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 סנייא לטיּפַאק

 "לעוו ךרוד ,ןליױּפ ןייק עיזעלש ןוא ןסקַאז ןופ ןגעוו עקידמַאז יד ףיוא
 ָאּפַאנ רעד ךָאנ עטנערבעגּפָא ןוא עבורה ,ךעלטעטש ןוא רעפרעד ,רעד
 טימ ןרופ ערעדנַא'ס ךָאנ סנייא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,המחלמ רעשינָאעל
 .ןכַאז ןוא רעדניק ,רעבייוו ,רענעמ

 יָצגֹּפָא ןבָאה ,םיצירּפ יד ןופ ןפַאלקש-בייל יד ,םירעיוּפ עשיליוּפ יד

 וצ טנעה יד קידנביוהרַאפ ,ןוא דלעפ ןטימ ןיא סרעקַא ערעייז טלעטש

 ןעלּפַא עיולב ,ענעגיוצעצ טימ ייז ןבָאה ,ביוטש ןוא ןוז רעד רַאפ ןגיוא יד
 "נָא ןבָאה סעטרעיוּפ יד .ןשטנעמ ןוא סנגָאװ עדמערפ יד טכַארטַאב גנַאל
 עטיור יד טקוררַאפ ןוא "סעקיטָאמ, יד ףיוא טנעה יד טימ ךיז טרַאּפשעג
 עזיולב ןיא רעדניק עקירָאה-סקַאלפ יד .ןעז וצ ידכ ,ּפעק יד ןופ ךעלכיט

 יד רַאפ סױרַא ,טניה יד טימ ןעמַאזוצ ,ןענעז ךעלדמעה ענעטנווייל-בָארג

 ײרעליבעג ַא טימ ןוא ךעלביטש-דרע יד ןופ ןטיולּפ עשיפרָאד ענעטכַאלפעג

 סעמשטערק עשיפרָאד עשידיי רַאפ ,עקידנזיירכרוד יד טנגעגַאב יירשעג ןוא
 -תיציצ ןיא ןוא ךעלהאּפ עטלזיירקעג ,עצרַאװש טימ ךעלעגניי עשידיי ןענעז
 טימ ןוא ןריט יד רַאפ ןענַאטשעג ךעלזיוה ענעסירעצ יד ףיוא ךעלתופנכ
 סָאװ ,סנגָאװ יד טכַארטַאב ןגיוא עטשודיחרַאפ ןוא עצרַאװש ענעסירעגפיוא
 ,סיוארָאפ ןוא םַאזגנַאל ,ייר רעגנַאל ַא ןיא ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 ןופ סנירעקנעש יד ,סרעטומ ערעייז ןפורעג ייז ןבָאה -- !עמַאמ --
 !עמַאמ ,ןעז םוק -- .סעמשטערק יד

 ןרָאפעג ןגעװ עשילױוּפ יד רעביא ןענעז ןשטנעמ ןוא ןרופ ענדָאמ
 טשינ ןענעז ןרופ יד .ןעזעג ןטלעז ןליוּפ ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,עכלעזַא
 טימ ,עלָאמש ןוא עגנַאל-שיפרָאד ןייק טשינ ; ענייש-שיצירּפ; טשינ ןעוועג
 .שידיי ןיק טשינ ;םירעיוּפ יד ןצונ סע יװ ,ןטייז עדייב ןיא סרעטייל
 טשינ {סרעמע עקידנעגעהכָאנ ןוא ןטייז עטעטַאלרַאפ טימ עשעלָאגעלַאב
 יד ןיא דרעפ יד ךיוא .סרעטיימורט ןוא דרעפ ריפ טימ סנגָאװ:טסָאּפ ןייק
 ןוא ןסַאּפ ,ךעלרעדעל ךס ַא טימ ,טנַאּפשעג שרעדנַא ןעוועג ןענעז סנגָאװ
 ןענעז שרעדנַא רָאג רעבָא .טשינ סע ןעמ טעז ןליוּפ ןיא סָאװ ,סנעמיר
 ןרָאפעג ןרופ יד ףיוא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןעוועג

 עכיוה ערעווש טימ ,עטיירב ןרופ : ןרופ יד ,ןעוועג ייז ןענעז ןדישרַאפ
 "עגנעמַאזוצ-טכעלש ,עטכייל ןרופ ןוא ,טנַאּפשעג דרעפ עטוג ןיא ןוא רעדער
 ,ךַאד ַא ןוא טנעװ טימ ,רעזייה-ןרופ ;טּפעלשעג לדרעפ ןייא ןופ ,עטלעטש
 ןרופ ןוא ,טייל-קריצ ןוא ןטנַאידעמָאק עקידנרעדנַאװ עכלעזַא ןבָאה סע יו
 ןרופ יד ןשיווצ .רענייגיצ ןצונ סע יװ ,ןפייר ףיוא טקעדַאב טנווייל טימ
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 עסיורג ייווצ ןופ טריפעג ,ךעלעגעוו עניילק ןפרָאװעגכרוד ךיוא ךיז ןבָאה
 ןַאמ טנַאּפשעגניײא זיולב ןעוועג ןענעז סע עכלעוו וצ ,ערעדנַא ןוא ,טניה
 ןטניה ןופ טּפוטשעגרעטנוא ןבָאה רעדניק ןוא ,בייוו ןוא

 ןענעז סע .ערעייז םיטַאבעלַאב יד ןעוועג ןענעז ןרופ יד וצ ךעלנע
 ןשטייד עקיכיײיב ,עטעפ רעזייה-ןרופ יד ףיוא טגיילעגרעדנַאנופ ןגעלעג
 ןלַאה ןפיוא ןוא טלָאגעג ייז ןענעז טנרָאפ ןופ סָאװ ,דרעב עדנָאלב טימ
 ןיא ךעלרעגייז טימ ןוא רעליימ יד ןיא סעקלול טימ רענעמ ,ייז ןסקַאוװו
 ןיא רעבייו ,סעקשטייד עטכיײלַאב טערָאּפעג ךיז ןבָאה ייז ןבעל ,ןשַאט יד
 ןלָאז ענעלָאװ:טיור יד ףיוא ךיש ענרעצליה ןיא ןוא ּפעק יד ףיוא ןביוה
 ןכַאז טימ לופ ןעוועג ןענעז סנגָאװ עקיזָאדיד .סיפ טימ טליפעגסיוא
 ןגינעק עשטייד ןופ ןכיטשרעּפוק ,ןעיירעבעוו רעקיטש ,רעדיילק ,טנַאװעגטעב
 יטעבעג עכעלטע טימ ןוא לביב ַא טימ ךיוא ױזַא ,ןגירק עכיירגיז ןוא
 ןעשטַאדרַאק טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה סעקשטַאק ןוא רעניה ,זדנעג ,ךעלכיב
 ןיא ןעגנורּפשעג ןוא טעשטשיּפעג ןבָאה סעקילָארק ,ןגייטש ערעייז ןיא
 "נובעגוצ קירטש טימ ןסיורד ןופ .טעשטיווקעג ןבָאה ךעלמירזח:םי ,ייה
 ןוא עקיד ,יק עכעלטע וצ ןענַאגעגטימ ןענעז ןטניה ןופ ןגָאװ םוצ ענעד
 .עקידרעטייא-סיורג

 ןוא רעגָאמ ױזַא ןעועג ןשטנעמ יד ןענעז סנגָאװ ערענעלק יד ןיא
 "יובעג ,ייז ןבָאה סָאװ ,ערעייז ךעלדרעפ ענלצנייא יד יו ,טעװערַאהרַאפ

 ,יק ענלצנייא יד .ןגעו ערעווש יד רעביא טּפעלשעג ,דרע רעד זיב ענעג
 ןיא .קיקלעמ-קינייו ןוא ןוא רַאד ןעוועג ןענעז ,ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז סָאװ
 יד ןוא עמַאמ-עטַאט .ןסעזעג רעדניק עניילק יד זיולב ןענעז סנגָאװ יד

 ,דָאר ַא טּפוטשעגרעטנוא ,טייז רעד ייב ןעגנַאגעגטימ ןענעז רעדניק ערעטלע
 ,דרעפ ןפיוא ןגירשעג

 עטסמערָא יד ןעוועג ןענעז סעװרָאב ןוא קירעגנוה-בלַאה ,טרעטַאמרַאפ
 יז רעדָא ,טנָאּפשעג טניה ןיא טריפעג רענעגעוו עניילק ערעייז ןבָאה סָאװ
 ןבָאה ,ךעלקעּפ עמערָא עכעלטע ןוא רעדניק רעסיוא .טּפעלשעג ןײלַא רָאג

 רעצימיא זַא ןטלעז .סעקילָארק ןוא רעניה עכעלטע וצ טָאהעג זיולב ייז

 יעג ךיילג ןענעז רענעמ יד טימ רעבייוו יד .גיצ ַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה

 .ןדנובעג ןגָאװ םוצ קירטש טימ ,ןַאּפש ןיא ןעגנַאג
 סניײאצלַא ,טַאהעג טָאה רערעדנַאװ יד ןופ רעדעי סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 ןופ לוטש-בעוװו ענרעצליה ַא ןעוװעג זיא סָאד ,רעמערָא ןַא יצ רעכייר ַא
 ןדנובעגנעמַאזצ קירטש ןוא ןעגנַאטש ,רעצלעה עקיטַאלג

 -רַאפ ןבָאה -- !סוטסירכ סוזעי ןופ ןעמָאנ רעד טביולעג ןייז לָאז ---
 ןיהואוו --- .טסירגַאב רערָאפכרוד יד סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ עקידנעייגייב

 | ?ןשטנעמ ,סָאד ריא טרָאפ

 טשינ ךיוא ,גנוסירגַאב רעד ףיוא טרעפטנעעג טשינ ןבָאה עדמערפ יד

 .ןרָאפ ייז ןיהואוו טגָאזעג
 !טָאג סירג -- .טגָאזעג זיולב ייֵז ןבָאה -- !גַאט ןעטוג --
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 -סיוא ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ טרָאװ ןייק ןבָאה םירעיוּפ עשיליוּפ יד
 | .ןגיּפשעג

 -- .טמלצעגרעביא ךיז ןוא זייב טמורבעג ייז ןבָאה --- ! רענידנצעג --
 .טשינ סע טײטשרַאפ טרָאװ שילױטַאק ןייק

 ,טדערעגפיונוצ עדמערפ יד טימ ָאי ךיז ןבָאה סערַאמשטערק עשידיי יד
 -רעטנוא ,ןעורוצּפָא סעמשטערק יד ןיא ןדַאלעגנייא שידיי ןיא ייז ןבָאה יז
 ,ןעמונעגנָא טשינ גנודַאלניײא יד ןבָאה עדמערפ יד רעבָא .ךיז ןטלַאהוצ
 -נורטעגסיוא ,םירעיוּפ עשיליוּפ יד יו ,טיװָאקָא לריטַאװק ןייק וליפַא טשינ
 ווא ןרופ יד ןיא טקיטכענעג ,סנגייא ךיז טימ טַאהעג ץלַא ןבָאה ייז .ןעק
 .געוו ןיא ןשָארג ןייק ןבעגעגסיוא טשינ

 רָאפעג ןליוּפ ןייק ,ןרעמ ןופ לייט ,דנַאלשטייד ןופ רעבעוו ןענעז סָאד
 ,ןצעזַאב ךיז

 ,קיניײװ טיורב ןוא ןעוועג ךס ַא ןשטנעמ ןענעז דנַאלשטייד ןיא םערָאװ
 טשינרָאג ןענעז תורוחס ןייק רעבָא ןעועג ךס ַא טיורב זיא ןלױּפ ןיא
 .עגסיוא טנוויל עבָארג ךיז סקַאלפ ןופ ןיילַא ןבָאה םירעיוּפ יד .ןעוועג
 ןוא ענעלָאװ ,ענלוונייב ןגָארט סָאװ,; ןשטנעמ עשיטָאטש יד רעבָא - .ןענוּפש
 סָאװ ,ץלַא ,ןפיוק תורוחס עשידנעלסיוא טזומעג ןבָאה ,ןפָאטש ענעדייז
 ,גנורעקלעפָאב רעד רַאפ טנַאװעג ,גנודיילק ףיוא טפרַאדעג טָאה דנַאל סָאד
 ןופ טּפיוהרעביא ,דנַאלסיױא ןופ טכַארבעג ןדיי יד ןבָאה ,ײמרַא רעד רַאפ
 ןוא ןבילבעג טשינ דנַאל ןיא ןיא טלעג סָאד .לסייו רעד טימ גיצנַאד
 "וצ ןוא ןרָאװעג טקישעגסױרַא דנַאלשטייד ןייק ןלױּפ ןופ ןענעז ןטנעגַא
 ןגירק ןלעוװ ייז ואוו ןליוּפ ןייק ןעמוק וצ ,רעבעװ עשטייד יד טדערעג
 ןפיוקרַאפ טוג ,ןבעווסיוא ןלעװ ייז סָאװ, תורוחס יד ןלעװ ייז ,טסיזמוא דרע
 ,טעז רעד וצ טיורב ןבָאה ןלעװ ייז ןוא

 טריפעגטימ ךיז טימ ץלַא ןבָאה ,וצרעד םירעוּפ עבלַאה ,רעבעוו יד
 רעדניק ןסיימש וצ קישטנַאק ַא ןופ ,ץַאק ַא זיב ןוה ַא ןופ ,דנַאל םעיינ ןיא
 ןזייא-רעקַא ןַא זיב קיטנוז ןיא ןליּפש וצ עקינָאמרַאה ַא ןופ ,לדניּפש ַא זיב
 "ץג-גנַאל ןרָאפעגכָאנ ןענעז סנגָאװ ערעסעב ןיא .דרע יד ןטעברַאַאב וצ
 .סעטָארּפ םייב ןטלַאהרעד וצ ,רעדניק ןוא בייוו טימ ןרָאטסַאּפ עטעדיילק
 רעד וצ ןוא דנַאל ןשילױטַאק ןדמערפ ןיא ףָאש ערעייז ןביולג ןשיטנַאט
 םוצ ןוא טָאג וצ טייקינעטרעטנוא ןיא ןוא ןביולג ןיא רעדניק יד ןעיצ
 .רעזייק

 ,עשרַאװ ןופ טנגעג רעד וצ ,דנַאל-ךַאלּפ םוצ עדמערפ יד ןבָאה ןגיוצעג
 ,וָאקָארטעיּפ זיב שזרעגז ןוא ץינַאיבַאּפ ןופ ,שילַאק זיב ווָאדרַארישז ןופ

 םייב טגיל סָאװ ,שזדָאל לטעטש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ייז ןופ לייט ַא
 ועװ ןפיוא ,לטעטש ןופ טייז ַא ןיא .ַאקדול לרעסַאװ ןקידנעייטש ןלָאמש
 ,ךעלזייה טיובעגסיוא ךיז עדמערפ יד ןבָאה ,רעדלעוװ-ענסָאס וצ טריפ סָאװ
 .רַאפ ,רעמענורב ןבָארגעגסױא ,לּפָאטרַאק טצעזרַאפ ,רענטרעג טצנַאלפרַאפ
 .ןלוטש-בעװ ענרעצליה ערעייז טלעטשעגקעװַא ןוא האובת טייז
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 ןפרָאװעגרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוריגער עשיליופ יד טָאה רַאפרעד
 ,סעיגעליווירּפ עלַא יײז ןבעגעג ,ןלױּפ ןופ גינעק םעד ,רַאצ ןשיסור םעד
 ןרָאא עטשרע יד ייז ייב ןענָאמ וצ טשינ :טרעדָאפעג ןבָאה ייז רָאנ סָאװ
 ייא ייז ןרעטש וצ טשינ ,רעטילימ ןיא ייז ןעמענ וצ טשינ ,ןרעייטש ןייק
 וצ טשינ ךיוא ןוא ,ךַארּפש ןוא ןטיז ,עיגילער רעשיטנַאטסעטָארּפ רעייז
 ןעמ סָאװ ,שודָאל ייב טרָא-ןיואוו םעיינ רעייז ןיא ןדיי ןייק ןעניואוו ןזָאל
 סָאד .ףלעו -- ןשילױוּפ ןיא טײטַאב סָאװ ,"יקליוו; ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה
 עקיטסָארּפ יד ןיא ףלעװ טּפָא ךיז ןבָאה טרָאד לייוו ,רַאפרעד ןעוועג זיא
 .ןזיוועג געט

 קיטייז ַא ןיא ,עלעטעטש ןיא טניואוועג ןבָאה ןדיי םינינמ עכעלטע יד
 .טרעדיינש בור'ס ייז ןענעז ןעוועג ."?סענַאשטשעימ, יד ןשיװצ עלעסעג
 ייב ןעיינ ןזָאל ךיז טפרַאדעג ןבָאה םיוג יד לייוו ,עקַאט םעד בילוצ סָאװ
 ןדי ערעדנַא שטָאכ ,לטעטש ןיא טזָאלעגנײרַא ייז ןעמ טָאה ,םישובלמ ייז
 ןעניואו טזָאלעג טשינ טרָאד ןעמ טָאה

 -פיונוצ ךיז ןענעז ייז ואוו ,לביטש ןגייא ןַא ,ךעצ ַא טַאהעג ןבָאה ייז
 ןכעצ עשיאיוג יד סָאװ ,הרצ רעדעי ןגעוו ךיז ןטַארַאב וצ ידכ ,ןעמוקעג
 -עג ַא שיט ַא ףיוא ןענַאטשעג ךיוא זיא לביטש םעד ןיא .ןָאט ייז ןליוו
 טָאה סע ןכלעוו ןיא ,לטסעק ַא וצ ךעלנע ,שדוק-ןורא רענרעצליה:-ךעלנייוו

 ןייק .טנװַאדעג ךיוא ןדיי יד ןבָאה ןטרָאד .הרות-רפס עטלַא ןַא טורעג
 תולאש .םלוע-תיב ןוא הווקמ ןייק טשינ ךיוא ,טַאהעג טשינ ייז ןבָאה בר
 יד וצ ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,דמלמ ןשיפרָאד םייב טגערפעג ןעמ טָאה
 ןַאמ רעד יז טָאה ,הווקמ ןיא ןייג טפרַאדעג טָאה ןירעדיינש ַא ןעוו .רעדניק
 ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ןוא ךייט םוצ לטעטש םעד רעטניה טריפעגסיורַא
 טקַאהעגפיוא ןעמ טָאה רעטניו .ןעּפעשט טשינ יז ןלָאז םיצקש זַא ,ריא
 .טלבוטעג ךָאל-זייא ןטלַאק ןיא ךיז ןבָאה רעבייוו יד ןוא קַאה ַא טימ זייא סָאד
 ,ץישטנעל הליהק רעד וצ רופ רעשרעיופ ַא ףיוא טריפעג ןעמ טָאה תמ ַא

 ,טרעהעג ןבָאה שזדָאל עלעטעטש ןיא ןדיי יד רעכלעוו וצ
 סרעדיינש יד ,הליהק רעצישטנעל רעד טימ טבעלעג טכעלש ןבָאה ייז

 -יא ,טײלעמערָא ןדיי ךס ַא ןעוועג ןענעז ץישטנעל ןיא םערָאװ ,שזדָאל ןופ
 ןופ טרעגנוהעג, טיורב ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סרעדיינש טּפיוהרעב
 סרעדיינש יד .סעטָאּפַאק עיינ ךיז ןכַאמ ןדיי ןעוו ,ןטייווצ ןזיב ןמז ןייא
 ןבָאה סרעדיינש רעצישטנעל יד ןוא ,ןעגנַאגעג רעסעב סע זיא שזדָאל ןיא
 רעשזדָאל יד .רעקיליב רַאפ ןטעברַא שזדָאל ןייק הבנגב טּפַאכעגרעבירַא ךיז

 רַאפ טרסמעג ןבָאה ,טיורב רעייז רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה סָאװ ,סרעדיינש
 ,סעשטַאטרַאּפ ןענעז ייז זַא ,עיינ יד ףיוא לטעטש ןיא טקעפערּפ-רעטנוא םעד
 -רַאךעצ ענעסעזעגנייא יד ןופ הסנרּפ יד עילַאק ןכַאמ סָאװ ,סעקינטוטַאל

 סָאװ ,השקב רעטסקינעטרעטנואלַא רעד ןיא .ןרעייטש ןלָאצ סָאװ ,רעטעב

 םעד רַאפ טכיל ףיוא בלח ןעוועג בדנמ ךיוא ייז ןבָאה ,ןבעגעגנָא ןבָאה יז

 טנוזעג ןרַאפ טָאג ןטעב דימת ןלעװ ייז זַא ,טקידנערַאפ ןוא רעטסיולק
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 טקישעג טָאה טקעפערפ-רעטנוא רעד .טקעפערּפ םעד רַאה ןקיטכיל ןופ
 רעש ייז ייב ןעמונעגוצ ןוא סעקינשזַארטס ענייז סרעדיינש עדמערפ יד וצ
 טָאה ,לטעטש ןיא הבנגב ןעמוקעג לָאמַא ךָאנ ןענעז סָאװ ,יד ,ןזייא ןוא
 .טקישעגסױרַא ןוא ןסימשעגּפָא ,קירטש ןיא ןדניב טזָאלעג ןעמ

 ןייק ןבָארגַאב טלָאװעג טשינ הליהק רעצישטנעל יד טָאה רַאפרעד

 ןבָאה סרעדיינש יד זיב ,שזדָאל ןופ ןריפ וצ טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,תמ
 סרעדיינש רעשזדָאל יד .טכער יד םיא ןָאט רַאפ לדנער ַא טלָאצַאב טשינ

 ןבָאה .ץישטנעל ןייק טַאטע-הליהק ןלָאצ וצ טרעהעגפיוא סעכ רַאפ ןבָאה

 רענלעז ןלעטשניײרַא לָאז ןעמ ,תוכלמ םייב טלעוּפעג טייל-הליהק רעצישטנעל
 ,ןבוטש יד ןיא סרעדיינש רעשזדָאל יד וצ

 ןסעגעג ,ןעמייה עשידיי יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה רענלעז עשיאיוג יד
 עסואימ טדערעג ,טימרעד ריזח ןטינשעג ןוא רעסעמ רשכ ַא טּפַאכעג ,תופירט
 -קָאש ייז יו ,ןדיי יד טָאּפשעגכָאנ ןוא תובקנ יד טימ ךיז טעּפעשטעג ,דייר
 רָאט ןעמ ןעוו ,חסּפ טקורעגוצ ךיז טָאה וצרעד .ןענעװַאד םייב ךיז ןעל
 רעשזדָאל יד ,קידצמח ןכַאמ ןענָאק ייז לייוו ,בוטש ןיא םייוג ןייק ןטלַאה טשינ

 ךס ַא ןבָאה ייז שטָאכ ,טעבֹרַא יד ןגײלקעװַא טזומעג ןבָאה סרעדיינש
 ןיק קעװַא ןוא ,אגח וצ םייוג יד רַאפ ןכַאמ קיטרַאפ טפרַאדעג רעדיילק
 ,ןבוטש ערעייז ןופ רענלעז יד ןעמענוצ לָאז ןעמ ,בר םעד ןטעב ץישטנעל

 יד ןעמענוצ טלָאװעג שרעדנַא טשינ ןבָאה טייל -להק רעצישטנעל יד

 ןקָאז עזיולב יד ןיא הליחמ ןטעב טשינ ןלעװ סרעדיינש יד זיב ,רענלעז
 ענעסירעצ יד ןיא ןייטש ןבילבעג ,לוויטש יד ןָאטעגסיוא ןבָאה סרעדיינש יד

 טלָאצעגּפָא ייז ןבָאה ךָאנרעד .טייל-להק יד ייב הליחמ ןטעבעג ןוא ןקָאז

 "רפס רעד רַאפ בר םעד ףכ-תעיקת ןבעגעג ןוא הליהק רעד רַאפ ןזניצ יד
 ןבעגרעביא טשינ סרעדיינש רעצישטנעל יד רעמ ןלעוו יז זַא ,תודע ןוא הרות
 : ,טנעה עשיאיוג ןיא

 סרעדיינש רעצישטנעל .רענלעז יד ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה טלָאמעד
 .שזדָאל ןייק ןעיצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 יז ןבָאה ,ןסעזעג ןענעז ןשטייד יד ואו "סעקליווע יד ףיוא רעבָא
 -ליווע יד ןייגייברַאפ לָאמַא טגעלפ דיי ַא ןעו .ןצעזַאב טרָאטעג טשינ ךיז
 -עגנָא ,רענייטש ןפרָאװעגכָאנ יז ךעלמיצקש עקירָאה-סקַאלפ ןבָאה ,"סעק
 :ןגירשעגכָאנ ןוא טניה יד טצייר

 יי! עדוי ,ּפעה ,ּפעה ---



 ירוצ לטיּפַאק

 סָאװ ,יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר להקה שאר ןוא רחוס רעשזדָאל רעד
 ןרָאפ טגעלפ רע לייו ,רעגיצנַאד שרעה םהרבא 'ר ןפורעג םיא טָאה ןעמ
 םיחבז ארמג רעד ייב ןסעזעג זיא ,גיצנַאד ןייק סנדייז ןוא סנלָאװ ןפיוק

 -עג ,רעצרַאװש ,רעגנַאל ןייז ןופ רָאה ןגיוצעג ןוא רעטגרָאזרָאפ ַא רעייז
 ,דרָאב רעטכיד

 ןשטייד יד שטָאכ םערָאװ .ןיינ ,הסנרּפ בילוצ טגרָאזעג טשינ טָאה רע

 טשינ ,טָאטש ןיא ןעניואוו רָאי קילטנעצ עכעלטע ךָאנ ,ןבָאה שזדָאל ןיא

 יז ןזָאלעגוצ טשינ ןוא "סעקליוו; יד ןיא ךיז וצ ןדיי ןייק טזָאלעגניײרַא
 ײשידי עשּפיה ַא טרָאד ןכיגניא ןגעווטסעדנופ זיא ,ךעצ ןשירעבעוו םוצ
 הוקמ ַא ,ןלוש ,םיטחוש ,ןייד אי בר ַא טימ הליהק ַא ,ןסקאוועגסיוא הליהק
 .טבעלעג ןוא טנידרַאפ ,טלדנַאהעג ןבָאה שזדָאל ןיא ןדיי .םלוע-תיב ַא ןוא

 ןיא ןשטייד יד ,טכַאמעג טעברַא עבָארג ןוא עטכעלש רעייז ןבָאה יז

 ןופ םיצירּפ יד ןרָאװעג ןלעפעג טשינ ןענעז סָאװ; טנַאװעג ערעווש ,ןלױּפ
 ענייפ ,עטוג ,טייל עכייר ןוא ןרַאטינגיד ,ןריציפָא יד טשינ ךיוא ,רעטיג יד
 ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה טעמַאס ןוא סנדייז עקיצנַאלג ,סנלָאװ עניד ,תורוחס

 -טסָאּפ טימ ןרָאפעג ןענעז םידיגנ-ןדיי ,דנַאלסיוא ןופ ןעגנערב טזומעג
 ערעייט ןוא ,גיצפייל ,גיצנַאד ןייק ,ןענַאב עטשרע יד טימ ךיוא ,סנגָאװ
 "עג ,רענלעז'ץענערג יד טימ ןעמַאזוצ ,ןבָאה עמערָא .טכַארבעג ןפָאטש
 -רַאפ טוג רעייז ןוא טפיקרַאפ ,ןצענערג עשטייד יד ךרוד תורוחס טלגומש
 רעביא עסעװרָאב ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ,רעפיול ,רעייג-ספרָאד עשידיי .טניד
 וופ לָאװ יד םירעוּפ יד ייב טפיוקעגפיוא ,ןגעו עשירעיוּפ עקידמַאז יד
 ןבָאה סָאװ ,םירחוס יד וצ שזדָאל ןיא יז טפיוקרַאפ ןוא ןסּפעש ערעייז
 סָאװ ,םירעױּפ יד ,ןטעברַאוצסיױא ןרַאג ףיוא טקישעג דנַאלסיױא ןייק יז
 -רַאפ ןוא ענעסקאוַאב ןסּפעש ערעייז ןכירקמורַא טזָאלעג רעירפ ןבָאה
 רעייז ,ךעלכייט יד ןיא ןשַאוװעג ןוא ןריושעג טּפָא טציא ייז ןבָאה ,עטנטלָאק

 יד ןיא ןבָאה רעפיוקפיוא ןוא ןרַאדנערַא .סייוו ןוא רָאלק ןייז לָאז לָאװ
 ,סיוארעירפ ףָאש רעטנזיוט ןופ לָאװ יד טפיוקעגּפָא ןפיוה עשיצירּפ

 עדמערפ ןעגנערב סָאװ ,ןדיי יד טרסמעג ןבָאה סרעטסיימ עשטייד יד
 עשידיי יד סָאװ ,טעדלודעג טשינ ייז ןבָאה ךיוא .דנַאלשטייד ןופ תורוחס
 סעכָאלעמלַאב עשטייד עמערָא יד וצ לוונייב סױרַא ןביג רעלדנעהילוונייב
 .,תורוחס יד ןופ זײרּפ םעד טימרעד ןפרַאװ ייז ןוא ןטעברַאוצסױא ףיוא
 ןשטייד יד יװ ,ןגירקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,רעבעגסױרַא לוונייב עשידיי יד
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 ,טלעג ןיא טגנעעג ןעוועג רַאפרעד ןוא קנַאב רעשיליוּפ רעד ןופ טידערק
 ןבָאה ייז .ןמוזמ ןיא סעכָאלעמלַאב יד ןלָאצ טנָאקעג לָאמעלַא טשינ ןבָאה
 טעמתחעג ,שדוק-ןושל ןיא ןבירשעג ,ךעלעטעצ ענעגייא טכַאמעג רעבירעד
 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןייטש םענעבירעגּפָא ןַא ןופ לּפמעטש ןצרַאװש ַא טימ
 ,טלעג ןטָארט

 ןעקנעש יד ךיוא ,סרעטסוש ןוא סרעדיינש יד, ךעלבלעוועג עשידיי יד

 ןדעי .רעבעוו עמערָא עשטייד יד ייב טלעג יװ ןעמונעג ךעלטעצ יד ןבָאה
 וצ טעברַא רעייז ןעגנערבּפָא רעבעו עשטייד יד ןגעלפ סטכַאנ"וצ-תבש
 עקידשדוק-ןושל יד רַאפרעד ןעמוקַאב ןבָאה ייז .רעבעג-סטעברַא עשידיי יד

 יז סָאװ ,ץלַא ןגירקעג ךעלבלעוועג יד ןיא ןבָאה ייז סָאװרַאפ ,ךעלעטעצ
 סרעטסיימ עשטייד יד .ןפנָארב ןוא ריב ךיוא ,שיילפ ,זייּפש :טלָאװעג ןבָאה
 ןגיא טכַאמעג ךיז ןבָאה סָאװ דיי יד עטמַאַאב יד רַאפ טגָאלקעגנָא ןבָאה
 ןבעגוצסױרַא ןדיי יד טרעוװרַאפ ןבָאה עטמאַאב עכיוה יד .טלעג שידיי
 -ַאב ַא דנַאלגנע ןייק טקישעגקעװַא ןעמ טָאה ךיוא .ךעלעטעצ ענעגייא יד
 זופ ןדיי יד ןסױטשוצסױרַא ידכ ,לוונייב ךס ַא טפיוקעגנָא טָאה סָאװ ,ןטמַא
 ןרָאװעג טעבנגעצ זיא לוונייב רעטפיוקעגנייא רעד רעבָא ,לדנַאה-לוונייב

 יד ייב טלעג קעטש ןעמונעג ךיוא ןבָאה עטמַאַאב יד .עטמאַאב יד ךרוד
 תורוחס טעברַאעגסױא רעדיוו ןבָאה סעכָאלעמלַאב עשטייד יד ןוא ,ןדיי

 -יא יד .ךעלעטעצ עקידשדוק-ןושל יד ייז ייב ןעמונעג ןוא ןדיי יד רַאפ
 תירוחס ןעגנערב ןגעק ןצעזעג יד ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,עטמאַאב ענעג
 ,תורוחס ענייפ עדמערפ יד ןדיי יד ייב טפיוקעג ןרעג ןבָאה ,דנַאלסיוא ןופ
 לבָאה סָאװ ,סרעלגומש יד ייב רַאבַאכ ןעמונעג ןרעג ןבָאה ייז יו טקנוּפ
 ,לָאצ ןָא דנַאל ןיא טכַארבעג תורוחס עדמערפ יד

 םהרבא 'ר ןעוועג זיא שזדָאל לטעטש ןיא םידיגנ עטסנעעזעגנָא יד ןופ
 ,גיצנַאד ןייק ןרָאפעג רע זיא רָאי ןיא לָאמ עכעלטע .רעגיצנַאד שרעה
 יד ֹוצ טפיוקרַאפ ןוא טכַארבעג סנדייז ןוא סנלָאװ עטסרעייט יד טָאה רע
 -עג רע זיא ,םירופ ךָאנ ,טציא דָארג .רעייג-ספרָאד ןוא םירחוס עניילק
 דע .טכַאמעג ןטפעשעג עטוג רעייז טָאה רע ואוו ,געוו ןופ ןרָאפ וצ ןעמוק
 טָאה ךיוא .ךעלרעטכעט ןוא בייוו ןייז רַאפ טפיוקעג תונתמ ענייש טָאה
 םעד ,ןיבר ןייז רַאפ שודיק ףיוא רעכעב םענרעבליז ןסיורג ַא טפיוקעג רע
 בעד ןופ .םולשב ץלַא ןפָארטעג רע טָאה בוטש ןיא .הנתמ ַא ,רעקרָאװ
 .תחנ ךס ַא טַאהעג שרעה םהרבא 'ר טָאה םעלַא

 ןעוועג ךָאנ זיא רע שטָאכ ,ןכַאזלהק ןופ טַאהעג רע טָאה שפניתמגע
 ןוא תונדמל ,טייקשידיגנ ןייז בילוצ ,ןיוש רע זיא ,שטנעמ רעגנוי ץנַאג ַא

 ךיז ןבָאה הליהק רעד ןיא .טָאטש ןופ להקה שאר רעד ןעוועג ,טייקמורפ
 ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רעד רַאפ טלמַאזעגנָא ןטָאּפָאלק ןוא תוגאד ךס ַא

 ,רחסמ בילוצ געוו ןיא

 חסּפ ףיוא טלעג ,ןיטיח תועמ ןפַאש טפרַאדעג ןעמ טָאה ,סנטשרע
 ַא ךיוא רָאנ ,רעייג:רעזייה יד רָאנ טשינ .טָאטש ןיא טײלעמערָא יד רַאפ
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 ץנַאג ַא רערעייז עינַאװערָאה רעצנַאג רעד ךָאנ ,ןבָאה סעכָאלעמלַאב ךס
 ןעמ .ןיירַא בוטש ןיא חסּפ םעד ןריפוצניײרַא סָאװ טימ טַאהעג טשינ ,רָאי
 םהרבא 'ר ,ץלַאמש ןוא שיילפ ,רעייא ,ןייוו ,תוצמ ייז רַאפ ןפַאש טפרַאדעג טָאה
 עכעלטע טימ ןוא טנַאה ןיא עלײשטַאפ-ענעשעק עטיור יד ןעמונעג טָאה שרעה
 רעבָא .טלעג ןעלמַאז ןבוטש עשידיגנ רעביא ןעגנַאגעג םיטַאבעלַאב עבושח
 יד .טפרַאדעג ןעמ טָאה רעמ ץלַא ,ןעמונעגפיונוצ טָאה ןעמ רעמ סָאװ
 -עג ןוא טנייוועג ,ןסירעגּפָא ןריט יד ןבָאה בוטש-להק רעד ןיא טײלעמערָא
 ,תונעט טַאה

 -עג ןענעז סָאװ ,ענעגנַאפעג ןזיילסיוא טפרַאדעג ןעמ טָאה ,סנטייווצ
 יד ןבָאה ןגעטש ןוא ןגעוו עשיליוּפ יד ףיוא .הסיפת ןיא ענעדנובעג ןסעז
 ןשיסור ןיא ןעוועג דרומ ןבָאה סָאװ ,םיצירּפ יד טימ ךיז ןגָאלשעג ןקַאזָאק
 ןָארט םעד ףיוא ךלמ ןשיליוּפ ַא ןצעזפיורַא קירוצ טלָאװעג ןוא תוכלמ
 יז ןבָאה ןקַאזָאק יד .רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה םידרומ יד

 ךדיי ןעװעג ןענעז סע רעבָא .ןעגנַאהעג ,טּפַאכעג ,ןבירטעג ,טגָאיעג
 ,יד .טריפעג רעװלוּפ ,םיצירּפ ערעייז ,םידרומ יד וצ ןבָאה סָאװ ,ןרַאדנערַא
 יב רעמיוב יד ףיוא ןעגנַאהעגפיוא ןקַאזָאק יד ןבָאה ,טּפַאכעג טָאה'מ סָאװ
 .טע טכַארבעג הסיפת רעשזדָאל ןיא ןעמ טָאה חסּפ רַאפ דָארג .ןגעוו יד
 ,לּפע ךעלסעפ טימ ןגעוו יד ףיוא ןרָאפעג ןענעז יז .ןדיי עשיפרָאד עכעל
 געוו ןפיוא ןקַאזָאק יד .רעװלוּפ טקַאּפרַאפ טַאהעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא
 ןייק ןוא סנגָאװ יד ןיא יורטש סָאד סעקיּפ יד טימ ןכָאטשעגכרוד ןבָאה
 ףיוא לּפע יד ןביור ןעמונעג ייז ןבָאה לָאמַאטימ רָאנ .ןענופעג טשינ ךַאז
 .רעװלוּפ םענעטלַאהַאב םעד ןענופעג לסעפ ַא ןופ ןטימניא ןבָאה ייז ןוא ,ןסע
 ןבָאה עקירעביא יד .ןעגנַאהעגפיוא ךיילג ןקַאזָאק יד ןבָאה ןדיי עכעלטע
 טציא .הסיפת ןיא טצעזעגניירַא ןוא שזדָאל ןייק ענעדנובעג טכַארבעג ייז
 "עג ןוא הליהק רעד ןיא ןענַאטשעג םיבורק ןוא ערעייז רעבייוו יד ןענעז
 עטריטסערַא יד ןוא לארשי רבק וצ ןעגנערב ענעגנַאהעג יד לָאז ןעמ ,טנייוו
 .ןעגנעה ייז ןעמ טעװ טשינַא לייוו ,טנעה עשיאיוג ןופ ןזיילסיוא

 יד רַאפ ןעמ טָאה ךיוא .טפרַאדעג טלעג ךס ַא רַאפרעד טָאה הליהק יד
 ןיא ץמח ןייק ןסע טשינ ןלָאז ייז ,תוצמ ןטיירגנָא טפרַאדעג ןטנַאטסערַא

 ,הסיפת
 "עגפיוא הרבח ַא .טָאטש ןיא דניז ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןענעז ,סנטירד

 ןפרַאוװּפָארַא טלָאװעג ןוא ןרָאװעג טעפ-וצ ןענעז סָאװ ,םידיגנ ,טייל עטרעלק

 יז לָאז ןעמ ,תוכלמ םייב ןטעבעג ןבָאה ,ךיז ןופ טייקשידיי ןופ לוע םעד

 ןענרעל ייז טעװ ןעמ ואוו ,רעדניק ערעייז רַאפ עלָאקש ַא ןענעפע ןזָאל

 יד ןופ ןײגקעװַא ןוא ּפעק עזיולב יד ןיא ןציז טרָאד ןלעוװ ייז ,שיאיוג

 ,ףיורעד ןעגנַאגעגנייא טכייל טשינ זיא תוכלמ סָאד ,טייקשידיי ןופ ןוא םירדח

 ךס ַא ןטסָאק טזָאלעג ךיז ןבָאה ,טייל עטרעלקעגפיוא יד ,םידיגנ יד רעבָא

 ,טגָאזעג ןעמ טָאה ךיוא .ןכיירגרעד ץלַא ןעמ ןָאק טלעג טימ ןוא ,טלעג

 עשטייד יד יװ ,לוש ענעגייא ןַא ךיז ןעיובסיוא ןלעװ טייל עקיבלעזיד זַא
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 רעד ןוא האמוט ַא ןיא יװ לגרָא ןַא טרָאד ןלעטשנײרַא ,דנַאלסיוא ןיא ןדיי
 ַאזַא זַא ,טסואוועג טָאה שרעה םהרבא 'ר .חלג ַא יװ ןצרעקעלב טעװ ןזח
 רעדָא םייוג רָאנ ןעייג האמוט ַא ןיא לייו .האמוט ַא יו רעגרע זיא לוש
 ,תורות:רפס ןלעטשניײרַא ךָאנ ןעמ טעוװ לוש ַאזַא ןיא רעבָא ,םידמושמ
 סָאװ ,געוו ןכיילג ןופ ייז ןריפּפָארַא ןוא ןדיי עטסָארּפ ןעיצניײרַא טעװ ןעמ
 י ,דמש וצ טגנערב

 | ; דניז רעדנַא ןַא ןעשעג זיא ךיוא
 יד ייב ןפיוקוצסיוא רעפרעד יד רעביא ןעייג סָאװ ,רעייג-ספרָאד ,ןדיי

 ,םייוג יד ןופ טסוָאװרעד ךיז ןבָאה ,רָאה-ריזח ןוא ךעלכלעפ ,לָאװ םירעיוּפ
 טשינ ןיױש םיא טָאה ןעמ סָאװ ,"דמושמ, ילתפנ רוחב רעשזדָאל רעד זַא
 ,טייקשידיי ןיא ןייז-טיהעגּפָא-טשינ רַאפ ףיוה-לוש ןופ ןבירטרַאפ לָאמ ןייא
 -עװ ךיז ןענרעלוצסיוא ,רעבעוו ַא ,שטייד ַא וצ ןעגנודרַאפ רָאג ךיז טָאה
 רע ןוא תבש םוא גנוי רעד טעברַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ייברעד .יירעב
 | | ,תופירט יוג םעד ייב טסע

 ןײרַא הליהק רעד ןיא ןפור טקישעג גנוי םעד טָאה שרעה םהרבא 'ר
 טעװ ,יוג םעד ןופ ןײגקעװַא טשינ טעװ רע ביוא זַא ,ןעוועג הרתמ םיא ןוא
 טלָאװעג טשינ טָאה רוחב רעד רעבָא ,רענלעז יד וצ ןבעגרעביא להק םיא
 עטמאַאב יד .יירעבעוו ןענרעלסיוא ךיז ליוו רע זַא ,תוזע טדערעג ןוא ןרעה
 טָאה להק יװ ,רענלעז יד וצ ילתפנ םעד ןעמענ טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה
 ןיא עגנירג ןדיי ערעדנַא ךיוא זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה סָאד .ןטעבעג
 רעד טָאה ױזַא .םיױג יד וצ ןרעטנענרעד ךיז ןעמונעג ןבָאה טייקשידיי
 ןלוטש-בעװ עכעלטע ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,םיוברעדילפ לדנעמ ןַאמרעגנוי

 -עגנָא ,טעברַא יד ,ןשטייד יד ,רעטעברַא ענייז ייב ךיז טנרעלעגסיוא ןוא
 ןשיוצ ןעמעננײרַא םיא לָאז ןעמ ,ךעצ ןשיאיױג םעד וצ השקב ַא ןבעג
 "נָא ךיז טָאה רע לייוו ,ןפלָאהעגוצ םיא ןבָאה עטמאַאב יד .סרעטסיימ .יד
 ךיז טנרעלעגסיוא ןוא דרָאב יד ךיז ןרױשעגּפָא ,רעדיילק עצרוק ןָאטעג
 סעכָאלעמלַאב יד ןוא טייל עטסָארּפ יד ןשיװצ .שיאיוג ןדער ןוא ןביירש

 ףיורעד ךיילג .עקינירטּפָא יד ןָאטוצכָאנ קשח ַא ןוא האנק טקעװעג סע טָאה
 ןברָאטשעג ןענעז רעדניק ,לטעטש ןיא גנַאגרעטנוא ןַא ןכָארבעגסיױא זיא
 יד רַאפ ףָארטש סטָאג זיא סָאד זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא סע ןוא ךַאלרַאש ןופ
 ,םילארשי-יעשוּפ יד ןופ דניז

 סָאװ ,ןופרעד טַאהעג שרעה םהרבא 'ר טָאה שפנ תמגע עטסערג סָאד רָאנ
 רע .ןיבר םוצ בוט-םוי ףיוא ןרָאפ טזָאלעג טשינ םיא טָאה בייוו ןייז
 רָאנ טשינ ,עקרָאװ ןייק םיבוט-םוי עלַא ףיוא ןרָאפ וצ ןריפ ךיז טגעלפ

 ןייז ,חסּפ ףיוא וליפַא ךיוא רָאנ ,תועובש ןוא רוּפיכ-םוי ,הנשה-שאר ףיוא
 זומ יז זַא ןוא בוט-םוי םעד ריא טרעטשרַאפ רע זַא ,טנייוװעג טָאה בייוו
 ןטכירּפָא ריא לָאז רע ,ווָאקרָאזָא ןייק ,ןייד םעד ,ןטַאט ריא וצ ןרָאפמײהַא
 עשרעבייוו ןופ ךיז טָאה שרעה םהרבא 'ר .הלילח ,הנמלא ןַא יו ,רדס םעד
 -עְג רע טָאה ,ענעדיי ַא יז זיא ףיורעד .ךס ןייק טכַאמעג טשינ ןרערט
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 יז .שרעדנַא סעּפע ןעוועג זיא לָאמ סָאד רעבָא .ןענייוו לָאז יז ,טסואוו

 סע זַא ,טריּפעעג טָאה יז .טעּפמיק ןיא גָאט עדַאיל ַא טכירעג ךיז טָאה

 רעטכער רעד ןיא ןסיוטש ןליפ טגעלפ יז םערָאװ ,לגניי ַא ןרעוו ןריובעג טעוו

 ןרעװ טעװַארּפעג לָאז תירב רעד זַא טלָאװעג טשינ טָאה יז ןוא .ךיוב טייז

 .רעטָאפ םעד ןָא

 -- ,טגייוועג יז טָאה -- ,ןָאטנָא השעמ ַא ,ןויצ יאנוש ,ךיז לעװ ךיא --

 ,הּפרח יד ןבעלרעביא טשינ לעוו'כ

 טרעה םהרבא 'ר ןוא ,ןגירקעג ץיה ,ןרָאװעג קנַארק ןענייוו ןופ זיא יז

 טכַארטַאב יינספיוא לָאמעלַא טָאה רע .ןענופעג טשינ טרָא ןייק ךיז טָאה

 ַא ןיבר ןייז רַאפ טפיוקעג טָאה רע סָאװ ,רעכעב םענרעבליז םענייש םעד

 דרָאב עצרַאװש יד ןסיבעג ךיז טָאה רע ןוא ,והילא לש סוכ ַא ףיוא הנתמ

 ,סָארדרַאפ רַאפ

 ןענעז ןקַאזָאק יד .קיאור ןעוועג טשינ עקרָאװ ןייק ןגעוו יד ןענעז ךיוא

 יז ןבָאה לָאמ ךס ַא .עדנזיירכרוד יד ןגָאלשעג ןוא ןטירעגמורַא םוטעמוא

 םיא ןבָאה ןשטנעמ .ןעגנַאהעג וליפַא ןוא ןסימשעג ןשטנעמ עקידלושמוא

 ,טייצ רעקידתונכס  ַאזַא ןיא ןרָאפ ןופ טדערעגּפָא

 .ןגָאז ןשטנעמ סָאװ ,ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה שרעה םהרבא 'ר רעבָא

 ןיא טנָאמרעד רע טָאה ,תוכוס ףיא ןיבר םוצ העיסנ רעטצעל רעד רַאפ

 םישדח עכעלטע טימ ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ טַאהעג זיא סָאװ ,בייוו ןייז לטיווק

 :טגָאזעג ןוא טרעהעגסיוא טָאה יבר רעד .קירוצ

 ,םידיגנ ןייז ןלעװ תורוד ענייד ,שרעה-םהרבא ---

 .ןרעטש םעד ןגיוצרַאפ טָאה םהרבא 'ר

 יז ,לעװ טלָאװכ -- ,ארומ טימ טגָאזעעג רע טָאה -- ,יבר ---

 ,םימש-יארי ןייז  ןלָאז

 שרעה םהרבא 'ר .ףיורעד טרעפטנעעג טשינרָאג םיא טָאה יבר רעד

 ןעזעג ןוא םעד ןיא רע טָאה טקנעדעג רָאנ ,טגערפעגרעביא טשינ טָאה

 ףיוא טמוק רוד רעיינ רעד רעדייא ,טציא דָארג ,ןמיס ןטכעלש ַא ןירעד

 ןוא ןיבר םוצ ןרָאפ טפרַאדעג רע טלָאװ ,טכַארטעג רע טָאה ,טלעוו רעד

 ןדיי ןייז ןלָאז רעדניק ענייז זַא ,ליוו רע זַא ,םעד ןגעוו םיא טימ ןדער

 ןעװעג טשינ זיא רע .טכַארטעג טשינ רע טָאה ןרָאפ וצ ארומ רעד ןגעוו

 טַאהעג גונעג ןיוש רע טָאה ןגעוו יד ןיא .שרעה םהרבא 'ר ,רעקידארומ ןייק

 ,דניק סָאד םיא טָאה ןטלַאהעגּפָא .קערש ,ײלרעלַא ןרַאפעג ,טכַאמעגכרוד

 רעסיורג ַא ענעדיי רעד רַאפ ןייז טעװ סע .טלעוו רעד ףיוא ןעמוק ףרַאד סָאװ

 רדס ןייק טעװ יז .טכַארטעג רע טָאה ,טעּפמיק ןיא ןיילַא ןביילב וצ רעצ

 ביוא .ןייז ןענאק טשינ תירב ןפיוא רע טעװ ךיוא ןטכירּפָא ןענָאק טשינ

 סעװ ,ןייד רעד ,רענייז רעווש רעד ,לגניי ַא ןייז ףליה סטָאג טימ טעוו סע

 .ץכעריפ ַאזַא רַאפ ןטלעשרַאפ םיא

 ןבָאה םיא ףיוא .ןיבר םוצ ןגיוצעג םיא טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ענייז ףיוא ןעמענטימ ייז לָאז רע ,לביטש ןופ םידיסח עמערָא טרַאוװעג
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 רע סָאװ ,םיא ןופ ןכַאל ןלעװ ייז .ןסע טימ ייז ןטלַאהסיוא ןוא תואצוה

 בילוצ .םייהרעד ןיא ןביילב ןוא ענעדיי ַא ןופ ןדעררעביא ןזָאל ךיז טעוװ

 טפיוקעג רע טָאה וצרעד .בוט-םוי ןטרעטשרַאפ ַא ןבָאה ןדיי ןלעוו םיא
 ןבָאה רע טעװ םינּפ רעסָאװ .רעכעב םענרעבליז םענייש ַאזַא ןיבר םעד
 ? טשרע תועובש ןיא והילא לש סוכ ןקידחסּפ ַא ןיבר םעד ןבעג טעװ רע ןעוו
 יז זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעד .רעדניק יד ןגעוו עקַאט רקיע רעד ןוא
 ןשטניו םיא לָאז יבר רעד ,ןלעװ טלָאװ רע רעבָא .םידיגנ ןייז ןלעו

 בילוצ זַא טרעשַאב זיא סע ,הלילח ,ביוא .ןדיי ענעטיהעגּפָא ןייז ןלָאז ייז

 ,תודיגנ סָאד לחומ רע זיא ,ןייז טשינ ןדיי ןייק .ייז ןלָאז טייקשידיגנ רעייז
 ןיבר ןטימ ןדער זומ רע .ןדיי עכעלרע יבַא ,םידמלמ ןייז טשרעביל ייז ןלָאז
 טשינ טלָאװ ,סנייז בייוו סָאד ,יז ןעוו .טייצ ךָאנ זיא'ס גנַאל יו ,םעד ןגעוו
 טציא טפרַאדעג ןײלַא םיא ךיז טלָאװ ,תעד-רב ַא רָאנ ,ענעדיי ןייק ןעוועג
 סָאװ רָאנ .טלעו רעד ףיוא טמוק דניק'ס ךָאנ רעדייא ,ןיבר םוצ ןביירט
 ,ליבסנַאמ ַא רע זיא ףיורעד רעבָא ?ןרערט ץוח ַא ,ענעדיי ַא טײטשרַאפ
 עשרעבייוו בילוצ ןרעוו ךייו טשינ ףרַאד סָאװ ,רעסעב טייטשרַאפ סָאװ
 ,ןענייוועג

 -עזייר ענרעדעל עסיורג יד ,סעזילַאװ יד ןקַאּפ ןעמונעג טָאה רע ןוא
 תילט טקַאּפעגניא טָאה רע ,גיצנַאד ןייק טרָאפ רע עכלעוו טימ ,ןשַאט

 רועיש ןענרעל וצ ארמג ַא םירפס ,עטָאּפַאק ענעסעלטַא יד ,ןיליפת ןוא
 דיסח רעקרָאװ רעתמא ןַא יו .רעדמעה ,רעכעב םענרעבליז םעד .,געוו ןיא
 ןקידחסּפ רעשעלפ עכעלטע ןקַאּפוצניא ןסעגרַאפ טשינ ךיוא רע טָאה
 םעד ךָאנ טסניד יד הרש-האל טקישעג טָאה רע ןוא .טיװָאקַא ,טריּפש םענייר
 .עלָאגעלַאב

 -עג ךיוב םענעסיררַאפ ןטימ לבייוו סָאד טָאה -- ,שרעה םהרבא --
 !ןויזב םעד ןבעלרעביא טשינ לעװ ךיא --- ,טנייוו

 יד טשוקעג טָאה רע .טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה שרעה םהרבא 'ר
 ןשטנואוועגוצ רע טָאה ,קידנעייטש ריט רעד ןיא טשרע ,סױרַא ןוא הזוזמ
 זַא ןבעגוצוצ טנָאמרעד ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןבָאה גנירג ַא בייוו םעד

 ןבעג ןעמָאנ ַא םיא ןעמ לָאז ,ףליה סטָאג טימ ,לגניי ַא ןייז טעו סע ביוא

 | ,םנוב החמש
 ונורכז ,ןיבר רעכסישּפ ןכָאנ ,םנוב החמש ,םשה ןעמל ,טסרעה --

 ,ךיא ליוו ױזַא --- .ריט רענעּפָא רעד ןופ ןגירשעגניירַא רע טָאה --- ,הכרבל

 ירד לטיּפַאק

 םינמיס עריא ןיא טַאהעג טשינ תועט ןייק טָאה בייוו סשרעה םהרבא 'ר

 םישדח עטצעל יד ןיא טָאה יז סָאװ ,טייז ַא ןיא ןסיוטש יד .ןגָארט םייב

 זיא סָאד זַא ,טסואועג טָאה יז .טסיזמוא ןעוװעג טשינ ןענעז ,טליפעג
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 -נָא רָאנ ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא ןוא ,לגניי ַא טימ ןגָארט ןופ ןמיס ַא
 ,גניליווצ ַא ,ייווצ ןעמוקעג ןענעז ,לגניי ןייא טָאטש

 ,דניק ַא ןעמוקעג גָאטרַאפ זיא ןעייוו ןיא טכַאנ:רדס רערעווש ַא ךָאנ
 שטַאּפ ַא ,לשפנ ענעריובעגיינ סָאד טּפַאכעג ךיג ןבָאה ףיוה ןופ סעטנכש יד
 "יובעג-יינ ַא רַאפ טוג זיא סע סָאװ ,ןענייו רעקרַאטש לָאז'ס ,ןבעגעג סע
 החמש טימ ןפורעגסיוא ייז ןבָאה ,ּפמָאל םוצ סע קידנביוהפיוא ןוא ,םענער
 :ןירעניוועג רעד וצ

 !לגניי ַא ,בוט-לזמ ---
 ןבָאה רעבייו יד ןוא ןעיירש טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןירעניוועג יד

 ,טקיאורַאב יז
 .רַאפ סָאד טעלגעג ריא ייז ןבָאה -- ,ןירָאטעּפמיק ,ןיוש ,ןיוש ,ונ ---

 !ןצכערק טשינ .םולשב רעבירַא ץלַא ןיוש -- .םינּפ עטציווש
 טימ ךיילג טָאה ,ןירעלדניק עטינעג ַא ,טסניד יד הרש האל רעבָא

 טייג סע זַא ,רעבירַא ץלַא טשינ ךָאנ זיא סע זַא ,ןעזרעד גיוא טינעג ריא

 ,דניק ַא ךָאנ
 וופ ּפָאק םייב טנעה יד טימ ,ןיורק עטסָאבעלַאב ,ןָא ךיז טלַאה --

 ןריובעג רעטכייל ריא טעװ -- ,הצע ןַא ןבעגעג יז טָאה -- ,טעב
 ַא ןוא סיורג ַא ,דניק טייוצ ַא ןעמוקעג זיא ןטונימ עכעלטע ךָאנ

 ,סרעווש
 עניו רעסעב לָאז סע שטַאּפ ןייק ןבעג טפרַאדעג טשינ סע טָאה ןעמ

 ,לוק ןצנַאג ןפיוא ןגירשעג טָאה סע

 ּפמָאל םוצ ןגָארטעגוצ ,טנעה יד ןיא טּפַאכעג ךיג סע טָאה הרש האל
 : החמש סיורג טימ ןפורעגסיוא ןוא

 ,גיוא זייב ןייק ,זיר ַא גנוי ַא ,לגניי ַא ךָאנ ,בוט-לזמ ---
 ןוא סטיור ַא ,ךעלדנעב ייווצ ךיג ףיוא טכוזעגסיוא ןבָאה רעבייוו יד

 עלעטנעה םורַא עלעדנעב טיר ַא ןטשרע םעד ןדנובעגמורַא ,סיולב ַא
 ןטימ רעד זַא ,ןמיס ַא ןבָאה וצ ידכ ,עלעדנעב יולב ַא -- ןטייווצ םעד ןוא
 .רערעגניי רעד -- ןעיולב ןטימ ןוא רערעטלע רעד זיא עלעדנעב ןטיור

 .עג טשינ ייס-יוו-ייס ךיז ןטלָאװ ייז .קיטיונ ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא
 ,רעניילק ַא ןעוועג זיא טונימ עכעלטע ףיוא רערעטלע רעד ,ןטייברַאפ טזָאל

 טימ ןוא לּפעק ןקיציּפש ןפיוא ךעלרעה עלעה ,ערעטיש טימ ,רערעגָאמ ַא
 ,רעסיורג ַא ןעוועג זיא רערעגניי רעד .רעטומ רעד וצ ךעלנע ,ןגיוא עיורג

 ,ענעפָא טימ ןוא רָאה עצרַאװש ,עסיורג ּפָאק ןקידכעלייק ַא טימ ,רערעווש ַא

 -רַאפ ןעװעג ןענעז ערעייז ןעמיטש יד ךיוא .ןגיוא עצרַאװש ,עכעליירפ
 :שזַא ךיז ןעגנַאגרַאפ ,קישטיווק טנייװעג טָאה רערעטלע רעד .ענעדיש

 .בָארג ןוא טנוזעג ,ךיוה טנייוועג טָאה רערעגניי רעד

 -- ,גיוא ןטימ עטַאט רעד סנייא ןוא עמַאמ יד ןצנַאגניא סנייא ---

 -עגסיוא עדייב ןירָאטעּפמיק רעד קידנעגנַאלרעד ,טגָאזעג הרש האל טָאה

 ןיירַא טעב ןיא רעדניק ענעדָאב
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 רעד וצ טעילוטעגוצ ןטשרע םוצ ןוא טכַארטַאב עדייב טָאה רעטומ יד
 .ערעכַאװש סָאד ןוא ערענעלק סָאד טסורב

 סָאװ ,ןרעדנַא םעד טרסומעג יז טָאה --- ,ױזַא טשינ ךָאק ,ַאש ,ַאש --
 יד סָאװ ,רעדורב ןייז ןענוגרַאפ טשינ טלָאװ רע יו ,טעװעדלַאװגעג טָאה
 ,רעירפ םיא טמענ רעטומ

 טסורב רעד ןופ ךלימ רעד טימ טצירּפשַאב יז טָאה ןטייווצ ןכָאנ סנייא
 רעד .ןגיוז ןענרעל ךיז ןוא םעט םעד ןליפרעד ןלָאז ייז ,ךעלכעליימ יד

 לכעליימ ןטימ ךיז ןבָארג ,לצרָאװ םעד ןעיצ ןעמונעג ךיילג טָאה רערעסערג
 רעמ ןוא טּפַאכעגנָא ךיג טשינ טָאה רערעגָאמ רעד .טסורב סרעטומ רעד ןיא
 .ןגיוזעג יו טמעלקעג

 תונמחר טימ טגָאזעג רעטומ יד טָאה -- ,עניימ המשנ ,ַאש ,ַאש ,ונ ---
 ןענָאק טשינ ןופ שזַא ךיז ןעגנַאגרַאפ ,טנייועג טָאה סָאװ ,ןרעטלע םוצ
 ,טסורב יד ןּפַאכנָא

 ןַא ןגעלעג ןירָאטעּפמיק יד זיא ,תירב ןזיב געט טכַא עצנַאג יד רַאפ
 סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה יז .סנּפָאקוצ סנשיק ליפ יד ףיוא עקיאורמוא
 ןגָארט ןופ טייצ רעצנַאג רעד ייב .רעדניק יד ןופ ןעמענ יד טימ ןָאט וצ
 סטָאג טימ ,טעו סע ביוא זַא ןשרעה םהרבא ריא טימ טדערעג יז טָאה
 -ידיָאו םעד ,ןדייז ריא ךָאנ ןבעג ןעמָאנ ַא םיא ןעמ לָאז ,לגניי ַא ןייז ,ףליה

 .ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה שרעה םהרבא 'ר רָאנ ,ריאמ בקעי 'ר בר רעוװַאלס
 .ןיבר רעכסישּפ ןכָאנ ןעמָאנ ַא ,םנוב החמש ַא ןבָאה טלָאװעג סיואכרוד טָאה רע

 ךָאנ ןבעג ןעמָאנ ַא ןענָאק וטסעװ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ךעלדיימ ---
 ,רימ וצ ןרעהעג ךעלגניי ,ענייד

 -עלַאב יד ןעוועג יז זיא ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא ןַאמ רעד זַא
 תמא טָאה יז ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז רעבָא .עטסָאב
 יז טנָאקעג טָאה יז זַא ,ױזַא ,ךעלגניי ייווצ ,טָאג ןעקנַאד ,טציא טַאהעג
 טָאה יז .קיאורמוא ןעוועג זיא יז רעבָא ,ייווצ וצ ןדעי ,ןעמענ ריפ ןבעג
 ,ןשרעה םהרבא ריא טנעקעג טָאה יז ,ןלייטוצנייא ךיז ױזַא יו ,טסואוועג טינ
 ןָאט טשינ טעוװ יז סָאװ זַא ,טַאהעג ארומ טָאה יז .תונשקע עסיורג ןייז
 ןלעו טשינ טעװ רע זַא ,טסואוועג טָאה יז ,ןרעװ ןלעפעג טשינ םיא טעוװ

 ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ רע זַא ,דצ ריא ןופ ןעמָאנ ןייא ןייק וליפַא ןדייל |

 -עג ,טגָאזעג רע טָאה ,ךעלגניי םערָאװ .,דצ ןייז ןופ ןעמענ ןבעג וצ עדייב

 ,םיא וצ ןרעה
 ַא ןקישקעװַא דעומה:לוח ןיא לָאז יז ,טדערעגוצ יז ןבָאה רעבייוו

 יז .,טלָאװעג טשינ טָאה יז רָאנ .תירב ןפיוא ןטעב םיא ןּוא ןַאמ םוצ חילש
 סיורג ןייק םיא ייב לָאמנייק טָאה יז ,ןַאמ ריא ףיוא סעכ ןיא ןעוועג זיא
 ןעוועג זיא רע רעדָא .טַאהעג הנותח םיא טימ טָאה יז טניז ,טַאהעג טינ לזמ
 וליפא ןוא .ןיבר םוצ ןרָאפעגקעװַא זיא רע רעדָא ,םירחסמ בילוצ געוװ ןיא

 רעדָא לייוו ,ןעזעג טשינ ךיוא םיא יז טָאה ,םייה רעד ןיא ןעוועג זיא רע זַא
 ,ךעלהדועס טעװַארּפעג ןוא לביטש ןיא םידיסח יד טימ ןסעזעג זיא רע
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 טשינ ךס ןייק טָאה יז .ןענרעל ןוא בוטש ןיא ךיז ייב ןציז טגעלפ רע רעדָא
 -עג טָאה יז ןוא רעטכָאט עשידיסח ַא ןעװעג ןײלַא זיא יז ,טגנַאלרַאפ
 ךיז טָאה עטַאט ריא ךיוא .ןבוטש עשידיי ןיא ךיז טריפ ױזַא זַא ,טסואוו
 ,טכענ יד ןיא רעסיוא ,ןעזעג רעטומ רעד טימ ךיז ןטלעז ,טריפעג ױזַא
 ןדמל ַא דיי ַא זַא ,טסואוועג טָאה יז .ןעמַאזוצ טכַארברַאפ טשינ לָאמנייק
 ןייק ףרַאד הבקנ ַא םערָאװ ,בייוו ַא טימ ןדער וצ סָאװ ןגעוו טשינ טָאה

 .עגַאב טשינ ךיז ןליבסנַאמ עדמערפ ןייק טימ רָאט ,ןענרעל טשינ הרות
 ועמוק ןליבסנַאמ עדמערפ ןעוו ,בוטש ןיא וליפַא ךיז ןזייו טשינ ,ןענעג

 ?ןדמל םעד ןַאמ ריא טימ ןדער יז ןָאק סָאװ ןגעוו ,ןַאמ םוצ
 עשידיסח עלַא יװ ,וצרעד ןעוועג טניואוועג ,טסואוועג ץלַא סָאד טָאה יז

 ,רעבייוו עלַא יו .הבקנ ַא ןרעװ ןריובעג ןופ ךָאי םעד ןגָארטעג ןוא ,רעבייוו
 סָאװ ,רַאפרעד טָאג טבילעג ךָאנ ןענעװַאד םייב ירפרעדניא ךיוא יז טָאה
 "רעד יז טָאה ןטילעג רעבָא ,זיא ןליוו ןייז יו ,הבקנ ַא ןפַאשַאב יז טָאה רע

 אנקמ יז ןבָאה ןשטנעמ ,עטתידיגנ ַא ןעוועג ,סטָאג ןעקנַאד ,זיא יז ,ָאי .ןופ
 ענעטָארעג ןוא ,רעדניק ןַאמ ריא ןריובעג רָאי סעדעי יז טָאה ךיוא ,ןעוועג
 לָאמַא ,קיצנַאד ןופ תונתמ ןעגנערב ךיוא ריא טגעלפ ןַאמ רעד .רעדניק
 רע טָאה םיקסע ןייק רעבָא .גנוריצ ַא לָאמַא ,לַאש עשיקרעט ענייש ַא

 חרוא ןַא טַאהעג קידנעטש רע טָאה םיתבש יד ןיא .טַאהעג טשינ ריא טימ
 ריא טימ רעבירעד זיא רע .דיסח ןעמערָא ןַא רעדָא דמלמ ַא ,שיט םייב
 םעד ןבעל טנָאקעג טשינ ךָאד טָאה רע .שיט םייב ןסעזעג טשינ לָאמנייק
 ןעמַאזוצ ,ןעמוקעגניירַא זיולב זיא יז ,.שיט םייב ענעדיי ַא ןצעזקעװַא חרוא
 לסיבַא ןכוזרַאפ וצ ןבעגעג ריא טָאה רע .שודיק ןרעהוצסיוא ,טסניד רעד טימ

 ,טפלעה ַא יו רעמ ןעקנורטעגסיוא טָאה רע יו םעדכָאנ ,רעכעב ןופ
 ןטינשעגּפָא טסניד רעד ןוא ריא רע טָאה ךָאנרעד ,זיא ןיד רעד יװ
 ןײרַא ךיק ןיא קעװַא זיא יז ןוא ,הכרב רעד ןופ הלח סאיצומ עכיילג

 .ןהרש האל טימ ןעמַאזוצ ,ןסע

 טנָאקעג טָאה רע טשינ .טשינ ייז ןענעז ץעגרע ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג

 ,ןליבסנַאמ ענייז טימ ןדער טרָאטעג טָאה יז טשינ ,רעבייוו עריא טימ ןדער

 זיא ,החמש ַא ףיוא םיבורק וצ ןעגנַאגעג לָאמַא ָאי ןיוש ןעמ זיא רעמָאט ןוא

 -- יז ןוא ,סיוארָאפ -- רע .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג טשינ ריא טימ ןַאמ רעד

 ,בוטש ןיא ןעמוקעגניײרַא ןענעז ייז רָאנ יו .ןטניה ןופ טירט עכעלטע טימ

 טגעלפ םיתבש יד ןיא .רעבייוו יד וצ יז ןוא ןליבסנַאמ יד וצ קעװַא רע זיא

 ןעגנַאגרַאפ לָאמ ןעצ ריא זיא ץרַאה סָאד .ןענעװַאד ןופ טעּפש ןעמוק רע

 ןסע ןגעמ לָאז יז ,שודיק ןייז ףיוא ןטרַאװרעד טנָאקעג ךיז טָאה יז זיב

 רע .ריא ןגעק תולדג ןייז ןָאטעג ייו ריא טָאה ץלַא ןופ רעמ ךָאנ רעבָא

 טייג סע ןעוו ,ריא טלייצרעד טשינ ,הצע ןייק טגערפעג טשינ לָאמנייק טָאה

 ,שפג-תמגע ייב ץרַאה סָאד ריא רַאפ ךיז טדערעגסיוא טשינ ןוא ,טוג םיא

 םעד ענעשעק-ןזיוה רעד ןופ ןגױצעגסױרַא זיולב טָאה רע -,ךיז טכַאמ סע זַא

 סָאד ןריפ וצ ןטָאנקנַאב לקעפ ַא ריא טלייצעגסיוא ,לטייב ןשידיגנ ןסיורג
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 ןעמָאנ םייב וליפַא יז טָאה רע .ץלַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טײקשיטַאבעלַאב
 .םידיסח עפרַאש רָאג יד ייב יװ ,טגָאזעג ריא "יוד, זיולב ,ןפורעג טשינ
 קינייװ ריא טימ רע טָאה ,ןגעוו יד ןופ ןעמוק טגעלפ רע ןעװ ,וליפַא
 :טגָאזעג ,הזוזמ יד ןָאטעג שוק ַא זיולב טָאה רע .טדערעג

 ?בוטש ןיא ךיז טרעה סָאװ ,ןגרָאמ טוג ---
 ןעמונעג סע טָאה יז ביוא .געוו ןופ הנתמ ַא טקערטשעגסיוא ריא ןוא

 בייוו ַא ןייז ןגעמ םיא טעװ יז זַא ,ןמיס ַא ןעוועג סע זיא ,טנַאה ןייז ןופ
 ןָאטעג קילב ןטערומכרַאפ ַא רע טָאה ,טשינ ביוא .העיסנ רעגנַאל רעד ךָאנ
 ,ןיבר ןופ סעיינ ןרעה וצ ,םידיסח ענייז וצ ןירַא לביטש ןיא קעװַא ךיילג ןוא

 רַאפ ,ןגייווש ןייז רַאפ טַאהעג ארומ ,טַאהעג ארומ םיא רַאפ טָאה יז
 -סנַאמ רענעסקַאוװעצ ןייז רַאפ ,ארמג ןענרעל םייב ןוגינ ןקידנעמורב םעד
 לָאמ ַא זיולב ,טגנַאלרַאפ טשינ ךס ןייק טָאה יז .םינּפ-תרדה ןוא טייקשליב
 ריא רַאפ גנונױלַאב ַא ןייז ריא לָאז סָאװ ,םינּפ ךעליירפ ַא ,טרָאװ טוג ַא
 ריא רעבָא .טסניד רעד טימ ןעמַאזוצ ךיק רעד ןיא ןבעל שירעבייוו םערָא
 רע ,ָאי .טַאהעג טשינ ענעדיי ןייק רַאפ סָאד טָאה ,שרעה םהרבא 'ר ,ןַאמ
 טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג רעדניק ךיוא םיא טָאה יז ,ןַאמ ַא ןעוועג ריא זיא
 יד ןיא רָאנ רעבָא ,טַאהעג ביל וליפַא יז רע טָאה רעגייטש ןייז ףיוא ןוא
 יירפ ןייק ,טדערעג טשינ ריא טימ רע טָאה רעטייוו .זיא ןיד רעד יוװ ,טכענ
 -עג ,שרעה םהרבא 'ר ,ףיקת ַא דיי ַא ןעוועג זיא רע .ןזיוועג טשינ םינּפ
 יז ,םינינע עשליבסנַאמ ןייק ןיא ןשימ טשינ ךיז ףרַאד ענעדיי ַא זַא ,ןטלַאה
 םוטש ןיא טייקשידיי ןטיהּפָא ,ייז ןעװעדָאהפיוא ,רעדניק ןבָאה זיולב ףרַאד
 יוװ ,ריא טימ ךיז ןפַאשעג עקַאט טָאה רע .טסייה ןַאמ רעד סָאװ ,ןָאט ןוא
 ןלַאפוצנײרַא טסולגרַאפ ךיז טָאה ענייז םידיסח יד רָאנ ןעוו .טסניד רעד טימ
 -עג שרעה םהרבא 'ר טָאה ,עקנַאילוה ַא ,עלהדועס ַא ףיוא טכַאנייב טעּפש
 ,ץירג ַא ןכָאק ןסייה

 ץירג ַא ןכַאמ'ס --- ,ןײרַא ךיק ןיא ןפורעג יז רע טָאה -- ,עטתינולּפ ---
 ! ןדיי רַאפ

 ןעמַאזוצ ןוא ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןציזּפָא טזומעג טָאה יז
 ,ץירג ַא ןכַאמ טסניד רעד טימ

 ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ לָאמניק רע זיא םיבוט-םוי יד ןיא
 קעװַא שרעה םהרבא 'ר זיא ,ךעליירפ זיא ןבוטש עשידיי עלַא ןיא ןעוו דָארג
 -עג יז טָאה ,הלילח ,הנמלא ןַא יו ,ןילַא .ןיבר םוצ ןרָאפעג ,בוטש ןופ
 ןיא רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ןסעגעג ןֹוא שודיק ןשירעבייוו ַא ךיז טכַאמ
 ןוא .טַאהעג טשינ םעט ןייק ןסע עקידבוט-םוי סָאד טָאה סָאבעלַאב ןָא .ךיק
 ,ךלמ ריא ןופ טייז רעד ייב טציז ענעדיי עטסמערָא יד ןעוו ,חסּפ וליפַא

 ריא לָאז רע ,ווָאקרָאזָא ןייק ןייד םעד ןטַאט ריא וצ ןרָאפ טזומעג יז טָאה
 םעד וצ ,ןבעל ריא וצ ןעוועג טניואוועג ןיוש זיא יז ,רדס םעד ןטכירּפָא
 סנקירעביא טָאה יז .טדערעג טשינרָאג ןיוש ןוא ,ןעמַאזנייא ןוא ןעיורג
 הלועּפ ןייק טָאה םיא וצ ןדער זַא ,טסואוועג ןוא תונשקע סנַאמ ריא טנעקעג
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 .טעּפמיק ןיא טכירעג ךיז יז טָאה לָאמ סָאד רעבָא .טשינ טרעה רע .טשינ

 "מיק ןיא ןיײלַא ןביילב וצ ,ןויזב םעד ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ טָאה יז

 רַאפ טנייוװעג ןטעבעג םיא טָאה יז .,הלילח ,ענעסַאלעגסיױא ןַא יו ,טעּפ

 .עקרָאװ ןייק קעװַא ןוא טרעהעג טשינ יז טָאה רע רָאנ .ןביילב לָאז רע ,םיא

 "נַאג רעד רַאּפ טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,סעכ ַא טימ ןעמַאזוצ ,קיטייוו ַא

 סָאװ ,בייל ריא ןיא טנערבעג טָאה ,ןבעל ןשירעבייו ריא ןופ טייצ רעצ

 טָאה יז ןוא .טלעװ רעד ףיוא טכַארבעג ,גניליווצ ַא ,ךעלגניי ייווצ טָאה

 וצ חילש ןייק ןקיש טלָאװעג טשינ ןוא דייר סרעבייוו יד טרעהעג טשינ

 רעכיז ץנַאג ןעוועג טשינ ,בגא ,זיא יז .תירב ןפיוא םיא ןטעב וצ ,םיא

 .םידיסח יד טימ ןיבר םעד ןזָאלרעביא ןוא ןעמוק טעװ רע יצ

 ןרָאװעג ןטָארטעג ןרָאי זיא סָאװ ,ץלָאטש רעשירעבייוו רעצנַאג ריא

 סָאװ ,טעב-טעּפמיק ריא ןיא טילבעגפיוא טָאה ,לוויטש סנַאמ םעד ךרוד

 י"מעלש ןגעק ןתולעמה-ריש טימ טצישַאב ןוא רעכעלייל טימ ןעגנַאהרַאפ זיא

 -תאירק ןופ םיקוסּפ יד ףיוא סנמא עשיגרענע ןוא ערעכיז טימ .תוחוכ עט

 ךעליירפ ךעלייל טייז רענעי ןופ ןבָאה ךעלגניי-רדח יד סָאװ ,ןענעייל-עמש

 סָאד יז טָאה ,בוח ןכעלרעטומ ריא וצ עדריוו ןוא טייקרעכיז טימ ,טגָאזעג

 ,ענעריובעג-יינ יד ןופ תירב םוצ ץלַא טיירגעגוצ ןיילַא ןבעל ןיא לָאמ עטשרע

 יד רַאפ ןעמענ ןגעװ ךיוא ןוא .רעשרעה ַא ןַאמ ַא יװ ,ןלעפַאב ןבעגעג

 ןופ לי םעד ןגעק ךיז טלעטשעגנייא ,טכַארטעג ןילַא יִז טָאה רעדניק

 ,טלָאװעג טָאה ןיילַא יז יוװ ,ןבעגעג יז ןעמענ ןוא ןַאמ ריא

 ףיורעד ;טַאהעג ארומ יז טָאה עקיריא ךָאנ ןבעג ןעמָאנ ַא ןצנַאגניא

 טימ טלייטעגנייא ךיז ןוא ןעמונעג יז טָאה .טומ טלעפעגסיוא ריא טָאה

 סנַאמ ןכָאנ ןעמָאנ ןייא ןבעגעג ןעמָאנ ַא יז טָאה ןרעטלע םעד .ןעמענ יד

 רעװַאלסידיָאװ םעד ,דצ ריא ןופ ןעמָאנ ןטייווצ םעד ןוא --- החמש --- דצ

 ןעמענ .ענעבילברַאפ עדייב יד ןבעגעגוצ יז טָאה ןרעגניי םעד ,ריאמ -- בר

 ,םנוב בקעי -- םידדצ עדייב ןופ

 חסּפ געט עטצעל יד ךָאנ ןעמוקעגקירוצ זיא שרעה םהרבא 'ר רָאנ יו

 .ךעלגניי יד ןזייוו ןסייהעג ךיז רע טָאה ,עקרָאװ ןופ

 ,םייוו ןייז ייב טגערפעג רע טָאה -- ?רעטסטלע רעד זיא רעכלעוו ---

 ףייטש ענעדנוכעג ,רעדניק ייווצ יד ףיוא ןגיוא עטשַאררעביא טימ קידנקוק

 .ךעלעקיוו ןיא
 קידנזָאלפָארַא ,טגָאזעג ןירָאטעּפמיק יד טָאה -- ,רערענעלק רעד ---

 ,ּפָאק םעד
 ,טגערפעג רעטָאפ רעד טָאה -- ? רע טסייה יוװ ---

 . ןצנַאגניא קידנרעטיצ ,טגָאזעג רעטומ יד טָאה --- ,החמש -- |

 ,טרעדנואוועג שרעה םהרבא 'ר ךיז טָאה --- ?ןעמָאנ ןייא ---

 ---.,הכרבל ונורכז ,בר רעװַאלסידיָאװ םעד ,ןדייז ןכָאנ ,ריאמ ךיוא ,ןיינ ---

 | .ןגיוא יד קידנזָאלּפָארַא ,טלמרומעג יז טָאה

 -. .סעכ טימ טגָאזעג םהרבא טָאה -- ,וצ סע םענ ,ַאנ --
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 ערעדנַא סָאד רעטָאפ םעד ןגָארטעגרעטנוא טָאה טסניד יד הרש האל
 ,דניק

 ןטַאט םוצ ייג -- ,ןפורעג סע יז טָאה -- ,למנוב בקעי --
 סָאװ ,דניק ןרעדנַא םעד ףיוא קילב ַא טּפַאכעג טָאה שרעה םהרבא 'ר

 םינּפ ןייז ןופ ןוא ,ןגיוא ענעפָא ,עקיצנַאלג טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה
 ןעמָאנ רעטייוצ סרעכסישּפ םעד סָאװ ,סָאד .סעכ רעד סָאװטע ּפָארַא זיא
 -ניא רעבָא ,טקיאורַאב לסיבַא םיא טָאה ,רעדניק יד ןשיװצ ָאד ךיוא זיא
 טָאה ןעמ סָאװ ,טירבעג טָאה םיא .ןעועג טשינ רע זיא ןדירפוצ ןצנַאג
 ןעמענ עדמערפ טעּפעשטעגוצ ,טליײטעגרעדנַאנופ ןעמָאנ סניבר םעד םיא
 .רעכסישּפ םעד ,ןיבר סרעטָאפ ןייז וצ בר רעוװַאלסידיָאו ַא סעּפע ןופ

 טסניד יד הרש האל טָאה -- ,גיוא ןטימ סָאבעלַאב רעד ןצנַאגניא --

 ,גיוא זייב ןייק ,טכיל ַא יו גנוי ַא --- .טימעג ןייז ןכַאמ רעכייוו טריבורּפ
 דניק ערעדנַא סָאד ךיוא שרעה םהרבא 'ר טָאה --- ,וצ סע טמענ ,ענ'מ --

 ,רעטציירעג ַא ןבעגעגקירוצ
 קילב ןייא ןייק רעמ טָאה רע .ןייז לחומ טנָאקעג טשינ ךיז סע טָאה רע

 ןפרָאװעג טשינ רעדניק יד ףיוא
 וצ ןרעטלע םעד טעילוטעגוצ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טָאה רעטומ יד

 ,טסורב רעטייווצ רעד וצ ןרעגניי םעד ןוא טסורב ןייא
 ןרעטלע םוצ טדערעג יז טָאה -- ,עניימ המשנ ,גיוז ,לריאמ ,ַאנ --

 -ידיָאו םעד ,ןדייז ריא ךָאנ ,ןעמָאנ ןייא ייב זיולב ןפורעג םיא טָאה יז סָאװ
 : ,בר רעװַאלס

 טמעלקעג רעמ טָאה רערעטלע רעד ,ןגיוזעג ןיילַא טָאה רערעגניי רעד

 ,ןגיוצעג יו
 הרש האל -- טסניד יד קיטייוו ןופ ןפורעג יז טָאה --- ! ךעלעמַאמ ---
 רעד ןופ ןרעטלע םעד ןסירעגּפָא טינעג ןוא טקנילפ טָאה הרש האל

 ןגיוא עזייב טימ טכַארטַאב םיא ןוא טסורב סרעטומ
 ַא טימ םיא קידנעָארד ,טרעזייבעג ךיז יז טָאה -- !ץעגייש וד --

 יו ,גיוז ,ץיצ יד ןעמַאמ ַא ןעמעלק טשינ רָאט דניק ַא -- .לזענ ןרַאפ רעגניפ
 ,ױזַא טֶָא ,.למנוב בקעי

 ּפָאק ןטימ טלקַָאשעג ןוא טסורב סעטסָאבעלַאב רעד טכַארטַאב טָאה יז
 ןעמעלק לָאז עלעפוע ַאזַא זַא ,ךיא עז ןבעל ןיא לָאמ עטשרע'ס --

 רָאנ -- .טמורבעג יז טָאה -- ,קיטש טכעלש ַא .טסורב ַא קרַאטש ױזַא
 ,ןלזג-דלעפ רעד ,טמעלק ןוא טיירש סע

 יַּפָא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןגירשעצ קישטיווק ךיז טָאה רעניילק רעד

 שרעה םהרבא 'ר .ןענייוו ןיא שזַא ךיז ןעגנַאגרַאפ ,טסורב רעד ןופ ןסירעג

 ןרעה טנָאקעג טשינ טָאה
 ןָאק'כ ,ריט יד טכַאמרַאפ -- ,טרעזייבעג ךיז רע טָאה --- ,הרש האל --

 ןדלַאװעג יד רעביא ןענרעל טשינ
 סנייז בייוו סָאד יו םעדכָאנ ,החמש יד ןעמוקַאב טשינ םיא זיא סע ,ןיינ
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 טקנעדעג ןיוש טָאה רע .ןיבר רעכסישּפ ןופ ןעמענ יד טרטּפעצ םיא טָאה

 טעװ ןעמ ןסקַאװרעטנוא ףליה סטָאג טימ ןלעװ רעדניק יד יװ ,םעד ןגעוו

 הּפרח ַא ןייז טעו סע ןוא ,ןיבר םוצ ,ןירַא לביטש ןיא ןעמענ ןפרַאד יז

 טשינ .םנוב בקעי ןוא ריאמ החמש -- ןעמענ יד ייב יז ןפורוצנָא ןדיי רַאפ

 ףעמענ יד טדערעגסױרַא ןיילַא לָאמ עכעלטע טָאה רע .רעהַא טשינ ,ןיהַא

 בייו םעד ,ריא סָאד טָאה רע .טּפעלקעג טשינ ליומ ןייז ןיא ךיז ןבָאה ייז

 ,טעּפמיק ַא ךָאנ ןעוועג זיא יז שטָאכ ןוא ,ןייז לחומ טנָאקעג טשינ ,םענייז

 טשינ טרָאװ ןייק ,ריא וצ ןעגנַאגעגנײרַא טשינרָאג רע זיא ,ךָאנ ךַאװש

 ,לָאמעלַא יווװ ךָאנ רעקינייו ,טדערעגסיוא

 רחסמ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ,טעברַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע

 ,הרות טימ ןוא

 "עג ןריפ ןעמונעג טָאה רע .ןרָאפעג טשינ קיצנַאד ןייק רעמ זיא רע

 | ןײלַא טָאטש ןיא .טרָא ןפיוא ןטפעש

 ייא לטעטש סָאד .ןעגנַאגעג טוג רעייז ןטפעשעג יד ןענעז שזדָאל ןיא

 ,גָאט וצ גָאט ןופ ןסקָאװעג

 ןענעפע וצ סעיגעליווירּפ ןגירקעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטשרע יד ךָאנ

 ,םייױג יד וצ ךיז ןרעטנענרעד ןוא ךוליה ןשיאיוג רעייז בילוצ ןעיירעבעוו

 ןעַײרעבעװ ןגיילרַאפ ןעמונעג ,עשיטַאבעלַאב ,עטסָארּפ ,ןדיי ךס ַא ןבָאה

 טצעזעגניירַא טציא ןענעז סָאװ ,עטמאַאב עשיסור יד .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא

 יד ןופ דנַאטשפיא םעד ןבָאה ןקַאזָאק יד יו םעדכָאנ ,דנַאל ןיא ןרָאװעג

 יד ןופ תונתמ ןוא רַאבַאכ ןעמונעג ןרעג רעייז ןבָאה ,טקירדרעד םיצירּפ

 יד ךרוד טקוקעג ןבָאה ייז .ןבעל ןוא ןטעברַא טלָאװעג ןבָאה סָאװ, ןדיי

 -טלַא ףיוא ךעליירפ טּפַאלקעג ןבָאה סָאװ ,ןעיירעבעוו עשידיי יד ףיוא רעגניפ

 .ךעצ ןיא ןעמונעגניירַא טשינ רעבעוו עשידיי יד ןבָאה ןשטייד יד שטָאכ ,טָאטש

 רעביא .לטרעפ ןשידיי ןיא טקיטשעג ןדיי יד ךיז ןבָאה טשרע םוצ

 ,ךעלביטש-םעדיוב ,סעקינַאג ,ןקָאטש ,רעזייה טיובעגוצ ןעמ טָאה טכַאנ

 עקימורַא עלַא ןופ ןרָאפעגנָא ךיז ןענעז סָאװ ,יד רַאפ גונעג ןייז לָאז סע

 טָאה ןעמ .הסנרּפ ןוא טעברַא ןופ טרָא םעד וצ ,שזדָאל ןייק ךעלטעטש

 -עדרָא ןוא רדס ַא ןָא ,שינעביולרעד ןָא ,טכַאניב טרעיומעג ןוא טיובעג

 טָאה'ס יװ ,טיירדעצ ,םורק ,טקורעגסױרַא זיוה ַא ,טקורעגנײרַא זיוה ַא ,גנונ

 ןסקאוועג זיא לטעטש סָאד .ןטרַאװ טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ ,טזָאלעג ךיז

 רעשידיי רעגנע רעד ןופ ןקורסױרַא ךיז ןעמונעג ןדיי ןבָאה זייווכעלסיב .ךיג

 "עג טרעוורַאפ ייז זיא סע ואוו ,ןײרַא "?סעקליוו} ערעטיירב יד ןיא טנגעג

 "יטומ יד ,ערעכייר יד טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה רעירפ .ךיז ןצעזַאב וצ ןעוו

 -לַאב .ןײרַא טרָא םענעטָאברַאפ ןיא סופ ןייא טימ ךיז טרַאשעגנײרַא ,ערעק

 .עקיטכיזרָאפ רעמ יד ,ערענעלק יד ןײגכָאנ ןביױהעגנָא ןבָאה

 טקנעװש ןוא ןגערב ענייז רעבירַא טסיג סָאװ ,גנילירפ וצ ךייט ַא יו

 ,גנַאג ןייז ןיא ןטלַאהרַאפ םיא ןליוו עכלעוו ,טנעוו-ץוש ןוא ןלַאװ עלַא ּפָא

 רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןוא שזדָאל ןופ ןדיי יד ןבָאה ױזַא
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 ןטלַאהרַאפ וצ ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז סָאװ ,ןעמיוצ עלַא ןסירעגרעביא

 ךרוד ןענעז סָאװ ,ןצעזעג ןוא תוריזג עלַא ןכָארבעגפיוא ,געוו-סנבעל רעייז

 ןרָאװעג טכַאמעג ןשטייד עטרעדנַאװעגנייא-יינ יד ךרוד ןוא יײצילָאּפ רעד
 ,ייז ןגעק

 ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעקנעש הרַאדנערַא עשידיי רעטנזיוט
 םיצירּפ יד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ ,טציא ןבָאה ,םיצירּפ יד ייב רעפרעד יד ןיא
 ןוא ערעייז ןעמייה יד ןופ ןרעדנַאװסױרַא טזומעג ,דנַאטשּפיוא רעייז ןיא
 ךיז ןבָאה ךעלטעטש יד ןיא .,טָאטש ןיא ןוא לטעטש ןיא טיורב ךיז ןכוז

 סע עכלעוו ןיא ,הרוחס-טינש ןופ ךעלמערק יד גָאט ןדעי טימ טרעמעג
 ןזיּפש וצ ידכ .,ךעלבייו עקירָאיןצכעז יד סַאּפ-ןוא-טסוּפ ןסעזעג ןענעז
 -סױרַא ,ןעוועג ןגָאלשעצ ןענעז םיצירּפ יד .רענרעל-ליואוו יד ,רענעמ ערעייז
 ןעוועג ןענעז ײרעפַאלקש ןופ םירעיוּפ עטײרפַאב יד .דנַאל ןופ טקישעג
 "רַאפ ןבָאה ןדיי ןוא ,ןגיוא יד רַאפ הנוק ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעמ .,םערָא
 -עג ןענעז סנטסרעמ .שזדָאל םורַא ךעלטעטש יד ןיא ןלוטש-בעוו טגייל
 ךיז ךעלטעטש עקימורַא עלַא ןופ רעמ טָאה סָאװ ,ןײלַא שזדָאל ןייק ןעגנַאג
 'ד יב רעפרעד יד ןיא קידנעטש טניואוועג ,טײל-סטעברַא .טקורעגסױרַא
 -ספרָאד ענעמוקעגנָא יד ,ייז ןבָאה ,עקיזיר רעדעי וצ ,הלווע רעדעי וצ םיצירּפ
 ןעיירעבעוו טגיילרַאפ ןוא טָאברַאפ ןייק רַאפ ךיז טלעטשעגּפָא טשינ ,ןדיי
 ,םורַא ןשטייד יד יװ טקנוּפ

 עשטייד יד .טעברַא רעד וצ ןשטייד ןעמונעגוצ ייז ןבָאה בױהנָא ןיא
 ןייק וצ ןגָאלשרעד ןײלַא טנאקעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעבעוו עמערָא
 יז וצ יװ רענרעג ,טעברַא ןדיי יד וצ ןעגנַאגעג ןרעג ןענעז ,ןעיירעבעוו
 יז ,רעטעברַא יד ןופ טגנַאלרַאפ טשינ ןבָאה ןדיי יד .סרעטסיימ עשטייד
 ,טעברַא רעד וצ ןעמוק יז ןעו ,ןגרָאמירֿפ ןדעי טנַאה ןיא ןשוק ייז ןלָאז
 טשינ ןבָאה ייז ,טעברַא רעד ןופ קעװַא ןעייג ייז ןעוו ,טכַאנרַאפ ןדעי ןוא
 לסיבַא ענעשעק ןיא רעטעברַא ןַא ייב טקַאּפעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןגָאלשעג
 ןפרָאװעגקעװַא ןוא ןעמונעגסױרַא זיולב סע ןבָאה ייז .לָאװ עטעבנגעגּפָארַא
 רעטעברַא עשטייד יד ןענעז ןסטכַאנ'וצ:-תבש יד ןיא .טרָא ןפיוא קירוצ
 טרעכיורעג ,ןיול ףיוא טרַאװעג ,סרעטסיימ עשידיי ןופ ןכיק יד ןיא ןסעזעג

 ןיא רעדניק ןוא רעבייו יד טימ ךיז טדערעגכרוד ןוא ןגיּפשעג ,סעקלויל
 ,שידיי ןטסנייר

 ןבָאה סָאװ ,םיטַאבעלַאב יד טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,סָאבעלַאב 'ר --

 יז טיג --- ןײרַא ןכָאװ רעד ןיא תבש ןופ ןכירקסיורַא טנָאקעג טשינרָאג

 ןעקנעש יד ןכַאמרַאפ ןעמ טעװ דלַאב .ןדלוג עכעלטע

 -עג עטבייװַאב וליפַא ןוא םירוחב ,ךעלגניי עשידיי ןבָאה זייווכעלסיב
 סעטַאט .טעברַא יד ךיז טנרעלעגסיוא ןוא ךעלטעטש יד ןופ ןעמוק ןעמונ

 ןייק ןריפ סָאװ ןגעו יד רעביא ךעלגניי ערעייז טימ ןעגנַאגעג ןענייז
 טימ ךיז טגָאיעגּפָא ,ןדמַאז יד ןיא עסעװרָאב ןטָארטעג ןבָאה ייז ,שזדָאל

 סָאװ ,ןיז ערעייז טריפעג ייז ןבָאה סָאד .טניה עשיפרָאד יד ןופ סנקעטש
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 רעד ףיוא רָאי יירד ףיוא ייז ןעגנידוצנָא ףיוא ,הרות רעד וצ טשינ ןגיוט

 גױצעגפיורַא ייז ןבָאה טָאטש רעד וצ טנעָאנ .רעבעוו רעשזדָאל יד וצ רעל

 ןייז ,טייל ןייז ןלָאז ייז ,ןיז ערעייז טגָאזעגנָא ןוא סיפ יד ףיוא לוויטש יד

 טעװ ,קינעטרעטנוא ןייז ,סָאבעלַאב םעד ןגלָאפ ,ןטייל וצ ןוא טָאג וצ טוג

 סענעשעק עפיט ןופ .טלעװ רענעי ףיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא טוג ןייז ייז

 טעװערָאהרַאפ ןגױצעגסױרַא ייז ןבָאה סרעטסייט ערעווש ןופ ,סרעצנַאּפש ןיא

 ַא ןכַאמ רַאפ סרעטסיימ יד טלָאצעגניא ,ןטָאנקנַאב עטסטעפרַאפ ,טלעג

 ןיא ןסע סרעטסיימ יד ייב ןגָארקעג רַאפרעד ןבָאה ךעלגניי יד ,טקַארטנָאק

 ,הכאלמ יד ךיז טנרעלעג ןוא ןפָאלש

 טימ .ןלוטש יד ייב ןענַאטשעג טציא ייז ןענייז רעטרעדנוה יד ןיא

 טימ ,ןזיוה ענעגייצ יד רעביא סנטק-תילט טימ ,ּפעק יד ףיוא סעקלמרַאי

 ,ךעלדרעב עקידנצָארּפש יד ןיא ןוא רָאה עטלזיירקעג יד ןיא לוונייב ןטיוצ

 ןוא תורוחס ענלעוונייב ןוא ענעלָאװ טבעוװעג טנעה עקנילפ טימ ייז ןבָאה

 "עג ןבָאה ייז .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא זיב גָאטרַאפ ןופ רעכיט עשירעבייוו

 יב ךיז טלגרָאגעג ,"תולעיא ייב ךיז טלקיצעג ,ךעלקיטש עשינזח ןעגנוז

 -עפרַאפ טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז םיטַאבעלַאב יד ."ורדע העור תרקבכ;

 הרוחס יד ןטלַאהעג ,טעברַא רעד וצ טקוקעגכָאנ ןבָאה ,סעקלומרַאי עטרעד

 סעדעי ןלעזעג יד טגָאיעגרעטנוא ןוא ,ןענעבנג טשינ לָאז עמ ,גיוא ןפיוא

 ןופ סייוש םעד ןשיװּפָא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא ןעוו ,לָאמ

 .סָאריּפַאּפ ַא ןעיירדרַאפ רעדָא ןרעטש

 טליישעג ןוא רעטכעט יד טימ רעבייוו יד ןסעזעג ןענעז ןכיק יד ייב

 ןסע טיירגעג ןוא ןענַאפטָארב עסיורג ןיא סעלעביצ טלגערּפעג ,לּפָאטרַאק

 דניק ַא סופ ןייא טימ טגיוװעג ןבָאה ךעלגנייןרעל יד .ןלעזעג יד רַאפ

 .סעלוּפש ףיוא לָאװ טלקיוועג טנעה יד טימ ןוא גיוו ןיא

 ,לָאװ ,ךעלטשער ,תורוחס טימ טלדנַאהעג ןדיי ןבָאה קרעמ יד ףיוא

 ןבָאה סעקינטַאמש .רעטעברַא יד ייב טלעג טזיילעג ןבָאה ךעלמערק ,לוונייב

 "רַאפ ןוא תורוחס ןופ לַאפּפָא ײלרעלַא סעטַאמש ןיירַא טָאטש ןיא טריפעג

 "עגסיוא לוונייב םעיינ ,טכַאמעג עטַאװ ןופרעד ןבָאה סָאװ ,ןדיי וצ טפיוק

 -פױרַא ןוא סעלוּפש יד ייב ןסעזעג ןענעז ךעלדיימ ןוא רעכייוו ,טעברַא

 יָאטײנ ןוא סרעדיינש .סרעלָאק ענרעצליה עטיור ףיוא םעדעפ יד ןגיוצעג

 -סיױא ןבָאה סעקרעכַאמ-ןקָאז .ןענישַאמ יד ףיוא טּפַאלקעג ןבָאה סניר

 .רעבייוו רַאפ ןקָאז עשירעבייוו עקיברַאפ רעייז ןוא עבָארג רעייז טעברַאעג

 ןופ ןוא ךעלקיטש עשינזח ןופ טײלגַאב ,ןענישַאמ טּפַאלקעג ןבָאה םוטעמוא

 .רעדיל-עביל עשירעלדיימ

 ,טפַאשגנע רעד ןיא ןקיטש ןעמונעג ליפוצ ןיוש ךיז טָאה טָאטש יד זַא

 .שזדָאל ייב טָאטשרָאפ ַא ןעיוב ןעמונעג ןדיי ןבָאה

 "מַאז ןוא עסיורג ,רעדלעפ ןגעלעג ןענייז טָאטש רעד ייב טייז ַא ןיא

 זָארג סָאד ךיוא .ןסקאוועג טכעלש רעייז זיא האובת עכלעוו ףיוא ,עקַיד

 ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,תומהב יד זַא ,ױזַא ,קידמַאז ןוא רעטיש ןעוועג זיא
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 .ןבעגעג ךלימ קינייװ ןוא קידרעטייא:ןיילק ,רַאד ןעוועג ןענעז ,טעשַאּפעג ייז
 -ביל ענעזעוװעג סנטסרעמ ,טעבראַאב דרע יד ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ יד
 ,טנָאקעג טשינ ןבָאה ,יקסרַאנָאק םיצירּפ יד ,רעדירב ייווצ יד ןופ ןּפַאלקש
 ןבָאה ייז טשינ ,ןרַאה ערעייז ייב דרע יד ןפיוקּפָא ,גנואיירפַאב רעייז ךָאנ
 ןרענרעד דרע רעד ןופ ךיז טנַאקעג ןבָאה ייז טשינ ,ףיורעד טלעג טַאהעג
 יַעג רעטייוו ןענייז ייז .רַאבטכורפ-טשינ ןוא קידמַאז ןעוועג זיא יז לייוו
 זיולב ךיז טרענרעד ,טעקַאנ ןוא םערָא טבעלעג ,םיצירּפ ערעייז ייב ןבילב
 ,טייצ-טינש רעדעי רַאפ גנַאל טרעגנוהעג ןוא לּפָאטרַאק טימ

 סָאװ ,סיײרּפ דוד המלש 'ר דיסח רעקצָאק רעד ,רַאדנערַא רעכייר רעד
 א ןיא לָאמ ןייא טָאה ,ןסײרּפ ןייק ןרָאק ןוא ץייו ןשילױּפ ןריפ טגעלפ

 ײלרעלַא ןשיווצ ,ךיז טכַארטרעד ,ןפָאלש טנַאקעג טשינ טָאה רע ןעוו ,טכַאנ
 יקסרַאנָאק רעדירב יד ,םיצירּפ יד ייב ףרַאד ןעמ זַא ,תובשחמ ערעדנַא
 סע ואוו ,שזדָאל יב לטעטש ַא ןעיובפיוא ןוא דרע עטכעלש יד ןפיוקּפָא
 ,סעלָאגעלַאב ןוא סעכָאלעמלַאב יד ,טײלעמערָא יד ןצעזַאב ןענָאק ךיז ןלָאז

 רע טָאה ןענעװַאד ןכָאנ ירפרעדניא דלַאב .טָאטש ןיא ךיז ןקיטש סָאװ
 -ָאק יד וצ םיא ןריפרעבירַא ןוא עקשטירב יד ןענַאּפש תרשמ ןייז ןסייהעג
 ,טוג רעייז ןיא סיקסרַאנ

 יד ֹוצ ןרָאפרַאפ ךיילג טשינ רע זיא ,ןַאמסטּפעשעג רעטינעג ַא יו
 ןגעו ןדער וצ םָאנָאקע סצירּפ ןבעל ךיז טלעטשעגּפָא רָאנ ,ןילַא םיצירּפ

 ,רעייש ןיא ןצייו יד יױזַא קידנעייק .ןפיוק .םייב טלַאה רע סָאװ ,ןרָאק
 "עג ערעייז ןגעוו ,סיקסרַאנָאק םיצירּפ יד ןגעוו ךיז טגערפעגסיוא רע טָאה
 -עג ןוא סעסנָאװ עגנַאל יד ןגיוצעג טָאה םָאנָאקע רעד .םירחסמ ,ןטפעש
 רָאנ ,ּפָאק ןרעביא טקידלושרַאפ ןענעז סָאװ ,ענייז ןרַאה יד רעביא טצפיז
 -לוה זירַאּפ ןייק ןרָאפ ,טלעג טימ ןפרַאװ ,ףיורעד טשינרָאג ןעוט ןיילַא ייז
 ,םָאנָאקע םעד ,םיא ףיוא ייז ןזָאל לוע ןצנַאג םעד ןוא ןעיֵאט

 םוצ קעװַא רענעדירפוצ ַא ןוא טרעהעגסיוא קיאור טָאה דוד המלש 'ר
 ,ףיוה

 זַא ,םיצירּפ יד ןלייצרעד וצ שירַאנ ױזַא ןעועג טשינ זיא רע ,ןיינ
 ןעמונעג רָאג טָאה רע .רעדלעפ ערעייז ףיוא לטעטש ַא ןעיוב ךיז טיירג רע
 ןקידמַאז ַא ףיוא ןעיובוצסיוא העדב טָאה רע סָאװ ,עטוהדזָאלג ַא ןגעוו ןדער
 ןקידמַאז קיליב ןפיוק וצ טייהנגעלעג ַא ןכַאמ םיא ךיז לָאז סע ןעוו ןוא ,טרָא
 -פיוא ךיילג ןבָאה םיצירּפ עדייב ייב ,ןָאטעג טכַארט ַא רע טלָאװ ,ןדָאב
 .ןגיוא יד ןטכיולעג

 -רַאפ ,לוטיט ַא טימ ןפור םיא ןעמונעג ייז ןבָאה -- ,וקמַאלש עינַאּפ ---
 דיי ַא וצ ןדער וצ טרעדָאפ סָאװ ,טייקשיצירּפ רעייז ןיא רָאג קידנסעג
 ןעמ זַא ,דמַאז ליפיוזַא טָאה "יטולַאב , קעטנָאיַאמ רעזדנוא --- ,"וד, ףיוא
 .ןלעטשקעװַא סעטוה ןעצ טרָאד ןָאק

 יד ןוא ךיז ןעגנודעגסיוא טוג ,טלייאעג טשינ ךיז טָאה דוד המלש 'ר

 ,םינמוזמב לבור טנזיוט קיצנַאװצ רַאפ טפיוקעגּפָא רעדלעפ עקידמַאז עקיזיר
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 רעד זַא ,םָאנָאקע רעייז ןופ טסואוורעד ךיז זירַאּפ ןיא ןבָאה םיצירּפ יד זַא
 ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג ייז ןענעז ,רעדלעפ ערעייז ףיוא לטעטש ַא טיוב דיי

 רעד זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה ייז ,ףיוקרַאפ םעד ןכַאמ וצ לטבמ ןכוז ןעמונעג
 רעבירעד ןוא ,לטעטש ןייק טשינ ,עטוה ַא ןעיוב ףיוא ייז ייב טפיוקעג טָאה דיי

 ןענעז סָאװ ,סרָאסעסַא יד ןוא רעטכיר יד .,קיטליג טשינ טקַארטנָאק רעד זיא
 טלָאװעג ןוא ןצעזעג יד ןיא טכוזעג ןבָאה ,טניירפ םיצירּפ יד טימ ןעוועג
 ץַאלַאּפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה סיײרּפ דוד המלש 'ר .,דיי םעד ןּפוטשסױרַא
 טשינ רע טָאה ךיוא ,ןרָאסעסַא ןוא רעטכיר רַאפ רעלעב ןכַאמ וצ ףיוא
 רעבֶא .ביל ױזַא ןבָאה ייז סָאװ ,ןזָאה ןוא טניה ןגעוו ייז טימ ןדער טנָאקעג
 "עסַא ןוא רעטכיר יד סָאװ ףיוא ,ענעדלָאג ךעלדנער ,טלעג טַאהעג טָאה רע

 ןצעזעג יד ןיא טכוזעג ױזַא ןיוש ןבָאה ייז ןוא .םינלעב עסיורג ןענייז ןרָאס
 ןבָאה םיצירּפ יד זַא .ץירּפ םעד רַאפ טשינ ,דיי םעד רַאפ ןייז ןלָאז ייז זַא
 רעד וצ עגַאלקנָא ןַא ןבעגעגנָא ייז ןבָאה ,טכעלש ןטלַאה ייז זַא ,ןעזעג
 "עג ןענעז עטמַאַאב ,ףרָאד ַא ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןדיי טרעוורַאפ סָאװ ,טכַאמ
 ףיוא ,ןעקנורטעג ןייוו ,סָאלש ןיא סיקסרַאנָאק יד וצ סעטערַאק ןיא ןרָאפ
 םיצירּפ יד טגָאזעגוצ ןוא ,טצנַאטעג רעטכעט ערעייז טימ ,ןעגנַאגעג דגַאי
 ךעלדנער ענעדלָאג טימ ,טלעג טימ ןטָאשעג טָאה דוד המלש 'ר רעבָא ,ץלַא
 טימ ןּפעלש ןעמונעג ןבָאה עטמַאַאב עכיוה יד ןוא ,סקניל ןוא סטכער ףיוא
 -געמָאק ,ןריּפַאּפ ליפיזַא קידנביײרשנָא ,עשרַאו ןייק ייז ןקיש ,ןצעזעג יד
 טרעטנלָאּפרַאפ ךיז ןבָאה ןיילַא עטמאַאב יד זַא ,ךעלדיירד עשידירוי ןוא ןרַאט
 ןכָארקעגסױרַא טשינ ,ייז ןיא

 ןרעיומ ,ןעיוב ןעמונעג רעדלעפ עקידמַאז יד ףיוא ןעמ טָאה לייוורעד

 ןסקאוועג ,ןגיטשעג ןענעז רעצעלּפ יד .לסעג ךָאנ לסעג ,ץַאלּפ ךָאנ ץַאלּפ
 דעוו יוו ,טיירדעצ ,םורק ,קידנלייא ,ךיג ןעמ טָאה טיובעג .טכַאנ רעביא
 ַא ,טקורעגניײירַא זיוה ַא -- ןלעפעג זיא סע ןעמעוו יו ,טלָאװעג טָאה סע
 .רַאפ טָאה ןעמ ךָאנ רעדייא .טלגנעלשעג ,טיירדעג ,טקורעגסױרַא זיוה
 וױש ןעמ טָאה ,זױה יינ ַא ןופ טנעװ יד ךלַאק טימ ןרימשסיוא טקידנע
 ןעלצרָאװ ןסירעגסיוא ,לגיצ ,דמַאז טריפעג ןבָאה םירעיוּפ .טניואוועג טרָאד
 -ָאטס עשידיי ,רעכעד טקעדעג ,ץלָאה ןטינשעג ,ךלַאק ןשָאלעג ,דרע רעד ןופ
 "עג ,טעברַאעג ןבָאה רעזעלג ,רעכעלב ,סערַאילומ ,סרעלסעט ,סערַאיל

 ָאד רָאנ ,טַאנעס ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ןריּפַאּפ יד .ןבירטעג ,טגָאי
 ןייק סָאװ ,קרעמ ,ןסַאג ,רעזייה טימ טָאטש ַא ןסקאוועגסיוא לייוורעד זיא
 ,ןסײרּפָארַא ןענָאק טשינ ייז טעוו ץעזעג םוש

 .טולַאב ןפורעג יז ןבָאה ןדיי סָאװ ,יטולַאב טָאטש עיינ יד רעדייא
 סָאװ ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עיינ יד רַאפ ןעמענ ןטכַארטוצ ןעמונעג ךָאנ טָאה
 רעבעוו יד ,ןילַא ןדיי יד ןיוש ןבָאה ,ןדמַאז עריא ףיוא ןסקאוועגסיוא ןענעז
 ,עשימיײה ןעמענ ,ןבעגעג ייז ןעמענ ענעגייא ,סעלָאגעלַאב ןוא רעדיינש

 ךעלכעלוש ןופ ןעמענ יד טיול .רעזייה יד ןופ םיטַאבעלַאב יד טיול ,עשידיי

 -עגסיוא ןענעז סע .טיובעגסיוא טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,םישרדמ-יתב ןוא
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 ץַאלּפ סרעצליּפ הנוי ,לסעג"רעפייפ ,לסעג-רעפעפ .,סַאג'לוש יד ןסקאוו
 ףןעמענ עשימייה טימ ךעלסעג ערעדנַא ײלרעלַא ,לסעג סנַאמסָארג

 ױרעלזייה ערעייז טימ םירעיוּפ יד ןבילברַאפ ץלַא ךָאנ ןענעז ןקע יד ייב
 רעבָא .טניה ןוא םיריזח ,זדנעג ,ךעלעיק ערַאד ,רעכעד ענעיורטש טימ
 :עגניירַא ןענעז ייז .ןדנואוושרַאפ טייקשיפרָאד רעייז זיא גָאט ןדעי טימ
 -עג טָאה סע רעװ ,טרעיומעג טָאה סע רעװ ,טָאטש ןיא ןרָאװעג טּפעלש

 ןעלצרָאװ יד ,ןבָארגעג םייל ,טריפעג דמַאז ,ןרעיומ יד וצ לגיצ טּפעלש
 ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ייז ןבָאה זייווכעלסיב .ןסירעגסױרַא דרע רעד ןופ
 טפיוקעג ,עשיטָאטש-טעדנַאט ןיא ןכָארקעגנײרַא ,רעדיילק עשרעיוּפ יד
 ערעייז רעדניק יד .טלעג ןבעגעגסיוא ןוא טלעג טנידרַאפ ,ךעלמערק יד ןיא

 ַא ךיז טנרעלעגסיואי ךעלסעג עשידיי יד ןיא ןעיירד ןעמונעג ךיז ןבָאה
 רעטכייל יד ןעמענּפָארַא רַאפ הלח לקיטש ַא תבש טּפַאכעג ,שידיי טרָאװ
 ןשעלרַאפ רַאפ ,ןוויוא ןיא רעטניוו ןצייהנייא רַאפ ,בוטש רעשידיי א ןיא
 עשרעיוּפ יד ןיא ןגױצעגנײרַא ךיז ןבָאה רעבעוו עשטייד עמערָא .ןּפמָאל יד
 יד רעביא ןייג ןעמונעג ןטנעגַא עשטייד יד ןבָאה ךָאנרעד דלַאב .ךעלזייה

 טָאטש ןיא ןייג וצ ךעלדיימ עגנוי ןוא סעטרעיוּפ ,םירעיוּפ ןעגניד ,רעפרעד
 ןיא ןזייו ךיז ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןקירבַאפ-ףמַאד יד ןיא טעברַא ףיוא
 ןײרַא למיה ןרָאלק ןיא סנעמיוק עכיוה יד טימ קידנכירק ,טָאטש

 רעד טָאה ,ןיוש רעדלעפ יד וצ טנעָאנ ,"סעקליוו, יד ןופ טייז רעד ןיא
 ענייז ייב טלעג ךס ַא טנידרַאפ טָאה סָאװ ,עצנוה ץנייה רעטסיימ רעשטייד
 -ףמַאד ַא טיובעגסיױא ,טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ ןעוועג ןוא ןלוטש-טנַאה
 -פיױרַא רעד טָאה גָאטרַאפ .עקידרעטצנעפ-ליפ ַא ןוא עטיור ַא ,קירבַאפ
 ןשטנעמ ןסירעגפיוא ןוא תולוק ענעמונַאב טימ ךיז ןסירעג ןעמיוק רעקידנסיש
 רעקצָאק רעד טָאה םיא ךָאנ דלַאב .טעברַא רעד וצ טקעװעג ,ףָאלש ןופ
 ענייז ייב ןגעמרַאפ ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,סיירּפ דוד המלש 'ר ,דיסח
 ךיוה ַא ,עטָאּפַאק ענעסּפיר עיינ ַא ןכַאמ ךיז טזָאלעג ,טולַאב ןיא רעצעלּפ

 ךיז םענעדייז ַא םעריש ַא ,רעכַאמ-לטיה ַא ייב ךיז טלעטשַאב לטיה ןדייז

 רעד ןיא ,ןטָאנקנַאב עליוה ןיא ,טלעג ןייז קידנעיינרַאפ ןוא; טלדנַאהעגנייא

 עגר ןייק ףיוא טָאה רע סָאװ; טסעװ רענעטעמַאס ןייז ןופ ענעשעק-םעזוב
 טזָאלעג ךיז רע טָאה -- ףָאלש ןיא וליפַא ,ןעמונעגּפָארַא טשינ ךיז ןופ

 ,ךַארּפש רעדמערפ רעכלעוו ןָא .דנַאלגנע זיב ,רעדנעל ןוא ןצענערג רעביא

 ,טלדנַאהעגנייא ןענישַאמ עסיורג רע טָאה ,שידיי ןשירעמשטייד ַא טימ זיולב
 יד טימ ןעמַאזוצ ייז ןוא ,רעקימעכ ַא ךיוא ,ןעגנודעג יוג ַא רענישזניא ןָא
 טָאה רע סָאװ ,ץַאלּפ ןסיורג ַא ףיוא .טכַארבעגּפָארַא שזדָאל ןייק ןענישַאמ
 טלעטשעגקעװַא קירבַאפ-ףמַאד ַא רע טָאה ,טפױקעגּפָא טלעג קיליב רַאפ
 קידנעיירשרעביא ,ןכָארקרַאפ למיה םענייר ןיא ןעמיוק ןטייווצ ןטימ ןוא
 .ןעמיוק סעצנוה

 םערָאװ ,ןעמונעג טשינ קירבַאפ רעד ןיא רעבעוו עשידיי ןייק טָאה רע
 ןופ זיולב ,קיטנוז ןטעברַא טלָאװעג טשינ ןבָאה ,רעדנעלגנע יד ,םייוג יד
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 תבש םוא ןרָאט םייױג יד ךיוא יו ױזַא רעבָא .סטכַאנוצ-תבש זיב קיטנָאמ

 ןייד ןעור לָאז סע :ןבירשעג טייטש סע ןעד ,דיי ןייק ייב ןטעברַא טשינ

 ןעוועג זיא סָאװ ,סיירּפ דוד המלש 'ר זיא ,לזייא ןייד ןוא סקָא ןייד ,טכענק

 ,הריכמ-רטש עקיזיירג ַא ןביירשנָא טזָאלעג ,בר םוצ קעװַא ,ןדמל ַא דיי ַא

 שיאערבעה ןופ שימעג ַא ןיא זיא סע ןכלעוו ןיא ,ריּפַאּפ-שדוק-ןושל ַא

 הליהק רעקילייה רעד ןופ ,סיירּפ דוד המלש זַא ,ןבירשעגנָא שימַארַא ןוא

 ןייז וצ ענייז קירבַאפ יד טפיוקרַאפ ,ַאקדול לכייט םייב זיא סָאװ ,שזדָאל

 סעצנָאװ ענעיורטש עקיזיר יד טימ יוג רעד .ךוילָאמס ךעשטיָאװו תרשמ

 ,בוטש-ןיד-תיב רעשינבר רעד ןיא ןענַאטשעג רענעקָארשרעד ַא רעייז זיא

 .ענייז קירבַאפ יד "טפיוקרַאפ, םיא טָאה רענייז סָאבעלַאב רעד ןעוו

 םיא טָאה סָאװ ,סָאבעלַאב ןייז ייב ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ,עינַאּפ --

 יװ ,םערָא ןיב ךיא --- ,טקַארטנָאק ןשימַארַא-שיאערבעה םעד טצעזעגרעביא

 ? קירבַאפ ַא ןפיוק ךיא ןָאק

 -- .טגָאזעג רענייז סָאבעלַאב רעד םיא טָאה -- ! ךעשטיָאװ ,שיּפולג ---

 ..יקירבַאפ רעד רַאפ לבור ַא זיולב ןלָאצַאב רימ טסעװ .טסייה ןעמ סָאװ ,וט

 .ןטעבעג יוג רענעקָארשרעד רעד ךיז טָאה -- ,טשינ בָאה ךיא רעבָא --

 -- .,טגָאזעג רע טָאה -- ,ךעשטיָאװ ,לבור ַא ריד ייל ךיא ,ריד ַאנ --

 ןעוו ןוא ,ריד ףיוקרַאפ ךיא סָאװ ,קירבַאפ רעד רַאפ טציא רימ םיא לָאצַאב

 | .ןבעגקירוצ רימ םיא וטסעוװ ,ןבָאה טסעוו וד

 ןליו ןדיי יד יצ ,טַאהעג ארומ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יוג רעד

 "ַאב רעד זַא רָאנ ,ןפיוקרַאפ לווייט םעד ,ןָאטּפָא ףושיכ ,ןרַאנּפָא טשינ םיא

 סָאװ ,ןָאט ןסייהעג ןוא טרעזייבעגנָא םיא ףיוא ךיז טָאה רענייז סָאבעל

 עטיור ץיּפש יד טרירעגנָא קיטכיזרָאפ רעייז יוג רעד טָאה ,םיא טסייה ןעמ

 וצ ןינק-לבקמ ,טגנַאלרעד םיא טָאה בר רעד סָאװ ,עלײשטַאפ-ענעשעק

 טָאה בר רעד .סָאבעלַאב ןייז ייב קירבַאפ יד ּפָא עקַאט טפיוק רע זַא ,ןייז

 טָאה יג רעד רָאנ ,ןביירשרעטנוא ךיוא ךיז לָאז יוג רעד זַא ,טגנַאלרַאפ

 ,בר רעד ייס .ךעלמלצ יירד טלעטשעגקעװַא זיולב טָאה רע .טנעקעג טשינ

 "נקָארשרעד סיוג ןופ יא ,ןדירפוצמוא ןעוועג ןענעז סיירּפ דוד המלש 'ר ייס

 יקעװַא ןייז ןופ יא ,ןכַאז עשידיי ןיא טשינרָאג טייטשרַאפ רע סָאװ ,טייק

 ,הריכמ"רטש רעקידשדוק-ןושל ַא ףיוא ךעלמלצ יירד עצנַאג שזַא ןלעטש

 דוד המלש 'ר .טנָאקעג טשינ טשינרָאג ןעמ טָאה םעד ןגעק ןָאט רעבָא

 םעד טימ ןעמאזוצ סּפַאנש ַא ףיוא ןשָארג ןעצ עצנַאג ןבעגעג יוג םעד טָאה

 ןוא לטיה ןיא ןטלַאהַאב ריּפַאּפ סָאד טָאה יוג רעד .בתכ ןקידשדוק-ןושל

 ץנַאג ַא טלָאצַאב טָאה דוד המלש 'ר .קנעש ןיא קעװַא רעטיירפרעד ַא

 ,רענעדירפוצ ַא םייהַא קעװַא ןוא בתכ ןייז רַאפ בר םעד לברעק-רעיירד

 ןבָאה טשינ טעװ רע ןוא תבש םוא ןטעברַא ןענָאק טעװ קירבַאפ יד סָאװ

 טרעהעג יז .ענייז רעמ טשינ זיא קירבַאפ יד םערָאװ .ךיז ףיוא דניז ןייק

 טשינ ףרַאד ךוילָאמס ךעשטיָאװ ןוא ,ךוילָאמס ךעשטיָאװ תרשמ ןייז וצ
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 -סיוא ןייז וצ ןבעגעג רָאנ טָאה טָאג סָאװ ןטָאבעג עריא ןוא הרות יד ןטיה

 ,ןדיי ,קלָאפ טלייוורעד
 ,טנעוו עטרעיומעג-טיור עלַא טימ טרעטיצעג ,טּפַאלקעג טָאה קירבַאּפ יד |

 .טפול ערעטיול יד טצרַאװשעג ,למיה םוצ ןגיוצעג ךיוה ךיז ןבָאה ןכיור

 עשטייד יד .ןעיירעפייפ עקישטיווק ערעייז טימ טכַאמעג ביוט ןבָאה סענעריס

 יד ןגָאירַאפ סָאװ ,סנעמיוק יד ןיא רַאפעג ַא ןעזרעד ןבָאה רעבעוו:-טנַאה

 ערעייז ףיוא רעיורט טימ ןקוק ןעמונעג ןוא ,טעבֹרַא רעייז ןופ ןשטנעמ

 ינָאק רַאפ ןגארקעג ארומ ןבָאה סרעטסיימ עשטייד יד .טנעה עקידרעדָא

 .ןענישַאמ עשינָאלוװייט עשידיי יד ןגעק רעטעברַא יד טצעהעג ןוא ץנערוק

 ןעקנורטרַאפ ןוא ןעקנעש יד ןיא טלמַאזעג רעבעוו יד ךיז ןבָאה ןרָאצ רַאפ

 טימ סױרַא ייז ןענעז סטכַאניוצ-תבש ַא םענייא ןיא ןוא .סנשָארג עטצעל יד

 טפַאנ ,ןכָארבעצ דיי םעד ייב ןענישַאמ יד ןוא סרעסעמ ןוא סנזייא ,ןלעקַאפ

 עשטייד יד ןעגנַאגעג ןענעז סיוארָאפ .ןדנוצעג ןוא ןסָאגעג טנעוו יד ףיוא

 יז ןענעז ,ענעזָאלעצ ,ערוכיש .טנעה יד ןיא ןענָאפ-ךעצ יד טימ סרעטסיימ

 יו ,ןוא ןײרַא סַאג רעשידי רעד ןיא תוללק ןוא ןעגנַאזעג טימ ךָאנרעד

 יד ,ןדיי יד ייז ןענעז ,טעטש עשטייד יד ןיא סעדייז ןוא סרעטָאפ ערעייז

 ןוא טביורעג ,ןגָאלשעג ,טקַאהעג ןביוש ,ןלַאפַאב ,רעמערק יד ןוא רעבעוו

 : טכַאמעג תולוק

 יי! עדוי ,ּפעה ,ּפעה --

 םוצ זיב ,טלגנירעגמורַא ייז ןבָאה ןדרעװש עליוה טימ ןקַאזָאק רָאנ

 ןגָאלשעג ּפעק יד רעביא סעקיײהַאנ טימ ןוא ןבירטעגניירַא *ַאקדול, לכייט

 ןופ ןזָאל ןעמונעג ןכיור ערעטכידעג ךָאנ טָאה סיירּפ דוד המלש 'ר

 עשטייד .גָאטרַאפ ןפורעג רעקיצלירג ךָאנ ןבָאה סענעריס יד .ןעמיוק ןייז

 ןוא ןלוטש-בעוװ ערעייז ייב טנידרַאפ טלעג ךס ַא ןבָאה סָאװ ,רעבעוו עכייר

 -יּפ רעד ןיא ןבָאה ,דנַאלסור רַאפ טעברַא טימ ןעוועג ןפרָאװרַאפ ןענעז

 .טלעטשעגקעװַא קירבַאפ ךָאנ קירבַאפ ןוא ןעילעג טלעג קנַאב רעשיל
 ךיז ןבָאה ,טלדנַאהעג קיצנַאד טימ ןרָאי ךס ַא ןבָאה סָאװ ,םיריבג עשידיי

 -ףמַאד ןוא טפיוקעג רעצעלּפ רעטלעג יד רַאפ ןוא רחסמ ןופ ןגױצעגסױרַא

 ,טלעטשעג ןקירבַאפ

 "עגסיוא ןקירבַאפ עטיור-לגיצ ןענעז שזדָאל םורַא רעדלעפ יד ףיוא

 ,טפול יד טקיניירמוארַאפ ןבָאה ךעלרעסַאוװ-סולפסיוא עקיצומש ,ןסקאוו

 ןוא דמַאז ,םייל טימ סנגָאװ טריפעג םירעױוּפ ןבָאה םורַא רעפרעד יד ןופ

 ,טרעיומעגסיוא ןקירבַאפ-לגיצ ןבָאה ןדיי .ןגעוו עקידמַאז יד רעביא לגיצ

 .טינשעג ןבָאה םירחוס-דלַאװ .ןזיועג דרע עקימייל ךיז טָאה'ס רָאנ ואוו

 .טכַאמעג סנקלאב ,טעסעטעג ,טגעזעג רעצעלק ןבָאה םירעיוּפ ,רעמיוב

 -ָאטס ,טעברַאעג ןבָאה סעכָאלעמלַאב עשידיי .ןשָאלעג ךלַאק ןבָאה סערַאילומ
 ןעלדניש ןבָאה רעכַאמ-לדניש ,טכַאמעג רעטצנעפ ןוא ריט ןבָאה סערַאיל

 -עלש ןוא סנזייא ןבָאה ןדימש ,טקעדעג רעכעד ןבָאה רעכעלב ,טעוװעגיפעג

 ןוא טעטש עלַא ןופ .טלעטשעגניײרַא ןביוש ןבָאה רעזעלג ,טדימשעג רעס



 יזנכשא רוצדיוב יד 32

 ,שזדָאל ןייק םילכ ערעייז טימ ןגיוצעג סעכָאלעמלַאב עשידיי ןבָאה ךעלטעטש

 רעפרעד ערעייז ןבָאה ,דרע קינייוװ ןוא רעדניק ךס ַא ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ
 ןענעז דנַאלסור ןופ .טעברַא ףיוא ןקירבַאפ יד וצ ןגיוצעג ןוא ןזָאלרַאפ
 ןעוועג טשינרָאג זיא סע .טרעדָאפעג הרוחס ךס ַא ןוא ןעמוקעג םירחוס
 ,ןגָאױצנָא

 ןסקאוועג זיא טָאטש יד ,טכענ עצנַאג טּפַאלקעג ןבָאה ןלוטש-בעוו יד

 .ךיג ,לענש

 שרעה םהרבא 'ר ןופ זיוה סָאד ןסקָאװעג זיא טָאטש רעד טימ ןעמַאזוצ
 .רעקיצנַאד ןפורעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,יזנכשַא

 ריפ ?טיּפַאק

 "פא ,ףיוה ןיא רעדניק יד ןופ טייוו ,רעקיטייז ַא
 דמערפ ,ךעלרעטסעווש יד ןוא רעדורב-גניליווצ םענעגייא םעד ןופ טלייטעג

 רעניילק רעד ןסקאוועג ןוא טבעלעג טָאה ,עמַאמ-עטַאט ענעגייא ןופ וליּפַא

 ,טָאטש רעטלַא רעד ףיוא רעיומ סרעטָאפ ןייז ןיא ריאמ החמש
 ךיז טליּפש רע .גנַאג ןרעדנוזַאב ןייז ךיז רע טייג ןָא זייוודניק ןופ

 ,ףיוה ןופ רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ טשינ לָאמנייק
 סנטסרעמ יװ ,רעטרעּפמולעגמוא ןַא ,רעסיורג ַא זיא רערעייז ףיוה רעד

 ןטייז עלַא ןופ טעוװעקוטשעגוצ ןוא טרעיומעגוצ ,שזדָאל םעיינ ןיא ןפיוה
 -רַאפ ןוא עמערָא ןוא עניילק ןענעז תוריד יד ואוו ,ףיוה ןיא לגילפ םעד ןופ

 רעטצנעפ ענעפָא ךרוד .ןלוטש-בעוו טרָאד ןּפַאלק ,סעכָאלעמלַאב וצ ןעגנוד

 ןפיוק ייז סָאװ ,לַאפּפָא םעד ןופ עטַאװ ןדיי ןכַאמ סָאד .ביוטש ךיז טיש

 .ךעלרעטילפ עסייו רעטצנעפ יד ךרוד ןעילפ דימת ןוא ,ןקירבַאפ יד ףיוא

 ירד טימ עטַאט ַא .קירטש דיי ַא טיירד ףיוה ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא
 -רעביא ,סעילּפָאנָאק ןעיירד ,קירוצ ןוא ןיה ןפולמורַא ףיוא טשינ ןרעה ןיז

 :תולוק עיור טימ ךיז קידנפור

 !טלַאה רעטסעפ ,יצ ,יצ ---

 טייג טּפיוהרעביא .ףיױה םעד ביל רעייז ןבָאה זיוה ןיא רעדניק יד
 .םנוב בקעי לרעדורב-גניליוצ סריאמ החמש םיא ךָאנ סיוא

