאמרעד ךיז טָאה רע .ןעלסקַא עריא ףיוא עקידנעגנעהּפָארַא יד ,רָאה

 ןעמ ּוװ ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןעגנַאגעג ריא טימ זיא רע ןעוו ,זָאירוק ַא
 ןריוורעס וצ טגָאעגּפָא ךיז רענלעק רעד טָאה ,ןעקנַארטעג ךיוא טריוורעס
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 -ןצעביז ןופ לדיימ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה יז לייוו ,ריא רַאפ לײטקָאק ַא

 ,רָאי קיצנַאװצ ןֹוא טכַא ןופ יורפ ַא ןעוועג ןיוש זיא יז שטָאכ ,רָאי ןצכַא

 ערעסָאװ רעטנוא ,ןעמוקעג םיא זיא ןויער ןפיוא .טלכיימשעצ ךיז טָאה בייא

 ןךָאטעג האנה םיא טָאה'ס .ריא טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע ןדנעטשמוא

 טָאה ןבעל סָאד .קילבנגיוא ןטשרע ןופ ריא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ

 רעכעלקילג רעד ןופ עלעגניר ןייא רעבָא .סטוג סָאדלַא טימ ןעקנָאשַאב םיא

 םיא ןבָאה בולק ןגעוו תוגאד יד .ןרָאװעג ןסירעגרעביא טנייה זיא טייק

 ןוא ןקידײטרַאפ וצ ךיז ױזַא יו טסוװעג טשינ טושּפ טָאה רע ,ןקָארשעג

 -ןצסיורַא טשינ ןסָאלשַאב רע טָאה ,דנַאטשוצ ןקידנפָאלש-בלַאה ןיא ,ױזַא

 רעבָא .ןטרַאוװרעביא ןווּורּפ רָאנ ,טייקנדירפוצמוא ןופ ןמיס םוש ןייק ןזייוו

 .ןעזעג טשינ רָאלק רע טָאה סָאד ...? סָאװ ףיוא ןטרַאוװ

 :ץרַאה ןופ ןסירעגסיױרַא םיא ךיז טָאה עגַארפ ַא ןוא

 !?ןעמעלַא םעד ןופ ףוס רעד ןייז טעװ סָאװ ---

 ןיא .ןעינק עטלעטשעגפיוא טימ ,עטכַארטרַאפ ַא ןסעזעג זיא ַאלָאײל

 רעשמ ךיז טָאה יז .סיפ עריא ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג ןבָאה טנעה יד ,טעב

 טײקנלַאפעג ןייז .גנוקידיילַאב ַאזַא ךָאנ ןליפ ךיז זומ בייא ןלַאפעג יװ ,ןעוועג

 ןוא טקידיײלַאב טליפעג ךיז טָאה יז ךיוא .ריא ףיוא ךיוא טקריוועג טָאה

 ךרוד :גנוריסַאּפ עכעלנע-טעמכ ַא ןיא טנָאמרעד יז טָאה סָאד .טמעשרַאּפ

 -םייה רעד טימ ןפלעהסיורַא טגעלפ יז ןעמעוו ,עטרבח ַא סריא טָאה ריא

 וצ ןַאלָאײל ןעמענ טגעלפ רוחב רעד .רוחב ַא טימ טנעקַאב ךיז ,טעברַא

 טניימעג טָאה יז .קיזומ טַאהעג ביל טָאה רע ,סערעּפָא ןוא ןטרעצנַאק

 ,עטרבח עטנעָאנ יד טָא ןעמוקעג זיא .ןתח ריא ןייז טעװ רוחב רעד זַא

 יירד .ריא ןופ ןעמונעגוצ םיא טָאה ןוא ,טױרטרַאפנָא ךיז טָאה יז ןעמעוו

 סנידניירפ רעד בילוצ ענעגָאלשרעד ַא ןעגנַאגעגמורַא יז זיא טייצ םישדח

 טימ טשינ יװ ןוא ,ןבייא וצ ןבעגעג סיוא יירד ַא ךיז טָאה יז ...גנולדנַאה

 :ןָאטעג גערפ ַא ,לוק ריא

 טמיטש סעּפע ..?הביס םוש ַא ןָא ןענירעד ןטימ ןיא ,םיצולּפ --

 !טשינ ָאד ךָאד
 ןוא ןקינ ,ןדייב סָאװ ,םעד ןופ ץלַא סָאד טמוק ,סיוא טעז'ס יו --

 רעדילגטימ לָאצ ַא ןוא ,טנעדיזערּפ רעיינ רעד ןייז ךיז טליוװ ,ןרעטלַאװ

 ,רימ ךיז טכוד ,זיא סָאד .טנעדיזערּפ רעיינ רעד ןייז לָאז ךיא זַא ,ןליוו

 ...הביס עצנַאג יד

 ןוא ךעלטנעה עריא טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא ַאלָאײיל טָאה ! בייא --
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 ? טגרָאזרַאפ קרַאטש ױזַא סָאד וטסיב םעד רעביא -- .טכַאלעצ קרַאטש ךיז

 סע ּוװ ,בולק ַא ןיא זַא ,ךעלריטַאנ ךָאד זיא סע .ריד ףיוא טרעדנּוװ ךימ

 -מורַא ךיז טרעדנוה עלַא יד ןלָאז ,ןשטנעמ טרעדנוה רעביא ןעגנַאלַאב

 ןשיווצ ןוא .ןעגנובערטש ןוא ןעגנַאלרַאפ ענעדישרַאפ טרעדנוה טימ ןגָארט

 סָאד .ףלָאװ ַא ,סקופ ַא ,ריזח ַא ךיוא טפָא ךיז טניפעג ןשטנעמ טרעדנוה

 ןענַאעס ריפ יד ןענעזס ךעלדנעטשרַאפ יו ,ךעלדנעטשרַאפ ױזַא זיא

 םעד ףיוא ןפיול ןלעוװ לָאז רעצעמע ךָאנ זַא ,רָאלק ךיוא זיא סע .רָאי ןופ

 זַא ןײלַא ךָאד טסגָאז .טייז רעייז ןופ הלווע ןייק טשינ לכב זיא סע .טמַא

 ןײלַא טקַאפ רעד .בולק ןיא ןשטנעמ ענייפ ןוא עטוג ןַארַאפ ןענעז סע

 ףיוא ייז טימ ןרָאפעגטימ טשינ טסיב וד סָאװ ,זייב ןענעז םירבח יד זַא

 םעד סלַא ןבָאה ךיד ןליוו טניירפ לָאצ ַא זַא ,ךיוא טסגָאז וד ןוא ,דגַאי

 רעד ןופ ןעמענסיױורַא רָאג ךיד ףרַאד ץלַא סָאד ,טנעדיזערּפ ןקידנעמוק
 ..סָאװ טסייו טָאג ,טניימעג בָאה ךיא יבַא .גנומיטש רעטקירדעג

 ןוא טיירדעגסיוא בייא ךיז טָאה -- ,יל ,טשינ טסיײטשרַאפ וד ---

 טלָאװ ךימ -- .ןגיוא ענעפָאלשרַאפ-בלַאה טימ בייוו ןייז ףיוא טקוקעג

 ךיז ךיא לָאװ טלָאמעד ,ןגָאלש רימ וצ ךיז ןּפַאכ ייז ןעוו טרַאעג טשינ

 טקורעגנײרַא רימ טלָאװ ןעמ יוו ךיא ליפ רעבָא ױזַא .ןקידיײטרַאפ טנַאקעג

 .ןקור ןיא רעסעמ ַא

 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא םיא יז זיא --- ?ןקָארשרעד ךיז וטסָאה יצ --

 ?ןדחּפ ַא יו ייז רַאפ ןזיוועג טשינ ךיז טסָאה וד זַא ,ןפָאה ליוו ךיא --- .דייר

 ןגיוא יד ןיא ךיילג טקוקעג םיא ןוא למינּפ ךעלביל ריא טיירדעגסיוא טָאה יז

 יּפָא ,ןקזוחּפָא : ליוו טנענָאּפָא ןַא ,רענגעק ַא סָאװ ץלַא ךָאד זיא סָאד -- .ןײרַא

 "רעדנימ ךיז ןליפ ,ןקערשּפָא רַאפרעד ךיז וטסעוו -- ןקור ןייד רעטניה ןכַאל

 רעד ,עקַאט ךָאד רע ליװ סָאד טָא ? ךיז ןיא ןביולג םעד ןרילרַאפ ,קיטרעוו

 ףיוא ןרידידנַאק וצ קשח רעד ןייגרַאפ ריד לָאז סע זַא ,ליוו רע .רענגעק

 ללכב זיא קינ .גנירג ןעמוקנָא ץלַא יז טעוװ ,טלָאמעד ,ָא .טנעדיזערּפ

 רעבָא זיא סָאד .טייקערטיכ ןייז רַאפ טידערק םיא ביג ךיא .רַאנ ןייק טשינ

 ךיא .ףָאלש טכַאנ ַא ןרילרַאפ ףרַאד ןעמ רעכלעוו בילוצ ךַאז ַאזַא טשינ
 ךיז יז טָאה --- ,ָאי ."גָאט ַא ךיוא זיא ןגרָאמ, : עטַאט ןייד יװ ןגָאז לעוװ
 רימ ןלעוו ,גָאטימ ףיוא ןעמַאמ רעד וצ רימ ןעייג קיטנוז -- ןָאטעג ּפַאכ ַא
 ,ןטַאט ןטימ ןדער

 ןרָאװעג רע זיא -- ?ןָאט וצ טימרעד עטַאט רעד טָאה סָאװ --
 ,טריוורַאפ
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 סבייא רעבָא ,לּפמעל סָאד ןשעלסיוא טלָאװעג ןיוש טָאה ַאלָאיל |

 .טלקָאשעצ שזַא ךיז טָאה ץַארטַאמ רעד זַא ,ןָאטעג בייה ַא יז טָאה עגַארפ

 טייקכעלנע ךס ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעווש ריא ןופ ןטלַאהעג טָאה יז

 ךָאנ זיא יז ןעוו ...טסּוװעג ץלַא גנוניימ ריא טיול ,טָאה סָאװ ,רעטָאפ ריא וצ

 ,תוקפס עריא עלַא ןרעפטנערַאפ רע טגעלפ ,דניק ַא ןעוועג

 ,שטנעמ רעד ָאטשינ זיא סע --- ַאלָאײל טגָאז --- ,בייא ,ןייא ךיז רעה ---

 זיא רע ןעו ,שטנעמ רעטסגילק רעד .הצע ןַא ןָא ןייגַאב ךיז לָאז סָאװ

 ןגולק ַא ןופ טמוק יז ןעוו ,לעיצעּפס ןוא ,הצע ןַא ךיוא ףרַאד ,םעלק ןיא

 "לוקסייה-רָאינושזד; ןיא ךָאנ ךיא ןיב ,ןברָאטשעג זיא עטַאט ןיימ ןעוו .ןטַאט

 ןדנעוו ךיז ךיא לעװ ןעמעוו וצ לייוו ,טנייוועג קרַאטש בָאה ךיא .ןעגנַאגעג

 וצ ,ןסָאלשַאב ךיז ייב ךיא בָאה טלָאמעד .טרָאװ טוג א ךָאנ ,הצע ןַא ךָאנ

 ךיא .סרעפטנע עלַא ןסיוו ןיילַא לָאז ךיא ידכ ,ןענרעל ןיימ ןיא ךיז ןסיילפ

 טייצ רעדעי וצ לעװ ןוא ,ךַאז םוש ןייק ןיא ןעלפייוצ טשינ רעמ לָאז

 ךס ַא קעװַא ןיוש ןענעז טלָאמעד טניז .ןָאט ףרַאד ךיא סָאװ ןייטשרַאפ

 ךָאנ .סעטרבח טימ ןוא לוקס ןיא ,טכַאמעגטימ ךס ַא ןיוש בָאה ךיא .ןרָאי

  ןיא ָאטשינ זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב ןעגנורַאפרעד עניימ עלַא

 בָאה ךיא .ןגַארפ עלַא ףיוא סרעפטנע עטיירג ןבָאה לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד

 ןכַאמ ךיז טעװ סע ביוא .ןכַאז ךס ַא ןיא רעכיז-טשינ ןייז וצ טנרעלעג

 ,םעד ןגעוו ןטַאט ןטימ ןָאט וצ דער ַא ןטַאש טשינרָאג ןָאק ,טייהנגעלעג ַא

 .תועט םענעגייא זַא ןיא ןייז וצ הדומ ךיז ןבָאה ארומ טשינ ךיוא ףרַאד ןעמ

 ךיז ןוא לּפמעל סָאד ןשָאלרַאפ טָאה יז --- ,ןפָאלש ןייג רימָאל ,טציא ןוא

 .ערדלָאק רעד רעטנוא רעטנורַא שטילג ַא ןבעגעג
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 ללט רעטירד

  ןבעל שידיז





 קיצנַאווצ ןוא ןייא לטיפַאק

 גָאטימ ףיוא עמַאמ-עטַאט ייב

 טעכושטעגסיוא .סנַארט ןיא יוװ ןעגנַאגעגמורַא בייא זיא טייצ עצרוק ַא

 .עמַאמ-עטַאט ייב גָאטימ רעד טשרע םיא טָאה טנוװָא-שיילפ-ןשריה םענופ

 טָאה ,גָאטימ ףיוא בוט-םוי ַא ןיא ,קיטנוז ַא ןיא עמַאמ-עטַאט ייב ןייז סָאד

 -עטַאט וצ ןעמוקעג טּפָא ןענעז ייז םגה .דיירפ ליפ טפַאשרַאפ ןדייב ייז

 ןופ ליפעג ַא ןבעגעג ייז ,גָאטימ ףיוא ןיײגניהַא סָאד טָאה ,זיוה ןיא עמַאמ

 ךיז ךיוא ןוא ,יראמ עלעגניי רעייז טציּפעגסיױא ןבָאה ייז .טייקידבוטםוי

 ןטַאט ןטימ ןציז סָאד טצַאשעגּפָא בייא טָאה ןרָאי עקיטציא ענייז ןיא .ןילַא

 סנטַאט םייב ןציז סָאד זיא טלָאמעד .טנגֹוי רעד ןיא יו רעמ ,שיט ןייא ייב

 ןופ ןפיױלטנַא טלָאװעג רע טָאה רעכיג סָאװ ,שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג שיט

 ןופ ןרָאהנירג םעד ,ןטַאט םעד ףיוא זייב ןעוועג ,דייר-רסומ סנטַאט םעד

 ןרעהסיוא ,ןסעומש ןוא ןטַאט ןטימ ןציז סָאד זיא טציא .םייה רעטלַא רעד

 ,סיוא טעז סע יװ .ןבייא רַאפ גנוקיווקרעד ַא ןעוועג ,דייר עגולק ענייז

 רעיוא ןייא ןיא ןגעלפ סָאװ -- דייר-רסומ ןוא תוישעמ סנטַאט םעד ןבָאה

 שנייז ןיא .גנוקריוו לקיטש ַא טַאהעג ךָאד -- סױרַא ןטייווצ ןופ ןוא ןיירַא

 ,ךיזטסּוװַאברעטנוא ןייז ןופ טכיוטעגפיורַא קירוצ ייז ןבָאה ןרָאי עקיטציא

 זַא ,ןטלַאהעג טָאה ַאלָאײל .רעטָאפ ןייז טימ ץלָאטש ןעוועג טציא זיא בייא

 ןיא רעיײגנײרַא עטפָא יד ךיוא .םָאלּפיד ַא ןָא ףָאזָאליפ ַא זיא רעווש ריא

 ,המכח:-סנבעל סנטַאט ןייז ןופ ןרעהנָא טַאז טנַאקעג טשינ ךיז ןבָאה טפעששג

 .רעדניק ערעייז וצ ליפעג עבלעז סָאד טַאהעג ןבָאה ןרעטלע יד ךיוא

 ןוא ,טפעשעג ןיא ןוז ןייז ןעזעג ךָאװ רעד ןיא לָאמ עכעלטע טָאה דוד שטָאכ
 ןפיוא רונש ריא טימ טדערעגכרוד ךיז גָאט ןטייווצ ןדעי טעמכ טָאה לחר
 עסיורג ַא ןעוועג גָאטימ ףיוא ייז וצ ןעמוק סרעדניק יד רעבָא זיא ,ןָאפעלעט

 ,ךעטשיט עטסנעש סָאד שיט ןפיוא טגײלעגקעװַא טָאה לחר .החמש
 ,רישעג ענעיײלעצרָאּפ ןוא ענרעבליז עטסנעש יד קעווצ םעד וצ טריוורעס
 יד זיא לָאמ ןייק .שיט ןפיוא טכיל טימ רעטכייל טלעטשעג וליּפַא ןוא

 .רעדניק יד רַאפ ןסע גונעג טיירגעגנָא טָאה יז יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ עמַאמ
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 רעגניז בקעי

 ןצעמרַאקש עצנַאג םייהַא ןבעגטימ ייז טגעלפ יז זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 ,םילכאמ עטוג ענעבילבעגרעביא טימ

 רענעגיוצעגקירוצ ,רעטלַא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה סבָאקיישזד דוד

 טיירג טלָאװ רע יוװ ,ךיילג-שימטיר ןעוועג זיא גנַאג ןייז .ןַאמרעטילימ

 זיא םינּפ טברַאגעג ,לקנוט ןייז .גנַאר ןרעכעה ַא ןריטולַאס וצ ןעוועג

 ןבָאה ןעמערב עלעקנוט ,עטכידעג יד שטָאכ .טריזַאר ןעוועג קידנעטש

 ןכעלטניירפ ַא ןעז טנָאקעג לָאמ עלַא ןעמ טָאה ,ןגיוא עפיט ענייז טלעטשרַאפ

 סבָאקיישזד דוד זיא ןָא טנגוי רעירפ ןייז ןופ .םינּפ ןייז ףיֹוא לכיימש

 ןעמונעגנָא טשינ רע טָאה ןרָאי ערעטלע יד ףיוא וליֿפַא .טסיעטַא ןַא ןעוועג

 טדערעג בייוו ןוא ןַאמ ןבָאה זיוה ןיא .גנוריפ עזעיגילער עטמיטשַאב ןייק

 : ןעוועג זיא גנוניימ ןייז .ץרַאה לופליפעג ַא טימ דיי ַא ןעוועג זיא רע .שידיי

 שוח ןייק טשינ טָאה סָאװ רעד .ןצרַאה ןיא טָאג טָאה המשנ ַא טימ שטנעמ ַא

 שטנעמ ַא .עכעלשטנעמ סָאד ,עשיזיפ סָאד טשינ טצעש ,טייקיטסייג רַאפ

 ןוא ,ןסיוו ןייז טיול זיולב טשינ ןוא ןסיוועג ןייז טיול ןריפפיוא ךיז ףרַאד

 ןלַאוטיר ןופ זיולב טשינ טײטשַאב ןבעל עכעלמיטסקלָאפ סָאד זַא ,ךיוא

 ףיט א ןעװעג רעבָא זיא רע .ןבױלגרעבַא ןוא סעינָאמערעצ ,תוליפת

 ןקעווצ עקיטעטליוװ ןציטש ,תודימ עטוג ,םיבוט-םישעמ .שטנעמ רעשיטע

 רע .ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןייז ןופ לייט ַא ןעוועג ןענעז ,לארשי ךיוא ןוא

 ךיז יז טניפעג טציא רָאנ ,טכעלש טשינ זיא טלעוו יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 רעבָא ,טכעלש טשינ שטנעמ רעד זיא עבטב .דנַאטשוצ ןשיטירק ַא ןיא

 ,סטכעלש ןופ יא ןוא סטוג ןופ יא :עדייב ןופ טשרעהַאב רע זיא לייוורעד

 -רעביוא יד ןעמענ טעוװ בוט-רצי רעד ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק רעבָא טעוװ סע

 -רַאפ ןעוועג ןענעז ןשטנעמ עטוג ךס ַא שטָאכ .ערה-רצי םעד רעביא טנַאה

 ערעדנַא רעבָא ןבָאה ,ןדיי ןָאילימ סקעז ןופ ןעגנערבמוא םעד ןיא טשימ

 םוקפיוא םעד ןיא ןפלָאהעג ךיוא ןוא ,ןדיי ןעװעטַאר וצ טלעטשעגנייא ךיז

 ןוחטב סיורג טַאהעג טָאה ,סבַאקיישזד דוד ,רע .הכולמ רעשידיי רעד ןופ

 טעװ סע זַא ,טביילגעג טָאה ןוא ,ןטוג םוצ ןעגנוגיינ סנשטנעמ םעניא

 ,ןבעלנעמַאזוצ ןשיטע ,ןעיירפ ַא רַאפ טייצ ַא ןעמוק

 ,טסילַאיצָאס-טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג סבָאקיישזד דוד ןיא טייהרעגנוי םגה-

 טָאה רע .רעײרשיַארוה ןוא רעשטַאּפָאװַארב ןייק טשינ לָאמ ןייק רעבָא

 ןרָאװעג רע זיא עקירעמַא ןיא .ןעײטרַאּפ ןוא קיטילָאּפ-לזיילק טַאהעג טנייפ

 רעד ןופ לרוג םעד ןגָארטעג רע טָאה ,דיי רעמורפ ַא יו ױזַא .טסישידיי ַא

 :רעקיסַאלק עשידיי יירד יד .ןושל ןוא עעדיא ריא ,רוטַארעטיל רעשידיי
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 םולש ךיוא ;םכילע-םולש ןוא ץרּפ שובייל קחצי ,םירפס רכומ עלעדנעמ

 ר"ד ןוא ,רעביירש עטכילַאב ענייז ןעוועג ןענעז קיווייל .ה ןֹוא ׁשֵא

 .רעקנעד רעטבילַאב ןייז --- יקסווָאלטישז םייח

 -טלעוו ערעסעב יד טנעיילעג סבָאקיישזד דוד טָאה ,ןסיוו שידיי ץוחַא

 תויה .שידיי ןיא ,ךיז טייטשרַאפ ,שילגנע ,שטייד ,שיסור ןופ רוטַארעטיל

 טריקיטידק טשינ םענייק רע טָאה ,שטנעמ רעקידנעטשרַאפ ַא ןעוועג זיא רע

 ןייא שטָאכ זַא ,ןזיװעגנָא ץעמע םיא טָאה .(רעדניק ןוא בייוו ןייז ץֹוחַא)

 טפרַאדעג ,סבָאקיישזד רעטסימ ,רע טלָאװ ,רוּפיכ םוי םוא ,רָאי ןיא לָאמ

 רָאנ ,טריטוקסיד טשינ ןשטנעמ םענעי טימ רע טָאה ,לּפמעט ןיא ןייג

 ,טייז ַא ןיא ןעגנַאגעגּפָא ןוא לכיימש ַא ןָאטעג ,הנעט סמענעי טרעהעגסיוא

 ףיוא לפמעט ןיא טעליב ַא ןפיוק טלָאװעג םיא רַאפ טָאה םעדייא ןייז ןעוו

 טָאה רע .טגָאזעגּפָא ןפוא ןלעדייא ןַא ףיוא ךיז רע טָאה ,םיארונ-םימי יד

 ןבָאה ,ועיגילער טשינ ןענעז ייז ,טניירפ ענייז ןופ גנוריפפיוא יד ןעזעג

 דוד סָאװרַאפ ,טרעדנווועג ךיז ךָאד ןוא ,ןעקייב ןוא סּפַאשטקרָאּפ ןסעגעג

 טנַארעלַאט ןעוועג רָאנ ,טריקיטירק טשינ ייז טָאה רע .לוש ןיא טשינ טייג

 טשינ ,ןסעגעג טשינ ריזח ןייק טָאה טבָאקיישזד דוד .ןעגנוניימ ערעייז וצ

 םעד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע לייוו ,טושּפ רָאנ ,טייקמורפ בילוצ

 ףיוא ןעמָארגָאּפ ןיא ,גנוסיגרַאפ"טולב ןיא טנָאמרעד םיא טָאה ריזח .חיר

 טבילרעד גנוריגער-לארשי יד סָאװ ,שפנ-תמגע טַאהעג טָאה רע .ןדיי

 עטפָא יד .םירזח ןעועדָאה טימ ךיז ןקיטפעשַאב וצ טיילעגנוי עשידיי

 טייקכעלרע ןייז בילוצ טריטקעפסער םיא ןבָאה טפעשעג ןייז ןיא רעײגניײרַא
 ,המכח ןוא

 ןהנעטנייא רע טגעלפ -- גנורעכיזרַאפ עטסעב יד זיא טייקכעלרע --
 -- טפעשעג םעד ןופ גנוריפ יד ןעמונעגרעביא טָאה רע תעב ןוז ןייז טימ
 ,ריד וצ יורטוצ הנוק רעד טגירק .ןצונ יװ ןזָאש רעמ טגנערב ײרערַאנּפָא
 ןײגקעװַא טשינ ריד ןופ ןיוש רע טעוו

 טרעו סע סָאװ סָאד זַא ,רעדניק ענייז וצ טגָאזעג לָאמ ליפ טָאה רע
 ןופ המכח ןוא טייקכעלרע ,טיײקיצרַאהטוג רעד ןגעוו שמוח ןיא טלייצרעד
 ױעדנַא םוש ןייק .תמא רענייר רעד זיא -- םהרבא רעטָאפ-םַאטש רעזדנוא
 -קיטסייג ןייק ןופ ,םַאטש-סוחי ןייז ןופ ןבעגעגרעביא טשינ ךָאד טָאה קלָאפ
 אקווד ןבָאה סָאװרַאפ ןוא .וניבא םהרבא זיא סע יװ טלַאטשעג רעשילַארָאמ
 ,טירצמ ןיא טכענק ןעוועג ןענעז ייז זַא ,רוד וצ רוד ןופ טרעפטנערעביא ןדיי
 ?יניס גרַאב ןפיוא הרות יד ןבעגעג ןוא טײרּפַאב ייז טָאה וניבר השמ ןֹוא
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 רעגניז בקעי

 טמיטשַאב ַא ןופ ןרָאװעג טלייצרעדרעביא ןענעז ןטכישעג יד ביוא

 טָא ןופ המשנ יד ,עיגָאלָאכיסּפ יד סיוא אלימב ןיוש ייז ןקירד ,קלָאפ

 - .קלָאפ םעד

 סבָאקישזד דוד ךָאד טָאה ,ןרעלקפיוא ןוא ןשטייטסיוא םעד ךָאנ

 ןייז ןריװרעסבָא ייז ,טשינ םיא ןעייטשרַאפ רעדניק ענייז זַא ,טליפעג

 ךָאד ןוא זעיגילער טשינ זיא רע .לכיימש ןקיטייז ַא טימ גנוריפפיוא

 ,םיבוט-םוי עשידיי עלַא טעװַארּפ ןוא דיי רעטונג ַא זיא רע זַא ,רע טגָאז

 -- עיצידַארט רענעמונעגנָא רעד טיול רע טרעייפ םירדס-חסּפ ייווצ יד

 ךיז רע טריפ ױזַא .תוקרי-ראש עלַא ןוא ךעלדיינק ,תוצמ ,תוסוכ ריפ טימ

 רעדגיק ענייז רַאפ רע טרעלקרעד ,ןסע ןתעב ,שיט םייב .םיבוט-םוי עלַא

 ןוא םעד ןופ טלַאה רע סָאװרַאפ ןוא ,בוט-םוי םעד ןופ גנוטיידַאב יד

 .גָאטרעיײפ ןטייווצ םעד ןופ טשינ

 םיטבש עשידיי יד ןעוו ,ונתורח-ןמז טימ ,טרעלקרעד רע טָאה חסּפ

 ןופ בוט-םוי רעד זיא תועובש .טפַאשטכענק ןופ טיירפַאב ךיז ןבָאה

 "נָאק ענעגייא ןַא ןעמונעגנָא טָאה קלָאפ עשידיי סָאד ןעו ,הרות-ןתמ

 ןופ בוט-םוי רעד זיא הרות-תחמש .תורבידה:תרשע יד -- עיצוטיטס

 ךיז טיירפ רע .ןענרעל וצ ףיוא טשינ לָאמ ןייק טרעה סָאװ ,רפסה-םע

 -ערעטניא ך"נת רעד זיא ,גנוניימ סבָאקיישזד דוד טיול .הרות ןייז טימ

 ,"עייסידָא ןוא עדַאיליא; סרעמָאה יװ רעכעלשטנעמ ליפ ןוא רעטנַאס

 .טסייג ןשיכירג ןדמערפ ןופ ךיז ןעיירפַאב ןופ בוט-םוי ַא זיא הכונח

 טפמעקעג ןבָאה רעדנעל-תולג יד ןיא ןדיי סָאװ ,רכזל ןעמ טרעייפ םירוּפ

 ןטימעסיטנַא יד טגיזַאב ןבָאה ןוא גנוטכינרַאפ רעשיזיפ רעייז ןגעק

 רַאפ זילב בוט-'םוי רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד ,םיא טיול ,זיא תוכוס

 ,הנשה-שאר .עקירעמַא רַאפ זיא "גניוויגסקנעט, יװ טקנוּפ ,לארשי-ץרא

 ,רע רעבָא ,םיבוט-םוי עזעיגילער ןענעז הבר-אנעשוח ןוא רוּפיכ םוי

 ,רעדניק ענייז ןטארעג רע טָאה ךָאד .זעיגילער ןעוועג טשינ זיא ,סבָאקיישזד

 יװ ױזַא ?לּפמעט רעסָאװ ןיא .לּפמעט ַא ןיא רעדילגטימ ןרעוו ןלָאז ייז

 ןעועג םיא זיא ,ןעלּפמעט ןייק טשינ טָאה ןביולג ,סבָאקיישזד דוד ,ןייז

 -ָאטרָא ןַא ןיא ןסילשנָא ךיז ןלָאז רעדניק ענייז זַא ,ןצרַאה םוצ רעטנענ

 .לּפמעט ןוויטַאװרעסנָאק רעדָא ןשיסקָאד

 ןעגנַאלַאב טשינ רעדייא ,לּפמעט-םרָאפער ַא רעסעב; וליפַא זיא'ס --
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 זַא ןליפ וצ ידכ -- .רעדניק ענייז וצ ןהנעט רע טגעלפ -- םענייק וצ

 ןדיי ןשיווצ ןעניפעג ךיז ןעמ ףרַאד ,דיי ַא זיא ןעמ

 'רַאפ טנָאקעג טשינ עירעטלַאכוב עטלּפָאט ַאזַא ןבָאה רעדניק יד

 ןוא רעטומ רעייז ןעמונַאב טוג רעייז רעבָא ייז ןבָאה רַאפרעד ,ןייטש

 .םילכאמ עקידבוט-םוי עריא ןופ רעגניפ יד טקעלעג

 ךיז יז טָאה ןרָאי עריא קילדעוװ .ענייש ץנַאג ַא טציא ךָאנ זיא לחר

 ןגעװ ןעגנוטייצ יד ןיא טנעילעג טָאה יז סָאװ ץלַא .גנוי ןטלַאהעג

 ,טגָאזרַאפ ריא טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ ,ץלַא ןוא ,עטעיד ןוא טנוזעג

 הירב ַא ןעװעג זיא יז .רעטכָאט עשידיי ,עמורפ ַא יװ טגלָאפעג יז טָאה

 ןַא ןוא בייו יירטעג ַא קידנעייז .ןקַאב ןוא ןכָאק ,ןקירטׂש ןעיינ ןיא

 .טקיטפעשַאב ןטלַאהעג יז ןכַאז עלַא יד ןבָאה ,רעטומ ענעבעגעגרעביא

 זַא ןרעהוצנָא ןבעגעג לָאמ עלַא ריא טָאה רע .טַאהעג ביל יז טָאה דוד

 םעד ןופ ןביוהעג טליפעג ךיז טָאה לחר .סולפנייא ןַא םיא ףיוא טָאה יז

 ןַאמ ריא ןעו ,םעד ןופ ןגינעגרַאפ טַאהעג טָאה יז ןוא ,טנעמילּפמָאק

 יד ןעװ ןעװעג זיא סריא קילג עטסערג סָאד .הצע ןַא טגערפעג יז טָאה

 ןוא ,ןפיוקנייא ייז טימ ןייג לָאז יז ,ןטעבעג יז ןבָאה רעטכָאט ןוא רונש

 .זיוה ןיא ריא ייב ןסעגעג ןבָאה רעדניק עריא ןעוו

 ןפָאלעג לייו עדעי לחר זיא ,ןסעגעג ןוא ןסעזעג ןענעז עלַא תעב

 יד ןעגנערבוצניירַא ןסעגרַאפ טַאהעג יז טָאה ָאד .ןירַא ךיק רעד ןיא

 שיט ןפיוא ןלעטשוצפיורַא ןסעגרַאפ יז טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא .סעברַא

 טָאה יז לייוו ,ןגָארטעצ ןעוועג רָאג יז זיא טנייה .סעקרעגוא ערעיוז יד

 ןַאמ ריא טימ רעטכָאט יד רָאג זיא ָאד ןוא ,עריא ןעצ רָאפ טיירגעגנָא

 .גָאטימ ףיוא ןרעטלע סמעדייא םעד וצ קעװַא רעדניק ןוא

 ךיא ?טנייה רימ טימ רעמ רעד זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ---

 .שיט ןפיוא טַאלַאס םעד ןלעטשוצקעװַא ןסעגרַאפ רָאג בָאה

 סעּפע טעװ עמַאמ יד ביוא ,טלופרַאפ ןייז טשינ טעװ גָאטימ רעד ---

 גנוטכַא השעמ תעב ןוא ,טסַאּפשעג עטַאט רעד טָאה -- ןסעגרַאפ טשינ

 .ןסע לָאז לקינייא סָאד זַא ,ןבעגעג

 -ַאטשעג ןענעז ייז .ןענעז *סלקיּפ, יד ּוװ ןייטשרַאפ טשינ ןָאק ךיא --
 ...ןגיוא יד רַאפ ןענ

 -ןשקָאל .ןצנַאג םעד ןסעגעגפיוא רַאּפרעד ייז ןבָאה .ױזַא רעסעב --
 .טקיאורַאב יז דוד טָאה-- -- לגוק
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 --  עװַאק רעד טימ "סלקיּפ, יד ןסע ןרימ ,ַאמ ,טשינ גרָאז =

 וי ייבי  .טסַאּפשעג בייא טָאה

 -- ַא בָאה ךיא זַא ,ןעניימ טעוו רנש קי .ןעמַאמ ןייד ןופ ךַאל

 וי ,ּפָאק םענעצַאק

 רענעמ| יד ןלָאז ,ונַא -- .אלָאײל טגָאז -- ַאמ כַאל ייז ןלָאז --

 ;טײצלָאמ ַאזַא ןטיירגוצ ןריבורּפ

 ןיא .דייר ערעיײז וצ סניוװעגוצ ןיוש ןיב ךיא .טשינ טרַא ךימ --

 זיב ,הנותח רעזדנוא ךָאנ רָאי קיצרעפ ןוא ירד טרעוװ םורַא שדוח ַא

 0 .קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה

 יז בָאה ךיא ןעוו ,רעטומ רעיא ןענעק טפרַאדעג) טָאה ריא -- 

 עמַאמ יד ןעמענוצסױרַא ידכ ,ןָאטעג גָאז ַא עטַאט רעד טָאה --- טנעקַאב
 ןוא םעדייא ןטימ רעטכָאט יד סָאװ ,גרָאז ןוא טייהנגעלרַאפ רעד ןופ
 זיא סָאד -- ,ריא וצ טָאטשנָא ,ןרעטלע ענייז וצ קעװַא ןענעז רעדניק
 ףיוא -- .ןעװעג ךישממ עטַאט רעד טָאה -- ןסע ןכָאנ תבש ַא ןעװעג
 ,עסייוו ַא ,עטרַאצ ַא טנעקַאב יז בָאה ךיא .ןעוועג סָאד זיא ריצַאּפש ַא
 קיטש ַא ןרָאװעג םינּפ ריא זיא ,טדערעג ריא וצ בָאה ךיא ןעו רעבָא
 ןעד טָאה יז ...טצנַאטעג יז טָאה ,יוא ...? סלַאװ ַא ןצנַאט ןוא .רעייפ-םַאלפ
 ׁשזַא טָאה סע זַא ,טבעוושעג יז טָאה ּפעק סנעמטלַא רעביא ?טצנַאטעג
 ןצנַאט םוצ טּפַאכעג יז ןבָאה םירוחב עלַא .ןגיוא יד ןיא טלדניוושעג
 ןוא ןּפיל יד ןסיברַאפ בָאה ךיא רעבָא ,ןסָארדרַאפ דָארג סע טָאה ךימ
 | יי י ,ןגיוושעג

 טָאה -- .קיטכיזרעפייא טסיב וד זַא ,טסּוװעג טשינ בָאה ךיא --
 .עטמעשרַאפ ַא טציא ךָאנ ,טגָאזעג עמַאמ יד

 ,הּפוח ַא ןלעטש ןזומ רימ זַא- ,טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה רעטומ ריא ---

 | יעקירעמַא ןייק ּפָא רָאפ ךיא רעדייא

 -עמַא ןופ ןביירש רימ טסגעלפ וד סָאװ ווירב-סעביל יד ןוא --
 ,דייר .סנטַאט ןיא ןלַאפעגנײרַא עמַאמ יד זיא --- ...עקיר

 לסיב ַא ןזָאלרעביא ףרַאד ןעמ .טנייה ףיוא ןייז גונעג ,ונ ,ונ --

 "עגרעטנוא לסיב ַא עטַאט רעד ןיוש ךיז טָאה -- .לָאֿפ טייווצ ַא ףיוא

 ,טמעש
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 ןָאט ןכעלטימעג ַא ןיא ןרעװו טריפעג ןגעלפ ןסעומש עקיזָאד יד

 ןגעו ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןבעל ןגעװו ןלייצרעד טגעלפ עטַאט רעד

 ,טלעג גונעג ןבילקעגנָא טָאה רע זיב ,עקירעמַא ןיא ןרָאי ערעווש ענייז

 ןיא ךיז ןגָאלּפ רעייז ןגעוו ךיוא ןוא .עמַאמ יד ןעגנערבּפָארַא ןענַאק לָאז רע

 יז ןופ טַאהעג ןבָאה יז שפנ'תמגע ןוא תורצ ַא רַאפ סָאװ ;עקירעמַא

 ךיז ןבָאה ייז ןעוו .טייהרעניילק ןעוועג ןענעז ייז ןייש יו ןוא ,רעדניק

 ןעװעג ןיא עטַאט רעד .ףרָאד א ןעוװעג ךָאנ טָאטש יד זיא ,טצעזַאב ָאד

 ןעקנַאד -- זיב ,טפעשעג-גנוריצ ַא טנפעעג ָאד טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 | ..רַאפרעד טָאג

  טרעהעג ַאלָאײל ןוא בייא ןיוש ןכָאה תוישעמ עכעלנע ןוא עקיזָאד יד

 ףיז זיולב רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג רעבָא ןבָאה ייז ,לָאמ טרעדנוה רשפא

 שיט ןרעטנוא טנַאה סבייא קירד ַא ןבעגעג טָאה ַאלָאײל .טקוקעגרעביא

 .רעווש ןוא ריא ןשיווצ ןסעזעג זיא סָאװ דניק ריא ןשוק ךיז טּפַאכעג ןוא

 ןופ -- ַאלָאײל טגָאז -- ןסע טשינ ךָאװ עצנַאג ַא ןיוש לעװ ךיא --

 .עטעיד ַא ףיוא ךיא ייג ןָא ןגרָאמ

 ןעוועג ןענעז שיפ עטליפעג יד .קַאמשעג רעייז ןעוועג זיא ןסע סָאד

 ,סעלעביצ ,רעײא ,לעמ-הצמ ,שיפ צסייוו ,ּפרַאק-לגיּפש ןופ שימעג ַא

 ןעוועג ןענעז ייז .עקשורטעּפ עלעקיטש ַא טימ טקָארברַאפ ןוא ןרעיימ

 ףיוא טניורבעגסױא ןעועג זיא עשַאק יד .עקכוּפ ןוא טקַאהעגנייא טוג
 -ןרעיימ םעד ןיא .ןעמָאװש ןוא ןירַאגרַאמ ,רעייא טימ ןסָאגרַאפ ןַאפ ַא
 טימ ,קינָאה ןוא רענייב-ךרַאמ ךיוא ,לעמ-הצמ ץוחַא ןעוועג זיא סעמיצ
 .םעט ןרעדנוזַאב ַא ןבעגעגוצ ןבָאה סָאװ ,סעילּפָאטרַאק עסיז ןופ שימוצ ַא
 םעד ןוא ןוח ענעטָארבעג יד ןופ ןוא ,םעט טנזיוט טַאהעג טָאה ךיוי יד
 .טדערעגּפָא ןיוש ךָאד ןיא -- לדורטש םענעקַאבעג-שימייה

 ןופ ןעמענּפָארַא ןעמַאמ רעד ןטלָאהעג ַאלָאײל טָאה עװַאק רעד ךָאנ
 רעטשרע רעד ןקידנערַאפ ךיז טגעלפ ױזַא .רישעג סָאד ןשַאועצ ןוא שיט
 ,עמַאמ-עטַאט ייב גָאטימ ןסע ןופ טקַא
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 קיצנַאווצ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 זײּפש עקיטסייג טריוורעס עטַאט רעד

 ןעמַאמ רעד ןצנַאג ןיא טרעהעג טָאה גָאט ןופ לייט רעטשרע רעד

 ןזיולב ןופ ןעוועג טַאז ןיילַא ןוא ,זײּפש טריוורעס ןוא טיירגעגנָא טָאה יז

 טָאה ,זיּפש עקיטסייג יד .טיטעּפַא טימ םשה-ךורב ןסע עלַא יװ ןעזוצ

 ןעוועג ןיוש זיא רישעג סָאד ןעוו ,םעד ךָאנ טשרע טריוורעס עטַאט רעד

 ןפיוא לקינייא ריא טימ טגײלעגקעװַא ךיז טָאה עבָאב יד ןוא ,ןשַאװעצ

 ,עטַאט רעד .ןפָאלשעגניא זיא רע זיב ,םיא טימ ךיז טליּפשרַאפ ,טעב

 ןבילבעג לָאמ לייט ,לדנטרעג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ַאלָאײל ןוא בייא

 רַאגיצ ַא טימ לוטש רעטעבעג ַא ףיוא סבָאקיישזד דוד .לַאז ןסיורג ןיא

 ַאלָאײל .עסערּפיגָאט רעד ןיא קילב ַא טּפַאכעג טָאה בייא ,ליומ ןיא

 ןוא ,ךעלעקניו עלַא ןיא טקוקעג ,ןקָאז יד ןיא טײרדעגמורַא ךיז טָאה

 .רעוש ריא ןגעקטנַא ןייטש ןבילבעג

 ריא זַא ןעזעג בָאה ךיא -- םיא וצ טדנעװעג ךיז יז טָאה ,ַאּפ --

 ןגעו גנוניימ רעייא זיא סָאװ ."קנַארפ ַאנַא ןופ ךובגָאט סָאד; טנעייל

 ?ךוב םעד

 םעד ןופ -- לייו ַא טכַארטרַאפ דוד ךיז טָאה --- ?גנוניימ ןיימ ---

 רעד ךיוא ןוא ,דניק שידיי ַא ןופ טייקסטוג יד סױרַא טצָארּפש ךוב

 טלעוװ ַא ןיא ,ךוב רַאטינַאמוה ןוא ןביוהרעד ַא זיא סע .ןוחטב רעשידיי

 יד ןופ ןברוח ןסיורג םעד ןגעװ טליצרעד סע .תועשר רעטיול ןופ

 סע .עכעלטנגוי ןוא רעדניק עשידיי ןענָאילימ רעביא םיחצור עשיצַאנ

 טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רעטימעג יד טקיאורַאב סָאװ ךוב ַא רעבָא זיא

 -מוא ןעוועטַאר וצ ןָאטעג טשינרָאג ןבָאה ייז סָאװרַאפ ןסיוועג ןייר ןייק

 ..ןןעטנעמ עקידלוש

 ?"רעיומ יד סישריוה ןָאשזד ןגעוו ַאּפ רעד טגָאז סָאװ ןוא ---

 -- רַאגיצ ןופ ךיור םעד ןזָאלבעג עטַאט רעד טָאה -- ,ךוב טוג ַא --

 ךיז רעביירש ןבָאה טייצ רעדעי ןיא .עטוג ןעוועג ןענעז תונווכ ענייז

 יד .טרָאװ םענעבירשעג םעד ןופ עבַאגפיא רעד ןיא טכַארטעגנײרַא

 ןֶא ךָאנ טייג ,טסנוק רעד ןיא קיטעטסע ןוא קיטע ןגעװ עיסוקסיד
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 טימ ןוא ץרא-ךרד טימ קיטַאמעט רעד וצ ןטָארטעגוצ זיא ישריוה ןַאשזד

 א ןליפַא ,שטנעמ רעקידנעקנעד-טוג ַא ןָאק יװ ,רעבָא .ץרַאה ןפָא ןַא

 ,עידעגַארט רעסיורג רעזדנוא ןיא ןעגנירדניירַא ,טייקכעלנעזרעּפ עשילַארָאמ

 יד ןשרָאפרעד וצ זיא רעווש ? טבעלעגרעביא טשינ יז טָאה ןיילַא רע ןעוו

 ,תועשר עכעליױשּפָא בילוצ ,ךיז טניפעג רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןופ המשנ

 -- ? ךיי ַא ןופ ןבעל סָאד זיא ,טגָאזעגסנייטשמ ,סָאװ .ןבעל ןופ דנַאר םייב

 ..טיוט ןייז זיא סיורג רעבָא -- טצפיזעג רע טָאה

 רעביירש ןשידיי ַא ןופ ךוב ַא ןענעייל טקידנערַאפ ךיא בָאה סָאװרַאנ ---

 -- סעומש ןיא ןיירַא בייא זיא-- -- תחּפשמ רעשידיי רעװעשרַאװ ַא ןגעוו

 ךיז לעטש ךיא ...ןענעייל ךוב סָאד טעוו שטייד ַא ןעוו ...! טָאג ןיימ ,ןּפיט ענייז

 ,"ןזָאזַאמַארַאק רעדירב יד; טנעילעג רעכיז טָאה רעביירש רעד זַא ,רָאפ

 ..ןדלעה ענייז טימ עיטַאּפמיס טָאה רע ,טימ רעביירש רעד טדייל טרָאד

 .טנעיילעג ךוב סָאד בָאה ךיא -- רעטָאפ רעד טקיטעטשַאב -- ,ָאי --

 "דנַאה יד ,טיובעגפיוא טוג ןענעז ןרעטקַארַאכ יד .ןשטנעמ ןענעז ןֿפיט יד

 טימ ,גנוניימ ןיימ טיול ,טביירש רע רעבָא ,ָאּפמעט טימ ךיז טגעװַאב גנול

 יב יװ ,שינַארט טשינ ןפיט ענייז ןענעז רעבירעד ,תונשחמ עניירמוא

 רוד םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טשינ ךיוא ןענעז ייז .ןיקסװעיָאטסָאד

 ,ןטסינויצ ןעוועג טלָאמעד ןענעז ןליוּפ ןיא .טבײרשַאב רע עכלעוו ןדיי

 ןוא ,ןטימעסיטנא עשיליוּפ יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,םידיסח ,ןטסידנוב

 ףמַאק ןכילג טשינ ןיא סױרַא ךיוא ,טנעה עליוה טימ ,עטנפָאװַאבמוא

 ןשידי םעד ןקידיײטרַאֿפ וצ ידכ ,ןשטייד עטנפַאװַאב-קיטכעמ יד ןגעק

 ,עכעלרע ןעוועג ןענעז סָאד .ישריוה ןָאשזד ייז טביײרשַאב סע יוװ טָא ,דובכ

 .רעצרעה ערעייז ןיא ןעיידיא ןוא ןוחטב ,ןביולג טימ ןדיי עקיצרַאהטוג

 זיא ,גנונעפָאה ןופ לַארטש ַא ןָא ,ןטייז עקידנטָאש יד ףיוא זיולב ןזיײונָא

 שירעלטסניק רוטַארעטיל ענייש ףרַאד ,ײטשרַאפ ךיא יו .טסנוק ןייק טשינ

 ַא .עוויטיזַאּפ יד ךיוא רָאנ ,טייז עויטַאגענ יד זיולב טשינ ,ןעלגיּפשּפָא

 ןייז ףרַאד ןוא שובל ןכעלמיטסקלָאפ םעד ןבָאה ףוַאד קרעװ שירעלטסניק

 קרעוו ןייז טעברַאַאב ןוילע דסחב רעלטסניק רעד .ךעלשטנעמ ןײמעגלַא

 יד יו ױזַא טָא ,רענעײל םעד ֹוצ סע טגָארט ןוא ,המשנ ןוא ץרַאה טימ

 ,ךעטשיט ןייר ַא ףיוא ,ןליפעג ענייר טימ ,ןסע טריוװרעס ערעייא עמַאמ

 טימ םילכאמ .טכיל ןוא רעטכייל טימ וליפַא ןוא ,לפעלילּפָאג ענייש טימ

 סע ןוא ןסע ןלעװ ךיז לָאז סע וַא ,קיצרַאה -- רעקוצ ןוא רעפעפ ,ץלַאז

 ןַארַאפ זיא ריא ןיא ,טסנוק יװ רעמ זיא רוטַארעטיל ...ןבעל ןלעוװ ךיז לָאז
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 םיאיבנ עשידיי יד :ןבעגוצ ךיוא ליוו ךיא .קלָאפ ןופ ןעקנעד ןוא ןבעל סָאד
 טשינ ןוא טסיירטעג ךיוא רעבָא ןבָאה ייז ,קלָאפ סָאד טפָארטשעג ןבָאה

 ןיא רעביירש עשידִיי ןופ קרעװ יד ףיוא .גנולפייווצרַאפ ןיא ןלַאפעגניײרַא

 טָאה סָאװ ,םיצולח ןופ רוד ַא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ,ןטייצ ערעזדנוא
 "דיירט עטוג ןופ רוד ַא ,הנידמ רעשידיי רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .טלעוו רערעסעב ַא רַאפ רעפמעק ,ןטסינָאינוי

 ןטנעמָאמ עטסרעטיב יד ןיא ןליפַא .תבש ןקיביײא םעד וצ דיל ַא ןעגנוזעג
 ..קידתבש ןעוועג ןדיי ןענעז ,ןכָאװ רעד ןופ

 ,עקירעמַא ןיא זדנוא ייב וליּפַא ? ןדיי טנייפ ןעמ טָאה סָאװרַאפ רעבָא ---

 רע ידכ .ןָאטעג גָאז ַא בייא טָאה --- טניירפ ןשיווצ ךיוא זַא ,טפערט'ס ןוא

 שיטַאמָאלּפיד טליצעג בייא טָאה ,הצע ןַא ןגערפ טקעריד ןפרַאד טשינ לָאז

 ןיא טייהנגעלרַאפ רעד ףיוא הבושת א רעטָאפ ןייז ןופ ןגירקוצסיורַא
 .בולק ןייז ןיא ךיז טניפעג אפוג רע רעכלעוו

 -- .ןָאטעג לכיימש ַא רעטָאפ רעד טָאה -- ,טנייפ ןעמ טָאה ןדיי --

 בילוצ ךיוא רָאנ ,תונרסח עכעלשטנעמ ערעיײז בילוצ זיולב טשינ

 םזיטימעסיטנַא .קידתמא זיא גָאט רעד יו ,תמא זיא סָאד .תולעמ ערעייז

 ,חלצוי-אל ַא ןופ ףוג ןקנַארק ַא ןיא ןיירַא ךיז טּפַאכ סָאװ ,קנערק ַא זיא

 ןעייטשרַאפ ןשטנעמ עטסרעמ יד .טנייפ זדנוא ןבָאה עלַא טשינ רעבָא

 רימ ןבָאה טײקיטרַאטנגײא רעזדנוא ןטלַאהוצפיוא ידכ .די םעד טשינ

 ןעייטשרַאפ סָאװ ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע .זײרּפ ןרעיט ַא טלָאצעג

 ןטפַאשנגײא עשיפיצעפס ערעייז וצ ךעלדניפמע ןענעז ןדיי זַא ,טשינ

 סָאד זַא ,ךעלגעמ .טייקטסנרע עפיט ןַארַאפ זיא קיכיסּפ רעשידיי רעד ןיא

 -לוזער ַא ,ךעלגעמ ןוא ,גנואיצרעד רעשיטע רעזדנוא ןופ ַאצוי-לעוּפ ַא זיא
 .רעקלעפ יד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ןדיי סָאװ תושיגנ יד ןופ טַאט

 .-תועשר ױזַא ןייז לָאז טלעוו יד ןעוו ,טכעלש רעייז ןעוועג רעבָא טלָאװ סע

 יד ןעמיוצ וצ שזַארוק רעמ ךיז טרעדָאפ סע ,םיחצור-יצַאנ יד יוװ ,קיד

 ףיוא .םיא רַאפ ךיז ןלעטשנייא ןוא שטנעמ ַא ןפלעה ,ןטקניטסניא עשהיח

 טשינ רָאט ןעמ ןוא טשינ ןָאק ןעמ ...הרובג עכעלרעניא ךיז טרעדָאפ םעד

 טעװ המקנ רעבָא ,קלָאפ רעזדנוא ןָאטעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ןסעגרַאפ

 ךיא .תועשר עיינ ןבעג רָאנ טעװ יז ,ןכַאמ קידעבעל טשינ םישודק יד

 ,רעגייטש ןייז ףיוא ןבעל דיי ַא ןָאק ָאד .עקירעמַא ןיא ןוחטב ךס ַא בָאה

 .ןעגנוגנידַאב עיינ ןעמענפיוא ןוא ךיז ןסַאּפוצוצ ןטייקיעפ ןבָאה ןדיי ןוא

 זיא ָאד זַא ,ךיז טכַאד רימ .דיי ַא ןייז וצ רעווש טשינ זיא עקירעמַא ןיא
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 רע ןָאק ,םַאטשּפָא ןייז טשינ רע טריטקעּפסער ,דיי סיוא ןרעוו וצ רערעווש

 ןדיי ביוא .ץרא-ךרד טימ ןעיצַאב םיא וצ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןטרַאװרעד טשינ

 ךיז טימ ךיילג ןייז לכ םדוק ייז ןפרַאד ,רענַאקירעמַא טימ ךיילג ןייז ןליוו

 ַא ןיא דיי ַא ןייז .םינכש עכעלטסירק יד ןעװעּפלַאמכָאנ טשינ ןוא ,אפוג

 ענייז ןגָארטעג קידריוװ ןוא קיליוװיירפ לָאמעלַא טָאה דיי ַא ,עיגעליווירּפ

 ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא שירעפעש ןענעז ןדיי .ןטכילפ עכעלשטנעמלַא

 זַא ,טגָאז סָאװ ,הדגא ןַא ןַארַאפ זיא סע .סערגָארּפ ןוא ןסיוו ןכעלשטנעמ

 יד ,ןײֹרַא תולג ןיא ןדיי יז טימ ןעמַאזוצ קעװַא זיא ,טײהטָאג יד ,הניכש יד

 ,םיגהנמ יד ,ךַארּפש יד ,המשנ עשידיי יד זיא סָאד -- טײהטָאג יד ,הניכש

 םענַאב-טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד .הרות עשידיי עצנַאג יד -- רוטלוק יד

 המכח ןוא הרות זַא ,ןביילג ןדיי .ןבעל ןופ עיפָאזָאליפ ַא ,םייח-תרות ַא זיא

 רעזדנוא ןופ דוסי רעד טגיל םעד ןיא .ףוג ןייא ןופ טנעה ייווצ יו ןענעז

 ןבָאה ייז ,ךיילג רעקלעפ טימ קלָאפ ַא טציא ןענעז ןדיי .ץנעטסיזקע

 ריא ןיא .הכולמ עשידיי א טלעטשעגנייא ןוא דנַאל רעייז ןברָאװרעד קירוצ

 עקילַאמַא ערעזדנוא ןיא יוװ ,טײקיטרַאנגיא עשידיי יד טגעלפעג טרעוו

 לייוו ,ןכעלגעמ םעלַא טימ לארשי ןציטש ףרָאד דיי רעדעי .ןטייצ עכיירמור

 ןופ לַאזקיש םעד טימ ןדנוברַאפ זיא טלעװ רעד ןיא ןדיי יד ןופ לרוג רעד

 ,הנידמ רעשידיי רעד

 -- לארשי ןייק ןרָאפ ןדיי עלַא ןפרָאד ,רעטָאט ,גנוניימ ןייד טיול ---
 ,בייא טגָאז

 לָאז סע זַא ןיילק וצ זיא לאושי --- .רעטָאפ רעד טרעפטנע --- ,ןייג --

 רענַאּפָאי עלַא יצ ,לשמל ,רענעילַאטיא עלַא ןעוו .ןדיי עלַא ןעמענפיוא ןענָאק

 ,םיהַא ןעמוקעג לָאמַאטימ ןטלָאװ ,רעדנעל ערעייז ץוחמ ןעניֹווװ סָאװ

 ןַארַאפ ןענעז סע .עגאל עכעלגערטרעדמוא ןַא ןפַאשעג טרָאד ךיז טלָאװ

 ןזײּפשַאב ןענַאק ןלָאז ייז ,םערָא ֹוצ ןוא ןיילק וצ ןענעז סָאװ ,רעדנעל

 ךיז טקיטיינ יז .רעדנעל יד ןופ סנייא זיא לארשי .רעגריב עלַא ערעייז

 ,דנַאל סָאד ןעיוב ןפלעה וצ ףיוא .רעלדנעהיגנוריצ ןייק ןיא טשינ רעבירעד

 ,טיילכַאפ ערעדנַא ןוא ןרעינישזניא ,ןעמָאנָארגַא סע ףרַאד

 -ןוא ַאלָאײל יא -- ?דיי ַא ןופ עיציניפעד רעייא זיא סָאװ ,ַאּפ --

 ןענעז רעכיברעטרעוװ ןיא -- .עגַארּפ עײנילנָאּפש ַא טימ ןעמוקעגרעט

 ,גנוניימ רעייא ןרעה טלָאװעג טלָאװ ךיא ,סעיציניפעד ענעדישרַאפ ןַארַאפ

 ךיא .עיציניפעד עטמיטשַאב ַא ןבעג וצ ,דניק ןיימ ,רעווש זיא סע ---

 -רַאפ ךיז טָאה דוד -- .גנוניימ עכעלנעזרעּפ ןיימ ןגָאזסױרַא זיולב ןָאק
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 רעגניז בקעי

 ףיוא טפַאגעג ןוא ןרעיוא ענעפָא טימ ןסעזעג ןענעז רונש ןוא ןוז .טכַארט

 ךיי ַא זיא גנוניימ ןיימ טיול -- טצעזעגרָאפ טָאה עטַאט רעד .רעטָאפ םעד

 ןייז ןוא ,דיי ַא רַאפ קיניזטסּוװַאב ןוא קיליוזירפ ךיז טלַאה סָאװ ,רעד

 קלָאפ ןשידיי םוצ טייקנדנובעגוצ ךרוד סיוא רע טקירד טייקנבעגעגרעביא

 זיא סָאװ ,רעד ךיוא זיא דיי ַא .ןעגנורַאפרעד עשירָאטסיה ענייז וצ ןוא

 סיוא ךיז טבעל ןוא ,טייקשידיי רַאפ ,ןדיי ןופ םויק ןרַאפ ןפמעק וצ טיירג

 ןענעז ןשטנעמ עלַא זַא ,ןביילג ךיוא רעבָא ףרַאד רע .םיגהנמ ןשידיי ןיא
 ךישממ ןוא טצפיזעגּפָא טָאה עטַאט רעד -- טלַאטשעג סטָאג ןיא ןפַאשַאב

 ןעמ ןעוו ,ךָאי רערעװש ַא ןייז ןָאק ,דניק ןיימ ,טייקשידיי -- .ןעוועג

 ןוא ךיז רַאפ טקעּפסער ןבָאה .דיי ַא ןייז ןופ גנוטיידַאב יד טשינ טמענַאב

 רעד ןיא ןוא ,סטוג ןָאט וצ ןבערטש .ןשטנעמ ןטייווצ ַא טימ שינעעזנייא

 טײדַאב סע סָאװ טָא ,גנוניױלַאב םוש ןייק ןטרַאװרעד טשינ טייצ רעבלעז

 סע יװ ,ןעשזדנָאלב עקירעמַא ןיא ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי .דיי ַא ןייז

 שינעשודנָאלב רעד ןיא רעבָא .ןטייצ עקיטנייה ןשטנעמ ךס ַא ןעשזדנָאלב

 .רָאי טנזיוט יירד יװ רעמ סָאד ןיוש ןסייוו ייז .ןליוו ייז סָאװ ןדיי ןסייוו

 .ןשטנעמ עצנַאג רַאפ ייז טכַאמ סָאד

 ןיב ךיא ןעו סערעל עלַא יד טנרעלעג טשינ ךימ וטסָאה סָאװרַאפ ---

 ךימ טסָאה -- .דייר יד ןסירעגרעביא בייא םיא טָאה -- ?גנוי ןעוועג

 -ָאטסיה ןייז ןוא טייקפיט ןייז ,טייקשידיי ןענעקרעד וצ ןעגניווצ טפרַאדעג

 ..עיסימ עשיר

 טשינ בָאה ךיא -- .ןָאטעג ץפיז ַא סבָאקיישזד עטַאט טָאה -- .ָאי --

 ןיב ךיא ,ןעגניווצ טווּורּפעג ךימ טָאה רעטָאפ ןיימ ןעוו ,ןדייל טלָאװעג

 טעװ ,ןעגניווצ-טשינ טימ זַא ,ךיא בָאה טניימעג .םייה רעד ןופ ןפָאלטנַא

 ..טבכערעג ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ זַא ,ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא .רעסעב ןייז

 ,יוא ...םייה רעיינ רעד ןיא ןענעדרָאנײא ךיז ןלעװ סָאד ןוא ...הסנרּפ ןוא

 .יןבעל סָאד ןעוועג זיא רעווש

 עלַא יד ןגעו ךעלטפַאשנדײל יֹוזַא טדערעג טָאה סבָאקיישזד דוד

 סָאװ םיתועט ענייז עלַא ןטכיררַאפ טלָאװעג טציא טלָאװ רע יװ ,םינינע

 קידלוש טליפעג ךיז טלָאװ רע יו ,ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןעגנַאגַאב זיא רע

 ענעגנַאגַאב םיא ךרוד עלַא רַאפ ןקיטיגרַאפ טציא טווּורּפעג ןוא ,ץלַא ןיא
 םיא .רעדניק ענייז ןגעק ןוא עמַאמ-עטַאט ןגעק ,קלָאפ ןייז ןגעק תולווע

 -- רע טכַארט --- ןיינ; .ןגַארפ סרונש ןוא סנוז ןייז טלכיימשעג קרַאטש טָאה

 ."טייקשידיי ןופ טרעטייװרעד טשינ זיא רע ,ןריולרַאפ טשינ זיא רע
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 טבָאקיישוד רעגנוי רעד

 טוומעג םיא טָאה'מ .ליפעג טימ ןוא ןסָאלעג טדערעג טָאה סבָאקיישזד

 ;קידנצפיזּפָא טקידנערַאפ טָאה רע .ןביילג

 ךָאנ לע ךיא .ןכָארקרַאפ טשינ הלילח ןיב ךיא סָאװ טָאג ןעקנַאד --

 .ךעלקינייא עניימ ןופ תחנ סיורג ןבָאה

 ןבָאה רעדניק ענייז סָאװ ,טגיילעגפיוא טוג ןעוועג זיא סבָאקיישזד דוד
 ןקיטייז ַא ןפרָאװעג טָאה רע .ןגָאװצסױרַא ךיז טייהנגעלעג יד ןבעגעג םיא
 שיזיפ רָאנ טשינ זיא יז זַא ,סולשַאב וצ ןעמוקעג ןוא רונש רעד ףיוא קילב
 סָאד, .טלעוו רעד ףיוא קילב ןשיטסילַאעדיא ןַא ךיוא טָאה רָאנ ,קידנצייר
 ,רעכַאמלטיה םעד ,רעטָאפ ריא ןופ --- טכַארטעג דוד טָאה -- השורי ַא זיא
 רעוויטקַא ןַא ןעוועג ןוא ריביט ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,טסיכרַאנַא םעד
 עלעדייא ריא .?סעדיבַאיד ןופ ןברָאטשעגקעװַא טייהרעגנוי ןוא ,ןַאמ-ןָאינוי
 טדער ןעמ סָאװ טייקטסנרע טימ ןעמענפיוא סָאד ,ןשטנעמ וצ גנואיצַאב
 .ןוז ןייז ןבעג טנַאקעג טָאה יז סָאװ ןדנ רעטסנעש רעד זיא ,ריא וצ

 ,ןבייא ןוא ןַאלָאײל ןעמונעגמורַא טָאה רעביוצ רעמייהעג ַא סעּפע

 ןיא ףיט ןיירַא טגנירד רע יוװ ,רעטָאפ רעייז טרעהעגסיוא ןבָאה ייז תעב

 ןוא ליטש ןסעזעג ןענעז ייז .ללכב ןבעל ןופ ןוא קלָאפ ןייז ןופ ןלייה יד

 רעד ןיא .סנַאוינ ןייא ןייק ,טרָאװ ןייא ןייק ןרילרַאפ טלָאװעג טשינ

 ,ןקז ַא סעּפע רעטָאפ רעייז ןיא ןעזעג ייז ןבָאה ,טנעמָאמ םענופ טייקטנאּפשעג

 וצ ידכ ,תורוד עקידרעירפ יד ןופ ןעמוקעגּפָארַא זיא סָאװ ,ךרַאירטַאּפ ַא

 ..רעדניק עשידיי רַאפ ןתמא ערַאבגיזַאבטשינ ,עטלַארוא ןלייצרעד

 --- ! הלדבה ַא ןכַאמ ןיוש געמ ןעמ .רעטצניפ רעד ןיא טציז'מ ,רָאנ עז ---

 .רעּפַאס דניק םעד ןבעג ףרַאד ןעמ --- .םרַאילַא ןַא טימ ןײרַא עמַאמ יד זיא

 .ןסע סעּפע ךיוא טפרַאד ריא ןוא

 ןרימ .טעּפש טרעוו סע -- ַאלָאײל טגָאז --- .ַאמ ,טשינ ףרַאד ןעמ ---
 ..דימ זיא ַאּפ רעד ןוא דימ טסיב וד .םייהַא ןייג

 .ענעדירפוצמוא ןַא טגָאזעג עמַאמ יד טָאה -- ,טסליוװ וד יו ,ונ --

 ןגָארטעגסױרַא טָאה בייא ןעו ,רעטצניפיקָאטש ןעוועג ןיוש זיא'ס

 עמַאמ-עטַאט ןוא ,ןכַאז סדניק םעד -- ַאלָאײל ,טנעה ענייז ףיוא דניק סָאד
 ןכַאז טימ ןצעמרָאקש עסיורג ייווצ רַאק סבייא ןיא טלעטשעגניירַא ןבָאה
 | ,גרַאװנסע ןוא
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 רעגניז בקעי

 קיצנַאווצ ןוא יירד לטיּפַאק

 עזרעב יד

 ןיא סערעטניא ןטסנרע טימ ןעמענלײטנָא ןביֹוהעגנָא טָאה בייא טניז

 ןוא ןפיוקרַאפ ,ןעגנולעטשַאב ןכַאמ ,ןפיוקנייא ןביוהעגנָא -- טפעשעג

 ןיא רעבירַא *ירעלושזד-לייסלאה סבָאקיישזד, זיא ,טידערק ףיוא ןבעג

 יד ןיא סיוא ךיז גיוט ןוז ןייז זַא ,ןעזעג טָאה רעטָאפ רעד זַא .טנעה ענייז

 ןקישסיורַא ןוא סקעשט ןביירשרעטנוא וליפַא ןזָאלעג םיא רע טָאה ,סענזיב

 ,עטלעטשעגנָא עיינ טכַא טלעטשעגקעװַא בייא טָאה זייווכעלסיב ."סליב;

 ַא ףיוא סעיצקַאזנַארט ענייז טריפעג ןוא ,טפעשעג סָאד טרעסערגרַאפ

 -גנוריצ םענווָאטרוה סבָאקיישזד ןופ טסּוװעג ןבָאה עלַא .בַאטשסָאמ ןסיורג

 ןעמוקעג עטנַאקַאב ןוא טניירפ ךיוא ןענעז ,םירחוס עניילק ץוחַא .טפעשעג

 טשינ ייז ןעמ טעוװ ,טסּוװעג ייז ןבָאה ,ָאד לייוו ,ןפיוקנייא ןסבָאקיישזד וצ

 .ןזײרּפ-טרוה ףיוא ןעמוקַאב ןלעוװ ןוא ןרַאנּפָא

 ןעיצקירוצ ןביוהעגנָא זייווכעלסיב דוד ךיז טָאה ץרַאה קיאור ַא טימ

 ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןָאק רע סָאװ ןדירפוצ ןעוועג זיא רע .סענזיב יד ןופ

 רע טגעלפ לָאמ ליפ ןוא ,טעּפש ןעמוקנײרַא רעבירעד טגעלפ רע .ןוז ןייז

 טגעלפ ןעמוק .ןיירַא טפעשעג ןיא סופ ןייק ןלעטשנײרַא טשינ געט עצנַאג

 ,רקיע רעד ,ןוא עטנַאקַאב עטלַא טימ ךיז ןעעז ,טפַאשניוװעג ןופ רע

 ,טלעוו רעד ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו טניירפ טימ סעומש ַא ןּפַאכ

 - .ללכב םינינע עשידיי ןגעוו ןוא ,לארשי ןגעוו

 .סעיסוקסיד ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא טפעשעג סבָאקיישזד

 םיחוכיוו יד .ןעגנוניימ ערעייז ןגָאװצסױרַא יירפ טליפעג ןדיי ךיז ןבָאה ָאד

 יד ףיֹוא טַאהעג טשינ גנוקריוו ןייק ייז ןבָאה ,סייה יוװ ןייז טגעמעג ןבָאה

 ַא ,טסידנוב ַא ,טסינויצ ַא טנַאקעג טָאה ָאד .ןעגנואיצַאב עכעלטפעשעג

 ַא ףיוא ןוא שיסור ,שידיי ףיוא ןעגנול ענייז ןעיירשסיוא ךיז טסינומָאק

 -עמשטייד רענַאיצילַאג ןימ ַא ןעמוקעגוצ זיא סנטצעל .שילגנע םענעכָארבעג

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ טכַארבעגרעבירַא ןבָאה םיטילּפ יד סָאװ ,שיר

 ןריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה סבָאקיישזד רעטסימ ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענעז סע

 ,ןהעש-טפעשעג יד ךָאנ ,ןריט ענרעזעלג יד ןופ ןטעלָאר יד טקורעגּפָארַא ןוא
 : ןפורעגנָא ךיז טָאה רענייא זיב .עטַאבעד עסייה ַא ןסיירוצרעביא טשינ ידכ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ."רעּפַאס; ןסע ןייג וצ סייצ --

 סעיסוקסיד יד ,הברדַא ,טדאשעג טשיִנ ץלַא סָאד טָאה סענזיב יד וצ

 ןרעה טנַאקעג ןעמ טָאה ןסבָאקיישזד ייב רָאנ לייוו ,םינוק ןגיוצעגוצ ןבָאה

 סע רעוו :ןתוליכר עלַא טסּוװרעד ךיוא ךיז ןעמ טָאה ָאד ,טרָאװ שידיי ַא

 סעכלעוו ןוא ,טריטָארקנַאב טָאה סע רעװ ,טלעג ךס ַא טכַאמעג טָאה
 --- טרָאװ ןייא טימ .ןָאזעס ןקיטנייה םעד ןיא עטסרַאבגנַאג סָאד זיא לקיטרַא
 עלעיציפָאמוא יד ןעװעג זיא "ירעלושזד ליײסלַאה, סבָאקיישזד רעטסימ
 זיא ןפוא ןלעיציפָאמוא ןַא ףיוא .טָאטש ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ עזרעב
 רעדָא יײבַאר ןשיטָאטש םעיינ ַא ןופ לרוג רעד ןרָאװעג טמיטשַאב ָאד ךיוא
 ןעלמַאז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,סרעניײּפמַאק יד ןופ ליוג רעד וליּפַא .ןזח
 זיא ייוו ןוא ךָא .ןרָאװעג טמיטשַאב ָאד זיא ,ןקעווצ ענעדישרַאפ רַאפ טלעג
 ַא רעצעמע טָאה טפעשעג ןיא ןסבָאקיישזד ייב זַא ,חילש םעד וצ ןעוועג
 :ןָאטעג גָאז

 ,רענדער ןרעסעב ַא טרעהעג ןיוש .לחומ םיא ריד ןיב ךיא ,אלימ ,ונ --|

 ,עיזיוועלעט רעד ףיוא ןקוק ןוא םייה רעד ןיא ןציז רעסעב ןיוש לעװ ךיא

 סבָאקיישזד ןיא טקירדעגסיוא ױזַא ךיז טָאה ןעמ ןעמעוו ןגעוו ,חילש ַא
 ןעמעננָא םיא רַאפ ךיז לָאז סע רע ןעוועג טשינ זיא סע ןוא ,טפעשעג
 ףיֹוא ןַאלּפָארע םעד ןעמענ ןוא ןַאדָאמעשט ןייז ןקַאּפניא טגעמעג סָאה
 סָאװ ,תונברק גונעג ןעוועג ןענעז סע .גָאט ןבלעז םעד ןיא ךָאנ קירוצ
 ,לַאפכרוד רעייז ןופ הביס יד טסוװעג טשינ ןבָאה

 ,יורפ עטנעגילעטניא ןוא עגנוי ַא ,ןַאמפַארג יורפ זיא קירוצ גנַאל טשינ
 ןקיטכיוו ַא רעייז ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןעמוקעג ,עכעלטעפ ַא לסיב ַא רָאנ
 ןעזעג יז טָאה ,טפעשעג סבָאקיישזד ןיא רעײגנײרַא ןַא ,רענייא .ןייּפמַאק
 טפעשעג ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא סנגרָאמוצ דלַאב .גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא
 :זדנעג יד טעליוקעג םיא טלָאװ ןעמ יוװ ,ןוזגרי ַא טימ

 ןוא סעילפָאטרַאק ןלייש ןוא םייה רעד ןיא ןציז ףרַאד יורפ ַאזַא --
 ןענרעל זדנוא טמוק רענייא רעדעי ,הּפצוח ַא .סעיצקעל ןייק ןטלַאה טשינג
 יקדרד יצ םירעיוּפ ענענַאטשעגּפָא ןענעז רימ ,ןטרָאד ייז ןעגיימ סָאװ ! לכש
 !? ךעלגניי-רדח

 רענייק ,לעטָאה ןקיליב ַא ןיא טניוװעג ךעבענ טָאה ןַאמּפַארג יורפ יד
 טריסערעטניא טשינ ךיז טָאה רענייק ,גָאטימ ףיוא ןטעברַאפ טשינ יז טָאה
 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טמערוטשעג יז טָאה טייצ ןכָאװ סקעז .תוחילש ריא טימ
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 רעגנגיז בקעי

 רעייז טימ ןרָאפעגקעװַא יז זיא ,ףוס םוצ .ןריט יד ןיא טּפַאלקעג ןײלַא ןוא
 ,טָאטש רעד ןגעוו גנוניימ רעטכעלש ַא

 ןעגנורדנע עסיוועג טריפעגנייא בייא ךיוא טָאה ,טנַאה עיינ עדעי יו

 טָאה רע לייוו ,ןפַאשעגּפָא טשינ עזרעב יד רעבָא טָאה רע .טפעשעג םעניא

 ךיוא יז טָאה םיא ןוא ןגינעגרַאפ רעטָאפ םעד טפַאשרַאפ יז זַא ,טסּוװעג
 .סענזיב יד ןיא טרעטשעג טשינ

 קרַאטש ןעוועג זיא בייא .יַאמ שדוח ןיא ךָאװ עטצעל יד ןעוועג זיא סע

 סָאד .תונתמ ןבעג ןופ םישדח יד ןענעז ילוי ןוא ינוי ,יַאמ לייוו ,טגָאירַאפ

 ןיא .ןעקנַאשעג קיטייזנגעק ךיז ןביג הלכ-ןתח ןעוו ,תונותח ןופ םישדח ןענעז
 - ןעוו ,"יעד-סרעטָאּפ, ןוא *יעד-סרעדַאמ, ןיירַא ךיוא ןעמוק םישדח עבלעז יד

 -עטַאט ערעייז ןטנעזערּפ ןביג רעדניק ןוא ,תונתמ ךיז ןביג בייוו ןוא ןַאמ

 טשינ ,טנװָא ןיא טעּפש זיב גָאטרַאפ ןופ ,בייא זיא טייצ ַאזַא ןיא .עמַאמ

 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ דָארג רעבָא רע זיא טנייה .טפעשעג ןופ ןטָארטעגסױרַא

 ,טָאטש רעד רעסיוא ןופ "ןאמסלייס; ןקיטכיו ַא טימ ?שטנָאל ; א ייב

 ןרעהוצ ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןעגנַאגעגנייא טשינ טושּפ םיא זיא ןסע סָאד

 ןַארָאטסער ןיא ןסעזעג זיא רע ,םיא וצ טדער ןַאמ רעד סָאװ ּפָאק טימ ךיז

 טפעשעג ןייז ןופ ריט יד טנפעעג ךעלדנע טָאה בייא זַא .סעקליּפש ףיוא יו

 ,ןעוועג ןענעז סָאװ םינוק עקינייו יד --- טקיאורַאב טליפרעד ךיז רע טָאה

 ןופ לקניוו ַא ןיא רעבָא .עטלעטשעגנָא יד ךרוד ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז

 טשינ ללכב טנייה טָאה רע ןעמעוו ,רעטָאפ ןייז ןענַאטשעג ויא טפעשעג

 ןיא ייז וצ ןיירַא טפָא ןעמוק סָאװ עטנַאקַאב לָאצ ַא םיא ןבעל .טרַאוװרעד

 | .טפעשעג

 .רעלסקעוו ןעב ןעוועג זיא ,טקרעמַאב טָאה בייא ןעמעוו ,רעטשרע רעד

 ,םינּפ סייוו ַא טימ ,דיי רערַאד ,רעכיוה ַא .גנַאל רעייז ןיוש םיא ןעק בייא

 סָאװ דיי ַא זיא ,רעלסקעוו ןעב ,רע .רעטָאפ ןייז סָאװ ןרָאי עבלעז יד ןיא

 -וקסיד עלַא ןיא לײטנָא טמענ ,רעסיײװיץלַא ןַא זיא רע זַא ,ןייא ךיז טדער

 רעד סָאװ ,טינשסיוא-סגנוטייצ ַא טימ ןפיול וצ רע טמוק לָאמ עלַא .סעיס

 ,ןזייװַאב וצ ידכ ץלַא ,טגָאזעג טָאה טַאמָאלּפיד רענעי רעדָא טסילַאנרושז

 -עּפמעט ַא .גנוצַאשּפָא ןייז טימ טכערעג ןעוועג זיא ,רעלסקעוו ןעב ,רע זַא

 טזָאלעג טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה סָאװ ,ןשקע ןַא ,שטנעמ רעלופטנעמַאר

 לָאמ ןייק לייוו ,טרָאװ עטצעל סָאד טַאהעג רע טָאה לָאמ עלַא .ןרַאּפשרעביא

 ןַא יו ,רע טָאה טדערעג .ןריטנעמוגרַא וצ ןרָאװעג דימ טשינ רע זיא

 עדער ַא טלַאה סָאװ ,"רעווקס, ןטימ ןיא עמרָאפטַאלּפ ַא ףיוא רָאטַאטיגַא
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ,ךעלקיטש עשיטַאמָאלּפיד ןָא ןוא יירפ ץנַאג .ןשטנעמ ענענַאטשענּפָא רַאפ

 רעלסקעוו ןעב .ןײרַא לַאג רעד ןיא זיב ןגָאזנײרַא םענייא טנַאקעג רע טָאװ
 זַא ןוא ,טנעס ןבלַאה ַא זיב ןעגנידעג ךיז טָאה רע .תולעמ טָאהעג ךיוא טָאה

 ויא רע .ךעלטקניּפ ןוא לעיער ןעוװעג רע זיא ןלָאצ םוצ ןעמוקעג זיא סע

 אקווד .דניק ַא יו קיביגכָאנ ןייז טנָאקעג ןוא ,ןרָאװעג זגורב טשינ לָאמ ןייק

 טייקיאור טימ ןוא טייקלדייא טימ ןעמ טָאה ,יושיירש אזַא ןעוועג זיא רע לייוו

 ןעװעג זיא ןגינעגרַאפ רעטסערג ןייז .ןריפסיוא ץלַא םיא ייב טנַאקעג

 זיא רע .דיײר ענייז וצ טרעהעגוצ ליטש ךיז ןבָאה םיא םורַא עלַא ןעוו

 עלַא ןגעלפ רַאפרעד ,לארשי רַאפ טלעג ךס ַא טיג ןוא ןַאמ רענייר ַא

 .ןעגנוניימ עשירטנעצסקע ענייז ןרירעלַאט

 זיא ,טפעשעג ןיא ןעמוקעגניירָא זיא סָאװ ,רוד ןרעטלע םעד ןשיוװע

 ,ןעגנוטייצ ץוחַא ןבָאה סָאװ ,עטלייצעג יד ןשיװצ ןעוועג סבָאקיישזד דוד

 טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג רע זיא עציילּפ ןייז טימ .רעכיב טנעיילעג ךיוא

 רעטכייל ענרעבליז ןענַאטשעג ןענעז סע ּוװ עפַאש רענרעזעלג רעד ןיא

 ,טייקיצרַאהגנע ןופ עדָאמ רעד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע .ןצַאט ענרעבליז ןוא

 .ָאטשינ טנייה זיא געולטימ ןייק .ןגעק רעדָא רַאפ ןופ טייצ רעד וצ

 טושּפ ךיד ,דגנכש דצ רעד ,רעטייוצ רעד טעװ ,דצ ַא וצ וטסגנַאלַאב

 סנעמעלַא טרירעלַאט רעבָא טָאה ,סבָאקיישזד ,רע .ןעלדיזַאב ןוא ןצומשאב

 ןוא רַאגיצ ןייז טרעכיירעג ,ןענַאטשעג זיולב רע זיא רעבירעד ,ןעגנוניימ
 .ןעגנוניימ עלַא טריסערעטניא ןבָאה םיא ,ןטנעמוגרַא יד וצ טרשהעגוצ ךיז

 טימ ,די רעכעלטעפ ַא ,רעקוצ עלעסָאי ןענַאטשעג זיא ןטַאט ןבעל

 -עגכרודַא זיא סָאװ ,דיי ַא .ןברַאש ןקיכילּפ ַא ןוא םינּפ קישטַאלּפ ,סַאלב ַא

 עכעלטע ךָאנ ןענַאטשעג ןענעז סע .םונהיג ןשיצַאנ ןצנַאג םעד ןעגנַאג

 עטנַאקַאבמוא ייווצ --- ייז ןשיווצ ןוא ,סענזיב יד ןופ ייז ןעק בייא סָאװ ןדיי

 ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ ,דיי רעקיביײלטעפ ,רעטדיילקעג ןייש ַא ,רענייא ,טייל

 ,עטמעקרַאפ ןייש ןוא ןוז רעד ןופ םינּפ טנערבענּפָא ןַא טימ ,קיצפופ
 ַא ןיא ,ןאמרעגנוי רעקידוװענחיץרַאװש ַא ,רעטייווצ רעד .רָאה עכעליורג

 טעז ןשטנעמ ייווצ יד .ודלַאה םייב טלּפענקעגרעדנַאנַאפ ,דמעה-טרָאּפס

 ןעוועג סָאד ןענעז ,טסווורעד רעטעּפש ךיז טָאה רע יוװ .לָאמ ןטשרע םוצ בייא

 ןעמוקעג זיא ,רָאש רעטסימ ,רעטָאפ רעד .םילארשי עדייב ,ןוז ןוא רעטָאפ
 -עגסױרַא ךיז טָאה רע .עיצולָאװער רעשיסור רעד ךָאנ דלַאב לאושי ןייק

 -עגנָא גונעג ךיז רע טָאה לארשי ןיא .ןעמָארגָאּפ סערוילטעּפ ןופ טעװעטַאר

 זיא ןוא ,םיסדרּפ ןיא ,ןעײסָאש ףיוא טעברַאעג ,רענייטש טקַאהעג :טגָאלּפ
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 רעגניז בקעי

 עקירעמַא ןיא רָאי עכעלטע ןיוש רע זיא טציא .ץוביק ַא ןיא רבח ַא ןעוועג

 עקידרדסכ ַא טריפ סָאװ ,עיצוטיטסניא רעסיוועג ַא ןופ ןסערעטניא יד ןיא

 ןייז רעבָא ,טָאטש ןיא ָאד טשינ טניֹוװ רע .לארשי תבוטל עינַאּפמַאק-טלעג

 עטוג ַא ָאד טָאה ,טעטיזרעווינוא ןגיה םעד טקידנערַאפ טָאה סָאװ ,ירוי , ןוז

 רַאפ ןעלקיטרַא עשינָארטקעלע טריצודָארּפ סָאװ ,קירבַאפ ַא ןיא עלעטש

 ,לדיימ ַא טימ טנַאקַאב ירוי ךיז טָאה ָאד .טָאלּפ רענַאקירעמַא םעד

 ןעמוקעגפיורַא ןענעז ןוז ןוא רעטָאפ .ןבָאה וצ הנותח ךיז ןטיירג ייז ןוא

 ,זיוה סנוז םעד רַאפ ןכַאז ךיוא ןוא לגניר-ןישודיק ַא ןפיוק ןסבָאקיישד וצ

 קידוװעריר ,ןיילק ַא ,ןיקפיר רעטסימ טכַארבעגפױרַא טָאה סרָאש יד

 עקירעמַא ןייק ןעמוק סָאװ ,םיחילש יד טימ קסעתמ ךיז זיא סָאװ ,עלעדיי

 ענייז לָאמ עלַא רע טלַאה טנעה ענייז ןיא .לארשי תבוטל טלעג ןעלמַאז

 ,גנוטייצ ַא ןיא קילב ַא ןּפַאכ רעדָא לטנעמיד ַא ןטכַארטַאב וצ טיירג ,ןלירב

 ןיא ןעמוקעגניירַא זיא בייא ןעוו .טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןעז

 ,חוכיוו ַא ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג רעוא סניקפיר רעטסימ זיא ,טפעשעג

 -גײרַא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .םילארשי יד טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 סיורג ןופ .דצ ןטייווצ םעד ייב ָאד ןוא ,דצ םעד ייב ָאד ,טרָאװ ַא ןפרָאװעג

 ,טלכיימשעג טָאה םינּפ ןייז ןוא טנעה יד ןבירעג ךיז רע טָאה גנורעטסײגַאב

 רענעזעלַאב ַא ןוא טנעדוטס ַא ןעוועג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא זיא רע שטָאכ

 ,טלַאה רע ןעמעוו טימ ןביילקרעדנַאנופ ךיז טנָאקעג טשינ רעבָא ןעמ טָאה ,ןַאמ

 .רעלסקעוו רעטסימ טימ רעדָא רָאש רעטסימ טימ יצ

 "יישזד טגערפעג ןוא גייצרעבליז סָאד טכַארטַאב ןבָאה סרָאש יד תעב

 רע רָאנ יו .רעלסקעוו רעטסימ ןעמוקעגניירַא זיא ,ןזיירּפ יד ףיוא ןסבָאק

 רעד ֹוצ טרַאשעגוצ ךיילג ךיז רע טָאה ,רעמינּפ עיינ ייווצ יד ןעזרעד טָאה

 ןעמונעג טשינ טָאה סע .ןענַאטשעג ןענעז םינוק יד ןוא סבָאקיישזד ּווװ קנַאש

 םעד רַאפ .סוחי ןצנַאג ןייז טלייצרעד םיא טָאה רָאש רעטסימ יװ ,גנַאל

 ענייז ןענעפע וצ טייהנגעלעג ענעדלָאג ַא ןעוועג סָאד זיא רעלסקעוו ןטלַא

 | .ןצפעל

 ,לקניוו ַא ןיא ןענַאטשעג ןדיי הדע יד זיא ,ןעמוקניירַא סבייא ייב ,טציא

 ץנַאג עיסוקסיד יד ךיז טָאה ןביוהעגנָא .חוכיוו ןסייה ַא ןיא טכָאקרַאפ

 "רעד זיא סָאװ ,סעיינ לקיטש ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .קידלושמוא

 רָאי טכַא ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי-לארשי ייווצ זַא ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןעניש

 ןַאמרָאב ןיטרַאמ ,עלעגנעמ ר"ד -- םינילתייצַאנ יירד יד טכוזעגמורַא טייצ

 רעד .ןרוּפש ערעייז ףיוא ןעמוקעג ךעלדנע ןענעז -- ןַאמכייא ףלָאדַא ןוא
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 סבָאקיישזד רעגגֹוי רעד

 רעטנעגילעטניא ןַא ,רעטריאודַארג:טעטיזרעווינוא ןַא ,רָאש ירוי רעגנוי

 ןגָאזסױרַא יירפ ןָאק רע זַא ,טליפעג טָאה ,וצרעד ערבַאס ַא ןֹוא שטנעמ

 ,עקירעמַא רעשיטַארקַאמעד רעד ןיא יאדווַא ןוא ,םוטעמוא ןעגנוניימ ענייז

 ענעמוקעגמוא ןָאילימ סקעז יד ןגעוו ןָאטעג גָאז ַא קידלודעגמוא טָאה רע
 : ןדיי

 סָאװרַאפ ?טלעטשעגנגעק טשינ ךיז ייז ןבָאה טָאװרַאפ ! םינדחּפ --

 ...? הטיחש רעד וצ ףָאש עקידרעטיצ יו ןעגנַאגעג ייז ןענעז

 --- .ןַאמרעגנוי ,ליפעג ךעלשטנעמ ַא זיא טיוט םעד רַאפ ןבָאה ארומ --
 ,ןבָאה וצ ארומ טומ ןבָאה ףרַאד ןעמ --- .ןפורעגנָא סבָאקיישזד דוד ךיז טָאה
 ןייק טלָאװ רע .טיוט ןרַאפ ארומ ךיוא טָאה טַאדלָאס רעטלושעג ַא וליפַא
 .ארומ ּפַאק ןייק ךיז ןיא ןבָאה טשינ לָאז רע ןעוו ,ןעוועג טשינ שטנעמ

 "רעביא טזָאלעג טשינ ילארשי רעגנוי רעד ךיז טָאה -- ,רעבָא ,ָאי --
 לָאמ ןייק טעוװ ,ארומ ןופ טשרעהַאב טרעוו סָאװ ,שטנעמ רעד --- .ןרַאּפש
 ךיא .ןָאט וצ טשינ ףיוא םיצורית ןעניפעג לָאמ עלַא טעװ רע ,ןגַאװ טשינ
 ןַא ןעוועג רעבָא זיא דיי-תולג רעד ...ןשטייד יד ןייטשרַאפ טוג רעייז ןָאק
 טשינ רע טָאה ,תואמר ןוא תונדחּפ ,תולפש ןייז טימ .טלַאטשעג עקיטּפַאהלקע
 סָאװ ,םירעוו ןעוועג ןענעז סָאד .קלָאפ ןשידיי םעד דובכ ןייק טפַאשרַאפ
 | ...טָאה ןעמ

 ןַא טימ ןלַאפעגנײרַא סבָאקיישזד דוד זיא -- ,ריא טגָאז תונדחּפ ---
 ,עטכישעג עשידיי טנרעלעג ריא טָאה ,ןַאמרעגנוי -- .סעכ .םענעטלַאהעגנייא
 יױזַא ןייגקירוצ טשינ רימָאל ,רעבָא ..1 רתסא תליגמ טנעיילעג ריא טָאה
 עקיטפַאהלקע ןוא עקידלפש יד ָאיטָא זַא ,ןַאמרעגנוי ,ריא טסייוו יצ .טייוו
 טפמעקעג ןבָאה יז ןופ לפיוו ריא טסייוו יצ ,יײז טפור ריא יװ ,ןטלַאטשעג
 ןגעק המחלמ רעד ןיא ,ח"מלּפ ןטימ ,הנגה רעד טימ ,ןוגריא ןטימ ןעמַאזוצ
 המחלמ רעד טָא ןיא זַא ,ךיז טכַאד רימ ...? דנַאלגנע ןגעק ןוא רעבַארַא יד
 ןעוו ,ריא טסייוו יצ ...סערבַאס יװ ןדיי-תולג רעמ טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 ,טגיזעג ןעוועג הלילחו סח טלָאװ ,ומש-חמי ,רעלטיה ,םידוהיה-ררוצ רעד
 טנַאקעג טשינ ָאד טלָאװ ריא ןוא ,ןבילבעג ןעוועג טשינ דיי ןייא ןייק טלָאװ
 ?ןדער ןוא ןייטש

 ַא סבָאקיײשזד רעטסימ ךיז טָאה -- ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז --
 טכַארט ַא ריא טָאה -- ,רָאש רעטסימ ןרעטלע םוצ טדנעוװעג רעטציהעצ
 רעד ןופ רעטעלב-ךשמה יד ףיוא ןלעטשנײרַא טעװ ריא סָאװ ,ןָאטעג
 תובישי ,םינבר ,םייבר ,םזידיסח םעד ןופ ץַאלּפ ןפיוא ,עטכישעג רעשידיי
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 עביל ןופ רעייפ עקילייה סָאד ןטלַאהעגנָא ןבָאה סָאװ ,סהרות-דימלת ןוא

 -ָאלשרעד םעד ןבעגעג טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה סָאװ ,לארשי-ץרא וצ

 .. חישמה-תלואג ףיוא ,ןטייצ ערעסעב ףיוא גנונעפָאה ןדיי םענעג

 טלָאװעג טָאה סָאװ הלכשה רעד ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןלעטשניײױַא ריא טעוו סָאװ

 ריא טעװ טַאלב רענעש ַא רַאפ סָאװ ...? ןדליבסיוא ןַאמערָא ןשידיי םעד

 "רעטעברַא רעשידיי רעד ןעמענרַאפ סע סָאװ ,ץַאלּפ םעד ףיוא ןלעטשנײרַא

 ןרַאפ הילת רעד ֹוצ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,סטרעקעל שרעה יד טימ דנוב

 -רעטעברַא יד ןוא ,ןעמָארגָאּפ ןגעק ץושבלעז עשידיי יד ןוא ..,? דובכ ןשידיי

 טעװ סָאװ טימ ..,? סופיירד ןוא סילייב ןופ ןסעצָארּפ יד ןגעק ןטסעטָארּפ

 ןדנַאטשפיױא ,ןקיירטש ןופ רעטעלביעטכישעג עשיַָארעה יד ןליפטסיוא ריא

 םעיינ ןרַאפ םיצולח ןעמונעג ריא טלָאװ ּווװ ...? טכער עשידיי רַאפ ןפמַאק ןוא

 -רעטעברַא עשידיי ענעדישרַאפ יד ןעוועג טשינ ןטלָאװ סע ןעוו ,לארשי-ץרא

 ןעזעגסיוא טלָאװ ןבעל עשידיי סָאד יו ןלעטשרָאפ ךיז ריא טנַאק 1 ןעיײטרַאּפ

 ,םכילע:םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סע ןעוו

 .רעדניק עשידיי ןוא ,רעביירש עשידיי עדַאיעלּפ עצנַאג יד ןוא ץרּפ .ל ,י

 םעד ןוא ןוחטב ןשידיי ,דובכ ןשידיי םעד ןגעוו ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,ןלוש

 םעד ןָא ןָאטעג לארשי טלָאװ סָאװ *..? םימיה םירחאב יהיו; ַא ןיא ןביולג

 עטגייוצרַאפ ןוא עסערּפ רעשידיי ריא טימ עקיױעמַא ןיא ץוביק ןשידיי

 עשידיי יד ןיא ןביירשוצניירַא רעטעלב ערענעש ריא טָאה ...1 סעיצַאזנַאגרָא

 טעװ סָאװ ,סױרַא ץלַא סָאד טמענ ...? ץַאלּפ רעייז ףיוא רעכיב-עטכישעג

 .:? ןעמענסיורַא סָאד ריא טנָאק ? ןביילב ךייא

 זיא קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה רעטנרעלעג ַא --

 טשינרָאג טימ ךיז ןבָאה רימ .ןדלעה ןוא םיקידצ ,םישודק ןופ ןענַאטשאב

 טימ רע טָאה -- !למיה ןיא טָאג !טשינרָאג טימ שממ .ןעמעש וצ סָאװ

 טנערברַאפ ןשטנעמ ןיא ןביולג רעד זיא -- ןפורעגסיוא שינעמעלקצרַאה

 ריא טניימ ? ןדיי ןָאילימ סקעז יד טימ ןעמַאזװצ עקנילבערט ןיא ןרָאװעג

 . דרעװש ןפיוא ןבעל ןענָאק טעװ לארשי דנַאל עניילק סָאד זַא ,עקַאט

 סָאװ טימ ?"זורב םע יכ ,חוכב אל ,ליחב אל, רעד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ

 "רעד יד ןָא *ַארָאה; ַא ןצנַאט ןענָאק טעוװ ריא זַא ,רעכיז ױזַא סָאד ריא טנעז

 קיטייװצרַאה טימ רע טָאה -- .,ןיינ ...? ןדלעה ןֹוא םיקידצ ,םישודק עטנָאמ

 ערעייא ףיוא ךיז ןפרַאװ ףיוא טרעה ,"...ךרדח וז אל; -- .ןָאטעג גָאז ַא

 טנעז ריא .םיקלמע יד יו ,הּפצוח רעשיצָאקש טימ ,תוצופת יד ןיא רעדירב
 ןייק ןיא טשינ ךיוא טנעז ריא ןוא ,רימ יו ןדלעה ערעסערג ןייק טשינ
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 הלילח ךיז טעװ המחלמ ןופ טָאג רעד ןעוו .זדנוא ןופ עגַאל רערעסעב

 זיא תיחשמ רעד יו ,ןייגייברַאפ טשינ זה רעייא רע טעװ ,ןצנַאטעצ

 -- ךייא גָאז ךיא ..םירצמ ןיא זיוה עשידיי סעדעי ןעגנַאגעגייברַאפ טשינ

 יו ,ןגייווש וצ רעגולק זיא סע -- רעגניפזייוו ןייז טימ טלקַאשעג רע טָאה

 טקַאהעגּפָא לָאמַא טימ טָאה רע -- .טשינ טסייוו ןעמ סָאװ ,סָאד ןגָאז וצ

 .לכיטזָאנ ןטימ םינּפ סָאד ןשיװ ןביוהעגנָא ןוא

 טָאה רע ,הברדא ,טקידנערַאפ טשינ חוכיו רעד ךיז טָאה םעד טימ

 ריא טכיירגרעד טשרע טָאה עיסוקסיד יד .רעסייה ןוא סייה ןרעוו ןביוהעגנָא

 ןַא טלייצרעד טָאה סבָאקיישזד בייא ןעוו ,טנװָא ןיא טעּפש טקנוּפכױה

 ןַאמנגנוי ןשידיי ַא ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ ,עטכישעג עטנַאסערעטניא
 ,דנַאלשטייד ןיא

 קיצנַאווצ ןוא ריפ לטיּפַאק

 ץרַאה ןופ ּפָארַא ךיז טדער טילּפ רעד

 ןופ סענורטס עטסלדייא יד טעּפעשטרַאפ ןבָאה רעטרעװ סערבַאס םעד

 ןבָאה ייז יצ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןדיי עלַא ,ענדָאמ .ןליפעג עשידיי יד

 ,תוכז ַא ןעניפעג ,טשינ יצ ,הלשממ רעשיצַאנ רעד רעטנוא טבעלעג ָאי

 עלַא טכַאמעגכרודַא ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד רַאפ רוגינס רעד ןרָאװעג ןענעז

 סערבַאס:לארשי יד זיולב ןוא ,ןשטייד יד רעטנוא םונהיג ירודמ העבש

 ,דיחי ַא ןגעק םתס טשינ ,רוגיטק ַא יװ רעזענ ענעסיררַאפ טימ ןעייטש

 םעד ןגעק רָאנ ,גנוצעשגנירג טימ ייז ןדער ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןגעק רעדָא

 עיגילער ַא ,רוטלוק עכייר א ךיז רעטניה טָאה סָאװ ,קלָאפ ןופ ןינבו ןינמ בור

 שעטקינײּפעג ענעי ןײטשרַאפ וצ ידכ .ןרָאי רעטנזיוט ןופ עטכישעג ַא ןוא
 ערעייז ,עיגָאלָאכיסּפ רעייז ןיא זיולב טשינ ןפיטרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ,ןדיי

 רעייז ,קילבסנבעל רעייז טימ טנַאקַאב טוג ןייז ךיוא ףרַאד ןעמ רָאנ ,םיגהנמ

 ןייז ןעמ ףרַאד ,דיי ַא ןטּפשמ וצ ידב .עיגָאלָאנטע ןוא ןושל ,רוטַארעטיל

 שידיי א ןייג וצ טמוק ָאד .ןדנַאטשנגעק ייר רעצנַאג ַא טימ טנַאקַאב טוג

 ,קלָאפ ַא ,קלָאפ ןייז טשינוצ ךַאמ ַא טיג ןוא ,לארשי-ץרא ןופ אקווד ,דניק
 טקנוּפ סָאװ ןוא ,םיאנוש ןשיוצ טניֹוװעג רָאי טנזיוט ייווצ טָאה סָאװ
 יד םגה .ץנעטסיזקע ןייז רַאפ המחלמ ַא ןיוש סע טריפ ןרָאי ליפ ױזַא
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 ןרָאװעג טריפעג זיא יז ,רעוועג סייה טימ ןרָאװעג טריפעג טשינ זיא המחלמ

 ערעדנַא ןוא דחוש ,תונלדתש ךרוד ,טייקטנכערעגסיוא רעשיטַאמָאלּפיד טימ

 ףיוא ,רעסַאװ יו ןסָאגעג ךיז טולב שידיי טָאה ךָאד ,ןעלטימ עכעלדירפ

 ןבָאה ןדיי ,היאר-אהו ,ןעוועג חצנמ ןבָאה ןדיי ,זיא לכה-ךס רעד .םשה-שודיק

 .הכולמ עשידיי ַא טלעטשעגפיוא קירוצ ןוא לארשי-ץרא ןעמונעגנייא קירוצ

 יד ןוא ,סנ ןסיורג םעד וצ ןעלבוי טלעװ רעצנַאג רעד רעביא ןדיי

 ךיי-תולג ןשיווצ גנוטלַאּפש ,שינעשימעצ ןײרַא רָאג ןעגנערב םילארשי

 ןוא ,קלָאפ ץנַאג ןייא ןעוועג ןדיי ןענעז טציא זיב ,לארשי ןופ דיי םעד ןוא

 .הדוהי תוכלמ ןוא לארשי תוכלמ ----- ,ייווצ ףיוא ןלייטעצ סע ןעמ ליוו טציא

 ןיא רַאגיצ ןבלַאה ַא ןבירעצ סבָאקיישזד רעטסימ טָאה סעכ סיורג ןֹופ

 ןסבָאקיישזד וצ טלקָאשעגוצ קידנעלכיימש טָאה ןיקפיר רעטסימ ,לצעטישַא

 רעטסימ .דייר ענייז טימ קימיטשנייא ןעוועג זיא רע זַא ,ןמיס ַא ,ּפָאק ןטימ

 ןייטשנייא טנָאקעג טשינ טָאה רע ,ןטייז עלַא ףיוא טיירדעג ךיז טָאה רעקוצ

 ןטימ ןשיו ןביוהעגנָא רע טָאה גנוגערפיוא סיורג ןופ .טרָא ןַא ףיוא

 דייר סערבַאס ןגנוי םעד זיא ןבייא רַאפ .ןרעטש ןופ סייווש םעד לכיטזָאנ

 -קירוצ טָאה רַאמלע ןעוו זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .שינעטער ַא ןעוועג

 ןרָאסעּפָארּפ עשידיי יד ,םינכש ענייז ןופ סעיצַאקילּפַא ייווצ יד ןזיוועג

 טימ ןָאטעג דער ַא קילעפוצ ,בייא ,רע טָאה ,בולק ןיא רעדילגטימ ןרעו וצ

 ןלָאז ןעמַאזוצ זַא ,סייוו רעטסימ ןוא ןַאלּפַאק רעטסימ ,םירחס-גנוריצ ייווצ

 ,גַאלשרָאפ סבייא ןזיוועגקירוצ ןבָאה ייז .בולק ןשידיי ַא ןריזינַאגרָא יז

 טָאה ָאד .דָאב-ץיווש ַא ןיא ןייג רָאנ ןעמ ןָאק ןדיי טימ זַא ,הנעט רעד טימ

 .טכערעגמוא ןעוועג טשינרָאג ןענעז ענעי זַא ,טגייצרעביא בייא ךיז

 ךיז טָאה םינּפ ןייז .ןָאטעג בייה ַא סע טָאה ןרעלסקעוו רעטסימ

 ןבעגעג רע טָאה שינעצירק-ןייצ טימ .טרעטיצעג ןבָאה ןקַאב יד ,טלטיורעצ

 :סױרַא סָאש ַא

 רע טָאה -- טכערעג ןעוועג זיא רענזיולק ר"ד !לעַארזיא ןיא דיעמ --

 טָאה -- ןאמרעגנוי ..!םיצקש עשיערבעה -- ןסבָאקיישזד וצ טגָאזעג

 ץנעטסיזקע רעייז רַאפ טפמעקעג ןיוש ןבָאה ןדיי --- ןירוי וצ טדנעוועג ךיז רע
 עצנַאג סָאד .ןרעוו וצ ןריובעג טכַארטעג טָאה עדייז-רעטלע ןייד רעדייא ךָאנ

 ןדיי ןעוו .ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק רערעטיב ,רעסיורג ןייא זיא ןבעל עשידיי

 ןייק ןעוועג טשינ טציא טלָאװ ,טפמעקעג קידתונשקע ןעוועג טשינ ןטלָאװ

 ןבָאה ,קסנעלָאמס ןבעל ,דלַאװ ַא ןיא זַא ,טרעהעג ריא טָאה .הנידמ עשידיי

 ךיוא ?ןריציפָא עשילוּפ טנזיוט ןצפופ טעדרָאמעגסיוא ,ןסור יצ ,ןשטייד
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 -עגסיוא טָאה ןילַאטס ךיוא !ףָאש יװ ןעליוקסיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז
 ןייק טקישרַאפ ליפיוזַא טקנוּפ ןוא ,ןסור ןָאילימ קיצנַאװצ רשפא טעדרָאמ
 רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןוא .ףָאש יװ ןעגנַאגעג ןענעז ייז ךיוא ,ריכיס

 ,עקירפַא ןיא ײמרַא עלופמור סלעמָאר ןוא ,דַארגנילַאטס ןבעל ןשטייד

 סָאװ ,ןריציפָא ןוא ןלַארענעג ערעייז טימ ןטַאדלָאס עשיסור ןענָאילימ יד ןוא

 ןייק ,רעדניק עניילק טימ ןעיורפ ןייק טנעה ערעייז ףיוא טַאהעג טשינ ןבָאה
 ,טלעטשעגנגעקטנַא טשינ ךיז ןבָאה ייז ךיוא ,עדייז-עבָאב ןוא עמַאמ-עטַאט
 ןוא ,רעװעג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,"קלָאט-ןרעה םעד ןופ ןיז עצלָאטש יד;
 ןעגנַאגעג ןענעז ייז ךיוא ? טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ייז ןבָאה ,רעוועג ךס ַא
 ןַא טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,דנַאל שיעּפָארײא ןייא רימ טזייו !ףָאש יו
 ?ןשטייד יד ןופ טײרּפַאב ןיילַא ךיז סע טָאה יצ ,ײצילָאּפ ןוא ײמרַא ענעגייא
 ןבָאה ?ןשטייד יד ןגעק דנַאטשפיוא ןַא טכַאמעג רענעילַאטיא יד ןבָאה
 --- רעפייא טימ טצעזעגרָאפ טָאה רע --- ...? טיײרפַאב ןילַא ןקַאילָאּפ יד ךיז
 עשידיי יד ןצעזרָאפ טעװ טנגוי רענַאקירעמַא רעזדנוא יצ ,ןעלפייווצ ךס ַא
 ..רעגרע ליפ לארשי ןיא רוד רעיינ רעד זיא ,סיוא טעז סע יװ .עיצידַארט
 -יטנַא ,ָאי ...! ןטימעסיטנַא עשידיי ןענעז סָאד רעבָא ,ןגָאז וצ ךיז םעש ךיא
 ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז .זדלַאה ןיא ןקורט ןרָאװעג םיא זיא סע -- ..+ ןטימעס
 ,ןּפיל ענייז ןופ ןגערב יד ייב טצעזעגנָא ךיז טָאה םיוש ַא ןוא ףךיילב

 וצ טיײהנגעלעג רעד ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז טָאה רעקוצ רעטסימ
 ןסירעגרעביא טָאה רעלסקעוו רעטסימ רָאנ יו .רעטרעוו רָאּפ ַא ןגָאז ןענָאק
 ןופ לברַא םעד ףױרַא יצ ַא ןבעגעג רע טָאה ,םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא ףיֹוא
 ,םערָא ןקירָאה ןייז ףיוא רעמונ ןטריאוטַאטעגסיוא ןַא ןזיוועג ןוא לקער ןייז

 -כרוד בָאה ךע --- .טנַאה ןייז ןגיוצעגסיוא רע טָאה -- ,סטעז ,ַאנ --
 רַאפ .רָאדניק ענַאמ ןוא בָאװ ַאמ ןריולרַאפ !םונהיג ןצנַאג םעד טכַאמעג
 ָאימ ןבָאה ױזַא יװ .עמַאמ-עטַאט ענַאמ ןסָאשרעד ייז ןבָאה ןגיוא ענַאמ
 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוי ענעסערפעגנָא ,עטנוזעג ןגעק ןלעטשנגעק טנָאקעג ךיז
 יד ?טַאהיג טשינוג ןבָאה ָאימ ןעוו ,רעוװעג-ןישַאמ ןוא ןעקנַאט טַאהעג
 -עגמורַא ךיז ןבָאה'ס .ןסָאשיג ןוא ןסַאג יד ןיא ןעגנַאגיג ןענעז םיחצור
 ךעלצעק יװ ןבָאה רעדניק ענעקָארשרעד ,עקירעגניה ןוא .םיתמ טרעגלַאוו
 זדנוא טלָאװ רע 1 רָאיעװעג ןעמענ טלָאזיג רעמָאה יװ .טסימ ןיא טעיורעג
 ,עיצינומַא ָאטעג רעד ןיא ןריפניירַא טנעקיג רעמָאה יװ 1 ןסקיב טפיוקרַאפ
 טשינ ךיז טָאה טלעװ יד ? טעװעבַארעג ןוא טרסמעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד זַא
 ןענעז ןרעגַאל-סטעברַא יד ןוא סָאטעג יד .טעבעג רעזדניא וצ טרעהעגוצ
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 רעגניז בקעי

 ןיא ךיז טיט'ס סָאװ טסיוויג טשינ טָאה טָאטש ןייא .ןסָאלשעגּפָא ןעוועג

 ןשטַאד יד ַאב ,ןַאלּפ ַא טימ טעברַאיג ייז ַאב טָאה ץלַא .רעטייווצ רעד

 ,טרעגניהיג רעמָאה רימ .ןקָארשרעד ןוא טלפייווצרַאפ ןרָאװיג ןענעז ןדיי

 רעמָאה ,טנעה עקידײל טימ ןלעטשוצנגעקַא ךיז חוכ ןייק טַאהיג טשינ

 טַאהיג ןבָאה רימ .ןטעביג רעמָאה ,טיוט םעד ךיז ףיוא ןטעביג טשרעביל

 רעגרע ןעוויג רעמעז רימ ,ףָאש ןגעוו טדער רע !ןברַאטש -- הרירב ןייא

 טנעקיג טשינ ךיז טָאה רענייק .ןעוויג רעמעז םערעו ןופ רעגרע ,ףָאש ןיפ

 ,ןשטנעמ ןקיטשרעד וצ סנוויױאיזַאג ןלעטשפיוא ןלעװ ןשטַאד יד זַא ,ןטכיר

 ..? טניימ סָאד סָאװ טייטשרַאפ ריא ...ןקיטשרעד טושּפ

 רענלעז עשישטַאד ןוא ןברַאטש וצ טָאהעג ארומ ןבָאה רעדניק יד --

 ןיא ןבעל'כ ןכַאל םוצ זיא סע .רעדניק עשידיי רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה

 טליּפשעג ןוא רעדיל עשידיי ןעגנוזעג ךעלרעדניק ןבָאה רעגַאל ןיא ןוא ָאטעג

 ןבַאלב ןלעװ ייז זַא ,טָאג וצ טפָאהיג ןוא טנרעליג ךיז ןבָאה ייז .רעטַאעט

 .טנרעליג ייז ןבָאה ,ןבעל ךעלשטנעמ ַא ןצַאשּפָא רָאנ ,ןסַאה טשינ .ןבעל

 ,טשינ טניימ .ןביעל ףיוא גנונעפָאה רעד טימ ,טיוט םוצ ןעגנַאגיג ןענעז עלַא

 רעקוצ רעטסימ -- ..,הביס םוש ַא ןָא ,ָא-ױזַא טָא ןברַאטש ןליוו ןשטנעמ זַא

 -- טצעזעגרָאפ ןוא רערעהוצ עקידנגייוש יד ףיוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה

 טימ ןפורעגסיוא רע טָאה -- !טיױט רעד טניוויג טָאה זדניא טימ

 ,םיהַא ןעמיקיג טשינ זיא דניק ַא רעדָא בַאװ ַא ,ןַאמ ַא ביוא -- ..קיטייוו

 ,טרַאיג טשינ זדניא טָאה סע .ןעמיקיגניהַא זיא רע ּווװ טסיוויג ןיוש רעמָאה

 עטעקַאנ ןגעליג ןענעז ןסַאג יד ןיא לייוו ,טניווװוגיצ ןעוויג ןיוש רעמעז רימ

 ..ןייז וצ רבקמ טעשזנָאדזעג טשינ טָאה ןעמ ןעמעוו ,םיתמ

 ןביעג ךרוד סנוװױאיזַאג יד ןיא טרַאנעגנַארַא ןבָאה ןשטַאד יד --

 ,ןײרַא דָאב ןיא טייעמ זַא ,ןעניימ לָאזמ ,ףייז ךעלקיטש ןוא רעכעטנַאה

 ןוא ןעמולב טימ טציּפעגסיוא ןעוויג זיא רעגַאל רעד .ךעז ןשַאװמורַא

 טימ ןָאפ עשישטַאד ַא טעייוועג טָאה סע ּוװ ,רעיוט םענייש ַא םורַא ןזָארג

 טָאה ץלַא .,.טציּפַאב ןוא ןייש ןעוויג זיא ץלַא .ץיירקנקַאה ןצרַאװש ַא

 טעילַאמסעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,סנעמיוק יד ןופ ךיור רעד זיולב ,טרַאנעג

 ןופ קנַאטשיג רעד .ןרַאנּפָא טנָאקעג טשינ טָאה ,םיפוג עכעלשטנעמ

 ףיוא טגיילעג ךיז ,טפול יד טליפעגנָא טָאה סרעּפרעק עטעילַאמסרַאפ

 .ןעגניל יד ןיא ןוא זדלאה ,רעכעלזָאנ יד ןיא ןעגנירדעגנַארַא ןוא רעמייב יד

 ַא טימ סנעמיוק יד ןופ ןסירעגסָארַא ןעמַאלפ-רעייפ ךיז ןבָאה טכַאנַאב

 ןוא ריפ .למיה םעד טלעטשרַאפ טָאה סָאװ ,ךיור ןטליונקעצ-טכידעג
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 סבָאקיישזוד רעגנוי רעד

 טנזיוט ןצכַא .טנערביג סנוויוא יד ןבָאה תעליתעמ ַא העש קיצנַאװצ

 ןוא טּפשמ ַא ןָא ,גנוקידלושַאב ַא ןָא ,טעפרשרַאפ ייז ןבָאה גָאט ַא ןשטנעמ

 ...ןצימע רַאפ ןצינ זיא'ס ןכלעוו ןָא

 יד רעביא טײרּפשרַאפ ןשטַאד יד ןבָאה טלעוו רעד ןופ ןטיוט עלַא --

 יװ טקיקעג ןוא סנטייוו רעד ןופ ןענַאטשיג זיא טלעוו יד ןוא .ּפעק עשידיי

 זיא טלעװ עצנַאג יד זַא ,ןעזיגסיוא טָאה סע .ךיז ןטָארב רעדניק עשידיי

 ןדיי יד ןעגנערבוצמוא רעכיג סָאװ --- ְךַאֹז ןייא טימ רָאנ ןעמינרַאפ

 -ךלַאק יד ןעיובוצפיוא רעכיג סָאװ טקיטפעשַאב ויא טלעוו עצנַאג יד זַא

 ןָאגַאװ ַא ןיא ןדיי קיצעביז וצ טכַארבעג ןענַאב יד ןבָאה רעירפ .סנוויוא

 ןעמ טָאה רעירפ .ןָאגַאװ ַא ןיא טרעדנוה וצ ןעגנַאגרעד זיא רעטעּפש

 ךָאנ ןוא ,טנזיוט ףלעווצ רעטעּפש ,גָאט ַא ןדיי טנזיוט ןביז טנערברַאפ
 ...עגנוי ןוא עטלַא ,רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ --- טנזיוט קיצנַאװצ רעטעּפש

 יד ןיא תוחּפשמ טימ ןקָאלב-רעזַאה עצנַאג טריפעגסָארַא טָאהימ --

 יצ ידכ ,קיומ עכעליירפ טליּפשעג טָאה רעטסעקרַא רעד .ןרעמַאקיזַאג

 ,רעדניק ןוא סעבָאב ,סעמַאמ ןופ תוללי יד ןוא ןעיירשעג יד ןעלמיטרַאפ

 ,?החּפשמ עיינ טימ ןרָאװיג טליפעגנָא רעדיוװ ןקַארַאב יד ןענעז דלַאב

 יז זַא ,ןדיי יד ןעגניווצעג טָאה ןעמ .ןריפוצ טכַארביג ןבָאה ןגוצ יד סָאװ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלטשער עניילק יד יצ םייהַא ךעלטרַאק ןבַארש ןלָאז

 .ןביעל ַא טכַאמ ןעמ ןוא טעברַא ןעמ ,ןייפ ןוא טיג זיא ָאד זַא ,ןטלַאהַאבסָא

 םוצ ןדיי ךָאנ ןוא ךָאנ ןריפ וצ טכַארבעג רדסכ ןבָאה ןענַאב יד ןוא
 ...ןענערברַאפ ןוא ןקיטשרעד

 ,שזדָאל ,עשרַאװ ןופ סענַאדָאמעשט טימ גרעב ןגיעלעג ןענעז סע --
 ןופ וליפַא ןוא טשערַאקוב ענליוו ,עגיר ,יקינָאלַאס ,עקָארק ,גרעבמעל

 טנפיוה .סעקצַאצ עשירעדניק ןוא ךעלעדניוו סעּפוק ןגעלעג ןענעז'ס .זירַאּפ

 טימ קעּפ .ןיילק ןוא סיורג ןופ םישובלמ ןוא ןלירב ,ךעלעכיש ,ךיש טימ
 -:ַארַא ןרַאפ ןריושעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלדיימ ןוא רעבַאװ ןופ רָאה
 ןעמ טָאה ךעלגניר-ןישודיק ןוא ןייצ ענעדלָאג .ןועמַאקדזַאג יד ןיא ןריפ
 יד ןופ ךיור ןטימ ןענעז תומשנ עקילייה יד .עטיוט יד ןופ ןסירעגּפָארַא
 בָאה ךיא סָאװ ...ייוו ,ייו .ןײױַא למיה ןיא ךיילג ןגיולפעג סעירָאטַאמערק
 ןייק ןבילבעג טשינ וליפַא זיא סע -- טנייועצ ךיז רע טָאה -- ...ןעזיג
 ..תובָא-רבק ףיוא ןייג וצ ,הבצמ ןייק ,טרָא קיליײה ןייק ,םייחה-תיב

 ןייז טשיװעגּפָא טָאה רע .קיטייו טימ טדערעג טָאה רעקוצ רעטסימ
 עטריזיטָאנּפיהרַאפ ענייז וצ טדנעװעג רעדיוו ךיז ןּוא ,ןרערט ןופ םינּפ
 : רערעהוצ
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 רעגניז בקעי

 ןייז טיול שטנעמ םעד ןענעקרעד טסעוװ : לטרעוו ַא ןַארַאפ זיא סע --

 טשינ ךיז ןָאק ךע סָאװ ,זייב ןיב ךע .ךָארב ןַאמ ףיוא ןייוו ךע .טייקרעטיב

 לעװ ךע ..ךַאז ַאזַא ןָאט טפרַאדעג ןבָאה ןשטנעמ סָאװרַאפ ,ןרעלקרעד

 ,טקידניזעג רעמָאה רשפא ..ףקעטש םעד טרעװ רעמעז רשפא ,ןבעגוצ

 זַא ןדער ױזַא לָאז דניק ַא סנטַאט ַא רעבָא .טפָארטשעג טָאג זדניא טָאה

 שידיי ַא רַאפ ןרעפטנערַאפ רָאג ךיז ןפרַאד רימ ,זדניא יצ זיא ייוו-ןוא-ךָא

 ןיא ןרָאװיג ןריובעג זיא סָאװ ,דניק שידיי ַא זַא ...לארשי-ץרא ןופ דניק

 רעדנַא ןַא ןופ ןטרַאװרעד ןיוש ןעמ ןעק סָאוװ ָאט ,ױזַא טדער םילשורי

 ַא ןוא ןירוי וצ סיוא יירד ַא ןבעגעג לָאמַאטימ ךיז רע טָאה -- ...? דניק

 ןעייג לארשי-ץרא ןיא ,תמא םעד ָאימ סטגָאז ,קנע טעב'כ -- :ןָאטעג גערפ

 ..? רדח ַא ןיא רָאדניק עשידיי

 ,רעלסקעוו ןעב וליפַא .טרעניטשרַאפ ןבילבעג ןענעז רערעהוצ עלַא

 ןַא טימ ןענַאטשעג זיא ,ןדער ןרעה םיא זיולב לָאז'מ זַא ,ביל טָאה סָאװ

 רעטסימ .םינּפ ןסַאלב ןייז ןופ סייוש םעד טשיװעג טָאה רע .ליומ ןפָא

 טָאה רעקוצ רעטסימ ןוא ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןענַאטשעג זיא ןיקפיר

 םלוע-תיב ַא ףיוא יו ליטש ןענַאטשעג ןענעז עלַא .ןגיוא ענייז טשיוועג

 == -= == .ןדיי ןקיליײה א ןופ רבק םעד ןבעל

 קיצנַאווצ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 ןדנּוװ ענעסירעגפיוא

 וצ ןעמעוו טימ טשינ ָאד טָאה רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה רָאש רעטסימ

 ןוא ןכַאז רָאּפ יד ןפיוקוצנייא רעכיג סָאװ ,טיירג ןעוועג זיא רע .ןהנעט

 ,םיא ףיוא ןקוק ןגיוא סנעמעלַא זַא ,טליפרעד רעבָא טָאה רע .ןײגקעװַא

 ;טרָאװ טוג ַא םיא ןופ ןרעה וצ ןטרַאװ עלַא זַא ,דיי-לארשי םעד ףיוא

 ךָאטש ַא טימ טקידנערַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,דייר עכלעזַא ןרירָאנגיא ןוא

 ןיא טלעטשעגנָא זיא סָאװ ,ןוז םענעטָארעג ןייז ןוא לארשי ןופ ןובשח ןפיוא

 טָאה סע .טנָאקעג טשינ ךיוא רע טָאה ,עמריפ רענַאקירעמַא רעסיורג ַא

 ןיא רעדניק עשידיי ןעייג לארשי ןיא; יצ ,עגַארפ יד ןסיבעג שממ םיא

 עקירעמַא ןיא זיולב סָאװ ,טכַארטעג רע טָאה ,עלעגַארפ ַא זיא סָאד .*? רדח ַא
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ןלַאפוצנײרַא טשינ ,טרילָארטנָאק רעבָא ךיז טָאה רע .ןלעטש סע ןעמ ןָאק

 :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה לכיימש ןטכַאמעג ַא טימ .סעכ ןיא

 ןעייג רעדניק עשידיי יצ ,ןעז ריא טעװ ,ךרוד ךיז טרָאפ ,אכרדא ---

 רעצנַאג ַא טרָאד זיא דיי ַא .ןבעל רעדנַא ןַא זיא טרָאד .עלוש עשידיי א ןיא
 ,בוט'םוי זיא בוט-םוי ןוא ,תבש טרָאד זיא תבש .תולג ןיא יוו טשינ ,דיי

 ןעז ריא טעװ ,ךרוד ךיז טרָאפ ,השקבב .שידיי טרָאד זיא עלעדמַאז סעדעי

 -רדס ַא יצ ,םירוּפ לארשי ןיא טרעייפ ןעמ יוװ ןגיוא ענעגייא ערעייא טימ

 .ץוביק ַא ןיא טכַאנ

 ןלַאפעגנײרַא רעלסקעוװ זיא -- ,ןעלקַאטקעּפס זיולב ןענעז סָאד ---

 עקַאט טדער רע .זייװַאב רעטסעב רעד ןזיא ןוז רעייא --- .דייר יד ןיא
 עלַא דמערפ ךָאד ןענעז םיא ?ך"נת לטיּפַאק ַא רעבָא רע ןעק ,שיערבעה

 ןוא שידיי ןדער עלַא ,טעז .טשינ םיא טריסערעטניא שידיי .ןטיונ עשידיי
 ..שיל ַאגנ ע ףיוא גנוצ יד ךיז טכערב דרש

 ייר ןייז ןעמוקעג ךעלדנע זיא סע זַא ,טליפרעד טָאה רעלסקעוו ןעב

 .םירוסי ןוא ץרַאה טימ רע טָאה טדערעג .ןשינעטנעק ענייז ןרעה ןזָאל וצ

 יד ןוא ךַארּפש עשידיי יד טרירָאנגיא ןעמ סָאװרַאפ ,טגערפעג טָאה רע

 ןפיוקרַאפ טשינ ןעמ ליװ סָאװרַאפ ,לארשי-ץרא ןיא דוטַארעטיל עשידיי

 יד טשינ טרָאד ןעמ טנרעל סָאװרַאפ ,ןטפעשעג יד ןיא רעכיב עשידיי ןייק

 ןופ לַאװק רעקידעבעל ַא זיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,רעדניק עשידיי

 ך"נת ןופ הקיני ריא טיצ רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,לַארָאמ ןוא קיטע

 סָאד ןדימש וצ טרעהעגפיוא טשינ ךָאנ ןבָאה רעבירש עשידיי יד ןוא

 ףךיוא ךיא בָאה ,לארשייץרא ביל בָאה ךיא יו טקנוּפ -- .טרָאװ עשידיי

 תורוד קיסיירד לייוו ,טולב רעזדנוא ןיא ןיירַא זיא שידיי לייוו ,שידיי ביל

 ןטלַאהוצפיוא טפמעקעג ןוא טנרעלעג שידיי ןיא ןבָאה םירובג ןוא םימכח

 ,ןפורעגסיוא סָאטַאּפ טימ רע טָאה -- .המואה םויק םעד

 רעטרעוו יד .ןטלַאהנייא טנַאקעג טשינ ןרעלסקעוו ןעב ןיוש טָאה רענייק
 -- טרענודעג טָאה רע .ליומ ןייז ןופ ןסָאלפעג ,ךיז ןופ ,ןילַא ןיוש ןענעז

 ןענעז ,רוטַארעטיל רעשידי רעד קנַאדַא ,עקידנדער-שידיי יד קנַאדַא
 ; תירבע ףיוא טציא ךיז ןזָאלב סָאװ סרעוט-ללכ יד ןרָאװעג ןביוהעגסיורַא
 גנוריגער ַא ןופ גנַאװצ ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ זיא רוטלוק עשידיי יד
 ,רשוי ןוא טייקיטכערעג ןיא ןביולג ןפיט ןופ רָאנ ,עיצַאלימיסַא דעדָא
 ןיא ,ךַארּפש יד רעבָא ,גנוקידנעטשרַאפ ןופ לטימ ַא עקַאט זיא ךַארּפש ַא
 ,ךַארּפש יד ,דײל ןיא ןוא דיירפ ןיא סיֹוא ךיז טבעל קלָאפ ַא רעכלעוו
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 -עלרעביא ןוא ןעגנומיטש ,ןליפעג יד טקיבייארַאפ ןרעװ סע רעכלעוו ןיא

 .גנוקידנעטשרַאפ ןופ לטימ ַא יװ רעמ זיא ךַארּפש ַאזַא ,קלָאפ ןופ ןעגנוב

 ףרַאד ךַארּפש יד ָא-טָא .קלָאפ ןופ המׂשנ יד זיא יז ,קלָאפ ןופ לייט ַא זיא יז

 ןעמ ףרַאד ךַארּפש ַאזַא רַאפ .ןילַא קלָאפ סָאד יװ ,ןטיהּפָא ןוא ןגעלפ ןעמ

 טזײװַאב ,ךַארּפש-רעטומ יד גנירג רע טצעש .ןפמעק ןוא ןלעטשנייא ךיז

 ךיז ןבָאה טנייפ רעדָא ,טניירפ ַא סנייז ןעמעשרַאפ טכייל ןָאק רע זַא ,סָאד
 ,ןילַא

 טָאה -- טייקנזָאלבעגפיוא רעייא ,תופיקת רעייא ךימ טקערש סע --

 טקידיײלעגסיוא זיא יירשעג ךיוה שינענכ רעייא -- .ןגירשעג רעלסקעוו

 רעד ןופ ךיז ןטלַאה סערבַאס יד ,זיא טַאטלוזער רעד .טלַאהניא ןשידיי ןופ

 ןליפַא ןכַאמ ייז .ןדיי ןשיווצ יו ,םייוג ןשיווצ רעביל ןרעקרַאפ ייז ,סנטייוו

 ןוא דנַאש ַא ןבעל ןשידיי ןגיה ןטימ ןבעלוצנייא ךיז ווּורּפ ןייק טשינ

 טשינ ךיז ןבָאה רעלטרָאּפס-לארשי יד זַא ,ןענעייל וצ ןעוועג זיא קיטייוו ַא

 -לארשי יד ,ייז .עװקסָאמ ןיא טנגוי רעשידיי רעד טימ ןדערפיונוצ טנָאקעג

 ןוא למיוב רעד ןעוועג ןענעז ןדיי עטכַארבעגמוא יד זַא ,טשינ טסייוו ,טנגוי

 טָאה ריא לייוו ,רַאפרעד ץלַא זיא סָאד .קלָאפ רעזדנוא ןופ לעמ-למעז סָאד

 בילוצ .שידיי -- רבא ןקידעבעל םעד ןטינשעגּפָא רעדניק ערעייא ןופ

 ןיא שינעשימעצ ַא טכַאובעגנײרַא ריא טָאה שידיי ןגעק ףמַאק רעייא

 ,סרפס-תיב ערעייא ןיא ריא טנרעל טייקשידיי ַא רַאפ סָאװ .תוחומ ערעייז

 ןיהּוו ןוא ןעמוק יז ןענַאװ ןופ טשינ וליפַא ןסייוו רעדניק ערעייא ןעוו

 ..ןעייג יז

 ןפרַאד יז .לארשי קלָאפ ַא ןייז לָאז סע ,ןעז ףרַאד לארשי תנידמ ---

 סָאװ ,ןדִיי ןָאילימ סקעז יד ןעוועג ןענעז סע רעװ ,ןסיוו טוג עקַאט ןוא ןסיוו

 רעדניק עשידיי ןעמ ףרַאד םדוק .ןפא ןקיליורג ַא ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז

 טשינ ןעמ רָאט רָאי טנזיוט ייווצ ןופ גנופַאש-סקלָאפ ַא .טייקשידיי ןענרעל

 יּפָא טשינ ןענָאק עצנַאג םימי סָאװ ,גנוניישרעד ַא זיא תולג .,ןשיװּפָא

 -לוזער ַא זיא םירוּפ .דמערפ רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד .ןעקנעווש

 ערעייא טיג .תולג ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ארמג יד .תולג ןופ טַאט

 טשינ טעװ תולג ןופ טסייג רעשידיי ביוא !הריתי-המשנ לסיב ַא סערבַאס

 ןענָאק טשינ הנידמ עניילק יד טעװ .,תורוד עקידנעמוק יד ןטײלגַאב

 גנוקריוו עקרַאטש ַא טציא ןיוש טָאה סָאװ ,ןסיורד ןופ קורד םעד ןייטשייב

 ןרעטסײגַאב זדנוא טלָאז ריא זַא ,ןטרַאװרעד ָאד רימ ךיוא ,לארשי ףיוא

 ןליפ ךיז ןלָאז רימ זַא ,ױזַא זדנוא ףיוא ןקריוו טזומ ריא .ןעלגילפַאב ןוא
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 לארשי תנידמ ןוא ,קלָאפ ןשידי םעד ןופ לייט רעקיטולבלופ ַא סלַא

 ךיוא זיא ערָאּפסַאיד רעד ןיא זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא .דנַאל רעזדנוא ךיוא זיא

 טלָאז ריא זַא ,ךיז טיה .לארשי ביל בָאה ןדיי ןוא ןבעל שידיי ַא ןַארַאפ

 יד ןיא ןדיי זַא ,ןעשעג לָאמַא ךָאנ ןָאק סע .רעקלעפ ייווצ ןייק ןפַאש טשינ
 ,לארשי ןיא ןדיי יד יו ,ןטרעװ עשידיי ערעסערג ןפַאש ןלָאז ,תוצופת

 טָאה -- ךרדה וז אל !טניירפ ןיימ ,ןיינ .ךַאז ַאזַא טריסַאּפ ןיוש טָאה סע

 ...ןפורעגסיוא רעלסקעוו

 ייב לעיצעּפס ,ןַאטנָאּפס ןעמוק סָאװ ,סעיסוקסיד ןיוש ןבָאה עכט ַאזַא

 ןרעוװ םיחוכיוו יד .רָאה ןטלַאּפש וצ ,הריקח ֹוצ גנוגיינ ַא ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 ןייק ןטלָאװ ייז סָאװ ,ןעקנַאדעג סױרַא ןשטנעמ ןגָאז טייצ ַאזַא ןיא .סייה

 טגעלפ רע .דיי רעליווו ַא ןעוועג זיא רעלסקעוו ןעב .טגָאזעג טשינ לָאמ

 .ןזח ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רעטכָאט ןייז .לארשי רַאפ טלעג ךס ַא ןבעג

 ,רעקימעכָאיב ַא רעטייוצ רעד ןוא רעיֵאל ַא רענייא ,ןיז ייווצ ענייז

 טקיטייװעג טָאה רעלטקעװ .ןעלּפמעט ערעייז ןיא וויטקַא עדייב ןענעז

 טלדנַאהַאב לארשי ןיא טרעוו ןושל שידיי סָאװ סָאד :ןכַאז יירד בילוצ

 "טַאּפ טימ זיולב טּפָאטשעג ןרעו סערבַאס יד סָאװ ;שטייד ןופ רעגרע

 סָאװ סָאד ןוא ,גנואיצרעד עשידיי-קידנרעק ןייק טשינ ןגירק ןוא םזיטָאיר

 יז תעב ,ןדיי עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער אקווד ליוו גנוריגער-לארשי יד

 ערעיײז ןיא ןדיי יד ןופ ןעמעלכָארּפ יד טימ טשינ ךיז טריסערעטניא
 .םש םה רשאב ,רעדנעל

 יד .רעטרעוו עכלעזַא טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רָאש רעטסימ

 לָאמ עלַא רע זיא ,עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג רע סָאװ ,רָאי עכעלטע

 טקוקעגפיורַא לָאמ עלַא ןבָאה ןדיי ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג

 ןעוועג זיא רע .רעגָאזריפ רעד ,םירבדמה-שאר רעד ןעוועג זיא רע .םיא וצ

 ַא סעּפע םיא טָאה ָאד ןוא ,םיא וצ ןרעהוצ ךיז לָאז ןעמ זַא ,טניווועגוצ

 טימ רענַאקירעמַא רענעסערפעגנָא ןַא ,קינהּפצוח ַא ,קַאטסָארּפ ַא ,קילדיי

 רעד ,רָאש רעטסימ ,רע ןוא ,לקניוו ַא ןיא טקורעגנײרַא ,ליומ סיורג ַא

 גנודמיולרַאפ טימ לופ זיא סָאװ ,השרד ַא ןרעהסיוא ןוא ןייטש זומ ,ןובירט

 ןרָאװעג זיא רע .דניק ןייז ףיוא ןוא ,הנידמ ןייז ףיוא ,ײטרַאּפ ןייז ףיוא

 : טרָאװ סָאד ןגָארקעג טָאה רע .ןטָאזעג םיא ןיא טָאה'ס ,טכַארבעגפיוא

 ריא רעוו טשינ סייוו ךיא .רעה ןיימ ,ןייא ךיז טרעה ,ינודא ,עמש --
 ,עקַאט ריא טנעז לעיסנַאניפ ןוא שימָאנָאקע : ךייא ךיא לעװ ןגָאז רָאנ ,טנעז
 -- ?לעוטקעלעטניא רעבָא ,ןטירשעגרָאפ קרַאטש ,רענַאקירעמַא עלַא יו
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 ןיא ,דובכ רעיא רעביא טעב ךיא -- טלכיימשעג שיטסַאקרַאס רע טָאה

 גנוזיילרעד יד טשינ טליפ ריא .ןענַאטשעגקירוצ קרַאטש ריא טנעז ןיז םעד

 ױזַא זיא סָאװ ,ָאד טייקדמערפ רעייא .שרַאמ-הלואג םעד טשינ טעז ריא ןוא

 החונמ ןייק ריא טעװ ,עקירעמַא ןיא ,ָאד .טשינ ריא טעז ,טלוב ןוא ףרַאש

 ,זיא גנונעפָאה עקיצנייא רענייא .תּושזד, ַא ריא טנעז ָאד לייוו ,ןבָאה טשינ

 ...המשנ עשידיי ןייק ָאטשינ זיא תולג ןיא לייוו ,לארׂשי ןיא ךיז ןצעזַאב

 רעלסקעוו רעטסימ זיא --- ? קיטרַאפ ןיוש ריא טנעז ןיילַא ךיז טימ --

 ? ערעייא גרָאז עקיצנייא יד זיא סָאד -- .דייר יד ןיא ןלַאפעגנײרַא םיא

 זדנוא רַאפ ןעניפעג ןוא תומשנ ערעזדנוא ףיוא ןייז םחרמ ךיז טליוו ריא

 ןוא רעדניק ערעייא טימ תיב-ףלא טנרעל ,רעטסימ ,רעירפ ?ןוקית ַא
 טָאה זיײרּפש ןרָאּפש ַא טימ -- .ךיז ייב גנונעדרָא לסיב ַא ןיירַא טגנערב

 ץכעלייוורעטניה ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרָאש רעטסימ וצ טרעטנענרעד ךיז רע

 -- .ןגָאלש ןּפַאכ ךיז טייג רעלסקעוו רעטלַא רעד זַא ,קידנעניימ ,טקורעג

 טנעז ריא ?רעהַא ָאד ריא טמוק סָאװרַאפ זיא ,ץלַא סָאד טסייוו ריא זַא

 ךיא עז וצרעד ? ןייז וצ ָאד ארומ ןייק טשינ ריא טָאה ."ושזד , ַא ךיוא ךָאד
 ןרעינישזניא טימ עקירעמַא ןגרָאזַאב ףרַאד לארשי סָאװרַאפ ,ןייא טשינ

 | ..קירבַאפ-לארשי ַא ןיא ןטעברַא טפרַאדעג טלָאװ ןוז רעייא

 סבָאקיישזד דוד ךיז טָאה -- ,ךעלנעזרעּפ ןדער טשינ ףרַאד ןעמ --

 -- .ליוו רע יװ ,ןריפ וצ ךיז טכער ַא טָאה רענייא רעדעי --- .טשימעגניירַא

 זיא סע ,ןגָאז ךיא ליוו ךייא ןוא --- רָאש רעטסימ וצ טדנעוועג ךיז טָאה רע

 ןעוו .ברָאק ןייא ןיא רעייא עלַא ןפרַאוּוצנײרַא קיטקַאט עטוג ןייק טשינ

 ,לארשי ןייק ןרעדנַאװּוצסױא טנייה ןיוש טיירג ןייז וליפַא ןלָאז ןדיי עלַא

 סָאװ ,ןדיי לָאצ רעד ןופ טפלעה ַא רַאפ ןוליפַא ןיילק וצ דנַאל סָאד זיא

 .ץראל ץוחמ טניוװעג לָאמ עלַא ןבָאה ןדיי .טלעו רעד ףיוא ךיז ןעניפעג

 ןענעז רעקלעפ ערעדנַא ןוא רענעילַאטיא ,ןשטייד ,רעדנעלריא ךיוא

 ,ןגעווטסעדנופ .דנַאל רעייז ןופ ןצענערג יד ץוחמ םייה ַא ןכוז וצ ןעגנווװוצעג

 תנידמ טשינ .קלָאפ ןשידיי ןופ טײקצנַאג יד ןקרַאטש ןָאק גנוקינייארַאפ

 .הלואג יד טגיל םייה רעשידיי רעד ןיא רָאנ ,תוצופת יד טשינ ,לארשי

 טעװ ,לארשי ןיא יצ תוצופת יד ןיא ןייז יז געמ ,שידיי ןייז םייח יד טעוו

 -- ,שירָאטַאלימיסַא רעדָא שינענכ ןייז םייה יד טעװ .קלָאפ שידיי ַא ןייז

 .איבנ רעצרַאװש ןייק ןייז טשינ ךיא ליוו

 ערעדנַא ןופ שרעדנַא ןענעז ןדיי זַא ןעוװעג זיא הנעט סבָאקיישזד

 ללכ ַא טריטסיזקע טָאה ,ןעמוקעגפיוא זיא הנידמ יד רעדייא זַא ,רעקלעפ
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 זַא ,ןוא ,דיי רעד ןעוועג זיא סע ּוװ ,ןעוועג טרָאד זיא הניכש יד ,לארׂשי

 רעצנַאג רעד רעביא ןדיי ,היאר אהו ,המשנ עשידיי ַא ָאד ךיוא זיא תולג ןיא

 ,ןתקולחמ ןוא םיחוכיוו טַאהעג ןבָאה רימ שטָאכ ,לארשי רַאפ ןגרָאז טלעוו

 "עמוא ןבָאה רימ ןוא טייקצנַאג עשינַאגרָא ןַא ןעוועג ןבעל עשידיי סָאד זיא

 זיא עקירעמַא ןיא .גנוריפפיוא רעזדנוא ןיא קיטרַאנגײא טבעלעג םוט

 ןפרַאד ןגעלפ ןדיי ּוװ ,םייה רעטלַא רעד ןיא יוװ ,דיי ַא ןייז וצ רעטכייל

 סָאװ ָאטשינ זיא ,טָאג ןעקנַאד ,ָאד .אגח רעשיאיוג ַא ןיא סנדָאל יד ןקַאהרַאפ
 יד ןיא .דיי סיוא ןרעו וצ טשינ םענייק טגניווצ רענייק .ןבָאה וצ ארומ

 -שידייג ןֹוא "ןבולקיליה, ןַארַאפ ןענעז סשזדעלָאק יד ןיא ןוא סלוקסייה
 יד ןיא סערדעטַאק-שידיי ליִפיוזַא ןבָאה לארשי לָאז יאוולח ."ןבולק

 "בעה ןַארַאפ ןענעז סע יװ ,ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ןוא ןלושכיוה עקיטרָאד

 רעבָא ,ןפרַאד טשינ לארׂשי לָאז יַאװלה .עקירעמַא ןיא עשידיי ןוא עשיער

 רעד ןייז קיפליהייב סעּפע טימ ןַאק ,בושי רעשידיי רענַאקירעמַא רעד

 ןיק טשינ הלילח זדנוא ןפַאשרַאפ רעדניק ערעזדנוא .הנידמ רעשידיי

 ,לארשי ביל ךיוא ןבָאה ייז ןוא דובכ ןשידיי םעד ןקידייטרַאפ ייז ,תונויזב

 ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןדיי ענעריובעג רענַאקירעמַא ,םשה-ךורב ,ןבָאה רימ

 ,ָאד רימ .הדימ עשידיי ַא זיא ןוחטב ,ןוחטב רָאנ .תודהיה-תמכח טימ

 טעװ יז זַא ,הנידמ רעשידיי רעד ןיא ןוחטכ ךס ַא ןבָאה ,עקירעמַא ןיא

 ןצישַאב וצ רָאנ טשינ ,ןייז חוכב טעװ ןוא ןטייקירעװש עלַא ןעמוקרעביא

 סָאװ ,טסייג ןשידיי ןרַאפ ןגרָאז ךיוא טעוװ רָאנ ,דנַאל ריא ןופ רעגריב יד

 טרילעּפַא טָאה רע -- .הנידמ רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ טּפַאש ןוא טבעל

 טשינ ,רעלַאטנָאזרָאה ,רעטיירב לסיב ַא ןקוק לָאז רע ,ןרָאש רעטסימ וצ

 | ..ןשטנעמ:יײטרַאּפ יו

 ןטרַאװ טשינ ןפרַאד ,טנַאמרעד ָאד טָאה ריא סָאװ ןכַאז עלַא יד --

 רָאש רעטסימ טָאה -- ,ןעשעג ןיוש זיא סנ רעסיורג רעד .סנ ןייק ףיֹוא

 גנואיטשטנַא רעד טימ .הלואג רעד רַאפ ןָאט ןעמ ףרַאד טציא -- .טגָאזעג

 ןעמונעגנָא ,םימיה תירחַא ןופ עיזיוו עשיחישמ יד טָאה ,לארשי תנידמ ןופ

 וצ טדנעװעג ןענעז קלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןגיוא עלַא .שיילפ ןוא טולב

 ,הנידמ רעד טימ ןדנובעגפיונוצ ןענעז ןעגנונעפָאה עשידיי לייוו ,לארשי
 ןרָאװעג טלעטשעג זיא קלָאפ עשידיי סָאד .הגידמ רעד טימ זיולב עקַאט ןוא

 .סָאטַאּפ טימ ןפורעגסיוא רע טָאה -- ווורּפ ַא רַאפ

 ןופ געו םענעטָארטעגסיוא ןַא ףיוא ןעגנַאגעג זיא רָאש רעטסימ
 טָאה רע .ָאדערק-ײטרַאּפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז סָאװ ,יד עלַא
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 טבעלַאב שפנ-תריסמ טימ ןבָאה םיצולח ױזַא יו ,טרזחעגרעביא לָאמַא ךָאנ

 םיסדרּפ טצנַאלפעג ,ןעיײסָאש טרעטסַאלפעג ,ןּפמוז טנקורטעג ,ןשינעטסיוו

 ךשמ ןיא טזָאלרָאװרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רבדמ םעד ןעילב טכַאמעג ןוא
 ןָאט טזומעג טָאה לארשי זַא ,טנָאמרעד טָאה רע .ןרָאי רעטנזיוט ןופ

 ענעגייא טימ זַא ןבעל ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא טעמכ ןטעברַא-תישארב

 ןגעו ךיוא טדערעג .ןעמָאנטלעוו ַא ןברָאװרעד לארשי ךיז טָאה תוחוכ

 רעצלָאטש ַא ,שטנעמ רעיינ ַא ןפַאשעג טרעוו לארשי ןיא זַא ,תויולג ץוביק

 ,טכייל ױזַא ןעמוקעגנָא טשינ זיא סָאד .קלָאפ ךעלקילג ַא ןוא רעטעברַא

 .ןפורעגסיוא רע טָאה -- טסָאקעג סָאד טָאה טולב ןוא סייווש

 רעטנעָאנ רעד ןיא טעװ לארשי ױזַא יו ,דליב ַא ןלָאמעג טָאה רע

 ; שידיי ןייז טעװ ץלַא ּוו ,הנידמ-רעטסומ ַא ךיז טימ ןלעטשיָאפ טפנוקוצ

 ןיא טימ -- רעטילימ ,גנואיצרעד ,טסנוק ,קימָאנָאקע ,טפַאשנסיוו יד
 ןייז טעװ ץלַא ,ץוביק רעד ןוא קירבַאפ יד ,סַאג יד ןוא םייה יד ,טרָאװ

 טָאה רע .טנעה עשידיי ןופ ןוא ץרַאה ןשידיי ,חומ ןשידיי םענופ טבעלַאב

 עקיטרַאנגייא ןַא טדימשעגסיוא טױעוו לארשי ןיא זַא ,טרזחעגרעביא רעדיוו

 ןופ קלָאפ ַא ,רעגייטשסנבעל רעשידיי ,רעלעניגירַא ץַא ,עיצַאזיליוװיצ

 הלואג .טייצ טמענ סָאד .טױעמַאהעגסיוא טרעוו ןוילע םדא ןַא -- טסייג

  גנואײטשטנַא ןופ סעצָארּפ רעזייוונפוטש ַא רָאנ ,עיצולָאװער ןייק טשינ זיא

 לעּפתנ סָאװ ָאטשינ זיא'ס .טלעג ןבעג ןדיי ןפרַאד לייוורעד .גנולקיװטנַא ןוא

 ןיוש ייז ןלעוװ ןכַאז עקיכות ןייק לייוו ,ןדיי רענַאקירעמַא יד ןופ ןרעוו וצ

 . -סנַאניפ רעד רַאפ טידערק ןבעג ייז עטכישעג יד שטָאכ לָאז .ןפַאש טשינ

 ..הנידמ רעד תבוטל עציטש רעלעי

 ןרעהפיוא ףרַאד שידיי זַא ,עקינייזס ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע

 ןפַאשעג זיא סָאװ ,ןָאגרַאשז ַא זיא סָאד לייוו ,סיפ יד רעטנוא ךיז ןרעטנָאלּפ

 יד ןופ ןעיירפַאב טפרַאדעג ךיז ןטלָאװ ןדיי עלַא ןוא ,תולג ןיא ןרָאװעג

 ןבעגעג טשינ טָאה טייקשידיי עכעלטלעוו סָאד לייוו ,ןטיוצ רעקװעלירסַאק

 זַא ,הנעט יד טקורעגסױרַא לָאמַא ךָאנ טָאה רע .טלַאהניא ןייק דיי םעד

 ןשידיי םעד ןופ םוקמוא ןכעלדיימרַאפמוא םעד ךיז טימ טגָארט תולג רעד

 עדמערפ ןוא ,ןטיז עדמערפ טימ ןבעל טשינ קיביײא ןענָאק ןשטנעמ .קלָאפ

 ריא טנעז -- טכָאקעג ךיז רע טָאה --- עקירעמַא ןיא ָאד --- .סעיצידַארט

 טרעװ הנידמ רענעגייא רעד ןיא .זָאלמיײה ךייא טכַאמ סָאד ןוא ,זָאלנדָאב

 "רַאפ טָאה רע -- .המשנ עשידיי עצנַאג יד טרימרָאפ ןוא טקיטלַאטשעג

 :גָאז םעד טימ טקידנע
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 ,הנידמ רעד ןיא ןצעזַאב ךיז ןליוו סָאװ ,ןדיי עלַא ןפלעה ןליוו רימ --

 רעסעב ןייז טעװ ,ןויסנ םעד ןטלַאהסיוא ןענָאק טשינ ןלעוװ סָאװ ,יד רעבָא
 .םייוג יד טימ ךיז ןשימסיוא ,ןלַאפּפָא ןלעװ ייז זַא

 ָאד ךיוא ןעמ טָאה ,סעיסוקסיד עכלעזַא ןיא זיא רעגייטש רעד יװ

 דנַאטשנגעק ןייא ןופ ןעגנורּפשעג זיא ןעמ .תורעשה ,ןתואיבנ טגָאזעגסױרַא
 טשינ עמעט ןייא ןייק ןוא ,טרזחעגרעביא ןוא ךיז טציהעג ,ןטייווצ םוצ

 ,דייר יד ןיא ןרעדנַא םעד ןלַאפעגנײרַא זיא רענייא תמחמ .טּפעשעגסיױא
 דצ רעטייווצ רעד טָאה ,ןטייווצ םייב םיאטח ןבָארגעגפיוא טָאה דצ ןייא ןעוו

 טצַאשרעטנוא טָאה רענייא .ןעגנואוט ענייז ףיוא תוכז ַא ןענופעג דלַאב

 ןעמ .ןעגנוכיירגרעד ענעגייא ענייז ןביוהעג ןוא ןעוטפיוא סנטייווצ םעד

 סָאװ ,רעלסקעוו ןעב וליפַא .טלַאה ןעמ וו טסּוװעג טשינ שממ ןיוש טָאה

 :ןָאטעג ץפיז ַא טָאה ,טרָאװ עטצעל סָאד ןבָאה וצ טניווועגוצ זיא

 -רַאפ עכעלרעדירב ןייק ָאטשינ .הגלפה רוד ַא ןיא ןבעל רימ --

 .גנוקידנעטש

 .טּפאכעגרעטנוא ןיקפיר רעטסימ טָאה -- טשימעצ ךיוא ןיב ךיא --

 עבט ןייז יו ,לכיימש ןכעלנייוועג ןייז טימ טשינ ןיוש ןבעגעגוצ טָאה רע

 -רַאפ עכעלרעדירב ןייק ָאטשינ -- .ץפיז ןפיט ַא טימ רָאנ ,ןעוועג זיא

 ןופ ןָאטעגּפָא ןרָאװעג זיא לארשייחצנ ןוא לארשי-תבהא .גנוקידנעטש

 ןדנוװשרַאפ ץעגרע זיא רע ,שודק יֹוג םע םעד ןופ ,רחבנהי'סע םעד

 ,םיקחרמ יד ןיא ןרָאװעג

 קיצנַאווצ ןוא סקעז לטיּפַאק

 רעגַאל ןיא ןאמרעגנוי רעד

 ערעדנַא סָאװ ךיז ןרעהוצוצ ןעוועג טניוװעג בייא זיא ןבעל ץנַאג ןייז

 טָאה ,חוכיוו ןקיטנייה ןכָאנ ,טציא .טייקשידיי ןוא ןדיי ןגעוו ןלייצרעד

 סע ןעוו יוװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו רעמ ליפ רע טסייוו ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז

 טשינ עיסוקסיד רעד ןיא תונעמו-תונעט ךס ַא טָאה רע םגה .לָאמַא זיא

 סָאד .ןעיירעגירק יד טרעגרעעג קרַאטש רעבָא םיא ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ

 ,רעטָאפ רענעגייא ןייז ןכלעוו וצ ,ןעיירשרעביא ןוא ןקערשּפָא ,ןדעױנגעקַא

 "עגוצ טָאה ,דנַאטשוצ ןטגערעגפיוא ןַא ןיא ןעזעג ןטלעז טָאה רע ןעמעוו
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 -עגרַאפ ןייק טפַאשרַאפ טשינ םיא טָאה ץלַא סָאד .רעייטשייב ןייז ןגָארט

 ,רָאש רעטסימ ןופ ןפרּוװרָאפ יד ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע .ןגינ

 זַא ,שיזיפ ןוא קיטסייג טרירענעגעד ןוא םינדחּפ ןענעז ןדיי-תולג יד זַא

 ןיק טשינ ייז ןענעז וצרעד ןוא ,ןפירגַאב ערעייז ןענעז טרעטלערַאפ

 רעלטעב יו ,ןבעל ןשירעניײגיצ רעייז ןופ טמוק ץלַא סָאד .רעלטרַָאּפס

 ןעלטעב טניה יװ ,טשינ ייז טעב ןעמ ּוװ ,טרָאד רעזענ ערעייז ייז ןּפוטש

 טנייפ רעבירעד ןבָאה רעקלעפ יד .ןשיט עשיאיוג ןופ ךעלקערב יד ייז

 ןוא קידנסױטשּפָא זיא סָאװ ,ץלַא ךיז ןיא ןרעּפרעקרַאפ ייז לייוו ,ןדיי יד

 ןופ ןדיי יד ןוא; :טגערפעג ןײלַא ךיז בייא טָאה קידנעלכיימש .ויטַאגענ
 םילארשי יד ןופ ּפָא טשינ ייז ןכַאל יצ ? ביל ָאי ייז םייוג יד ןבָאה ,לארשי

 ,..? תולג ןיא ןדיי יד ןופ ןכַאל ייז יו ,רעטכעלעג ןלַאטורב ןבלעז םעד טימ

 ,בייא ,רע ."..?ןשיט עדמערפ ןופ טשינ ןעלטעב ,םילארשי יד ,ייז ןוא

 ןוא לָאבטעקסעב ,לָאבסופ רַאפ ןעײפָארט ןענּוװעג לָאמ ןייא טשינ טָאה

 -לארשי יד זַא ,טנעײילעג טשינ ץעגרע ןיא רעבָא טָאה רע .ןעמיווש

 ָאי ןליפַא ןענעז ייז זַא ןוא .טלעו רעד ןיא עטסעב יד ןענעז רעלטרָאּפס

 יי? סָאװ זיא ,רעלטרַָאּפס עסיורג

 רעטסימ ןופ דייר יד ןעוועג ךעלדנעטשרַאפ רעמ ןענעז ןבייא רַאפ

 ,עטכישעג רעד ןופ ןליוו רעד ןעוועג זיאס -- רעטָאפ ןייז ןוא רעלסקעוו
 ןענָאק ןלָאז ייז ידכ ,גנונעקרענָא ןעניוװעג עקירעמַא ןיא ןלָאז ןדיי זַא

 ןופ רעטסעוװש ןוא רעדירב עטקינײּפעג ןוא ענעטילעג ערעייז ןפלעה

 ,דנַאל ןסעגרַאפ טשינ רעזדנוא ןעיובפיוא ןפלעה ךיוא ןוא ,םי טייז-רענעי

 םיא .טזָאלרָאװרַאפ ןענַאטשעג רָאי טנזיוט ייווצ ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ

 ןעמעש וצ סָאװ ָאטשינ זיא סע זַא ,העד רעייז ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג זיא

 ךיז ןָאק ,דיי רענַאקירעמַא רעד .דיי םענערױבעג-רענַאקירעמַא ןטימ ךיז

 ,טלעו רעד ןיא קלָאפ ןדעי טימ ,טיבעג ןדעי ףיוא ןטסעמרַאפ

 רעטסימ תעב סָאװ ,לכש ןפיוא טגניילעג טשינ רעבָא ךיז טָאה ןבייא

 ,טרָאד ןדיי יד טכַארטַאב רע לייוו ,לארשי ןפלעה ליוו ןוא טפלעה רעלסקעוו

 טגָאז ןוא רָאש רעטסימ טמוק -- רעטסעווש ןוא רעדירב ענעגייא ענייז יו

 ,ךוב-החּפשמ םעד ןופ ,רעלסקעוו .,ןעמָאנ ןייד ןקעמסיוא לעװ ךיא : ?ןיינ,

 ךיא לעװ תונתמ ענייד שטָאכ ,תושוב ןוא תוּפרח רימ טספַאשרַאפ וד לייוו

 | ייןעמענוצ
 ןגעוו ,בולק ןיא טרעהעג טָאה רע סָאװ ,השעמ ענעי יװ טקנוּפ זיא סע

 ןקיאיברעד ןיא םָארק ַא טנפעעג ךיז טָאה רענייא ּוװ ,סרעמרַאפ ייווצ
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 ןעוו .םרַאפ ןפיוא רעטָאפ ןטימ ןבילבעג זיא רעטייווצ רעד ןוא ,לטעטש

 ןפיוא ןבילבעג זיא סָאװ רעדורב רעד טָאה ,ןברָאטשעג זיא רעטָאפ רעד

 עקידנעייג-טוג סָאד ןפרַאװקעװַא לָאז רעדורב ןייז זַא ,טרעדָאפעג ,םרַאפ

 סָאװ ,דנַאל קיטש עקידהשורי סָאד ןטעברַאַאב ןפלעה ןעמוק ןוא טפעשעג

 רע טָאה ,טשינ ביוא .שטנעמ ןייא הנויח ןבעג טנָאקעג םיוק טָאה

 טעוװ ןוא ,טכיל-טייצרָאי סרעדורב םעד ןשעלסיוא רע טעװ ,טעשַארטסעג
 ,רבק סרעטָאפ םוצ ןזָאלוצ טשינ וליפַא םיא

 ,ךיי-לארשי ַא ןופ דייר עכלעזַא ןרעה וצ טניוטשרעד ןעוועג זיא בייא

 -סיוא-סגנוניימ ַאזַא וצ ןזָאלרעד טשינ ןָאק רע זַא ,טסוװעג טָאה רע שטָאכ

 קידתונשקע ליוװ רענייא יו ,רעדירב ענעגייא ןשיוצ ,החּפשמ רעד ןיא שיוט

 רעטסימ ןעוועג םיא רַאפ זיא טרַאװרעדמוא .ןטייווצ םעד ןייטשרַאפ טשינ

 רעטסימ זַא ,טרַאװרעד טשינ יאדװַא טָאה רע ןוא ,ןטכַארט טרַא סרָאש

 טָאה רע ןטערטסױרַא ױזַא לָאז -- לארשי ביל טָאה סָאװ ,רעלסקעוו

 -טנייפ ייווצ ןעז טשינ ןוא ,ץרַאה וצ ץרַאה ןופ סעומש ַא ןבָאה טלָאװעג

 ױצ רעדעי זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא .עילימָאפ ןייא ןיא ןרעגַאל עכעל

 טכַארטַאב גנַאלרַאפ םעד טלָאװ רעטייווצ רעד ןעוו רעבָא ,סעּפע טגנַאלרַאפ

 רעבָא ןָאק ןעמ .תילכת ַא וצ ןעמוקעג ייז ןטלָאװ ,ּפָאק ןקיאור ַא טימ

 ,טפיורשעצ זיא דנַאטשוצ-טימעג סעמעוו ,ןשטנעמ ןופ ןטרַאװרעד טשינ

 ,דייר-רסומ ןרעהסיוא ןענָאק ןלָאז ייז זַא

 םיכסמ טפרַאדעג םידדצ עדייב לכ-םדוק ןבָאה ,חוכיוו ןסייה ַאזַא ךָאנ

 ןפרָאװעג טָאה בייא .גנוניימ סבייא ךיוא ןרעהוצסיוא טיירג ןענעז ייז זַא ,ןייז

 יד זַא ,ןרָאש רעטסימ טרעלקרעד השעמ-תעב ןוא רעטָאפ ןייז וצ קילב ַא

 יד ףיוא גנוקריוו ןייק ןבָאה טשינ טעוװ ,עיסוקסיד עסייה עקיטנייה

 טעװ ,ליוו רָאש רעטסימ ביוא ,הברדַא ,םינינע עכעלטפעשעג עמַאזניימעג

 ןפיוקנייא ןענָאק טעװ רע ןעמעוו ייב ,טניירפ ענייז וצ ןקיש םיא בייא

 רעגולק ַא ןעוועג זיא סָאד .ןזײרּפ-ָארגנַא ףיוא ,ןכַאז ערעדנַא רעדָא ,לבעמ

 בילוצ .ןגעק ןייז טנָאקעג טשינ רעכיז טָאה רעלסקעוו רעטסימ ןוא ,טסעשז

 רעלסקעו ןעב טָאה ,טפַאשרַאפ םיא ןבָאה רעדניק ענייז סָאװ ,תחנ םעד

 -טיוא טיירג ןעוועג זיא רע .טנגוי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןביולג טַאהעג

 ."עיפָאזָאליפ סבייא, -- ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יו ,ןרעהוצ

 ןייז ןיא ןײגנײרַא םיא טימ ןלָאז ייז ,ןשטנעמ יד ןטעבעג טָאה בייא
 -רעד ןוא ,ןרעהסיוא םיא טימעג קיאור ַא טימ ןוא ךיז ןצעזקעווא ,סיּפָא
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 ןעמעלַא רַאפ ןעגנערבוצפיורַא ,לדיימ:סיפָא םעד טָאנקנַאב ַא טגנַאל

 .עדָאס ןוא ריב ,עװַאק ,סעשטיוודנעס

 סנוז ןייז טרינָאּפמיא טָאה םיא .טניישעגפיוא טָאה סבָאקיישזד דוד

 סע; .ןעגנַאגעגכָאנ םַאזכרָאהעג ןענעז עלַא ןעמעװ ,ןעמעלַא ןעמעננייא

 רע טָאה --- "ןגָאז וצ טָאה ןוז ןיימ סָאװ ןרעה וצ טנַאסערעטניא ןייז טעוו

 רעד ןבעגעגוצ טָאה ,גַאלשרָאפ סנוז ןייז וצ ןייז םיכסמ סדוד .טכַארטעג

 ערעייז ףיוא םעװקַאב ןסעזעג ןיוש ןענעז עלַא ןעוו .תובישח סיורג ךַאז

 : ןביױהעגנָא ,ןָאט ןקיאור ַא ןיא ,בייא טָאה ,ןלוטש

 -מוא יד טפור עטַאט רעד יװ ,םישודק יד ןגעוו זַא ,סיוא טזייוו ---

 ,ןלייצרעד ןוא ןביירש ךס ַא ךָאנ ןעמ טעװ ,ןדיי עטכַארבעגמוא-קידלוש

 ןבָאה רימ זַא ,ךיז טכַאד רימ .ןביירש וצ סָאװ ןגעוו ָאד ךָאד זיא סע ןוא

 .עידעגַארט רעקידארומ רעד ןופ ףיט יד ןוא סיירג יד ןפירגַאב טשינ ךָאנ

 סָאװ ,ןטייקכעלגעמ-קורדסיוא יד ,ךַארּפש יד ןַארַאפ טשינ ךָאנ זיא סע

 ךיז טָאה עלַא ריא .ןליפעג עכעלנייועגמוא יד ןבעגרעביא ןענָאק ןלָאז

 ןיא ןדיי יד יצ ,רעדניק עריא קיטכיר טיצרעד לארשי יצ ,טלמוטעג ָאד

 ,טגָאזעג טָאה רָאש רעטסימ רעגנוי רעד יוװ ,םינדחּפ ןעוועג ןענעז סָאטעג יד

 .ןעוועג טשינ טרָאד ךייא ןופ רענייק ,רעקוצ רעטסימ ץוח ַא זיא ,עז ךיא יו

 ,יײמֹרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טַאדלָאס סלַא ,ןעוועג ָאי טרָאד ןיב ךיא

 ךיא .עכעלקילגמוא יד טיײרפַאב ןוא ןרעיוט יד טנפעעג ןבָאה רימ ןעוו

 .טרעהעגנָא ךיז ךס ַא ןוא ןעזעגנָא ךיז ךס ַא טרָאד בָאה

 יד ןיא ,ךיק רעד םורַא ,ןסַאג יד ןיא ןשטנעמ יד ןעזעג ייז בָאה ךיא

 ןציז ןעזעג יז בָאה ךיא .ןרעגַאל יד ןיא ןוא סעסיפָא יד םורַא ,ןקַארַאב

 לקיטש קידיײל ַא רָאנ ּוװ -- ּפערט יד ףיוא ,דרע רעד ףיוא ,קנעב ףיוא

 -- ערעדנַא ןוא ךעלקימולק ןטלַאהעג ןבָאה עקינייא .ןעוועג זיא ץַאלּפ

 טימ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןעגנוטייצ עשטייד ןיא טלקיוװעגנייא ךעלקעּפ

 ,טייל עטלַא ,רעדניקגייז טימ סרעטומ טרָאד ןענעז ןעוועג .טנעה עקידייל

 טשינ טָאה ןעמ .ךעלדיימ טימ ךעלגניי ןוא ,רענעמ ןוא ןעיורפ עגנוי

 ןענעז עלַא .טגנַאלַאב רענייא טכיש ַא רַאפ סָאװ וצ ןעמיטשַאב טנָאקעג

 עקידוועקערש-קירעיורט טַאהעג ןוא ,קירעגנוה ןוא טרַאדעגסיױא ןעוועג

 ןגָארטעג ןבָאה ןעיורפ עקינייא .סרעלטעב הנחמ עסיורג ןייא יו -- ןקילב

 ךיז ךיא בָאה רעטעּפש .ּפעק ערעייז ףיוא ןשוילעּפַאק ןוא ךיש ענעסירעצ

 עטלָאגעגּפָא רעייז ןלעטשרַאפ טלָאװעג ייז ןבָאה טיה יד טימ זַא ,טסווורעד

 -ירעמַא יז זיא ,ןזַאגרַאפ םוצ טמיטשַאב ןעוועג ןיוש ןענעז ןעיורפ יד ;ּפעק
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 סע ןענַאװ ןופ .טיוט ןופ טעװעטַארעגּפָא ייז ןוא ןעמוקעגנָא ײמרַא רענַאק

 זיא סָאד ,רעדנעל עשיעּפָאריײא יד ןופ -- ...? ןדיי עקיזָאד יד ןעוועג ןענעז

 ןוא ןטעזעג ןענעז ןשטנעמ יד .למוט ןוא ןדער רעייז טיול קיטנעק ןעוועג

 טָאה ןעמ .ןעגנובעלרעביא ענעגייא יד ןרעדנַא םעד רענייא טלייצרעד

 םענעגייא ןַא טנגעגַאב רע טשינ טָאה יצ ,טגערפעגסיוא קיטייזנגעק ךיז

 ,רעטסעווש ַא ,בייוו ַא ,ןַאמ ַא ,עמַאמ ַא ,ןטַאט ַא ,דניק ַא --- החּפשמ רעד ןופ

 ...רעדירב ַא יצ

 -ןופ ךיז ןענעדרָאניײא ןופ ווּורּפ ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג

 "עיורט יד ןסעגרַאפ וצ ידכ ,ענעגייא וצ ץעגרע ןרָאפ רָאג רעדָא ,ײנסָאד

 עגנוי ןעזעג ךיוא ןעמ טָאה רעדימרַאה םעד ןיא .ןעגנובעלרעביא עקיר

 ידכ ,עניטסעלַאּפ ןופ ןעמוקעג לעיצעּפס ןענעז סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 ןדיי עטעװעטַארעגּפָא רעמ סָאװ לארשי-ץרא ןייק ןריפרעבירַא ןפלעה וצ

 -גרָאז יד טרעדנּוװַאב ןבָאה רענלעז רענַאקירעמַא יד זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא

 -עגנבעל יד וצ ןדיילארשיי יד ןופ טייקנבעגעגרעביא יד ןוא טייקילעפ

 .ענעבילב

 ףשטייד יד ןגעק ןדנַאטשפיוא עשידיי ןופ טרעהעג ךיוא טָאה בייא

 ,שזדָאל ,עשרַאװ רעבָא ,טעטש עכלעוו ןיא יונעג טשינ טקנעדעג רע

 ןיא ןליפַא .ןורכז ןייז ןיא טצירקעגנייא ןענעז ,קָאטסילַאיב ןוא ענליוו

 -פיוא לָאמ עכעלטע ןוא טריטלָאװער ןדיי ןבָאה עקנילבערט ןוא ץיוושיוא

 ליוו רע .ןדער בייא ליוו םעד ןגעוו טשינ רעבָא .ןרעגַאל-טיוט יד ןסירעג

 ךיז טָאה השעמ יד .יורפ ןייא ןופ גנובעלרעביא ןַא ןלייצרעד זיולב

 ַא ןופ טרעהעג יז טָאה רע .ןורכז ןייז ןיא טצירקעגנייא קרַאטש רעייז

 .יורפ יד ןעזעג ךיוא רע טָאה רעטעּפש .ןַאמנגנוי

 יד טלייצרעד טָאה סָאװ ,ןַאמרעגני רעד ןעװעג זיא ענדָאמ רעייז

 ,רעזעלגנגיוא עסיורג טימ ןוא טרַאדעגסיױא ,ןיילק ןעוועג זיא רע .השעמ

 עשירענלעז ןגָארטעג טָאה רע .זָאנ ןייז ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז ןבָאה סָאװ

 .ןריּפַאּפ ענעבירשרַאפ טימ סנעשעק עטליפעגנָא ,לטנַאמ םעניורב ַא ןוא ךיש
 ןופ שוילעּפַאק רעטשטיינקעצ ,רעטצעפרַאפ ַא סעּפע ּפָאק ןייז ףיוא

 ןטיירדעצ רעדָא ,םענעגושמ ַא ןופ --- ןעזסיוא ןייז .רילָאק ןטמיטשַאבמוא ןַא
 ,קיסיירד זיא ןַאמ רעד יצ ,ןעמיטשַאב וצ ןעוועג רעווש זיא סע .טסיטרַא
 -רַאפ ןוא ןגָארטעצ ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע .טלַא רָאי קיצרעפ רָאג יצ
 .טעיימש

 .רעדימרַאה ןוא למוט רעצנַאג רעד טריסערעטניא טשינ טָאה םיא
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 סּפמעק ןוא ןקַארַאב יד רעביא ךיז ןכײלשמורַא טכַאנ ןוא גָאט טגעלפ רע

 ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,ןדעי טימ ןדערכרוד ךיז טגעלפ .סענָאז עלַא ןופ

 ,ןרעגַאלסטעברַא עלַא יד ןיא רעדָא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ,ָאטעג

 רע טגעלפ םורַא ױזַא .ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 רעד ןשיוװצ תוישעמ ןוא רעטרעוו ,ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןביילקפיוא
 טָאה רע .סנבעל ענעטינשרַאפ ןופ סעקשעװָאלַאה יד ,הטילּפה תיראש

 ןכַארּפש טכַא -- וו"אא שטייד ,שיזיוצנַארפ ,שילגנע ,שידיי קיסילפ טדערעג
 ,טפירש ןוא טרָאװ ןיא

 ךיז םֹורַא געט עכעלטע ןיא ןוא ,ןרעו םלענ רע טגעלפ םיצולּפ

 ןוא קירעגנוה ,טגָאירַאפ ,דימ :ךלוה ןבלעז םעד ןיא ןזייווַאב רעדיוו

 ןעעפַאק יד ןיא ךיז ןרעדנַאלשמורַא ןטפָא ןייז בילוצ .טורעגסיוא טשינ

 -- ןשטנעמ טימ טדערעג טָאה רע ּוװ ,ןעלקניוו ענעדישרַאפ ןוא ןלַאזקָאװ

 לָאמ עכעלטע וליפַא ןוא טגלָאפרַאפ ןטנַאיצילָאּפ-רעטילימ יד םיא ןבָאה

 רעלדנעה ַא רעדָא ,טניימעג ייז ןבָאה ,ןָאיּפש ַא זיא רע רעדָא .טריטסערַא

 ,סיפ יד ןזיב ּפָאק ןופ ןכוזַאב םיא טגעלפ ןעמ .קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא

 -עניא ןופ עטַאװ יד ןעבילדעצ ןוא לטנַאמ ןייז ןופ סעלָאּפ יד ןסיירפיוא
 | ,קינייוו

 טימ ןָאט וצ ןבָאה ייז זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה ?ס'יּפ-םע, יד זַא

 ןייר ַא ,ןסע ןבעגעג םיא תונמחר ןופ ייז ןבָאה ,רעביירש ןטיירדעצ ַא סעפע

 טשינ טלעג ןייק טָאה רע לייו .רעלָאט עכעלטע ןוא ןטערַאגיצ ,דמעה

 םיא ןעמ טָאה רעמ .ןסקַאװעג רעמ ךָאנ תובישח ןייז זיא ,ןעמענ טלָאװעג

 ,טלָאװעג טָאה רע ּוװ ןרָאפ ןוא ןייג טנָאקעג טָאה רע ,טקיטסעלַאב טשינ

 ַא יװ ןּפָאלעגיײברַאפ זיא רע ןעו ,ןסירגַאב םיא ןגעלפ ןטנַאיצילָאּפ יד

 ,לגױפטכַאנ

 זדנוא וצ ןדַאלעגנייא םיא עּפורט ןיימ ןופ ןטַאדלָאס יד ןבָאה לָאמ ןייא

 ייוצ ןיא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ךעלטעב ףלעוװצ יד .ןיירַא קַארַאב ןיא

 טימ טעברַאפ טַאלג ןעוועג ןענעז ,ערעדנַא יד ןגעקטנַא ענייא ,ןעייר

 ןעגנָאהעג ןענעז ,טנעוו יד ףיוא ,ךעלטעב יד רעביא .סערדלָאק עשירעטילימ

 ירטקַא ןוא ןרָאיטקַא-יווּומ ןופ רעדליב ענעדישרַאפ ,רעכעטנַאה ,ןעלטנַאמ
 .ןטאדלָאס יד ןופ רעדליב-עילימַאפ ךיוא ןוא רעליּפשלָאבסיײב ,סעס

 ןבילבעג רע זיא ,לעוװש יד ןטָארטעגרעביא טָאה ןַאמרעגנוי רעד ןעוו

 רעמינּפ עטניורברַאפ יד ףיֹוא טקוקעג טָאה רע .רעקיָאדטשינ ַא יװ ןייטש
 טָאה רע .ןגיוא יד טימ טלזיּפשעגכרודַא םיא ןבָאה עכלעוו ,רענלעז יד ןופ
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 ןוא לטעב ַא ףיוא ןזיוװעגנָא םיא טָאה רענלעז ןייא .שימייהמוא טליפעג ךיז

 ךיז רע טָאה טירט עטסיירד טשינ טימ .ןצעזקעװַא ךיז לָאז רע ןטעבעג םיא

 ןטצעפרַאפ ןייז ןָאטעגסױא טָאה ,טרָא םענעזיוועגנָא םעד וצ טרַאשעגוצ
 .ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןציז ןבילבעג ןוא ,ןרעטש םעד טשיוועג ,טוה

 רע טָאה ,ןסע סעּפע ליוו רע יצ טגערפעג םיא טָאה רענלעז רעבלעז רעד

 עלעפעט ַא ןגָארטעגרעטנוא םיא טָאדלָאס ַא טָאה דלַאב .טרעפטנעעג טשינ

 טנַאה ןייז ןיא קנַארטעג עלעפעט םעד טימ ןסעזעג ױזַא רע זיא .םָאר טימ

 ןעניפעג סָאװ ,טיילעגנוי ענייש עקיזָאד יד ףיוא טקוקעג תונמחר טימ ןוא

 ערעייז טימ גנודניברַאפ עקיצנייא יד .ענעגייא ערעייז ןופ טייוו ךיז

 סָאװ ,ךעלטעב ערעייז רעביא סעיפַארגָאטַאּפ ךעלקיטש יד ןענעז ,עטנעָאנ

 תוחּפשמ ערעייז טימ ןדניברַאפ רעדיוװ ךיז יז ןלעוו דלַאב זַא ,ייז טנָאמרעד
 ןסירעגקעװַא ןענעז יז ןכלעוו ןופ ,ןדָאב ןפיוא ךיז ןעלצרָאװניײא קירוצ ןוא

 ןעמונעגסירַא ןַאמנגנוי םעד טָאה רענלעז ןייא .לייו ַא ףיוא ןרָאװעג

 :ןָאטעג גָאז ַא םיא וצ טָאה רע .סנַארט םענופ

 .ךעלריּפַאּפ ענייד ןיא טסביירשרַאפ וד סָאװ זדנוא לייצרעד --

 ןגעװ ןדער וצ םיא זיא'ס רעוװש יװ טליפעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 ןענעז ,טביירשרַאפ רע סָאװ ןשינעעשעג יד ןוא ןעגנובעלרעביא יד .םעד

 רַאפ ןקעדפיוא טשינ ןוא ןכעװשרַאפ טשינ ייז רָאט ןעמ .ןליפעג עקיליײה
 וצ ליורג רעד ןֹוא ףיט וצ ןענעז ןדנוװ יד ןוא ךָארב רעד .םענייא ןדעי
 םיא ןלעװ ,םונחיג םעד טבעלעגכרודַא טשינ ןבָאה סָאװ יד ןוא ,ךעלקערש
 -עגוצ רעבָא ןענעז ןטַאדלָאס יד .םישוח ףניפ ערעייז טימ ןעמענַאב טשינ
 רעד .ןשינעבעלרעביא יד ןופ סעּפע ןלייצרעד לָאז רע זַא ,םיא וצ ןענַאטש
 טפוזעגּפָא טָאה רע .רעכעלזָאנ ענייז טציירעג טָאה םָאר םעד ןופ חיר
 טרעטַאמעג םיא ןבָאה'ס .טקיטשעג םיא ןבָאה ןױערט יד .עלעּפעט םענופ
 ןטלַאהעג רעבָא ךיז טָאה רע ...בצמ ןייז ןוא ןעזסיוא ןייז ןגעוו תובשחמ
 ןייז ןופ .טײקנגָאלשרעד ןופ ןמיס ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ןוא רעטנומ
 ךעלעוועט יד טנפעעג ,לטפעה ַא ןגױצעגסױרַא רע טָאה ענעשעק-םעזוב
 : טגָאזעג ןוא

 רימ טָאה יורפ עגנוי ַא סָאװ ,השעמ ַא ןבעגרעביא ךייא לעװ ךיא --
 .רעגַאל ןיא ָאד ךיז טניפעג יז .טלייצרעד טנייה

 טנָאקעג ןעמ טָאה ,רעטרעוו עטשרע יד טגָאזעגסױרַא טָאה רע יו דלַאב
 וצ חוכ םעד טַאהעג טָאה רע ,ןלייצרעד ןייש ןָאק ןַאמרעגנוי רעד זַא ,ןעז
 ליטש רע טָאה עמיטש רענייר ַא טימ .רערעהוצ םלוע ןַא טנַאּפשעג ןטלַאה
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 רעטייוו ַא ןופ טלייצרעד טלָאװ רע יװ ,טעשטּפעשעג זעירעטסימ ןוא

 ךיז וצ טדערעג יו ןוא ,טצפיזעגּפָא ףיט ךָאנרעד .גנובעלרעביא:-עזייר

 .לכייט ַא ףיוא עילַאװכ עליטש ַא יו טגעװַאב ךיז טָאה ןושל ןייז .ןײלַא

 "ןלירב ענייז טשיוועגסיוא לכיטזָאנ ןטימ .ליטש ןבילבעג רע זיא םיצולּפ

 ןוא ,רערעהוצ יד ןעמונעגמורַא ןקילב ענייז טימ .ןגיוא ענייז ןוא ךעלזעלג

 -ַאלוקיטסעשז-טנעה טימ ךיז קידנפלעהַאב ,ןלייצרעד סָאד טצעזעגרָאפ

 -ירג ַא ןוא ןרעטש ןפיוא שטיינק ַא טימ ,רעגניפ ערַאד יד ןכערב ןוא סעיצ

 ,םינּפ ןפיוא עסַאמ
 ךָאנ ץלַא טקנעדעג בייא ןוא המחלמ רעד ךָאנ גנַאל ױזַא ןיוש זיאס

 ןטַאדלָאס עלַא רָאנ ,ןיילַא רע רָאנ טשינ .ןקילב עקיאורמוא סנַאמנגנוי םעד

 ןסעזעג ױזַא ןטלָאװ ייז ו רעטרע ערעייז וצ טדימשעגוצ יװ ןסעזעג ןענעז

 עטכישעג רעקיזָאד רעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןיירַא טייקיביײא רעד ןיא

 ןופ ןַאמוט ַא .סייה ןעוועג זיא קַארַאב ןיא .יורפ רעכעלקילגמוא רעד ןופ

 ,לּפמעל ןשירטקעלע ןקיצנייא םעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה ךיור-ןטערַאגיצ
 רענייק .ןַאמנגני םעד ןופ םינּפ סָאד ןטכױלַאב לקנוט-בלַאה טָאה סָאװ

 רעד וצ ןרעיוא יד ןפָא ןטלַאהעג רָאנ ,טייצ רעד ןגעוו טכַארטעג טשינ טָאה

 .ןַאמנגנוי ןקירעיורט םעד ןופ עמיטש רענעלַאטעמ

 קיצנַאווצ ןוא ןביז לטיּפַאק

 םונהיג ןופ טפיולטנַא הוח

 ןוא ןיינ זיא יז .ןַאמלעדונ עינעג זיא יורפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 -עגּפָא זיא יז .עלעגניי קירָאי-ריפ ַא ךיז טימ טריפ ןוא ,טלַא רָאי קיצנַאװצ

 .לקינייא ןַא טריפ סָאװ עבָאב ַא יװ ,סיוא יז טעז ךוליה ריא ןיא ,טרעצ

 טעז יז .עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשטנַא ןוא קיטומ ,ךַאװ יז זיא ךָאד

 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןיגינעק-סטייהנייש ןייק ןייז וצ סיוא טשינ

 ךיז ןלָאז םירוחב עכייר ןוא עטנעגילעטניא ךס ַא זַא ,קידווענח גונעג רעבָא

 ,עגנַאל ,לזענ ןיילק ַא ,םינּפ לָאמש ַא טָאה יז .ריא וצ טנכדשעג ןבָאה

 ,ךיוה רעיײז טשינ זיא יז .ןגיוא עקיטכיל עיורג ןוא ,רָאה ענעניטַאש

 ,עסייו ַא -- ןֶָא ןרעטש ןטיירב ריא ןופ ןוא סיפ ענייש רעבָא טָאה

 ַא ,שיזיוצנַארפ ,שטייד ,טדערעג ,ָאנַאיּפ טליּפשעג טָאה יז .טיוה עטַאלג
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 יז טָאה טָאטש ןיא -- שידיי ןשירַארעטיל ַא ןוא שיליוּפ ןקידנעגנילק

 .עטגיילעגפיוא טוג ַא ,עכעליירפ ַא קידנעטש .טייקטנרעלעג ריא טימ טמשעג

 ןייז ןיא ןוא ,טפנוקנייא ןטוג ַא טימ טקעטיכרַא ןַא ןעוועג זיא ןַאמ ריא

 .רעדיל ןבירשעג רע טָאה טייצ רעיירפ

 -מורַא ןעוועג זיא סָאװ ,טָאטש רעשיעּפָארײא-חרזמ ַא ןֹופ טמַאטש יז

 ןעוועג זיא אפוג טָאטש יד .רעדלעוו ןוא רעדעס ,רעדלעפ טימ טלגנירעג

 טָאה ןעמ .ןענרעל ןופ טױָא ןַא ןוא רוטקַאפונַאמ ןופ רעטנעצ-סלדנַאה ַא

 ,רָאי טרעדנוה ןביז ןופ רעמ טלַא זיא ,לוש עטלַאק ,עסיורג יד זַא ,טסּוװעג

 םולשב טבעלעג ןָא םינומדק ןופ ןבָאה תוחּפשמ עשידיי טנזיוט עכעלטע יד

 ןטפעשעג טריפעג ,טעברַאעג ןעמ טָאה טָאטש ןיא .םינכש ערעייז טימ

 ןוא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז רעדניק ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא תוחמש טכַאמעג

 -ַאוצ טָאטש יד ןרָאי רעטרעדנוה טָאה ױזַא .ןברָאטשעג ןענעז טייל עטלַא

 .ןעמַאזוצ טרעיורטעג ךיוא ןוא טיירפעג ךיז ןעמ

 ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז ןשטייד יד ןעו ,גָאט ןטשרע םעד דלַאב

 ןלעטשוצ ןזומ ןדיי עלַא :לעפַאב ַא ןבעגעגסיורַא ייז ןבָאה ,טָאטש רעד

 ייב ,עלַא יד .ןכַאז עלופטרעוו טשרעדנַא ןוא גנוריצ ,ןטַארַאּפָאדָאידַאר ערעייז

 טעװ ,טרעוו ַא סעּפע טָאה סָאװ ךַאז ַא ןעניפעג רעטעּפש טעוו'מ ןעמעוו

 ןייק .טרָא ןפיוא ןרעװ ןסָאשרעד החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ ןעמַאזוצ

 זיא ןדיי ייב זַא ,טסוװװעג ןבָאה ייז לייוו ,טרעדָאפעג טשינ ייז ןבָאה רעוועג

 םעד טגלָאפעגסיױא ןפוא ןלַאיָאל ַא ףיוא ןבָאה ןדיי ךס ַא .ןַארַאפ טשינ סע

 ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא ןשטייד יד ןענעז ןגעווטסעדנופ .לעּפַאב

 ןכָאװ עכעלטע טימ .טנגעגַאב רָאנ ןבָאה ייז סָאװ םענייא ןדעי ןסָאשעג ןוא
 עטמיטשַאב טימ רענעמ טרעדנוה יירד טרעדָאפעגפיוא ייז ןבָאה רעטעּפש
 ץנעגילעטניא יד ןעוועג ויא סָאד .טעברַא וצ ןלעטשוצ ךיז ןלָאז יז ,ןעמענ
 ,ןרעינישזניא ,םיריוטקָאד ,ןטַאקָאװדַא ,רעביירש ,רערעל :טָאטש רעד ןופ
 -כָאנ ,גָאט ןבלעז םעד .ןַאמ סעינעג ןעוועג ךיוא זיא סע עכלעוו ןשיווצ
 ןעָארג-זיירג םעד קרַאמ ןטימ ןיא ןעגנָאהעגּפיױא ןשטייד יד ןבָאה ,גָאטימ
 ייווַצ טימ .ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ךיוא ןיוש עדייב ,ןיז ייווצ ענייז ןוא בר
 רענעמ 200 יד טָאה ןעמ זַא ,טסּוװרעד טָאטש יד ךיז טָאה ,רעטעּפש ןכָאװ
 ןסָאשרעד ייז ןענעז גָאט ןבלעז םעד ןיא רָאנ ,טעברַא ןייק ֹוצ ןעמונעג טשינ
 עטשרע יד ןיא ,ןשטייד יד ןבָאה ױזַא .דלַאװ ןקיאייברעד ַא ןיא ןרָאװעג
 יד ןטינשעגּפָא ,ןגעמרַאפ סָאד ןעמונעגוצ ,עיצאּפֹוקָא רעייז ןופ םישדח
 .טָאטש רעד ןופ ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא ןוא ,טלעוו רעד טימ עיצַאקינומָאק
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 ריא ןופ ריט יד ןסָאלשרַאפ עינעג טָאה ,קערש ןיא ןוא ןגָאלשרעד

 עריא וצ עלעדיימ קירָאיריפ ריא טימ ןבילקעגרעבירַא ךיז ןוא םייה

 רענייק לייו ,דחּפ ןיא טבעלעג ןוא טרעגנוהעג ןבָאה ןשטנעמ .ןרעטלע

 ןליפַא טָאה ןעמ .ןעגנערב ןלעװ תוריזג עיינ יד סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה

 רעדָא ,שטייד ַא ןייגייברַאפ .ןסע סעּפע ןפיוקנייא ןייגוצסױרַא טַָאהעג ארומ
 ןוא גנושרָאפסיױא ןָא ,טרָא ןפיוא ןעמוקוצמוא טָארדעג טָאה טכַאניײב ןייג

 ,טּפשמ ןָא

 -מורַא טייל-.ס.ס יד ןענעז גָאטרַאפ תבש ַא ןיא ,רעטעּפש טייצ ַא טימ

 ַא ןופ ךשמ ןיא ןלָאז ןדיי עלַא זַא ,ןגירשעג ןוא ןסַאג יד רעביא ןּפָאלעג

 ןבָאה ןשטייד יד .קרַאמ ןטימ ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז טייצ העש רעבלַאה

 טָאה ךָאד ןוא ,ןבירטעג ןוא ןגָאלשעג ,"!סואל !לענש; :טמערַאילעג

 ,טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה עלַא זיב ,לייו עשּפיה ַא ןעמונעג

 ,קירעגנוה ןעװעג ןענעז ןשטנעמ .רעסייה ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 עטנוזעג ,יורפ ןוא ןַאמ ,טלַא ןוא גנוי .ןשַאװעגמורַא טשינ ןוא קיטשרוד

 זיא סָאװ ,קארט ןשטייד א ןפיולכַאנ טזומעג ןבָאה עלַא -- עקנַארק ןוא

 ןקַאילָאּפ ןוא רעניוטיל ,ןשטייד עטנּפָאװַאב קיצפופ .סיֹורָאפ ןרָאפעג

 ןוא סעבָאב ןבירטעג ןבָאה ,טנעה יד ןיא סעקינּפַאר ןוא סנקעטש טימ

 ןוא ץיה יד .טנעה יד ףיוא רעדניקגייז טימ סעמַאמ וליפַא ןוא ,סעדייז

 -רעטניה ןבילבעג זיא סע רע .זדלַאה ןיא טנקורטעג טָאה ביוטש רעד

 רעד --- ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילג זיא ,סיפ יד ןופ ןלַאפעג רעדָא קילעטש

 :טכַארטעג עינעג טָאה קידנפיול .םיתמ טימ טגיילעגסיוא ןעוועג זיא געוו

 טשינ ןוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד גולק ןענעז רשפא;

 יז ,טנָאקעג טשינ יז טָאה ןטכַארט ךס ַא *?קרַאמ ןפיוא ךיז ןדלָאמעג

 .ןייוועג סדניק ריא ןליטשנייא טזומעג טָאה

 םורַא ,לדלעוו םענופ םיוז םייב ןייטש ןבילבעג קארט רעד זיא ךעלדנע

 -יוש ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה טרָאד .טָאטש רעד רעטניה רעטעמָאליק ףלעווצ

 םיא ףיוא ןוא ,דרע ענעבָארגעגסיױא גרַאב ַא ,בורג סיורג ַא :דליב ךעלרעד

 יד ןיא ןסיש ןרעװלָאװער ןוא ןסקיב טימ ןשטייד .ןדיי עטעקַאנ ןעייטש

 סָאד .ןײרַא בורג ןיא ךיילג ןלַאפ סרעּפרעק יד ,ןשטנעמ יד ןופ סנקור

 ןיא ןעוװעג ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןופ ןדלַאװעג יד ןוא רעמָאיעג

 ,רענעה עטעליױקעג יו ,ןעגנוי עקינייא ןענעז טייהרעטעדנווורַאפ .רעשל
 -רעד םעד ןוא ,טגָאיעגכָאנ ייז ןבָאה ןשטייד יד .ןיירַא לדלעוו ןיא ןפָאלעג

 יד סָאװ ,ןדיי עיטרַאּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .ץַאלּפ ןפיוא ןסָאשרעד ,ןטגָאי
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 ,לטעטש קיאייברעד ַא ןופ טכַארבעגרעהַא טַאהעג רעירפ ךָאנ ןבָאה ןשטייד

 טימ ןּפוטש ןשטייד יד .טָאטש סעינעג ןופ ייר יד ןעמוקעג זיא סע

 עלעדיימ סעינעג .בורג ןבלעז םוצ ןשטנעמ יד סעבלָאק-ןסקיב ערעייז

 סיפ יד .ןײגקעװַא ןלָאז ייז ,טנַאה רעד ייב רעטומ יד טיצ ,טרעמָאי

 ַא יו ,טעז יז .ןסָאלשרַאפ ןּפיל עטכַאמשרַאֿפ יד ,ןעניר ןרערט ,ןכערב

 .שעוורעטנוא ענייז ןָאטסיױא טשינ ליוו רֶע לייוו ,רעטָאפ ריא טגָאלש שטייד

 םיא טסיש ןוא ןטַאט ריא ןופ סעקטַאג יד פָארַא סיר ַא טיִנ שטייד רעד
 רעטָאפ סעיגעג זיא םיוב רעטקַאהעגרעטנוא ןַא יו .ּפָאק ןיא ליוק ַא ןײרַא
 שטייד רעד ,תושלח ןלַאפעג זיא רעטומ ריא .ןירַא בורג ןיא ןלַאפעגנײרַא

 ,טפערט לוויטש רעד רָאנ יװ --- ךיוב ןיא ,ּפָאק ןיא לוויטש ןטימ יז טעּפָאק

 םוצ ןייגוצ ןוא ןלעטשפיוא ךיז לָאז יז ,ןגירשעג ןוא טלמוטעג טָאה רע

 רֶע טָאה הוגור טימ .ןבייהפיוא טנַאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה יז .בורג

 ןסָאשרעד ַא יוװ .בורג םוצ טּפעלשעגוצ יז ןוא סופ סעמַאמ רעד יצ ַא ןבעגעג

 ןשטנעמ טימ בורג ןלופ םעד ןיא ןלַאפעגנײרַא עמַאמ סעינעג זיא עלעגייפ

 ,טולב ןקידוז ןיא

 ןיא טכליהעגּפָא ןבָאה ןשטנעמ ןופ רעמַאיעג ןוא ןדלַאװעג ,ןעיירשעג

 טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה רעמייב יד ...אכבה-קמע ןופ גנַאלקּפָא ןַא יװ ,דלַאװ

 קידלושמוא ןופ ןרעו טקעלפרַאפ טלָאװעג טשינ ,ךיז טקורעגּפָא ,ךיז ןיא

 .טלעוו רעקידתוירזכא ןַא ןופ לייט ַא ןייז טלָאװעג טשינ ,טולב

 רָאה יד ןסירעג ךיז טָאה יורפ סרעקיײטּפַא םעד יוװ ןעזעג טָאה עינעג

 טָאה יירשעג שירעטסיה ריא .ךיז וצ רעדניק עריא טעילוטעג ,ּפָאק ןופ

 לדייא יז ןוא ןעגנַאגעגוצ ריא וצ זיא שטייד ַא .ןעוועג תומלוע שיערמ

 : טגערפעג

 זַא ,ריא טליו רעדניק יירד יד ןופ סעכלעוו ,םַאדַאמ ,רימ טגָאז --
 ? ןבעל ןזָאל לָאז ךיא

 ףיז וצ רעדניק יד טקירדעג טָאה יז .ןעמונעגּפָא ןעוועג זיא ןושל ריא

 ןסָאשרעד סעינָאמערעצ ןָא טָאה שטייד רעד .שטייד ןפיוא טקוקעג דליוו ןֹוא

 סרעטומ רעד ןיא ליוק ַא ןסָאשעגנײרַא ךָאנרעד ןוא רעדניק יירד עלַא
 ,ץרַאה

 טּפוטשעג דניק ןטימ עינעג ךיז טָאה ןשטנעמ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 טימ .ןעינעג טלעטשעגּפָא טָאה סקיב ַא ןופ סיוטש ַא .ץכעלייוורעטניה ףיוא
 :ןָאטעג גערפ ַא שטייד ַא טָאה רעטכעלעג קיכליה ַא

 טָאה רע --- ?עלעדיימ סָאד יצ ךיד ,ןסיש רעירפ ךיא לָאז ןעמעוו --
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 טָאה דניק סָאד .טנעה עריא ןופ דניק עטעקַאנ סָאד ןבעגעג סױרַא יצ ַא

 דניק סָאד טָאה שטייד רעד ...! עמַאמ ..! עמַאמ :טנייוועג ןוא טלּפַאצעג

 ןסָאשעגנײרַא ןוא ראה יד רַאפ טּפַאכעגנָא ,ןעינק ענייז ןשיוצ ןעמונעגניירַא

 טחוש ַא יװ ,ןײרַא בֹורג ןיא טרעדײלשעגנײרַא ,לדנרעטש ןיא ליוק ַא

 -עגכָאנ עינעג זיא יירשעג דליוו ַא טימ .ןוח עטעליוקעג ַא קעװַא טפרַאװ

 .ןסָאשעגכָאנ ריא טָאה שטייד רעד .ןיירַא בורג ןיא דניק ריא ךָאנ ןעגנורּפש

 עכעלשטנעמ עסַאנ ,עמערַאװ יו טליפעג עינעג טָאה בֹורג ןיא

 -ָאיעג ןבָאה ןשטנעמ .רעבלעק ענעטכָאשעג יו ,ריא ףיוא ןלַאפ סרעּפרעק

 טליפעג טָאה יז .סעיסלּוװנָאק ןיא ןעגנַאגעגסיוא ןוא ןפרָאװעג ךיז ,טרעמ

 ריא ןסייר לגענ ערעייז ןוא ריא ןיא ךיז ןרעמַאלק טנעה עכעלשטנעמ יו

 רעפיט טקניז יז יו טליפעג ןוא ,ךיז וצ דניק דיא טקירדעגוצ טָאה יז .בייל

 ןוא ןצכערק ,תוללי טּפַאכעגפיוא רעבָא ןבָאה ןרעיוא עריא .רעפיט ןוא

 טכַארבעגמוא זיא יױזַא ..ןרעוולָאװער ןוא ןסקיב ןופ ײרעלַאנקעג סָאד

 טרעדנוה ןביז ןעוועג טלַא זיא סָאװ ,טָאטש ַא .ןדיי טימ טָאטש ַא ןרָאװעג

 : ...רָאי

 קרַאטש ןעוועג ןיוש זיא ןגיוא עריא טנפעעגפיוא טָאה עינעג ןעוו

 זיולב רָאנ ,ןעיירעסיש ןיק טרעהעג טשינ רעמ ךיז ןבָאהס .רעטצניפ

 -סיורַא ךיז יז טָאה תוחוכ עטצעל יד טימ .ןצכערק עליטש ,עטקיטשעגוצ

 יו ליטש ןוא רעטצניפ ,םורַא טכַאנ .ךַאלפרעביוא רעד ףיוא טעּפַארדעג

 טָאה יז .בייל סעינעג ןעמונעגכרודַא טָאה טלעק ַא .םלועיתיב ַא ףיוא

 -כרוד ןעוועג זיא לסקַא ריא ,טנַאה רעקניל רעד ןיא קיטייו ַא טליפרעד

 ,טבעל יז זַא ,ןסיוו וצ ןבעגעג ריא ןבָאה םירוסי עקרַאטש יד ,ןסָאשעג

 ,רעּפרעק ןטעקַאנ ריא ןקעדוצוצ ,ךַאז ַא סעּפע טכוזעג יז טָאה ןגיוא יד טימ
 טרעהעג ךיז ןבָאה רבק-ןסָאמ םענופ .ןענופעג טשינ ךַאז ןייק רעבָא טָאה יז