 ויא סָאװ ,לוק ךיוה ַא טימ ,רעכעליירפ ַא רע טפור -- ,ריאמ החמש --

 .ךעלעגָאי ןיא ןליּפש ךיז םוק -- ,רעטכעלעג טימ לופ

 ףרַאש ריאמ החמש טרעפטנע -- ,ןליּפש טשינ ריד טימ ךימ ליוו'כ ---

 | ,טייז ַא ןיא ּפָא ךיז טיירד ןוא זגורב ןוא
 .ךעלרעדירב ייווצ יד ,םולשב טשינ ןבעל ייז

 ירעטיובעג-טסעפ ַא ,רעסיורג ַא זיא רע .םולשב ןבעל ליוו םנוב בקעי

 ,סָאװרַאפ ָאטשינ זיא סע שטָאכ רע טכַאל דימת .רעקידעכַאל ןוא רעקיטסול ַא

 .םיא ןעמ טגערפ -- ?וטסכַאל סָאװרַאפ ,םנוב בקעי --

 ַא ,רעטרעדנוזעגּפָא ןַא
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 ,רעמ ךָאנ טכַאל ןוא רעניילק רעד טרעפטנע -- ,רימ ךיז טסולג'ס --
 ,ןכַאלטימ ןזומ ערעדנַא ךיוא זַא ,ױזַא

 ןיא רעפיול רעטסעב רעד זיא רע .ךיז ןליּפש ןיא טכָאקרַאפ זיא רע
 -נורַא קיצנוק רעייז ךיז רע ןָאק ךיוא .ךעלדרעפ ןיא טליּפש ןעמ ןעוו ,ףיוה
 טליּפש ןעמ ןעוו ,ףיוה ןיא ןרעמַאק יד ןופ ןלייז-טנורג יד רעטנוא ןגירקרעט
 רעקנילפ .ןעניפעג טשינ םיא לָאז רענייק זַא ,ױזַא ,שינעטלעהַאב ןיא ךיז
 רעביא טיצ רעיירד-קירטש רעד סָאװ ,קירטש םעד ךָאנ רע טפיול עלַא ןופ
 ןיפ ןעיצסױרַא רעניטש ערעװש יד רע ןָאק ךיוא .ףיוה ןופ גנעל רעד
 סואימ טשינ םיא טרעװ גָאט ןצנַאג ַא .טנעה יד טימ ןביוהפיוא ןוא דמַאו
 ןײלַא ךיז רע טָאה זילב טשינ .ףיוה ןיא ךעלדיימ יד יװ ,ןליּפש וצ ךיז
 :טימ םיא טימ ךיז ןלָאז עלַא זַא ,ליו רע רָאנ ,ןעיירפ ןוא ןליּפש וצ ביל

 ךיז רע ליוו ,ריאמ החמש ,לרעדורב ןייז טימ ךיוא ,ןכַאלטימ ןוא ןליּפש

 ,טשינ ליוו ריאמ החמש רָאנ ,ןליּפש

 טייטש םיא .ריאמ החמש רעניילק רעד רעזעיציבמַא ןַא רעייז זיא רע

 ךס ַא זיא ,םיא ןופ רעגניי זיא סָאװ ,סנייז לרעדורב סָאד סָאװ ,ןָא טשינ

 ןיא רעדניק יד ייב סיוא-טמענ ןוא הירב רעמ ,רעקרַאטש ,םיא ןופ רעכעה
 ןעמ ןעוו ,ןעמנוב בקעי ןגָאירעד טשינ לָאמנייק ןָאק רע .םיא רַאפ רעמ ףיוה
 טשינ ,ּפָאק ןפיוא ןלעטש ךיז טוג ױזַא טשינ ןָאק רע .ךעלעגָאי ןיא טליּפש
 סָאד ןעמוקייב טשינ ןוא דרע רעד ףיוא קירוצ ןוא ןיה ךיז ןעילוקרעביא

 טּפַאכ דימת .תוחוכ יד ןריבורּפ ןוא ךיז ןעלגנַאר ייז ןעוו ,סנייז לרעדורב
 רעצעלק יד רעביא ןעגנירּפש םייב רע טלַאפ דימת ,ןטשרע םעד םיא ןעמ

 טָאה רע .לזענ סָאד ךיז טקיטולבעצ ןוא טיוה יד ךיז טעּפַארדעצ ,ףיוה ןיא

 / .זָאנ ןופ דלַאב טפיול סָאװ ,טולב ןרַאפ ארומ רעייז
 ןעניר סָאװ ,סנּפָארט יד ףיוא קערש טימ רע טיירש -- ,טולב ,טולב --

 ,ףיוה ןיא דמַאז םעד ףיוא ּפָארַא םיא

 ,ףיוה ןפיוא ּפמולּפ םוצ וצ-טפיול רע .סיוא םיא טדער םנוב בקעי

 .ןעיצנײרַא לרעדורב םעד טסייה ןוא רעסַאװ טימ ךעלטנעה ייווצ ןָא-טמענ

 .ןרעהפיוא טעוװ -- ,םיא רע טגָאז -- ,ןײרַא טוג יצ --

 סָאד ּפָא םנוב בקעי םיא טשיװ ,רעטייוו ךיז טקערש ריאמ החמש זַא

 ,םיא טרירַאב סע שטָאכ ,טכַאל ןוא תופנכ-הציצ קע ןַא טימ טולכ

 רע טנרעל -- ,ןבָאה ארומ טשינ ןעמ ףרַאד ,ךיז טולבעצ ןעמ זַא --

 ,טשינ ךיוא ןייוו ךיא -- .םיא
 ןפרָאװעגקעװַא טָאה רעזעלג ַא סָאװ ,זָאלג לקיטש ַא רע טמענ ייברעד

 ייברעד טכייק ןוא ,טייג טולב זַא ,טנַאה יד טימרעד ךיז טצַארקעצ ,ףיוה ןיא
 .רעטכעלעג ןוָפ

 .ךעלדיימ יד טּפיהרעביא .םיא ןרעדנואווַאב ףיוה ןיא רעדניק יד

 ,םיא ייז ןביול -- ,רעקרַאטש ַא טזיב --

 ףיוא קיטכיזרעפייא זיא רע .ןרעה וצ סע טסירדרַאפ ןריאמ החמש

 ,טייז ַא ןיא קעװַא רעזנורב ַא טייג רע ןוא ןעמנוב בקעי
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 ןטימ ךיז ןליּפש וצ ביל רע טָאה ,טשינ ןעעז רעדניק יד ןעוו ,בוטש ןיא

 עלַא ףיוא סיוא ךיז טגייל ,דרעפ ַא רַאפ ךיז טכַאמ םנוב בקעי .לרעדורב

 ןטייר ןקור ןייז ףיוא קעװַא ךיז טצעז ריאמ החמש ןוא דרע רעד ףיוא ריפ

 םיא טגָאלש ןוא סיפ יד טימ דרעפ סָאד טּפַאלק ,רע טפור -- !ָאיװ ---

 יו ,סעציײלּפ יד ףיוא םנוב בקעי םיא טמענ ךיוא .םעזעב ןופ לטיר ַא טימ

 :רַאפ וצ עלעסּפעש ַא רָאפ טגייל ןוא בוטש ןיא עלַא וצ םוא-טייג ,סּפעש ַא

 ,ןפיוק

 םיא טָאה סָאװ ,טסניד יד הרש האל םיא ףיוא ךיז טרעזייב --- ,םלוג --

 ןסײרּפָא סעקשיק יד ריד טסעוו -- ,ןריאמ החמש רַאפ רעביל

 םנוב בקעי ךיז טמירַאב -- ,ךיז ףיוא םענייא ךָאנ ןעמענ ןָאק'כ --

 | .טכַאל ןוא

 טמוק טנוזעג קיטש ַא .הָאנה ןעײרעליּפש יד ןופ טָאה ריאמ החמש

 יד ןשיווצ ,ףיוה ןפיוא .בוטש ןיא ץלַא זיא סָאד רעבָא .ןופרעד וצ םיא

 .ןעמעלַא סיוא רע טדיימ ,רעדניק

 רעד ןייז םוטעמוא ליוו רע ,רעטלַאה-סיורג ַא ,רעזעיציבמַא ןַא זיא רע

 זיא טרָאד .ףיוה ןפיוא טשינ סע ןָאק רע רעבָא .רעריפ רעד ,רעטסערג

 יד רעמ ךָאנ ,םיא םורַא ךיז ןרַאש ךעלגניי עלַא .רעזייק רעד םנוב בקעי

 טּפעלק עלַא ןופ רעמ .ןָאה ןקיברַאפ ןסיורג ַא םורַא רעניה יד יװ ,ךעלדיימ

 טָאה סָאװ ,רעטלַא םייח 'ר ןופ לרעטכעט סָאד ,עלהניד עניילק יד םיא וצ

 טימ ,ענכלוּפ ַא ,עקנילופ ַא ,ףיוה סשרעה םהרבא 'ר טימ תונכש ןיא זיוה ןייז

 -רַאפ ,ךעלעגניר ןוא ךעלעקעל ,ןקָאל ןיא עטיירדעג ,רָאה-ןַאטשַאק עניורב

 טָאה ,עטליּפשרַאפ ַא ,עכעליירפ ַא ,ףיילש רעיולב רעסיורג ַא טימ טּפינק

 .ןעלסקַא יד ףיוא יז טגָארט רע .םנוב בקעי ןקידנכַאל םעד ביל קידלַאװעג יז

 טריפ רעטכעוו-זיוה רעד רעכלעוו ןיא ,עקשטַאט רעד ןיא ןיײרַא יז טצעז רע

 .ףיוה ןצנַאג ןרעביא יז טּפעלש ןוא ,טסימ

 איצומ ַא ּפָארַא טגָארט יז ןעוו ,לָאמ סעדעי טלעווק טסניד יד האל הרש

 .ףיוה ןיא ןעמנוב בקעי קינָאה טימ טיורב

 .רעניילק רעד ייב רעבייוו יד ןגערפ --- ? ןתח ַא רַאפ וטסליוו ןעמעוו ---

 עלַא טימ קידנעלקָאש ,עקנישטניילק יד טגָאז -- ,ישעטַאט םעד --

 .ּפָאק ןופ ךעלעקעל
 ? עלהניד ,ךָאנ ןעמעוו ןוא ---

 בקעי ףיוא עלעטנעה ענכלוּפ ַא טימ ןָא עניילק יד טזייוו --- ,םיא ---

 .ןעמנוב

 ,קילג רַאפ ךעטרַאפ קע ןַא ןיא זָאנ יד טציינש האל הרש

 .ןטסטלע רעייז ןעמנוב בקעי ףיוא גנורערַאפ טימ ןקוק רעדניק עלַא

 ,ןצעמיא טביול ןעמ יװ ,ןרעה טשינ ןָאק רע .ןופרעד טדייל ריאמ החמש

 ןיא דמַאז ךעלדיימ יד טפרַאװ רע .זגורב ןוא זייב ,האנק טימ לופ זיא רע

 ןעמנוב בקעי ייב ץוש ןכוז ןוא םיא ןופ ןפיולטנַא ךעלדיימ יד .רָאה יד
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 -- ..רעיימ ַא רימ ביג ןוא רעייווצ ַא רידַאנ ,רעיירד רעיימ החמש --
 ,לדיל ַא םיא ףיוא ייז ןעגניז

 סעכָאלעמלַאב יד ייב רעטצנעפ ענעּפָא יד ןופ ,ךעליירפ זיא ףיוה ןפיוא
 -עטַאװ יד ייב .ןעגניז ןלעזעג יד סָאװ ךעלקיטש עשינוח ךיז ןגָארט
 עטלזירקעצ עצרַאװש ערעייז .ךעלדיײמ-רעטעברַא יד ןעגניז סרעכַאמ
 לופ ןענעז ,עטַאװ רעקיטש טימ טבעוװרַאפ ,ביוטש ןיא ןעקנוטעגנייא ,ּפעק
 ,ךעלכיב-שטייט יד ןיא ןענעייל ייז עכלעוו ןגעוו ,סהכלמ-תב ןוא ןצנירּפ טימ
 -ךיימ עשידיי ןגעוו רעדיל ,רעדיל-עביל ןעגניז וצ ףיוא טשינ ןרעה ייז ןוא
 ןופ רעדיל ,ןסָאשרעד ןוא טבילרַאפ ייז ןיא ךיז ןבָאה ןריציפָא סָאװ ,ךעל
 "ָאנרעד ןוא םיצקש טימ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,סעטתדמושמ עטבילרַאפ
 רעבָא ןרעה וצ טוג רעיײז זיא ץלַא סָאד ..שעװ ןשַאװ ןייג טזומעג
 ,רעיירד-קירטש םעד ןופ ןעמ טָאה סעלַא ןופ ןגינעגרַאפ רעמ

 ןוא דרָאב רעטכידעג ַא טימ ,דיי-קירטש רעד ,רע זיא רענעסקאוועצ ַא
 טימ ,סעילּפָאנָאק ןופ ןעוועג ךיוא ןטלָאװ ייז יװ ,סיוא ןעעז סָאװ ,סעצנָאװ
 -זָאנ יד ןיא ןוא ןרעיוא יד ןיא רָאה דעלטניב טימ ןוא ןעמערב עקיזיר
 .קירָאה ןענעז ינק יד זיב סיפ עטרעשַאקרַאפ עסעװרָאב ענייז ךיוא .רעכעל
 רעבָא .קירטש ךעלטניב ךָאנ ןעגנעה ןטק-תילט ןגנַאל ןייז ןופ תיציצ יד ףיוא
 .ייז ןענעז טוג ױזַא ,ענייז ןיז יד טימ עטַאט רעד ,ןענעז ייז סיורג יװ טקנופ
 וצ ךיז ןקוק סָאװ ,ףיוה ןיא רעדניק יד קעװַא טשינ לָאמנייק ןביירט ייז
 לגניי ַא ןעו ךיוא .טעברַא רעד וצ רעליימ ענעפָא ןוא ןגיוא עסיורג טימ
 םעד סיואגנעל קירטש טימ ןפיול רעדָא לדער םייב ןָאט יירד ַא לָאמַא ליוו
 טרעדנַא יו ,ןזיוה יד ןופ ןעמיר ןטימ קעװַא טשינ רעטלַא רעד טביירט ,ףיוה
 .סע ןעוט

 תזנ ןופ קידנעיצעצ ,רעטכעלעג טימ רע טָאז -- ,טלַאה ,טלַאה --
 ךָאנ ריד טע'ס ,קירטש םעד ּפָא טשינ זָאל --- ,סנייז טייקירָאה עצנַאג סָאד
 ...תואּפ יד ןּפַאכנָא

 יז ןענָאק סעמַאמ יד ,ףיוה ןופ ןטערטּפָא טשינרָאג ןליו רעדניק יד
 ןצנַאגניא טשינ זיא ףיוה רעד .ןסעוצּפָא ןײרַא בוטש ןיא ןטעבנײרַא םיוק
 טבָארגרעד ןעמ זיב ,דרע ןבָארג ןָאק ןעמ .רענייטש טימ טרעטסאלפעגסיוא
 -גניי יד ןכַאמ ןעגנוטסעפ עטסנעש יד .רעסַאװ וצ וליּפַא ,דמַאז לעג וצ ךיז
 ןכַאמ ,דרע רעלעג ,רעטכייפ רעד ןופ גייט ןטענק ךעלדיימ יד ,דמַאז ןופ ךעל
 ןעלטכַאש ןופ ךעלקעד ענרעכעלב טימ ךעלכיק סיוא ןדיינש ,סנכוק ,תולח
 -כעוו-זיוה רעשיאיוג רעד ואוו ,עלעזייה םעניילק ןופ ךַאד ןקירעדינ ןפיוא
 רילָאק ןוא ברַאפ ײלרעלַא ןופ ןביוט .קַאלשנבױט ַא ָאד זיא ,טניואוו רעט
 ןעקרָאװ ןוא סעברַא ןקיּפ ,טיירב רעד ןיא ךיז ןעלקָאש ,סױרַא ןוא ןײרַא ןעילפ
 ןכירק ןביוט יד ,ןּפַאכ יז ןליוו ,ןביוט יד ףיוא דימת ןרעיול ץעק ,ליטש
 ןוא סיוא-יצ ַא קיריג ךיז טיג ץַאק יד ןעוו ,דימת רָאנ ,סיפ יד רעטנוא ייז
 .טילפ ןוא סיױרַא-יירד ַא ךיז קנילפ בױט יד טיג ,קע םייב ןּפַאכנָא ליו
 ,ךַאד ןפיוא ףױרַא
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 .קילג ןופ טלעווק םנוב בקעי

 -שירק ןביוט יד ןבעג עמ טע ,םוק -- ,רע טפור -- ,ריאמ החמש ---

 .ןעזט'ס ,ןס ייז ןלעו טנעה יד ןופ ,טיורב ךעלעק

 רעקיטייז ַא טקוק ןוא ריאמ החמש טרעפטנע -- ,טשינ ףרַאד'מ --

 ,לקניוו ןיא

 -גערּפשרעמוז טימ טישַאב טכייל ,רעטצינשעג:-ףרַאש ַא ,רערעגָאמ ַא

 ןטייב סָאװ ,עיורג ןגיוא טימ ןוא ןּפיל עניד ןוא עטיור רעייז טימ ,ךשלעק

 טימ דימת ,טייז ַא ןָא ךיז רע טייג ,טכעלש ןרעוו ייז ןעוו ,ןירג ןיא ךיז

 קידנעטש רע טלַאה ךעלטנעה יד .ןעמעלַא ןופ טקורעגּפָא טירט עכעלטע

 ענעדייז סָאד .עלעטַאלַאכ ןסּפיר ,שידיגנ ,ץרַאװש ןייז ןופ סענעשעק יד ןיא

 רעסיורג רעצנַאג רעד זַא ,ױזַא ,ּפָאק ןרעביא ךיוה טרעשַאקרַאפ טגיל עלעטיה

 ענעסקַאלפ ייווצ טימ ןוא רָאה לציּפש ןריושעג-ןיד ַא טימ טמױזַאב ,ןרעטש

 -עגפיוא ,ענייז ןרעיוא יד ,סױרַא ךיז ןעעז ,ןטייז יד ןיא תואיּפ עטלזיירקעג

 ןענעז ,לזעה ַא ייב יו .,ענעביוהעגפיוא ךיוה ,עטציּפשעגפיוא ,עטלעטש

 טקנוּפ ,ןרָאלרַאפ טשינ ייז רַאפ טייג גנַאלק ןייק ,סעלַא ףיוא ךַאװ קידנעטש
 "גגיוא ןטשרע ןפיוא סָאוװ ,ענייז ןגיוא עיורג יד לופ םוטעמוא ןענעז ױזַא

 ןסיברַאפ ייז ןקוק ןתמא רעד ןיא רָאנ ,ךייוו ןייז וצ סיוא ייז ןעעז קילב

 לסיבַא ןוא עטַאװעטולּפ ,ךיג ןפיול ייז ןיא ןעלּפַא יד ןוא יורטוצמוא טימ ןוא

 -רעד יד ןופ ייס ,גנוגעוװַאב ןייא ןייק ,שינעעשעג קיצנייא-ןייא ןייק .עגושמ

 "ץלַא ןַא ,ךרוד טשינ ייז ןזָאל ,ףיוה ןיא רעדניק יד ןופ ייס ,ענעסקאוו

 ןפיוא ץעק יד יו ,דימת רעקידנכאוו ַא ,רעקידנרעה:ץלַא ןַא ,רעקידוועעז

 ,ץלַא וצ וצ ריאמ החמש רעניילק רעד ךיז טקוק ,קאלשנביוט םייב ףיוה

 רעייז ,ןטפַאשהירב ערעייז עלַא; רעדניק יד ןופ ןעיירעליּפש עלַא טכַארטַאב

 ךיז ןליּפשטימ רָאנ ,ןפיול ,ןעלגנַאר ,ךיז ןגָאלש ,ּפָאק ןפיוא ךיז ןלעטש

 ,טשינ רע ליוװ

 ןעמָאנ םייב רעטומ יד רעטצנעפ םענעפָא ןכרוד םיא טפור -- ,לריאמ ---

 .רעדניק יד טימ ךיז ליּפש ,עניימ ןיורק -- ,ןדייז ריא ןופ

 .ןקורט ןוא ףרַאש רעניילק רעד טרעפטנע -- ,טשינ ליוו'כ --

 טשינ ןלָאז רעדניק יד ליפיוו ןטעב טשינ םיא לָאז רעטומ יד ליפיוו

 ,ייז וצ ךיז ןרעטנענרעד טשינ רע ליוו ,םיא ןפור ,ךעלטנעה יד ןקערטשסיוא

 ,רעזגורב ַא רע טגָאז --- ,ןליּפש וצ ביל טשינ ךימ בָאה'כ ---

 יד טימ ןפיולוצטימ סיוא םיא טייג תויח'ס ,יירעליּפש סָאד טיצ םיא

 -טנעה יד רַאפ ךיז ןעמענ ,רעבירג ןבָארג ,ךעלעגָאי ןיא ךיז ןליּפש ,רעדניק

 ןַא ,רעדמערפ ַא ,חוכ רעקיטייז ַא ,תונשקע ןַא סעּפע רָאנ .ןצנַאט ןוא ךעל

 רעדניק יד לייוו ,אקווד .,וצ טשינ םיא טזָאל ,ּפָא םיא טלַאה ,רעקידסענייא

 סָאװ ,סָאד ןָאט טשינ לָאמנייק ןָאק רע .ןייגוצ טשינ רע ליוװ ,םיא ןפור

 ,רעדניק יד ,אנקמ ייז זיא רע .םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןעמ סָאװ ,ליוו רענעי

 ןרעטכעלעג ,ןעיירעליּפש ערעיײז ףיוא האנק רַאפ םיא טרעֶטיִצ לצרעה'ס

 ,םנוב בקעי .םענייז רעדורב ןרעגניי םעד אנקמ רע זיא טּפיוהרעביא ,דיירפ
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 ןפיוא ךיז ןלעטש םעד רַאפ ,טזײװַאב רע סָאװ ,ןטפַאשהירב ענייז עלַא רַאפ
 ןייא ףיוא גנַאל ןצנַאט ,רעטערב יד ףיוא ןעגנירּפש ,טנעה יד ףיוא ןייג ,ּפָאק
 שטָאכ ,ריאמ החמש, רע סָאװ ,ןפיול ןכיג ןרַאפ טּפיוהרעביא ןוא ,לסיפ
 -גיק יד ,רַאפרעד טנייפ ייז טָאה רע ןוא .ןגָאיכָאנ טשינ ןָאק ,רערעטלע ןַא
 סָאד ךיז טּפַאלקעצ ןוא טלַאפ רעצעמיא סָאװ ,לָאמ סעדעי .ףיוה ןיא רעד
 טשטַאּפ ,ןפיול ןיא רעביא ךיז טיירד ןעמ זַא רעדָא ,טניר טולב זַא ,לזענ
 .ןָא-טלעווק ,ךעלטנעה יד טימ רע

 ,ךעלריּפַאּפ ןָא טלמַאז רע רעדָא .ןיילַא ,רעדנוזַאב ךיז רע טליּפש ןליּפש
 טיצ רע רעדָא ,תורוחס יד ןופ ּפָא טסייר רע סָאװ ,ןטעקיטע עקיברַאפ
 ,תועבטמ יד טלייצ רע רעדָא ןרַאג ןופ ךעלצעלק לקירטש ַא ףיוא ףיונוצ
 וצ ןעמוק סָאװ ,םירחוס יד ןופ .ןָאה םענעמייל ַא ןיא ןגיל טָאה רע סָאװ
 -ליִז ןליפַא ןוא ךעלרענעצ ,סרעיירד ,טלעג-ץעל רע טגירק ,בוטש ןיא ייז
 טָאה סָאװ ןָאה םענעמייל ַא ןיא תועבטמ יד טלַאהַאב רע .סנדליג ענרעב
 ףיוא לָאמ סעדעי ביל טָאה רע רעבָא .קע עמַאס ןיא ,ןטניה ןופ ךָאל ַא
 ןָאה םענעמייל ןטימ קרַאטש טלקָאש רע .תועבטמ יד ןלייצוצרעביא יינ'ס
 .ןייז אנקמ םיא ןוא ןרעהרעד ןלָאז רעדניק עלַא זַא ױזַא ,טּפַאלק ,טגנילק
 רעגניפ יד ףיוא טנכער ,לָאמ ליפ ייז טלייצ ,תועבטמ יד סױרַא טפרַאװ רע
 .ןירַא ןָאה ןיא קירוצ ייז טלַאהַאב ןוא ןגעמרַאפ ןייז ךעלעטנעה עדייב ןופ

 םיא לָאז סע יװ ,ךיילג רעדניק יד טימ ןליּפש טשינ ךיז ןָאק רע
 ןַא ןייז זומ רע .עלַא ןופ רענייא ןייז טשינ ןָאק רע .וצרעד ןעיצ טשינ
 םיא ןליוו סָאװ ,ךיז ןופ ערעטלע טימ ןרבח ךיז ליוו רע רעדָא ,רעטסטלע
 טיא טיצ סע זַא .ךיז ןופ ערענעלק רעביא ןשרעה ליוו רע רעדָא ,טשינ
 רעבָא ,ייז וצ וצ קיטכיזרָאפ ךיז רע טרַאש ,רעדניק יד וצ קרַאטש רָאג ןיוש
 וצ ןשרעה וצ רָאנ ,ןכיילג-סנייז ,םירבח טימ יװ ,ךיז ןליּפש וצ טשינ
 רַאפ ,רעסייק ַא רַאפ םיא ןכַאמ וצ ןעמעלַא טגניווצ רע .ייז רעביא ןגיניק
 ,ךעלכעלב ןוא ּפענק עלַא ,ךעלכעליּפש ייז ייב סיוא טרַאנ רע .ןטסטלע ןַא
 טנכוק יד טרַאשעצ רע ,ןעגנוטסעפ עקידמַאז יד סיפ יד טימ טפרַאװעצ רע
 רעטכייפ רעד ןיא ןכַאמ סעטרבח יד טימ ךעלרעטסעווש יד סָאװ ,תולח ןוא
 טפַאשרַאפ ךַאז ןייק ,טפיולטנַא ןוא טנעה יד ןופ ןכַאז סױרַא טּפַאכ רע ,דרע
 ,ןפיולטנַא ןוא ןּפַאכסױרַא יװ ,ןרעטשעצ וצ יו ,האנה ַאזַא טשינ םיא

 עטרבח רעייז ךיוא ,ךעלרעטסעווש יד ןרָאי יד רע טייגרעד טּפיוהרעביא
 ַא ןָא טילג רע ,ךעלּפעצ יד ןיא ךעלפיילש יד ףיוא ייז טדניב רע .ןעלהניד
 רעטילגעגנָא רעד טימ ייז טגנַאלרעד ןוא רעייפ ןיא ךיק ןיא לדָאנ-רָאה
 ןוא ןגילפ ןיירַא זדלַאה ןיא ייז טפרַאװ רע .ןעירבּפָא ךיז ןלָאז יז ,טייז
 ךיז טפיוק ןײלַא רע זַא .ארומ ךעלקערש ןבָאה ייז עכלעוו רַאפ ,םערעוו
 וצ קעל ןייק ןוליפַא ,לרעקוצ ןייק ןבעג טשינ םענייק רע לי ,ךעלרעקוצ
 ,טשינ רע טיג ןָאט

 ,גרַאװשַאנ סָאד ןּפיל עטיור יד טימ רע טעקָאמשט -- ,טוג'ס ,ָא --
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 םיא ןענעז סָאוװ; עקימורַא יד ףיוא ןקילב עטכעלש טימ ייברעד קידנקוק

 .אנקמ

 ןָאק ,קינהואת-לעב ַא ,רעסיורג ַא רעשַאנ ַא .טשינ ךיז טזָאל םנוב בקעי

 ,טשינ רע ןוא טשַאנ רעדורב רעד יװ ,ןקוק טשינ רע

 .רע טגָאז -- ,ריאמ החמש ,קעל ַא ביג --

 טָאד רעכעה ךָאנ טקעל ןוא ריאמ החמש טרעפטנע -- ,טשינ ליוו'כ --

 .ןצייר וצ םיא ידכ ,לרעקוצ
 .ייב טרעוו םנוב בקעי

 -- ? סנייא קידנעטש ריד ךיא ביג, ךעלרעקוצ בָאה ךיא זַא ,סָאװרַאפ ---

 .ץרַאה טימ רע טגערפ

 ןוא הנעט רעטכערעג ןייז ןופ טשינ ךיז טכַאמ ריאמ החמש זַא רָאנ

 : רעטייוו ךיז טצייר

 .! עבַא ,טשינ ריד ךיא ןוא טסיג רימ וד ---

 החמש ייב סױרַא טסייר ןוא טנעה יד רעדנַאנופ םנוב בקעי טמענ

 רע .ןקַאב יד ןופ טיוה לגענ עכעלטע טימ ןעמַאזוצ לרעקוצ סָאד ןריאמ

 ףיוא ךיז טפרַאװ סָאװ ,טנַאקיזיר ַא ,םענוב בקעי רעד ,רעלעטשנייא ןַא זיא

 יא רעטוג ַא זיא רע .וליפַא ערעקרַאטש ףיוא ,ךיז ןופ ערעטלע ליפ

 טוג ןייז טינ ליו סע רעוו .טוג ןייז ךיוא םיא וצ ןלָאז ערעדנַא זַא ,ליוו

 טימ ,ןערב ַאזַא טימ ןריאמ החמש ףיוא ךיז טפרַאװ רעש .רע טגָאלש םעד

 ןַא ןיוש רע טגיל ,םוא ךיז טקוק רענעי רעדייא זַא ,טײקיטסולספמַאק אזַא

 .ךעלגניי יד רַאפ טשינ טסַאּפ ןריאמ החמש .דרע רעד ףיוא רענעגיוצעגסיוא

 לייוו ןוא ,רעטסנעעזעגנָא רעד ,רעטסערג רעד ןייז וצ ביל דימת טָאה רע

 טעד סיוא רע טזָאל ןעמנוב בקעי טימ ןבעג ךיז הצע ןייק טשינ ןָאק רע

 טצַארקעצ ,געוו ןיא סופ ַא רעטנוא ייז טלעטש רע .ךעלרעטסעווש יד וצ סעכ

 .לגענ עפרַאש יד טימ טנעה יד ייז

 ײױזַא ,ךיז טגָאלשעצ רע יוװ ךיג ױזַא .ןטעברעביא ךיז ליוו םנוב בקעי

 .רבח ןרעוו לי רֶע זַא ,ןכייצ ַא ,לרעגניפ ןיילק ַא סיוא רע טקערטש ךיג

 עניילק סָאד טקערטשעגסיוא קידנטלַאה ,רע טגָאז -- ,ריאמ החמש ---

 ,ּפענק טשירענלעז ייווצ קעװַא רידַאנ .ןטעברעביא ךיז רימָאל --- ,לרעגניפ

 .ךָאנ עיינ
 ןוא ּפַאלק ַא ןבעג ,ּפַאלק ַא ןּפַאכ ןָאק רע .זגורב ןייז טשינ ןָאק רע

 ןיג :טסייה זנורב םערָאװ .זגורב ןייז טנייפ טָאה רע .ןסעגרַאפ ךיילג

 ןוא .ךיז ןעיירפ טשינ ,ךיז ןליּפש טשינ ,ץרַאה סָאד ךיז ןסעּפָא ,רעדנוזַאב

 דיירפ יד .קיטעמוא ןייז יו ,טנייפ יױוַא טשינ םנוב בקעי טָאה ךַאז ןייק

 -ץפֶא ןוא ןייצ עסייוו יד ןופ ,ןקַאב עטיור יד ןופ ,ןגיוא יד ןופ םיא טצָארּפש

 עלַא סױרַא רֶע טמענ ,ןייא ךיז טרַאּפש ריאמ החמש זַא .ליומ ןלופ םענ

 עלַא ןבעגּפָא טײרג זיא רע .קעװַא םיא טיג ןוא סענעשעק יד ןופ ןכַאז

 ךיק רעד ןופ סױרַא טמענ רע סָאװ ,ךעלעבעווש עלַא ,ּפענק עשרענלעז

 ,לסילש םענעכָארבעצ ַא טימ ןסיש וצ ףיוא
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 ,ןטַאט ןרַאפ ןרסמרַאפ טפיול רע ןוא ןעמענ טשינ ליוו ריאמ החמש רעבָא

 -עגמוא קידנעטש ןענעז ךעלגניי זַא ,ללכ ןופ טלַאה שרעה םהרבא 'ר

 ןדייב רע טגנַאלרעד עקַאט רעבירעד .טכערעג דימת זיא עטַאט ַא ןוא טכער

 בקעי ,ןזיוה יד ןופ ּפָארַא ןסַאלעג רעייז טמענ רע סָאװ ,ןעמיר ןטימ ךיילג

 טסעגרַאפ דלַאב .טמוק סָאװ ,בוח ַא יו ,קיאור ץימש יד ןיירַא טּפַאכ םנוב

 ףיוא קעװַא ךיז רע טגיל ,ןריאמ החמש ףיוא טמוק ייר יד ןעוו .ייז רע

 -טלַאפ רעטומ יד ,ןפמַארק ןיא יו ךעלסיפ יד טימ ןפרַאװ טמענ ןוא דרע רעד

 ,טעב ןיא םיא טגייל ןוא םיא טשוק ,םיא טזדלַאה ,םיא וצ וצ

 ,ריד רַאפ ןייז לָאז רימ --- ,יז טלמרומ --- ,רעניימ רצוא ,לריאמ --

 .עלעגענ עטסנעלק ןייד רַאפ ןעמַאמ רעד

 -גניפ ענעטנַאילירב עלַא ,ןליּפש וצ ךיז לרעגייז ןדלָאג ריא םיא טיג יז

 ןייק םיא טגָאז ,טשינרָאג םיא טוט רעטָאפ רעד .,ךעלגניריוא ןוא ךעלרעג

 ,טשינ רע טָאה ןפמַארק ענייז וצ יורטוצ ןייק רָאנ ,טשינ טרָאװ םורק

 ---.'? ץימש ףיוא ךיז טכיר רע ןעוו רָאנ ןפמַארק רע טגירק סָאװרַאפ --

 ,טשינ רע טייטשרַאפ

 עזייב טפרַאװ יז ןוא סנּפָאקוצ ןשיק סָאד לגניי םעד טכיררַאפ רעטומ יד

 .ןַאמ םוצ ןקילב

 ,ץרַאה ןרענייטש -- ,יז טמורב --- ,ןלזג --

 ףניפ לטיּפַאק

 עצנוה ץנייה טנַאקירבַאפ ןופ טעניבַאק ןטסוי ןסיורג ןיא טנעװ עקיד יד

 ןטערטרָאּפ ךס ַא טימ ןטנוא זיב ןביוא ןופ ןעגנַאהַאב ןענעז שזדָאל ןיא

 ,ןלעבַאט ןוא ןלַאדעמ

 -ָאמ ייווצ ןעגנעה ,שיט-ביירש םענעבמעד ןוויסַאמ ןרעביא ,ןָאנביױא

 -טסבלעז רעד ,רעטייוצ רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ רעד סטכער ןופ ,ןכרַאנ

 ױזַא ןוא דנַאלניפ ןופ טשריפסיורג ,ןלױוּפ ןופ גינעק ,דנַאלסור ןופ רעשרעה

 רעד םלעהליוו רעזייק רעשטייד רעד -- סקניל ןופ ; רעטייוו ןוא רעטייוו

 טערטרַאּפ רעד טגנעה ,רעשרעה עדייב רעטנוא עקַאט ,ייז רעטנוא .רעטשרע

 יד טיובעגסיוא טָאה סָאװ ,עצנוה ץנייה טנַאקירבַאפ םעד ,ןיילַא םיא ןופ

 .רוטקַאפונַאמ-עצנוה-ץנייה ןופ קירבַאפ עסיורג

 ןטערטרָאּפ יד יו ,טערטרָאּפ סעצנוה ץנייה ,ךעלרעייפ ױזַא טשינ זיא רע

 ןציירק ליפוזַא טשינ טריצַאב טסורב ןייז .ךיז רעביא ןכרַאנָאמ ייווצ יד ןופ

 -סיוא יד יו דנור ןוא קיטַאלג ױזַא טשינ זיא םינּפ ןייז ךיוא ,ןלַאדעמ ןוא

 "רעב ןטרַאה ןטימ ,ּפָאק רעדנור ןייז .רעטכיזעג עשיכרַאנָאמ עטעשטשעיּפעג

 רעייז ךָאנ טנָאמרעד ,ןקור-ריזח ַא יו ןריושעג ךיילג ,טנרָאפ ןופ רָאה עלעטש

 ייווצ טימ זיולב ןעמוקעגּפָארַא זיא סָאװ ,ץנייה רעבעוו ןקילָאמַא םעד קרַאטש

 סָאװ ,םינּפ ןייז ןיא ןשטיינק יד ךיוא .,שזדָאל ןייק ןסקַאז ןופ ןלוטש-בעוו
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 ,ןטעלגסיוא ןוא ןרישוטעררַאפ וצ ימ יד ןבעגעג ךיז טָאה ףַארגָאטָאפ רעד

 ןיז .טעברַא רעטגנערטשעגנָא ןוא גרָאז ,ימ ךס ַא ןופ ןגעווטסעדנופ ןגָאז

 "וה רעד טּפױהרעביא שעװ עפייטש-קרַאטש יד ןוא טודרוס רעצרַאװש

 .רעייפ רעצנַאג רעייז ייב ןענָאמרעד ,"רעדרעמ-רעטָאפ, רעד ,ןגַארק רעכ

 טצוּפעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעטסיימ םעד ,שטנעמ-סטעברַא םעד טייקכעל

 רעדָא הנותח רענעדלָאג ַא וצ ,טייקכעלרעייפ רעשימייה ַא סעּפע דובכל ליפוצ

 ,סיוא טנַאזָאּפמיא טשינרָאג טעז רע ,ַא .החמש רעקיטכיוו רעדנַא ןַא וצ

 רעכעלריטַאנ רעצנַאג ןייז ןיא עצנוה ץנייה ןופ טערטרָאּפ רעסיורג רעד

 לעיצעּפס ךָאנ ןכיירטש םיא רעביא ןטערטרָאּפ עשיכרַאנָאמ ייווצ יד ,סיורג

 טשינ םינּפ ןטסָארּפ ןטימ ןַאמ רעד זיא ךָאד .טייקשיאעבעלּפ ןייז רעטנוא

 .ןעגנונעכייצסיוא ןָא

 יד יװ ,ןציירק ןוא ןלַאדעמ ליפיוזַא טשינ ןריצַאב טסורב ןייז זַא ,תמא

 טסורב ןייז זיא טַאלג ןצנַאגניא רעבָא ,םיא רעביא ןכרַאנָאמ יד ןופ ןטסורב

 רעד ןופ דנַאב ַא טסעװ רעסייוו ןייז רעביא טגנעה ,סנטשרע .טשינ ךיוא

 וָאקָארטעיּפ ןופ רָאטַאנרעבוג רעד סָאװ ,גנונעכייצסיוא ןַא ,עננַא רעקילייה

 ,ןטסנידרַאפ עסיורג יד רַאפ גרוברעטעּפ ןיא םיא רַאפ טלעוּפעגסיױא טָאה

 טשינ טָאה יז .קירבַאפ-בעװ ןייז טימ דנַאל םעד טכַארבעג טָאה רע סָאװ

 ץנייה ןופ ןעמונעג רַאפרעד טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .דנַאב יד ,טסָאקעג קיליב

 רַאפ לרעּפ ךעלרינש ןוא ךיז רַאפ תונתמ ערעייט ךס ַא רעטכעט סעצנוה

 ףיורעד ךיז טָאה סָאװ ,ןילַא עצנוה ץנייה .טרעוו זיא סע רעבָא ,יורפ ןייז

 רעטכעט ענייז זַא ,ןייז הדומ זומ ,ןטסָאק ןזָאל טלָאװעג טינ ןשָארג ןייק

 ןופ דנַאב יד ,סיוא יז טעז ןייש רעייז .טכערעגמוא ןצנַאגניא טשינ ןענעז

 ,סנטייווצ .דליב ןפיוא טסעוװ רעסייוו-יינש ןייז רעביא ,עננַא רעקילייה רעד

 "נָארב ןוא ענרעבליז ,ענעדלָאג ,ןלַאדעמ ךס ַא ןעמוקַאב קירבַאפ ןייז טָאה

 סעצנוה ןטייז עדייב ןופ .טעטילַאװק ןוא טעביַא רעטוג רעד רַאפ ,ענעז

 ,דלָאג ןטכע ןופ ,טַאמרָאפ ןסיורג ןיא ,ןלַאדעמ עלַא יד ,ייז ןעגנעה טערטרָאּפ

 .סענירעסייק ןוא םירסיק ןופ ּפעק עטצירקעגסיוא יד טימ ,זנָארב ןוא רעבליז

 ,רָאיכלעמ רעקירָאה-טיור רעקיזיר רעד ,קירבַאפ ןופ רעניד רעד ךיוא

 ,רעגעי ןשטייד ַא ןופ רעדיילק ענירג טימ ,דרעבדןקַאב ןוא סעצנָאװ טימ

 טימ לוויטש ענעריקַאיל ןיא ןוא ּפענק ענעדלָאג ,ןרונש ,ןסַאּפמַאל טימ

 -- סעװעילָאכ עכיוה עטסאּפעג יד ןופ ןבלָארט עקידנעגנעהכָאנ ענרעבליז

 סימ ,ענורטס ַא יװ ןגיוצעגסיוא טעניבַאק סעצנוה ןופ ריט רעד ייב טייטש

 טײטש ,ןזױה עלָאמש יד ןופ טענ יד ףיוא סעּפַאל עקירָאה-טיור עדייב

 ןייז ןופ קנואוו ןדעי ףיוא טיירג ,ץרא-ךרד ןוא טײקיטרַאפטסניד סיורג טימ

 ,ןכרַאנָאמ ערעייז רַאפ ןלַארענעג יד ןעייטש סע יװ שרעדנַא טשינרָאג ,רַאה

 .םיא רעביא ןעגנעה סָאװ ,ןכרַאנָאמ יד טָא

 ןייז ןיא .ךרַאנָאמ עצנוה ץנייה זיא ,קירבַאפ רעסיורג רעד ןיא ,ָאד

 יָאמ יד ייב יװ ןשטנעמ ןענָאילימ ןופ טשינ תמא ,לרוג רעד זיא טנַאה

 יו .םיא ייב ןטעברַא סָאװ ,ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע ןופ רעבָא ,ןכרַאנ
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 ןעו .טנעה יד ןיא םיא ייב ןענעז ,רעדניק ,רעבייוו ערעייז ,רעטעברַא יד

 ןעקנירט ןעקנעש יד ןיא ןייג ןענָאק ןלָאז יז ,רעירפ ייז רע טײרפַאב ,ליוו רע

 ךיז ןזָאל רָאג רעדָא קירבַאפ רעד םורַא זָארג ןפיוא ךיז ןעיצסיוא ,ריב

 -יה עשטייד ערעייז ןרעטיימורטסיוא ןוא ןעגניזוצסיוא ,ןײרַאפ-גנַאזעג ןיא

 רעגנוי ַא יצ ,טדנעװעג זיא םיא ןופ .רעדיל-עביל ןוא -עכריק ,-סטַאמ
 עקידעגָארט יד לָאז ,ןירעטעברַא ןַא טכַאמעג קידנגָארט טָאה סָאװ ,רעטעברַא

 יז לָאז רע רעדָא ,דנַאש ריא ןשטנעמ רַאפ ןקעדרַאפ ןוא בייוו ַא רַאפ ןעמענ

 זיא ןליוו ןטוג ןייז ןופ .עלַא ןופ דנַאש ןוא טָאּפש וצ רזממ ריא טימ ןזָאל
 יד זַא ױזַא ,טכַאנייב ןוא גָאטײב ןטעברַא קירבַאפ יד ןזָאל וצ טדנעוװעג

 ןטעברַאסיוא ייז ןלָאז רַאפרעד רעבָא ,תוחוכ יד ןרילרַאפ ןלָאז רעטעברַא

 ןצלעמש ןענַאק ןלָאז ערעייז רעבייו יד ןוא רעמ ךָאװ ַא לבור ןצנַאג ַא

 -עג זיא םיא ןופ ןוא ,ץלאמש-ריזח ןטימ רָאנ ,לייא טימ טשינ ןּפוז יד

 יֹרַא יד ןזָאל ןוא ליו רע גנַאל יו ףיוא קירבַאפ יד ןלעטשוצּפָא ,טדנעוו
 רעבייוו יד ןוא רעליימ יד ןיא ןעגנוצ עטנקירטעגסיוא טימ ןײגמורַא רעטעב

 ,טיורב ןבַאל ַא רַאפ רעדָא לפָאטרַאק לסיב ַא רַאפ בייל רעייז ןפיוקרַאפ

 ערעייז וצ רעטָאפ-ףיוט ַא ןייז לָאז רע ,ןטעב סרעטומ ןעמוק םיא וצ

 וצ ;ץנייה -- ןעמָאנ ןייז טימ ןָא ןפור ייז עכלעוו ,רעדניק ענעריובעג יינ

 ,יד טימ ןבָאה וצ הנותח שינעביולרעד ַא ןטעב םירוחב עגנוי ןעמוק םיא

 -רעד סעטַאט עטמעשרַאפ ןעמוק םיא וצ ;ץרַאה רעייז ןעגנַאפעג ןבָאה סָאװ

 ,גנורעכעה-ןיול עניילק ַא ןגירק וצ ידכ ,דניק ןריובעג-יינ ַא ןגעוו ןלייצ

 טָאװ ,רעזייה:רעטעברַא עטרעיומעג-טיור יד ,קירבַאפ יד .ןייז זיא ץלַא

 יד :ןעניואו רעטעברַא יד עכלעוו ןיא ןוא סעמרַאזַאק יד יװ סיוא ןעעז

 יד ;טיורק ןוא לפָאטרַאק טימ ןצעזרַאפ רעבעוו יד עכלעוו ,םורַא רעדלעפ

 ןצייה ףיוא לַאפּפָא ןוא ערָאק רעמוז ןעלמַאז רעבייוו יד עכלעוו ןיא ,רעדלעוו

 ;געט-רעייפ ןיא ןוא קיטנוז ןיא ןטעב ייז עכלעוו ןיא ,עכריק יד ;רעטניוו ןיא

 -ַאמ יד ייב ןרילרַאפ סָאװ ,יד ּפָא טריפ ןעמ ןכלעוו ןיא ,טערַאזַאל רעד

 יִעֹמ ןכלעוו וצ ,םלוע-תיב רעד ;ןבעל סָאד רעדָא טנַאה ַא ,רעגניפ ַא ןעניש

 טגניז ןעמ ןכלעוו ןיא ,ןײארַאפ-גנַאזעג רעד ;ענעברָאטשעג יד קעװַא טריפ

 .רעדיל-עביל ןוא -סטַאמייה

 ,ןכרַאנָאמ יד ןופ ךרַאנָאמ רעמ ,ץנייה רעטלַא רעד ,ךרַאנָאמ רע זיא ָאד

 סָאװ ,רעבעוװ םינקז עזָאלנייצ יד ןדער םיא ןגעוו ,םיא רעביא ןעגנעה סָאװ

 יד ןּפיל ערעייז ןופ ןוא סעקלויל יד רעליימ ערעייז ןופ סױרַא טשינ ןזָאל

 -עג לוטש-בעװ רעד ייב ןיילַא ךָאנ זיא ץנייה רעטלַא רעד ןעוו ,תושעמ

 -סיוא ןוא ןעגנערברַאפ ,ןדער ייז טימ לָאמנייא טשינ טגעלפ רע ןוא ןענַאטש

 ,רעבייוו יד ,רענעמ עגנוי יד ליטש ןדער םיא ןגעוו .ריב ַא וליפַא ןעקנירט

 עדעי ,סנייז טרָאװ סעדעי ,רענייז טָארט רעדעי .ןגיוו יד ןיא רעדניק יד

 ,טייקעגרעביא ,טדערעגרעביא ,ןגיואוועג ,טצַאשעג טרעוו גנוגעוװַאב

 ערעדנַא סָאװ ,עצנוה ץנייה ,טנייפ רֶע טָאה ,ךרַאנָאמ רעדעי יוװ ןוא

 רע טנערב ןרָאצ ןופ .ןגײטשרעבירַא םיא ךָאנ ,םיא וצ ןייז ךיילג ןליוו
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 ,ךיילג טָאה סָאװ ,םענייז גנוי-רעבעוו ןקילָאמַא םעד ,עקצעג ץירפ ףיוא

 .רענייז וצ ךעלנע ןצנַאגניא קירבַאפ ַא טלעטשעגקעװַא ךיוא ,םיא ךָאנ

 ץנייה ,רע רעטסומ םעיינ רעסָאװ .עבלעזיד סיוא רע טעברַא תורוחס ךיוא

 סױרַא דלַאב ךיוא עקצעג עקרוש רעד טזָאל ,ןזָאלסױרַא טשינ לָאז ,עצנוה

 ךיז טזָאל ,עקצעג רעד ,טנוה רעד סָאװ ,זיא רעגרע ךָאנ ןוא .ןבלעזמעד

 "עג טלעג ךס ַא ןיוש טָאה רע .ןעצנוה ,םיא ןופ ןעגנערבמוא טשינרָאג

 טָאה רע .ץַאלּפ ןופ ןפרַאװאוצּפָארַא לרעק-ןייווש םעד יבַא ,ךס ַא רָאג ,טרטּפ

 יבַא ,זײרּפ"ןרק ןופ וליפַא ןפרָאװעגּפָארַא ,הרוחס ןופ זיירּפ םעד ןפרָאװעג

 לויט רעד .ץנערוקנָאק יד סיוא טלַאה רענעי רעבָא .ןעמױרוצּפָא םיא

 ןרָאצ ןופ ךיז טלסיירט עצנוה ץנייה ןוא ,טשינ םיא טמענ

 יקַאז ןייז ןיא רע טיירש -- ,ןעגַאלש-טָאט דנוה ןעד עדרעוו ךיא --

 םיא ץזָאל ענייז רעטכעט יד זַא ,רָאג קידנסעגרַאפ ,ךַארּפשסױא רעשיס

 יײטכינ סטהעג ָאז ןיענ -- .ןדער טשינ שטייד-סקלָאפ ַאזַא רעמ

 ץיּפש ןפיוא עקלומרַאי ַא ןיא זיולב ,לטיה ַא ןָא ,שיט םייב םיא ןבעל

 .ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר טציז ,ּפָאק

 טימ ןכַאמ זיא עטסעב סָאד ,גונעג -- ,ךיז רע טעב -- ,עצנוה רעה ---

 ,טלעוו יד טייטש םולש ףיוא זַא ,ןגָאז ןטפירש עקילייה יד ,םולש םיא

 סָאװ ,טרָאװ-שדוק-ןושל ַא זיא "םולש; זַא ,דלַאב ךיז טנָאמרעד רע

 ַא ּפָאק ןיא טכוז רע ןוא ,ןייטשרַאפ טשינ סע ףרַאד ,שטייד רעד ,עצנוה

 .טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש עצנוה רָאנ ,"םולש; טרָאװ סָאד ןצעזוצרעביא ,טרָאװ

 ?לרעק-ןייוש ןעזיד טימ םולש ? םולש -- ,רע טיירש --- ,סָאװ ---

 םהרבא 'ר ,ןריּפַארק רעביל עטכעמ ךיא ,ןיענ ,ָא ? בוביזוַאל ןעזיד טימ

 .שרעה
 "ןושל ןייטשרַאפ סשטייד םעד ןופ טרירעג רעייז זיא שרעה םהרבא 'ר

 יא ךָאד ."שרעה םהרבא 'ר/ ןעמָאנ םייב םיא ןפור ןייז ןופ ןוא שדוק

 'ד טעלג רע .ןעקצעג ןבָארגַאב וצ ןַאלּפ סנטלַא ןטימ םיכסמ טשינ רע

 .שטייד ןטכָאקעגפיוא םעד טקיאורַאב ןוא דרָאב עצרַאװש

 טנַאקירבַאפ ןסיורג םעד ,עצנוה רעה ,םיא זַא ,טוג רעייז טייטשרַאפ רע

 .רָאג ַאזַא סָאװ ,ןסירדרַאפ געמ ,קירבַאפ רעטסערג רעד ןופ רעיוב םעד ןוא

 םענעזעוועג ןייז ץלַא ןכַאמכָאנ ךיז טמענ גנוי-ןלעזעג רענעזעוועג ַאזַא ,טשינ

 ספעשעג רעבָא .רַאבקנַאד טשינ ,םיא ןופ ןייש טשינ זיא סָאד ,סָאבעלַאב

 רעװ .טפעשעג זיא טפעשעג .ןכַאז עכלעזַא טימ ןענעכער טשינ ךיז ןָאק

 טָאה ,יוא .האמ יד טָאה עקצעג ןוא .העד יד טָאה רעד ,האמ יד טָאה סע

 ןביג סָאװ ,סעקינטנעצָארּפ רע טָאה וצרעד ,ךייר-ןייטש זיא רע !יז רע

 רעה ליפיוו .קרַאמ ןופ ןגָאלשסױרַא ןזָאל טשינ ךיז טעװ רע .טלעג םיא

 ,עקצעג ,רענעי טעװ .,תורוחס יד ןופ ןזיירּפ יד ןפרַאװ טשינ לָאז עצנוה

 ןעניוועג ץנערוקנָאק רעד ןופ .ךַאז-עיציבמַא ןַא זיא סע םורָאװ .ןפרַאװכָאנ

 ףיוא ןעמ טיג ךיוא .סנשָארג רַאפ תורוחס ןפיוק סָאװ ,רעמערק יד רָאנ

 ןייג ןלעװ ןקירבַאפ עדייב זַא ,ןייז טעוו ףוס רעד .רעּפעלש ןדעי ןעלסקעוו
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 תופתוש ,ןקירבַאפ עדייב ןקינייארַאפ ,ןכַאמ וצ םולש רעכיילג ,טנורג וצ

 .עקצעג ץירפ טע עצנוה ץנייה -- עמריפ ןייא ,ןכַאמ

 ,לעטָאפ ןופ ףיוא טגנירּפש עצנוה ץנייה

 .שיט ןיא רע טּפַאלק --- ןערעה טשינ ַאי שטַאװק ןעד לעװ ךיא --
 שידיי רעשזדָאל ןיא רעבירַא רע טייג -- ,שרעה םהרבא 'ר ,טגייווש --

 טימ ךיא עדרעװ עינ -- .טנַאה רעד טימ ליומ סָאד םיא טלַאהרַאפ ןוא
 !ןכַאמ עינַאּפמָאק ןיײװשוַאז ןעזיד

 קיאור ךיז טייג ןוא דרָאב עצרַאװש יד סיוא ךיז טעלג שרעה םהרבא 'ר
 -קעװַא ןרַאפ ךָאנ ליוו רע .ריט רעד ייב עלייוו ַא ךיז טלַאהרַאפ רע .סױרַא
 בילוצ יו ,סעכ זיא סע טכעלש יו ,לשמ ַא שטייד םעד רַאפ ןעגנערב ןייג

 וצ םיא קשח קרַאטש טָאה רע ,ןרָאװעג בורח ןטלעװ ןענעז ןכַאז עכלעזַא
 בילוצ סָאװ ,אצמק רב ןוא אצמק ןגעו ארמג רעד ןופ השעמ יד ןלייצרעד
 טשינ רעטרעוו יד ןָאק רע רעבָא ,ןרָאװעג בורח םילשורי זיא האנש רעייז
 שידיי ןיא טעוװ יוג רעד זַא ,טשינ טביולג רע .שטייד ןיא ןעגנערבסורַא
 זיולב .טנַאה רעד טימ קעװַא טכַאמ רע ןוא .ןייטשרַאפ ןכַאז ערעווש יד
 ,קידנעייטש ריט רעד ןיא ןיוש וצ רע טפרַאװ רעטרעוו עכעלנייוועג עכעלטע

 סטָאג טימ ,ךיז ןלעוו יז זַא --- ,רַאילימַאט רע טגָאז -- ,ץנייה רעה --

 ןעװעטַאר ןָאק סָאד רָאנ ,דייר עניימ רעביא יז ןטכַארט .,ןקיאורַאב ףליה
 | ,עמריפ יד

 -יצ יד טימ ןַאק רע זַא ,טכַאקעגפיוא ױזַא זיא עצנוה רעטלַא רעד
 ,קַאבַאט טימ עקלויל יד ןּפוטשנָא טשינ ןיילַא טנעה עקידרעט

 -- ,םויטסָאק רעגעי םענירג ןיא רעניד םעד רע טפור -- ,וד --
 !דנוה-ץָאר וד ,לענש ,ןַא ףייפ יד רימ עּפָאטש

 יד ןיא יו רָאג שטייד-סקלָאפ ןיא טדער ןוא רע טלדיז סעכ סיורג ןופ
 ,לוטש-בעוװ רעד ייב ןענַאטשעג ןײלַא ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןרָאי

 סקעז לטיּפַאק

 רעדנוזַאב ןדעי ןבעגעגּפָא טלייטעצ ךעלגניי ענייז טָאה שרעה םהרבא 'ר
 ,דמלמ רעדנַא ןַא וצ ייז ןופ

 ןענעז ,טונימ עכעלטע טימ טקורעג זיולב זיא ןטייווצ ןופ רענייא שטָאכ
 זיא םנוב בקעי .ןרעדנַא ןופ רענייא קעװַא טייוו רָאג הרות ןיא רעבָא ייז
 ןייק רעבָא ,ארמג ןיוש טנרעל רע .,ןרָאי ענייז ןיא ךעלגניי עלַא יו ,לגניי ַא

 םיא ןיא טקַאּפ ימ סיורג טימ םיוק .םיא ןופ טשינ ןעמ טעז הלועּפ עסיורג
 טשינ טייטשרַאפ לגניי םָאד סָאװ ארמג ףד םעד רענייז דמלמ רעד ןיירַא
 תבש טרָאװ ןיא טרָאװ ןגָאװצרעביא סיוא סע ךיז טנרעל רע רעבָא ,טוג
 ,ףָאלש ןכָאנ םיא טרעהרַאפ רענייז רעטָאפ רעד ןעוו ,גָאטיײב

 קירעביא ןייק טשינ ,שרעה םהרבא 'ר טגָאז --- ,ױזַא ןייז לָאז ,אלימ ---
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 ,טסביוא-תבש ןבעג ריד לָאז יז ,גָאז ןוא ןעמַאמ רעד וצ ייג -- .רענעדירפוצ
 ןענרעל םוצ ּפָאק םעד וצ רעסעב גייל ןוא

 ןדירפוצ קירעביא טשינ םיא ןופ זיא רעטָאפ רעד זַא ,טעז םנוב בקעי
 ַא ףיוא ןילב רעבָא .םינּפ טיירב ךעליירפ ןייז טקעדַאב ןטָאש ַא ןוא
 ייולפ טימ ךעלכיק קעװַא םיא רַאפ טלעטש ענייז עמַאמ יד רָאנ יו .עלייוו

 האנה טָאה רע .דיירפ עקידנעטש ןייז םורַא קירוצ םיא טמענ ,סעמיצ-ןעמ
 ,ןכַאל ןליּפַא םיא ךיז טסולג דלַאב ןוא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןופ יװ ,ןסע ןֹופ
 ,סָאװרַאפ קידנסיוו טשינ ןיילַא

 .ןריאמ החמש טימ סע זיא שרעדנַא ץנַאג

 דמלמ רעד ןיוש זיא רָאי ןעצ ענייז ייב .יולע ןַא זיא ריאמ החמש

 ןופ טדיישעצ םיא טָאה רעטָאפ רעד ןוא .ןיילק וצ םיא רַאפ ןעוועג רענייז

 -געל ףלָאװ ךורב 'ר וצ ןבעגעגקעווַא ןוא רדח ןייז ןופ ןעמונעגוצ ,רעדורב
 ,םירוחב-ןתח טימ ןיוש ןליפַא ,ךעלגניי-הוצמ-רב טימ טנרעל סָאװ ,רעצישט

 ,דימלת םעד ןרעהרַאפ ןשרעה םהרבא 'ר וצ ףלָאװ ךורב 'ר טמוק תבש ןדעי
 ןופ ןָא םיא טסיג ןעמ סָאװ ,ייט עקידתבש טימ טלעוו ַא סיוא טקנירט רע
 ,ץיה ןטלַאה לָאז יז ,סעטַאמש טימ עטליהעגמורַא ןַא ,עינַאב רענרענייטש ַא
 -יילק רעד סָאװ ,ךעלטשּפ ,תוישק ןָא םיא טפרַאװ ,ןריאמ החמש טימ טיירד רע
 רעד ןופ טציווש ףלָאװ ךורב 'ר .ּפֶא טגָאלש ןוא ףיוא לענש טּפַאכ רענ

 ,תודמול סלגניי ןופ ןוא ייט רעסייה

 ,יזַא רעיוא ןיא רעטָאפ םעד ןייא רע טמיור -- ,שרעה םהרבא 'ר --
 ןקידרעייפ ַא ,יולע ןַא טסקַאװ רעניילק רעד -- ,סע טרעהרעד ריאמ החמש זַא

 .רע טָאה ּפָאק

 ,טשינ רע זיא קיאור רָאנ ,ךעלקילג זיא שרעה םהרבא 'ר

 -- ,םיא רע טעב -- ,ףלָאװ ךורב 'ר ,םימש-ארי ַא ןייז לָאז רע ,טעז --
 ,ךיי ֹא

 םיא טָאה יבר רעקרָאװ רעד סָאװ ,םעד ןיא קידנעטש טקנעדעג רע
 טָאה -- םימש-יארי ןייק ;םידיגנ ןייז ןלעװ ענייז תורוד יד זַא ,טגָאזעג
 החמש רעביא ךָאנ רעמ ,קיאור טשינ זיא ץרַאה ןייז ןוא .טגָאזעג טשינ רע
 טָאה רעניילק רעד סָאװ ,רַאפרעד עקַאט .ןעמנוב בקעי רעביא יװ ,ןריאמ
 ארומ רע טָאה ,יולע ןַא רַאפ םיא ןטלַאה עלַא סָאװ ,ּפָאק ןקידרעייפ ַאזַא

 רע ליוו ץלַא ,רעניילק רעד ,גנעג ענעגייא ענייז רע טָאה וצרעד .םיא רַאפ
 דימת ,טײטשרַאפ ,רע טּפַאכ ץלַא ,זָאנ יד ןײרַא רע טקעטש םוטעמוא ,ןסיוו
 ,ּפָאק ןייז בילוצ זיא סָאד זַא ,טסייו שרעה םהרבא 'ר .קיאורמוא רע זיא
 קיאור רעבָא .ױזַא ןענעז ,רע טסייוו ,םיולע עלַא .ןטוג ןוא ןקידרעייפ םעד

 ,הרות יװ רעסערג זיא טייקשידיי זַא ,טסייו רע .טשינ רע זיא רעבירעד

 ַא ןדמל רעפרַאש ַא רעדייא ,רעמורפ ַא דיי רעטסָארּפ ַא רעסעב זיא'ס זַא

 ךָאנ ןײרַא ךיק ןיא ןריאמ החמש קעװַא טקיש רע ןוא .רענעטיהעגּפָא טשינ
 .טייקשידיי ןגעוו םענייז דמלמ ןטימ ןדער ןענָאק וצ ידכ ,טסביוא-תבש
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 ייב טרָאװ גָאז ןוא -- ,ןָא םיא רע טגָאז -- ,הכרב ַא ךַאמ ,קנעדעג --

 ,פִא טשינ ּפַאכ ,טרָאװ

 ,ןצפיז עפיט טימ ןפלָאװ ךורב וצ טדער רע

 טשינ םיא טעװעלַאשז !טנעה יד ןיא םיא טלַאה ,ףלָאװ ךורב 'ר --

 ּ! קישטנַאק םעד

 ,רעצישטנעל ףלָאװ ךורב 'ר וצ ןבעגעגּפָא לעיצעפס םיא טָאה רע

 דניק ריא ןבעגוצּפָא טלעטשעגנגעק ךיז טָאה רעטומ יד ,שרעה םהרבא 'ר

 טכַאמ רע .ןלזג ַא רַאפ שזדָאל ןיא טמש רע םערָאװ ,ןפלָאװ ךורב וצ לריאמ

 "גניי יד טימ ליפוצ רע טנרעל ךיוא .ןענרעל םייב סעקילַאק רַאפ ךעלגניי

 טעּפש זיב ירפרעדניא דלַאב ןופ ,רדח ןופ ּפָא טשינרָאג טזָאל רע .ךעל

 רע .טכַאנ ךַאו ַא םיא ייב זיא טכַאנייב קיטשרענָאד .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא

 ןוא ,עדמערפ ,ךעלטשּפ ךיוא רָאנ ,תופסות טימ ארמג רָאנ טשינ טנרעל

 -עג טשינ ,קידנעטש יוװ ,טָאה שרעה םהרבא 'ר רעבָא .ענעגייא רעמ ךָאנ

 וצ ןבעגעגּפָא אקוד םיא ןוא ,ןטרָאד טדער ענעדיי ַא סָאװ ,ןרעה טלָאװ

 ,לוע ןַא ךיז ףיוא ןבָאה לָאז לגניי סָאד זַא ,טלָאװעג טָאה רע ,ןפלָאװ ךורב

 ןָאק רענייק ןוא ,טייקשידיי ןיא ןוא הרות ןיא םיא ןענַאּפשנײיא ,ךָאי ַא

 ,רעצישטנעל ףלָאװ ךורב 'ר יװ ,ךָאי ןיא לגניי ַא ןטלַאה ױזַא טשינ

 ןייק טשינ ,ףלָאװ ךורב 'ר ,קישטנַאמרעגנוי ןייק טשינ ןיוש זיא רע

 ,ךָאנ רעקיטפערק ַא רעבָא; ןיוש רעקיצעביז רעּפַאנק ַא זיא רע .רעקיטכענ

 זיא םינּפ ןייז .ןעצנַאװצ יד יוװו ,רעגניפ טימ ,רעקיכָאנק ַא ,רעקינייב ַא

 א ןופ לָאמַא טּפַאכעג טָאה רע סָאװ ,זילַארַאּפ ַא ןופ טמירקעגסיוא לסיבַא

 ןיבר םוצ טסָארפ ןסיורג ַא ןיא סופוצ ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,גנוליקרַאפ

 טיא ייב ךיז טביוה םינּפ טייז עטכער יד .קצָאק ןייק ץישטנעל ןופ םענייז

 ןייא ;ּפָארַא עטייווצ יד ,ףױרַא טייג םערב עקיזיּפש ןייא ,ףױרַא לסיב ַא

 טקנוּפ .ּפָארַא זנורב טייג עטייווצ יד ,קידרעפָאה ףױרַא ךיז טסייר עצנָאװ

 יד טימ טשינ לָאמנייק טנרעל רע .חומ ןייז זיא ,םינּפ ןייז יו ,םורק ױזַא

 -ייו רַאפ סָאד טלַאה רע .ארמג רעד ןיא תושעמ יד ,תותדגא יד רעדניק

 .םידמול עניילק ןוא םידגנתמ יד ןענעייל ןפרַאד סע סָאװ ,ןכַאז עשירעב
 .עכלעזַא ןענרעל וצ דיסח ןפרַאש ןוא ןדמל ַא דיי ַא רַאפ ןָא טשינ טייטש סָאװ

 שמוח ןייק וליפַא ,רדח ןיא ך"נת ןייק ןענרעל וצ ביל טשינ רע טָאה ךיוא

 טשינ טייג ןעמ ןעוו ,תבש ןיא ןיילַא ןענרעל ךעלגניי יד ןפרַאד סָאד ,טשינ

 ןופ ןדער סָאװ ,עכעליירפ יד ,תותכסמ עטסטכייל יד ןופ ןליפַא ,רדח ןיא

 ערעווש יד ןענרעל וצ ביל טָאה רע .טשינ רע טלַאה ,םיבוט-םוי ןוא םיגהנמ

 ךָאנ .סנדָאש ,ןעלסקעוו ,רחסמ ןגעװ ןדער סָאװ ,עקידלכש יד ,תותכתמ

 ןגעוו ,הרהט ןוא האמוט ןגעװ ןדער סָאװ ,תותכסמ יד רע טָאה רענרעג

 ךיוא ױזַא :ץראל-ץוח ןיא ןוא לארשי-ץרא ןיא טייקנייר ןוא טייקניירמוא

 ןָאט וצ רדסכ ןבָאה סָאװ ,סארמג עכלעזַא ץלַא ,ןטכעש ,תונברק ןגעוו

 עקלויל ןייז .בלח ןוא סטעפ ןּפמעד ,רעדניר ןוא ןסּפעש ןענערב ,םינהכ טימ

 ןייא ךיז טסערפ סָאװ ,ךיור רדסכ טזָאל קַאבַאט ןקידנעקניטש ןפרַאש ןטימ
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 ןצנַאגניא טנָאמרעד סָאװ ןוא רעזדלעה יד ןיא ןוא ןגיוא יד ןיא םידימלת יד
 .ןרעכיור ןוא ןעיירעלגערּפ ,תוחבזמ עקיטייצרַאפ יד ןיא חיר ריא טימ

 רערַאד רעטלַא ןייז זיא סע יוװ ,קיּפינק ןוא קיכָאנק ,ןקורט ױזַא טקנוּפ
 לָאמנייק טָאה רע .ןענרעל ןייז ןקורט ןוא קידרעדָא ,קיכָאנק זיא ,רעּפרעק
 -רַאפ רָאנ ,לכש ןפיוא ךיז טגייל סע יוװ ,ךיילג ךַאז ַא ןעמענ וצ ביל טשינ
 ַא זַא ,טלַאה רע לייוו ,רעטרעוו עצנַאג ןייק סױרַא טשינ טגָאז רע .טיירד

 רעדייא ךָאנ .שינערעהוצנָא ןופ ,קנואוו ןופ ןייטשרַאפ ףרַאד לגניי טוג
 טדער רע .,ליומ ןופ רעטרעוװ יד ןּפַאכסױרַא לגניי ַא ףרַאד ,סעּפע טגָאז ןעמ

 ןופ ןעגנולשרַאפ וצרעד ךָאנ ןרעוו סָאװ ,רעטרעוו עבלַאה זיולב רַאפרעד
 טזָאל רע סָאװ ,עקלויל רעד ןופ ןוא סעצנָאװ ןוא דרָאב רעטכידעג ןייז
 יּפָא ןשינעגערפ ,ךעלדיירד טימ טיש רע .ליומ ןופ סױרַא טשינ לָאמנייק

 רע זַא ןטייקמורק ענעגייא יד ןיא יױזַא ךיז טיירדרַאפ רע .,ןשינעגערפ
 ןטימ טּפַאלק רע ןוא .ןכירקסױרַא טשינ ייז ןופ ןיילַא ךָאנרעד ןָאק
 -ַאב ַא יו ,סעצײלּפ עשירעלגניי יד רעביא ןוא שיט ןרעביא קעביצ ןסיורג
 .עטָאלב ןופ ןעיצסױרַא טשינ ןגָאװ םעד ןענָאק סָאװ ,דרעפ ףיוא עלָאגעל

 ןייצ עלעג ענעבילברַאפ עכעלטע יד טימ רע טצירק -- ,סעצעיוג ,ונ ---

 ווא טכַא ךייא בָאה ,סושע ,סקעטיָאו ,םירעוּפ-דירַאי ,ונ -- ,ליומ ןיא

 ! רָאי עצרַאװש קיצכַא
 ןופ קעביצ ןטרַאה ןסיורג ןטימ טלייק ,ףלָאװ ךורב 'ר ,טגָאלש רע

 ,םידמלמ ערעדנַא יו ,טשינ טקוק רע .תונמחר ןָא טתיממ ,עקלויל רעד

 -ןתח וליפַא ;עמעֹרָא יו; ךעלגניי עשידיגנ ךיילג טגָאלש רע .סוחי ףיוא
 "גניי יד .טשינ רע טניוש סענעשעק יד ןיא סרעגייז ענעדלָאג טימ םירוחב
 ,דרעפ עטרעטַאמרַאּפ יד יװ ,ךיז ןסייר ,סנרעטש יד ןבייר ,ךיז ןעלקָאש ךעל
 ערעייז רעביא שטייב רעקידנפייפ סעלָאגעלַאב ןופ ןעװעטַאר ךיז ןליוװ סָאװ

 ןריר וצ טרָא ןופ טשינ זיא'ס ,טשינ טייג סע רעבָא ,ןלעפ ענעסימשעצ
 :ןָא ייז ןביוה לָאמ ןטלפיוו םוצ

 ,ןיירמוא טכַאמ ץראל-ץוח ןיא דרע יד ,אמטמ ץראל-ץוחד ץרא ---

 ..אישק יד תופסות טגערפ
 ןעמענ ייז .טשינ טייג סע רָאנ ,קעביצ ןטימ טעכָאפ ףלָאװ ךורב 'ר

 לגניי ןטסעב םעד ,ןריאמ החמש וצ ךיז רע טמענ טלָאמעד .,םייוג יד ,טשינ
 םיא טָארד רע רָאנ ,טשינ לָאמניק םיא טגָאלש רע .יולע םעד ,רדח ןופ

 ,ּפָאק ןרעביא קעביצ םעד טימ זיולב
 ןטימ שינלזג םיא ףיוא טקוק ןוא רע טיירש -- ,ריאמ החמש ,ונ ---

 -- ,ךיוה רעד ןיא םיא ייב ףיוא ךיז טביוה סָאװ ,םעד טימ ,גיוא ןטכער
 ! סקעטיָאוװ יד  ,ייז גָאז

 ןעגנוי-הוצמ-רב יד ןשיװצ .רדח ןיא רעטסגניי רעד זיא ריאמ החמש
 ןגייל ןביוהוצנָא רָאי יירד עּפַאנק ךָאנ טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד רע זיא
 סָאד זיא רע ןעגנונעפָאה עלַא דמלמ רעד טגייל םיא ףיוא רעבָא ,ןיליפת

 ,רדח ןיא לדנייש
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 עצנאג יד םערָאװ .ןענרעל ןופ טרָאװ ןייא טשינ טסייוו ריאמ החמש
 ןוא ןעגנערב ףרַאד ןעמ סָאװ ,תונברק ןגעװ טנרעל יבר רעד סָאװ ,טייצ
 ףיוא לארשייץרא ןופ סופ םעד סױרַא טלעטש סָאװ ,דיי ַא יו ,םעד ןגעוו
 טליּפש ןוא קַאמשעג ץנַאג ךיז רע טציז ,ןיירמוא רע טרעוו ,דרע רעדמערפ
 רעביא ךיז קידנעלקָאש .שיט ןרעטנוא ךעלטיווק ןיא ךעלגניי יד טימ
 "שצ ענעסקַאלפ-לעה יד טימ קידנפרַאװ ,ארמג רענעסירעצ רעסיורג רעד
 ,לטיה ןדייז שידיגנ-שידיסח ןייז ןופ סױרַא ןכירק סָאװ ,תואּפ עטלזיירק
 .רעגניפ עקידוװעריר עלענש ענייז טימ ךעלטיווק יד לייוורעד רע טלקיוו
 ךעלגניי יד ייב ּפֶא טניוועג רע ןוא טלעג-לעטשנייא ןשָארג וצ טמענ רע
 םיא ןטלַאה עלַא שטָאכ ,עלַא ןופ רעגניי זיא רע שטָאכ .סנשָארג עלַא
 ןגעווטסעדנופ רע טריפ ,רעליּפש ןשלַאפ ַא ,רעכַאמ-תירקש ַא ,רעיירד ַא רַאפ
 ,סָאװרַאפ קידנסיוו טשינ ןײלַא ,רעטנוא עלַא םיא ךיז ןפרַאװ ,ליּפש יד
 רעד ייב טשינ םיא ןעמ טּפַאכ לָאמנייק רָאנ ,טלדניווש רע זַא ,טסייוו ןעמ
 ןיבר םעד רע טלדניװשַאב ױזַא טקנוּפ .גנונעדרָא ןיא דימת זיא רע .טנַאה
 לָאמנייק .ןביוא ןופ דימת ייברעד טביילב ןוא םיא טיירדרַאפ ,ןענרעל םייב
 ,טנַאה רעד ייב ןקַאּפ םיא לָאז דמלמ רעד זַא ,טשינ טפערט

 טידימלת יד ןּפַאכ וצ ,ףלָאװ ךורב 'ר ,ךעלציּפש ענעדישרַאפ טוט רע
 ןיא ןטלַאה ייז ואוו ,טשינ ןסייוו ייז ןעוו ,טונימ רעסייה רעד ףיוא ענייז
 גנולצולּפ ּפַאכ ַא רע טיג ,ןענרעל ןטסעב ןטימ ןיא ,לָאמ ַא טימ .ארמג רעד
 : גערפ ַא קיטסַאה טיג ןוא לגניי ַא

 ..2 ַאה ?ןעמ טלַאה ואוו --

 סָאד ןעוו ,םינּפ טמירקעגסיוא ןייז ךיז טיצעצ האנה רעדליװ ַא טימ

 ,טרָא ןקיטכיר םעד ףיוא טשינ רעגניפ ַא טימ ןָא טזייוו לגניי ענעקָארשרעד

 ,רעגניפ ןפיוא לגניי םעד קעביצ ןטימ קַאנק ַא רע טיג -- ,ָאד טָא --

 םיא סע טגנילעג לָאמנייק רעבָא .ןריאמ החמש ןקַאּפ רע ליוו לעיצעּפס

 .עניילק רעד ,ךעלטיווק יד ןיא ןָאטרַאפ ןייז טשינ לָאז רע יװ .טשינ

 ןופ רענייז קילב ןייא .ארמג רעד ףיוא ךַאװ גיוא ןַא קידנעטש רע טלַאה

 ןטצעל ןפיוא ןקַאּפוצנָא ,גונעג זיא ארמג רעד ןיא ןגיוא עטַאװעטולּפ יד
 ץנעדישרַאפ טכַאמ ףלָאװ ךורב 'ר .ןייטש ןבילבעג זיא ןעמ ואוו ,טרָאװ

 ַא יו ייז טריפ ,ייז טריצָאװָארּפ רע .םידימלת ענייז ןרַאנוצנײרַא ןצנוק

 טפלעה ןוא ,קידצ ַא ,טוג רע טרעוו לָאמ ַא טימ .ןײרַא בורג ןיא דרעפ דנילב
 ,ךעלגניי יד סױרַא

 זיא ןבואר זַא -- ,ןוגינ ַא טימ רע טיירד --- ,ןגָאז ךָאד ןעמ זומ -- |

 ,..לוש

 .יורטש ַא ןָא יו ,ןָא ךעלגניי יד ךיז ןּפַאכ ,קידלוש --
 טימ ןעמַאװצ רעטכעלעג זייב סניבר םעד טלַאפ -- ,ץעיוג ,ןיינ ---

 ..קידלוש טשינ עקַאט -- ,קעביצ ןופ קַאנק ַא

 טרעקרַאפ טקנוּפ ןיוש ןגָאז ןוא ןצנוק ענייז ףיוא ךיז ןּפַאכ ךעלגניי יד

 -עּפס ייז טגָאז ףלָאװ ךורב 'ר רעבָא .רעטנוא ייז טקור רע סָאװ ,םעד ןופ
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 ףיוא ןטייבסיוא םיא ןלָאז ייז ידכ ,רעפטנע ןקיטכיר םעד רעטנוא לעיצ
 סָאװ ,רַאפרעד אקוד ,ןריאמ החמש ןקַאּפ רע ליוו ןטסײממַא .ןשלַאפ ַא
 לָאמנייק ךיז טזָאל רענעי לייוו עקַאט ,ּפָאק םענרעזייא ןַא טָאה רעניילק רעד
 החמש רעבָא .ןעגנַאפ סיואכרוד רעטלַא רעד םיא ליוװ ,ץענ ןיא ןּפַאכ טשינ
 ןיא טרָאװ ןייא ןייק קידנסיו טשינ .סױרַא טקישעג ךיז טיירד ריאמ
 עלַא ,סניבר םעד ךעלציּפש עלַא ןדנובעגסיוא רעבָא רע ןָאק ,ארמג רעד
 -עגנָא טימ .ןעקנַאדעג רעטניה ןוא ןטייקערטיכ ,ןצנוק ענעטלַאהַאב ענייז
 ןקיטסילרעטניה רעדעי ,שטיינק ןדעי ףיוא רע טּפַאכ ןקילב עטגנערטש
 רעד סָאװ ֹוצ ,עגר רעד וצ טסייוו רע ,םינּפ ןטשטיינקעצ סניבר ןיא ליּפש
 ,קישטילג ןוא טקישעג ,קנילפ סױרַא ךיז טיירד רע ןוא ,טליצ רעטלַא

 טָאטשנָא ,ןיבר םעד ןפיירגנָא רע טמענ ,טכעלש רָאג ןיוש טלַאה'ס זַא
 יב רע טסייר ןטייקערטיכ עטסניד יד טימ .ןריקַאטַא םיא ןופ ךיז ןזָאל
 "נָא ליו ןעמ יו ,רעטרעװ עכעלטע עטשרע יד טלַאװעג טימ סױרַא םיא
 םעד רָאנ טקַאּפ רע יבַא ןוא ,ליונק רעטרעטנָאלּפרַאפ ַא ןופ קע ןַא ןּפַאכ
 טכייל טלקיוו ןוא פינק ןדעי ףיוא טּפַאכ ,טרעטנָאלּפ ,ןיוש רע טיירד ,קע

 רעד זַא ױזַא ,טביוטרַאפ ,תולוק טכַאמ ,רע טיירש ייברעד .קיצנוק ןוא
 ,ץענ רענעגייא רעד ןיא ,ןריולרַאפ ,ןגידשרַאפ ,טלמוטרַאפ טרעוו רעטלַא

 ,טשוחעצ ןצנַאגניא זיא רע ןוא ,טײרּפשעגסיױא לגניי םעד רַאפ טָאה רע סָאװ
 ריש טכירקרַאפ סע זַא ,ךיוה ױזַא ףיוא םיא ייב ךיז טביוה גיוא טכער ןייז
 עצנָאװ ענעביוהעגפיוא יד ,עקלומרַאי רענעטעמַאס רענירג רעד זיב טשינ
 לגעג יד ןופ לזיימ ַא טזָאלעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעטָאק ַא ייב יװ טזיּפש

 ךיז טָאה רעניילק רעד סָאװ ,םידימלת יד רַאפ השוב ַא זיא םיא .סױרַא
 עלַא רַאפ םיא טכַאלעגסיױא ,טנעה יד ןופ טײרדעגסױרַא ךיג ױזַא םיא
 טימ סױרַא ,ןטלַאהּפָא ןיוש ליו רע .טפעלּפעג ןצנַאגניא זיא רע .ךעלגניי

 גילפ ַא ןײרַא טּפַאכ ןיּפש ַא יו ,ּפָא טשינ ריאמ החמש טזָאל טציא רָאנ ,דובכ
 טזָאל רע ,םענייז ןיבר םעד רעניילק רעד טיירדרַאפ ױזַא ,סבעװניּפש ןיא
 רעטסעפ ךָאנ םיא ךָאנרעד ידכ ,םיא טימ ךיז טליּפש ,עלייוו ַא ּפָא םיא
 טָאװ ,לטשּפ סָאד רעטייו רע טיצ האנה רעשיצָאקש טימ .ןבעוורַאפ וצ
 ןָא טפרַאװו רע .ןירעד סעּפע ןסייו רענייז יבר רעד טשינ ,רע טשינ
 טגערפ ןוא ןיילַא ךיז טרעפטנערַאפ ,ןײלַא ךיז טגערפ ,ךעלדיירד ,תוישק
 םעד טציא רע טריצָאװָארּפ ױזַא ,רעירפ יבר רעד יו .םיצורת יד ּפָא
 רעטלַא רעד עכלעוו ןיא ,רעטרעוו עבלַאה רעטנוא םיא טגָארט רע ,ןיבר
 יד .ךרוד טלַאפ רע רָאנ ,יורטש ַא ןָא רעקידנעקנירט ַא יװ ,ןָא ךיז טּפָאכ
 ךיז טעשטרָאק רעטלַא רעד ,ןכַאלוצסױרַא טשינ יבַא ,ךיז ןּפיינק ךעלגניי
 ,קיטייוו ןיא

 ןוא יירפ געט עכעלטע םירבח יד טימ ריאמ החמש ןיוש טציז ךָאנרעד
 ,ןיבר ןרַאפ ןטלַאהַאב וצ טשינרָאג ךיז טימַאב רע .ןפָא ךעלטיווק ןיא טליּפש

 -- ןּפמעד ןעמ לָאז ,יריטקי --- רעפָא ץנַאג ַא ןוא סטעפ ,םימלשו בלח --

 ,..קיסיירד-ןוא:-ןייא ןַא בָאה ךיא -- ןוגינ ַא טימ רע טנרעל
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 רענייא ייז ןשיווצ ןַארַאפ .םיא ןופ רעטלע עלַא ןענעז ךעלגניי יד

 -טַא ןופ ענעשעק רעד ןיא רעגייז םענעדלָאג ַא טימ ,רוחב-ןתח ַא וליפַא

 טשינ םיא ןבָאה ייז ,ןכָאװ רעד ןיא טגָארט רע סָאװ ,לטסעוו םענעסעל

 יז טסַאּפ סע ,ּפָאק ןטוג םעד טשינ םיא ןעניגרַאפ ייז ,םעניילק םעד ,ביל

 ןיא יז ןטלַאה סעטַאט ערעיז .ןרבח וצ ךיז רעצָאר ַאזַא טימ טשינרָאג

 .םיא בילוצ ייז ןעמעשרַאפ ,רעטסומ ַא רַאפ ןריאמ החמש ןלעטשסױרַא ןייא

 יז ןזומ קיטשרענָאד ןדעי .םעניילק םעד וצ ןעמוקנָא ןזומ ייז רעבָא

 רעד ןופ ארמג רועיש םעד ןענרעלסיוא ייז לָאז רע ,ןטעב יינספיוא םיא

 וצ ביל טשינ טָאה רע ,ריאמ החמש ,טסיזמוא טשינ סע טוט רע .ךָאװ

 טָאװ ,ּפַאצַאק םייב םערק-זייא ןפיוק םיא זומ ןעמ .טסיזמוא ךַאז ןייק ןָאט

 קילבנָא םעד טּפַאכ ןוא ּפָאק ןפיוא "?שזָארָאמרַאכַאס, לסעפ ַא םורַא טגָארט

 ןטימ וניבא םהרבא ןגעקטנַא טייג רע ןעוו ,שמוח-שטייט ןיא קדצ יכלמ ןופ

 קרעוװעג סָאד ןענעפע ןזָאל םיא זומ ,לרעגייז ַא טָאה סע רעוו .ןייוו לסעפ

 לייגרעד וצ ידכ ,רעדעפרָאה רעד ןוא ךעלדער יד ייב ןעווערטסיימ ןוא

 ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי עמערָא .ןרעג רעייז טָאה רע סָאװ ,ןופרעד לכש םעד

 ןשיװצ ,ןכַאז:בייוו-ןוא ןַאמ ןגעוו םיא ןלייצרעד ,ןבעג ֹוצ סָאװ טשיינרָאג

 ריאמ החמש רעניילק רעד ךיז טָאה רדח ןיא םידימלת ענעסקאוורעד יד

 יד ףיוא טציּפש רע ןוא ,טסואוורעד ןכַאז ענעטלַאהַאב ןגעוו ירפ רעייז

 ינספיוא םיא ןלייצרעד ךעלגניי יד סָאװ ,לָאמ סעדעי ךעלרעיוא עשיזָאה

 יד ,ייז ןעו ,ןטעב יד ןֹופ סױרַא ןכירק ערעייז סעטַאט יד יוװ ,םעד ןגעוו

 ,ןפָאלש ךיז ןכַאמ ,טעב ןייא ןיא ייז טימ ןפָאלש סָאװ ,ךעלגניי

 טשטייט רע .ריאמ החמש רעניילק רעד ,יירעצָאקש ַא וליפַא רע טוט לָאמַא

 רענעי ןעוו ,תחנ ןופ טלעװק רע ןוא ארמג טַאלב ַא לגניי ַא סיוא טכעלש

 -יא קעביצ ןטימ טּפַאכ ןוא דמלמ ןרַאפ רועיש םעד שלַאפ ךָאנרעד טגָאז

 ,זָאטעג קיסיילפוצ רע טָאה סָאד זַא ,ךעלגניי יד ,ןסייוו ייז .סעציילּפ יד רעכ

 ןגעק ייז ןבָאה סנדישרַאפ .טשינ םיא ןעמ טּפַאכ טנַאה רעד ייב רעבָא

 םעד ןעיירדרַאפ ױזַא טשינ ןָאק רדח ןיא רענייק רעבָא ,קיזמ םעניילק םעד

 קיצנוק ױזַא טשינ ןָאק רעניק ריאמ החמש יװ דמלמ ןזייב םעד ּפָאק

 ןכַאמנָא טשינ ןָאק רענייק ; רע יו שיט ןרעטנוא ךעלטיווק יד ןלייטנייא

 ,סע טכַאמ רע יװ ,ןיציבר רעד טימ ןיבר ןשיווצ תוקולחמ עכלעזַא

 רעבָא ,םיא ןופ ערעגניי ַא דס ַא ,יבר רעד ,בייוו עטייווצ סָאד טָאה רע
 עקַאט רַאפרעד סָאװ ,הרקע ןַא ןוא עסיורג ַא יז זיא עצינלַאזעמילש ַא
 ,טשינ טרעהרעד ,טשינ טעזרעד יז .טגעג רעריא ןַאמ רעטשרע רעד יז טָאה
 טימ ןָאק יבר רעד .יורטש ַא רעביא ךיז טעּפעשטרַאפ ,רעביא ץלַא טיירד
 סָאװ ,ןטייקמורק ענייז ףיוא טשינ ךיז טייטשרַאפ יז ,ןעמוקסיוא טשינ ריא
 ,טשינ םיא טלעפעג ,םיא טגערפ יז סָאװ .ןצנַאגניא םיא טנרעצרעד סע

 יו ,טרָאװ רעדעי ןגיוצעג ,ןוגינ ַא טימ יז טגערפ --- ,ףלָאװ ךורב --
 ? ןסע ןייג טסעװ ,ףלָאװ ךורב --- ,עמוג ןופ ןעוועג טלָאװ סע
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 ףלָאװ ךורב טגערפ -- ?המהב ,רימ וצ ןייג טעװ ןסע'ס ,ןעד סָאװ ---

 ?ןסע ןבעג ריד ךיא לָאז סָאװ ,ףלָאװ ךורב -- ==
 | ,ףלָאװ ךורב 'ר טגָאז -- ,ךיוי טימ ןשקָאל---

 ןיא ןעמענ ריד ךיא לָאז ואוו -- .לבייווס טגערפ --- ? וטסדער סָאװ --

 ? ךיוי טימ ןשקָאל ךָאװ רעד ןטימ

 .ףלָאװ ךורב 'ר ךיז טרעזייב -- ?דרעפ ,ךימ וטסגערפ ןעד סָאװ --

 ? ןסע םוצ ןשַאװ ןייג ךיז טסעוװ ,ףלָאװ ךורב --

 ? ןשַאװעגמוא ןסע לע'כ ,סקָא ,טניימעג וטסָאה ןעד סָאװ --

 ךַאז ןייק ףיוא ןָאק רע זַא ,ןיוש םיא ןעק יז .,לבייווס םיא טגייווש יז

 ריא ףיוא ןרעזייב קרַאטש ךיז טמענ רע זַא רעבָא ,ךיילג ןרעפטנע טשינ
 טלַאפ טלָאמעד .ןגיוא יד ךעטרַאפ קע ןַא טימ ךיז טשיוװ ןוא יז טנייוו
 םיא טנרעצרעד ךַאז ןיק .סעכ ןקיטלַאװג ַא ןיא ןײרַא ףלָאװ ךורב 'ר
 ןעוו ןענייו טשינ םיא ייב ןרָאט ךעלגניי יד וליפַא .ןרערט יו ױזַא טשינ
 יד קעװַא טרַאש ,שיט ןיא קעביצ ןטימ טקַאנק רע ןוא .ייז טגָאלש רע

 ןײגמײהַא ךעלגניי יד טסייה ןוא תורמג

 -- ,לבייוו ןקידנענייוו םוצ רע טיירש --- ,דמלמ ןייק ןייז טשינ ליוו'כ --

 ןַא ,ּפָאק ַא ןענייוונָא ךָאנ רימ טסלָאז ,ריד רַאפ ןעווערָאה טשינ ףרַאד ךיא
 ! םייהַא ,ךעלגניי ...ןסע ןבעג ךיוא ןדיי רימ ןלעװ ,לביטש ןיא ןציז לעװ ךיא

 עלַא ןיוש ןענעז ,טרָאװ סָאד טקידנערַאפ טָאה יבר רעד רעדייא ךָאנ
 ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ּפָארַא קנילפ ךיז ןשטילג ןוא ןסיורד ןיא ךעלגניי

 .ךיג ןעילפ ייז .ּפערט עטיירדעג קָאטש ייווצ יד ןופ ןרעירַאב יד רעביא

 ןענרעל ןפורקירוצ ןוא ןגירק הטרח טעװ יבר רעד רעדייא ךָאנ ,ןדניוושרַאפ

 ּפָארַא טגנילש יז .ןַאמ ריא ןענערעצרעד וצ סיוא טדיימ ןיציבר יד

 תקולחמ ַא וצ ןריפרעד וצ יבַא ,ץלַא ןיוש טוט ריאמ החמש רעבָא .ןרערט יד

 .דמלמ סיוא ןרעו לָאז יבר רעד זַא ,ױזַא ,ןיציבר רעד טימ ןיבר ןשיווצ

 סַאפ םייב לקניוו ןיא קעװַא ךיז טלעטש ןוא ףיוה ןופ קירוצ טייג רע ןעוו

 ןדָאש ַא טקישעג רע טכַאמ ,רצי-רשא ןגָאז ןוא טנעה יד ןשַאװ וצ ,רעסַאװ

 סָאד טעּפעשטרַאפ רע רעדָא ,שטשרָאב טימ גורק ַא רעביא טיירד רע רעדָא

 סופיירד ןקידעקניה ַא ףיוא ךיז טכָאק סָאװ ,ןסע עלעּפעט ענרעזייא עניילק

 ,ךיק רעד ףיוא

 ענעוטרַאפ ַא ,עטכַארטרַאפ ַא לקניו ַא ןיא טציז סָאװ ,ןיציבר יד

 -ייל ַא ,עצינלַאזעמילש ַא ,זָאלג ַא ףיוא ןגיוצעגפורַא קָאז ַא ןקירטש ןיא

 ,סנקירביא .טעברַא סמעניילק םעד זיא סָאד זַא ,טשינ טעזרעד ,ענרעמ

 ,רדח ןטימניא רע טייטש ןיוש ,רעניילק רעד ,קנילפ רעיוהעגמוא רע זיא

 רעייז טגָאז ןוא עטָאּפַאק רעד ןופ עלָאּפ ץיּפש ַא טימ טנעה יד ךיז טשיוו

 ןשעל סָאד קידנרעהרעד ,טנעה יד טימ טכערברַאפ יז .רצי-רשא םורפ

 ןפיול ךיז יז טזָאל סיפ עקימייל יד טימ .לּפעט ןטרעקעגרעביא ןופ ךיז
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 -ַארּפָא ןלעװ סע טלָאװ יז .סעמערַאװ סָאד ןביוהוצפיוא ,ךיק רעד וצ
 .ןרעהרעד טעװ ןַאמ רעד רעדייא ךָאנ ,ןעוועט

 .ןדָאש ןרַאפ לַאק יד יז טלעש -- ,ריד ףיוא הנושמ-התימ ַא ,קישּפַא --
 יטימ זַא ,טרעהרעד לטשּפ ןטסרעווש ןטימ ןיא יבר רעד טָאה ןיוש רָאנ

 : תולוק ןכַאמ ןָא טביוה רע ןוא ,קילגמוא ןַא ןעשעג זיא ןסע
 ףימ טסגנערב ,לזממילש ,ריד בילוצ ןייג ךיא לעװ רעזייה יד ןיא ---

 ,טניוק ןוא טנופ ףיוא סיוא
 ַא ּפָארַא ןיציבר יד טפרַאװ טייקנקָארשרעד ןוא שינעלייא סיורג ןופ

 טרעװ יבר רעד .,ךליה ןּפמעט ַא טימ ךיז טקַאנקעצ סָאװ ,לסיש ענעמייל
 רעד ןוא ןרערט יד ןטלַאהנייא טשינ ןָאק יז .ןענייוו ןיוש זומ יז ,דליוו
 :טיירש ןוא שיט ןיא קעביצ ןטימ טקַאנק יבר

 ! דמלמ סיוא ןיב'כ ,םיהַא ,ךעלגניי --
 ,ריאמ החמש .,ןסַאג יד רעביא םורַא ךעלגניי יד ךיז ןּפעלש גנַאל ןהעש

 ,םיא וצ ּפָארַא ךיז ןגיוב םירבח יד ,טימ רעד ןיא טייג ,רעטסנעלק רעד
 ,קרעמ עקיטייז עלַא רעביא ןפיול ןוא ןעלסקַא ענייז ףיוא טנעה יד ןגיילרַאפ
 ןרעביא ךיז ןזָאל ייז .לוע ןופ ןוא ןענרעל ןופ יירפ ,ךעלסעג ןוא ןסַאג
 ,רעניה ,םיריזח ,תומהב ,ןגָאװ ןוא דרעפ טימ ןעייטש םירעױוּפ ואוו ,קרַאמ
 ןעיירד ּפעק ענעריושעג יד ףיוא סעקּפָאק-ףָאלש ןיא רעבייוו .האובת ךעלקעז
 ןיירַא וליפַא ןכירק ,ךעלרעטניה עשרעניה ןיא ןזָאלב ,ןרופ יד םורַא ךיז
 זיא סע יצ ,ןייגרעד וצ ,תופוע יד ןופ םערעדעג יד ןיא רעגניפ ַא טימ
 ןסע ,ךיז ןעגניד ,טנעה עשיאיוג ןיא ןייא ןשטַאּפ ןדיי .ייא ןַא טרָאד ָאד
 -ַאילומ ואוו ,ןסַאגרעטניה יד וצ הרבח ךיז טזָאל קרַאמ ןופ .ץייוו רענרעק
 ,סַאג ךָאנ סַאג ,שזדָאל ןיא טיוב ןעמ .,ךלַאק ןשעל ,לגיצ ןּפעלש סער
 יז .ךיז ןענעפע סעדַאלקס ,ןעניזַאגַאמ ,רעבלעוועג ,טסקַאװ טָאטש יד
 ןטייז עלַא ןופ ואוו ,ךעלסעג עניילק יד וצ ,טולַאב םוצ ּפָארַא ךיוא ךיז ןזָאל
 עשינזח ,טפול רעד ןיא ךיז ןסייר רעדיל ,ןענישַאמ-יינ ןוא ןלוטש-בעוו ןּפַאלק
 ,ךעלמערק-זייפש עניילק ןיא ןעלדנַאמ עקידעּפעלק ןפיוק ייז ,ךעלקיטש
 החמש .ךעלרעקוצ ןוא ךעלכיק עסיז ײלרעלַא ןגילפ טימ טעיָאר סע ואוו
 םוצ ןײרַא ךיז טּפַאכ רע ,ןשָארג וצ ףיונוצ ךעלגניי יד ייב טמענ ריאמ
 ןוא ,טיורב-עקנישזָאר טפיוקרַאפ סָאװ ,עקלומרַאי רעטיור רעד טימ קרעט
 יז ןוא רשכ זיא טיורב סָאד יצ ,טשינ ןסייוו ךעלגניי יד .איצומ ַא טפיוק
 טכערב רע ,טשינ טרעלק ריאמ החמש רָאנ .ןכוזרַאפ וצ ךיז ןעלקנעווק
 ןָא טפערט רע סָאװ ,עקנישזָאר רעדעי ייב .האנה טימ טייק ןוא רעקיטש
 סיורַא ךיוא ךיז טזָאל ןעמ .ןגיוא עטַאװעטולּפ יד טימ ץילב ןכעליירפ ַא טיג
 ןפיוא ךיז טגיילעצ'מ .ךיז ןעשַאּפ ןגיצ תונחמ ואוו ,דלעפ םענעסעגעגּפָא םוצ
 ריאמ החמש טניװעג קידנעטש יװ .,ךעלטיווק ןיא טליּפש ןעמ ןוא זָארג
 ,טלעג עצנַאג'ס ּפָא

 וצ ץלַא רע זיא ךעלגניי-רדח יד רַאפ רָאנ ,גנַאל ךיז טיצ גָאט רעד
 ךיז ןריטשומ רענָאגַארד יד ואוו ,ןדמַאז יד וצ סױרַא ןכירק ייז .קיניײװ
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 רעביא ןדרעוש יד ןופ ןדייש יד טימ ייז ןגָאלש ןריציּפָא-רעטנוא יד ןוא

 טקיוּפ רעקיוּפ רעשיטָאטש רעד ואוו ,קרעמ יד ןיא ךיז ןעלמַאז ייז ,סיפ יד

 הבנג ַא ןעשעג זיא סע ןעמעוו ייב ,ןסעיינ עכעלטמַא עלַא סיוא טפור ןוא

 ןיא ןציױּפָא ףרַאד סע רעװ ,ריזח ַא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא סע ןעמעוו ייב

 טנַאװעגטעב סָאד רעדָא רעטכייל יד טפיוקרַאפ ןעמ ןעמעוו ייב ןוא הסיפת

 ,הכולמ רעד זניצ ןלָאצניא טשינ רַאפ

 טימ סָאװ ,עלעסעג-תונוז ןלָאמש םעד ךרוד ךיז ןעמ טזָאל ףוס םוצ

 ןופ זיולב ןעוװעג טשינ רעזייה ןייק טרָאד ךָאנ ןענעז קירוצ רָאי עכעלטע

 דעלשטנעמ רעייז ןָאטּפָא ןעמוקעג ןשטנעמ טרָאד ןענעז םורַא ןסַאג עלַא

 ךעלקינַאג עמורק טימ ,עטכייל ,עניילק ךעלזייה טרָאד ןעייטש טציא .ךיורבעג

 ילַא ןופ ,רעהַא ךָאנ רעצעמיא טמוק רעמָאט .ךעלרעטצנעפ עקירעדינ ןוא

 ןופ ןגָאלשעגנָא רע טגירק ךיורבעג ךעלשטנעמ ַא ןָאט ,טייהניואוועג רעט

 ,סיוא תונוז ָאד ךיז ןטלַאה רַאפרעד רעבָא .ךעלזייה יד ןופ םיטַאבעלַאב יד

 יד טזָאלעג ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עמערָא ןוא רענלעז רַאפ ךעלדיימ-ןסַאג

 רַאפ ךיוא ; ןקירבַאפ יד ןיא ןטעברַא ןעמוקעג ןוא רעפרעד יד ןיא רעבייוו

 .ןלוטשטנַאה ןופ סרעטסיימ ייב ןטעברַא סָאװ ,ןלעזעג עשידיי

 עקַאט רַאפרעד ןוא עלעסעג סָאד סיוא טדיימ ןעמ זַא ,ןסייוו ךעלגניי יד

 טימ ןקוק ,עלעסעג עלָאמש סָאד ייברַאפ לענש ןפיול ייז .ןיהַא ייז סע טיצ

 ףיוא ןציז סָאװ ,ןדיימ ןוא סעסקיש עטרעביושעצ יד ףיוא ןקילב עשיבנג

 ,ןדיימ יד וצ טשינ ןעייג ייז .ךעלרעק ןקַאנק ןוא ךעלזייה יד ןופ ןלעווש יד

 ךָאד .עטמעשרַאפ ,עטמַאלּפרַאפ ןפיולטנַא ייז ! הלילח ,ייז וצ ןעקניוו סָאװ

 ןדיימ יד יװ ,ןרעה ןוא ןפיולוצייברַאפ יינספיוא לָאמ סעדעי ביל ייז ןבָאה

 : ךָאנ ייז ןעיירש

 ..ןבָאה האנה טע'ס ,רעהַא טמוק ,ךעלגניי ---

 -טכעלש יד רעביא ןעוו ,החנמ וצ טכַאנרַאפ ןיוש ןעמ טפיול םייהַא ןוא

 עגנַאל טימ רעדניצ-ןרעטמַאל עצרַאװש יד םורַא ןעייג ןסַאג עטרעטסַאלפעג

 רעטיש ןענעז סָאװ ,סענרעטמַאל-טּפַאנ יד ןדניצ ןוא טנעה יד ןיא סנקעטש

 ןסַאג יד רעביא ןפרָאװעגרעדנַאנופ

 יד סימ ייס ,רעדניצ-ןרעטמַאל יד ,סיוא ייז ןעעז שיטסַאטנַאפ רעייז

 -מַאל-טּפַאנ יד ןופ קירטש יד ּפָארַא ןעיצ יז עכלעוו טימ ,סנקעטש עגנַאל

 יד .ןרעייפ יד ןדניצ ייז עכלעוו טימ ,ןצַאקרוטש יד טימ ייס ,סענרעט

 ירערעייז גנוגעװַאב רעדעי ןופ ןגיוא יד ןסיײרּפָא טשינרָאג ןענָאק ךעלגניי

 ןסיג ייז יװ .ךעלזעלג עטרעכיוררַאפ יד ןקינייר ייז יו ,וצ ךיז ןקוק ייז

 קירטש יד ייב ןעיצ ןוא ןטיונק יד ןציינשרַאפ ,ךעלדנעק יד ןופ טּפַאנ םעד

 .רעצעלק יד ןופ ןּפמָאל יד ּפָארַא ןוא ףױרַא

 "נָא טרעו ןרעטמַאל רעד ןעוו ,תולוק טימ ייז ןפור --- ! ךָאװ-טוג ---

 ! ךָאװ-טוג --- ,ןדנוצעג

 רע ןוא ןדער ייז סָאװ ,טשינ טײטשרַאפ רע .סע טסירדרַאפ יוג םעד

 טּפַאכ ,ךעלגניי יד ךָאנ ךָאנ ךיז רע טגָאי ,םיא ןופ טָאּפש ןעמ זַא ,טניימ
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 סע טפרַאװרַאפ ןוא ּפָאק ןופ לטיה סָאד ּפָארַא רעפיול ןטסגרע םעד ייב

 ,ןרעטמַאל ץיּפש ןפיוא
 ןֹוא ךעלטַאלַאכ ערעייז ןופ סעלָאּפ יד טימ ןרעטַאלּפ ,ןעילפ ךעלגניי יד

 ,סנטק תילט ערעייז ןופ תיציצ יד טימ

 ! זוומה-ךאלמ -- .רעדניצ ןקידנגָאיכָאנ םוצ ייז ןפור -- ! זיומרעדעלפ--

 רעד רעטמַאלפרַאפ ַא טימ טפיול ,ךעלגניי-הוצמ-רב יד טימ ןעמַאזוצ

 ,ריאמ החמש רעניילק

 ןוא ריפ עלַא ףיוא טכירק רע יו ,ןעמנוב בקעי רע טפערט בוטש ןיא

 ,לדער ןיא ָאד זיא עלהניד ךיוא .ןקור ןפיוא םיא ןטייר ךעלרעטסעווש יד

 יד ֹוצ רעהַא טפָא ָאד יז טמוק ,סַאג רעדנַא ןַא ןיא ןיוש טניואוו יז שטָאכ

 .ןעמנוב בקעי וצ רעמ ךָאנ ,ךעלרעטכעט סשרעה םהרבא 'ר וצ ,עריא סעטרבח

 -ארמג ַא ןיוש זיא רע שטָאכ ,םנוב בקעי רעד ,ןליּפש טוג רעייז ךיז ןָאק רע

 טסעגרַאפ סע .,ךעלרעטסעװש יד טימ ןליּפש וצ ביל ךיז רע טָאה ,לגניי

 .ךעלעדיימ ןופ סנטייוורעד ןופ ןטלַאה ךיז ףרַאד רוחב-ןתח ַאזַא זַא ,וליפַא

 טגיל רע .םנוב בקעי רעד ,הלעמ רעד ןיא ןטלַאה טשינ ךיז ןָאק רע ,ןיינ

 ןופ טכַאמ ןוא ,טשינ טעז ענייז רעטומ יד ןעוו ,ריפ עלַא ףיוא סיוא ךיז

 ןפיוא ךיז וצ ןכירקפירַא רע טסיײה ךעלרעטסעװש עלַא .דרעפ ַא ךיז

 יד קידנגָארט ,עגָאלדָאּפ רעד רעביא ךיג טפיול רע .ןעלהניד ךיוא ,ןקור

 ױמא ןַא יו ,רעטנוא וליפַא טגנירּפש רע .ךיז ףיוא ערטסַאילַאכ עצנַאג

 טּפַאכ עלהניד ,ןלַאפּפָארַא טשינ ןלָאז ייז ,ארומ ןגירק ךעלדיימ יד .דרעפ

 -ּפָארַא טשינ לָאז יז ,זדלַאה ןרַאפ ךעלטנעה ענכלופ עדייב טימ םורַא םיא

 -עצ םנוב בקעי .ןרערט זיב קידנכַאל ,םיא ןיא ךיז טרעמַאלק ןוא ,ןלַאפ

 ,לדרעפ גנוי א יו טעשזריה ,תובהלתה ןיא ךיז טגנירּפש

 ? ארומ וטסָאה בייל ַא רַאפ -- ,עלהניד םיא טגערפ -- ,םנוב בקעי --

 .טסעפ םנוב בקעי טגָאז --- ,ןיינ --

 יד טימ םענייז רעדורב םעד טעזרעד ןוא ןירַא טמוק ריאמ החמש זַא

 ןעמעשרַאפ םיא רע טמענ ,דרע רעד ףיוא ךעלדיימ

 ןטַאט םעד ןלייצרעד ןיוש לעוו'כ -- ,םיא רע טפור --- ,לזייא-רומח --

 !ןענרעל'ס ןסעגרַאפ טסעוו ,ּפָאק-ןרעיוּפ ,ךעלדיימ טימ ךיז טסליּפש וד זַא

 ןעלהניד רַאפ טשינ םיא טסַאּפ סע .השוב ןופ טיור זיא םנוב בקעי

 ,תמא ןַא זיא סָאװ ,ּפָאק ןרעיוּפ םיא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד טּפיוהרעביא

 -- ,גנוצ רעד ףיוא טלעוו רענעי ףיוא ןעגנעה ךיד טע'מ ,רוסמ ---

 ,םנוב בקעי םיא טגָאז

 ,ארומ טָאה רע .ןעגנולדנַאהרַאפ םיא טימ םנוב בקעי טריפ עלייוו ַא

 טעו רעטָאפ רעד זַא ,טסיוו רע .,רעטָאפ םעד ןלייצרעד טשינ לָאז רע

 ,ןכַאז עלַא ,ןריאמ החמש קעװַא ץלַא ךיז ןופ טיג רע ןוא ,ןעניוש טשינ םיא

 ,טשינ ליו ריאמ החמש רעבָא .ןלייצרעד טשינ לָאז רע

 ןיא םיא טימ ןליּפש םנוב בקעי טמענ ,טשינ טלעוּפ ךַאז ןייק זַא

 טימ יו ,ןריאמ החמש םעד ,טשינ םיא ןעמ טמענ ךַאז ןייק טימ .ךעלטיווק
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 ילעדורב םייב ּפָא טניוועג רע ןוא ,ךיג ,לענש טליּפש ריאמ החמש .ךעלטיווק

 ,טלעג עצנַאג סָאד

 טימ םיא ףיוא ןקוק ,עלהניד עטרבח רעייז רעמ ךָאנ ,ךעלרעטסעווש יד

 ,ןקילב עזייב
 -- ,רעיימ ַא רימ ביג ןוא רעייווצ ַא ריד ַאנ ,רעיירד ,ריאמ החמש ---

 ,ףיוה ןיא לָאמַא יװ ,לדיל ַא םיא ףיוא ייז ןעגניז

 ןביז לטיּפאק

 .סנייז טריפעגכרוד טָאה יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר
 רע זַא ,סיפ יד טימ טעּפוטעג ,טלדיזעג ,ןגירשעג טָאה עצנוה ץנייה

 יןייוש םעד ןענעק ןלעװ טשינ רע טעװ ,ןעלטעב ןייג ןפרַאד וליפַא לָאז
 -עג ךיז טָאה שרעה םהרבא 'ר רעבָא .עקצעג ץירפ בוביץָאר םעד ,טנוה
 ,ןעצנוה וצ ןעקצעג ןופ ,ןעקצעג וצ ןעצנוה ןופ ןעגנַאגעג זיא רע .סנייז ןָאט
 זַא ,םירפס עקילייה יד ןופ םילשמ טכַארבעג ,לכש םוצ טדערעג טָאה רע
 טָאה רע ןוא ,טלעװ יד טייטש םולש ףיוא זַא ,הדימ עסואימ ַא זיא סעכ
 טלָאמעד טניז ןגָארט סָאװ ,ןקירבַאפ עדייב ןופ תופתוש ַא וצ טריפרעד
 .עקצעג ץירפ ןוא עצנוה ץנייה ןופ ןעמָאנ םעד ןָא

 טונימ רעטצעל רעד ןיא תופתוש סָאד ריש זיא ןעמָאנ םעד רעביא
 ,טרַאּפשעגניײא ךיילג ןעוועג ןענעז םיפתוש עדייב .ןעמוקעג דנַאטשוצ טשינ
 ןרירוגיפ וצ דובכ םעד ןטייוצ םעד ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ טָאה רענייא
 ןיא ךעלטרעווכיילג ךס ַא טזומעג טָאה שרעה םהרבא 'ר ,רעטשרע רעד
 -ּפָא ךעלדנע טָאה עקצעג זיב ,ןעגנערב םירפס עקילייה יד ןופ ןטַאטיצ

 עלַאט זיא ױזַא .הרוכב יד ןעצנוה ןבעגוצּפָא ןעגנַאגעגנייא ןוא ןטָארטעג
 .עקצעג ץירפ טע עצנוה ץנייה : ןבילבעג

 "תופתוש רעד ןופ ןגירקעג שרעה םהרבא 'ר טָאה רַאּפרעד גנונױלַאב ַא

 ,"סעקליווע עקילָאמַא יד ףיוא .גנוטערטרַאפ-לַארענעג יד קירבַאפ רעקיד

 יד ךיז יז טפור טציא סָאװ ןוא ןעניואוו טרָאטעג טשינ טָאה דיי ַא ואוו
 ַא רעטערטרַאפ ןייז רַאפ טיובעגסיוא עצנוה טָאה ,סַאג רעװָאקָארטעיּפ

 עפיט טימ ,רעטצנעפ ןוא ריט ענעגָאלשַאב-ןזייא ערעווש טימ רעיומ עסיורג

 רעקיטנעוו-קיד רעקיזָאד רעד ןיא .סמעדיוב עכיוה ןוא סרעלכייּפש ,סרעלעק

 ןופ תורוחס ןלַאב ּפָארַא זיב ןביוא ןופ טגיילעגנָא ןגיל רעיומ רערעווש

 ענרעבליז ,ענעדלָאג עלַא .גנוטעברַאסיױא סעקצעג ץירפ טע סעצנוה ץנייה

 טימ ןעמַאזוצ ,דליש יד ןריצַאב קירבַאפ רעד ןופ ןלַאדעמ ענעזנָארב ןוא

 םעד ןופ ןעמָאנ םעד טיִמ ןוא ןטנַאקירבַאפ עקידתופתוש יד ןופ ןעמענ יד

 טָאה רעלאמ-ןדליש רעד .יזנכשַא שרעה םהרבא רעטערטרַאפ-לַארענעג

 -- דליש רעד ףיוא עקרַאמ-קירבַאפ יד טלָאמעגסיױא ךיוא טַאהעג וליפַא

 ןוא דנַאש רעד ףיוא רעטעלבנגייפ טימ רענַאמרעג עטעקַאנ עקידרעב ייווצ
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 -סיוא ןסייהעג סָאד טָאה שרעה םהרבא 'ר רעבָא .טנעה יד ןיא ןזיּפש טימ

 םיא רַאפ .ךעלשטעג ןוא ןרוגיפ ןייק ןלָאמסיױוא טשינ רָאט דיי ַא לייוו ןקעמ

 .רעטערטרַאפ-לַארענעג לוטיט רעד ןוא ןלַאדעמ יד ןעוועג גונעג ןענעז

 טשינ ןרעייז רעטָאפ םעד ןזָאל סָאװ ,רעטכעט סעצנוה ןבָאה גנַאל ןיוש

 סָאװ ,זענ יד טימ טמירקעג ,שטייד-ךָאה רָאנ ,שטייד-סקלָאפ ןייק ןדער

 עשידיי יד םורַא ךיז ןעיירד רעטָאפ םייב רָאטנַאק ןיא ,ףיוה-קירבַאפ ןיא

 ןעלמוט ייז .הרוחס ןפיוק ןעמוק סָאװ ,סרעלקעמ ןוא רעמערק ,ךעלמירחוס

 ןצַאל יד ייב םיא ןעמענ, ןטלַא ןטימ שידיי ןדער ,רעמערק יד ,קרַאטש

 ,ץַאלַאּפ ןופ ןעמוקסורַא טשינ לָאז ןעמ ןעוו .לּפענק ַא ייב שימייה םיא ןעיצ

 -ַאק עגנַאל ןיא ןדיי טימ לופ ןיא ,קירבַאפ רעד ייב טיובעגסיוא זיא סָאװ

 ןבעגרעביא טרעדָאפעג ייז ןבָאה גנַאל ןיוש .ןעלמוט ,ןעיירש סָאװ ,סעטָאּפ

 זיא םיא .,טלָאװעג טשינ טָאה רעטלַא רעד .רעטערטרַאפ ַא וצ תורוחס יד

 האנה רע טָאה רעמ ךָאנ ,ןרָאּפש טַאהעג ביל טָאה רע ,טלעג ןעוועג דָאש ַא

 -יא טַאהעג ןרעג טָאה רע .ךיז ןכָאק ,ךיז ןעגניד ןֹופ ,ןרחסמ ןופ טַאהעג

 וצ ןגיוצעג רדסכ טָאה םיא ,ייז ןגילקוצרעביא ,ןדיי יד ןעווערטיכוצרעב

 ,עקלויל יד ןרעכיור וצ ,עגעלָאק ַא טימ ריב ַא ןעקנירט וצ ,ןכַאז עטסָארּפ

 "ןושל ַא ןשימוצניירַאי םירחוס יד טימ שידיי ןדער וצ ,ןרַאגיצ ןייק טשינ

 -רעד םיא ןענעז רעטכעט יד רעבָא .יירפ ,שימייה ךיז ןליפ ןוא טרָאװ-שדוק

 קיטלַאװעג טפעשעג סָאד זיא וצרעד .טַאטש ןטלַאה לָאז רע ,ןרָאי יד ןעגנַאג

 ןענױלַאב ,יזנכשַא םעד ,דיי םעד טפרַאדעג ןעמ טָאה ךיוא .ןסקאוועגסיוא

 ןופ טעװעטַארעגּפָא קירבַאפ יד טָאה סָאװ ,תופתוש סָאד ןריפכרוד ןייז רַאפ

 רעייז רַאפ טכַאמעג ןשרעה םהרבא 'ר ןבָאה םיפתוש עדייב ןוא ,ןיאור ַא

 | .רעטערטרַאפ-לַארענעג
 ,קידלמוט ןעוועג טציא זיא סַאג רעװָאקָארטעיּפ ףיוא רעגַאל ןסיורג ןיא

 יד ןשיווצ טיירדעג ךיז ןבָאה סרעלקעמ ,םירחוס ,רעמערק ןדיי .קישַאר

 רעד ןופ טּפָאטשעגנָא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,תורוחס סנלַאב ןוא קעּפ ערעווש

 ךיז ןבָאה עלַא .סמעדיוב ,סרעלכיײּפש ,סרעלעק עלַא ןיא ,ןקלַאב ןזיב דרע

 שרעה םהרבא 'ר ואוו ,לרָאטנַאק ןטברַאפעג-ןיורב ןטמױצעגּפָא םוצ ןסירעג
 ,רעכיב-סלדנַאה ערעווש ,עבָארג רעביא עקלומרַאי רעד ןיא ןסעזעג זיא

 .תורמג וצ עכעלנע

 ריא טעו ןעו -- ,ןטעבעג ךיז ןעמ טָאה -- ,שרעה םהרבא 'ר --

 רעטנוא רימ טנערב טייצ יד ? רעטרעוו עכעלטע ןדער רימ טימ ןענָאק ןיוש

 .סיפ יד

 -יילב טימ ןוא סעטָאּפַאק עטקַאהעג טימ ךעלטיילעגנוי ,םיתרשמ יד

 יד ןגרָאזַאב טלָאװעג ןילַא ןבָאה ,ןרעיוא יד רעטניה טקעטשרַאפ סרעדעפ

 .םירחוס ערענעלק
 ןלעו רימ -- ,טהנעטעג ייז ןבָאה -- ,ןעמונרַאפ זיא רעטלַא רעד ---

 ,ןגרָאזַאב ןיײלַא

 ,ןילַא סָאבעלַאב םוצ סיואכרוד ןסירעג ךיז ןבָאה ךעלמירחוס יד רָאנ
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 ןָאק ךיא זַא --- ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,לדייוו םוצ ןייג ךיא ףרַאד סָאװ --

 | ,ּפָאק םוצ ןייג

 רָע זַא ,טנָאמױעד רחוס ַא דיי רעדמערפ ַא ךיז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 "רָאטשעג ךָאנ שידק ַא ןּפַאכוצנײרַא ןסעגרַאפ שינעלייא סיורג ןיא טָאה

 ,תורוחס ענעפרָאװעגנָא עלַא ןשיוװצ ,טפעשעג ןיא עקַאט ןוא ,ןרעטלע ענעב

 -גײרַא ןוא ביוטש רענעקורט רעד ןיא טנעה יד ןָאטעג בייר ַא ךיג רע טָאה

 ןופ סָאבעלַאב ןוא םיתרשמ ,רעמערק ,ןדיי ןינמ ַא רַאפ שידק ַא טּפַאכעג

 ךיו קידנליא ,ןמא טמורבעגכָאנ קידלודעגמוא ןבָאה ןדיי יד .טפעשעג

 ּפָאק ַא יײז טיירד ןעמ סָאװ ,טעשטרָאװעג ןבָאה םיתרשמ יד .ןרחסמ וצ

 טשינ ןבָאה יז רָאנ ,תורוחס ןעלקיוו ןוא ןטסעמ ןטימ ןיא תושודק יד טימ

 -קעװַא קידנעטש טָאה ןילַא שרעה םהרבא 'ר םערָאװ .ןדער וצ טגַאװעג

 ןוא טנעה יד ןשַאװעג ךיג ךיז טָאה רע ,שידק ַאזַא ייב רעכיב יד טגיילעג

 ַא טימ דיי ַא ,רעטלַאהכוב רעד טסולדלָאג זיולב .ןמא ךיוה טגָאזעגכָאנ

 שירעמשטייד ףיוא ןוא טרעזייבעג ךיוה ךיז טָאה ,ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי

 :סרעגָאז-םישידק יד ףיוא

 טיא טפעשעג ןייא -- ,ןדיי יד ףיוא טכָאקעג ךיז רע טָאה --- ,יז --

 .יהתיח עקידלטעטשניילק ,יז ,לביטש-םידיסח ןייק

 ןעועג דימת ןבוטש יד ןענעז ןשרעה םהרבא 'ר ייב םייה רעד ןיא

 -ַאיָאװ ,םירחוס ןדיי ,עשיסור ,סעקַאװטיל ןרענָאיסימָאק .עדמערפ טימ לופ

 קיליב ןפיוקוצנייא שזדָאל ןייק ןעמוקעג רעטרעדנוה יד ןיא ןענעז ןרָאשז

 זיב ,דנַאלסור ןטיירב ,ןסיורג ,ןצנַאג ןרעביא טריפעג ןבָאה ייז סָאװ ,תורוחס

 -יושעג טימ ,עטעדילקעג:ץרוק .ץענערג רעשיסרעּפ ןוא רעשיזעניכ רעד

 ןזָאל סָאװ ,םיקידצ עקירעביא-טשינ ,דרעב עטלָאגעג טימ ןוליפַא ןוא ענער

 יז ןבָאה ,ןײרַא תבש ןיא רָאפ ַא וליפַא ןּפַאכ ןוא הכרב ַא ,ןענװַאד ַא ךרוד

 עניילק ,סעטָאּפַאק עגנַאל ערעייז טימ ןדיי עשיליױוּפ יד טַאהעג ביל טשינ

 ןדיי עשילוּפ יד יװ טקנוּפ ,טייקמורפ ןוא ךַארּפש רענעגיוצעצ ,ךעלעטיה

 ,םיסרוקיּפַא ,םיריזח ,ּפעק-םלצ רַאפ ייז ןטלַאהעג ,טַאהעג טנייפ ייז ןבָאה

 ילעטָאה .ןגעווטסעדנופ ןעמ טָאה טלדנַאהעג רעבָא .טשינ ןדיי ןייק רָאג

 ,תוינסכא ןוא רעזייה-רָאפנייא זיולב ,קינייו ןעוועג שזדָאל ןיא ךָאנ ןענעז

 ,ןיילַא םירחוס יד ייב עקַאט ןענַאטשעגניא ןענעז ענערָאפעגנָא סנטסרעמ

 ,ןפָאלשעג ,טרָאד ןסעגעג

 ךס ַא שיט סשרעה םהרבא 'ר ייב קידנעטש טציא ןענעז גָאטימ וצ

 ףיוא ןבירעג ןבָאה סָאװ ,ןשוילעּפַאק עטרַאה ןיא ןדיי .ןסעזעג עדמערפ
 עטליפעג עסיז יד ןוא ךעלזדנעג ענעטָארבעג עשיליוּפ עטעפ יד ןקַאב עדייב
 טָאבעלַאב ןופ דובכ ןבילוצ .עכלעזַא טשינרָאג ןעמ טעז עטיל ןיא סָאװ ,שיפ

 ץלַאז ןיא טיורב ןעקנוטעג ,תוכרב טלמרומעג ,ןסע םוצ ןשַאוװעג ךיז ייז ןבָאה

 .ך"נת ןופ םיקוסּפ רקיע רעד ,הרות ךעלקיטש ןפרָאװעגניײרַא וליּפַא ןוא

 טדערעג ייז ןבָאה רעמ ךָאנ .ןעװעג תוירב עסיורג ןענעז ייז סָאװ ףיוא

 טלייצרעד ןבָאה ייז .םירחוס עשיסור עטיירב ןופ ,דנַאלסור ןופ ,רחסמ ןופ
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 טכענ יד ןיא .ןטייהניואוועג ,ןשטנעמ ,טעטש עטייוו ײלרעלַא ןופ תושעמ
 עדמערפ יד ואוו ,סעּפַאנַאק טימ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןבוטש עלַא ןענעז
 ,ןפָאלשעג ןענעז

 ןופ ךעלגניי ענייז ןטיהסיוא טלָאװעג קרַאטש טָאה שרעה םהרבא 'ר
 ,זושעמ ערעייז ןופ ייס ייז ןטיהסיוא ,םיסרוקיּפַא יד ,טיל עדמערפ יד
 יקעװַא ייז טָאה רע .טגָאזעג סנייטש'מ הרות רעייז ןופ וליפַא ייס ,ןטכישעג
 .ךעלכעליּפש ענייז וצ קעװַא זיא םנוב בקעי .שיט ןופ רעירפ סָאװ טקישעג
 ךיז טָאה רע סָאװ ןופ ,ןעיירעצינש ןוא ךעלעטייב ,ךעלרעסעמ ענייז וצ
 ,רוחב-ארמג ַא ןעװעג ןיוש זיא רע שטָאכ ,ןעניױאוועגּפָא טנָאקעג טשינרָאג
 טימ ןוא ,לזעה ַא יװ ,ןרעיוא עטציּפשעגפיוא טימ ןסעזעג זיא ריאמ החמש
 -ייו יד ןופ גנוריסַאּפ ןוא השעמ ,טרָאװ סעדעי טּפַאכעגפיױא טסול סיורג
 ןטנגעג ןוא טעטש עקידנעיצוצ ןוא עדמערפ ,עט

 ןעמָאנ ןטשרע םייב זיולב ןפורעג םיא רעטָאפ רעד טָאה --- ,החמש --
 !טשינ לטב .ןענרעל ייג -- ,ןיבר רעכסישּפ ןופ

 ,שיט םעד ןזָאלרַאפ וצ טלייאעג טשינ ךיז טָאה ריאמ החמש רָאנ
 ַאזַא ןעוועג זיא רע סָאװ ףיוא ,ןשינעדעררַאפ ןוא םיצורית ענעדישרַאפ
 ןביילב וצ ןוא רעטָאפ םעד ןדעררַאפ וצ ,טכוזעגסיוא ךיז רע טָאה ,הירב
 ,ןסיו סרעטָאפ ןָא .ןעניױשרַאּפ עטייו ןוא עדמערפ יד טימ לסיבַא ךָאנ
 ןזיוועגנָא ,טָאטש רעד רעביא טריפעגמורַא ערעייז טסעג יד ךיוא רע טָאה
 עדמערפ יד סָאװרַאפ ,םירחוס ,ןעמָארק ,קרעמ ,ןסַאג וצ געוו םעד יז
 םיא טזָאלעגרעביא ןוא ןקַאב יד ןיא טּפינקעג גנונעקרענא טימ םיא ןבָאה
 "ליב וצ טדערעגוצ ךיוא םיא ןבָאה ייז .ךעלברעק וליפַא ןוא סלבור עבלַאה
 ,שטנעמ ַא ןרעוו וצ ,גנוד

 ,טסרעה -- ,טגָאזעגנָא םיא ייז ןבָאה -- ,"עשינעשטשעוװסָארּפ, רָאנ --
 ! רוחב

 ןרעװש םעד ןופ שטייט םעד טייקעצ טכער טשינ טָאה רעניילק רעד
 ּפָאק ןיא טוג ,ןופרעד ןיימ םעד ןענַאטשרַאפ טָאה רע רעבָא ,טרָאװ ןשיסור

 ,ןעמונעג ךיז סע ןיײרַא
 שטָאכ ,טּפַאכעגנײרַא טפָא ךיז רע טָאה טפעשעג ןיא רעטָאפ םוצ ךיוא

 "נוא .ןטערטרעביא טשינ לעוװש םעד טרָאד ןסייהעג םיא טָאה רעטָאפ רעד
 "עג ןוא ןלַאפעגנײרַא יינספיוא לָאמעלַא רע זיא ןדיירסיוא ענעדישרַאפ רעט
 .ָאד זיא רע זַא ,רעטָאפ םעד ןגָאז טשינ ןלָאז ייז ,םיתרשמ יד וצ ןעקנואוו
 טשינ םיא ןלָאז ייז ,ענייז ןשטנעמ יד טגָאזעגנָא טָאה שרעה םהרבא 'ר
 יז טָאה ריאמ החמש רָאנ ,ןירַא רדח ןיא ןביירט םיא ןלָאז יז ,ןזָאלנײרַא
 ןבָאה ייז ןוא ,רעטָאפ ןרַאפ ןרסמרַאפ טשינ םיא ןלָאז ייז ,ןטעבעג קרַאטש
 הבינגב .תורוחס ןלַאב יד ןשיװצ םיא טקעטשרַאפ ,ןטלַאהַאבסיױא םיא
 -קירבַאפ יד טנעילעג טָאה רע ,תורוחס קעּפ יד ןשיװצ ןסעזעג רע זיא
 עלַא טכַארטַאב ,סעבמָאלּפ יד ןסירעגּפָא טָאה רע ,ןלַאב יד ןופ ןטעקיטע
 למוט םוצ ,טפעשעג ןופ שיורעג םוצ ךיז קידנרעהוצ ,ןברַאפ ,ןרעטסומ
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 ןעײרעשַאנ יו רעקיריג ,ןעגנולשעג קיריג טָאה רע סָאו ,םינוק יד ןופ

 ,טיורב-עקנישזָאר עשיקרעט סָאד יו רעקַאמשעג

 ןכָארקעגנײרַא רע זיא ,טפעשעג ןיא ןעוועג טשינ זיא רעטָאפ רעד ןעוו

 ,רעכיב עבָארג יד ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רע ,לרָאטנָאק טמױצעגּפָא ןייז ןיא

 ,רעטלַאהכוב םעד ןטסולדלָאג ייב טגערפעגסיוא ץלַא ןגעוו ךיז טָאה רע

 טימ .ןייגרעד ץלַא ,ןסיו טזומעג רע טָאה ץלַא .םיתרשמ יד טעידונרַאפ

 יד ףיוא טקוקעג רע טָאה רעפייא ןקיטלַאװעג ַא טימ ,האנק רעטסערג רעד

 יענעז סָאװ ,רדח ןיא ןייג טשינ ןפרַאד סָאװ ,עסיורג יד ,ענעסקאוורעד

 ,לטניה גנוי ַא יו .ןליוו ייז ןעוו ןוא ןליוו ייז סָאװ ,ןָאט ןענַאק ,יירפ

 ,לזענ עגנַאל סָאד טקעטשעגניײרַא ,טּפַאנשעג ,טרעטשינעג םוטעמוא רע טָאה

 ןטשרע ןיא סיוא ןעעז סָאװ ,ןגיוא עטַאװעטולּפ יד טימ ןעגנורדעגנײרַא

 .ףרַאש ץלַא ףיוא ייז ןקוק ןתמא רעד ןיא רָאנ ,דלימ ,ךייוו קילבנגיוא

 .יורטוצמוא ןוא טייקנסיברַאפ ,תונשקע טימ

 טגָאז -- ,ןגַארפ ענייז טימ ןכַאמ קיבלעק ךימ טעװ עבַאנק רעד ---

 טנייז ןיא םיא טקוק רעניילק רעד סָאװ ,זייב רעטלַאהכוב רעד טסולדלָאג

 .ןײרַא רעכיב

 קידנשטעוװוקרַאפ ,םיתרשמ יד ןעלמרומ -- ,לגיופ ַא טסקַאװ רע --

 !ָאה ,ָאה --- ,ןּפיל יד טימ

 םוטעמוא זיא רע ןוא דייר ערעייז ןופ טשינ ךיז טכַאמ ריאמ החמש

 ןציז ךיוא רע טעװ ,ךיז ייב ּפָא רע טכַאמ ,רעסיורג ַא ןייז טעװ רע זַא .לופ

 טעװ רע רָאנ ,רענייז רעטָאפ רטד יו ,לרָאטנאק ןסָאלשעגּפָא ַאזַא ןיא

 יד יװ ,ּפָאק ןזיולב ןיא ןציז טעװ רע ,ןיינ .עקלומרַאי ןייק ןגָארט טשינ

 .רעגַאל רעייז רעביאנגעק ןרָאטנאק ערעייז ןבָאה סָאװ ,םירחוס יד ןשטייד

 .רעטָאפ רעד יװ ,רעמערק עלַא יד ךיז וצ ןזָאלנײרַא טשינ רע טעװ ךיוא

 !פרַאד סעּפע טעוו'מ ןעוו ,ןעמענּפָארַא םיא רַאפ ןזומ ןעמ טעװ לטיה סָאד

 .שטייד רע טעװ ןדער ןוא .םיא וצ

 טכַא לטיּפַאק

 םייח 'ר רעכיט עשירעבייוו ןופ טנַאקירבַאפ םייב רעמיצ-סע ןסיורג ןיא

 .םערַאװ ןוא קיטכיל זיא רעטלַא

 ןופ ןייגפיוא םעד ךָאנ ךעלטנגייא גנַאל ןיוש ,סטכַאניוצ-תבש זיא'ס

 .ולדבה טציא טשרע טכַאמ רעטלַא םייח 'ר רעבָא ,ןרעטש עטשרע יירד יד

 םייח 'ר ,תודועס-שולש םוצ לביטש-םידיסח ןיא ןציז וצ גנַאל ביל טָאה רע

 ןרַאפ ןעגניז וצ תורימז ךס ַא ןרעג טָאה רע ןוא ןגנמ-לעב ַא זיא רע .רעטלַא

 ןשטנעב סָאד קידנעטש טפיוק רע ,תווצמ ףיוא ןלעב ַא ךיוא זיא רע .,םלוע

 ייזַא ,דומע ןרַאפ בירעמ רע טנװַאד ךָאנרעד ; ריב ןשַאלפ עכעלטע רַאפ

 .ךעלטעּפש שּפיה ןיוש הלדבה ןכַאמ םייהַא טמוק רע זַא
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 וצ לכיימש ןסיז ַא טימ ,טיירב רע טגָאז --- ,ךָאװ-טוג ,ךָאװ-טוג ---
 ןענעז סָאװ; םיבורק ןוא רעטכָאט ןייז ,בייו םעד וצ ,רענייז החּפשמ רעד
 לעה זיא בוטש יד .רעמיצ-סע ןטלבעמַאב-טכידעג ןסיורג ןיא טלמַאזרַאפ

 "וק ןסיורג ןופ ןוא רעטכייל ענרעבליז יד ןיא טכיל ליפ יד ןופ ןטכױלַאב

 ןקיזיר ןרעביא ןקלַאב ןופ ןטייק עקיד ףיוא טגנעה סָאװ ,ּפמָאל-ץילב םענרעּפ
 .שיט םענעבמעד

 טימ רעכעב ןטצינשעג םענרעבליז ןסיורג ַא ןָא רע טסיג ןסַאלעג
 .רעביא ךיז לָאז סע זַא ןמיס ַא ,עלעצעט ןפיוא ייברעד קידנסיגרַאפ ,ןייוו
 רע טמענ ,קידנעמורברעטנוא לדנוגינ ַא טימ .עפש ןוא החלצה ןופ ןסיג
 טענרעבליז ןכיוה םעד עקטנַאװרעס רעטקַאּפעגנָא-רעבליז רעד ןופ סױרַא
 ךעלדנעפ ענרעבליז יד טימ ןוא םערוט םענירג ןטימ ,סקיב-םימשב ןטצינשעג
 -ַאק רענעדייז קיצנַאלג ןייז ןופ לברַא יד טגיוברַאפ רע .ךעלקעלג ןוא
 טשינ ייז לָאז רע ,טנעה עשידיגנ ,עקישיילפ ,עקירָאה יד רעביא עטָאּפ

 ,הלדבה יד ןטלַאה ,הדיחי-תב ןייז ,ןעלהניד טסייה רע ןוא ,ןייוו טימ ןסיגרַאפ
 .לדיימ ןקירָאיןציײרד םוצ סיז רע טָאז -- ,עלהניד ,רעכעה ,ָא ,ונ --

 ןתח ןכיוה ַא רַאפרעד ןבָאה טסעוװ -- ,ּפעצ-ןַאטשַאק עניורב יד טימ
 םעד רעביא ךיז ןסיגעצ ןקַאב ערָאלק סלדיימ םעד ןיא ןברַאפ עטיור יד

 ןגעוטסעדנופ רָאנ ,דייר סרעטָאפ ןפיוא ךיז טמירקרַאפ יז .םינּפ ןצנַאג
 ,ךיוה רעד ןיא רעכעב םעד ףיוא טביוה םייח 'ר .ךיוה הלדבה יד יז טלַאה
 וליפַא ,ָאד ןענעז עלַא יצ ,בוטש רעצנַאג רעד רעביא קילב ַא טּפַאכ רע

 טמענ רע ןוא ןדירפוצ ןופרעד זיא רע .עלַא ָאד ןענעז ייז .טסניד יד סדה
 סע זַא ,טרָאװ סעדעי ןעלקיצסיוא טימ ,ןוגינ ַא טימ ,ךיוה הלדבה ןכַאמ
 -ַאלפ רעד ייב טכױלַאב רע .טייקסיז ןופ רענייב יד ןיא ןייגעצ ךיז לָאז

 .'רעד טָאג טביױל רע ןוא טנעה עקירָאה עקישיילפ יד הלדבה רעקידנרעק
 ,טקיב-םימשב ןטימ גנַאל טלקָאש רע .,רעייפ ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ רַאפ

 ונעת טימ טיצ רע ןוא ,ךעלעגענ יד ןופ קַאמשעג רעמ ןפורוצסיורַא ידכ
 םעד ךרוד ןעייג סָאװ ,תוחיר עטוג יד זָאנ רעקישיילפ רעד ןיא ןיײירַא
 ,לריט ןטנפעעג

 רע סָאװ ,רַאפרעד טָאג טביול רע ןוא ךיז רע טקיוװק -- ,ַא ,ַא -
 סקיב -םימשב םעד רעביא טיג רע .ןצריועג עקידעקעמש ןפַאשַאב טָאה
 זיב ,סיוא טרַאװ רע .ןופרעד ןקעמש ךיוא ןלָאז ייז ,רעדניק ןוא בייוו וצ

 ,הכרב יד ןכַאמ עלַא יװ ,טרעה רע

 יד ליוו סָאװ ,רעטכָאט ןייז ףרואוורָאפ ַא טכייל רע טכַאמ -- ,ָא ונ --
 ,םימשב ינימ ארוב ,יע --- .ןייז וצ אצוי יבַא ,ךיג ןכַאמ םימשב יד רעביא הכרב

 םעד ףוס עמַאס םוצ ןעגנַאלרעד ןעמ זומ סדה טסניד רעד וליפַא
 -עצ סיורג ןופ ,סדה טשינ טסייו יינספיוא לָאמ סעדעי ,סקיב-םימשב
 רעד .עלעריט םענרעבליז ןיא זָאנ יד ןקעטשוצניירַא ױזַא יו ,טייקטלמוט

 ,ןכַאלוצסױרַא טשינ ןייא םיוק ךיז טלַאה ןיילַא םייח 'ר .ןופרעד טכַאל םלוע

 רע ,ךעטשיט קע ןַא טגיוברַאפ רע .הלדבה יד רע טקידנערַאפ ךָאנרעד
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 ,הלדבה עקידנרעקַאלפ יד םעד ןיא טשעלרַאפ ,שיט ןפיוא ןייוו ךס ַא ןָא טסיג

 עסַאנ יד ןיירַא טגייל רע ,ןייו ןיא טנעה עדייב ןייא רע טקנוט ךָאנרעד

 סענעשעק עטשרעטניה יד ןיא זיולב טשינ ,סענעשעק עלַא ןיא רעגניפ

 ישידיגנ יד ןופ סענעשעק יד ןיא ךיוא רָאנ עטָאּפַאק רענעדייז רעד ןופ

 ,הסנרּפ וצ הלוגס ַא זיא סָאד .טסעוװ רענעטעמַאס רעד ןופ ןוא ןזיוה ענעכוט

 ןעמיווש ןוא ןעניר טעװ סענעשעק עלַא ןיא זַא ,ןמיס ַא ,ךָאװ רעטוג ַא וצ

 טימ סיוא ךיוא ךיז טשַאװ רע .ףליה סטָאג טימ ,לופ ןייז טעװ סע ןוא

 ןוא האופר ַא רַאפ ןגיוא עקידנצנַאלג ,עצרַאװש יד הלדבה רעד ןופ ןייוו

 :ןוגינ ַא טימ ןוא קידנעלכיימש ,סיז ,טיירב ןטייז עלַא ןופ טשטניוו רע

 ,ךָאװ עקידהסנרּפ ַא ,ךָאװ עקיטסול ַא ,ךָאװ עכעליירפ ַא ,ךָאװ טוג ---

 .ךָאו עקידלזמ ַא

 :ךיוה טפור רע ןוא עטָאּפַאק ענעדייז יד סיוא טוט רע

 !קָארּפָאלש םעד רימ גנַאלרעד ,שובייל לאומש

 לדרטב ןריושעגוצ דנָאלב ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ,תרשמ רעד שובייל לאומש

 ענעדייז יד טּפַאכ רע ,טקישעג ,ךיג וצ טפיול ,לרענלעק ןריּפַאּפ ַא טימ ןוא

 "עכוט םעד ןָא םיא טוט רע ןוא ,סיוא טוט רעטלַא םייח 'ר סָאװ ,עטָאּפַאק

 .קָארּפָאלש ןטמולבעג םענ

 טגָארט רע ןוא לכיימש ַא טימ רע טגָאז -- ,םייח 'ר ,ןרַאגיצ יד ---

 ןרַאגיצ עשידנעלסיוא לטסעק סָאד סָאבעלַאב ןייז רעטנוא

 ןָא גָאט ןקידתבש םעד רעביא ןָא ךיז טדייל םייח 'ר ליפיוו ,טסייוו רע

 ךָאנ ךיילג ,סנטײצַאב ןרַאגיצ יד ןָא רעבירעד םיא טיירג רע .רַאגיצ ַא

 סנשטנעמ ןייז רעביא טייקנדירפוצ ןופ ךיז טצלעמש רעטלַא םייח 'ר .הלדבה

 טיצ רע ןוא רַאגיצ ןופ לציּפש סָאד ּפָא רע טסייב ךיג ,גנונידַאב רעטוג

 "גרעכיור .רעטנוא םיא טגָארט תרשמ רעד סָאװ ,רעייפ סָאד טייקיריג טימ

 טייקעצ רע .ךל"ןתיו השעמ-תעב רע טגָאז ,רַאגיצ ןקַאמשעג םעד ױזַא קיד

 .טעבעג ןקיטכַאניוצ-תבש ןקידרעּפָאה םעד ןופ דייר עסיז יד םעט טימ

 ןבעג טעװ טָאג סָאװ ,למיוב ןוא ןעיוט יד ןופ חיר ןטוג םעד טליפ רע

 עקידהיחמ יד ױזַא קידנגָאז .ןגעוו עטוג יד ןיא ןייג ןלעוװ ייז ןעוו ,ןדיי יד

 ןענעז סָאװ ,סעמַארגעלעט ןוא ווירב יד ףיוא לייוורעד רע טנפע ,ןטעבעג

 זַא .ןסיירפיוא טרָאטעג טשינ ייז טָאה ןעמ ןוא תבש רעביא ןעמוקעגנָא

 לייו ,ךיג סע טכַאמ ,וצ רע טגָאי ,סארית-לא יד וצ וצ ןיוש טמוק רע

 עקיטכַאנ"וצ-תבש עקידעקעמש ,עשירפ זָאלג ַא ןעקנירטסיוא ןיוש טשלח רע

 .טקנעבעג תבש ץנַאג ַא טָאה רע סָאװ ךָאנ ,ייט

 רעד ןגָאז טסעװ ,בעל-עווירּפ -- ,בייוו ןייז רע טפור -- ,ישעווירּפ ---

 ?ישעווירּפ טסרעה ,ןירטיצ טימ ןוא יט ןעגנערבניירַא רימ לָאז יז ,טסניד

 ןיא טצוּפעגסױא ,ענעדיי עטליפעגסיוא ןוא ערָאלק ,ענייש ַא ,עווירּפ

 ןקיטסולג ,ןטעפ ןפיוא לרעּפ טימ ןעגנַאהַאב ,ּפעלש ַא טימ דיילק ןדייז ַא

 טימ ןוא רעגניפ עטלטרעצעגסיוא ,עדנור עלַא ףיוא ןטנַאילירב טימ ,זדלַאה

 יערעּפָא ןַא וצ ךעלנע יז טכַאמ סָאװ ,ּפָאק ןפיוא לטייש טקָאלעג-לעה ַא
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 קידנרעטנָאלּפ ,ךעלעטירט עצרוק טימ ןַאמ םוצ ךיז טרעטנענרעד ,עסירטקַא
 "טולב יד ףיוא עלעכיימש ןטסיז עמַאס םעד טימ .ּפעלש ןגנַאל ןיא ךיז

 סא טקערטש ןוא ךיז טעשטשעיּפ ,םיא רַאפ ךיז יז טלדנח ןּפיל עטיור
 ,ךָאװ רעלופ רעד ףיוא ,טלעג ךָאנ לטנעה עשירעבייוו ענכלוּפ סָאד

 .ישעווירּפ ,ריד גיוט סָאװ -- ,םייח 'ר טמורב -- ,טלעג ,טלעג --
 ?עה ,טלעג ליפיוזַא

 עריא ןופ עלעכיימש עסיז סָאד קילבנגיױא ןייא ןיא טרילרַאפ עווירּפ
 ,ןּפיל עטיור

 ןקידנטכַארַאפ ַא ןַאמ ריא וצ יז טפרַאװ --- ,טפַאשטריװ יד וד ריפ --
 .סעדָאמַאק ןוא סעפַאש עלַא ןופ ךעלעסילש לטניב םעד טימ ןעמַאזוצ ,קילב
 .ןיגינעק רעטקידיײלַאב ַא ןופ טירט עטסצלָאטש עמַאס יד טימ קעװַא טייג ןוא

 .תורצ ןופ טשינ ריש ךיז טסיגעצ םייח 'ר

 -- .ריא קידנפיולכָאנ ,ךיז רע טעב -- ,בעל-עווירּפ ,ישעווירּפ --
 ..רעטכעלעג ַא ףיוא טגָאזעג סע בָאה'כ ,טניימעג טשינ טשינרָאג בָאה ךיא

 ךָאנ טייג םייח ריא זַא ,טסייוו יז .ןטעברעביא טשינ ךיז טזָאל עווירּפ
 יענרעלנָא םיא ליוו יז ןוא ,טירט עריא רַאפ טברַאטש רע זַא ,סיוא ריא
 -כָאט סרעװעשרַאװ לשנַא 'ר וצ ,ריא וצ ןדער וצ ױזַא יו ,ןסיוו לָאז רע זַא
 ןיא ןלעווק טנייפ ךיז טָאה רֶע .ריא רַאפ טשינ ריש טנייוו םייח 'ר .רעט
 גָאטליואוו ביל טָאה רע .זגורב ןייק ,גרָאז ןייק טשינ טגָארטרַאפ רע .ןבעל
 סָאװ עדַאיל ַא רַאפ .ןזגורב ביל ךיז דָארג טָאה עווירּפ בייוו ןייז .ןסינעג
 רעגעלעג ַא סָאבעלַאב םעד ןטעבסיוא לָאז יז ,טסניד רעד ןסדה יז טסייה

 םייח 'ר .ךיז וצ וצ טשינ םיא טזָאל יז ןוא עּפַאנַאק רעד ףיוא בוטש-סע ןיא
 ,בייל םערַאװ ענכלוּפ ריא ךָאנ טקנעב רע .קרַאטש טדייל ,טלָאמעד טדייל
 ןטלַאהסיוא טשינ לָאמנייק טריבורּפ רע .זדלַאה ןטמעטַאב ןטעפ ריא ךָאנ
 -מעװקַאב ןוא סטוג ןופ רעבָאהביל ליפוצ ,ךַאװוש וצ זיא רע ,זגורב ןייק
 ,הנתמ רערעייט ַא טימ רעביא יז טעב רע .ךָאנ ךיילג טיג רע ןוא ,טייקכעל
 טימ רָאג רעדָא דיילק יינ ַא טימ ,עטנלעב עסיורג ַא זיא עווירּפ סָאװ ףיוא
 דָארג סָאװ ,ןקידעבעל ַא ףיוא טשינ ריש ךיז טסע רע .גנוריצ לקיטש ַא
 ךיז ןוא טייקשירַאנ ַא טדערעגסױרַא רע טָאה ,ךָאו רעיינ רעד וצ ,טציא
 טלעג ךס ַא םיא ייב טמענ עווירּפ זַא ,תמא .ךָאװ עטכעלש ַא טעברַאעגנָא
 ףרַאד יז סָאװ וצ ,טשינ ןײלַא רָאג טסייו רע .ךס ַא רָאג ,האצוה רעד ףיוא
 רע טָאה גנוצ יד ,םעד ןגעוו ןגָאז טפרַאדעג טשינ טָאה רע רעבָא .ליפיוזַא
 רע ,רעביא יז טעב רע ןוא .ןויצ יאנוש ,ןסײבּפָא רעירפ טפרַאדעג ךיז
 טפרַאוװ רע ןוא לטייש טריברַאקנָא ריא ןופ ךעלעקעל עדנָאלב עלַא טעלג
 טָאה רע רָאנ ליפיוו ,טלעג לטייב ןטּפָאטשעגנָא ןצנַאג םעד סיפ עריא וצ
 .ךיז ייב

 רעדייא -- ,ךיז רע טעב -- ,טסליו וד לפיוו ,םענ ,ישעווירּפ ַאנ --
 הרּפכ ענייר ענייש ַא טלעג עצנַאג'ס לָאז ,ץרַאה'ס ןסעּפָא ךיז טסלָאז וד
 ,..ןייז
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 ןטָאנקנַאב קַאּפ םעד וצ ךעלדנע טמענ יז ןוא רעכייוו טרעוו עווירּפ

 ,טלייצעגמוא טנַאה ןיא ןיירַא ריא טּפוטש םייח 'ר סָאװ

 טרַאװנגעק ןיא ןוא ,רעכעלקילג ַא יז רע טגערפ -- ? טוג ןיוש ,ונ --

 .םינּפ ןלופ ןרעביא טעלג ַא ריא רע טיג תרשמ ןופ

 -- ,עקילעזטייל ַא עווירּפ ךעלדנע טגָאז -- ,עשמייח ,ייט יד קנירט --

 .ןרעוו טלַאק טעוו'ס

 סָאװ ,ןופרעד ךעלקילג ,ןעגנולש עסיורג טימ ייט יד טקנירט םייח 'ר

 ךיז טמעג רע ןוא ,ךעלקילג ןוא ליואוו ,טוג בוטש ןיא ןייז טעוו רעדיוו

 לאומש .ךָאו רעצנַאג רעד רַאפ רעכיב יד ןוא ןעגנונעכער יד ןקוקרעביא

 ןציז טייצ עשפיה ַא ,טעברַא רעד ןיא םיא טפלעה תרשמ רעד שובייל

 טשינ ןענָאק ןוא ןרעטנָאלּפ ןענובשח ,ןכוז ,ןריּפַאּפ קַאּפ םעד ייב עדייב

 ױעשזדָאל םעד ףיוא ,םייח 'ר ,רעכיב יד ןײלַא טריפ רע .,ןכירקסיורַא

 ,שדוק-ןושל ןקיזירג ןיא ןוא שירעמשטייד ןיא ,רעגייטש ןשירחוס ןשידיי

 ןובשח-לעב רעסיורג ןייק רעבָא ."ןתנ; ןוא "חקל, ןופ ןעגנולײטּפָא טימ

 ,תויתוא עניילק יד ןיא ךס ןייק טשינ ןעק תרשמ ןייז ךיוא .טשינ רע זיא

 תונובשח יד ,םייח 'ר ,רע טריפ ,רענעגָארטעצ ַא ,רעסינעג ַא ,רעליופ ַא

 :ער ,ןריּפַאּפ סענעשעק עלַא ןיא ןָא טפרַאװ רע .ןייז אצוי ףיוא ,ןזָאלעגּפָא

 ףֶא סע טגייל רֶע רָאנ ,רעכיב יד ןיא ןעיצניײרַא ףרַאד רע סָאװ ,ןעגנונעכ

 ,טמורקרַאפ רָאנ ,ךיילג טשינ ןענעז רעכיב יד .רעטעּפש ףיוא לָאמעלַא

 ןילַא רע סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב ,ןרעפיצ עטשטעװקעגניײרַא טימ ,טעטַאלרַאפ

 ַא ןָא ךיז טלמַאז ךָאװ רעד רַאפ .ןכירקסורַא טשינ ייז ןופ רעטעּפש ןָאק

 "רעד ייז לָאז ןעמ זיב ,גנַאל ןהעש ןעמענרַאפ ןפרַאד סָאװ ,תונובשח עסַאמ

 ,טרעטנָאלּפעצ ןענעז ןריּפַאּפ יד ,ליופ זיא םייח 'ר רָאנ ,גנונעדרַא ןַא וצ ןריפ

 יוצ יו ,ױזַא טשינ םיא טרעטַאט ךַאז ןייק ןוא .ּפָאק ןגיילוצ ףרַאד ןעמ

 ךיז ןרעטַאמ לסיבַא ךָאנ ןוא .ןטכַארט טשינ ןָאק רע .ךַאז ַא וצ ּפָאק ןגיילוצ

 ןעמענ תרשמ םעד טסייה רע ןוא קעװַא ץלַא רע טגייל ,תונובשח יד ןיא

 .ףיוה ןיא ףיט טגיל סָאװ ,יירעבעוו רעד ןיא םיא טימ ןייג ןוא ענרעטמַאל יד

 םוצ רע טגָאז -- ,הכרב-לזמ רעמ ץלַא ,ןובשח רעקינייוו סָאװ ---

 ? שובייל לאומש ,ױזַא טשינ -- .תרשמ

 רע ןוא קידהפינח וצ תרשמ רעד םיא טלקַאש --- ,םייח 'ר ,יאדווַא --

 ןרעטמַאל-טנַאה םעד ןיא טכיל ַא ןָא טדניצ
 רע .ןלוטש-בעוװ יד רדסכ טציא ןּפַאלק קירבַאפ רעד ןיא ףיוה ןפיוא

 עטיירדרַאפ ןוא תונובשח ןייק טשינ ןענעז סָאד .ענייז יירעבעוו יד ביל טָאה

 זיא סָאד ,ּפָאק ןגיילוצ ףרַאד ןעמ עכלעוו וצ ,ןרעטַאמ סָאװ .,ןעגנונעכער
 חוויר רעמ ץלַא ,םייח 'ר טסייוו ,ןּפַאלק ןלוטש יד רעמ סָאװ ,ךַאז עכיילג ַא

 ןְרַאפ זיא רעסעב ץלַא ,ןטעבֹרַא רעבעוו יד רעמ סָאװ ,ןײרַא ייז ןעגנערב

 .טפעשעג
 ןופ טכענ יד ןיא יװ ,רעגנעל רעבעוו יד ןטעברַא סטכַאניוצ-תבש ןיא

 ,תבש טזָאלעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,טעברַא יד ןגָאױצ ןפרַאד ייז ,ןכָאװרעד
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 קיצפופ יד ,ייז ןציז ,ןלוטש יד וצ טפירטעגוצ ןענעז סָאװ ,ךעלטכיל ענבלח ייב
 ןלעקנוט ןבירט םעד רעטנוא ,רעכיט עשרעבייוו קיסיילפ ןבעוו ןוא ,רעבעוו
 יד ןפרַאד טעברַא רעד וצ ךעלטכיל יד .ךעלטכיל עקידנצלעמש ןופ ןייש
 .םיטַאבעלַאב יד טריפעגנייא ןבָאה ױזַא .טלעג ןגייא רַאפ ןפיוק רעטעברַא
 ןלעזעג יירד-ייוצ וצ ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,סרעטסיימ עניילק עטשרע יד
 ָאד ץלַא ךָאנ זיא ,עסיורג ַא זיא יירעבעוו סרעטלַא םייח 'ר שטָאכ ןוא
 טָאה רע .םייח 'ר ,ןטייקיינ טנייפ טָאה רע .גהנמ רעטלַא רעד ןבילבעג
 .שידיי -- טריפעג ךיז ןבָאה סעדייז ןוא סעטַאט יו ױזַא ךיז ןריפ וצ ביל
 רָאנ ןענישַאמ-ףמַאד ןייק ףיוא רעביא טשינ רע טייג עקַאט םעד בילוצ
 ןעמ ,ןענישַאמ וצ וצ םיא ןדער ןשטנעמ .ןלוטש-טנַאה יד ייב ךיז טלַאה
 ,טשינ סט ליוו רע רָאנ ,ךייר-ןייטש ייברעד ןרעװ ןָאק ןעמ זַא ,םיא טגָאז

 .תוזוזמ ןגָאלשעגוצ ןענעז ןריט יד ייב .שידיי יירעבעוו ןייז טלַאה רע
 ַא וליפַא רע טָאה ,סנטסַאק ןוא לָאװ קעּפ יד ןשיוװצ ,רעמַאק-קַאּפ רעד ןיא
 "וצ טכיל ףיוא הרונמ ענעכעלב ַא ,ןלעטשקעװַא טזָאלעג לרעדנעטש ןיילק
 בירעמ ןוא החנמ ןענעװַאד טרָאד ןענָאק ןלָאז רעטעברַא יד ידכ ,ןגָאלשעג
 ןרטּפ טשינ ןפרַאד ייז יא ,רוביצב ןענעװַאד ןענָאק ןדיי יד יא .ןינמ טימ
 טמוק ןעמ ןעוו ,רעטניוו .שרדמ:-תיב ןיא ןייג וצ ףיוא טייצ ןייק טסיזמוא
 ךָאנ רָאט ןעמ ןוא ,ןרעטשנגרָאמ ןֹרַאפ קיטש ַא ,גָאטרַאפ טעברַא רעד וצ
 -קַאּפ רעד ןיא ךיוא עקַאט ןעמ טנוװַאד ,תירחש ןייק ןענעוַאד טשינ טלָאמעד
 ,רעמַאק

 ןטיהּפָא ןלָאז ענייז רעטעברַא יד זַא ,םייח 'ר ,גנוטכַא ךיוא טיג רע
 -רַא רעד ייב ןציז טשינ רעטעברַא רעגנוי ןייק רָאט םיא ייב ,טייקשידיי
 ,עקלומרַאי ַא ןגָארט ףרַאד ןעמ ,ןציה עטסערג יד ןיא וליפַא לטיה ַא ןָא טעב
 .שאר:יוליגב טשינ יבא ,ּפָאק ןפיוא ץימרָאקש םענעריּפַאּפ ַא ןייז געמ
 גנוטכַא ךיוא טיג רע .תופנכ-הציצ ןיא ןייג טעברַא רעד ייב ןעמ זומ ךיוא
 ךיז ןָאטנָא טשינ ,ךעלדרעב יד ןצַארקּפָא טשינ ךיז ןלָאז םירוחב יד זַא
 טויילעגסיוא ןדיי ןענעז ןכַאז יירד בילוצ זַא ,טסייוו םייח 'ר .ךעלקער ןייק
 רעייז ,םיגהנמ ערעייז ןטיבעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,םירצמ ןופ ןרָאװעג
 הריבע ןַא זַא ,םירפס עקילייה יד ןופ טסייו רע ,רעדיילק ערעייז ןוא ןושל

 עקיצערק ןייא זַא ,ןרעװ ןעמ לָאז ןטיהעגּפָא ,טסעּפ יד יו ,קידנקעטשנָא זיא
 וליפַא טשינ טזָאלרעד רע ןוא .ןקיניירמוארַאפ עדַאטס עצנַאג ַא ןָאק ףָאש
 ,שטייד ךיז ןָאטנָא ןלעזעג עגנוי יד ןופ םענייא ןייק

 -ייז רעטעברַא יד וצ רע טגָאז --- ,םיוג ןבָאה ןלעוװ לָאז ךיא ןעוו --
 ,ףמַאד ףיוא ןטעברַא ןוא םילרע ,םיוג עתמא ןעמענוצ ךָאד ךיא ןָאק -- ,ענ
 ,ךיי ַא ןייז זומ ,רימ ייב ןטעברַא ליוו סע רעוו

 ערעטלע יד םיא ןענהפנח --- ,םייח 'ר ,רענייב יד ןיא ךייא טנוזעג ַא ---
 עטרעטַאמרַאפ טימ ,דרעב עזָאלברַאפ טימ ענעכָארבעצ ,ערַאד ןדיי ,רעבעוו
 ,טעברַא רעקיטכַאנייב ןופ ןגיוא עטיור טימ ןוא רעמינּפ עדימ

 לכעלוש עשירעבעוו סָאד ןטלַאהוצסיוא רעייטשוצ רַאפרעד ייז טיג רע
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 עקירעדינ ןשיוװצ טשטעװקעגנײרַא ,טולַאב ןפיוא זיא סָאװ ,"םיער תבהא;

 ,סרעגַאל-ןליוק ןוא ץלָאה ןופ סענַאקרַאּפ ןשיוצ ןוא ךעלזייה עשירעבעוו

 -- גָאטימכָאנ תבש ןדעי ייז טימ טנרעל סָאװ ,ייז רַאפ דמלמ ַא רע טלַאה ךיוא

 ,רעטנרעלעג-ליואוו ַא זיא רע ,רעטניוװ ןיא ישפנ יכרב ןוא רעמוז ןיא קרּפ

 םעניילק ןיא טציז רֶע .טלעוװ:רענעי ןיא רענעק רעסיורג ַא ,דמלמ רעד

 רע ןוא רעבעװ עדימ עקירעפעלש יד ןשיװצ טשטעװקעגנײרַא גנע לכעלוש

 ןופ טייקיטשינ רעד ןגעוו ןוא ןבעל סנשטנעמ ןופ טײקשירַאנ ןגעוו טנרעל

 .בייל סנשטנעמ

 ,וטסמוק ןענַאװ ןופ ,ןוגינ ןקירעיורט ַא טימ רע טגָאז -- ,תאב ןיאמ ---

 התא ןאל -- .ןּפָארט םענעקנוטשרַאפ ַא ןופ --- החורס הּפטמ -- ? שטנעמ

 ,םערעוו ןופ ,המר -- ,טרָא ןַא וצ --- ,םוקמל --- ? וטסייג ןיהואוו --- ,ךלוה

 ..םערעוו ןוא -- העלותו

 עיירפ ףיוא ,ענעפָא רעדלעפ ךיז ןעיצ ,לסיבַא רעטייוו ,טולַאב םורָא

 סעלָאגעלַאב יד .סעלָאגעלַאב עשידיי ןופ ךעלדרעפ ךיז ןשַאּפ סעקנָאל

 טייג עקנָאל רעד ךָאנ דלַאב .ןעלמירד ןוא זָארג ןפיוא טגיילעצ ךיז ןגיל

 רעבעװ יד רעבָא .רעקידנטָאש ַא ןוא רעקידנקעמש ַא ,דלַאװ-ענסָאס ַא

 ךיז טגערפ םייח 'ר םערָאװ .טשינ טרָאד ןעייג יירעבעוו סמייח 'ר ןופ

 רעװ .גָאטײב תבש ןענרעל םייב טלעפעג טָאה סע רע ,דמלמ םייב ךָאנ

 דיי ַא םערָאװ .געוו םעד םייח 'ר םיא טיג ,לָאמ עכעלטע טשינ טמוק סע

 .תבש גָאט ןקיליײה ןיא רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןיא ןכירקמורַא טשינ ףרַאד

 ןטײקשירַאנ טדער'מ .טרָאד ןעמוק בר-ברע ןוא ןדיימ ,םיצקש ײלרעלַא

 ןײלַא רע יװ ,גָאטײב תבש ןענרעל ףרַאד די ַא .תבש ללחמ זיא ןעמ

 רעד ףיוא ךיז ייב רע טציז גָאטימכָאנ תבש ןצנַאג ַא .ךיז טריפ ,םייח 'ר

 ַא ןיא ןײרַא טקוק ןוא גנוניואוו-רעמוז רעד ףיוא עליו רעד ןופ עדנַארעװ

 יי יד טגָאז יו .טייקשידיי ןגעוו םידיסח ןדיי טימ טדער רע רעדָא רפס

 זיא ןייש יו ,טגָאז ןוא געוו ןיא טייג דיי ַא זַא ,ךרדב ךלוהה ,הרות עקיל

 ילוש ךיז רע זיא ,ושפנב בייחתמ ,רעקַא רעד זיא קיטסולג יװ ,םיוב רעד

 דיי ַא ןיינ .התימ בייח זיא רע זַא ,ארונטרב רעד טָאז ; בייל ןייז ןיא קיד

 טשינ סטוג ןייק טגנערב סָאד ,ןטײקשירַאנ ףיוא טייצ יד ןרטּפ טשינ ףרַאד

 טשינ ּפָאק םעד ךָאנרעד טָאה ןעמ ,סנריצַאּפש עלַא יד ןופ ליופ טרעוװ ןעמ

 ףלעוװצ זיב ,ןטעברַא גנַאל ןעמ ףרַאד סטכַאנ-וצ-תבש ןוא ,טעברַא רעד וצ

 ,גָאט ןקיליײה ןיא טזָאלעגכרוד טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןגָאױצנָא ידכ ,רעגײזַא

 .טכעגק ןייד ןוא טסניד ןייד ,לזייא ןייד ,ףָאש ןייד ,ןעור ףרַאד דיי רעדעי ןעוו

 רעמָאט .רעטלַא םייח 'ר ,רעטעברַא ענייז וצ רעטָאפ ַא ךיוא זיא רע

 טמוק רעטָאפ רעד ןוא ,לגניי ַא ,דניק ַא ןריובעג רעטעברַא ןַא ייב טרעוו

 תירב ןפיוא ןדַאלוצנייא םיא ידכ ,בוטש ןיא םיא וצ ןפנארב ןוא ךעקעל טימ

 ןעמונרַאפ יװ ,ּפָא טשינ לָאמנייק רע טגָאז ,תואקדנס טימ ןייז דבכמ ןוא

 טלַאה ,טָאג ןעקנַאד ,דיגנ ַא זיא רע שטָאכ םערָאװ .ןייז טשינ לָאז רע

 טייטש ,םירבח ןענעז ןדיי עלַא .רעטעברַא ענייז ןגעק סיורג טשינ ךיז רע
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 טעד טנײשַאב רע .סיורג רעייז תואקדנס ןופ הוצמ יד זיא ךיוא ,ןבירשעג
 דבכמ םיא ןיא ןעמ סָאװ ,ךעקעל ןעמערָא םעד טסע רע ,תירב ןעמערָא
 טזָאל רע ,זדלַאה ןיא םיא טייטש רע ןוא םיא ןופ ךיז טסואימ רע שסָאכ
 טֿכַאֿמ רעבעוװ ַא זַא ךיוא ,לברעק-רעיירד ַא תירבילעב םעד רעביא ךיוא
 ףיוא טשינ טייג רע .קנַאשעג-השרד םענייש ַא רע טיג ,רעטכָאט ַא הנותח
 ףיוא .רע טיג קנַאשעג-השרד רעבָא .ןעמונרַאפ ליפוצ זיא רע ,תונותח יד
 דיסח ַא דיי ַא סָאװ ,ןייו-עקנישזָאר לשעלפ ַא רעטעברַא ןדעי רע טיג חסּפ
 גורתא ןַא רע טפיוק תוכוס ףיוא .וצ קיליב םיא טלעטש לביטש ןייז ןופ
 רַאפ יװ ,גורתא םענייש ַאזַא טשינ תמא ,"םיער תבהא; לכעלוש םעד רַאפ
 הכרב ַא םיא רעביא םיוק געמ ןעמ סָאװ ,גורתא ןקיליב ַא לכה-ךס ,ךיז
 ,רעטעברַא ענייז ןופ לכעלוש סָאד טשינ רע טזָאל גורתא ןייק ןָא רעבָא ,ןכַאמ
 ןופ רעטעברַא ןַא טברַאטש רעמָאט ,ןרעװ ןעמ לָאז ןטיהעגּפָא ,תויול ףיוא
 טייג רע ןוא ןטפעשעג עלַא רעביא טזָאל רע .דימת רע טייג ,יירעבעוו ןייז
 ור רעקיבײא רעד וצ ןטײלגַאב םערָאװ ,ןטיײלגַאב םלוע-תיב ןזיב טימ
 טקיש רע ןוא םיכירכת ףיוא רעייטשוצ טיג רע .הוצמ עסיורג ַא זיא ןדיי ַא
 לָאז יז ,החּפשמ רענעבילברַאפ רעד וצ הבדנ ַא ןשובייל לאומש טימ וצ ךיוא
 .העבש יד ןבעלוצכרוד סָאװרַאפ ןבָאה

 םיא ןעמ טביול לביטש-םידיסח ןיא ,ןשטנעמ ענייז רַאפ ץלַא טוט רע
 םיא ןשטניוו רעבעוו ערעטלע ךיוא .דובכ ּפָא םיא טיג ןעמ .רַאפרעד עקַאט
 טרעה רע ןוא יירעבעוו ןייז ביל רַאפרעד טָאה רע .ןבעל עקיבייא סָאד
 ,ןלוטש עלַא ףיוא טּפַאלק סע ,טרָאד טשיור סע יוװ האנה טימ טציא

 יירעבעוו רעד וצ ךיז רע טזָאל עקלומרַאי רעד ןיא ןוא קָארּפָאלש ןיא
 טימ שובייל לאומש טייג סיוארָאפ .טרָאד טייג טעברַא יד יװ ,ןָאט קוק ַא
 ,סָאבעלַאב ןייז רַאפ ריט יד טנפע ןוא ןרעטמַאל רעד

 ,געוו ןיא םייח 'ר טגערפ -- ? גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא ,שובייל לאומש --
 -שלַאב ןייז קידנקוק ,שובייל לאומש טרעפטנע --- ,םייח 'ר ,ץלַא -- 5

 יז ןטעברַא טציא ,טעברַאעג טשינ ןבָאה ןלוטש ייווצ --- ,ןגיוא יד ןיא סָאב
 : ,ןיוש

 .ןסיוו םייח 'ר ליוו --- ?טכיררַאפ ייז טָאה רעוו ---

 - ,שובייל לאומש טגָאז -- ?טלעוו רקפה ַא טשינ זיא'ס ,עלהיבוט; ---

 ןעייג טציא ,טכיררַאפ ייז טָאה רע זיב ,טעווערטסיימעג גנַאל ױזַא טָאה רע
 ,טרימשעג יו ייז

 ץעגייש ַא רָאנ --- ,םייח 'ר טגָאז --- ,גנוי רעד טָאה טנעה ענעדלָאג --
 ,סיוא ןגיוא יד טלַא ןוא גנוי טסייר ,רעסיורג ַא

 .טייקיניילק ַא -- ,םייח 'ר ,זדלַאה ןטדמשעג ַא םיא טכַאמ ריא זַא --
 ,הפינח טימ שובייל לאומש טגָאז -- ,םיא ריא טיג ךָאװ ַא לבור ףניפ
 ןעמייח 'ר רַאפ יירעבעוו רעד ןופ ריט יד טיירב קידנענעפע

 ! ןדיי ךָאװ טוג -- ,רעטעברַא יד וצ טיירב םייח 'ר טגָאז -- ,ךָאװ טוג --
 ערעטלע יד .רעדורעג ַא טרעוו יירעבעוו רענעטכױלַאב-לקנוט רעד ןיא
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 ןכַאמ הנותח ןגעו טעברַא רעד ייב טסעומשעג ךיז ןשיוװצ ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 רעביא ןסייר ,ןָא רעװש רעייז ןטייצ עקיטנייה ייב טמוק סָאװ ,רעטכעט

 .ַאטשעגּפָא יד ףיוא ןטכיררַאפ ייז .ךיג ןטעברַא ןעמענ ןוא סעומש רעייז

 יז ןופ סנטסרעמ סָאװ ,ןלירב יד ןופ ךעלטערד יד ןרעיוא עסַאלב ענענ

 טימ ןּפַאלק ,טנעה עכיילב עקידרעדָא יד טימ ךיג ךיז ןגעװַאב ייז ,ןגָארט

 .ךעלטערביץיז יד ףיוא ךיז ןעקצָאה ןוא סיפ עדימ יד

 עקיטכַאנ"וצ-תבש ןגעקטנַא יז ןגָארט --- ,ךָאװ טוג ,םייח 'ר ,ךָאװ טוג ---

 .טעברַא יד קידנסייררעביא טשינ ,סָאבעלַאב רעייז תוכרב

 בקעי ידבע ארית לא ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,ךעלטיילעגנוי ערעגָאמ ייב

 ןיא קוסּפ רעטגָאזרעד-טשינ ַא ןקעטש ןבילבעג זיא ,ןצנוק עשינזח סיורג טימ

 ,ןלוטש ערעייז ןּפַאלק ןעמונעג ןבָאה טייקנילפ רעקיטלַאװעג טימ .רעליימ יד

 ןבָאה רעגניפ עקידרענייב ערעייז .לענש-ץילב ןפָאלעג ןענעז םעדעפ יד

 ,םעדעפ טּפינקעג קיצנוק

 ַא ,טקוקעגנײרַא םוטעמוא ,לוטש וצ לוטש ןופ ןעגנַאגעג זיא םייח 'ר

 יע ,ןעגנוקרעמַאב טכַאמעג ,לכיט ַא רעביא טנַאה רעד טימ ןָאטעג טעלג

 טָאה רע ואוו ,רעגניפ ַא טימ טָארדעג ,טעברַאעג טכעלש ןעוועג זיא'ס

 ,טנַאה רעטציוושרַאפ ַא ןופ קעלפ ַא טקַאּפעג

 רעד ייב ןסע טשינ ןוא -- ,טנרָאװעג רע טָאה -- ,ןרעשופ טשינ ---

 ?טסרעה, ןבעג גנוטכַא טסלָאז ,שובייל לאומש ,טעברַא

 קידנפרַאװ ,ךיוה טגָאזעג שובייל לאומש טָאה -- ,םייח 'ר ,רעה'כ ---

 סנעה יד ,טגָאזעג ךייא ךיא בָאה לָאמ ליפיוו ,רעבעװ יד ףיוא ןקילב עזייב

 ! ןייר ןייז ןלָאז

 סָאה ןעמ רָאנ ,טרעהעג טשינ לָאמנייק םיא ןופ ,תמא ,סע טָאה רענייק

 "עג ןבָאה ןלוטש יד ,טעברַאעג טָאה ץלַא .טכַאמעג קידנסיוו טשינ ךיז

 ,ןּפַאלק עקיסעמלגער סָאד ןעמונעגפיוא טייקנדירפוצ טימ טָאה םייח 'ר ,טּפַאלק

 .טלעג ןצנימ ןופ ןּפַאלק סָאד ןרעה טלָאװ רע יװ ,םיא ייב ןעוועג זיא סע

 םיטעמוא ,ךעלעקניוו עלַא ןיא ,ןרעמַאקיקַאּפ יד ןיא טקוקעגניירַא טָאה רע

 זיא ץרַאה ןייז .רעכיט עטעברַאעגסױא טימ ,לָאװ טימ לופ ןעוועג זיא

 .ןסקאוועג

 ןלָאז -- ,טכַארטעג רע טָאה -- ,ןליוו ייז סָאװ ,ןגָאז ןשטנעמ ןלָאז

 רָאנ זַא ,טפנוקוצ ןייק טשינ טָאה יײרעבעװ:-טנַאה זַאי תושעמ ןלייצרעד ייז

 .ןלוטש ייב ןטלַאה ךיז טעװ רע .ןופרעד טשינ טלַאה רע ,קסע ןַא זיא ףמַאד

 ,ןעמָאנ ןביל ןייז טביולעג ,ןלוטש .יד ,הסנכה ענייש ַא ןיײרַא םיא ןעגנערב ייז

 עשירעבייוו יד .טשינ רועיש ןייק טָאה רעסעב ,רעגרע טשינ רעטייוו יאולה

 .יײז ןּפַאכ סעיוג יד ,דנַאלסור רעביא ,ןלױּפ ץנַאג רעביא ןעייג ענייז רעכיט

 ליפיוזַא ,ןהעש-סטעברַא יד ןרעגנעלרַאפ ןזומ ךָאנ טעװ ןעמ זַא ,ךעלגעמ

 רעבעוו יד ,טוג רעייז ןטעברַא ייז .ןָא ,ערה-ןיע ןייק ,ןעמוק ןעגנולעטשַאב

 ,םיסרוקיּפא ןדיי יד טימ ןשטייד יד ךיז ןלָאז .ןענישַאמ יד יו רעסעב .,ענייז
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 ןביילב ךיז טעװ רע .סנעמיוק ןוא ןענישַאמ ןלעטש ,ךָאנ ייז ןכַאמ סָאװ
 רעד סָאװ וצ .טלעוו ַא ןסיירנייא טשינ ףרַאד דיי ַא ,ןלוטש-טנַאה ענייז ייב
 ןופ ןפייפ ןטימ ,סנעמיוק יד ןופ ךיז ןסייר ןטימ ,רעדורעג ןטימ םַארַארַאט
 ןעמוק רעבעוו ענייז .םיכרד עשיאיוג ,קירעביא ץלַא זיא'ס ? סענעריס יד
 טייקשידיי סָאד ךיוא .ןפייפ ןָא ,טעברַא רעד וצ טייצ רעד וצ ךיוא ױזַא
 ןוא דיי ַא ןייז ןָאק ןעמ יװ ,ןבָאה ןיוש ןעמ לָאז רָאי ַאזַא ,טשינ טרעטש
 ..ןעמַאוצ הרוחס טימ הרות ,דיגנ רענייש ַא

 ןעגנַאגעגכרוד םישעמ ענייז ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו ץלָאטש טימ זיא רע
 עצרַאװש יד םוטעמוא טלעטשעגנָא טָאה רע ,ןלוטש עלַא סיואגנעל לָאמַאכָאנ
 רעדעי טימ ,טונימ רעדעי טימ ,ןסקַאװ רעכיט יד יװ ,ןעזעג ,ןגיוא עקיצנַאלג
 .תרשמ רעד שובייל לאומש ןטָאש ַא יו ןעגנַאגעגכָאנ זיא םיא רעטניה .עגר
 םיא טפור ןעמ סָאװ ,םעד וצ ,ןעלהיבוט וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ףוס םוצ
 ."טלעוו ַא רקפה טשינ זיא'ס עלהיבוט; ןעמָאנוצ ןטימ

 ןייטש ןבילבעג היבוט זיא יירעבעוו רעד ןיא עלַא ןופ רעקיצנייא רעד
 םוצ רָאג ךיז קידנקוקמוא טשינ ,טעברַא ןייז ןָאטעג ךיז ןוא לוטש ןייז ייב
 ,קירבַאפ רעד ןופ סָאבעלַאב

 טימ ,ןטייז יד ןיא ןריושעגוצ לסיבַא ,לדרעב קידנצָארּפש לעג ַא טימ
 טלַאה ּפָאנק רעפרַאש רעד ןכלעוו ןיא ,זדלַאה ןרַאד ןפיוא לרענלעק ןריּפַאּפ ַא
 יווצ טימ ,רעכעלגעװַאב ַא ,רעניד ַא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ןפיול ןייא ןיא
 ןיילק ַא טימ ,ןעמערב עטרעביושעצ-טכידעג רעטנוא ןגיוא עלעג עפרַאש
 רָאנ ,ןסַאּפ -תלכת טימ ןוא לָאװ ןופ טכַאמעג טשינ ,לדנטק-תילט עלעציפ
 --- תיציצ עניד ןוא עניילק רעייז טימ ,עקשטולוו רעטרילָאק ןופ טקירטשעגסיוא
 יב םעדעפ עטיור ןפרָאװעגכרוד ךיג ןוא לוטש רעד ייב ןענַאטשעג רע זיא
 ערַאד עטרעשַאקרַאפ יד טימ קידנעילפ ,לַאש רעצרַאװש ַא ןופ ןגערב יד
 קידנעגניזוצ ןוא ,סעגנעטס ןעיצ םייב רעכַאמנצנוק ַא יװ ,קיצנוק ױזַא טנעה
 ,לדיל שידיי ַא סעּפע רָאנ ,ןענעװַאד ןופ לקיטש שינזח ןייק טשינ ,לדיל ַא
 זױלב רע טָאה ,ךיז ןבעל סָאבעלַאב םעד קידנריּפשרעד .ןעמַארג טימ
 ןרעה ָאי לָאז ןעמ זַא ױזַא ,ליטש קידנעמורברעטנוא ,ןעגניז טרעהעגפיוא
 .ןרעה טשינ ןוא

 טשינרָאג ןעמ טָאה סעכלעזַא סָאװ ,לדיל ענדָאמ ַא ןעוועג זיא סָאד
 טשינ ,ליּפש-םירוּפ ןייק ןופ טשינ לדיל ַא סעּפע ,ןעיירעבעוו יד ןיא טרעהעג
 ,סנגייא ןַא רעייז ייברעד ןוא סדמערפ ַא רָאנ ,שטייד ןיא סעביל ןייק ןופ
 "שֹג היבוט סע טָאה ןכָאװ עכעלטע טייז ,סכעלדנעטשרַאפ ןוא סטנעָאנ ַא
 ןענַאװ ןופ ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק ,יירעבעוו רעד ןיא רעהַא ָאד טכַארב
 ךיבוט סע טָאה לָאמַאטימ .טסַאפרַאפ סע טָאה סע רעװ ,טמַאטשעג טָאה סע
 סָאװ ,סָאבעלַאב ןכיײר ַא ןגעו לדיל ַא .טעברַא רעד ייב ןעגניז ןעמונעג
 שנייז רעטעברַא יד ןעוו ןוא ,ןרַאגיצ יד טרעכיור ,ריב סָאד ךיז טקנירט
 .ייז רע טנרָאװ ,טעברַא רעד ייב ןענייוו
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 ,ןרערט ענייד ןסיג וצ ףױא ןױש רעה;

 ,קעלפ ַא טעברַא רעד ףיוא טסכַאמ וד

 ,רעטסיימ רעד ךָאנ טעזרעד סָאד ןעוו

 "..קעווַא ןענַאדנופ ךיד רע טבײרט

 טיישרַאפ ַא ןגעו טרעהעג תרשמ ןייז ןופ ןיוש טָאה רעטלַא םייח 'ר

 עקידנעמורב יד טציא טָאה רע .יירעבעוו רעד ןיא טגניז ןעמ סָאװ ,לדיל
 זַא ,רע טָאה ןענַאטשרַאפ רעבָא ,טרעהרעד טשינ ןעלהיבוט ןופ רעטרעוו

 לָאז ,ןרַאגיצ ענייז טימ ,ןיילַא םייח 'ר ,רע ןכלעוו ןיא ,לדיל סָאד זיא סָאד

 .רעיוא םוצ טנַאה ַא טלעטשעגרעטנוא טָאה רע .טנָאמרעד ןרעוו טרָאד

 -עג ַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ? עלהיבוט ,סָאד ןעמ טגניז סָאװ ---

 ,עלעכיימש טכַאמ

 ּפָאק םעד קידנעמענקעװַא טשינ ,טגָאזעג היבוט טָאה -- ,לדיל ַא --

 | ,טעברַא רעד ןופ

 עשז-סָאװ ,ונ -- .עטַאװעמת טכַאמעג ךיז םייח 'ר טָאה -- ? תורימז --

 "תחבש סעּפע ךָאד זיא'ס ,טרָאװ ַא ןרעה ךיוא ךימָאל ?טרעהעגפיוא וטסָאה

 ...סטכַאנ-וצ

 ןעמורב טרעהעגפיוא טָאה רע .טרעפטנעעג טשינ טָאה היבוט

 עניד עניילק יד ףיוא ,תיציצ ענייז ףיוא ןָאטעג קילב ַא טָאה םייח 'ר

 ןַא סױרַא זיא רע ןוא ,עלוסּפ טעמכ ,ןשַאװ ןופ עטּפעלקעגפיונוצ ,תיציצ

 : .ירעבעוו רעד ןופ רענעדירפוצמוא

 "רעוו יד קידנקידנערַאפ טשינ ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עלהיבוט ,ייא --

 ...! יא --- ,רעט

 לאומש .,ןהיבוט ףיוא טלעטשעגנָא ךיז לָאמַאטימ ןבָאה ןגיוא סנעמעלַא

 טייח 'ר .ןגיוא עשינלזג טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה תרשמ רעד שובייל

 'יטש רעקיטכַאנ"וצ-תבש רעטוג רעד ןיא .ךיז וצ רעטנקלָאװרַאפ ַא ןיײרַא זיא

 "ורב ןוא לדנטק-תילט ןטקיטשעג םעניילק םעד טימ רעבעוו רעד זיא גנומ

 רע טָאה ,קידנעטש יװ ,רעבָא .קעלפ רעצרַאװש א ןעוועג לדיל ןקידנעמ

 ןפָארטעג רע טָאה וצרעד ,שפנ תמגע ןייק ןגָארטרַאפ גנַאל טנַאקעג טשינ

 םינּפ ןייז ןוא ןעז טלָאװעג טָאה רע ןעמעװ ,ןצעמיא ךיז ייב בוטש ןיא

 .טרעטיילעגסיוא קירוצ ךיז טָאה
 טעד טסירגַאב ךעליירפ רע טָאה -- !ךָאװ-טוג ,וטסיב ,ץעגייש ,ַא --

 ,רעיוא ןַא ךעלרעטָאפ טיײרדעגנָא םיא ןוא שיט םייב טסַאג

 טימ ןסעזעג זיא רע .סשרעה םהרבא 'ר ריאמ החמש ןעוועג זיא סָאד

 ןענעז ךעלגניי סמייח 'ר .ךעלטיווק ןיא טליּפשעג ןוא ךעלגניי סמייח 'ר

 טרעיז ףיוא טשינרָאג ,ענעסקאוועצ ,עקישיילפ ,םיא ןופ רעסערג ןעוועג

 ןפלָאװ ךורב 'ר ייב רדח ןייא ןיא םיא טימ ייז ןבָאה טנרעלעג רעבָא .ןרָאי

 ,עכעליירפ ,עּפמעט ,עטַאװעשירַאנ .ןריאמ החמש וצ טּפעלקעג רעייז ןוא

 י"רַאפ ,ריאמ החמש ןקיפיפ םעניילק םעד ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה
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 רעייז זיא רעטלַא םייח 'ר .ךעלטיווק ןיא טלעג עצנַאג'ס םיא ייב טליּפש

 טימ ךיז טרבח ריאמ החמש רעניילק רעד סָאװ ,ןופרעד ןעוועג ןדירפוצ
 טָאה רע ,ריאמ החמש ,לּפעק ףרַאש ַא רַאפ טמשעג טָאה רע .ךעלגניי ענייז
 ךיז ץלַא וצ ,לזענ עגנַאל סָאד טקעטשעגנײרַא םוטעמוא ,טסואוועג ץלַא

 "טפעשעג ןיא וליפַא ,רענעסקאוורעד ַא יו ןצנַאגניא טדערעג ןוא טרעהעגוצ
 -רעווש יד ,ךס ַא ןענובשח וצ טַאהעג ביל טָאה ,ןענַאטשרַאפ ןיוש ךיז רע טָאה
 טָאה םייח 'ר לָאמ ליפיו .ןענעכערוצסיוא תונובשח עטלקיוורַאפ עטס
 ריאמ החמש טָאה ,ןענעכערסיוא טנָאקעג טשינ ןוא ןובשח ןרעווש ַא טַאהעג
 םעד קידנצענ ,ןײלַא ךיז וצ קידנדער  ,ייווצ ןוא סנייא טכַאמעג םיא סע
 -ּפָארַא ,ןרעפיצ יד ןפרָאװעגנָא ךיג רע טָאה ,גנוצ רעד ןיא רעדעפיילב ץיּפש
 ףס ַא טימ ,רעגייטש ןשימייה ןפיוא ץלַא ,ןבעגעגוצ ,טלּפָאטעג ,ןעמונעג

 םייח 'ר .רָאה רעד וצ לכה-ךס רעד טָאה טמיטשעג רעבָא ,ןרעפיצ עקירעביא
 ערעייז רַאפ ךעלגניי שנייז טרסומעג טָאה ,ּפָאק ןרעווש ַא טימ דיי ַא ,ןײלַא

 ,ּפעק ערעווש
 טעניילק םעד ףיוא ןזיוועגנָא יז רע טָאה --- ,ּפעק-םירעיוּפ ,טעז ץטע --

 ץנַאג לָאמַא דָאנ טעוו רע .סע טסקַאװ ּפָאק רעקידרעייפ ַא --- ,ריאמ החמש
 .יזָאנ רעד ייב ןריפ שזדָאל

 ןגעוו קנַאדעג ַא טלבמָאבעג טציא ןיוש ךיז טָאה ּפָאק ןשעטַאט ןייז ןיא
 ןעלהניד ןייז רַאפ ןתח ַא רַאפ םעניילק םעד ןּפַאכסױא ןגעוו ,תילכת ַא
 ,הדיחי-תב רעד

 ןומ טעוװ ןעמ ןוא ,טשינ הוצמ:-רב ןייק ,לגניי ַא ךָאנ זיא רע ,תמא
 ַא ןרעו טלַא שטָאכ טעוװ רע זיב ,רָאי עכעלטע הנותח רעד וצ ןטרַאװ
 םיא ףרַאד'מ .םיא טימ ןיוש ןעמ געמ ןָאט ךודיש ַא רעבָא .ןצכעז רָאי
 רעבירעד זיא רע ןוא ,ןּפַאכסיױא םיא ערעדנַא ןלעװ טשינ ַא ,סנטײצַאב ןּפַאכ
 ,םעניילק םעד ָאד קידנפערט ,ןדירפוצ רעייז ןעוועג

 טסַאג םעד דבכמ ייז ,עניימ רעטכָאט -- ,ןפורעג רע טָאה -- ,עלהניד ---
 ,לדורטש טימ ןוא ייט טימ

 טעד ייט טגנַאלרעד ןליוו ןטוג קירעביא ןייק טימ טשינ טָאה עלהניד

 ןיא ןוא עלעקטָאּפַאק םענעסעלטַא ןקידתבש ןיא לגניי ןשידיסח םעניילק
 טקוקעג ןוא שיט םייב ןסעזעג זיא סָאװ ,עלעטיה ןטקוררַאפ םענעטעמַאס
 טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע .ןקילב עשידיסח עטַאװעטולּפ טימ ריא ףיוא
 "עג עלעה יד ןוא ,רענרעק טכוז סָאװ ,לגיופ ַא יװ ,ּפָאק ןטימ ןגעװַאב

 .טנַאװ רעד ףיוא טכַאמעג סנטָאש עשימָאק ןבָאה ענייז תואיּפ עטלזיירק
 -עד ךָאנ .עיטַאּפמיס סיורג ןייק םיא וצ טַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה יז

 רָאה יד ןיא ףיילש עיולב יד ןדניבפיוא ףיוה ןיא ריא טגעלפ רע ןעוו ,טלָאמ

 רָאי עכעלטע ןעוועג ןיוש יז זיא וצרעד .ּפָאק ןפיוא ריא דמַאז ןטיש ןוא
 םעד טקַאּפעגנָא ריא טָאה ןעמ ואוו ,עיסנעּפ רעשיאיוג ַא ןופ ןירעליש ַא
 יז טָאה ןעמ ואוו ,ןדלעה ןוא סרעטיר ,ןגינעק ןופ ןטכישעג טימ  ּפָאק
 ןטייהניואוועג עכעלרינַאמ-ךעלריצ ןיא ןגיוצרעד ,רעטכָאט עשידיסח יד
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 רעד ןיא ןצנַאט ךיז טנרעלעג ךיוא ןיוש טָאה יז ,ןטיז ןוא סעינָאמערעצ

 ןעמ סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ יד ףיוא ןוא ,ריװַאלק םעד ףיוא ןליּפש ,עיסנעּפ

 -ץנירק ַא ןגָארטעג ןוא עמַאד-ףיוה ַא טליּפשעג דימת יז טָאה ,ןבעגעג טָאה

 .רעכעפ ןקיזיר ַא ןוא עניל

 ןוא עקיסקיוועג ַא ,עטעשטשעיּפעצ ַא ,עקיגיוא-יולב ַא ,עקירָאה-ןיורב ַא

 יב .עריא סעטרבח עשיאיוג יד ייב ןעמונעגסיוא רעייז יז טָאה ,ענייש ַא

 עשיזיוצנַארפ ןוא עשטייד ךס ַא טנעיילעג ןיוש יז טָאה רָאי ןציירד עּפַאנק

 .סעביל עשיטנַאמָאר ןוא ןלעוד ,ןענָארַאב ןוא ןטשריפ ,ןפַארג ןגעוו ןענַאמָאר

 ץרַאװש ַא ףיוא ןעמוק טעוװ סָאװ ,רעטיר ַא ןגעו טמיורטעג ןיילַא ןיוש טָאה יז

 יקעװַא ןוא בוטש סנרעטלע יד ןופ ןענעבנגסױרַא יז טעװ ,ןטייר וצ דרעפ

 ,גרַאב ץיּפש ַא ףיוא ץעגרע טייטש סָאװ ,סָאלש ןמַאזנייא ןַא וצ יז ןריפ

 טָאװ ,לגניי ןשידיסח םעד ףיוא ןקוק וצ שימָאק ןעוועג זיא ריא ןוא

 ןגיוא יד ןײרַא םוטעמוא טקעטש ,ןייא טשינ טרָא ןייק ףיוא עגר ןייק טציז

 טביוה סע ןוא טרעטשינ ,טכוז ,שיט ןפיוא ןריּפַאּפ עלַא ןיא ןיירַא טקוק

 ,טרָא ןופ םיא

 טָאה ױזַא ןריאמ החמש ףיוא םורק טקוקעג טָאה יז יו טקנוּפ רעבָא

 -עגסיוא םיא ןקַאב רעקיטש ,םיא ןיא טלגיּפשעג ךיז רעריא רעטָאפ רעד

 -ךרד קרַאטש רע טָאה ,ּפָאק רערעווש ַא ןיילַא .טפַאשביל סיורג ןופ טּפינק

 ,יֹוליע ןַא רַאפ טמשעג טָאה ריאמ החמש ןוא ,םיוליע רַאפ טַאהעג ץרא

 ווא לגניי םעד רַאפ ייט זָאלג סָאד טלעטשעגקעװַא ךיג טָאה עלהניד

 ושטָאפ רעד רָאנ .עריא ךעלכיב יד וצ טלייאעג ךיז טָאה יז .טקורעגּפָא ךיז

 ,ןטלַאהרַאפ יז טָאה

 -- .טרעדנואוועג ךיז רע טָאה -- ? עלהניד ,טשינ םיא טסנעקרעד ---

 טוג רָאג ןָאק רע ,ריאמ החמש ,רוחב סשרעה םהרבא 'ר ךָאד זיא סָאד

 ,ןביירש

 סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא עקיטסול עצרַאװש יד טימ ןָאטעג ץילב ַא טָאה רע

 :ןלױּפַאב ןוא ,תחנ רעשעטַאט טלגיּפשעג סנטײצַאב ןיוש ךיז טָאה

 יז לָאז .לווירב שטייד ַא טסביירש וד ןייש יװ ,ריאמ החמש ,זייוו ---

 ,שטנעמ ַא ןייז סיוא ךיז ןעמ טנרעל סעלָאקש יד ןיא רָאנ זַא ,ןעניימ טשינ

 זַא ןענרעלסיוא רעסעב ךס ַא ךָאנ ךיז ןעמ ןָאק ,לידבהל ,ארמג רעד ייב

 ..לּפעק-ארמג ַא טָאה ןעמ

 טלעטשעגפיונוצ טפירשטנַאה רעטסנעש רעד טימ טָאה ריאמ החמש

 וצ ןבירשעג ,ןבַאטשכוב עשיטָאג עקיציּפש ןיא לווירב שישטייד שירחוס ַא

 טסולדלָאג ,רערעל-בוטש ןייז יו ,קיצּפײל ןיא ןַאמדלָאג רעה ַא םענייא

 ,טנרעלעגסיוא םיא טָאה ,רעטלַאהכוב רעד

 ןוא ןבירשעג רע טָאה ",ןַאמדלָאג ןָאמָאלָאס רעה ןערָאבעגלָאװכַאה,

 .רעסעב סָאװ ןכַאמ וצ סע ךיז טסיילפעג

 רעטומ רעד וצ ןפָאלעגנײירַא ,ןסישוצסיוא טשינ םיוק ,זיא עלהניד

 יד זַא ,רעטכעלעג ןדליוו ַאזַא ןיא ריא ףיוא ךיז ןפרָאװעג ןוא בוטש ןיא
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 לטייש טריברַאקנָא דנָאלב ריא ןופ ךעלעקעל עלַא טימ שזַא טָאה רעטומ

 -ןשטַאּפ ,לגניי ןופ בתכ סָאד טרעדנואווַאב טָאה םייח 'ר .ןעלסיירט ןעמונעג

 סנטיײצַאב טכַאמעגּפָא טָאה רע ןוא ,ןּפיל עקישיילפ יד טימ תולעּפתה ןיא קיד
 -קעלַא לוונייז לאומש דיגנ םענעמוקעגּפָא םעד רעטָאפ סלגניי םוצ ןקיש וצ
 .טייצ ךָאנ זיא'ס גנַאל יו ,ךודיש ַא ןגעוו ןדער לָאז רע ,רערעדנַאס

 ךיז טָאה סָאװ ,תרשמ םעד ןפורעג רע טָאה -- ,שובייל לאומש --

 ןגרָאמ -- ,ןכָארקעגסױרַא טשינ ןוא תונובשח יד ןיא טרעטנָאלּפעג ץלַא

 ,רערעדנַאסקעלַא לוונייז לאומש וצ ןיײגרעבירַא וטסלָאז ,םשה הצרי םא

 קיטיונ םיא ףרַאד'כ ,רימ וצ ןעמוקפיורַא לָאז רע זַא ,ןגָאז םיא טסלָאז ןוא

 ? טסרעה ,ןבָאה
 רעד טָאה --- ,םייח 'ר ,ןײגרעבירַא םיא וצ ךיא לע ירפרעדניא ךיילג ---

 ,טגָאזעג תרשמ
 טייח 'ר םיא טָאה -- ,גנוי רעבָארג ,םשה הצרי םא ,שטָאכ גָאז --

 ?ןייז טעוו ןגרָאמ סָאװ ,שטנעמ רעקידניז ַא טסייוו סָאװ ,םערָאװ --- ,טפָארטשעג
 -וצ רעטמעשרַאפ ַא טגָאזעג שובייל לאומש טָאה -- ,םעשישטרעמ --

 ,טייקשירעגנויבָארג ןייז ביל

 ןיינ לטיּפַאק

 ןלַאפעגסיױא זיא סָאװ ,הוצמירב סמנוב בקעי ןוא סריאמ החמש רַאפ
 .ןיבר םוצ רעדנַאסקעלַא ןייק ןרָאפעגרעבירַא שרעה םהרבא 'ר זיא ,חסּפ ןיא
 .ךעלגניי עדייב ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע

 זיא שרעה םהרבא 'ר ןוא טבעלעג טשינ ןיוש טָאה יבר רעקרָאװ רעד
 ,רעדנַאסקעלַא ןיא עקַאט ןסעזעג זיא סָאװ ,רערעדנַאסקעלַא םוצ ןרָאפעג
 -עג ןוא טנייועג סנייז בייוו סָאד טָאה ,דימת יוװ ,שזדָאל ןופ טייוו טשינ
 ,ןויצ-יאנוש ,הנמלא ןַא יוװ ,ןילַא חסּפ ףיוא רעביא יז טזָאל רע זַא ,טגָאלק
 רע טָאה ,סנטשרע .טרעהעג טשינ יז שרעה םהרבא 'ר טָאה דימת יװ ןוא
 םייב בוט-םוי עלַא ןייז וצ ,רעקרָאװ םייב רעירפ יו טקנוּפ ,טריפעג ךיז
 רעד רַאפ ןיבר םוצ ךעלגניי יד ןעגנערב טלָאװעג רע טָאה ,סנטייווצ .ןיבר
 ןשטניוו ייז ןוא טייקשידיי ןגעו ןדער ייז טימ לָאז יבר רעד ,הוצמירב
 ,רעקרָאװ ןופ דייר יד ךָאנ טקנעדעג טוג רעייז טָאה רע .ןדיי עכעלרע ןייז וצ
 ץנייז זַא ,םעד ןגעוו .םידיגנ ןייז ןלעו רעדניק ענייז זַא ,הכרבל ונורכז
 ,טנָאמרעד טשינ יבר רעד טָאה ,םימש-יארי ,ןדיי עמורפ ןייז ןלעװו רעדניק
 ןטכעלש ַא ןירעד ןעזעג ,טכַארטעג םעד ןגעוו קידנעטש טָאה שרעה םהרבא 'ר
 רע טָאה ,ןטפעשעג ןיא טייקנעמונרַאפ ,טייקשידיגנ רעצנַאג ןייז ייב ,ןמיס
 עשירַאנ יו ,רעמ טשינ ץלַא ןענעז סָאד זַא ;שרעה םהרבא 'ר ,טסואוועג
 ַא .קיבייא זיא סָאװ ,למיה ןיא טָאג ןגעק ,הרות רעד ןגעק ןכַאז עטסוּפ
 ַא ,רעקיטכרָאפ ַא זיא טָאג ךיוא ,עקיטכרָאפ ַא ,הרות יד יז זיא עסיורג
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 ארומ טָאה רע .תווצמ ענייז ּפָא טשינ ןטיה סָאװ ,עלַא יד ןיא רטונו םקונ
 טשינ טָאה רע ןוא ,םונהיג ןסיורג ןייז רַאפ טַאהעג ארומ ,טָאג רַאפ טַאהעג

 ןופ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סע ,הלילח ,ביוא זַא ,טָאג ןטעבעג לָאמנייא

 ןלָאז ,טייקשידיי ןטיהּפָא טשינ ןוא םידיגנ ןייז ןלָאז רעדניק ענייז זַא ,למיה
 טשינ ,וליפַא יז ןלָאז .ןדיי עמורפ ןוא ,םידמלמ ,םינצבק ןייז רעסעב ייז

 יז יבַא ,טלעו רעד ןופ ןײגקעװַא ,העש רעזייב ןייק ןיא טדערעגסיוא
 ,טלעו רענעי ןוא טלעװו רעד ףיוא ,הלילח ,ןייז שייבמ טשינ םיא ןלָאז

 םעד ןגעו רע טָאה ,הוצמ-רב ןרָאװעג ןענעז ךעלגניי יד רעדייא ,טציא
 .רעדנַאסקעלַא ןופ םענייז ןיבר ןטימ ןדער טלָאװעג

 ןָאט וצ סָאװ ,הצע ןַא ןיבר םעד ןגערפ טלָאװעג רע טָאה ,סנטירד
 , ןענרעל ןיא ןריאמ החמש טימ

 ועועג טשינ זיא רע .טגרָאזעג טשינ ךיז רע טָאה ןעמנוב בקעי ןגעוו
 טָאה רענייז דמלמ רעד סָאװ םיוק .םנוב בקעי רעד ,ןדמל רעסיורג ןייק
 םיא ןופ ןיוש טָאה רעטָאפ רעד .ארמג טַאלב ַא טקַאּפעגנײרַא םיא ןיא
 רע שטָאכ זַא ,רעירפ טסואוועג טָאה רע .טרַאװרעד טשינ ןכַאז עסיורג ןייק
 טשינ בר ןייל רע טעװ, םידמלמ ייב הנותח רעד וצ זיב ןטלַאה םיא טעוו
 יטיהוצּפָא ןעזעג רָאנ טָאה רע ןוא .זיולב הרות'ןב ַא ןייז טעוו רע ,ןייז
 רַאפ .ןריאמ החמש טימ ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג .טייקשידיי ןיא םיא
 טיא טָאה ןעמ .ןיילק וצ ןעוועג רעצישטנעל ףלָאװ ךורב 'ר ןיוש זיא םיא
 קשח קרַאטש טָאה שרעה םהרבא 'ר .טנעה עטוג ןיא ןבעגקעװַא טפרַאדעג
 עמערָא טימ ןייז לָאז רע ידכ ,ןײרַא הבישי ַא ןיא ןקישוצקעװַא םיא טַאהעג
 טימ ךיילגוצ ,םיטַאבעלַאב ייב געט ןסע וליפַא לָאז רע ,ןעמַאזוצ םירוחב
 דיי ַא ןרעוו ךרודַאד ןוא ןרעוו טצרַאװשרַאפ לָאז רע ,ךעלגניי עמערַא עלַא

 רָאנ ,םייה רעד ןיא ןציז טשינ ףרַאד לגניי ַא זַא ,טסייו שרעה םהרבא 'ר

 רָאנ זַא ןטלַאהעג זייוולגניי םיא טָאה רעטָאפ ןייז יו ,דמערפ רעד ןיא

 -תארי ןוא הרות וצ ןעמוק לגניי טוג ַא ןָאק שינעלגָאװ ןוא טײקטרַאה ךרוד

 : ,םימש
 ריא טעװ יז זַא ןענייוו סנטייצַאב ןעמונעג ןיוש טָאה סנייז בייוו סָאד

 עדמערפ ייב ןרעו טמעשרַאפ ןזָאל טשינ ,שיילפ ןוא טולב ריא ,לריאמ

 רעבָא !טנײװ ענעדיי ַא סָאװ עלַאמ .טרַאעג טשינ םיא טָאה סָאד ,ןשיט
 לגניי ַא זַא ןעגנורדעג ,ןופרעד טדערענּפָא םיא ןבָאה םידיסח ןדיי ךיוא

 טעװ יבר רעד סָאװ ,ןרעה טלָאװעג טָאה רע ןוא .ןטַאט ןבעל ןייז ףרַאד

 .ןייז טעוװ ױזַא ,ןסייה טעװ יבר רעד יװ .ןגָאז םיא
 .ךודיש ַא ייב ןטלַאהעג טָאה ,סנטרעפ

 םענעמוקעגּפָא םעד ןעלוונייז לאומש טקישעג טָאה רעטלַא םייח 'ר

 םהרבא 'ר .ןריאמ החמש ,ןרעטלע ןטימ ןייז ךדשמ ךיז ליוו רע זַא ,ןגָאז ,דיגנ

 ןוא ,עקילייא יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע ,טלייאעג טשינ ךיז טָאה שרעה

 ,ןיינ טשינ טגָאז רע זַא ,ָאי טשינ טגָאז רע זַא ןרעפטנע ןסייהעג טָאה

 רעבָא .הוצמ-רב ןייק טשינ וליּפַא ךָאנ זיא לגניי סָאד זַא ןוא ,ןעז טעוו'מ זַא
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 ,ןדמל ַא דיי ַא .ןרָאי יד ןעגנַאגרעד ,ןעוד טזָאלעג טשינ טָאה לוונייז לאומש

 "ןדצ ןעמעלַא טגָאז סָאװ ,םינּפ תוזע רעסיורג ַא ןוא דיגנ רעקילָאמַא ןַא
 טשינ לוונייז לאומש זיא ,םיריבג רַאפ ץרא-ךרד לקערב ןייק טשינ טָאה ןוא

 טשינ טָאה רע ןוא ךיז ןעיירדסיוא סשרעה םהרבא 'ר ןופ ןרָאװעג לעּפתנ
 ךיז ןזָאל סָאװ ,יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע .םיא וצ ןעמוק טרעהעגפיוא
 טלעװ ַא טנעקעג טָאה רע ,לוונייז לאומש רעד ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא

 ןדעי ייב סָאװ שזדָאל ןיא טסואוועג טָאה רע .טנעקעג םיא טָאה טלעוו ַא ןוא
 .סיוא ,טנַאװ ַא טימ טנַאװ ַא ןריפפיונוצ טנָאקעג ,לּפעט ןיא ךיז טכָאק
 ןיא ןדעי תמא םעד ןגָאז ןוא ריבג ןוא דיי םענייש ןטסערג םעד ןצעגייש
 ,ןגיוא יד

 -לַא םייח טימ ךודיש םעד ןָאט טסלָאז ,שרעה םהרבא ,ליוו ךיא ---
 השמ ןייד טשינ ןיב ךיא -- ,טדערעגוצ יו רעמ ןליױפַאב רע טָאה -- ,ןרעט

 ,תונכדש ןעמענ ךימ זָאל ןוא םיאנת ביירש .,ןכירקכָאנ ריד לָאז ךיא ,תרשמ
 ..ןטרַאװ טשינ ןָאק'כ ,רעטכָאט ַא ןכַאמ הנותח ןײלַא ףרַאד ךיא םערָאװ

 טשינ ,ןטלַאהַאבסיוא םיא ןופ טנאקעג טשינ ךיז טָאה שרעה םהרבא 'ר
 טימ .טפעשעג ןיא וליפַא טשינ ,לביטש:םידיסח ןיא טשינ ,בוטש ןיא
 םהרבא 'ר ואוו ,לרָאטנַאק ןופ לריט סָאד ןסירעגפיוא לוונייז לאומש טָאה סעכ
 ,םיתרשמ יד טּפוטשעגּפָא רע טָאה חוכ טימ ,רעכיב יד ייב ןסעזעג זיא שרעה
 .טזָאלעגוצ טשינ םיא ןבָאה סָאװ

 טרעזייבעג ךיז רע טָאה --- ,םיצָאקש ןופ תוזע ןַא טרעהעג טסָאה --
 יװ ױזַא ,שרעה םהרבא ,ריד וצ וצ טשינרָאג ךָאד ןזָאל ייז --- ,לרָאטנַאק ןיא
 ...רָאטַאנרעבוג ַא וצ

 לוונייז לאומש םעד ןופ טעװ רע זַא ,ןעזעג ןיוש טָאה שרעה םהרבא 'ר
 טשינ ךיוא ךודיש רעטכעלש ןייק עקַאט סע זיא בגא .ןרעוו רוטּפ טשינ
 ןוא ,הדיחי:תב ַא זיא סנייז לדיימ סָאד ,דיגנ ַא דיי ַא זיא םייח 'ר .ןעוועג
 סיוא טייג רע .טסעק ןוא תונתמ ענייש ךיוא ,ןדובכב ַא ןבעג רע ליוו ןדנ ַא
 בייו ןייז ףיוא זַא ,תמא .ןשטעװק ןוָאל ךיז טעװ רע ןוא לגניי ןכָאנ
 רָאנ ,ּפָאק ןפיוא עקּפָאק ןייק טשינ טגָארט יז זַא ,טגָאז ןעמ ,ןעמ טלמרומ
 ַא טרָאד ךיז טריפ בוטש ַא רעבָא .שיצירּפ ךיז יז טריפ ךיוא ,לטייש ַא
 ןרעה טלָאװעג טָאה רע ןוא ,לופ קידנעטש טרָאד ןענעז םידיסח ,עשידיי
 ןָאטעג טשינ ךַאז ןייק רע טָאה הצע סניבר ןָא ,טרָאװ סניבר םעד

 םיא טריפ סָאװ ,שטייד םעד ,עלָאגעלַאב םעד ןסייהעג טָאה רע ןוא
 דרעפ-קירבַאפ יד ןענַאּפש לָאז רע ,רעגַאל ןיא קירבַאפ רעד ןופ תורוחס

 .רעדנַאסקעלַא ןייק חסּפ ףיוא ןריפ םיא ןוא עקשטירב רעד ןיא
 עיינ סכעלגניי יד ,ענייז םישובלמ עקידתבש יד טקַאּפענײא טָאה רע

 יז טָאה רע סָאװ ,עלטיה ענעטעמַאס יד ןוא ךעלעקטָאּפַאק ענעסַאלטַא
 -ענעשעק עטיור עיינ יירד ןיא טָאה רֶע .הוצמ-רב רעד דובכל ןכַאמ טזָאלעג
 עמורק ןוא עטרַאה ,עקילעמ-ץרַאװש ,הרומש הצמ טקַאּפעגנײא סעלײשטַאפ
 ןיא טריפעגטימ טָאה רע .חסּפ ץנַאג ףיוא לקעּפ ןייז ןדעי רַאפ ,תוצמ
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 עברא ףיוא ןייוו רעשעלפ עטוג עכעלטע טקַאּפעג ךעלשיוק ענעיורטש
 םידיסח עמערָא ליפ ױזַא רע טָאה רעדנַאסקעלַא זיב ןוא ,ןיבר ןרַאפ תוסוכ

 טָאה ,רעשטוק רעד ,שטייד רעד זַא ,עקשטירב רעד ףיוא ןעמונעגפיורַא

 .סעכ ןופ ןגירקעג עיסקעלּפָאּפַא יד טשינ ריש

 קַאּפ ןדוי סָאד -- ,טרעדיוגעג רע טָאה -- ,וזעי רעביל וד ,ךַא --

 !רעטנורעה .ןכַאמ טוּפַאק עדרעפּפ יד רימ דריוו

 ףיוא ןיוש ןוא רעמ סָאװ טשטעװקעגניײרַא ךיז ןבָאה םידיסח יד רָאנ

 ןוא ןפנארב ןקידחסּפ סשרעה םהרבא 'ר ןופ ןכוזרַאפ ןעמונעג רופ רעד

 ,לרמז ַא ןעגנוזעג

 ,לוטיב טימ טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,טדער המהב ַא יוג ַא סָאװ ךעסייוו ---

 ךעלגניי יד טזָאלעגּפָא טשינ שרעה םהרבא 'ר טָאה חסּפ ץנַאג רעביא

 -עגנײירַא ייז טָאה רע ,ןריאמ החמש טּפיוהרעביא ,טונימ ןייק ףיוא ךיז ןופ

 ןלייצרעד ןוא הרות סניבר םעד ךָאנ ןגָאז סָאװ ,םידיסח יד ןשיוװצ ןעמונ

 טּפעלשענײרַא ייז טָאה רע .םיקידצ עקיטנייה ןוא עקילָאמַא ןופ םיתפומ

 טמענ ןעמ יװ רָאנ ,ךעלגניי יו טשינרָאג ,ןדיי עקידנצנַאט ךעלדער יד ןיא

 טגײלעגפױרַא סעציילּפ עלָאמש סהחמש ףיוא טָאה רע .ענעסקאוורעד ןיירַא

 ןדיי ןשיוצ טשטעװקעגנײרַא ,ץנַאט םוצ םיא ןגיוצעג ,טנַאה עטיירב ןייז

 יוא ןצנַאטוצטימ םיא ןעגנואווצעג ,טייקשידיי טימ םיא ןיא ןעגנורדעגניירַא

 ,סייוש זיב ,ןרעו דימ זיב םידיסח יד טימ ןעגניזוצטימ

 -נוממעג םיא רע טָאה -- ןטשרעביא םעד ןעניד ןדיי יו ,טסעז --

 ,החמש ,דיי ַא יז --- ,טרעט

 רעבָא ,ןעמנוב בקעי קַאב ןיא טּפינקעג יבר רעד טָאה ןענעגעזעג םייב

 םיא טָאה רע .ןענרעל ןיא טדערעג רע טָאה יוליע םעד ןריאמ החמש טימ

 טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ריאמ החמש רָאנ ,הישק ַא ייב ןּפַאכ טלָאװעג

 ,רעטָאפ ןרַאפ טביולעג םיא טָאה יבר רעד .ןגָאלשעגּפָא סנטײצַאב ןוא

 קידנטעלג ,טגָאזעג רע טָאה -- ,שרעה םהרבא ,רוחב ןליואוו ַא טסָאה ---

 קידנעטש םיא םענ ,לּפעק טוג ַא טָאה רע -- ,קַאב רעד רעביא לגניי םעד

 רעליואוו ץנַאג ַא .רימ טלעפעג ךודיש רעד ןוא .בוט-םוי ףיוא רימ וצ טימ

 קעװַא םיא ביג קיש טשינ םיא וטספרַאד הבישי ןייק ןיא ןוא ,ךודיש

 ןיײק וצ טשינ וליפַא טרָאפ רע .הארוה ארומ עקסָאנ 'ר וצ שזדָאל ןיא

 ,קידצ ַא ןוא ,רעסיורג ַא ןדמל ַא דיי ַא זיא רע רעבָא ,עקסָאנ רעד ,ןיבר

 .עסיורג יד ןופ רָאג

 סקעז ,יח לָאמ ייווצ ןוידּפ ַא ןיבר םעד ןבעגעג טָאה שרעה םהרבא 'ר

 עדייב טימ רענעדירפוצ ַא ןרָאפעג םייה ַא ןוא ,לבור ענרעבליז קיסיירד ןוא

 .םיא םורַא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיסח עמערָא יד טימ ןוא ךעלגניי

 ךעקעל טימ םידיסח יד ןעװעג דבכמ רע טָאה עקשטירב רעד ףיוא ןיוש

 ,בוט לזמ ןריאמ החמש ןשטנואוועג ןבָאה ןדיי יד ןוא ןפנארב ןוא

 ,םייחל ,ןייז הפי-הלוע לָאז ךודיש רעד ,ןתח ,בוט-לזמ ---
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 בקעי וצ ךיוא ןוא םענייז רעטָאפ םוצ טנעה טקערטשעג ןבָאה יז

 ,ןעמנוב

 ,רוחב .ריד ייב םשה הצרי םא ,רעדורב סנתח םעד םייחל --

 יד יװ ,לָאמ עטשרע סָאד .רעקירעיױרט ַא ןסעזעג זיא םנוב בקעי

 עצרַאװש ,עסיורג יד ,ענייז ןגיוא יד .ןדנואוושרַאפ םיא ןופ זיא טייקכעליירפ

 .ןדייל עטשרע ןופ רעיורט ַא טימ ןגיוצעגרעביא ןעוועג ןענעז עכעליירפ ןוא

 םיא ףיוא ךיז ןבָאה םידיסח יד .,ןטילעג רע טָאה חסּפ ץנַאג רעביא ןיוש

 -עגסיוא ,ןריאמ החמש טימ טדערעג רָאנ ייז ןבָאה עלַא .טקוקעגמוא קינייװ

 םיא טימ טָאה ןיילַא יבר רעד ךיוא ,ןסיורג ַא טימ יוװ ,םיא טימ ךיז טהנעט

 -רדח ַא יװ ,קַאב ןיא פינק ַא ןבעגעג זיולב םיא טָאה רע ,טדערעג קיניײװ

 ןרַאפ טביולעג םיא ןוא ןריאמ החמש טימ זיולב רע טָאה טדערעג .עלעגניי

 -עגרעדינ רעייז טליפעג ךיז טָאה רע .טקיטייועג םיא טָאה סָאד .רעטָאפ

 ,רעדניק יד טימ ףיוה רעד ןעוועג טשינ זיא ָאד ,טמעשרַאפ ןוא ןיילק ,ןגָאלש
 החמש זיא ָאד .טייקנילפ ,תוחוכ טימ ןעמענסיוא טנאקעג טָאה ןעמ ואוו

 ןליפ וצ ןבעגעג עקַאט םיא סע טָאה רע ןוא .לדרעפ ןפיוא ןעוועג ריאמ

 טשינרָאג ,ּפָארַא ןביוא ןופ םיא ףיוא טקוקעג טָאה רע .ריאמ החמש רעד ,ךיוא

 ,עסיורג יד ןשיווצ טּפוטשעג ךיז רדסכ ןוא םיא טימ ןדער טלָאװעג

 "עגסיורג רעד ,ךיז ייב ןיילק ןוא ןגָאלשעגרעדינ רעייז ןעוועג זיא רע

 "רעד סָאװ ,ריאמ החמש רעדורב-גניליווצ ןייז ןגעק ,םנוב בקעי רעקיסקיוו

 ,לסקַא םוצ זיולב םיא טכיירג

 עקידנטייצַאב סנדיי יד םיא ןבָאה ץרַאה סָאד םיא טמעלקרַאפ רעבָא

 ,ןריאמ החמש ןשטנואוועג ןבָאה ייז סָאװ ,סבוט-לזמ

 ,בוטש ןיא ךודיש םעד ןגעװו ןעלמרומ טרעהעג רעירפ ןיוש טָאה רע

 רע .ייברעד עקַאט ןיוש טלַאה סע זַא ,טבילגעג טשינ טָאה רע רעבָא

 רעד ןעשעג זיא סע זַא ןעזעג רע טָאה טציא ,ןביולג טלָאװעג טשינ טָאה

 טָאה -- ,ךודיש רעלשואוו ץנַאג ַא .ןָאט ךודיש םעד ןסייהעג טָאה יבר

 החמש ןשטניוו ןוא ןפנארב וליפַא ןיוש ןעקנירט םידיסח יד .טגָאזעג רע

 טָאה רע זַא ,ץרַאה םייב טמעלקרַאפ ױזַא טָאה םיא ןוא .בוט-לזמ ןריאמ

 .ןברַאטש טלָאװעג

 םיא םידיסח ןבָאה -- ?רוחב ,זָאנ יד טזָאלעגּפָארַא וטסָאה סָאװ --

 ביג .ףליה סטָאג טימ ,ןכיגניא ןרעוו ןתח ַא ךיוא טסעוװ -- .טכַאלעגסיױא

 .בוט-לזמ םיא גָאז ןוא טנַאה יד ןתח םעד

 ןריאמ החמש וצ טנַאה יד רעטמעשרַאפ ַא טקערטשעגסיוא טָאה רע

 עדייב .ןסייהעג םיא ןבָאה ןדיי יד יװ ,"בוט-לזמ, ןָאטעג למרומ ַא םיא ןוא

 ןעוועג זיא סָאװ ,קילב ןצרוק ןייא .קילב ַא ןבעגעג ךיז ףיוא ןבָאה רעדירב

 -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ןוחצנ ןוא יײרעמירַאב טימ לופ טייז ןייא ןופ

 .ןענַאטשרַאפ עדייב ךיז ןבָאה ייז ,סַאה ןוא שואי טימ לופ

 רעד ןוא רעגייז רענעדלָאג רעד ,תונתמ יד ןעוועג טשינ ןענעז סע ,ןיינ

 יד ךָאנ ןגירק טפרַאדעג טָאה ריאמ החמש סָאװ ,ס"ש רעגרעבמעל רעיינ
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 ריאמ החמש סָאװ ,עלהניד רעטכָאט סרעטלַא םייח ןעוועג זיא סע .םיאנת
 טייגעצ ץרַאה ןייז יו ,טליפעג טָאה םנוב בקעי .הלכ ַא רַאפ ןגירק ףרַאד

 יו םיא לָאזס ,טולב זיב ּפיל עטשרעטנוא יד ןסיבעג ךיז טָאה רע .םיא

 .רעמ סָאװ ןָאט
 ןיא ייז ייב ןליּפש ןעמַאזוצ ךיז ןגעלפ ייז ןעוו ,ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ

 רעמ .רעדניק עקירעביא עלַא ןופ טַאהעג רעביל עלהניד יד רע טָאה ,ףיוה
 רעד ןיא טריפעג ,ןעלסקַא יד ףיוא ןגָארטעג יז רע טָאה ערעדנַא יד ןופ
 טרעמַאלקעגמורַא ױזַא ךעלטנעה ענכלוּפ יד טימ םיא טָאה יז .עקשטַאט
 עניד יד טימ ךיז טרעמַאלק עלעגייפ ןריורפעג ַא יװ ,זדלַאה ןייז םורַא ךיז
 סע טמענ ןעמ ןעװ ,רעגניפ ןכעלשטנעמ ןעמערַאװ ַא םורַא ךעלרעגניפ
 טגעלפ ,ןרָאװעג רעטלע ןיוש זיא יז ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ,בוטש ןיא ןיירַא

 טָאה רע רָאנ ,לגניי-ארמג ַא ןעוועג ןיוש זיא רע .בוטש ןיא ייז וצ ןעמוק יז

 טָאה רע ,ןטייר ןקור ןפיוא יז ןעמונעג ,ריא טימ טליּפשעג הבנגב ךיז
 ,עלעטייב'ס ,לרעסעמ סָאד ,כַאז עטסעב עלַא ןבעגעגקעװַא ןריאמ החמש
 רע זיא גנַאל ןהעש .ןטַאט םעד ןלייצרעד טשינ לָאז רע יבַא ,וליפַא טלעג
 עריא ןליפ וצ ,ךיז ףיוא יז ןטלַאה וצ יבַא ,ריפ עלַא ףיוא ןכָארקעגמורַא
 יד הרש האל סָאװ ,לָאמ סעדעי .זדלַאה םורַא ךעלטנעה עמערַאװ ענכלוּפ

 :ןגָאז ןוא ןעמוקניירַא טגעלפ טסניד

 ..דלָאג יוװ ,הלכ-ןתח ענייש ַא --

 טלָאװ ,טמעשעג טשינ ךיז טלָאװ רע ןעוו זַא ,סיז ױזַא ןרעװ םיא טגעלפ
 ןקַאב עדייב טשוקעגסיוא ענעדיי רעד רע

 -ארמג םעיינ ַא וצ רעבירַא זיא רע .ןעזעג טשינ ךיז ייז ןבָאה רעטעּפש
 ,ןָאיסנעּפ רעשיאיוג ַא ,ןָאיסנעּפ ןיא ןייֹרַא זיא עלהניד ךיוא .ןענרעל דמלמ

 טשינ זיא ריא ןוא ,עשיאיוג ,עקיטרַאסיױרג ,סעטרבח עיינ ןגירקעג טָאה יז
 רעד סָאװ ,ךעלדימ סשרעה םהרבא 'ר וצ ןעמוק וצ רעמ ןענַאטשעגנָא
 רע רעבָא .ןקיש טלָאװעג טשינ סעלָאקש ןייק ןיא יַצצ טָאה רערעייז עטַאט
 טגעלפ רע ןוא .ריא ךָאנ ןעקנעב טרעהעגפיוא טשינ טייצ עצנַאג יד טָאה
 ןייגייברַאפ טעװ יז ןעוו ,ידכ ,זיוה רעייז םורַא גנַאל ןהעש ןעיירד וליּפַא ךיז
 -עּפ רעיולב רעד ןיא ןוא לדיילק-ןָאיסנעּפ ןיורב ריא ןיא ךעלכיב יד טימ

 ענעדייז סָאד ריא רַאפ ןעמענּפָארַא ןוא ןקוקנָא זיולב יז רע לָאז ,עקנירעל

 ,הצירּפ ַא רַאפ יװ ,עלעטיה

 ייב םנוב בקעי זיא ,רעקיטולב-לופ ַא ,רעטיובעג-טסעפ ַא ,רעטנוזעג ַא

 עקירעביא יד יװ ,טשינ טָאה רע ,רוחב רעפייר ַא ןעוועג ןיוש רָאי ןציירד ענייז
 תודוס עקידנעקשוש טימ ןליפעג עטשרע ענייז ןעקנורטרַאפ ,רדח ןיא ךעלגניי
 רעטושּפ ַא .תורמג יד ןיא רעטרע עטעפ ןכוז טימ ןוא בייוו ןוא ןַאמ ןופ
 טרַאגעג טָאה רע .עביל וצ ןוא סונעג וצ ןגיוצעג םיא טָאה ,רעפייר ַא ןוא
 רע ןוא .טנעה עשלדיימ עכייוו ךָאנ ,טײקמערַאו ןוא טייקכעלטרעצ ךָאנ
 טימ לדיימ םעד ןגעוו .ןעלהניד רעד ןגעוו ןטכַארט טרעהעגפיוא טשינ טָאה
 ךָאנ .דלָאג ךעלעגניר יו ,עטלזירקעג ןוא עטקָאלעג ,רָאה עניורב יד
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 רע ,זדלַאה ןייז םורַא ךיז ןרעמַאלק ןלָאז סָאװ ,רעגניפ עכייוו ענכלוּפ עריא
 טכענ יד ןיא טּפיוהרעביא ןוא ,ןענעװַאד םייב ,ארמג רעד ייב ןעזעג יז טָאה
 ןעמוקעג זיא ןכדש רעד לוונייז לאומש ןעוו .רעגעלעג שירוחב ןייז ןופ
 טקישעגסױרַא ,ןעמנוב בקעי ,םיא טָאה רעטָאפ רעד ןוא ,זיוה ןיֹא יז וצ
 טסניד יד האל הרש .ץרַאה סָאד ןּפַאלק ןעמונעג ךיילג םיא טָאה ,בוטש ןופ
 ,טסואורעד ךיז רע טָאה דלַאב רעבָא .ןעקנואוועג ךעליירפ םיא וצ טָאה
 ַא ןופ יוװ ,גנולצולּפ ןוא ,יוליע םעד ןריאמ החמש סָאד טניימ ןעמ זַא
 -עג ןוא דיירפ עקידנעטש ןייז ןלַאפעגּפָא םיא ןופ זיא ,ןטינשעגּפָא רעסעמ

 ,ןגיוא עכעליירפ-קידנעטש ענייז ,טיטעּפַא םעד ןריֹואוועגנָא טָאה רע .רעטכעל
 ,רעצ טימ ןרָאװעג ןגיוצעגרעביא ןענעז ,החמש טימ טצָארּפשעג ןבָאה סָאװ

 ןדער טנַאקעג טָאה רע טשינ .ןעזעג טשינ בוטש ןיא סע טָאה רענייק
 רעטָאפ רעד .םיא ףיוא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה ייז טשינ ,עמַאמ-עטַאט טימ

 ףיוא ןבעגעג גנוטכַא זיולב ןוא ןדמל ןּפָאנק ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה
 םערָאװ ,ןריאמ החמש טַאהעג ןעניז ןיא רָאנ טָאה רעטומ יד .טייקשידיי ןייז
 .ןעגנַאגעגכרוד ןטייהקנַארק עשירעדניק ךס ַא ,רערעכַאװש רעד ןעוועג זיא רע
 קידנעטש ,טליקרַאפ טשינ ךיז לָאמנייק ,טנוזעג ןעוועג דימת זיא םנוב בקעי
 ךיילג טָאה יז ,טקוקעגכָאנ טשינ םיא טָאה רעטומ יד ןוא ,טיטעּפַא טַאהעג
 טגנַאלרעד גניליווצ םעד ריא טָאה ןעמ רָאנ יו ,ןרעכַאװש םעד ןגירקעג ביל
 סלגניי םעד ןעזרעד טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד .טעּפמיק רעד ייב ןיירַא טעב ןיא
 ףיל רעמ לָאמ עלַא םיא טָאה יז .טסניד יד האל הרש ןעוועג זיא ,ןדייל

 ,ןריאמ החמש ןופ טַאהעג

 זָאלג ַא טקורעגרעטנוא םיא יז טָאה --- ,םנוב בקעי ,טשינ ךיז גרָאז --
 ,ךלימ

 -ייבעגנָא םנוב בקעי ךיז טָאה -- ? ריא טליװ סָאװ ? ךיז טגרָאז רעווו
 טּפַאלקרַאפ טָאה רע ןוא ,קיטייו ןייז טעז סָאװ ,ענעדיי רעד ףיוא טרעז
 | ,ריס יד

 רע .ןריאמ החמש וצ האנק טימ לופ ,טרעטיברַאפ ,זייב ןרָאװעג זיא רע
 החמש ןופ רָאנ טלַאה סָאװ ,ןטַאט םעד ,ןרעטלע יד ןגירקעג טנייפ טָאה
 יד ןדיי יד :ןריובעג טונימ ַא טימ רעירפ םענעי טָאה סָאװ ,עמַאמ יד ; ןריאמ
 םעד ,ןיילַא ךיז ץלַא ןופ רעמ ןוא ,יוליע םעד ןיא ךיז ןעלגיּפש סָאװ ,םידיסח

 גיוט סָאװ ,םענייז ּפָאק םענייש םעד ,רעּפרעק ןטנוזעג ,ןסיורג םענעגייא
 ןגָאלשעג ּטפָאק ןיא יז רֶצ טָאה ןטסיופ יד טימ .הרות ןייק וצ טשינ

 ! רעיוּפ -- ,ןפורעג ןיילַא ךיז רע טָאה --- ,ּפָאק רעבָארג --

 -עג ,רעדורב םעד טסַאהעג רע טָאה רעמ ךָאנ .טסַאהעג ךיז טָאה רע
 .ןייז וצ לחומ ןעוועג זיא עבט ןייז יו טשינרָאג ,ןסיברַאפ ,קרַאטש טסַאה

 -עג גנולצולּפ יז טָאה רעריא עטַאט רעד ןעוו ,טנייוועג טָאה עלהניד ךיוא
 .ןעוועג עלעדיימ ןיילק ַא ךָאנ זיא יז ןעוו יו ,סיוש רעד ףיוא ךיז וצ ןעמונ

 :ליטש ריא טמיורעגנייא ןוא ןקָאל יד ריא טזיורקעג ,ןקַאב יד ריא טעלגעג
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 םהרבא 'ר טימ .בוט-לזמ ַא ריד ךָאד טמוק'ס ,רעטכָאט ,טסייוו ---

 ?עלהניד ,טשינרָאג ךיד טסיירפ .רוחב סיזנכשא שרעה
 ַאזַא טימ ןוא עטמעשרַאפ ַא סיוש סרעטָאפ ריא ןופ ּפָארַא זיא עלהניד

 רעטומ יד זַא ,בוטש ןיא רעטומ רעד וצ קיטסַאה ןפָאלעגנײרַא ןייוועג
 ,ןרָאװעג סָאלב ׁשזַא זיא

 ?זיא סָאװ ,דניק --
 ,טנייועג לדיימ סָאד טָאה -- ,טשינ ליוו'כ --

 ןצַאלּפ סָאװ ,סמערָא עלופ יד ןיא רעטכָאט יד ןעמונעג טָאה רעטומ יד

 ,עקולב רעד ןופ לברַא ענעדייז ענעגיוצעגנָא-ףייטש יד ןופ טשינ ריש
 ןשוק טימ יז טקעדַאב ןוא

 ןליו רימ -- ,טדערעגסיוא ריא יז טָאה -- ,ןבעל-דניק ,עלערַאנ --
 ,ןתח ַאזַא טימ ןייז אנקמ ךיד ןלעװ ןשטנעמ .קילג ןייד ךָאד

 עלהניד .קידלמוט ןעוועג בוטש סרעטלַא םייח 'ר זיא טייצ געט טכַא

 ןרעוו-הלכ ןייק ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ ,טנייוועג טָאה

 לדיסח ַא ןתח ַא רַאפ ריא טיג ןעמ סָאװ ,טמעשעג רעייז ךיז טָאה יז
 עכלעוו טימ ,סעטרבח עשיאיוג יד רַאפ ךיז טמעשעג ,עטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא
 -יר ןקיגיױא:-ץרַאװש ַא ךיז ןביילקוצסיוא טדערעגּפָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה יז
 טָאה ,עמַאמ-עטַאט וצ ,בוטש רעד וצ עביל רעצנַאג ריא ייב .ןַאמלדַא ןַא ,רעט
 ןיירַא ןעמוק סָאװ ,סעטָאּפַאק עגנַאל יד ןיא ןדיי יד ןדייל טנָאקעג טשינ יז
 .טסואימעג ייז ןופ וליפַא ךיז ןוא ייז ןופ טייוו ךיז טליפעג ,בוטש ןיא ייז וצ
 ,ןעגנוי עּפמעט עטעװעלַאבעצ יד ,רעדירב ענעגייא יד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה יז
 ,רַאפרעד יז ןטכַארַאפ ןוא ּפעצ יד ייב יז ןסייר ,ריא טימ ךיז ןגירק סָאװ
 ,ןטלעוו ערעדנַא ןיא ןצנַאגניא ןעוועג זיא ּפָאק ריא .לדיימ ַא זיא יז סָאװ

 יֵלָעָה ןוא ןדלעה ערעייז ןיא ןוא ןענַאמָאר עשיזיוצנַארפ ןוא עשטייד יד ןיא
 ןשידיי םייב יז טפור רעטָאפ רעד יװ ,ןרעה טנָאקעג טשינ טָאה יז .סניד
 ַאנַאיד ןפורעג ךיז טָאה יז .עלהניד ,ןעמָאנ

 רעד טָאה ,ןרעװ הלכ ןייק טשינ ליוו יז זַא ,ןענייוו ןעמונעג טָאה יז ןעוו
 .ןגיוא עקיצלַאמש עצרַאװש עסיורג ענייז טימ טכַארטַאב יז רעטָאפ

 טיג ןעמ ןעמעוו ,ןעד טסייוו וד --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,לדיימ שירַאנ -
 ! יוליע ןַא --- ? ריד

 -עג טָאה רע .טסואוועג טשינ ןעקנַאדעג סלדיימ םעד ןופ טָאה רע
 ,שידק ןייק ןגָאז טשינ ,הרות ןייק ןענעק טשינ ףרַאד לדיימ ַא זַא ,טסואוו
 "כיב ןענעייל ,סעלָאקש יד ןיא ןענרעל ,שירַאנ ןכַאמ ךיז יז געמ רעבירעד

 יװ ,דניק ַא זיא יז יו ,גנַאל ױזַא זיא סָאד רעבָא ,ןליּפש ןוא ןצנַאט ,ךעל
 ,לדיימ-הלכ ַא ,רעטלע טרעװ יז רָאנ יו .סעקלַאיל ןיא ךיז ןליּפש רעדניק
 ןדנ םענייש ַא ,רענרעל-ליואוו ַא ןַאמ ַא ריא ןבעג ,ןסנקרַאפ יז ןעמ ףרַאד
 "ייא ןוא ןַאמ םעד רעדניק ןריובעג ,בייוו ַא ןייז ףרַאד יז ןוא ,תונתמ טימ
 ,טָאג ןעקנַאד ,םידיגנ ןדיי עלַא ייב ךיז טריפ ױזַא .ןרעטלע יד ךעלקינ
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 "עג יז רע טָאה -- ,ןגירק טסעװ וד סָאװ ,תונתמ יד ןעז טסעוװ ---

 ,טסיירט

 זיא רעטומ יד .זדלַאה ןפיוא רעטומ רעד ןלַאפעג זיא לדיימ סָאד
 ענייש ןגָארטעג ,ךעלכיב ךיוא טנעיילעג ,עקיטלעוו-קיטנייה ַא ןעוועג ןיוש
 סלדיימ ןופ טכַאלעג טָאה רעטומ יד ךיוא רעבָא .עטצירּפ ַא יו ,רעדיילק
 ,ןרערט

 יטימ ןפורעג יז יז טָאה --- ,ַאנַאיד ,טנייועג ױזַא ךיוא בָאה ךיא --
 ייוצנַארפ טדערעג ,לדיימ קיטרַאסיורג ַא ןעוועג ןיב ךיא --- ,ןעמָאנ ןשיאיוג
 ַאזַא ןבָאה רָאנ טסלָאז .טשינ הטרח ןייק ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ ,שיז
 ישעטַאט םייב בָאה ךיא יוװ ,םענייד ייב לזמ קיטכיל

 טימ טדערעג עניילק יד טָאה -- ,ביל טשינ םיא בָאה ךיא זַא רעבָא --
 | ,ץרַאה

 ריא ןופ ךעלעקעל עלַא זַא ,טכַאלעגרעדנַאנופ ױזַא ךיז טָאה רעטומ יד
 ,טלסיירטעג ךיז ןבָאה לטייש טריברַאקעגנָא לעה

 ,טקיאורַאב יז יז טָאה --- ,ןבָאה ביל םיא וטסעװ הנותח רעד ךָאנ --

 טלָאװעג שטָאכ עלהניד טָאה ,טעמתחעג זיא לרוג ריא זַא קידנעעז

 ,ךַאז ןייא ךיז ןטעבסיוא
 לעווכ ,טוג ,ונ -- ,עטמַאלפרַאפ ַא טגָאזעג יז טָאה -- ,ישעמַאמ --

 ..טנייפ םיא בָאה'כ ...םיא טימ טשינ רָאנ ,ןרעו הלכ ַא
 :טלמרומעגסױרַא םיוק ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה יז
 .שעטַאט ןטימ דער ...רענייז רעדורב רעד --
 .ןעמַאזוצ ןענייוו ןוא יז ןשוק ,רעטומ יד ןשוק ןעמונעג טָאה יז ןוא
 יפָאהעגסיױוא םעניילק ןטימ ןגיוא יד טשיוועגסיוא ריא טָאה רעטומ יד

 ןַאמ ןטימ ךיז ןדעררעביא ןעגנַאגעג ןוא עלעכיט םענעט
 -עג יז טָאה -- ,ישמייח ,לגניי ןרעדנַא םוצ ץרַאה ַא טליפ לדיימ'ס --

 ,טנייוו יז --- ,טגָאז
 לָאז רע ,רעגניפ יד טימ ןרעיוא עדייב טּפָאטשרַאפ ךיז טָאה םייח 'ר

 | :דייר עכלעזַא ןרעה טשינרָאג
 -- ,רעטכַאקעצ ַא טגָאזעג רע טָאה -- ?ישעווירּפ ,וטסדער סָאװ ---

 רערעדנַא רעד ןוא ,אנקמ ךימ ןענעז ןשטנעמ ,יוליע ןַא זיא ריאמ החמש
 ..פָאק רעבָארג ַא ,טשינרָאג ַא זיא

 לוונייז לאומש ןיוש ךיז טָאה ,ןדער טוװאורּפעג ךָאנ טָאה עווירּפ זַא
 :טשימעגניירַא ךיוא ןכדש רעד

 -לע ןַא רַאפ ןרעגניי ַא ןכַאמ וצ הנותח רעגייטש רעד טשינ זיא'ס --
 ןבקעי וצ טגָאזעג טָאה ןבל סָאװ ,דייר יד טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןרעט
 ןהאל רַאפ ןעלחר ןעמענ טלָאװעג טָאה רע ןעוו

 ,טסַאּפשעג עווירּפ טָאה -- ..טונימ ףניפ טימ רעגניי --
 יצ לע ךיא -- ,טגָאזעג לוונייז לאומש 'ר טָאה -- ,סנייא ץלַא --
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 בוטש .ןופ ךימ טעוװ רע ..ןופרעד ןדער ןייג טשינ ןשרעה םהרבא 'ר

 .ןפרַאװסױרַא

 טלַא ןעמוקעגנָא ךיז ןענעז וצרעד .ןופרעד טדערעג טשינ רעמ טָאה עווירּפ

 ןופ ןוא סנטַאט ןופ תובורק ,רעדניק-רעטסעוושעג ,סעמומ-רעטלע ,סעמומ

 ,ןטעב ,יוליע םעד ןביול ,ןדער טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ייז ,דצ סעמַאמ רעד

 -- עניילק יד זיב ,ןדערנייא ,יז ןרעװשַאב ,ןרסומ ,ןשטניוו ,ןעלהניד ןשוק

 יז ,ןבעגעגרטטנוא ךיז ןוא ןרָאװעג דימ זיא -- ,עלַאטנעמיטנעס ַא ,עכייוו ַא

 ןתח ןרַאפ לקעז-ןיליפת ןטעמַאס ַא טיינעגפיוא ןגיוא עטנייוורַאפ טימ טָאה

 עדייב סנתח םעד ,דוד-ןגמ ַא ןירעד ןטפָאהעגסיױא םעדעפ ענעדלָאג טימ ,ןריא

 לא טָאה רעטָאפ רעד .גנופַאשַאב-טלעוו רעד ןופ רָאי עשידיי סָאד ןוא ןעמענ

 ענייש םיאנת יד וצ ריא טָאה רעטומ יד .טפיוקעגנָא תונתמ ענייש ךס ַא

 ,טכַאמעג רעדיילק עגנַאל

 ןעמייח 'ר ייב עּפמָאּפ סיורג טימ ןרָאװעג טעװַארּפעג ןענעז םיאנת יד

 טידדצ עדייב ןופ םידיסח ןוא ןדיי ענייש ,םידיגנ רעשזדָאל עלַא .זיוה ןיא

 ושובייל לאומש טימ וליפַא טָאה םייח 'ר .החמש רעד ףיוא ןעוועג ןענעז

 רעד ןופ ייז טזָאלעגּפָא ןוא רעבעוו יד וצ ןפנארב ןוא ךעקעל טקישעגנײרַא

 ןופ ןגירקעג ןתח רעד טָאה םיאנת יד וצ ךיילג .החנמ ךָאנ דלַאב טעברַא

 טָאה לבור טנזיוט ייווצ ןוא קנַאב ןיא לבור טנזיוט ףניפ טגיילעגנייא ןתוחמ

 טָאה שרעה םהרבא 'ר .הנותח רעד רַאפ ןקוליס ןעוועג בייחתמ ךיז רע

 עקירעביא יד .ןבעגכָאנ טזומעג טָאה םייח 'ר ןוא טלָאװעג טשינ רעקינייוװ

 טשינ וליפַא טָאה רע .שרעה םהרבא 'ר טגיילעגנייא טָאה לבור טנזיוט יירד

 ןיולב טמוק דצ סנתח ןופ לייוו ,טנזיוט יירד עצנַאג ןייק ןבעג טפרַאדעג

 ַא טַאהעג ביל טָאה שרעה םהרבא 'ר רעבָא ,דצ סהלכ ןופ יװ לטירד ַא

 זיב ןעיצוצ לָאז סע ,יירד עצנַאג יד טגיילעגוצ טָאה רע ןוא ,ןובשח ןכיילג

 ,טנזיוט ןעצ עקידכעלייק יד

 ליפיוו ןכַארּפש עלַא ןיא םיאנת יד ףיוא ןבירשעגרעטנוא טָאה הלכ יד

 ןיא וליפַא ןוא שטייד ,שיסור ,שיליױוּפ ,שידיי ןיא -- ,טנעקעג טָאה יז רָאנ

 ,הנתמ עיינ ַא ןגירק וצ רעדנוזַאב המיתח רעדעי רַאפ ידכ ,שיזיוצנַארפ

 ןשָארב ,ךעלגניריוא ,ךעלרעגניפ ענעטנַאילירב טימ ןעגנַאהַאב יז טָאה ןעמ

 -טע ףיוא ןרָאװעג טגײלעגּפָא זיא הנותח יד .עילָאק רערעוװש ַא טימ ןוא

 ,רָאי עכעל

 סָאװ ,ןעמולב יד ןפרָאװעגּפָארַא םידיסח יד ןבָאה םיאנת יד ךָאנ ךיילג

 סָאד טרַאשעגקעװַא ןבָאה ייז ןשיט יד ףיוא טלעטשעגקעװַא טָאה עווירּפ

 ןפיױא ןצנַאט ןוא ןעקנירט ןעמונעג ןוא סרעלעט ןוא גרַאװזָאלג ערעייט

 -רעטנוא םידיסח יד טָאה םייח 'ר רָאנ ,טרעזייבעג ךיז טָאה עווירּפ .שיט

 : קשח ןפרָאװעג

 ..קנעב ףיוא ןוא שיט ט .ףיוא ,ןדיי ,טצנַאט --

 ןַא יו ,רעקירעיורט ַא שיט קע םייב ןסעזעג זיא םנוב בקעי זיולב

 ןקעטש ןדיי יד יװ ,טרעהעג טשינ טָאה רע .החמש רעפיורג רעד ןיא ,לבא
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 םשה הצרי םא ,ןכיגניא םיא ןשטניוו ןוא "םייחל,; טנעה עטציוושרַאפ םיא
 ןיא סרענלעק יד סָאװ ,םילכאמ יד ןעזעג טשינ טָאה רע .םיאנת ענייז ייב
 טרעפטנעעג טשינ טָאה רע .,ןגָארטעגוצ םיא ןבָאה ךעלעקלומרַאי ענעדייז יד
 -עג ןענעז סָאװ ,עטעקצָאהעצ ןוא עטרעמכַאיעצ יד ,ךעלגניי סנתוחמ םעד
 טמיורעגנייא םיא ןבָאה ייז .םיאנת סרעטסעװש רעייז ףיוא ןעגנורּפש
 -עג ןבָאה ייז ןוא ,הלכ-ןתח טימ ןָא ךיז ןרעהעג סָאװ ,הּפ-לובנ עשידיסח

 ,תחנ ןופ ןלָאװק -
 בקעי ײב האנה טימ טגערפעג ייז ןבָאה -- ? הַא ,טגָאזעג טוג'ס ---

 ,ןעמנוב
 | ,טרעהעג טשינ ייז טָאה רע
 "עג זיא סָאװ ,בוטש רערעדנַא רעד וצ ּפָאק םעד ןסיררַאפ טָאה רע

 רע .רעבייו טימ טלגנירעגמורַא ןסעזעג זיא הלכ יד ואוו ןוא ןפָא ןענַאטש
 ןגיוא יד טָאה יז רעבָא ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ריא ןקוק ,ןעז טלָאװעג יז טָאה
 ןקילב ,טנגעגַאב ןקילב ערעייז ךיז ןבָאה לָאמ ןייא זיולב .ןביוהעגפיוא טשינ

 ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ךיילג ןבָאה עדייב ,רעיורט טימ לופ
 ןצנַאט ןירַא לדער ןיא ןתח םעד ןעמונעג ןבָאה םידיסח יד

 ןעצ לטיּפַאק

 -עגּפָא שרעה םהרבא 'ר טָאה ,סנגרָאמוצ דלַאב ,םיאנת יד ךָאנ ךיילג
 רעד יוװ ,הארוה הרומ עקסָאנ 'ר ייב ןענרעל ריאמ החמש ןתח םעד ןבעג
 ענייז ןעמונענּפָא ךיוא טָאה םייח 'ר ןתוחמ רעד .,ןסייהעג טָאה רענייז יבר
 ,סיורג וצ ןעוועג ייז רַאפ ךָאנ זיא רע שטָאכ ,ןפלָאװ ךורב 'ר ןופ ךעלגניי
 .ןעמַאזוצ ריאמ החמש טימ ןענרעל ןלָאז ייז ,עקסָאנ 'ר וצ ייז ןעגנודעגנָא ןוא

 ןוא סעלָאגעלַאב ,רעכַאמנצנוק ,רעדיינש ,רעבעוו ןשיווצ ,טולַאב ןפיוא
 עקסָאנ 'ר ןדמל רעד טניואוועג טָאה ,לזייה קירעדינ ןיילק ַא ןיא ,רעייג-רעזייה

 ךעלטנגייא זיא רע .ןענרעל םירוחב ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה םידיגנ ןעמעוו וצ
 םוצ ךיז טָאה רע רָאנ ,דמלמ ןייק טשינ ,עקסָאנ 'ר ,הארוה ארומ ַא ןעוועג
 ףיוא ןבָאה לָאז רע ןלענקוצ טזומעג טָאה רע ןוא טגיטעג טשינ תונבר
 ,שזדָאל רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ זיא רע ,שינעמוקסיוא ןייז

 ןדיי ואוו ,למוט ןוא דירַאי ןסיורג ןיא ,טָאטש רעקידנסקַאװ רעד ןיא
 רעייז םינבר ןבָאה ,טיירדעג ןוא טרעלקעמעג ,טלדנַאהעג ,טלדנַאװעג ןבָאה

 ןעגנַאגעג ,סהרות-ןיד ךיז ןשיוװצ טריפעג רדסכ ןבָאה ןדיי .טכַאמעג טוג
 ןיא ןעמ .ןתופתוש טכַאמעג ,רעטלעג טגיילעגנייא ,ןשינעכיילגסיוא ףיוא
 ַא ןבָאה םינבר ןוא, ןטכירעג יד ןיא יו ,סהרות-ןיד יד וצ ןעגנַאגעג רעמ
 טשינ תונבר רעשזדָאל וצ ךיז טָאה עקסָאנ 'ר רעבָא .טנידרַאפ טלעג ךס
 ,ךעלעסקעװ ןיא רעמ ןענעק טפרַאדעג ןבָאה םינבר רעשזדָאל ,טגיוטעג

 עשירחוס ,סעיצַאניבמָאק עלַא ןיא רָאלק ןייז טפרָאדעג ,הרות רעד ןיא יו
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 טָאה עקסָאנ 'ר .לוונייב ןוא לָאװ ןופ סעסעב ןוא סעסָאה ,ןכַאמּפָא ,ךעלדיירד

 טנעקעג זיולב טָאה רע .ןענעק טלָאװעג טשינ ,טנעקעג טשינ ןכַאז עלַא יד

 ,הרות יד
 "עג זיולב רע טָאה ,רעשיליוּפ ַא שטָאכ ,דגנתמ ַא ,רעסיורג ַא ןדמל ַא

 ףיוא םיניד יד ןופ ןיײיגּפָארַא טלָאװעג טשינ ,הרות ןייז ןוא טָאג טימ טבעל
 ןיא .גנעג עקיטייז ןוא תורשּפ ןייק ףיוא ךיז ןענַאטשרַאפ טשינ ,רָאה ןייק
 -נַא סעּפע רַאפ ןעוועג טשינ טרָא ןייק זיא ּפָאק ןקידרענייב ןצרַאוװש ןייז
 כָאװ ,םישוריּפ ןוא םירפס רעטנזיוט יד רַאפ ,הרות רעד רַאפ ץוחַא ,שרעד
 יז ןיא ךיז טפיטרַאפ ,יינספיוא ייז טרזחעג ,ןורכז ןיא טַאהעג ייז טָאה רע
 רעדָא טכערעג ןייז ןענָאק ןשטנעמ זַא ,טסואוועג טָאה רע .טעוועטנורגעג ןוא
 טכערעג לסיבַא ןייז טשינ ןָאק ןעמ זַא ,ָאטשינ זיא ןטימ ןייק זַא ,קידלוש
 -ניא יװ טוג ױזַא זיא טכערעגמוא לסיבַא לייו ,קידלושמוא לסיבַא רעדָא
 "ןיד יד ייב םידדצ יד ןופ ןטלאוועג ןוא ךעלדיירד ,תונעט עלַא יד .ןצנַאג

 .ןעגנַאגרעד טשינ ןרעיוא ענייז וצ ןענעז ,סהרות
 .עג רע טָאה -- ,קידלושמוא זיא ןועמש ןוא קידלוש זיא ןבואר --

 טלעג-קסּפ םעד ףיוא ייס ,םידדצ יד ףיוא ייס קידנקוק טשינ ,טסעפ טנקסּפ
 ,טגײלעגקעװַא שיט ןפיוא םיא טָאה ןעמ סָאװ

 ףָאנ ,רשוי ןגעו טהנעטעג ,טלמוטעג ,ןגירשעג ןבָאה עטליּפשרַאפ יד

 .טרעהעג טשינ טָאה עקסָאנ 'ר
 רָאט ןעמ ןוא -- ,טסעפ טגָאזעג רע טָאה -- ,הרות יד טגָאז ױזַא ---

 ,הרות רעד ןופ סקניל ףיוא טשינ ,סטכער ףיוא טשינ רָאה ַא ןיײגּפָארַא טשינ
 יד ןוא עסיורג יד ,ענייז םירפס יד וצ ןעמונעג ךיז ךיילג רע טָאה ייברעד

 .ענעדנובעג-קַאז
 םענעקורט םעניורב ןטימ דיי רעד זַא ,ןעזרעד דלַאב ןבָאה םירחוס יד

 ןעמ זַא ,שטנעמ רעשזדָאל ןייק טשינ זיא תואיּפ עצרַאװש עטַאלג ןוא םינּפ
 ןעמוק טרעהעגפיוא ןבָאה ייז ןוא ,ןבָאה טשינ תחנ סיורג ןייק םיא ןופ ןָאק
 יסייוו סָאװ ,םינבר ערעדנַא יד וצ ןעגנַאגעג ,םיא ןטימעגסיוא ,םיא וצ
 ןבָאה ױזַא טקנוּפ .הרות רעד ןיא יו ןטָארקנַאב ןיא ןוא ןעלסקעוו ןיא רעמ
 ,תולאש טימ רעבייוו יד ןכייוו ןעמונעג םיא

 רַאפ טרעטיצעג קידנעטש טָאה רע ,רעסיורג ַא רימחמ ַא ןעוועג זיא רע
 יו ,םוניהיג סָאד ןגיוא עקידנענערב עצרַאװש עסיורג ענייז רַאפ ןעזעג ,טָאג
 רעקרַאטש ךָאנ .געוו סטָאג ןופ ּפָארַא ןעייג סָאװ ,יד רַאפ טרעקַאלפ סע
 רעדעי ייב .געוו סטָאג ןיא ןדיי ןריפ ןפרַאד סָאװ ,יד רַאפ סע טרעקַאלפ
 רשכ ,הלילח ,טשינ טכַאמ רע יצ ,טַאהעג ארומ ,טרעטיצעג רע טָאה הלאש

 רעטנוא ךלימ רעטנוא טפיול סע ןעוו זַא ,טגָאז הרות יד ,תמא .,תופירט
 ןיא סקישיילפ ליפיזַא לָאמ קיצכעז ,םישש ָאד זיא סע ביוא זיא ,שיילפ

 טָאה רע רעבָא .רשכ זיא ,ןפָאלעגרעטנוא זיא סע ךלימ ליפיוו ,ּפָאט ַא
 טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,רעבייוו יד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז טנאקעג טשינ לָאמנייק
 ןענעז רעבייוו זַא ,טסואוועג טָאה רע .ךלימ ענעּפָאלעגסיױא יד ןצַאשּפָא



 יזנכשַא רצעדירב יד
83 

 טרעטיצעג טָאה רע ןוא ,טלעג דָאש ַא יז זיא ךיוא ; ןיימ רעייז ןיא גנירג
 טשינ ,ייז טנרָאװעג ,רעבייו יד טגערפעגרעביא טָאה רע ,ןכַאמ וצ רשכ
 טַאהעג ארומ רע טָאה ףוס םוצ טשרע ןוא ,רעמינּפ ערעייז ןיא קידנקוק
 ,טכַאמעג ףירט ןוא ,ייז ףיוא ןזָאלרַאפ וצ ךיז

 טשינ וליפַא לָאז טנוה ַא ואוו ,טרָא ןַא ןיא ןסע סָאד ןסיגסױרַא --
 ,ףירט -- ,רעקידרעטיצ ַא טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעמוקוצ ןענָאק

 -עג זיא ייז ןופ רעקירעיורט ךָאנ .עקירעיורט קעװַא ןענעז רעבייוו יד
 טָאה ,טלעג שידיי ןעגנערבסיוא רַאפ ךיוא םערָאװ ,ןײלַא עקסָאנ 'ר ןעוו
 ךיז טָאה רע ןוא ,םוניהיג ןיא טָארב ןעמ ןוא ןעמ טנערב ,טסואוועג רע
 ערעדנַא וצ ןייג ןעמונעג ןבָאה רעבייוו יד .ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ
 ,רשכ ןכַאמ ןוא ןיירַא ליפיוזַא טשינ ןרעלק סָאװ ,םינייד

 ןדעי טימ .סהריכמ-רטש ייב טלעג טכַאמעג ןבָאה שזדָאל ןיא םינבר
 .טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןטנַאקירבַאפ עשידיי רעשזדָאל ןענעז רעמ גָאט
 רעקיליב ןעמענ סָאװ ,רעטעברַא עשיאיוג ןעמונעגוצ ןוא ףמַאד וצ ןלוטש
 טלָאצַאב שיטייל רעייז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עמורפ יד ,תבש ןיא ןטעברַא ןוא
 .סחריכמ-רטש עקידשדוק-ןושל ענעבירשעג קיזיירג ערעייז רַאפ םינבר יד
 ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .ןבירשעג טשינ סהריכמ:-רטש ןייק טָאה עקסָאנ 'ר
 ַא ןײגּפָארַא טלָאװעג טשינ טָאה רע .הרות יד ןײגמורַא ןופ ךעלדיירד ןייק
 ,ןיד ןופ רָאה