 יװ ,ןפיול ןביוהעגנָא טָאה יז .ָאכע רעטייוו ַא יו ,ןצכערק עליטש עטצעל

 טלכיורטשעג ךיז ןבָאה סיפ עסעװרָאב עריא .טכַאניב םלוע-תיב ַא ןופ

 ןוא ,ןביוהעגפיוא ךיז ,ןלַאפעג זיא יז .ץלָאה ךעלקיטש ןוא ךעלדנייטש ןיא

 ףיוא ןלַאפעגקעװַא זיא יז זיב ...ןפָאלעג ןוא רעטייוו ןפָאלעג לעטשּפָא ןָא

 ,טלעק ןופ טרעטיצעג טָאה יז .סעטסוק עטכידעג ןבעל ,לגרעב ןיילק ַא

 ..טקיטייועג טָאה טנַאה עקניל יד

 טלעק יד ןליפ ןםיוהעגנָא ןוא םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא לסיב ַא טָאה יז זַא

 ןעגנוריסַאּפ עקיליורג עלַא חומ ריא ןיא ןענישרעד ןענעז ,םירבא עלַא ןיא

 "ייוועצ ריא .ןייוועג ןיא טקיטשעג ךיז טָאה יז .גָאט םענעגנַאגרַאפ םענופ
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 ןעמעוו וצ ?וטספיול ןיהּוװ; : תוישק ןלעטש ןביוהעגנָא טָאה ץרַאה טקיט

 ,רעטקיטולברַאפ ,רעטעקַאנ ַא רַאפ ריט ַא ןענעפע טעװ רעוו ? וטסייג

 "4? יורפ רעשידיי

 ןרערט ערעטיב ךרוד יז טָאה -- ?ןבעל ַאזַא ךיא ףרַאד סָאװ וצ --

 רעד ןיא ןשטנעמ ןטנעָאנ ןייא ןייק טשינ טציא בָאה ךיא -- .טרעמָאיעג

 ...ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא רעדיוו ךָאד ןָאק ךיא .טלעוו

 עליטש סָאד .ךָארב ריא ףיוא טגָאלקעג ןוא ןסעזעג יז זיא גנַאל רעייז

 ,דנווו ריא ןופ םירוסי יד ןלעטשוצּפָא חוכב ןעוועג טשינ רעבָא זיא ןצכולש

 קנופ ןקניניילק ןייא שטָאכ ןזייו וצ ,טשרָאד ןוא רעגנוה ריא ןליטש וצ

 קישַאר ןביוהעגנָא ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה יז ,..טסיירט ןופ

 .עמַאמ ריא וצ ,םײהַא ןפָאלעג טלָאװ יז יו ,רבק-ןסַאמ םוצ ןפיולקירוצ

 ןבעל טשינ רעמ ליוו ךיא; :טרעמָאיעג טייהרעליטש יז טָאה קידנפיול

 ייב ,עדייז-עבָאב ,עמַאמ-עטַאט עניימ ןבעל ,דניק ןיימ ןבעל ןייז ליוו ךיא
 ,"ןייז ךיא ליוו ייז ןבעל -- רעדירב ןוא רעטסעווש

 יד ןליפ ןביױהעגנָא יז טָאה ,םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא ךיז ןלעטשּפָא ןתעב

 יז ,ץרַאה ריא רעטנוא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,דניק ריא ןופ ןעגנוגעװַאב

 טָאה יז .טעפילכעצ ךיז ןוא םיוב ַא ןופ םַאטש ַא ןיא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה

 .קינועניא ןסיוטשעג טָאה דניק סָאד ןוא ,טלעק ןופ טרעטיצעג ןצנַאג ןיא

 ךָאד זיא סע ,יוא; :טכיזעג ןגָאלשרעד ריא ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה לכיימש ַא

 יו ,טָאה רעּפרעק רעטכַאװשעגּפָא ריא ..,"קיטשרוד ןוא קירעגנוה יאדווַא

 זיא יז .ךעלמייב עקירעדינ רעטניה טגײלעגרעדינַא ךיז ,ןײלַא ךיז ןופ

 טָאה םיצולּפ .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ,ןעיירד ןיא טעשטרָאקעגנייא ןגעלעג

 טטקיטולברַאפ עריא סָאװ ,ךעלטעלב ערעטיב יד טגָאנ יז זַא ,טליפרעד יז

 ,ךעלמייב יד ןופ ןסירעגּפָא ןבָאה טנעה

 טנַאקעג ןעמ טָאה לדלעוו ןיא ,טכַאניב טעּפש ןייז טזומעג טָאה סע

 א טרעה יז זַא ,טכַאדעגסיוא ריא ךיז טָאה'ס .שינרעטצניפ יד ןּפַאטנָא

 זָאה ַא יו .קערש ןופ ןָאטעג לּפַאצ ַא טָאה יז .סעטסוק יד ןשיװצ שיורעג

 ..ןפיול וצ יײנסָאדפיוא ןעוועג טיירג זיא יז ,רעהעג ריא טלעטשעגנָא יז טָאה

 דלַאװ ןיא ןגעוו עלַא ? סיפ עריא ןדנעוו יז לָאז גנוטכיר רעכלעוו ןיא רעבָא

 זיא יז ןַאמלעדונ עינעג רַאפ טשינ רעבָא ,יירפ ןוא ןפָא ןעוועג ןענעז

 ריא ןיא דחּפ רעד .סעטסוק יד ןשיוצ עטלפייווצרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג

 ,טנַאזעג ריא טָאה ץרַאה ריא .תויח רַאפ יו ,ןשטנעמ רַאפ רעמ ןעוועג זיא
 יו ,םעטָא ריא ןטלַאהעגנייא טָאה יז .ךיז טרעטנענרעד קילגמוא יינ ַא זַא
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 רעגניז בקעי

 יד .סיפ עריא רעטנוא דרע יד ךיז טכערב טָא זַא ,טליפרעד טלָאװ יז

 געוַאב רעד :ןעוועג זיא חומ ריא ןיא ןגָאלשעגנָא טָאה סָאװ ,ךַאז עטשרע

 רעבָא זיא רעטעלב יד ןופ טסעלעש רעד .ץרַאה ריא רעטנוא דניק םענופ

 רימ טָאה סָאװ ,שטייד ַא סָאד זיא רשפא, .רעטנענ ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג

 סָאװ ,רעניווטיל ַא ,קַאילָאּפ ַא רָאג רשפא ?טנוה ןייז טימ טריּפשעגכָאנ

 -- רעקוצ ָאליק יירד ןוא קרַאמ טרעדנוה ףניפ ּפָאק ןיימ רַאפ ןגירק ליוו

 רענייא עקַאט סָאד זיא ...? דיי םענעפָאלטנַא ןַא ןעגנערב ןרַאפ זיירּפ רעד

 ןפרַאװ ךיז ךיא לעװ ץַאק ַא יו .ןסייבעצ טוג רעירפ םיא ךיא לעװ ,ייז ןופ

 .ןעגנַאפ ןזָאל ךיז לעװ ךיא רעדייא ,ןגיוא יד ןעּפַארדסיױא ןוא םיא ףיוא

 רעד ןיא ןבָאה ןגיוא עריא ."ךוליה ןיימ טימ טשינ רעמ ךיז םעש ךיא

 ןפמעק וצ סָאװ טימ ,גייווצ ענעכָארבעגּפָא ןַא ,ןקעטש ַא טכוזעג רעטצניפ

 טשינ טכייל ךיז ךיא לעװ ,ןבעל ןביילב לָאז ךיא זַא ,ליוו טָאג זַא --

 ןיימ ןופ תוכז ןיא -- .טרעטסילפעג ןּפיל עריא ןבָאה -- ,ןבעגרעטנוא

 !ןבעל ןביילב זומ ךיא .ןפמעק ךיא לעװ ,ךיז ןיא גָארט ךיא סָאװ ,דניק

 ןביילב זומ ךיא -- .טצירקעג ןייצ עריא ןבָאה -- !זומ ךיא !זומ ךיא

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,טלעוו רעד ןלייצרעד ןענָאק וצ ידכ ,ןבעל

 -עגמוא ןענעז החּפשמ ןיימ ןוא דניק ןיימ ,ןַאמ ןיימ יױזַא יו ,טָאטש ןיימ

 | ...ןעמוק
 .סיורג ןעוועג זיא גנולפייווצרַאפ יד .ןקעטש ןייק ןענופעג טשינ טָאה יז

 ןבָאה ..?ןשטנעמ ןייק טימ ךיז ןענעגעגַאב טשינ ןוא ןענַאד ןופ ןפיולטנַא;

 ,טקיניײּפעג קרַאטש ןבָאה לסקַא ןיא םירוסי יד .תובשחמ טרעטנָאלּפעג ךיז

 ..ןעניד וצ טרעהעגפיוא ןבָאה סיפ עריא

 קיצנַאווצ ןוא טכַא לטיּפַאק

 טסנעּפשעג סָאד

 ,טסנעּפשעג ַא ןעזרעד םיצולּפ עינעג טָאה קחרמ ןטייוו טשינ ַא ןופ

 ןעוועג זיא יז .ריא וצ טרעטנענרעד ךיז טירט עקיטכיזרָאפ טימ טָאה סָאװ

 עריא .עיצַאוטיס ריא טקנעדעג טוג טָאה ןוא ןייזטסוווַאב ןלופ םייב

 יד ןופ ךעלגייוצ יד ןיא ןטלַאהעגנָא קיטפַאהפמַארק ךיז ןבָאה טנעה

 ןעגנוגעװַאב ענייז טגלָאפעגכָאנ טָאה קילב רעפרַאש ריא ןוא ,סעטסוק
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןעמוקעג יז סױרַא רבק ןופ תמ ַא זיא סָאד זַא ,טניימעג יז טָאה הליחתכל

 רע טָאװ סיפ יד ףיוא רָאנ ,יז יו טעקַאנ-םדא ןעוועג זיא רע .ןגרעוו

 ןופ טייקלקנוט דרעקיטכַאניב רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,סעקטַאג עסייוו ןגָארטעג

 ןטלַאהעג רע טָאה לסקַא ןפיוא .המיא ןַא ריא ףיוא ןפרָאװעגנָא ,דלַאװ

 ןבָאה ןגיוא יד ןוא ,טרעבישעצ םיא ייב רָאה יד ,ןקעטש ןבָארג ַא

 "רוא רעד יו ןעזעגסיוא טָאה רע .ףלָאװ ןקירעגנוה ַא ייב יו ,טצנַאלגעג

 עשירעדניק יד ןיא טרעדלישעג טרעוו סָאװ ,סיױרַא ןלייה יד ןֹופ שטנעמ

 .טימעג ריא ןופ ןדנוװשרַאפ לָאמ ןייא טימ זיא דחפ רעד .ךעלכיב-השעמ

 יד ןפירגַאב טוג ,ריא ןיא יורפ יד טָאה ,ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ ןיא יו

 יו ,עטעקַאנ ַא ןעזרעד יז טעװ ןַאמ ַא ןעוו ,עגָאל ריא ןופ טייקשיפיצעּפס

 -םיוא ןעוועג ןגיוא עריא ןענעז ,טנוה ןקידנעמוקנָא ןַא ןגעקטנַא ץַאק ַא ייב

 ןבָאה ןּפיל עריא .שטנעמ ןקידנעמוקנָא םעד ףיוא טלעטשעגנָא ןֹוא ןסירעג

 טרעטַאלפעגסיורַא

 !?זיא רעוו ---

 ,דרע רעד וצ טלצרַאװעגוצ יו ןייטש ןבילבעג רע זיא עליו ַא

 .ליטש ןייז לָאז יז ןכייצ סלַא פיל ענייז וצ רעגניפ יד טגיילעגוצ ןוא
 .ריא וצ ןרעטנענרעד ןביֹוהעגנָא ךיז רע טָאה טירט עכעלעמַאּפ טימ

 םעד ןניובעגניא ,דרע רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז יז טָאה ןַאטנָאּפס

 השעמ-תעב ןוא ,טײקטעקַאנ ריא ןקעדרַאפ וצ זיא-סעד-יוו ידכ ,רעּפרעק

 יד טקירדעגוצ טָאה יז .גנוטכיר ריא ןיא ןעגנוגעווַאב ענייז טריװרעטכבָא

 ,טײקטנעָאנ ןייז רַאפ קערש יד ןריקסַאמרַאפ וצ ידכ ,סעיוו-ןגיוא

 טקעדרַאפ טנעה יד טימ רע טָאה ,ריא ףיוא קילב ןטשרע םעד ךָאנ

 טעשטרַָאקעג ךיז טָאה יז .ריא ףיוא ןקוק וצ טמעשעג ךיז טָאה רע ,םינּפ ןייז

 ףיוא ןקילב עקיאורמוא ןפרָאװעג טעבעג םוטש ַא טימ ןוא ,ןעיירד ןיא

 ןַא סיפ עטײרּפשעצ טימ ריא רעביא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טסנעּפשעג םעד
 .רעכעלגעווַאבמוא

 .ןעוועג זיא טסיירט ריא .ןקיאורַאב לסיב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עינעג
 טשינ יז טָאה רע ךיוא ןוא ,טנעקעג טשינ שטנעמ םעד טָאה יז סָאװ

 -רָאקעגנייא ריא טימ ךיײלגרַאפ ןיא ,ןעזעגסיוא רע טָאה זיר ַא יװ .טנעקעג
 ייוצ ןוא רָאה עטרעביושעצ טימ ּפָאק רעסיורג ַא -- רעּפרעק ןטעשט

 טכידעג ,טסורב עטיירב ַא ןוא ןלוקסומ עטסעפ ,ןשרַאק עקיצנַאלג יוװ ןגיוא

 ןופ רעגניי ליפ טצַאשעג םיא יז טָאה קנַאדעג ריא ןיא .רָאה טימ ןסקַאװַאב
 .ריא
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 רעגניז בקעי

 ןשיווצ ןבעגעג קעװַא לֵאפ ַא רע זיא םיוב רעטקַאהעגרעטנוא ןַא יו

 ןטלַאּפש-רעגניפ ענייז ךרוד ןוא ,טמעטָאעג רעש טָאה ,ךעלמייב יד

 -עגנָא רע טָאה ךָאד ,ךיז טמעש יז זַא ,ןעזעג טָאה רע .ריא ףיוא טקוקעג

 טָאה לטניוו טלַאק ַא .ךיז וצ ןעיצ ןביוהעגנָא יז ןוא טנַאה ריא טּפַאכ

 ריא רע טָאה ,טייז ַא ןיא ץלַא ךָאנ קידנקוק .טיוה ריא ןעמונעגמורַא

 זיא יז רעוו טגערפעג ןוא ,ןייטשלקניפ ןועמש זיא ןעמָאנ ןייז זַא ,טגָאזעג

 לסיב ַא יז טָאה ,ןגַארּפ יד ןלעטש ןופ ןפוא רעד .טמוק יז ןענַאװ ןופ ןוא

 ןכעלקילגמוא םעד וצ טײקרַאבקנַאד ַא ןליפ ןביוהעגנָא טָאה יז .טקיאורַאב

 םינּפ טכשוחרַאפ ריא .דלַאװ םעניא ןײלַא טשינ רעמ זיא יז סָאװ ,רֹוחב

 ןָאזניבָאר וצ ךיז ןכיילגרַאפ םייב ,סַאמירג ןקידלכיימש ַא טקירדעגסיוא טָאה

 ןייטשלקניפ ןועמש ךיוא ."לקיטיירפ, ןַאמ םעד ןגָארקעגוצ טָאה סָאװ ,ָאזורק

 טלקיװעגמורַא ןוא םיא וצ טצעזעגוצ ךיז טָאה יז .ףליהוצ ןייז ריא טעוװו

 טשינ יז טָאה טנַאה רעקניל רעד טימ ,טנַאה רעטכער רעד טימ ןעינק עריא

 יו ,טלייצרעד ןוא ןגַארפ ענייז ףיוא טרעפטנעעג טָאה יז .ןגעווַאב טנָאקעג

 ,עדײז-עבַאב ,ןרעטלע ,רעטכָאט ריא טכַארבעגמוא ןבָאה ןשטייד יד ױזַא

 ןוא ןעניזוק ,סנירעגעווש ,סרעגָאװש ,סעמומ ,סרעטעפ ,רעדירב ,רעטסעווש

 םיבורק-םתס ןוא סעקינעמילּפ ליפ ױזַא ןוא רעגיווש ןוא רעווש ,סעניזוק

 ..ךעלקינייא ןוא רעדניק ,סמעדייא ,ןרונש ,רעטכעט ,ןיז טימ טניירפ ןוא

 ןרערט יד ןענעז -- ןעוועג סָאד זיא החּפשמ עניילק ןייק טשינ --

 יז יו טליפעג טשינ ,ןעזעג טשינ טָאה יז .ןגיוא עריא ןופ ןסָאלפעג

 טָאה יז .ןילַא ךיז ןופ ןקַאב עטקיטולברֲאפ עכיילב עריא רעביא ןסילפ

 ,לעטשּפָא ןָא םינּפ ןייז ףיוא ןעניר ךעלעקשטיר ייווצ יוװ ןעזעג טוג רעבָא

 .טרעטיצעגפיוא עלייוו עדעי רעּפרעק ןייז טָאה ייברעד

 ןוא ,םַאטש-םיוב ַא ןיא טרַאּפשעגנָא ןגעלעג זיא ןייטשלקניפ ןועמש

 ןענעז סָאװ ןעגנובעלרעביא עריא וצ טרעהעגוצ ךיז ןרעיוא ענעפָא טימ

 ןטגייוצעצ ריא ןעזעג רע טָאה ןלייצרעד ריא ןיא .ענייז וצ עכעלנע ןעוועג

 ַא טימ .םייה ןייז ןופ החּפשמ עטגיױוצרַאפ יד ךיוא ןוא םיוב-עילימַאפ

 סע .עטכישעגיסנבעל ןייז ןלייצרעד ןביוהעגנָא רע טָאה לוק טקיטשרַאפ

 ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןַאמ יירד ךָאנ ןוא רע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 ןוא ָאטעג ןופ ןדיי ןריפסיורַא ןפלעה וצ גנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ

 .דנַאטשפיוא ןַא וצ ךיז טיירג סָאװ ,ריוװער-דלַאװ םעד ןיא ןעגנערב ייז

 ,ןטרָאּפסנַארט עשטייד עטרעטשעצ יירד עטנָאק ןייז ףיוא ןיוש טָאה רע
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 טריפעג טָאה סָאװ טרָאּפסנַארט ןייא ןוא ,טנָארפ ןשיסור םוצ געוװ ןפיוא

 ןדיי יד ךיז ןענעז ןסירעגפיוא טָאה ןַאב יד ןעוו .ןטכינרַאפ םוצ ןדיי

 ןופ ,ןבילקעגפיוא רעטעּפש ייז טָאה'מ .ןירַא רעדלעװ יד ןיא ןפָאלעצ

 .אנש םעד ןגעק ןטייקשידלעה ןזיװַאב טָאה לייט רעסיורג א עכלעוו

 ןעמונעגוצ ןוא ןַאזינרַאג ןשישטייד םעד ןלַאפַאב ייז ןענעז ,ָאטעג ןיא

 עלַא יד .ןטַאנַארג-טנַאה לָאצ ַא ןוא ןסקיב-ןישַאמ ייווצ ,ןרעװלָאװער עכעלטע

 לָאצ א טימ ןעמַאזצ ,ןועמש ,רע .ענילעמ ַא ןיא ןטלַאהַאב ןגיל ןכַאז

 ןסײרוצסױרַא ,תבש ךָאנ דלַאב ,ןבילקעג ךיז ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב

 ײז ןענעז ,רענַאזטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןײגקעװַא ןוא ָאטעג ןופ

 ןשטייד יד .לטעטש ןופ ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טּפַאכראפ ָאד

 ,דישרעטנוא ןטימ ,לטעטש ןייז ןיא ךיוא ןברוח ןבלעז םעד טכַאמעגנא ןבָאה

 ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,טָאטש-םייה ןייז ןופ ןדיי יד סָאװ

 יד ,רעטייוו ַא ןעוועג זיא געוו רעד לייוו ,טקַארט ןפיוא ןרָאװעג טריפעג
 יד טימ ןוא קרַאמ ןיא רעדיילק יד ןזָאלרעביא טזומעג ןבָאה טרָאד ןדיי
 ןופ ןדיי יד ןגעקַאד .שעוורעטנוא יד זיולב ןגָארטעג ,שינעביולרעד סטניה

 ,רבק רעייז ןבעל ךיז ןָאטוצסיױא ןרָאװעג ןעגנוװצעג ןענעז טָאטש סעינעג

 ןייג ןביוהעגנָא טָאה ןסעזעג זיא ןועמש ןכלעוו ףיוא ,קארט רעד ןעוו
 ,דלעפ ןיא ןפיול ןבױהעגנָא ןוא ןעגנורּפשענּפָארַא רע זיא ,ףױרַא גרַאב

 ,ןסָאשעגכָאנ םיא ןבָאה ,קארט ןייז ףיוא ןשטייד ריפ יד .ןרָאק ןכיוה ןשיווצ
 ערעדנַא יד ידכ ,קארט םעד ןזָאלרַאפ וצ טָאהעג ארומ רעבָא ןבָאה ייז
 עצנַאג ַא םורַא ןיוש ךיז רע טעקנָאלב ױזַא .ןפיולעצ טשינ ךיז ןלָאז ןדיי
 ןפיול טרעהעג ,ןעינעג ,יז טָאה רע זיב לדלעוו םעניילק םעד ןיא טכַאנ

 טייהרעליטש ןעגנַאגעגכָאנ ריא רע זיא ןקערשוצרעביא טשינ יז ידכ
 ,רעהַא זיב

 ןברוח רעד .גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא ןציז ןבילבעג ןענעז עדייב

 ןבָאה סָאװ ןדיי טימ ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה .סיורג ןעוועג זיא
 ןוא םישרדמ-יתב ,סעלוש טיובעג ןוא טנרעלעג ,טלדנַאהעג ,טעברַאעג
 עשידיי עקירָאי-טנזױט ַא .ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענעז ,ןענייאראפ-רוטלוק
 ,םירחוס ןוא רעטעברַא ,עטנרעלעג ןוא םינבר טימ ,טייקטעוועדנופעגנייא
 ןפוא ןקידתוירזכַא ןַא ףיוא ןעגנַאגעגּפָא זיא -- רעביירש ןוא רעלטסניק
 ,טולב ןוא רעייפ ןיא

 ןכערב וצ סָאװ ָאטשינ -- טצפיזעגּפָא רעווש ןועמש טָאה --- ,ןייג ---
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 רעגניז גנקעי

 טזייוו ןדיי יִבגֹל .גנונירטנַא ןייק ,טלקמ-םוקמ ןייק ָאטשינ ,ּפָאק םעד ךיז

 טעדרָאמעג ןרעװ רימ .טייקכעלשטנעמ קנופ ןייק סיורא טשינ רענייק

 טיצ האנש ןוא טַאררַאפ ןופ טייק ַא .ןדיי ןענעז רימ סָאװ רַאפרעד זיולב

 ביוא .סיורג זיא ךָארב רעד ..ןטייצ עטלַא יד ןופ ךָאנ זדנוא ןגעק ךיז

 ןעוָאהטעב ,ץינבייל ןוא טנַאק ,עטעג ןוא רעליש ,גניסעל ןופ קלָאפ סָאד

 -עצ רעצרעה עכעלשטנעמ עלַא ןענעז ,ןעלדנַאה ױזַא ןָאק לעדנעה ןוא

 סָאד .ןטלַאהַאבוצסיױא ּוז טשינ רעמ ךיז טָאה דיי ַא ...סַאה ןופ ןסערפ

 .ןעמוקמוא עלַא ןרימ --- .טמורבעג רע טָאה -- ףוס רעד ,ָאי ...ףוס רעד זיא

 יד ןבָאה -- .ןעמוקמוא טעװ טלעוו עצנַאג יד .ןעמוקמוא ןלעװ ייז ךיוא

 .זדלַאה ןיא טקיטשעג םיא רעטרעוו

 טלַאק ןעוועג ריא זיא סע םגה .ליטש ןסעזעג טייצ עגנַאל ַא זיא עינעג

 ךיז טָאה יז .טקיאורַאב ןעוועג רעבָא יז זיא ,םירוסי ןטילעג טָאה יז ןוא

 יז טָאה ליפעג םערַאװ ַא ןוא ,םינּפ ןטכשוחרַאפ ןייז ןיא טקוקעגנייא

 טָאה טכַאנ יד .ןבָאה וצ תונמחר ןעמעוו ףיוא יז טָאה טציא לייוו ,טשרעהַאב

 ענייז ףיוא קידנקוק ,טגערפעג םיא טָאה יז .ןרעטייוורעד ןביוהעגנָא ךיז

 : ןגיוא עטכַאמרַאפ
 ? ןָאט רימ ןלעװ וטסקנעד סָאװ ---

 ןרעװ ןעקנוזעגנייא ןוא טנערברַאפ טלעװ יד טשינ ןָאק סָאװרַאפ ---

 ףיוא סיר ַא רע טָאה -- ?ןשטנעמ יד ןרעטַאמ סָאװ וצ ?לָאמ ןייא טימ

 "רַאפ -- .ןעזעג טשינ יװ יז ןוא ריא ףיוא טקוקעג ,ןגיוא ענייז ןבעגעג

 | .יד זדנוא סָאד טמוק דניז עכלעוו רַאפ ...? סָאװ

 ךעלעגייפ עטרעשטיווצעצ יד טשינ ,למיה רעיולב-לקנוט רעד טשינ

 .טימעג טקיטייװעצ ןייז ןעמונַאב ןבָאה דלַאװ ןיא רעמייב יד טשינ ןוא

 ,תובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ רעדיוו זיא רע

 -- ןָאטעג גָאז ַא םיצולּפ יז טָאה -- ןסָאשעגכרודַא זיא לסקַא ןיימ --

 .םירוסי עסיורג בָאה ךיא

 ןועמש .טעּפילכעג ןוא ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןציז ןבילבעג זיא יז

 .ןעמונעגסױרַא סנַארט ַא ןופ םיא טלָאװ יז יו ,ןגיוא יד טנפעעצ טיירב טָאה

 ךיז רע טָאה קירוצ עלייוו ַא טימ סָאװ ,טכַארטעג טשינ רעמ טָאה רע

 -פיוא ךיז טָאה רע .בייל טקיטולברַאפ ,ליוה ריא ףיוא ןקוק וצ טמעשעג

 :קערש טימ ןפורעגנָא ךיז ןוא ןעינק יד ףיוא טלעטשעג

 -עגּפָא טָאה ,לסקַא ריא ןרירַאב ןעמונעג רע טָאה -- ?ּוװ רָאנ זייוו ---
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 -עגנָא ץכעיײּפש-ליױמ ןייז טימ ןוא סעקטַאג ענייז ןופ טנווייל קיטש ַא ןסיר

 יד סָאװ ,זיא קילג ןייד --- .דנוװ רעד םורַא טולב סָאד ןשיװמורַא ןביוה

 ,שיילפ ןכרוד ךרודַא זיולב רָאנ ,ןייב םעד טרירעגנָא טשינ טָאה ליוק

 טָאה יז ,דנּוװ יד "טלייהעג; טָאה ןועמש תעב טרעטיצעג טָאה עינעג

 טגיילעגוצ טָאה רע .ןגיושעג ןוא קיטייו ןֹופ ןייצ יד טצירקרַאפ

 יד זיא'ס יװ ,עקטַאג ןייא טימ .דנוו רעד וצ ךעלטעלב-ןגייווצ עכעלטע

 ףיוא רעטלַאה ַא טכַאמעג עקטַאג רעטייווצ רעד טימ ןוא ,ןדנוברַאפ דנווו

 םינּפ סָאד טָאה םירוסי עריא ןיא .טנַאה עטעדנּוװרַאפ ריא ןעגנעהוצנָא

 .טײקרַאבקנַאד טקירדעגסיוא

 -- ןפורעגנָא ךיז יז טָאה -- טנַאקַאב לדלעוו סָאד רימ זיא גָאטיײב --

 .סעדגַאי ןֹוא ןעמָאװש ןַארַאפ ןענעז ָאד

 ָאד זדנוא ןלעװ םירעּפ יד זַא ןענַאד ןופ קעװַא ףרָאד ןעמ ---

 ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ןריולרַאפ רימ ןענעז ,ןשיװרעד

 "עג יז טָאה -- ?ךוליה ַאזַא ןיא ןייג ןעד רימ ןענָאק ּוװ רעבָא --

 ךיז טָאה רע זַא ,םינּפ טהגאדרַאפ ןייז ףיוא טקרעמַאב טָאה יז .טגערפ

 --- .זדלַאה ריא ןופ רעקירעדינ ןקוק וצ ריא ףיוא טניווװעגוצ טשינ ץלַא ךָאנ

 -עג ַא טימ ןציז טביילב ןוא יז טגָאז -- קיטשרוד ןוא קירעגנוה ןיב ךיא

 ,ּפָאק םענעגיוב

 .סיוא רע טפור ---- ! סָאװ ןיוש סייוו ךיא ---

 םייוג יד .קיטנוז זיא טנייה :ןַאלּפ ַא טגיילעגסיוא ריא רַאפ טָאה רע
 ןליּפש רעדניק יד .עכריק רעד ןיא רָאנ ,ןייֹרַא דלעפ ןיא טשינ ןעייג

 .ךײט םעד םורַא ןוא רעדלעפ יד ףיוא ןפיול םיצקש עגנוי יד ןוא ךיז

 ןליפַא סָאװ ,זיא קילג ןייא .יירפ םורַא טנייה ךיז ןעיירד ןשטייד יד ךיוא

 יז .ארומ קרַאטש םיחצור "עשידלעה, יד ןבָאה לדלעוו ןיילק ַא רַאפ

 ןַאד .רענַאײטרַאּפ עשידיי יד ךיז ןעניפעג רעדלעוו יד ןיא זַא ,ןסייוו

 "סיוא ןייז גָאט ןצנַאג ַא ןוא ןטיה ןזומ ךיז ,עינעג ןוא ןועמש ,ייז ןלעוו

 ,לָאמליײט ייז ךיז טסולגרַאפיס לייוו ,סעטסוק-דלַאװ יד ןשיװצ ןטלַאהַאב
 ,ןײרַא לדלעװ ןיא ךיז ןעמענרַאפ וצ ,ףרָאד ןופ םיצקש ןוא סעסקיש יד

 ּוװ טסייו רע .ןײרַא געוו ןיא ןזָאל ןענָאק ךיז ייז ןלעװ טכַאניב טשרע
 .ךיז ןעניפעג רענַאזיטרַאּפ יד

 ןָאצ ַא .רעבייל-סנדייב ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא יוט-ןגרָאמירפ רעד
 ןיא ןסעגרַאפ טזָאלעג טשינ ייז טָאה טלעק יד .טּפַאלקעג טָאה ןָאצ ַא ןָא
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 "מורַא ןביוהעגנָא ןועמש טָאה ךיז ןעמערַאװרעד וצ ידכ .טײקטעקַאנ רעייז

 ןסעגרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה יז .טגרָאזרַאפ ןסעזעג זיא עינעג .ןעגנירּפש

 היאר-המשנ ריא רַאפ .גָאטײב ןטכענ ןעזעג טָאה יז סָאװ ,ןרַאמשָאק יד

 רעדניק ערעייז תעב ,סרעטומ יד ןופ ןגיוא-סנקערש יד ןענישרעד ןענעז

 ןקילב עקידמידחּפ ןוא עכעלועמָאי יד ןעזעג טָאה יז .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז
 ןוא ,םינתח ןוא סעטַאט יד ייב ןגיוא עקיטפַאהבעל יד ,רעדניק יד ןופ

 עקירָאיקיצנײנ ריא יו ןעזעג רָאלק טָאה יז .טײקנשַאלעגסיױא סמינקז יד

 ריא ךָאנ דלַאב ןוא טולב עשזלַאק רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא עבָאב

 -טולב ןבלעז םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד בייוו סדלעפנרעב רָאטקָאד זיא

 טימ רעגערטרעסַאװ רעד ,ןיטנעגילעטניא עטיירדעצ יד ,עשָאז ױזַא ,ךייט

 ,עלַא -- רעגערטווירב רעד ,עיזַאנמיג רעד ןופ רערעל רעד ,בייוו ןייז

 ןוא טלעק ןופ ןרָאװעג טלצנורעג זיא טיוה סעינעג ..םַאנסיוא ןָא עלַא

 | ..יקערש ןופ

 -רָאג טעז רע ,קַאבערשז רעגנוי ַא יו םורַא טציא טגנירּפש ןועמש

 טקנעדעג רע .ןטכענ ןקיטולב ןגעוו ןעקנַאדעג ענייז ןענעז טלּפענרַאפ .טשינ

 םיא ןבָאה ןשטייד יד ןוא קאורט םעד ןופ ןעגנורּפשעג זיא רע זַא ,זיולב

 סָאװ ,ןגרָאמ ןגעו ,רעטעּפש ןגעװ רָאג רע טכַארט טציא .ןסָאשעגכָאנ

 זיולב ךיז טרעה סע .לדלעוו םעניילק םעד ןיא זיא ליטש .ןָאט וצ רעטייוו

 יד ןופ ןרעשטיוושט סָאד ןוא רעמייב יד ןופ שיורעגירעטעלב רעד

 .ךעלעגייפ

 ןעמוקעגוצ רע זיא --- ,ןשטייד יד ןגעוו ןטכַארט טשינ טציא רימָאל ---

 רעזדנוא ןגעוו ,ןשטנעמ ןגעוו ןטכַארט רימָאל -- .ןעינעג וצ רערעטנומ ַא

 ,ןבעל ןזומ רימ רעבָא .רערעווש ַא זיא געוו רעזדנוא ...ןגרָאמ ןגעוו ,ןבעל
 .טרעטנימעג יז רע טָאה -- !ןזומ רימ

 "ניא ןוא קיצרַאהנּפָא ,שיטַאּפמיס זיא ןועמש זַא ,ןעזעג טָאה עינעג

 ןיק ריא טעװ רע זַא ,טגָאזעג ריא טָאה עיציאוטניא ריא .טנעגילעט

 טימ טכַאמעג םולש יז טָאה גָאט ןופ םוקפיוא ןטימ .ןָאט טשינ סטכעלש

 : טצכערקעג ייברעד ןוא ,עגַאל ריא

 יװ ?ןגעװַאב ןענָאק ךיז רימ ןלעװ ױזַא יו .טעקַאנ ןענעז רימ --

 ?רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ וליפַא ןזייווַאב ןענָאק ךיז רימ ןלעװ ױזַא

 ןליפ ךיז לָאז יז ידכ .גרָאז ריא טלעגניילק וצ טכַאמעג טָאה ןועמש

 -רעד ךיז טָאה רע .םינּפ ןייז ףיוא לכיימש ַא ןזיװַאב ןליפַא רע טָאה ,טוג
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 :טעשטּפעשעג ךעלטרעצ ןוא ריא וצ טרעטנענ

 רעייא ןבילקעגסיוא ןליוו םענעגייא רעייא טימ ןיילַא ןעד ריא טָאה --

 סָאװ -- .,ןטסיירט יז טוורּפעג רע טָאה -- ,רימ טגָאז ? בצמ ןקיטציא

 -- 4? רעדיילק עניימ ...? רעדיילק ערעייא ..,? תמא רעד יו רענעש ןייז ןָאק

 ןיא ךיז ריא טנָאמרעד --- .ןיילַא ךיז ףיוא קילב ןכיג ַא טּפַאכעג טָאה דע

 סָאװ קרַאמ ןרעביא עטיווס ןייז טימ טייג גינעק רעד ןעוו ,השעמ רעד

 ,גינעק זיא רע ביוא ,גינעק רעד זַא ,ןעקנעד עלַא .ןשטנעמ טימ לופ זיא

 דניק וויַאנ ַא זיולב .טגָארט רע רעדיילק ַא רַאפ סָאװ סיוא טשינ טכַאמ

 ךיא ."טעקַאנ זיא גינעק רעד, :רעטומ ןייז וצ ןפורסיוא טנָאקעג טָאה

 זיא רע ,רימ טגָאז -- .טצעזעגרָאפ רע טָאה -- .,עינעג ,ךייא טעב
 טייקסטוג ןוא טייקנייש זַא ,ביילג ךיא ...? רימ יצ ןשטייד יד ,טעקַאנ רעמ
 םעד ָא-טָא ןיא ,אפוג המשנ סנשטנעמ םעד ןיא ןגיל ,שטנעמ םענופ
 ןיא ךיז ןקיטיינ ,ןשטייד יד ,ייז ..ןבעגעג זדנוא טָאה טָאג סָאװ שובל
 ןופ קערש יד ןקעדרַאפ וצ ידכ ,סעקסַאמ ןוא ןעמרָאפינוא ,ןעמויטסָאק
 -קיטסײג יד ןגעק תונדחּפ רעייז ןרעיײלשרַאפ וצ ,רעטסיליפ ןכַאװש
 טימ ןבעגעגוצ ןוא טנַאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא יז טָאה רע -- ...עקרַאטש
 ןסקַאװ סע ּוװ רימ טזייו ,טמוק .קירעגנוה ןיב ךיא ךיוא -- לכיימש ַא
 ,סעדגַאי יד

 קיצנַאווצ ןוא ןיינ לטיּפַאק

 דלַאװ ןיא הוח ןוא םדא

 טליהעגנייא יז טָאה רע .ןעינעג וצ רעטנענ טקורעגוצ ךיז טָאה ןועמש

 ךיז טָאה יז ,אברדא .טרעוועג טשינ ךיז טָאה יז .סמערָא עקרַאטש ענייז ןיא

 .רעבייל ערעייז ןיא טײקמערַאװ ַא טליפרעד ןבָאה עדייב .םיא וצ טעילוטעג

 ,סעדגַאי ןופ ץרַאװש ,טרימשעגסיוא ןעוועג ןענעז רעגניפ ןוא ןּפיל עריא

 טקרעמַאב ךיז טָאה ךָאד ,טולב ךעלשטנעמ ןופ ןקעלפ טימ לופ זיא טיוה ריא

 ןרַאפ קערש יד ןוא שינעּפַאלקצרַאה סָאד .ןגיוא עריא ןיא טייקיור ַא

 ןוא טנַאה ןייז טעלגעג טָאה עינעג .לייוו ַא ףיוא ןדנווושרַאפ זיא רעטעּפש
 .ןרערט יד ןעגנולשעג
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 רעגניז בקעיו

 -עלגנַאר יד ,ןעיירשעג יד ,ןענייוועג יד ןסעגרַאפ טשינ ןָאק ךיא --

 טרעטַאמ סע .ןעיירעדרעמ יד ,סעיסלּוװנָאק ןיא ךיז ןעשטרָאק סָאד ,ןשינ

 יז טָאה -- ןבעל ןבילבעג דָארג ךיא ןיב סָאװרַאפ ליפעג-דלֹוש ַא ךימ

 .טגָאזעג

 ןײלַא -- .טרעפטנעעג ריא ןועמש טָאה -- ,רימ ןבעל לייוורעד ---

 רעטעּפש רימ ןלעו ןגרָאמ ןגעו .טשינ רימ ןלעװ ןעגנערבמוא ךיז

 רעזדנוא ןיא ,ןגער ןייק טשינ טלַאפ סע סָאװ ןדירפוצ ןייז רימָאל .ןגרָאז

 טָאה ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ קידנגיל -- .רעגרע ליפ ןגער ַא זיא ךוליה

 יד טנעקעג טשינ ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ןדיי רימ --- טצעזעגרָאפ רע

 קיזומ רעייז ןיא ,רעכיב ערעייז ןיא זַא ,טדערעגנייא ךיז ןבָאה רימ .ןשטייד

 ןוא טדנעלברַאפ זדנוא ןבָאה ןרעינַאמ ערעייז .טייקכעלשטנעמ ָאד זיא

 דלַאב ןוא -- .דנילב ןעוועג ןענעז רימ .טרַאנעגּפָא ןבָאה דייר ערעייז

 ןרַאנּפָא ךיז טלָאװעג ןײלַא רימ ןבָאה רשפא ןוא -- קידנצפיז ןבעגעגוצ

 ,םזילַאיצָאס ,םזילַארעביל רעיײז ןיא ןביולג םעד טימ ןדנעלברַאפ ןוא

 ןפורעגסיוא רע טָאה -- !עדרָאה עדליוו ןייא .טייקכעלטסירק ,םזינומָאק

 -ַאבמוא ןעוועג םיא זיא סע .טיוה ןייז ןכָאטשעג ןבָאה ןעלדַאנ-רעמייב יד

 ןיא -- טצכערקעג רע טָאה -- ,ןבעל'כ רעטכעלעג ַא -- .ןגיל וצ םעווק

 טלעפעג ייז ,ןענייארַאפ-םייח-ילעב-רעצ ךס ַא ןַארַאפ ןענעז דנַאלשטייד

 ,רעניוטיל ,רעניארקוא ,ןסור ..הטיחש ןופ ןפוא רעשידיי רעד טשינ

 ...רָאי ץרַאװש ןייא --- ןקַאילַאּפ

 .טגערפעג עינעג טָאה -- ?ןביילג זדנוא טלעו יד טעוו ---

 -פיוא םעטּפַאר ךיז רע טָאה -- !?ןביילג זדנוא ןעמ לָאז סָאװרַאפ ---

 ןבָאה ןיילַא רימ זַא -- .ןירַא םינּפ ןיא ךיילג טקוקעג ריא ןוא טצעזעג

 א !טשינ ךיז טבילג סע !ךעלגעמ טשינ :טהנעטעג ךעלרעהפיואמוא

 ..טכַארטעגסיױוא םיאנוש ןבָאה סָאד ...לובליב ַא ...!ןשטייד יד טשינ

 יד רעכיז ןבָאה סָאד .ןסָאש-ןסקיב עכעלטע טרעהרעד ךיז ןבָאה סע

 וליפא זַא ,םירעיוּפ יד ןסיוו טזָאלעג רעדָא ,ןצעמע ףיוא ןסָאשעג ןשטייד

 ןוא ןועמש ךיוא .ךַאװ ןוא קיטעט יז ןענעז גָאט-ור ןקידקיטנוז ַא ןיא

 ,טכַאדעג רדסכ ךיז טָאה ייז .ךרָאש ןדעי וצ ךַאװ ןרָאװעג ןענעז עינעג

 ןעמושז ַא יִצ ,לגיופ ַא ןופ ילפ ַא ,ךרָאש רעטסדנימ רעדעי .טייג רעצעמע זַא

 .ץרַאה ןקָארשעצ סעינעג ןרעטיצפיוא טכַאמעג טָאה ,טקעזניא ןַא ןופ

192 



 סבָאקיישזד רעגנוי רע

 טכַאנײב -- ןועמש טגָאז -- ,גָאט ןרעביא ןייז ָאד ןלעװ רימ --

 ,ןירַא געוו ןיא ןזָאל ךיז רימ ןלעוו

 קיטייצכיילג ןוא ,ןביולג ןפיט ןיא ,ןסַאלעג ,קיאּור טדערעג טָאה רע

 -לָאהַאבמוא ריא ןיא .ןגיוא ענייז ןופ טצָארּפשעג ןרָאצ רעקילייח ַא טָאה

 ןביוהעגנָא עינעג ענעגיוצרעד-ןייפ ןוא עלעדייא יד ךיוא טָאה ,טייקנט

 עצרַאװש ןופ ןעקַארק סָאד טרעהרעד ךיז טָאה סע .האנש ַא ןעמערַאװ

 .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה יז .ןבָאר

 סָאד .רבק-ןסַאמ םעד ןופ טייו טשינ ןענעז רימ זַא ,סיוא טזייוו --

 ,טנָאזעג יז טָאה -- ןמיס רעטלוב ַא זיא ןעָארק ןופ ןעקַארק

 ןבענ עקרעשטשַאי עקידנכירק ַא סעּפע רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז

 טקיאּורַאב יז טָאה ןועמש .קערש ןופ ןעשטרָאק ךיז ןעמונעג ןוא ,ריא

 קָאלג סָאד טרעהרעד ךיז טָאה דלַאב .ליומ ריא ףיוא טנַאה ןייז קידנגייל

 ךיז טָאה גנַאלקעג סָאד .טסניד-סעטָאג וצ ןפורעג טָאה סָאװ ,גנַאלקעג

 ןבָאה דרעפ עשירעיופ .יירעשזריהעג רעשידרעפ רעד טימ טשימעגסיוא

 ןוא ןועמש ןבָאה ,ךרָאש ןוא גנַאלק ןדעי ייב .רעדלעפ יד ןיא טרעטיפעג ךיז

 ךיוא טָאה טיײקליטש-נָאט יד וליפַא .דרע רעד וצ ןפרָאװעג ךיז עינעג
 יא ,ןײלַא טשינ זיא ןעמ זַא ,ליפעג סָאד .ארומ ַא ייז ףיוא ןפרָאװעגנָא
 ,רעטימעג ערעייז טקיאורַאב טָאה סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןעוועג

 ןביוהעגנָא ,טלעטשעגפיוא ןועמש ךיז טָאה ליטש ןרָאװעג זיא סע זַא
 סעינעג טרישזַאסַאמ רע טָאה םעד ךָאנ .בייל ןייז ןבייר ןוא ןעגנירּפשמורַא
 יצ דנוװ ריא טכַארטַאב לָאמ סעדעי טָאה רע .סעציילּפ ןוא סיפ ,טנעה
 ןוא טנעה ןשַאװעג ךיז ייז ןבָאה יוט-ןזָארג טימ .ןלָאװשעג טשינ זיא יז
 רעדיוו ןוא דרע רעד ףיוא טרַאשעג ךיז ךעלזעה עניילק ייווצ יו  םינּפ
 ,סעדגַאי ןביילק ןעמונעג

 ,טנעקרעד ןועמש טָאה ,ןלַארטש-ןוז יד ןופ ןיישּפָא ןוא ןטָאש ןטיול
 ןוא רעטעלב ןסירעגּפָא טָאה רע .טייקלקנוט-טנוװָא רעד וצ זיא'ס טייוו יו

 ןכַאװ טצעזעגקעװַא ךיז םעד ךָאנ ןוא ןעינעג רַאפ רעגעלעג ַא טכַאמעג

 יז ,ץַאלּפ ןופ ןביוהעגרעטנוא רעבָא יז טָאה ָאכע רעדעי .ריא רעביא

 יז ןוא ןגיילוצ ךיז לָאז רע זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ןוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה
 .ןכַאװ טעוו

 ךיז ךיא ןָאק -- ,טגָאזעג יז טָאה --- לסקַא ןטעדנּוװרַאֿפ םעד טימ --

 ןעניפעג טשינ טרָא ןייק
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 רימ ןלעװ ןגעווַאב ךיז ןרימ זַא --- ןועמש טגָאז --- ןייג רימָאל ---

 | .רערעטנומ ןוא רעסעב ןליפ ךיז

 .דלעפ ןעיירפ ןפיוא סױרַא ןענעז ייז .טקידנעעג ךיז טָאה לדלעוו סָאד

 ,רעלדנַאװטכַאנ יו טכיילשעג ךיז יז ןבָאה ןרעיוא ןוא ןגיוא ענעפָא טימ

 טימ ןוא ןקעטש ןבָארג ַא ןטלַאהעג ןועמש טָאה טנַאה רעטכער ןייז ןיא

 טלקניפעג ןבָאה ךעלמעלפ עניילק .ןעינעג טריפעג רע טָאה רעקניל רעד

 ןצלירג סָאד ןוא סעבַאשז ןופ ןעקַאװק סָאד ,סעטַאכ עשירעיֹוּפ יד ןיא

 .םורַא טייקליטש עקידתודוס יד טרעטשעצ לסיב ַא ןבָאה ןלירג ןופ

 ,טירט עכעלעמַאּפ טלעטשעג רָאנ ,ךיז ןשיװצ טדערעג טשינ ןבָאה יז

 "נייא טָאה סליק ַא לטניוו ַא ןוא געוו רעייז ןטכױלַאב טָאה הנבל טלופ ַא

 ןיוש זיא ,רעימ עצרַאװש ַא יװ ,לדלעוו סָאד .רעבייל ערעייז טליהעג

 ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,דלַאװ ןסיורג םוצ ןוא ייז רעטניה טייוו ןענַאטשעג

 -פיורַא ןענעז ייז .רעטעמָאליק עכעלטע ןעוועג ךָאנ זיא ,רענַאזיטרַאּפ יד

 .טיורק טימ דלעפ ַא ףיוא ןטערטעג

 ךיז טפור -- קנַאדעג רעטכעלש ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סע --

 וצ ףיוא טיורק ךעלטּפייה עכעלטע וצ ןעמענטימ ןלָאז רימ --- ,ןועמש ןָא

 טשינ ךס ןייק רעבָא ייז ןבָאה טנעה עליוה יד ןיא --- .ץרַאה סָאד ןּפַאכרעד

 ןייג טעװ ץלַא בוא -- :ןבעגעגוצ רע טָאה קידנעייג .ןעמענטימ טנָאקעג

 ןעמוקנָא רימ ןענָאק ,ןריפרַאפ טשינ טעװ דלַאװ רערעטצניפ רעד ןוא טּוג

 .רענַאזיטרַאּפ יד וצ גָאטייב ןגרָאמ

 ןיא טיורק לטּפייה ןטימ .עטָאלב רעד ןיא טעשטּפָאטעג טָאה יז

 ץלַא טָאה יז רעבָא ,רערעװש ךָאנ ןרָאװעג גנַאג ריא זיא טנַאה רעד

 טלָאװעג טשינ ןעגנורּפשעגכָאנ ןענועמש זיא יז .ביל רַאפ ןעמונעג

 רעד ןיא ,לסקַא ןטעדנּוװרַאפ ריא ןיא ןסעגרַאפ טָאה יז .םיא ןופ ןײטשּפָא

 ,ןענועמש טקישעגוצ ריא טָאה טָאג זַא ,טכַארטעג רָאג טָאה יז ;טלעק

 "עג ַאזַא זיא רע .םיא ןופ ןײטשּפָא טשינ יז ףרַאד ,ןריפ יז לָאז רע זַא

 ךיא; .ןעמוקמוא לָאז ןױשרַאּפ ַאזַא דָאש ַא .טנעה עקרַאטש טימ ,רעטנוז

 .."ןרַאפעג עלַא ןעמוקרעביא ןפלעה םיא לעוו

 טָאה ןועמש .גרַאװנירג טימ דלעפ ַא ןעגנַאגעגייברַאפ ןענעז ייז

 ןסנירג יד טימ ,ױזַא ןוא ,סעקרעגוא ןוא ןרעיימ עכעלטע ןסירעגסיױרַא

 טצעזעגוצ ךיז ןבָאה ייז .ןירַא דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא יז ןענעז טנעה יד ןיא

 .ןעורּפָא זָארג ןטכייפ ןפיוא
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 ןוא ןעלסקַא עטיירב יד .דלַאװ ןיא ןעוועג זיא רעטצניפ ןוא טכידעג

 רעד ןיא .למיה ןצנַאג םעד טלעטשרַאפ ןבָאה סענירּפושט-רעמייב יד

 טוומעג ךיז רעלדנַאװטכַאנ יד ןבָאה דלַאװ םענופ טייקליטש דעקידתודוס

 טָאה קילג םוצ .טייקיטכיזרָאפ טימ ךיז ןגעװַאב ןוא טנעָאנ ןטלַאה

 ןדיימרַאפ טנָאקעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז ,ןגעטש ענייז עלַא טסּוװעג ןועמש

 רעשידיי רעד יז גנַאל ןעוועג זיא טכַאנ יד .רעבייל ערעייז ןעּפַארדעצ סָאד

 זיא סע .ןעגנַאגעג רעטייו ןוא טורעגּפָא ךיז ,ןעגנַאגעג ןענעז ייז .תולג

 טּפעשרעד ןוא דימ .טנכערעגסיוא טָאהעג טָאה ןועמש יװ ,ױזַא ןעוועג

 םעד וצ ןעמוקעגוצ ,גָאט ןבלַאה ןכָאנ ,סנגרָאמוצ ייז ןענעז ,תוחוכ ןופ

 ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה גנולײטּפָא-רענַאיטרַאּפ סנועמש ּוװ ,ץַאלּפ

 ןפורעגסיוא דיירפ טימ רע טָאה -- ,ןיז סע ףרַאד ָאד ָא-טָא ---

 ץנייז טימ זיא ןעומש .דרע רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה עינעג

 טכוזעג טָאה רע .בורג ןטרישזַאלפומָאק םעד ֹוצ ןפָאלעג תוחוכ עטצעל

 וצ ןעמוקעג קירוצ רע זיא ,רעטעּפש עלייוו עשּפיה ַא ןוא ,ןטייז עלַא ןופ

 ןיולב .ןפָארטעג טשינ םענייק טָאה רע .ּפָאק םענעגיובעג א טימ ןעינעג

 ןעוועג ןענעז ָאד זַא ,ןמיס ַא ןבילבעג ןענעז ןגייווצ ענעטרָאװעצ לטיב ַא

 זַא ןעװעג זיא שינעטער םעד ןופ גנורעלקפיוא עקיצנייא יד .ןשטנעמ

 רענַאיטרַאּפ יד ךיז ןבָאה ,שינעטלעהַאב יד ןענופעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד

 יא דמעה ןסירעצ ַא ןליפַא זַא ,זייװַאב א ,ןענַאד ןופ ןגָארטּפָא טזומעג

 .ייז ךָאנ ןבילבעג טשינ

 -שגוצ ךיז ןוא רעטעלב עטנקירטעגסיוא יד ףיוא ןסעזעג זיא עינעג

 ןרעיימ עכעלטע ןגעלעג ןענעז ריא ןבעל .טכירַאב ןקירעיווט םוצ טרעה

 יז יו תעל תעמ ייוצ עּפָאנק ןיוש .טיורק לטּפיײה ַא ןוא סעקרעגוא

 ,ןקורט ןעוועג זיא ליומ ןיא .רעדלעוו יד ןיא היח עטגָאיעג ַא יו טלגָאװ

 ךיז טָאה יז .ץרַאה סָאד ריא טײגטנַא סע זַא ,טַאהעג יז טָאה ליפעג ַא
 יווייס .קיביײא ףיוא ןפָאלשנײא -- ןפָאלשנייא ןוא ןגײלקעװַא טלָאװעג

 יו רעגרע זיא סָאד ,עטקידײלַאב ַא ,ענעזָאלרַאפ ַא ,טּפשמרַאפ יז זיא

 ,םיא יז טקינייּפ סָאװרַאפ .ךָארב ריא ףיוא טרעמָאיעג טָאה יז .טיוט רעד
 טלַאהרַאפ סָאװרַאפ ? ןטָאש ַא יװ ךָאנ םיא ךיז יז טּפעלש סָאװ ? ןענועמש

 קילגמוא ןַא ןעגנערב ךָאנ טעװ ןוא ךעלקילגמוא זיא יז ?גנַאג ןייז יז
 ןעזעגסיוא ריא טָאה סע .ןעמוקמוא ךיוא רע טעװ ריא בילוצ ,םיא ףיוא
 טשינ טעז ןעמ .טייקיבייא ןַא ,דלַאװ ןיא םורַא ױזַא ןיוש ןעקנָאלב ייז זַא

 :ןפורעגּפָא םיצולּפ ךיז טָאה יז .געטש ןייק טשינ ןוא געוו ןייק
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 ןדייל טשינ ספרַאד וד ...ןועמש ,ןײלַא ייג ...רעמ טשינ ןָאק ךיא ---

 ,ןברַאטש ליוו ךיא ,ןײלַא ָאד ךימ זָאל ןוא ךיז עװעטַאר ,ייג ...רימ בילוצ

 ,טרעמָאיעצ ךיז יז טָאה --- ,ןבראטש

 .עטלװעַאב ןוא עטרַאנעגּפָא ךעלקערש ַא יו ,קיטסַאה טדערעג טָאה יז

 -גײרַא ןַא זיולב ןעוועג רעטרעוו עכעלטע יד ןענעז ,ןָאט ןכעלרעמָאי ןטיול

 רעביא ןענַאטשעג זיא ןועמש .ךורבסיוא ןשירעטסיה ַא וצ לומיטס ַא ,ריפ

 רע סָאװ טסוװעג טשינ טָאה רע .רעטרעגנוהעגסיוא ןַא ,רעדימ ַא ריא

 -עג רע ןיא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ .ןגָאז וצ ריא סָאװ ןוא ןָאט לָאז

 ,ריא רַאפ ןענַאטש

 ןייא ןייק ? טסרעה וד !ןַאּפש ןייא ןייק ןייג טשינ רעמ לעװ ךיא ---

 ריא -- ..ןרָאװעג סאמנ רימ זיא ןבעל סָאד !ןברַאטש לי ךיא ! ןַאּפש

 רעו רעבָא ןטלעוװ עלַא ןעלסיירטעצ טנַאקעג טָאה ןצכולש ןוא ןרעמָאי

 ריא ןענַאטשרַאפ ןוא טרעהעג טָאה ןועמש רעכעלקילגמוא רעד ץוחַא

 .? טעבעג

 ףיוא טָאה רע .קַאב סנועמש ףיוא טלקײקעגּפָארַא ךיז טָאה רערט ַא

 יז רעבָא .ריא רימ טליפעגטימ טָאה רע .לביארַאפ ןייק טַאהעג טשינ ריא

 טעװ יז ,טשינ יאדווא סָאד ,דלַאװ ןדליוו ןיא ןיילַא ענייא ןזָאלרעביא

 עשטייד יד ןגעק ליפעג-המקנ ַא ץרַאה ןייז טגָארט וצרעד .ןעמוקמוא ךיילג

 טעב רע .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןייז ייב ןייז רעכיג סָאװ ליוו רע ,םיחצוד

 : ריא ייב ךיז

 ןייז ןלעװ רימ ןוא ,העש ייוצ סנטסכעה ,גנַאג העש ןייא ךָאנ --

 טנעה יד ןיא ןעמענ ךיז טזװמ וד עינעג ,ךיז קרַאטש .ענעגייא ןשיווצ

 ָאד .ױזַא וטסדער רעבירעד ,טכַאװשעגּפָא טסיב וד זַא ,סייוו ךיא .ןײרַא

 ַא זיא ןענַאד ןופ קעװַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד זַא .ןביילב טשינ רימ ןרָאט

 ןבָאה ,ןעמַאזוצ עדייב רשפא ןוא ,ןשטייד יד רעדָא םירעיוּפ יד זַא ,ןמיס

 .רעגַאל םעד טקעדטנַא

 שטָאכ ךיז טלָאװ ךיא ןעוו .גיוצ ַא יו קיצומש ןוא טעקַאנ ןיב ךיא --

 ,טשרוד ןופ סיוא ייג ךיא .ןעמענ רעסַאװ קנורט ַא ,ןשַאװמורַא טנַאקעג

 | ..טנַאה ןיימ טימ ןגעוװַאב טשינ ןָאק ךיא

 רעד .דנוװ יד טכַארטַאב טָאה רע .טנייועג ןוא טדערעג טָאה יז

 טָאה --- "ץיה טָאה יז זַא ,ךעלגעמ, .ןלָאװשעג ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא לסקַא

 רשפא ,טפול ןעמוקוצ טעװ ,עטַאמש יד ןעמענּפָארַא טעוו רע .טכַארטעג רע
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 רע טָאה -- עטַאמש עקיצומש יד יו רעסעב ןייז ץלַא טעװ ,ןוז לסיב ַא

 .ןפורעגּפָא ךיז

 ,ךיז ןשַאװמורַא ןוא ןייגוצ ןרימ .,לכייט ַא זיא ,טייוו טשינ ,ָאד --

 עריא טימ יז .טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןעמונעגפיוא טשינ טָאה עינעג

 טוט רע ?םיא יז טרעטַאמ סָאװ ?םיא ןופ יז ליוו סָאװ; :ןשינעטכַארט

 ןופ םָארטש ַא ."ץרַאה סָאד סיוא םיא טסע יז ןוא ריא רַאפ ליפ ױזַא

 ןיא קידלוש רע זיא סָאװ, .טרַאּפשעג ריא ןיא ךיז טָאה םיא וצ דיילטימ

 ,טנױזַא סעּפע ןָאטּפָא ןוא ןעיירשסיוא טלָאװעג טָאה יז -- 7? ענַאל ריא

 יד ןסיירפיוא ןוא לגייפ יד ןרעטשעצ ,דלַאװ םעד ןרעדורפיוא לָאז סָאװ

 לסיב סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז יז טָאה ,םיצולּפ .דרע

 טָאה ןועמש .ןייג טזָאלעג ךיז ןוא לרעיימ ַא ןעשזירגעצ ןעמונעג ,סנירג

 טָאה רע .עקיניזנַאװ ַא יו ןעגנַאגעג זיא יז ,טנַאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא יז

 ןגעוו ,דניק ןעמוקעגמוא ריא ןגעוו ,טייקכעלטרעצ טימ טדערעג ריא וצ

 םיא ןבָאה לָאמ ליפ .החּפשמ ריא ןגעוו ,דניק םענעריובעג טשינ ךָאנ ריא

 ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ זיא רע לייוו ,רעטרעוװ עקיסַאּפ יד טלעפעגסיוא

 יבֲאפ ןוא רעצ ןייז ץָארט .דניק ןגייא ןייק טַאהעג טשינ ןוא טַארייהרַאפ

 ידכ ,םינּפ ןייז ףיוא לכיימש ַא ןעיצפיורַא טימַאב ךיז רע טָאה ,גנורעטיב

 :ןעוװעג ךישממ טָאה רע .ןקיאורַאב ןוא ןטסיירט וצ יז

 ,דניק םענעריובעג טשינ ךָאנ ןייד בילוצ ...ךיד טעב ךיא ,עינעג --

 .ןירַא טנעה יד ןיא ןעמענ ךיז טזומ וד .ןקינייּפ טשינ ךיז וטסרָאט

 טָאה ,ןגָאז סעּפע טיירגעג ךיז טָאה יז ,טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל עריא
 שירעלעפַאב ןוא ןּפיל עריא ףיוא טנַאה ןייז ףיורַא גיל ַא ןבעגעג רע

 :ןָאטעג גָאז ַא

 ןייא ןײק !טסרעה וד !ןרעה טשינ םעד ןגעװ רעמ לי ךיא --
 רע טָאה -- ,עֹז ,אנ -- .לכייט סָאד ןעזרעד טָאה רע -- !טשינ טרָאװ
 ,ןשַאװמורַא ךיז ןרימ ,םוק !לכייט סָאד --- .דיירפ טימ ןפורעגסיוא

 ,םָארטש רערעטיול טושּפ ַא רָאנ ,לכייט ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד
 עינעג .ןּפמוז יד ןופ געוו ַא דלַאװ ןכרוד ןטינשעגסיוא ךיז טָאה סָאװ
 ןיילק ַא יוװ םָארטש-רעסַאװ ןרעטיול םעד ןיא ןיירַא גנורּפש ַא ןבעגעג זיא
 ןופ ןוא רָאה עריא ןופ .טנעה יד טימ ןעקסעילּפ ןביוהעגנָא טָאה יז .דניק
 טקייוװעגסיוא ןַא ןופ יו ,רעסַאװ סנּפָארט ןעניר ןביױהעגנָא ןבָאה בייל ריא
 -עג ןענעז ןטסירב עדנור עריא .ןטכיולעגפיוא ןבָאה ןגיוא עריא .לצעק
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 קיטייזנגעק ךיז ןבָאה יז .רעכעה עלעסיב ַא ךיוב ריא .רעטלוב ןרָאװ

 עריא ןופ טעלג ןטרַאצ םעד טליפרעד טָאה רע ,סעציײלּפ יד ןשַאװעגמורַא

 םעד ןיא טרעטיצעג ןבָאה סיפ יד ,רעווש טמעטָאעג טָאה רע .ךעלטנעה

 .רעטשירפעגפיוא ןַא טליפעג ךיז טָאה רע .רעסַאװ ןטלַאק

 ןרָאװעג טליפעגנָא ץרַאה ריא זיא ןקור ןייז ןשַאװעג טָאה עינעג תעב

 עלַא סיוא טייטש סָאװ ,ןַאמרעגנוי םענייש ןקיזָאד םעד וצ טפַאשביל טימ

 טציא יז לָאז ןעמעוו .דנוװ ריא ףיוא ףיוא טסַאּפ ןוא ןזירּפַאק עריא

 סָאד ןוא ןועמש ? םיא טשינ זַא ,טפַאשביל ריא ןוא ץרַאה ריא ןבעגקעווא

 עטלַאק ,עסיורג ...טסיירט רעקיצנייא ריא ןענעז ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ,דניק

 םעד טַאהעג טציא טָאה יז .רעבייל ערעייז ןופ ןענורעג ןענעז סנּפָארט

 .ןכַאל ןביוהעגנָא טָאה יז .סמערָא עריא ןיא ןרעמַאלקוצנייא םיא גנַאלרַאפ

 טלעטשרַאפ טנַאה ןייז טימ ןוא ריא וצ סיוא יירד ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע

 ַא וצ יװ ,גנוָארד טימ .ןײרַא םינּפ ןיא טלכיימשעג םיא טָאה יז .ליומ ריא

 :ןָאטעג ףור ַא רע טָאה ,דניק טעװעלַאבעצ

 ןוא סעקשטַאק םורַא ןעמיווש ָאד .ןענַאד ןופ קעװַא ןיוש רימָאל ---

 ןוא ןעיירשעצ ךיז ייז ןלעװ ,ןשטנעמ עדמערפ ןעזרעד ןלעװ ייז זַא ,זדנעג

 סָאװ ,סעסקיש ןוא םיצקש יד ןפורסױרַא טעװ למוט רעייז .ןעילפעצ

 ,..ייז ןטיה

 רעסייוו סעינעג ןופ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןגיוא סנועמש ןענעז גנַאג ןיא

 ןטשרע םוצ טעז רע סָאװ ,סיפ עטעקַאנ ןוא רעּפרעק ןקנַאלש ריא ןופ ,טיוה

 ,עקידנור עריא ךיז ןבָאה ,טלעטשעג טָאה יז סָאװ ,טָארט ןדעי טימ ,לָאמ

 ןוא טנַאה רעד ייב טריפעג יז טָאה רע .טעדיוהעג זעיצַארג ןטסירב עלופ

 :טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןייז
 ייענייש ַא ---

 קיסיירד לטיּפַאק

 רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ

 יז .טסורב סנועמש וצ םינּפ ריא טימ ןבעגעג וצ לַאפ ַא זיא עינעג

 םענעטלַאהעגניא טימ ןוא ,לסקַא ןייז ףיוא ּפָאק םעד טנעלעגוצ טָאה
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 ןרעטנענרעד סע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ריא .םיא וצ טעילוטעג ךיז םעטָא

 ,טירט עכעלשטנעמ ךיז

 .טעשטּפעשעג ןּפיל עריא ןבָאה -- .ןלַאפרַאפ רימ ןענעז טציא --

 םענייק טָאה רע .ןטייז עלַא ןיא טרעטשינעג ןבָאה ןגיוא סנועמש
 ןגײלקעװַא םיא טימ ךיז לָאז יז ןגיוצעג יז רע טָאה ךָאד ,ןעזעג טשינ

 טלנָאנעגוצ ןגעלעג ייז ןענעז םַאטש-םיוב ןטיירב ַא ןבעל .דרע רעד ףיוא

 "יבייא ןַא יו ןגיוצעג ךיז ןבָאה שינעּפַאלקצרַאה ןוא קערש .דרע רעד וצ

 ַא ךיז ןבעל ןעזרעד םיצולּפ טָאה יז :טכערעג ןעוועג זיא עינעג .טייק

 ַא טָאה יז .םענייא ךָאנ ןוא םענייא ךָאנ דלַאב ,טנַאה ןיא סקיב ַא טימ שטנעמ

 : ןָאטעג יירשעג

 ,ןלַאפעגקעװַא קירוצ ןוא -- 11 !ןועמש --

 ןענועמש ןוא ןעינעג .טלגנירעגמורַא ייז ןבָאה רענעמ עטנפָאװַאב סקעז
 יד ;ןטייוצ םוצ ךעלנע ןעוועג זיא רענייא .טנַאקַאבמוא ןעוועג ייז ןענעז
 עטעװעטרַאהרַאפ ,עטסנרע ,עקיטכעדרַאפ עבלעז יד ,ןכירטש עבלעז
 ןעמעלַא ייב .ןסקאוועגסױרַא דרע רעד ןופ ןטלָאװ ייז יו ,עלַא .רעמינּפ
 .טײרּפשעצ רעכעלזָאנ יד ןופ לגילפ יד ןוא טפייטשרַאפ ןּפיל יד ןענעז
 וטסעז ךָאד ןוא ןעזעג ּוװ ץעגרע ייז טסָאה ,רעמינּפ עטנַאקַאב ךיז טכַאד
 טנעה עטכער ערעייז ןופ רעגניפזייוו יד ןטלַאה עלַא .לָאמ ןטשרע םוצ יז
 "סיוא יוװ .סיוא ןוא --- קירד ןייא זיולב .ןסקיב יד ןופ ךעלגניצ יד ףיוא
 -ןעּפשעג יד ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ייז ןענעז ןעוטַאטס עטקַאהעג
 טָאה ןגיוא ערעייז ןופ .דרע רעד ףיוא טעשטרָאקעגנייא ןגיל סָאװ ,רעטס
 -קּוװצרוק ַא .האנש רעדליװ ,רעטמיוצעג טשינ ןופ רעייפ ַא ןגָאלשעג
 רעסיורג וצ ןייז םורַא קעסַאּפ ַא טימ סעלַאװיטש עסיורג ןיא ,רעקיס
 יװ ןקילב עשיצעק ענייז טימ טריזיטָאנּפיה שממ ייז טָאה ,עקרַאנירַאמ
 ייוצ יד ףיוא ךיז ןפרַאװ וצ ןעועג טיירג רע זיא טנוה רעטציירעצ ַא
 .טסעג ענעטעבעגמוא

 .ענעגייא ןשיווצ ןלַאפעגנײרַא זיא רע זַא ,טליפרעד ןועמש טָאה ךָאד
 .טכַארטעג רע טָאה -- 7? טרָאװ ןייק טשינ רענייק טדער סָאװרַאפ, רעבָא

 ןעזעג טשינ יז טָאה גנַאל רעייז ןיוש זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןעינעג
 יז ןופ ןכיוו טלָאװעג המשנ רעצנַאג רעד טימ טָאה יז .ןשטנעמ ןייק
 ץוחַא .ןרָאװעג טשיוטנַא רעדיװ יז זיא טציא .ןשטנעמ ןייק רעמ ןעז טשינ
 ןיא ןקוק טנָאקעג טשינ טָאה יז .טסַאהעג ןעמעלַא ייז יז טָאה ןענועמש
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 טָאה טנַאה רעקנַארק ריא ןופ רעגניפ יד טימ .רעמינּפ עטציהעצ ערעייז

 רעד ,רעטנוזעג רעד טימ ןוא ,םערָא סנועמש ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז יז

 רעכעה ריא ,ןטסירב עריא ןלעטשרַאפ טריבורּפ יז טָאה ,טנאה רעטכער

 םוצ רעדָא ןטוג םוצ סָאד זיא ,ןגייוש רעייז טיידַאב סָאװ; ,לכייב

 ןענעײלסױרַא טנָאקעג טשינרָאג טָאה יז .טכַארטעג יז טָאה -- ?ןטכעלש

 .ןקילב טעטעייטרַאפ ערעייז ןופ

 טָאה -- .טעטש עדייב ןופ ןבילבעג זיא סָאד .ךָאד טעז ריא ,ונ --

 .ןָאטעג גָאז ַא ןועמש

 רעניילק רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ?ייז טימ ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ---

 ,ןסע ,רעדיילק -- טסַאל ַא ןייז ןלעװ ייז --- .סעלַאװיטש עסיורג יד ןיא

 ...רעוועג

 -ייוַצ ַא טָאה --- .ענעבירטעג ןייק ןביירט טשינ רעבָא ןענָאק רימ --

 רעד ףיוא סקיב ןייז טזָאלעגּפָארַא טָאה רע -- .טרעפטנעעג םיא רעט

 סָאװ ,טָאג ןעקנַאד טגעמ ריא --- עטעקַאנ ייווצ יד וצ ןָאטעג גָאז ַא ןוא ,דרע

 יו ,טצפיזעגּפָא רעוש טָאה רע -- .ןדיי ןשיווצ ןלַאפעגנײרַא טנעז ריא

 -- .ץרַאה ןייז ףיוא ןגעלעג טלָאװ טלעװ רעצנַאג רעד ןופ רעצ רעד

 .ןבעגעג לעפַאב ַא רע טָאה -- !טמוק

 ןיוש טָאה ,םיוב ןטליוהעגסיוא ,ןקיד ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז יז ןעוו

 קיצנוק ךיז ייז ןבָאה טייקטליוהעגסיוא רעד ךרוד .ןעלקנוט ןביוהעגנָא

 -טפַאנ ַא ןופ ןייש ןלעקנוט םעד רעטנוא .לייה רעפיט ַא ןיא טזָאלעגּפָארַא

 סָאװ ,שטנעמ םעד ןופ םינּפ עטרעקַאעצ סָאד ןעזעג עינעג טָאה ,ּפמָאל

 ןעגנַאגעג ןוא ןעלסקַא עטיירב טַאהעג טָאה רע ."טמוקק טגָאזעג טָאה

 טימ טמעטָאעג טָאה םינּפ טלָאגעג טשינ ןייז .ןגיובעגנייא עלעסיב ַא

 סעּפע טָאה רע ביוא .טגערפעג רעכיג .טדערעג קינייו טָאה רע .טייקסטוג

 שטיוועלומש קחצי .לעפַאב ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא ןעוועג סָאד זיא ,טגָאזעג

 ןעוועג זיא סָאד .קיציא ,םיא ןעמ טָאה ןפורעג ןוא ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא

 ,גנולײטּפָא רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ רידנַאמָאק רעד

 סעקינעש ףיוא ןגעלעג ןענעז רעקנוב ןטרישזַאלפומַאק םעד ןיא ,ןטנוא

 רעד ייב ןסקיב ערעייז טימ רענעמ קיצרעפ ַא ךָאנ ,םישובלמ ערעייז ןיא

 ,ןקיציא ןופ קנּוװ ןוא קילב ןדעי ףיוא ןעוועג טיירג ןענעז עכלעוו ,טייז

 ריפ) רענייא ךָאנ ןוא עינעג ,ןועמש ,קיציא ןעוו .ןלעפאב ענייז ןליפוצסיוא

 -ורַא ןענעז (שינעטלעהַאב יד ןכַאװַאב וצ ןסיורד ןיא ןבילבעג ןענעז
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 ,סרעגעלעג ערעייז ןופ ןביוהעגפיוא עלַא ךיז ןבָאה ,בורג ןיא ןעמוקעג רעט

 עטצָאלגעגסיוא טימ ןוא ןשיט ענרעצליה ,עגנַאל ייווצ ייב ךיז טצעזעגקעווַא

 ןבָאה עינעג ןוא ןועמש .סעקינמיתמחיתיחת ייווצ יד ףיוא טקוקעג ןגיוא

 רענַאזיטרַאּפ יד .טריסַאּפ ייז טימ טָאה סע סָאװ ,ןלייצרעד טפראדעג טשינ

 .טעטש עקידתונכש יירד יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,טסוװװעג ןבָאה

 עטצעל יד זיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןייז זַא ,טסּוװרעד ןועמש ךיז טָאה ָאד

 ןרעהעג סָאװ ,רענַאיטרַאּפ עשיליוּפ ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב םיַצולפ ךָאװ

 "רַאּפ רעשיטָאירטַאּפישיליוּפ רעד וצ (?ַאװָאיַארק ַאימרַא,) .ק .א רעד וצ

 ןקַאילָאּפ יד שטָאכ .עטרעטיברַאפ ַא ןעוועג זיא טכַאלש יד .יײמרַא רענַאזיט

 .תונברק ךס ַא ןלַאפעג ייז יב רעבָא ןענעז ,לָאצ ןיא רעמ ןעוועג ןענעז

 ךיז עּפורג סנועמש ןופ ענעבילבעגנבעל יד ןבָאה ,עטקידעשעצ קרַאטש

 ,ךיז ןעניפעג ייז ּוװ טשינ ןעמ טסייוו לייוורעד .ןעיצקירוצ טזומעג

 זיא:סע-יו ,טסעג ענעטעבעגמוא ייוצ יד טָאה ןעמ יװ םעד ךָאנ

 טנערבעגסיוא --- דנּוװ סעינעג טלדנַאהַאב ןוא ןסעוצּפָא ןבעגעג ,טדײלקַאב

 ןסָאגרַאפ ,עירעטַאמ יד טשטעווקעגסיוא ,לָא-רעטסוש רעטילגעגנָא ןַא טימ

 -- ןשזַאדנאב עטריציפניזעד ,עתמא טימ טרישזַאדנַאברַאפ ןוא דָאי טימ

 ןופ ןבעל סָאד ,ענעמוקעגוצ-יינ יד רַאפ ןגיילסיוא ןביוהעגנָא קיציא טָאה

 יעגמורַא זיא רע .טרפב ןַאזיטרַאּפ ןשידיי ַא ןופ ןוא ללכב ןַאזיטרַאּפ ַא

 ןופ טגיײלרַאפ טנעה יד ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ רעלעק ןרעביא ןעגנַאג
 רעבָא .רָאי קיסירד ןופ יװ רעמ טשינ ןעועג זיא ןעזסיוא ןייז .ןטניה
 ,ןסיוװ ךס ַא ךיוא טָאה סָאװ ,רעטָאפ רענערָאפרעד ַא יו ,רֶע טָאה טדערעג

 טקנוּפ ,בוטש-רעלעק רעד ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג רע זיא לָאמ ַא טימ

 ןעמונעגוצ ,ןקור ןייז טכיײלגעגסיוא טָאה רע .טסעג יד רעביאנגעקטנַא

 ןוא ליטש ןדער ןביוהעגנָא ןוא ןסנָאװ עטיירב ענייז ןופ טערַאגיצ םעד

 ןפרַאד עכלעוו ,ליומ ןייז ןיא רעטרעוו יד טריטרַאס טלָאװ רע יוװ ,ןסַאלעג

 :רעטעּפש עכלעוו ןוא רטירפ ןעמוק

 ןרערט ענעסָאגרַאפ יד טשינ ןוא ןרערט סלחר עמַאמ יד טשינ -- |
 וצ ,אכבה קמע םעד וצ ןרעװ ןכילגרַאפ ןענַאק יברעמ לתוכ רעד ייב
 .טייצ רעזדנוא ןיא קלָאּפ ןשידיי ןופ ןרערט ןופ לָאט ןזָאלצענערג םעד
 ףיוא טָאה סָאד .ןרָאװעג טשינ רענַאזיטרַאּפ ןייק רימ ןענעז קיליוויירפ

 טשינ ןענעז רימ ...טולב עשידיי ענעסָאגרַאפ סָאד ןעגנוווצעגפיורַא זדנוא

 םוש ןייק ָאטשינ זיא םעד ףיוא ..ןבעלוצרעביא ףיוא רענַאזיטרַאּפ ןייק
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 ןריוושעג ןבָאה רימ לייוו ,רענַאזיטרַאּפ ןרָאװעג ןענעז רימ ...גנונעפָאה

 ןענעז סע .!ןדיי עצלָאטש יװ -- ,ףמַאק ןיא ןלַאפ ןוא המקנ ןעמענ וצ

 וצ ליצ םעד טלעטשעג ךיז ןבָאה עדייב .רענַאזיטרַאּפ יילרעייווצ ןַארַאפ

 טשרעה'ס רעבָא ,הביס יד קיטכיוװ טשינ טציא זיא'ס .אנוש םעד ןטכינרַאפ

 רענַאיטרַאּפ עכעלטסירק יד ייב .עדייב ןשיװצ הציחמ עסיורג ַא ךָאד
 זדנא ייב .עטיור רעדָא עסייו :יילרעייוצ ןַארַאפ ךיוא ןענעז

 ןַאיטרַאּפ רעשידיי ַא !ןדיי -- רענַאזיטרַאּפ טרָאס ןייא ןַארַאפ זיא

 ןעװעטַאר וצ ףיוא געווסיוא ןייק טשינ טעז רע זַא .רעטנוא טשינ ךיז טיג

 רעשידיי ַא ..!ּפָאק םענעגייא ןייז ןיא ליוק ַא ןײרַא ןיילַא רע טזָאל ,ךיז

 טשינ ןוא דלַאװ ןיא טשינ ,רעדירב ענייז ןטַאררַאפ טשינ רָאט ןַאזיטרַאּפ

 ןגירקסיורַא טשינ ןעמ רָאט ןדנעטשמוא םוש ןייק רעטנוא ...!ָאטעג ןיא

 -עגמוא ןייא רַאפ ...עיצַאמרָאפניא עטסדנימ יד ןַאזיטרַאּפ ןשידיי ַא ןופ

 דיי ַא רַאפ ..ןלָאצַאב רעייט םיאנוש יד ןזומ ,ןַאזיטרַאּפ ןשידיי םענעמוק

 ןשידיי ַא רַאפ ןפָא זיא געוו ןייא זיולב ..ןסָאלשרַאפ ןגעוו עלַא ןענעז

 רעייז טימ ..!דובכ טימ ןלַאפ ןוא רעייבכמ ַא יװ ןפמעק --- ןַאזיטרַאּפ

 ..םינדחּפ ןענעז ןדיי זַא ,לייטרוארָאפ םעד ןענעקיײלּפָא ןדיי ןזומ גנוטלַאה

 ןליפסיוא ךעלטקניּפ טשינ רַאפ ..ןסיש טמוק ךַאװ רעד ףיוא ןפָאלש רַאפ

 טרעוװ ,שזַאנָאיּפש ןיא טכַאדרַאפ ןטסדנימ םעד רַאפ רעדָא ,לעפַאב ַא

 יד ייב טשינ טָאה ןַאזיטרַאּפ רעשידיי ַא ...טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןעמ

 ענעגייא ןשיווצ וליפַא .,.ייז סָאװ טכער עבלעז יד רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק

 לָאמניק רע רָאט רַאפרעד ,ןבעל ןייז טימ רעכיז טשינ רע זיא רענַאזיטרַאּפ

 !ליּפש-רמועב-ג"ל ןייק טשינ זיא סָאד ...ןילַא ןייג טשינ ץעגרע ןיא ןוא

 טבעל ןַאיטרַאּפ ַא .!המחלמ ַא ןופ רעמ ךָאנ ןוא המחלמ ַא זיא סָאד

 ַא ייב ..!רעגנוה ןוא םירוסי ,ןעיינש ,סעטָאלב ,ןציה ,ןטלעק ,ץומש ןיא
 .!ה מ ק נ -- קפוד ןייא זיול ב טּפַאלק ןַאזיטרַאּפ

 -עג לביטש-דרע ןזעירעטסימ םעד ןיא טָאה ,טדערעג טָאה קחצי תעב

 .ַא טימ ןסעזעג זיא עינעג .טייקליטש עשיטַאמַארד-טסכעה ַא טשרעה

 -סיוא דייל ןוא דיירפ ןופ שימעג ַא טָאה ךָאד ,טרעטיצעג ןוא ליומ טלגיזרַאפ

 ןיא רעגניפ עריא טרעמַאלקרַאפ יז טָאה שיט ןרעטנוא .ץרַאה ריא טליפעג

 : ןגָאז יו ,טַאהעג טשינ הרירב ערעדנַא ןייק טָאה ןועמש .סנועמש

 ...עמשנו השענ --

 ךיז רע טָאה לָאמ ַא טימ .טקידנערַאפ רענדער רעד טָאה -- !טוג --

 זיא סָאװ -- :ןעינעג וצ דנעװ ַא ןבעגעג רעזייבעג ןכעלרעטָאפ ַא טימ
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 ןעוועג רע זיא -- !ױזַא טָא ..? ַאַאַאה ...? ןעלכיימש טשינ ןיוש טסנָאק ויז

 רעטנוא ןופ ךיוא .ןייצ עסייו עריא ןזיווַאב טָאה עינעג תעב ,ןדירפוצ

 וצ סיוא טסעז וד -- ,לכיימש ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןסנָאװ עטיירב ענייז

 טָאה רע -- ?ןַאזיטרַאּפ, ןפור רימ ןלעװ ןוז ןייד .דניק שידיי ןייפ א ןייז

 : למהרבא ,לסָאי ,עקרָא -- רערעהוצ עיירטעג ענייז וצ דנעוו ַא ןבעגעג ךיז

 ָאד .רעגַָאל-עילימַאפ םעד ןיא יורפ עגנוי יד ןריטנײרַא טציא טעװ ריא

 ,ָאד ןביילב טסעװ וד ,ןועמש ,וד ןוא .ןעיורפ רַאפ ץַאלּפ ןייק טשינ זיא

 ,זדנוא טימ

 ָאד ךיוא זַא ,ןענופעגסיוא עינעג טָאה שינעטלעהַאב-עילימַאפ ןיא

 ןענועמש ףיוא זייב ןעװעג טציא יא יז .קינָאה ןייק טשינ ןעמ טקעל

 -טסעפ טָאה יז .טלייצרעד טשינ ריא ןוא טסוװעג ץלַא סָאד טָאה סָאװ

 רעדלעװ עקיטָאלב עפיט יד ןיא ,סעשטשופ יד ןיא וליפַא זַא ,טלעטשעג

 ןוא טניה-ריּפש ערעייז טימ ןשטייד רַאפ רָאנ טשינ ,ןטיה ןדיי ךיז ןפרַאד

 ,עשיליוּפ רַאפ ךיוא רָאנ --- ןשטייד יד ןעניד סָאװ ,םירסומ-םירעיוּפ םתס
 -עילימַאפ עשידיי ןלַאפַאב סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשיסורסייוו ןוא עשיווטיל

 -עגניירַא .רענַאיטרַאּפ עשידיי טימ ןפמַאק ןריפרַאפ ןוא ןשינעטלעהַאב

 ךיי ַא ךיז זומ גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעשיסור ַא ןיא ןרעװ וצ ןעמונ

 "יד ףיוא ןייג ןוא טייקיטומ ןיא ,טײקטגַאװעג ןיא ןענעכייצסיוא רעירפ

 ןפַאשרַאפ ןײלַא ךיז זומ ןַאזיטרַאּפ רעשידיי ַא .סעיסימ עטסכעלױעפעג
 ןשטייד ַא ןלַאפרעביא ךרוד ןכיירגרעד טנָאקעג זיולב רע טָאה סָאד .רעוועג
 סָאד דיי םעד ייב וצ רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןעמענ לָאמ ליפ .ןָאזינרַאג
 ןוא שפנ-תריסמ סיורג טימ טפַאשרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ רעוועג עטוג
 ,רעוועג ןייז וצ ןעמענ ןוא םיא ןסישרעד ייז רעדָא ,סרעגרע ליפ םיא ןביג
 טכַאמ טירט ןוא טירש ףיוא .רקפה ןדיי ןענעז רענַאזיטרַאּפ סלא ךיוא
 עשידיי א .ןעמָאקליװ טשינ ןענעז ןוא עדמערפ ןענעז ייז זַא ,ןליפ ייז ןעמ
 ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןָא ,הרימש ןָא ּפָאק ריא ןזייוװַאב טשינ רָאט יורפ
 רקפה ןצנַאג ןיא זיא יז .טנעה יד ןיא רעוװעג טימ ןַאזיטרַאּפ ןשידיי ַא
 וצ ןעמוק ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןעוו .טלעװ-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא
 ןרַאפ טרסמעג ,ייז ףיוא ןסָאשעג םירעיוּפ יד ןבָאה ,ןסע ךָאנ םייוג יד
 טניפעג סע ּוװ ,קידנזײװנָא ,רענַאיטרַאּפ עכעלטסירק יד רַאפ ןוא שטייד
 עשידיי יד ןלַאפעגרעביא ייז ןענעז טכירעגמוא .רעגַאל רעשידיי רעד ךיז
 .רָאפ ןגעלפ ןטסירק יד .טעדרָאמעגסיוא ןוא טבױרַאב ייז ,ןעגנולײטּפָא
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 רעגניז בקעי

 טָאה ריא ,שטייד ןרַאפ טעברַאעג ריא טָאה טציא זיב; :ןדיי יד ןפרַאו

 -עטַאר ךיז זדנוא וצ ריא טמוק טציא ןוא טלעג רעייא ןבעגעגקעװַא םיא

 ןגעק רָאנ טשינ ,ךַאװ ןייז טזומעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי *...? ןעוו

 ,רענַאזיטרַאּפ עטיור ןוא עסייוו יד ןגעק ךיוא רָאנ אנוש ןכעלרעסיוא םעד

 רע זיא ,דלַאװ ןיא ןעוועג זיא ןדיי םעד ןופ ןבעל סָאד רעטיב יו

 ןיא תעב .ָאטעג ןיא יו ,םַאזנייא-שיגַארט ױזַא ןעוועג טשינ טרָאד רעבָא

 ןוא טרירטנעצנַָאק טבעלעג ןדיי ןבָאה רעגַאל:סטעברַא ןיא ןוא ָאטעג

 יד ןיא ןוא רעדלעוו יד ןיא זיא ,ןטָארד עקיכעטש טימ טמױצעגמורַא

 ןוא טנַאיװָארּפ ןָא ,רעוועג ןָא .ךעלגעמ ןעוועג טשינ ךַאז ַאזַא ,סעשטשוּפ

 ןיא ןדיי ןבָאה ,טנעה יד ףיוא רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ ,םינקז טימ

 הטש ןטמיױצעגמורַא ןוא ןגנע םעד ףיוא ,רעגַאל-סטעברַא ןיא יצ ָאטעג

 ערטיכ ַא טריפעג ןשטייד יד ןבָאה ,וצרעד .ףמַאק ןייק ןריפ טנָאקעג טשינ

 טעדרָאמעגסױא ןוא טרעטַאמעגסיױא טשינ ןבָאה ייז -- קיטילָאּפ-דרָאמ

 ןעיירפ ,םענעפָא ןיא רעבָא .זייוכעלסיב רָאנ ,לָאמ ןייא טימ ןדיי עלַא

 "ניק ןייק טשינ ןעייטשי'ס ּוװ ,חטש ןטיירב םעד ףיוא דלַאװ ןיא ןוא דלעפ

 ןדיי ןבָאה ךָאד ?..עמַאמ ,עטַאט; ןענייו ןוא טנַאה רעד רעטנוא רעד

 קירעדינ זַא ,סעגערב יד ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןָאק רעסַאװ ליטש זַא ,ןזיוװַאב

 רעד ןגעו טרידיצעד סקיב יד ןעוו .ךייה רעד ןיא ןעיצ ךיז ןָאק זָארג

 ןבָאה רעדלעװ יד ןיא .ןעגנילכַאװש ןייק טשינ ןדיי ןענעז -- ץנעטסיזקע

 ,קלָאפ ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ ,דובכ טימ ןברַאטש ןענָאק ייז זַא ,ןזיװַאב ייז

 ןענעז סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט יד רַאפ טלָאצַאב רעייט טָאה אנוש רעד ןוא

 - .סעיצַארעּפָא עשינַאזיטרַאּפ יד ןיא ןדלעה יװ ןלַאפעג

 ןייז .דיי ַא טרסמעג טָאה סָאװ רעיוּפ םעד וצ ןעוועג זיא ייוו ןוא ךָא

 ןיוש טָאה םייה ןייז ןופ טײקצנַאג יד ןוא ,החּפשמ ןייז ןופ ןבעל סָאד ,ןבעל

 רעדָא ,רָאטַארָאבַאלַאק-רעױּפ ַא .טַאהעג טשינ טרעװ םוש ןייק טלָאמעד

 ָאד .טלעו רעקידעבעל רעד טימ ןענעגעזעג טגעמעג ךיז טָאה ןָאיּפש ַא

 רָאנ טשינ .המקנ ןופ םעט םעד טכוזרַאפ רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןבָאה

 ןדיי יד ןבָאה אנוש-טּפיוה םעד ןיא ,רקיע רעד ,רָאנ ,םירסומ יד ןיא

 ןוא עטכידעג יד רַאפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .המקנ טבעלרעד

 ךיז ייב יוװ ןעוועג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד עכלעוו ןיא ,רעדלעוו עקיּפמוז

 ,םייה רעד ןיא

 ןלַאפַאב רענַאזיטרַאּפ יד ןגעלפ ,גָאטרַאפ רעדָא טכַאנייב ,טכירעגמוא
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 ןעמענוצ ,ןסישעצ -- ,ןטנַאיצילָאּפ עקיטרָא יד רעדָא ,ןָאינרַאג ןשטייד ַא

 בענַאיטרַאּפ עשידיי יד .רעזייה ערעייז ןדניצרעטנוא דלַאב ןֹוא רעוועג סָאד

 -ףַארגעלעט ןטינשעגכרוד ,ןקירב ןוא ןעיײסָאש ,סעיניל-ןַאב ןסירעגפיוא ןבָאה

 ,טנָארפ ןטימ גנודניברַאפ רעדעי ןרעטשעצ וצ ידכ ,ןטָארד-ןָאפעלעט ןוא
 ,עיצינומא ןופ ןוורעזער ןריפוצ סָאד טכַאמעג ךעלגעממוא ןוא טרעטשעצ

 טריפעגסיוא ךעלטקניפ זיא עיצקַא עדעי .ןטנעמַאקידעמ ןֹוא טנַאיװָארּפ

 םוש ןייק טָאה אנוש רעד ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ ,טכירעגמוא ןוא ןרָאװעג

 עטייו ףיוא טעברַאעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .טרַאװרעד טשינ גנורעטש

 ,טייל עטלַא ,רעדניק סָאטעג יד ןופ טריפעגסיױרַא ןבָאה ייז .סעקערטש

 ןעמענוצטימ ןסעגרַאפ טשינ ןוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ עטנוזעג ,עגנוי ,עכַאװש

 ,סהרות-ירפס יד

 בוח ןקילייה רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה סעפורג ףמַאק עשידיי יד

 ,טעילימַאפ עשידיי עטנפָאװַאב טשינ יד ץֹוש רעייז רעטנוא ןעמענ וצ

 ןבָאה ךָאי םעד .ייז רַאפ טגרָאזעג ןוא ךעלביטש-דרע ןיא טנדרָאעגנייא ייז

 ,טַאהעג טשינ רענַאיטרַאּפ עכעלטסירק יד

 זיא גנורעקלעפַאב רעשירעיפ רעד ןופ גרַאװנסע ןעמוקַאבסױרַא
 ףכעלטסירק םעד יװ רערעװש ליפ ןעמוקעגנָא ןַאיטרַאּפ ןשידיי םעד

 טימ ןגרָאזרַאפ טזמעג גנולײטּפָא-רענַאזטרַאּפ עשידיי ַא טָאה םעד ץוחַא
 .ןרעגַאל-עילימַאפ עשידיי יד ךיוא רָאנ ,רעדילגטימ עריא רָאנ טשינ זייּפש

 עשידיי יד זַא ,טהנעטעג וליפַא ןדַאירטָא עשיסור יד ןבָאה בייהנָא ןיא

 עשידיי טימ טפול יד ןשוּפיערַאפ ןוא טסיזמוא ןסערפ ןרעגַאל-עילימַאפ

 ןכַאװש ,טייל עטלַא ןוא ןעיורפ ,רעדניק זַא ,טהנעטעג ךיוא ןבָאה ייז ,זייל
 יירפ ןייז ךיוא ףרַאד ןַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ןוא ,טייקיעפ-ספמַאק יד ּפָא
 רעבָא ןבָאה ןדיי .ןַאזיטרַאּפ רעכעלטסירק רעד יוװ טקנוּפ גרָאז-עילימַאפ ןופ

 ץנַאג ןבָאה ייז ,רקפה ףיוא סעילימַאפ ערעייז ןזָאלרעביא טנָאקעג טשינ
 .,דיי ַא טרַאװרעד סע סָאװ ,טסּוװעג טוג

 ,טרעטסוש ןענופעג ךיז ןבָאה ןשינעטלעהַאב-עילימַאפ עשידיי יד ןיא
 .ערעדנַא ןוא רעיײגספרָאד ,סעקינבושי ,סערַאילָאטס ,סרעסָאלש ,סרעדיינש
 -רַאפ ןוא ןעיינ םייב ךעלצונ טכַאמעג ךיילג ךיז ןבָאה תוכאלמיילעב יד
 סעדעי טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,רעיײגפרָאד יד ןוא סעקינבושי יד ,ןטכיר
 -געוו ןרָאװעג ןענעז ,דלַאװ ןוא דלעפ ןופ עלעקניוו סעדעי ,עלעקשזעטס
 -- .רענַאיטרַאּפ עשידיי יד רַאפ רָאנ טשינ ,רעריּפשסױא ןוא רעזייוו
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 ,רעוועג ןגָארטרעביא ןגעלפ ךעלגניי עניילק .עשיסור יד רַאפ ךיוא רָאנ

 תעב ,טעבנגעגוצ ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי ענעסקַאװרעד סָאװ

 .רעטילימ ןוא .ס.ס ןופ טסניד ןיא ,רעקינכעט סלַא טעברַא רעייז

 יד ןופ טייקכעלצונ יד ןעזעגנייא ןטסינומָאק יד ןבָאה טייצ רעד טימ

 טריפעגנָא ןענעז סָאװ ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד .ןרעגַאל-עילימַאפ עשידיי

 סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג עקַאט ןענעז ,ןרידנַאמָאק עשיטעיווָאס ןופ ןרָאװעג

 יד ןיא רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עשידיי ןטלַאהעג ןוא טצישַאב ןבָאה

 : ןהנעט ןגעלפ ןייז .ןרעגַאל-סטעברַא יד ןיא ןוא סָאטעג

 ,ָאי ,ָאי ,ךיוא ןדיי עטוג ןַארַאפ ןענעז סע ,ןענעקייל טשינ ןָאק ןעמ --

 .יגולק רעייז ןענעז סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז'ס רעבָא ,קיניײװ

 ךָאנ טשרוד םעד טמיוצעג טשינ רעבָא ןבָאה ,תונעט ערעדנַא ןוא יד

 "נָא ךיז רענַאזיטרַאּפ עכעלטסירק יד ןגעלפ ןוחצנ ַא ךָאנ ,טולב שידיי

 -עגסיױרַא ייז ןבָאה דנַאטשוצ ןרוכיש ַא ןיא .גיז רעייז ןרעייפ ןוא ןרוכיש

 ןוא ןסיש ,ןביור ךיוא דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ןגעלפ ייז .?ודוס עלַא טלּפַאלּפ

 ַאזַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענָאיּפש יד .ןעיורפ ןקידלַאװגרַאפ

 יז סָאװ ,עיצַאמרָאפניא יד ןשטייד יד ןבעגרעביא ךיילג ןגעלפ ,הביסמ

 יד ןופ ןעייר יד ןיא ןקילגמוא ךט ַא ןייז םרוג טגעלפ סָאד .טרעהעג ןבָאה

 עשיטעיווָאס יד ןבָאה רעבירעד ,טרוכישעג טשינ ןבָאה ןדיי .רענַאזיטרַאּפ

 ןוא רעריּפשסיױא עשידיי יד וצ יורטוצ טַאהעג ןטנַאדנעמַאק-רענַאזיטרַאּפ

 ַא ןקידײטרַאפ וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג לָאמ ליפ ייז ןענעז ךָאד .רעזייווגעוו

 ףמַאק ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רענעי לייוו ,טימעסיטנַא ןַא ,ןַאזיטרַאּפ

 ןדַארעמַאק ענייז ייב טבילַאב ןעוועג זיא רע רעדָא ,אנוש ןגעק

 יד וצ ןטסעטָארּפ ןגָארטנײרַא לָאמ ליפ ןגעלפ ןועמש ןוא קיציא

 "רוארָאפ יד ןגעק רענַאזיטרַאּפ עשיטעיווָאס יד ןופ ןטנַאדנעמָאק ערעכעה

 יז ןבָאה תחנ ליפוצ ןייק רעבָא ,ןעגנולדנַאה עשיטימעסיטנַא ןוא ןלייט

 ןבָאה ןדיי .עגַאל רעלַאמרָאנ טשינ רעד בילוצ ,ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ

 ,טירט ןוא טירש ףיוא ךַאװ ןייז טזומעג ןיילַא

 ןוא ןפלָאהעג ָאי ןבָאה סָאװ ,ןטסירק-םידיחי ןעוועג רעבָא ןענעז סע

 ,רעריּפשסױא עכעלטסירק ייווצ טַאהעג וליפַא טָאה קיציא .ןדיי טצישַאב

 עכעלטסירק ַא .טנידעג ךעלרע םיא ןבָאה ייז ןוא ,טיורטעג טָאה רע ןעמעוו

 סע ,תמא .דניק סעינעג ךיז ייב ןטלַאהעג רָאי ייווצ עּפַאנק טָאה יורפ

 "עג יירטעג טָאה עיוג יד רעבָא ,טלעג ןוא גנוריצ ךס ַא טסָאקעגּפָא טָאה
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 .סנגייא ריא יו טעשטנַאינעג סע םישדח ןביז עּפַאנק ,דניק סָאד טגייז

 ירפ עכעלטסירק יד רעבָא ,ןסיוו טרָאטעג טשינ םעד ןופ טָאה רענייק

 סָאװ ,ןטסירק ןעוועג ךיוא ןענעז סע .ןבעל ריא טלעטשעגנייא ךָאד טָאה

 ןלַאטש ,סרעלעק יד ןיא ,רעמעדייב יד ףיוא ךיז ייב ןדיי ןטלַאהַאב ןבָאה

 ,דלַאװ ןיא דיי םעד טלָאװ ףליה רעייז ןָא .סענילעמ ערעדנַא ןוא ןרעייש

 .ןפמעק ןוא ןעמעטָא וצ ךעלגעממוא ןעוועג ,טנַאה ןיא סקיב רעד טימ וליפַא

 קיסיירד ןוא ןייא לטיּפַאק

 רעטסעווש-ןקנארק יד ןוא טנַאדנעמָאק רעד

 יד ןַא ,טסוװרעד לָאמ ןייא קיציא ךיז טָאה רעריּפשסיױא ענייז ךרוד

 ןבָאה סע ּוװ ,ָאטעג סָאד ןרידיווקיל וצ קידנעטשלופ ךיז ןביילק סיצַאנ

 יז .רעדניק ןוא ןעיורפ ,םינקז עשידיי טרעדנוה עכעלטע טעּפישזעג ךָאנ

 ןבָאה ייז ּוװ ,רעגַאל-סטעברַא םעד ןזָאלוצרעביא זיולב טנַאלּפעג ןבָאה

 טעברַאןפַאלקש יב שממ ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי ,עגנוי ןטלַאהעג

 רעד טימ .עינרַאברַאג ןוא קַאטרַאט ןקיאיברעד ַא ןיא ןשטייד יד רַאפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,רוטנַאדנעמָאק-רענַאזיטרַאּפ רערעכעה רעד ןופ גנומיטשוצ

 -ןצסיורַא ןעמונעגרעטנוא ךיז קיציא טָאה ,גנוטייל רעשיטעיווָאס רעד רעטנוא

 .ָאטעג ןופ ןדיי יד ןעועטַאר

 -רָאפ רעייז ןרָאװעג טכַאמעג ןעגנוטיירגוצ עלַא ןענעז ךעלנייוועג יו

 ןענעז עינרַאברַאג יד ןוא קַאטרַאט רעד לייוו ,םייהעג גנערטש ןוא קיטכיז

 -רַאּפ יד ףליה וצ ןעמוקעג זיא ןיילַא טָאג ןליפַא .טכַאװַאב קרַאטש ןעוועג

 .ןרעו טציילפרַאפ םוצ -- טנגערעג טָאה טכַאנ ַא טימ געט ייווצ : רענַאזיט
 םעד ןרעװשַאב טלָאזעג ןבָאה סעטָאלב עפיט יד ןוא דרע עקיּפעלק יד

 -טכייל יד תעב ,ןפָאװ ערעווש ןוא ןענישַאמ ענייז טימ ןעגנוגעװַאב סאנוש

 ןיא וליפַא ןרירעּפָא וצ טניווועגוצ ןעוועג ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב
 .ןרעטעװ-עכורעיװַאז

 רעד ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ףירגנָא רעד

 ,דנַאטשפיױא ןַא וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןדיי יד ןעוו טייצ רעבלעז

 ןרעוו ןלעװ ןטָארד עקיכעטש יד ןעוו זַא ,טסּוװעג ךיוא ןבָאה ןדיי-ָאטעג יד
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 רעכלעוו ןיא -- ןרעװ ןסירעגפיוא טעװ רעיוט סָאד ןוא ןטינשעגרעביא

 ,ןפיול ןפרַאד ייז גנוטכיר

 -רַאּפ ןייא טָאה ,טסוװרעד רעטעּפש ךיז טָאה רוטנַאדנעמָאק יד יוװ

 -סירַא ,דנַאטשוצ ןרוכיש ַא ןיא ,טפַאשרעריפ רערעכעה רעד ןופ ןַאזיט

 ןבעגעגרעביא ךיילג טָאה רעכלעוו ,ןינַאשטשעימ ַא רַאפ דוס םעד טלּפַאלּפעג

 טנַאקעג ךיז טָאה אנוש רעד זַא ,ױזַא ,ןשטייד יד וצ עיצַאמרָאפניא יד

 ,ףמַאק םעד ןעמענוצפיוא ןטיירגוצ

 רעד ןיא ןייא ןיא ןעגנוי סקיציא ןבָאה לַאנגיס ןטכַאמעגּפָא ןַא טיול

 רעיוט סָאד ןוא עינרַאברַאג יד ,קַאטרַאט םעד ןסירעגפיוא טונימ רעבלעז

 .טכַאלש עטרעטיברַאפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה דלַאב .רעגַאל-סטעברַא ןופ

 טָאה ןטייז יד ןופ ,סרעמע טימ יו טציילפעג טָאה למיה ןצרַאװש ןופ

 ןפָאלעג ןענעז הלהב ןיא ןוא ,ןליוק עקידנגָארט-טױט טימ טלגָאהעג

 טסעמרַאפ-תוחוכ רעד .ןעגנוטכיר עטמיטשַאב יד וצ םינקז ,רעדניק ,ןעיורפ

 ןיא רעמ ןעוועג זיא אנוש רעד תעב .רעכיילג ןייק טשינ ןעוועג רעבָא זיא

 קינײװ ןעוועג רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןענעז ,טנּפָאװַאב קרַאטש ןוא ,לָאצ

 ךס ַא ןלַאפעג ןענעז סע ,תמא .טנפָאװַאב קרַאטש טשינ ןוא לָאצ ןיא

 ןטילעג קרַאטש ,לָאצ ריא טיול ,טָאה גנולײטּפָא סקיציא רעבָא ,ןשטייד

 ַא ןופ ןלַאפעג קיציא זיא ,רעסַאװ ןוא רעייפ ןופ לובמ םעד ָא-טִא ןיא

 ,טַאנַארג ןשטייד

 טימ ,רענַאיטרַאּפ עכעלטע ןענעז ,טרעטַאמעגסיוא ןוא ןגָאלשרעד

 טעּפש .טכַאלש ןופ ךיז ןעיצוצקירוצ ןעגנוווצעג ןעוועג ,שארב ןענועמש

 םענעלַאפעג םעד ןגָארט ֹוצ טכַארבעג ןדיי ערעטלע ייווצ ןבָאה טכַאנייב

 גנוריגער-ןטעיווָאס רעד ןופ ןגָארקעג טָאה רע .שטיוועלומש קיציא ,דלעה

 טימ .המחלמ "רעשידנעלרעטָאפ, רעד ןיא טייקשידלעה רַאפ ןלַאדעמ ייווצ

 ןייז ןוא .דלַאװ ןפיט ןיא ןעועג רבקמ ןקיציא ןעמ טָאה דובכ סיורג

 ץנירּפ םעד טנייװַאב טָאה דוד יוװ ,טנייװַאב םיא טָאה ןועמש טניירפ

 ...עובלג גרַאב ןפיוא ,ןתנוי

 ןוא גנולײטּפָא סקיציא ןופ ךעלטשער יד ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה ןועמש

 ַא טריזינַאגרָא ןוא רעגַאל-סטעברַא םעד ןופ עכעלטנגוי ענעפָאלטנַא יד ךיוא

 -טנַא טַאהעג ןיוש טָאה אנוש רעד סָאװ םעד בילוצ .דַאירטַא-ספמַאק םעיינ

 ןריטרַאווקוצנייא ךיז ןעגנּוװצעג ןעוועג ןועמש זיא ,שינעטלעהַאב רעייז טקעד

 ןוא רעדלעוו ,סעטָאלב יד ןיא ךיז ןּפעלש לָאטיּפש ןטימ ,חטש ןטייוו ַא ןיא
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 סכבָאקיישזד רעגנוי רעד

 םעד ןופ ענעמוקעגוצ"יינ יד טימ ,רעגַאל-עילימַאפ סקיציא טימ ,רעדלעפ

 טָאה ,רעטעּפש טייצ ַא רעבָא .העיסנ עגנירג ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ָאטעג

 "לעה טנועמש ןגעװ טדערעג ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא ןיוש ןעמ

 ,טײקטגַאװעג ןוא טייקשיד

 רָאטַאזינַאגרָא ןקידנצנעלג ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןועמש

 ןוא ןלַאפנייא ענעגנולעג טַאהעג טָאה רע .ןטייקיאעפ עשירידנַאמָאק טימ

 ךלַאב טָאה גנוליײטּפָא ןייז .געטַארטס רעסיורג ַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז

 ינומַא גונעג טימ סרעפרַאװנלוק עכעלטע ןוא ןטַאמרַאה רָאּפ ַא ןגָארקעג

 רעטצעל רעד ןוא ןפיירגנָא ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןיילַא ןועמש .עיצ

 רעסיורג ַא טימ טריפעגנָא .סעיניליןַאב ןוא ןעיײסָאש ,ןקירב ןסיירפיוא ןיא

 ליפ ןלַאפעג ןענעז סע וו .ןענָאינרַאג עשטייז טימ ןטכַאלש לָאצ

 ףיא ןרעױל ןגעלפ ןלורטַאּפ עשישטיײד ןוא ןענַאיּפש .סרעדרעמ

 -םירעיופ ןסישעצ רע טגעלפ ןקָארשרעדמוא ןוא טסיירד .דַאירטָא סנועמש

 סָאװ ,יד טימ ךיז ןענעכערּפָא ןוא ,סרעביור ,סרעדרעמ ,ןטנַארָאבַאלָאק
 ןעוועג רדסכ זיא חומ ןייז .ןשינעטלעהַאב-עילימַאפ עשידיי ןלַאפַאב ןגעלפ

 -ירפס ןוא רעדניק עשידיי ןעװעטַארוצסױרַא ףיוא רענעלּפ טימ ןעמונרַאפ

 ןרזחרעביא רדסכ טגעלפ רע .ןרעגַאל-סטעברַא ןוא סָאטעג ןופ סהרות

 :ָאטָאמ ַא סקיציא

 ןבעל סָאד ןלעטשוצנייא טניול ,דיי ןייא ןליפַא ןעװעטַאר וצ ידכ ---

 ןסיגרַאפ סָאװ ,סרעדרעמ יד ןגעק המקנ וצ ןפורעג רדסכ טָאה רע

 סָאװ טרָאװ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא */ המקנ, .טולב שידיי ,קידלושמוא
 ,טעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזדנוא רַאפ המקנ .טסּוװעג טָאה גנוליײטּפָא סנועמש
 עטעדנעשעג יד רַאפ המקנ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רעטסעווש ןוא רעדירב

 .י! לארשי לכ רַאפ המקנ .ןטייקילייה

 םיא טָאה אנוש רעד ּוװ ,טרָאד ןעניישרעד טגעלפ גנולײטּפָא סנועמש

 ,עיצינומַא ןעמענוצ ,ןברוח ַא ןכַאמנָא טגעלפ רע .טרַאװרעד ןטסקיצניװמא

 ,רעגַאל-עילימַאפ ןסיורג םעד רַאפ ,זײּפש ןוא ןטנעמַאקידעמ ,רעדיילק

 ןוא -- גנולײטּפָא ןייז רַאפ ,לָאטיּפש ןרַאפ ,ןטלַאהעגסיױוא טָאה רע סָאװ

 ַא רעביא ןטײרכרודַא דרעפ ןייז ףיוא טגעלפ ןועמש ןעוו .ןרעוו םלענ

 ןדיי יד רעבָא ."טייר יןלזג רעד, :ןעלמרומ םירעיױּפ יד ןגעלפ .,ףרָאד

 ןוא ןלַאדעמ ריפ טנידרעד ךיז טָאה רע ."אבכוכירב, ןפור םיא ןגעלפ

 -געמָאק רעשינַאזיטרַאּפ-שיטעיװַאס רעד ןופ ווירב-סגנונעכייצסיוא ייווצ
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 ענייז ןופ רענייק .אפוג דנַאברַאפ-ןטעיװָאס םעד ןופ ךיוא ןוא רוטנַאד

 ןלעוו ייז זַא ,םעװב ןיא ךעלעגייפ ןייק טגיילעג טשינ ךיז טָאה םירבח

 ןלַאפ ,ןשטנעמ יװ ןברַאטש רעבָא .אנוש ןטנּפָאװַאב-קיטכעמ םעד ןגיזַאב

 ןזומ רעבָא רעירפ .ייז ןזומ ,טליפעג ייז ןבָאה סָאד -- ,ןדיי עשידלעה יו

 טנָארפ ןטימ גנודניברַאפ סאנוש םעד ןרעטשעצ ,ןדָאש ךס ַא ןָאטנָא ייז

 ..םיחצור רעמ סָאװ ןעגנערבמוא ןוא

 ךיז יז טָאה ךיג .ןגרָאז טפרַאדעג טשינ ןועמש טָאה ןעינעג ןגעוו

 ןעגנוגנידַאב ןוא הביבס ןופ סולפנייא ןרעטנוא .דנווו ריא ןופ טלָאהרעד

 .ךעלצונ ןרעוו ןוא ןסַאּפוצ ךיז ןביוהעגנָא ןוא טקרַאטשעג ךיז יז טָאה

 םעד טימ םישובלמ יד ןיא ןפָאלשעג זיא ,רענַאזיטרַאּפ עלַא יװ ,יז ךיוא

 טגעלפ יז .טכַארבעג ריא טָאה ןועמש סָאװ ,טייז רעד ייב טַאמָאטיױא

 ןטיהעג ייז ןבָאה ךעלדיימ ייווצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .ךַאװ רעד ףיוא ןַײטש

 ןעמונעגלײטנָא טָאה יז .ןשינעטלעהַאב-רענַאזיטרַאּפ יד וצ גנעגוצ יד

 ףיוא םירישכמ-לָאטיּפש ןוא ןעניצידעמ טכַארבעג ןוא סעװַאלבָא ליפ ןיא

 רעד ןיא קידנעייז .רענַאזיטרַאּפ עטעדנוװרַאפ ןוא עקנַארק יד ןענידַאב וצ

 ריא סָאװ ,גנוריצ סָאד ןעמונעגסױרַא סגעוונייא ןיא ןיוש יז טָאה טָאטש

 ןעמוקעגרָאפ זיא סע רעדייא ,טקעטשרַאפ ץעגרע טַאהעג טָאה רעטָאפ

 ריא ןופ ענעבילבעגנבעל קיצניא יד ןעוועג זיא יז .גנולדיזסיוא יד

 טימרעד טלָאצעג : ןצונ ןעגנערב טנָאקעג גנוריצ סָאד ריא טָאה טציא ,החּפשמ

 ןיא תוחילש רעטירד ריא ייב .דניק ריא ןטלַאהעגפיוא טָאה סָאװ ,יורפ רעד

 ןופ גנוריצ ענעטלַאהַאב סָאד ןכוזוצפיוא ןבילקעג ךיוא ךיז יז טָאה ,טָאטש

 טשינ תוחילש ריא רעדייל יז טָאה לָאמ סָאד .רעגיווש ןוא רעווש ריא

 ,הרושב עקירעיורט יד טגָאזעגנָא ריא ןעמ טָאה געוו ןפיוא .טריפעגסיוא
 ןשטייד יד זַא ,טסוװרעד ךיז טָאה םוטנעדוי ןופ רעציזרָאֿפ רעד זַא

 יד ,עקירעביא יד ןוא דיי טנזיוט ייווצ עיינ ןסישרעד וצ ךיז ןביילק

 -רָאפ רעד .טעברַא ןפַאלקש ףיוא דנַאלשטייד ןייק ןקישקעװַא ,עטנוזעג

 ,הריזג רעקירעװרט רעד ןגעוו ןדיי יד ןסיוו טזָאלעג ךיילג טָאה רעציז
 ,ןיזנעב ןוא טפַאנ ןטיײרגנָא ךיז ןלָאז ןדיי יד זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ייברעד ןוא

 עצנַאג יד ןדניצרעטנוא ייז ןלָאז גנולדיזסיוא רעד ןופ גָאט םעד ןיא ןוא

 סָאד קידנעייגיײברַאפ .רעביור יד רַאפ ןזָאלוצרעביא טשינרָאג ידכ ,טָאטש

 ַא טימ זיא יז ןענַאװ ןופ ,רבק-ןסַאמ ןסיורג םעד ןבעל לדלעוו עניילק

 ךעלדיימ ייווצ ןעמוקעג ןגעקטנַא ריא ןענעז ,ןפָאלטנַא קירוצ רָאי ּפַאנק
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 ןוא םירישכמילָאטיּפש ןגירק טגעלפ יז ןעמעוו ייב רעקיײטּפַא רעד ןוא

 ןדיי טרעדנוה עכעלטע זַא -- הרושב יד טגָאזעגנָא ריא ןוא ,ןטנעמַאקידעמ

 יד רעטעּפש טָאה גנולײטּפָא סקיציא .טעװעטַארעג סנטײצַאב ךיז ןבָאה

 .ץוש ןייז רעטנוא ןעמונעג ייז ןוא ןבילקעגפיוא ענערָאװעג-לוצינ עקיזָאד

 -ַאב ןבָאה ייז .ץנעגילעטניא סעינעג טקרעמַאב ןבָאה םירוטקָאד יד

 ,טײקטגַאװעג ריא ןוא ןלַאפניא עגולק ,עיצַאטנעירָא עכיג ריא טרעדנוװ

 סלַא ןעמיטשַאב ןעינעג לָאז ןעמ זַא ,ןקיציא ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה יז
 ריא טָאה גנודליב ריא .לָאטיּפש-רענַאזיטרַאּפ םעד ןיא רעטסעוװש-ןקנַארק

 טָאה יז .עשרַאטינַאס ַא ןייז וצ ןענרעלסיוא ךיג ךיז לָאז יז זַא ,ןפלָאהעג

 ןטױישזַאלפומַאק םעד ןיא םיריוטקָאד יד טימ טנַאה-ייביטנַאה טעברַאעג

 -ַאב קיטכיזרָאפ יז טָאה טייקנבעגעגרעביא רעכעלרעטומ טימ .לָאטיּפש

 זיא סָאװ ,ַאגניצ טימ ענעי ךיוא ןוא עקנַארק-טיוה יד ,ןדנּוװ יד טלדנַאה

 שטָאכ .רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ טיירּפשרַאפ ןוא קידנקעטשנָא רעייז ןעוועג

 "טג רֶעבָא יז טָאה ,רעטסעװש-ןקנַארק עכעלרע ןַא יװ ןָאטעג סָאד טָאה יז

 -רַאט ןעוועג זיא סָאװ ,עטקעטשעגנָא-שירענעװ יד ןעלדנַאהַאב וצ טלקע

 ןוא טסיײרט עקיצנייא ריא .רענַאיטרַאּפ עכעלטסירק יד ןשיװצ טיירּפש

 "עד סרעדנוזאב ןעוועג זיא רעטסעװש-ןקנַארק-עקנַאזיטרַאּפ ַא ןופ דיירפ

 ןעז ןעמונעג יז טָאה רע ןוא ןענועמש טימ ןעזעג ךיז טָאה יז ןעוו ,טלָאמ

 ,דניק ריא

 .רוביגה ןושמש ַא ,זיר ַא ןסקַאװעגסיױא ןגיוא עריא ןיא זיא ןועמש

 ןענָאק טשינ ךיז טגעלפ יז ,קיאורמוא רעייז ןייז יז טגעלפ טייצ עטשרע יד

 ןעמוקעג קירוצ זיא רע זַא ,טסוװרעד ךיז טָאה יז זיב ,טרָא ןייק ןעניפעג

 ףיא קעװַא טגעלפ ןועמש ןעװ .רעטנוזעג ַא ,רעצנַאג ַא ,עיסימ ַא ןופ

 ַא ייב ןַאב עשטייד ַא ףיוא ןטרַאװּפָא ,גנורעיול ַא ףיוא ,געט עכעלטע

 .ענעגָאלשרעד ַא ןצנַאג ןיא ןעועג יז ןיא ,קירב ַא רעטנוא יצ ײסָאש

 ןועמש ןעוו ..טנייועג רָאנ -- ןפָאלשעג טשינ ,סעגעג טשינ טָאה יז

 קרַאטש ןוא עקירעירט ַא ןפערט יז רע טגעלפ ,ןרעקמוא ךיז טגעלפ

 ךיז ידכ ,טּפַאטַאב טוג םיא ןוא ןעזרעד םיא טָאה יז זַא .עטגערעגפיוא

 ןזעוו ץנַאג ריא ךיז טגעלפ ,טנוזעג ןוא ץנַאג זיא רע זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ
 ,םענייק רַאפ ןעמעש טשינ ךיז טגעלפ יז .קילג סיורג ןופ ןעלכיימשעצ
 ןוא טזדלַאהעג ,טשוקעג םיא יז טָאה ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ רָאנ
 ןףרערט עסייה עריא טימ םינּפ ןייז טצענַאב
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 ףיוא ריא ןבעל ןסעזעג ןועמש זיא ,טכַאנ-הנבל רעלופ ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 רעטנוא ןגעלעג זיא יינש רענעקורט ,רעסייוו ַא .םיוב םענעפרָאװעגמוא ןַא

 ענייז ןשיוװצ ןעגנָאהעגּפָארַא זָאלטכַאמ ןענעז טנעה סנועמש .סיפ ערעייז

 ןענעז ןרערט יד .ןקַאב ענייז ףיוא טלקייקעג ךיז ןבָאה ןרערט .ןעינק

 רָאי יירד עּפַאנק ןופ ןרערט ,ץרַאה טקיטייוועצ ,ןכָארבעצ ַא ןופ ןעמוקעג

 ןייז ףיוא זיולב טשינ ,טנייועג טָאה ץרַאה ןייז .ןרעטשעצ ןוא ןדרָאמ

 לרוג סעינעג ףיוא ,םירבח ענייז ןופ לרוג םעד ףיוא ךיוא רָאנ ,לזמ ןגייא

 ךיז טָאה רע תעב ,לָאמ עלַא יװ .ןדיי יד ןופ לזמ ןרעטיב םעד ףיוא ןוא

 ןסיגוצסיוא טייקידנעװטיונ ַא טליפעג רע טָאה ,ןעינעג טימ ןפָארטעג

 .ריא רַאפ ץרַאה רעטיב ןייז

 -מוא ןופ ,טעּפשרעד ןוא דימ ןעזעגסיוא רע טָאה טנװָא םענעי

 ױזַא יו ,ןעלטימ ןוא ןגעוו יד ןרינַאלּפסױא ןוא ןטכַארטוצ ןכעלרעהפיוא

 ןרעטשעצ ןוא ןשטנעמ ןענעגרה וצ ןפוא ןוויטקעפע ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ןוא

 רע .ןרָאװעג סאמנ ןיוש םיא זיא המחלמ עצנַאג יד .סטוג-ןוא-בָאה רעייז

 וצ ןעגנוװצעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ףיוא טנרָאצרַאפ ןעוועג זיא

 םירבח ענייז ףיוא סעכ ןיא ןעוועג זיא רע .ןלזג ַא ,רעדרעמ ַא ןרעוו

 ךיוא .גיז ןכיירגלָאפרעד ַא טימ טקיוװקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ

 טפרַאדעג ייז ןבָאה ױזַא רָאנ ,רע סָאװ ליפעג עבלעז סָאד טַאהעג ןבָאה ייז

 קיטייצכיילג ןוא ןגָארקעג טנייפ רעמ ךָאנ רַאפרעד ייז רע טָאה -- ןגָאז

 .ייז ףיוא טַאהעג תונמחר

 ,טצפיזעג רע טָאה -- .טולב ךעלשטנעמ ןיא טקייװעגסיוא ןענעז ייז ---

 ןעמ ןעמעוו ,ןייטשלקניפ ןועמש ,רע זַא ,ןעוועג ךעלגעמ סָאד זיא יו

 טשינ ןענעז החיצר ןוא הלזג ,הבנג זַא ,טנרעלעג ףיוא זייווניילק ןופ טָאה

 רע זַא ,סע טמוק יװ .ץושע רַאפ זיולב ןסַאּפ יז זַא ,תודימ עשידיי ןייק

 עקיזָאד יד !ןשטנעמ ןענעגרה וצ טניוװעגוצ ךיג ױזַא ןבָאה ךיז לָאז

 -ָאק ַא ןרָאװעג זיא רע טניז ,ור ןייק ןבעגעג טשינ םיא ןבָאה ןעקנַאדעג

 ,גנולײטּפָא רענעגייא ןַא ןוֿפ טנַאדנעמ

 ײּפעג טָאה ,לטעטש ןשידיי םעניילק םעד ןופ טסילַארָאמ ןגנוי םעד

 ןזיב ןטלַאהוצסיוא טומ גונעג ןבָאה רע טעװ :קנַאדעג רעקיזָאד רעד טקינ

 -עדרעמ עלַא יד וצ ףוס רעד ןעמוק טעװ סע ןעוו טסייוו רעוו ןוא ...? ףוס

 סָאד ןעלצרָאװּוצסױא חוכב טשינ ךָאד ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ יד ,ייז ? ןעייר

 ןופ טשינ ךיוא ,טקנוּפדנַאטש ןבלעז םעד ןופ ןוא ,ןשטייד יד ןופ תועשר
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 יצ ױזַא :טצפיזעג טָאה ןועמש ..!רעניארקוא ןוא ןקַאילַאּפ ,ןסור יד

 ןרָאװעג המחלמ יד ןיוש זיא טציא .ףמַאק םעד ןצעזרָאפ זומ רע -- יֹוזַא

 ייןעגנערבמוא םיא רענעי טעװ ,םענעי טשינ טעװ רע ביוא .עכעלנעזרעּפ ַא

 געו רעקיטכיל ,רעיינ ןייק ןוא טשיוורַאפ ןענעז קירוצ ףיוא ןגעוו עלַא

 ןפיוא טשינ רעכיז ןוא טנָאזירָאה ןשיסור ןפיוא טשינ -- טשינ ךיז טעז

 | ,ןשיגַאזיטרַאּפ

 ןעינעג ןבעל םיוב םענעפרָאװעגמוא םעד ףיוא ןסעזעג זיא ןועמש
 -רעצליה רעד ףיוא סעדייז ערעדנַא ןבעל ןציז טגעלפ עדייז ןייז יו טקנוּפ

 יד ףיוא ןצכערק ןוא ןצפיז ןגעלפ ייז ךיוא .שרדמה-תיב ןבעל קנַאב רענ

 זיא גנַאל ןוא רעװש, .ּפעק עשידיי ףיוא ןלַאפ סָאװ ,תוריזג עטכעלש

 ןדי ערעדנא ןוא .ןצכערק עדי רעד טגעלפ -- "תולג רעשידיי רעד

 יצ טסייו רע ןוא ..המחנ יד ןעמוק טעווס זיב; :ןצפיזטימ ןגעלפ

 "ץתילט ןייז דיי ַא טּפַאכ *.:?ןחישמ ןבעלרעד ןלעװ רעדניק ערעזדנוא

 --- ..! ןוחטב םעד ןרילרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ ,םייח בר? : ךיוה טגָאז ןוא קַאז

 ןבעגעג טָאה ןועמש .סיוא-גָאט ןייא-גָאט ,סעומש רעד ןייגנָא טגעלפ ױזַא

 ,שנעגיוצרעד ןייפ ַא ,עקטנעגילעטניא ןַא ךָאד זיא יז .ןעינעג וצ קילב ַא

 .2 רע יו ,ןשטנעמ ןוא גירק ןגעװ גנוניימ עבלעז יד יז טָאה .עטרַאצ ַא

 יז ,תמא ..ןבעל דליוו ַאזַא ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד טשינ ךָאד זיא יז

 ןגעוו יז טליפ סָאװ ,ץרַאה ריא ןיא ףיט רעבָא .טסַאּפעגוצ ךיג ךיז טָאה

 עטזָאלענּפָארַא טימ ןציז ןבילבעג זיא ןועמש ..,? ליּפש ןקיטולב םעד

 רֶש יו ,סיוש סעינעג ףיוא רע טלַאפ טָא זַא ,טליפעג טָאה רע .ןגיוא

 ,ףעטרַאפ סרעטומ ןייז ןיא לּפעק ןייז טימ ןלַאפנײרַא לגניי ןיילק סלַא טגעלפ

 רעטמיטשַאבמוא ןַא סעּפע .רעצרעה עטבילרַאפ טימ ןיוש זיא ױזַא

 טכַאמ ,טפַארק עזעירעטסימ ַא -- םָארטש רעשירטקעלע רעדָא טענגַאמ

 עינעג ךיוא .גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ןּפַאלק ןלָאז עדייב ןופ סקפוד יד זַא

 ןעועג רעסעב טשינ זיא ריא ,ןועמש סָאװ ןליפעג עבלעז יד טַאהעג טָאה

 -סיוא ןעגנוווצעג ןעוועג יז זיא לָאטיּפש ןשידרערעטנוא םעד ןיא : םיא ןופ

 ײיטרַאּפ עטעדנּוװרַאפ ןוא עקנַארק יד ןופ דייר עבָארג ,עטסָארּפ ןרעהוצ
 ןוא -טיוה עקידנקעטשנָא ןשיוצ ןײגמורַא ,ןדנּוװ ערעייז ןלייה ,רענַאז
 ןסערעד טשינ ,ןפָאלשרעד טשינ .ןתאלוח ערעדנַא ןוא עקנַארק-שירענעוװו
 זַא ,טסּוװעג טָאה יז .טייז רעד ייב טַאמָאטױא םעד טימ קידנעטש ןוא
 לָאמ ןייק ךיז יז טָאה רעבירעד ,ּפָאק ןייז ףיוא תורצ גונעג טָאה ןועמש
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 טלָאװעג טשינ םיא טָאה יז .לזמ רעטיב ריא ףיוא טגָאלקרַאפ טשינ

 ןעמעלבָארּפ ןוא ןגרָאז עריא טימ ןקיטסעלַאב

 ,עקידװעליּפש ןוא עכעליירפ לָאמ עלַא יד ,עינעג עטנעגילעטניא יד
 זיא יז .סיפ עריא ייב טַאמָאטיוט ןטימ ןענועמש ןבעל ןסעזעג טציא זיא

 ןשידרערעטנוא םעד ןיא רדסכ ןייז ןופ טרעצעגּפָא ןוא סַאלב ןעוועג

 סיורפ רעגנוי רעד זַא ,ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה ןגיוא עריא ןיא .,לָאטיּפש

 טנָאקעג טָאה'מ .טקיטייועצ זיא המשנ ריא ןוא רעצ טימ לופ זיא ץרַאה

 -- ןבעל ןיא גנַאלרַאפ ןייא זיולב טָאה יז זַא ,םינּפ טרַאצ ריא ףיוא ןענעייל

 ןבעל-ןוא-בייל ץנַאג ריא טימ ךיז ןבעגרעביא ןוא ךיז ןבעל דניק ריא ןבָאה

 לקיטש ַא ןבָאה ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןייז ,ןועמש ןביל ,ןקיצרַאה ןקיזָאד םעד

 ןדליו ַא ןיא יצ ףרָאד ןפרָאװרַאפ ַא ןיא וליפַא ןייז לָאז ,החונמ-םוקמ

 . .דלַאוו

 רע טָאה ןעינעג טימ ןפָארטעג ךיז טָאה ןועמש ןעװ ,לָאמ סעדעי
 םיא יז טעװ ,ץרַאה ןופ ןדערּפָארַא ריא רַאפ ךיז טעװ רע ןעוו זַא ,טניימעג
 "המשנ ענייז ןרעטכיילרַאפ לסיב ַא טעװ סָאװ ,געווסיוא ןַא ףיוא ןזייוונָא
 ןופ ןעניוועג טשינרָאג ןלעװ ייז זַא ,ןעזעג טָאה ,רעדיוװ ,עינעג .ןדייל
 יד ,דייר עקירעיורט עבלעז יד ןרזחרעביא לָאמ עלַא ןלעוװ ייז סָאװ ,םעד

 טימ ןייז וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה יז סָאװ ,טייצ העש עכעלטע

 ןוא עטסקידיירפ יד ןייז ןלָאז סָאד זַא ,טלָאװעג יז טָאה ;ןיילַא ןענועמש

 עטבילרַאפ ןטכַארט ,סיוא טעז סע יװ .םיא רַאפ ןטנעמָאמ עטסכעלקילג
 טכוזעג טָאה עינעג ךיוא .ןטבילעג רעייז ןגעוו יוו ,ךיז ןגעוו רעקינייוו

 ןוא ליטש ןסעזעג זיא יז .ךעלקילג ןענועמש ןכַאמ וצ ןעלטימ ןוא ןגעוו

 טרַאשעגּפױרַא טָאה יז .רעגניפ עניד עריא טימ םינּפ ןייז טעלגעג טָאה

 טצירּפשעג טָאה ןעגנוגעווַאב עקיזָאד יד תעב .ןקָאל עטרעביושעצ טנייז

 -עגפיורַא טָאה יז .טמעטָאעג רעווש טָאה יז ןוא ןגיוא עריא ןופ רעייפ ַא

 יז זַא .טסנרע ןרָאװעג קירוצ דלַאב ןוא םינּפ ריא ףיוא לכיימש ַא ןגיוצ

 :ןפורעגנָא ךיז יז טָאה ,טַײקנגָאלשרעד סנועמש ןעזעג טָאה

 ךָאנ טציז רע זַא ,ןעזעג טָאה יז זַא -- ...ןועמש ,דימ טסיב וד --

 יד ןטלַאהעגנייא גנַאװצ טימ יז טָאה ,תובשחמ ענייז ןיא טפיטרַאפ ץלַא

 -עג רעזייבעג ַא טימ ןוא זדלַאה ריא ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרערט

 ןבילקעגסיוא ןליו םענעגייא ןייד טימ ןעד טסָאה וד ,ןועמש --- :טגָאז

 ןעמענ רימ ןפרַאד ןבעל רימ ביוא ןוא .רימ ןבעל לייוורעד ...? ןבעל ַאזַא
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 ..? ןעגנערב ןָאק ןגרָאמ רעד סָאװ טסייוו רע .ןענָאק רימ סָאװ ןבעל ןופ

 ןָאטעג ריד ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,ץלַא ןסעגרַאפ וצ טיירג טסיב וד --

 עלַא ןרירָאנגגיא ..?ערעדנַא ןָאטעג טסָאה וד סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא

 .שינעּפַאלקצרַאה טימ טדערעג רע טָאה -- ...? ןתמא

 -- !ףלָאװ ַא יװ ןעיָאו ןעמ ףרַאד ,ףלעוו ןשיווצ טבעל ןעמ זַא ---

 ,טרעזייבעג קיטומטוג ךיז יז טָאה

 -- .ןטעבעג ךיז רע טָאה --- ,טשינ ןָאק ךיא .עינעג ,טשינ ןָאק ךיא ---

 סָאװ ,שטייד ןגני םעד ןופ םינּפ עסייו סָאד ןסעגרַאפ טשינ ןָאק ךיא

 ןליו סעטָאג םוא ,עטיב ..ןסיש טשינ עטיב ,עטיב, :ןטעבעג ךיז טָאה

 ױזַא ןעועג זיא רע .ןסעגרַאפ טשינ ןָאק ךיא ?...עטיב ...גנומרַאברעד

 זַא .?ןסיש טשינ ?עינעג ,ןָאט טלָאזעג ךיא בָאה סָאװ ...ןייש ןוא גנוי

 רעבָא ,רעגנירג לסיב ַא זיא ,טסיש ןעמ ןעמעוו ןיא טשינ שטָאכ טעז ןעמ

 טָאה רע -- ..טרעטַאמ סע ,עינעג ,טרעטַאמ סע ...ןײרַא םינּפ ןיא ,ָאד

 .זדלַאה ןייז טקיטשעג ןבָאה ןרערט לייוו ,ןדער טנָאקעג טשינ רעמ

 םיא טעבעג טימ יז טָאה -- !ןָאט רימ ןלָאז רָאפ וטסגָאלש סָאװ ---

 ַא יװ ןציז ןבילבעג רעדיוו זיא רע זַא ,קידנעעז .ןיירַא םינּפ ןיא טקוקעג

 ןיילק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו -- ןפורעגנָא ךיז יז טָאה ,רענעגָאלשרעד

 ןענָאק לָאז ךיא ידכ ,עסיורג ַא ןרעוו וצ טלייאעג ךיז ךיא בָאה ,עלעדיימ

 עמַאמ ןיימ .ןָאטעג ןבָאה ןרעטסעװש ערעטלע עניימ סָאװ ,ןכַאז עלַא ןָאט

 טסעװ וד ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעוװ סע .דלודעג בָאה, ןגָאז רדסכ טגעלפ

 סע ,ןועמש ,ןעז טסעוװ :טציא ךיא גָאז עבלעז סָאד ."ןכַאז עלַא יד ןבָאה

 ףיוא הטרח טימ קירוצ ףיוא ןקוק ןלעוװו רימ ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעוו

 טימ ןעיירפ ןענָאק רעבָא ךיז ןלעװ רימ .םיׂשעמ עטכעלש ערעזדנוא
 ליפ ױזַא טיוט ןופ טעװעטַארעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא

 עטסעב סָאד גָאט ןדעי ןופ ןעמענ ןוא ןבעל ןעמ ףרַאד לייוורעד ...ןדיי

 | .ןָאק ןעמ סָאװ

 ןיז טלעטשרַאפ טָאה יז רעבָא ,גָאז טלָאװעג סעּפע טָאה ןועמש
 ,זדלַאה ןפיוא ,ןקַאב יד ףיוא טשוקעג םיא טָאה יז .ןּפיל עריא טימ ליומ
 עקירעיורט יד ןוימד ןייז ןופ ןבירטרַאפ טָאה יז זַא ,טליפרעד טָאה יז זיב
 ןיא זַא ,טכַארטעג יז טָאה השעמ-תעב .ךעלקילג ןעוועג זיא יז .תונשחמ
 יו דנַאל-ץעגרע ןַא ,םיא טימ ןעניוװ טלָאװעג יז טלָאװ "דנַאל-ץעגרע; ןַא
 ךיז טָאה יז .גנולייצרעד רעניילק ןייז ןיא ןלָאמעגסיוא סָאד טָאה ץרּפ
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 טַאהעג טָאה ןיקשוּפ רעטכיד רעשיסור רעד סָאװ תורוש עכעלטע טנָאמרעד
 לָאמ עכעלטע ןיוש ןענעז תורוש יד ."בייוו ןיימ וצ, ווירב ַא ןיא ןבירשעג
 :ײז ןָא טנָאמרעד רעדיװ ךיז יז טָאה ,טציא ןוא קנַאדעג ריא ףיוא ןעמוקעג

 טייצ עגנַאל ַא בָאה ,ףַאלקׂש רעדימ ַא ,ךיא,

 ,קעװַא טיױו ,ןפיול ןופ טכַארטעג
 ,ץַאלּפ ןליטש ַא ףױא
 "..ןעור ןוא ןטעברַא ןָאק ןעמ ּוװ

 רעצנַאג ריא .ףלעוו ןופ יָאוװעג טייוו ַא טרעהרעד עינעג טָאה לָאמַאטימ
 וצ םיא יװ ,ןענועמש ןעמונעגמורַא טָאה יז .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ףוג
 עטרַאצ סנועמש .לטנַאמ ןייז ןיא ּפָאק ריא טקורעגנײרַא ףיט ןוא ,ןצישַאב
 -לימ טנָאקעג טשינ ןבָאה ,ןודלַאה ןוא ןשוק ,רָאה עריא ןטעלג ןייז ,דייר
 | .ץרַאה סעינעג ןיא קערש יד ןרעד

 ..טעשעהעג יז טָאה -- !ףלעװ םוטעמוא !ףלעוו --

 רֶע יו ךיג ױזַא .טעברַא ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא ןועמש זיא לייוורעד

 טזומעג רעטייוו רע טָאה רענַאזיטרַאּפ םירבח ענייז ןשיווצ ןענופעג ךיז טָאה

 -רעביא ,ןטָארד עקיכעטש ןדיינשוצרעביא ױזַא יו ,ןעלטרָאפ ןטעברַאסיוא

 רַאפ ןטנעמַאקידעמ ןוא זייּפש ןגרָאזַאב ,ןענָאזינרַאג סאנוש ןפיוא ןלַאפ

 .לָאטיּפש ןרַאפ ןוא רעגַאל-עילימַאפ ,רענַאזיטרַאּפ יד

 גנוליײטּפָא ןייז ּוװ עיצקַא ןַא ןופ טרעקעגמוא ןועמש ךיז טָאה לָאמ ןייא

 געט ףניפ .ןַאב-טכַארפ ַא טרינימעגרעטנוא גלָאפרעד סיורג טימ טָאה

 ןַאב רעד ףיוא טרַאװעג ןבָאה ןוא סעטָאלב יד ןיא ןגעלעג ייז ןענעז

 ןבָאה ןכַאז ערעדנַא ןוא עיצינומַא ,רעדיילק ,זייּפש טימ ןענָאגַאװ קיצרעפ

 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ףיױרַא רעדער ענעלָאטש יד טימ טרעקעגרעביא ךיז

 יד ןסיירפיוא ןעמונעג ןוא ןַאב יד טײלגַאב טָאה סָאװ ךַאװ יד ןסָאשעצ

 ןיא לייוו ,ץלַא יז ןבָאה ןעמונעג .ביור םעד ןעמעננעמַאזוצ ןוא ןענָאגַאװ

 טָאה ביור םעד ןשיװצ ? טקיטיינעג טשינ רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןבָאה סָאװ

 ןייז .טכיל-ןיּפַארַאּפ עטושּפ .טכיל טימ ןטסַאק ןצנַאג ַא ןענופעג ןועמש

 ןיא טכיל לקעּפ ַא ןעגנערב טעװ רע ; דיירפ ןופ טניישעגפיוא טָאה םינּפ

 יז לייוו ,רַאפרעד ןשטנעב םיא ןלעװ רעבייוו יד .ןײרַא רעגַאל-עילימַאפ

 .תבש ףיוא טכיל ןייק טַאהעג טשינ גנַאל ןיוש ןבָאה

216 



 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ,בוטש-דרע רעד וצ ביור ןטימ טרעקעגמוא ךיז טָאה עּפורג ןייז תעב

 טימ רעגַאל-עילימַאפ םעד ֹוצ קעװַא םירבח ריפ ךָאנ טימ ןועמש זיא

 ןבָאה טניירפ ףניפ יד ןעוו ,וצ-טכַאנרַאפ .ןכַאז ערעדנַא ןוא טכיל לקעּפ םעד

 -דרע רעייז וצ קירוצ ,ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ,גנומיטש רעטוג ַא ןיא

 -לַארקוא עדנַאב ַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא טכירעגמוא ייז ןענעז ,בוטש

 ירעסיש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ."סעצווָאבלוב , יד ,רענַאזיטרַאּפ עשינ

 טנעי לייו ,ןטערטוצּפָא לעפַאב ַא ןבעגעג טָאה ןועמש .ןטייז עדייב ןופ

 ןעזרעד רע טָאה םיצולּפ רעבָא .ןשידיי ַא ,םענייא ןגעק ףניפ ןעוועג ןענעז

 ןעװעטַארּפָא קידנפיול .סופ ןיא ןרָאװעג טעדנווװרַאפ זיא רבח ַא רענייז יו

 .ןליוק עכעלטע ןופ ןלַאפעג ןײלַא רע זיא ,רבח ַא

 ןעמונעגפיוא עינעג טָאה לָאטיּפש ןיא טעברַא רעכעלנייוועג ריא ייב

 ,טרעטנימעגּפָא יז טָאה ןעמ ןעוו .ןשלחקעווא טימ -- הרושב עטכעלש יד

 ביל יװ .קָאש םעד ןופ ךיז וצ ןעמוק טנַאקעג טשינ טייצ עגנַאל ַא יז טָאה

 זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טשינ יז ןָאק טציא וליפַא ...טַאהעג םיא טָאה יז

 רעדיוו ךיז יז טָאה העבש ךָאנ ,רעבָא .ָאטשינ רעמ תמא ןַא ףיוא זיא ןועמש

 ןעמיטשַאב יז לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג רעבָא טָאה יז .ףמַאק ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 .לָאטיּפש ןיא ןייז טלָאװעג טשינ רעמ טָאה יז .סעיצקַא ףיוא

 ,רענַאזיטרַאּפ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,עינעג זיא רעטעּפש םישדח עכעלטע

 ןעמעוו ןיא ,גרוריכ ןשידיי א ןעװעטַארוצסױרַא ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טקישעג

 יד ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ָאד .טקיטיינעג רעייז ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 -רָאפ ייז ןענעז ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .עּפורג עצנַאג

 ןעינעג ןעמ טָאה רעטעּפש לסיב ַא .רעגַאל-סטעברַא ןַא ןיא ןרָאװעג טקישי

 טרָאּפסנַארט ַא טימ טקישעגּפָא ,רענייב ןוא טיוה זיולב ,עטכַאװשעגּפָא ןַא

 וצ טיירג ,ןריױשעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא רָאה ּפָאק ריא .ץיוושיוא ןייק ןדיי

 ימרַא רענַאקירעמַא יד ןעמוקעגנָא זיא ָאד .רעמַאקזַאג רעד

 רעד זַא -- ,ןָאטעג גָאז ַא בייא טָאה -- ,ןבעגוצ ליװ ךיא --
 "שג ןכעלשטנעמ ןגעװ סעטכישעג ךָאנ טלייצרעד ודנוא טָאה ןַאמרעגנוי
 רעבַא .טכַאנ עצנַאג ַא קַארַאב ןיא ןסעזעג טלָאמעד ןענעז רימ .לגנַאר
 רע יוװ ,ךייה רעד ןיא טנעה ענייז ןביוהעגפיוא בייא טָאה -- טנייה ףיוא

 "יא ,ָאי .גונעג ןייז טעװ טנייה ףיוא --- ןרעגנעלסיוא טלָאװעג ךיז טלָאװ
 געט עכעלטע טימ -- טּפַאכעג ךיז רע טָאה -- ןסעגרַאפ רעיש בָאה

 יורפ רעקיזָאד רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ ןַאמרעגנוי רעד ךימ טָאה רעטעּפש
 | | .עלעגניי ריא טימ
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 ןוא טלעטשעגפיוא ךיז סבָאקיישזד דוד טָאה -- ,טניירפ עניימ --
 קרַאטש ךיז ךיא בָאה ,ןיילק ןעוועג זיא רע ןעוו --- .ןבייא ףיוא ןזיוועגנָא
 ,ןייא ץלַא טּפַאז סָאװ םָאװש ַא יוװ זיא ןוז ןיימ זַא ,ךיא עז טציא .ןקָארשעג
 דנַאל קיטש ןדעי ףיוא ןסקַאװ ןוא ןעילב ןָאק סע .קיביײא זיא טייקשידיי .ָאי
 לטבמ טשינ ןוא ןייטשרַאפ רָאנ ךיז ןפרַאד רימ .טַאמילק ןדעי ןיא ןוא
 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןכַאמ
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 לייט רעטרעפ

 ראפ ףמאק רעד ןוא בולק רעד

 טנעדיזערפ





 קיסיירד ןוא ייווצ לטיּפַאק

 שטנעמ רעקיצרַאהנּפָא ןַא

 טימ ןעגנַאגעג ןוא קיצײלּפטײרב ,ךיוה ןעוועג זיא רעטנַאה טָאקס

 ,םיא רעטנוא טרעטיצעג טלָאװ דרע יד יו ,טירט ערעווש .,עטיירב

 -- סיפ ןוא טנעה ענייז ןופ ,טסורב ןייז ןופ טרַאּפשעג ךיז טָאה עיגרענע יד

 טַאהעג טָאה רע .טפַארק טימ טגעװַאב ךיז טָאה סנייז ןזעוו עצנגַא סָאד

 ,עפיט ענייז טלעטשרַאפ ןבָאה ןעמערב עדנָאלב לקנוט .םינּפ טיירב ַא

 רדסכ טלָאװ רע יװ ,טגעװַאב לָאמעלַא ךיז ןבָאה רעגניפ יד .ןגיוא עיולב

 רעכעלטניירפ ,רעקיצרַאהנּפָא ןַא -- םינּפ ןפיוא .ייז טימ ןעגנוביא טכַאמעג

 רעבָא ,ךעלעמַאּפ --- ףוג ןופ ךיז ןגעװַאב סָאד יװ ,סנייז ןדער סָאד .לכיימש

 עלעה ,ךעלעוויטש-*ובוַאק , לָאמ עלַא ןגָארטעג .טייקרעכיז טימ ןוא טסעפ

 :טַאסקעט ַא יװ ,שוילעּפַאק ןטיירב ,ןלעה ַא ןוא ןזיוה ,עטסַאּפעגיגנע

 ןפיוא .בייא סָאװ עדַאגירב רעבלעז רעד ןיא טנידעג טָאה רע .רעשזדנער

 זיא רע .ןבייא טימ לעיצעּפס ,ןעמעלַא טימ טוג ןטלַאהעג ךיז טנָארּפ

 טשינ רע זיא בולק ןיא רעייגניירא רעטּפָא ןייק .גולק ןוא קיטומטוג ןעוועג

 טָאהעג ביל רעבָא טָאה רע .קיטילָאּפ-בולק ןיא טשימעג קינייװ ךיז ןוא ןעוועג

 ןגָארטעגוצ ףךיוא רעבירעד ,בולק-רעקייב ינרַאב םעד ןופ טניירפ ענייז

 .ןרעמיצ יד ןעיובוצפיוא ףיוא רעייטשייב ןייז

 "עגסױרַא סָאװ רָאנ זיא רעטנַאה טָאקס .גָאטימ רַאפ ןעוועג זיא סע
 סע .טעפוב םייב ןעקנורטעג ןוא ןסעזעג זיא רע ּוװ ,רַאב ַא ןופ ןעמוק
 טציא .ןעקנירט ןוא ןיילא רענייא ןציז סָאד ןרָאװעג סאמנ רעבָא םיא זיא
 יד ףיוא טקוק ןוא ריט-גנַאגנײרַא רעד ןבעל זָאלגרָאז סַאג ןיא רע טייטש
  ,רעייגייברַאפ

 טָאה טָאקס .סַאג רעטייווצ רעד ףיוא ןבייא רע טקרעמַאב לָאמ ַא טימ
 טָאה בייא .ןבייא ןעז טלָאװעג גנַאל ןיוש םיא ךיז טָאה'ס ,טיירפרעד ךיז
 ,ןטלַא ןייז ןעזרעד ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןפור קידנרעהרעד ,טקוקעגמורַא ךיז
 ןבָאה ייז .טנַאה רעטיירב ןייז טימ ןעכָאפ ,רעטנַאה טָאקס ,טניירפ ןטוג
 ןטייוצ םעד םענייא טגערפעגסיוא .טניירפ עטוג ,עטלַא יװ טסירגַאב ךיז

 ןבָאה סָאװ ,טניירפ ןופ סעגַארפ ךָאנ ןוא טפעשעג ןיא םיא טייגרעד סע יװ
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 ןטייקלעמרָאפ עלַא יד ןענעז ןרעטנַאה טָאקס .ןעזעג טשינ גנַאל ןיוש ךיז

 .רקיע םוצ ןטערטוצוצ דלַאב טַאהעג ביל טָאה רע ,רעדיוורעד ןעוועג

 ןַא ןיב ךיא; :ןעוװעג טנַאקַאב ןעמעלַא זיא ,ךיז ןגעו לטרעוו ַא סנייז

 יױזַא ."גָאז ךיא סָאװ סייוו ןוא ,סייוו ךיא סָאװ גָאז ךיא .שטנעמ רענעפָא

 טָאה סָאװ ,גיוארעניה םעד ףיוא ןטָארטעגפױרַא ךיילג טציא ךיוא רע זיא

 ,טשטעווקעג םיא

 .בולק ןגעוו סעיינ עטכעלש טרעהעג בָאה ךיא ---

 -עג בייא טָאה -- ?טרעהעג וטסָאה סעיינ עטכעלש ַא רַאפ סָאװ ---

 ,טניירפ ןייז ףיוא קידנשרָאפ טקוק

 -- .ןקינ רעדָא ,ןרעטלַאװ ןוא ריד ןשיווצ רעדיוו-רעדיק ַא סעּפע ---

 טָאה רע .ןײרַא םינּפ ןיא ןטָאקס ןָאטעג סימש ַא טָאה טניוו-רבדמ ַא

 -עגכ"ודַא טָאה רע -- !ביוטש טימ לופ זיא טפול יד --- :טרױעזיײבעג ךיז

 ןופ הבושת ַא ףיוא טרַאװעג טלָאװ רע יװ ,ןקילב ענייז טימ ןבייא ןעמונ

 ,דניק ןגייא ןייז

 -- ?ןבעגוצוצ ךָאנ ךיא בָאה סָאװ ,גנידצלַא ןיוש ךָאד טסייוו וד ---
 ןצרַאה םוצ ןעװעג טשינ זיא םיא .ןרעטייוורעד טלָאװעג ךיז טָאה בייא

 .שיילפנשריה טםענופ החמש רעד תעב טנעדיצניא םעד ןגעװ ןדער וצ

 רָאנ זיא סָאד זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג בייא זיא ןכָאװ עטצעל יד ןיא

 -סָאװ רעטנוועג זיא סע רעכלעוו ןגעוו ,גנוריסַאט עקילָאמניײא ןַא ןעוועג

 .ןדער וצ רעקינייו

 -- לברַא ןרַאפ טּפַאכעגֹנָא םיא טָאקס טָאה -- טונימ ַא טרַאװ --
 טביילגעג בָאה ךיא .טניירפ ַא רַאפ ךיד טלַאה ךיא .בייא ,טרָאּפס ַא טסיב וד

 ..ףוס םוצ ןוא ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןרעלקפיוא רימ טסעוװ וד זַא

 -ןײרַא םיא בייא זיא -- ןרעלקוצפיוא סָאװ ָאטשינרָאג זיא סע --

 ןָאטעג ּפַאלק ַא םיא עגַארּפ סטָאקס טָאה ןגעווטסעדנופ .דייר יד ןיא ןלַאפעג

 ,ןפיילש יד ןיא

 טָאה --- .טוג ןייז ךָאנ טעוו'ס .טניירפ טסָאה וד ,בייא ,טשינ גרָאז --

 -ָאו רעבָא ךיד ליוו ךיא -- .עצײלּפ רעד ןיא ּפַאלק ַא ןבייא ןבעגעג רע

 לקיטש סואימ ַא ןָאטנָא ךיז טביילק רע .ןקינ רַאפ ךיז טיה -- ןענער

 ,טכַאלעג רע טָאה -- טניירפ טסָאה וד .טעברַא

 ןעוועג טשינ רעבָא זיא רע .ןפנָארב רעד טריּפשעג ךיז טָאה ןטָאקס ןופ

 וצ סָאװ טסוװעג טשינ טָאה רע .ןסַאלעג ןטלַאהעג ךיז טָאה בייא .רוכיש
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 "עג סָאד גנודנעוו ַא רַאפ סָאװ ,לזעלג ןטימ ןשטנעמ םעד ןופ ןטרַאװרעד

 ,הבושת ןייק ףיוא טרַאװעג טשינ רעבָא טָאה טָאקס .ןעמעננָא ןָאק ךערּפש

 :ןדנובעצ ןעוועג ןיוש זיא גנוצ ןייז

 טָאה רע -- .גנידצלַא סייוו ךיא ?טשינ סייוו ךיא זַא ,טסניימ וד ---

 קיג -- .רעיוא ןיא דוס א ןעמיורוצנייא םיא יוװ ,ןבייא וצ ןגיובעגוצ ךיז

 טָאה רע -- .ךיז טכַאלעצ טָאקס -- .ריד ןגעק סוקָאק א טריזינַאגרָא טָאה

 ךיז טגיילרַאפ רע זַא ,ןקינ ךָאד טסנעק .ךיז ןסילשוצנָא ןגָאלשעגרָאפ רימ

 -ַאפ ןפורעגסיוא רע טָאה --- בייא .ןזָאלּפָא טשינ רע טעװ ,םענייא ףיוא

 וד זַא ןגָאז עלַא .סוקָאק ַא ןבָאה טפרַאדעג ךיוא טסלָאװ -- שיטעט

 ! ןָאט סעּפע טספרַאד

 ןעמיטשַאב טנָאקעג טשינ טָאה רע .טעילעמשטירּפ ןבילבעג זיא בייא

 רעמ ןטָאקס ןופ ןגירקוצסיורַא ידכ סעומש םעד רעטייוו ןעיצ רע לָאז יצ

 "עג טָאה רע .ןסייררעביא ןצנַאג ןיא רעדָא ,תוליכר רעמ ,עיצַאמרָאפניא

 ףךיוא זיא'ס .טשינ טסייו רע סָאװ ,סעּפע טסייוו רעטנַאה טָאקס זַא ,טליפ

 עלַאק .ךיוא ערעדנַא ךָאנ ןסייוו ,טסייוו רעטנַאה ביוא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 וצ טַאהעג ארומ רעבָא טָאה בייא .ליומ ןייז ןופ סיורַא ךָאד זיא ..."ןגָאז

 טשינ רעבָא רע טָאה סטוג ןייק .טניירפ ענייז ןגעק טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז

 "ַאֹכ סבייא וצ טסַאּפעג טשינ טָאה גנולדנַאה ָא-יד םגה .ןגָאז וצ טָאהעג

 גנוריסַאּפ יד טניז ...שטנעמ ַא יו רעמ טשינ רעבָא ךָאד ןעמ זיא ,רעטקַאר

 ןַא טרעקנַארַאפ ץרַאה ןייז ןיא ךיז טָאה ,יטרַאּפ-שיילפ-ןשריה רעד ייב

 ןעמונראפ ןעוועג טציא זיא רע םגה .בולק ןיא דילגטימ ןדעי וצ יורטוצמוא

 "עלעג יד ןזָאלכרודַא טלָאװעג טשינ ךָאד םיא ךיז טָאה ,סענזיב ענייז טימ

 טָאה רע .טסייו טָאקס סָאװ ,םעד ןופ סעּפע ןעניפעגסיוא ןופ טייהנג

 ךַאז יד זַאק .טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ ןוא פיל עטשרעטנוא ענייז ןסיבעג

 ןעמ ףרַאד -- טכַארטעג רע טָאה -- סָאג רעד ףיוא סױרַא ָאי ןיוש זיא

 ןַאלּפ ַא ןטעברַאסיוא ךיוא רעבָא ףרַאד רע ."םעד וצ ןָאט סעּפע עקַאט

 ןענַאטשעג זיא בייא .ןלַאפ עכלעזַא ןיא ךיז ןריפ ערעדנַא יו רעדָא ,קינ יװ

 לייוו ,ןייטש טנָאקעג טשינ ױזַא רע טָאה גנַאל רעבָא .רעקיאד-טשינ ַא יו

 :ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .טקעוװעגפיוא םיא טָאה טָאקס

 סָאד טלעפעג רימ ,ןיינ ,טשינ סָאד טלעפעג רימ ,ַאירַאמ סוזעי --

 ,םעד ןיא סטוג ןייק טשינ עז ךיא .רעייפ טימ טקעמש טפול יד .טשינרָאג

 רעד .ןגָאלשעג ןגירק טעװ רעצעמע .טשינ סטוג םוש ןייק .ַאירַאמ סוזעי
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 רעגניז בקעי

 סָאד .טגָאזעג ךיא בָאה ,ןלַאפרעדנַאנופ ָאי ,ןלַאפרעדנַאנופ ךיז טעװ בולק
 ..ןלַאפרעדנַאנופ -- סע זיא

 טימ טסיב וד --- .קיאורַאב טלָאװעג בייא םיא טָאה -- ,טָאקס --

 טעברַא ליפוצ ןבָאה רימ .סעיָאב יד טימ ךָאד וטסיב לָאמ עלַא ,סעיָאב יד

 ןלַאפרעדנַאנופ ךיז בולק םעד ןזָאל ןלָאז רימ זַא ,טגײלעגנײרַא טלעג ןוא

 טניו רעד -- .ביוטש ןגָארט וצ טגנערבעג טניו רעד טָאה רעדיוו ---

 - ..יזעוורענ ךימ טכַאמ

 ,גניטימ ַא ןפור ןפרַאד טעװ ןעמ ,בייא ,לָאמ ַא ךָאנ ריד גָאז ךיא ---

 ייב ןייז ןזומ ןלעוו סעיָאב עלַא .ןפור ןפרַאד ןעמ טעוװ גניטימ ןרעלוגער ַא

 טשינ שטיב-ייא-ףָא-ןַאס םעד טָאה ןעמ .סעיָאב עלַא ,רעס סעי .גניטימ םעד

 "ןַאס רעד ,זָארג ןיא גנַאלש ַא זיא סָאד .בולק ןיא ןעמעננײרַא טפרַאדעג

 ...! שטיב-ייא-ףָא

 .ןעמוקעגרָאפ טשינרָאג ךָאנ זיא לייוורעד !יעק ַא ,טָאקס ,יעק ַא --

 ...המחלמ ןייק טשינ זיא סָאד

 .ַאירַאמ סוזעי ,המחלמ ַא ןופ רעגרע ךָאנ זיא טָאד ?וטסגָאז ,ןיינ ---

 ךיז ןוא קַאבַאטיײק טימ ליומ לופ ַא סיוא ײּפש ַא ןבעגעג טָאה רע --

 רעד ףיוא טייפ ַא זיא סָאד .טכערעג טשינ טסיב וד -- .טדערעגרעדנַאנַאפ

 .ענערַא רעד ףיוא טייפ ַא יװ זיא קיטילָאּפ .קיטילָאּפ זיא סָאד .ענערַא

 ןגיל טביילב רענגעק רעד זיב ,ּפעלק טגנַאלרעד ןעמ ןוא סױרַא טייג ןעמ

 ןָאט רענעי סָאד טעװ ,םענעי ןָאט טשינ סָאד טסעוװ וד זַא .רעטעגרהעצ ַא

 -ָאסַאב ןייז ףיוא טכַאלעצ ךיז רע טָאה --- ? ןליפ טלָאמעד ךיז וטסעוו יו ,ריד

 ַא יו ןענעז ןלַאװ -- .טסנרע ןרָאװעג רעדיוו דלַאב זיא ןוא םיטש רעוו

 "מיײהַא טשינ ןענעז ייז ,גולק ןעוועג ןענעז ןלַארענעג ערעזדנוא .המחלמ

 ןיימ קנעדעג ..טכַאלש ןטשרע םעד ךָאנ דלַאב דנַאלשטייד ןופ ןרָאפעג

 יװ ,"טוּפַאקק ץלַא זיא םורַא ךיז ןסייר סעיָאב ענעגייא ןעוו ,בייא ,טרָאװ

 ...טוּפַאק ,טרָאװ סָאד זיא סָאד ,ָאי .טוּפַאק ,ןגָאז (רענַאמרעג) "סירעשזד, יד

 ןָאלַאב םענעזָאלבעגפױא ןַא ןיא עקליּפש ַא ןכעטשנײרַא יו זיא סָאד

 סעיָאב יד ןעוו .זייב ןענעז סעיָאב ךס ַא .גניטימ ַא ןפור ןפרַאד טעווימ

 ,טצירעצ גונעג ןענעז ייז .טולב ןטסיג ךיז טעוװ ,ליפעג ַאזַא ןבָאה

 ןפיוא רעכעה ,טוה ןייז טקורעגפיורַא טָאה רע -- .טולב ןסיג ךיז טעװ סע

 ןָאק ךיא סָאװ דָאש ַא ,ַאירַאמ סוזעי -- ןָאטעג יײּפש ַא רעדיוו ןוא ּפָאק

 ..דָאש ַא ,טָאג ייב ,סעדער ןייק ןטלַאה טשינ
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 סבָאקיישזד רעגנֹוי רעד

 ןקערש ןביוהעגנָא בייא ךיז טָאה -- ?ץלַא סָאד וטסגָאז סָאװ ןגעק --
 .? סָאװ ןגעק --- .דייר ענייז רַאפ

 -וקנָא ןַא ןייגוצנגעקטנַא רעסעב זיא סע ,וטסגערפ ,סָאװ ןגעק --

 ליוו'מ זַא ,בייא ,סע זיא ױזַא .קערש ןיא ןבעל רעדייא ,רַאפעג עקידנעמ

 טימ ןביוהעגנָא ןוא ןבייא וצ טקורעגוצ ךיז טָאה רע -- .ןכיירגרעד סעּפע

 טלָאװ רע יו ,טנַאה רעטייוצ רעד ןופ רעגניפ יד ףיוא ןזייוו טנַאה ןייא

 עקילייה סָאד ןעיײרפַאב ןיא סָאד יצ -- .ןענעכערסיוא סעּפע טלָאװעג

 ןיא ןומח םעד :עיטַארקַאמעד רַאפ ןטמעק יצ ,רענעמלוסומ יד ןופ דנַאל

 ,ףמַאק םעד לי ןומה רעד .טפמעק רע סָאװ רַאפ דישרעטנוא ןייק טשינ

 רעד טשינ רעבָא ,ןליוו ייז סָאװ ןסייו רעריפ יד .קיטשרודטולב זיא רע

 ;ױזַא ךיוא זיא בולק ןיא ָאד .טשינ טסייו ןומח רעד ,רעס ,ןָאנ ,ןומה

 ,בייא ,וד זַא ..!שטיב-ייא-ףָא-ןךַאס רעד ,רע טסייוו ,יוא ,סָאד טסייוו קינ

 ןָאט קינ סָאד טעװ ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא סעצייל יד ןעמענ טשינ טסעוו

 ןעוו ןגינעגרַאפ טָאה ןומה רעד ,בייא ,טסײטשרַאפ .רעטלַאװ ריזח רעד רעדָא

 ןגיובעגוצ ךיז טָאה רע -- .םֹורָא ךיז ןסייר "?סטאש-גיב; יד זַא ,טעז רע

 ייוצ ןַארַאפ ןענעז טלעװ רעד ףיוא -- דוס ַא ןבייא טמיורעגנייא ןוא

 טריפ סָאװ רעטייוצ רעד ןוא ןלעפַאב טיג סָאװ רענייא :ןשטנעמ יילרע

 טסיב וד .דיי רעגולק ַא ,שטיב-ייא:ףָא-ןאטדייא טסיב וד .ןלעפַאב יד סיוא
 ּפָאק ןשידיי ַא טסָאה וד ! רעס ,סעי .ןלעּפַאב ןבעג וצ ףיוא ןרָאװעג ןפַאשַאב

 | ,ךיז ףיוא

 סָאד שטָאכ -- .עניז ןיא ןבָאה סָאד לעװ ךיא. טָאקס ,יעקדָא --
 ןיא טולב עצנַאג סָאד ןבייא ןבירטעגניירַא טָאה "ּפָאק רעשידייא טרָאװ
 ןקידנפוליגב ,ןקיטציא ןייז ןיא ןרעטנַאה טימ ךיז רע טָאה ,ןיײרַא םינּפ
 סרעסעומשטימ ןייז טשרָאפעג טָאה רע .ןהנעטסיוא טלָאװעג טשינ ,דנַאטשוצ
 סעדעי ןטסעמ ןוא ןגעוו ןעמ ףרַאד ןטייצ עקיטנייה -- :טגָאזעג ןוא םיִנּפ
 סָאװ ,סָאד ןטכיררַאפ וצ גנַאל טמענ סע .סיֹורַא טגָאז ןעמ סָאװ טרָאװ
 זיא סע רעװ טשינ סייו ךיא .גנוצ רענעגייא רעד טימ עילַאק טכַאמ'מ
 ײז רעו טשינ רעבָא סייוו ךיא ,"סעיָאב יד, טגָאזעג טסָאה וד .רימ טימ
 ..ןטרָאק עטכעלש ךיא בָאה וצרעד .ןענעז

 גניטימ ַא .קנַאב יד וצ ייז ייב םענ ןוא ליּפש גולק ,גולק ליּפש ---
 ,ריד טימ ןייז ןלעוװ סעיָאב עלַא ,ןעז טסעװ .ריד טימ ןיב ךיא .ןעמ ףרַאד
 וד סָאװ ,זיא הרצ יד ...וד יוװ ,בַאשזד םעד ףיוא ןַאמ רערעסעב ןייק ָאטשינ
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 ןופ טשימעצ טסרעװ וד .רעקיבױלג ַא טסיב וד ,רעמיורט ליפוצ טסיב

 ,ןעניימ רע לָאז ,ףעלב טימ ןטרָאק ענייד ליּפש .סעיזַאטנַאפ ענעגייא ענייד

 ,ןקור רעייז ףיוא לטָאז ןייד ףיױרַא גייל .?טיירטס, ןצנַאג א טסָאה וד זַא

 -- ןומה יװ רעמ טשינ ןענעז בולק ןופ טיילסענזיב עסיורג עלַא לייוו

 יד רע טלַאה רעבירעד ,סָאד טסייוו קינ .ייז ףיוא ןעמ ףרַאד ןטייר .דרעפ

 .ןגיוא ערעייז רַאפ שטייב

 ,רימ ןופ רעגילק טסיב וד ,טָאקס ןגָאז ריד לעװ ךיא --

 ןצרַאה ןייז ןיא עביל טָאה סָאװ רעד זַא ,טגָאז ןעמ יו זיא סע --

 טעװ ,ןצכערק טסעוװ זַא ,רעבָא ,לוויטש ענייז ףיוא ןרָאּפש ענרעבליז טָאה

 טעװ ,ןייצ יד טימ ןערישטש טסעװ וד זַא .לדנייב ַא ןפרַאוּוצ ריד ןעמ
 ןטימ ןייב םעד ,רעס ,סעי .שיילפ ןטימ ןייב םעד ןעמענ ןזָאל ךיד ןעמ

 לָאז ,ןענייו טסלָאז וד טָאטשנָא זיא ,ןענייו ךָאד זומ רעצעמע .שיילפ

 .ןענייוו רערעדנַא רעד רעסעב

 רעדייא ,תמא ןרַאפ ןדייל וצ רעכיילג זיא סע זַא ,ךיז טכַאד רימ ---

 ןכַאז ןַארַאפ .טָאקס ,טכערעג טשינ טסיב .ןגיל ןרַאפ ןרעוו וצ טנױלַאב

 רע זַא ,טסייוו רע לייוו ,רַאפרעד זיולב ןָאט טשינ ייז ןָאק שטנעמ ַא סָאװ

 ,ןייטשרַאפ וטספרַאד ,ןעמעלַא ךָאנ .ןטייווצ ַא ןָאט סטכעלש טימרעד טעװ

 רעד טימ ןסיירנייא טשינ ךיז ןָאק ןעמ ,רקפה טשינ זיא טלעוװ יד זַא

 ..טלעוו רעצנַאג

 רעבָא .רעקיטש טנזיוט ףיוא ןסירעצ זיא טלעוו יד זַא ,גָאז ךיא ןוא --

 ןעמ ,עקידמינּפ-ייװצ רַאפ ןטיה ךיז טספרַאד : בייא ,טרָאװ ןיימ קנעדעג

 -רַאפ !ַאירַאמ סוזעי .ךיד ןעמ טעװ ןטַאררַאפ ,ָאי ,ןטַארַאפ ךיד טעוװ

 ײּפש ַא ןבעגעג רע טָאה -- !ןטַאר

 ויא רע .ןצרַאה םייב ּפיצ ַא ןבעגעג ןבייא ןבָאה רעטרעוו עטצעל יד

 יװ ,רוכיש ױזַא טשינרָאג זיא רעטנַאה טָאקס .רעטלמוטעצ ַא ןענַאטשעג

 ענייז טימ ןבייא ןעמונעגכרודַא טָאה טָאקס .טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ןבייא

 ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה בייא ןעוו ןוא .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג ןוא ןקילב

 .:ןפורעגנָא ךיז רע טָאה

 -ָארּפ טרעדנוה ףיוא ריד טימ ןיב ךיא .בייא ,רעביא סָאד טכַארט --

 .טנעצ

 -- ןָאטעג ץפיז ַא בייא טָאה --- ,טָאקס ,לָאמ ַא ךָאנ ריד גָאז ךיא --

 ..רימ ןופ רעגולק טסיב וד
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 יד ןבייא ןגָאלשעגרעביא רע טָאה -- .גולק ךיא ןיב יאדווא ---

 ןכלעוו ןופ ,ףָאטש ןימ םעד וצ טשינ טרעהעג ךיא זַא ,סייוו ךיא --- .דייר

 יד ןעשטעילַאקעצ טכייל ךיז ןעמ ןָאק קיטילָאּפ ןיא .רעקיטילָאּפ ַא טרעוו'מ

 רָאּפ ַא ןיא ,בייא ,ריד גאז ךיא .םרַאפ ַא טפיוקעג רימ בָאה ךיא .טנעה

 ,עינרָאפילַאק-םורד ץנַאג ןיא קָאטס ןטסעב םעד ןבָאה ךיא לע םורַא רָאי

 טימ דלעפ-עשַאּפ יינ ַא ןגיילסיוא רימ ךיא לצוו םָארטש-רעסַאװ ןיימ ןבעל

 ...גנומיוצרַאפ רעסיורג ַא

 רעמרַאפ א ןרעו טסעװ וד ? ןילַא ןָאט ץלַא סָאד טסעװ וד ןוא --

 סערעטניא ןזיוועגסיױרַא בייא טָאה --- ? תומהב טימ ףרָאד ןפיוא ןעניוװ ןוא

 | ןעמעלבָארּפ עכעלנעזרעּפ טטָאקס ןיא

 טָאה רע .טדערעגרעדנַאנַאפ יינ סָאד ןופ ךיז טָאה רעטנַאה טָאקס

 -טכורפ םענייש ַא ,דלעפ סָאד ןעייזרַאפ טעװ רע ױזַא יװ ,ןבייא ןזיװעגנָא

 ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טעװ רע .זיוה ןייז ןבעל ןעמולב ןוא ןטרָאג

 ,טרעכיזרַאפ לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע .דניירפ טימ ךיז ןעז ןיירַא טָאטש ןיא

 ןייא ןיא .טנעדיזערּפ רעיינ רעד ןרעוװ לָאז בייא זַא ,ןטעברַא טעװ רע זַא

 ןייז ןכש ןשידיי ַא םרַאפ ןפיוא טָאה רע זַא ,טמירַאב ךיז רע טָאה סגעוו

 ןוא םרַאפ-רעניה ןסיורג ַא טָאה רע .ןַאמרעקוצ רעטסימ זיא ןעמָאנ

 רעטסימ יו קרַאטש טלעפעג ןרעטנַאה .רעניה םורַא ןייגוצמוא יו טסייוו

 ןפיוק טעוװ ,טָאקס ,רע ךיוא .דרעפ ףיוא םורַא ןטייר רעדניק סנַאמרעקוצ

 .טלעו רעיירפ רעד ףיוא ןטײרמורַא ייז ןלָאז ,רעדניק ענייז רַאפ דרעפ

 :גנורעטסיײגַאב טימ ןפורעגסיוא טָאה רע

 ,ךעלגעמ ,ןשיטָאטש ַא רַאפ שירַאנ טגנילק ץלַא סָאד זַא ,ךעלגעמ --

 ןַא ןציזַאב ןופ ליפעג-דיירפ סָאד טשינ טָאה ןשטנעמ רעשיטָאטש ַא זַא

 ןוא טנעה ענעגייא יד טימ דרע יד ןטעברַאַאב ןופ ,דלעפ קיטש ןגייא

 ןיא -- טייקרעכיז טימ רע טגָאז -- ,בייא ,ןעז טסעוו .תומהב ןעוועדָאה

 .רעניה ןטסעב םעד רַאפ זירּפ םעד ןעניוועג ךיא לעװ םורַא רָאי רָאּפ ַא

 ...זירּפ ןטשרע םעד ,רעס ,סעי .םֹרֲאפ

 ןטשרע ,םרַאפ רעד ןגעוו טדערעג טסָאה וד תעב ,טָאקס ,טסייוו וד --
 ףרַאד בולק םעד ןיא ךיוא זַא ,ןלַאפעגנייא רימ זיא ,ןכַאז ערעדנַא ןוא זירּפ
 ןכַאז עכלעזַא ןריפנייא ךיוא רשפא ןוא ןעגנורעסעבסיוא ךס ַא ןכַאמ ןעמ
 ןוא דלעפ קיטש עקירעביא סָאד ןטכירפיוא ,לשמל ,ףרַאד ןעמ .ןזיוּפ יוו

 = יטרַאּפ-סעמטסירק ַא ,ךעלבירג ןצכַא ףיוא סרואק-ףלָאג ןצנַאג ַא ןכַאמ
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 ןשיטַאמַארד ַא ןריזינַאגרָא ,רעדילגטימ יד ןופ רעדניק יד רַאפ תונתמ טימ

 ייווצ שטָאכ ,*סרַאטס; עסיורג ןעגנערברעטנורַא ןוא ,רעטסעקרָא ןַא ,בולק

 ןיא טיוט זיא סע .ןכַאז ערעדנַא ןוא ןטסעטנָאק ןריפנייא .רָאי ַא לָאמ

 בייא ךיז טָאה -- !טָאקס רעס ,סעי .ןכַאז ךס ַא ןָאט ףרַאד ןעמ .בולק

 טעװ ,ןָאט ןפרַאד טעװ ןעמ זַא -- .לַאפנייא םענעגייא ייז ןופ טיירפרעד

 ,טשינ טוט'מ זַא .טנעה עטגיילרַאפ טימ ןייטש טשינ לעװ ךיא .,ןָאט ןעמ

 ַא ןיא ךיז טקיטיינ בולק רעד ,טָאקס ,טסייוו וד .םורַא ךיז ןעמ טגירק

 ייסענזיב ןיא ןייג רעדילגטימ ןפלעה לָאז סָאװ ,עסַאק-ייל

 .רעטרעוו ךיא רעה טציא -- ,טָאקס סיוא טיירש -- !דער ױזַא טָא --

 רעבָא ,ביל ךיד בָאה ךיא .ךיא גָאז ,סעיָאב עניימ ןופ זיא סבָאקיישזד בייא

 ןבייא טּפַאלקעג רע טָאה -- ,רעס ,סעי .ךיא גָאז ,ןבָאה ןעמ ףרַאד גניטימ ַא

 טסָאה וד סָאװ סָאד .סעיָאב יד ןלייצרעד סָאד לעװ ךיא -- .עציײלּפ רעד ןיא

 .קנורט ַא טרעוו זיא ,טגָאזעג עטשרע

 ,טליפעג טָאה רע .טרעטכינעגסיוא טָאקס ךיז טָאה ןדער ליפיוזַא ןופ

 ,ןבייא ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע .ןפנָארב קנירט ַא ןיא ךיז טקיטיינ רע זַא

 .ןגָאזּפָא טנָאקעג טשינ טָאה בייא .קנורט ַא ןּפַאכ ןײגנײרַא םיא טימ לָאז רע

 .רַאב ַא ןיא ןײרַא ןענעז טניירפ עדייב

 קיסיירד ןוא יירד לטיּפַאק

 ַאלָאײל ןוא ַאירָאלג

 ןיא ןסעזעג זיא בייא סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא :לַאפוצ רעדנילב ַא

 ןגעװ רענעלּפ סרעטנַאה טָאקס וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןעקנורטעג ,קנעש

 וצ טרינָאפעלעט ַאירָאלג טָאה ,בולק ןגעו דייר יד וצ ןוא םרַאפ ןייז

 ןגעוו ךיז ןדערנעמַאזוצ ,ןירַא בוטש ןיא ריא וצ ןעמוק ליוװ יז זַא ,ןאלאייל

 םעד וצ טמיטשעגוצ אלאייל טָאה ,ןצרַאה ןיא עקכָאיט ַא טימ .סעּפע

 טָאה ץרַאה ריא .רעטבילעג רענעזעוועג סנַאמ ריא ןופ טיזיוו ןקידמיצולּפ

 "ציא םעד ןופ ןטרַאװרעד טשינ יז ןָאק הרושב עטוג ןייק זַא טגָאזעג ריא

 רעבָא ןיוש זיא סע ,גנומיטשוצ עלענש ריא ןסָארדרַאפ יז טָאה סע .ךוזַאב ןקיט

 ַאלָאײל טָאה ,ריט יד ןענעפע םייב .ךיז ןעיצוצקירוצ טעּפכש וצ ןעוועג
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 ןעיורפ עדייב .םינּפ ריא ףיוא לכיימש ןכעלביל ַא ןעיצפיורא טווורּפעג

 טייצ עגנַאל ַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטסעװש עביל יו טשוקעצ ךיז ןבָאה

 ךיז ןּוא ,רעטעװס-רימשזַאק ריא ןָאטעגסיױוא טָאה ַאירָאלג .ןעזעג טשינ

 קידוװעקערש ַא טימ טָאה ָאלָאײל .ןטייז עלַא ףיוא ןקוקמורַא ןביױהעגנָא

 ךיז יז טָאה עטסָאבעלַאב סלַא .טייקיאורמוא סָאירָאלג טריװרעסבָא ץרַאה

 :לכיימש ןטכַאמעג ַא טימ ןפורעגנָא עטשרע יד
 ,לייו ַא ליטש ןעוועג זיא יז --- .ַאירָאלג ,סיוא טוג רעייז טסעז וד --

 טגנערב סָאװ -- טצַאלּפעגסױרַא טָאה טייקירעגיינ עכעלבייוו ריא רעבָא

 ?גָאט ןטימ ןיא םיצולּפ ,ױעהַא ךיד

 טיירדעג ךיז ַאירָאלג טָאה --- ,ךוזַאב ַא טָאלג טשינ זיא סָאד --

 ,ןָאלָאײל ףיוא טקוקעג טשינ יז טָאה ןדער ןתעב .ןסַאצּפָא עכיוה עריא ףיוא

 ףיוא ןעיײרעלָאמ יד ףיוא ןוא ןרושזַאבַא-ןּפמָאל ,ןעגנַאהרָאפ יד ףיוא רָאנ
 ןוא ןַאלָאיל וצ ןבעגעג סיוא ירד ַא םיצולּפ ךיז טָאה יז .טנעװ יד
 : טגָאזעג

 .ךַאז עקיטכיוו ַא ןגעוו ריד טימ ןדערנעמַאזוצ ךיז ליוו ךיא --

 ןעמונעגנָא ךיז טָאה יז .ןָאטעג רעטיצ ַא ָאלָאײל טָאה -- ?וָא --
 ןטייוצ ןיא ןײרַא םוק -- ריא וצ טגָאזעג לכיימש ַא טימ ןוא טומ טימ
 .עװַאק ןלעטשוצ רעירפ לעװ ךיא ,טרַאװ .ןצעזקעװַא ךיז רימ ןלעװ ,רעמיצ

 ַאירָאלג טָאה -- עװַאק ןופ סרעקרַאטש סעּפע ןטעבעג טלָאװ ךיא --
 ןָאברוב רעדָא שטָאקס ןייז ןָאק'ס ,סיוא טשינ טכַאמ סע -- טלכיימשעג
 .קנורט ַא ךיא ליװ רעירפ רעבָא .ףלָאװ ַא יו קירעגנוה ךיוא ןיב ךיא

 ךיא -- .רעקיטומ ןליפ ןביוהעגנָא ךיז ָאלָאײל טָאה -- ,ןייפ --
 ,שטיוודנעס ַא ךיז רַאפ ןכַאמ טלָאװעג טשרָאקָא בָאה

 -קַעװַא ךיילג טָאה ַאלָאײל ,ךיק ןיא ןיירַא ןענעז ןעיורפ עדייב
 ךיז טָאה יז .יקסיו לשעלפ ַא ןוא עדָאס זָאלג ַא שיט ןפיוא טלעטשעג
 ייווצ רעדישזדירפ ןופ ןעמונעגסיױרַא ןוא ,ןסייבנָא ןטיירגוצ ןעמונעג
 ןוא טנעה עריא ןיא טּפַאלקעצ עלעסיב ַא ,שיילפ ענעבירעצ ךעלצעלּפ
 עג ךיז ןבָאה סרעגרובמַאה יד תעב .עינלעטַאּפ רעד ףיוא טגײלעגקעװַא
 -רעסעמ ,סעקטעוורעס -- ףיורעד ,ךעטשיט ַא טגײלעגקעװַא יז טָאה ,ןקַאב
 לזעלג ןטימ שיטי-ךיק םייב ןסעזעג זיא ַאירָאלג .רישעג ןוא לּפָאג-לפעל
 .ןעגנוגעװַאב סָאלָאייל טגלָאפעגכָאנ האנק טימ ןוא טנַאה רעד ןיא יקסיוו
 ,שטיוודנעס רעגרובמַאה םעד ןסעגעג טיטעּפַא טימ ןבָאה ןעיורפ עדייב
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 -ימָאּפ ןוא סעטעל טימ ,עלעביצ עסיז ןופ עלעדער טיירב ַא טימרעד ןיא

 ךיז ייז ןבָאה ,עלעביצ רעד ןיא ךעלדנייצ ערעייז ןסייבנייא םייב .,ןרָאד

 ,ןסע םעד ןיא םעט ןייק טליפעג טשינ טָאה ָאלָאײל שטָאכ .טכַאלעצ עדייב

 וצ ידכ ,עװַאק טימ ןעקנורטרַאפ ןוא עלעביצ יד טעשזירגעג יז טָאה

 ןגיוא עריא ןעמונעגּפָארַא טשינ רעבָא טָאה יז .טייקיאורמוא ריא ןריקסַאמ

 -טסַאג בילוצ .רעלעט ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןַאירָאלג ןופ

 טָאה ַאלָאײל ןעװ .טרעטשעג טשינ ריא ַאלָאײל טָאה טייקכעלטניירפ

 -עג ןוא טלעטשעגפיוא ַאירָאלג ךיז טָאה רישעג סָאד ןשַאו ןביוהעגנָא

 ךיז טָאה ןיײסַאב-שַאװ םייב טשרע .שיט ןופ ןכַאז יד ןעמענּפָארַא ןפלָאה

 : ןפורעגנָא אלָאייל

 ןסיוו וצ קירעגיינ ןיוש ןיב ךיא .המשנ יד סױרַא טשינ רימ יצ --

 .ןצרַאה ןפיוא ריד טקירד סע סָאװ

 -- טגָאזעג ַאירָאלג טָאה -- ,אלָאייל ,ןכַאז ענייש רעייז טסָאה וד --

 ..קַאמשעג טימ טנדרָאעגנייא זיא זיוה ןייד

 ריא ַאלָאײל זיא -- ?ןעמוקעגרעהַא ךָאד וטסיב םעד בילוצ טשינ ---
 .דייר יד ןיא ןיירַא

 ,טערַאגיצ א טרעכיוררַאפ טָאה יז .ַאירָאלג טרעפטנע -- .ןיינ ---

 ,לַאזטסַאג ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןוא זָאלג ןטימ יקסיוו לשעלפ סָאד ןעמונעג

 סעקשטנעה ענעמוג יד ןוא לכעטרַאפ ריא ןָאטעגסיױא טָאה אלָאייל

 רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ַאירָאלג ,לָאז ןיא ןיירַא ךיוא זיא ןוא

 ןטפול רעד ןיא טערַאגיצ םעד ןופ ךיור םעד ןזָאלבעג ןוא עּפַאנַאק

 ןוא לוטש רעטעבעג ַא ףיוא רעביאנגעקַא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה אלָאייל

 ,ןגיוושעג

 .ַאירָאלג טגערפ -- ? דניק ןייד זיא ּוװ ---

 ,לוקס ןיא --

 לעװ ךיא .ןעז טשינ םיא לעװ ךיא סָאװ ךימ טסירדרַאפ סע --

 ץעז ַא ןבעגעג םעטּפַאר ךיז טָאה יז --- ...? לעװ .סעדעררָאפ ןָא ןטערטוצ

 זָאלג ןופ טּפוזעגּפָא ,לצעט-שַא םעד ןיא טערַאגיצ םעד טשטעווקעצ ,ףיוא

 :טגָאזעג ןוא יקסיוו טימ

 ךיז טביילק בולק רעד זַא ,ךיוא אמתסמ טסייוו וד ןוא ןסייוו עלַא --

 סָאד .ּפָא ךיז טגָאז ןָאסרעטעּפ רַאמלע .טנעדיזערּפ םעיינ ַא ןלייוווצסיוא

 ךס ַא ןַארַאפ ןענעז סע .ךיז ןטיירג עלַא .גנוריסַאּפ עסיורג ַא ןייז טעוו
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 רשפא ןוא ,ןַאמ ןייד ,ןַאמ ןיימ ,טָאבָאר רעטלַאװ ;טמַא םעד ףיוא םינלעב

 .ערעדנַא ךָאנ

 --- .טיור ןרָאװעג אלָאײל זיא --- ? רימ טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ --

 זיולב בולק ַא ךָאד זיא סָאד .ןטפעשעג סנַאמ ןיימ ןיא טשינ ךיז שימ ךיא

 .רענעמ רַאפ

 רעיינ רעד ןייז טעװ סע רע טשינ ךיד טרעמיק סע ,זיא סָאװ --
 ןרַא טשינ טעװ ךיד -- .טרעדנּוװעג ַאירָאלג ךיז טָאה -- ?טנעדיזערּפ

 ? רעטלאוו רעדָא ,טנעדיזערּפ ןרעוו טעװ קינ ןוא ? ןרילרַאפ טעװ בייא ביוא

 ?ריד רַאפ טשינ סערעטניא םוש ןייק ןכַאז עלַא יד ןבָאה

 ןײֹרַא ןגיוא יד ןיא ןַאירָאלג טקוקעג אלָאייל טָאה -- ?ֹוד ןוא ---

 .ןרילרַאפ טעוו בייא ביוא ,ןרעגרע קרַאטש טעװ ךימ --

 ןרעטנוא ןָאטעג עקכָאיט ַא ריא טָאה סע ,טרעטיצעגפיוא טָאה אלָאיײיל
 ןרעטנוא טגײלעגרעטנוא ןוא עלעשיק ַא ןביוהעגפיוא טָאה יז .ןצרַאה

 טלָאװ יז יװ ,לעטשנָא ןטימ .ןציז וצ רעמעװקַאב ןייז ריא לָאז סע ,ןקור

 טימ יז טָאה ,עטבילעג ענעזעוועג סנַאמ ריא טימ טדערעג טשינ ללכב

 ,ַאירָאלג ןרעגרע ךיד סָאד לָאז סָאװרַאפ -- טגערפעג ןגיוא עשיצעק
 ?טנדיזערּפ רעיינ רעד ןייז טשינ טעװ ןַאמ ןיימ סָאװ

 ,עלייוו ַא ליטש ןבילבעג זיא יז .עגַארפ יד ןענַאטשרַאפ טָאה ַאירָאלג

 ןפורעגנָא ךיז יז טָאה דלַאב .רעטרעװ עקיסַאּפ יד טכוזעג טלָאװ יז יו
 טעװ ןַאמ ןייד ביוא ,גנוקנערק ןבָאה ךיא לעװ יאדװַא -- : לכיימש ַא טימ
 ןַאמ ןייד רעטרעוו יד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה יז) ןרעוו טלייוועג טשינ
 םעד ןיא טשינ רעבָא ,((קערש עטסיזמוא ןופ ןאלָאיײל ןעיירפַאב וצ ידכ

 רַאפ ןיימ ךיא .(אלָאיל טרָאװ סָאד טצריקרַאפ) יל ,טסכַארט וד יװ ,ןיז

 .יל ,הבוט ןייד

 .ףיוא רימ רעלק ,אנרדא --

 ,ןסייוו עלַא ןוא ךיא .יל ,ּפָאק טימ ןרעה ךימ טסלָאז וד ליוו ךיא --

 רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא בייא זַא ,ךיוא ןסייוו עלַא .ןַאמ ןייד זיא בייא זַא

 ..ןָאטעג ץפיז ַא יז טָאה -- .דוס ןייק טשינ זיא סָאד .רעטבילעג

 .עטרעטישרעד ַא דייר יד ןיא ןיירַא ריא ַאלָאײל זיא -- !ַאירָאלג ---
 ---!ןַאמ סיורפ רערעדנַא ןַא ןגעוו ןטכַארט ןוא ןײגמורַא טשינ טסנָאק וד --
 טסיב -- ןבעגעגוצ לכיימש ןרעטיב ַא טימ ןוא ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה יז
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 ענייד ןעּפַארדסיוא ריד לָאז ךיא זַא ,ןגָאזנָא רימ ןעמוקעג טשינ ךָאד

 ..? ןגיוא עקיטכיל

 ןיא .דחּפ סאלָאיײל ןעמונַאב טָאה יז .טלכיימשעג קיאור טָאה ַאירָאלג

 טכַארט "עוויַאנ ַאזַא זיא יז, .ןַאלָאײל ןגָארקעג ביל יז טָאה טנעמָאמ םעד

 ךיילג ןאלָאײל טקוקעג ךעלטניירפ ןוא ןגיובעגרעביא ךיז טָאה יז .ַאירָאלג

 ןסַאלעג ןוא טערַאגיצ ַא טרעכיוררַאפ רעדיוװ ךָאנרעד .ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 : ןדער ןביוהעגנָא

 ןבָאה םיא לָאז ךיא ןעוו ,ךעלריטַאנ טשינ ןעוועג טלָאװ סע ,יל --

 גָאז .ןגָאז סָאד לָאז ךיא ןעוו ,ןיטירקָאּפיה ַא ןעוועג טלָאװ ךיא .ןסעגרַאפ

 ןופ טונימ ַא -- ..?ןסעגרַאפ םיא טסלָאװ עגַאל ןיימ ןיא ,יל ,רימ

 יד טימ יז טָאה ַאירָאלג רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה ַאלָאײל .טייקליטש

 טשינ ריד ןיב ךיא ,ָא -- :ךישממ זיא יז .ןגייווש לָאז יז ןטעבעג ןגיוא

 טכַארטעג טלָאװ ךיא ןעוו .ןַאמ ןייד ןעמענוצ ליוװ ךיא זַא ,ןגָאזנָא ןעמוקעג

 לכיימש ַא טָאה יז -- ...ריד וצ ןעמוקעג טשינ ךָאד ךיא טלָאװ ,םעד ןגעוו

 ןוא .ביל טציא ךָאנ םיא ךיא בָאה ,ןתמא רעד ןיא -- טצעזעגרָאפ ןוא ןָאטעג

 טימ ןיב ךיא קיצרַאהנּפָא יו טסעז .תמא רעקיליײה סטָאג זיא ,יל ,סָאד

 רימ רע טָאה ,המחלמ רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע טניז רעבָא ...? ריד

 ןייק טשינ ןוא ןטוג ןייק טשינ ,ןפרָאװעגוצ טשינ קילב ןייא ןייק ךָאנ

 יז -- .טריטסיזקע טשינ לָאמ ןייק טלָאװ ךיא יו ,טשינרָאג --- ןטכעלש

 טסירדרַאפ לָאמ ליפ -- ןגיוצעג רעטייוו ןוא זָאלג ןופ טפיזעגּפָא טָאה

 ,טָאהעג ביל טשינ לָאמנייק ךימ טָאה בייא זַא ,ךעלגעמ זיא'ס ...ךימ סָאד

 ַא ףיוא ,ליּפש-רעדניק ַא יו רעמ ןעוועג טשינ רשפא זיא עביל רעזדנוא

 -רַאפ ןיא יװ יז טָאה -- ,יל ,טסײטשרַאפ וד ...רעמ טשינ ,עלייוו רעצרוק

 טשינ ױזַא-וצ-יזַא ןבָאה עדייב רימ -- .ןָאט םעד ןביוהעג גנואיורט

 ןוא ,םעד ןגעק קרַאטש ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ לייוו ,ןבָאה הנותח טנָאקעג

 הנותח טשינ טָאה רע יבַא .ןופרעד טייוו ןעוועג ןענעז ןרעטלע סבייא ךיוא

 רעמ ךָאנ ןדירפוצ ךיא ןיב ,טָאטש רעזדנוא ןופ לדיימ ַא טימ טָאהעג

 ןוא שטנעמ רעביל ַא זיא רע .יורפ ןייז טסיב וד סָאװ ,ןדירפוצ ךיא ןיב

 ,אנקמ ךיד ןענעז ןעיורפ ןוא ךעלדיימ ךס ַא .ןצעש וצ םיא יו טסייוו וד
 בולק ןיא סעיָאב יד זַא ,זיא תמא רעד .ןַאמ סיורפ ןייא רָאנ זיא בייא לייוו

 רעינ רעד ןייז לָאז רע זַא ןליוו ייז ןופ ךס ַא .ביל ךיוא םיא ןבָאה

 | | ,טנעדיזערּפ
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 ריא סָאװ ,טוג טליפעג ךיז טָאה יז .טמערַאװעצ ןעוועג זיא ַאירָאלג

 טּפוזעגנײרַא ךָאד יז טָאה ,טציהעצ לסיב ַא שטָאכ .טשינ טעשזדנַאלב גנוצ

 רעד ןייז טניימ סע סָאװ ,ןאלָאײל רַאפ ןרעלקרעד ןביוהעגנָא ןוא טּפַאנש

 רַאפ טניימ סע סָאװ ןוא .בולק-רעקייב-ינרַאב טנַאנעטײל ןופ טנעדיזערּפ

 טָאה ַאירָאלג .בולק ןופ "ידייל עטשרע, יד ןייז וצ ,ןַאלָאיל רָאפ ,ריא

 רָאטקורטסניא םעד טנעקעג טוג טָאה יז זַא ,ןבעגוצוצ ןסעגרַאפ טשינ

 "ףעלדיימ-רישט; עלַא ןופ עטשרע יד יז זיא ןעוועג .רעקייב רעטסימ

 זַא ,םירוחב יד ןשיװצ רעלוּפָאּפ רעייז ייברעד ןוא דלעפי-טרָאּפס ןפיוא

 "רעביא ןוא גנַאל טדערעג טָאה יז .ןעוועג אנקמ יז ןבָאה ךעלדיימ יד

 טימ טמיטשעג ןבָאה ,סעומש ןקיטציא סַאירָאלג ןופ ןכַאז ךס ַא ,קידנגייצ

 ןופ געט עטשרע יד ןיא ןַאלָאײל טלייצרעד טַאהעג טָאה בייא סָאװ םעד

 ,ןילקורב ןיא ,קרַאּפ-טקעּפסָארּפ ןיא קידנריצַאּפש ,טּפַאשטנַאקַאב רעייז

 יב ןוא טקריװעג טָאה דייר סַאירָאלג ןופ ןָאט רעד .טָאטש ןיא ןוא

 ןסעזעג זיא יז .ריא וצ יורטוצמוא רעד ןּפעװסױא ןעמונעג טָאה ןַאלָאייל

 דיר סַאירָאלג .טרָאװ ןייא ןייק ןזָאלעגכרוד טשינ ןוא ךעלגעװַאבמוא

 פוז א ךָאנ ןעמענ םייב .ןליפעג סַאלָאײל ןעשטשַאל ןביוהעגנָא ןבָאה

 ןײרַא ריא ַאלָאײל זיא ,טערַאגיצ ַא קידנעיצרַאפ ,עדָאס ןוא שטאקס םענופ

 : טגָאזעג קיאור ןוא דייר יד ןיא

 ךיוא ליפ ךיא .רימ ןופ רעירפ ןבייא טסנעק וד .טוג רעייז ,ןייפ ---

 ..רעבָא ,טניירפ ַא רימ טסיב וד זַא

 "רֲאפ ךיז יז טָאה -- ,יל ,טָאג ןופ תמא רענייר רעד זיא סָאד --

 .ךיור טימ ליומ ןלופ םענופ טענילכ

 טשינ רעבָא ןָאק ךיא ,ריד ביילג ךיא ,ַאירָאלג ,ריד ביילג ךיא ,ָאי --
 םענעגיא םעד ןפלעה ףרַאד בייוו ַא ?סָאד טסוט וד סָאװרַאפ ןייטשרַאפ

 ןייז ךָאד וד טסעװ ,טנעדיזערּפ סלַא ןרעוו טלייוורעד טעװ קינ זַא ,ןַאמ

 ו רָאנָאה ַאזַא ןבעגקעװַא רימ וטסלָאז סָאװרַאפ ,בולק ןופ ידייל עטשרע יד

 רענעריובעג א זיא רע .יל ,ןַאמ םענעגייא ןייד טשינ טסנָאק וד --

 רע רעדייא .ךיז ףיוא ּפָאק ןטוג ַא טָאה ןוא ליופ טשינ זיא רע ,רעריפ

 וצ טוג ןוא טנַארעלָאט זיא רע .רעביא טוג רע טכַארט ,ןָאט סעּפע טייג
 ןייק טשינ ייז ןבָאה בולק ןצנַאג ןיא .רענדער רענייש ַא ייברעד .ןשטנעמ