 רעטָאפ רעד סָאװ ,דיגנ ַא דיי ַא ןופ רעטכָאס ַא ,ןיציבר יד ,בייוו ןייז
 ַא ריא ןבעג וצ יבַא ,טלעג טימ ןומטמ ַא ןטסָאק טזָאלעג ךיז טָאה רעריא
 ַא ,עקידוועריר ַא .טכַאלעגסױא ,טרסומעג ןריא ןַאמ םעד טָאה ,ןדמל ַא ןַאמ
 -וצ ,בוטש ןיא ךיז ייב קידנציז ,יז טָאה ,ּפָאק רעשליבסנַאמ ַא ,עטקישעג
 תונעט עשירחוס ,תונובשח עלַא ןענַאטשרַאפ ,סהרות-ןיד עלַא וצ ךיז טרעהעג
 ןופ ,תורשּפ עטיירג ךיז ייב טעברַאעגסיוא וליפַא טָאה יז ןוא ,םיכוסכס ןוא
 ןכַאז עכלעזַא ףיוא ךיז טָאה יז .ןדירפוצ ןייז ןלָאז םידדצ עדייב עכלעוו
 -עג יז טָאה ,ענעדיי ַא ,ןָאט טנָאקעג טשינרָאג טָאה יז רעבָא .ןענַאטשרַאפ
 רעד ןוא .ןַאמ םוצ ןרעהעג הרות ןוא לדנַאה ,ךיק ןיא ןציז ףרַאד ,טסואוו
 טָאה ןדנ םעד .הרות ןייז ןוא טָאג -- ןכַאז ייוצ טנעקעג רָאנ טָאה ןַאמ
 ,טיונ ,תולד ַא ןעװעג זיא בוטש ןיא ןסעגעגפיוא טַאהעג גנַאל ןיוש ןעמ
 -רעבירַא רעווש ןעוועג רעטכָאט רעשידיגנ רעקילָאמַא רעד רַאפ זיא סָאװ
 טלָאװעג טשינ טָאה טָאטש רעטלַא רעד ףיוא זיוה ןופ טריוו רעד .ןגָארטוצ
 טימ ןגיטשעג ,שזדָאל ןיא טנערבעג ןבָאה תוריד ,טלעג-הריד טימ ןטרַאװ
 גנוניואוו רעסיורג רעד ןופ סױרַא טזומעג טָאה עקסָאנ 'ר ןוא ,גָאס ןדעי
 -עמלַאב ןשיוצ טולַאב ןפיוא לזייה ןיילק ַא ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא טָאטש ןיא
 .טײלעמערָא ןוא סעכָאל

 יז ,טגָאלקעג ,טנייוועג טָאה ,רעטכָאט עשידיגנ עקילָאמַא יד ,בייוו ןייז
 ןעניואו לָאז יז זַא ,קנַאדעג םעד טימ ןבעלנייא טנאקעג טשינ ךיז טָאה
 .םינכש יד וצ ,תולד םוצ ןעניואוועגוצ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז ,טולַאב ןפיוא
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 ןיא טרעטשעג טשינ םיא טָאה רענייק .החונמ ןענופעג ָאד טָאה עקסָאנ 'ר

 -9ג ןבָאה רענעמ יד .הרות ןייז ןענרעל ןוא טָאג ןעניד וצ סַאג רעמערָא רעד

 "עג טשינ תולאש ןייק ןוא טכָאקעג שיילפ ןטלעז ןבָאה רעבייוו יד .טעברַא

 טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ,ןטכָאשעג טשינ תופוע ןייק ייז ןבָאה ךיוא ,טכַאמ

 ןּפָארט-סטולב ַא ףיוא הלאש ַא ןגערפ ןעמוקעגניירַא רעבייוו עמערָא ןענעז

 ַא ןגעװ ןיד א ןגערפ ןעמוקעג דיי ַא זיא לָאמ וצ לָאמ ןופ .ייא ןַא ןיא

 .'רעטנוא רעטסיימ ַא ןעמוקעגניײרַא לָאמַא ָאי ןיוש זיא רעמָאט .טײצרָאי

 טמענ רע סָאװ ,לגניירעל ַא טימ טקַארטנָאק ןקידשדוק-ןושל ַא ןביירשוצ

 .סנשָארג טלָאצַאב ןעקסָאנ 'ר רע טָאה ,רָאי יירד ףיוא רעל רעד ףיוא וצ

 ,טקוקעג טשינ טלעג םעד ףיוא וליפַא טָאה עקסָאנ 'ר

 טשינ ,טגָאזעג רע טָאה -- ,שיט ןפיוא רעדינַא ,לחומ טייז ,טגייל ---

 ,ןגיוא יד קידנביוהפיוא

 תועבטמ יד לָאז יז ,סנייז בייוו סָאד ןפור טקישעג רע טָאה םעדכָאנ ךיילג

 .ןרירוצוצ ךיז טלעג וצ טַאהעג ארומ רָאג טָאה רע .ןעמענוצ

 לכיט סַאנ ַא טימ קידנעטש טעמכ ,עקנַארק ַא ,עטרעטיברַאפ ַא ,ןיציבר יד

 שיט ןופ טרַאשעגּפָארַא לקע טימ טָאה ,ּפָאק ןקידקיטייװ םעד ןדנובעגמורַא

 ,סיפ יד רַאפ םיא ייז ןפרָאװעג ןוא סרענעצ עשינצבק עבָארג עכעלטע יד

 ןזיּפש ךיא לעװ טימרעד ,הטוש --- ,טלדיזעג םיא יז טָאה --- ,ןלטב --

 ? רעדניק יד

 -רעל רָאנ ןעמ ןָאק הרות זַא ,טסואוועג טָאה רע ,טרעפטנעעג טשינ טָאה רע

 ןטלַאה ליוו ןעמ ןעוו ,ןסע ןעמ ףרַאד ץלַאז טימ טיורב ,טײקמערָא ןיא ןענ

 טָאה רע .ןעגנערברַאפ טײקמערָא ןיא ןוא ןפָאלש דרע רעד ףיוא ,הרות יד |

 ַא יװ רעמ טשינ זיא ,ּפָא טבעל ןעמ סָאװ ,טלעוו עצנַאג יד זַא ,טסואוועג

 סָאװ ןוא .ןקיביײא ןוא ןסיורג םעד ,ןבעל ןרעדנַא םעד וצ זיוהרָאפ ַא ,עלייוו

 וצ טָאה רע ? סיוא טעז זיוהרָאפ ַא טעמורַא יו ,דיישרעטנוא ןַא ןעד .זיא

 בילוצ זַא ,טסואוועג טָאה רע םערָאװ .טַאהעג טשינ תונעט ןייק בייוו ןייז

 ןָאטעגנײרַא ייז ןענעז ,רעבייוו יד ,הרות ןייק טשינ ןענרעל ייז סָאװ ,םעד

 הבהאב ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא ,רקיע םעד טשינ ןעעז ייז ןוא טלעוו רעד ןיא

 ןייק .םיא ןופ טכַאמעג קזוח ,טכַאלעגסיוא ,טלדיזעג םיא טָאה יז סָאװ ,ץלַא

 -עג רעקידנרָאצ ְךָאנ ריא טָאה סָאד .טרעפטנעעג טשינ רע טָאה טרָאװ ןייא

 ,טכַאמ

 -- ,עירעטסיה ןיא ןגירשעג יז טָאה -- !הטוש ,שטָאכ רעפטנע ---

 ! הזבמ ךיד ךָאד ןיב'כ

 ןייז לָאז סע ידכ ,ןייז הזבמ םיא לָאז יז ,טלָאװעג ,ןגיוושעג טָאה רע

 ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,טלעוו רעד ףיוא דניז ענייז רַאפ שינעמוקּפָא ןַא

 םיא ףיוא טרַאװ סע סָאװרַאפ ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טכירעגנייא ןעזעג

 ןיוש טָאה בייו סָאד זַא ..רעקידנרעקַאלּפ ןוא רעסיורג ַא ,םונהיג רעד

 ,בוטש ןיא ךיז וצ ןיירַא רע זיא ,םיא ןעלדיז וצ טַאהעג טשינ תוחוכ ןייק רעמ

 ןיד ַא ףיוא ריט יד טלטייקרַאפ טָאה רע .םירפס טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ
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 ןבירשעג ןוא םירפס ענעדנובעג-קַאז עסיורג יד ןיא ךיז טפיטרַאפ ,עלעטייק
 עלַא .םירפס ענעסירעצ יד ןופ תונוילג עלַא ףיוא הרות רעד וצ םישוריּפ
 עטכידעג עניילק ענייז טימ ןבירשרַאפ ןעוועג ןטייז יד ןיא ןענעז רעטעלב
 יבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,תובית-ישאר ןוא םיזמר טימ לופ ,תויתוא
 | ,ןייטשרַאפ וצ ייז ּפָאק םענרעזייא ןַא

 ,לךיילק ַא בילוצ טנייוועג ןבָאה רעדניק יד .תולד ַא ןעוועג זיא בוטש ןיא
 זַא ,ןגירשעג ,תובוח רַאפ ריט יד ןסירעגּפָא ןבָאה רעמערק יד ,ךיש רָאּפ ַא
 .ןעזעג טשינ ,טרעהעג טשינ טָאה עקסָאנ 'ר .ןגרָאב טשינ רעמ ןלעוװ ייז
 ןייז ןוא טָאג טימ זיולב ןעוועג ,לביטש ןייז ןיא טלטייקרַאפ ןסעזעג זיא רע
 ץוח ַא ,בוטש ןייז ןופ ןײגסױרַא טשינ לָאמנייק טגעלפ רע .הרות רעסיורג
 ןופ .ןעלבוט ךיז הוקמ ןיא ןוא ןענװַאד םוצ לשרדמהיתיב םעניילק ןיא
 בייוו ןייז סָאװ ,עקיצנייא סָאד .טַאהעג טשינרָאג רע טָאה םענייז תונבר םעד
 םירוחב עשידיגנ טימ ןענרעל לָאז רע ,ןעוועג זיא ,טלעוּפעג םיא ייב טָאה
 וצ טקישעג ןרעג ןבָאה ,םידמול רַאפ ןיז ערעייז ןכַאמ ןליוו סָאװ ,ןדיי .הרות
 עטסערג יד סָאװ ,ןסיורג ַא ןדמל ַא רַאפ טמשעג טָאה רע ,םידימלת םיא
 טָאה יזנכשא שרעה םהרבא 'ר ךיוא ןוא .לכענק ןייז וצ טשינ ןעמוק םינבר
 םיא טימ ןעמַאזצ .ןעקסָאנ 'ר וצ טולַאב ןפיוא ןריאמ החמש ןייז טקישעג
 ,רעדירב סהלכ רעד ,סרעגָאװש עקיטפנוקוצ ענייז ןעגנַאגעג ךיוא ןענעז

 'ר ייב טַאהעג טשינ קשח ןייק ריאמ החמש טָאה גָאט ןטשרע ןיא דלַאב
 ,זָאנ רעד רַאפ ןריפ ,ןרַאנ םיא ןעמונעג ןוא ןענרעל וצ ןעקסָאנ

 ,ךעלטשּפ ענייז טימ ןעיײרשרַאפ ,ןעיירדרַאפ טוואורּפעג תליחת טָאה רע
 טינ טָאה עקסָאנ 'ר רָאנ .םידמלמ עקידרעירפ יד ייב ןָאט סע טגעלפ רע יו
 שילוּפ םעד ןופ ןטלַאהעג טשינ רע טָאה ,רעשילױּפ ַא שטָאכ .ןרעה טלָאװעג
 .םייבר יד ןופ ןוא תודיסח ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע יו טקנוּפ ,ןענרעל טרַא
 דייר לייוו ,טדערעג טשינ ללכב טָאה רע .טרָאװ ןייק טדערעג טשינ טָאה רע
 ןוא טָאג ןעניד וצ זיולב ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא ליומ סָאד ,דניז ַא ןענעז
 ןירעד ןעזעג טָאה רע .טשינ רע טָאה תודיסח ןופ ןטלַאהעג רעבָא .ןענרעל
 "עג טָאה ריאמ החמש רָאנ יװ .הרות רעד ןופ גנוגױנּפָא ,יירעייגקידייל
 זיא רעגייטש ןייז יװ .,ןעיירש ןוא ךעלטשּפ ןעיירד ,תודמול ןזייוו ןעמונ
 ,טלעטשעגּפָא עקסָאנ 'ר םיא טָאה ,ןעוועג

 -רעד ןעמ ףרַאד הרות יד -- ,ןסירעגרעביא רע טָאה -- ,ךיילג ,ךיילג ---
 ,ןעיירדרַאפ טשינ ,ךיילג ןעוועטנורג

 : ,טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה ריאמ החמש
 ןעיירד ןעמונעג רע טָאה --- ...ןגָאז ךָאד ןעמ ןָאק טסעומשעגקירוצ --

 .קירוצ

 --- ,ןסירעגרעביא רעדיוו עקסָאנ 'ר םיא טָאה -- ,תמא זיא הרות יד ---
 י .סנייא זיא תמא .קירוצ ןוא ןיה ןעמענ טשינ ןעמ ןָאק תמא ןוא

 ךמלמ םעיינ ןקיזָאדמעד ףיוא ןחמוא ןַא ןפרָאװעג ךיילג טָאה ריאמ החמש .
 וצ טשינרָאג ,דמערפ ,שירַאנ ןעועג םיא ןענעז דייר סדיי םעד .םענייז
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 עדליו עכלעזַא ךָאנ רע טָאה ,שזדָאל ןיא ןעוועג זיא רע טניז ,ןפיירגַאב
 .טרעהעג טשינ םענייק ןופ דייר

 עקיטפנוקוצ ענייז טמיורעגנייא ךיילג רע טָאה --- ,רעטיירדעצ ַא --
 טזָאל ןעמ סָאװ ,ףיורעד זיב ,םיא ןבעל ןסעזעג ןענעז סָאװ ,סרעגָאװש
 ,תונדמל ןייז ןזייווַאב טשינ םיא

 ,טשינ ןיוש רע טעװ ,ןעזרעד רע טָאה ,ןעקסָאנ 'ר םעד ןרַאּפשרעביא
 ארמג רעד ןיא ןקוקנײרַא טשינ רעבָא ,ןעיירדרַאפ טשינ ךיז טזָאל רענעי
 רעד זַא ,טּפַאכעג ךיילג קילב ןקנילפ ןייז טימ טָאה רע .םיא ייב ןעמ ןָאק

 ןצנוק עשידמלמ יד ףיוא סיוא טשינ ךיז ןָאק ,דמלמ ןייק טשינ זיא דיי

 רעוו ,ארמג רעד ןיא ןיירַא ָאי טקוק סע רעוו ,טקוקעג טשינ טָאה עקסָאנ 'ר
 רַאפ ךַאז ןייק טָאה רע זַא ןענרעל ןיא ןעוועג טפיטרַאפ ױזַא זיא רע .טשינ
 ןענרעל סָאד ןסייררעביא רָאג רע טגעלפ לָאמַא טימ .ןעזעג טשינ ןגיוא יד

 . ןיא סעקַאװטיל ייב יוװ רָאנ ,ןדיי עשיליוּפ ייב יו טשינ רָאג ,רסומ ןגָאז ןוא

 ןטרָאק לשעּפ ַא ןגױצעגסױרַא ףיורעד ךיילג טָאה ריאמ החמש .,תובישי יד
 םידימלת עקירעביא יד טלייטעגנייא קנואוו ןפיוא ןוא ענעשעק-ןזיוה רעד ןופ
 עטעװעלַאבעצ ,עטַאז ,םירוחב עשידיגנ סנטסרעמ ,םידימלת יד .שיט םייב
 ןשטנעמ םענעגייא ןַא טליפרעד םיא ןיא ןבָאה ,ןריאמ החמש ןופ ערעטלע ןוא

 ,ךעלעקניוו רעשזדָאל ענעטלַאהַאב ןיא ךיז טימ ןריפטימ ןעמונעג םיא ןוא
 רָאג ןבָאה ןעגנוי סרעטלַא םייח .גָאט ַא ןבעל טייחרעליטש ןָאק ןעמ ואוו

 ,טבעלעגּפָא
 טימ ,גָאט ןדעי טימ ןסקאוועג זיא טָאטש יד .טעילוהעג טָאה שזדָאל

 ןענעז רעדנעלסיוא .ןרעיומ ,ןעיוב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ .העש רעדעי
 ןענעז דנַאלשטיײיד ןופ ,רעײטשרָאפ-סלדנַאה ,עדנזייר ײלרעלַא ,טפָא ןעמוקעג
 רעקימעכ ןענעז דנַאלגנע ןופ .סרעטסיימ ,ןרעינישזניא ןעמוקעג רדסכ
 -ַאצַאק ,םירחוס עסיורג ןבָאה דנַאלסור ןופ .רענעכייצרעטסומ .,ןעמוקעגנָא
 ענעריקַאל עצרוק רעביא ןזיוה עטיירב ןיא ןוא סעטָאּפַאק עיולב ןיא סעּפ
 ,ןרָאשזַאיָאװ עשידיי .טעילוהעג ןוא טלדנַאהעג ןוא רעהַא ןגיוצעג ,לוויטש

 ךיז ןבָאה סעקַאילוה ,רעלציוו ,ןעגנוי עכעליירפ ,ןטנעגַא ,ןרענָאיסימָאק
 ןָאטנָא ןעמונעג ןבָאה טיילעגנוי רעשזדָאל .טָאטש ןיא טצעזַאב רעמ סָאװ
 -ליּפש ,ןטערַאבַאק ,ןענַארָאטסער .דרעב יד ןלָאגּפָא ,רעדיילק עשיאיוג ךיז
 ,טסעג טימ ןעוועג לופ ןענעז ןוא עיינ לָאמ עלַא טנפעעג ךיז ןבָאה רעזייה
 -עג ןוא טָאטשידלָאג עיינ יד טקעמשעגנָא ןבָאה סנירעצנעט עשירַאגנוא
 ןגיוצעג ןבָאה ןקריצ ,סעּפורט עקידנרעדנַאװ .ןעגנערברַאפ ָאד ןעמוק
 ייַפָא ,עטמאַאב עשיסור .טסעּפַאדוב ןוא ןילרעב ,גרוברעטעּפ ,עשרַאװ ןופ
 טעילוהעג ,טרוכישעג ,תוריבע ףיוא טפיוקרַאפ ,רַאבַאכ ןעמונעג ןבָאה ןריצ
 ,טצנַאטעג ,ןעגנוזעג ןעקנורטעג טָאה שזדָאל .טלעג טימ ךיז ןפרָאװעג ןוא

 עג ןוא רעזייה עכעליירפ יד ןיא טקידניזעג ,סרעטַאעט יד ןיא טרידָאלּפַא

 ןיפ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ןענעז ןדיי עשידיגנ-שידיסח .,ןטרָאק ןיא טליּפש

 ערשכ יד ןיא טּפָא ןייג ןעמונעג ןבָאה ןדיי עשיטַאבעלַאב .תורקפה רעד
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 עטעפ ןעגנַאלרעד סעקלומרַאי ענעדייז טימ סרענלעק ואוו ,ןענַארָאטסער

 -עג לכיימש ַא טימ וצ ןגָארט סעקרענלעק עקישיילפ ןוא סעקלָאּפ ענעזדנעג

 עשירעייגקידייל ,ךעלטיילעגנוי עשידיסח .ריב קימיוש ןוא סעברַא עטנקירט

 ןיא ךעלביטש-םידיסח יד ןיא טליּפשעג הבנגב ןבָאה ,ךעלמעדייא-טסעק

 ,ליומ ןיא ןעמונעג טשינ הרות טרָאװ ןייק ,ןטרָאק

 ןענעז ןעגנולעטשַאב יד ,עטוג ןעוועג ןענעז טָאטש ןיא ןטפעשעג יד

 טוג ןבעגעג ,ןעגנודעג טשינ ךיז ןבָאה םירחוס עשיסור עטיירב יד ,ןסקאוועג

 רעטעברַא יד ןבָאה ןטַאטשקרעװ יד ןיא ןוא ןקירבַאפ יד ןיא .ןענידרַאפ וצ

 ףגָאלשעגסױרַא ךיז תוחוכ יד ןופ ,סייררעביא ןָא טעברַאעג

 -לֵא עקיצנַאלג יד ןיא םירוחב-ןתח ןוא ךעלגניי עשידיגנ יד ךיוא ןוא

 יד טימ ןוא ךעלעוויטש ענעזמעג יד ןיא ,ךעלעקטָאּפַאק עטקַאהעג ענעגַאּפ

 ,גָאט ןטוג ַא טבעלעג ןבָאה ,סענעשעק יד ןיא סרעגייז עשינתח ענעדלָאג עבָארג

 -עג ןסעגעג ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג ייז ןבָאה רעזייה עשידיי ענעטלַאהַאב ןיא

 -סּפענש טכַאמעג ,ןכָאװ רעד ןיא ךעלזדנעג ענעטָארבעג ,ךעלצעלּפ עטנקירט

 ,ךעלדיימ-טסניד יד טימ טפַאשטנַאקַאב עטנעָאנ ַא וליפַא טּפַאכעג ןוא ךעל

 ,שיט םוצ טגנַאלרעד ןבָאה סָאװ

 -עג טָאה ךעלמירוחב עשידיגנ עקיזָאדיד ייב גלָאפרעד ןטסערג םעד

 סיז ןקַאבעג ,םליש רעד ,רעקעב ַא ןעוועג זיא רע .?רעקָארס; םליש טַאה

 -רַאפ ַא טימ סַאג רעד רעביא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא קידנעטש ןוא סקעבעג

 עזיולב יד ןיא ןוא ּפָאק ןפיוא ץימרָאקש םענעריּפַאּפ ַא טימ ,דרָאב רעטלעמ

 טָאה יירעקעב רעד טימ רעבָא .ןביוא ןופ ןטק-תילט ַא טימ ןזיוהרעטנוא

 ןעמַאזוצ ןירעקעב יד בייוו ןייז ןָאטעג טָאה סָאד .ןעמונרַאפ קיניײיװ ךיז רע

 ןטפעשעג ערעסעב טַאהעג טָאה ןײלַא םליש .ןעגנוי יד ,ןלעזעג יד טימ

 ."רעקָארס; רעשזדָאל ,ַא ,רעליּפש-ןטרָאק ַא ןעוועג זיא רע

 רעביא קָאטש ןטשרע ןפיוא ,לזייה קיקָאטשניײא ןרעצליה ןגייא ןייז ןיא

 -ס ַא שיט םייב ןסעזעג םיא ייב קידנעטש ןענעז ,יירעקעב-ךעקעל רעד

 סיורג ןעמ טָאה טליּפשעג ,ןטרָאק ןיא טעקסַארטעג ןוא םירוחב עשידיסח

 -עגַּפָא טָאה ןײלַא סָאבעלַאב רעד .ןענואועג טָאה ןעמ זַא ןטלעז ןוא

 ,טליּפשרַאפ םיא ייב טָאה ןעמ רעמ סָאװ רעבָא .טלעג עצנאג סָאד ןענואוו

 רעטוג ַא ןעוועג זיא רֶע םערָאװ .טּפעלקעג םיא וצ ןעמ טָאה רעמ ץלַא

 טיורטעג קידנעטש טָאה רע ןוא ,רעלציוו ַא ,רעכעליירפ ַא ,םליש רעד ,דיי

 ךיז ױזַא יװ ,טנרעלעג זיולב יײז טָאה רע .ךעלמירוחב עשידיגנ יד טלעג

 ןעילעג ךיוא טָאה רע ."ץַארק, ַא ןכַאמ ןוא לדעלפוש סנטַאט םוצ ןּפַאכוצוצ

 -רעט עגנַאל ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןענעז סָאװ ,ךעלעסקעוו ףיוא טלעג

 ,ךעלקישטנַאמעגנוי ןרעוו ןלעװ ךעלמירוחב יד ןעוו ,טייצ רעד ףיוא ,ןענימ

 טימ סנדנ ערעייז ןופ ךעלעסקעוװ יד ןלָאצּפָא ןענעק ןוא ךעלמיטַאבעלַאב

 ןעוו ןוא טלָאװעג טָאה ןעמ ליפיוו טלעג ןבעגעג טָאה רע .טנעצָארּפ ךס ַא

 ,טלָאװעג טָאה ןעמ

 ןעגנַאהעג ןענעז טנעװ יד ףיוא ואוו ,רענייז בוטש רעסיורג רעד ןיא
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 ןוז ןייז סגנערב וניבא םהרבא ױזַא יװ ,רעדליב עטקירטשעגסיוא ךס ַא

 ךייט ןופ ןהשמ סױרַא טיצ רעטכָאט סהערּפ יו ,הדיקע רעד ףיוא קחצי

 ,םירצמ ןייק םילאמשי יד וצ ףסוי רעדורב רעייז ןפיוקרַאפ םיטבש יד יוװ ןוא

 ייּפַאּפ ןיא רעקעב םליש ןסעזעג זיא ןָא-ןביוא .טקַאּפעג ןעוועג דימת זיא

 טָאה רע ןוא ןזיוהרעטנוא עזיולב יד ןיא ןוא ּפָאק ןפיוא ץימרָאקש םענער

 יקנַאב ענעריּפַאּפ טימ ןפרָאװעג רדסכ טָאה רע ןטרָאק יד טרישַאט קנילפ

 "עג טקילעמרַאפ ןענעז סָאװ ,ךעלרעפניפ ןוא ךעלרעיירד ,ךעלברעק ,ןטָאנ

 טגנַאלרעד ןבָאה ,ןדיומ עקישיילפ ,ענייז רעטכעט יד .טנעה ענייז ןיא ןרָאװ

 -צעלּפ ,ןווירג ערַאד ,ךעלקיּפוּפ ,ךעלזדנעג ענעטָארבעג ,ןסייבוצוצ שיט םוצ

 יירעגנילק ַא ,ןסָאריּפַאּפ ןופ ךיור ַא .ריב רעשעלפ ןוא לדורטש ןכייוו .ךעל

 ,ןעיירשעג ,ןציו עקיטיידייוצ ,תומכח-ןטרָאק ,ךעלרמז עשידיסח ,טלעג ןופ

 .ליונק ןייא ןיא טכידעג טשימעג ךיז ןבָאה ןשינעטעברעביא ,ןעיירעגירק

 ,טנטייצַאב ןענערָאװ וצ ,ךַאװ רעד ףיוא לגניי ַא ןסעזעג זיא רעטצנעפ ןרַאפ

 .ןזייו ךיז טעװ רעליּפש ַא ןוז ַא ןופ עטַאט ַא ןעוו

 ,טסואועג קידנעטש ןיוש ןבָאה ,סעסקיש יד ,ךעלדיימ-טסניד ייווצ יד

 "יילק ןיא ,סע ןליוו סָאװ ,םירוחב יד ןופ ןצעמיא דוסב ןריפוצּפָארַא ױזַא יו

 ןוא קיּפמוד זיא סע ואוו ,לעמ קעז יד ןשיווצ ,רעלעק ןיא עלעביטש םענ

 .טכַאנייב ייס ,גָאטײב ייס רעטצניפ

 ןסעֹועגּפָא רעמ ןעוועג טסעג עטּפָא ָאד ןענעז םידימלת סעקסָאנ 'ר ןוא

 עּפמעט יד ,ןיז סרעטלַא םייח 'ר ,ןרעייז דמלמ םעד ייב יו רעקעב םעד ייב

 סָאװ ןקַאב עקיד יד ףיוא סעשטשירּפ-ערה-רצי יד טימ םירוחב עקישיילפ

 םליש םייב ךיז טנרעלעג טוג ןבָאה ,ךעלערעה עטשרע יד סױרַא ןיוש ןזָאל

 ןבָאה ייז ,לדעלפוש ןיא ןטַאט םייב "ץַארק; ַא ןכַאמ וצ ױזַא יו ?רעקָארס;

 יז .סדמלמ םעד רעדייא טּפַאכעגפיױא רעקנילפ ךס ַא ערעל סרעקעב םעד

 ,ןובשח ןָא ,טלייצעגמוא ןרעייז ןטַאט םעד ייב טגיל סָאװ ,טלעג ךס ַא ןבָאה

 עטקילעמרַאפ קידנעטש ענייז ןיא סע טזָאלעגרעביא ןוא רעקעב םוצ טכַארבעג

 יװ .ןעגנַאגעג טּפָא יז ןענעז לביטש-רעלעק ןרעטצניפ ןיא ךיוא ,טנעה

 ױזַא טקנוּפ .טליּפשרַאפ ץלַא ,ןטרָאק ןיא טַאהעג טשינ לזמ ןייק רָאג ןבָאה

 סרעקעב םליש טּפַאכעגפיוא ךיילג טָאה רע .ןענואוועג ריאמ החמש טָאה

 טוָאלעג טשינ ,ןיירַא טנעה יד ןיא ןעמונעג םיא ןוא ןליּפש םייב ךעלקיטש

 ןקיפיפ םעד טָאה "רעקָארס; םליש ,םיא טלגילקעגרעביא ,םיא ןופ ךיז

 "יא ןַא טימ יװ ,ךעלטנרָא םיא טימ טליּפשעג ןוא טצַאשעגּפָא ןױשרַאּפ

 ענייש ריאמ החמש טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא רָאנ .רעדורב ןטוג םענעג

 טנעצָארּפ ףיוא ןבעגעגקעװַא ייז ןוא ןענואועגנָא לבור טרעדנוה עכעלטע

 ייב לָאמַאכָאנ ןלָאז ייז ידכ ,סרעגָאװש עקיטפנוקוצ ענעגייא ענייז וצ עקַאט

 .ןליּפשרַאפ םיא

 ,טקרעמעג טשינ וליפַא ןוא תורמג יד ייב ןסעזעג זיא עקסָאנ 'ר ןוא

 פא רעמ זיא םלוע רעד .טלעפ סע רעװ ןוא ןעגרעל םייב ָאד זיא סע רעו

 ןטצעל ןיא ,קיטשרענָאד זיולב .ארמג רעד ייב יװ רעקעב םליש ייב ןסעזעג
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 םעד ןענרעלסיוא ךיז טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעו ,ןענרעל ךָאװ רעד ןופ גָאט
 ךעלגניי יד ןבָאה ,ןרעהרַאפ גָאטײב תבש סעטַאט ןלעװ רעמָאט ,רועיש
 טלָאװעג לָאמעלַא יװ טָאה ריאמ החמש .,ּפָאק ןגיילוצ ןוא ןענרעל ןעמונעג
 ,ןגירשעג טָאה רע ןוא ,םירבח יד ןשיווצ יוליע רעד ןייז ,עדנערג יד ןריפ
 םיא טָאה עקסָאנ 'ר רָאנ .ןעלמוטרַאפ ןוא ןעיירשוצרעביא ןעקסָאנ 'ר ידכ
 ,ןסירעגרעביא

 ןוא ---. לגניי ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,רועיש םעד ,ןסינ ,וד גָאז --
 ,ןייטשרַאפ וצ ייז ביג

 ןוא רעקינייב ,רעקיטיוה-ןיורב ַאזַא טקנוּפ ,לגניי-הוצמ-"רב ַא ,ןסינ
 ,דרָאב ַא וצ רָאנ םיא טלעפ סָאװ ,רענייז עטַאט רעד יװ רעקיגױא-ץרַאוש
 טשימעגפיוא טָאה ,הארוה הרומ םעד ףיוא ךעלנע ןצנַאגניא ןייז לָאז רע
 .ךעלגניי עלַא רַאפ רועיש םעד טגָאזעגרעביא ךיוה ןוא רָאלק ןוא ארמג יד

 טימ שיט ןרעטנוא ןענסינ ןסיוטשעג סעכ רַאפ טָאה ריאמ החמש
 ןעמ זַא יו ,סעכ ַאזַא ןיא טכַארבעגנײרַא טשינ םיא טָאה ךַאז ןייק .סיפ יד
 ,םיא רַאפ רעכעה ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 ףלע לטיּפַאק

 םיא טָאה ױזַא ןעקסָאנ 'ר טרַאנעג ןבָאה םידימלת יד יװ טקנוּפ
 עקסָאנ 'ר רָאנ .ןסינ לגניי-הוצמ-רב סָאד ,ןוז רענעגייא ןייז טרַאנעג
 ,ןופרעד טסואוועג טשינ טָאה

 -רַאפ םיא טָאה רע ,ןסינ ,רעטָאפ םעד טַאהעג ביל טשינ טָאה רע
 לחומ טנַאקעג טשינ םיא טָאה רע .םיא ףיוא האנש ַא ןגָארטעג ,טכַא
 טייג ענייז רעטומ יד סָאװ ,תוקחד ןיא בוטש יד קידנעטש טזָאל רע סָאװ ,ןייז
 -סעווש יד סָאװ ,ּפָאק םורַא לכיט סַאנ ַא טימ עטנייוורַאפ ַא םורַא קידנעטש
 ,ךיש רָאּפ ַא ,לדילק ַא רעביא ןגױא יד סיוא ךיז ןענייוו ענייז ךעלרעט
 ןבעל שילגניי ןגייא ןייז ןייז לחומ טנאקעג טשינ ךיוא םיא טָאה רע ןוא
 ןוא רסומ ,הרות ןופ קידנעטש רָאנ .דיירפ ןייק ןופ טשיגרָאג טסייוװ סָאװ
 ,הרוחש-הרמ

 ןעמוקעג ןוא ,ןעמוקעג לכש םוצ זיא ןסינ רָאנ יװ ,ןָא זייוודניק ןופ
 ,ךעלעגָאי ןיא ךָאנ ךיז ןליּפש ךעלגניי ערעדנַא ןעוו ,ירפ רע זיא לכש םוצ
 טָאה ןָא זייוודניק ןופ .בוטש ןופ ךָאי רערעװש רעד םיא ףיוא ןלַאפעג זיא
 ,רעטָאפ ןפיוא ךעלטרעווכעטש עריא ןוא ןצכערק סרעטומ רעד טרעהעג רע
 ךיז יז טָאה ,רעטכָאט עשידיגנ עטלטרעצעגסיוא ןַא ,עסַאלב ַא ,עלעדייא ןַא
 םעד ןַאמ ריא ייב טײקמערָא וצ ןעניואוועגוצ טנָאקעג טשינ ןפוא םושב
 זוונכש עמערָא יד ,ּפעט יד ,ךיק יד ןגָארטרַאפ טנאקעג טשינ טָאה יז ,ןלטב
 טמערַא עטסָארּפ סָאװ ,לרוג ןרעטיב ןצַאג םעד ,דייר עטסָארּפ ערעייז טימ
 תונעט טַאהעג טָאה יז .סנקור ערעייז ףיוא קידלודעג ױזַא ןגָארט רעבייוו
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 ,םעדייא ןטוג ַא ךָאנ ךיז ןגָאי ןייז בילוצ סָאװ ,ןריא רעטָאפ םוצ קידנעטש

 ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא טכַאמעג ךעלקילגמוא רעטכָאט ענעגייא ןַא רע טָאה

 טשינ גיוט סָאװ ,לזמ-םילש םעד ,ןַאמ ריא וצ תונעט טַאהעג יז טָאה רעמ ךָאנ

 םיא טָאה יז .טלעג ןופ ,ןשטנעמ ןופ טפילטנַא סָאװ ,ךַאז םוש ןייק וצ

 ןכַאמ ,םיא ןכַאלסיוא ,רעדניק ענעגייא יד רַאפ ןדערַאב טרעהעגפיוא טשינ

 ןופ ןגיוא יד ןיא טסואימרַאפ םיא יז טָאה טּפיוהרעביא .רעטכעלעג וצ םיא

 ,ןסינ ןוז םענעגייא ריא

 יּפש ַא טימ ןזיוועג יז טָאה --- ,רענייד עטַאט רעד ,רע טייג טָא ,ַאנ =

 .םילש רעד ,רע טייג טָא -- .ןריא ןַאמ םעד ףיוא רעגניפ ןשיטָאּפש ןקיצ

 | ..טנעוו עכיילג יד ףיוא טייג רע יװ ,ןָא רָאנ םיא קוק ,לזמ

 עמערָא יד ןופ תונעט יד וצ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה ןָא זייוודניק ןופ

 ןרעווש ןוא גרַאװנסע רַאפ ןענָאמ ןעמוק סָאװ ,סנירעציז-קרַאמ ןוא רעמערק

 ,ובש ןכַאמ לָאמ רעדעי ייב .ןגרָאב טשינ רעמ ןלעוװ ייז זַא ,תונמאנ ייב

 -עג וצ ןעמוקעג זיא ,לדיילק ַא ףיוא דניק ַא רַאפ ןעמענ ,טלעג"-הריד ןלָאצ

 טשינ ,טסואװעג טשינ ןופרעד טָאה רעטָאפ רעד רעבָא .תונעט ,ןענייוו

 ריט יד ןסָאלשרַאפ ,לביטש ןיא ךיז ייב ןסעזעג זיא רע .ןסיוו טלָאװעג

 הרות רעד ףיוא םישודיח ןבירשעג רעדָא טנרעלעג ןוא עלעטייק ןיד ַא ףיוא

 .ךעלעיתוא עקנישטניילק רעייז טימ
 ןסינ םעניילק םעד ףיוא ןלַאפעג זיא בוטש רעד ןופ לוע רעצנַאג רעד

 ןָא טייהדניק רעטסירפ רעד ןופ .בוטש ןיא ליבסנַאמ ןקיצנייא םעד ףיוא

 טזומעג טָאה רע .ןעלסקַא עלָאמש ענייז ףיוא ךָאי םעד ןגָארטעג רע טָאה

 ,טלעג יינספיוא לָאמעלַא ןטעב סרעטעפ עטכעלש רָאנ עכייר יד וצ ןייג

 ,עכָאלעמלַאב ַא ןפור ,ץלָאה טימ בוטש יד רעטניוו ןגרָאזַאב טזומעג טָאה רע

 ןּפַאלקוצ ,טנַאװ ַא ןיא קָאװשט ַא ןגָאלשנײרַא ,עילַאק סעּפע טרעוו סע ןעוו

 עדעי ןָאט ,טנַאװ ןופ רעמלַא ןַא ןקורּפָא ,ּפָארַא טלַאפ סָאװ ,לטערב ַא

 ןבוטש עמערָא ןיא ןכַאמ וצ ליפוזַא ָאד זיא סָאװ ,טעברַא עשיליבסנַאמ

 לופ ןעוועג זיא ןענרעל ןייז רעבָא ,טנרעלעג םיא טימ טָאה רעטָאפ רעד

 טשינ בוטש ןיא שטנעמ ןייק טגעלפ לָאמנייק ,הרוחש-הרמ ,טעמוא טימ

 לָאמניק .תולאש יד טימ רעבייו ענעסירעגּפָא יד רעסיוא ,ןעמוקניײרַא

 ןעװעג טשיפ דיירפ ןייק זיא לָאמנייק ,טרעהעג טשינ ךַאל ןייק ןעמ טָאה

 רעד ןופ ,הרות רעד ןופ טדערעג רָאנ דימת טָאה רעטָאפ רעד .בוטש ןיא

 ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ םילבה-לבה םעד ןופ ,טלעװו רעד ןופ טײקשירַאנ

 ןסירעגסיוא ץרַאה קיטש ַא טָאה רענייז ץפיז רעדעי .סנגינעגרַאפ ןוא

 -רעד םיא ןענרעל ןטימניא טפָא רע טָאה -- ,טָאג רַאפ ארומ בָאה ---

 ?ןסינ טסרעה -- ,טנָאמ

 ןוא םיתבש יד ןעוועג ןענעז געט"ןכָאװ יד ןיא יו רעקיטעמוא ךָאנ

 יד ןיא ןגָאז וצ טַאהעג עקסָאנ 'ר טָאה תוליפת רועיש ַא ןָא .םיבוט-םוי

 ריבעמ טָאה רע .ןענרעל וצ םירפס רועיש ַא ןָא ,םיבוט-םוי ןוא םיתבש

 עבָארג עטלַא ןיא טנװַאדעג ,רהוז טגָאזעג ,גנַאל ןהעש הרדס יד ןעוועג
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 עכעלנייועג יד ןיא יו רעגנעל ןענעז תוליפת יד עכלעוװ ןיא ,םירודיס
 -תיב ןרעביא טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה ,ןענסינ טימ זיולב ,ןילַא .םירודיס
 טימ טנרעלעג ,טגָאזעג ןוא ,ּפָאק ןרעביא טקעדעגרעביא תילט ןטימ ,שרדמה
 ,ץרַאה סָאד ןעגנַאגרַאפ זיא לגניי םעד .ןוגינ ןקירעיורט ןקידנסענייא ןַא
 ןוא טייקטסוּפ ,טייקידיל רעקידשרדמה:תיב רעד ןופ ןרָאװעג קיטעמוא
 ןוא ןגָאז סרעטָאפ םוצ ןעמונעג טשינ ףוס ןייק רָאג טָאה סע רָאנ ,טעמוא
 גָאט ןטימ ןיא טשרע ןענעװַאד ןטימ ןרעוװ קיטרַאפ טגעלפ רע .ןעמורב
 ןיוש ןפָאלשעג ןוא ןסעגעגּפָא טַאהעג גנַאל ןיוש ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,ןיוש
 ,גָאטימכָאנ

 טנַאקעג טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה בוטש ןיא ךעלדיימ יד טימ רעטומ יד
 סָאד .שודיק ןרעה ןָא ,ןסעגעגּפָא ןיילַא ןוא ןליבסנַאמ יד ףיוא ןטרַאװרעד

 סָאד .קיטעמוא ןעוועג זיא שיט םייב .טלַאק ,ןענַאטשרַאפ ןעוועג זיא ןסע
 בילבעג זיא'ס ,טַאהעג טשינ םעט ןייק טָאה רעטָאפ ןטימ זיולב ןסע עטעּפש

 -ץג ןענעז רעיורט טימ לופ ןוא קיטעמוא ױזַא טקנוּפ ,זדלַאה ןיא ןקעטש
 ןוא ,טמורבעג רָאנ ןעגנוזעג טשינ טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,תורימז יד ןעוו
 "יו ןיוש רע טָאה ,ךָאנרעד טשטנעבעג גנַאל ,ןסעגעגּפָא טָאה רע רָאנ יו
 ןעלמירד וצ ידכ ,גָאטיײב ךיז טגיילעג ןוא טנַאה רעד ןיא רפס ַא ןעמונעג רעד
 ,זיא ןיד רעד יו ,תבש ןיא

 ,וצ ךיז גייל ,טנַאה ןיא רפס ַא םענ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןסינ --
 .ןפָאלש דיי ַא ףרַאד תבש

 טיא טסַאהעג .ןסינ ,םענייז רעטָאפ םעד טַאהעג טנייפ טָאה רע ןוא
 "נעטש יד רַאפ .טעמוא םעד רַאפ ,ךעלרעטסעווש יד רַאפ ,רעטומ רעד רַאפ
 ןייז רַאפ ,םיבוטיםוי עטרעטשרַאפ יד רַאפ .ןצכערק ןוא ןענייוועג עקיד
 טַאהעג טנייפ רע טָאה רעטָאפ ןטימ ןעמַאוװצ .ןבעל םערָא שילגניי ץנַאג
 רסומ טימ לופ ןענעז סָאװ ,ןייּפ ןופ קידנעטש ןדער סָאװ ,ענייז םירפס יד
 טשינרָאג ,טיירדרַאפ ,רעווש זיא סָאװ ,ענייז הרות יד ;הרוחש-הרמ ןוא
 זיא סע זַא ,ליפזַא ָאד ןענעז סָאװ ,תוליפת יד ; ריא ןופ ןכירקוצסיורַא

 ,עצנַאג סָאד טייקשידיי סָאד ;ןרעוו וצ יירפ טשינ ןייז ןופ לָאמנייק רָאג
 ןייק רָאג טזָאל ןוא םיבוט םישעמ ןוא תווצמ טימ טרעװשַאב ,טקירד סָאװ
 סרעטָאפ םעד ,טָאג ןייז טסַאהעג רע טָאה םעלַא ןופ רעמ ןוא ; טשינ החונמ
 סָאװ ,ןקידרטונוםקונ םעד ,ןקידתונמחרבמוא םעד ,ןעמַאזיורג םעד ,טָאג
 ןטסַאפ ,םיא וצ ןענעװַאד ,ןעניד םיא לָאז רע קר ןשטנעמ ןופ טגנַאלרַאפ
 ןעניז ןיא ןיילַא ךיז טשינרָאג ,הרות ןייז ןענרעל ,ןבָאה ארומ ,ךיז ןקינייּפ
 ךיז לָאז ןעמ ליפיוו ; םיא רַאפ ץלַא רָאנ ,ןבָאה טשינ ןליוו ןייק רָאג ,ןבָאה
 טשינ ץלַא רע זיא ,קינייװ ךָאנ ץלַא םיא זיא ,םיא רַאפ ןייז שפנ-רסומ טשינ
 ..טרעטַאמ ןוא טנערב ,טָארב ,רע טּפָארטש סעכ רַאפ ןוא טקידירפַאב

 זיא ,ךיז רַאפ ליפוזַא טגנַאלרַאפ סָאװ ,טסואוועג ןסינ טָאה ,טָאג בילוצ
 ,קנַארק רעטומ יד זיא םיא בילוצ ,רעטצניפ ןוא םערָא בוטש ןיא ייז ייב
 -רַאפ ןייא ןיא קידנעטש ,ןסינ ,ןײלַא רע טייג ,ךיש ןָא רעטסעווש יד ןעייג
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 זיא םיא בילוצ ;ךעלעוויטש עטיירדעגסיוא ןיא דימת ,עלעקטָאּפַאק טעטַאל
 -הרמ ,גרָאז קידנעטש רָאנ ,טונימ עיירפ ןייק ,דיירפ ןייק ָאטשינ בוטש ןיא
 יו רעמ ליפ םיא טסַאהעג ,טָאג טַאהעג טנייפ טָאה רע ןוא ,ןצפיז ןוא הרוחש
 ןסירעג ,ןענעװַאד ןיא טּפיהעגרעביא םיא רע טָאה סעכ רַאפ .רעטָאפ םעד
 ,טקיבלימ ןסעגעג ,עכריק רעד ןופ םלצ ןפיוא טקוקעג ,תבש םוא ריּפַאּפ
 םיתינעת ןייק טסַאפעג טשינ ,סקישיילפ ךָאנ העש סקעז ןייק קידנטרַאװ טשינ
 רעלדנעה:עטַאמש םעד עלעווייפ ייב ךעלכיב עשיסרוקיּפַא טנעיילעג ןוא
 ,בוטש ןיא

 ןיוש טָאטש קע ןיא טניואוועג טָאה רעלדנעה-עטַאמש רעד עלעווייפ
 ןעוועג רעבירג ןענעז םענייז ףיוה ןסיורג םעד ףיוא .רעדלעפ יד ייב טרַאה
 טצַארקעג ןוא טריטרָאס ןוא ןסעזעג ןענעז ךעלדיימ עכלעוו ןיא ,ןבָארגעגסיוא
 -עג רדסכ טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,סעטַאמש קעּפ עקיזיר םעק ענרעזייא טימ
 עלעווייפ טָאה ,ןשַאװעג ןוא טקינײרעג ,סעטַאמש יד טָא ,ןריפ וצ טכַארב
 ןבָאה סָאװ ,וקירבַאפ עקיליב ןיא קירוצ טפיוקרַאפ רעלדנעה-עטַאמש רעד
 ןענעז טנעה סעלעווייפ יװ טקנוּפ רעבָא .טכַאמעג ןֹרַאג ןטכעלש ןופרעד

 "עגנייא ןעוועג דימת ּפָאק ןייז זיא ױזַא ,סעטַאמש ןיא טקנוטעגנייא ןעוועג
 ַא ,רעקיסקיוװעג ןיילק א .גנורעלקפיוא ןיא ןוא תוסרוקיּפא ןיא טקנוט
 עטביוטשרַאפ ןוא עטלזיירקעג יד ףיוא לשוילעּפַאק טסטעפרַאפ ַא טימ ,רעלענש

 ןטשטיינקעצ-ךעליײרפ ןופ סױרַא ןקוק סָאװ ,ןגיוא עקיצנַאלג טימ ,רָאה

 ,לדרעב ןטלזיירקעג ןיא םעדעפ ןוא ןטיוצ ךעלקיטש טימ ,םינּפ ןקיבױטש

 טָאה ,םירחוס ,סעלָאגעלַאב ,סנירָאטעברַא ,סעטַאמש יד טימ רענעמונרַאפ ַא
 זיא סע רָאנ ןעוו ,טייוו ןליימ ןפיול ףיוא ,גונעג טייצ ןענופעג קידנעטש רע
 ,רפס שיסרוקיּפַא יינ ַא ןעמוקעגנָא

 ןפרָאוועגנָא ,רעטכעט טימ לופ זיא סָאװ ,רענייז הריד רעסיורג רעד ןיא
 טנעװו עטלײשעגּפָא עלַא ייב ןענעז ,טנַאװעגטעב ,ךעלעסקעוו ,ןֹריּפַאּפ טימ
 טשינרָאג זיא רע סָאװ ,םירפס ןוא רעכיב טימ סרעמלַא עלופ ןענַאטשעג
 -עג ךיז ןבָאה ייז ,ייז ףיוא ןגעמרַאפ ַא קידנבעגסיוא ,ןפיוק ןרָאװעג דימ
 יײס .סעצילָאּפ ,סרעמלַא ,סעפַאש ,ןשיט עלַא רעביא ,רעכיב יד ,טרעגלַאװ
 ענעסקאוועצ יד ,ענייז רעטכעט יד ייס ,ענעדיי עמורפ יד ,סנייז בייוו סָאד
 טלָאװעג טשינ ,טנערברַאפ ,טרעדיילשעג ,ןפרָאװעג רעכיב יד ןבָאה ,ןדיומ
 סָאװ ,ןײלַא ןעלווייפ ןדייל טנאקעג טשינ ןבָאה ייז יו טקנוּפ ,ןדייל ייז
 רעמ ייז טָאה ןוא ןעמַאמ יד ןוא ןטַאט םעד ןײרַא רעכיב יד ןיא טגייל
 ,רעדניק ןוא בייוו יו ,בוטש יד יו ביל

 טָאה רעמ ץלַא ,טרעדײלשעגסױרַא רעכיב יד ןבָאה ייז רעמ סָאװ רעבָא
 ןייטש טזָאלעג רע טָאה ,ןטפעשעג עטסעב יד ןטימ ןיא .טפיוקעג לווייפ ייז
 ,רעטביוטשרַאפ ַא ,רעטעמכַאיעצ ַא ןפיול ךיז ןזָאלעג ןוא ןשטנעמ ענייז
 ,ןבעגעגנסיוואוצ םיא טָאה רעגערטנקַאּפ ַא רָאנ יו ,לדרעב ןיא ןטיוצ יד טימ
 םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד ,רפס-הלכשה יינ ַא ,לקיטנַא ןַא סעּפע טָאה רע זַא
 ,טנעה יד טימ טָאה רע ןעוו ,סױרַא םינּפ ןטביוטשרַאפ םעד ןופ ןטכיולעג
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 ,םירפס עשיסרוקיּפַא יד ןופ ךעלטעלב יד טעלגעג ,סעטַאמש יד ןופ עצרַאװש
 ,טָאטש קע ןיא ןפיול טנָאקעג ,טייצ ןענופעג קידנעטש רע טָאה ױזַא טקנופ
 רדמה תיב ןופ םיא ןעיצוצסױרַא ,רוחב ןשידיסח ַא ןדערוצרעביא ידכ
 ,הלכשה ןוא תוסרוקיּפא ענעגייא ןייז םיא ןיא ןצנאלפנייא ןוא

 וליפַא ןוא ,תואגח יד ןיא ,םיבוט-םוי ןוא םיתבש יד ןיא ,ןטנװָא יד ןיא
 =ירוחב עשידיסח ןסעזעג םיא ייב קידנעטש ןענעז ךָאװ רעד ןטימ ןיא
 -תיב ןופ ,לביטש וצ לביטש ןופ .רעכיב ענהפירט יד טנעיילעג הבנגב ןוא
 יז ןדערוצ ,םירוחב ןגירקניירַא ,ןײג רע טגעלפ שרדמה-תיב וצ שרדמה
 ןגעלעג ןעמַאזוצ ןענעז סָאװ ,ןסיוו ןוא הרות טימ טישעג יז טרעלקעגפיוא
 ,שילעּפַאק ןטרַאה ןטעװעצלָאמשרַאפ םעד רעטניה ,ּפָאק ןטלזיירקעצ ןייז ןיא
 ןיא ךיז ייב געט ןסע וצ ייז ןבעגעג ,טלעג ןבעגעג םירוחב יד טָאה רע
 יבַא ןבעגעגקעװַא ךיז ןופ דמעה סָאד ,ןקיטכענרעביא ייז טזָאלעג ,בוטש
 ,םיסרוקיּפַא רַאפ ייז ןכַאמ ,טָאג ןגעק ןצעהפיוא ייז לָאז רע

 סעטַאמש יד ייב ףיוה ןפיוא ןייטשנייא קיאור טנעקעג טשינ טָאה רע
 סָאװ ,ענייז םירוחב יד וצ קילב ַא טּפַאכעג ןוא ןפָאלעגנײרַא עלייוו עלַא ןוא
 ,רעכיב עקידנרעלקפיוא ןוא עשיסרוקיּפַא יד רעביא טפיטרַאפ ןציז

 -- האנה טימ טגערפעגרעביא רע טָאה -- ?טסנרעל ?טסנעייל --
 ...ליואוו ,טוג

 ןלָאז יז ,רעטכעט יד ,בייוו סָאד ןפורעג רע טָאה ,גונעת סיורג ןופ
 יד ייס ,סנייז בייוו סָאד ייס .ןסייבוצוצ סעּפע ,ייט זָאלג ַא ןבעג רוחב םעד
 ןיילַא רע זיא ,ןלעפַאב סלווייפ ןגלָאפ וצ טלייאעג טשינ ךיז ןבָאה רעטכעט
 טגנַאלרעד ןוא ץלַאמש טימ טיורב ,ןגָארט וצ ייט טגנערבעג ,ךיק ןיא ןיײרַא
 ןעמורפ ַא ןענידַאב רעבייו עמורפ יו ,החמש ַאזַא טימ ענייז םירוחב יד
 ,הרות טנרעל סָאװ ,רעסע-גָאט ַא רוחב

 םירוחב ענייז עלַא טימ ןצעזקעװַא ךיז ןיילַא רָאג רע טגעלפ לָאמ ךס ַא
 "יפ ייז טרעלקעגפיוא ,םירפס ערעווש יד ייז טימ טנרעלעג ןוא שיט םייב
 -ןצַארק ,ןוגינ-ארמג ַא טימ ,ןגיוא עקידנטכייל טימ ,תוטיש ,קרעוװ עשיּפָאזָאל
 טָאה ,ןטיוצ טימ לופ דימת זיא סָאװ ,לדרעב סָאד טייקטפיטרַאפ ןיא קיד
 דיגמ ַא יו ,רעייפ ןוא ןערב ַאזַא טימ תוסרוקיּפא םירוחב יד רַאפ טגָאזעג רע
 ןיא .םירוחב טימ לופ ןעוועג ענייז ןבוטש יד ןענעז םיתבש יד ןיא ,השרד ַא
 ןענעז ,סעקלומרַאי ןוא ןעלטיה ענעטעמַאס יד ןיא ,סעטָאּפַאק ענעדייז יד
 ,ייט עקידתבש ןעקנורטעג ,טנלָאשט ןסעגעג ,שיט ןסיורג ןייז ייב ןסעזעג יז
 ןכָאק טלָאװעג ןבָאה רעטכעט יד טשינ ,סלווייפ בייוו סָאד טשינ םערָאװ
 ,טודרוס ןטעװעצלָאמשרַאפ םעד ןיא עלעווייפ ןסעזעג זיא ןָא-ןביוא .תבש םוא
 סױרַא םינּפ ןטשטיינקרַאפ ןופ ןגיוא יד טימ טצילבעג ,לדרעב סָאד ךיז טעלגעג
 -עג ,קיטַאמעטַאמ ןוא עיּפָאזָאליפ טנרעלעג ,םירמאמ טגָאזעג ,טנרעלעג ןוא

 ,קיטירק-לביב ןוא עיפַארגָאעג ,עימָאנָארטסַא ןוא עטכיש
 יד טכַאמעג רָאלק ,ך"נת ןיא ןלעטש ערעווש טשטייטעגסיוא טָאה רע

 ,טעברַא ןוא הלכשה ,גנודליב וצ טדערעגוצ ,עיגילער ןופ טכַאלעגּפָא ,ארמג
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 יינספיוא לָאמעלַא רע טָאה -- רעדניק ,טעברַא ןוא לכש ,גנודליב רָאנ ---

 ,טנָאמרעד

 "קילג ןעוועג רע זיא ,ןשטנעמ ןעיינ ַא ןגירקעגנירַא רע טָאה רעמָאט

 קידנקוררַאפ .תחנ ןופ ןלָאװקעג ןבָאה לדרעב ןייז ןופ ךעלעזיירק עלַא ,ךעל

 רַאפ ,בייו םענעגייא םעד רַאפ ןריט יד קידנרַאּפשרַאפ ,ךעלגנעהרָאפ יד

 טרעכיוררַאפ טנלָאשט ןקידתבש ןכָאנ רע טָאה ,טַאהעג ארומ טָאה רע רעכלעוו

 .ןסָאריּפַאּפ טלייטעגנייא ןעמעלַא ןוא רַאגיצ ַא

 ךָאנ ךיז ןבָאה לייט .תבש ןיא ןרעכיור טלָאװעג ךיילג ןבָאה עלַא טשינ

 עקידסיעכהלדוצ טזָאלעג ,טרעכיוררַאפ ןבָאה ערעדנַא רעבָא .טלקנעוװקעג

 .ףױרַא רעטכייל עקידתבש יד ףיוא ךיילג זָאנ רעד ךרוד ךיור ךעלכעליונק

 ,תחנ ןופ ןלָאװקעג םינּפ קירָאה ןייז ןופ ןשטיינק עלַא ןבָאה ןעלעווייפ ייב

 רע זַא ,רעכיז ןעוװעג ןיוש רע זיא ייז טימ ,רערעכיור יד ףיוא קידנקוק

 ,םיא וצ ןרעהעג ייז זַא ,טעװעטַארעג ייז טָאה

 ןסעזעגּפָא סהארוה הרומ םעד ןסינ ךיוא זיא םירוחב עלַא יד ןשיוװצ

 ענייז רעכיב יד ןעגנולשעג ןוא רעלדנעה-עטַאמש םעד ןעלווייפ ייב געט ענייז

 .ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא

 םעד ןיא ןעזרעד עלעווייפ טָאה ,ליכשמ ַא ןופ גיוא טינעג ןייז טימ/

 זַא ,סעּפע טרעטשינ ןוא טכוז רע זַא ,טייקיאורמוא ןַא לגניי סנייד רעטולַאב

 רע .ךיז וצ ןגױצעגנײרַא םיא טָאה רע ןוא ,בוטש רעד ןופ ךיז טסייר רע

 זַא טימ ךיז טָאה רוחב-הוצמ'רב רעד .טַאהעג טשינ תועט ןייק טָאה

 רעקירעגנוה ַא יוװ ,זיוה ןיא םיא ייב רעכיב יד ףיוא ןפרָאװעג טייקיטשרוד

 עקידשדוק-ןושל יד ןעגנולשעג טָאה רע ףייב א ףיוא ךיז טפרַאװ טנוה

 !ןעזרעד ךיילג טָאה רע ,ןפלָאהעג םיא טָאה עלעווייפ ןוא ,םירפס-הלכשה

 סױרַא ךָאנ םיא טגָאז ןעמ רעדייא זַא ,ּפָאק םענעפָא ןַא טָאה רעניילק רעד זַא

 ,בוט"ןבא ןַא יװ ןטלַאהעג םיא טָאה רע ןוא .ןעצ ןיוש רע טּפַאכ ,טרָאװ ַא

 "נואוַאב ןוא טדערעג םיא טימ ןהעש ,טרעלקעגפיוא ,טנרעלעג םיא טָאה רע

 .םיא טרעד
 ! טסרעה ,ריד רַאּפ לטב רעוו'כ --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ןסינ --

 טוט םיא םורַא סָאװ ,טסואוועג טשינ ,קידנעטש יו ,טָאה רעטָאפ ןייז

 טשינ רע טָאה ,טלעװ רעד ןופ רענעוטעגסיוא ןַא ,רעטכַארטרַאפ ַא ,ךיז

 עצנַאג ףיוא טדניוושרַאפ רע יװ ,םיא ןופ דמערפ זיא ןוז ןייז יו ,ןעזעג

 ענייז ןיא תוסרוקיּפַא טנעייל ןוא םיא רע טרַאנ ארמג רעד ייב יו ,ןהעש

 .ןגיוא
 ןרַאפ ארומ בָאה -- .טרעטנומעג טּפָא םיא רע טָאה -- ,ןסינ --

 ? טסרעה ,ןטשרעביוא

 לטעלב ַא קידנשימרעביא ,טָאּפש טימ טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,רעה'כ ---

 ,ךוב ןיא
 טָאה ןגיוא יד ןיא םיא ןטַאררַאפ סָאד ,םענייז רעטָאפ םעד ןרַאנ סָאד

 .טפַאשרַאפ האנה עקידלאוועג ַא םיא
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 ןגעלעג רע זיא טכענ עצנַאג .טכַאנייב ןוא גָאטײב טנעיילעג טָאה רע
 טָאה רע סָאװ ,טכיל ךעלקיטש יד ייב ןוא קנַאבפָאלש רעלָאמש ןייז ףיוא ךַאװ

 טָאה רֶע .רעכיב יד טעווערבוזעג רע טָאה ,ןעמונעגמײהַא שרדמה:תיב ןופ
 סָאװ ,רָאנ ץלַא .גנונעדרָא ןַא ןָא ,םעטסיס ַא ןָא טנרעלעג ,ץלַא טנעיילעג
 סרעמלַא עלַא ןיא רעלדנעה-עטַאמש םעד לווייפ ייב ןפָארטעגנָא טָאה רע

 זיא סָאװ ,"רואיב , סנָאסלדנעמ ןופ שטייד טנרעלעג טָאה רע .סעצילַאּפ ןוא

 ןיפ םיכובנ הרומ םייב טעברַאעג טָאה רע ןוא ,טקורדעג תויתוא-י"שר טימ
 ןופ ןענעז סָאװ ,"סרחשה, יד ןיא םירמאמ יד ןעגנולשעג טָאה רע ,ם"במר
 טימ ךיז טקיוװקעג טָאה רע ןוא ,תומש יד יװ טישעצ ןעוועג ןענעייל ליפ
 ,ןהכה ם"דא ,וּפַאמ ,ןיקסנעלָאמס ןופ םיריש ןוא תוישעמ עשירערעלקפיוא יד
 ןופ םירמאמ יד טימ ןעמַאזוצ .טייצ רעד ןופ םיליכשמ ערעדנַא ןוא ןָאדרָאג

 ןעגנוביײרשַאב עזייר עשיטסַאטנַאפ ,ירזוכ ןופ סעטכישעג יד טימ ,לאמכָארק
 טָאה ,קיטַאמעטַאמ ערעכעה ןוא עימָאנָארטסַא רעביא םירפס עקידשדוק-ןושל
 ךיז טּפַאכעג ,ךַארּפש עשטייד יד קידנעייקעצ טשינ טכער ךָאנ ,סנטײצַאב רע
 -געּפָאש ןוא טנַאק ,ַאזָאניּפש וצ ,ןָאמיימ ןוא ןָאסלעדנעמ וצ ,ןפָאזָאליפ יד וצ

 .רעיוה

 ,סרעמלַא סעלעווייפ ןיא יו ,והובו-והות ַא טשרעהעג טָאה ּפָאק ןייז ןיא
 ,ןפרַאװעצ ןייא ןיא ןטלַאה רעטכעט ןוא בייוו ןייז סָאװ

 עדעי רועיש סנטַאט םעד טּפַאכעג ךיוא ךָאנ רע טָאה ןעמעלַא םעד ייב
 ּפעק יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םידימלת יד רַאפ םיא טגָאזעגרעביא ןוא ךָאװ
 ,ןטרָאק יד ןיא רעקעב םליש ייב

 ןענסינ טימ ,םידימלת סנטַאט םעד ,ןגירקעג טנייפ ךיילג ךיז ןבָאה ייז

 ,םענייז ּפָאק ןטוג םעד ןענוגרַאפ טשינ םיא ןבָאה ייז ,סהארוה-הרומ םעד

 גנוצ רעד טימ טשינ טרעטנָאלּפ ,רועיש םעד רע טסייוו קידנעטש סָאװ ,סָאד

 -ןײרַא ליומ ןיא טלָאװ רע יו ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא קיטַאלג סיוא טשטייט ןוא

 ,ריאמ החמש ןייז לחומ טנאקעג טשינ סָאד םיא טָאה טּפיוהרעביא .,טגיילעג

 םיא טּפַאכעגסױא ,ךעלגניי יד ןשיוצ הכרעמ יד ןעמונעגוצ םיא טָאה רע

 ענייש יד ןייז לחומ ייז טנָאקעג טשינ טָאה רעדיוו ןסינ .ּפָאק ןשיוליע םעד

 ענעדייז יד ,ןעלטיה ענעדייז עיינ יד ,ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלעקטָאּפַאק

 סָאװ ,ךעלרעגייז ענעדלָאג יד ןוא ךעלעוויטש עקיטַאלג יד ,ךעלכיט-זדלַאה

 .טליּפשעג ייז טימ ךיז לָאמעלַא ןוא ןגָארטעג ןיוש ןבָאה ךעלמינתח עגנוי יד

 ןגייצ ַא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא עלַא ןשיווצ

 ,לװיטש עטיירדעגסיוא ,טעטַאלרַאפ ןוא ןסקאוועגסיוא קידנעטש ,לטַאלַאכ

 םעד ןשיװצ .סױרַא טקוק לװָאט רעד ןכלעוו ךרוד ,לטיה ןדייז טישעצ ַא

 ךָאנ טייקמערַא ןייז טָאה םורַא ךעלגניי יד ןופ טייקשידיגנ ןוא טייקיינ

 ןכַאמ ייז סָאװ ,ןטילעג רע טָאה ןופרעד ךָאנ רעמ .ןגירשעגסורַא רעמ

 יב ,רַאנ םוצ ןכַאמ ןוא םיא ןרַאנ ,שיט םייב םענייז ןטַאט םעד ןופ קזוח

 לגָארטרַאפ טנאקעג טשינ רע טָאה ,םענייז רעטָאפ םוצ האנש רעצנַאג ןייז
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 ,ץלַא ןעזעג טשינ טָאה רעטָאפ רעד .םיא ןופ קזוח ןכַאמ עדמערפ סָאװ

 ,טמעלקרַאפ ןצרַאה םייב ,ןכָאטשעג םיא טָאה סע ןוא

 םעד טוװאורּפעג וליפַא םידימלת יד ןבָאה ,ןעמַאזוצ ןענרעל טייצ ַא ךָאנ

 טשינ לָאז רע ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז .הרבח ןיא ןעמענניײרַא לגניי סניבר

 ןופ ,שיט םייב ןליּפש ייז סָאװ ,ןטרָאק ערעייז ןופ רעטָאפ םעד ןלייצרעד

 ךיז טימ ןעמונעגטימ םיא ןבָאה ייז ןוא רעקעב םליש ייב ןטיזיוו ערעייז

 טשינ ,ןטרָאק יד ןיא םעט ןייק טליפעג טשינ טָאה ןסינ רעבָא .ןעמליש וצ

 טָאטשנָא .טרָאד ןופ קעװַא ךיילג זיא רע ןוא ףיורעד וליפא ךיז טנָאקעג

 -רעבירַא ייז טװאורּפעג רָאג רע טָאה ,טייז רעייז ףיוא ךיז ןעיצרעביא ןזָאל

 ,טייז ןייז ףיוא ןעיצוצ

 ,םירפס יד ןיא טביולגרַאפ ןעוועג זיא רענייז רעטָאפ רעד יװ טקנוּפ

 -נַאגעגּפָארַא טשינרָאג ,תורוש עטכידעג ערעייז ןופ ןכָארקעגסױרַא טשינרָאג

 "עג ןסינ ךיוא טָאה ױזַא ,דייר ןוא ןעקנַאדעג ערעייז ןופ רָאה ַא ףיוא ןעג

 ז ןיא ןעוועג קסוע טָאה רע סָאװ ,רעכיב עשיסרוקיּפַא ענייז ןיא טקעטש

 םיא רַאפ ןעוועג זיא ,ןבירשעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא .טכַאנייב ןוא גָאטיײב

 ײױװ טקנוּפ ןוא .ןײגוצּפָארַא רָאה ןייק ףיוא ןרעדנע וצ טשינרָאג ,קילייה

 ,טייקשידיי רענעגייא ןייז טימ זיולב ןעוועג אצוי טשינ טָאה רעטָאפ ןייז

 ,עלַא ןשיװצ דייר סטָאג ,הרות יד ןטיײרּפשרַאפ קידנעטש טלָאװעג רָאנ

 טלָאװעג ,דימלת סרעלדנעה-עטַאמש םעד עלעווייפ ,ןסינ ךיוא טָאה ױזַא

 ןעמעלַא ןעיצוצרעבירַא ,הרות רעיינ ןייז ןופ דייר יד םוטעמוא ןטײרּפשרַאפ

 .רעכיב טימ סרעמלַא ענייז וצ ןוא ןעלעווייפ וצ

 םעד טימ ןהנעטנייא ןעמונעג רע טָאה ,תודוס דוסב ,טייהרעליטש

 עלעוויפ .תוסרוקיּפַא ,תוקפס ןופ דייר ןפרַאװנײרַא ,םידימלת סנטַאט

 ,ךעלגניי יד ןופ טלייצרעד םיא טָאה ןסינ ןעוו ,קילג ןופ טניישעג טָאה

 .ייז רַאפ םירפס עשיסרוקיּפַא םיא טימ טקישעג ןוא

 טםירפס עדמערפ יד ןיא טקילבעגנײרַא ןבָאה םירוחב עשידיגנ יד

 טפרַאדעג טָאה ןעמ ,רעווש ןעוועג ןענעז ייז .ןבעגעגקירוצ ךיג ייז ןוא

 ערעייז .וצרעד קשח ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ,ייז וצ ּפָאק ןגיילוצ

 לכיב ןייא טָאה ריאמ החמש זיולב .רעקעב םליש ייב ןגעלעג ןענעז ּפעק

 רָאנ ןענסיג טימ טשינ טדערעגרעביא ךיז םעד ןגעוו ןוא טקוקעגכרוד

 .הארוה-הרומ םעד ,רעטָאפ ןייז טימ

 ןטימ עמַאס ןיא ןעקסָאנ 'ר ןָאטעג גערפ ַא גנולצולּפ רע טָאה -- ,יבר ---

 ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד -- ,טגָאזעג טָאה רענעי ןעוו ,רסומ

 ? םלוע לש ונובר ןופ יניס גרַאב

 ,סַאלב ןרָאװעג זיא עקסָאנ 'ר

 טימ טגערפעג רע טָאה -- ? ריאמ החמש ,הלאש ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---

 .קערש

 ןופ ןבירשעגנָא יז טָאה ןײלַא וניבר השמ זַא ,טגָאז ןסינ לייוו ---

 .טרעפטנעעג עטַאװעמת טשרמולכ ריאמ החמש טָאה -- ,לכש םענעגייא
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 ןגיושעג ןבָאה עלַא .רעטרעווילגרַאפ ַא ןציז ןבילבעג זיֵא עקסָאנ 'ר

 'קירוצ הארוה:הרומ רעד טָאה גנורעווילגרַאפ רעשּפיה ַא ךָאנ ,שיט םייב

 ,ןושל סָאד ןגירקעג
 ,טנקיילעג טשינ ,ןגיוושעג טָאה ןסינ

 לָאז רֶע ,לוטש רעד ייב ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה רענייז רעטָאפ רעד

 ,טַאהעג קשח קרַאטש ןבָאה ענייז סיפ יד יװ ,ןלַאפ טשינ

 טימ ןייז טשינ טסרָאט -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טבנ ןב םעברי --

 ! בוטש ןייא ןיא ןדיי

 רעמ ןוא בוטש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ,טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןסינ

 ,ןעמוקעגקירוצ טשינ

 רעל רעד ףיוא ךיז ןעגנודעגנָא ןוא רעבעוו ַא וצ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע

 ןעמענ טלָאװעג טשינ תליחת םיא טָאה רעטסיימ רעד .,ןפָאלש ןוא ןסע טימ

 ןוא טקַארטנָאק ַא ןכַאמ רעטָאפ ַא ןעמוק ףרַאד לגניי-ןרעל ַא טימ לייוו

 םעד טימ טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ טָאה ןסינ רעבָא .רעל רעד רַאפ ןלָאצוצ

 ךיז ןביירשרעטנוא ןענרעלסיוא ןוא ירבע ןענרעל ןדיומ-הלכ סרעטסיימ

 ןוא ןענעכער ןענרעל רע טעװ ענייז ךעלגניי יד ךיוא ;םיאנת יד ףיוא

 ,רָאי יירד ףיוא ןעמונעגוצ םיא טָאה רעטסיימ רעד ןוא ,סערדַא ןַא ןבײרשנָא

 רע .ךעלגניי-ןרעל עלַא יוװ ,טזָאלעגוצ טשינ םיא רע טָאה לוטש רעד וצ

 ןסייהעג םיא טָאה ןירעטסיימ יד .לוונייב ןעלקיוו וצ ןבעגעג זיולב םיא טָאה

 ,דניק סָאד ריא ןגיוואוצ ןוא ךעלסיפ יירד ףיוא עלעקנעב ןיילק ַא ןעמענ ךיז

 ,טײקסַאנ ןוא ץיה ןופ לגיוו ןיא ןסירעג ךיז טָאה סָאװ

 -בעװ טימ טכידעג טלעטשעגנָא ,בוטש רעסיורג רעקירעדינ רעד ןיא

 ןזיוה עזיולב יד ןיא ןלעזעג עכעלטע ןענעז ,קנעבפָאלש ןוא ןטעב ,ןלוטש

 ךיו קידנעלקיצ ,טבעוועג ךיג ,ןלוטש יד ייב ןסעזעג סעקלומרַאי יד ןיא ןוא

 דיי ַא ,רעטסיימ רעד .סהשודק עשינזח ייב ךיז קידנעלגרָאג ןֹוא תולעי ייב

 ןטסטעפרַאפ ןטּפעטשעגסיױא ןַא טימ ןוא עקלומרַאי רעטרעדעפרַאפ ַא טימ

 יד ןופ ךָאנ םיא ךיז ןעגנעה עטַאװ רעקיטש סָאװ ,רעצנעּפש םענעטַאװ

 ,רעמוז ןיא ייס ,רעטניוו ןיא ייס םיא טגָארט רע סָאװ ןוא סנגיובנעלע

 טרעשופ'מ יצ ,ןבעגעג גנוטכַא ,ןגיוא עטיור יד טקעטשעגניײרַא םוטעמוא טָאה

 ,לָאמ סעדעי ןלעזעג יד טגָאיעגרעטנוא ןוא ,טשינ טעבנג'מ יצ ,טשינ

 םינּפ ןופ סייווש םעד ןשיװּפָא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ייז ןופ רעצעמיא ןעוו

 ,סָאריּפַאּפ ַא ןעיירדרַאפ רעדָא

 טונימ עדעי -- ,טרעטנומעג רע טָאה -- ,ןעגנַאגעג קידייל טשינ --

 ,הליזג וצ ןכילגעג זיא ןייג קידייל

 ץרַאװש א טימ ענעדיי ַא ,עטסָאבעלַאב יד ןסעזעג זיא ךיק רעד ייב

 ".טניב עטיור סיױרַא ןקוק ענייז ןטלַאּפש יד ךרוד סָאװ ,לטייש טלדוקעצ

 רעטלע ענייא ,דיומ עטיור ןוא עצרַאװש הרבח ַא .רָאה ענעגייא ךעל

 ,סנסופוצ ךעלעקנעב עניילק ףיוא ריא םורַא ןסעזעג ןענעז ,רערעדנַא רעד ןופ

 ,סרעסעמ עקיציּפש יד טימ לפָאטרַאק ןבָאשעג ךיג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןוא
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 -עביצ עטנערבעגנָא ןופ חיר רעברַאה ַא ,לייא ,סטעפ קידלגערּפ ןופ ךיור ַא

 טָאה ,ּפעט ענרעזייא עסיורג ןופ ערַאּפ רעטכידעג ַא טימ ןעמַאזוצ ,סעל

 ןלעזעג יד רַאפ ןסע טיירגעג ןעמ טָאה סָאד .בוטש יד ןעמונעגמורַא

 "נָאלּפ ןופ ןלעזעג ַא ןפורעג טָאה --- ? טנייה ןעמ טכָאק סָאװ ,עטלַא --

 "עג רעדיװ -- .סבעװניּפש ןיא ןיּפש ַא וצ ךעלנע ,סױרַא םעדעפ רעט

 ? סעלפָאטרַאק עטשייר
 -- ,רעטָאק רעצרַאװש ,טעברַא רעד ייב ןגיוא יד רעסעב טלַאה ---

 לָאז --- ,סױַא ערַאּפ רעד ןופ עטסָאבעלַאב יד טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה

 ..ּפעט יד וצ ןרַאד טשינ ּפָאק רעד ריד

 ,םעדעפ יד טימ ןפרַאװ ךיג ןעמונעג טָאה "רעטָאק רעצרַאװש, רעד

 .דליגמ יד ןענעייל ןביוהעגנָא גנולצולּפ רָאג רע טָאה טימרעד ןעמַאזוצ רָאנ

 .ןוגינ ןקידמירוּפ ַא טימ טיירדעג רע טָאה --- ,ןמה תשא שרז הרורא --

 ,טנימ קוסּפ רעד ןעמעװ ,ךיילג ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןלעזעג יד

 ןעװ ,סיפ יד טימ טעּפוטעגוצ ןוא רעטכעלעג ַא טימ ןסָאשעגסױא ןבָאה

 ןעמָאנ סשרז טנָאמרעד טָאה ןעמ

 ןפרָאװעג ןוא רעסעמ ץיּפש ןטימ ןבָאשעג ךיג טָאה עטסָאבעלַאב יד

 זַא ןײרַא ּפָאט ןצראווש ןיא סעכ טימ לּפָאטרַאק עטליישרעד-טשיניבלַאה

 .טצירּפשַאב ץלַא טָאה רעסַאוװ

 -- .ןעלבעב טימ ךעלעקסילק ןסערפ רימ ייב ץע טעוװ הכמ ַא -----

 רימ ייב ץע טעװ לייא טימ לּפָאטרַאק -- ,ןעגנוי יד וצ ןגירשעג יז טָאה

 ייוָאק שרז סָאװ ,ןסיוו ץע טעװ ,גָאט ןדעי ןסערפ

 טימ .דליוו ןרָאװעג ןוא רעגניפ ַא טקיטולבעצ ךיז יז טָאה סעכ רַאפ

 -פָאלש ליפ יד וצ וצ יז זיא ,ּפָאק ןלעג ןרעביא לטייש ץראווש טקיררַאפ ַא

 ןפָאלש וצ ןלעזעג ערעסעב יד רַאפ טנעװ יד ייב ןעייטש סָאװ ,קנעכ

 ענעגיוצעגרעביא-טשינ עקידורב יד ייז ןופ ןפרָאװעגסױרַא טָאה יז ןוא

 ,סנשיק

 ,הּפח רעד וצ רעטכעט עניימ ןריפ וצ ןבעלרעד ױזַא ךיא לָאז --

 קנע לעװ ךיא יצ -- ,טעװעדלַאװגעג יז טָאה -- ,למיה ןיא רעיירטעג עטַאט

 ןעילָאכ וצ קנַארק טשינ טנעזיצ .סנּפָאקוצ ןגיילוצרעטנוא סנשיק ןבעג

 ןרעדעפ עניימ ףיוא טשינ ,דרע רעליוה רעד ףיוא

 עטסָאבעלַאב יד סָאװ ,דניק סָאד קידנגיוואוצ סופ ןייא טימ ,ריט רעד ייב

 יד ןיא טרעטנָאלּפרַאפ טנעה יד טימ ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא טַאהעג טָאה

 יז .טלקיװעג ןוא ,סהארוה-הרומ עקסָאנ 'ר ןסינ ןסעזעג זיא ,סלוונייכ

 םיא טקישעג ןעמענוצ טימ םיא ןפורעג ,טכַאלעג םיא ןופ ןבָאה ןלעזענ

 *עלַאב יד ,טיורב לקיטש קיטייז ַא ךָאנ ,גנירעה לקיטש ַא ךָאנ למערק ןיא

 ,ןסירעג ךיז טָאה לגיוו ןיא דניק'ס ,ןפרָאװעג םיא ףיוא ךיז טָאה עטסָאכ

 גָאט ןדעי ָאד ןסעזעג זיא רע .סנייז ןופ ןטָארטענּפָא טינ זיא רע רָאָנ

 יד ןגױא יד טימ ןסעגעג ,טעברַא רעד וצ ךיז טקוקעגוצ ,ןהעש ענייז
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 םעד ןייגרעד וצ ידכ ,רונש עדעי ,גנַאטש ןדעי ןעמונעגכרוד ,ןלוטש-בעוו

 ,רעכיב ענייז ןגעוו טכַארטעג ייברעד ןוא ,ןופרעד לכש

 קידנעעז ,טנעה יד טימ ןכָארברַאפ ןוא םיא וצ ןעמוקעג זיא רעטומ יד

 ,טעברַא רעד ייב בוטש:לקניוו ןיא םיא

 יףןעז וצ טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ -- ,טנייוועג יז טָאה --- ,ןסינ --

 ! םייה ַא םוק ...עכָאלעמלַאב ַא וד

 טנרעלעג ,יירעבעוו רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע .ןעגנַאגעג טינ זיא רע

 ךיז רע טָאה ,טייצ טַאהעג טָאה רע רָאנ ןעוו ןוא רעדניק סרעטסיימ ןטימ

 ,םירפס ןוא רעכיב עיינ יד וצ ןלַאפעגוצ ןוא ןעלעווייפ וצ טּפַאכעגנײרַא

 ןפיוא בוטש-לקניוו ןיא קידנגיל ,טכענ יד ןיא .טפיוקעגנָא טָאה רע סָאװ

 טָאה ,תורוחס עטעברַאעגסיױא יד טימ טקעדעגרעביא ,קַאז-יורטש ןקיצומש

 ַא וצ ךיז טיירגעג ןוא טרידוטש ,טנרעלעג לטכיל קידנפירט ַא ייב רע

 ,תילכת

 וגעו טדערעג ןעמ טָאה ,ךעלביטש ,םישרדמ-יתב עלַא ןיא טולַאב ןפיוא

 ,ףוס ןייז רַאפ ךעלגניי טנרָאװעג ,םיא
 ..ןגעוו סטָאג ןיא טשינ ןעייג סָאװ ,יד ןופ ףוס רעד זיא ױזַא טָא --

 ..טלעוו ענעי טשינ ןוא טלעװ יד טשינ
 טימ יירעבעוו רעד ןיא ןפורעג םיא ןעמ טָאה --- ,"הער-תוברת ןסינ;

 ןבָאה טזומעג טָאה עכָאלעמלַאב רעדעי יװ ,ןעמָאנוצ ַא

 -עג ןוא ךעלגניי עשידיגנ יד ןסעזעג ןענעז הארוה-הרומ עקסָאנ ייב

 זיא קידנעטש יװ רעמ .ןענרעל םייב שיט ןרעטנוא ןטרָאק ןיא טליּפש

 ,םונהיג עסיורג סָאד ןעזעג טָאה רע .רעקירעיורט ַא ןסעזעג עקסָאנ 'ר

 זיא סָאװ ,ןוז ןייז ןופ דניז יד רַאפ ,םיא רַאפ טיירג ןיוש טרעקַאלפ סָאװ

 ,טָאג ןופ ןעגנַאגעגקעװַא

 ,םידימלת יד טרעטנומעג לָאמעלַא רֶע טָאה -- ,ןדיי טייז ,ךעלגניי ---
 -יוא ןרַאפ ארומ טָאה -- ,ןענסינ ןענָאמרעד רע טגעלפ רעירפ יו טקנוּפ

 ? טרעה ריא ,ןטשרעב

 יד טרישַאטעגסיוא קנילפ ןוא טגָאזעג ריאמ החמש טָאה -- ,טרעה'מ ---

 ,ןטרָאק

 ,םירבח עלַא ןשיווצ יוליע רעד ןעוועג קירוצ זיא רע

 ףלעווצ ?טיּפַאק

 רעד עכלעוו ןיא ,עקידתוכוס ןוא עקידחסּפ ,סדעומה-לוח עכעלטע ךָאנ
 טָאה הלכ יד סָאװ רַאפ ,זיוה סהלכ רעד וצ ןרָאװעג ןטעברַאפ זיא ןתח
 ליפױזַא טקנוּפ ךָאנ ןוא ,דצ סנתח ןופ הנתמ עיינ ַא לָאמ סעדעי ןגירקעג

 -עג טָאה ןתח רעד סָאװ רַאפ ,זיוה סנתח ןיא הלכ רעד ןופ ןשינעטעברַאפ
 יד ןופ הנותח יד ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא ,דצ סהלכ ןופ תונתמ ןגירק
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 טימ ,רעטלַא עלהניד ןוא יזנכשַא ריאמ החמש .,הלכ-ןתח עקירָאי-ןצכַא

 ,דַארַאּפ סיורג

 ,עקזױצנַארפ-בלַאה ,עקשטייד-בלַאה יד ,ןײלַא טענַאוטנַא לעזַאומדַאמ

 רעדיילק-הנותח טיינעג טָאה ,רעטכעט סעצנוה רַאפ םישובלמ טיינ סָאװ

 ענייז טיירב רעייז טנפעעגפיוא טָאה רעטלַא םייח 'ר .עלהניד הלכ רעד רַאפ

 לפיוו ,טגָאזעג םיא טָאה עווירּפ בייוו ןייז ןעוו ,ןגיוא עצרַאװש עקיצלַאמש

 ,רעייטשסיוא םעד רַאפ טמענ טענַאוטנַא לעזַאומדַאמ יד טָא טלעג

 -ַארשרעד ַא טגָאזעג רע טָאה -- ,ישעווירּפ ,ריד טימ ךיז טוט סָאװ --

 יו -- ,דרָאב עצרַאװש:-ליק יד טנעה עקישיילפ יד טימ קידנעיצ ,רענעק

 ןגעמרַאפ ַאזַא ןלָאצוצנָא ,טלעו רעד ןיא ןרָאװעג טרעהעג סנױזַא רָאג זיא

 ?טרָאד עקרעדיינש ַא סעּפע

 ןיגינעק רעטקידיײלַאב ַא ןופ ענימ ַא ןגױצעגפױרַא ךיילג טָאה עווירּפ

 ,םינּפ לופ ,לעה ריא ףיוא

 טָאה -- ,עקרעדיינש ןייק סעּפע טשינ זיא טענַאוטנַא לעזַאומדַאמ ---

 ןבָאה ףרַאד'מ ,שזדָאל ןופ עקרעדיינש עטסעב יד רָאנ -- ,סעכ טימ טגָאזעג יז

 .רעייטשסיוא ןַא ןעמעננָא ןלעװ לָאז יז ,היכז ַא

 ,עמוס רעסיורג רעד ןופ ייס ןרָאװעג טלמוטעצ ױזַא זיא רעטלַא םייח 'ר

 סָאװ ,היכז רעד ןגעוו דייר סבייוו ןייז ןופ ייס ,טמענ ןירעדיינש יד סָאװ

 וצ ארומ ןסעגרַאפ שזַא טָאה רע זַא ,ןעמוקוצנָא ריא וצ ןבָאה ףרַאד ןעמ

 .ןלעטשנגעק ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,קידנעטש יװ ,ישעווירּפ ןייז רַאפ ןבָאה

 -- ,לטירד ַא ןבעג ריא לעװ ךיא זַא ,עסקיש יד ,ןעקנַאד טעװ יז --

 ,שזדָאל ןיא סעקרעדינש ךָאנ ָאד זיאס ,השקשינ -- ,טגָאזעג רע טָאה

 ..האיצמ יד טשינ טלעפ

 עיולב עדייב ןופ ןרערט ןסילפ ןעמונעג ךיילג ףיורעד ןבָאה ןעווירּפ

 ןקַאב ערָאלק יד רעביא ןגיוא
 -רָאטשרַאפ גנַאל ןיוש ריא ןפור ןעמונעג יז טָאה -- ,ןיורק עמַאמ --

 ..ןגָארטרעביא טשינ סע לעוו'כ -- ,רעטומ רענעב

 טימ טבעלעג ןיוש יז טָאה ,ןָא םיאנת יד ןופ רָאי עכעלטע יד רַאפ

 רעייטשסיוא םעד ןעיינ טעװ טענגַאוטנַא לעוַאומדַאמ רָאנ זַא ,קנַאדעג םעד

 "כָאט ריא זַא ,םעד ןיא ןעגנַאגעג ױזַא טשינ זיא ריא .ןעלהניד ריא רַאפ

 ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה יז .טיינעג טוג ױזַא ןייז ןלָאז רעדיילק סרעט

 "ייז ,ענעטעמַאס רעקילדנעצ יד זַא ,הנותח רענעגייא ריא ןופ ךָאנ ,עווירּפ

 ןעמ סָאװ ,ןלויט ןוא ןציּפש ערעייט עלַא יד ,רעדיילק ענסעַאלטַא ןוא ענעד

 "רַאפ ןרעוו ,ןייש עקיטכיל יד ןטלעז ןעעז ,הנותח רעייז וצ תולכ יד טכַאמ

 ןיא ןעגנַאגעג זיא ריא .עדָאמ רעד ןופ סױרַא ךיז ןעייג ,סעפַאש יד ןיא טלמיש

 "סיורג יד ,תסחוימ יד טענַאוטנַא לעזַאומדַאמ זַא שזדָאל ןזייוו וצ ,עיציבמַא

 רַאפ טיינ סָאװ ,ןדער טשינ ןעמַאד עטסכייר יד טימ ליוװ סָאװ ,עקרעטלַאה

 רַאפ רעײטשסױא םעד ןעיינ סד טעװ יז טָא ,ןילַא רעטכעט סעצנוה

 !ןצַאלּפ שזדָאל לָאז ןוא ,רעטכָאט ריא ןעלהניד
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 ןיב ,קיטילָאּפ טריפעג ,עיצקעטָארּפ טכוזעג ,טעברַאעג יז טָאה גונעג

 דוסב ,טייהרעליטש .ןגָאלשרעד טענַאוטנַא לעזַאומדַאמ רעד ֹוצ ךיז טָאה יז
 רעבלַאה ַא רַאפ ןיוש יז טָאה ,ןסיוורעד טשינ ,הלילח ,ךיז לָאז רענייק ,תודוס

 ,ךעלקילגמוא רעייז ןעוועג זיא יז ןוא .םעד ןגעוו טלייצרעד רעבייוו טָאטש

 רָאג ןכַאמקעװַא ןוא זיירפ ןרעביא ןעגניד ךיז ןעמונעג טָאה םייח ריא ןעוו

 .טענַאוטנַא לעזַאומדַאמ יד טנַאה רעד טימ

 ןסָאגעג ןוא טלעװ רענעי ןופ רעטומ ריא ןפורעג יז טָאה -- ,עמַאמ --

 רעקיצנייא ןיימ לעוו'כ ,ןגָארטרעביא טשינ השוב יד לעוו'כ -- ,ןרערט טימ

 ..ןבעלרעד טשינ הּפוח סרעטכָאט

 ןוא ןרערט סבייוו ןייז ןופ ןרָאװעג טרירעג יױזַא זיא רעטלַא םייח 'ר

 .תורצ ןופ ןענייוו ןעמונעג טשינ ריש ןיילַא טָאה רע זַא ,דייר

 -- .םיטש רעטכייפ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,גנוצ יד ּפָא ריד סייב ---

 רַאפ ,ישעווירּפ ,טסדער וד רעטרעוו ערעסָאװ ,ןעשעג טשינ רימ זיא ייוו

 ,רעדלעו עטסיו עלַא ףיוא ןלַאפ רָאנ סע לָאז .החמש סרעטכָאט רעזדנוא

 ..רעדלעפ עטסוּפ עלַא ףיוא

 יז ,לָאמעלַא זיא עבט ריא יװ ,ןרָאװעג זגורב טשינ לָאמ סָאד זיא יז

 ןלַאפעגוצ זיא יז זַא ןבעגכָאנ סנַאמ ריא ןופ ןעוועג ךעלקילג ױזַא זיא

 ןקַאב ענעסקאווַאב ענעזָאלבעגנָא עדייב ןיא ןשוק ןעמונעג םיא ןוא םיא וצ

 .תרשמ םעד שובייל לאומש ןופ טרַאוונגעק ןיא

 ..תרשמ ןרַאפ -- ,טלטיורעג םייח 'ר ךיז טָאה --- ,ישעווירּפ ---

 ןיילַא ,רענעריױלרַאפ ַא טגָאזעג תרשמ רעד טָאה -- ,טשינ טכַאמ'ס --

 ןָאט וצ ךיז טימ סנױזַא סָאװ ,קידנסיו טשינ

 ןעמ טָאה טייקשירעגנערבסיוא ןוא טייקנפרָאװעצ רענעגייא רעד טימ

 ,סרעטופ ,ןציּפש ,סַאלטַא ,סנדייז ךס ַא טפיוקעגנָא לדיימ-הלכ םעד רַאפ

 ןילַא רָאג טָאה ןעמ סָאװ ,לבעמ ,גנוריצ ,רישעג ןרעבליז ײלרעלַא ,ןטיה

 יּפָא טָאה םייח 'ר .ןצונ ןלעוװ ייז ןעוו ףיוא ןוא סָאװ ףיוא טסואוועג טשינ

 ןוא םינחדב ,רעמזעלק עטסעב יד ךיוא .,לַאז-הנותח ןטסערג םעד ןעגנודעג

 ןיא ןרָאװעג טקישעצ ןענעז ןטרַאק-הנותח .ןעמונעג רֶע טָאה סרעװרַאס

 זַא ,םיא ןופ ןדער לָאז שזדָאל זַא ,טלָאװעג טָאה רע .רעטרעדנוה עליפ .יד

 -גייא טָאה רע ןוא .הנותח סרעטכָאט ןייז טימ ןעגנילק לָאז ןליֹוּפ ץנַאג ןיא
 ,םיסחוימ ןוא ןדיי-ענייש ,םיריבג ןופ טגָאמרַאפ שזדָאל סָאװ ,ץלַא ןדַאלעג

 טסעג ךס ַא ןופ לטעצ ַא טגנַאלרעד ןעמייח 'ר ןעמ טָאה דצ סנתח ןופ ךיוא

 -טיור ,ןעלגיּפש עטדליגעג יד טימ לַאז-הנותח ןסיורג םעד ןיא ,ןדַאלוצניײא

 ךיז טָאה ,ןלָאדנַארישז עטגייוצעצ ןוא ןלוטש עטצוּפַאב-דלָאג ,ענעשוילּפ
 :שַאמ-שימ רעשזדָאל רעצנַאג רעד ךיז ןשיווצ ןטכָאלפעג ןוא טּפוטשעג

 ןיא ןוא סעטָאּפַאק ענעדייז קיצנַאלג ןיא םידיסח ,םיריבג עקידרעבסיורג

 ןטנַאקירבַאפ עקידרעדיוג-טעפ עטלָאגעג ןוא ,ךעלעוויטש עקיצנַאלג-שיריבג

 יד ףיױא סעקשטנעה עסייו טימ ןוא סרעדניליצ עקיצנַאלג עצרַאװש טימ

 -טרַאה ןוא סעטָאּפַאק ענעסעלטַא עטישעצ ןיא םינבר עטלמײרטשַאב ; טנעה
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 עפרַאש ,ןטודרוס עשיטַאבעלַאב ןיא ןרענָאיסימָאק עשיווטיל עקידשולעּפַאק

 רעדמעה עטעטסַארכעצ טימ ןוא ןעלטיה ענעטעמַאס עסיורג ןיא םידיסחה

 טימ ןטנַאקירבַאפ ,ןשטייד עטקַארּפַאב עקירָאה-דנָאלב ןוא סנטק-תילט ןוא

 -רַאפ ַא סעּפע טימ ןעמַאוצ ,ןסרָאג עפיט ןוא סרעדרעמ-רעטָאפ עכיוה

 ןוא דרעב-ןקַאב עטלזיירקעג טימ רַאסימָאק-יײצילַאּפ ןשיסור ןטעשזדנָאלב

 ַאזַא טקנוּפ .רידנומ ןכעלרעייפ םעד ףיוא ןלַאדעמ טסורב רעלופ ַא טימ
 -רַאפ ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה סע .רעבייוו יד ןשיוװצ ןעוועג זיא שַאמ-שימ

 ןיא ןוא ןעלטייש עטריברַאקעגנָא:קרַאטש ןיא סעטתנתוחמ עטעפ עטשיימש

 ןצנַאגניא ןעגנַאהַאב ,ןפוב ןוא סעּפעלש טימ רעדיילק ענעדייז עקיברַאפ

 עטלַא ןוא ןעגניריוא ןוא ןעגניר ענעטנַאילירב ,ןטייק ענעדלָאג ערעווש טימ

 ןופ רעדיילק עטלַא עקיטייצרַאפ טימ ןוא סעקיּפישט ענעסעלטַא טימ סעבָאב

 ?גנוי עקידווענח:ץרַאװש עטריטלָאקעדעגסױא ;ךָאנ תונותח ענעגייא יד

 יגנַאל ןוא עדָאמ רעטצעל עמַאס רעד טול רעדיילק עסייוו ןיא ךעלבייוו

 ןברַאפ ךס ַא טימ ןוא ּפעצ עגנַאל עדנָאלב טימ סעקשטייד ענעגיוצעגסיוא

 "עג ךיז ןבָאה ,שיסור ,שטייד ,שילױּפ ,שידיי .ןקַאב עקיטיוה:סייוו יד ןיא

 .ײרעשטשיּפ ןשירעבייו ןייא ןיא ךיז ןסָאגעגפיונוצ ןוא ןעמַאזצ טשימ

 יד טימ טצילבעג ,ערעדנַא'ס סנייא ןגיוא יד טימ ןסעגעג ךיז טָאה ןעמ

 טימ טעכָאפעג ,סנדייז ןטימ טרעמישעג ,דלָאג טימ טלקניפעג ,ןטנַאילירב

 "עג ,ךיז טצַאשעגּפָא ןטנעמילּפמָאק קיטייזנגעק ךיז טגָאזעג ,סרעכעפ יד

 ןעמונעג המקנ ,ךיז טרעגרעעג ,ךיז טצייר

 ּפָאלַאג ןיא ןרָאפעגמורַא ןענעז טנַאּפשעג דרעפ עסייוו טימ סעטערַאק

 ןסַאג רעשזדָאל עלָאמש עקידרעבירג ןוא עטרעטסַאלפעג-טכעלש יד רעביא

 .הלכ רעגנוי רעד וצ רעטכעט עשידיגנ עטעדיילקעג-סייוו רדסכ טריפעג ןוא

 .ךעלדיימ ןוא ןזיור טימ טלגנירעגמורַא ןָארט-הלכ ןפיוא ןסעזעג זיא סָאװ

 סהלכ רעד רַאפ ךעלצנערק-ןזיור ןטכָאלפעג ןבָאה רעטסעװש סנתח םעד

 סהלכ רעד .ןרעװ ןטינשעגּפָא טפרַאדעג סנגרָאמוצ ןבָאה סָאװ ,רָאה עניורב

 ןענעז ,ךעלעטיה ענעטעמַאס ןיא ,ךעלעקטָאּפַאק עיינ ןיא עדייב ,רעדירב

 ךָאנ ןרָאפעגטימ ןוא רעדניליצ ןיא רעשטוק ןבעל ןסעזעג רעטָאפ ןופ דוסב

 ןיא ןענַאטשעג ןיײילַא ןיוש ןענעז ייז שטָאכ .בוטש וצ בוטש ןופ טסעג יד

 -מורַא טשינ ,טייהנגעלעג ַאזַא ןזָאלכרוד טנאקעג טשינ ייז ןבָאה ,םיכודיש

 יד וליפַא ןײלַא רעשטוק ןבעל ןציז עקַאט ןוא עטערַאק ַא טימ ןרָאפוצ

 םענעטלעז ַאזַא ןופ ןטלַאהּפָא טנאקעג טשינ ייז טָאה רעטָאפ ןרַאפ ארומ

 -עג ,טגָאיעג ןבָאה ןדרעװש ענעגיובעג יד טימ ןטנַאיצילָאּפ יד ,ןגינעגרַאפ

 ,ךעלגניי ןוא ךעלבייוו ,ךעלדיימ עמערָא רעטרעדנוה יד ןסיוטשעג ןוא ןבירט

 עטצוּפעגסױא יד טרעדנואווַאב ,לַאז-הנותח םעד רַאפ טלמַאזעג ךיז ןבָאה סָאװ

 י .ריט רעד וצ ךיז ןסירעג ןוא ,קיזומ יד ,טסעג

 רעד ןיא תוקולחמ וצ ןעמוקעג זיא ,תונותח עשידיי סנטסרעמ ףיוא יו

 ייוצ יד ןגיילנייא טלָאװעג טשינ טָאה רעטלַא םייח 'ר .טונימ רעטצעל

 ןיא טדערעגּפָא ןעוועג זיא סע יװ ,הנותח רעד ברע ןדנ םוצ לבור טנזיוט
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 יד ןעוו ,טלעג ןיא טגנערַאפ ןעוועג זיא רע ןעוו ,טציא דָארג .םיאנת יד
 ןעוועג טשינ םיא זיא ,טסָאקעגּפָא טלעג טימ טלעוװ ַא םיא טָאה הנותח
 ,טנזיוט ףניפ עקידרעירפ יד וצ לבור טנזיוט ייווצ יד ןגיילוצוצ טנַאה רעד וצ
 ,קנַאב ןיא ןגעלעג ןיוש ןענעז סע.

 ףיוא היטבמ ךייא ןיב ךיא -- ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ,ןתוחמ --
 .רדנ"ילב ,הנותח רעד ךָאנ דלַאב ןקוליס ייז לעװ ךיא זַא ,תונמאנ

 עג שרעה םהרבא 'ר טָאה -- ,תונמאנ ןייק ָאטשינ זיא ןדנ ייב ---
 ךיא םענ ,שיט ןפיוא ןגיל טשינ ןלעװ לבור טנזיוט ייווצ יד זַא --- ,טגָאז
 .הּפח רעד רַאפ םייהַא םיא טימ ייג ןוא ןתח םעד

 טימ ןוא טנַאה רעד רעטנוא ןתח םעד ןעמונעג טָאה רעטלַא םייח 'ר
 ,רעטָאפ ןטימ ןדעררעביא לָאז רע ,טהנעטעגנייא 4

 רענעדלָאג ַא ךָאד טזיב -- ,טהפנחעג םיא רע טָאה -- ,עלהחמש ---
 ,ריד ןופ תחנ ןבעלרעד ױזַא לָאזכ .הבוט עסיורג ַא ןָאט רימ טסעוו ,שטנעמ
 ,ןח תואושתב טלעג סָאד ןירַא ריד ךיא גָארט הנותח רעד ךָאנ ךיילג יו

 וליפַא טָאה רע רָאנ ,רעטָאפ ןטימ ןדער טגָאזעגוצ טָאה ריאמ החמש
 ,טדערעג טשינ טרָאװ ןייק

 ,ןסיוװ לָאז רע ,רעשזדָאל גונעג ןעוועג ןיוש רע זיא רָאי ןצכַא ענייז ייב
 טשינ ןשָארג ןייק שזדָאל ןיא ןענעז ןשינעגָאזצ ןוא ןתונמאנ ,תועובש זַא
 רַאפ הטורּפ ַא וצ טלָאצעגסוא טשינ טגירק ןעמ סָאװ ,סָאד זַא ןוא ,טרעוו
 .ןגיוא יד רַאפ ךָאנרעד טשינ ןעמ טעז ,הּפוח רעד

 -ּפָא רע טָאה -- ,ישעטַאט ןטימ טדערענּפָא ץרַאה סָאד ךיז בָאה'כ --
 ,קידנעלטיוררַאפ ךיז טשינרָאג ,ןגיוא יד ןיא ןתוחמ םעד ןגיל ַא טגָאזעג
 ? ןָאט ךיא ןָאק סָאװ ,טרַאּפשעגנײא זיא רע -- ,קידנעקיהרַאפ טשינ ךיז רָאג
 .,בא-דוביכ

 צג טָאה רע זיב ,ןפָאלעגנָא גונעג ךיז זיא תרשמ רעד שובייל לאומש
 -ַאּפ עטשטיינקעצ ײלרעלַא ןיא לבור טנזיוט ייווצ יד ןּפעלש וצ טכַארב
 ,ךעלריּפ

 ,ןתקולחמ עיינ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ טימרעד זיא ןעמ זַא
 ךיילג טָאה יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר .טָאג בילוצ רָאנ ,טלעג בילוצ טשינ ןיוש
 ןייז סָאװ ,דרעב עטלָאגעג ןוא ןשטייד עלַא יד ףיוא םורק ןקוק ןעמונעג
 םהרבא 'ר ,דצ ןייז ןופ טכַארבעגּפָארַא טָאה רע .ןדַאלעגנייא טָאה ןתוחמ
 ןוא ,ןוז ןייז ןופ הנותח רעד ףייא ןײלַא ןיבר רערעדנַאסקעלַא םעד ,שרעה
 .סעקינדָארבעלָאג יד ,טסעג יד טימ טמעשעג ךיז טָאה רע

 -טשינ ,םידיסח רעטרעדנוה לַאז ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה ןיבר ןטימ
 ענעסַאלטַא ענעטישעצ ןיא ,לוויטש ענעסירעצ ןיא ,עמערָא ,ענעטעבעג
 ןשיט יד וצ ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה ,יירשעג ַא ,למוט ַא טימ .סעטָאּפַאק
 ןטנַאקירבַאפ עכעלרינַאמ-ךעלריצ ,עטעוועקארפעגסיוא ,עבושח יד רעדייא ןוא
 -טגנײרַא ןעוועג ןיוש ייז ןענעז ,ןקוקוצמוא ךיז ןזיװַאב ןבָאה ןריקנַאב ןוא
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 רָאג ןעגנוזעג ןוא טעװעדלַאװגעג ןבָאה סָאװ ,םידיסח יד ןשיוצ טשטעווק

 .ןרעו קירעזייה זיב

 יֿפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז טָאה רעטלַא םייח 'ר

 ריא .רעסעמ ַא ןָא ךימ טעליוק ריא -- ,טנייוועג רע טָאה -- ,ןתוחמ ---

 "עמס יד ,םיטַאבעלַאב רעשזדָאל עטסנעש יד ,טסעג עלַא רימ טביירטרַאפ

 .ענעט

 "עג שרעה םהרבא 'ר טָאה -- ,סעקינדָארבעלָאג ןייק טשינ ףרַאד'כ ---

 ! רָאי ץרַאװש עדלַא וצ ןייג ייז ןלָאז --- ,סעכ טימ טרעפטנע

 .עביוו רעד וצ ןעמונעג שרעה םהרבא 'ר ךיז טָאה ךָאנרעד דלַאב

 ןױעלַאװַאק ןצנַאט טרָאד זַא ןגָאז ןעמוקעג םיא זיא ןעמ .עלַאס רעשיר

 ןופ למיירטש סָאד ןעמונענּפָארַא טָאה שרעה םהרבא 'ר .ךעלדיימ טימ

 .עקידנצנַאט יד ןביירט ןעמונעג ןוא לַאז ןיא ןײרַא זיא רע ,עקלומרַאי רעד

 ָאר -- .תולוק טכַאמעג רע טָאה --- ,םייוג ןוא תופוצח ,סױרַא ---

 !הנותח עשטייד ןייק טשינ זיא

 !בָאה רעבייוו ,טרימזַאּפס טָאה הלכ יד ,טשלחעג ןבָאה סעטתנתוחמ יד

 ירַאפ טָאה ,עטתנתוחמ יד ,עווירּפ ,טכַאלעג ןבָאה ךעלדיימ ,טעשטיווקעג

 םהרבא 'ר רָאנ ,טנעה עטעװעטנַאילירבעגסיױא יד טימ טסעג יד טלעטש

 רענעזָאלעצ ַא טימ ,רעקידנרָאצ ַא ,רעסיורג ַא .ןבעגעגכָאנ טינ טָאה שרעה

 ןטימ ןעמעלַא ןבירטעג רע טָאה ,רעייפ ןצירּפש סָאװ ,ןגיוא טימ ,דרָאב

 ,למיירטש

 -- .טרענודעג רע טָאה -- !ןיבר רערעדנַאסקעלַא רַאפ ץרא ךרד ---

 !ןדיי הדע ןַא רַאפ ײשּפָא

 רעסַאװ סרעּפעש ןסָאגעג ,ןּפמָאל יד ןשָאלעג ןבָאה ןדיי עטרעמכַאיעצ יד

 ײיז ףיוא ןצנַאט ןענָאק טשינ לָאז ןעמ ידכ ,ןליד ענעסקאוועג יד ףיוא

 : טנעה יד טימ טשטַאּפעג ןבָאה סעקּפישט יד ןיא סענעדיי יד

 .ייזַא טכער ,ױזַא טוג ---

 יז ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ךיז טשטילגעג םידיסח יד ןבָאה החמש רַאפ

 .ןגָארטעצ לַאז ןטצוּפעגסױא םעד ןבָאה

 ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא טלעטשעג ריאמ החמש ךיז טָאה הּפוח רעד ייב

 םעד טגָאזעגנָא טָאה רע שטָאכ .הלכ רעד רַאפ רעכעה ןעזסיוא לָאז רע ידכ

 ךָאנ רע זיא ,לוויטש יד ןיא לּפַאנק עכיוה ןכַאמ םיא לָאז רע ,רעטסוש

 -גיילק סָאד .רענייז הלכ רעקיסקיוועגכיוה רעד ןבעל קירעדינ ןעוועג ץלַא

 ךיז רע סָאה טלַאװעג טימ .טרעגרעעג קרַאטש םיא טָאה טייקיסקיוועג

 :קעװַא ך" טָאה רע ןוא ןעזעג סע טָאה םנוב בקעי .ךיוה ןייז וצ ןסירעג

 -גסקאוועצ רעצנַאג רעד ןיא ,ּפָאק םענעסיררַאפ ַא טימ םיא ןבעל טלעטשעג

 הלכ רעד ןטָארטעגנָא רעטשרע רעד ריאמ החמש טָאה סעכ רַאפ ,טייק

 לָאז רע ידכ ,ןָאט סע טעװ יז רעדייא ךָאנ ,לכיש םענעסַאלטַא ןפיוא רענייז

 ,בוטש ןיא רעשרעה רעד ןייז

 רעטנוא םיא ןעמונעג ןדיי עטלַא ייווצ ןבָאה טכַאנײב טעּפש זַא ןוא
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 טָאה ןַאמ ַא ןופ תודוס יד טקעלּפטנַא םיא ןוא לביטש-דוחי םוצ טנעה יד
 "פג טָאה רע .,לכיטיזָאנ ןטימ םינּפ'ס ןצנַאגניא ךיז טקעדרַאפ ריאמ החמש
 יד רעביא טקיטשעג םיא טָאה סָאװ ,רעטכעלעג סָאד ןלעטשרַאפ טוג טזומ
 ,טסנרע ױזַא םיא ןענרעל סָאװ ,ןדיי עשירַאנ ייווצ

 םירבח עקירעביא יד טימ ןעמַאזוצ ,ענייז סרעגָאװש עדייב ןענעז סנגרָאמוצ
 ןופ ןרעה וצ ידכ ,עטציהעצ ןעמוקעג ,רעקעב םליש ןוא ןעקסָאנ 'ר ןופ
 -עגּפָא טַאהעג ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא ,טכַאנ רעד ןופ תודוס ןריאמ החמש

 טשינ ייז טימ וליפַא טָאה ריאמ החמש רעבָא .הנותח רעד רַאפ טדער |
 טקוקעג ןיוש רע טָאה ,טיילעגנוי עשידיסח עפרַאש עלַא יו .ןדער טלָאוװעג
 ,לוטיב טימ ,ּפָארַא ןביוא ןופ םירוחב ףיוא

 -רַאפ ,טצעגײשעגּפָא ייז רע טָאה --- ,ךעלגניי ןייק טימ טשינ דער'כ ---
 .קַאזָאק השעמ ,טייז ַא ףיוא למיירטש סָאד ךיז קידנקור

 ןציירד לטיּפַאק

 ןוא קירעיורט ןעוועג זיא סָאװ ,החמש רעסיורג רעד ןיא עקיצנייא יד
 ,הלכ יד ,עלהניד ןעוועג זיא ,םַאזנייא

 -יטנַאמָאר עשטייד יד ןופ ךעלכיב יד ןיא ענעָאטרַאפ ַא ,עטמולחרַאפ ַא
 יד ןעגנַאלרעד וצ יבַא ,ןבורג ןבייל יד ןיא ןעגנירּפש ןדלעה ואוו ,רעק
 עטבילרַאפ עכעלקילגמוא ואוו ,רעטבילעג רעד עקשטנעה ענעזָאלעגּפָארַא

 ןדנָאלב םעד קידנשוק ןוא טסורב רעד וצ ןזיור עסייוו קידנעילוט ,ךיז ןסיש

 ןוא דמערפ ,טנלע רעייז טליפעג ךיז יז טָאה ,ןעמַאד-ץרַאה ערעייז ןופ קָאל
 יייו ,סעטתנתוחמ ,םינתוחמ ,םידיסח רעטרעדנוה יד ןשיווצ טעשזדנָאלברַאפ
 םילוצ רעדליּפעג ןוא למוט ןצנַאג םעד ןיא .טסעג ענערָאפעגנָא ןוא רעב
 ןבָאה ןדיי .ןײלַא הלכ יד ןסעגרַאפ ןעמ טָאה ,החמש ריא ןוא הלכ רעד
 :עג ןבָאה רעבייוו .קילג רעטָאפ םעד ןשטנואוועג ,טצנַאטעג ,ןעגנוזעג
 ןשטנואוועג ,החמש רַאפ ןעגנורּפשעג טיוה רעד ןופ ,ךיז טשוקעג ,טעיימש
 סע טָאה עלהניד .לזמ ןוא קילג ַאזַא רעטכעט ענעגייא ייב ןבעלרעד וצ ךיז
 .ןענַאטשרַאפ טשינ

 ַא ,ּפָאק רעשיוליע ַאזַא -- .ןעוועג אנקמ יז ןעמ טָאה --- !ךודיש ַאזַא --

 ,רע טסקַאװ ןואג
 -עג טשינ ,ףיורעד ךיז טנַאקעג טשינ ,טליפעג טשינ סע טָאה עלהניד

 ןגיוא עטַאװעטולּפ יד טימ לקישטנַאמנגני םעד ןיא סריא קילג סָאד ןעז

 טשינ ןוא טדערעגסיוא טשינ רעטרעוװ יירד ןייק ךָאנ טָאה יז ןכלעוו טימ
 ,טנעקעגסיוא טשינ תודמול ןייז ףיוא ךיז טָאה יז .ןדער וצ סָאװ ןופ טַאהעג
 טָאה ,רעטכָאט רעשידיי רעדעי יוװ .,רַאפרעד ןיז לקערב ןייק טַאהעג טשינ
 -סיוא עכדמלמ ַא יז טָאה ירבע זיולב .טנרעלעג טשינ הרות ןייק יז ןעמ
 סָאװ ,ינַא הדומ רעד ןעוועג זיא טייקשידיי ץנַאג ריא .ןגָאז םיוק טנרעלעג
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 ףָאלש ןרַאפ ןענעייל-עמש:תאירק סָאד ,ןגרָאמירפ ןדעי ןגָאז טפרַאדעג טָאה יז

 עטנרעלעג ןוא עטכעלש יד ,רעטרעוװ יד טָאה יז .ןסע ןרַאפ ןכַאמ הכרב ַא ןוא

 ,שימָאק ןיא דליוו ןעמוקעגסיוא ריא ןענעז ייז .טייקעצ טשינ ,עדמערפ ןוא

 ןעוו ,ייז ןופ ןכַאל טסולגעג יינספיוא ריא ךיז טָאה לָאמ סעדעי זַא ,ױזַא

 יד ףיױא ךעלקעז יד ריא קידנעיצפיורַא ,ירפרעדניא טָאה טסניד יד סדה

 רעטרעוו יד ךיז ןבָאה ױזַא טקנוּפ .ינַא-הדומ םעד ריא טימ טגָאזעג ,סיפ

 .יעדיילק יד ריא קידנעוטסיוא ,ןפָאלש ןרַאפ טָאה סדה ןעוו ,טּפעלקעג טשינ

 דייר עקידצענעג ,ענעפָאלשרַאפ ,עדמערפ יד ריא טימ טעשטּפערדעג ,ךעל

 .ןענעייל-עמש-תאירק םעד ןופ

 ,"תרזחהש; סעסדה טָאטשנָא ,טגָאזעג יז טָאה -- ,"ןקָאז ןוא ךיש; ---

 טָאה סדה עקידרעפעלש יד ןעוו ,ןכַאל טסולגעג ריא ךיז טָאה רעמ ךָאנ

 טייב ןוה ַא יװ טקנוּפ ,לארשי:עמש ןופ דחא םייב זדלַאה םעד ןגיוצעג

 ,רעסַאװ ןעקנירט

 ןיא ךיז ןעגנַאגרַאפ ןוא טעּפשעגכָאנ עלהניד טָאה -- ! דדד---ח---א --

 .ןכַאל

 ,ּפָאק ןרַאפ טּפַאכעג ךיז טָאה סדה

 ןופ ןכַאל רַאפ ןּפינק עטיוט טכַאנ רעד ייב ןגירק טסעוװ ,עלהניד ---

 ,הריבע ןַא זיא'ס ,טשינ רָאט ןעמ ,עמש-תאירק

 ,טסולגעג טרָאפ ריא ךיז טָאה ןכַאל רעבָא ,ןגירקעג ארומ טָאה יז

 סרעטָאפ םעד ריא רַאפ ןעוועג ןענעז קיניזמוא ןוא שימָאק ױזַא טקנופ

 ,טנרעלעג יז טָאה רע סָאװ ,הרות

 רע טשינ .טנרעלעג טשינ יז רע טָאה ,ןצונ ריא ןלָאז סָאװ ,ןכַאז ןייק

 "עג טָאה יז סָאװ ,ןובשח ןשירעדניק ַא ייב ןפלעהסיורַא טנַאקעג ריא טָאה

 יו ןביײרשנָא טנָאקעג ריא טָאה רע טשינ ,עיצקעל רעד רַאפ ןכַאמ טפרַאד

 טָאה ןעמ ןוא ןפָאלשרַאפ זיא יז ןעו ,עלוש ןיא עלעווירב ַא קירעהעג

 ענייז ערעל עצנַאג יד .טוג טשינ ךיז טליפ יז זַא ,ןגיל ַא ןביירש טפרַאדעג

 טייקשידיי וצ ןרעטנומ ןיא ,תוכרב ןכַאמ ןוא רדסכ ןענַאמרעד וצ ,ןעוועג זיא !