 ..?ןעמ ףרַאד ךָאנ סָאװ .ןבייא ןופ שטנעמ ןרעסעב

 ךיא -- .טלכיימשעג ַאלָאײל טָאה -- ןייפ ןוא טוג ץלַא זיא סָאד --
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 רעגניז בקעי

 ןימ ףיוא טרעפטנעעג טשינ רעבָא טסָאה וד .ריד טימ טשינ ךיז רַאּפש

 .עגַארפ

 ַאלָאײל ,לַאז ןרעביא קירוצ ןוא ןיהַא ןייג ןביוהעגנָא טָאה ַאירָאלג

 ַא יװ טגיײלעגנעמַאזצ ,לוטש רעטעבעג רעד ףיוא קיאור ןסעזעג זיא

 עיולב עטסַאּפעגסױא ןגָארטעג טָאה יז .ךיז רעטניה סיפ יד טימ ,לצעק

 ,רענעלק ןעזעגסיוא טציא טָאה ןוא ,עקזולב עסייוו ַא ןוא ןזיוה-יזריושזד

 ,טגעװַאב רדסכ ךיז ןבָאה ןעלּפַאצרַאװש עריא .ןַאירָאלג ןופ רעכעלטנגוי

 עצינדופס רעטכייל ַא ןיא .,ַאירָאלג .ןעגנוגעװַאב סַאירָאלג קידנגלָאפכָאנ
 עריא ךיז ןבָאה ןסַאצּפָא יד ןופ יירד ןדעי ייב .עקזולב רעטרילָאק ַא טימ

 ענייש-תמא ןַא זיא יז; .ןעלסקַא יד רעביא טעדיוהעג ןקָאל עדנַאלב

 ןיא ןבילבעגנייטש לָאמ ַא טימ זיא ַאירָאלג .ַאלָאײל טכַארט *עקנידנַאלב

 :ןָאטעג גָאז ַא ץפיז ַא טימ ןוא ,ןַאלָאייל רעביאנגעק ,רעמיצ ןטימ

 יז טָאה -- טניימ רע .ןַאמ ןיימ זיא ףַאלוא קינ ,תמא זיא סע ,ָאי ---

 רֶע יו ,בולק ןופ רעדילגטימ יד ןריזירָארעט טעװ רע זַא -- ,טרעטיבעג

 טצעזעגקעווַא ךיז טָאה יז --- .רעדניק ןוא בייוו ןייז ףיוא קערש ַא ןָא טפרַאוװ

 -רַאפ ,זייב ןייז געלפ ךיא -- :טגָאזעג ךעלקיטייוו ןוא ןַאלָאײל וצ רעטנענ

 טרַא ,רימ טפַאשרַאפ רע סָאװ שפנ-תמגע סָאד .רעמ טשינ רעבָא ,טרעטיב

 ךיא --- .טנייועצ ךיז יז טָאה -- .יל ,ךעלקילגמוא ןיב ךיא .טשינ ךימ

 סָאװ וצ טשינ ךיא בָאה ,רעדניק יד טשינ ןעוו .םַאזנייא ךעלקערש ןיב

 .ןבעל וצ

 -גווושג ךיז ַאלָאײל טָאה -- ? ךייא ןשיװצ יירעגירק יד סָאװרַאפ ---

 ןבעגעג ךייא ,סענזיב יד ןיא ןעמונעגנירַא םיא טָאה עטַאט ןייד -- .טרעד

 ..ענייש ַאזַא טסיב וד ןוא דניק ןייש ַא טָאה ריא ,זיוה ןייש ַא

 סייו ךיא -- .ןגיוא עריא טשיװעגסיוא יז טָאה -- .יל ,קנַאד ַא --

 ןלעטשרעטנוא ,ןגירק וצ ךיז ביל טָאה רע .רע זיא שטנעמ ַאזַא טָא .טשינ
 ױזַא ,עיזיוועלעט רעד ןגעוװ זיא ,ןסע ןגעוו טשינ זיא .ןציירפיוא ,ךעלסיפ

 טשינ רימ רע ליוו טג ןייק ןוא .טשינ םיא טלעפעג ךַאז ןייק .רעהפיוא ןָא

 טגָאז ױזַא .רימ טימ טַאהעג הנותח רע טָאה ,רע טגָאז ,עביל ןופ .ןבעג

 לסיב ַא ןסָאגעגנָא טָאה יז --- .סעּפע קנירט ךיא ןעוו רעסעב ךיז ליפ ךיא ...רע
 -עג ,ןָאט טשינ לָאז ךיא סָאװ --- .ןעקנורטעג ןוא שימוצ-עדָאס ןָא שטאקס
 ,שטנעמ ַא ןענעגרה רע ןָאק ,ןָא םיא טמוק שכוי יד ןעוו .טשינ םיא טלעפ

 טָאה -- ,ערעייט ,יל .דחּפ ןבָאה ךיוא ןָאק רע זַא ,ןזייוו םיא ליוו ךיא ןוא
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 יױרפ עטקידײלַאב ַא סָאװ ץענערג ןייק ָאטשינ זיא סע -- ,טנייוועג יז

 ..ןָאט ץלַא ןָאק
 ןייק רָאג טסָאה -- .טרעדנוװעג ַאלָאײל ךיז טָאה --- ,טָאג ןיימ ---

 ..ןגיל ןעמ ןָאק יװ ..?ןַאמ ןייד טימ טָאהעג טשינ דיירפ

 רעדעי :ןסיװ טספרַאד וד ,שזדעלָאק ןיא ןעגנַאגעג טסיב וד ,יל --

 רענעריובעגנייא ןייז ןופ ןוא רעטקַארַאכ ןייז ןופ טכענק ַא זיא שטנעמ

 לָאמ ַא בָאה ךיא .ץעזעג םעד ןגילרעטנוא ןשטנעמ עטסערג יד ןליפַא .רוטַאנ

 ןשטנעמ עטכעלש ןוא עטוג ןַארַאפ רעבָא ןענעז סע .םעד ןגעוו טנעיילעג

 ױזַא ןוא וד טסיב ױזַא .רוטַאנ ןייז ןופ ףַאלקש ַא זיא רענייא רעדעי ןוא

 ןופ גנוקידירפַאב ןבָאה סָאװ רענעמ עסיוועג ןַארַאפ רעבָא .ךיא ןיב

 זיא קינ ןשטנעמ ןקינײיּפ וצ ביל רעדיוװ ןבָאה ערעדנַא ,תויח ןקינייּפ

 טרעטיצ רע ,סטכעלש ןָאט טימ זיולב טשינ ךיז טנגונַאב רע ,טסידַאס ַא

 זיא סָאד .טנעה ענייז רעטנוא ךיז טלּפַאצ ןברק רעד ןעוו ןגינעגרַאפ ןופ

 ךיז לָאז ךיא ןעוו !ָא .טייהטניוועג ענעריובעגנייא ןייז -- טקניטסניא ןַא

 -- ,יל -- ...רע זיא ןַאמ ַאזַא ...רעקיטש ףיוא ןסירעצ ךימ רע טלָאװ ,ןזָאל

 דער .ןַאמ ןייד ףיוא סולפנייא ןא טסָאה וד -- עמעט יד ןטיבעג יז טָאה

 רע ,קידנעטשבלעז וצ זיא רע ,ןבייא ןעק ךיא .ןפיול לָאז רע זַא וצ םיא

 -רעד רעדָא תובוט ןטעב ןלעװ לָאז רע זַא ,ןײלַא ךיז ןיא ליפ וצ טביילג

 ..ןגָאז םיא טסעװ וד זַא ,רעבָא .ךיז ןקירעדינ

 טשינ ץלַא ךָאנ ַאלָאײל טָאה --- ...?ןַאמ ןייד ןיימ ךיא ,קינ ןוא --

 ,הנווכ סַאירָאלג ןעמענַאב טנַאקעג

 לָאז רע זַא ,טשינ ליוו ךיא .רענעלּפ עניימ ןופ טשינ טסייוו קיג --
 ,סורט ַא זיא קינ .ןסיוו ָאי טעו רע זַא טשינ ךיוא טרַא ךימ ןוא ,ןסיוו
 סנייא ץלַא רימ טיורטעג ןוא ןקיטכעדרַאפ רימ טוט רע .זָארג ןיא גנַאלש ַא
 ,סעכ טימ ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז יז טָאה -- *! סיה טיוו לעה וט, .טשיג

 ,תועט ַא ךיא ךַאמ רשפא .רימ רַאפ סעיינ ַא זיא ץלַא סָאד ,ַאירָאלג ---

 ןגיוא עניימ ןיא עירעטסימ .ַא טסיב וד רעבָא

 .טכַאלעצ ךיז יז טָאה -- ?עירעטסימ ַא ,ךיא ---

 בָאה ךיא .ןגעוו עכלעזַא טשינ ייטשרַאפ ךיא -- .עירעטסימ ַא ,ָאי --
 .טניירפ עניימ ייב טשינ ןוא עמַאמ-עטַאט עניימ ייב טשינ ,ןעזעג טשינ סָאד
 זַא ,רימ וצ טסמוק וד ןוא ןַאמ ַא טסָאה ,יורפ עטַארייהרַאֿפ ַא טסיב וד

 :טושּפ ןדער ןיוש ךימָאל ןוא ,ןַאמ םענעגייא ןייד ןגעק ןפלעה ריד לָאז ךיא
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 העגניז בקעי

 טשינ סייוו ךיא .ןַאמ ןיימ זיא סָאװ ,ןטבילעג םענעזעוועג ןייד תבוטל ןוא

 "רַאפ רענדָאמ ַא ןיא ךימ טסלעטש .טשינ יצ ,ןביילג ריד ךיא לָאז יצ

 רימ טָאה לכׂש ןיימ --- .רעמערַאװ ןרָאװעג זיא םיטש ריא --- .טייהנגעל

 ךיז ןגעװ רעירפ טכַארט רענייא רעדעי זַא ,טגָאזעגרעטנוא לָאמ עלַא

 ןופ ןעניװעג סעּפע ליװ רענייא רעדעי .ןצונ םענעגייא םעד ןגעוו ,ןיײלַא

 טעװ ןַאמ ןיימ זַא ,םעד ןופ ןבָאה וטסעװ ,רעגייטש ַא סָאװ .םישעמ ענייז

 ,טטכעלש ןייק טשינ ןיימ ךיא ,ַאירָאלג ,ךימ ייטשרַאפ ? טנעדיזערּפ רעד ןייז

 "עגרעהַא טשינ טסיב וד זַא ,ךיא סייוו ןענַאװ ןופ רעבָא .ריד ביילג ךיא

 רעצנַאג רעד ןגעוו רימ ייב ןריּפשוצסיוא ןאמ ןייד ןופ ןרָאװעג טקיש

 ? ךַאז

 טסכַאמ -- .טכַאלעצ ַאירָאלג ךיז טָאה -- ?ןקינ רַאפ ךיא ,רעוו ---

 טלָאװ ךיא ןעוו -- .טסנרע ןרָאװעג םיצולּפ זיא יז --- ,יל ,ןכַאל םוצ ךימ

 טספרַאד .ןָאטעג סָאד ךיא טלָאװ ,טכַאניב טנייה ןקיטשרעד טנָאקעג םיא

 .קינ יו ,עקידמינּפיײװצ ןייק טשינ ןיב ךיא ,יל ,ןענעק ןיוש ךימ

 רעצנַאג רעד ןגעוו רימ טָאה בייא .ַאירָאלג ,טשינרָאג גָאז ךיא --

 טָאה ַאירָאלג ,תמא ןעװעג טשינ זיא סָאד -- .טלייצרעד טשינ ךַאז

 סָאד ןסירעגרעביא טשינ רעבָא ריא טָאה יז ,םעד ןיא טביילגעג טשינ

 -- טדערעג רעטייוו ַאלָאײל טָאה -- טשינ רימ טסגָאז וד ןעוו --- .ןדער

 ,ַאירָאלג ,יײטשרַאפ ךיא .ערעפַא רעצנַאג רעד ןיא דנילב ןעוועג ךיא טלָאװ

 סָאװרַאפ ,רעבָא .ןייפ ןוא טוג .ןבייא רַאפ זַאט סאד טסליוװ וד סָאװרַאפ

 .י:? בייוו ןייז ,רימ רַאפ ןָאט סָאד וטסלָאז

 .דליב עצנַאג סָאד טשינ רעבָא זיא סָאד .יל ,סָאד סייוו ךיא ---

 ריד ןעיירד טשינ ,רעבָא זיא רעסעב .ןכַאז ךס ַא ןלייצרעד ריד ןָאק ךיא

 רערעטיב טימ לופ ןענעז ןליפעג עניימ .תוגאד עניימ טימ ּפָאק םעד

 .טקעּפסער-טסבלעז לסיב סָאד זיא -- ןבילברַאפ זיא רימ סָאװ ץלַא ,דנַאש

 ןיימ ןלעטשרַאפ ןלָאז סָאװ ,ןלירב עלעקנוט ןייק ןגָארט טשינ רעמ ליװ ךיא

 ןזומ ןיוש לעװ ךיא .ןקוק ךיא ליוװ ןיירַא ןגיוא יד ןיא תמא םעד .היאר

 .טַאהעג ביל טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמ ַא טימ ןרָאי עניימ ןבעלּפָא

 ..טרעגנַאװשרַאפ לָאמ סעדעי ךיא טלָאװ ,םיא ביולרעד ךיא ןעוו ,טָאג ןיימ

 | ..םס יװ ,טנייפ םיא בָאה ךיא ,רעניימ טָאג

 וד זַא ,עז ךיא -- .תונמחר טימ ןַאירָאלג ףיוא טקוקעג טָאה ַאלָאײל

 .דיר עכלעזַא ןקערש ךימ רעבָא -- טגָאזעג יז טָאה -- טכערעג טסיב
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 עכלעזַא ןעמענוצנָא ךיד ןביירט סָאװ ,תוביס יד ןיא טשינ לפייווצ ךיא

 ..ןַאמ ןייד ףיוא תונמחר בָאה ךיא .טירש

 ַאירָאלג זיא -- ףרווװסיוא םעד ףיוא תונמחר רעקינייו בָאה --

 ןייק ןָאט טשינ טעװ קינ .ךיז ןגעוו רעסעב טכַארט -- סעכ ןיא ןרָאװעג

 ןלעװ ריד לָאז ךיא ןעוו .ןגעוו סדניק ןוא בייוו ןייז רַאפ גיוא ןטימ לטניּפ

 וטסלָאװ ,סעּפַאל עטיירב ענייז ןופ בייל ןיימ ףיוא סנכייצ עיולב יד ןזייוו

 ךיילק ריא ףױרַא יצ א ןבעגעג לענש טָאה יז -- .טדערעג שרעדנַא רשפא
 -עגּפָא רעש יז טָאה -- ?טסעז -- .בייל ריא ןופ ןלייט טזױלבטנַא ןוא

 ,טצפיז

 -ַאב ךיז ןרערט ןבָאה -- !ךעלקערש ךָאד ןזיא סָאד ,טָאג ןיימ --

 סַאירָאלג ףיוא סנכייצ עיולב יד קידנעעזרעד ,ןגיוא סַאלָאײל ןיא ןזיוו

 טָאה -- ?ןעמעלַא םעד ןופ ףוס רעד ןייז טעוװ סָאװ -- .טיוה רעסייוו

 ,בייל ןצנַאג ןפיוא טרעטיצעג ַאלָאײל

 -- טשינרָאג ןיוש טרַא ךימ ,"ראמ ינע םעד ייא וויג טנאד ייא; --
 ןוא טדײל רע יװ ןעז ליו ךיא -- .טמערוטשעגסױרַא ַאירָאלג טָאה
 ןיא ךיז טפרַאװ רע יװ ןעז ליוו ךיא .דיײל ךיא יװ ױזַא טָא ,טצכערק
 -- .ןייצ יד טימ טצירקעג יז טָאה -- ןעז ךיא לי סָאד ָא-טָא ,סעיסלּוװנָאק

 יי! ןעז ךיא ליוװ טולב ןייז

 עריא טשיוװועג ַאלָאײל טָאה -- !גונעג ,יעק ָא ,ַאירָאלג ,יעק ָא --
 ? ריד רַאפ ןָאט ךיא לָאז וטסליװ סָאװ --- .ןגיוא

 טָאה בייא -- .ןָאטעג גָאז ַא ַאירָאלג טָאה -- ,יל ,ןייא ךיז רעה --
 רעטש ָאט ,םירבח ענייז ביל טָאה רע ,טעברַא ןייז טצפצש ,בולק םעד ביל

 רע זַא ,וצ םיא דער ,םיא ףלעה .יורפ עקיטכיזרעפייא ןַא יװ טשינ םיא
 ,ביל ךיד טָאה רע ,בייוו ןייז טסיב וד .טנעדיזערּפ רעד ןייז ןלעוװ לָאז
 ,טעּפש וצ טרעװ סע רעדייא ,ףמַאק-לַאװ ןיא ןײגניײרַא לָאז רע זַא ךַאמ ָאט
 ,סייו ךיא .ךעלעדייר עסיז ענייז טימ תוחומ ערעייז טמסרַאפ קינ רעדייא
 ,טײרלַא רעמ ךָאנ רע זיא טלָאמעד ,רע טפמעק -- ךיז טנשקערַאפ בייא ןעוו
 ןופ קנעדעג ךיא .קיביגכָאנ ןוא ךייוו ןייז טשינ רע לָאז ,יל ,קנעדעג רעבָא
 םעד ןעמונעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ןכַאז ךס ַא ןָאט טגעלפ בייא יװ ,לוקסייה
 ,טגלָאפעג טשינ רע טָאה ךימ .ןגָאז סָאד םיא געלפ ךיא .ךיז רַאפ טידערק
 ..ןָאט לָאז רע סָאװ געוו םעד ןזייו םיא טספרַאד ,יל ,וד רעבָא

 סע -- ןגָאלשעגרעביא ריא ַאלָאײל טָאה -- ַאירָאלג ,רעבָא --
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 רעגניו בקעי

 ןיא זיולב טשינ טשינ ןוא ןלעװ ןיימ ןיא זיולב טשינ ךָאד ךיז טלדנַאה

 .רעדילגטימ יד ןיא ךיוא ךיז טדנעו סע ..ןבייא

 יד -- ,טנָאועג ַאירָאלג טָאה -- רעביא רימ זָאל ןכַאז עלַא יד --

 "רַאפ ךיז ןלעוו ייז .ץלַא ףיוא טיירג ןענעז ייז ,סייה גונעג ןענעז סעיָאב

 סיז יז טָאה --- .ןגייב ייז לעװ ךיא רָאנ ןוא !טולב ןייז ןליוו ייז ! ןטסעמ

 רעבָא ,רימ רַאפ הרּפכ יד טציא ךָאנ ןרעוו ייז ןופ ךס ַא --- .טלכיימשעג

 -- .יורפ עטַארייהרַאפ ַא ןיב ךיא לייוו ,ייז ףיוא םוא טשינ ךימ קוק ךיא

 יז זיא -- ,יל ,רימ גָאז --- .טשוקעג יז ןוא ןַאלָאײל ןעמונעגמורַא טָאה יז

 ךיא זַא ,רימ ביילג ...? רַאנ וצ טכַאמעג ךיז ךיא בָאה -- טסנרע ןרָאװעג

 ןּפיז ןוא ליטש ןענייוו ןעמונעג יז טָאה --- ןפלעה טנָאקעג טשינ ךיז בָאה

 ,קיצרַאהנּפָא ױזַא טדערעג טשינ םענייק רַאפ ךָאנ בָאה ךיא --- .לזענ ןטימ

 ןיב ךיא זַא ,יל ןגייצרעביא ךיז טסעװ .ןעמַאמ ןיימ רַאפ טשינ ןליפַא

 ...טניירפ רעתמא ןַא ריד

 -ָארבעג יד ןיוש ןבָאה ,זיוה סבָאקיישזד ןזָאלרַאפ טָאה ַאירָאלג ןעוו

 .סנרָאג עטשרעביוא יד ןופ ןביוש יד ןיא טצנַאלגעגּפָא ןלַארטש-ןוז ענעכ

 ןעמענוצפיוא רעירפ סָאװ ידכ ,ןגיובעגנייא ךיז ןבָאה ןגייווצ עטכידעג

 ,ןליבָאמָאטױא עטמערַאװעצ טימ לופ ןעוועג ןענעז ןסַאג יד ,ןטָאש לסיב ַא

 ןדָאלעגסיוא טָאה יז סָאװ ,ענעדירפוצ ַא .םיהַא טלייאעג ךיז ןבָאה סָאװ

 יורפ רעד רַאפ דָארג ןוא ,ןצרַאה ןפיוא טקירדעג ריא טָאה סָאװ ,אשמ יד

 -- ,טציא ךָאנ טצכעל ץרַאה ריא ןעמעוו ךָאנ ,ןטבילעג ןטשרע ריא ןופ

 זיא ַאלָאײל עקיזָאד יד; .טימעג קיאור ַא טימ רַאק ריא ןבירטעג יז טָאה

 טנָאקעג טשינ טָאה יז .טלכיימשעג יז טָאה --- ?שידָאמטלַא ןוא וויַאנ רעייז

 "גדירפוצ ךיז ןָאק ,ַאלָאײל יװ ,יורפ ענייש ןוא עגנוי ַאזַא יו ןייטשרַאפ

 םייב ןָאטעג ּפוצ ַא ריא סע טָאה טנעמָאמ םעד ןיא .ןַאמ ןייא טימ ןלעטש

 ןטנעמָאמ עכעלקילג יד ןעמוקעג קנַאדעג ןפיוא ריא ןענעז סע .ןצרַאה

 ןוא סַאג רעקיטייז ַא ןיא רַאק יד טלעטשעגקעװַא טָאה יז ...ןבייא טימ

 ףיוא טלקײקעגּפָארַא ךיז ןבָאה ןרערט עסיורג ייווצ ,ליטש ןציז ןבילבעג

 :ךעלעקעב עקיטכיל עריא

 לָאמ ןייא שטָאכ םיא ןוא ,ןטבילעג ַא טַאהעג שטָאכ ַאלָאײל יד טלָאװ;

 טדערעג יז טָאה -- *טַאהעג דניק ַא םיא ןופ שטָאכ ךיא טלָאװ ; ןטַאררַאפ

 .ןרערט עסייה ןסָאגרַאפ השעמ-תעב ןוא .ךיז וצ

 .למיה ןפיוא ןָאטעג שטשילב ַא טָאה ןרעטש רעסיורג-קיטכיל ַא



 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טָאה יז .ָאטיוא ריא ןופ רעגייז םעד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג טָאה ַאירָאלג

 טקנימשרַאפ ןוא לזענ סָאד טרעדוּפעגנָא ,ןגיוא עריא טשיוועגסיוא ךיג ףיוא

 טגיילעג ךיז ןוא שוט ַא ןעמונעג ,םייהַא ןעגנַאגעג טציא טלָאװ יז ,ןּפיל יד

 טימ ןפערט וצ טלעטשַאב ךיז טנוװָא ןטכענ רעבָא יז טָאה ,ןירַא טעב ןיא

 קינג ןוא ,ןשיױטנַא ֹוצ םיא ץראה ןייק טשינ טָאה יז .יבמָארקַאדעמ ןָאשזד

 "עגפיוא קירוצ טָאה יז .סענזיב בילוצ טָאטש רעד רעסיוא סנייאצלַא זיא

 ,רָאטָאמ-רַאק םעד ןפיול טזָאלעג ןוא רָאטַארילעסקע םעד ןסָאלש

 זיא יז ןעו ףןסַאג עכעלטע רעביא טײרדעג ךיז טָאה ָאטיוא ריא

 ,טכַאנ יד ןבעגעג וצ-לַאפ ַא לָאמ ןייא טימ זיא ,ךַאילש ןטיירב ןפיוא סױרַא

 ןַארַאפ למיה ןטיוא ןרעטש ןענָאילימ יד ןשיווצ זיא יצ ,טכַארטעג טָאה יז

 ףיוא טעװערעקרַאפ ךיג טָאה יז ,לרוג ריא רעביא טכַאװ סָאװ ,ןרעטש ַא

 "רעמוז סיבמָארקעדעמ ןָאשוד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,געוו ןקיטיײז ַא

 .ןפערט וצ טדערעגּפָא טַאהעג ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,גנוניווװו

 רעויה ךופ רעיוב רעקיטפערק רעד טָאה טנַאה ןיא לײטקָאק ַא טימ
 ,ריא ףיוא טרַאװעג ,ןקירב ןוא

 קיסיירד ןוא ר יפ לטיּפַאק

 ןעמעלַא טימ ךיילג

 -גָאט ריא ןופ גנַאג ןלַאמרָאנ סַאלָאיל טרעטשעצ טָאה טיזיוװ סַאירָאלג
 -ימַאניד ,רעטכירעגמוא רעד .זיֹוה ןיא ךיז ייב גנוקיטפעשַאב רעכעלגעט
 קרַאטש ןבָאה ,בייל סַאירָאלג ףיוא ןעזעג טָאה יז סָאװ סָאד ןוא ,ךוזַאב רעש
 ןופ שיורעג סָאד טרעהרעד טָאה יז רָאנ יװ .ןוורענ סָאלָאײל טלסיירטעצ
 -ףגנָא ץרַאה ריא טָאה ,זיוה ריא ןזָאלרַאפ ןכָאנ ,ליבָאמָאטיוא סָאירָאלג
 קילב ַא ןפרָאװעג יז טָאה לייו עדעי .סרעמַאה טימ יװ ןּפַאלק ןביוה
 טָאװ טנייה לָאז בייא זַא ,יז טָאה טלָאװעג .ךיק ןיא רעגיײזטנַאװ פיוא
 יו .ךוזַאב סָאירָאלג ןגעוו ןטכירַאב וצ םיא ידכ ,םיהַא ןעמוק רעכיג
 ןטוו ,טייקרעכיז טשינ ןימ ַא טליפעג ךָאד יז טָאה ,ןעוועג זיא ַאלַאײל גולק
 ,ךיש רָאּפ ַא ךיז רַאפ ןפיוק וליּפַא .ריא טימ ןעוועג טשינ זיא ןַאמ ריא
 ןייז ןבָאה טזומעג יז טָאה ,טוה ַא ,ךיילק ַא ןפיוק ןופ טדערעגּפָא ןיוש
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 רעגניז בקעי

 ןפיוא וליפַא ןצנַאט ןעגנַאגעג יז טלָאװ ןבייא טימ ןעמַאזוצ .טיײהנזעונָא

 לָאמ עלַא ריא ךיז טָאה ,זיוה ןיא ןבייא ןָא ,רעבָא ,ךייט ןופ ךַאלפרעביוא

 רדסכ יז טָאה ץרַאה ןיא טייקיאורמוא טימ .טעשזדנַאלב יז זַא ,טכַאדעג
 זיא טציא .ןָא ןיוש טמוק בייא ביוא ןעז וצ ,ןטייז עלַא ףיוא ןקילב ןפרָאוװעג

 : הרושב עטוג יד ןגָאזנָא טלָאזעג ריא טָאה סָאװ ,רעגייזכיק רעד ןעוועג סָאד

 ..ָאד ןיב ךיא ,ָאד ןיב ךיא ,ערעייט ןיימ ,טשינ ךיז קערש

 ליבָאמָאטױא ןייז ןײרַא טריפ בייא יו טרעהרעד טָאה ַאלָאײל זַא
 ריא זיא סע .ןגייב ןביוהעגנָא ךיז ןעינק עריא ןבָאה ,ןיירַא שזַארַאג ןיא

 ןטעבעג יז טָאה ,רעירפ טונימ ַא יװ טקנוּפ .טנעה יד ןופ ןלַאפעג ץלַא

 ַא טימ ץרַאה ריא טציא טּפַאלק ױזַא ,רעירפ ןעמוקמיײהַא לָאז רע ,טָאג

 שיט רעד ?לָאמ עלַא ןופ רעירפ ןעמוקעג טנייה רע זיא סָאװ; :הנעט

 זיא רע ןוא ,קיטרַאפ טשינ ךָאנ זיא רעּפַאס רעד ,טיירגעג טשינ ךָאנ זיא

 "ול ןפָאלעגקעװַא סָאד זיא טייצ יד יװ ...ךיז טדעררַאפ ...!ָאד ןיוש

 ןיירַא בייא זיא -- ,ןלייצרעד וצ סקיטכיוו רעייז ריד בָאה ךיא ,יל ---

 .םערוטש ַא טימ ךיק רעד ןיא

 ַא יז טָאה -- .רעּפַאס ךָאנ ,טציא טשינ ,רערעייט ,טציא טשינ --

 בָאה ךיא -- .ןוויוא ןפיוא ךעלּפעט יד ןיא טדערעגנײרַא עטציװשרַאּפ

 ,טקיטעּפשרַאפ טנייה ךיז

 .עציילּפ ריא וצ טדערעג בייא טָאה -- ?ןפלעה סעּפע ריד ךיא לָאז ---

 ןטימ ךיז ליּפש רעדָא ,גנוטייצ יד לייוורעד ןעייל ןוא ןיירַא ייג --

 .קיטרַאפ ןייז דלַאב טעוװ רעּפַאס רעד .דניק

 ץלַא זיא ,םולשב ךיז ןשיווצ ןבעל בייוו ןוא ןַאמ זַא ,ןיוש זיא ױזַא

 .טרעקרַאפ ךיוא זיא יױזַא ןוא ןַאמ םעד טלעפעג ,טוט בייוו סָאד סָאװ

 טקיטפעשַאב לָאמ עלַא זיא יז זַא ,הירב ַא זיא ַאלָאײל זַא ,טסוװעג טָאה בייא

 ןעמ טעװ ,ונ .ךוב ַא ןענעייל רעדָא ןעמיור ,ןעווערעצ ,ןעיינסיוא טימ

 טעװ דניק סָאד ןעוו ,יֹוזַא רעסעב .רעטעּפש טונימ רָאּפ ַא רעּפַאס ןסע

 ,ךערּפשעג םעד ןגעו ןבעגרעביא ריא יירפ ןענָאק רע טעװ ,ןפָאלש ןיוש

 .רעטנַאה טָאקס טימ טָאהעג טָאה רע סָאװ

 .עזיועלעט רעד ןגעקטנַא ליד ןפיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא ירַאמ

 טָאה רע זַא ױזַא ,םליפ-"זואמ-יקימ, ַא ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא רע

 ענייז רעביושעצ ַא ןבעגעג טָאה רעטָאפ ןייז יו טקרעמַאב טשינ וליפַא

 רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה בייא ."יראמ ,ָאלעה; טגָאזעג ןוא רָאה
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןפיוא טקרעמַאב ךיילג רעבָא טָאה רע .גנוטייצ יד טנפעעג ןוא עּפַאנַאק

 ַאירָאלג סָאװ ,זָאלג ןטימ טיוװעקָא לשעלפ סָאד עלעשיט-עװַאק ןקירעדינ

 טָאה רע .ןעמענוצוצ סע ןזיוװַאב טשינ טָאה ַאלָאײל ןוא ,טצונעג טָאה

 -ַאב ךיוא רע טָאה דלַאב .טכַארטרַאפ ךיז ןוא גנוטייצ יד טגיילעגקעווַא

 ,ןטערַאגיצ עטרעכײרעגּפָא בלַאה טימ לופ זיא לצעטישַא סָאד זַא ,טקרעמ

 ןייק טָאה רע .עדַאמָאּפ-ןּפיל טימ טרימשעגסיוא ןענעז ןקוטשדנומ סנעמעוו

 ןביוהעגטיוא ךיז רע טָאה טייקירעגיינ ןופ רָאנ ,טקיטכעדרַאפ טשינ ךַאז

 .ךיק רעד ןופ גנַאגנײרַא םוצ ןעגנַאגעגוצ ןוא

 -ַאגיצ ליפ יֹוזַא טרעכיײרעגנָא טָאה סָאװ ,ןעועג ָאד זיא רעוו --

 .טגערפעג רע טָאה -- ? ןטער

 ענַאװ ַא דניק םעד לייוורעד ךַאמ ,בייא ,רעטוג ַא ןייז טסליוו וד זַא --
 לעוװ ,ןפָאלש טעװ דניק סָאד ןעוו ,ןסע ןכָאנ .עמַאשזיּפ יד ןָא םיא וט ןוא
 ,ןלייצרעד ץלַא ריד ךיא

 טָאה בייוו ןייז סָאװ ,טגלָאפעג ,טגָאזעג טשינרָאג רעמ טָאה בייא
 טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ קיאורמוא ןעװעג זיא רע שטָאכ .ןטעבעג םיא
 ָאד זיא סע רעװ ,ןסיוו וצ קירעגיײנ ךיוא ןוא ןלייצרעד וצ טָאהעג ריא
 טלייאעגוצ רָאנ ,טדערעג טשינרָאג שיט םייב טנייה ךָאד ןעמ טָאה ,ןעוועג
 בייא טָאה ןסעּפָא ןכָאנ .ןסע ןטימ ןליּפש טשינ ךיז לָאז סע זַא ,דניק סָאד
 לייורעד טעװ רע ןוא ןּפָאלש דניק סָאד ןגייל לָאז יז זַא ,ןגָאלשעגרָאפ
 ,רישעג סָאד ןשַאוועצ

 ,רעמיצ-םענפיוא ןסיורג םעד ןיא ןסעזעג ןענעז בייוו ןוא ןַאמ ןעוו
 ןסיגוצסיוא רעטשרע רעד ןייז וצ טגָאיעג רעדנוזַאב רעדעי ךיז טָאה
 ךיא ,יל -- ןָאטעג גָאז ַא טָאה בייא .רעצרעה ערעייז ףיוא ךיז טוט סָאװ
 ךיא -- ןפורעגסיוא ַאלָאײל טָאה דלַאב -- .ןלייצרעד וצ סעּפע ריד בָאה
 קרַאטש ךיז ןבָאה עדייב -- .ןלייצרעד וצ סקיטכיװ רעמ ךָאנ ריד בָאה
 ךיג ױזַא .רעירפ ןלייצרעד לָאז ַאלָאײל זַא ,ןבילבעג זיא סע .טכַאלעצ
 ןופ סױרַא טשינ רעיש בייא זיא ,ןעמָאנ סַאירָאלג טנָאמרעד טָאה ַאלָאײל יו
 ,טיוה ןייז

 .ןפורעגסיוא רע טָאה -- ? טלָאװעג יז טָאה סָאװ --
 ןקיאור ַא טימ טגָאזעג ַאלָאײל טָאה -- רעביא טשינ רימ סייר --

 ןגערפ וטסעװ םעד ךָאנ ןוא סיוא רעה רעירפ -- .ןָאט
 טָאה רע .געוװ רעקיטכיר רעד זיא סָאד זַא ,ןעזעגנייא טָאה בייא
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 רעגניז בקעי

 ןזָאלב ןביוהעגנָא ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ ,טצעזעגקעװַא קירוצ ךיז

 "כרוד טשינ טָאה יז .טלייצרעד ץלַא טָאה ַאלָאײל .טיפוס םוצ ךיור םעד

 רענעגייא רעד טימ טצוּפעגוצ ךָאנ טָאה יז ,אברדא ,ךַאז םוש ןייק טזָאלעג

 ,דייר סַאירָאלג ןענָאמרעד וצ טלעפרַאפ טשינ ןליפַא טָאה יז .עיזָאטנַאפ

 טימ זַא ,טלייצרעד םיא טָאה יז .ביל טציא ךָאנ ,ןבייא ,םיא טָאה יז זַא

 ףיוא סנכייצ עטיור ןוא עיולב יד ןעזעג יז טָאה ןגיוא ענעגייא עריא

 .ןסַאמירג ןוא ןעגנוגעוװַאב סבייא טגלָאפעגכָאנ טָאה ַאלָאײל ,בייל סַאירָאלג

 .ןבייא ףיוא ןדייל ןוא עביל סַאירָאלג ןופ גנוקריוו יד ןעז טלָאװעג טָאה יז

 סעיצַאלוקיטסעשז ענייז טיול טשינ ןוא טייקיאורמוא ןייז טיול טשינ ,רעבָא

 "רעד יז טָאה טייקרעכיז-טשינ ריא .ןלייטרוא סעּפע טנַאקעג ַאלָאײל טָאה

 ריא ףיוא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז ןבילבעג זיא יז זַא ,םעד וצ טריפ

 .טיזיו סַאירָאלג ןגעוו גנורעלקפיוא ןייז ףיוא קידנטרַאװ ,סיוש

 ןלייצרעד לָאז רע ,זיא ךַאז עטסעב יד זַא ,ןטלַאהעג רעבָא טָאה בייא

 ערעייז ןגָאזסױרַא עדייב ייז ןלָאז םעד ךָאנ ןוא ,טריסַאּפ טָאה םיא טימ סָאװ

 ַאלָאײל .תוכייש ַא ךיז ןשיװצ ןבָאה ןפערטנעמַאזוצ עדייב לייוו ,ןעגנוניימ

 ,טמיטשעגוצ ךיילג טָאה

 עמַאס ןופ ,ןטייהלצנייא עלַא טימ ץלַא טלייצרעד טָאה בייא ךיוא

 ןרעטנַאה טָאקס טימ טָאה רע זַא ,טלייצרעד טשינ רָאנ טָאה רע .בײהנָא

 טָאה רע ןעוו .ריב רעזעלג ייווצ ןוא ןפנָארב ךעלזעלג סקעז ןעקנורטעג

 :ןפורעגנָא ךיז ַאלָאײל טָאה ,ןלייצרעד טקידנערַאפ

 ? בייא ,וטסגָאז סָאװ ,ונ ---

 ?יל ,םעד וצ וטסגָאז סָאװ ,ונ --

 ןטשרע ןיא .טכַארטרַאפ ןציז ןבילבעג ןענעז ,בייוו ןוא ןַאמ ,עדייב

 ןענַאּפש ןביוהעגנָא טָאה בייא .טריגַאער טשינ עדייב ןבָאה קילבנגיוא

 ןוא לַאז ןופ טייקלקנוט יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןַאלָאײל .רעמיצ ןרעביא

 ןוא ןּפמָאל יד טיירדעגפיוא טָאה יז .סנייא ןענעז טייקנגָאלשרעד סבייא

 ןייטש ןבילבעג בייא זיא לָאמַאטימ .ךעלגעווַאבמוא ןציז ןבילבעג רעדיוו

 .ןַאלָאײל וצ ךיילג ןדער ןביוהעגנָא ןוא לַאז ןטימ ןיא

 ביל ָאי ךימ טָאה ַאירָאלג יצ ,קינייו רעייז טריסערעטניא ךימ ---

 טריסערעטניארַאפ זיא ַאירָאלג !ביל טשינ םענייק טָאה יז .ביל טשינ רעדָא

 יז טכַארט ,.ןצעמע ןופ טכַארט יז ביוא .טסבלעז ךיז ןיא זיולב

 -טניירפ ,טייקיניילק ַא .םיא ןופ ןבָאה ןָאק יז ןצונ ַא רַאפ סָאװ ,זיולב
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 עסיורג ַא זיא טפַאשטניירפ -- ,סעכ טימ ןפורעגסיוא רע טָאה -- !טפַאש

 זיא קינ זַא ,טשינ גָאז ךיא .םעד ףיוא קיעפ ןייז רעבָא ףרַאד ןעמ .ךַאז

 ךיז ןכַאמ וצ קיעפ זיא ַאירָאלג זַא ריד ךיא לעװ ןגָאז רעבָא ךאלמ ַא

 יד ןעניװעג וצ ידכ ,בייל ריא ןעװעסַאּפעצ ןוליפַא טעװ יז ,סנכייצ ןיילַא

 ןייד ןרעטשעצ םורַא ױזַא ןוא ,סבָאקיײשזד יל רעװיאנ רעד ןופ עיטַאּפמיס

 ןקינייּפ וצ ביל טָאה רע ,טסידַאס ַא זיא קינ יװ טקנוּפ .ור ןייד ןוא דיירפ

 ךיז ןקינייּפ וצ ביל טָאה יז ,ןיטסיכָאזַאמ ַא ַאירָאלג זיא ױזַא ,ערעדנַא

 ןַאמ רעד זַא ןסייו עלַא ..רעגרע זיא סע סעכלעוו טשינ סייוו ךיא .ןיײלַא

 ךיז יז טָאה טלָאמעד .ןגָאלש יז טגעלפ ,גניליווצ םעד טָאה יז ןעמעוו ןופ

 ןפורעגסיוא רע טָאה -- !טולב ןעז ליוו ַאירָאלג .טגָאלקרַאפ טשינרָאג

 ןעועג זיא עטַאט רעד !טולב ןעז ןליוו עֶלַא ייז -- .טייקרעטיב טימ

 זיב ,ןקיאורַאב טשינ ךיז ןָאק וׁשע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןעוו ,טכערעג

 טסיגרַאפ היח ַא -- ןטעבעג ךיז רע טָאה --- ,יל !טולב ןייק טשינ טעז רע

 טולב ףךיוא ןסיגרַאפ ייז ןוא ,ץנעטסיזקע ןייז ןטלַאהוצפיוא ידכ ,טולג

 "פיווצ טשינ זַא ,ןעז וטסעוװ .,ןעמַאזוצ גייל ...ןגעוו ןגינעגרַאפ בילוצ

 ,עליטש יד ןוא רעטנַאה טָאקס רעליטש רעד ,עדייב ןבָאה טייהרעטדערעג

 ןַא ,טגָאזעג ןבָאה עדייב ,יז טספור וד יו ,ַאירָאלג ענייש ןוא עטרַאצ

 טדערעג ןבָאה עדייב .טולב ןסיג ךיז טעוו !סע זַא ,טציירעצ ןענעז סעיָאב יד

 טוג יװ רעטרעװ םענ ךיא ןוא .רעטרעוו ערעדנַא טימ רָאנ ,ךַאז עבלעז יד

 ַא טימ -- .עירעטלַאהכוב רעטלּפָאט ןייק ןופ טשינ סייו ךיא ,טלעג

 ךיא -- :ןבעגעגוצ רע טָאה ,היח עטעדנּוװרַאפ ַא יװ ,םיטש רעקירעזייה

 ןוא עטוג ןַארַאפ ןענעז םוטעמוא .ױזַא ןענעז עלַא זַא ,ןגָאז טשינ ליװ

 זיולב ןענעז ןשטנעמ זַא ,גָאז טשינ ךיוא ליוו ךיא .ןשטנעמ עטכעלש

 זיולב רעדָא ךַאװש ;שירַאנ רעדָא ,גולק זיולב ;טוג זיולב רעדָא ,טכעלש

 רעטלַאװ רעדָא קינ ,ַאירָאלג ןלָאז .ןעמַאזוצ ץלַא ןענעז ןשטנעמ ,ָאי .קרַאטש

 -ַאב קילגמוא ןיימ .קרַאטש ןוא גולק ,טוג ןייז ייז ןלעװ געוו רעייז ןבָאה

 ,רערילרַאפ עקיליווזייב טימ ןָאט וצ ָאד בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןיא טייטש

 ןטלַאהעג ,ןזָאלבעג ךיז ןופ ןבָאה ייז שטָאכ .טנעקעג טוג ייז טָאה בייא

 ןופ ,ןעועג טשינ ןטנעגילעטניא ןייק ייז ןענעז ,עטלייוװרעדסיוא רַאפ ךיז

 ןטסּוװַאבמוא םעד רַאפ קערש ןיא ,טסּוװעג טשינ ללכב עיצידַארט ןייק

 רעדָא רעדניק ,עילימַאפ ןופ ,ןטכילפ עלַא ןופ יירפ ןייז טלָאװעג ייז ןבָאה
 עסיורג ַא -- טכילפ ןוא ,רעדיוורעד ןעוועג ייז זיא ןילּפיצסיד .םירבח

 ןיא ןעגנַאפעג יװ ,טעטנעּפעג יװ טליפעג לָאמ עלַא ךיז ןבָאה ייז .טסַאל
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 ןענעז עביל וצ ןוא ,ןבעל-עילימַאפ סָאד ייז טָאה טקילײװגנַאלעג .גייטש ַא
 רַאפ זיא ,רעבייוו רעדָא רענעמ ךס ַא ןציזַאב סָאד .קיטליגכיילג ןעוועג ייז

 .קינייו וצ ליפ --- ןַאמ ןייא רעדָא יורפ ןייא ןוא ,לַאפוצ רעזיולב ןעוועג יז

 טנעיילעג .רעדניק ןייק ןבָאה טשינ ןוא ךעלריטַאנ ןבעל טלָאװעג ןבָאה יז

 ,ןטַאטדלַאװג ןגעוו סעטכישעג ,תוישעמ-וויטקעטעד ,ךעלכיב-סקעס ייז ןבָאה

 יז ,טקילײװגנַאלעג ייז טָאה סָאד ךיוא רעבָא .ןסעצָארּפ-טג ןוא החיצר

 עיזיועלעט רעד ןיא .יורטש טעייק ןעמ יו ,ךעלכיב יד טנעיילעג ןבָאה

 עסייוו ןופ ןסיש סָאד רעדָא ,סעיָאבוַאק ןופ יירעסיש סָאד ןלעפעג ייז זיא

 ענייז טימ ןזייווַאב ךיז ליו רענייא רעדעי .רענַאידניא עטעקַאנ ףיוא

 גולק זיא רע זַא ןעמירַאב ךיז רעטעּפש ,ךעלקיטש ערטיכ ןוא ןלוקסומ

 ,םיהַא טלייאעג ךיג ךיז ייז ןבָאה ,ןרָאפעג ץעגרע ייז ןענעז .קרַאטש ןוא

 -טרַאּפרעד ןיא ןוא ,קייטס םעד טריקיטירק ייז ןבָאה ןַארָאטסער םעניא

 ןצכַא ןוא ןטיה ןצכעז ןגָארטוצ טנָאקעג ןירעפיוקרַאפ יד טָאה רָאטס-טנעמ

 ךעלטנעמיד טימ ,ךעלפיילש ןָא ןוא טימ ,ןרילָאק ענעדישרַאפ ןופ סרעטעווס

 רעייז ןליטש ןעיורפ יד .ןלעפעג טשינ ייז זיא ךַאז ןייק -- ךעלּפענק ןוא

 -- רענעמ יד ןוא ,טעב ןפיוא ךיז ןשטַאק ייז רעדָא לגיּפש םייב טייקיאורמוא

 ןוא "טייפ, ַא ףיוא ןקוק וצ ביל ןבָאה עדייב .ןעקנַארטעג עקרַאטש טימ

 ,ןטרָאק ןיא ןליּפש ךיוא

 יד -- ,טייקרעטיב טימ טגָאזעג בייא טָאה -- ,יל ,ארומ בָאה ךיא ---

 יד .עּפָארײא ןיא טײל ענעי יו ,טציירעצ ןענעז ייז .טולב ליוו הרבח

 ןיוש ןענעז ייז .סרעגענ ךיוא ןשטניל ,ןדיי טנערבעג ןבָאה סָאװ עבלעז

 ...ןברק רעייז ןייז לָאמ ַא טשינ לָאז ךיא .המחלמ ןייק ןיא ןעוועג טשינ גנַאל

 וד ןטערטּפָא טסלָאז זַא ,טעּפש וצ ןיוש זיא סע זַא ,ךיז טכַאד רימ

 וד יװ זיא ץלַא ביוא .לסעק ןיא ,קינייװעניא ,ייז טימ ןעמַאזוצ טסיב

 טשינ טָאה יז .טגָאזעג ַאלָאײל טָאה -- .גנולעטש ַא ןעמענ וטזומ ,טסגָאז

 טשינ יז זיא רעבירעד ,בייא סָאװ ןלירב עבלעז יד ךרוד דליב סָאד ןעזעג

 .םיא טימ קימיטשנייא קידנעטש ןעוועג

 -רַאפ טנעדיזערּפ ױרע םעד םורַא ףמַאק רעד זַא ,ןסיוו טספרַאד ---

 טשינ ןלעװ ייז זַא ,ךיא סייוו ןענַאװ ןופ .רעייפ דליוו ַא יו ךיז טײרּפש

 | ? ןטַאררַאפ

 רעד ,ןוא ,ןטייקיעפ ענייד ןיא ,ןײלַא ךיז ןיא ןביילג טספרַאד וד --

 ...םירבח ענייד ןיא ,ןשטנעמ ןיא ןביילג טספרַאד וד ,רקיע
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 ןשיטסַאקרַאס ַא טימ ןלַאפעגנירַא בייא זיא -- ?וטסגָאז םירבח ---

 ,.,םירבח -- ןָאט

 ,שרעדנַא ןדער רעדילגטימ עטסרעמ יד .ייווצ זיולב ךָאד ןענעז ייז --

 רעטסימ ךיז געמ .ןליוו ייז סָאװ ןסייוו ייז ,ןשטנעמ ץלַא ןענעז ןשטנעמ

 ,טייקכַאװש עכעלשטנעמ ַא זיא קיטכיוו ךיז ןכַאמ ;ןדער יױזַא רעטנַאה

 סקינ טשינ ךיוא ןלעפעג םיא .שטנעמ רעקיצרַאה ַא רעבָא זיא רע

 סָאד .ןלַאפ ןיילַא טעװ רע ,ןּפוטש טשינ ןרוכיש םעד ףרַאד ןעמ .ןדָאטעמ

 ןייז טשינ טספרַאד וד .ףַאלוא ןוא טָאבָאר סרעטסימ יד ןגעוו ךיא גָאז

 ,קיאור ַאלָאײל טגָאז -- ןסעפיוא ןײלַא ךיז ןלעוו ייז ,זגורב רעדָא זייב

 בלַאה טלכיימשעג טָאה יז .ןבייא ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא קילב ריא
 -ַאב קידנעטשלופ ןעוועג זיא ץרַאה ריא .ליפעגטימ טימ בלַאה ןוא טקיאורַאב

 ןצנַאג ןיא ןעוועג טשינ זיא יז שטָאכ) ןַאירָאלג ןגעוו גנוניימ סבייא ,טקיאור
 ןייז טכַארבעגסױרַא טָאה רע יױזַא יו ןפוא רעד ןוא ,(םיא טימ קימיטשנייא
 ַאירָאלג זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז .טימעג ריא טעשטשַאלעג ןבָאה גנוניימ

 ערעדנַא ךיוא זַא ןוא ,ביל טציא ךָאנ ןבייא טָאה יז זַא ,טגָאזעג ןילַא טָאה

 יז ןוא ,ןַאמ סיורפ ןייא רָאנ זיא בייא רעבָא .ביל םיא ןבָאה ןעיורפ

 יז ,ָאי .ביל טָאה רע סָאװ יורפ יד זיא ,ערעדנַא ןייק טשינ ןוא ,ַאלָאײל

 ץלַא ןָאט טעוװ יז :הצע סַאירָאלג ןעמענוצנָא אקווד ןקיטומרעד םיא טעוו

 טקרעמַאב טָאה בייא .טנעדיזערּפ רַאפ ןפיול לָאז רע זַא ,תוחוכ עריא ןיא סָאװ

 :ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .לכיימש סַאלָאיײל

 ..ִא יצ ,זָאה ַא ןיב ךיא זַא ,טשינ ןיימ ---

 ןיא ןײרַא םיא יז זיא -- .ארומ ןייק טשינ טסָאה וד זַא ,סייוו ךא --

 .ןדער םוצ ןבייא טציירעג טָאה סָאװ ,לכיימש ןכעלביל ןבלעז ןטימ דייר יד

 ןיא ןיירַא םיא יז זיא -- .ארומ ןייק טשינ טסָאה וד זַא ,סייוו ךיא
 ףילוצ טשינ ,טנעדיזערּפ ןייז וצ עיציבמַא רעד בילוצ טשינ רעבָא -- .רע
 ,טשינרָאג ןכַאז עלַא יד ןעניימ רימ רַאפ .סענזיב בילוצ טשינ ךיוא ןוא דובכ
 ,סָאד יו רעמ זיא רע ,ןינע רעטַאוירּפ ןייֵק טשינ רימ רַאפ זיא בולק רעד
 -ילגטימ עטוג ,עליטש יד ,רעדילגטימ ענלצנייא יד ןענעז סָאד ,בולק רעד
 ַא בולק רעד זיא רימ רַאפ .ךיז ןבעלוצסוא ּוװ םייה ַא ןכוז סָאװ ,רעד
 רעטנעצ ַא ,לּפמעט ַא זיא בולק רעד .רבח ןוא רערעל ןיימ רַאפ טנעמונָאמ
 ןבעגעגקעװַא ןוא טעברַאעג ךיא בָאה םעד רַאפ .ןבעלנעמַאזוצ ןשירבח ןופ
 ךס ַא ןעגנילשוצּפָארַא ןעוועג טיירג ךיא ןיב םעד רַאפ .ימ ןוא טייצ ןיימ
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 אירָאלג יו ,רעכַאמ-רעדנּווװ ַא ,*דרַאזיװ, ַא רַאפ ךימ ןכַאמ רעבָא ,תולווע

 זיא טנייה ,תמא .תעגושמ ַא טושּפ זיא -- סָאד ןעוט רעטנַאה טָאקס ןוא

 לָאצ ַא ךָאנ בולק ןיא ןריפנייא טפרַאדעג טלָאװ'מ זַא ,ןלַאפעגנייא רימ

 -ףלָאג םעד ,ןשטנעמ עטמירַאב טימ סעיצקעל ,ןטסטענָאק ,ןכַאז עקיטכיוו

 .ןפמעק וצ טיירג ךיא ןיב םעד רַאפ -- ןכַאז ךָאנ ןוא ,ןקידנערַאפ סרוק

 טשינ ןוא ךָאטש רעייז טשינ ליװ 'ךיא ! ןיינ ,ָא -- ? טנעדיזערּפ רַאפ רעבָא

 שטנעמ ַא ןיב ךיא -- טעבעג טימ טדערעג יוװ רע טָאה --- ,יל ,קינָאה ןייז

 טימ ךיילג רָאנ ,רעגרע טשינ ןוא רעסעב טשינ ןיב ךיא ,ןשטנעמ עלַא יוװ

 טשינ ךיז לי ךיא !ןַאמרעּפוס ןייק טשינ ,שטנעמ רעטושּפ ַא ,ןעמעלַא

 טציא טָאה בייא -- .ןגילקרעביא טשינ םענייק ליוו ןוא םענייק טימ ןגירק

 "סיוא טָאה רע .טלעוו רעדמערפ ַא ןיא ןיירַא ךיז טסייר רע זַא ,טליפרעד

 ַא טימ דלַאב ןוא --- !טנעדיזערּפ ןייק ןייז טשינ לי ךיא -- ןגירשעג

 רעבָא ,לכש ןפיוא טשינ רשפא ךיז ןגייל ןכַאז עכלעזַא -- ןָאט ןרעכייוו

 | ..ךיא ליפ ױזַא

 -- .טבעלעגפיוא ןרָאװעג ַאלָאײל זיא -- ,רערעייט בייא ,רעבָא --

 עטסעב יד ןענעז טנָאמרעד טשרָאקָא טסָאה וד סָאװ ,רענעלּפ עלַא יד

 םוצ ייג --- .דיירפ טימ ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה --- ? טסרעה .רעטרעװגָאלש

 ,דער .טגָאזעג רימ טשרע טסָאה וד סָאװ רעדילגטימ יד וצ גָאז ,גניטימ

 ...סעּפע וט

 סַאלָאײל ןעמענוצפיוא ןעוועג דנַאטשמיא טשינ טציא זיא חומ סבייא

 .טגרָאזרַאפ ןעוועג זיא רע ,טנעה ענייז ןיא ּפָאק םעד ןעמונעג טָאה רע ,הצע

 טשינ םיא ןלעװ בולק ןיא טניירפ ענייז זַא ,טסוװעג טוג ץנַאג טָאה רע

 םעד ןיא טגיל טפַארק ןייז זַא ,טסּוװעג טשינ רעבָא טָאה בייא ,ןזָאל ורוצ

 ,טניירפ ענייז וצ טייקנבעגעגרעביא ןיא ןוא יורטוצ ןלופ םענעברָאװרעד

 סָאד טניימ ,ןריזילַאטסירקסיױא ןביוהעגנָא ךיז טָאה קילב ןייז וליפַא ביוא

 ןגעו גנוניימ רעייז ןטיבעג עקַאט ןבָאה רעדילגטימ יד זַא ,טשינ ךָאנ

 -- !קיטניר טשינ לדנַאה ךיא זַא ןטכַארט ךיא לָאז סָאװרַאפ, .םיא

 סטכעלש ןייק םענייק בָאה ךיא --- .ןָאטעג גערפ ַא םיצולּפ ךיז רע טָאה -

 -ײלַאב ךימ ןבָאה ייז .רימ וצ ןָאטעג ייז ןבָאה ,סטכעלש ביוא ,ןָאטעג טשינ

 -ָאמ םעד ןיא -- ."ןקור ןיא רעסעמ ַא ןכָאטשעגנײרַא ,טצומשַאב ןוא טקיד

 ןרעטלָאװ ןוא ןקינ ןָאטוצנָא טייקידנעוװטיונ ַא טליפעג בייא טָאה טנעמ

 ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ ןוא ,ןעקנעדעג וצ ןבָאה םיא ןלָאז יז זַא ,לציּפש ַאזַא

 :לוק ןפיוא טכַארט רע ...ןסבָאקיישזד בייא טימ ךיז ןבייהוצנָא טשינ
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 ,ןליוו ןייז ןָא ,סָאד טרעו שטנעמ ַא יו .זיא ןבעל סָאד ענדָאמ יו ---
 ...ּפמוז ַא ןיא ןגױצעגנײרַא

 ןעניּפשעג אמתסמ ,ןגיוושעג ןוא ןַאמ ריא ףיוא טקוקעג טָאה ַאלָאײל
 טשינ טָאה רע .תובשחמ ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא בייא .רענעלּפ ענעגייא
 רע זיא רשפא ןוא .עמעליד ןייז ףיוא רעפטנע ןטשטנווװעג םעד ןענופעג
 עשלַאפ ןוא עתמא ןשיווצ ןדיישרעטנוא טשינ ןָאק ןוא ןסקַאװרעד טשינ ךָאנ
 סעיזנעטערפ עטסיזמוא ןעװעג םרוג טײקוויַאנ ןייז טָאה סָאד 1 תועבטמ
 טשינ ןוא ןשטנעמ ןענעז ױזַא זַא ,טשינ טסייוו רע לייוו ,טניירפ ענייז ֹוצ
 ןיא קירוצ ןייג ? ןָאט רע לָאז סָאװ .ךיילב ןעוועג זיא םינּפ ןייז ...? שרעדנַא
 טגָאלש ַאלָאײל יװ ,ךס ַא ןגייוושרַאפ ,רעקיטילָאּפ רעדעי יו ,ןוא ןיירַא בולק
 ,..? רָאפ

 ךוזרַאפ ןייא ךָאנ ןכַאמ וצ :סולשַאב ןטצעל ןייז טסַאפעג טָאה רע

 .תורצ עלַא ןופ ןרעוו רוטּפ ןוא בולק ןשידיי ,םענעגייא ןַא ןריזינַאגרָא וצ
 ַא וצ ןעגנַאלַאב ךָאד ןליוו ,ןַאמדירפ ןוא םיײהנַאמ ,ןרָאסעפָארּפ ייווצ יד

 -רָאפ ייז רע טעװ ,ןזיוועגקירוצ ךָאד ןעמ טָאה סעיצַאקילּפַא ערעייז ,בולק

 סָאד .בולק ןשידיי ַא ןריזינַאגרָא יז ןלָאז ,םיא טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןגָאלש
 ןרַאפ טיירבעגרָאפ טָאה רע סָאװ רענעלּפ יד טעו רע .ביײהנָא ןַא ןייז טעוו

 רע טעו טיילסטפעשעג עכעלטע רַאפ ,ןרָאסעּפָארּפ יד רַאפ ןעגנערב ,בולק

 ןלעװ ,בױהנָא ןַא ןפַאש ךיז טעװ סע זַא .בולק ןשידיי םעד ןגעוװ ןדער

 טעװ רע ןעוו ,קיטנוז ,ָאי ,קיטנוז .ןסילשנָא ךיוא סייוו ןוא ןַאלּפַאק ךיז

 .ןרָאסעּפָארּפ יד טימ ןדער ןיײגנײרַא רע טעװ ,םייה רעד ןיא ןייז

 .טמיטשעג שיטסימיטּפָא ןרָאװעג זיא רע ,טיירפרעד ךיז טָאה בייא
 -רעביא ךיילג סָאד טָאה רע .טייצ רעקיטכיר רעד ןיא ןעמוקעג זיא רע
 -ןײרַא רע זיא ,המכסה ריֹא ףיוא קידנטרַאװ טשינ ןוא ,ןַאלָאײל ןבעגעג

 ןביוהעגנָא ןוא רעדעפ ןוא ריּפַאּפ טּפַאכעג ,רעמיצ ןטייווצ םעד ןיא ןפָאלעג
 .ןביירש
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 קיסיירד ןוא ףניפ לטיּפַאק

 ךעבעג ,ןשטנעמ עגעקָארשרעד

 ענייז טריפעג ,ןײרַא טפעשעג ןיא ןעגנַאגעג גָאט ןדעי זיא בייא

 .ףלָאג ןליּפש ןעגנַאגעג וליפַא זיא רע .טניירפ טימ ךיז ןעזעג ןוא םירחסמ

 לסיב ַא ךיז טליּפשעג ,טײצלָאמ סָאד ןסעגענּפָא ,םייה רעד ןיא ,טנוװָא ןיא

 ןעועג רעבָא ןענעז ןעקנַאדעג ענייז .ךוב ַא טנעיילעג רעדָא ,דניק ןטימ

 רַאפ ןריטנעזערּפ וצ ױזַא יװ ןוא ,רענעלּפ ןטעברַאסיוא טימ ןעמונרַאפ

 טגיילעג רע טָאה ייז ףיוא .בולק ןשידיי ַא ןופ ןַאלּפ םעד ןרָאסעּפָארּפ יד

 ךיז ןליפ וצ טַאהעג טשינ חוכ ןייק רעמ ןיוש טָאה רע .ןעגנונעפָאה ךס ַא

 עלעוטנעווע ייווצ ןעוועג וליּפַא ןיוש ןענעז המישר ןייז ןיא .טקירעדינרעד

 "עג ךיז טָאה ןַאלּפַאק טניירפ שטָאכ .בולק ןשידיי ַא רַאפ ןטַאדידנַאק

 ,בייוו ךעלטסירק ןייז רעבָא ,בולק ןשידיי ַא ןיא ךיז ןסילשוצנָא טלקנעווק

 ןוא ןירַא לּפמעט ןיא תבש-גנוע ןדעי וצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ .,ַאילושזד

 ָאי ךיז לָאז רע זַא ,ןַאמ ריא טדערעגוצ טָאה ,תורשכ ןטיהעגּפָא קרַאטש

 הנותח טָאה סָאװ ,רעטסקעד ןיװלַא ךיוא .בולק ןשידיי ַא ןיא ןסילשנָא

 ,טגָאזעגוצ טָאה ,לדיימ שידיי ַא טימ ,ןליוו סנרעטלע ענייז ןגעק ,טַאהעג

 טכַאנ רעדעי .ןסילשנָא רשפא ךיז רע טעװ ,בולק ַאזַא ןייז טעוו סע ביוא

 ןסיוו ןזָאל רע טעװ ןגרָאמ זַא ,קנַאדעג ןטימ ןפָאלש ןגייל בייא ךיז טגעלפ

 םיִא ןבָאה דייר סַאלָאײל .בולק ןופ ךיז ןעיצקירוצ ןייז ןגעוו ,ןרַאמלע

 : טהנעטעג טָאה יז .ןטלַאהעגּפָא רעבָא

 טשינ טָאה ןעמ זיב ,רעסַאװ עניירמוא סָאד סױרַא טשינ טסיג'מ, --

 .טייצ לָאמ עלַא וטסָאה ןבעגפיוא .גָאט ַא ךָאנ ןטרַאווּוצ רימָאל ."סנייר ןייק

 ןטרַאװ .רערעווש ליפ ןייז טלָאמעד טעװ ,קירוצ ןייג ןפרַאד וטסעוו רעמָאט

 טָאה ,דנַאטשרַאפ ריא טול -- .ןכַאמ רעגרע טשינ רעכיז ןָאק גָאט ַא ךָאנ

 טשינ םיא ידכ .רעטסקעד ןוא ןַאלּפַאק ףיוא ןציטש טנָאקעג קיניײװ ךיז רע

 .טגָאזעג טשינרָאג םעד ןגעוו יז טָאה ,ןקיטומטנַא וצ

 ,זָארגדליװ סָאד ןסײרסױרַא ןביוהעגנָא בייא טָאה ירפ רעד ןיא קיטנוז

 עזָאר יד ןופ ךעלגייווצ עטנקירטרַאפ יד ןרעשּפָא ןוא ןטייב יד ןבָארגעצ

 ןעוועג ןרעיוא ענייז רעבָא ןענעז ןטעבױַא ןתעב .ןטרָאג ןייז ןיא ךעלמייב

248 



 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 זַא ,טרעהרעד טָאה רע יו ךיג ױזַא .ןטרָאג סנכש םעד ףיוא טציּפשעגנָא

 טרעטנענרעד ךיז רע טָאה ,ןסיורד ןיא ךיוא ןיוש זיא םייהנַאמ רָאסעפָארּפ

 ןופ טײקשיטַאבעלַאב ןיא טלײטעגּפָא טָאה סָאװ ,גנומיוצרַאפ רעד וצ

 :ןפורעגסיוא ןוא רעטייווצ רעד

 ,טנייה גָאט רענייש ַא .רָאסעּפָארּפ ,ןגרָאמ טוג --
 -רעד ,סעקשטנעהיסטעברַא ענייז ןָאטעגסיױא טָאה רָאסעּפָארּפ רעד

 ךרוד .ןענַאטשעג זיא בייא ּוװ ,ןַאקרַאּפ םענעטָארד םעד וצ ךיז טרעטנענ
 ךיז לכיימש ןכעלביל ַא טימ ןוא ךעלפעה רע טָאה ןלירב עלעקנוט ענייז

 ; ןפורעגנָא

 ַא ,ָאי .טנייה גָאט רענייש ַא .סבָאקיישזד רעטסימ ,ןגרָאמ סוג --
 ?ןטפעשעג יד ןעייג יװ .גָאט רענייש

 גערפ ַא ךיוא טייקכעלפעה ןופ .טרעפטנעעג בייא טָאה -- .השקשינ --
 ? רָאסעפרַאּפ םעד סע טייג יו -- : ןָאטעג

 .טרעפטנעעג םיײהנַאמ רָאסעּפָארּפ טָאה -- ...ַאס ,ַאס --
 ףינע ןַא ןריריּפסניא וצ ידכ זַא ,טסּוװעג בייא טָאה גנורַאפרעד ןופ

 שקיטייז ףיוא ןײגמורַא שיטַאמָאלּפיד .ןעמערַאװנָא לסיב ַא םיא ןעמ ףרַאד
 יד ןיא ױזַא ,ךַאילש-טּפיוה םעד ףיוא ףױרַא טמוק ןעמ זיב ,סעקשזעטס
 ,רעבָא ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ .טפַאשלעזעג רעד ןיא ךיוא ױזַא ןוא סענזיב
 רָאסעּפָארּפ ןוא בייא תעב .ןטרָאג ןייז טימ ןעמונרַאפ טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה
 ביל ןיילַא רָאנ ,רענטרעג ערעייז ףיוא טזָאלרַאפ טשינ ךיז ןבָאה םייהנַאמ
 ןיא ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ טָאה ןעמולב יד םורַא ךיז ןערָאּפ וצ טַאהעג
 טגעלפ קיטנוז .רענטרעג ַא ןופ טנעה יד ןיא ןטרָאג ןייז ןבעגעגרעביא ןצנַאג
 טמיטשַאב טַאהעג טָאה בייא יו ױזַא ,ףלָאג ןיא ןליּפש ןײגקעװַא רָאג רע
 ןעוועג רע זיא ,בולק םעד ןגעוו ןרָאסעּפָארּפ עדייב טימ ןדער וצ ,ךיז ייב
 ןינע םוצ ןטערטוצ דלַאב ןוא קיטקַאט ןייז ןטייב וצ ןעגנּוװצעג

 רעייא ןגעו -- ,ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ ---
 -נעמַאװצ טלָאװעג ךיז טלָאװ ךיא ?ריא טקנעדעג בולק ןיא עיצַאקילּפַא
 ,םעד ןגעוו ךייא טימ ןדער

 טלכיימשעגוצ טכייל רָאסעּפָארּפ רעד טָאה --- .קיטרַאסיורג .ןייפ ,ןייפ ---
 ,סעצנָאװ עטיירב ענייז רעטנוא ןופ

 ,ךיוא ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ ןטימ ןָאט וצ רעבָא סָאה סָאד --
 ,רימ וצ ,ָאד ןעמוקניירַא לָאז רע זַא ,ןרינָאפעלעט םיא רימ ןלעוו --

 .,? ןייפ
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 -רָאפ בייא טָאה -- ךעלגניי ייווצ ענייז ךרוד ןגָאזנָא םיא ןָאק ןעמ --

 .ךעלקיסייב ערעייז ףיוא סַאג ןיא םורַא דניצַא ןרָאפ ייז -- ,ןגָאלשעג

 ,טמיטשעגוצ םייהנַאמ רָאסעָארּפ טָאה -- ,טנכייצעגסיוא .ןייפ ,ןייפ ---

 .רעטָאפ רעייז רָאנ ךעלגניי יד טקישעג ןוא סַאג ןיא סױרַא זיא בייא

 טעװ טציא .שימייה לעיצעּפס טליפעג טשינ ךיז רע טָאה סמײהנַאמ יד ייב

 ייז ייב ןייז טעוװ רע סָאװ ,רָאי טכַא ןופ ךשמ ןיא לָאמ עטייווצ סָאד ןייז

 וצ ןטעברַאפ טשינ םענייק לָאמ ןייק ןבָאה סמייהנַאמ יד לייוו ,ןטרָאג ןיא

 סעסימ שטָאכ ,ןעגנַאגעג טשינ טַאלג ןעמ זיא סנַאמדירפ יד וצ ןוא .ךיז

 ריא בילוצ .ןעמוקנירַא ריא וצ לָאז ןעמ טלָאװעג רעייז טָאה ןַאמדירפ

 ,שטנעמ ַא ףיוא טקוקעג ןעוו-ןטלעז טָאה סָאװ ,רעטכַאמרַאפ ַא קידנעטש ,ןַאמ

 .ריא טימ טפַאשרבח ןּפינקרַאפ וצ ןעוועג רעווש זיא

 -ורבטוג םיא ןוא ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ טסירגַאב ךעלפעה טָאה בייא

 ןירַא ייז ןענעז לריט קיטייז ַא ךרוד .םערָא ןרעטנוא ןעמונעג שירעד

 -ןטרָאג ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז ןבָאה יז .ןטרָאג ןיא םיײהנַאמ רָאסעּפָארּפ םוצ

 ןגעװ רענעלּפ ענייז ןרעלקרעד ןטָארטעגוצ ךיילג זיא בייא ןוא ןלוטש

 לייו ,טדערעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה רע ."בולק-ירטנָאק , ןשידיי ַא

 ,דײר יד ןיא ןלַאפעגנײרַא קידלודעגמוא םיא זיא ןַאמדירפ רָאסעפָארּפ

 ןגעװ ןבעגוצרעביא טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ וליפַא טָאה בייא זַא

 ןעגנַאגרעד טשינ זיא רע ןוא קינ ןוא רעטלַאװ ןופ ןכורבסיוא עדליוו יד

 .רענעלּפ ענייז ןרירעפער םוצ

 -טייקיטרעװרעדנימ ַא טימ םורַא ךיז ריא טגָארט עז ךיא יו ---

 --- .טגָאזעג ןַאמדירפ רָאסעפָארּפ טָאה --- .סבָאקיישזד רעטסימ ,סקעלּפמָאק

 גנוניימ ןיימ טיול .קילב ַאזַא ךייא וצ טמוק סע ןענַאװ ןופ טשינ סייוו ךיא

 -קעּפסער ַא ןיא שטנעמ רעקיטכיוו ַא טנעז ריא .ןדירפוצ ןייז ריא טפרַאד

 "רַאפ טשינ סייוו ךיא .דלעפ-ףלָאג םענעגייא ןַא טָאה סָאװ ,בולק ןעלבַאט

 זַא ןליו רעדילגטימ ליפ ױזַא תעב ,ןרעטייורעד ךיז טליו דיא סָאװ

 טלָאװ עירָאטַארָאבַאל ןיימ ןיא ?טנעדיזערּפ רעיינ רעייז ןייז טלָאז ריא

 טלָאװ ,טניירפ ַא עקַאט טנעז ריא ביוא .גנואיצַאב ַאזַא ןשטנּוװעג ךיז ךיא

 .בולק רעיא ןיא רעדילגטימ ןרעוװ ןלָאז רימ זַא ,ןעז טפרַאדעג ריא

 טשינ ןָאק רענייק זַא -- טגָאזעג בייא טָאה -- ,ךיז טכַאד רימ ---

 סָאד ןלעװ ,ןסעגרַאפ ןלעװ וליפַא לָאז רע ביוא .םַאטשּפָא ןייז ןסעגרַאפ

 "עפָארּפ סלַא .לשמל ,עירָאטַארָאבַאל רעייא ןיא יוװ ,ןענָאמרעד ערעדנַא םיא
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 טשינ ןָאק ,טײהנעגנַאגרַאפ ןייז טנקיילרַאפ סָאװ רעד זַא ,ריא טסייוו רָאס

 עלעה ןייק טשינ ךיוא ןוא טניירפ ענייז ןופ גנואיצַאב עמוג ןייק ןטרַאװרעד

 טרעה סעסיּפָא ערעייא ןיא זַא ,רעשמ ךיז ןיב ךיא .ךיז רַאפ טפנוקוצ

 .ןעגנוקרעמַאב עקיזָאד יד טפָא ריא

 "עגפיוא ןרָאװעג ןַאמדירפ רָאסעפרָאּפ זיא -- "?!? *טַאװ .ַאס; --

 ןרעו וצ עיגעליוירּפ רעד ןופ טייקסיורג יד טשינ עז ךיא -- .טכָאק

 טימ טקידניזעג בָאה ךיא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא .הביס םוש ןָא ,ןטכָאשעג

 ןעוו זַא ,רעבָא זיא העד ןיימ .דיי ַא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא סָאװ ,םעד

 ןרעהפיוא ףוס-לכ-ףוס ייז ןלעו ,ןריצָאװָארּפ וצ ייז ןרעהפיוא ןלעוו רימ

 .ןליב וצ

 ןרעיוא ערעייא -- טגערפעג בייא טָאה --- ,טשינרָאג ךייא טרַא סע --
 םענעטלַאהעגנייא טימ --- ? דייר עכלעזַא ןרעה ייז ןעוו ,טיור טשינרָאג ןרעוו
 רענייק זַא ,ריא טסייוו רָאסעּפָארּפ סלַא -- ןסָאשעגסױרַא רע טָאה סעכ
 ,ךיז טוט םיא םורַא סָאװ ןעז טשינ ליוו סָאװ ,רעד יוװ ,דנילב ױזַא טשינ זיא

 --  טכָאקעג ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ ךיז טָאה --- גנַאגוצ רעייא טיול --
 זיא זָאנ עטיירב ןייז --- !לארשי ןייק ןרָאפ ןוא ןקַאּפניײא ץלַא רימ ןפרַאד

 .!םיאנוש ןרעמרַאפ דיר ערעייא -- .רוכיש ַא ייב יװ ,טיור ןרָאװעג

 ריא יװ ,רעדנעלריא יד רעדָא ,רעגעוװרָאנ יד טשינ ןטכַארט סָאװרַאפ

 ןיב רענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא ,רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא ?טכַארט

 ףיוא -- .עװַאטקָא רעטסכעה ןייז ףיוא ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- !ךיא

 ,םורַא תורוד ייווצ רעדָא ,רוד ַא ןיא יז טעװ ,טייג לארשי סָאװ געוו םעד

 -ןינ ןיא ןזיוצנַארפ יד ןופ ךיירקנַארפ יו טקנוּפ ,ךייא ןופ ןסירעגּפָא ןייז

 ןיא שטאד יד ןופ דנַאלָאה יו ןוא דנַאלגנע-וינ ןופ דנַאלגנע יו ,סנילרָא

 ןיא טרעװ םענַאב-טלעװ רעשידיי רעלַאסרעװינוא רעד !עינַאװליסנעּפ

 .רעכיב ןוא ןעגנוטייצ ךיוא ןעייל ךיא !ןסיוטשרַאפ ןוא טכַאלעגסיױא לארשי

 רעייטשרָאפ רעשידיי רעד זיא סָאװ טימ ,סבָאקיײשזד רעטסימ ,רימ טגָאז
 .עידניא ןופ רעייטשרָאפ רעד ,ןגָאז רימָאל ,יו ,שרעדנַא ןע-וי רעד ןיא

 ףיא ןיב סָאװ טימ ,סבָאקיישזד רעטסימ ,רימ טגָאז ..,? עקירעמַא ןופ יצ

 ןיק טשינ ןיב ךיא זַא ..?רענַאירעמַא ןשידי טשינ םעד ןופ שרעדנַא

 ןיא ,סַאג ןיא רעבָא *? טאוו ַאס, ,רעירַאטיבסרעּפ ַא רעדָא רעילעּפָאקסיּפע

 ,סָאד טציא טוט לארשי ...? שרעדנַא ןעד ךיא ןיב סיפָא ןיא רעדָא טפעשעג

 -רַאפ ערעייז סיוא ןטייב ייז :ןָאטעג ןבָאה ןכירג יד ןוא ןקרעט יד סָאװ
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 ןַא ןיב ךיא .רעטגלָאפרַאפ ןייק טשינ ןיב ךיא רעבָא .רעדירב עטגלָאפ

 !ךיא ןיב רענַאקירעמַא ןַא !רענַאקירעמַא

 םעד טימ ןָא טשינרָאג ךיז רעק רע זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה בייא

 וצ טקעּפסער ןוא ליפעג ןּפָארט ןייק טשינ טָאה סָאװ ,שטנעמ ןקיזָאד
 רע ףרַאד סָאװ יצ; :טגערפעג ךיז בייא טָאה ץרַאה ןייז ןיא .ןילַא ךיז

 לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רע ?"רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא; :ןעיירש ךיוה ױזַא
 ,ןעיירש ױזַא ןלָאז ,קינ רעדָא רעטלַאװ ,רַאמלע ,רעמָאה זַא ,טרעהעג טשינ

 -עמַא ןַא ןיב ךיא, טרָאװ סָאד קידנסױטשּפָא יװ ,ןפירגַאב טציא טָאה רע

 טנַָאקעג טשינ טָאה רע .טמירקעג ךיז טָאה ליומ סבייא ,זיא "רענַאקיר

 ,ליפעג סָאד טַאהעג ןוא ןּפיל ענייז ףיוא טרָאװ ןייא ןייק ןעגנערבסיורַא

 טָאה ליומ ןייז .טקידיילעגסיוא ןצנַאג ןיא ןענעז חומ ןוא ץרַאה ןייז יו

 ,"ןביילב ריא טעװ טכענק ןוא ןעוועג ריא טנעז טכענק; :טעשטּפעשעג זיולב

 ,סנַארט ןופ טכַארבעגסױרַא םיא טָאה יירשעג ַא סנַאמדירפ רָאסעּפָארּפ םעד

 טנעז ריא .ןגיוא ערעייא טנפע .סבָאקיײשזד רעטסימ ,*ּפא קיעוו, ---

 ,ןקידערּפ יז ןלָאז ןבעל ַא ןכַאמ ןפרַאד סײבַאר יד !יײבַאר ןייק טשינ

 ...? ריא רעבָא ,ןדיי עשיעּפָאריײא ,עטלַא יד טימ ּפָאק ַא ןעיירד ךיז ייז ןלָאז

 "נוא םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ טָאה --- ,סבָאקיישזד רעטסימ ,ּפא קיעוו ---

 ןפַאשַאב טשינ ךָאד טליוו ריא --- .לכיימש ןכעלביל ןייז טימ ןטלַאהעגרעט

 דלַאב ןוא -- ...? רָאװ טשינ ,סבָאקיישזד רעטסימ ,עקירעמַא ןיא ָאטעג ַא

 ,גני ױזַא ,רענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא ,ריא -- : ןבייא ןרסומ ןעמונעג

 ענייז ןָאטעג בייה ַא טָאה רע -- ...? ןכַאז עכלעזַא טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז

 ןיא ןרָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ זיא סעכלעזַא :טגָאז רענייא יו ,ןעלסקַא

 .טלעוו רעצנַאג רעד

 -- ןרעפס ייווצ ןיא ןעמעטָא טשינ ןָאק ךיא רעבָא .ָאי ריא רשפא --

 ןגױצעגפױרַא ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז ןַאמדירפ רָאסעפָארּפ טָאה

 .טצעזעגקעװַא דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע .ןזיוה ענייז

 טָאה -- ,בולק רעייא ןיא דילגטימ ַא יװ טוג ױזַא ןיוש ןיב ךיא --

 .סעצנָאװ ענייז טעלגעג ךיז םייהנַאמ רָאטעּפָארּפ

 .ןקָארשרעד ןרָאװעג בייא זיא -- ? ױזַא יו ---

 עלַא ןגיוצעגקירוצ בָאה ךיא ;טושּפ ץנַאג ?ריא טגערפ ,ױזַא יוו ---

 רעטסימ טימ ךיז ןדנוברַאפ ןוא ןַאמרעדעל רעטסימ ןופ סנערושניא עניימ

 .ןפאלוא
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 ןעוועג ץלַא ךָאנ בייא זיא -- ? בולק ןטימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ --

 .טעילעמשטירּפ

 ןטנעילק ענייז ףיוא ףיוא טסַאּפ ,טסייו ריא יװ ,ףאלוא רעטסימ --
 סלַא ןרעוו וצ טלייורעד ןסנַאש עלַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע

 טעװ סע .טניירפ ענייז טימ טדערעג וליּפַא ןיוש טָאה רע .טנעדיזערּפ

 ףיז רע טָאה -- ?ָאשזד ,תמא ,ןכָאװ עכעלטע ךָאנ יו רעמ טשינ ןעמענ

 טייג ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ ךיוא -- .ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ וצ טדנעוװעג

 ןטערטוצנָא יו ןוא -- .ןעגנורעכיזרַאפ ענייז ןפאלוא רעטסימ ןבעגרעביא
 ענייז ןגיצעצ ךעלסיז קידצערקַאל רע טָאה ,גיוא:רעניה סבייא ףיוא

 זיא ףאלוא רעטסימ ?ןַאמרעדעל רעטסימ ןופ ךיא בָאה סָאװ -- רעטרעוו

 טשינ ,םיא טימ רעטנענ ןייז וצ רעסעב זיא רעבירעד ,טניירפ ַא רעבָא

 ,.? סבָאקיישזד רעטסימ ,תמא

 טזָאלרַאפ ןיילַא רע זַא ,טגָאזעג טשינ טָאה בייא סָאװ ןיילַא סָאד ןיוש
 טָאה ,ייז טימ בולק ןשידיי ַא ןריזינַאגרָא רעבירעד ליוו רע ןוא בולק םעד
 ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ .גנוקריוו עטרעקרַאפ ַא טַאהעג ןרָאסעּפָארּפ יד ףיוא
 ,בולק ןרעדנוזַאב ַא ןריזינַאגרָא ייז טימ ליוו סבָאקיישזד :טכַארטעג טָאה
 ןייז ןביאסיוא לָאז רע זַא ,ּפָאק ןייק ןעיירד טשינ רעמ םיא ןלָאז ייז ידכ
 .בולק ןיא רעדילגטימ סלַא ןעמענניײרַא ייז לָאז ןעמ ,סולפנייא

 רעייז ןעמוקעגסיוא גנולדנַאה סבייא זיא ,םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ טיול
 ןעגנַאלַאב וצ היכז יד טָאה רע סָאװ ,ךעלקילג ןליפ וצ ךיז טָאטשנָא ,ענדָאמ
 טימ םורַא רָאג ךיז רע טגָארט ,רענַאקירעמַא עכייר טימ בולק ןייא ןיא
 טשינ טָאה בייא סָאװ ,הביס-טּפיוה יד זיא סָאד .סקעלּפמָאק-תולפש ַא
 רָאסעּפָארּפ ןטמירַאב םעד ,םיא לָאז ןעמ זַא ,ןלעטשוצנייא ךיז טומ ןייק
 ,דילגטימ סלַא ןעמענניירַא ,םייהנַאמ

 טרעױדַאב קרַאטש ןבָאה ,לקניווקוק ןייז ןופ רעדעי ,ןרָאסעפָארּפ עדייב
 -ירעּפסקע ןכַאמ ןיא ןָאטעגנײרַא ןענעז סָאװ ,רעשרָאפ עטינעג יװ .ןבייא
 זילַאנַא ןייז יצ ,ןעז טלָאװעג ייז ןופ רעדעי טָאה ,ןכַאז עטיוט ףיוא ןטנעמ
 .עקיטכיר ַא זיא

 טָאה רע סָאװ ,גנונעפָאה עלעסיב סָאד זַא ,ןעזעגנייא טציא טָאה בייא
 ,בולק ןרעדנוזַאב ַא ןריזינַאגרָא וצ ןרָאסעפרַאּפ ייווצ יד ףיוא טגיילעג
 ,זדלַאה ןיא רעטיב ןרָאװעג םיא זיא סע .ןרָאװעג ןענורעצ ןצנַאג ןיא זיא
 ןרָאטקעריד לוש יד ןעמעװ רַאפ ,ןרָאסעּפָארּפ עסיורג עכלעזַא סָאװ
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 ןלָאז -- סעמריפ ערעדנַא וצ ןייגקעװַא טשינ הלילח ןלָאז ייז ,ןרעטיצ

 קקשח ַא ןעמונעגנָא םיא טָאה סע .ךעלעשטנעמ עניילק עכלעזַא ןייז

 וו רעבָא ,םינּפ ןייז ןטלַאהַאב טרָאד ןוא זיוה ןיא ךיז וצ ןפיולוצניירַא

 ןגיוא ענייז ןליפעג ענייז טרילָארטנָאק רע טָאה שטנעמ רעשיטקַאט ַא

 ףיוא ָאד ןוא ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ ףיוא ָאד ,לוטיב טימ טקוקעג ןבָאה

 גנַארד ַא םיא ייב ןעוװעג .טרעיױדַאב ייז טָאה רע .םייהנַאמ רָאסעפָארּפ

 ןקינ ןוא ןרעטלאוו ףיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,סעכ ןייז ןזָאלוצסיוא

 רעייז רַאפ ץרא-ךרד ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,ענייז םינכש ייווצ יד ָא-טָא יצ

 טָאה רע סָאװ ,ןײלַא ךיז ףיוא ןעוועג רע זיא סעכ ןיא רעמ ךָאנ .םַאטשּפָא

 זיא רע .טייקידלפש רעייז ןירַא םינּפ ןיא ייז ןפרַאװ וצ טומ םעד טשינ

 ןענעז סָאד, .ןשטנעמ עכלעזַא טימ ךיז ןרבח וצ טניווװעגוצ ןעוועג טשינ

 ןענעז ןליצ עשיטסיָאגע בילוצ סָאװ -- טכַארטעג רע טָאה -- ןשטנעמ

 ."עמַאמ-עטַאט ענעגייא ערעייז ןטַאררַאפ וצ קיעפ ייז

 ןעגנַאגַאב טשינ רע זיא יצ :קנַאדעג ַא ןסערפעג טציא טָאה ןבייא

 טָאה רע סָאװ ,ייז רַאפ טיױרטרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד רעלעפ ןייק

 טציא טָאה רע ..? בולק ןשידיי ַא ןריזינַאגרָא ןגעו טדערעג ןפָא ױזַא

 -עפָארּפ עסיורג ייווצ יד וצ יורטוצ ןוא ץרא-ךרד ןצנַאג םעד ןריולרַאפ

 סָאװ ,דיי-טשינ ןדעי ןופ ץומש םעד ןשַאו וצ טיירג ןענעז סָאװ ,ןרָאס

 סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג רעבָא זיא רע .לכיימש ַא ןפרַאווּוצ רָאנ ייז טעװ

 עכלעזַאא .בולק ןיא רעדילגטימ ןרעוו וצ ןעגנַאגעגנייא טשינ ןענעז יז

 יז ,ןסיורד ןופ ןענעז ייז זַא רעסעב זיא -- טכַארטעג רע טָאה -- ןדיי

 -ץגּפָא ייז ןטלָאװ םיטש רעייז .טפַאשרַאפ טשינ דובכ ןייק םיא ןטלָאװ

 ..ןבייא רַאפ ,םיא רַאפ טשינ רעבָא ,ןקינ ַא רַאפ יצ ,ןרעטלַאװ רַאפ ןבעג

 רעד ייב םירוביד סרעטלאוו ןגעוו טלייצרעד טשינ ייז טָאה רע סָאװ ,טוג

 ןופ ןצלָאמשעג טנװָא םענעי ךיז טָאה קינ יװ ןוא ,החמש-שיילפ-ןשריה

 טשינ רָאנ ןלָאז ןרָאסעפרָאּפ יד ,ןקָארשעג רעבָא םיא טָאה ךַאז ךייא .דיירפ

 ןריזינַאגרָא וצ ןגָאלשעגרָאפ ייז טָאה רע זַא ,ןקינ רַאפ ןעלּפַאלּפסױרַא

 ןלעװ רעדילגטימ יד ןעוו ,ןלעפ טשינ םיא טעװ רעמ .בולק ןרעדנוזַאב ַא

 םעד בילוצ .בולק םעד ןזָאלרַאפ ןוא ןטַאררַאפ ליוו בייא זַא ,ןסיוורעד ךיז

 ןוא רענגעק ןפַאשנייא ךיז רָאנ ,ןעמיטש ןרילרַאפ רָאנ טשינ רע טעװ

 וצ ױזַא יװ טכַארטעג ןוא ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה רע .טניירפ ןרילרַאפ

 טכוזעג חומ ןייז ןיא טציא טָאה רע .גַאלשרָאפ ןצנַאג ןייז ןכַאמ וצ טשינ
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 ייווַצ יד טימ טקַאטנָאק םעד ןעײנַאב ןפלעה םיא לָאז סָאװ ,קנַאדעג ַא

 ףיז טָאה רע .ץרַאה ןייז ןענעפע טפרַאדעג טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,ןשטנעמ

 : ןפורעגנָא

 עדייב טימ ןעייטש רימ זַא ,ןייא ךיז ןדער ,ןשטנעמ עטושּפ ,רימ --
 .ןעלמיה יד ןיא טבעווש ,טסייג ןופ ןשטנעמ ,ריא ןוא דרע רעד ףיוא סיפ
 ,ךיא עז ךיא .ןשטנעמ עשיטקַארּפ ץנַאג ןרָאסעּפָארּפ ןענעז ,עז ךיא יװ
 טנעמירעּפסקע ןייא זַא .רעלטפַאשנסיװ עכיירגלָאפרעד טנעז ריא סָאװרַאפ

 ַא ןוא ןטירד ַא ,ןטייוצ ַא ריא טכַאמ ,ןבעגעגנייא טשינ ךייא ךיז טָאה

 בָאה ךיא ךיוא .גנודניפרעד רעייא טמָאקלוּפרַאפ ריא זיב ,ווּורּפ ןטרעפ

 ,רעדילגטימ סלַא ןגָאלשוצרָאפ רעדיוו ךייא ,קנַאדעג םעד ןבעגעגפיוא טשינ

 ,ןרעכיזרַאפ ךייא ןעק ךיא .טייהנגעלעג רעקיסַאּפ רעד ףיוא רָאנ טרַאװ ךיא

 ךיז טעו סע .םעד ןגעוו ןסיוו ןלעוװ סָאװ ,עטשרע יד ןייז טעװ ריא זַא

 -רָאפניא ַאזַא זַא ,ךָאד טייטשרַאפ ריא .עיצַארעּפָאָאק רעייא ןרעדָאפ רעבָא

 .רענעלּפ עלַא יז טרעטשעצ ,טייקכעלטנפע רעד ןיא סיױרַא טמוק עיצַאמ

 "ירעד .ןטנעמירעּפסקע ןכַאמ ןטימ ןיא טלַאה רענייא יו טקנוּפ זיא סָאד

 ..טגָאזעג טשינרָאג ךיא בָאה רעב

 טָאה -- ,טעברַאטימ עלופ יד ךייא ךיא רעכיזרַאפ טייז ןיימ ןופ ---
 ,סעצנָאװ ענייז טעלגעג םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ

 בָאה -- ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ ןָא ךיז טפור -- טנָאזעג תמא םעד --
 טּכַאד רימ .ןשינעגָאװצ ספאלוא רעטסימ וצ יורטוצ ליפוצ ןייק טשינ ךיא
 .םיא ןריסערעטניא סענזיב עניימ רָאנ זַא ,ךיז

 ענייז ןופ ןדירפוצ ןעועג זיא רע .טניישעגפיוא טָאה םינּפ סבייא
 ןייז וצ ידכ .ןָאט ןקיטכיר םעד ןגָאלשעגנָא טָאה רע ,ןריפסיוא עקידלכש
 שנייז ייב טכַאדרַאפ ןטסדנימ םעד ןזָאלרעביא טשינ ןוא םעד ןיא רעכיז
 :ןבעגעגוצ רע טָאה םינכש

 ,בולק ןשידיי ַא ןגעו ךייא טימ טדערעג ןוויכ ַא טימ בָאה ךיא --
 סָאװ ,טקידיײלַאב טשינ ךיז טליפ ריא יצ ,ןעז טלָאװעג בָאה ךיא לייוו
 ךיא יוװ ,לָאמ ןטשרע םוצ סעיצַאקילּפַא ערעייא ןעמונעגנָא טשינ טָאה ןעמ
 טלעפעג סָאד ,טוג .קנַאדעג םעד יב קרַאטש ךיז ריא טלַאה ,טציא עז
 רימ סָאװ ,ןעז רעטייו רימ ןלעװ .רעשרָאפ עטנשקערַאפ טנעז ריא .רימ
 ןשיוװצ דוס ַא ןביילב ךַאז יד זומ ,ךיז טייטשרַאפ ,לייוורעד .ןָאט וצ ןבָאה
 ןבָאה יירד רימ זַא ,ןשטייטסיוא ךָאנ ןענעק רעדילגטימ יד םערָאװ ,זדנוא
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 זַא ,רעכיז ןיב ךיא .בולק ןשידיי ַא ןריזינַאגרָא וצ טדערעגנעמַאזוצ ךיז

 .ײךַאז ַאזַא ןופ ןצנעוװקעסנָאק יד טפיײרגַאב ריא

 בייא לייוו ,ןושל ןעמוקַאב יינ סָאד ףיוא ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ ייווצ יד

 ,דובכ עלעסיב ַא ךָאנ טצכעלעג ןבָאה ייז .גנונעפָאה ןבעגעג ייז טָאה

 ףיוא ןייג ,ןשטנעמ עכייר טימ ףלָאג ןליּפש ןופ ,גנונעקרעגָא עלעסיב ַא

 ןשימסיוא ןופ לּפַאטש רעקידרעטייוו ַא ןעוועג זיא סָאװ ,גנַאפשיפ ןוא דנַאי

 : ןצרַאה ןיא עקכָאיט ַא ןבעגעג ןבייא טָאה סע .עלַא טימ ךיילג ןייז ןופ ,ךיז

 -עפָארּפ ייווצ יד יו ןענימרעט עבלעז יד ןיא לָאמוצ טשינ רע טכַארט יצ

 טָאה םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ ..? טּפשמרַאפ טשרָאקָא טָאה רע ןעמעוו ,ןרָאס

 :ןטכַארט טזָאלעג טשינ רעבָא םיא

 -סעלַאב טשינ ךייא ליוו ךיא ,סבָאקיישזד רעטסימ ,ייטשרַאפ ךיא --

 סָאװ ,טייז רעייא ןופ ךעלשטנעמ זיא סע זַא ,ךיא זומ ןבעגוצ רעבָא .ןקיט

 .קרַאטש ױזַא ךיז טריסערעטניא ריא

 ןיא יװ ,ןטנעמילּפמָאק טימ ןבייא ןפרַאורַאפ ןביױהעגנָא ןבָאה ייז
 ךיז טָאה ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ .לרוג רעייז ןגעלעג טלָאװ טנַאה סבייא

 ,םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ ןגייטשוצרעביא טסיילפעג

 ריא -- טגָאזעג םייחנַאמ רָאסעּפָארּפ טָאה -- סבָאקיישזד רעטסימ --
 ..שיילפ ןוא טולב ןגייא ךָאד .ץרַאה שידיי ,תמא ןַא טָאה

 -- .סבָאקיישוד ןעמָאנ ןטימ טניירפ ןטוג ַא רעייז טַאהעג בָאה ךיא --
 1 רענעגייא ןַא סרעייא רשפא רע זיא -- .טגָאזעג ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ טָאה

 רָאלק ןעזעג טשינ טָאה רע .ןגייא יד רַאפ טלדניוושעג טָאה ןבייא
 -סיוא טציא טָאה סָאװ ,ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ ןופ םינּפ ענעגָארטעצ סָאד
 ,שיילפ-ןשריה ןטימ ךיז ןקסוע ןתעב םינּפ סרעטלַאװ יװ ,טציוושרַאפ ןעזעג
 םינּפ שידיי ַא ,רָאה עניורב-לקנוט טַאהעג טָאה ,רָאסעּפָארּפ רעד ,רע רָאנ
 טָאה םײהנַאמ רָאסעּפָארּפ זַא ןוא ,ןּפיל עבָארג ןוא זָאנ רעטיירב ַא טימ

 ןוא קיטסַאמ-ימוג יו ןגיוצעצ ןּפיל ענייז ךיז ןבָאה ,ליומ ןייז טנפעעג

 סנרָאסעּפָארּפ יד ןיא .לייה ערעטצניפ ,עפיט ַא יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה ליומ ןייז
 -רעד יוװ טסייוו למיה ןיא טָאג ןייא .הענכה עליטש ןעזעג ךיז טָאה ןגיוא

 ףיוא ןעניפעג ךיז ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד ןקָארש
 רעבָא טעז ,ןענעז ןרָאסעּפָארּפ יד סיורג יװ .ןעקניז ןיא טלַאה סָאװ ףיש ַא

 רעייז ןופ ןָאטסױא ןצנַאג ןיא ךיז ןליוו ייז .ןיילַא ךיז ןסָאה ייז זַא ,סיוא

 טַאהעג ייז ףיוא ןבָאה ןטימעסיטנַא יד ןופ דייר יד זַא ,סיוא טזייוו .טיוה
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 ןדיי ןבָאה טנייפ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ךיוא זַא ,העּפשה עקרַאטש ַאזַא

 ןרעװ וצ טָאטשנָא .ןןשטנעמ עקיזָאד יד וצ סַאה ַא טליפעג טָאה בייא

 "פיוא רָאג ייז ןרעוו ,קלָאפ רעייז וצ ןדנובעגוצ רעמ ןוא טעװעטרַאהרַאפ

 רעצנַאג רעייז טימ .ןדיי ןענעז ייז זַא ,ייז טנַאמרעד ןעמ ןעוו ,טכָאקעג

 תונמחר ַא .קנַארק תומשנ ערעייז ןענעז טייקטנרעלעג ןוא ץנעגילעטניא

 ךיז ןופ ןפױלטנַא טשינ ןָאק שטנעמ ַא זַא ,טשינ ןעד ייז ןסייוו .ייז ףיוא

 םעדעפ יד ןסיירוצרעביא טכייל טשינ זיא סע זַא ,טשינ ייז ןסייוו ? ןיילַא

 ,ןפולטנַא ןופ רעוו טכַארט סע ביוא זַא ,טסייוו רע ..,? םַאטשּפָא םענעגייא ןופ

 ןָאק רע סָאװ ןופ ,סעּפע וצ ןדנובעגוצ זיא שטנעמ רעד זַא ,ןמיס ַא זיא
 סבייא ןופ .עטַאט רעד טגָאז -- "דיי א ןייז וצ רעווש, .ןפיולטנַא טשינ

 ךָאנ רעבָא זיא סע, :ץפיז רערעװש ַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ץרַאה

 ,ןרָאסעּפָארּפ ,ךעבענ ,ןדיי עטעטנעּפעג ייווצ ."דיי סיוא ןרעוו וצ רערעווש

 -יוועג ייז ןלעװ סָאװ .רעטקַארַאכ ןָא ךָאד ןוא ,רעקעדטנַא ,רעלטפַאשנסיװ

 ןגייא ןַא ןבָאה ייז ןעוו ,טכעלש ןעוועג ייז טלָאװ סָאװ ןוא ...? םעד ןופ ןענ

 סָאד רע טָאה ייז טימ :טלכיימשעג שינָאריא טָאה רע ...? דלעפ-ףלָאג

 טפרַאדעג ךיז רע טָאה ייז בילוצ ...? בולק םענעגייא ןַא ןעיוב טלָאװעג

 ,טשיױטנַא ןעוועג זיא רע ...? ןרַאמלע טימ ןגירק

 בייוו ןייז יו ,טױלּפ טייז רענעי ןופ טרעהרעד רע טָאה לָאמ ַא טימ

 ןכרוד ןדער םיא טימ ליוו רעצעמע זַא ,ןגירשעגרעבירַא טָאה יז ,םיא טפור

 .םיהַא ךיז טרעקעגמוא ןוא טנגעזעגּפָא ךיז ךיג ףיוא טָאה בייא .ןָאפעלעט

 קיסיירד ןוא סקעז לטיּפַאק

 טשיױטנַא

 בייו ןייז םיא טָאה זיוה ןיא ךיז וצ ןעמוקעגניירַא זיא בייא ןעוו
 ןגיל םעד טגָאזעג טָאה יז ןוא ,טרינָאפעלעט טשינ טָאה רענייק זַא ,טגָאזעג
 ליוו יז ןוא ןסעזעג גנַאל וצ טרָאד ,ריא טיול ,זיא רע סָאװ רַאפרעד זיולב
 ,םינכש עלעדייא יד ייב ןסעגעגוצ ןרעוו לָאז רע זַא ,טשינ

 ןיא טָאה םייהנַאמ םַאדַאמ זַא --- ,יז טגָאז -- ,ןרעווש טלָאװ ךיא --
 ,רעסַאװ זָאלג ןייק טימ טסעג יד ןעוועג דבכמ טשינ וליפַא גָאט ןסייה ַאזַא
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 -ָארּפ יד טימ סעומש ןייז ןגעוו ןלייצרעד טקידנערַאפ טָאה בייא זַא

 .ןַאלָאיל רַאפ שימָאק ןעזעגסיוא ךַאז עצנַאג יד הליחתכל טָאה ,ןרָאסעּפ

 ןכַאל יז לָאז יצ ,השעמ רעד ףיוא ןריגַאער וצ יװ טסוװעג טשינ טָאה יז

 ּוו ,ןײרַא ןטרָאג ןיא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסױרַא טָאה יז .זייב ןייז יצ

 טשינ טָאה בייא .עקלדיה רעד ףיוא טגיװעג ךיז טָאה עלעגניי ריא

 ןעלקניו יד ןיא עלעכיימש עשיטסַאקרַאס סָאד סָאװ ,ןפיירגַאב טנָאקעג

 רָאג יצ ,טכירַאב ןייז ןופ טייקנדירפוצמוא יצ ,סיוא טקירד ןּפיל עריא ןופ

 .ןרָאסעּפָארּפ יד ףיוא טייקזייב

 טימ ךעלקילג ןעוועג ַאלָאײל זיא ָאד ןעניווו ייז סָאװ טייצ עצנַאג יד

 קילב ןטשרע םייב דלַאב .םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ םעד ,ןכש םענעביוהעג ריא

 -רַאפ ,ןרעינַאמ עלעדייא טימ ןַאמ רעליטש ַא .ןרָאװעג ןלעפעג ריא רע זיא

 טָאה ,ןָאטעגנָא ענטַארוקַא טייג רע .ךעלפעה רעייז ריא רַאפ ךיז טגיינ

 רע זיא יורפ ןייז וצ .סעצנָאװ ענעריושעגוצ טימ רָאה עכעליורג ,ענייש

 עיירפ ַא רָאנ טָאה רע ןעוו ."ןעכבילא יז טפור רע .ןדנובעגוצ קרַאטש

 -ןשזנַארָא ,ןסוטקַאק ,סעטסוק-ןעמולב יד םורַא ךיז רע טעקרַָאּפ טונימ

 רעדייא .ןטרָאג ןטגעלפעג-ןייש ןייז ןיא ןסקיוװעג ערעדנַא ןוא רעמייב

 טעװ סָאװ ןַאמ רעד זַא ,טפָאהעג יז טָאה ,טַאהעג הנותח טָאה ַאלָאײל

 ,טסּוװרעד ךיז טָאה יז ןעוו .רָאסעּפָארּפ ַא ןייז טעוװ ,ריא וצ ןענכדש ךיז
 קיסיירד ןוא ןביז ןצניינ רָאי ןיא זיא רע זַא ןוא ,זיא ןכש ריא רעוו

 רעגריב ַא רע זיא טציא ןוא ,דנַאלשטייד ןופ ןפָאלטנַא ןבעל ןטימ םיוק

 יז טָאה ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג ךיוא טָאה ןוא דנַאל ןיא

 גנוטלַאה עליטש ,עלעדייא ןייז .ץרא:ךרד סיורג טימ טקוקעגפיורַא םיא וצ

 -עטשרָאפ עריא טימ טמיטשעג טָאה יז ,טימעג ריא טעשטשַאלעג טָאה

 רע זַא ,ןבייא טדערעגנייא וליפַא טָאה יז .ללכב ןרָאסעּפָארּפ ןגעוו ןעגנול

 רעד שטָאכ ,ןירַא זיוה ןיא ייז וצ רָאסעּפָארּפ םעד ןענעדַאלנייא לָאז

 טָאה םײהנַאמ םַאדַאמ ןוא ןטעברַאפ טשינ לָאמ ןייק יז טָאה רָאסעּפָארּפ

 ןכיילשייברַאפ ךיז לָאמ עלַא טגעלפ יז .סנטייוו רעד ןופ ןטלַאהעג ךיז

 -ַאלק ןליּפש ריא טרעהעג טשינ טלָאוװ ַאלָאײל ןעוו ,טקרעמַאבמוא טעמכ

 םעד ןַאקרַאּפ ןכרוד טשינ טרעה יז ןעוו ןוא ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא קיזומ עשיס

 רָאסעפָארּפ רעד זַא ,טסּוװעג טשינ יז טלָאװ ,"ןעכביל, ןפור סרָאסעּפָארּפ

 טָאה רַאמלע זַא ,טלייצרעד טַאהעג ריא טָאה בייא ןעוו .בייו ַא טָאה

 ןיא דילגטימ ַא ןרעו וצ עיצַאקילּפַא סרָאסעּפָארּפ םעד ןפרָאװעגּפָא
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 סבָאקיישזד רעגנוי וע ד

 טשינ ךיז טָאה רע יאמלה ,טדערעגסיא קרַאטש ןבייא יז טָאה ,בולק

 ,רָאסעּפָארּפ םעד תבוטל טגנערטשעגנָא גונעג

 ,גנוניימ עטרעקרַאפ ַא טַאהעג דָארג יז טָאה ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ ןגעוו

 ףיוא ןוא טכיזעג לקנוט ַא טימ ,ןסָאגעצ ןוא קיד ,קירעדינ ןעוועג זיא רע

 עקיד ןיא עטסַאפעגניײרַא ,רעזעלגנגיוא עטיירב ןגיוא עקיטכיזצרוק ענייז

 טָאה רע .רעטגָאירַאפ ןוא רענעגָארטעצ ַא לָאמ עלַא .ךעלמער עצרַאװש

 ןייק ןבָאה טלָאװעג טשינ ללכב ,ריא טימ טסירגַאב טשינ לָאמ ןייק ךיז

 טשינ רע טָאה ,טייקיטכיזצרוק ןייז בילוצ .םינכש יד טימ אשמו-עגמ

 רעבירעד םיא טגעלפ ,ליבָאמָאטיױא ןַא ןריפ וצ שינעביולרעד ןייק ןעמוקַאב

 יד ףיוא זייב ןעוועג רע זיא קידנעטש .טעברַא רעד וצ ןריפ יורפ ןייז

 ,טנגעג רעד ןיא זיוה ַא טפיוקעג לעיצעּפס טָאה רע .בייוו ןפיוא ןוא םינכש

 ףיז ןלעו רעדניק ענייז ןוא ןדיי ןייק טשינ ןעניווװ ָאד זַא ,רעכיז קידנעייז

 ןסָארדרַאפ רעייז םיא טָאה'ס .רעדניק עשידיי ןייק טימ ןרבח ןפרַאד טשינ

 רע .רעגריבניילק עשידיי ךס ַא ןעניווו ָאד זַא ,ןענופעגסיוא טָאה רע ןעוו

 ןכליהּפָא ןגעלפ ןעיירעגירק יד .ביױו ןטימ ןגירק קרַאטש ךיז טגעלפ

 ןבײלקסױרַא ךיז ליוו רע זַא ,טסוװעג ןבָאה עלַא .סַאג רעבלַאה ַא ףיוא

 טגעלפ ,טוג ַאד זיא ריא .זיוה סָאד ןפיוקרַאפ טשינ טזָאל בייוו סָאד רָאנ
 ףיוא זיא סע .םינכש יד ןגעק טשינרָאג טָאה יז ,ןענייוו ןוא ןעיירש יז
 ןרעװ טרעטיצרַאפ טשינ ףרַאד ץרַאה ריא ןוא לוקס רעד ןופ טנעָאנ

 ַא ןופ טייו טשינ זיא וצרעד .םייה רעד ןיא רעדניק יד טעזרעד יז זיב

 ןעמעקרַאפ וצ ױזַא יו ןיוש טסייוו'מ ּוװ ,ןָאלַאס-יטויב ַא ןופ ןוא טעקרַאמ

 סבָאקיישוד סעסימ טוט ,לייו ַא ףיוא קעװַא יז טייג רעמָאט .רָאה עריא

 טבָאקיישוד סעסימ יד ןענַאמרעד סָאד .רעדניק עריא ףיוא ןסָאפפיוא ןרעג

 ,לוש-קיטנוז רעד ןיא ,ןַאפעטס ,לגניי רעטלע ריא ןקיש ןלעװו סָאד ןוא

 ןצנַאג ןיא ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ םעד טגעלפ .,הווצמ-רב ןרעוו ןענרעל

 ןפיולסױרַא ןוא לוק ןפיוא ןעיירשעצ ךיז טגעלפ ןוא םילכ יד ןופ ןריפסיורַא

 ךָאנרעד ןוא ,סָאג ןיא טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה ןיילַא רענייא .זיוה ןופ

 בייוו ןייז .ןירַא זיוה ןיא ןרעקמוא ךיז ,רעטליקענּפָא ןַא ,רענעגָארטעצ ַא
 ךיז ןֹוא ןיריּפסַא ןטעלבַאט ייווצ ןעמענ עיצַאוטיס ַאזַא ןיא טגעלפ ילריוש

 .ןענייו טעב ןפיוא ןגײלקעװַא

 ןוא ענעזָאלעגוצ ַא ןעוועג דָארג זיא ןַאמדירפ ילריוש םַאדַאמ
= 

 ןרבח וצ ליפעג טוג ןייק טַאהעג טשינ רעבָא טָאה ַאלָאײל .עכעלטניירפ
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 רעגנגיז בקעי

 ; עטסָארּפ ַא ןעוועג רעבָא יז זיא םָאלּפיד-שזדעלָאק ריא ץָארט .ריא טימ ךיז

 ,ריּפַאּפ ךעלקיטש ףיוא רָאה עטלקיוורַאפ טימ ןעגנַאגעגמורַא לָאמ עלַא

 טדערעג טָאה יז ."סרעלריוק, יד טימ ןעגנַאגעג יז זיא ןפיוקנייא וליפַא

 ,ןטייהנגעלעגנָא עכעלרעניא ,עמיטניא עריא ןגעוו יירפ טלייצרעד ןוא ךיוה

 ןופ ,ךעלזייה:-רעמוז עצרוק ,עטרילָאק-לעה עבלעז יד ןגָארטעג לָאמ עלַא

 טגעלפ יז .טײקטעקַאנ רעקיטש עשּפיה טקוקעגסױרַא ןבָאה'ס עכלעוו

 זיב ןהעש-לוקס יד ךָאנ ןענעז סָאװ ,ךעלגניי עריא ףיוא ןעיירש טפָא

 .ןרעװָאר ערעייז ףיוא סַאג ןיא ןרָאפעגמורַא ןײרַא טכַאנ רעד ןיא

 ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ וצ .טלמוטעצ ןוא טשיױטנַא ןעוועג זיא ַאלָאײל

 ױזַא טשינ רעבָא יז ןבָאה ייז .ליפעגרעדיוו ַא טַאהעג יז טָאה בייוו ןייז ןוא

 "רעד טציא זיא םײהנַאמ רָאסעּפָארּפ .סמייהנַאמ יד יװ טרַאנעגּפָא קרַאטש

 -רַאפ רע טָאה לָאמ ןייא טימ .שיקעל ַא סעּפע יװ ,ןגיוא עריא רַאפ ןעניש

 ןסיבעגנייא טלָאװ יז יו ךיילג ,ןגיוא עריא ןיא טרעוו ןצנַאג םעד ןריול

 ַא ליומ ריא ןיא טליפרעד םיצולּפ ןוא לּפע םענייש ַא ןיא ןייצ עריא

 : טצפיזעגּפָא רעווש טָאה יז .םערָאװ

 ץלַא ךָאנ ןענעז ,ןָאטעגּפָא טָאה רעלטיה סָאװ ,םעלַא םעד ךָאנ --

 ! ןרָאװעג ןסָאגרַאפ טולב רעייז ךיוא טשינ טרָאד זיא ? ןדיי עכלעזַא ןַארַאפ

 טקירדעגסיוא ןבָאה ןגיוא עריא --- ... ןרָאװעג טנערבעג שיילפ רעייז ךיוא

 ןוא ןעקנַאדעג יד ןעמענַאב טנָאקעג טשינ ןפוא םושב טָאה יז .רעצ

 יז .טלמוטעצ ןעוועג זיא יז .ןשטנעמ עסיורג עכלעזַא ןופ ןשינעטכַארט

 טביירט סָאװ ? ןפיולטנַא יז ןליוו סָאװרַאפ --- ןבייא וצ טדנעוועג ךיז טָאה

 רעד טָאה ?יברעמ-לתוכ יד יװ רעבושח קיּפמילֶא רעד זיא ? םעד וצ ייז

 ?רעטעג עשיּפמילָא יד יװ ,ןשטנעמ יד ןבעגעג רעקיניײװ טָאג רעשידיי

 רוטלוק רענַאקירעמַא יד זיא ?ןןסעטַארקָאס ןופ רעשירַאנ ךלמה המלש זיא

 -- .השוב ןופ טקיטייװעג טָאה ץרַאה ריא ...? רעשידיי רעד ןופ רעכייר

 .. שטנעמ סיוא ןרעװ וצ ידכ ,ןלַאפ שטנעמ ַא סָאד ףרַאד קירעדינ יװ

 -- .פורעגסיוא יז טָאה -- !ךַאז עכעלקערש ַא ךָאד זיא ,סַאה-טסבלעז

 רערעכעה רעד וצ טרעהעג טשינ ןוא ןשטנעמ עטסָארּפ ןעוועג ייז ןטלָאװ

 רעמינּפ עשידיי ייז ןעעז .טרַאעג רעקינייו ךימ סע טלָאװ ,ץנעגילעטניא

 זיא .ןדיי ןייז וצ רעצעמע ייז טרעטש סע זַא ,סיוא טעז סע ?לגיּפש ןיא

 ,גנואיצַאב עוויטַאגענ ַאזַא סָאװרַאפ ...? ןבעל םעניא רערעטכייל ַא געוו רעד

 יז זַא ,ךעלגעמ עקַאט זיא -- .ןַאמ ריא ייב ןטעבעג ךיז יז טָאה -- ?בבייא
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 סבָאקיישוזד רעגנוי רעד

 טשינ ןָאק סע ..טלַאהניא ןשידיי םענופ טליוהעגסיוא ןצנַאג ןיא ןענעז

 ..לבש ןפיוא טשינ סע ךיז טגייל רימ .ןייז

 וד -- .טקיטייװעגטימ בייא טָאה -- טשינ ךיוא יײיטשרַאפ ךיא --
 ,הביס יד ןרעלקרעד וטסנָאק רשפא ,שזדעלָאק ןיא טנרעלעג ךָאד טסָאה

 טמוק סָאד זַא -- טכַארטרַאפ ַאלָאײל ךיז טָאה --- ,ךיז טכַאד רימ --

 ,ןטפַאשגסיוװ עטקַאזקע ןשרָאפ ןטימ ןעמונרַאפ ליפוצ ןענעז ייז סָאװ ,םעד ןופ

 יד ךיז טמענ ןופרעד :הרות עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא זיא קיטַאמעטַאמ ןוא

 ןעקנעד ייז טכַאמ טפַאשנסיװ עטקַאזקע יד .ןבעל-סקלָאפ רעייז וצ טײקוויסַאּפ

 .קלָאפ טמיטשַאב ןייק וצ טשינ ןרעהעג סָאװ ,רעגריב-טלעוו יו

 בייא טָאה -- ?ןייטשנייא ,ןָאסידע ,ןילקנערפ ןימעשזדנעב ןוא --

 טלדנַאה יצ ..ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא --- .לוק ןפיוא טגערפעג ןיילַא ךיז

 ךיז טלדנַאה סע -- .טגָאזעג בייא טָאה -- קיטַאמעטַאמ ןיא ָאד ןעד ךיז

 ..ןליפעג-המשנ ןיא ,טייקירעהעגנָא-טולב ןיא ךָאד

 -עגרעביא םיא ַאלָאײל טָאה -- ,טייהנגעלרַאפ ןיא ךימ טסלעטש --

 רעבירעד ,רערעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא זיא רעטקַארַאכ ןיימ זַא ,ךעלגעמ --- ןסיר

 סָאד לָאזמ רָאפ גייל ךיא .טעטילַאטנעמ רעייז ןייטשרַאפ טשינ ךיא ןָאק

 ,ןטַאט ןטימ ןעמַאזוצ ןעלדנַאהַאב םעלבָארּפ

 טָאה סע .ןסיורד ןיא ךיז טרעטַאמ דניק ןייז יו ןעזעג טָאה בייא

 פוטש ַא טימ יא ןוא עקלדיוה רעד ףיוא ןצעזפיורַא ךיז יא טלָאװעג

 ןטרָאג ןיא סיױרַא רע זיא רעטָאפ רעטוג ַא יוװ .גנוגעװַאב ןיא ןעגנערב יז

 ,דניק ןייז ןפלעה

 טּפוטש בייא יװ ןעזעג ןוא רעטצנעפ ןופ טקוקעגסױרַא טָאה ַאלָאײל

 .!ידעד ,ידעד, טיירש ןוא טכַאל דניק סָאד יו ,דניק ןטימ עקלדיוה יד
 ןוא רָאה יד ןעמונעגנעמַאזוצ .רעטכעלעג ַא טימ ןסָאשעגסיױא טָאה יז
 ןיא עקזולב ריא טּפוטשעגנײרַא ,ןטניה ןופ עלעמעק ַא טימ ןטלַאהרַאפ ייז
 ךיז טלָאװ יז יו ,ןזיוה-יזריושזד עטסַאּפעגסיױא יד ןופ עילַאט רעד
 ןרעװ וצ עבט ריא ןעוועג טשינ זיא סע .טעברַא ןַא סעּפע וצ טלייאעג
 בייה ַא יז טָאה ריא ןיא יורפ יד רעבָא ,ןסירעגטימ ןוא וויסלוּפמיא םיצולּפ
 -ָארּפ עסיורג עכלעזַא סָאװ ,ץלָאטש טליפעג ךיז טָאה יז .טרָא ןופ ןָאטעג
 יז סָאװ ,ןָאזרעּפ עקיטכיװ רָאג ַא רַאפ ,ןבייא ריא ןטכַארטַאב ןרָאסעּפ
 טלָאװ ןבעל רעייז ןופ לרוג רעד יו ,חבוט ַא ךָאנ םיא וצ ןעמוקנָא ןזומ
 ,טייקנדירפוצ ןופ טלכיימשעצ ךיז טָאה םינּפ ריא .טנעה ענייז ןיא ןגעלעג
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 . טָאה ,יירַא לדנטרעג ןיא ריט-טָאוד יד ןָאטעג ןפע ןַא טיירב טָאה יז

 סָאד ,ןשוק ןביוהעגנָא םיא ןוא עקלדיוה רעד ןופ דניק ריא ןָאטעג ּפַאכ ַא

 ךיז טשטילגעגסורַא ךעלעמַאּפ ןוא ךעלסיפ יד טימ ןפרָאװעג טָאה דניק

 ,טנעה עריא ןופ

 ןָאטעג גָאז ַא ירַאמ טָאה -- .,קירעגנוה ןיב ךיא ,ַאמ --

 .שוק ַא טימ טקיאורַאב םיא יז טָאה --- דניק ןיימ ,דלַאב ---

 םינּפ ןטניורברַאפ ןוא ןטריזַאר-טַאלג םוצ טקוקעגפיורַא טָאה ַאלָאיײל

 .ךוז רעד ןגעקטנַא טצנַאלגעג ןבָאה רָאה עטרעביושעצ ענייז .ןַאמ ריא ןופ

 ענייז ןעזעגנָא טלוב ךיז ןבָאה ,עילַאט רעד זיב טײקטעקַאנ ןייז ףיוא

 ןבָאה טסורב ןייז ןופ רָאה יד ףיוא סייווש סנּפָארט .ןלוקסומ עקיד ,עטרַאה

 ןטימ עקלדיוה יד ןּפוטש ןכיג ןופ .ךעלטנעמיד עניילק יװ טצנַאלגעג

 .קרַאק םענופ סייוש םעד טשיוװעג ןוא רעוש טמעטָאעג רע טָאה דניק

 סעסקיש יד ןרעוו טסיזמוא טשינ ; דיירפ ַא טרעיעג טָאה ץרַאה סַאלָאײל ןיא

 ןייז טימ ,ןבייא ריא .טנעדיזערּפ ַא ןייז וצ טסַאּפ םיא .םיא רַאפ הרּפכ יד

 ןייז ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז .טײקיצרַאהטוג ןוא ץנעגילעטניא רעכעלריטַאנ

 -יזערּפ רעד ןייז וצ טסַאּפ םיא זיולב ןוא ,םיא .ץנירּפ ַא יו -- לעטשעג

 ריא וצ ,רעטלַאװ רוכיש רעד רעדָא ,קינ רעקיעפ רעד טמוק יוװ .טנעד

 ןוא ,ןלייווסיוא ייז לָאז ןעמ זַא ,םישעמ ןטעברַא רעטלַאװ ןוא קינ ? ןבייא

 ,טנעדיזערּפ םעיינ רעייז רַאפ ןבייא ריא אקווד ןליוו רעדילגטימ ערענייפ יד

 סָאװ דסח םעד רַאפ טָאג טקנַאדעג יז טלָאװ ,םורפ ןעוועג טלָאװ יז ןעוו

 .ןַאמ ַא רַאפ ןבייא טקישעגוצ ,ןטרַאװ גנַאל ךָאנ ,ריא טָאה רע

 ןרערט עכעלטע ןענורעגּפָארַא טציא ךיוא ןענעז ,ןלַאפ עכעלנע ןיא יו

 טימ םינּפ סָאד טשיוועגסיוא טָאה יז .ןקַאב עטציהעצ-טיור עריא ףיוא

 ךיוא זיא ,ןַארַאפ זיא עביל ּוװ .סױרַא עילַאט רעד ןופ עלעכיט ןריּפַאּפ ַא

 טכַאמעג ןַאמ ריא טָאה יז סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא ַאלָאײל .קילג ןַארַאפ

 סיורג טשינ ךיז טָאה יז .רעטָאפ ןייז יו ,זיוה ןופ סָאבעלַאב סלַא ןליפ ךיז

 טקוקעגפירַא יז טָאה וויטקניטסניא רָאנ ,ןעמָאלּפיד עריא טימ ןטלַאהעג

 ,טסּוװעג טָאה יז .םישוח עריא עלַא טימ טַאהעג ביל םיא טָאה יז .םיא וצ

 סבייא ןיא ןויסנ םעד ןייטשוצייב גונעג קרַאטש ןייז ףרַאד יורפ ַא זַא

 -- .ץרַאה ריא ןופ ץפיז ַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה --- "ןיינ, .טרַאװנגעק

 ,םענעי רַאפ ןליוק עסייה ןרַאש לָאז בייא ריא זַא ,ןזָאלרעד טשינ טעװ יז

 -עצ ףיוא ןעמעלַא .טײקיצרַאהכייװ ןייז ןצונסיוא טשינ רעמ טעװ רענייק
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 ,טסַאהעג קרַאטש טציא טָאה יז ןעמעוו ,ןַאירָאלג רעד לעיצעּפס ,שינעקיפ

 ,טייז ןייז ייב ןייז טעװ ,ַאלָאײל ,יז ןוא ,טנעדיזערּפ רעד ןייז בייא ריא טעוו
 טשינ זיא יז שטָאכ .ןלעװ קרַאטש ןעמ ףרַאד ןכיירגרעד וצ סעּפע ידכ

 רע זַא ןעז לָאמ סָאד ,ַאלָאײל ,יז טעװ ,רעטקַארַאכ רעקידנרינימָאד ןייק

 ,טנעדיזערּפ רעד ןייז ןלעװ רעייז דָארג רָאנ ,ךיז ייב ןלַאפעג ןייז טשינ לָאז

 ,בולק ןופ טָאה בייא ןגינעגרַאפ ןוא דיירפ לפיוו ,טסווװעג טָאה ַאלָאײל

 ףרַאד ,עטסָאבעלַאב ַא ןוא ביױו ַא ץוח זַא ,טסוװעג טוג ץנַאג טָאה יז

 טעברַא רעד ךָאנ טעו רע ביוא .טפַאשלעזעג -- סעּפע ךָאנ ןבָאה ןַאמ ַא

 ןטייוצ םעד םענייא ייז ןלעוו ,בייוו ןייז טימ זיוה ןיא טכַאנ רעדעי ןציז

 ןַאמ ַא ןעוו רעבָא .ןעיירעגירק וצ ןריפרעד ךָאנ ןָאק סָאװ ,ןרעוו ןסעגעגוצ

 טימ ךיז טלײט ,ןעגנוריסַאּפ ןגעוו בייו םעד טלייצרעד ,םיהַא טמוק

 ַאזַא ןיא טָאה ַאלָאײל .זיוה ןיא טײקמערַאװ ןײרַא טגנערב סָאד ,ןעגנוניימ

 בולק ןשידיי ןרעדנוזַאב ַא ןופ זַא ,טציא .טײקטנַאסערעטניא ןעזעג ןבעל

 ןּפַאכ ןייג ָאי לָאז בייא זַא ,ןעזוצ יז טעװ ,םעדיוב ַא טזָאלעגסיוא ךיז טָאה

 יד יג .געיעג"ןשריה םייב יו ,תועט םעד ןכַאמ רעמ טשינ ןוא שיפ

 ןדנובעגוצ זיא סָאװ ,סורט ַא יװ ןעז טשינ ןבייא ןרָאט רעדילגטימ-בולק

 .ךעטרַאפ סבייוו ןייז וצ
 ןרעשטיווצ סָאד ,לדנטרעג םעניא רעמײב-ןענַארַאמ יד ןופ חיר רעד

 ויוה ןיא טנַאה רעד ייב יז ןעיצנײרַא סדניק ריא ןוא ךעלעגייפ יד ןופ

 עריא רַאפ טומ ןבעגעגוצ טָאה ץלַא סָאד ,ןסע ןבעג וצ םיא ידכ ןײרַא

 .רענעלּפ עקידרעטייוו

 קיסיירד ןוא ןביז לטיּפַאק

 טשינ ךיז טסעגרַאפ טקַא רעכעלטניירפ ַא

 ,ןירַא ןטרָאג ןיא דניק ריא טקישעגסױרַא ַאלָאײל טָאה ,ןסײבנָא ןכָאנ

 סיורַא טשינ רעמ זיא טנעדיזערּפ ןינע רעד .רישעג סָאד ןשַאװעצ טָאה ןוא

 בולק ןייק ןצנַאגניא ייז ןטלָאװ ,בייא ריא טשינ ןעוו .קנַאדעג ריא ןופ
 .תובשחמ עריא ןיא ןבירטעגרעביא בייוו עטבילרַאפ סָאד טָאה ,טַאהעג טשינ

 ןוא הּפרח ַא ןייז ריא טעװ סע .ןבעגפיוא ןיילַא רָאג רע טעװ ,ָאד ןוא
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 ןייק רַאפ םינּפ ריא ןזייו ןענָאק טשינ טעװ יז .ןעמעלַא רַאפ השוב ַא

 ריא רַאפ טקעּפסער ןצנַאג םעד ןרילרַאפ ןלעװ םינכש יד וליּפַא .ןשטנעמ

 םענופ בייו סָאד ןייז טשינ עקַאט ,ַאלָאײל ,יז לָאז סָאװרַאפ ןוא .ןַאמ

 ?ןגינעגרַאפ ןוא דובכ םעד ןבָאה ערעדנַא ןלָאז סָאװרַאפ ? טנעדיזערּפ

 ןופ ןעמענסיורַא ןבייא ןוא ? ריא ןופ רעלעדייא ןוא רענעש ןענעז ייז ,סָאװ

 ןיוש ןיא סָאד ,ָא .ריא רַאפ טרעװ סעּפע ךיוא זיא טײקנגָאלשרעד ןייז

 םעד ןגעװ ןטכַארט עזיולב סָאד .ץלַא ןופ רעקיטכיוו רשפא ,קיטכיוװ רָאג

 -עג רדסכ טָאה יז .םינּפ ריא ףיוא סייווש ַא טכַארבעגסױרַא טָאה םעלַא

 ןַא רעביא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןַאמ ריא וצ ןקילב ענעקָארשרעד ןפרָאװ

 ,טנַאה ןיא טערַאגיצ ַא טימ ,עוװַאק רעטליקעגּפָא

 טסעומשעצ ךיז ַאלָאײל טָאה --- ?ךַאז ַאזַא סעּפע ריד טלעפעג יוװ --

 .ןײסַאב-שַאװ םעניא ןזָאלבנפײז יד טימ

 שיטַאמגעלפ טּפַאלק בייא יו קידנקרעמַאב ,קיאורמוא ןרָאװעג זיא יז

 יז טָאה לענש"-ץילב .ןירַא לצעטישַא םעד ןיא טערַאגיצ ןופ שא סָאד ּפָא
 ןָאטעגסיױא ןוא סעקשטנעה ענעמוג יד טנעה עריא ןופ ןבעגעג ּפָארַא יצ ַא

 ריא ןגעקטנַא ,לשיט ןבעל קעװַא ץעז ַא ךיז ןבעגעג ןוא ,לכעטרַאפ סָאד

 ,קיאור ןדער ןענָאק וצ ןוא טײקנגָארטעצ ריא ןופ ןעיײרפַאב ךיז ידכ .ןַאמ

 קילב ריא טלעטשעגנָא ןוא טפול טימ םעטָא ןלופ ַא ןגיוצעגנײרַא יז טָאה

 ,ריא ףיוא טקוקעג טשינ טָאה בייא .ןַאמ ריא ןופ ןרעטש ןטיירב ןפיוא

 ענייז ןטַאררַאפ געװַאב ןטסדנימ םעד טימ טלָאװעג טשינ טלָאװ רע יו

 ןבעגעגסױרַא ןצנַאג ןיא םיא טָאה ,עקַאט גנוריפפיוא יד דָארג .ןעקנַאדעג

 ריא טגײלעגפױרַא טָאה יז .טלכיימשעצ ךיז טָאה םינּפ טמַאלפעצ ריא

 ןבעגעג ריא טָאה סָאד .םעֹרָא ןקירָאה םעניורב ןייז ףיוא לטנעה סייוו

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןליפעג עריא טימ ןעמוקוצסורַא ףיוא טייקרעכיז ןימ ַא

 .ץרַאה ריא ןופ טרַאּפשעג

 קידנעשטשַאל םיטש ריא טָאה -- !טגרָאזרַאפ ױזַא וטסיב סָאװ --

 ,טגערפעג

 ,טשינרָאג ,ָא --

 ַא ַאלָאיל ךיז טָאה -- ?טפיורשעצ ךיד ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ יד --

 ענעפרָאװעצ ענייז טרַאשעגפױרַא ןוא לשיט ןרעביא ןגיובעגרעביא עלעסיב

 יז טָאה סע .בייל ריא רעביא ךרודַא זיא םָארטש רעשירטקעלע ןַא .רָאה

 טליּפש דניק ריא זַא ,ןעזעג יז טָאה רעטצנעפ ןכרוד .םיא וצ ןגיוצעג טציא
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 סָאד .םױבָאדַאקָאװַא ןטיירב םעד ןופ ןטָאש םעניא ,ןַאב רעד טימ ךיז

 ,טצכעלעג טָאה ףוג סַאלָאײל .ליּפש רעד ןיא ןָאטעגניײרַא ןעוועג זיא דניק

 עכלעזַא ףיוא טייצ יד טשינ זיא טציא ,טקרַאטשעג ךיז יז טָאה ,ןיינ

 ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז ןגָאלשרעד ןוא טקיטייועצ טציא זיא רע ; ןכַאז

 ,ןעגנַאגעגרעטנוא ריד ןענעז ןפיש יד ,ןגָארטעצ ױזַא וטסיב סָאװ --- : ךיוה

 . סָאװ יצ

 סע -- .טגָאזעג קירעיורט בייא טָאה -- ,טשינ טניול סע ,יל --

 | ...טשינ טניול

 יז טָאה -- ?סורט ַא יװ ןפיולטנַא ?ןבעגפיוא עקַאט טסליװ --

 .ןגיוא עקידנעילג רָאּפ ַא םיא ףיוא טלעטשעגסיוא

 ךיז לָאז ָאד ןעוו ? ךיז ןגירק סָאװ וצ רעבָא .ןפיולטנַא טשינ ,ןיינ --
 טלָאװ ,ןרעטלע עניימ ,דניק ןיימ ,בייוו ןיימ ןגעוו ,הסנרּפ ןגעוו ןעלדנַאה

 ןגרעוו ךיז ייז ןלָאז ...? טײקשירַאנ ַאזַא בילוצ רעבָא ,שרעדנַא סעּפע ןעוועג

 ןביוהעגפיוא רע טָאה טנעמוגרַא ןייז ןקרַאטשרַאפ וצ ידכ -- .םעד טימ

 טייצ ןיימ ןבעגקעוַא רעסעב לעװ ךיא -- טגָאזעג ןוא ריא וצ ןגיוא ענייז

 ,םעד ןגעוו טכַארטעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא .שזדעלַאק ןיא טכַאניײב ןייג ףיוא

 ןכַאמ ףרַאד ןוא סענזיב בָאה ךיא .םוטעמוא ןייז טשינ ןָאק ךיא --
 .ןבעל ַא

 -- טגָאזעג ַאלָאיל טָאה -- ןייטשרַאפ ךיא ןָאק יורפ ַא ,אלימ ---

 טכַאמעגטימ טסָאה ,המחלמ רעד ןיא ןעוועג טסיב ...? ןַאמ ַא ,בייא ,וד רעבָא

 םענייש ַא ןוא טניירפ ךיז ןברָאװרעד ,בולק ַא טיובעגפיוא טסָאה ,ליפ ױזַא

 ןוא ןטייקרעטיב עלַא ןעגנילשּפָארַא וטסליװ ןענירעד ןטימ ןיא ,ןעמָאנ

 ..? רעטכעלעג שיטייל וצ ןכַאמ ךימ ןוא ךיז טסייג

 ,המחלמ רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ,טסגָאז וד סָאװ םעד בילוצ עקַאט --
 סנגיובנלע ענייז טרַאּפשעגנָא טָאה רע -- .יל ,טשינ טניול סע זַא ,ךיא גָאז
 רשפא -- .ןירַא םינּפ ריא ןיא ךיילג טקוקעג ןוא שיט ןופ קעד ןפיוא
 ,ךיז טכַאד רימ רעבָא -- .טגָאזעג רע טָאה -- שירעדניק סָאד טגנילק
 טשינ לָאמ ןייק ןלעװ ,טנָארּפ ןפיוא ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ זַא
 ,םירבח טימ וטסציז טָא ,המחלמ ַא ןיא ןעעשעג סָאװ ,ןכַאז יד ןייטשרַאפ
 ןייד ןופ השעמ ַא טסלייצרעד וד ,ןעמַאזוצ ייז טימ טסקנירט ןוא טסע וד
 טסנָאק ,ודלאה ןייד ןיא ןקעטש רעטרעוו יד ןביילב לָאמַאטימ ןוא םייה
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 ןיא טגיל רבח ןייד ..ןיוש ,םורַא ךיז טסקוק ,השעמ יד ןקידנערַאפ טשינ

 גרָאזע :ןענעז רעטרעװ עטצעל ענייז .טולב ןגייא ןייז ןופ ךייט ַא

 ".ךיז עװעטַאר ןוא ,בייא ,ףיול .טײרלֶא ןיב ךיא ,בייא ,רימ ןגעוו טשינ

 ַאזַא ןיא טקנוּפ לייו ,טשינ ךיז טסעגרַאפ גנולדנַאה עכעלטניירפ ַאזַא

 -שטנעמ ןגעװ ןעקנַאדעג ענדָאמ ןיירַא חומ ןיא ךיז ןענעבנגרַאפ טנעמָאמ

 ףיוא טספַאג ןוא טסייטש וד .טיוט ןוא ןבעל ןגעוו ,טפַאשרבח ,טייקכעל

 ,טכַאלעג ןוא ריד טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג טשרָאקָא זיא סָאװ ,טניירפ ןייד

 ליפעג ענדָאמ ַא .ןפלעה טשינרָאג טימ םיא טסנָאק וד ןוא טיוט טגיל רע

 רעדעי טשינ זַא ,ךיז טכַאד רימ .טייצ ַאזַא ןיא רעביא שטנעמ ַא טבעל

 ..ליפעג ַאזַא ןפיירגַאב ןעק שטנעמ

 ןרַאשנעמַאװצ ןביוהעגנָא טָאה יז .טכַארטרַאפ ןסעזעג זיא ַאלָאײל

 :טלייצרעד רעטייוו טָאה בייא .ךעטשיט ןופ ךעלעקשירק-טיורב

 רימ :ןרעטלַאװ ןוא רימ ןשיװצ טריסַאּפ טָאה ךַאז עכעלנע ץַא ---

 ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ןוא לאב טליּפשעג ,לוקס ןיא ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ ןענעז

 טשינ טנייה ָאד ךיא טלָאװ ,רעטלַאװ טשינ ןעוו .ײמרַא רעד ןיא טריטנולָאװ

 יד ,ךיירקנַארפ ןיא ןעוועג זיא סָאד -- .טדערעג ןוא ריד טימ ןסעזעג

 .עיניל רעזדנוא טרידרַאבמָאב ,רעהפיוא ןָא ,טייצ ןכָאװ ייווצ ןבָאה ןשטייד

 ,ייברעד ןטלַאהעג טָאה סע .ןלַאפעג ןענעז רענלעז ערעזדנוא ןופ ךס ַא

 ךס ַא טסָאקעג טָאה סָאװ ,עיציזָאּפ עקיטכיוו רָאג ַא ןרילרַאפ ןלָאז רימ זַא

 ראמיס ,טנַאשזרעס רעזדנוא טָאה טייצ רעד ןיא .סנבעל רענַאקירעמַא

 ןופ לורטַאּפ ַא ןעמענ ךיז טימ לָאז רע זַא ,לעפַאב ַא ןעמוקַאב ,ןַאמסייוו

 ןריפ וצ ןעגנערב ןוא עיניל סאנוש םעד ךיז ןענעבנגרעבירַא ,ןַאמ ריפ ךָאנ

 ןעניפעגסיוא טלָאװעג ייז ךרוד טָאה ןַאטיּפַאק רעזדנוא .ענעגנַאפעג לָאצ ַא

 .ךיא ןוא רעטלַאװ ןעוועג ןענעז ףניפ יד ןשיװצ .רענעלּפ סאנוש םעד

 ףיא טרַאשעג ךיז ןבָאה רימ .טכַאנ ערעטצניפ ַא ןעוועג זיא סע

 ,סעטסוק ןשיוצ ,רענייטש ,ךעלגרעב ףיוא ,עטָאלב רעד ןיא רעכייב יד

 עשישטייד יד ןטכיולעג ןבָאה זדנוא רעביא .רעביג ןוא ןזָארג עקיכעטש

 ןבָאה רימ .עדַאנָאנַאק עשישטייד יד טרענודעג טָאה'ס ןוא ןרָאטקעשזַארּפ

 ךיז טרעטנענרעד ןוא עיציזַאּפ רעזדנוא ןופ טרעטייורעד רעמ ץלַא ךיז

 ןלָאז רימ זַא ,ןפלָאהעג ןבָאה ןרָאטקעשזָארּפ עשישטייד יד .אנוש םוצ

 רעזדנוא טריקסַאמ טוג טָאה ערעייז עדַאנָאנַאק יד ןוא ,עיציזָאּפ רעייז ןעזרעד

 זייוקיצנייא ךיז רימ ןבָאה רעצרעה עקידנעּפַאלק טימ .ךיז ןרעטנענרעד
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 עכעלטע ןענעז רימ זַא ,טקרעמַאב ךיילג ןוא לגרעב ַא ןופ טשטילגעגּפָארַא

 .רעגַאל סאנוש םעניא דרַאי טרעדנוה

 "וצסיוא ןבָאה רימ סָאװ חטש םעד טלעטשעגטסעפ טָאה ןַאמסייוו

 טמיטשַאב ןוא ,ךיז טימ ןעמענוצטימ ךימ ןסָאלשַאב טָאה רע .ןרינַאיּפש

 סעּפע טריסַאּפ סע ןעוו לַאפ ןיא ,לורטַאּפ םענופ רעריפ םעד סלַא ןרעטלַאװ

 ,ןעמוקעגקירוצ םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא ןעיעז עדייב רימ ןעוו .זדנוא טימ

 ןעמענ וצ לַאפרעביא ןכיג ַא ךרוד ,ןַאלּפ ַא טעברַאעגסיױא ןַאמסייוו טָאה

 -ןליוק ַא ןבעל ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטייד סקעז ןופ עּפורג ַא ןעלּפ ןיא

 ןופ טלגנירעגמורַא ןעזרעד ךיז ןשטייד יד ןבָאה טרַאװרעדמוא .רעפרַאוו

 ןסישרעד ייז ןלעוו רימ זַא ,גנוטרַאװרעד ןיא ,ענעקָארשרעד .רענַאקירעמַא

 -רעטנוא ךיז ןוא ,טנעה יד ןביוהעגפיוא ךיילג ייז ןבָאה ,טרָא ןפיוא

 .ןבעגעג

 ןבָאה ,דרַאיא טרעדנוה ףניפ ַא ךרעב ןײיגּפָא ןכָאנ ,סגעווקירוצ ףיוא

 יז ךרוד ךיוא ןענעז רימ .לורטַאּפ ןשטייד ַא ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז רימ

 "טנַאה ןוא ןליוק-ןסקיב ןלַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה סע .ןרָאװעג טקרעמַאב

 גנוטכיר רעד ןיא ןפיול טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרענזירפ ריפ .ןטַאנַארג

 רימ וצ ןגירשעג טָאה ןַאמסייװ ,ןלַאפעג ךיילג ןענעז ,לורטַאּפ רעייז ןופ

 יד ןוא רע ,ןפיול ןוא ענעגנַאפעג ייווצ יד ןעמענ ןלָאז רימ ,ןרעטלַאװ ןוא

 .ןצישַאב זדנוא ןלעוװ ייווצ ערעדנַא

 רימ ןבָאה ןסקיב ערעזדנוא טימ .לעפַאב םעד טליפעגסיוא ןבָאה רימ

 עיינ ַא ןדיימוצסיוא ידכ ,קיטייז ןפיול וצ ןשטייד ייווצ יד ןעגנּוװװצעג
 רעמ טרעהעג טשינ ןוא געוו קיטש ַא ןעגנַאגעגּפָא ןענעז רימ זַא .יירעסיש
 רדסכ קידנטלַאה ,גנַאג רעזדנוא טכעלעמַאּפרַאפ רימ ןבָאה ,יירעסיש ןייק

 ןעוועג ןענעז רימ .ןשטייד יד ןופ סנקור יד ףיוא סעפול-ןסקיב ערעזדנוא
 ,עיסימ רעזדנוא ןיא ךַאװ רעבָא ,זייב ,דימ

 םעד ןיא .זדנוא רעטניה יירעסיש-ןסקיב עיינ ַא ךיז טרעהרעד םיצולּפ

 ןַאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןטיהעג בָאה ךיא סָאװ שטייד רעד טָאה ,קילבנגיוא

 רעביא ןָאטעג ץעז ַא ךיילג םיא טָאה רעטלַאװ .רעסעמ ַא טימ רימ ףיוא

 טָאה רע ,ןלַאפעגסױרַא םיא זיא רעסעמ סָאד .סקיב ןייז טימ טנַאה רעד

 יירעסיש יד .דרע רעד וצ ןלַאפעג ןוא טנַאה רעד טימ טלקָאשעג ךעלקיטייוו

 וצ טייצ ןייק ןעוװעג טשינ זיאס .רעטנענ ןוא רעטנענ ןעמוקעג זיא
 ; רימ וצ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רעטלַאװ .ןטכַארט
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 ןצישַאב ךיד לע ךיא .ייג ןוא סרענזירּפ יד םענ ,בייא --

 ןעגנוווצעג סקיב ןייז ןופ עבלָאק רעד טימ רע טָאה קילבנגיוא םעד ןיא
 עיסימ רעזדנוא זַא ,זיא תמא רעד .ןלעטשפיוא ךיז לָאז רע ,שטייד םעד

 ,סױרַא טשינ עקידעבעל ןייק ןלעװ רימ ןוא עטליּפשרַאפ ַא ןעוועג זיא

 ןוא ןשטייד יד ןזָאלרעביא ןלָאז רימ זַא ,ןרעטלַאװ ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא

 רע טָאה ,שינעלקנעווק ןיימ ןעזרעד ךיילג רעבָא טָאה רעטלַאװ ,ןפיולטנַא

 :ןָאטעג יירשעג ַא רעדיוו

 !ייִג !רידנַאמָאק רעד ןיב ךיא !ריד ךיא גָאז ייג *!לופ םעד וי, ---

 יז ןלעװ ךימ ןוא ,ןסישרעד דלַאב ןשטייד יד ןלעװ ךיד !דיי ַא טסיב וד

 ,טפַאשנגנַאפעג ןיא ןעמענ זיולב

 ךיילג םיא בָאה ךיא זַא ,טכירעגמוא ױזַא ןעמוקעג זיא לעפַאב רעד = |

 ןבױהעגנָא ןוא םיױב ַא ןבעל טקיטסעפַאב ךיז טָאה רעטלַאװ .טגלָאפעג

 -ַאב ץלַא ךָאנ ןבָאה ןרָאטקעשזָארּפ עשישטייד יד .,ןטַאנַארגטנַאה ןפרַאװ

 עיציזָאּפ רעזדנוא וצ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב גָאטרַאפ העש ַא .געוו ןיימ ןטכיול

 .ןשטייד ייווצ יד טימ

 רע זיא ױזַא יװ -- .טגערפעג ַאלָאײל טָאה -- ,רעטלַאװ ןוא ---

 ? ןעמוקעגקירוצ

 רעקיצנייא רעד ןעועג ךיא ןיב ףניפ יד ןופ זַא ,ךיא בָאה טניימעג

 טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא) ןעמוק ןיימ ךָאנ העש ייווצ ַא .רענעבילבעג ןבעל

 טָאה סע .טנַאשזרעס רעזדנוא ןריפ וצ טכַארבעג רעטלַאװ טָאה (ןפָאלשעג

 ןוא ןַאמסייוו זַא ,טסוװרעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ .טנַאה ַא טלעפעג םיא

 וצ ודנוא ידכ ,ןטַאנַארגטנַאה ןפרָאװעג ןבָאה ןטַאדלָאס ייווצ ערעדנַא יד

 ייווצ .יירד ןגעק ףלעווצ --- רעמ ןעוועג רעבָא ןענעז ןשטייד יד .ןצישַאב

 ןפָאלעג זיא ,רעטעדנּוװרַאּפ רעווש ַא ,ןַאמסייוו ןוא ןלַאפעג ןענעז ןטַאדלָאס

 ןענופעג רעטלַאװ םיא טָאה ןרָאטקעשזָארּפ עשטייד יד קנַאד ַא .קירוצ ףיוא

 .ןגָארט וצ טכַארבעג םיא ןוא לגרעב ַא ןבעל ןגיל

 -ַאק רעד סָאװ ,תועידי עשיגעטַארטס עקיטיינ ץוחַא ,ךיז טײטשרַאפ

 רעטלַאװ ,ןַאמסייוו ןבָאה ,ןשטייד ייווצ יד ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה ןַאטיּפ

 געט ייוצ ןיא .סעיצַאמרָאפניא עקיטכיו ןבעגעגרעביא םיא ךיא ןוא

 רעייז ןעמונרַאפ ןוא עיציזָאּפ סאנוש םעד טמערוטשעג רימ ןבָאה רעטעּפש

 -עגוצ טָאה בייא -- .סנבעל רענַאקירעמַא ליפ טעװעטַארעג ןוא רעגַאל

 קיטליגכיילג ױזַא ןייז טשינ ןָאק ךיא סָאװרַאפ ןיוש וטסעז טציא -- ןבעג

268 



 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 רע ,רעמירַאב ַא ןוא רעלמוט ַא ,רעיירש ַא עקַאט זיא רע ...ןרעטלַאװ וצ

 .טניירפ רעתמא ןַא יו ,ןבעל ןיימ טעװעטַארעג ךָאד רעבָא טָאה

 -- שרעדנַא ןצנַאג ןיא רע טלדנַאה ,ןבעל ןליוויצ ןיא ,טציא רעבָא --

 ןילַא סָאד ןיוש .טניירפ ַא יו טשינרָאג ןיוש --- .טגָאזעג ַאלָאײל טָאה

 | ...ןפַאלוא קינ טימ ןדניברַאפ ךיז טָאה רע סָאװ

 טשינ רעבָא ןָאק ךיא .ךימ סע טסירדרַאפ יאדוװַא ,זייב ךיא ןיב יאדווַא ---

 .טשינ ךיז טסעגרַאפ טקַא רעכעלטניירפ ַא לייוו ,םיא ףיוא טרעטיברַאפ ןייז

 .םעד ןגעוו טקנעדעג רעטלַאװ ךיוא זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 ףיוא טשינ לָאמ ןייק טיג טַאדלָאס ַא זַא ,טגָאזעג טסָאה ןײלַא וד --

 ,ףמַאק ןייק

 -עג ןריובעג ןענעז רימ ,טשינ סעגרַאפ .שרעדנַא סעּפע זיא סָאד --

 -ָעגנָא טָאה סָאװ רָאטקָאד רעבלעז רעד ,לָאטיֿפש ןבלעז םעד ןיא ןרָאװ

 זיא רע .ךימ ןוא ןרַאמלע ,ןרעמָאה ןעמונעגנָא ךיוא טָאה ,ןרעטלַאװ ןעמונ

 ןעמונעגנָא ךיוא טָאה רָאטקָאד רעבלעז רעד רעבָא ,ןַאמ רעטלַא ןַא ןיוש

 רעטעּפש .רעדניק סַאירָאלג ןוא סרעטלַאװ ךיוא ןוא דניק רעזדנוא ,ריד ייב

 ןכָאװ ייוצ עדעי יצ ,ךָאװ עדעי ןפָארטעג סעמַאמ ערעזדנוא ךיז ןבָאה

 ןענעז רימ זַא ,ױזַא ,רָאטקָאד-רעדניק ןבלעז םעד ייב סיבייב ערעייז טימ

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב ןעמַאזוצ ןעוועג

 ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא יז .ןגיוא סַאלָאײל ןיא ןזיװַאב ךיז ןכָאה ןרערט

 -יורַאפ ַא טימ ןוא ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןציז ןבילבעג זיא בייא .שיט

 ,טנַאה ןיא טערַאגיס ןטרעכ

 -- .טסליפ וד יוװ סייו ךיא .ןגָאז וצ סָאװ טשינ ריד סייוו ךיא --

 זַא ,טניימעג בָאה ךיא -- .ןקַאב עריא ןופ ןרערט יד טשיװעגּפָא טָאה יז

 ךיא בָאה טציא --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ךרוד-ןוא-ךרוד ןיוש ךיד ןָאק ךיא

 ךיוא בָאה ךיא .ךַאז עסיורג ַא זיא טּפַאשטניירפ .טנעקרעד רעמ ךָאנ ךיד

 ףיז ןבָאה ןגוא עריא -- .ןרעטלַאװ ןגעוו גנוניימ רעדנַא ןַא ןגָארקעג

 ױזַא ןרעו טסנָאק וד זַא ,טסּוװעג טשינ בָאה ךיא -- .טלכיימשעצ םיצולּפ
 ,לַאטנעמיטנעס

 .ךעלשטנעמ טושּפ רָאנ ,לַאטנעמיטנעס טשינ --

 ןיא ןביילג טשינ ביוא .ןביילג ןומ רימ :גָאז ךיא סָאװ סָאד --

 יז טָאה -- רעבָא ...?ןבעל עצנַאג סָאד טָאה ןיז ַא רַאפ סָאװ זיא ,םירבח

 ,טשינ טסעז וד סָאװ טרעדנּוװ ךימ -- ןבייא וצ סיוא יירד ַא ןבעגעג ְךיִז
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 רעגניז בקעי

 ,םייהנַאמ רָאסעּפָארּפ ןוא ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ יװ טקנוּפ טסדער וד זַא

 ,ןשטנעמ טַאהעג ביל טָאה ןוא יורפ עכעלטניירפ ַא ןעוועג זיא ַאלָאיײל

 -עגניירַא יז טָאה טײקנגָאלשרעד ןייז .רעמ ךָאנ -- ןַאמ םענעגייא ריא רעבָא

 ץלַא ןָאט ֹוצ ,ךיז ייב טכַאמעגּפָא טָאה יז .גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא טכַארב

 .טײקיטנעהּפָא ןייז ןופ ןעמענוצסיױרַא םיא ידכ ,תוחוכ עריא ןיא זיא סָאװ

 ידכ ,ןעגנוריסַאּפ סיֹוא טבָארג בייא יװ ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה יז

 טנעה ענעגייא ענייז טימ טלָאװ ןיילַא רע יוװ ,עיטַאּפַא ןייז ןקיטכערַאב וצ

 זיא טציא .ןקיטולב ייז יװ ןעז ןלָאז עלַא זַא ,ןדנּוװ ענייז טעּפַארדעצ

 עלעסיב ַא רָאנ -- .דלודעג ריא ןעמיוצ וצ טשינ רעמ טנעמָאמ רעד ןעמוקעג

 ערעטצניפ ענייז עלַא ןקיטייזַאב טעוװװ יז ןוא ךיז וצ יז טגָאז --- לכש

 רעסעב זיא רעירפ סָאװ ,אברדא .טנייה טשינ עקַאט סָאװרַאפ .ןעגנומיטש

 | ...ףוס ַא ןוא

 ,סיוא טזייו .גנוקרעמַאב ריא ןופ טרעטיצעגפיוא ןרָאװעג זיא בייא

 טצָאלגעגסיוא טָאה רע .ענורטס עטַאקילעד ַא םיא ייב טרירעגנָא טָאה יז זַא

 : ןגיוא ענייז

 .י.? ןרָאסעּפָארּפ ייווצ יד וצ ןכיילגרַאפ ךימ וטסנָאק ױזַא יו --

 טסקרעמַאב וד -- .ןרָאװעג טיור יז זיא -- ?וטסגערפ ,ױזַא יו ---

 ַא ןיא רָאפ טמוק ןפיול ןייד רָאנ ,ןפױלטנַא טסליװ וד ךיוא זַא ,טשינ

 ןוא ןעמעלבָארּפ ןופ קעװַא ריא טפיול יירד עלַא רעבָא .גנוטכיר רעטייווצ

 +4!ןדיי -- הביס רעבלעז רעד בילוצ

 טימ ןוא ץרַאה טימ טדערעג טָאה יז .זַאטסקע ןיא ןיירַא זיא .ַאלָאײל

 ןוא תונעט ןבָאה זיולב טימ ןוא ןָאט טשינרָאג טימ זַא ,גנוגייצרעביא

 סָאװ ,סענזיב ןיא סע זיא ױזַא .ןייגרעד טשינרָאג וצ ןעמ ןָאק סעיסנעטערּפ

 ןיא וליפַא .ךַאז רעדעי ייב סע זיא ױזַא ןוא ,טוג רעייז טיײטשרַאפ בייא

 טכיירגרעד ,טעברַא-סגנוטיירברָאפ ןייק טשינ טכַאמ ןעמ ביוא ,שזדעלָאק

 זַא טשינ ףרַאד רע ,קיעפ זיא בייא זַא ,טלַאה יז .ןסיוו ןייק טשינ ןעמ

 ןייק ןוא סוקָאק ןייק קיטיינ טשינ ךיוא ןענעז םיא ,ןפלעה םיא לָאז ץעמע

 -רעד ךיז ןָאק בייא .ןעוט רעטלַאװ ןוא קינ יו ,םענייק ןגעק סעקנושַארטס

 .טציא זיב טריפעג ךיז טָאה רע יו ,ךעלרע ןוא קיצרַאהנּפָא ןייז וצ ןביול

 ,בולק ןופ ןרעװ ןסױטשעגסױרַא רע טעװ ,ןָאט טשינרָאג טעוװ רע ביוא ןוא

 ןבָאה טשינ תונעט ןייק םענייק וצ רעטעּפש רע לָאז

 -יבסנַאמ ןייז ןביוהעג ןוא קערש עצנַאג ןייז טשינ וצ טכַאמעג טָאה יז
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ענייז קיטשינ ןוא ןיילק יװ ןזיוועגפיוא םיא טָאה יז ,אברדא ."ךיא, ןשיל

 -- !ריד ןגעק טשינ סנַאש ןייק רָאג ןבָאה ענעי -- .ןענעז ןטנענָאּפָא

 רעדעי רָאנ ,בייא רָאנ טשינ זַא ,טייקרעכיז אזַא טימ ןפורעגסיוא יז טָאה

 ןגעו טדערעג טָאה יז .ריא ןופ ןרעוו טגייצרעביא טנָאקעג טָאה תעד-רב

 טקנופ ,םיא ןופ ןכַאל ןלעװ טָאװ ,טניירפ ןוא םינכש יד ןגעוו ,דניק ריא

 ַא םיא טָאה יז .שיילפ-ןשריה ןופ יטרַאּפ רעד ייב טכַאלעג ןבָאה ייז יו

 ןוא ןרעטלַאװ וצ טעברַא ןייז ןעיורטנָא עקַאט רע ליוװ יצ ,ןָאטעג גערפ

 : סָאטַאּפ טימ ןבעגעגוצ ןוא ...? ןקינ

 וטסיב .,ןעניוועג וצ גנַאלרַאפ ןוא גנַארד םעד טשינ טסָאה וד ביוא --

 ןייק טשינ טסָאה ןײילַא וד ביוא .ןבעל ץנַאג ןייד ףיוא רענעריױלרַאפ ַא

 ביל ךיד ןלָאז ערעדנַא זַא ,ןטרַאװרעד וטסנָאק ױזַא יו ,ךיז ןיא ןביולג

 יורטוצ טָאה רע ,ביל ןיילַא ךיז טָאה רעטקַארַאכ טימ שטנעמ ַא ...? ןבָאה

 !דיירפ ןייק ָאטשינ זיא ןרילרַאפ ןיא ,ןיינ ...ןילַא ךיז וצ טקעּפסער ןוא

 ןפרַאד וטסעוו ןבעל ץנַאג ןייד ,ןבָאה הטרח טשינ טסלָאז וד זַא ,בייא ,עז

 סָאװ ןַאמ ַא טימ ןבעל וצ קילג ןייק טשינ ךיוא זיא סע .םעד טימ ןבעל

 ךיא .ליפעג-דלוש ַא טימ טבעל סָאװ ןַאמ ַא ,ףמַאק ַא ןבעגעגפיוא טָאה

 יד ןופ טשינ טסיב וד ,ןעמעלַא טימ ךיילג טשינ טסיב וד ,בייא ,ריד גָאז

 ףיוא סױרַא יײג ,ןײרַא טנעה יד ןיא ךיז םענ .ןשטנעמ עכעלטינשכרוד

 ןייד רַאפ ,ריד רַאפ -- טניירפ ענייד וליפַא ּפעלק גנַאלרעד ,ענערַא רעד
 ןַא טימ ןקידנעלכיימש ַא ,םענענּוװעג ַא ןעז ךיד ליוו ךיא .דניק ןוא בייוו
 ,בייא -- טעבעג ַא טימ טקידנערַאפ טָאה יז -- .ּפָאק םענעביוהעגפיוא

 ..סע וט ןגעוו הבוט ןיימ רַאפ "...ןואד ימ טעל טנַאד ,זילּפ,

 סע .םינּפ ןיא ןָאטעג ירב ַא ןבייא ןבָאה רעטרעװ עטצעל סַאלָאײל

 זעורעג ןביוהעגנָא טָאה רע .לוטש רעד ןופ ןבעגעג בייה ַא םיא טָאה
 ןסָאגעצ זיא ץרַאה סַאלָאײל .םינּפ ןייז ןבירעג ןוא רעמיצ ןרעביא ןענַאּפש
 טקעוועגפיוא טָאה יז זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא יז .ןגינעגרַאפ ןופ ןרָאװעג
 -- עדריוו ןייז טליפ רע זַא ,טקעּפסער-טסבלעז ןשיליבסנַאמ ןייז םיא ןיא
 ,ןכיירגרעד טלָאװעג טָאה יז סָאװ סָאד

 -ןײרַא םיא ייג ךיא --- ַאלָאײל טגָאז -- ,דימ ןיוש זיא דניק סָאד --
 ןבייא טזָאלעג ןוא לדנטרעג ןיא סױרַא זיא יז -- .ענַאװ ַא ןכַאמ ןוא ןעמענ
 ...תובשחמ ענייז טימ
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 רעגניז בקעיה

 קיסיירד ןוא טכַא לטיּפַאק

 ןעמעלַא ןופ רעסעב

 סבייא ףיוא טגיילעצ לָאמַאטימ ךיז טָאה האנש-טסבלעז ןופ עסַאמירג ַא

 -סיוא לָאמ ןייא טשינ םיא זיא בולק םעד ןעיוב ןתעב .םינּפ טגרָאזרַאפ

 סנטצעל רעבָא .ןגַאלשרָאפ ענייז ןגעק רעטרעוו עפרַאש ןרעה וצ ןעמוקעג

 ץרַאה ןייז .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג דיירירסומ ןוא קיטירק יד ןענעז

 ,ןפיול וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב עקַאט רע זיא ;טייקידתווינע טימ טנייוועג טָאה

 טליפעג ךיז טָאה רע ?ערעדנַא רַאפ חוכ ןוא טייצ ןייז ןבעגוצקעוװַא ,ןגָאי

 טָא ןוא ,ךייה רעד ןיא סע זיא טָא .טניוו ןפיוא לרעדעפ טרעדיילשעג ַא יו

 ַא טמוק סע זיב ,ליצ ַא ןָא ,רדסכ ךיז סע טעדיוה ױזַא .רעדינ רעד ןיא

 ןסירעגנייא רע טָאה ןעמעוו רַאפ ןוא סָאװ וצ .קעװַא סע טקנעוװש ןוא ןגער

 טלָאװ רע סָאװ ,רעפטנע םענעגייא ןרַאפ ןגָארקעג ארומ טָאה רע ?טלעוו ַא

 .דיירפ ןייק טפַאשרַאפ טשינ טציא םיא טָאה בולק רעד לייוו ,ןבעגעג ךיז

 םעד טלעג ןוא לכש ןייז טימ ןפלעה ןופ ןגינעגרַאפ ןבָאה וצ טָאטשנָא

 ןָאטעג ץלַא סָאד טָאה רע סָאװ טרעױדַאב רָאנ רע טָאה ,בולק

 סָאד .ןקָארשעג רעבָא םיא טָאה ןרעוװ ןסיױטשעגסױרַא סָאד רעבָא

 ןבָאה ,םיא ןיא ןביולג סָאװ ,םירבח ענייז ייב טָאּפש ןוא דנַאש וצ ןרעוו

 םיא זיא'ס .ןפיילש יד ןיא טירבעג םיא טָאה ,םיא ןציטש ןוא יורטוצ

 ,טנַאטסערַא רעקידנפױלטנַא ,רעטגָאיעג ַא יו .רעטיב ןוא גנע ןרָאװעג

 ןוא ףוג ןייז ןרַאּפשוצוצ ּוװ ,שינעטלעהַאב ַא ץעגרע טכוזעג בייא טָאה

 .תוצע סנעמעלַא ןרָאװעג ןסערעד ןענעז םיא .ןוורענ ענייז ןעורּפָא

 רעטכעלעג שיטייל וצ ןרעוו וצ טשינ קנַאדעג רעד .םיא ןענעפנח סנעמעלַא

 טָאה רע .החונמ ןייק ןבעגעג טשינ םיא טָאה ,טָאטש רעצנַאג רעד ןיא

 . ןעשעג ףרַאד סע סָאװ ,ןעשעג לָאז .ןלַאװ יד ךָאנ ןטלַאה ןיוש טלָאװעג

 ןרָאסעּפָארּפ ייוצ יד טימ סעומש םעד ןופ רענעגָארטעצ ַא ןיילַא

 יז טָאה דָארג ןוא ,ןדנוװ ענייז עלַא ףיוא טסייר ןוא בייוו ןייז ךָאנ טמוק

 רע .טלמוטעצ רָאג םיא טָאה ורמוא ריא ...גנוגייצרעביא טימ טדערעג

 .טגערעגפיוא ןוא טסנרע יױזַא יז ןעז וצ טניוװעגוצ ןעוועג טשינ זיא

 סָאד ,םיא רַאפ רענעלּפ יד טגיילעגסיוא רָאלק ױזַא ַאלָאײל טָאה וצרעד
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 סבָאקיישזוד רעגנוי רעד

 ןפלעה ןוא םיא טימ ןייג וצ טיירג זיא יז .טרעדנווװעג קרַאטש םיא טָאה

 -ָאילביב ןיא ןייג וצ טיירג זיא יז .םירישכמ"-גנאפשיפ עטסעב יד ןפיוקנייא

 ,גנַאפמשיפ ןופ קינכעט יד ןענרעל ןעמַאזוצ ןוא רעניב ןעמענמייהא ןוא קעט

 רַאפ ןפיול ןוא ןָאט בילוצ ריא לֶאֹז רע יבַא ,ץלַא ףיוא טיירג זיא יז

 ,טנעדיזערּפ ןייז טעו רע זַא ןוא ?זיא וו ,בייא ,רע ןוא .טנעדיזערפ

 ןבעל סָאד זַא ,ןעזעג טציא טָאה בייא ...? ןעגנערב ןדָאש ןצעמע ןעד רע טעוו

 זומ ,ןעיידעג ליוו סָאװ רעד .תונמחר ןָא ,ףמַאק רעכעלרעהפיואמוא ןַא זיא

 ףיוא רָאנ ,םיאנוש עקידנסיורד טימ רָאנ טשינ המחלמ עקידרדסכ ַא ןריפ

 ןײלַא ךיז טימ ךעלכעזטּפיוה ןוא טניירפ טימ

 םענערַאפרעד ,ןרעטלע ןַא ייב יו ,גנערטש ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז

 טניפעג רע רעכלעוו ןיא ענַאל יד ןצַאשוצּפָא יו טסייוו סָאװ ,ןשטנעמ

 ןיא טווװרפעג טלָאװ רע יוװ ,ןגיוצעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןעמערב ענייז .ךיז

 עקיטציאיזיב ןייז ןשיװּפָא טלָאװעג טציא טָאה רע .ןענָאמרעד ךיז סעּפע

 ...ֹזַא יו טסּוװעג טשינ רעבָא טָאה רע .גנולדנַאה

 ריט יד טקַאהרַאפ ,רעמיצפָאלש ןייז ןיא ןיירַא ףיול א ןבעגעג זיא רע

 סע סָאװ ץלַא זַא ,ךיז ייב טמיטשַאב ןוא טעב ןפיוא ךיז ןפרָאװעג ןוא

 ,םעד ןיא טגיל קילגמוא ןייז .לזמ ןייז ןופ טַאטלוזער ַא זיא םיא טימ טריסַאּפ

 רעד זיא סָאד .ןןרעטלע עקיטכיר טשינ ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא רע סָאװ

 טריפעגפיורַא םיא טָאה סָאד .ןענעקיילרַאפ טשינ ןָאק רע סָאװ תמא רענייר

 רעייז ןגעוו ,דניק ןוא בייוו ןייז ןופ ןייזליוו םעד ןגעװ תובשחמ ףיוא

 ,ןַאמ ַא וטסיב ףיורעד, .ןבייא ,םיא ןופ קיגנעהּפָא זיא סָאװ ,ץנעטסיזקע
 ַאלָאײל טָאה --- ?ףמַאק ַא ןגָארטרעביא ןֹוא ןעמענפיוא ןענָאק טסלָאז וד זַא

 טייקיניילק סעדעי זַא ,רעריפ ַא ,טנעדיזערפ א ןייז וטסנָאק יוו; --- .טגָאזעג

 ".,טַאדלָאס ַא ןעוועג ךָאד טסיב וד ...1 טכיוועגכיילג ןופ סױרַא ךיד טמענ

 טשינ טעװ רע זַא ,ָאטּפָא רע טעװ ןעמעװ :טכערעג ךָאד זיא יז
 טָאה יז יו ,סעיסנעטערּפ ןבָאה ןוא ןצכערק טימ ? טנעדיזערּפ רַאפ ןפיול
 -ןצנייא ארומ טָאהס רעװ ןוא .ןכיירגרעד טשינרָאג רע טעװ ,טגָאזעג
 "רעד טשינ סָאד םיא ףרַאד יז .ןעניוועג טשינרָאג לָאמנײק טעװ ,ןלעטש
 ..ריא ןָא ןילַא רע טסייוו סָאד ,ןלייצ

 ןענָאק ךיז לָאז רע זַא ,קעװַא טייוו וצ ןעוועג טציא ןיוש זיא ןינע רעד
 יד ךיז ןיא טשינ טָאה ץרַאה ןייז 1 ןָאט רע לָאז סָאװ רעבָא .ןעיצקירוצ
 ןרעמָאה ןופ דלודעג סָאד ָאטשינ זיא םיא ייב .ןרעטלַאװ ןופ טײקּפמעט
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 רעגניז בקעי

 יאדװַא רע זיא קינ יו ערטיכ ןוא ,ןרַאמלע ןופ טייקיאור יד טשינ ןוא

 ןיא םענעי ןּפַאלק ןענעק רעבָא ןעמ ףרַאד ןלַאװ ןופ טייצ ןיא .טשינ

 ןכַאמ וליפַא לָאז רע ןעוו .טשינ סָאד ןָאק רע ןוא ,ןעלכיימש ,עציילּפ
 לָאמ ןייק סעכלעזַא טָאה רע לייוו ,ןביילג טשינ םיא ןעמ טעװ ,לעטשנָא םעד

 .ןָאטעג טשינ

 ןליוו ייז סָאװ ןרידיצעד טנָאקעג ךיג ןבָאה קינ ןוא רעטלַאװ תעב

 ןקָארשעג םיא טָאה סע .טפול רעד ןיא סבעווניּפש יוװ ןעגנָאהעג רע זיא

 זיא רע זַא ,ןייא ךיז טדער רע .ןסולשַאב עכיג ןכַאמ וצ טײקכַאװש ןייז

 רעד ןעמעוו ייב ןסייו רעדילגטימ יד זַא ןוא ,ןבעגעגרעביא ןוא ךעלרע

 סע סָאװ ,ןטייווצ ןכָאנ ץרַאה ןייא ייווצ ענעי ןּפַאכרַאפ לייוורעד ,זיא תמא

 .ךיז רַאפ ןעמיטש רעמ -- טושּפ טניימ

 ףיוא גנוקיטכערַאב ַא ןעניפעג וצ טימַאב טשינ ךיז טָאה בייא לפיוו

 ןוא ןקינ זַא ,קנַאדעג רעד ןעמוקעגנגעקטנַא דלַאב םיא זיא ,גנולדנַאה ןייז

 ,לָאמ ןייא ןקינ ןבעגכָאנ .ןעיורטעג טשינ בולק םעד ןעמ ןָאק ןרעטלַאװ

 טַאהעג רע טָאה גנורַאפרעד יד .ץענערג ןָא ןוא רועיש ןָא ןבעגכָאנ טיײדַאב

 יד טוג ייז ןעק רע .טנָארפ ןפיוא ךיוא ןוא לוקס ןיא ךָאנ ןרעטלַאװ טימ

 ..סעקַארטיכ

 גערפ ַא םיצולּפ בייא ךיז טָאה -- ?יײז יוװ ױזַא ךיוא ךיא ןיב ---

 טימ ךיילג ןייז עקַאט ךיא ליוװ !?ןעמעלַא טימ ךיילג ךיא ןיב -- .ןָאטעג

 ןוא .רענעקָארשרעד ַא טגערפעגרעביא ןיילַא ךיז רע טָאה -- ...? ןעמעלַא

 ךָאד ךיא ףרַאד ,ױזַא ביוא -- .ןעלכה-ךס עקידרעטייוו ןגיוצעג דלַאב

 יי ןעניוועג וצ יבַא -- רשכ ןייז ןפרַאד ןעלטימ עלַא ...ייז יו ןעלדנַאה

 ףרָאװ ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע .ןָאטעג עשטרָאק ַא ךיז טָאה טיוה סבייא

 .רעסַאװ סייה ּפָאט ַא טימ ןסָאגעגּפָא םיא טלָאװ'מ יװ ,טעב ןפיוא

 -- .לֹוק ןייז טימ טשינ יװ ,ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- ,ןיינ ---

 -יישזד בייא ןיב ךיא ; יז יו ןייז טשינ ליוװ ןוא ,ייז יו ןייז טשינ ןָאק ךיא

 .!ייז ןופ שרעדנַא ןיב ןוא סבָאק

 טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע .סייווש טימ ןסָאגַאב ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז

 .ןעינק יד ןשיװצ טנעה ענייז טימ ןגיובעגנייא ןבילבעג ןוא טעב ןפיוא

 רע טָאה טייהרעקיאור .ךיור םעד ןזָאלבעג ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ

 ,סבָאקיישזד בייא ,רע זַא ,טניימ ןעמעלַא טימ ךיילג ןייז זַא ,ןעזעגנייא טציא

 טשינ טכַאמ סָאװ שטנעמ רעטושּפ ַא ,רעכעלטינשכרוד ַא ןייז אקווד ליוו
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 סבָאקיישזד רעגנוי ועד

 ןעמעלַא טימ ךיילג ייז .ןלעפַאב ןייק טשינ טיג ןוא טירש עטגַאװעג ןייק

 ָאװַארב ַא ןלעפַאב ןופ רעריפסיוא ןַא ,רערעהוצ ַא ןייז ,טושּפ ,טניימ

 "רעטנוא ןייק ,עיזיוו ןייק טשינ טָאה סָאװ ,רעגָאז"רעס-סעי} ַא ,רעשטַאּפ

 "םרוד יד ןענעז ןשטנעמ עכלעזַא .ןעגנַאלרַאפ ןייק ןוא טפַארק-סגנומענ

 סָאד .לסייטש ןופ עטשרעבייא יד טשינ רעבָא ,עלבַארעזימ ןוא עכעלטינש

 ,ןגייב רעריפ סָאװ ,טייקיסעמלטימ יד ,סרעפיולכָאנ ןומה רעד ,עסַאמ יד זיא

 ליֹומ ןּפָא ןַא טימ ןציז ןבילבעג זיא בייא ...ןקעווצ ערעייז רַאפ ןרילעדָאמ

 ,טפול טלעפעגסיוא םיא טלָאװ סע יו

 טציא .רעווש טמעטָאעגּפָא ןוא טערַאגיצ םעד טגײלעגקעװַא טָאה רע

 םוצ טשינ טרעהעג ןוא ערעדנַא ןַא זיא עבט ןייז זַא ,ןעזעגנייא רע טָאה

 .רעשידיחי ַא ,רעקיטרַאנגײא ןַא זיא רעטקַארַאכ ןייז .ּפיט ןכעלטיגשכרוד

 ץַאלּפ ןקיגנַארטיײװצ ןייק ןָאק רע ."ןײלַא רענייא ןַא זיא סבָאקיישזד בייא

 ךיז לָאז ןעמ זַא ,גָארטרַאפ טשינ ךיוא ןָאק רע ןוא ןעמענרַאפ טשינ

 טָאה רע זַא ,גנוניימ ריא ןיא טכערעג ןעוועג זיא ַאלָאײל .םיא טימ ןפראװ

 .ןעגנוניימ ענייז ןגָאזװצסױרַא יירפ ,טומ ךיוא ןוא םענרַאפ ןטיירב ַא ,גנוווׂש

 ,טליפעג טָאה רע סָאװ טנַאזעג ,קיצרַאהנפַא ןעוועג לָאמ עלַא ויא רע ,ָאי

 ןוא טייקיטכירפיוא ןייז בילוצ זיולב טשינ טױיטקעּפסער םיא טָאה ןעמ

 טָאה סָאד .רעטקַארַאכ ןשיפיצעּפס ןייז בילוצ ךןיוא רָאנ ,טייקנבעגעגרעביא

 "לא טָאה רע ןעוו ןזיוװַאב ךיוא רע טָאה סָאד ,בולק םעד ןעיוב םייב ןעזעג רע

 ןייז ןעוו ,טקידיײלַאב ךיז טָאה רע .רעטָאפ ןייז ןופ טפעשעג סָאד ןעמונעגרעב

 טימ ".ושע ןַא טרעוו ןוז ןיימ, :ןָאטעג גָאז ַא סַאּפש ןיא םיא טָאה רעטָאפ

 .שרעדנַא ןיוש רע זיא ,דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג טשינ זיא רע סָאװ ,ןיילַא טעד

 רע ,"לאעמשי; וצ טשינ וליפַא ןוא "ןושע, ֹוצ ךיילג טשינ זיא רע ,ןיינ

 ןַא ,קיצנייא-ןוא-ןייא ןוא קיטרַאנגא זיא רע .סבָאקיישזד למהרבא זיא

 טשינ ךיז ליוו ןוא ןגייב טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,רע זיא טסילַאודיװידניא

 ןפָאלטנַא טשינ לָאמנייק רע זיא ףיוא זייוודניק ןופ .השורי ןייז טימ ןדייש

 ףיוא ןײטשַאב ,טבָאקיישזד בייא ,רע טעװ ןָא טנייה ןופ .ןעמעלבָארּפ ןופ

 ןָאטפױא ןוא ןריפ וצ זיא רעטקַארַאכ ןייז לייוו ,שרעדנַא ןייז וצ טכער ןייז

 -ילשזד בייא זיא רע .ליבעג סטנוה םעד ךָאנ סּפעש ַא יוװ ןייגכָאנ טשינ ןוא

 גנַאלרַאפ רעד ...חוכ ןייז טגיל םעד ןיא ,שוַאלפומָאק ןָא ,סעקסַאמ ןָא סבָאק

 ןעוועג אמתסמ זיא ,ןכַאז ןסיורג ןָאטפיױא ןוא ןעזעגנָא רעמ ,רעסעב ןייז וצ

 ענייז ךָאנ טָאה סָאװ ,טפַארקסנבעל רעד ןופ דוסי רעד ,טפַאוקביײרט יד
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 -עילימַאפ ןייז ןיא זיא ,סיוא טזייוו ,סָאד .ןבעל םייב ןטלַאהעגפיוא סעדייז

 ןעו ,טמעטָאעגּפָא יירפ בייא טָאה ,טציא טשרע .גנַאל תורוד ןופ טולב

 ,רעטקַארַאכ ןייז ןגעק רָאנ טשינ זיא עלַא טימ ךיילג ןייז זַא ,ןעזרעד טָאה רע

 ...ןבערטש ןייז ןגעק ךיוא רָאנ ,ןטייקיעפ ענייז ,טנעמַארעּפמעט ןייז

 שרעדנַא םירבח עטנעָאנ ענייז ךיוא ןבָאה ,ןירַא ךיז טכַארט'מ זַא

 ןוא ןבעל ןפיוא קילב רעד .ןעגנובערטש ןוא ןעגנַאלרַאפ ,ןרעטקַארַאכ

 זיא .שרעדנַא ןעוועג ייז ןופ םענייא ןדעי ייב ךיוא זיא ןשטנעמ ףיוא

 ?טײקשרעדנַא ןייז ןעוענַאש טשינ ,סבָאקיישזד בייא ,רע לָאז סָאװרַאפ

 רע רעבָא .עיגילער רעייז -- ןבייא ,םיא ןופ ּפָא ייז טלייט ךַאז ןייא ,תמא

 זיא ייז ןוא ,ןביולג רעייז ןעמענוצנָא טכַארטעג טשינ לָאמנייק ךָאד טָאה

 ַאזַא ןעמעננָא לָאז רע זַא ,םיא ןופ ןעגנַאלרַאפ וצ ןלַאפעגנייא טשינרָאג

 ,טירש

 םיא טָאה ,"ןעמעלַא טימ ךיילג ןייז וצ; ,גנַאלרַאפ רעקידרעירפ רעד

 ,ןײלַא ךיז ףיוא זייב ןעוועג זיא רע .זדלַאה ןיא ןייב ַא יו טקעטשעג טציא

 שטנעמ א זַא ,טציא זיב םעד ןגעװו טכַארטעג טשינ טָאה רע סָאװרַאפ

 לע טנייה, : עניב רעד ףיוא רָאיטקַא ןַא יװ ,ןגָאז ןוא ןעמוק טשינ ןָאק

 ןגרָאמ ןוא סעלעפָאטסיפעמ ןייז ךיא לעװ טנייה ,עלָאר יד ןליּפש ךיא

 טשינ זיא ןבעל ןיא רעבָא ,עניב רעד ףיוא רשפא .*טסוַאפ ןייז ךיא לע

 טציא זיב טָאה רע זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג זיא בייא .ךַאז ַאזַא ךעלגעמ

 טָא ,טריטּפעצקַא טשינ םיא ןבָאה טניירפ ענייז סָאװ ,םעד ןופ ןטילעג

 -ירעהעגנָא-סקלָאפ רעייז טיול ןטסָאמעג םיא ןבָאה רָאנ ,זיא רע יװ ,ױזַא

 ןיוש ,זעיגילער טשינ ןענעז ייז םגה ,ןביולג ןזעיגילער רעייז ןוא טייק

 -פיוא טָאה טייקידמינּפ-ייוצ יד טָא .ןרעטלַאװ ןוא ןקינ ןופ טדערעגּפָא

 ןייז ןגעוו ןטכַארט טלָאװעג טשינ רעמ טָאה רע .המשנ סבייא טרעדורעג

 ןטכַארט עזיולב סָאד רעדָא ,קנַאדעג רעצנַאג רעד .ןעמעלַא טימ ךיילג

 טָאה לכיימש ןרעטיב ַא טימ .טריוורענעד רעטציא םיא טָאה ,םעד ןגעוו

 :ךיז וצ טגָאזעג רע

 זיא עטַאט רעד .ןעוועג ןיב ךיא רַאנ רענעסירגעּפָא ןַא רַאפ סָאװ --

 סָאװ ,קלָאפ עקיצנייא סָאד ןענעז ןדיי זַא ,גנוניימ ןייז ןיא טכערעג ןעוועג

 רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ ןבעל ןזומ טייהרעדנימ עסיורג סלַא טעוװו

 ןייז טשינ ןופ עגַאל ַא ןיא קעװַא ךימ ןיוש טלעטש ןיילַא סָאד .הנידמ

 .ןעמעלַא טימ ךיילג
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 -ָארּפ יד ןיא .ץרַאה סבייא טליפעגנָא טציא ןבָאה רעיורט ןופ ןליפעג

 ןוא .ןדייל עכעלנעזרעּפ ענייז ןעזעג טציא רע טָאה קלָאפ ןייז ןופ ןעמעלב

 קלָאפ ןייז ףיוא ןקוק וצ ןביוהעגנָא בייא טָאה סעדייז-רעטלע ענייז יו

  צנייז ןוא םיא ןשיװצ זַא ,ןעזעגנייא טציא טָאה רע .דובכה-תארי טימ

 הכרב א ,גנוניימ ןייז טיול זיא סָאװ ,דישרעטנוא ןַא ןַארַאפ אי זיא םירבח

 ןבָאה ,טײקיטרַאנדישרַאפ עלערוטלוק לייו ,עקירעמַא ןיא ןעמעלַא רַאפ

 ,דנַאל סָאד טרעּפכורּפַאב -- טקיטעטשַאב גנַאל ןיוש עטנרעלעג

 "סיוא ךיֹז טָאה סבָאקיישזד בייא זיב טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג טָאה סע

 -קירוצ רע טָאה גנורַאפרעד רערעטיב ןופ לגנושזד םעד ךרוד .טעכושטעג

 טָאה רע .ןילַא ךיז ןיא טייקרעכיז יד ןוא טקעּפסער-טסבלעז ןייז ןגָארקעג

 ןעמיטש וצ ךיז ןביילק סָאװ רעדילגטימ יד .רערָאלק ןעז ךיז ןביוהעגנָא

 רע יו גנַאל יױזַא .ייז טימ ןכיילג טשינ ַא יו ,םיא ןטכַארטַאב ,םיא ראפ

 ,טגרָאזרַאפ ןייז טשינ רעמ רע ףרַאד ,ןטרַאװרעד ןַאק רע סָאװ טסייוו

 .קערש עדעווטעי ןָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה סע

 -- .ןפורעגסיוא רע טָאה -- !סורט ַא זיא טפיולטנַא סָאװ רעד --

 יד רעביא טגָארט ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא ךיז טמענ שטנעמ רעקרַאטש ַא

 ןרעװ טשינ ןעמ רָאט ּפעלק עטשרע יד ךָאנ .ןעגנוגנידַאב עטסרעווש

 -- .ףמַאק םעד רָאפ טצעז'מ ןוא תוחוכ עשירפ ןָא טּפעש ןעמ ,ןגָאלשרעד

 ,עויטקַא יד ,עװַארב יד : טכערעג ןעוועג זיא ַאלָאײל -- ןבעגעגוצ טָאה רע

 ..ןײלַא לָאמטּפָא -- רעלטסניק עסיורג יװ ןענעז ,ןגָאװ סָאװ יד

 רענַאיטרַאּפ יד טימ ןכילגרַאפ טציא ךיז רע טָאה ןוימד ןייז ןיא
 ַאלָאײל טנעזעוועג יד ,בייוו ןייז ,ןייטשלקניפ ןועמש ןוא שטיוועלומש קיציא
 יו ןעזעג ךיז טָאה רע .ןַאמלדונ עינעג טימ טריאיצָאסַא רע טָאה ןַאמשיפ
 םעד ןעקנירטוצסיוא ןעגנוװצעג טָאה לרוג רעד ןעמעװ ,שטנעמ םעד
 ,טלַאטשעג עתמא ,ענעגייא סָאד ןענעקרעד וצ ידכ ,ןדייל טימ רעכעב ןצנַאג
 רעטלַאװ יוװ ןבעגעגרעביא ןוא קיעפ ױזַא .טשטיינקעג ךיז טָאה ןרעטש ןייז
 .ןעמיטשַאב ףרַאד שיפ רעטסערג רעד ביוא ןוא .יאדווא רע זיא ,קינ ןוא
 רַאמלע ןוא רעטלַאװ יו ,טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד ןייז טעוו'ס רעוו
 ןטסערג םעד ןּפַאכ וצ ןטסעמרַאפ ךיז רע ךיוא טעװ ,טגָאזעג סָאד ןבָאה
 ןטסערג םעד ןּפַאכ טשינ טעװ רע זַא ,רע טסייוו ןענַאװ ןופ עקַאט ,ונ .שיפ
 טַאטלוזער ַא ךָאד זיא ,ןענעז רימ סָאװ ץלַא ? טריבורּפ ןעד רע טָאה ?שיפ
 ; טלכיימשעצ ךיז טָאה םינּפ סבייא .ןיילַא ךיז ןגעוו גנוניימ רענעגייא רעד ןופ
 ..?זיר םעד ןתילג טגיזַאב דוד רעניילק רעד טשינ טָאה
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 ּפָארַא טלָאװ ןייטש ַא יו ,רעטנומ ןוא קיאור טליפעג ךיז טָאה רע

 ןייז ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא טייקיטעמוא ןוא טייקירעיורט יד .ץרַאה ןייז ןופ

 ןוא ןייש רָאנ טשינ זיא בייוו ןייז זַא ,ןעזנייא ןביוהעגנָא טָאה רע .טכיזעג

 טָאה יז תעב זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .טכערעג ךיוא זיא יז רָאנ ,גולק

 םיִנּפ טמַאלפעצ ריא ףיוא טקוקעג גנורעדנוװַאב טימ רע טָאה טדערעג

 סָאד טַאהעג טציא רע טָאה ,דיירפ סיורג ןופ .רָאה ענעפרָאװעצ עריא ןוא

 ,םירבא עריא ןשוקסיוא ןוא ןעמענוצמורַא יז ליפעג

 ךעליירפ ַא טימ ,ריט יד ףיוא לַארּפ ַא ןבעגעג בייא טָאה םערוטש טימ

 -רַאפ ַא זיא ַאלָאײל רעבָא .יורפ ןייז וצ ןפיולניירַא ןבילקעג ךיז ץרַאה

 קיאורמוא ןרָאװעג זיא יז .סמערָא ענייז ןיא ןײרַא לַאפ ַא ןבעגעג עטמַאלפ

 ענייז ףיוא ןָאטעג ּפַאכ ַא יז טָאה בייא .ןעגנַאגעג ןגעקטנַא םיא זיא ןוא

 ,ןשוק ןביוהעגנָא ןוא טנעה

 קיסיירד ןוא ןיינ לטיּפַאק

 טימעג טקיאורַאב ַא

 ילמוט יד ,ןרָאסעפָארּפ ייווצ יד טימ שינעגעגַאב יד ןענָאמרעד סָאד

 ,רָאש רעטסימ ןוא רעלסקעוו רעטסימ ןשיוװצ עיסוקסיד עקידתודוסי עקיד

 דייר עקידנטיידנָא סטָאקס ,ןַאלָאײל טימ סעומש רעכעלנייוועגמוא סַאירָאלג

 ןיא ןעמענ ךיז זומ רע זַא ,תונשקע עזָאלסימָארּפמָאק סַאלָאײל וליפַא ןוא

 רַאפ ןפיול טגנידַאבמוא לָאז רע זַא ןעמעלַא סיעכהל ,ןירַא טנעה יד

 ןוא קידנרָאצ טכַאמעג םיא ,טגלָאפרַאפ רדסכ םיא ןבָאה -- טנעדיזערּפ

 ערדלָאק יד ןעיצּפָארַא ןוא ,ןפָאלש קיאור טשינ טגעלפ רע .ןגָאלשרעד

 טוומעג טכַאנ רעד ךרוד לָאמ עכעלטע םיא טָאה ַאלָאײל .בייוו ןייז ןופ ךיוא

 ,טייז ַא ףיוא ןגייל ךיז לָאז רע ,ףָאלש ןופ ןדער ןייז ןטייררעביא ןוא ןקעוו

 ,הביס םוש ןָא ,ךיז רע טגעלפ טפעשעג ןיא .קרַאטש וצ טכרָאנש רע לייוו

 יַאב ,לדיימ-סיפָא ןפיוא ךיז ןרעזייב ,עטלעטשעגנָא ענייז ףיוא ןעיירשעצ

 םיא ךיז טָאה סע סָאװרַאפ ,דניק ןייז ןגָאלש וליפַא ןוא ,םינוק ןקידיײיל

 ןסייהעג םיא טָאה עמַאמ יד תעב ,עיזיוועלעט רעד ףיוא ןקוק טלָאװרַאפ

 ,ןפָאלש ןייג
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 טָאה רע .ןעזעג טשינ םענייק ןוא ןעגנַאגעג בייא זיא ןסַאג יד רעביא

 ףיוא טרעפטנעעג טשינ .ןירַא םינּפ ןיא ןשטנעמ ןקוק וצ טמעשעג ךיז

 ּרש טָאה ןוויכ ַא טימ .?טנווָא ןטוג ,ןגרָאמטוג ,ָאלעה; -- ןעגנוסירגַאב יד

 סעמפע טָאה רע ּוװ ,טפעשעג ַא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא .ןעז טלָאװעג טשינ ייז

 ןלעטשוצּפָא טשינ ךיז ידכ ,סָאג יד ןפָאלעגייברַאפ ךיג ןוא ,טפיוקעגנייא

 טָאה געט עכעלטע עטצעל יד ןיא .ןדער ןפרַאד טשינ םענייק טימ ןוא

 -טרָאּפס ןופ רעטצנעפיוש יד ןבעל טלעטשענּפָא טשינ וליּפַא ןיוש ךיז רע

 -טג ,גנַאלק ןוא ךרָאש ןדעי ייב לייוו ,םירישכמ-גנַאפשיפ ןוא ןטפעשעג

 "רעד טשינ ַא יו ,טרעטיצעגפיוא רע טָאה ,יירשעגסיוא רעדָא רעטכעל

 ןצנַאג ןופ יײצילָאּפ יד ךיז טגָאי סע ןעמעוו ךָאנ ,רעכערברַאפ רענערַאפ

 ןופ ןעײרפַאב ןבייא לָאז סָאװ שטנעמ ַא ןעמוק טפרַאדעג טָאה סע .דנַאל

 ,זדלַאה ןייז ןיא שינעקיטש רעד ןופ ,קורד ןשיכיסּפ ןייז

 סָאװ ,שטנעמ רעד .ןטלעז רעייז טמוק עטסגרע סָאד סָאװ ,טָאג ןעקנַאד

 "טוג ןוא רעקידוועריר רעד ןעוועג זיא ,המשנ סבייא טרעטיילעגסיוא טָאה

 ,ןיקפיר רעטסימ רעקיטומ

 יד טימ ןעוטרַאפ ,ָארויב-טַאוװירּפ ןייז ןיא ןסעזעג בייא זיא לָאמ ןייא
 ןּפַאכ ,טייצ-וצ-טייצ ןופ ,רע טגעלפ טייהניוועג ןופ .רעכיב"טפעשעג
 דלַאב ןוא ,טפעשעג ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז וצ ביוש רעד ךרוד קילב ַא
 סָאד סָאװ ,סקעשט ןיא ,םינינע-סטפעשעג ןיא ןגיוא ענייז ןבָארגניײא קירוצ
 טנעײלעגנײרַא ,ןביירשרעטנוא םוצ טזָאלעגרעביא םיא טָאה לדיימ-סיפָא

 ,ךעלרעגייז ןופ ןלעדָאמ עיינ עטקישגעוצ טקוקעגרעביא ,ווירב ןיא ךיז
 ערעדנַא ןוא ךעלגניר ,ןטעלזַארב ,ךעלגניריוא ,סעקליּפש ,ןענָאילַאדעמ
 סָאװ ,וירב ףיוא סרעפטנע ןוא ןעגנולעטשַאב טיירגעגוצ .קיטש-גנוריצ
 ,ןגרָאזַאב ןפרַאד טעװ לדיימ-סיפָא סָאד

 לָאמ ןייא טשינ ןיוש בייא טָאה ,רעטצנעפ ןיא קילב ַא קידנפרַאוו
 .טפעשעג ןיא קירוצ ןוא ןיהַא ךיז טיירד ןיקפיר רעטסימ זַא ,טקרעמַאב
 ןעײרדמורַא סניקפיר רעטסימ זַא ,טסוװעג בייא טָאה גנורַאפרעד ןופ ןיוש
 טשרמולכמ ןעמוקפױרַא לָאמ עלַא טגעלפ רע .טלעג טימ טקעמש ךיז

 ןקידנערַאפ ןוא ,קיטילָאּפ ןוא הרות ןגעוו ןטַאט ןטימ לסיב ַא ןסעומש
 ןקיטיײג ַא רַאפ טלעג לסיב ַא ןטַאט ןופ ןגירקסיורַא ןטימ סָאד ךיז טגעלפ

 ,ךָאװ עטצעל יד .טפעשעג ןיא ָאטשינ עטַאט רעד רעבָא זיא טנייה .קעווצ

 רעמייב ןצנַאלּפ וצ ףיוא קעשט ַא ןעניקפיר רעטסימ ןבעגעג ןיילַא רע טָאה
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 העגניז בקעי

 טיג סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןופ ךיז ןסיוורעד וצ רעגיינ רעד .לארשי ןיא
 טָאה ,זיא טקעיָארּפ רעיינ ןייז סָאװ ,ללכה תבוטל ימ ןוא טייצ ןייז קעוװַא

 יווייס .ָארויב ןיא ךיז וצ ןפורניײרַא ןדיי םעד לָאז רע זַא ,ןעוועג םרוג

 טשינ ךיז רע טעוװ טנעה סניקפיר רעטסימ ןופ זַא ,טסּוװעג רע טָאה

 .ןעײרדסױרַא

 ןענעייל ליפ וצ ןופ ןוא ןבירשעגרעטנוא ןעוועג ןיוש ןענעז סקעשט יד

 טגײלעגקעװַא טָאה רע .דימ ןרָאװעג ןגיוא יד םיא ןענעז ווירב-סטפעשעג יד

 .ביוש רעד ןיא ךעלּפעלק עכעלטע ןבעגעג רעגניפזייוו ןטימ ןוא ןעּפ יד

 ענבירד טימ ,טקרעמַאב ךיילג סָאד ןבָאה ןגיוא עמַאזכַאװ סניקפיר רעטסימ

 ,ָארויב סבייא ןופ ריטנביוש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז רֶע טָאה ךעלטירט

 לוטשיירד םענופ לטנעוו ןרעביא טרעגנעלעגסיוא לייוורעד ךיז טָאה בייא

 רעטסימ ןעוו .ּפָאק ןרעטנוא טנעה ענייז ןופ רעגניפ יד ןסָאלשעגפיונוצ ןוא

 ןעמונעגפיוא םיא בייא טָאה ,ךיז רעטניה ריט יד טכַאמרַאפ טָאה ןיקפיר

 :אבה ךורב ַא טימ סױרַא דלַאב זיא ןוא ץענעג ןקיטומטוג ַא טימ

 ,ןיקפיר רעטסימ ,רעהַא טנייה ךייא טגנערב קעווצ א רַאפ סָאװ --

 ?ןגינעגרַאפ סָאד ןטסָאק טנייה ךימ טעװ לפיוו ןוא

 ַא ךיז ,רעטלכימשעצ ַא ,ןיקפיר רעטסימ טָאה -- ,אלימ ,ונ --

 ,זיא רעבירש רעד רע טסייו רענייד עטַאט רעד -- .ןָאטעג רעביש

 ןלָאז רעמ -- עװַאטקָאדזָאט יד טרעכעהעג ןוא --- אלימ ,ונ ...? וד רעבַא

 ַא ןעד ליוו סָאװ .ןטסָאק ךיד טעװ סָאד לפיוו ,ןגָאמרַאפ טשינ םיאנוש עניימ

 ,טסרעה רעבָא .ךוב ַא ןבעגסױרַא --- ? טגָאזעגסנייטשמ ,רעביירש רעשידיי

 ןופ השעמ רעד רעביא -- טנַאמרעד ךיז לָאמ ַא טימ רע טָאה --- ,בייא

 ןוא ןועמש ןענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו ,טלייצרעד טסָאה וד סָאװ ,ןַאמנגנוי םעד

 טלָאװ ,לדיימ ַא טסיב וד ןעוו .וניחהש ַא ןכַאמ טגעמעג ןעמ טָאה -- עינעג

 .טכַאלעג קיצרַאה רע טָאה -- .טשוקעגסיוא ךיד ךיא

 טרעכייררַאפ .טלכיימשעג טָאה בייא -- .ןיקפיר רעטסימ ,טציז --

 ..זיולב בָאה ךיא -- ןפורעגנָא ךיז ןוא טערַאגיצ ַא

 ןלַאפעגנײרַא םיא ןיקפיר רעטסימ זיא -- .סייוו ךיא .סייוו ךיא --

 -לארשי יד ןזייוו ןפוא ןלעדייא ןַא ףיוא טלָאװעג טסָאה וד --- דייר יד ןיא

 ןדיי זַא ,עגַאלכַאז עשיטקַאפ יד טשינ ןענעק ןוא טשינ ןסייוו ייז זַא ,ןדיי

 -רַאפ ןיא ףמַאק רעשידיי זַא .םינדחּפ ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק ןענעז

 "גנידַאב ערעװש טימ ,ןעגנולכיורטש טימ ,שפנ-תריסמ סיורג טימ ןדנוב
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 סבָאקיישזוד רעגנוי רעד

 ..לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,ךעלבייוו עקידתועינצ וליפַא זַא ,ןעגנוג

 -- ןעניקפיר ןסירעגרעביא בייא טָאה -- ןעניוטש םוצ ךָאד זיא סע --

 ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןענעז סָאװ ,ןטכערמוא יד ןגעוו טשינ טרָאד ייז ןסייוו

 ןענעז סָאװ רעפמעק עשידיי יד ןגעוו ? תורוד ןופ ךשמ ןיא ןדיי יז ןגעק

 עשידיי סָאװ ןקיירטש יד ןגעוו ,ריביס ןיא ,סעמרוט עשיסור ןיא ןסעזעג

 ןענעז סָאװ םיצולח יד ןגעוו ןוא ,עקירעמַא ןיא טריפעג ןבָאה רעטעברַא

 ןבָאה ןדיי עבלעז יד זַא ,טשינרָאג ייז ןסייוו ? עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעג

 .. לארשי ןיא ףמַאק רעוויטקַא רעד לפיוו ,ליפ ױזַא טקנוּפ ןַאטעגפיוא
 ..ןיילַא דרעווש רעד טימ טשינ זַא ,טשינ ייז ןסייוו ,ךעלרעכעל ךָאד זיא סע

 םיא ןבָאה ןויזב ןוא רעױדַאב .ץַאז םעד טקידנערַאפ טשינ טָאה רע --

 ןַאלּפַאק רעד ןוא ,ןרָאסעּפָארּפ יד טייז ןייא ןופ .זדלַאה ןיא טקיטשעג

 ןופ ,דָאב-ץיװש ַא ןיא ןייג וצ טוג זיא זדיי טימ זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ

 טָאה רע .תונברק עשידיי ןופ ןכַאל סָאװ ,םילארשי יד טייז רעטייווצ רעד

 : טקיטייוועג

 !ןיקפיר רעטסימ ,דייר עכלעזַא וצ קיטליגכיילג ןייז טשינ ןָאק ןעמ ---

 ..!טשינ טזָאל ןסיוועג סָאד

 וצ עבט ַא ןבָאה ןדיי רימ .ןיוש זיא ױזַא ,בייא ,זייב טשינ ייז ---

 רעטייווצ רעד זומ ,גָאט רענייא טגָאז --- .טלכיימשעג רע טָאה -- ךיז ןרעּפמַא

 טגָאז .קיטַאבָארקַא-חומ טימ לופ ןיא דומלת רעצנַאג רעד .טכַאנ ןגָאז

 ןוא -- .שרעדנַא טשטייט ןוא אנת רעטייוצ ַא טמוק ,יױזַא אנת ןייא

 ןייק ָאמשינ ,לגניי ַא ,לביארַאפ ןייק ןבָאה טשינ טספרַאד -- :ןבעגעגוצ

 ,ןדיי ןשיוװצ תועד-יקוליח עטסנרע

 -ניא ןַא ,רָאי קיצנאווצ ןוא טכַא ןופ ןַאמ ַא ? ריא טגָאז ,לגניי ַא --
 ןענעז ,ריא טניימ ,טלַא יו ןוא ?רעטריאודַארג-שזדעלָאק ַא ,רעינישז
 טָאה סָאװ ןַאמרעגנוי רעד ןוא ןועמש ןוא קיציא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןעוועג

 םעד ,םענייז רעטָאפ םעד ןסעגרַאפ טשינ רימָאל ...? ןבירשרַאפ ץלַא סָאד

 ןרַאפ רענייא ןדיי ןבָאה .לגניי ןייק טשינ רעכיז ךָאד זיא רע ,רָאש רעטסימ
 ייב םימחר ןטעבעג יוװ רע טָאה -- ? טשינ טרָאװ טוג םוש ןייק ןיוש ןרעדנַא
 א ,רעלקניס ןָאטּפײא ןַא זַא ,ןטרַאװ ןדיי ןפרַאד -- .ןיקפיר רעטסימ
 ,,? ןדיי רַאפ טרָאװ טוג ַא ןגָאז ןלָאז ןָאסליװ דנָאמדע ןַא רעדָא ,ףלּוװ סַאמָאט

 טפָא ןבָאה ןדיי -- ,טצפיזעגּפָא ןיקפיר רעטסימ טָאה -- ,ָאי --
 ענעגייא אקווד ,עדמערפ ןופ זיולב טשינ ןײטשוצסיוא ךס ַא טַאהעג
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 רעגניז בקעי

 רימ סָאװ ,טָאג ןעקנַאד .רעסַאװ טלַאק טימ ןסָאגעגּפָא זדנוא ןבָאה ןשטנעמ

 ןטָאשעג ןבָאה סָאװ ,סרעקיטַאנַאפ יד .לזמ עלעסיב ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה

 ןסואימרַאפ טלָאװעג זדנוא ןבָאה סָאװ ,ייז ,רעדער ערעזדנוא ןיא דמַאז

 ךיז ןבָאה סרעקיטַאנַאפ עשירַאנ יד טָא-טָא ,ןגיוא ענעגייא ערעזדנוא ןיא

 ןגָאװ םעד ןּפוטש ןביוהעגנָא ןיילַא ןוא ןטעבעגרעביא ןייפ ץנַאג רעטעּפש

 שיטייל ךיז ןדיי ןבָאה לָאמ עלַא טשינ זַא ןבעגוצ ךיוא ףרַאד ןעמ
 יד ןשיװצ עגַאל רעייז ןעניז ןיא ןבָאה ייברעד ףרַאד ןעמ .טריפעגפיוא

 "עג ןבָאה ,ןבעל םוצ גנַארד רעכעלשטנעמ ןוא טייקיזָאלטכער .רעקלעפ

 -רַאפ ןקעלפ עניילק ןוא ,ןכַאז ענייש ןייק טשינ ןָאט וצ ןדיי ליפ ןסיוטש

 זיא סָאד !טפַאשלעזעג עטקעפרעּפ ַא ָאד ללכב ןעד זיא יו .ךיוא ןסואימ

 ןייז ןלָאז ייז זַא ,טלעוו יד טרעדָאפ ןדיי ןופ רעבָא .עיּפָאטוא ןַא ץלַא ךָאנ

 זיא טייקשידיי זַא ,ןזייווַאב ןכַאז עלַא יד .ןשטנעמ ערעדנַא ןופ רעסעב

 ץרַאה םענעגייא ןטימ ,ןילַא ךיז טימ שינעלגנַאר עשיטַאמַארד עקיבייא ןַא

 ןייז רבוג .ןשטנעמ עלַא יוװ ןענעז ןדיי .רעדורב םענעגייא ןטימ ,המשנ ןוא

 -נסיורד ַא ןפמעקַאב יװ ,רערעווש ליפ ןדיי ייב ךיוא זיא הוואת ענעגייא יד

 ...אנוש ןקיד

 ןוא דנַאלשטיײד ןיא ןעוועג טסיב וד ןעוו ,בייא ,טסײטשרַאפ וד --

 טלָאמעד טָאה סָאװ ,דנַאלגנע סָאד טָאה ,עיטַארקָאמעד רַאפ ךיז ןגָאלשעג

 עשיכירג 2.500 ןעװעטַאר וצ טקיליװַאב ,עניטסעלַאּפ רעביא טשרעהעג

 -נײרַא טביולרעד יז טָאה רעדניק עשידיי רעבָא ,עניטסעלַאּפ ןייק רעדניק

 ןליפַא .טכַאמרַאפ ןעוועג ןרעיוט עלַא ןענעז ןדיי רַאפ ,250 זיולב ןריפוצ

 ערעדנַא ןופ רעריפ יד יו טקנוּפ ,טלעווזור טנעדיזערּפ רעטוג רעזדנוא

 ןופ ןדיי 900 עטגָאלּפעג יד ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ ךיוא טָאה ,רעדנעל

 ןיא טכַארבעגמוא רעטעּפש טָאה רעלטיה סָאװ ,"סיאול-טנעס, ףיש רעד

 ַא טציא ןבָאה ןדיי .ןעמוקרָאפ טשינ רעמ טעװ ךַאז ַאזַא .ןרעמַאק-זַאג יד

 סָאװ רעשרעה יד ןופ טנעה יד ןשוק ןפרַאד טשינ רעמ ןלעוװ ןדיי .םייח

 ןופ סנקור יד טכיילגעגסיוא טָאה לארשי .טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג ייז ןבָאה

 ָא-יד .רעדנעל ךס ַא ןופ ןדיי טכַאמעג טנוזעג ןוא עטלגַאװרַאפ ליפ ױזַא

 טזָאל ןעמ ןעוו ,ןענעק ייז סָאװ ןזיװַאב ךיילג ןבָאה ןשטנעמ ענעגָאלשרעד

 -פיוא ןבָאה ,תוירבדמ עקידמַאז ןעילב טכַאמעג ןבָאה ייז ;ורוצ רָאנ ייז

 -ַאעט ,ןעייזומ ,ןטוטיטסניא עכעלטפַאשנסיװ ,ןטעטיסרעווינוא ,טעטש טיובעג

 -- ײמרַא עכיירמור ַא ךיוא ןוא ןקירבַאפ ,סמרַאפ-רעטסומ ,ןלָאטיּפש ,ןרעט
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 טרָאד ןיב ךיא .לקילארשי ייב טנרעל טלעוו יד ,"הרות אצת ןויצמ יכ,

 ןייז ףרַאד ןעמ .גיוא ענעגיא עניימ טימ ןעזעג ץלַא סָאד ןוא ןעוועג

 ,טציא .ןוגינ םעיינ םעד ,גנווושפיוא םעד ןרעדנּוװַאב ןענָאק וצ ידכ טרָאד

 ַאזַא ןיא ןָאטעגפיוא ןבָאה ןדיי סָאװ ,סָאד טלעוװ עסיורג יד טרעדנווואב

 ליפ ױזַא טימ טלגנירעגמורַא זיא סָאװ ,דנַאל ןיילק ַאזַא ןיא ,טייצ רעצרוק

 ,םיאנוש

 ןיקפיר רעטסימ טָאה -- !בייא ,טסעמרַאפ רעסיורג ַא זיא סע ---

 טייקכעלגעמ רעד ןיא ןביילג ףרַאד ןעמ --- .תובהלתה טימ ןפורעגסיוא

 רענייק זַא ,ןסיו טעװ דיי רעד ןעוו .תומולח עשידיי יד ןכעלקריװרַאפ ןופ

 טשינ טיירג ןעמ זַא ,סעציילּפ ענייז רעטניה רעסעמ ןייק טימ טשינ טייטש

 רעכיז ןוא יירפ רע טעװ ,םיא ןגעק תוריזג עיינ רעדָא םילובלב ןייק

 :ןתולג יד ןיא טרעהעגנָא ךיז גונעג .תוחוכ עשירעפעש ענייז ןעלקיװטנַא

 עטכעלש ןענעז ןדיי .רעכַאמ-רעכַאש ןוא לדנַאװ-לדנַאה וצ זיולב ןגיוט ןדיי

 רעד ןיא סָאװ ץלַא -- סרעמרַאפ עטכעלש ,רעטעברַא עטכעלש ,ןטַאדלַאס

 ןיא ןריובעג טרעוו שטנעמ רעשידיי רעיינ ַא .,.וויטַאגענ זיא סָאװ ץלַא ,טרָאק

 .סָאטַאּפ טימ ןפורעגסיוא רע טָאה -- !דנַאל םענעגייא םעד

 ןוא ןסעזעג זיא רע .דייר עלַא יד ןרעה וצ ביל ןעוועג זיא ןבייא

 טקיאורַאב ןבָאה רעטרעװ יד .ןירַא ליומ ןיא ןעניקפיר רעטסימ טקוקעג

 "סימ זַא ,טסּוװעג טָאה רע .ןעקנַאדעג ענייז טרעטיילעגסיוא ןוא טימעג ןייז

 ,קיטפנונרַאפ ױזַא זיא רע זַא רעבָא ,דיי רעטנעגילעטניא ןַא זיא ןיקפיר רעט

 ןעמוק טלָאװעג ךיוא רעבָא טָאה בייא .טלעטשעגרָאּפ טשינ בייא ךיז טָאה

 םיא ןיא טגנערבעגניירַא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ןעוועג ןענעז סע ;טרָאװ םוצ

 זַא ןלַאפעגנייא םיא זיא טציא .שפנ-תמגע טפַאשרַאפ םיא ,טייקיאורמוא

 ןרָאלק ַא ףיוא ןריפפיורַא םיא טעװ ,לכש-רב רענייש ַא ,ןיקפיר רעטסימ

 יד .טלָאװעג טשינ רעבָא רע טָאה ןעניקפיר רעטסימ ןסייררעביא .געוו

 שיטביירש ןופ טָאה ןיקפיר רעטסימ תעב ,ןפַאשעג ךיז טָאה טייהנגעלעג

 ןרעכייררַאפ וצ ךעלעבעווש ןוא ןטערַאגיצ לקעּפ סבייא ןופ ןעמונעג

 : ןפורעגנָא ךיז טָאה בייא

 טכַאד ,רעלסקעוװו רעטסימ םעד ןייטשרַאפ טשינ רעבָא ןָאק ךיא --

 סע טמוק יװ ;טלעג ליפ ױזַא טיג ,לארשי רַאפ רענעבעגעגרעביא ןַא ךיז

 טימ ןעמוקעג טנעז ריא; :ןרָאש רעטסימ ףיוא ןגירשעג טָאה רע סָאװ

 טניווװעגוצ רימ ןענעז תורוד ןופ !ןביוש ערעזדנוא ןקַאהוצסיוא רענייטש
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 יג ,ושזד; :ןעיירש ןוא ןעמוק לָאז דיי ַא זַא רעבָא ,ןעיירשעג עכלעזַא וצ

 ."טניוװעגוצ טשינ רימ ןענעז םעד וצ ,*עניטסעלַאּפ ןייק

 םענופ ךיור םעד ןזָאלבעג ןיקפיר רעטסימ טָאה -- אלימ ,ונ --

 ןבָאה ןוא תונעט ןכַאמ טכייל ךיז ןעמ ןָאק ,ליוו ןעמ זַא --- .טערַאגיצ

 .סעיסנעטערּפ

 סָאװ תוחוכ יד זַא ,ןיקפיר רעטסימ ,ןעוועג רעסעב טשינ טלָאװ ---

 ןלָאז ןעגנובייר עכעלרעניא ןוא גנורעטילּפשעצ ףיוא קעװַא ןביג ןדיי

 סָאד ?גנוריטנעמעצ ןוא גנוקינייארַאפ ףיוא ןרעוו טדנעוװעגנָא רעסעב

 ,טרעכיײרַאב קיטסייג ןוא טכַאמעג רעטנוזעג ,טקרַאטשעג זדנוא ךָאד טלָאװ

 טגײלעגקעװַא ןיקפיר רעטסימ טָאה -- ,יניסמ הרות לביק השמ ---

 רַאפ ןרעלקרעד ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יו ,לצעטישַא ןיא טערַאגיצ םעד

 השמ טָאה ןברַאטש ןרַאפ -- .דומלת ןיא איגוס ערעווש ַא רוחב הבישי ַא

 יד ןבעגעגרעביא טָאה עושוהי ןוא ,עושוהי וצ הרות יד ןבעגעגרעביא

 ןזיב ,רעטייוו יױזַא ןוא םינבר יד וצ -- םיאיבנ יד ,םיאיבנ יד וצ הרות

 ןעוועג טשינ זיא ,לטעטש םעניילק םעניא ,םייה רעד ןיא .גָאט ןקיטנייה

 ןעוועג ןסַאג יד ןוא טפול יד ,למיה רעד זיא טרָאד .ךיז ןקערש וצ סָאװ

 ,סעטָאּפַאק ןגעוו טגָאז יוג ַא סָאװ טרַאעג טשינ זדנוא טָאה טרָאד .שידיי

 ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד רעבָא .טוט דיי ַא סָאװ םתס ןוא ,ךעלמיירטש

 סָאװ ,"םייוגה ורמאי המ; ןקערש ןייא ןיא ךיז ןעמ טלַאה ,לארשי ןיא

 ,גנוריפ ַאזַא .םייױג יד וצ ןסַאּפוצ ךיז ןליוו רימ ...ןגָאז םייוג יד ןלעוו

 טרעטייורעד ןוא רבע םעד ןופ דיי םעד ּפָא טדמערפ ,ךיז טייטשרַאפ

 -סקלָאפ ערעזדנוא וצ גנואיצַאב זיאס רעכלעוו ןופ רעדניק ערעזדנוא

 ןלעװ םייוג סָאװ ,םעד רַאפ רָאנ טשינ רעבירעד ךיז ןקערש רימ .ןטרעוו

 ןופ טרעטייורעד ןרעװ רעדניק ערעזדנוא סָאװ ,רעמ ךָאנ רָאנ ,ןגָאז

 ,טייקשידיי

 דָארּפ ,סרעיָאל ,םיריוטקָאד עשידיי טעדליבעגסיוא ןרעוו עקירעמַא ןיא ---

 ןוא ןליפעג עשידיי ןָא רעבָא ,טוג ןוא ןייפ .עטנרעלעג ערעדנַא ןוא ןרָאסעפ

 טרָאד עקַאט ןדער ייז : ױזַא ךיוא טעמכ זיא לארשי ןיא .המשנ עשידיי ַא ןָא

 ןייק טשינ  זייוולייט זיא'ס רעבָא ,גָאט"ור ַא טרָאד זיא תבש ,שיערבעה

 טרָאד טעװעדָאה'מ .עקירעמַא ןיא קיטנוז ַא יו זיא'ס ,תבש רעשידיי

 ,םעט ַאזַא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,טרָאד ןבָאה םיבוט-םוי עשידיי יד ,םיריזח

 ,ןסירעצ ןענעז תומשנ ערעייז .עקירעמַא ןיא םיבוט"םוי עשידיי יד יװ
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 עשייוג .ןבעל רעגייטש ןשידיי ןקילָאמַא ןטימ ןסירעגרעביא ןבָאה ייז לייוו

 -ָארייא-ברעמ יד ףיוא ךיז ןקוקרַאפ רימ ,ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה םיגהנמ

 ,ץלַא סָאד .רעקלעפ עטריזיליויצ עטשרמולכמ יד ףיוא ,רעקלעפ עשיעּפ

 .רעדניק ערעזדנוא רימ ןרילרַאפ לייוורעד רעבָא ...םייוגה לככ ןייז וצ ידכ

 ענייז ןיא ןיײגנײרַא טלָאװעג ךיז טָאה ןבייא --- ...רוד ַא ןליּפשרַאפ רימ

 ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג געװַאב ַא שיגרענע טָאה ןיקפיר רעטסימ רעבָא ,דייר

 ןצנַאגרעד ריד ליוו ךיא .בייא ,רעביא טשינ רימ סייר/ :ןסייהעג טָאה'ס סָאװ

 ןכאז עלַא יד ןענעז ןעמוקעג --- .טצעזעגרָאפ טָאה רע -- ."קנַאדעג ןיימ

 םעד ןפרַאװּפָארַא טריבורּפ ןבָאה עקירעמַא ןיא רימ תעב סָאװ ,םעד ןֹופ

 ,סנָאינוי-דיירט ןריזינַאגרָא ןוא ןפמעק ךרוד סעציילּפ ערעזדנוא ןופ תולג

 ןבָאה ןטעטיסרעווינוא ןיא רעדניק ערעזדנוא ןקיש ךרוד ןוא ,ןעײטרַאּפ

 רעד ןופ ךיז ןעיײרפַאב טלָאװעג ךיוא עניטסעלַאּפ ןייק םילוע עטשרע יד

 ,םיצוביק-ענומָאק טיובעג ייז ןבָאה ,סנָאינוי טָאטשנָא .עיגָאלָאכיסּפ-תולג

 ןבָאה ,גנודליב-טעטיסרעווינוא ןבעג עלַא ייז טָאטשנָא ? רעדניק ערעייז ןוא

 ,ןשטנעמ עקרַאטש-שיזיפ ,ענעקָארשרעדמוא ןופ רוד םעיינ ַא ןגיוצרעד ייז

 וצ טריפרעד טָאה סָאד .ןצנעװקעסנָאק עלעוטנעווע רַאפ דחּפ ןטסדנימ ןָא

 ןענעז ייז .קידהּפצוח ןוא שיצַאקש ןרָאװעג ןענעז סערבַאס יד זַא ,םעד

 עשיטסילַאטיּפַאק-סיורג ןרָאװעג ןענעז םיצוביק יד ןוא ,שינענכ ןרָאװעג

 לייורעד זיא ,ןרָאװעג רעטלע ךיוא ןענעז עלַא רימ ןוא .ןעגנומענרעטנוא

 זַא ןעוועג ספות טשינ רימ ןבָאה טייהרעגנוי .רוד ַא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ

 ,עיינ ןוא עטלַא ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא ,ןפַאש טשינ ןעמ ןָאק דיי םעיינ ןייק

 טשינ ןענעז ןדיי .ןדיי עבלעז יד ןעוועג םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא ןענעז ןדיי

 ךיוא ןוא ,טניימעג ןבָאה לארשי ןיא םיצולח יד יװ ,רענַאטרַאּפס ןייק
 ,ןדיי ןענעז ןדיי .טכַארטעג ןבָאה עקירעמַא ןיא רימ יװ ,רענעטַא ןייק טשינ

 ןופ סױרַא טיירש סָאד ָא-טָא .ןייז טשינ ןלָאז יז ּוװ ,שרעדנַא ןענעז יז
 ,םורפ טשינ זיא עטַאט ןייד .ןטַאט ןייד ןופ ןוא ,רעלסקעוו רעטסימ ןופ ,רימ

 ,דיי רעטוג ןוא רעכעלרע ןַא רעבָא זיא רע ,ןיירַא לוש ןיא טשינ טייג רע
 ,עמאמ-עטַאט ףיוא ןקוק ייז רעבָא ,רעדניק עטוג ןוא עליו ןבָאה עלַא רימ
 ביל ןבָאה רימ .תולג ןופ *ירטנָאק דלָא; רעד ןופ סנרָאהנירג ףיוא יו
 טשינ ןדער רעדניק ערעזדנוא רעבָא ,עקירעמַא ביל ןבָאה רימ ,לארשי

 ןיא רָאי ַא לָאמ ןייא ןייג ןטימ .רבע ןופ ןסירעגּפָא ןענעז ייז ,שידיי ןייק
 טשינ ךָאנ ןעמ זיא ,תבש-גנוע ןַא ףיוא טכַאנ-וצ-קיטיירפ ַא ןיא ,לּפמעט
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 ןדיי יד טשינ ןוא רימ טשינ .ןייטשרַאפ ױזַא סָאד ןליוו ךס ַא יו ,דיי ןייק

 יד ןופ .גנואיצרעד עשידיי ,תמא ןַא רעדניק יד ןבעגעג ןבָאה לארשי ןיא

 טקערש ןעמ .ןטרָאד רָאש סרעטסימ יד ןוא ָאד רימ ןדייל םיתועט עקיזָאד
 ַא ןגָארקעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס-דרָאפסקָא ןוא סערבַאס יד זַא ,עקַאט ךיז

 ןלעװ ייז זַא ,םעט ןשידיי םוש ןָא ,לּפָאג-ץיּפש ןפיוא גנואיצרעד עשידיי

 ןיא סע ,רעבָא .לארשי ןופ רעריפ עיינ יד ןוא םישרוי יד ןרעוו ןפרַאד

 זיא סע -- .ןָאטעג ץפיז ַא ןיקפיר רעטסימ טָאה -- טעּפש וצ טשינ ךָאנ

 רעטצניפ ןייז קיביײא לָאז סע ּוװ טלעװ רעד ףיוא עלעקניוו ןייק ָאטשינ

 רעקיטכיל ַא טמוק ,טכַאנ רערעטצניפ רעד ךָאנ .קיטכיל קיביײא רעדָא

 זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא .סנטײצַאב ךיז טּפַאכ ןעמ סָאװ ,טָאג ןעקנַאד .גָאט

 ןטלָאװ ,טשינ זַא ,גיוא גנערטש ַא ןטלַאה לארשי ןיא םינבר יד סָאװ טוג

 ..ץעפוהעי טימ גנודניברַאפ עדעי ןסירעגרעביא סרעכַאמ-עיצולָאװער יד

 ,לארשי ץרא וצ ,ןשטנעמ עלַא וצ טפַאשביל טימ טדערעג טָאה ןיקפיר

 ,טגָאזעג טָאה רע .שידיי וצ ןוא שיערבעה וצ ,תוצובק יד ןיא ןדיי יד וצ

 רעד ןוא טײהטָאג רעד טימ גנורַאפרעד סדיי םעד זיא סָאד ,טייקשידיי זַא

 ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנוריסַאּפ ןופ טייק ַא טניימ טייקשידיי ,טייהשטנעמ

 ,םדו-רשב םענופ עבט יד ןיוש זיא ױזַא ,רעבָא .טייקנייש ןוא לַארָאמ ןופ

 יז .ךיז רַאפ טידערק ןצנַאג םעד ליוו ,טכיירגרעד ןוא טוט סָאװ רעד

 רעד ןיא ןפלעה סָאװ ןדיי רענַאקירעמַא יד ןוא דנַאל סָאד ןעיוב ,ןטרָאד

 ךיז ןעמ טגירק ױזַא טָא .טידערק לסיב ַא ךיוא ןליוו ,גנואיוב רעסיורג

 לייו ,רעביא דלַאב ךיז ןעמ טעב ,עטבילרַאפ יו ןוא ,בייוו ןוא ןַאמ יו

 עצנַאג ַא רָאפ טמוק טרָאד .ןטייווצ םעד ןָא ןעמוקסיוא טשינ ןָאק רענייא

 ,קלָאפ םעד תבוטל זיא ןעוט ייז סָאװ ץלַא זַא ,ןגָאז ייז םגה ,עיצולָאװער

 ,סרערעטשעצ עקידהּפצוח ,לכה ךס ןיא ,סרעכַאמ-עיצולָאװער יד רעבָא ןענעז

 ןמ רקוע ןליוו ןוא עטכישעג ןופ ןטרעװ יד רַאפ שוח םעד ןרילרַאפ ייז

 .תורוד ןופ ךשמ ןיא טקילײהרַאפ טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,ץלַא ןייז שרושה

 ןיא -- סעיצידארט עטלעטשעגנייא ,עטלַארוא ןוא םיגהנמ ןפפַאשּפָא ןליוו

 יד ךיוא ןוא עשיזיוצנַארּפ יד ןבָאה ױזַא .רבע ןטימ ןסייררעביא ןצנַאג
 "ילער עיינ ,ןרַאדנעלַאק עיינ ןלעטשנייא טלָאװעג ןרענָאיצולָאװער עשיסור
 טכַאמ דניק ַא ןעוו ?לכה-ךס רעייז רעבָא זיא סָאװ ,סנביולג עיינ ןוא סעיג

 טעװ רע זַא ,טשינ ךָאנ טניימ --- טגָאזעג רע טָאה -- ,טירט ערעכיז יירד

 רעד טָאה -- ןזיװַאב טָאה ןבעל סָאד יװ ,ןלַאפמוא ןטרעפ םייב טשינ
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 ,טשטילגעגסיוא ךיז ייז ןבָאה -- רונש יד ןגיוצעג רעטייוו ןיקפיר רעטלַא

 ןטעבוצרעביא ךיז ןעגנוװצעג ןעוועג ייז ןענעז ,טייצ רעד ןופ ףיול ןיא

 עיינ .לארשי ןיא ןייז ךיוא טעװ ױזַא .תושורי-סקלָאפ עטמיטשַאב טימ

 ןרענָאיצולָאװער עטלַא יד ןופ ךעלקנעב יד ןעמענרעביא ןלעוװו רעריפ

 ןייפ ץנַאג ךיז ןלעװ ,םינענכ עקיטרָאד יד .ןויטַאװרעסנָאק עיינ יד טציא

 טעו סָאװ -- הנידמ יד ןעיוב סָאװ ,ייז ...עקוועלירתכ טימ ןטעברעביא

 טציא ןיוש אקווד ןליו -- קלאפ ןופ לײט א ןעמענניירַא ןענַאק רָאנ

 ןייז טעװ ןוא זיא םיא ןופ בור רעד סָאװ ,קלָאפ ןצנַאג ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער

 ערעדנַא רעטנוא ןבעל ןומ טעוו ןוא רעדנעל ערעדנַא ןא טײרּפשעצ

 רעבָא ןסייוו ,ןדיי ערעטלע ,רימ .לארשייץרא ןיא ןדיי יד יװ ,ןעגנוגנידַאב

 לייו ,לַאזקיש רעכעלטּפַאשנימעג ַא טדניברַאפ ודנוא זַא ,גנורַאפרעד ןופ

 -עצ ןענעז ןוא ץראל-ץוחמ ךיז ןעניפעג ןדיי עטסרעמ יד יוװ גנַאל יױזַא

 ,עטכישעגיעיגָאלָאריטרַאמ רעזדנוא טלייצרעד ,רעקלעפ ןשיוװצ טײרּפש

 לָאמ עלַא ןלעװ ןדיי ןוא ,לדניה-הרּפכ סָאד ןייז רעטייוו הלילח ייז ןענָאק

 ..עיצולָאװער טשינ רעדָא עיצולָאװער ָאי ,ןדיי עבלעז יד ןייז םוטעמוא ןוא

 ןיא ןלעװ ,טלעו רעד רעביא ןדיי יד ןוא לארשי ןופ ןדיי יד ,עדייב רימ

 םעד ,סעצײלּפ יד ףיוא ןגָארט תוטתושב ןפרַאד תורוד עקידנעמוק יד

 ןבלעז םעד ןופ טנעה ייווצ יװ ןענעז עדייב לייוו ,קלָאפ ןצנַאג ןופ לרוג

 ,ףוג

 ,טגָאזעג טָאה עלעדנעמ עדייז רעד :ןושל שידיי טימ זיא עבלעז סָאד

 .רעכעלזָאנ עדייב ןופ ןעמעטָא סָאד יו ןענעז שיערבעה ןוא שידיי זַא

 .קנַארק זיא רבד-לעב רעד זַא ןמיס ַא זיא ,טּפָאטשרַאפ זיא רענייא ביוא

 ,טשינ ןעעז ייז .שידיי ןופ ץנערוקנָאק רעד רַאפ ךיז ןקערש ןטסיערבעה יד

 סע רעבָא ,ןייז קיטליהייב רעדנַאנײא ךיז ןענָאק שידיי ןוא שיערבעה זַא

 שידיי זַא ,ןטלַאה סָאװ ,ךס ַא ןיוש ןַארַאפ .ןטניוו עיינ ןעייוו ןָא ןיוש ןבייה

 ןעזרעד ייז .ןביולג טימ לופ ןוא ,תורצוא עכעלכַארּפש טימ .,םערַאװ זיא

 ןָאק סע ןוא ,תורוד ןופ ךשמ ןיא ןטרעװ עשידיי עטלמַאזעגנָא יד ןיוש
 יד ביוא .שידיי ןָא -- לארשי ןיא ןבעל שידיי ַא ןייז טלָאמעג טשינרָאג

 יװצ טימ ןבעל ןענָאק רעדַאנַאק ןוא רעדנעלריא ,רערַאציײװש ,רעיגלעב

 ..?ןענָאק טשינ רפסהיםע רעד לָאז סָאװרַאפ זיא ,תונושל

 ,שידיי ןדער ןלעװ אקווד ןלעװ ייז ּוװ םיצוביק ןפַאש ןענָאק ןדיי
 וצ תובישי יד טשינ טרעטש ןעמ יו ,ןרעטש טשינ ןירעד רענייק ייז ףרַאד

281 



 רעגניז בקעי

 .םעד רַאפ קיניו ןעוט רימ סָאװ ,זיא הרצ יד .שידיי ןיא הרות ןענרעל

 טָאה רעדורב ןיימ :ןעיירש ןוא קַאב יד ףיוא רימ ןלעטש ,ןָאט טָאטשנָא

 טשינ ןעגנערב ןעיירעגירק יד ;ריד טימ םיכסמ ןיב ךיא .ןגָאלשעג ךימ

 םעד ןיא ןענעז ןדיי .םולש וצ געוו םעד רערעווש ןכַאמ רָאנ ,סטוג ןייק

 טימ טרישרַאמ טפַאשלעזעג יד ;ןשטנעמ ערעדנַא ןופ שרעדנַא טשינ ןיז

 וצ עכַאּפערעשט ַא ןופ טירש טימ טייג ,רעבָא שטנעמ רעד ,טירשדןזיר
 טימ ךיז טעװ לגנַארעג-החּפשמ רעד זַא ,רעכיז ןיב ךיא רעבָא .סערגָארּפ

 "ַאוער א רעביא טבעל לארשי .גנוסיגרַאפ-טולב ןָא ןזָאלסיוא טייצ רעד

 רעירפ ךיז יז ליוו ,עיצולָאװער עדעי יוװ טקנוּפ ,גנואיינַאב-ןדיי ןופ עיצול

 .רעטעּפש ןעמוק ןלעװ ןכַאז עקירעביא יד .ןענעדרָאנײא ןוא ןקיטסעפַאב

 :טגָאזעג וליפֲא טָאה רע .טדערעג גנַאל טָאה ןיקפיר רעטסימ

 ןכַאז עלַא יד ןגעוו ךיז ךיא טלָאװ ,רעטכיד ַא ןיב ךיא ןעוו ,ּונ --

 ןעזעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ ךַאז עדעי לייוו ,שיטעָאּפ רעמ טקירדעגסיוא

 "רַאפ ַא יו ןוא ןעלסקַא ענייז ןָאטעג בייה ַא טָאה רע -- .עיזעָאּפ שממ זיא

 יװ ,ליפ וצ לסיב ַא טדערעג טשינ ךיא בָאה -- ןבעגעגוצ לגניי טמעש

 | ..? רַאנ רעטלַא ןַא

 ױזַא יו טרַאעג טשינ ללכב טָאה םיא .ןָאטעג לכיימש ַא טָאה בייא

 םָאוװש ַא יו טּפַאזעגנייא ןוא ןסעזעג זיא רע .טדערעג טָאה ןיקפיר רעטסימ

 טליפעג ךיז טָאה רע לייוו ,ךיז טלטיורעג .קנַאדעג ןדעי ןוא טרָאװ סעדעי

 זיא סע סָאװ טשינרָאג ןסייוו סָאװ ,ןרָאסעּפָארּפ יד םינכש ענייז יו ,טעקַאנ

 סָאד ,ןייג טלָאװעג טשינ רע טָאה לוקס-ורביה ןיא .ןבעל-סקלָאפ סניױזַא

 טקנעדעג רע סָאװ .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש רע טָאה ,טנרעלעג ָאי טָאה רע סָאװ

 לסיב ַא ךיוא ןוא םיא וצ ןדער טפָא טגעלפ רעטָאפ ןייז סָאװ סָאד זיא ,ָאי

 -םרָאפער םעד ןיא ײבַאר םעד ןֹופ "סנאמרעס, ןוא "סעסיוורעס; יד ןופ

 רעד ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא עלענוז ןייז טניז .טגנַאלַאב רע ּוװ ,לּפמעט

 םעיננ םעד םורַא רעמָאינצַאק רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע טניז ,רקיע

 -טנַא סָאד ןגָאינָא רע לי ,ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא זיא רע ּוװ ,טנעדיזערּפ

 ןדעי וצ וצ טסנרע ךיז טרעה ןוא טנעייל רע .טייקשידיי לסיב ענעּפָאל

 ןדיי טימ תוכייש טָאה סָאװ טרָאװ
 .פָאק םענעביוהעג ַא טימ ןעגנַאגעגמײהַא בייא ןיוש זיא גָאט םענעי

 יד ןבעל טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,ליבָאמָאטױא ןייז וצ געוו ןפיוא

 זייב טשינ וליפַא זיא רע .םירישכמ-גנַאפשיפ יד ףיוא ןקוק רעטצנעפיוש
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 רָאפנײרַא םעד ףיוא ןעניפעג ךיז טָאה לקיסייב סדניק םעד סָאװ ןעוועג

 םיא ןוא טנעה יד ףיוא דניק ןייז טּפַאכעג רָאג טָאה רע ,שזַארַאג ןייז וצ

 רעסיורג ַא טימ ןפָאלעגנײרַא רע זיא זיוה ןיא ןוא ,ןשוק ןביוהעגנָא

 :הלודג
 ןּפַאכ וצ ףיוא ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ,גנידצלַא ןפיוק ןייג ןרימ ,יל ---

 -עצ קרַאטש ךיז טָאה רע --- .םי ןיא ךיז טניפעג סָאװ שיפ ןטסערג םעד

 ןפיוא רָאה יד טרעביושעג ייברעד ןוא ,בייוו ןייז טשוקעגסיוא ןֹוא טכַאל

 ,לּפעק סדניק

 קיצרעפ לטיּפַאק

 שיפ ןּפַאכ ךיז טנרעל בייא

 לָאמ עלַא טָאה רע סָאװ ,טרָאּפס רעמענעגנָא ןַא ןעוועג זיא גנַאפשיפ

 ןַא ןעװעג זיא םי ןטימ ןפיוא שיפ ןּפַאכ ךיז ןזָאלסױרַא .טַאהעג ביל

 ךיז טָאה רע .ןגיוצעג גנַאל ןיוש ןבייא טָאה'ס רעכלעוו וצ ,ערוטנַאװַא

 ןעמיװשסיורַא ךיז ןוא ףיש ַא ןפיוק וצ ןַאלּפ ַא טימ ןגָארטעגמורַא וליפַא

 לפיש ַא ףיוא ןציז סָאד .ןטסולגרַאפ םיא ךיז טעווס ןעוו ,רעסַאװ ןפיוא

 טפול עשירפ יד ןוא ,ןורענ יד טקיאורַאב טנַאה רעד ןיא עקטנעוו ַא טימ

 סעּפע זיב .ןוז רעד ןופ ךיז טניורברַאפ םינּפ סָאד ןוא ,ןעגנול יד טקינייר

 ןופ קעשטַאה םעד ןיא לקסיּפ ןטימ ךיז טעּפעשטרַאפ עלעשיפ שירַאנ ַא

 ךָאנ טָאה גנַאפשיפ .ןהעש עצנַאג ןציזּפָא ױזַא ןעמ ןָאק ,עקטנעוו רעד

 בייא .דלודעג ןוא רעיודסיוא ןבָאה ןשטנעמ םעד טנרעל סע :הלעמ ַא

 ןיא גנַאפשיפ רעבָא .ךיוא ןעמיווש ןוא ףלָאג ןיא ,לָאב ןיא ןליּפש ,ןסיש ןָאק
 ָאד ןוא .טריציטקַארּפ טשינ לָאמניק ךָאנ רע טָאה ןרעסַאװםי עפיט

 ןוא טייקטינעג קיטיינ עקַאט זיא ,שיפ ןסיורג ַא ןּפַאכ ןגעוו ךיז טלדנַאה

 .טיבעג םעד ףיוא תועידי עשינכעט

 טייג סע ,טנעדיזערּפ ןופ לקנעב סָאד טשינ ץלַא ךָאנ טצייר ןבייא

 -קעשזד; םעד ןופ ןעניוועג ןָאק רע סָאװ ,טלעג םעד ןיא טשינ ךיוא םיא

 ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ רע ביוא ,ןלָאצנייא ןלעװ עלַא ּוװ ,קנַאב ןיא "טאפ

 זיא סבָאקיישזד בייא זַא ,ןזיײװַאב וצ ,עיציבמַא רעטושּפ ןיא טייג םיא .שיפ

 ןָאק ,טרָאּפס ןרעדנַא ןדעי ןיא יװ טקנוּפ זַא ,רעכיז .עלעמעל ןייק טשינ

289 



 רעגניז בקעי

 .טניירפ ענייז ןופ םענייא ןדעי טימ גנַאפשיפ ןיא ןטסעמרַאפ ךיוא ךיז רע

 -שיפ ףיוא ןייג טשינ טעװ רע זַא ,רע טקנעד ,טכערעג ןעוועג זיא ַאלָאײל
 ,טלָאמעד יו טקנוּפ ןגיוא ערעייז ןיא ןעזסיוא רע טעוװ ,טניירפ ענייז טימ גנַאפ

 טעװ שזיטסערּפ ןייז .דגַאי-ןשריה ףיוא ןייג ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןעוו

 רעד ןיא רעטכעלעג שיטייל וצ ןרעו טעװ רע ןוא םינכש יד ייב ןלַאפ

 ,בולק ןיא םינּפ ןייז ןזייו ןענָאק טשינ טושּפ טעװ רע .טָאטש רעצנַאג

 .רעסערג ליפ ןייז הפרח יד טעװ לָאמ עטייווצ סָאד לייוו

 ןַא ןגערפ רעדָא ,גנַאפשיּפ ןופ קינכעט יד ןענרעל וצ ןעמעוו ייב

 טשינ בולק ןיא בייא טָאה ,ןרעמָאה ץוחַא .טַאהעג טשינ בייא טָאה ,הצע

 זיא רע .ןעיורטרַאפ ןלעװ ךיז לָאז רע ןעמעוו ,שטנעמ ןייא ןייק ןעזעג

 רע יו רעמ גנַאפשיפ ןופ טסייו רעמָאה יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ ךיוא

 םיא בייא ךיז טמעש ,ןסיוו וליפַא ָאי ןיוש לָאז רעמָאה ןעוו .טסייוו ןיילַא

 בייא זיא ,םיא םורַא ךיז ןגָארט סָאװ ןעגנַאלק יד טיול לייוו ,ןגערפ וצ

 -עג ךיז טָאה רע .טייהנסיוומוא ןייז ןזייווּוצסױרַא טמיטשעג ןעוועג טשינ

 רעדיוו טניירפ ענייז ךרוד ןָאק גנַאפשיפ ןיא טייהנסיוומוא ןייז זַא ,ןקָארש

 זיא סָאד יו ,םיא ןגעק ןפוא ןשירעכַאלּפָא ןַא ףיוא ןרעוו טשטייטעגסיוא

 ןצרַאװשרַאפ רעמ ךָאנ סע טעװ לָאמ סָאד ןוא ,געיעג-ןשריה םייב ןעשעג

 ? טניירפ עשידיי ענייז ןוא .רעדילגטימ עוויַאנ יד ןופ ןגיוא יד ןיא םינּפ ןייז

 ...? רעטָאפ ןייז ,בייוו ןייז .רע יווװ ליפ ױזַא טקנופ גנַאפשיפ ןגעוו ןסייוו ייז

 ןַא עבט רעד ןופ קידנעייז ..? םי ןפיוא שיפ ןּפַאכ ןגעוו ייז ןסייוו סָאװ
 רע טָאה ,ןטייקיעפ ענעגייא ענייז ןיא טביולגעגנייא וצרעד ןוא ןשקע

 ,חומ םענעגייא ןייז ןיא ןשינעטכַארט ענייז ןגרָאברַאפ ןוא ןּפיל יד ןטיברַאפ

 םיא .קערש טימ ןעגנַאגעגמורַא בייא זיא געט עקידנעמוק יד ןיא
 טשינ שטנעמ ןייא ןייק טימ םעד ןגעוװ ןָאק רע זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה

 ,שטנעמ ַא בולק ןיא ןבָאה וליּפַא ןיוש לָאז רע ןעוו : ךיז טכַארט רע .ןדער

 ןופ טכַאלעגסיוא ךיז רענעי טלָאװ ,ץרַאה סָאד ןסיגוצסיוא ןעמעוו רַאפ

 !טכיוועגכיילג ןופ ןשטנעמ ַא ןריפסורַא ןָאק טייקיניילק ַאזַא טָאװ ,םיא

 טגלָאפרַאפ רעבָא טָאה ןבייא *? שיפ ןייק ןּפַאכ טשינ ןעק לגניי סעכלעוו;

 זומ רע !טעװעג םעד ןעניוועג זומ רע ,זומ רע :קנַאדעג רעקיצנייא ןייא

 רענייז ןפָאװ רעקיצנייא רעד ןעוועג סָאד זיא קילב סבייא טול ..! ןעניוועג

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,בולק ןייז ןיא טכעפעג ןרַאבעזמוא ,ןקיטציא םעד ןיא

 טימ טבעלעגנייא טוג ױזַא ךיז ,טלעג ןוא ימ ליפ ױזַא טגײלעגניײרַא
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 סבָאקיישזוד רעגנוי רעד

 יירפ טליפעג ךיז טָאה רע ּוװ ,םייה עטייווצ ןייז ןעוועג זיא סָאד .טניירפ

 .זיוה םענעגייא ןייז ןיא יו ,ןדירפוצ ןוא

 ןכַאמ קנַארק ןבײא טעװ שפניתמגע סָאד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ןוא ןפָאלש ןסע ןגעװ ,טנָארּפ ןפיוא טַאדלָאס סלַא גרָאז יד ץוחַא לייוו

 עקיזָאד יד .טַאהעג טשינ תוגאד ןייק לָאמנייק בייא טָאה ,ןבעל ןביילב

 םעד ןּפַאכ ןוא גנַאפ-שיפ םייב רעטשרע רעד ןייז ןלעוו ןופ עיציבמַא

 ַא יװ ןריהעג ענייז ףיוא ןקירד ןביוהעגנָא רעבָא טָאה שיפ ןטסערג

 .טסנרע ןעמונעג ךַאז עדעי טָאה רע לייו ,אשמ ערעווש

 עטַאט רעד ,ענייז עמַאמ יד זיא ,ןיילק ןוא גנוי ןעוועג זיא רע ןעוו

 ,םיא ןופ רעטלע רָאי סקעז טימ ןעוועג זיא סָאװ ,רעטסעוװש יד ןוא ךיוא

 לַאמנייק טָאה ןבייא .למיה ןופ לרעלעט סָאד ןבעגוצכַאנ םיא טיירג ןעוועג

 רעד ןוא ,סּפיּפ ןייא ןבעג טפרַאדעג רָאנ טָאה רע .טלעפעג טשינרָאג

 סָאװ ,לכעליּפש סָאד רעדָא עקצַאצ יד טכַארבעגמײהַא ןיוש טָאה עטַאט

 טימ רעטשרע רעד לוקסייה ןיא ןעוועג ךיוא זיא בייא .טגנַאלרַאפ טָאה רע

 טריקַארבסױא טַאהעג םיא ןבָאה ךעלגניי יד םגה .ליבָאמָאטױא םענעגייא ןַא

 -רָאינושזד ןיא רעבָא רע טָאה ,ןיילק ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ליּפש רעייז ןופ

 יד ייב ןוא ךעלדיימ יד ייב גלָאפרעד טַאהעג לוקסייה ןיא ןוא לוקסייה

 ףיוא יל ןייז טָאה ,המחלמ רעד ןופ ןעמוקעגמיײהַא זיא רע ןעוו .םירוחב

 ַא ןיא ףתוש סלַא ןעמונעגנירַא םיא טָאה רעטָאפ רעד ,טרַאװעג םיא
 טָאה רע .טוג רעיײז םיא טייג סע ןוא ,טפעשעג טיירגעגוצ ,קיטרַאפ
 -ַאטיוא ייווצ ,ןעגנוטכירנייא ענרעדָאמ טימ םייה ענעגייא ןא ,הסנרּפ ןייש
 ןופ עלעגניי ןטָארעג ַא ןוא ,ביל טָאה רע ןעמעוו ,יורפ ענייש ַא ,ןליבָאמ

 ןיא עלעטנעה קיכוּפ ַא ןקורנײרַא טייהרעניילק טגעלפ סָאװ ,רָאי ןביז -
 טייג ןבייא .לאב ןליּפש ,בייא ,םיא רע טנרעל ,טציא ןוא ,ליומ סנטַאט ןייז
 ןַא יב טלָאװ רעבירעד .ןרָאװעג טגָאזעג ןדיי עלַא ףיוא ,טוג רעייז סע
 ,עיציבמַא בילוצ שיפ ןּפַאכ ןגעוו גרָאז יד ,בצמ ןייז זיא שטנעמ ןרעדנַא
 טָאה ןבייא רעבָא .גָאטליוװוש ליפ וצ ןופ דליו ןוא קידהנושמ ןעזעגסיוא
 ענייז ןָא טנַאּפש רעלדיפ ַא יװ ,ןוורענ יד ןגיוצעגנָא תונשקע עקיזָאד יד
 .קיזומ עלעקיטש רעווש ַא ןליּפשוצפיוא ךיז טיירג רע תעב ,סענורטס-לדיפ
 לָאז רע יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג ךָאנ ךיז טָאה בייא ןעוו ,טלָאמעד וליּפַא
 ,טשינ רעדָא ,שיפ ןּפַאכ ןייג ָאי יצ ,טשינ רעדָא בולק םוצ ןעגנַאלַאב ָאי
 ןליפַא --- טשינ רעדָא ,טנעדיזערּפ ַא רַאפ ןפיול ןלעװ ָאי טעװ רע יצ ןוא
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 רעגניז בקעי

 טפיוקרַאפ ןעמ ּוװ ,טפעשעג-טרָאּפס ַא ןייגייברַאפ טגעלפ רע ןעוו ,טלָאמעד

 םעד ףיוא טקוקעג גנַאל- העש רע טָאה ,םירישכמ-גנַאפשיפ ןוא -דגַאי

 ןעוו ,ןרוכיש ַא ייב יוװ ,קיאורמוא ןּפַאלק טגעלפ ץרַאה ןייז .רעטצנעפיוש

 ןסעגעגנייא ןגיוא ענייז ךיז ןבָאה ױזַא ,ןעקנַארטעג עפרַאש טעזרעד רע

 ,םילכ-גנַאפשיפ ןיא

 ַא ןיא טייקיולב יד טרעדנּוװַאב לָאמ ןייא טָאה רעטָאפ ןייז תעב

 ןרָאפ םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא זַא ,טרעלקרעד םיא בייא טָאה ,לטנעמיד

 טלָאװ רע ."דנע-קיוו, ַא ףיוא ,לזדניאיַאנילַאטַאק ןפיוא טניירפ-בולק ענייז

 -ַאב לָאז רע זַא ,רעטָאפ םעד רע טעב רעבירעד ,ןרָאפטימ טלָאװעג ךיוא

 ןייז טפרַאדעג לָאמ עלַא טָאה ייז ןופ רענייא) .םייה רעד ןיא ןייז סנטייצ

 ,םעד ןגעק ןצעזוצסיוא סָאװ טַאהעג טשינ טָאה רעטָאפ רעד .(טפעשעג ןיא

 לָאז רע ,טקיטומרעד ןבייא ןוא ,טמיטשעגוצ ךילג טָאה רע ,הברדא

 ןיא בייא טייג ,טקרעמַאב טָאה רע יוװ ,לייוו ,עיצַאקַאו לקיטש ַא ןעמענ

 .רעקיָאד-טשינ ַא יו ,רעטשוחעצ ַא יװ םורַא ןכָאװ עכעלטע עטצעל יד

 ליפ וצ ,ןעגנוגנערטשנָא עסיורג וצ ןופ ,עטַאט רעד טביילג ,טמוק סָאד

 טימ ,גרָאב ףיוא ןבעג ליפ וצ ,עטלעטשעגנָא ליפ וצ ,טפעשעג ןיא טעברַא

 .סעיציטסעװניא-לַאטיּפַאק ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,הרוחס ןופ רעגַאל ןסיורג ַא

 לעװ ךיא -- .טגָאזעג סבָאקיישזד רעטלַא רעד טָאה -- ,אלימ ,ונ --

 .ןפרַאד ךימ טסעוװ וד ןעוו םייה רעד ןיא ןייז

 סרעטָאפ ןייז ןגעוו בייוו ןייז טלייצרעד בייא טָאה טיורבטנוװָא םייב

 טָאה יז .ןדירפוצ ןעוועג זיא ַאלָאײל ךיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .גנומיטשוצ

 עטוג ַא ריא רַאפ ןייז טעוו סָאד .ןײלַא ךיז רַאפ רענעלּפ טכַאמעג ךיוא

 יז ןעמעװ ,ןידניירפ ריא וצ ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןייק ןרָאפוצוצ טייהנגעלעג

 :טגערפ יז .ןעזעג טשינ גנַאל רָאג ןיוש טָאה

 זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,םירבח ענייד טימ ןרָאפ טסעװ וד ןעוו ---

 טעװ יבייב יד ןעוו לייוו .געט עכעלטע ףיוא ַארַאברַאב וצ ןרָאפוצ לָאז ךיא

 ,זיוה םוצ ןדנובעגוצ טייצ עגנַאל ַא ףיוא ןייז ךיא לע ןעמוק

 .טגָאזעג בייא טָאה -- ,קנַאדעג רעטכעלש ןייק טשינ ---

 דניק רעייז טריפעגקעװַא ַאלָאײל ןוא בייא ןבָאה ירפ רעד ןיא תבש

 טפעשעג-טרָאּפס ןטסערג םעד ןיא קעװַא ייז ןענעז ןיײלַא ןוא ןעבָאב רעד וצ

 טעװעלַאשזעג טשינ ןבָאה ייז .גנַאפשיפ רַאפ ןכַאז עקיטיינ עלַא ןפיוקנייא

 ןעוועג רָאנ זיא סָאװ ,םירישכמ עטסעב יד טפיוקעגנייא ןוא טלעג ןייק
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 םענערַאפרעד ןוא ןטינעג ַא ןופ ךוב ַא ךיוא ןרעדנַא ןשיווצ .ןגירק וצ

 ןיא שיפ ןּפַאכ ןופ ןגינעגרַאפ םעד ןגעו טלייצרעד רע ּוװ ,רעלטרָאּפס

 םייב ןעניישרעד סָאװ ןלַאנרושז עטלַא עכעלטע ןוא ,ןרעסַאװ ענעדישרַאפ

 ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא ןגָאװ-ןשייטס סַאלָאײל .עקירעמַא ןיא בולק-רעשיפ
 טָאה רָאטָאמ ַא טימ ףיש ַא רָאנ .שיפ ןּפַאכ וצ קיטיינ זיא סָאװ םעלַא טימ

 ,טלעפעג

 זיב ,ךוב סָאד ןרידוטש ןיא ןפרָאװעגנײרַא בייא ךיז טָאה סיילפ טימ

 ןופ סױרַא טשינ ךוב סָאד זיא ,גָאט ןצנַאג ַא קיטנוז ןוא טכַאנײב טעּפש

 ןסעגעגּפָא ןוא טפעשעג ןופ ןעמוקעגמייהַא זיא רע רָאנ יו .טנעה ענייז

 -קורטסניא יד ןרזחנייא ןעמונעג ,לדנטרעג ןיא סױרַא רע זיא ,טיורבטנווװָא

 יד ןיב ,גנַאל ןציֹזּפָא ױזַא טגעלפ רע ,ןציטָאנ טכַאמעג ייברעד ןוא סעיצ

 רעד טימ ןשימסיוא ךיז ןגעלפ ךעלטעלב עסייוו יד ףיוא תורוש עצרַאװש

 -ורּפ רע טָאה הדמתה רעכעלריטַאנמוא טימ .שינרעטצניפ רעקידנעמוקנָא

 ,גנַאפשיפ ןופ קיטקַארּפ ןוא עירָאעט יד ןורכז ןייז ןיא ןצירקנייא טריב
 ןעו ,טפעשעג ןיא ,טעב ןיא ,זיוה ןיא רע טָאה טנרעלעג ןוא טנעיילעג

 ןענרעל םוצ טשרוד רעכעלרעניא רעד .טונימ עיירפ ַא טַאהעג רָאנ טָאה רע

 ןטעב וצ ןבירטעג וליפַא םיא טָאה ,ןינע םעד ןשרָאפוצסיוא ךעלטנירג ןוא
 רעכיב ןכוזּפָא ןוא קעטָאילביב רעשיטָאטש רעד ןיא ןייג לָאז יז ,בייוו ןייז
 .ןענרעל םוצ דלודעג ןוא טייקיעפ ,ןורכז רעטשטנעבעג ןייז .גנַאפשיפ ןגעוו
 ױזַא -- ףליה וצ ןעמוקעג םיא זיא ַאלָאײל ךיוא .ןענַאטשעגיײב םיא ןענעז

 ןרעהרַאפ ןעמונעג םיא יז טָאה ,ןפָאלש דניק סָאד טגיילעג טָאה יז יוװ ךיג
 ,גנַאפשיפ ןגעוו ןענעייל ןפלעה ןוא

 ,טנרעלעג סבָאקישזד בייא טָאה רעיודסיוא ןכעלנייוועגמוא טימ

 ,עיצקורטסניא ןוא טרָאװ סעדעי ,קנַאדעג ןדעי ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה רע

 ןטסדנימ םעד ןליפַא .לרינשיזדלַאה א רַאפ ךעלערעּפ טביילק ןעמ יו

 "רעביא ליופ ןעוועג טשינ זיא רע .טרעּפיהעגרעביא טשינ רע טָאה קנַאדעג

 ןפיױנַאב טָאה רע זיב ,לָאמ עכעלטע ךעלטעלב עטמיטשַאב ןרזחוצ

 טשרוד ןייז ,שזדעלַאק ןיא ןענרעל וצ גנַאלרַאפ ןקילָאמַא ןייז .גנוזייוונָא יד

 ןגעװ רעכיב יד ןענעייל םייב טצונעגסיוא טציא בייא טָאה ,ןסיוו ךָאנ

 םעד ןגלָאפ טלָאװעג טציא טלָאװ רע יװ ןעזעגסיוא טָאה סע .גנַאפשיפ

 ,ןַאירָאלג בילוצ זַא ,םימחר ןטעבעג םיא ייב לָאמַא ךיז טָאה סָאװ ,רעטָאפ

 ענייא ןעוועג זיא סָאד .ןענרעל סָאד ןבעגפיוא טשינ רע לָאז ,עסקיש רעד
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 רעגניז בקעי

 ריא ףיוא טָאה סבָאקיישוד דוד סָאװרַאפ ,תוביס עטסקיטכיו יד ןופ

 תונעט ןבָאה וצ טעּפש ןעוועג רעבָא זיא טציא .ןקוק טנָאקעג טשינ

 ןסקַאװעג סנייא ץלַא ןבייא ןיא זיא ורמוא רעד רעבָא .שרעדנַא ןצעמע וצ

 ןיא טעברַא ןייז ףיוא ןעוועג עיּפשמ וליפַא טָאה רע .גָאט-וצ-גָאט ןופ

 טריטסיזקע טשינ רעמ טָאה סערעטניא םוש ןייק ,ךַאז ערעדנַא ןייק .טפעשעג

 טָאה רע .גנַאפשיפ ןופ קינכעט יד ךיז ןענרעלסיוא רָאנ יוװ ,םיא רַאפ

 וצ ףיוא טייצ ןרטּפ ןגעוו .טונימ עיירפ ןייא ןייק ןעניגרַאפ טשינ ךיז

 בולק ןיא ןרָאפוצ ןופ ןוא ,ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק טָאה ,ףלָאג ןליּפש

 -- סעומש  ַא ןּפַאכ ןוא טניירפ יד טימ ןעקנירט ןוא ןסע ןעמַאזוצ ןיירַא

 ןופ ןריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה רע יוװ ךיג ױזַא .טשינ יאדווא ןוא יאדווא

 ןָאטעגנײרַא ךיילג ןוא םייהַא ןרָאפעג םודנעּפ-םודנעה רע זיא ,טפעשעג

 ףיוא טקרעמַאב לָאמ עכעלטע טָאה רעטָאפ ןייז ןעוו .רעכיב יד ןיא ךיז

 ,ךיז ױזַא טַאלג ,םיא רע טָאה ,גנַאפשיפ ןגעוו רעכיב יד שיטביירש סבייא

 .גנוריפפיוא ןייז ןיא טייב םעד ןופ הביס רעד ןגעוו ןָאטעג טגערפ ַא

 רעד טָאה --- ? רעשיפ ַא ןרעוו וצ ךיז טסביילק וד ,השעמ יד זיא סָאװ --

 רעטעלב יד טשימעג השעמ תעב ןוא טגערפעג טייקירעגיינ ןופ רעטָאפ

 ,ךוב ןופ

 :טרעפטנעעג בייא םיא טָאה םעד ףיוא

 -טנַאלַאטַאק ןפיוא טניירפ עניימ טימ רָאפ ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד --

 ןגעו ןענעייל לסיב ַא ךיא ליוװ .שיפ ןּפַאכ ןייג רימ ןלעװ רשפא .לזדניא

 .ץלַא זיא סָאד .םעד

 עגנַאל ַא טלייצרעד םיא בייא טָאה רעטָאפ ןייז ןקיאורַאב ֹוצ ידכ

 םעד טָאה רע .תמא רעבלַאה ַא טקעטשעג טָאה סע רעכלעוו ןיא ,השעמ

 ,ָאירָאלג ,קינ ,רעטלַאװ :רעטנָאלּפ םעד ןיא טריפעגניירַא טשינ רעטָאפ

 ןביילק םירבח יד זַא ,טלייצרעד רָאנ םיא טָאה רע ...טפַאשטנעדיזערּפ

 ןעניוועג טעװ ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ סע רעװ ןוא שיפ ןּפַאכ ךיז

 ןייז טשינ רע ליוװ ,בייא טרעלקרעד ,וצרעד .קנַאב יד ,"טאפקעשזד, םעד

 ַא ןטלַאה וצ ױזַא יו טשינ שממ טסייו רע לייוו ,רעטכעלעג שיטייל וצ

 -רעד סבייא ןופ ןדירפוצ ןעװעג זיא עטַאט רעד .טנַאה ןיא עקטנעוו

 ,גנורעלק

 : טגָאזעג טנװָא םענעי בייא טָאה ןַאלָאײל וצ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 עצנַאג סָאד ךיא לעװ ,"טאפקעשזד;, םעד ןעניוועג לע ךיא זַא --

 .הנתמ א ףיוא ריד רַאפ ןדנעּפש טלעג

 ןעמונרַאפ ןייז ץָארט סָאװ ,ןגינעגרַאפ טפַאשרַאפ סָאד טָאה ןַאלָאײל

 טכַארט ןוא גנַאפשיפ ןגעוו רעכיב יד ןיא טפיטרַאפ רע זיא ,סענזיב טימ ןייז

 .ריא ןגעוו ךיוא

 ןעוועג ןענעז ,ןזעוירעשיפ ןגעװ רעכיב יד ןיא ןעגנוביײרשַאב יד

 -- "גנַאפשיפ ןגעוו ןענרעל וצ ליפ ױזַא ןַארַאפ זיא סע; .טנַאסערעטניא

 ךיז רֶע טָאה ,טנרעלעג ןוא טנעיילעג טָאה רע רעמ סָאװ .טכַארטעג רע טָאה

 ןעוועג זיא'ס .ןינע םעד ןגעוו קינייו רעייז טסייו רע זַא ,טגייצרעביא

 ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה רעקלעפ ןוא םיטבש ענעדישרַאפ ױזַא יו ,ןבירשַאב

 זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא בייא .שיפ טּפַאכעג ןרעסַאװ ןוא ןטייצ

 טשינ ןָאק ,ייז ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,שטנעמ רעד ,רעסַאװ ןרעטנוא ןבעל שיפ

 ןוא תויח ייב סָאד טעז רע יוװ ,ןעגנוגעװַאב ערעייז ןוא הרובג רעייז ןעז
 ,לופשינמייהעג ןוא טריצילּפמָאק גנַאפשיפ םעד טכַאמ סָאד ןוא .תופוע

 טצונעג ןרעוו סָאװ ,ןצענ ןטײרּפשרַאפ טיילרעשיפ עלענַאיסעּפָארּפ

 ףיוא ןּפַאכ רָאנ ןעמ ןָאק ,רעבָא שיפ עסיורג .שיפ ערענעלק ןעגנַאפ םוצ

 יד .ןָאט סָאד ןגעלפ ןשטנעמ עוויטימירּפ יװ ,ןזיּפש טימ ןוא עקטנעוו ַא

 ,רָאטַאמַא ןַא .גָאט ןקיטנייה ןזיב ןטיבעג טשינ ךיז טָאה קינכעט עקיזָאד

 טשינ שיטקַאפ טּפַאכ ,טרָאּפס סלַא ,שיפ ןּפַאכ סױרַא ךיז טזָאל סָאװ ,רעבָא

 ,קעשטָאה םעד ןיא לקסיּפ ןייז טימ רָאנ ךיז טעּפעשטרַאפ שיפ רעד .שיפ יד

 רעד סָאװ ,ןסע עלעקיטש סָאד ןסייבוצנייא ידכ ,זיומ ַא יו ךיז טעבנגרַאפ

 זיא שיפ רעד ןוא ,קעשטַאה םוצ גנוקָאל ַא יװ ֹוצ טקיטסעפַאב שטנעמ
 | .ןעגנַאפעג

 טשרע שיפ ןּפַאכ ןופ טסנוק יד ןָא ךיז טבייה רעלטרָאּפס םייב

 א .שיפס ןוא שטנעמ ןשיװצ ףמַאק רעד ןָא ךיז טבייה סע ןעוו ,טלָאמעד

 עקירעהעג יד ןדנעווּוצנָא ױזַא יו ןוא ןעוו טסייוו רעלטרָאּפס רענערַאפרעד
 ןיא ןעיצנײירַא ןשטנעמ םעד ,םיא לָאז שיפ רעד טשינ זַא ,עיגעטַארטס
 ןלוקסומ ענייז ןוא לכש ןייז טימ שטנעמ רעד ,טרעקרַאפ רָאנ ,רעסַאװ
 ףיוא ךיז וצ שיפ םעד ןעיצפיורַא ןוא ןרעטַאמסיוא ,ןרַאנרַאפ ןענָאק לָאז
 -ַאב טרעווס יװ ,גולק רעייז ןענעז שיפ םינימ ךס ַא שטָאכ .השבי רעד
 טשינ ןוא לכש רעכעלשטנעמ רעד טגיז בורל רעבָא .רעכיב יד ןיא ןבירש
 ,היח-םי רעד ןופ טפַארק עשיזיפ יד
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 ןזיווַאב ךיז טָאה ,לטיּפַאק סָאד ןענעייל טקידנערַאפ טָאה בייא ןעוו

 טנרעלעג ליפ טָאה רע זַא ,ןענופעגסיוא טָאה רע .םינּפ ןייז ףיוא לכיימש ַא

 גָאלש ַא םיא טָאה סע .ןשטנעמ טימ ךיז ןייגַאב וצ ױזַא יו שיפ יד ייב

 טקנוּפ ןצונַאב ךיז ןעמ ףרַאד ןרעטלַאװ ןוא ןקינ עגונב זַא ,קנַאדעג ַא ןָאטעג

 תויח ןּפַאכ םייב טצונַאב שטנעמ רעקידלכש רעד יװ ,ןדָאטעמ עכלעזַא טימ

 | ,שיפ ןוא

 רעבָא-ןוא-רעדיוו .טהגאדרַאפ ןעגנַאגעגמורַא בייא זיא ןכָאװ ןוא געט

 ןייז ןעמ ןָאק יו :עגַארפ עטושּפ ַא ןיײרַא ּפָאק ןיא ןכָארקעג ןבייא זיא

 -ַאב םוצ ןעמוקעג זיא רע ? שיפ ןסיורג ַא ןּפַאכ טעוו'מ זַא ,םעד ןיא רעכיז

 ךיוא טעװ רע .רעכיב יד ףיוא זיולב ןזָאלרַאפ טשינ ךיז ףרַאד'מ זַא ,סולש

 סָאװ ,טײקענטירּפס יד ןוא ןדָאטעמ יד ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעז ןייג

 ןעוו ,סקיטנוז ןוא םיתבש יד ןיא .שיפ ַא ןעיצפיורַא םייב ןצונַאב ןרָאטַאמַא

 -ניא םי םוצ ןרָאפעגקעװַא בייא זיא ,טכַאמרַאפ ןעוועג זיא טפעשעג סָאד

 טָאה רע .םי ןופ ןגערב יד ייב רעגנַאפ-שיפ יד ןגערפסיוא ,ךיז ןקוק

 עדעי טשרָאפעגכָאנ טסיירד ןוא טַאקילעד ,ןשטנעמ יד טימ טדערעג

 רעד ןופ טסּוװעג טָאה רע .רָאלק טשינ ןעוועג םיא זיא סָאװ ,טייקיניילק

 םענערַאפרעד ַא ןופ גנוגעווַאב עדעי ןוא טרָאװ סעדעי זַא ,קיטקַארּפ-סנבעל

 .ןעמוק ץונוצ רעייז רעטעּפש ןָאק

 ןיא ,ךיז וצ טעשטּפעשעג רע טָאה -- ןסיוו ץלַא ףרַאד שטנעמ ַא --

 .םיהַא םי םענופ קידנרָאפ ,ליבָאמָאטיױא ןייז

 קיצרעפ ןוא ןייא לטיּפַאק

 בולק ןיא ךוזַאב ַא

 יד ןטָארטעגרעבירַא טשינ סופ סבייא זיא טייצ עגנַאל ַא ךשמב

 בייא סָאװ ,ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,בגא .בולק םענופ לעווש

 טָאה רע .םירבח ענייז טימ ןעזעג טשינ גנַאל יױזַא ךיוא ךיז טָאה

 ןליּפש רעדָא גָאטימ ןסע ןעגנַאגעג טשינ ןוא טרינָאפעלעט טשינ םענייק וצ

 ןופ גָאט רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע רעמ סָאװ .ייז טימ ןטרָאק ןיא

 רעכיב יד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעועג רע זיא רעמ ץלַא ,עיצַאקַאװ ףיוא ןרָאפ

2906 
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 ,קיאורמוא ןוא ךַאװ ןעוועג זיא רע .םי םוצ ןפיול ןיא ןוא גנַאפשיפ ןופ
 םייב ,ירפ רעד ןיא .טייקיביא ןַא יו ןעוװעג םיא ייב זיא גָאט רעדעי

 קילב ַא ךיילג רע טגעלפ ,ןַאװיד ןפיוא סיפ עטעקַאנ ענייז ןלעטשּפָארַא

 :ןָאט עשטּפעש ַא ץפיז ַא טימ ןוא ,רַאדנעלַאק ןפיוא ןָאט

 ,גולפסיוא םוצ רעטנענ גָאט ַא --

 -עגסיוא ,שוט ַא ןעמונעג ,םינּפ סָאד טריזַארעגּפָא ךיג רעד ףיוא

 טָאה טפעשעג ןיא ךיוא .םייה יד ןזָאלרַאפ ןוא עוװַאק עלעּפעט ַא ןעקנירט

 יד ןכַאמ וצ ךיז טיירג סָאװ ,רעטקָאד רעגנוי ַא יװ טליפעג ךיז בייא

 :גָאט ןצנַאג ַא סרעמַאה טּפַאלקעג ןבָאה חומ ןייז ןיא .עיצַארעּפָא עטשרע
 זיא סבָאקיישזד בייא זַא ,ןזייוו ייז זומ ךיא ,ןעניוועג זומ ךיא ,זומ ךיא,

 ."ץַאלּפליּפש ןפיוא ךיז טפרַאו ןעמ ןכלעוו טימ םעלַאב ןייק טשינ

 ןעוועג זיא םשור רעד .טענגַאמ ַא יו ןגיוצעגוצ ןבייא טָאה םי רעד

 טשינ שממ ךיז טָאה רע .געוו ןכיילג ןופ ןריפּפָארַא םיא טעוװ גנַאפשיפ זַא

 -ַאב טשינ ןופ טייהנגעלעג עטסנעלק עדעי ןקיסעלכַאנרַאפ וצ ןעניגרַאפ

 ןופ ,קיטקַארּפ וצ עירָאעט ןופ .תועידי-גנַאפשיפ ענייז סעּפע טימ ןרעכייר

 ןיא עקטנעוו יד ןפרַאװ ןענרעלסיוא טלָאװעג ךיז טָאה רע .םי םוצ ךוב

 טייוו ןפרַאװרַאפ יז לָאמ ןייא טימ ,טירּפס ןוא טייקטינעג טימ ןיירַא םי

 ; סעגערב"םי יד ייב ןענַאטשעגּפָא רע זיא טנוװָא ןיא טעּפש זיב .ןיירַא םי ןיא

 רעדיילש ַא יינ סָאד ןופ ,ןגיוצעגסױרַא קירוצ יז ,עקטנעוו יד ןפרָאװעגניײרַא

 רעד רעביא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה םעדָאפ-סגנוקָאלרַאפ רעד ןוא ,ןָאטעג

 ןוא ןטעּפרַאקש ,דמעה ןטכייפ ןיא ןענַאטשעג רע זיא ױזַא .םי ןופ טייקטייוו

 ןעמוקעגסיורַא זיא ןרעטש ןייז ףיוא ןוא ,ןרָאװעג טצענרַאפ ןענעז ךיש
 .סייווש ַא

 -רעד ךיז טָאה בייוו ןייז .ןטסוה ןוא ןסינ ןביוהעגנָא ןוא ןעמוקעגמייהַא

 -טקעלע רעד רעטנוא .ןירַא טעב ןיא ןגייל ךיז םיא ןעגנּוװצעג ןֹוא ןקָארש
 ןפָאלעג זיא ַאלָאײל .טלַאק ךעלקערש ןעוװעג םיא זיא ,ערדלָאק רעשיר
 רַאפרעד טשינ ,קערש ןיא ןעוועג זיא בייא ןוא ,רָאטקָאד םוצ ןרינָאפעלעט
 דחּפ רעד ,סענזיב יד ןופ טייוו ןייז ןפרַאד טייצ עסיוועג ַא טעװ רע סָאװ
 יד טימ ןייג ןופ ןטלַאהקירוצ לָאמַא םיא ןָאק קנערק יד סָאװ ןעוועג זיא
 ,גנַאפשיפ ףיוא םירבח

 ןעניצידעמ ןבירשרַאפ ןוא ןליצינעּפ ןבעגעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד

 ןענעז עמַאמ-עטַאט .םיא ףיוא ןסַאּפוצפיױא ױזַאיוװ ןַאלָאײל טגָאזעגנָא ןוא
 דניק ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עבָאב יד .ןפיול וצ ןעמוקעג קערש ןיא
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 ןוא טכַא עצנַאג .טפעשעג סָאד ןעמונעגרעביא טָאה עטַאט רעד ןוא

 ענייז ןיא ןייז ןייעמ טשינ ןוא ןסע טנָאקעג טשינ בייא טָאה העש קיצרעפ

 םורַא ךָאװ א ןיא בייא זיא ,עגעלפ סַאלָאײל קנַאד ַא .רעכיביגנַאפשיפ

 טציא ןופ .טכַאװשעגּפָא קרַאטש ןעוועג זיא רע .טפעשעג ןיא קעװַא קירוצ

 סָאװ ,סעּפע ןריסַאּפ טשינ רעדיוו לָאז סע ,ןטיהעג קרַאטש ךיז רע טָאה ןָא

 טגעלפ רע .גנַאפשיּפ ףיוא םירבח ענייז טימ ןייג וצ ןרעטש םיא לָאז

 ןיא טריפעג םיא טָאה ַאלָאײל רָאנ ,ליבָאמָאטיױא ןייז ןעמענ טשינ וליּפַא

 רע .םייה ַא ןעמונעג םיא טכַאנרַאפ ןוא טפעשעג ןיא ןגָאװ-ןשייטס ריא

 -- ןעיירעדערעג עלעוטנעווע סמירבח יד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןעוועג זיא

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה םיא ,עטדערעגנייא ןַא ןעוועג זיא קנערק יד זַא

 ףיוא ןייג ןופ טכַאמעגסױרַא ךיז טָאה רע יו טקנוּפ .גנַאפשיפ ףיוא ןייג
 .ןעמעלַא טימ טשינ ךיז טליפ בייוו ןייז זַא ץורית ןטימ ,דגַאי-ןשריה

 לזדניא ןפיוא ןרָאפּפָא סעּפורג רעד רַאפ געט עכעלטע ,קיטנוז רעבָא

 טשינ זיא רע .םירבח ענייז ךָאנ טקנעברַאפ ןבייא ךיז טָאה ,שיפ ןּפַאכ

 ןעמונעג רָאנ ,סעיצקעליגנַאפשיפ עשיטקַארּפ ענייז וצ ,םי םוצ ןעגנַאגעג

 ,םירישכמיגנַאפשיפ ענייז ןגעלעג ןענעז סע ּוװ ,ןגָאװ-ןשייטס סַאלָאײל

 .טניירפ טימ ךיז ןעז וצ בולק ןיא קעװַא זיא ןוא

 -בולק יד ןיא .טסוגיוא ףוס ,גָאטימכָאנ רעסייה ַא ןעוועג זיא סע

 -יוס, ןבעל ,ןסיורד ןיא .רעדילגטימ קינייװ ןפָארטעג בייא טָאה ןרעמיצ

 ןענעז רעדילגטימ עקיניא ;למוט לקיטש ַא ןעװעג ָאי זיא "לופיגנימ

 ןלַארטש-ןוז יד ןופ טקעטשרַאפ ךיז ןבָאה עקינייא ןוא ןעמוװשעגמורַא

 עקידנעטש יד ןעװעג ןענעז קינייװעניא .רעמייבלטייט עוויסַאמ רעטנוא

 ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג טָאה'מ .סעילימַאפ ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,סרעציז

 ןָאסרעטעּפ רַאמלע .ריב ןעקנורטעג ןוא ליּפש-עקמַאד ןיא טפיטרַאפ ךיז

 טעקּפיּפעג ,ךעלנייוועג יו ,ןוא ליּפש רעד ןופ גנעג יד טגלָאפעגכָאנ טָאה

 ךיז טיירפרעד ןעמ יװ ,ןבייא טימ טיירפרעד ךיז טָאה רַאמלע .עקלול ןייז

 טשינ ידכ .ןעזעג טשינ גנַאלנרָאי ןיוש טָאה ןעמ ןעמעוװ ,טניירפ ַא טימ

 םיא ,םערָא ןרעטנוא ןבייא ןעמונעג רַאמלע טָאה ,רעליּפש יד ןרעטש וצ
 ,םירבח ייווצ יד ןעוו .סלײטקָאק ייווצ טלעטשַאב ןוא טעפוב םוצ טריפעגוצ

 ַא יב ןסעזעג ןוש ןענעז בולק ןופ רעריסַאק רעד ןוא טנעדיזערּפ רעד

 ךיז ןבָאה םירבח עלַא זַא ןבייא טרעלקרעד רַאמלע טָאה ,לשיט קיטייז

 יד ןעמונעגסיױרַא טָאה רע .טשינ םיא טעז ןעמ סָאװרַאפ ,טרעדנּוװעג רעייז

 :ןָאטעג גָאז ַא םינּפ קילַארטש ַא טימ ןוא ליומ ןופ עקלול
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 ריוועג עיצַאגעלעד א ריד וצ ןקיש טלָאװעג ןיוש ןבָאה רימ ---

 ,טנָאזעג טָאה רעמָאה -- .ןיירַא םינּפ ןיא ןבייא טקוקעג טָאה רע -- .ןרעוו

 -סטפעשעג ןייד טסרעסערגרַאפ וד לייו ,ןעמונרַאפ יאדװַא טסיב וד זַא

 ךיז ןבָאה קינ ןוא רעטלַאװ -- ןבעגעגוצ םעטָא ןייא ןיא ןוא --- .ץַאלּפ

 ןעײרדסױרַא ךיז טסליוו וד לייוו ,טשינ טסמוק וד זַא ,ןרעמָאה טימ טעוועג

 -ןשריה ףיוא ןייג ןופ טײרדעגסױרַא ךיז טסָאה וד יװ טקנוּפ ,גנַאפשיפ וןפ

 ,טלעגניילק ןייז ןצמק ַא יו טרָאװ סעדעי טלייצעגסיוא טָאה רע -- .דגַאי

 לכיט ןטימ טשיוועג ךיז ןוא זָאלג ןופ ןעקנורטעגּפָא טָאה רַאמלע

 .טעברַא לקיטש רעווש ַא ןָאטעגּפָא ָאד טלָאװ רע יוװ ,זזלַאה ןופ סייווש םעד

 יװ ,ןבייא ןופ ןקילב עקידנעגנירדכרוד ענייז ןעמונעגּפָארַא טשינ טָאה רע

 טכַאניײב ןכוז סָאװ ,ןּפמָאל-ןליבָאמָאטױא ייווצ ןעוועג ןטלָאװ ןגיוא ענייז
 יז ןופ רעװ ,םינּפ סבייא ןופ ןענעײלּפָארַא טלָאװעג טָאה רע .סערדַא ןַא
 רַאמלע .רעמָאה רעדָא ,קינ ןוא רעטלַאװ :טכערעג ןעוועג זיא עדייב
 סָאװ טרעדנוװעג ךיז טָאה רענעי ןוא רעד זַא ,טנָאמרעד לָאמַאכָאנ טָאה

 .ןעזעג טשינ טייצ עגנַאל ַאזַא ןסבָאקיישזד בייא ןיוש טָאה רע

 ױצ ןעגנַאלַאב וצ זיא סע טוג יװ ןעזעגנייא רעדיוװ טציא טָאה בייא
 ףיז ןגערפ םירבח זַא ,ןײלַא טשינ זיא ןעמ זַא ,זיא סע טוג יװ ,ןעמעוו
 עשלַאפ ןכַאמ סָאװ ,רעטלַאװ ןוא קינ ץוחַא .ריד ןגעוו ןגרָאז ןוא ריד ףיוא
 וצ טסנָאק וד .ןעגנערברַאפ וצ ןעמעוו טימ ןַארַאפ ךָאד זיא ,תונובשח
 .הכרב עתמא ןַא -- טניירפ ןפערט ןוא בולק ןיא ןעמוקניירַא טייצ רעדעי

 טעלגעג ןבָאה ,םיא ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ןבָאה עלַא זַא ,רעטרעוו יד
 ךָאנ זיא רע ןעו ,ןקַאב ענייז ןטעלג טגעלפ לדנוז ןייז יו ,םינּפ סבייא
 םיא טָאה'ס .בייל ןייז ךרודַא רעטיצ ַא זיא רעבָא דלַאב .דניק לציּפ ַא ןעוועג
 ןפורעגסױרַא טָאה טעװעג סקינ ןוא סרעטלַאװ .טיוה יד ןָאטעג ירב ַא
 ;טגָאזעג רע טָאה לכיימש ןטכַאמעג ַא טימ .ןעמערב ענייז ףיוא רעטיצ ַא

 -עלעט טשינ טָאה רענייק סָאװ ,טרעדנוװעג עקַאט ךימ טָאה סע --
 קרַאטש ןעװװעג ןיב ךיא .ךַאמ ךיא סָאװ טגערפעגכָאנ טשינ ,טרינָאפ
 .טעב ןופ סױרַא טשינ ןיוש לעװ ךיא זַא ,טניימעג בָאה'כ .רַאמלע ,קנַארק

 ןייז ןגעװ ןרַאמלע ןלייצרעד וצ ןבילקעג ךיז רע טָאה הליחתכל
 םיא טעװ רע זַא ןעװעג בשיימ ךיז רע טָאה דלַאב רעבָא .טײקנַארק
 ןעמוקסיורַא אליממ טעװ ,טײקנַארק רעד ןופ הביס יד ןלייצרעד ךיוא ןזומ
 ןביילב לָאז טלָאװעג רע טָאה סָאד ןוא ,גנַאפשיפ ןענרעל ןופ ןינע רעד
 טנייז ןרעטיימורטוצסיוא ןוא ןקיוּפוצסױא ןעוועג טשינ זיא עבט סבייא .דוסב
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 טרָאװ ןייק טנַאמרעד טשינ ךיוא םעד בילוצ .ןטייהנגעלעגנָא עטַאוװירּפ

 ךוזַאב סַאירָאלג ןגעוו טשינ ךיוא ןוא רעטנַאה טָאקס טימ סעומש ןייז ןגעוו

 ןוא רע רעכלעוו ןופ ,תוליכר רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע .ןַאלָאיל ייב

 יד ןגעו ןדער טלָאװעג אקווד טָאה רע .טכייוועג ןבָאה רַאמלע ךיוא

 ַא בולק ןיא ןריפנייא ףרַאד'מ זַא ,ןלַאפעגנייא םיא ןענעז סָאװ רענעלּפ

 טעװעג רעד רעבָא .זײרקמַארד ַא ,ןטרעצנָאק ,דלעפ-ףלָאג ַא ,עסַאק-ייל

 זיא רע .ךַאז עדעי טשוטרַאפ טָאה ,ןרעמָאה ןגעק רעטלַאװ ןוא קינ ןופ

 טגָאזעג ןבָאה טניירפ יד סָאװ ןרעה וצ טריסערעטניארַאפ ןעוועג טציא

 : ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .םיא ןגעוו

 .שיפ ןּפַאכ רימ ןרָאפ קיטיירפ זַא ,סע טסייה ---

 ןבָאה רימ -- .טגָאזעג רַאמלע טָאה -- םורַא געט ןעצ ןיא ,ָאי --

 ןבָאה ,קיטיירפ ןקידנעמוק םעד ףיוא לעטָאה ןייק ןגירק טנָאקעג טשינ

 .דיירפ טקירדעגסיוא טָאה םינּפ סרַאמלע .רעטעּפש ףיוא טגיײלעגּפָא רימ

 זַא ,טגייצרעביא ךיז ,ןפוא ןטקערידמוא ןַא ףיוא ,טשרָאקָא טָאה רע סָאװ

 טליּפשראפ ןבָאה רעטלַאװ ןוא קינ סָאװ ,רעמ ךָאנ ןוא ,ָאי טרָאפ בייא

 טלבירג סָאװ ,רעמָאה יװ ןעוועג טשינ זיא רַאמלע .ןרעמָאה וצ טעוװעג םעד

 ןעוועג ייברעד זיא ןוא ,קרעוו עשיטע ןוא עשיפָאזָאליפ-שיגָאלָאעט ןיא ךיז

 .רעטכַארט רעקינילדָארג ַא זיא ןָאסרעטעּפ רַאמלע .רעיָאל רעשיטקַארּפ ַא

 ןעמעלַא ןוא ץלַא ןיא רע טָאה ,רעלטסניק ַא יוװ ןוא טקעטיכרַא רעטוג סלַא

 ןַא יו .עקידװעליּפש סָאד ןוא עלעדייא סָאד ,ענייש סָאד ןעז טלָאװעג

 ןיק טשינ ןוא רעיוב רעויטקורטסנָאק ַא ןעועג רע זיא טקעטיכרַא

 ןַא ןפרַאװעצ טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,ןָאטעג ייו טָאה םיא .רערעטשעצ

 טרָא ריא ףיוא ידכ ,ןסמיזעג עקיטנַא ענייש טימ עיצקורטסנָאק עטלַא

 רעמָאה םיא טגעלפ סַאּפש ןיא .עדייבעג ענרעדָאמ רעמ ,עיינ ַא ןעיובוצפיוא

 ןעוועג רַאמלע ךיוא זיא רעמָאה יװ טקנוּפ רעבָא ."רעמיורט רעד; ןפור

 לייוו ,טנעדיזערּפ רעטכעלש ַא -- ןסייהעג טָאה'ס ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא

 ןייק טַאהעג טשינ ןוא תוריסמ ןייק וצ ןרעהוצ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע

 עכעלטפַאשלעזעג ,טפַאשרבח ןעיוב , .ךעלדיירד עשיטילָאּפ רַאפ דלודעג

 טפָא ךיז טָאה רע עכלעוו טימ רעטרעוװ ענייז ןעוועג ןענעז --- *טיײקצנַאג

 ,גנוריפ ןייז ןגעו קיטירק ַא טקירדעגסיױא ץעמע טָאה רעמָאט .טצונַאב

 קידנעטש רעבָא טָאה בייא .עיצַאנגיזער טימ טָארדעג ךיילג רע טָאה

 ַא ןעװעג טלָאװ רַאמלע ןעוו .טמַא םעד ןפרַאװ ןופ םיא ןטלַאהעגקירוצ

 זַא ,קנַאדעג םוצ טמיטשעגוצ ןעוועג טשינ רע טלָאװ ,רעקיטילָאּפ לקיטש
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 ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ לָאז סע רעוו ןעמיטשַאב לָאז ,לַאפוצ רעדנילב ַא סעּפע

 ןופ טקודָארּפ רעד -- בולק ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא

 .רעייט ןוא ביל סרעדנוזַאב ןעװעג םיא זיא סָאװ ,טעברַא ןוא ימ ןייז

 טעװ סע רעוו, ןפורעגסיוא טָאה רע ןעוו ,קידנפוליגב ןעוועג זיא רע ,תמא

 ,"?!טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד ןייז טעװ רעד ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ

 ,רעלטרָאּפס ןופ ליּפש ענייש ַא יװ טכַארטַאב סָאד רע טָאה הליחתכל

 ןעװעג ןיוש זיא ,תועט ןייז ףיוא ןזיוועגנָא םיא טָאה רעמָאה ןעוו רעבָא

 רעבָא רע טָאה שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא יו .ןּפאכוצקירוצ ףיוא טעּפש וצ
 ,גנולדנַאה עשירַאנ ןייז ןריגערַאק וצ ןעלטימ ןוא ןגעוו טכוזעג

 טשינ רע טָאה ,בולק ןופ טייצ עגנַאל ַא טײהנזעװּפָא סבייא בילוצ

 ןקינ ןשיװצ ןָא טייג סע סָאװ ,קיטילָאּפ-ןסילוקרעטניה רעד ןופ טסוװעג

 רעטייווצ רעד ןופ ןרַאמלע ןוא ןרעמָאה ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ ןרעטלַאװ ןוא
 -רָאפ ןעוועג טשינ יטרַאּפ-שיילפנשריה רעד ייב טלָאװ רַאמלע ןעוו .טייז

 בייא טלָאװ ,טנעדיזערּפ ןייז ןליוו עדייב זַא ,ןרעטלַאװ ןוא ןקינ ןפרָאװעג

 -עגנָא זיולב בייא ךיז טָאה טלָאמעד .טסּוװעג טשינ ךיוא סָאד ןליפַא

 ןוא ,בולק ןופ טנעדיזערּפ סלַא םיא ליוו רעדילגטימ לָאצ ַא זַא ,ןסיוטש

 םיא ןיא רעטעּפש .טנעדיזערּפ ןרעוו ןיילַא ןליו קינ ןוא רעטלַאװ
 ץלַא רעבָא ,ַאירָאלג ןוא רעטנַאה טָאקס ןופ עיצַאמרָאפניא יד ןלַאפעגניירַא
 ,קירב רעד ףיוא טירט ערעכיז טימ ןייג ןענָאק לָאז רע זַא ,לעיציפָא טשינ

 קרַאטש טציא טָאה ,ןרעמָאה ןוא רעטלַאװ-קינ ןשיװצ טעוועג רעד
 -עגוצ יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג טציא זיא םיא רַאפ .חומ סבייא טרעבקעעג
 ןייז ןופ ןעמוקעג טשינ ןענעז ,ןרעטלַאװ ןופ ךעלטרעווכעטש ענעפרָאװ
 -ַאלּפסיוא טוג ןעוועג ןענעז דייר ענייז רָאנ ,לזעלג ןרעטנוא ךיז ןענופעג
 יונעג ,סעצײלּפ ענייז רעטנוא יירפ ץנַאג ייז ןגָאז רעטרעוו עבלעז יד .טרינ
 .תורכיש רעטשרמולכמ ןיא ,טרַאװנגעק ןייז ןיא טגָאזעג סָאד ןבָאה ייז יו
 ןגעו דייר סטָאקס ןוא סַאירָאלג זַא ,ןרָאװעג רָאלק ךיוא זיא םיא רַאפ
 קיג זַא ,ןרָאסעפָארּפ יד ןופ גנורעלקרעד יד ןוא ,סוקָאק ןטריזינַאגרָא סקינ
 -ערּפ רעקידנעמוק רעד זיא רע זַא ,רעכיז קידנעטשלופ ךיז טימ ןיוש זיא
 קינ זַא ,טסּוװעג ךיוא טָאה רע .ביציו תמא זיא ץלַא סָאד זַא -- טנעדיז
 -ץגּפָא טשינ טנװָא םענעי ךָאד זיא קינ .טנַאה ייב טנַאה ןעייג רעטלַאװ ןוא
 ןוא רעוא ןיא תודוס טמיורעגנייא רדסכ םיא ,ןרעטלַאװ ןופ ןטָארט
 יד ןפרַאוװוצוצ ןרעטלַאװ טקיטומרעד טָאה סָאװ ,גיצ ַא יו טעקעמעגוצ
 ,ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג טשינ רעבָא םיא זיא ךַאז ןייא ,ןבייא וצ דייר עקיליב
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 רעד ןרעוו ליוו ןיילַא רע ןעוו ,ןרעטלַאװ ייב ױזַא קינ ךיז טלַאה סָאװרַאפ

 זיא רע יו ױזַא טקנוּפ ,ןרעטלַאװ ןגעק ןייז ךָאד טפרַאד רע .טנעדיזערּפ
 ,םיא ןגעק

 -לבש ןייק ןעניפעג טשינ ןָאק רע סָאװרַאפ ,טרעגרעעג ךיז טָאה בייא

 רעמ טָאה םיא .שינעטער ןטרעטנַאלּפרַאפ םעד ףיוא דײשַאב ןקיד

 -נעטש ןייז ןיא טייב רעקידמיצולּפ סרעטלַאװ טרעטישרעד ןוא טפעלּפעג

 לכש סבייא .ןסוקָאק ןוא ןשינעטכַארט סקינ יװ ,םיא וצ גנואיצַאב רעקיד

 ןלעוו בילוצ ,טייקיניילק ַאזַא בילוצ ,ןעמענַאב טנָאקעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה

 .םיאנוש-םד ןרעוו ךיז טניירפ עקירָאיגנַאל ןלָאז ,בולק ןופ טנעדיזערּפ ןייז

 בילוצ ןטייווצ ַא ףיוא סעכ ןיא ןרעוו ןָאק שטנעמ ַא זַא ,טביילגעג טָאה רע

 ןופ ,שפג םענעגייא ןייז ןופ גנוקידייטרַאפ ןיא ,הסנרּפ רענעמונעגוצ ַא

 -ײטרַאפ רַאפ ףמַאק ןיא ןטערטסיױרַא ךיוא ףרַאד שטנעמ ַא .עילימַאּפ ןייז

 סעּפע רעדָא דובכ לסיב ַא בילוצ טשינ רעבָא --- ,דנַאלרעטָאפ ןייז ןקיד

 .ףמַאק רַאפ הביס ַא ךַאנ ןעוועג ףיסומ טָאה רעטָאפ סבייא ...עיציבמַא ןָא

 ַאזַא בילוצ טשינ רעבָא .קלָאפ םענעגייא ןופ דובכ םעד ןקידייטרַאפ סָאד
 ,..טייקיניילק

 דובכ ןוא ףמַאק ןגעוו תובהלתה טימ ןדער טגעלפ רעטָאפ רעד ןעוו

 ,שידָאמטלַא זיא רעטָאפ ןייז זַא טכַארטשג טלָאמעד בייא טָאה ,קלָאפ ןופ

 ,טייצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ןעמוקעג טשינ קנַאדעג ןפיוא טלָאמעד זיא םיא

 טָאה סָאװ ,סנַאוינ ןוא קנַאדעג ןדעי וצ ךעלדניפמע ןרעוו טעוו ןיילַא רע ןעוו

 .ןדיי וצ תוכייש ַא

 -לַאװ ןוא ןָאטגנירעה שטוב ,רע ןעוו ,טנָאמרעד טציא ךיז טָאה בייא

 ףניפ טימ רעקנַאט ַא ןריפ וצ טכַארבעג לָאמ ןייא ןבָאה טָאבָאר רעט

 רַאפ ןעמיר ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא רעטלַאװ טָאה ,ענעגנַאפעג עשישטייד
 ןצנַאג םעד ןופ טרַאװנגעק ןיא טָאה ןַאטיּפַאק רעד ןעוו .טייקשידלעה ןייז

 רעטלַאװ ךיז טָאה ,טסורב סבייא וצ לַאדעמ םעד טעיליּפשעגוצ ןָאילַאטַאב

 טציא ןוא .רענייז ןעועג טלָאװ לַאדעמ רעד יוװ ,טיירפעג קרַאטש ױזַא

 -ענַאב טנָאקעג טשינ טושּפ טָאה בייא ...גנואיצַאב רעד ןיא גנורעדנע ַאזַא

 .גנולדנַאה ַאזַא ןופ טייקכעלגעמ יד ןעמ

 עדייב ןיא ּפָאק םעד ףייטש ןטלַאהעג טָאה רע .טקיטייװעג טָאה בייא

 זַא ,ארומ רעד טימ ,עזַאװ ענעײלעצרָאּפ ,עטַאקילעד ַא סעּפע יו ,טנעה
 טכער ןייק רָאג רע טָאה רשפא .טנעה ענייז ןופ ןלַאפסױרַא טשינ לָאז יז

 ןלַאפנייא טנָאקעג רָאג םיא טָאה יוװ ...? ןרעטלַאװ וצ תונעט ןבָאה וצ טשינ
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 ,קינ רעדָא רעטלַאװ יוװ עכלעזַא טימ ןבעלנייא ןענָאק ךיז טעװ רע זַא
 ?רעטלע טרעוװ ןעמ זַא רעבָא ,שרעדנַא סעּפע זיא ,טייהרעגנוי ,רעדניק
 ןוא ןבעל ןפיוא קילב ןרעדנַא ןַא ,רעטקַארַאכ ןרעדנַא ןַא ןַא רָאג טָאה רע
 ,הברדא ,ןָאט וצ ייוו ןצעמע רוטַאנ סבייא ןיא ןעוועג טשינ זיא סע .ןשטנעמ
 -רָאג רע טָאה ,סטוג ןייק םענעי ןגעוו ןגָאז טנָאקעג טשינ טָאה רע ביוא
 ..טרעקרַאפ טקנוּפ ןעלדנַאה ,קינ ןוא רעטלַאװ ,ייז ןוא ,טגָאזעג טשינ

 ןגיוא ענייז טלעטשעגנָא טָאה רע .רעקיניזנַאװ ַא יו ןסעזעג זיא בייא
 ןָאק סָאװ ,גנילכַאװש ַא ןופ עגַאל רעד ןיא ןעוועג זיא רע ,ןרַאמלע ףיוא
 ּפעלק ןבעג ךרוד -- רענעסקַאװרעד ַא יװ הלווע ןַא ףיוא ןריגַאער טשינ
 יד ןיא ןרערט ןָא רעבָא ,טנייוועג טָאה ץרַאה סבייא .ליומ ַא ןענעפע רעדָא
 ..ןרַאמלע ןיא טקוקעגנייא ךיז ןוא ןסעזעג זיולב זיא רע .ןגיוא

 קיצרע פ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 תועט ןייז ןטכיררַאפ לי ןָאסרעטעּפ רַאמלע

 קינ ייס ןוא רעטלַאװ ייס זַא ,ןרַאמלע רַאפ ןרָאװעג רָאלק זיא סע טניז
 טפעשעג ןיא ןבייא וצ ןייג ןבילקעג ךיז רע טָאה ,טנעדיזערּפ ןרעוו ןליוו
 רע טָאה טסנרע ױזַא ,גיוא-ףיוא-גױא םיא טימ ךיז ןדערוצכרוד ןײרַא
 -עגנירַא זיא בייא סָאװ ,טיירפרעד ךיז רע טָאה טציא .ןינע םעד ןעמונעג
 -ָאה טימ ךערּפשעג ןייז ןופ .עלעבייט קידלושמוא ןַא יו טנעה ענייז ןיא ןלָאּפ
 לייוו ,ןבייא רַאפ ךיז ןקערש רעטלַאװ ןוא קינ זַא ,טסוװעג רַאמלע טָאה ןרעמ
 ,דחפ ַא ןָא טלַאפ רעדיוװ ןבייא ףיוא ,ןקַאנקעצ םוצ סינ ערעווש ַא זיא רע
 ךיז רע טָאה רעבירעד ןעמענ ערעיײז םיא רַאפ טנָאמרעד ןעמ ןעוו
 .ןבייא רַאפ ןינע םעד ןעגנערבוצרָאפ ןפוא ןטַאקילעד ַא ףיוא טיירגעג
 ןיז טטָאטשעגסױא ךעלעמַאּפ רַאמלע טָאה תובשחמ ןיא טכַארטרַאפ
 טגנערב ױזַאיװ, : טקיאורמואַאב םיא טָאה עגַאל עטַאקילעד יד .עקלויל
 רעטכייל ןעוועג טציא טלָאװ ןרַאמלע רַאפ .7? ץַאז ןטשרע םעד סױרַא ןעמ
 ןופ .ךערּפשעג סָאד ןבייהוצנָא יו ,טנַאה ןייז ןופ רעגניפ ַא ןדיײנשוצּפָא
 בייא םיא טעװא :ןבייא טריװרעסבָא רדסכ רע טָאה ןעמערב ענייז רעטנוא
 בייא ? םיא וצ ןרעה וצ ךיז טסנרע ןוא ןביילג םיא רע טעװ ? ןייטשרַאּפ
 ,טקישעגרעטנוא םיא ןבָאה קינ ןוא רעטלַאװ זַא ,ןטכַארט לָאמַא ךָאנ ןָאק
 *..ןעשַארטס רעדָא ןענערָאװ ,םיא לָאז ךיא זַא
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 רעגגיז בקעי

 ,קיצרַאהנפָא ןוא רָאלק ןעוועג ןענעז ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג סרַאמלע

 ןפיוא ,שזדעלַאק ןיא דימת יװ .ןעגנולדנַאה ענייז ןעוועג ךיוא ןענעז ױזַא
 רַאמלע .בולק ןופ טנעדיזערּפ סלַא ךיוא יױזַא ןוא ,סיפָא ןייז ןיא ,טנָארפ

 סטכער ףיוא ָאד ,עקלול יד טלעטשעגרעביא רדסכ טייקזעוורענ ןופ טָאה

 ,ןרעטש ןייז טקעדַאב טָאה סייוש ַא .סקניל ףיוא ָאד ןוא ליומ םענופ

 -רַאפ טימ טקוקעג טציא ןבָאה ,ערָאלק ,עקיטכיל לָאמעלַא ,ןגיוא ענייז ןוא

 ,טייהנגעלרַאפ סרָאמלע ןופ הביס יד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה בייא ,טייקנריול

 ןסירעגרעביא בייא טָאה -- רַאמלע ,ריד ןגעוו טכַארטעג בָאה ךיא --

 טניירפ ַא סרעטָאפ ןיימ -- .טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ ןוא טייקליטש יד

 -יכרַא ןייז רַאפ ךיד ןגָאלשעגרָאפ םיא ךיא בָאה ,זיוה א ןעיוב ךיז ליוו

 טסיב ,טסילַאיצעּפס רעקיסַאלקטשרע ןַא טסיב וד זַא ,ןבעגעגוצ ןוא טקעט

 .ךעלרע ןוא ךעלטקניּפ

 ,עגנורדעג רַאמלע טָאה רעטרעוו עשירבח:קיצרַאה עקיזָאד יד ןופ

 רעטנוא רָאפ טמוק סע סָאװ טשינ ללכב טסייוו רע זַא ,וויַאנ זיא בייא זַא

 םיא זןיא סע .דשוח טשינרָאג ןיא ןרַאמלע זיא רע זַא ןוא ,ןסילוק יד
 .ןצרַאה ןפיוא רעטכייל ןרָאװעג

 -נַפָא סבייא --- .טניירפ רעתמא ןַא טסיב ,קנַאד ַא ,בייא ,קנַאד ַא --

 ,ליומ סָאד ןענעפע וצ טומ ןרָאמלע ןבעגעג ךיוא ןבָאה דייר עקיצרַאה

 -ַאקַאװ רעד וצ ךיז רימ ןרעטנענרעד לייוורעד -- ןפורעגנָא ךיז טָאה רע

 -לבָאנ יד יו ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ וצ ךיז טיירג רענייא רעדעי .עיצ

 רעטלַאװ .סקופ ַא ןּפַאכ וצ טיירגעג ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ךיז ןבָאה טייל

 זיא ןקינ רַאפ .שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ רע זַא ,רעכיז ךיז ייב זיא

 ןבייא טקוקעג טָאה רע -- .שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ רע רָאנ זַא ,רָאלק

 ? םי ַא ןיא שיפ טּפַאכעג לָאמַא ןיוש טסָאה וד ,בייא -- ןײרַא םינּפ ןיא

 .הבושת עקיצרַאהנּפָא סבייא ןעמוקעג זיא --- ! ןיינ ---

 -פיורַא טייקכעלגעמ יד ןרַאמלע ןבעגעג טָאה "ןיינ; רעפרַאש רעד
 ,טיירגעג שינעּפַאלקצרַאה טימ ךיז טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,געוו ןפיוא ןייגוצ

 טָאה רע .טרעכיזרַאפ רַאמלע ךיז טָאה -- "דשוח טשינ ךימ זיא רע ,ןיינ;
 רעטניה טשינ ךיז טניפעג רענייק זַא ,טלעטשעגטסעפ ןוא טקוקעגמורַא ךיז

 :ןעוועג ךישממ רע טָאה ,סעציײלּפ ערעייז

 םעד ןיא .הבוט ןייק ןטעבעג טשינ לָאמנייק ךיד בָאה ךיא ,בייא ---

 ביל בָאה ןוא תובוט ןייק טשינ טעב ךיא -- וד יוװ ,ךיז טכַאד ,ךיא ןיב לַאפ

 ,טניירפ ַא ןפלעהוצסיורַא
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 .טרעדנוװעג בייא ךיז טָאה -- ?סָאד וטסגָאז סָאװ םבילוצ ---

 "עטייל ןופ רעגניי לסיב ַא ןעוועג ןיא רע .טכַארטעגכָאנ טָאה רַאמלע

 ערעייז .טניירפ עטנעַאנ ןעװעג ןענעז ייז רעבָא ,רעקייב ינרַאב טנַאנ

 טרידוטש ןעמַאזוצ ןבָאה ינרַאב ןוא רע ,םינכש עטוג ןעוועג ןענעז ןרעטלע

 טעברַא ןוא ימ רעד ןגעוו ךיוא טכַארט רַאמלע .טעטיזרעווינוא ןבלעז ןיא

 רעבירעד רע טָאה .בולק ןקיזָאד םעניא טגײלעגנײרַא טָאה רע סָאװ

 טַאהעג ביל רע טָאה ןבייא ,טניירפ יד ןשיוװצ םולש ןטלַאהנָא טלָאװעג

 רע .טנעדיזערּפ רַאפ ןפיול טשינ לָאז רע זַא ,ןדערוצ םיא טלָאװעג ןוא

 ריפ רעטנוא ,לָאמַא םיא טָאה קינ לייוו ,ןקינ רַאפ טַאהעג ארומ שממ טָאה

 רע טעװ ,ןפיול טעוו ףייא ביוא :טגָאועג ןָאט ןטרַאהװ א טימ ,ןגיוא

 "עגרעביא לָאמ עכעלטע רע טָאה עבלעז סָאד .בולק ןצנַאג םעד ןכערבעצ

 ןרַאמלע טנדַאלעגנייא טָאה רע ןכלעװ וצ ,גניטימ-סוקָאק םייב טרזח

 -נאגעג טייקירעגיינ ןופ זיולב ,קשח ןָא ,רע זיא גנומיטשוצ סרעמַאה טימ

 טָאה רע .טפַארק-רענדער עצנַאג ןייז ןזיװעגסױרַא קינ טָאה טרָאד .ןעג
 : טמערוטשעג

 -ערּפ ןייז טעװ "קייק, ַא ןעוו םינּפ ןייש ַא ןבָאה טעװ בולק רעד --

 ןענַארעטעװ עלַא --- .ןיירַא םינּפ ןיא ןרַאמלע טכַאלעג טָאה רע -- !טנעדיז

 ! ןלַאדנַאקס עטסערג יד ןכַאמ טעװ רעטלַאװ ןוא !זדנוא ןופ ןכַאל ןלעוו

 בייא זַא ןקינ טנַאמרעד גנולמַאזרַאפ רענעי ייב טָאה רַאמלע ןעוו

 םיא לָאז ןעמ זַא ,טלעטשעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג שיטקַאפ זיא
 טייו זיא גנולדנַאה ןייז זַא ןוא ,דילגטימ ןכיילג סלַא בולק ןיא ןעמענניירַא
 :רעב ַא יװ טמורבעצ ךיז קינ טָאה ,עכעלטניירפ ןייק טשינ

 טָאה --- ,טפַאשטניירפ ! טפַאשטניירפ ןייק ָאטשינ זיא קיטילָאּפ ןיא ---
 ךיז טסקוק וד רעדייא !שינעפעשַאב .ַאזַא ָאטשינ -- ,טכַאלעג קינ

 םעד ןיא עּפַאל עטיירב ןייז טקורעגנײרַא רעטייווצ ַא ןיֹוש טָאה ,םורַא
 -סעטָארּפ עלַא ןגעמ ,טנעה ענייד ןיא זיא ךעקעל רעד זַא ,רַאמלע ,*! יאפ,
 !ןטעלג ןוא ןענעפנח ךיד ןעמ טעװ טלָאמעד ,ָא .ךיז ןגָאלקַאב ןוא ןריט
 רעד !םיסנ ןיא ןביילג טטלָאז זַא ,וויַאנ ױזַא טשינ טסיב וד ,רַאמלע

 -יזערּפ זיא סָאװ רעד .דרע רעד ןיא טגיל םיסנ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ סָאװ
 רעד ,טנַאװ רעד ןיא רעדור םעד טלַאה ןוא טריגיװַאנ סָאװ רעד ,טנעד
 טלָאמעד טָאה םיטש רעקיאור ַא טימ -- .ליוו רע יוװ ,ףיש יד טעווערעק
 ןטניו עיינ .טניירפ רעטוג ַא ריד ןיב ךיא רַאמלע -- :ןבעגעגוצ קינ
 ..עּפורג רעזדנוא וצ ןייטשוצ טסלָאז וד זַא ,ריד טַאר ךיא .ןזָאלב
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 רעגניז בקעי |

 םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,רָאלק ןעוועג ןרַאמלע רַאפ זיא עדער ַאזַא ךָאנ

 סקינ ןיא ןעניפעג ,טיהַאב טָאג ,ךיז לָאז רע ןעוו ,ןבָאה טעװ בולק רעד

 טָאה רע .ןכַאז ךס ַא ןקינ ןגָאז טלָאװעג טלָאמעד טָאה רַאמלע .טנעה

 ןלעו ךיז לָאז רע זַא ,ןילַא ךיז רַאפ טקעּפסער ליפוצ טַאהעג רעבָא

 זיא ,ןָאט טנָאקעג טָאה רַאמלע סָאװ ץלַא .רחא-רבד ַאזַא טימ ןהנעטסיוא

 לעטש ַא טלָאמעד רעבָא ךיז טָאה רע .ןייצ יד ןשיווצ גנוצ יד ןטלַאה ,ןעוועג

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא קַאבַאט-ייק טימ ליומ לופ ַא ןגיּפשעגסיױא ,ןבעגעג ףיוא

 ַא טסיב וד "!שטיביייא-ףא-ןאס, רעקיצומש ַא טסיב וד ,קינ --

 ,שטורעקאק א יװ ןשטעווקעצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,גנַאלש

 ןרַאמלע סעיָאב ענייז טלָאמעד ןטלָאװ ,קירוצ טשינ ייז טלַאה קינ ןעוו

 ,טתיממעצ

 םעד ןופ טרַאשעגסױרַא ךיז רַאמלע טָאה ,שממ ינק עקידרעטיצ טימ

 טונימ ןייא טרָאד ךָאנ טייטש רע ןעוו זַא ,טליפעג טָאה רע .גניטימ-סוקָאק

 לָאמעלַא רַאמלע טָאה סָאד ןוא ,געלשעג סיורג ַא ןכָארבעגסיױא טלָאװ

 ןכַאמ וצ טשינ ידכ ,ןעיירעגירק ןטימעגסיוא ךיוא טָאה רע .ןטימעגסיוא
 יד זַא ןסיורעד ךיז ןלעװ סעיִָאב יד ביוא .טעברַא ןייז ןופ לת ןייק

 רעניא רעדעי זַא ,ךיז ןשיוצ םולשב טשינ ןבעל *ןרידַאנערג; ףניפ

 טקעּפסער םעד ןרילרַאפ עלַא ןלעוו ,גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא טיצ

 לַאעדיא רעצנַאג ןייז ,סָאַאכ א ןרעו טעוװ סע ,עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ

 טעװ ינרַאב רבח ןייז ןופ קנעדנָא רעד ןוא טניוו ןטימ ןייגקעװַא טעוו

 קרַאטש ַא גניטימ-סוקָאק םענעי ןופ קעװַא רעבָא זיא רע .ןרעוװ טשיוורַאפ

 ףלָאװ רעד; זַא ,םעד וצ טבערטשעג רע טָאה רעבירעד .רענעקָארשענּפָא

 ."ץנַאג סּפעש רעד ןוא טַאז ןייז לָאז

 רעבָא רע זיא ,גנוניימ סמענייא ןדעי טריטקעּפסער טָאה רע םגה

 -סָאמטַא-סַאה רעד ןופ .סעקנושַארטס סקינ רַאפ המיא סיורג ןיא ןעוועג

 טנָאקעג טכיײל ןעמ טָאה ,ןבייא ןגעק טיײרּפשרַאפ טָאה קינ סָאװ ,רעפ

 זיא רע .בולק םעד ןריפרעד טעוװ קינ ןיהּוװ ,ריפסיוא םוצ ןעמוק

 רעד ןייז ןענָאק טשינ טעװ בייא ביוא זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג רעבירעד
 ןעמענרַאפ לָאז רעטלַאװ זַא ,רעכיילג ןיוש זיא ,טנעדיזערּפ רעקידנעמוק

 םוצ ןעמוקעג רע זיא ,ןטַאדידנַאק ייוצ יד קידנריזילַאנַא ,ץַאלּפ ןייז

 יימ עקידנעטשבלעז ענעגייא ןייק טשינ עקַאט טָאה רעטלַאװ : ריפסיוא
 -לַאטורב סקינ ןריפ סע ןיהּוו ךעלטייד ןעזעג רַאמלע רעבָא טָאה ,גנונ

 רע זיא ,תונובשח ןוא ןשינעײרדּפָאק עגנַאל ךָאנ .רענעלּפ עטנכערעגסיוא
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 טנוה ַא יו עקַאט ךיז טסייר רעטלַאװ זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג

 ירד עלַא -- בייא וליפַא ןוא רעמָאה ןוא רע רעבָא ,טייק רעד ףיוא

 רע טָאה ןקינ רַאפ .טייק רעד ףיוא ןטלַאה ןענָאק םיא ןלעװ .,ןעמַאזוצ

 -מייהעג רע זיא טָא .ערטיכ ןוא רַאגלּוװ זיא קינ .ןגָאז טנָאקעג טשינ סָאד

 רע .םירובד ענעפָא עקידהּפצוח טימ סױרַא רע טמוק םיצולּפ ןוא לופשינ

 ןופ לעטשנָא ןַא ןכַאמ וליפא ןוא םינּפ-תונמחר ַא ןעיצנָא ךיז ףיוא ןָאק

 רַאפ ןייז רע טעוװ ןגרָאמ ןוא ריד ןגעק רע זיא טנייה .טנעגילעטניא ןַא

 רע זַא ...?ןשטנעמ ַאזַא ןופ דייר יד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ ןָאק יו .ריד

 ןיא .לטימ םוש ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טשינ ךיז רע טעװ ,טכַאמ ןבָאה טעוו

 ,ןענעפנח ןייז ןיא ןוא ךיז ןרעפטנערַאפ ןייז ןיא ,ךיז ןעלדיז ןוא ןעלכיימש ןייז

 סָאד סיוא קנירט ַא ןבעגעג טָאה רע .רַאפעג סיורג ַא ןעזעג רַאמלע טָאה
 :ןָאטעג גָאז ַא ץפיז ַא טימ ןוא זָאלג ןופ ןפנָארב לסיב עטצעל

 סע .ןיא טשינ ךיז סייר .ייז ןופ טייו ייטש ,ךיד טעב ךיא --

 ןרעדנַא ןכָאנ עלעבעווש ןייא ןבייר ןביוהעגנָא טָאה רע -- .טשינ ךיז טניול

 ןבעגעג יז רע טָאה סעכ טימ ,עקלויל ןייז ןרעכייררַאפ טנָאקעג טשינ ןוא

 זיא ןעגנערבסיױרַא ליװ ךיא סָאװ -- .ענעשעק ןיא ןיײירַא גייל ַא

 -ערּפ רַאפ ןפיול ןלעװ אקווד ןוא טרַאּפשעגנײא ןייז טסעװ וד זַא :סָאד

 טסלָאז וד זַא ,רעבָא ךיד טעב ךיא .ריד רַאֿפ ןטעברַא ךיא לעװ ,טנעדיז

 רַאפ ןעמיטש רשפא ךיא לעװ ןפיול טשינ טסעװ וד ביוא .ןפיול טשינ
 ,טגָאזעג בָאה ךיא ?טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ טסָאה .ןרעטלַאװ
 ןרעטלַאװ רַאפ ןעמיטש "רשפא? לעװ ךיא זַא

 דלַאב רעבָא ,דייר טרַאמלע וצ לקע ןַא טליפעג בייא טָאה הליחתכל
 ,ליפעג סָאד ןפַאשעג םיא ייב ךיז טָאה סע .ןריזומַא ןביוהעגנָא םיא ייז ןבָאה
 ןצעמע טימ ןעמוקעגרָאּפ זיא סָאװ גנוריסַאּפ ַא םיא טלייצרעד רַאמלע זַא
 טשינ זיא בייא ,ָאט וצ סָאװ טשינרָאג סע טָאה םיא טימ ןוא שרעדנַא
 טרעהעגוצ ךיז ןוא ןציז ןבילבעג זיא רע ,זעוורענ טשינ ,קיאורמוא ןרָאװעג
 רע .ליומ סרַאמלע ןופ ןעמוקעגסורַא זיא סָאװ טרָאװ ןדעי וצ ּפָאק טימ
 עכלעוו ןיא ,ןגיוא עטנפעעגרעדנַאנַאפ טימ ןרַאמלע ףיוא טקוקעג טָאה
 ןצנַאג ןיא טָאה ,רעבָא ,רַאמלע .לרעייפ ןטלַאהַאב ַא טעילטעג טָאה'ס
 :טדערעג רעטייוו ןוא ןטלַאהעגנייא טשינ ךיז טָאה רע .טרעטיצעג

 ןלעװ ייז ןוא --- .טגָאזעג רע טָאה -- ּפעלק ןּפַאכ טסעוװ וד ,בייא --
 וד ,ערעקרַאטש ךָאנ ,טנַאלַאּפ-לָאבסיײב ַא טימ ,עטכייל ןייק ןייז טשינ
 םיטש סרַאמלע -- .ןבעל ץנַאג ןייד ןדייל טסעװ וד ,ןדייל םעד ןופ טסעוו
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 ,הצע ןיימ ןעמעננָא טשינ טסליװ וד זַא ,ךיז טכַאד רימ -- .טרעטיצעג טָאה

 קיאור בייא טָאה -- ?הצע ןייד ןעמעננָא ָאי ךיא לָאז סָאװרַאפ ---

 ,טגערפעג

 רע .ןטערטוצּפָא ןעו טסייו רעקיטילָאּפ ַא זַא ,טגָאז ןעמ לייוו --

 ,ןלַאפעגכרודַא זיא רע ןעוו טסייוו
 ןיב ךיא זַא ,טשינ ביילג ךיא ןוא רעקיטילָאּפ ןייק טשינ ןיב ךיא --

 .ןענּוװעג ןיוש ןבָאה רעטלַאװ ןוא קינ זַא ,טשינ ךיוא ביילג ךיא .ןגָאלשעג

 ןעיירש ןביוהעגנָא ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה לָאמַאטימ ---

 -- .םיטש ןייז טימ טשינ יװ ,סבָאקיישזד בייא יו טשינ רָאג ,ןטלעש ןוא

 ןוא ךעלניילק ,טלּפירקרַאפ טנעז ריא !ןעמעלַא ךייא טימ לווייט םוצ

 רע -- !תוחור ידלַא וצ ןייג עלַא ןענָאק ןגעווטעניימ ןופ !קידמינּפײװצ

 ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז ,טעּפָאסעג רעווש ןוא טצעזעגקעװַא קירוצ ךיז טָאה

 -רעטיצ טימ .טקיאורַאב ךיז טָאה רע זיב לייוו ַא ןעמונעג טָאה'ס ,ךיילב

 ,רַאמלע ,טסרעה -- .ןָאט ןליטש ַא ןיא ןדער ןביוהעגנָא רע טָאה ןּפיל עקיד

 יד ןעק רע .שטנעמ רעליווו ַא ,דיי ַא ןײרַא טמוק טפעשעג ןיא רימ וצ

 ,.לביב רעד ןופ ןטַאטיצ טימ רע טדער לָאמעלַא ,קינייװנסיוא ןופ לביב

 ןעוועג רע זיא ,טייהנגעלעג ַא רַאפ סָאװ ייב טשינ קנעדעג ךיא ,לָאמ ןייא

 -עגנָא עניימ ןופ םענייא וצ גָאז ַא דיי רעד ךיז טיג .ןצעמע ףיוא זייב

 ,טלייצרעד טרעוו שמוח ןיא ,שטיווָאקרעב רעטסימ ,טרעה ריא :עטלעטש

 עסיורג טַאהעג יז טָאה ,טרעגנַאװשעג טָאה הקבר רעטומ יד ןעװ זַא

 סָאװ גניליווצ ַא ןופ ןעמוק ןקיטייוו יד זַא טגָאזעג טָאג ריא טָאה .ןקיטייוו

 ןוא בקעי -- רעקלעפ ייווצ ןופ גניליווצ ַא ,טכַארט ריא ןיא טגָארט יז

 ,טגָאזעג ריא ךָאד טָאה ןיילַא טָאג ,טקיאורַאב ןייז יורפ יד ךָאד ףרַאד .ושע

 טָאה .רעקלעפ ייווצ ךיז ןיא טגָארט יז סָאװ םעד ןופ ןעמוק םיחוסי יד זַא

 קעװַא זיא יז .גנורעלקרעד סטָאג ןֹופ טקיאורַאב טשינ הקבר רעבָא ךיז

 ןעד זיא .טרַאנעגּפָא טשינ יז טָאה טָאג יצ ,ןגערפ ןירעכַאמפושיכ ַא וצ

 -ַאב יד ןבָאה טזומעג ןעד יז טָאה .ריא רַאפ גונעג ןעוועג טשינ טרָאװ סטָאג

 םעד ףיוא טָאה דיי רעגולק רעד ?ןירעכַאמפושיכ ַא ןופ גנוקיטעטש

 ױזַא ,לביב יד ןשטייט עטנרעלעג עלַא יװ טקנוּפ :רעפטנע ןייז ןבעגעג

 יז ,אברדא .טרַאעג טשינ סע טָאה ןהקבר זַא -- -- טשטייטעג ךיוא רע טָאה

 רָאנ טָאה יז .גניליוצ ַא ךיז ןיא טגָארט יז סָאװ ןדירפוצ ןעוועג זיא

 ןיק טשינ טגָארט יז יצ ,ןירעכַאמפושיכ רעד ייב ןעניפעגסיוא טלָאװעג

 רעגרע זיא סָארק-לבאד ןייא לייו ,עקידמינּפייווצ ןייק ,"סָארק-לבאד,
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 זיא סע יװ ךיז ןעמ ןָאק אנוש ַא ןגעק .רעקלעפ עשירענגעק ייווצ ןופ

 ןעמ ןָאק "דייה רעטסימ ןוא לקעשזד רעטקָאד, ַא רַאפ רעבָא ,ןטיהרַאפ

 ןטלַאהַאב טשינ ץעגרע ןיא ךיז

 םעד טרעוװ ןיב ךיא .טרַאװרעד סָאד בָאה ךיא ,בייא ,טיירלֶא --

 ?רעטייו טמוק סָאװ ?ןייז רעטייו טעװ סָאװ ,טציא ןוא .גָאלש ,ןקעטש

 ,.,? טריזינַאגרָא טָאה קינ סָאװ סוקָאק רעד ןוא -- .טגָאזעג רַאמלע טָאה --

 רעטייו רע לָאז יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג טציא ךיז טָאה רַאמלע

 רֹעבֶא טָאה רע .לביב רעד ןופ לשמ ןגולק םעד ךָאנ ,סעומש םעד ןעיצ

 רעדייא געט ןעצ ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא סע .ליצ ןייז ןכיירגרעד טלָאװעג

 ךיז טָאה ,ןדער טָאטשנָא רעבָא ,גנַאפשיפ ףיוא סױרַא ךיז טזָאל עּפורג יד

 וצ יוזַאיװ טסווװעג טָאה בייא .םינּפ ןייז ףיוא ןזיווַאב לכיימש רעמורק ַא

 קידנעעזרעד .םיא ןגעק ןעגנַאגַאב ןרעוװ סָאװ ןטכערמוא יד ןגעק ןפמעק

 ,גנַאלרַאפ ַא טקיטלעװַאב םיא טָאה ,םינּפ עטכשוחרַאפ סרַאמלע רעבָא

 ןוא גנולפייווצרַאפ רעד ןופ ןרַאמלע ןעמענוצסיורַא ,ןעיירש וצ טָאטשנָא

 -עגוצ טָאה רע .זדלַאה ןיא טקיטשעג רעבָא םיא טָאה סע .םיא ןטסיירט

 :טגערפעג טייהרעליטש ןוא עלייוו ַא טרַאװ

 ?ןָאט ךיא לָאז ,רַאמלע ,רָאפ וטסגייל סָאװ ---

 ..ןייגטימ ךיא לעוװ ,טסליוו וד ביוא .ןקינ ןוא ןרעטלַאװ טימ דער --

 ױ י א לָאז סָאװרַאפ -- .ןָאטעג רעטיצ ַא בייא טָאה -- !? ךיא ,רעוו --

 ייז ביוא -- .סעכ ןייז ןטלַאהעגנייא רע טָאה -- ?ייז טימ ןדער ןייג דָארג

 ,רימ וצ ןעמוק יי ז ןלָאז ,ןגָאז וצ סעּפע ןבָאה

 טסלָאז וד זַא ליוו'כ ןוא ,טניירפ סלַא ןרילרַאפ טשינ ךיד ליוו ךיא --

 -סוקָאק םעד ןזָאלרַאפ בָאה ךיא יװ ,ןָא טלָאמעד ןופ .בולק ןיא ןביילב

 "עגסױרַא ךיא בָאה דייר סקינ ןופ רעבָא ,רימ רַאפ ךיז ןעמ טיה ,גניטימ

 ,ריד ןגעק סָאה ןטײרּפשרַאפ רעפלעהסיורַא ענייז ןוא רע זַא ,ןעגנורד

 ןענעז ןּפיל סבייא -- .בולק ןופ םיטַאבעלַאב יד טשינ ןענעז ייז --

 ,גנוגערפיוא ןופ ןקורט ןרָאװעג

 רַאמלע טָאה -- .ייז ןופ רעגולק טסיב וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ---

 ,טצפיזעג

 ןַא ףיוא ךיז טָאה רע .רעטּפשמרַאפ ַא יו ןציז ןבילבעג זיא בייא

 -ןימ א ,רעטצעל ַא יװ ןסיוטשרַאפ טרעוו רע זַא ,ןקערש ןביוהעגנָא תמא

 ןגױצַאב ןוא שיניצ ןעוועג לָאמ עלַא זיא סָאװ ,קינ .בולק ןופ רעקיטכיוורעד

 ןייז ןעמענרַאפ טציא טעוװ ,רעדילגטימ יד וצ טייקיטליגכיילג טימ ךיז
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 רֶע רָאנ יװ ,רערעדנַא ןייק טשינ זיא םעלַא םעד ןיא קידלוש ןוא .ץַאלּפ

 ךיז רע טָאה ,לײטקָאק םענופ ּפוז ַא ןבעגעג טָאה רע תעב ...ןיילַא

 יװ ,ןגרָאברַאפ ױזַא דיר סרַאמלע ןענעז רשפא; : טגערפעג טסבלעז

  טעקידרעטיצ סרַאמלע יו טקרעמַאב רעבָא טָאה רע -- *..? דייר סקינ

 עקלול ןייז ןיא קַאבַאט לסיב עטצעל סָאד ןדניצנָא טלָאװעג ןבָאה טנעה

 ןעזעגסיוא טָאה סע ..עלעבעווש ַא ןביירנָא טנָאקעג טשינ ןפוא ןיאב ןוא

 .רעביא טשינ לָאמ ןייק טעװ טניירפ עדייב יד ןשיווצ טייקליטש יד זַא

 ייב ןטכַארט סָאװ ,יד וצ טרעהעג טשינ רעבָא טָאה בייא .ןרעוו ןסירעג

 ץנַאג ןָאט ןוא ,רעטייוצ ַא ןגעוו ןדער ,ךַאז ןייא ןגעוו ןצרַאה ןיא ךיז

 :ןפורעגנָא ךיז ןוא ןקור םעד טכיילגעגסיוא טָאה רע .שרעדנַא סעּפע

 סָאװ ןָאט ןענָאק ןליּפַא לָאז ךיא ןעוו ,רַאמלע ,טכַארטעג בָאה ךיא --

 ?ןָאט סָאד ךעלטנגייא ךיא לָאז סָאװרַאפ זיא ,רימ טסהצע וד

 ..ךיז ןגעק םיאנוש ןייק ןפַאש טשינ טימרעד ךיז טסעוװ וד --

 רעבָא לָאז ךיא זַא -- רעביא בייא םיא טסייר -- ?וטסניימ ױזַא ---

 טניירפ עניימ רעוװ ,ןעז וצ טייהנגעלעג ַא ןבָאה שטָאכ ךיא לעװ ,ןפיול ַאי

 ןעמ טפרַאװ סבָאקיישזד בייא טימ זַא ,ןזייו קיטייצנייא לע ןוא ,ןענעז

 בייא .טשינ ארומ ןייק םענייק רַאפ טָאה סבָאקיישזד בייא זַא ,טשינ ךיז

 ךיז טקנירט ףיש יד ןעוו זַא ,זױמ עשינדחּפ ןייק טשינ זיא סבָאקיישזד

 טלעטשעגנָא רע טָאה -- רַאמלע ,ןיינ .סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד יז טּפַאכ

 ...סבָאקיישזד בייא טשינ -- .ןגיוא עזייב רַאּפ ַא

 .סעקנושַארטס ןוא רענייצקַאב טימ טדערעג טציא טָאה בייא ךיוא

 ןרַאמלע רַאפ רע טָאה ,חומ ןייז ןיא טרעטנָאלּפעג טציא ךיז טָאה סע סָאװ

 ןיא ַאלָאײל בייוו ןייז זַא ,טכַארטעג טָאה רע .ןלייצרעד טלָאװעג טשינ

 ,קירעדינ ןוא ןיילק ןרעו רע טעװ ,ןבעגפיוא טציא לָאז רע ןעוו .טכערעג

 ,םיא רַאפ ןעמיטש וצ ָאי ךיז ןביילק סָאװ ,רעדילגטימ עטושּפ יד וליפַא זַא

 ַאזַא טשינ ללכב זיא רע זַא ,ןטכַארט ךיז ןוא טרַאנעגּפָא ןליפ ךיז ןלעוו

 ןָא טציא ןופ .םיא ףיוא ןטערט וצ ןביולרעד ךיוא ךיז ןענָאק ייז ,הירב

 סקעלּפמָאק-תולפש ןייז ןוא ,ץלַא םיא ןופ ןעגנַאלרַאפ ןענָאק רעדעי טעוו
 טליפ רע לייו ,םענייק טימ ךיז ןסיירוצנייא טשינ ,ןגָאזרעטנוא םיא טעוו
 ;קידלוש טליפעג טשינ ךַאז ןייק ןיא רעבָא ךיז טָאה בייא .קידלוש ךיז

 ןייק ןָאט טשינ טייג רע .דניק ןריובעג טשרע ןַא יו ןייר ןעוועג זיא רע

 דילגטימ רעכיילג סלַא .בולק ןופ ןעמַאר יד רעסיוא זיא סָאװ ךַאז םוש

 .רענייא רעדעי יו טקנוּפ ,טנעדיזערּפ רַאפ ןפיול וצ טקיטכערַאב רע זיא
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 זַא ,ןליו רעדילגטימ יד .ןליוו םענעגייא ןייז ןופ טשינ רע טפיול וצרעד

 טשרָאקַא טָאה רַאמלע ךיוא .טנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד ןייז לָאז רע

 ךָאנ סָאװ .םיא רַאפ ןעמיטש רע טעוװ ,ןפיול טעוו בייא ביוא זַא ,טגָאזעג

 רעװ -- לזמ ןופ עגַארפ ַא סע זיא וצרעד ...? ןעגנַאלרַאפ שטנעמ ַא ןָאק

 גָאז ַא רע טָאה ןָאט ןקיאור ַא טימ -- ...שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ סע

 :ןָאטעג

 יד ייב טבילַאב ױזַא ןענעז קינ ןוא רעטלַאװ יצ טשינ סייוו ךיא --

 רעדילגטימ יד זַא ,רעכיז טשינ ךיוא ןיב ךיא .רַאמלע ,וד יו רעדילגטימ

 ןבָאה ייז יוװ ,ייז ןופ םענייא רַאפ דיירפ רעבלעז רעד טימ ןעמיטש ןלעוו

 טסייוו וד .טסּוװַאב טשינ ךַאז ןייק ךָאנ זיא לייוורעד .ריד רַאפ טמיטשעג

 סָאד ּפָאק סנעמעוו ףיוא טשינ טסייוו ןטנוא טציז סָאװ רעד ,רַאמלע ,ךָאד

 ןכַאמ ייז ןלָאז ,ןעלמוט ייז ןלָאז .ןלַאפ טעוװ עירעלַאג רעד ןופ ץכעייּפש

 ןיא יורטוצ םעד ןוא ןביולג םעד ןרילרַאפ טשינ ןפרַאד רימ ,ןסוקָאק

 ןבָאה רימָאל .ןשטנעמ יװ ןטכַארט ןענָאק ייז זַא ,ןענַארעטעװ ערעזדנוא
 ךיז רימ ןזוומ וצרעד .טלפייוצרַאפ ןרעו טשינ ןוא ,רַאמלע ,דלודעג

 טעװ סע רעוו ,טמיטשַאב ךָאד טָאה ריא לייוו ,לַאזקיש םעד ףיוא ןזָאלרַאפ

 יקאל יד טצל; זיא ,טנעדיזערּפ ןרעו טעװ רעד ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ

 םינּפ סבייא ךיז טָאה -- ןעניוועג שטנעמ רעקידלזמ רעד לָאז ,"ןיוו יאג

 .טלכיימשעצ לָאמ ןטשרע םוצ

 רע יוװ ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ ןוא ןציז ןבילבעג בייא זיא עלייוו ַא

 םעד סָאד ןרילרַאפ ייז טכייל יו; :ןרַאמלע ףיוא תונמחר טַאהעג טלָאװ

 ףיוא ויא ,שטנעמ רעטנכערַאב ןוא רעכעלרע רעד ,רַאמלע וליּפַא ,ּפָאק

 "ַאבמוא ןגעק .שפנ ןבָארג ַא ןופ רָארעט ןרַאפ םיערוכ ןלַאפ וצ טיירג

 ןענָאק ןסקיב ןָא ."ןדלעה,; עסיורג ייז ןענעז םינקז ןוא רעדניק עטנּפָאװ

 ןֶא ייז ןענעז ךעלזעה ענעריובעג סָאװ:רָאנ יו .ןגעווַאב טשינ ךיז ייז

 יד ןגעק ןטסיופ יד ייז ןלייב ךיילג .ייז ןבָאה רעליימ עסיורג .ןסקיב יד

 ליומ סיורג ַא רַאפ !ַאהיַאה ,רָארעט ןגעק רעבָא ...עקיביױלג ןוא עכַאװש

 ףיֹוא תונמחר סיורג ַא זיא סע .השבי רעד ףיוא ךעלעשיפ יװ ייז ןרעטיצ

 ".יןדלעה עסיורג יד ףיוא ,ייז

 ןבעגעג ץעז ַא רַאמלע טָאה -- !ןיײירַא דרע רעד ןיא *!לעה ,א; --

 -שירַאנ יד ןצרַאה םייב ךָאטש ַא ןבעגעג םיא טָאה'ס .שיט ןיא טסיופ ןייז טימ

 ןטסערג םעד ןּפַאכ טימ ליּפש רעד וצ טמיטשעגוצ טָאה רע סָאװ ,טייק

 טּפַאכעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רע זא ,טגָאזעג םיא טָאה בייא .שיפ
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 טסיב ֹוד -- ןגירשעגסיוא טָאה רע .ןקָארשעג םיא טָאה סָאד ,שיפ ןייק

 "ןַאגרָא ןַא ןֹופ טשרעהַאב זיא טלעװ יד זַא ,טשינ טסעז וד ,בייא ,וויַאנ
 ...תורקפה רעטריז

 ןצעזקעװַא קירוצ ךיז לָאז רע ןגיוצעג םיא בייא טָאה -- רַאמלע --

 -יװַא טרעהעג ןעמַאזוצ ,המחלמ ַא טבעלעגרעביא ןעמַאזוצ ןבָאה רימ --

 ןוא ןדנּוװשרַאפ ןרעװ ,ןעניישרעד ןשטנעמ יװ ןעזעג ,דייר ענייש ליפ

 לּפמעט ַא ,רעטנעצ ַא ,םייה ַא טיובעג ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .ןסעגרַאפ

 -רַאֿפ טנרעלעגסיוא טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טסָאה וד ןוא ןעמעלַא זדנוא רַאפ

 ןייק טשינ רימ ןענעז ,סיוא טעז'ס יװ ,רַאמלע ,ָאי ...ןליפעג עניימ ןייטש

 סָאװ םערעוװו עקיטשינ ןענעז רימ ,ןדַארעמַאק ןייק ,םירבח ןייק ,טניירפ |

 ..ןליפעג סנטייווצ םעד ףיוא רענייא ןטערט

 רָאנ ןטייב טשינ לָאמ ןייק ךיז ןלעװ סָאװ ,בייא ,ןכַאז ןַארַאפ --

 ,קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ ןעוועג ןענעז ייז יו ,תורודל ןביילב

 שיגרענע רַאמלע טָאה -- ...שרעדנַא טסניימ וד ביוא ,רַאנ ַא טסיב --

 ,טרעדיוורעד

 לעװ ךיא זַא ,ןגָאז ןיוש רימָאל --- .טגָאזעג בייא טָאה -- טוג ,ונ --

 ךיא לעװ .רעטלַאװ טימ ןוא ןקינ טימ ןדער ןייג ןוא ןָאט בילוצ ריד

 ךימ טסָאה וד זַא ןסעגרַאפ רימָאל ,רעטלַאװ : ןגָאז ייז וצ ןפרַאד ןַאד

 טסטײרּפשרַאפ וד זַא ,ןסעגרַאפ רימָאל :ןקינ ֹוצ םעדכָאנ ,טקידיילַאב

 לייוו ,רימ ןופ ןכַאל וצ טכער ַא ןבָאה ךָאד ןלעוװ ייז .רימ ןגעק תוליכר

 ,רַאמלע ,טסייו וד .ןָאטעג טשינ סטכעלש םוש ןייק ךָאד ייז בָאה ךיא

 ןלַאפנייא ןָאק ריד סָאװע :ןגָאז טעו רע ?ןרעפטנע רימ טעװ קינ סָאװ
 ןיימ ךָאד טסיב וד ,ריד ףיוא זייב ןיב ךיא זַא ,ןטכַארט וטסנָאק יוװ ,בייא

 בָאה ךיא, :ןטכַארט רע טעוװ ןצרַאה ןיא ךיז ייב ןוא ."טנעילק רעטסעב
 שרעדנַא ,בייא רעד טָא ,ןזיוה יד טרירלַאפ רע .ליצ ןיימ טכיירגרעד

 ;ןגָאז טעװ רעטלַאװ ןוא ."טפַאשרבח ןגעוו ןדער ןעמוקעג טשינ רע טלָאװ

 וטסנָאק יו .ןבעל ןיימ יו ביל ךיד בָאה ךיא ,רערעייט ןיימ ,עלעבייא,

 ַאשזד ןעוו ,ײמרַא רעד ןיא ,לוקסייה ןיא ןעגנואיצַאב ערעזדנוא ןסעגרַאפ

 ןכַאז עכלעזַא ,רַאמלע ,ןיינ "..?זדנוא טימ ןעוועג ךָאנ זיא ָאזָארבמָאל

 ,טשינ ךיז ןעוט

 טָאה רע .רעטרעוו סבייא ןענעז סע שיגָאל יו ןעזעגנייא טָאה רַאמלע

 -- ךַאז עצנַאג יד, .טקיאורַאב םיא טָאה בייא לייוו ,ןעלכיימש ןביוהעגנָא

 -לַאו ַא תעב ,עקירעמַא ןיא ."ךעלרעפעג ױזַא טשינרָאג זיא -- רע טכַארט
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 יד ףיוא םילובלב ןוא םירקש ןפרַאװ וצ טניווועגוצ ןעמ זיא ,עינַאּפמַאק
 -ירגַאב סרעגיז יד וצ ןעמ טקיש ןלַָאװ יד ךָאנ .ןטַאדידנַאק עשירענגעק

 ןעגנוקידײלַאב עלַא .החלצה ייז טשטניװ ןעמ ןוא סעמַארגעלעט-סגנוס

 רעמ ךָאנ ןביא טציא טָאה רע .םולח רעשירַאנ א יװ ןדניװשרַאפ

 טנָאקעג טשינ ךַאז ןייא רע ךיוא טָאה ,בייא יו טקנוּפ רעבָא .ןגָארקעג ביל

 עקלעמש רעצנַאג ַא ןיא ,טַאדידנַאק-ןגעק סלַא ,קינ סָאװרַאפ : ןייטשרַאפ

 ןגעק ױזַא טקנוּפ ןייז טפרַאדעג רע טלָאװ ,לכש ןדָארג ןטיול .ןרעטלַאװ טימ

 םעד ןבייא ייב טכוזעג טשינ טָאה רע .ןבייא ןגעק זיא רע יװ ,ןרעטלַאוװ
 :טגָאזעג ןסָאלשטנַא רָאנ ,דײשַאב

 ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע -- ?ןָאט וטסייג סָאװ ,בייא ,יעקדַא --

 טלכיימשעג ךעלטניירפ ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה בייא ךיוא
 :ןײרַא םינּפ ןיא ןרַאמלע

 -רעד .ןטכַארט וצ טייהנגעלעג ןייק טשינג רימ טסיג וד ,רַאמלע --

 יו ,ןעמַאװצ ןעגנערברַאפ לסיב ַא רימָאל ,שיפ ןּפַאכ רימ ןרָאפ לייוו

 .ךעלסיב וצ ןעמענ רימָאל ,םוק .ןָאט לָאמ ךס ַא סָאד ןגעלפ רימ

 סבייא ןלָאפעג קרַאטש טָאה ןרַאמלע .טעפוב םוצ קעװַא ןענעז ייז

 לייו ,לסיב ַא רעטליּפשרַאפ ַא טליפעג רעבָא ךיז טָאה רע .גנוריפפיוא

 ףיוא קעװַא טשינ זיא ןעמונעג ןיײלַא ךיז ףיוא טָאװ רע עכלעוו ,עיסימ יד

 :ןעוועג ןענעז רעטרעוו עטצעל ענייז .טלָאװעג טָאה רע יװ ,געוו םעד

 רעטלַאװ .טדערעג ןבָאה רימ סָאװ םעד ןגעוו רעביא טכַארט ,ָאזלַא --

 ןיק טימ ןציז טשינ טעװ קינ .טנעדיזערּפ ןייק ןייז טשינ קיבײא טעוװ
 ןייד ןיב ךיא זַא ןגייצרעביא רעטעּפש ךיז טסעװ .טנעה עטגיײלרַאפ
 הבוט ןייד רַאפ טניימעג ךיא בָאה ,ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא סָאד ,טניירפ
 .ןגעוו

 טשינ טָאה בייא שטָאכ ,טקידנעעג לעיציפָא ךיז טָאה סעומש רעד
 קעװַא זיא רַאמלע ןוא ןעלדנַאה וצ העדב טָאה רע יװ ןפָא טרעלקרעד
 םעד ןשיװצ עיסוקסיד יד רעבָא זיא ,ןעמוקעג זיא רע סָאװ ,םעד טימ
 רעריסַאק ןוא רַאטערקעס-סנַאניּפ םעד ןוא טנעדיזערּפ ןקידנעײגקעװַא
 .ןרָאװעג טײנַאב טשינ רעמ ,בולק ןופ

 -עג רעטייוו ןדַארעמַאק ףניפ יד ךיז ןבָאה טייקכעלטנפע רעד ןיא
 .ןסעגעג ןבָאה ייז .ייז ןשיוװצ ןעמוקעגרָאפ טשינרָאג טלָאװ סע יוװ ,ןטלַאה
 -- גנידצלַא ןגעו טדערעג ןוא ןעמַאזוצ ףלָאג ןיא טליּפשעג ,ןעקנורטעג
 . רעבָא זיא ןצרַאה ןיא ףיט .טפַאשטנעדיזערּפ רעד ןגעװ טשינ רעבָא
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 זַא ,טגייצרעביא רעמ ןרָאװעג ,ןבייא טימ סעומש ןקיטנייה ןכָאנ ,רַאמלע
 טָאה רע .ןעוועג זיא ןיילַא רע יו טנעדיזערּפ רערעסעב ַא ןייז טעװ בייא
 טָאה ךיז ייב .טייצ רעקירעהעג רעד רַאפ ןזָאלרעביא טזומעג ץלַא רעבָא
 יטשַאב רע טעװ ,קירב רעד וצ ןעמוק טעװ רע ןעוו; זַא ,טכַאמעגּפָא רע
 טײקכעלטנרָא סרַאמלע ןגעוו גנוניימ ןייז טָאה בייא ."ןָאט וצ סָאװ ןעמ
 ןעמ ףרַאד -- רע טכַארט -- ענימ רעמורק ןייא בילוצ .ןטיבעג טשינ
 -- "ביגרַאפ ןוא סעגרַאפ, ,סורדרַאפ ןוא האנש ןייק ןעמערַאװ טשינ
 ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא סָאד .לטרעוו ַא סרעמָאה טרזחעגרעביא רע טָאה
 טימ ןסייררעביא טנָאקעג טשינ טכייל יױזַא טָאה רע סָאװ תוביס יד
 .ןרעטלַאװ

 קיצרעפ ןוא יירד לטיּפַאק

 קערש עיינ סבָאקיישזד בייא

 ןעוועג ןיוש זיא ,בולק םעד ץזָאלרַאפ טָאה סבָאקיישזד בייא ןעוו

 .םייה רעד ןיא ןייז וצ רעכיג סָאװ טלײַאעג ךיז טָאה רע .רעטצניפ-קָאטש

 טעװ בייוו ןייז .גנַאל ױזַא ךיז ןעמיוזרַאפ סָאד ןעזעגסיורָאפ טשינ טָאה רע

 דניק סָאד ןוא טיורבטנוװָא טימ ןטרַאװ טעוװ יז ,טגרָאזרַאפ ןייז רעכיז

 ,טעּפש ןפָאלש ןייג אלימב רע טעװ ,ןסע טשינ ךיוא טעוו

 םיא בייוו ןייז זיא ,םייה ןייז ןופ ריט יד ןסָאלשעגפיוא טָאה בייא ןעוו

 טסּוװעג טשינ ןיוש טָאה יז .ןייועג טלפייווצרַאפ ַא טימ ןפָאלעגנגעקטנַא

 -קעװַא רעדיוו זיא רע זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא יז .ןרעלקוצרעביא סָאװ

 רע רעדָא ,שיפ ןּפַאכ ערעדנַא יו ךיז ןקוקוצוצ שטיביגנָאל ןייק ןרָאפעג

 םיא טלָאװ סָאװ ,עקטנעו רעד טימ דמַאז ןסַאנ ןפיוא ןענַאטשעג זיא

 ךָאנ העש ייווצ .ןגיוא יד טשיוועג טָאה יז .קנערק עיינ ַא ןעוועג םרוג

 .דניק םוצ רָאטקָאד םעד ןפור טזומעג יז טָאה ,ןיגקעװַא סבייא
 ןיוש לָאז ןעמ -- ףרַאש ןוא ץרוק ןעוועג זיא זָאנגַאיד סרָאטקָאד םעד

 -טיצידנעּפַא ןַא ןריפכרודַא ךיילג ןוא ןיירַא לָאטיּפש ןיא דניק סָאד ןעמענ

 ײז .עמַאמ-עטַאט סבייא וצ טרינָאפעלעט ךיילג טָאה .ַאלָאייל .עיצַארעּפָא

 ףיוא טרַאוװ'מ .ןײרַא לָאטיּפש ןיא דניק סָאד טּפַאכעג ןוא ןעמוקעג ןענעז

 טיג ,דניק ןופ רעטָאפ סלַא זַא ,ןריּפַאּפ יד ןביירשרעטנוא לָאז רע ןבייא

2314 



1 

 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 םיא ףיוא טרַאװ ַאלָאײל .עיצַארעּפָא יד ןכַאמ וצ ףיוא גנומיטשוצ יד רע
 ,שפנ חוקיּפ זיא סע לייוו ,ןיירַא לָאטיּפש ןיא ןלייא זומ רֶע .זיוה ןיא

 יװ געט ייוצ ןיוש זַא ,טלייצרעד םיא בייוו סָאד טָאה קידנעּפילכ

 טָאה רע זַא ,טניימעג יז טָאה ,עלעכייב ןפיוא ךיז טגָאלקרַאפ דניק סָאד

 ,עמַאמ ַא יװ .טדַאשרַאפ םיא טָאה סָאװ ,סקירעביא ןַא טּפַאכעג סעּפע

 רעמ ךָאנ רעבָא טָאה סָאװ ,לטימ-ריפּפָא ןַא ןבעגעג טנייה םיא יז טָאה
 .םירוסי ענייז קרַאטשרַאפ

 יז ןיא ּפַאלק ַא ןבעגעג ןבייא טָאה הרושב עכעלקערש עקיזָאד יד

 יד טימ ןרָאפ ןייז ןרעטש טשינ רָאנ לָאז טייהקנַארק סדניק םעד : ןפיילש

 רעיינ ןייז זיא סָאד זַא ,ןשטייטסיוא רעכיז ןלעוו ייז .גנַאפשיפ םוצ טניירפ
 ,"קנַארק זיא דניק סָאד; :ץורית

 םיא טלָאװ ןעמ יו ,רעטעילעמשטירּפ ַא ןייטש ןבילבעג זיא בייא
 -עגסױרַא םיא זיא טערַאגיצ ןייז .ּפָאק ןרעביא טנַאלַאּפ ַא טימ טגנַאלרעד
 ןבייהוצפיוא ןגייבנייא טזומעג ךיז טָאה ַאלָאײל ןוא ,טנַאה רעד ןופ ןלַאפ
 םינּפ ןייז זַא ,טקרעמַאב טָאה יז .ךיּפעט ןופ טערַאגיצ ןקידנענערב םעד
 זיא בייא זַא ,טגָאזעגרעטנוא ריא טָאה עיציאוטניא-ןעיורפ ריא .ךיילב זיא
 סעּפע ןופ ךיוא רָאנ ,טײהקנַארק סדניק ןופ זיולב טשינ ,ןקָארשרעד
 ןוא תוישק ןגערפ ןופ טייצ יד ןעוועג טשינ רעבָא זיא טציא .שרעדנַא
 :ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז .ךיז ןהנעטסיוא

 ,לָאטיּפש ןיא זיא דניק סָאד ,טעּפש טרעוו סע ,בייא ---
 -קירוצ םיא ןוא סנַארט ןופ טכַארבעגסױרַא םיא ןבָאה רעטרעװ יד

 םינּפ ןופ סייוש םעד טשיוװעג טָאה רע .טייקכעלקריוו רעד וצ טכַארבעג
 טנָאקעג טשינ םיא טָאה בייוו ןייז זַא ,טירט עסיורג ןלעטש ןעמונעג ןוא
 ,ןגָאינָא

 ,לזענ טימ טּפוזעג ןוא ןסעזעג ַאלָאײל זיא ןרָאפ ןופ טייצ עצנַאג יד
 ןעועג ןענעז ןגיוא יד .טרָאװ ןייק טדערעגסױרַא טשינ טָאה בייא ןוא
 סָאד ףייטש ןטלַאהעג ןבָאה ענייז טנעה יד ,ביוש רעד ףיוא טלעטשעגנָא
 ביוא ,ןטלַאהנָא סעּפע ןיא ךיז זומ רע זע זַא ,טליפעג טלָאװ רע יוװ ,לדער
 לָאטיּפש ןופ טייוו טשינ .טנורגּפָא ןפיט ַא ןיא ןלַאפּפָארַא רע טעװ ,טשינ
 -רַאק ענעמוג יד זַא ,ָאטױא םעד סיוא יירד ַא ןבעגעג הזגור טימ רע טָאה
 םעד ףיוא ןשטילג ךיז ןעמונעג ןוא ןָאטעג שטיווק ַא זַא ןבָאה רעדער
 ויטקניטסניא טָאה יז ,ןקָארשרעד ךיז טָאה ַאלָאײל .טלַאפסַא םענעקורט
 -ָאטױא םעד ןופ לטנעה םעניא טנַאה רעטכער רעד טימ טּפַאכעגנָא ךיז

215 



 רעגניז בקעי

 םעד ןטלַאהעגוצ יז טָאה טנַאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ,טייז ריא ייב לריט

 .טמערַאװעגסיױא ךיז טָאה לשפנ יינ ַא ּוװ ,ךיוב

 -- בייא טגָאז -- דניק ןרַאפ לכעליּפש ַא סעּפע ןפיוק ליוו ךיא ---

 ןוא ןעיירפרעד םיא טעװ סָאד .שיט-עיצַארעּפָא ןפיוא טייג רע רעדייא

 .שזַארוק ןבעג

 טנָאקעג עדייב רימ ןבָאה ןרָאפ טגנערטשעגנָא ַאזַא ןופ ! טָאג ןיימ --

 ,טריגַאער טשינ טָאה בייא רעבָא .קערש ןיא ַאלָאײל טגָאז -- ...ןעמוקמוא

 -עגניירַא ןענעז ,טנַאה רעד ןיא גייצליּפש ןטימ ,בייא ןוא ַאלָאײל ןעוו

 סָאד .לטעב סייו ַא ףיוא ןגעלעג דניק סָאד זיא ,לָאטיּפש ןיא ןעמוק

 יד .טכַאמעגוצ ןטלַאהעג רע טָאה ךעלעגייא יד .סַאלב ןעוועג זיא למינּפ

 ןקיאורַאב וצ ויטעדעס ַא ןבעגעג טַאהעג םיא טָאה רעטסעװשנקנַארק

 טָאה ַאלָאײל .שיט-עיצַארעּפָא ןפיוא םיא טמענ ןעמ רעדייא .ןוורענ ענייז

 ןייז ןעמונעג ,עלעכיט ןריּפַאּפ ַא טימ ןרעטש סדניק םעד טשיװעגּפָא

 רעװש טָאה סָאװ דניק ןפיוא טקוקעג טעמוא ןפיט טימ ןוא לטנעה

 ןגעוו רָאנ ןטכַארט המשנ רעצנַאג רעד טימ טלָאװעג טָאה בייא .טמעטָאעג

 "לע טימ סעומש רעטצעל רעד .טנָאקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,דניק ןייז

 -עגסיוא ַאזַא ייב זַא ,ךעלגעמ ןעד זיא; :טלסיירטעצ םיא טָאה ןרַאמ

 -ענגעק טעבנגרַאפ ןבָאה ךיז ןלָאז ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע יוװ טניירפ ןטווּורּפ

 .טקינײּפעג םיא סע טָאה -- "7 םיא ןגעק ןליפעג עשיר

 "ונרַאפ ןוא ץרַאה ןפיוא קירד ַא ןבעגעג םיא טָאה גרָאז-רעטָאפ יד

 םוצ לוטש ַא טקורעגוצ טָאה בייא .ןליפעג ענייז ןיא ןָאנבױא םעד ןעמ

 -סױרַא טשינ טָאה רע .ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןוא טצעזעגקעװַא ךיז ,לטעב

 ןעוועג זיא ןילַא רע .עינָאלד רעמערַאװ ןייז ןופ לטנעה סדניק םעד טזָאלעג

 "רעד ןענעז ןגיוא עטכַאמרַאפ ענייז רַאפ .קנערק ןייז ןופ טכַאװשעגּפָא

 .רעדליב ענעדישרַאפ ןעניש

 ,טלייצרעד לָאמַא םיא טָאה רעטָאפ ןייז זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 ןייז טימ ןעמַאזוצ םָארגָאּפ ַא ןופ ןפָאלטנַא זיא ,לגניי ןיילק סלַא ,רֶע יו

 רעביא ,דלַאװ ַא ךרוד ןפָאלעג זיא רע .ןדיי ךָאנ ןוא רעטומ ,רעטָאפ

 עדייז-עבָאב סבייא .ךייט ַא ןעמּוװשעגרעבירַא ןוא רעדלעפ עקיטָאלב

 ןבָאה םענייז רבח ַא טימ רע ןוא ,טָאטש רעיינ רעד ןיא ןבילברַאפ ןענעז

 .םיהַא ןעגנַאגעגקירוצ ןענעז ןוא עּפורג-ספמַאק ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 .ןעוועג טלַא טשינ רָאי ןצרעפ ןייק טלָאמעד ךָאנ זיא רעטָאפ רעד

 ,םולח ַא ןיא יו ,זיא דָאזיּפע-םָארגָאּפ סרעטָאפ ןטימ עיצַאיצָאסַא ןיא
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 טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעטרַאדעגסיוא ,רעגנַאל רעד םיא רַאפ ןענישרעד

 -עיצַארטנעצנָאק ןיא םיא טָאה'מ יו טלייצרעד טַאהעג וַאכָאד ןיא םיא

 ןדנובעגוצ םיא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשיניארקוא ייווצ ּוװ ,ןגָאלשעג רעגַאל

 ,בייל ןליוה ןפיוא ןגָאלשעג סעקינּפַאר ענרעדעל טימ ןוא ּפולס ַא וצ

 טעּפָאקעג לוויטש ןטימ םיא טָאה רעריפמרוטשרעבָא רעשישטייד רעד ןוא

 דרע רעד ףיוא ןגיל טזָאלעג םיא ייז ןבָאה ,ןטקיניײּפרַאפ ַא .ןיירַא ךיוב ןיא

 :ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה בייא .רעסַאװ ןּפָארט ַא ןֶא ,תעליתטמ ןצנַאג ַא

 "יוהבָארג ןוא ןשטנעמ עטסָארּפ ןופ ןביוהעגנָא סע ךיז טָאה טרָאד ךיוא

 ןיילק .היאר סבייא טלעטשרַאפ טָאה טיילקנוט ַא .ךעלטרעווכעטש עקיט

 ןעיורטעג וצ טַאהעג ארומ טָאה רע ,טליפרעד ךיז רע טָאה רעכיזמוא ןוא
 .יןליפעג ענעגייא ענייז

 ,יורפ ןייז ןקיאורמואַאב ֹוצ טשינ ידכ .טנייועצ ךיז טָאה דניק סָאד

 ןעקנורטעג ןוא לַאזטרַאװ ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רעטָאפ ןוא רעטומ

 ןרעיוא ענייז ןיא .לּפעק סדניק םעד ןטעלג ןביוהעגנָא בייא טָאה ,עװַאק
 ןעיירשעג יד ,סעקינּפַאר יד ןופ ײרעקַאנקעג סָאד ןעגנולקעג רעבָא טָאה

 רע .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא רעדניק עניילק ןופ ןענייוועג ןוא

 ןוא דלַאװ ןטכידעג א ןיא טעשזדנָאלב רעטָאפ ןייז יו ןעזעג טלוב טָאה

 טרעוװ שובלמ ןייז יו ,עטָאלב ןיא סיפ עסעװרָאב ענייז טימ טעשטּפָאט
 ןֹוא לּפעק סדניק םעד טעלגעג טָאה רע .דלַאװ ןיא ןגייווצ יד ןופ ןסירעצ

 ןייז וצ לטנעה סדניק םעד טקירדעגוצ רע טָאה טנַאה רעטייווצ רעד טימ

 ,ץרַאה

 ןעזעג טָאה רע .ןײרַא לַאזטרַאװ םעד ןיא קילב ַא ןפרָאװעג טָאה בייא

 טנייו ןוא טנעה עדייב עריא ןיא עװַאק עלעּפעט סָאד טלַאה בייוו ןייז יו

 יױרפ ַא קנַאדעג ןייז ףיוא טכַארבעגפױרַא טָאה ןייוועג ליטש ריא ,ליטש

 עלעּפעט םעד וצ טרירעגוצ טשינ ךיז ,ַאלָאײל יו ,טָאה סָאװ ,רעגַאל ןופ

 -ּפעשעג קידנענייו ,ליטש רָאנ ,ריא ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עװַאק

 -סױרַא טָאה סָאװ ,שטייד םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק טעוװ יז זַא ,טעשט

 ןסעזעג ענעי זיא עקיניזנַאװ ַא יו .טנעה עריא ןופ עלהפוע סָאד ןסירעג
 : טרעמָאיעג ןוא

 ןיק טשינ לי ךיא ,ַאקָאק רענַאקירעמַא ןייק טשינ לי ךיא --
 ..דניק ןיימ ,ךיא ליוו דניק ןיימ ,דַאלָאקָאש

 בייא .ןפָאלשעגנייא קירוצ זיא רע ,טנייועג טשינ רעמ טָאה יראמ

 א ,לזדלעה ןויב ךעלייל ןסייוו טימ טקעדעגנייא קילעפגרָאז טיא טָאה
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 ןופ ןכַאל טגעלפ רע .םינּפ סבייא ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה לכיימש רעביל

 טשינ זיא עקירעמַא ,ןטכַארט רע טגעלפ ,ןרָאהנירג ַא ;רעטָאפ ןייז

 ןביוהעגנָא ךיז סע טָאה ָאד ןוא ...הנידמ עיירפ ַא זיא עקירעמַא ,עּפָאריײא
 זיא רע ןעמעוו טימ ,טניירפ ענעגייא ענייז ןשיוװצ עקַאט ,ןײלַא םיא טימ

 רע .סיצַאנ יד ןגעק טפמעקעג ןעמַאזוצ ןוא לוקס ןיא ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ

 ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ טלָאוװר יו לטנעה סדניק ןייז ףייטש ןטלַאהעג טָאה

 ךיז ןבָאה רעדיוו .דלַאװעג טימ ןסיײרסיױרַא טשינ םיא ייב סע לָאז

 טשינ ןביא ךיז טָאה סע .טכַאמרַאפ ךעלקעדנגױא עדימ ענייז

 ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז סָאװ תונברק עלַא יד ךָאנ זַא ,ןביילג טלָאװעג

 ןגָאװצ ןוא דייר ענייש עלַא זַא ,עיטַארקַאמעד רעיינ ַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 רעד .רעמ טשינ ןוא ןשטנּוװ ענייש -- ןעוועג ,לַאפ ןטסעב ןיא .,ןענעז

 ןָא ןבייה ןטסירק זַא ,טגָאזעג טַאהעג "ןאמריוס, ַא סנייז ןיא טָאה ײבַאר

 ַא ןופ טייצ ַא וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ זַא ,ןדיי יד ןייטשרַאפ וצ רעסעב

 םעד ץלַא בייא טעז לייוורעד .טלעוװו עטבעלעגנעמַאזוצ ןוא ענעטפָאהַאב

 זיא סע .טפָא טדער רעטָאפ ןייז ןכלעוו ןגעוו ,ןדיי וצ סַאה ןשידָאמטלַא

 סע יװ .טסענ רעקיזיול רעקיזָאד רעד ןגעק עיטנַארַאג םוש ןייק ָאטשינ

 םעד ןיא טלזיר סָאװ סטכעלש סָאד ןעלצרָאוװּוצסױא רעווש זיא ,סיוא טעז

 טָאה רַאמלע סָאװ טנָאמרעד ךיז טָאה רע .טייהשטנעמ רעד ןופ טולבעג

 ןרעדנַא ןיק םיא טימ סעומש ןצנַאג ןייז ןיא טָאה קינ זַא ,טגָאזעג םיא

 סָאד רדסכ ןצונ ןטימ ."קייק רעד, יו טַאהעג טשינ ןבייא רַאפ ןעמָאנ

 -סערג רעד זיא בייא זַא ,טניירפ ענייז ןיא ןעגנערבניירַא קינ ליוװ ,טרָאװ

 ךרוד רעבָא ,לכיימש ןסיז ַא טימ קינ טדער םיא וצ .ףרּוװסױא רעט

 רַאפ טוג זיא סע סָאװ טסייוו בייא ביוא זַא ,ןסיוו םיא רע טזָאל ןרָאמלע

 -רעד רַאמלע .טנעדיזערּפ ןייק רַאפ ןפיול טשינ רעסעב רע לָאז ,םיא

 ןיא ּפַאלק ַא ןבעגעג ןבייא טָאה סע .ןקינ טימ ןייא טמיטש ןוא ךיז טקערש
 ןעמעוװ ,טניירפ ַא יו ךימ טעב רע ,הבוט ַא רימ טוט רַאמלע, : ןפיילש יד

 ךיז לָאז ךיא זַא -- רעדמערפ ַא יו רע טדער ךָאד ןוא ,ביל טָאה רע
 רערעטיב ַא ןזיווַאב ךיז טָאה םינּפ סבייא ףיוא "...ןסיירנייא טשינ

 -ערעק טפַארק ערַאבעזמוא ןַא סעּפע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא ; לכיימש
 טָאה ,לכיימש-לוטיב ןבלעז ןטימ .ליּפש-סוקָאפ-סוקָאה עקיזָאד יד טעו

 םעד ןייז רבוג ןָאק טסייג רעד :לטרעוװ ַא סרעטָאפ ןייז טגָאזעגכָאנ רע

 "נידַאב עטסרעוװש יד ןגָארטרעביא ןָאק שטנעמ רעכעלרעניא רעד ,ףוג

 יי-.ןעגנוג
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 -ױלגרעבַא ןרָאװעג טציא רע זיא ,םורפ ןעוועג טשינ זיא בייא שטָאכ

 טרעטנַאלּפרַאפ ,ןיילַא טָאג רעדָא ,לזמ סָאד זַא ,טביילגעג טָאה רע .שירעב

 םיא ןריפרעד סָאװ ,ןטײקכעלדנעטשרַאפמוא ןופ ץענ ַא ןיא שטנעמ םעד

 זיא, .טנעה סלרוג ןיא גיײצליּפש ַא זיא שטנעמ רעד .ןדייל עקיטסייג וצ

 טימ טעווערעק שרעדנַא ץעמע זַא ,ףוג םעד ןייז רבוג טסייג רעד ןָאק ױזַא יו

 ןטכענ ןסיוו טנָאקעג בייא ןעד טָאה .טגערפעג ךיז רע טָאה --- *? ןבעל ןייז

 ןעמ טעװ ,טנוזעג ןוא שירפ ןעוועג זיא סָאװ ,דניק ןייז זַא ,ןטכענרעייא יצ

 ,עיצַארעּפָא עקידשפניחוקיּפ ַא ףיוא ןיירַא לָאטיּפש ןיא ןעמענ ןזומ םעצולּפ

 רע טָאה ?ןעװעג טשינ םייה רעד ןיא זיא רע ןעוו טלָאמעד דָארג ןוא

 ןפוא ַאזַא ףיֹוא ןלעװ טניירפ עטסעב ענייז זַא ,סיורָאפ ןסיוו טנָאקעג

 רע זַא ,טגָאזעג ןײלַא טָאה סָאװ ,רַאמלע ןוא ? םיא ןגעק ןטערטסיױרַא

 ךיז לָאז רע זַא ןדערוצ רָאג םיא ליוו ,םיא רַאפ ןעמיטש רעסעב טעװ

 ,., לרוג ןייז ןבעגרעטנוא

 -- .דניק קידנפָאלש ןייז וצ ןָאטעג ץפיז ַא בייא טָאה -- ,ןיינ --

 טרעװ סָאװ םעד ןופ ןליפעג יד ןיא ןעגנירדניירַא טשינ ןָאק רענייק

 ,םַאטשפָא ןייז בילוצ טסַאהעג

 סָאװ טפַארק רערַאבעזמוא רעד רַאפ ןקערש ןביוהעגנָא ךיז טָאה בייא

 ןעוועג םיא זיא סע .טנעה יד ןיא דניק ןוא בייוו ןייז ןופ לרוג םעד טלַאה

 ,רעסעב טשינ ביוא ,זיא ,סבָאקיישזד בייא ,רע זַא ,ןטכַארט וצ טוג ױזַא

 ,ןפַאש ןָאק רע זַא ,שטנעמ ןכעלטינשכרוד ַא ןופ שרעדנַא טשינ רעכיז ךָאד

 וצ רעיושוצ רעוויסַאּפ ןייק טשינ זיא ןוא ,ןריפ ןוא ןריגיריד ,ןגעװַאב

 זיא סע זַא ,ןעזעגנייא טציא טָאה רע .ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעגנוניישרעד

 יױזַא זיא סע; .טײקשרעדנַא ןופ לוע םעד ןגָארט וצ טכייל ױזַא טשינרָאג

 ,ליוה ןעזעג ךיז טָאה רע .טצפיזעג רע טָאה -- "...רעווש ױזַא ...רעווש

 ןטיה ןוא ךַאװ ןייז קידנעטש ףרַאד ןעמ .קעדוצ ןָא ןוא ץוש ןָא ,טעקַאנ
 .ןטָאש ַא רַאפ וליפַא ,ןגיוא רעטנזיוט טימ ךיז

 -רעביא שטנעמ רעכעלרעניא רעד ןָאק ןדייל עקיטסייג לפיוו --

 ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ זיא רשפא -- .טגערפעג ךיז רע טָאה -- ?ןגָארט

 ייװירּפ עסיורג ַאזַא טשינרָאג זיא סע :טגָאזעג טָאה רע ןעוו ,טכערעג ךָאד

 בייא ךיז טָאה -- רשפא ןוא ?הביס םוש ןָא טגלָאפרַאפ ןרעו וצ עיגעל

 ,טנַאזעג טָאה רע ןעוו ,טכערעג ןיקפיר רעטסימ זיא -- ,טגערפעג רעטייוו
 ןדיי ןוא רעשידיי ַא ןעוועג זיא למיה רעד ּוװ ,םייה רעטלַא רעד ןיא זַא
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 ַא ןוא דיי ַא ןעװעג די רעד זיא ,טפול רעשידיי טימ טמעטָאעג ןבָאה

 4 שטנעמ

 ןופ ץעג ַא ןיא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא רע זַא טליפרעד טָאה בייא

 .טפַאשרַאפ טשינ ןגינעגרַאפ ןייק םיא טָאה סָאװ ,ןטָארד עקיכעטש

 :ןָאטעג גערפ ַא ךיז רע טָאה םיצולּפ

 -עגוצ טָאה טָאג הרצ עיינ ַא רַאפ סָאװ ,ךיא סייוו סָאװ ,עקַאט ,ונ;

 *.4 ןגרָאמרעביא רעדָא ןגרָאמ ףיוא רימ רַאפ טיירג

 טלָאװעג טשינ רעמ רעבָא בייא ךיז טָאה דניק ןוא בייוו ןייז עגונב

 -רעכיז עטולָאסבַא טלָאװעג רע טָאה ייז רַאפ .םיסנ ןייק ףיוא ןזָאלרַאפ

 ,טפעשעג סיורג ַא טיובעגפיוא ןוא טרעסערגרַאפ רע טָאה ייז בילוצ .טייק

 רע טייג ,טגרָאזרַאפ ןוא ךעליירפ ,ךעלקילג ןייז ןלָאז ייז זַא .ייז בילוצ זיולב

 ןייז ןגייברַאפ רעבָא .עטלעטשעגנָא ןוא םינוק טימ ןסימָארּפמָאק ףיוא ןייא

 ,שטנעמ סיוא ןייז ,ןבייא רַאפ הדירי טניימעג טָאה ,בולק םעד ןיא ץלָאטש

 רע טָאה סָאד ,ללכה-ןמ-אצוי רעד ,סבָאקיישזד בייא ןייז טשינ ןוא ,ןלַאפעג

 .ןעגנילשּפָארַא טנָאקעג טשינ

 טריטיװַארג ץרַאה עכעלשטנעמ סָאד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןבייא

 ןרעהפיוא טעװ רע ןעװ טנעמָאמ ןטימ ןוא ;תובשחמ יד טימ קידנעטש

 רע טעװ ,שרעדנַא סעּפע טימ ךיז ןבעגּפָא ןוא טניירפ ענייז ןגעוו ןטכַארט

 םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא רע טָאה רעבירעד .בולק םעד ןוא ייז ןסעגרַאפ

 ,טפעשעג ןיא ,גָאטײב ,אלימ .חומ ןייז ןופ ןסױטשסיױרַא ייז טריבורּפ

 ךָאנ זיא ,ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ טימ ןפרָאװרַאפ ןעוועג זיא רע ןעוו

 יז ןגעװ טכַארטעג טשינ טעמכ רע טָאה טלָאמעד ,ןדיילרעד וצ ןעוועג

 .קנַאדעג ןייז ןיא ףױרַא יז ןכיוט ,סענזיב ענייז טזָאלרַאפ רע רעבָא רָאנ יו
 יז ןסקַאװ -- ןצונַאב טשינ רָאנ ךיז לָאז רע ןעלטימ ַא רַאפ סָאװ טימ

 -מוא םיא ןכַאמ ,םיא ןענעּפָאװטנַא ןעקנַאדעג עקיזָאד יד .סיוא קירוצ

 .קיטכעמ

 -- ןייצ ענייז טימ טצירקעג רע טָאה -- ,ױזַא ָאי ןיוש זיא סע ביוא,

 ייזיא סבָאקיישזד בייא רעוו ןזייוו ךָאנ ייז ךיא לעוו

3200 
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 קיצרעפ ןוא ריפ לטיּפַאק

 ןטנעמָאמ עכעליירפ ןוא געט עכעלקילג

 לרעמיצ ןיא .ןרָאװעג ןסירעגרעביא םיצולּפ ןענעז תובשחמ סבייא

 -ַאשז ענירג ןיא ןַאטעגנָא ,רענידַאב-לָאטיּפש ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענעז

 זיא ייז טימ .ףָאטש ןבלעז םענופ ךעלעּפַאק ,ּפעק ערעייז ףיוא ןוא ןטעק

 טריפעגניײרַא ןבָאה ייז .ןסייוו ןיא ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא ןענישרעד ךיוא

 רענידַאב יד .ץַאלּפ םעד טכַאמעג יירפ טָאה בייא .לטעב לָאמש ,סייוו ַא

 "קעװַא סע ןוא ערדלָאק ַא ןיא דניק סָאד טלקיוועגנייא קיטכיזרָאפ ןבָאה

 עדיײז-עבָאכ ןוא רעטומ ,רעטָאפ .לטעב ןשיגרוריכ םעד ףיוא טגיילעג
 ןבָאה סָאװ עטלעטשעגנָא-לָאטיּפש יירד ?ד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז

 ףיוא ,רעטסעװש-ןקנַארק יד טָאה רעטייועלע םייב .לטעב סָאד טריפעג

 "ןבענ ַא ןיא ןטרַאװ ןענָאק ייז זַא ,ןרעטלע יד טרעלקרעד ,ןפוא ןלעדייא ןַא

 רעד ןופ גנַאגסױא םעד ןגעוו ןרינָאפעלעט ייז טעװ רָאטקָאד רעד זיב ,לַאז

 ןייגוצקירוצ יװ טַאהעג טשינ הרירב ערעדנַא ןייק ןבָאה ייז .עיצַארעּפָא
 ,ןטרַאװ טרָאד ןוא לַאזטרַאװ ןיא

 טלָאװ רשפאק : טלמרומעג ןוא קירוצ ןוא ןיהַא טזײרּפשעג טָאה בייא
 יז ןוא ,בולק ןצנַאג ןטימ הרּפכ ןגָאלש לָאז רע זַא ,ןעועג רעסעב ךָאד
 טעװ רע ?"סדייה רעטסימ ןוא סלקעשזד רעטקָאד, יד ןקוקנָא טשינ רעמ
 ?דניק ןוא בייוו ןייז טייצ רעמ ןעמדיוו ןוא טניירפ עיינ ןכוזּפָא ךיז
 -ןַצּפָא ןעוו ןסיוו ףרַאד רעקיטילָאּפ ַא זַא ,טכערעג רַאמלע עקַאט זיא רשפא
 ןעוועג זיא בייא ? קסַארט ַא טימ ןלַאפ ןפרַאד טשינ לָאז רע ידכ ,ןטערט
 ,לַאפנייא ןקיזָאד םעד טַאהעג לָאמ ןטשרע םוצ טלָאװ רע יװ ,טנַאּפשעג
 ןופ ןסָאלפעגּפָא ןעועג טלָאװ טולב עצנַאג סָאד יװ ,רע טָאה ןעזעגסיוא
 רעד .טסיײרטעג יז ןוא ןַאלָאײל טימ ןסעזעג יא רעטומ יד .םינּפ ןייז
 ,לַאנרושז ַא טנעיילעג טָאה ,לַאז קע ןרעדנַא ןיא ,רעטָאפ

 ,טונימ ןייא ןייק טשינ טרטּפ רע !טנעײיל רע רָאנ ,טנעייל רע קר --
 -- ןעגנואיצַאב עכעלשטנעמ ןופ דיײשַאב םעד ןכוז ןייא ןיא טלַאה רע
 טָאה רעטָאפ רעד יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ךיז וצ טגָאזעג בייא טָאה
 עטצענערגַאבמוא וצ ןריט יד טיירב ןענעפע רעכיב :טגָאזעג לָאמ ַא םיא
 ןוא ןעז וצ ןריריּפסניא רעכיב .דנַאטשרַאפ ןוא ןסיוו ןופ ןטנָאזירָאה
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 םעד ןענרעל ןוא ,ןטלַאטשעג ןוא סנבעל ענעדישרַאפ רעטנזיוט ןייטשרַאפ

 סָאװ ,קירב יד ןענעז רעכיב .ןבעל ןיא ךיז ןענעדרָאוצנײא יװ שטנעמ

 ,טפנוקוצ רעד טימ ,טרַאװנגעק רעד ךרוד ,טייהנעגנַאגרַאפ יד טדניברַאפ

 ןופ המכח יד ןוא טייקפיט יד ,טייקנייש יד ןעמ טעז רעכיב ןיא זיולב

 ןגעו ךוב עכעלברעטשמוא סָאד ,רעכיב עלַא ןופ ךוב סָאד רעבָא .ןבעל

 .ך"נת רעד זיא -- טייקכעלשטנעמ ןוא ןשטנעמ

 ןופ זיא סָאװ ,רעטָאפ ןייז וצ האנק א טליפעג טציא טָאה בייא

 ,זיא ןטַאט םעד .ןביולג ןטסעפ ַא טימ ןרָאװעג ןגיוצרעד ןָא טייהדניק

 טָאה רע לייוו ,סרוקיּפא ןַא ןרעו וצ טכייל ןעוועג ,גנוניימ סבייא טיול

 ,רעווש ךיוא סָאד רעבָא זיא םיא .ןעיירפאב ךיז ליוו רע סָאװ ןופ טסוװועג

 רעוש םיא זיא רעבירעד .דמערפ ןצנַאג ןיא םיא זיא עיגילער לייוו

 תוהמ םעד טשינ וליפַא סייו רע סָאװ ,גנוקידלושַאב ַא ןגָארטוצרעביא

 ןיא טסייוו רע לייוו ,ןעמוק וצ קירוצ טכייל וליפַא זיא ןטַאט םעד .ריא ןופ

 טשינ לָאמנייק ןירעד רעבָא ךָאד זיא רע .קירוצ טמוק רע סָאװ וצ סיורָאפ
 -קעװַא ךיז טָאה רע ! תישארב ןופ ןביוהנָא טשרע ךָאד ףרַאד רע !ןעוועג

 סָאװ ,לַאנרושז ַא ןיא ןקוקנײרַא ןעמונעג ןוא רעטָאפ ןייז ןבעל טצעזעג

 בייא .ןענעייל טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה רע .קנַאב רעד ףיוא ןגעלעג זיא

 טפרַאדעג ךימ רע טָאה ןקעטש ַא טימ/,, : רעטָאפ ןייז ףיוא זייב ןרָאװעג זיא

 ענעי ןעגנערבקירוצ ןָאק רע ןעוו ,ָא ."ןענרעל ךיז לָאז ךיא זַא ,ןעגניווצ

 טלָאװ רע יוװ ,ליפעג סָאד טַאהעג טציא טָאה בייא ...ןרָאי ענעדנווושרַאפ

 .יףוג ןייז וצ עטּפעלקעגוצ ַא ,טיוה עדמערפ ַא ןגָארטשג ךיז ףיוא

 .רָאי טכַא דלַאב ןיוש טרעוו ירַאמ -- רעטָאפ םוצ רע טגָאז -- ,ַאּפ --

 ,הווצמ-רב ןרעוו ןפרַאד רע טעוװ ,ןעיירדסיוא ךיז טעוו'מ רעדייא

 -עג רעטָאפ רעד טָאה -- .םעד ןגעװ טכַארטעג ךיוא בָאה ךיא --

 ענייז ףיוא לַאנרושז םעד טגײלעגנעמַאװצ השעמ-תעב ןוא טרעפטנע

 | .ןעינק

 ,טגָאזעג בייא טָאה -- .,ןענרעל םיא טימ טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ---

 -רַאפ טימ ןוז ןייז ףיוא טקוקעג רעטָאפ רעד טָאה -- ? ךיא ,רעוו ---

 ,גנורעדנוו
 טשינ טייצ ןייק וטסָאה ןיילק ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ַאּפ ,וד ,ָאי --

 .טייצ ךס ַא וטסָאה טציא .טַאהעג

 ,לוש ַא ןיא רעבָא --- .סבָאקיישזד דוד טגָאז -- .תמא זיא סָאד --

 .ַא ןופ החגשה רעד רעטנוא ןוא םירבח טימ ןעמַאזוצ רעמיציסַאלק ַא ןיא
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 ,ןדייז ַא ןופ סעיצקעל עטַאוװירּפ יו רעסעב ליפ זיא ,רערעל ןלענַאיסעּפָארּפ

 ,עקירעמַא ןיא טשינ רעבָא ,ךַאז ַאזַא ךעלגעמ ןעוועג זיא עּפָאריײא ןיא

 ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,גנואיצרעד עשידיי יד זַא ,טליפעג טָאה בייא

 -מעק יד םיא ןיא טכַאװשגעּפָא ,טריזיליבָאמעד םיא טָאה ,לּפמעט ןיא
 -עבעגמוא ןַא יו ךיז טליפ רע .טפַארק-דנַאטשרעדיװ יד ןוא טייקשירעפ
 ןוא ןריובעג ָאד זיא רע שטָאכ ,החמש רעדמערפ ַא ףיוא טסָאג רענעט

 רע לי ,םיא ייב ןעזרַאפ טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ טָאד .ןרָאװעג ןגיוצרעד

 -רַאפ טלָאװעג בייא טָאה דניק ןייז ךרוד .דניק ןייז ייב ןרזחרעביא טשינ

 טָאה םיא .ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,םיתועט יד ןטכיר

 טימ ןעמיטש טשינ טעװ גנואיצרעד סדניק םעד ביוא ,טרַאעג טשינ וליּפַא
 רַאפ דניק ןייז ןכַאמ וצ .גנוריפפיוא רעכעלטפעשעג ןוא ועכעלגעט ןייז

 .גנובערטש ןייז ןעוועג טציא זיא דיי ןקיניזטסוװַאב ןוא שטנעמ ןצנַאג ַא
 .ןפורעגּפָא ךיז טָאה רע .טדייל רע סָאװרַאפ ןסיוו שטָאכ רע לָאז ,ןדייל ביוא

 סעּפע ָאי ךיא בָאה רשפא .ורביה ןיא רָאי ריפ ןעגנַאגעג ןיב ךיא --
 ןייז לָאז ירַאמ זַא ,ליו ךיא .ןסעגרַאפ ץלַא רעבָא בָאה ךיא ,טנרעלעג
 -- ךיא יװ טשינ ןוא ,דיי ַא זיא רע סָאװרַאפ ,ןסיוװ לָאז רע ,דיי רעלופ ַא
 ,שטנעמ רעטנוזעג ַא ןייז לָאז רע זַא ,ליוו ךיא .רעהַא טשינ ןוא ןיהַא טשינ
 טציז רעטָאפ רעד זַא ,ןעזעג טָאה בייא --- .שיילפ ןוא טולב ןקיטסייג טימ
 ּוא ,טנַאועג טסָאה ןײלַא וד -- טהנעטעג רעטייו רע טָאה ,טכַארטרַאפ
 טרָאד לייװ ,טשינ ריד טלעפעג ,גנַאלַאב ךיא ּוװ ,לּפמעט-םרָאפער רעד
 .לוש-קיטנוז ַא זיולב טרָאד ייז ןבָאה וצרעד .םזיטנַאטסעטָארּפ טימ טקעמש
 העש ןייא ןיא ןענרעל ןעמ ןָאק ,טגָאזעג סנייטש'מ ,טייקשידיי ַא רַאפ סָאװ
 ..? ךָאװ רעד ןיא

 דוד ךיז טָאה -- דיר עניײד ןייפ רעייז רימ ןלעפעג סע --
 טָאװ רע .טקוקעגנָא טוג םיא ןוא ןוז ןייז וצ טיירדעגסיוא סבָאקיישזד
 ,ךָאד טסייוו וד רעבָא --- טצעזעגרָאפ ןוא ןלירב-ןגיוא ענייז ןָאטעג שיװ ַא
 טשינ ןליּפַא ךיז טָאה ןביולג ןיימ ,לּפמעט ןייק וצ טשינ גנַאלַאב ךיא זַא
 זיולב .ןדיי-םרָאפער יד ןופ ןביולג רעד ,ןגָאז רימָאל ,יוװ ,טלצרָאװרַאפ
 ַא ןדניבוצוצ ףיוא גונעג טשינ ןענעז רוטַארעטיל ענייש ןוא ךַארּפש
 ,ןלָאבמיס ,סעינָאמערעצ ,םיבוט-םוי ןבָאה ףרַאד ןעמ .קלָאפ ןייז וצ שטנעמ
 .טשיג יד ,רימ .טָאג ןיא ןביולג ַא רשפא ןוא ןטייקילייה עזעיגילער
 טשינ ןוא ןביולג ןשימסָאק ןייק ןפַאשַאב טשינ ןבָאה ,ןדיי עזעיגילער
 ערעזדנוא ןדניבוצוצ ןעגנולעג טשינ זדנוא זיא רעבירעד ,הביבס ןייק

323 



 רעגניז בקעי

 ןיא טשינ ךיוא ןוא ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא טשינ ,ךיז וצ רעדניק

 ,קרָאי-וינ

 ,טריגַאער שיגרענע בייא טָאה -- !ןפַאשַאב סָאד ןעמ ףרַאד --

 רעטלַא רעד טָאה -- ,ןַאטנָאּפס טשינ ךיז ןפַאשַאב ןכַאז עכלעזַא ---

 -עגנייא ןייז ןעמ ףרַאד ,ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ -- .לכיימש ַא טימ טגָאזעג

 --- עיצידַארט ןופ ןעמוק סָאװ ,סעינָאמערעצ טימ ןבעל-רעגייטש ַא ןיא טבעל

 יד ןיא טלצרָאװרַאפ ,גנולקיװטנַא ןרָאי רעטרעדנוה ןופ טַאטלוזער רעד

 ,ןינע רענעסָאלשעגּפָא ןייק טשינ זיא ,ןוז ןיימ ,טייקשידיי שטָאכ .רעצרעה

 ,גנופַאש עקיטסייג ,עכעלרעהפיואמוא ,עקיבייא ,גנואיינַאב טניימ טייקשידיי

 טזָאל ךורע-ןחלוש רעד .ןעגנוגנידַאב ןוא ןטייצ עיינ וצ ךיז ןסַאּפוצ ךיוא

 ,ןלָאבמיס ךיז ןיא טגָארט עיצידַארט לייוו ,ןריזינרעדָאמ טשינ רעבָא ךיז

 ןענעז ,בוט-םוי ןוא תבש ןופ סעינָאמערעצ ןוא ןלָאבמיס עשידיי ןוא

 טשינ רעבָא ןענעז ,ןשטנעמ ענרעדָאמ ,רימ .ןביױלגרעבַא טימ ןדנוברַאפ

 ,טוג זיא טוט החגשה יד סָאװ ץלַא ,"...בוט יכ יהל ודוה, .שירעביױלגרעבַא

 -ינרעדָאמ טימ סמַאזניימעג ןייק טשינ רָאג ןבָאה "סנימאמ ינא; יד ןוא
 ענייש ןוא ןלַאוטיר ,עיגילער ,טָאג ןבָאה סָאװ ,ןטסימרָאפער יד .עיצַאז

 ,למהרבא קנעדעג ,לָאצ ַא ןלײטּפָא ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןעלּפמעט

 רעשידיי רעד ןופ סעינָאמערעצ ןוא םיגהנמ עטלַא יד ןופ ,לָאצ ַא זיולב

 -עכָאװרַאפ ןבָאה ייז .ןטַאטלוער עטכעלש טכַארבעג סָאד טָאה ,עיגילער

 .םוטקילײה עשידיי סָאד טשיאיוגרַאפ ןוא םיבוט-םימי עשידיי יד טקיד

 -םוחת םעד רעבירַא טזײרּפש רענייא זַא ,טייקשידיי טימ ןיוש זיא יױזַא

 ַא ןָא עקַאט זיא הרות עשידיי יד .ּוװ טסייוו טָאג ,ןָא רע טרַאּפש ,תבש

 רעבָא ,ןעלדנַאה ןוא ןטכַארט ןופ ןליוו ןעיירפ ןייז טָאה דיי רעד ,ץענערג

 .יךורע ןחלוש רעד

 ןףוקית ַא דיי ןטושּפ םעד ןבעגעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד ,תמא

 רעשידיי ןופ תווצמ יד ןייז םייקמ ןיא ןביוהרעד ,טקעדטנַא םיא טַאה יז

 טָאה ץרּפ .ל .י .ןבעל ןטעװערָאהרַאפ-רעװש ןכעלגעט-גָאט ןייז ןיא ,לַארָאמ

 יד ןעגנוזַאב טָאה רע .דיי םעד רַאפ ץרא-ךרד ןופ ליפעג ַא טצנַאלפעגנייא

 םעד ןעגנוזַאב טָאה םכילע-םולש ןוא ;םייבר ,הלבק ,טייקיטסייג עשידיי

 "לעב ןשידיי םעד ,לארשי קלָאפ ןטלַא םעד ןופ ,אבס לארשי ןופ טסייג

 ןזיילסיוא ןליוװ סָאװ ,ןכָאװ רעד ןופ ןדיי עכעלרע ,עטהגאדרַאפ יד ,ןוחטב

 םעד רַאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג ןענעז ןוא הרוחש-הרומ ןופ טלעװ יד

 ןוא שטנעמ םעד ןיא טביולג "רעקיכלימ רעד היבוט, .תמא ןקיבײא

 ..המשנ סנשטנעמ םעד ןביוהרעד ליוו "סמייח בר המלש,
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 עסיורג יד ןעגנוזַאב רעביירש עשידיי יד ןבָאה ,למהרבא ,טסעז וד יו

 ךיוא ןוא רעגייטשסנבעל ןשידיי םעד ,עיצידַארט רעשידיי רעד ןופ ןעעדיא

 טיובעג טשינ ןוא ,ןזיוועגנָא טשינ םיגהנמ עיינ ףיוא רעבָא .ךורע-ןחלוש םעד

 ןדיי ייב .."סנימאמ-ינאק עיינ ןייק טשינ ךיוא ןוא תווצמ ג"ירת עיינ ןייק

 ןָאק ןעמ ,קירטש םעניד ַא ףיוא ןייג וצ יוװ זיא ,בוריע םעד ןיײגוצרעבירַא

 טשינ רעביירש עשידיי יד ןבָאה ,טסעז וד יװ ..ןרעוװו טקוזינעג טכייל
 שיצידַארט ןָא לייו ,ןעגנוזַאב ייז רָאנ ,ןעגנוטסעפ עטלַא יד טרעטשעצ

 טיובעג זיא סָאװ ךורע-ןחלוש רעד .םויק ןייק ןבָאה טשינ קלָאפ ןייק ןָאק

 ,"םייח-חרוא, ןפורעגנָא עקַאט טרעוו ,ןבעל-רעגייטש ןוא עיצידַארט ףיוא

 ןענעז ,ןוז ןיימ ,ָאד ָא-טָא .,שיט ןטיירגעגוצ םייב טסַאג רעקידעבעל ַא
 טייצ רעד טימ ךיז טלָאװ רשפא ..ןייטש ןבילבעג ןדיי ענרעדָאמ רימ

 ןייק ןבעגעג טשינ זדנוא ןעמ טָאה ,רעגייטשסנבעל רעיינ ַא טרימרָאפסױא

 סיצַאנ יד ןעוו גנוי וצ ןעוועג זיא טייקשידיי ענרעדָאמ סָאד .ןטייקכעלגעמ

 ןָאילימ סקעז ןופ ןבעל טלצרָאװעגניײא ןַא ןטינשרַאפ ןבָאה סעקיװעשלָאב ןוא

 -סױרַא ךיז טָאה --- טייקיניילק ןייק טשינ זיא ןשטנעמ ןָאילימ סקעז ,ןדיי

 -- ןבעגעגוצ טָאה רע .ץרַאה סבָאקיישזד דוד ןופ ץפיז רערעווש ַא ןסירעג

 ןיא ןוא ָאד זַא ,ןפָאה רימ .גנוי ךָאנ זיא בושי רעשידיי רענַאקירעמַא רעד

 לָאמ ַא טימ רע טָאה -- ,רעבָא .סעיינ סעּפע ןקיּפסיוא ךיז טעװ לארשי

 יד ןַא ,ןפָאה רימָאל לייוורעד .םעד ןגעוו ןדער ךָאנ ןרימ --- טקַאהעגּפָא

 ,טנוזעג ןייז טעוו דניק סָאד ןוא םולשב ןײגכרודַא טעװ עיצַארעּפָא

 זַא ןעגנולקעצ ךיז טָאה ןָאפעלעט רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןבייא
 עיצַארעּפָא יד זַא ,הרושב עטוג יד ןגָאזנָא םיא רָאטקָאד רעד טפור סָאד
 ןפָאלעגוצ זיא ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע .םולשב ךרודַא זיא
 טָאה רע .שרעדנא ןצעמע ןפורעג דָארג ןעמ טָאה סָאד .ןָאפעלעט םעד וצ
 .טצעזעגוצ ריא וצ ךיז רע טָאה ,ןײלַא טציז בייוו ןייז זַא ,טקרעמַאב
 ףיוא טקוקעג רע טָאה ,טימעג ןכָארבעג ַא טימ ןוא קידנגייווש ,טרינגיזער
 ןביוהעגפיוא טָאה רע .תונמחר ןוא טפַאשביל טימ ּפָאק םענעגיובעג ריא
 סעּפע טימ ןטכיולעג טָאה סָאװ ,םינּפ ריא ןיא טקוקעגניײרַא ןוא ּפָאק ריא
 ןייז .ןטוג םוצ ןזָאלסױא ךיז טעװ ץלַא זַא ,טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,סניֹוזַא
 עסייו עריא טקעלּפטנַא טָאה ַאלָאײל ךיוא .טלכיימשעצ ךיז טָאה םינּפ
 ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןוא טסורב ןייז ףיוא ּפָאק ריא טגײלעגקעװַא ןוא ,ןייצ
 םיא ךיז טָאה הבשחמ ַא ןוא טנַאה ןייא טימ טליהעגנייא יז טָאה בייא
 ןייג וצ טדערעגוצ ןעוועג טשינ םיא טלָאװ יז ןעווק :חומ ןיא טעבנגרַאפ
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 ןיא טלָאװ רע .ןעמוקעג טשינ תורצ עלַא יד וצ רע טלָאװ ,שיפ ןּפַאכ
 ךיילג סע רע טלָאװ ,לַאפנָא םייב ןוא ,דניק ןטימ טליּפשעג ךיז םייה רעד
 ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו ,רעבָא ."ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןעמענ טנָאקעג
 יז טָאה ?ןקידלושַאב יז רע לָאז סָאװרַאפ :ןעניזַאב דלַאב ךיז רע טָאה
 ...הבוט ןייז טניימעג טָאה יז ? ןריסַאּפ ןלעװ ןכַאז עלַא יד זַא ,טסּוװעג ןעד
 ןבעגפיוא רע לָאז; :טכַארטעג ייברעד ןוא רָאה עריא טעלגעג טָאה רע
 רעטיצ ַא טָאה רע *..? דניק ןוא בייוו ןייז ןקיסעלכַאנרַאפ רעדָא בולק םעד
 ,קנַאדעג ןשירַאנ םעד ייב ןָאטעג

 טָאה רע .לרוג ןייז טימ ךיז ןעמענרַאפ ערעדנַא יו םישדח ןיוש
 ןלעטשוצנגעקטנַא טכער ַא רָאג טָאה רע יצ ,ןעלפייווצ ןביוהעגנָא םיצולּפ
 טניירפ-בולק יד יבגל יא ,ןעמונַאב םיא טָאה ליפעג-דלוש ַא .ןעמעלַא ךיז
 ןדייב טָאה רע זַא ,טלעטשעגטסעפ ןוא ,דניק ןוא בייוו ןייז יבגל יא ןוא
 טייקטנוזעג רעד בילוצ .טייקנבעגעגרעביא ןוא גרָאז קיניײװ טימ טלדנַאהַאב
 טלָאװ סָאד .טייז ַא ןיא ןטערטּפָא טפרַאדעג רשפא רע טלָאװ בולק ןופ
 טציא םיא זיא ַאלָאײל .עילימַאּפ ןייז רַאפ הבוט ַא ןעוועג אלימב ןיוש
 ריא טקורעגניײרַא דָארג יז טָאה עגר רעד ןיא .רעייט רעמ ךָאנ ןרָאװעג
 ריא ןופ טייקסיז יד ןעקנורטעג טָאה בייא .םעזוב ןייז ןיא לטנעה םערַאװ
 ךיז רעבָא ןָאט שוק ַא ריא ןוא ןגייבנָא טלָאװעג ךיז טָאה רע .רירַאב
 | ןשטנעמ ןופ טרַאװנגעק ןיא סָאד ןָאט וצ ןופ ןטלַאהעגקירוצ

 -וי ַא .עװַאק עלעּפעט ןריּפַאּפ ַא ןבייא ןגָארטעגוצ טָאה רעטומ יד
 ,רענעפָאלשרַאפ ַא טכײלשעגנײרַא ךיז טָאה קיצנַאװצ רָאי ַא ןופ ןַאמרעג

 קיציּפש ,לָאמש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לבייו קידרעגנַאװש ,רַאד ַא טימ

 טריפעגניירַא טָאה עטרעגענ עגנוי ַא .רָאה עדנָאלב ,ענעפרָאװעצ ןוא לזענ
 ןביוט עסייוו יװ .טנַאה רענעדנוברַאפ ַא טימ ףלעווצ רָאי ַא ןופ לגניי ַא

 "טרַאװ ןרעביא קירוצ ןוא ןיהַא ךיז טגעוװַאב רעטסעוװש-ןקנַארק יד ןבָאה

 ןייז ףיוא ןקוק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא עװַאק יד טּפיזעג טָאה בייא .לָאז

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה לַאזטרַאװ ןופ ןריט עדייב .לרעגײזטנַאה
 ,ןכַאמוצ ןוא ןכַאמפיוא

 ןטלַאהעג ַאלָאײל טָאה ,טסורב סבייא ףיוא ּפָאק ריא טרַאּפשעגנָא

 ןוא טמערַאװעג ןבייא טָאה סָאד .ץרַאה ריא וצ טנַאה ןייז טקירדעגוצ

 יז יו -- ףיט ןוא לַאמרָאנ טמעטָאעג טָאה ַאלָאיל .טעשטשַאלעג

 לָאז סע ידכ .ןבעל שידיי ,יינ ַא טרעיעג טָאה ריא ןיא ,ןפָאלשעג טלָאװ

 ןוא טייז ריא ןופ טנַאה ןייז ןעמונעגוצ רע טָאה םעווקַאב רעמ ןייז ריא
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 -נעס רעמ ןעוועג טציא זיא רע .ךיז וצ ּפָאק ריא רעקרַאטש טקירדעגוצ

 ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,דניק ןבילוצ זיולב טשינ ,קידוועליפ ןוא וויטיס

 טמעטָא סָאװ ,לשפנ םעד ןוא בייוו ןייז בילוצ ךיוא רָאנ ,שיט-עיצַארעּפָא

 טָאה ,ןעמעטע קיאור ןוא לַאמרָאנ ריא .רעטומ רעד טימ ןעמַאװצ טציא

 ןיא טציא טגיל טלעװ עצנַאג יד זַא ,קנַאדעג ןפיוא טריפעגפיורַא םיא

 -עגוצ טָאה רע .קידייל ןוא טסוּפ ןענעז ןטפעשעג יד ןוא ןסַאג יד ,ףָאלש

 .טרַאװעג ןוא רָאה ענעטעמַאס עריא וצ ּפָאק ןייז טגייל

 טציא ןבייא טלָאװמ ןעגנורעלקרעד עשיגָאל ןוא םיצורית לפיוו =

 -- םירבח ענייז טימ שיפ ןּפַאכ ןייג ןגעוו סולשַאב ןייז ייז ןטלָאװ ,ןבעגעג

 רע .טרעטיברַאפ ןוא טנשקערַאפ ןעוועג זיא רע .ןרעדנע טנָאקעג טשינ

 ײז ןופ רעסעב זיא רע ,ָאי .זיא סבָאקיישזד בייא רעוװ .,ןזייוו ייז זומ

 זומ ךיא , .טגעװַאב ךיז ןבָאה ןּפיל ענייז ...ןזייו ייז טעו רע .ןעמעלַא

 ענייז ןרעטשעצ טשינ רָאנ לָאז טייקנַארק סדניק םעד *...! זומ ךיא ,ןרָאפ

 ריא ןביוהעגפיוא יז טָאה ,ןעשטּפעש ןייז טרעהרעד טָאה ַאלָאײל .רענעלּפ
 : טגָאזעג ןוא ּפָאק