 .טימעג'ס רעווש ןכַאמ ןיא ןוא

 ךיז רָאט ןעמ ,עלהניד .הכרב ַא ןכַאמ ןסעגרַאפ טסָאה ,עלהניד ---

 ,דַאלָאקָאש עקיכלימ ןייק טשינ סע ,עלהניד ! תבש םוא רָאה יד ןעמעק טשינ

 קנירט ,עלהניד !ןסע ןקישיילפ ןכָאנ העש סקעז ןייק ָאטשינ ךָאנ זיא'ס

 ..! לכהש ַא ןָא טשינ

 וצ טוג רעייז ןעוועג זיא רע .ןריא ןטַאט םעד ,טַאהעג ביל םיא טָאה יז

 ײס ,דמערפ ןעוועג ךיוא ריא זיא'ר רעבָא .תונתמ ריא טגנערבעג ,ריא

 יד ייב ןעגניז ןטיירב ןייז טימ ייס ,"סטשינ רָאט'מ; עקידנעטש ענייז טימ

 טרעטיצעג טָאה ףיוה רעצנַאג רעד זַא ,עריא רעדירב יד טימ ןעמַאזוצ ,תורימז

 ןייא ןיא טלַאה רע סָאװ ,ךעלהדועס עשידיסח ענייז ןופ ייס ,תולוק יד ןופ

 זַא ,ױזַא ,ןביוטרַאפ ןטלַאװעג ערעייז טימ םידיסח יד ןוא בוטש ןיא ןעוװַארּפ

 ,לרעמיצ ןטצעל ןיא וליּפַא טנַאה ןיא לכיב ןטימ ןציזנייא טשינ ןָאק ןעמ
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 ,ענייז םידיסח יד רעדיוורעד ןעוועג ריא ןענעז רעטָאפ רעד יו רעמ
 :עשטשעיּפעגסיױא יד ,רעטומ יד ךיוא .בוטש ןיא ןעוועג לופ דימת ןענעז סָאװ
 טימ ריא ןבָאה ייז ,ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ ייז טָאה ,עטצוּפעגסיוא יד ,עט
 ןגיּפשעגנָא ,ףעגָאלדָאּפ ענעסקעוועג יד ןופ טכַאמעג לת ַא לוויטש עקיטָאלב יד
 ,דרע רעד ףיוא

 ,קווח טימ טגָאזעג יז טָאה -- ,ןעמוקעגנָא ןיוש זיא עינרַאדיסח יד --
 טימ ןגָארטעגרעביא סע ןוא וצרעד טניואוועג ןעוועג ןיוש זיא יז רעבָא

 .'רעטסיוא עשירענעמ ךס ַא רעביא ןגָארט רעבייוו יו ,טייקיאור רעבלעזרעד
 ,טשרָאב ַא טימ רעליימ יד טּפָאטשרַאפ ייז טָאה יז ,ןטייקשיל

 רַאפ טשרָאב-לבָאנק ַא ךַאמ -- ,טסניד יד ןפורעג יז טָאה -- ,סדה --
 ,ןדלַאװעג ערעייז ןרעה טשינ ןָאק'כ ,קעװַא ייג ךיא .םידיסח יד

 .תואיצמ ןפיוק רעבלעוועג יד רעביא קעװַא זיא יז ןוא

 יד טסעג סרעטָאפ םעד ףיוא טקוקעג טָאה רעטומ יד יו שרעדנַא
 -טַא עטישעצ יד ןיא ןדיי יד ןופ טסואימעג ךיז טָאה יז ,עלהניד עניילק
 עקידנעגנירּפש יד ,תואיּפ ןוא דרעב עטנטלָאקרַאפ יד טימ ,סעטָאּפָאק ענעסעל
 ,ןײרַא ייז ןכירק םוטעמוא ,ָאד ייז ןענעז םוטעמוא סָאװ ,עקידעכָאק ןוא
 ,ךעלרמז ןוא סעקּפָאה דליוו ןעגניז ןוא ּפעק יד ןייֹרַא ןקעטש ,ןָא טשינ ןּפַאלק
 ךיז ןשַאװ רעייז ןופ ,לויטש עקיטָאלב ערעייז ןופ טלקעעג ריא טָאה סע

 רעייז ןופ ,ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאה ייז סָאװ ,סרצי-רשא יד וצ טנעה יד רדסכ
 עכיילג יד ףיוא ןפיול ןוא טייקידלזממילש ןוא טײקנכָארקעצ ,גנַאג ןשימָאק

 רַאפ ןענעז ייז ןעוו ,ךיז טקורעגּפָא ,ייז ןופ טסואימעג ךיז טָאה יז .טנעוו
 ןּפעלקוצ טשינ סעּפע ךיז לָאז סע ,םיערוצמ ןופ יװ ,ןעגנַאגעגיײב

 יז ,םיחרוא ןוא ןדיי ענייש יד ןופ טסואימעג ךיז יז טָאה רעמ ךָאנ
 יז ןבָאה טדערעג ,סנסייברַאפ ,ךעקעל ,ןפנארב טרעדָאפעג רדסכ ןבָאה
 עלַא ןסירעג ,רעזענ יד טציינשעג ,תושעמ עשילרעטסיוא טלייצרעד ,טיירב
 ןענעז ,ןשַאװ ןייא ןיא ייז ןטלַאה ייז שטָאכ סָאװ ,טנעה יד טימ הלח עלייוו

 ,םיכודיש טדערעג ריא ייז ןבָאה ךָאנ וצרעד .טקעבַאטרַאפ ןוא קיצומש ייז
 עטיור ַא ןסע ןטימניא שיט ןופ ןפָאלטנַא זיא יז .טרַאװנגעק ריא ןיא עקַאט
 ,עטמעשרַאפ ןוא

 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םייבר ןוא םינבר יד ןעזעגסיוא ןבָאה רעסעב טשינ
 ,טייצ וצ טייצ ןופ ייז וצ

 ,ייז טנידַאב ,ןָאביוא ןופ ןצעזקעװַא םייבר יד טגעלפ רעטָאפ רעד
 רָאג רע טגעלפ רעטומ יד .רעגניפיץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעג ,לגניי ַא יו
 בוטש יד .ןיבר ןרַאפ ךיז ןזייו טשינ ,הלילח ,לָאז יז ,ןזָאל טשינ בוטש ןיא

 -עג ,סױרַא ,ןירַא ןענעז טײלעמערָא ,םירוחב ,םידיסח ; רקפה ןעוועג זיא
 טרעדורעג ,טנװַאדעג ,טצנַאטעג ,ןטעב יד ןיא לוויטש יד טימ ךיז טגייל

 ןוא ןיבר םוצ ןריפניירַא ןעלהניד טגעלפ רעטָאפ רעד .טעװעדלַאװגעג ןוא
 ,ןשטנעב ןזָאל יז
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 טימ ןײרַא יג --. ארומ טימ טגָאזעג ריא רע טָאה --- ,רעטכָאט ---

 .ןַאמ רעכעלטעג ַא זיא יבר רעד ,ץרא-ךרד

 רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז ,טרעקרַאפ .קיבױלגמוא ןעוועג טשינ זיא יז

 סעדעי ךוב ןקידרעייפ ןסיורג ַא ןיא טביירשרַאפ ןוא למיה ןיא טציז סָאװ ,טָאג

 ךיז טמעק יז ןעוו ךיוא ,סקישיילפ ךָאנ דַאלָאקָאש ןקיכלימ טסע ייז סָאװ ,לָאמ

 ,ענייז םיקידצ יד רַאפ טַאהעג ארומ יז טָאה ױזַא טקנוּפ .תבש ןיא רָאה יד

 סָאװ ,םיפשכמ רַאפ ארומ טָאה ןעמ יװ ,ןעוועג זיא ייז רַאפ ארומ יד רעבָא

 .טַאהעג טשינ יז טָאה ייז רַאפ ײשּפָא ןייק ,ןפָארטש ,ןָאט סטכעלש ןענָאק

 .טייז ַא ןיא ךיז טרעקעגּפָא ,טסואימעג יז ןופ ךיז טָאה יז

 יז טָאה טבעלעגפיוא .,שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג ריא ייב זיא בוטש יד

 "רינַאמ-ךעלריצ ַא ,עיסנעּפ יד ,ןעוועג יז זיא עשיאיוג ַא .עיסנעּפ רעד ןיא

 ןרעינַאמ ענייש ,עטעקיטע טנרעלעג ץלַא ןופ רעמ טָאה ןעמ ואוו ,עכעל

 ןענעז רערעל עשיזיוצנַארפ יד .ןסקינק עשיצירּפ ןוא ןרימַאלקעד ,ןצנַאט

 "עג ןענעז ךעלפעה ןוא טנַאגעלע ױזַא טקנוּפ .ךעלפעה ןוא טנַאגעלע ןעוועג

 .עיסנעּפ רעד ןיא טנרעלעגרעביא טשינ ךיז טָאה ןעמ ,סערעל ערעייז ןעוו

 ,קיטַאמעטַאמ ףיוא יוװ גנוריפפיוא רעטוג ףיוא ןבעגעג גנוטכַא רעמ טָאה ןעמ

 "נעּפ רעד ןיא טַאהעג לזמ טָאה יז .גנואיצרעד יד ןעוועג זיא רקיע רעד

 קרַאטש ,סנירערעל יד וליפַא ןוא ,רערעל יד יז ןבָאה ,עשידיי ַא שטָאכ .עיס

 ,טַאהעג ביל

 -רָאג טסָאה --- ,ןטנעמילּפמָאק טעװַארּפעג ריא ייז ןבָאה --- ,ַאנַאיד ---

 ,ןיטסירק עתמא ןַא יװ ,קיגיוא-יולב ןוא לעה .,ןעזסיוא ןשיטימעס ןייק טשינ

 ַא ,עליטש ַא ןעװעג זיא יז .טַאהעג ביל יז ןבָאה סעסקיש יד ךיוא

 ןיא ,םוג ןעװעג םעלַא וצ ,ןסירעגמורַא טשינ ךיז םענייק טימ ,עטרַאצ

 עכעלנעמ ןוא עקרַאטש יד טּפיוהרעביא ,טּפעלקעג ריא וצ ןבָאה ךעלדיימ

 .ךעלדיימ

 ,ושסיב ןייש ױזַא --- ,טדערעגוצ יז ייז ןבָאה -- ,ךיז דמש ,ַאנַאיד --

 .ןעמענ ךיד טעװ ףַארג ַא זַא

 טַאהעג ארומ טָאה יז .טכַארטעג טשינ ןכַאז עכלעזַא ןופ טָאה יז ,ןיינ

 ןוא ירפרעדניא ןדעי םיא טָאה יז סָאװ ,טָאג ןשידיי םעד רַאפ ,טָאג רַאפ

 "נָא רעטרעוו עקידשדוק-ןושל עכעלדנעטשרַאפמוא ,עקיניזמוא ןפָאלש ןרַאפ

 זיא ײרַא עכריק ןיא ןעמונעגטימ יז טָאה עטרבח יד זַא ,רעבָא .טגָאזעג

 רעכעלרעייפ רעד ןופ טייקלקנוט רעד ןיא ןענַאטשעג זיא יז .ןעגנַאגעג יז

 ןשזַארטיװ עקיברַאפ יד ףיוא ןגיוא עסיורג טימ טקוקעג טָאה יז ,עכריק

 טָאה יז .ןרוגיפ ןוא ןעיירעצינש יד ףיוא ,רעטצנעפ עשיטָאג עגנַאל יד ןופ

 ןוא טכיל ליפ יד ןעזעג ,ןעלגרָא יד ןופ ןעגנַאלק עכעלרעייפ יד טרעהעג

 ,ןשטנעמ יד ןופ ןעינק סָאד ,סעינָאמערעצ ןוא רעדיילק עשיחלג יד ,רענעפ

 ןופ ןגיוא ןעיולב יד ןיא טלעטשעג ןרערט ךיז ןבָאה ריא ןוא ,ןטעב סָאד

 .טייקנביוהעג ןוא טייקכעלרעייפ

 ,לביטש-םידיסח סנטַאט םעד וצ ךעלנע ןעוועג טשינרָאג זיא סָאד ,ןיינ
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 ,טקיטסימעגנָא ,ןפרָאװעגנָא ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ןעוועג זיא סע ואוו
 ,ןגירשעג ,ךיז טלקַאשעג ,ּפָארַא ןוא ףיורַא ןפָאלעגמורַא ןענעז ןדיי יד ןוא
 ,ןעמוקעג ןטלעז טרָאד זיא יז ,דרע רעד ףיוא ןגיּפשעג ןוא ןעגנוזעג סעקּפָאה
 ןיא לָאמנײא רעבָא .ןעמוקנײרַא טשינ שודק-םוקמ ןייק ןיא ןרָאט רעבייוו
 הנשה-שאר ךיוא .ןעמונעגטימ רעטָאפ רעד יז טָאה ,הרות-תחמש ןיא ,רָאי
 .טָאה יז ,לוש-רעבייו רעד ןיא ןעמונעג רעטומ יד יז טָאה ןזָאלב-רפוש וצ

 רַאפ ךיז ןקָארשעג ,טַאהעג ארומ ,ןגָארט ןדיי יד סָאװ ,סהרות-רפס יד רַאפ
 עקידרוּפכ-םוי יד רַאפ ןוא רפוש םעד רַאפ טרעטיצעג טָאה יז יו טקנוּפ ,ייז
 ,קידנסױטשּפָא ,שימָאק ,דמערפ ןעוועג סע זיא טימרעד ןעמַאזוצ רעבָא ,טכיל
 ריא וצ ךיז לָאז סע ,טַאהעג ארומ ,ןופרעד ןפָאלטנַא זיא יז זַא ,ױזַא
 | ,ןּפעלקוצ טשינ

 יד ,טסעג ענייז ,רעטָאפ רעד :בוטש ןיא ץלַא ןעוועג ריא זיא דמערפ
 טקוקעג ןבָאה סָאװ ,סמדא-ארּפ יד ןוא ענעסקאוועצ יד ,רעדירב ענעגייא
 ןוא ךַאז עקידריוומוא ,עקירעביא ןַא ףיוא יו רערעייז רעטסעווש רעד ףיוא
 רעד טימ סעטרבח יד רַאפ טמעשעג ךיז טָאה יז .ּפעצ יד ייב יז ןסירעג
 רעמָאט .רעדירב יד טימ ,סַאג רעשידיי רעד טימ ,עמַאמ-עטַאט טימ ,בוטש
 טָאה ,סַאג רעד ףיוא רעדירב יד ןופ ןצעמיא ןענעגעגַאב לָאמַא יז טגעלפ
 לָאמַא טשינ ןלָאז ייז ,טמַאלפעג ריא טָאה םינּפ'ס ,טיײרדעגקעװַא ךיז ךיג יז
 רעדָא ,סעסקיש יד ,עריא סעטרבח יד ןעוועג אנקמ טָאה יז ,ריא וצ ןייגוצ
 "רעד ייז ןעוועג אנקמ ,רעזייה עטרעלקעגפיוא ןופ ןעמוק סָאװ ,עשידיי יד
 .ערעייז טימ ,ןבוטש ערעייז טימ ןעמעש טשינ ךיז ןפרַאד ייז סָאװ ,רַאפ
 ריא וצ ןעמוקעג לָאמַא זיא עטרבח ַא סָאװ ,לָאמ סעדעי ,רעדירב ,ןרעטלע
 טימ טמעשעג ךיז טָאה יז .השוב רַאפ טמַאלפעג יז טָאה ,ןירַא בוטש ןיא
 ןקיזירג ,ןטכעלש םעד טימ ,םישובלמ עשידיסח ,עגנַאל סרעטָאפ םעד
 ,םענייז ןעזסיוא ןצנַאג ןטימ ,םענייז שיליױוּפ

 -עג יז טָאה ,טייקפייר רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ךעלדיימ עלַא יו
 .סיוא ןיא ןעוועג ןָאטרַאפ ,טייקטרעטייהעגפיוא רעקידנעטש ַא ןיא טבעל
 -רָאפ שרעדנַא ןצעמיא ןיא ךיז יז טָאה גָאט עלַא .ןטלעװ עטריזַאטנַאפ

 יז טָאה סָאװ ,טסינַאיּפ ןיא ָאד ,שיזיוצנַארפ ןופ רערעל ןיא ָאד ,טביל
 "יד ןיא טבילעג ךיז יז טָאה ץלַא ןופ רעמ ןוא ,ריוװַאלק ןליּפש טנרעלעג

 .ייז ןבָאה רדסכ .טבילעג ריא ןיא ךיז ןבָאה ייז יו טקנוּפ ,ןילַא סעטרבח

 ."גייא ךיז תודוס ,ךיז טלטרעצעג ,ךיז טשוקעג ,טנעה יד רַאפ ןעמונעג ךיז
 ,טנייוועג ןוא טכַאלעג ,טמיורעג

 רַאפ טכַאמעג יז טָאה ןעמ ןוא רָאי ןצרעפ ןרָאװעג טלַא זיא יז ןעוו
 ןשימָאק ַאזַא טַאהעג וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ,לרוחב ןשידיסח םעד טימ הלכ ַא

 -קילגמוא ןעוועג ,ךיז טמעשעג ,טנייוועג יז טָאה -- ריאמ החמש -- ןעמָאנ
 ,רעקיסקיוועגניילק רעד טָא ,ןעזעגסיוא טשינ טשינרָאג ןיוש טָאה רע .ךעל
 א ,עליטש ַא רעבָא .ךעלכיב יד ןופ רעטיר יד יוװ ,לרוחב רעטַאװעטולּפ

 .,סעמומ עלַא יד ,ןרעטלע יד ןלעטשנגעק ךיז טנאקעג טשינ יז טָאה ,עטפנַאז
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 טישַאב ,טדערעג ,ןטעבעג ,טגיילעגנָא ריא ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,תובורק

 ןבירשעגרעטנוא םיאנת יד טָאה יז .תונתמ ןוא ןשוק טימ

 טָאה ,גנוסנקרַאפ יד טרעיודעג טָאה סע סָאװ ,רָאי עכעלטע יד רַאפ

 ,ןטכַארט טלָאװעג טשינ ,טכַארטעג טשינ ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ,םעד ןגעוו יז

 טרעדנוזעגּפָא ריא טבעלעג ,עיסנעּפ רעד ןיא ןעגנַאגעג רעטייוו זיא יז

 .טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק יז טָאה ןריא ןתח םעד טימ .,ןבעל טייוו ןוא

 םיא וצ ןעגנַאגעג זיא יז טשינ ,בוטש ןיא ייז וצ ןעמוקעג זיא רע טשינ

 יז וצ ןדאלעגנייא ןרָאװעג ןתח רעד זיא דעומה-לוח ףיוא זיולב .בוטש ןיא

 ןסייהעג טָאה רעטומ יד יו ,שיט ןייא ייב ןַאד ןסעזעג זיא יז .זיוה ןיא

 ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק ןוא ,רוחב ןדמערפ םעד ןסע ןגָארטעגוצ

 ןרעטלע סנתח םעד וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא יז זיא דעומה-לוח ןטייווצ םעד

 ,עטתנתוחמ יד .טכעלש רָאג ןעוועג זיא בוטש רעטלַאק ,רעדמערפ רעד ןיא

 ךס ַא ,טייקמורפ ןגעו טדערעג טָאה ,ּפָאק ןפיוא עקּפָאק ַא ןיא ענעדיי ַא

 טקוקעג טָאה ןתוחמ רעד .ןרעו וצ טקיטשרעד טשינ ריש .,ןעוועג דככמ

 ַא ןופ יװ .ןרָאװעג טרעטיצרַאפ ןעמ זיא קילב ןייז ןופ זַא ױזַא ,גנערטש

 סָאװ ,תונתמ יד וליפַא .בוטש רעטלַאק רעד ןופ ןפיולטנַא יז טגעלפ םונהיג

 .רעדיוורעד ןעוועג ריא ןענעז ,ןגירקעג לָאמ סעדעי טָאה יז

 הנותח רעד ןגעוו .ןבעל ןגייא ריא טבעלעג יז טָאה רעירפ יו רעמ

 ןעמוק זומ סָאװ ,טיוט ןגעו ןטכַארט טשינ ליוו ןעמ יוװ ,טכַארטעג טשינ

 סָאװ ,ןטכַארט ןוא ןענובשח טנייפ טָאה סָאװ ,רעריא רעטָאפ רעד יו טקנוּפ

 סָאװ ,םעד ןגעוו ןרעלק טלָאװעג טשינ ךיוא יז טָאה ,ןייז טעו רעטעּפש

 ּפָאק ןיא טלַאפ סָאװ ,ןייטש ַא יו ,גנולצולּפ סע זיא ןעמוקעג ,ןעמוק ףרַאד
 ,םַאזנייא ןוא טנלע ,ןקָארשרעד ,טלמוטעצ ןעוועג זיא יז ןוא .טכירעגמוא

 ,החמש ריא ןופ געט יד ןיא םַאזנייא ךעלקערש

 םירחוס ײלרעלַא יד ,טסעג ענעטעבעגנָא יד דמערפ ןעוועג ןענעז ריא

 ריא ,הנותח ריא בילוצ ןעגנורּפשעג ,טצנַאטעג ןבָאה סָאװ ,םידיסח ןוא

 טמַאלפעג טָאה יז .רעדורעג ןוא למוט רעצנאג רעד רעדיוורעד ןעוועג זיא

 .טנרעלעג ריא טימ טָאה ןעמ טָאװ ,םיניד עשרעבייוו יד בילוצ הּפרח ןופ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סנירעקוט יד ןופ ,הוקמ רעד ןופ ךיז טסואימעג טָאה יז

 -עג ךיז טָאה יז .טּפַאלקעג ןוא טשטנעבעג ,טדערעג ,טיירדעג ריא םורַא

 סעינָאמערעצ ןוא םיניד עשידיי יד טימ סעטרבח עשיאיוג יד רַאפ טמעש

 ןצנאט ןטימ ןיא טסעג יד טָאה סָאװ ,ןתוחמ םעד רַאפ ,הנותח רעד ףיוא

 שינעגעגַאב עטשרע יד ןקָארשעג יז טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא .טגָאיעצ

 ליפעג ןייק רָאג טָאה יז ,דמערפ ןעוועג ריא זיא רע ,ןטרעשַאב ריא טימ

 עלַא יד ןופ יו ,םיא ןופ ןעוועג טייוו ,םיא וצ טַאהעג טשינ טפַאשביל ןופ

 ןבָאה סָאװ ,ךעלמיירטש ןוא סעטָאּפַאק ענעסעלטַא יד ןיא ןדיי עקירעביא

 טשינ טרָאװ ןייא ןיק םיא טימ טָאה יז .החמש ריא ףיוא טיירפעג ךיז

 .ךיוי ענעדליג יד ןסע םייב ןיילַא ןבילבעג ןענעז ייז ןעוו ,טדערעגסיוא

 :טדערעג ריא וצ טָאה ריאמ החמש
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 ידכ ,טגערפעג יז רע טָאה -- ? תינעת רעד ןעגנַאגעגוצ ריד זיא יו ---
 ,סעומש ַא ןיא ןעיצוצניירַא יז

 ןַאמנגנוי םעד טימ ןדער וצ סָאװ טַאהעג טשינ ,ןגיוושעג טָאה יז רעבָא
 יז ןבָאה רעבייו יד ןעוו .ּפָאק ןפיוא למיירטש ןזיול"וצ ןסיורג םעד ןיא
 ךיז טָאה יז סָאװ ןופ ,דייר ךס ַא ריא טדערעגנָא ,דחוימ-רדח ןיא טריפעגניירַא
 ןזָאל וצ ידכ ,ןײלַא ךָאנרעד יז טזָאלעגרעביא ןוא ,טייקטיור טימ ןסָאגַאב
 ךיז טָאה יז .ןקָארשרעד ןעוועג יז זיא ,ריא וצ ןתח םעד ןריפניירַא רענעמ יד
 ,לַאפנָא ןַא ןופ ןטיהסיוא ךיז טלָאװ יז יװ ,טרַאשעגוצ טעב לקניוו ַא ןיא
 ,טרעטיצעג ןצנַאגניא טָאה יז

 "רעד ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ןדמערפ םייב ןטעבעג יז טָאה -- ,ןיינ --
 ,ןייג -- ,ריא וצ טרעטנענ

 רִש .טרעהעג טשינ רעטרעוו עריא טָאה שטנעמ רעדמערפ רעד רעבָא
 -רעד ,ריא וצ ןדער ,ןקיאורַאב ,ןעמעננייא טװאורּפעג טשינ יז וליפַא טָאה
 ,ריאמ החמש ,טסואועג טשינ ןכַאז עכלעזַא ןופ טָאה רע .יז ןרעטנענ
 יו ,ּפָארַא ןביוא ןופ רעבייו ףיוא ןקוק וצ ,םידיסח עלַא יװ ,טניואוועג
 ןייז וצ יוװ ןרָאװעג ןפַאשַאב רעמ טשינ ןענעז סָאװ ,ןשינעפעשַאב ףיוא
 סָאװ ןגעוו ךַאז םוש ןייק ָאטשינ זיא םעד ץוח ַא סָאװ ,ןַאמ ַא רַאפ רעבייוו
 טשינ ,הרות ןיא ןעייטשרַאפ ייז טשינ לייוו ,ןדער ייז טימ ןענָאק לָאז ןעמ
 רעד טָא טימ ,ריא טימ ןדער וצ סָאװ טַאהעג טשינרָאג רע טָאה ,רחסמ ןיא
 ,תושקב עריא וצ ביוט ןעוועג זיא רע .רענייז רעטרעשַאב

 סָאװ --- .ןענַאטשרַאפ טשינ רע טָאה -- ? ריד טימ זיא סָאװ ,עלהניד --
 ? שירַאנ ךיד וטסכַאמ

 -ונעג עלהניד טָאה ,טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק ןבָאה רעטרעו עריא זַא
 החמש טָאה סָאד .טנעה יד טימ ןסיוטש ,ךיז ןופ םיא ןביירט ,ןענייוו ןעמ
 ןייז וצ לחומ ,סנייז ןעקנעש וצ טַאהעג טנייפ טָאה רע .טציירעצ רָאנ ןריאמ
 ןיש ַא .טסַאּפעג טשינ םיא טָאה ,סנקירעביא .טמוק םיא סָאװ ,ףיורעד
 ןירַא םינּפ ןיא ןכַאל םיא ןלעװ ןדיי יד ןעוו ,סנגרָאמוצ ןבָאה רע טעװ םינּפ

 ןעוועג זיא רע ןוא .רעגניפ יד טימ ןעלטייט םיא ףיוא ןלעו רעבייוו יד ןוא
 טימ ןעמונעג טָאה רע .ןרערט ןוא תושקב סעלהניד וצ טיוט ןוא דנילב
 ןַאמ ַא טמוק סע סָאװ, טלַאװעג

 -רעד טשינ םיא וצ עביל ןייק רעבָא ,םיא רַאפ ןגירקעג ארומ טָאה יז
 ,לַאטורב ,בָארג ןעועג זיא רע .טסַאהעג םיא טָאה יז ,טרעקרַאפ .טליפ
 ירפרעדניא טנגעגַאב יז טָאה רעטכָאט יד ןעוו ,טכַאלעג טָאה עריא רעטומ יד
 ,ןייוועג ַא טימ

 -קעב יד שימַאמ קידנטעלג ,טכַאלעגסיוא ריא יז טָאה -- ,עלערַאנ ---
 -יוא ןיב ךיא .ןעז טסעוװ .ןבָאה ביל םיא טסעװ ,דניק ַא טזיב -- ,ךעל
 .ןעוועג ױזַא

 -סיוארָאפ טָאה רעטומ יד יו ,ןגירקעג ביל טשינ םיא טָאה יז רעבָא
 טָאה יז רעכלעוו ןגעוו ,עביל יד ןעוועג סָאד זיא סָאד טשינ ,ןיינ .ןעזעג
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 רעד ןופ עריא סעטרבח יד סָאװ ,ָא גָאט ןטשרע ןופ טמיורטעג ליפיוזַא

 ליפיוזַא טָאה יז סָאװ ןגעוו ,טלייצרעד עביל ןופ דוס םעד ריא ןבָאה עיסנעּפ

 ןעגנירּפש ןשטנעמ עכלעו רַאפ ,טנעיילעג ךעלכיב עשיטנַאמָאר יד ןיא

 .רעטבילעג רעד ןופ קָאל םעד קידנשוק ,ךיז ןסיש ןוא ןבורג-ןבייל יד ןיא

 .טכַארבעג השוב ןוא קיטייוו זיולב טָאה סָאװ ,ןיימעג ,בָארג ןעוועג זיא סָאד

 ןבָאה עלַא ןעוו ,געט יד ןיא ךעלקילגמוא ןוא קירעיורט ןעוועג זיא יז ןוא

 ,החמש ריא בילוצ ךיז טיירפעג ןוא טצנַאטעג

 ,טלעטשעגנגעק טשינ וליּפַא ךיז טָאה יז זַא ,ןריולרַאפ ױזַא ןעוועג זיא יז

 רעד טימ ןעמוקעג זיא קעּפישט םענעסעלטַא ןיא עריא רעגיווש יד ןעוו

 סָאה יז .ּפָאק ןופ רָאה עניורב ,עגנַאל ,ענייש יד ןרעשּפָא ריא ןירעקוט

 דָארג .ןרילרַאפ וצ טציא טשינרָאג ייס יװ ייס ןיוש טָאה יז זַא ,טליפעג

 .ריא רַאפ טלעטשעגנייא ךיז טָאה עריא רעטומ יד

 קרַאטש טָאה .ּפָאק ןטלָאגעג ַא טימ ,עמורפ ַא ענעדיי ַא ,רעגיווש יד

 יז טָאה ןלָאג ןופ .ּפָאק םעד ןיד ןרעשוצּפָא רונש ריא ךיוא טַאהעג קשח

 "עג יז טָאה ןרעש רעבָא ,בוטש רעשיצירּפ רעד ןיא ןדער וצ טַאהעג ארומ

 לבייוו םעד ןכירקסיורַא טשינ עלעקעל ןייא ןייק לָאז סע ,רעניד סָאװ טלָאװ

 .טזָאלעג טשינ טָאה עווירּפ רעבָא .סױרַא לטייש ןופ

 .רימ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ןכַאמ ןיוש סע לעװ ךיא ,עטתנתוחמ ---

 ןוא ּפעצ עגנַאל יד רעטכָאט רעד ןדײנשּפָא ןסייהעג זיולב טָאה יז

 ,טנעה יד טימ ןכָארברַאפ טָאה רעגיווש יד .טזָאלעג רָאה עקירעביא יד

 "עג טרעהעג טשינ ןדיי ןשיװצ זיא סעכלעזַא ,ןיורק עטתנתוחמ --

 לעװ ךיא .טזָאלעגרעביא לבייוו םעד ךָאד ריא טָאה רָאה עצנַאג יד ,ןרָאװ

 סנייד רעװָאקרעזָא םעד ןיב ךיא זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא ,ןזָאלרעד טשינ סע

 ..רעטכָאט ַא

 טָאה --- ,רעטכָאט סרעװעשרַאװ לשנַא 'ר ןיב ךיא ןוא ,עטתנתוחמ --

 ןיא ענעדיי יד זַא ,תולדג ַאזַא טימ סוחי ריא טלייצרעד ךיילג עווירּפ ריא

 ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא קעּפישט םענעסַאלטַא

 ןענעק סָאװ ,רעגניפ עשירעבייוו יד ןיא טייקנילפ ַא טימ ,קיצנוק רעייז

 טמעקרַאפ ןייש עוװירּפ טָאה ,רָאה ןזיורק ןיא ןוא ןטכעלפ ןיא סיוא ךיז

 יייש ןיילק ַא טצעזעגפורַא רָאה יד ףיוא טָאה יז ,ּפָאק םעד רעטכָאט רעד

 סיורג טימ .סנגייא ריא וצ ךעלנע ,סטריברַאקעגנָא ןוא סלעה ַא ,עלעט

 טנרָאפ ןופ רָאה ענעגייא סרעטכָאט רעד ןגירקעגסױרַא יז טָאה טּפַאשהירב

 ,טעברַאעגּפָא ױזַא סע טָאה יז .קרַאק ןוא ןרעיוא יד ייב ןוא ןרעטש ןרעביא

 ןוא רָאה ענעגייא יד ןענעז סע ואוו ,ןייגרעד וצ ןעוועג רעווש זיא סע זַא

 ,לטייש סָאד ואוו

 -- .לגיּפש ןסיורג םוצ רעטכָאט יד ןפורעג יז טָאה -- ,עלהניד ---

 סעװ ןעמ ביוא ,רוסָא .סיורג ױזַא טנעקרעד ןעמ יצ ,עז ןוא ןָא ךיד קוק

 ןופ ּפָארַא טקעמש'ס -- רוזירפ רעד טימ ןיליירפ ןייק רַאפ ןטלַאה טשינ ךיד

 ,..ריד
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 -- ,רָאה ענעגייא יד ןיא רעכיילג ןיֹוש זיא ,לטייש ַאזַא רעדייא ---

 ..פֶא טשינ ןשטנעמ ןייק שטָאכ ןעמ טרַאנ -- .טצפיזעג רעגיווש יד טָאה
 .רעטכָאט סבר רעװָאקרעזָא םעד ,טבעלרעד ךיא בָאה תחנ ןייש

 בייו סשרעה םהרבא 'ר ייב .טזיּפשעג ,ןכָאטשעג יז ןבָאה רעבייוו יד
 עלַא יו טרעטיצעג ןוא טלקָאשעג קעּפישט רעכיוה רענעסעלטַא רעד ךיז טָאה

 טָאה ןײלַא עלהניד רעבָא .לטייש סעווירּפ ןופ ךעלעקעל עטריברַאקעגנָא

 רעביא ןעגנַאגעג טשינ טלָאװ המחלמ עצנַאג יד ךיילג ,טשימעגניירַא טשינ ךיז
 טעצ עסיורג עדייב ןבעגעגרעביא ריא טָאה רעטומ יד זַא וליפַא ןוא .ריא
 -כַאנ ןעמונעג ייז יז טָאה ,ןרָאי עשלדיימ יד ןופ רכז ַא רַאפ ןטלַאהַאב וצ

 ,ןליוו ןָא ןוא קיסעל

 ,םיניד קַאּפ םעיינ םעד טרעהעגסיוא יז טָאה קיטליגכיילג ױזַא טקנוּפ
 טָאה עווירּפ ,סייה ןוא ךיג ןדערנײרַא ןעמונעג ריא טָאה רעגיווש יד סָאװ
 ריא ךיז טשימ קעּפישט ןיא עטתנתוחמ יד סָאװ ,טכָאקעגפיוא רעדיוו ךיז
 רעטומ רעד ,ריא וצ ןרעהעג ןכַאז עכלעזַא זַא ,טסואוועג טָאה יז .,ןײרַא
 ,קעּפישט ןיא ענעדיי רעד ןסיוו טזָאלעג סע טָאה יז ןוא

 סָאד קידנעווערונש ,טגָאזעג ריא יז טָאה -- ,ןיורק עטתנתוחמ --
 גָארט ךיא שטָאכ ,טייקשידיי ןגעוװ ,טָאג ןעקנַאד ,ךיוא סייוו ךיא --- ,לקסיּפ
 ..ןזָאלרַאפ ךיז טנָאק ריא .עקּפָאק ענעסעלטַא ןייק טשינ

 -גינעק ַא טימ טנַאה רעד ייב רעטכָאט יד טריפעגקעוװַא טָאה יז ןוא
 ,טסעשז ןכעל

 רָאג עריא ןעלהניד וצ ךיוא ןענעז ,ןריאמ החמש וצ יװ טקנופ
 דוס ןסיורג םעד ןגעוו ןרעה וצ ידכ ,עטמַאלפרַאפ ןעמוקעג סעטרבח עטנעָאנ
 זיא יז ןדער טלָאװעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה עלהניד רעבצ .עביל ןופ

 ,טנייוועג ןוא ןלַאפעג רעזדלעה יד ףָיוא ךעלדייט יד זיולב

 -עג ייז יז טָאה --- ,עביל ןָא ןבָאה הנותח טשינ לָאמנייק טלָאז ריא --

 ,טשינ לָאמנייק --- .,טנרָאװ

 םענעגייא םעד ףיוא וליפַא ,ןקוק טנאקעג טשינ ןַאמ ןייק ףיוא טָאה יז

 ,סעטרבח יד ןגירקעג ביל יז טָאה ,זייוולדיימ יו רעמ ךָאנ .רעדירב ןוא ןטָאט
 טָאה רעמ ךָאנ .טפַאשביל עתמא ןַא ןליפ ןעמ ןָאק ייז וצ רָאנ זַא ,ןטלַאהעג
 ,שרעדנַא ױזַא זיא ץלַא ואוו ,ןענַאמָאר יד ןיא ,ךעלכיב יד ןיא ןָאטרַאפ ךיז יז

 ,ןביוהרעד ןוא ןייש ,שילידיא .ױזַא

 יז רעבָא ,ןדער ,ריא טימ שימייה ןרעוו וצ טריבורּפ טָאה ריאמ החמש
 ןעמינעגסױרַא טשינ ּפָאק םעד ,טרעפטנעעג טשינ ,ןטימעגסיוא םיא טָאה
 טָאה רע ןוא ןּפָארטעג טליפעג ךיז טָאה ריאמ החמש  .ךעלכיב יד ןופ
 .ןירעד ןקוקנײרַא ןעמונעג ןוא טנַאה ריא ןופ לכיב סָאד ןבעגעגסױרַא סיר ַא
 עכעלטע שטייד ןיא ןבעגעגרעביא ןעייל ַא רע טָאה טייקכיג רעשידיסח טימ
 ,ַאדלַאגָאריה ַא ןוא דערפלַא ןַא סעּפע ןגעוו טלייצרעד ןבָאה סָאװ ,תורוש

 ,טגערפעג רע טָאה -- ? סע זיא סָאװ --
 .טרעפטנעעג עלהניד טָאה -- ,ןַאמָאר ַא



 יזנכשַא רצעדירב יז 114

 טמורבעג ריאמ החמש טָאה -- ,ןכַאז עטכַארטעגסיױא ,תושעמ ---
 ,לכיב סָאד ריא ןבעגעגקירוצ ןוא לוטיב טימ

 ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג זיא יז רָאנ ןדער סעּפע טריבורּפ ךָאנ טָאה רע
 ,רעטקידײלַאב ַא סױרַא רע זיא ,ןענעייל

 טשינ ׁשזַא טסרָאט וד זַא ,הרות רעד ןיא וטסיב ןָאטרַאפ ױזַא ---
 טנַאה ןייא ךיז ןבירעגּפָא ןוא סעכ טימ טגָאזעג רע טָאה -- !ןדיירסיוא
 סָאװ ,ךַאז רעסואימ ַא ןופ ךיז טלקָאשעגּפָא טלָאװ רע יו ,רעטייווצ רעד ןיא

 ןעמונעג טנעה יד ןיא טָאה רע

 ןעזעג טָאה יז .בוטש ןופ ןיײגסױרַא ןייז ךָאנ טעּפילכעצ ךיז טָאה יז
 ,םעד ןוא ריא ןשיוצ טייקטנעָאנ ןייק ןייז טשינ טעװ לָאמנייק ןיוש זַא
 ,טמעלקרַאפ ץרַאה םייב ריא טָאה סע .טלעוו ַא ןבעלּפָא ףרַאד יז ןכלעוו טימ

 ,ךיז ןענייווסיוא ,ץרַאה סָאד ךיז ןדערוצסיוא ןעמעוו רַאפ טכוזעג טָאה יז
 סָאװ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה עלַא יד .ןעמעוו רַאפ ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא
 ןעניז ןיא טשינ יז ןבָאה ,ריא בילוצ ךיז טיירפעג ןוא טצנַאטעג ןבָאה
 יד טימ ,תוכרב-עבש יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רעטומ יד .טַאהעג
 ץנַאג ןופ ןעמוקעגנָא ךיז ןענעז סָאװ ,םיבורק ,םינתוחמ ,טסעג עקידרדסכ
 ןעגנילק ,ןעלסילש יד טימ ןפילמורַא טרעהעגפיוא טשינ טָאה יז ,ןליוּפ

 לָאז שזדָאל ןַא ,ױזַא ,סיורג ךיז ןלעטש ,ןשיט עלופ ןלעטשנָא ,ןטיירגוצ

 לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ .םעד ןגעוו ןדער ןרעהפיוא טשינ ,ןרעוו טצַאלּפעצ

 טענַאוטנַא לעזַאומדַאמ יד ןײלַא סָאװ ,רעדיילק-הלכ יד ןעמונעגסױרַא יז טָאה

 -עג טָאה יז .רעבייו יד רַאּפ ייז טימ ךיז טמירעג ןוא ,טיינעגפיוא טָאה
 ,עשרַאו רעביא ,םוטעמוא ןגָארטעצ ךיז לָאז רערעייז םש רעד זַא ,טלָאװ
 רעטכָאט ַא הנותח טכַאמ ןעמ ױזַא יו ,ןעז ןשטנעמ ןלָאז ,ןלױּפ ץנַאג רעביא
 ,ןעלהניד רַאפ טַאהעג טשינ טייצ ןייק רעבירעד טָאה יז ! סרעטלַא יד ייב

 ןשפנ-תמגע ששרעדניק עריא ןרעהוצסיוא

 "יא .רעטָאפ ןטימ םעד ןגעוו ןדער טנאקעג ןעמ טָאה רעקינייו ךָאנ

 ןכַאז ענייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא סנקירעב

 .ןָאט וצ ךיז טימ טַאהעג ,ּפָאק ןפיוא ןגרָאז ךס ַא טַאהעג טציא טָאה רע |

 ןצרעפ לטיּפַאק

 ,תודועס עסיורג ,תוחמש ,ןשינעפורפיוא עלַא ךָאנ ,תוכרב-עבש יד ךָאנ

 רעטלַא החּפשמ יד ךיז טָאה ,ןצכעטעברַאפ ןוא ןשינעגניזַאב .ןצכעטישַאב

 רעטרעדנוה יד ןופ .זייב ןוא זעוורענ ,טרעטַאמרַאפ ,דימ רעייז טליפעג

 ןסקאוועגסיוא זיא ןשינעקירד:טנַאה ןוא תוכרב ,ןעיירעשוק ,ןשינעשטניוו

 .וליפַא סַאה ַא ןשטנעמ וצ ןליוורעדיו רעקיטלַאװעג א םינתוחמ יד ייב

 ןוא ןייב ,טרעטיברַאפ רעמ .ןקוקוצנָא שטנעמ ַא ןעועג סואימ זיא סע
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 ןעועג טציא זיא ,ןעוועג זיא עבט ןייז יו טשינרָאג ,רָאג זיב טגערעגפיוא

 ןײלַא רעטלַא םייח 'ר ,ןתוחמ-טּפיוה רעד

 טָאה רע סָאװ ,הנותח רעטיירב רעד טימ ןעגנולקעג עקַאט טָאה שזדָאל

 עקימורַא יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןײלַא שזדָאל רָאנ טשינ ,רעטכָאט ןייז טכַאמעג

 יד רעבָא .עשרַאװו עמַאס ןיא ןוליפַא ,ופרעד טדערעג ןעמ טָאה טעטש

 ,זודועס ,תונתמ עליפ יד ,רעייטשסיוא רעשירעדנעוושרַאפ רעד ,הנותח

 רעטנזיוט ענמוזמ יד ,ןײלַא ןדנ רעד טּפיהרעביא ןוא גנוריצ ,סעקיזומ

 ךָאל סיורג ַא ןבָאה ,הנותח רעד רַאפ ןקוליס טזומעג טָאה ןעמ סָאװ ,לבור

 ךַאװש ךיוא ןענעז ןטפעשעג יד .,סיורג ַא רָאג ,ןצנַאניפ טמייח 'ר ןיא טכַאמעג

 ןרָאװעג זיא טלעג טימ .רעכַאװש ַא ןזיוועג ךיז טָאה ןָאזעס רעד ,ןעגנַאגעג

 ךיז טָאה םייח 'ר ןוא .ןבעג טרעהעגפיוא ןבָאה קנעב יד ,שזדָאל ןיא רעווש

 טשינ םיא זיא קילג סָאד ,געט עקיזָאד יד ןיא טקירדרעד רעייז טליפעג

 .ןעמוקַאב
 םורַא ןעוו ,הרשע:הנומש ייב סיעכהל וצ ףיוא יוװ .,ןענעווַאד םייב

 ןיא ןעמוקעג קירבַאפ רעד ןופ תונובשח עלַא םיא ןענעז ,ליטש רעייז זיא

 .תונובשה עכעליירפ ןייק טשינ רעייז ,ןיירַא ּפָאק

 עג טשינ יירעבעוו ןייז ןופ ןעגנונעכער עיונעג ןייק ,תמא ,טָאה רע

 -שטייד ןוא שדוק ןושל ןקיזיירג-בלַאה ןיא לכיב שימייה ןייז ןופ .טסואוו

 -עצ ןוא תורוש עטשטעװקעגניײרַא ,ןרעפיצ עטרעטנָאלּפרַאפ יד טימ שירעמ

 ,רע טשינ .ןייגרעד וצ סעּפע רעווש ןעוועג זיא ,ןעגנוקרעמַאב עטיירד

 רעבָא .קלָאט ַא וצ ןייגרעד טנאקעג ןבָאה שובייל לאומש תרשמ ןייז טשינ

 סיוא רדסכ טלעפ סע ,לָאמעלַא יו טשינ טייג סע זַא ,םייח 'ר טָאה ןעזעג

 ,סָאװ טימ ָאטשינ זיא'ס ןוא ןלָאצ וצ רעטנוא ךיז ןקור ןעלסקעוו ,טלעג

 ןענָאמ ייז .תבש ףיוא רעטעברַא יד ןלָאצסױא טשינ ןעמ ןָאק קיטשרענָאד

 ןרעיוא עלופ ןָא ןצפיז ,ןצכערק ייז רעבָא ,הזעה יד טשינ ןבָאה ייז ,טשינ

 טנאקעג טשינ טָאה רע ,רעטרעדורעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא םייח 'ר ןוא

 ןיא דחא םעד ןעיצ םייב ,הרשע:הנומש ןטימ עמַאס ןיא .קיאור ןענעװַאד

 ,זוובשחמ עדמערפ ןופ ןָאטסיױא ךיז ןצנַאגניא ףרַאד דיי ַא ןעוו ,לארשי-עשמש

 טשינ טָאה רע .ןײרַא ּפָאק ןיא ןכָארקעג אקוד ןטפעשעג יד םיא ןענעז

 םעד ןּפַאכ קיאור טנאקעג טשינ טָאה רע ,שיט םייב האנה טימ ןסע טנַאקעג

 .ענַאמָאטָא רענעשולּפ ,רעכייו רעד ףיוא למירדיגָאטימכָאנ

 ןייגרעד טנאקעג טשינרָאג ןוא טרעלקעג ןוא טכַארטעג טָאה םייח 'ר

 טָאה ,ירעבעוו יד .תוגאד יד ןופ ןכירקוצסױרַא ױזַא יו ,קלָאט ןייק וצ

 קיטשרענָאד סיוא ָאי טלָאצ ןעמ יצ .קידנעטש יו טעברַא ,טסואוועג רע

 ,סרעייז ןעוט רעטעברַא יד ,געט רָאּפ ַא ּפָא טּפעלש ןעמ יצ ,טלַאהעג םעד

 ןשטנעמ יד ןטעברַא סטכַאנ-וצ-תבש .ָאטשינ טרָאד זיא ץכעגנערבסיוא ןייק

 -טכיל .רעגנעל ןעמ טעברַא טכַאנײיב קיטשרענָאד ךיוא ,טכַאנ רעבלַאה זיב

 ,טנוה ַא יװ יירטעג זיא שוביײל לאומש ,ןילַא רעטעברַא יד ןפיוק ךעל

 םעד ךיז ןכָארבעג טשינ טָאה רע ליפיוו ?ןרָאּפשנײא ןעמ ןָאק ךָאנ סָאװ
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 טניואוועג ןעוועג טשינ זיא רע .ןטכַארטוצ טנאקעג טשינ רָאג רע טָאה ,ּפָאק

 ,שפנ-תמגע ,גרָאז וצ ןעוועג טניואוועג רע זיא רעקינייו ךָאנ ; ןטכַארט וצ

 ןדנ םעד רַאפ ןוא טַאהעג הנותח טָאה רע טניז ,ענייז ןרָאי עלַא רַאפ

 ןגרָאז ןייק ןופ טסואועג טשינ רֶע טָאה ,יירעבעוו ַא טגיילרַאפ םענייז

 "עוו יד .טסַאּפ דיגנ ַא דיי ַא רַאפ יװ ,טיירב טבעלעג טָאה רע .תונובשח

 םייח 'ר רעבָא ,רעגרע לָאמַא ,רעסעב לָאמַא ,ןדישרַאפ ןעגנַאגעג זיא יירעב

 ַא ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע .טכַאמעג טשינ ןופרעד לָאמנייק ךיז טָאה

 "נָא לָאמ וצ לָאמ ןופ םיא טגעלפ ןעמ ןעוו ךיוא ,ןייז ױזַא זומ טפעשעג

 זַא ,טסואוועג טָאה רע .טגרָאזעג קרַאטש רעייז טשינ ךיז רע טָאה ,ןצעז

 טרעװ סָאד .ןדיימוצסיוא טשינ זיא סָאװ ,טפעשעג םוצ ןרעהעג ןטָארקנַאב

 ערעדנַא ןירַא טנכער ןעמ יו ,תורוחס יד ןופ זיירּפ םוצ טנכערעגוצ דלַאב

 טימ ךרוד קידנעטש ןעמ טמוק ייברעד .,ףָאטש-יור ,ןיול-סטעברַא ,תואצוה

 ןָא .טיג טָאג יװ ,לטירד ַא ףיוא לָאמַא ,טפלעה ַא ףיוא לָאמַא ,רעצעזנָא יד

 ,ָאטשינ רחסמ ןייק זיא ןטָארקנַאב ןָא ןוא ָאטשינ ןטָארקנַאב ןייק ןענעז רחסמ

 .ןייג טשינ רָאג סע ןָאק שרעדַא

 "עג טשינ טָאה רע .ןעמייח 'ר ייב ןעגנַאגעג ױזַא סע זיא גנַאל ןרָאי

 "עג רעבָא .הכרבילזמ רעקינייו ץלַא ןובשח רעמ סָאװ םערָאװ ,טנכער

 .ריבג ַא וליפַא ,טָאג ןעקנַאד ,דיגנ ַא דיי ַא זיא רע זַא ,םייח 'ר טָאה טסואוו

 ןשטנעמ ןוא .שזדָאל ןיא רע יו עכלעזַא ךס ַא םורַא טשינ ךיז ןרעגלַאװ סע

 סנַאקירבַאפ ַאזַא יװ ,טמוק םיא יװ ,דובכ ּפָא םיא טיג ןעמ ,ָא .סע ןסייוו

 ןגעקטנַא ןרָאטקעריד יד םיא ןגָארט ,טמוק רע ואוו ,קנעב יד ןיא .ןָא טייטש

 ןדַאל ,סעקינדָארבעלָאג יד ,ןילַא ןריקנַאב יד וליפַא .ןגרָאמ-טוג ןטיירב םעד

 דבכמ םיא ןענעז ןוא ןציז םיא ןטעב ,ןטעניבַאק יד ןיא ךיז וצ ןייא םיא

 טָאה ,ןרָאװעג עילַאק ןיוש טלָאװ טרָא ןייז ףיוא רערעדנַא ןַא .ןרַאגיצ טימ

 "ניירַא ,דרָאב יד ןריושעגוצ ןיוש טלָאװ ,לָאמנייא טשינ טכַארטעג םייח 'ר

 יד .וליפַא דיסח ַא ,דיי ַא טביילב רע רעבָא ,רעדיילק עצרוק ןיא ןכָארקעג

 .דובכ ןָא רַאפרעד עקַאט םיא ןעוט ייז ןוא סע ןסייוו לביטש ןיא םידיסח

 1 .דבכמ םיא זיא ןילַא ןבעל לָאז יבר רעד ךיוא

 סע טָאה רעגייק ! ןיינ ,ָא ,םייח 'ר ,רעגרַאק ןייק ןעוועג טשינ זיא רע

 ענייש ַא לביטש ןיא ןבעגעג דימת טָאה רע .,ןגָאז טנאקעג טשינ םיא ףיוא

 טָאה ןיבר םייב .הלכ עמערָא ןַא ןכַאמ הנותח ףיוא ןבעגעג רעייטשוצ ,הבדנ

 ןגיל סָאװ ,םידיגנ ערעדנַא יוװ ןעוועג טשינ זיא רע .טלעטשעג טיירב ךיז רע

 .טלעוו ַא זיא טלעוו יד זיולב טשינ זַא ,סייוו םייח 'ר םערָאװ ,לטייב ןפיוא

 עסיורג רעסָאװ ,ןבָאה ןעמ לָאז דלָאג סיורג ױזַא ,טלעוו ענעי ַא ָאד זיא'ס

 ,טלעוו רענעי ףיוא ןטיירגוצ ךיז ףרַאד דיי ַא ןוא .ָאד זיא סע טלעוו ענעי

 -רַאפ ,הלילח ,ןעמ טרעוו טשינ ַא ,םיבוט-םישעמ ןוא תווצמ ןעגנערבטימ

 "עג רעבירעד ךיז טָאה רע .טָארב ןעמ ןוא טנערב ןעמ ,םונהיג ןיא ןלַאפ

 םערָאװ ,ףיורעד טַאהעג טשינ הטרח ןייק לָאמנייק טָאה רע .ןטסָאק טזָאל

 ןבָאה זומ םלוע-לש-ונובר רעד ,דיי ַא ןייז ףרַאד דיי ַא זַא ,טסייוו םייח 'ר
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 "הקדצ ןוא רעבעג-הקדצ ,טײלעמערָא ןוא םידיגנ ,ץלַא טלעװ רעד ףיוא

 .עגסיוא ,ןעמייח 'ר ,םיא למיה ןיא טָאג טָאה דסח סיורג ןייז טימ .רעמענ

 םיא רע טָאה .גיוא זייב ןייק ןָא ,םידיגנ יד ןופ ןייז לָאז רע זַא ,טליײיוו

 טלוע-לש-ונובר םעד ןענידּפָא רע ףרַאד ,טנעה יד ןיא טלעג ןבעגעגרעביא

 ,לבעלוש ַא ןבָאה ןלָאז רעטעברַא ענייז זַא ,ןעז ,טײלעמערָא וצ הקדצ ןבעג ןוא

 ײז ןעמ ףרַאד ךיוא ;תבש ןענרעל וצ .דמלמ ַא ,תוכוס ףיוא גורתא ןַא

 ,הנותח ַא ייב קנַאשעג-השרד ןבעג ,תירב ַא ףיוא ייז וצ ןייג ןוא ןייז דבכמ

 אפ ןדליג עכעלטע ןקישוצ ןוא ,ןפערט טשינ ךיז לָאז סע ,היול ַא ףיוא ןייג

 . ןציז העבש ןופ טייצ רעד ןיא ןטעברַא ןפראד טשינ ןלָאז ייז ,םילבא

 לָאמניײק טָאה רע .בוטש ןיא ךיז ייב טריפעג ךיז רע טָאה טיירב רָאג

 טעדעי זַא ,טסואוועג רָאנ טָאה רע .סיוא טיג רע לפיוו טסואוועג טשינ

 טנַאה עטעװעטנַאילירבעגסיױא יד סיוא טקעטש עווירּפ בייוו ןייז סָאװ ,לָאמ

 ןַאמ ריא ןופ רעקיניײװ ךָאנ .טלייצעגמוא וליפַא ,ריא רע טיג ,טלעג ךָאנ

 ,רעגניפ ערעטיש רעייז טָאה יז .סיוא טיג יז לפיוו טסואוועג עווירּפ טָאה

 יז סָאװ טסעגרַאפ יז .טנעה יד ןשיווצ ריא טסילפעצ טלעג סָאד ,עווירּפ יד

 רעלרעגניפ ענעטנַאילירב יד טפרַאוורַאפ יז ,טלעג טּפָא טרילרַאפ יז ,טוט

 טסייר ,סיוא ןבוטש יד טיירד יז ,ךעלשיטיטכַאנ ,ןשיט-שַאװ עלַא ףיוא

 ,הבנג ןיא דשוח ןזיא יז עכלעוו ןטסניד עקידנענייו יד טימ םורַא ךיז

 רלַאב סע ידכ ,רעדיוװ גנוריצ סָאד טניפעג יז זיב רעביא ןבוטש יד טרעק

 .תואיצמ ןפיוק ןופ יז טָאה ןגינעגרַאפ סיורג ,ןרילרַאפ וצ רעדיוװ ךָאנרעד

 ,ָאא סע ףרַאז ןעמ יצ ,ןפיוק יז זומ ,םָארק ַא ןיא ןעז טשינ לָאז יז סָאװ

 סָאװ ,רעדיילק ךיז טכַאמ יז .טיירב ,ךס ַא ביל יז טָאה ןפיוק ןוא .טשינ יצ

 ףיג ױזַא ,ייז טימ ךיז טקיצטנַא יז ךיג יו לייוו ,ןָא טשינ וליפַא טוט יז

 ,רעמערק ,םירחוס טימ לופ בוטש ןיא זיא קידנעטש .ייז ןיא ךיז יז טשױטנַא

 ןכירקוצסורַא טשינ ייז ןופ רָאג זיא סע .תונובשח טימ ןעמוק סָאװ

 עטסיירג ייב ךיז ןרָאטקָאד ,ןרָאפ וצ ביל יז טָאה רעדעב יד ןיא ךיוא

 ןצנַאג ַא ןדער ךָאנרעד ןָאק ןעמ עכלעוו ןופ ,דנַאלסיױוא ןיא ןרָאסעּפָארּפ

 -ץעפָארּפ וצ רָאסעּפָארּפ ןופ ,דָאב וצ דָאב ןופ טרָאפ יז .טסעג ןשיוצ רעטניוו

 ,ךעלעטכַאש ,ךעלעשעלפ טימ לופ ןענעז בוטש ןיא סעפַאש עלַא .רָאס

 יז סָאװ ,ןליּפ ןוא ןרעסַאװ ,ןעניצידעמ עקיברַאפ ײלרעלַא טימ ,ךעלעקיָאלס

 עצנַאג ,דנַאלסױא ןופ יז טגנערב תואיצמ ךיוא .טשינ לָאמנייק ייז טמענ

 לָאמ סעדעי ,ןקיטנַא ,ןלָאטסירק ,ןציּפש ,גנוריצ ,סנדייז ײלרעלַא ,סעזילַאוװו

 ריא ייב ןעניפעג סָאװ ,עטמאַאבילָאצ יד טימ םיקסע יז טָאה יינספיוא

 ףױא טגייל ןעמ סָאװ ,פָארטש יד ןופ .תואיצמ ענעטלַאהַאב יד סיוא

 יז טרעוװו ,עטמאַאב יד טימ ךיז ןסייר םעד ןופ ,ןעלגומש רַאפ ףױרַא ריא |

 רעדיו רעטעּפש זומ יז סָאװ בילוצ ,ץרַאה'ס ןָא טרעוו ,קנַארק יינספיוא

 .ןרעוו וצ קנַארק רעדיוו ןוא ןעלגומש וצ רעדיוו ידכ, רעדעב יד ןיא ןרָאפ

 רדסכ טייב טשווירּפ לייוו ,גנונעדרָאמוא ןַא קידנעטש זיא בוטש ןיא

 ערעדנַא םערָאװ ,טנעװ יד ףיוא ןטעּפַאט יד ,ןעגנַאהרָאפ יד ,לבעמ סָאד
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 טשינ ןָאק רעטלַא עווירּפ ןוא ןעגנוניואו ערעייז טיינַאב ןבָאה םידיגנ
 .ןירעּפעלש ַא יװ ןעניואוו לָאז יז זַא ,ןזָאלרעד

 רע רעבָא ,ךס ַא רָאג ,טלעג ךס ַא טסָאק ץלַא סָאד זַא ,טסייוו םייח 'ר

 שטָאכ ,ענייש ַא רָאג זיא יז .ביל יז טָאה רע .,ןעווירּפ ןייז ּפָא טשינ טגָאז
 ריא טקוק ןעמ .רעייז עטמעטַאב ַא ,רעדניק ענעסקאוורעד ןיוש טָאה יז
 ןיא ריא טימ זיא רע ןעוו ,ןקרַאּפ יד ןיא ןוא ןסַאג יד ףיוא ךָאנ עקַאט
 ריא ןָאק רע ,ץלָאטש טימ ןָא םיא טליפ סָאװ ,רעדעב עשידנעלסיוא יד
 ךָאנ ,טלעג ךָאנ לטנעה ענכלוּפ סָאד סיוא טקעטש יז ןעוו ,ןגָאזּפָא טשינ
 ,טלעג ךס ַא

 טיג רע סָאװ רעסיוא .גונעג סיוא ךיוא ןײלַא רע טיג ,סנקירעביא
 רָע טרָאפ ,ןכַאז ערעדנַא עלַא טימ ןיבר םעד טימ לביטש םעד רַאפ סיוא
 'ר רֶעבָא .תואצוה ערעדנַא טכַאמ ,רעדעב יד ןיא רעמוז ןדעי ךיוא ןײלַא
 טיג ןעמ סָאװ ,סָאד וליפַא זַא ,ןייז ױזַא ףרַאד ץלַא סָאד זַא ,טסייוו םייח

 ,טגטשרע םערָאװ .הלוע ןייק טשינ ךיוא זיא ,רעדיילק ,ןבוטש יד ףיוא סיוא
 ָאד טניה !גילפ ַא ?שטנעמ רעד ןעד זיא סָאװ ?ןגרַאק ךיז סָאװרַאפ
 "עג םוצ סע גיוט ,סנטייווצ .ריזח ַא יו ןבעל וצ יאדכ טשינ ,טרָאד ןגרָאמ
 לּפעט ןיא ןדעי ייב סָאװ ,טסייוו שזדָאל ,דיגנ ַא ביל טָאה שזדָאל .טפעש

 בייוו סָאד ןקיש טשינ לָאמניײא לָאז דיגנ רעשזדָאל ַא זַא גונעג ,ךיז טכָאק

 -ַאב טשינ החמש ַא ףיוא ןעמוק לָאז בייוו סנצעמיא זַא גונעג ,רעדעב יד ןיא
 ,גנוצ רעד ףיוא ןעמענ ןיוש םיא לָאז ןעמ זַא ,ןטנַאילירב טימ ןעגנַאה
 ַא ןצבק ַא זיא רע זַא ,טָארקנַאב ייב טלַאה רע זַא ,םיא ןגעוו ןעלמרומ

 .ךרַאּפ
 יד זַא ,טסואוועג טָאה רע .םייח 'ר ,ןענעכער טלָאװעג טשינ טָאה רע

 יד זַא ,קידיל טשינ ןעייג רעטעברַא יד זַא ,קַאמשעג טעברַא יירעבעוו
 ,ךיגנ ַא רַאפ סַאג ןיא םיא טלַאה ןעמ זַא ,ןעייג ענייז ךעלכיט עשירעבייוו
 -גיק ענייז ךיוא .טייל וצ ןוא טָאג וצ ,שטנעמ ַא יו טבעלעג טָאה רע ןוא

 טכוזעגסיוא רעטכָאט ןייז רַאפ עקַאט טָאה רע .טגרַאקעג טשינ רע טָאה רעד
 ,ךס ַא תונתמ ,דנ ןסטורג ַא םיא ןבעגעג ,שזדָאל ןופ לגניי עטסעב סָאד

 סָאװ ןופ טַאהעג טָאה שזדָאל .עכעלרעזיק ַא טכַאמעג רע טָאה הנותח ַא

 יועוו עקַאט רע טָאה החמש רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .ןדער וצ
 טקעטשעגסיוא קידנעטש יו רעמ טָאה עווירּפ .טכַארטעג טשינ טשינרָאג
 ,טלייצעגמוא טלעג ןבעגעג טָאה רע ,טנעה יד

 שובייל לאומש טָאה ,תולהב ןוא ןשינעלמוט ,תוחמש יד ךָאנ ,טציא
 ןעמוקעג ןענעז ןטייז עלַא ןופ ,דייר עקירעיורט ןדער ןעמונעג תרשמ רעד
 -געקנעדעג טשינרָאג ןילַא ,ןעמונעגנָא טָאה עווירּפ עכלעוו ייב ,תובוח-לעב
 ,סטרעדיינש ײלרעלַא .טקורעגנָא ךיז ןבָאה ןלָאצ וצ ןעלסקעוו .סָאװ רַאפ קיד

 "עז סעקרעשיפ ,םיבצק ,רעמערק-זייּפש ,רעריצעּפַאט ,סנירָאטײנ ,סרעטסוש
 ךיז טָאה שובײל לאומש .ןעמוקעגנָא ,קירעשייה ַא יװ ,לָאמַא טימ ןענ
 רעטעברַא יד ןבָאה יירעבעו רעד ןיא ,ןגָאיּפָא ייז ןופ טנָאקעג טשינרָאג
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 עז דנַאלסיױא ןופ .תבש ףיוא ןלָאצסיױא ייז לָאז ןעמ טלָאװעג ,טצכערקעג
 -ניא טשינ זיא טלעג ןייק .ןעמוקעגנָא לָאװ רַאפ ןעגנונעכער עסיורג ןענ
 טבור רעד .ןבעגעג טשינ ןטידערק ןייק ןעמ טָאה קנעב יד ןיא ,ןסָאלּפעג
 -ּפָארַא ױזַא טָאה תרשמ רעד שובייל לאומש ןוא ,שזדָאל ןיא טנערבעג טָאה
 ,ןעוועג קידלוש םעלַא ןיא טלָאװ רע יו ,סָאבעלַאב ןייז רַאפ ּפָאק םעד טזָאלעג

 .-- ,בנג ַא יװ ,ןגיוא עטזָאלענּפָארַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,םייח 'ר --
 ,לָאמש טלַאה'מ זַא ,ארומ בָאה ךיא

 -ַאב-קירָאה ,רעקישיילפ רעד טימ טכַאמעגקעװַא תליחת טָאה םייח 'ר
 ןוא החמש רעד ןופ דימ ןעוװעג ךָאנ זיא רע .טנַאה רעשידיגנ רענעסקאוו
 ,שפנ-תמגע ךיז ןָאטנָא ,ץרַאה סָאד ןסעּפָא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע

 .טרטּפעגּפָא םיא רע טָאה -- ,טסדער וד סָאװ ,ךיא סייוו ---
 ןוא געט טָאה רע .סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה שובייל לאומש רָאנ

 יד ךיז ןעמונעגסױרַא ,ךעלכיב עשימייה סָאבעלַאב ןיא טרעטשינעג טכענ
 ןשיסור ןופ ךעלדנייב יד טימ טּפַאלקעג ,ןרעפיצ עטיירדעצ יד ןיא ןגיוא
 קירוצ ,ךעלדנייב יד ןפרָאװעצ ,טכַאמעג ןתועט ,טנובשחעג ,"טָאשטש;
 םיא ןענעז ןגיוא יד ,ןָאט ייװ ןעמונעג םיא טָאה ּפָאק רעד .ןבױהעגנָא
 רע טָאה .ןגָאלשרעד טשינ ךיז רע טָאה קלָאט ןייק וצ רָאנ ,ןרָאװעג טיור
 יוא רעטלַאהכוב ַא ןעמענ ןעמייח 'ר ןטָארעג ןוא ןפרָאװעגקעװַא ץלַא
 ,ןכָאװ עכעלטע

 ,ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה םייח 'ר
 רע טָאה -- ,רעכיב ערעייז טימ סרעטלַאהכוב יד טנייפ בָאה ךיא --

 ..תולד רעמ ץלַא ,ןובשח רעמ סָאװ ,דייר עניימ ךָאד טסייוו -- .טגָאזעג
 -יעשוּפ יד ,סעקַאװטיל יד ףיוא ןקוק טנעקעג טשינ עקַאט רע טָאה ,בגא

 רעבָא .שזדָאל ןיא ןרָאװעג סרעטלַאהכוב ייז ןענעז עלַא סָאװ ,םילארשי
 ןרָאי יד ןייגרעד ,םעד ןגעוו ןדער טרעהעגפיוא טשינ טָאה שובייל לאומש
 םילוצ םיא ןוא םיא ןופ ןרעוו רוטּפ טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה םייח 'ר זיב
 | ,ןָאטעג

 ַא ןריפ וצ גנערב -- ,טצכערקעג רע טָאה -- ,סע זיא הרּפכ ןיימ ---
 ,טרָאד לזממילש

 בָארג ַא ףיוא ענסנעּפ יד טימ קַאװטיל רערַאד רעד זיא גָאט טכַא
 טרעטשינעג ןוא ךעלכיב עשימייה סמייח 'ר ייב ןסעזעג לדנעב ץרַאװש
 טשירעמשטייד ןוא עקידשדוק-ןושל עקיזיירג ןוא ןרעפיצ ןופ רעטנָאלּפ ןיא
 ,ןטפירשפיוא

 -עד -- .טנובשחעג ןוא טמורבעג רדסכ רע טָאה -- ,חקל ,ןתנ --
 .!ןעמענ סע לָאז חור

 םעד ףיוא ןקוק טשינ רָאג ,ןדיימסיוא טלָאװעג םיא טָאה םייח 'ר
 "וג ןטימ ןוא עדרָאמ רעקידעכעטש רעטלָאגרעד-טשינ רעד טימ ןצבק
 'ר ןענַאטשרַאפ ךָאנ טָאה רע .זדלַאה ןקיּפָאנק ןרַאד ןפיוא ןגַארק םענעמ
 -םלוע ,אלימ .,לארשי-יעשוּפ יד ןטנַאקירבַאפ יד ןוא ןריקנַאב יד ,םייח
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 ןיא רָאג זיא סָאד ,לארשי-עשוּפ ַא ןצבק ַא רעבָא !ְךַאז ַא ךיוא זיא הזה
 טָאה רע .טלעו ענעי טשינ ,טלעו יד טשינ ,ןכָארקעג טשינ ּפָאק ןייז
 םענעבירעגסיוא ןיא ןױשרַאּפ םעד וצ טנָאנ ןייגוצוצ טסואימעג טושּפ ךיז
 טייוו יו ןופ ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,לברַא עצרוק-וצ יד טימ לקער
 טשינ םיא טָאה קַאװטיל רעד רעבָא .,לבָאנק ןשיװטיל ןופ חיר ןטימ
 ,טזָאלעגּפָא

 קידנזייוו ,ףרַאש טגערפעג םיא רע טָאה -- ?ןזיא סָאװ סָאד טָא --
 ןרעפיצ עטיירדעצ יד ףיוא רעגניפ ןקיציּפש ַא טימ

 ליומ ןיא ןעמוקעג םיא זיא סע סָאװ ,ןגָאז טריבורּפ טָאה םייח 'ר

 ,ןייצ יד ןדעררַאפ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה קַאװטיל רעד רָאנ ,ןײרַא
 -- .טרעזייבעג ךיז רע טָאה -- ,?דָאכירּפ, טינ ךָאד זיא "דָאכסַאר, --

 !ןעמענ סע לָאז חור רעד

 -סױרַא קַאװטיל רעד זיא ,טעברַא רעטנשקעעגנייא רערעווש גָאט טכַא ךָאנ

 ןופ ,תובית-ישאר ,םיזמר ,ןרעפיצ עטרעטנָאלּפרַאפ עלַא יד ןופ .ןכָארקעג
 ןקיטַאלג ַא רע טָאה ,ןשינערעהוצנָא ערעדנַא ןוא ס"כור ,סחקל-ןתנ עלַא יד

 ,טעבעד ַא ןוא טידערק ַא טימ ,ןכעלטקניּפ ַא ןוא ןכיילג ַא ,טכַאמעג ןובשח
 ןענעז סָאװ ,ןרעפיצ ןעייר עטלקיצעגסיא ענעבירשעג-טעפ ,עטסעפ טימ
 רעייז ךיז טָאה רע .לארענעג ַא רַאפ רענלעז יװ ,ןעייר יד ןיא ןענאטשעג
 ןשָאלרַאפ ,טנעה ערַאד יד ןגיוצעגסיוא ,טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ןסַאלעג
 ענסנעּפ עקידנלַאפּפָארַא יד טכַאמעג ךיילג ,לכה-ךס םעד ריּפַאּפ"-קעלק ןטימ
 רעטרעװו עטלײצעג רע טָאה טגָאזעג ןוא לדנעב ןצראווש ןבָארג ןפיוא

 : ךַארּפשסיױא רעשיווטיל רעפרַאש ַא רעייז טימ

 ,טגָאזעג רע טָאה --- ,רעטלַא ןידָאּפסָאג ,טָארקנַאב טייז ריא --
 טשינ סע טָאה רע יװ ,טרָא ןופ גנורּפש ַאזַא ןבעגעג טָאה םייח 'ר

 .ןיבר םייב הנשה-שאר ןיא וליפַא השודק ייב ןָאטעג
 קַאװטיל ,ןגָאז וצ סיפ ןוא טנעה ערעייא ןופ טשינ טסייוו ריא ---

 טימ טּפַאלקרַאפ טָאה רע ןוא סעכ טימ ןגירשעגסיוא רע טָאה -- ! ריזח
 -פיונוצ טַאהעג טָאה קַאװטיל רעד סָאװ ,ךוב םעיינ ןופ ןעלווָאט יד ןרָאצ

 רעייז טָאה רע .טרעזייבעג טשינ ךיז טָאה קַאװטיל רעד רָאנ .טלעטשעג

 ףיוא טשימעגפיוא טָאה רע ,ךוב עשירעטלַאהכוב סָאד טנפעעגקירוצ ןסָאלעג

 ןרעפיצ ןעייר יד ףיא רעגניפ עקיציּפש טימ ןזיוװעגנָא ,סנַאלַאב םעד

 טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןענַאטשעג לארענעג ַא רַאפ רענלעז יװ ןענעז סָאװ

 :רעירפ יו רעפרַאש ךָאנ
 ..?ָאנעשטנָאק; יא ,רעטלַא ןידָאּפסָאג ,טָארקנַאב טייז ריא ---

 טָאה רע .טגייצרעביא ןעמייח 'ר ןבָאה רעטרעװ עשיסור עטצעל יד

 יסירַא ,סענעשעק-ןזיוה יד ןיא טנעה עדייב טקעטשעגניײרַא גנולצולּפ

 עיולב ןוא עטיור עלַא טימ ,לטסעוו עשיריבג ענעטעמַאס סָאד טקעטשעג

 תרשמ םוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טַאהעג טָאה סע רָאנ לפיוו ,ךעלעטניּפ

 :ןעוועג קידלוש ץלַא ןיא טלָאװ רענעי ךיילג ,סעכ סיורג טימ
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 טָאה -- !שובײל לאומש ,טפעשעג ענייד וצ וטסגָאז סָאװ ,ונ --
 .,? וטסגָאז סָאװ ,ַאה --- .ןוגינ ַא טימ רעטרעוו יד ןגיוצעג רע

 ,םינּפ ןיא ןגָארקעג ןקעלפ עכלעזַא טָאה תרשמ רעד שובייל לאומש
 -עגמורַא זיא רעטלַא םייח 'ר ןוא .,ץלַא ןיא ןעוועג קידלוש טלָאװ רע יו
 טשינ טָאה רע .טשינ לָאמנײק ךָאנ יװ ,רענעגָארטעצ ַא רעייז ןעגנַאג
 ןבָאה דייר סקַאװטיל םעד .ענייז ןבוטש עלַא רעביא ןענַאּפש טרעהעגפיוא
 םיא ייז ןענעז סיעכהל וצ ףיוא יו ןוא ןבעגעג טשינ החונמ ןייק םיא
 זיא םורַא ןוא םורַא ןעוו ,הרשע-הנומש ייב דָארג ןיירַא ּפָאק ןיא ןעמוקעג
 ,ליטש

 טרעהעג רדסכ רע טָאה -- ,רעטלַא ןידָאּפסָאג ,טָארקנַאב טייז ריא --
 ,דייר עטרַאה סקַאװטיל םעד

 בייו ןייז טימ ןדעררעביא ךיז טריבורּפ םייח 'ר טָאה ןטשרע םוצ
 ןרעהוצסיוא םיא דלודעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז רעבָא .עווירּפ

 -- ,ןכַאז יד ןיא טשינ ךימ ייטשרַאפ ךיא זַא ,עשמייח ,ךָאד טסייוו ---
 ,ןבעג הצע ןַא ריד ןיײלַא ןיוש טסעוװ --- טגָאזעג םיא יז טָאה

 טימ ןעמונעג םייח 'ר טָאה ,טשינ םיא טייטשרַאפ יז זַא ,קידנעעז
 טעו יז זַא ,דײר עכעלטע קידנפראוונײירַא ,רעטרעוו עטושּפ ןדער ריא
 גנוריצ עלופ סָאד ,טייצ ַא ףיוא ןטנַאילירב יד ןבעגקעװַא רשפא ןזומ םיא
 ץשגרע ןשובײל לאומש ךרוד ןזָאל דוסב קרַאטש טעװ רע סָאװ ,סריא
 לייורעד יבַא ,רעסעב ןרעװ טעװ סע ןוא ןפלעה טעװ טָאג זיב ,ןצעזרַאפ
 ןוא סעכָאלעמלַאב עלַא יד ןופ ,תובוח-לעב עניילק יד ןופ ןגָאױצּפָא ךיז
 ץצנַאג'ס ,ןרָאװעג סַאלב זיא עווירּפ .סעלָאּפ יד ּפָא ןסייר סָאװ ,ךעלרעמערק
 .סיוא ןגיוא יד וצ זיולב טראּפשעגוצ ןוא םינּפ ןופ סױרַא ריא זיא טולב
 ןקעלפ עשירעבייו עכעלקנערק עטיור רעייז ןיא ךיז קידנטײרּפש

 גנַאל-ןיוש ריא ןפור ןעמונעג ,קידנעטש יװ יז טָאה -- !עמַאמ --
 ןופ יו ןסָאלפעג טָאה ןגיוא עיולב עריא ןופ ןוא ,רעטומ ענעברָאטשרַאפ
 ;דער ןעמונעג טָאה ןַאמ רעד ןעוו ,טנייוועצ ךיז יז טָאה רעמ ךָאנ .לַאװק ַא
 ,בוטש ןיא ןרָאּפש ןגעוו

 --- ,טרעטיבעג יז טָאה --- ,טגָאזעג סנייטש'מ ,ףיוא סע ךיא סָאװ ,סָאד ---
 -ּפָא טשינ ייט ,רעטוּפ ןָא טיורב ןסע ןָאק ךיא .ןסעפיוא טשינ ךיא ןעק
 ..ןסיבעגוצ רעקוצ ןטרַאה טימ ןעקנירט רָאנ ,טרעקוצעג

 ,דמערפ םיא זיא יז זַא ,טשינ םיא טייטשרַאפ יז זַא ,ןעזעג טָאה םייח 'ר
 םעלַא ןופ ןכַאמ טשינרָאג ריא טימ טעװ רע זַא ןוא ,ךעלניילק-שירעבייוו
 .רעדעב יד ןיא ןרָאפ ןענָאק טעװ יז יצ ,ךַאז ןייא ןסיוו טלָאװעג יז טָאה
 ןטריברַאקעגנָא םעד רעביא ריא ןָאטעג טעלג ַא ,טקיאורַאב יז טָאה םייח 'ר
 ןגערפ ןיבר ןייז וצ ןרָאפעגקעװַא רע זיא סנגרָאמוצ ךיילג .לטייש ןלעה
 .ןעווירּפ ןופ ןגָאז טנָאקעג רעמ טשינ םיא טָאה יבר רעד רעבָא .הצע ןַא
 ןוידּפ ַא ןעמונעג ,ןשטנואוועגנָא זיולב םיא רע טָאה תורצ ענייז עלַא ףיוא
 טָאה ןדער םירחוס טימ ,ןפלעה טעװ רעטשרעביוא רעד זַא ,טגָאזעגוצ ןוא
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 ןעװעג ןענעז ןיז יד .ןבעגוצסיוא טשינ ךיז טרעטיצעג ,טַאהעג ארומ רע

 ,וטַאט ןופ טלעג ןּפעלש ץוח ַא ,ךַאז םוש ןייק ןופ ןוא ךעליירפ-שירַאנ ,גנוי

 ןייז סימ ךיז ןדערכרוד טריבורּפ טָאה םייח 'ר .טסואוועג טשינ ייז ןבָאה

 .יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר ןתוחמ

 ביא וצ קעװַא רע זיא ,הלדבה רעד ךָאנ ךיילג ,סטכַאנ-וצ-תבש ַא ןיא

 עלײשטַאפ-ענעשעק עטיור יד טגײלעגקעװַא טָאה שרעה םהרבא 'ר .בוטש ןיא

 טזָאל רע רָאנ ,ןצנַאגניא טשינ יז טכַאמרַאפ רע זַא ,ןמיס ַא ,ארמג רעד ףיוא

 רָאנ יװ ,ריא וצ ןעמענוצקירוצ ךיז רעטייוו ידכ ,טימ רעד ןיא לייוורעד יז

 קידנסייררעביא טשינ ,קידנגייווש ,ןסַאלעג .םיקסע יד ןקידיילרעד טעװ רע

 יייז גנַאל טייצ העש ַא טרעהעגסיוא רע טָאה ,טרָאװ קיצנייא ןייא ןייק טימ

 רעטלַאק רעשידָאמטלַא רעד ןיא טציוושעג טָאה םייח 'ר .דייר עליפ סנתוחמ

 ,לבעמ ןקיטעמוא ןוא ןרעווש ןקיטייצרַאפ ןשיטַאבעלַאב ןטימ בוטש רעסיורג

 "ןיורב יד ןיא טשינ ,בוטש רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא טייקמעראוו םוש ןייק

 טשינ ,םירפס טימ סרעמלַא יד ןיא טשינ ,טנעו עטריטעּפַאט עקידרעטעלב

 רערעװש רעצרַאװש רעד ןיא טשינ ,ּפמָאל-טפַאנ ןופ ןייש ןלעקנוט ןיא

 טהרבא 'ר ןעוועג זיא קידנגייוש ןוא טלַאק ױזַא טקנוּפ .עסַאק רענרעזייא

 ןעמ סָאװ ,ייט זָאלג סָאד ןעקנורטרעד טשינ טָאה םייח 'ר .ןיילַא שרעה

 "יא טימ ןערב טימ טדערעג ,טדערעג רדסכ ןוא ,ןגָארטעגוצ םיא טָאה

 זַא ,טשרע .טלַאק ,קידנגייוש ןבילבעג זיא ןתוחמ רעד רָאנ .גנוגייצרעב

 עצרַאװש יד טלעטשעגנָא טָאה רע ןוא טדערעגסיוא טַאהעג ץלַא ןיוש טָאה רע

 ןגָאז וצ םיא טָאה רע סָאװ ,םענייז ןתוחמ םעד ףיוא ןגיוא עקיצלַאמש

 טָאה ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ ,האולה רערעסערג ַא ןגעו השקב ןייז ףיוא

 עטלייצעג ייווצ טרעפטנעעג ןוא דרָאב יד טכיילגעגסיוא שרעה םהרבא 'ר

 : רעטרעוו

 ! ןתוחמ ,ןיינ ---

 .ןסָאגַאב סייווש ַא טָאה ןרעטלַא םייח 'ר

 טימ טגערפעג רע טָאה -- !ןתוחמ ,ןלַאפ ןזָאל ךימ טעװ ריא ---

 ? ךייא וצ טשינ זַא ,ןייג ךיא לָאז ןעד ןעמעוו וצ --- ,שודיח

 םהרבא 'ר טָאה --- ,יודיו ןָא ןעמ טברַאטש ,ןובשח ןָא טבעל ןעמ זַא --

 .ןָאט-רסומ ַא טימ טגָאזעג שרעה

 "עגנָא ,ץרַאה םוצ ןדער ןעמונעג ךָאנ םיא טָאה ןתוחמ רעד זַא ןוא

 ארמג רעד ןופ עליײשטַאפ יד ןעמונעגּפָארַא רע טָאה ,דרָאב רעד ייב ןעמונ

 וצ טמוק סָאװ ,תוקלמ לָאצ רעד ןגעװ םיניד יד ןענרעל ןעמונעג ןוא

 .ןקידניז ַא ןסיימש

 םהרבא 'ר טָאה -- ?תוקלמ ןגָאלש ןעמ ףרַאד לפיוו ,ןיקול המכ ---

 .םענייז ןתוחמ םעד ףיוא ךיז קידנקוקמוא טשינרָאג ,טמורבעג שרעה

 ,ביטש סנתוחמ ןופ רעטרעטעמשעצ  ַאזַא קעװַא זיא רעטלַא םייח 'ר

 ךל"ןתיו םעד םייהרעד ןיא ןגָאז וצ טקנעדעג טשינ וליפַא טָאה רע זַא

 סטכַאנוצ-תבש עלַא טגעלפ רע סָאװ ,ךלדןתיו ןקידנעגניז ןטיירב םעד
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 ןגיּפשעגסיױא רע טָאה סעכ סיורג טימ .םעט ןוא האנה ליפיוזַא טימ ןגָאז
 .טרעכיוררַאפ םיא טָאה תרשמ רעד שובייל לאומש סָאװ ,רַאגיצ םעד

 .,לַאג יו רעטיב --- ,טרעזייבעג ךיז רע טָאה -- ,ןרַאגיצ ענדוקסַאּפ --
 זָאלג סָאד ןגיוא ענייז ןיא ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא יא טקנוּפ

 ףיוא ןגָארטעגוצ םיא טָאה טסניד יד סדה סָאװ ,ייט עקידעקעמש ןוא ענייש
 .. ,ץַאט רענרעבליז ַא

 רע טָאה -- ?ייט עשירפ ןייק ןכָאקפיוא טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ --
 ,..ייט-טנלָאשט רימ ןבעג רָאנ -- .טסעכעג ךיז

 ,רעייפ יו ןרָאװעג טיור זיא טסניד יד סדה
 -- ,למיה ןיא רעסיז עטַאט ,ןטכייל ױזַא רָאנ רימ לָאז לזמ ןיימ ---

 .זיא סָאד ייט עקידעקעמש ,עשירפ רעסָאװ -- ,ןגיוא יד טצַאלגרַאפ יז טָאה
 ..ןעז סָאבעלַאב רעד לָאז

 טציא ןעזעג רעסעב טָאה רע .ןעז טלָאװעג טשינ טָאה םייח 'ר רָאנ
 ןטרָאק יד טּפַאכעג טָאה רע ןוא ןטרָאק ןיא ןליּפש ענייז םירוחב יד יו
 ,ךעלציּפ ףיוא ןסירעצ ןוא

 יז טלָאװ רע ךיילג ,תולוק טכַאמעג רע טָאה -- !סעקינװָאטרַאק --
 ערעיײא טימ ךימ טעווס -- .טרָאק יד ייב טּפַאכעג לָאמ עטשרע סָאד
 ...ןביירט רעזייה יד רעביא ןטרָאק

 שלופ יירד יד ףיוא ּפָאק םעד ןפרָאװעג רע טָאה טייצ טכַאנ עצנַאג ַא
 טרַאה קרַאטש גנולצולּפ םיא ןענעז סָאװ ,סנּפָאקוצ סנשיק ענכוּפ עשיריבג
 .טכַאנ רעזָאלּפָאלש רעד ןיא ּפָאק ןייז ייברַאפ זיא שזדָאל ץנַאג .ןרָאװעג
 יעמעוו ,ןייג וצ ןעמעוו וצ ןביילקסיוא טנָאקעג טשינ םענייק טָאה רע רעבָא
 עמַאס םעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה גָאטרַאפ טשרע .ןעױרטנָא ךיז
 ףיוא -- בוטש ןיא םיא ייב עקַאט טניואוועג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןטסטנעָאנ
 ,טבור טנזיוט ןעצ ןופ ןדנ ןייז ףיוא ןוא ריאמ החמש םעדייא םענעגייא ןייז
 .ןעװעטסוּפ ןוא קנַאב ןיא ןגיל סָאװ

 םיא ןיא סע סָאװרַאפ ,טּפינקעגסױא טשינ ןילַא ריש ךיז טָאה רע
 -עג ךעליירפ ַא טימ .קנַאדעג רעכעלקילג רעד ןלַאפעגנייא טשינ ךיילג
 -פָאלש רערעווש רעד ךָאנ ןפָאלשעגנייא רע זיא ןוחטב ךס ַא טימ ןוא טימ
 ,טכַאנ רעזָאל

 ןצפופ לטיּפַאק

 םעדייא-טסעק רעד ריאמ החמש טָאה ,רענייז רעטָאפ רעד יו שרעדנַא
 עסיז ,תושעמ ענייז עלַא ,םענייז רעווש ןקידװעדערַאב םעד טרעהעגסיוא
 ןבלעז םעד טימ טקידנערַאפ רדסכ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עטוג ןוא דייר
 : ריפסיוא

 ןרעסעב ַא ךס ַא ןלָאצ ריד לע'כ זַא ,עשריאמ החמש ,ריד גָאז'כ --
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 ןגייא ןיימ לעוו'כ ,קיאור וטסגעמ ןפָאלש ןוא ,קנַאב רעד ןיא יו טנעצָארּפ

 ןָאט הער ןייק טשינ ,הלילח ,דניק

 .טלקָאשעגוצ החמש טָאה -- .,רעווש ,,יאדוא ---

 .םײקיביגכָאנ סמעדייא ןופ דיירפ רַאפ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא םייח 'ר

 ןופ טנעצָארּפ ןבָאה טסעװ ,ריאמ החמש ,ןסקַאװ טעװ טלעג ןייד --

 רימ יב טסעק ןסע טסעװ ,ןפרַאד טשינ וטסעװ ןגרָאז ןוא ,טנעצַארּפ

 !ןבעל ריאמ החמש ,טסייטשרַאפ ,ןלעװ טסעוװ רָאנ גנַאל יו

 .קיטומטוג טלקָאשעגוצ ריאמ החמש טָאה --- ,רעווש ,ײטשרַאפ'כ ---

 ,טלעג סָאד ןעמענסױרַא ןוא קנַאב ןיא ןייג וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא רָאנ

 .טלייאעג טשינ ךיז ריאמ החמש טָאה

 ,םורפ טגָאזעג רע טָאה -- ,ישעטַאט ןטימ ןייז בשימ ךיז זומ'כ --

 ירַאפ טשינ רעװש רעד טָאה -- !ןטַאט םעד ןייז חירטמ סָאװ וצ --

 .טסוט וד סָאװ ,ןילַא טסייוו ,רַאנ ןייק טשינ טסיב -- .ןענַאטש

 וַא -- .תוקדצ טימ טרעפטנעעג ריאמ החמש טָאה -- !באידוביכ --

 ןָאט טשינרָאג ךיא לעװ הצע סנטַאט

 טנַאה רעד רעטנוא ןעגנַאגעגמורַא גנַאלןהעש םיא טימ זיא םייח 'ר

 ךעלּפענק יד םיא טלייצעג ,ךעלקעב יד םיא טעלגעג ,ןבוטש עלַא רעביא

 ,לבש ןסיורג םעד ,ּפָאק ןטוג םעד ,המכח ןייז םיא טביולעג ,לטסעוו ןופ

 .סנייז ייב ןבילבעג זיא ריאמ החמש רָאנ

 טָאה -- ,טלעו ַא טיורטעג ךייא טלָאװ'כ זַא ,רעווש ,רימ טביולג ---

 ָאט טשינ טשינרָאג ךיא רָאט המכסה סישעטַאט ןָא רָאנ --- ,טדערעג סיז רע

 .דעררעביא ךיז ןוא ןייגוצ םיא וצ ךיא לעװ טנייה ךָאנ .בא-דוביכ

 זַא ,סיוא-רעירפ טסואוועג טָאה רע .ןעגנַאגעג טשינ רעטָאפ םוצ זיא רע

 ןסייה םיא טעװ רע זַא ,טלעג סָאד ןריר ןזָאל טשינ םיא טעוװ עטַאט רעד

 ןגערפ וצ ןלאפעגנייא טשינ עגר ןייק ףיוא וליפַא זיא םיא .ןענרעל ןוא ןציז

 רעד זיב ךָאי סנטַאט םעד רעטנוא ןעוועג רע זיא גונעג .תוצע ןטַאט םעד

 !עמָאנ ןייז ףיוא קנַאב ןיא טגיל סנייז טלעג'ס ,יירפ רע זיא טציא .הנותח

 -ןטַאט ןופ רעסעב סע טסייוו רע .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,ןילַא טסייוו רע ןוא

 יעג םיא טָאה'ס ,טגױטעג טָאה רעווש ןגעק רעטָאפ םעד ןצונסיוא רעבָא

 געט עכעלטע רעווש םעד טּפעלשעגּפָא רעבירעד טָאה רע .קסע םוצ טניול

 ןֿפַארטעג טשינ רעטָאפ םעד טָאה רע זַא ,תושעמ טלייצרעד םיא ץלַא ,טייצ

 רעד ןופ טשינ ריש ןיוש זיא רעווש רעד ןעוװ ,געט עכעלטע ךָאנ טשרע

 טנטַאט ןטימ ךעלדנע ןעמוקעג רע זיא ,טייקידלודעגמוא ןופ ןכָארקעג טיוה

 ןײק ףיױא ךיז קידנקיהרַאפ טשינ ,ענימ רעטסקיאוו רעד טימ ,הבושת

 טָאה ,גיוא ןַא טימ ןגעלרַאפ לָאמ ןייא ןייק וליפַא קידנעלטניּפ טשינ ,עגר

 רעטָאפ ןטימ סעומש ןצנַאג םעד ןסע םייב רעווש םעד ןבעגעגרעביא רע

 ןבעגעג סיב ןקַאמשעג ַא ,רעטוּפ טימ לגייב ַא טרימשעגנָא טָאה רע .,םענייז
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 סגטַאט םעד טגָאזעגסױרַא ןסע ליומ לופ ַא טימ ןוא ןיירַא לגייב ןשירפ ןיא
 ,ןעגנוגנידַאב

 ..גנורעכיזרַאפ ַא סיואכרוד ,גנורעכיזרַאפ ַא ליוו ישעטַאט רעד --
 ,רעטלַארטשעצ ַא ןעגנורּפשעגפיוא זיא םייח 'ר
 ,טרָאװ ןפיוא טשינ ליווכ ,ריאמ החמש ,ןעלסקעוו טסגירק --
 סע טגײלעגפױרַא ,זעק לקיטש ַא ןטינשעגוצ ךיז טָאה ריאמ החמש

 .ןעלסקעוו ןגעוו קנַאדעג סרעוװש םעד ןפרָאװעגּפָא ןוא לגייב ןפיוא ךיג
 טשינ ןעלסקעוו ןייק לָאזכ ,טגָאזעגנָא רימ טָאה ישעטַאט רעד --

 א ליוו ישעטַאט רעד -- .טרָא ןפיוא ךיילג טרעפטנעעג רע טָאה -- ,ןעמענ
 | ,זיוה סרעוש םעד ףיוא קעטָאּפיה

 ,זָאנ יד טוָאלעגּפָארַא טָאה םייח 'ר
 ,הבוט יד זיא סָאװ -- .טגערפעגרעביא רע טָאה -- ? קעטָאּפיה ַא --

 ןגירק ןדעי ייב ךיא ןָאק קעטָאּפיה ַא ףיוא ? רימ טסוט וד סָאװ
 ריאמ החמש ךיז טָאה -- ?רעוװש רעד טשינ טמענ .ןעד סָאװרַאפ ---

 יד ןיא רעװש םעד ןקילב עשירזממ טימ טקוקעג ןוא עטַאװעמת טכַאמעג
 ,ןײרַא ןגיוא

 ןבעגעג ץלַא ,םעדייא ןטימ טעברַאעג םייח 'ר טָאה טייצ גָאט ןצנַאג ַא
 ןַא סָאװ ,זיא סָאד ןייש טשינ יװ ,זיא רע טנַארוק יװ ,ןייטשרַאפ וצ םיא
 םייח ,םיא ,ןעלסקעװ ףיוא ןעיורטעג טשינ םיא לי םעדייא רענעגייא
 טָאה ריאמ החמש .טלייצעגמוא טלעג םיא ןביג ןשטנעמ סָאװ ,ןרעטלַא
 ןגיוב טזָאלעג טשינ ךיז

 !ןָאט ךיא ןָאק סָאװ -- .טרעפטנעעגּפָא רע טָאה -- ! בא"דוביכ --
 ,?עטָאּפיה ַא ףיוא ןעגנַאגעגנייא ךעלדנע זיא רעווש רעד וליּפַא זַא ןוא

 זומ רע זַא ,טלייצרעד רעדיוו ןוא טלייאעג טשינ ריאמ החמש ךיז טָאה
 ,םילכ יד ןופ סױרַא ןיוש זיא םייח 'ר .ישעטַאט םעד ןגערפ

 זיאס -- .טסעכעג ךיז רע טָאה -- ?ישעטַאט םעד ןגערפ רעדיוו --
 .ףוס ַא ןָא השעמ ַא ךָאד

 טשינ ןוא םינורחא-םימ וצ טנעה יד ןשַאװעג לענש טָאה ריאמ החמש
 טָאה ,רעקעב םליש ייב ןטייצ-ןטרָאק יד ןופ ךָאנ .טרָאװ ןייק טדערעגסיוא
 ןביילב וצ ךַאז עטסעב יד זיא ,ךיז טכָאק רענעי ןעװ זַא ,טסואוועג רע
 "טג רע טָאה ,טלייאעג ױזַא ךיז טָאה רעווש רעד לייוו אקוד .טלַאק ,קיאור
 רע טָאה ָאד ןרעדָא יד ןעיצ רעש םעד ןעמונעג טָאה רע .טייצ טַאה
 ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא ָאד ,םייה רעד ןיא ןפָארטעג טשינ רעטָאפ םעד
 ,רעפטנע ןַא ןטַאט ןופ טכַארבעג רע טָאה ךעלדנע

 -- .קעטָאּפיה ןטשרע ןַא יו שרעדנַא טשינ לי ישעטַאט רעד --
 רעד ,טלעג'ס ןריר טשינ רע טסייה ,טשינ ַא -- .םורפ טגָאזעג רע טָאה
 ,,,ישעטַאט

 טשינ קעטָאּפיה ןטשרע ןייק טָאה רע .טלמוטעג ,טכָאקעג ךיז טָאה םייח 'ר
 רעד רַאפ ,רעירפ ךָאנ זיא קעטָאּפיה רעטשרע רעד לייוו ,ןבעג טנָאקעג
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 "עג סע טָאה ריאמ החמש .ןרעדנַא ןַא ףיוא ןבירשעגנָא ןעוועג ,הנותח

 ןטימ טלַאה סע יוװ ,סַאג ןיא טסואוורעד טוג רעירפ ךיז טָאה רע .טסואוו

 -רעד עקַאט ןוא .תובוח ענייז טימ סיוא טעז סע יװ ,ןטפעשעג סרעווש

 ןענָאק טשינ לָאז סָאװ ,קעטָאּפיה ַאזַא טקורעגרעטנוא םיא רע טָאה רַאפ

 ןרעוו ןבעגעג

 טלָאװעג טָאה רע ,ריאמ החמש ,ןקעטָאּפיה ןייק טלָאװעג טשינ טָאה רע

 ,שרעדנַא סעּפע רָאג

 ןיא ןתוחמ םוצ ןעמוקעגנײרַא זיא רע ןעוו ,ןרָאי עשלגניי יד ןופ ךָאנ

 רע .רענייז ירעבעו רעד ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג רע טָאה ,ןיירַא בוטש

 רע ןלוטש-טנַאה רַאפ סעיטַאּפמיס עסיורג ןַײק טַאהעג טשינ ,תמא ,טָאה

 "דניק ןופ טָאה םיא ;עטלַא סָאד טשינ ,שזדָאל עיינ סָאד טַאהעג ביל טָאה

 "ןיילק יו .עקיכליה סָאד ,עקידנעיירש סָאד ,עסיורג סָאד טּפַאכרַאפ ןָא זייוו

 עטיירב ,עכיוה :עקיזיר ןכַאז טַאהעג ביל רע טָאה ,ןעוועג זיא רע קיסקיוועג

 טָאה סענעריס ןופ ןפייפ סָאד ,סנעמיוק עקידנכירק-למיה עכיוה ,ןקירבַאפ

 טקעמשעג טשינ םיא טָאה ךַאז ןייק ,ןעגנולקעג קיזומ עטסעב יד יװ םיא

 עליטש יד .סנעמיוק-קירבַאפ ןופ ךיור רעד יװ זָאנ רעד ןיא טוג יױזַא

 יז ,טעברַא רעד ייב תואיּפ ןוא סעקלומרַאי טימ ןדיי יד ,ןלוטש-טנַאה

 ; רעדיוורעד ןעוועג םיא זיא ןלעזעג ןוא סָאבעלַאב ןופ טייקשימייה עכעלשידיי

 ,ןדייל טנאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,שרדמה-תיב ןיא טנָאמרעד םיא טָאה סָאד

 רע :ןסיורג ,םעיינ םעד וצ טבערטשעג ןָא דימת ןופ טָאה רע .טכאראפ

 סָאװ ןטנַאקירבַאפ עסיורג יד ןופ רענייא יװ ןעזעג ךיז קידנעטש טָאה

 סָאװ ,לעפַאב ןייז ףיוא ןטרַאװ ןוא ןגיוצעגסיוא םיא רַאפ ןעייטש רעניד

 סענעריס ןוא סנעמיוק ,ןענישַאמ עלַא ןזָאלעג ןרעוװ םענייז קנואוו ןייא ךרוד

 ,גנַאג ןיא
 טיובעג לָאמַא טימ טשינ זיא עקָארק זַא ,ךיוא רע טָאה טרעהעג רעבָא

 -ַפיורַא ידכ זַא ,טסואוועג ןיוש רע טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ייב .,ןרָאװעג

 ןופ ןרעטעלק רעירפ ןעמ זומ ,ןעמיוק ַא ןופ ץיּפש ַא ףיוא ךיז ןעּפַארדוצ

 טנעקעג טוג טָאה רע .ץיּפש םעד טכיירגרעד ןעמ זיב ,גיטש וצ גיטש

 טָאה רע .םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאּפ ,ךעלקירבַאפ ,ןקירבַאפ עלַא ,שזדָאל

 טָאטש ןיא ָאד עלַא זַא ,טסואוועג טָאה רע .געוו סנדעי ,ןבעל סנדעי טנעקעג

 -םױרַא ,עכעלטע וצ רעבירַא ,לוטש ןייא ייב טשרעוצ ןביוהעגנָא יז ןבָאה

 יסיױרַא ןוא לקירבַאפ ַא ןיא ןכָארקעגנײרַא ,טַאטשקרעװ ַא וצ ךיז ןגָאלשעג

 עטיור-לגיצ יד ייב ךעלצַאלַאּפ ןוא סענעריס ,סנעמיוק וצ זיב ןסקאוועג

 ,ןקירבַאפ

 ,רעמַאזגנַאל ַאזַא ןייז טשינ ףרַאד געוװ ןייז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 טשינ ןיוש זיא שזדָאל .עטשרע יד ייב ,ערעדנַא ייב ןעוועג זיא רע יו

 ןופ שטנעמ רעד טשינ רע זיא ךיוא ,רעלענש טייג ץלַא ,לָאמַא סָאװ סָאד

 סעּפע ףיוא ןטרַאװ טנָאקעג טשינ לָאמניק טָאה רע ,ןטרַאװ ןופ ,דלודעג

 וצרעד טשינ .ןביױוהנָא טשינ לוטש-בעוו ןייא ןייק ייב ןיוש טעװ רע .גנַאל-וצ



 127 יונכשא רעדירב יד

 רעטלַא םייח 'ר ןופ םעדייא ןַא ןוא יזנכשַא שרעה 'ר ןופ ןוז ַא רע זיא
 ץוח ַא -- קנַאב ןיא לבור טנזיוט ןעצ עצנַאג ןופ סָאבעלַאב ַא ןײלַא ןוא

 "רַאפ ןעמ ןעוו ,ןָאטּפיױא סעּפע ןיוש ןעמ ןָאק עמוס ַאזַא טימ .טנעצָארּפ
 ןעמ .טנעה יד ןריפרעדנַאנופ ןיוש ןעמ ןָאק טלעג ַאזַא טימ .קסע ןַא טייטש

 יירעבעוו ַא טימ ןביױהוצנָא ןוא ,ןירַא ןסיורג ןיא ןכירקניירַא דלַאב ףרַאד
 יאדכ זיא'ס ,קסע ןַא ןיוש זיא סָאד ,ןלוטש קיצפופ טימ ,סרעווש םעד יו
 ,םעד ןגעוו ןדער וצ

 ןיא ןעעז סָאװ ,ןגיוא עיורג עטַאװעטולּפ ענייז ןופ קילב ןפרַאש םעד טימ

 -כרוד ייז ןענעז ןתמא רעד ןיא רָאנ ,ךייוו ,ליטש סיוא קילבנגיוא ןטשרע
 רענייז רעווש רעד זַא ,ןעזרעד זייוו-ןתח ךָאנ רע טָאה ,קיריג ןוא ךעלגנירד
 ,ןטײקכעלמעױוקַאב ,ור ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ,רעכייוו ַא ,רעליופ ַא זיא

 רע טָאה טלָאמעד ןיוש ,לפָאטנַאּפ ןרעטנוא סנייז בייוו םייב טגיל ןוא
 -לכ-ףוס טעװ רע זַא ,רעטלַא םייח 'ר ,שזדָאל רַאפ טשינ זיא רע זַא ,ןעזעג
 יּפָא יד ןעזעג טָאה רע .סױרַא קירבַאפ רעד ןופ ןעגנירּפשסױרַא ןזומ ףוס
 יַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא ,טײקיסעלכַאנ יד ,טפעשעג ןיא טיײקנזָאלעג
 ,קיטכיט רעמ ןייז טעוו ,לכש רעמ ןבָאה טעוװ סָאװ ,רעד ןעמוק ןזומ טעװ סע
 טייקטיירב רעצנַאג רעד ייב זַא ,טקרעמעג טָאה רע .ןסיײבסױרַא םיא ןוא
 יד ןענעז ןעז וצ טשינרָאג סע זיא םייהרעד ןיא ייז ייב סָאװ ,בוטש ןיא
 טשינ ךיז רע טָאה עקַאט רַאפרעד .עטוג עכלעזַא טשינ טייוו ןטפעשעג
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןדנ םוצ הנותח רעד רַאפ ןעלסקעוו ןייק ןקורנײרַא טזָאלעג

 יעג קיטכיר טָאה רע זַא ,ןעזעגנייא רע טָאה טציא .ןקוליס טפרַאדעג םיא
 ,קיטכיר רעייז ,טלדנַאה

 "יי רעװש רעד ןדנ םעד ןעייל םיא וצ ןעמוקעג עקַאט רע זיא טציא
 לָאז רע ידכ ,ענעשעק ןיא טנעצָארּפ ַא ןוא ןבעג םיא ךעלעסקעוו .,רענ

 טָאה ריאמ החמש רעבָא .טסעק ןסע ןוא ןענרעל ןוא קיאור ןציז ןענָאק
 ןיא ןסעזעג רע זיא גונעג .ןענרעל ןוא ןציז וצ טַאהעג טשינ קשח ןייק רָאג
 רעיירפ ַא רע זיא רעטציא .הנותח רעד זיב םידמלמ ייב ןוא שרדמה:תיב
 קנַאב ןיא ןגיל ,טנעצָארּפ ץוח ַא ,םינמוזמ ןיא לבור טנזיוט ןעצ טָאה ,שטנעמ
 ןיא ןזָאל ןוא ןעמענסױרַא ייז רע ןָאק טייצ רעדעי וצ .,ןעמָאנ ןייז ףיוא
 .ןזָאל ךיז טעוו סע רָאנ ליפיוו ןרעמרַאפ וצ ייז ידכ ,גנַאג

 ןעלמוט ,ךיז ןרעזייב ,םיא ףיוא ןעיירש טעוװ רענייז עטַאט רעד ,תמא
 ןיא ירפ-וצ ןײרַא ךיז טזָאל ןוא טסעק יד סיוא טשינ טציז רע יַאמלַא
 זיא ףיורעד רעבָא .הרות ןענרעל ןוא ןציז רָאג ףרַאד רע ןעוו ,םיקסע
 ןיילַא ,ריאמ החמש ,רע זיא ףיורעד ןוא ,ןרעזייב ךיז לָאז רע ,עטַאט ַא רע
 ןטסעב עמַאס םעד טימ .ןרעה טשינ םיא לָאז רע ,ךיז רַאפ סָאבעלַאב ַא
 טרעקעב םליש ןיא ןטרָאק יד ייב ןעוועג טניואועג סע זיא רע יוװ ,קילב

 וצ ,ןירַא טפעשעג ןיא ןכירקוצניײרַא ףיוא סנַאש ַא ןעזרעד רע טָאה ,זיוה
 -עווע :ןפור ךיז לָאז סָאװ ,?רעטלַא םייח, יירעבעוו רעד וצ ףתוש ַא ןרעוו
 ,יזנכשַא ריאמ החמש טע רעטלַא םייח יירעב
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 -- ארמג רעד ייב לוק ןפיוא טגָאזעגסױרַא לָאמ עכעלטע טָאה רע

 טימ .ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא סע ןוא --- ,יזנכשַא ןוא רעטלַא יירעבעוו

 רפס ןופ טַאלבירעש ןפיוא רע טָאה טפירשטנַאה רעטסנעש עמַאס רעד

 טָאה סע .םענעגייא ןייז ןוא סרעווש ןייז -- ןעמענ ייווצ יד טנכייצעגפיוא

 ,ריאמ החמש ,עיזַאטנַאפ ןָא ןעוועג טשינ זיא רע .ןעזעגסיוא ןייש רעייז

 ןעװ ךָאנ ,עיזַאטנַאפ ןייז טזָאלעג יירפ ןטייצ עלַא ןופ טָאה רע !ןיינ ָא

 סעקצעג טע עצנוה ןופ רעגַאל ןיא הבנגב ןּפַאכנײרַא ךיז זייוולגניי טגעלפ רע

 ,ךיז ייב רָאטנַאק ןיא טציז סָאװ ,ןטַאט םעד ןייז אנקמ ןוא גנוטערטרַאפ

 רע טָאה טציא ךיוא .ןריּפַאּפ ןוא רעכיב עבָארג טימ טלגנירעגמורַא

 -עגסיוא רדסכ טָאה רע .טייו רעייז ןגָאלשעגנָא ,םירפס יד ייב קידנציז

 ,ןײלַא ךיז ןוא רעווש ןייז ןופ יירעבעװ עקידתופתוש יד יינספיוא טעקצַאצ

 ךָאנרעד ןוא ןעמָאנ ןייז רעירפ ןלעטש ןביוהעגנָא זייווכעלסיב טָאה רֶע זיב

 יװ ,ןעגנולקעג רענעש ליפ םיא טָאה רעטלַא ןוא יזנכשַא .סרעווש םעד

 סרעווש םעד זיא זייווכעלסיב .ןעזעגסיוא רעסעב ךס ַא ,יזנכשַא ןוא רעטלַא

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ,טַאלב-ארמג םעד ןופ ןלַאפעגסױרַא ןצנַאגניא ןעמָאנ

 טקידלקיצ רעייז ןיא טגיילעגסיוא ךיז טָאה "יזנכשַא .מ .ש ןופ יירעבעוו, זיולב

 .ךעלעקע ןוא ךעלדיירד טימ ןבַאטשכוב עטקורדעג

 םענייז רעווש םעד טזָאלעג רע טָאה שיט סרעווש םייב ןסע םייב ןוא

 ,טוט רע סָאװ ,טסואוועג טָאה רע .סבעוװניּפש ןיא גילפ ַא יװ ,ךיז ןעלּפַאצ

 טשינ רע טָאה ,רעמ סָאװ ןכָאק ךיז ןשטנעמ ַא ןזָאל קידנעטש ףרַאד ןעמ

 טכָאק שטנעמ ַא רעמ סָאװ .בוטש ןיא םענייז ןטַאט םייב טרעהעג לָאמ ןייא

 זַא ,טסואוועג טָאה רע .רעגייטש ַא ,סקָא ןַא יװ ,רע טרעוו רעכייוו ץלַא ,ךיז

 לענמוזמ ַא ןוא דרע רעד ןיא זיא ןָאזעס רעד ,רעטיב טציא זיא שזדָאל ןיא

 ןַא יװ ,סױרַא טנַאה רעד ןופ טשינרָאג םיא טזָאל ןעמ ,רעייט זיא לבור

 ,ץלַא ףיוא ןייגנייא טעװ ,רעטלַא רעד ןרעװ רעכייו טעװ רע .בוט-זבא

 ןענימרעט יד ןקורוצ רָאנ ךיז ןלָאז .ןלעװ טעוװ ,ריאמ החמש .,רע רָאנ סָאװ

 ! ןלָאצ ןופ
 .טרַאװרעד ךיז טָאה רע ןוא

 םעדייא םעד טגָאזעג ,טציהעג ,טכָאקעג תליחת ךיז טָאה רעטלַא םייח 'ר

 טשינ ,רע זיא ןלזג ַא זַא ,ץרַאה ןרענייטש ַא טָאה רע זַא ,שיט םייב םענייז

 רַאג זיא רע .טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה ריאמ החמש רָאנ .םעדייא ןייק

 ,תורמג יד ןזָאלעגּפָא טשינרָאג ןוא דימתמ רעקיטלַאװעג ַא ןרָאװעג לָאמַאטימ

 סא טשינ רעמ םיא טימ טרָאװ ןייק ,ןטימעגסיוא םיא טָאה רעווש רעד

 לאומש ןוא טקורעגנָא ךיז ןבָאה ןלָאצ וצ ןענימרעט יד זַא רעבָא .טדערעג

 ןטעבעגרעביא ךיז םייח 'ר טָאה ,ןגירקעג טשינ טלעג ןייק ץלַא טָאה שובייל

 ןעגנַאגעגנייא ןוא ,ןעזעגסיוארָאפ סע טָאה ריאמ החמש יו ,םעדייא ןייז טימ

 ריאמ החמש זיא ענייז לבור טנזיוט ןעצ יד רַאפ .ןעגנוגנידַאב עלַא ףיוא

 "עכיזרַאפ ךס ַא טימ .יירעבעוו רעד ןופ לטירד ץנַאג ַא ףיוא ףתוש ַא ןרָאװעג

 "סיוא זיא ןשינערָאװַאב ײלרעלַא ןוא ןשינעעזסיוארָאפ עשיטַאקָאװדַא ,ןעגנור
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 ,םעדייא ןוא רעוװש ןשיװצ תופתוש סָאד רַאטָאנ םייב ןרָאװעג טעברַאעג
 וצ טבעלרעד טָאה רע זיב ,ןכָארקעגסױרַא ןגיוא יד טוג ןענעז ןעמייח 'ר
 טלדנַאהעגנייא ךיז טָאה רע ןכלעװ רַאפ ,טלעג ענעגייא סָאד קירוצ ןעז
 ,הדיחי-תב ןייז רַאפ ריאמ החמש רענרעל-ליואוו םעד

 םייח 'ר טָאה -- ,ריאמ החמש ,ןױשרַאּפ רערעוװש ַא וטסיב יוא --
 לעשירַאטַאנ רעקידנקיטש רעד ןופ סױרַא ןענעז ייז יו םעד ךָאנ טצפיזעגּפָא
 ,תופתוש םעיינ םוצ בוט-לזמ ןשטנואוועג ךיז ןוא עירַאלעצנַאק

 םענייז םעדייא םעד רעקינייװ סָאװ ןבָאה טלָאװעג טציא טָאה םייח 'ר
 .ןענרעל ןיירַא לביטש ןיא טקישעג םיא טָאה רע ןוא יירעבעוו רעד ןיא

 טסעק רעבָא -- ,טגָאזעג םיא רע טָאה -- ,ףתוש ַא ןייז טסגעמ --
 טרָאװ ןיימ .ןענרעל ןוא לביטש ןיא ןציז ןוא ןסע ןגעמ רעטייוו וטסעוו
 ,טרָאװ ַא זיא

 ,ןיירַא לביטש ןיא ןייג וצ טכַארטעג טשינ וליפַא טָאה ריאמ החמש רָאנ
 -- ,טרעפטנעעג םורפ רע טָאה -- ,רעווש ,םעלַא וצ זיא ,תופתוש זַא --

 ךיילג ןטעברַא לעװ ךיא .רימ רַאפ ןטעברַא רעווש םעד ןזָאל טשינ לעװ ךיא
 ...רעווש ןטימ

 ןגעו ןשטנעמ ןופ טסואוורעד ךיז טָאה יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר זַא
 .ןעמנוב בקעי םיא ךָאנ טקישעג ךיילג רע טָאה ,ןטפעשעג סריאמ החמש ןייז
 סגטַאט םעד ןריפסיוא טירט עקיטסַאה עכיג טימ ןעגנַאגעג זיא םנוב בקעי
 ,גנַאל-וצ ןעוועג םיא זיא טונימ יד ,תוחילש

 ,קידנעטש יו ,זיא סָאװ ,ןעלהניד ןפָארטעג רע טָאה בוטש-סע ןיא
 עריא ןיא טפיטרַאפ ,ענַאמָאטָא רעד ףיוא ךיז רעטנוא סיפ יד טימ ןסעזעג
 ,ןענַאמָאר

 ,לוק דמערפ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,טנװָא ןטוג ---
 .דָאטעג רעטיצ ַא ןוא לוק ןקידגנולצולּפ םעד ןופ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז

 םייב רעגניפ יד טימ ךיז טּפַאכעג ןוא ןרָאלרַאפ ךיז טָאה םנוב בקעי
 .סַאג ןיא ןעז יז טגעלפ רע ןעװ ,דימת יװ ,לטיה ןדייז ןייז ןופ קעשַאד
 ,טלטיוררַאפ ךיז טָאה יז .בוטש ןיא זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ רָאג טָאה רע

 טשינ ,"וד, רעּפ טשינ טגערפעג םיא יז טָאה -- ?בקעי טכַאמ סָאװ --
 ..ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא רָאנ ,"ריא; רעּפ

 ריא ןיא סָאװ ,בקעי ,ןעמָאנ ןטשרע םייב זיולב ןפורעג םיא טָאה יז
 ,ןלעפעג רעסעב

 -רַאפ ַא טגערפעגקירוצ יז םנוב בקעי טָאה --- ? עלהניד טכַאמ סָאװ ---
 .רענערָאל

 ,ןגיוושעג ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ךיילג עדייב ןבָאה ייז
 -ורב ןייז ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ-קירעביא טשינ טָאה ריאמ החמש

 .םייהרעדניא טשינ םיא טרַאװרעד סטוג ןייק זַא ,טסואוועג טָאה רע .רעד

 טגײלעגפױרַא ,לָאמ עלַא יװ ,טָאה רעטָאפ רעד .ןעגנַאגעג זיא רע רָאנ
 רע זַא ןמיס ַא ,ארמג רעטשימעגפיוא רעד ףיוא עלײשטַאפ-ענעשעק יד
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 רע זיב ,לייו ַא ףיוא זיולב יז טזָאלרַאפ רע רָאנ ,קעװַא טשינ יז טגייל

 םענייז ןוז םעד טזָאלעג ןוא ,ריא וצ ךיז ןעמענקירוצ ןוא ןרעוו יירפ טעוװו
 .ןציז םיא ןטעבעג טשינ ,ןייטש

 יא רע ןעוװ ,לָאמ עלַא יו ,ליטש ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,החמש --

 ןעמענסױרַא טסגעמ וד יצ ,טגערפעג ךימ טסָאה -- ,סעכ ןיא קרַאטש רָאג
 ? קנַאב ןופ טלעג סָאד

 ,עטַאט ,ןיינ --
 ?ןסיוו ןיימ ןָא ןעמונעגסױרַא סע וטסָאה סָאװרַאפ ---
 בורפ ַא טכַאמעג ריאמ החמש טָאה -- ,טקירדעג זיא רעווש רעד --

 .ךעבענ ,תונמחר ַא -- ,םינּפ
 םהרבא 'ר טָאה -- ?ַאה ,הווצמ ַא ןָאט טלָאװעג ,סע טסייה ,טסָאה ---

 ,טָאּפש טימ טגערפעג שרעה
 ,עטַאװעמת טכַאמעג ריאמ החמש ךיז טָאה -- ,עטַאט ,ָאי--
 ? הווצמ ןייק טשינ זיא ןטַאט םעד ןגלָאפ ןוא ,ונ ---
 .ןגיוושעג טָאה ריאמ החמש
 ןרעביא רעכעה עקלומרַאי יד טקורעגפיורַא טָאה שרעה םהרבא 'ר

 ,טלָאװעג טָאה רע .ןעמונעגכרוד םיא טוג ,םענייז ןוז םעד טכַארטַאב ןוא ּפָאק
 ליו רע סָאװ ,םירקש יד ייב ענייז ןגיוא יד ןזָאלּפָארַא שטָאכ לָאז רע זַא
 גיוא ןייק טימ לקָאש ןייק וליפַא טָאה ריאמ החמש רעבָא .ןדערנייא םיא

 םעד .םינּפ ןייז ןופ ּפָארַא טשינרָאג זיא ענימ עמורפ יד .ןָאטעג טשינ
 .טכָאקעגפיוא רעטָאפ םעד טָאה טייקמורפ עשהבנג סגנוי

 רעטייו ךיד סייה ךיא -- ,ןלױפַאב רע טָאה -- ,קידצ ,רָאנ גָאז --

 ! ןענרעל ןוא ןציז

 טָאה -- ,ןסײרּפָא ןענָאק רָאנ ךיז לעװ ךיא ןעוו ,ןענרעל לעװ ךיא --
 ..ירדנ ילב --- ,טגָאזעג ריאמ החמש

 טסעק ןסע טספרַאד וד גנַאל יו ,רָאי ףניפ ןענרעל טסעוװ ,ןיינ ---

 ! רעווש םייב
 טייטש ,בוזעת בוזע .ןטעברַא ןילַא רעוש םעד ןזָאל טשינ ןָאק'כ

 ...ןבירשעג
 סנוז םעד .זדלַאה םוצ ןגָאלשעגוצ סעכ רעד טָאה ןשרעה םהרבא 'ר

 ,טרעדורעגפיוא טולב סָאד םיא ןבָאה םיקוסּפ
 טשינ לָאז סופ ןייד ןעלכרָאכ ןעמונעג רע טָאה -- ,לארשי רכוע ---

 !טסעק רָאי ףניפ יד ןסעּפָא טסעו וד רעדייא ,יירעבעוו יד ןטשרטרעביא
 ! ףכ-תעיקת ַא ןיוש ריִמ ביג

 .טנַאה עקידרעדָא ,עקירָאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רעטָאפ רעד
 ןעגנעה טזָאלעג טנַאה עשרעטָאפ עטקערטשעגסיוא יד טָאה ריאמ החמש רָאנ
 ,טפול רעד ןיא

 זַא ,טייקליטש ַאזַא ,טייקליטש ַא טשרעהעג בוטש ןיא טָאה עלייוו ַא
 עטכער סשרעה םהרבא 'ר .םעטָא ןסייה סמנוב בקעי טרעהעג שזַא טָאה ןעמ
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 -טנַאה סנוז ןייז ףיוא טרַאװעג ןוא טפול רעד ןיא טקעטשעג טָאה טנַאה
 קידלודעג טָאה שרעה םהרבא 'ר .ןעמוקעג טשינ זיא סע רָאנ ,ןקערטשסיוא
 .טייצ טונימ עבלַאה ַא רשפא גנורעדינרעד עשרעטָאפ ןייז ןגָארטעגרעביא
 -עגפיוא רע טָאה ,טרירעג טשינ טרָא ןופ ץלַא ךיז טָאה ןוז רעד זַא רעבָא
 ןזָאלעגּפָארַא טפַארק רעצנַאג רעד טימ ןוא ךיוה רעד ןיא טנַאה יד ןביוה
 :קַאב רעטלדרעבַאב -טכייל סריאמ החמש ףיוא יז

 .!בוטש ןיימ ןופ ,הרומו-ררוס ןב ,סױרַא --
 ,טנייז לטיה ענעדייז סָאד ןביוהעגפיוא קידנגייוש טָאה ריאמ החמש

 ןָאטעג בייר ַא ,שטַאּפ סרעטָאפ ןופ ּפָאק ןופ ןגױלפעגּפָארַא םיא זיא סָאװ
 ,בוטש ןופ סױרַא זיא ןוא קַאב עטמַאלפרַאפ יד

 ןופ קיטייו רעדנַא םוש ןייק רע טָאה ,ּפַאלק ןופ קיטייו םעד רעסיוא
 סַאג רעד ףיוא קידנעייג ,טלכיימשעג וליפַא טָאה רע .טליפעג טשינ השוב

 ,םייהַא
 ,םיא רַאפ שטַאּפ רעשיטַאט ַא טציא טליּפשעג טָאה עלָאר ַא רַאפ סָאװ

 ןקידנעטשטסבלעז םעד ,יזנכשַא ןוא רעטלַא יירעבעוו רעד ןופ ףתוש םעד
 קיצפופ ייב ךיילג ןָא-טביוה סָאװ ,שזדָאל ןעמעננייא טייג סָאװ ,ןשטנעמ
 !ןציּפש-ןעמיוק עשיטָאטש עטסכעה יד וצ ףױרַא טקוק ןוא ןלוטש

 ךיז ןיא טמעטָאעגניא ףיט רעכעלזָאנ ענעפָא ,עטיירב טימ טָאה רע
 ןטָארטעג ןבָאה סיפ ענייז .ןסַאג יד ןופ ביוטש ןוא ךיור רעשזדָאל םעד
 .רענייטש עטרעטסַאלפעג-טכעלש יד ףיוא רעכיז

 ןצכעז לטיּפַאק

 ,ץיה רעבלעז רעד טימ ,ןרָאי עסייה ,עגנוי ענייז ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ

 יה ןיא רעקעב םליש ייב ןטרָאק יד ייב ןטעברַא רעירפ טגעלפ רע יװ

 םייב זיא סָאיו ,יירעבעוו רעד ןיא ןטעברַא ןעמונעג טציא ריאמ החמש טָאה

 -פיוא םעלַא וצ ,זָאנ יד טקעטשעגניײרַא רע טָאה םוטעמוא .,זיוה סרעווש

 קידנעטש ,זָאה ַא ייב יװ ,ןענעז סָאװ ,ןרעיוא ענעביוהעגפיוא ענייז טציּפשעג

 ןעעז סָאװ ,ןגיוא עיורג ענייז טלעטשעגנָא ץלַא ףיוא ,טזיּפשעג ןוא ךַאװ

 ,תונשקע טימ ייז ןקוק ןתמא רעד ןיא רָאנ ,דלימ סיוא קילב ןטשרע ןפיוא

 ,ןגיוא עטַאװעטולּפ יד ,ןעזעג ייז ןבָאה ץלַא .יורטוצמוא ןוא טייקנסיברַאפ

 .טּפַאנשרעד ,טריּפשעג םוטעמוא טָאה זָאנ עניד ,עגנַאל יד

 -נָאלּפרַאפ עבלעז יד וצ ,רעכיב יד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה לכ-םדוק

 טריפעג ןבָאה תרשמ ןטימ רעווש רעד סָאװ ,רעכיב עטיירדעצ ןוא עטרעט

 "כוב םעד קַאװטיל םנופ רעסעב .ןכָארקעגסױרַא טשינ ייז ןופ לָאמנייק ןוא

 עשידיסח ,ןרעפיצ ןופ רעטנָאלּפ םעד ןיא טגיוטעגסיוא ךיז רע טָאה רעטלַאה

 עשירחוס עקידשדוק-ןושל עטזיירגרַאפ ןוא ןשינערעהוצנָא עשימייה ,םיזמר

 "עגוצ ,ןעמונעגּפָארַא ,טלפכעג ,טקעמעג ,טנכערעג טָאה רע ,ןעגנוקרעמַאב
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 רעבָא ,רעגייטש ןשימייה ןפיוא ,ןרעפיצ עקירעביא ךס ַא טימ ץלַא ,טלעטש
 ורָאװעג קיטרַאפ זיא רע זַא .רָאה רעד וצ םיא ייב ץלַא טָאה טמיטשעג
 ,טזָאלעגוצ טשינ רעמ ןיוש םענייק טציא טָאה רע עכלעוו וצ ,רעכיב יד טימ

 וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,רעווש םעד וליפַא טשינ ,ןשובייל לאומש טשינ
 ןבָאה סָאװ .תולבק ןוא ןעלסקעוו ,ןעגנולעטשַאב ענעגעלרַאפ ,ווירב ײלרעלַא

 ןיא עקַאט טנטסרעממַא ןוא םוטעמוא ןרעגלַאװ וצ ךיז עבט ַא טַאהעג
 רָאנ ליפיוו ,ןזיוה ןוא ךעלטסעוו ,סעטָאּפַאק יד ןופ סענעשעק עלַא סרעווש
 לסיבַא ץוח א ,טנעקעג טשינ ןכַארּפש ןייק טָאה רע .טַאהעג ייז טָאה רע
 -כוב םעד ןטסולדלָאג ןופ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,שטייד ןקיזיירג

 ווירב ןסַאפרַאפ עכלעוו ,סרעלעטשנווירב יד ןופ ןעמונעגסיורַא ,רעטלַאה
 -לָאװכָאה ןוא גיצּפייל ןופ ןַאמדלָאג ןָאמָאלַאס ררעה ןרָאבעגלָאװכָאה ןשיווצ

 טנעקעג רע טָאה רעקינייו ךָאנ .סעדָא ןיא שטיװָאניבַאר ררעה ןרָאבעג
 ןופ ןרעהנָא ךיז טגעלפ רע עכלעוו ,רעטרעוו עטלייצעג יד רעסיוא ,שיסור

 רעבָא .בוטש ןיא ךיז ייב ןרָאשזַאיָאװ ןוא ןרענָאיסימָאק יד סעקַאוװטיל יד
 .ןעצ ןײטשרַאפ וצ טרָאװ ןייא ןופ ,ןּפַאכ וצ ּפָאק ןקנילפ ַא טַאהעג טָאה רע
 ךיילג טָאה רע ןוא ,ךיז ןיא ןביולג ,הּפצוח טַאהעג רע טָאה רעמ ךָאנ
 רעבָא ,ענעבירשעג-טכעלש ,עקיזיירג ווירב ,ןדנוק וצ ווירב ןרעפטנע ןעמונעג
 .עקידלכש ןוא עטקישעג

 לאומש ןעמונעג רע טָאה ,ןריּפַאּפ יד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע זַא
 ןופ עסַאק יד ןעמונעגוצ םיא רע טָאה לכ-םדוק .ןײרַא טנעה יד ןיא ןשובייל

 ןֹרָאי עלַא רַאפ ןבעגעגרעביא םיא טָאה רעטלַא םייח 'ר עכלעוו ,טנעה יד

 טכייל טזָאלעג טשינ ךיז טָאה שוביײל לאומש .טעברַאעג טָאה רע סָאװ

 רעד ןיא סָאבעלַאב רעצנַאג רעד ןייז וצ ןרָאי טניז טניואוועגוצ ,ןכערבנייא

 טימ סָאבעלַאב םעד ןגרָאזַאב ןוא םעלַא ןופ לוע םעד ןגָארט וצ ,יירעבעוו

 רעביא ןבָאה וצ ןענַאטשעגנָא טשינ םיא זיא ,ףרַאד רע רָאנ ליפיוו ,טלעג

 ,לקישטנַאמנגנוי ןטַאװעטולּפ םעד טָא וצרעד ךָאנ ,סָאבעלַאב םעיינ ַא ךיז

 רע יו ,ןיק ןופ עלעדרעב עקידנצָארּפש סָאד ןּפוצ ןייא ןיא ךיז טלַאה סָאװ

 רעד סָאװ ,רעצָאר םעד טָא ,טייצ רעד רַאפ ןגירקסיורַא ןלעװ סע טלָאװ

 .זָאנ רעד רעטנוא ךָאנ םיא טגיל ךלימ סעמַאמ

 החמש וצ בױט ךיז טכַאמעג .ןגלָאפ טלָאװעג טשינ עקַאט טָאה רע

 ןעמייח 'ר טָאה סָאװ ,ּפָארַא ןביוא ןופ םיא ףיוא טקוקעג ןוא ןלעפַאב סריאמ

 טלָאװעג טשינ שובייל לאומש טָאה טּפיוהרעביא .טפַאשרַאפ תחנ סיורג

 ךיז טָאה ריאמ החמש רעכלעוו וצ ,טנעה יד ןופ עסַאק יד ןזָאלסױרַא

 ,ןסירעג ױזַא
 "עג שובייל לאומש טָאה -- ,ןילַא סָאבעלַאב םעד ןלָאצסױא לעוו'כ ---

 -- ,טנװָא ןדעי עסַאק יד םיא ייב טרעדָאפעג טָאה ריאמ החמש ןעוו ,טגָאז

 ןגרָאז טשינ ריאמ החמש ךיז לָאז

 ,ןשובייל לאומש; םיא רַאפ זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג םיא רע טָאה טימרעד |

 רענייז םעדייא רעד יצ סנייא ץלַא ,רעטלַא םייח 'ר זיולב סָאבעלַאב רעד זיא
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 יו ןריפ ךיז טעװ רע ןוא ,טשינ רעדָא תופתוש םוצ ןטָארטעגוצ ָאי זיא
 ץיינ ןופ העד ןייק ןגָאז ךיז קידנזָאל טשינ ,טריפעג קידנעטש ךיז טָאה רע
 טנעקרענא תרשמ ןייז סָאװ ,ןופרעד רעטלַארטשעצ ַא ,םייח 'ר ,םיטַאבעלַאב
 טלעטשעגסיוא ךיילג עקַאט טָאה ,םענייז ףתוש םענעקַאבעג"יינ םעד טשינ
 סָאװ ,טלעג סָאד ןפרָאװעגנײרַא ןוא ענייז טנעה עקישיילפ עקירָאה יד
 ןייז ןופ סענעשעק עלַא ןיא טלייצעגמוא ,טגנַאלרעד םיא טָאה שובייל לאומש
 רעד רעדייא ,טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע רעבָא .ןזיוה ןוא עטָאּפַאק
 ןיא ןריאמ החמש ייב ןגעלעג זיא רע יװ ,ןעזעגמורַא טכער ךיז טָאה תרשמ
 "עו רעד ןופ ןסױטשעגסױרַא םיא ריאמ החמש טָאה טשרע םוצ .טנעה יד
 טימ ךיילגוצ ,תרשמ םעד רַאפ יירעבעוו רעד ןיא ןעמוקעג זיא רע .יירעב
 טשינרָאג םיא ןיא סע .טעּפש ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ,גָאטרַאפ רעטעברַא יד
 לָאמ עכעלטע םיא טָאה טסניד יד סדה .שיט םוצ ןטעברעד וצ ןעוועג
 ,גָאטימ םוצ ןפור ןפיול טזומעג

 ,ןבעגעג גנוטכַא טָאה רע ,לָאװ יד רעטעברַא יד ןבעגעגסױרַא טָאה רע
 ,םעדעפ יד לוויטקַאּפש ַא ךרוד טלייצעג טָאה רע ,ןרעשופ טשינ לָאז ןעמ
 ןֿפַאלקוצ םייב טנַאה ַא ןגיילוצ ,ןליופ טשינ ךיז לָאז ןעמ ,גיוא ןַא ןטלַאהעג
 ,ןיבמ ַא ןעזרעד םיא ןיא ןבָאה רעטעברַא יד .רעטיש ןכַאמ טשינ ,עטעק יד
 טײטשרַאפ סָאװ ,ןרַאנּפָא טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,טנַאקירבַאפ ןטקישעג ַא
 יז טָאה רע .גנוניימ ןייז טימ ןענעכער ךיז ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ,קסע ןַא
 טדערעג םיא טימ רָאנ ןבָאה ייז זַא ,ןעמונעגניירַא טנעה יד ןיא לענש ױזַא
 ,תרשמ םעד טרירָאנגיא ןוא ןעמונעגנָא ןלעפַאב ענייז רָאנ ,טעברַא ןגעוו
 קידנסיוו טשינ ןיילַא ,ךיז ןגירשעגנָא ןוא עלייוו ַא ףיוא ןפָאלעגנײרַא זיא סָאװ
 .סָאװ

 .ָאד ךיא ןיב ָאד -- ,ןעוועג חלשמ ריאמ החמש םיא טָאה --- ,ייג ,ייג --
 וצ טרעהעגפיוא ןוא רעזגורב ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא שובייל לאומש

 .יירעבעוו רעד ןיא ןעמוק
 ,ןסױטשעגסױרַא ןכַאז ערעדנַא ןופ ריאמ החמש םיא טָאה ךָאנרעד דלַאב

 ,ווירב ןביירש ,ןרענָאיסימָאק ,םירחוס יד טימ ךיז ןעז ןיילַא ןעמונעג טָאה רע
 ןוא םירחוס יד .טייצ ןיא ןײגקעװַא ןלָאז סָאװ ,ןטכַארפ יד ןגעוו ןטכַארט
 ,עיסימָאק ןשובייל לאומש ןבעג טזומעג גנַאל-ןרָאי ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיסימָאק
 עיסימָאק ןייק טָאה סָאװ ,ףתוש םעיינ םעד טימ טציא טדערעג ןרעג ןבָאה
 קסע ןַא ןענַאטשרַאפ ,קנילפ ,טקישעג ןעוועג רע זיא וצרעד .ןעמונעג טשינ
 םירחוס יד טימ ױזַא קידנדער ,טגָאזעגסױרַא טרָאװ ַא טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ
 םעד טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא ריאמ החמש טָאה ,ןרענָאיסימָאק ןוא
 רעקינייו סָאװ לָאז ןעמ זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ןוא שובייל לאומש תרשמ
 ןבעגסױרַא טשינ םיא טלעג ןייק רקיע רעד ןוא םיא טימ ןבָאה םיקסע-

 ןילַא ןריאמ החמש ,םיא רָאנ
 רעבָא ,רעירפ יו טרחסמעג רעטייו טָאה תרשמ רעד שובייל לאומש

 יזַנּכשַא רעגנוי רעד זַא ,טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה ,ןעמוקעג טשינ זיא רע ואוו



 יונכשא וצדירב יד 124

 טָאה שובייל לאומש טגרָאזַאב ץלַא ןײלַא ןוא רעירפ ןעוועג ןיוש זיא

 ןזָאלב ןָאק'מ סָאװ ,יד ןופ טשינ זיא ףתוש רעיינ רעד זַא ,טליפרעד ךיילג

 ןבעל ,ןזײװסױרַא םיא ץרא-ךרד רעמ ןעמונעג טָאה רע ןוא ,עשַאק רעד ןיא

 םיא טָאה ריאמ החמש רעבָא .ךיז רַאפ ןעניוועג וצ םיא ידכ ,טוג םיא טימ

 טימ ךיז ןפַאשעג ,סנטייוורעד ןופ ןטלַאהעג םיא טָאה רע .טזָאלעגוצ טשינ

 שובייל לאומש זַא ןוא .לגניייקיש ַא יו ןתוחילש טימ םיא טקישעג ,םיא

 :טמורבעג ןוא טזגורבעג ךיז טָאה

 ןייק טשינ ןיב'כ ,ןקישמורַא ליפיוזַא טשינ ריאמ החמש ךימ לָאז --

 ..עלעגניי

 סענעשעק-ןזיוה יד ןיא טנעה יד טגײלעגנײרַא רָאג ריאמ החמש טָאה

 ןוא ,טייקיסקיוועג ןבעגוצ ךיז ידכ ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ךיז טלעטשעג

 .רעגייטש ןסיורג ןפיוא ץרא:ךרד טנרעלעג םיא

 -- ןטפעשעג ערעסעב ןכוז ריד וטסנָאק ,טשינ ריד טלעפעג'ס זַא -

 ,שרעדנַא רימ וצ ךיוא וטסלָאז ןדער ןוא -- ,ףרַאש טגָאזעג םיא רע טָאה

 םייב ךימ טספור וד סָאװ ,טעשַאּפעג םיריזח ןעמַאזצ ריד טימ בָאה ךיא

 ? ןעמָאנ

 .תולדג ןייז ןופ טזָאלעגּפָארַא ךיילג טָאה שובייל לאומש

 טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ,ןגערפיוא טשינ ךיז ףרַאד החמש 'ר ---

 .ךיא ייג ןיוש --- ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא

 ףרַאד רע סָאװ ,ןתוחילש עלַא טנכערעגסיוא םיא טָאה ריאמ החמש
 םייח 'ר .טירט יד רעטנוא תרשמ םעד ןטלַאהעג ןָא טציא ןופ ןוא ,ןָאט

 טשינרָאג טָאה רֶע רעבָא ,תרשמ ןייז רַאפ טקידײלַאב טליפעג ךיז טָאה רעטלַא

 ןריפ ןוא לביטש ןיא ןציז ףיוא ןלעב ַא ,רעסינעג ַא ,רעליופ ַא .ןָאט טנַאקעג

 ןסע ןכָאנ למירד ַא ןּפַאכ ןופ רעבָאהביל ַא ,םידיסח יד ןשיוװצ עדנערג יד

 רע זיא ,טפול רעשירפ רעד ףיוא געט-רעמוז עסייה ןיא ןרָאפסױרַא ןופ

 טָאה רע סָאװ .יירעבעו רעד ןיא טציא ןעמוקעג לָאמ עלַא יו רעקינייװ

 .םיא רַאפ ןָאטעגּפָא טַאהעג ריאמ החמש ןיוש טָאה ,ןָאט ךיז טיירגעג טשינ

 טגָאזעג ריאמ החמש םיא טָאה --- ,ןעורּפָא ןייג ךיז געמ רעווש רעד --

 ןכַאמ ץלַא ןיוש לעװ ךיא -- ,טפַאשיירטעג טימ

 טנעיילעג ,ענַאמָאטָא רעד וצ האנה טימ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה םייח 'ר

 ירַאפ עלַא יד ,ןדיי-עטוג יד ןופ ךעלכיב-השעמ עשידיסח יד ןגינעגרַאפ טימ

 רַאפ ךיז ןלעטשרַאפ סָאװ ,םיפשכמ םיצירּפ ןגעו סעטכישעג עקידנּפַאכ

 ,םיקידצ יד ,סמש-לעב יד ןגעוו ןוא ,ןדיי סטכעלש ןָאט וצ ידכ ,סעקאלאקלאוו

 טניה ןיא לגוגמ ייז ןכַאמ ןוא תומש עקילייה טימ םיפשכמ יד ןּפַאכ סָאװ

 ,עגַאמָאטָא רעכייו רעד ףיוא טייהרעליופ ױזַא קידנגיל .סרעטָאק ןיא ןוא

 עליופ עכלעזַא טקנוּפ ,םירוחב ענייז ןרסומ טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה

 ןוא טייקליופ רעייז רַאפ ,ןײלַא רע יו טייקכעלמעװקַאב ןופ רעבָאהביל ןוא
 : ,יירעייג-קידייל
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 רע טָאה -- ,ןריאמ החמש ןופ רסומ ַא ןעמענּפָארַא ךיז טגעמ'ס --

 ,טשינ רע טור ױזַא ןויטבמס רעד יװ -- ,טמורבעג

 :עגּפָא זיולב ,טקעמשעגניײרַא טשינ רעמ ריאמ החמש טָאה לביטש ןיא
 -ָאטסער יד ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא רע זיא רַאפרעד .ןענעװַאד סָאד ךיג טּפַאכ
 טַאלג ןוא סעקינטנעצַארּפ ,סרעלקעמ ,ןרענָאיסימָאק ,םירחוס ואוו ,ךעלדנַאר

 ןטרַאה טימ ריב ייב ןסעזעג ןענעז ,ןטפעשעג םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,ןדיי
 לוונייב ןופ טדערעג ,טשיוטעג ,טלקעמעג ,טרחסמעג ןוא סעברַא ןטרעפעפעג
 ,תוקזיה ןוא ןטסנידרַאפ סנדעי ןופ ,ןזיירּפ עקירעדינ ןוא עכיוה ןופ ,לָאװ ןוא
 ךעלדנַארָאטסער עקידלמוט יד ןיא ,לזממילש ןוא דנַאטשליואוו סנדעי ןופ

 טימ ענעבירשרַאפ ןוא ריב טימ ענעסָאגרַאפ ,ךעלשיט עקיצומש יד ייב
 יד ןיא ןסעזעג ייז ןענעז ,ךיור ןיא ןוא ביוטש ןיא טליהעגנייא ,דיירק
 עקידנסקַאװ יד ןטלַאהעג ןוא ,סרעלקעמ יד ןוא םירחוס יד ,רעטרעדנוה
 ָאד ,טנעה יד ןיא ןטפעשעג ןוא סנעמיוק ,ןלוטש עריא עלַא טימ טָאטש

 רעד טימ טייג סע ןעמעוו ייב ןוא ךייר זיא סע רעוװ ,טצַאשענגּפָא ןעמ טָאה
 ,רעּפעלש א ,זַאמערַא ןַא זיא סע רעוו ןוא טייל זיא סע רעוװ ,ּפָארַא רעטוּפ

 רָאט'מ סָאװ ,רעלדניווש ַא ,בנג ַא זיא'ס רעװ ןוא טנַארוק זיא סע רעוו
 ןבעגסױרַא טשינ טנַאה רעד ןופ הרוחס לקעּפ ןייק םיא

 רעדלעפ-לוונייב טפיוקרַאפ ןעמ טָאה ךעלשיט עטקיצומשרַאפ יד ייב
 -עג ןעמ טָאה :ןזיירּפ טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה ;טייװ ןליימ רעטנזיוט ןופ
 -ָאשזַאיַאװ ,ךעלטרעוו עשידיסח ןופ למוט ןיא .,ןפרָאװעג ןוא תורוחס ןביוה
 -ןושל ןופ רעדליּפעג ןוא ,תומכח עשיווטיל עשירענָאיסימָאק ,ןציו עשיר

 ןעמ טָאה ,ןציו עבָארג ןוא ןשינעסַאּפשּפָא ,ןשינעדערַאב ,תוליכר ,ערה
 ןופ טכענ עזָאלּפָאלש יד ,טנעה:סטעברַא עקידרעדָא ןופ ימ יד טלדנַאהרַאפ

 -עכ ,רענעכייצ-רעטסומ ןופ ןריהעג יד ,ךעלדיימ-רעטעברַא עקיגיוא-טיור
 ,תורוחס טּפַאטעגמורַא רעגניפ עקנילפ טימ טָאה ןעמ ,רעדניפרעד ןוא רעקימ
 ךיוא זיא ךעלדער עלַא ןשיוצ ןוא .םעדעפ טעוועלירדעצ ,ןעמירד טלקיוועצ
 עטציּפשעגנָא ענייז טקעטשעגניײרַא םוטעמוא ,ןעוועג םוטעמוא ריאמ החמש
 ןעמונַאב ןוא טגיילעגוצ ּפָאק ,טּפַאכעגפיוא ,טרעהעגוצ ךיז םעלַא וצ ,ןרעיוא

 -נײרַא ןוא ןעקנורטעג רע טָאה ,ןקיטשרָאד ַא ןופ טייקיריג רעד טימ
 עליצומש יד םורַא ךעלדנַארָאטסער יד ןיא טפול עטכידעג יד ךיז ןיא ןגיוצעג

 קינייו ךָאנ םיא טָאה ןעמ .טזָאלעגכרוד טשינ טרָאװ ןייק ,ךעלשיט:-ריב
 עטשרע יד ןּפוצ ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,לקישטנַאמנגנוי םעד טָא ,טנעקעג
 טייצ רעד רַאפ ןעיצסױרַא ןלעוו ייז טלָאװ רע יוװ ,ןיק ןייז ןופ ךעלרעה
 ריאמ החמש רעבָא .טקוקעגמוא קרַאטש טשינ םיא ףיוא ךיז טָאה ןעמ ןוא
 דלודעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע יו ױזַא .ןופרעד טכאמעג טשינ ךיז טָאה
 רעטסירפ רעד ןופ רעבָא ןיוש רע טָאה ,ךַאז רעדעי וצ טנערבעג ,ןטרַאװ וצ
 ףרַאד ןעמ זַא ,טסואוועג ,רעקעב םליש ייב ןטייצ יד ןופ ךָאנ ,ןָא טנגוי
 .ןטרַאװ ףרַאד ןעמ ,טרעקרַאפ .טרָאק רעטוג ַא ייב ןבעגסיוא דלַאב טשינ ךיז
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 2שירעגיז יד ףרָאװ ַא ןבעג ןענָאק וצ ךָאנרעד ידכ ,טרגּפעג ןכַאמ ךיז

 .שיט ןיא טרָאק
 "עג טשינ ,ךיז טשימעגניירַא טשינ ,ןגיוושעג לייוורעד עקַאט טָאה רע

 ךיז ןיא ץלַא םָאװש ַא יװ זיולב רָאנ ,ךעלדער יד ןיא סיוארָאפ ךיז טקור

 ,טרָאװ ַא ןפרַאװנײרַא ןעמונעג ךיוא ןיילַא רע טָאה זייווכעלסיב .טּפַאזעגנייא

 "עצ ,הרוחס לקיטש ַא וצ ןָאט ּפַאט ַא ,לטפעשעג ַא ןגעוו ךיז ןגערפסיוא

 טינש רעשזדָאל םעד טּפַאכעג ךיוא רע טָאה דלַאב .םירד ַא ןעוועלירד

 םוטש ןייז ןופ ןוא ,ףרַאד ןעמ סָאװ ןרעהרעד ןופ ,ןשטנעמ ַא טימ ןדער ןופ

 ןדעי ןעמעננָא וליפַא .רעפטנע ןַא ןדיימסיוא ףרַאד ןעמ ןעוו ,ביוט ןוא

 ןייז ןופ הרוחס יד ןּפַאטוצסױא ידכ ,טדער ןעמ ןעוו ,ץַאל םייב ןשטנעמ

 ןשטנעמ .רחוס רעשזדָאל רעדעי יװ ,ןצונַאב ןעמונעג רע טָאה ,שובלמ

 ,םיא ןגעו ךיז ןגערפסיוא ןעמונעג ,ןרָאװעג םַאזקרעמפיוא םיא ףיוא ןענעז

 -- ףבעגעגרעביא ךיז ןעמ טָאה -- ,ןוז סיזנכשַא שרעה םהרבא --

 1 .םעדייא סרעטלַא םייח

 םורַא טקורעגרעדנַאנופ ךיז ןוא ײשּפָא טימ טגָאזעג ןעמ טָאה -- ,ָא --

 .טרָא ןַא ןכַאמ וצ ךיוא םיא ידכ ,לשיט

 רעצנַאג ַא ןעוועג רעיינ רעד ןיוש זיא ,טקוקעגמוא ךיז טָאה ןעמ רעדייא

 "עג רעייז ןוא ךעלטרעווכיילג ,תומכח ,ןציװ טגָאזעג ,לשיט םייב ךלו-לכ

 סָאװ ,רעצעביק ןוא רעלציוו עזייב עלַא ןופ טגָאיעגּפָא ךיז קנילפ ןוא טקיש

 | ."ץירפ; ןדעי יװ ,לבמיצ ןפיוא ןעמענ טוואורּפעג םיא ןבָאה

 רַאפ ייווצ יד ןופ טשינ זיא רע -- ,טַאהעג האנה ןעמ טָאה -- ,הֵא --

 ..ןפיילש טשינ לגניצ סָאד םיא ףרָאד ןעמ ,רעניילק רעד ,רעיירד ַא

 רָאלק ךעלדנַארָאטסער עקיצומש יד ןיא זיא ,טשינ-ריד טשינ-רימ ,ױזַא

 ,םינּפ ןפיוא םיא ןצָארּפש רָאה עטשרע יד םיוק סָאװ ,ריאמ החמש זַא ,ןרָאװעג

 ױזַא זַא רָאנ ,רעווש ַא ןופ םעדייא ןַא ןוא ןטַאט ַא ןופ ןוז ַא רָאנ טשינ זיא

 -לעוו ןיא ,יירעבעוו סרעווש םוצ ףתוש ַא עקַאט ןיוש רע זיא ,זיא רע יװ גנוי

 טשטעווק ייברעד ןוא ,םינמוזמ לבור טנזיוט ןעצ עצנַאג ןקעטש טָאה רע רעכ

 ןטפעשעג סרעווש םעד טריפ רָאנ ,לביטש-םידיסח ןיא קנַאב יד טשינ רעמ רע

 .שטנעמ-השעמ רָאג
| 

 ןעקנואוועגרעביא ךיז םיא ןגעוו ןדיי ןבָאה -- ,לגיופ רעתמא רעד'ס --

 דלַאב .ןיירַא ךעלדער יד ןיא סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגניירַא םיא ןוא

 ןבָאה סרעלקעמ ,םירחסמ ןגעוו ןדער םיא טימ ןעמונעג םירחוס ןבָאה עקַאט

 וליפַא ןיוש םיא ןבָאה ןדיי ערעטלע ןוא ןעיירד ןביוהעגנָא םיא םורַא ךיז

 עסוג ןגעוו תוצע םיא ייב ךיז ןגערפ ןוא לקניוו ַא ןיא ןריפקעװַא ןעמונעג

 | | .ןרעה טשינ יז ןגעו ףרַאד רענייק סָאװ ,םירחסמ

 םיא ףיוא דרעב טימ ןדיי ןבָאה --- ,ּפָאק רעשיוליע ןַא ,תעד-רב ַא --

 יייבבג עטָאנ ,טרָאס יװרעּפ שָארבכַא ןַא רָאנ --- ,ןזיװעגנָא

 | יחבש רעטסערג רעד שזדָאל ןיא ןעוועג זיא סָאד |

 טימ טמױזַאב ,ןרעטש רעכיוה רעד .ריאמ החמש ,טורעג טשינ טָאה רע
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 לטיה ענעדייז עשידיסח סָאד עכלעוו ףיוא ,רָאה לציּפש ןריושעג ןיד ַא
 -לּפש ,ןכוז ,ןטכַארט טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,טרעשַאקרַאפ קידנעטש טגיל
 -רַא רע סָאװ ,רעכיט עשירעבייוו יד זַא ,ןענופעגסיוא רע טָאה ָאד ,ןרילוק
 יז ,תמא .ןײרַא לָאװ ךס ַא ןּפַאכ ,טיירב ןוא סיורג-"וצ ןענעז ,סיוא טעב
 ואו רעבָא ,ןייש רעייז ייז ןיא טנידרַאפ ןעמ ,רעכיט עקיזָאד יד טָא ,ןעייג
 יז יוו טיירב ןוא סיורג ױזַא ןייז טקנוּפ ןזומ ייז זַא ,ןבירשעג סע טייטש
 לֵאצ ַא ףיוא ןייז ןלעו ייז זַא ,קילגמוא ןייק ןייז טשינ טעו סע ?ןענעז

 טעװ דנַאלסור ןיא עקּפַאצַאק ןייק ,ענעדיי םוש ןייק .רעצריק ןוא רעלעמש

 וליפַא ,רענעלק לָאצ ןקיצנייא ןייא ףיוא זיא ךוט ריא יצ ,ןּפַאכ טשינ ךיז

 טשינ טימ טשינרָאג ?לָאצ ַא ןיא סָאװ .ןּפַאכ טשינ ךיז ןלעװ םירחוס
 טָאה סָאװ ,ריאמ החמש .טנַאקירבַאפ ןרַאפ ךס ַא רָאג רעבָא ,הנוק ןרַאפ
 סע ידכ ,רעיוא ןרעטנוא ןופ לטפיטש-יילב סָאד טזָאלעגסױרַא טשינ לָאמנייק

 טזָאל סע רָאנ סָאװ ףיוא ןָאט -ןכער ַא ןוא טייהנגעלעג רעדעי ייב ןּפַאכ וצ

 ףיוא רעדָא טנַאװ רעד ףיוא ,שיט ןופ ךעטשיט ןפיוא ,ריּפַאּפ ףיוא ,ךיז
 רעדעי זַא ,טנכערעגסיוא לענש טָאה ,הרוחס לקיטש ןטסעב ןטשרע םעד
 קיצרעפ ןוא טרעדנוה סיוא טכַאמ סָאװ ,גָאט ַא רעכיט יירד טכַאמ רעטעברַא
 ,רָאי ַא טנזיוט קיצרעפ ןוא ךָאו ַא טנזיוט עּפַאנק ַא ,גָאט ןייא ףיוא קיטש
 "רָאג ךיז טצװ סָאװ ,ךוט ַא ןופ לָאצ ןייא וצ ןּפַאכּפָארַא זיולב לָאז ןעמ ןעוו
 טייב עשיטייל ַא רָאג ,עמוס ענייש ַא ןעגנערבניירַא סע טעוװ ,ןעזנָא טשינ
 ,לָאװ ןרָאּפש

 לָאצ א ןּפַאכּפָארַא רעבעוװו יד ןסייהעג רע טָאה סנגרָאמוצ ףיוא ןיוש
 | ,רעכיט יד ןופ

 היבוט טָאה -- ?לָאצ ןפיוא "ןסיש; לָאז ןעמ ,ליו רעטלַא רעד ---

 ,לגיוא ןַא טימ ןעקנואוועג ןוא טגערפעג "רקפה טשינ,

 ךיאמ החמש םיא טָאה -- ,דייר עכלעזַא ןרעה טשינ ליוו ךיא --
 .טסייה'מ סָאװ ,וט .גנַאל וצ זיולב ןענעז רעכיט יד -- .טצעגײשעגּפָא ךיילג
 יירעבעוו רעד ןיא סָאװ ,ןסיו טשינ ףרַאד רענייק ,ליפיוזַא טשינ דער ןוא
 ,ךיז טוט

 ןבָאה ייז ,ןסייהעג טָאה ריאמ החמש סָאװ ,ןָאטעג ןבָאה רעבעוו יד
 לָאצ םענעסָאשעגּפָא םעד ןלָאז ייז ,רעכיט יד ןגיוצעגרעטנוא לסיב ַא וליפַא

 ךיז טָאה רענייק .ןרעהוצנָא ןבעגעג סע טָאה ריאמ החמש יװ ,ןבעגקירוצ
 זיא'ס .םירחוס יד טשינ וליפַא רָאנ ,רעבייוו יד רָאנ טשינ ,טּפַאכעג טשינ
 ,תחנ ןופ ןלָאװקעג טָאה ריאמ החמש ןוא ,רעטוּפ ףיוא יוו ,קיטַאלג ּפָארַא
 -גורָאּפשּפָא ןגעוו טכַארטעג רעטייוו ריאמ החמש טָאה ,טייג סע זַא קידנעעז
 ,םעדָאפ-לָאװ ַא ןרַאג ךיירטש טימ ךוט ַא ןכַאמ טזָאלעג טָאה רע .,ןעג
 ,טציא טַאהעג סרעניּפש גונעג טָאה שזדָאל ,לַאפּפָא טימ טשימעג זיא סָאװ
 רָאנ ןטעברַאוצסױא םעדָאפ ַאזַא ףיוא ןטסילַאיצעּפס ןעוועג ןענעז סָאװ
 םעדָאפ ַא ןבָאה ייז ןעוו ,ןענַאטשרַאפ ףיורעד ךיז ןבָאה םיניבמ עסיורג
 ,טּפַאכעג טשינ ףיורעד ךיז ןבָאה םירחוס .טלקיװעגרעדנַאנופ ,טעוועלירדעצ
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 סע יג טעװ סע יווַא יו ןעז וצ עבָארּפ ַא טכַאמעג טשרעוצ טָאה רע

 ַא זיא ריאמ החמש ןוא לָאצ רענעסָאשעגּפָארַא רעד יו רעגרע טשינ ,קעװַא זיא

 ןרָאװעג ןראג-ךיירטש ןשימייה ןופ רעמענּפָא רעסיורג

 טזָאלעג טָאה רע .טכַאמעג ןוואורּפ ערעיינ ץלַא רע טָאה רעטייוו סָאװ

 טימרעד ןיא רָאנ ,לָאװ ןטנוא ןופ ,לָאװ סע טָאה ןביוא ןופ סָאװ ,ךוט ַא ןבעוו

 עגייש רעייז ןגערב יד ןיא טזָאלעג רע טָאה רַאפרעד ,לוונייב טבעװעגנײרַא זיא

 טָאה טלעוו ַא רקפה טשינ זיא'ס, עלהיבוט .ןבעוונייא ןעמולב עטיור ןוא

 ןלַאש עקיליב יד ןיא ןבעוואוצניירַא טסואוועג ןעמולב עקיברַאפ רעייז

 ריאמ החמש ןוא טנעה יד ןופ טּפַאכעג רעכיט יד ןבָאה רעבייוו עשיסור

 עיינ ןעמונעגוצ וליּפַא טָאה רע .עכלעזַא ךס ַא ןטעברַאסיוא ןעמונעג טָאה

 "געס יד ןרָאװעג ןענעז רעכיטילּפָאט יד .ןעמולב יד ןטעברַאוצסיױא ןלעזעג

 ויב רעבָא ,ןכַאמכָאנ יז ןעמונעג ערעדנַא ןבָאה דלַאב .שזדָאל ןופ עיצַאס

 .טלעג טכַאמעג ריאמ החמש טָאה ,ןעוו סָאװ

 זיולב ןופ ךוט קיליב ַא ןטעברַאסיױא ןעמונעג רע טָאה טייצ רעד טימ

 ןענָאק לָאז סָאװ ,סקיליב ַא רעייז רעבָא ,סניד ַא ,סניימעג ַא ךוט ַא .לוונייב

 "עברַא יד .עטסמערָא עמַאס יד רַאפ ,רעבייו עלַא רַאפ ךעלטירטוצ ןייז

 -עגסיוא ,קנילפ ,רעטיש ,רעכיט עקיליב יד טכַאמעג לענש רעייז ןבָאה רעט

 רעייז ןעוועג ייז ןענעז רַאפרעד רעבָא ,גָאט ַא ןיא קיטש טכַא-ןביז וצ טעברַא

 לָאמעלַא טָאה רע .ןסַאּפ עטסקידנעיירש יד טימ ןפרָאװעגכרוד ,קיברַאפ

 ,לקישטנַאמרעגנוי ַא רָאג ךָאנ זיא רע שטָאכ ,ריאמ החמש ,טסואוועג

 ןיא ןעמ ףרַאד לרעקוצ קיליב ַא זַא ,ןעוועג ,ארמג רעד ןופ גנַאל טשינ

 ענייז רעכיט יד ןוא .ןעיצ לָאז סע ,ןעלקיוונייא לריּפַאּפ קיברַאפ רעייז ַא

 רעווש רעד .גנולעטשַאב ךָאנ גנולעטשַאב ןגירקעג טָאה רע .ןגיוצעג ןבָאה

 "עװ ןייז סָאװ ,ןענַאטשעגנָא טשינ םיא זיא סע ,ןזָאלבעג ךיז טָאה רענייז

 "יווש ןוא לוונייב טעברַא ,סעטַאמש טכַאמ ,עטוג יד ןוא עדילָאס יד יירעב

 םשינ םיא סָאה ריאמ החמש רעבָא .טרָאס ןטסגרע ןופ לַאפּפָא ,"עינָאג

 ןוא ענעלָאװ יד ןופ ןייג רעסעב ןעמונעג ןבָאה רעכיט עקיזָאד יד .טרעהעג

 טָאה ריאמ החמש ןוא ,ןטסנידרַאפ עטוג רעייז טכַארבעגנײרַא ,ערעייט

 .ןכַאמ טשינ ייז לָאז רע סָאװרַאפ ,ןעזעגנייא טשינ

 ןעמ טגירק לָאװ רַאפ זַא ,ןבירשעג סע טייטש הרות רעכלעוו ןיא ---

 -- .ןוגינ"ארמג ַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ? לוונייב רַאפ יו ,ןדע-זג רעמ

 .ןעז וצ ןלעב ַא ןיב'כ ,ןזייו רעווש רעד רימ לָאז

 -דילָאס ןגעוו ,טייקשירחוס ןגעוו ןדער ןעמונעג טָאה רעטלַא םייח 'ר

 .טרעהעג טשינ וליּפַא טָאה ריאמ החמש רָאנ ,טייק

 ירַאפ םיא ןיא טגָאזעג רע טָאה -- ,ןזָאלרַאפ ךיז ןָאק רעווש רעד --

 לָאז סָאװ וצ -- .ןדער טלָאװעג טָאה רע עכלעוו טימ ,םינוק יד טלעטש

 ןגרָאזַאב ןיילַא ץלַא ןיוש לעװ ךיא ? ןייז חירטמ רעווש רעד ךיז

 ,םיא וצ טוג וצ זיא ריאמ החמש זַא ,טליפרעד סעּפע טָאה םייח 'ר

 וליּפַא ןקָארשעג ,טקיאורמואַאב םיא טָאה סָאװ ,ץלעּפ ןיא קידצ ליפוצ
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 ױזַא ָאד םיא זיא רעצָאר רעד סָאװ ,טקידײלַאב טליפעג ךיז רֶע טָאה ךיוא

 ןטרָאגגיײװ ןיא ןטַאט םייב יו ךיז טגיילעגרעדנַאנופ ןוא ןכָארקעגנײרַא

 ןיא םיא ןעמענ וצ גָאט ןדעי טכַאמעגּפָא ,ךיז טעוועטנובעג רדסכ טָאה רע
 .זיא רעטלע רעוו ,םיא ןזייוו וצ ,סָאבעלַאב קירוצ ןרעוו וצ ,ןירַא טנעה יד
 ,ןעיירש ןעמענ ,יירעבעוו רעד ןיא ןסײרנײרַא קַאט ךיז רע טגעלפ לָאמַאטימ

 ןבָאה םירחוס יד ייס ,רעבעוו יד ייס רעבָא ,םירחוס טימ ןדער ,תועד ןגָאז
 טשינ גנונַא ןייק טָאה רע זַא ,טדער רע סָאװ טשינ טסייוו רע זַא ,ןעזעג
 ןוא םיא ןופ טײרדעגסױרַא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ךיז טוט טפעשעג ןיא סָאװ
 ןּפַאכקירוצ טנאקעג טשינ ןיוש טָאה רע ,ןיינ ,ןריאמ החמש טימ טדערעג
 רע טָאה ,ןריאמ החמש רַאפ ,רעירפ ךיוא ,טזָאלעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,סָאד
 ,שובייל לאומש םיא רַאפ ןָאטעג טָאה ץלַא ,םירחסמ יד ןיא טסואוועג קיניײװ

 ןעוו ,טלעג ןעמונעג ןוא ,ןעלסקעוו ,ןריּפַאּפ ןבירשעגרעטנוא זיולב טָאה רע

 ,רחסמ ןיא רעמ טסואוועג טשינרָאג רע טָאה טציא .טפרַאדעג טָאה רע רָאנ
 ,רדס ַא ןָא ,קידנעלמוטנָא ,קידנעײרשּפָא ןוא .ריאמ החמש ןָאטעג טָאה ץלַא
 סָאװ טימ ,םענעגייא םעד טימ יירעבעוו רעד ןופ קעװַא רע זיא ,קלָאט ַא ןָא

 .ןעמוקעג זיא רע
 ,הלילח ,רענייז םעדייא רעד ,טכעלש טלדנַאהַאב טשינ םיא טָאה רע

 ײלרעלַא ןביירשוצרעטנוא ןבטגעג ,רענייז תרשמ רעד רעירפ יו ,םיא טָאה רע
 ,טקוקעגניירַא טכער טשינ וליפַא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעלסקעוו ןוא ןריּפַאּפ

 םיא רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןבירשעג זיא טרָאד סנױזַא סָאװ ,טסואוועג טשינ
 ןייז עוװירּפ .האצוה רעד ףיוא טלָאװעג רָאנ טָאה רע ליפיוו ,טלעג ןבעגעג

 "עטנַאילירבעגסױא ענכלוּפ יד טקערטשעגסיוא קידנעטש יו טָאה ,בייוו

 טַאהעג טָאה ,םייח 'ר ,ןײלַא רע ךיוא .טלעג ךס ַא ךָאנ ,טלעג ךָאנ טנַאה עטעוו
 ,םידיסח יד רַאפ ךעלהדועס ףיא טפרַאדעג טָאה רע ,רעגניפ ערעטיש
 טשינ םיא טָאה ריאמ החמש .רעדעבמערַאװ יד ןיא רעמוז סעזייר ףיוא
 זיא'ס רעירפ יו ,ריאמ החמש ,טריפעג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא .טגָאזעגּפָא
 "עג טשינ טָאה רע .ןבירשרַאפמוא ,טלייצעגמוא ןבעג וצ ,גהנמ רעד ןעוועג
 ,הכרב-לזמ רעמ ץלַא ,ןובשח רעקינייװ סָאװ זַא ,רעווש ןייז יוװ ,ןטלַאה
 : .הטורּפ עדעי ,ןשָארג ןדעי ,ןבירשרַאפ ץלַא טָאה'ר

 ןָאטנָא לָאמַא טוואורּפעג ליטש רעייז טָאה ,תרשמ רעד ,שובייל לאומש

 ,טָאבעלַאב ןייז שפנ-תמגע
 ,טשינ רימ טלעפעג רעניילק רעד -- ,טמורבעג רע טָאה --- ,םייח 'ר --

 ,גיוא ןפיוא םיא טלַאה

 ךיז וצ טזָאל סָאװ שטנעמ ַא ,רעסינעג ַא ,רעליופ ַא דיי ַא ,םייח 'ר רָאנ

 ןטימ טָאה ,ץרַאה סָאד ןסעוצּפָא ךיז טנייפ טָאה ,שפנ-תמגע ןייק וצ טשינ

 טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא ,טַאהעג טָאה רע רָאנ סָאװ ,ןוחטב ןטסערג

 טשינ טָאה רע .טייקכעלטימעג ןייז ףיוא ביוטש ןייק ןלַאפ טזָאלעג טשינ ןוא

 ענייז ןופ ,ךעלהדועס ענייז ןופ ,ענַאמָאטָא רעכייוו ןייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז טנַאקעג
 -ַאב ןייז ןזָאלּפָא טנָאקעג טשינ רע טָאה טּפיוהרעביא .ןרַאגיצ עקידעקעמש



 יזנכשא וצדירב יד 140

 רענעמ ואוו ,רעדעב עשידנעלסיוא יד ןיא ןיילַא ןרָאפ יז ןזָאל ,עווירּפ עטמעט

 ,לַאװק-לדורּפש םייב ריא טימ ךיז טזײװַאב רע ןעוו ,ןגיוא יד טימ יז ןסע

 שטנעמ ַא ,גָאט ףיוא גָאט ןופ טָאג ביול -- ללכ םעד ןופ ןטלַאהעג טָאה רע

 , .טכער ץלַא ןייז טעוו ףליה סטָאג טימ ,ןוחטב ןבָאה ףרַאד

 טָאה רע רָאנ ליפיוו ,ןריאמ החמש ייב טלעג ןעמונעג טָאה םייח 'ר

 ,טלָאװעג טָאה רע רָאנ לפיוו ,ןבירשרַאפ טָאה ריאמ החמש ןוא ,טלָאװעג

 "עגוצ ריאמ החמש םיא טָאה -- ,טנוזעג ןרָאפ רעווש רעד לָאז --

 ןיא ָאד ןקיטש ךיז סָאװ וצ -- .רעדעב יד ןיא סעזייר ענייז וצ ןשטנואוו

 .ןגרָאזַאב ץלַא ןיוש לעװ ךיא ? למוט ןיא ןוא ךיור

 יד ןופ לכה ךס ַא טריפעגרעטנוא טָאה ריאמ החמש ןעוו ,רָאי םוצ

 .טכַאמעג טוג רָאג טָאה יירעבעוו יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןטפעשעג

 יד גנונעדרָא ןיא ןריפ סָאד ,לָאװ ייב ןעגנורָאּפשּפָא יד ,רעכיט עיינ ענייז

 סָאד ,ךעלשיט יד ןשיוצ ךעלדנַארָאטסער יד ןיא ןענַאּפשמורַא סָאד ,רעכיב

 ץלַא סָאד ,גיוא ןפיוא רעבעוו יד ןטלַאה סָאד ,טייצ ןיא ןטכַארפ יד ןגרָאזַאב

 יָאטסער עניילק יד ןיא ריאמ החמש טָאה ךיוא .טַאהעג הלועּפ עסיורג ַא טָאה

 יֿביא טָאה רע .טכַאמעג ךעלטפעשעג ענעגנולעג רעייז עכעלטע ךעלדנַאר

 "רַאפ ןוא טייצ רעד וצ לוונייב סיטרַאּפ עכעלטע טידערק ףיוא טלדנַאהעג

 ןטפעשעג יד טָא טָאה רע .חויר ןטוג ַא רעייז טימ טייצ רעד וצ ייז טפיוק

 טימ ןָאט וצ טַאהעג טשינרָאג ןבָאה ייז .רעכיב יד ןיא ןבירשרַאפ טשינ

 טָאה רעש רעד עכלעוו וצ ,ענעגייא ענייז ןעוועג ןענעז ייז ,יירעבעוו רעד

 טָאה רע טשינ .ןסיװ טשינרָאג ףרַאד רע עכלעוו ןופ ןוא קסע ןייק טשינ

 טָאה רע .ךיז רַאפ טפיוקעג םיא טָאה רע טשינ ,ךיז ייב ןטלַאהעג לוונייב םעד

 טפיוקעג יז טָאה רע .ןעזעג טשינ ןגיוא יד רַאפ וליּפַא לוונייב קעּפ יד

 ןעמונעגסױרַא רעווש רעד טָאה ךָאנ וצרעד ,טפיוקרַאפ ױזַא ןוא ןעזעגמוא

 .רָאי ןרַאפ ןעמוקעג זיא םיא יװ ,רעמ ליפ

 ףיוא ,םוטעמוא תונובשח יד ןבירשעג האנה טימ טָאה ריאמ החמש

 רָאי ןטשרע ןרַאפ .ןריט ןוא טנעװ ,הרוחס ךעלקיטש ,רעכעטשיט עלַא

 רצ ןייז טנאקעג טָאה רע .ןבעגעג הסנכה ענייש ַא רעייז טעברַא יד טָאה

 ףעוועג טשינ סע זיא רע רעבָא ,ןדירפ

 טימ םיא ןופ רעגניי זיא סָאװ ,רעדורב-גניליווצ ןייז ,םנוב בקעי

 ןיא לָאמַא יװ טקנוּפ .ןבעגעג טשינ החונמ ןייק םיא טָאה ,טונימ עכעלטע

 ןייז רעביא טנַאהרעבױא יד טַאהעג רעדיו טציא רע טָאה ,ןרעייז ףיוה

 טכעלש זיא רע .האנק יד ןסערפעג טָאה ןריאמ החמש .רעדורב ןרעטלע

 .טכענ יד ןיא רעגעלעג ןייז ףיוא ןפָאלשעג

 ןצעביז לטיּפַאק

 ןעמונעג ןכדש רעד לוונייז לאומש טָאה הנותח סריאמ החמש ךָאנ דלַאב

 ןבילבעג זיא שרעה םהרבא 'ר זַא ,ךודיש ןסיורג ַאזַא ןעמנוב בקעי ןדער
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 ןיו ןיא טשינרָאג זיא סָאװ ,רעטשוחעצ ַא עלייו רעטשרע רעד ןיא ןציז
 י ,ןעוועג עבט

 -- ? ךודיש ַא רוחב ןיימ ,לוונייז לאומש 'ר ,ריא טדער ןעמעוו טימ --
 ?לקינייא ןַא סנזייא ןמלק 'ר טימ -- .טגערפעגרעביא רע טָאה

 -רעביא לוונייז לאומש טָאה -- ,לקינייא ןַא סנזייא ןמלק טימ ,ָאי ,ָאי --
 ןשרעה םהרבא 'ר שירעגיז קידנקוק ןוא טרָאװ סעדעי קידנעיצסיוא ,טגָאזעג
 סנזייא ןמלק טימ ,שרעה םהרבא ,ריד גָאז ךיא יו ױזַא -- .ןגיוא יד ןיא
 | ,לקינייא

 ,ןזייא ןמלק ןוא "וד, טגָאזעג ןשרעה םהרבא 'ר רע טָאה קידנעטש יװ
 ןפורעגנָא רע טָאה ,"בר, ַא טימ ןדיי םיא ןפור ןגיוא יד רעטניה וליּפַא סָאװ
 ,ןמלק -- ןעמָאנ םייב זיולב

 יא רע םינּפ-תוזע רעסָאװ ,ןעמיר ןעמונעג ךיז טָאה לוונייז לאומש
 יד ןיא ןוייא ןמלק וצ ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע זַא ןגיל ַא טקָאטעגּפָא ןוא
 | :טגָאזעג םיא ןוא סעילַאס

 ,..שזדָאל ןופ ןשרעה םהרבא טימ ןָאט טסלָאז ליוו ךיא ,ןמלק ,טסרעה --
 ךיז טָאה רע .ןרעה טלָאװעג טשינ םיא טָאה שרעה םהרבא 'ר רעבָא

 .תואמזוג סלוונייז לאומש ףיוא טנעקעג

 "יא םיא שרעה םהרבא 'ר טָאה -- .טגָאזעג טשינ ,טגָאזעג ָאי --
 לאומש 'ר ,האצמה ַא סרעייא זיא סע יצ ,זיא רקיע רעד -- ,טקַאהעגרעב
 ?ךודיש םעד ןדער ןסייהעג ךייא טָאה ןעמ יצ ,לוונייז

 סָאװ ,זיב טרעפטנעעג לוונייז לאומש טָאה -- ,ןסייהעג ,ןסייהעג --

 ןעמ ליו דצ סהלכ ןופ -- ,תושעמ ענייז טשינ םיא טביולג ןעמ

 קידנעמענ ,טגָאזעג שרעה םהרבא 'ר טָאה -- ,ןייטשרַאפ וצ טשינ --

 | ,ּפָאק ןיא ןרעו רערעלק םיא לָאז סע ,קַאבַאט קעמש ןטוג ַא
 ןגעווטסעדנופ זיא ,עשרַאװ ןיא טניואוועג טָאה ןזייא ןמלק 'ר רעד שטָאכ

 יופ לָאז סָאװ ,וליפַא ןליוּפ ץנַאג ןיא ,שזדָאל ןיא דיי ןייא ןייק ןעוועג טשינ

 רע זיא וצרעד .ןענָאילימ יד ןיא טצַאשעג םיא טָאה ןעמ .ןסיוו טשינ םיא

 רע זיא ךיוא .טרעטיצעג םיא רַאפ ןבָאה ןשטנעמ ,רעסיורג ַא ןלדג ַא ןעוועג

 'ר ןוא .םידיסח רערעדנַאסקעלַא יד ןופ אנוש ַא ,דיסח רערעג ַא ןעוועג

 זַא ,סנױזַא ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה שרעה םהרבא

 בקעי ןגעו ?ןעמעוװ ןגעוו ןוא .םיא וצ ןקיש ןעמ לָאז זיוה סנמלק 'ר ןופ

 החמש ןגעוו ןעגנַאגעג טלָאװ סע ןעוו ,ןענַאטשרַאפ ךָאנ טלָאװ רע !ןעמנוב

 ..?םנוב בקעי רעבָא !שטָאכ יוליע ןַא .ןריאמ

 םנוב בקעי ןעוועג זיא ,דוס םעד טסואוועג טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד

 ,ןילַא

 ,ף"וה ןיא ,הּפח רעד ייב עקַאט ,רעדורב ןייז ןופ הנותח רעד ףיוא

 -עגסיוא רערַאד ןוא רענירג ךָאנ טָאה סָאװ ,ערַאד ןוא ענירג ַא ,לדיימ ַא טָאה

 ןדער םיא טימ ןעמונעג ,דיילק םענעדייז-סייוו ןגנַאל ןיא ןעז

 םיא יז טָאה -- ,רעילַאװַאק ,ןקורּפָא לסיבַא ךיז יז ןלעװ רשפא ---
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 וצ ,ערה-ןיע ןייק ,רימ ןענעז יז ןוא ,הּפוח יד ןעז ליוו ךיא -- ,טגָאזעג

 ...ןסקאוועג סיורג

 .ןעזעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה יז רעבָא .טקורעגּפָא ךיז טָאה רע

 יז טָאה -- ?רעילַאװַאק ,ןביוהרעטנוא לסיבַא ךימ יז ןלעו רשפא --

 ןוא -- .עטרבח ריא וצ טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןוא טגָאזעג רעדיוו םיא

 רימ ןלעװ יז ,טנַאה רעד ןיא הלדבה רעד טימ ױזַא טשינ יז ןעלקַאש

 ,בלח טימ דיילק סָאד ןפירטרַאפ

 :טכַאלעג םיא ןופ טָאה יז .ןרָאװעג טיור זיא רע

 "עג יז טָאה -- ?ןסיבעגּפָא סעּפע ןיא טלָאװ ךיא זַא ,ןעניימ יז ---

 ,טשינ סייב ךיא -- .טגָאז
 :שידיסח טרעפטנעעג טָאה רע
 ,טשינרָאג ןיימ ךיא ---
 .טייקטמעשרַאפ ןייז ןופ טכַאלעג טָאה לדיימ סָאד

 -- ,ךיז ןכַאמ יז יו ,שיטַאנַאפ ױזַא ןייז וצ סיוא טשינ רָאג ןעעז יז --

 טימ ךיז טעילוטעג ,םיא וצ טנעָאנ טקורעגוצ ךיז ןוא טגָאזעג םיא יז טָאה

 ןײלַא .ןײרַא םיא ןיא ןצנַאגניא טּפַאשגנע רעסיורג רעד ןיא סנדייז עריא

 ,טנעה יד ייב ןטלַאהעג גנולצולּפ ךיז יז ןבָאה ,ױזַא יו קידנסיוו טשינ

 -- ?ןעניא רַאפ ןבָאה הנותח רעדורב סניא טזָאלעג יז ןבָאה סָאװרַאפ ---

 ,רעסערג ךָאד ןענעז יז -- ,טגערפעג ליטש םיא יז טָאה

 ,טרעפטנעעג םנוב בקעי טָאה -- ,רעטלע זיא רע --

 ? הלכ ַא ןליוו יז ןוא -- ,טרעדנואוועג ךיז לדיימ סָאד טָאה -- א ---

 .ךיז טמעשעג ,טרעפטנעעג טשינ טָאה םנוב בקעי

 ,טנַאה רעד טימ ןבעגעג קירד ַא םיא טָאה לדיימ סָאד

 ךיז ןוא טגָאזעג יז טָאה -- ?הלכ ַא רַאפ ןלעװ יז ןטלָאװ ךימ --

 .טכַאלעגרעדנַאנופ קיציּפש

 ,טייקטיור טימ ןסָאגַאב ןצנַאגניא ךיז טָאה םנוב בקעי

 -- .טגָאזעג לדיימ סָאד םיא טָאה --- ,רעילַאװַאק רענייש ַא ןענעז יז --

 ,טריטסוג רעמ ןיא ןיא ךיא טלָאװ ,טדיילקעג שידיסח טשינ ןעייג יז ןעוו רָאנ

 ? ענייש ַא ןיב ךיא ןוא

 ןענעז וצרעד .טמעשעג ךיז טָאה רע ,טרעפטנעעג טשינ טָאה רע

 יו ןעזרעד טשינ לָאז ןעמ ,טַאהעג ארומ טָאה רע .םורַא ןענַאטשעג ןשטנעמ

 "עגּפָא טשינ םיא טָאה לדיימ סָאד רעבָא ,לדיימ ַא טימ טייטש רע טנעָאנ

 ,טכַאמעג טשינ רָאג םלוע ןקימורַא ןופ ךיז טָאה יז .טזָאל

 שטָאכ ,טגָאזעג יז טָאה -- ןיא לעפעג ךיא יצ ,ןגָאז רימ ןזומ יז ---

 | .ענייש ַא רַאפ ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא זיא יז

 טגָאזעג יז טָאה --  ,עשרַאװ ןופ ןזייא לרעּפ ,לרעּפ זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ןרעהעג רימ לייוו ,םיבורק רָאג רימ ןענעז ,ןליוו יז זַא --- ,ץלָאטש טימ

 לעיצעּפס ןיב ךיא .טייז סרעטומ רעד ןופ עלהניד הלכ רעד טימ ןָא ךיז

 ,הנותח רעד ףיוא עשרַאװ ןופ ןעמוקעג
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 לדיימ סָאד .הּפוח רעד ןופ ןייגרעדנַאנופ ןעמונעג ךיז טָאה םלוע רעד

 ןטימ טשימעגסיוא ךיז ןוא טנַאה רעד ייב ןָאטעג שטעווק ןטסעפ ַא םיא טָאה

 .עילעּפַאק רעד ןופ קיזומ רעד וצ קידנצנַאטוצ ,םלוע

 ןעוועג זיא יז .טקנעדעג יז טָאה רע .ןעזעג טשינ רעמ יז טָאה םנוב בקעי

 טימ טדערעג ,ןעמונעג טנַאה רעד ייב םיא טָאה סָאװ ,לדיימ עטשרע סָאד

 ץנַאג .טשינ רע טָאה לדיימ םעד ןוא ךיז ןגעוו טכַארטעג רעבָא .ױזַא םיא

 טָאה יז .ןזייא עלערעּפ לדיימ רעװעשרַאװ םעד טימ ןעוועג זיא שרעדנַא

 ןופ טצירּפש רעייפ סָאװ ,רוחב ןקיגיואצרַאװש םענעסקאוועצ ןסיורג םעד

 ןצנַאג ריא טימ םיא וצ ןרָאװעג ןטָאזעגוצ ,ןגירקעג ביל ,ןקילב ענייז

 ןדער ןעמונעג טָאה יז ןוא .בייל ןשלדיימ ןכעלקנערק-ךעלנירג ןרעגָאמ

 ,ךודיש ַא ןדער רעטָאפ סרוחב םוצ ןכדש ַא ןקיש לָאז ןעמ ,בוטש ןיא

 זיא ,ןריא רעטָאפ םעד רַאפ טגָאזעגסױרַא רעטרעוו יד טָאה עלערעּפ זַא

 1 | ,סַאלב ןרָאװעג רע
 ַא ןטעבעג ךיז רע טָאה -- !ליומ ןרַאפ טשינ סע גנערב ,עלערעּפ --

 רעמ -- .טנַאה רעד טימ ליומ סָאד ריא ןטלַאהרַאפ ןוא רענעקָארשרעד

 ףרעהרעד סע לָאז עדייז רעד ,טשינ טלעפ

 טָאה ,רעקיצעביז ערעכעה יד ןיא דיי ַא ןיוש שטָאכ ,ןמלק 'ר עדייז רעד

 יו ,דרעב עיורג יד טימ ןיז ענעסקאוורעד יד ,סנייז זיוה סָאד ןטלַאהעג

 ,קילב ןייז רַאפ טרעטיצעג טָאה ןעמ ,ךעלגניי-רדח
 "רַאפ רע ליפיוו ,טשינ ןיילַא רָאג טסייוו רע .רענָאילימ ַא ןעוועג זיא רע

 ,טסואוועג טשינ עקַאט טָאה רע ןוא ,םיא ןגעו טדערעג ןעמ טָאה ,טגָאמ

 טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןיא רעזייה סַאג עצנַאג ַא ,ךס ַא רעזייה טַאהעג טָאה רע

 רע טָאה ךיוא .?סַאג סנזייא ןמלק 'ר; ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ןפורעג עקַאט ךיז

 רעד טימ םירחסמ עסיורג טריפעג טָאה רע ןוא רעדלעוו ליפ טגָאמרַאפ

 רַאפ ץליהעג ערעדנַא ןוא סעּפולס ,ןלעװש טלעטשעגוצ טָאה רע .הכולמ

 רעבָא .טיובעג טָאה גנוריגער יד סָאװ ,ןפַארגעלעט ןוא סעיניליןַאב עלַא

 ןעוו ,טייצ רעד ןיא יו ,רעגייטש ןטלַא ןפיוא ץלַא סָאד רע טָאה טריפעג

 םעניילק ַא טַאהעג ןוא ןעוועג הנותח רעד ךָאנ ןַאמרעגנוי ַא רָאג ךָאנ זיא רע

 ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .עשרַאװ ןיא סַאגנזיא רעד ףיוא דַאלקס-ץלָאה

 ןייז וצ ןעמוקעג זיא רע יו טקנוּפ ,.סרעטלַאהכוב ןוא ןרָאטקעריד ןייק ןופ

 טימ סע ןריפ טלָאװעג רע טָאה ױזַא ,טנעה ענעגייא יד טימ ןיילַא ןגעמרַאפ

 ערעייז טימ ןשטייד ןוא םייוג יד ןָא ,סעדָאמ עיינ יד ןָא ,טנעה ענעגייא יד

 - ,רעכיב
 ןייז טַאהעג ךיז טָאה רע .ןזייא ןמלק 'ר ,ןטייקיינ טַאהעג טנייפ טָאה רע

 .רָאה ןייק ףיוא ּפָארַא טשינ זיא רע ןכלעוו ןופ גנַאג

 ןיוש ןענעז ייז שטָאכ ,ענייז ןיז יד רע טָאה ,טבעלעג טָאה רע גנַאל יו
 ןטלַאהעג ייז טָאה רע ,רחסמ םוצ טזָאלעגוצ טשינ ,ןרָאי יד ןיא ןדיי ןעוועג

 םיא ןוא הריד עשּפיה ןייז ןבעגעגּפָא ןדעי ,ףיוה ןסיורג ןיא ךיז ייב עלַא

 ןבעל ןייז ייב סעּפע ןָאט רעבָא .םעלַא טימ טגרָאזַאב עילימַאפ רעד טימ
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 ,זיוה ןיא העד ןייק טַאהעג טשינ ללכב ןבָאה ייז .טזָאלעג טשינ ייז רע טָאה
 רָאנ ,רעדניק ערעייז טימ םיכודיש ןייק ןָאט ןיילַא טרָאטעג טשינ ןבָאה ייז
 ןבעג ןײלַא ,יײז רַאפ םיכודיש ןכוזסיוא ןיילַא טפרַאדעג טָאה רעטָאפ רעד
 ןמלק 'ר טָאה ,רָאּפ יינ ַא ןעמוקעגוצ זיא סע סָאװ ,לָאמ סעדעי .טסעק ןוא ןדנ
 ,ףיוה ןגנַאל םעד ןיא לגילפ ַא רעדָא קָאטש םעיינ ַא ןעיובוצ ןסייהעג
 טָאה בוט-םוי ןוא תבש ךיוא ,ןײרַא ןסָאג ייווצ ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ
 ,שיט ךיז ייב ןריפ ןיילַא טרָאטעג טשינ סמעדייא ןוא ןיז ענייז ןופ רענייק
 .ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייז טימ ןעמַאזוצ ,שיט סרעטָאפ םוצ ןעמוק רָאנ
 זיא ,לַאז סע ןסיורג ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא רעגנַאל ַא ,שיט רעד

 ןיז עלַא טימ ,ןשטנעמ עסַאמ ַא טימ ןטייז עדייב ןופ טצעזַאב ןעוועג
 ,םיחרוא ץוח ַא ,ךעלקינייא-רוא ןוא ךעלקינייא ,ןרונש ,סמעדייא ,רעטכעט
 ףשטנעמ-זיוה ןוא ךעלגניי יד ןופ םידמלמ ,ןדיי ענייש

 ןסיורג םעד טנידַאב ןבָאה ,םיתרשמ טימ ןעמַאזוצ ,ןטסניד עכעלטע
 ,סוחי ןוא ןרָאי ענייז טיול רעדעי ,רדס ַא טימ עלַא ןענעז ןסעזעג ,םלוע

 ,רעכיוה ַא ,ןײלַא ןמלק 'ר ןסעזעג זיא ,לוטשרעטָאפ רעכיוה ַא ףיוא ,ןָאנביױא

 .עלַא רעביא טגיניקעג ןוא ,דרָאב רעסייוו-יינש ַא טימ ,רענעעזעגנָא ןַא
 ןעמונעג טָאה רע רעדייא ,לּפָאג םעד ןרירנָא טרָאטעג טשינ טָאה רענייק
 רע זיב טרָאװ ַא ןדערסױרַא טגָאװעג טשינ טָאה רענייק ; טנַאה ןיא לּפָאג ןייז
 עסייוו יד טימ ןדיי יד ,ענייז ןיז ערעטלע יד וצ .טגערפעג סעּפע טשינ טָאה
 .ךעלגניי וצ יו טדערעג רע טָאה ,דרעב

 יד ,עשרַאװ ןיא ןדיי עלַא םיא רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ױזַא טקנוּפ

 רָאּפ ַא טימ עטערַאק ַא ןיא ןרָאפעג זיא רע .םידמול ןוא םיריבג עטסערג
 . םיתרשמ טריפעגטימ רע טָאה רעדעב יד ןיא רעמוז ףיוא .ןעלמיש עסייוו
 רעד ןיא ןרָאֿפעג רע זיא רעג ןייק ןיבר םוצ ךיוא .טחוש םענעגייא ןַא ןוא
 ןגָארטעג רע טָאה ,דיי רעמורפ ןוא דיסח ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ןוא ,עטערַאק
 -עגוצ טָאה ןײלַא רע סָאװ ,סנגייא ןַא לטיה ַא ןוא רענלָאק ןטסערּפעג ַא
 יו ,קעשַאד ןקיצנַאלג םענעריקַאיל ַא טימ טעקשַאק םענעדייז ַא ,טכַארט
 יָעג טשינ לטיח ַאזַא טָאה רעדניק ענייז ןופ רענייק .םייוג רָאנ ןגָארט סע
 טייקמורפ רעצנַאג ןייז ייב .עיגעליווירּפ ןייז ןעוועג זיא סָאד ,ןגָארט טרָאט
 טָאה טייקשיריבג סיורג ןייז בילוצ ,ןגָארטעג לטיה עשיאיוג סָאד רע טָאה

 ,טַאהעג טשינ תוכייש ןייק םיא וצ ןגעוו עשיאיוג יד ןיא ןייג טשינ ןופ ןיד רעד
 ענייז ןגעוו טעדוסעג ךיז ןדיי ןבָאה טָאטש ןיא .רעגייטש ַא ,ךלמ ַא וצ יו
 ענרעבליז ןעייטש סעילַאס ענייז ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .גנעג עשיצירּפ
 תרשמ-בייל רעד םיא טגָארט ,סַאג ןיא טייג רע ןעוו ךיוא .ךעלטסעקיייּפש

 ,לטסעקייײּפש ןרעבליז ַא ךָאנ

 ןעוועג זיא קילב ןייז ןוא רעטָאפ ןרַאפ ןדחּפ-לעב רעטסערג עמַאס רעד
 ,םכח רעקירעביא ןייק טשינ ,ןדמל ןייק טשינ .עלהמלש ןוז רעטסגניי ןייז
 ענעסקאוועצ ענייז עלַא ןופ שרעדנַא ,ןױשרַאּפ ןייק טשינ ךעלרעסיוא ךיוא
 טָאה רע .ןזייו וצ רָאג ךיז טָאהעג ארומ רעטָאפ ןרַאפ רע טָאה ,רעדירב
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 ךיז טשימעג טשינ ,טרָאװ ןייק ןעמונעג טשינ רעדירב יד ןשיוװצ לָאמנייק
 .סעּפע ןיא העד ַא ןגָאז ןופ ךיז טײרדעגסױרַא ןוא ךַאז םוש ןייק ןיא

 "עג ןילַא ךיז ףיוא רֶע טָאה -- ,תעד-רב ןייק טשינ ךָאד ןיב ךַאי --
 .ורוצ ןזָאל םיא לָאז ןעמ ידכ ,טייז ַא ןיא ךיז טרעקעגּפָא ןוא טגָאז

 טיא זיא בייו ךעלקנערק ןייז ,ןמלַא ןַא ןעוועג ךיוא רע זיא וצרעד
 -גייא יד ,ןטלַאהעג טשינ רעדניק ןייק םיא ייב ךיז ןבָאה ךיוא ,ןברָאטשעג
 ענעברָאטשרַאפ יד יו עכעלקנערק ַא ,עלערעּפ רעטכָאט ןייז ןעוועג זיא עקיצ
 טָאה רעטָאפ רעד .עקרעטלַאהסיורג ןוא עטנשקע ַאזַא ךיוא ,עריא רעטומ
 לפרַאװ םיא ןיא ןעמונעג ןבָאה סיפ ןוא טנעה .טַאהעג ארומ ריא רַאפ

 .ריא טלעפעג סָאװ ,רוחב רעשזדָאל ןגעוו ןדער ןעמונעג טָאה עלערעּפ ןעוו

 ןכדש ַא ןקיש ןגעוו
 רע טָאה -- ,טרעהעג טשינרָאג בָאה ךיא ,גנוצ יד ּפָא ריד סייב ---

 ןרעוו ןעמ לָאז טיהענּפָא -- .ארומ ענעגייא יד ןקיאורַאב וצ ידכ ,טגָאזעג

 ..ןסיוורעד ךיז לָאז עדייז רעד
 רודיש ַא ןָאט וצ ןײלַא טגַאװעג טשינ טָאה זיוה סנמלק 'ר ןיא רענייק

 ןכדש-ףיוה רעקידנעטש רעד .ןדייז םוצ טרעהעג טָאה סָאד .דניק ַא טימ
 ןכַאמ עילַאק ןָאק סָאװ ,גנוצ עסיורג ַא ,קינערה-ןושל ַא דיי ַא ,ןהכ לאירזע
 "רעד סָאװ ,םינּפ-תוזע ןַא ןוא רעדערַאב ַא ,קסע םוצ גיוט םיא ןעוו םיכודיש

 ןיא םיכודיש עלַא טָאה ,זיוה ןיא ןטלַאה טזומעג םיא ןעמ טָאה עקַאט רַאפ

 ,דנַאטש ,ןגעמרַאפ סנדעי ןיא טכַאקעגסיוא ןעוועג זיא רע .טריפעגכרוד ףיוה

 ןיא זיב סוחי סנדעי ןענעכערסיוא טנָאקעג ,ןליוּפ ץנַאג טנעקעג טָאה רע

 ןטלַאהעג טָאה רע .סנייז ןעוועג זיא זיוה סנמלק 'ר .,ןײרַא רוד ןטלפיוו

 וצ ךודיש ַא טייצ יד ןעמוקעג זיא סע רָאנ יו ןוא ,גיוא ןפיוא ןעמעלַא

 ןדער ןעמונעג ןוא ןענמלק 'ר וצ ןײרַא רע זיא ,לקינייא ןַא טימ ןָאט

 .סוחי ןיא טשינ ,טלעג ןיא טשינ ,טַאהעג טשינ תועט ןייק לָאמנייק טָאה רע

 רעד ךָאנ ןיוש וליפַא ,לָאמַא ןוא .טזָאלרַאפ םיא ףיוא ךיז טָאה ןמלק 'ר

 ןַא ןופ םעדייא ןַא ףיוא ןחמוא ןַא ןפרָאװעג טָאה ןמלק 'ר זַא ,הנותח

 ןעמ ןוא .ןטנּפָא ןַאמ ריא לָאז יז לבייוו םעד ןסייהעג ךיילג רע טָאה ,לקינייא

 ןביילקסיוא ךיז ןיילַא ןופ .טגעגּפָא ןוא טנייועג טָאה ןעמ .טגענּפָא טָאה

 ןייז רעמ ךָאנ ןוא ,ןמלק 'ר .טסואוועג טשינ זיוה ןיא ָאד ןעמ טָאה גוויז ַא

 טָאה עלהמלש ןוא .ןעוועג לחומ טשינ ךַאז ַאזַא ןטלָאװ ,ןהכ לאירזע ןכדש

 סעלערעּפ ןגעוו רעטָאפ ןטימ ןדער ןייג וצ ,קנַאדעג ןופ זיולב טרעטַאלפעג

 .שזדָאל ןיא ןרָאװעג ןלעפעג זיא ריא סָאװ ,רוחב

 ךיז ייב תסחוימ ַא ,עטרעטייהעגפיוא-ךעלקנערק ַא ,עלערעּפ רעבָא

 ןַא ןוא עקרעטלַאה-סיורג ַא ,ךס ַא ןופ ענייא ןבילבעג זיא יז סָאװ ,ןופרעד

 "עג זיא יז ,םישעמ טעברַאעג ןוא ןבעגעגכָאנ טשינ טָאה ,עטרַאּפשעגניײא

 .הצרת עבָאב רעד וצ ןעגנַאג

 יד ןעװעג זיא ,עטלַא ןוא עקנַארק ַא ,עטמיילעג ַא ,הצרת עבָאב יד

 זיא ריא טימ ןעמַאזוצ .העד ַא ןענמלק 'ר ייב טַאהעג טָאה סָאװ ,עקיצנייא
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 -עג םיא תוצע ,טעברַאעג טָאה יז .ןגעמרַאפ ןייז וצ ןעגנַאגרעד סָאד רע
 שכשלטע טניז ןגעלעג ןיוש זיא יז שטָאכ ןוא ,ןעוועג ענעדיי ַא המכח ַא ,ןבעג

 ,ךיז טוט בוטש ןיא סָאװ ,םעלַא ןגעוו טסואוועג יז טָאה ,טמיילעג רָאי
 ,תוגאד ןוא ןתחנ ,םירחסמ ,ןטפעשעג עלַא ןגעוו

 טָאה ,ןציּפש ןיא ןוא ןלויט ןיא טליהעגנייא ,טעב-למיה טיירב ַא ןיא
 ןדעי :טעב ןיא עטמיילעג ַא טגיניקעג ,שיט םייב ןַאמ רעטנוזעג ריא יװ ,יז
 ריא וצ ןעמוקוצ טפרַאדעג ךעלקינייא ןוא רעדניק עלַא ןבָאה ןגרָאמירפ
 .טנַאה רעד ןיא שוק ַא ןבעג ריא ייברעד ,ןגרָאמ-טוג ריא ןגָאז ןוא טעב
 ןטסניד עלַא .,ןטיב בוט-םוי-טוג ריא ןעמוקוצ טזומעג ןעמ טָאה בוטיםוי ןדעי
 ייב ,ןזירּפ ,ןפיוקנייא ןגעוו ןגערפסיוא טפרַאדעג ריא ןבָאה םיתרשמ ןוא
 סָאד ואוו ,סעפַאש יד ןופ ךעלעסילש יד ןעמענ טפרַאדעג ןעמ טָאה ריא
 יוטש יד ןופ ןדיי ןינמ ַא טָאה ךיוא ,ןטלַאהַאב זיא רישעג ענרעבליז ליפ

 לָאז יז ,בוט-םוי ןוא תבש ןדעי ריא ייב טנוװַאדעג רעקעלרעלעט עקיב

 ,ןמא ,ומש ךורב ,אוה ךורב --- ןגָאזכָאנ ןענָאק
 ןעמונרַאפ עלערעּפ ךיז טָאה טעב-למיה ןיא הצרת עבָאב רעד וצ טָא

 ,ליוו עניילק יד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ לכש ןשרעבייוו ריא טימ ךיילג טָאה עטלַא יד

 טלקַאשעג ןוא טגערפעג יז טָאה -- ? עסקיש ,ַאה ,ךיז טבילרַאפ --
 ,ּפָאק ןטלַא ריא ןופ ןלויט ןוא ןציּפש עלַא טימ

 .רעייפ טימ ,קרַאטש ,ןשוק ןעמונעג יז טָאה עלערעּפ
 ..יעניימ הכלמ ,בעל עבָאב ,ישעבָאב --
 טימ לקינייא םעד ןבעג וצ טעלג ַא ,ןָאטעגנָא חכ ַא ךיז טָאה עטלַא יד

 ,טרסומעג יז ןוא ,טנעה עטמיילעג יד
 הַנ -- .טצפיזעג יז טָאה --- ...ַאה ,ןדייז ןפיוא ךיז טזָאלרַאפ טשינ --

 -הלכ ַא ?ענירג ַאזַא וטסיב סָאװרַאפ רָאנ ...םיא טימ ןדער לעוװ ךיא ,אלימ

 רעד וצ טַאהעג בָאה ךיא יװ ,ךעלעּפע יד יוװ ,ןקַאב עטיור ןבָאה ףרַאד לדיימ

 ,..הנותח
 ,רַאפרעד עקַאט ,טַאהעג ביל ןעלערעּפ יז טָאה ךעלקינייא עלַא ןופ רעמ

 ַא זיא יז סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ;ךס ַא ןופ ענייא ןבילבעג זיא יז סָאװ
 ,רעטומ עדעי יו .םיא ןופ ןכַאל זיוה ןיא עלַא סָאװ ,ןעלהמלש ןופ רעטכָאט
 ,רעדניק יד ןופ ןרעכַאװש םעד טַאהעג ביל יז טָאה

 םיא ןסייהעג ,ךיז וצ ןריא ןַאמ םעד ןפורעגניירַא טָאה עטלַא יד זַא
 רעטלַא רעד זיא ,ןעלערעּפ ןגעוו ןדער ןעמונעג ןוא טעב ןפיוא ךיז ןצעזקעװַא
 .רעטכָאקעגפיוא ןַא ןרָאװעג

 טשינ ליו'כ !רעמזעלק ייב יװ ,זיוה ןיא רימ ייב סעביל ,סָאװ ---
 .ןרעה

 .טעב ןפיוא ךיז ןצעזקעװַא קירוצ ןסייהעג םיא טָאה עטלַא יד רעבָא
 ןַא זיא יז .רעייפ טימ ךיז טסליּפש --- .טגָאזעג יז טָאה --- ! ןמלק ---

 .המותי ַא ,רעדניק ליפיוזַא ןופ ,ךעבענ ,עטנייוועגסיוא
 :רערט ַא טזָאלעג טָאה עטלַא יד זַא רָאנ ,טכָאקעג ךיז טָאה ןמלק 'ר
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 לעווכ זַא ,ליפ ךיא .טיוט ןרַאפ הּפוח ריא ןעז ךָאנ ךימָאל ,ןמלק ---

 ...ןביירטנָא טשינ גנַאל

 יד ןציינש קרַאטש ןעמונעג ןוא קיטנעהּפָא ןרָאװעג רעטלַא רעד זיא
 | ,ךוט-ּפינש ןיא זָאנ

 -עג רע טָאה -- ,ןרָאי עטלַא עניימ ףיוא טרעשַאב ױזַא זיא םתסמ --
 רעטרַאה רעד טימ םינּפ ןרעביא רעטלַא רעד ןבעגעג טעלג ַא ןוא טגָאז
 ,טנַאה

 ןהכ לאירזע ךָאנ תרשמ-ביײל םעד טקישעג ךיילג טָאה רע

 וענייא סָאד זיא רעוו --- ,טגערפעג םיא רע טָאה --- ,לאירזע ,רָאנ גָאז --
 ?טשינ טסייו ? שזדָאל ןיא יזנכשַא שרעה םהרבא ןַא

 ןיא טקידײלַאב ןהכ לאירזע יז טָאה -- ?טשינ סייוו ךיא טסייה'ס --

 ךיוא ױזַא ,תורוד ןעצ זיב סוחי סמענעי ןענעכערסיוא ןעמונעג טָאה רע
 רעװ ןוא טמַאטש סע ןעמעװ ןופ רע ,עטנָאנ ענייז עלַא ןופ סוחי םעד
 | .ןעוועג ךדשמ ךיז טָאה סע ןמעוו טימ

 ייב טמורבעג רעטלַא רעד טָאה -- ,שזדָאל ,שזדָאל --

 ,טָאטש רענעמוקעגפיוא-יינ רעד ןופ ,שזדָאל ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע
 .עלעטעטש עלעציּפ ַא רַאפ טנעקעג ךָאנ טָאה רע סָאװ

 עג רע טָאה -- ?שרעה םהרבא רעד ,רע טרָאפ ןעמעוו וצ ןוא --
 יי ,ןסיוו טלָאװ

 םוצ ןרָאפעג רע ןיא ,ןבעל סרעקרָאװ םייב .רעדנַאסקעלַא ןייק ---
 .רעקרָאװ

 ,טמירקרַאפ רעטלַא רעד ךיז טָאה --- ...עקרָאװ ...רעדנַאסקעלַא --
 .ןרעה טנָאקעג טשינ םייבר יד טָא ןופ רע טָאה ,רערעג רעתמא ןַא יו

 .טַאהעג טשינ הרירב ןייק טָאה רע רעבָא
 טימ ךודיש ַא ייב טלַאה סע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןהכ לאירזע זַא

 טַאהעג ןיוש טָאה רע .רעטכָאקעגפיוא ןַא ןרָאװעג רָאג רע זיא ,שזדָאל
 יװ ,ךודיש ןרעסעב ַא ךס ַא ,ענעשעק ןיא יו ,ךודיש ןייז לדיימ םעד רַאפ
 סָאװ ,ןדייל טנָאקעג טשינ רע טָאה וצרעד .ןָא טייטש זיוה סנמלק 'ר רַאפ
 ןיא ,םיכודיש ךייש סָאװ .םיא ןגעק ןעוועטנוב ךיז טמענ טרָאד לדיימ ַא
 ןעװעקטָאילּפ ןעמונעג ךיילג עקַאט טָאה רע .סָאבעלַאב רעד ןעוועג רע

 ןילַא ןמלק 'ר רָאנ .חוכ ןייז ןזייוו ,ןכַאמ עילַאק ,םישעמ ןטעברַא ,ןדערַאב
 ,ןןבעגרעטנוא ךיז ןסייהעג םיא טָאה

 ןזומ לָאמ סָאד -- ,רענעכָארבעג ַא טגָאזעג םיא רע טָאה -- ,לאירזע --
 ,ןבָאה ייס-יוו-ייס וטסעוװו תונכדש ןייד .ןגיוברַאפ רימ

 ןעמ לָאז זיוה סנמלק 'ר ןופ זַא ,טסאּפעג טשינ טָאה סע יו ױזַא רעבָא

 ,שזדָאל ןייק ריבגה-ןובשח ןפיוא ןרָאפעגקעװַא לאירזע זיא ,עטשרע יד ןגָאלשנָא
 זיא סָאװ ,לוונייז לאומש 'ר אנוש ןטסערג ןייז טימ ןעזעג ךיז רע טָאה טרָאד
 טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג םיא ןוא ,טלעוו ַא ןעק ןוא דיגנ ַא ןעוועג לָאמַא ןיילַא
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 ןדער רָאנ ןרעה ןלעװ טשינ יאדוא טעװ ןמלק 'ר סָאװ ,ךודיש םעד ןגעוו

 תונכדש ןגעוו בר םוצ עדייב ןלעוו ,ןפלעה טעוװ טָאג זַא ןוא ,סיוא טשינ טכַאמ

 .ןעיירק טשינ לָאז ןָאה ןייק ,דוסב ךַאז יד ןעמ ףרַאד ןטלַאה ןוא ,ןייג טשינ

 רעטסערג רעד ,ןהכ לאירזע רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה לוונייז לאומש

 קינָאה ,לָאמ ַא טימ ןרָאװעג טוג וצ סעּפע םיא זיא ,רעדערַאב ןוא רענייז אנוש

 טָאה סע רעבָא .ךודיש םוצ ןעגנערב ןעמ זומ דצ םענעי ןופ זַא ןוא ,סיז

 .ןטעב טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא תונכדש ןסיב ןטעפ ַא טימ טקעמשעג

 -עט ףיוא טגײלעגסױרַא ךיילג עקַאט ןוא ןשרעה םהרבא וצ קעװַא זיא רע

 ,דצ םענעי ןופ טקישעג טָאה ןעמ זַא ,ךעלרעל

 ןטסָאמעגּפָא םיא ןוא ןמענוב בקעי ןפורעגניירַא טָאה שרעה םהרבא 'ר

 ,סיפ יד !יב ּפָאק ןופ
 טשינ זַא ,קיטַאלג טשינ ָאד זיא ךַאז יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 בקעי ָאד זיא סעּפע זַא ןוא ,סלדיימ םעד רָאנ ,ייברעד ָאד זיא ּפָאק סנמלק 'ר

 .רשכ ןצנַאגניא טשינ םנוב

 תוקזחמ ערעסָאװ --- ,ףרַאש טגָאזעג רע טָאה -- ! םנוב בקעי ,רָאנ גָאז --

 ? לקינייא סנזייא ןמלק 'ר טימ טַאהעג וטסָאה

 ,טלטיוררַאפ ךיז טָאה םנוב בקעי

 ,הנותח סריאמ החמש ףיוא הּפוח רעד ייב ןעזעג זיולב יז בָאה'כ --

 ןָאטעג ץפיז ןפיט ַא טָאה שרעה םהרבא 'ר

 .טגָאזעג םיא רע טָאה -- ,ןייג ןיוש טסנָאק ---

 .ןיז ענייז ןופ ןעוועג ןדירפוצ טשינ זיא רע יװ ,לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש

 ןגעק רעבָא ןעזעג רע טָאה ,םיוקמ ןרעװ רעטרעוװ סניבר רעקרָאװ םעד

 רע שטָאכ ןוא !לקינייא סנמלק 'ר .טַאהעג טשינרָאג רע טָאה ךודיש םעד

 ,ָאי טגָאזעג דלַאב טשינ רע טָאה ,ןטכַארט טפרַאדעג טשינ עגר ןייק טָאה

 ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ןסַאלעג זיולב ןוא ןכדש םעד רַאפ ךיז ןבעגעגסיוא טשינ

 ןדער ךיז טזָאל'ס זַא

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה ןמלק 'ר .ליטש ןעגנַאגעגכרוד ןענעז םיאנת יד

 ייה רעװעשרַאװ ןיא ןיוש טָאה ןעמ .טײקנלַאפעג ןייז טימ ןזײװַאב ליפוצ

 הנותח יד רעבָא .ךודיש םעד ןגעוו שודיח טימ טדערעג ךיוא ױזַא רעז

 יבר רערעג רעד .זיוה ןיא םיא ייב תונותח עלַא יװ .עסיורג ַא ןעוועג זיא

 ַא ןגירקעג ןתח רעד טָאה ןדנ ַא .ןייז ןישודק-רדסמ ןעמוקעג זיא ןיילַא

 ענייש ַא טַאהעג הלכ יד טָאה ךיוא ,רעטנזיוט רענעצ ערעווש יד ןיא ,ןסיורג

 .רעזיה ןוא קנַאב ןיא טלעג ,רעטומ רענעברָאטשרַאפ רעד ןופ השורי

 ןרָאװעג טעוװַארּפעג זיא תועובש ךָאנ .טלעוו ַא ןגירקעג רע טָאה תונתמ ךיוא

 יי .עשרַאװ ןיא הנותח יד

 ךיוא ,רעגיווש ןוא רעווש ןוא ןעלהניד ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ריאמ החמש

 ןרָאפעגסױרַא ןענעז טייז סעמַאמ רעד ןוא סנטַאט ןופ החּפשמ עצנַאג יד

 תונתמ ענייש רעדורב ןייז ךיוא טָאה ריאמ החמש .החמש רעד ףיוא עשרַאװ ןייק

 -ַאטשרַאפ ךיילג רע טָאה לכש ןרעטכינ ןייז טימ .טפיוקעג קנַאשעג-השרד
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 ףרַאד עסיורג יד טימ ןוא ,עסיורג יד ןשיוװצ ןײרַא זיא םנוב בקעי זַא ,ןענ
 .ןיינ ,טשינ םיא רע טָאה ןענוגרַאפ רעבָא .םולשב ןבעל ןעמ

 ,ןעיירד ,ןגָאי ,לכש ,ּפָאק ,טעברַא טימ ןכַאמ טזומעג טָאה רע סָאװ ,סָאד

 רַאפ ,טכירעגמוא ,גנולצולּפ רעמ ליפ ןלַאפעגניײרַא םענייז רעדורב םעד זיא

 רַאפ ,ױזַא טַאלג רָאנ ,ּפָאק ןייז רַאפ טשינ ,הרות ןייז רַאפ טשינ ,טשינרָאג

 ןייז ןרָאװעג ןלעפעג זיא ריא סָאװ ,ןטרָאד לדיימ ַא ןופ טײקשירַאנ ַא סעּפע

 ,למינּפ

 ױעסָאװ ,טקידײלַאב קרַאטש ,טלוװעַאב טליפעג ךיז טָאה ריאמ החמש

 ,ןגעמרַאפ םעד ןגעק ןדנ לבור טנזיוט ןעצ ענייז םיא ייב טַאהעג ןבָאה םינּפ

 ,טסימ ,טשינרָאג טימ טשינרָאג !ןכָארקעגנײרַא זיא םנוב בקעי ןכלעוו ןיא

 ,רעוש הלווע יד טליפעג טָאה רע !קעװַא טגָאי טניוו רעד סָאװ ,סעוועילּפ

 טנָאקעג טשינ סע טנַאקעג טשינ טָאה רע .ןסעגעגפיוא םיא טָאה האנק יד

 ןסע סָאד שיט םייב טּפַאכעגּפָא רע טָאה ייווצ ןוא סנייא ,ןפָאלש קיאור

 ,רעכעטשיט ,ןשיט ,ןריּפַאּפ יד ףיוא לטפיטשיילב ןטימ טנכערעג רעמ טָאה רע

 רע .ןציזנייא קיאור טנָאקעג טשינ טרָא ןפיוא טָאה רע .ןסעגעג רעדייא

 יד ,השורי סבייו םעד ,ןדנ ןייז ,ןגעמרַאפ סרעדורב םעד טנכערעג טָאה

 רע טָאה ץלַא ,תונתמ יד ,טיױט סנמלק 'ר ךָאנ ןעמוק טעװ סָאװ ,השורי

 ,טזָאלעג ךיז טָאה סע רָאנ ואוו ןבירשרַאפ ,טנכערַאב

 .י"רעבעוו רעד ןופ ןרעפיצ ענייז טלעטשעגקעװַא רע טָאה ייז ןבעל

 טָאה רָאי ןייא רַאפ .טכעלש טשינ ןעוועג ןענעז ייז ,ָאי .טסנידרַאפ רָאי ןופ

 ןייז סָאװ םעד טימ סָאד זיא ךיילגרַאפ רעסָאװ רעבָא ,טכיירגרעד ךס ַא רע

 ךָאנ קשח ַא ןוא ןרָאצ ןוא האנק ןופ רעייפ ַא ןוא !טכיירגרעד טָאה רעדורב

 .עקידנקָאל ןוא עקרַאטש ,עסיורג ךָאנ ,ןטסנידרַאפ

 רעטלע רעוו ,םנוב בקעי םעד ,ּפָאק ןבָארג םעד ,ןזייו םיא טעװ רע

 יד טימ ןעגנַאגעגוצ זיא רע שטָאכ זַא ,ץנוק ַא ןזייו םיא טעװ רע !זיא

 רע טעװ ,סעצנַאװָאברַאק טנזיוט ןעצ עקיטשינ ערעסָאװ טימ ,טנעה עזיולב

 רעד וצ ןעמענ ךיז רָאנ ףרַאד ןעמ ,ָא ,סנגעמרַאפ ענייז טימ ןגָאירעביא םיא

 | ! עטיירג סָאד .ןעז טע'מ !טעברַא

 ,רעטצעל רעד ןכַאל טעװ סע רעװ ,רעד טעװ ןכַאל ןוא

 ,יירעבעוו רעד ןגעו טכענ יד ןיא טכַארטעג רע טָאה רעירפ יו רעמ

 -עװיטנַאה זַא ןעזעג טָאה רע .ְרעמ סָאװ ריא ןופ ןעיצוצסױרַא ױזַא יו
 יד ,ןישַאמ רעד טרעהעג טפנוקוצ יד זַא ,שזדָאל ןיא טרָא ןייק טשינ טָאה יירעב

 טּפעלש סָאװ ,לדרעפ טרגּפעג טלַא ןַא ןענעז ,ןעזעג רע טָאה ,ןלוטש-טנַאה

 ךיז ידכ ,טנעמיוק ןוא ףמַאד וצ ןריפרעד םיא ףרַאד סָאװ ןוא טירט עטצעל יד

 העדב טשינ טָאה רע ,ןיינ ,סעטיּפָאק יד ןעיצסיוא ןוא ןגיילוצקעוװַא ךָאנרעד

 זיולב ןענעז ןלוטש יד .געוו ןייז ןענעז סנעמיוק .ןלוטש-בעוו יד ייב ןציז וצ

 הריגּפ ַא לדרעפ ַא ַא ןוא ,וצרעד םיא טּפעלש סָאװ ,לדרעפ סָאד ,ּפערט יד

 וצ סָאװ ָאטשינ ןפעלש רעמ לָאז סע ,ןבעג ןשטייב עטצעל יד ןעמ ףרַאד

 שא : | | .ןגרַאק
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 טכַאמעג טָאה רע יװ ,רעכיט עקיליב יד ןופ ןכַאז ןביז עסיורג ןייק

 ַא זיא שזדָאל .ןעזעג רע טָאה ,טציא ןכַאמ טשינ ןיוש רע טעװ ,רעירפ

 ,לַאפנייא ןַא ,עיצַאניבמָאק ַא ןצעמיא ייב ןּפַאכסיױא ןופ ,רעכַאמכָאנ ןופ טָאטש

 -כָאנ םיא ןעמונעג ערעדנַא ןיוש ןבָאה ,לבור ַא טכַאמעג טָאה רע רָאנ יו

 ןטכַארט ןזומ טעו ןעמ .קרַאמ ןופ ןגָאלשסױרַא ןוא ןרירוקנָאק ,ןכַאמ

 סע סָאװ ףיוא ןרָאּפש ןעמ ףרַאד -- ןעוו סָאװ זיב לייוורעד .,ןכַאז עיינ ןגעוו

 ןרענָאיסימָאק ןוא סרעלקעמ עכעלטע טקיטייזַאב טָאה ריאמ החמש ,ךיז טזָאל

 טימ ןדניברַאפ ךיז ןײלַא ןעזעג טָאה רע ןוא ,עיסימָאק ןעמונעג ןבָאה סָאװ

 ךיז טָאה רע .עבטמ ענייש ַא טרָאּפשרַאפ טָאה סָאד .םינוק ןוא םירחוס יד

 -סיוא ןוא שזדָאל םורַא ךעלטעטש עניילק עכעלטע ןיא טּפַאכעגּפָארַא ךיוא

 רַאפ רעכיט ןטעברַאסיוא םיא ןלָאז סָאװ ,סעקינטעקניול ןדיי עכעלטע טכוזעג

 ךָאנרעד ,ןײלַא ןטעברַא וצ סיוא טכַאמ סע יװ ךָאנ רעקיליב .קיליב רעייז

 לבור ןבלַאה ַא ענייז רעבעוװ יד ןעמענוצּפָארַא ,טכַארטרעד ךיז ךיוא רע טָאה

 לבור קיצנַאװצ ןוא ףניפ ענייר ןעגנערבניירַא טעװ סָאװ ,ןיול ןופ ךָאװ ַא

 טשינ ,רָאי ַא לבור טנזיוט רעכעה ןוא ,שדוח ַא לבור טרעדנוה ,ךָאװ ַא

 .עמוס רעד ןופ טנעצָארּפ ןייק קידנענעכער

 טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,טפירשטנַאה רעטסנעש רעד טימ

 -עג ןוא םעד ןגעוו גנודלעמ ַא טלקיצעגפיוא רע טָאה ,סרעלעטשנווירב יד ןופ

 ,יירעבעוו רעד ןופ טנַאװ רעד ףיוא יז ןעגנעהסיוא ןשובייל לאומש ןסייה

 ןלַאפ ןעמוקעג ןענעז רעבייו יד .ןטעבעג ,טנייוועג ןבָאה ןלעזעג יד

 ףבעגעגכָאנ טשינ טָאה ריאמ החמש רָאנ ,סיפ יד וצ

 -עג רע טָאה -- ,טייהרעטנוזעג ןייג ךיז ןעק ,טשינ ליוו סע רעוו --

 ןוא ןזיה ענעכוט יד ןופ סענעשעק יד ןיא טנעה יד קידנקוררַאפ ,טגָאז

 לעװ ךיא -- ,רעכעה ןעזוצסיוא ,רעגניפיץיּפש יד ףיוא ךיז קידנלעטש

 .ףמַאד ףיוא ןייגרעביא רָאג

 ןצכַא לטיּפַאק

 עגניײרַא ,טולַאב ןפיוא זיא סָאװ ,"םיער תבהא; לכלוש ןשירעבעװ ןיא

 ץלָאה ןופ סענַאקרַאּפ ןוא ךעלזייה עשירעבעוו עקירעדינ ןשיווצ טשטעווק

 ,טגנערטשעגנָא ןוא סייה ןעוועג זיא ,סעדַאלקס-ןליוק ןוא

 ןקידתבש ןכָאנ חבשל ונילע טגָאזעגּפָא טַאהעג גנַאל ןיוש ןבָאה רעבעוו יד

 וצ ןעניד סָאװ ,רענידנצעג יד ףיוא ןטייז עלַא ןופ ןגיּפשעגנָא ןוא ןענעװַאד

 ןטעבעג ערעיײז ןיא טשינ ייז ןפלעה עכלעוו ,ןשטעג עטסוּפ ןוא עשירַאנ

 םיתילט עקיליב יד טקַאּפעגנײא טַאהעג ןיוש ןבָאה רעבעו עטביײװַאב יד

 ןבָאה םירוחב יד .ךעלקעז-תילט עשיכָאלעמלַאב עטרילָאק עניילק יד ןיא

 סעטָאּפַאק עטקַאהעג עקידתבש ענעכוט יד ןופ סענעשעק יד ןיא ןטלַאהַאב

 -מײהַא טלייאעג טשינ ךיז ןעמ טָאה ךָאד .ךעלמירודיס עקנישטניילק יד
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 ךיז טָאה ןעמ רָאנ ,געט עקידתבש ןיא ךעלנייוועג יו ,טנלָאשט םוצ ןפיולוצ
 .רעמעלַאב םורַא ןסיוטשעג ןוא טּפוטשעג

 זיא ,הרות יד ךעלנייועג טנעייל ןעמ ואוו ,רעמעלַאב ןפיוא ,טרָאד

 זיא ס, םיא טפור ןעמ סָאװ ,היבוט ,לכעלוש ןופ ארוק-לעב רעד ןענַאטשעג

 םענטבירעגסיוא ןיא טנַאה רעד טימ טּפַאלקעג ןוא ,"טלעוו ַא רקפה טשינ
 ןףחלוש ןפיוא טײרּפשרַאפ טגיל סָאװ ,ךעטשיט םענעטעמַאס

 !ןדער טזָאל ,ןדיי -- .ןפורעג רע טָאה -- !ַאש ,ןדיי --

 לָאמ סָאד ןפורעג ארוק-לעב רעד היבוט טָאה ןכַאז עקילייה ןגעוו טשינ

 ןרַאפ השרד ַא ןגָאז טעװ סָאװ ,דיגמ ַא ןגעוו טשינ ,ּפָארַא רעמעלַאב ןופ
 ףרַאד ןעמ סָאװ ,עלעטנעמ יינ ַא ןגעוו טשינ ,ףָאלש ןקידתבש ןכָאנ םלוע
 רעבעוו ַא סָאװ ,שודיק ַא ןגעוו טשינ ,הרות-:רפס רעקיצנייא רעד רַאפ ןכַאמ
 לדימ א םיא טָאה סנייז בייו סָאד סָאװ ,םעד בילוצ םלוע ןרַאפ טכַאמ
 טדערעג היבוט טָאה ןכַאז עקידעכָאװ רָאג ןגעו .טלעװ רעד ףיוא טכַארבעג
 ןדער קידנעטש רָאנ טרעה סָאװ ,רעמעלַאב ןופ גָאט ןקידתבש ןקיליײה ןיא
 סריאמ החמש ןגעוו ,טדערעג רע טָאה יירעצבעוו ןגעוו .םינינע עכעלטעג ןגעוו

 יוּֿפ ןלעזעג קיצפופ יד ךָאו ַא לבור ןבלַאה ןצנַאג ַא ןעמענוצּפָארַא הריזג

 .יירעבעוו סרעטלַא םייח 'ר
 עכעלנירג יד ןיא ןדיי עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה -- !ןייז לָאז ליטש ,ַאש --

 ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שיורעג סָאד טליטשעגנייא סעטָאּפַאק עקידתבש
 ! טרָאװ ַא ןרעה ןעמ לָאז -- .לכלוש ןגנע

 -פיוא יד ןוא שיורעג סָאד ןליטשוצנייא ןעוועג זיא טכייל טשינ רעבָא
 -ַאב םעניילק ןיא ךיז טגיילעגסיוא גָאט-ור ןקידתבש ןיא טָאה סָאװ ,גנוגער

 ךיז טיירג ןעמ ןעוו ,קָאטשניב ַא ןיא יו טשיורעג טָאה סע .לכלוש רעטול
 סָאד טָאה הריוג סריאמ החמש .קינָאה ןוא סקַאװ םעד ןעמענוצסױרַא
 שדוק-ןורא ןעמערָא ןפיוא דוד-ןגמ ץיּפש ןופ זיוה-סטָאג עקידנקיטש עניילק
 יד ,טלסיירטעגפיוא רעטצנעפ עקירעדינ יד ןופ ןביוש עטעטַאלעג יד זיב
 עטעטַאלעג ענעשַאוװעגסיוא-קידתבש יד ןיא ןשטנעמ עטרעצעגסיוא עסַאלב
 ,קיטייוו ןוא ןרָאצ ןופ טכָאקעג ןבָאה רעדמעה

 ןיא ןעגנַאהעגסיױא ןעוועג זיא סָאװ ,הריזג רעד זיב ,טציא זיב ךיוא
 ,רעווש ןעוועג ןשטנעמ יד ןופ ןבעל סָאד זיא ,טנַאװ רעד ףיוא יירעבעוו רעד
 טעברַא רערעװש רעד רַאפ ןיול םעניילק םעד ןופ .תוחוכ יד רעביא ךָאי ַא
 ןובשח םענעגייא ףיוא ךעלטכיל ענבלח ןפיוק ןיילַא טזומעג ךָאנ ןעמ טָאה

 -רעטניוו יד ןיא .טכענ יד ןיא טעברַא רעד ייב ןלוטש-בעװ יד ןטכײלַאב וצ
 ןעמ ןעוו ,סטכַאנוצ -תבש ןיא ןוא קיטשרענָאד ןיא טּפיוהרעביא ,טכענ
 ,ןעגנולשעגנייא ךעלטכיל ךס ַא סע טָאה ,ןיירַא טכַאנ רעד ןיא שּפיה זיב טעברַא

 ךיוא טגעלפ רָאי ןיא ןכָאװ עכעלטע .ןעוועג האצוה עסיורג ַא זיא סָאװ
 טָאה ןעמ .ךיוא םישדח עכעלטע וליפַא לָאמַא ,קידייל ןייג וצ ןעמוקסיוא

 -סטעברַא יד ןיא ּפֶא טרָאּפש ןעמ סָאװ ,ןופרעד ןבעל טפרַאדעג טלָאמעד
 ,טנידרַאפ קינייו ױזַא ןעמ טָאה געט-סטעברַא יד ןיא ךיוא רעבָא .געט
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 טשינ ,ןּפיורג ןוא ,לּפָאטרַאק ןופ ןצירג טימ רדסכ טרענעג ךיז טָאה ןעמ זַא

 טנערבעג רעייז טָאה סָאװ ,לייא טימ רָאנ ,סטעפ טימ ןצלָאמשעג לָאמ עלַא

 ַא רעדָא ךעלסיפ ,ךעלשיירג ,עטסקיליב עמַאס סָאד ,שיילפ .,ץרַאה ןפיוא

 שיפ לקיטש ַא .תבש ףיוא טפיוקעג רָאנ ןעמ טָאה רעבעל-ןוא-גנול לקיטש

 שיפ ליפוצ ןענעז סע ןעוו ,סרעמוז עסייה יד ןיא טכוזרַאפ רָאנ ןעמ טָאה

 סָאװ ,תואיצמ טפיוקרַאפ ןבָאה סעקרעשיפ יד ןוא קרַאמ ןפיוא ןעמוקעגנָא

 טָאה ךעלנייועג .ןקעמשרעטנוא ןעמונעג ירפ-וצ ןציה יד בילוצ ןבָאה

 טימ ,עלעביצ טימ גנירעה עטקַאהעג טימ זיולב תבש ןיא ןעוועג אצוי ןעמ

 לָאמ עלַא טשינ ןעמ טָאה ןייוו-עקנישזָאר ךיוא .?טשרָאב-ץַארק, רעטולַאב

 ןכַאמ שודיק טימ ןיולב קידנעייז אצוי ,שודיק ףיוא ןלעטשנָא טנָאקעג

 ןדניצנָא טנאקעג טשינ ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ .ךעלהלח עניילק יד רעביא

 ןוא ,טניזעגזייה ןופ ּפעק עלַא רַאפ סטכַאניוצ-קיטיירפ ןיא ךעלטכיל ןייק

 .ךס ַא ןעוועג ןענעז ךעלרעדניק
 יהוובמ ןוא טכידעג ןעוועג ןענעז ךעלגניי-רדח יד 'ױַאפ סהרות דומלת יד

 -דומלת יד ןופ טָאּפשעג ןבָאה םירדח יד ןופ ךעלגניי עשיטַאבעלַאב יד .קיד

 ןענעז לָאמ עלַא סָאװ ,סהרות-דומלת יד ןיא םידמלמ יד .ךעלגניי-הרות

 "עג ךעלגניי עמשֹרָא יד ןבָאה ,טלעג-דמלמ ןבילבעג קידלוש ייז םיאבג יד
 יז קיטיירפ ןיא ןוא ןעמענוצ ייז ןפורעג ,טכַאמעג סעקילַאק רַאפ ,ןגָאלש

 יהרות:דומלת ןעמענוצפיונוצ רעזייה יד רעביא עקשוּפ ַא טימ טקישעגמורַא

 יד ףיוא סנכייצ עיולב-ןוא ןיורב טימ ןעמוקעגמיײהַא ןענעז רעדניק .טלעג

 ךיוא רעבָא .טנעה עטצַארקעצ ןוא ןגיוא עטקַאהעגרעטנוא טימ ,רעבייל

 ,טולַאב ןופ ךעלגניי-רדח עלַא רַאפ קינייװ ןעוועג ןענעז סהרות-דומלת יד טָא

 -ענקעװַא ,םירדח יד ןיא םידמלמ וצ רעדניק יד ןבעגּפָא טזומעג טָאה ןעמ

 קיניײװ ןעוועג ןענעז ױזַא טקנוּפ .טלעג-דמלמ ןקיש ןוא ליומ ןופ ןסיב םעד ןעמ

 רעטולַאב עמערָא עלַא רַאפ "םילוח-יכמות, סהרבח יד טימ לָאטיּפש סָאד
 יד טנערקעגרעטנוא ָאד ןבָאה דימת .ךס ַא ןעוועג ןענעז עקנַארק .םיאלוח

 גנורענרעד רעטכעלש ןופ רעדניק ענעזָאלבעגנָא ןוא עקיסיפמורק עשיטיכַאר

 ןכירקמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה רעבייו יד .טפול רעקידנקיטש ןוא
 םעד ןופ טסוחעג ןבָאה רענעמ יד .,ןגָארט ןקידנעטש ןופ רעכייב עכיוה טימ

 םייב תוחיר עקידשוּפיע יד ךיז ןיא ןּפַאזנייא ןופ ,טעברַא רעד ןופ ביוטש

 עטַאװ טכַאמ ןעמ עכלעוו ןופ ,סעטַאמש עטלַא ןצַארקעצ ןוא ןעמענרעדנַאנופ
 "ייו ןבָאה ןדיי-"םילוח-יכמות, עשימייה יד .תורוחס עקיליב עיינ רעדָא

 עקנַארק ןבירעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןטייצ-הפיגמ יד ןיא ןדייס ,ןבעגעג סָאװ קינ

 -צוּפעגסױא רעד ןיא ןפיוק טזומעג ןעמ טָאה תואופר .טריּפס טימ רעכייב יד

 יּפָארַא ךָאנ זומ ןעמ ןוא ןעגנידּפָא טשינ רָאג ןָאק ןעמ ואוו ,קיײטּפַא רעט

 טור ַא טימ ןטכױלַאב זיא סָאװ ,דליב ןקיליײה םעד רַאפ לטיה סָאד ןעמענ

 יב ןשָארג ןייק ןעגנידּפָא טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ .עלעּפמעל

 טלעטשעג רע טָאה ןטײהקנַארק עלַא וצ סָאװ ,אפור רעטולַאב םעד רעדנעס

 ןצנַאג ַא ןופ רעקינייװ ןעמונעג טשינ ןוא ענַאק ַא טכַאמעג ןוא סעקנַאב
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 כָאװ ,ןסקאוועג ןענעז סנירג ןוא לפָאטרַאק ןופ ןזיירּפ יד ,רַאפרעד ןדליג
 ,תורקי סָאד ןרָאװעג זיא רעסערג ץלַא ,רעסערג ןרָאװעג זיא טָאטש יד רעמ

 ,ךָאנ הוצמ-רב רעד רַאפ ,ירפ ךעלגניי ןסײרּפָא טזומעג ןבָאה סעטַאט
 ןַא ךיז ןרָאּפשוצניײיא ידכ ,רעל רעד ףיוא ייז ןבעגקעװַא ןוא הרות רעד ןופ
 רעדניק ,ךעלרעטכעט יד ןבעגקעװַא טזומעג ןבָאה סעמַאמ .שיט םייב רעסע
 רעסַאװ סרעמע ןּפעלש וצ ןיוש ןרָאי-רעדניק יד ןיא ידכ ,ןטסניד רַאפ ,ךָאנ
 רעדניק עדמערפ ןּפעלשמורַא ןוא סעטסָאבעלַאב ערעייז רַאפ םענורב ןופ

 וצ ןעמעלַא ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע .טנעה עשרעדניק עניד ערעייז ףיוא
 טשטנעבעג רדסכ טָאה טָאג .ןעמוקעגוצ רדסכ ןענעז סרעסע עיינ ןוא ,ןזײּפש
 ךיז ןבָאה רעבייו יד .טולַאב ןפיוא רעבייו עמערָא יד ןופ ןטכַארט יד
 ױזַא ןעמ טָאה רעדיילק ןוא רעדמעה .,ןסע ןטיירג םייב רעגניפ יד ןטינשעג
 ךיז ןענעז ייז זיב טעוװעריצרַאפ ןוא טיינרַאפ ,טכיררַאפ ,טעטַאלעג גנַאל
 רעצעמיא זַא ןטלעז .טקירדעג טָאה טלעג-הריד סָאד .בייל ןופ ןלַאפעצ
 ןעגניד טזומעג ןעמ טָאה סנטסרעמ .,לזייה ַא טַאהעג ןײלַא טָאה רעבעוו יד ןופ

 ןעמונעגּפָארַא ןיול ןדליג עכעלטע יד ןופ ןעמ טָאה עטשרע סָאד .לביטש ַא
 טימ ןדנוברַאפ ,החילס ַא ןיא תועבטמ יד טלמַאזעג ,טלעג"-הריד רַאפ ןדליג ַא

 ןיא מז םוצ טלעג-הריד סָאבעלַאב םעד ןלָאצַאב ןענָאק וצ יבַא ,לכיט ַא

 "עגוצ טשינ החילס רענעדנוברַאפ רעד וצ ךיז ןעמ טָאה טיונ רעטטערג רעד
 ןבלַאה ַא טימ ןגירק טציא טפרַאדעג רָאג ןעמ טָאה לָאמַא טימ ןוא .טריר
 ! רעקינייו לברעק-בלַאה ןצנַאג ַא ,רעקינייװ ךָאו ַא לבור

 עצרַאװש יד טלעטשעגקעװַא ,ןטלָאשעג ,טרעמָאיעג ןבָאה רעבייוו יד
 טלָאװעג טשינ ןוא ערעייז ןענַאמ יד רַאפ פעט ענרעזייא ענעגנורּפשעגּפָא

 ,ןכָאק
 .ןענַאמ יד וצ ןגירשעג ייז ןבָאה -- !טלעג םעד רַאפ ןילַא סטכָאק --

 ןגיושעג ןבָאה ,עדימ יד ,עטעװערָאהעגסױא יד ,רעבעו ערעטלע יד
 ייז יװ ,רענייב ענעכָארבעצ עטמירקעגסיוא ערעייז ףיוא הריזג יד ןעמונעג
 ןבָאה ערעגניי יד רעבָא .ךיז ףיוא ךָאי ןוא ןייּפ ןעמונעג לָאמ עלַא ןבָאה
 ,"רקפה טשינ; היבוט טכָאקעג ךיז טָאה עלַא ןופ רעמ .ןגירשעג ,טכָאקעג ךיז
 -עבעוו רעד ןיא טעברַא רעד ייב טעװעטנובעג רע טָאה קידנעטש יו רעמ
 טָאה רענייק סָאװ ,סנייז לדיל סָאד ןעגנוזעג רע טָאה קידנעטש יװ רעמ ,ייר

 רעירפ יו טקנוּפ רעבָא .טכַארבעג סָאד טָאה רע ןענַאװ ןופ טסואוועג טשינ -
 "וצכָאנ סע טגַאװעג טשינ ,טַאהעג ארומ לדיל םעד רַאפ רעבעוו יד ןבָאה
 ןגָארט ןעמונעג לוטש רעטירד ,רעטייווצ רעדעי ןופ ,טציא ןבָאה ױזַא ,ןעגניז
 -נוא טמורבעגרעטנוא זיולב ,בייהנָא םוצ ,לדיל םעד ןופ רעטרעו דךיז
 -תרזע עשינזח יד ,רעכעה ןוא רעכעלטייד ,רעטסיירד דלַאב ,זָאנ רעד רעט

 שובייל לאומש . .ןענורעגסיוא ןצנַאגניא ןענעז תולעי עטיירדעג יד ,סלארשי
 ,רעגניפ ַא טימ טָארדעג טָאה תרשמ רעד

 ריאמ החמש רָאנ לָאז -- ,טמורבעג רע טָאה -- ,סטגניז ,סטגניז ---
 ,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה ץע טעװ ,ןרעהרעד
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 רעד ךָאנ ןוא ןעגנוזעג רעטייו ןוא טרעהעג טשינ םיא טָאה ןעמ רָאנ

 טשינ רָאג "רקפה טשינ; היבוט זיא ,ןייז טשינ לָאז סע טעּפש יװ ,טעברַא

 לביטש וצ לביטש ןופ ןכָארקעגמורַא רָאנ ,בוטש ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגמײהַא

 יז טעדוסעג ,ךיז טכָאקעג ןוא ,גנוניואוו וצ גנוניואוו ןופ ,טולַאב ןפיוא

 .טנעה יד טימ טכַאמעג ,טדערעגנייא ,תופיסַא ןטלַאהעגּפָא

 עלַא ןופ סָאװ ,ענעדיי עטרעטלעעג קיטייצירפ עסיורג ַא ,בייוו ןייז

 .טנעה יד ייב ,דיילק םייב ,ךעטרַאפ םייב רעדניק ךָאנ ריא ןעגנעה ןטייז

 עקידעברָאט עטקעדעגּפָא יד טיצ ןוא דניק-גיוז ַא ריא ייב טגיל קידנעטש ןוא

 -עגָארט יינספיוא ריא ןיא ךעלסיפ יד טימ קידנסיוטש ,טסורב עטצרַאוװשרַאפ

 טָאה ,עקרעטליש ַא ,עקרעיירש ַא ,עטרעטיברַאפ א ענעדיי ַא ,ךיוב ןקיד

 ,ךעלסעג רעטולַאב עלַא רעביא ןטלָאשעג ןוא טלדיזעג ןַאמ ריא
 ,היבוט -- ,תולוק עקישטיווק טימ ןפורעג םיא יז טָאה -- ,היבוט --

 טנקירטרַאפ יוװ ,למיה ןיא רעיירטעג טָאג ,ןרעוו רָאנ וטסלָאז טנקירטרַאפ ױזַא

 ,המשנ יד ןזָאלבסיוא רָאנ וטסלָאז ױזַא ,ןייטש ןופ ןיוש זיא ערעשטעוו יד

 "עג לסיב'ס ןעמערַאװנָא םייב המשנ יד ךיז ןופ סױרַא זָאלב ךיא יװ ,ןלזג

 ..ךיק ןיא סטכעק
 טּפעלשעגטימ יז טָאה ,טַאהעג טָאה יז רָאנ ליפיוו ,עריא רעדניק עלַא

 -טג ןעיירש ןפלָאהעג ריא ייז ןבָאה עלַא ןוא ,ןַאמ םעד קידנכוז ,ךיז טימ

 ןופ ןעגנַאגעג זיא רע .טרעהעג טשינ ייז טָאה היבוט רָאנ .ןעװעדלַאװ

 רדסכ רָאנ ,ןפָאלשעג טשינ ,ןעקנורטעג טשינ ,ןסעגעג טשינ ,בוטש וצ בוטש

 ןטָארטעגּפָא טשינ ןוא ,ןערב טימ ,רעייפ טימ ,ןדנוצעג ,טצעהעג ,טדערעג

 | ןדנוצעגנָא טשינ ןטייוצ םעד טָאה רע זיב ,גנַאל ױזַא

 ןזומ ייז ןלעו ,ןטלַאה ךיז תודחא רָאנ -- ,ןפורעג רע טָאה -- ,תודחא --

 ,םינלזג יד ,ןבעגכָאנ

 עקינעטרעטנוא ,עדימ .ןלעזעג יד טימ ןעמוקעגנָא םיא זיא גנירג טשינ

 -ָארשעגרעביא ,טייקירעביא רענעגייא רעד ןופ ןוא טכַאמ !סָאבעלַאב ןרַאפ

 ןיא גָאט ןדעי טימ ךיז ןרעמ סָאװ ,סנמיוק ןוא ןטנַאקירבַאפ יד רַאפ ענעק

 טרָאד ףרַאד ןעמ לייוו ,טירטוצ ןייק טשינ ןבָאה ייז עכלעוו וצ ןוא טָאטש

 ,ענעגָאלשרעד ,רעבייוו ענעגייא יד ייב עטעטכענקרַאפ ,תבש םעד ןכעוװשרַאפ

 ור לסיב ַא ךָאנ קידנצכעל ,םעלַא וצ עקיטליגכיילג ןוא עטעװערָאהעגסיױא

 ביוט ןעוועג ייז ןענעז ,טעז רעד וצ טשינ לָאמנייק טָאה ןעמ סָאװ ,ףָאלש ןוא

 רָאנ ןענַאטשרַאפ טוג ןבָאה ייז סָאװ ,דייר סהיבוט וצ טרעניײטשרַאפ ןוא

 .ייז ןיא טביולגעג טשינ
 ,למיה ןופ הריזג ַא -- ,טלמוטעג ייז ןבָאה --- ,ךַאז עטרעשַאב ַא --

 לקיטש ןייז רַאפ ,סָאבעלַאב ןייז רַאפ ,ךיז רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רעדעי

 -- ןעװעג זיא ,ןסירעג ךיז טָאה רעדעי סָאװ וצ ,עקיצנייא סָאד ,טיורב

 -נײרַא ,ןלוטש-בעוו עכעלטע וצ ןיילַא ןעמוק וצ ,לסיב ַא ךיז ןטעברַאוצפױרַא
 ףיוא טרַאװעג ןבָאה םירוחב .ךיז רַאפ ןייג ןוא ןלעזעג עכעלטע ןעמענוצ

 ,טימרעד טסיירטעג ךיז ייז ןבָאה לייוורעד .סרעטסיימ ןיילַא ןרעוו וצ ידכ ,ןדנ
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 יד .ךיז ןופ ערענעלק יד טקינײּפעג ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד ןענעז ייז סָאװ
 -לוח ןופ ,ןמז ןפיוא רָאנ ,ךָאװ רעד ףיוא טשינ ןטעברַא סָאװ ,סעקינמז
 רעד רַאפ ןיול ּפָא ייז ןעמענ תוכוס ןוא חסּפ וצ ןוא דעומה-לוח זיב ,דעומה
 ,סָאד .לוויטש רָאּפ ַא ןוא עטָאּפַאק ַא ןעיינפיוא ךיז ןענָאק וצ ידכ ,טייצ רעצנַאג
 ןבָאה ,סנירעטסיימ ןוא סרעטסיימ יד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ
 טימ ןפורעג ,טקידײלַאב ייז ןבָאה ייז .סעקיננמז יד טלּפָאט טלָאצעגּפָא ייז

 -ןרעל יד טלָאצענּפָא ןבָאה סעקיננמז .ךעלציּפש ייז ןָאטעגּפָא ,ןעמענוצ
 ךיוא רענעי לָאז --. טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,ןטילעג בָאה ךיא --- .ךעלגניי
 ,םעט ַא ןופ ןסיוו

 ,םיא ןענַאטשרַאפ ,ןטלַאהעגרעטנוא ןהיבוט טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד
 ןסינ -- רוחב סהארוה:הרומ עקסָאנ ןעוועג זיא

 -בעו רעד ייב געט יד ןיא רעטעװערָאהרַאפ ַא ,קיננמז ַא ןיוש ןיילַא
 ןײלַא ךיז ןטיירג םייב ,ןענרעל םייב טכענ יד ןיא רענעמונרַאפ ַא ןוא לוטש
 טליפעג רע טָאה ,ןסיוו וצ ןוא גנודליב וצ סױֹרַא רעכיב עטרעטלערַאפ ןופ
 זיולב ןטעברַא קידנביוהנָא .טולַאב ןפיוא רעבעוו ַא ןופ םעט ןצנַאג םעד
 ןייז וצ טשינ ידכ ,טיורב ףיוא ןענידרַאפ ןענָאק ֹוצ ידכ ,לייוורעד ףיוא
 רעד ייב ןטלַאה םיא ליוװ סָאװ ,הארוה-הרומ םעד רעטָאפ ןפיוא ןפרָאװעגנָא
 ןוא ןענרעל ךיז ןענָאק וצ רָאנ ,רעכיג סָאװ ןכַאמ הנותח םיא ןוא ארמג
 ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ,ןוז סהארוה-הרומ רעטולַאב םעד ,רע זיא ,יירפ ןייז
 עלַא יו ,ןלוטש-בעוװ יד ןיא ןרָאװעג ןטכָאלפעגניירַא ,טעברַא רעד ןיא
 עשהנכש יד ןופ ןוא טנגעג רעמערָא רעשזדָאל רעד ןופ רעבעוו עקירעביא

 .ךעלטעטש
 טשינ םיא טָאה רע .רעטעּפש ןטעבעגרעביא םיא טָאה רעטָאפ רעד

 ,לָאמ סעדעי טצכערקעג זיולב טָאה רע ,םיא ףיוא ןגירשעג טשינ ,טלדיזעג
 ףעזעג םיא טָאה רע ןעוו

 ץרַאה רעקיטש טָאה'ס זַא ,טצפיזעג רע טָאה -- !יוא ,ןסינ ,יוא ---
 ,ןסירעגסיוא

 טלָאװ רע .ןגָארטרַאפ טנאקעג טשינ ןצפיז סרעטָאפ םעד טָאה ןסינ

 .םיא ףיוא ןעיירש ,ןגָאלש םיא לָאז רעטָאפ רעד טלָאװעג רעסעב ןיוש

 .םיא רעביא ױזַא ןצפיז טשינ יבַא ,סעטַאט עמורפ ערעדנַא יװ ,ןטלעש

 יַאב ַא טליפעג רע טָאה ,םענייז רעטָאפ םוצ גנוטכַארַאפ רעצנַאג רעד ייב
 זיא רע ןוא .ןצפיז ענייז ןרעה טנָאקעג טשינ ,םיא וצ עביל ענעטלַאה
 םעד םענייז רעטסיימ םוצ ,טעברַא רעד וצ רעבירַא ןצנַאגניא רעבירעד
 טָאה רע .סעקיננמז ןוא ןלעזעג עקירעביא עלַא טימ ךיילגוצ ,קינטעקניול

 ,קיננמז ַא ןופ טפַאשטכענק עצנַאג יד טיוה ןייז ףיוא טליפעג
 עניילק יד ,סעקינטעקניול יד ןבָאה ,טנַאקירבַאפ יד ןופ ךָאנ רעמ

 ,ןטעברַאוצסױא עטעק ַא םיטַאבעלַאב יד ןופ םײהַא ןעמענ סָאװ ,סרעטסיימ

 ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ןיילַא ייז ךיוא .ערעייז ןלעזעג יד טקירדעג

 ןעוועג ןענעז רעבעגסױרַא עטסרעמ ייב .רעבעגסױרַא יד ,ךעלטנַאקירבַאפ יד
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 טשינַא ,תונתמ ,טלעג קינטעקניול ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעריפקרעוו
 טעּפעשטעג ךיז ןבָאה ייז רעדָא עטעק ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ ייז ןבָאה
 ,ףעכעל טקַאּפעג ,ךעלויטקַאּפש ךרוד הרוחס רעד ףיוא טקוקעג ,טסיזמוא
 טזומעג ייז טָאה ןעמ .טלָאװעג ןבָאה ייז רָאנ סָאװ ,טריקַארברַאפ ןוא ןקעלפ
 ןגעלפ רעבעגסױרַא עניילק .סױרַא ןביג ייז סָאװ ,עטעק רעדעי רַאפ ןלָאצ
 ,ןלייא עכעלטע לָאמַא ,לייא ןַא לָאמַא ,תורוחס יד ןטסעמ םייב ןענעבנגּפָארַא
 לייוו ,ןגיוושעג ןוא ןעזעג טָאה קינטעקניול רעד ןוא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע יו
 טָאה לָאמ ךס ַא .ןגירקעג טשינ רעמ עטעק ןייק ןצנַאגניא רע טָאה טשינַא
 טכערב ןוא ךיז טסייר סָאװ ,לָאװ ענעקורט ,עטעק עטכעלש ַא ןגירקעג ןעמ
 ויא ןעמ ,ןבעוו יו ,םעדעפ עקידנסייר יד ןּפינק וצ רעמ טַאהעג טָאה ןעמ ,ךיז
 ףיז טשרע ןעמ טָאה ,קיטיירפ ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא ,ןרָאװעג ןסירעגסיוא
 עג ןעמ טָאה לָאמטּפָא ,ןכַאמ וצ תבש סָאװרַאפ ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןעזעגמורַא
 א ךָאנ ןצבק א יו ,ריט סרעבעגסױרַא םעד רעטניה עטעק ַא ךָאנ ןײטשּפָא טזומ
 ןגירקעג טשינ ןעמ טָאה ,הרוחס יד רעטעּפש ןגָארטעגּפָא טָאה ןעמ זַא ןוא ,הבדנ
 -עֹד קינטנעצָארּפ ַא ןכוז טזומעג טָאה ןעמ סָאװ ,עלעסקעוו ַא רָאנ ,ןיול םעד
 ,טנעצָארּפ ףיוא טנעצָארּפ ןעמענּפָארַא ןוא רַאפרעד טלעג ןבעג לָאז רע ,ףיור

 יז טקירדעג ,ןלעזעג יד ייב ןעמונעגּפָא ךיז ןבָאה סעקינטעקניול יד
 ייב טיורב טפיוקעג ןלעזעג יד רַאפ ןבָאה סנירעטסיימ יד ,טשטעווקעג
 טשינ ךיז לָאז סע ,סלװלָאװ ןוא סנקַאבעג-טלַא ,קרַאמ ןיא רענלעז יד

 טיורב סאיצומ עגרַאק ןטינשעגסיוא ייז ןבָאה ןגרָאמירפ ןדעי .ךס ןייק ןסע
 ןבָאה ןלעזעג יד .קנַאב רעד ףיוא טגײלעגקעװַא ןוא ןלעזעג ןדעי רַאפ
 סאיצומ עטלייטעגסיוא יד ןופ טיורב רעקיטש טּפיײנקעג ,טנכערעגסיוא טשינ
 .טיורב ןָא ןבילבעג סעמערַאװ ךָאנ ןוא

 -- .עטמעשרַאפ רעטעּפש ןטעבעג ייז ןבָאה --- ! טיורב ,ןירעטסיימ ---
 ,טיורב עלעקיטש ןייא ךָאנ -- עלעפעל םייב טגָאנ'ס

 הללק | ַא ןבעגעג עטסָאבעלַאב יד טָאה -- !טיױט םוצ ןייז ריד לָאז --

 טעבנגעג ןבַאה ,רעטעברַא עקנילפ ,םירוחב עטסיירד .איצומ ַא טָאטשנָא
 .רעגנוה ןטילעג ןבָאה עקידועמעש :עצילָאּפ רעד ןופ טיורב ךעלקיטש
 וצ רעקוצ ,טקיקעגנָא טשינ ןגיוא יד רַאפ לָאמנייק ןעמ טָאה שיילפ לקיטש ןייק

 םייב טכענ עצנַאג ןעמ טָאה טעברַאעג .קעל ַא ןגירקעג ןעמ טָאה עירָאקיצ
 רעד .ךעלטיינק עקידנעשטּפָאק ייב ,למיוב ןוא ךעלקינַאגַאק ןופ ןייש ןרעטצניפ

 ,טנייועג ןבָאה רעדניק יד ,ןגיוא יד ןסערפעג טָאה ךיק רעד ןופ ךיור
 עדימ ןוא עטיור ,ןגיוא יד זַא ןוא ,ךיז טגירקעג ,ןטלָאשעג ןבָאה רעבייוו יד
 -סיוא ךיז ןעמ טָאה ,ןטלַאה טלָאװעג טשינ רעמ ןיוש ךיז ןבָאה ,טעברַא ןופ
 הרוחס רעקיטש ךיז טגיילעגרעטנוא ,עגָאלדָאּפ רעקיצומש רעד ףיוא טגיילעג
 קידנקיטש רעמוז ןוא טלעק ןופ קידנרירפ רעטניוװ ,ןפָאלשעגנייא ױזַא ןוא
 ,יילפ ןוא ןגילפ ןופ קידנרעוו-ןסעגעצ ,טפַאשגנע ןוא ץיה ןופ ךיז

 טקנוּפ םערָאװ .,דמַאז טימ לופ ,סַאנ ןעוועג תורוחס יד ןענעז לָאמטּפָא
 ןופ ייז ןסירענּפָארַא ,סעקינטעקניױל יד טעבנגַאב ןבָאה רעבעגסױרַא יד יו
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 סעקינטעקניול יד ןבָאה ױזַא ,ןלייא עכעלטע עקירעביא טּפַאכעגנײרַא ,ןיול

 רעד ףיוא לוונייב ןוא לָאװ ןעמונעג ןבָאה ייז .רעבעגסױרַא יד טלדניװשַאב

 -נעטש ןבָאה ייז יו ױזַא רעבָא .גָאװ רעד ףיוא ןרעקמוא טפרַאדעג ןוא גָאװ

 " רערעטיש רעדָא ,"עצַאמ, ַא טרַאשעגּפָארַא ,לָאװ לסיב ַא טּפַאכעגּפָארַא קיד
 יז ,דמַאז טימ ןטָאשרַאפ ,רעסַאװ ןיא טצענעג הרוחס יד ייז ןבָאה ,טבעוועג

 יד ןיא ןסענייא ךיז טגעלפ תורוחס יד ןופ טײקסַאנ יד .ןגעװו רעמ לָאז

 יד רָאג טָאה לָאמַא ןסערפעג טָאה דמַאז רעד ,רעפעלש יד ןופ רענייב

 ןענַאטשעגפיױא זיא ןעמ ןוא טזָאלעג הרוחס רעקיליב ַא ןופ ברַאפ עצרַאװש

 ןפָארטעג טָאה ןדישרַאפ .רערעקנעמיוק ַא יו טרימשעגסיוא ירפ רעד ןיא

 ,תובנג ענייז ןיא רעטסיימ םעד ןפלעה טזומעג ךיוא ןבָאה ןלעזעג יד

 יז ,הרוחס יד ןעיצ .לוונייב רעדָא לָאװ םעד ןופ ?עצַאמ; ַא ןפרַאװּפָארַא

 -סױרַא רעד ידכ .ףרַאד יז יו רעמ ןבָאה ןוא רעגנעל ןעיצסיוא ךיז לָאז

 ןליא עכעלטע עטצעל יד זיולב ןעמ טכַאמ ,ןּפַאכ טשינ ךיז לָאז רעבעג
 ץלַא .טיירב רעד ןופ ּפָארַא ךיוא ןעמ טּפַאכ לָאמַא ,רעקיטַאלג ןוא רעקיד

 .סיוא טשינ ןעמ טגירק טשינַא ,טסייה רעטסיימ רעד סָאװ ןָאט ןעמ זומ

 ןעמ טמענ ,קיטרַאפ טרעוו הרוחס יד זַא ןוא ,ןיול םעד קיטיירפ טלָאצעג

 רעביא סעציײלּפ יד ףיוא ייז טגָארט ןעמ ןוא קעּפ עטעברַאעגסיױוא יד טשרע

 ןבעגוצסיוא טגרַאק קינטעקניול רעד לייוו ,רעבעגסױרַא םוצ זיב שזדָאל ץנַאג

 ,עקשָארד ַא ףיוא

 ךָאנ ןֹוא ןטנַאקירבַאפ יד ייב עטכענקרַאפ ,עמערָא ,עטקירדעג ןיײילַא

 .טכענק עתמא יוװ ,ייז ןבָאה ,סעקינרַאבַאכ יד ,רעריפ-קרעוו ערעייז ייב רעמ

 ןבירטעג ,טגָאיעג ערעייז ןשטנעמ יד ןבָאה ייז .טכענק ערעייז טקינײּפעג

 יד ,טלדיזעג ,ןטלָאשעג ,ןעמענוצ טימ ןפורעג ,טזָאלעג טשינ ןעמעטָאּפָא

 "עג טָאה לָאמטּפָא ,ליומ ןופ ןסיב םעד טּפַאכעגקװַא ןבָאה ערעייז רעבייוו

 םיא טָאה ךָאנרעד ןוא ןמז ןצנאג ַא טעברַאעגּפָא טָאה ןלעזעג ַא זַא ,ןפָארט

 טימ םינבר וצ ,ןשטנעמ וצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ .טלָאצַאב טשינ רעטסיימ רעד

 .ןגירקעג טשינ ןעמ טָאה טלעג ןייק רָאנ ,סהרות-ןיד

 קידנסיירפיוא ,טגָאזעג קינטעקניול רעד טָאה -- !המשנ יד םענ ,אנ --

 א ןײלַא ןיב'כ ,טשינ בָאה'כ -- .ךעלּפענק עלַא ףיוא טסעװ ענעטַאוװ יד

 ! ןַאמערָא רערעטיב
 -רעטיברַאפ עלַא יד טָא טימ ןדער וצ ןהיבוט ןעוועג זיא רעווש רעייז

 ןגעוו ,ךיז ןשיוצ םולש ןגעוו ןשטנעמ ענעסירעצ ןוא עטעוװערָאהרַאפ ,עט

 ,םיטַאבעלַאב יד ךיז ןלעטשנגעק ןגעוו ,תודחא

 ןעמ ,ןירַא טשינ ךיז שימ --- .טנרָאװעג םיא ןעמ טָאה --- ! היבוט --

 ,טעברַא רעד ןופ ןבײרטסױרַא ןטשרע םעד ךיד טעוו

 סָאװ ,סהארוה-הרומ םעד ןסינ ןענַאטשרַאפ םיא טָאה עלַא ןופ רעמ

 ןעמָאנצ ַא ןגָארטעג ןוא קיננמז ַא ןופ ןבעל ערעטיב סָאד טבעלעג טָאה

 םיא .ןפורעג םיא ןעמ טָאה -- הער-תוברת ןסינ :קיננמז ַא יװ ,ןיוש

 טשינ ,קינֹנמִז ַא ןופ ןבעל סָאד טשינ ,ןענסינ ,ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא
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 ןיא ץכעריפ עקיניזמוא ןוא עטכעלש עצנַאג סָאד טשינ ,ןעמָאנוצ רעד

 טמַאכעגפיוא ןרעיוא ענעפָא טימ טָאה רע ןוא .ןבוטש רעטולַאב עמערָא יד

 עלַא יו ,היבוט ,ךיז טלעטשעגּפָא טשינ טָאה רע .דייר עסייה סהיבוט

 געט ערעווש יד ךָאנ רעטעװערָאהעגנָא ןַא ,רעדימ ַא ,ןסייהעג םיא ןבָאה

 סרעדניק יד ןופ ,תוללק ןוא תולוק סבייוו ןייז ןופ רענעגָאלשרעד ַא ,טעברַא

 -נייא ,ןגייצרעביא ,ןדער טרעהעגפיוא טשינ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,ןענייוועג

 ןבעגוצ ,ןרעלקפיוא ,לכש םוצ ןדער ,הרות רעד ןופ םילשמ ןעגנערב ,ןסעומש

 ,תודחא וצ ןפור ןוא ןרעטנומפיוא ,טומ

 ,לוק ךעלקירעזייה ןייז טימ ןפורעג רע טָאה -- ,תודחא רָאנ --

 היבוט יו טקנוּפ .קיננמז רעד ןסינ ןעגנַאגעגטימ זיא םיא טימ ןעמַאזוצ

 :עגּפָא ,ךעלכיב יד ןיא ךיז ןענרעל ןוא טעברַא גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ רע טָאה

 ןוא ךעלביטש-רעבעוװו רעטולַאב יד רעביא ןײגוצמורַא רַאפ טייצ טרָאּפש

 סָאװ ,הארוה-:הרומ רעטולַאב ןופ ןוז ַא ,רענרעל-ליואוו ַא .תודחא וצ ןפור

 טָאה רֶע סָאװ ,רעבעוו יד ןרָאװעג ןלעפעג רע זיא ,טנעקעג םיא ןבָאה עלַא

 יז .שטנעמ ַא סרעייז ןרָאװעג זיא רֶע סָאװ ,טעברַא רעייז וצ ןעמונעג ךיז

 -ןײרַא תבש טגעלפ רע ןעוו ,ךיז טסיורגעג ,םיא טימ ןעוועג ץלָאטש ןענעז

 רַאפ ןבָאה טולַאב ןיא רעבייו יד ךיוא .לכלוש םעניילק ןיא ייז וצ ןעמוק

 .רענרעל-ליואוו םעד ,ןענַאטשרַאפ טשינ םיא ןבָאה ייז .טַאהעג ײשּפָא םיא

 ךָאד ןוא ןדנ ןשיטייל ַא טימ הלכ עשיטַאבעלַאב ַא ןגירק טנָאקעג טָאה סָאװ

 םיא רַאפ ןבָאה ייז רעבָא ,ןרָאװעג עכָאלעמלַאב ַא ,טולַאב ןיא ןבילברַאפ

 -עגסיוא ןענַאמ ענעגייא ערעייז םיא ךרוד ןענעז סעּפע .טַאהעג ץרא-ךרד

 ,קידלפש ױזַא ןעזעגסיוא טשינ ,ןגיוא ערעייז ןיא ןסקאוו

 טָאה רֶע .טולַאב ןפיוא טַאהעג ןצונ ךס ַא םיא ןופ ןעמ טָאה וצרעד

 רעדניק ענעבעגעגסיוא ערעייז ןופ ךעלטרַאק סעמַאמ רַאפ טנעיילעגרעביא

 -טַאדלָאס ךעלבייוו רַאפ ןסערדַא עשיסור ןבירשעג טָאה רע ,דמערפ רעד ןיא

 ,רענלעז יד ייב טעטש עשיסור עטייוו ןיא ןעניד ןענַאמ ערעייז סָאװ ,סעק

 ,םיאנת יד ףיוא ןביירשרעטנוא ךיז ךעלדיימ-הלכ טנרעלעגסיוא טָאה רע

 ןופ טקישעגוצ טגירק ןעמ סָאװ ,ןריּפַאּפ עשיסור טשטייטעגסיוא טָאה רע

 ךעלטרעווכיילג טימ לופ ,הרות טימ טּפַאזעגנָא .טכירעג ןוא יײצילָאּפ רעד

 בוטש ןיא ןָא זייודניק ןופ טניואוועג ,לכש םוצ ןדער וצ חוכ ַא טימ ןוא

 ןשטנעמ עמערָא ןופ םעט םעד ןסיוװ ןוא לוע ןַא ןגָארט וצ ,טײקמערָא וצ

 ,םידימלת סרעטָאפ םעד ,םירוחב עשידיגנ טימ ןענרעל וצ טניואוועגוצ

 ליומ ןיא יז ןגײלנײרַא ןוא ךַאז ַא ןעייקעצ וצ ,ןינע ןַא ןשטייטוצסיוא טוג

 "רעה יד טרירעג קרַאטש תודחא ןגעוו רעטרעו ענייז טימ רע טָאה ,ןיירַא

 סָאװ ,רעבייו יד ייב ןעמונעגסיוא רע טָאה רעמ ךָאנ ,רעבעוו יד ןופ רעצ

 ןסיו טשינ ,ּפעט יד ץוחַא ,ךַאז ןייק ןליוו

 -- .ןגיוא יד ןיא טביולעג םיא ןעמ טָאה -- ,לגניצ ַא לָאמנייא ןיוש --
 ןעמוקמוא טשינ רעסַאװ ןיא ןוא רעייט ןיא טעוו'ס

 וליפֲא ןוא .ןסעגעג ןגיוא יד טימ םיא ןבָאה רעטכעט ןופ סעמַאמ = |
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 ריא טעשזירגעג רעקינייו טָאה ,עקרעטלעש ןוא תעשרמ יד .,בייוו סהיבוט

 ןדער ןוא שיט ןטבשומעגנָא םייב םיא טימ ןציז טגעלפ ןסינ ןעוו ,ןַאמ

 רעד ןגעוו ןדער ןעמונעג טולַאב ןפיוא טָאה ןעמ רָאנ יו ךיילג .תודחא ןגעוו

 -ונעג סהארוה-הרומ םעד ןסינ ךיז טָאה ,יירעבעוו סרעטלַא םייח ןיא הריזג

 ןריאמ החמש םעד ,טקנעדעג טוג ךָאנ םיא טָאה רע ,ָא .ךַאז רעד וצ ןעמ

 םייב ןטרָאק ןיא ןליּפש רדסכ טגעלפ סָאװ ,דימלת ןשידיגנ סרעטָאפ םעד

 רעד ,ךיז ןגָארטרַאפ טשינ ,טסַאהעג ךיז ייז ןבָאה טלָאמעד ןיוש .ןענרעל

 סהארוה-הרומ ןעמערָא םעד טימ ,רעגייז םענעדלָאג ןטימ רוחב רעשידיגנ

 ,לטיה ןסירעצ ןוא לטַאלַאכ םענעסקאוועגסיוא ןטעטַאלרַאֿפ ַא ןיא לגניי

 -בַאפ ַא ,ריאמ החמש .ןרעדנַא ןופ רענייא ןעוועג טייוו רָאג ייז ןענעז טציא

 -ניק ןוא רעבייו ערעייז טימ ןדיי ןגעק תוריזג סױרַא טיג סָאװ ,טנַאקיר

 טעברַאעג טשינ טָאה רע שטָאכ .טולַאב ףיוא קיננמז ַא ,ןסינ ןוא ,רעד

 טלָאװ סע יװ טליפעג ןסינ טָאה ,רעווש ןייז ןוא ןריאמ החמש םעד ייב

 ,טולַאב ןייז ,טולַאב םעד ןעשעג זיא סָאװ ,הלווע עדעי .ןעוועג ךַאז ַא סנייז

 ןבעל טלעטשעג ךיז ךיילג רעבירעד טָאה רע .ענעגייא ןייז יו ןעוועג זיא

 סָאװ ,רעבעוװ יד רָאנ טשינ .טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג םיא ןוא ןהיבוט

 -עלַא רָאנ ,לנלוש ןיא ןפורעג ןסינ טָאה ,ןיול ןופ ּפָארַא ןיוש ייז טמענ ןעמ

 ,ךעלסעג רעטולַאב עלַא ןופ ,ןעמ

 ,סעקיננמז ןוא רעבעוו ןעמוקעג ןענעז סע .ןעמוקעג זיא םלוע רעד ןוא

 לכלוש עניילק סָאד .טײלעמערָא סעקינטעקניול וליפַא ןוא ךעלגניי-ןרעל

 ךיז טגירקעג ,ןסיוטשעג ,טּפוטשעג ךיז טָאה ןעמ .טקַאּפעג ,לופ ןעוועג זיא

 ןדער טלָאװעג ,טנעה יד טימ ןפרָאװעג ,ךיז ןשיווצ

 ןופ ארוק-לעב רעד ,היבוט ןענַאטשעג זיא רעמעלַאב םעד ףיוא ןוא

 טנוזעג קיטש ַא ,םעט-אלמ זיא הרות רעד ןיא ןענעייל ןייז סָאװ ,לכלוש

 יד טימ עטָאּפַאק עטקַאהעג:ךעלנירג ענעסָאשעגּפָא ןייז ,וצ ןופרעד טמוק

 טָאה רע סָאװ ןגערב עטּפעטעגסיױא יד םורַא ךעלעמשַאט עטמױזעגמורַא

 -לעק ענעריּפַאּפ סָאד ,טלּפענקעצ ןעוועג זיא ,הנותח רעד ןופ ךָאנ טַאהעג

 ,דמעה ןופ טעיליּפשעגּפָא ,רעדנוזַאב זדלַאה ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,לרענ

 ןבָאה ןלירב ענעטָארד ענייז ןופ ךעלזעלג יד ךרוד ,טשטיינקעצ ןעוועג זיא

 ,ןפרָאװעג תבש ןיא רעייפ רעקיטש ענייז ןגיוא עלעג יד

 ןטלַאה ךיז תודחא רָאנ -- .סייה ןפורעג רע טָאה -- ! תודחא ,ןדיי --

 .ןרעוו ןפלָאהעג ןלעוװ רימ ןוא

 סָאװ ,ריּפַאּפ ןגיױב ַא טלקיוװעגרעדנַאנופ טָאה סהארוה-הרומ ןסינ

 טנעיילעגרָאפ סע ןוא ,ןבירשעגנָא תויתוא עטהביתכעג ענייש טימ טָאה רע

 | : םלוע ןרַָאפ
 ךעלרעייפ טנעיילעג רע טָאה ",טולַאבמ רעבעװ הרבחה לש תונקת;

 ; רעדנוזַאב טרָאװ סעדעי ,ךיוה
 יד ךיוא ,םיער תבהא לוש רעד יא ןענעװַאד סָאװ ,רעבעװ יד (א;

 יז לָאז ןעמ סָאד ,םעד ףיוא ןייא טשינ ןעייג טולַאב ןופ רעבעוו ערעדנַא
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 ןוא ,הליזג וצ ןכילגעג זיא סָאד ןעד ,ןיול ןעמערָא רעייז ןופ ןסײרּפָארַא
 לָאז רענייא טרפב ,ןטעברַא ןייג וצ טשינ רוסיא ןַא ךיז ףיוא ןעמענ ייז
 ןעד ,טרָא ןייז ףיוא ןטעברַא ןייג ןוא ןייז לובג-גישמ טשינ ןרעדנַא םעד
 ןדרָאמ ןוא ןייטשפיוא לָאז רענייא יו ,החיצר וצ ןכילגעג זיא לובג-תגשה

 ; דלעפ ןטימ ןיא רבח ןייז

 ןזיולב רָאנ ,טכַאנ עצנַאג ַא ןטעברַא טשינ ןעמ לָאז קיטשרענָאד (ב
 ייוצ זיב ןטעברַא טשינ ןעמ לָאז טכַאניוצ-תבש ךיוא .,רעגייזַא ףלעווצ זיב

 ;געט-רעמוז יד ןיא רעגיײזַא ףלעווצ זיב הלדבה ךָאנ ןופ זיולב רָאנ ,טכַאנייב

 העש ןצרעפ יװ רעמ ןטעברַא טשינ ןעמ רָאט ךָאװ רעד ןטימ ןיא (ג

 וענעװַאד ןופ טייצ רעד רַאפ .טנוװָא ןיא טכַא זיב ירפרעדניא סקעז ןופ ,גָאט ַא
 ןָאק ןעמ ןעוו ,געט-רעטניו יד ןיא תירחש ךיוא ןוא בירעמ ןוא החנמ
 ; ןטעברַאּפָא ןפרַאד טשינ ןעמ לָאז ,טעברַא רעד וצ ןייג ןרַאפ ןענעװַאד טשינ