 םיא טָאה יז -- .ןרָאפ טסעװ וד ,רערעייט ןיימ ,ןרָאפ טסעװ וד --

 ןיוש זיא סע -- ?זיא'ס טעּפש יו טגערפעג ןוא קַאב ןיא ןָאטעג שוק ַא

 ןעמענ ךָאנ טעו סע ,בייא ,וטסניימ יו .רע טרעפטנע -- ףלעווצ ךָאנ
 ? גנַאל

 .ןרינָאפעלעטנָא דלַאב רָאטקָאד רעד טעװ םתסהדןמ .קיאור ץיז --

 -סגנונירטנַא ןַא יו ןעזעגסיוא טציא בולק רעד טָאה ןבייא רַאפ

 .רעדניק ןוא רעבייוו ,ןעמייה ערעייז ןופ ןפיולטנַא רענעמ יד ןיהוװ ,ץַאלּפ

 זיא רע .ךיז ןסעגרַאפ םוצ זיב ןרוכישנָא ךיז ןענָאק ייז ּוװ ,טרָא ןַא

 טשינ יג .ץענ רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא קידלושמוא רעבָא

 טעװ בולק רעד זַא ,טניימעג טָאה רע .טמולחעג רע טָאה בולק ַאזַא ןגעוו

 .טפַאשרבח רעמערַאװ ןופ לּפמעט ַא ןייז טעו סע ,םירבח יד ןרעטנענרעד

 ףיז טָאה בייא .זדלַאה ןיא ןייב א ןעמעלַא טציא רע זיא ,סיוא טעז סע יוװ

 טוג בולק ַאזַא זיא רשפא, .ןכוסמ-הלוח ַא יו תובשחמ יד ןיא טלּפַאצעג

 ַאזַא ןריפ ןעק סָאװ שטנעמ רעד טשינ ךיא ןיב רשפא ?ערעדנַא רַאפ

 טשינרָאג רשפא ןענעז סָאװ ,ןכַאז רַאפ ךיז ךיא קערש רעבירעד ? בולק

 סע .רעכיב ןענעייל רַאפ ןבעגעגקעוַא טייצ יד רעסעב טלָאװ ךיא .ןַארַאפ

 ".ןענרעל וצ ליפיוזַא ןַארַאפ ךָאד זיא

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ עלַא .ןעגנולקעצ ךיז טָאה ןָאפעלעט רעד

221 



 רעגניז בקעי

 לדיימ ַא ןרעפטנע ןפָאלעג ןענעז ,תורושב עטוג ףיוא לָאז ןיא טרַאװעג

 -עלעט םוצ רעטנענ קנַאב רעד ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןצכעז רָאי ַא ןופ
 סרעטָאפ ריא ןגעוו הרושב רעטוג ַא ףיוא טרַאװעג טָאה סָאװ ןוא ,ןָאפ

 טָאה סָאד .לביירט סָאד ןבייא ןבעגעגרעביא טָאה ,דנַאטשוצ-טנוזעג

 ץרוק טגָאזעג טָאה רע .ןיראמ טרירעּפָא טָאה סָאװ גרוריכ רעד טדערעג

 : ףרַאש ןוא

 ,ןיינ .טציא טור דניק סָאד .םולשב ךרודַא זיא עיצַארעּפָא יד --

 עמַאמ-עטַאט ןלעװ טכַאנרַאפ ןגרָאמ ,טשרע ןגרָאמ .ןעז טשינ םיא ןָאק ןעמ

 .ךוזַאב ףיוא ןעמוק ןענָאק
 ,עמַאמ-עטַאט ןוא בייוו ןייז הרושב עטוג יד ןבעגעגרעביא טָאה בייא

 יז ןבָאה רעצרעה עטקיאורַאב טימ .טניישעגפיוא ןבָאה רעמינּפ ערעייז

 ,לָאטיּפש סָאד ןזָאלרַאפ ךיילג

 .טָאה ןײלַא רע סָאװ ,ןבייא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנורעדנע ענדָאמ ַא

 זַא ,ןביילג וצ םורפיוויַאנ ןעוועג טשינ זיא רע .ןרעלקפיוא טנָאקעג טשינ

 ןעמוק טעװ רעכיב עשידיי ןענעיל ןעמענ ךיז טעװ רע סָאװ םעד טימ

 רעגײזַא סנייא ןעװעג זיא סע .דניק ןייז ףיוא המילש-האופר עכיג ַא

 טַאהעג טָאה רע יו ךיג ױזַא .לָאטיּפש ןופ ןעמוקקירוצ רעייז ךָאנ טכַאנייב

 -סױרַא ןוא סעצילָאּפ יד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא עמַאשזיּפ ןייז ןָאטעגנָא

 ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ךוב עטשרע סָאד ןעמונעג

 .עּפַאנַאק רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא לַאז-טסַאג םעד ןיא ןיירַא זיא

 שובייל קחצי ןופ גנוצעזרעביא עשילגנע ןַא ןעוועג קילעפוצ זיא סע

 ךיק רעד ןופ טָאה ַאלָאײל .*ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ, ןוא "שידיסח; סעצרּפ

 | : םיא וצ ןגירשעגניירַא

 .רעגיײזַא סנייא ךָאנ ןיוש זיא סע ?גנַאל ןציז טסעוו --

 זַא ןפָאלש יג וד -- טרעפטנעעג בייא טָאה -- טשינ סייוו ךיא ---

 .ןעמוקניירַא ךיא לעװ ,דימ ןרעװ לעװ ךיא

 יד ןיא טנרעלעג סנטצעל טָאה רע יו ,הדמתה רעבלעז רעד טימ

 זיא רע רָאנ יו ,ךָאװ עצנַאג ַא רע טָאה ױזַא ,גנַאפשיפ ןגעוו רעכיב

 ןעמונעג ךיז דלַאב ,לָאטיּפש ןיא דניק ןייז ייב ךוזַאב םענופ ןעמוקעגמײהַא

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב .ןדיי ןגעו רעכיב רעדָא ,רעכיב עשידיי ןענעייל
 -עיזיוועלעט םעד טנפעעג טשינ לָאמ ןייא ןייק .ןענעייל ןוא ןציז רע טגעלפ

 ךיוא .גנַאפשיפ ןגעו רעכיב יד וצ טרירעגוצ טשינ ךיז ןוא טַארַאּפַא

 יז יו ךיג ױזַא .טייקיסיילפ סבייא ןופ ןרָאװעג טקעטשעגנָא זיא ַאלָאײל
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 סבָאקיישזד רעגגוי רעד

 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז יז טָאה ,ךיק רעד טימ טקיטרַאפעגּפָא ךיז טָאה

 סיפ עריא טגיילעגרעטנוא ,ןַאמ ריא רעביאנגעק לוטש רעטעבעג ַא

 טָאה יז סָאװ ךוב סָאד .ןענעייל ןעמונעג ןוא ,לצעק ַא יװ ,ךיז רעטנוא

 .שַא םולש ןופ "דיי-םילהת, רעד ןעוועג זיא ,ןבילקעגסיוא

 טשינ קרעװ יד ןענָאק ייז סָאװ טרעודַאב קרַאטש ןבָאה עדייב

 -לארשי יד זַא ,קימיטשנייא ןעװעג ןענעז ייז .לַאניגירַא ןיא ןענעייל

 ,טימעג קיאור ַא טימ ,טרעטייוורעד יז סָאװ ,טכערמוא ןַא טײגַאב גנוריגער

 ןיא טלמַאזעגנָא טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,רוטלוק רעכייר ַאזַא ןופ טנגוי יד

  .תורוד ןופ ךשמ
 יד טימ ןָאטעג טָאה ןילַאטס סָאװ עבלעז סָאד טשינ ייז ןעוט --

 טימ טדערעג בייא טָאה -- ..? שידיי טימ ןוא רעביירש עשיסור עסיורג

 ,רעפייא

 יד -- .טרעפטנעעג ַאלָאײל טָאה -- ,קידלוש טשינ זיא טנגוי יד ---

 ןכָאקרַאפ רעריפ יד זייּפש ַא רַאפ סָאװ טשינ לָאמ ןייק ןסייוו ןטנעדוטס

 | ,ייז רַאפ

 ןוא ןליפעג עריא .ןריטוקסיד וצ טמיטשעג ןעוועג טשינ זיא ַאלָאײל

 -- עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןשיװצ ןעניפעג טציא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג
 ןקילײטַאב טשינ ךיז לָאז בייא זַא ,טלָאװעג ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טָאה יז

 ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןייק ןרָאפ ריא סָאװ רַאפרעד טשינ ;גנַאפשיפ םעניא

 ןביילב טנָאקעג טשינ טָאה יז רָאנ ,ןרָאװעג טשינוצ זיא ןידניירפ רעד וצ

 יד ןיא ,סנטצעל ,ןציז סנַאמ ריא ןוא ,זיוה ןיא ןילַא דניק קנַארק ַא טימ

 רעבָא ,ןלָאפעג רעייז ךיוא ריא טָאה ,רעכיב ןענעייל ןוא זיוה ןיא ןטנווָא

 טָאה סָאװ למוט רעצנַאג רעד ,טעילטעג ריא ןיא טָאה ליפעג טייווצ ַא

 סבייא ןוא ריא ,טנעדיזערּפ-בולק םעיינ ַא ןלייו םעד םורַא ןפַאשעג ךיז

 עריא ןוא ,גנַאפשיפ ןגעו רעכיב יד ןיא םישדח ייווצ עּפַאנק ךיז ןעלבירג

 זַא ,טמיטשעגוצ ףוסל טָאה יז -- ךַאז רעד ןיא סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ
 .גנַאפשיפ םוצ ןרָאפ ָאי לָאז רע

 טָאה יראמ .דניק סָאד טכַארבעגמײהַא בייא טָאה םורַא געט ףניפ ןיא
 טָאה ַאלָאײל .גנולדנַאהַאב רעקידװעגרָאז ַא ןיא טקיטיײנעג קרַאטש ךיז

 םיא טימ ךיז טליּפשעג ,טעב ןיא ךיז ייב םיא ןטלַאהעג ,ןסע טיירגעג

 טָאה יראמ סָאװ ,ךעלכיב-תונתמ יד ןופ ךעלהשעמ טנעיילעגרָאפ ןוא

 טימ .עלענוז ריא טימ גָאט ןצנַאג ַא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז .ןגָארקעג

 ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז ןיא גנורעסעברַאפ טקרעמעג ךיז טָאה העש רעדעי
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 רעגניז בקעי

 "מיײהַא סַאּפַאּפ ןפיוא טרַאװעג ןוז ןוא עמַאמ ןֿבָאה דלודעגמוא טימ

 סדניק םעד ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא בייא רָאנ יו .טפעשעג ןופ ןעמוק

 ,דניק ןייז טימ ליּפש ַא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא דלַאב רע זיא ,רעמיצ

 -עגנײרַא ךיוא טָאה אלָאײל ןוא ,טזדלַאהעג ןוא טשוקעג םיא טָאה רע

 ךיז ןבָאה יירד עלַא .ןוז ןֹוא עטָאט ןשיװצ ּפָאק ןצרַאװש ריא טקור

 ןשוק ענייז טלײטעג טָאה בייא .רעדניק עטעשטשעיּפעצ יװ טליפעג

 זיא ַאלָאײל .שוק ַא ןוז םעד ןוא שוק ַא ןעמַאמ רעד : ךיילג ףיוא ךיילג

 טשינ עמַאמ-עטַאט ןבָאה ןכַאל לייוו ,דיירפ רעכעלרעניא טימ לופ ןעוועג

 בילוצ .דניק םייב ןצרעמש ןפורעגסױרַא טָאה רעטכעלעג -- טנָאקעג

 ןעועג סָאד ןענעז ךָאד .טינש-עיצַארעּפָא ןטלייהרַאפ טשינכָאנ םעד

 .דניק ןוא ןרעטלע ןשיװצ ןטנעמָאמ עכעלקילג

 ןיא ,ןבייא ןָא ,ןילַא ענייא טכַארברַאפ טשינ יווייס טלָאװ ךיא --

 ,ךיז וצ ןעשטּפעש ַאלָאײל טגעלפ -- ...ָאקסיצנַארפ-זַאס



 לייט רעטפניפ

 ןוחטב ןוא תונמחר ,תונשקע





 קיצרעפ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 םענייא ראפ עלַא ןוא עלַא רַאפ רענייא

 ןופ רַאב םייב טניירפ ענייז ןענעגעגַאב טפרַאדעג טָאה בייא שטָאכ

 ןרַאפ ,טכַאנ רעד ןיא רע זיא ,גָאטימ ךָאנ רעגייז ַא ייוצ טשרע בולק
 -פיוא ןעוועג זיא רע .ןפָאלשעג טשינ ,גנַאפשיפ וצ לזדניא ןפיוא ןרָאפּפָא

 .הנותח ריא ןופ גָאט ןיא לדיימ קידתועינצ ַא יו ,קיאורמוא ןוא טגערעג

 ןיילק ַא שטָאכ ןּפַאכ טעװ רע יצ ,ךיז ייב רעכיז ןעוועג טשינ זיא בייא

 טנעגילעטניא זיא שיפ רעד, .שיפ ןסיורג ַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,עלעשיפ

 סָאד טָאה -- "המשנ עכעלשטנעמ ַא טַאהעג טלָאװ רע יװ ,טפמעק ןוא

 ,שיפ רעד ףרַאד םדוק זַא ,רעכיב יד ןופ טסּוװעג טָאה רע .טגָאזעג ךוב
 ןיא ליֹומ ןייז טימ ןעּפעשטרַאפ ךיז ,"טייב; םעד ןסייבנייא ליוו רע תעב

 םעד ןבעל םי רעד יצ טסּוװעג טשינ רעבָא טָאה רע .קישטַאה םעד
 סע שיפ רעמ סָאװ לייו ,שיפ ךס ַא טימ *טרעקלעפַאב, זיא ,לזדניא
 ןַארַאפ ןענעז ןסנַאש רעמ ץלַא ,עקטנעוו רעד םֹורַא ןגעװַאב ךיז ןלעוו
 ןזָאלרַאפ טזומעג ךיז טָאה רע ...ןשירַאנַאב ךיז טעװ שיפ ןייא שטָאכ זַא
 ןזָאלרעביא סָאד טקיאוומואַאב ךיוא טָאה םיא .לֹומ עלעסיב ןפיוא
 עטשרע סָאד ךיז רע טזָאל טציא אקווד ןוא ,דניק ךַאװש ַא טימ ןַאלָאײל
 יד ןביירטרַאפ טוװרּפעג טָאה רע .עיצַאקַאװ ףיוא ריא ןָא סױרַא לָאמ
 ןרַאפ גָאט םעד ןיא .גלָאפרעד ןָא רעבָא ,חומ ןייז ןופ תובשחמ עבירט
 עצרַאװש ןעקנורטעג רָאנ ,ןסע טנָאקעג טשינ וליּפַא רע טָאה ,ןרָאפקעװַא
 ןטערַאגיצ טרעכיורעג ןוא עװַאק

 -ָארטנָאקכָאנ ןוא טנַאה ןיא לטעצ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא ַאלָאײל
 ,רעדמעה טקַאּפעגניא טָאה יז יצ ,ןסעגרַאפ טשינרָאג טָאה יז יצ ,טריל
 עקיטיינ ערעדנַא ןוא םירישכמיגנַאפשיפ יד ,ךעלכיטזָאנ ,ןקָאז ,סעמַאשזיּפ
 יז ןסַאלעג ןוא ליטש טדערעג טָאה ןוא ,טגרָאזַאב ןעוועג זיא יז ,ןכַאז
 בייא זיב ןפָאלש ריא וצ ןעמוק לָאז יז זַא ,רעגיווש יד ןטעברַאפ טָאה
 ןָאטעג ןרעג טָאה רעגיווש יד סָאװ ,ןעמוקקירוצ טעוו
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 םיא יז טָאה ,ליבָאמָאטױא ןבעל ןענַאטשעג ןיוש זיא בייא ןעוו
 ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ץרַאה ריא ןופ .טשוקעג ןוא ןעמונעגמורַא לָאמַאכָאנ
 :ץפיז ַא

 .ןרָאפעג טשינ טנייה וטסלָאװ יאוולה ---

 ןביילב טפרַאדעג רעסעב טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ץרַאה סָאד
 סָאד טָאה בייא .זדלַאה ןיא טקיטשעג יז ןבָאה ןרערט .םייה רעד ןיא
 ךיז רע טָאה ,גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעגנערבוצניירַא יז ידכ .טקרעמַאב
 : ןפורעגנָא

 ַאזַא ןעגנערב ריד לעװ ךיא ?יל ,טגרָאזרַאפ ױזַא וטסיב סָאװ --
 םיא וטסעוו -- טיירב רעד ןיא טנעה ענייז ןגיוצעגסיוא טָאה רע -- שיפ
 .רָאי ץנַאג ַא ףיוא ןבָאה

 ..שיפ יד לחומ ריד ןיב ךיא --

 ,טנעדיזערּפ םעד ןעמיטשַאב טשינ טעװ שיפ רעד ,יל ,ןייא ךיז רעה --

 ןעמיטשַאב ןלַאװ עשיטַארקָאמעד .עקירעמַא זיא ָאד ,ךעלרעכעל זיא סָאד

 ןרימ .טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז וימ ןלעװ ,ןעמוקקירוצ לעוװ ךיא ןעוו

 ףיא ליוו טציא .ןכַאז עיינ ךָאנ ןריפנייא ןוא דלעט-ףלָאג םעד ןרעסערגרַאפ

 ןּפַאכ ןייג טלָאװעג לָאמעלַא בָאה ךיא לייוו ,גנולייורַאפ בילוצ שיפ ןּפַאכ

 -גיה קידװעקערש ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,ןזייווװַאב ייז לע ךיא .שיפ

 לע ךיא ןעוו ..ןוא ןעגנוָארד ןדיי ןרעה רָאי טנזיוט ייווצ ןיוש .עלעד

 טשינ ביג ךיא .טנעדיזערּפ רַאֿפ ףמַאק ַא ןריפנָא רימ ןלעוװ ,ןעמוקקירוצ

 -עפָארּפ-םינכש ,גנַאפשיפ ,געיעג-ןשריה ןטימ ןינע רעצנַאג רעד .,ףיוא

 רעד טָא -- ןעגנורעלקרעד סנטַאט םעד ,טפעשעג ןיא עיסוקסיד ,ןרָאס
 -- ,יל ,ןיינ .גנַאג-ןעקנַאדעג ןוא קילב ןיימ ןטיבעג טָאה שַאמ-שימ רעצנַאג

 ךיא זיב ,טייצ לסיב ַא ןעמענ טפרַאדעג טָאה סע -- ןפורעגסיוא רע טָאה
 .קיאור טולָאסבַא ךיא ןיב טציא .ןעכושטסיוא ךיז לעוו

 -קַארַאכ ןכעלרעניא ןייז סבָאקיישזד בייא ךיוא טָאה ,שטנעמ רעדעי יו

 יו רעבלעז רעד ןעוועג טשינ רעמ רע זיא ךָאד ,ןטייב טנָאקעג טשינ רעט

 םיא ןיא ןביוהעגנָא ךיז סָאה שטנעמ רעינ ַא .קירוצ םישדח טכַא טימ

 ןורענ ענייז .קיטכעדרַאפ ןוא רעטיב ,טרַאה ןרָאװעג זיא רע ;ןקיּפסױא

 טקוקעג רע טָאה דילגטימ-בולק ןדעי ףיוא .טפיורשעצ ןעוועג ןענעז

 .טניירפ ענייז ףיוא סַאה ַא ןגָארטעג רע טָאה סרעדנוזַאב ,טכַאדרַאפ טימ
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 םיא ייב ךיז יז טָאה קערש טימ .םינּפ ןייז ןיא טנעקרעד סָאד טָאה ַאלָאײל

 :ןטעבעג

 רעטושּפ ןופ ןעמָאנ ןיא .ןעקנַאדעג עכלעזַא רַאפ ארומ בָאה ךיא ,בייא --

 .ץרַאה ןייד ןיא סַאה ןייק טשינ גָארט ,ךיד ךיא טעב טייקכעלשטנעמ

 טכַאלעגרעדנַאנַאפ שיטסַאקרַאס ךיז רע טָאה -- ? טייקכעלשטנעמ --

 סָאװ םערָאװ ןייק טשינ ךיוא ןיב ךיא ,ךאלמ ןייק טשינ ןיב ךיא ,יל --

 קידנעעז טלכיימשעגרעטנוא לסיב ַא טָאה רע --- .ךיז ףיוא ןטערט טזָאל

 יד וצ ןעגנַאלרעד ךָאנ ךיא לעװ רשפא ןוא -- .םינּפ טרעיורטרַאפ ריא

 .טקידנערַאפ רע טָאה --- ןסיוו טשינ ןָאק'מ .ןרעטש

 -עגנייא זיא רע .לרעגײז-טנַאה ןייז ףיוא קילב ַא טּפַאכעג טָאה בייא

 ךָאנ טָאה ַאלָאײל .רָאטָאמ םעד ןפיול טזָאלעג ןוא רַאק רעד ןיא ןגיטש

 :ןעיירשוצכָאנ םיא טייצ טַאהעג

 ,העש ַא ליימ קיצכַא ןייק טשינ ףיול .ךעלעמַאּפ רָאפ --

 זיא ןשטנעמ טימ טשיורעג טָאה טָאטש יד ןעוו ,גָאטײב קיטיירפ

 יד ןענַאטשעג ןיוש ןענעז טרָאד .בולק ןיא ןעמוקעגנָא סבָאקיישזד בייא

 רעד ןופ ןריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה רע .םירבח ענייז ןופ ןליבָאמָאטיוא

 םייב ןענַאטשעג ןענעז טניירפ ריפ ענייז .לַאז ןיא ןײרַא זיא ןוא רַאק

 ריט רעד וצ ןקילב ערעייז טדנעוועג ןבָאה עלַא .ןעקנורטעג ןוא טעפוג

 "שגסיוא ןוא זָאלג ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רַאמלע .ןעמוקניירַא סבייא ייב

 ; ןפור

 !ַארררוה ! סעיָאב רעזעלג יד טבייה --- *!ןבייא רָאפ סרישט ירט} --

 טָאה רע .טיירפרעד רעמָאה ךיז טָאה -- ,ןעמאזוצ רימ ןענעז טָא --

 !עיצַאקַאװ עכעליירפ ַא ןַײז טעוו סע -- ןפורעגסיוא ןוא ןבייא ןעמונעגמורַא

 טנַאה ןייז טגײלעגפיורַא רעטלַאװ טָאה --- !ןבייא ןיימ רַאפ ַארוח --

 -- .ןַאמסטרָאּפס ַא ןעועג דימת טסיב וד ,בייא -- .לסקַא סבייא ףיוא

 רעמָאה ,רַאלָאד ןעצ יד ןלָאצַאב רימָאל -- :טייז רעד ןיא ןקינ וצ ןוא

 .טעוועג םעד ןענווװעג טָאה

 ןטכַאמעג ַא טימ טרעפטנעעג קינ טָאה -- ,תובוח עניימ לָאצ ךיא --

 ןָאטעג גָאז א רע טָאה ןבייא וצ --- .ןלָאצַאב טסייה ןליּפשרַאפ --- לכיימש

 טלָאװעג בָאה ךיא .קנַארק ןעוועג טסיב וד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא --
 .טַאהעג טשינ טייצ ןייק סעּפע רָאנ ,ןכוזַאב ךיד ןעמוק

 לעווכ זַא ,טניימעג בָאה ןוא טליקעגוצ קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא ---
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 ךיז רע טָאה -- יעקיָא ךיא ןיב טציא רעבָא .ךייא טימ ןרָאפ ןענָאק טשינ
 ,טלכיימשעצ

 ןפורעגסיוא רעטלַאװ טָאה -- !יעקדָא וטסיב יאדוװַא ---

 ,םירבח ענייז ןגעו טכַארטעג טשינ סטכעלש ןייק טציא טָאה בייא

 ,טניירפ ענייז טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ ןוא *רויטנעװדַא; רעד ךָאנ שטניווו רעד

 "עגסיוא רע טָאה ,רעטנומ ןליפ וצ ךיז ידכ .תולווע עלַא טלעטשרַאפ טָאה

 חיר-לָאהָאקלַא םעד ןשיװרַאפ וצ ידכ ןוא ,עדָאס טימ שטַאקס ַא ןעקנורט

 ענייז קידנרעפטנע .עװַאק עצרַאװש עלעּפעט ַא ןעקנורטעג ךיוא רע טָאה

 ןעמעלַא רע טָאה .ןעגנוסירגַאב עכעלטניירפ ערעייז ףיוא ןדַארעמַאק

 :ןפורעגסיוא ןוא טנעה עדייב טימ ןעמונעגמורַא

 ןוא םענייא רַאפ עלַא .ןייז ףרַאד ױזַא .טניירפ עניימ ,ױזַא טָא --

 ; ןעמַאזוצ עלַא ,עלַא רַאפ רענייא

 רַאפ עלַא ןוא עלַא רַאפ רענייַא :  דיירפ טימ ןפורעגסיוא ןבָאה עלַא

 -רעביא טלָאװעג ןֹוא ןגירשעג ,ןעקנורטעג ,טכַאלעג טָאה'מ *! םענייא

 ייב לַאטנעמיטנעס וצ ןעװעג זיא רַאמלע .ןרעדנַא םעד רענייא ןגייטש

 :גנומיטש עכעליירפ יד ןסירעגרעביא טָאה רע .סענעצס עכלעזַא

 ,טשינ טייטש טייצ יד .רעבייוו יד יוװ קיניישט ַא ריא טקַאה סָאװ ---

 ןטרַאװ טשינ זדנוא ףיוא טעװ ףיש יד

 ןעוו -- קידנעיײג ,ןָאטעג גָאז ַא בייא טָאה -- "ףישט רעס ,סעי; ---
 ַא ןטלַאהסיױא ףיש עטסנעלק יד ןָאק ,ןעמאזוצ ךיז טלַאה טפַאשנַאמ יד

 .םערוטש

 ןעמענוצטימ ןליבָאמָאטױא לפיוו ,טרעּפמַאעג לסיבַא ךיז טָאה ןעמ

 גונעג ןטלָאװ סנגָאװ-ןשייטס סרַאמלע ןוא רענייז זַא ,טגָאזעג טָאה בייא

 ןבעל ,ץַאלּפ-גניקרַאּפ ןפיוא ןזָאלרעביא ןעמ ןָאק ערעדנַא יד ןוא ,ןעוועג

 סָאװ ,קַאלידעק ןייז ןיא ןרָאפ טלָאװעג אקווד טָאה רעטלַאװ רעבָא .בולק

 ,ןבילבעג זיא .םירבח ערעדנַא יד ןופ ןכַאז עלַא ןעמענניירַא טשינ ןָאק

 רעמָאה ןוא ןָאגאוו-ןשייטס ןייז טימ בייא ,רַאק ןייז טימ ןרָאפ לָאז קינ זַא

 .עינַאּפמָאק-עיצקורטסנָאק רעד ןופ ןגאוו-ןשייטס םעד ןיא ןרַאמלע טימ

 וצ ךיז ןעועג רעוװש ייז זיא ןסַאג-טּפיוה יד ןופ גנַארדעג םעד ןיא

 רעדָא ףניפ יו רעמ ןייג טנָאקעג טשינ טָאה רַאק ַא .ןעמַאזוצ ןטלַאה

 -קיפארט םעד ףיוא ןטרַאװ טפרַאדעג רדסכ טָאה'מ .העש ַא ליימ טכַא
 טַאהעג םירבח יד ךיז ןבָאה רעבירעד .ןרָאפ וצ לַאנגיס סטנַאיצילַאּפ

 טייטש סָאװ ,לקירב-טינַארג םייב ןענעגעגַאב ךיז ןלָאז ייז זַא ,טדערעגּפָא
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 טָאטש רעד ןופ ץענערג יד --- דלעפ-דמַאז ַא ןטימ ןיא ,עװַאנַאק א רעביא

 ריפ עלַא רעדיוו ךיז ןבָאה עקַאט ָאד ןוא .ךַאילש ןטיירב ,םענעּפָא םעד ןוא

 ,טקינייארַאפ סָאטיױוא

 ןפָאלעג זיא רע .עיסעצָארּפ יד טריפעג טָאה קַאלידעק סרעטלַאװ

 -עצ ןוא ךיוה ןענַאטשעג זיא ןוז יד .העש ַא ליימ קיצעביז ןוא קיצכעז

 טָאה בייא .םורַא ןצנַאג ןפיוא טנַאה רעטיירב ַא טימ ןלַארטש עריא ןפרָאװ
 רַאמלע יו ןעזעג טָאה רע .ןגָאװ-ןשייטס סרַאמלע ןופ טנעָאנ ןטלַאהעג ךיז

 טימ רעדלעפ ןענעז ןדנוװשרַאפ .ךיז רעטניה רעזייה-םרַאפ יד טוזָאל

 ענירג טימ רעטעלב-סעקַארוב עקיטפַאזטיור טימ ,ּפעקיטיורק ענירג

 -שיצַאגיױיא רעסַאװ טימ לופ ,עקיצנַאלג ךיוא ןוא ,ךעלמעזעב-ןרעיימ

 ,טייוו ןליימ ףיוא ןטייב יד ןשיוװצ טלגנעלשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעוואנאק

 קידמַאז ,טעברַאַאב טשינ ,סיורג ַא ןרָאפעגייברַאפ רעדיוװ ייז ןענעז דלַאב
 טצָארּפשעגסױרַא ,טסבלעז ךיז ןופ ,ןטרָאד ןוא ָאד ןבָאה'ס ּוװ ,דלעפ קיטש
 בייא .ןייטש ןבילבעג עיסעצָארּפ יד זיא לָאמַאטימ .ןסוטקַאק ענעדישרַאפ
 ןייז ןגױבעגסױרַא טָאה רע .טרַאװעג ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ טָאה
 טייטש ןוז יד ,סייה ןעוועג זיא קינייװעניא ,רעטצנעפ-רַאק ןכרוד ּפָאק
 ייר עסיורג ַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה םיא רעטניה .רַאק ןייז ןופ ךַאד ןרעביא
 קילב ַא טּפַאכ רע .סלקיצָאטָאמ ןוא ןסובינמֶא ,סקארט ,ןליבָאמָאטױא טימ
 .לרעגײזטנַאה ןפיוא

 ,בייא טגָאז -- ךיז ןגָאי וצ סָאװ ָאטשינ ,טייצ גונעג ---

 ,טלַאהּפָא םעד ןופ הביס יד ךיז ןסיוורעד רַאק דעד ןופ סױרַא זיא רע
 ןופ .ןליבָאמָאטױא ערעייז רעסיוא ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ןשטנעמ ךס ַא
 ,ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ,גנודניברַאפ-ןָאפעלעט ךרוד יװ ,זיא ליומ וצ ליומ
 סייה ןעוװעג זיא'ס .רעקרַאפ םעד ּפָא טלַאה גוצ-טכַארפ רעגנַאל ַא זַא
 רעבָא .ןוז-רבדמ רעקימַאלּפ רעד רעטנוא ּפָאק ןטקעדעגּפָא ןטימ ןייטש וצ
 טָאה ןוליפַא רעטצנעפ ענעפָא ייב .רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא רַאק רעד ןיא
 טָאה'ס .ןרעװ ןצלָאמשעצ טנָאקעג ליבָאמָאטױא ןכעלגעווַאבמוא ןַא ןיא ןעמ
 ףיוא סיסקעט טסייר ןעמ -- למרומעג רענעדירפוצמוא ןַא טרעהעג ךיז
 יד ךיז טמוק ,רעכיג ןייג ןענָאק ןלָאז סרַאק יד זַא ,ןעײסָאש ןעיוב וצ
 ןגעו ווירב ןביירש ףרַאד ןעמ .קיפַארט ןצנַאג םעד טלַאהרַאפ ןוא ןַאב
 טָאד ףרַאד ןעמ ,ןַאמסערגנָאק םוצ ,רָאטַאנעס םוצ ,ןָאטגנישַאװ ןייק םעד
 רעטלַאװ ...ףרַאד ןעמ ןוא ףרַאד ןעמ .רוטַאלסיגעל-טָאטש רעד ןבעגפיוא
 : ןָאטעג גָאז ַא טָאה
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 ןַארַאפ ןענעז'ס .ןענַאב יד ןפַאשּפָא ןצנַאגניא טפרַאדעג טלָאװ ןעמ ---

 ןענַאלּפָארע ןוא סרַאק גונעג טציא

 ןבָאה סָאװ ,רעקיטילָאּפ יד ףיוא ןגָאלקרַאפ ןביױוהעגנָא ךיז טָאה קינ

 ןשטנעמ יד רעבָא .עקירעמַא םוא ןעגנערב ןוא סבַאשזד עטעפ טּפַאכרַאפ

 ערעייז ןיא ןייגנײרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ,ייר רעגנַאל רעד ןופ ץיּפש ןיא

 ןגעק תונעט ןרעהוצסיוא טריסערעטניארַאפ ןעוועג טשינ ןענעז ייז .סרַאק

 .רעקיטילָאּפ יד

 ףיוא יװ ,ךעלעמַאּפ ןגעװַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןליבָאמָאטױא יד

 רעסיז ַא .סעניש-ןַאב יד ןרָאפעגרעבירַא זיא ןעמ .עיסעצָארּפ רעקילײה ַא

 טָאה ,רעדלעפ-ןענירטיצ ןוא -ןשזנַארָא עקידנזייװַאב ךיז ןופ טַאמָארַא

 .רעכעלזָאנ יד ןיא ןעגנירדניירַא ןביוהעגנָא רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד

 ךיז טָאה עגנערש יד .רעכעלעמַאּפ ץלַא לָאמַא סָאװ ןעגנַאגעג ןענעז סרַאק יד

 -ןָא ,ּפָארַא-גרַאב ךיז טלגנעלשעג ןוא געוו ןלָאמש ַא ףיוא טעווערעקרַאפ

 ןסקערב יד ףיוא ןעוועג סופ סבייא זיא ,רעטערט-ןילָאזַאג ןפיוא טָאטש

 לדער-טנַאה ןייז .טיירדעג ןיילַא ךיז ןבָאה רַאק רעד ןופ רעדער יד לייוו

 זיא געװ רעד .סקניל ףיוא ָאד ןוא סטכער ףיוא ָאד טיירדעג ךיז טָאה

 טימ לָאט ןפיט ַא וצ טריפעג טייז ןייא ןופ טָאה סָאװ רעקיגרַאב ַא ןעוועג

 רערעדנַא רעד ןופ גרעב יד ףיוא ןוא רעמייב יד ןופ ּפעק יד ףיוא .רעמייב

 עטקעטשרַאפ יד ,סנטָאש יד טימ טליּפשעג ןלַארטש-ןוז יד ןבָאה ,לָאט טייז

 זיא געװ טייז רעטייוצ רעד ןופ .ןליײה-גרַאב ןֹוא רעטעלב יד ןשיווצ

 רעטעסעטעגּפָא ,רעטרעּפמולעגמוא ,רעכיוה ַא ּפָאק ןרעביא ןענַאטשעג

 טעװ געװ רעטלגנעלשעג רעד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע ,וויסַאמ-גרַאב

 רעכיילג ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה םיצולּפ .ןקידנע טשינ לָאמ ןייק ךיז

 ייוצ טימ ,עגנעטס ענעדייז ַא יו ,טצנַאלגעג טָאה טלַאפסַא רעד .ײסָאש

 ךיז ןבָאה ךלמה-ךרד םעד ןופ ןטייז עדייב ןופ .טימ רעד ןיא ןסַאּפ עסייוו

 -ןיטנעּפרעס םעד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,רעדלעפ-אפלאפלא ענירג ןגיוצעג

 רעדלעפ יד .טימעג ןוא גיוא סָאד טקיאורַאב ,ּפָארַא לָאט םוצ געװ

 ןופ .סױרַא קירבַאפ רעד ןופ טשרע רעכיּפעט ענירג יװ ןעזעגסיוא ןבָאה
 ףיוא ןקעלפ עסייוו טימ ,תומהב עניורב יוװ ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה סנטייוו

 ןגעלעג ןענעז ערעדנַא .ט'הרג-הלעמיעג ןוא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ,לעפ רעייז

 טָאה וק ןייא .ןוז רעד ןגעקטנַא ךיז טמערַאװעג ןוא רעסַאװ סעשזול ןבעל
 -ַאטשעג זיא סָאװ םיוב ןקיצנייא םענופ םַאטש םעד ןיא ןקור ריא ןבירעג

 -לעפ ענירג יד .דלעפ ןטימניא ,לגייפ יד רַאפ עיצנַאטס-ורּפָא ןַא יו ןענ
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 ןוא ,טָארד ןקיכעטש טימ טמיוצעגמורַא ןעוועג טייוו-ןליימ ןענעז ,רעד

 סעדַאטס יו ,גרעב עניורב ןוא עטיור ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה סנטייוו ןופ

 ,ןסקָאלפוב עדימ

 ךיז טָאה'מ ,ןָאטגנימליװ ןייק געו םעד טנעקעג טוג טָאה רעטלאוו

 ןגיוא יד ךַאװ ןטלַאה טזומעג ןעמ טָאה ךָאד .םיא ףיוא ןזָאלרַאפ טנָאקעג

 -נײרַא טשינ געוו ןלָאמש ַאזַא ףיוא ידכ ,יירדעג ןוא געװַאב ןדעי ףיוא

 ןיא ןלַאפרעטנורַא טשינ ,ליבָאמָאטױא ןקידנעמוקנגעקטנַא ןַא ןיא ןרָאפוצ

 ןאב עטייוצ יד ןרָאפעגרעבירַא טרעטשעגמוא זיא ָאטיוא רעד .לָאט

 לטעטש םעד ןופ סָאג ַא ףיוא ףיױרַא סרַָאק יד ןענעז דלַאב ןוא עיניל

 ,רעזייה ענעזָאלעגּפָא ןענַאטשעג ןענעז ןטייז עדייב ףיוא ּווװ ,ןָאטגנימליוו

 ,רָאטס-טנעס-ןעצ-ןוא ףניפ א ,רעדיילק עטלַא ןופ ןטפעשעג עטכשוחרַאפ

 ,רעטַאעט-קסעלרוב ַא ,רָאטס-רעקיל ַא ,ןלעטָאה עקיליב ,"םור-שטנאל; ַא

 ייב ,למערק טלַא ןַא ןוא תונכשמ ףיוא טלעג טעײלטנַא ןעמ וו טפעשעג ַא

 -ןטרָאק עטעפ ,עטלַא ןַא ,עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא ןסעזעג זיא סע ןכלעוו
 ךיוא זיא סע .בייל ןפיוא סנכייצ ןריאוטַאט ךיוא טוט סָאװ ,ןירעפראוו
 ןוא ןטנעמַאנרָא ןופ ןטפעשעג עקיליב ןוא ?"ראטס'יגארדא ַא ןעוועג

 ,סנפַאה יד ןבעל טעטש רענַאקירעמַא עלַא ןיא טעז ןעמ סָאװ ,םימלצ

 ,סַאג רעקיטייז א ףיוא טעװערעקרַאפ ךיז טָאה קַאלידעק סרעטלַאװ

 ןסייוו ַא ןיא ןַאמ ַא .ןפיש יד ןופ סנעמיוק יד ןעז טנָאקעג ןיוש טָאה'מ ווו

 יד ןזָאלרעביא ןָאק'מ ּוװ ,ץַאלּפ-גניקרַאּפ ַא ףיוא ןזיוועגנָא טָאה טַאלַאכ

 ךיז טָאה עלעטניװ ןצלַאזעג ליק ַא .טייצ ךָאװ ַא ףיוא ןליבָאמָאטױא

 טלעטשרַאפ טָאה סָאװ ,ןָארעּפ םענופ סענורַאּפש יד ךרוד טּפוטשעגכרודַא
 .םי םייב סַאג יד

 רענייא ,ןליבָאמָאטױא ערעייז טלעטשעגקעװַא ןבָאה טגניירפ ריפ יד

 ןריט יד ןסָאלשרַאפ ןוא ןכַאז ערעייז ןעמונעגסורַא ,ןרעדנַא םעד ןבעל

 ןעגנערב טפרַאדעג ייז טָאה סָאװ ףיש רעד וצ קעװַא ייז ןענעז ענעדָאלַאב

 ןענעז ,ףיש רעד ןיא ןעגנירדניירַא םייב .לזדניא-ַאנילַאטַאק םעד ףיוא
 םעניא סָאװ ,טעפוב םוצ קעװַא ,גנומיטש רענעביוהעג רָאג ַא ןיא ,ייז
 ןוא עװַאק ןעמונעג טָאה בייא .ןעקנַארטעג טלעטשַאב ןוא ,לקניוו ןרעטצניפ

 טצענַאב טָאה סָאװ ּפוז ןטשרע ןכָאנ .לשיט קיטייז ַא ייב טצעזעגקעוַא ךיז
 :טדערעג ךיז וצ רע טָאה ,ןעמוג םענעקורט ןייז

 זיִא ןעמ זַא ,רעבָא .טײז-טָאש א סעּפע טָאה שטנעמ רעדעי --
 ןעמ ןָאק ,זיא טלעו יד טכעלש יו טרעלק ןעמ ןוא טניירפ ןופ ןסירעגּפָא
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 סָאד זיא'ס ןייש יו ןוא ןשטנעמ עטנעָאנ ןשיוצ זיאס טוג יװ ןעז טשינ
 ןביירטרַאפ וצ ץנוק ןייק טשינ ךָאד זיא ,רע טכַארט ,ןעמעלַא ךָאנ .ןבעל
 ןפוא רעטסעב רעד ןוא .ןטלַאהוצנָא ייז -- זיא המכח ַא .ךיז ןופ טניירפ
 ,קילג רעייז ןיא ערעדנַא ןייז וצ קיפליהייב זיא ,ךעלקילג ןייז וצ

 קיצרעפ ןוא סקעז לטיּפַאק

 שינעגעגַאב עטכירעגמוא ןַא

 -עמ : סעילימַאפ עצנַאג ןענעז ןרָאפעג .טלופרעביא ןעוועג זיא ףיש יד

 וצ טריסערעטניארַאפ טשינ טָאה םענייק .ךעלדיימ ןוא םירוחב ,ןעיורפ ,רענ

 ,רעקידנזירטימ רעד ,ןכש ןייז טעטילַאנָאיצַאנ רעדָא סַאלק ַא רַאפ סָאװ

 ןיא ,רעדיילק-רעמוז עטכייל ,עבלעז יד ןיא טעמכ ןשטנעמ ןעוועג .טרעהעג

 ףיוא וליפַא ןבָאה עקינייא .רעטעוװס ַא ןוא ךיש ,ןזיוה רָאּפ ַא ,דמעה ַא

 -יברַאפ יורפ ענייש ,עקידנצייר ַא זיא .,ןגָארטעג טשינ רעטעווס ןייק ךיז

 סנעמעלא ןגיוצעג ייז ןבָאה ,ןַאמ רעטיובעג-ןייש א רעדָא ,ןעגנַאגעג

 רעדניק .רַאב ןופ סױרַא ןוא ןירַא רדסכ ןענעז רענעמ .טײקמַאזקרעמפיוא

 ,ךעלטעלב-לפָאטרַאק עטנקירטעג ךעלצעמרָאקש טימ ןפָאלעגמורַא ןענעז

 -עגיינ ,עניילק ערעייז ןטלַאהעגּפָא ןבָאה סעמַאמ .םערקזייא ןוא סנרָאקּפָאּפ

 טשינ ,הלילח ,ןלָאז ייז ,סעשטנערָאּפ יד וצ ןפיולוצ ןופ סרעפיטש עקיר

 יד ןיא טנעלעגנָא ךיז ןבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב .ןײרַא םי ןיא ןלַאפנײרַא

 םעניא ןיײירַא ךיז טדיינש ףיש יד יװ ךיז טקוקעגוצ ןוא סערעירַאב-ףיש

 ,טגילעגפיוא ןעוװעג ןענעז עקידנזיר יד .,קיפיסַאּפ ןליטש ןופ ןקור
 .ףיש רעד ףיוא טשרעהעג טָאה גנומיטש עטוג ַא

 ןופ קעד ןפיוא ,ןסיורד ןיא ןייגוצסיױרַא ןבילקעג ךיז טָאה בייא

 סָאװ ,עטנַאקַאב ייווצ ,םיא ןבעל ןסקַאװעגסיױא ןענעז םיצולּפ .ףיש רעד
 :לּפמעט ןבלעז םעד ןיא םיא טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאלַאב

 ןַאמ רענייש ,רעכיוה ַא ,ץושּפיל רעטסימ ,טנַאקירבַאפ-לבעמ רעד

 טימ םגה ,שטנעמ רעוויטקַא ןַא ןעוועג .םינּפ קידלכיימש ,קיטומטוג ַא טימ
 דרָאב-ןרָאטקעריד ןופ רענייא ןעועג זיא רע .ןעגנוגעווַאב עכעלעמַאּפ

 ןיא ןעמוק רע טגעלפ ,רעּפַאס ךָאנ סטכַאנוצקיטיירפ ןדעי .לּפמעט םענופ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןכוזַאב ךיֹוא רע טגעלפ טייצ-וצ-טייצ ןופ .תבשיגנוע םוצ ןיײרַא לּפמעט

 עטכישעג ןופ סעמעט ףיוא ןטלַאה טגעלפ ײבַאר רעד סָאװ סעיצקעל יד

 טפיוקעג ךיוא ןוא הקדצ ןבעגעג טָאה ץושּפיל רעטסימ .עיגָאלָאעט ןוא

 ,סנָאב-לארשי

 רענַאקירעמַא ןופ רערעל ַא ,ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ ,רעטייוצ רעד

 ,טלַא רָאי קיסיירד ןוא יירד יו רעמ טשינ .שזדעלַאק ַא ןיא עטכישעג

 יז ןבָאה ןעמַאװצ .ץושּפיל רעטסימ ןופ רעגניי רָאי ריפ-ייוד ַא טימ
 ןופ ןעמוקעגמייהַא ןענעז ייז ןעוו ."יוויינ, רענַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג

 הנותח ,לַאפוצ רעד טלָאװעג טָאה ױזַא ,עדייב ןבָאה ,טסניד-רעטילימ

 ןבילברַאפ ןוא סרעגָאװש ןרָאװעג ייז ןענעז .סרעטסעווש ייווצ טימ טָאהעג

 רָאסעּפָארּפ טָאה ,רעטלע-לוש ןיא ןײירַא ןענעז רעדניק יד ןעוו ,טניירפ

 טָאה רעגָאװש ןייז ."לוקס-יעדנאס/ ןיא ןייג ןלָאז ייז זַא ,טלָאװעג ןָאדרָאג

 ןיא דילגטימ ַא רַאפ ןעמונעגניירַא םיא קיטייצכיילג ןוא טריפעגכרוד סָאד

 רעבָא טרעהעג רע ,ךעלגעווַאב ןוא לופטנעמַארעּפמעט גונעג זיא רע .לּפמעט

 ןעוועג זיא רע .ןטפעשעג סלהק ןיא ךיז ןשימ סָאװ ןשטנעמ יד וצ טשינ

 ,עיצקעל ַא סײבַאר םוצ ןעמוקעג ןטלעז וליפַא ,ןדיישַאב ןוא ליטש

 ,דיי ַא זיא רע זַא ,טסּוװעג טָאה רע .תבש-גנוע ןַא וצ רענעטלעז ךָאנ ןוא

 טכַארטרַאפ טשינ ךיז לָאמ ןייק רעבָא ,דיי ַא זיא רע זַא ןסיוו טזָאלעג

 טימ סרעגָאװש עדייב ןרָאפ טציא .טייקשידיי ןופ עיפָאזָאליפ רעד ןגעוו

 .עיצַאקַאװ געט עכעלטע ףיוא סעילימַאפ ערעייז

 םיא .ןסבָאקישזד רעטסימ טימ טיירדעג ךיז טָאה ץושּפיל רעטסימ

 -םימי יד ךָאנ ןעמוקרָאפ ןלעוו סָאװ ןלַאװ עיינ יד ברע ,ןלַאפעגנייא זיא

 "ןרָאטקעריד םעד ןופ דילגטימ סלַא ןסבָאקיישזד ןגָאלשוצרָאפ ,םיארונ

 ןּפַאכוצוצ ךיז ןצושּפיל טרעטשעג רעבָא ןבָאה סענזיב .לּפמעט ןופ טַאר

 ,םעד ןגעװ ןדערכרוד םיא טימ ךיז ןוא טפעשעג ןיא ןסבָאקיישזד וצ

 טעדיוה ףיש יד ןעוו ,טציא .טמַא םעד ףיוא ןגָאלשרָאפ םיא טייג רע רעדייא
 טייצ עטוג ַא רעייז זיא ,ץושּפיל ךיז טכַארט ,טגיילעגפיוא טוג זיא'מ ,ךיז

 ןבעל קעװַא ץעז ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה ,רעכעליירפ ַא .סעומש םעד רַאפ
 :ןפורעגסיוא ןוא לשיט סבייא

 ןענעגעגַאב טסעװ וד ּוװ ,סייוו ייג !סבָאקיישזד רעטסימ ,ָאלעה --
 רָאסעּפָארּפ ךיוא .טסירגַאב ךעליירפ ךיז טָאה'מ --- .ןשטנעמ ןשימייה ַא
 טגערפעגסיוא ,ךעלנייועג יוװ ,ךיז טָאה'מ .טצעזעגוצ ךיז טָאה ןָאדרָאג
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 רעגניז בקעיו

 ךיז טָאה ,רעטרעװיַאמרָאפ-ָארּפ עלַא ךָאנ .ןטפעשעג ןוא סעילימַאּפ ףיוא

 : ןפורעגנָא ץושּפיל רעטסימ

 ןופ דילגטימ סלַא ןגָאלשרָאפ ךייא ליוו ךיא ,סבָאקיישזד רעטסימ --

 ,?סרָאטקעריד וװָא דרָאב , רעד

 .טלכיימשעצ בייא ךיז טָאה -- 1 ךימ ,ןעמעוו --
 .סבָאקיישזד רעטסימ ,ךייא ,ָאי ---

 ךיא בָאה ,"סרָאטקעריד וװָא דרָאב; רעד ןיא ןייז לע ךיא זַא --

 ךָאנ בייא טָאה --- ,ןעמוקסיורַא טשינ ןופרעד סטוג ןייק טעװ סע זַא ,ארומ

 .ײבַאר ןטימ ןגירק קרַאטש ךיז לעװ ךיא --- .טלכיימשעג ץלַא

 טימ -- .טרעדנּווװעג ץושּפיל ךיז טָאה -- ?ײבַאר רעזדנוא טימ --

 םיא ןענעדַאל םיחלג וליפַא סָאװ ,שטנעמ ןטמירַאב ןוא ןטנרעלעג ַאזַא

 ,סבָאקיישזד רעטסימ ,ריא טדער סָאװ ? סעכריק יד ןיא ייז ייב ןדער וצ ןייא

 בָאה ךיא .טמירַאב ןוא טנרעלעג זיא רע זַא ,טשינ ןקייל ךיא .ןיינ --- |

 -ילער ןגעוו ,סעיצקעל עשיפָאזָאליפ-שיגָאלָאעט ענייז ןופ טנרעלעג ךס ַא

 ,גנוניימ ןיימ טיול ,רעבָא .ןכַאז ערעדנַא ןוא עיצידַארט ,סעינַאמערעצ עזעיג

 .עיפָאזָאליפ ןופ רָאסעפָארּפ ַא ,ףָאזָאליפ ַא רָאנ ,ײבַאר ןייק טשינ רע זיא

 ךיא -- .קיאורמוא ןרָאװעג ץושּפיל זיא -- ?יײבַאר ןייק טשינ --

 -רַאפ טָאה רע .ךַאז ַאזַא לָאמ ןטשרע םוצ טרעה רע -- .טשינ יײטשרַאפ

 ײבַאר ַא ,טלָאװעג ריא טלָאװ סָאװ --- ןפורעגנָא ךיז ןוא רַאגיצ ַא טרעכייר

 -- .טלכיימשעצ ךיז טָאה רע -- ? עטָאּפַאק רעגנַאל ַא טימ ,דרָאב ַא טימ

 טגָארט סָאװ ײבַאר ַא ןענעדַאלנייא לָאזמ זַא טרעהעג לָאמַא ריא טָאה

 ,טשינ לָאמ ןייק ..,1 עבריק רעד ןיא השרד ַא ןטלַאה וצ תיציצ

 רעסעב ןיוש טלעפעג רימ ,ץושּפיל רעטסימ ,ןגָאז ךייא לעװ ךיא --

 רעגנַאל רעד טימ ײבַאר םעד .תיציצ ןוא דרָאב רעגנַאל ַא טימ ײבַאר ַא

 ערעדנַא .דיי ַא זיא רע .םיא ןגעוו ןגָאז ערעדנַא סָאװ טשינ טרַא עטָאּפַאק

 ןרעװ וצ ןלעפעג רַאפרעד ןגרָאז ןוא ןָא רעייז ךיז ןעגנערטש סיײבַאר

 רעכעלרעסיוא רעד רַאפ ןקערש ןייא ןיא ךיז ןטלַאה ייז רָאנ .םייוג יד

 ןעמעוו רַאפ ךיז ןלָאז םיחלג עשילױטַאק זַא ןעזעג ןיוש ריא טָאה .גנוניימ

 -רָאפ רעקיטסיײיג רעד ןוא דיי ַא זיא ײבַאר רעד ?ןקערש רעדָא ןעמעש
 רעשיאיוג ןגעוו ױזַא רע טגרָאז סָאװ .הליהק רעשידיי רעד ןופ רעייטש

 ? עיצַאטוּפער
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 ןייא ןענעדַאל ייז ,גנואיצַאב עכעלטניירפ ַא סױרַא ןזייוו םיחלג זַא --

 ןביוהעגנָא טָאה ץושּפיל --- ?ןןזייווקירוצ סָאד רימ ןלָאז ,ײבַאר רעזדנוא

 רייגמ ןעגנולעג זיא ײבַאר ןכלעוו רימ טזייוו -- .טָאירטַאּפ ַא יו ןדער

 ?טיילעגנוי עשידיי טימ טַאהעג הנותח ןבָאה סָאװ ךעלדיימ ליפיוזַא ןייז וצ

 .? ןזיװַאב ײבַאר רערעדנַא ןַא סָאד טָאה

 ץלַא -- .טגָאזעג בייא טָאה -- ,םעד ןגעוו טשינ ךיז רַאּפש ךיא --

 טכַאמ סָאװ טימ ,ךיא סייוו סָאװ טימ ,רעבָא .קיטכיר זיא טגָאז ריא סָאװ

 ןיב ךיא זַא ,שרעדנַא ןיב ךיא זַא ,ןעקנעד רעדָא ןליפ ײבַאר רעד ךימ

 ..? דיי ַא

 רענייק יצ ,םורַא ךיז טקוק ןוא ,ץושּפיל טלכיימש --- ?סָאװ טימ --
 ריא -- דוסב טגָאז ןוא ןבייא וצ וצ ךיז טגייב רע .רעטנוא טשינ טרעה
 ,..? הווצמ-רב ןייק ןעוועג טשינ ...? טלמעג טשינ טנעז

 ןרעטייורעד וצ ץורית ַא טכוז בייא זַא ,ןעזעגסיוא טָאה ןצושּפיל ייב

 ,סענזיב עכייר ענייז בילוצ רשפא .טייקשידיי ןופ ןוא לּפמעט םעד ןופ ךיז

 -הליהק ןופ ןעײרדסױרַא ךיז ליו רע רעדָא ,טָאטש ןיא טדער ןעמ יו

 יד טימ טכָאקעגסיױא ליפוצ זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רָאג רעדָא ,ןרעייטש

 "סימ ךיז טָאה ,ןייז טשינ לָאז הביס יד סָאװ ,ךָאד ,בולק ןייז ןיא םייוג

 ּפָאט ןסייה א טימ ןסָאגעגנָא םיא טלָאװ בייא יו ,טליפעג ץושּפיל רעט

 טָאה בייא ,לכיטזָאנ ןטימ זדלַאה ןוא םינּפ ןייז טשיוועג טָאה רע .רעסַאװ

 ןיא ןיירַא יא ןָאדרָאג רעטסימ .טייהנגעלרַאפ סטניירפ ןייז טליפרעד

 : סעומש

 סייבַאר םעד ןיא טשינ טנקייל ריא זַא .טנַאסערעטניא טרעוו סע --

 ?םיא ןגעק גנוצעזסיוא רעייא זיא סָאװ זיא ,טייקסיורג

 ,רימ טגָאז -- ןפורעגנָא בייא ךיז טָאה -- ,ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ ---

 ַאד זיא טָאג זַא ,"ןַאמריוס ,  ןייז ןיא טרעלקרעד ײבַאר ַא זַא ,ךייא טעב ךיא

 ןייג וצ ןיז ןייק טשינ ךָאד טָאה ,שטנעמ ןדעי ןיא ןוא ךָאז רעדעי ןיא
 סָאװ רעדנּוװ יד טנקייל ןעמ זַא ...? ןיילַא ךיז וצ ןטעב ןוא לּפמעט ןיא

 יד ,תולעּפתה יד זיא ּוװ ,קלָאפ ןייז וצ ןָאטעג טָאה טָאג רעשידיי רעד

 טָאטשנָא !?טָאג ןשידי םעד -- ,טָאג ןיימ וצ עביל יד ,גנורעטסײגַאב

 ףודיס רעד זיא ,עיצידַארט רעשידיי ,םיגהנמ עשידיי ,ןפירגַאב עשידיי

 סיוא רימ ייב טעז סָאד .קיטע ןוא עיצקיפ ,"ןשקיפ ןוא סקיטע, טימ לופ
 ,טוג ןוא שילַארָאמ ןייז שטנעמ םעד ןענרעל סעיגילער עלַא .ענדָאמ רעייז

 4 עיגילער רעשידיי רעד ןופ ערעדנוזַאב סָאד זיא ּווװ רעבָא
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 ךָאד ביילג ריא -- .ןפורעגסיוא ץושּפיל טָאה -- ,טונימ ַא טרַאװ --

 זיא טרָאד זַא ? תמא רענייר זיא טגָאזעג טרָאד טרעוו סָאװ ץלַא זַא ,טשינ
 .?עדנעגעל ןופ סעּפע ָאטשינ

 ףרַאד סָאװ יצ -- טגָאזעג בייא טָאה -- ,עדנעגעל זיא ץלַא ביוא ---

 -רפס יד טיײדַאב סָאװ ןוא רוּפיכ םוי ןטלַאה ,תועובש ,חסּפ ןרעייפ ןעמ

 רָאנ ,ךַאז יד קילײה טשינ טכַאמ טָאג ,ץושּפיל רעטסימ ,ןיינ ? הרות

 לביב יד .טײהטָאג וצ טריפ טייקילייה ןוא ,ןביולג ַא ןקילייהרַאפ ןשטנעמ

 טמוק גנוניימ ןיימ טיול .טקילײהרַאפ יז ןבָאה ןדיי רימ לייוו ,קילייה זיא

 טלַאהניא רעד זַא ,ןקיטעטשַאב סָאד טעוװ ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ ןוא ,סיוא

 ךיוא זיא יז .ךַאז עטכַארטעגסיױא קילעפוצ ןייק טשינ זיא עדנעגעל ַא ןופ

 ןיא טלייצרעד טרעוו סע סָאװ סָאד .םויקַאװ ןייק ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ

 יד ןריפסיורַא סהשמ ןגעו ,םהרבא רעטָאפ-םַאטש רעזדנוא ןגעוו שמוח

 ןייז טשינ ןענָאק -- הרות יד ייז ןבעגרעביא סָאד ןוא םירצמ ןופ ןדיי

 ןוא םיגהנמ עשידיי ,עיצידַארט עשידיי .ןכַאז עטכַארטעגסיוא-םתס ןייק

 .ןעקנעד ןוא ןטכַארט תורוד ןופ טַאטלוזער ַא זיא רעגייטש-סנבעל רעשידיי
 טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא --- .סיוא ץלַא סָאד טקעמ ןוא לּפמעט רעד טמוק

 ןליפַא ןלָאז ןשינעעשעג עשירָאטסיה עלַא יד ביוא -- .טצעזעגרָאפ בייא

 ַא ןופ ןרָאװעג טכַארטרַאפ רָאנ ןענעז ייז ביוא ,תמא ןצנַאגניא ןייז טשינ

 -ָאכיסּפ רעייז סיוא אלימב ןיוש ייז ןקירד ,ןדיי ,ןשטנעמ עּפורג רעסיוועג

 ,יבַאר ןייק טשינ ןיב ךיא .ןליפעג-המשנ ערעיײז ,ערעל רעייז ,עיגָאל

 יז ביוא ןוא ,שרעדנַא ןענעז ןדיי זַא ,רימ ןגָאז לכש ןוא ליפעג ןיימ רעבָא

 ,שרעדנַא ןייז ןענעװַאד סָאד ךיוא ןוא לּפמעט רעד ףרַאד ,שרעדנַא ןענעז

 טָאה -- .סבָאקישזד רעטסימ ,ןכָארקרַאפ טייו וצ טנעז ריא --

 ךייא ןבָאה סָאװ ,תוביס יד טשינ סייו ךיא -- :ןָאטעג גָאז ַא ץושּפיל

 זַא ןגָאז טשינ ךָאד טעװ ריא רעבָא ,ןדער ױזַא טלָאז ריא זַא ,ןגיֹוװַאב

 ?עכריק עכעלטסירק ַא יו טקנוּפ זיא לּפמעט רעד

 "קילייה רעד ,רוּפיכ םוי רעבָא .ןגָאז טשינ סָאד לעוװ ךיא ,ןיינ --

 ,טנװַאד ןעמ ןוא לּפמעט ןיא גָאט ןצנַאג ַא זיא ןעמ ןעוו ,ןדיי ייב גָאט רעטס
 -פייט יד ףיוא ןּפַאלק ךעלדיימ-סיפָא יד ,ןפָא לּפמעט ןופ סיפָא רעד זיא

 ןעמ ,ןרעייטשייב יד טײרּפשרַאפ ןעמ ,סליב סױרַא טקיש ןעמ ,סרעטייר

 ,יבַאר רעד :"םייטרעוואק ןטעברַא עלַא -- םירודיס רַאפ טלעג טמענ

 רעד זיא ּוװ זיא .ןהעשרעביא ןטעברַא ףעטס-סיפָא רעד ,ןזח רעד
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 -רעטנוא ןייק ָאטשינ ...? גָאט ןקידעכָאװ ַא זיב רוּפיכ םוי ןופ דישרעטנוא

 תיציצ ןגעװ טשינ דער ךיא .גָאט ןקיליײה ַא זיב ןקידעכָאװ ַא ןופ דיש

 רעשידיי ןגעוו ,טייקילייה ןגעוו ,טייקכעלטעג ןגעוו דער ךיא ,ןיליפת ןוא

 -רַאמ רעגנַאל ַא ןופ טַאטלוזער א ןענעז תוליפת עשידיי יד .עיצידַארט

 "ילייה ךיז ןיא ןבָאה ייז .שידיי-קיטרַאנגייא ןענעז ייז .עטכישעג-רעריט

 שידיי זיא סָאװ ץלַא טָאה ןוא רוזנעצ עגנערטש ַא ןעמוקעג זיא .טייק

 יד ןרעװ ןלעפעג לָאז סע סָאװ ,סָאד טזָאלעגרעביא ןוא ןפרָאװעגסױרַא

 ןוא ירדנ-לכ ןעגניז ןטסורב ערעייז ףיוא םימלצ טימ סעסקיש .םייוג

 ..? עכריק ַא ןיא ןעז סָאד ריא טעװ ,טסירק ַא ךיוא זיא טסינַאגרָא רעד

 ןריטסיזקע ןָאק טָאג .ץושּפיל רעטסימ ,ךַאז עסיורג ַא זיא טייקכעלטעג

 ..? טייקכעלטעג םוש ןָא ןבעל רעבָא רימ ןענָאק יצ ,זדנוא ןָא

 טָאה -- םעלבָארּפ סיורג ַא ךייא רַאפ טייקשידיי זיא ,עז ךיא יו --

 -יעדנַאס ןיא רעדניק עניימ קיש ךיא -- .טגָאזעג ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ
 ...לוקס

 רַאפ -- ןסירעגרעביא בייא םיא טָאה --- ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ ,ןיינ --

 .םעלבָארּפ ַא טייקשידיי זיא ,געוו ןופ ןײגוצּפָארַא ךיז טביילק סָאװ םעד

 ,רָאסעּפָארּפ ,ריא טסייו ,לוקס-יעדנַאס ןגעוו טגָאז ריא סָאװ סָאד ןוא

 ןיא ןענרעלסיוא ךיז ,טגָאזעגסנייטשמ ,ןָאק דניק ַא סָאװ ,רימ ןֹופ רעסעכ
 ..ךָאװ ַא טייצ העש ןייא ןופ ךשמ

 טימ ןיירַא ץושּפיל רעטסימ זיא -- ,טגָאזעג טָאה יײבַאר רעד --
 ןטייק ענעדלָאג טימ וליפַא זַא -- ,טנעמוגרַא ןקיגָאװ ,םעיײנ-לגָאּפש ַא
 ..ןדנובעגנעמאזוצ ןייז טשינ ךיוא שטנעמ רעד ליװ

 טשינ טלָאװ טנעמיד ַא -- .טלכיימשעג בייא טָאה -- ,רעבָא ,ָאי ---
 ןופ טנײשעגסױרַא טשינ טלָאװ ץנַאלג רעיולב ןייז ןעוו ,רעייט ױזַא ןעוועג
 ,רענייטש עטושּפ ןשיווצ

 ןיא טגָאזעג ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ טָאה -- ,סבָאקיישזד רעטסימ --
 זיא ,טכעלש זיא לּפמעט רעד זַא ,רדסכ טרעלק ריא -- ןָאט ןקיאור ַא
 ןיא ךיוא ביילג ךיא ?טוג זיא רע זַא ,קיטייצכיילג ריא טכַארט ױזַאיוװ
 רעד וצ דלַאב ןיוש טילפ ןעמ ןעוו ,טייצ רעקיטנייה רעד ןיא ,רעבָא ,טָאג
 ,רעכיז ױזַא סָאד ריא טנעז סָאװ טימ ..,? םיסינ ןיא עקַאט ריא טביילג ,הנבל
 ..? תמא רעד זיא ךייא ייב זַא

 וצ טוג רעבָא זיא סע --- .בייא טגָאז -- רעכיז טשינ ןיב ךיא .ןיינ ---
 ,רעתמא רעד זיא טָאג ןיימ זַא ,ןביילג
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 --- .טשימעגניירַא ץושפיל ךיז טָאה -- ,ןרָאנ ךיז רימ ןלָאז סָאװ וצ --

 ריא יווװ ױזַא ,ײבַאר רעד טביילג רשפא ?ײבַאר םעד ןופ ריא טליוװ סָאװ

 ןייק טשינ ןליוו ייז .רעדילגטימ יד ןליוו ױזַא רעבָא .טשינ רשפא ןוא ,טביילג

 ןַא ןבָאה ןליוו ייז ,טייקשידיי ענרעדָאמ ןליוו ייז .ןכַאז עטלַא ןיא ןביולג

 ןכַאמ ףרַאד ,רעדיוו ,רע ןוא ,קַאמשעג רעייז טיול ןליּפש לָאז סָאװ ,רָאיטקַא

 טשינ ןעוו ,ריא טעז ,רַאפרעד .עּפָאריײא טשינ ןוא עקירעמַא זיא סע .ןבעל ַא

 טלָאװ ןעמ ןוא ,סעסקיש טימ ןפָאלטנַא סעיָאב עשידיי ןטלָאװ ,לּפמעט רעד

 ,לארשי רַאפ טלעג ליפיוזַא טלמַאזעג טשינ

 טשינ בייא זיא -- ,שרעדנַא ןענעז רימ זַא ,ךָאד ךיא גָאז רַאפרעד --

 רעטרעװ יד ָאטשינ .שינעעשעג סיורג ַא זיא לארשי -- .ןטָארטעגּפָא

 ,עטקינײּפעג יד רַאפ ףיוא טוט לארשי סָאװ ןביײרשַאב ןענָאק ןלָאז סָאװ

 ןָאטעגניהַא ךיז ןטלָאװ ןיהּוװװ .ןדיי ענעגָאלשרעד-קיטסיײג ןוא עטבױרַאב

 עטפדורעג יד ןוא ? ןרעמַאקיזַאג יד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי יד

 רַאפרעד ..?ןעגנַאגעג ייז ןטלָאװ ןיהּוװ ,רעדנעל עשיבַארַא יד ןופ ןדיי

 רעייז ,דיירפ רעזדנוא זיא דיירפ רעייז .שרעדנַא ןענעז ןדיי זַא ,ךיא גָאז

 ...רעיורט רעזדנוא זיא רעיורט

 ןעגנערבסיורַא טשינ רע ףרַאד ןשטנעמ יד רַאפ זַא ,טליפעג טָאה בייא

 .ירוי ןוז ןייז וצ ןוא רָאש רעטסימ וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ תונעט יד

 סָאד ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ ןוא ץושּפיל רעטסימ ןלעװ גנוניימ ןייז טיול

 -סיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ןסָארדרַאפ לסיב ַא טָאה םיא .ןייטשרַאפ

 -נגעק ןיא .טריצָאװָארּפ םיא טָאה רענעי רעבָא ,ןצושּפיל טימ ןהנעטוצ

 טשינ ךיז ןָאק רע זַא ,טליפעג רע טָאה ןָאדרָאג רָאסעּפָארּפ ןופ טרַאװ

 ץושפיל תעב ,ןרעפטנע טשינרָאג ןוא רַאנ ַא יו ןייגוצקעװַא ןביולרעד

 -קעריד רעד ןופ דילגטימ ַא ןרעוו וצ ,דובכ ַאזַא ןגָאלשעגרָאפ םיא טָאה

 ,דרָאב-ןרָאט

 וצ טַאהעג טנייפ טָאה סָאװ שטנעמ ַא ןעוועג זיא ץושּפיל רעטסימ

 טשינרָאג ןוא ןעגנַאגעגקעװַא טשינ לָאמ ןייק הנוק ַא זיא םיא ןופ .ןרילרַאפ

 ,טכַארטרַאּפ ןציז ןבילבעג זיא בייא יוװ ,ןעזעג טָאה רע זַא .טפיוקעג ןבַאה
 : ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע .עמעט רעדנַא ןַא ףיוא סעומש םעד ןטיבעג רע טָאה

 ךיז טלָאז ריא ,ןגערפ סעּפע ךייא ליוו ךיא ,סבָאקיישד רעטסימ ---

 ױזַא ָאי ןיוש טדער ריא זַא ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז ,ןקידיײלַאב טשינ

 ..? םייוג יד וצ ריא טפיול סָאװרַאפ ,ןייש

 .ןגיוא עטעדנּוװרַאפ רָאּפ ַא טלעטשעגסיוא בייא טָאה -- ? טסייה'ס --
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 ןַא טימ ,בולק-ירטנָאק ןשידיי ןייק ןריזינַאגרָא טשינ סָאװרַאפ --

 רימ .םעד ןגעו גנַאל ןיוש רימ ןדער ,ךיז ןשיווצ .דלעפ-ףלָאג םענעגייא

 טכַאד רימ .ןעמענרַאפ טימרעד ךיז לָאז סָאװ שטנעמ םעד טשינ ןבָאה

 ןָאק ןײלַא ךיא .םעד רַאפ שטנעמ רעקיסַאּפ רעד ןעוועג טלָאװ ריא זַא ,ךיז

 טעװ טלעג .גניטימ ןטשרע םעד וצ רעדילגטימ קיצפופ ןלעטשוצ ךייא
 טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז טליו ריא זַא ,רעבָא .העינמ ןייק ןייז טשינ

 ןדער וצ סָאװ ןגעוו ָאטשינ ךָאד זיא ,לּפמעט ןופ ןדיי ןייק

 טביילגעג טשינ טָאה רע .טעילעמשטירּפ יוװ ןציז ןבילבעג זיא בייא

 ןוא ,קידנשרָאפ ןצושּפיל ףיוא טקוקעג טָאה רע .ןרעיוא ענעגייא ענייז

 ,ץושּפיל רעטסימ דצמ שינעּפעשטוצ ַא רָאנ זיא סָאד יצ ,ןעז טלָאװעג

 טָאה רע .לּפמעט ןופ טַאר-ןרָאטקעריד םעד ןיא םיא ןגירקוצניירַא ידכ

 ןיא ןענעיל טנָאקעג טשינרָאג ,לכיימש םענעדירפוצ סנצושּפיל ףיוא

 ,ןַאמדירפ ןוא םייהנַאמ ,ןרָאסעפָארּפ ייווצ יד ןענישרעד ןענעז ןוימד ןייז

 רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טשינ רע טָאה רשפא ,טגערפעג ןײלַא ךיז טָאה רצ

 ,..? ריט רעקיטכיר

 ןבייא ןבָאה רעטלַאװ ןוא רַאמלע ,רעמָאה יװ לָאמ עכעלטע ןיוש

 עשידיי ענייז טימ טדערעג ןוא ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא ,ןפורעג

 ןרירָאנגיא טנָאקעג טשינ ןדַארעמַאק-בולק ענייז רע טָאה רעמ .טניירפ

 -עגַאב-קילעפוצ יד טימ טשינ ןוא ייז טימ ךָאד רע טרָאפ ןעמעלַא ךָאנ

 ןוא ,טנגעזעג ךיז ךעלטניירפ ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע .טניירפ עטנג

 : ןבעגעגוצ

 .םעד ןגעוו ןדער ןפרַאד ןרימ .קנַאדעג רעטוג ַא זיא סָאד --

 קיצרעפ ןוא ןביז לטיּפַאק

 ןסיש טשינ ךיז ןעמ טנרעל דלעפטכַאלש ןפיוא

 ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ףיש יד טָאה ,ךיז ןעדיוה העש עכעלטע ךָאנ

 טָאה רעדעי ,גנַארדעג ַא ןרָאװעג זיא'ס .ןירַא רעסַאװ ןיא רעקנַא ריא

 רעבָא .דרע עטרַאה יד ןטערטַאב וצ רעטשרע רעד ןייז טלָאװעג אקווד
 -רעד .ייר רעד ףיוא קידלודעג ןטרַאװ טזומעג טָאה'מ .החרט יד טסיזמוא
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 רעד םורַא ןעמיווש סָאװ ךעלגניי יד טימ טלייוורַאפ ךיז ןעמ טָאה לייוו

 רעסַאװ ןיא םייר ַא ,לקינ ַא ,ינעּפ ַא ּפָארַא טפרַאוו'מ .ףיש רעטרעקנַאעג

 רעפיט ,רעטנורַא ךיז ייז ןזָאל סעקלשזָאק-רעכיוט ןוא טירּפס טימ ,ןירַא

 ףיוא רעדיוו ייז ריא טעז דלַאב ןוא ,עבטמ יד ןּפַאכ ,ןיירַא רעסַאװ ןיא

 וצ ןייש ןעוועג זיא'ס .טנַאה רעד ןיא עבטמ רעד טימ ךַאלפרעביוא רעד

 ,ךעלשיפ עזעיצַארג יוװ ,סניוועג םעד ךָאנ ךיז ןגָאיא סרעפיטש יד יװ ןקוק

 ןבָאה ףיש רעד ףיוא טסעג-ןסנַאקַאװ יד ןופ רעדניק יד .רעסַאװ ןרעטנוא

 רעסַאװ ןיא ייז ןפרָאװעגנײרַא ,עמַאמ-עטַאט ייב סינעּפ טלטעבעגסיוא

 ןשיגָאלָאָאז םעניא תויח יד רַאפ סינ ןוא סנרָאקּפָאּפ ןפרַאװ ייז יװ ,ןיירַא

 ,ןטרָאג

 ,סרעלדיפ ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עלעּפַאק עשינַאקיסקעמ ַא

 ןעוועג םינּפ-לבקמ טָאה ,רעזָאלב-טיילפ ַא ןוא רעלקייּפ ַא ,טסירַאטיג ַא

 בולקירעקייב ינרַאב םעד ןופ םירבח יד .רעדיל עכעליירפ טימ טסעג יד

 ןוא קעּפעג טימ ןדָאלעגנָא .גנומיטש רענעביוהעג א ןיא ןעוועג ןענעז

 ןטלעטשַאב ,סיורָאפ ןופ ,םעד וצ קעװַא ךיילג ייז ןענעז ,םירישכמ-רעשיפ

 טשינ וליפַא ייז ןבַאה ,טײצלָאמ-טנװָא םענופ העש רעד בילוצ .לעטָאה

 .ןַארָאטסער ַא ןיא קעװַא ךיילג רָאנ ,ןכַאז יד טקַאּפעגסױא

 עטיײרפַאב סָאװ רָאנ יו ,טליפעג ךיז ןבָאה ןדַארעמאק ףניפ יד

 טכַאלעג ,טלמוטעג ןבָאה ייז .ןרעמיצסַאלק עטפמעדעג ערעייז ןופ רעדניק

 סָאװ ןירענלעק רעד טימ טסַאּפשעג בָאה קינ ןוא רעטלַאװ .לוק ןפיוא

 סנעמעוװו ,ןטעװעג טלָאװעג ךיז ןוא ,ןפנָארב ךעלזעלג יד טכַארבעג טָאה

 ,יקסיו ךס א ןעקנורטעג ןבָאה ייז .ןעמעננַָא טעװ יז ּוװעדנַאר

 רַאמלע .רעטוּפ טימ סעילּפָאטרַאק עקידערַאּפ ןוא סקייטס עקיד ןסעגעג

 ןעקנירטעג טָאה בייא .ןעקנירט ןופ ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא ןָאסרעטעּפ

 :ןפורעגנָא בייא ךיז טָאה ,ןסע ןטימ ןיא .ךלימ --- רעמָאה ןוא ,עוװַאק

 טלָאװ'מ זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,קנַארק ןגעלעג ןיב ךיא תעב --

 דלעפ-ףלָאג ץנַאג ַא ןכַאמ ; בולק ןיא ןכַאז עיינ לָאצ ַא ןריפנייא טפרַאדעג

 -ילגטימ ןפלעהוצסיורַא ףיוא עסַאק-ייל ַא ןריפנייא ,ךעלבירג ןצכַא טימ
 רַאפ רָאי סעדעי יטרַאּפ-סעמסירק ַא ,סענזיב ןיא ןייג ןליוו סָאװ רעד
 סָאװ ןכַאז ךָאנ ןוא זיירק ןשיטַאמַארד ַא ,רעדילגטימ יד ןופ רעדניק

 -רעביא ןפרַאד רימ ןלעװ ,סיוא טזייוו ,ןכַאז עלַא יד .חומ ןיימ ןרעטַאמ

 .טנעדיזערּפ םעיינ ןרַאפ ןזָאל

 טימ ןוא הליכַא רעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז קינ ןוא רעטלַאװ
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 וצ טרעהעגוצ טוג דָארג ךיז בָאה רַאמלע ןוא רעמָאה ,סנירענלעק יד

 -שירַאנ א ןעגנַאגַאב זיא רע זַא ,טכַאדעג רעבָא ךיז טָאה ןבייא .דייר סבייא

 -לעזַא ןעגנערבוצפיורַא טייצ עקיסַאּפ יד טשינ זיא טציא זַא ,טייק

 רעמ טָאה רע .דייר ענייז ףיוא טריגאער טשינ טָאה רענייק ,ןגַארפ עכ

 ,טדערעג טשינ םעד ןגעוו

 ךיז טגיוועג ,עדנַארעװ רעד ףיוא ןבילבעג רַאמלע זיא ןסעּפָא ןכָאנ

 וצ ףױרַא ןענעז רעמָאה ןוא בייא .עקלול יד טרעכיירעג ןוא לוטשגיוו ןפיוא

 ,ןפָאלש ךיז ןגייל ןוא ןכַאז יד ןקַאּפוצסױא ןרעמיצ יד ןיא ךיז

 רעמָאה טָאה -- ,גָאט ןקידנגרָאמ םעד רַאפ ןעורסיוא ךיז ףרַאד'מ ---

 -עגנייא דלַאב םיא ןבָאה טפול'םי עשירפ יד ןוא טייקדימ יד .טגָאזעג

 ,טרעפעלש

 .קעוַא ךיז ,גנומיטש רעטגיילעגפיוא ןַא ןיא ,ןבָאה קינ ןוא רעטלַאװ

 םענייש ןטימ טפַאשטנַאקַאב ןכוז ןוא ןעקנירט ןענָאלַאס יד רעביא טזָאלעג

 טעּפש ןעמוקעגקירוצ טניירפ ייוצ יד ןענעז למוט טיורג טימ .ןימ

 רָאג רשפא ןוא קיטנוז זַא ,ייז ןבָאה ןסָאלשַאב .ןירַא לעטָאה ןיא טכַאניײב
 לייורעד רעבָא ,שיפ ןּפַאכ םי ןפיוא ןוָאלסױרַא ךיז ייז ןלעוװ ,קיטנָאמ

 .געט עיירפ עכעלטע ןופ ןבָאה האנה ןוא ןעגנערברַאפ לסיב ַא ייז ןלעוו

 -קעװַא ןרַאפ ,גָאט ןטצעל םעד שיפ ןּפַאכ וצ רעסעב ןייז טעוו'ס ---

 "מיײהַא טייהרעשירפ ןַאד ייז לעװ ךיא --- .טגָאזעג רעטלַאװ טָאה -- ,ןרָאפ

 ,בייוו ןיימ וצ ןעגנערב

 -ץּפַא םיא וצ טָאה קנַאדעג רעד לייוו ,טמיטשעגנייא ךיילג טָאה קינ

 -עדירפוצ ַא טימ ןוא עציילּפ רעד ןיא ןױרעטלַאװ טּפַאלקעג טָאה רע .טריל

 : טגָאזעג לכיימש םענ

 םעד ןופ רעגילק טסיב וד ,ביל ךיד בָאה ךיא ,טניירפ ןיימ ,טלַאוװ ---

 רַאפ .ַאררוה .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ

 טעשטַאקעגנײרַא ךיז טָאה רע תעב ,ןגירשעגסיוא רע טָאה -- !ןרעטלַאװ
 .ןיירַא לעטָאה ןיא

 בייא ךָאנ זיא ,לעטָאה ןיא ןיירַא ןענעז ןדַארעמַאק ייווצ יד ןעוו

 ןפוא-םושב טָאה רע .טעב ןפיוא רעדיילק ענייז ןיא ןגעלעג סבָאקיישזד

 ,ךיז רע טכַארט ,"ןעקנורטעג עװַאק ליפוצ, .ןפָאלשניא טנָאקעג טשינ

 לָאמַא ךָאנ ןביוהעגנָא ןוא גנַאפשיפ ןגעוװ ףוב סָאד ןעמונעג טָאה רע

 -רַאפ שיפ ַא ןעו ,ןריפוצפיוא ךיז ױזַא יוו לטיּפַאק סָאד ןענעיילרעביא
 'טגרעביא רעדיוװ ןוא טנעײלעג .קעשטַאה םעניא קסיּפ ןייז טעּפעשט
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 רעגניז בקעי

 ןייז ןגיל ןופ דימ ןרָאװעג ןענעז םירבא ענייז זיב ,לטיּפַאק סָאד טנעייל

 ,רעטומ ןוא רעטָאפ ,דניק קנַארק ןייז ,בייוו ןייז שטָאכ .טגנערטשעגנָא חומ

 ןייק רעבָא רע טָאה ,ךוב םענופ רעטעלב יד ףיוא ןזייוװַאב ךיז ןגעלפ

 ןופ ּפָארַא זיא רע .ןטכַארט טלָאװעג טשינ -- שיפ ןופ יװ ,ךַאז ערעדנַא

 -לעטָאה ןרעביא ןענַאּפש ןביױהעגנָא ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ ,טעב

 תויה :קנַאדעג רעשירפ ַא טעװַאיעג ךיז טָאה חומ ןייז ןיא .רעמיצ

 עשירעטילימ ןופ גָאט ןרעוװש ַא ךָאנ יװ ,טציא ןפָאלש טניירפ ענייז

 ןעו ןעוועג ךיילג טלָאװ ,ןפָאלשנייא טשינ ןָאק ןיילַא רע ןוא ,ןעגנוביא

 טימ ןריציטקַארּפ םי ןפיוא טקעריד ןוא ןײגסױרַא טייהרעליטש לָאז רע

 .טלכיימשעצ םינּפ ןייז ךיז טָאה -- "ןַאלּפ רעטוג ַא; .עקטנעוו רעיינ ןייז

 ןרעביא ןטיײרּפשעצ ךיז ןלעװ ןלַארטש-ןוז עקידנעייגפיוא יד רעדייא ךָאנ

 ןכַאמ ןוא ,ןײלַא רענייא ,םי םענעּפָא ןיא סױרַא עקַאט רע טעװ ,לזדניא

 ןבָאה ןיוש רע טעװ ,שיפ ןּפַאכ ןייג ןלעװ ןעמַאזוצ עלַא ןעוו ןוא .ןעגנוביא

 ױעטלַאװ ןוא קינ ןוא ,רענירג ןייק ןייז טשינ טעװ רע .גנורַאפרעד לסיב ַא

 ןָא רע טָאה ,לַאפנייא ןייז ןופ ןדירפוצ .ןובשח ןייז ףיוא ןכַאל טשינ ןלעוו

 "עגסױרַא ךיז ןוא םירישכמיגנַאפשיפ ענייז ןעמונעגנעמַאזוצ שיורעג

 .רעמיצ-לעטָאה ןופ טכיילש

 סָאװ רָאנ טשינ זַא ,ןלַאפעגנייא טשינרָאג ןבייא זיא שינעלייא ןיא

 רעײט ךיוא טעװ רע רָאנ ,ןּפַאכ-שיפ סָאד רעווש ןעמוקנָא םיא טעוו'ס

 ןגעו טכַארטעג זיולב טָאה רע ,תמא .גנולדנַאה רעד-טָא רַאפ ןלָאצַאב

 יצלַא ךָאד טָאה רע ,רעטכעלעג שיטייל וצ ןייז טשינ ידכ ןעגנוביא ןכַאמ

 ןפיוא זַא ,טכַארטעג טשינ רעבָא טָאה רע .ןפָאלשניײא טנָאקעג טשינ סנייא

 טשינ זיא םי רענעפָא רעד זַא ןוא ,ןסיש טשינ ךיז ןעמ טנרעל דלעפטכַאלש

 .שיפ ןּפַאכ ךיז ןענרעל וצ ףיוא רעמיצסַאלק ןייק

 ןדייז ַא ןיא יװ ןבייא טליהעגנייא טָאה עלעטניוו ליק ,ליטש ַא

 .טרעטנומעג ןוא טשירפעגפיוא םיא טָאה טפול ענייר יד .עלעטנַאמ

 ַא ןיא יװ טשיורעג גָאטיײב טָאה סָאװ ,לזדניא ןפיוא סַאג עטיירב יד

 ןפיוא *ךָאל-סקופ, ןשירענלעז ַא ןיא יװ ,ליטש ןעוועג זיא ,קָאטשניב

 טרָאד ןוא גרעב יד רעביא זיב טלגנעלשעג ךיז טָאה סַאג יד ...טנָארפ

 ןציּפש סנעמעוו ,גרעב ענירג יד רעביא .טייקלקנוט רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא

 -נעייגפיוא רעד טָאה ,ךשוח-ירה יד ףיוא ּפעק ערעייז טנעלעגנָא יוװ ןבָאה

 רעד טָאה עקכעלעמַאּפ .ןקעלפ-טכיל עכַאװש ןפרַאװ ןביוהעגנָא גָאט רעקיד

 .טייקלעה רעיורג ןופ גערב םעניילק ַא ןקעדפיוא ןביוהעגנָא למיה
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 טנדָאלַאב ,לעטָאה ןייז ןופ עדנַארעװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא בייא
 טמעטָאעגנײרַא טָאה רע .געוו ןטימ ןיא לזייא ןַא יו ,ןעלסקַא עדייב ףיוא
 ענייז טימ ןעמונעגפיוא ןוא טכַאנ רעשיטעטסעיַאמ רעד ןופ טפול יד

 -עילַאווכ ןפיוא ןוא למיה ןטנרעטשעגסיוא ןפיוא ןעגנוגעווַאב יד םישוח

 .סרעווינוא םעד ןופ ןעגנוגעווַאב עקיבייא יד -- םי ןקיד
 םייב סָאװ ,לקירב םענרעצליה םוצ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה סבָאקיישזד

 ןיײשּפָא ןקידלקניפ ,ןלעג םעד ןעזרעד רע טָאה סנטייוורעדנופ .םי ןֹופ גערב

 -עג ךיז ןבָאה סעילַאװכ עיורג ןוא ענירג"לקנוט .םערוט-טכייל םעד ןופ

 ןקידמַאז ןפיוא טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז .שיורעג ןקידתודוס ןיא טלקיוו

 גָאטײב ןלעװ סָאװ ,רעדניק יד רַאפ ךעלּפעקרעײמ ןוא ןזָארג"'םי גערב
 ידכ ,םי ןיא טלקיװעגנײרַא ךיג ךיז ןבָאה סעילַאװכ .ייז טימ ןליּפש ךיז

 ךיז ןבָאה ייז .רעדניק יד רַאפ תורצוא ךָאנ ןּפעלש ֹוצ ןעגנערב וצ רעדיוו

 ןז יד רעדייא ,רעדניק יד רַאפ םיריידנווו יד ןטיירגנָא ןטימ טלייאעג

 .דרעפ עקידרעייפ עריא ףיוא ןטייר וצ טמוק

 ,ךעלפיש יד וצ טריפעג טָאה סָאװ לקירב ןפיוא ףורַא זיא סבָאקיישזד

 -נפָאלש רַאפ סערַאנ יו ,רעטערב יד טעּפירקסעג ןבָאה סיפ ענייז רעטנוא

 טרעדורעגפיוא טָאה ךעלפיש יד ןופ ךיז ןעדיוה סָאד ,רענלעז עדימ ,עקיד

 רעד .ןלַאטש יד ןיא דרעפ יד ןופ ןעשזריה סָאד יווװ ,טײקליטש-טכַאנ יד

 ,רעגעלעג רעייז ןיא ךעלפיש יד ןופ ןצפיז ןוא ןצכערק סָאד ,קסעילּפעג

 יו ,טכודעגסיוא ןבייא ךיז ןבָאה ,טעברַא גָאט ןרעווש ,ןקיטכענ םעד ךָאנ

 .טלעוו עטעדנּוװרַאפ ,עטכַאמשרַאפ ַא ךיז טלגנַאר סָאד

 ןיא רעשיפ רעטלַא ןַא ןסקַאװעגסיױא ןגיוא ענייז רַאפ זיא םיצולּפ

 טימ ןעמוקעגנגעקטנַא ןבייא זיא רעשיפ רעד .עקרַאנירַאמ רעבָארג ַא
 טָאה טכיל עכַאװש סָאד .טנַאה ןייז ןיא רעפרַאװ-ןייש ןקידנטכייל ַא

 -נָאלברַאפ ַא יו טקוקעג טָאה רע .ןגיוא יד ןיא ןָאטעג דנעלב ַא ןבייא

 ,ליפעג סָאד טַאהעג ןוא ,ןײרַא טייקיטכיל רעכַאװש רעד ןיא רעטעשזד
 רָע יו ,ףיש רענעקנורטרעד ַא ןופ טערב ַא ףיוא ךיז טגעוװַאב רע יו
 ןבעל ןבילבעג לַאפוצ ַא ךרוד זיא ןיילַא

 -סױרַא ןבייא טָאה סָאװ ,ןָאטעג טסוה ַא טָאה רעשיפ רעטלַא רעד

 קידנעלמַאטש ןוא ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע .תובשחמ ענייז ןופ ןסיוטשעג

 רעד .ןבילקרַאפ וצרעהַא ךיז טָאה רע סָאװ ךָאנ ,ןַאמ םעד טרעלקרעד

 -ןײרַא ,ּפָאק ןפיוא לּפַאק לקנוט ,טקירטשעג ןייז טקורעגּפָארַא טָאה ןַאמ

 טימ ןָאטעג ריפ ַא ןוא ,קָאר ןופ ענעשעק רעד ןיא עקלול יד טגיילעג
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 רעגניז בקעי

 רעד טָאה רעטרעװ ןָא .םינּפ טרעקַאעצ ןייז רעביא טנַאה רעטיירב ןייז

 ,ןײגכָאנ םיא לָאז בייא זַא ,ןזיוועגנָא רעשיפ

 ןבָאה ייז ןוא ןבייא ןופ ןכַאז לסיב ַא ןעמונעג טָאה רעטלַא רעד

 סָאװ ,ךעלפערט ענרעצליה עלָאמש ףיוא ןטערט קיטכיזרָאפ ןביױהעגנָא

 -יירגוצ ןופ טייצ לקיטש ַא ךָאנ .ךעלפיש יד וצ רעטנורַא טריפעג ןבָאה

 ןוא ןענידרַאס ,גנירעה עקידעבעל טימ לשייק ַא ןליפנָא ןוא ןעגנוט

 לסיב ַא ,לפיש ןטברַאפעג-סייוו םעד ןיא ןגיטשעגנייא עדייב ןענעז ,ןּפמירש

 ,עקירעביא יד ןופ סרעסערג ַא

 רעד .ןפנָארב שַאלּפ ַא לשייק ןייז ןופ ןעמונעגסורַא טָאה בייא

 וצ ןעמונעג ןבָאה רָאטַאמַא רעגני רעד ןוא רעשיפ רעטינעג ,רעטלַא

 ךיג זיא טפַאשטנירפ ַא ןוא טרעטנענרעד ןדייב טָאה סָאד ,ךעלסיב

 רעטכעוו ַא זיולב זיא רע יצ טגערפעג םיא טָאה בייא ,ןרָאװעג ןסלָאשעג

 -ןיורב םעד ףיוא לכימש רעד .רעשיפ ַא זיא רע יצ ,טכַאנײב ָאד

 .ץרַאה סבייא ןיא תוקפס עלַא טרעפטנערַאפ טָאה םינּפ ןטעטטסַארכעצ

 בייא טָאה טציא .ןפנָארב ךעלסיב וצ ןעמונעג ךָאנ ןבָאה יז

 ןייז טימ ןריציטקַארּפ זיולב ליו רע זַא ,רעשיפ ןטלַא םעד טרעלקרעד

 עטשרע סָאד זיא טנייה זַא ןוא ,ןרעסַאװ עפיט יד ןיא עקטנעוו רעיינ

 :ןבעגעגוצ טָאה רע .גנַאפשיפ ףיוא סױרַא ךיז טזָאל רע סָאװ לָאמ

 .ןעניולַאב טוג ךייא לעוװ ךיא --

 ןגערפ טלָאװעג טָאה רע .טשיורַאב ןבייא טָאה ערוטנַאװַא עצנַאג יד

 רעד ןיא ףיש יד ןריגיװַאנ וצ רע טסייוו ןענַאװ ןופ ,רעשיפ ןטלַא םעד

 ןלעטשוצסיורַא טשינ ידכ ,טגָאזעג טשינרָאג רעבָא טָאה רע .רעטצניפ

 טרַאװעג שינעּפַאלקצרַאה טימ טָאה רע .טנַארָאנגיא ןצנַאג ַא רַאפ ךיז

 .טייקיטכיל רעקידנעמוקנָא רעד ףיוא

 ןגיל טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה רעשיפ םענערַאפרעד ,ןטלַא םעד

 ,לעטשעג סבייא ןיא טנעקרעד ןיײלַא טָאה רע .ליומ ןיא רעגניפ ןייק

 ןופ ."רענירג/ ַא זיא טנעילק ןייז זַא ,םירישכמ עיינ ענייז ןיא ךיוא ןוא
 ןעמ טָאה םינּפ ןפיוא תויוועה ענייז ןופ ןוא גנַאג ןשיטַאמגעלפ סרעשיפ

 רעטשרע ןייז טשינ זיא סבָאקישזד רעטסימ זַא ,ןייטשרַאפ טנָאקעג

 ױזַא ,ייז ייב ליּפׂש ַא; :טכַארטעג ךיז ייב רע טָאה ןצרַאה ןיא .דימלת

 ײּפש ַא טָאה רע -- ."הסנרּפ זיא'ס ,רעבָא .ףָאלש ןיימ ןרעטשעצ וצ ירפ

 .רעקנַא םעד ןגיױצעגפיורַא ןוא ןיײרַא רעסַאװ ןיא ןָאטעג
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 קיצרעפ ןוא טכַא לטיּפַאק

 ןײלַא ךיז טימ םי ןוא למיה ןשיווצ

 ךיז ןופ ןפרַאװרעטנוױַא זייוכעלסיב ןביוהעגנָא טָאה למיה רעד

 .גערב-םי ןופ ןוא גרעב יד ןופ ךיז ןרעטייוורעד ןוא קעדוצ ןלעקנוט םעד

 ,טנָארפ ןפיוא ןטָאימעלוּפ יװ ,טקַאנקעג טָאה לפיש ןופ רָאטָאמ רעד

 רעטלַא רעד ןוא סבָאקישזד ץוחַא םי ןפיוא ןעועג טשינ זיא רענייק

 -יהרעביא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,לפיש סָאד טריפעג טָאה רע ,רעשיפ

 ןיא ןעמענ וצ סע טסילפעג ךיז ןוא ,סעילַאװכ עטשרע יד ןרעפ

 רעמ ץלַא טרעטייורעד לפיש סָאד ךיז טָאה עגד רעדעי טימ .תושר רעייז

 עלעטילש ַא יו ,םי ןופ ןקור ןטיוא טשטילגעג ךיז טָאה סע .גערב םענופ

 ןעק רעשיפ רעד זַא טקרעמַאב טָאה בייא .ּפָארַא-גרַאב זייא ןטַאלג ןפיױא

 ַא .סַאּפמָאק ַא ןָא ןריגיװַאנ וצ יו טסייו רע ןוא ןזירּפַאק-םי יד טוג

 ,ץרַאה סבייא ןעמונעגמורַא טָאה טייקליטש עקידנקיאורַאב

 רעד וצ לקנעב טפיורשעגוצ ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה סבָאקיישזד

 -עדימַאריּפ ַא ןטכָאלפרַאפ טָאה רע .לפיש םענופ קעד רעטשרעבייא

 םוצ רעפיט "?"טייב, ןטימ קעשטַאה םעד ּפָארַא טיצ סָאװ ,טכיוועג

 "מעט יד .רעפיט ןוא רעטייוו ץלַא טשטילגעג ךיז טָאה ףיש יד .טנורגּפָא

 רעד ןיא ןגיוצעג טָאה טניו רעד ןוא עדלימ ַא ןעוועג זיא רוטַארעּפ

 שיפ יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןעוועג סָאד זיא דָארג .גנוטכיר רעקירעהעג

 ערעייז טפול טימ ןליפוצנָא םי ןופ ךַאלּפרעבױא רעד ףיוא ףױרַא ןעמוק

 -רעביא ךיז ידכ ,עקטנעוו יד ןפרָאװרַאפ לָאמ עכעלטע טָאה בייא .ןעגנול

 םעד ןענַאּפשסיױא ןייז ןיא ןַארַאפ זיא סע טייקטקישעג לפיוו ןגייצוצ

 -רַאפ ןוא "טייב, ַא טקיטסעפעגוצ רע טָאה םעדכָאנ .םי ןרעביא קירטש
 םענרעדעל םעד טימ ןטפָאהַאבוצ ,םי ןטימ ןפיוא קירטש םעד ןפרָאװ
 ףיוא טרַאװעג ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ ,לקנעב םוצ עילַאט ןייז סַאּפ
 ,גנַאפ ןייז

 ןפלעה טשינ טעװ ןָא טציא ןופ זַא ,טסּוװעג בייא טָאה רעכיב יד ןופ
 ןוא דלודעג רָאנ .טפעשעג ןיא ךיז ייב יװ ,ןעיימש ןייק ,ךיז ןגָאי ןייק
 רעד זַא ,ןייז םרוג ןלעװ ,ןטַאטלוזער עטוג ןעגנערב ןלעװו רעיודסיוא
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 רעגניז בקעי

 ךיז רעמ ןוא קעשטַאה ןיא קסיּפ ןייז ןעּפעשטרַאפ ןיילַא טעװ ןברק

 .ןעיירפַאב ןענָאק טשינ
 טימ לשייק עצנַאג סָאד ןבייא טגנַאלרעד טָאה רעשיפ רעטלַא רעד

 רעד זַא ."טייב, ַא סלַא ןעניד טפרַאדעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,שיפ עקידעבעל

 -עגּפָארַא רע טָאה ,טוג ץנַאג ךיז טעװַארּפס בייא יו ןעזעג טָאה רעשיפ

 רע .ץַאלּפ ןייז ףיוא קעװַא קירוצ זיא ןוא ןירַא םי ןיא רעקנַא םעד ןזָאל

 -קעװַא ,ןרעיוא ןוא ןגיוא רעביא לטיה טקירטשעג ןייז טקורעגּפָארַא טָאה

 סָאד ןכוזוצּפָא ידכ ,טנעזערב קיטש ַא ףיוא עניבַאק רעד ןיא ךיז טגיילעג

 זיא רע .ןסירעגרעביא םיא טָאה טנעילק ןייז סָאװ ,ףָאלש לסיב טשער

 לשייק םעד ןופ ןעמונעגסיורַא טָאה בייא .ןפָאלשעגניא קיאור ךיילג

 ןפיוא טייזרַאפ ייז ןענידרַאס ןוא גנירעה ,ןּפמירש סנפיוה עכעלטע

 ןייז טלָאזעג טָאה סָאד ךיוא .רענרעק טייזרַאפ רעמרַאפ ַא יװ ,רעסַאװ

 .עקטנעוו ןייז וצ רעטנענ שיפ סעטּפָאכ עצנַאג ןרַאנרַאפ לָאז סָאװ ,"טייב;, ַא

 .ןלַארטש-ןגרָאמירפ ,עטשרע עריא ןקישסיורַא ןביוהעגנָא טָאה ןוז יד

 ןיא ןציז ןבילבעג ןוא לקער סָאד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה בייא

 יד ןָאטעגנָא טָאה רע .דמעה ןטלטסעקעג-טיור ןטעיליּפשעגרעדנַאנופ ןייז

 ןעמיװשוצרעהַא טיײקכעלגעמ ַא שיפ יד ןבעגעג ןוא ,ןלירב עלעקנוט

 -גרָאז ַא ןבעל ַא טסייה סָאד --- טמעטָאעגּפָא בייא טָאה -- ,ךַא --

 ןַארַאפ טשינ ןענעז ןעלמיה עיירפ ,עכיוה יד רעטנוא .ןבעל יירפ ,זָאל

 ןריט ןייק ןוא ןצענערג ןייק ָאטשינ .ּפָאק ןרעביא סנקלָאװ עצרַאװש ןייק

 ןטרָאּפסַאּפ ןָא ןעילפ סָאװ לגייפ עיירפ רָאנ ,רעסעלש עטכַאמרַאפ טימ

 ,םימי עלַא רעביא סעזיוו ןָא ןוא

 ןוא דיירפ ןופ דישרעטנוא םעד טליפרעד לָאמַאטימ טָאה בייא

 ךיז טָאה רע .טייקילעזקילג ןופ םעט ןסיז םעד שוחב טליפרעד ,רעיורט

 ןכַאמ וצ ןלַאפעגנייא טשינ רעירפ םיא זיאיס סָאװרַאפ ,טרעדנּווװװעג רָאנ

 ןגרָאברַאפ ,ףיט ַא ךיז ןיא טגָארט םי רעד .ןגולפסיוא-גנַאפשיפ עכלעזַא

 רעד ןיא .ףוס ןָא סעילַאװכ יד ףיוא ךיז ןגָארט תודוס ענייז ןוא ,ןבעל

 ןייק טשינ טָאה ךַאז ןייק זַא ןעמ טליפרעד טײקמַאזנייא רעקידתובחר

 ַא זיא בייהנָא רעטשרמולכמ רעדעי זַא ,ףוס ןייק טשינ ךיוא ןוא בייהנָא

 ,ןסָאלשַאב ךיז ייב טציא טָאה רע .בייהנָא ןקידתישארב ַא ןופ גנוצעזרָאפ

 ךיז רע טעוװ ,עיצַאקַאװ רעד ןופ םייהַא ןעמוק טעװ רע יו ךיג ױזַא זַא

 ןבָאה עקירעמַא ןיא ןשטנעמ ךס ַא .ףיש-טכַאי ענעגייא ןַא ןפַאשנייא

 ןרעטלע יד ןוא רעדניק יד ,יורפ ןייז ןעמענ טעװ רע .ןפיש עכלעזַא
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 רעיירפ רעד ףיוא ןבָאה האנה ךיוא ייז ןלָאז .סעזייר-םי עכלעזַא ףיוא

 רעסעב ןייק ןַארַאפ טשינרָאג זיא סע .סיורג גונעג זיא םי רעד .רוטַאנ

 ןופ טײקמערַאװ רעד ןגעקטנַא ףיש רעד ףיוא ןציז וצ יװ ,ןגינעגרַאפ

 -טרעצ דניל ַא טימ ןױעװ ןעמונעגמורַא ,טלעוו רענעּפָא ןַא ןיא ,ןוז רעד

 ָאד טשרעה סע .ךעלטנעה עטרַאצ סרעטבילעג ַא ןופ יװ ,לטניוו ךעל

 ,טייקיאור-המשנ ןוא טייקידתובחר

 רעטָאפ ןייז טסייוו סָאװ .ףיׂש יד טעדיוהעג ךיז טָאה ליטש ןוא קיאור
 ..ןעגנובעלרעביא עטרַאצ ןוא עליטש עכלעזַא ןופ ?ןגינעגרַאפ ַאזַא ןופ

 ןרָאפעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ זיא רעטָאפ ןייז זַא ,ןריווושעג טלָאװ בייא

 ןייז ןיא טרַאּפשרַאפ ןעועג רע זיא געט עצנַאג .גנַאפשיפ ןייק ףיוא

 געט עצנַאג רע טציז ,טייצ ןיוש טָאה רע ןעוו ,טציא ןוא ,טפעשעג-גנוריצ

 ַאזַא ןופ ָאי ןעד ןסייו םירבח ענייז ןוא .רעכיב טנעייל ןוא טכענ ןוא

 טגָאירַאפ ןענעז ייז ךיוא ..? םי רעד זיא'ס יװ ,טלעו רעטצענערגַאבמוא

 וצ טשינ טייצ ןייק וליפֲא ןבָאה ייז .טלעג ןכַאמ טימ ןטפעשעג יד ןיא

 ..ןטכַארט רעדָא רעכיב ןענעייל

 ןעמ ,ןעגנובעלרעביא ענייז ןעמיוצ טריבורּפ קידנעטש טָאה בייא

 ,ץרַאה ןיא םיא ייב ךיז טוט סע סָאװ םינּפ ןייז ףיוא ןענעקרעד טשינ לָאז

 זיולב טשינ לייוו ,ןזייװַאב טנַאקעג טשינ לָאמ ןייק סָאד טָאה רע ,תמא

 ןליפעג יד טנעײלעגּפָארַא ןבָאה טניירפ ענייז וליפַא רָאנ ,ַאלָאײל ןייז

 ןשיוװצ ןיילַא ךיז טימ ןעװעג רע זיא רעבָא טציא .טכיזעג ןפָא ןייז ןופ

 ףיוא ןיײשּפָא-וז םעד ןיא טקוקעגנייא ךיז ךעלטימעג ןוא ,םי ןוא למיה

 :טעשטּפעשעג ליטש ןבָאה ןּפיל ענייז .רעסַאװ ןעיולב-ןירג-לקנוט םעד

 ןגייב ןוא ךיז ןכערב ןופ ןבעל עכעלגעטגָאט ענָאטָאנָאמ סָאד --

 .במעד ַא ןכערבעצ ןָאק ,תולווע ןעגנילשּפָארַא ןוא ןגייוושרַאפ סָאד ,ךיז

 -עג"ןוורענ ןייז ןסייררעביא רע זומ זייוונטייצ זַא ,ןסיוו ףרַאד שטנעמ ַא

 ןיא םיוב ַא יװ ,ּפָאק םעד ןבייהפיוא ןענָאק וצ רעדיוו ידכ ,טײקטנַאּפש
 ,גנילירפ

 ןרעו סָאװ ,ןגיוא עטמערַאװעצ ,עדלימ טימ ןסעזעג זיא סבָאקיישזד

 ןוא ליטש ןסעזעג ;למיה ןלעה ןפיוא ןוא םי ןפיוא ןקוק ןופ דימ טשינ
 טָאה זנַארב יו םינּפ טניורבעצ ןייז .תובשחמ עכעלדירפ ןיא טפיטרַאפ

 רעד ןָאק ,ןַארַאפ זיא קילג ךעלרעניא ןעווא .דיירפ-חמשנ ןופ טצנַאלגעג

 ןבייא .טגָאזעג לָאמַא רעטָאפ ןייז טָאה -- "ןעגניז םוטעמוא שטנעמ
 יװַאנ סָאװ ,רעטלַא רעד טָא יװ ,רעשיפ ַא ןרעװ וצ טרַאעג טשינ טלָאװ
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 ,םינוק טימ טלגנירעגמורַא געט עצנַאג ןייז וצ טָאטשנָא .לפיש ןייז טריג

 טימ םי ַא ןיא ךיז ןעשטּפָאט ןוא ןגרָאז טימ ,עטלעטשעגנָא ,סרעפיוקרַאפ

 לייו ,רעשיפ ַא ןייז וצ רעטנוזעג ליפ זיא ,סעסקעט ןוא סקעשט .,סליב

 "ציא סבייא טיול זיא ,טעטש עקישיור יד ןיא ןשטנעמ יד ןופ ןבעל סָאד

 ןיא רעשיפ רעמאזנייא ןַא ןייז וצ יו ,רעשיגַארט ליפ ,ףירגַאב ןקיט

 ןעניב יו ,טסערּפעגנעמַאזצ ןעמ טניֹוװ טָאטש ןיא .םי םענעפָא םעד

 לָאז רענייא ןטלעז ןוא ,טבערטש'מ .,טגָאײימ ,טפיול'מ .קָאטשניב ַא ןיא

 טמוק הנויח רעזדנוא .ןבערטש ןייז טכיירגרעד טָאה רע זַא ,ןגָאז ןענָאק

 ןגרָאז ןטעברַא ןזומ רימ ךיוא ,,שרעדנַא ןצעמע יוװ ,רעטכייל ןָא טשינ

 עקידהאנק טימ זדנוא ףיא טלעװ יד טקוק ךָאד ןוא ,הסנרּפ ןגעוו

 .סרעכַאמפושיכ עכעלנייוועגמוא ףיוא יװ ,ןגיוא

 ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טציא בייא טָאה ןגיוא עשיזיפ ענייז טימ

 ,רעטיירב רעד ןופ ןשזַארימ יד ךיוא ןוא ןדייל ןוא סנגינעגרַאפ *?עלַא,

 ןביוהעגנָא טָאה ןוז יד .רערעטיול ַא ןעוועג זיא גָאט רעד .טלעוו רעסיורג

 ןייז רעביא טעייועג טשינ טָאה לטניוו םוש ןייק .ּפָאק ןייז ףיוא ןקַאב

 םעד טקעדעגוצ טָאה רע .טסורב רעקירָאה רעד ףיוא טשינ ןוא םינּפ

 יד טמעטעעגנײרַא ףיט ןוא ,קעשַאד ןגנַאל םעד טימ לטיה ַא טימ ּפָאק

 ףיוא ךיז ןשטילג וצ טיירג ןעוװעג זיא רע .טפול ענעצלַאזעג ,עסייה

 ךעלהשעמ יד ןיא ךיז טגניז סע יוװ ,רעהפיוא ןָא םי ןופ ךַאלפרעביױא רעד

 ךיז ןעניפעג סָאװ רעדנעל עטפושיכרַאפ וצ ,*טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט/, ןופ
 .טנָאזירָאה טייז רענעי ןופ

 ךיז היחמ ַא זיא ,גָאטײב ,רעבָא טציא .םי ןפיוא ליק זיא טכַאנייב

 ןייק ,רעגנוה ןייק טשינ ןוא טייקדימ ןייק טליפעג טשינ טָאה רע .ןפיש וצ
 ַא ןבעגעגּפָא טציא ךיז טָאה בייא ,טײקטנַאּפשעג ןייק טשינ ןוא לוע

 רַאפ גנוקיטכערַאב ןעניפעג טלָאװעג טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ ןובשחו-ןיד

 רָאג רע טָאה ,הבושת עקידנקידיופַאב ַא טָאטשנָא .םישעמ ענייז עלַא

 : טצפיזעגּפָא

 ןרעטלע עניימ טפַאשרַאפ בָאה ךיא שפניתמגע ןוא רעצ לפיוו --
 ...גנוי ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 טרַא ןדעי וצ טפַאשביל טימ ןעוועג לופ טציא זיא ןזעוו ץנַאג ןייז

 טָאה סָאװ ,םי םוצ ןוא תוחיר ןוא ןרילָאק וצ ,גנופַאשַאב רעדעי וצ ,ןבעל

 טַאהעג טציא טָאה בייא .טייקסטוג רעטיול ץרַאה ןייז ןיא טלַאװקעגניײרַא

 ןעשטּפעש ןוא םי ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ךיז ןשטילג וצ רעגַאב ַא
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 תעב .טלעוו רעקיטכיל ,רענייש ַאזַא ןופ רעפעשַאב םעד ןביול ,הליפת ַא

 ,םירחוס ןשיװצ טפעשעג ןיא ,ןליבָאמָאטױא עקידנפיול ןשיווצ ,טָאטש ןיא

 ןיא םורַא ןעמ טמיוש ,לּפמעט ןיא וליפא ןֹוא בולק ןיא םירבח ןשיווצ

 .טָאג וצ טנָאנ -- םי ןפיוא ָאד ןעמ זיא -- לדנַאװילדנַאה ןופ םי ַא

 -רַאפ ,עטייוו עלַא ןיא ,ןירַא טייקכעלדנעמוא רעד ןיא טקוקעג טָאה בייא

 -ילער ַא טימ ןוא ןלוקַאּפש ענייז ןָאטעגסיױא טָאה רע .תומוקמ ענעליוה

 ןוז יד .למיה ןרעטיול םוצ טנעה ענייז ןגיוצעגסיוא רע טָאה רעטיצ ןזעיג

 .ןגיוא ענייז ןיא ןָאטעג דנעלב ַא טָאה

 -נייועגמוא סעּפע יוװ ,ליפעג ַא טַאהעג טציא טָאה סבָאקיישזד בייא

 ןיא ןזיווַאב םיא וצ ךיז טָאה ןיילַא טָאג זַא .רָאפ םיא םורַא טמוק סכעל

 ןוא וניבא םהרבא ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,םי ןפיוא ןײשּפָא-ןוז םעד

 ןופ קסעילּפעג םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא טפַאגעג טָאה רע .ונבר השמ

 .היאר ןייז טדנעלברַאפ טָאה טייקיביא רעד ןופ םינּפ סָאד .סעילַאװכ יד

 .טייקליטש רעמורפ רעיולב-סייו ַא ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא טלעוו יד

 ףיוא ןבילבעג ןענעז ,שיפ עלַא ןוא לגייפ עלַא יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 הליפת טוט רע ןוא ,געװַאב ַא ןָא ,לגילפ עטײרּפשעצ טימ רעטרע ערעייז

 ןּפַאלק-ץרַאה סָאד טליפרעד טָאה רע .ייז טימ ןעמַאזוצ ,םלוע-ארוב םוצ

 םיא רַאפ ,דייר טרעה רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא .סרעווינוא םעד ןופ
 ..ןושל ךייוו ןוא ךעלטניירפ ַא טימ רעבָא ,ענעגרָאברַאפ

 טציא ךיוא בייא טָאה ,טייקנייש ןופ טרַאװנגעק ןיא ,קידנעטש יו

 .ףַאשַאב ןזעירעטסימ םעד ןופ לייט ַא זיא רע ַא ,ליפעג סָאד טַאהעג

 -ילעזקילג ןופ טלכיימשעג טָאה םינּפ ןייז ,ןביוהרעד טליפעג ךיז טָאה רע

 ןעמערַאװ ןלַארטש-ןוז יד טזָאלעג ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע .טייק

 טניז ןבעל עצנַאג סָאד -- דרע ןוא למיה ןפַאשַאב טָאה רע; .ףוג ןייז

 רע טכַאװ קיבײא ,טשינ טור רע ,ןפַאשַאב ןייא ןיא רע טלַאה תישארב
 .?ףַאשַאב ןייז רעביא

 רע .טריטסיזקע טָאג יצ טגערפעג טשינ ךיז טָאה סבָאקיישזד בייא
 רע .ןַארַאפ זיא טָאג זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז רָאפ ןעמונעגנָא טָאה
 טייקטייו רעד ןיא טדנעװעג ייז ןוא ןגיוא ענייז טנפעעג רעדיוו סָאה
 רעד זַא ,טביײלגעג טָאה רע לייו ,טייקסטוג רעזָאלצענערג ֹוצ ,ןײרַא
 :טעשטּפעשעג ליטש טָאה רע ןרעה םיא טעוװ טָאג רעטוג

 רַאפ ןבָאה ארומ ןפרַאד ןשטנעמ סָאװרַאפ ןייא טשינ עז ךיא --
 רע טָאה -- סעדייז עניימ --- .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע -- ..? ריז
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 ןוא טָאג ןגעק קיטרעװרעדנימ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה -- ןָאטעג ץפיז ַא

 ןוא זיא טָאג סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .שטנעמ םעד ןיא טביילגעג

 טָאהעג טציא טָאה רע -- .ןשטנעמ רַאפ קיטרעוורעדנימ ןטלַאהעג ךיז בָאה

 -רעד טלָאװעג טייחרעגנוי ךיז טָאה סָאװ רעטָאפ ןגולק ןייז ףיוא לבירַאפ

 ןבייא .טלעוו עצנַאג יד לופ זיא'ס דובכ סנעמעוו טימ ,טָאג ןופ ןרעטייוו

 -כיר םעד ןעניפעג לָאמ ןטשרע םוצ טציא טָאה רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 טָאטש ןיא .ןבעל קידרעטייוו ןייז ןריפ ףרַאד רע ןכלעוו ףיוא ,געוו ןקיט

 -נערבוצמוא םיא ךיז ןטיירג טניירפ ענייז זַא ,םינמיס עלַא ןעזעג רע טָאה

 רעדעי ןוא ,טקַאהעגרעטנוא טונימ וצ טונימ ןופ טרעוו ןבעל ןייז זַא ,ןעג

 -עג רע טָאה טציא .ןרָאװעג ןדנּוװושרַאפ זיא טפַאשטניירפ ןופ םידָאפ

 -רבח ןוא ןרעוו ןסעגרַאפ ןפרַאד תולווע ,קעװַא טייג גָאט רעד -- .טצפיז

 .ןבעלרעביא ןעמעלַא ייז ףרַאד טפַאש

 -רעטקַארַאכ ערעדנוזַאב יד ,ךיז ןריפפיוא עלעניגירַא סָאד דָארג

 .רעטנַאסערעטניא ןבעל סָאד ןכַאמ ,רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןופ ןכירטש

 רָאנ ,ףָאש עדַאטס ןייק טשינ ןענעז עקירעמַא ןיא ןשטנעמ סָאװ סָאד

 ,גנובערטש עקיטרַאנגייא ןַא ןוא קַאמשעג ןרעדנוזַאב ַא טָאה רענייא רעדעי
 םייב ןעמענ רָאנ ףרַאד'מ .טנַאסערעטניא ןוא לופרילָאק ןבעל סָאד טכַאמ

 ןופ יד ןרעטשעצ טשינ רעבָא ,ןטייוצ ןופ רענייא ךיז ןענרעל ,ןטייווצ

 ןופ טייקידתובחר יד טײטשַאב םעד ןיא טָא .תורצוא עטלמַאזעגנָא תורוד

 יד זַא ,טכַארטעג טציא טָאה בייא ..,שיט ןטיירגעגוצ ,ןשינַאקירעמַא םעד

 וצ ימ יד טשינ ךיז ןעמענ רימ ןוא ,גָאט ןדעי ןעעז רימ סָאװ ןכַאז

 ץלַא ,טושּפ ױזַא טשינרָאג ןענעז ,טימעג קיאור ַא טימ ייז ןטכַארטַאב

 טשינ ןוא ,ןייטשרַאפ ןענָאק רָאנ סע ףרַאד ןעמ ,ןביוהרעד ןוא סיורג זיא

 ַא ןבייא סע טָאה ,לָאמַאטימ .טייהרעטלייאעג לייטרוא ןַא ןבעגסיױרַא

 ןלַאפעגמוא טשינ רעיש זיא רע .ןַאטעג לסיירט

 קיצרעפ ןוא ןיינ לטיּפַאק

 עיציטעּפער-לַארענעג יד

 רעד ןוא ךיז טגייב ןקעטש רעד יװ טקרעמַאב בייא טָאה םיצולּפ

 רעסַאוו ןיא ןגיוצעגנירַא טפַארק טימ טרעוװו עקטנעו רעד ןופ קירטש
 ,ןײרַא
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 סבָאקיישזד רעגנוי ועד

 ,דיירפ טימ ןפורעגסיוא רע טָאה -- !שיפ ַא --

 ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,קירטש םעד טזָאלעגכָאנ רעמ ךָאנ טָאה רע

 .קעשטַאה םענרעזייא םעד ףיוא ןקַאב ענייז ןקיטסעפַאב וצ טוג שיפ םעד

 םעד ןעמונעגסיױרַא ךיג טָאה בייא .,דיירפ ןופ טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןייז

 לדער עטפיורשעגוצ סָאד ןעיירד ןביוהעגנָא ןוא רעטלַאה םענופ ןקעטש

 םעד ןעיצוצניײרַא טייקיטכיזרָאפ טימ ידכ ,עקטנעוו רעד ןופ ןקעטש םוצ
 ,גנַאפשיפ ןופ ךוב םעד ןיא "סקירט; עלַא טנרעלעג עקַאט טָאה רע .שיפ

 טָאטשנָא ןעװעג טשינ טייו ךָאנ רע זיא רעשיפ רעטינעג ןייק רעבָא

 רָאג ךיז טָאה ,ךיז וצ רעסַאװ ןופ קירטש םעד ןעיצוצסיורַא ךעלעמַאּפ

 רעביא ףיוא ןיירַא רעסַאװ ןיא טעּפמיא טימ ןגיוצעגנײרַא קירטש רעד
 .דרַאי טרעדנוה יירד

 ןעוועג ןענעז ןלוקסומ ןוא םישוח ענייז .ןקָארשרעד ךיז טָאה בייא

 ,טנַאּפשעג

 םעד ןופ ןקעטש םעד ןעמונעגסיורַא ירפ וצ ךיא בָאה רשפא --|

 .מוא ךָאנ ןיב ךיא זַא ,םינּפא -- ךיז וצ טדערעג רע טָאה -- רעטלַאה

 ...ןרַאפרעד

 ןעמונעגמורַא םיא טָאה טייקליטש עקידנקירד ןוא טייקיאורמוא ןַא

 ,דוסב טכַאניב ךיז טכיילש סָאװ ,רענלעז ַא טײלגַאב סָאװ ,טייקליטש ַא

 טימ גנוטרַאװרעד ןיא ןקור םעד ןייא טגייב יז ןוא עיציזָאּפ סאנוש םוצ
 ,ןטסגרע םעד ףיוא שינעּפַאלקצרַאה

 וצ ידכ ,עלעדער סָאד ןעיירד טוװרּפעג רעדיו טָאה סבָאקיישזד

 רעייז ןעמוקעגנָא רעבָא םיא זיא סע .רעסַאװ ןיא קירטש םעד ןצריקרַאפ

 ןיא קָארט ןשירעטילימ ןטנדָאלַאב ַא ןּפוטש וצ יו ,רערעווש ךָאנ ,רעווש

 ליונק ַא יו ,טלקיװעגּפָא רעמ ץלַא ךיז טָאה קירטש רעד .עטָאלב רעד

 רַאפ ןענַאטשעג טציא זיא בייא .לצעק ַא ןופ סעקּפַאל יד רעטנוא לוונייב

 ןייג וצ טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןסָארדרַאפ טָאה םיא .ןויסנ ַא
 ןופ טייצ יד ןעוועג טשינ רעבָא זיא טציא .גנַאפשיפ ףיוא ןײלַא רענייא

 סייוש ַא .טירש ןטנכערַאב טשינ ןייז ףיוא ןבָאה הטרח ןוא ןעקנעדכָאנ
 :ןייצ יד טימ טצירקעג טנשקערַאפ טָאה רע .ןסָאגַאב םיא טָאה

 !שיפ םעד ןעיצפיורַא זומ ךיא ,לעװ ךיא --

 רעדיילש ַא ןוא גיוו ַא ןבעגעג טנעמָאמ םעד ןיא ךיז טָאה שיפ רעד
 -רעביוא רעד ףיוא ףױרַא םיצולּפ טלָאװ ןירַאמבוס ַא יװ ,ןטפול רעד ןיא
 ןגיוא ענייז ןעוו ,רערעכיז ךיז טליפ טַאדלָאס ַא יװ טקנוּפ .םי ןופ ךַאלּפ
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 רעגניז בקעי

 ּפַאכ ַא גנַאלרַאפ םעד טַאהעג בייא ךיוא טָאה ױזַא ,אנוש םעד ןעזרעד

 "ךעלנייועגמוא רעד .טנייפ ןפיוא ךיז ןפרַאװ ןוא טענגַאב ַא ןָאט וצ

 םיא טָאה סע .דחּפ ַא םיא ףיוא ןפרָאװעגנָא שממ טָאה ,שיפ רעסיורג

 ,ןגיוא יד רַאפ ןָאטעג לדניווש ַא

 לעװ יװ !שיפ רעסיורג ַאזַא !טָאג ָא !סיורג ױזַא זיא שיפ רעד --

 ,טלּפערּפעג ןּפיל ענייז ןבָאה -- ?םיא טימ ןעװַארּפס ןיילַא ךיז ךיא

 -רעדיוו ןטרעטיברַאפ ןוא ןטלפייוצרַאפ ַא טלעטשעג טָאה שיפ רעד

 סױרַא ביוה ַא ךיז טָאה ןקור סשיפ םעד יו ןעזעג בייא טָאה טָא .דנַאטש

 .טקעדרַאפ ןצנַאג ןיא עילַאװכ ַא םיא טָאה דלַאב ןוא רעסַאװ ןופ ןבעגעג

 רע זיא טָא ןוא ,טכױטעגפיורַא טָאה שיפ םענופ ּפָאק רעטיירב רעד

 -רסח שממ ,לבלובמ ןצנַאג ןיא ןרָאװעג זיא בייא .ןדנווושרַאפ רעדיוו

 ,ּפָאק ןופ ןלַאפעגּפָארַא םיא זיא לטיה סָאד .גנוקעלּפטנַא רעד-טָא ןופ העד

 רע טָאה טנעה ענעגייא ענייז טימ .רָאה ענייז טרעביושעצ טָאה לטניוו ַא
 טָאה רע .זָאנ ןייז ןופ ןלירב עלעקנוט יד ןפרָאװעגּפָארַא ,סעכ סיורג ןופ

 סייווש םעד ןשיוװּפָא םיא לָאז סָאװ ,טנַאה רעטירד ַא ןיא טקיטיינעג ךיז

 סשיפ םעד .ןגיוא ענעפָאלרַאפ ענייז ןכַאמ רעלעה ךיוא ןוא םינּפ ןופ

 -עג ,ןעקנופ עקידרעייפ טימ טקַאנקעג ןוא טעכָאפעג ןבָאה לגילפמיווש

 רעטייו ץלַא ןייז וצ ידכ ,ךיז וצ קירטש םעד ןגיוצעג ןוא ןעגנורּפש

 ןעמונעג ךיז טָאה בייא .ףיש רעד ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,אנוש ןייז ןופ

 .שינעפעשַאב-םי םעד ןופ טפַארק-יצ רעד ךָאנ ןגייב

 ןפרָאװרַאפ רָאה יד ,ּפָאק סבייא ףיוא ןקַאבעג קרַאטש טָאה ןוז יד

 רעמ טציא טָאה םיא .ןקורט-ןצלַאזעג -- ןּפיל יד ןוא ןגיוא יד רעביא

 בייא ןעוו זַא ,םירבח ענייז רַאפ ךיז ןזייווַאב סָאד טריסערעטניא טשינ

 .גנַאפשיפ ןיא וליפַא ייז טימ ןכיילגרַאפ ךיז גלָאפרעד טימ רע ןָאק ,ליוו

 רעד ןוא לכש סנשטנעמ םעד ןשיוװצ ןעוועג טציא זיא ףמַאק רעד ,ןיינ

 ןבעל ףיוא המחלמ ַא ןעוועג זיא סָאד .שיפ םעד ןופ טפַארק רעשיזיפ

 טליפרעד ןבָאה םיׂשוח סבייא .תוחוכ עכיילג ןייק טשינ ןשיװצ טיוט ןוא

 ,ייוװַצ ןוא סנייא ,טציא רע ןָאק געווַאב ןטכעלש ןייא בילוצ זַא ,רַאפעג יד
 קנַאדעג ןייז .ןָאט יירק ַא טשינ ןוליפַא לָאז ןָאה ַא זַא ,ןרעו ןעקנורטרעד
 ןייז ןדנעװנָא ךיוא רע לָאז לכש ןייז ץוחַא זַא ,טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה
 טנעה ענייז .ףמַאק ןרעטיב םעד ָא טָא ןיא ןסיוו ןייז ןוא עיגרענע עצנַאג

 שיפ םעד ןעיצוצ רעכיג סָאװ טשינ ןלעװ ייז ביוא זַא ,טליפרעד ןבָאה

 םי םענעצלַאזעג םעד ןיא ןעיצנײרַא םיא שיפ רעד טעװ ,ףיש רעד וצ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טכַאלעצ ךיז רע טָאה םיצולּפ .קיאורמוא רעייז ןרָאװעג זיא בייא ,ןיירַא

 ,טייקטציירעצ ןופ ןעמוקעג זיא לרעטכעלעג ענדָאמ סָאד .רענעגושמ ַא יו

 ףיוא ןפרַאװ האנש רעדליו טימ ךיז לָאז רע ,ןסיוטשעג םיא טָאה סָאװ

 ,ןבעל ןיא טבילרַאפ ןוא קיטפערק ןוא גנוי וצ ןעוועג זיא בייא .אנוש ןייז

 ןבעל סָאד ןוליפַא ןעו .טיױט ןגעוװו ןטכַארט ,ךיז יוזַא ,םתס לָאז רע

 גנונעפָאה יד ףיוא טשינ ץלַא ךָאנ שטנעמ ַאזַא טיג ,רָאה ַא ףיוא טגנעה
 ,ןבעל ףיוא

 זיא רערעװש רעבָא ,רעטכײל ןייק טשינ ןעוװעג זיא ףמַאק רעד

 ןעמוק ןייז ןופ ליצ םעד טסּוװעג טָאה בייא .ןבעגוצפיוא םיא ןעוועג

 ,עקינייז סָאד ןכיירגרעד וצ תונשקע ענעריובעגנייא ןייז .לזדניא ןפיוא

 ןיא ןעוועג רע זיא ױזַא .טכעפעג סָאד ןבעגפיוא טזָאלעג טשינ םיא טָאה
 ןָאק .םירבח ןשיװצ בולק ןיא יױזַא ןוא ײמרַא רעד ןיא יֹוזַא ,םייה רעד
 ,טסייו רעוו ןוא ?רעטקַארַאכ ןייז ןטייב לָאמ ןייא טימ ,טציא ןעד רע

 ןרַאנרַאפ וצ טייהנגעלעג ענעדלָאג ַאזַא ןבָאה לָאמ ַא ךָאנ טעו רע יצ
 גנַאפ ןרעייט ַאזַא ָאי ןיוש טָאה רע ביוא ...? קעשטַאה ןייז ףיוא שיפ ַאזַא

 ןעײרפַאב טשינ םיא לַאפ ןייק רַאפ רע רָאט ,עקטנעו רעד ףיוא

 וּפַאכ וצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ שיכיסּפ זיא בייא זַא ,זיא תמא רעד

 ןעגנוביא ןכַאמ ןוא ןריציטקַארּפ וצ ןבילקעג זיולב ךיז טָאה רע .שיפ ַאזַא

 ןיוש טעװ רע ןעוו זַא ,טכַארטעג טציא טָאה רע .עקטנעוו רעיינ ןייז טימ
 ; םיא טימ ןָאטניהַא ךיז רע טעוװ ּוװ זיא ,שיפ םעד ןעיצפורַא ןוא ןּפַאכ

 יצ ןוא .ןעמעננײרַא ןענָאק טשינ םיא רע טעװ ןגָאװ-ןשייטס ןייז ןיא

 ןעגנערבמיײהַא ןליפַא לָאז רע זַא ? שיפ ןסיורג ַאזַא ללכב רע ףרַאד סָאװ

 :סױרַא טשינ ךיוא ענייז בייו יד םיא טעװ ,שיפ םענופ לטרעפ ַא רָאנ

 טעװ סָאװ רעבָא ,גנוכיירגרעד ןייז טימ ץלָאטש ןליפ ךיז טעוװ יז ,ןביירט

 :ןגָאז טעװ ענייז עמַאמ יד ןוא ...? שיפ ַאזַא טימ ןָאט יז

 "עג ךָאד טסָאה ?שיפ ןסיורג ַאזַא ןּפַאכ טפרַאדעג וטסָאה סָאװ ---
 .רעווש ױזַא ןטעברַא טשינ ןוא ךעלשיפ ערענעלק עכעלטע ןּפַאכ טנָאק

 ןופ רָאנ ,דיירפ ןופ הלילח טשינ .ןכַאלעצ ךיז טעװ עטַאט רעד ןוא
 :ןָאט גָאז ַא ױזַא ךיז טעװ רע .קזוח

 רעשיפ ַא ןרָאװעג ןוז ןיימ זיא ,תויח ףיוא רעגעי ןייק טשינ ביוא --
 .םיא סע טיצ רוטַאנ רעיור רעד וצ ,געיעג םוצ םיא טיצ סע .עקירעמַא ןיא

 השעמ עצנַאג יד םירחוס-גנוריצ יד רַאפ ןלייצרעד טעװ עטַאט רעד
 ןבָאה ןלעװ עטלעטשעגנָא יד ןוא םירחוס יד .סעקוועשטיּפ עלַא טימ

 א 1



 רעגניז בקעי

 סוגסיוא-םי ַא יװ ןטײרּפשרַאפ ךיז טעוװ סעיינ יד .ןסַאּפש וצ סָאװ רעביא

 םוצ ןצונסיוא יז ןלעו םירחוס ןוא סרעלקעמ עלַא ןוא ,השבי רעד ףיוא
 ןזָאל ןוא עקטנעװ יד ץזָאלּפָא עקַאט רע לָאז רשפא .ןבייא ןופ רַאנעג

 ןייז ןקידנערַאפ לָאז רע רעדייא ,ןטנורגּפָא יד ןיא ןעיצנײרַא יז שיפ םעד

 סקראש יד ןעוו זַא ,רע טסייוו רעכיב יד ןופ ? קרַאש ַא ןופ ליומ ןיא ןבעל

 עפרַאש ,עגנַאל ערעייז ןסייבנייא רָאנ טשינ ייז ןלעוװו ,קירעגנוה ןענעז

 ךרודַא זיא רעדיוש ַא .שטנעמ ַא ןיא ךיוא רָאנ ,עכַאּפערעשט ַא ןיא ןייצ

 ןקעמשרעד סקרַאש רָאנ יװ זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,בייל סבייא

 יװ .סעדַאטס עצנַאג ןיא טייו-ןליימ ןופ ןעמיווש וצ ייז ןעמוק ,טולב

 ןָאק רע זַא ,סקראש עקייש עצנַאג ַא טימ ןבעג הצע ןַא ךיז רע טעוװ

 ,טליפרעד יו טָאה בייא ..?ןבעג הצע ןייק טשינ םענייא טימ וליפ ַא ךיז

 "רעד ַא .םי ןטלַאק םעד ןופ ןשינעפיט עפיט יד ןיא ןיוש טקניז רע זַא

 .עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ּפָארַא רע זיא רענעקָארש

 ַא ןופ תועט ַא ןעועג רעדיו זיא עמרָאפטַאלּפ יד ןזָאלרַאפ סָאד

 -רעטנוא םיא טָאה טקניטסניא-סנבעל רעד רעבָא ; רָאטַאמַא-גנַאפשיפ

 ,םי ןוא למיה ןשיװצ ,ָאד זַא ,ןעלפייווצרַאפ טשינ לָאז רע זַא ,טגָאזעג

 ןיא גנורַאפרעד ךס ַא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ךָאנ םיא טימ ןַארַאפ זיא

 ייב ןייז שטנעמ רעד טעװ .,ףליה ןייז קיטיינ טעװו םיא ביוא .גנַאפשיפ

 רע טעװ לייוורעד .טקיאורַאב לסיב ַא ןבייא טָאה קנַאדעג רעד .טייז ןייז

 ,גנַאל ױזַא ןילַא ןפמעק טעװ רע .ףָאלש ןופ ןקעוו טשינ ןַאמ ןטלַא םעד

 ביוא ,טונימ רעטצעל רעמַאס רעד ןיא .ןעניד םיא ןלעװ תוחוכ יד יוװ

 -רעד םעד ןפור רע טעװ טלָאמעד ,תוחוכ יד ןעייטס טשינ םיא ןלעו סע

 ענייז ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה לכיימש רעניד ַא .ףליה וצ רעשיפ םענערַאפ

 ,ןּפיל

 שיפ רעד .עטרעטיברַאפ ַא ןוא עקיטפעה ַא ןעוועג זיא המחלמ יד

 ,קירטש םעד ןגיוצעגטימ ייברעד ןוא תחדק ןיא יו ןפרָאװעג ךיז טָאה
 לָאמַאטימ רָאג רע זיא טָא ןוא ,ןדנּוװשרַאפ רעדיוװ ןוא ףױרַא זיא רע

 טעז .ןעוועג טשינ שיפ ןייק רָאג טלָאװ סע יװ ,ןרָאװעג ליטש ןצנַאגניא

 -ַארטס ןצונַאמ ייז ךיוא .טשינ םינָארַאנ ןייק רָאג ןענעז שיפ יד זַא ,סיוא

 ליוו רעשיפ רעד יו ױזַא טקנוּפ .רעשיפ םעד ןריפרַאפ ןוא ּפָא ןרַאנ ,עיגעט

 ,אנוש ןייז ןרעטַאמרַאפ שיפ רעד ךיוא ליו ,שיפ םעד ןרעטַאמסיוא

 / רעד ןוא עיגעטַארטס רעקיזָאד רעד ןשיװצ דישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא'ס

 ןיא תעב .המחלמ ןיא םיאנוש ןשיװצ רעדָא ,רעטכעפ-טסיופ ַא ןופ
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 שטנעמ ןשיוצ ףמַאק רעד ןָא טייג המחלמ ַא ןיא רעדָא טכעפעג-ןטסיופ

 ,רעכעלרעפעג ליפ טכעפעג סָאד שיפ ַא טימ המחלמ ַא ןיא זיא ,שטנעמ ןוא

 ןשיװצ לגנַארעג רעדנילב ַא ןיא סָאד .אנוש םעד טשינ טעז ןעמ לייוו

 ,רעקידתונכס רעמ המחלמ יד טכַאמ סָאד .םי ןטימ ןיא היח ןוא שטנעמ

 ,דלַאװ ןיא תויח טימ ףמַאק ןופ וליפַא

 רעפיט ,ץכעלייורעטניה ףיוא טקורעג זייוכעלסיב ךיז טָאה בייא

 -פיורַא תוחוכ ענייז עלַא טגנערטשעגנָא ייברעד ןוא ,ןירַא לפיש םעד ןיא

 ןרעטנענרעד טימרעד ןוא ,קירטש רעמ סָאװ לדער םעד ףיוא ןעלקיוווצ

 רעדיוו דלַאב ןוא עלעסיב ַא טזָאלעגכָאנ טָאה רע .ףיש רעד וצ שיפ םעד

 טעברַאעג טָאה רע .קירטש םעד ןעיצפיורַא ןופ ָאּפמעט םעד טקרַאטשרַאפ

 ןדָאטעמ עלַא .רעשיפ רעטינעג ַא יװ ,םעטסיס ַא טימ ןוא טרַאּפשעגנייא
 ףעמוקעג ץונוצ טציא םיא ןענעז ,רעכיב יד ןופ טנרעלעג טָאה רע סָאװ

 "נוא ךיז ,גנירּפש ַא ,לּפַאצ ַא ןבעגעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה שיפ רעד

 "םי .ףיש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז /זייוכעלסיב רעבָא ,טקנוטעגרעט
 ןזָאלבעצ טָאה טניו רעד .ּפָאק סבייא רעביא ןגיולפעג ןענעז ךעלבלעווש

 ןַא יװ ןעוועג זיא טונימ עדעי .רעכעפ ַא יו דמעה עטלטסעקעג סבייא

 טנעמָאמ ַא .ןזָאלרַאפ ןביוהעגנָא םיא ןבָאה תוחוכ ענייז לייוו ,טייקיבייא
 סשיפ םעד רעבָא ,עקטנעװ יד ץזָאלוצּפָא ןעוועג טיירג רעדיו רע זיא

 ףלעטשנגעקטנַא ךיז לָאז רע זַא ,ןעגנוװצעג םיא טָאה טיײקטנשקערַאּפ

 ,ליצ םוצ ךיז רע טרעטנענרעד עגר רעדעי טימ זַא ,טליפעג טָאה רע

 טָאה רעגנַאפנָא סלַא סָאװ ,ןילַא ךיז ףיוא טַאהעג לביארַאפ רע טָאה ךָאד

 .םי ןטימ ןיא ןיײלַא רענייא ןייג וצ טגַָאװעג רע

 ,"ןקישט2 ןעוועג זיא רע זַא ,םיא ןופ ןכַאלּפָא ןלעװ טניירפ יד

 ןוא סַאּפש ןטכײל ַא רַאפ עמעט עייננ ַא ןבָאה טעװ רעטלַאװ .ןדחּפ ַא

 ,קנַאדעג ןזיולב םייב .רעטייא סהמהב רעד יוװ ,ןעלקָאש ךיז טצװ ךיוב סקינ

 -רַאפ קערש ןייז טָאה ,ןכַאל וצ עמעט ַא ןבָאה ןלעװ קינ ןוא רעטלַאװ זַא

 ןָאק רע סָאװ .תונויזב עלעוטנעװע יד .םיא רעביא הטילש יד ןריול

 טײקנפלָאהַאבמוא סבייא טלדנַאװרַאפ טָאה ,דייר ערעייז ןופ ןטרַאװרעד
 ,םיא ןיא טליּפשעצ ךיז טָאה טײקטגַאװעג .טייקטסיירד רעקיטומ א ןיא
 :ןייצ יד טצירקרַאפ ןוא טכיילגעגסיוא ךיז טָאה רע

 .ןבעגוצכָאנ טייצ יד זיא טציא טשינ --

 ןוא רעטלַאװ יװ טקנוּפ ,סעכ טימ ןגיוצרַאפ ךיז טָאה םינּפ סבייא

 ,לַאפרוד ןייז ףיוא טרַאװעג ןוא לקניוו ַא ןיא טרעיולעג ָאד ןטלָאװ קינ
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 רעגיט ַא יו טפמעקעג טָאה שיפ רעד ,קירטש יד ףייטש ןטלַאהעג טָאה רע

 ןזיװעגסױרַא טָאה רע .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא טזָאלעג טשינ םיא ןוא

 ַא טָאה בייא .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ןוא טעטילַאטיװ-סנבעל עקידלַאוג

 טָאה רע "?ףליהוצ רעשיפ םעד ןפור טציא ןיוש רשפא; :ןָאטעג טכַארט

 :טניו ןגעק ןגירשעג ןוא תוחוכ ענייז טגנערטשעגנָא

 ןלוקסומ ןוא ןגיוא !ּפִא טשינ זָאל !קירטש םעד יצ ,בייא ,יצ --

 ןפיוא ןשטייד יד ןעמוקעגייב טסיב וד !טומ ןוא ןביולג ןבָאה ןפרַאד
 טימ ןדנוברַאפ זיא ףמַאק רעדעי !שיפ םעד ןגיזַאב ךיוא וטסעוװ ,טנָארפ

 רע !ּפָאק םעד טשינ טרילרַאפ שטנעמ רעטסיירד ַא !גרָאז ןוא קערש

 ..! תוחוכ עלַא טימ יצ ! בייא ,קירטש םעד יצ ..!טניוװעג ןוא טפמעק

 טשינ רע טעוװ ,טכַאנ ַא טימ גָאט ַא ןפמעק ןפרַאד וליפַא לָאז רע

 .טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ טשינ טסייו שיפ רעד .ןבעגפיוא

 ץיה ענעצלַאזעג יד .אנוש ןטנשקערַאפ ַא ןרעטיב ַא ךיז רַאפ טָאה רע
 ןרָאװעג זיא רע .טימעג סבייא ףיוא טגיילעג רעש רעבָא ךיז טָאה

 ןרימרַאלַא וצ טיירג ןעוועג ןיוש זיא רע .טרעטישרטד ןוא טגערעגפיוא

 רַאפ טמעשעג ךיז טָאה רע .טעּפש וצ ןרעװ הלילח ןָאק סע ,ףליה ךָאנ

 ערעייז טימ טרעטַאלפעג ןבָאה סָאװ ,לגייפביור יד רַאפ ןוא ןיילַא ךיז

 : בייל ַא יו טמורבעג טָאה רע .ּפָאק ןייז רעביא ןעלגילפ עצרַאװש ,עטיירב

 טשינ לעװ ךיא .ןענָאק ךיוא ךיא לעװ ,ןענָאק ערעדנַא ביוא --

 יעניוװעג ךיא לעװ תוחוכ ענעגייא עניימ טימ ,ןיילַא .ףליה ןייק ךָאנ ןפור

 .ףמַאק םעד
 טעװ רע ,ןיינ .רעכיב יד ןיא טנרעלעג טָאה רע סָאװ טקנעדעג רע

 ןלעװ קינ ןוא רעטלַאװ .טנעָאנ ױזַא ןיוש טלַאה רע ןעוו ,ןבעגפיוא טשינ

 "ןשריה רעקיטש יד טימ טלָאמעד יװ ,םיא ןופ ןכַאלּפָא טשינ לָאמ סָאד

 ןטונימ ןוא סעגר ןגָאלשעג ןבָאה ןפיילש סבייא .סעקסיּפ יד ןיא שיילפ

 ,רעוש ןרָאװעג םיא זיא םעטָא רעד .ןטָאזעג טָאה םיא ןיא טולב סָאד

 טנייה עקַאט זומ רע ביוא .גרַאב ןכיוה ַא ףיוא טרעטעלקעג טלָאװ רע יו

 .ןלָאצַאב רעייט רעייז שיפ .רעד טעװ ,ןבעגרעטנוא ךיז רעדָא ,ןעמוקמוא

 .סיורג ןעוועג זיא טײקטנַאּפשעג יד

 .םָארטש ןטימ ןגעװַאב ןביוהעגנָא ךיז שיפ רעד טָאה לָאמ ַא טימ

 ןבָאה קירטש-ןָאליײנ יד .טרעטַאמרַאפ זיא רע זַא ,ןמיס ַא ןעוועג זיא סָאד

 סמערָא ענייז .טנעה סבייא ןיא ןטינשעגנייא טַאהעג ןיוש רעבָא ךיז

 ןוא ןרעטש ןופ ןענורעג זיא סייווש רענעצלַאזעג רעד .טקיטולבעג ןבָאה
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 רעטניה יוװ ,טגָאיעג םיא ןבָאה קערש יד ןוא טעּפמיא רעד ,ןקַאב יד ןופ

 טָאה טנשקערַאפ ןוא ןסיברַאפ .ףלעוו עטּפָאכ א ןענַאטשעג ןטלָאװ םיא

 שיפ םעד ןעזרעד טָאה בייא .קירטש םעד יצ ןקיטכעמ א ןבעגעג רע

 .ףיש רעד וצ רעטנענ

 ןקירָאה ןסַאנ םעד ןוא טנעה עטקיטולבעצ ענייז ןביוהעג טָאה רע

 ַא יו זייב ןעוװעג זיא רע .םינּפ ןופ סייוש םעד ןשיװ וצ ידכ ,םערָא

 סָאד ןעיירד וצ טרעהעגפיוא רע טָאה לָאמ 8 טימ .סקופ רעטגָאיעג

 טימ קירטש םעד ןעיצ ןביוהעגנָא סעכ טימ ןוא קירטש ןייז ןופ לדער

 ,ןגיוצעג קידהזגור ןוא טרעביפעג טָאה רע .טנעה עטעדנּווװרַאפ ,עליוה

 זיא ןוז יד .םענורב ןפיט ַא ןֹופ רעסַאװ ןענַאק ערעוש טיצ ןעמ יו

 םעד טייודעג טָאה רע .בייל ןייז טנערבעג ןוא טרָא ןייא ףיוא ןענַאטשעג

 העוצר ַא טלקיו ןעמ יו ,םערָא ןוא טנַאה ןייז םורַא קירטש ןגנַאל

 ןופ לגָאנ ַא ןיא טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה קירטש רעד .ןיליפת ןגייל םייב

 ךיז טָאה שיפ רעד .סיפ ענייז ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז ןוא ףיש רעד

 ,קירטש םעד טרעטנָאלּפרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאװ ,זיירק ןיא טיירדעג

 ,קירטש םעד ןיא טבעוװועגנייא ןעועג רעטציא זיא ףוג רעצנַאג סבייא

 ןעוועג זיא רעּפרעק סבייא ןיא לרעדָא סעדעי .בעװניּפש ַא ןיא גילפ ַא יו

 םענופ רעּפרעק רעוויסַאמ רעד רעבָא ,טָארדןפַארגעלעט ַא יו ,ןגױצעגנָא

 ןפרָאװעג ךיז טָאה ףיש יד .ןרעטנענרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה שיפ

 -עגפיוא טָאה שיפ רעד סָאװ ,סעילַאװכ עסיורג יד ןופ סעיסלּוװנָאק ןיא

 טצירקעגנייא ךיז טָאה ּפָאקישיפ רעטיירב ןוא רעסיורג רעד .טמערוטש
 ןשטייד ןפיוא רענלעז םענעסָאשרעד ַא ןופ ּפָאק רעד יװ ,ןורכז סבייא ןיא

 טימ טשינ יו .ןטלַאהסיוא טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה בייא .טנָארפ

 :ףליה ךָאנ רעשיפ םוצ ןפורעגסיוא רע טָאה לוק ןייז

 ַא ןעירשעגסיוא ודלַאה רענעקורט ןייז טָאה -- !ףלעה !ףלעה --
 יי! ףלעה -- .טעבעג טלפייווצרַאפ

 קיצפופ לטיּפַאק

 ןשטנעמ ןוא תויח ,שיפ ןגעוו תובשחמ

 ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא רעשיפ רעטלַא רעד זיא ךעלקילבנגיוא

 טימ ןפָאלעגנָא זיא רע .ןפָאלשעג טייצ עצנַאג יד זיא רע ּוװ ,עשזָאגָאר

365 



 רעגניז בקעי

 זיּפש ַא ןוא רעסעמ גנַאל ַא טימ ,סעקיּפ עפרַאשיקיציּפש ,עגנַאל ייווצ

 עגנַאל ייוצ ןופ ףליה רעד טימ ,טנעה עכעלשטנעמ ריפ .טנַאה רעד ןיא
 שיפ רעד .ףיש רעסיױו רעד ףיוא ןגיוצעגסױרַא שיפ םעד ןבָאה ,ןזיּפש

 ןייז וצ טרינגיזער ןוא טרעטַאמעגסיוא ןעוועג זיא רע .טלּפַאצעג טָאה

 ,טייקדימ ענעגייא ןייז ןעוועג רבוג טָאה ןליו רעכעלשטנעמ רעד .לרוג

 ,שיפ ןקיטכעמ םעד טקיטלעוװעגרעביא טָאה ןוא םי ןפיט ןרַאפ דחּפ םעד

 ןופ גנוצַאשּפָא רעד טיול ,טנופ טרעדנוה יירד רעביא ןגיווועג טָאה סָאװ

 .טרעדנוװעג קרַאטש ךיז טָאה רעשיפ רעטלַא רעד .רעשיפ םענערַאפרעד

 :ןבייא וצ טגָאזעג ןוא ןײירַא םי ןיא ןגיפשעגסיוא טָאה רע

 ,שיפ ַאזַא ןרעסַאװ עגיה יד ןיא ןעזעג טשינ גנַאל ,גנַאל ןיוש --

 יו ,סעיסלּוװנָאק ןוא ןפרָאװעג ךיז ,רעווש טמעטָאעג טָאה שיפ רעד

 טָאה גנוצ עמוטש יד .דלעפטכַאלש ןפיוא טַאדלָאס רעטעדנּוװרַאפ ַא
 .ןדייל ןוא ןליפעג ענייז ןרעהרעד לָאזמ ןטעב רעדָא ןעיירש טנָאקעג טשינ

 ,ףיש רעד ןופ טייקסייו יד ךיוא ,ןזיוה ןוא ךיש סרעשיפ םעד ןוא סבייא
 ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה בייא .טולב טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב ןענעז

 .שיפ ַא ןופ טולב ליפ ױזַא ןענורּפָא

 ןליוו ,דלַאו ןיא ןשריה ןוא דרע רעד ףיוא ןשטנעמ יװ טקנוּפ --

 | ,טעשטּפעשעג ןּפיל ענייז ןבָאה -- .ןבעל שיפ ךיוא/

 קע ןטימ לּפַאצ ַא לייו רעדעי טיג שיפ רעד יװ ןעזעג טָאה בייא

 לגילפמיווש יד ךיז ןבָאה געװַאב ןדעי ייב .ּפָאק םעד רעטנוא בייה ַא ןוא

 -נָא ןיא טוָאלעגּפָארַא ךיז דלַאב ןוא טרעטיצעצ קידמידחּפ ןקור ןכיוא

 לופ ןעועג ןענעז שיפ םענופ ןגיוא עסיורג יד .רעכעפ ַא יװ ,טכַאמ

 ןבָאה ייז .ץרַאה סבייא ןכַאטשעגכרודַא שממ ןבָאה ייז ,טעבעג טימ

 טימ טרַאנעגנײרַא םיא טָאה סָאװ ,שטנעמ םעד ףיוא טקוקעג קירעיורט

 יד ןופ .קעשטַאה םענרעזיא ןפיוא לגנירעה ַא טימ יצ ,לדנידרַאס ַא

 עטצעל יד ןעמוקעגסױרַא ןענעז ליומ סשיפ ןיא ןדנַאר עטקיטולברַאפ

 .ןצכערק

 קידרעביפ ןבָאה ןגיוא יד .סַאלב ןעװעג ןבייא ייב זיא םינּפ סָאד

 ןגָארטעגקעװַא ןעקנַאדעג ענייז םיא ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא .טצנַאלגעג

 טייהרעליטש טפרַאדעג טָאה עינַאּפמָאק ןייז ןעוו ,טכַאנ רערעטיב רענעי וצ

 סרעדנוזַאב .עטיוט יד ןבָארגַאב ןוא ןטַאדלָאס עטעדנּוװרַאפ יד ןביילקפיוא

 טימ ךיוא זיא סָאװ ,רענלעז רעד ןורכז ןייז ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה

 ענייז ףיוא ןעגנַאגעגסיױא ,שיפ רעד טציא יװ ,םינּפ טקיטולברַאפ ַא

 .טנעה
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 ןענורעג טשינ ןענעז ןרערט ןייק ןוא טנייועג טשינ טָאה שיפ רעד

 גיוא ןייא טימ טָאה קילב רעפרַאש רענעסירעגפיוא ןייז .ןגיוא ענייז ןופ
 ןבעל גנוי טקַאהעגרעטנוא ןייז ןופ חצור ןפיוא יװ ,ןבייא ףיוא טקוקעג

 רעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא ,זײּפש לסיב ַא ךָאנ טגָאיעג זיולב ךיז טָאה רע

 ןוא שטנעמ רעד ןעמוקעג זיא ,טפול לסיב ַא ןעמעטָאוצנייא ךַאלפרעביוא

 ךיז טָאה םענעי לייוו ...? סָאװרַאפ .עקטנעוו רעד ףיוא ןָאטעג ּפַאכ ַא םיא

 רעצנַאג ַא זיא רע זַא ,טניירפ ענייז רַאפ ךיז ןזייװַאב ,ןָאט ליּפש ַא טלָאװעג

 טָאה ,ּפמירש ַא ןוא קעשטַאה ַא ןופ ףליה רעד טימ זַא ,םכח ןוא דלעה

 טלָאזעג שיפ רעד טָאה רעבָא ןענַאו ןופ ...? שיפ ןקיטכעמ ַא טגיזַאב רע

 שרעדנַא סָאד ןעד ןיא ..?םיא ףיוא טעװעטַאשט שטנעמ ַא זַא ,ןסיוו

 יי? ןקור ןיא רעסעמ ַא ןקורנײרַא יו

 -- טכַארטעג בייא טָאה -- ןָאטעג טשינ סטכעלש ןייק רימ טָאה רע --

 טטכעלש רעמ רימ טָאה רעטלַאװ ?טכַארבעגמוא םיא ךיא בָאה סָאװרַאפ
 .םיא ןגעק טנַאה ַא ןבייה וצ טשינ וליפַא ךיא טכַארט ךָאד ןוא ,ןָאטעג

 ןטציוװשרַאפ ,ןכילב סבייא ףיוא טלקײקענּפָארַא ךיז טָאה רערט ַא

 ,שיפ ןכעלקילגמוא םעד ןֹופ קילבנָא ןיא טמעשרַאפ ךיז טָאה רע .םינּפ
 ,טערָאּפעג ךיז טָאה רעשיפ רעטלַא רעד ןעמעוו םורַא

 -- .טרעטיצעג ןּפיל ענייז ןבָאה --- רימ ןופ רענייר זיא שיפ רעד ---

 "עג ךיז ךיא בָאה סָאװרַאפ .טכַארבעגמוא טשינ ןשטנעמ ןייק טָאה רע

 ףפיז ַא רע טָאה -- טָאג ?ןבעל קידלושמוא ,קידרעטיצ ַא טימ טליּפש

 ַאזַא רעמ ןָא טנייה ןופ לָאז ךיא זַא ,הבשחמ ַא ןיירַא רימ ביג -- ןָאטעג
 | .ןָאט טשינ ךַאז

 סיז טימ ןדנוו סבייא ןשַאװעגמורַא טָאה רעשיפ רעטלַא רעד תעב

 ןסירעגסיױרַא ץפיז ַא ךיז טָאה ,דָאי ןוא לזייהשטיוו טימ טרימשַאב ,רעסַאװ
 :ץרַאה סבייא ןופ

 .טגָאזעג רע טָאה -- טולב ןסיגרַאפ וצ טכערמוא סיורג ַא זיא סע --

 קידוז ,םערַאװ ןעזעג טָאה סָאװ רעד זיולב .טולב ךָאד זיא טולב --

 ןעמרָאפינוא עיינ ףיוא ןעניר ,עטָאלב רעקיטש טימ טשימעגסיוא ,טולב
 ..הביס ַא ןָא ןדרָאמ ןופ טיײדַאב םעד ןסיוװ ןָאק

 עטוג ַא זיא סע -- טגָאזעג רעשיפ רעד טָאה -- ,טניירפ ןיימ --

 -- .ןדרָאמ ןעמ זומ ןבעל וצ ידכ רעבָא ,ץרַאה ךעלטסירק ַא ןבָאה וצ ךַאז

 ,ןעורּפָא ךיז ןגײלקעװַא ןוא ןפנָארב קנורט ַא ןעמענ ןבייא ןסייהעג טָאה רע

 ןבעגעג ןוא לשעלפ סָאד לשייק ןייז ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה בייא
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 ַא וצ טרַאשעגוצ ךיז רע טָאה רעטרעטישרעד ַא .קָאילשז ןקרַאטש ַא

 רעד תעב .ןברק ןקידלושמוא ןייז ףיוא טקוקעג קיטעמוא ןוא קנַאב

 ןופ קישטַאה םעד ןעמענסױרַא םייב טערָאּפעג ךיז טָאה רעשיפ רעטלַא

 בייא זיא ,קירטש ַא טימ ּפָאק ןייז ןפייטשרַאפ ןוא עדרָאמ סשיפ םעד

 -סיוא טשרָאקָא םעד ןבעגעגקירוצ ןוא ףיש רעד ןופ דנַאר םוצ ןפָאלעגוצ

 ךָאנ ןעמוקעג ךיז וצ זיא רע זַא .ןײרַא םי ןיא טיװעקָא םענעקנורטעג

 | :טעשטּפעשעג רע טָאה ,טייקכעלמענעגנָאמוא רעד

 םעד טכַארבעגמוא בָאה ךיא .ןעיידעג וצ ידכב טעגרה רענייא ---

 עלייוו ַא ךָאנ -- ..ןײרַא םי ןיא ןעיצנייַא טשינ ךימ לָאז רע ידכ ,שיפ

 בָאה ךיא זַא ,רעבָא זיא תמא רעד -- :ןבעגעגוצ רע טָאה ,ןטכַארט

 רעסעב טשרמולכמ ןיב ךיא זַא ,ןזייוו טלָאװעג בָאה ךיא לייוו ,טעדרָאמעג

 : .יערעדנַא ןופ

 ,ֿפָאק ןייז ןסָאגעגּפָא ןוא רעסַאװ רעמע ןַא ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע

 רע .רעסַאװ ןטלַאק ןקידנשירפרעד םעד ןופ ןָאטעג לסיירט ַא םיא טָאה'ס

 יקנַאב רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא עטויַאק רעד ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא

 ןיק ןבעגעג טשינ ,קידנּפָאלש-בלַאה ךיוא םיא טָאה טולב-ןשיפ סָאד

 רעטנזיוט .ןגיוא ענייז רַאפ טבעוושעגייברַאפ ןבָאה רעדער"רעייפ .החונמ

 רעטנזיוט .סעיסלּוװנָאק ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה שיפ עסיורג ןופ ןקע

 "עצ רעטנזיט .םימחר ןטעבעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא-שיפ עקידלושמוא

 ַא טימ טפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ןרעדעפטולפ עטיײרּפש

 -ןעמלַאּפ עטקַאהעגּפָא יװ טזָאלעגּפָארַא קירוצ ךיז ךעלעמַאּפ ןוא רעטיצ

 זיא רע סָאװ טכערמוא םעד ןופ טרעטיצעגפיוא טָאה טיוה סבייא .ןגייווצ

 סרעשיפ םעד טרזחעגרעביא קידרעביפ ןבָאה ןּפיל ענייז .ןעגנַאגַאב

 : רעטרעוו

 ןַארַאפ טשינ ןיוש זיא ."ןדרָאמ ןעמ זומ ,ןבעל ליוו ןעמ ביוא, ---

 ןטכַארטרעד טשינ שטנעמ רעד ךיז ןָאק ?ןדרָאמ יװ ,געוו רערעדנַא ןייק

 ןוא !שטנעמ רעד ןרָאװעג םלענ זיא ..?סכעלשטנעמ רעמ סעּפע וצ

 םיא ןבָאה תונויער יד -- ..?ןעוועג טשינ ןצנַאגניא ךָאנ רע זיא רשפא

 .טזָאלעגּפָא טשינ

 "מוא זיא סע ,עטויַאק רעד ןופ לכעד סָאד טילגעגנָא טָאה ןוז יד

 "סורַא זיא בייא .ץיה רעקידנעקיטש רעד ןיא ןגילוצנייא ןעוועג ךעלגעמ

 ןוא ףיש רעד ףיוא לקניוו ַא ןיא טגײלעגקעװַא ךיז ,ןסיורד ןיא ןפָאלעג

 ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא .ּפָאק ןייז רעביא טנעזערב קיטש ַא ןגיוצרַאפ
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 רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןטכערמוא יד ןלעטשרַאפ טעװ טנווייל קיטש סָאד זַא

 ,ןצעזעג סטָאג טקיאורַאב טשינ וליפַא טציא ןבָאה םיא ,טלעוו רעד ףיוא

 ,למיה ןרעטנוא ןעילפ סָאװ ,לגייפ יד רעביא ןשרעה לָאז שטנעמ רעד זַא

 סָאװ ,שיפ יד רעביא ןוא דרע רעד ףיוא םורַא ןעייג סָאװ ,תויח יד רעביא

 םעד ןיא טקעדעגנייא ןגעלעג זיא רע .ןרעסַאװ יד ןיא םורַא ןעמיווש

 טשינ טָאה רע .ןגיוא ענייז ןופ סעיוו יד טקירדעגוצ ןוא טנעזערב קיטש

 ,טלעו רעד ןופ םינּפ סָאד ןעז טלָאװעג

 ןרידוטש ןופ טייצ עצנַאג יד חומ ןייז טגָאלּפעג טָאה סָאװ ,הבשחמ ַא

 ןיוש .ּפָאק ןייז ןיא טרעקנַארַאפ טציא טָאה ,גנאפשיפ ןגעוו ךוב סָאד

 ײבַאר רעד סָאװ עיצקעל יז טנַאמרעד ךיז רע טָאה לָאמ עטלפיוו סָאד

 רעד .תבש-גנוע ןַא יב ןבעגעג ,הנשהישאר רַאפ ןכָאװ עכעלטע טָאה

 -תיב ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה ײבַאר רעד .שיפ ןגעוו ןעוועג ויא "ןַאמריוס;

 ןוא תופוע ןופ ,ןטכורפ ןוא האובת ןופ תונברק ןעגנערב ןעמ טגעלפ שדקמה

 ןיד ןשידיי ןטיול ןסע ןגעמ ןשטנעמ שיילפ סנעמעוו ,תויח-זיוה ןופ

 ןעמונעגנָא טשינ תונברק ןייק רַאפ יז ןענעז ,שיפ ןסע ךיוא געמ ןעמ שטָאכ

 .שיפ טימ תורּפכ ןגָאלש וצ רוּפיכ םֹוי ברע טביולרעד זיא ךָאד .ןרָאװעג

 ,ןײגכרודַא ןזומ תופוע ןוא תויח תעב זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה יײבַאר רעד

 -ַאב ַא ןקייו ,ןרעביירט ייז ףרַאדימ ,ףלח סטחוש םעד ,ןיד ןשידיי ןטיול

 -סיורָאפ טשינ שיפ ייב רעבָא ןענעז ,ןצלַאז ןוא רעסַאװ ןיא טייצ עטמיטש

 יצ ןקיכלימ ַא ,ּפָאט ןדעי ןיא ןכָאק ןעמ געמ שיפ .םיניד עקיזָאד יד ןעזעג

 ןטױל ןעמ זומ סקיכלימ ןסע זיב סקישיילפ ןסע ןופ תעב .ןקישיילפ ַא

 טשינ ץעזעג רעקיזָאד רעד רעבָא טרעו ,העש סקעז עצנַאג ןטרַאװ ,ןיד
 ןפרַאד ייז .טייצ רעדעי וצ ןסע דיי ַא געמ שיפ .שיפ יבגל טדנעװעגנָא
 עלַא ןענעז לובמ ןופ טייצ רעד ןיא .ןפוש ןוא ןרעדעפסולפ ןבָאה רָאנ
 רעד ןיא ןעמונעגניירַא טָאה חנ סָאװ ,יד ץוחַא ןעמוקעגמוא ןשינעפעשַאב
 טשינ ייז טָאה טָאג ןעמעננײרַא טפרַאדעג טשינ חנ טָאה שיפ .הבית
 .ןגיוא סטָאג ןיא דניז ןופ ןייר ןעוועג ןענעז ייז ,טּפָארטשעג

 ןכילגעג םימכח יד ןרעוו דומלת ןיא זַא ,ןגָאז ךיוא טגעלפ ײבַאר רעד
 זיא ױזַא ,רעסַאװ ןיא לָאמ עלַא ךיז טניפעג שיפ ַא יו טקנוּפ .שיפ וצ

 רע; .הרות ןענרעל ןיא ןָאטעגנײרַא לָאמ עלַא םכח דימלת רעד ךיוא
 א שיפ ןענעז ןדיי ייב ."הרות ןופ םי םעד ןיא ,שיפ ַא יװ ,טמיווש
 יו ,שיפ ןסע וצ גהנמ ַא זיא הנשה שאר ןיא .טייקרַאבטכורּפ ןופ לָאבמיס
 שיפ .רעסַאװ ןיא שיפ יװ ,ןרעּטכורפ ןוא ןרעמ ךיז ןלעװ ןדיי זַא ,ןכייצ ַא
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 רעגניז בקעיה

 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ,ןעמ טגָאז ,םי ןיא, .לזמ ןופ לָאבמיס ַא ךיוא ןענעז

 ןַארַאפ ןענעז ןשטנעמ ךיוא זַא ,ןגָאז וצ טימרעד טניימ ןעמ ."שיפ ענעד

 תבש ןבָאה ייז ביוא ,טגרָאזרַאפ ןעוועג לָאמ עלַא ןענעז ןדיי .ענעדישרַאפ
 ןגָאז ,ןעמוק טעוװ חישמ זַא .שיט ןפיוא שיפ ןייק טַאהעג טשינ בוט-םוי ןוא

 םייבר עשידיסח וליפַא .ןתיול םענופ סעיצרָאּפ עסיורג ןסע ןעמ טעװ ,ןדיי

 ,החלצה ףיוא הלוגס סלַא ,שיפ רעקיטש םייריש ןלייט ןגעלפ

 ייב ןַארַאפ ןענעז ,טגָאזעג ײבַאר רעד טָאה ,תושעמ-סקלָאפ ךס ַא

 טנעיילעג ,בייא ,רע טָאה קירוצ ןכָאװ ייוצ טימ טשרע .שיפ ןגעוו ןדיי

 יו -- ,ץרּפ שובייל קחצי ,רעביירש ןשידיי ,ןסיורג ןופ גנולייצרעד א

 ןיא טחוש םוצ שיפ ןסיורג ַא ,רוּפיכ םוי ברע ןדעי טגנערב רעשיפ ַא

 .ןבעל ןשידיי ןטימ ,ענייז גנודניברַאפ עקיצנייא יד סלַא ,ןירַא בוטש

 ,יקסנעליוו קעשזד ,רענייא וליפַא טָאה "ןַאמריוס; סײבַאר םעד ךָאנ

 גינעק רעד טָאה ,םירצמ תאיצי תעב זַא ,השעמ עקיסַאּפש ַא טלייצרעד

 ױזַא יו ,שיפ עלַא ןופ גניטימ ַא ןפורעגנעמַאזוצ ,ןתיול רעד ,שיפ יד ןופ

 גנולמַאזרַאפ רעקידלמוט רעד ייב .םי םעד ןיײגוצרעבירַא ןדיי יד ןפלעה וצ

 עלופ ןעמעננָא ןלָאז שיפ עלַא זַא ,ןגָאלשעגרָאפ סייב-רעצרַאװש רעד טָאה

 וליפַא זַא ,םי םעד ןענעקירטסיוא ייז ןלעוװ םורַא ױזַא ,רעסַאװ טימ רעליימ

 ןלעװ ןדיי עלַא ןעוו .ןצענרַאפ טשינ ךיז לָאז ןטק-תילט ַא ןופ הציצ ןייק

 רעטייווצ רעד ףיוא טנַאװעגטעב ןוא רעטכייל עקידתבש יד טימ ןייז ןיוש

 עלַא זַא ,רעסַאװ עצנַאג סָאד סיוא ײּפש ַא ןבעג שיפ יד ןלָאז ,םי טייז

 רַאפ .ןרעװו ןעקנורטרעד ךיילג ןלָאז ,ןגעווטייר ערעייט ערעייז טימ םירצמ
 ךָאנ טצעזעגוצ סייב-ןצרַאװש םעד טלָאמעד ןעמ טָאה ,הצע רעטוג רעד

 .שיפדיי --- ןעמָאנ ַא

 רע .ןענָאמרעד טנָאקעג טשינ ײבַאר ןופ דייר עלַא יד ךיז טָאה בייא

 ןבעגעגנָא טָאה ײבַאר רעד סָאװ ןויטָאמ יד טקנעדעג טשינ ךיוא טָאה

 ןגױצעג טציא טָאה רע .שיפ ןגעװ םיניד ןוא םיגהנמ עקיזָאד יד רַאפ

 זיא ,שיפ ןגעוו גנוניימ עטוג ַאזַא ןבָאה ןדיי ביוא ;ןסולש ענעגייא ענייז

 םיא !"שיפ עטליפעג; ןגעו ןעײרעדױלּפ סרעטלַאװ םיא ןרַא סָאװרַאפ

 םיא טָאה'ס .טגָאזעג טָאה רעטלַאװ סָאװ ,ןסָארדרַאפ טשינ רעמ טציא טָאה

 הנוכ יד ןוא ,טגָאזעג סָאד טָאה רע ױזַא יװ ,ןפוא רעד ןָאטעג-ייוו רָאנ

 .גָאז ןקיזָאד םעד רעטניה ןגעלעג זיא סָאװ

 םעד ןיא ןָאטעג 1 ץנַאלג ַא ַא טכיזעג סרעטָאפ ןייז טָאה םולח ַא ןיא יו

 "עגנירַא טציא טָאה טּפַאשגולק סרעטָאפ ןייז .גיוא סשיפ םענעגנַאפעג

20 



 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 וצ .ןעלגילפמיווש סשיפ םענופ לּפַאצ רעד יו ,חומ סבייא ןיא טמָארטש

 ןייז ןופ טרעהעג טָאה רע עכלעוו ,רעטרעוו ןעגנַאגרעד טציא ןענעז ןבייא

 ןייז רע טָאה טלָאמעד .רוחב-לוקס-ייה ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,רעטָאפ

 ,לוטיב ןוא לכיימש ַא טימ ,טכייל ןעמונעגפיוא רעטרעוו עגולק סנטַאט

 טציא ןשטנעמ ערעטלע ןופ דייר-ףָארטש קעװַא ןכַאמ רעדניק עגנוי יו

 ןרעוו ,טרעטַאמ ןוא טנָאמ שיפ םענופ גיוא עטרעיורטרַאפ סָאד ןעוו ,רעבָא
 ןייז יו טקנוּפ ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ןטַאט ןגולק ןייז ןופ רעטרעוו יד

 ,ןצעביז ,ןוז ןייז טימ ןפערט ךיז טעוװ סע סָאװ ,ןעזעגסיורַאפ טלָאװ רעטָאפ

 |  ,רעטעּפש רָאי ןצכַא

 רעטלַא רעד ןיא זַא ,ןלייצרעד טגעלפ רעטָאפ ןייז יו טקנעדעג בייא

 ןשטנעמ ןרעטיצ געט עקיטכרָאפ יד ןיא זַא ,טגָאזעג ןדיי ןבָאה ,םייה

 ,ןשטנעמ יװ -- שיפ ןוא ,שיפ יװ ןענעז ןשטנעמ לייוו ,רעסַאװ ןיא שיפ יו

 רַאפ עדייב ןרעטיצ ,רוּפיכ-םוי ןוא הנשה-שאר טמוק סע ןעוו ,רעבירעד

 יד :עבט עבלעז יד ןבָאה שיפ רעד ןוא שטנעמ רעד :ןידה םוי םעד

 .עבלעז סָאד ןעוט ןשטנעמ ןוא שיפ ערענעלק יד ןייא ןעגנילש שיפ עסיורג

 ןייא טשינ ןעגנילש ,סעקשַארומ ןוא ןעניב וליפַא רעדָא ,ןרעגיט ןוא ןבייל

 טיירג טייצ רעדעי וצ ןענעז שיפ ןוא ןשטנעמ רעבָא ,ערעדנַא יד ענייא

 ,ןייא טשינ עקַאט ןעגנילש ןשטנעמ ,תמא .ןימ ןייז רעדעי ,ןעגנילשוצנייא

 ןרענרעד ֹוצ ךיז ידכ ,שיפ ןעוט סע יװ ,ןשטנעמ עטייווצ יד ,שממ לעופב

 "רָאדרַאפ ערעייז טימ ,רעבָא ןשטנעמ .ץנעטסיזקע רעייז ןטלַאהפיוא ןוא
 ןוא רעליימ עקידתוליכר ,תובשחמ עקיטכיזרעפייא ,ןרעטקַארַאכ ענעב

 .טימ ערעייז וצ ןדָאש רעמ ךס ַא ןעוט ,רעגניצ עגנַאל ,עשירעמירַאב

 ,שיפ ַא ןייא ןעגנילש ייז ןעוו ,ןעוט שיפ עקידלכש טשינ יד יװ ,ןשטנעמ

 ןשטנעמ תעב ,ןשינעפעשַאב עמוטש ןענעז ייז לייוו ,ןבעגרַאפ ןעמ ןָאק שיפ

 ןטייוצ םוצ שטנעמ ןייא ןופ סַאה ןוא האנק ,םירקש ןטײרּפשרַאפ סָאװ

 יד ןיא ןעגנולדנַאה ערעייז טימ שיפ עשירַאנ יד יװ ,רעגרע ליפ ןענעז
 ,ןטנורגּפָא ערעטצניפ

 -רַאפ טימ .רעטרעוו סרעטָאפ ןייז רעביא טכַארטרַאפ ךיז טָאה בייא
 :טלמרומעג רע טָאה ןגיוא עטכַאמ

 טשינ בָאה ךיא לייו ,דגַאי ףיוא ןייג טלָאװעג טשינ בָאה ךיא --
 ךיז רע טָאה -- ?שיפ ןוא .שריח ַא ןופ טולב סָאד ןסיגרַאפ טלָאװעג
 עטוג ןוא טייקרַאבטכורפ ,לזמ ןופ לָאבמיס רעד ןדיי ייב ,שיפ -- טגערפעג
 ןבילוצ זיולב ,ןסָאגרַאפ ןסיוועג קיאור ַא טימ ךיא בָאה טולב רעייז ,םיגהנמ
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 רעגניז בקעי

 "עדנַא ןופ רעסעב וליפַא רעדָא ,טוג ױזַא ןיב ךיא זַא ,ןזייווַאב ךיז ןלעוו

 ןײלַא ךיז וצ ןליוורעדיו ַא טליפעג טָאה רע ?ער

 וצ ךיז סָאװ ףיוא טַאהעג טשינ בייא טָאה קירוצ גנַאל טשינ זיב

 רעבָא .טנַאה רעטײרב רעד טימ ןבעגעג ץלַא םיא טָאה טָאג ,ןגָאלקַאב

 הרצ ןייא טקורעגנָא םיא ףיוא ךיז טָאה םישדח עכעלטע עטצעל יד ןיא
 טָאה סָאװ ,געיעג"ןשריה םעד טימ השעמ יד רעירפ .רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןרעװ קנַארק ןייז םעד ךָאנ .ןרעוו וצ עגושמ זיב ןוורענ ענייז טפיורשעצ

 .שיפ רעד -- טציא ןוא עיצַארעּפָא סדניק םעד ,טפַאשנטנעדיזערּפ יד

 ,םיא וצ טוג ןעוועג זיא טָאג שטָאכ זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא רַאפ זיא םיצולּפ

 טכיירגרעד טשינרָאג ,רָאי קיסיירד ןוא יירד ענייז וצ ,טציא זיב רע טָאה

 טנעה ענעגייא ענייז טימ טָאה ןיילַא רע .ןעגנַאגרעד טשינ ץעגרע ןיא ןוא

 סע יװ ,רעכלעוו ןופ ,ץענ רעזעירעטסימ ַא ןיא ןבעל ןייז טרעטנָאלּפרַאפ

 ץלַא לייוו ,ןרעטנָאלּפסורַא טשינ לָאמנייק ךיז טעוװ רע ,ןעזעגסיוא םיא טָאה

 ןַא ןיא ,רעפיט ןגױצעגּפָארַא םיא טָאה ,ןָאטעג סנטצעל טָאה רע סָאװ

 םיא רַאפ ןיוש טָאה לרוג רעד זורצ עיינ ערעסָאװ ,טסייוו רעוו .טנורגּפָא

 רע זיא טימעג רעווש ַא טימ .ןגרָאמרעביא ןוא ןגרָאמ ףיוא טיירגעגנָא

 .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ

 קיצפופ ןוא ןײא לטיּפַאק

 שיפדיי רעד

 ןבלַאה ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא ,ףיש יד טרעקנַאעג טָאה רעשיפ רעד ןעוו

 ףיוא ןעגנירּפשוצסױרַא ךיילג ,קידלודעגמוא ןענַאטשעג זיא בייא .גָאט

 ןליפ ךיז -- טביולגעג טָאה רע יװ -- ,טעװ רע ּוװ ,דמַאז ןסַאנ םעד

 "רעד ךיוא םיא ןוא רעשיפ םעד טלָאצַאב טַאהעג ןיוש טָאה רע .רערעכיז

 רע סָאװ םיא טימ ןָאט ןוא ךיז רַאפ שיפ םעד ןעמענוצ ןָאק רע זַא ,טרעלק
 -גנַאפשיפ ענייז ןקישוצ לָאז רע זַא ןטעבעג ךיוא םיא טָאה רע .ליוו

 סערדַא םעד רעשיפ םעד ןבעגעג טָאה רע .ןיירַא לעטָאה ןיא םירישכמ

 ןײרַא זיא בייא .סַאג רעד וצ ןייֵג טזָאלעג ךיז ןוא לעטָאה םעד ןופ

 ךעלזעלג ייווצ יד ץוחַא לייוו ,ץרַאה סָאד ןּפַאכוצרעביא ןַארָאטסער ַא ןיא

 ,ליומ ןייז ןיא טַאהעג טשינרָאג ןָא טכַאנרַאפ ןטכענ ןופ רע טָאה ,ןפנָארב
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 ַא ןעקנירטסיוא ןוא יאפילּפע קיטש סָאד ,שטיוודנעס םעד ןסעּפָא ןכָאנ

 -עג ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןפָאלעגפױרַא ךיג רע זיא ,ךלימ זָאלג סיורג

 ענייז ןופ רענייא ןייק סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע .טעב ןפיוא ךיז ןפרָאװ

 טשינ ןוא געװ ןפיוא טנגעגַאב טשינ םיא ןבָאה עטנַאקַאב רעדָא םירבח

 ,ךעלקעדנגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע יו ךיג ױזַא .לעטָאה ןופ עיִאפ ןיא
 סָאװ ,שיפ עקידנעמיווש ,עסיורג ןגיוא ענייז רַאפ ןענישרעד רעדיווװ ןענעז

 טימ טקוקעג םיא וצ ןוא סרעּפױעק ערעיײז טימ טגעװַאב זעיצַארג ןבָאה

 ,ןפָאלשעגנייא ךיילג רעבָא זיא רע .תומוערת

 ןוא קידנקיטש ןעוועג זיא טפול יד .ןוז יד ןקַאבעג טָאה ןסיורד ןיא

 ,עגנוי ןוא ערעטלע .לטניוו קידנעשטשַאל ַא ןזָאלבעג טָאה םי ןופ .סייה

 טָאה סָאװ ,ןוז רעד ןגעקטנַא דמַאז ןפיוא ןגעלעג ןענעז ןעיורפ ןוא רענעמ

 ךיז ןבָאה ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי .רעבייל ערעייז ןקַאבעג

 -עגפיוא טָאה רוחב ַא .לָאב-רעסַאװ ןיא טליּפשעג ןוא םי ןיא טעקסעילּפעג

 ןעװעג זיא םי רעד .םויטסָאק-דָאב ןיא רעטבילעג ןייז ןופ רעדליב טּפַאכ

 ןיא סעקזייה טיובעג ןבָאה רעדניק .ךעלפיש עקידנעמיווש טימ טקעדַאב

 ןבָאה סעילַאװכ יד סָאװ ,סערָאנ ןבָארגעג ןוא סנכוק טכַאמעג ,דמַאז

 רעטומ ריא וצ ןפָאלעגוצ עקידזגורב ַא זיא עלעדיימ ַא .טרעטשעצ ךיילג

 ןוא ןרעטשעצ סָאװ ,סעילַאװכ יד ףיוא ריא רַאפ ךיז טגָאלקרַאפ ןוא

 רעכיז יז ןליוו סעילַאװכ יד .סעקזייה ןוא סנכוק-דמַאז עריא ּפָא ןעקנעווש

 גערב-םי םוצ ןייגוצ ריא טימ ןיוש רעטומ יד לָאז .ןײרַא םי ןיא ןעיצניײרַא

 ןטלַאהעג טקנוּפ טָאה רעטומ עגנוי יד .סעילַאװכ עטכעלש יד ןביירטרַאפ ןוא

 ןעניורברַאפ וצ רעמ ךָאנ לטימ ַא -- סטעפ טימ בייל ריא ןרימש ןיא

 תוריסמ סדניק ריא וצ טרעהעגוצ ךיז סָאװ-קינײװ טָאה יז .טיוה ריא

 סָאד ןסירעגרעביא טשינ עגר ןייא ןייק ףיוא ןוא סעילַאװכ-םי יד ןגעק

 ,טיוה ריא ןרימש

 ןבָאה ,ףיש רעסיורג רעד וצ טריפ סָאװ ,לקירב םענרעצליה ןפיוא

 ןשטנעמ ערעטלע ןסעזעג ןענעז קנעב ףיוא .סעקינצַאקַאװ טריצַאּפשמורַא
 ןעיירעשטיװק עזָאלגרָאז ,עגנוי .ךיז ןשיוצ טסעומשעג ךעלטימעג ןוא

 ןעמוקעג ןענעז ןעקנעש ןוא ןענַארָאטסער ןופ .ןטייז עלַא ןופ ןרעטכעלעג ןּוא
 ךעלמעזעג-החּפשמ ןוא עטבילעג ,טניירפ .קיזומ רערעלוּפָאּפ ןופ ןעגנַאלקּפָא

 טגנערברַאפ ןעמַאזוצ ןוא תוגאד עשיטָאטש יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה

 ףיוא ןעמונעגמורַא ןעמעלַא טָאה דיירפ עזָאלגרָאז .געט-עיצַאקַאו עכעלטע

 ןשטנעמ עכעלקילג ,עטעקַאנ:טעמכ ַא .רוטַאנ רעיירפ ,רענעפָא רעד

 .לזדניא ןפיוא טגעװַאב ךעלטימעג ךיז טָאה עילַאװכ
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 ,שיפ ןטימ ןעװַארּפסּוא טנָאקעג טשינ ןיילַא ךיז טָאה רעשיפ רעד
 סָאװ ,ךעלּפערט יד טימ ּפָארַא ייז ןענעז ןעגנוי ייווצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ
 -נובעג ַא שיפ רעסיורג רעד ןגעלעג זיא סע ּוװ ,ףיש רעד וצ טריפעג טָאה

 ןעגנַאהעגפיוא ןוא ןגיױצעגפיורַא יירד עלַא ןבָאה ימ רערעווש טימ .רענעד
 .לכעד ַא רעטנוא ,טייז רעקידנטָאש ַא ףיוא שיפ םעד

 -רעטסיוא ,ןטּפַאכעג םעד ןגעוו סעיינ יד ןרָאװעג טיײרּפשרַאפ זיא ךיג

 ןרעסַאװ יד ןיא לבוי ַא ןיא לָאמ ןייא טעז ןעמ סָאװ ,שיפ ןסיורג-שיל

 קילב ַא ןּפַאכ וצ טּפוטשעג ךיז ןבָאה טלַא ןוא גנוי .לזדניא םעד םורַא

 ,ןוז יד וליפַא .קע ןייז ייב ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,גנַאפעג ןקיטכעמ םעד ףיוא

 -ַאֹּפ רעסייו ַא ףיוא ייא ןַא ןופ ץכעלעג ןסָאגעצ ַא יו ןעזסיוא ריא ןיא

 שינעּפוטש ַא ןוא שינעװַאה ַא .גנורעדנוװַאב טימ טפַאגעג טָאה ,עינלעט

 קידנריװרעסבָא ,םעטָא םעד ןטלַאהעגנייא ןבָאה ןשטנעמ .שיפ םעד םורָא

 .שינעפעשַאב עסיורג-שיטעטסעיַאמ סָאד

 טימ ןוא עקלויל רעד ןופ ךיור םעד ןזָאלבעג טָאה רעשיפ רעטלַא רעד

 ױזַא יוו ןוא שיפ םעד טּפַאכעג טָאה סע רעוו טרעלקרעד ןעמעלַא תולדג
 עקלויל יד ןעמונעגסיורַא קידתומיענב טָאה רע .טכַאמעג סָאד טָאה רענעי

 ןּפיל יד לברַא טימ טשיװעגּפָא ןוא טייז ַא ןיא ןבעגעג ייּפש ַא ,ליומ ןופ

 טיירג ןענעז סָאװ ,םורַא ןשטנעמ יד וצ ןקילב עקידנעלכיימש ןפרָאװעג

 רעטכירעגמוא ןופ תובישח טימ ,ןסַאלעג ןוא ליטש .ןרעהוצסיוא םיא ןעוועג

 :סָאטַאּפ טימ ןביוהעגנָא רע טָאה ,טעטירַאלוּפָאּפ

 ןענָאק לָאז רָאטַאמַא ןַא זַא ,שינעטער ַא סָאד זיא ןיילַא רימ רַאפ --
 הצע ןַא ךיז טָאה רע ױזַא יו ,טשינ סייוו ךיא .שיפ ןסיורג ַאזַא ןּפַאכ

 .רעטנוא שזַא רע טָאה תולעפתה סיורג ןופ -- ..םיא טימ ןבעגעג
 טכוזעג טלָאװ רע יװ ,ּפָאק םעד ץַארק ַא ןבעגעג ןוא לטיה ןייז ןביוהעג

 ךיא -- .גנַאפשיפ םענעטלעז םעד רַאפ דײשַאב ַא רָאה עיורג ענייז ןשיווצ

 רענעי יװ ןעז ןוא סנטיוו רעד ןופ ןייטש וצ ןגינעגרַאפ טָאהעג בָאה

 טשינ רע לָאז -- טכַאלעג םיטש עװָאסַאב ןייז טָאה -- .ךיז טרעטַאמ

 | ..ליּפש-רעדניק ַא זיא גנַאפשיפ זַא ,ןעניימ

 עלַא טימ ןרעלקרעד ןעמונעג עקכעלעמַאּפ ,רעשיפ רעד טָאה ָאד

 -יישזד רעטסימ ױזַא יװ ,ןעגנַאגעגוצ זיא טעברַא יד ױזַא יו ןטייהלצנייא
 ךעלעּפַאק וצ ןעמונעג ןבָאה ייז ,גָאטרַאפ ןעמוקעג םיא וצ זיא סבָאק

 -עגסורַא ןענעז ייז ןוא ,טכַארבעג טָאה סבָאקיישזד רעטסימ סָאװ ,ןפנַארב

 זַא ,רערעהוצ םלוע ןרַאפ דוס ַא טלייצרעד ןליפַא טָאה רע .םי ןפיוא ןרָאפ
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 יד ןיא טריפרַאפ הנווכ ַא טימ *ןַאמרעשיפ םענעקַאבעג-יינ, םעד טָאה רע

 ןּפַאכ סָאד טכייל ױזַא ןעמוקנָא טשינ םיא לָאז סע ידכ ,ןרעסַאװ עפיט רָאג

 .רעביא טלָאװ רע יו ,טסנרע ןרָאװעג רעלייצרעד רעד זיא לָאמ ןייא .שיפ

 טייווצ ַא ,טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא טכַאלש-המחלמ רערעטיב ַא ןגעוו ןבעגעג

 טדערעג רעבָא ,רעגנַאפ-שיפ ןטסיירד םעד טביולעג רעייז רעדיוו לָאמ

 ןַאמרעשיפ רעטינעג ַא וליפַא זַא ,ןבעגעגוצ ןוא זעירעטסימ בורל רע טָאה

 ןטייקיניילק יד ןופ טשינ זיא סע לייוו ,קערש-טיוט ןיא ןעוועג ךיוא טלָאװ

 ..שיפ ןשּפיה ַאזַא טימ המחלמ ַא ןריפ וצ

 סָאװ עדייז רעד יו ןביוהעגנָא רע טָאה --- ,ױזַא סע זיא ןעוועג --

 ךיא בָאה בייהנָא ןיא -- ךעלקינייא עטפַאגרַאפ ענייז רַאפ טלייצרעד

 ,שיפ טרָאס רעד .שיפיאנוט ןייפָאלב ַא טּפַאכעג טָאה רע זַא ,טניימעג

 ,יורג-רעבליז זיא ךיוב ןייז ןוא יורג-יולב ןביוא ןופ זיא ,ןסיוו ריא טפרַאד
 יד .ןגיוא יד ןדנעלברַאפ סָאװ ,ןרילָאק-טנעסעדיריא ןפרַאװ ןּפיש ענייז

 זיא רע .רעיימ רעבָארג ,רעגנַאל ַא יו זיא ,אנוט-ןייפָאלב ַא ןופ םערָאפ

 רעּפרעק ןופ לייט רעטסלטימ ןייז .קע ןקיטכעמ ַא טָאה ןוא קידוועגיוב

 ךיוב םעד ןופ .ןזָאלבעגנָא ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,קידכעלייק ןוא טיירב זיא

 אנוט-ןייפָאלב ַא .ּפָאק ןייז זיב ,רעלעמש זייווכעלסיב ,רעדיוו רע טרעוװ ,ןָא

 ,םעטָא ןטצעל ןייז זיב ,טפַארק ןוא הזגור טימ טפמעק סָאװ ,שיפ ַא זיא

 .אנוט-ןייפָאלב ַא זיא סָאד זַא ,טניימעג ביֹוהֹנָא ןיא ךיא בָאה רעבירעד

 -ןיפעלעג יד יוװ ,שיפ-אנוט ךס ַא ןַארַאפ ןרעסַאװ עגיה יד ןיא ןענעז וצרעד

 רַאפרעד .רַאקַאבלַא יו סיוא ןליפַא ןעז סָאװ ,שיפ-אנוט רעעדנַא ןוא אנוט

 טּפַאכעג טָאה טנעילק ןיימ יו ,ןטכַארט טנָאקעג טשינ שרעדנַא ךיא בָאה
 .שיפ אנוט-ןייפָאלב ַא

 סע ,רעסערג ןרָאװעג זיא רעשיפ ןטלַא םעד םורַא שינעּפוטש יד

 ,טורעגּפָא לייו ַא ךיז טָאה רע .ןשטנעמ ָךָאנ ןעמוקעגוצ רדסכ ןענעז

 לּפַאק ןטקירטשעג ןטימ ןוא ליומ ןופ קַאבַאט-עקלויל םעד ןגיּפשעגסיױא
 ,סרערעהוצ ענייז ,"ךעלקינייא יד .םינּפ ןייז ןופ סייוש םעד טשיװעגּפָא

 :ןלייצרעד ןייז טצעזעגרָאפ טָאה רע ןוא טליטשעגנייא ךיז ןבָאה

 -פיױרַא שינרעטַאמ רערעװש טימ ךעלדנע ןבָאה עדייב רימ ןעוו --|

 .ןרָאװעג טשַאררעביא קרַאטש ךיא ןיב ,ףיש רעד ףיוא שיפ םעד ןגיוצעג
 -דיי ַא ןעשודנָאלברֲאּפ טעװ רעהַא ָאד זַא ,ןטכיר טנָאקעג ךיז טָאה רעוו

 ,עיצקעל ןייז טרירטסוליא סָאװ ,רעמיצסַאלק ַא ןיא רערעל ַא יו -- ...? שיפ

 ,טעז ריא יו -- .שיפ ןפיוא עקלויל ןייז טימ ןזיוועגנָא רעשיפ רעד טָאה
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 ,םערָאפ ערעדנַא ץנַאג ַא ןוא רילָאק ערעדנַא ץנַאג ַא שיפדיי רעד טָאה

 ןיא ץרַאװש טעמכ ,לקנוט זיא ,שיפדיי רעד .שיפ אנוט-ןייפָאלב רעד יו

 טכַאמ ,רעבָא .ליומ טיירב ,סיורג ַא טָאה רע .לַאטעמ רעטרַאה יו ,רילָאק
 ,תמא .שיפייה ַא ייב יו טשינ זיא ליומ ןייז ,טניירפ עניימ ,תועט ןייק טשינ
 ךיז רע טלַאה ,ללכ ךרדב ,רעבָא ,םי ןופ שיפ טימ ךיז טזײּפש שיפדיי רעד

 טמוק טייצ וצ טייצ ןופ ,ָאי .םי ןופ טנורג ןפיוא רענייטש יד ןבעל

 טקנוּפ רעבָא ,טפול לסיב ַא ןטמעטָאנייא ,ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ףױרַא רע
 רעד ,סעב'םי רעד ךיוא טגעוו ,שיפרעקאל ַא ןוא אנוט-ןייפָאלב ַא יו

 ,שיפדיי רעד -- טנַאקַאב רעסעב זיא רע יו -- רעדָא ,שיפ-רעצרַאװש

 רעבָא זיא שיפדיי םענופ שיילפ סָאד .טנופ טרעדנוה ןיינ ןוא קיצפופ ןשיווצ

 עכלעוו יו ,ןעיידרַאֿפ םוצ רעסעב ךיוא זיא ןוא רעטמעטַאב ןוא רעקַאמשעג

 -לטנעשזד ןוא סידייל ,רעבָא .םי םענעצלַאזעג םעד ןופ שיפ ערעדנַא זיא'ס

 ,שיפדיי ַא ףיש רעד וצ ןעגנערבוצ ןוא ,קעשטַאה ןפיוא ןרַאנּפױרַא סָאד ,סנעמ

 ןוא טפַאשטנעק ,גנורַאפרעד זיולב טשינ ךיז טרעדָאפ ָאד !ָאה ,ָאָאָאה ,ָאה

 .תונשקע עקרַאטש ַא ןוא עינַאװערָאה עטגערטשעגנָא ךיוא רָאנ ,קינכעט

 ,ריא טניימ טָא .רעיודסיוא טימ ןוא קידלודעג טפמעק סָאװ שיפ ַא זיא סָאד

 טרעטַאמרַאפ ןיוש םיא טָאה ריא זַא ,טנעה ערעייא ןיא ןיוש םיא טָאה ריא זַא

 ,סנעמלטנעשזד ןוא סידייל ,ןַאד טשרע .ןָא טשינרָאג ךיז טבייה ,טגיזַאב ןוא

 ןייז ןופ טשַאררעביא ריא טרעװ לָאמ ַא טימ .ףמַאק רעד ןָא ךיז טבייה

 ךייא רע טיג ,ףיש רעייא וצ ןעיצרעהַא םיא טלָאז ריא טָאטשנָא ,טפַאשנולק

 רָאּפ טרעדנוה יװ ,ףיש רעייא טימ ןוא עקטנעוו רעייא טימ ,יצ ַאזַא רָאג

 יו ןעלקַאװ ןָא ךיז טבייה ףיש רעייא .טעוועקירבעצ ךיז ןטלָאװ דרעפ

 ַא יװ ,לכש ןוא טפַארק רעמ טָאה סעב-םי רעצרַאװש רעד ,םערוטש ןיא

 .ףמַאק ןייק ףיוא טשינ טיג ןוא ,שיפרעקאל ַא ןופ רעקרַאטש זיא ,שיפייה
 קיצכַא ןוא טרעדנוה יירד טגעװ ,ןעגנעה ָאד טעז ריא סָאװ שיפדיי רעד

 טיול ןעז רָאלק ןעמ ןָאק סָאד .רעגנוי ץנַאג ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע .טנופ

 .ןרָאי יד טימ ןדניוושרַאפ עכלעוו ,לעפ ןייז ףיוא ךעלעקנירּפש עלעקנוט יד

 ןייק טימ ןעמוקעג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא שיפדיי רעגנוי רעד זַא ,סיוא טזייוו

 קעשטַאה ףיוא לגנירעה סָאד ןסיבעגנייא טָאה רע ןעוו .םינּפ-לא-םינּפ רַאפעג

 ,ךיז ייב רעכיז ןעוועג רע זיא --- טכַאלעצ רעשיפ רעטלַא רעד ךיז טָאה ---

 חוכ ךס ַא טַאהעג טָאה רע .עקנָאל רעיירפ רעד ףיוא לקעבערשז גנוי ַא יו

 ,טגיזַאב םיא טָאה ,ןעמלטנעשזד ןוא סידייל ,טנעילק ןיימ רעבָא ,ןפמעק וצ
 .עיצקעל ןייז טקידנערַאפ רעשיפ רענערַאפרעד רעד טָאה -- טגיזַאב ,ָאי
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 זַא ,טנַאקַאב זיא סע -- ןבעגעגוצ רע טָאה ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ

 ןיא טּפַאכעג טָאה ,ירעב סַאלַאװ ,רָאיטקַא-יווּומ רעד ,רָאטַאמַא ןייא ךָאנ

 רעבירַא ןגיווועג רענעי טָאה ,רעביא טיג ןעמ יוװ .שיפ ַאזַא ןרעסַאװ עגיה יד

 ,טנופ טרעדנוה ףניפ

 ןעוועג רעשיפ רעד זיא ,ןרעה וצ קירעגיינ ןעוועג רָאנ זיא סע רעוו

 עלַא .השעמ עבלעז יד לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןרזחוצרעביא טיירג

 רעדעי .רעשיפ ןקידלודעג םעד וצ טײקרַאבקנַאד ַא טליפעג ןבָאה סרערעהוצ

 ןיא רעגייטש רעד יווװ ןוא ,טלייצרעדרעביא רעטעּפש סָאד טָאה רענייא

 רענעגייא ןופ סעּפע ןבעגעגוצ גנורעטסייגַאב סיורג טימ ,ןלַאפ עכלעזַא

 םעד ןופ ךערּפשעג סָאד ןרָאװעג זיא שיפ רעטּפַאכעג רעד .עיזַאטנַאפ

 טּפַאכעג זיא שיפ רעד סָאװ ,ץלָאטש ןרָאװעג ןענעז טיילטפעשעג יד .לזדניא
 ןטלַא םעד ןופ טייקכעלטניירפ רעד טימ ןוא לזדניא רעייז ןבעל ןרָאװעג

 -צַאקַאװ יד ןעוו .ייז רַאפ סענזיב טניימ סָאד זַא ,טסּוװעג ןבָאה ייז .רעשיפ

 -נבעגעגרעביא יד ןרימַאלקער ייז ןלעװ ,םייהַא קירוצ ןעמוק ןלעװ סעקינ

 .לזדניא ןפיוא עטלעטשעגנָא יד ןופ טײקיצרַאהטוג ןוא טייק

 ןבעגעגקעװַא טָאה טנעילק ןייז זַא ,טרעלקרעד טָאה רעטלַא רעד ןעוו

 טימ ןייטש ןבילבעג סרערעהוצ יד ןענעז ,הנתמ סלָא שיפ ןצנַאג םעד

 טנעילק ןייז ןופ ןעמָאנ רעד זַא ,ןבעגעגוצ ךָאנ טָאה רע ...רעליימ ענעפָא

 ןיא ןענַאד ןופ טייו טשינ ןייא טייטש רע ןוא סבָאקיישזד םעהערביא זיא

 | ,"דרָאפסקַא; לעטָאה םעד

 לייוו ,ןגָאז טשינ ךייא ךיא ןָאק -- ,טרעלקרעד רע טָאה -- ,רעמ ---

 ,םיטש רעװָאסַאב ןייז טימ טכַאלעצ ךיז רע טָאה -- ,רעמ טשינ סייוו ךיא
 .עניב רעד ףיוא עקסערָאמוה עצרוק ַא טקידנערַאפ סָאװ ,רָאיטקַא ןַא יו

 קיצפופ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 לזמ סבייא ןוא םירבח יד ןופ דיירפ יד

 ןרעיוא ענעפָא טימ דייר סרעשיפ םעד ןעמונעגפיוא ןבָאה טניירפ סבייא
 ןגיוא ערעייז ןוא ,ןפָא-טפייטשרַאפ ןבילבעג ייז ןענעז רעליימ יד .ןגיוא ןוא
 טייצ עגנַאל ַא ןבָאה ייז .רעשיפ ןפיוא ָאד ,שיפ ןפיוא ָאד טפַאגעג ןבָאה
 -עגנָא טָאה עטרעהעג-טשרָאקָא סָאד .טרָאװ ןייק ןדערסױרַא טנָאקעג טשינ
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 ןפיוא דלעה רעד ,טייקיניילק ַא סעּפע .ץלָאטש טימ רעצרעה ערעייז טליפ

 ןענעז ייז .טניירפ רעטנעָאנ ַא רערעייז זיא גָאט ןופ דלעה רעד ,לזדניא

 ןרָאװעג ייז ןענעז טּפַאכרַאפ ױזַא ,דיירפ ןופ ןטפול רעד ןיא ןעגנורּפשעג

 ןסעגרַאפ טציא ןבָאה ייז .סבָאקיישזד בייא זיא דלעה רעד סָאװ ,קילג םענופ

 יד ןגעו ,"טאפקעשזד, םעד ןגעוו ,טעקנַאב םעד ןגעוו ןעיירעדער עלַא

 טָאה סָאװ ,ךַאמּפָא ןשינעמלטנעשזד םעד ןגעוו ,טנעדיזערּפ ַא רַאפ ןלַאװ

 שיטַאמָאטױא טעװ רעד ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ סָאװ רעד זַא ,טניימעג

 טשינ טציא ןבָאה קינ ןוא רעטלַאװ וליפַא .בולק ןופ טנעדיזערּפ רעד ןרעוו

 טציא ןענעז טנעדיזערּפ ןרעוו וצ ןסנַאש ערעייז זַא ,םעד ןגעוו טכַארטעג

 ,ןעלבוי ןופ ליפעג ַא .רַאמלע ןוא רעמָאה ךיוא עבלעז סָאד .לונ זיב ןלַאפעג

 ערעיז טעפנחעג טָאה ,טייקטלייורעדסיוא ןופ ,דיירפ ןקירדסיוא ןופ
 .ןסבָאקיישזד בייא וצ טפַאשרבח ןופ ןליפעג

 ,ןהעש יד ןעגנולקעגסיוא ןבָאה סערוט ןכיוה םעד ףיוא ןקָאלג יד תעב

 -ניא םעד טכַאמעג סָאד טָאה ,"ןיילעווע ןיימ, דיל סָאד ןליּפשסיױא ךרוד

 רעזעיגילער ַא וצ רעדָא ,הליפת ַא וצ ןפורעג ןרעו עמורפ עלַא יו ,קורד

 ,לקירב םוצ ןפָאלעג עלַא ןענעז עיסעצָארּפ רעקיליײה ַא וצ יוװ .עינָאמערעצ

  .שיפ רעד ןעגנָאהעג טָאה סע ּוװ

 ענעפָא ייב דמַאז ןפיוא ןגעלעג ןענעז רוחב ַא ןוא ךעלדיימ עגנוי ייווצ = |

 .ןרָאװעג טקידיײלעגּפָא זיא שטיב רעד זַא ,ןעזרעד םעצולּפ ןבָאה ןוא רעכיב

 טָאה רעטומ עגנוי א .ןשטנעמ םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענעז ייז

 דניק סָאד טּפַאכעג ,עלעגעװּפוטש סדניק ריא רקפה ףיוא טזָאלעגרעביא

 םיא ,לקינייא ריא ןפָאלעגכָאנ זיא עבָאב ַא ןפָאלעג ןוא טנעה יד ףיוא

 םעד ןיא ןייגנריולרַאפ טשינ הלילח לָאז רע ,לטנעה ןרַאפ ןּפַאכנָא טלָאװעג

 -פיוא םייב ןרָאװעג טקירדעצ טשינ רועיש זיא יורפ ערעטלע ןַא .גנערדעג

 ןופ ןלַאפעגסױרַא שינעּפױטש רעד ןיא זיא סָאװ ,טוהיורטש ריא ןבייה

 טימ ןזיירּפש עגנַאל טכַאמעג טָאה ,סעילוק ייווצ ףיוא ןַאמ ַא .טנעה עדויא

 "עג זיא דניק ַא .קילעטשרעטניה ןבילבעג ךָאד זיא ןוא סופ ןטנוזעג ןייז

 זיא רעטומ ןייז ,טנייוועג ןוא לזענ סָאד ןבירעג טָאה ,טייז ַא ןיא ןענַאטש

 םוצ טּפוטשעג ךיז ןבָאה עלַא .םזַאיזוטנע-ןסַאמ םעניא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא

 סָאװ ,ןַאמ םענערָאװעג-טמירַאב םעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא ךָאנ רעשיפ ןטלַא

 יליב ןבָאה טלָאװעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג .שיפ ןסיורג ַאזַא טּפַאכעג טָאה

 טרעהעגסיוא ןעמעלַא טָאה רעטלַא רעד .גנַאפעג ןייז טימ ןַאמ םעד ןופ רעד

 ןלַאפעג ןענעז סע .השעמ עצנַאג יד טלייצרעד .לָאמ ַא ךָאנ ןוא דלודעג טימ
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 ןטימ ןַאמ םעד טנעמונָאמ ַא לזדניא-רעשיפ ןפיוא ןלעטשוצפיוא ןעגנוניימ

 "געגנעה םעד ןבעל לדיימ ןייז טלעטשעגקעװַא טָאה רוחב רעכיוה ַא .שיפ

 שיפ םעד ןבעל .ןדייב ןופ רעדליב עכעלטע ןעמונעגּפָארַא ןוא שיפ ןקיד

 ןעזעגסיוא לדיימ סָאד טָאה ,רָאה עטזָאלעצ טימ ,םויטסָאק-דָאב ריא ןיא

 ערעדנַא ןבָאה דלַאב .תושעמ עשיגָאלָאטימ-שיכירג יד ןופ ןיטעג"םי ַא יו

 טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה טָאבָאר רעטלַאװ .ליּפשייב רעייז טגלָאפעגכָאנ

 סָאד .דליב ַא םיא ןופ ןעמונעגּפָארַא טָאה ידערקעמ רעמָאה ןוא ,שיפ ןבעל

 טריפַארגָאטָאפ ךיז ןבָאה ךָאנרעד .רַאמלע ןוא קינ ןָאטעגכָאנ ןבָאה עבלעז

 -ניירא סגעוו ןייא ןיא ןיוש טָאה קינ .שיפ ןטימ ןעמַאזוצ םירבח ריפ עלַא

 .שיפ םעד ןבעל רעשיפ ןטלַא ןטימ ןעמַאזוצ עשטקיּפ ַא טּפַאכעג

 סנצעמע ןָא .עיצַאוטיס רעצנַאג רעד ןיא טריטנעירָא ךיג ךיז טָאה קינ

 ,ןריטשומ ןוא ןעװעדנַאמָאק ןביוהעגנָא רע טָאה ,הצע רעדָא גנַאלרַאפ ,לעפַאב

 ץַאלּפ ןכַאמ ןפלָאהעג טָאה רע .דַארַאּפ ַא טימ טריפעגנָא טלָאװ רע יו

 סע .טגעװַאב ךיז טעּפמיא טימ .טציהעג ןוא טכָאקעג ךיז ,שיפ םעד םורַא

 ףיד טָאה רעווק :גנולדנַאה ןייז ןגערפוצּפָא ןלַאפעגנייא טשינ םענייק זיא

 טלָאװ קינ -- 7? רעלמוט רעצנַאג רעד ,רעריפלדער רעד ןייז וצ טמיטשַאב

 רענייא יו ,קילב ןזײב א טימ טייז ַא ןיא ןסױטשעגּפָא יווייס םענעי

 ןרָאװעג טמיטשַאב טלָאװ רע יו -- 7? תוצע ריד ייב טגערפ רעוו, :טגָאז

 ,םירבדמה-שאר רעד ןייז וצ

 ךיוא ןרעדנַא ןַא טזָאל .געו םעד טשינ טלעטשרַאפ ,טקידלושטנַא --

 יד ןבָאה עלַא טעװ ריא -- .ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ,זילּפ ,סידייל .ןעז

 ,ָאא ,ָאא .שיפ םעד וצ טשינ ךָאנ םיא טמענ ןעמ .ןעז וצ טייהנגעלעג

 ןיב ךיא זַא ,ךָאד טעז ריא .ןגָארפ עלַא ףיוא ןרעפטנע ךיא לעװ רעטעּפש

 ...ןעמונרַאפ

 ףאלוא קינ זיא ךָאד ןוא ,רעטלַאװ יװ ּפיט רעבלעז רעד ,ךיז טכַאד --

 טגָאזעג ידערקעמ רעמָאה טָאה -- .טָאבָאר יו שרעדנַא םיטרּפ ךס א ןיא
 ,םלוע ןטימ ןעװעדנַאמָאק סקינ ןופ קילבנָא ןיא ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע וצ

 םענייא ןדעי טעװ רע .טנעה סמענעי טימ ןליוק ןרַאש וצ ביל טָאה רע
 .ןקעווצ ענייז רַאפ ןצונסיוא

 רע זַא -- ,ןסירעגרעביא רָאמלע םיא טָאה -- ,ןבעגוצ ךיוא טסגעמ -- |
 סע .ןובשח סמענעי ףיוא ןגָאװצ ךס ַא ןכַאמ ןוא ןעלדניווש ,ןרסמ טעוו

 רֶש טוט לָאמ ַא .ץלַא סָאד טכיירגרעד רע ױזַא יוװ ,ןרעדנּוװַאב וצ טושּפ זיא

 רעזייבעג טימ ,קיטיינ ןעוו ,לָאמ ַא ןוא ,לכיימש ןסיז-ץירקַאל ַא טימ סָאד
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 לופ ַא ןגיּפשעגסיױא ראמלע טָאה -- ?טיירש רע יו טסעז .יירשעג ןוא

 ,קַאבַאט-עקלויל טימ ליומ

 .טערומשזרַאפ-בלַאה ךעלעגייא ענייז ןטלַאהעג טָאה טָאבָאר רעטלַאװ

 ,רַאגיצ ןייז ןופ ךצלטעלב ךעלקיטש ןגיּפשעג רדסכ ןוא זייב ןעוועג זיא רע

 ןלַאפעגנייא םיא זיא ,גנולעטשרָאפ עצנַאג יד טּפַאכרַאפ טָאה קינ יוװ קידנעעז

 -רָאּפער יד וצ טקורעגוצ עקכעלעמַאּפ ךיז טָאה רע :קנַאדעג רערעסעב ַא

 טלעטשעג ךיז ןוא ,"רעדנעלייא רעד, ,גנוטייצ רעלַאקָאל רעד ןופ ןרעט

 ןעמונעג ןבָאה ייז סָאװ ,עיפַארגָאטָאפ רעד ןיא ןייז אקווד לָאז רע זַא ,ױזַא

 רַאפ ןלייצרעד ןביוהעגנָא רע טָאה טייהרענעטעבעג טשינ .שיפ םעד ןופ

 -רעּפ ַא רענייז זיא סבָאקיישזד םעחערבייא רעטסימ זַא ,ןרעטרַאּפער יד

 ןשטייד ןפיוא ןעוועג םיא טימ ןעמַאזוצ זיא רע זַא .טניירפ רעכעלנעז

 טייקטסיירד ןזיווַאב סבָאקישוד רעטסימ טָאה טרָאד ךיוא ןוא ,טנָארפ

 רעטסימ זַא ,ןבעגוצוצ ןסעגרַאפ טשינ וליּפַא טָאה רע .טייקשידלעה ןוא

 .םַאטשּפָא ןשידיי ןופ זיא סבָאקיישזד

 ,טָאבָאר רעטלַאװ טניירפ ןייז טלעטשרַאפ דלַאב רעבָא טָאה ףַאלוא קינ

 ןבייא ןגעו רעטרעו עטצעל סרעטלַאװ ןבָאה ןרעטרָאּפער יד זַא ,ןעזרעד

 ערעייז ןיא ייז ןבירשרַאפ טשינ ןוא לכיימש ןרעטיב ַא טימ ןעמונעגפיוא

 טּפַאכעגפױרַא ןרעטלַאװ ןבעגעג ּפוטש ַא ,קינ ,רע טָאה ,ךעלכיב-ץיטָאנ

 השעמ ,עדער עקידרעייפ ַא ןטלַאה ןביוהעגנָא ןוא קנַאב ַא ףיוא ךיז

 ןרַאפ ןרעלקרעד ןביוהעגנָא טָאה רע .ןבייא רַאפ םיחבש טימ לופ ,רָאטַארָא

 ןוא טמַאטש רע ןענַאװ ןופ ,זיא סבָאקיישזד םעהערבייא רע ,םלוע ןצנַאג

 םעד ןגעוו טדערעג רע טָאה סָאטַאּפ טימ .זיא רע ןַאמ רענייפ ַא רַאפ סָאװ

 -סיוא טָאה רע .ןטייצ עלַא ןיא ןטַאטנדלעה ענייז ןוא לארשי קלָאפ ןטלָא

 : ןפורעג

 סוטסירק סוזעי ךיוא !םַאטשּפָא ןשידיי ןופ זיא סוטסירק סוזעי ךיוא --

 ךָאנ ןגירשעג ןוא טמלצעג ךיז טָאה רע -- !ףרָאד-רעשיפ ַא ןופ טמוק

 ,טניירפ רעכעלנעזרעּפ ,רעיירטעג ןוא רעביל ןיימ יװ טקנוּפ --- רעכעה

 טניירפ ןיימ ,לוקס ןייא ןיא ןייג וצ היכז יד טַאהעג בָאה ךיא ןעמעוו טימ

 -ועשיפ ןעוועג ןלָאטסָאּפַא עטשרע יד ךיוא ןענעז --- סבָאקיישזד םעהערבייא

 טיילרעשיפ עטסעב יד יװ ןרָאװעג טכַארטַאב לָאמ עלַא ןענעז ןדיי יד .טייל

 ,.טלעוו רעצנַאג רעד ןופ

 יד ןיא ןרעמָאה טצלירגעג ןבָאה ,ליומ סקינ ןופ רעטרעוו עקיזָאד יד

 רעמָאה .ןייצ יד טימ טצירקעג רעמָאה טָאה --- ?טירקָאּפיה רעד, : ןרעיוא
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןבייא ןגעוו .עּפורג רעד ןופ דלעה םעד רַאפ ןטלַאהעג רָאג ךיז טָאה ןיײלַא
 ךייא בָאה ךיא ,"אס וי דלאט ייא; -- :ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה

 ןיק טשינ ןוא טכערעג ןעוװעג ןיב ךיא רָאנ זא ,ןעז טעוו ריא ,טגָאזעג

 טָאה (טשינ ייז ןסייו טציא ךיוא) ןסיוו סרַאמלע ןוא סבייא ןֶא .רערעדנַא

 םעד ,רעטנַאה טָאקס טימ טדערעגנעמַאזװצ ךיז ,ידערקעמ רעמָאה ,רע

 בָאב ןוא קנַאב רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ,ליהטופ קעשזד טימ ,רעמרַאפ

 טימ ןדער ןלָאז ייז זַא ,*סטעקרַאמרעּפוס, ןופ רעטלַאװרַאפ םעד ,רעטגאלט

 טעװ בייא זַא ,רעכיז ןכַאמ וצ ידכ ,ךעלגעמ רָאנ יװ ,רעדילגטימ ליפיוזַא

 ךלַאב בָאב טָאה לײטקָאק ןטַאוװירּפ ַא ייב .טנעדיזערּפ סלַא ןרעוו טלייוורעד

 וצ קעװַא ךיילג זיא ַאירָאלג ןוא .םעד ןגעוו ןַאירָאלג טימ טדערעגרעביא

 ַאירָאלג .ףמַאק םעד ןבעגוצפיוא טשינ ןבייא ןקיטומרעד לָאז יז זַא ,ןַאלָאיײל

 טָאה בָאב לייוו ,לַאפנייא סרעמָאה ןעוועג זיא סָאד זַא ,טסוװעג טשינ טָאה

 ריא ןוא ןַאמ ריא וצ סַאװ רעד רעבָא .ןעמָאנ טענעגייא ןייז ןיא טדערעג

 -- ןרָאטָאמ עדיב ןפיול טזָאלעג ןבָאה ,ןטבילעג ןטשרע ריא וצ עביל

 ןיא טּפַאלקעגנָא רָאנ ,טורעג טשינ טָאה יז .רַאק ריא ןוא ץרַאה ריא ןֹופ

 ןַאמ ריא רַאפ ארומ סיוא .רעדילגטימ-בולק יד ןופ רעצרעה עלַא טעמכ

 -ַעג טשינ רעבירעד טָאה רעמָאה .טײהרענעטלַאהַאב ןָאטעג סָאד יז טָאה

 הנוכ ַא טימ טָאה רעמָאה .ןעגנוכיירגרעד עריא ןגעוו ךיוא ןסיוו טנָאק

 רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה רע ,ליּפש רעד ןיא ןרַאמלע ןעמונעגניירַא טשינ

 ענייז ןענעפע ןָאק ןפנָארב לקישעלעק ןייא רָאנ לייו ,שטנעמ ןוויַאנ ַא

 יטרַאּפ-שילפנשריה רעד ייב טגייצרעביא ךיז רע טָאה סָאד ,ןצפעל

 רעמָאט לייו ,רַאפרעד טדערעגנעמַאװצ טשינ ךיז רע טָאה ןבייא טימ

 טשינ ןוא ןסיוו טשינ םעד ןגעוו בייא לָאז ,ןעגנולקעצ רענעלּפ ענייז ןרעוו

 ,.ךיז ףיוא דלוש םוש ןייק ןגָארט

 טָאה ןעלסקַא סידערקעמ רעמָאה ףיוא ּפָאק רעשירעיָאל רעד זַא
 טימ ןוא טריוורעזער לסיב ַא ןעוועג ןענעז ןרעטרָאּפער יד יװ ,ןעזרעד
 סקינ תעב סענעשעק ערעייז ןיא ךעלכיבציטָאנ יד טגײלעגנײרַא טכַאדרַאפ
 -קעװַא רעמָאה טָאה ,לײװגנַאל ןופ ןצענעג ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא ,השרד
 -עגוצ דלַאב ןענעז ,לַאפ ַאזַא ןיא ךעלנייוועג יװ .רעטרָאּפער ןייא ןפורעג
 טָאה רעמָאה .ןַאמ-ַארעמַאק רעד ןוא ןרעטרָאּפער ייווצ ערעדנַא יד ןעמוק
 -בגא ןוא ןעגנוקרעמַאב סקינ ןוא סרעטלַאװ וצ ןעגנורעסעבסיוא טכַאמעג
 ,סבָאקיישזד בייא ,טניירפ ןייז ןגעו ןעגנוניימ ענעגייא ןבעגעגוצ אחרוא
 -רעטסומ ןוא ןוז םענעבעגעגרעביא םעד ,רבח ןעיירטעג םעד ,שטנעמ טעד
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 טייטשרַאפ .םייה ןוא דניק ,בייוו ןייז ביל טָאה סָאװ ,ןַאמ-עילימַאפ ןטפַאה

 רענעבעגעגרעביא ןַא יו ןוא רעיָאל ַא יו טדערעג טָאה רעמָאה זַא ךיז

 ,טניירפ
 סרעמָאה ןענעז ,סעיינ-סגנוטייצ עטוג יו ןוא רעגיינ ןרַאפ זייּפש יו

 -רעטנוא סרעטלַאװ יוװ ןרעטרָאּפער יד ייב טגיילעגנָא רעמ ןעוועג דייר

 ןסוטסירק וצ ןבייא ןכיילגוצ סקינ ןוא טײקירעהעגנָא-ןסַאר סבייא ןכיירטש

 טריסערעטניארַאפ רעמ ןעוועג זיא םלוע רעד ךיוא .ןלָאטסָאּפַא יד וצ ןוא

 ןעוו .עדער סקינ ןיא רעדייא ,ןרעטרָאּפער יד רַאפ ןלייצרעד סרעמָאה ןיא

 -רַאפ ןביוהעגנָא ןוא ןרעמָאה וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ןרעטרָאּפער יד

 ןוא ןפַאלוא ןופ טרעקעגּפָא ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה ,רעטרעוו ענייז ןביירש

 .לדער םוצ טזָאלעג ךיז

 ןרעטרָאּפער יד ךיז ןבָאה ,ןײלַא דלעה םעד טימ סעומש םעניא

 טרעדלישעג קיטכיר טָאה ידערקעמ רעטסימ זַא ,טגייצרעביא סנגרָאמוצ

 .סבָאקיישזד רעטסימ ,טניירפ ןייז

 ףיוא ןוא ןריצַאּפש יד ףיוא ,ןקנעש יד ןיא ןוא ןענַארָאטסער יד ןיא

 טָאה םוטעמוא -- ןלעטָאה יד ןופ סעדנַארעװ יד ףיוא ,ןלוטש-לקָאש יד

 ןיא .שיפ ןקיטכעמ םעד ןוא רעשיפ ןטגַאװעג םעד ןגעו טדערעג ןעמ

 -עגרָאפ לזדניא ןפיוא טסעג ענעגיוצרעד-לדייא יד ןבָאה גנומיטש רעטוג

 עכייר יד ןעוו ,טַאט ענייש ןוא עלעבָאנ ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,ןגָאלש

 ןלטעשפיוא לָאז ,גרַאב ץיּפש ןפיוא ךיז טניפעג סָאלש סנעמעוו ,עילימַאפ
 ןטגיזַאב ןוא רעגיז םעד רַאפ טנעמונָאמ ַא ,לזדניא ןופ רעווקס ןפיוא

 סָאד זיא ןסע גָאטימ םייב .ןַאלּפ רעד ןעוועג ןלעפעג רעייז זיא ןרעמָאה

 .סעיסוקסיד ןוא ןסעומש ןופ עמעט עקיצנייא יד ןעוועג

 ןוא ביול םעד טָאה סבָאקיישזד בייא זַא ,טשינ לפייווצ ןייק זיא סע

 םעד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רעבָא ףרַאד ןעמ .טנידרַאפ רשכ גנונעקרענָא

 טָאה סָאװ ,רעשיפ ןטלַא םעד טמוק ןרעוװו טמירַאב סבייא רַאפ קנַאד ןטשרע

 ,ןפוא ןכעלדנעטשרַאפ ןוא ןשיטַאמַארד ַא ףיוא ,םלוע ןסיורג ַאזַא רַאפ

 טּפַאכעג טָאה בייא ױזַא יו ןפוא םעד ןוא ןטייהלצנייא עלַא ןבעגעגרעביא

 ,קינ ,רעטלַאװ טניירפ ענייז ךיוא ןבָאה ,טנכערַאבמוא רשפא .שיפ םעד

 רענייק טלָאװ ייז ןָא .טעטירַאלוּפָאּפ סבייא וצ ןבעגעגוצ רעמָאה ןוא רַאמלע

 -עגוצ טָאה סָאװ ,עילימַאפ ןייז ןוא דלעה םענופ ןבעל ןגעוו טסּוװעג טשינ

 .טַאט רעקידנשַאררעביא סבייא וצ רילָאק ןבעג

 רעדָא סיורג יוװ ,גנוכיירגרעד רעדעי וצ ןעמ ףרַאד ,סיוא טעז סע יװ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טימ ךיוא זיא ױזַא .לזמ עלעסיב ַא ןבָאה ךיוא ,ןייז טשינ לָאז יז ןיילק

 םיגיהנמ עזעיגילער ,ןדלעה ,רעריפ-הכולמ ,ןרָאיטקַא ,רעלטסניק ,רעביירש

 -יטיסילבוּפ ַא ןבָאה ףרַאד שטנעמ רעקיטכיוו רעדעי .ןטסירוטנַאװַא ןליפַא ןוא

 .טדער רענעי סָאװ םעד ןיא ןביילג ,יורטוצ ןבָאה עלַא ןעמעוו וצ ,ןַאמ

 רעד ,ןעוועג ןבייא רַאפ טייל-יטיסילבוּפ עכלעזַא ןענעז לַאפ ןקיטציא ןיא

 ,ןשטנעמ עכעלטנרָא סלַא .רעשיפ רעטלַא רעד ןוא ידערקעמ רעמָאה רקיע
 רע ןוא ,טנידרַאפ רשכ עקַאט ךיז טָאה בייא .תמא םעד טלייצרעד ייז ןבָאה

 .טנַאה רעלופ רעד טימ ,ייז ןופ ןגָארקעג עקַאט טָאה

 קיצפופ ןוא יירד לטיּפַאק

 עקַאטַא עטייווצ יד

 סרעניוונייא עקידנעטש יד סרעדנוזַאב ןוא סעקינצַאקַאו יד תעב

 תובישח ןבעגעגוצ טָאה סָאװ ,גנוכיירגרעד רעד דובכל טלבויעג ןבָאה

 -לעטָאה ןיא ךיז ייב ןפָאלשעג קַאמשעג סבָאקיישזד בייא זיא ,לזדניא םעד

 ,לבוי םענופ דיירפ יד טנעמָאמ ןסייה םעד ןיא טליּפשרַאפ טָאה רע .רעמיצ

 -- .ףָאלש ןופ ןקעוופיוא םיא לָאז ןעמ זַא ,טזָאלעג טשינ טָאה רעמָאה

 טָאה בייא .טהנעטעג רעמָאה טָאה -- ,דימ זיא רע ,ןפָאלש םיא טזָאל

 ,לקירב ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,ןסיוו טנָאקעג טשינרָאג רעבירעד

 ענייז ןשיווצ לעטָאה ןיא ןוא ןענַארָאטסער יד ןיא ,סַאג ןיא ,שיפ םעד ןבעל

 טלַא ןיוש ןבָאה ,רָאטייװעלע ןטימ ןעמוקעגרעטנורַא זיא רע ןעוו .םירבח

 םייב ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה סרענלעק יד .טיורב-טנווָא ןסעגעגּפָא טַאהעג

 רָאטיײװעלע ןופ קידנעייג .קיטשירפ ןקידנגרָאמ ןרַאפ ךעלשיט יד ןטיירגוצ

 : ןָאטעג גָאז ַא טָאה רעטלַאװ יו טרעהעג קידנליװ טשינ רע טָאה ,רַאב םוצ

 טימ ןסעגעג ןבָאה לָאז ךיא ןעוו ,טייצ יד טשינ ןיוש קנעדעג ךיא --
 ,ןזיוה יד ןופ קיסַאּפ םעד טכַאמעג זיול טָאה רע --- .טנייה יוװ ,טיטעּפַא ַאזַא
 ןוא סיפ ענייז ןגיוצעגסיוא ,לוטשגיו רעד ףיוא טכַאמעג םעװקַאב ךיז
 טרעכייררַאפ טָאה רע -- ,רעסעב ךיז ךיא ליפ טציא ,ָאָא-ָא .טצּפערגעגּפָא

 ,ןײרַא רעמיצ ןיא ךיור םעד ןזָאלבעג ןוא רַאגיצ ַא

 רעד ןיא ןוא רַאגיצ םעד ןטלַאהעג רעטלַאװ טָאה טנַאה ןייא ןיא

 ןעוועג טציא זיא םינּפ עװעזָאר ןייז .עדָאס ןוא יקסיוו זָאלג ַא -- רעטייווצ

383 



 רעגניז בקעי

 ןבָאה ןעקנַאדעג ענייז .טייקנדירפוצטסבלעז טימ טצנַאלגעג טָאה ןןוא טיור

 טָאה רע .סנטכענ ענייז םורַא טרעדנַאװעגמורַא ליצ ןטמיטשַאב ַא ןָא

 ןעוועג רעבָא רע זיא .סרערעהוצ יד ייב עיצקַארטַא-טּפיוה יד ןייז טלָאװעג

 ןעגנערבסיורַא ןבילקעג ךיז טָאה רע זַא .ןסיוו ןיא טצענערגַאב קרַאטש

 טשינ טסייוו ןײלַא רע זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג סָאד טָאה ,קנַאדעג ַא

 טשינ לָאמנייק טָאה רע לייוו ,גנוצ ןייז ןריפ ןלעװ תובשחמ ענייז ןיהּוװ

 רעטצענערגַאב ןייז .ןעלכה-ךס ןכַאמ ןוא קנַאדעג ןייק ןריזילַאנַא טנָאקעג

 ןליּפשסיוא לי סָאװ ,רעלּפמירג ַא יו טרעטַאמעג ךיז טָאה רַאלובַאקַאװ

 ןזַארּפ עטרילָאּפ טשינ יד .יליילעקוי ַא טימ עיציזָאּפמָאק עשיסַאלק ַא

 טָאה ןיײלַא רע זיולב ,לרעטכעלעג טלצניקעג ַא טימ טײלגַאב רע טָאה

 טָאה ץלַא סָאד .ןכַאל ןפלָאהעגטימ קינ םיא טָאה זייוונטייצ ןוא טכַאלעג

 סָאװטע טימ ןעקנַאדעג ןעמענוצפיוא חוכב טשינ זיא ּפָאק ןייז זַא ,ןזיוװַאב

 ,טלַאהניא ןרעכעה ַא

 יד ןטלָאװ ,הפירש רעדָא שינרעטיצ-דרע ,סיזירק ןופ טייצ ַא ןיא

 -גרַאב יװ דליוו ןרָאװעג ,טָאבָאר רעטלַאװ ןוא ףַאלוא קינ ,ןשטנעמ ייווצ

 קינ תעב .טריפעגפיוא שרעדנַא ךיז רעדעי טלָאװ קיטייצכיילג רעבָא ,ץעק

 סָאװ ןוא ןעו טנכערעגסיוא ,דייר ענייז ןיא ןטלַאהעגנייא ןעוועג טלָאװ

 ןעוװעג טלָאװ רע .טַאהעג טשינ לָארטנָאק ַאזַא רעטלַאװ טלָאװ ,ןגָאז וצ

 ןענעז עכלעזַא ."גנוצ רעד ףיוא סָאד --- גנול רעד ףיוא סָאװ; : קינילדָארג

 .גנַאפעג ןייז ןוא ןבייא טימ תוכייש ןיא ןעוועג ךיוא יז

 רעד ןוא ןדער טקידנערַאפ טָאה רעשיפ רעטלַא רעד יװ םעד ךָאנ

 ןעגנַאגעג קינ ןוא רעטלַאװ ןענעז ,ןייגרעדנַאנופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה םלוע

 רע זַא ,ןקינ ןפרָאװעגרָאפ רעטלַאװ טָאה ָאד .לעטָאה רעייז וצ ןעייווצ ןיא

 ליפוצ ,ןרעטרָאּפער יד ןופ טרַאװנגעק ןיא ךיוא ןוא שיפ םעד ןבעל טָאה

 : טגָאזעג טָאה רע .ןבייא טביולעג

 ,םענייא רַאפ ךיא ןיב .קיטילָאּפ עטלּפָאט ןייק ןופ טשינ סייוו ךיא ---

 ןייק .רעטנורַא זיב זיא ,ןגעק ךיא ןיב ,טניירפ ןייז ןצנַאג ןיא ךיא ןיב

 רעד ףיוא ןענַאטשעג טסיב ,קינ ,וד ןוא .ָאטשינ רימ ייב ןענעז ןגעוו ייווצ

 וצ ןבייא ןכילגרַאפ טסָאה .עוורוק עטלַא ןַא יו טיירדעג ךיז ןוא קנַאב

 ,ןסוטסירק
 -ַאב טריבורּפ םיא קינ טָאה -- ,רעטלַאװ ,טשינ טסיײטשרַאפ ---

 ןבָאה ןרעטרָאּפער ןוא ןשטנעמ ליפ ױזַא ןופ טרַאװנגעק ןיא -- .ןקיאור

 טלָאװ ,ןָאטעג טשינ סָאד טלָאװ ךיא ןעוו .טרָאװ טוג ַא ןגָאז טפרַאדעג רימ
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 .ןָאטעג סָאד בָאה ךיא זַא ,רעסעב ןיוש זיא ,ןָאטעג שרעדנַא ץעמע סָאד

 ןטלַאהעג רעטלַאװ ךיז טָאה -- ,קיטילָאּפ ַאזַא טשינ ייטשרַאפ ךיא --
 .עקינייז'ס יב

 טָאה ןקינ .תונווכ סקינ ןיטשרַאפ טנָאקעג טשינ עקַאט טָאה רעטלַאװ

 רעמ ךָאנ רעבָא .שיפ ַאזַא טּפַאכעג טָאה בייא סָאװ טקנערקעג קרַאטש

 סבייא .רעלוּפָאּפ ןוא טמירַאב ןרָאװעג זיא בייא סָאװ ,סָאד ןסעגעג םיא טָאה

 םעד טלטיירטעצ ,שינרעטיצדרע עטכירעגמוא ןא יוװ ,טָאה טיײקטמירַאב

 ןיא זַא ,טגָאעגרעטנוא םיא טָאה קיגָאל ןייז .סיפ ענייז רעטנוא ןדָאב

 ןרעטרָאּפער-סגנוטײצ יד ןופ ךיוא ןוא םלוע ןסיורג ַאזַא ןופ טרַאוװנגעק
 שיצרַאּפ עסיורג ַא ןײלַא ךיז רַאפ ןּפַאכוצנײרַא טייהנגעלעג ַא רע סטָאה

 רַאמלע ןלעוו וצרעד .ןובשח סבייא ףיוא דָארג ןוא ,דובכ ןוא טעטירַאלֹוּפָאּפ

 טדערעג טָאה רע זַא ,ןפרַאװרָאפ ןענָאק טשינ רעטעּפש םיא רעמָאה ןוא

 ןטוג םוצ םיא רַאפ תודע ןייז ןלעװ ייז ,אברדא .רבח ַא ףיוא סטכעלש

 ,סטכעלש סעּפע ןיא ןייז דשוח ןענָאק טשינ םיא טעװ ןײלַא בייא וליפַא זַא

 ,טפַאשטנעדיזערּפ רַאפ עינַאּפמַאק ַא תעב ,טניירפ עטנעָאנ ןשיװצ רעכָא

 :ןרעטלַאװ וצ טגָאזעג טָאה רע .ןינע רערעדנַא ןַא ןיוש זיא טלָאמעד

 ענעגייא ןשיווצ ןוא ,ךַאז ןייא זיא ,טייקכעלטנפע רעד רַאט ,סַאג ןיא ---

 ןרַאפ ןײמרַא רעד ןיא יװ טקנוּפ זיא'ס .ךַאז ערעדנַא ןַא זיא טניירפ

 ,שרעדנַא סעּפע וטסיב ןטָאדלָאס יד ןשיוװצ ןוא לקימוכ ַא וטסיב רידנַאמָאק

 רַאפ עדער עשיגעטַארטס עצנַאג ַא טגײלעגקעװַא טציא טָאה קינ

 טלָאמעד ,טיױרבטנוװָא ןסע ןוא שיט םייב ןציז טעװ בייא ןעוו זַא ,ןרעטלַאוװ

 ,בולק ןיא יװ ,םיא וצ ןָאט םענ ַא רעדיוו ךיז ,רעטלַאװ ךיוא ןוא רע ףרַאד

 ןיא זַא ,טנכערעגסיוא טָאה קינ .געיעג-ןשריה םעד ךָאנ יטרַאּפ רעד תעב
 ןיא ןבייא ןופ ןקזוחּפָא טעװ רעטלַאװ ןוא ,טמירַאב זיא בייא ןעוו טייצ ַאזַא
 ןריטידערקסיד ןיילַא ךיז רעטלַאװ טעװ ,רעמָאה ןוא רַאמלע ןופ טרַאװנגעק

 ןצרַאה ןיא דיירפ טימ .ןגיוא ערעייז ןיא ןלַאפ טעוו טעטירַאלוּפָאּפ סבייא ןוא

 :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה

 םיא ןבעג וצ טייצ עטסעב יד זיא טציא ,רעטלַאװ ,טסייטשרַאפ ---
 זַא ,ןעניימ טשינ לָאז רע זַא ,ןכעטשניײרַא ױזַא םיא ףרַאד ןעמ ."סלדינ; יד
 ןבָאה רימ יװ ,קרַאטש ױזַא ןכַאמ סָאד ןרימ .,לטָאז ןפיוא ןיוש זיא רע
 עטייוצ יד ןייז טעװ סָאד .יטרַאּפ-שיילפנשריה רעד ייב ןָאטעג סָאד
 -ליגדנע םעד ,ןטצעל םעד ןבעג םיא רימ ןלעוװ "סנשקעלע; יד ייב .עקַאטַא

 ...ּפַאלק ןקיט
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 טשינ ּפַאלק ןטייוצ ןייק םיא רימ ןלעװ ,גנוריפפיוא ןייד טיול ---

 .ךעלזגורב טגָאזעג רעטלַאװ טָאה -- ןבעג

 קינ ךיז טָאה -- רענעלּפ בָאה ךיא -- ,רימ רַאפ רעביא סָאד זָאל ---

 ,טלכיימשעצ
 ךיא -- .טגָאזעג רעטלַאװ טָאה -- ,רימ רַאפ ךָאד טסטעברַא וד ---

 ענייד ןסיוו ךיוא ךָאד ךיא געמ ,טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ רעד ךָאד ןיב

 .רענעלּפ
 ןעוו ?ןןסיוו טשינ טסגעמ וד זַא ,טגָאז רעוו .ןסיוו וטסגעמ יאדווא ---

 ,רימ גָאז .טייצ ןייז טָאה ץלַא ,ןסיוו ץלַא וטסעװ ,ןעמוק טעװ טייצ יד

 ךיא בָאה --- ,לגנייקיש ןייז וצ דנעוו ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה --- ,רעטלַאװ

 ?טריפעג טכעלש טציא זיב
 .לזמ טָאה בייא : ךיא גָאז ךַאז ןייא .ןיינ ---

 םעד ןּפַאכ טעװ סע רעוװ ,טגָאזעג ןבָאה ןיילַא רימ ,קנעדעג .ָאי --

 ןייז ךיוא טעװ ןוא "טאפקעשזד, םעד ןעניוועג טעװ רעד ,שיפ ןטסערג

 רעייז ןייז ןפרַאד רימ ,רעטלַאװ ,ךיא גָאז רַאפרעד .טנעדיזעהּפ רעיינ רעד

 ןגָאז ןענָאק רימ ןלעװ רעטעּפש .ךיז ןשטילגסיוא טשינ ןוא קיטכיזרָאפ

 וד זַא ,וטסייװ ןענַאװ ןופ ,וצרעד .סַאּפש ַא ןעוועג זיולב זיא סָאד זַא

 זַא ,ךָאד טסגָאז ןילַא וד ?שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טשינ ןגרָאמ טסעװ

 קערש .ןַאמרעשיפ ַא ןעוועג זיא עדייז ןייד זַא ,רעשיפ רעטוג א טסיב וד

 -לַאװ וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה רע -- .רעטלַאװ ,יעקיַא טסיב וד .טשינ ךיז

 ןרעסערג ןייק ןּפַאכ טשינ טסעוװ וד ביוא -- .דוס ַא ןגָאז וצ םיא יװ ,ןרעט

 .שיפ ןיימ ןבעג ריד לעװ ךיא .ָאד ךיוא ךָאד ךיא ןיב ,שיפ

 ,ןָאט ןלעװ רעטלַאװ ןוא רע סָאװ ,ןַאלּפ ַא טגיילעגסיוא טציא טָאה קינ

 רעמָאה זַא ,רעבָא .טױרבטנװָא םייב ןבייא טימ ןעמַאזוצ ןציז ןלעו יז ןעוו

 .ןעזסיורָאפ טנָאקעג טשינ קינ טָאה סָאד ,ןבייא ןקעוופיוא טזָאלעג טשינ טָאה

 -גיו רעד ףיוא קידנציז ,טציא .ןבייא ןָא ןסע טזומעג רעבירעד ןבָאה יז

 זיא רע יװ ,טלייצרעד רעטלַאװ טָאה ,לעטָאה ןופ לַאזרעדָאפ ןיא לוטש

 .עינרָאפילַאק-ןופצ ןופ רעדלעוװ יד ןיא דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג ןרָאיַארַאפ

 ןַא וצ ןעגנורּפשעגרעבירַא דלַאב ןוא השעמ יד טקידנערַאפ טשינ טָאה רע

 ןייא ייב ןטלַאה טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ,שרעדנַא סעּפע ןגעוו דָאזיּפע

 -ָאטױא ןטרעטעמשעצ ַא ןגעוו טנעדיצניא ןַא טימ ןיירַא רע זיא ַאד יעמעט

 ןוא ,ןטכיררַאפ םוצ ּפַאש ןיא םיא וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא סָאװ ,ליבָאמ

 טדערעג טָאה רע .טנוה סנכש ןייז ןגָאלשעצ לגניי ןיילק סלַא טָאה רע יו
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טָאה רע ןעוו ,ליד ןפיוא ןגיּפשעג ,טכַאלעג קיכליה ןוא טייקרעכיז טימ

 עשישטייד ןוא עשיזיוצנַארפ יד טימ סערוטנַאװַא ענייז ןגעוו טלייצרעד

 וצ טַאהעג ביל רעייז רע טָאה לגניי ןיילק סלַא זַא .ןעיורפ ענעסַאלעגסיוא
 ןופ ןסײרּפָא טשינ ךיז רע ןָאק טציא רעבָא ,ןדייז ןייז טימ שיפ ןּפַאכ ןייג

 .סענזיב ענייז

 םענופ פוז ַא ןבעגעג רע טָאה ,שיפ ןגעוו טדערעצ ךיז טָאה רע ןעוו

 "עד ַא יװ ,ןוא ןיירַא זדלַאה ןיא רַאגיצ ןופ ךיור םעד ןָאטעג יצ ַא ,זָאלג

 ךיז טרעה סבָאקיישזד בייא יצ ,ןטייז עלַא ןופ טקוקעגמורַא ךיז ,וויטקעט

 רעטלַאװ טָאה ץרַאה ןיא .לקניוו ַא ןיא ץעגרע ,ןָאיּפש ַא יוװ וצ לָאמַא טשינ

 ןוא םיא יבגל קירעדינ טליפעג ךיז טָאה רע .ןבייא רַאפ טַאהעג ארומ

 טָאה רע שטָאכ .טײקרַאבקנַאד רעשיטניה טימ טקוקעגפירַא םיא וצ

 ארומ ךָאד רע טָאה ,ןָאט טשינ סטכעלש ןייק םיא טעוװ בייא זַא ,טסוװעג

 -רעביא .טרַאװנגעק ןייז ןיא םיא ןגעק טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז וצ טַאהעג

 םענופ טוז א ןבעגעג רעדיוו רע טָאה ,ָאטשינ זיא בייא זַא ,ךיז קידנגייצ

 טייב ןגָאז ןצ טיירגעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןושל טימ סױרַא זיא ןוא יקסיוו
 .טדערעגּפָא ךיז ןשיווצ טַאהעג ןבָאה עדייב יוװ ,שיט

 וצרעד ,שיפ ַא ןּפַאכ ןענָאק לָאז ידוהַאי ַא זַא ,םיוק ךיז טביילג סע --

 -- ,רַאלָאד טנזיוט ףיוא טעוװועג ךיז טלָאװ ךיא .שיפ ןסיורג ַאזַא ךָאנ

 רע -- .טפיוקעג ץעגרע שיפ םעד טָאה רע זַא -- ןפורעגסיוא רע טָאה

 יד ,ייז ןעק ךיא ,ָא -- .לַאפנייא םענעגייא ןייז ןופ ךיוה טכַאלעג טָאה

 סבָאקיישוד רַאבַאכ לפיוו ,ןסיוו וצ ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ ךיא .םידוהַאי

 ..טּפַאכעג שיפ םעד טָאה בייא זַא ,ןגָאז לָאז רע ,רעשיפ םעד ןבעגעג טָאה

 -עג טָאה רעשיפ רעד סָאװ םעלַא םעד טיול ."שיפדייג ןעמ טפור שיפ םעד

 ּוש --- .םידוהַאי יד רַאפ קרַאטש רעייז ךיז רע טסַאּפ ,שיפ םעד ןגעוו טגָאז

 ליומ ןיא ןעמענ טלָאװעג טשינ שיפ ַאזַא טלָאװ ךיא --- ,ןָאטעג יײּפש ַא טָאה

 וצ טדערעג השעמ תעב ןוא ןפש ןייז וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה רע -- .ןיירַא

 ,זיוה ןיא ידוהַאי ןכייר ַא ייב ןעוועג לָאמַא ןיב ךיא ,טרעה ריא -- ןעמעלַא

 ןטימ עקַאט ,לעפ-ןרעב עסיורג ַא ליד ןפיוא ןגיל ןעזעג טרָאד ךיא בָאה

 ףיא ,ןטייז יד ייב טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה ןייצ עסייוו ייווצ ןוא ּפָאק ןצנַאג

 ןעמונעג טָאה רע ּוװ ,ידוהַאי םעד טגערפעג ןוא טַאהעג ארומ טשינ בָאה

 טשינ וליפַא ךיז טָאה ײזוהַאי רעד ,טרעה ריא .רעב ַא ןופ לעפ ענייש ַאזַא

 םיא טָאה רע זַא ,יירַא ןגיוא יד ןיא רימ טגָאזעג ךיילג רָאנ ,טמעשעג

 זַא ,המכח רענעגייא ןייז ןופ טכַאלעג קרַאטש ױזַא טָאה רע -- .טפיוקעג
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 רעגניז בקעי

 רענעזָאלעגּפָא ,רעטעפ ַא ןופ ץרַאה סָאד יו ,טלקָאשעג ךיז טָאה ץרַאה ןייז

 ,יורפ

 --- .ןָאטעג גָאז ַא רַאמלע טָאה --- ,ןכַאז עכלעזַא ןפיוק ןשטנעמ ךס ַא --

 ? ריוכט ַא טּפַאכעג ייז ןבָאה ,ןריוכט ןופ ןעלטנַאמ ןגָארט ןעיורפ זַא ןוא

 רע .רעסַאװ רעמע ןַא טימ ןסָאגעגּפָא יו ןרעטלַאו טָאה רַאמלע
 ךיז טָאה רע .גנוקרעמַאב רעד ףיוא ןרעפטנע וצ סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה

 : ןפורעגנָא

 ?שיפ ַאזַא ןּפַאכ טנָאקעג בייא טָאה יו ,ראמלע ,עקַאט ,ונ --

 .טזָאלעגּפָא טשינ ראמלע טָאה -- ,טּפַאכעג רעבָא םיא טָאה רע --

 ןזומ רימ -- ןבעגעגוצ ןוא ליומ ןופ עקלויל ןייז ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 "גײרַא ןוא שיפ ןּפַאכ גָאטרַאפ ןייג ןײלַא .טומ טָאה בייא זַא ,ןענעקרענָא

 ,ןפלָאהעג םיא טָאה רעשיפ רעד זַא ,ןייז וליפַא לָאז ."שטעק; ַאזַא ןעגנערב

 טשינ ךָאד רע זיא ןעמעלַא ךָאנ .שזַארוק ןוא ןביולג ןבָאה ןעמ ףרַאד ךָאד

 ...רָאטַאמַא רענערַאפרעד ןייק טשינ וליפַא זיא רֹע ,רעשיפ רענערַאפרעד ןייק

 עקּפיּפ ַא רע טָאה -- ,ָאי .רע ןָאק ,ליוו בייא ןעוו זַא ,טוג סע טסייוו וד

 ,ןפורעגנָא ךיז רע טָאה -- !רעטלַאװ .סבָאקיישזד בייא זיא סָאד -- ,ןָאטעג

 טנזיוט יד ףיוא טעוװעג ןייד ןָא םענ ךיא -- .ןרעה ןלָאז ןשטנעמ עלַא זַא

 ...רַאלָאיז

 טָאה -- ,סַאּפש ַא טכַאמעג ןיולב טָאה רעטלַאװ ,סעיָאב ,ונ ,ונ --

 טָאה קינ .ךלַאק יו סייוו ןרָאװעג זיא םינּפ סרעטלַאװ .ןָאטעג גָאז ַא קינ

 .קנַאדעג םעד טקורעגרעטנוא םיא רע ךָאד טָאה סָאד לייוו ,ןקָארשרעד ךיז

 טשינ רָאנ םיא ביג -- ןָאטעג גָאז ַא קינ רערטיכ רעד טָאה טייקרעכיז טימ

 -- רערעהוצ עלַא וצ טדנעוועג ךיז טָאה רע -- !ראמלע ,טידערק ליפ ױזַא

 -םילשוריג ךיז טפור סָאװ ,ץנַאלפ ַאזַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ריא טסייוו יצ

 ץנַאג רעביא זַא ,ריא טסייוו ? םס זיא סָאד זַא ,ריא טסייוו יצ ? *ןשרַאק

 ,ךיז ןליּפש רעדניק רערעייא ּוװ ,ןטרָאג םענעגייא רעייא ןיא ,עינרָאפילַאק

 ענייש ןוא ךעלעשרַאק עקידלושמוא ,ענייש ןענעז ייז ,,ָא ...? ייז ןסקַאװ

 ...קיטפיג רעייז ,קיטפיג ןענעז ייז רעבָא ,ךעלעטעלב

 טָאה ,ףייטש ןוא טלַאק ןעוועג רעירפ טונימ א זיא סָאװ ,םינּפ סקינ

 זיולב רעבָא ,טכַאלעג טָאה רע .םַאלּפ רעטצעל ַא יוװ ,ןָאטעג טכיול ַא טציא

 ךיד בָאה ךיא ,טסעז; :טגָאז רענייא יו ,ןרעטלַאװ וצ ןגיוא יד טימ

 -רעביא ךיז ןבָאה ייז .טלכיימשעג ךיוא ןבָאה רערעהוצ יד .*טעװעטַארעג

 טשינ רעבָא ןעמ טָאה רעמינּפ ערעייז ףיוא .ןטייווצ ןטימ רענייא ןעקנווועג
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 סבָאקיישזוד ףעגנוי רעד

 יז רעדָא ,ןקינ טימ טייקימיטשנייא סיוא ןקירד ייז יצ ןענעקרעד טנָאקעג

 .רעלייצרעד ןדמערפ ייז רַאפ ,םעד ןקידײלַאב טלָאװעג טשינ טושּפ ןבָאה

 םעד ןעיצ רעטייוו לָאז רע ,טומ ןקינ ןבעגעג רעבָא ןבָאה ןעלכיימש ערעייז

 :ןפורעגסיוא טָאה רע .םעדָאפ

 "עמוא !רעצרעה ענעכָארקעצ ןוא םינדחּפ יד ! ןדיי יד ,ייז ןָאק ךיא --

 ןבעגרַאפ טשינ ייז ןָאק ךיא .רעירפ ןופ ָאד ןיוש ייז ןענעז ,טסמוק וד ווו ,םוט

 ..!ןסוטסירק סוזעי טקיציײרקעג ןבָאה ייז סָאװ

 -- .טגָאזעג רעטלַאװ טָאה --- .ייז ףיוא תונמחר קרַאטש בָאה ךיא --

 יז סָאװ ,םינָאלוװיײט עמערָא .סנגייא ןייק טשינ ךַאז ןייק ןבָאה םידוהַאי יד

 "עג ןטסירק עכעלרע ןבָאה ,ץיזַאב רעייז ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,ץלָא .ןענעז

 טכַארבעגטימ ןוא טלעג טימ םילשורי ןופ ןעמוקעג ןענעז םידוהַאי יד .ןפַאש

 ,גנַאלש עקיטפיג ַא ךיז טימ

 סרעגנַאפנָא ןַא ,"קאל סרעניגעב ייא ,, זיא סָאד זַא ,ןגָאז ןיֹוׁש רימָאל ---
 ,דייר יד ןיא ןרעטלַאװ ןלַאפעגנײרַא קינ זיא -- ,לזמ

 טָאה -- קאל סרעניגעב, :טרָאװ עקיטכיר סָאד זיא סָאד ,ָאי ---

 ריא ,ןגרָאמ --- .יקסיוו לזעלג עצנַאג סָאד סיוא קנירט ַא ןבעגעג רעטלַאװ

 ,שיפ ןּפַאכ תמא ןַא ףיוא ןָאק סע רעוו ןזייוו ךייא לע ךיא .ןגרָאמ ןעז טעוו

 ןיא ןרעטלַאװ טּפַאלקעג קינ טָאה -- ,ןדייז ןייד ןגעוו לייצרעד --

 לָאז רע זַא ,טומ ןרעטלַאװ ןבעגעג טָאה סָאד --- .לייצרעד -- .עציײלּפ רעד

 -עגּפָא טשינ ךיז טָאה ליומ ןייז ,לָאמ ַא ךָאנ תושעמ עבלעז יד ןרזחרעביא

 ,ןראמלע ףיוא טקוקעג שירעגיז טָאה קינ .עגר ַא ףיוא טלעטש

 ךיז טָאה רע .ןציזנייא טנָאקעג טשינ רעמ טָאה ידערקעמ רעמָאה
 זיא סָאװ ,סירעש זָאלג ַא ךָאנ רַאב ןיא ןײרַא ךיג זיא ןוא ןביוהעגפיוא
 טשינ טָאה רע זַא ,ןגָארטעצ ױזַא ןעוועג זיא רע .ןרינ ענייז רַאפ םס ןעוועג
 ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ לשיט קיטייז ַא יב טציז בייא יו ,טקרעמַאב
 ןיא לײטקָאק ַא טימ ןסעזעג בייא זיא רַאב םעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא
 ױעטלַאװ טריפעג ןבָאה סע סָאװ סעומש םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא טנַאה
 | .קינ ןֹוא

 רעטנוא זיא רעדעי ּוװ ,ײמרַא רעד ןיא זַא ,טכַארטעג ךיז טָאה רעמָאה
 עקיּפעקלָאמש ַאזַא ןזיױװצסױרַא טגַאװעג טשינ רעטלַאװ טלָאװ ,ןילּפיצסיד
 זַא ,טנדרָאעגנייא שימָאנָאקע ןעוועג טשינ טלָאמעד רע זיא וצרעד .הּפצוח
 ױזַא טימ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשטנעמ ןגעוו ןדער טומ םעד טימ טלָאזעג טָאה
 ןײרַא טלַאפ טלעג ןעוו זַא ,סיוא טזייוו .טציא טדער רע יו ,טעטירָאטיױא ליפ
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 רעגניז בקעי

 טַאטסעטַא ןַא םיא טיג סָאד זַא ,רע טניימ ,טנַארָאנגיא ןַא ןופ טנעה יד ןיא

 סע, ,טגָאז רע ןעוו ,טכערעג זיא רעדנעלגנע רעד .טייקטנרעלעג ףיוא

 -נעשזד ַא רַאפ םענייא ןכַאמ וצ תורוד יירד ןטסקיצניװ םוצ ןעמענ ףרַאד

 טיג סָאד ,קייטס ןטעפ ַא ןוא טכַאמ שטנעמ ַא עקַאט טיג טלעג ."ןעמלט

 םיא טיג סע ..םינינע ןריזילַאנַא וצ חוכ ןוא ןסיוו ןייק טשינ רעבָא םיא

 ,ןטקניטסניא עשירַאברַאב ענייז ןרילָארטנָאק ןענָאק וצ לכש ןייק טשינ ךיוא

 עלעדייא ףיוא ןוא טייקכעלשטנעמ ףיוא םָאלּפיד ןייק טשינ ךיוא טיג טלעג

 ,..הבקנ ַא ןוא ןפנָארב ,קַאלידעק ַא ןפיוק זיולב ןעמ ןָאק טלעג טימ .ןרעינַאמ

 לַאזרעדָאפ ןיא ןבעגעג ןײרַא קילב ַא טָאה ריט-עדנַארעװ רעד ךרוד
 ןזיוה עגנע ,רעטעוװס ןגנע ןַא ןיא ,עמַאד עטעוװעקנימשעגנָא-קרַאטש ַא

 -רַאפ זיא ןוא טקוקעגמורַא טוג ךיז טָאה יז .ךיש ענרעצליה ,עכיוה ןֹוא

 ןייז ןוא טָאבָאר רעטלַאװ .קילב ןרַאגלוװ-קיצילב ריא טימ ןעמַאזוצ ןדנוווש

 ןוא רעטרע ערעייז ןופ ףיוא בייה ַא ןבעגעג ךיז ןבָאה ףַאלוא קינ טניירפ

 טסעג יד טייהנגעלעג א ןבעגעג טָאה סָאד .עמַאד רעד ןפָאלעגכָאנ ןענעז

 ;טרָאּפס ןגעוו סעומש ַא ףיוא ךיז ןעמענרַאפ ןוא םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא יירפ

 טדערעג טציא ןבָאה עלַא .גנַאפשיפ ןוא דגַאי ,געלשעג-ןטסיופ ,לָאבסופ

 רענייא .ןעגנוכיירגרעד סבָאקיישזד בייא רעטסימ ןגעוו גנוועטסײגַאב טימ

 ןענעקַאב םיא לָאז רע זַא ,ןָאסרעטעּפ ראמלע רעטסימ ןטעבעג ןליפַא טָאה

 ןייז ןופ גנוטייצ רעד ןיא ןביירש ליוו רע לייוו ,ןסבָאקיישזד רעטסימ טימ

 ךיוא רע טלָאװ ,ךעלגעמ ביוא .גנַאפעג ןייז ןוא דלעה םעד ןגעוו לטעטש

 -ַאב טעװ דליב ַאזַא .דלעה ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ןופ דליב ַא ןבָאה טלָאװעג

 ןָאסרעטעּפ ראמלע .שיטנעטיוא זיא טבײרשַאב רע סָאװ סָאד זַא ,ןקיטעטש

 וצ ףורַא זיא ןוא ,םיא רַאפ ןָאט וצ סעּפע ןַאמרעגנוי םעד טגָאזעגוצ טָאה

 .רעמיצ ןיא ךיז

 קיצפופ ןוא ריפ לטיּפַאק

 שוח רעטסקעז רעד טדער סע

 עמערָא יד ןגעוו טעטירָאטיױא טימ טדערעג טָאה טָאבָאר רעטלַאװ תעב

 יד ןענעז סע ךייר ןוא ערטיכ יוװ ,ןענעז ייז קיטכעמ ןוא סיורג יװ ,ןדיי

 ןעמוקעגרעהַא ןענעז ייז טלעג לפיוו טימ ןוא ,סבָאקיישזד יד ןוא סנהָאק
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 טבָאקיישוד רעגנוי רעד

 לשיט ַא ייב לקנוט רעד ןיא ןיילַא רענייא ןסעזעג בייא זיא --- ,םילשורי ןופ
 ײװ ,ךיז ןיא ןגױצעגנײרַא ּפָאק םעד ,טנַאה ןיא עדָאס-יקסיװ זָאלג ַא טימ

 טּפַאכעגפיױא רעיוא ןייא טימ ,זָאה ַא יו טָאה ןוא עלשומ ַא ןיא קונש ַא

 "ףַאפ ןוא ןדניברַאפ זייווכעלסיב ךיז ןבָאה טָאװ ,רעטרעוו .רעטרעוו לָאצ ַא
 ןופ תוחומ יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ןעזעג רערָאלק טָאה רע ןוא ,טלטייק
 ,םירבח ענייז

 רֶע טָאה ליפעג ַא ,טעּפמיא טימ טּפַאלקעג ץרַאה סָאד טָאה ןבייא ייב

 טָאה רֶע .טקיטשרעד טרעוװ ןוא ןעמעטָא וצ ףיוא רע טרעה טָא זַא ,טַאהעג

 טָאח ןעמ ןעמעוו ,העיסנ רעטייוו ַא ןופ רענעמוקעגקירוצ ַא יו ןעזעג ךיז

 ,רענעמוקעגקירוצ רעד ,רע ןוא .טיוט רַאפ ןטלַאהעג ,טייקנדירפוצ טימ ,ןיוש

 ןעמ סָאװ ,ןייא ךיז טרעה ןוא םיבורק ענייז ןופ ריט רעד רעטניה טייטש

 םיצולּפ טלָאװ ךיא ןעוו : ךיז טכַארט רע ןוא ,םיא ןגעוו קיניײװעניא טדער

 ןקָארשרעד קרַאטש ,םיבורק יד ,ךיז ייז ןטלָאװ ,ריט יד ןפע ןַא ןבעגעג
 ..תמ ןקידעבעל םעד רַאפ ,טסנעּפשעג םעד רַאפ

 זיא רע .ןיירַא םינּפ ןיא ןָאטעג ץיילפ ַא םיא טָאה טולב ןופ םָארטש ַא
 "עג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע .דנוװ ענעסירעגפיוא ןַא יו ,טיור ןרָאװעג

 ."שיפדייפ ,"ןשרַאק"םילשורי, ,יידוהַאי; :רעטרעוו-לדיז עיינ טרעה

 ,ןייצ יד טימ טצירקעג רע טָאה --- סיוא טשינ ץלַא ןטכַארט ייז סָאװ ---

 טערבליצ סָאד ןרָאװעג רעדיוו זיא רע סָאװרַאפ ,טרעגרעעג טָאה םיא

 ,דײשַאב ןייק ןעניפעג טשינ ןָאק רע סָאװרַאפ ,טנװָא ןקיטנייה םעד ןופ

 -יירגרעד ענייז טימ ןעיירפ ךיז טפרַאדעג ןבָאה םירבח ענייז סָאװ טָאטשנָא
 םילובלב ןוא קזוח ,האנק ןופ עװַאל ַא וצ טרעהעגוצ ךיז בייא טָאה ,ןעגנוכ
 -ןצסיױרַא שינעפרעדַאב ַא טליפעג טָאה רע .ללכב ןדיי ןגעק ןוא םיא ןגעק
 --- ןקוקנָא טשינ םינּפ רעייז רעמ ןוא ךיז רעטניה ריט יד ןקַאהרַאפ ,ןפיול
 םוש ןָא ןבילבעג רעבָא זיא רע .עגַאל רעד ןופ געווסיוא רעקיצנייא רעד
 ןעמ טלַאהַאב וװ ?ןעמ טוט סָאװ .לקנעב םוצ טדימשעגוצ ,גנוגעווַאב
 ןייז טגערפעג טָאה --- ...? סעירעטקַאב עכעלרעדיוש ָאייד ןופ סיוא ךיז
 ןגרָאמ רעד יצ ,רעכיז טשינ טושּפ זיא שטנעמ ַא -- .טימעג ןכָארבעג
 עקידנרירביוו ענייז ןבָאה -- .ןקילגמוא עיינ ןייק ןעגנערב טשינ םיא טעוו
 .טעשטּפעשעג ןּפיל

 יד יװ ןעזעג רעבָא רע טָאה ,ןטסיופ ןבייה וצ טיירג ןעוועג זיא בייא
 יז, ,ןעײרעלּפַאלּפ סרעטלַאװ וצ קיטליגכײלג ןעוועג ןענעז סרערעהוצ
 .טרעטַאמעג םיא סע טָאה -- ,"טכערעג ןדיי ַא ןבעג טשינ רעבָא ןלעוו
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 רעגניז בקעי

 -טימ לַאירעטַאמ רעטוג ַא ייז ןענעז זיורבפיוא ןופ ןטנעמָאמ ןיא ,אברדא

 רַאפ טנייה ךָאנ טרעדליש םזיכעטַאק רעד .ןומה ןטימ ןרעוו וצ ןסירעג

 עכלעזַא ייב .טולב ךעלטסירק ןופ רעגיוז ַא יו דיי םעד רעדניק ערעיײיז

 יד טנייפ טָאה טלעוװ עצנַאג יד ביוא :עטושּפ ַא קיגָאל יד זיא ןשטנעמ

 טשינ ךָאד זיא טלעוו ַא .ייז טימ רעמ רעד זיא סעּפע זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןדיי

 זַא ןובשח ןייק ּפָא טשינ רעבָא ךיז ןביג ןשטנעמ עקיזָאד יד ...? עגושמ

 סע .רעטײרּפשרַאפ-סַאה יד זיולב טניימ ,"טלעוו עצנַאג; עטשרמולכמ יד

 יד ןעייטשרַאפ ןוא טניירפ ןענעז סָאװ ןשטנעמ ךס ַא ןַארַאפ ךָאד ןענעז

 ,ןליוו ןטוג ןצנַאג רעייז טימ ,רעבָא .ןליפעג ערעייז ןוא ןדייל ערעייז ,ןדיי

 טצנַאלפעגנייא זיא סָאװ ,סָאד ןייז רבוג טשינ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןלעוו

 עסיורג טנייה ךָאנ טּפַאכרַאפ סָאװ ןוא תורוד ןופ ןסַאמ יד ןיא ןרָאװעג

 ,טָאילע ןוא סנעקיד סלרַאשט יוװ ,רעביירש עסיורג עכלעזַא וליפַא ,ןלייט

 עכעלשטנעמ יד ןיא ךיז ןפיטרַאפ טסנרע ןַא טרַאװרעד טָאה ןעמ ןעמעוו ןופ

 -קָאלייש טרעדלישעג דיי םעד ןבָאה רעטסייג עסיורג עטשרמולכ יד ,תומשנ

 | ,קיסעמ

 -ינצַאקַאװ יד וליפַא זַא ,ןבייא טגָאזעגרעטנוא טָאה לכש רעטושּפ רעד

 טשינ ךיוא ןוא ןרעטלַאװ ,ןקינ ןעזעג טשינ לָאמ ןייא ןייק ןבָאה סָאװ ,סעק

 ןוא לכיימש ַא טימ רעטרעוו סקינ ןוא סרעטלַאװ ןעמונעגפיוא ןבָאה ,םיא

 "נייא ןַא יו ןעמעננָא טנָאקעג טָאה תעד-רב רעדעי סָאװ ,ןגייוושליטש ןיא

 ןענעז ,ןבייא ,םיא תבוטל רעטרעװ עכעלטע סרַאמלע וליפַא .טייקימיטש

 רעמָאה רעיָאל םעד רעדיוו .עװערַאּפ ןעמוקעגסיורַא ךיוא ,גנוניימ ןייז טיול

 יװ ,ןשטייטסיוא טשינ שרעדנַא ךיוא בייא ןָאק ,ןגייוושליטש סידערקעמ

 טקעטשעגניײרַא טָאה רעטלַאװ סָאװ ,ןעלדָאנ עסייה יד טימ טייקנדירפוצ

 "עג זיא רע .ןגיוא סבייא ןופ טקוקעגסױרַא טָאה ארומ ַא ,ץרַאה ןייז ןיא

 וצ סיפ ענייז ןלעפַאב לָאז רע ןיהּוװ ,טסּוװעג טשינ ןוא לבלובמ ןרָאװ

 ןָאקמ ןכלעו ,ןטייצ עקיטנייה ןופ שטנעמ רעד סָאד זיא רעכלעוו .ןייג

 .,שיפ םוצ ןכילגרַאפ ךיז טָאה בייא ...? טניירפ ןתמא ןַא רַאפ ןענעכעררַאפ

 ,רקש ןופ ץענ ַא ןיא םיא ןרעטנָאלּפרַאפ ,ןרַאנוצּפָא טכייל זיא םיא ךיוא

 .םיא ןגעק סיוא ןטיירּפש ,טניירפ עטשרמולכמ ,ערעדנַא סָאװ

 טפַאשלעזעג-בולק רעד ןופ ןרעוו ןסױטשעגסױרַא ןָאק רע זַא ,ארומ ַא
 ןייז טימ םייה רעד ןיא ןייז טלָאװעג טציא טָאה רע .ןבייא טליהעגנייא טָאה

 טסיירט ןעניפעג טלָאװ רע ןעמעוו ייב ,עמַאמ-עטַאט טימ ןוא דניק ןוא בייוו

 -- "ענעגייא ןשיווצ ןלַאפ ךימ זָאל רעבָא ,טסליו וד ּוװ ךימ ףרַאװ; .ור ןוא
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 םיא ייב ךיז טָאה ץפיז ַא .לטרעוו ַא סנטַאט םעד טנַאמרעד ךיז רע טָאה

 : ןסירעגסיױרַא
 ךיא לעװ םיאנוש עניימ רַאפ ,טניירפ עניימ רַאפ ךימ טיה ,טָאג, ---

 ,לטרעווסקלָאפ שידיי ,גולק ַא סעמַאמ רעד -- ."ןטיה ןיילַא ךיז

 ןעז וצ ידכ .םינּפ סבייא ףיוא קילב ַא ןפרַאװ וצ גונעג ןעוועג זיא סע

 טימ ךיז ןדייש וצ םיא זיאס רעוװוש יו ןקרעמַאב וצ ,טייקרעכיזמוא ןייז

 זַא ,סיוא טזייוו .ןעגנערברַאפ ןעמַאזוצ ליוו רע ןעמעוו טימ ,םירבח ענייז

 ,םעד ןופ גנואוטגונעג עקיצָארט-שיטסַאקרַאס ַא לָאמלייט טָאה שטנעמ רעד

 ,טײקיזָאלסגנונעפָאה ןייז ןעמונַאב טָאה רע .קיטייו םיא טפַאשרַאפ סָאװ

 ...? ןבעג ךיז רע ןָאק הצע רעסָאװ רעבָא ,ךיז טניפעג רע רעכלעוו ןיא ץענ יד

 רעניי ק ,קיאורמוא ןיב ךיא זַא ,ןקרעמַאב טשינ רעבָא רָאט רענייק ---

 לעװ ךיא .רעמָאה טשינ ןוא רַאמלע טשינ -- .טגָאזעג רע טָאה -- !טשינ

 עמַאמ-עטַאט ךיוא .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ןלייצרעד טשינ ןַאלָאײל ןליפַא

 .!טשינ רענייק .ןסיוו טשינ ןופרעד ןפרַאד

 ךָאנ טָאה סָאד .חומ סבייא ןיא ןזיװַאב טשינ ךיז טָאה ןַאלּפ םוש ןייק

 טכַאמעג רע טָאה ,ּפָאק ןיא טייקטסוּפ ַא טימ .ןוורענ ענייז טפיורשעצ רעמ

 טשינ םיא לָאז רענייק זַא ,טנַאװ רעד ןבעל ךיז קידנרַאש ;גנוגעװַאב ַא

 ןקיציח ַא ךָאנ ןופ ,טייקליופ ַא .עדנַארעװ רעד ףיוא סיױרַא רע זיא ,ןעז

 טײקמערַאװ עשיּפָארט סנעמעוו ,דרע רעד ןופ טמעטָאעגסױרַא טָאה ,גָאט

 ןגיולפעגייברַאפ לענש ויא עלעגייפ טצעל ַא .רעדילג עלַא ןעמונעצ טָאה

 ףיז ורמוא רעשירפ ַא טָאה גָאט ןופ הסיסג רעד ןיא .טסענ-ףָאלש ןייז וצ

 ,טעשזדנָאלברַאפ ןוא טעקַאנ טליפעג ךיז טָאה רע .ןבייא ןיא טקעוורעד

 -ַאהעג ןבָאה חומ ןייז ןיא .ןלַאבינַאק ןשיוצ שטנעמ רעטריזיליוויצ ַא יו

 :רעטרעװ סרעטָאפ ןייז טרעמ

 -ּפָארַא ,טנעמָאמ ןטנכערעגסיוא טשינ ַא ןיא ,לָאמַא ןָאק שטנעמ ַא --

 ףיוא ריט ַא ןפָא רעבָא טזָאל שטנעמ רעגולק ַא .געוו ןכיילג ןופ ןייג

 ןוא למיה םוצ ּפָאק ןייז טסייר סָאװ .םיוב םעד זיא ייוו .ןעמוקוצקירוצ

 םיוב רעטלצרָאװעגנייא ףיט ַא ..םַאטש ןייז ןעלצרָאװרַאפ וצ טלעפרַאפ

 ,טלַאהנָא ןַא ןבָאה זומ שטנעמ ַא ךיוא .םערוטש ןייק רַאפ טשינ ךיז טקערש
 ןייד ןפרַאד וטסעוו ,בייא ,דלַאב טָא ..טלצרָאװרַאפ ןייז זומ רע ךיוא

 ..ןבעל ןיא געוו ַא ןזייוונָא ןוז םענעגייא

 טייקלקנוט יד יו ןעזעג ןוא עדנַארעװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא בייא
 ,גרעב ןוא רעזייה ןופ ןרוטנָאק יד טשיװרַאפ ,ןעלגילפ עריא סיוא טײרּפש
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 ןעמונעגמורַא טָאה לטניוו קיסייב ַא .טייקרעטצניפ ןיא ןייא ייז טליה ןוא

 יד ןעמעה וצ ידכ ,םעטָא ןגנַאל ַא ןגיוצעגנײרַא טָאה ןבייא .רעדילג ענייז

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא .זדלַאה םוצ טרַאּפשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרערט

 רע טָאה טרָא ןופ .סיפ ענייז רעטנוא ךיז טכערב עדנַארעװ ענרעצליה יד
 םענעגיובעג:קיטעמוא ןַא טימ סַאג ןיא ןײגוצסױרַא ,טרירעג טשינ ךיז

 טעװ רע ביוא זַא ,רעבָא רע טָאה טליפעג .טמעשעג ךיז רע טָאה ,ּפָאק

 -סיוא סרעטָאפ ןייז .ןרעו ןעקנוזעגנייא רע טעװ ,עגר ןייא ךָאנ ןייטש ָאד

 ןיא ןעגנולקעג טציא ןבָאה סָאװ ,המכח-סנבעל ןופ רעטרעװ עטרעמעהעג

 :רעטערב יד וצ טדימשעגוצ ןטלַאהעג רעבָא םיא ןבָאה ,ןרעיוא ענייז

 זיא דיי ַא ןטַאט םעד ןָאט וצ בילוצ ידכ ,טשינ ןעמ זיא דיי ַא --

 ןוא קיטפַאהרעיױד ךעלרעניא זיא דיי ַא .ןייז טשינ שרעדנַא ןָאק סָאװ ,רעד

 ןסיוו ןעמ ףרַאד ,ףיש ַא ןעווערעק ןענָאק וצ ידכ .םַאזכַאװ -- ךעלרעסיוא

 ..טזָאלב טניוו רעד ןענַאװ ןופ

 טליפעג טָאה רע .דייר סרעטָאפ ןייז ןעמונַאב בייא טָאה טשרע רעטציא

 -- טלעוו רעד ףיוא ןייז רעזדנוא --- .ייז ןיא ןגיל סָאװ ,הרובג ןוא טפַארק יד

 -ףוס טעװ עטכישעג יד סָאװ ,סרעכעה סעּפע רַאפ זיא -- עטַאט רעד טגָאז

 .ןקעלּפטנַא ףוס-לכ

 ןטרַאװ סָאד ,עטכישעג רעד ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ סָאד רימ גיוט סָאװ ---

 ,טעּפש וצ עלעסיב ַא ןעמוק טעװ סָאד זַא ןוא ...? ןקעלּפטנַא טעװ יז זיב

 ...? הפגמ-רעלטיה רעד תעב ,עּפָאריײא ןיא יו

 ןבעל סָאד טָאה סָאװרַאפ :גנורעטיברַאפ טימ טכַארטעג טָאה בייא
 ,םוטש טשינ ,םָאל טשינ ךָאד זיא רע ? םינּפ ןייז ףיוא ןכייצ ַא טקורדענּפָא

 ןַא טימ םורַא ךיז רע טיירד ךָאד ןוא ,רעקיוה ןייק טשינ ךיוא טָאה רע

 ןוא ,םיא ןעעז עלַא .טירש ןוא טירט ףיוא םיא טליפ רע ,ןכייצ ןרַאבעזמוא

 ןַאמדירפ רָאסעּפָארּפ עקַאט זיא רשפא .ןליוהרַאפ רע זיא ןיילַא םיא רַאפ

 ןשטנעמ ערעדנַא יד ןופ ,בייא ,שרעדנַא סָאד רע זיא סָאװ טימ ;טכערעג

 ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה בייא ..?טפעשעג ןיא ,סיפָא ןיא ,סָאג ןיא

 ַא ןָא ןוא ,ןביולג ןפיט ַא ןָא ,טעקַאנםדא טליפעג ךיז טָאה רע ,גרָאז

 ןעוו -- טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה קנַאדעג ַא .ןטייצ ערעסעב ףיוא עיזיוו

 טכייל רע טלָאװ ,גנואיצרעד עשידיי-תמא ןַא ןגָארקעג ןעוועג טלָאװ רע

 "רַאפ ַא .המשנ ןייז ןקינייּפ סָאװ תוגאד יד ףיוא הבושת ַא ןעניפעג טנָאקעג

 ןענעז סעדייז ענייז יו ,טשרעהַאב םיא טָאה דיי רעמורפ ַא ןייז וצ גנַאל
 טשינ ןוא גנואיצרעד עשידיי ,עטוג ַא ןבעג רעדניק ענייז טעװ רע .ןעוועג
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 רעד ןיא ,ךָאװ א העש ןייא :ןגָארקעג טָאה רע יװ ,לּפָאג ץיּפש ןפיוא
 ,לוקס-יעדנָאט

 רעדנַא ןַא וצ רעהעג ךיא זַא ,ָאי ןיוש ןטלַאה טניירפ עניימ ביוא --

 טשינ סָאװרַאפ זיא ,דיי ַא ןיב ךיא זַא ,ןענעקיײלּפָא טשינ ליוו ךיא ןוא ,קלָאפ

 ייַב ךיז טלַאה סָאװ ,עטַאט ןיימ יו טשינ ?ףוס ןויב טנעװקעסנָאק ןייז

 ,םעװקַאב ךעלנעזרעּפ םיא רַאפ זיא סָאװ ,עיצידַארט רעשידיי לייט םענעי

 ןזייּפש טשינ רעדניק עניימ לעװ ךיא -- טלקַאשעגּפָא בייא ךיז טָאה --- ,ןיינ

 ןטעברַא זומ ןעמ .תורוד עקידרעירפ יד ןופ ןעגנוכיירגרעד טימ זיולב

 עטַאט ןיימ יװ ,שרעדנַא ןעיצרעד רעדניק עניימ לעװ ךיא ,ָאי .עיינ רַאפ
 .ןגיוצרעד ךימ טָאה

 טָאה םיא .ןעקנַאדעג עשיקַאזגיז ןופ דימ ןעוועג זיא המשנ סבָאקיישזד

 ,געװ ןדָארג ַא ףיוא ןריפפיורַא טשינ םיא ןָאק לכש ןייז סָאװ ,טרעגרעעג

 -עג רעטנורַא גנורּפש ַא בייא זיא ,ןָאטעג סיוטש ַא ץעמע םיא טלָאװ'ס יו
 טכַאנ יד ,ןענַאּפש קיטסַאה ןביוהעגנָא טָאה ןוא עדנַארעװ רעד ןופ ןבעג
 ןעגנַאגעגיײברַאפ ךיג זיא בייא .לזדניא סָאד ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג ןיוש טָאה
 ,סעילַאט יד ייב ןטלַאהעג ךעלביל ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלרָאּפ עגנוי ייווצ רַאפ
 יב ךיז ןטלַאהעג ןוא טריצַאּפש קידתומיענב טָאה קלָאּפרַאּפ רעטלע ןַא
 עטמַאלפעצ טימ ,סניליירפ עגנוי ייווצ .טנעה ערעייז ןופ רעגניפ-ץיּפש יד
 ןפיוא ךעלצעלק-ךיש עכיוה יד טימ טּפַאלקעג שימטיר ןבָאה ,רעמינּפ
 ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ךעלּפעק ערעייז רדסכ ןפרָאװעג ,רַאוטָארט
 זיא ןבייא ,ןדלָארט ענעדלָאג יוװ רָאה עטזָאלעצ ערעייז ןעילַאװכעצ וצ ידכ
 ןבָאה ייז .ךעלדיימ יד ןופ סיוטש רעכעלטניירפ רעד ןעגנַאגעגנָא קיניײװ
 טייג ןַאמ רענייש רעד יוװ קידנקרעמַאב ,טכַאלעגרעדנַאנופ קרַאטש ךיז
 ףיז טָאװ טעמוא ןַא .טשינ יײז טקרעמַאב ןוא רעטלמוטעצ ַא ײברַאפ
 ןייז וצ ,ור וצ שטנעמ ןדימ ַא טיצ סָאװ טעמוא ןַא ,ןבייא ףיוא טגיילעצ
 ןעגנַאגעגײברַאפ ןעמעלַא רע זיא רעקיניזנַאװ ַא יװ ,ןײלַא ךיז טימ רָאנ
 טדיימ רענַאקיסקעמ ,טמולחרַאפ ַא ןעוו ,טלעטשעגּפָא טשינ וליפַא ךיז ןוא
 ןשיווצ טערַאגיצ םעד ןרעכייררַאפ וצ עלעבעווש ַא ןטעבעג םיא ייב טָאה
 ריא ןופ טצנַאלגעגסױרַא ןבָאה ןגיוא עצרַאװש-לױק .ןפיל עטיור עריא
 ןעמונעגמורַא ןעוועג ןענעז רָאה ענעסָאלּפעצ עצרַאװשיךעּפ עריא .םינּפ ןיוױב
 קיסעלכַאנ זיא עקזולב עטריטלָאקעדסיױא יד ןוא דנַאב-דייז ןטיור ַא טימ
 ריא טָאה בייא ןעלסקַא ענעטעמַאס ,עניורב עריא ןופ ןעגנָאהעגּפָארַא
 -קעמ יד .רעטייוו טנַאּפשעג ןוא ךעלעבעווש לקעּפ עצנַאג סָאד ןפרָאװעגוצ
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 ךעלעבעוװש יד ןרעדילשקירוצ טימ טריגַאער שינרענע טָאה ןירענַאקיס

 ,ןושל ןכעלדנעטשרַאפמוא ריא ףיוא טלמרומעג סעּפע ןוא

 םיא ןבָאה ןשטנעמ .טרעהעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ םענייק טָאה רע

 ןיא רע טָאה סנטָאש עקידנבעוושייברַאפ זיולב .טריסערעטניא טשינ טציא

 סָאװ ,ץרַאה טקיטייוװעצ ןייז וצ טרעהעגוצ רָאנ ךיז טָאה רע .ןעזעג ייז

 סע סָאװ זַא ,ןרָאװעג ןסירעצ זיא דנַאב רעד זַא ,טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה

 ןעגנואיצַאב עלַאמרָאנ ןייק רעמ ןיוש ןענָאק ,ןריסַאּפ טשינ רעטייוו לָאז

 ענעגייא סָאװ ,זייב ןעוועג ויא רע .ןייז טשינ םירבח ענייז ןוא םיא ןשיווצ

 ןעוו ,ןגיוא יד ןיא .סעקסַאמ טימ םורַא ןעייג םירבח עטנעָאנ ,ןשטנעמ

 ןלעוו ריד רעטניה ןוא ,ןענעפנח ךיד ייז ןלעוװ ,הבוט ַא ריד ןופ ליוו ןעמ

 ..ןקור ןיא רעסעמ ַא ןכעטשניײרַא ריד ייז

 ַא יו .דלַאװ םוצ ,רעמייב עכיוה יד וצ רעטנענ ןעמוקעג זיא בייא

 -עגסיוא רעד זיא ,ךעלטנעמיד טימ טלקנירּפשַאב ,טנַאװעג קיטש ץרַאװש

 יד ףיוא ןוא םי ןפיוא ,גרעב יד ףיֹוא קירעדינ ןגעלעג למיה רעטנרעטש

 ןענעז ןשטנעמ קיניײװ רָאג ןוא ןטכיולַאב ךַאװש ןעוועג ןענעז ןסַאג יד .ךעלזייה

 ןיא טורעג ךעלטימעג ,טיורב-טנווָא ןכָאנ ,טציא ןבָאה ייז .ןעוועג טרָאד

 ,שינרעטצניפ רעפיט רעד ןיא ןיילַא רענייא ןעוועג זיא בייא .ןעמייה ערעייז

 ןופ .ןעמיטש עגנוי ןופ ןעגנַאזעג טרעהעג ךיז ןבָאה סנטייוו רעד ןופ

 ןרעיוא סבייא וצ ןעגנַאגרעד רעטכעלעג קיכליה ַא זיא ןטרָאד ןוא ָאד

 טכייפ ןעװעג ךיז זיא טפול יד ןוא ,טפול יד טרעכעלעגכרודַא טָאה סָאװ

 ןעמענרַאפ טלָאװעג טשינ סבָאקיישזד בייא יו טקנוּפ טָאה ןוא ,ביוט ןוא

 עקידתובחר יד ןטינשעגכרודַא ןבָאה סָאװ ןרעטכעלעג ןוא ןעיירשעג יד

 טרעהעג בייא טָאה סָאכע ערעייז ןיא .,דלַאװ ןוא גרעב יד ןופ טייקליטש

 ןעיירשעג עקידנסײרצרַאה יד ןוא סניליירפ עשטייד יד ןופ ןרעטכעלעג יד

 ןבָאה סָאװ ןעגנורענירעד עקיזָאד יד .סעמַאמ עשידיי עטרעצעגּפָא יד ןופ

 ןענעז ןוא ןגיוא סבייא רַאפ טצנַאטעג ,רעטסנעּפשעג עקסעטָארג יװ ,טפָא

 ןבָאה -- דרע רענַאקירעמַא-שימייה ןייז ןופ ןדנּוװשרַאפ ךיג לָאמ סעדעי

 .ןורכז ןייז ןיא טיינַאב טציא ךיז

 סָאװ טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,ןזירּפש עסיורג טלעטשעג טָאה בייא

 זיא רע .גנוציילפרַאפ רעקידנעמוקנָא ןַא ןופ ןרעטייוורעד ךיז רעלענש

 ןוא טייג רע ןיהּוװ טרַאעג טשינ טָאה םיא .ליצ ןטמיטשַאב ַא ןָא ןעגנַאגעג

 רעטייוו ןייז וצ יבַא ןריפ סעקשזעטס ענעטערטעגסיוא טשינ יד ןיהּוװ

 רעד ןיא ןטינשעגנייא רעמ ץלַא ךיז טָאה רעּפרעק ןייז .טניירפ ענייז ןופ
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 ןטינש יד טנערבעג ןבָאה ןבייא .שינרעטצניפ רעליק ,רעטסערּפעגנעמַאזוצ

 שיפ םעד ןעיצ ןתעב ,קירטשךןָאלײנ יד טימ טכַאמעג ךיז טָאה רע סָאװ

 רעקיטכַאנ רעד ןופ טפיײטשרַאפ ןעוועג זיא ןקור ןייז .ףיש רעד וצ רעטנענ

 רעד ןופ .היח:םי רעד טימ טריפעג טָאה רע סָאװ ףמַאק םענופ ןוא טלעק

 ןגיוא עשימַאמ יו ןבָאה סָאװ ,ךעלרעייפ עניילק טלקניפעג ןכָאה סנטייוו

 ןליטש ןוא לעטָאה ןייז וצ ןרעקמוא ךיז לָאז רע זַא ,םיא ייב ןטעבעג ךיז

 טרַאּפשעגנָא ךיז ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ טָאה בייא .רעגנוה םעד
 .םיוב ַא ןיא

 ןשינעפעשַאב יו טרעהעג בייא טָאה טייקליטש רעקידתודוס רעד ןיא

 ןיא טעיָארעג ןבָאה סרעגעיזטכַאנ .ןזָארג ןוא רעטעלב ןשיװצ ךיז ןגעווַאב

 םתסהיןמ ,טייקליטש ַא ןטערטעגניירַא זיא םיצולּפ רעבָא .רעטצניפ רעד

 ,דלַאװ ןפיט ןיא ןוא דלעפ םענעפָא ןיא ,ָאד .גנַאפעג ַא טּפַאכעג ייז ןבָאה

 יו ,ףמַאק רעבלעז רעד רָאפ טמוק ,תויח-טכַאנ ןוא ןטקעזניא יד ןשיוװצ

 ,ץנעטסיזקע רַאפ ,ןבעל רַאפ ףמַאק ַא .ןשטנעמ יד ןשיווצ דלעפטכַאלש ןפיוא

 ןענעז שרעדנַא .עשהיח -- ןטַאטלוזער יד ןוא עבלעז יד ןענעז ןצעזעג יד

 יד זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ,ןבייא ,םיא .ןדָאטעמ יד ,ןעלטימ יד זיולב

 טשינ ןכוז ייז לייו ,ןשטנעמ יד יװ רעכעלרע ןענעז ןטקעזניא ןוא תויח

 טייהרעניילק ןופ זיא שטנעמ רעדעי .ןעגנולדנַאה ערעייז רַאפ םיצורית ןייק

 ןרעקרַאפ ןוא ייז טימ ךיז ןעיירפ ,ןשטנעמ ןבָאה וצ ביל טניווועגוצ ןָא

 בייא .טייהנגעלרַאפ ןיא שטנעמ ןטייוצ ַא ןלעטש טשינ ןוא ייז ןשיווצ

 ןעזעג טָאה רע .ןשטנעמ עלַא ןיא ןעלפייווצ ןביוהעגנָא טציא טָאה ןגעקַאד

 ןיא ןוא עסַאמירג רעדעי ןיא ,געווַאב ןדעי רעייז ןיא רַאפעג עקידנרעיול ַא

 ףיוא טקוקעגמורַא ךיז ןוא טערַאגיצ ןייז ןשָאלעגסיױא טָאה רע .טרָאװ ןדעי
 ..ךָאנ טשינ םיא טפיול ןעמ יצ ,ןטייז עלַא

 ןוא רעמייב ןשיווצ ףיױרַא-גרַאב טנַאּפשעג ןוא טעּפַאטעג טָאה בייא

 לכש רעד םיא טָאה ,רשפא .טליפעג טשינ רע טָאה טייקדימ ןייק ,ןזָארג
 םירבח ענייז ןופ גנואיצַאב יד סָאװ ,קידלזמ ןעוועג דָארג רע זיא ,טריטקיד

 טָאה סָאד .טייצ רעקיטכיר רעד ןיא ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא םיא וצ

 טעּפש וצ טשינ ץלַא ךָאנ זיא'ס זַא ,קנַאדעג ןפיוא טריפעגפיורַא םיא
 עקַאט רשפא .ןבעל ןיא סערעטניא םעיינ ַא ןוא טניירפ עיינ ךיז ןכוזוצּפָא
 .?לּפמעט ןופ רעדילגטימ יד טימ בולק-ירטנָאק ַא

 -- ןעוועג טסיב וד יוװ ,עגַאל ערעגרע ןייק ןיא טשינ טציא טסיב --
 טספרַאד ? ךיז וטסקערש סָאװ ,ארומ וטסָאה סָאװ --- .טכַארטעג רע טָאה
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 טציא ,אברדא .ןטכענרעייא ןוא ןטכענ יו טשיױטנַא רעמ ןייז טשינ טציא

 טסָאה ,טדנעלברַאפ ןעוװעג וטסיב רעירפ לייו ,רעסעב ליפ ריד זיא

 ןַא ,וטסעז טציא .טפַאשרבח ןשרעה תמא ןַא ףיוא ןָאק סע זַא ,טניימעג

 טשינ זיא דלוש יד לייוו ,ןייר זיא ןסיוועג ןייד .ךעלגעמ טשינ זיא סע

 רעמ טשינ טסיב וד ,טסלדנַאה וד ןעמעוו טימ שטָאכ וטסייוו טציא .ענייד

 | | ,..דנילב
 ךיז טָאה רע .םינּפ סבייא ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה לכיימש רעדלימ ַא

 טשינ לָאז רע זַא ,רעטָאפ םייב ןטעב ךיז טגעלפ רעטומ ןייז יו טנָאמרעד

 ,ןסקַאװרעטנוא טעװ בייא זַא ,ןהנעט טגעלפ יז ,ןוז םוצ גנערטש ױזַא ןייז

 ןליּפש ךיז ףרַאד סָאװ ,דניק ַא ךָאנ רע זיא לייוורעד .ןטייב ךיז רע טעװ

 ענייז ןיא האובנ א יװ ןעגנולקעג טציא טָאה ליפעגרָאפ סרעטומ רעד

 .ןרעיוא
 רעטכייפ ַא ףיוא טעשטּפָאטעג רע טָאה טרעױרטרַאפ ןוא ןגיובעגנייא

 ןשיטירק ,ןקיטציא ןייז ןיא זַא ,ןלַאפעגנייא טשינרָאג ןבייא זיא סע .עקשזעטס

 ,רענעגרָאברַאפ רעד ,רעטסקעז רעד טדערעגסױרַא םיא ןופ טָאה ,דנַאטשוצ

 .םַאטש ןייז ןופ שוח רעכעלגנירּפשרוא רעד

 קיצפופ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 רַאלק ןרָאװעג זיא היאר טבייא

 .םעטָא רעכַאװש ריא רַאברעה םיוק ןוא ץרַאװש ןעוועג זיא דרע יד

 טָאה סנייק -- ןרעטש עקידנרירעמיש טימ טצעזַאב טכידעג למיה רעד

 טימ ןדָאלעגרעביא ןעוועג זיא סָאװ ,טימעג סבייא טמערַאװעג טשינ רעבָא

 ,ןרעטש רעקידנעילפ ַא ןָאטעג לקניפ ַא טָאה טרָאד ןוא ָאד שטָאכ .סורדרַאפ

 שינרעטצניפ ַא ןיא טנַאּפשעג טלָאװ רע יװ ,ןעוועג זיא ליפעג סבייא רעבָא

 ןוא ןדניוװשרַאפ טעװ ןעמָאנ ןייז זַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה רע .לייה ַא ןופ

 רעדילגטימ יד ןוא םישדח עכעלטע ןייגייברַאפ ןלעװ סע זַא ,ןרעו ןסעגרַאפ

 ,סבָאקיישזד בייא ןַא ןעוועג לָאמַא זיא סע זַא ,ןעקנעדעג טשינ וליפַא ןלעוו

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא בולק םעד ןעיוב ןפלָאהעג וויסנעטניא טָאה סָאװ

 .רעקייב ינרַאב טנַאנעטיײל

 םולח ןיא יוװ רע טָאה ,ןײזטסּוװַאב ןלופ םייב ןעוועג זיא סבייא שטָאכ
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 ,גרַאב ןופ ץיּפש םייב ,געוו ןופ ףוס םייב ןייטש ןבילבעג זיא רע זַא ,ןעזעג

 ,ןייטש טביילב עסַאר ןייז ןופ רענייא רעדעי ּוװ ,רעיוט רעד זיא ָאד זַא

 רעד זיא ןכיילג סנייז רַאפ ,םיא רַאפ .טקידנערַאפ זיא תוחילש ןייז לייוו

 ,ןוורענ עטפיורשעצ יד ןוא ץרַאה טרַאּפשעצ ןייז .ןסָאלשרַאפ ןעוועג רעיוט

 ןַא ןופ ןעמָאז םעד ןַארַאפ זיא ףוס ןדעי ןיא זַא ,ןפירגַאב טשינ ןבָאה
 | ...בייהנָא

 טלעק ןופ הלילח טשינ ,בייל ןייז ךרודַא זיא רעטיצ רענדָאמ ַא סעּפע
 ןעיצ ןתעב קירטש-ןָאלײג יד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,קיטייוו ןופ רעדָא

 ךָאנ זיא סָאװ ,ליפעג ןביוהרעד ַא ןופ רעטיצ ןימ ַא רָאנ ,םי ןופ שיפ םעד

 רַאמלע יאמלה טרעגרעעג םיא טָאה'ס .ןליוהרַאפ זעירעטסימ לייוורעד

 ןוא ליטש ןסעזעג ךיז ןענעז ,טסינַאמוה רעד ,רעמָאה רקיע רעד ןוא

 וצרעד ,ןעײרעלּפַאלּפ סקינ ןוא סרעטלַאװ וצ טרעהעגוצ ךיז ךעלטימעג

 -ַאב עכַאּפערעשט ַא יוװ .גנונערָאװ ןָא ןעמוקעג ןעגנוריסַאּפ עלַא יד ןענעז

 ,רַאפעג ַא טקעמשרעד יז תעב ,לעפ רעטרַאה רעד רעטניה ּפָאק ריא טלַאה

 טלָאװ רע :ןײלַא ךיז ןיא -- םינּפ ןייז ןטלַאהַאב טלָאװעג בייא טָאה ױזַא

 ,השוב ןופ ןברָאטשעג רעביל

 רענעכָארבעצ ַא --- ,טלמרומעג ךיז וצ רע טָאה -- ,קנַארק ןיב ךיא --
 ..ןכָארבעצ ךימ ןבָאה ,טניירפ עניימ ,ייז .ךיא ןיב שטנעמ

 רעד זיב זַא ,ןלייצרעד סרעקוצ עלעסָאי טנָאמרעד ךיז טָאה בייא

 -יוויצ רעקיטנייה רעד ןיא זַא ,ןביילג טלָאװעג טשינ ןדיי ןבָאה עגר רעטצעל

 םינּפ ןיוש ...תועשר ליפיוזַא ךיז ןיא ןבָאה ןטסירק ןלָאז ,עּפָארײא רעטריזיל

 רָאנ זיא סָאד זַא ,ןטכודסיוא ךיז ,ןדיי יד ,ייז טגעלפ ,טיוט ןטימ םינּפ לא

 ןעזרעד ייז ןלעװ ,ןּפַאכפיוא ךיז ןלעװ ייז ןעוו זַא ,םולח רעכעלקערש ַא
 ןיק טשינ -- טצפיזעגּפָא רעוש עלעסָאי טָאה -- ,ןיינ -- .תועט רעייז
 ןביילג סָאװ ןדיי ןופ שטנּוװ רעטוג ַא זיולב רָאנ ,ןעוועג סָאד זיא םולח
 ,טייקסטוג סנשטנעמ ןיא

 ךָאנ ,השורי ַא טזָאלעגרעביא םזיצַאנ רעד טָאה ,סיוא טעז סע יװ
 ןדיי ּוװ ,טָאטשמײה ןייז ןיא ,ָאד ךיוא .ךיז ןגָאי ןשטנעמ ךס ַא רעכלעוו
 טסעפ עשיעּפָאריײא יד טָאה ,סעגָאגַאניס עיינ טיובעגפיוא טשרע ןבָאה
 ,טצונעג טָאה רעטלַאװ סָאװ ,ידוהַאי, טרָאװ סָאד .תוחומ לָאצ ַא טּפַאכרַאפ
 ,דנַאלשטײד םעד ןופ ,דנַאלשטיײד ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפמיא ךָאד זיא
 -לושמוא רעביא רעדרעמ עקיטכערטרעדינ ןבעגעגסױרַא ךיז ןופ טָאה סָאװ
 .טרעטיצעגפיוא טָאה בייא .רעדניק עקיד
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 רעגניז בקעי |

 ןבָאה תמא ןַא ףיוא ןלָאז רעטלַאװ רעדָא קינ יװ שטנעמ ַא ןעוו --
 ןשטנעמ עקיזָאד יד ןבָאה עקירעמַא ןיא סָאװ ,טָאג ןקנַאד ..! טכַאמ יד
 ,טנעה עצרוק

 טַאהעג ארומ טָאה רע ..ךיג ,ךיג ןענַאּפש ןביוהעגנָא טָאה בייא
 רענַאקירעמַא ןַא ףיוא ,טציא ןיוש ,טשינ רע טרעוו יצ ,ןקוקוצמוא ךיז

 עלַא ףיוא ןטָארטעג ןבָאה סָאװ לוויטש ענעי ןופ טגלָאפרַאפ ,לזדניא

 ױזַא ,זיירק ןיא ךיז טיירד סָאװ ,לעזורַאק ַא יו .רעמיטקיליײה עכעלשטנעמ

 ,ךיש ,םישובלמ טימ גרעב -- זיירק ןיא טלדניוװשעג ןגיוא ענייז רַאפ ןבָאה

 ..םיפוג עטרעצעגסיוא ןוא גייצליּפש

 ןעקורמ סָאד .ּפָאק סבייַא רעביא ןגיולפעגייברַאפ ךיג זיא זיומרעדעלפ ַא
 עקידלקניפ עטלַאק יד טָא .ארומ ַא ןפרָאװעגנָא םיא ףיוא טָאה עװָאס ַא ןופ

 ןעקניוו ייז .ןצרַאה ןיא םיא ייב ךיז טוט סע סָאװ ןסייוו ייז ךיוא ,ןרעטש

 ,ענָארָאװ עצרַאװש ַא יו .ןיימ רעייז טשינ טייטשרַאפ רע רעבָא ,םיא וצ

 טשינ זיא; : חומ ןייז ןיא קנַאדעג רערעטצניפ ַא ןגיולפעגייברַאפ רעדיוו זיא

 ?קינ ןוא רעטלַאװ סָאװ גייט ןבלעז ןופ ןטָאנקעג רעמָאה ךיוא לָאמַא

 רעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד ךיוא ךָאד זיא רע !טסירק ַא ךיוא ךָאד זיא רע

 טָאג ןופ ןרָאװעג ןסיױטשרַאפ ןענעז ןדיי יד זַא ,טגָאז סָאװ ,עילעגנַאווע

 זיא סע זַא ןוא ,גנוקיציירק יד ןעוועג םרוג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד בילוצ

 .לייוו ַא ןייטש ןבילבעג זיא בייא "...ןדיי ןפדור וצ הווצמ ַא

 ,ץרַאה טמרעלקרַאפ ַא טימ ןפורעגסיוא רע טָאה -- !למיה ןיא טָאג

 טמיטשַאב ףיוא סָאד ןָאק רעוו .רעייפ ַא טנערבעג טציא טָאה ןבייא ןיא

 ,ָאי וליפַא ביוא ןוא ?טלעװ רעד ףיוא סוטסירק ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןגָאז

 ןייק טַאהעג טשינ טייצ רענעי ןיא ןבָאה ןדיי יד זַא ,רעשרָאפ ךָאד ןגָאז

 טָאה טכער עקיזָאד סָאד .שטנעמ ַא ןטּפשמ וצ טכער ןייק טשינ ןוא טכַאמ

 טנַאה רענרעזייא ןַא טימ טשרעהעג ןבָאה יז ,רעמיור יד וצ טרעהעג זיולב

 טָאה ,םירפס עקילייה יד ןיא טגנערבעג טרעוו'ס יוװ .הדוהי דנַאל ןרעביא

 שטנעמ ןייק טּפשמרַאפ טשינ םילשורי טָאטש רעטקיליײהרַאפ רעד ןיא ןעמ

 סָאד זיא ,וצרעד .ףָארטש ַאזַא ןריפסיוא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,טיוט םוצ

 יד זַא ,ןסייו עלַא .גהנמ רעשידיי ןייק ןעוועג טשינ שטנעמ ַא ןקיציירק

 טכַארבעגנײרַא רעמיור יד אקווד ןבָאה ףָארטש-טיוט ןופ םערָאפ עקיזָאד

 ךיוא ןוא ןטּפשמ טנָאקעג טשינ ןבָאה ןדיי .רעדנעל עטגיזַאב ייז ךרוד יד ןיא

 טַאהעג ןענעז ,ןירדהנס יד ,רעטכיר יד לייוו ,ףָארטש יד ןריפסיוא טשינ

 עטלעטשעגטסעפ ַא ךיוא זיא'ס .חסּפ ףיוא סעילימַאפ ערעייז וצ קעוװַא
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ךָאד טָאה .ןסָאלשעג ןעוועג ןיד-תיב רעד זיא בוט-םוי ןוא תבש זַא ,ךַאז

 לָאז סָאװ ןַאמ רעשידיי ןייק טשינ ךיוא ןוא טּפשמ ןייק ןייז טנָאקעג טשינ

 רעטשרע רעד ןיא זיא עילימַאפ עשידיי עדעי לייוו ,ףָארטש יד ןריפסיוא

 ,רדס םייב ,זיוה ןיא ךיז ייב ןסעזעג ,חסּפ טכַאנ

 ןלָאז ןדיי יד ןוא סוטסירק סוזעי ַא ןעוועג ןבָאה ָאי ןיוש לָאז סע ביוא

 עלופ טַאהעג ןדיי יד ךָאד ןבָאה ,טּפשמ ַאזַא טריפעגכרודַא ןבָאה ןוליפַא

 דנַאל םעד ןופ רעגריב ַא ןוא דיי ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,םעד ףיוא טכער

 ןטריזיליויצ ןדעי ןיא ,טנייה ןליפַא ךָאד טליג ץעזעג עקיזָאד סָאד .הדוהי

 -בולק עכעלטסירק ענייז טימ ןָאט וצ ןכַאז עלַא יד ןבָאה סָאװ רעבָא .דנַאל

 אטשינ זיא סע רעכלעוו רַאפ ,גנוריסַאּפ יד ?םיא טימ ןוא רעדילגטימ

 טנזיוט ייווצ טימ ןעמוקעגרָאפ ןבָאה טלָאזעג ךָאד טָאה ,ןזייווַאב םוש ןייק

 יווצ טימ עקירעמא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ךָאד זיא בייא ןוא ,קירוצ רָאי

 זא ,םורפ קרַאטש יױזַא טניירפ ענייז סָאד ןענעז ...? רעטעּפש רָאי טנזיוט

 2 ירצונ םעד רַאפ ןלעטשנייא רעטעּפש רָאי טנזיוט ייווצ טימ ךיז ןלעוװו ייז

 טָאה רע ?ןָאט ייו טשינ ןוא ןלייה ןעמוקעג זיא סוזעי זַא ,ךָאד ןגָאז ייז

 יד רַאפ ןעמוקעגּפָא ןיוש זיא רע זַא ,םולש ןוא עביל טקידיירּפעג ךָאד

 טרעטיול סָאד --- הליחמ ןופ קרַאטש ךָאד ןטלַאה ייז ? ןשטנעמ עלַא ןופ דניז

 ןעגנואיצַאב עכעלשטנעמ ןייא טריפ ןוא דניז עלַא ּפָא טשַאװ סָאװ רעסַאװ

 רעד ןיא ןייא ןיא .ובשח רעד טשינ טמיטש סעּפע ...? ןשטנעמ ןשיווצ

 ןבָאה ,גנובעגרַאפ ןוא עביל טקידיײרפעג ןבָאה םיחלג יד ןעוו טייצ רעבלעז

 :טגערפעג רעדיוו ךיז טָאה בייא .ןדיי טעדרָאמעג ןוא טביורעג ןטסירק יד

 רעד טימ תוכייש ןייק טשינ עּפָאריײא ןיא ןדיי יד ןעגנערבמוא סָאד טָאה,

 טשינ רעמָאה טָאה ? םזיכעטַאק רעייז ןוא עילעגנאווע רעד טיול גנואיצרעד
 ",,? גנואיצרעד עבלעז יד ןגָארקעג

 ,ןגייוצ עטכידעג ןיא רענרעה ענייז טרעטנָאלּפרַאפ סָאװ שריה ַא יו

 ןענעז סָאװ ,םינינע ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז בייא טָאה ױזַא ,דלַאװ ןפיט ַא ןיא

 טָאה רע .היאר רעכעלרעניא ןייז רַאפ רָאלקמוא ןוא טלּפענרַאפ ןעוועג

 ףיז לָאז רע זַא ,טכיזסיוא ןָא ןגעוומוא ןוא ןגעטש ףיוא טעשזדנָאלבעג

 ןרָאװעג ןענעז ןוורעג ענייז .טייהנגעלרַאפ רעד ןופ ןרעטנָאלּפסױרַא ןענָאק

 טריפ ןיהוװ .םירוסי ןיא טקיטייוועג טָאה המשנ ןייז ןוא טפיורשעצ רעמ ץלַא

 ץענערג ןייק רָאג זיא ..? טייו יװ זיב ,טגערפעג רע טָאה ..1 ץלַא סָאד

 רעד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ןיוש ןענעז רעכיב ליפ ױזַא ...? ןַארַאפ טשינ

 ןרעק ןדייועגניא יד זַא ,עביל-ןשטנעמ ןגעוו ןוא ןשטנעמ ןופ טייקסיורג
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 רעגנגיז בקעי

 ןָאטעג לָאז סעּפע זַא ,טייצ עטסכעה יד ןעוועג ןיוש טלָאװ סע .רעביא ךיז

 ,םעד ןגעוו ןרעוו

 ירצונ רעד זַא ןוא ,חישמ ַא ןעוועג זיא סוטסירק זַא ,טשינ טביילג רע
 טנזיוט ייוצ טימ ךָאנ ,תורצ עלַא ןופ טלעוװו יד טזיילעגסיוא ןיוש טָאה

 טשינ ןביילג ןשטנעמ ךס ַא .ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה בייא .קירוצ רָאי

 רעבירעד ,טלַא ןרָאװעג זיא טָאג זַא ,ןוז סטָאג ןעוועג זיא רע זַא ,םעד ןיא

 .טלעוו רעד ןופ רדס םעד ןריפ לָאז רע ,ןוז םעד ןבעגעגרעביא רע טָאה

 קנַארק ,טלַא ןרעװו ןשטנעמ עכעלברעטש זיולב זַא ,טסייו תעד-רב רעדעי

 ,,.זיא טָאג ...טָאג זיא טָאג .גנוי רעדָא טלַא ןרעוו טשינ ןָאק טָאג ,ןברַאטש ןוא

 םענייא סָאװ ,ןכַאז ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןענופעגנייא טציא טָאה בייא

 ,גנורַאפרעד רערעטיב ןוא ןעייוו ךרוד --- ןטייווצ ַא ןוא טכייל ןָא סָאד טמוק
 עטכעלש רעדָא ךערברַאפ םוש ןייק ןיא קידלוש טליפעג טשינ ךיז טָאה רע

 ןעגנַאגַאב ןענעז ייז ,קידלוש ןענעז ייז ,הברדא .טניירפ ענייז יבגל גנולדנַאה

 סיוא ייז ןזָאל ,ליפעג-דלוש רעייז ןופ ןשַאװ וצ ןייר ךיז ידכ רעבָא ,תולווע

 .םיא ףיוא סעכ םעד

 -רעד ןזָאל טשינ ךיז לע ךיא -- .ןפורעגסיוא רע טָאה --- ,ןיינ --

 .ןצרַאה םוצ רימ ןייז טעװ סע סָאװ ,סָאד ןָאט ןוא ןייג לעװ ךיא ! ןקירעדינ

 ךיא לָאז ךעלטנגייא סָאװ וצ .ןובשח ןייק ןבעגּפָא טשינ םענייק ףרַאד ךיא

 ןלָאז ,רימ ןגעוו ןטכַארט ייז סָאװ ,ןרעלקנײרַא ןוא ּפָאק םעד ןכערב ךיז

 לע ןוא ןיב ךיא .ייז ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ ,ןרעלק ןוא ןגרָאז ךיז ןייז

 יו יױזַא ןוא ןעוועג ןענעז סעדייז עניימ יו ױזַא ,סבָאקיישזד בייא ןביילכ

 יד ביוא .סרעטלַאװ יד ןוא סקינ יד ןופ רעסעב ןיב ךיא .זיא רעטָאפ ןיימ

 . ךיא בָאה ,טנעדיזערּפ רעיינ רעד ןייז לָאז ךיא זַא ,אקווד ןליוו רעדילגטימ

 ,סבָאקיישזד בייא ןייז טשינ לעװ ךיא .ןעיצוצקירוצ ךיז טינ טכער םוש ןייק

 טשינ ךיוא ךיז ןבָאה סעדייז עניימ .זיומ ַא יװ ןעלדנַאה לעװ ךיא ביוא
 טשינ ךיוא ךיז ןבָאה ייז ..עינעג ןוא ,ןועמש ןוא ,קיציא ןוא .ןקָארשעג

 ,ןקָארשעג

 טָאה טײקידלּפענ יד .ץרַאה ןייז ןיא גנוקיאורַאב ַא טליפעג טָאה בייא

 ךיז טָאה ורמוא רעד .קיטכיזכרוד ןרעװ ןוא ןרעטיילסיוא ןביוהעגנָא ךיז

 .סולשַאב ןטסעפ ַא טסַאפעג טָאה רע לייוו ,םיא ןופ ןרעטייוורעד ןביוהעגנָא

 "עגנָא טָאה טײקסַאנ יד ןוא טײקטרעטַאמרַאפ ַא טליפעג ןבָאה סיפ ענייז

 -עגוצ ךיז רע טָאה ,רעטקיאורַאב ַא .םירבא ענייז ןיא ןעגנירדניירַא ןביוה
 .ףוג ןדימ ןייז ור לסיב ַא ןבעג וצ ידכ ,םיוב ַא ןבעל ןייטש ַא ףיוא טצעז
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 ןייז וצ ןרעקמוא ךיז רע טעוװ םורַא עלייוו ַא ןיא זַא ,טמיטשַאב טָאה רע

 ןגָאנ ןביֹוהעגנָא םיא טָאה סע ,ןיירַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע ןוא לעטָאה

 .טרעטיילעגסיוא ןעוועג זיא היאר ןייז .ןצרַאה םייב

 ןגיוא יד טנפעעג רע טָאה קשח ןָא .טירט טרעהעג רע טָאה למירד ןיא
 ,טכַאמרַאפ קירוצ ייז דלַאב ןוא

 קיצפופ ןוא סקעז לטיּפַאק

 רעדנוזַאב רעדעי

 םיצולּפ םיא זיא'ס .ןעמָאנ ןייז ןפור טרעהעג טָאה סבָאקיישזד בייא

 "רַאֿפ קירטש ַא ךעלעמַאּפ רע םיא טלָאוװ'ס יוװ ,זדלַאה ןיא ןרָאװעג גנע

 ןופ ןעמונעגסױרַא םיא טָאה ןעמָאנ ןייז ןפורסיוא לָאמ עטייווצ סָאד ,ןגיוצ

 טנַאּפשעג ןוא טנַאּפשעג ױזַא טָאה רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא .סנַארט

 זיולב ךיז רע טָאה סָאד .טייוו רעייז ןעגנַאגרַאפ ךיז ןוא טייצ חעש עכעלטע

 ,ןפָאלשעגנייא רָאג רע זיא ,סיפ ענייז ןעורוצּפָא ידכ ,לייוו ַא ףיוא טצעזעגוצ

 ,ןגיוא יד רַאפ טַאהעג רע טָאה שזַארימ ַא ,ןצרַאה םייב טגָאנעג םיא טָאה סע

 טַאהעג טשינרָאג ,ךלימ זָאלג ַא ןוא שטיוודנעס ַא ץוח וע טָאה טנווא ןטכענ ןופ

 ןענעגעגַאב וצ טיירג ןעוועג טשינ רע זיא בצמ ןקיטציא ןייז ןיא ,ליומ ןייז ןיא

 טקורעגניײרַא ךיג ןוא ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה ךָאד .ןשטנעמ ןייק

 טוװרּפעג טָאה רע .םינּפ ןייז טשיװעגמורַא ןוא ןזיוה יד ןיא דמעה סָאד

 םיא ייב סָאװ ןסיוו טשינ ףרַאד רענייק .טיײקנגָארטעצ ןייז ןטלַאזַאברַאפ
 ענייז סױרַא טשינ טזייוו רָאטקָאד ַא יו טקנוּפ .ךיז טוט ןצרַאה ןפיוא

 רע טעװ יױזַא ,טנייפ ַא םענייז --- טנעיצַאּפ ַא טלדנַאהַאב רע תעב ןליפעג
 .רעטרעוו ענייז ןביילק ןוא ןסַאלעג ,קיאור ,ןעלדנַאה ןזומ ךיוא

 רע .רעטלסיירטעגפיוא ןַא ,סנטייו ןופ ןייטש ןבילבעג זיא רעמָאה

 "נוא טָאה רע .טמעטָאעג רעווש ןוא ןּפיל עטכַאמרַאפ טימ ןענַאטשעג זיא

 ןייז ףיוא לכיימש ַא ןגיוצעגפיורַא גנוגנערטשנָא טימ ןוא טלטסוהעגרעט

 ,םינּפ

 --- ! רָאסעפָארּפ רענעגָארטעצ *! רָאסעּפָארּפ טעדניימ דנעסבע; ,יעה --

 טשינ ןיוש בָאה ךיא ? ןרָאװעג ןדנווװשרַאפ וטסיב ןיהּוװ --- סיוא רע טיירש
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 רעגניז בקעי

 רע ,טעּפָאסעג טָאה רעמָאה -- .גרַאב םעד ףיוא ןרעטעלק וצ חוכ ןייק

 .םיוב ַא ןָא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה

 ןוא ןרעמָאה ןעלדיזוצנָא קשח ןקרַאטש ַא טַאהעג בייא טָאה תליחת

 ןייז ןרעמָאה ןסיימש טציא רע טעװ רעסעב רָאנ .ךיז ןופ ןביירטרַאפ םיא

 רעד וצ טרעהעג רע זַא ,ןגָאז םיא ןוא ןײרַא םינּפ ןיא טייקכעלטסירק

 עבט ןייז רעבָא םיא טָאה קינ ןוא רעטלַאװ יו ןשטנעמ עירָאגעטַאק רעבלעז

 !ןרעמָאה ףיוא ןגָארקעג תונמחר דלַאב טָאה בייא .שרעדנַא סעּפע טריטקיד

 רעד ךָאד זיא רע ,טעּפָאס רע יו עז ,שטנעמ רעקנַארק ַא ךָאד זיא רע

 -עגּפָא ןַא יו ,רע לָאז סָאװ וצ .ןכוז םיא ןפָאלעגמורַא זיא סָאװ רעקיצנייא

 טָאה רעמָאה ? שטנעמ ןקנַארק ַא ףיוא סעכ םעד ןזָאלסיוא ,רַאנ רענעסיר

 ןריגַאער טשינ סרעמָאה ,תמא .םיא ףיוא טדערעג טשינ סטכעלש ןייק ךָאד

 רעכיילג זיא רשפא ,רעבָא ,גנונעדרָא ןיא טשינ טייוו זיא דייר סמנעי ףיוא

 ךיז רע טעװ דיר ענייז ןופ ?ןגָאז וצ טָאה רעמָאה סָאװ ןרעהוצסיוא

 רעד ףיוא רענעלּפ סרעטלַאװ ןוא סקינ ןופ ןכַאז עיינ ןסיוורעד רשפא

 טָאה ,ןלזג ןשידיי ַא ייב יװ ...רעקירעייז ַא ךָאד זיא רע .טפנוקוצ רעטנעָאנ

 -  .ץרַאה סבייא ןופ ןּפעוװסיױא ןביוהעגנָא טייקזייב יד

 טרַאװעג ןוא םיוב ןפיוא טנעלעגנָא ןענַאטשעג ױזַא זיא רעמָאה תעב

 ,לזדניא ןפיוא קנעש ַא ןיא זיא ,םעטָא ןלַאמרָאנ ןייז ןעמוקַאבוצקירוצ

 טשינ ןעוו .ןקינ ןוא ןרעטלַאװ ןשיווצ געלשעג ַא וצ ןעמוקעג טשינ רועיש

 "עגקעװַא םיא ןוא טשוקעג ןוא טזדלַאהעג ןרעטלַאװ טָאה סָאװ ,עמַאד יד

 ןעמוקעג .ךעלשיט ןוא ןלוטש ,רעזעלג ןגיולפעג ןטלָאװ ,רַאב ןופ טּפעלש

 רַאמלע .ןענופעג טשינ ץעגרע ןיא ןבייא טָאה'מ סָאװ ,םעד ןופ סָאד זיא

 ןפָאלעגנײרַא זיא ןוא רעטייוועלע ןטימ ןעמוקעגרעטנורַא זיא ןָאטרעטעּפ

 .רעמיצ ןיא ךיז ייב ָאטשינ זיא בייא זַא ,ןגָאזנָא םיא רַאב ןיא ןרעמָאה וצ

 טשינ רעבָא ,םירישכמ-גנַאפשיפ יד ,ןכַאז יד --- ןַארַאפ טרָאד זיא ץלַא

 עלעקנוט יד ןשיווצ טזָאלעג ךיילג ךיז ןבָאה רעמָאה ןוא רַאמלע ,עדייב .בייא

 ןגעװ רעקנעש םעד טגערפעג .טניירפ רעייז ןכוז ,ךעלשיט ןוא ןעלקניוו

 רעטסימ .ןעזעג םיא טָאה רטלעטשעגנָא רעד ,ָאי ,ןסבָאקיישזד רעטסימ

 רעבלַאה ַא טימ רעבָא ,ןעקנורטעג ןוא לשיט םענעי ייב ןסעזעג זיא סבָאקיישזד
 .ןײגסױרַא ןעזעג םיא רע טָאה קירוצ העש

 יװ .ןבייא ןכוז טזָאלעגסױרַא טניירפ עדייב ךיז ןבָאה ענעקָארשרעד

 רעד טימ טלייטעגנייא ךיז ייז ןבָאה ,ײמרַא רעד ןופ רעריּפשסיױא עטינעג

 רַאמלע ןוא ,דלַאװ םעד ןוא םי גערב םעד ןעמונעג טָאה רעמָאה :טעברַא

 .ןענַארָאטסער ןוא ןקנעש יד רעביא ןייג וצ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןרעטלַאװ ןפָארטעג רַאמלע טָאה ,לסעג ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ,רַאב ַא ןיא

 ןענעז ןעיורפ יד .גנומיטש רעכעליירפ ַא ןיא ןעמַאד ייווצ טימ ןקינ ןוא

 -ָארשרעד ַא .ןעמַאזוצ ןּפָאזעג ןוא טכַאלעג ,ןסיוש סרענעמ יד ףיוא ןסעזעג

 ןעמוקניירַא ןייז ןופ הביס יד טניירפ ענייז טרעלקרעד רַאמלע טָאה ,רענעק

 יד טלעטשעגקעװַא ,ןכַאל טרעהעגפיוא ןבָאה קינ ןוא רעטלַאװ .רַאב ןיא

 יד טָאה יײז ףיוא ךיוא .ןעמַאד ערעייז ןופ טיײרפַאב ךיז ןוא ןעקנַארטעג

 טייקכיילב ַא .ןקָארשרעד שממ ךיז טָאה רעטלַאװ .גרָאז ןפרָאװעגנָא סעייג

 עצנַאג יד טלַאפ םיא ףיוא זַא ,טליפעג טָאה רע .םינּפ ןפיוא סורַא םיא זיא

 .ןרעוו ןדניוושרַאפ סבייא רַאפ דלֹוש

 ןײגסױרַא רימָאל --- .ןגירשעצ רַאמלע ךיז טָאה -- ןליוו סטָאג םוא --

 ,ןכוז םיא

 קינ ךיז טָאה -- הבקנ ַא טימ ץעגרע טרָאד רע טגיל אמתסמ --

 ,טכַאלעצ

 -- .טרעפטנעעג רעטלַאװ טָאה -- ,עדרָאמ עקיצומש ןייד ךַאמרַאפ ---

 וצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- !םוק ?וד יוװ ױזַא זיא בייא זַא ,טסניימ וד

 | | ,ןרַאמלע

 ,רַאמלע -- יירד עלַא ךיז ןבָאה ,גנוטכיר ערעדנוזַאב ַא ןיא רעדעי

 ןבייא ןכוז ,רעריּפשסיוא יירד יוװ ,טזָאלעגסױרַא -- קיג ןוא רעטלַאװ

 ןעמוקעגקירוצ רעטלַאװ זיא ,ךיז ןכײלשמורַא ןופ טייצ רערעגנעל ַא ךָאנ
 ןיוש טָאה רע .ןגָאלשרעד ןוא דימ ,רעטציװשרַאפ ַא ,רַאב ןבלעז םעד ןיא

 ןעמוקעגקירוצ ןרעטלַאװ רַאפ גנַאל טשינ זיא סָאװ ,ןקינ ןפָארטעג טרָאד

 ןרָאי עקילָאמַא יד רעמ ןעוועג טשינ ןענעז סע .עיסימ רעבלעז רעד ןֹופ

 יטעפ טציא זיא רע .יוויינ רעד ןיא קעינש רעגנוי ַא ןעוועג זיא קינ ןעוו

 ,ליבָאמָאטױא ןַא רדסכ טריפ רע לייוו ,סופוצ ןייג ןופ טניֹוװעגּפָא ןוא קיביײל

 ןעמַאד ייווצ יד טימ ןסעזעג קינ ןיוש זיא ,ןעמוקעגניירַא זיא רעטלַאװ ןעוו

 ןבייא טָאה רע סָאװ ,גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא קידנעייז .ןעקנורטעג ןֹוא

 םיא טָאה קינ זַא ,טניימעג רעטלַאװ טָאה ,ןענופעג טשינ ץעגרע ןיא

 ,טניירפ םעד ןכוז ןעגנַאגעג טשינרָאג זיא ריזח רעטעפ רעד זַא ,טרַאנעגּפָא

 "םיוא ןַא ןיא ןקינ קידנעעזרעד .תוקפנ יד וצ טרעקעגמוא ךיז דלַאב רָאנ
 .לגרָאג םייב טּפַאכעגנָא םיא ןוא ןפָאלעגוצ רע זיא ,גנומיטש רעטגיילעג

 טסיב וד -- .ןעירשעג רעטלַאװ טָאה -- *! שטיב:-ייאד-ווָא-ןאס, ,וד --
 !ןבעל סָאד ןעמונעג בייא ךיז טָאה ריד בילוצ !ץלַא ןיא קידלוש

 עשַאק רעד ןיא ןעיײּפש טזָאלעג טשינ ךיז טָאה קינ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

205 



 רעגניז בקעי

 ןקידמיצולּפ םעד ןופ ןקָארשרעד ןוא טקידײלַאב טליפעג ךיז טָאה רע .ןיירַא

 יד ןופ טרַאװנגעק ןיא רע טָאה .קידלושמוא ךיוא וצרעד ןוא ,לַאפרעביא

 סרעטלַאװ ּפִא פוטש ַא ןבעגעג ,רַאב ןיא סרעקנירט ערעדנַא ןוא ןעמַאד

 :ןײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג ךַאל ַא םיא ןוא טנַאה

 יו קידלוש רעמ טסיב וד !.ש רעשירַאנ וד ,ּפָא ךיז עּפעשט ---

 -- .ןירַא םינּפ ןיא ןרעטלַאװ ןכַאל טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה -- .ךיא

 ןייז טסלָאז וד ידכ ,ץלַא זיא סָאד .סָאד ךָאד ךיא וט ריד בילוצ רָאנ
 : ,טנעדיזערּפ

 וד !ריד טימ ןעמַאװצ טנעדיזערּפ םעד דרע רעד ןיא בָאה ךיא --

 רעמ טלָאװעג רעטלַאװ ךיז טָאה -- !זָארג ןיא גנַאלש וד ,ןוז רעשיטניה

 ןייז ןלעװ לָאז ךיא זַא ,טדערעגוצ ךימ טסָאה וד -- .ןקינ וצ ןרעטנענרעד

 --- ..וד ...ךיז ףיוא ּפָאק ןטוג ַא ךיוא בָאה ךיא ! טײרלָא זיא'ס !טנעדיזערּפ

 .קייטס ַא יװ טיור ןרָאװעג זיא רע

 ,רעפטנע ןייק קידלוש ןבילבעג טשינ ךיוא זיא קינ ,טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא

 רַאפ זַא ?טניימעג ,רעטלַאװ ,רע טָאה סָאװ :קַאז ןופ סױרַא זיא ץַאק יד

 !;ןײילַא ךיז רַאפ ןָאטעג ץלַא רע טָאה יאדווא ?ןָאטעג ץלַא רע טָאה םיא

 ןעירשעג רע טָאה -- ."טייב; ַא רַאפ ,ןרעטלַאװ ,םיא טצונעג רָאנ טָאה רע

 :ןײרַא םינּפ ןיא ןרעטלַאװ טכַאלעג שיטסַאקרַאס ןוא

 -יזערּפ ַא רַאפ וד יו רעיוּפ ןטסָארּפ ַאזַא ןבָאה ןלעו טעװ רעוו ---

 ןּפַאמ טשינ ףרַאד ךיא .ןײטשַאב ןיילַא לטעטש ןיימ ךיז ןָאק ךיא ...? טנעד

 רימ ןלעו ,סנשקעלע יד ןעמוק ןלעװ סע ןעוו .שיפ םענעקניטשרַאפ ןייק

 !ךיא רעדָא וד ,טנעדיזערּפ רעד ןייז טעוו סע רעוװ ,ןעז

 ,טלעוו רעד ףיוא טשינ יו ,רעטשימעצ ַא ןייטש ןבילבעג זיא רעטלַאװ

 ןפרָאװעג ךיז ןוא ןפנָארב זָאלג סָאד ןיירַא קָאילשז ַא ןבעגעג טָאה רע

 סעּפע ןלָאז ייז ,ןעיורפ יד וצ ןבעגעג קנוװ ַא טָאה רעקנעש רעד .ןקינ ףיוא

 ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ יורפ יד ןוא .געלשעג סָאד ןלעטשוצּפָא ידכ ,ןָאט

 ןוא ןזדלַאה םיא ןביוהעגנָא ןוא ןעמונעגמורַא םיא טָאה ,ןרעטלַאװ ןבעל

 עסיז-ץירקַאל ערעדנַא ןוא "גנילרַאד, ןוא "*קינָאה,; םיא ןפורעג .ןשוק

 טָאה רע ...? ןויסנ םעד ןייטשייב טנָאקעג רעטלַאװ ַאזַא טָאה יװ ,ונ .ןעמענ
 סָאד ךיז ןופ ןשַאװעגּפָא טָאה'מ ,ןעוועג זיא ףוס רעד .טלכיימשעצ ךיז

 טָאה קינ .ךעלזעלג וצ ןעקנורטעגסיוא ןוא ,טצעזעגקעװַא ךיז קירוצ ,טולב

 זיא סע ,טניימעג טשינ סָאד טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןוא טקידלושטנַא ךיז

 ,ןגערוצפיוא לסיב ַא ןרעטלַאװ ידכ ,סיעכהל ףיוא ןרָאװעג טגָאזעג זיולב
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 ןסעגעגנייא רעבָא ךיז ןבָאה ,רעטרעו עקידרעירפ סקינ .רעמ טשינ ןוא

 ...חומ סרעטלַאװ ןיא

 ץלַא ךָאנ זיא רַאמלע .גנוריסַאּפ רעד ןופ טסּוװעג טשינ טָאה רעמָאה

 .ןקנעש יד רעביא ןפָאלעגמורַא

 ןרעמאה ףיוא טקוקעג טָאה רע .טלּפענרַאפ ןעוועג ןענעז ןקילב סבייא
 ןסירעגניירַא טכירעגמוא ךיז טלָאװ רענעי יוװ ,גנורעדנוװרַאפ ַא סעּפע טימ

 טשינ טָאה רע .ןטנעמוקָאד ענעגרָאברַאפ ןענעייל ןתעב ,בוטש ןיא םיא וצ

 טָאה רע ,דייר סרעמָאה וצ סערעטניא ןופ ןמיס םוש ןייק ןזיװעגסױרַא

 רעסייו ןעוועג טציא טלָאװ .ןיירַא שינרעטצניפ רעד ןיא רַאטש טקוקעג

 טָאה רע .ןרעמָאה טימ ךיז ןענעגעגַאב סָאד ןטימעגסיוא רע טלָאװ ,גָאט
 ,םוטנטסירק ןיא ןביולג סָאװ עלַא וצ ןליוורעדיוו ןכעלרעניא ןַא טליפעג

 ,ןדיי ןייז ןליוו ייז סָאװ רַאפרעד זיולב ןדיי טעדרָאמעג ייז ןבָאה עלַא לייוו

 ,ךיז ױזַא ,םתס בייא טָאה ,טײקנגָארטעצ ןייז ןזיײוװּוצסױרַא טשינ ידכ ,רעבָא

 : ןָאטעג גערפ ַא
 דנעסבע; ףיוא רעפטנע ןַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאד) ...? זיא סָאװ ---

 .(?רָאסעּפָארּפ טעדניימ

 טייקירעגיינ טימ .טילגעצ ןגיוא יד ןוא ךיילב ןעוועג זיא םינּפ סבייא

 ןגעו טרָאװ סעדעי שטָאכ .ןײרַא םינּפ ןיא ןרעמָאה טקוקעג רע טָאה

 טרַאװרעד ךָאד רע טָאה ,רעדיוורעד ןעוועג םיא זיא ןקינ ןוא ןרעטלַאװ

 רעבָא ךיז טָאה רעמָאה .גנורעלקפיוא עכעלרע ןַא טניירפ ןטסעב ןייז ןופ

 ןוא טקרעמַאב טשינרָאג טלָאװ רע יו ,טשינרָאג ןופ סייוו רע יוװ ,טכַאמעג

 ,לעטָאה ןופ לַאזרעדָאפ םעד ןיא טיױרבטנװָא ןכָאנ טנייה טרעהעג טשינרָאג

 טימ ןענַאטשעג זיא רע .ןגיוא עטילגעצ סבייא ןעזעג טוג רעבָא טָאה רע

 ףיז טָאה םיא .ןֹוז רעקידנענערב רעד ןגעקטנַא יװ ,סעיוו ענעגיוצרַאפ

 עטשימעצ טימ םינָארַאנ עטּפָאכ ַא עלַא ןענעז רימ/ :ןָאט גָאז ַא טלָאװעג

 זדנוא לָאז דרע עטנוזעג יד זַא ,טנידרַאפ טשינ ךיז ןבָאה רימ .ןעקנַאדעג

 סָאד טָאה רע ."ןעגנול ערעזדנוא ןריטקעפניזעד לָאז טפול ענייר ןוא ןגָארט

 ןוא ןבייא ףיוא טקוקעג ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג רָאנ ,טגָאזעג טשינ רעבָא

 : ןפורעגנָא ךיז

 ןבָאה רעטעּפש .ןפָאלשעג וטסיב ,גָאטימ ןסעגעג ןבָאה רימ ןעוו --
 ירד ןיוש .ןעועג טשינ ןיוש וטסיב ,רעמיצ ןייד ןיא טכוזעג ךיז רימ

 וד זַא ןטכַארט ןביוהעגנָא ןיוש בָאה ךיא .םורַא ךיד ךוז ךיא יו העש

 עפרַאש טימ טניירפ ןייז ןעמונעגמורַא טָאה רע -- .הבקנ ַא וצ קעװַא טסיב
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 ןליפ ךיז טספרַאד וד -- ןבעגעגוצ םיטש רעקיטומטוג ַא טימ ןוא ןקילב

 .גָאט ןופ דלעה רעד ךָאד טסיב וד .אנקמ ךיד ןענעז עלַא ,בייא ,ךעלקילג

 טָאה רע זַא -- .טּפַאכעג טסָאה וד סָאװ שיפ ןסיורג םעד ןגעוו ןדער עלַא

 קיטומטוג ךיז רע טָאה ,טשינ ךיז ןטייב ןקורדסיוא-םינּפ סבייא זַא ,ןעזעג

 וטסעוװ ,ץרַאה ןופ ןדערּפָארַא לסיב ַא טשינ ךיז טסעוװ וד זַא -- .טרעזייבעצ

 ןייז טימ ןזיוועגנָא טָאה רע -- ןולַאס ַא ןיא ןירַא םוק .ןכערבנעמַאזוצ ךיז

 ,טייז רערעדנַא רעד ןיא רעגניפזייוו

 .ןייג ןביוהעגנָא עדייב ןבָאה ,םינתוחמ עזגורב ייווצ יװ ,רעטרעוו ןָא

 ,טַאהעג ארומ טלָאװ רע יװ ,םערָא ןרַאפ ןבייא ןעמונעגנָא טָאה רעמָאה

 ןעוועג זיא ,ןבייא ףיוא ןָאט וצ זיולב קוק ןייא .ןרעוו םלענ רעדיוו טעװ רע זַא

 םיא רַאפ זיא סע רעטיב יװ ןוא ןענעז ןדייל ענייז רעווש יו ןעזרעד וצ גונעג

 ,םענייא ןופ יוװ ןעוועג זיא קילב ןייז .ןעגנוקידיײלַאב עלַא יד ןגָארטוצרעביא
 ןעמענ וצ ןעגנּווװצעג זיא סָאװ ןוא ,טנורגּפָא ןַא ןופ גערב םייב טייטש סָאװ

 ,טכַארטעג השעמ תעב טָאה בייא .ןיירַא טנעה ענייז ןיא לרוג םענעגייא םעד

 גנומיטש עטכעלש ןייז טעוװ ,ץרַאה סָאד ןּפַאכרעביא טעוװ רע יו ךיג ױזַא זַא
 ךיז טעװ ,טַאהעג ארומ רע טָאה ,רעקירעגנוה ַא יו רעבָא ,ןײגקעװַא דלַאב

 .ןרעמָאה רַאפ ןדנובעצ גנוצ ןייז

 ,עשירבח רָאּפ ַא ןיא ךיז טקיטיונ בייא זַא ,טליפעג טָאה רעמָאה

 ןעמונעגסורַא םיא טלָאװ טּפַאשטניירפ עקיצרַאהנּפָא .רעטרעוו עמערַאוװ

 ,רעטרעוו עקיסַאּפ יד ןענופעג טשינ רעבָא טָאה רע .טייקנגָאלשרעד רעד ןופ

 וצ טשינ ידכ ,רעבָא .שינעמעלקצרַאה ןופ טניירפ ןייז ןעײרפַאב ןלָאז סָאװ

 ויא סע סָאװ ,ןבייא רַאפ ןלייצרעד ןביוהעגנָא רע טָאה ,קידזגורב יװ ןייג

 םעד ןגעװ טסּוװרעד ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד ןעוו ,סַאג ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ןגעוו טגָאזעג טָאה רעשיפ רעטלַא רעד סָאװ ןוא ,שיפ ןסיורג םענעגנַאפעג

 יד זַא ,טזָאלעג טשינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג ךיוא םיא טָאה רעמָאה .םיא

 ןָאטעג ןבָאה סע סָאװ רעבָא .ףָאלש ןופ ןקעוופיוא םיִא ןלָאז ןרעטרַָאּפער

 טָאה ָאד .ןלייצרעד וצ ןטימעגסיוא רע טָאה םעד ןגעוו ,קינ ןוא רעטלַאוװ

 -רעד ַא .טרישזַאדנַאברַאפ ןענעז טנעה סבייא זַא ,טקרעמַאב םיצולּפ רעמָאה

 טגערפעג ךיז רע טָאה ,רענעקָארש

 ? סָאד זיא סָאװ ---
 ,טע -- .טנעה ענייז ףיוא ןָאטעג קילב ַא בייא טָאה -- ? סָאד ,ָא --

 יד ןבָאה ,טנעה עליוה יד טימ שיפ םעד ןעיצ םייב .טשינרָאג זיא סָאד

 -נַאב יד ךיא לעװ ןגרָאמ .טנעה עניימ ןיא ןטינשעגנייא ךיז קירטשדןָאליינ

 .ןעמענרעטנורַא ןצנַאגניא ןשזַאד
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 ףיט .טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ בייא טָאה געוו לקיטש ַא ןײגּפָא ןכָאנ

 ןעגניזרעטנוא ןביוהעגנָא ןוא ןעגנול ענייז ןיא ךיור םעד טמעטָאעגניירַא

 ןַא ףיוא סעומש םעד ןעיצפיורַא טלָאװעג טָאה רע .לדיל עקסטַאדלָאס ַא

 ץלַא טָאה רע .ןעקנירט ןוא ןסע ןגעוו ןדער ?ביױהעגנָא ןוא עיניל ערעדנַא

 רע טָאה גנַאל .ןעקנַאדעג ענייז ןענעייל ןענַאק טשינ לָאז רעמָאה ידכ ,ןָאטעג

 ןייז זַא ,טוג רעייז טסייו בייא .ןטלַאהנָא טנָאקעג טשינ ליּפש יד רעבָא

 ךיז טוט סע סָאװ ןעז טנָאקעג טלָאװ תעד-רב רעדעי .רוסמ ַא זיא םינּפ

 ןטנעגילעטניא םעד זַא ,טסּוװעג רע טָאה וצרעד .המשנ רעד ףיוא םיא ייב

 טעוװ גנַאל זַא ,ןרַאנּפָא ןענָאק טשינ רע טעװ ,ּפָאק ןשירעיָאל םעד ,רעמָאה

 ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא לייוו ,טלגיזרַאפ ןטלַאה ןענָאק טשינ ןּפיל ענייז רע

 -נוזַאב ,ץרַאה ןייז ןענעפע ןענָאק לָאז רע ןעמעוו רַאפ ,טניירפ ןייא שטָאכ

 ןטָאנקעג זיא רעמָאה םגה .ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא בצמ םעד ןיא ,סרעד

 תוכז ַא טַאהעג ךָאד רע טָאה ,קינ ןוא רעטלַאװ סָאװ ,גייט ןבלעז םענופ

 ,םיא ןגעוו טגרָאזעג ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ךָאד זיא רע ,ןבייא ייב

 ףיוא ןפָאלעג זיא ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ,שטנעמ רעקנַארק רעד ,רעמָאה

 ןייז ןסָאלשרַאפ ןטלַאה ןענַאק רע טצעװ גנַאל יוװ זיא .ןכוז םיא גרעב יד

 ..? טניירפ ַאזַא רַאפ גנוצ

 קיצפופ ןוא ןביז לטיּפַאק

 טייקירעהעגנָא-סקלָאפ א ןענעקיילרַאפ וצ קידנעטשנָא טשינ

 טלעטשַאב ןוא לשיט ַא ייב טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה טניירפ ייווצ יד

 םוצ טדנעװעג ןעוועג ןענעז ןקילב סבייא .ןירענלעק רעד ייב סָאװ-סעּפע

 ףָאנ ןָאק רע זַא ,ךיז ןרעכיזרַאפ וצ ידכ .ךעטשיט ןטלטסעקעג ,ןטיור-סייוו

 .םינּפ ןייז טשרָאפעג טקרעמַאבמוא ,קיטייז רע טָאה ,ןרעמָאה ןעיורטעג
 טבייא ףיוא קילב ןייז טדנעוװעג רעמָאה ךיוא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רענייא ןטלָאװ ייז יו ,טנגעגַאב ךיז ןבָאה ןקילב ערעייז .םינּפ ןטנקלָאװרַאפ

 עטלּפָאט ַא ןבעגעג ןײרַא סיג ַא טָאה בייא .הבנג ַא ייב טּפַאכעג ןטייווצ םעד
 טָאה טײקשיטקַאט סרעמָאה .ךָאנ טלעטשַאב ןוא לעק ןיא שטאקס עיצרָאּפ
 :גנוצ סבייא טכַאמעג זיול טָאה ןפנָארב רעד .ץרַאה סבייא טקיאורַאב רעכָא

 יד טליפעג טשינ בָאה ךיא .ןגייווש ןיימ ןסירעצ טסָאה ,רעמָאה ---
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 -רעוו ןענעז ןטייצ ערעזדנוא ןיא זַא ,ביילג ךיא .ןדער וצ טייקידנעווטיונ

 ,ןדעררַאפ ןָאק'מ .ןעגנערב ןדָאש ךס ַא ןענָאק רעטרעוװ .םס שממ -- רעט

 בָאה ,רעטרעוו ןופ ףליה רעד טימ .ןדעררעביא ןוא ןדערוצ ,ןדערנייא

 רעטרעוו ןענעז לָאמַא .ןָאט ףושיכ וליפַא ןעמ ןָאק ,טנעיילעג לָאמַא ךיא

 ,סרעקידיירּפ-תמא ןוא-רשוי ,םימכח ,םיאיבנ ןופ רעליימ יד ןיא ןעוועג

 ,תמא זיא'ס .סענַאטַאלרַאש ןוא םינָארַאנ ייז טימ ןרילגנָאשז ,רעבָא טנייה

 -- .טייקרעטיב טימ ןעוועג ךישממ רע טָאה -- ,ןפָאלטנַא עקַאט ןיב ךיא

 .טלקעעג טושּפ ךימ טָאה סע 1 ןפָאלטנַא ןיב ךיא סָאװרַאפ וטסייוו ,רעבָא

 ווו ,ץַאלּפ ַא ןופ קעװַא ךימ טביירט סע זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג בָאה ךיא

 'עמירַאב סרעטלַאװ ןרעיוא יד ןיא טצלירגעג ןבָאה רימ .הליבנ ַא טגיל סע

 -גיוו יד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגיל רעייז .רעטכעלעג-ןגיצ סקינ ןוא ןעייר

 סגָאדלוב ענעסערפעגסיוא ,עטלַא יו ,םשור םעד טכַאמעג טָאה ןלוטש

 ,ןלוטש-סָאבעלַאב רעייז ףיוא ליופ ןגיל

 טימ טייטש סָאװ ,לגניי ןיילק ַא ןופ ןָאט ַא טימ טדערעג טָאה בייא

 ןזייװַאב ךיז לוו רע ןוא רעטומ רענעגָארטעצ ןייז ןבעל טנעה עטקיטולברַאּפ

 רעטומ יד ןעוו ,טשינ וליפַא טנייוו ןוא טייקטסיירד ןייז טימ רעטומ רעד רַאפ

 רעד טימ ,ליטש ןסעזעג זיא רעמָאה .דנוװ ןייז ףיוא דָאי ןקידנענערב טסיג

 ןגיוא יד ןיא ןבייא טקוקעג ןוא סעינָאלד ענייז ףיוא טרַאּפשעגנָא עבמָאג

 -רָאפ ןוא טערַאגיצ ןייז ןופ ךיור םעד ןבעגעג זָאלב ַא טָאה בייא .,ןיירַא

 : טצעזעג

 םעד טפיוקעג בָאה ךיא זַא ,ךיוא וטסביילג יצ ,רימ גָאז ,רעמָאה --

 ?שיפ

 טלָאװ רע יװ ,טכַאלעצ רעמָאה ךיז טָאה -- !וטסניימ סָאד ,ָא --

 .ןינע ןקיטכיו טשינ םעד טריזילעטַאגַאב

 טשינ שיפ םעד בָאה ךיא זַא ,ךיוא וטסביילג יצ .ָאי ,ךיא ןיימ סָאד --

 ?טנעה ענעגייא עניימ טימ טּפַאכעג

 טקוקעג ןוא ,טייקרעכיז טימ טרעפטנעעג רעמָאה טָאה --- !ןיינ --

 סיוא ךיז טכַאל רע זַא ,ןקיטעטשַאב וצ ידכ ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג ןבייא

 ,דייר סמענעי ןופ

 סבייא ףיוא יוט רעשירפ סנּפָארט יװ ןלַאפעג ןענעז רעטרעוו סרעמָאה

 ,טומ ןבייא ןבעגעגוצ טָאה "ןיינ; םעד ןופ ןָאט רעקיטכירפיוא רעד .טימעג
 ,ץרַאה ןייז ןופ ןרעיוט יד ןרעמָאה רַאפ ןענעפערעדנַאנופ טיירב לָאז רע זַא
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 "רעד ןעװעג ץלַא רע זיא ליומ סרעמָאה ןופ "ןיינ, ןקיטליגטנַא םעד זיב

 רעקידנצייר ַא רַאפ ץרַאה ןייז טנפע סָאװ ןַאמרעגנוי ַא יו טקנוּפ ,ןגָאלש

 םיא טרעפטנע יז ןוא ,ריא וצ ןליפעג עכעלטפַאשנדייל ענייז ןגעוו ,יורפ

 ,ןײגרעבירַא טעװ סע .טשינרָאג זיא סע .רעביל ןיימ ךיז קיאורַאב : טֹושּפ

 ...ירערעייט ןיימ

 -טרעווכעטש יד ןעוו ,טריוורענעד טשינ ךימ ןטלָאװ רעטרעוו סטָאבָאר

 -עג בייא טָאה -- .םיא ייב טפַאשניוװעג ַא ןרָאװעג טשינ ןטלָאװ ךעל

 קיסַאּפ טשינ ַא טימ ןּפַאכסױרַא לָאמַא ךיז ןָאק שטנעמ ַא --- .טקיטייוו

 ןרזחרעביא עקידרדסכ סָאד רעבָא ,שטנעמ ַא יו רעמ טשינ זיא'מ ,טרָאװ

 -נוה לָאמ ַא .זדלַאה ןזיב ןעגנַאגרעד ןיֹוש רימ ןענעז ןטייקיזָאלניז עלַא יד

 טשינ שיפדיי םענופ שיילפ סָאד טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה טרעד

 דיי םעד יװ ,ןרַאנוצּפָא רעווש יױזַא טקנוּפ זיא שיפדיי םעד .ןסע טלָאװעג

 ;ערטיכ ןוא ץרַאװש ןענעז ,ידוהַאי רעד ייס ןוא שיפדיי רעד ייס ,עדייב .ןיילַא

 םענייא ןדעי .טלעוו א ןעגנילשנייא ןליוו סָאװ רעליימ עטיירב ןבָאה עדייב

 .ןטיײקשירַאנ עקיליב עכלעזַא ךָאנ ןוא ,עקינייז סָאד וצ טיצ

 ףיוא טקוקרַאפ ךיז ןוא םינּפ ןופ סייווש םעד טשיװעגּפָא טָאה בייא

 רעייז וצ ןעמוקעגוצ זיא סָאװ ,לדיימ ןייש ַא ןופ סיפ עטזױלבטנַא ,עגנַאל יד

 -ענוצ ,לטסעק טיירב ַא ןעגנָאהעגנָא טַאהעג ךיז טָאה לדיימ סָאד .לשיט

 עקיטכיל סָאד .עטעקַאנ ַא עציײלּפ ריא .עמשַאט רענעדייז ַא וצ טקיטסעפ

 עריא .טלכימשעג שירעריפרַאפ ןבָאה ןייצ עסייו יד ןוא סריא םיִנּפ

 ןליו סנעמלטנעשזד ייוצ יד יצ ,טגערפעג ןבָאה ןגיוא עיורג-קיטכיל

 ןעמונעג ,לכיימש ַא טימ טרעפטנעעג ריא טָאה בייא .ןטערַאגיצ רעדָא ןרַאגיצ

 סָאד .טָאוקנַאב ַא לטסעק ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא ןטערַאגיצ ךעלקעּפ ייווצ

 יד ביֹוא ,קידתודוס-בלַאה ןבעגעגוצ ןוא טקנַאדעג ךעלפעה טָאה לדיימ

 טצוװ ,לטסעק ןיא טשינ ןעעז ייז סָאװ ,סעּפע ךָאנ ךיז ןשטניוו טייללטנעשזד
 ..קנווו ַא ףיוא זיולב ןעניד וצ טיירג ןייז יז

 ךָאנ דלַאב ןוא רַאב טייז רענעי ןופ טרעהרעד ךיז טָאה יירשעגסיוא ןַא
 ןופ עמיטש-סָאב ַא ןוא יורפ רעקירעזייה ַא ןופ רעטכעלעג קיכליה ַא םעד
 סָאװ ,ןשיװַאלק יד ףיוא טקַאנקעג טייהרערוכיש טָאה טסינַאיּפ רעד .ןַאמ ַא
 ןטלײטעגּפָא םעד ,ןַארָאטסער םעד ךיוא ןוא רַאב םעד טלמוטרַאפ טָאה
 ןיא טריפעג ןבָאה סָאװ ךעלּפערט טכעלטע יב רעיוט טיירב ַא טימ
 רעד ףיוא טגײלעג טשינ טכַא ןייק ןבָאה בייא ןוא רעמָאה .רעדינ רעד
 רעטייוו לשיט רעייז ייב ןענעז ייז .קנעש רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ המוהמ
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 רעגניז בקעי

 -קעװַא זיא לדיימ סָאד ןעוו .טרעטשעגמוא סעומש רעייז טימ ןעגנַאגעגנָא

 : ןפורעגנָא רעמָאה ךיז טָאה ,ןעגנַאגעג
 ןשטנעמ רעמ ךָאנ רעבָא ,ךס ַא ןסייוו סָאװ ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע --

 טנַארָאנגיא ןַא .ןסיוו -םומינימ ַא וצ ךס ַא טלעפ סע ןעמעוו ,ןַארַאפ ןענעז

 שטנעמ רעגולק ַא .גנוצ ןייז ןרילָארטנָאק וצ ןעוו לכש ןייק טשינ טָאה

 .ןבעגרַאפ וצ ןעמעוו טסייוו ןוא טנכערַאב ,טריזילַאנַא ,רעבָא

 ןלעוװ סָאװ רעטרעו עקיסַאּפ יד ןענעז סָאד זַא ,טביילגעג טָאה רעמָאה

 ןכַאמ ליוו רעמָאה זַא ,טריּפשעג רעבָא טָאה בייא .םירוסי סבייא ןכַאװשּפָא

 -רַאפ ייברעד ליוװ ןוא לעטָאה םעד ןיא גנוריסַאּפ עצנַאג יד טלעגניילק וצ

 ךיז טָאה רעמָאה .ןקינ ןוא רעטלַאװ ךיוא ןוא ןבייא -- םידדצ עדייב ןקידייט

 "קַארַאכ ןוא ןטפַאשנגייא ענייז וצ ןוא ןבייא וצ עיטַאּפמיס רעפיט טימ ןגױצַאב

 ןופ תולרוג יד לייוו ,ןבייא וצ טייקטנעָאנ ַא טליפעג טָאה רע ,ןכירטש-רעט

 ךס ַא טַאהעג ןבָאה -- רעדנעלריא ןוא ןדיי -- רעקלעפ סנדייב ערעייז

 ןפמעק ןוא ןבערטש סָאד ,רוטַארעטיל ,עטכישעג ,עיצידַארט : סקידתופתושב

 רעייז טימ ןדנוברַאפ ףיט ןעוועג רעקלעפ עדייב ייב ןענעז טייהיירפ רַאפ

 ןוא טפַאשטניירפ רעפיט טימ ןבייא ןעקנָאשַאב טָאה רעמָאה .עיגילער

 .טייקכעלרעדירב

 זַא ,ןייז ךעליירג ןָאק סע .בייא ,ריד וצ טניווועגוצ ךיז בָאה ךיא --

 ערעייז ןרַא טשינ ךיד ןלָאז ,ךיד ךיא טעב .ריד ןָא ןייז רעוש טעוװ רימ

 ,דייר
 ןסבָאקישזד ףיוא טקוקעג ידערקעמ טָאה ליפעג-דלוש ןימ ַא טימ

 ןוא לרוג סבייא בילוצ טקירעדינרעד ןוא טמעשרַאפ טליפעג ךיז טָאה רע

 -רעד ךיז טָאה רעמָאה .טייקטריגעליווירּפ רענעגייא ןייז בילוצ סרעדנוזַאב

 טנעז ,רענַאקירעמַא ,ריא, :דנַאלשטייד ןיא גָאז ַא סרעלטעצַאק ַא טנָאמ

 טָאה טייקידלושטימ עקיזָאד יד .."סנכערברַאפ עשישטייד יד וצ םיפתוש

 טָאה ,גָאז רעקיזָאד רעד .םינּפ ןייז ףיוא טנערבעג ,ןכייצ-ןיק ַא יוװ ,טציא

 טָאה טציא ןוא ,טינש ַא ןבעגעג זיולב ,עיסוקסיד רעסייה רעד ןיא טלָאמעד

 -כערַאב טשינ רעד בילוצ ורמוא טפַאשרַאפ םיא ןוא טקיטייוװעג דנּוװ יד

 .רבח ןטבילַאב ןייז ןופ גנוקידיילַאב רעטקיט

 רעלַארעביל ןוא רעטנעגילעטניא סלַא .טרימירּפעד ןעוועג זיא רעמָאה

 ןשטנעמ ןפַאשרַאפ סָאװ ,סעדווירק יד ןעגנַאגעגנָא רעייז םיא ןענעז שטנעמ

 סע ןכלעוו ףיוא זומ רע זַא ,טכילפ עכעלרעניא ןַא טליפעג טָאה רע ,ןדייל

 "וצסױרַא םיא ןוא גנומיטש סבייא ןריזימינימ וצ ווּורּפ ַא ןכַאמ ןפוא זיא
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 טמוק סָאװ ,טַאט רעטוג רעדעי ,רעבָא .טײקנגָאלשרעד ןייז ןופ ןעמענ

 -- טײקיצרַאה רעכעלשטנעמ ףיט ןופ טשינ ןוא ליפעג-טכילפ ַא ןופ סױרַא

 סָאד .ןלַאפ עכלעזַא ןיא ,טפָא טעשעג רעבירעד .גנוגנערטשנָא טרעדָאפ

 סױרַא טמוק ,טקילפנָאק ןכעלרעניא םעד ןקעדרַאפ וצ טָאטשנָא .עטרעקרַאפ

 :רעטרעװ סבייא טקנעדעג טוג טָאה רע .טפַאשיירטעג ענעבירטעגרעביא

 ןייטשרַאפ ןלעוװ ןוא ןטכַארטנײרַא ןלעװ טשינ ךיז לָאז רעמָאה לפיוו זַא

 ייב טכַארטעג טָאה רע .ןדייל סרעמָאה טשינ ךָאד ייז ןענעז -- ןדייל סבייא

 -דנעטשרַאפמוא ןַא סעּפע ןזייווצסױרַא טשינ ידכ ,ךַאװ ןייז זומ רע זַא ,ךיז

 ,דלודעג ןבָאה רע זומ ,רעמָאה טכַארט ,רקיע רעד .טייקכעל

 ןופ רעפרַאש ןענעז ןקירעדינרעד ןוא ןקידיײלַאב סָאװ רעטרעוו ---

 ךרודַא ןכעטש ייז -- .שינעמעלקצרַאה טימ טגָאזעג בייא טָאה -- ,ןטענגַאב

 ןופ ןצלָאמשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד יװ ןעזעג טסָאה וד !ןטייז עדייב ןופ

 זיול א קיעפ טשינ וליפֲא ןיב ךיא זַא ,טנשרדעג טָאה קינ ןעוו ,דיירפ

 = ,רעמָאה ...לקיטרַא דנילב ַא ,גנוריצ ןפיוקרַאפ רָאנ ןָאק ךיא זַא ,ןּפַאכ וצ

 ןיא טשינ ךיז טלדנַאה סע -- גנורעטיברַאפ טימ ןעוועג ךישממ בייא טָאה
 יד ףיוא ןבָאה דייר ענייז גנוקריוו ַא רַאפ סָאװ רָאנ ,טגָאז רענייא סָאװ םעד

 ?ןדיי יבגל יײז יב טקעװרעד ןרעװ סע ןליפעג ַא רַאפ סָאװ ,סרערעהוצ

 טָאה -- ?ףיוא ךיז וטסגער סָאװ ?טכָאקעגפיוא ױזַא וטסיב סָאװ --

 ,ןסירעגרעביא רעמָאה םיא

 ןוא ןעיירפ ךיז ךיא לָאז רשפא ? ןגָאלשעגרָאפ וטסלָאװ ןעד סָאװ --

 ןופ גנולדנַאה ַאזַא -- .טכַאדרַאפ טימ טקוקעגנָא בייא םיא טָאה --- ? ןכַאל

 .רעמָאה ,דיירפ ןייק טשינ טפַאשרַאפ םירבח

 שטנעמ רעקידלכש ַא -- .טצפיזעג רעמָאה טָאה -- סייוו ךיא .ָאי ---

 סָאד ,ןצַאלּפ ןָאק ץרַאה סָאד .טלעוו רעקידלכש טשינ ַא ןיא ןבעל טשינ ןָאק

 סָאד ןוא ,ךעלשטנעמ ןענעז ןקיטייוו ...ןריסלוּפ ןרעהפיוא ןָאק ץרַאה עניילק

 עטצעל יד -- .תורוד עצנַאג ךרוד לָאמַא ךיז טרעה ,ןטלוװעַאב ַא ןופ יירשעג

 ךיז רַאפ יו ,קידנעקנעדכָאנ ,ןרעױדַאב טימ טגָאזעג רעמָאה טָאה רעטרעוו
 ,ןילַא

 לעוװ -- טצעזעגרָאפ בייא טָאה -- ,ןכַאל םייב ןטלַאה לעוװ ךיא ביוא --

 טימ .ןײרַא םינּפ ןייז ןיא טסיופ ַא טימ ,גנוטכַארַאפ טימ ןכַאל םיא ןופ ךיא

 --- ןייצ יד טימ טצירקעג בייא טָאה --- ,רעמָאה ...ןכַאל ךיא לעװ רעניײצקַאב

 טימ טמערָאעג טשינ ןעייג ןעיירעצעה .טייצ ןופ עגַארפ ַא רָאנ ןיא סע

 רָאנ זַא ,רימ טגָאז ץרַאה ןיימ .ןעקנירטרעד ןקינ םעד לעװ ךיא .טפַאשרבח
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 ךיא לייוו ,טציא זיב ןָאטעג טשינ סע בָאה ךיא .ץלַא ןיא קידלוש זיא רע

 ןיימ בילוצ םיא טימ ךיז גָאלש ךיא זַא ,ןעײרעלּפַאלּפ ןופ סיוא ךיז טיה
 םעד ךיוא .רעסַאװ ןעמּוװשעגּפָא גנַאל ןופ ןיוש זיא סָאװ ,עטבילעג-לוקסייה

 .ןעקנירטרעד ךיא לעװ ,ןרעטלַאװ ,םענייז רבח

 רע -- .ןטעבעג רעמָאה ךיז טָאה -- ?ןרעטלַאװ ןופ וטסליוו סָאװ ---

 ,בייו ןייז ביל טשינ טָאה רע זַא ,ןסיו טספרַאד .אנקמ טושּפ ךיד זיא

 זיא יז ןעוו .טרַאנעגּפָא םיא טָאה יז זַא ,םעד טימ םורַא ךיז טגָארט רע

 יד .ןבָאה הנותח ריא טימ טזומעג רע טָאה שדוח ןטרעפ ןיא ןעוועג ןיוש

 טשינ רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז ,רעבָא .עליטש דָארג ןענעז ענייז ךעלגניי ייווצ

 ,ןענידרַאפ ןייג וצ ןעגנוווצעג ןעוועג רע זיא טייחרעגנוי .עביל ןייק טליפעג

 טײקטסוּפ ַא רע טליפ ךָאד ןוא ,ךייר רע זיא טציא .זיוה ןיא ןפלעה וצ ידכ

 .םירבח ענייז אנקמ זיא ןוא שירַאנ ןוא טסָארּפ זיא רע .ךיז םורַא

 טיג ,ריד ייב טעז רע סָאװ גלָאפרעד לסיב סעדעי .ךעלקילג ןענעז סָאװ

 טלעג טגרָאבעג לָאמ עלַא םיא וטסָאה ,וצרעד .ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא םיא

 טוג ןעוועג עקַאט טסיב וד .טליּפשרַאפ שירעדנעוװשרַאפ סָאד טָאה רע ןוא

 רעטלַאװ .ריד וצ טקידלושרַאפ ןעועג לָאמ עלַא רעבָא זיא רע ,םיא וצ

 ,ץרַאה ןייז ןיא ףיט .טײקטסָארּפ ןייז סיוא טצונ קינ ןוא קַאטסָארּפ ַא זיא

 יו רעבָא זיא קינ .רבח ןתמא ןַא יו ביל ךיד רעטלַאװ טָאה ,ךיא ביילג

 ריא בילוצ יז טרעטַאמ ןוא בייוו ןייז טרַאנעג רע .זָארג ןיא גנַאלש ַא

 קיניװ טָאהעג טָאה רע ךיוא זַא ,זיא תמא רעד .ריד וצ עביל רעקילָאמַא

 זייב ןעוועג לָאמ עלַא ,רוכיש ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .ןבעל ןייז ןיא עביל

 "וצפיוא ידכ ,ןטעברַא ןייג טפרַאדעג טָאה רעטומ ןייז .םיא וצ גנערטש ןוא

 יז זיא ,עכריק ןיא ןעגנַאגעג קיסעמלגער זיא יז שטָאכ .זיוה סָאד ןטלַאה

 ריד זיא בייוו ןייד סָאװ טסירדרַאפ םיא .ןגָאלשרעד ןעוועג לָאמ עלַא רעבָא
 ןוא ביל ךיד ןבָאה סעיָאב יד .טוג ריד ייב ןעייג ןטפעשעג יד ןוא יירטעג

 זומ רע זַא ,טליפ קינ רעבָא ,טנעדיזערּפ רעד ןייז טסלָאז ֹוד זַא ,ןליוו ייז

 וצ ךיז ןגָאלשרעד וצ ידכ ,ןיײרַא טנעה ענעגייא ענייז ןיא לרוג םעד ןעמענ
 ,ייז ןריפ סָאװ תוביס יד ןענעכערסיוא ןָאק ךיא .ןבעל ןיא עיציזָאּפ ַא

 ןטייב ,רעבָא טָאד ןעד טצעוו יצ .ןגעוו ערעטצניפ ףיוא ,ןקינ ןוא ןרעטלַאװ
 +! גונעג ..,? עיצַאוטיס יד

 "רַאפ ךיז טָאה רע .ליטש ןרָאװעג לָאמ ַא טימ זיא ידערקעמ רעמָאה

 טָאה ךָאד ןוא ,ןבייא ביל טָאה רעטלַאװ; :טכַארטעג ןוא ןבייא ףיוא טקוק

 ,סענזיב ענייז ןיא גלָאפרעד ןבילוצ טנייפ םיא טָאה קינ .םיא רַאפ ארומ רע
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 ,בייא ןוא .םיא רַאפ ארומ רע טָאה ךָאד ןוא ,ןעיורפ ייב ןוא סעיָאב יד יד ייב

 רעווש זיא םיא ןוא זָאלפליה זיא בייא תעב ,רעכָא .ןדייב ייז רַאפ ארומ טָאה

 ןצנעװקעסנָאק ןייק טימ טשינ ענעי ךיז ןענכער ,ןָאט סטכעלש סעּפע ייז

 .םירוסי עטקיטכערַאבמוא ךס ַא ,ןבייא ,םיא ןפַאשרַאפ ןוא

 םעד ןקידיײטרַאפ וצ בוח ןכעלשטנעמ ןייז רַאפ טליפעג טָאה בייא

 טַאהעג ךיז טָאה רע .ןדיי עלַא ןופ ,סעדייז ענייז ןופ ,רעטָאפ ןייז ןופ דובכ

 ,רימ וצ תונעט בָאה ,ךימ לדיז ,ןייפ ןוא טוג, :ןשינעטכַארט ענעגייא ענייז

 ןייק ןיירַא טשינ ךעטש רעבָא ,זיא טרָאק רעד ןיא סָאװ ,ץלַא רימ גָאֹז

 רעטניה ןעיירעצעה ןוא סנגיל ןייק טשינ טײרּפשרַאפ ,ןקור ןיימ ןיא רעסעמ

 .ןטַאט ךרוד סָאד זייוו ,טסגָאז וד יו ,רבח ַא טסיב וד ביוא .ןגיוא ןעניימ

 :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ןרעמָאה וצ ןוא

 טדנעוועג ןענעז רעטרעוו עקיזַאד יד ןעוו ,טרַאעג טשינ טלָאװ ךימ --

 עלַא יד רעבָא .ןיטשַאב לטעטש ןיימ רימ ןָאק ךיא ,ךעלנעזועּפ רימ וצ

 ןיימ ףיוא ,ןדיי עלַא ןופ ןובשח ןפיוא טגָאזעג רעבָא ךָאד ןרעוו רעטרעוו

 ןוא ךימ טשינ ןענָאק סָאװ ,ןדיי ףיוא ןוא יורפ ןיימ ,רעטומ ןיימ ,רעטָאפ

 ןָאט וצ לעפ-ןרעב רעד טימ השעמ יד טָאה סָאװ .ייז טשינ ןוא ךיד טשינ

 ןטכַארט סָאװ ןדיי טימ ןוא ןשרַאק-םילשורי טימ ,טפַאשטניירפ רעזדנוא טימ

 ?זדנוא ןגעוו טשינ

 פיל ןייז ןגיוצרַאפ רעמָאה טָאה -- ? דיי ןייק טשינ ןעד טסיב וד --

 וד זַא ןוא ?םַאטשּפָא ןייד טימ ךיז טסמעש וד -- .לכיימש ןביל ַא טימ

 ,סיוא טעז סע יװ ?ןענעקיילרַאפ סָאד ןעד וטסנַָאק ,ןלעוו וליפַא טסלָאז

 וטסליוו .דיי ַא טסיב וד זַא ,טגָאזעג טָאה רעטלַאװ סָאװ ןדירפוצמוא וטסיב

 ?טיײקירעהעגנָא-סקלָאפ ןייד ןענָאמרעד ריד לָאז ןעמ זַא ,טשינ עקַאט

 ןעוועג וטסלָאװ ,טנָאמרעד טשינ סָאד ריד טלָאװ רעטלַאװ ןעוו ,סע טסייה

 רעטלַאװ סָאװ םעד ןופ טשינ ןדייל ענייד ןעמוק ,סיוא טעז סע יוװ .ןדירפוצ

 ביולג ךיא .סקעלּפמָאק-טיײקיטרעװרעדנימ םענעגייא ןייד ןופ רָאנ ,טגָאז

 וצ קידנעטשנָא טשינ זיא סע .ּוד יװ ױזַא ןטכַארט ןדיי עלַא זַא ,טשינ

 ןַא זַא ,טרעהעג לָאמ ַא וטסָאה .טיײקירעהעגנָא-סקלָאפ ַא ןענעקיײלרַאפ

 ,רעדנעלריא ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןגָאז ןלָאז רעדנעלגנע ןַא יצ רעדנעלריא

 טסיב וד ,רעדנעלריא ןַא ןיב ךיא ,בייא ?רעדנעלגנע ןייק טשינ רעדָא
 ,..זָארג ןיא גנַאלש ַא זיא קינ ןוא רַאנ רענעסירגעּפָא ןַא ןיא רעטלַאװ ,דיי ַא

 ןופ .דייר ערעייז ןצרַאה םוצ ךיז טסמענ וד סָאװ ,בייא ,טרעדנּוװ ךימ

 זיא'ס זַא ,ןסיוו טסלָאז --- ןבעגעגוצ טָאה רע -- ? ךיז וטסקידײלַאב ןעמעוו
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 טמענ ,שטנעמ ַא ןפָארטש לי טָאג ןעוו, :טגָאז סָאװ לטרעוו ַא ןַארַאפ

 "לבכש םעד וצ םיא ייב רע

 םעש ךיא -- .הזגור טימ ןסירעגרעביא בייא םיא טָאה -- ,ןיינ --

 ,דיי ַא ךיא ןיב יאדווא .דיי ַא ןיב ךיא סָאװ םעד טימ טשינ ךיז

 ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ןוא ןגָארטעגסיױא ךימ טָאה עמַאמ עשידיי ַא
 -- ?טסעז .ןעװעג למ ךימ ןעמ טָאה טרָאד ,לָאטיּפש-ןלָאקניל םעד ןיא

 זָאנ ץיּפש ןייז ןגיובעג ןוא םינּפ ןייז ףיוא גנוגעווַאב ַא טכַאמעג רע טָאה

 ריא טימ ןביילב ןיוש לעװ ךיא ,טסעז -- .סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא

 ךיא .ךעלרעכעל ...? טיוה ןייז ןטייב שטנעמ ַא ןעד ןָאק .ןבעל ץנַאג ןיימ

 ךיא -- ,טכַאלעצ שיטרַאקַאס ךיז טָאה רע -- .ןָאט טשינ ללכב סָאד ליוו
 ַא רָאנ ,קינטיב ַא יו דרָאב ןייק טשינ .דרָאב ַא ןסקַאװ ןזָאל ךיז לעװ

 ןעוו ,וטסעז טלָאמעד .עקלמרַאי ַא ןָאטנָא ךיז לעװ ןוא ,שממ דרָאב עשידיי

 רעבָא .ןעיירפ קרַאטש ךיז ךיא לעװ ,ןטעּפשּפָא ןלעװ קינ ןוא רעטלַאװ

 טימ לופ זיא ץרַאה ןיימ .טניירפ עניימ טימ ךיז ךיא םעש טציא ,טציא

 טריסערגָארּפ טָאה טייהשטנעמ יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא סָאװ ,השוב ןוא רעצ

 ,םָאטַא םעד ןטלָאּפשעג ןיוש וליפַא ןוא ,עימעכ ,עיגָאלָאיב ,ןיצידעמ ןיא

 עלַא טעמכ ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ןעלמיה יד רעטנוא ךיוה ןעילפ ייז ןוא

 ןענָאילימ טיײרּפשרַאפ ןרעוו'ס ןוא ןביירש ןוא ןענעייל ןיוש ןענָאק ןשטנעמ

 ,ןשטנעמ ךיז ןעניפעג טייצ ַאזַא ןיא ,תונווכ עכעלדירפ ןוא עטוג טימ רעכיב

 ןשטנעמרוא יוװ ףיוא ךָאנ ךיז ןריפ סָאװ ,טניירפ ענעגייא עניימ ןשיווצ

 שידיי ַא טפָא טצונַאב רעטָאפ ןיימ .ךיז םעש ךיא ,רעמָאה ,ךיז םעש ךיא

 ךיא לעװ .ןענעז טניירפ ענייד רעוו רימ גָאז; ,טגָאז סָאװ לטרעװכירּפש

 .? ךיז םעש ךיא סָאװרַאפ ,רעמָאה ,טסייטשרַאפ ."טסיב וד רעוו ,ןגָאז ריד

 ..1 רימ ןגעוו ױזַא ןדער וצ ייז ןבָאה טכער ַא רַאפ סָאװ ,וצרעד

 רע יו ,טעּפמיא ַאזַא טימ רעטרעוו ענייז טגָאזעגסױרַא טָאה בייא

 גונעג ןבָאה טשינ טעװ רע זַא ,ארומ סיוא ,ןקיטפערק טלָאװעג ייז טלָאוו

 ןטעדליבעג םעד וצ יורטוצ ךס ַא טַאהעג טָאה רע .ןעגנערבוצסיורַא יז טומ

 -ליבעג יד ןוא טפַאשטניירפ יד רעבָא ,ידערקעמ רעמָאה ןלַארעביל ןוא

 ןעוו ,רקיעב ,ריױּפַאק טלעטשעג טפָא םיא ךיז טָאה ןרעמָאה ןופ טייקטעד

 עסיורג ןייז ךיוא ןענָאק ןשטנעמ עטעדליבעג זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 סָאד ןבעגעג ןיירַא סיג ַא טָאה רע ...דנַאלשטיײד ןיא עטנרעלעג יד יו ,םיעשר

 ..טענילכרַאפ שזַא ךיז טָאה רע זַא ,זדלַאה ןיא טיװעקַא זָאלג עצנַאג

 -רעביא טכייל טשינ ללכב זיא סע :טכַארטעג טָאה ידערקעמ רעמָאה
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 ןעמָאקליװ טשינ זיא'מ ןוא רעדמערפ ַא זיא'מ זַא ,ןשינערעהוצנָא ןגָארטוצ

 טָאה ןעמ ןעמעװ םירבח עבלעז יד סָאד ןענעז וצרעד ןוא ,םירבח ןשיווצ

 ןַאד טגָאז רע .ןתוליכר עסואימ ןטײרּפשרַאפ ייז אקווד ןוא ,ןָאטעג סטוג

 : ןבייא וצ

 זיא יצ -- רעמָאה טלכיימש -- ,טכער ,טסגָאז וד סָאװ םעד ןגעק ---

 יז ןַא ,טסגָאז וד ? טייקיטכערעג יוװ ךַאז אזַא ןַארַאפ טייצ עקיטנייה ןעד
 ןטימ טלקָאשעג רע טָאה -- ,ריד ןגעוו ןדער וצ ױזַא טכער ןייק טשינ ןבָאה

 ןלָאז סָאװ ,ןצעזעג ןטייצ עקיטנייה ךיז טכַאמ רענייא רעדעי -- .ּפָאק

 -כערעג ןגעוו טשינרָאג טכַארט ךיא .םישעמ ענעוטעגּפָא ענייז ןקיטכערַאב

 ךיא עכלעוו טימ ןעמעלבָארּפ עניילק יד ןגעװ טשינ דער ךיא ,ָא .טייקיט

 -טלעוו ,ןכַאז עסיורג ןגעוו דער ךיא .טכירעג ןיא ןעניישרעד ךעלגעט ףרָאד
 גנוניימ ןיימ .טשינ ירמגל ךיא טכַארט ,ייז ןיא טייקיטכערעג ןגעוו --- ןכַאז

 ןטכילפ ,ןטייווצ םוצ רענייא ןטכילפ ןבָאה םירבח ,ןשטנעמ .ערעדנַא ןַא זיא

 זיא טכילפ ַא .גנַאװצ רעטנוא טכַאמעג ןרעוו סָאװ ,ןצעזעג ןופ רעמ ןענעז

 ןרעװ ןצעזעג תעב ,ליפעג ןופ סױרַא טגנירד סָאװ ,גנולדנַאה עקיליוויירפ ַא

 ןגעוו ןדער טשינ רימ וצ וטסלָאז רעבירעד .ךיז טניול סע יוװ יֹױזַא טכַאמעג

 ןוא שיט ןרעביא ןגיובעגרעביא ךיז טָאה רע --- .טייקיטכערעג ןּוא טכער
 ךיז ףרַאד ,ןדע-ןג ןיא ןציז וצ ףיוא לוטש ַא ,בייא ,טסייטשרַאפ -- טגָאזעג

 ..דרע רעד ןופ ןעגנערבטימ שטנעמ ַא

 ןייז טעשטשַאלעג ןבָאה ,טלכיימשעג ןבייא ןבָאה רעטרעוו עקיזָאד יד

 ָאטשינ זיא'ס זַא ,גנוניימ סרעטָאפ ןייז טימ טמיטשעג ןבָאה ייז -- המשנ

 ךיי ןייא ביוא .דיי רענלצנייא ןַא יו ,שינעפעשַאב ַאזַא טלעו רעד ףיוא
 -- דיחי םעד ןופ תוירחא סָאד טלעוו עצנַאג יד טפרַאװ ,הלווע ןַא טײגַאב

 ןעמעו טימ ,סטוג סעּפע דיי רענלצנייא רעד רעבָא טוט .ןדיי עלַא ףיוא

 טלדנַאהעג טָאה דיי רעקיזָאד רעד זַא ,ייז ןגָאז ,טלעו יד טגנילק סע

 ןדיי עסיוועג יוװ ,ןענעפנח סָאד ןפלעה טשינ ךיוא טעװ ןדיי ַא .טסירק ַא יו

 .ידיי ַא זיא דיי ַא .ןביולג
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 קיצפופ ןוא טכַא לטיּפַאק

 ןגָאלשעג ךיוא טָאה וניבר השמ

 -עג טָאה רע .ןסבָאקיישזד בייא טליפעגטימ טָאה ידערקעמ רעמָאה

 ערַאבעזמוא יד ןלייהרַאפ טשינ ןענָאק רעטרעוו-טסיירט וליפַא זַא ,טסוװ

 רעייז ןיא טכַאמעג דייר ערעייז טימ ןבָאה קינ ןוא רעטלַאװ סָאװ ,ןדנווו

 ןישַאמ:ףַארגָאידרַאק ַא וליפַא סָאװ ,םירוסי ןענעז סָאד .ץרַאה סטניירפ

 ןילַא רע יו ט'הרוחש-הרמירַאפ ןסעזעג זיא רעמָאה .ןּפַאכפיוא טשינ ייז ןָאק

 טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עכעלרעטָאפ ןימ ַא .רעטקידיײלַאב רעד ןעוועג טלָאװ

 .טימעג ןייז טשרעהַאב טָאה דייר עקידתוירזכא סרעטלַאװ ןוא סקינ רַאפ

 םיא ןוא ּפמוז םעד ןופ טניירפ ןייז ןעמענסיורַא טלָאװעג רעייז טָאה רע

 תעב .טייקמיטניא ןוא טפַאשרבח ןופ ,דיירפ ןופ געוו ַא ףיוא ןריפסיורַא
 טּפַאכעגרעביא ןוא ןפנָארב םעד ךיז ןיא ןײרַא סיג ַא ןבעגעג טָאה בייא

 ןעוועריקרַאפ טריבורּפ ןוא טייצ יד טצונעגסיוא רעמָאה טָאה ,םעטָא םעד

 / .געו ןרעדנַא ןַא ףיוא סעומש םעד

 רעמיצ ןיא םיא וצ ןבײלקנײרַא ךיז לָאז בייא זַא ,ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע

 ,רעמָאה ןוא בייא ,זיולב עדייב ייז ןלָאז ןגרָאמ זַא ןוא טכַאנ רעביא ףיֹוא

 קורד ַא טביאעגסיוא ךיוא טָאה רע .שיפ ןּפַאכ לפיש רעדנוזַאב ַא ןיא ןרָאפ

 עלַא יד ןופ סורדרַאפ םוש ןייק ןזײװסױרַא טשינ לָאז רע ,ןבייא ףיוא

 ןוא ןרעטלַאװ ןופ טרעהעג לַאפוצ ַא ךרוד טָאה רע סָאװ ,ןעגנוקידיײלַאב

 ןוא רעטקַארַאכ ןיא ךַאװש זיא רע זַא ,ןעניימ טשינ ןלָאז ייז ידכ ,ןקינ

 ,טכיוועגכיילג ןופ ןעגנערבסיורַא םיא ןָאק טייקיניילק עדעי

 ןעמעלבָארּפ עלַא ןזייל טשינ ןיילַא ןָאק רענייק ,בייא ,סיוא ךימ רעה --

 שרעדנַא טשינ טסיב וד ךיוא .תוחוכ ענעגייא טימ ןוא לכש םענעגייא ןייז טימ

 רעדעי ךיז טקיטײנ רעטעּטש רעדָא רעירפ .ןשטנעמ ערעדנַא עלַא ןופ

 .טנַאה ַא סנטייווצ ןיא רענייא

 רעד ןיא ךיז טקיטיינ שטנעמ רעדעי זַא ,ןעגנערבסיורַא טסליוו וד ---

 ןלַאפעגנײירַא בייא זיא -- .ןייפ ןוא טוג .ןשטנעמ ןטייוצ ַא ןופ ףליה

 לָאז סע סָאװ זַא ןעגנירד ךיא ףרַאד םעד ןופ --- .דייר יד ןיא ןועמָאה

 טימ םולשב ןבעל וצ רימ רַאפ רעטנוזעג ןוא רעסעב זיא ,ןכַאמ טשינ ךיז

 וד סָאװ סָאד .רעטעג עלַא ןעניד קידלפש לָאז ךיא זַא ןוא ,ןשטנעמ עלַא

 ?אה ,רעמָאה ,טסניימ
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 רימ; :ךיז וצ טעשטּפעשעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רעמָאה

 ,"תומולח ךָאנ עלַא ךיז רימ ןגָאי ךָאד ןוא טלעוו רעקיטיוהבָארג ַא ןיא ןבעל

 : טגָאזעג ןוא ןבייא וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה רע
 זדנוא ןיא טבעוועגנייא ןענעז טייהדניק רעזדנוא ןופ ןעגנורענירעד --

 טנרעלעגסיוא ךיז טסָאה וד סָאװ ,םעד ןגעק סָאד גָאז ךיא .םעדעפ ענעדייז טימ

 ןוא ,ריד רַאפ ךָאנ ןעוועג ןענעז סָאװ ןשטנעמ ערעדנַא ןופ םיגהנמ לָאצ ַא

 ,סואימ ,טכעלש ,טוג ןייז ייז ןגעמ .ייז ייב ךיז וטסלַאה ןבעל ץנַאג ןייד

 ךיז טלַאה שטנעמ רעקידנעקנירט ַא יװ ייז ייב ךיז טסטלַאה וד רעבָא

 וד ביוא .ץלָאה קיטש קידנעמיווש ַא ןיא -- גנונעפָאװ רעטצעל ןייז ןיא

 ,םיור ןופ טסּפיױּפ ַא ןייז וטסגעמ ,טייקיניילק ַאזַא ןייטשיוַאפ טשינ טסנָאק
 .עגסיוא ,ןריולרַאפ וטסיב -- רָאטקעריד א יצ טנעדיזערּפ ַא ,ײבַאװ ַא

 -נערפטלַא ייב טנשקערַאפ ךיז טלַאה סָאװ רעד .ןגיּפשעגסיױא ןוא טליּפש

 עזָאלנסיװעג ןטערט םענעי ףיוא ,ןסַאּפוצ טשינ ךיז ןַאק ןוא םיגהנמ עשיק

 ,טביילגעג לָאמ עלַא בָאה ךיא .םערעװ ףיוא טעױט ןעמ יװ ,ןשטנעמ

 טסיב ןוא ןבעל סָאד טסײטשרַאפ וד זַא ,שטנטמ רעקידלכש ַא טסיב וד זַא

 ןבָאה ןשטנעמ ערעייא .טזָאלב טניוו רעד ןענַאוװ ןופ ,ןסיוו וצ גולק גונעג

 ןטלַאהעגסיױא ריא טָאה רעבירעד ,ןעגנוגנידַאב וצ טסַאּפעגוצ לָאמ עלַא ךיז

 טסיירד ,בייא ,וד ןוא .טבעלעגרעביא ןעמעלַא טָאה ריא ,ןעמאזקע טעד

 .טלעוו רענעי ףיוא טבעלעג טסלָאװ וד יוו ,םורַא ךיז
 ,..בייוו ןיימ ,עמַאמ-עטַאט עניימ ,ןײלַא טשינ ןיב ךיא --

 טימ ,טלעװ רעד טימ ןעגנואיצַאב עקידנסיורד ןוא עילימַאפ ---

 טדער רענייא סָאװ סָאד .,ןטייהנגעלעגנָא ערעדנוזַאב ייווצ ןענעז ,ןשטנעמ
 סלַא הוד ,טניירפ ַא טימ טשינ רע טדער ,רעטָאפ ַא טימ ,בייוו ַא טימ

 ןַא רָאג טָאה טניירפ ַא .רימ ןופ רעסעב סָאד טסייוו ,ןַאמ רעטַארייהרַאפ

 ןליפַא ןוא בייו ַא רעדָא רעטָאפ א יוװ ,גנַאגוצ ןרעדנַא ןַא ,קילב ןרעדנַא

 ריד טימ ןדנובעגסיוא ןענעז ןוא ריד ןיא קיגנעהּפָא ןענעז סָאװ ,רעדניק
 ,םעדעפ עמיטניא רעטנזיוט ךרוד

 ןרָאװעג בייא זיא --- ? רימ טימ ןָאט וצ ץלַא סָאד טָאה סָאװ ,רעבָא ---

 ,ךייר רסומ ןייק ןרעהוצסיוא ןעװעג טיירג טשינ זיא רע .קידלודעגמוא

 טשינ יאדווא ןוא ,ןעוועג ָאד טלָאװ רע ןעוו ,רעטָאפ םענעגייא ןייז ןופ וליּפַא
 .ןרעמָאה ןופ

 ןגעו טוג רעייז טסייוו וד .בייא ,שירַאנ ךיז ןכַאמ וצ ףיוא רעה --
 .דער ריא סָאװ
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 .טניירפ רעטוג ַא רימ טסיב וד ,טיײירדלָא --

 ןייז רימָאל .ןטרַאװ טעװ ףיש יד ,קרַאטש ױזַא טשינ ךיז לייא --

 -רעד ךיז ךיא לעװ ,טניירפ ַא ריד ןיב ךיא זַא ,ליפ ךיא לייוו .קיצרַאהנּפָא

 ,גָאז ךיא ןלעטשרַאפ טשינרָאג ןוא ךעלרעטילפ ןָא ,ןפָא ןדער וצ ןביול

 טימ ןוא שיילפ ןוא טולב טימ ,ןשטנעמ עלַא יו שטנעמ ַא טסיב וד זַא

 ץוחַא ,רעבָא --- .ןײרַא םינּפ ןיא ןבייא טלכיימשעג רעמָאה טָאה -- ,זָאנ ַא

 ,טנַארגימיא ןַא ןופ עקירעמַא ןיא רענייא רעדעי טמַאטש .,רענַאידניא יד

 ,רעבָא .טעטירָאנימ ַא וצ םורַא ױזַא טרעהעג עקירעמַא ןיא שטנעמ רעדעי

 רעדָא רעד וצ עקַאט ןרעהעג רימ .זטסירק ןענעז ןטעטירָאנימ עלַא רימ

 ןיא ,שרעדנַא רעדָא ױזַא ,ןביילג עלַא רימ רעבָא ,עיצַאנימָאנעד רענעי

 ,רעבָא וד .רעטייוו יױזַא ןוא ,טייקינייא-יירד רעד ןיא ,סוטסירק סוזעי

 סָאװ טעטירָאנימ ַא וצ ,טעטירָאנימ רערעדנוזַאב ץנַאג ַא וצ טסרעהעג

 זיא רעבירעד ,ךייא ןופ רעמ ךס ַא ןענעז ערעדנַא יד .ןילַא ענייא טייטש

 ןוא זדנוא ןייטשרַאפ ןריבורּפ טסלָאז וד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ יו רעמ טשינ

 רעד ןופ גנַאג רעד ןעוװעג זיא ױזַא לייוו ,טייהרעמ רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ

 ...עטכישעג

 עלַא ןעגנילשעגּפָארַא ךיא ףרַאד רעבירעד ,ךס ַא טנעז ריא לייוו ---

 טנעז ריא זַא ןוא --- .קיאורמוא ןרָאװעג זיא בייא -- ?ןעגנוקידיײלַאב

 ,..? סָאװ זיא ,ךס ַא

 בולק ןיא -- .טגָאזעג רעמָאה טָאה -- ,בולק רעזדנוא ןופ דער ךיא --

 רעסיורג ןייא יװ זיא דנַאל עצנַאג סָאד .דנַאל ןצנַאג ןיא יו טקנוּפ זיא

 ,בולק

 טָאה -- ,ןסוטסירק ןיא ןביילג לָאז ךיא זַא ,וטסליוװ ,עז ךיא יו --

 ,ךיא זיולב ..קַאב עטייוצ יד ןלעטשפיוא לָאז ךיא -- .טכַאלעצ בייא ךיז

 ךָאנ רע טָאה -- ,"עדעריגרַאב; רעד ןיא ןביילג לָאז ,סבָאקיישזד בייא

 עלַא ןלעװ ייז; :טכַארטעג רע טָאה ןצרַאה ןיא ךיז ייב ןוא .טכַאלעג ץלַא

 ...טייהרעמ יד ךיוא ןענעז ןוא טכַאמ ןבָאה ייז לייוו ,טכערעג ןייז לָאמ

 טָאה -- ,ןביולג ןייד ןבעגפיוא טסלָאז וד זַא ,טשינ גָאז ךיא ,ָא --

 וצ ןעניווװעגוצ ךיז טסלָאז וד זַא ,רָאנ גָאז ךיא -- .ןָאטעג גָאז ַא רעמָאה

 ץכערק ,ןייטשרַאפ וצ ווּורּפ ַא ךַאמ .רעדילגטימ ערעדנַא יד ןופ ןצכעריפ יד

 ןרעדָאפ טשינ ןבעל ןופ ןָאק ןעמ לייוו ,תונעט ןייק טשינ בָאה ןוא טשינ

 טשינ זיא שטנעמ ַא ןבעג זדנוא ןָאק סע סָאװ ,םעד ןופ שרעדנַא סעּפע

 ,היח ןייק טשינ ךיוא זיא רע ,טָאג ןייק טשינ זיא רע ,שטנעמרעביוא ןייק
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 ,ןשטנעמ ןדעי ןיא .זיא רע יו ןעמענ םיא ףרַאד ןעמ ןוא שטנעמ ַא זיא רע

 ןופ קנופ ַא ךיוא ןוא קנופ רעכעלטעג ַא ךיז טניפעג ,גנוניימ ןיימ טיול

 -- ןטייוצ םעד ןיא ןוא טײהטָאג רעמ ןַארַאפ זיא שטנעמ ןייא ןיא .לווייט

 זַא ,ךיא גָאז רַאפרעד .ָאטשינ זיא סָאמ עכיילג ןייק .טיײקשינָאלוװיײט רעמ

 טגיל טפַארק רעזעירעטסימ ,רעכעלרעסיוא ןַא סעּפע ןיא ןביולג םעניא טשינ

 ,ןשטנעמ עטכעלש ,ןשטנעמ עטוג .ןיילַא זדנוא ןיא רָאנ ,ןבעל ןופ ןיז רעד

 עכעלשטנעמ -- זיא ןעז ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ? דייר עלַא יד ןגיוט סָאװ וצ

 ,ןשטנעמ עכעלקילגמוא ןוא ןטיונ עכעלשטנעמ ,ןדייל עכעלשטנעמ ,ןטסגנַא

 ,םענייא וצ ןריסַאּפ טעו סע סָאװ .ןעמַאזוצ ןבעל ןיא ןענעז עלַא רימ לייוו

 ףיוא ןײטשַאב טסלָאז וד זַא ,בייא ,רעבָא ליוו ךיא .עלַא וצ ןריסַאּפ טעוו

 ,קינ ןוא רעטלַאװ יוװ ,ןשטנעמ עטסָארּפ .ןייצ ענייד ןזייוו ןוא טכער ןייד

 טנרעלעג סָאד טסָאה וד .טסיופ יד יו ,ןושל רעדנַא ןייק טשינ ןעייטשרַאפ

 השמ רעקילײה רעד וליפַא טָאה ,טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו .טנָארּפ ןפיוא

 טייהנגעלעג ַא קינהּפצוח םעד ןעמ טיג ,ןגייוושרַאפ טימ ...ירצמ ַא ןגָאלשעג

 טלעווזור ידעט .קסיּפ ןייז ןענעפע ןוא טסיופ ןייז ןבייהוצפיוא רעמ ךָאנ

 ןעוועג זיא רע .?טנַאה רעד ןיא עניבוד ַא טימ ךייוו דער, :טגָאזעג טָאה

 ןוא רעסַאװ קולש ַא ןעמונעג טָאה רעמָאה -- .טנעדיזערּפ רעגולק ַא

 עניימ ןופ טּפַאכרַאפ טשינ טסיב וד זַא ,עז ךיא -- .ןבייא טריװרעסבָא

 בָאה ךיא ןיהּוװ ןענַאטשרַאפ טסָאה וד זַא ,ןפָאה רעבָא ליוו ךיא .דייר

 טיול ,ןייר שילַארָאמ ןבעל ליוװ סָאװ רעד זַא ,וטסלָאז ןסיוו ,לייוו .טליצעג

 ןרעקרַאפ טשינ ןוא סענזיב ןיא ןייז טשינ ףרַאד ,קיטע ןופ ןּפיצנירּפ עלַא
 ריזנ ַא ןרעוו ,זיא ןשטנעמ אזַא רַאפ געוו רעטסעב רעד .ןשטנשמ ןשיווצ
 | .ןטסירק עקיטייצרַאפ יד יו

 בָאה ךיא -- .טעשטּפעשעג בייא טָאה -- ,רעמָאה ,ריד ביילג ךיא --

 .רעטָאפ ןיימ רעדָא ,וד טכערעג זיא'ס רעוו ,טכַארטעגכָאנ טציא רָאנ

 ,טניירפ ַא ריד ןיב ךיא --- .טצעזעגרָאפ רעמָאה טָאה -- ,בייא ,ָאי --
 .ןרעװ טרעטשעצ טעוו טּפַאשטניירפ רעזדנוא ביוא ,ןדייל קרַאטש לעװ ךיא

 ןביוהעגפיוא טָאה רע --- .םעד ןופ ןדייל קרַאטש ךיוא לעװ ךיא ,ָאי --
 ןיז ןייק רעבָא טָאה סע -- .ןיֹרַא םינּפ ןיא ןרעמָאה טקוקעג ןוא ּפָאק ןייז
 גיל ךיא זַא ;גונעג זיא סע .רימ בילוצ ןדייל טסלָאז וד זַא ,רעמָאה ,טשינ
 טסלָאז וד זַא ,רעסעב ןעוועג טלָאװ סע זַא ,טלַאה ךיא .עלדַאװָאק רעד ףיוא
 -ַאוש ַא טסיב וד .הבוט ןייד ןיימ ךיא .רימ ןופ רעטייוו לסיב ַא ןטלַאה ךיז
 ..ןגערפיוא טשינ ךיז טסרָאט וד .שטנעמ רעכ
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 ןטלָאװ ייז יו ,ליטש טגָאזעגסױרַא בייא טָאה רעטרעװו טעצעל יד

 ךיז טָאה ךָאד .קעװצ ןטמיטשַאב ַא ןָא ליומ ןייז ןופ ןעמוקעגסיױרַא

 ףרַאד ךיא זַא ,ךעלגעמ :טכַארטעג טָאה בייא .טקידיײלַאב לסיב ַא רעמָאה

 לייוו ,שרעדנַא טשינ ןעײטשרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ וצ תונעט ןבָאה ןרעהפיוא

 רע ףרַאד תונעט טָאטשנָא .ןביילברַאפ ןיוש ייז ןלעוװ יֹױזַא ןוא ייז ןענעז ױזַא

 -רַאפ זיא .טנָארפ ןפיוא יוװ ןוא לוקס ןיא יװ טקנוּפ ןטסיופ ענייז ןזייוו עקַאט

 ַא טַאהעג רע טָאה יטרַאּפ-שיילפנשריה רעד תעב ? טשינ סָאד רע טוט סָאװ

 ,ןשטנעמ עכלעזַא טימ ךיז ןגָאלש וצ עדריוװ ןייז ןגעק זיא סע זַא ,ץורית

 יד ףיוא טכָאק געלשעג זַא ,םעד טימ טרעפטנערַאפ ךיז רע טָאה טציא ןוא
 עקידרעטייו ןוא האנש רעמ ךָאנ וצ טריפ סע ,ןשטנעמ םעד ןיא היח

 ןעמ ןָאק ללכב .סיוא טשינרָאג ךיז טנרעל רענייק עכלעוו ןופ ,ןגעלשעג

 ןופ טָאה םיא ןיא זַא ,ךעלגעמ .ןטרַאװרעד טשינ סטוג ןייק ןגעלשעג ןופ

 גנולעטש יד ןעוועג ךָאנ זיא סָאד ,ליפעג שיטירק ַא טעילטעג גנַאל תורוד

 ןוא .ייז וצ גנואיצַאב רעשירַאברַאב סטלעװ רעד וצ סעדייז ענייז ןופ

 ןוא שרעדנַא ןייז וצ -- ןבערטש ןייז ךיוא ךיז טמענ םעד ןופ זַא ,ךעלגעמ

 לָאז רע זַא ,געוו ןפיוא ןבייא ןריפ תוביס עקיזָאד יד .עלַא ןופ רעסעב

 .ךיז ייב טנעה יד ןטלַאה ,שטנעמ רענעסקַאװרעד ַא ןיוש ,טציא

 רע זַא ,גנוקרעמַאב סבייא ןופ ןפָארטעג טליפעג ךיז טָאה רעמָאה

 -טנוזעג ןכַאװש ןייז בילוצ ןטייהנגעלעגנָא ענייז ןיא ןשימ טשינ ךיז ףרַאד

 יױרטוצ ןייק טשינ טָאה בייא זַא ,טַאהעג רע טָאה טכַאדרַאפ ַא .דנַאטשוצ

 פַאכ ַא טָאה רע .דיירסיוא ןַא זיולב זיא *דנַאטשוצ טנוזעג ,, ןוא ,םיא וצ

 :ןפורעגסיוא סעכ טימ ןוא לברַא ןרַאפ ןבייא ןָאטעג

 ןביוהעגנָא ןבָאה רימ !רַאנ רענעסירעגּפָא וד *!לופ םעד ראג וי ,, --

 ַא ןבָאה ףרַאד שטנעמ רעדעי .ןעמַאזוצ ןביילב ןלעוװ רימ ןוא ןעמַאזוצ

 ףיוא ןשזַאדנַאב יד ןגיילרעביא לָאז סָאװ ,רעטסעוושנקנַארק ַא ,"סריונ;