 רַאפ העש ייוצ טימ טעברַא יד ןרעהפיוא ןעמ לָאז קיטיירפ (ד
 ןעמ ידכ ,גנַאגרעטנוא-ןוז רַאפ העש ייווצ -- בוט-םוי ברע ןוא ןדניצ-טכיל
 -רַא רעד ןופ ךיז ןשַאװמורַא ,ןיירַא ץחרמ ןיא ןייג וצ טייצ ןבָאה ךָאנ לָאז
 ; בוט-םוי ןוא תבש דובכל ךיז ןטיירגוצ ןוא טעב

 רעד ףיא טגײלעגּפָא ןרעו טשינ רָאט ךָאװ רעד רַאפ ןיול רעד (ה

 קיטשרענָאד ןלעזעג יד וצ ןרעװו טלָאצעגסיױא זומ טרעיינ ,ךָאװ רערעדנַא

 רַאפ ךיוא .תבש ףיוא ןטיירגוצוצ סָאװ רַאפ ןבָאה ןלָאז ייז ידכ ,טכַאנייב
 טזָאל סע רעװ ןעד .סנטיײצַאב ןרעו טלָאצעגסױא ןיול רעד לָאז םיבוט-םוי

 ;ןלֹזג ַא וצ ןכילגעג זיא ,רעניױלגָאט ןייז ןופ ןיול םעד ןקיטכענרעביא

 רָאנ ,לעוּפ רעד ןפיוק טשינ לָאז טעברַא רעד וצ ךעלטכיל יד (ו

 ; סָאבעלַאב רעד

 ןעד ןעמענוצ טימ ןלעזעג יד ןפור טשינ ןרָאט םיטַאבעלַאב יד (
 טנַאה ןייק ןביוהפיוא טשינ ךיוא ,רבח ןייז ןעמעשרַאפ וצ דניז ַא זיא סע
 נָא טרעװ ,ןטייוצ ַא ףיוא טנַאה ַא ףיוא טביוה סע רעוו ןעד ,ןגָאלש ןוא

 טימ ןפור טשינ ךיז ןרָאט סעקיננמז ןוא ןלעזעג יד ךיוא .עשר ןפורעג

 "גניי-ןרעל יד טשינ ךיוא ; ןגָאלש ,הלילח ,רעדָא ,ייז ןייז שייבמ ,ןעמענוצ

 -עג ןוא טמעשרַאפ זיא ןיילַא רע יו ןעקנעדעג ףרַאד רעדעי םערָאװ ,ךעל
 ןפרָאװעגסױרַא ןרעוו לָאז ,ףיורעד ןייז רבוע טעװ סע רעוו .ןרָאװעג טקינייפ

 ;הרבה רעד ןופ
 ;החנמ זיב ןטעברַא רָאנ ןעמ לָאז געט-תינעת ןיא (ח
 ;החנמ זיב ןטעברַא רָאנ ןעמ לָאז תוכוס ןוא חסּפ דעומהילוח (ט
 "ַאב יד ייב ןענעז סָאװ ,ךעלגנייךרעל ןוא סעקיננמז ,םילעוּפ יד (י

 עװַאק יד ךיוא ,ןצלָאמשעג ןסע ןגירק ןפרַאד ,ןפָאלש ןוא ןסע טימ םיטַאבעל

 ןעמ ןוא טעז רעד וצ טשינ ןסע ייז ןעוו ןעד ,סיז ןוא טסייוועג ןייז לָאז
 טשינ ןבָאה סָאװ ,םיירצמ יד וצ ןכילגעג סע זיא ,טעברַא ייז ןופ טרעדָאּפ
 ;לגיצ טרעדָאפעג ןוא יורטש ןייק ןבעגעג
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 -עירזת תשרּפ תבש ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז תונקת ןעצ עלַא יד;
 ",טולַאבב םיער-תבהא לש תסנכה-תיב ןיא ערוצמ

 ;ןטייז עלַא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה למוט ַא
 ,ןפורעג תולוק ןבָאה -- !טכערעג ,טכערעג --
 ! רעטרעוו עקילייה --
 .ןטירעגרעביא לוק טלפייווצרַאפ ַא טָאה --- ! ןטלַאהסיוא טשינ טע'ס --
 לעמיטש עקיביולג ןבָאה --- ! ןטלַאהסיוא טעוװ ,תודחַא ןייז טעוו'ס זַא --

 ,טרעפטנעעג

 ןלעװ עלַא זיב קידנטרַאװ ,ןוא ןחלוש ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה היבוט
 םילשמ טימ השרד עגנַאל ַא ,השרד ַא ןטלַאהעג רע טָאה ,ןליטשנייא ךיז
 ,ןליּפשיב עשימייה טימ ,ךעלטרעוו עגולק טימ ,םירפס עקילייה יד ןופ
 ןבָאה סָאװ ,םירצמ ןיא ןדיי יד וצ םילעוּפ יד ןכילגרַאפ ןייש רעייז טָאה רע
 םיירצמ יד וצ ןכילגרַאפ רע טָאה םיטַאבעלַאב יד .ססמער ןוא םותיּפ טיובעג
 ןעוועג ןילַא ןענעז סָאװ ,םירטושו םישגונ יד וצ -- םיתרשמ ערעייז ןוא
 ןקינייּפ ןוא ןגָאלש וצ םיירצמ יד ךרוד ןרָאװעג טצעזעג ןענעז ייז רָאנ ,ןדיי
 .טעברַא ערעװש יד ייז ןופ ןעיצוצסױרַא ידכ ,רעדירב ענעגייא ערעיײז
 םיירצמ יד יװ טקנוּפ זַא ,טשטייטעגסיוא רע טָאה טייקיצנוק סיורג טימ
 ןעגניוצ ױזַא ,טנעװ יד ןיא לארשי ןופ רעדניק יד טרעיומעגנייא ןבָאה
 שנעגייא יד טימ ןילַא ,םילעוּפ יד ,טכענק ערעייז םיטַאבעלַאב יד ךיוא
 סעטַאט יד ןעוו לייו ,סעטעק יד ןיא רעדניק ערעייז ןבעוואוצניירַא טנעה
 ןפָארט ןייק זבעג טשינ רעדניק ערעייז ןענָאק ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןטעברַא
 זיא ,טלעו רעד ןופ קעװַא ירפ ןעייג ייז סָאװ רַאפ ,האופר ןייק ,ךלימ
 טנעוו יד ןיא טרעיומעגנייא רעדניק יד טלָאװ ןעמ יװ ,ענעגייא סָאד סָאד
 ,ססמערו םותיּפ ןופ

 -ייה רעד זיא'ס תמא יװ -- .ןפורעג תולוק ןבָאה -- !תמא ,תמא --
 ,טלעוו סטָאג ףיוא תבש גָאט רעקיל

 ךָאנ לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג היבוט טָאה ,טשרעהַאב ןעמעלַא קידנבָאה
 טשינ ןוא תונקת ןעצ יד םיטַאבעלַאב יד ןבעגרעביא סטכַאנ"וצ-תבש ןיא
 ,ןבעגכָאנ טשינ ןלעװ ייז זיב ,גנַאל ױזַא ,ןטעברַא ןייג

 ,למוט ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רעדיוו
 ,ןפורעג לוק ַא טָאה --- ! טיורב ןָא ןביילב ןרימ --
 / !ןבעגכָאנ טשינ זדנוא ןלעװ ייז --
 .סעכ ןיא ןעגנערבנײרַא ךָאנ ייז ןָאק ןעמ ,ןטוג טימ ןייג ףרַאד ןעמ --
 = ,סעקישטש -וװָאטנוב יד ןפרַאװסױרַא ייז ןלעװ עטשרע יד .ןייג טשינ טעװ רענייק --

 ,רעדניק ןוא רעבייוו ןבָאה רימ -- |
 זַא ןחלוש ןיא טסיופ רעד טימ ןָאטעג ץעז ןקרַאטש ַאזַא טָאה היבוט

 ,טלָאקשעצ שזַא ךיז טָאה ,םיא רעביא טגנעה סָאװ ,רעטכיילגנעה רעמורק רעד
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 ןגירשעג רע טָאה --- ! םירצמ ןיא טכענק יד טגָאזעג ךיוא ןבָאה ױזַא --

 רימ סָאװ -- ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,שיפ יד ןעקנעדעג רימ --- ,ןרָאצ טימ

 טגירק ריא לייוו ,ייז ןופ רעגרע ךָאד טנעז ריא .םירצמ ןיא ןסעגעג ןבָאה

 טָאה השמ רעבָא .טעז רעד וצ טיורב ןייק טשינ וליּפַא ; שיפ ןייק טשינ

 -"סיוא ייז ןוא ,טלמרומעג ןבָאה םכענק יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 .ןהערּפ ןופ טזיילעג

 שירעגיז טָאה היבוט .ןגיוושעג ןוא טמעשרַאפ ךיז טָאה םלוע רעד

 ,טנַאה ַא ןביוהעגפיוא ןוא םלוע ןפיוא ןָאטעג קילב ַא

 ךייא ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער ןוא ןהערּפ רעזדנוא וצ ןייג לעװ ךיא --

 -טיכ ןוא המרע טימ ןייגרעטנוא ןוואורּפ טשינ לָאז רענייק רעבָא .ןעמעלַא

 ןייג ןוא ןייז לובג-גישמ טשינ לָאז רענייק ,םיטַאבעלַאב יד וצ טייקער

 ןייז תודחַא ,ןטלַאה ךיז סנייא ,ןקערשרעביא טשינ ךיז ןעמ לָאז ,ןטעברַא

 !ןייז חצנמ ןלעוו רימ ןוא

 ,טמַאלפעצ ןעוועג זיא םלוע רעד

 .ןפורעגסיוא עלַא ןבָאה -- ! ןפיוקרַאפ טשינ ךיז טעוו רענייק --

 ןיא העובש ַא -- .ןפורעג היבוט טָאה -- ! ךייא ןופ העובש ַא ליוו ךיא ---

 זיב טעברַא רעד וצ ןייג טשינ טעו רענייק זַא ,ןחלוש ןרַאפ שרדמה:-תיב

 ,ןייז לובג-גישמ ןרעדנַא םעד טשינ טעוו רענייק זַא ; ןסייה טשינ טעװ ןעמ

 טעז סָאװ ,דרָאב רעטנטלָאקרַאפ ַא טימ דיי ַא ,רעבעו רערעטלע ןַא

 ןַא ,רענעכָארבעצ ַא ,ןגיוא עטיור טימ ,עטַאװ עקיצומש לקעּפ א יװ סיוא

 ןסירעגפיורַא ךיז טָאה ,ןרָאי ןוא טײקמערָא ,טעברַא ןופ רענעגיובעגסיוא

 .טנַאה רעקידרעטיצ רעד טימ שיט ןיא ןּפַאלק ןעמונעג ןוא רעמעלַאב ןפיוא

 ףיוא וליּפַא ןרעווש טינ ןרָאט ןדיי -- ןפורעג רע טָאה -- !ןדיי --

 י דניז ַא זיא סע ,ןרעווש טשינ ןעמ רָאט תבש םוא ,ןדיי .תמא ןייק

 .ןגירשעגרעביא ןטלַא םעד טָאה סהארוה-הרומ םעד ןסינ רָאנ

 טָאה -- ,ןייז תבש-ללחמ וליּפַא ןעמ געמ תושפנ-תונכס ייב ,ןדיי ---

 "תונכס וצ ןכילגעג זיא רעדניק ןוא רעבייוו רַאפ טיורב ןוא -- ,טגָאזעג רע

 ' רוּפכ-םוי םוא וליּפַא ןרעווש ןעמ געמ ךַאז ַאזַא רַאפ ,ןדיי ,תושפנ

 םוצ ןעגנַאגעגוצ היבוט זיא טירט עטסעפ טימ ,םענייק קידנגערפ טשינ

 דרות-רפס עקיצנייא יד ןעמונעגסיורַא ןוא שדוק-ןורָא םענרעצליה ןעמערַא

 "עגקעװַא יז ךעלרעייפ ןוא עלעטנעמ םענעסעלטַא ןטיור םענעטָאשעצ ןיא

 .ןחלוש ןפיוא טגייל

 "ייק זַא ,טרָאװ רעזדנוא רימ ןביג ,שדוק םוקמ ןיא ,הרות רעד ייב --

 רעד וצ ןייג ןעמעלַא ןופ העידי רעד ןָא ,ןײלַא טשינ טעװ זדנוא ןופ רענ

 !םרָאװ רעיא טיג .העובש ַא וצ ןכילגעג זיא סָאד ,טעברַא

 .ןפורעגסיוא ךעלרעייפ עלַא ןבָאה -- ! טרָאװ'ס ןביג רימ ---
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 ןצניינ לטיפאק

 .פיוא ריאמ החמש טָאה טיײקיקענטרַאה ןוא תונשקע רעקיטסול ַא טימ

 סרעווש ןייז ןופ רעבעוו רעטולַאב קיצפופ יד ןגעק המחלמ יד ןעמונעג

 ,קירבַאפ

 ,טייצ רעד ןיא רָאי עלַא יו .םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא רעווש רעד

 "וצ רעדעב עשיכיירטסע יד ןיא ןרָאפעגקעװַא תועובש ךָאנ דלַאב רע זיא

 ןָא ,ריא ןָא ןײגַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ,ןעווירּפ ןייז טימ ןעמַאז

 עסיירג יד טקַאּפעגנײא טָאה רע ןוא ,רענייז ענעדיי רעטמעטַאב רענייש רעד

 סָאװ ,שוילעּפַאק ןשטייד ןייז לטכַאש ַא ןיא ןעמונעגטימ ,סעזילַאװ ענרעדעל

 ןייז ידכ ,ץענערג עשיסור יד רעבירַא זיא ןעמ רָאנ יװ ,ןָאטעגנָא טָאה רע

 ךיז לָאז ,עסירטקַא-ערעּפָא ןַא יו סיוא טצז סָאװ ,עווירּפ עטצוּפעגסיױא

 ןופ זיא ריאמ החמש .ןשטייד יד ןשיוװצ םיא טימ ןעמעש ןפרַאד טשינ

 רעקינייוװ סָאװ ןבָאה טלָאװעג םיא טָאה רע .ןעוועג ןדירפוצ העיסנ סרעווש

 יד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ,טציא וצרעד ךָאנ ; יירעבעוו רעד ןיא

 רעוש טימ ןעמַאזוצ סָאװ ,ןעוועג רע זיא ןדירפוצ טשינ רעבָא .רעבעוו

 רעייז ןעוועג זיא םיא .ןרָאפעגטימ עלהניד בייוו ןייז ךיוא זיא ,רעגיווש ןוא

 טָאה ןרָאפקעװַא ריא .ריא ךָאנ טקנעבעג קרַאטש טָאה רע ןוא קיטעמוא

 ,טפיורשעגניירַא ּפָאק ןייז ןיא טייקיאורמוא ןַא ןוא טרעדורעצ םיא

 סָאװ ,ריאמ החמש, בוטש ןיא ךעלקילג ןעוועג טשינ זיא רע ,ןיינ

 רעקידעכָאק רעד רעביא קידנוחצנ ןעגנַאגעג טירט עטיירב עכלעזַא טימ זיא

 ןלַאפנייא ןוא ךעלקיטש עשיוליע ענייז ,םירחסמ עשהירב ענייז .טָאטש

 סרעלקעמ ןוא םירחוס ךעלשיט יד ייב ךעלדנַארָאטסער יד ןיא ןבָאה סָאװ

 םענייז לבייו םענייש ןגנוי םעד ףיוא ןבָאה ,טכַארבעגסױרַא םילכ יד ןופ

 ןגעוו ןלייצרעד ןעמונעג אקווד ריא טָאה רע .טכַאמעג טשינ םשור םוש ןייק

 עטַאװעטולּפ קידנסייב ,שיט םייב עװַאק יד ךיג קידנעקנירט ,ןסע םייב ךיז

 ןשידיסח טימ רע טָאה ,ןגָארטעצ רעייז ןוא ךיוה רעייז רעטוּפ טימ לגייב יד

 עשירחוס ןוא ןקילג ענייז עלַא ןעלהניד ןייז רַאפ ןלייצרעדסיוא טריבורּפ ןערב
 .תחנ ןופ ןיילַא קידנלעווק ,סעיצַאניבמָאק

 -רַאפ לָאמ עלַא רע טָאה -- ?טסײטשרַאפ ,עלהניד ,טסייטשרַאפ --

 .ןענרעל ןיא ןסעומש טלָאװ רע יװ ,ןוגינ-ארמג ַא טימ טקידנע

 ,טלָאװעג ןוא קיטש עשיוליע ענייז ןופ טַאהעג האנה ןיײילַא טָאה רע

 -עגנָא טשינ טָאה עלהניד רעבָא .ןלעװקנָא םיא ןופ לָאז עלהניד ךיוא זַא

 םעד ןופ .טרעהעגסיוא טכער טשינ וליפַא םיא טָאה יז ;םיא ןופ ןלָאװק

 קינייו יז טָאה ,החמש ןוא ןערב ַאזַא טימ טלייצרעד טָאה רע סָאװ ,םעלַא

 טקוקעגסיוא טשינרָאג טָאה יז ,ןיינ ,ןייטשרַאפ טלָאװעג טשינ ; ןענַאטשרַאפ

 טפַאשהירב יד ןעזעג טשינ ,תומכח עשירחוס רעשזדָאל עלַא יד טָא ףיוא ךיז
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 -גַאמנגנוי ןגָארטעצ שידיסח ַא ךיז רַאפ ןעזעג זיולב טָאה יז ,ןַאמ ריא ןופ

 עסיורגצ טקנירט סָאװ ,שיט םייב קיאור ןייא טשינ טציז סָאװ ,לקישט

 ץלַאז ךס ַא ןָא טיש ,רעטוּפ ןיא לגייב יד טקנוט ,ןייש טשינ טסע ,ןעגנולש

 םיא טָאה סע .ןעלקָאשוצּפָא רעדיוו ידכ ,ןָא רעדיו טיש ןוא ּפָא טלקָאש

 טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה ןסע ןצנַאג םייב .טרָא ןופ ןביוהעג ,ןגָארטעג

 עלַא ,רעכעטשיט עלַא רעדעפיילב ןטימ ןביירשרַאפ ,ןענובשח .,ןענעכער

 רע יװ לענש ױזַא טקנוּפ .ןגיוא יד רַאפ םיא ןגיל סָאװ ,ריּפַאּפ ךעלקיטש

 "נָא ,זָאלג ַא ןָאטעג ּפַאכ ַא ,גנולצולּפ ,לענש רע טָאה ױזַא ,ןסעגעג טָאה

 ןופ רעטרעװ יד טלָאמעג לימ ַא יװ ,םינורחא-םימ קיטסַאה ךיז ןסָאגעג

 ,םירחסמ יד וצ ןפיול רעטלּפענקעצ ַא ךיז טזָאלעג ןוא ,ןשטנעב

 -- .טגערפעג ךיג רע טָאה -- ?טסיײטשרַאפ ,עלהניד ,טסיײטשרַאפ ---

 ?ַאה ,ןָאטעג טוג

 "עג זיולב םיא יז טָאה -- ,םינּפ ןופ ךעלקערב יד ּפִא ריד לקָאש ---

 רעכעטשיט עלַא .רעכעטשיט יד ףיוא טשינ ביירש ןסע םייב ןוא --- ,טגָאז

 ...וטסעקשטַאּפרַאפ

 טָאה רע שטָאכ ,ןגָאלשרעד ,טקנערקעג טליפעג ךיז טָאה ריאמ החמש

 רע טָאה ,רענייז עטַאט רעד יװ ,תולדג רעשידיסח טימ רעבייוו ףיוא טקוקעג

 עטַאװעטולּפ יד טימ .ןעמענסיוא טלָאװעג קרַאטש םענייז בייוו םעד ייב רעבָא

 ןעז וצ ץלַא ,ןכירקוצנײרַא ץלַא ןיא עבט ַא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עשידיסח

 יז .ןצייר עשרעבייוו עריא עלַא ,ןעזרעד טייקנייש סבייוו ןייז ךיוא רע טָאה

 זיא עלהניד רעבָא .רעמ גָאט ןדעי טימ .ןעוועג ןלעפעג קרַאטש םיא זיא

 יקידנגייווש ןוא דמערפ ,םיא וצ טלַאק ןעוועג

 יבייװ ַא ןעװעג םיא זיא יז .ןבָאה טנָאקעג טשינרָאג ריא וצ טָאה רע

 רעד םיא קיטיירפ ,שיט םוצ ןסע ןגָארטעגוצ ךעלטקניּפ רעייז םיא טָאה יז

 ךעלכיטיזָאנ ערָאלק ןבָאה דימת לָאז רע ,ןבעגעג גנוטכַא ,שעוו עשירפ טגנַאל

 -פָארַא ,בוטש ןופ ןײגסױרַא ןרַאפ ךיז ןצוּפּפָא טנָאמרעד םיא ןוא ,ענעשעק ןיא

 ןסישוצנָא עבט ַא טָאה רע סָאװ ,ןסָאריּפַאּפ יד ןופ ׂשֵא םעד ןעלקַאשוצ

 -טקניּפ רעייז יז זיא םיבוט-םימי יד ןיא .עטָאּפַאק רעד ןופ ןצַאל יד ףיוא ךיז

 יַאװ רָאה ןייא ןייק רעבָא ,החּפשמ וצ דוביכ ףיוא םיא טימ ןעגנַאגעג ךעל

 ןקיטכיל ןייק ,טייקכעלטרעצ ןייק ,ןזיװעגסױרַא טשינ םיא יז טָאה טייקמער

 עטָאּפַאק רעד ןופ ׁשַא ןוא ךעלקערב יד םיא ןעלקָאשּפָא ריא ןיא ,לביימש

 ןגייל רעבייוו עקידנביל סָאװ ,עביל ןוא טײקמערַאװ יד ןגעלעג טשינ זיא

 ןוא ךיז וצ גנוטכַא ענעגייא ןימ ַא רָאנ ;ןענַאמ ערעייז רַאפ ןיײרַא ןירעד

 יעצ רעצנַאג ןייז ייב .םדאיארּפ ןוא םענעגָארטעצ םעד ,ןַאמ םוצ קזוח ַא

 החמש ,טליפעגסױרַא טוג רעייז סע רע טָאה ,טײקרעמכַאיעצ ןוא טיײקנגָארט

 ,טקנערקעג ךיז טריּפשעג ןוא ,ריאמ

 תונוחצנ ענייז עלַא וצ טײקטלַאק ריא טקנערקעג םיא טָאה רעמ ךָאנ

 ןופ טָאה ןעמ .ןשָארג ַא רַאפ ייווצ יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע .ןקילג ןוא

 עשירחוס ןוא תומכח ענייז טימ ךיז ןגָארטעגמורַא ,שזדָאל ןיא ןטלַאהעג םיא
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 םיא וצ ןענעז ןשטנעמ .טגערפעג םיא ןעמ טָאה תוצע וליפַא .ךעלדיירד

 םיא ןופ ןעמ טָאה םידמול ןשיװצ ךיוא .ןעמוקעג ןשינעכיילגסיוא טימ
 טנַאקעג ךיז רע טָאה ןטפעשעג ענייז עלַא ןטימ ןיא .טלעוװ ַא ןטלַאהעג

 ענייז טימ ןעיירדרַאפ ןעמעלַא ןוא ןענרעל ןיא םידמול ןדיי טימ ןזָאלנײרַא

 רע טָאה ,ןכַאז עכלעזַא ןיא סיוא טשינ ךיז ןעק לבייוו ַא שטָאכ .ךעלטשּפ
 ןסיוו יז לָאז ,תולדג ןייז ןגעוו ןלייצרעד ןעלהניד טלָאװעג ןגעווטסעדנופ
 וליפַא ןרעהסיוא טלָאװעג טשינ טָאה יז רעבָא !ןַאמ א רַאפ טָאה יז ןעמעוו
 טשינ גנונעקרענא הטורּפ ןייק רַאפ ; תוישעמ ענייז עלַא ןופ טרָאװ ןייא ןייק
 ,םיא ןזיװעגסױרַא

 ךיז וצ ןעיצוצ ױזַא יו ,טסואוועג טשינ ,ןריולרַאפ ךיז טָאה ריאמ החמש

 רע ,קילב ןעיירפ ַא סריא ךָאנ ,עביל ריא ךָאנ סיוא ױזַא טייג רע סָאװ ,יד
 יו טסואועג טשינ טָאה רע רעבָא ;ןעמעננייא ,ןעיצוצ טלָאװעג יז טָאה
 םידיסח יד רעדָא ןעוועג זיא טלעוו ןייז .ריא וצ טַאהעג טשינ געוו ןייק ,יֹױזַא
 ,םירחסמ רעשזדָאל רעדָא ,םייבר ןגעוו תוקולחמ ערעייז טימ לביטש ןופ
 ליפעג ןייק טָאה יז ,לָאװ ןוא לוונייב ןופ סעסעב ןוא סעסָאה ,ךעלעסקעוו

 יו ,ץלַא ךָאנ טָאה יז .שינעדנעטשרַאפ ןייק ,ןכַאז יד רַאפ טַאהעג טשינ
 ןוא ןלעוד ,רעסעלש ,רעטיר ,ךעלכיב טימ טבעלעג ,ןרָאי עשלדיימ יד ןיא

 טלעוו ַא ןיא ןצנַאגניא טקעטשעג טָאה ּפָאק רעטלטײשַאב ריא ,סניטשריפ
 ,רעקידנרעקָאל ַא ןוא רעשיטסַאטנַאפ ַא ,רעדמערפ ַא ,רעטייוו ַא

 "נָא ךיז יז טגעלפ -- !ןקָארשרעד ךימ בָאה ךיא יװ ,רעניימ טָאג --
 ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא יז יו טימ עמַאס ןיא ןעוו ,ץרַאה םייב ןּפַאכ
 רעד ייב ןעמעננָא יז ןוא ןרַאשנײרַא ןַאמ רעד ךיז טגעלפ ךעלכיב עריא
 ,טנַאה

 ףעזעג סע טָאה רע שטָאכ ,טגערפעג יז רע טָאה -- ? וטסנעייל סָאװ --
 ןופ טנַאה יד ןגױצעגסױרַא ןוא טרעפטנעעג יז טָאה -- ,ךעלכיב --

 ,םיא וצ ןגיוא יד וליפַא קידנביוהפיוא טשינ ,רענייז

 ןיא ,ךעלכיב יד ןגעק ןרָאצ ַא טכָאקעגפיוא טָאה ןריאמ החמש ןיא
 ןלעב ַא זיא רע .ןבעל ןוא ביײל טימ ױזַא טקעטש עלהניד ןייז עכלעוו

 קעװַא ןעמענ ייז סָאװ ,ייז ןקוקנֶא ,ךעלכיב יד לָאמַאכָאנ ןעז ןעוועג

 ַא ןבעגעג רע טָאה שטשעװַאקישט רעשידיסח טימ .םיא ןופ בייוו ןייז
 רעבָא .טקוקעגנײרַא ןוא טנעה יד ןופ לכיב סָאד ןעלהניד ייב סױרַא סיר
 תורוש עכעלטע עבלעז יד טנעיילעגרעביא רע טָאה לָאמַא רעדיוװ ןוא לָאמַא

 טימ ןפרָאװעגקעװַא לכיב סָאד טָאה רע ןוא ,סעביל ערעייז ןוא םייוג סעּפע ןגעוו

 ,גנוטכַארַאפ
 -- ,ןעמענ ןײרַא טנַאה רעד ןיא סע לָאז ךיא ,ןלָאצוצ רימ לָאז ןעמ --

 ?ןופרעד ןעמ טָאה סָאװ --- ,סעכ טימ טגָאזעג רע טָאה
 םיא סע טָאה רעמ ץלַא ,םיא ןופ טייוו ןטלַאהעג ךיז טָאה יז רעמ סָאװ

 סָאװ ,טנעה עסייוו עכייו עריא טקָאלעג םיא ןבָאה סע ,ריא וצ ןגיוצעג
 ,סױרַא לברַא עגנַאל ,ענעדייז ,עצרַאװש יד ןופ טייקרָאלק ןופ שזַא ןדנעלב
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 סָאד ,רעדילג עריא ןופ טייקידנור עדעי ,זדלַאה רעטקָאטעג רעסיז ריא
 רע ,טילבעצ רעמ ךיז גָאט ןדעי טימ טָאה סָאװ ,סריא טייקשירעבייוו עצנַאג
 ,ריא ןבעל קידנעייטש ,גנוגערפיוא ןופ טרעטיצעג שזַא טָאה

 ןוא ,טמוק םיא סָאװ ,סָאד ןעקנַאשעג טשינ לָאמנייק ,תמא ,טָאה רע
 ןיא סָאד רעבָא .,ןזָאלעגכָאנ טשינ רע טָאה ןַאמ ַא ןופ טכער ענייז ףיוא ךיוא
 רעבָא ,ןעגניװצַאב טנאקעג טָאה רע .רעטצניפ רעד ןיא ,טכענ יד ןיא ןעוועג
 רָאנ ,ןעגניווצַאב טשינ ןענָאק ןשטנעמ ןעוו ,געט יד ןיא .ןעיצוצ טשינ
 ןבָאה ביל ןוא לכיימש ַא ךיז ןעקנעש ,ןגיוא יד ןיא ךיז ןקוק ,ךיז ןעעז

 רַאפ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,רעד וצ טַאהעג טשינ געוװ םוש ןייק רע טָאה
 -ײרמורַא עקידנעטש יד ךָאנ .טלייועגסיוא םינמוזמ ןיא לבור רעטנזיוט

 ,לביטש ןיא טיילעגנוי ,רעווש ,עמַאמ-עטַאט טימ ,ןשטנעמ ןשיװצ ןשינעס
 ,טײקמערַאװ ךָאנ טרַאגעג רע טָאה ,יירעבעוו רעד ןיא רעטעברַא ,םירחוס
 םיא טָאה עלהניד רעבָא ; טייקכעלטרעצ ַא ןליפ ,טרָאװ טוג א ןרעה ,עביל

 טָאה ,ןגיוא ערָאלק עריא ןופ קוק ַא טימ זיולב ,רעטרעוו ןָא ,ןטױטשעגּפָא
 .טליקרַאפ טולב סָאד םיא יז

 ףיוא םיוק ,ןטפעשעג יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעפייא רעמ טימ ךיז טָאה רע
 ןשיווצ ןפָאלעג רעדיוו ןוא ןסעּפָא בוטש ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טונימ עכעלטע
 -מײהַא .טשרעהעג רע טָאה טרָאד ,ןעוועג טלעוו ןייז זיא טרָאד .ןשטנעמ
 טשינ ןעוועג ןענעז טכענ יד ךיוא רעבָא .טכַאניב רָאנ רע טגעלפ ןעמוק
 רעד ךָאנ רָאי ןטשרע ןיא ןַאמנגנוי ַא רַאפ ןייז ןפרַאד ייז יוװ ,קידקינָאה
 --- ! טלעפעג טלָאװ סָאד ךָאנ -- ,טלעטשעגנגעק טשינ םיא ךיז טָאה יז .הנותח

 יסיורַא טשינ רע טָאה ןערב ןשידיסח ןייז ףיוא טייקיטייזנגעק ןייק רעבָא
 טָאה ,טסואוועג טשינ ןעיורפ ערעדנַא ןייק ןופ טָאה רע שטָאכ .,טליפעג
 סָאװ ףיוא ,םעד טימ רעמ רעד זיא סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןגעווטסעדנופ ,רע

 ןביוהפיוא ךיז טגעלפ רע .טּפָאהעג ןוא טרַאװעג ױזַא זייוורוחב טָאה רע
 ןשטנעמ יד וצ ןעוועג רערעטיב ןוא ,ּפָאק ןרעוש ַא טימ רעטציירעג ַא
 .קיקענטרַאה ןוא זייב

 םטנייא ןיא ,בוטש ןיא ןעמוקעג שינעעשעג ַא זיא טייצ רעכיג רָאג ַא ןיא

 -רַאפ ַא ,עטיור ַא ןוא ןלַאפעג זדלַאה ןפיוא רעטומ רעד עלהניד זיא גָאט ַא
 יד ,בייל ריא ןיא גנורעדנע רעד בילוצ ךיז טנייוועגרעדנַאנופ ,עטמעש
 ןופ ןרערט יד טשיוועג ריא ןוא ריא ןופ טכַאלעג ,טשוקעג יז טָאה רעטומ
 .ןגיוא יד

 ?ןענייוו וצ ָאד זיא סָאװ -- ,טרעטסילפעג ריא יז טָאה --- ,עלערַאנ --
 ,הרושב יד ןריאמ החמש ןָא גָאז

 ייב טרעמַאלקעג ךיז עלהניד טָאה -- ,ישעמַאמ ,ןייג טשינ לעוו'כ --
 .ןגיוא יד ןופ ןרערט יד ןטלַאהניײא טנַאקעג טשינ ןוא רעטומ רעד

 יד ןעוו ,ןביוהעג שיליבסנַאמ רעייז טליפרעד ךיז טָאה ריאמ החמש
 ליטש טלייצרעד ,עלעדיימ ַא יו ,עטלטיוררַאפ ַא ,םיא טָאה ענייז רעגיווש

 ןעגנַאגרַאפ זיא יז סָאװ ןיא ,ןגָארט סעלהניד ןגעוו
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 טָאה -- ,ךעלכיב עשירַאנ יד ןפרַאװקעװַא טגעמעג ןיוש טלָאװ יז --
 0 .עלעדיימ ןייק טשינ ןיוש זיא יז -- ,טגָאזעג רע

 טעװ טציא זַא ןרעדנע ץלַא ךיז טעװ טציא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע
 יד טימ ךעלכיב יד ,ןטײקשירַאנ עטסוּפ יד ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא ךיז יז
 טשינ טָאה רע .םיא ןבָאה ביל ,בייו ַא םיא ןייז טעװ יז ןוא ,תובשחמ
 טשינ טגניװצַאב רע ןעוו ,ןגעק םיא ךיז טלעטש סעּפע ןעוו ,ןגָארטרַאפ טנַאקעג
 רעטָאפ רעד יו ,טעטכַארַאפ רעכייו ,תמא ,טָאה רע ,ןצנַאגניא ןצעמיא
 ,ז טָאה גנוטכַארַאפ רעצנַאג רעד ייב רעבָא ;םידיסח עלַא יװ ,רענייז
 רע סָאװ ךָאנ ,סעּפע טגָאמרַאפ ,םיא רעביא טנַאהרעביוא ןַא טַאהעג ,עלהניד
 רענייז רעגיווש רעד ןופ דייר יד .ןעקנעש טשינ םיא ליוװ יז ןוא סיוא טייג
 -ַאב רעד רע זיא טציא .טייקרעכיז טימ טליפעגנָא רעבירעד םיא ןבָאה
 יו ןבילבעג זיא עלהניד רעבָא ,רעכיז ןעוועג רע זיא -- בוטש ןיא סָאבעל

 .רעירפ סָאװ ענעגייא
 יז טכורפ סעמעוו ,ןַאמ םוצ עביל עלעסיב ןייא ןייק טליפעג טשינ טָאה יז

 ערעדנַא ייב לַאפ רעד זיא סע יװ -- ,בייל ריא ןיא ןגָארטעג טציא טָאה
 עלַא טימ ךיז ןגָארטרעבירַא ןביוהעגנָא ךיילג טָאה יז ,טרעקרַאפ ,ךעלבייוו

 ,שינעפעשַאב םעד וצ ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ,םעד וצ ןליפעג ןוא ןעקנאדעג
 סע זַא ,םעד ןגעוו זיולב טסייוו יז רָאנ ,טשינ וליפַא ךָאנ סע טליפ יז סָאװ

 ענַאמָאטָא רעד ףיוא ןגיל טנאקעג יז טָאה גנַאל ןהעש .בייל ריא ןיא טור
 יז יװ ,בייל םענעגייא םוצ ןרעיוא עטציּפשעגסיױא טימ ךיז ןרעהוצ ןוא
 ,ריא ןיא טור סָאװ ,םעד ןופ ךרָאש ַא ןּפַאכפױא ןלעוװ טלָאװ

 וצ ךיז רעה -- .טגָאזעג יז טָאה -- ,סע ליפ ךיא ,ישעמַאמ ---
 -- .טסַאּפשעג ריא ןופ רעטומ יד טָאה --- ,טסיב וד סָאװ ,לבייוו שירַאנ ---

 ..ירפ-וצ ךָאנ ;סיוא זיולב ריד ךיז טכַאד סע
 "ומ רעכעלקילג ַא ןוא טגָאזעג עלהניד טָאה -- ,סע ליפ ךיא ןוא --

 - ,םינּפ ןייש ריא ןגיוצעצ טָאה לכיימש רעכעלרעט
 "רַאפ .ךעלבייוו ערעדנַא יו ,ןגָארט ןיא טרעדנערַאפ טשינ ךיז טָאה יז

 קיצנייא ןייק .רעכעלבייוו ,רעקיטכיל ,ןרָאװעג רענעש ךָאנ זיא יז ,טרעק

 ןטָארטעגסױרַא טשינ זיא ,ןגָארט ןיא רעבייוו ייב טפערט סע יװ ,עלעקעלפ

 -נַאלג ,רעמעראוו ןרָאװעג ןענעז ןגיוא עיולב עריא .,םינּפ קיטכיל ריא ףיוא

 רעד ןיא ןביוהרַאפ טכייל ריא ךיז טָאה סָאװ ,ּפיל עטשרעביוא יד .רעקיצ

 ןטעביז םעד ריא טָאה ,ןייצ עקידלרעּפ עריא עלַא קידנזײװסױרַא ,ךיוה

 זייב ַא רַאפ ןזָאלבּפָא טרעהעגפיוא טשינ יז טָאה רעטומ יד ,ןבעגעגוצ ןח

 רעטילבעצ ריא ןיא ןקוקנָא טַאז טנאקעג טשינ ךיז טָאה ריאמ החמש .גיוא

 0 ,טייקשירעבייוו

 עטַאװעטולּפ יז רע טָאה -- ?וטסכַאמ סָאװ ?וטסכַאמ סָאװ ,עלהניד ---

 ןשוקוצסיוא ידכ ,בוטש ןיא ךיז וצ ןרַאנוצנײרַא יז טכוזעג ןוא טגערפעג

 .סריא דילג סעדעי

 ,רעטומ עתמא ןַא יו .רעירפ יו םיא וצ דמערפ ןעוועג זיא יז רעבָא
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 רַאפ ןסָאלשרַאפ בייל ריא זיא ,ןגָארט ןיא טייגרַאפ יז יו םעדכָאנ סָאװ

 .טכענ יד ןיא וליפַא םיא ןופ טרעדנוזעגּפָא ךיז יז טָאה ױזַא ,ןַאמ ַא

 רעד וצ ךיז טיירדעגסיוא ןוא טגָאזעג םיא יז טָאה --- ,דימ ןיב ךיא --

 ,טנַאװ
 "עג ןענעז עריא ןרעטלע יד ןוא תועובש ךָאנ ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא

 רעדיילק עריא טקאּפעגנייא ךיוא יז טָאה ,רעדעב יד ןיא דנַאלסיוא ןייק ןרָאפ

 .טגערפעג טשינ וליפַא ןַאמ ריא טָאה יז ,ייז טימ ןרָאפעגטימ ןוא

 םייב קידנפורנָא טשינ ,טגָאזעג זיולב םיא יז טָאה -- ,טנוזעג ייז --

 .עלייוו ַא ףיוא וליפַא םיא קידנקוקנָא טשינ ,ןעמָאנ

 ,טַאזנייא רעייז ןוא טקנערקעג רעייז ,זגורב רעייז טליפעג ךיז טָאה רע

 םייב ןבוטש עטסוּפ עקידייל יד ןיא ןעוועג טציא םיא זיא קיטעמוא קרַאטש

 עטיירב סָאד .טכענ יד ןיא ןעוועג רע זיא רעמַאזנייא ךָאנ ,זיוה ןיא רעווש

 ןיפ טָאּפשעג ,ןבעגעג טשינ ור ןייק םיא טָאה םענייז ןבעל טעב עטעברַאפ

 יּפָאק ןיא ןעמוקעג ןעקנַאדעג עטכעלש ענעדישרַאפ םיא ןענעז ךיוא .םיא

 ןשיוװצ ,דנַאלסיוא ןיא ןיילַא לבייוו ַא .ןשינערעלקרעביא ,ײלרעלַא ןטכַאדרַאפ

 !ןשטייד ןוא רעייגקידייל ליפיוזַא

 ,ןרחסמ טימ ,טעברַא טימ ןעגנולשרַאפ ךיז רע טָאה געט-ןכָאװ יד ןיא

 ןיא ,םיתבש יד ןיא טליפעג ךיז רע טָאה ןגָאלשרעד קיטלאוועג .ןעיירד

 ןעמ ןוא ןטייקיבייא יװ ךיז ןעיצ געט יד ןעוו ,םיתבש עקידרעמוז עגנַאל יד

 ,סרעלקעמ ןוא םירחוס יד וצ ךעלדנַארָאטסער יד ןיא טשינ ןייג טשינ ןָאק

 !טסדנימ םעד טַאהעג טשינ רע טָאה םירפס יד וצ .יירעבעוו רעד ןיא טשינ

 ןוא םיניד עדמערפ ערעייז טימ טקילײװגנַאלעג םיא ןבָאה ייז .רעמ קשח

 ןכַאז ערעדנַא ןיא סערעטניא ןייק רע טָאה ,טעברַא ,רחסמ ןיא רעסיוא ,םינינע

 .ןענופעג טשינ

 םיוק ןיוש טָאה רע ןעוו ,גָאט ןקידתבש ןסייה ַאזַא ןיא ,טייצ ַאזַא ןיא

 רעשזדָאל ןטרעכיוררַאפ ןיא ןרעטש יירד עטשרע יד ףיוא ךיז טרַאװרעד

 הלדבה ןוא בירעמ ןקידעכָאװ םעד ןּפַאכוצנײרַא רעכיג סָאװ ידכ ,למיה

 םיא וצ סָאד ןענעז ,יירעבעוו רעד ןיא סָאריּפַאּפ ַא טימ ןפיולּפָארַא ןוא

 סהארוה-הרומ םעד ןסינ ןוא "טלעוו ַא רקפה טשינ זיא'ס, היבוט ןעמוקעג

 "סיוא ,ריּפַאּפ טעריוועג לטעלב ַא ףיוא ןבירשעגפיוא ,תונקת ןעצ ערעייז טימ

 ,טפעה ַא ןופ ןסירעג

 ןעניושרַאּפ ייווצ יד קידנגייווש טכַארטַאב ריאמ החמש טָאה עלייוו ַא

 "פױרַא טשינ לָאמנייק ןגעלפ בוטש ןיא ָאד .סעטָאּפַאק עקידתבש יד ןיא

 טשינ ןעמוקעגניירַא ןשטנעמ יד ןענעז וצרעד .טולַאב ןופ ןלעזעג יד ןעמוק

 ,טסיירד

 ,טגָאזעג ליטש ייז ןבָאה --- ,ךָאװ-טוג ---

 ןקיטכַאניוצ-תבש ןופ ךיור םעד ףיט קידנעיצּפָארַא ,טָאה ריאמ החמש

 ךיילג ענעמוקעגניירַא יד קירוצ םיא טזָאלעגסױרַא ,סָאריּפַאּפ ןטקנעבעגסיוא

 .ןרעפטנע וצ ייז רָאי-טוג ַא טָאטשנָא ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא
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 .יירעבעוו רעד ןיא -- ,טמורבעג רע טָאה -- ,ןטנוא ,ןטנוא ---
 : טגָאזעג ןוא ריּפַאּפ לטעלב סָאד טקורעגרעטנוא םיא טָאה היבוט רָאנ
 -רעביא רעירפ ןייז לחומ ט'ריא ,ןײגּפָארַא טשינ ןעמ רָאט ןטנוא --

 .ןענעייל
 סָאד ןסירעגסיױרַא סעװַאקעשט רעטַאװעטולּפ טימ ריאמ החמש טָאה

 ןיא ,קילב ַא טימ סע ןפרָאװעגכרוד ךיג ןוא טנעה סהיבוט ןופ לטעלב
 ,זולב סעגר עטלייצעג עכעלטע

 טשטיינקעג טָאה רע ,ןשטנעמ יד ןופ טכַאמעג קזוח רע טָאה ןטשרע םוצ
 ךיילג ייז טקוקעגניירַא ןוא טנעה יד ןיא קירוצ ןוא ןיה ריּפַאּפ לטעלב סָאד
 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,רוחב סהארוה-הרומ עקסָאנ 'ר טזיב ,ךיז טכַאד ---
 ? םיא וצ סעּפע וטסמוק יו --- ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טכַארטַאב םיא ןוא ןענסינ

 ןהיבוט ףיוא רעגניפ ַא טימ ןזיוועג טָאה רע
 ,טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,רעבעוו ַא ןיב ךיא ---

 ןטימ ןעמַאװצ רעטרעװ יד ןגיוצעג ריאמ החמש טָאה -- .,ױזַא --
 ?וצרעד עטַאט רעד טגָאז סָאװ ? עכַאלעמלַאב ַא ןרָאװעג רָאג טזיב --- ,לדרעב

 -נײרַא ריאמ החמש טָאה .טרעפטנעעג טשינ ףיורעד םיא טָאה ןסינ רָאנ
 סָאװ ,עטָאּפַאק רענעדייז ןייז ןופ סענעשעק עמורק יד ןיא טנעה יד טקורעג
 ןדער ןעמונעג ןוא ,תבש ןופ ןעמענוצּפָארַא ןזיוװַאב טשינ ךָאנ טָאה רע
 ,הזגור טימ

 וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,רימ ייב טשינ טסטעברַא וד זַא .ךיז טכַאד ---
 ? רימ וצ םיקסע טימ סעּפע וטסמוק יוװ -- ,ןענסינ

 יז --- ,טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,רעבעוו יד ןופ ןעמָאנ ןיא םוק ךיא --

 ןדעררעביא טקישעג ךימ ןבָאה

 ךיילג ריאמ החמש םיא טָאה -- ,ןדער טשינ ריד טימ ליוו ךיא ןוא --

 ..שמש-ןטַאלַאש ןייק רַאפ טשינ ריד ליוו'כ -- ,לגילפ יד טקַאהעגרעטנוא

 יװ ,טסואועג טשינ רע טָאה ,סנשרע .ןרָאװעג טשימעצ זיא ןסינ
 ןגָאז טנָאקעג טשינ םיא רֶע טָאה "וד; .ןדער וצ ןריאמ החמש טימ ױזַא
 ףיוא ךיז רע טָאה ,סנטייווצ ;ןגָאז טלָאװעג טשינ םיא רע טָאה "ריא, ןוא
 -עג טשינ רעייז טליפעג ךיז טָאה רע ןוא ,טכירעג טשינ טינשּפָא ַאזַא

 ןליפ ךיז טגעלפ רע יװ טקנופ ,בוטש רעשידיגנ רעקיזָאד רעד ןיא ןביוה
 ןקיש םיא טגעלפ רעטומ יד ןעוו ,ענייז סרעטעפ עכייר יד ייב זייוולגניי
 ןפרָאװעגקעװַא ריאמ החמש טָאה ךָאנ וצרעד .,האולה רעיינ .ַא ךָאנ לָאמ עלַא
 קיסיילפ ױזַא טָאה ,ןסינ ,רע סָאװ ,תונקת יד טימ לטעלב סָאד דרע רעד ףיוא
 -רַאפ ןוא רעבירעד ךיז ייב ןרָאװעג ןלַאפעג רעייז זיא רע ,טלקיצעגסיוא
 -עצ סָאד דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא טָאה היבוט רָאנ ,ןגיוושעג טמעש
 :ןפורעגנָא ךיז טרַאה ןוא סע טכיילגעגסיוא ,לטעלב עטשטיינק

 ! טנעייל ,תודחא ןענעז רעבעוו עלַא ---
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 -רעביא ןוא לטעלב ןיא ןָאטעג קילב ַא לָאמַא ךָאנ ריאמ החמש טָאה

 ,תונקת יד טקוקעג

 "ארמג ַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ? תודחא זיא'ס זַא ,סע טסייה ---

 ?ַאה ,ןטעברַא רעקינייװ יא ,טלעג רעמ ליוװ ןעמ יא --- ,ןוגינ

 ןטעברַא רעקינייװ ןוא טלעג רעמ -- ,ןבעגעגוצ היבוט טָאה -- ,ָאי --

 *ןעוט ץע טעװ סנױזַא סָאװ !ןבעג ןלעװ טשינ לעװ ךיא זַא ןוא ,ונ --

 ,טגָאזעג היבוט טָאה -- ,ןטעברַא טשינ רימ ןלעוװ ---

 ?וד ,הסנרּפ ףיוא ןבעג ייז טעו רעוװ ןוא ---

 טָאה -- ןטעברַא טשינ שטָאכ ןעמ לָאז ,ןעמ טרעגנוה סנייא ץלַא ---

 יחוכ ןייק רעמ ָאטשינ ןיוש זיא'ס --- ,טגָאזעג היבוט

 "עג ריאמ החמש טָאה -- ,עלהיבוט ,קיטש-דמש ענייד ןענעז סָאד --

 יד טיירדרַאפ'ס -- ,סגנוי םעד ןוא ענייד --- ,רעגניפ ַא טימ םיא טָארד

 .ליומ ןופ טיורב לקיטש סָאד וצ ייז טמענ'ס ,ּפעק יד ןשטנעמ

 ןטעברַא טשינ לָאז ןעמ זַא ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע

 ןרעה וצ ןעוועג טניואוועג רע זיא ,ןָא זייוודניק ןופ ,טקנעדעג טָאה רע טניז

 יד ןיא טבעװרַאפ ןשטנעמ ןעז וצ ,טָאטש רעד ןיא טעברַא ןופ שיורעג םעד

 טניואוועג זיא ןעמ יװ ,קיסעמלגער ןוא טושּפ ױזַא ןעוועג זיא סָאד .,ןלוטש

 .בוטש ןיא טכיל-ןגרָאמ יד ןפערט וצ ,ףָאלש ןופ ףיוא ךיז טביוה ןעמ ןעוו

 ,טגיילעג טשינ ּפָאק ןיא םיא ךיז טָאה סע

 ןעמוק רָאנ לָאז -- ,טגָאזעג רע טָאה -- .ןרעו רעסעב טעװ ןעמ ---

 ןעמוק ךימ ןעמ טעװ ,תבש ןכַאמ ןפרַאד ןלעוװ רעבייוו יד ןוא קיטשרענָאד

 ןלַאפ רימ ןעמ טעוװ סיפ יד וצ ,ןטעב

 זיא רענייק רעבָא ,קידייל יירעבעוו יד ןענַאטשעג זיא ךָאװ עצנַאג ַא

 ןבָאה טולַאב ןפיוא רעבייוו יד .סיפ יד וצ ןריאמ החמש ןלַאפ ןעמוקעג טשינ

 ןופ ןייגסיוא טעװ ןעמ זַא ,ןעיירש ןעמונעג עטשרע יד ,טצפיזעג ,טצכערקעג

 ןעגנַאגרעד זיא ייז ןופ רעדעי ןוא ,ףלח ַא ןָא ךיז טעליוק ןעמ זַא ,רעגנוה

 ןבָאה ייז יו טקנוּפ .טעברַא רעד וצ ןייגרעביא לָאז רע ןַאמ ריא ןרָאי יד

 םעניילק םעד רַאפ ןכָאק טלָאװעג טשינ ןוא ּפעט יד טלעטשעגקעוַא רעירפ

 יד ןעוועג טציא ייז ןענעז ױזַא ,טכַארבעגמײהַא ןבָאה רענעמ יד סָאװ ,ןיול

 טכַארבעגמײהַא ןבָאה רענעמ יד ןעוו ,ןטייצ ענעדלָאג יד ןגָאלקַאב וצ עטשרע

 לּפָאטרַאק ןופ ,ןטוג םעלַא ןופ ןפױקנָא ןָאק ןעמ סָאװרַאפ ,ןדליג עכעלטע יד

 ,טיורב לבעל ַא זיב

 יד ףיוא תונמחר סטָאה -- .רענעמ יד ןסעגעג ייז ןבָאה ! םינלזג ---

 ףעגנַאגעג טשינ ןענעז רענעמ יד רָאנ -- !ןבלַאװש עניילק

 רעליטש רעד םורַא רענעריולרַאפ ַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה ריאמ החמש

 ,ןלוטש יד ןופ שיורעג םעד ןָא ןפָאלשנייא טנאקעג טשינ טָאה רע .יירעבעוו

 ןיוש טָאה רע .טעברַא רעד ןָא ןבעל ןיא םעט ןייק טליפעג טשינ טָאה רע

 םיא ןלעוו םילעוּפ יד ןעוו ,קיטשרענָאד !םעד טרַאװעגּפָא דלודעגמוא טימ

 ףיוא יװ ןוא .ןעמוקעג טשינ ןענעז ייז רָאנ ,סיפ יד וצ ןלַאפ ,ןטעב ןעמוק
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 טָאה טסָאּפ רעדעי ,ןעגנולעטשַאב ןעמוקעגנָא טציא רדסכ ןענעז סיעכהל וצ
 טקישעג ,רעבעוװו טכוזעג ,קרַאמ ןפיוא סױרַא זיא רע .עיינ טכַארבעג ךיז
 טשינ ןעמ טָאה ןכַאז עסיורג ןייק רָאנ ,סעכָאלעמלַאב ןפַאש ןשובייל-לאומש
 ןגארקעג זיולב טָאה ןעמ ןוא ,טָאטש ןיא ךס ַא ןעוועג זיא טעברַא ,טכַאמעג
 יירד-ייווצ ַא ןוא ,ךעלעמַאּפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,סעקשטייד עטלַא עכעלטע
 רדסכ ייז טָאה ןעמ ןוא ןָאטעג יו ןעקנורטעג רעמ ןבָאה סָאװ ,םירוכיש
 ,ןגיוא יד ןיא טעבנגעג ןבָאה ייז לייוו ,טנעה יד ףיוא ןקוק טזומעג

 םעד "םיער-תבהא; לכלוש ןשירעבעװ ןיא טקישעג רע טָאה תבש ףיוא
 רעבעװ יד טימ ןענרעל וצ ףיוא ןטלַאהעג טָאה רעווש ןייז סָאװ ,דמלמ
 ןרסומ םיא ןסייהעג ,דמלמ םעד טימ גנַאל טדערעגרעביא טָאה רֶע ,קרּפ
 ,יד ןופ ןריפרַאפ ןזָאל טשינ ךיז ןלָאז ייז ,ייז ןדערוצ ,ןענרעל םייב רעבעוו יד

 ןטעברַא ןייגקירוצ ןוא ,ןעמענוצ ליומ ןופ טיורב סָאד ייז ןופ ןליוו סָאװ
 טלָאװעג טשינ ןבָאה רעבעוװ יד רעבָא ,ןייז לחומ ייז טעוו ןעמ סָאװרַאפ
 עלהיבוט ןבָאה ,קרּפ טָאטשנָא ,דמלמ ןופ רסומ םעד ןוא ,קרּפ םעד ןרעה
 ןעמ זיב ,טסעפ ןביילב וצ רעטייוו לכלוש ןיא ייז טימ טנרעלעג ןסינ ןוא
 .תודחא ןטלַאה ךיז רָאנ ףרַאד ןעמ .ןריפסיוא טשינ טעוו

 -עג רעבעוו ַא טָאה -- ,טיורב ףיוא ןשיק סָאד טצעזרַאפ בָאה ךיא --
 | ,טצכערק

 .רעביא ןוא שיט ןופ ןעמונעגּפָארַא רעטכייל ענרעּפוק יד בָאה ךיא --
 | ,לפָאטרַאק רַאפ טזָאלעג

 ,תבש ףיוא טנוכשמרַאפ ןיליפת ןוא תילט םעד בָאה ךיא --
 עלהיבוט טָאה -- ,ןייז חצנמ טעװ ןעמ ןוא ,תודחא רָאנ ,תודחא --

 ךָאנ ןקיש ייז ןלעװ ,געט עכעלטע ןײגקעװַא רָאנ ןלָאז --- .טרעטנומעג
 .ןעיירעבעוו יד ןייטש ןזָאל ןופ תולדב ןרעוו ייז .דייר עניימ ןעז טריא ,זדנוא

 טנעקעג טָאה רע .היבוט ,טדערעג טָאה רע סָאװ ,טסואוועג טָאה רע
 טנָאקעג טשינ ןבָאה יז .ןצנוק עשירחוס עלַא ףיוא ךיז ןענַאטשרַאפ ,טָאטש יד
 עיינ ןענעז גָאט ןדעי ואוו ,טָאטש רעד ןיא ,ןעיירעבעוו-טנַאה יד ,ךיז ןלעטשּפָא
 רעסטב ךָאנ .טנַאה יד ןעגנולשרַאפ טָאה ןישַאמ יד ןוא ןסקאוועגסיוא סנעמיוק
 טנכערעג רדסכ טציא טָאה רע ,ריאמ החמש ןענַאטשרַאפ סע טָאה ןהיבט ןופ
 רעטנוא ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,ריּפַאּפ לקיטש ןדעי ףיוא טפיטשיילב ןטימ
 יירעבעוו יד סָאװ ,גָאט ןדעי רַאפ ןדָאש טָאה רע לפיוו ,טנובשחעג ,טנַאה רעד
 ןָאק ןעמ ןוא שּפיה יױזַא ןָא ןעמוק ןעגנולעטשַאב יד ןעוו ,טציא דָארג טייטש
 קסע רעד טנַאה רעד רעטנוא ןעוועג טשינ םיא זיא סע ,ןיינ ,לבור ַא ןכַאמ
 ןוא ,ןלוטש-טנַאה ןופ ןטלַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה רע ,תמא ,רעבעוו יד טימ
 רע טעװ טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ,ייברעד ןביילב וצ טשינ טנכער רע
 ןעמ ףרַאד ,סנעמיוק וצ ןעמוק וצ ידכ רעבָא .סנעמיוק וצ ,ףמַאד וצ ןייגרעביא
 -נָא רעלענש סָאװ ,ןכַאמ טלעג רעמ סָאװ ,ןלוטש-טנַאה יד טימ ןייג לייוורעד
 ןעוועג טשינרָאג זיא יירעבעוו רעד ןופ ןייטש סָאד .עבטמ רעד וצ ןעמוק ,ןגָאי
 םעד ןצענ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע .ןגָאי ףרַאד ןעמ ןעוו ,טציא הלעמ ןייק
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 עלַא ףיוא ,ןריּפַאּפ עלַא ףיוא ןענעכער ןוא ליומ ןיא טפיטשיילב ץיּפש
 ןסע םוצ םיא טיײרּפש ןעמ סָאװ ,רעכעטשיט

 רע ביוא זַא ,טנובשחעגסיוא רע טָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ רעבָא
 קיצנַאװצ ןוא ףניפ יד רעסיוא .רערעייט ןטסָאק םיא סע טעװ ,ןבעגכָאנ טעוו
 טרעדנוה עצנַאג סיוא טכַאמ סָאד סָאװ ,ןלָאצ ןזומ טעוו רע סָאװ ,ךָאװ ַא לבור
 ןטנעצָארּפ קידנענעכער טשינ ,רָאי ַא לבור טרעדנוה ףלעווצ ,שדוח ַא לבור
 ,ןטעברַא רעקינייװ ,םינצבק יד ,רעמינּפ-תוזע יד ךָאנ יז ןליוו ,עמוס רעד ןּופ
 סָאװ ,תבש רַאפ ןטעברַאּפָא טשינ סטכַאנ-וצ-תבש ןפיוק טשינ טכיל ןייק
 טשינרָאג זיא סנױזַא סָאװ ,יירעייגקידייל ערעדנַא ךָאנ ןכַאמ ןוא ,טור ןעמ
 ןעוו .ןסע ןטימ ןסקַאװ ייז ייב טיטעּפַא רעד טעוו וצרעד ,ןרָאװעג טרעהעג
 ךיילג ףרַאד ןעמ ,טנַאה עצנַאג יד ךָאנרעד רע ליוו ,רעגניפ ַא טנוה ַא טיג ןעמ
 יד ,טייטש יירעבעוו יד לייוו ,תולדב טרעוו ןעמ ,תמא .ןבעג טשינ רעגניפ ןייק
 עילַאק ךיז טכַאמ ןעמ ,ןרעפיל טשינ ייז ןָאק'מ ןוא ןָא ןעמוק ןעגנולעטשַאב
 רעד וצ ןטעב ןעמוק ךיז ייז ןלעװ ,ןרעוװ דימ רָאנ ייז ןלָאז רעבָא ,קרַאמ םעד
 -ּפָא קזיה םעד ,ףליה סטָאג טימ ,ךיז ןעמ טעװ ,סיפ יד וצ ןלַאפ ,טעברַא
 טעװ טעברַא יד .ןלָאצַאב ייז ןלעװ ץלַא רַאפ .חוויר טימ ךָאנ ,ןעמענ
 רעבירַא ,ַאדייה ןוא ,רָאי עכעלטע ןגָאינָא ,עבטמ ַא ןכַאמ טעװ ןעמ ,קעװַא
 ,סנעמיוק וצ

 .ךעלקנעש יד ןיא ךעלדער יד וצ טָאזעג רע טָאה -- ,טייצ בָאה'כ --

 -- .סעברַא עטרעפעפעג עטרַאה טימ קידנסייברַאפ ןוא ריב קידנעקנירט
 ..רעפעפ ןקעמש ןזָאל רָאנ ייז ףרַאד ןעמ

 סע טָאה שיביײל לאומש .טולַאב ןפיוא רעפעפ טקעמשעג ןבָאה ייז
 .ןריאמ החמש ןבעגעגרעביא סע ןוא ןענופעגסיוא יינספיוא גָאט ןדעי

 ענעכעלב עלַא ןיא טעיור סע ואוו ,ךעלבלעוועג רעטולַאב עניילק ןיא
 עדימ ,עטרעביושעצ יד ןבָאה ,?סעסָא ןוא ןגילפ ןופ ךעלרעקוצ ןעלטכַאש
 טנַאה רעד ןופ לטיורב ןייק טזָאלעגסױרַא טשינ סעקרעמערק עקיסייווש ןוא

 ,טלָאצַאב ןָא

 ,ןגירשעג ייז ןבָאה --- ,תובוח ןופ ןלָאװשעג ןיוש ןענעז ךעלכיב יד --
 -- .ךעלכיב ענעבירשרַאפ-קיזירג ןוא עטקעלפרַאפ-גנירעה יד קידנזייוו
 .טשינ ךיוא זדנוא ןעקנעש סרעקעב יד .גרָאב ףיוא טיורב ןייק ָאטשינ

 ןשיק ַא ןופ לכיצ ןסירעצ ַא : תונכשמ טכַארבעג ןבָאה סעקרעבעוו יד
 -גיוו ַא ,טרעגלַאװרַאפ ץעגרע ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,דיילק-הנותח שידָאמ-טלַא ןַא
 יד ךיז ןבָאה דלַאב רעבָא .שמוח-שטייט ַא וליפַא ןוא ,ךוטיּפָאק קידרעט
 ןוא ,ףוס ַא ןָא רָאג ,עגנַאל ןגיוצעג ךיז ןבָאה געט יד .טזָאלעגסיױא תונכשמ

 ! טיורב ,עמַאמ -- : רעכעטרַאפ יד ייב ןסירעג רדסכ ןבָאה רעדניק יד

 טציא טײרדעגמורַא געט עצנַאג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעבעוו יד ןשיווצ
 טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,סעטָאּפַאק עקידתבש יד ןיא ךעלסעג עלָאמש יד רעביא
 -עג טָאה ,ייז ןיא ןבילבעג ןיוש ױזַא ןוא טעברַא רעד וצ ןעמונעגּפָארַא
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 ,טלמַאזעג ךעלעּפוק ךיז ןבָאה ךעלעקניו עלַא ןיא .טכָאקעג ןוא טשיור
 ,טנעה יד טימ טכַאמעג ,ןגירשעג ,טדערעג

 רָאנ --- ,טגָאזעג רעבייוו עגנוי יד ןבָאה -- ,טכערעג זיא היבוט ---
 ,ןריפסיוא ןעמ טעװ ,לגילפ יד דלַאב ןזָאלּפָארַא טשינ ,ןלַאפ טשינ

 רעדניק יד --- ,טצכערקעג עטלַא יד ןבָאה -- ,ןדער וצ גנירג זיא ךייא --
 םעד טליפעג ױזַא טלָאװ ץע ןעוו .סעלָאּפ יד ייב ךָאנ טשינ ךָאנ ךייא ןפיול
 -נַא ןגירק טעװ ריאמ החמש .ןעוועג שרעדנַא ץע טלָאװ ,רימ יו םעט
 ,קנַאב-שיילפ רעד ףיוא ןביילב טעוװ ןעמ ןוא ערעד

 ,טלָאװעג טשינ סע ןבָאה רימ זַא ןגָאז ,טעב ןייג םיא ףרַאד ןעמ --
 ענעכָארבעצ עטלַא ןבָאה -- ,טעברַא סנסינ ןוא סעלהיבוט ץלַא זיא סָאד זַא
 ןמיוא עברָאט יד ןעמענ וצ ןעמוקסיוא טעװ טשינ זַא -- ,טמורבעג ןדיי
 ,ןרָאא ערעטלע יד ףיוא ןעלטעב ןייג ןוא זדלַאה

 ,ארומ טימ טדערעג ןדיי ןבָאה -- ,העובש ַא ןבעגעג ןבָאה רימ ---
 --- ,הצע ןַא ןענופעג ערעדנַא ןבָאה -- ,ןייז ריתמ זדנוא טעװ בר ַא --

 ,שפנ"חוקיּפ ךָאד זיא'ס |

 ןוא ןריאמ החמש וצ ןייג ןעמונעג רעבייוו ןבָאה ,ןסיוו סרענעמ יד .ןָא
 .ףיורעד ַא ןדליג עכעלטע ןטעב

 רעדניק --- ,טגָאזעג יז ןבָאה -- ,ןטעברַאּפָא טעו רעטלַא ןיימ --
 רעטָאפ ַא ? ןייג ןעמ לָאז ןעד ןעמעוו וצ .טיורב לקיטש ַא רַאפ סיוא ןעייג
 !זדנוא וצ ךָאד ריא טנעז

 טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .ןבעגעג טשינ טלעג ןייק טָאה ריאמ החמש
 .,טסואוועג רע טָאה ,לגיופ ַא יװ זיא טלעג ,ןכַאז עכלעזַא טימ טלייאעג
 רעבָא .טנַאה רעד ןופ סױרַא סע טזָאל ןעמ ןעו ,קירוצ ןטלעז טמוק סע
 לפיוו ייז טגָאזעגנָא ,טגרַאקעג טשינ רעבייוו עקידנענייוו יד רע טָאה רסומ
 ,ןײרַא ייז ןיא טנָאקעג טָאה סע רָאנ

 יד ןלעװ ,לדנוז סהארוה-הרומ ןטימ עלהיבוט רעד ,סעיַאטלוה יד --
 ייז ןלעװ ייז -- .ץרַאה טימ טדערעג רע טָאה -- ,ןעליוק ערעייא רענעמ
 ,טלעוו ענעי ןוא טלעװ יד ןעמענוצ

 רעבייוו יד ןבָאה --- ,ןייטש ןטניה ןופ רָאנ ייז ןלָאז רעליימ יד זַא --
 ,טדערעגנייא ןבָאה ייז סָאװ,; ךעלעדייר עסיז יד רַאפ --- ,ןטלָאשעג

 תואיבנ ריאמ החמש טָאה -- ,דמש רעד וצ ןדערנָא ךָאנ ייז ןלעוו ייז ---
 ,רקפה ףיוא ןזָאלרעביא ןסייה רעדניק ןוא בייוו ךָאנ ןלעװ ייז -- .טגָאזעג

 עכיילב יד טימ ןכערב ןעמונעג רעבייוו יד ןבָאה --- ,זדנוא זיא ייוו יוא --
 -עב טימ -- .טזָאלרַאפ ןיוש ייז ןטלָאװ רענעמ יד יו ךיילג ,טנעה ערַאד
 טעװ ףָאש רעקיצערק ןייא רעביא .סַאג ןופ ןביירטרַאפ ייז ןעמ ףרַאד רעמעז
 .ןרעוו קיצערק עדַאטס עצנַאג יד

 ןענסינ ןוא ןהיבוט ןפיולכָאנ ןעמונעג ןבָאה רעבייו עטצעהעגפיוא יד
 בייוו סהיבוט טמערַאילעג טָאה עלַא ןופ רעמ .ךעלסעג יד רעביא תולוק טימ
 ןרעדנַא ןרַאפ רענעלק סנייא ,רעדניק עכעלטע טימ ,עקידנרָאצ ַא ,ןײלַא
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 יב דניקיגױז םעד טימ ןוא דיילק ןקידרעּפמױלש םעד ייב ןעגנַאהעגנָא

 עקיבױטש יד רעביא ךיז טּפעלשעגמורַא יז טָאה ,טסורב רעטעקַאנ רעד

 .ןַאמ ריא ףיוא תוללק עקידרעייפ ןטָאשעג ןוא ךעלסעג עסייה

 ךיז לָאז ןּפַאצ זַא -- ,ןגירשעגכָאנ םיא יז טָאה -- ,ּפָאצ רעשלהק ---

 ךעלעקניוו עלַא סיוא טרעק סָאװ ,םעזעב רעדמערפ -- ,זדלַאה ןופ טולב ריד

 לָאז ךיוה רעזייה זַא ,ריט רעד רַאפ סיױרַא םיא ןעמ טפרַאװ ךָאנרעד ןוא

 ןוא ביי ןייד רַאפ גרָאז ?טלעװ ַא וטסגרָאזַאב סָאװ -- .ןפרַאװ ךיד סע

 ..! המהב עטסיוו ,רעדניק

 .ןענייוו ןוא ןעיירש ןפלָאהעגוצ ריא ןבָאה רעדניק עלַא

 ףענסינ ףיוא ןטָאשעג יז טָאה ױזַא טקנוּפ

 זַא ןסיגּפָא ךיד ךיא לעװ רעסַאװ סייה טימ ,ייברעד לּפעק ןייז ץלַא ---

 ! רענייא הער"-תוברת ,ןירַא בוטש ןיא רימ וצ ןעמוקנײרַא טסעװ וד

 "פיוא טשינ ןוא טכַאמעג טשינ ךַאז ןייק ןופ ךיז טָאה היבוט רעבָא

 ,תודחא וצ ןפור ןוא ןטעב ,ךיז ןציה ,ןגייצרעביא ,ךיז ןעדוס ,ןדער טרעהעג

 ןלעװ רימ ןוא -- ,ןטעבעג רע טָאה --- ,דלודעג ןוא תודחא רָאנ --

 | | ,ןייז חצנמ

 "רעביא טנָאקעג ןעמעלַא טָאה רע .היבוט רעד ,חוכ ַא טַאהעג טָאה רע

 ,ןסינ ןפלָאהעגוצ טָאה םיא ,ןקרַאטש ,לכש וצ ןדער ,ןבעגוצ טומ ,ןדער

 רעבעװ יד ןעוו ,קיטשרענָאד ןטייווצ םעד ףיוא טרַאװעג טָאה ריאמ החמש

 רעד וצ ןעמוקעג טשינ רענייק זיא טלָאמעד ךיוא רעבָא ,תבש ןכַאמ ןפרַאד

 .טעװעטסוּפעג טָאה יירעבעוו יד .טעברַא

 םעד ןשטיינק ןעמונעג ריאמ החמש ןיוש טָאה ךָאװ רעטירד רעד ףיוא

 / ןעװעג ןענעז סנדָאש יד .לדרעב סָאד ןעיצ זעוורענ רעייז ןוא ןרעטש

 ערעדנַא וצ ןייגרעביא ןלעװ ייז זַא ,טָארדעג ןבָאה ןרענָאיסימָאק .,עשּפיה

 ּפָאק םעד טַאהעג לָאמעלַא רע טָאה ,תונשקע רעצנאג ןייז ייב ,ןטנַאקירבַאפ

 רע טָאה סָאד .טריקיזיר ליפוצ טשינ ןוא ,ריאמ החמש ,סעציײלּפ יד ףיוא

 לָאמ ןייק ,לגניי ַא ןעוועג זיא רע ןעו ,טרָאק יד ייב ןענַאטשרַאפ ךָאנ

 ןגיוא עדייב ןטייווצ םעד יבַא ,ןעמענסױרַא גיוא ןייא ךיז טלָאװעג טשינ

 לווייט ןרַאפ זיא ענייז ליּפש יד זַא ,ןטכַארט ןעמונעג רע טָאה טציא ךיוא

 ַאזַא ןיא זיא עטסעב סָאד זַא ןוא ,טקַאּפעג טרָאק עטכעלש ַא טָאה רע זַא

 ןוא רענייב עצנַאג טימ סנטייצַאב סױרַא ידכ ,רעירפ סָאװ ןדיינשוצּפָא לַאפ

 טָאה עגר רעטצעל רעד ןיא רעבָא ,טייהנגעלעג רערעסעב ַא ףיוא ןטרַאװּפָא

 רָאלק ױזַא םיא זיא סע סָאװ ןופ ,ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ןָאטעג ץילב ַא םיא

 ,לוק ןפיוא טכַאלעגרעדנַאנופ ןיילַא שזַא ךיז טָאה רע זַא ,ןרָאװעג

 רימ גנערב ןוא ןיוש ףיול -- .ןפורעג רע טָאה -- ! שובייל לאומש ---

 .קיטיונ רעייז ,ןיוש םיא ףרַאד ךיא זַא ,םיא גָאז ,ןריפוצ ןפלח עּפיל

 לדער סָאװ ,לדרעב ןריושעג קיציּפש ַא טימ ,קַאוטיל ַא דיי ַא ,ןפלח עּפיל

 שטנעמ רעכעלצונ ַא רעייז ןעוועג זיא ,"סניש; טָאטשנָא "סניס; טימ שיסור

 טנַאה ןייא ןיא קיניישט ַא טימ זיולב עטיל רעד ןופ קידנעמוקנָא ,שזדָאל ןיא
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 ןעמרוטש ןעמונעג ךיילג רע טָאה ,רעטייווצ רעד ןיא םעריש ןטלַא ןַא טימ ןוא
 ףיוא טפיוקרַאפ טשרע םוצ רע טָאה למוט סיורג טימ ,שזדָאל עיינ סָאד
 ןסעגעג :סעקליּפש ,ןעלדָאנ ,סנגַארק ענעריּפַאּפ ,ךיש וצ ךעלדנעב ןסַאג יד
 ןופ רעסַאװ סייה טימ ןעקנורטרַאפ ןוא גנירעה טימ טיורב זיולב רע טָאה
 רע טָאה זייוכעלסיב .ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,קיניישט ןייז
 רעד ףיוא ,טסָאּפ רעד ףיוא תוחילש ַא םירחוס רַאפ ןגרָאזַאב ןעמונעג
 יד טימ ןהנעטסיוא טנָאקעג ךיז רע טָאה רעשזדָאל יד ןופ רעסעב .ןַאב
 ןיא ןריפ וצ ,זיה ַא ןעמונעגרעביא רע טָאה ךיג רָאג .עטמאַאב עשיסור
 ןיוש רע טָאה ,טקוקעגמוא ךיז טָאה ןעמ רעדייא .ןעגנודלעמנייא יד שיסור
 טכירעג ןיא סעטיב טביירש רע זַא ,גנוניואוו ןייז וצ לדליש ַא טּפַאלקעגוצ
 רעצעמיא ןטלעז טָאה שזדָאל ןיא ןטמַא עשיסור ערעדנַא עלַא ןיא ןוא
 ַא טָאה קַאװטיל רעד ןוא ,ךס ַא ןעוועג ןענעז ןטפעשעג .שיסור טנעקעג
 ,סעטיב ענייז ייב טנידרַאפ טלעג ךס

 ,יצילָאּפ רעד ןיא בושח ַא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעטסכיג רעד ןיא
 קסע ןַא טַאהעג סעּפע טָאה סע רעװ .סעקינווָאנישט עלַא טימ טכָאקעגסיוא
 ףױא טלעג םיא ןבעגעג ,קַאװטיל םוצ ןעמוקעג זיא ,ײצילָאּפ רעד טימ
 -סױרַא רע טָאה תורצ עלַא ןופ ,טלעוּפעג טָאה קַאװטיל רעד ןוא ,"ןרימש;
 -ַאב ךיז טדיילקעג ,םעריש ןטלַא ןייז ןפרָאװרַאפ ןיוש טָאה רע .ןעמונעג
 טימ לופ ,לעפטרָאּפ ןקיד ַא טימ קידנעטש ךיז טּפעלשעגמורַא ,שיטַאבעל
 ןטימ וליפַא ןסַאג יד ףיוא עטמאַאב עלַא טימ ךיז טסירגעג ןוא ,ןריּפַאּפ
 ,ןײלַא רעטסײמצילָאּפ עמַאס

 רעשיווטיל ןייז ןיא טסירגעג רע טָאה -- ,?עינעטצָאּפ ָאיָאמ, ---
 -ַאלק ויעמיא טסעצ, -- ,שוילעּפַאק ןטרַאה םעד ןגיוצעג ןוא ךַארּפשסיױא
 ...?ַאיסטַאנ

 טכַאמעג קזוח ,טקוקעג םורק םיא ףיוא ןבָאה ןטַאקָאװדַא עלַא שטָאכ
 סָאװ ,"סניש, טָאטשנָא "סניס, יד ןופ ,ןזיירג ענייז ןופ טכַאלעג ,םיא ןופ
 טשינרָאג םיא יז ןבָאה ,טכירעג ןיא סעטיב ענייז ןיא ןיירַא טקַאּפ רע
 ןבָאה ייז סָאװ .ייז ןופ קיטקַארּפ רעמ טַאהעג טָאה רע ,ןָאט טנָאקעג
 טָאה ,סעטיב ענעבירשעג-טוג ןוא סעדער ערעייז טימ ןכַאמ טנָאקעג טשינ
 .ןזיירג ענייז טימ טכַאמעג קַאװטיל רעד סע

 רעד ףיוא ןזיוועג רע טָאה -- !ָאד טָא רימ ייב זיא ײצילָאּפ יד זַא --
 -ָאװדַא עלַא יד טָא ,ייז ןסייוו סָאװ -- .טודרוס ןקיצנַאלג ןייז ןופ ענעשעק
 | ..טינרָאג טימ טינרָאג ? ךעלטַאק

 -עגסױרַא ,ךעלעסקעו עטכעלש טפיוקעגפיוא ,ןָאטעג ץלַא טָאה רע
 ,ןטיװק-דרַאבמָאל ףיוא טלעג ןעילעג ,עיצַאטיציל ףיוא תובוח-לעב טלעטש
 -עדרָא ןיא ןעוועג טשינ זיא סעּפע ןעוו ,ןַאב רעד וצ סעיצנעטערּפ ןעמונעגנָא
 ןייק ףיורעד טָאה רע שטָאכ ,ןסעצָארּפ ייב טכירעג ןיא ןטָארטגסױרַא ,גנונ
 -עגנײרַא ןוא ,רעטנעצָארּפ עטוג ףיוא טלעג ןבעגעג ,טַאהעג טשינ טכער
 .ןײרַא רעטצנעפ עכיוה יד ןיא ,טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ,עלהריסמ ַא ןגָארט
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 טָאה ןעמ ןעוו ,ןסַאלעג טגָאזעג רע טָאה --- ,ןייז טכער ןיוס טעוו'ס --
 ,טלעג יד רעהַא רָאנ טיג -- .ןצעמיא ףיוא הריסמ ַא טימ טקישעג םיא
 ..טלעג ןוא טלעג ,טלעג ףיוא ,טלעוו יד טייטס ןכַאז יירד ףיוא םערָאװ

 םיוק ךיז ןוא טקישעג טציא ריאמ החמש סָאד טָאה קַאװטיל םעד וצ טָא
 ,ןעמוק ןייז ףיוא ןטרַאװרעד טנַאקענ

 -.טכע ןלענש סריאמ החמש טרעהעגסיוא גנַאל טָאה קַאװטיל רעד
 ןעװ ,ןדייס ,טרָאװ ןייק טימ םיא ןגָאלשעגרעביא טשינ ,שידיי רעשזדָאל
 .עפיל 'ר זיולב ןעמָאנ םייב ןפורעג םיא ןוא ןסעגרַאפ טָאה ריאמ החמש
 םיא ןוא ןגָאלשעגרעביא קַאװטיל רעד םיא טָאה -- ,"ןפלַאכ ןידָאּפסָאג;
 ערעטיב עצנַאג סָאד ךעלדנע ךיז טָאה ריאמ החמש זַא .ןדער טזָאלעג רעטייוו
 םעד ןופ ןייטשוצסיוא טָאה רע סָאװ ,תורצ עלַא ,טדערעגסיוא סנייז ץרַאה
 ריּפַאּפ ַא ןעמונעגסױרַא קַאװטיל רעד טָאה ,סהארוה-הרומ ןסינ ןוא עלהיבוט
 רעייז טנכייצרַאפ שיסור ןיא טָאה רע .לעפטרַאּפ ןטּפָאטשעגנָא ןייז ןופ
 -גײרַא קירוצ ריִּפַאּפ סָאד ןוא םיאנוש סריאמ החמש ןופ ןעמענ יד ךעלטייד
 ,לעפטרָאּפ ןיא טגיילעג

 ,טנעה יד ןיא רימ ייב ןיוס ןגיל ייז -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןיוס --
 ..טלעג יד סױרַא טמענ

 ןסיוררג םעד ןגױצעגסױרַא טייקטיירב סיורג טימ טָאה ריאמ החמש
 -עקַאנק עכעלטע טלָאצעגסױרַא ןוא ענעשעק-ןזיוה רעד ןופ לטייב ןשידיגנ
 ךיז ןוא טלייצעגרעביא ייז טָאה קַאװטיל רעד .ןטָאנקנַאב עײנ-לגָאּפש עקיד

 ןעגנודעג טשינ
 ןופ קיצכַא ןוא ןייא טרעדנוה רעמונ עינעלּפעטסרעּפ ַא זיא סָאד --

 -ָאק ןשיסור םעד קינייװנסיױוא ןופ טנעיילעג רע טָאה --- ,ווָאנָאקַאז דָאװס
 .רעטסײמצילָאּפ םוצ רעבירַא ךיא ייג ןיוס --- סקעד

 טלמרומעג ריאמ החמש טָאה -- ,ןסיוו טשינ םעד ןגעוו ףרַאד רענייק ---
 ..ךָאד טייטשרַאפ ריא -- .קַאװטיל םעד קידנטײלגַאבסױרַא

 ,ָאנצעינַאק -- ,ןבעגעגוצ קַאװטיל רעד טָאה -- ,ָאנצעינַאק --
 ןפיוא ןלַאפַאב ןטגַאיצילָאּפ ןענעז ,טכַאנײב טעּפש ,ךָאנ גָאט ןבלעז ןיא

 רעבעוו עדייב ןוא ,טניואוועג ןבָאה ןסינ ןוא היבוט ואוו ,ךעלביטש יד טולַאב
 | ןטעב יד ןופ ןעמונעגסױרַא

 ןענַאטשרַאפ טשינ עטריטסערַא יד ןבָאה --- ? סָאװרַאפ --
 ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה -- ,ןרעװ רָאלק ןיוש טעװ יײצילַאּפ רעד ןיא ---

 ָאנ -- .טנַאה סנטייווצ םוצ םענייא עלעטייק ַא ןדנובעגוצ ןוא טרעפטנעעג
 !לָאשַאּפ

 טולַאב רעד ךיילג ךיז טָאה ,טכַאנ ןטימ ןיא ןעוועג זיא סע שטָאכ
 טנַאיצילָאּפ יד ,ןטעב יד ןופ סיױרַא ןענעז עלַא ןוא םעלַא ןגעוו טסואוורעד

 יד ןבירטעג ,סקניל ןוא סטכער ןדרעװש עמורק יד טימ טעכַאפעג ןבָאה
 ,סעקלַאה יד ןיא רעבייוו יד ןוא ןזיוה-רעטנוא יד ןיא רענעמ

 עלַא טימ טלגנירעגמורַא ,דיילק-רעטנוא ןזיולב ןיא ,בייוו סהיבוט
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 -עג םיא טלָאװ ןעמ יוװ ,ןהיבוט ריא טײלגַאב טָאה ,רעדניק עקידנענייוו
 ,םלוע-תיב םוצ טריפ

 זעמעוו ףיוא -- ,טנעה יד טימ ןכָארבעג יז טָאה -- ,םינמחר ינב ,ןדיי --
 ?םערעוו עניימ טימ ךיא ביילב

 ןשיוצ ,טסערַא ןיא ןגעלעגּפָא ןטנַאטסערַא עדייב ןענעז גָאטימ זיב
 ,רעסעּפ ןָא עדמערפ ןוא םיבנג ,םירוכיש

 יד ןבָאה -- ?עמשטיק ןיא טבשיעגנײרַא קנע ןעמ טָאה סָאװרַאפ ---
 | , ,טגערפעג ייז םיבנג

 ןבָאה -- ,ןָאטעג טשינ ךַאז ןייק ןבָאה רימ ,טשינ ןיילַא ןסייוו רימ --
 ,טרעפטנעעג עטריטסערַא יד

 ןופ ןפרַאװרעביא ןעמונעג ייז ןוא טכַאלעג םיבנג ןבָאה --- ,ןדלָאי --
 ,לָאב ַא יװ ,ןטייווצ םוצ םענייא

 "עג ייז ןעמ טָאה ,טסערַא ןיא ןעוועג רָאנ ןענעז סע סעטַאמש לפיוו
 ןגָארטסױרַא טזומעג ייז ןבָאה ךָאנרעד .ןײרַא ּפָאק ןיא ,עיינ יד ,ןפרָאװ
 ןופ ןעמונעגסױרַא ייז ןעמ טָאה געט ייווצ ךָאנ ,טייקניירמוא טימ ףַאש סָאד
 רעטסײמצילָאּפ עמַאס םוצ עירַאלעצנַאק רעד ןיא טריפעגניײרַא ןוא טסערַא
 ,ןיילַא

 דרעב-ןקַאב עלעג יד טימ רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה -- !ַאנרימס --
 ! ךיז ןריר טשינ -- .ןגירשעג

 ןעמורב ןעמונעג ןוא שיסור טרָאװ ןייק ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז
 רָאנ .ןטרָאּפסַאּפ ןבָאה ייז זַא ,קידלושמוא ןענעז ייז זַא ,םעד ןגעוו סעּפע
 טשּפ םעד ןטייז יד ןיא ּפעלק טימ טשטייטעגסיוא ייז ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד
 ,רעטרעוו עשיסור יד ןופ

 ןייטש וצ ױזַא יו ענעקָארשרעד יד טנרעלעג ייז ןבָאה --- ,*קַאט; --
 יד ןביוהעגרעטנוא ןוא רעכייב יד טּפַאלקעגניײרַא ןטסיופ יד טימ ייז ןוא
 ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא

 יד טימ טמעקעצ דרעב"ןקַאב עלעג עדייב טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד
 ,האנה סיורג ןופ רעגניפ ענעזָאלבעגנָא

 יז ריש ,טנעָאנ ,טיילעגנוי ייווצ יד וצ ןייגוצ ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד
 ןטָארטעגנָא סיפ יד ףיוא טשינ

 ַא טימ ץַאק ַא יװ ,ייז טימ טליּפשעג ךיז רע טָאה -- ?רָאג ױזַא --
 ?ַאה ,דָארַאנ םעד טעוװעטנוב ןעמ !סעקישטשוװָאטנוב --- .זיומ

 יז ןוא ,זיא דניז רעייז סנױזַא סָאװ ,טציא טּפַאכעג ןיוש ןבָאה עדייב
 שילױּפ ןטכעלש ַא ןופ שימעג ַא ןיא .ןרעפטנערַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה
 רעד ןיא ןבעל ןרעטצניפ םעד ןגעוו ןלייצרעד טלָאװעג ייז ןבָאה שיסור ןוא
 רעטעברַא יד ליוו ןעמ סָאװ ,ךָאװ ַא סלבור עבלַאה יד ןגעוו ,יירעבעוו
 ,סעכ ןיא ןרָאװעג זיא רעטסײמצילָאּפ רעד רָאנ ,ןעמענּפָארַא

 ןטייק ןיא -- .טמערוטשעג רע טָאה -- !"יניס יניקוס ,טַאשטלַאמ,, ---
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 ןדניש ךיא לעװ ןסַאּפ !ןכַאז עכלעזַא רַאפ ןרעוו טליופרַאפ רימ ייב ריא טעוו

 ! דָארַאנ ןקיאור םעד ןעוועטנוב רַאפ

 "עגנייא רעטלַא ןַא ךיז טָאה ,רעטיײמצילָאּפ םעד ןופ קנואוו םעד ףיוא

 עשיסור עטיירדעג טימ ןוא שיט םוצ טצעזעגקעװַא טנַאיצילָאּפ רעטרעקיוה

 רעטסײמצילַאּפ רעד סָאװ ,ריּפַאּפ ןגיוב ןגנַאל ַא ןבירשעגפיוא ןבַאטשכוב

 קיטרַאפ זיא רע ןעוו .טריטקיד ךיוה ,בוטש רעד רעביא קידנריצַאּפש ,טָאה

 רע .עטריטסערַא יד רַאפ טנעיילעגרָאפ רעביירש רעד םיא טָאה ,ןרָאװעג

 ,םיטש רעטַאװעפנָאפ ַא רעייז טימ טנעיילעג רעטרעוו עשיסור ערעווש יד טָאה

 טרָאװ עפרַאש סָאד ץוח ַא ,ןענַאטשרַאפ טשינרָאג ןבָאה עטריטסערַא יד

 "בָאפ רעד סָאװ ןוא טרזחעגרעביא רדסכ ךיז טָאה סָאװ ?יקישטשוװָאטנוב;

 .טגנערבעגסױרַא טיקרָאלק רעדנוזַאב ַא טימ טָאה רעביײרש-ײצילָאּפ רעטַאוװעפ

 -- .טרענודעג רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה --- !ךיז ןביירשרעטנוא ---

 ,לציירק ַא ןכַאמ לָאז ,ןביירש טשינ ןָאק סע רע

 ייב ןטנַאיצילַאּפ יד רָאנ ,טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה עטריטסערַא עדייב

 ,סיפ יד רעביא ןדרעווש יד טימ טגנַאלרעד ייז ןבָאה טייז רעד

 ןבָאה -- !ןלױפַאב עידָארָאהַאלבָאקָאסיװ ָאוװעי טָאה ןביירשרעטנוא ---

 , !ךיז טרירעג -- .טמורבעג ייז

 ןעמָאנ ןייז ןבירשעגרעטנוא טָאה ןרעדנַא ןכָאנ רענייא

 העיניסונ ןסינ ;רעדניבכוב ווערעיימ וועילעדנעמ ךעליעמ ַאיװָאט --

 יד טנעיילעג םַאזגנַאל רעטסיײמצילָאּפ רעד טָאה -- ,ץישעבייא שטיוװָאמַאילש

 ! טסערַא ןיא קירוצ ייז ןריפּפָא -- .ןעמענ עשידיי ערעווש

 יָארטעיּפ ןייק ןבירשעגנָא רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה גָאט ןבלעז םעד ךָאנ

 ןקיסיילפ ַא ףיוא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טרָאּפַאר ַא רָאטַאנרעבוג םוצ ווָאק

 ןצעה סָאװ ,סעקישטשווָאטנוב עכעלרעפעג ייווצ יד טלעטשעגרָאפ ןפוא

 ןענעז סָאװ ,שזדָאל טָאטש-עירטסודניא רעד ןיא רעטעברַא עקיאור יד ףיוא

 ,ץנעלעסקע ןייז רע טעב רעבירעד ןוא ,גנורעקלעפַאב רעד רַאפ רַאפעג ַא

 סעקישטשוװוָאטנוב ייווצ יד לָאז ןעמ ,גרוברעטעּפ טקנַאס ןייק ךיז ןדנעוו וצ

 ,ךיירגינעק ןשילױּפ ןופ סעינרעבוג ןעצ יד רעסיוא טייצ ַא ףיוא ןקישסיױרַא

 טעװ שינעביולרעד יד זיב .געוו ןוויטַארטסינימדַא ןפיוא זיולב ,טּפשמ ַא ןָא

 בילוצ ,לייוורעד רע טָאה ,גרוברעטעפ טקנַאס ץנעדיזער רעד ןופ ןעמוקנָא

 ,טסערַא ןקילייװטייצ ןיא עטריטסערַא עדייב ןטלַאהעג ,טייקרעכיז

 עּפיל טָאה -- ,גרוברעטעּפ ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקנָא טעו סע זיב ---

 טשינ ביוא ,יאדוא רָאי ַא ןציז ךיז ייז ןלעוו --- ,ןריאמ החמש טקיאורַאב ןפלח

 ,יײצילָאּפ טימ ךיז ןביוהוצנָא טשינ ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ ןיוש ןלעװ ייז .רעמ

 ןסירעגּפָא ,ןעיירש ןלוש יד ןיא ןפָאלעג ןענעז רעבעוו רעטולַאב יד

 .ןשימנײרַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רענייק רעבָא ;בר םייב ןריט יד

 ןדיי ןבָאה -- ,ןזיילסיוא ,ןָאט טנָאקעג סעּפע ןעמ טלָאװ הבנג ַא רַאפ ---

 ןָאק ןעמ .ןָאט טשינ טשינרָאג ןעמ ןָאק סעקישטשווָאטנוב רַאפ --- ,טגָאזעג

 .ןדײנשּפָא טכעלש ןיײלַא ךָאנ
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 ףיוא ןייג ןעמונעג ןריאמ החמש ייב יירעבעוו יד טָאה ךָאנרעד דלַאב
 ַאזַא טימ ןבָאה רעבעוו עטרעגנוהעגסיוא ןוא עטורעגסיוא יד ,ןלוטש עלַא
 רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא טגָאיעגנָא ןכיגניא ןבָאה ייז זַא ,טעברַאעג ןערב
 טלַאהעג םעד קיטיירפ ןעמענּפָא םייב .טזָאלעגכרוד קיירטש ןופ טייצ רעד
 .ןָאטעג טשינ ץכערק ןייק וליפַא רענייק טָאה ,רעקינייװו לבור ןבלַאה ַא טימ
 ףדסכ טָאה ריאמ החמש .סעּפע שטָאכ טגירק ןעמ סָאװ ,טקנַאדעג טָאה ןעמ
 ,דמלמ םעד ךיוא .טייהנגעלעג רעדעי ייב ןעגנורָאּפש טכַאמעג ,טנכערעג
 תבש ןענרעל וצ ןשטנעמ יד רַאפ ןטלַאה טגעלפ רענייז רעווש רעד סָאװ
 ,טפַאשענּפָא רע טָאה ,"םיער תבהא; לכעלוש ןיא גָאטיײב

 .ןדער םיא ןופ ןעמונעג ןעמ טָאה שזדָאל ןיא
 ,םיא ןגעװ טגָאזעג ןעמ טָאה -- !בנג עטָאנ ,גנוי ַא שָארבכַא ןַא --

 רעד ,טסקַאװ רע -- .ןעװעג חבש רעטסערג רעד שזדָאל ןיא זיא סָאװ
 ...רעניילק

 קיצנַאוװצ לטיּפַאק

 ַאזַא טַאהעג טשינ רעטלַא םייח 'ר טָאה ןבעל ןייז ןיא לָאמנייק ךָאנ
 ןעמַאזוצ תחנ ןוא רעצ ליפיוזַא טבעלעגכרוד טשינ רע טָאה ,טייצ עקיאורמוא
 ,לכה-ךס רָאי ןייא ןיא טציא יו

 רעייז טָאה עלהניד הדיחי-תב ןייז .תחנ טימ ךיז סע טָאה ןבױהעגנָא
 נקַאט ןוא ,לקינייא ןַא םיא ןריובעג ,גָאט םוצ ,ךעלטקניּפ רעייז ןוא טכייל
 ,טסעג ךס ַא ןטעבעגנָא ,טזָאלעצ ךיז םייח 'ר טָאה ,קידנעטש יװ ,לגניי ַא
 תירב ַא טעװַארּפעג ןוא טָאטש ןופ םיטַאבעלַאב עטסדובכב ןוא עטסנעש יד
 עשרַאװ ןיא ןליפַא ןוא ,ןעגנולקעג טָאה שזדָאל זַא ,לקינייא טשרע ןייז ייב
 : .ןרעה טזָאלעג החמש רענשטוה רעד ןגעוו ךיז טָאה

 טקערטשעגסיוא רעטלַא עווירּפ טָאה -- ,טלעג ךָאנ ,טלעג ,ישמייח --
 .ייז רעטנוא ןענירעצ תורצוא סָאװ ,רעגניפ עטעװעטנַאילירבעגסיױא יד

 יד טקערטשעגסיוא םייח 'ר טָאה -- ,טלעג ,טלעג ,בעל-ריאמ החמש --
 ףיוא ביירשרַאפ --- ,רעריפסטפעשעג םעד םעדייא םוצ טנַאה עשידיגנ קירָאה
 ,ןובשח ןיימ

 רעד לפיוו רעמ ךָאנ .ןבעגעג ,ןבירשרַאפ ןוא ןבעגעג טָאה ריאמ החמש
 ,טלָאװעג טָאה רעש רעד לפיוו רעמ ןבירשרַאפ ןוא טלָאװעג טָאה רעווש
 ,םידיסח עלַא טייצלָאמ םוצ ןעמוקעג ןענעז סע ,סיורג ןעוועג זיא החמש יד
 ,לביטש רערעדנַאסקעלַא סריאמ החמש ןופ ייס .לביטש סרעווש ןופ ייס
 ,לגניי ַא דניק עטשרע סָאד טַאהעג טָאה ריאמ החמש סָאװ ,רַאפרעד עקַאט
 רע סָאװ ,סָאד ןעוועג לחומ םענייז לביטש ןופ טיילעגנוי יד םיא ןבָאה
 ,רעדניק-טסעק יד ןופ ןוא הרות רעד ןופ טרעטייוורעד סנטצעל ךיז טָאה

 -- ,תירב ַא טכַאמעג טסָאה וד סָאװ ,ריאמ החמׂש ,וטסָאה םיסינ ---
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 טלָאװ ,עצינתירב ַא טסכַאמ וד ןעוו --- .שיט םייב טקזוחעג טיילעגנוי יד ןבָאה

 ןסימשעגנָא ןוא שיט ןרעביא טגיילעגרעבירא ךיד ןעמ

 ױזַא םיא טָאה סָאװ ,רענייז רעטָאפ רעד ,שרעה םהרבא 'ר וליפַא
 םיא וצ ןעמוק טשינ רעמ ןסייהעג םיא ןוא טשטַאּפעגסיױא לגניי-השעמ
 טזָאלעג ,ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,לגניי םעד בילוצ ,טציא טָאה ,בוטש ןיא
 יאדווא ,תירב ןפיוא למיירטש ןיא ןעמוקעג ןוא ןוז ןטימ ןטעברעביא ךיז
 םייח 'ר םערָאװ ,םינתוחמ עדייב ןשיוװצ תקולחמ ַא וצ ןעמוקעג ךיילג זיא

 ןוא ,ןיבר ןייז ךָאנ ןבעג ןעמָאנ ַא לגניי םעד לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג אקווד טָאה
 ךָאנ ןבעג ןעמָאנ ַא לגניי םעד לָאז ןעמ ,טגנַאלרַאפ טָאה שרעה םהרבא 'ר

 ןטעבעג ,טציהעג ,טכָאקעג ךיז טָאה םייח 'ר .רעקרָאװ םעד ךָאנ ,ןיבר ןייז
 ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ םיא טָאה שרעה םהרבא 'ר רָאנ ,ךיז

 ,ריא טעװ -- ,טהנעטעג שרעה םהרבא 'ר טָאה -- ,ךעלדיימ ייב ---
 .העד יד ךיא בָאה ךעלגניי ייב .,רעטּכָאט יד טָאה ריא לייוו ,טכערעג ןייז ןתוחמ

 לגניי םעד ןבעג ןעמָאנ ןייא ,ןלייט ךיז טלָאװעג שטָאכ טָאה םייח 'ר
 ךיז טָאה שרעה םהרבא 'ר רעבָא ,דצ סנתוחמ ןופ םענייא ןוא דצ ןייז ןופ
 טשינ ןיבר ןדמערפ ןייק ןופ ןעמָאנ ןייא ןייק ןוא ,דימת יװ ,טנשקעעגנייא
 ,ייבר רעקרַאװ ןכָאנ זיולב ןבעגעג ןעמָאנ ַא לגניי םעד טָאה ןעמ .טזָאלעגוצ

 ליפיוזַא ןוא ןעוועג למ ןײלַא לקינייא ןייז טָאה שרעה םהרבא 'ר ,קחצי

 יד טנעה יד טימ ךיז טָאה עווירּפ זַא ,החמש ןופ םידיסח יד טימ טצנַאטעג

 ,טלעטשרַאפ ןרעיוא

 יז טָאה -- ,ןרעה טשינ ןָאק יז ,ךַאװש זיא ןירָאטעּפמיק יד ,ןתוחמ ---

 ,סעכ טימ טגָאזעג

 יד ןבעגעגרעטנוא שרעה םהרבא 'ר טָאה -- !קידעבעל ,ןדיי ---
 קידנרעפטנע טשינ ,ןעגנוזעצ ךיז רעקרַאטש ךָאנ ןוא קשח ענייז םידיסח

 ,טרָאװ ןייא ןייק וליפַא ענעדיי רעד

 טעילוטעג טָאה ,ענעקָארשרעד ַא ,עסַאלב ַא ,ןירָאטעּפמיק יד עלהניד
 ,םירוסי סדניק ןבילוצ ןרערט טימ ךיז ןסָאגַאב ןוא עלעפוע עקידנענייוו סָאד

 .ייךעבענ ,עלעפוע ַאזַא --- ,טגָאלקעג יז טָאה --- ,םינלזג ---

 רעגיווש יד יז טָאה -- ,ןדער ױזַא טשינ רָאט רעטכָאט עשידיי ַא ,ַאש ---

 ,טפָארטשעג קעּפישט םענעסַאלטַא ןיא
 טשינ םיא טָאה ןגעווטסעדנופ ,ןָאטעג ױזַא ךיוא ןַאמ ןייד טָאה ןעמ ---

 עטינעג ןוא סעצינתוליכר ,רעבייוו ןבָאה -- ...תירב ןייק ןכַאמ וצ טדַאשעג
 ךָאנ טסעװ -- .ןירָאטעּפמיק רעגנוי רעד ןופ תונציל טכַאמעג ,סנירעלדניק
 ,ףליה סטָאג טימ ,ךעלקינייא ךס ַא ןקחצי ןופ ןבָאה

 סָאװ ,ןעמָאנ סניבר ןייז בילוצ טקידיײלַאב טליפעג ךיז טָאה םייח 'ר
 ענייז רַאפ הפרח ַא ןעוועג םיא זיא סע ,ןרָאװעג טכעװשרַאפ ױזַא םיא זיא
 .רעד רעבָא .טריפעגסיוא ןבָאה םידיסח רערעדנַאסקעלַא יד סָאװ ,םידיסח
 םייח 'ר סָאװ ,ץלַא יו ,רעכייר ַא ,רעסיורג ַא ןעוועג תירב רעד זיא רַאפ
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 ,עשרַאװ ןיא וליפַא ,טָאטש ןיא טדערעג םיא ןגעוו גנַאל טָאה ןעמ .,טכַאמ
 ,טסיירטעג טימרעד ךיז טָאה רע ןוא

 ןלעטש ןגעמ ןיוש ךיז רע טעוװ ,לגניי טייווצ ַא ייב םשה הצרי םא --

 רע טָאה -- ,ריפסיוא טשינ רימ ייב רע טעװ ,ןתוחמ רעד ,ּפָאק ןפיוא
 ,ןזייו ףיקת םעד לע ךיא --- .ענייז םידיסח יד וצ טגָאזעג

 רעסיורג רעייז ,בוטש ןיא שפנ-תמגע ןעמוקעג זיא תחנ םעד ךָאנ ךיילג
 שירעבייו טינעג ריא טימ טָאה ,ןעמייח 'ר ייב טסניד יד ,סדה ,שפנ-תמגע

 ןעמונעגוצ טָאה ןעמ סָאװ ,לדיימטסניד עיינ סָאד זַא ,גנולצולּפ ןעזרעד גיוא
 טלַאהַאב ,טעפמיק ריא רַאפ םישדח עכעלטע ןעלהניד וצ ןיירַא בוטש ןיא

 ,ןכַאק םייב ןָא סעּפע ריא טקעמש טּפָא וצ ןוא ךעטרַאפ ןרעטניה סיוא סעּפע
 ןעמונעג טָאה סדה .ןעלביא יז טמענ טשינ ַא ,ןכוזרַאפ ךיילג זומ יז זַא ,ױזַא
 סדה טָאה .טײרדעגסױרַא ךיז טָאה יז רעבָא ,רעהרַאפ ַא ףיוא לדיימ סָאד
 ,טלַאװעג טימ ךיוב םעד טּפַאטעגמורַא ריא ןוא תויהש ןייק טכַאמעג טשינ

 ףניפ ,רעדניק ןיינ ןופ ןעמַאמ ַא ךימ -- .ןגיּפשעג יז טָאה --- ,יופ ---

 ,ענייא גיצ ,וטסייג ,ןייז ייז ןלָאז טדײשעגּפָא ,עטיוט ריפ ןוא עקידעבעל

 ! סע טסָאה וד ןעמעוו ןופ ,גיוצ ,ןגָאז ןיוש טסלָאז ? ןרַאנ
 -עגרעדנַאנּפ ךיז לדיימטסניד סָאד טָאה -- ,ןיז סָאבעלַאב ןופ ---

 ,..טדערעגנָא ךימ ןבָאה ייז ...ןבעל טזָאלעג טשינ ךימ ןבָאה ייז --- .טנייוו

 יד ףיױוא סעשטשירּפ-ערה:רצי יד טימ ,ענעסקאוועצ יד ,ןעגנוי יד
 יס רעבָא ,ןייב ןוא ןייטש טנקיילעג ןבָאה ,ןקַאב עטלדרעבַאב-טכייל עלופ

 -יא סע ןבָאה ייז ,תמא טגָאז לדיימ סָאד זַא ,ןעזעג ןבָאה ,עווירּפ ייס ,םייח 'ר
 ןבעגעגוצ טשינ רעבָא

 ףיוא ךיז טרעזייבעג םייח 'ר טָאה -- !טבױלגַאב טשינ זיא אקפנ ַא --
 .,ןביולג טשינ לובליב ַאזַא םירוחב עניימ ףיוא טעוװ רענייק -- .דיומ רעד

 עווירּפ טָאה --- !הפוצח ,בוטש ןיימ ןופ סױרַא וטסלָאז טונימ יד ןיוש ---
 ,ןבירטעג דיומ יד

 ןכַאמ טשינ לָאז יז ,טרעטיצעג ,ריא רַאפ ןעמ טָאה טַאהעג ארומ רעבָא
 ןבעגעג ריא ןעמ טָאה .זיוה סָאד ןעמעשרַאפ טשינ לָאז יז ,לַאדנַאקס ןייק
 ןשובייל לאומש טימ יז ןוא ,ךעלריּפַאּפ עקידעקַאנק עמַאס ןיא ,לבור טרעדנוה

 יז ןענַאװ ןופ ,רַאדנערַא םעד רעטעפ ריא וצ ןיירַא ףרָאד ןיא טקישעגּפָא
 ןעלוונייז לאומש ןפור טקישעג םייח 'ר טָאה ףיורעד ךיילג .ןעמוקעג זיא
 יד ןיא תוזע םיריבג טגָאז ןוא טלעו ַא ןעק סָאװ ,דיגנ םענעזעוועג םעד
 ,לָאמַאטימ םירוחב עדייב רַאפ םיכודיש ןדער ןסייהעג םיא ןוא ,ןײרַא ןגיוא

 -- .ןעלוונייז לאומש 'ר וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןרעוו רוטּפ ליוו'כ --
 ,טשינרָאג זיא ,רענלעז יד ןופ טיײרפַאב טשינ ךָאנ ןענעז ייז סָאװ ,סָאד ןוא
 ..רעטרעדנוה ַא ךָאנ ןטסָאק'ט ,ןעיײרפַאב ,ףליה סטָאג טימ ,ייז טעוו'מ

 םיא לוונייז לאומש טָאה -- ,םייח ,ןבָאה טשינ הטרח ןייק טסעוו ---

 טכַאד -- .םידיגנ וצ טגָאזעג קידנעטש טָאה רע יװ ,"וד, ףיוא טגָאזעג
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 ןיק רימ וצ טשינ טסָאה ,ןדירפוצ וטסיב ןריאמ החמש טימ זַא ,ךיז
 ? ַאה ,תונעט

 ךַאז רעד וצ ןעמונעג לוונייז לאומש ךיז טָאה ןערב ןשידיסח ןצנַאג ןטימ
 -ַארּפעג ןעמ טָאה ךיג רעייז .ןיז סמייח 'ר טימ םיכודיש טריפעגכרוד ןוא
 זיא רעדיו .תונותח יד רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ ,םיאנת יד טעװ
 ךס ַא ןבעגעגסיוא טָאה עווירּפ .רעדער ףיוא ןעגנַאגעג בוטש סמייח 'ר
 "לבש .,םישובלמ ,תונתמ ,טנווייל ,תורוחס טימ ןטלעוװ טפיוקעגנָא ,טלעג

 -יינ ,ךעלמייוטש ,סרעטופ טכַאמעג ןבָאה סרענשזריק ,טיינעג ןבָאה סרעד
 ןעגנַאגעג ןענעז רדסכ .ןטפָאהעג ןבָאה סנירעטפעה ,טּפעטשעג ןבָאה סנירָאט
 -ַאב ןשינעריפ-לוש ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד .סעמַאנפיוא ,ןשינעטעברַאפ
 עווירּפ ,םידיסח ,םינתוחמ ,טסעג טימ לופ ןעוועג ןענעז ןבוטש יד ,ןצכעטיש
 ייב ןעמונעג טָאה םייח 'ר .טלעג ךָאנ ןַאמ םוצ טנעה טקערטשעג סטָאה
 ןוא ןבעגעג ,טגָאזעגּפָא טשינ טָאה ריאמ החמש .טלייצעגמוא ןריאמ החמש
 ,ןבירשרַאפ

 םייח 'ר .תונותח עטיירב יד טימ ןעגנולקעג שזדָאל טָאה לָאמַא רעדיוו

 ןײלַא ןוא טייקטיירב ענייז םינתוחמ יד ןופ טרעדָאפעג ,טכָאקעג ךיז טָאה
 טָאה רע שטָאכ ,סנדנ טקוליסעג ,תונתמ טימ ןטָאשעג טָאה רע .ןעוועג טיירב
 טע טָאה רע .טשינ רע טָאה טנכערעג .טלעג טימ ןפרָאװעג ,ןיז יד טַאהעג
 ,ןוחטב ךס ַא ,ןוחטב טַאהעג זיולב טָאה רע .טסואוועג טשינ ,טנָאקעג טשינ
 ,ןביירשרַאפ ןריאמ החמש ןסייהעג ןוא ,קידנעטש יו

 -עג זיא סע סָאװ ,רעצ לסיב םעד רַאפ טקיטיגרַאפ ןבָאה תונותח יד
 ןעקנעדעג טלָאװעג טשינרָאג טָאה םייח 'ר ,דיומ רעד בילוצ רעירפ ןעמוק

 ןייז טעו טציא .רעדלעפ עטסיוו עלַא ףיוא ןלַאפ סע לָאז ,ןופרעד רעמ |

 .תחנ ךס ַא ,טוג ץלַא ,ףליה סטָאג טימ
 טשינ ןבילוצ .,סוויזירּפ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטניוו ביױוהנָא םוצ

 ןיז עדייב ןעמ טָאה ,רעכיב יד ןיא ךעלגניי עשידיי יד ןביירשרַאפ ןקיטכיר
 ,רענלעז יד וצ ןפורעג ךיילג ייז ןוא רעטלע ףיוא טצַאשעגּפָא סמייח 'ר

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ערעדנַא עלַא ןיא יו טקנוּפ ,שזדָאל ןיא

 טימ טקוקעג ןוא עטרעקיוהעגנייא ,עטגרָאזרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןדיי ןענעז
 טכיירגרעד רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא ןבָאה סָאװ ,ערעייז ןיז יד ףיוא קערש
 "וג עשיסור עטייוו יד ןיא רָאי ףניפ עצנַאג ןעניד ןײגקעװַא ןפרַאד ייז ןוא
 .רעדניק ןוא בייוו טַאהעג ןיוש ןבָאה סעקינוויזירּפ יד ןופ ךס ַא .סעינרעב
 -ץלַאז ןעקנורטעג ,ךס ַא טסַאפעג ,טרעצעג ךיז ןבָאה טיילעגנוי עשידיסח

 -רעצעגסיוא ןוא רערעגָאמ סָאװ ןרעוו וצ ידכ ,ליפ גנירעה ןסעגעג ,רעסַאוװ
 טיילעגנוי עשידיגנ .וויזירּפ םייב םיריוטקָאד יד ןרעוװ ןלעפעג טשינ ןוא רעט
 יב ןבָאה סָאװ ,סעקינוװָאנישט ןוא םיריטקָאד יד וצ טלעג ןבעגעג ןבָאה
 טָאה ןעמ סָאװ ,עקיצנייא יד .טיײרפַאב ייז ןוא ןרעלעפ ןענופעגסיוא ייז
 -עלַאב יד .סעלָאגעלַאב יד ןוא סעכָאלעמלַאב יד ןעוועג ןענעז ,ןעמונעגוצ

 -עג ,ךעלטסעק סערַאילָאטס ייב ןכַאמ טזָאלעג סנטײצַאב ךיז ןבָאה סעלָאג
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 ןלעװ ייז ןעוו ,ערעייז ןכַאז יד ייז ןיא ןקַאּפוצניײא ידכ ,ןירג ףיוא טברַאפ
 :קעווַא סנטיײצַאב ןבָאה ןלעזעג-רעבעוו עטרַאדעגקיױא יד .ןעינָאפ ןעניד ןייג
 ייז ואוו ,םישרדמ:יתב יד ןיא ךיז ןטלַאהעגפיוא ,ערעייז טעברַא יד ןפרָאװעג
 עשיאיוג ןופ ןעײרפַאב ייז לָאז רע ,טָאג ייב ןטעב ,םיליהת ןגָאז טפרַאדעג ןבָאה

 רעכעטנַאה טימ ןפרָאװעג רָאג ךיז ייז ןבָאה םיליהת טָאטשנָא רעבָא ,טנעה
 -שרדמה-תיב עסיורג יד ןיא לפָאטרַאק ןטָארבעג ןוא ּפעק יד ןיא םיתילט ןוא
 | ,סנוויוא

 ,ןפלעה קינייװ ייז טעוו םיליהת רעד זַא ,סיוא-רעירפ טסואוועג ןבָאה ייז
 ןבָאה ייז ןעוו ,רעירפ םירבח ערעייז ןפלָאהעג טָאה סע קינייװ יו טקנוּפ
 יז רַאפ תונעט ערעייז ןפלעה ןלעוו קינייו יױזַא טקנוּפ .ןייטש טפרַאדעג
 עילַאק ןענעז ןגיוא יד רעדָא ךַאװש ןענעז רעצרעה ערעייז זַא ,םיריוטקָאד
 טָאטשנָא זַא ,טנכײצעגנָא זיא לרוג רעייז זַא ,סיוא-רעירפ טסואוועג ןבָאה ייז
 יד סָאװ ,םירוחב עשידיגנ יד ןוא ,ןרעלעפ ךיז ןכַאמ סָאװ ,סרענרעל יד
 ,סעכָאלעמלַאב יד ,ייז ןזומ ,טלעג רַאפ ןרעלעפ ייז ייב סיוא ןכוז םיריוטקָאד

 ,טביולגעג קרַאטש טשינ םיליהת ןיא ןבָאה ייז .רָאי ףניפ ערעווש ןעניד ןייג
 רעייז ייז ןבָאה ןתמא רעד ןיא .םיליהת ןגָאז ךיז טכַאמעג זיולב ייז ןבָאה
 ןעקנורטעג ןבָאה ייז .םישרדמ-יתב יד ןיא ןָאטעגּפָא ןכַאז עמורפ-ןייק-טשינ
 .רענלעז יו ,טנעה יד ןיא סנקעטש טימ ךיז טריטשומ ,ךיז ןגָאלשעג ,ןפנארב
 ןוא ןחלוש ןופ רפוש םעד טכַאנ ןטימ ןיא ןעמונעגסױרַא ןבָאה ערעדנַא
 טעװַארּפעג ןוא םיתילט ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה ערעדנַא .תועיקת ןזָאלבעג
 ןײגמורַא ןוא ןעמעננָא רָאג ךיז ןגעלפ ערעדנַא ןוא ,תוליפת:-םיארונ:םימי
 סעקינוװיזירּפ יד ןקעװ וצ ידכ ,ןבוטש עשידיסח ןוא עשידיגנ יד רעביא
 ,טכַאנ-ךַאװ רעד ףיוא שרדמה:תיב ןיא ךיז טימ ןּפעלשטימ ןוא רעגעלעג ןופ

 ןעמ רעבָא ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ךעלטיילעגנוי עמערָא עשידיסח
 ,ךיז טימ טּפעלשעגטימ ןוא ןגירקעגסורַא ןטעב יד רעטנוא ןופ ייז טָאה
 טימ סעכָאלעמלַאב הרבח ןופ טפיוקעגסיוא ךיז ןבָאה ךעלטיילעגנוי עשידיגנ

 ןוא עטרעטיברַאפ ,עקידרקפה ,ענעזָאלעצ .ךעלהדועס ףיוא טלעג טימ ,ןפנארב

 ןוא ןסַאג יד רעביא ךיז טּפעלשעגמורַא טכענ עצנַאג ייז ןבָאה ,עטהלועַאב

 -עגרעביא ,רענעה יד יוװ טיירקעג ,ףָאלש ןופ םיטַאבעלַאב טקעוװעג .ךעלסעג
 : שזַארוק ןטכַאמעג טימ ןעגנוזעג ןוא סנדָאל ןיא טּפַאלקעג ,ךעלבייוו ןקָארש

 ,ּפָאק ַא ןָא ןרָאװעג ןריובעג ךיא טלָאװ רעסעב

 ,ףָאנק םענעשעמ ַא ןגָארט וצ רעדייא

 ,ןרױלרַאפ ןױש ןענעז רימ ,ייו יא

 .ןריבעג טשינ טרעווימ זַא ,רעכיילג ךָאד זיאיס

 ןייק .ןבָאה וצ ארומ סָאװ טַאהעג טשינ ןיז ענייז רַאפ טָאה רעטלַא םייח 'ר

 רעבָא .ןעגנַאגעג טשינ רענלעז יד וצ ,םשה-ךורב ,ןענעז רעדניק עשידיגנ

 .עסיורג ,ענעסקאוועצ קרַאטש ןעוועג ןענעז יי .טַאהעג רע טָאה שפניתמגע

 עשירעטילימ עשיסור יד רַאפ ןעװעג םעװקַאב טשינ רעייז ןיוש זיא סע
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 טלעג ךס ַא ןבָאה ייז .ןעגנול עכַאװש ייז ייב ןעניפעגוצסיוא םיריוטקָאד
 ןגילוצ טלָאװעג טשינ שעיז םינתוחמ יד ןבָאה וצרעד .רַאפרעד טרעדָאפעג
 םערָאװ ,ןעמייח 'ר ןופ טרעדָאפעג ץלַא ןבָאה ייז ,ייז ןעײרפַאב םייב עציילּפ ןייק

 ,רענלעז יד ךייש סָאװ זַא ,טגָאזעגוצ טַאהעג רע טָאה הנותח רעד רַאפ ךָאנ
 זַא ,טגנאלרַאפ ייז ןבָאה טציא .,ןעײרפַאב ייז ןײלַא ףליה סטָאג טימ רע טעוװ
 ,טרָאװ ןטלַאה לָאז םייח 'ר

 39 טָאה ,דימת יו .ןעמונעג טלעג ךס ַא ןריאמ החמש ייב טָאה םייח 'ר
 רָאנ לפיוו ,ךעלריּפַאּפ ןבירשעגרעטנוא רָאנ ,טביירש רע סָאװ טקוקעג טשינ
 ,טקורעגרעטנוא םיא טָאה ריאמ החמש

 -ופעגסיוא ,סמייח 'ר ןיז עדייב יד ,טײרפַאב ייז ןבָאה םיריױטקָאד יד
 בעייז ףיוא .טדערעגּפָא ןעוועג זיא סע יװ ,סרעלעפ ערעווש רעייז ייז ייב ןענ
 .ענעגָאלשרעד ןוא עמערָא ,ןלעזעג עטראדעגסיוא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה טרָא
 סניז יד בילוצ םידיסח ענייז רַאפ טכַאמעג תודועס עסיורג טָאה םייח 'ר

 יד ןופ לייט רעבָא .ןבוטש עלופ ןטעבעגנָא ,טלמוטעגנָא ,גנואיירפַאב

 עטייוו יד ןיא ןייג טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סעכָאלעמלַאב ענעמונעגוצ
 "עגנוי עשידיגנ יד ףיוא האנק ןוא סעכ טימ לופ ,ןעניד סעינרעבוג עשיסור
 ןבעגעגסיוא ןבָאה ,ךעלהדועס ןכַאמ ןוא םייח רעד ןיא ןביילב סָאװ ,ךעלטייל

 תוריסמ ןביײרשנָא לָאז רע ,קַאװטיל םעד ןפלח עּפיל ייב ןדליג ןטצעל םעד

 רַאפ טײרפַאב ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלטיילעגנוי יד ףיוא רָאטַאנרעבוג םוצ
 לָאמַאכָאנ טזומעג ךיז ןבָאה ייז ,טרסמעג ייז ןבָאה ןיז סמייח 'ר ךיוא .טלעג
 ןײלַא עינרעבוג רעד ןיא ,וָאקָארטעיּפ ןיא ןלעטשוצ

 עלַא יװ ,ןיז סמייח 'ר .ןעגנוי-רעבעוו יד ,טריפעגסיוא טשינ ןבָאה ייז
 ךיוא .רענלעז יד וצ ןעגנַאגעג טשינ ןענעז ,ךעלטיילעגנוי עשידיגנ ערעדנַא
 ןעגנַאגעג .סרעלעפ ערעווש ןענופעג ייז ייב ןבָאה םיריוטקָאד-עינרעבוג יד
 ןדָאלַאב ,רענלעז עשיסור ערעטלע ןופ טריפעג ,סעכָאלעמלַאב יד זיולב ןענעז

 ןבָאה טסָאקעג רעבָא .ןעלסקַא ערַאד יד ףיוא ךעלטסעק ענרעצליה יד טימ
 טשינ ןיילַא רָאג טָאה רע .רעטלעג ךס ַא ,רעטלעג עיינ ןמייח 'ר תוריסמ יד

 ןטלַאהעג דימת יװ טָאה רע .טסָאקעגּפָא םיא טָאה סע לפיוו ,טסואוועג
 רעד זיולב טָאה טנכערעג ,הכרב-לזמ רעמ ץלַא ,ןובשח רעקינייװ סָאװ זַא

 "רעד רעמוז ןיא ןעורסיוא טוג טזומעג ךיז טָאה םייח 'ר .רענייז םעדייא

 לסיב ַא זיא סָאװ ,טנוזעג סָאד ןטכיררַאפ רעדעב-םערַאװ עכעלטע ןיא ,ךָאנ

 יד ךָאנ דלַאב רעבָא .רעטניוו ןיא ןשפנ-תמגע עלַא יד ןופ ןרָאװעג עילַאק

 וצ ןלעטש טפרַאדעג ךיז ןײלַא ריאמ החמש טָאה ,תוכוס וצ ,םיבוט-םימי
 ,רענלעז יד

 ןריאמ החמש ןעמ טָאה שזדָאל ןיא םירוחב עשידיגנ עלַא ןופ ןעמ

 טימ ןגָאינָא טנָאקעג טשינרָאג טָאה קַאװטיל רעד ןפלח עּפיל .טרטמעג

 וצ ןביירש םיא ייב טזָאלעג ןבָאה רעבעוו רעטולַאב סָאװ ,תוריסמ יד

 םענעגײא םעד טימ .יזנכשַא ריאמ החמש ןטיײרפַאב ןפיוא רָאטַאנרעבוג

 ףיוא תוריסמ סריאמ החמש ןבירשעג לָאמַא טָאה ןפלח עּפיל סָאװ ,סיילפ
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 ןטכעלש ןייק רַאפ ןטעברַא טשינ ןליוו סָאװ ,ענייז רעבעוו רעטולַאב יד

 ,ןריאמ החמש ףיוא רעבעוװ יד ןופ תוריסמ ןבירשעג טציא רע טָאה ,ןיול
 סעמעוו ,טסואוועג טָאה ריאמ החמש ,רעסייק םעד ןעניד ןייג טשינ ליוו סָאװ

 טיורב םעד רַאפ ױזַא טולַאב רעד ּפָא םיא טלָאצ סָאד זַא ,זיא סָאד טעברַא
 .רעטולַאב יד ,ןָאטעג בילוצ טשינ יז טָאה רע .ןסע ןעגנוי יד סָאװ ,םענייז

 יד ןבָאה ,טכַארטַאב ןריאמ החמש ןבָאה עכלעוו ,סעיסימָאק יירד עלַא ןיא
 סָאװ ,ץרַאה ןייז וצ ןרעיוא יד קידנגיילוצ ,טמירקעג רעייז ךיז םיריוטקָאד
 זיא רע זיב רעבָא .טּפַאלקעג רעקרַאטש תמאב גנוגערפיוא בילוצ ןיוש טָאה
 ךָאנ ןוא טסָאקעג טלעג ךס ַא טָאה ,טנַאה ןיא טעליב ןטיור ןטימ סױרַא
 ,טרעדָאפעג עקַאט טָאה ,םעדייא רעטינעג ַא יו ,ריאמ החמש ,שפנ-תמגש רעמ
 ענייז וצ ןבעג רעייטשוצ ,לסקַא ןַא ןגיילוצ לָאז רענייז רעווש רעד ךיוא זַא

  מָאה םינמוזמ ןייק ,רעדניק-טסעק עלַא ייב ךיז טריפ סע יװ ,תואצוה עסיורג
 ,רע טָאה ןובשח סרעווש ןפיוא ןבירשרַאפ רעבָא ,טגנאלרַאפ טשינ רע

 ןיזו עדייב ןופ .ןעמייח ר טקישעגוצ תחנ ךס ַא טָאג טָאה וצ-חסּפ וצ
 טַאהעג טשינ ןיוש טָאה רע .ךעלקינייא טבעלרעד רע טָאה טדערעגּפָא יו

 -ייא טקאּפעגנײרַא ךָאנ טָאה רע .ןיבר ןייז ךָאנ ןעמָאנ ַא ןגעוו תוגאד ןייק
 ,סניבר םעד רעסיוא ,םענעגייא ןַא ןדייז ַא ןופ ןעמָאנ ַא לקינייא ןַא םענ
 ַא וצ טציא טיירגעג ךיז רע טָאה ,רעכעליירפ ַא ,ןוחטב-לעב רעסיורג ַא
 ןבעגעגסיוא טָאה סָאװ ,ןרָאי יד ןיא דיי ַא ןופ ןבעל ַא וצ ,ןבעל טוג קיאור
 ןוא ,ךעלקינייא ןופ תחנ טָאה ,רענלעז יד ןופ ייז טזיילעגסיוא ,רעדניק יד

 ןוא גנוי רָאנ ,עבָאב ןייק טשינ זיא סָאװ ,בייו ַא ךָאנ רע טָאה ייברעד
 ךָאנ ריא טקוק ןעמ סָאװ ,םינּפ ןוא ןדלַאה ןטמעטַאב ןסיז ַא טימ ,שירפ
 ,ןסַאג יד ןיא

 ,םענייז ןיבר םעד טגָאזעג רע טָאה -- ,רעטשרעביוא רעד טביולעג --
 ןָא ,הלילח ,ןקידניזרַאפ וצ טשינ -- ,ןוידּפ ןשידיגנ ַא םיא קידנעגנַאלרעד
 ןוא רעטכָאט רעד ןופ ,ןיז יד ןופ תחנ ,םשה ךורב ,בָאה ךיא ...גיוא זייב ןייק
 ...םעדייא

 ַאזַא טשינרָאג ןיוש טָאה רע זַא ,ןעזרעד רע טָאה ךָאנרעד דלַאב רעבָא
 ,ןיבר ןרַאפ טגָאזעג סע טָאה רע יוװ ,םעדייא ןופ תחנ

 ,םענייז רעווש םעד ,ןייצ ןזיוועג םיא טָאה ריאמ החמש
 םענעביוהעג ַא רעייז טָאה םייח 'ר ןעוו ,סטכַאנ-וצ-תבש ַא םענייא ןיא

 ןרָאק ןוא ןייו לופ םעד ןיא םעט ןסיז ַא רעייז קידנליפ ,ןעגנוזעג ךל-ןתיו

 יז ןעוװ ,קלָאפ טלייװרעדסיוא ןייז ןבעג טעוװ טָאג סָאװ ,ןטריבלייא ןוא

 ןטימ ןיא ןסירעגרעביא םיא ריאמ החמש טָאה .,ןגעוו ענייז ןיא ןייג ןלעוו
 .ןעלסקעוו לטעצ קידעכָאװ ַא טגנַאלרעד םיא ןוא ןגָאז

 רימ לָאז רעװש רעד ,ליוו ךיא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,רעווש ---
 ןטרַאװ טשינ רעמ ןיוש ןָאק ךיא .ןעלסקעוו יד ןקעד

 טדער םעדייא ןייז סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טוג ץנַאג טשינ טָאה םייח 'ר
 ,םיא וצ
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 ,ןוגינ ַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ? ןעלסקעוו הזיא ,א ,ונ --
 ןריּפַאּפ ,רעכיב עלַא טגילעגרעדנַאנופ ןסַאלעג טָאה ריאמ החמש

 ןוא ,טלקיװעגמורַא ךעלעדנעב טימ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ךעלעסקעוו
 ,רָאי ןוא גָאט ןופ עטַאד רעד טול ,גנונעדרָא ןַא טימ ייז טנכערעגסיוא

 ןטנצכַא םעד ..ןעמונעג רעווש רעד טָאה ןטשרע םעד ןטנעצ םעד --
 ..םעד ..ןעמונעג רעווש רעד טָאה ןטייווצ םעד

 טאהעג טנייפ רע טָאה ,לָאמ עלַא יו .טרעהעג ןרעג טשינ טָאה םייח 'ר
 טשינ טָאה ריאמ החמש רעבָא .סטכַאנוצ-תבש ןיא ךָאנ וצרעד ,תונובשח
 ןובשח ךָאנ ןובשח ,ןרימוס ,ןענעכער ,ןריּפַאּפ טימ קעּפ ןענעייל טרעהעגפיוא
 טָאה רע רעמ סָאװ .ןעמונעג טשינ ףוס ןייק רָאג טָאה סָאװ ,עמוס ךָאנ עמוס
 ןסקאוועג ןריּפַאּפ יד ןענעז רעמ ץלַא ,טנעיילעג

 --- טקידלודעגמוא םייח 'ר ךיז טָאה -- ,ףוס םעד ןעז ןיוש ךימָאל ,ונ --
 .ריד ייב טשינ ףוס ןייק ךָאד טמענ'ס

 ,דלַאב -- ,טקיאורַאב םיא ריאמ החמש טָאה -- ,ןעמוק טעװ סע --

 ,..דלַאב

 ןעלסקעוו ןוא ןריּפַאּפ יד רע טָאה ,טקידנעעג ץלַא טָאה רע יו םעדכָאנ
 -:וזַאב לקעּפ רעדעי ךעלעדנעב יד טימ ןדנובעגמורַא ,טקאּפרַאפ קירוצ
 ףןרעװש ַא ןסיורג ַא לכה-ךס ַא ,לכה-ךס םעד ןגיוצעגרעטנוא ןוא רעד