 ןליפעג סנשטנעמ ַא ןעוו .ּפָאק ןייד ןיא ןײרַא טוג סָאד םענ .ןדנווװ ענייז
 ,לכש םענעגייא ןייז ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז רע ןָאק ,טעדנווורַאפ ןענעז

 יו ףרוווסיוא ןַא ןוא רעטלַאװ יו ּפָאקמוד םוש ןייק ןוא ,טניירפ ןייד ןיב ךיא

 -ַאטשרַאפ סָאד טסָאה .ןקערשּפָא רעדָא ןסולפנייאַאב טשינ ךימ טעװ ,קינ

 ןטייב ןענָאק לָאז סָאװ טפַארק יד רעדָא שטנעמ רעד ָאטשינ זיא סע ...? ןענ

 דנַארב ַא ןָאק רענייק ,סעּפע ךָאנ ןגָאז ריד לע ךיא .ןעגנוגייצרעביא עניימ

 רעכעלמייה זיא טכַאלש ןיא ןלַאפ וליפַא .ןילַא רענייא ןײגכרודַא טשינ

 ןייז ןיא ,ןברעוורעד שטנעמ ַא ךיז ןָאק טניירפ עתמא לפיוו ןוא .ןעמַאזוצ

 | ..? ןטסניימ ,געווסנבעל ןצרוק
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 ענייז .ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינרָאג בייא טָאה גנורעלקרעד אזַא ךָאנ
 .קַאב ןייז ןופ ןענירעגּפָארַא זיא רערט ַא ןוא ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענעז ןּפיל

 -קעסנָאק יד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע יוװ טסּוװעג טשינ טָאה רענייק

 ךיז טָאה רע ןעמעװ טימ ,טניירט ענייז ןופ טרילַאזיא ןרעוו ןופ ןצנעוו

 "ייורעד רעד רַאפ ןקָארשעג ךיז רעמ טָאה רע .טבעלעגנייא קרַאטש יױזַא

 ירפ רעד ןיא טנייה טַאהעג ארומ טָאה רע יו ,טניירפ ענייז ןופ גנורעט

 ןײרַא םי ןיא ןגיוצעגנײרַא טשינ:רועיש םיא טָאה סָאװ ,שיפ םעד רַאפ

 םיא ןבָאה ייז ,גנורעכיזרַאפ עסיוועג ַא ןבעגעג םיא ןבָאה דייר סרעמָאה

 יוזַא .בולק ןיא ןיילַא טשינ זיא רע זַא ,ליפעג א ןבעגעג ןוא טקרַאטשעג

 ןעוועג רע זיא ,םיא וצ גנואיצַאב ַאזַא טָאה ּפָאק רעטוג סידערקעמ יוװ גנַאל

 קידרעירפ ןייז .ןעגנולכיורטש עלַא ןעמוקרעביא טעװ רע זַא ,טגייצרעביא

 ןכָארטשעגסיױא טציא רע טָאה ,ןרעטלַאװ ןוא ןקינ וצ ןרעמָאה ןכיילגוצ

 עטוג טָאה ןוא ךעלרע זיא רע .שרעדנַא זיא רעמָאה; .ןוימד ןייז ןופ

 ןייק םיא ןפַאשרַאפ טשינ ןוא םיא וצ יורטוצ ןבָאה ףרַאד ןעמ .תונווכ

 .טכַארטעג ךיז ייב בייא טָאה -- ."שפניתמגע עטסיזמוא

 קיצפופ ןוא ןיינ לטיּפַאק

 ןלַאפוצ ןופ ץענ ַא ןיא טבעוורַאפ זיא שטנעמ רעד

 טכעלטניירפ יד רַאפ ןרעמָאה וצ טײקרַאבקנַאד ַא טליפעג טָאה בייא

 -ףָארטש עכעלרעטָאפ ןופ גנַאלקּפָא םעד טַאהעג טָאה רעזייבעג סרעמָאה .דייר

 זיא רעמָאה זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .רעטָאפ םענעגייא ןייז ןֹופ ,דייר

 טָאה רענעי תעב ,ןרעטלַאװ ןגָאלש טּפַאכעג ךיז טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סע

 רענעדירפוצ א ןוא טיירפעג ךיז טָאה ץרַאה ןייז .טקידיײלַאב ,ןבייא ,םיא

 טַאהעג קיטייצכיילג רעבָא טָאה רע .םינּפ ןייז ףיוא ןעזעג ךיז טָאה לכיימש

 רעטלַאװ תעב ,גנולעטש ןייק ןעמונעג טשינ טָאה רעמָאה סָאװרַאפ ,סורדרַאפ

 א ביוא, .טסעג עדמערפ יד רַאפ טלּפַאלּפעג לעטָאה ןיא ןבָאה קינ ןוא

 בייא טָאה -- *רעטנורַא זיב זיא ,סע טגָאז ןילַא רעמָאה יװ ,ןייז טניירפ
 ,טליפעג

 ןקוק לָאז רע ,ןבייא טריפעגפיורַא רעדיװ טָאה לכש רעטושּפ רעד

 רעמָאה זַא ,ךעלגעמ טשינ רעבָא ךָאד זיא סע; : דשח טימ טניירפ ןייז ףיוא
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 רעגניז בקעי

 "? טָאג רעייז טעגרהרעד ןבָאה ןדיי זַא ,השעמ רעד ןיא טשינ טביולג

 ,ךס ַא ןענעז רימ/ זַא ,דייר ענעגייא ענייז ןופ ןעגנירדסיורַא סָאד ןָאק'מ

 טימ טקעטשעגנָא זיא רע ךיוא .ָאי .."סעיצַאנימאנעד ענעדישרַאפ ןופ

 ,שטנעמ רעגולק ןוא רעלעדייא ןַא קידנעייז רעבָא ,ןביולג ןקיזָאד םעד

 טלָאװעג רעמָאה טָאה ,רעיֵאל רעגולק ַא יװ .סױרַא טשינ סָאד רע טזייוו

 טייקליטש יד ןסירעגרעביא טָאה רע .רָאנָאה טימ *טּפשמ, םעד ןעניוועג

 :ןפורעגנָא ךיז ןוא

 ,לטרעוו ַא זדנוא ייב ןַארַאפ זיא ,"קיצעביז וצ ױזַא ,ןביז וצ יוו; --

 ןופ סָאד סייוו ךיא ,ןכַאמרעביא ןשטנעמ ַא רעווש זיא'ס זַא ,ךיז טכַאד רימ

 ךיז ןענָאק ןשטנעמ עגולק זַא ,קנַאדעג םענופ רעבָא טלַאה ךיא .ןיילַא ךיז

 ,ןסַאּפוצ

 -רעביא ןצעמע העדב טשינ בָאה ןוא רענָאיסימ ןייק טשינ ןיב ךיא --

 ןבעלנייא ןופ זיולב דער ךיא -- .טריגַאער ךיילג בייא טָאה -- ,ןכַאמוצ

 ןיא ןרָאא עטסעב ערעייז ןבעגעגקעװַא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ .שירבח ךיז
 ייווצ יו ,ןטייוצ םעד ןגעק רענייא ןייטש טשינ ןפרַאד ,םולש רַאפ ףמַאק

 .רענעה עטציײרעגנָא

 ןּפיל ענייז .טגָאזעג טָאה בייא סָאװ טרעהעג טשינ טעמכ טָאה רעמָאה

 סנטצעל טָאה רע סָאװ ,טרזחעגנייא סעּפע טלָאװ רע יוװ ,טרירביוװ ןבָאה

 חוכ רעייז .עקיבױלג -- עוװיַאנ ןוא עמורפ ןענעז ןדיי יד; :טנעיילעג

 ןטלַא םעד ןיא ,םולש ןקיביײא םעד ןופ גנוקעלּפטנַא רעד ןיא טײטשַאב

 ,ייז טזָאלרַאפ טָאג ןעוו ןליפַא .למיה רעד טרעהעג ייז וצ ,.טנעמַאטסעט

 שזַאגַאב ןרעיוהעגמוא ןַא ןציזַאב ייז .הרות רעייז ןיא ץלַא ךָאנ ייז ןביולג

 יז ןענעז ,ןייז טשינ לָאז עינָאריא יד ענדָאמ יװ .ןוחטב ןוא הנומא ןופ

 ,רַאּפשנָא ןשיזיפַאטעמ ַא טלעו רעד ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג ךָאד

 םעד ןוא ,טייקיצייג רעכעלנעזרעּפ רעדעי רעבירַא טגייטש סָאװ ,הרות ַא
 ןיא ךיז ייב ..טכַארַאפ ייז ןרעוו רַאפרעד ןוא ,ןביולג ןשיטסיעטָאנָאמ

 םיא זיא ןילַא רע ךיוא .ןבייא טימ קימיטשנייא ןעוועג רע זיא ןצרַאה

 בילוצ אקווד רָאנ ,תוביס סרעטלַאװ ןוא סקינ בילוצ טשינ רעבָא ,אנקמ
 ןביילב וצ קידלוש טשינ םיא ידכ .טייקיביולג ןייז בילוצ ,טייקכעלרע ןייז

 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,רעפטנע ןַא

 ַא ןופ ןכַאמ וצ ,ךיז ןעלבירג וצ ליפוצ עבט ַא טָאה ןדיי ריא ---

 יד ןעוו ,גָאט רעד .רעטכייל לסיב ַא ןכַאז ןעמענ רימ .ןזעוו ַא טייקיניילק
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןרעדנַא םעד ןוא קלָאפ ןייא ןשיווצ ...ןעלטימרַאפ וצ ןרעהפיוא טעװ דרעווש

 ,טייוו רעייז ךָאנ זיא

 ףיוא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ יבַא --

 סע יװ -- .ןסירעגרעביא םיא בייא טָאה -- .עטצעל יד ןעוועג תמא ןַא

 .ןרעקַאלפעצ ןיא טשרע גירק רעד ךיז טלַאה ,סיוא טעז

 ,ןלַאפוצ עדנילב ןופ ץענ ַא ןיא טבעוװרַאפ ןענעז עלַא רימ ,בייא ---

 סעילַאװכ יד יװ טקנוּפ .ץנַאט-םידש ַא ןיא רעטסנעּפשעג יו ,ךיז ןגָאי רימ

 .ןקור סנטייווצ םעד ןגײטשרעבירַא רענייא רעדעי טריבורּפ ױזַא ,םי ןפיוא

 ןיא ,בייא ,ןיינ .ןטייוצ םעד טסייב טנוה ןייא *גָאד סטיא גָאד, זיא סע

 ,ַאזָאניּפש ןופ קיטע יד טשינ ,ןלָאטסָאּפַא יד ןופ סערעל יד טשינ ןטליג ןבעל

 .יָאטסלָאט ןופ ןקידײרּפ-לַארָאמ סָאד טשינ ןוא טנַאק ןופ קיגָאל יד טשינ

 טדנעוו סע .קיגָאל ענעגייא ריא ךיז טָאה ,טכערמוא עדעי ,ךערברַאפ רעדעי

 "רעד ןשטנעמ קינייװ רעייז .ךיז טניפעג יז טנעה סנעמעוו ןיא רָאנ ךיז

 זיא טלעװ עקיטנייה יד ,ןבערטש רעצרעה ערעייז סָאװ וצ ,סָאד ןכיירג

 .טלמוטעצ יו םֹורַא ךיז ןעיירד ןשטנעמ ,ןטייצ-הגלפה-רוד יד ןיא יו

 ןכש ןייז ןופ ןעגנובערטש יד ןוא ןליפעג יד ןייטשרַאפ טשינ ליוװ רענייק

 טסרעװ וד .תולווע ךס ַא ןעזרַאפ וטזומ ,ןעיידעג טסליװ וד ביוא .טניירפ ןוא

 ןוא ,םַאזכַאװ ןוא ןסָאלשטנַא ,טגַאװעג ,טעוועטרַאהרַאפ ןרעוו וצ ןעגנוווצעג

 ןטייקכעלמענעגנָאמוא יד ןקרעמַאב ןלעװ טשינ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ענייז עלַא ןבעל טשינ ןָאק שטנעמ ַא .טניירפ ענייד ריד ןפַאשרַאפ סע סָאװ

 עלַא טעװ רע ביוא ,ויטקַא זיא ןוא טוט סָאװ ,שטנעמ ַא .קערש ןיא ןרָאי

 ביוא ןבעל וצ ןזייווַאב טשינ לָאמניק רע טעװ ,קערש ןיא ןייז לָאמ

 .טסיב וד סָאװ סָאד ןייז וצ ןרעהפיוא וד טזומ סעּפע וצ ןעמוק טסליװ וד

 ןבעל ןקיטנייה םוצ ,ןייצ ענייד ץירקרַאפ ,בייא ,ריד ךיא גָאז רעבירעד

 וטסליוו --- ירפ רעד ןיא ףיוא טסייטש .ןיילַא ןליצ יד -- ןעלטימ יד ןענעז

 ,ןגײלוצקעװַא ּפָאק ןייד ּוװ ץַאלּפ ַא ןבָאה וטסליוו ,טכַאנ יד וצ טלַאפ .ןסע

 ךַאז ערעדנַא םוש ןייק .ךיז טזָאל סע יו גנַאל ױזַא ,ןבעל ןגייא ןייד בעל

 םענ .ןבעל ןופ סינעג .קיטכיוומוא רעדָא ןיילק וצ ןייז טשינ ריד רַאפ ףרַאד

 טשינ וטסעװ ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טסעװ .ךיז טזָאל סע ןעמטוו ןופ

 ןעמ ."טאפקעשזד; םעד ןעניוועג ךיוא טסעוװ רָאנ ,טנעדיזערּפ ןרעוו רָאנ

 עלופ טימ ןעײרדמורַא ךיז טסעװ וד זַא .ןביול ןוא ןענהפנח ךיד טעוװו
 .טגָאזעג ןבָאה "סירעזד, יד יװ ,?טוּפַאק , ןייז וטסעוװ ,תונעט סענעשעק

 ךיא סָאװרַאפ טשינ ךימ טגערפ --- .טרזחעגרעביא רע טָאה --- טוּפַאק ,ָאי
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 רעגניז בקעי

 טָאה רע -- .םימעט ףךס ַא בילוצ טשינ ןָאק ךיא .טשינ סָאד וט ןײלַא

 םעד ןשיו ןביוהעגנָא ןוא לטנעוו:לוטש םעד ןָא ןקור םעד טנעלעגנָא
 ,םינּפ ןופ סייווש

 טימ טשינ ןעמיטש רעטרעוו עקיזָאד יד זַא ,טסּוװעג טָאה סכָאקיישזד

 סרעמָאה .קילב ןייז טשינ ךיוא ,בגא ,זיא סָאװ ,ןבעל ןפיוא קילב סידערקעמ

 ףַאלוא קינ יװ ןעלדנַאה ןביײהנָא לָאז בייא זַא ,טניימעג טושּפ טָאה הצע

 טנָאקעג טשינ ךיז טלָאװ ןילַא רעמָאה .ךעלרעכעל רעבָא זיא סָאד .טלדנַאה

 -וצקירוצ ןליו רעקרַאטש רעד סיױרַא םיא ןופ טדער סע .ןריפפיוא ױזַא

 בייא .טרעטשעצ םיא ןיא טָאה ליוק עשישטייד ַא סָאװ ,טפַארק יד ןגירק

 טַאהעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,עיצַאטוּפער רעד טימ ץלָאטש ןעוועג זיא

 ַא ללכב ןָאק יו .ןעמָאנ ןטוג םענעגייא ןייז טימ ןוא םירחוס יד ןשיווצ
 טָא ..?ןטעּפרַאקש רָאּפ ַא טייב רע יו ,טפַאשניוװועג ןייז ןטייב שטנעמ

 זיא רע ."קיצעביז וצ ױזַא ,ןביז וצ יו, :טגָאזעג ןײלַא רעמָאה ךָאד טָאה

 טשינ סָאד ךיוא רעמָאה טלָאװ ,טייקטנוזעג רעלופ ןייז ייב ןליפַא זַא ,רעכיז
 .ןָאט וצ טהצע'עג םיא טָאה רע סָאװ ,ןָאט טנַאקעג

 יז ,ןירענלעק רעד ןטעבעג ןוא הקשמ יד ןעקנורטעגסיוא טָאה בייא

 רע .טכַארטרַאפ ןוא טסנרע ןסעזעג זיא רעמָאה .ןסע ןעגנַאלרעד םיא לָאז

 סנעמעוו ףיוא ,ןבייא ןטגרָאזרַאפ ןוא ןדימ םעד וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה

 ַא וצ רערעל ַא יװ ןוא ,ץרעמש-טלעוו רעצנַאג רעד ןגעלעג זיא'ס טניזעג

 :רעגניפזייו ןטימ םיא וצ טלקַאשעג רעמָאה טָאה ,דימלת

 --- .םעטָא ןגנַאל ַא ןגיוצרַאפ רעמָאה טָאה -- ,בייא ,וטסלָאז ןסיוו ---

 ןוא עבט רענעגייא ןייז וצ טכענק ַא זיא שטנעמ רעדעי זַא ,וטסלָאז ןסיוו

 סטוג ןָאט ןופ רענייא :שרעדנַא סעּפע ןופ ןגינעגרַאפ טָאה שטנעמ רעדעי

 ,ןרוטַאנ ענעי וצ טרעהעג קינג .סטכעלש ןָאט ןופ ,ךפיהל ,רעטייווצ רעד ןוא

 .ךיוב סרעטומ ןייז ןיא ןברָאדרַאפ ןעוועג ןיוש זיא רעטקַארַאכ סנעמעוו

 טשינ ןבָאה ייז .ןילַא ךיז וצ ןעניד סָאװ ,ןשטנעמ ענעי וצ טרעהעג רע

 שטנעמ רעטייווצ רעד זַא ,טשינ טריסערעטניא ייז ןוא ,ץרַאה ןיא טָאג ןייק
 ,ןטיטעּפַא ענייז ןעמיוצ יװ ,ךַאז ַאזַא ןופ טשינ טסייוו רע .ןליפעג ךיוא טָאה

 סנגיל טימ ןטָאשעג טָאה רע ןעוו ,ןגיוושעג וטסָאה סָאװרַאפ רעבָא --|

 ןייז ייב גנורעלקפיוא ןַא טכוזעג ןשקע רעד ץלַא ךָאנ טָאה --- ? רימ ןגעק

 | ,טניירפ

 טָאה -- ,ןגייוש וצ טייצ ַא ןוא ןפמעק וצ טייצ ַא ןַארַאפ זיא סע --

 .טסנרע ױזַא ץלַא טשינ םענ ,ןגָאז ךיא ליוו ריד -- .טגָאזעג רעמָאה
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 טָאה -- ,סיוא ץלַא רימ ייב טסריפ וד ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא --

 רעטוג ַא עקַאט טסיב וד זַא ,ןביולג ןָא בייה ךיא --- .לכיימש ַא ןזיװַאב בייא
 .טייצ רעקיסַאּפ רעד ןיא ךַאז עקיטכיר יד לָאמ עלַא טסוט וד ,רעיָאל

 ידכ ,ץלַא וט ךיא ךיוא .ךאלמ ןייק טשינ ןיב ךיא בייא ,ןיינ --

 ןעמערב יד ןגיוצרַאפ רע טָאה -- ,"ךיא; םענעגייא ןיימ ןלעטשוצנדירפוצ

 סייוו ךיא .ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא ןענעז םיכאלמ ןייק --- ,טלכיימשעג ןוא

 ...םיכאלמ טימ ןעגנואיצַאב ןבָאה טלָאװעג ןטלָאװ רימ יצ ,טשינ

 סנשטנעמ ןופ טייקכַאװש רעד ןגעו ךס ַא טדערעג ךָאנ טָאה רעמָאה

 ןיא טליפעג טָאה בייא .םירבח ןופ טייקנבעגרעביא ןגעװ ןוא רעטקַארַאכ

 ףרַאד ןעמ זַא ,גנוטלַאה ןוא ןדער ןופ ןפוא ןצנַאג ןייז ןיא ,םיטש סרעמָאה
 .םיא וצ יורטוצ ןבָאה ןוא ןביילג םיא

 זיא רע זַא --- ,בייא טגָאז -- רעכיז זיא שטנעמ רעד סָאװ ץוחא ---

 ןיק טימ רע זיא ,ןברַאטש טצעװ רע זַא ,טסייוו רע ןוא ןרָאװעג ןריובעג

 טושּפ זיא סע זַא ,ךיא ביילג רַאפרעד .רעכיז טשינ ךַאז ערעדנַא םוש
 רעד סָאװ ,טשינ לָאמוצ טסייוו ןעמ .ןטייווצ ַא סטכעלש ןָאט וצ יאדכ טשינ

 ,רעמָאה ,טסרעה .טונימ רעקידנעמוק רעד ןיא ןגָארט וצ ןעגנערב טעװ לרוג

 רעד ןופ רערעל ןיימ סָאװ ,עלהשעמ ַא טנָאמרעד טשרָאקָא ךיז בָאה ךיא

 :סַאלק ןרַאפ טלייצרעד טַאהעג טָאה ורביה

 יו ,טקרעמַאב ריצַאּפש ןייז ףיוא לָאמ ַא טָאה בר רעסיורג ַא --

 ןימ ןסיוועג ַא ןצנַאלפנייא םייב רעווש טעברַא רעיױּפ רעשידיי רעטלַא ןַא

 ,רעױּפ םעד טגערפעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יבר רעד .םיובנטכורפ

 ןילַא טעװ רע רעכלעוו ןופ ,טעברַא ןַא טימ ךיז טמענרַאפ רע סָאװרַאּפ

 טעװ םיוב רעד ןעוו לייוו ,תוריּפ ענייז ןופ ןסינעג וצ היכז יד ןבָאה טשינ
 .עקידעבעל יד ןשיװצ ןייז טשינ ןיוש רעיױּפ רעד טעװ ,ןטכורפ ןבעג ןביײהנָא

 םינּפ ןטברַאגעצ ןייז ןופ סייוש םעד טשיװעגּפָא טָאה רעיױּפ רעד

 -טנעעג ןוא ןקור ןייז טכיילגעגסיוא ,גייצעג-סטעברַא סָאד טלעטשעגקעווא

 טָאה -- יבר ,סָאד סייו ךיא -- :לכיימש ַא טימ ןיבר ןגולק םעד טרעפ

 ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סע זַא ,ךיוא רעבָא סייוו ךיא -- .טגָאזעג רעיױּפ רעד

 ּוצ סָאװ ןבָאה לָאז ךיא זַא ,טצנַאלפעג ןוא טעייזעג ןבָאה סָאװ ,רימ רַאפ

 ןלעװ סָאװ ,יד רַאפ ןצנַאלפ ןענָאק ןוא ןסקַאװפיוא לעװ ךיא זיב ,ןסע
 טשינ סָאד זיא --- ,טרעטנומעג םיא בייא טָאה -- ,רעמָאה ...רימ ךָאנ ןעמוק

 זַא ,ןעזעג טָאה רע זַא --- ...? טפנוקוצ רעקיטכיל ַא רַאפ םיורט רענייש ַא

 -- טצעזעגרָאפ רע טָאה ,עזָאּפ עקידנעלמירד-בלַאה ןייז טשינ טייב רעמָאה
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 ,סרעמוז עקיטכיל יד ןופ ןסינעג וצ רעטנַאסערעטניא ןוא רעסעב טשינ זיא

 ַא ןופ ןייש םייב תוישעמ ךיז ןלייצרעד ןוא ןעגניז ,טכענ עקידנרעטש

 ערעזדנוא ןָא ןדנעו רימ ןעוו ,רעכיילג ןעוועג טשינ טלָאװ ? רעייפ-ּפמעק

 סטכעלש ןייז םרוג ןוא ןרינַאלּפ רעדייא ,סטוג ןצנַאלּפ וצ ףיוא תוחוכ

 יד יװ ,ןגיטשרעביא ,ןגָאירעביא ךיז רימ ןפרַאד ?ןרעדנַא םעד רענייא

 ןעמ ןָאק ןטוג טימ ךיוא זַא ,ךיז טכַאד רימ ? םי ןופ סעילַאװכ עשיכיטס

 ..רעמרַאפ רעטלַא רעד יװ ױזַא טָא ,ןעמזיָארעה עשיטנַאמָאר ןכיירגרעד

 -לוטש ןפיוא טנעלעגנָא ןבילבעג זיא רע .טריגַאער טשינ טָאה רעמָאה

 ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ טָאה בייא .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ,רָאּפשנָא

 .ךיז םורַא ךיור ןליונק טײרּפשעג

 קיצכעז לטיּפַאק

 סבָאקיישזד בייא ןוא רעװסַאהַא

 ,ןיבר םעד ןוא רעױוּפ םעד ןגעוו ביול טימ טדערעג טָאה בייא תעב

 טָאה הליחתכל .תובשחמ ןיא טפיטרַאפ ןסעזעג ידערקעמ רעמָאה זיא

 טנפעעג טיירב טָאה רע .טלַאטשעג עקיכַאפייװצ ַא ןבייא ןיא ןעזעג רע

 טייקדימ ַא סעּפע יו ,תונמחר טימ טניירפ ןייז ףיוא טקוקעג ןוא ןגיוא ענייז

 רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,היאר ןייז ןופ טכײלבעגסױרַא טלָאװ

 ךיז טײרד סָאװ ,ןטעשזדנָאלברַאפ ַא ,ןקיָאדטשינ ַא יװ ,ןבייא ןעזעג

 ַא סעּפע יװ .טשינ ללכב טגנַאלַאב רע רעכלעוו וצ ,טלעוו ַא ןיא םורַא

 וליפא זַא ,םינּפ סבייא ףיוא ןסָאגעגסיױא זיא קילב רעקירעיורט-שיטסימ

 ןופ יװ ,טייקיטכיל ַא סױרַא םיא ןופ טלַארטש ,טײקנגָאלשרעד ןייז ןיא

 טָאה ,ןַארָאטסער ןופ ןייש ןלעקנוט םעניא .טייקכעלנעזרעּפ רעסיורג ַא

 ,עפיט טימ ,דרָאב רעסייוו ,רעגנַאל ַא טימ דיי ַא ןבייא ןיא ןעזעג רעמָאה

 עלַא ןיא ןקילב עפיט רעייז טימ ןײרַא ןעגנירד סָאװ ,ןגיוא עקיטומטוג

 -עג ,ןטיירב ַא ןעזעג טכיזעג סטניירפ ןייז ןיא טָאה רע .ןשינעגרָאברַאפ

 -רעד רעטלמַאזעגנָא ןוא ןסיוו ךס ַא ןופ טלייצרעד סָאװ ,ןרעטש ןטברַאג
 טירט ערעכיז טימ טייג סָאװ ןשטנעמ ןצלָאטש ַא .תורוד ןופ גנורַאפ

 ןשידי םעד טימ סעומש ןייז ןיא םכח:דימלת רענעי יװ ,ןבעל ןרעביא
 טָאה סָאװ ,טלַאטשעג עשילביב ַא םיא ןיא ןעזעג טָאה רע .רעמרַאפ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןבָאה סָאװ ,והימרי ,סומע יװ ,ןלעמעג סרעלָאמ םעד ןופ טרעדינעגּפָארַא

 ץטסערג סָאד זיא סָאד, ..רקש ןופ טלעוװ ַא ןיא טרָאװ סטָאג טקידיײרּפעג

 ןּפפל ענייז ןבָאה -- "ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעד ןיא רעדנווו

 ,טעשטּפעשעג

 טרעוװװ סָאװ ,טייקיבייא ןופ לָאבמיס ַא ןעזעג ןבייא ןיא טָאה רע

 ךָאד ,רָאלק ןענעז ןגיוא עלעקנוט ענייז .טייצ רעד ןופ טרעצרַאפ טשינ

 קיבײא טלָאװ רע יװ ,ןרָאי טימ ןדָאלַאב יוװ ,סיוא טלַאטשעג ןייז טעז

 קיאורמוא זיא רע .עירעטַאמ רעליוה ןופ טלעװ רעד ןיא המשנ יד טכוזעג

 ,ערעדנַא רַאפ ןטנעמונָאמ טיוב רע .רעיודסיוא ןוא דלודעג טימ ייברעד ןוא

 טייג רע רעדָא ,סױרַא םיא ןעמ טביירט .,ןָאטעגּפָא זיא טעברַא ןייז ןעוו ןוא

 ,הווצמ ןייז ּפָא טוט ,תונויסנ ןופ ןטייצ ןיא ךיז טזייווַאב רע .קעװַא ןיילַא

 ןיא ןעמוקעג זיא רע יװ ליטש ױזַא טקנוּפ טכירעגמוא טדניוװשרַאפ ןוא

 ןוא טייקיטכערעג רַאפ ןייא ךיז רע טלעטש החיצר ןופ טלעװ עשלַאפ ַא

 ףרערט ןופ לַאװק ַא ןבעל ןייז זיא ךָאד .עקידלושמוא יד טקידייטרַאפ

 ,ּפָאק םענעביוהעג ַא טימ םורַא ץלַא ךָאנ רע טייג ןעגנובעלרעביא עלַא ךָאנ

 םַארש ןייא ןייק וליפַא טָאה ןוא ןטכַאלש ליפ ױזַא ןיא ןעוועג זיא רע

 יירד רשפא ,ןטעדנוװרַאפ ַא ןגָארטעג רע טָאה ןרעמָאה .םינּפ ןפיֹוא טשינ

 טשינ ליוק ןייא ןייק טָאה ןיילַא םיא ןוא ,ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא לָאמ

 יו ןיא סָאװ ,סבָאקיששזד ביוא זַא ,ןביילג ןָא טבייה רעמָאה ; ןפָארטעג

 -גענערב רעשירָאטסיה רענעי יו טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ,עכעלברעטש עלַא

 טָאה רע זַא ןלייצרעד טנָאקעג טלָאװ בייא זַא .געוו ןיא ןרָאד רעקיד

 טָאטש יד ןדנוצעגרעטנוא טָאה ןָארענ יו ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעזעג

 יו ,ןטייקילײה עלַא ףיוא ןטָארטעג ןבָאה רעלגיצציירק יד יװ ,םיור

 -עצ טָאה ןַאכ סיגנישזד יװ ןוא חרזמ םעד ןעמונעגנייא טָאה ןידַאלַאס
 בייא ןעו טשַאררעביא ןעועג טשינ טלָאװ רעמָאה .טלעו יד טרעטש
 םיטש יד סױרַא טדער םיא ןופ לייוו .ןכַאז עשילרעטסיוא ךָאנ םיא טלייצרעד
 ...תורוד ןופ

 ןקידנרעדנַאװ ַאזַא ןגעוו ןלייצרעד וצ טָאה קלָאפ עלערוטלוק סעדעי
 ןוא יירד עדעי ךָאנ .ןעזסיוא ןרעדנַא ןַא ןיא םוטעמוא טניישרעד סָאװ ,דיי
 טקיצײרקעג סוזעי זיא ,הרוסמ רעכעלטטסירק רעד טיול) רָאי קיסיירד
 טָאה רע ןעמעװ דיי רעד ןוא ,רָאי 33 ןעוועג טלַא זיא רע ןעװ ןרָאװעג
 -ַאב (ןרָאא עבלעז יד ןיא ןעוועג זיא ,דנו"ענ קיביײא ןייז וצ ןטלָאשרַאפ
 ןופ המשנ ןייז ןעיײרפַאב וצ ןוא עמערָא יד ןפלעה וצ ידכ ,ךיז רע טזייוו
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 ףיא טשימעגסיוא רעטלע ןוא טנגוי ןענעז רעבירעד ,סקעלּפמָאק-דלוש

 ןייז ןיא קיצרַאהטוג ,לדייא ,ליטש יא רע .טכיזעג שירענָאיזיװ ןייז

 רעמָאה .ןסבָאקיישזד בייא ייב יװ ,שידָאלעמ זיא םיטש ןייז ןוא ,רעטקַארַאכ

 סע ןעוו ,ןעזעגסיוא טלעוו יד טלָאװ יװ --- ןטכַארטרַאפ טלָאװעג ךיז טָאה

 ןקיביײאק ןיא ןביילג ןבױהעגנָא טָאה רע ? ןדיי ןייק ןעוועג טשינ ןטלָאװ

 ,?ךיי

 זַא -- ,רעטכַארטרַאפ ַא טגָאזעג רע טָאה ןביילג ןָא בייה ךיא --

 עמעָאּפ סילעש ןוא "ןדיי ןקידנרעדנַאװ םעד ןופ דיל סָאד ,סטראווסטאוופ

 ןַאיטע-ןַאװ לואּפ רָאטקָאד זַא ןוא ,עיצקיפ ןייק טשינ ןענעז "שורושחא;

 טימ ךָאנ ןעזעג תמא ןַא ףיוא ,דיי ןקידנרעדנַאװ קיבײא םעד ,םיא טָאה

 רעדָא ,ןאינאראקאל ןופ ןעמָאנ םעד רעטנוא קירוצ רָאי טרעדנוה עכעלטע

 -טלאס ,טָאטש רעד ןיא ןעזעג םיא טָאה ןאמראמ רעמורפ ַא ןוא ,ןאראקאל

 ..טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ םעד ןופ ביײהנָא ןיא יו טעּפש ױזַא ,יטיס-קייל

 טָאה -- ,ןדייל ענייז ןופ ןרעװ טזיילעגסיוא לָאמַא טעװ רעװסַאהַא ביוא

 רע טָאה סָאד .דיי ַא ןברַאטש רעכיז ףיוא רע טעװ -- ,טכַארטעג רעמָאה

 ףיוא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא סָאװ ,לכַײמש-"סורַאזַאל; םעד ןופ ןעזעג רָאלק

 .םינּפ סבָאקיישזד בייא

 ןסַאמירג יד ןוא טנעה סבייא ןופ סעיצַאלוקיטסעשז יד קידנגָאלָאפכָאנ

 יװ ןשטנעמ עכלעזַא זַא --- ,טכַאוטעג רעמָאה טָאה --- ,םינּפ לקנוט ןייז ףיוא

 ןוא ןלָאטסָאּפַא יד ןעזעגסיוא ןבָאה ױזַא .לביב יד טכַאמעג ןבָאה סבָאקיישזד

 .ןטסירק עטשרע יד

 טלָאװעג טָאה רע .טצפיזעגּפָא רעווש טייצ-וצ-טייצ ןופ טָאה רעמָאה

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןייטשרַאפ ןוא םינּפ סבייא ןופ ןענעײלּפָארַא

 ,תופידר טבעלעגרעביא ןבָאה ןייז .טלעו רעד ףיוא שינעטער ַא ןבילבעג

 טימ .רקפה ןעוועג זיא ןבעל רעייז .ןרעמַאקיזַאג ןוא ןעמַארגָאּפ ,םילובלב

 -ילייה ערעייז ןטָארטעג ירעה ןוא קיד ,םָאט רעדעי טָאה לוויטש עקיטולב

 יז זַא ,ןביולג רעייז ייב טנשקערַאפ ןטלַאהעג ךיז יז ןבָאה ךָאד ןוא ,ןטייק

 ןריפוצנייא ףיוא טָאג ןופ םיחילש יד ,קלָאפ עטלייוורעדסיוא סָאד ןענעז

 ןיא רעטעלב עצלָאטש ןבירשעגניירַא ןבָאה ייז .טלעו רעד ףיוא םולש

 סָאװ ,יד ןענעז קרַאטש .טײקטגַאװעג ןוא םזיָארעה ןופ עטכישעג רעד

 "טכַאנ עשיעמָאלטרַאב, ןייא טשינ .ןענייּפ ןוא םירוסי ןגָארטרעביא ןענָאק

 ,ענעי ןענעז ךַאװש -- .טצפיזעג רעמָאה טָאה -- ,טבעלעגרעביא ייז ןבָאה

 ַא ןוא רעיוט רעייז ייב טנוה רעטציירעצ ַא ןענעז רעטיה ערעייז סָאװ
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 ןוא םי ןייק ןוא ןַאקַארוה רעדָא םערוטש םוש ןייק .טייז רעד ייב סקיב
 יד ייב ןביולג םעד ןעקנעװשקעװַא טנָאקעג טשינ ןבָאה םָארטש-רעסַאװ
 ..!ןגיז ןָאק הנומא טָאה סָאװ רעד זיולב .עקיביױלג עקיזָאד

 םעד ןגיוא סבייא ןיא ןעזעג רעמָאה טציא טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ערעייז, .המשנ ןייז ףיוא טלּפמעטשענּפָא טָאה עטכישעג יד סָאװ רעיורט

 ןבערטש ַא טימ ןעגנירדעגכרודַא ןוא ןעמונעגמורַא ץלַא ךָאנ ןענעז תומשנ

 -סקלָאפ ענייז ןוא ןבייא ןגעוו טכַארטעג רע טָאה -- טסייג ןופ טלעוו ַא וצ

 ןופ .עקידרשוי סָאד ןוא ענייש סָאד ייז ןעעז ךַאז רעדעי ןיא -- .רעדירב

 ךיז ןטלַאה סָאװ ןסּפעש יװ .בוט-םוי ַא ןכַאמ ייז ןליוו ןכָאװרעדניא ןדעי

 םוצ רענייא טעילוטעגוצ ךיז ייז ןטלַאה יױזַא ,ןעניילּפ יד ףיוא ןעמַאזוצ

 רַאפ רעיודסיוא ןוא דלודעג ייז ןציזַאב ,ןילַא טָאג יו טקנוּפ .ןרעדנַא

 "..ךיירגינעק ןשילמיה םעד ןייגנגעקטנַא ןכעלרעהפיואמוא םעד

 םעיינ ַא וצ ןסבָאקיישזד ןכילגרַאפ ידערקעמ טָאה ןוימד ןייז ןיא
 -נעבעג-שילמיה רעד ,ןביולג רעד .ןייו רעטלַא ךיז טניפעג סע ּוװ ,גורק

 טימ ןעועג זיא רע יװ ,רעצרעה ערעייז ןיא שירפ זיא ,ןביולג רעטשט

 רעקלעפ עלַא ןבָאה רעצרעה עקידלּפַאצ טימ .קירוצ רָאי טנזיוט יירדדייווצ

 ןייז יו .טקידײרּפעג ןבָאה ןלָאטסָאּפַא יד סָאװ ,ןביולג םעד ןעמונעגפיוא

 -ּפעשעג רעמָאה טָאה ןלַאפ ענעביוהרעד עכעלנע ןיא ןעוועג זיא עבט

 .יםילהת ךעלטיּפַאק ענעדישרַאפ ןופ תורוש טעשט

 .ןּפיל עניימ ףיוא תוליפת טימ םוק ךיא ןוא..,

 ..רימ רעפטנע ..טָאג ,ריד וצ ןפורעג ךיא בָאה ןשינעפיט יד ןופ

 "..טלָאצַאב סָאה טימ רימ יי ןבָאה טפַאשביל ןיימ רַאפ..

 -ץיוהעגמוא ןַא ןייז וצ ןעזעגסיוא בייא טציא טָאה ןגיוא סרעמָאה ןיא
 טימ טנַאּפש סָאװ ,ןוא ,רָאי ענייז רעבירַא טייו זיא סָאװ ,זיר רער
 טייקיבייא רעד ןיא ,תוברוח עלַא רעביא טירט ערעכיז רעבָא ,ענעטסָאמעג
 ןפיוא ןעמוקעג ןרעמָאה זיא ,שמוח ןופ לָאמ סָאד ,קוסּפ רעיינ ַא .ןײרַא
 : קנַאדעג

 רעקלעפ יד ןוא; :ןעמהרבא וצ טגָאזעג טָאה טָאג 54

 *!ןייז אנקמ ךיד ןלעװ
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 רעגניז בקעי

 טגיל ּוװ, ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפעג טלָאװעג טציא ןיוש טָאה רעמָאה

 ךיז טָאה רע *? ןעגנונעפָאה ןוא טסיירט ייז ןּפעש ןענַאװ ןופ ? חוכ רעייז

 ןסעזעג ןענעז סָאװ ןשטנעמ יד ףיוא ,ןטייז עלַא ףיוא טקוקעגמורַא

 רע יװ ,טנעה יד ןיא ןעקנַארטעג רעזעלג טימ ,ןענייש עלעקנוט רעטנוא
 רעפטנע ןלענָאיצַאר ַא ןעמוקַאב טלָאװעג ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ ןטלָאװ

 ןיק טשינ ףרַאד ןעמ, :טכַארטעג טָאה רעמָאה .שינעטער םעד ףיוא

 זיא רע .גנוי סבָאקיישזד בייא םעד ןכַאמ וצ ידכ ,ףושיכ ןשילעפָאטסיפעמ

 סוזעי .סעדייז ענייז ןופ טנשריעג טָאה רע סָאװ ,טעטילַאטיװ טימ לופ

 ךיילג ,ךיוה :סבָאקיישזד בייא ,רע יװ ןעזעגסיוא אמתסמ טָאה סוטסירק

 רעלטסניק עשינַארעטול יד יװ ,ןגיובעגנייא ןוא דנָאלב טשינ ,טענורב ןוא

 בייא יוװ ,יױזַא טלדנַאהעג רעכיז ןבָאה ןלָאטסָאּפַא יד .סיוא םיא ןלָאמ

 ןוא ןעקנַאדעג סנעמעוװ ,רעד זיא שטנעמ ַא לייו ,טלדנַאה סבָאקיישזד

 -ּפעשעג ןּפיל ענייז ןבָאה רעדיוװ ."ןעמַאזוצ שינָאמרַאה ןריסלוּפ ןליפעג
 :יכאלמ איבנ םעד ןופ לָאמ סָאד רעבָא ,קוסּפ ַא טעשט

 -עג ןופ ןוז יד ןייגפיוא טעוװ ,עקיטכרָאפטָאג ,ךייא רַאפ...,

 שַא םורָאו ,םיעושער יד ןקירדעצ טעוו ריא ןוא ..טיײקיטכער

 קיע ךיא ,טעז ..טירטסופ ערעייא רעטנוא ןייז יז ןלעװ

 -כרָאּפ ,רעסיורג רעד טמוק סע רעדייא ,איבנה והילא ךייא

 ןרעטלע ןופ ץרַאה סָאד ןרעקמוא טעוװ רע ןוא ,גָאט רעקיט

 ".ןרעטלע ערעיז וצ רעדניק ןופ ץרַאה סָאד ןוא רעדניק וצ

 קינ ןופ דישרעטנוא םעניד ןטשרמולכמ םעד ןעזעג טָאה רעמָאה

 וצ ךיז ןבייהרעד וצ טבערטש בייא תעב .ןסבָאקיישזד בייא ןוא ףַאלוא

 ןטייקנביוהרעד עשילַארָאמ יד ןרעדײלשּפָארַא קינ ליוו ,ןכייה עשילַארָאמ

 יו ,ןיד ױזַא טשינרָאג זיא דישרעטנוא רעד; .ןטנורגּפָא עניירמוא ןיא

 סע -- טלכיײמשעצ ךיז םינּפ סרעמָאה טָאה -- *..טכַארטעג בָאה ךיא

 .בָאגוצ ַא טימ רשפא ןוא ,הנבל רעד זיב ןוז רעד ןופ יו ךלהמ ַא זיא

 ךָאנ זיא רעמָאה .ןבייא רַאפ ןסע טלעטשעגקעװַא טָאה ןירענלעק יד

 םיצולּפ טָאה רע .תובשחמ ענייז ןופ גנַאג םענופ ןטָארטעגּפָא טשינ ץלַא

 :ןָאטעג גָאז ַא
 ןטַאטדלַאװג סיֹוא ןדיימ ,וד יו ןשטנעמ ,בייא ,טסייטשרַאפ וד --

 ַא ןבָאה ךיוא ןעמ ףרַאד טײקיצרַאהטוג וצ זַא ,ץלַא ךָאנ ביילג ךיא רעבָא

 .לווייט םוצ רענייא רעדעי טקיש ןכַאװש םעד לייוו ,טסיופ עטרַאה
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 סָאװ וצ ,רָאלק טשינ ץלַא ךָאנ זיא רימ --- בייא טגָאז -- ,רעמָאה --

 ערעדנַא ןוא ספַאלוא קינ עכלעזַא ,ןבָארקימ ןפַאשַאב טפרַאדעג טָאג טָאה

 ןדע-זג א יװ ןעוועג ןבעל סָאד ךָאד טלָאװ ייז ןָא .ןדָאש ןעוט סָאװ םיצרש

 ,טוג קידתמא ,טוג ןייז טלָאװעג רעייז טלָאװ ךיא ,רעמָאה ,טסײטשרַאפ וד

 זיולב טשינ ןָאק ןעמ :טכערעג טסיב וד זַא ,ןעזנייא ןָא רעבָא בייה ךיא
 ַא יװ טכַארטַאב טרעוװ ,טוג תמא ןַא ףיוא זיא סָאװ רענייא לייוו ,טוג ןייז

 ףיוא יװ ,ןטערט ןָאק רענייא רעדעי ןעמעוו ףיוא ,גנילכַאװש ַא ןוא רַאנ

 .ךַאז עקיטכיוו טשינ ַא

 -- ןבָאוקימ ןוא ןטיזַארַאּפ ןייק ןפַאשַאב טשינ טלָאװ טָאג ןעוו ---

 רעבָא ,קיאור ןעוועג רשפא ןבעל סָאד טלָאװ -- טלכיימשעג רעמָאה טָאה

 ןעו ,סעגעגוצ טרעו ץכעקעג עטסעב סָאד לייו ,טנַאסערעטניא טשינ

 וצ טייטש סע ןעוו ,רעיוז ןרעװ טעװ ךלימ ןליפַא .טפָא וצ סע טעז ןעמ

 רָאג טגיל ,למיה ןיא רעטעג יד ייב ןכוז רימ עכלעוו האופר יד, ...גנַאל

 טשינרָאג ןיא זיא טָאג .ריּפסקעש טגָאזעג טָאה -- "?אפוג זדנוא ןיא

 -סקעש ףיוא רַאטנעמָאק םענעגייא ןייז ןבעגעגוצ רעמָאה טָאה --- .קידלוש

 רע טעװ ,ןייש ןוא ךעלרע ןרעװ טעוװ שטנעמ רעד ןעוו -- .לטרעוו סריּפ

 טָאה ןצרַאה ןיא ךיז ייב --- .טָאג ןקידלושַאב רעדָא תונעט ןבָאה ןרעהפיוא

 "עג טָאה רע ןעוו ,טכערעג ןעוועג זיא רעואהנעּפָאש, :טכַארטעג רעמָאה
 טרעװ ןדיי םעד .ץענערג ַא ןָא זיא ?םזימיטּפָא רעשידיי, רעד זַא ,טגָאז

 טלָאצעג טָאה רע .עיצַאנגיזער דמערפ זיא םיא .ןבעל סָאד סאמנ טשינ

 ."ןרערט ןופ לָאט םעד ןיא שרעדנַא ןייז ןענָאק לָאז רע ידכ זיירּפ ןרעייט ַא

 ןעמונעג ןוא סיוש ןייז ףיוא עקטעוורעס עסייוו יד טגיײלרַאפ טָאה בייא
 "עג קיטש א ןעמוקעגוצ זיא ןרעמָאה .ןיירַא טנעה יד ןיא רעסעמ-לּפָאג

 ןייז ןופ יורטוצ םעד ןעניוועג וצ קירוצ ןעגנולעג םיא זיא סע סָאװ טנוז

 רע טָאה טייהנגעלרַאפ סבייא בילוצ סָאװ ןוא ,סבָאקיישזד בייא טניירפ

 "עג ןוא םינינע עפיט ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג

 םעד ןטלַאהעגנָא טָאה רעמָאה ןעו ןסעגעג לייוורעד טָאה בייא .ןעקנַאד

 : סעומש

 םעד ןיא .בייא ,השעמ עטנַאסערעטניא ןַא ןלייצרעד ריד לעװ ךיא --
 ,טיילעגנוי ייוצ עװעג ןענעז ןעמוק ןרעטלע עניימ ןענַאװ ןופ לטעטש
 טימ ןעגנַאגעג ,לוש רעבלעז רעד ןיא טנרעלעג ,רעטלע ןבלעז םעד ןיא עדייב

 רָאג ַא ,רעבָא .ךַאפ עבלעז סָאד טַאהעג וליפַא ןוא ךעלדיימ עבלעז יד
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 ןעזסיוא ןיא רָאנ טשינ ,ייז ןשיוצ ןעוועג זיא דישרעטנוא רעקרַאטש

 .יובעג ןשיזיפ ןצנַאג רעייז ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןיא ךיוא רָאנ

 ןופ ןיזַאגַאמ ַא ןיא רעפיוקרַאפ רעד ,קרַאלק ראמיס ,רענייא ---

 -- ענייז ןגיוא יד ,קילרַאק ַא יו קירעדינ ןעוועג זיא ,ךיש עשירענעמ

 ןייז .לגיופביור ַא ןופ לבָאנש ַא יװ ,זָאנ יד ןוא ,ףלָאװ ַא ייב יו ערטסיב

 רע טָאה ,רַאנ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע שטָאכ .לקנוט ןעוועג זיא םינּפ

 ,טגַאװעג ןוא קיטפערק ןעוועג זיא רע .טנעמַארעּפמעט ןדליוו ַא טַאהעג רעבָא

 -טּפיוה ןייז .רעטקַארַאכ ןטוג ַא טַאהעג ןוא ןָאטעגנָא שיטעצַאפ ןעגנַאגעג

 םענייא ןדעי טימ ךיז טגעלפ רע סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב זיא ןורסח

 ענייז ןבײה רע טגעלפ טייקיניילק רעטסדנימ רעד רַאפ ןוא ,ןעּפעשטרַאמ

 םישובלמ ענייז ןוא ןגָאלשעג קרַאטש ןגָארקעג רע טָאה לָאמ ליפ ,ןטסיופ

 טשינ רעבָא םיא טָאה סָאד .עטָאלב טימ טרימשעגסיוא ןרָאװעג ןענעז

 לָאז רענעי זַא ,ץכעלָאשיענַאנַאב ךעלקיטש ןפרַאוװוצרעטנוא טרעטשעג

 -סטייז יד ןיא ייז ןשטַאּפ ,ךעלדיימטסניד יד ןפיולוצכָאנ ,ןשטילגסיוא ךיז

 -םיוא ייז טלָאװ טניוו רעד יוװ ,ךעלדיילק ערעייז ןבייהפיוא רעדָא ,סלחומ-רימ
 ךעלגניי ןוא ,סעקרעקוצ ןבעג דָארג רע טגעלפ ךעלדיימ עניילק .ןזָאלבעג

 ןבָאה ךעלנייוועג .ןעלסער וצ ךיוא ןוא לאב ןיא ןליּפש ןענרעל וע טנעלפ

 טימ ןעלדיז טגעלפ רע לייוו ,םיא טימ ןבייהוצנָא ךיז ןטימעגסיוא ןשטנעמ

 .תולוק עטסכעה יד ףיוא ןעיירש ןוא רעטרעוו עטסואימ יד

 ןופ םָארק ַא ןיא רעפיוקרַאפ רעד .,רעּפוק ןָאשזד ,רעטייווצ רעד --

 ןעועג זיא רע .ץַאמגעק רעד טקנוּפ ןעוועג זיא ,םישובלמ עשירענעמ

 ַא ןופ יװ ,טַאהעג רע טָאה זדלַאה ַא ןוא ,ןקעטש רענעקורט ַא יוװ ,ךיוה

 ףיוא ןוא ,עלעצעק ןפָאלשרַאפ ַא ייב יו --- ענייז ןגיוא יד .עפַארישז
 רעדער עסיורג ייווצ יוװ ,ןלוקַאּפש רָאּפ ַא ןסעזעג ןענעז זָאנ רעלָאמש ןייז

 ןענעז רָאה ענעסקַאלפ ענייז ןוא סַאלב ןעזעגסיוא טָאה רע .ןגָאװ ַא ןופ

 זיא ,קילב ַא ןפרָאװעג םענייא ףיא טָאה רע ןעוו .יורטש יוװ ןעוועג

 ןשטנעמ עקיזָאד יד ךיז טָאה לָאמ עלַא .םעווקַאב טשינ ץנַאג ןרָאװעג םענעי

 ןבָאה עלַא .דיילטימ ןוא תונמחר טימ ייז ףיוא טקוק ןָאשזד ןזַא ,טכַאדעג

 ,קילב ןייז ןטימעגסיוא

 -עשטעג קרַאלק ראמיס ךיז טָאה ,ןרעּפוק ןָאשזד ,םיא וצ דָארג --

 יד ןביוהעג לָאמ עלַא רע טָאה םיא וצ .שרעדנַא ןצעמע וצ יו רעמ עטעפ

 זַא ,רעכיז ןעועג זיא רַאמיס .געלשעג ַא ןריפרַאפ טלָאװעג ןוא ןטסיופ
 ןָאשזד .קעסַאּפ ןרעטנוא ץעז ןייא טימ ןעמוקייב טכייל רע ןָאק ןענַאשזד
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 ןראמיס ןבייהטיוא טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,טנעה עגנַאל ייווצ טַאהעג רעבָא טָאה

 ןָאטעג טשינ רעבָא סָאד טָאה רע .עקליפ ַא יװ ,ןרעדײלשקעװַא םיא ןוא

 ,ןלוקַאּפש עטיירב ענייז ךרוד ,רָאג רע טָאה ,ךיז ןטסעמרַאפ טָאטשנַא
 :טגָאזעג טלָאװ רע יװ ,ןגיוא-תונמחר ענייז טימ ןראמיס ףיוא טקוקעג

 טנייועצ ףךיז וטטלָאװ ,ןײרַא זָאנ רעד ןיא לענש ןייא ריד ביג ךיא ןעוו;

 רעבָא טָאה קילב-תונמחר סנָאשוד ."טײקסַאנ ןיא טגיל סָאװ ,דניק ַא יװ

 ,טריוורענעד רעמ ךָאנ ןראמיס

 ןעוועג זיא ןָאלַאס רעד ןעוו ,ןעוועג סָאד זיא קיטנוז ַא ןיא ,לָאמ ןייא ---

 טנָאשזד ןופ ןכַאלּפָא טלָאװרַאפ ךיז ןראמיס טָאה ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג

 ןדעי ןופ דלודעג סָאד .רעדיילק עלעקנוט ענייז ןופ ןוא ןלוקַאּפש עטיירב

 ןיא עלַא זַא ,סניֹוזַא ןזיװַאב ןָאשזד טָאה ָאד .ץענערג ַא רעבָא טָאה שטנעמ

 טיא טָאה ראמיס יװ ױזַא .טײקשיטקַאט ןייז טרעדנּוװַאב ןבָאה קנעש

 בייה ַא ןבעגעג ןָאשזד טָאה ,ןגיובנלע ןטימ ןעקרוטש ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ןבעגעג םיא ןוא לקער ןטכייל ןייז ןופ רענלָאק םייב קילרַאק םעד ףיוא

 טָאה רע .דניק ןיילק ַא קעװַא טצעז ןעמ יוװ ,טעפוב ןפיוא קעװַא ץעז ַא

 ןטימ טנָאזרַאפ םיא ןוא ןיירַא זָאנ רעד ןיא לענש עכעלטע ןבעגעג ןראמיס

 זַא ,ןכיילג סנייז טימ ןעּפעשטרַאפ רעסעב ךיז לָאז רע זַא ,טרָאװ ןברַאה

 א טימ ןָאטשױַאפ ןוא עלעשעלפ ַא ןיא ןגײלנײרַא םיא רע טעװ טשינ

 ןוא עלעשעלפ ןטּפָאטשרַאפ םעד ןיא ןקוק ןענָאק ןלעוו עלַא זַא ױזַא ,קרָאק
 ןרעפטנעּפָא ןענָאק טשינ וליפַא טעװ ,ראמיס ,רע ןוא ,ןכַאל

 קרַאטש ךיז ןבָאה ,ןָאלַאס ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רענעמ עלַא --

 טלעטשַאב טָאה ןָאשזד רעכיוה רעד .גנונערָאװ רעקיזָאד רעד ןופ טכַאלעצ

 טימ טגנַאלרעד םיא סע ןוא ראמיס ןקירעדינ םעד רַאפ ריב זָאלג סיורג ַא

 ,טניירפ ןרָאװעג ייז ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ .טנַאה רעגנַאל ,רעקידרענייב ןייז

 יד ןביוהעג טשינ רעמ טָאה רע ,ןענָאשזד טעּפעשטעג טשינ טָאה ראמיס

 ,ץַאלּפ ןייז טסּוװעג טָאה רע לייו ,ךעלדיימטסניד יד ןופ ךעלדיילק

 ןוא עװַאק ןופ עלעּפעט עקידייל סָאד ךיז ןופ טקורעגקעװַא טָאה בייא
 ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה םיא .ןּפיל ענייז טשיװעגּפָא עקטעוורעס רעד טימ

 רעד ףיוא זַא ,ןעגנערבסיורַא טלָאװעג רעמָאה טָאה השעמ רעד טָא טימ זַא
 רעבָא ףרַאד רענייא רעדעי .ןשטנעמ יילרעייווצ ןייז לָאמ עלַא ןלעװ טלעוו
 טימ ןֹזייוונָא םיא ןעמ ףרַאד ,טשינ סָאד טסייוו רע ביוא .ץַאלּפ ןייז ןסיוו

 ,טלכיימשעג ןוא טערַאגיצ ַא טרעכייררַאפ טָאה רע .ןזייב טימ רעדָא ןטוג

 ,טייהנגעלרַאפ ַא ןיא עלעסיב ַא טליפעג ךיז רעמָאה טָאה -- ,ָאי ,ונ --
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 ןוא ריד ןשיווצ ךיילגרַאפ רעטסעב רעד זיא סָאד זַא ,טשינ גָאז ךיא --

 .טַאהעג טשינ השעמ ערעסעב ןייק טונימ רעד ףיוא רעבָא בָאה ךיא .ןקינ

 .ןענרעלּפָא סעּפע ךיוא םעד ןופ ךיז ןעמ ןָאק ןגעווטסעדנופ

 ןופ סיזירק םעד רעבירַא זיא סָאװ רענייא יוװ ,טליפעג ךיז טָאה בייא

 טליפעג ךיז קירוצ עלייו ַא טָאה רע יו טקנוּפ .רוטַארעּפמעט רעכיוה ַא

 -עגפיוא טוג ןוא רעטנומ ןעוועג טציא רע זיא ,טשיוטנַא ןוא טקיטומטנַא

 ךיוא ןוא רעגולק ַא תמא ןַא ףיוא זיא רעמָאה זַא ,ןעזעג טָאה רע .טגייל

 -ַאב ןענעז סָאװ ,תולווע יד ןסעגרַאפ לָאז רע ידכ ,ץלַא טוט רע .טניירפ ַא

 ךיוא ןענעז סע זַא ,ןליפ ןכַאמ םיא ליוו רעמָאה .םיא ןגעק ןרָאװעג ןעגנַאג

 ןפרָאװעג טָאה בייא .תובשחמ עקיטכירפיוא טימ ןשטנעמ עטוג ןַארַאפ

 ןשטנעמ עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע זַא; :טכַארטעג ןוא ןרעמָאה וצ קילב ַא

 לָאמ ַא ךָאנ רע טלָאװ ,ןרעמָאה רַאפ .ןײלַא טשינ ןעמ זיא ,רעמָאה יו

 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה .ןירַא רעייפ ןיא ןעגנַאגעג

 -- .רעמָאה ,עירָאגעלַא רענייש רעד רַאפ רַאבקנַאד ריד ןיב ךיא --

 דָארג זיא רימ ,רעמָאה טסרעה -- .טלכיימשעג ךעלטניירפ ןבָאה עדייב

 ןעוו ,טגָאזעגסױרַא טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ ,קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא טציא

 ךיא .המחלמ ןגעוו טרעּפמַאעג טפעשעג ןיא זדנוא ייב ךיז ןבָאה ןדיי ייווצ

 קנַאדעג רעד רעבָא ,רעטרעװ יד ןופ רדס םעד טַארוקַא טשינ קנעדעג

 טלָאמעד טָאה רעטָאפ ןיימ .השעמ רעטלײצרעד-טשרָאקָא ןייד טימ טמיטש

 טימ המחלמ ןריפ וצ תומכח עסיורג רָאג יד ןופ טשינ זיא סע זַא ,טגָאזעג

 סָאד יװ ,לכש טימ ןעניוועג וצ המכח רעמ זיא סע .ןעקנַאט ןוא ןדרעווש

 יא ןוא טכַאמ יא ,דנַאלגנע רַאפ ןעניוועג ןייז טימ ילעארזיד ןזיוװַאב טָאה

 שטנעמ ַא .האנש ןופ ליונק םעד רעמ ךָאנ טרעטנָאלּפרַאפ געלשעג .דובכ

 ןיימ טיול .ןײרַא ןגיוא יד ןיא םענייא ןדעי ןקוק ןָאק ןסיוועג ןייר ַא טימ

 טפָארטשַאב סָאװ טפַארק עטסכעה יד ןסיוועג סָאד זיא ,גנוניימ סרעטָאפ

 .ןקידלוש םעד

 ןוא רע טָאה ָאד רָאנ ,סעומש םעד ןייז ךישממ טלָאװעג ךָאנ טָאה בייא

 קיטסַאה ןענעז קינ ןוא רעטלַאװ ּוװ ,לקניוו רעייז ןופ טקרעמַאב רעמָאה

 ןעגניווצפיורַא ליוו סָאװ ײמרַא עשירעגיז ַא יו ,למוט ַא טימ ,רַאב ןיא ןיירַא

 טנַאה ןייז רעטנוא טריפעג טָאה טָאבָאר .עטריּפוקָא יד ףיוא טכַאמ ריא
 עילַאט רעד ייב ןטלַאהעג טָאה ףַאלוא ןוא ,עמַאד עטקנימשעג-טיור ַא

 טייהנזעוונָא סרעטלַאװ ןוא סקינ .רָאה עטרעביושעצ טימ עמַאד עטייווצ ַא

 .טכיוועגכיילג ןופ ןעמונעגסױרַא ןרעמָאה ןוא ןבייא ןבָאה ,בצמ םעד ןיא ןוא
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 ךיוב ןפיוא עלעטסעק ןטימ לדיימ עטעקַאנ טעמכ סָאד ,ןירענלעק ענייש יד

 ןרָאװעג טיור ןענעז עדייב .רעדיוװרעד ןרָאװעג ייז זיא ,םורַא ץלַא ןוא

 םענופ טכײלשעגסױרַא ךיז ייז ןבָאה גנַאגסױרַא ןקיטייז ַא ךרוד .השוב ןופ
 ,ןַארָאטסער

 קיצכצעז ןוא ןייא לטיּפַאק

 רערעכיז ןייק טשינ רענייא ןייק ןוא ןגעוו יירד

 ןיא טייקליק יד .סָאג יד טשרעהַאב טָאה ור עטמולחרַאפ ,עליטש ַא

 ןבייא טכַארבעגקירוצ טָאה ,רַאב םעד ןיא ענעעזעג טשרָאקָא סָאד ןוא ןסיורד

 ןַא סעּפע ןופ טלייצרעד ןכָאה ןגיוא עדימ ענייז .טייקכעלקריוו רעד וצ

 ןייז ןיא ןגָאלשעגנָא טָאה קילגמוא יינ ַא ןופ ליפעגרָאפ רעווש ַא .ורמוא

 יװ .דניק ןוא בייוו ןייז ךָאנ טפַאשקנעב ַא ןעמונַאב םיא טָאה'ס .ץרַאה

 יד ןיא ילפקירוצ ריא ןיא ,תוחילש ריא ןריפסיוא ןכָאנ ,ביוט ַא

 קַאלשנבױט םענעגייא םוצ ןגיוצעג םיא סע טָאה ױזַא ,ןטנגעג עשימייה
 ,םיא ךָאנ ןגיוא יד סיוא ךיז טקוק *יז, יד ּוװ

 טָאה רע זַא ,ןרעמָאה טרעלקרעד בייא טָאה ,רעטמעשרַאפ ַא לסיב ַא

 ןרָאפוצמײהַא ידכ ,טנוװָא ןגרָאמ זיב ןטרַאװ טשינ טעװ רע ,ןעניזַאב ךיז

 ,ירפ רעד ןיא ךיילג רָאנ ,טרינַאלּפ טָאה רע יו ,ףיש רעטצעל רעד טימ

 ,םייהַא םיא טיצ סע .ןַאלּפָארע םעד ןמענ רע טעװ ,ןסייבנָא ןכָאנ דלַאב

 "רעביא טָאה רע .עילימַאפ ןייז טימ ןייז ףרַאד רע זַא ,םיא טגָאז ץרַאה סָאד

 רעמ רָאט רע ,ןיינ ...יורפ עקידנרעגנַאװש ַא ךיוא ,דניק קנַארק ַא טזָאלעג
 ,ָאד ןביילב טשינ

 ,ּפמָאל-ןסַאג םוצ ּפָאק םעד טרַאּפשעגוצ טָאה ןוא ןייטש ןבילבעג זיא בייא

 קנעש ןיא ןעמַאד יד טימ טניירפ ענייז ןופ ןעמוקנײרַא עקידלמוט סָאד
 סרעטלַאװ .גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא טכַארבעגנײרַא רעדיוו ןבייא טָאה
 סבייא ןטָאזעצ רעדיו ןבָאה ףוצרּפ רעקיצנַאלג סקינ ןוא עימָאנָאיזיפ
 ,ןטולבעג

 ,רעכיז ןעוועג זיא רע .טימעג ןייז טקיאורַאב ןבָאה דייר סרעמָאה ,תמא
 ךיז טזייוו ,ןליטשנייא ןוורענ ענייז ךיז ןלעװ םיא טימ סעומש םעד ךָאג זַא
 ,רעטלַאװ רעּפעלשכָאנ ןייז ןוא ןקינ טעזרעד רע יו ךיג ױזַא זַא ,סױרַא רעבָא
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 סָאװ טייצ עצנַאג יד זַא ,ןעזעגסיוארָאפ טָאה רע .טפיורשעצ רע טרעוו

 ןעגנוקידײלַאב ןרעהסיוא ןפרַאד רע טעוװ ,ייז טימ ןעמַאזוצ ןייז ָאד טעו רע

 ךיז טלָאװ רעּפרעק רעליוה ןייז יו טליפעג טָאה רע .רעטרעוולדיז ןוא

 טלָאװ ךַאז עטסעב יד .טיוה ןייז טירב סָאװ ,לָאװק ןסייה ַא ןיא ןעניפעג

 ,םייהַא רעירפ סָאװ ןרָאפ וצ ןעוועג

 רע .ןבָאה טנָאקעג טשינ תונעט ןייק םענייק ֹוצ רע טָאה ךעלטנגייא

 ןבלעז םעד וצ טגנַאלַאב רע .שפנ-תמגע סָאד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ןיײלַא

 טרינימָאד סָאװ עּפורג רעניילק רעד וצ ךיוא ןוא רעטלַאװ ןוא קיִנ סָאװ בולק

 ןופ טמַא םעד בילוצ זיולב טשינ ,ןּפַאכ טלָאװעג רע טָאה שיפ .בולק םעד ןיא

 ,ןעמעלַא ןופ רעסעב זיא רע זַא ,ךיז ןזייװַאב וצ רָאנ טשינ ,טנעדיזערּפ ןרעוו

 טיירג וליפַא ךָאד זיא רע .שיפ ןּפַאכ וצ טַאהעג ביל טושּפ טָאה רע רָאנ

 םי ןפיוא ןרָאפוצסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ידכ ,ףיש ַא ךיז ןפיוק וצ ןעוועג

 יד טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ טרעגרעעג טָאה םיא .עקטנעוו רעד טימ

 ןיא ןרעטלַאװ רעדָא ןקינ ןעגנַאלרעד וצ טומ םעד טשינ ןוא טייקכעלגעמ

 רע ןעוו ,טליטשעגנייא רשפא ךיז טלָאװ ורמוא ןייז .ןירַא עדרַאמ רעד

 -נגעק ןיא רענייב יד ןכערבּפָא ,ריזח ןטעפ םעד ,רעטַאגיטסניא םעד ןָאק

 רערעטיב ןייז ךיז טלָאװ טלָאמעד .בולק ןופ רעדילגטימ עֶלַא ןופ טרַאװ

 -רַאפ יד .ןקיאורַאב טשינ טולב ןייז ךיז ןָאק רעבָא ױזַא .טליטשעגנייא סעכ

 ןעזרעד ייז טָאה רע יו ךיג ױזַא ןוא ,ןטלַאהעגנָא טָאה םיא ןיא גנורעטיב

 ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןעמענוצנעמַאװצ ןעוװעג קיעפ טשינ רעמ רע זיא

 -הנבל םייב טָאה סָאװ ,ןרעמָאה וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .לַאמרָאנ ןטכַארט

 ,םי ןקישיור ןוא ןקידעילַאװכ םעד טריװרעסבָא ןייש

 -סיוא ןוא ןייפ ןעוועג זיא שיט םייב טדערעג ןבָאה רימ סָאװ ץלַא --

 ןיא ןקיטש ןָא ךימ טבייה ,ייז רָאנ עזרעד ךיא יו ךיג ױזַא רעבָא ,ןטלַאהעג

 ןייק טימ ןָאק ןעמ ןעמעוו ,עטוג-טשינ ןוא םידש ןעזרעד טלָאוװכ יו ,זדלַאה

 עקיסַאּפ יד ןעניפעג טשינ טושּפ ןָאק ךיא .ןביירטרַאפ טשינ ןשינעכערּפשּפָא

 רע -- ..םוטש ןיב ךיא .ןעקנַאדעג עניימ ןרילומרָאפ וצ ףיוא רעטרעוו

 רעד ןיא סופ ןטימ ןבעגעג עקירב ַא רָאנ ,ץַאז םעד טקידנערַאפ טשינ טָאה
 ןרעטנָאלּפ סָאװ ןטייקסואימ ךיז ןופ ןביירטרַאפ טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,דרע

 .סיפ יד רעטנוא טשרמולכמ םיא ךיז

 ןיא ברַאפ יד יו ןעזעג טָאה ּפמָאל-ןסַאג ןופ ןייש ןכַאװש םייב ,רעמָאה

 ,םיא ןיא טעשעג סעּפע זַא ,ןשיוט ןייא ןיא ךיז טלַאה םינּפ ןלעקנוט סבייא

 :טגָאזעג ןוא ךיז טכַארטרעביא ,טשודיחרַאפ טקוקעגנָא םיא טָאה רע
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 ,םיַנּפ ןייד ףיוא סָאד עז ךיא ? ןסעגרַאפ טשינ טסנָאק וד זַא ,עז ךיא ---

 ,גנוקריוו םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה דייר עניימ עלַא זַא ,סיוא טזייוו

 ..!ןקינייּפ ךיז רדסכ ןוא ןײגמורַא טשינ רדסכ רעבָא ךָאד טטנָאק וד
 ךיא -- .דניק טמעשרַאפ ַא יו ,טגָאזעג בייא טָאה --- ,סייוו ךיא ---

 רעד ןיא קירוצ ןייג לע ךיא ןוא לעטָאה ןיא ייג ,רעמָאה ,ךיד טעב

 ,טעפוב ןפיוא ןצעזפיורַא ןדייב ייז ליוו ךיא .ןקינ ןוא ןרעטלַאװ וצ קנעש
 וד ,רעמָאה ,ייג .קילרַאק םעד טצעזעגפיױרַא טָאה ןָאשזד רעגנַאל רעד יו

 םוצ יװ גנוגעװַאב ַא טכַאמעג ןוא ןטעבעג ךיז בייא טָאה -- דימ טסיב

 .ןײגקעװַא

 זַא ,הזגור טימ טנַאה סכייא ןָאטעג ּפַאכ ַא רעמָאה טָאה -- ! בייא ---

 -- ?ייוצ ןגעק רענייא -- .ןייטש ןביילב וצ ןעגנוווצעג ןעוועג זיא רע

 "םי רעד ןופ רעמיוצ רעד ,לזדניא ןופ דלעה רעד --- .טכַאלעצ ךיז רע טָאה

 ..רַאנ רענעסירעגּפָא ןַא יוװ ,עירָאלג ןייז ןרעטשעצ ליוו היח

 ףיז ףיוא ךָאנ וספרַאד סָאװ ,ןגרָאז ענעגייא ענייד גונעג טסָאה וד ---

 בָאה ךיא ךיוא ,רבח ַא רימ טסיב וד זַא ,סייוו ךיא ? תוגאד עניימ ןעמענ

 רעד זיא ,ריד רַאפ ץרַאה ןיימ טכייל ױזַא ןפע ךיא סָאװ סָאד .ביל ךיד

 -ידערק עניימ טימ ןענעכערּפָא ךיז ןײלַא ךימ זָאל רעבָא .זייווַאב רעטסעב

 ילושַאב ַא יװ ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןייטש ןבילבעג זיא בייא -- .ןרָאט
 ,דניק טקיד

 טסנָאק וד זַא ,ארומ בָאה ךיא ,בייא ,ןײלַא ןזָאל טשינ ךיד לעװ ךיא ---

 .ןבעל ץנַאג ןייד ןרעױדַאב טסעװ וד סָאװ ,ךַאז ַא ןָאטּפָא

 טסכַאמ וד -- ןטעבעג בייא ךיז טָאה -- ,רעמָאה ,טשינ סָאד וט --
 ,טימעג ןיימ רעווש

 ןרָאװעג רעמָאה זיא -- ,שזַארוק םעד ןריולרַאפ טסָאה וד ,בייא ---

 טסיב וד זַא ,ןגָאז טעוו'מ !ןרינגיזער טסליװ וד -- .סעכ ןיא רעמ ץלַא

 ןרעוװ ןצלָאמשעצ ןלעװ ייז ,ןדירפוצ ןייז ןלעװ קינ ןוא רעטלַאװ !סורט ַא

 ביוא .ןגָאלש ןּפַאכ ךיז טסלָאז וד זַא ,ןליוו ייז סָאװ סָאד ָא טָא ! דיירפ ןופ
 ...טסײטשרַאפ וד יוװ וט זיא ,יױזַא טסליוװ וד

 ..רעמָאה ,טשינ ךימ טסייטשרַאפ וד --
 טימ זַא ,ךיוא ייטשרַאפ ךיא .בייא ,טוג רעייז ךיד ייטשרַאפ ךיא --

 -- ."סיעב, ןטשרע םעד ֹוצ ןפיולרעד טשינ וטסעװ ןעקנַאדעג עכלעזַא
 טָא :ןדער ןופ ןפוא ןייז ןטיבעג רדסכ רעמָאה טָאה ,רעיָאל רעגולק ַא יװ
 לעטש ,בייא -- ,ןטוג טימ טדערעג רעדיוו טָא ןוא טרעזייבעג ךיז רע טָאה
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 רעגניז בקעי

 -ַארטס ןוא לכש ןייד טדנעװעגנָא ןעוועג טשינ טסלָאװ וד ןעוו ,רָאפ ךיז

 ...? ַאַאַאה ? שיפ םעד טּפַאכעג ןעוועג עקַאט טסלָאװ וד זַא ,וטסביולג ,עיגעט

 "רעד טסלָאװ וד .ןײרַא םי ןיא ןגױצעגנײרַא ןעוועג ךיד טלָאװ שיפ רעד

 ןפַאשַאב זיא שטנעמ רעד .ןבעל ןבילבעג טלָאװ רע ןוא ןרָאװעג ןעקנורט

 ..םיא ףיוא דרעפ סָאד טשינ ןוא דרעפ ןפיוא ןטייר לָאז רע זַא ,ןרָאװעג

 דרעפ ןייז טלַאה רעטייר רעטוג ַא ןוא ךיז וצ שיפ םעד טיצ רעשיפ רעטוג ַא

 ,םיוצ ןיא

 .געטַארטס ןייק טשינ ןוא תויח ןופ רעמיוצ ןייק טשינ ןיב ךיא --

 ףַאלוא קינ ןוא טָאבָאר רעטלַאװ זַא ,טלָאװעג וטסלָאװ סָאװ זיא ---

 םעד טימ ?ןדירפוצמוא וטסיב סָאװ טימ ?סבָאקיישזד בייא יוװ ןייז ןלָאז

 זַא ,טגָאזעג טשרָאקָא ךָאד טסָאה ?טכעלש זיא שטנעמ רעטייווצ ַא סָאװ

 ריד בָאה ךיא ...?וטסליוװ סָאװ זיא ,תויח ןופ רעמיוצ ןייק טשינ טסיב וד

 ילרעייווצ ןַארַאפ ןענעז טלעװ רעד ףיוא זַא ,טגָאזעג לָאמ טנזיוט ןיוש

 טָאג רעד .ןבעל ןעמ ףרַאד ייז טימ .ָאטשינ ןענעז ערעדנַא ןייק .ןשטנעמ

 ,זײּפש רעבלעז רעד טימ זדנוא טזייּפש ,ןפַאשַאב ןעמעלַא זדנוא טָאה סָאװ

 ערעזדנוא טשימעצ לבב ןופ ןרעיוט יד ייב טָאה טָאג רעבלעז רעד ,רעמ טשינ

 ..טשינרָאג רעטייוו ,תונושל

 וצ סָאװ טַאהעג טשינרָאג בייא טָאה ןטנעמוגרַא סרעמָאה ןגעקטנַא

 "רעד ןרָאװעג זיא םיא .לכיימש ַא טמירקעג ךיז טָאה םינּפ ןייז ףיוא .ןגָאז

 עטסיזמוא טרטּפעג זיא ,םיא םורַא ןָאטעג טרעוו סָאװ ץלַא זַא ,רעדיוו

 חומ ןשירעיָאל ןייז ןיא טכוזעג לייוורעד טָאה רעמָאה .עיגרענע ןוא טייצ

 טָאה רע .סולשַאב סטניירפ ןייז ןטייב וצ ידכ ,ןטנעמוגרַא ערעקרַאטש ךָאנ

 :ןטעבעג ךיז

 -סיוא וליפַא ייז טסעוו ,ּפעלק עכעלטע ןעגנַאלרעד ייז טסעוװ וד זַא --

 וטסעוװ ,ןַאלּפָארע ןטימ ןרָאפמײהַא ךָאנרעד דלַאב ןוא ,ןייצ עכעלטע ןקַאה

 ,קידלוש ךיז טסליפ וד לייוו זַא ,ןשטייטוצסיוא טייהנגעלעג יד ןבעג ייז

 .ךעטרַאפ סבייוו ןייד וצ ןפָאלטנַא טסיב ןוא ןגָאלש טּפַאכעג ךיז וטסָאה

 ףרַאד טיילהרבח ייווצ עכלעזַא אברדַא ,גנַאלש ַא ןגעק טשינ ןיב ךיא ,ָא

 זיא טציא טשינ ןוא ,בייא ,וד טשינ רעבָא ,ןטייז יד ןקַאהרעטנוא טוג ןעמ

 ןפָאלטנַא טסיב זַא ,ןסייה טעװ סָאד .טייצ ַא ןַארַאפ זיא ץלַא ףיוא .טייצ יד
 ַא יו טכַאלש ַא ץזָאלרַאפ וצ וטסטכַארט .עלעדניה ןקָארשעגּפָא ןַא יו

 רע זַא ,טסייוו רע ןעוו ,ײמרַא ןייז טקישעג לַארענעג ַא טלָאװ ? ריטרעזעד

 ךרוד ,גירק ַא ןעניוועג וצ רעסעב זיא יו ?טכַאלש ַא ןָא ןעניוועג ןָאק
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 ליוו סָאװ טַאקָאװדַא ןַא יו -- ..?טכַאלש ַא ךרוד רעדָא ,עיטַאמָאלּפיד

 םוצ ןפיול --- .ןוייוַאב ךס ַא טכַארבעג רעמָאה טָאה ,טּפשמ ַא ןעניוועג

 ַא זיא סָאד !ןיינ ,ָא -- ,טכאלעג רע טָאה -- ןיירַא טנעה יד ןיא אנוש

 רעטלייאעגרעביא ןייא .דלודעג ךס ַא ןוא דלודעג .עיגעטַארטס עטכעלש
 ַא טימ םורַא ךיז טסגָארט וד זַא ,ךַאװש טסיב ווד זַא ,ןזייו טעוװ טירש

 ...סקעלּפמָאק-טייקיטרעוורעדנימ

 ןיק ןבעגעג טשינ רעסעומשטימ ןייז טָאה ידערקעמ טַאקָאװדַא רעד

 ןייז ןענעפע טלָאװעג בייא טָאה רעמָאט .טרָאװ ַא ןדערוצסיוא טייהנגעלעג

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא יד זיב ,געוו םעד ןפָאלרַאפ םיא רעמָאה זיא ,ליומ

 ,ןגנַאל ַא ןופ טּפעשעגסיױא ןעוועג ןענעז עדייב .טניירפ עדייב ייב ןּפעלק
 טייקכעלגעמ ַא ןגָארקעג םיוק טָאה בייא .טכַאנ רעבלַאה ַא ןוא גָאט ןסייה

 : ןגָאז וצ

 ןָאק ךיא ,ןגָאלשרעד ןיב ךיא .קיטײװיּפָאק ןקרַאטש ַא בָאה ךיא --
 ךיא סָאװ ךַאז עקיצנייא יד .ןעקנַאדעג עניימ ןעמעננעמַאזוצ טשינ טושּפ

 זיא רע -- .ןלעפַאב ענייד טייהרעדנילב ןגלָאפסיױא זיא ,ןָאט רעטציא ןָאק

 ןופ םַאטש םעד ןָאטעג ץעז א טסיופ רעד טימ דלַאב ןוא ליטש ןרָאװעג

 ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ןפָאלש ןייג רימָאל ,רעמָאה ,םוק --- ,ּפמָאל

 ןייז ףיוא ןבייא ןענוװעג טָאה רע זַא ןעזרעד ךעלדנע טָאה רע ןעוו

 -מײהַא ןוא ןביילברַאפ וצ טמיטשעגוצ ףוס לכ ףוס טָאה ןשקע רעד זַא ,טייז

 רע זיא רעמ ךָאנ .ןרעמָאה ןיא ןיירַא המשנ עיינ ַא זיא ,ןעמַאזוצ ןרָאפ

 עקידנזיורב סבייא טרילָארטנָאק טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג

 ןצרַאה ןיא טכַאלעג רעמָאה טָאה ,"ןעמשירייא; רעד ,רע דָארג ,ןטולב

 ןיג יײז ןלעװ ןגרָאמ זַא ,טכַאמעגּפָא ייז ןבָאה לעטָאה םוצ קידנעייג

 ,ןעמוקעגרָאפ טשינ שינעדנעטשרַאפסימ םוש ןייק טלָאװ סע יוװ ,שיפ ןּפָאכ

 -רעטנוא ךיז טָאה בייא זַא ,טשינ ךָאד ןסייוו רַאמלע ןוא רעטלַאװ ,קינ לייוו

 .לעטָאה ןופ רעמיצרעדָאפ ןיא סעומש רעייז וצ טרעהעג

 קנַאדעג ןיא ןלעטשרָאפ ךיז טלָאװעג בייא טָאה טעב ןפיוא ךיז ייב

 םיא ךיז טָאה סע .עיצַאוטיס ַאזַא ןיא טריגַאער טלָאװ רעטָאפ ןייז ױזַא יו

 ייז תעב ,טניירפ ַא םענייז וצ טגָאזעג לָאמַא טָאה עטַאט ןייז סָאװ ,טנָאמרעד
 :ךאש ןיא טליּפשעג ןבָאה

 ןדיי ןבָאה וצרעד .ןלָאצַאב רעייט רע זומ ,טמענ דיי ַא סָאװ ץלַא רַאפ,

 טימ ןפָאלרַאפ ךיז זיא ןטכענ סָאװ ןסעגרַאפ וצ עבט ַא ןוא ןורכז ןצרוק ַא
 ןליו רשפא -- ןוגינ ַא טימ ןגיוצעג רעטָאפ רעד טָאה --- רשפא ןוא .ייז
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 טנָאקעג טשינ ךָאד ייז ןטלָאװ ,טרעקרַאפ ןעוו םערָאװ ,ןסעגרַאפ ןדיי

 טלָאװ ,רעקיטציא רעד יװ ,לַאפ ַאזַא ןיא ."תולג ןצנַאג םעד ןגָארטרעבירַא

 ןעמענ ןלעװ ךיז לָאז דיי ַא ןעוו ,ןוז ןיימ --- : ןבייא וצ טגָאזעג יאדווא רע

 טפרַאדעג גנַאל ןיוש רע טלָאװ ,םיא ןגעוו ץלַא טגָאזמ סָאװ ןצרַאה םוצ

 -עגוצ רע טלָאװ לכיימש ןכעלנייוועג ןייז טימ --- .ןריטסיזקע וצ ןרעהפיוא

 .ןקלב וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה םעלב יוװ ,ייז ןרעה רימ -- ןבעג

 ,לוק ןפיוא ,ךיוה ,ךיז וצ טדער רע יו טקרעמַאב טשינ טָאה בייא

 ןפיוא ןיוש קידנגיל .טהנעטעגסיוא ךיז ןטלָאװ רעטָאפ ןטימ רע יו טקנופ

 | :ןעוועג ךישממ רע טָאה טעב

 ןרעייט ַאזַא ןלָאצ וצ רעווש רעבָא זיא סע .עטַאט ,סע סייוו ךיא ---

 : םיטש סרעטָאפ ןייז טדערעגסױרַא םיא ןופ טָאה דלַאב ןוא -- .זיײרּפ

 ןענָאק ןעלסקַא עטלַא יו רעמ ליפ ףיוא ןפָאה ןענָאק רעצרעה עגנוי שטָאכ

 ךיז ןסעסיוא ,בולק םענדיב ַא בילוצ ,טשינ רעבָא ךיז טניול ,ןגָארטסיױא

 .ןלעטשנייא דיי ַא ךיז ףרַאד ייז רַאפ סָאװ ,ןכַאז ערעסערג ןַארַאפ .ץרַאה סָאד

 ,קלָאפ ןייז ,החּפשמ ןייז בילוצ זיולב טשינ ,טגרָאזַאב זיא המשנ עשידיי ַא

 ןדיי ַא ןופ ןבעל סָאד זיא ןגרָאז עקיזָאד יד ןָא לייוו ,רעצ ןיא ךיוא זיא רע

 טבערטש דיי ַא .סעכ ןיא ךיג ןרעוו וצ הדימ עטוג ןייק טשינ זיא סע .טסופ

 ,ןוחטב טימ טבעל דיי ַא .ןייש-קידתמא זיא ןבעל סָאד לייוו ,טייקידתמא וצ

 םעד ןיא רענייא ןלעו ןשטנעמ עלַא ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא

 .ןכַאמ לטבמ טשינ םענייק ןעמ ףרַאד רעבירעד .עטוג סָאד רָאנ ןעז ןרעדנַא

 ךיא .דלודעג ןבָאה ףרַאד'מ ,ןליפטימ ןוא ןייטשרַאפ ףרַאדימ ,אברדא

 ןענעז ןשטנעמ יד ...ןעמוק זומ יז ,ָא ...טייצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ביילג

 ןלעוו ,ןעיידעג ןליוו ייז ביוא .לָאמַא ןעוועג ןענעז ייז יו ,רעסעב ליפ טנייה
 ,געװ רערעדנַא ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןטכַארטרעד ןזומ ךיז ןשטנעמ יד

 ...םולש יו

 ןעקנַאדעג טימ ללש ַא ךעלרעהפיואמוא ןסָאלפעג זיא חומ סבייא ןיא

 -גייא טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןגעלעג זיא רע

 ןוא ןבעגרַאפ טלָאװעג טָאה רע .טּפַאלקעג ךעלנייּפ טָאה ץרַאה ןייז .ןפָאלש
 ןוא ןַארָאטסער ןיא טָאה ליומ עשיטַאקָאװדַא סרעמָאה יוװ טקנוּפ .ןסעגרַאפ

 ןעגנוטכיר עקיטרַאנדישרַאפ ןוא ןעקנַאדעג טימ טרירוװַאל רדסכ סַאג ןיא
 ,תונויער עכעלצעזנגעק טימ םינּפ-לא-םינּפ ןעזעג טציא בייא ךיז טָאה ױזַא

 ןוא רקש ןשיװצ ,יורטוצ ןוא טכַאדרַאפ ןשיוצ טלּפַאצעג טָאה המשנ ןייז

 ןעזעג רע טָאה טָא ןוא ,ןרעמָאה טימ קימיטשנייא ןעוועג רע זיא טָא .תמא
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 קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג םיא ןענעז'ס ,דייר סרעטָאפ ןייז ןופ קיגָאל יד

 ןוא שינעצירקנייצ ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ענעגייא ענייז

 "םיילג ןופ טריפעגסױרַא םיא ןבָאה ןעגנוניימ עלַא יד .ןטסיופ עטלייבעג

 יירד ןופ געוו-ץיירק ןפיוא רערעדנַאװ םוצ ןכילגעג ןעוועג זיא רע .טכיוועג

 .ליצ ןייז ןכיירגרעד ֹוצ ידכ ,ןעמענ וצ ןכלעוו טסווװעג טשינ ןוא ןעגנוטכיר

 יד ףיוא ,לדנעּפש ַא יװ ,ןסיוטשעג טרעוו רע יװ ,טליפעג טָאה בייא

 זיא רע זַא ,הבשחמ ַא טכַאמעג קיאורמוא טָאה םיא .ןבעל ןופ סעילַאוװכ

 -ַאגיצ ַא קעװַא קידלושמוא טפרַאװ סָאװ רענייא יו ,רעלעפ אזַא ןעגנַאגַאב

 טָאה םיא .רעייפ סיורג ַא ךיז טרעקַאלפעצ םעד ןֹופ ןוא דלַאװ ןיא טער

 טרַאװרעדמוא רעבָא ,ןסיוועג ןגייא ןייז ןיינכָאנ טלָאװעג קרַאטש רעייז ךיז

 ,טניירפ ןייז ןופ דייר יד ,רעטָאפ ןייז ןופ רעטרעוו יד ןעגנירדעגניירַא ןענעז

 ןוא ,ןוורענ ענייז טפיורשעצ ןבָאה ןקינ ןוא ןרעטלַאװ ןופ רעטכיזעג יד ןוא

 ,ןטייווצ ןפיוא געוו ןייא ןופ םיא ןסיוטשעג

 ,ןוחטב ןוא דלודעג ןבָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא רעטנוא ןעמ ןָאק יו ---

 ,ליו רעמָאה ןוא -- .טגערפעג ךיז רע טָאה -- ?סע לי עטַאט רעד יוװ

 ןעמוק סע זַא ,ןביילג עדייב ,טַאמָאלּפיד ַא ןייז ןוא קרַאטש ןייז לָאז ךיא זַא

 ? ןענייווסיוא טוג ךיז ןוא טייז ַא ןיא ןײגקעװַא רָאג רשפא ...ןטייצ ערעסעב

 ןייק ןוא ןגעוו יירד ...? עטעיד ַאזַא ףיוא ןכערבנעמַאזוצ ךָאד ךיז ןָאק ןעמ

 ,טייקרעכיז ןייק טשינ טיג רענייא

 רעמָאט !ןײרַא עשַאק רעד ןיא ןעייּפש ןזָאל טשינ ךיז טעװ רע ,ןיינ

 טשינג לָאז סָאד ּוװ ,סעקסיּפ ערעייז ןענעפע לָאמ ןייא ךָאנ םילווונמ יד ןלעוו

 ןיא ןעגנַאלרעד ייז רע טעװ ,טפַאשלעזעג ַא רַאפ סָאװ ןיא ןוא ןעמוקרָאפ
 סָאװ ,םעד ןריטקעּפסער וצ ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז ייז .ןירַא ןייצ יד
 .טשינ ייז ןעייטשרַאפ ,טסיופ יד יװ ,ךַארּפש ערעדנַא ןייק .ּפעלק טגנַאלרעד
 ןצנעװקעסנָאק יד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע .סַאנ ןרָאװעג זיא ןרעטש ןייז
 ,ךיז ייב רעכיז ןעװעג רעבָא זיא רע .ןעגנערב ןָאק גנולדנַאה ַאזַא סָאװ
 ,ייז יו ,ּפעלק ערעסעב ןעגנַאלרעד ךיוא רע ןַאק ,געלשעג ַא ןיא וליפַא זַא
 ןוא שילַארָאמ ןדייל וצ רעדייא ,שיזיפ ןעמוקמוא רעסעב ,ױזַא יצ ױזַא
 ,קיטסייג

 -סיוא םיא ךיז טָאה סע .ןצרַאה ןפיוא קיטעמוא ןרָאװעג ןבייא זיא סע
 ךַאװש ַא טימ .ןָאט סטכעלש םיא ןליװ סָאװ ,סנטָאש טעז רע זַא ,טכַאדעג
 ןיק רעבָא "?טרָאד זיא רעװא :טגערפעג לָאמ עכעלטע רע טָאה לוק
 ךיז טָאה םינּפ ןייז ףיוא .טעב ןפיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .רעפטנע
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 יד ןיא שיפ םעד ןגיזַאב טנָאקעג בָאה ךיא זַא; :לכיימש רערעטיב ַא ןזיוװַאב

 ,עקטנעוו רעד ףיוא ןּפַאכ טיילהרבח יד ךיוא ךיא לעװ ,ןרעסַאװ ערעטצניפ
 ,טלייבעג ךיז ןטסיופ ענייז ןבָאה -- ,"טנעה עניימ רעטנוא ןעלּפַאצ ןלעוו יז

 ןייא זיולב .ןגיוא-שיפ עסיורג ןזיוװַאב ךיז ןבָאה רעמיצ ןרעטצניפ םעניא

 רעטרעדנוה ךיז ןבָאה דלַאב .טכַאפיירדרַאפ ,טלּפָאטרַאפ ,שיפ םענופ גיוא

 ןכַאל ,ןגעװַאב ןביוהעגנָא ,ןגיוא עטצרָאטשעגסיױא ,עסיורג רעטנזיוט ןוא

 ,םימחר ןטעב ,ןעיירש טלָאװעג טָאה רע .ןגיוא סבייא רַאפ ןענייוו ןוא

 ךיג זיא רע .ןעמוקעגסורַא טשינ ןדלַאה ןייז ןופ זיא םיטש ןייק רעבָא

 רעסַאװ טלַאק רעזעלג ייווצ ןעקנורטעגסיוא ,רעמיצשַאװ ןיא ןפָאלעגנײרַא

 ןייז .ןַארק ןטלַאק ,םענעפָא םעד רעטנוא ּפָאק ןייז טקורעגרעטנורַא ןוא

 .ןצרַאה ןפיוא רעטכייל ןרָאװעג םיא זיא סע ןוא טשירפעגּפָא ךיז טָאה םינּפ

 .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןזיירּפש ןביױהעגנָא רע טָאה ,רעסעװרָאב ַא

 ןייז זַא ,ךיז ןענָאמרעד ןתעב ,ןצרַאה ןפיוא ךעליירפ ןרָאװעג םיא זיא סע

 ַאלָאײל ןעוו ,דָאש ַא .ןטעב ערעייז ןיא זָאלגרָאז טציא ןגיל דניק ןוא בייוו

 רערעסעב ַא ןיא ןעװעג רע טלָאװ ,םיא טימ ןעוועג טציא ָאד טלָאװ

 עקטיק ַא יװ ךיז טיירדעגפיונוצ ,טעב ןיא ןיירַא קירוצ זיא רע ,גנומיטש

 ערדלָאק רעד ןיא טלקיוועגנייא ךיז טָאה רע .ןגיוא יד טשטעװקרַאפ ןוא

 ןעמונעג ךיילג טָאה טייקדימ יד .ןטכַארט וצ טשינ רעמ ןעגנווװצעג ךיז ןוא

 טּפַאכעגנײרַא ףָאלש רעד טָאה ןרעמַאלק ןיא יוװ .ףוג ןייז רעביא תושר

 .רעּפרעק ןדימ סבייא

 קיצכעז ןוא ייווצ לטיּפַאק

 ןטייקסואימ עלַא טשיווראפ טייצ יד

 ,עליק-קידנסייב ןעוועג לזדניא ןפיוא ןענעז טכענ רעמוז-ףוס יד ביוא

 ,גָאט םענופ קילבנײרַא ןטשרע ןטימ ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא רעבָא ייז ןענעז

 ןצונוצסיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה רעדעי .טכַאװעגפיוא ןבָאה שטנעמ ןוא גָאט

 ןבָאה ןשטנעמ .ןקעווצ עשירעלייוורַאפ ןוא עשיטקַארּפ ענייז רַאפ גָאט םעד
 ןוא ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז ןיא ןייג :ןליּפשי-טרָאּפס ענעדישרַאפ טרינַאלּפ

 ,םי ןיא ןעמיוש .,לגייפ עשיטָאזקקע עלופרילָאק יד טרָאד ןרעדנווװַאב
 ,גרעב ףיוא ןרעטעלק ,ןרעווָאר ףיוא ןרירװענַאמ ,דרעפ ףיוא ןריּפָאלַאג
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 עירטעג ַא יװ .גנַאפשיפ ףיוא ןייג רעדָא ןצנַאט ,ןריצַאּפש ,ךיז ןפיש

 ,תופוע יד רַאפ עסָארּפ טימ ךעטרַאפ ריא סיוא טקידייל סָאװ עטסָאבעלַאב

 רעביא .טנגעג רעצנַאג רעד רעביא ןלַארטש עריא ןטָאשעצ ןוז יד טָאה יױזַא

 ןבָאה עלַא -- ןשטנעמ ןוא ןטקעזניא ,ןסַאג ,רעמייב ,גרעב ,ןלָאט ,םי

 -כיל ןוא טײקמערַאװ סנוז רעד ןופ קנַאשעג עכעלרעטומ סָאד טליפרעד
 ,טייקיט

 טעקנַאלבעגמורַא רעירפ העש עכעלטע טימ טָאה סָאװ ,סבָאקיישזד בייא

 ,ןוז רעד ןופ ןייגפיוא ןטימ זיא ,תובשחמ עטלּפענרַאפ ןופ תוכשח ַא ןיא

 ,שטנעמ רעיינ ַא -- רעטרעטיילעגסיוא ןַא ,רעשירפ ַא טעב ןייז ןופ סיױרַא
 רעד .םירבא ענייז ןעמונעגמורַא טָאה טייקטכייל עשירעלגניי ,זָאלגרָאז ַא

 -ַאב .דנַאל רעביוצ ַא יו ,ןעזעגסיוא ןגיוא ענייז ןיא טָאה םורֲַא רעצנַאג

 א יװ ,טליפעג בייא ךיז טָאה ,טלעו רעד ןופ טייקנייש יד קידנרעדנווו

 רע ןבעל םענופ ןסינעג וצ יװ טסייוװ סָאװ שטנעמ רעזָאלגרָאז ,רעיירפ

 ןוא רעמיצ-לעטָאה ןופ רעטצנעפ עטיירב סָאד טנפעעגרעדנַאנופ טָאה

 .רעניר רעד ןופ טנפיוה עלופ ןעמעטעוצניירַא ,ןגיובעגסױרַא שּפיה ךיז
 ,לזדניא ןפיוא טפול-ןגרָאמירפ רעקידנרוכישרַאפ

 .טעטפעשעג רע טָאה -- ,גָאט רעסייה ַא ךיז טלעטש סע --

 ןעיולב ,םענייר ַא ןעזרעד ןוא ןגיוא ענייז ןביוהעגפיוא טָאה סבָאקיישזד

 ןופ ץרַאה ןפיוא טנעמיד רעסיורג ַא יװ ,ןוז יד רעטנעצ ןייז ןיא .למיה
 עכיירנברַאפ יד בילוצ .ןקילב עשירענעמ יד ךיז וצ טיצ סָאװ ,עמַאד ַא

 טנַאה רעד טימ טלעטשרַאפ בייא טָאה ,ןגיוא ענייז רַאפ ךעלעדער-לדניווש

 טליפעגנָא ןעוועג ןענעז טפַאשדנַאל עצנַאג יד ,ךעלייק-דרע רעד .םינּפ ןייז

 רעסיורג ,רעכעלדנעמוא ןַא יו -- םי רעד .טײקמערַאװ רעקידהיחמ ַא טימ
 | .לגיּפש

 ןרוטנָאק עפרַאש טימ גרעב ןביוהעג ץלָאטש ךיז ןבָאה טייוו רעד ןיא

 סָאװ רענַאקיסקעמ עטניורברַאפ ,עזָאלגרָאז יו ,שעמ ןלעה ןוא ןלעקנוט ןופ
 ןופ ןטייז עקידמערוט יד ייב .ןוז רעד ןגעקטנַא רעמינּפ ערעייז טימ ןגיל
 -רָאװעצ ןיא טרָאד ןוא ָאד ,ןענַאטשעג ךעלזייה עטרילָאק ןענעז ,גרעב יד
 טָאה ,דנַאלרעדנוװ םעד ןופ סעקזייה-טוּפיליל עלַא רעביא ןוא ,טייקנפ
 -לדָאנ .טַאנגַאמ רענַאקירעמַא םענופ סָאלש רעסייו רעד טנײשעגסױרַא
 .הליפת רעליטש ןיא יװ ןענַאטשעג ןענעז גרעב ןציּפש יד ףיוא רעמייב
 -- רעזייה יד םורַא רעמײב-עמלַאּפ ,ןסוטקַאק ,ןטרָאג-לעטָאה ןופ ןעמולב

 טימ ףיוא טמענ רעטבילרַאפ ַא יװ .ךעלגעווַאבמוא ןענַאטשעג זיא ץלַא
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 עקידכעלייק עקיטייצ יד ןבָאה ױזַא ,שוק ַא סרעטבילעג רעד גנוקיווקרעד

 םעד ,שיורעג ןָא ,ךיז ןיא טּפַאזעגניײיא ןצנַארעמָאּפ ןוא ןענירטיצ ,ןסָאקירּפַא

 "עג ךעלרעהפיואמוא ןוא טעײמשעגמורַא ןבָאה ןגיצ סעדַאטס .ױטנגרָאמ

 ,ט'הרג-הלעמ

 ןיא ןגיולפעגייברַאפ ןבלַאװש סעטַאשט ןענעז ןענַאלּפָארע-טעשזד יו

 ןלעו םורַא ייווצ-העש ַא ןיא לייוו ,טלייאעג ךיז ןבָאה ייז .יירעשטיווצעג

 ןופ ןטָאש ןרעטנוא ןציש ךיז ןוא ןוז רעקידנענערב רעד ןופ ןענירטנַא ייז

 .רעטעלב עטיירב ענייז ןוא םיוב-םעריש

 םושזעג םוצ ,ךעלעגייפ יד ןופ גנַאזעג םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה בייא

 ,טעברַא רעייז וצ סױרַא גנַאל ןיוש ןענעז סָאװ ,ןעניב ןוא ןטקעזניא יד ןופ

 טליּפשעגסיױא טָאה רעגייז-לזדניא רעד .זייּפש עקיטפַאהרַאנ ןבײלקוצנָא ףיוא

 .קיטשירפ וצ ןפורעג טָאה גנַאלקעג-ןקָאלג רעד ."ןיילעווע ןיימ , דיל סָאד

 -ונעגנָא טשינ רעבָא םיא טָאה ,רעגנוה רעד טעקכָאיטעג טָאה ןבייא שטָאכ

 עלַא זיב ןטרַאװוצרעביא ןסָאלשַאב טָאה רע .ןסע ןייג וצ קשח ןייק ןעמ

 ךיז טנָאקעג טשינ טָאה רע שיט יד ןופ ןיײגקעװַא ןוא ןסעּפָא ןלעוװ

 טוג"וצ ןעוװעג זיא רע .שיט ןייא ייב ןקינ ןוא ןרעטלַאװ טימ ןצעזקעווַא

 ןתעב םיפוצרּפ ערעייז ןיא ןקוקוצנייא ךיז ןוא ןציז וצ םוא ,טגיילעגפיוא

 טימ ןדער ןפרַאד ךיוא רע טעוװ שיט םייב זַא ,טסּוװעג טוג טָאה רע .ןסע

 לָאז רע זַא ןרעטלַאװ ןעקרוטש שיט ןרעטנוא טעוװ ,קינ ,רע ןוא ,ןקינ

 ,ךעלנייוועג יוװ ,עלַא ןלעװ שיט םייב .המכח עקיכעטש עיינ ַא טימ סױרַא

 רעמָאה ,ּפָאק רעשירעיָאל רעד ןוא ,"הרות; רעסיורג רעד ןופ ןלעװקנָא

 טשינרָאג טלָאוװ'ס יװ ,ןטעלגרַאפ ןריבורּפ ,ןטכענ יװ יונעג טעוװ ,ידערקעמ

 .רעטכעלעג שיטייל וצ ןרעוו ,בייא ,רע טעװ ףוסל ןוא ;ןעשעג

 עקיטכענ יד .ןלוקסומ ןוא ןוורענ טבייא ןגיוצעגנָא ךיז ןבָאה רעדיוו

 חומ ןייז ןיא .ןצרַאה ןייז ןיא ןעגנירדניירַא ןביוהעגנָא רעדיוװ טָאה קערש

 -טסּוװַאב ןצנַאג ןייז טימ טלָאװ רע עכלעוו ,רעדליב יד רעדיוו ךיז ןזייװַאב

 ףיוא טגיילעצ ךיז טָאה טעמוא ןַא .ןוימד ןייז ןופ ןביירטרַאפ טלָאװעג ןייז

 -יובעג ַא טימ רעקידנגייוש ַא טעב ןפיוא ןציז ןבילבעג זיא רע .םינּפ ןייז

 ַא ךָאנ .ןעינק יד ןשיווצ ןעגנָאהעגּפָארַא ןענעז טנעה ענייז ןוא ,ּפָאק םענעג

 עטכעלש .ןײרַא ללח ןיא טקוקעג קילב רענעביוהעגפיוא ןייז טָאה עלייוו

 ןטכורפ עקיטייצ ןיא ךעלעגייפ יו ,ןריהעג ענייז טקיּפעג ןבָאה תובשחמ
 רע זַא ,ריפסיוא רענעגייא ןייז טקיאורמוַאב טָאה ןבייא .רעמייב יד ףיוא

 ןַא .לַאטורב ןעלדנַאה וצ ןייז ןעגנּוװצעג ןגרָאמירּפ םענייש ַא ןיא טעוו
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 ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא ,עדריווטסבלעז ןופ ליפעג סָאד ,ליפעג ךעלרעניא

 םענעגייא ןייז ןגעק רָאנ טשינ זיא עכלעוו ,גנוריפפיוא רעקיטציא זיב ןייז

 ןפיט ַא ןיא ןרעו וצ טרעדײלשעגּפָארַא ךיוא םיא טָארד יז רָאנ ,דובכ
 -עשַאב קראטש ַא סױרַא ,לכה-ךס ןיא ,טעו רע ןכלעוו ןופ ,טנורנּפָא

 -עקנעב ַא ,שינעקנעב עכעלרעניא ןַא טגָאנעג רעבָא םיא טָאה'ס .רעטקיד

 טימ .םירבח ןוא טניירפ טימ ךיז ןבעלסיוא ןכעלטפַאשלעזעג םוצ שינ

 .שיט ןייא ייב ןעגנערברַאפ ןוא ייז טימ ןציז וצ ,ןרָאמלע ןוא ןרעמָאה

 זא ,טדערעגנייא ןײלַא ךיז רע טָאה ,טייקיאורמוא ןייז ןעװעמַאה וצ ידכ

 ןומ רעדיו טעװ ןוא ןשטילגסיוא ךיז טעװ קינ ןעוו ,טייצ ַא טעוו ןעמוק

 ףיז טָאה רע ..!? טלָאמעד ָא ,טלָאמעד .ןבייא ,םיא וצ ףליה ךָאנ ןעמוקנָא

 -עגוצ רעדיוװ טָאה ןסיורד ןופ טייקנייש יד .רעטצנעפ םוצ טרעטנענרעד

 ,טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןגיוצ

 רעד זיולב --- .ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- ,ךיז ןלייא וצ סָאװ ָאטשינ --

 . .טשינ ךיז ןלייא ייז --- םולב יד ,םיוב רעד .ךיז טלייא םי רעטמיוצעג טשינ

 יײז ןביג ,ךָאד ןוא ,סקּוװ רעייז ןגלָאפכָאנ טשינ ןָאק גיוא סנשטנעמ ןייק

 ױזַא טּפַאלק סָאװרַאפ רעבָא .זיּפש עקיטפַאהרַאנ ןוא טַאמָארַא ,טייקנייש
 .טגערפעג ךיז רע טָאה -- ?ןגרָאמירפ םענייש ַאזַא ןיא ץרַאה ןייז

 ןייז ןופ דוס םעד ןייגרעד טלָאװעג ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע

 -ןַארַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טייקרעכיז-טשינ ןייז ןופ ,גנומיטש רעקיאורמוא

 | .ץרַאה ןייז ןיא טרעק

 ןעמענ רע לָאז רשפא :חומ סבייא ןיא ןענישרעד זיא ןַאלּפ רעיינ ַא

 טייוו ,טָאטש רעטייוו ,רעדנַא ןַא ןיא ןרָאפקעװַא ןוא דניק ןוא יורפ ןייז

 רע זיא דלַאב .גנוטכַארטרַאפ ןופ עלייוו ַא ? טניירפ עקיטציא ענייז ןופ

 ,טסייה'ס ;לַאפנייא םענדָאמ ןייז ףיוא ןוא ןיילַא ךיז ףיוא ןרָאװעג זייב רעבָא

 ..? סבָאקיישזד בא ,רע ,טָאטש רערעדנַא ןַא ןיא ןפיולטנַא טעװ רע

 ,רעטירד ַא ןיא יצ ,טָאטש רעטייווצ ַא ןיא זַא ,טייקרעכיז יד ןענַאװנופ
 טושּפ םיא טעװו סע ..?סקינ ןוא סרעטלַאװ ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז

 .רענייגיצ ַא יו ןרעדנַאװ ןוא דנו-ענ ןייז וצ ןבעל ץנַאג ןייז ןעמוקסיוא
 -- םָארָאדָאכ ןיג טעװ ,טָאטש עצנַאג יד ,רעדילגטימ-בולק יד ,ייז ןוא

 .ןדחּפ ַא יװ ןפָאלטנַא זיא סבָאקיישזד בייא

 םיא ייב ךיז טָאה ,ץלָאטש םענעריובעגנייא טימ שטנעמ ַא קידנעייז
 .זייּפש עטעיײדרַאפ-טשינ ןופ טייקרעיוז ןימ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ קנַאדעג רעד
 חמפח-סנבעל יד ןעמענפיוא ןענעק טשינ ןופ תועט ןייז טנעקרענָא טָאה רע

2417 



 .ףהעגניז בקעי

 ןיא ןפיוק טשינ ךיז ןעמ ןָאק טפַאשטניירפ עתמא -- :רעטָאפ ןייז ןופ

 עיציזָאּפ ןייז ןפמעקוצסיוא תלוכיב טשינ זיא שטנעמ ַא ביוא ...קיײטּפַא ןייק

 עטבירטַאב ענייז --- .טפַאשטניירפ עתמא ןייק טרעוו טשינ רע זיא ,ןבעל ןיא

 .טצנַאלגעגפיוא ןבָאה ןגיוא

 ,ןביילב לעװ ךיא -- ,קידרעּפָאה ןרָאװעג ךיז ייב רע זיא ! ןיינ ---

 "רעד ךיוא ןעק סבָאקיישזד בייא זַא ,ןזייװַאב ןוא טכער עניימ רַאפ ןפמעק

 ינייא טשינ ,תובוט ןייק רעמ ןָאט טשינ !ןיירַא עדרָאמ רעד ןיא ןעגנַאל

 ."!גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא; רָאנ ,טפַאשטניירפ ןייק רעמ ךיז ןפיוק

 ןיא ןזיורב ןביוהעגנָא טָאה המקנ ךָאנ טשרוד רעטליטשעג-טשינ ַא

 "נייא םורַא ןעיירד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג ענייז עלַא .טימעג ןייז

 זיא סבָאקיישזד זַא ,ייז ןזייוו לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא : גנַאלרַאפ ןקיצנייא

 ןוא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןשיװצ ןועמש ןוא קיציא יװ זיא רע ,ייז ןופ רעסעב

 .יז ןגעוו טלייצרעד טָאה סָאװ ןַאמרעגנוי רעד יו

 ןייז ןיא .ךלהמ רעטייו ַא רעבָא זיא גנולדנַאה זיב עיזַאטנַאפ ןופ

 .טירש ַאזַא ףיוא חוכ ןקידנגונעג םעד טציזַאב טשינ רע טָאה בצמ ןקיטציא

 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ךעלעגייפ יד רַאפ טמעשעג טושּפ ךיז טָאה רע

 זיא םיא .ךעלקסיּפ יד ןיא ךיז טשוקעג ןוא רעטנצעפ ןייז ןופ סמיזעג ןפיוא

 רעקידהנושמ ַא ןלַאפעגנייא םיא זיא םיצולּפ סָאװ ,אחינ ןעוועג טשינ

 גיוא ןַא; הבשחמ-םצע רעד ןופ --- רבח ַא ןגעק טסיופ ַא ןבייה וצ קנַאדעג

 -עגסיוא ןוא סעינָאלד ענייז טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא טָאה רע ."גיוא ןַא רַאפ

 : ןפור

 !ןרעװ סע לָאז ןטלָאשרַאפ ,!טיא םעד ,ָא; --

 ,טעב ריא ףיוא רעייטשסיוא ןצנַאג ריא סיוא טרדס הלכ ַא יװ טקנוּפ

 טימ ןענעז סָאװ ,ןשינעעשעג עלַא ןוימד ןייז ןיא טגיילעגסיוא בייא טָאה

 ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה לכיימש ַא .גָאט ןקיטכענ ןופ ךשמ ןיא ןפָאלרַאפ םיא

 טרעדנּוװַאב ןיילַא רע טָאה דיירפ טימ .טכַאלעצ ךיז טָאה רע .םינּפ ןייז

 יװ שממ ,ןעגנוכיירגרעד ןוא טײקטגַאװעג ןייז ,טײקשיָארעה ענעגייא ןייז

 -ָאלשַאב ךיז ייב רע טָאה ןײזטסּוװַאב ןלופ טימ .דלעפטכַאלש ןפיוא דלעה ַא

 ַא ןיא ץעגרע ןכירקרַאפ רעדָא ,זיומ ַא יו ןפיולטנַא טשינ רָאט רע זַא ,ןס

 .ןבײלברַאפ ָאי רע טעװ ,ןקינ סיעכהל ףיוא .ןרעוו טמוטשרַאפ ןוא ךָאל

 .לזדניא ןופ דלעה רעד סָאד ךָאד זיא רע ? ןעמעש ךיז רע ףרַאד ןעמעוו רַאפ

 גנוקרעמַאב רעשיטַאּפמיסמוא רעטסדנימ רעד ייב רע טעװ ןָא טנייה ןופ
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 רֶע יו ,טסיופ ןייז ןזייוו ךיוא ןוא ןרעפטנעּפָא קירעהעג יװ ,טייז רעייז ןופ
 ,לוקס ןיא ןָאט סָאד טגעלפ

 רעדיוו ןבָאה ,רעמיצ ןייז ןיא ןיילַא ךיז טימ טײקנסָאלשעגּפָא רעד ןיא
 ינָאלב ַא יװ .חומ ןוא טימעג ןייז ףיוא טקירדעג ןעקנַאדעג עכעלצעזנגעק

 םוצ קירוצ טמוק ןוא טייג ןוא טייג סָאװ ,דלַאװ ןטכידעג א ןיא רעקידנשזד

 יוזא ,ןייג ןביוהעגנָא קירוצ טייצ רעשּפיה ַא טימ טָאה רע ּוװ ,טרָא ןבלעז

 ןופ קידנעײגּפָא .גנַאג ןעקנַאדעג 'סבָאקיישזד בייא טימ ןעשעג ךיוא זיא

 :ןפורעגסיוא סעכ םענעטלַאהעגנײא טימ רע טָאה רעטצנעפ
 רענעי לָאז ? רימ ןגעוו טכַארט רענעי סָאװ ןגרָאז ךיא ףרַאד סָאװ ---

 יד ןליפרעד רענעי לָאז .םיא ןגעו טכַארט ךיא סָאװ ,ןייגרעד ןווורּפ

 ,גנוצ ןוא ןקילב עניימ ןופ טייקפרַאש

 עלַא ּפֶא טקנעװש רעסַאװ סָאד ןוא ,טייגרַאפ ןוא ףיוא טייג ןוז יד

 | ,ץלַא טשיװרַאפ טייצ יד ןוא ,ןטייקסואימ

 "צנעפ רעד ףיוא סָאװ ,לגיּפש םוצ ןעגנַאגעגוצ עקכעלעמַאּפ זיא בייא
 םעד ,ןשטנעמ םעד ןופ םינּפ םעד ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה רע .טנַאװ-רעט

 ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה עלעכיימש ןדירפוצ ַא .היח-םי רעד ןופ רעגניווװצַאב

 -עגנָא טשינ גנַאל רעבָא טָאה לכיימש רעד .ןפיל ענייז ןופ ןעלקניוו יד

 טימ םיִנּפ סָאלב ַא ןעזעג רע טָאה זָאלג ןטרעבליזַאב םעד ןיא ,ןטלַאה

 ןבעל םעדעפ-רָאה עסייוו ןוא ,ןגיוא ענייז רעטניה ךעלעקעז-ןרערט עטלוב

 עני ןבעל רָאה ענעריושעגוצ-ןיד ענייז טעלגעג טָאה רע .ןפיילש ענייז

 :רענעקָארשרעד ַא טגערפעג ךיז ןוא ןפיילש

 !טַאהעג טשינ ייז ךָאד ךיא בָאה ןטכענ ? יז ןעמוק ןענַאװ ןופ ---

 טכַארט ,סרעפיוקרַאפ ןוא םירחוס יד .טגרָאזַאב רעייז ןעוועג זיא בייא

 רעֹו ןוא רעטָאפ רעד זיא סע רעוו ןענעקרעד טשינ דלַאב ןיוש ןלעװ ,רע

 -ענּפָא ךיז טָאה רע .רעּפרעק ןצנַאג ןייז טקעדַאב טָאה סייווש ַא .ןוז רעד

 רָאדַאערָאט ַא יװ רעמיצ ןטימניא ןייטש ןבילבעג ןוא לגיּפש םענופ טרעק

 ײּפשרַאפ יד טימ סקָא רעד טזייװַאב סע רעדייא ,ענערַא רעקידייל ַא ףיוא

 טסּוװעג טשינ טָאה רע .גנוגעװַאב ןָא ןענַאטשעג זיא רע .רענרעה עטקיצ

 :לוק ןפיוא ןפורעגסיוא רע טָאה לָאמַאטימ .ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ

 !ןסע רעטנורַא ייג ךיא ,תוחור ידלַא וצ --
 ןוא ךעלזייה-רעמוז עצרוק ,דמעה טלטסעקעג ַא ןָאטעגנָא טָאה רע

 ןַארָאטסער ןיא רעטייוועלע ןטימ רעטנורַא זיא ןוא ,ןלַאדנַאס עטכייל
 ןסיורג ַא טלעטשַאב טָאה רע .ןעוועג טרָאד ןענעז ןשטנעמ קיניײװ ,ןירַא
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 רעגניז בקעי

 ןוא עדַאלעמרַאמ ,טסוָאט ,ןכוקנייפ ,לעידיס ,טפַאז-שזנַארָא : טסעפקערב
 טסעג יד ןשיװצ .עדנַארעװ רעד ףיוא סױרַא רע זיא ןסעּפָא ןכָאנ .עוואק
 -רַאפ ןציז ידערקעמ רעמָאה ןוא ןָאסרעטעּפ רַאמלע יװ ןעזרעד בייא טָאה
 ,סעומש ַא ןיא טפיט

 קיצכעז ןוא יירד לטיּפַאק

 ןסירעצ טרעוו דנוב-רעטלאו-קינ רעד

 ,טניירפ יד ןבָאה ןסעומש ערעיײז ןיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא סע

 ,טנעדיזערּפ ןינע םעד יװ ,ךָאז ערעדנַא ןייק ןרירַאב טנָאקעג טשינ ,סנטצעל

 ןדעי ייב ןעמ זיא ,עמעט ערעדנַא ןַא ןעמּוװשעגפיױרַא וליפא זיא'ס ןעוו

 ןופ טייצ יד לייו ,עגַארפ רעקיבלעז רעד וצ ןעמוקעגקירוצ סעומש

 רעד ןופ גָאט רעד ךיֹוא טימרעד ווא טרעטעגרעד ךיז טָאה ןלַאװ יד
 | ,ץנַאגַאװַארטסקע רעסיווג

 טָאה ,עדנַארעװ רעד ףיוא ןעמוקעגסיֹורַא זיא סנַאקיישזד בייא ןעוו

 -מורַא ץלַא טָאה רע ּוװ ,ןלייצרעד ןטימניא ןטלַאהטג ןָאטרעטעּפ רַאמלע

 ןקיג ןוא ןרעטלַאװ ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז געוו ןפיוא ןוא ,ןבייא טכוזעג

 סרַאמלע טּפַאכעגפיוא טָאה בייא .ןבייא ןכוז סיורא ךיוא ןענעז ייז תעכ

 : ןרעמָאה טימ ןהנעטנייא
 ,טגייצרעביא טשינ םענייק קינ ךָאנ טָאה לגניצ ףרַאש ןייז טימ ---

 ,טגייצרעביא ןעמעלַא טָאה ןבייא ןגעק ןרעטלַאװ ןציירנָא סָאד ,טרעקרַאפ

 ןטכעלש םוצ לָאמעלַא זיא טוט קינג סָאװ ץלַא זַא

 טמיטשעגוצ ןפוא ןקיניזטכײל ַא ףיוא טָאה רע זַא ,ליפעג-דלוש סָאד

 םעד ןּפַאכ טצװ סָאװ רעד זַא -- טנעמירגַא-ןעמלטנטשזד ןשירַאנ םעד וצ

 ךָאנ טָאה -- טנעריזערּפ רעקידנעמוק רעד ןייז טעו ,שיפ ןטסערג

 -ַאב טליפעג ךיז רע טָאה טציא שטָאכ .ןסיוועג סרָאמלע טרעטַאמעג ץלַא

 רע טָאה ,שיפ ןטסערג םעד טּפַאכעג בייא ךָאד טָאה סָאד לייוו ,טקיאור
 -עג טָאה רע .םיסינ ןייק ףיוא ןזָאלרַאפ טלָאװעג טשינ רעמ רעבָא ךיז

 ףרַאד ,ןלַאװ עמייהעג ןעמוקרָאפ ןלאז'ס זַא ,ןרעדָאפ טעװ קינ ביוא ,טכַארט

 -טימ יד ןופ גנומיטשוצ יד ןגירק לָאז בייא רָאנ ידכ ,ןרעוװ ןָאטעג סעּפע
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןציטש םיא לָאז ,ידערקעמ רעמָאה ,רעיָאל רעד זַא ,רקיע רעד .רעדילג

 ַא חומ סרַאמלע ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה טייצ קיטש ַא ךשמב שטָאכ

 ןייז לָאז רעטלַאװ זַא ,בולק ןרַאפ רעסעב ןייז ךָאד טעװ רשטא :הפשחמ

 -פעטש עטרעּפמולעגמוא יד ךָאנ רעבָא .טנעדיזערפ רעקידנעמוק רעד
 טבייא ףיוא ליומ סרעטלַאװ ןופ טרעהעג ןטכענ טָאה רע סָאװ ,ךעלטרעוו

 ,רע זַא .קנַאדעג םענופ טלסײרטעגּפָא ןצנאגניא ךיז רע טָאה ,ןובשח

 .ןרעטלַאװ ןרילָארטנַאק ןענָאק זיא-סעדזעוו ןלעוו בייא ןוא רעמַאה ,רַאמלע

 ןרעטלַאװ ךיוא ןעמ ןָאק ,ןקינ יוװ טקנוּפ זַא ,טגייצרעביא ךיז רע טָאה ןטכענ

 ןטוג םעד טשינ ךיוא ןוא ,בולק ןופ עיצַאטוּפער עטוג יד ןעיורטעגנָא טשינ

 .רעקייב יגרַאב טנַאנעטיײל ,רבח ןוא ןפש ןייז ןופ קנעדנָא

 סָאװ ,רעקיצנייא רעד זַא --- רַאמלע טגָאז --- טגייצרעביא ןיב ךיא --

 טָאה רעטלַאװ ןעמעוו רַאפ ,ןרעטלַאװ ןרילָארטנַאק טנַאקעג טציא זיב טָאה
 ןיב ןָא ןטכענ ןופ .סבָאקיישוד בייא ןעװעג ויא ,טקעטסער ךס ַא טַאהעג

 רעבָא ,ןבייא ןכוז ןפָאלעג עקַאט ןענעז ייז .רעכיז טשינ םעד ןיא ךיוא ךיא
 ,וטסעז ,בייא .ןשטנעמ ענעסקַאװרעד-טשינ ןענעז ,רעטלַאװ ןוא קינ ,עדייב

 ..שרעדנַא ןצנַאגניא זיא

 -לַאװ ןוא קינ --- .ןָאט ןקיאור ַא ןיא טריטנעמָאק רעמָאה טָאה -- ,ָאי --

 ןענָאק ןלָאז ייז ןכלעוו ןופ ,טנעמורטסניא ןַא ףיוא יו ,בולק ןפיוא ןקוק רעט

 טעוו רע ביוא ,ןייגרעטנוא בולק רעד געמ ייז טיול .ןצונ ןכעלנעזרעּפ ןעיצ

 טניד סָאװ רעטנַאלַאװ ַא רעבָא ןיא ףייא .ןסערעטניא ערעייז ןעניד טשינ

 בולק ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא טריסערעטניארַאפ רעמ זיא רע .ללכ םעד

 יבא ,ךעלנעזרעפ ןדייל וצ טיירג זיא רע .ךיז רַאפ יז ,רעדילגטימ יד רַאפ

 רע תעב וליפַא ,ןַארָאטסער ןיא טרעהעג טטָאה ,ןדייל טשינ לָאז בולק רעד

 ןרַאפ רענעלּפ עיינ ןגעװ טכַארטרַאפ ךיז קר רע טָאה ,קנַארק ןגעלעג זיא

 -סעמסירק ןענעדרָאנײא ,עסַאקייל א ןדנירג ,דלעפ-ףלָאג סָאד :בולק

 ...ןכַאז ערעדנַא ןוא סיטרַאּפ

 וצ ןעגנַאגעגוצ סבָאקישזד בייא יא לכיימש ןכעלנייװעג ןייז טימ

 ןגעוו סעומש רעייז וצ טרעהעגוצ טשינרָאג ךיז טלָאװ רע יוװ ,טניירפ ענייז

 יד ןעקּפיּפ ןעמונעג רע טָאה ,בייא ןעזרעד טָאה רַאמלע רָאנ יו .םיא
 -כָאנ בייא ךיז טָאה ,סעומש ןקידלושמוא ןַא ןטינקוצנָא ידכ .עקלויל

 ,טרימרָאפניא ךיילג םיא טָאה רעמָאה .ןקינ ןוא ןױעטלַאװ ףיוא טגערפעג
 ןבעגעג טָאה רַאמלע .לעטָאה ןיא טקיטכענעג טשינ ןבָאװייווצ ענעי זַא
 :טעשטרובעצ ךיז ןוא ךיור טימ ליומ לופ ַא סױרַא זָאל ַא
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 רימ ןלעװ ,םורַא העש עבלַאה ַא ןיא זיב טשינ ןעמוק ייז ביוא --

 ןפיוא .ןגינעגרַאפ רעזדנוא ייז ןרעטשעצ לָאמעלַא .שיפ ןּפַאכ ןייג ןײלַא

 -ָאלשזעגסיוא ןוא סעשטיוודנעס עלַא ןסערפעגפיוא ייז ןבָאה געיעג-ןשריה

 יד טימ ץעגרע טרָאד ייז ןעגנערברַאפ טציא ןוא ,ריב עצנַאג סָאד טעק

 !ןרעװ ייז ןלָאז ופט ,תוקפנ

 ,אברדא ,דייר סרַאמלע טריטנעמָאק ןבָאה רעמָאה טשינ ןוא בייא טשינ

 ףיוא ןייג טשינ טציא ךָאנ ןָאק רע ךיוא זַא ,טרעלקרעד רָאג טָאה בייא

 ןייז ןוא בייוו ןייז רַאפ תונתמ ןפיוקנייא רע ליוו רעירפ לייוו ,גנַאפשיפ

 טגנערב סנגעוורעטנוא ןופ : טייהניווועג עטלַא ןַא םיא ייב זיא סָאד .רעטומ

 ןעוועג זיא רע תעב ,המחלמ ןופ טייצ רעד ןיא .ייז רַאפ תונתמ דימת רע

 רעטומ רעד טקישעג דנַאלגנע ןופ רע טָאה ,עּפָארײא ןיא ײמרַא רעד טימ

 -נַא ןוא םופרעּפ -- זירַאּפ ןופ ןוא ,רישעג-ײלעצרָאּפ טעלּפמָאק ןצנַאג ַא

 ךָאד ףרַאד רע .תונתמ טקישעג רע טָאה הלכ ןייז רַאפ ךיוא .ןכַאז ערעד

 ױזַא טשינ ךָאנ זיא טציא זַא ,טביילג בייא .דניק ןייז רַאפ ןפיוק סעּפע ךיוא

 ױזַא .רעדניק ןוא ןעיורפ טימ טקַאּפעגרעביא ןענעז ןטפעשעג יד ןוא סייה

 .קירוצ ןעמוק רע טעװ ,ןקיטרַאפּפָא ךיז טעװ רע יוװ ךיג

 ךיוא ליוו ךיא -- .טלעטשעגפיוא ךיז רַאמלע טָאה -- ,בייא ,םוק --

 ךיא -- ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ןרעמָאה וצ --- .בייוו ןיימ רַאפ ןפיוק סעפע

 .ייז ףיוא גנוטכַא ביג ,ןכַאז עניימ רעביא ָאד זָאל

 ןייז ןופ טולַאס ַא טימ ןוא םעלַאב םענעמוג ַא ןופ טייקטכייל רעד טימ

 רעד ןופ ןעגנורּפשעגרעטנורַא בייא זיא ,ןרעטש םייב טנַאה רעטכער

 ןופ טרעטייורעד ךיז םירבח עדייב ןבָאה טירט עכיג טימ .עדנַארעװ

 סרַאמלע טימ ןוא ענעגייא ענייז טימ ןציז ןבילבעג זיא סָאװ ,טניירפ רעייז

 ,םירישכמ-גנַאפשיפ
 ןיג וצ ןופ ןרינגיזער ןפרָאדעג טניירפ ףניפ יד ןבָאה ,ךעלטנגייא

 : ןעוועג ךָאד זיא גנַאפשיפ ףיוא ךיז ןזָאלסױרַא ןופ קעווצ רעד .שיפ ןּפַאכ

 רעיינ רעד שיטַאמָאטיױא טרעװ רעד ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ סע רעוו

 רעדעי ."טאפקעשוד; םעד ןופ טלעג סָאד אלימב טגירק רע ןוא טנעדיזערפ

 ַאזַא זַא ,טסּוװעג סיורָאפ ןופ טלָאװ דנַאטשרַאפ ןרָאלק ַא טימ שטנעמ

 ןענָאק טשינ רעכיז רע טעװ ,טּפַאכעג ןטכענ טָאה בייא יװ שיפ ןסיורג

 סרעמיווש ןוא ךעלפיש ליפיוזַא ןעוו ,גָאט ןלעה ,םענייש-םתס ַא ןיא ןּפַאכ

 ףיוא ןייג וצ ןבילקעג טניירפ יד ךיז ןבָאה ךָאד ןוא .םי ןפיוא ךיז ןעניפעג

 ןייז טַאהעג ךיז טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי זַא ,זיא תמא רעד .גנַאפשיפ

 .הנווכ ענעגייא
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 ףיֹוא ןעמַאזוצ םיא טימ ןייז וצ ןרעמָאה טגָאזעגוצ טַאהעג טָאה בייא

 טָאה קיטייצכיילג .טרָאװ ןייז ןכערב טלָאװעג טשינ רע טָאה ,לפיש ןייא

 רעמָאה ךיז לָאז ןוא ןױיגיװַאנ טעוװ רע זַא ,ךיז ייב טמיטשַאב טָאהעג רע

 ןייק ןּפַאכ וצ טכוזעג טשינ רעבָא טָאה רעמָאה .שיפ ןּפַאכ טימ ןעמענרַאפ

 ךיוא טָאה רע .טנעדיזערּפ רַאפ ןפָאלעג טשינ זיא רע לייוו ,שיפ ןסיורג

 בילוצ ,טושּפ .שיפ ןעגנערב וצ םייהַא ןעמעוו וצ ,בייוו ןייק טַאהעג טשינ

 -תעב ןוא טנַאה ןיא עקטנעוװ ַא טימ ןציז טלָאװעג רע טָאה גנולייוורַאפ

 רעבלעז רעד ןיא טעװ רע ,ייא .ןינע ןשיפָאזָאליפ ַא ןיא ךיז ןפיטרַאפ השעמ
 ךיוא ךיז רע טעװ ,טשינ אלא .ןייפ ןוא טוג ןייז טעװ ? שיפ ַא ןּפַאכ טייצ

 ,ץרַאה סָאד ןסעּפָא טשינ

 ,טמַא םעד ןזָאלרַאפ םייב ןטלַאהעג טָאה ,רעדיוװ ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע

 טָאה רע .שיפ ןסיורג ַא ןּפַאכ וצ ןבילקעג טשינ יאדװַא ךיז רע טָאה

 ןּפַאכ וצ ןבעגנייא םיא ךיז טעװ .טרָאּפס בילוצ זיולב ןָאט טלָאװעג סע

 -דרעווש םעניילק ַא יצ ,ןעמעס א ,אדוקאראב ַא ,אנּוט ןקיטנופ-קיצנַאוצ ַא

 רעמָאט .ןדירפוצ ןייז רע טעוװ ,יורפ ןייז וצ םייהַא ןעגנערב םיא ןוא שיט

 ײז רע טעװ ,רענעלק ןייז ,ןּפַאכ ךעלטנפָאה טעװ רע סָאװ ,שיפ יד ןלעוו

 ןייז ןופ שיפ בייוו ןייז טגנערבעג טָאה רע יבֵא ,ןריקַארברַאפ טשינ ךיוא

 | ,גנַאפשיפ ןקיטנייה

 סָאװ ,הנווכ רעבלעז רעד טימ גנַאפשיפ ףיוא ןרָאפעג זיא ףַאלוא קינ

 רעד טימ ןעמַאוצ ןייז -- געיעג "ןשריה םייב טַָאהעג ךיוא טָאה רע

 יז ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ייברעד ןוא גנומענרעטנוא רעדעי ףיוא "גנעג;

 ,ןפורסיוא סרַאמלע ןוא סרעטלַאװ ןופ טכַאלעגסיוא ןצרַאה ןיא ךיז טָאה קינ

 רעיינ רעד ןייז טעװ רענעי ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ סָאװ רעד זַא

 ןּפַאלקעצ וצ ,ןלַאװ יד ןופ גָאט ןיא ,טיירגעג ךיז טָאה רע .טנעדיזערּפ

 -ָאמעד א ןיא זַא ,גנורעלקרעד רעד טימ ,קנַאדעג ןשירַאנ ןקיזָאד םעד

 יפ-לע טנעדיזערּפ ַא ןביולקסיוא טשינ ןעמ ןָאק עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארק
 ןַא ןופ ךמס ןפיוא רעדָא ליּפש-לרוג ןיא ןביולג ןוויטימירפ ןטימ ,לָאפוצ

 זיא רע .דנַאטשוצ ןרוכיש א ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא זיא סָאװ ,לַאפנייא

 ןטנעמוגרַא עשיגָאל ענייז ןוא לגניצ ןפילשעג ןייז טימ זַא ,רעכיז ןעוועג
 .רעדילגטימ עטושּפ יד ,"לייפ ןוא קנער, יד ןופ עציטש יד ןבָאה רע טעוו

 ךרוד טעװ רע :ןזָאה ייוצ ןגײלקעװַא סָאש ןייא טימ רע טעװ םורַא ױזַא

 ךיז טגָאלש רע לייוו ,ןבייא יא ןוא ןרעטלַאװ יא ןריטידערקסיד זירּפרויס ַא

 -ַאזוצ זיא רע זַא ,ןזײװַאב וצ ידכ ,רעבָא .ןלַאװ עשיטַארקָאמעד רָאפ ךָאד
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 לי רֶצ זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ טזומעג רע טָאה ,"סעיָאבק יד טימ ןעמ
 -גנאפשיפ ןכש ַא םענייז יב ןעילטנַא רַאפרעד ךיז טָאה רע .שיפ ןּפַאכ
 .םי ןפיוא ייז טימ ןעמַאזוצ ןייג וצ טיירג זיא ןוא םירישכמ

 ַא ןּפַאכ ןופ ןינע םעד טסנרע ןעמונעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד
 ,ךיז ייב רעכיז ןעװעג זיא רע .טָאבָאר רעטלַאװ ןעוועג זיא שיפ ןסיורג
 טָאה בייא סָאװ רעד יו שיפ ןרעסערג ַא ןּפַאכ טנייה ךָאנ טעװ רע זַא
 םירבה יד .ןשינעטכַארטסױא סרעטלַאװ טיול ,טפיוקעג רעדָא ,טּפַאכעג
 בייא תעב ,שיפ ןסיורג ַא טּפַאכעג רע טָאה סָאד זַא ,תודע ןייז ךָאד ןלעוו
 רע רָאנ זַא ,ךיז ייב ךעכיז ןעוועג זיא רע .ןזייװַאב םוש ןייק טשינ םָאה
 זיא רע יו טקנוּפ ,טנעדיזערּפ ןרעװו ןוא שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ טעװ
 -ידעק ןייז ןריפ ןטקערָאק ןייז ןיא ןוא ּפַאש ןיא ,זיוה ןיא ךיז ייב רעכיז
 וצ ףיוא םירישכמ עטונג רָאג ןעמונעגטימ עקַאט רע טָאה רַאפרעד .קַאל
 ,שיפ ןטסערג םעד ןּפַאכ

 ףניפ יד ןופ ןדעי ןופ תונווכ ערעדנוזַאב יד ןעוועג ןענעז סָאד ַאיטָא
 טנפָאװַאב ןצנַאגניא ןייז וצ ידכ .שיפ ןּפַאכ ןטימ תוכייש ןיא ,ןזַארעמַאק
 ףךיז טימ טכַארבעגטימ רעטלַאװ ןוא קינ ןבָאה ,"דלעפ-ליּפש; םעד ףיוא
 ,סנירעפלעהסיורַא ...עקידלושמוא ייווצ

 ןענעז תוחּפשמ ערעייז רַאפ תונתמ ענייש ןפיוקנייא ןופ עקידרעפָאה
 ךָאנ סנטייו רעד ןופ .לעטָאה רעייז ןיא ןעמוקעגקירוצ רַאמלע ןוא בייא
 ןשיװצ םירישכמיגנַאפשיפ ערעייז טימ ןציז טניירפ יד ןעזעג ייז ןבָאה
 ןופ לעפַאב ַא ףיוא ייז ןטרַאװ ,טנָארפ ןפיוא רענלעז יו .ןעינק ערעייז

 קינ ןבָאה ,גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג רעייז טימ ןדָאלַאב .טנַאדנעמָאק רעייז

 --- טניירפ ערעייז ףיוא טרַאװעג קידלודעגמוא טָאבָאר רעטלָאװ ןוא ףַאלוא

 רעד ףיוא .קידזנורב ןוא טציירעצ ןעוועג ןענעז עדייב .בייא ןוא רַאמלע

 עטעוװעקנימשעגנָא יד -- ןעיורפ ייווצ ןטעזעג ןענעז ,ןרעמָאה ןבעל קנַאב
 זיא יז ןרעטלַאװ טימ ןָאלַאס ןיא ןעוועג טכַאנייב ןטכענ זיא סָאװ ,עמַאד

 ןכלעוו ןופ ,םיטסָאקידָאב םענעגיוצעגנייא ןַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג טציא

 טלעקנוט ןגָארטעג :סטעפ רעקיטש ענעריויעצ טרױַאּפשעגסױרַא ןבָאה'ס

 עטייווצ יד .טנַאה רעד ןיא טוח-יורטש ןסיורג ַא ןוא זָאנ רעד ףיוא ןלירב
 יד ןיא ןקינ ייב ןעזעג ןבָאה בייא ןוא רעמָאה סָאװ עבלעז יד ,יורפ

 ךָאנ ןענעז רָאה עריא .קיצרעפ ןופ רעטלע ןעזעגסיוא טָאה ,סמערָא

 .טשטיינקעצ ץלַא ךָאנ לדיילק עטלמילבעג סָאד ןוא ןפרָאװעצ ןעוועג ץלַא

 ךיוא ןוא סעשטיװדנעס טימ ןצעמרָאקש לטניב ַא ןטלַאהעג טָאה יז
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 ןוא קינ ןבָאה ,סמערַאװ וצ טנָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע יוװ יױזַא .רעכעטנַאח

 ןּפַאכוצרעביא ףיוא ריב ןוא זיײּפש גונעג ךיז רַאפ טיירגעגוצ רעטלַאװ

 רטייז ףיוא ןטרַאװ ןוא ןציז ןתעב זַא ,טנכערַאב ןבָאה ייז .ץרַאה סָאד

 ןזָאל ןוא ץרַאה סָאד ןענעלרעטנוא ןענָאק ךיז לייוורעד ייז ןלעוו ,גנַאפ
 ,ןייגליווו ךיז

 -קעװַא לעטָאה ןיא ןפָאלעגנירַא רעטרעוװ ןָא ןענעז רַאמלע ןוא בייא

 ןפיוא תונתמ יד טגײלעגקעװַא טָאה בייא .ןכַאז עטפיוקעגנייא יד ןגיילוצ

 טָאה רע .עזילַאװ רעד ןיא ןקַאּפוצניא ייז רעטעּפש .קנַאדעג ןטימ טעב

 .רעמיצ ןיא ןרַאמלע וצ ןירַא זיא ןוא םויטסָאק-דָאב ַא ןָאטעגנָא ךיז

 רַאפ הנתמ יד ןעמענוצטימ ןסעגרַאפ ךָאנ ןָאק רע זַא ,ארומ סיוא ,רַאמלע

 ןעמונעג טשינ טָאה ץלַא סָאד .טקַאּפרַאפ ךיילג יז רע טָאה ,בייוו ןייז
 ,ןגיוצרַאֿפ לסיב ַא ךיז סע טָאה ךָאד ,גנַאל

 ,לטיב ַא ךיז ןעמיוזרַאפ רַאמלע ןוא בייא זַא ,קידנעעז ,ידערקעמ רעמָאה
 יא סָאד ןרעטלַאװ ןוא ןקינ טימ סעומש ַא טריפרַאפ לייוורעד טָאה
 טימ סעומש ַא ןּפַאכ וצ ןרעמָאה רַאפ טייחנגעלעג עטשרע יד ןעוועג ,בגא
 רע .יטרַאּפ שיילפ-ןשריה רעד טניז ,טנעדיזערּפ םעיינ םעד ןגעוו ןקינ
 : ןפורעגנָא ךיז טָאה

 ,זדלַאה ןזיב ןעגנַאגרעד ןיוש רימ זיא ןבייא ןגעק גנולדנַאה רעייא ---
 -- ?טנעדיזערּפ רעיײנ רעד ןייז טעװ סע רעװו טשינ טרַא ךיד --

 ,טגערפעג קינ טָאה

 שטנעמ רעקיסַאּפ רעד זיא בייא זַא ,טביילג רענייא רעדעי רעבָא --
 ,טמַא םעד רַאפ

 ןייז טעו דיי א ןעוו ,ןגירק טעװ בולק רעד סָאװ ןעמָאנ רעד ןוא --
 ןרעמָאה טלגָאנעגוצ קינ טָאה -- ?טשינ ךיד טרַא סָאד ,טנעדיזערּפ רעד

 ןשידיי א ןופ קנעדנָא ןכָאנ זיא בולק ןופ ןעמָאנ רעד זַא ןוא --
 .טגערפעג רעמָאה טָאה -- ?טעּפע סע טנדָאש ,טנַאנעטיײל

 טקוקעג ןוא טגָאזעג קינ טָאה -- ,שרעדנַא סעּפע ץנַאג זיא סָאד --
 זיא ןעמעלַא ךייא טימ הרצ יד -- .ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג ןרעמָאה
 ךיא ."קלָאט-לבַאד, טנייפ בָאה ךיא .תמא םעד ןעז טשינ טליוו ריא סָאװ
 .תמא םעד ןגָאז וצ ביל בָאה ךיא .גנוצ רעד טימ ןעיירד וצ טנייפ בָאה
 .טריזיטָאנּפיה ןעמעלַא ךייא טָאה םייא

 טגָאז סָאװ ,רעקיצנייא רעד דָארג וטסיב סָאד זַא ,ךיז טכַאד רימ --
 ןָאטעג גָאז ַא רעמָאה טָאה -- .תמא םעד טשינ

= 
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 בייא יצ ןגָאז ריד רע לָאז .טנייה ןופ טשינ ןבייא ןָאק רעטלַאװ --

 ןיא ןרעמָאה ןלַאפעגנײרַא קינ זיא -- .עירעטסימ ַא םיא רַאפ טשינ זיא

 שטנעמ ַאזַא ,טניירפ ןטנעָאנ ַא רַאפ ןליוהרַאפ זיא סָאװ רענייא -- .דייר יד

 סָאד ןוא .ןביילג טשינ םיא ןָאק ןעמ ,ןעיורטעג טשינ ןעמ ןָאק ,ךיא גָאז

 זיא רע ,ךַאז ערעדנַא ןַא זיא סָאד ,טנַאנעטײל רעד -- טסגָאז וד סָאװ

 רע רעבָא ,טָאירטַאּפ ַא ןעוועג זיא רע .דנַאל ןייז רַאפ גירק ןיא ןלַאפעג

 רענייא ,רעבָא טבעל בייא .ןדער טשינ ןעמ ףרַאד ןטיוט ַא ןגעוו .טיוט זיא

 רָאג ןיוש זיא סָאד ,וצרעד טנעדיזערּפ זיא ןוא גנוקריוו טָאה ,טבעל סָאװ

 טלָאװ סע .ךיוא סָאד סייוו ךיא ןוא סָאד טסייוו רעטלַאװ .ךַאז ערעדנַא ןַא

 ..ןסיו סע טסלָאז וד ךיוא זַא ,טייצ עטסכעה יד ןעוועג

 טָאה -- ,טכַארטעגסיױא ךָאד ןענעז ,טסגָאז וד סָאװ ןכַאז עלַא יד --

 ןוא ,טשינ םיא טסניגרַאפ וד זַא ,קינ ,ךיז טכַאד רימ --- .טגָאזעג רעמָאה
 0 - ,ןבייא רַאפ ארומ ךיוא טסָאה וד

 ,טָאג ַא בייא זיא -- ,טכַאלעצ קינ ךיז טָאה -- דייר טנייד טיול --

 .ןבעל טשינ ןָאק ןעמ ןעמעוו ןָא
 .? רע זיא סָאװ ,דייר ענייד טיול ןוא --

 יז רָאנ יו .רעטקַארַאכ ןטכעלש רעייז ןופ ןסייוו ןשטנעמ קינייװ ---

 .טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ וצ ךיילג ךיז ייז ןּפוטש ,סופ ַא ןײרַא ץעגרע ןקעטש

 ,טשינ סע טסייו וד .ןעלּפמעט ערעייז ןיא ןעמַאזצ ייז ןרינַאלּפ סָאד

 רעבָא ,ןגיוא יד ןדנעלברַאפ רע ןָאק ךייא ,סָאד סייוו ךיא רעבָא ,רעמָאה

 ,ייז רַאפ גולק וצ ןיב ךיא .ןיינ ,ָא .רימ טשינ

 -עגניירַא רעטלַאװ זיא --- .עגושמ טשינ ךָאד זיא טלעװ עצנַאג יד --

 רעמירעד סעּפע ןייז ךָאד זומ סע -- .גנוטּפױהַאב ןייז טימ ןעגנורּפש
 בולק רעד לָאז סָאװרַאפ .שרעדנַא ןענעז ייז זַא ןגָאז עלַא ןעוו ,ייז טימ

 ןבָאה ךָאד ןָאק ןעמ ?טנעדיזערּפ ַא רַאפ ןקירעיײז ַא ןבָאה ןוא ןריקיזיר

 אב םענעגייא ןַא טנעדיזערּפ סלַא

 רע ּוװ ,טקנוּפ ןסיוועג ַא וצ טליצעג קילודעג טָאה טַאקָאװדַא רעד

 עלַא רַאפ לָאמ ןייא .טנַאװ רעד וצ ןעלגָאנוצ ,ןקינ רקיע רעד ,ןענָאק לָאז

 האנש ןעגנערבסיורַא ןוא ןסוקָאק ןופ ליּפש רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ לָאמ

 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ןָאט ןקיאור ַא ןיא .ןיירַא בולק ןיא סַאה ןוא

 ךיד ךיא ליו .תמא םעד ביל טסָאה וד זַא ,ךָאד טסגָאז וד ,קינ --

 טסליוו וד לייוו ,ןפָא גָאז ,תמא ןצנַאג םעד רימ גָאז לָאמ ןייא שטָאכ ,ןטעב

 טשינ גנַאלרַאפ ךיא .ױזַא וטסדער רעבירעד ,טנעדיזערּפ רעד ןרעוו ךָאד
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 ריד טָאה בייא סָאװ תובוט עלַא ןגעװ ןלייצרעד רימ טסלָאז ריד ןופ

 ךיא .בולק ןיא ךיז ןעמוקַאבוצנײרַא ריד ןפלעה ןייז ןגעוו טשינ וליפַא ,ןָאטעג

 ?טשינ רעדָא ,טנעדיזערּפ רעד ןרעוו טסליװ ,ןפָא ןגָאז טסלָאז רָאנ ליוו

 טימ ךיג ױזַא ןעמוקוצסורַא טלייאעג טשינ רשפא ךיז טלָאװ רעמָאה

 ןילַא ףךיז טלָאװ קינ זיב ,ןגיוצרַאפ ןינע םעד טלָאװ רע .עגַארפ רעד

 ןבעג ןענָאק רַאמלע ןוא בייא זַא ,טַאהעג ארומ רעבָא טָאה רע .ןטַאררַאפ

 ןייז ןרעטשעצ ,קידנליו טשינ ,םיא ןֹוא טונימ עדעי רעטנורַא םוק ַא

 רָאנ ,ןגײלוצּפָא טשינ ןסָאלשַאב רעבירעד רע טָאה ,ןגינעגרַאפ ןקיטציא

 רע .טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב רענרעה יד רַאפ סקָא םעד ןּפַאכוצנָא

 .טייקרעטיב טימ לופ קילב ַא ,קילב ןזייב סקינ ךיז ףיוא טליפרעד טָאה

 ןצ גנַאלרַאפ סקינ טכַאװשענּפָא טשינ רעבָא ןבָאה דייר סרעמָאה

 טָאה רעמָאה זַא ,טכַארטעג טָאה רע ,טרעקרַאפ .טנעדיזרעּפ ןרעוו ןלעוו

 וצ ןרָאװעג ןסערעד ןיוש םיא זיא סע .הבוט עסיורג ַא ןָאטעג טציא םיא

 ןופ ןרעטלַאװ רעטניה ףךיז ןטלַאהַאב ןוא ליּפש עטלעטשרַאפ ַא ןליּפש

 ,ןײלַא ךיז רַאפ ןדנעװנָא עיגרענע עצנַאג ןייז ןענָאק רֶע טעװ ,ןָא רעטציא

 ,טגיילעגפיוא טוג ךיוא ןעוועג טנייה זיא קינ .טײהרענעטלַאהַאב טשינ ,ןפָא

 ."םיעג בערקא ַא ןיא טלעג לסיב ַא ןענוװעג טכַאניב ןטכענ טָאה רע

 ןיולב טשינ .טריוורענעד ןרעטלַאװ רעבָא טָאה םינּפ עכעליירפ סקינ

 ּוװ ,"םיעג; רעבלעז רעד ןיא טלעג ךס ַא ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ רַאפרעד

 -עגפיוא םיא ןיא טָאה עלעכיימש עקיסייב סקינ רָאנ ,ןענווועג טָאה קינ

 טנַאמרעד ךיז רע טָאה דייר עגולק סרעמָאה קנַאד ַא ןוא ,טולב סָאד טזיורב
 :קנעש רעד ןיא ןטכענ טגָאזעג ליומ ןגייא ןייז טימ םיא טָאה קינ סָאװ

 ,ןרעטלַאװ ,םיא טצונ רע ןוא ,טנעדיזערּפ רעד ןייז ליוװ ,ןײלַא קינ ,רע זַא

 ,"םיעג -בערק, רעד ןיא טסולרַאפ-טלעג רעד .טערב-גנירּפש ַא רַאפ רָאנ

 ןסעגעג טשינ קיטשירפ ןייק ןליּפַא טָאה רעטלַאװ זַא ,ןעוועג םרוג טָאה

 ןענַאטשעג זיא רעטלַאװ .ריב לעפוק ַא ןעקנורטעגסיוא זיולב טָאה רע

 קיג זַא -- טכַארטעג רע טָאה -- סע טסייה .זייא קיטש ַא יװ ,ןריורפעג

 ןייז טשינ לָאז ,רעטלַאװ ,רע זַא ,טרינַאלּפ בײהנָא עמַאס ןיא דלַאב טָאה

 סָאד םיא ןופ ןכַאמ וצ ידכ ,טיירגעגוצ םיא טָאה רע .טנעדיזערּפ רעד

 ןעמ טכַאל רשפא ןוא ,םיא ןופ ןכַאל בולק ןיא עלַא ןלעװ טציא .,רַאנעג

 םיא טָאה סע .זָאנ רעד ייב ןקינ ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןיֹוש

 ןיא טבעלעג טָאה רע זַא ןעזעג טָאה רע .ןגיוא יד רַאפ טלדניוװשעג
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 "רעד םיא טלָאװ רעצעמע יו ,טליפעג טָאה רע .גנוטרַאװרעד רעשלַאפ

 ..ּפָאק ןרעביא ןקעטשילָאבסײב ןרעװש ַא טימ טגנַאל

 ןרעטלַאװ ןופ רעמינּפ יד טשרָאפעג טָאה רעמָאה .ליטש ןעוועג זיא סע

 סע .ןקינ ףיוא טכַאדרַאפ טימ טצָאלגעג ןבָאה ןגיוא סרעטלַאװ .ןקינ ןוא

 טציא זיב ךַאנ טָאה רעטלַאװ סָאװ ,טרעדנוװעג קרַאטש ןרעמָאה טָאה

 טשינ ןדייב יז טָאה רע .ךיז רעביא לָארטנָאק יד ןריולרַאפ טשינ

 ,טונימ רעד ףיוא ,ןיוש טלָאװעג אקווד טָאה רע .קילב ןייז ןופ טזָאלעגסױרַא

 ןסיז ַא טימ .טרַָאװנגעק סרעטלַאװ ןיא ,ןקינ ןופ רעפטנע ןַא ןגירק
 ךיז ,טכירעג ןיא רעיִאל ַא יו ,רע טָאה ,םינּפ רעגָאמ ןייז ףיוא לכיימש

 : ןסַאלעג ןוא ליטש ןפורעגנָא

 סָאד זיא .קינ ,עגַארפ ןיימ ףיוא טרעפטנעעג טשינ ךָאנ טסָאה --

 ...? תמא

 יװ ,גנורּפש ַא ןבעגעג קינ טָאה --- ? סָאװ זיא ,תמא זיא'ס זַא ןוא --

 ןייז ןופ לטייה םעניד םעד ןיא ןבעגעג ךָאטש ַא םיא טלָאװ רָאטקָאד ַא

 ךיד ךיא טלָאװ ,סידייל ןייק ןסעזעג טשינ ןטלָאװ ָאד ןעוו -- .רעיוא

 ןעוועג זיא םיטש ןייז --- .רעיֵאל רעטסײשַאב וד ,טרָא ןפיוא ןגרָאװרעד

 .סַאפ ןקידיײל ַא ןופ ןעמוקעג טלָאװ יז יו ,ליוה

 רעטלַאװ טָאה -- ?טגָאזעג טָאה רעמָאה סָאװ תמא סע זיא ,גָאז ---

 ךיילג םיא טָאה קינ זַא ,קידנעעז .ןקינ וצ ןייצ ענייז ךרוד ןָאטעג עקיס ַא

 -- .ןיירַא קסיּפ ןיא קסַארפ ַא טגנַאלרעד םיא רע טָאה ,טרעפטנעעג טשינ

 !ןוז רעשיטניה וד ,תמא סע זיא ,גָאז

 ,טשינ טסעז -- .טרעטייורעד ךיז לסיב ַא קינ טָאה -- ,ּפָא זָאל ---

 -עגוצ יאדווא םיא טָאה בייא .טפַאשטניירפ רעזדנוא ןסיירעצ ליוװ רע זַא

 ..רעיָאל רענעקנטישרַאפ רעד ..בַאשזד םעד רַאפ הנתמ ענייש ַא טגָאז

 ריד םענ ךיא !תמא זיא סע יצ גָאז !ןייצ יד טשינ רימ דעררַאפ ---

 ,טשינ טסגָאז וד ביוא ,םירעדעג ענייד סױרַא דלַאב

 רעמָאה טָאה -- .תמא םעד ביל ךָאד טסָאה וד .קינ ,םיא גָאז ---

 ביל ןבָאה עלַא רימ -- .ןדייב טימ טציירעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,טגָאזעג

 םייב ךָאנ זַא ,טניירפ ןייד טשינ וטסלייצרעד סָאװרַאפ .קינ ,תמא םעד

 רעמָאה -- .רענעלּפ ענייד טעברַאעגסיוא טַאהעג ןיוש וטסָאה געיעג-ןשריה

 עטניורקעג-טסבלעז יד ןופ ןדנּוװ יד ףיוא ץלַאז טיש רע זַא ,טסּוװעג טָאה

 ףיוא טרַאװעג גנַאל טָאה רע .טלָאװעג עקַאט רע טָאה סָאד .ןטנעדיזערּפ

 ףיוא ןקוק וצ ןגינעגרַאפ ךס ַא טַאהעג טָאה רע .טנעמָאמ ןקיטציא םעד

 .רענעה עטציירעצ ייווצ יד
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ןבייא ןגעק טציירעגנָא ךימ טסָאה וד 7! שטיב-ייאדווָא-ןךאס, וד --

 ןבעגעג רעטלַאװ טָאה -- ,טנעדיזערּפ רעד ןייז טלָאװעג טסָאה וד לייוו

 ,זדלַאה ןרָאפ ןקיג ּפַאכ ַא

 ריז ןיב ךיא --- .ןרעטלַאװ ןגָאלשענּפָא קינ טָאה --- ? וטסליװ סָאװ --
 ,טכַאלעצ ךיז רע טָאה -- .רוכיש טסיב וד ? קידלוש סעּפע

 ןָאטעג גטז א רעטלַאװ טָאה -- ,דער ךיא סָאװ רעבָא סייוו ךיא ---

 ןגעקטנא טייטש סָאװ ,ץַאק עטצייועצ ַא ייב יו טצנַאלגעג ןבָאה ןגיוא ענייז

 קינ ןקינ ףיוא ןטסיופ ענייז טימ ףרָאװ ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע .טנוה ַא
 ןפרָאװעג יינ סָאד ףיוא טשרע ךיז טָאה רעטלַאװ ןוא ןעגנורּפשעגּפָא זיא

 ,ןטייז עדייב ןופ ןלַאפעג ןענעז ּפעלק .םיא ףיוא

 ,ןטכָאלפעג ךיז ןבָאה ןעמיטש .טרעטנענרעד ךיז טָאה ןשטנעמ עּפורג ַא

 טָאח'מ .ןכַארבעגסיױא זיא געלשעג סָאד סָאװ בילוצ ןייגרעד טלָאװעג טָאה'מ

 קיאור ןסעזעג זיא רעמָאה .ןענעז סרעגעלש יד רע ןסיוו טלָאװעג ךיוא
 ןבילבעג ןענעז בייא ןוא רַאמלע .ךיז ןבעל ןעמַאד ייווצ יד ןטלַאהעג ןוא
 ןפרָאװעגוצ טָאה בייא .לעטָאה ןופ ריט רעד ןיא טעלעמשטירּפ יו ןייטש

 לָאז רע זַא ,ןעקנוועגקירוצ טָאה רענעי .קילב ןקידנגערפ ַא ןרעמָאה

 ,ךיז ןשימ טשינ ןוא סנטייו רעד ןופ ןייטש

 םיא ךיז טָאה רעמָאט .ןגיוא ענעגייא ענייז טביילגעג טשינ טָאה בייא

 ,םיא ןגעק טקינייארַאפ ןענעז קינ ןוא רעטלָאװ זַא ,טכַאדעגסיױא רעירפ

 ,ןטייווצ םעד ןעגנערבמוא ליוו רענייא זַא ,ןרָאװעג רָאלק טציא םיא רַאפ זיא

 עסייה סָאד ןוא החיצר יד קידנעעז רעטכעלעג ןייז ןטלַאהעגנייא טָאה רע

 טשינ םענייק טָאה רעטלַאװ .ןטַאדידנַאק-טנעדיזערּפ ייווצ יד ןופ טולב
 לָארטנָאק ןייק טַאהעג טשינ רעמ ןבָאה עדייב .טנענָאּפָא ןייז ץוחַא ןעזעג
 ,ןױנוװשרַאפ ויא טייקכעלשטנעמ לסיב סעדעי .ןטקניטסניא ערעייז רעביא
 ףייל ַא יוװ ,ןטייוצ םעד ןגעק רעגייא ןעגנורּפשעג ןענעז רעטלַאװ ןוא קיג
 .רעגיט ַא ןגעק

 ,ןרעמָאה וצ טגָאזעג בייא טָאה -- .ןעמענרעדנַאנַאפ ייז ףרַאד ןעמ --
 ןופ -- .ןבייא וצ ןָאטעג גָאז ַא רעמָאה טָאה --- ,טשינ ךיז שימ וד --

 ףַאז עטוג עדעי .בולק ןרַאפ ךַאז עטוג ַא ןעמוקסורַא טעװ געלשעג םעד
 טשינ ןטָאדידנַאק-טנעדיזערּפ ןייק ןיוש ןלעוװ ייז .ףמַאק טימ ןָא ךיז טבייה
 לָאמ ַא ןענָאק ןשטנעמ עניילק ,בייא ,טסעז --- .טכַאלעג רע טָאה --- ,ןייז
 ..ןכַאז עקיטכיוװ ןָאטפיוא ךיוא

 8 ןבעגעג יא רַאמלע .לפייפ ספירעש םעד טרעהרעד ךיז טָאה סע
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 םעד ףיוא .רענעה עטרעמכַאיעצ יד ןעמענוצרעדנַאנופ ידכ ,ןיירַא גנורּפש
 ,טרעפטנעעג קיאור רַאמלע םיא טָאה רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,עגַארפ ספירעש
 ייוצ יד ןבָאה ערַאּפ לסיב ַא זיולב .ןעמוקעגרָאפ טשינרָאג זיא סע זַא
 -עגרָאפ טשינרָאג זיא רעטייוו ,םירעדעג ערעייז ןופ ןזָאלעגסױרַא טניירפ
 סרעגעלש עדייב ךיז ןבָאה סרעטייפ-זיירּפ עלענָאיסעּפָארּפ יװ .ןעמוק
 קיג ןוא רעטלַאװ ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז זיא םלוע רעד .טנעה יד ןבעגעג
 ןעוו .רעסַאװ טלַאק טימ ךיז ןשַאװמורַא לעטָאה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז
 יטלַאהעג רעמָאה ןוא רַאמלע ןיוש ןבָאה ,ןעמוקעגסױרַא קירוצ ןענעז יז
 ןבָאה ,(ןרעמָאה ץוחַא) טניירפ ריפ עלַא .ריב ךעלדנעק ייווצ ייז רַאפ טיירג
 טנעה יד ןבעגעג רעדיוו ךיז טָאה ןעמ .רעצרעה ערעייז טנעלעגרעטנוא
 .שיפ ןּפַאכ קעװַא זיא'מ ןוא

 קיצכעז ןוא ריפ לטיּפַאק

 ןויסנ סבָאקיישזד בייא

 -עגנָא טניירפ ףניפ יד ןענעז ,רבדמ רעד ןיא ןעלזייא ענעדָאלַאב יוװ

 ןענעז סָאװ ,טיילרעשיפ יד .ךעלפיש טײלטנַא'מ ּוװ ,לקירב םוצ ןעמוק

 -ַאב טקעּפסער טימ ןבָאה ,סעקינצַאקַאװ יד ןענידַאב וצ טיירג ןענַאטשעג

 ןוא ןטעליב טפיוקרַאפ סָאװ ,לדיימ סָאד ךיוא .ןסבָאקיישזד רעטסימ טסירג

 טלכיימשעג קידווענח טָאה ,ךעלפיש ענעילטנַא יד ףיוא ףיױרעדַא ןַא טמענ

 סבייא ייב טרעטַאמעג ןטכענ ךיז טָאה סָאװ רעשיפ רעטלַא רעד .ןבייא וצ
 ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ץרא-ךרד טימ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ,לפיש

 סבייא ןטלַאהעגרעטנוא וליפַא טָאה רע .?סבָאקיישזד רעטסימ ,רעס ,סעיג

 עכעלטע םיא ןוא לפיש םעניא ןגיטשעגניירַא זיא רענעי תעב ,ןגיובנלע

 סע טָאה ןקינ ןוא ןרעטלַאװ .קנַאשעג ןקיטכענ םעד רַאפ טקנַאדעג לָאמ

 יו ,ןבייא םורַא ךיז ןעקרָאּפ עלַא יו ,קידנקרעמַאב ןסָארדרַאפ לסיב ַא

 ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ רעבָא ןבָאה ייז .דנַאל טייוו ַא ןופ ץנירּפ ַא םורַא

 רעטוג ןיא ןבָאה טסעג-ןעיורפ ייווצ יד ןוא טניירפ ףניפ יד .טכוזרעפייא

 .ךעלפיש ערעייז ןיא טצעזַאב ךיז גנומיטש

 ַא יװ ,דנַאל סָאד טָאה ,גנוגעוַאב ןוא גיוא סנשטנעמ וצ קיטליגכיילג

 סעלַאקס ,גרעב ,רעמייב .טייקטעפ ןופ טמעטָאעג ליטש ,זדנַאג עטרעטיפעג
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 טפַאשדנַאל ענעלָאמעג ַא יו ,ליטש ןענַאטשעג זיא ץלַא -- םי גערב םייב
 ןיא יוו יולב ױזַא טשינ ןעועג למיה רעד זיא זייוורעטרע .דליב ןפיוא

 ןיא טשטילגעג םיא רעביא ךיז ןבָאה סנקלָאװ ךעלקיטש עסייוו ,ירפ רעד

 ןעמיוז יד טלעטשרַאפ זייוונטייצ ייז ןבָאה ,קידנבעווש .,ןיירַא טייקטייוו רעד
 ןגיוצעגייברַאפ טָאה עלעטניוו ליק ַא .ןוז רעמערַאװ-ךעלרעטומ רעד ןופ

 םי רעד זיא גערב םייב .רעמינּפ יד טעלגעג ןוא ךַאלפרעביוא-מי רעד רעביא
 טכירעגמוא ןבָאה סעילַאװכ ערעסערג עכעלטע ,ענזירּפַאק לסיב ַא ןעוועג

 ןרעדנַא םענופ סנייא ןפרָאװרַאפ ייז ןוא ךעלפיש יד ןָאטעג ביוה ןקרַאטש ַא

 -שגוצ יד ןפרַאוװוצּפָארַא טימַאב ךיז טָאה םי רעד .דרַאי לסיב ןייש ַא ףיוא

 יו ,ןסיוטשעג ךעלפיש יד ךיז ןבָאה רעדיוו .ןקור ןייז ןופ עסַאמ ענעמוק

 טּפַאלקעגנָא דלַאב ןוא ,ערעדנַא סָאד ןיא סנייא ,רענרעה ערעייז טימ ןגיצ

 רעלעקנוט רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ סעּפולס יד ןיא רעזענ ערעייז

 ךיז טָאה לפיש סנעמעוו ,ןרעמָאה ףיוא ןגירשעצ ךיז טָאה רעטלַאװ .טײקסַאנ

 :עמַאד ןייז טימ ןסעזעג זיא רע ּוװ ,סנייז ןָא ןסיוטשעגנָא טשרָאקָא

 טימ !טסרָאפ וד יװ ףיוא סַאּפ ,ןעמשירייא רענעקניטשרַאפ ,יעה --

 !םי ןופ קעד ןפיוא ןגיל עלַא רימ ןלעװ ןרָאפ ַאזַא

 א יװ .דלודעג ןופ טריפעגסױרַא ןבייא בָאה רעטרעוו עקיזָאד יד

 :ןפורעגסיוא שירעלעפַאב רע טָאה ,טנַאשזרעס

 !ליומ עווישרַאּפ ןייד ּפָאטשרַאפ ,טסיב וד סָאװ רעגיילעצ ,יעה --

 טסעװ !סעלסעװ יד טסלַאה וד יװ קוק ןוא ךַארּפש ןייד ףיוא גנוטכַא ביג

 !סױרַא ןרָאפ רימ רעדייא סעּפולס יד ןיא ןכָארבעצ ךָאנ ייז

 -רעוו עטרילָארטנַאק טשינ ןעשטרובסיורַא ןביוהעגנָא טָאה רעטלַאװ

 יד ןופ דיירנשיווצ יד .טלעטשעגנדירפוצ טשינ םיא טָאה ךַאז ןייק .רעט

 ןּפוטשוצּפָא רעסַאּפפױא יד טרעטשעג טשינ רעבָא ןבָאה רעדילגטימ-בולק

 .עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ רעדנוזַאב לפיש סעדעי

 רַאמלע .עמַאד ןייז טימ ףַאלוא קינ ןרָאפעגסױרַא זיא רעטשרע רעד
 טלָאװעג טשינ םענייק טָאה רע .לפיש ןייז ןיא ןיילַא ןעוועג ןיא ןָאסרעטעּפ

 ןטירד םעניא ןעוועג ןענעז עמַאד ןייז טימ טָאבָאר רעטלַאװ .ךיז טימ ןבָאה
 -נורטעגסיוא רעירפ יד ,לפיש ןטצעל םעד ןיא --- רעמָאה ןוא בייא .לפיש

 ךיז ןבָאה ייז .טניירפ יד טרעטנעגרעד קירוצ ןבָאה ריב ךעלדנעק ענעק

 לאטנעמיטנעס ַא ןגױצרַאפ וליּפַא טָאה רעמָאה ,דייר טימ ןפרָאװעגכרודַא

 ,ןבָאה ייז .רעכעלטניירפ ןרָאװעג סעילַאװכ יד ןענעז םי ןרעפיט ןיא .דיל

 ךָאנ ןגָארט ןזומ ןלעװ ייז זַא ,קנַאדעג ןטימ טכַאמעג םולש ,סיוא טזייוו
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 ןטינשעג ןבָאה סעלסעוו יד .סנקור ערעייז ףיוא טסעג טימ ךעלפיש ריפ

 רַאפ .ןײרַא םי ןיא רעפיט ךעלפיש יד ןגָארטרַאפ ןבָאה ייז .סעילַאװכ יד

 קידנריריװַאל ,ןעיורפ ןוא רענעמ טימ ךעלפיש ךָאנ ןרָאפעגיײברַאפ ןענעז ייז

 .ךעלפיש-ריצַאּפש ןענישרעד ךיוא ןענעז'ס .טנעה יד ןיא סעקטנעוו טימ

 ,לפיש-טרָאּפס ַא ןופ ןעלגעז עסייו יד טעייועצ טָאה לטניוו עדלימ סָאד

 ,לדיימ דנָאלב ,קידלכיימש ַא ןוא רוחב רעגנוי ַא ןסעזעג ןענעז סע ּוװ

 .טניוו םעד ןגעקטנַא טעילַאװכעצ ךיז ןבָאה רָאה עױיא

 ןעגנָאהעגנָא ,ךעלפיש ערעייז ןיא טערָאּפעג ךיז ןבָאה םירבח ףניפ יד

 סעקטנעוו ערעייז ןפרָאװרַאפ ןוא סעקעשטַאה יד ףיוא ךעלעשיפ עקידעבעל

 ןוא עקטנעוו ןייז טרילוגער טָאה רעמָאה .ןיירַא םי ןפיט ,ןטייוו םעד ןיא

 יװ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ךעלפיש ריפ יד .לפיש סָאד טריגיװַאנ טָאה בייא

 םעד ןבעל ןעמוקעגרָאפ טשינרָאג רעירפ טלָאװ סע יװ ,עדַאמָארג ןייא

 :םירבח ענייז וצ ןפורעגסיוא סַאּפש ןיא טָאה רעטלַאװ ,לעטָאה

 טימ שטיוודנעס:םעה ַא טסליװ !םכילע םולש !לרימילש !יעה ---

 -רעד רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא -- .םעה-רשכ זיא'ס ?ריב לדנעק 6

 טימ ןָאטרַאק א ןוא סעשטיוודנעס טימ ץעמרָאקש ַא ןקינ טגנַאל

 | .ריב ךעלדנעק

 -עגּפָא רעמָאה טָאה -- !רענעטלָאשרַאפ-טָאג וד ,"טיא םע'ז .ד2/ ---

 -רַאפ וטסעוװ ןעיירשעג ענייד טימ .שינעמוטש ַא ןייא םענ -- .טרעטטנט

 .שיפ עלַא ןביירט

 קינ טָאה -- ,ןיוש סע ךיא .ןעמעלַא ךייא טימ ןיירַא דרע רעד ןיא ---

 טריסערעטניארַאפ ןעוועג טשינ ללכב זיא רע .ליומ לופ ַא טימ ןגירשעג

 ןירעטיײלגַאבטימ רעד וצ עקטנעוו יד ןבעגעגרעביא טָאה רע .שיפ ןּפַאכ וצ
 טבישרַאפ טָאה יז .ריב לדנעק ַא טימ שטיוודנעס ַא טגנַאלרעד ריא ןוא

 ןסע ןביוהעגנָא ןוא ,םערָא ריא רעטנוא עקטנעו רעד ןופ ןקעטש םעד

 א לפיש ןייז ךיז טָאה ,טצעזעגקעװַא קירוצ שיגרענע ךיז טָאה קינ תעב

 טזָאלעגסױרַא יורפ יד טָאה קערש ןופ .טייז ַא ףיוא ןָאטעג לקַאװ ןקרַאטש

 ,שטיווק ַא

 !טסוט וד סָאװ קוק ,ןליװ:-סטָאג םוא --

 סעכ ןפורעגסיױרַא טָאה למוט רעד .טעשטָאכיכעצ ךיז טָאה הרבח
 ןבעל גנע ךיז ןטלַאה סָאד זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע .ןָאסרעטעּפ רַאמלע ייב

 -קעװַא טָאה רע .שיפ ןּפַאכ סָאד ןכַאמ ךעלגעממוא םיא טעוװ ,"גנעג, רעד

 .ךעלפיש ערעדנַא ןופ ךיז טרעטייוורעד ןוא טרעדורעג
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 רעטלַאװ טָאה -- ,"ןסיער, ךיד לעװ ףךיא ,טרַאװ ,רַאמלע ,יעה --

 זיא סָאװ ,ןרַאמלע ןגָאירעד וצ ידכ ,תוחוכ עלַא טימ ןטעברַא ןביוהעגנָא

 ,טייוו ץנַאג ןעוועג ןיוש

 ףיוא טָאה םיא .ןרעטכעלעג יד ןופ טשימעצ לסיב ַא ןרָאװעג זיא קינ

 ןטניה ןופ טזָאלעגרעביא םיא ןבָאה ךעלפיש ערעדנַא יד סָאװ ןטָארדרַאפ

 ןעמונעג ןוא סעלסעוו יד ןָאטעג ּפַאכ ַא רע טָאה ליֹומ ןיא ןסיב ןטימ

 טָאה לפיש ןייז :ןעוועג זיא טַאטלװער רעד .טייקידועריר טימ ןרעדוד

 ץקטנעװ רעד טימ עמַאד יד .טרָא ןייא ףיוא טיירדעג למוטעג ןיא ךיז

 ןעקנורטרַאפ ןוא שטיוודנעס ריא ןסעגעג קיאור ךיז טָאה םערָא ןרעטנוא
 םינלזג יוװ ,לפיש רעייז ןיא ליטש ןסעזעג ןענעז בייא ןוא רעמָאה .ריב טימ

 ערעייז .טכַאניב ןצעמע ףיוא לַאפרעביא ןַא ןכַאמ וצ ןעװעטַאשט סָאװ

 טעדיוהעג ךיז טָאה סָאװ ,לקירטש-עקטנעוו טעד ףיוא עטלעטשעגנָא ,ןגיוא

 ןבָאה ךעלפיש ייווצ ענעי יו טקרעמַאב טשינ וליפַא ןבָאה ,רעסַאװ םעניא

 ךָאד ךיז טָאה ,טרעדנוזעגּפָא לסיב ַא שטָאכ ,לפיש סקינ .טרעטייוורעד ךיז

 רעד טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא ליומ סקינ .ןרעייז וצ רעטנענ ןטלַאהעג
 .ליטש קידהיחמ ןעוועג זיא םורַא .הליכא

 .עמאד סקינ ןופ שטיווק ַא טרעהרעד בייא ןוא רעמָאה ןבָאה םיצולּפ

 עריא .עקטנעװו סקינ ןופ קעשטַאה ןפיוא טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה שיפ ַא

 שיפ רעד .שטיוודנעס ןוא ריב לדנעק ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז טנעה
 ןגױצעגסױרַא לענש-ץילב טָאה רע זַא ,ֹזַא לסיירט ַא ןבעגעג ךיז טָאה
 ןקָארשעצ ַא יװ ןגירשעצ ךיז טָאה יז .םערָא ריא רעטנוא ןופ ןקעטש םעד

 ,לפיש םעד ןבעל ןעמּוװשעג זיא סָאװ ,ןקעטש םעד ןּפַאכוצנָא ידכ .דניק
 ,ליומ ןיא שטיודנעס ןטימ ,ןוא סעלסעוו יד טזָאלעגרעביא קינ טָאה
 שיפ רעד טָאה רעבָא עגר רעד ןיא .סױרַא גייב ַא ןבעגעג ךיז םעטפַאר
 ןגױצעגקעװַא יינספיוא טימרעד ןוא ףרָאװ ַא ןבעגעג רעדיװ ךיז
 ןיא ןרָאװעג זיא קינ .סופ עכעלטע ךָאנ ףיוא לפיש םעד ןופ עקטנעוו יד
 טָאה רע ..טייוו ױזַא ךָאד ןוא טנָאנ ױזַא זיא ןקעטש רעד סָאװ ,סעכ
 עדעי זַא ,קנַאדעג רעד .ןיירַא םי ןיא שטיוודנעס םעד טרעדיײלשעגקעװַא
 ףיוא ןקעטש םעד ןעיצּפָא ןוא ץנוק ַא ןכַאמ רעדיוו שיפ רעד ןָאק עגר
 ןּפַאכנָא קידנלעו ,םילכ יד ןופ טריפעגסורַא םיא טָאה דרַאי עכעלטע ךָאנ
 ךיז לפיש ןייז טָאה ,טנָאנ ױזַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןקעטש םעד
 ,ןקעטש םעד ןכיירגרעד וצ טָאטשנָא .טייז ַא ףיוא גייב ןקרַאטש ַא ןבעגעג
 ,ןײרַא םי ןיא לַאפ ַא ןבעגעג ןייטש רערעווש ַא יו רע זיא
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 סָאד טלקַאשענּפָא ,ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ןזיוװַאב דלַאב ךיז טָאה קינ

 סָאװ רעבָא .עקטנעוו יד ןעמיװשכָאנ ןביוהעגנָא ןוא ּפָאק ןייז ןופ רעסַאװ

 ַא שיפ רעד טָאה רעקיטסַאה ץלַא ,ליצ ןייז וצ ןעמוקעג זיא רע רעטנענ

 רָאג םיא טָאה עילַאװכ א רעדָא ,םיא ןופ ןקעטש םעד ןָאטעג ּפָאצ

 :חומ סקינ ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה קנַאדעג רענעדירפוצ ַא .ןסױטשעגּפָא

 ליפ זיא שיפ רעד זַא ,קיטנעק ןעוועג זיא ןקעטש םענופ ןעגנירּפש ןטיול,

 -ָעג טשינ ייברעד טָאה רע ."טּפַאכעג טָאה בייא סָאװ םעד ןופ רעסערג

 טשינ ןָאק ,קעשטַאה םעניילק ןייז ףיוא "טייב, רעניילק רעד זַא ,טכַארט

 קעשטַאה ןוא עקטנעוו ןייז .שיפ ןסיורג ַא ייב טיטעּפַא ןייק ןפורסיורַא

 םושב רעבָא ,ןרעסַאװ עסיז יד ןיא שיפ ןּפַאכ וצ ףיוא טוג ןעוועג ןענעז

 טנשקערַאפ רעבָא זיא קינ .םי ןיא שיפ ןסיורג ַא ןּפַאכ וצ ףיוא טשינ ןפוא
 טימ ןקעטש םעד ןכיירגרעד וצ ידכ ,סגעוו קיטש רָאּפש ַא ןעמּוװשעגכָאנ

 .עקטנעוו רעד

 ןגָאלש וצ טכַארטעג ןיוש רע טָאה ,טרעטַאמרַאפ לסיב ַא קידנעייז

 יז רעבָא .ריא טימ ןרעטַאמ שיפ רעד ךיז לָאז ,עקטנעוו רעד טימ הרּפכ

 ןכש ַא סנייז ייב ןעילטנַא ךָאד יז טָאה רע ,ענייז ןעוועג טשינ ךָאד זיא

 עקטנעוו עיינ ַא ןפױקּפָא ןפרַאד טעװ רע סָאװ ,ןסָארדרַאפ םיא טָאה'ס
 ךיז טעװ רע סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא סורדרַאפ-רקיע ןייז .רעטלַא ןַא רַאפ

 עטּפַאכעג יד ןכיילגרַאפ םייב ןרעטלַאװ טימ ןָאט ץייר ַא ןענָאק טשינ

 .עקטנעוו יד ןעמיװשוצכָאנ וּורּפ ַא טכַאמעג לָאמַאכָאנ טָאה רע ...שיפ

 יז טגנירּפש ,ריא וצ ךיז טרעטנענרעד רע יו ךיג ױזַא זַא ,רעבָא ןעזעג

 טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע .לווייט ןרַאפ ןבעגעגפיוא ליּפש יד רע טָאה ,ּפָא

 -רעביא ךיז טָאטשנָא ,עמַאד יד .לפיש ןייז וצ ןעמיוושקירוצ ןביוהעגנָא ןוא

 ,ןײרַא טנעה עריא ןיא סעלסעוו יד ןעמענ ןוא ץַאלּפ סקינ ףיוא ןצעזוצ

 .קינַאּפ ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא זיא יז .ןגעוװַאב וצ ךיז טַאהעג ארומ רָאג טָאה

 ןוא לפיש םענופ ךעלטנעוו יד ייב ןטלַאהעגנָא ךיז יז טָאה טנעה עדייב טימ

 :לוק ןפיוא ךיוה שירעטסיה טעּפילכעצ ךיז

 !טפלעה !טעװעטַאר !טפלעה ---

 טנָאקעג ןבָאה טָאבָאר רעטלַאװ טשינ ןוא ןָאסרעטעּפ רַאמלע טשינ

 קידנריטנעירָא ,קינ .םי ןיא טייוו וצ ןעוועג ןענעז יז ,ןדלַאװעג עריא ןרעה

 טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ףליהטימ עּפַאנק ַא םיא רַאפ זיא יורפ יד זַא ,ךיז

 ןייז טיול .טָארַאב סטָאג ףיוא טזָאלעגרעביא יז ןוא גערב םוצ ןעמיווש

 ןעמיווש וצ יו ,טייקרעכיז רעמ טיײדַאב םיא רַאפ סָאד טָאה ,גנונעכערסיוא
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 ָאא אקוד טָאה רע סָאװ ,לפיש סרעמָאה וצ ןליפַא רעדָא ,לפיש ןייז וצ
 ַא ףיוא ךיז טלקַאװ לפיש סרעמָאה זַא ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג ,ןעזעג

 סיורפ רעד טרעהעג ָאי דָארג ןבָאה בייא ןוא רעמָאה .עילַאװכ עסיורג

 ןרעדור ןביוהעגנָא ןוא לפיש ןייז סיוא יירד ַא ןבעגעג טָאה בייא .ןדלַאװעג

 "ילברַאפ ַא ןופ עילַאװכ עקרַאטש ַא רעבָא .ןקינ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךיג

 רעד ןיא .טייז ַא ףיוא ףיש ןייז ןגָארטעגּפָא טָאה ףיש-רָאטָאמ רעקידנפיול
 :לוק סקינ טרעהרעד םירבח עדייב ןבָאה עגר

 ..!טפלעה !טעװעטַאר ! טפלעה --

 -עגנירַא ןויכב זיא קינ זַא ,טכַאדעגסיױא ןבייא ךיז טָאה תליחת

 טימ ןָאט ץייר א ךיז טלָאװעג טציא ןליפַא ןוא ,ןיירַא םי ןיא ןעגנורּפש

 ןעװעג זיא סָאד) רעמיווש רעטוג א זיא קינ זַא ,טסוװעג טָאה בייא .םיא
 "רעד רעכָא .(יוויינ רעד ןיא טריטנולָאװ טָאה רע סָאװ תוביס יד ןופ ענייא

 וצ ךיז ןעמענרַאפ ןייז ,ףליה ןטעב ןייז ,םיטש עכַאװש ןייז קידנרעה

 טרעטיצעגפיוא ,בייא ןוא רעמָאה ,עדייב ןענעז -- .גערב םוצ ןעמיווש
 ,קערש ןופ ןרָאװעג

 רע -- .ןרעמָאה וצ טגָאזעג בייא טָאה -- ,טייוו ױזַא ךָאד זיא סע ---

 טָאה סָאװ וצ .לפיש רעזדנוא וצ רעדָא ,ןייז וצ ןעמיווש טנַאקעג ךָאד טָאה
 ? םי ןיא ןעגנירּפשנײרַא טפרַאדעג ללכב רע

 רעדיו ןרעה ייז .שינעטער סָאד ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז

 וצ ךיז טמענרַאפ רע יו ןעעז ייז ןוא ,*?!טעװעטַאר, טיירש רענעי יו

 ךיז טקנירט קינ רָאנ ,שרעדנַא טשינ .גערב ןטייוו ץנַאג ַא וצ ןעמיווש
 ,תמא ןַא ףיוא

 טנייה ןפרַאד טעװ רע זַא ,ןבייא טגָאזעג ןטכענ טלָאװ ץעמע ןעוו
 .טלדיזעגסיוא קרַאטש םענעי רע טלָאװ ,ןקינ רַאפ ןבעל ןייז ןלעטשנייא

 רעד ןיא שטנעמ םוש ןייק זַא ,ןגיוא ענעגייא ענייז טימ רע טעז טציא
 טשינ .ןעגנערב םיא ןָאק טונימ עקידנעמוק יד סָאװ טשינ טסייוו טלעוו
 ַא רַאפ םיא טלעטש ןוא ךעלציּפש ןָא םיא טוט לרוג רעד רָאנ ,שרעדנַא

 ןָאק ,ביא ,רע .זירּפרוס םעיינ ַא םיא רע טגנערב לָאמ סעדעי .ןויסג
 "אב סיורָאפ ןופ ןיוש טָאה סָאװ ,לרוג םענופ ןטלַאהַאבסיױוא טשינ ךיז

 ןעלגילק .סנגרָאמרעביא ןוא סנגרָאמ ענייז ןעזסיוא ןלָאז סע ױזַאיו טמיטש
 ..ןפלעה טשינרָאג ָאד ןלעו ןרינַאלּפ ןוא ךיז

 -טולב ןבָאה יֹוזַא ,עבמַאד-רעסַאװ ַא רעבירַא ןסוגסיוא-ץיילפ יו
 ןעמיוצ יד ןטרָאד טרעטשעצ ,חומ סבייא ןיא טמערוטשעגפיוא סעילַאװכ
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 רע .ץרַאה ןייז וצ ןזױרבּפָארַא ןעמונעג ןוא ,ןעגנוריסַאּפ ענעגנַאגרַאפ ןופ

 זַא ,טגָאזעג תודע טָאה ןגיוא ענייז ןיא םַאלפ רעד .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה

 יב זיא ,שטנעמ םוצ עביל ןגעו טכַארטעג טציא זיב טָאה רע סָאװ ץלַא

 -רַאפ ןעוועג זיא טייקכעלשטנעמ ןופ קנופ רעדעי ,ןרָאװעג טקוצרַאפ םיא

 ענייז טימ טעז רע ןעוו טיירפעג טציא טלָאװ םיא .ץרַאה ןייז ןיא ןשָאל

 רע .ףױרַא טשינ רעמ טמוק ןוא רעטנוא ךיז טקוט קינ יװ ,ןגיוא ענעגייא

 רָאנ רע טָאה ןעזעג .תונמחר םוש ןייק טַאהעג טשינ ןקינ ףיוא טציא טָאה

 טעוװ רע ןוא טייצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,טפָאהעג טָאה רע סָאװ ,ןובשח ַא

 ,דומ ןייז ןיא ןגָאלשעגנָא טָאה דלַאב ..ןענעכעררעדנַאנופ םיא טימ ךיז

 -רַאפ ַא טימ תוכייש ןיא ,טגָאזעג טָאה סָאװ ,לטרעוו ַא סרעטָאפ ןייז

 : טימעסיטנַא ןטּפשמ

 *..ןעיירפ טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ,טלַאפ אנוש ןעד ןעוו וליפַא; ---

 ןומ טעװ רע .בלכ םעד ןעװעטַאר ןזומ רע טעװ ,סיוא טעז סע יװ

 ,טנוה ןקנַארק ַא יו ןסישרעד טפרַאדעג טלָאװ רע ןעמעוו ,םעד ףליה ןבעג

 יד טעטסעּפרַאפ עכלעוו ,ץנַאװ ַא סָאװ ,ןרַא טשינ םיא ףרַאד ךעלטנגייא

 טעוװ סע סָאװ ןרעמיק טשינ םיא ףרַאד סע .ןרעוו ןעקנורטרעד טעוװ ,טפול

 קנַאדעג רעײנ ַא .טלעװ רעד ףיוא ריוכט ןשינדחּפ ַא טימ רעקינייװ ןייז

 ךיז ןעיירפ ןשטנעמ עקידנעטשרַאפ, :חומ ןייז ןיא ןָאטעג ץילב ַא טָאה

 רע טָאה טעבעג ַא טימ "...ךיז טקנירט שטנעמ ַא יװ ןעעז ייז ןעוו ,טשינ

 : ןרעמָאה וצ טדנעוועג ךיז

 רימ טסנָאק ?רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןרעלקרעד רשפא רימ טסנָאק ---

 סָאד ןעװעטַאר ןלָאז סָאװ ,עקינעי יד ןייז ןפרַאד ךיא ןוא וד סָאװרַאפ ןגָאז

 ?ןרעוו עקנורטרעד ןופ ריזח

 ןייק טַאהעג טשינ טלָאװ רעמָאה ןעוו זַא ,טסּוװעג טוג רעייז טָאה בייא

 ןעגנורּפשעגנײרַא רע טלָאװ ,ןטיײקנַארק ערעדנַא טימ טיײלגַאב עמטסַא

 רעד רַאפ ןטייווצ ןייק ןעזעג טשינ רעבירעד טָאה רע .ןיירַא רעסַאװ ןיא

 ןושלב טדערעג רע טָאה ןגעווטסעדנופ .ןיילַא ךיז רָאנ ,תוחילש רעקיזָאד

 :קיטיײװצרַאה טימ ןעירשעגסיוא טָאה רע .םינר

 ! טוג ןייז ןופ ץענערג ַא ןַארַאפ זיא סע ---

 .טעשטּפעשעג רעמָאה טָאה -- .טכעלש ןייז ןופ ץענערג ַא ךיוא --

 ךיז רע לָאז ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא רע זיא ןיילַא --

 סָאװ ןטכערמוא יד ןגעק טריטסעטָארּפ בייא טָאה --- .ןעיצסױרַא ןיילַא

 .ןָאטעגנָא םיא ןרעוו
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 ןופ ןשטַאּפ ענָאטָאנָאמ ןוא עקיסעמלגער סָאד טרעהעג ךיז טָאה'ס

 .טגעװַאב םיוק ךיז טָאה סָאװ ,לפיש רעייז ןופ ןטייז יד ייב סעילַאװכ יד

 ןקינ ןופ גנוטכיר רעד ןיא לפיש סָאד טריגיװַאנ בייא טָאה שיטַאמָאטיוא

 רע .טרירביוו ןבָאה ןּפיל ענייז זיולב .טרעווילגרַאפ יו ןסעזעג זיא ױעמָאה
 סָאװ ,טרָאװ םערַאװ ַא ןיא ךיז טקיטיינ בייא זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה

 םיא ןקיטומרעד ןוא גנומיטש רעטקירדעג רעד ןופ ןעמענסיורַא םיא לָאז

 ,גנובעגרַאפ ןוא טײקטגַאוװעג וצ

 ןליוו ַא ןוא סטוג ןָאט וצ ןליוו א ןשטנעמ םעד ןבעגעג טָאה טָאג ---

 ךיא -- טעבעג טימ ןבייא ףיוא טקוקעג רעמָאה טָאה -- ,סטכעלש ןָאט וצ

 ,רעבָא עז ךיא .ןפלעה םיא לָאז סָאװ רעד ןייז טספרַאד וד יצ טשינ סייוו

 םוצ ןעמיושרעד טשינ טעװ רע ,תוחוכ יד סיוא ןעייג שטנעמ א יימ זַא

 רעמָאה טָאה ,ןעוועג זיא עבט ןייז יו --- .דניק ַא טימ בייוו א טָאה וצ ,געוב

 ןטיורג ַא ןופ טָאטיצ ַא טימ טנעמוגרַא ןייז טקיטסעפַאב טציא ךיוא

 ןוא סטוג ןָאט וצ רעסעב זיא סע, ,טביילגעג טָאה אקענעס -- :שטנעמ

 ןרעװ וצ טכַארטַאב ןוא סטכעלש ןָאט וצ רעדייא ,רַאנ א יו ןרעוו וצ טכַארטַאב

 ןרערט .ץַאז םעד טקידנערַאפ טשינ טָאה רעמָאה -- ...ךיא ןעוו ."םכח ַא יו

 ,זדלַאה ןיא ןקיטש ןביוהעגנָא םיא ןבָאה

 טצפיזעג טָאה רעמָאה .ּפעק סנדייב רעביא ןעגנָאהעג זיא טייקליטש ַא

 ןוא; :טגָאז רע סָאװ טרעהעג רעבָא טָאה בייא .טעשטּפעשעג סעּפע ןוא

 "...רעדורב ןייד ,לבה זיא ּוװ ,ןע'ןיק וצ טגָאזעג טָאה טָאג

 ןטרָאװעגנירַא טשינ םיא בָאה ךיא !רמוש ןייז טשינ ןיב ךיא --

 .טייקרעטיב טימ ןפורעגסיוא בייא טָאה -- !ןײרַא רעסַאװ ןיא

 טונימ רעד ןיא טָאה רע ןעוו ,ןקָארשרעד בייא ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ

 לענעז ןטסגנַא .טרעטיצעג םיא ףיוא טָאה טיוה יד .ּפָאק סקינ ןעזעג טשינ

 ןכַאמרַאפ רע לָאז; ,ּפיל ןייז ןסיבעג טָאה רע .בייל ןייז רעביא ןענורעג

 טשינ ןוא ןגיוא ענייז ןקעדרַאפ רע לָאז ?ןרעה ןלעוװ טשינ ןוא ןרעיוא יז
 ןגעק ןעיירש טניימ ,ףיז טקנירט שטנעמ ַא יו ןעז ןלעוו טשינ .*? ןעז ןלעװ

 ַא זיא ףַאלוא קינ ..טכערבעצ סָאװ ,רעטרעו טכערבעצ סָאװ ,טניוו

 טשינ טציא לָאז ,בייא ,רע זַא .רעדניק סטָאג ןענעז עלַא רימ .שטנעמ

 ןייז ןיא .שטנעמ ןעמָאנ םעד טרעוו טשינ רע זיא ,טנַאה ןייז ןקערטשסיוא

 ןטשרוד טסעװ ,בייא ,וד ביואק :רעטרעוו סרעמָאה טּפַאלקעג ןבָאה חֹומ
 ."?ןפַאלוא קינ ןופ רעסעב וטסיב סָאװ טימ זיא ,המקנ ךַאנ

 ןבעגרַאֿפ ןענָאק טשינ לָאמ ןייק ךיז טעװ רע זַא ,טליפעג טָאה בייא
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 סָאװ ,שיפ ַא; :ןענָאמרעד קידנעטש םיא טעװ טײקויסַאּפ עקיטציא ןייז זַא

 ַא ןוא ,ןגױצעגסױרַא וטסָאה ןיירַא םי ןיא ןעיצנײרַא טלָאװעג ךיד טָאה

 ,םי ןבלעז םעניא ןעמוקמוא טזָאלעג וטסָאה ,דניק ַא ןופ רעטָאפ ַא ,שטנעמ

 וטסליװ ,ןקינ ןופ רעסעב טסיב וד זַא ,שרעדנַא טסיב וד זַא ,ךָאד טסגָאז וד

 טּפַאלקעג ןבָאה ןפיילש ענייז --- ...*? תועשר ןגעק סטכעלש טימ ןלָאצּפָא

 וצ !טעּפש וצ ןרעו ןָאק סע !גנירּפש ,בייא ,גנירּפש, .,ןטָאימעלוּפ יו

 .ץרַאה ןייז ןיא טּפַאלקעג חוכ רעמייהעג ַא טָאה *..!טעּפש וצ !טעּפש

 לכיימש ַא ,םינּפ סבייא ףיוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה לכיימש רערעטיב ַא

 ,סעלסעו יד קעװַא גײל ַא ןבעגעג טָאה רע .סורדרַאפ ןוא קערש ןופ

 -עגנירַא טָאה רעמָאה .סעשטּפַאל ןוא דמעה ןייז ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא

 ןעלפישכָאנ ןביוהעגנָא ןוא סעלסעוו יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,עקטנעוו יד ןגיוצ

 :תוחוכ עלַא טימ ןגירשעג רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןבייא ךָאנ ךיז
 יי! ןָאסרעטעּפ רַאמלע !רַאמלע !טלַאװ ! רעטלַאװ ,יעה --

 קיצכעז ןוַא ףניפ לטיּפַאק

 זיר רעטרעּפמולעגמוא רעד

 סיפ ןוא טנעה ענעגייא ענייז יו טליפעג טשינ טָאה סבָאקיישזד בייא

 טָאה רע .ןברק-םי םוצ ךיז ןרעטנענרעד ןוא שיטַאמָאטיױא ךיז ןגעװַאב

 סָאװ ,סמערָא יד ףיוא ןדנּוװ ענייז ןופ םירוסי יד ןגעוו טכַארטעג טשינ

 סָאד םיא טָאה טציא ןטכענ ןעוועג םרוג םיא טָאה שיפ םעד ןעיצ סָאד

 טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .ןדנווװ יד טרעסערגרַאפ רעסַאװ ענעצלַאזעג

 ןעמיוושייברַאפ ןתעב ,ןעזעג ןטכענ טָאה רע עכלעוו ,םיעוּפיש-גרַאב יד ףיוא

 ןוא עכיג טגיילעג טָאה רע ןעו טמעטָאעג רעווש טָאה רע .ףיש ןייז טימ

 ןגײלּפָא ןפרַאד טשינ לָאז רע זַא ,טרירװענַאמ ױזַא ןוא ,סרעטפַאלק עגנַאל

 טָאה רע .ןכעלקילגמוא םוצ ןעמוקוצ רעכיג סָאװ רָאנ ,געוו ןקרעביא ןייק

 -נָאלב ןייז זיולב זיא רעדיוו .ןקוטרעטנוא ןייא ןיא ךיז טלַאה קינ יוװ ןעזעג

 -- ,רעכיג; .ךַאלפרעביױא רעד ףיוא ףיױרַא לסקַא לקיטש ַא ןוא ּפָאק רעד
 וצ ןייז טעװ םורַא טונימ ַא ןיא !רעכיג -- טּפַאלקעג ןפיילש ענייז ןבָאה

 7.4! רעכיג .טסיזמוא ןעוועג ןבָאה טעװ ימ עצנַאג ןייד ,טעּפש

 ןוא טרעדורעצ ןעוועג זיא רע .ןבייא ןלַאפַאב זיא ורמוא רערעווש ַא

4268 



 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טשינ וליפא רע טָאה רעביא טבעל רע סָאװ קערש רעד ןגעוו .טקיטייוועצ
 טָאה םי םענופ ץלַאז סָאד ,טשיורעג םיא טָאה ּפָאק ןיא .ןטכַארט טלָאװעג

 ןרעװש ןיא טקוטעג ךיז טָאה רעּפרעק ןייז ,לעק ןוא ליומ ןייז ןסיבעג

 יד טימ טרעדורעג רע טָאה דחּפ ןיא ,ןשָאלעג ךיז טָאה המשנ ןייז .םעטָא

 ייברעד ןוא ,ןזָאלרַאפ ןוא טנלע טליפעג טציא ךיז טָאה רע .סיפ ןוא טנעה

 -גרעב יד ןיא סעילַאװכ עקימיוש יד ןופ ןּפָאלקנָא סָאד טּפַאכעגפיוא

 ענייז טרעמעהעג ןבָאה -- ??גנַאל ױזַא סָאד טמענ סָאװרַאפ, .םיעוּפיש

 ןייא ךָאנ ,טנעָאנ ױזַא זיא גערב םוצ זַא ,ריד ךיז טכַאד טָא, --- .ןפיילש

 גערב םעד טכיירגרעד ןבָאה ןקילב ענייז ?...ייווצ ,סנטסכעה ,רעטפַאלק

 ןעגנַאלרעד ֹוצ טנַאה רעד טימ טעמכ ןענעז סָאװ ,רענייטש יד ,דמַאז סָאד

 ..גנַאל ױזַא ,גנַאל ױזַא סָאד טמענ ךָאד ןוא

 -רַאפ ןוא גרָאז עצנַאג ןייז .ןגיוא יד ןיא ןבייא טנערבעג טָאה ןוז יד

 ןלַאנַאק יד ןיא ןעמוװשעגנײרַא ,ךעלשיפ עניילק עקייש ַא יװ ,ןענעז סורד

 -ןָאּפס ןופ טריזילַארַאּפ טרעוו רע יו טליפעג טָאה בייא .ןרעדָא ענייז ןופ

 סָאװ ,לָאמ סעדעי .סיפ יד ןיא טלַאק ןרָאװעג םיא זיא סע .קערש רענַאט

 ענייז ןיא ןקיטייו יד טליפרעד רע טָאה ,רעטפאלק ַא טגיילעג טָאה רע

 סקינ ןֹופ ןעיירשעג עכעלרעמָאי יד טרעהעג טשינ טָאװ רע .סמערָא

 ,ךס ַא שיפ ,ךעלפיש .גערב ןפיוא זָאלפליה ןסעזעג זיא סָאװ ,ןירעטיײלגַאב

 ,היאר ןייז רַאפ טגעװַאב ,סעילַאװכ יװ ,ךיז ןבָאה ,רועיש ַא ןָא סקינ ןוא

 ןוא ןרָאװעג טעשטרָאקעגנעמַאװצ זיא םיא ייב דייוועגניא רעצנַאג רעד

 -עג ךיז טָאה רע .טײקטרעטַאמרַאפ ַא ןליפ ןביוהעגנָא ןבָאה סיפ ענייז

 סָאװ ,ןפמַארק ןייק ןגירק טשינ סיפ ענייז ןיא הלילח לָאז רע זַא ,ןקָארש

 ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע .ןבעל ןגייא ןייז רַאפ רַאפעג ַא ןייז ןלעוו

 ןטסעמסיוא טלָאװעג טלָאװ רע יו ,לפיש סרעמָאה וצ קילב ַא ןטרָאװעג

 ךיילג ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז .ןרעמָאה ןופ ּפָא םיא טלייט סָאװ חטש םעד

 ןוא ךיז טקוט ּפָאק סנעמעוו ,רענגעק ןכעלקילגמוא ןייז וצ טרעקעגמוא
 ךַאלפרעביא רעד ףיוא שטַאּפ ַא ,טייצ"וצ-טייצ ןופ ,טוט טנַאה סנעמעוו

 .םי ןופ

 עשימייה ,עמוטש ןעמונעגמורַא ןבייא ןבָאה טונימ רעקיזָאד רעד ןיא
 ןקינ טציא טעז רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .טּפַאשטניירפ ןופ ןליפעג
 ,רעטרַאצ ,רעלעדייא סיוא טציא טעז םינּפ ןייז זַא ,ןרעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא
 -ּפמעט יד ןוא טײקשירעכַאלּפָא יד ןריולרַאפ טציא ןבָאה ןגיוא ענייז זַא
 ןעשטּפעש ןּפיל ענייז זַא ,ךעלטניירפ ןוא טרעטיילעג טציא זיא רע זַא ,טייק
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 טציא זיא שטנעמ רעביל ןוא רעיינ ַא .הטרח טימ לופ זיא סָאװ טעבעג ַא

 ןבעג ףרַאד ןעמ ןעמעוו ,ןייּפ ןיא ךיז טקנירט סָאװ שטנעמ ַא ,ףאלוא קינ

 :לוק סקינ טרעה רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןבייא ,ףליה עכיג

 ףיז ןָאק ךיא ןעמעװ רַאפ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד טסיב וד ,בייא ---

 ןפלעה רימ טסנָאק וד זיולב ...טניירפ רעקיצנייא רעד טסיב וד .ןעיורטרַאפ

 לָאמנייק לעװ ךיא ...בייא ,ביל ךיד בָאה ךיא ...בולק ןיא דילגטימ ַא ןרעוו

 ,בייא עז טסעװ ..ןָאטעג רימ טסָאה וד סָאװ תובוט יד ןסעגרַאפ טשינ
 .ןענידּפָא לָאמַא ריד לע ךיא

 ךיי ַא ..ןורכז ןצרוק ַא ןבָאה ןדיי .ןסעגרַאפ וצ עבט ַא ןבָאה ןדיי
 ",..תולווע ןסעגרַאפ ןעמ ףרַאד לַאפטױנ ַא ןיא ...סטוג ןָאט וצ ןבערטש ףרַאד

 ךיז ןגעװַאב ןתעב ,דייר סרעטָאפ ןייז טנָאמרעד טציא בייא ךיז טָאה --

 -- ץרַאה ןייז םיא טגָאז --- ,טכערעג ןעוועג זיא עטַאט רעד; .רעסַאװ ןפיוא

 טנַאה עקידנפלעה ַא ןקערטשסיוא ןעמ ףרַאד קילגמוא ןַא ןופ טייצ ַא ןיא

 ."רעדניק ענעגייא ערעייז וצ ןרעטלע יו ,עקידנדייל וצ

 ןיא ןגָאלשעגנָא ןליפַא טָאה ןייז וצ לחומ גנַאלרַאפ רעכעלרעניא רעד

 טימ ןעמענַאב וצ יז רעווש זיא סָאװ טפַארק ערעכעה ַא סעּפע .ןפיילש ענייז

 עלַא ןסעגרַאפ וצ ןעוועג טיירג זיא רע .טימעג ןייז ןסירעצ טָאה ,םישוח יד

 שפנ-תמגע ןוא גנורעטיברַאפ עדעי רעסַאװ-םי ןייר טימ ןשַאווּפָא ,תולווע

 ךיז טָאה ןבייא .ןבעל ןביילב לָאז רע יבַא ,טפַאשרַאפ םיא טָאה קינ סָאװ

 טכעלרע ןוא עסייה ןגיוא סקינ ןופ ךיז ןסיג סע יו טעז רע זַא ,טכַאדעג

 .ןרערט

 ןבָאה -- ,טאפקעשזד םעד ןבָאה רע לָאז ,טנעדיזערּפ ןייז רע לָאז ---

 , .ןבעל ןביילב לָאז רע יבַא -- טרירביוו ןּפיל ענייז

 ןיא ָאד; .צ קעד ַא ןבעגעג םיא לָאמַאטימ טָאה עילַאװכ עכיוה ַא

 ןופ רענייא זיולב -- .ץרַאה ןייז ןָאטעג רעטַאלפ ַא טָאה --- ?ףוס ןיימ
 עטכַאװשעגּפָא ענייז .ןעגנַאװצ סמי םעד ןופ ןגירקסיורַא ךיז ןָאק טרעדנוה

 ןגיצעג ךיז ןבָאה יײז .ןבעגרעטנוא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה סמערָא

 טגייז רבא סעדעי .סעילַאװכ עטגרעבעגנָא יד רעביא רעכעה ןוא רעכעה

 טָאה רע .ןבעל םענעגייא ןרַאפ ףמַאק םעניא טגנערטשעגנָא ןעוועג זיא

 ןעו .ןקינ ןעועטאר ןופ קנאדעג םעד ןבעגפיוא זומ רע זא .,ןעזעגנייא

 .קיאורמוא יוזא טליפעג טשינ ךיז רע טלָאװ ,ןעוועג ָאד טלָאװ ַאלָאיײל

 רעמ ןבעגעג םיא טָאה ,ןַאלָאײל ןיא ךיז ןענָאמרעד עקידמיצולּפ סָאד
 .עיכיטס'םי רעדליװו רעד ןגעק ןפמעק וצ טפַארק ןוא טומ
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 טליהעגנייא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,גרעב ענירג יד וצ טקוקעג טָאה בייא

 טייקרעכיז ןַארַאפ זיא טרָאד זַא ,טסּוװעג טָאה רע .לויט ןסייוו ַא ןיא יוװ

  טניימ ןבעל ןוא ,ןבעל ןעמ זומ ,ןטרָאד ןייז וצ ידכ רעבָא .סיפ יד רעטנוא
 -- סעכ ןדעװטעי ןליטשנייא ,ןעגנוקידיילַאב עלַא ,םירוסי עלַא ןסעגרַאפ

 ןרָאװעג םיא ויא סע .רעכיג ,רעכיג ןעיצ רָאנ ,ןבעגרַאפ ןוא ןסעגרַאפ

 ךעלרעהפיואמוא ןבָאה סמערָא ענייז ףיוא ןדנּוװ יד ןוא סיפ יד ןיא טלָאק

 ןבעגעג םיא ןוא טנַאה רעד ייב ןקינ ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע .טנערבעג

 םערָא ןקניל ןטימ .ןרָאװעג טעלעמשטירּפ זיא קינ .ןיײרַא ּפָאק ןיא ץעז א

 טגיילעג רע טָאה םערָא ןטכער ןטימ ןוא זדלַאה ןייז ןעמונעגמורַא בייא טָאה

 ךַאד ,טמעטָאעג רעווש טָאה רע ...ייווצ ,סנייא ...ייווצ ,סנייא : סרעטפַאלק

 טָאה רע יצ ,ןעז ןוא ןקוקמורַא ךיז ףרַאד רע זַא טאהעג ןעניזניא רע טָאה

 טָאה סָאד ,לפיש ןייז ןיא ןרעמָאה ןעזעג טָאה רע .ףליה ןטעב וצ ןעמעוו ייב

 ענייז רעבכיא טעברַאעג ןוא טציושעג טָאה רעמָאה .טומ ןבעגעגוצ םיא

 רשטנענ ןעניפעג ךיז ידכ ,טעוװעלסעוװעג קיטכיזרָאפ רעבָא טָאה רע .תוחוכ

 לבָאה סָאװ .סעילַאװכ יד טימ ףמַאק ַא ןריפ טזומעג רדסכ טָאה רע .ןבייא וצ

 ,טייז ַא ןיא לפיש סָאד ןסױטשּפָא טלָאװעג

 טָאה רע סָאװ ,שיפ םעד ןופ רערעװש ןעוועג זיא רעּפרעק סקינ

 טימ ןָא ךיז טסערפ ןעמ זַא ,רעדנּוװ ַא ןעד זיא'ס, .טּפַאכעג טָאהעג
 --"? ריב ליפיוזַא ןיירַא ךיז ןיא טסיג ןעמ ןוא סעשטיוודנעס ליפיוזַא

 ןבעגעג ןדייב ייז עילַאװכ עקימיוש ַא טָאה םיצולּפ .טכַארטעג בייא טָאה

 -םי ענעסירעגסיוא יו ,גערב ןפיוא ןפרָאװעגסױרַא יז ןוא וצ קעד ַא

 .ןעינק ענייז רעטנוא דמאז ןוא ךעלדנייטש טליפרעד טָאה בייא ,ןזָארג

 ךיז ןופ ּפָא פוטש ַא ןבעגעג רע טָאה שינעגיילרעביא זיא-סע-רעכלעוו ןָא

 .רעסַאװ ןיא ןלַאפעגקירוצ רע זיא ןיילַא ןוא רעּפרעק סקינ

 -סיורַא זיא ןוא גערב םוצ לפיש סָאד טריפעגוצ לענש טָאה רעמָאה
 םעד דמַאז ןפיוא ןגױצעגסױרַא רע טָאה ןבייא טימ ןעמַאזוצ .ןעגנורּפשעג
 ןבָאה ייז .שיפ טימ ץענ ַא רעסַאװ ןופ סױרַא טיצימ יוװ ,קינ ןכעלקילגמוא

 טימ טקעדַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לגרעב ַא ןופ סנסופוצ טגײלעגקעװַא ןקינ
 רעביא הטילש ןעמענ ןביוהעגנָא ןבָאה סעילַאװכ יד .ןזָארג ןוא ךָאמ םענירג
 ונוגנערטשנָא טימ ןוא ןפָאלעגוצ ןענעז םירבח עדייב .לפיש סרעמָאה
 ןלַאפעגקעװַא זיא רעמָאה .גערב ןפיוא לפיש סָאד ןעיצסױרַא ןביוהעגנָא
 .םיוב רעטקַאהעגרעטנוא ַא יו

 זיר רעטרעּפמולעגמוא ןַא יוװ ,דמַאז ןפיוא ןגעלעג זיא ףאלוא קינ
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 ןוא יולב ןעוועג זיא טיוה עקיזָאר יד .ןילעּפעצ רעניילק ַא יו ,ךיוב ןייז

 עיולב ,עלָאמש יד ןופ טרַאּפשעג ךיז טָאה םיוש ַא .טכַאמרַאפ --- ןגיוא יד

 ןטייז יד יײב טנעה ענייז .טייז ַא ףיוא עטמורקרַאפ טציא ,ענייז ןּפיל

 ייװצ יו סיפ יד ,סעלדיו עשירעיוּפ ענעכָארבעגּפָא יו .,ןגיוצעגסיוא

 -לַאמרָאנ םּוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .רעצעלק עטליופעצ ,עגנַאל

 סָאװ ,שינעפעשַאב ןטלעז ַא יו --- סנייז ןעזסיוא סָאד ,םערָאפ עכעלשטנעמ

 ןיא טייקפיט רעכַאלפ ַא ןופ ןבָארגעגסיױא טשרָאקָא ןבָאה ןגָאלָאעכרַא

 ןיא טשינ ןטיבעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ןכייצ רעקיצנייא רעד .דרע רעד

 עפמינ עטריאוטַאטסױא יד ןעװעג זיא ,רילָאק ןיא טשינ ןוא םערָאפ

 עטזױלבטנַא ,עפייטש טימ יורפ-לטרעפיירד ןימ ַא -- ץרַאה ןייז ףיוא

 -רעטנורַא ןַא טימ ךיז טקידנע סָאװ ,רָאה ענעזָאלעצ ןוא ןטסירב

 ,למלצ ַא ךיוה ןטלַאהעג יז טָאה טנַאה ריא ןיא .קעישיפ םענעגיובעג

 עטלטרעפעצ יװ ,טרעטיצעג ףוג סקינ טָאה ןלַארטש-ןוז עסייה יד רעטנוא

 ,גנַאלש ַא ןופ ןלייט

 ןופ קילבנָא םייב ,טרעדורעצ ,לַאטנעמיטנעס ןרָאװעג זיא סבָאקיישזד

 ענעגנַאהעגּפָארַא עכעלטע טימ ,םינּפ ןעיולב ,םענעזָאלבעגנָא ספַאלוא קינ

 ןופ ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא זיא רע .ךעלרינש-רעסַאװ יו ,רָאה עגנַאל

 ןצפופ טימ טשרָאקָא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןיא גנורעדנע רעכיג רעד

 ןוא .ןפָאזעג ןוא ןסערפעג ,טכַאלעג ,ןעירשעג ,טלמוטעג רעירפ סונימ

 טימ טָאה בייא .שינעפעשַאב שילרעטסיוא ןַא סעּפע יו רע טגיל טציא

 סױרַא טשינ זיא טרָאװ ןייא ןייק .ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ גנורעױדַאב

 טשינ טציא זיא חומ ןייז ,טרעטַאמרַאפ ןעוועג זיא רע .ליומ ןייז ןופ

 רעכיג ַאזַא ףיוא גנורעלקרעד עקידלכש ןייק ןבעג וצ ןעוועג דנַאטשמיא

 :טרעפטנעעג ןײלַא דלַאב ןוא טגערפעג טָאה רע .גנורעדנע

 טריסַאּפ טָאה סע ..?ןריסַאּפ טפרַאדעג ץלַא סָאד טָאה סָאװרַאפ --

 ...קיטרַאפ ןוא

 רשפא רע טעװ ,דימ טשינ ןוא ןײלַא ךיז טימ ןייז טעװ רע ןעוו
 ןגייל רעליּפש-ירעטילַאס יד יו ,רדס ַא ןיא ןגַארפ יד ןגיילסיוא ןענָאק
 .טצפיזעגּפָא רעוש טָאה בייא .שיט ןפיוא ןטרָאק ערעייז סיוא

 יירפ ןרעסַאװ עפיט יד ןיא ןעמּוװשעגמּורַא שיפ רעד זיא ןטכענ --

 ןעװעג טיירג שטנעמ רעד טָא זיא רעירפ ןטונימ טימ ...זָאלגרָאז ןוא

 רע טָאה -- ,ךַא .ןזָאל רָאנ ךיז טעװ סע סָאװ ןיא ןייצ ענייז ןסייבוצנייא

 סנשטנעמ םעד ןוא ,ןדייל עכעלשטנעמ יד יו ףיט זיא םי רעד -- טצכָאעג
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 סבָאקיישזוד רעגנוי רעד

 יד טגעװַאב ךעלטנגייא סָאװ .םי םענופ רעסערג ךָאנ זיא טייקענדעשז

 יז טגעװַאב סָאװ ,ןשטנעמ עטסָארּפ ןייק טשינ ,עקידנעטשרַאפ ,ןשטנעמ

 ...?תורצ ןָאטנָא ןיילַא ךיז ןוא טניירפ ערעייז ןופ ןבעל סָאד ןרעטיברַאפ וצ

 ןסואימרַאפ ,ןקידעש ,ןדערַאב וצ ייז ןביירט סָאװ תוחוכ יד ןקעטש ּוװ

 יזַא ייז טייג סָאװ ..? טפַאשטניירפ ןופ םערָאפ עדעי ןכַאמ טשינוצ ןוא

 שירבח א וצ טריפ סָאװ קירב עדעי ןכערבעצ וצ ןבעל ןיא קרַאטש

 סָאװ זיא טוג -- טמירקעג ךיז ןבָאה ןּפיל ענייז --- ...? ןבעלנעמַאזוצ

 ןעוועג רעכיז טלָאװ יז .בצמ ןקיטציא ןייז ןיא ןַאמ ריא טשינ טעז ַאירָאלג

 סַאלָאײל טיול ןוא .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןצנַאגניא טלָאװ רע ןעוו ,ןדירפוצ

 ןיילַא יז טלָאװ ,בייל סַאירָאלג ףיוא סנכייצ עיולב יד ןקרעמַאב ןכָאנ ,דייר
 -- .ןקינ ןעגנילשעגנייא טלָאװ קראש ַא ןעוו ,ןדירפוצ ןעוועג ךיוא אמתסמ

 ףיוא קידנקוק .ןגיוא סבייא ןיא ןָאטעג רעמיש ַא טָאה ץנַאלג רעסַאלב ַא

 .ןטיבעג וויטקניטסניא ןליפעג ענייז ךיז ןבָאה ,זיר ןטרעּפמולעגמוא םעד

 -נעטשרַאפ רעמ ןקינ ןבעגניירַא גנורַאפרעד עקיזָאד יד טעוװ רשפא ןוא --

 ךיוא ןענעז ןדייל סנשטנעמ ןטייוצ ַא זַא ןעמענַאב טעװ רע ןוא שינעד
 ...? רעטיב

 קיצכעז ןוא סקצו לטיּפַאק

 ךיי ןקיבײא םוצ בוח רעקיבײא רעד

 סָאד ןעיצפיורַא םייב טרעטַאמעג ךיז טָאה ידערקעמ רעמָאה תעב
 ןבָאה טשינ רעמ ןלָאז סעילַאװכיםי יד ידכ ,דמַאז ןפיוא לפיש

 .רעביא ימ רערעװש טימ סבָאקישזד בייא טָאה ,הטילש ןייק ףיורעד
 טָאה רע .דמַאז םוצ םינּפ ןעיולב טימ ,רעּפרעק ספַאלּוא קינ טרעקעג

 ןביוהעגנָא ןוא עילַאט סקינ ףיוא סיפ עטײרּפשעצ טימ טצעזעגקעװַא ךיז

 ןָאטעגנײרַא ױזַא ןעוועג זיא רע .זיר ןזָאלמרָאפ םעד ןרישזַאסַאמ ןוא ןקירד

 רָאפ טמוק סָאװ ,למוט םעד טרעהעג טשינ טָאה רע זַא ,טעברַא ןייז ןיא
 ,םיא םורַא

 רעטלַאװ .גערב םוצ ןעמוקעגוצ ךיג ןענעז ךעלפיש יירד ערעדנַא יד

 ךיז גנולפייווצרַאפ ןיא טָאה צמַאד יד ּוװ ,לפיש סקינ ןטלַאהעגוצ טָאה

 ךָאנרעד .לפיש סרעטלַאװ טריגיװַאנ עמַאד עטייווצ יד .טנעה יד ןכָארבעג
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 רעגניז בקעי

 ,ךעלפיש יד ןופ ןײגסױרַא ןעמַאד יד ןפלָאהעג רעמָאה ןוא רעטלָאװ ןבָאה
 ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז ןוא טרעמָאיעג ןבָאה עכלעוו

 ךיז טָאה רע -- עמַאד סקינ טגָאלק --- דלוש ןיימ טשינ זיא סע --

 עניימ טנעז ריא .ןעגנורּפשעגנײרַא ןיילַא זיא רע ,ןגיובעגרעבירַא ןײלַא

 ,ךייא טעב ךיא .טניירפ ענייז טנעז ריא .ןגיל ןייק טשינ גָאז ךיא זַא ,תודע

 ...ךייא טעב ךיא ,םיא טעװעטַאר

 ןיוש לָאז רע ,ןרעמָאה וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז רַאמלע ןוא רעטלָאװ

 רעבָא זיא רעמָאה .טריסַאּפ טָאה ץלַא סָאד ױזַא יו ןרעלקרעד טרָא ןפיוא

 ןרעלקרעד ןפוא ןקיאּור ַא ףיוא ןענָאק ּוצ ,גנומיטש ןייק ןיא ןעוועג טשינ

 יד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה ,ןדער טָאטשנָא .ןעשעג זיא'ס סָאװ סָאד

 :טגערפעג ןוא ,ןשטנעמ עדימ-טיוט ייווצ

 | | 47 ֹונ --

 טרעפטנעעג בייא טָאה -- .ךיז וצ טמוק רע זַא ,ךיז טכַאד רימ --

 ןקינ ןרישזַאסַאמ טרעהעגפיוא טשינ ייברעד ןוא ,םעטָא ןכַאװש ַא טימ

 ,טרעטַאמעגסיוא ךָאד טסיב וד -- טגָאזעג רעמָאה טָאה --- ,ךימ זָאל ---

 ןוא ,ּפָארַא םינּפ ןטימ ,דמַאז ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה בייא ---

 ַא ןגָארט וצ טכַארבעג טָאה לפיש סקינ ןופ יורפ יד .טמעטָאעג רעווש

 .עצײלּפ עטניורברַאפ ןוא ּפָאק סבייא ןשיװמורַא ןעמונעג ןוא ךעטנַאה

 תעב .ןרעמָאה טימ ןעמונרַאפ ךיז יורפ עטייוצ יד טָאה דלַאב

 ןוא ףיֹורַא טנעה סקינ טימ טגעװַאב ןוא טרישזַאסַאמ טָאה ןיילַא רע

 טָאה רַאמלע .רָאטקָאד ַא ןעגנערב לטעטש ןיא קעװַא זיא רעטלָאװ .ּפָארַא

 .ןרעמָאה ןופ טעברַא-שזַאסַאמ יד ןעמונעגרעביא

 טימ ןעינק ענייז ןעמונעגמורַא ןוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה סבָאקיישזד

 שימרוטש .םי ןזָאלדנע םעד ףיוא טקוקרַאפ ךיז דליו ןוא טנעה עדייב

 ןקימיוש ריא ןָאטעג ץעז ַא ,ןפיולוצ ןעמוקעג עילַאװכ ַא זיא לייאעג ןיא ןוא

 .קילב סבייא טדימשעגוצ ןעוועג זיא'ס עכלעוו ּוצ ,ךעלפיש יד ןיא ץיילפ

 ןגײטשוצרעבירַא טימַאב ךיז טָאה עילַאװכ עדעי יו ןעזעג טָאה רע

 יד ,ערעדנַא יד ןשטעוװקעצ ןוא ןקירדרעד ,ןרעדינּפָארַא ,עטייווצ יד

 .סעילַאװכ ערעכַאװש

 סלַא םי םעד ןעזעג סבָאקיישזד בייא טָאה ירפרעדניא ןטכענ טשרע

 םעד ןעוועג אנקמ זיא ןוא ,ןבעל ךעלקילג ןוא זָאלגרָאז ,יירפ ַא ןופ לָאבמיס

 יבגל זיא םי רעד זַא ןענופעגנייא רע טָאה רעבָא טציא .רעשיפ ןטלַא

 טלָאװ ןוא טנָאקעג טלָאװ םי רעד ןעוו .זָאלליפעג ירמגל היח ןוא שטנעמ
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 רעגניז בקעי

 טכַאמעג שטנעמ םעד ךיוא רע טלָאװ ,ןטיטעּפַא ענייז טמיוצעג טשינ

 ןשינעפעשַאב-רוא יד טימ ןָאטעג סע טָאה רע יװ ,ךיז וצ קינעטרעטנוא

 רע טרעוו קיטייצנייא ןוא ,ןרעסַאװ עלַא טשרעהַאב רע .שיפ יד טימ ןוא

 יו .דרע יד ןציילפרַאפ וצ סעילַאװכ ןענַָאילימ ןקיש וצ דימ טשינ

 -ישרַאפ ךרוד ןרעסַאװ שנייז ךיז ןדיינש ,טנָארפ ןפיוא ןלורטַאּפ-ריפשסיוא

 ןײרַא דרע רעד ןיא רעפיט -- סעקשטיר ןוא ןעמָארטש ,ןלַאנַאק ענעד

 ץלַא ךָאנ זיא ןוא טּפַאכרַאפ ןיוש רע טָאה דרע רעד ןופ לטױעפ יירד
 טשינ טרינימירקסיד רע .ץענערג ןייק םיא רַאפ ָאטשינ .קיריג-שירעשרעה

 לי ןעמעלַא ןוא ץלַא ,יח-לעב ,דנַאטש ,טכעלשעג ,רעטלע ,עסאר ןגעק

 .. ןעגנילשנייא רע

 ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא רַאפעג יד ןפירגַאב בייא טָאה טשרע טציא

 ַא יװ ,טַאקילעד .טניירפ-טנגוי ןייז ןעװעטַאר ןעמּוװשעג זיא רע תעב

 רענניפ סבייא ןבָאה ,רעטבילעג ןייז ןופ םינּפ סָאד ןָא טריר רעדנילכ

 רֶש ןךעוו ,טקיאּורַאב ךיז טָאה ץרַאה ןייז .ןקאב ענעגייא ענייז טרירַאב

 רשסַאװ סנּפָארט רָאנ ןענעז ןרעטש ןייז ןופ טײקסַאנ יד זַא ,ןעזעג טָאה

 ןגיוצרַאפ ןעועג ןענעז טנעה ענייז ףיוא ןטינש יד .טולב ןייק טשינ ןוא

 -טנַאה ןייז .רעסַאװצלַאז עקידנסייב סָאד טפַאש סע סָאװ לטייה ַא טימ

 ןעו טייצ יד ,יירד ךָאנ טונימ ןעצ ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא לרעגייז

 ןייז ןביוהעגפיוא טָאה סבָאקיישזד .ןירַא םי ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא זא רע

 :ןענַאסרעטעּפ וצ טדנעװעג ךיז ןוא קילב

 ?ךיז טרעה סָאװ ,ונ --

 ,ףייא -- .טרעכיזרַאפ רַאמלע םיא טָאה -- ,טײולָא ןייז טעוװ רע ---
 .ןעיירדרעביא םיא רימ טפלעה ןוא טמוק ,רעמָאה

 -ףֲאפ א ןעגנורּפשעגסױרַא ןענעז לפיש-רָאטָאמ שירעטילימ ַא ןופ

 ,טעלטַא רעד .רעטכעוםי עשירעטילימ ייוצ טימ טעלטַא רעטניורכב

 טיה סָאװ ,רעטער-סנבעל רעד ןעוועג זיא ,רעטעקַאנ ַא ןצנַאגניא טעמכ

 יד ןעמונעגרעביא לענש טָאה רֶע .סנבעל עכעלשטנעמ גערב"מי םייב

 ןביוהעגנָא טייקטקישעג טימ ןבָאה ןלוקסומ ענייז .ןענָאסרעטעּפ ןופ טעברַא

 רעטכעווםי עשירעטילימ ייוצ יד .םענעקנורטרעד םעד רעביא ןטעברַא
 טריטָאנ ייברעד ןוא ,ןטנעמַאקידעמ לטסעק ַא טימ טיירג ןענַאטשעג ןענעז
 .ןבעגעגפיוא ןבָאה טניירפ ספַאלּוא סָאװ לָאפרָאפ םעד ןופ ןטייהלצנייא יד
 ,רָאטקָאד ַא טימ סנַאלובמַא ןַא ןעמוקעגנָא ךיוא זיא טנעמָאמ םעד ןיא
 .טכַארבעג טָאה רעטלָאװ סָאוו
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 יד טלעטשעג רָאטקָאד רעד טָאה ,גנוכוזרעטנוא רעקיטכיזרָאפ ַא ךָאנ

 ןשיכיסּפ ַא טבעלעגרעביא קערש ןופ טָאה ףַאלוא רעטסימ :עזָאנגַאיד

 ןלַאקָאל ןיא ןביילב ןפרַאד טעװ רע .ךעלרעפעג טשינ זיא סע רעבָא ,קָאש

 סבייא ןופ הביס יד טגערפעג ךיוא ךיז טָאה רע .געט עכעלטע לָאטיּפש

 רעטכעו'םי עשירעטילימ יד ןופ רענייא טָאה דלַאב .ןדנווװ-דנַארב

 רעד ןופ ןשטנעמ יד ןוא רָאטקָאד רעד .ןדנוװ יד ןעלדנַאהַאב ןעמונעג

 רענעגָארטעגוצ רעד רַאפ טניירפ ספַאלוא טקנַאדעג ןבָאה "ףליה רעכיג;

 רַאפ ןסבָאקיישזד רעטסימ טקנַאדעג ייז ןבָאה לעיצעּפס .גנוטער רעלענש

 .גנַאפעג ןקיטכענ ןייז רַאפ טריטנעמילּפמָאק םיא ןוא טייקטסיירד ןייז

 ענעפָא טימ סנַאלובמַא םעניא לטעב סייוו ַא ףיוא ןגעלעג זיא קינ

 עטערומשזרַאפ יד טנפעעג ךעלעמַאּפ טָאה רע .רעטצנעפ עטשרעטניה

 ענייז וצ ןעמַאד יד ןופ טעשזדנָאלבעג ןבָאה ןעלּפאצראווש ענייז .ןגיוא

 -טייצ ַא רעבָא .ףליה רעכיג רעד טימ ןשטנעמ יד וצ ייז ןופ ןוא טניירפ

 .ןבייא ןופ קילב ןייז ןעמענּפָארַא טנָאקעג טשינ רע טָאה גנַאל

 .טייקכעלמייהמוא ענדָאמ ַא ןלַאפַאב םיא זיא ןבייא ףיוא קידנקוק

 ןופ הביס יד ןרעלקרעד טנָאקעג טשינ רָאלק טציא ךיז טָאה רע שטואכ

 טשינ טושּפ טָאה רע .םיא ןופ ןטערטעגּפָא טשינ ךָאד סע זיא ,ליפעג םעד

 רעד תעב טרעהעג טשרָאקָא טָאה רע סָאװ ץלַא זַא ,ןביילג טנַאקעג

 עזָאלטולב יד ,טכייפ ןעוועג ןענעז ןגיוא ענייז .תמא ןייז לָאז ,גנושרָאפסױא

 ץפיז ןקרַאטש ַא טָאה רע .ןעמונעגנָא ןושל סָאד ,טרעטיצעג ןבָאה ןקַאבניק

 :חומ ןייז ךרודַא זיא הבשחמ ַא .ןגיוא יד טכַאמרַאפ קירוצ ןוא ןָאטעג

 גנַאל ױזַא ןיוש םיא ךָאד ןעק ךיא ? סבָאקיישזד בייא רעד סָאד זיא רעוו;

 -- סבָאקיישזד בייא רעד ,רע זיא סָאװ ,קינייװ רעייז םיא ךיא ןעק ךָאד ןוא

 רעװש רע טָאה -- ,ָאי ..?ךאלמ ַא רעדָא לווייט ַא ,רעכַאמפושיכ ַא

 ,ָא -- ןּפיל ענייז ןופ רעסַאװצלַאז סָאד טקעלעגּפָא ןוא טצפיזעגּפָא

 ןסעּומשרַאפ טלָאװעג טָאה רע -- ".דיי ַא ןעוועג ךיוא זיא סוטסירק סוזעי

 רעדיװ זיא קילב רעטציּפשעגנָא ןייז רעבָא ,שרעדנַא סעּפע טימ חומ ןייז

 .ןבייא ףיוא ןלַאפעג

 רעד ןגעק עלעכעדיטנַאה ַא טימ ןקינ ןגעקטנַא ןענַאטשעג זיא בייא

 טָאה םיא .ןקינ וצ ןקילב-תונמחר עקידוועמעש ןפרָאװעג טָאה רע .ןוז

 םייב ןטייקירעװש טָאה רע רָאנ ,ןגָאז סעּפע ליוװ קינ זַא ,טכַאדעג ךיז

 רימ ןלעוו; :טגערפעג טָאה ץרַאה סבייא .רעטרעוו ענייז ןעגנערבוצסיורַא

 ערעזדנוא ןיא יװ ,טניירפ ןייז רעדיוװ ןענָאק ןשינעעשעג עלַא יד ךָאנ
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 זיא ךַאז ןייא 2../םיא ףיוא תונמחר זיולב ךיא בָאה יצ ? ןרָאי-טנגוי

 סָאװ קורדסיוא רעזיב רעד -- םינּפ סבייא ףיוא ןקרעמַאב ֹוצ ןעוועג

 ןביוהעגנָא טָאה ,קירוצ העש ַא טימ זיב ןטָארטעגּפָא טשינ ןטרָאד ןופ זיא

 רעקיניצ ַא ןופ ןעזסיוא םעד טַאהעג טשינ טציא טָאה קינ ,ןּפמירשנייא

 טכַארבעג ןוא לפיש ןייז וצ ןפָאלעג זיא בייא .רעבײרט-סעװָאטַאק רעדָא

 טקורעגניירַא םענייא ןוא טרעכייררַאפ ןדייב ייז טָאװ רע .ןטערַאגיצ ייווצ

 ןציז טפרַאדעג טציא טלָאװ רע זַא ,טליפעג טָאה רע .ןּפיל סקינ ןשיווצ

 ,ךעלגעמ .דייר ענייז ןרעהסיוא ןוא םיא ןטסיירט ,טניירפ-טנגוי ןייז ןבעל

 ןסָאלשעג רעדיװ טָאה רע רעבָא ,טרעגַאב רעייז טציא סָאד טָאה קינ זַא
 .ןגיוא ענייז

 עקיטציא יד ןסיוו טנַאקעג טלָאװ רע ןעוו ,ךעלקילג ןעוועג טלָאװ בייאי

 זיא קינ .חומ סקינ ןופ תובשחמ יד ,ץַאה ןוא ןסיוועג סקינ ןופ עיצקַאער

 ןשטנעמ סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טלָאװעג טָאה בייא .,,? זָאלנסיוװעג טשינ ךָאד

 .תובישח ןוא ןסערעטניא ענעגייא ערעייז ןגעק ןענעז סָאװ ןכַאז ּפֶא ןעוט

 בייא ?םיא ןגעװ קינ טשינרָאג טכַארט -- בייא טרעלק -- ,רשפא ןוא

 ןַא ןגעוו ּפָאק םעד ךיז ןכערב וצ שירַאנ זיא'ס זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה

 ,םישוח ענעגייא ענייז טימ ןעז רעדָא ןרעה ,ןליפ טשינ ןָאק רע סָאװ ,ןינע
 רעד זַא ,ןגָארקעג ארומ רע טָאה ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ טלַאה קינ זַא ,ןעזעג

 טָאה רע .ליומ ןופ ןלַאפסױרַא טשינ םיא לָאז טערַאגיצ רעקידנענערב

 ןּפיל עכעלגעווַאבמוא סקינ ןופ טערַאגיצ םעד ןגיוצעגסױרַא ךעלעמַאּפ

 יד טשיװעגּפָא גנוגעװַאב טנַאה רעכַאװש ַא טימ קינ טָאה טגר רעד ןיא

 ףיֹוא טקוקעג ןגיוא ענעפָא-בלַאה טימ ןוא ,ןרעטש ןייז ןופ טייקטכייפ

 ,ןבייא

 שטנעמ ַא ןַארַאפ זיא סע ביוא, -- ,טכַארטעג קינ טָאה --- "טָאג;

 .טרעטיצעג טָאה ףוג ןייז -- ."ךיא ךָאד סע זיא ,ףליה ןייד ףרַאד סָאװ

 רעטעקַאנ רעד טימ טסורב ןייז טָאה -- "ןטּפשמ טציא ךימ ןלעוו עלַא;

 ןלעװ ערעדנַא ןוא ןעמַאדרַאפ ךימ ןלעוװ עקינייא, -- .ןביוהעג ךיז עפמינ

 ןייז ןיא ןייז וצ הדומ טמעשעג ךיז טָאה רע ."רימ ףיוא תונמחר ןבָאה

 ןוא סעכ ןצנַאג םעד ןסָאגעגסױא לָאמ עלַא רע טָאה רעבירעד ,טײקכַאװש

 בייא טניירפ םענעבעגעגרעביא ןייז ףיוא ןלַאפכרוד ענייז רַאפ ןרָאצ
 ײקַארַאכ עכַאװש טימ ןשטנעמ ןופ עבט יד ןיוש ויא ױזַא ...סבָאקיישזד
 טעכ םעד סיוא ייז ןזָאל ,טייקיעפמוא רענעגייא רעייז בילוצ סָאװ ,ןרעט

 םענופ ןעיײרפַאב וצ ךיז יבַא ,שרעדנַא ןצעמע ףיוא לַאפכרוד רעייז ןופ
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 העגניז בקעי

 ןיא השעמ:תעב ןוא עגַאל ןייז טכַארטַאב טציא טָאה רע .ליפעג-דלוש

 ךַאז עטוג ןייא ןייק ךָאנ רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז ךשמב זַא ,טַאהעג ןעניז

 וצ ןעוועג זיא ,ןָאטעג טציא זיב טָאה רע סָאװ ץלַא .ןָאטעגפיוא טשינ

 עטסעב ענייז ןליפַא .עטנעָאנ ענייז ןדָאש ןוא גרָאז ,שפנ-תמגע ןפַאשרַאפ

 ןופ ןכַאמ וצ קזוח ןוא ןריניאור וצ ןעמעוו ידכ ןעמוקעגסיױרַא ןענעז תונווכ

 עטנעָאנ עניימ ןופ ור ןוא ןבעל םענופ רערעטשעצ ַא ןיב ךיא, .םענעי

 רַאפ, -- טרעמַאהעג ןפיילש ענייז ןבָאה -- ."ןבעל ןגייא ןיימ ןופ ןוא

 *,,? ןכַאז עכלעזַא ןָאט טנָאקעג ךיא בָאה יװ .רענייטש טימ ךיא לָאצ ,טיורב

 ןייק טָאה רע זַא ,לָאמַאכָאנ ןקיטעטשַאב ןעגנוריסַאּפ עקיטנייה יד רעבָא

 ?יױזַא ךיא ןיב סָאװרַאפ, .ךעלרע טלדנַאהעג טשינ ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןייא

 ןצפעל עיולב ענייז ןבָאה -- "?שרעדנַא ןייז טשינ ךיא ןָאק סָאװרַאט

 ,טרעטיצעג

 זיא רע -- םינּפ ןייז ףיוא טגיילעצ ךיז טָאה טעמוא רערעוש ַא

 .טפָארטשעג םיא טָאה טָאג רעכלעוו טימ ,ףָארטש יד טרעוו

 וצ האנש ןוא ןרָאצ ןייק ןעועג טשינ טציא זיא ץרַאה סקינ ןיא

 טציא טָאה המשנ עצנַאג ןייז .ןיילַא ךיז וצ תונמחר קרַאטש ַא רָאנ ,ןבייא

 -כעלגעמ יד ןגעו טכַארטעג טציא טָאה רע .טפַאשטניירפ ךָאנ טצכעלעג
 יװ ,ןבייא טימ ןעגנואיצַאב עלַאמרָאנ ןלעטשנייא קירוצ ףףיוא ןטייק

 טנגעגַאב ןגיוא רָאּפ ייווצ ךיז ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא .ןרָאי-לוקסיײה יד ןיא

 סנדייב ןיא .דיילטימ ןפיט טימ ערעדנַא יד ףיוא ענייא טקוקעג ןוא

 .םעדעפ ענעדייז יו ,ןעלכיימש עכעלטניירפ ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןעלקניוו-ליומ

 סָאװ הטרח ןייק טשינ טָאה רע -- ,טכַארטעג בייא טָאה --- ,ןיינ

 טשינ זיא סע .ןקינ ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןבעל ןייז טלעטשעגנייא טָאה רע

 ,גנולפייווצרַאפ טיידַאב סע סָאװ ,קינ ןיוש טסייוו טציא .תועט ןייק ןעוועג

 רע טָאה יצ ,רעבָא .גנושיוטנַא ןוא ןבערטש ,גנונעפָאה זיא סע סָאװ

 -רעד רענעגייא ןופ סעּפע ןשטנעמ ןענרעל ...? םעד ןופ טנרעלעג סעּפע

 יצ .ןרעלעפ סנטייוצ םעד ןעז וצ טכייל ץנַאג זיא סע ,ָאי ...? גנורַאפ

 -- .ןעלסקַא יד בייא טבייה -- ,ָאי רשפא ...? ענעגייא ענייז לָאמוצ רע טעז

 .םירוסי ןופ ןענרעל ןשטנעמ זַא ,לטרעוו ַא ןַארַאפ

 קילב ןייז .סנַאלבמַא םעד ןבעל ךעלגעוװַאבמוא ןענַאטשעג זיא בייא

 זיא לגניי טמעשרַאפ ַא יוװ .םינּפ סקינ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טדנעוװעג זיא

 ןוא דימ זיא קינק .טייז ַא ןיא ןעגנַאגעגּפָא טירט עכעלעמַאּפ טימ רע

478 



 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ענייז טימ ןזָאלרעביא םיא רע טעװ -- טכַארטעג רע טָאה -- ?קירעיורט
 .תובשחמ

 -עג טָאה רע סָאװרַאפ ,ןילַא ךיז ףיוא זייב ןעוועג טציא זיא קינ

 ףיוא טשינ טָאה רע סָאװרַאפ ,ןבייא וצ האנש עכעלנעזרעפ ַא ןגָארט

 טָא ןצונ ךס ַא ןבָאה ןבייא ןופ ןָאק רע זַא ,טנכערעגסיוא ןפוא ןליק ַא

 םיא ייב טָאה רע .בולק ןיא דילגטימ סלַא ןגָאלשעגרָאפ םיא בייא טָאה

 םיא לוקסייה ןיא ךָאנ טָאה בייא .ןעגנורעכיזרַאפ ענייז עלַא טכַאמעג

 .רעביא ןוא רעקיצנייא רעד .טניירפ ַא זיא בייא ,ָאי .,.טלעג ןעילטנַא
 טלדנַאהעג רע טָאה דָארג םיא יבגל ןוא ,טָאה רע סָאװ טניירפ רענעבעגעג

 ,םיהַא ןעמוק ןוא ןרעװ טנוזעג טעװ רע ןעװ ,ָאי .ץַאק עשלַאפ ַא יװ

 ךיוא ןוא סבייא ןעניוועג קירוצ זומ רע .ןָאט וצ סָאװ ןסיוו ןיוש רע טעװ
 ,יורטוצ סרעיַָאל ןקנַארק םעד

 -טיוא ןענָאק וצ םוא ,ףַאלוא ,טכַאװשעגּפָא רעייז ןעוועג טציא זיא רע
 יבגל ןעגנולדנַאה עקיטציא זיב ענייז ףיוא ןעגורעלקרעד עשיגָאל ןכוז
 ןוא ןּפיל עטנקירטרַאפ ענייז טכַאמעג טכייפ לסיב ַא טָאה רע .ןבייא
 ןביוהעגנָא ןילַא ךיז ןופ ןבָאה ןצפעל ענייז .ןגיוא יד טכַאמרַאפ קירוצ
 :ןייז-הדוותמ טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יו ,ןעשטּפעש

 ןײרַא עכריק רעד ןיא ןייג קיטנוז ןדעי ךיא לעװ ןָא טנייה ןופ --
 .טניירפ ַא ןיב ךיא זַא ,ןבייא ןזייו לעװ ךיא .טָאג ןיא ןביילג לעװ ךיא
 קידלוש ןעוועג זיא ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןיא זַא ,ןגָאז םיא לע ךיא
 םעד ןסיוו ,בייא ,רע לָאז .ןַאירָאלג וצ טכוזרעפייא ןיימ ןוא רעטלַאוװ
 עטעיד ַא ףיוא ןייז ףרַאד ךיא .טכערעג ןעוועג זיא ַאירָאלג .תמא ןצנַאג
 ןיב ךיא ןַא ןזייו ךיוא ריא לעװ ךיא ,ָאי .גָאװ לסיב ַא ןרילרַאפ ןוא
 ,רעבָא .סיווװמ יד ןיא ךָאװ רעדעי ןעמענ יז לעװ ךיא .ןַאמ רעיירטעג ַא
 םייב ןָאטעג ךָאטש ַא םיא סע טָאה ,ַאירָאלג בייוו ןייז ןיא ךיז קידנענָאמרעד
 .ןײרַא לגיּפש ןיא ןקוק ןענָאק טשינ ךיא לעװ ןָא טנייה ןופ -- .ןצרַאה
 םיִנּפ ןיימ ןזייו ןענָאק טשינ לעוו'כ .טקירעדינרעד ןליפ ךיז לעוװ'כ
 סבייא .בייו ןיימ רַאפ טשינ ךיוא ןוא בולק ןיא רעדילגטימ יד ןשיװצ
 רעמ ךָאנ ןבייא טעװ ַאירָאלג ןוא ,ןביוהעג רעמ ךָאנ ןייז טעו תובישח
 ןיא סא טציא רע טעז יו ,ןגירק טנייפ רעמ ךָאנ ךימ ןוא ,ןבָאה ביל
 קרַאטש םיא זומ רע .םיא ןגעוו בייא טציא טכַארט סָאװ .,ןגיוא סבייא
 ןבייא וצ ןדנובעגוצ רעמ ךָאנ ןייז טעװ ,ַאירָאלג ,יז ןוא .ןבָאה טנייפ
 םיא ךיז טעװ ַאירָאלג .ןלעװ טעװ רע סָאװ ריא טימ ןָאט ןענָאק טעװ רע
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 רעגניז בקעי

 רע טָאה -- .,ןיינ ..ןעיורפ ייווצ ןבָאה טעו רע ןוא ןבעגרעביא יירפ

 ןלעװ ,רימ ךָאנ רעדניק עניימ ןוא ךיא -- .ןייצ ענייז טימ ןָאטעג ץירק ַא

 טעװעטַארעג ךימ טָאה רע לייו ,ןבייא וצ בוח ַא ןייז קידלוש קיביײא

 ןקיבײא ןטמַאדרַאפ םעד וצ בוח ןקיביײא ןטמַאדרַאפ ַא ...םוקמוא ןופ

 .קידלוש טשינרָאג םיא ןיב ךיא ! ןיינ -- .טצירקעג ןייצ ענייז ןבָאה --- ,דיי

 םעד יװ טנייפ םיא בָאה ךיא !טַאט ןייז רַאפ ןעקנַאד טשינ םיא ןָאק ךיא

 ...! טוט

 םענופ רָאטָאמ רעד .רעטרעוו סקינ טרעהעג טשינ רעבָא טָאה רענייק

 רעינ ַא סעּפע ףיוא יװ טנייועג ןוא ןגעלעג זיא קינ ּוװ ,סנַאלובמַא

 .טשיורעג קרַאטש טציא טָאה ,רַאפעג

 קיצכעז ןוא ןביז לטיּפַאק

 רעגַאלנעגנַאפעג ַא יװ זיא טלעוו יד

 -לעטָאה ןייז ןופ טעב ןפיוא ןגעלעג בייא זיא טכַאנרַאפ םענעי

 רעּפרעק רעד .ךיז םורַא טײקמַאזנייא עקידייל ַא טליפעג טָאה רע .רעמיצ

 ןבָאה ןשינעטכַארטכָאנ ןוא ןעקנַאדעג .טרעדורעצ ןוורענ יד ,טרעטַאמרַאפ

 .ןזָארג םי ענעסקַאװעגרעדנַאנופ יו ,חומ ןייז ןיא טגיילעצ ךיז

 שטנעמ ןייא סָאװ ,סַאה רעד טסילפ -- רע טגערפ --- ןענַאװ ןופ --

 ױזַא סָאד לָאז סָאװרַאפ ןוא ? ןטייווצ םוצ רעדורב ןייא ,ןטייווצ םוצ טליפ

 לָאז סָאװ רעסַאװ סָאד זיא ּוװ ...ןעמעלַא רַאפ ךיילג טנייש ןוז יד .,.1 ןייז

 עלַא ןדנעלרַאפ לָאז סָאװ רעייפ סָאד ןוא ,ןצענערג עלַא ןשַאװּפָא ןענָאק

 ןגעו ןרָאװעג ןבירשעג ןיוש ךָאד ןענעז רעכיב ליפיוזַא ...? ןטכערמוא

 יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןיוש ןענעז תושרד ןוא סעדער ליפיוזַא !םעד

 ַא ךַאז עדעי וצ טמוק ,סיוא טעז סע יװ ...סעכריק יד ןיא ןוא ןעלּפמעט

 .רעביא ןעמעלַא ןבעל רקש ןוא האנש רָאנ ,ףוס
 ענייז רַאפ טבעװשעגמורַא טָאה םינּפ ענעזָאלבעגנָא ספַאלוא קינ

 רעייז ןופ ןעיירפַאב טשינ ךיז ןענָאק סעקעשטַאה ףיוא שיפ יוװ .ןגיוא

 סקינ ןופ ןעײרפַאב טנַאקעג טשינ בייא ךיז טָאה ױזַא ,טפַאשנעגנַאפעג
 ךיז טקוט ּפָאק סקינ יװ ןעזעג ןגיוא יד ןבָאה ,סיעכהל וצ יװ .,ןקילב

 טָא .ןטפול רעד ןיא סױרַא ךיז טבייה שיפ םענופ ןקור רעד ןוא םי םעניא
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 סבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ּפָאק רעד סױרַא טכיוט טָא ןוא רעסַאװ ןרעטנוא ּפָאק סקינ טדניוװשרַאפ

 ןשינעעז יד ןביירטרַאפ וצ ןעגנווװצעג שממ ךיז טָאה רע .שיפ םענופ

 :טצפיזעג טָאה רע .גלָאפרעד ןָא רעבָא ,ןוימד ןייז ןופ

 .הבית סחנ ,עסיורג ןייא יו ,רעגַאלנעגנַאפעג ַא יו זיא טלעו יד --

 ןבָאה ןגיוא עקירעיורט סמענעי ךיז ןופ ןעלָאקשוצּפָא ןווּורּפ עלַא

 טגעװַאב ךיז ןבָאה ןקינ ןופ ןוא שיפ םענופ ןגיוא יד .ןפלָאהעג טשינ
 -רעד לָאמלייט טָאה בייא .ץנַאט ןקידלדניװש ַא ןיא יוװ ,היאר ןייז רַאפ

 -ַאמרַאפ ןעוועג זיא המשנ ןייז .ןריסלוּפ ףיוא טרעה ץרַאה ןייז יװ טליפ

 סָאד ,םינּפ סקינ ןסױטשענּפָא טציא טָאה םיא .ליּפש םעד ןופ טרעט

 רעמיצ ןייז ןופ טנעװ עליוה יד ֹוצ .רעסַאװ םענופ ענעגױצעגסױרַא
 :טדערעג רע טָאה

 טָאה ןבעל סנעמעוו ,ךעלעטניּפ ייווצ ,ןשטנעמ ייווצ ןענעז רימ ---

 ןדישרַאפ ױזַא ,ךָאד ןוא .השבי רעד ףיוא ןוא םי ןפיוא טרעוװ ןבלעז םעד

 ןוא ןייש ןופ ,טכערמוא ןוא טכער ןופ ןיז םעד ןעמענַאב רעזדנוא ןיא

 טדניברַאפ סָאװ פונק רעד זיא ּוװ ,טָאג ..טכעלש ןוא טוג ןופ ,סואימ

 ןופ ללח םעניא טרעטסילפעג לוק ןייז טָאה -- ןשטנעמ יװ ןדייב זדנוא
 ַא סרעטָאפ ןייז טרזחעגרעביא רע טָאה ,הבושת ןָא קידנביילב .רעמיצ
 .ןסעגרַאפ וצ עבט ַא ןבָאה ןדיי -- :לטרעוו

 -רָאפ ןגיוא ענייז רַאפ טָאה ,טרעקעג טשינ רָאנ ךיז טָאה בייא ּוװ
 ףיוא ןגעלעג זיא רע תעב -- קילב רעקידנטעב סשיפ םעד טבעוושעגייב

 ןיא .סנַאלובמַא םעניא ןגעלעג זיא רע תעב -- קילב סקינ ןוא .ףיש רעד

 טעמכ םעד טימ שיפ ןטיוט םעד טכיילגרַאפ לָאמַאכָאנ רע טָאה ןוימד ןייז
 /ןוא טרעװ ןבלעז םעד טלעװ רעד ףיוא ןבָאה עדייב .שטנעמ ןטיוט
 ךַאז ןייא .לַאקקיש םענופ ןזירּפַאק עבלעז יד ןפרָאװעגרעטנוא ןענעז

 תעשב ןבעל ןייז טרילרַאפ רענייא .טיוט רעד -- סיוא ןדייב ייז טכיילג

 ,קעשטַאה ַא וצ סטעּפעשטעגוצ ַא ,עלעשיפ ןיילק ַא ןעגנילשנייא ליוו רע
 טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,רַאלָאד עגרַאק עכעלטע בילוצ ,רעטייווצ רעד ןוא
 .עקטנעוו רעיינ ַא ףיוא ןבעגסיוא

 עכעלטע יד ןיוש ןבָאה ,טגָאזעגסניטשמ .,טרעוװו ַא רַאפ סָאװ --
 .טגערפעג בייא ךיז טָאה -- ?ןבעל ץנַאג ַא ןגעקטנַא ןרַאלָאד

 ןוא ןענעכערסיוא ,ןרינַאלּפ ,ןעלגילק טשנ ךיז לָאז רענייא יו --

 לרוג רעד טעװ -- ,טלכיימשעג שינָאריא רע טָאה --- ,ןסַאּפוצ ךיז ןווּורּפ
 ןטימ לטניּפ ןייא ,גנוריסַאּפ עניילק ןייא .רעניוועג רעד סױרַא לָאמעלַא
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 רעגניז בקעי

 סָאװרַאפ זיא .סיוא ךיז טשעל ןבעל עצנַאג סָאד ןוא -- ,שממ גיוא

 ..?ןרָאי עקידעבעל לסיב םעד ןיא טוג לסיב ַא ןייז וצ ךיז ןעימַאב טשינ

 וצ רעבָא .וצ ךיז ןעמ טניוװעג תורצ וצ זַא ,לטרעווכיילג ַא ןַארַאפ

 ,ײז וצ וצ ךיז ןיֹוװעג ,ונַא ,עטכירעגמוא ,ענעעזעגסיורָאפ טשינ תורצ

 זיא טָא ןוא ,םכח ןצנַאג ַא רַאפ ךיז טלַאה קינ .ןבעל סָאד זיא רעווש

 עלֵא טשיוורַאפ טשיניריש טָאה סָאװ ,עגר ןייא ,טנעמָאמ ַא ןעמוקעג

 ןוא שינעגָאי ןופ לכה-ךס רעד זיא סָאד טָא .םישעמ ענעָאטעגּפָא ענייז

 טשינ ךָאנ ןכַאז עלַא יד בייא טָאה ,טנָארפ ןפיוא טַאדלָאס סלַא .שינעװַאה

 רעמ טשינ זיא טיוט ןינע רעד זַא ,רע טעז טציא .ןעוועג ספות טַאהעג

 טשינ זיא'ס .רעטעּפש רע ןוא רעירפ רעוו ,ייר רעד ןופ עגַארפ ַא יו

 ַא ןופ ,סקיב ַא ךרוד ,רעסַאװ ךרוד םוא טמוק רענייא יצ הנימ-אקפנ ןייק

 .טעב םענעגייא ןפיוא טברַאטש רע יצ ,קעשטַאה

 לָאז רע זַא ןקינ ןענרעל ןשינעעשעג עקיטנייה יד שטָאכ ןלעװ

 רעד ןופ טנרעלעג סעּפע רע טָאה ..?ןשטנעמ וצ גנואיצַאב ןייז ןטייב

 עקיטציא יד ןופ טנרעלעג סעּפע ךיא בָאה ...? גנורַאפרעד רעקיטנייה

 ..? גנַאל ןטלַאהנָא סָאד טעװ ,ָאי ביוא ...? ןשינעעשעג

 טסיב וד -- .טלמרומעג תונמחר ןופ בייא טָאה -- ,קינ רעמערָא ---

 טסָאה וד .רעסַאװ ןיא שיפ רעשירַאנ רעד יו ,קידנסיוומוא ױזַא טקנופ
 ךיד טָאה ךָאד ןוא ,ןעלגילקרעביא ןעמעלַא טסעװ זַא ,טדערעגנייא ךיז

 טלעג רעמ טרטּפעג טסָאה וד .געוו ןופ טריפעגּפָארַא טיײקשירַאנ ןייא

 -- .עקטנעוו עיינ ַא ןפיוק סָאד טסָאקעג ךיד טלָאװ סע יוװ ,עמַאד רעד ףיוא

 ביגרַאפ ךיא ,לחומ ריד ןיב ךיא -- .טלכיימשעג טרעטינרַאפ טָאה בייא

 .טפַאשרַאפ רימ טסָאה וד סָאװ קיטיײװצרַאה ןוא ןעגנוקידיײלַאב יד ריד

 עבלעז יד ןיא ךָאד רימ ןענעז עדייב לייוו ,ריד ףיוא תונמחר בָאה ךיא

 ירעטנוא ,וד יװ טקנוּפ ,ךיא .ריד ןופ רעסעב טשינ ןיב ךיא ,ןיינ .,.ךיש

 .טשינ ןעעז רימ עכלעוו ,טפַארק עזעירעטסימ ַא רימ ןגיל

 ףוג ריא .ןגיוא ענייז רַאפ ןענישרעד טציא זיא ,בייוו ןייז ,ַאלָאײל

 -ץרַאװש יד .זדלַאה ןויב ערדלָאק רעד ןיא טלקיוװעגנייא ןעוועג זיא

 ןגױא עיולבילעה עריא .ןשיק ןסייו ןפיוא ןפרָאװעצ רָאה עטקַאלעג
 "ירפוצ ַא טימ טניישעג טָאה ,םינּפ עסייוו ,עזָאלגרָאז סָאד .טכַאמעגוצ

 עטיור עריא ןשוקוצסיוא ןעועג טיירג טציא זיא בייא .לניימש םענעד
 טײקמערַאװ יד ןליפרעד לָאז רע זַא ,קרַאטש ױזַא יז ןעמענמורַא ןוא ןּפיל

 -עגפיוא ןבָאה ןגיוא ענייז .טסורב רעקירָאה ןייז ףיוא רעּפרעק ריא ןופ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ,דייועגניא ריא ןיא טציא טרעי ןבעל יינ ַא זַא ,קנַאדעג םייב ןטכיול

 טָאה ץרַאה ןייז .םינּפ ןייז ףיוא ןגיוצרַאפ גרָאז ַא ךיז טָאה דלַאב ןוא
 :טעבעג ליטש ַא ןיא טרעטַאלפעג

 יז ,ןעיוו:טרובעג יד ריא רענימרַאפ ,ךיד טעב ךיא ,טָאג ,ָא --

 טשינ סָאד לעװ ךיא ,דניק טשרע ריא ןבָאה םייב ןטילעג רעייז טָאה
 ,ןגָארטרעביא

 טעשטשַאלעג טָאה םיא .רעירפ לסיב ַא טמעטָאעגּפָא טָאה בייא

 דניק ןוא בייוו ןייז ןלעוו ,םײהַא ןעמוק טעװ רע ןעוו זַא ,קנַאדעג רעד
 רע יצ ןגערפ ןוא ןפױלנגעקטנַא םיא טעװ עלענוז ןייז .םיא ףיוא ןטרַאװ
 ףיוא ּפָאק ריא ןגײלפױרַא טעװ בייוו סָאד .הנתמ ַא טכַארבעג םיא טָאה
 קירעגנוה זיא רע יצ ןגערפ םיא טעװ יז .ןּפיל ענייז ןשוק ןוא טסורב ןייז
 ןייז-טשינ ןייז תעב ןפָאלרַאפ זיא סָאװ ץלַא .ןסע סָאד ןטיירגוצ ייברעד ןוא
 םיא יז טעװ ןסעּפָא ןכָאנ .ץלַא ,ןלייצרעדסיוא םיא יז טעװ ,םייחרעדניא
 .עיצַאקַאװ רעד ףיוא ןעגנַאגרעד םיא זיא סע יװ ,ןלייצרעד ןטעב

 .רעמיצ סבייא טליפעגנָא טָאה טכַאנרַאפ-רעמוזףוס רעקיטפוד ַא
 םירוחב עקידנפיטשמורא ןופ תולוק ןעגנַאגרעד םיא וצ ןענעז סַאג ןופ
 -טגסיוא שימטיר ןבָאה תולוק יד .ןעײרעליּפש-רעדניק ןֹופ ,ךעלדיימ טימ
 ןבָאה עשזַאלּפ רעטיײרב רעד ףיוא .ןבעל םענופ סלופ םעד טפַאלק
 "עלכַאנ ןבָאה סָאװ ,סעקזולב ןוא רעדיילק עטיירב עטכייל ןיא ,ךעלדיימ
 טקַאט םוצ םירוחב טימ טצנַאטעג ,ןעלסקַא ערעייז ןופ ןעגנָאהעגּפָארַא קיס
 סָאװ טרעדנּוװעג ךיז טָאה בייא .עלעּפַאקיקיזמ רענַאקיסקעמ רעד ןופ
 ןוא טיײקטצופעגסיוא עלופרילָאק יד טקרעמַאב טשינ רעירפ טָאה רע
 ךיוא ייז ןטלָאװ ,ןעוועג ָאד טלָאװ ַאלָאײל ןעוו, .טייקידבוט-םוי עכעליירפ
 ,טלכיימשעג רע טָאה -- ,"דיירפ ןופ דָאהַארַאק םעד ןיא ,ןטנוא ןעוועג

 -רימרָאפ ַא ,זיירק ַא ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד
 טימ טשטַאּפעג ןבָאה עלַא .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ערעטלע ןופ ןט
 ןוא רעטכעלעג טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא טפול יד .טקַאט םוצ טנעה יד

 .טטכײל ןעװעג ןענעז םישובלמ יד ךיוא .ןעיירשעגסיוא עקיטסולסנבעל
 ןופ סולפנייא ןרעטנוא .ןלַאדנַאס ןוא ךעלזייה"רעמוז ,עזולב ַא ,דמעה ַא

 סָאד רעבָא .טלכיימשעצ ןּפיל סבייא ךיז ןבָאה ,ןעגנַאלק-קיזומ ןוא ץנַאט
 ןטשטילגעגסיוא ןַא ןופ קילבנָא ןיא לכיימש רעקילַאג ַא ןעוועג רָאג ןיא
 ילַאװעג ךיז טָאה סָאװ ,עלעשיפ טיוט ַא רעביא ןַאמ ןטעדיילקעג"ןייש
 ,רַאוטָארט ןפיוא טרעג
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 ןעעז ייז ןעוו ,האנה קרַאטש ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע --

 ץכעלָאש:ענַאנַאב לקיטש ַא ףיוא סיוא ךיז טשטילג שטנעמ רעטייווצ ַא זַא

 יירד יװ קידנקרעמַאב טגָאזעג בייא טָאה --- ,ּפָאק םעד ךיז טּפַאלקעצ ןוא
 רעד ןעוו ,טכַאלעג קרַאטש ןוא טייז ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןעגנוי עליו

 ןלַאפמוא םוצ טלקַאװעג ךיז טָאה ןַאמ רעטדיילקעג-ןייש

 טעז סָאװ למיה רעד .למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה בייא

 ,ןטנוא ,ָאד ןעגנַאגַאב ןרעוו סָאװ ןטכערמוא יד

 זַא -- רע טעװענויער -- ,טכַארטעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא --

 ,לַאג טימ ץרַאה סנשטנעמ ַא ןליפנָא ןענָאק ךעלטרעווכעטש

 ,ץנַאט ןטציהעצ ַא ןיא ןגָארטעגיײברַאפ ךיז טָאה סָאװ ,לרָאּפ גנוי ַא

 סַאלָאײל טָאה רעדיוו .םינּפ ןייז ףיוא דיירפ ןפורעגסורַא רעדיוו טָאה

 ןוז רעד ןופ ןייש ןיא ,ץכעילב-ןשזנַארָא ןסייו ןופ טנײשעגסיױרַא םינּפ

 ןָא ריא טימ ןצנַאט טזמעג רע טלָאװ ,ןעוועג ָאד טלָאװ בייוו ןייז ןעוו

 זַא טנָאמרעד ךיז טָאה בייא .ךעלקילג ןעוועג ןטלָאװ עדייב .רעהפיוא

 יז טָאה ,עביל ןגעו טדערעג קרַאּפ-טקעּפסָארּפ ןיא ןבָאה ייז ןעוו ,לָאמַא

 : טגָאזעג טמעשרַאפ-בלַאה

 רעד ןיא .רעכיב יד ןיא ןוא ןבעל ןיא ,םעד ןגעוו ןדער ןשטנעמ ךס ַא --
 ,ליפעג ַא רעבָא בָאה ךיא .זיא סָאד סָאװ טשינ ץלַא ךָאנ ךיא סייוו ןתמא
 .ןבעל ןיא טלַאהניא ןוא דיירפ טיידַאב סָאד זַא

 -נַאט יד ןופ טצענערגעגּפָא יו ,רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג זיא בייא

 ןעגנַאלק-קיזומ יד וצ ךיז טרעהעגוצ ,ייז ףיוא טקוקעג ,ךעלרָאּפ עקידנצ

 ןעז טלָאװעג טָאה רע .רעדנעל עטייו ןופ ןעמוקעג ןטלָאװ ייז יוװ ---

 רעדָא ,רעצנעט יד -- קיזומ יד -- ןרעטַאמרַאפ ןעמעװו טעװ סע רעװ

 ײרעקנַאצ רעצנַאג רעד וצ זַא ,טלָאװעג טָאה רע .קיזומ יד -- רעצנעט יד

 דימ ,דימ ןעוועג זיא רע .ףוס ַא ןעמענ לָאז רעדילגטימ-בולק יד ןשיווצ

 .ליּפש ןקידהאנק ןצנַאג םעד ןופ דימ ,ךיז ןטיה ןופ דימ .ןעיירעגירק ןופ

 ןילַא ןייז ןוא ץעגרע ןגײלוצקעװַא ךיז טייקידנעווטיונ ַא טליפעג טָאה רע

 טשינ ןבָאה ןעגנַאזעג-ביול ןוא ןעגנוכיירגרעד עלַא .ןדייל ענייז טימ

 ןרערט .ץרַאה ןייז ןיא דיירפ ןופ קנופ ןייא ןייק ןזָאלבנײרַא טנַאקעג

 .ןגיוא ענייז ןופ ןענורעג ןענעז

 וצ ,טגָאנעג טציא םיא טָאה ,םיטש סַאלָאײל ןרעה וצ גנַאלרַאפ ַא

 -מוא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה טפַאשקנעב יד .ךיז ןבעל טציא יז ןבָאה
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 גנוגעוװַאב עקיטפַאהבעל יד .רעטצנעפ ןבעל ןענַאטשעג גנַאל זיא רע ,טייקיאור

 ,יורפ ןייז ןופ טלַאטשעג סָאד טכַארבעגקירוצ רדסכ טָאה סָאװ ,סַאג ןיא
 ןבילברַאפ ןוא בייוו ןייז טגלָאפעג טלָאװ רע ןעוו זַא ,טנַאמרעד םיא טָאה

 רע .םיא טימ טריסַאּפ ןעװעג טשינ ץלַא סָאד טלָאװ ,םייה רעד ןיא

 זיא סָאד ןטנציירד םעד קיטײרּפ ןרָאפסױרַא טפרַאדעג טשינ טָאה

 :טרעפטנערַאפ ךיז רע טָאה דלַאב ןוא .גָאט רעקידלזמ ןייק ןעוועג טשינ

 ןוא ןגעוו ענייז עלַא סיורָאפ ןיא ןענעכערסיוא שטנעמ רעד ןעד ןָאק יצ

 עטוג ןענעז ןעגנולדנַאה ענייז ןופ עכלעוו ןסיוו רע ןָאק יצ ?ןעגנואוט

 ןליפֲא .שירעביױלגרעבַא ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא בייא ?עטכעלש רעדָא

 ,טקידלושַאב טסבלעז ךיז רע טָאה קילגמוא סקינ ןיא

 בָאה ךיא -- בייא טגָאז -- בייוו ַא ןגלָאפ ןעמ ףרַאד לָאמַא ---

 .ןכַאז עלַא יד ןדיימסיוא טנָאקעג

 ןכלעוו ןיא טסייו בייוו ןייז סָאװ ,טקַאפ רעד םיא טָאה טקיאורַאב

 ַא זיא ,טרינַאפעלעט טשינ טציא זיב טָאה יז ביוא .ךיז טניפעג רע לעטָאה

 םיא זיא סע .גנונעדרָא ןטסעב ןיא יא םייה רעד ןיא ץלַא זַא ,ןמיס

 ןכעלרעהפיואמוא ןופ זדלַאה ןיא ןוא ליומ ןיא רעטיב ןעוועג רעבָא
 עכעלצעזמגעק ןוא ןשינעשזדנַאלב ןופ דימ ןעועג זיא רע .ןרעכייר

 .ןתובשחמ

 יג -- .טמערַאװעצ ךיז רע טָאה -- ,ןעוועג ָאד ַאלָאייל טלָאװ --

 טָאה -- קרַאטש ײז ,ךעלרע ןוא טוג ייז ןשטנעמ ףלעה ןוא ביל בָאה

 1 טשינ טזָאל ןעמ זַא ,ןעמ ןָאק יװ -- ןָאט םעד טרעכעהעג רע

 טעמכ טָאה רע .בייוו ןייז ךָאנ ןעגנַאגעגסיוא םיא זיא ץרַאה סָאד

 םיא ןבָאה סָאװ עלַא רַאפ ךיוא רע טָאה טקיטייװעג .םעטָא ריא טליפעג

 ןענידוצּפָא ןזיװַאב טשינ טָאה רע טייקנבעגעגרעביא סנעמעוו ןוא ביל

 ןענעז ןשטנעמ יד ןוא ןליּפש סָאד ןסירעגרעביא ןבָאה ןטנַאקיזומ יד תעב

 ַא ףיוא ןגיײלוצקעװַא ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז
 ,העש רעבלַאה

 ןופ ןטכַארט ןייז ןלײטּפָא טשינ ןָאק רע זַא ,טסּוװעג רעבָא טָאה בייא

 ןריזילַאנַא ןוא ןעקנעד ןעמ ןָאק טורעגסיוא זיא ןעמ זַא .רעּפרעק ןייז

 -רַאפ ןוא טעב ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רע .ןפוא ןקיאור ַא ףיוא

 םיא רעביא ןבָאה ןעגנואעז ענדָאמ ןוא ןשינעטכַארט עיינ .ןגיוא יד טכַאמ

 טלקיועג ךיז טלָאװ גנַאלש ַא יו טליפרעד לָאמַאטימ טָאה רע .טשרעהעג

 ןוא טסורב ןייז וצ רעּפרעק ריא טקירד גנַאלש יד .זדלַאה ןייז םורַא
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 ןיא ןסיבעגנייא ךיז רעוו טָאה'ס -- ןתובשחמ .ןעמעטָא וצ םיא טרעטש

 .רעטנענ וצ ןעמיוש סקראש עקייש עצנַאג ַא .טולב טניר סע .סופ סקינ

 ןבייא טיג רעמָאה .ּפָאק סקרַאש ַא ןיא עקלויל רעד טימ טגָאלש רַאמלע

 םייב קראש ַא טּפעלש רעטלַאװ .ןסיש םיא טלעפַאב ןוא סקיב"ןישַאמ ַא

 ףיוא ףיױרַא רָאג רע טּפעלש ,ןרעמָאה ןופ סקיב יד ןעמענ טָאטשנָא .קע

 .סקרַאש יד ןופ לפיש םעד טימ קעװַא ךיג טרעדור ןוא ןקינ ףיש עסייוו ַא

 .שינעקיטש םעד ןופ ןעײרפַאב ךיז טלָאװעג ,טרעּפמַאעג ךיז טָאה בייא

 יד ןגרַאװרעד וצ טנעה ענייז ןיא טַאהעג טשינ טכַאמ ןייק רעבָא טָאה רע

 ,לסקַא ןייז ףיוא רעגניפ עכייוו טליפרעד רע טָאה םיצולּפ .גנַאלש

 טָאה רע זַא .ריט ןייז ןיא טּפַאלקעגנָא רעמָאה טָאה טונימ ןצפופ ךָאנ

 ףיז ַא ןכָארטעג ןוא רעמיצ ןיא ןיירַא רע זיא ,םיטש סבייא טרעהעג טשינ

 טָאה ,לסקַא ןפיוא רירַאב ןטכייל ַא טימ .טעב ןפיוא בייא ןקידנרעטַאמ
 ,טקעוװעג םיא רע

 בייא ןעוו .טגָאזעג רעמָאה טָאה -- ,ףָאלש ןופ טסדער וד ,בייא --
 יד -- :טנַאמרעד רעמָאה םיא טָאה ,טעב ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה
 העש עבלַאה ַא יו רעמ ןיוש ןטרַאװ ןרעטרָאּפערָאטַאפ ןוא ןטסילַאנרושז
 ,ריד ףיוא

 -רַאפ בייא ךיז טָאה -- ,ןסעגרַאפ טַאהעג ןצנַאגניא בָאה ךיא -
 .טרעפטנע

 זַא .לעטָאה ןופ לַאזרעדָאפ ןיא רעטנורַא ךיג ןענעז טניירפ עדייב

 טָאה ,גיוא ףיוא גיוא ןטָאבָאר רעטלַאװ טימ ןפָארטעגנָא ךיז טָאה בייא

 טָאה טייקכעלקריו יד .דנַאטשוצ-טימעג ןייז טרעדנעעג ךיילג םיא ךיז

 ,טקרעמַאב רע טָאה טציא טשרע .ןגיוא ענייז ןיא ןכָאטשעג שינָאריא

 יד טנָאמרעד םיא טָאה סָאד .סייווש ןיא טקייוװעגסיוא זיא דמעה ןייז זַא

 הרבח יד יװ ןוא ,ןקיטשרעד טלָאװעג םיא טָאה סָאװ ,םולח ןיא גנַאלש

 טָאה ןוא רַאב ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .סקראש יד טימ טפמעקעג טָאה

 .קנַארטעג ןקרַאטש ַא טימ טקנעװשעגקעװַא ליומ ןופ םעט ןרעטיב םעד

 .גנומיטש רערעטכיײיל ַא ןיא טכַארבעגנײרַא םיא טָאה סָאד

 םיא ןופ ןוא ,ןבייא ןופ רעדליב ןעמונעג ןבָאה ןטסיפַארגָאטָאפ יד

 -וצוצ סָאװ טַאהעג טשינ בייא טָאה ךס ןייק .טניירפ ענייז טימ ןעמַאזוצ

 ןבעגעגרעביא טַאהעג ןיוש ןבָאה טניירפ ענייז .סרעטרָאּפער יד ןבעג

 רעטסימ ןוא סבָאקיישזד בייא רעטסימ ןגעוו טסוװעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלָא
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 -עילימַאפ ןוא ןעגנוקיטפעשַאב ,טסניד-רעטילימ רעייז ןגעוו ; ףַאלוא קינ
 ןבָאה סרעטרָאּפער יד .גנַאפשיפ םעד ןגעוו ךיוא ןוא בולק ןגעװ ,ןבעל
 ןשטנּוװעג ייז ןוא בולק-רעקייב ינרָאב םענופ רעדילגטימ יד טקנַאדעג
 ,לזדניא ןפיוא ןעגנערברַאפ רעטפָא ןעמוק וצ

 קיצכעז ןוא טכַא לטיּפַאק

 רסומ טגָאז ידערקעמ רעמָאה

 םעד ןסעגענגּפָא ןדַארעמַאק ריפ יד ןבָאה ןגייוושליטש ןיא טעמכ

 קעװַא ךיילג ןוא ןכַאז ערעייז ןעמונעגנעמַאזוצ ןבָאה ייז .טײצלָאמ-טנווָא

 .םײהַא קירוצ ןעגנערב טפרַאדעג ייז טָאה סָאװ ,ףיש רעסיורג רעד ףיוא

 טטציהעצ ַא ,ןוז יד .רעליק ןוא רעלעקנוט ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה סע

 -רעטנורַא ךעלעמַאּפ גערב-טנָאזירָאה ןקידברעמ םייב ךיז טָאה ,עדימ ןוא

 יד טברַאפעג ןלַארטש עריא ןבָאה ,געוו ןפיוא .ןיירַא םי ןיא טזָאלעג

 רעמייב עטלצרָאװרַאפ .לזדניא ןרעביא ןעגנָאהעג ןענעז סָאװ ,סנקלָאװ

 ןטָאש ַא ןיא ןסּפעש עטעפ יװ ליטש ןענַאטשעג ןענעז ןויסַאמ-גרעב ןוא

 יד טשירפעגּפָא טָאה סָאװ ,לטניוו קידהיחמ ַא ןזָאלבעג טָאה םי ןופ

 סנקוריגרעב עטנירגַאב יד ןופ .גָאט ןסייה םענופ רעמינּפ עכעלשטנעמ
 .ערַאּפ ַא ןגָאלשעג טָאה

 ,רעזייה ,גרעב .סעילַאװכ עטלַאק יד ןטינשעג טָאה ףיש עסיורג יד
 ךיז ןבָאה טפַאשדנַאל רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ,ךעלּפמעל עקידנטכייל

 ץלַא ןרָאװעג זיא ןוז יד .גיוא סנשטנעמ םענופ ןרעטייוורעד ןביוהעגנָא

 ַא ןיא ץעגרע ןדניוװשרַאפ ריט ַא ךרוד טלָאװ יז יװ ,רענעלק ןוא רענעלק
 יד ןעלקנוט ןביהעגנָא ךיז ןבָאה ףיׂש רעד ףיוא ךיוא .לייה רערעטצניפ
 ריפ יד טשרעהַאב טָאה טעמוא ןַא .גָאט ןופ ןרוּפש עלעה עטצעל

 יד .םי ןגעו תומולח ענייש עלַא ךיז רעטניה ןזָאלעג ןבָאה ייז .טניירפ

 ןופ םולח רעקידארומ ַא יו ןעזעגסיוא ןבָאה גנורַאפרעד ןופ געט ייווצ
 -ַארט ןוא גנורעטיברַאפ ,קערש ןופ טלעוװו ַא ןופ ,טלעװ רערעדנַא ןַא

 ,טסיירט ןיא טקיטיינעג טציא ךיז ןבָאה ריפ עלַא .ןעגנובעלרעביא עשיג
 יעצ רעד ךָאנ רעטימעג ערעייז ןקיאורַאב לָאז סָאװ ,טרָאװ טוג ַא ןיא
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 ַא וצ יו ןרָאפעגסױרַא ייז ןענעז ןטכענרעייא .עיצַאקַאװו רעטרעטש
 ,היוול ַא ןופ יוו םייהַא ייז ןרָאפ טציא ןוא ,הנותח

 טימ ןוא עּפורג רעד ןופ טרַאשעגקעװַא ךיז טָאה טָאבָאר רעטלַאװ

 רעד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,לַאז םעד ןיא ןײירַא רע זיא טירט עכעלעמַאּפ

 שטָאכ .ןעגנַאגעגכָאנ ןדַארעמַאק ערעדנַא יד םיא ןענעז םילבא יו .טעפוב

 סנעמעלַא רעבָא ןענעז ,ןגרָאז ענעגייא ענייז טַאהעג טָאה רענייא רעדעי

 ןוא סבָאקישזד בייא :ןשטנעמ ייווצ ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג תובשחמ
 ןגעו סעומש ַא ןעיצרַאפ טריבורּפ טָאה ןָאסרעטעּפ רַאמלע .ףַאלוא קינ

 .טָאטש רעייז ןיא בורקב ןעמוקרָאפ ןפרַאד סָאװ ןלַאװ עלַאּפיצינומ יד

 ןבעל טנעה ערעייז ןיא ןעקנַארטעג טימ ןענַאטשעג ןנעעז םירבח יד

 ףךיז ןבָאה ייז .דייר ענייז טריטנעמָאק טשינ ןבָאה ייז רעבָא ,טעפוב םעד

 טָאה רענייא סָאװ ןופ .ליומ ןיא ןענַאסרעטעּפ ייב וליפַא טּפעלקעג טשינ

 -יסַאּפ רעקירעיורט רעד וצ ןעמוקעגקירוצ ךיילג ןעמ זיא ,טדערעג טשינ

 טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה עלַא .רעטימעג ערעייז טרעמוארַאפ טָאה סָאװ ,גנור

 ךיוא זיא קילגמוא ספַאלוא זַא ,טליפעג ןבָאה ייז .ןאירָאלג ןוא ןקינ

 רע יוװ יױזַא ,ןעזעגסיוא בייא טציא טָאה ןגיוא ערעייז ןיא .רערעייז

 ןוא ןוז רעד ןיא טקעטשעג טלָאװ ּפָאק ןייז יו ,ץלָאטש ןוא ךיילג טייטש

 ךיז טסולג סע ןעמעװ ןגעװ ,רגּפ ַא יװ ,לָאטיּפש ןיא טרָאד טגיל קינ

 -טסיירד ןזיווַאב טָאה ,סבָאקיישזד בייא ,רע .דייר ןייק ןרילרַאפ וצ טשינ

 טָאה ערעדנַא ןופ רעבושח .טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקשידלעה ,טייק

 -וצסיוא ןעמעוװו טסּוװעג טָאה רע לייוו ,ידערקעמ .רעמָאה טליפעג ךיז

 ,טניירפ ַא רַאפ ןביילק

 ַא יב טצעזעגקעװַא קנַארטעג זָאלג ןייז טימ ךיז טָאה סבָאקיישזד

 ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ רעגַאב ןיק טַאהעג טשינ טָאה רע ,לשיט קיטייז

 ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא חומ ןייז .סעומש רעייז

 רעד ןעװעג זיא גנַאל .המשנ ןייז ןופ םעדעפ עטסניד יד טרירעגנָא

 .ןטכַארט וצ סָאװ ןגעוו טַאהעג טָאה רע .ןעגנוריסַאּפ טימ לופ ןוא גָאט

 ,רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג רע זיא ,סופ ַא ףיוא סופ ַא טגיילרַאפ

  פוז ַא ןבעגעג עליו עדעי ןוא ךעלעגייב ענעצלַאזעג יד טעשזירגעג

 -יװש רעד ןופ רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסיױרַא טָאה בייא .זָאלג ןייז ןופ

 ןדניצ סָאװ למיה ןפיוא ןרעטש יד טרעדנּוװַאב ןוא ףיש רעקידנעמ

 -עגנָא ןצרַאה ןפיוא ןוא רעטצניפ ןעוועג זיא ןסיורדניא .זיײװסעּפָאנס ךיז

 ילַאזעג יד טפול יד טשינ ןוא ךעלעגייב יד ןופ ץלַאז סָאד טשינ ,ןצלַאז
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 ןרָאפעגסױרַא סָאװ ,סָאד טָאה ןָאטעג ייו .םרוג רעד ןעוועג ןענעז ענעצ
 ךיז טָאה בייא .ריפעבלַאז ייז ןרָאפ קירוצ ןוא ףניפעבלַאז ייז ןענעז

 ןייז וצ ןרָאפעג הפירש ַא ךָאנ טלָאװ רע יו ,טעקַאנ ןוא קידייל טליפעג

 טעוו'מ .םישדח עטצעל יד ןיא טנרעלעג ךס ַא טָאה רע .דניק ןוא כייוו

 רעגיטש ןוא םעטסיס ןקיטציא זיב םעד ןרעדנע לסיב ַא ןפרַאד טציא
 :לטרעוו ַא סנטַאט ןייז ןעמוקעג םיא זיא ןויער ןפיוא .ןבעל םענופ

 ."רע טפָאלש ױזַא ,סיוא ךיז טעב רענייא יו ױזַא;

 ףיז ןופ ןפילטנַא וצ ךיורבעג ךעלרעניא ןַא טַאהעג טציא טָאה בייא

 טרעהעגוצ טשינ ךיז בָאה ךיא :טכַארטעג רע טָאה סורדרַאפ טימ ,ןילַא

 קידסיעכהל ביל טָאה סָאװ ,לגניי ןיילק א יװ ןעוועג ןיב ךיא .ןטַאט םוצ

 ןייגנָא יױזַא לָאז ךיא ביוא, .ןרעטלע ענייז ןופ סעיזוליא יד ןרעטשעצ וצ

 זיא רע --- "ןוז ןיימ ןופ ןיול ןבלעז םעד ןטרַאװרעד ךיא געמ ,רעטייוו

 ןוא ןפירגַאב יד .דניק ַא ןופ עטַאט ַא ךיוא ןוא דניק ַא סנטַאט ַא ןעוועג

 ףיוא רע טָאה ,טייהדניק ןייז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה רע סָאװ ןטייהניווועג

 רע טָאה ןײזטסּוװַאברעטנוא ןייז ןיא .דניק ןייז ןיא ןצנַאלפרעביא טלָאװעג

 ,ץרַאה סנוז ןייז ןיא ןטכייל ךיוא לָאז לקַאפ-סוחי ןייז זַא ,טבערטשעג

 ןעוועג רַאפרעד זיא רע .וצרעד ןָאטעג טשינרָאג רעבָא רע טָאה טציא זיב
 ,דניק ןייז ןופ לרוג ןגעוו גרָאז ןיא טליהעגנייא

 -עג רע טָאה -- ,ץענערג יד ןזײרּפשרעבירַא טשינ ףרַאד ךיא --

 עניימ ןכלעוו ףיוא ,געו םעד ףיוא ןרעקמוא ךיז זומ ךיא -- .טעשטּפעש
 : .קירוצ תורוד טימ ןטָארטעג ןבָאה סעדייז

 ,טפַאשטנײירפ רעכעלשטנעמ ךָאנ טקנעבעג טָאה סבָאקיישזד בייא

 םיא טָאה תומולח עטלעטשעגנדירפוצ-טשינ ןופ רעטנָאלּפ רעד רעבָא

 ןוא טלפייוצרַאפ ןעװעג זיא רע .הרוחש-הרמ ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 עקיטייז טימ םיא ףיוא ןקוק םירבח ענייז סָאװ ,םעד ןופ םירוסי ןטילעג

 -סיוא ןַא ןייז ץעגרע זומ סע זַא ,טביילגעג טָאה רע .דשח טימ ןוא ןקילב

 טָאה רָאטַאמַא-ףָאזָאליפ רעד רעמ סָאװ ,רעבָא .סָאַאכ ןקיזָאד םעד ןופ געוו

 זיא רעקידתודוס ןוא רענעליוהרַאפ ץלַא ,ןךינע םעד ןיא טפיטרַאפ ךיז

 ןייז ןיא טרַאּפשעג ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג רועיש ַא ןָא .היאר ןייז ןרָאװעג
 וי ,ןטייווצ םעד ןכָארּפשעגרעדיװ טָאה רענייא ,חומ

 רע זיא לַאפוצ ַא ךרוד : טײלגַאב םוטעמוא םיא ןבָאה ןלַאפוצ לטניב ַא

 ןייז בילוצ ןייז טלָאזעג טָאה סָאד ,גנַאפשיפ ףיוא ןרָאפעג טשינ-ריש

 סָאד ןעועג םרוג טשיניריש טָאה טייקנַארק סדניק ןייז .קנערק רענעגייא
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 שיפ ַא טּפַאכעג לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה לָאפוצ ַא ךרוד רעדיוו .עבלעז

 ןשיווצ עכַאטַאמוס עצנַאג ַא טכַאמעגנָא טָאה סָאװ ,ןסיורג ַאזַא וצרעד ןוא

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד טשיניריש רע זיא לַאפוצ א ךרוד .טניירפ ענייז

 ךָאד ןוא !שרעדנַא ץעמע יצ רעטלַאװ ,רָאמלע ןייז טנַאקעג ךָאד טָאה סע

 -עטַאר לָאז ,בייא ,רע דָארג זַא ,טלָאװעג ,לרוג רעד יצ ,לַאפוצ רעד טָאה

 .ןרעוו ןעקנורטרעד ןופ ןקינ ןעוו

 טימ ןדנוברַאפ ,גניר ַא טימ טייק ַא יוװ ,זיא גנוניישרעד עדעי --

 ךיז וצ רָאטַאמַא-ףָאזָאליפ רעד טָאה -- ,גנוניישרעד רעקידרעירפ ַא

 .טגָאזעג

 ?ןעגנוריסַאּפ עלַא יד ןרעלקרעד קידלכש ןענָאק טשינ סָאד ,רעבָא

 ,קידלוש טליפעג ךיז טָאה רע .תובצע ןיא טכַארבעגניײרַא ןבייא טָאה

 טָאטשנָא .טיטעּפַא םעד ןריולרַאפ טָאה רע ,ןפלָאהַאבמוא ןוא קיטשינ

 ןָא ןוא ןטייוצ ןכָאנ לזעלג ןייא ןעקנירט ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןסע

 .עטרעכיירעגסיוא טשרָאקָא יד ןיא ןטערַאגיצ עיינ ןדנוצעגנָא סייררעביא

 רע .טלמירדעג טשינ רעבָא ,ןגיוא יד טכַאמעגוצ רע טָאה טייקדימ ןופ

 ןכירק ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ןעקנַאדעג ענייז ןבעגעגרעביא ךיז טָאה

 ,תמא סע זיא -- םױב-םַאטש ַא ףיוא סעקשַארומ יװ ,קירוצ ןוא ןיהַא

 ךיז טעװ רוטַאנ עכעלשטנעמ יד ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק עקַאט טעװ סע זַא

 למיה ןיא טָאג ןייא ? םינכש ערעייז וצ טוג ןייז ןלעו ןשטנעמ ןעוו ,ןטייב

 ןשטנעמ ןפָאה ךָאד ןוא .אישק רעברַאה רעד ףיוא רעפטנע םעד טסייוו

 ,טלצרָאװרַאפ ױזַא זיא קנַאדעג רעקיזָאד רעד .טייצ ַאזַא ןעמוק טעוװ סע זַא

 -רַאפ ןעמ .תמא רערַאבטײרטשמוא ןַא יו טכַארטַאב טעמכ טרעוו רע זַא

 ןוא .ןעגנוזָאל ןוא ןשינעגָאזוצ ןופ טגיוורַאפ טרעװ ןעמ ןוא ןטקַאפ טעז

 ןייז ןופ .ןבָאה וצ טשינ ןביולג ןייק רָאג יו ,ןפָאה וצ רעסעב זיא ךָאד

 סרעטָאפ ןייז ןיא ןעמונעגפיוא ןתמא עלַא יד רע טָאה ןָא טייהדניק

 םעד טַאהעג טלָאװ ןבעל סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טציא טָאה בייא .זיוה

 ַאזַא טימ טצריװַאב ןעוועג טשינ טלָאװ סע ןעוו ,ץלַאז ןָא טיורב ןופ םעט

 רע .ףיש רעד טימ ןָאטעג לסיירט ַא טָאה עילַאװכ עקרַאטש ַא .גנונעפַאה

 ןעמ -- .טלעװ רעד ףיוא ןָאטעג קילב ַא ןוא ןגיוא יד טנפעעג טַאה

 -- !ןבעל םענופ רעקוצ-ןוא-ץלַאז רעד זיא ןוחטב !דלודעג ןבָאה ףרַאד

 ןָאט יירשעג ַא טלָאװעג םיא ךיז טָאה

 רעטלַאװ ךיז טָאה ,טנַאה ןיא יקסיו לזעלג ןטימ טעפוב םייב

 טָאה העש רעטעּפש רעקיטציא רעד ןיא .ןדנובעגפיוא גנוצ סטָאבָאר
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 טַאהעג טשינ רענעלּפ ענייז טָאה רע .קַאז ןופ ץַאק יד טזָאלעגסױרַא רע

 ךיז טָאה סָאװ ץלַא .ןעגנוריסַאּפ עקיטנייה יד ףיוא טנכערעגסיוא

 .לזמ ןקיזיול ןייז ןופ טַאטלוזער ַא זיא ,טכַארטעג רע טָאה ,ןפָאלרַאפ

 ןוא סָאטש ןיא ןעמָאנ ןייז ,סענזיב ענייז ןטלַאהנָא ליוו רע ביוא ,רעכָא

 'רעד ףרַאד רע .סעיָאב יד טימ ןעמיטשנייא טציא רע זומ ,טניירפ ענייז

 -נולקעג ןבָאה רעטרעוו ענייז ןוא ,טדערעג ךס ַא טָאה רע .תמא םעד ןלייצ

 "רַאֿפ טָאה רעמָאה םגה .ידערקעמ רעמָאה רַאפ קיטכיװ סרעדנוזַאב ןעג

 טשינ רעבָא רע טָאה ,ףַאלוא קינ ןופ גנולדנַאה יד ןצַאשוצּפָא ןענַאטש

 ןבייא וצ גנואיצַאב עיינ סטָאבָאר ןייז-ספות טנָאקעג

 עטצעל יד ןיא זיא קינ זַא ,טלייצרעד דוסב טציא טָאה רעטלַאװ

 ,עטבילעג ַא סיוא טלַאה רע .עגַאל רעטקירדעג ַא ןיא ןעוועג םישדח

 טַאהעג קינ טָאה וצרעד .תואצוה עסיורג ןיא ןיירַא םיא טביירט סָאװ

 ,סקאטס-םוינַארוא טנזױוט קיצפופ עכעלטע ,רעטנאק ןרעביא ,טפיוקעג

 זיב קיצנַאװצ ןוא ןייא ןופ ןלַאפעג ןכָאװ ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןענעז סָאװ

 "עזרעב ןייז וצ סעכ ןייז סיוא טזָאל קינ .קיטש ַא טנעס ןבלַאה ַא ןוא יירד

 טפרַאדעג םיא טָאה ןַאמשיפ זַא ,טגָאז רע .ןַאמשיפ קעשזד רעטסימ ,טנעגַא

 "תמגע סיורג ןופ .רעטנאק ןרעביא סקאטס ןייק ןפיוק וצ טשינ ,ןענערָאװ

 סנעמעוו ,טיצַאזינַאגרָא ןַא סעּפע ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג קינ זיא שפנ

 ןוא ןקילָאטַאק ןסָאה ,ןדיי ןסַאה ,סרעגענ ןסָאה :ןסַאה וצ זיא קעווצ

 ןסַאה -- טכַאלעצ רעטלַאװ ךיז טָאה -- רשפא ןוא .רעדנעלסיוא ןסַאה
 ,ןײלַא ךיז ייז

 טסָאה וד .ןקינ טימ ןעגניטימ טַאהעג לָאמעלַא רעבָא טסָאה וד --

 ?;טכַאלעג וטסָאה ןעמעוװ ןופ ןוא .םיא טימ טכַאלעג ןוא טעקשושעג ךיז

 טָאה -- !טכַאלעג וטסָאה ,סבָאקישזד בייא ,טניירפ ןטסעב ןייד ןופ
 -דנילב יװ רעגרע זיא ץרַאה טּפמעטרַאפ ַא .סעכ טימ טדערעג ידערקעמ
 ,טייק

 רעטרעװ סרעמָאה .טולב יװ טיור ןרָאװעג זיא םינּפ סרעטלַאוװ

 ךיז רע טָאה סעכ ןיא .ּפיר רעטעביז רעד ןיא זיב ןכָאטשעג םיא ןבָאה
 ; ןגירשעצ

 טָאה רע !טעקַאנ זיא רע !ץרַאה טקידיײלעגסיױא ןַא טָאה קינ --

 זיא ,טכַארט רע סָאװ ןגעװ ךַאז עקיצנייא יד .ןבעל ןיא ליצ ןייק טשינ

 ,טרָאד וליפא .םענייא ןדעי טקיטכעדרַאפ ןוא ןקָארשרעד זיא רע .טלעג

 ןוא רעהעג ןייז טציּפשעגנָא ףרַאש רע טלַאה ,עיצַאזינַאגרָא רעייז ןיא
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 .עקטסַאּפ ַא ןיא ןרעוו ןגיױצעגנײרַא טעוו רע זַא ,ארומ טָאה רע לייוו ,קילב

 -רַאפ טייקנריולרַאפ ןוא טייקרעכיזמוא ןייז זַא ,ךיא בָאה טכַאדרַאפ ַא

 בָאה ךיא !!ןעגניטימ עקיזָאד יד ייב ןעזעג םיא בָאה ךיא ,ָא .םיא ןריפ

 ..ןיהַא ןייג טשינ רעמ לע ךיא .דרע רעד ןיא ייז

 וד -- ןסירעגרעביא רעמָאה םיא טָאה -- ?רעטלַאװ וד ןוא --

 ןבייא .דנַאש טימ רבח םענעגייא ןייד טסקעדַאב וד !זיול עטלַאק ַא טסיב

 עקיטציא יד ןוא ,דמערפ ןוא קירעביא זיא רע זַא ,ןליפ טכַאמעג וטסָאה

 טלא ןיא קידלוש טסיב וד .ןלייצרעד טפרַאדעג טשינ ךיוא וטסָאה השעמ

 ַא טסיב וד -- .ןצַאל יד רַאפ ןרעטלַאװ טּפַאכעגנָא רעמָאה טָאה -- תורצ

 רע יװ ,,טנעה ענייז טלסײרטעגּפָא טָאה רע -- !וטסיב ןוז רעשיטניה ַא ,זיול

 ןקילב סרַאמלע ןוא סרעמָאה .ץומש ןופ ןקינײרּפָא טלָאװעג ייז טלָאװ

 -קירוצ .ט'סרוד'עצ םיא ייז ןטלָאװ קשח טימ .ןרעטלַאװ ןסערפעג ןבָאה

 .ףיש רעד ףיוא ןשטנעמ ךס ַא ןופ טייהנזענָא יד ייז טָאה ןטלַאהעג

 ןייז טכיילגעגסיוא רעטלַאװ טָאה -- ,רימ ןופ וטסליו סָאװ --

 סענזיב ןיא זַא ,וטסייו ,רעיָאל ַא טסיב וד .סענזיב זיא סָאד -- .לקער

 .רעסעב ךיז טניול סע יװ .םענעי טימ ןגרָאמ ןוא םעד טימ טנייה וטסיב

 ידכ -- ..סנערושניא ענייז ןופ סענזיב ךס ַא טרַאשעגוצ רימ טָאה קינ

 ַא זיא קינ -- ןבעגעגוצ ךָאנ רע טָאה גנולדנַאה ןייז ןקיטכערַאב וצ

 -עמַא .ךיז ןעוועקעידזיא וצ ביל טָאה רע ,שטנעמ רעלֹופטנעמַארעּפמעט

 -- .טנעדיזערּפ רַאפ ןפיול ןָאק רענייא רעדעי .דנַאל יירפ ַא זיא עקיר

 ,טיװעקָא זָאלג לופ ַא ןירַא קָאילשז ַא ןבעגעג טָאה רע

 ןייד טימ ןוא ליומ סואימ ןייד טימ טכיירגרעד וטסָאה סָאװ ןוא ---

 וד -- .סורדרַאפ טימ טגערפעג רעמָאה טָאה -- ?עיצַאזינַאגרָא-סָאה

 "קיטש עריא וליּפַא ןָאק ןעמ סָאװ ,עזַאװ ענעלָאטשירק ַא ןכָארבעצ טסָאה

 יז ןּפעלקפיונוצ ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןעמעננעמַאזצ טשינ ךעל

 סָאװ ןינע םוצ ןעמוקעגקירוצ רַאמלע זיא -- ? סענזיב טסגָאז וד --

 ןוא ,סענזיב ןבעגעג ריד טָאה בייא ךיוא --- .טרירַאב טָאה רעטלַאװ

 ?גנורעכיזרַאפ סרעמָאה ןוא ?גנורעכיזרַאפ ןיימ ןוא .סענזיב ןקינ ןבעגעג

 יוצ טשינ וטסיג סָאװרַאפ ..טרעכיזרַאפ זדנוא טָאה ריא יו ייוו-ןוא-ךָא

 -סיוא ןוא קיצומש ,ןיימעג טלדנַאהעג טָאה ,קינ ןוא וד ,עדייב ריא זַא

 ,טנעדיזערּפ ןרעװ טלָאװעג ךיז טָאה ןדייב ךייא .רבח ַא וצ שירעפרּוװ

 ?ןטַאררַאפ ךיד טָאה ,סקופ רעד ,קינ רָאנ

 -מוא טעמכ ןייז טדנעװעג טָאבָאר טָאה --- ,קידלושטנַא ,?ירָאס, --

292 



 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 טוג ױזַא טקנוּפ ןיב ךיא -- :ןרַאמלע ֹוצ טקעריד לכיימש ןקידלוש

 ןעוועג לָאמ עלַא ןיב ךיא :ןגָאז סעּפע ךָאנ ריד ליוו ךיא .רַאמלע ,וד יו

 לע ,טכַאמעג עילַאק סעּפע בָאה ךיא ביוא .רימ רעביא סָאבעלַאב רעד
 ,ןטכיררַאפ ןיילַא סע ךיא

 -גיוו ַא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ןבייא וצ קילב ַא ןפרָאװעג טָאה רעמָאה

 טניירפ ייווצ יד ןעמונעגכרודַא ייברעד ןוא תובשחמ ןיא טפיטראפ ,עלעק

 סָאװ ןע ז ךיוא ןוא ןרעה ןלָאז ייז זַא ,טלָאװעג טָאה רע .ןגיוא ענייז טימ

 ןיא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה סבָאקיישזד זַא .ןגָאז וצ ךיז טביילק רע

 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,טייז רעייז

 ןוא טנָארּפ ןפיוא ןעוועג ,ןעמַאזוצ ןסקַאװעג ןענעז עלַא רימ --

 ןענַאק סָאװרַאפ זיא ,טניירפ ןענעז רימ זַא ,טסייה סָאד .בולק םעד טיובעג

 -טניירפ רעזדנוא ןרעטשעצ טשינ רימָאל ? טניירפ יוװ ןעלדנַאה טשינ רימ

 ןענָאק דייר עזָאלטלַאהניא ,עקיליב -- .ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ,טפַאש

 --- .דנַאל ַא ןליפַא ןוא ,עצנַאג ַא טָאטש ַא רָאנ ,בולק ַא ןרעטשעצ רַאנ טשינ

 ןבעל וצ טכעלש רעייז זיא סע -- .רעסַא קנורט ַא ןָאטעג ּפוז ַא טָאה רע

 קיניײװ ןרעװ ןעגנובערטש ענייד ןוא ןלַאעדיא ענייד ּוװ ,טלעוו ַא ןיא

 ריא -- ןבייא ףיוא ןזיועג רע טָאה רעגניפזייו ןטימ --- .ןענַאטשרַאפ

 ייז ןענעז ,רעדנעלריא רימ יװ טקנוּפ .גנַאל רעייז ןיוש ןבעל ייז ,טעז

 ,טכַארבעגמוא טשינ טנייפ ערעייז ןבָאה ייז ,םיאנוש עלַא ןעמוקעגרעביא
 .טשינ עשירָאטסיה ערעדנַא ןוא סָאדַאמעװקרָאט יד ,רעלגיצציירק יד רָאנ

 ,ףלעוו עקירעגנוה יװ טקיטשרעד ןיילַא ךיז ןבָאה סרעניגרַאפ

 םייב רעקידערּפ ַא יו ,טדערעג ןוא ןענַאטשעג זיא ידערקעמ רעמָאה

 ןוא לטנעוו ַא ןָא ןגיובנלע ןטימ טרַאּפשעגנָא ןעוועג זיא רַאמלע .טיּפלוּפ

 טָאה רע .עקרעשטש עסַאנ ַא יו טיירדעג ךיז טָאה רעטלַאװ .ןגיוושעג טָאה

 -סיוא טשינ ןוא ןרעמָאה ןופ רעטייו סָאװ ןייז וצ ידכ ,ץַאלּפ ַא טכוזעג

 ןופ ןעמונרַאפ ןעוועג רעבָא ןענעז רעצעלּפ עלַא .דייר-רסומ ענייז ןרעה
 -עגסיוא ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ הרירב-תילב טָאה רע ןוא ,ןרישזַאסַאּפ

 ןרָאװעג רעטלַאװ ןוא רַאמלע ןענעז זייווכעלסיב .השרד סרעמָאה טרעה
 ףיּפעט ןטפושיכרַאפ ַא ףיוא ןגיולפעג יז טימ זיא רעמָאה .ןגיוצעגנײרַא

 רעמָאה .דייר ענייז ןופ ןרָאװעג טקיצטנַא ןענעז ייז .םיקחרמ עטייוו ןיא

 -נאוע רעד ןופ ןטַאטיצ טימ ןוא ך"נת ןופ םיקוסּפ טימ טרילגנָאשז טָאה
 ,סוילערַא סוקרַאמ ,רָאטַארעּפמיא ןשימיור ןופ תוליפת טריטיצ .עילעג

 םעד ןופ סעגַאס טגָאזעג טָאה רע .ַאניװקַא ןופ סַאמָאט ןופ ןלעטש ןוא
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 רעגניז בקעי

 ייוצ יד .ריּפסקעש םַאיליװ טנָאמרעד ןוא דנַאלריא ןופ קירטעּפ ןקילייה

 טמעטָאעגנײרַא ןבָאה ייז ,טריזיטָאנּפיהרַאפ יו ןענַאטשעג ןענעז םירכח

 .טכַאניב סעמטסירק ,עכריק ןיא םלוע רעד יוװ ,טרָאװ סעדעי

 םעד ןבָאה -- רעטייו רעמָאה טיצ -- ןשטנעמ עקּרַאטש זיולב --

 ןשיוצ םענייא רימ טזייוו .ןסַאה ןפרַאד ייז ןעמעוו ,םעד ןפלעה וצ חוכ

 ריא ,ןיינ ..? סבָאקיישזד בייא יו ,טפַארק ַאזַא ןציזַאב לָאז סָאװ ,זדנוא

 רע טָאה -- טַאדלָאס ַא ןייז וצ גנירג זיא סע !ןזייו טשינ רימ טנָאק

 טייקשידלעה .ןעמ טסיש ,ןסיש טסייה'מ -- ןפיל ענייז קידנצענַאב טגָאזעג

 -נָאק ןָאק ,ןויסנ ַא ןייטשייב ןָאק רענייא ןעוו ,טלָאמעד ןזיוװַאב טרעוו ,רעבָא

 יד ןטיהּפָא ןבעל ןייז ןלעטשנייא ,ןטקניטסניא עשהיח ענייז ןרילָארט

 רימ !טייקשידלעה טגיל םעד ןיא -- רבח ַא ןופ תובישח יד ,עדריוו

 ,ןשטנעמ ןופ טייקסטוג רעד ןיא טשינ ןביילג רימ לייוו ,טכעלש ןענעז עלַא

 זיא רע רעבָא ןדמערפ ַא ףיוא יוװ םיא ףיוא ןקוק רימ .בייא טשינ רעכָא

 ,טנַאק לאונמע .,ףָאזָאליפ רעשטייד רעד .רימ יו ,רבח רענעגייא ןַא רעמ

 לָאצ עטסנעלק יד ןעמ טניפעג ןדיי ןשיוצ זַא ,טכער טימ טגָאזעג טָאה

 רעדעי ןָאק יאדווא .ןרעטקַארַאכ עטכעלש טימ ןפרוווסיוא ןוא רעכערברַאפ

 ַא ןייז וצ רעבָא .רָאנ םיא טלייורעד ןעמ ביוא ,טנעדיזערּפ ןייז רענייא

 ןטעברַא וצ ,רעגלָאפכָאנ ענייז ןריריּפסניא וצ טניימ ,טניירפ עניימ ,רעריפ

 ,רעריפ ַא ןופ טייקסיורג יד טגיל םעד ןיא ,ןייזליוװו םענײמעגלַא ןרַאט

 ..טנעדיזערּפ ַא ןופ

 רעד ןוא טעדיוהעג ךיז טָאה ףיש יד .טדערעג גנַאל טָאה רעמָאה

 ..סערעטניא טימ דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךז טָאה םלוע

 קיצכעז ןוא ןײנ לטיּפַאק

 רָאטַאמַא-ףָאזַאליפ רעד

 בייא זיא ,טקידײרּפעג ןוא ןענַאטשעג זיא ידערקעמ רעמָאה תעב

 ןיא טקוקעגנייא ךיז ןוא לשיט םייב לקניו םעניא ןסעזעג סבָאקיישזד

 ַא יו ,םַאזנייא טליפעג ךיז טָאה רע .שינרעטצניפ רעקידנסיורד רעד

 טציא זיא ןוא טפמעקעג שידלעה טָאה סָאװ ,טַאדלָאס רעטעדנּוװרַאפ

 ענעגנַאגרַאפ יד .םירוסי ענעגייא ענייז טימ דלעפ ןפיוא ןיילַא ,ןזָאלרַאפ
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 ,עיצקַאפסיטַאס םוש ןייק ,ךַאז םוש ןייק ןבעגעג טשינ םיא ןכָאה געט ייווצ

 ןייז ןופ ןעניישרעד סָאד וליפֲא .דיירפ לסיב ַא ןפַאשרַאפ םיא ןָאק סָאװ

 ץלַא .גנוקידירפַאב ןייק ןבעגעג טשינ םיא טָאה ןעגנוטייצ יד ןיא דליב

 טרעטשעצ טָאה עיצַאקַאװ רעקיטנייה רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ
 ױסומ םעד ןזייוווצקירוצ גנַארד ַא טַאהעג רעבירעד רע טָאה .טכיוועגכיילג ןייז

 -נײרַא ,עיזוליא ןַא ,רַאמשָאק ַא יוװ זיא סָאװ ,"דנע-קיוװ, םעד ןופ לנשה

 ןעועג זיא רע .ןלַאנַאק ענעברָאדרַאפ ךרוד ןוימד ןייז ןיא ןעגנורדעג

 ןופ ןגרָאמ םעד ןטיהרַאפ וצ יבַא ,ץנעװקעסנָאק עדעי ןעמענוצנָא טייג

 ,גנונָאמרעד רערעטיב רעד

 עשיטַאּפַא ענייז ןרעלקרעד טנַאקעג טשינ רע טָאה רעטרעװ ןייק טימ

 ןלעװ ןעגנואיצַאב יד זַא ,טליפעג זיולב טָאה רע .טניירפ ענייז ףיוא ןקילב

 טעשזדנַאלבעג טמולחרַאפ ןבָאה ןגיוא ענייז .ןעוועג יװ ,ןייז טשינ רעמ

 ץלַא ןופ ןטדמערפענּפָא ןַא ןטליּפשרַאפ ַא ןעזעג ךיז טָאה רע .ללח ןיא

 ,טנעדיזערּפ רַאפ ןרעו טלייורעד וליפַא ןיוש לָאז רע ןעוו .ןעמעלַא ןוא
 ןייק ןעזעג טשינ טָאה רע .רעדמערפ ַא ,ןילַא רענייא ןייז ךיוא רע טעוו

 .ןבעלנעמַאזוצ שירבח ַא ףיוא גנונעפָאה םוש

 ּפָאק םעניא ןרעמרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה תוקיפס ערעטצניפ

 ןביולג ןופ לַארטש ןייק ןעזעג טשינ טָאה רע .רָאטַאמַא-ףָאזָאליפ םעד ןופ

 גנומיטש רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .ןשטנעמ ןופ טייקסטוג רעד ןיא

 ןיוש ןענעז ןעגנַאלרַאפ ןוא סעיציבמַא עלַא ןעמעו ייב ,ןקז ַא ןופ

 ץטצעל ענייז ןליפ ןָא טבייה סָאװ ,ןקז א .טקלעװרַאפ ןוא טּפמעטעגּפָא

 םיא רַאט טָאה ןבעל סָאד .גנונירטנַא ןייק ָאטשינ זיא סע ןענַאװ ןופ ,געט

 זיא סע .ץרוק יױזַא ןוא ,ןבעל ןייא .ןיילק ןוא קיטשינ ןעזעגסיוא טציא

 ,טכוזרעפייא יד טסערפ ךָאד ןוא ,ךיז ןקוקוצמורַא טייצ ןייק ָאטשינ ןליפַא
 ,רענייב יד ןופ ךרַאמ םעד -- ןעניגרַאפ טשינ סָאד

 ןכָאנ ןבעל ַא ןיא ןביילג סָאװ --- ,בייא טגָאז -- ,ןדיי עמורפ וליפַא ---

 טגָארט ןבעל סָאד זַא ,סיוא טעז סע .ןברַאטש וצ ארומ ךיוא ןבָאה ,טיוט
 סבייא ףיוא לכיימש רערעטיב ַא -- .תוחוכ עלַאטיװ עקידתודוס ךיז ןיא
 ..ןענעז ןשטנעמ יד קידכעבענ יוװ --- .םיִנפ

 ןרַאפ ןגָארקעג ארומ טָאה ןילַא רע סָאװ ,טרעדנוװעג ךיז טָאה רע

 וצ ןעמּוװש ןייז ןיא ךיוא ןוא שיפ ןטימ טפמעקעג טָאה רע תעב .טיוס
 ןבעל ןייז רַאפ דחּפ ןופ טרעטַאלפעג רע טָאה ,טיוט ןופ ןקינ ןעװעטַאר
 שטנעמ םעד טלַאה סָאװ חוכ רעד זיא סָאװ ,דײשַאב ַא טכוזעג טָאה רע
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 רעגניז בקעי

 טרעוװ רעקירעטיצ ץלַא ,טרעוו'מ רעטלע סָאװ ?ןבעל ןייז רַאפ ארומ ןיא

 ןרַאפ ארומ יד ןעמעוװ ייב ,ןשטנעמ ןַארַאפ .ןבעל ןופ קנופ םעד ףיוא ןעמ

 ןגָארט ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןטסעב רעייז ייב ןליפַא זַא ,סיורג ױזַא זיא טיוט

 .טיוט רעד ךיז טרעטנענרעד טָא זַא ,דחּפ ןכעלרעניא טימ םורַא ךיז יז

 טרעטיברַאפ ,םיתמ עקידעבעל יוװ ןעזסיוא ייז טכַאמ םוקמוא ןרַאפ קערש יד
 טעז .םוקמוא םעד ןילַא ךיז ףיוא ףוס-לכ-ףוס ןעגנערב ייז ןוא ןבעל רעייז

 טױט רעד יו ,רעכעלקערש ליפ זיא טיוט ןרַאפ קערש רעייז זַא ,סיוא

 טרענימרַאפ ,"ןעמ טברַאטש לָאמ ןייא זיולב ,, : זַא טּומ ךיז ןכַאמ סָאד .אפוג

 ןעגנורדעגניירַא טציא זיא טסגנַא עקיזָאד יד .טיוט ןרַאפ טסגנַא יד טשינ

 | .ןריהעג סבייא ןיא

 רע זַא ,קינייו ןוא ץרוק ױזַא ןענעז ןבעל סנשטנעמ ןופ געט יד --

 ,סעגר עקידיירפ לָאצ רעניילק ַא ףיוא ןבערטש ןוא ןפָאה זיולב ןָאק

 ןרַאפ ןעועג רעסעב רשפא טלָאװ סע -- .טעשטּפעשעג בייא טָאה --

 ןייז וצ גנַאלרַאפ ןופ ,ליפעג תונמחר ןופ טיײרפַאב זיא רע ןעוו ,ןשטנעמ

 .טפאשטניירפ ןוא עביל ּוצ גנַארד ןכעלרעניא ןופ ,טוג

 םעניא תולעמ עקיזָאד יד טצעשעג קרַאטש טָאה סבָאקיישזד בייא םגה

 סעקזײה-דמַאז ףיוא יו ,ןעועג טציא ייז ףיוא קילב ןייז זיא ,שטנעמ

 ןענעז ןשטנעמ יד .םי ןופ גערב םייב ןעמַאזוצ ןּפעלק רעדניק סָאװ

 ןבעל ןליוו ייז .תמא םעד ןעז טשינ ןליוו ןוא עטרַאנעגּפָא ןוא סרערַאנּפָא

 ןוא ,רעטסייג ןוא ןכַאז עשילרעטסיוא ןעז וצ ביל ןבָאה .סעיזוליא טימ

 ךרודַא טכַאמ ,טדײל שטנעמ רעד .קערש ןיא טבילעגנייא שממ ןענעז

 רע לייו ץלַא רע טוט סָאד -- תומחלמ טריפ ,ןטײקנַארק ,סעיצַארעּפָא

 ץנַאג ןייז םורַא ךיז טגָארט רענייא רעדעי .ןבעל ןגייא ןייז ןטלַאהפיוא ליוו

 ןוא ףיוא רע טייטש סעיזוליא טימ .סעיזוליא טימ לופ קַאז ַא טימ ןבעל

 ..ןפָאלש ךיז רע טגייל ייז טימ

 . .סעיזוליא סָאװ ,לַאװק ןבלעז םעד ןופ ןעמוק ןבױלגרעבַא ןוא ןביולג

 ןרימרָאפ וצ ןשטנעמ םעד ןביירט ,ןטייקרעכיזמוא ןוא לַאפוצ ,ןסלוּפמיא

 ןָאק לכש רעד סָאװ ,תוחוכ עקיזָאד יד ָא-טָא .ןעלדנַאה םוצ ןוא ןעגנוניימ

 ןשטנעמ םעד ןביירט ,ןעגנוניישרעד ערעייז ןופ תוביס יד ןרעלקרעד טשינ

 -- יהלעד ןייק געוו ןפיוא, .סעיזוליא ןופ גנודליבסיוא וצ ןוא ןביולג וצ

 ןרעדנַא ןַא רענייא רעדעי טעז -- עדנילב ןביז יד טימ לבַאּפ ןטיול

 ."טנַאפלעה

 ןרעלקרעד טשינ ןָאק'מ עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעגנוניישרעד עלַא
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 ןעמוק סָאװ ,םיסינ ,רעדנווװ עסיורג -- ןקיביולג םעד רַאפ ןענעז ,לכש ןטימ

 .תוישק ןָא ,טושּפ ןביולג ייז ןיא ףױַאד ןעמ ןוא למיה ןֹופ

 ,עירעטסימ ץלַא ךָאנ זיא ,גנוניישרעד רעדעי ןופ םוקפיוא רעד

 זיא סע סָאװ ,טשינ טנייה זיב ךָאנ טסייו רעלטפַאשנסיװ רעד !ליפַא

 םיא טלַאה סָאװ ןוא םָאטא םעד ןופ רילָאק רעד זיא סָאװ ,טכיל סנױזַא

 ,ףיורַא טיצ ןוא סייה זיא רעייפ סָאװרַאפ טשינ טסייוו רענייק .ןעמַאזוצ

 סָאװ ,טפַארק יד טגיל ּוװ זיא .רעטנורַא טיצ ןוא סָאנ זיא רעסַאװ ןוא

 ןקז םעד ,טנַאפלעה םעד ןוא גילפ יד ,לּפירק םעד ,ןכַאװש םעד טבייט

 ןרעמַאלק וצ -- טיוט ןכָאנ ןבעל ַא ןיא טביילג סָאװ ,ןקיביױלג םעד ןוא

 עטנרעלעג יד ..?ןבעל ןשידרע םייב ,גוצ-םעטָא ןטצעל םעד זיב ,ךיז

 "גסיוו ןוא ענייש ,עשילרעטסיוא טימ ןכַאז ןפורנָא ,ןריזיטערָאעט ןענָאק

 יו ,ןסיו טימ תורצוא עצנַאג ןעלמַאזנָא ןענָאק רימ .ןעמענ עכעלטפַאש

 ַא ןיא עלַא רימ ןבעל ךָאד ןוא ,ןכַאז עלַא יד טימ ןצונַאב וצ ךיז יױזַא

 ,סרעפטנע ןייק טשינ טיג סָאװ ,טלעװ רעזעירעטטימ

 ןָא טשינ רעבָא טייטש ,שינעפעשַאב ןצלָאטש םעד ,שטנעמ םעד

 טשינ ןָאק לכש ןייז עכלעוו ,םינינע ךס ַא ןַארַאפ ןענעזיס זַא ,ןייז וצ הדומ

 עכלעוו ןכַאז יבגל :הצע ןַא ךיז טיג היח עצלָאטש יד ָאיטָא .ןעמענאב

 ,סעיזוליא ךיז רע טפַאש ,לכש ןדָארג ןייז טימ ןרעלקרעד טשינ ןָאק רע

 רָאנ ,קלָאפ עטושּפ סָאד רָאנ טשינ זַא ,טסיירט רעטשרמולכ ַא סעּפע ןופ

 ןביילג ,ןטפַאשנסיװ עטקַאזקע טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,עטנױעלעג וליּפַא

 ןוא ּפעק ערעזדנוא רעביא ץעגרע טציז ןזעו שיטסימ 8 סעּפע זַא ,ךיוא
 טפַארק עקיטכעמ עקיזָאד יד זַא ;לרוג סנשטנעמ םעד טימ טעווערעק
 םעד ןופ טנעה יד ןיא זַא ןשטנעמ םעד סטכעלש רעדָא סטוג ןָאט ןָאק
 ,טיוט ןוא ןבעל סָאד ךיוא ןוא ןשינמייהעג עלַא ןגיל ,טנַאגיג ןקיזָאד

 ןגעוו ,ךיז רַאפ רדס ַא סיוא רעדעי טעברַא ,ןבעל ןופ סעצָארּפ םעניא
 טימ ןוא ,גנוריפפיוא ,גנורַאנ ,גנודיילק ןגעוו ,גנוריפ רעכעלגעט-גָאט ןייז
 םענעגייא ןַא ףיוא רענייא רעדעי ךיז טראפ ױזַא .ףיז ןרבח וצ ןעמעוו
 :שטנעמ רעד ךיז טפַאכ ..טעּפש טרעװ סע ןעוו ...רַאזַאב םוצ ָאטיוא
 געװ םעד טימ טלָאװ ךיא ןעװ ...!ױזַא ןָאטעג ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו
 ..טלָאװ ךיא ןעו ,ןטיהעג ליומ ןיימ טלָאװ ךיא ןעו !ןעגנַאגעג טשינ
 לכש רעד, :טקיטלעװעג לטלעװ סָאד ןוא ..רעסעב ליפ ןעוועג טלָאװ
 ?,רַאנ ַא טברַאטש ןעמ ןוא ןבעל ץנַאג ַא ּפָא טבעל ןעמ .ןרָאי יד ךָאנ טמוק

 ,רעקנעד ַא טגָאזעג טָאה ,"קנַאדעג םענופ רעטָאפ רעד זיא ןליוו רעד;
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 ,שינגעגַאב עכעלקילג ןייא -- לכש םענופ רעקרַאטש זיא ליפעג סָאד ןוא

 ןוא ,גנַאגפיוא-ןוז ןייא ןוא טכַאנ עקידחנבל ןייא ,לזמ עלעסיב ןיילק ַא
 ,ןשינעמעלקצרַאה ענייז ןסעגרַאפ וצ טיירג רעדיו זיא שטנעמ רעד

 וצ טיירג רעדיװ רע זיא עלעגייפ-רעמוז סָאד יוװ .ןגרָאז ןוא םירוסי

 .ןלַארטש ןוז יד טימ ךיז ןגָאי ןוא םּולב וצ םּולב ןופ ןעגנירּפש ןוא ןעילפ

 יו ןעועג שטנעמ רעד טלָאװ סעיזוליא עקיזָאד יד ןָא ,טסעומשעגקירוצ

 ,טברַאטש ןוא טריצודָארּפער ,טסע סָאװ היח ַא

 יד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ןטייקכעלמענעגנָאמוא עלַא יד טָא בילוצ

 ןעמוקעג רע זיא ,ןסבָאקיישזד בייא טימ ןפָארטעג ןכָאװ עכעלטע עטצעל

 ןשטנעמ ייב ןריובעג ןרעוו סעיזוליא עטסרעמ יד זַא :ןסולש ענעגייא וצ

 יז טלַאה לַאפכרוד םעיינ ַא רַאפ ארומ יד .ןלַאפכרוד ןטילעג ןבָאה סָאװ

 סעּפע זַא ,זיא עיזוליא עקידמידחּפ רעייז .טירש םעיינ ַא ןכַאמ ןופ קירוצ

 ערעייז ןיא סנקעטש ןלעטשנײרַא רעדיו טעװ טּפַָארק עזעירעטסימ ַא

 .קערש ןיא ייז ןטלַאה ןוא ןרירָאנגיא ,רעדער

 ,טכוזעג טָאה רע .ץענערג ַא וצ ןעמוקעג זיא רָאטַאמַא-ףָאזָאליפ רעד

 ןופ לַאװקרוא םעד ןעניפעג טלָאװעג ןוא םעטסיס ןייז טימ טשרָאפעג

 ןייטשרַאפ ןוא ןייז ספות טלָאװעג רע טָאה ,רקיע רעד ןוא ןעגנוריסַאּפ עלַא

 עקניניד ןיא ןעניּפשרַאפ םיא טָאה ץענ-תובשחמ יד רעבָא ,*סָאװרַאפ, םעד

 ןקידהנושמ םעד ןופ ןרעטנָאלּפסױרַא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .םעדעפ

 לַארטשטכיל ַא ןיוש טעז רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה טָא .בעוועג

 ןרעיוט עלַא יװ ,טלקנוטרַאפ רעדיוו םיא ןוימד ןייז טָאה ,ןקידנענייש א

 זיא בייא ןוא ,ןרָאװעג טלגיררַאפ רעדיװ ןטלָאװ תודוס-טלעוו יד ןופ

 ענייז ןצ דײשַאב ַא ןָא ,טנַאװ רעביוט ַא רַאפ ןייטש ןבילבעג רעדיוו

 .תובשחמ עקידנרעטַאמ

 עלַא ןרעפטנערַאפ ןענָאק לָאז סָאװ שטנעמ רעד ָאטשינ זיאס --

 םינָארַאנ זיולב --- .ךוב ַא ןופ טַאטיצ ַא טנָאמרעד ךיז רע טָאה -- ,תולאש

 ןענָאק וצ הגרדמ עסיורג ַא זיאס .רעפטנע ןַא ךַאז רעדעי ףיוא ןבָאה

 רעשידי רעסיורג רעד טגָאזעג טָאה'ס יװ ,"טשינ סייוו ךיא, ,ןגָאז

 יי ןסיוו-טשינ סָאד זיא ןסיוו ןופ תילכת רעד, :ם"במר רעד ,רעטנרעלעג

 ףיוא חומ ןייז ןָא טגנערטש רע זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה סבָאקיישזד

 טָאה רע .םיא ןופ רעטלע ןוא רעסערג ןעוװעג ןענעז סָאװ ,ןעקנַאדעג

 ןטפושיכרַאפ ַא ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגנײרַא זיא רע זַא ,טליפעג טשינ

 םי ןפיוא ןײלַא טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,טסירוטנַאװַא םעד ,םיא ,זיירק
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 סע טָאה ,היח:םי רעד טימ ףמַאק ןטנשקערַאפ ַא טריפעג ןוא שיט ןּפַאמ

 טָאה רע .ןטָארטעג ןבָאה ןשטנעמ קיניײװ ּוװ ןגעוו ףיוא ןייג וצ ןסיוטשעג

 ,עיצַאלוקעּפש עשיסרוקיּפַא ןקעטש ןָאק ייז ןיא זַא ,ןקערש ןביוהעגנָא ךיז

 טימ טעװ רע ןוא ,סעדייז ענייז ןופ ךרד ןופ ןריפּפָארַא םיא טעװ טָאװ

 ןעזעגנייא יינ סָאד ןופ טָאה רע .ןביולג ןייז ןרעטשעצ טנעה ענעגייא ענייז

 "נסירעצ טנייפ טָאה סָאװ טבש ַא וצ טרעהעג רע זַא ,שרעדנַא זיא רע זַא

 טָאט יד ןעז ןעמעלַא ןיא ןוא ץלַא ןיא ליוו סָאװ ,טבש ַא ,תוקיפס ,טייק

 ..סנייא ןשיטנַאגיג ןייא ןופ ,טייקיביײיא ןופ

 --- ,טגָאזעג ךיז וצ רע טָאה --- ,סעיזוליא טימ ןבעל ָאי ןיוש ביוא ---

 ייב ןוא סעדייז ענייז ןופ הרות רעד ייב ןטלַאה וצ ךיז רעכיילג ןיוש זיא

 ןוא רעשיטסינַאמוה ןעװעג ןענעז ייז .םיאיבנ ערעייז ןופ ערעל רעד

 ץפיז ַא טָאה רע --- ..טלעו עטלסיירטעצ עקיטציא יד יװ רעקידתומילש

 ַא ןוא רערעוװש א ,רעטייו ַא זיא םילשורי ןייק געוו רעד -- .ןָאטעג
 ..ףױרַא-גרַאב טריפ רע רעבָא ,תוחוכ ךס ַא וצ טמענ רע ,רעקידמַאז

 טנַאסערעטניא ,שיטסירעטקַארַאכ ַא סנטַאט םעד ,בייא ,ךיז טנָאמרעד רע
 ןַא רבח-טנגוי ַא סנייז ןוא רעצערָאק לסחניּפ 'ר ןיבר ןטימ .עלהשעמ
 טבלבמ םיא טוװרּפ ןוא לסחנּפ 'ר וצ ןיירַא טמוק רבח רעד : סרוקיּפא
 ךיז ןבָאה רימ יװ ,סחנּפ ,טסקנעדעג -- ןושלה הזב ןענרעל ןייז ןיא ןייז

 ?טָאטש רעד רעטניה זייא ןפיוא טשטילגעג רעטניוו ןיא לָאמַא

 רעבָא קנעדעג ךיא -- לסחנּפ 'ר דלַאב םיא טרעפטנע ,ָאי --
 -- -- ףױרַא-גרַאב ךיא ןוא ּפָארַא-גרַאב טשטילגעג ךיז טסָאה וד זַא ,ךיוא

 -ליה יד ףיוא .בייל סבייא ןעמונעגמורַא טָאה טניװ רעקיסייב ַא
 ,ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי ןסעזעג ןענעז ךעלעכעד יד ףיוא ןוא קנעב ענרעצ
 ןעמונעגמורַא ךיז ןטלַאהעג ,ןעגנוזעג ןוא טפיטשעג ,טכַאלעג ןבָאה ייז
 רע סָאװ ,ןעמרוטש סטניװ םעד טרַאעג טשינ טָאה ייז .טשוקעג ךיז ןוא
 ףיז ןבָאה רעצרעה ערעייז ןיא :ּפעק ערעיײז ףיוא רָאה יד טרעביושעצ
 ןעוועג ןענעז ןטולב ערעייז .ןגרָאמ ןקיטכיל ַא רַאפ סעיזוליא טמערָאוװעג
 .האנה ןוא גנוקידירפַאב טימ ןבעל ַא ֹוצ ןעגנובערטש טימ טליפעגנָא
 -רַאפ ןעגנזעג ןבָאה ייז ,ךעלדיימ עפורג ַא ןסעזעג זיא לקניוו ַא ןיא
 ןַא ןופ טנעה יד ןיא ערַאטיג ַא ןופ גנוטײלגַאב רעד טימ רעדיל עטקנעב
 יד ןופ שיורעג ןטימ טשימעגסיוא ךיז טָאה גנַאזעג רעייז .רוחב ןטסנרע
 -עקוי ריא טימ עלעדיימ ַא .ןרָאטַאמ-ףיש יד ןופ רעדורעג ןוא סעילַאווכ
 ןבָאה עמַאמ-עטַאט עגנוי ןטלַאהטימ טוװרּפעג טָאה טנַאה ןיא יְלייִל
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 יב ךעלרעדניק יד ןטלַאהעג ,טסנעּפשעג-רעסַאװ םעד רַאפ ארומ סיוא

 -בייוו .ןרעדנַא םעד וצ ענייא טעילוטעג ךיז ןבָאה ךעלרָאּפ ערעטלע .ךיז

 טכערעצ רדסכ ןוא טרעדנוזעגּפָא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ,רענעמ ןָא ךעל

 ןענישרעּפסנַאמ ןוא ,טעייוועצ טָאה טניוו רעד סָאװ רָאה ערעייז טכַאמעג

 ןעגנורּפשעג ןענעז ןקילב ערעייז ןוא ענשטעטַאטס ןעוועג ןענעז ,ןעיורפ ןָא

 ןזיוװעגנָא ןבָאה עכעלטנגוי עקינייא .ןעגנילרעטעמש יװ ,ךעלבייוו יד רעביא

 -- "שיפ ןסיורג םעד טּפַאכעג טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד זיא סָאד; : ןבייא ףיוא

 ,טעשטּפעשעג ייז ןבָאה

 זיא סָאװ ,ףיש ַא ףיוא ןייז וצ ןגינעגרַאפ רעכעלרעדנווו ַא זיא סע

 ךָאנ זיא גנובעלרעביא יד -- .טכַארטעג בייא טָאה ,ןשטנעמ טימ לופ

 ,םייה רעייא וצ רעטנענ ךייא טריפ ףיש יד זַא ,טסייוו ןעמ ןעוו ,רעסערג

 םעניא .שטנערָאּפ ַא יב ,ףיש רעד ןופ קעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע
 -גסיוו תניחבב טליפעג בייא טציא ךיז טָאה תובשחמ ענייז ןופ רעמַאלקעג

 -ניפרעד ַא ףיוא טריטנעמירעּפסקע טייצ עגנַאל ַא טָאה סָאװ ,רעלטפַאש

 ןַא ןעװעג זיא ימ עצנַאג ןייז זַא טליפרעד רע טָאה םיצולטפ ןוא ,גנוד

 ןיא טלָאװ רע יוװ ,ןטייז עלַא ףיוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע .עטסיזמוא

 דוס םעד ןרעלקרעד םיא לָאז סָאװ ,ןצעמע טכוזעג טכַאנ רערעטצניפ רעד

 יד ןעזעג ץלַא ןיא רעבָא טָאה רע .לַאפכרוד ןלַאטנעמירעּפסקע ןייז ןופ

 רע .טַאהעג טשינ תונעט ןייק רע טָאה רעפעשַאב םוצ .טָאג ןופ טנַאה

 .ןעגנוריסַאּפ עלַא יד ןופ ןיז םעד ,תילכת םעד ןייגרעד טלָאװעג רָאנ טָאה

 עקיזָאד יד וצ האופר ַא ןעניפעג טנָאקעג טלָאמעד רע טלָאװ רשפא

 םענעטַאנַארג לקנוט םוצ ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןטײקנַארק

 טכוזעג טלָאװ רע יװ ,ןרעטש עקידלקניפ טימ ןטצעזַאב םעד ,למיה

 ענייז ףיוא הבושת ַא ןופ ןמיס ַא סעּפע ןוא תולזמ סנשטנעמ ןופ דוס םעד

 ,ןשינעלבירג

 ענייז ןוא ,טפול-םי רעשירפ טימ טליפעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנול סבייא

 רע .םי םענופ טייקטכייפ רעכעלטכַאנ טימ טליפעגנָא ןעוועג ןענעז ןגיוא

 -הענכה ַא סעּפע רעדָא ,טײקרַאבקנַאד ןקירדוצסיוא ױזַא יו טסווװועג טשינ טָאה

 :שטּפעשעג ַא טלזירעגסױרַא טָאה ץרַאה ןייז ןופ .טעבעג קיד

 .ןרעטש יד ןענעז רעטנענ ץלַא ,טכַאנ יד זיא סע רערעטצניפ סָאװ --

 ,טָאג וצ ןעמ זיא רעטנענ ץלַא ,ןייּפ יד רעפיט סָאװ
 "הליפת ,ןענעװַאד ,ןיליפת ןוא תילט ןָאטוצנָא ךיורבעג ַא טָאה רע

 רע זַא ,למיה ןיא זיא סָאװ רעטָאפ ןקידנסיװלַא ,ןקיטכעמלַא םוצ ןָאט
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 .טייקיטרעפטכער ןופ געװ םעד ףיוא ןריפסיורַא םיא לָאז
 סָאװרַאפ -- טלּפערּפעג ןוא למיה םוצ טקוקעג רע טָאה --- ,טָאג א ---

 סָאװרַאפ ..? טײקיצרַאהטוג רעביא טנַאהרעבױא יד טייקיליווזיב טָאה

 טשינ וטסביײרטרַאפ סָאװרַאפ ...? סַאה ןופ ןליצַאב יד ןשטנעמ ןטיײרּפשרַאּפ

 "נייא עכעלסעה ןוא ןטפַאשנדיל עדנילב ענייז טימ םזירַאברַאב םעד

 ,,? ןיירַא לגנושזד ןיא ,ןטקניטס

 עכעלנעזרעּפ ןייז זיולב טשינ ןעזעג רָאלק טציא טָאה סבָאקיישזד בייא

 ןגירשעגסױרַא טָאה םיא ןופ .קלָאפ ןייז ןופ עידעגַארט יד רָאנ ,עידעגַארט

 -ַאפרעד רעכעלנעזרעפ ךרוד .תורוד-רוד ןופ יירשעג-ייו רעשידיי רעד

 ןטפַאשניימעג עכעלטסירק ענעדישרַאפ ןופ םידיחי ןשיווצ דיי סלַא גנור

 - ,םַאטש ןייז וצ רעטנענ ןעמוקעג רע זיא

 טלַאק ןרָאװעג זיא ןבייא .םי ןופ ןקור םעד ןטינשעג טָאה ףיש יד

 טָאה ןוא ףיש רעד ןופ לָאז םעד ןיא ןיירַא קירוצ זיא רע .םירבא יד ןיא

 ןפיוא ןייטש ןבילבעג זיא סָאװ שטאקס זָאלג עצנַאג סָאד ןעקנורטעגסיוא

 םעד ןיא ךיז ןעלבירג וצ חוכב ןעוועג טשינ רעמ זיא חומ ןייז .לשיט

 ,גנולדנַאה סנשטנעמ ןופ ךות םעניא ךיז ןזָאלנײרַא רעדָא ,עבט סנשטנעמ

 ףיוא תומוערת ןופ ליפעג סָאד טשרעהַאב רעדיו טציא םיא טָאה סע
 "אפ ןייז טגלָאפעג טשינ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא טָאה רע יאמלה ,ןיילַא ךיז

 ףיז טרעטייורעד רע סָאװרַאפ ;טעטיסרעוװוינוא ןיא ןענרעל ןייג וצ ,רעט

 .יבַאר םענופ סעיצקעל יד ןוא תושרד יד ןרעה וצ ןופ ,לּפמעט ןופ

 טעװ ,םייהא ןעמוק טעװ רע ןעוו זַא ,סולשַאב ַא טסַאפעג טציא טָאה בייא

 ןעיצרעד ןגעוו ךיוא רָאנ ,גנואיצרעד סדניק ןייז ןגעוו ןגרָאז רָאנ טשינ רע

 ..ןײלַא רעיצרעד םעד

 קיצצביז לטיּפַאק

 טרעטיילעגסיוא

 טעפוב ןפיוא רעסַאװ זָאלג ןייז טלעטשעגקעװַא טָאה ידערקעמ רעמָאה
 -עג ןטימ ןעגנַאגעג זיא רֶע ,ןסבָאקיישזד בייא וצ טרעטנענרעד ךיז ןוא
 ,ןגרָאז ענעגייא ענייז טַאהעג ךיז טָאה בייא .טניירפ ןייז ןטסיירט וצ קנַאד
 -סױרַא לָאמַאכָאנ טלָאװעג טָאה רע .ןסעזַאב םיא זיא טייקדימ עכַאװש ַא
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 ,טפול רעטלַאק טימ םינּפ ןייז ןסיימש טעװ טניוו רעד ּוװ ,ןסיורד ןיא ןייג

 רעבָא טָאה טכַאמנָא ןַא .רעסַאװ טלַאק טימ ןשַאװמורַא ךיז טעװ רע רעדָא

 עטכַאמרַאפ טימ ןציז ןבילבעג זיא רע .לקנעב םוצ ףוג ןייז טדימשעגוצ

 השרד רעטרעטסײגַאב סרעמָאה ךָאנ זַא ,טסוװעג טשינ טָאה רע .ןגיוא

 ,טניירפ ענייז ןופ ןגיוא יד ןיא רעכעה ּפָאק ַא טימ ןסקַאװעגסיױוא רע זיא

 ,טריריּפסניא ױזַא ןרעמָאה ןבָאה דייר ענעגייא ענייז .ןרעמָאה ןופ וליפַא

 ףיוא ןקוק ןביוהעגנָא טָאה ,רעטלַאװ ןוא רַאמלע יו טקנוּפ ,ןילַא רע זַא

 רעטרַאה רעד ףיוא רעכיז ןעייטש סיפ סנעמעוו ,זיר ַא סעּפע ףיוא יו ןבייא

 ןליפעג ענייז ןזיװעגסױרַא ןטלעז טָאה סָאװ ,ןָאסרעטעּפ רַאמלע .דרע

 "רַאפ טָאה טָאבָאר רעטלַאװ ןוא ,ךיז ןעמלצּפָא ןופ ליפעג ַא טַאהעג טָאה

 טניירפ ןייז ךעלטרעוו:הפינח רָאּפ ַא ןפרַאוװצ ףרַאד רע זַא ןענַאטש
 ,סבָאקיישזד בייא

 טלָאװעג ,רעמינּפ עטלכיימשעצ טימ ןבייא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז

 םינּפ עטכילבעגסיוא סבייא .עיטַאּפמיס ןוא טייקכעלטניירפ ןזייווסױרַא

 רָאג ייז ןבָאה ,בייא ןכעליירפ ַא טָאטשנָא .טרעטישרעד רעבָא ייז טָאה

 טליפעג ךיז ןבָאה ייז .עוטַאטס עקידנציז ,ענערָאמרַאמ-ךיילב ַא ןעזעג

 טרָאװ ךעלטניירפ ,טוג ַא ןגָאז ייז ןענעז ןעמוקעג .טמעשרַאפ ןוא קידלוש

 .רעביא ןעמוק סָאװ ךעלגניי עניילק יוװ ןייטש ןבילבעג ייז ןענעז ,רבח ַא וצ

 ,טלדנַאהעג קיטכיר טשינ ןבָאה ייז ןעמעו ןגעק ,רערעל ַא ןטעב

 רעפיט סרעמָאה .ןקילב יד טימ ןפרָאװעגרעביא ךיז ןבָאה םירבח יד

 רֶע .טייקכעלקריו רעד וצ ןבייא טכַארבעגקירוצ טָאה ,קילב-ליפעגטימ

 ןייז טגײלעגפױרַא ןָאסרעטעּפ רַאמלע טָאה דלַאב .טלכיימשעצ ךיז טָאה

 רע .ליומ וופ עקלויל יד עמונעגסױרַא ןוא לסקַא סבייא ףיוא טנַאה

 :ןפורעגנָא ךיז טָאה

 ןפָאלשעג קינייװ ןוא ןסעגעג קינייװ .טגנערטשעגנָא ליפוצ ---

 ,טשינ סעגרַאפ --- .טגָאזעג רעמָאה טָאה -- ,טייקיניילק א סעּפע ---

 רָאנ ,ןיז ךישממ טלָאװעג טָאה רע -- ..ןּפיצנירּפ טָאה בייא ,רַאמלע

 : דייר יד ןיא ןיירַא םיא זיא רַאמלע

 ,טנעדיזערּפ רערעסעב ַא ןייז בייא עקַאט טעװ ,ךיא גָאז רעבירעד --

 .ןעוועג ןיב ךיא יו

 --- .ןלָאװקעגנָא רעמָאה טָאה --- ,טגָאזעג גנַאל ןיוש ךיא בָאה סָאד --

 ןענוװעג טסָאה וד .ןפנָארב קנירט ןשירבח ַא ןעמענ רימָאל ,בייא ,םוק

 ,טנעדיזערּפ רעיינ רעד ןייז ךיוא טסעוװ וד .*טַאפקעשזד,; םעד
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 -גיײּפ ךיוא ןוא םירוסי טשיװרַאפ טייצ יד זַא ,טסּוװעג טָאה רעמָאה

 ךיז טָאה יורפ עגנוי ַא ןעוו ,טַאהעג רע טָאה לַאפ ַאזַא ,ןליפעג עכעל

 ןַאמ רעד .סעצָארּפ-טג ַא ןיא רעיֵאל ריא ןייז לָאז רע ,םיא וצ טדנעוועג

 ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ןטייווצ ןפיוא רענייא טדערעגסיוא ןבָאה יורפ יד ןוא

 טָאטשנָא ,רעמָאה רעבָא ןסרוד וצ ךיז קיטייזנגעק ןעוועג טיירג ןענעז

 טייהרעליטש רָאג טָאה ,גנַאלרַאפ סניטנעילק ןייז ןקידייטרַאפ וצ

 ןעועג זיא רעמָאה .ןטעברעביא ךיז ןלָאז בייו ןוא ןַאמ זַא ,טריפעגוצ

 ביל תמאב ךיז ןבָאה ייז ,ןדייש טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ;טכערעג

 ףיז טפערט סע יװ ,שינעדנעטשרַאפסימ רעניילק ַא בילוצ רָאנ .טָאהעג

 ןפָאלעג ךיילג ןוא טכַארבעגפיוא ןרָאװעג יורפ יד זיא ,ךעלרָאּפ עגנוי ייב

 -רָאפ טשינרָאג טלָאװ סע יוװ ,ןעמַאזוצ קירוצ ייז ןעניוװ טציא .ןטג ךיז

 םירבח ןשיווװצ טעשעג ,ןעזעג רע טָאה ,ךַאז עבלעז יד .ייז ןשיוצ ןעמוקעג

 טָאה לכיימש ןכעלטניירפ ַא טימ .ןָא טייהדניק ןופ טנעָאנ ךיז ןענעז סָאװ

 סױרַא ,ךעלנייועג יוװ ,זיא ןוא ,ןיירַא ןגיוא יד ןיא ןבייא טקוקעג רע

 :טַאטיצ ַא טימ

 ריִמָאל ,בייא ,"ןּפַאכ וצ קירוצ רעש זיא ענעוטעגּפָא סָאד; --

 -- ןבעגעגוצ טומ טימ ןוא -- .גנורַאפרעד עמענעגנָאמוא יד ןסעגרַאפ

 "עג רעבָא .קנורט א ןעמענ ךיוא ךיא לעװ לָאמ סָאד ,סָאװ ןייז לָאז

 ןסיו טשינ ןרָאט רעדילגטימ יד -- טסנרע ןרָאװעג רע זיא -- ,טקנעד

 ןטכַארטַאב ןפרַאד טעװ ןעמ .ףניפ זדנוא ןשיוצ ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ

 ןעז ןוא בולק םעד ןקיטסעפַאב ןפרַאד טעװ ןעמ ,ןגָאלשרָאפ עיינ סבייא
 ,טציא זיב ןעוועג זיא רע יו ,רעסעב ךָאנ ןייז לָאז רע זַא

 -- ?רעמָאה ,טריסַאּפ טשינ טָאה ךַאז ןייק ? רעמָאה ,ןסעגרַאפ --

 וטסניימ --- .םינּפ סבייא ףיוא לכיימש רעשיטסַאקרַאס ַא ןזיוואב ךיז טָאה
 ..? ןסעגרַאפ ןענָאק ןלעװ רימ זַא ,עקַאט

 ןופ ןבייא ןעמענוצסױרַא טגנערטשעגנָא תמאב ךיז טָאה רעמָאה
 ָאד ןוא טרעזייבעג ךעלרעטָאפ ךיז ָאד -- גנומיטש רעשיטסימיסעּפ רעד

 :ןפורעגסיוא טָאה רע .שירעדורבטוג טלכיימשעג רעדיוו

 זַא ,טגָאז רעטָאפ ןייד סָאװ ,טלייצרעד רימ טסָאה ןיילַא וד ,בייא ---
 ןבילבעג רע זיא -- ..?טציא ןוא .ןבעגרַאפ וצ זיא ןדיי ייב עבט יד
 .ןגיוא עקידנגערפ טימ ןייטש

 ,טולב סייה ךס ַא טפַאשרַאפ טָאה סָאװ ,ליּפש ַא ןעוועג זיא סָאד --

 רענייק ןכלעוו ןופ ,ליּפש ַא -- .ןרעמָאה טרעפטנעעגּפָא בייא טָאה --
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 -כָאנ רעד רעבָא ,טקידנערַאפ זיא טּפשמ רעד .ןענווועג טשינרָאג טָאה

 .ןבילבעג זיא םעט

 ,דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא ןרעטלַאװ ףיוא ןבָאה טעפוב םייב דייר סרעמָאה

 רענייא טלָאװ רע יו ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה ארומ עכעלמייהמוא ןַא

 ,טכיל עקידנעקנַאצ רַאפ רעטסיולק ןיא טכַאנייב טעּפש ןענַאטשעג ןיײילַא

 םיא זיא סָאװ ,קערש יד ןפירגַאב טשינ טָאה רע .רַאטלַא ןופ טייוו טשינ

 טשרעהַאב יז זַא ,טליפעג רעבָא טָאה רע .טרַאװרעדמוא ױזַא ןלַאפַאב

 ַא ןגָארט ףרַאד בייא זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג טָאה רע .רעדילג ענייז עלַא

 רַאפ השוב ןופ ליפעג ַא ןעמונַאב םיא טָאה זייווכעלסיב .םיא ףיוא סָאה
 ןלייפ יוװ ,סולפנייא סקינ רעטנוא ענעפרָאװעג ,רעטרעוװ עזָאלניז ענייז

 זַא ןבעגוצוצ טומ גונעג טַאהעג רעבָא טָאה רע .ןיירַא ןצרַאה סבייא ןיא

 -לַאװ רע זַא ,טנידרַאפ טשינ ךיז טָאה בייא ,שירַאנ טלדנַאהעג טָאה רע
 עשירַאנ ענייז ןבָאה ,סיוא טציא טעז סע יװ .םיא ןגעוו ױזַא ןדער לָאז ,רעט

 טָאה לכש רעטושּפ ןייז .ןָאטעג טשינ סטוג ןייק ,םיא ןוא ןבייא ,דייר

 רע .סטוג סעּפע ןגָאז וצ ןדנעטשמוא עקיטציא יד ייב ,טריטקיד םיא
 ןענַאטשרַאפ ןלָאז סָאװ ,רעטרעוװו עטוג ןביולקוצ ךיז טריבורּפ טָאה

 ןייק ןפורסיורַא טשינ ייברעד ןלָאז ייז ןוא ץרַאה ןופ ןעמוק ייז זַא ,ןרעוו

 ,ּפָא ןיילַא ךיז טסיימש רע זַא ,דשח

 ןייז ףיוא לכיימש ַא טימ ,רע טָאה -- !יעקדָא !בייא .,,יעקדָא --
 .יעק-ִא -- ןבייא וצ טנַאה עטכער ןייז טקערטשעגסיוא ,םינּפ ןטלעהעצ

 ןבילבעג זיא רע -- ..?יעקיִא .טניירפ קירוצ .ןבעגרַאפ ןוא ןסעגרַאפ

 ןייז רַאפ טנוה רענעגָאלשרעד א יו ,ןגיובעגנייא ,קידהענכה ןייטש

 | ,סָאבעלַאב

 ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ןטייוצ ןפיוא טקוקעג רענייא טָאה הליחתכל

 ןברק רעקידלושמוא ןַא ןעד ןָאק .ןעזעג טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ רעירפ

 ןוא קערש עלַא ןעד ןבָאה ...? רעקינייּפ ןייז ןופ ןגיוא יד ןיא ךיילג ןקוק

 "טימ ץרַאה סבָאקישזד בייא ןופ ןדניוושרַאפ טנָאקעג ןעגנוקידיײלַאב

 ןופ ןשפניתמגע עלַא ןדנוװשרַאפ ןענעז ץילב ַא יװ ,ךָאד ןוא ...? לָאמַא
 לכימש ןקידװעמעש ןוא "בייא ,יעקדָא; סרעטלַאװ ןופ .טימעג סבייא

 ןייז .טײקלַאמרָאנ ןייז ןגָארקעגקירוצ גָאלש-ץרַאה סבייא טָאה ,םענייז

 טָאה בייא .עיטַאּפמיס רעזָאלצענערג וצ ןטיבעג ךיז טָאה גנורעטיברַאפ
 רעמינּפ עקידלכיימש יד ןעזעג טָאה רע ןעװו ,ןדער טנָאקעג טשינ טעמכ

 ,ליפעג עבלעז סָאד טַאהעג רע טָאה טנעמָאמ םעד ןיא .םירבח ענייז ופ
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 סע .קרַאּפ-טקעּפסָארּפ ןיא ןַאלָאײל טימ לָאמ ןטשרע םוצ ןריצַאּפש םייב יו

 ,ןרעטלַאװ וליפא ,םענייא ןדעי ןעמענוצמורַא קשח ַא ןעמונעגנָא םיא טָאה

 טניירפ ענייז זַא ,טגייצרעביא טציא ךיז טָאה רע .ייז טימ ךיז ןשוקעצ ןוא

 ןיא יו ,ייז ןופ רענייא ןייז רעדיוו טעװ רֶע ,טזָאלרַאפ טשינ םיא ןבָאה

 רעד ,ןיינ : חֹומ ןייז ןיא ןגָאלשעגנָא טָאה קנַאדעג ַא ,ןרָאי עקידרעירפ יד

 -עגוצ טשינ םיא ןופ טָאה טָאג ןוא ,שטנעמ םעד טשינ טשרעהַאב לווייט

 ןעזסיוא ןקיטפַאהבעל ַא ןעמוקַאב טָאה םינּפ ןייז .תובישח ןייז ןעמונ

 -- .דךיירפ טימ טגָאזעג רַאמלע טָאה -- ,יעקדִא ןייז טעו רע --

 ףששימייה רעד ןיא ,טעב ןפיוא ךיז ייב ךיז ןפָאלשסיוא ,ןסעּפָא טוג טעוװ רע

 ,רעטלַאװ ,וד ןוא ,יעקיִא ןייז רע טעװ ,ןעמַאװצ בייוו ןייז טימ ,הביבס

 לעװ ,קסיּפ ןייד ןענעפע לָאמ ןייא ךָאנ טסעװ וד ביוא ,ךיד ןרָאװ ךיא

 .טסימ ןפיוא ןפרַאװסיױרַא ךיד ,טנעה ענעגייא עניימ טימ ,ןיילַא ךיא
 !ּפָאק ןשירעמרַאפ ןייד ןיא ןיירַא טוג סָאד ריד םענ

 רענייז ןיא טנַאה סטָאבָאר רעטלַאװ ןטלַאהעג טָאה סכָאקיישזד בייא

 טרעטלַאװ ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא רע .ןירַא םינּפ ןיא טקוקעג םיא ןוא

 -וצ ןעועג זיא רע .ךעלקילג טשינ רעבָא ,טנַאה יד םיא ןקערטשסיוא

 רעטלַאװ סָאװ ןדייל עקיטסייג ערעווש יד ןבעגרַאפ לענש ןענָאק וצ ,לדייא

 ןטרעדנעעג סרעטלַאװ ןעזעג טוג עקַאט טָאה רע .טפַאשרַאפ םיא טָאה

 לענש טעװ רעטלַאװ ךיוא זַא ,דשח םענופ ךיז ןעײרפַאב רעבָא ,קילב |

 ןעמענ ןפרַאד טעװ סע .טנָאקעג טשינ רע טָאה ,ןליפעג ענייז ןטייב טשינ

 יד ןעזעגנייא טציא טָאה בייא .ןרעוו טלייהרַאפ לָאז דנּוװ יד ידכ ,טייצ
 טליפ ,רעטלַאװ ,רע .טנעדיזערּפ ןרעװ ןלעװ סרעטלַאװ ןופ תוביס
 רע טָאה ,טפַאשטנעדיזערּפ טימ ןוא ,דניקפיטש ַא יו קידלפש טּפָא ךיז
 טימ ךיילג רָאנ טשינ ןרעװ טעװ רע ,ןבייהרעד ךיז רע טעװ ,טביילגעג
 עשירזממ טימ ךיז ןצונַאב ןייז .רעדילגטימ עלַא ןופ רעסעב רָאנ ,ןעמעלַא

 ןענעז ןשטנעמ עלַא טשינ סָאװ ,טגָאז רעמָאה יו ,םעד ןופ טמוק ןעלטימ
 רע זַא ,ןזיועגסיוא טציא ךיז טָאה ןבייא .גייט ןבלעז םעד ןופ ןטָאנקעג

 טָאה סָאד .ןליפעג-הטרח ענייז ןופ גָאלּפ יד םינּפ סרעטלַאװ ףיוא טנעייל

 -לושטנַא םוצ טנַאה יד ןקערטשסיוא קיליװנגייא ןייז טקיטעטשַאב ךיֹוא

 : ךיז ןקיד

 ףיוא יװ טקנוּפ --- .טכַארטעג בייא טָאה --- ,רעטלַאװ רעמערָא ---
 טָאהעג טָאה רע זַא ךעלגעמ .תונמחר סיורג ַא םיא ףיוא ךיוא זיא ,ןקינ

 ןגעװ ענייז ןוא קידרקש ןעוועג ןענעז ןעלטימ ענייז רעבָא ,תונווכ עטוג
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 קיטסייגג ךעבענ זיא קינ יו טקנוּפ .שירעריפרַאפ ןוא טרעטנָאלּפרַאפ
 .ןסקַאװרעד טשינ טושּפ ,רעטלַאװ ,רע זיא ױזַא ,קנַארק

 -רַאפ זיא ףיש סנעמעוו ,ןַאטיּפַאק ַא יו טליפעג טציא ךיז טָאה בייא
 יד טימ ןפרַאװ סעילַאװכ עשימרוטש יד .ןַאקַארוה ַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 טנורגּפָא ןיא רעטנורַא ןלעװ ייז ןוא טָא-טָא זַא ,ןביילג ןרישזַאסַאּפ יד .ףיש

 סעילאװכ יד ןוא ןדנוװשרַאפ ןַאקַארוה רעד זיא םיצולּפ רָאנ .םי ןופ

 םערוטש רעד זיא ןענַאװ ןופ :טניוטש ןַאטיּפַאק רעד .דימ ןרָאװעג ןענעז

 "עג טָאה ןבייא .ןרָאװעג ןדנווװשרַאפ םיצולּפ רע זיא ּוװ ןוא ןעמוקעג

 ןבָאה ןדיי זַא ,לטרעוו ַא סרעטָאפ ןייז ןענָאמרעד סרעמָאה טלכיימש

 ןייז ףיוא ןסָאגעצ ךיז טָאה דיירפ יד .ןבעגרַאפ ןוא ןסעגרַאפ וצ עבט ַא

 ,ונ .דנַאל ןעזרעד ןבָאה ייז תעב ,ןזָארטַאמ סעסובמולָאק ייב יו ,םינּפ

 ..?טפַאשרבח ןקיטומטנַא לָאז סָאװ ,רעד ןייז רע לָאז סָאװרַאפ ,תמאב

 ,טייקיליווזייב ןוא ןעגנורענירעד עטכעלש זַא ןזָאלוצ רע לָאז סָאװ וצ
 לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה רע ..?טנַאהרעביױא יד ןעמענ םיא ייב ןלָאז

 :ןפורעגנָא ךיז ןוא טפול עינעמשז עלופ ַא ןגיוצעגניירַא ,ףיוא

 -פיורַא טָאה רע -- .ןבעגרַאפ ןוא ןסעגרַאפ !רעטלַאװ יעקדָא --

 רענייא ןוא םענייא רַאפ עלַא -- .לסקַא סרעטלַאװ ףיוא טנַאה ןייז טגיילעג
 ...! עלַא רַאפ

 ,םַאטשּפָא ןייז ןגעו טלייצרעד ןעמָאנ סנעמעוו ,ידערקעמ רעמָאה

 רע .רעדנעלריא ןַא זיא רע זַא ,ןסיוו ןזָאל טייהנגעלעג רעדעי ייב טגעלפ

 ענייז ןוא טײקירעהעגנָא-סקלָאפ ןייז טימ ןעמונַאב קרַאטש ךיז טָאה

 רעמ ןעוועג רעבָא רע זיא ןצרַאה ןיא .תורצוַא-עיצידַארט ןוא -רוטלוק
 זיא סבָאקישזד בייא ןינע רעד .טסילַאנָאיצַאנ יוװ ,טסילַאנָאיצַאנרעטניא

 סעּפע ןעניוועג םתס יװ ,רעמ ןעגנַאגעגנָא לַארעביל ןטנשקערַאפ םעד

 ןגעק ףמַאק םעד ךישממ זיא רע זַא ,טליפעג רדסכ טָאה רע .טּפשמ ַא

 ךשמ ןיא ןשטנעמ ןגעק ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןענעז סָאװ ,ןטכערמוא יי

 טרזחעגרעביא קידתונמחרבמוא ןתוירזכא יד ןרעוו ךָאנ וצרעד .תורוד ןופ

 טכַאמעג ןענעז סע זַא ,טנעקרענָא טָאה רע .רבח ןטנעָאנ ַא ןגעק ןליפַא
 טָאה ,טילָאּפָאמסָאק םעד ןוא טסירק םעד ,םיא .תולווע ןוא םיתועט ןרָאװעג

 -טימ ענייז ןופ ןקעלפ-טולב עשידיי יד ןשַאװצּפָא טריסערעטניא קרַאטש

 עטקַארטסבַא יד .תמא ןרַאפ ןפמעק טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא עקיביולג

 סלַא עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןוא ,םוטנטסירק ןופ עעדיא

 ענעדישרַאפ ּוװ ,ןבעלנעמַאװצ ןכעלרעקלעפ ןופ דנַאל עשיסַאלק סָאד
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 םיא זיא -- רעגייטש-סקלָאפ רעייז טיול ןבעלסיוא יירפ ךיז ןענַאק ןפורג

 ןייק ףיוא ןייגנייא טנָאקעג טשינ טָאה רעמָאה .ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעוועג

 טָאה רע .ה ר שפ ןייק טימ טשינ ךיז טרָאּפ ת מ א לייוו ,סימָארּפמָאק

 ַא יו טכַארטַאב רע טלָאװ ,הלּפמ ַא .טסנרע רעייז ןעמונעג ןינע םעד
 ןיא ןייז דשוח טנַאקעג טשינ םיא טָאה ןעמ .עידעגַארט עכעלנעזרעפ

 ןילַא ךיז רע טָאה טנוזעג ןכַאװש ןייז בילוצ לייוו ,טייקיצייגטסבלעז

 ןייק ךָאנ טגָאיעג טשינ ךיז טָאה רע .טמַא-טנעדיזערּפ ןופ טריקַארבסיוא

 טפרַאדעג טשינ טָאה רע ,טוג ןעגנַאגעג ןענעז ןטפעשעג ענייז ,תורישע

 חוכ ןצנאג םעד טצונַאב רע טָאה רעבירעד .הכוט סמענייק וצ ןעמוקנָא

 וִצ ,ןסיװ טימ שזַאגַאב ןטלמַאזעגנָא ןוא טקַאט ,דנַאטשרַאפ -- םענייז

 .םולש ןופ טייז רעד ףיוא םידדצ עדייב ןעגיוועג

 רעקרַאטש ַא .ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סעומש רעכעלטניירפ רעד
 ,ליצ םוצ ךיז ןרעטנענרעד ריא טגָאזעגנָא טָאה ענעריס-ףיש רעד ןופ ףייפ
 -גנַאגסױרַא יד וצ רעטנענ ןּפוטש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד
 ןכַאז ערעייז טּפַאכעג טניירפ יד ךיוא ןבָאה גנַארדעג םעד בילוצ .ןריט
 ,םָארטש ןטימ ןסיירטימ ךיז טזָאלעג ןוא

 סָאװ ,טָאבָאר רעטלַאװ זַא ,ןסילשַאב וצ ןזיוװַאב ךָאנ ייז ןבָאה געוו ןפיוא

 וצ ןייגרעבירא טנװַא טנייה ךָאנ לָאז ,ןפַאלוא קינ ןופ טייוו טשינ טניוװ

 ןפוא ןלעדייא ןַא ףיוא ןוא ,ןכַאז ענייז ןבעגרעביא ריא ןוא בייוו סקינ

 טשינ ,םשה ןעמל ,רעבָא ,הרושב עטכעלש יד ,ןַאירָאלג ,ריא ןגָאזנַָא

 ענייז ןעמונעגּפָארַא טָאה בייא .ךעלפיש יד ןיא ןעמַאד יד ןגעוו ןענָאמרעד

 -לַאװ וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא ןעלסקַא יד ןופ םירישכמיגנַאפשיפ ענעגייא

 :ןרעט

 ןבעגקעװַא סָאד יז לָאז .ןַאירָאלג עקטנעװ יד רעביא ביג ,ַאנ ---
 ,םירישכמ יד ןעילטנַא ךיז טָאה קינ ןעמעוו ייב ,ןכש רעייז

 יז ,גנולדנַאה סבייא ףיוא טגיילעג טשינ טכַא ןייק ןבָאה טניירפ יד
 יז .גנוריפפיוא רעשירטנעצסקע סבייא ֹוצ טניוװעגוצ ןעוועג ןיוש ןענעז
 טָאה ,ךעלגניי עניילק ןעוועג ןענעז ייז ןעוו ,לָאמַא ןופ ךָאנ ןעקנעדעג

 ןָא ,ּפאּפ-עדָאס ןוא םערקזייא טעוועדנופעג ןוא סעקרעקוצ טלייטעג בייא

 ,טוג ןעוועג ןצרַאה ןצנַאג ןייז טימ רע זיא לָאמעלַא ,ןעקנַאדעגרעטניה

 "טכַאלש ןפיוא ןוא ײמרַא רעד ןיא יױזַא ,לוקסייה ןיא ןעוועג רע זיא יױזַא
 ,דלעפ
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 קיצעביז ןוא ןייא לטיּפַאק

 םייח עסיז ,עביל -- םייה

 "ןסַאג יד .ןעזעג טציא ךיז ןבָאה הנבל יד טשינ ןוא ןרעטש יד טשינ

 ןליבָאמָאטױא ןבָאה ,סעקשַארומ עקיזיר יװ .ןטכיולעג לעה ןבָאה ןּפמָאל

 ןבָאה ןישַאמ ןוא שטנעמ .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא טלייאעג ךיז

 -ָארט ףיוא טעּפירקסעג ןבָאה טירט .ָאּפמעט טימ ןוא קיניזנַאװ טגָאיעג

 טקעװעג ןוא טלכיימשעג ןבָאה ןּפיל ,ןדנוצעג ךיז ןבָאה ןגיוא ,ןרַאוט

 ,גנוסעגרַאפ טכוזעג ןבָאה ןשטנעמ .רעצרעה עקידנריסלוּפ ןיא ןעגנַאלרַאפ

 םעד ןביוהעגפיוא טָאה בייא .ןעגנונעפָאה עטליטשעג טשינ ןופ גנונירטנַא

 ,תומולח עלַא .למיה ןצרַאװש ןפיוא ןקילב עטצעל יד ןפרָאװעג ןוא ּפָאק

 .ןוימד ןייז ןופ טרעטייורעד ןעוועג טציא ןענעז סעיזוליא ןוא סעיזיוו

 טָאה ,דניק ןוא בייוו טימ ןייז וצ רעכיג סָאװ ,רעגַאב-ץרַאה רעפיט רעד

 רעד וצ טכַארבעגקירוצ רָאטַאמַא-ףָאזָאליּפ םעד ,דיי ןכעלדניפמע םעד

 .טייקכעלקריוו

 ריפ יד ךיז ןבָאה ,םירישכמיגנַאפשיפ ןוא קעפ טימ ןעגנָאהַאב

 "יא עטמותירַאפ סָאד .ןליבָאמָאטױא ערעייז וצ טרעטנענרעד ןדַארעמַאק

 -גניקרַאּפ ןסיורג םעד ףיוא ןיילַא "רעלסיירק, ספַאלוא קינ ןופ ןביילברעב

 .ײז ןשיװצ גנומיטש עקיטעמוא ןַא טכַארבעגנײרַא רעדיוו טָאה ,ץַאלּפ

 ,טלייאעג טשינ ךיז ,ןרעדנַא ןרעטניה רענייא ,ךעלעמַאּפ ןרָאפעג ןענעז יז

 יד ,"סואה ,טיווס ,סואה יד; ןכיירגרעד וצ טגָאיעג טשינ רָאג ךיז טלָאװ'מ יו

 ןבָאה סָאװ ,רערעדנַאו עקיטעמוא יװ ןרָאפעג ןענעז ייז .םייה עביל ,עסיז

 ןפיוא .רבדמ ןקידמַאז ןסייה ַא ןיא ,ןילַא םענייא ,רבח ַא טזָאלעגרעביא

 לעטש ַא ןבעגעג ,דלודעג סָאד ןריולרַאפ רעטלַאװ טָאה ךַאילש ןטיירב

 -עגנָא ןוא "קַאלידעק, ןופ רעטערט-ןילָאזעג םעד ףיוא סופ ןייז ףױרַא

 טעּפמיא ןכיג טימ .ןָאטעגכָאנ םיא ןבָאה בייא ןוא רַאמלע ...ןעילפ ןביוה

 ןוא ,טניירפ ענייז טימ ןסבָאקיישזד בייא ןעגנילשעגנייא ןבעל סָאד טָאה

 | ןשטנעמ ערעדנַא יד טימ טשימעגסיוא לייאעג ןיא ייז

 "תלבק םוש ןייק טרַאװרעד טשינ בייא טָאה ,העש רעטעּפש רעד ןיא

 ,לעווש ןייז ןטערטַאב טעװ רע יװ ךיג ױזַא זַא ,טרינַאלּפ טָאה רע .םינּפ

 . ירפ ץנַאג ,טנַאלּפעג טָאה רע לייו ,ןפָאלש ןגייל ךיילג ךיז רע טעװ

 רע טָאה זה ןיא קידנעמוקנײרַא רעבָא .טפעשעג ןיא ןייגוצקעװַא
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 סבָאקיישוד רעגנוי ועד

 ףיוא ןבָאה ייז .ךיק רעד ןיא ןציז בייוו ןייז ןוא עמַאמ-עטַאט ןפָארטעג

 טימ טריסַאּפ טשינ סעּפע הלילח טָאה'ס יצ ,קידנרעלקכָאנ טרַאװעג םיא

 יז סָאװ ,עטסגרע סָאד סיוא טגייל ,ןצרַאה ןיא ךיז ייב יורפ עדעי .ןבייא

 ןגיוצרַאפ טשינ טלָאװ דוד ןעו ,ןפיל עריא ףיוא ןעגנערב וצ ארומ טָאה

 לָארטנַאק יד ןריולרַאפ ןעיורפ עדייב ןטלָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ןגעוו סעומש ַא

 סבייא ןעזרעד טָאה עמַאמ יד זַא .ּפָארַא ןעניז ןופ טושּפ ןוא ךיז רעביא
 :ןגירשעגסיוא שירעטסיח יז טָאה ,טנַאה עטרישזַאדנַאברַאפ

 עריא ןכָארברַאפ יז טָאה -- ..!טגָאזעג רימ טלָאװ ץרַאה סָאד יו --

 .ליומ ריא ןופ טרָאװ ןייק ןעגנערבסיורַא טנַאקעג טשינ רעמ ןוא ,טנעה

 לכיימש ןייז טיול ןעמ טָאה ,רוסמ ַא ןעוועג זיא םינפ ןייז סָאװ ץֹוחַא

 טנָאקעג ךיוא --- ,רעטָאפ ַא ןוא בייוו ַא ,עמַאמ ַא רָאנ טשינ -- ,קילב ןוא

 וליפַא .דנַאטשוצ-טימעג םענעגָאלשרעד ַא ןיא זיא רע זַא ,ןענעקרעד

 טַאהעג טָאה רע שטָאכ ,ןטַאררַאפ םיא טָאה טנַאה עטרישזַאדנַאברַאפ ןייז

 רע טָאה ,גנוריסַאּפ רעד ןגעו ןדער וצ טשינרָאג ךיז ייב טמיטשַאב

 .ית זיב ףלַא ןופ ץלַא ןלייצרעד וצ יװ טַאהעג טשינ הרירב ןייק טציא

 טָאה רע סָאװ תונתמ יד טימ ייז ןסעומשרַאפ סוװרּפעג וליפַא טָאה רע
 .ןפלָאהעג טשינ רעבָא טָאה ךַאז ןייק ,טכַארבעג

 ענייד --- .ןָאטעג גָאז ַא ַאלָאײל טָאה -- ןטרַאװ ןענָאק ןטנעזערּפ ---

 ,רעקיטכיוו ןענעז טנעה

 רעד טָאה -- ןסע סעּפע םיא ביג ןוא ייט זָאלג ַא ךַאמ ייג ,עלהאל --

 ּפַאק ַא םענ -- :טגָאועג רע טָאה ןבייא וצ ןוא .טשימעגניירא ךיז עטַאט
 ןשירפפיוא ךיד סע טעװ ,ןפנָארב

 סעּפע ןטיירגוצ םייב ןערָאּפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה בייוו ןוא עמַאמ
 יו רדס םענטַארוקַא ַאזַא ןיא טשינ ,ןלייצרעד ןביוהעגנָא טָאה בייא .ןסע

 רע טָאה ךעלגעמ טייו יװ רעבָא ,ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעגנוריסַאּפ יד

 ןוא ,אפוג םיא טימ ןפָאלרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ןדָאװּפע עלַא טנַאמרעד

 טָאה רע .טניירפ ענייז ןוא םיא ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ סָאד ךיֹוא

 יד םינכש יד ןגעוו ,יטרַאּפ-שיילפנשריה רעד ןגעװ טלייצרעד ןליפַא

 -בירעגמוַא ןייז ןגעוו ,טסוװעג ןיוש טָאה ַאלָאײל סָאװ ןגעוו ,ןרָאסעּפָארּפ

 ,ףיש רעד ףיוא רעגָאװש ןייז ןוא ץישּפיל רעטסימ טימ שינעגעגַאב רעט

 ןריסערעטניארַאפ ךיז טעװ רע זַא ןבעגוצוצ טלעפרַאפ טשינ טָאה רע

 ַא ןרעוו ךיוא ןוא בולק-ירטנָאק ןשידיי א ןעיובטיוא ןפלעה עקַאט ןוא
 ,דילגטימ
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 יז -- .ןָאטעג גָאז ַא עמַאמ יד טָאה -- !הרּפכ יד ייז טימ גָאלש ---

 םעד ןסיירעצ ךיז ףרַאד רע ,רָאנ עז .לגָאנ ןייד טרעוו טשינ ןענעז

 עוװַאק ןסָאגעגנײרַא טָאה יז תעב טגָאזעג יז טָאה -- ייז רַאפ קעדָאּפס

 .ךעלּפעט יד ןיא

 ןפוא םושב לע ךיא -- .טרעפטנעעג ריא בייא טָאה --- ,ַאמ ,ןיינ ---

 ןפיול ךיוא לעוו ךיא .בולק-רעקייבינרַאב םעד ןופ ןעיצקירוצ טשינ ךיז
 ,טנעדיזערּפ רַאפ

 ןלעטשפיוא טזומעג רדסכ ךיז טָאה יז .קיאורמוא ןעוועג זיא .ַאלָאיײל

 ץלַאז ,לּפָאג ןוא רעסעמ ןעגנַאלרעד וצ ןסעגרַאפ יז טָאה ָאד .שיט ןופ

 -יא ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה ,קירוצ ןוא ןיהַא קידנעייג .רעקוצ רעדָא

 רענעי רעדָא רעד ןגעוו ,גנוריסַאּפ רענעי רעדָא רעד ןגעוו ךיז ןגערפרעב

 טשינ ןרַאטנעמָאק ןייק טָאה יז .טניירפ םענעי רעדָא םעד ןופ גנולדנַאה

 ןגָאז טעוו רעטָאפ רעד סָאװ ןרעה טלָאװעג רעירפ טָאה יז לייוו ,טכַאמעג

 -עגפיוא ןבָאה ןגיוא עריא ןוא טקיאורַאב ןעוועג רעבִא זיא ץרַאה ריא

 ,רעטומ ןייז טרעפטנעעג טָאה בייא סָאװ טרעהעג טָאה יז ןעוו ,ןטכיול

 ,"ייז טימ הרּפכ ןגָאלש, ןופ גנוקרעמַאב ריא ףיוא

 -יּפע יד טרעהעגסיוא ןוא ןסעזעג ןעמ זיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 טָאה ןרעיוא ערעייז ןיא .לזדניא ןפיוא ןעגנובעלרעביא סבייא ןופ ןדָאז

 ןפָארטעג ךיז טָאה סָאװ השעמ ַא טלייצרעד טלָאװ רע יוװ ,ןעגנולקעג סָאד

 ..דנַאל טייוו ַא ןיא ,שרעדנַא ןצעמע טימ

 ןעקנורטעג קיאור טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא עטַאט רעד

 רעדייא ןקַאבעגנָא טָאה עמַאמ יד סָאװ ךעלכיק טימ ןסיברַאפ ןוא עװַאק יד

 ןסעזעג ןוא רַאגיצ ןייז טרעכיירעג ךיז טָאה רע .ןעמוקעגרעהַא ןענעז ייז

 ןעניימ טנָאקעג טָאה'מ .שיט ןפיוא ןגיובנלע ןייז טימ טרַאּפשעגרעטנוא

 ןייז ףיוא טקוקעג ,ליטש ןסעזעג זיא רע .ןגיוא יד טכַאמעגוצ טלַאה רע זַא

 ןופ .ןעגנובעלרעביא ענייז ןגעוו טלייצרעד ןוא קשח ןָא טסע רע יװ ,ןוז

 ןבילבעג רעדיוו ןוא רַאגיצ םעד ןבעגעג עקָאמצ ַא רע טָאה טייצ-וצ-טייצ

 טקידנערַאפ טַאהעג טָאה בייא זַא .עזָאּפ רעקידרעירפ רעד ןיא ןציז
 ןיה ןענַאּפש ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא עטַאט רעד ךיז טָאה ,ןלייצרעד
 םענעגיובעג ַא טימ ןציז ןבילבעג זיא בייא .ךיק רעד רעביא קירוצ ןוא

 טנַאה ריא טגײלעגפרַא טָאה ַאלָאײל ;טנַאה ןיא טערַאגיצ ןוא ּפָאק

 -כָאנ יז טָאה ןקילב עריא טימ ןוא םערָא ןטרישזַאדנַאברַאפ סבייא ףיוא

 ןעגנוגעווַאב סרעטָאפ םעד טגלָאפעג
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 סבָאקיישזד רעגנוי רעד

 יד ןסירעגרעביא עמַאמ יד טָאה -- המשנ יד סױרַא טשינ יצ --

 ,ןטַאט םוצ ןָאטעג גָאז ַא שירעלעפַאב יז טָאה -- סעּפע גָאז --- .טייקליטש

 ַא ףיוא רַאגיצ םעד טגײלעגקעװַא ךעלעמַאּפ טָאה סבָאקיישזד דוד
 : קידנצפיזּפָא טכייל טגָאזעג ןוא יירד עלַא רַאפ טלעטשעגקעװַא ךיז ,לצעט

 -ירַאפ זיא םַאטש ןופ ןסיײרּפָא ךיז טעװ ןוז רעזדנוא זַא ,הנכס יד --

 -עג עמַארד יד זיא הווצמ-רב ןייז טימ זַא ,ןקָארשעג ךיז בָאה ךיא .רעב

 ןורכז ןייז ןופ ןוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד ,טקידנערַאפ ןרָאװעג

 טָאה רע -- .עקירעמא ןיא טייקשידיי ןופ םערָאפ רעדעי ןדנּוװשרַאפ זיא
 ץנייז ןופ ןענורעג ןענעז ןרערט .םעטָא םעד ןּפַאכ וצ ידכ ,טורעגּפָא ךיז
 ַא טכַאמעג רע טלָאװ ,טבעלעג טנייה טלָאװ עדייז רעד ןעוו -- .ןגיוא

 --- ,ןטרָאג סנוז ןייז ןיא ןסקַאװעגסיױא זיא סָאװ טכורפ רעד רעביא הכרב
 לָאשנָאװ יד רעבָא ,הרירב יד טָאהעג טָאה ןוז ןיימ --- טצפיזעג טָאה רע
 טוג זיא רע זַא ןמיס ַא ,טיײז רעקידרשוי רעד ףיוא ןגיובעג ךיז טָאה
 רעד ,ָאי .הגרדמ עסיורג ַא זיא ןילַא סָאד .טייקשידיי ןיא טלצרָאװרַאפ

 ןגרָאמ ןרענעש ַא רַאפ טנייה ןפיוא לּפמעטש םעד טגיילעג טָאה ןטכענ
 טריטיצ רֶע טָאה --- "דיי ַא ןָא דרָאב ַא רעדייא דרָאב ַא ןָא דיי ַא רעסעב;
 .םישעמ ןָא הנומא רעדייא ,הנומא ןָא םישעמ רעסעב --- .לטרעוו-סקלָאפ ַא
 -ַאב רעבָא טָאה ןוז ןיימ .ןדיי יד וצ טגָאזעג ןיילַא טָאג וליּפַא טָאה סָאד
 ...עדייב ןזיוו

 "ביק ךיז טרעה ןעמ זַא .טהנעטעג לָאמעלַא ךָאד ךיא בָאה סָאד --
 .ןסירעגרעביא עמַאמ יד טָאה -- .רימ וצ וצ טשינ לָאמ

 ןעמַאמ רעד וצ קילב ןכעלסירדרַאפ ַא ןפרָאװעג טָאה עטַאט רעד
 עמַאמ יד .דייר ענייז ןופ טייק יד ןסירעגרעביא ןענירעד ןטימ ןיא טָאה יז
 אלָאײל .תחנ ןופ ןגיוא יד ןשיװ ןביוהעגנָא ןוא ליטש ןציז ןבילבעג זיא
 -עטַאט ןופ דיירפ יד .לזענ ריא טימ טּפוזעג טָאה יז ,ןפלָאהעגוצ ריא טָאה
 ןייז טרעדנּוװַאב טָאה עטַאט רעד .רעשל ןיא ןעוועג זיא בייוו ןוא עמַאמ
 ןוא טומ טימ ךיז ןעמונעגנָא ,ןגיוא יד טשיוועגסיוא טָאה רע .הרובג סנוז
 : טצעזעגרָאפ

 יד ,ןטקניטסניא עשהיח יד ןעוועג חצנמ טָאה לפעג עשידיי סָאד --
 טָאה רע זַא ,ןזיוװַאב טָאה לַאפטיונ ַא ןיא ןשטנעמ ַא ןפלעה וצ היטנ
 טלָאװ ךיא סָאװ סָאד ןָאטעג טָאה רע ,ןריולרַאפ טשינ םיהולא-םלצ םעד
 ןוז ןיימ זַא ,ןרעה וצ טוג זיא סע .ןָאטעג ןטלָאװ סעדייז עניימ ןוא ןָאטעג
 -רעד ןעמ ןָאק ןויסנ ַא ןופ טייצ ןיא זיולב .ןליפעג ענייז טמיוצעג טָאה
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 רעגניז בקעי

 םעד טימ ףמַאק רעד זיא טייקשידיי ןופ דוסי רעד .ןשטנעמ ַא ןענעק

 ערעזדנוא .המשנ רענעגייא רעד טימ ןשינעלגנַאר יד ןוא ץרַאה םענעגייא

 ןוא הוואת ןייז טגניוװצַאב סָאװ רעד זיא רוביג ַא :טגָאזעג ןבָאה םימכח
 טמוק סָאװ ףמַאק רעשיטַאמַארד רעד ָא-טָא .בוטירצי םעד ךָאנ טגלָאפ

 -ָאפ סע .ןויסנ ןסיורג ַא רַאפ םיא טלעטש ,אפוג ןשטנעמ םעד ןיא רָאפ

 ןיא ןעמיוצ וצ ידכ תוחוכ ענעגייא יד ןיא ןביולג ןוא טומ ךס ַא ךיז טרעד

 -רעביא עכעלנעזרעּפ ךרוד סָאװ ,ץלָאטש ךיז ליפ ךיא .ןסלוּפמיא יד ךיז

 זיא ןוא גנורַאפרעד רעשידיי ןגעו טנרעלעג למהרבא טָאה ןעגנובעל

 ןבעל ןייז ןרעטכיילרַאפ טעװ סָאד .רעטרעטילעג ַא םייהַא ןעמוקעג

 ןוא דשח םעד ןרילראפ ןלעוו טניירפ ענייז ךיוא .טניירפ ענייז ןשיװצ

 ,טייקכעלשטנעמ ןיא ןביולג ןוא ןליוו ןטוג טימ רָאנ .ןדיי וצ יורטוצמוא

 ,ןפָאה ןגעמ רימ .ןעלגילפ סעסקינ יד ןופ רעכיוו םעד ןּפמעטּפָא ןעמ ןָאק

 ןוא סרעציירפיוא יד וצ ןרעהוצ טשינ רעמ ךיז ןלעוו רעדילגטימ יד זַא

 ןעמעלַא ךָאנ .סרעמָאה יד יו ןטסירק עתמא יד וצ רָאנ ,סרעצעהפיוא

 רעשידיי רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ןעוועג ןבעל ץנַאג ןייז ירצונ רעד ךָאד זיא

 ןופ ןבָאה ןדייה יד סָאװ סָאד .דיי ַא יו ןעמוקעגמוא זיא רע ןוא הנומא

 זיא סבָאקיישזד דוד --- .עידעגַארט יד טגיל םעד ןיא ,טָאג ַא טכַאמעג םיא

 ןבָאה סרערעהוצ יירד ענייז .טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע .ליטש ןבילבעג

 ץפיז ַא טימ רע טָאה דלַאב .םינּפ ןייז ףיוא ןסַאמירג יד טגלָאפעגכָאנ

 ןלָאמ רעדָא סעיזוליא ןייק ןכַאמ טשינ ךיז ףרַאד ןעמ -- .טצעזעגרָאפ

 -געטשרַאפ רעקידנעטשלופ ַא ןופ טייוו ךָאנ זיא סע לייוו ,ןשזַאמיא עשלַאפ

 טשינ ךָאנ זיא סַאה-ןסַאר רעשיגָאלַאטַאּפ רעד .ןשטנעמ ןשיוװצ שינעד

 ,טוג זיא סע .סָאד זיא גנונעפָאה ןופ לַארטש ַא רעבָא ,טלצרָאװעגסיױא

 טָאה -- ןכעלקילגמוא ןַא וצ טנַאה ַא טקערטשעגסיוא טָאה למהרבא סָאװ

 -יטשַאב וצ רעווש זיא סע -- .טכיזעג קידנלַארטש ַא טימ ןפורעגסיוא רע

 גנורַאפרעד יד ,טייצ יד .ךעלגעממוא זיא סָאװ ןוא ךעלגעמ זיא סָאװ ןעמ

 ןטכענ ןופ םולח רעד ןָאק טייצ רעד טימ .לכש רעד יװ ןָאטפױא רעמ ןָאק

 עיירפ זיולב ,ָאי .ןגרָאמ ןרענעש ַא רַאפ גנורַאפרעד עקיטנייה ַא ןרעוו

 ..ןבעל סנטייווצ ַא ןעװענַאש ןופ ליפעג סָאד ןבָאה ןשטנעמ

 ךיא -- .דייר יד ןיא ןלַאפעגנײרַא לחר זיא -- רעטרעוו עניימ ---

 ןרעװ רע טעװ ןסקַאוװפיוא טעװ רע ןעוו זַא ,טגָאזעג לָאמעלַא ריד בָאה

 .ענעדיי ַא ךָאד ןיב ךיא .וצ טשינ ךיז ןעמ טרעה רימ וצ רעבָא .שרעדנַא

 -סיוא סבָאקיישזד דוד טָאה -- "חורב םא יכ חוכב אלו ליחב אל, --

512 



 טבָאקיישוד רעגנוי רעד

 ויא רע .טגָאזעג טָאה בייו ןייז סָאװ טרעהעג טשינ טָאה רע .ןפורעג

 ןעועג טשינ ירמגל זיא רע .ןינע ןרעדנַא ןַא ןגעוו טכַארטראפ ןעוועג

 חומ ןייז ןוא ןדנובעגפיוא ןעוועג טנייה ןענעז ןפיל ענייז .קירעפעלש

 ןיײֹרַא גָאט ןזיב ןדער ןוא ןייטש טנָאקעג טציא טָאה רע .רָאלק ץנַאג

 ןייז ןיא טדערעג ןֹוא םיא רעביא ןגעקטנא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה לחר

 | :ןײרַא םיַנּפ

 ןעמ -- .ָאטעג גָאז ַא יז טָאה -- .ןיוש טעיירק ןָאה רעד ,ווייד ---

 -פיוא דלַאב טעװ דניק סָאד .טפעשעג סָאד ןענעפע דלַאב ןיוש ףרַאד

 ,לוקס ןיא ןייג וצ ןייטש

 סבָאקישזד דוד ףיוא ןֹזיווַאב ךיז טָאה עטַאמיױג ענעדירפוצמוא ןַא

 "רַאפ טלָאװעג ןוא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה ןעלגילפ ענייז ןעוו טקנוּפ .םינּפ

 ןגיוצעגרעטנורַא םיא ,בייוו ןייז ,יז טָאה ,ןכייה יד ןיא ןעילפ וצ ךיז ןעמענ

 ןוא לצעט-שַא םענופ רַאגיצ לקיטש ןייז ןעמונעג טָאה רֹע ,דרע רעד ףיוא

 דניק סָאד .ןייטשפיוא דלַאב טעװ דניק סָאד ,ָאי; :ןָאטעג ץפיז ןרעווש ַא
 *..לוקס ןיא ןייג ףרַאד

 טָאה םינּפ ןייז .סעצײלּפ סבייא ןופ ּפָארַא זיא גרָאז טימ גרַאב ַא

 ןַאלָאיל וצ טלכימשעג טָאה רע .טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא ןטכיױלעגנײרַא

 רעטָאפ ןייז זַא ןלַאפעגנײא טשינרָאג זיא םיא ,לרוחב-הווצמ-רב ַא יו

 "גיא ַאזַא ןבעגנײרַא טעוװ ןוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןינע םעד ןעמענפיוא טעוו

 ייב .גנַאג ןעקנַאדעג ןייז טימ טמיטשעג דָארג טָאה סָאװ עיצַאטערּפרעט

 ןיז ןיא טָאה רע .ןַאטנַאּפס ןעמוקעג ענייז ןעגנולדנַאה יד ןענעז םיא

 טמוק סע רעכלעוו רַאפ ,ךַאז טרעדנוזַאב ןייק ןעזעג טשינ גנוריפפיוא
 קרַאטש יז ןוא טנַאה סבייא ןעמונעגנָא טָאה ַאלָאײל .לקעב ןיא פינק ַא םיא
 ,ךיירפ ןוא תחנ ןופ ןטכיולעג טָאה םינּפ ריא ,טקירדעג

 לקיטש סָאד ןדנוצעגנָא ןוא ןָאטעג ץפיז ַא דוד טָאה -- ,לחר ָאי --

 ןביוהעגנָא טשינ טָאה רע ,ןּפיל ענייז ןשיװצ טקעטשעג טָאה סָאװ ,רַאגיצ

 רַאגיצ םעד טגײלעגקעװַא קירוצ רָאנ ,ןעוועג זיא עבט ןייז יװ ןרעכיור
 .לדיל שידיי ַא ןעמורברעטנוא ןביֹוהעגנָא ןוא לצעטישַא םעד ףיוא
 :בייוו ןייז וצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה דלַאב

 ..גָאט א ךָאנ זיא ןגרָאמ ,לחר ,םוק ---
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 סנייא לטיּפַאק

 ייווצ לטיּפַאק

 יירד לטיּפַאק

 ריפ לטיּפַאק

 ףניפ לטיּפַאק

 טקעז לטיּפַאק
 ןביז לטיּפַאק

 טכַא לטיּפַאק

 ןיינ לטיּפַאק

 ןעצ לטיּפַאק
 ףלע לטיּפַאק

 ףלעווצ לטיּפַאק

 ןציירד לטיּפַאק

 ןצרעפ לטיּפַאק

 ןצפופ לטיּפַאק

 ןצכעו לטיּפָאק

 ןצעביז לטיּפַאק

 טלַא הניא

 לייט רעטשרע

 ןבעל זָאלגרָאז ,ךעלקילג ַא

 סבָאקיישזד בייא

 2. . טייהדניק סבייא

 ./ . גרָאז סעמַאמ-עטַאט

 . עטבילעג עטשרע סבייא

 .  גוװיז ןייז טנגעגַאב בייא

 ךיז ןענגעזעג בייא ןוא אלאייל

 2... םײהַא טמוק בייא

 קלָאפרָאּפ ןגנוי ןרַאפ תילכת ַא

 ןבייא רַאפ יטרַאּפ-זירּפרויס ַא

 לייט רעטייווצ

 ןסױטשרַאפ ןרעװ ןופ קערש יד

 . בולק רעד ןוא ףאלוא קינ

 דגַאי ףיוא טשינ טייג בייא סָאװרַאפ

 . טנעדיזערּפ םעיינ ַא ןגעוו גרָאז יד

 יד -- םירבח יד ,םוקילבוּפ סָאד זיא בייא

 יי כי ןרָאיטקַא

 . טָאבָאר רעטלַאװ ןוא ידערקעמ רעמָאה

 . "ךיי, טרָאװ ןופ ןעמינָאניס

 . ןדַארעמַאק סבייא ןוא רעלטעצַאק

 םעד ןעמיטשַאב טעװ שיפ רעטסערג רעד

 , : . , : טנעדיזערּפ
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 :"הרונמה, גַאלרַאפ ןיא רעכיב ענענישרעד טנייה-זיב

 .לדיימ א ןופ ךובגָאט --- קנַארפ ַאנַא

 .ָאטעג רעשזדָאל ןופ ךובגָאט -- קנַארפ .ש

 .דנעב 2 ָאגַאװישז רָאטקָאד -- קַאנרעטסַאּפ סירָאב

 (לעווָאנ-לארשי 18) רענרעד ןשיװצ זיוה סָאד -- ןַאמ .מ

 -נייוועגמוא ןַא ןופ עטכישעגסנבעל) ןוירוג-ןב דוד -- ןָאשזד טנעס טרעבָאר

 .(ןעטנעמ ןכעל

 ,לייט עט-1 ,תונורכז -- טרעכיױו לאכימ

 ,לייט עט-2 תונורכז ,עשרַאװ -- טרעכייו לאכימ

 .ףליהניילַא עשידיי -- טרעכייו לאכימ

 .םיקידצ יד ןופ רעטצעל רעד --- טרַאב-ץרַאווש יעדדִנַא

 ,רעדיל ,םוהת רעביא םולח טימ -- דוהנש המלש

 טרָאװרָאפ ַא טימ ,רעדניק טרעדנוה עניימ -- ןַאמרעבליז-רעלכיק ַאנעל

 .ױרפ טטנעדיזערּפ-לארשי -- יבצ-ב תיאני לזר ןופ

 .ןַאמָאר רעשירָאטסיה ,ךלמה המלש -- ןידרָאג אבא

 .ערעל ןוא ןבעל ןייז ,השמ -- ןידרָאג אבא

 ,שיערבעה -- .(רוטַארעטיל ןגעוו ןעייסע) תורפס לע תוסמ -- סעיטיוו השמ

 ןיא רעדיל) ,(ןטרָאג ןיימ ןופ תוריּפ) ינג ירּפ -- ווָאקינרעיּפַאּפ ףסוי
 .(עיערבעה

 .עפמעק ןוא רעביירש ַא ןופ ןבעל ַא .ַאלָאז לימע -- ןַאמעניצ בקעי ד"ד

 .(דנָאפ ןַאמוינ-ףלָאדַא ךרוד טרימערּפ)

 .(עיערבעה) .תוברחנ תוליהק 100 ינפ לע עסמ .םלועילת -- ןינַאצ .מ

 .שידיי-תירבע .עטיל דנַאלמייה ןיימ --- יתרֹוכמ אטיל -- בירק םהובא

 ךיא סָאװ ,רעביירש ןוא ןעייסע .זיוה ןגייא ןופ -- ןיטשנַארב לאקזחי

 .טנעקעג בָאה

 ,דנַאב רעט-2 .ןזרעפ עטלמַאזעג .בָאג ןוא בָאה ןיימ -- שעטַאקט למיז ריאמ

 .זעיערבעה) שיזיוצנַארפ ןופ .םימשה םד -- שטיװַאר רעטַאיּפ

 .(םעיערבעה) תינאידיורפ היגולוכיספ .אוהו ינא -- םשרב .ר רי"ד

 ,((שעיערבעה) השרַאו וטיג דרמ --- ךבריוא לחר



 ,(שילגנע) ןַאמלזומ --- יקסנַאליש בד

 ןדיי-סתס ןוא סיַאבַאר ,םינבר .ןדיי ןבעל ױזַא -- ןַאמרעטּפעה םהרבא ברה

 .עקוועלירתכ רענַאקירעמַא ןיא

 ןשטנעמ עסיורג ןגעוו ןעייסע עניילק .לַאװק-טלעוו ןופ -- ןרָאקדלָאג .י

 | .קרעוו ןוא ןבעל .ןַאמצייוו םייח -- ןתסוב .א

 ןַאמָאר ,סבָאקיישזד רעגנוי רעד -- רעגניז בקעי

 ,רעביירש ענעמוקעגמוא .ןטערטרָאּפ רעשזדָאל --- ןרָאקדלָאג .י

 : קורד ןיא רעכיב

 .וענייא ךָאנ ןוא םירופיס 7 .ןטרָאד ןופ ןוא ןענַאד ןופ -- ןונגע י .ש

 ןַאמָאר רעשירָאטסיה .יבצ יתבש -- גרעבנעזָאר .ש

 .רעדנעל עטייוו ןיא ןדיי טימ --- סעקשָאש .ח ר"ד

 .(שיערבעה) סעקשָאש םייח 'ר לש ואולמו םלוע -- סעקשָאש .ח ר"ד

 .ןַאמָאר .ןעוועג ייז ןענעז ריפ -- רעזייב .א

 .ךעליירפ ףיוא לארששי .ןגיולפעג ןוא ןגיוטשעג -- טַאלּפָאג .א

 .(עיערבעה) הקיסומה ריע םילשורי -- ירושג .ש .מ

 .דוַאב רעט3 ,תונורכז .המחלמ -- טרעכייו .מ ר"ר

 ((טיערבעה) הּפמאּפה תוברעב -- ןייטשפא .ב

 :ןופ טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ גנוטײרּפשרַאפ עלַארטנעצ

 .רעדנעב 2 ,ךוברעטרעוו רעשידיישיערבעה רעלופ -- ןינַאצ .מ

 .ןסעומש עקידתבש -- ןינַאצ .מ

 .רוד ןיימ ןופ --- םיובנירג קחצי

 .טעװעטַארעג ךיז טָאה רענייא -- ןעיילש עזעוהי

 ,דנעב 2 ,סודָאזקע -- סירוי ןַאעל

 ,רָאא עטוג 7 עניימ -- ווָאלרעּפ קחצי

 ,ץײרקנקַאה ןופ שטייב יד --- לעסַאר דרַאל

 .עטסדמושמ יד -- רואינש .ז

 ,הזה-םלוע גָאט ַא -- רואינש .ז

 ,1963 ,לארשי ןיא רעביירש עשידיי יד ןופ ךַאנַאמלַא

 ,איבנ רעד -- שַא .ש



 : רעגניז בקעי ןופ רעכיב

 ףיוא טיובעג .סענעצס טכַא ,ןטקַא 2 ןיא עמַארד ַא - ןָאמַאלַאס םייח

 .עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןטקַאּפ עשירָאטסיה

 ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ עמַארד ַא -- םולח ס'מירמ

 ןשידיי ןקיטציא ןופ ,ןעמַארד 12 ןופ ךוב ַא -- ןטפירש ץעשיטאמארד

 .עקירעמַא ןיא ןבעל

 .קורד םוצ טיירג

 ,עמַארד ,דרע רעדמערפ ףיוא

 ,עמַארד ,רעירַא רעד ןוא רעװסַאהַא

 .עמַארד ,רעטומ יד

 ,ןַאמָאר ,טאנענער רעד

 .ןעגנולייצרעד ךוב ַא

 .ןעייסע ךוב א

 .תומכח ,ןעמַאידיא ,רעטרעווכירּפש ךוב ַא