 ,ןלַאפטג ּפָאק ןרעביא ןייטש רערעווש ַא יו ןעמייח 'ר ףיוא זיא סָאװ

 טנכערעגפיונוצ ריאמ החמש טָאה -- ,ןל-אמיק ַא רעווש ןופ טמוק ---
 .טנזיוט סקעז ,טנזיוט יירד -- .ןרעפיצ עטלעטשעגסיוא לטעצ ןגנַאל םעד
 ..טנזיוט ףלע ,טנזיוט ןעצ

 רע .םעטָא סמייח 'ר ןביוהעג ךיז טָאה ןרעפיצ יד ןופ לָאצ רעד טימ
 יָאּפַא ןַא ברע יוװ ,טיור קרַאטש דלַאב ,סַאלב קרַאטש טשרעוצ ןרָאװעג זיא

 , .עיסקעלּפ

 ,שיט ןיא ןּפַאלק ןעמונעג רע טָאה -- !תונובשח עשלַאפ --

 קיאור ריאמ החמש טָאה -- ,ןבירשעגרעטנוא טָאה רעווש רעד ---

 ,טרעפטנעעג
 יצ ַא ןבעגעג רע טָאה ךיג ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג ץילב ַא טָאה םייח 'ר

 .ןעלסקעוו לקעּפ סָאד ןּפַאכנָא טלָאװעג ןוא טנַאה עשידיגנ קירָאה יד סיוא

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעלסקעוו יד ןעז ליוו ךיא ---

 סָאד קעװַא יצ ַא םיא ןבעגעג ריאמ החמש טָאה עגר רעד וצ רעבָא

 ןבָאה סָאװ ,טנעה עקירָאה סרעווש םעד רעטנוא ןופ סע טּפַאכעגסױרַא ,לקעּפ

 .ךעלקיטש-קיטש ףיוא ןסיירעצ וצ טַאהעג קשח סע

 ןיא לקעפ סָאד קידנטלַאהַאב ,ןסַאלעג טגָאזעג רע טָאה -- ,ןדייס ---

 -פִא טעװ רעוװש רעד ןדייס -- ,לטסעוו םענעסַאלטַא ןופ ענעשעק-םעזוט

 ,טפירשרעטנוא ןייז ןענעקייל

 ךיז רַאפ טציא ןעזרעד טָאה רע .ןרָאװעג סַאלב רעדיוו זיא םייח 'ר
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 ןוא ןקידמערַאברעדמוא ןַא רָאנ ,ןקיאור ַא ,ןדמערפ ַא ,םעיינ ַא ןריאמ החמש

 .ןגיוזסיוא ןּפָארט ןטצעל םעד ,ןקיטשרעד ,ןּפַאכ ליוװ סָאװ ,ןטקישעג
 ,טגערפעג םיא רע טָאה -- ?טּפַאכעגנײרַא ךימ טסָאה --

 "עג טגָאזעג ריאמ החמש טָאה -- ,טגרָאבעג רעוש םעד בָאה'כ --
 ,סניימ ּפָא ליוו ךיא ןוא --- ,ןסַאל

 -- ,טגערפעג םייח 'ר טָאה -- ?ןבעג טשינ ריד לעװ ךיא זַא ןוא ,ונ --
 : ?ןָאט רימ וטסעוו סָאװ ,ןבעג טשינ ריד לעװ ךיא זַא

 ,ןעלסקעוו טימ טוט ןעמ סָאװ ,טסייו רעווש רעד --
 טציא טשינ ןָאק ךיא זַא ,ךָאד טסייו ?ןריניאור ךימ וטסליוװ ---

 ?ןעגנערבמוא רעווש םענעגייא ןַא טסליוו ,ןלָאצ

 -עג ריאמ החמש טָאה -- ,טפַאשרעדורב ןייק טשינ זיא טפַאשלדנַאה --
 ,טרעפטנע

 .ןעיירש יו ןבילבעג טשינ רעמ ןעמייח 'ר רַאפ זיא טציא
 !ןלזג-דלַאװ -- תולוק טכַאמעג רֶע טָאה -- !רעביור --
 ויא ריא ךָאנ .טנעה ענעכָארברַאפ טימ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא עווירּפ

 זיא ןיכעק יד סדה וליפַא .ןפָאלעגנײרַא טסורב רעד ייב דניק ןטימ עלהניד

 טרעהעגפיוא טשינ טָאה םייח 'ר ,ןײרַא טנעה יד ןיא לסיש רעסַאנ ַא טימ
 .ןעיירש

 ךיז ןסירעגפיוא ןוא ןריאמ החמש וצ ןגירשעג רע טָאה -- !טכעש --
 .! דיינש ןוא ףלח א םענ -- .לטסעוו ענעטעמַאס סָאד

 םיא טָאה לטסעוו עטלטניּפעג ענעטעמַאס סָאד ,ןרָאװעג טכעלש זיא םיא
 -- ,יכעק יד סדה ןֹוא עלהניד ,עווירּפ -- רעבייו יירד עלַא ,טקירדעג
 טריפעגקעווַא ןוא טנעה יד ייב ןעמונעגנָא דיי ןזָאלטכַאמ ןרעווש םעד ןבָאה
 ,ענַאמָאטָא רעד וצ

 ?ןעשעג סנױזַא סָאד זיא סָאװ -- ,ןפורעג ייז ןבָאה -- ,ןשטנעמ ---
 ! למיה ןיא טָאג

 ןופ ךיג ּפָארַא זיא ןוא ןריּפַאּפ יד טרַאשעגפיונוצ טָאה ריאמ החמשי

 לביטש-םידיסח ןיא רָאנ ,יירעבעוו רעד ןיא ןעגנַאגעג טשינ זיא רע .בוטש
 טשינ טייצ ַא ןיוש זיא רע רעכלעוו ייב ,טיילעגנוי יד וצ ,הכלמ-הולמ וצ

 .ןעוועג
 ײלרעלַא קידנעגניז ,ןסעזעגּפָא רעדניק-טסעק טימ רע זיא גָאטרַאפ זיב

 רע .ךעלטרעווכיילג ןוא סהרות ענעדישרַאפ קידנלייצרעד ןוא ךעלמינוגינ

 ,טכַאנ רעד ןיא ןעלהניד ןייז וצ ןײגוצמײהַא ךיז טלייאעג טשינ טָאה
 ןוא רעוװש ןשיווצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ךָאו רעיינ רעד טימ ךיילגוצ

 םייח 'ר .ןשינעדָאל ,ןשינעכיילגסיוא ,ןשינעסײרמורַא ,סהרות-ןיד םעדייא

 ,םעדייא ןייז ןגעק טייקיטכערעג קידנכוז ,טציא ןפָאלעגמורַא געט עצנַאג זיא

 ,טלדנַאהעגנייא הדיחי:תב ןייז רַאפ לבור רעטנזיוט רַאפ טָאה רע ןעמעוו
 ,םענייז ןתוחמ םוצ ןעגנַאגעג רע זיא טשרעוצ

 -עק יד טגײלעגפױרַא ,זיא רעגייטש ןייז יו ,טָאה שרעה םהרבא 'ר
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 סָאד רעביא טשינג טסייר רע זַא ,ןמיס ַא ,ארמג ןייז ףיוא עלײשטַאפ-ענעש
 "עגסיוא קידנגייוש ןוא ,טייצ ַא ףיוא זיולב רָאנ ,ןצנַאגניא סנייז ןענרעל

 ןצנַאגניא ךיז טָאה רע זיב ,ןתוחמ ןקידלמוט ןוא ןקידנעיירש םעד טרעה
 ,טכָאקעגסיוא

 םהרבא 'ר טָאה --- ? תופתוש ןיא םיא טימ ןייג ןסייהעג ךייא טָאה רעוו ---
 ןיימ ןָא ןענרעל ןוא ןציז לָאז רע ,טלָאװעג בָאה ךיא -- .טגָאזעג שרעה
 ןגיוצעגנײרַא םיא ןוא ארמג רעד ןופ ןעמונעגקעװַא םיא ריא טָאה ןסיוו
 רדיא .טכָאקרַאפ טָאה ריא סָאװ ,עשַאק יד ףיוא טסע טציא ,םירחסמ ןיא
 ןענעק טשינ גנוי םעד ליוו

 רעד רָאנ ,דלַאװעג ןעיירש ,שיט ןיא ןּפַאלק ןעמונעג טָאה םייח 'ר
 ןופ עלײשטַאפ יד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע .טרעהעג טשינ םיא טָאה ןתוחמ
 .רועיש ןייז ןענרעל רעטייוו ןעמונעג ןוא ארמג רעד

 ןיא ןפָאלעג םייח 'ר זיא ,ןכַאמ טשינרָאג רע טעװ ָאד זַא ,קידנעעז
 ,םידיסח רערעדנַאטקעלַא סמעדייא ןייז ייב רשוי ןכוז וצ ,לביטש רעדנַאסקעלַא
 -קעלַא ןייק קעװַא זיא רע ,ןשימניײרַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רענייק רעבָא

 יַא ,טריפעג ךיז טָאה יבר רעד רעבָא ,ןיילַא ןיבר סריאמ החמש וצ רעדנַאס
 ןיא זיולב טָאה רע .טשימעגניירַא טשינ םיכוסכס-טלעג ןייק ןיא ךיז טָאה רע
 | ,טייקשידיי טַאהעג ןעניז

 -- .הצע ןַא ןבעגעג יבר רעד טָאה --- ,םינבר וצ הרות:ןיד ַא וצ םיא ףור --
 ,טשינ ךימ ךיא שימ םינינע-טלעג ןיא .,ןדיי ייב הרות-ןיד ַא ָאד זיא'ס

 לָאז רע ,םעדייא ןייז וצ שמש ַא טקישעג ןוא טגלָאפעג טָאה םייח 'ר

 יד ןופ ךיז ןרַאננײרַא רעבָא ,ןעמוקעג זיא ריאמ החמש .בר םוצ ןפור םיא
 רע ןעוו ,םידמלמ ענייז לָאמַא יו טקנופ .טזָאלעג טשינ רע טָאה םינבר
 ,םינבר יד טלמוטרַאפ טציא רע טָאה ,ארמג רעד ייב לגניי ַא ןעוועג ךָאנ זיא
 ןכירקסיורַא טנאקעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,ױזַא ,טרעטנָאלּפרַאפ ,ןגירשרַאפ
 םיניד טימ ןפרָאװעג ,ךעלציּפש עשירחוס ,ךעלדיירד טימ ןטָאשעג טָאה רע
 םינבר יד זַא ,רעדליּפעג ןוא שער ַאזַא טכַאמעגנָא ןוא טּפשמ ןשוח ןופ
 ןבעג הצע ןייק םיא טימ טנאקעג טשינ ךיז ןבָאה

 -רַאפ ,טיירדרַאפ רע טָאה ,קלָאט ַא וצ ןייגרעד טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװ

 ןריּפַאּפ עיינ ןעגנערב זומ רע זַא טדערעגנייא ,טּפעלשעגּפָא ,טרעטנַאלּפ

 ,תודע עיינ
 ױעשזדָאל יד ףיוא ,סהרות-ןיד עשינבר יד ףיוא טנעקעג ךיז טָאה רע ,ָאי

 -עג ןוא טשינ טרעװ ןייק ןבָאה םיניד יד טימ הרות יד ואוו ,סהרות:ןיד
 יקסע םוצ רעסעב ךיז גיוט סָאװ ,רעד קידנעטש טניוועג ןעניוו

 -סיוא םיא ,טּפעלשעגמורַא םענייז רעװש םעד רע טָאה גנַאל-םישדח

 רוחוכ ןייק ,ןרָאװעג דימ זיא םייח 'ר זיב ,םיא ןגירשרַאפ ,טרעטַאמעג

 טָאה רע .ךיז טזָאל סע סָאװ ףיוא ןייגנייא טזומעג ןוא טַאהעג טשינ רעמ

 -רָאג טָאה רעווש רעד זַא ,טנעה ענייז ןיא ןעמונעגנירַא ץלַא ױזַא טַאהעג

 סָאװ ןלוטש ענרעצליה יד רעסיוא ,יירעבעוו ןייז ןיא רעמ טַאהעג טשינ



 189 יונכשא רעדירב יד

 .ןריאמ החמש ייב ןעוועג זיא עקירעביא ץלַא ,טַאהעג טרעוו םעניילק ַא ןבָאה
 רעד .ירעבעוו רעד ייב ןבילבעג ריאמ החמש זיא ,רעוש םעד טָאטשנָא
 רעניילק ַא ןייז רַאפרעד ןוא תובוח ןלָאצ טפרַאדעג גנַאל-ןרָאי טָאה רעווש
 ןלָאצסױא םיא ףרַאד םעדייא רעד סָאװ ,טלַאהעג םעניילק ַא טימ ףתוש
 ,הנויח ףיוא

 עטָאלב רעד טימ םיא טכַאמעג ,טלדיזעג םעדייא םעד טָאה םייח 'ר

 ןגיושעג רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןגיושעג טָאה ריאמ החמש רָאנ ,ךיילגוצ
 עטסָארּפ ַא יװ ,םיא טָאה ,תסחוימ עקיטרַאסיורג יד ,ענייז רעגיווש יד ןעוו
 ןיא ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,ייט זָאלג ַא טימ םינּפ סָאד ןסָאגעגּפָא ,ענעדיי
 טצוּפעגּפָא ןוא םינּפ סָאד טשיװענּפָא ךעטנַאה ַא טימ טָאה רע .טנַאה רעד

 ,תוללק ןוא ןעיירעלדיז עלַא יד זַא ,טסואוועג טָאה רע ,עטָאּפַאק ענעסָאגרַאפ יד
 יד ןופ ןפאוו עקיטשינ יװ רעמ טשינ ןענעז ,שטַאּפ ַא וליפַא ןוא ןדלַאװעג

 ,טביילב ןגעמרַאֿפ ַא ןוא טייגרַאפ שטַאּפ ַא .ןעלזממילש

 עלהניד ןעוועג זיא ,קיאורמוא ןעוועג זיא רע סָאװ ,רעקיצנייא רעד רַאפ
 סָאד םיא ןצרַאװשרַאפ רעגיווש ןוא רעווש זַא ,טסואוועג טָאה רע .בייוו ןייז
 טָאה רע .זיא טרָאק רעד ןיא סָאװ ,סיוא םיא ףיוא ןדער ,ריא ייב םינּפ
 ןעמוקעג ךָאנ םיא ויא סע שטָאכ .ךיז-רַאפ ןייג ,ןעיצסױרַא ךיז טלַאװעג
 טָאה ,ןבירשרַאפ ןעוועג זיא םיאנת יד ןיא יו ,רָאי ףניפ יד זיב טסעק
 יד .בוטש סהעגיװש ןוא רעוש ןופ טייצ רעד רַאפ סױרַא טלָאװעג רע
 םיא ףיוא טָאה טסניד יד סדה וליפַא .טנערבעג ָאד םיא ןעמ טָאה טירט
 -עט יד זַא ,הוגור ַאזַא טימ ןסע סָאד םיא ןגָארטעגוצ ,האנש טימ טקוקעג
 -הניד ןבָאה רעגיווש ןוא רעווש רעבָא .ןעגנילק ןגעלפ רעזעלג ןוא סרעל
 ,בוטש ןופ ןזָאלסױרַא טלָאװעג טשינ ןעל

 טגָאזעג עווירּפ טָאה -- ,ןילַא ןלזג םעד וצ ןזָאל יז ךיא לעװ ןיוש --
 רימ ,השקשינ -- דניק ַא יו ,טסורב רעד וצ רעטכָאט יד טעילוטעג ןוא
 ..םעדייא ַאזַא שטָאכ ,טסעק םעדייא ןַא ןבעג וצ ןעניגרַאפ ךָאנ ךיז ןענָאק
 ,ןזָאלסױרַא טשינ רעטכָאט ןיימ ךיא לעװ רָאי ףניפ יד רַאפ

 ףוסילכ-ףוס ,ןשימנײרַא ךיז לָאז עלהניד טרַאװעג טָאה ריאמ החמש

 ןוא .בוטש רעד רַאפ ,ריא רַאפ ךיוא רָאנ ,ךיז רַאפ זיולב טשינ רע טעברַא
 ןיק רעמ טשינ ןיוש זיא יז .םיא טימ ןטלַאה ףרַאד ,סנייז בייוו סָאד ,יז
 ןטלַאה ףרַאד בייוו ַא .ךעטרַאפ סעמַאמ רעד ייב ןטלַאה ךיז לָאז סָאװ ,עלעדיימ
 טייטש ױזַא .ןַאמ ןטימ ןייז יז ףרַאד ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ ,ןַאמ ןטימ
 ןוא רעטָאפ ןזָאלרַאפ שטנעמ ַא ףרַאד רעבירעד : הרות רעד ןיא ןבירשעג
 ,בייל ןייא יוו ןייז ןלָאז ייז ןוא בייוו ןייז טימ ךיז ןטפעהַאב ןוא רעטומ
 -עג ךיוא רעטָאפ ןייז טָאה טָא ,םיא ןופ רסומ ַא ןעמענּפָארַא ךיז ףרַאד יז
 ,טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ןגעווטסעדנופ ,טנעה יד ןיא ןטלַאה םיא טלָאװ

 "ורב ןייק זיא טפַאשלדנַאה ןוא ,ךיז רַאפ רעדעי זיא הנותח רעד ךָאנ םערָאװ

 ,טפַאשרעד
 טשינ ךיז טָאה יז .טרָאװ ןייק טימ ןפורעגּפָא טשינ ךיז טָאה יז רעבָא
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 םעד טימ ןעוװעג ןעמונרַאפ ,קידנעטש יװ ,זיולב ןגיוושעג ,טשימעגניירַא

 ריא טימ טָאה רע .ןטילעג טָאה ריאמ החמש .ךעלכיב יד טימ ןוא דניק

 טשינ ךיז טָאה יז .תילכת ַא ןגעוו ,ךיז רַאפ ןייג ןגעוו ןדער טוואורּפעג

 וליפַא .םיא ףיוא ןקילב עקידנטכַארַאפ טימ טקוקעג זיולב ןוא ןפורעגּפָא

 טלָאװעג סע טָאה רע ןעוו ןבעגעגסױרַא טשינ םיא יז טָאה דניק סָאד

 .טנַאה רעד ףיוא ןעמענ

 סױרַא טשינ סע םענ -- .טגָאזעג יז טָאה -- ,ןפָאלש ןייג ףרַאד'ס ---

 ,ףָאלש ןופ

 ,האנש יד ןגָאלשּפָא ,ןסעומשכרוד ךיז טלָאװעג טָאה ריאמ החמש

 םיא טָאה ןעמ .ןעלהניד ייב םיא ןגעק ףיוא טצעה רעגיווש יד סָאװ

 זַא ,ןזיװַאב טנָאקעג קידנעטש טָאה רע .ןקַאה טפראדעג טשינ לגניצ סָאד

 רעריא עטַאט רעד זַא ,קידלוש רע זיא סָאװ ,קידלוש המשנ יד טָאג זיא רע

 טלעג ןייק םיא ייב טסיזמוא טָאה רע ? ךיז טיירדרַאפ ןוא ןובשח ַא ןָא טבעל

 יענעבירשעגרעטנוא ,ןעלסקעוו טַאהעג ץלַא ףיוא טָאה רע .ןעמונעג טשינ

 .ןרעהסיוא טלָאװעג טשינ םיא טָאה יז רעבָא

 טָאה רע רָאנ יװ ,ןסירעגרעביא םיא יז טָאה -- ,ןענעייל ךימ זָאל ---

 .ןהנעטנייא ןעמונעג

 ,טניימעג טָאה רע .טשטעװקרַאפ ץרַאה םייב שזַא טָאה ןריאמ החמש

 שטָאכ .םינונחת ןטעב ,ןרעטלע יד רַאפ םיא טימ ןדער ,ןטעב םיא טעװ יז זַא

 לָאז יז ןעוו ,ךיז טיױרטעגנָא טשינ ןיילַא ,טַאהעג ארומ רַאפרעד טָאה רע

 ןוא ןרעװ ךַאװש טשינ לָאז רע ,טרעטיצעג ,ןטעב ןוא ןדער םיא ןעמענ

 רענעגייא רעד ןיא רע טָאה ,ןבעגכָאנ טשינ ףרַאד רע סָאװ ,סָאד ןבעגכָאנ

 טימ ,טפַאשביל ריא טרַאגעג טָאה רע ,ןדער םיא טימ לָאז יז ,טרַאװעג טייצ

 סָאה רעקרַאטש ץלַא ,םיא ןופ ןעוועג זיא יז רעטייוו סָאװ .רעמ גָאט ןדעי

 ,טרָאװ ַא סריא ןעגנילש טגעלפ רע ,ןשרעהַאב ;ןעגניװצַאב טלָאװעג יז רע

 עריא רעדיילק יד וליּפַא .רעריא גנוגעװַאב רעשירעבייוו רעדעי ךָאנ ןייגסיוא

 טָאה סע ןכָאנ ,גָאטײב לָאמנייא טשינ .ןדנוצעגנָא טולב ןייז םיא ןבָאה

 רעקידנגייווש ַא ריא םורַא ךיז טיירדעג ,טייקנעמונרַאפ רעצנַאג ןייז ייב ,רע

 בוטש-טסעק ןייז ןיא ןיײגנײרַא םיא טימ לָאז יז ידכ ,רעטגערעגפיוא ןַא ןוא

 יע טָאה םיצורית עשלגניי ײלרעלַא ,סמערָא ענייז ןיא ןעמענ יז לָאז רע ןוא

 םיא ךיז טָאה לּפענק ַא זַא ,לכיטיזָאנ ַא םיא טלעפ'ס זַא :טכוזעגסיוא ךיז

 ןוא בוטש-סע רעסיורג רעד ןופ ןרַאנסױרַא יז לָאז רע ידכ -- ןסירעגּפָא

 קיסיילפ ךיז טיירד יז זַא ,ןעזעג סָאה רע .בוטש רעייז ןיא יז ןגירקניירַא

 סָאה סָאד ןוא ,ןשינעּפעשטוצ עטכַארטעגוצ עשירעלגניי ענייז ןופ סױרַא

 גונעג טַאהעג טשינ טָאה רע רעבָא .ץלָאטש ןשליבסנַאמ ןייז טקירעדינרעד

 "ירפ ןייז ןיא טנוה ַא יו .ריט ןיא ּפַאלק ַא טימ בוטש ןופ ןייגוצקעװַא חוכ

 גיוצ ַא ןכלעוו ןיא ,ףיוה ןטכַאמרַאפ ַא םורַא ךיז טיירד סָאװ ,רעגַאב-סגניל

 ןייז םורַא טיירדעג רעקיאורמוא ןוא רענעריױלרַאפ ַא ךיז רע טָאה ,טגיל
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 עירעבייוו ױזַא זיא סָאװ ,רעכעלטירטוצמוא ןוא רענייש רעד ,בייוו ןגייא
 ,ביל טשינ טָאה יז ןעמעוו ,םעד ןופ טייוו ןוא טלַאק

 יז ,טונימ עדעי ,גָאט ןדעי טרַאװעגּפָא ,טרַאװעג רעבירעד טָאה רע
 ,ךיז ןעמעננָא ,ייז רַאפ ךיז ןטעב ,ןרעטלע עריא ןגעוו ןדער ןעמענ לָאז
 זיא טציא ,קיגיובמוא ,טרַאה ןייז טעװ רע זַא ,ןלַאפעגנייא םיא זיא עלייוו ַא
 לרוג רעד זיא טנעה ענייז ןיא .לדרעפ ןפיוא זיא רע ,םייצ ןייז ןעמוקעג
 טשינ יז לָאז וזיא ריאמ החמש רעװ ,ןזייו טעװ רע ןוא ,ןרעטלע עריא ןופ
 ןעגנורעדינרעד עלַא יד רַאפ ,השקשינ ,עלעגניי ַא סעּפע זיא רע זַא ,ןעניימ
 שנייז ייב ,ןלָאצּפָא טציא יז טעװ ,ריא ייב ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ
 ,ןטכַארט רע טגעלפ דלַאב ןרעטלע יד רַאפ ןטעב ןוא ןגיל יז טעװ סיפ
 ,ןעמענ יז רע טעװ טימרעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןבעגכָאנ טעװ רע זַא
 יד ןזָאלפיוא ,טייקטיירב ןייז ןזײװסױרַא זיולב ףרַאד רע .ןצנַאגניא ןעניוועג
 ּמִא טזָאל ןעמ יו ;ייז ןזָאלּפָא ,עמַאמ-עטַאט ריא טלַאה רע רעכלעוו ןיא ,טנַאה
 ןטלַאהעג לגילפ יד ייב טנַאה רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,עלעגייפ-רעמוז ַא
 יזיולב ןופ ןרָאװעג בוטש ןיא טלָאװ סָאװ ,החמש יד סנטײצַאב ןעזעג טָאה רע
 וצ ,רעד ןופ טפַאשביל עסיז יד טולב ןיא טליפעג ןיוש טָאה רע .קנַאדעג
 ,ןטייקכעלטרעצ עריא ךָאנ סיוא טייג ןוא ױזַא טרעגַאב רע ןעמעוו

 ןרעטלע יד רַאפ ץלַא יז טלָאװ ,םיא טימ טדער יז ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה יז
 טָאה יז רעבָא .טירט עריא ךָאנ סיוא טייג רע יװ ,ןעזעג טָאה יז ,טלעוּפעג
 ,קָאינכ םעד טָא טימ ןדער לָאז ,עלהניד ,יז זַא ,ךיז ייב ןלעוּפ טנָאקעג טשינ
 ןקירעדינרעד ,הצירּפ רעד רעטומ ריא רַאפ ,רעטָאפ ריא רַאפ םינונחת ןטעב
 ,ןהנעטנייא ריא טימ ןעמונעג ןבָאה עמַאמ-עטַאט זַא ןליפַא ןוא .םיא רַאפ ךיז
 ,ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ןוא טנייוװעגרעדנַאנופ זיולב ךיז יז טָאה

 -סיוא קידנעטש ןעוועג טניואוועג .ןענַאטשרַאפ טשינ סע טָאה רעטומ יד
 טָאה ,טייקכעלטרעצ רעשירעבייוו ַא טימ ,לדנח ַא טימ ןַאמ ריא ייב ןריפוצ
 -ץעטַאט ענעגייא ןעװעטַאר טשינ ליוו סָאװ ,רעטכָאט יד ןפירגַאב טשינ יז
 .עמַאמ

 דניק ַא ןופ עמַאמ ַא יוװ טשינ ,עלעדיימ ןיילק ַא יו שירַאנ טסיב --
 רימ .םיא טימ ךרוד ךיז דער ןוא ןיירַא יג --- ,טהנעטעג יז טָאה -- ןיוש
 | ..השקשינ ,ןָאטעג רעמ ריד רַאפ ןבָאה

 ,.טשינ ןָאק ךיא -- .טנייוװעג עלהניד טָאה -- ,טשינ ךימ רעטַאמ --
 ,..טנייפ םיא בָאה'כ

 ,טשימעגניירַא ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 -ַאט רַאפ ןטעב ןלזג ַא וצ ןייג טספרַאד וד זַא ,ןטכַאד ריד ךיז לָאז --
 ,.ןלזג-דלַאװ אס -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עמַאמ"עט

 רָאנ ,ןייג ךיא לעװ טסניד ַא רַאפ ,לרעּפ עניימ ,גנוריצ ןיימ ריד ַאנ --
 ,עצלָאטש ַא טרעפטנעעג עלהניד טָאה --- ,ןטעב טשינ ךיז םיא ייב
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 בילוצ יו ,םעד ןגעו ןדער ןעמונעג ריא ןבָאה ןרעטלע יד זַא ןוא
 -ליטש עקידנעטש ריא ןריולרַאפ רָאג יז טָאה ,טריניאור ךיז ייז ןבָאה ריא

 לוטש לקניוו ַא ןיא ךיז טָאה רעטָאפ רעד זַא ,ןעיירש ױזַא ןעמונעג ןוא טייק

 ,טעשטרָאקעגנייא
 בילוצ -- .ןגירשעג יז טָאה --- ! ךייא בילוצ רָאנ ,רימ בילוצ טשינ --

 ..ןשטנעמ רַאפ ךיז ןזייװַאב וצ ,יוליע ןַא ןּפַאכ וצ ץלָאטש םענעגייא רעיא
 .ןעגנואווצעג ...טיונעג ךימ טָאה ריא .טלָאװעג טשינ םיא בָאה ךיא

 -עג דניק ַא יװ ןוא רעטָאפ םוצ ,רעטומ רעד וצ ןלַאפעגוצ יז זיא דלַאב
 : ןזדלַאה ןוא ןשוק ייז ןעמונ

 ..םיא רַאפ ךיז ןקירעדינרעד טשינ יבַא ץלַא ,ןָאט ךיא לעװ ץלַא --
 ...טשינ ןָאק'כ

 ,טלטרעצעג ,טשוקעג יז ןבָאה רעטומ רעד טימ רעטָאפ רעד

 רעמ טשינ דער ,ונ -- .טקיאורַאב יז ייז ןבָאה --- ,ןיינ ,ןיינ ונ --
 ...ןופרעד

 ,טייקנביוהרעד טימ טליפעגנָא ייז טָאה רעטכָאט רעייז ןופ טייקצלָאטש יד
 ,געט ערעטיב יד ןופ טײקנלַאפעג רעייז טעלגרַאפ

 רעד ףיוא שינעּפַאלק-ץרַאה טימ טרַאװעג ,טרַאװעג טָאה ריאמ החמש
 יז רעבָא ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ םיא וצ ןעמוק טעװ יז ןעוו ,טונימ
 ןיא ןָאטעגּפָא ךיז טלָאװ טשינרָאג ךיילג ,קידנעטש יו .ןעמוקעג טשינ זיא

 ןעוועג עדמערפ ַא טלָאװ יז יװ ,ןרעטלע עריא ןוא םיא ןשיוװצ בוטש רעד
 יו םיא טָאה יז .טגנערבעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייא ןייק טימ ךיז יז טָאה
 טיהעגּפָא ,קיטיײרפ ןדעי שעװ יד קידנגייוש טגנַאלרעד זיולב לָאמ עלַא
 ןעמוקעגסיוא זיא סע יװ ,טכענ יד ןיא בייו ַא םיא ןעוועג ןוא ןסע ןייז

 ,ןיד ןטיול

 םיא טָאה ןגייוש ץלָאטש סעלהניד .,ןרָאװעג ךַאװש זיא ריאמ החמש
 ךיז רע טָאה ,רעטשרע רעד ןיײלַא ,ןליו ןטוג םענעגייא ןופ .ןטָארטעצ

 "נָא הרושב עטוג יד ריא ןוא טייז ַא ןיא סנייז בייוו סָאד ןפורקעווַא טזָאלעג
 רע זַא ,ןעניימ טשינ יז לָאז .רעווש ןטימ ןכיילגסיוא ךיז ליוװ רע זַא ,ןגָאז
 טפַאשלדנַאה שטָאכ .ןייא ריא ןדער עריא עמַאמיעטַאט יד יװ ,ןלזג ַאזַא זיא
 -ָאפ ןטימ ןעמוקוצכרוד טיירג ןגעווטסעדנופ רע זיא ,טפַאשרעדורב ןייק זיא
 ,בוטש ןיא םולש ןייז לָאזס יבַא ,ךעלעסקעוו עלַא םיא ןעקנעש ,ןריא רעט

 רעבָא ,ןָאק ןיא טלעטשעג טרָאק ערעייט ַא זיא סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע
 ,ךיז טניול סָאװ ,טרָאק ַא

 ,ןדערוצרעדנַאנופ ךיז טיירג ,ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה --- ,עלהניד ---

 ךיז ןטלַאחרַאפ ןעמוקעג ךיז וצ רע זיא קילבנגיױא םעד ןיא רעבָא

 .גנונעכערסיוא ןוא לכש ןטלַאק םעד קירוצ ןענואוועג ,טנורגּפָא ןופ גערב םייב

 -סױרַא יז טָאה ענימ רעטקילײװגנַאלעג ַא טימ .טרַאװעג טָאה עלהניד

 ךיז ןעּפעשטוצּפָא רעכיג סָאװ ידכ ,לכיב ריא ןופ גיוא ןייא טימ טקוקעג
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 ןטלַאק ַא ריא ףיוא טָאה ריאמ החמש ,ריא וצ טדער סָאװ ,ןַאמ ריא ןופ
 ,קירוצ טיירדעגסיוא ךיז ןוא ןָאטעג קילב

 טשינ בָאה ךיא זַא ,טניימעג בָאה'כ -- ,טגָאזעג רע טָאה ,טשינרָאג --

 .ענעשעק ןיא לכיט ןייק
 החמש ,םיתוטש עכלעזַא ןָאט וצ שירַאנ ױזַא ןעוועג טשינ זיא רע ,ןיינ

 ןוא ןעניוועג וצ סשּפע זיא רעווש זַא ,טסייו רע ,ריאמ החמש זיא ריאמ
 רעד ןיא גנוצ רעד ייב ןענעז טיוט רעד ןוא ןבעל סָאד .,ןרילרַאפ וצ טכייל

 ךיז טָאה ןּפַאכרַאפ ןוא ןשרעה ךָאנ ,טכַאמ ,טלעג ךָאנ קשח רעד .טנַאה
 -עג רע טָאה גילפ עקידנסענייא ןַא יו ,ןטײקכַאװש עלַא רעביא טקרַאטשעג
 -סױרַא ,עכַאװש ןוא עשירעלגניי יד ,ןעקנַאדעג עטכעלש יד ךיז ןופ ןבירט

 טשינ ,ָא ,וצ ךיז טּפעלק סָאװ ,טסימ לקיטש ַא יוװ ,ּפָאק ןופ ייז טרעדיילשעג
 ,ימ ליפוצ .סנייז טכיירגרעד טָאה רע זיב ,ןעמוקענָא םיא זיא טכייל ױזַא
 ןזָאלסױרַא גנולצולּפ ץלַא לָאז רע ,טגײלגענײרַא רע טָאה חומ ןוא טעברַא

 ןופ .ןעגנַאגרעד רע זיא ,טבערטשעג טָאה רע סָאװ ,םעד וצ .טנעה יד ןופ
 ןעמ ןעוו ,טפעשעג םעד ןופ סָאבעלַאב רעד ןרָאװעג ןיײלַא רע זיא ןָא טציא
 יב טשינ ךיז טרעטנָאלּפ רענייק ןעוו ,טנעה יד רעטנוא טשינ םענייק טָאה
 ,שזדָאל טָאטש רעקידנסקַאװ רעד ןיא ןָאטּפױא ךס ַא ןעמ ןָאק ,סיפ יד
 עטוג ,לכש ריא וצ ןבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ .טסואוועג ריאמ החמש טָאה
 רעד רַאפ ןיוש טָאה רע .טַאהעג רע טָאה סָאד ןוא .טלעג ןוא ןלַאפנייא

 עכעלטע ךָאנ ,רָאי עכעלטע ךָאנ ,ןבעגעג ךיז ףיױרַא קור ןשּפיה ַא טייצ רעצרוק
 ,סנעמיוק ןוא ןקירבַאפ וצ ,ףמַאד ֹוצ רעבירַא טעװ ןעמ ןוא ,ןטייהנגעלעג עטוג

 רעד ןיא קישַאר ןוא לענש ָאד טייג ץלַא ,ןסיוו טשינרָאג ןָאק ןעמ
 ,גנולצולּפ ןוא קידוועריר ,טָאטש

 ןגעק ןלעטש טנָאקעג טשינ ךיז טָאה טלעװ רעד ןיא ןגינעגרַאפ ןייק
 ,סנעמיוק ,ןקירבַאפ וצ ,ליצ םוצ ןייג ןופ ,ןגייטש ןופ ןגינעגרַאפ ןסיורג םעד

 | ,טכַאמ ןוא סענעריס
 -ערב ,גנוטכַארַאפ ,ןשינעדערַאב עלַא טַאהעג ןבָאה טרעוו ַא רַאפ סָאװ

 רעביא ןזיירּפש עסיורג טימ טייג סָאװ ,שטנעמ םעד ,םיא רַאפ ןקילב עקידנענ
 ףרעיױמ רעביא ןקילב עכיוה טימ טקוק סָאװ ,טָאטש רעקידנסקאוו רעד
 !ןכיור ןוא סנעמיוק

 "ונעג ןעמ טָאה סעזרעב יד ןיא ,קרעמ יד ןיא ,ןענַארָאטסער יד ןיא
 ,טירט ענייז ןגעוו רעדנואוו טימ ןלייצרעד ,ןדער םיא ןגעוו ןעמ

 ,טגָאזעג תואיבנ ןעמ טָאה -- ,ןרעה ןזָאל ךיז ךָאנ טעוו רע --
 .ןרעה טנַאקעג טשינ ןבָאה םירחוס ערעטלע
 םענעגייא ןַא ךָאנ -- .טהנעטעג ייז ןבָאה -- ,טשינ ןעמ טוט ױזַא --

 ? רשוי זיא ואוו ,רעווש
 טימ עטלַא יד וצ טגָאזעג ןשטנעמ רעשזדָאל עגנוי ןבָאה --- ! תומהב ---

 ןייק טשינ זיא'ס ,לקיטרַא ןייק טשינ שזדָאל ןיא זיא רשוי -- .גנוטכַארַאפ

 ,לוונייב
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 -ַאב סרעלקעמ ןבָאה -- ,טריטָאנ טשינ סע טרעוװו עזרעב רעד ףיוא --

 -סיב עטצעל יד ןיא ןסָאריּפַאּפ עטרעכיורעגסיוא יד ןשָאלרַאפ ןוא טקיטעטש

 .רעזעלג יד ןופ ריב ךעל

 קיצנַאוצ ןוא ץייא לטיּפַאק

 -בַאפ רעד ייב טיובעגפיוא זיא סָאװ ,עצנוה ץנייה ןופ ץַאלַאּפ םעד ןיא
 -עג עקימורַא עלַא ןופ ןטעכַאטש ענרעזייא ערעווש טימ טמױצעגּפָא ,קיר
 ,קישַאר ןוא קידלמוט ןעוועג זיא ,טניה עסיורג ייווצ טימ טכַאװַאב ןוא סעדייב
 ןוא עצנוה ןטלַא םעד ןשיװצ ןשינעסײרמורַא ןעגנַאגעגנָא רדסכ ןענעז סע
 עצנוה ךָאנ זיא ,רָאי קיצעביז-ןוא-עכעלטע ענייז ייב .רעטכעט ןוא ןיז ענייז

 ,קירבַאפ רעד ןיא ןגעלעגּפָא געט עצנאג .םַאזטעברַא ןוא טנוזעג ןעוועג
 -נײרַא ,ןרעמַאק-קַאּפ יד ןיא טקוקעגניײרַא ,ןלוטש יד ןשיווצ ןכָארקעגמורַא
 ןיא ךיז טָאה רע שטָאכ ,רעכיב עשירעטלַאהכוב יד ןיא זָאנ יד טקעטשעג
 ,לופ ןעוועג םוטעמוא ,ןברַאפ יד טריבורּפסױא ,ןענַאטשרַאפ קיניײװ ןרעפיצ
 ץלַא ןוא ןסיו טזומעג טייקיניילק רעדעי ןופ ,ןעגנורדעגניירַא םוטעמוא
 -עגנירַא םוטעמוא רע טָאה ,טײקטלַא ןופ ךעלביוט .גיוא ןפיוא ןטלַאהעג

 ןדעי ןגעוו ןגערפ טזומעג ןרָאטקעריד יד ןבָאה םיא .ןרעיוא ענייז טקעטש
 ןבָאה םיא .ןפיוק דנַאלגנע ןייק טרָאפ ןעמ סָאװ ,לוונייב ןוא לָאװ טרָאּפסנַארט

 -סיוא רעיינ רעדעי ןגעוו רענעלּפ ערעייז ןגיילרָאפ טזומעג ןרעינישזניא יד

 -ַאב טרָאטעג טשינ ןבָאה רעקימעכ יד .,ןריפנייא ףרַאד ןעמ סָאװ ,גנורעסעב
 ןבָאה רענכייצ-רעטסומ יד ,ןעז טשינ רעירפ לָאז רע סָאװ ,ברַאפ ַא ןעמיטש
 לָאז רע סָאװ ,עלעפיירטש רעדָא עלעמילב יינ ןייק ןריפנייא טנַאקעג טשינ

 -ָארּפ ןייק ןריפ טרָאטעג טשינ טָאה טַאקָאװדַא-קירבַאפ רעד ,ןסייהטוג טשינ
 טזומעג רע טָאה ץלַא .טייהלצנייא עדעי םיא טימ קידנדערמורַא טשינ ,סעצ
 רעד ןיא שינעעשעג רעקיטשינ ַא זיב עיצקַאזנַארט-ןענָאילימ ַא ןופ ,ןסיוו
 רעדָא רעגניפ ַא ןישַאמ רעד ייב ּפָא ךיז טסייר רעטעברַא ןַא ןעוו .קירבַאפ
 רעטסָארּפ ַא ןוא רעקידנסענייא ןַא ,רעכעלביוט ַא ,רעטרעטלערַאפ ַא .ןבעל'ס

 ענייז וצ רעווש ןעייגרעד ןפירגַאב ענרעדָאמ ןוא ןטייהיינ סָאװ ,וצרעד

 ןיא קירבַאפ עצנַאג יד ןטלַאהעג ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,ןרעיוא עכעלביוט

 טימ ךיילג ןעמוקעג זיא רע .עגר ןייק ףיוא יז טזָאלעגּפָא טשינ ,טנעה ענייז

 ןיא טעּפש ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ןײרַא קירבַאפ ןיא גָאטרַאפ רעטעברַא עלַא

 .ןיירַא טכַאנ רעד

 סעדעי וצ קיטכיזרעפייא ןעוועג רע זיא ,שטנעמ רעכעלביוט רעדעי יו
 .טשינ טרעהרעד רע ןוא סױרַא ןדער ענייז ןשטנעמ יד סָאװ ,טרָאװ

 טגערפעגרעביא רדסכ רע טָאה -- ?ןעכטכערבלַא ,זָאל טזיא סָאװ ---

 סָאװ ,ןױשרַאּפ םענעסָאגעצ ןקיד םעד ,טכערבלַא רָאטקעריד:טּפױה םעד ייב
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 -עווש ןייז רעטנוא ןצכערק ןלוטש ןוא סייווש ןיא ךיז רע טייגעצ קידנעטש
 ? סַאפ-ריב ,עטסצַאװש סָאװ -- .אשמ רער

 ןיא ,סיפ עטַאװעצַאלק ענייז ףיוא ךיז קידנטלַאה םיוק ,ןגיוצעגסיוא
 -ןײרַא רָאטקעריד רעקיד רעד טָאה ,ןזיוה עטלטסעקעג עטיירב-קיטלַאװעג
 רע סָאװ ,טרָאװ סעדעי סָאבעלַאב ןייז ןופ ןרעיוא עקירָאה יד ןיא ןגירשעג
 ,טדערעגסיוא ןצעמיא טימ רעירפ טָאה

 שרעדנַא שטָאכ ,טּפָארטשעג עצנוה םיא טָאה -- !ָאז טשינ יירש --
 .! ערעה ךיא -- .טרעהעג טשינ רע סָאה

 ןרעינישזניא ,רָאטקעריד-טּפיױה ןופ ,קירבַאפ רעקיזיר רעד ןיא עלַא
 יז ןיא םיא ייב ןגעלעג ןענעז רעטעברַא ,רעטסיימ ,רענכייצ ,רעקימעכ
 ,לַארענעג רעייז רַאפ רענלעז יװ ןענַאטשעג ,םיא רַאפ טַאהעג ארומ ,טנעה
 -רָאּפ רעד טימ ,םויטסָאק ןשידָאמטלַא ןזיול ַא טימ ,לסיב ַא רענעגיובעג ַא
 "רעב םענעריושעג-טרַאה ןסייוו-יינש םעד טימ ,ליומ ןיא עקלויל רענעיילעצ
 -נָא םוטעמוא ,לופ ןעוועג םוטעמוא רע זיא ,ּפָאק-ץיּפש ןפיוא רָאה עלעטש
 ,עקלויל ןייז וצ טצונַאב טָאה רע סָאװ ,קַאבַאט ןטסָארּפ םעד טרעכיורעג
 יד טקידײלַאב רע טָאה האנה רעשיקַאטסָארּפ ַא טימ .ןגיּפשעגנָא םוטעמוא
 ןרָאטקעריד ,רעקימעכ ,ןרעינישזניא עלַא יד ,ענייז ןשטנעמ עטעדליבעג
 ףיוא ךיז טצעזעגקעװַא ,"וד, טגָאזעג רע טָאה ,ןטסטלע םעד וליּפַא ,ןדעי
 -ױַאפ יז ןעוו ,עקלויל ענעײלעצרָאּפ יד ןדניצנָא ךיז ןסייהעג ,לוטש סמענעי
 .סיפ סנטייוצ םעד ייב טרַאה ,דרע רעד ףיוא ןגיּפשעגנָא ןוא ,ךיז טשעל
 ןופ געט יד זַא ,טליפעג טָאה רע רעמ סָאװ ןרָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ
 רעד ןיא טשרעהעג רע טָאה רעמ ץלַא ,רעקינייװ ןרעו טּפַאשרעה ןייז
 -עג טשינ ןעוועג רע זיא רעטרַאּפשעגניײא ץלַא ,רענייז קירבַאפ רעסיורג
 ,טריפעגסיוא ץלַא רע טָאה קירבַאפ רעד ןיא .ןבעגכָאנ ךַאז םוש ןייק טלָאװ
 -נָא רדסכ ןענעז סע ןוא ,ןלעטשוצנגעקַא טגַאװעג טשינ םיא ךיז טָאה רענייק
 ,ץַאלַאּפ ןטמױצעגּפָא םעד ןיא ןעיירעלמוט ןוא ןדלַאװעג ,ןעיירשעג ןעגנַאגעג

 ןדירפוצ ןעוועג טשינ רעטכעט ןוא ןיז סעצנוה ןענעז גנַאל ןופ ןיוש
 ץנַאג ַא ,טיירגעג השורי עסיורג ַא יז טָאה רע ,תמא .ןרעייז רעטָאפ ןופ
 רע טָאה טימרעד ןעמַאװצ רעבָא ,ןפַאשעג ןוא טעברַאעג ייז רַאפ ןבעל
 זיא סָאװ ,ןרעװ ןריובעג םייב ךיילג השורי ַא ,ןבעגעג השורי רעדנַא ןַא יז
 רעד ןעוועג זיא סָאד -- ןרעװ וצ רוטּפ ריא ןופ טשינרָאג ,טסַאל ַא ןעוועג
 טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,ןעמָאנ רערעטסָארּפ-ךָאנ רעד ןוא ןעזסיוא רעטסָארּפ
 יו ןיז יד ,ענייז רעדניק יד ,טייקכייר ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןבעגעגרעביא
 עקידרעסַאװ טימ ,עדנָאלב-לעה .רעטכעט יד עקַאט רעמ ךָאנ ,רעטכעט יד
 ןיא ,ענייז רעטכעט יד ,ייז ןבָאה ,רעזענ ענעסיררַאפ עטסָארּפ ןוא ןגיוא
 טשינרַאג ,ןעיורפ-סקלָאפ עטסָארּפ יװ ןעזעגסיוא ,ןטעמַאס ןוא סנדייז עלַא
 -רָאג .קירבַאפ סרעטָאפ ןיא ןטעברַא סָאװ ,סנירעבעוו ליפ יד ןופ שרעדנַא
 ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,השורי רעד ןופ ןשַאװּפָא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה טשינ
 ,רעטכָאט-ןרעוּפ רעד ,ןעמַאמ רעד ןוא ,רעבעװטנַאה ןשיסקַאז םעד ,ןטַאט ןופ
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 ףיז ןשיװצ ךָאנ יז ןדער ,ןצַאלַאּפ ןיא ןוא טייקכייר ןיא ,טציא וליפַא סָאװ

 ףעמענ עשרעיוּפ ענעגיוצרַאפ עטלַא יד טימ ךיז ןפור ןוא שטיידסקלָאפ

 ןוֿפ ןכָאנק עכיוה יד ןיא ,זָאנ-לפָאטרַאק רעד ןיא ןגעלעג זיא עשיצנוה סָאד

 טָאװ ,רענייצ עטיור וצ יד ןיא ,ליומ ןופ טיגש ןשירעױוּפ ןיא ,ןקַאבניק יד

 עטכידעג יד ןיא טּפיוהרעביא ןוא ,ןּפיל עטנפעעג-בלַאה יד ןופ סױרַא ןקוק

 ,טנעה ןוא זדלַאה ,םינּפ םעד רעביא ךיז ןעילבעצ סָאװ ,ךעלעקנירּפשירעמוז

 ןיז יד ןעזעגסיוא ןבָאה רעסעב טשינ .רעבייוו:קירבַאפ ליפ ייב יו טקנוּפ

 טשינרָאג ןעמָאנ רעד טעשטסַאלעג טָאה ןעזסיוא ןופ ךָאנ רעמ .סעצנוה

 ,ןעמָאנ ןטסָארּפ ןקיזָאד םעד ןיא ןגעלעג זיא סעשיטייל

 טָאה רע ,ןעגנולקעג ןייש רעייז עצנוה ןעמָאנ רעד טָאה שזדָאל ןיא
 -ַאב טָאה עצנוה ,ןלוטיט ןייק ,טפרַאדעג טשינ ןעגנוצוּפרַאפ ןייק רעמ

 יו ,טפרַאדעג טשינ לוטיט ןייק רעמ טָאה עצנוה .טכַאמ ,ןענָאילימ --- טייט

 יד יװ ןיז יד ,רעדניק סעצנוה רעבָא .גינעק ַא ןופ ןעמָאנ רעד רעגייטש ַא

 ,ךיור ןופ טָאטש יד ,שזדָאל .שודָאל ןיא ןסעזעג ןטלעז ןענעז ,רעטכעט

 רעקינייוו ,טַאהעג טשינ טרעוו ןייק ייז רַאפ טָאה ,לוונייב ןוא לָאװ ,סנעמיוק

 ןעמ ואוו ,טָאטש רעד ןיא ,ץַאלַאּפ סרעטָאפ ןיא ןסעזעג ייז ןענעז ץלַא ןופ

 עלעגעוו ןוא דרעפ טימ זיא רע יוװ ,ןרעייז רעטָאפ םעד טקנעדעג ךָאנ טָאה

 -שטייד ןיא ,דנַאלסיױא ןיא ןסעזעג ייז ןענעז סנטסרעמ .ןעמוקעג ןסקַאז ןופ

 טימ ןעמַאזצ רעטיג עשיטַארקָאטסירַא עטלַא ךיז רַאפ ןבָאה ייז ואוו ,דנַאל

 עכייר יד ןיא ןענַאטשעגניײא ייז ןענעז סנטסרעמ .טפױקעגּפָא ןעיַאקָאל יד

 ןעמָאנ רעד ואוו ,םיסחוימ ןוא עקילעדַא ןשיװצ ןבולק ןיא ןעמוקעג ,ןלעטָאה

 ,לָאמ סעדעי ןעוועג זיא ערקירּפ רעייז .ןעגנולקעג ךַאפנייא רעייז טָאה

 רעדָא לעטָאה ַא ןיא ןבעגנָא טפרַאדעג ןעמָאנ ןטסָארּפ םעד טָאה ןעמ ןעוו

 ,טנָאפ רעטיול ןשיוװצ ,טפַאשלעזעג רענעביוהעג ַא ןיא ךיז ןלעטשוצרָאפ

 ןעועג טשינ ןענעז ייז ןוא ןטשריפ ןוא ןפַארג ,ןענָארַאב ,ספַארגקרַאמ

 -םיײהַא ןענעז ייז רָאנ יו .השורי סרעטָאפ ןופ ,רעדניק סעצנוה ,ןדירפוצ

 טשינ ןבָאה ייז ,ןטלַא ןטימ ןסירעגמורַא ךיז ייז ןבָאה ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעג

 עשירעבעוו ענייז ,עקלויל יד ןעקּפיּפ ןייז ,ךַארּפש ןייז ןגָארטרַאפ טנַאקעג

 טימ ןשטַאּפ ןייז ,ּפָאק ץיּפש ןפיוא רָאה עלעטשרעב טרַאה ןייז ,ןקורדסיוא

 -רעד טָאה סָאװ ,גנוריפפיוא עשיקַאטסָארּפ עצנַאג ןייז ,ןסע םייב ןּפיל יד

 הביבס יד טַאהעג טנייפ ייז ןבָאה ױזַא טקנוּפ .רעבעוו ןקילָאמַא ןָא טנָאמ

 .ענייז

 עכייר טימ ענייז רעטכעט יד ןכַאמ הנותח טלָאװעג טָאה רעטָאפ רעד

 רָאג ,סנדנ עסיוױרג ןבעג טלָאװעג טָאה רע .ןיז-ןטנַאקירבַאפ רעשזדָאל

 יד טָאה סָאװ ,סעּפע ןגירק טלעג ןרַאפ טלָאװעג טָאה רע רעבָא ,עסיורג

 בייל טימ טקעטשעג ,רעטלַא רעד ,ןַאמסטפעשעג ַא ןעוועג זיא רע .טרעוו
 ,ןגעמרַאפ םעד ןיא ,טיובעגסיוא טָאה רע סָאװ ,קירבַאפ רעד ןיא ןבעל ןוא

 רע .טכַאמעג טנעה עקירָאה עשירעבעוו עליוה ייווצ יד טימ טָאה רע סָאװ

 טשינ ריּפַאּפ ןפיוא ןובשח ןייק ץלַא ךָאנ טָאה רע שטָאכ ,טסואוועג טָאה
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 ףרַאד טפעשעג ַא זַא ,טלעג וצ ןייג ףרַאד טלעג זַא ,ןלעטשנעמַאזוצ טנָאקעג
 יד ןרעסערגרַאפ ןזָאל טשינ ,סנַאלַאב םעד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה קידנעטש
 יו ,ןבעג וצ סנדנ עסיורג טיירג ןעוועג זיא רע .הסנכה רעד ןופ האצוה
 טלעג טלָאװעג ךיוא טָאה רע רעבָא ,רעטכעט טָאה ןעמ ןעוו ,ךיז טריפ סע
 טָאה וצרעד .ןעמעננייא ךיוא רָאנ ,ןבעגסױרַא זיולב טשינ ; דצ ןטייווצ ןופ

 עשיטנַאקירבַאפ ,ןײרַא זיוה ןייז ןיא ךַאפ ןופ ןשטנעמ ןעיצניײרַא טלָאװעג רע
 טיוט ןכָאנ ןואלרעביא ןענָאק לָאז ןעמ ןעמעוו ,ןפלעה ןענָאק ןלָאז סָאװ ,ןיז

 ןלעװ ןטפעשעג יד זַא ,ןסיועג קיאור ַא טימ ןברַאטש ןוא קירבַאּפ יד
 ,סעיצַאניבמָאק עשירחוס ערעדנַא טַאהעג ךיוא טָאה רע .טריפעג טוג ןרעוו
 ןטלַאה ןעמַאזוצ ןלָאז סָאװ ,סעמריפ עסיורג ןקיניײארַאפ טלָאװעג טָאה רע

 ףיוא ןרעקָאל סָאװ ,עיינ עלַא ךיז ןלעטשוצנגעק ידכ ,טנעה יד ןיא שזדָאל
 ,טָאטש רעד

 טשינ ןבָאה יײז ןרעה טלָאװעג טשינ ןבָאה ענייז רעטכעט יד רעבָא
 ןענעז ייז סָאװ ,טָאג ןעקנַאד .לבעּפ ןיא רעדיוו ןכירקוצניירַא העדב טַאהעג
 ַא ףיוא ןעמָאנ ןקידנריטימָארּפמָאק םעד ןטייבסיוא ןענָאק ייז ןוא רעטכעט
 טשינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןקילעדַא ןוא ןקידנעגנילק-ליואוו ַא ףיוא ,ןשיטייל

 יא ןגָאזסױרַא רָאנ ,טציא זיב יװ ,זָאנ רעד רעטנוא לענש ןעפנָאפרעטנוא
 עג רעסעב ןבָאה ייז ,קידנעגנילק ןוא ךעלטייד ,עדריוו ןוא ץלָאטש טימ

 רעד .רוטקַאפונַאמ רעשזדָאל רעד ןיא ןביילב רעדייא ,ןציזרַאפ טלָאװ
 -לַאב ןוא שטייד ןשיקַאטסָארּפ ןייז ןיא טעװעדלַאװגעג ,ןגירשעג טָאה רעטלַא

 ןרעייט ןיא טנַאה רעקירָאה רעטעברַאעגסיוא רעד טימ טּפַאלקעג שעכָאלעמ
 ןבָאה רעטכעט יד רעבָא ,ןפיוק טשינ רעייג-קידייל ןייק טעװ רע זַא ,שיט
 -עמָאק ןרעוװו ,רעטַאעט ןיא ןפיױלטנַא וצ טָארדעג ,סעקירעטסיה טכַאמעג
 בייוו סָאד ךיז טָאה וצרעד .ןענשקע ךיז טעװ רעטָאפ רעד ביוא ,סעקטנַאיד
 עטלַא יד ןיא יו ,םיא רַאפ ךיז טנייועגרעדנַאנופ ,טשימעגניײרַא סנייז
 ,ןלַאדנַאקס ןכַאמ ןיא ןעקנירטנָא ליפוצ ךיז קיטנוז טגעלפ רע ןעוו ,ןטייצ

 "עג ןוא טגָאלקעג םיא רַאפ יז טָאה -- ,ןעכצנייה ,ךיד עטיב ךיא ---
 יד רַאפ סע וט -- ,ץירּפ ַא רַאפ עטרעיוּפ ַא יו ,סיפ יד וצ םיא ןלַאפ
 ...סלעדעמ

 רעשיכָאלעמלַאב רעקירָאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא רעטלַא רעד טָאה
 עדעי רעטייווצ רעד ךָאנ ענייא ןבָאה רעטכעט עדייב .ןבעגעגכָאנ ןוא טנַאה
 טכַארבעג ןָארַאב ריא טָאה ,עזלע ,ערעטלע יד .טריפעגניירַא ןָארַאב ריא
 -סיוא ןוא ןסיררַאפ ,רענעזָאלבעגנָא ,רעזייב א רע זיא ןעוועג ,דנַאלסיוא ןופ
 -- ןעוועג ןעמָאנ ןייז זיא סיורג ױזַא ,ןעוועג זיא רע סיורג יװ ,ןגיוצעג
 ןייז ןופ רעסערג ךָאנ .וָאללעדיײה-לעדייה ןָאפ גנַאגפלָאװ דַארנָאק ןָארַאב

 .ןייז ןיא ךיז ףיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תובוח ענייז ןעוועג ןענעז ןעמָאנ
 ןטשרע ןיא דלַאב .ןיוש ץענערג רעשיסור רעד ייב טרַאה ,טוג ןשיסיירּפ
 ןוא טנוה-דגַאי ,רעניד ןייז טימ ןעמַאזוצ שזדָאל ןייק זיא רע רָאנ יװ ,גָאט

 ,רעגנַאל ןייז טימ ןעיירד ןעמונעג ךיילג רע טָאה ,ןעמוקעג סקיב-רעגעי
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 ײס ,"טסענ"ןענייווש ןשידיי-שינלָאּפ ןעד , ,טָאטש רעד ףיוא ייס זָאנ רערַאד

 ןוא רעווש ףיוא ייס ,ברַאפ ןוא ךיור טימ טקניטש סָאװ ,קירבַאפ רעד ףיוא

 -טקלָאפ ןטפַאהלקע רעייז ןופ ןענױאװעגּפָא טשינ ךיז ןענָאק סָאװ ,רעגיווש

 ,ןָאגרַאשז

 -- ! ןביילב טשינ גָאט ןקיצנייא ןייק ןטסַאקטסימ םעד ןיא לעװ ךיא --

 .טגָאזעג סעכ טימ רע טָאה

 ןטצעל ןזיב טלָאצעגסיױא ןדנ ןסיורג םעד םיא טָאה עצנוה רעטלַא רעד

 "עג ךיז לענש רעייז טָאה םעדייא רענעגיוצעגסיוא רעכיוה רעד .,ןשָארג

 ןיא ןָאטעג שוק ַא רירַאב ןטכייל ַא טימ םיוק ,רעגיווש ןוא רעווש טימ טנגעז

 ןפָאלטנַא בייוו ןוא רעניד ,טניה ענייז טימ ןעמַאזוצ ןוא טנַאה סרעגיווש רעד

 ןטפעשעג ענייק םענייז רעטָאפ-רעגיוש םעד טימ טָאה רע .טוג ןייז וצ

 זיולב .ןבירשעגוצ טשינ ווירב סבייוו ןייז וצ סורג ןייק ,רעמ טַאהעג טשינ

 ,ןלָאצ וצ טַאהעג טשינ ןוא תובוח עײנ טכַאמעג רעדיוװ טָאה רע ןעוו ,רָאנ

 א עצנוה ןטלַא םוצ ןבירשעגנָא ברעה ַא טימ ווירב ַא םענייז ףיוא רע טָאה

 טימ ףיורעד ךיז רע טָאה ןבירשעגרעטנוא ןוא ,טלעג שירפ ךָאנ גנורעדָאפ

 .ןעמָאנ ןשיטַארקָאטסירַא ןגנַאל ןייז

 ,םעדיא רעד טָאה ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה עצנוה רעטלַא רעד

 זיב ,בוטש ןופ קעװַא ,ךיז ןזגורב ,סנייז בייוו סָאד ןסע ןעמונעג ,ןָארַאב רעד

 םעד טימ רעניד ַא ןעמענטימ ,סעזילַאװ עלַא ןקַאּפניא טזומעג טָאה יז

 םייב ןטעבוצסיוא ידכ ,שזדָאל ןייק ךיז ןזָאל ןוא עיערוויל רעד ףיוא ברעה

 ןשיטַארקָאטסירַא ןסיורג ַאזַא ריא טָאה סָאװ ,ןַאמ ריא רַאפ טלעג שירפ ןטלַא

 ,טקנעשעג ןעמָאנ

 "עג ןַאמ ןזייב ַאזַא טשינ ןיוש טָאה ,ַאדורטרעג ,רעטכָאט עטייווצ יד

 טימ גנוי ַא ,ריציּפָא ןשיטלַאב ןגנוי ַא טכוזעגסיוא ךיז טָאה יז ,ןעמונ

 ןָארַאב --- ןגָארטעג ןעמָאנ םענייש ַא רעייז טָאה סָאװ ,סעצנָאװ עשירַאזוה

 גרוברעטעּפ ןיא עידרַאװג רעכעלרעזייק רעד ןיא ןוא -- עבוַאט ןָאפ ָאטָא

 טלגנירעגמורַא ךיז רע טָאה ,טַאהעג הנותח טָאה רע יו ךיילג רעבָא ,טנידעג

 יא ןטרָאק ןיא טליּפשרַאפ ,טלעג טימ ןפרָאװעג ,סעקַאילוה הרבח ַא טימ

 ןענַאטשעגרָאפ םיא זיא טשינ ביוא לייוו ,ןעמוס עיינ טרעדָאפעג לָאמ עלַא

 ,ּפָאק ןיא ליוק ַא ךיז ןבעג ןוא ײמרַא רעד ןופ ןעילפוצסורַא

 םייב ןסעזעגּפָא טציא רעטסעווש ייווצ יד ןענעז זייוולדיימ יו רעמ

 -ַארקָאטסירַא עיינ יד טימ שזדָאל ןיא ןזָאלבעג רעייז ךיז ןבָאה ייז .רעטָאפ

 .ןרעקרַאפ טלָאװעג טשינ םענייק טימ ,ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןלוטיט עשיט

 "עג ןבָאה ייז סָאװ ,רעטלעג יד בילוצ ןרָאי יד רעטָאפ םעד ןעגנַאגרעד ןוא

 ףענַאמ ערעייז וצ ןריפמייהַא טפרַאד

 -- ,ךעלדיימ ןייק רעמ טשינ ןענעז רימ זַא ,רעטָאפ ,טשינ סעגרַאפ ---

 יייןָאפ סניסענָארַאב יד ןענעז רימ --- ,טנַאה רעקירָאה רעשעכָאלעמלַאב

 ןייז טימ שיט ןיא ןּפַאלק ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,טנרעלעג םיא ייז ןבָאה
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 ,ןָארַאב ַא ןרעװ יו שרעדנַא טשינ לָאז רע ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד םיא ןוא רעטָאפ םעד ףיוא ךיז טצעזעגנָא ,ןַאהָאי ןוא ךירדירפ ,םלעהליוו ,ירד עלַא ןיז סעצנוה ןבָאה ,קיצניװ ךָאנ ןעוועג סָאד זיא רעמָאט
 עסיורג ייב זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג רָאטַאנרעבוג רעװָאקָארטעיּפ רעקיטציא רעד טָאה ,עננַא עקיליײה ַא טלעוּפעגסױא עבטמ רעשּפיה ַא רַאפ עצנוה ןטלַא םעד רַאפ טָאה רָאטַאנרעבוג רעװָאקָארטעיּפ רעקידרעירפ רעד יוװ טקנוּפ

 ןעגנודניברַאפ עקירעהעג יד ןפינקנָא ,תואצוה ןכַאמ ,גרוברעטעּפ ןייק לָאמ עכעלטע ןרָאפ ןעמ ףרַאד וצרעד רעבָא ,דנַאל ןיא עירטסודניא-רעבעוו יד ןעיובסיוא ןייז טימ דנַאלרעטָאפ םעד טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,ןטסנידרַאפ עסיורג יד רַאפ ,לוטיט םעד ,טנידרַאפ םיא טָאה רע .ןָארַאב לוטיט םעד ןטלַא םעד רַאפ ןלעוּפסױא טנָאקעג גרוברעטעּפ ןיא ןעמ טלָאװ ןעגנואימַאב
 ,טּפַאכעגנָא םעד ןָא ךיז ןבָאה ןיז סעצנוה ןוא

 -עג םוטעמוא יז ןבָאה רעטלעג סנטַאט םעד טימ ,רעבייוו ןוא ןטרָאק ,טניה ,דרעפ ןיא טקעטשעג ןבָאה ייז ,ןפָאטש עשימעכ ןוא ןענישַאמ ,ןרעפיצ ןופ ןעמונרַאפ טשינרָאג ןבָאה ּפעק עקיטולב-לופ עדנָאלב ערעייז ,ןענרעל טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ןיז יד רעבָא ,עימעכ ,עירטסודניא-בעוו עטסנרעד -ָאמ יד ןרידוטש ,עימעדַאקַא-סלדנַאה רעד ןיא ןענרעל דנַאלשטייד ןייק טקישעג ייז טָאה רעטָאפ רעד .ןשטנעמ ןוא ןטפעשעג עריא טימ שזדָאל טַאה עג טנייפ רעדירב יירד יד ךיוא ןבָאה ,רעטסעוװש ערעייז יו טקנופ
 ךיז טפרַאדעג ןבָאה ייז .ןלוטיט ןוא ןעמענ ערעדנַא ךיז ןפיוק ,רעטסעווש ערעייז יװ ,טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,רענעמ ןעוועג ייז ןענייז וצרעד ,ערעייז םירבח עטלוטיטַאב יד ןשיװצ ןעזעגסיוא םערָא רעייז טָאה רעכלעוו ,ןעמָאנ רעשעכָאלעמלַאב רעטסָארּפ ןייז טײלגַאב ייז טָאה ,רעטלעג סרעט -ָאפ ןטימ ןעמַאזוצ רעבָא ,רעצעלּפ עטסערג יד ןיא ,ןעגנירדניירַא טנָאק
 .ןָארַאב ַא ןרעװ לָאז רע ,םיא טקינײּפעג ,ןבעגעג טשינ החונמ ןייק רעטָאפ םעד ןבָאה ייז ןוא .ןירַא טיוט ןזיב השורי רעייז טימ ןגָארט

 ,ןלַאטש ענעגייא ןטלַאהסיוא ,ןגעיעג"דרעפ יד ,טפרַאדעג ךס ַא רעייז ןבָאה ייז .געוו ןיא ןענַאטשעג רעטלע עכיוה סרעטָאפ םעד יז זיא טייז ןייא ןופ
 עמערָא ןבעג טפרַאדעג ןבָאה ייז סָאװ ,תואוולה יד ,רעבייוו ,רעלעב ,ןטרָאק
 ןבָאה ,טפַאשטניירפ רעייז ייז טימ ןטלַאהנָא ןלָאז ייז ידכ ,ןטַארקָאטסירַא
 לָאמ עלַא ןקעד טלָאװעג טשינ טָאה רעטָאפ רעד ,טרעדָאפעג טלעג ךס ַא
 טפירשרעטנוא ןייז ןָא זַא ,עסַאק ןיא טגָאזעגנָא רע טָאה ךיוא ,תואצוה יד
 טָאה סע ,תמא .טלעג ןייק ןבעגסױרַא טשינ רעדניק יד ןופ םענייק ןעמ לָאז
 טימ טָארדעג ןבָאה ייז םערָאװ ,ןטלַא םעד ,ןפלָאהעג לָאמ עלַא טשינ םיא
 -גוא ןענַאטשעג ןוא ןבולק יד ןיא ןליּפשרַאפ ןגעלפ ייז ןעוו ,דרָאמטסבלעז
 ןיא טכיל ךיוא רעבָא .תובוח-ןרע ןייק ןלָאצ וצ טשינ רַאפעג רעד רעט
 ןרעהסיוא ,ןעלמוט ,ןעיירש טזומעג ןעמ טָאה גונעג ,ןעמוקעגנָא טשינ סע
 ןדערנָא ךיז טזומעג ןעמ טָאה גונעג .שיט ןיא ןּפַאלק ,ןטלאוועג סנטלַא םעד
 יד ןעמענסױרַא לָאז רע ,ןטלַא םייב טלעוּפעג טָאה יז זיב ,רעטומ רעד ייב
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 .טעצנוה ןיז ענעסקאוורעד יד ,טקעמשעג טשינ רעייז ייז טָאה סָאד .עבטמ
 יז ןוא גיוא ןַא ןכַאמוצ לָאז רעטָאפ רעד ,טונימ יד טקוקעגסיוא ןיוש ןבָאה יז
 סָאד סָאװ ,ןָאט ןוא קירבַאפ רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד ןרעו ןיילַא ןלָאז
 ,טסולג ץרַאה

 -עג ייז ןבָאה -- ןבעל וצ גנַאל ךָאנ טקנעד רעסייש רעטלַא רעד --
 יו ,טשינרָאג םיא טמענ טייהקנַארק ןייק יו ,קידנעעז ,ןרָאצ טימ טדער
 ,רעטרַאה ןוא רעשירעשרעה ץלַא רע טרעװ גָאט ןדעי טימ

 יי! םערָאװ .טקיאורמואַאב רעטלע ןייז ייז טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ
 ַא ךיוא רָאנ ,ןענָאילימ יד זיולב טשינ םיא ךָאנ ןענעשריּפָא טלָאװעג ןבָאה
 ןענָאק ךיז לָאז ןעמ ןכלעװ טימ ,ןָארַאב ןקידנעגנילק ַא ,לוטיט ןדובכב
 ןכיירגרעד וצ לוטיט ַאזַא רעווש ןייז טעװ ןײלַא .ןשטנעמ ןשיװצ ןזייוו
 סָאד ,ייז ןופ רענייא זיולב ,ןגירק רעדירב עלַא טשינ סע ןלעװ ,סנקירעביא
 ןָא ,טכייל ,רעטָאפ ןכָאנ לוטיט םעד טיירג ןעמענוצרעביא ןעוועג טלָאװ עטסעב
 ןעוועג ןיוש זיא ץלַא .ןביילב םיא ךָאנ טעװ סָאװ ,ץלַא יװ ,גנוגנערטשנָא
 טָאה סָאד רעבָא ,רָאטַאנרעבוג רעװָאקָארטעיּפ ןטימ טדערעגּפָא ,טיירגעגוצ
 ףיז טָאה עצנוה רעטלַא רעד ןוא ,ךס ַא רָאג ,ןטסָאק טלעג ךס ַא טפרַאדעג
 .ןרטּפ טלָאװעג טשינ הטורּפ ןייק ףיורעד ןוא טרַאּפשעגנײא

 ןשיקַאטסָארּפ ןייז ןיא טגָאזעג רע טָאה -- ,ףוארעד עסייש ךיא ---

 ןיימ זיא ,ןבעג טשינ ףיורעד ךיא לעװ גינעפ םענעכָארבעצ ןייק --- ,שטייד
 .עצנוה טשינ ןעמָאנ

 ךיז רע טָאה ,טלעג טימ ןגעמרַאפ ַא ןבעגוצקעוַא ,ןדָאש םעד רעסיוא
 רעזיולב ןייז טשינ טגינעג ענייז רעדניק יד סָאװ ,ןפָארטעג טליפעג ךָאנ
 ץלָאטש רעייז ןעוועג זיא רע .וצרעד לוטיט ַא ןליוו ייז רָאנ ,עצנוה ןעמָאנ
 ןעמָאנ רעד טרעוװ רעסָאװ ,טסואוועג טוג טָאה רֶע ,עצנוה ןעמָאנ ןייז טימ
 רָאנ טשינ ,טלעװ רעד רָאג ףיוא ןטנַאקירבַאפ ןשיוצ ןוא שזדָאל ןיא טָאה
 ןוא ימ גונעג ,דנַאלגנע ןיא ןוא דנַאלשטיײיד ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןיא
 ,טכַאמעג סיורג ױזַא ןעמָאנ םעד טָאה רע זיב טגײלעגנײרַא רע טָאה טעברַא
 ענייז ןופ גנואיצַאב עשיטָאּפש יד טיוה ןייז ףיוא טליפעג רע טָאה וצרעד
 טשינ טרָאװ ןייק טכער ןליפַא םיא טימ ןליוו סָאװ ,ןענָארַאב יד ,סמעדייא
 ,רענייז טייקכייר רעצנַאג רעד ייב ,טלעג םיא ייב ןּפעלש רעסיוא ,ןדערסיוא
 םיסחוימ טנייפ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעטסָארּפ רעקילָאמַא רעד ןבילברַאפ רע זיא
 רע .ןליפ טזָאלעג ייז סע רע טָאה ,טנַאקעג טָאה רע טייוו יו .עטעדליבעג ןוא
 ,בָארג טלדנַאהַאב רעקימעכ ןוא ןרעינישזניא ,ןרָאטקעריד ענייז עלַא עקַאט טָאה
 -עג ,ןדערוצנגעקטנַא טגַאװעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ,ןטלַאהעג ייז לקירטש ןפיוא
 רע זיא ױזַא טקנופ .סעּפַאל עטשרעטניה יד ףיוא טניה יוװ ,םיא רַאפ ןענַאטש
 טפרַאדעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןטשריפ ןוא ןפַארג עשילױוּפ יד טימ ןעגנַאגַאב ךיז
 טלָאװעג טשינ שילוּפ טרָאװ ןייק ייז טימ טָאה רע .הבוט ןייז וצ ןעמוקנָא

 ,סיעכהל"יוצ ףיוא ,וצרעד שטייד-סקלָאפ ךָאנ ןוא ,שטייד זיולב ,ןדערסיוא
 רעמ ףרַאד סָאװ ,ןייש ןוא סיורג גונעג ןעוועג עצנוה ןעמָאנ רעד זיא םיא רַאפ
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 ןליוו ענייז ןיז יד סָאװ ,טכָאקעגפיוא טָאה םיא ןוא ,ןלוטיט ןייק טשינרָאג
 .טיוט ןכָאנ ןענשרי וצ םיא ידכ ,קילרַאי ַא ןעגנעהנָא םיא

 יז בוא זַא ,טסואוועג טוג ןבָאה ייז ,טעוװעטנובעג ךיז ןבָאה ןיז יד
 -ידנטסַאלַאב רעד טימ ןביילב ןיוש ייז ןלעוו ,טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד ןלעוו
 עטלַא עקיזָאד יד ייב ןסיוו טשינרָאג ןָאק ןעמ .ןײרַא טיוט ןזיב השורי רעק
 ,טשינ ייז ןרעוו לַאפוצ ןטסדנימ םעד ייב ןוא ,ןבעל ןוא ייז ןבעל טָא .טייל

 ןטלַא םעד טָאה סָאד רעבָא ,טמוק סָאװ ,לייט רעייז ןרעדָאפ ןעמונעג ןבָאה יז
 ,טגערעגפיוא רעמ ךָאנ

 ריא טעװ טיוט ןיימ ךָאנ -- ,ןגירשעג רע טָאה -- ,טיוט ןיימ ךָאנ ---
 !עצנוה ץנייה ,ךיא ,סָאבעלַאב ךיא ןיב ,בעל ךיא גנַאל יו .ןעװעטַאבעלַאב

 ךיז טָאה רע ,ןכַאז עקידהנושמ ןָאט ןעמונעג וליפַא רע טָאה סעכ רַאפ
 םיא ןבָאה רעטכעט יד יװ ,קָאר םענדַארַאּפ םעד ןָא שיט םייב טצעזעגקעווַא
 יד טגָאנעגּפָא טָאה רע .ןזיוה ןוא דמעה עזיולב יד ןיא רָאנ ,טנרעלעגסיוא
 ןגיּפשעג טָאה רע .ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא יו ,טיטעּפַא טימ ןוא ךיוה רענייב
 ןיא ןײרַא וליּפַא ןוא שטייד ןטסָארּפ עמַאס םעד טדערעג ,רעכיּפעט יד ףיוא
 טלעטשעג ןוא רעבעוו עטלַא לשיט ַא וצ ךיז טצעזעגוצ ,קנעש-ריב ןיא טנוװָא
 ,ריב ייז

 יז ןַא ,קערש ןופ ןרָאװעג טרַאטשרַאפ ױזַא ןענעז רעבעוו עטלַא יד
 ,רעליימ עזָאלנייצ ערעייז ןופ ןעגנערבסיורַא *טיזָארּפ, ןייק טנָאקעג טשינ ןבָאה
 ןיא טזָאלעגרעביא רַאפרעד ייז טָאה עצנוה .ןרָאװעג טמוטשרַאפ ןענעז ייז
 "עג ןוא טשַארעג טָאה ץַאלַאּפ ןיא ןוא ,ךיז וצ קעװַא זיא ןוא ןעקנירט ןטימ
 ,טרעדור

 ,ןלַאז עקיזיר יד רעביא טלודעצ ןעגנַאגעגמורַא זיא עכעצנוה עטלַא יד
 ןענילעבָאג עסיורג טימ ענעגנַאהַאב ןוא לבעמ ערעווש טימ עטלעטשעגנָא

 ארומ ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,סָאד .רענרעה-ןשריה עטרעטנָאלּפרַאפ ןוא
 ,עטסָארּפ ַא .רעטומ רעד וצ טזָאלעגסיוא ייז ןבָאה ,ןטלַא םוצ ןזָאלוצסיױא טַאהעג
 -ָאג ,לבעמ ןרעייט ,טייקכייר רעטכירעגמוא ןופ ענעקָארשרעד ַא ,עכַאפנייא ןַא
 -נסיוו טשינ ,ךָאנ עטרעיוּפ ַא ,עטקישעגמוא ןַא ,רעדליב עקיזיר ןוא ןענילעב
 עדמערפ יד רַאפ ענעריױלרַאפ ַא ,ןעײקָאל ןוא ןטסניד טימ ןייגוצמוא יו קיד
 רַאפ ענעקָארשרעד ַא ,ךַארּפש רעייז טשינ וליפַא טייטשרַאפ יז סָאװ ,ןשטנעמ
 -גייק ריא וצ ןדער עכלעוו ,ןיז ןוא רעטכעט ענעגייא יד ןופ טיײקלדַא רעד
 ןוא דמערפ רעייז טליפעג ךיז יז טָאה ,סױרַא טשינ טרָאװ טוג ןייק לָאמ
 ןייק ייב ךיז טָאה יז ןכלעוו וצ ,ןריא ץַאלַאּפ ןסיורג םעד ןיא ךעלקילגמוא
 זיא יז ןעוו ,טייצ רעד ךָאנ טקנעבעג טָאה יז .ןעניואוועגוצ טנאקעג טשינ לַאפ
 יד ןוא ןַאמ םעד רַאפ ןסע ּפעט עסיורג טָאה יז ןעוו ,ןסעזעג לדניּפש םייב
 ןגעו טדערעג סעטנכש יד רעבייו יד טימ טָאה יז ןעוו ,טכָאקעג ןלעזעג
 טנָאקעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה יז ,ןכַאז עשירעבייוו ןוא רעדניק ,טפַאשטריװ
 ןענָאלַאס עכייר יד וצ ,ןעײקָאל יד וצ ,סעטערַאק יד וצ ךיז ןעניואוועגוצ
 ,ןרעה עשיצירּפ יד וצ ,ריא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,ןעמַאד עקיטרַאסיורג יד וצ
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 ןָאטעג שוק ַא ריא טָאה ןעמ סָאװ ,לָאמ סעדעי .טנַאה ןיא ריא ןשוק סָאװ
 ,ןטייצ יד טקנעדעג ךָאנ טָאה יז ,טמעשרַאפ יינספיוא ךיז יז טָאה ,טנַאה ןיא
 טגעלפ יז ןכלעוו וצ ,רָאטקָאד םעד טנַאה ןיא ןשוק טגעלפ ןײלַא יז ןעוו

 ,ןיילק ןעוועג ןענעז ייז ןעוו ,רעדניק עריא טימ לָאמַא ןייג

 טימ בוטש ןיא ןיילַא ןבילבעג זיא יז ןעוו ,טליפעג ךיז יז טָאה ןטסעבמַא

 ןיא יו ,עקלויל יד ןָא-טּפוטש רע ןעוו ,טּפיוהרעביא .ןעצנייה טימ ,ןטלַא ריא
 ןיא ריא וצ טדער ןוא קָאר םעד ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאװ ,ןטייצ עקילָאמַא יד
 רעבָא .קָאז ַא רעטנוא ייברעד טקירטש ןיילַא יז תעב ,שטייד ןטלַא ןשיסקַאז
 -רַאפ ןעוועג קידנעטש זיא רע ,ןציז םיא טימ טנָאקעג טָאה יז זַא ,ןטלעז
 טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טשינ ,טכייוועג יז ןבָאה רעדניק יד ןוא .ןעמונ
 ,רעטָאפ םייב ןריפסיוא טנָאקעג טשינ סעּפע ןבָאה ייז ןעוו ,ןדייס ,ריא טימ

 ריא ףיוא ייז ןבָאה טלָאמעד ךיוא רעבָא .ןדער ריא טימ ןעמוקעג ייז ןענעז
 -לדיז טימ ,ןרָאצ טימ טדערעג רעטָאפ ןגעוו ןוא ,ןטעבעג יװ ,ןגירשעג רעמ
 ויא יז .ןפורעג טשינ םיא ייז ןבָאה רעסייש רעטלַא יו שרעדנַא .רעטרעוו
 ױזַא רָאט ןעמ זַא ,ןגָאז ייז טלָאװעג ,טקידיײלַאב ךיז טליפעג ,ןרָאװעג טיור
 טרָאװ ןייק טגַאװעג טשינ טָאה יז רָאנ .טָאג רַאפ דניז ַא זיא'ס זַא ,ןדער טשינ
 ,ייז רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז .רעדניק ענעגייא עריא ןגעק ןעגנערבוצסיורַא
 .עטרעױּפ ַא יו ,טייקדמערפ ןוא טייקשיצירּפ רעייז רַאפ טַאהעג ײשּפָא

 יד טימ ןכָארבעג יז טָאה -- ,סוזעי רעביל וד ,רעניימ טָאג וד ,ךַא ---

 -ַאב רונ .רעבירַאד ןעכערּפש רעטַאפ םעד טימ ןָאש עדרעוו קיא -- .טנעה

 ' ..ןיינ ...טכינ עגידייל

 םייב טגעלפ יז ,רעטומ רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןיז יד ןבָאה טציא ךיוא

 ינק יד ףיוא םיא רַאפ ןלעטש ךיז יז טגעלפ ,ץירּפ ַא רַאפ יװ .ןלעוּפ ןטלַא

 ."סלעדעמ; יד רַאפ ןוא "ןעגנוי; יד רַאפ טלעג יינ ץלַא םיא רַאפ ןענייווסיוא ןוא

 יז ,ריא ןופ ןעגנַאלרַאפ ןיז יד סנױזַא סָאװ ,טסואוועג יונעג טשינ טָאה יז

 -ַאב ,טײל-לדַא ןייז ןלָאז עריא רעדניק יד זַא ,טלעטשעגרָאפ ךָאנ ךיז טָאה

 ךיז טָאה ,עסענָארַאב ַא ןייז לָאז ,רעטכָאט-ןרעױּפ יד ,ןײלַא יז זַא רעבָא ,ןענָאר

 ,טייוו ױזַא ריא רַאפ ןעוועג זיא סָאד .טגיילעג ּפָאק ןטלַא ריא ןיא טשינרָאג

 רעייז .רעטומ עקילייה יד ןרעוו ףרַאד יז זַא ,ןגָאז ריא לָאז ןעמ ןעוו יו

 טַאהעג ארומ טָאה יז רעבָא .ןרעגַאב סניז עריא ןעוועג ריא ןענעז דמערפ

 טמוק יז ןעוו ,ןיז עריא רַאפ טרעטיצ סָאװ ,עטרעױּפ עטלַא עדעי יװ ,ייז רַאפ

 .ןטלַא ןטימ טדערעג טָאה יז ןוא .ןרָאי יד ןיא

 ןוא ינק יד ףיוא קידנלַאפ ,םיא ייב ןטעבעג יז טָאה -- ,לצנייה ---

 ןעביל םוא ,בייוו סעטלַא ןייד ריפ סע וט --- ,סיפ ענייז ןיא ךיז קידנרעמַאלק

 יןעמַאנ סעטָאג

 רע טָאה ךיז ןכערב רעבָא ,טרירעג רעטרעו סרעטלַא ןייז טָאה ןעצנוה

 ,טזָאלעג טשינ

 עניימ טימ ץלַא -- ,טעװעדלַאװגעג רע טָאה -- ,טיירג יז ןליוו ץלַא ---
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 גונעג .טנעה ענעגייא יד טימ ,סעּפע וצ ןגָאלשרעד ךיז ןײלַא ייז ןלָאז ,טנעה

 ,סבובזוַאל ,ןָאטעג ייז רַאפ

 -ורּפ עצנוה טָאה ,ןגָארטוצרעביא ןעוועג טשינ ןיוש זיא בוטש ןיא זַא
 טשינרָאג םיא טָאה רענייק רעבָא .ןשטנעמ טימ ןטלַאה ךיז הצע ןַא טריב
 -עגוצ ןזיולב ןוא ןייצ יד ןשיוװצ גנוצ יד שיטַאמָאלּפיד ןטלַאהעג ,טגָאזעג
 טָאה .סנייז טרָאװ סעדעי ףיוא ?סלהָאװיַאי עשירעטילימ טימ טעקמָאב
 סופוצ ,רעניד ןָא ,עטערַאק רעד ןָא ,ןיילַא רענייא ןוא ,ןגיּפשעגסיױא עצנוה
 ידכ ,ןיירַא טפעשעג ןיא יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר רעטערטרַאפ ןייז וצ קעװַא
 .ןינע ןכעלטפעשעג ןקיטכיוו ַא תעב דימת יוװ ,ןייז וצ בשימ םיא טימ ךיז
 -עגסיוא קיאור רעייז ןוא ןסַאלעג רעייז ,קידנעטש יװ ,טָאה שרעה םהרבא 'ר
 -רעוו עבָארג ענייז עלַא ,טדערעגנָא טָאה עצנוה רעטלַא רעד סָאװ ,ץלַא טרעה
 גערב םעד זיב ןרעטש םעד טשטיינקרַאפ ךיוה ךָאנרעד ןוא ,תוללק ןוא רעט
 ,ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי

 "עג שירחוס רע טָאה -- ?ץנייה רעה ,ןטסָאק ןפרַאד סע טעװ סָאװ --
 ,טגערפ

 טנזיוט רעקילטנעצ ענייש -- ,טגָאזעג עצנוה טָאה -- ,עמוס עטעפ ַא --
 ,לבור

 ,ןסיוו טלָאװעג שרעה םהרבא 'ר טָאה -- ? ןעגנערב סע טעוו סָאװ ןוא ---
 ,טגָאזעג עצנוה טָאה --- ,סקינ --
 -נוא שרעה םהרבא 'ר טָאה -- ?סע זיא טפעשעג ַא רַאפ עשזי-סָאװ ---

 ,לכה-ךס םעד ןגיוצעגרעט
 ןייק ,גנוניימ רעטסעפ רעד טימ םייהַא קעװַא זיא עצנוה רעטלַא רעד

 ןבעג וצ טשינ לוטיט-ןָארַאב םעד רַאפ גינעפ םענעכָארבעצ
 שיט ןיא קידנקַאנק ,ןלױפַאב רע טָאה -- !רעביראד טרָאװ ןייק ---

 ,טנַאה רעקירָאה רעד טימ
 ,גירק רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ץַאלַאּפ ןיא

 קיצנַאװצ ןוא יױוצ לטיּפַאק

 ןופ טפַאשנענָארַאב רעד ןגעוו רעטָאפ ןייז ןופ גנוניימ רעדנַא ץנַאג ַא

 רעד ,ריאמ החמש ןוז רענעבעגעגסיוא ןייז טַאהעג טָאה עצנוה עילימַאפ רעד

 .רעכיט עשירעבייוו סיוא טעברַא סָאװ יירעבעוו רעד ןופ סָאבעלַאב

 טָאה רע טניז ,בוטש סרעטָאפ ןיא ןעמוקעגניײרַא קינייװ זיא רע שטָאכ

 ןגעוטסעדנופ רע טָאה ,הרות יד ןסייררעביא ןייז רַאפ שטַאּפ ַא טּפַאכעג

 ןייז ןיא רעמ ךָאנ ןוא זיוה ןיא רעטָאפ םייב ךיז טוט'ס סָאװ ,טסואוועג ץלַא

 "ונַאמ סעצנוה ןופ גנוטערטרַאפ רעד ןיא ,סַאג רעװָאקָארטעיּפ ףיוא טפעשעג

 םייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,םיתרשמ יד ןופ ייס טסואוועג סע טָאה רע .רוטקַאפ

 עכלעוו ,רעטסעווש ענייז ןופ ייס ,רעטלַאהכוב םעד טסולדלָאג ןופ ייס ,רעטָאפ
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 ןיא ץלַא ןגעוו ןייגרעד וצ ידכ ,בוטש ןיא ךיז וצ ןטעברַאפ טפָא טגעלפ רע

 ,םיקסע סרעטָאפ

 "גייק ךיז טגעלפ רע .דמערפ ןעוועג רעטסעווש יד ןענעז ןריאמ החמש

 .טדערעגסיוא טרָאװ ַא ייז טימ ןטלעז ,ןענעגעגַאב טשינ רעירפ ייז טימ לָאמ

 טכַאמעג ,ךיז רַאפ ןעוועג זיא רע שטָאכ ,טפרַאדעג יז רע טָאה טציא רעבָא

 "עג ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,יירעבעוו רעד ןיא ךיז ייב רעכיט עשירעבייוו

 רע .גנוטערטרַאפ סרעטָאפ ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה

 ,עטכעלש עכלעוו ןוא עטוג ןעוועג ןענעז ןענָאזעס עכלעוו טסואוועג טָאה

 ערעסָאװ ,רעצעזנָא ןַא רעװ ןוא לעיאר זיא םירחוס רעצניװָארּפ יד ןופ רעוו

 טָאה רע .ןעמענ טשינ טנַאה ןיא ליוװ ןעמ ערעסָאװ ןוא ןעייג סע תורוחס

 "עג ךיז טָאה רע .ןטפעשעג סרעטָאפ ןופ סנַאלַאב םעד טסואוועג וליפַא

 ,טפעשעג םעד וצ ןגיוצעג םיא טָאה ןָא זייוודניק ןופ .ייברעד ןיימ ןייז טַאה

 ,תמא ,םיא טָאה רעטָאפ רעד .קירבַאפ סעצנוה ןופ גנוטערטרַאפ רעד וצ

 -נײרַא טשינ םיא ןלָאז יז ,ןשטנעמ יד טגָאזעגנָא ,ןבירטעג ןופרעד קידנעטש

 סע טָאה רעמ ץלַא ,ןבירטעג םיא טָאה רעטָאפ רעד רעמ סָאװ רעבָא .ןזָאל

 שטָאכ ,טציא ךיוא ױזַא ,זייוולגניי ןעוועג סע זיא ױזַא ,טרָאד ןגיוצעג םיא

 .ךיז רַאפ ןעוועג ןיוש זיא רע

 ןיא ןבילבעג זיא רע טניז ,טכַאמעג ןטפעשעג עטוג רעייז טָאה רע ,ָאי

 "עג ךיוא רעכיט עשירעבייוו ןריצירבַאפ רעסיוא טָאה רע .יירעבעוו רעד

 סָאװ ייב ,לָאװ ,לוונייב טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג ,טלדנַאהעגרעטנוא קַאמש

 רעלענש ןייז טימ .טּפַאכעגנײרַא ןסיב ןטוג ַא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רע

 ייבמָאק עלַא טּפַאכעגפיוא ייווצ ןוא סנייא רע טָאה ּפָאק ןקנילפ ןוא הסיפת

 ןעו ןוא ןפיוק ףרַאד ןעמ ןעוװ ,ןענַאטשרַאפ ןוא רחסמ םעד ןיא סעיצַאנ

 סשינ טייוו וצ טצעזעג גונעג ןעוועג ךיוא רע זיא ייברעד .ןפיוקרַאפ ףרַאד ןעמ

 טונימ רעטצעל רעד ןיא ,ןָאק ןייא ףיוא ץלַא ןלעטש וצ טשינ ,ןריקיזיר וצ

 רעטייוו לסיב ַא ךיז ןלעטשּפָא ןוא ןעקנעדַאב ךיז טנָאקעג קידנעטש רע טָאה

 טקילגעג םיא טָאה סע .,טנורגּפָא ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ידכ ,גערב ןופ

 ךרוד טנעקעג טָאה רע עכלעוו ,טָאטש רעקידנסקַאװ רעד ןיא ,שזדָאל ןיא

 ךיז טָאה רע ,ןיינ .ןעמַאזוצ טָאטש רעד טימ ןסקאוועג זיא רע .ךרוד ןוא

 טנזיױט ןעצ עטגײלעגנײרַא ענייז .ריאמ החמש ,ןגָאלקַאב טנאקעג טשינרָאג

 םיא .טכַאפליפרַאפ ךיז שּפיה רָאי עכעלטע יד רַאפ ןיוש ןבָאה ןדנ לבור

 טשינ ןוא ןטַאט םעד טגלָאּפעג טשינ טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג גנַאב טשינרָאג טָאה

 םענייש ַא רעייז ןיוש טציא טָאה רע .לביטש ןיא ארמנ רעד ייב ןבילבעג

 ריאמ החמש רעבָא .ןטנַאקירבַאפ ערענעלק ןוא םירחוס ןשיװצ טַאהעג ןעמָאנ

 ,טנגונַאב טשינ טימרעד ךיז טָאה

 רעטכע ןַא יו .טעברַא-טנַאה ןייק ןופ ןטלַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה רע

 רע .סנעמיוק ,ףמַאד וצ טרעהעג טָאטש יד זַא ,טסואוועג רע טָאה רעשזדָאל

 "יו ןײגוצרעבירַא ,קירב ַא יװ זיולב רעבָא ,ןעמונעג ןלוטש-טנַאה יד טָאה

 יד ןעוו .עדייבעג ַא ןעיובסיוא םוצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,עינַאװָאטשור ַא יו ,רעט
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 ,תמא ,טָאה רע ,קעװַא עינַאװָאטשור יד ןעמ טפרַאװ ,קיטרַאפ טרעוו עדייבעג
 טָאטשנָא ואוו ,קירבַאפ רעניילק ַא וצ ,ףמַאד וצ ןייגרעביא טציא ןיוש טנָאקעג
 ,ןלוטש רעמ ןריפניירַא זייווכעלסיב ,ןלוטש:-ףמַאד ןטעברַא ןלָאז ןלוטש-טנַאה

 ריאמ החמש רעבָא ,ןעמיוק ַא וצ ןכיירגרעד וצ זיב ,טעברַא יד ןרעסערגרַאפ
 רע .ןטרַאװ טנַאקעג טשינ טָאה רע .,וצרעד טַאהעג טשינ טייצ ןייק טָאה
 ןכלעוו ייב ,גנורּפש-ןזיר ַא ,לָאמַאטימ רעטעלק ןקיטסַאה ַא ןבעג טלָאװעג טָאה
 ןעמענ טלָאװעג טָאה רע .ןקַאנ ןוא זדלַאה ןכערבעצ טשינ טרָאפ לָאז ןעמ
 ,ןײרַא גנוטסעפ רעטסערג רעד ןיא ןכירקניײרַא ,םערוטש טימ טָאטש יד
 וצ ,טנָאקעג טשינ רע טָאה םערוטש טימ ןרעיומ רעביא ןרעטעלקרעבירַא
 לבור טנזיוט קילדנעצ עכעלטע ענייז טימ ןעוועג רע זיא קיטשינ ןוא ןיילק
 ריאמ החמש רעבָא ,ןקירבַאפ עסיורג יד ןופ ןרעיומ עכיוה יד וצ ןכירק וצ
 ןופ רעקרַאטש זיא לָאמ רעניילק רעד זַא ,םירפס יד ןופ טסואוועג טָאה
 ןָאק קנופ ַא זַא ,רעמלַא ןַא ןיא ןיירַא ךיז טגירק רע ןעוו ,שובלמ ןטסערג
 -ןײרַא ךיז ואוו גנונעפע ןַא טָאה רע ןעוו ,זיוה עטסערג סָאד ןענערברַאפ
 ,ןּפַאכוצ

 -עטולּפ ענייז ,קישטנַאמרעגנוי רעשזדָאל רעד ,ךיוה טקוקעג טָאה רע
 עטסכעה יד זיב ךיז ןסייררַאפ וצ טַאהעג ביל לָאמעלַא ןבָאה ןגיוא עטַאװ

 ןיא טעּפעשטרַאפ סנעמיוק סעצנוה ןבָאה עלַא ןופ רעכעה .,ןציּפש-ןעמיוק
 ,ךיוה ,טסעפ ןעוועג ןענעז םורַא ןרעיומ יד ,תמא .למיה רעשזדָאל ןקידורב
 גנוטסעפ רעד ןיא זיא ךָאל ַא רעבָא .סיפ עצרוק סריאמ החמש רַאפ ךיוה-וצ
 ןעוועג זיא סָאד .ןכירקניײרַא ןָאק ןעמ רעכלעוו ךרוד ,גנונעפע ןַא ,ןעוועג
 -עג ןקילב עקיאור-טשינ טימ טָאה ריאמ החמש .,גנוטערטרַאפ סרעטָאפ םעד
 ,תורוחס טימ טקַאּפעגנָא זיא סָאװ ,רעגַאל ןשידָאמטלַא ןסיורג םעד ףיוא טקוק
 ,טריפעג טפעשעג סָאד רענייז רעטָאפ רעד טָאה שידָאמטלַא ןוא דילָאס וצ
 ןעוועג זיא רע .רעטערטרַאפ ןייז ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא עצנוה רעטלַא רעד
 ךיז ןפרָאװעג טשינ ,ןײלַא ,עצנוה ,רע יוװ ,קיטכיזרָאפ ןוא דילָאס ױזַא
 גנוניימ רעדנַא ןַא טָאה ריאמ החמש רעבָא .טלעטשעגנייא טשינ ,סיורג
 ַא ןופ גנוטיידַאב יד טסואוועג טָאה רע .טַאהעג ןכַאז יד ןיא ןעצנוה ןופ

 "עג טָאה רע ,קירבַאפ רעשזדָאל רעטסערג רעד ןופ גנוטערטרַאפ-לַארענעג
 ןוא רעגניי זיא ןעמ ןעוו ,ןָאטּפױא טפעשעג ַאזַא ןיא ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעז

 ,וצ םיא טזָאל ןעמ ןעוו .ןריפרעדנַאנופ טנעה יד ןָאק ןעמ יװ ,רעטקישעג
 טייצ רעטסצריק רעד ןיא ,ןָאטוצפיוא טרָאד סָאװ ,ןזיוועג ןיוש רע טלָאװ
 טשרע טלָאװ רע .טריפרעד ךיוה רעטסכעה רעד וצ טפעשעג סָאד רע טלָאװ
 טָאה רעטָאפ רעד רעבָא .ןכיירגרעד טרָאד ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעצנוה ןזיוועג
 טקנוּפ טפעשעג ןופ ןבירטעג םיא טָאה רע ,ןבָאה טלָאװעג טשינ טרָאד םיא
 .ןגירקניײרַא טרָאד ךיז טגעלפ רע ןעוו ,זייוולגניי יו

 טנעקעג טָאה רע .ןָאט טנַאקעג טשינרָאג וצרעד טָאה ריאמ החמש
 סָאװ םיא רַאפ ךיז טָאה רע ןוא ,תונשקע ןייז טסואוועג ,םענייז ןטַאט םעד
 טשינ רע טָאה גיוא ןופ טפעשעג סָאד ןזָאלּפָא רעבָא .ןזיוועג רעקינייוו
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 ןיא טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,ללכ ןופ ןטלַאהעג קידנעטש טָאה רע .טלָאװעג
 רעד טימ םערָאװ ,רעסַאװ ןפיוא טיורב ןפרַאװ וצ טרעוו זיא'ס זַא ,םירפס יד
 -סיוא טייהנגעלעג רעדעי ייב רעבירעד טָאה רע .ןעניפעג סע וטסנָאק טייצ
 טָאה ץלַא ןופ רעמ .םירחסמ סנטַאט םוצ טנעָאנ טייטש סָאװ ,ןדעי טשרָאפעג
 ערעייז טימ טסעק ןסעגעג ןבָאה סָאװ ,רעטסעווש יד ייב טסואוורעד ךיז רע
 ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טשינ ןוא ,רעטָאפ םייב ,סרענרעל-ליואוו יװ ,ןענַאמ
 ,ןריאמ החמש ןלייצרעד ןעמוק ייז ןגעלפ םעלַא ןופ .טייצ רעקידייל רעד טימ

 ןיפ טרָאפרַאפ סָאװ ,רחוס ןדעי ןגעוו ,בוטש ןיא טמוק סָאװ ,טסַאג ןדעי ןגעוו
 ךיוא ןוא .רעלקעמ ןוא רָאשזַאיָאו ,רענָאיסימָאק ןדעי ןגעוו ,דנַאלסור
 טימ ןעמַאזוצ ,ייז ןבָאה לרָאטנַאק ןיא רעטָאפ םייב טיזיו סעצנוה ןגעוו
 .ןגָארטוצ רעדורב םעד ךיילג ,ןכַאז עקיטכיוו-טשינ ײלרעלַא

 רעטסעוװוש יד ןעװ ,ּפָאק ןיא ןרָאװעג קיטכיל ךיילג זיא ןריאמ החמש
 -ַאנ ײלרעלַא טימ ןעמַאזצ ,סעיינ עקיטכיוו יד םיא טָאה עקרעלּפַאלּפ יד
 ,טרעטנָאלּפרַאפ ,ןטייקשיר

 ,טסגָאז ,ןילַא עצנוה -- ,טגערפעגרעביא ךיז רע טָאה -- ,עצנוה ---
 ?ןטלַאהעג ךיז הצע ןַא ןטַאט ןטימ ןוא ןעוועג זיא

 יו .תושעמ עריא ןופ טרעהעג טשינ טרָאװ ןייק רעמ ןיוש טָאה רע
 ןופ טקנוּפ ןטסקיטכיװ םעד ןעיצסױרַא ןָאק סָאװ ,רעשרָאפסיױא רעטינעג ַא
 -כיוו יד טּפַאכעגסױרַא ךיג רע טָאה ױזַא ,םיתוטש לובמ ןיא תודע ןשירַאנ ַא
 ,םיא ייב ןטעברַא ןעמונעג טָאה ּפָאק רעד ןוא ,סעיינ עקיט

 -ןענָארַאב סעצנוה ןגעוו ,רענייז עטַאט רעד יוװ ,טנכערעג טשינ טָאה רע
 רע .ןעגנערבניײרַא ןָאק סע סָאװ ןוא עמריפ רעד ןטסָאק ןָאק סע סָאװ ,לוטיט
 -רעה קרַאטש זיא עצנוה זַא ,טסואוועג טָאה רע .טנכערעג שרעדנַא טָאה
 סעיטַאּפמיס ענייז ךיז טָאה ,ןדעררעביא טשינ םענייק ןופ ךיז טזָאל ,שירעש
 מלַאה עקַאט ױזַא ,ןסיו טשינ ןסעיינ ןייק ןופ ליוו ןוא ,ןשטנעמ ,ןכַאז וצ
 ןרעדנַא םוש ןייק טימ ןטייברַאפ טשינ םיא ליוו ןוא םענייז רעטָאפ ןופ רע
 ריאמ החמש רעבָא .ןעמוס עקיזיר ןָא םיא טיב ןעמ שטָאכ ,רעטערטרַאּפ
 זַא ןוא ןבעל טשינ קיביײא טעוװ רע זַא ,טלַא זיא עצנוה זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה
 ןָאק גָאט עדַאיל ַא סָאװ ,ןַאמ ןטלַא ןַא ףיוא ןעיוב וצ טײקשירַאנ ַא זיא סע
 -לעוו-טנייה ,עגנוי ,ךיז ךָאנ םישרוי ןזָאלרעביא ןוא טלעוו רעד ןופ קעװַא רע
 ןטלַאה ךיז ןעמ ףרַאד לָאמעלַא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ריאמ החמש .עקיט
 ,טשינ סע טייטשרַאפ רעטָאפ ןייז .טפנוקוצ יד טרעהעג סע ןעמעוו ,יד טימ
 ןביוהעגנָא טשרע טלָאװ רענעי יו ,עצנוה ןטלַא םעד ףיוא ץלַא טיוב רע
 עקיטפנוקוצ יד ייב םירד ַא ןעמעדעפוצנייא ןליפַא טשינרָאג טריבורּפ רע .ןבעל
 -רַאפ וצ ייז ייב ךיז יבַא ,ןָאק רע סָאװ ,ץלַא טוט רע ,טרעקרַאפ ,םישרוי
 יכָאנ טשינ הצע ןַא ןעצנוה ןבעגעג רע טָאה טציא רעגייטש ַא טָא ,ןטנייפ
 סָאװ ,לוטיטדזָארַאב םעד ףיוא גינעפ ןייק ןבעגוצסיוא טשינ ןוא ןיז יד ןבעגוצ
 ןופרעד טכַאלעג טָאה ריאמ החמש .םעד ךָאנ ױזַא ןשלח ןיז יד

 רע .שזדָאל םעיינ ןרַאפ ,רעטָאפ רעד ,ןיירַא טשינ ךיז טסַאּפ רע ,ןיינ
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 -עג ,שיטַאבעלַאב ןעגנַאגעג זיא טָאטש ןיא ץלַא ןעוו רעירפ ןעוועג טוג זיא
 -ָאמ םעד ,ןקידנסקַאװ םעד ,ןקישַאר םעד ,שזדָאל םעיינ ןרַאפ ,ךעלטימ
 רענייז רעטָאפ רעד יװ ,ןדיי ןימ םעד טָא רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא ,םענרעד
 עצנוה רעבָא .ןטלַאה ךיז רע טעװ ,טבעל עצנוה רעטלַא רעד ךָאנ גנַאל יו .זיא
 םישרוי עיינ יד .טלַא קרַאטש ,טלַא ןיוש זיא רע .ןבעל טשינ קיביײא טעװ
 רעייז סלַא שטנעמ ןקיטייצרַאפ ַאזַא ךיז ייב ןבָאה ןלעװ טשינרָאג ןלעו
 ףיוא ןעמענוצ ןוא ןסױטשסױרַא ךיילג םיא ןלעװ ייז ,רעטערטרַאפ-לַארענעג
 ןלעװ םינלעב ןייק ,ןטקישעג ַא ,ןקיטלעוװ-טנייה ַא ,שטנעמ םעיינ ַא טרָא ןייז
 ןוא ,טפַאשרעטערטרַאפ רעד ףיוא ןעמ טרַאװ רעטנזיוט יד ןיא ,ןלעפ טשינ
 לָאז סָאװ ,ןדמערפ ַא ןזָאלוצניײרַא טייקשירַאנ סיורג ַא ןעוועג טלָאװ סע
 רעטָאפ רעד טלָאװ .החּפשמ רעד ןיא ןביילב ףרַאד סע .ןטיירג םוצ ןעמוק
 .נײרַא לָאז רע ,ןריאמ החמש ,ןטעבעג םיא ןיילַא רע טלָאװ ,ןענַאטשרַאפ סע
 דיי ַא ,ערה ןיע ןייק ,ןיוש זיא רעטָאפ רעד םערָאװ .ןיירַא טפעשעג ןיא ןייג
 טשינ ןיוש טָאה רע ,ןטעברַא רעוװש ױזַא טשינ ןיוש ףרַאד רע .ןרָאי יד ןיא
 ןַא זיא רעטָאפ רעד רעבָא ,וצרעד תוחוכ יד טשינ ,ּפָאק םעד טשינ רעמ
 טעז ,ךיז וצ ןײרַא טשינ םיא טזָאל רע .ןשטנעמ ערעטלע עלַא יװ ,ןשקע
 החמש ,ןיילַא רע זומ רעבירעד ןוא .ךיז ייב טפעשעג ןיא ןרעג טשינ םיא
 -סיורַא טשינ ךיז לָאז טפעשעג סָאד זַא ,ןופרעד סנטייצַאב ןטכַארט ,ריאמ
 ןָאק ,טבעל עצנוה רעטלַא רעד גנַאל יו ,תמא ,סױרַא טנעה יד ןופ ןשטילג
 ,עטלַא ןופ קרַאטש טלַאה רעטלַא רעד .ןעמוקעגניירַא טשינ קירבַאפ רעד ןיא רע
 ןעמ ףרַאד ענייז ןיז יד טימ רעבָא .ןגיוא יד ףיוא עגנוי ןייק טשינ טזָאל
 ,רעטעּפש ףיוא ןדָאב ַא ןטיירגוצ ,טפַאשטנַאקַאב ןסילש רעירפ סָאװ

 ױזַא יו ,םעד ןגעװ טכַארטעג לָאמנייא טשינ ןיוש טָאה ריאמ החמש
 יו ,ןַאמ-סגנואיורטרַאפ רעד ייז רַאפ ןרעװ וצ ,ןיז סעצנוה וצ ןעמוקוצוצ
 ןייק ןעוועג טשינ ץלַא זיא סע רעבָא .ןטלַא םעד ייב זיא רענייז עטַאט רעד
 קידנעטש ךיז ןּפעלש ,סעצנוה עגנוי יד ,םייה רעד ןיא ןטלעז ןענעז ייז .געוו
 סָאװ ןוא .ןָאט וצ טשינרָאג רחסמ טימ ייז ןבָאה וצרעד .טלעוו רעד רעביא םורָא
 ןלעו ייז ?לקישטנַאמרעגנוי רעשזדָאל שידיסח ַא ןריסערעטניא ייז ןָאק
 ןעיירד ריאמ החמש ךיז טגעלפ לָאמניײא טשינ .םיא טימ ןדער ןלעוװ טשינרָאג
 סעצנוה עגנוי יד ואוו ,ץַאלַאּפ םעד םורַא ,רעיומ-קירבַאפ רעד םורַא ױזַא טַאלג
 סרעטסעוװש רעד ןופ .טייהנגעלעג ַא טקַאּפעג רע טָאה טציא .ןייז ןגעלפ
 ןיא קרַאטש רעייז סע טייג סעצנוה עגנוי יד זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה דייר
 .טברַאטש רע רעדייא ךָאנ ,ןָארַאב ַא רַאפ רעטָאפ ןטלַא םעד ןכַאמ וצ ןבעל
 רעטָאפ ןייז ךיוא .ןבעג טשינ טלעג ןייק ףיורעד ליוו רעטלַא רעד ,תמא
 זחמש רעבָא .ןבעגוצסיוא ןשָארג ןייק טרעו טשינ ףיורעד זיא'ס זַא ,טלַאה
 ,ןָאט ץלַא ףרַאד ןעמ זַא ,טלַאה רע .םעד ןגעוו גנוניימ רעדנַא ןַא טָאה ריאמ
 ןכַאמ יז טעו ,ריאמ החמש ,רע ,ןענָארַאב ןרעוו ןלָאז סעצנוה עגנוי יד יבַא
 טעװ ץלַא וטשינ רעדָא ןלעװ עצנוה רעטלַא רעד סע געמ ,ןענָארַאב רַאפ
 ,ןפיוקרַאפ ךיז ןופ דמעה'ס ,ךיז ןענוכשמרַאפ ,טלעג ןעייל ,רַאפרעד ןָאט רע
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 יןעיורטעג ייז געמ ןעמ ,השקשינ .סעצנוה עגנוי יד רַאפ טלעג גונעג ןפַאש יבַא

 יז ןבעגוצסױרַא קירבַאפ .ןיא ןטָאברַאפ טָאה רערעייז רעטָאּפ רעד שטָאכ

 סע .טרָאק ַא יז ףיוא ןלעטש וצ טרעוו זיא סע .טפירשרעטנוא ןייז ןָא טלעג

 ןרעוו ןלָאז ייז ןוא גיוא ןַא ןכַאמוצ רעטלַא רעד רָאנ לָאז .ןלָאצּפָא ךיז טעוו

 .םיטַאבעלַאב יד

 רעד .קיאור ןפָאלשעג טשינ ריאמ החמש זיא רדסכ טייצ טכענ עכעלטע

 זיא רע .סנשיק עקיכוּפ יירד יד ףיוא טעברַאעג טָאה רענייז ּפָאק רעקיציה

 ןייז ,עלהניד .טדערעג ןיילַא ךיז וצ ׁשזַא טָאה רע זַא ,ןעוועג ןָאטרַאפ ױזַא

 ןריא ןַאמ םעד טכַארטַאב גנַאל ןוא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ,בייוו

 ענייז .טקרעמַאב טשינ קילב ריא טָאה רע רעבָא ,ןילַא ךיז וצ טדער רע יו

 סרעגַאל עטקַאּפעגנָא-לופ רעסיוא ןעזעג טשינרָאג ןבָאה ןגיוא עיורג ,ענעפָא

 עטיור ץלַא ןופ רעמ ןוא ,טלעג סעסַאק עלופ ,םינוק ךס ַא ,תורוחס טימ

 עכיוה ךס ַא ,סנעמיוק ןוא ךיור ,טעברַא ןופ שיורעג ,ןקירבַאפ ןופ טנעוו-לגיצ

 ,סנעמיוק

 -טכוזעגסיוא יד ןיא ןוא שיט םוצ טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 ,רעלעטשנווירב יד ןופ טקנעדעג ךָאנ טָאה רע סָאװ ,רעטרעו עשטייד עטס

 רע טָאה ,שטייד טנרעלעג םיא טָאה רעטלַאהכוב רעד טסולדלָאג עכלעוו ןופ

 טגיילעגרָאפ טָאה רע ןכלעוו ןיא ןיֹז סעצנוה וצ ווירב ַא טלעטשעגפיונוצ

 ףיוא ןוא ,ןליוו ייז גנַאל יוװ ןימרעט ַא ףיוא ,ןליוו ייז לפיוו ,טלעג ןעייל וצ

 ןטסקיצנוק םעד טימ .ןלעטשטסעפ ןלעוו ןײלַא ייז רָאנ לפיוו ,טנעצָארּפ ַא

 ידנעצ רע טָאה ,בַאטשכוב עשיטָאג יד ףיוא ךעלעציּפש עלַא טימ ,בתכ

 ךיז רע טָאה ןבירשעגרעטנוא ןוא ,ווירב םעד ןבירשעגרעביא לָאמ רעקיל

 ןופ רעטערטרַאפ-לַארענעג םעד ,רעטָאפ ןופ ןעמָאנ ןטימ ןוא ןעמָאנ ןייז טימ

 .רוטקַאפונַאמ-עצנוה ץנייה

 שטייד ןקינייװ ןייז ןיא ןקירדוצסיוא ןעמוקענָא םיא זיא טכייל טשינ

 ןייז ןגיילרָאפ ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןטכיזבַא עלעדייא ןוא ענייש עלַא יד

 עצרוק יד ןיא טפרַאדעג טָאה רע ,ןררעה ענערָאבעגלָאװכָאה יד וצ טלעג

 טיא ןלעוו ,ןררעה ענערָאבעגלהָאװכָאה יד ,ייז זַא ,ןעגנערבסורַא רעטרעוו

 עמוס יד םיא ייב ןעמענ וצ ןקיליװַאב ןלעוו ייז ןעוו ,ןָאט הבוט עסיורג ַא

 ,שזדָאל ןיא טשינ רע טעז טרָא ןרעטנַארוק ןייק לייוו ,טציזַאב רע סָאװ ,טלעג

 םָאה רע .ןבעגּפָא ןסיוועג קיאור ַא טימ ןענָאק עמוס עסיורג ַא לָאז ןעמ ואוו

 ,ריאמ החמש ,ךיז ןופ רענעק-שטייד ןרעסעב ַא שזדָאל ןיא ןעניפעג טנַאקעג

 ןייז וליפַא .תודוס ענייז ןעױרטנָא טלָאװעג טשינ םענייק טָאה רע רעבָא

 ןבעג טלָאװעג טשינ רע טָאה ,שטייד טנעקעג טוג רעייז טָאה סָאװ ,בייוו

 ןטרָאק זַא ,טסואוועג טָאה ריאמ החמש .םענייז ווירב םעד ןטכיררַאפוצסיוא

 ןייז סע ןגעמ ,ןײרַא יז ןיא טקוק ןעמ ןעוו ,ביל טשינ ןבָאה ןטפעשעג ןוא

 ןַא ףיוא רעביפ ןיא טרַאװעג רע טָאה תעל-תעמ ןצנַאג ַא .ןשטנעמ עטסטנעָאנ יד

 טנָאקעג טשינ טָאה רע זַא ,ןעוועג קיאורמוא ױזַא זיא רע .ץַאלַאּפ ןופ רעפטנע

 ןיא ,יירעבעו רעד ןיא גנע ןעוועג םיא זיא סע .טרָא ןייק ףיוא ןציזנייא
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 -עגפיוא טשינ טָאה רע .בוטש ןיא ,ךעלשיט יד ייב ךעלדנַארָאטסער יד
 ריט רעד ייב גנולק ןדעי ייב .רעגייז-ןתח םענעדלָאג םעד ףיוא ןקוק טרעה
 רעד ,רָאיכלעמ זיא ךעלדנע זַא ןוא .טֹרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא
 ַא טכַארבעג םיא ןוא ןעמוקעג ,םויטסָאק-רעגעי םענירג םעד ןיא ,רעניד
 ןצנַאג ַא םיא טָאה רע זַא ןרָאװעג טכָאקעצ ױזַא רע זיא ,עלעווירב ןיילק
 -עג טשינ ךָאנ טָאה רע שטָאכ ,טנַאה ןיא טּפוטשעגנײרַא לבור םענעריּפַאּפ
 ,טייטש לווירב ןיא סָאװ ,טסואוו

 סריאמ החמש ףיוא טרעפטנעעג ןשטייד יד ןבָאה רעטרעוו עכעלטע זיולב
 ,תומדקה ןָא ,טייהניואוועג רעד ןיא זיא סע יװ ,לוטיט ַא ןָא .ווירב ןגנַאל
 -עגרעדנַאנופ ןעוועג ,עמַארגעלעט ַא ןיא יװ ,רעטרעוו עטלייצעג זיולב ןענעז
 רעגייזַא ריפ ןגרָאמ ןעמוק --- עטרַאק-טיזיוו רעד רעביא קיסעלכַאנ ןפרָאװ
 -יוצעגסיוא ןַא זיולב ןעוועג זיא טפירשרעטנוא ןַא טָאטשנָא -- .ץַאלַאּפ ןיא
 וצ טרעהעגפיוא טשינ ךָאד טָאה ריאמ החמש .קע ןַא טימ בַאטשכוב רענעג
 ,לָאמַא-רעדיוו ןוא לָאמַא-רעבָא רעטרעװ עכעלטע יד ןענעייל

 טנַאה ןיא עלעגיּפש ַא ןעמונעג רע טָאה ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד
 ןגיובעגרעטנורַא קרַאטש סע רע טָאה טשרעוצ ,לדרעב ןייז טכיררַאפ ןוא ןײרַא
 טָאה סע רעבָא .ןעזסיוא קרַאטש ױזַא טשינ ךיז לָאז סע ,ןיק םעד רעטנוא
 -עג ןוא לרעש ַא טכוזעגסיוא רע טָאה .ןגיוברעטנורַא טזָאלעג טשינ ךיז
 טנעה יד ,ןקָארשעג םיא טָאה טינש רעטשרע רעד ,ןכיילגרַאפ סע ןעמונ
 דלַאב .ןיירַא שיילפ ןיא ןדײנשנײרַא טלָאװ רע יװ ,טרעטיצעג םיא ןבָאה
 טלָאװעג טָאה רע רעמ סָאװ ,רעטסיירד ןטינשעג ןוא טניואוועגוצ ךיז רע טָאה
 טָאה רע זַא ,ױזַא טמירקעגסיוא לדרעב סָאד ךיז טָאה רעמ ץלַא ,ןכיילגרַאפ
 שניילק יד ןטינשעגמורַא רע טָאה רעקרַאטש ךָאנ .ןכיילג טזומעג רעטייוו

 גנַאל רע טָאה ךָאנרעד .טזָאלעגרעביא טשינ ייז ןופ ןמיס ןייק ,ךעלהאּפ
 ייֵרַא ייז ןוא סעװעילָאכ יד ןופ ןזיוה יד ןעמונעגסױרַא ,לוויטש יד טצוּפעג

 -שטייד ,ךיש טגָארט רע יװ ןעזסיוא לָאז סע ,לוויטש יד רעביא ןפרָאװעגרעב
 ןופ ןשטיינקסיוא ךיז ןלָאז ייז ,ןזיוה יד ,ןגיוצעג טוג ייז טָאה רֶע .שירעמ
 ךיז רע טָאה ,לסעג קיטייז ַא ןיא ,ליטש .,סעװעילָאכ ןיא ןציז ןקידנעטש
 ַא טימ לרענלעק ףייטש ַא ךיז טפיוקעג ןוא םָארק ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא
 -עג גונעג .עלעבלעווש קידנעילפ ַא יו סיוא טעז סָאװ ,לסּפינש ץרַאװש
 טימ ןגַארק ןפייטש םעד ןעיליּפשרַאפ טנָאקעג טָאה רע זיב ,רע טָאה טציווש
 ,זדלַאה ןשידיסח ןייז ףיוא ןטלַאה טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,לסּפינש םעד
 בילוצ ןגָארט טנאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,עטאּפַאק עטקַאהעג עטסצרוק יד
 לטסעוו ןטעמַאס ַא ,ךיז ףיוא ןגױצעגפיורַא רע טָאה ,טייקנסקאוועגסיוא רעד
 ןופ טייק רענעדליג רעבָארג רעד טימ ןפרָאװרַאפ ,ךעלעקנערּפש עטיור טימ
 שַאט-רַאגיצ םענרעבליז ַא טימ .טסורב ןייז טריצַאב טָאה ,רעגייז-ןתח ןייז
 םענרעבליז ַא טימ עלעקעטש ןיד ץראווש ַא טימ ןוא ענעשעק רעד ןיא
 ,עקשָארד רעטכַאמרַאפ ַא ןיא טצעזעגניירַא ךיז רע טָאה ,טנַאה רעד ןיא ּפָאק
 רעביא ךיז קידנעקצָאה .געוו ןייז ייס ,ךוליה ןייז ייס ןעז טשינ לָאז רענייק
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 טימ רע זיא ,ןסַאג רעשזדָאל עקידרעבירג ןוא עטרעטסַאלפעג-טכעלש יד

 ,ץַאלַאּפ סעצנוה וצ ןרָאפעג ,קיטייצכיילג גנונעפָאה טימ ןוא טייקיאורמוא
 ,רעשטוק םוצ טגָאזעג רע טָאה -- ,טזָאלעגּפָארַא דיוב יד ןייז לָאז --

 ,דיוב עטקיטָאלברַאפ יד ןביוהפיוא טלָאװעג טָאה סָאװ

 ףיוא ןסיוטשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ,טרעדורעג ,טכָאקעג טָאה שזדָאל
 טימ ןוא ןשטייב טימ ןפרָאװעגרעביא ךיז ןבָאה סעלָאגעלַאב ; ןרַאוטָארט יד
 ךָאנ טגָאלקעג ןבָאה רעבייוו :געוו םעד יירפ טשינ טכַאמ ןעמ סָאװ ,תוללק
 ךַאז ןייק טָאה ריאמ החמש .טליּפשעג טָאה קיזומ עשירעטילימ ; היול ַא
 ,טרעהעג ןוא ןעזעג טשינ

 ץיּפש ןטימ טרעטנומעג רע טָאה -- ,טלעג-ריב ַא ןגירק טסעװ ,ךיג --
 ..ןרָאפ רעקידעבעל -- .עציײלּפ רעשירעשטוק רעיולב רעד ןיא עלעקעטש

 קיצנַאװצ ןוא יירד לטיּפַאק

 טשינ ךָאנ ,ףָאלש ןופ ןענַאטשעגפיוא סָאװרָאנ ןענעז סעצנוה עגנוי יד
 טקנוּפ זיא ריאמ החמש ןעוו ,טעלַאוט רעייז טימ ןצנַאגניא ןעוועג קיטרַאּפ
 ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעג ,רעגיײזַא ריפ ,עגר רעד וצ

 ,ןטעבעג יוװ ןליופַאב רעמ ריט רעד ייב ײקַאל רעד טָאה -- ! ןטרַאוװ--

 רעד רַאפ ןיוש סָאװ ,לקישטנַאמנגנוי םעד ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ קידנקוק
 -ןָאלברַאפ טימ טקוקעג ןוא ּפָאק ןופ לטיה סָאד ןגױצעגּפָארַא רע טָאה ריט
 ,רענעריולרַאפ ַא ,ןקילב עטעשזד

 -רַאפ זיב ,סעצנוה עגנוי יד ,טעילוהעג רעירפ טכַאנ עצנַאג ַא ןבָאה ייז
 טליפעג ,ןפָאלשעגסיױא טכעלש ןעוועג טציא ןענעז ייז ןוא ,ןעקנורטעג גָאט

 יז ןענעז ּפעק יד .,סּפַאנש ןוא ןייו ליפ ןופ רעצרעה יד ףיוא גנונערב ַא
 ,ןטרָאק יד ךָאנ סענעשעק יד ןעוועג ייז ייב ןענעז רערעל ךָאנ ,רעל ןעוועג

 -כענ רעד ןיא ,סעצנוה עגנוי יד ,ןעגנַאגעג טוג טשינ רעייז ייז זיא סע
 לַאפכרוד ַא טַאהעג ייז ןבָאה טשרעוצ .קידלזמ טשינרָאג ,עקנַאילוה רעקיט
 ןטָארטעגסױרַא "סנַאסענער, טערַאבַאק ןיא זיא ןכָאװ עכעלטע טייז ,עביל ןיא
 ,םערוטש טימ ןעמונעג שזדָאל טָאה סָאװ ,ןירעצנעט עשירַאגנוא עגנוי ַא
 יליפַא ןוא ןרינעשזניא-קירבַאפ ,עטמאַאב ,ןריציפָא ,ןטנַאקירבַאפ ,םירחוס
 טכַאנ ייב טכַאנ טליפעגסיוא ןבָאה עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןוא ןרָאשזַאיָאװ

 טמערוטשעג סעיצַאװָא עקידלמוט ןוא תולוק עקיכליה טימ ןוא טערַאבַאק םעד

 ,ןזיוװַאב ךיז טָאה ןירעצנעט יד ןעוו ,לַאז םעד
 רעשזדָאל ןבָאה ,ןטירטפיוא עריא ןופ געט עטשרע יד ןיא ךיילג

 ,שיט םוצ ןייוו ףיוא ןדַאלעגנייא ןוא תונתמ ריא ןקיש ןעמונעג ןעגנוי-בעל
 ןוא תונתמ יד .,ןּפַאכסױא יז ןלעװ ערעדנַא רעדייא ןעניוועג וצ יז ידכ
 וצ לשיט ַא וצ ךיז ןצעזוצ רעבָא .ןעמונעגנָא ןירעצנעט יד טָאה ןעמולב
 ךיז וצ טזָאלעגוצ יז טָאה רעקינייו ךָאנ .טלָאװעג טשינ יז טָאה ןצעמיא
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 ןסירעג ךיז ןבָאה טלַא ןוא גנוי ןיהואוו ,לרעמיצ:בָארעדרַאג םעניילק ןיא
 ערעקידנצנַאלג ךָאנ ןוא ןגיוא עקיצנַאלג רעייז ךָאנ טימ עמַאד ערעטלע ןַא

 ,ףעלפעה רעייז ןוא ריט רעד ייב ךַאװ ןטלַאהעג גנערטש טָאה ,ןטנַאילירב
 ןעמעלַא ןבירטעגּפָא ,טסעפ רעייז רעבָא

 יז טָאה ,שיסור ןוא שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שירַאגנוא ןופ שימעג ַא ןיא
 .רעריא רעטכָאט רעד ןרעטש טשינ ןטעבעג

 .טשינ ןָאק ןעמ -- ,טנעה יד טימ ןטלַאהרַאפ יז טָאה --- ,ָאנ ,ָאנ --
 ..!ןייגנײירַא טשינ .רעביא ךיז טוט רעטכָאט ןיימ

 טָאה ,טרַאּפשעגניא קרַאטש ךיז טיילעגנוי עקיציה יד ןבָאה רעמָאט
 טקנוּפ טָאה סָאװ ,ןַאמנגנוי ןכעלקנערק םעניד ןצרַאװש ַא ןפורעגסורַא יז
 -קנערק רעד טָא ,לָאמַאטימ ןכַארּפש עכעלטע ןיא טדערעג עמַאד יד יוװ ױזַא
 קַארפ ַא ןיא ,הפוח רעד וצ יװ קידנעטש טצוּפעגסיױא ,ןַאמרעגנוי רעכעל
 ,םיטש רעלופסינמייהעג ןוא רעכַאװש רעניד ַא טימ טָאה ,שעוו עסייוו ןיא ןוא
 ןייגרעדנַאנופ ךיז ןטעבעג ,ףיט ךיז קידנגיוברַאפ

 ןזָאל יז טעב יורפ ןיימ -- ,טדערעג ליטש רע טָאה -- ,עיסָאמ --
 ,,טירטפיוא ןַא רעדיוו יז טָאה דלַאב ןוא ,ןצנַאט ןופ דימ זיא יז .,ורוצ

 טקריוועג רעייז ןבָאה ןַאמנגנוי ןצרַאװש-ךעלקנערק ןופ דייר עליטש יד

 ,ריט רעד ןופ קעװַא םַאזכרָאהעג ןענעז ייז .רענעמ עקידנפיירגנָא יד ףיוא
 וצ טסול ןוא עביל ןופ רעייפ ַא ןדנוצעגנָא רעמ ךָאנ טָאה סָאד רעבָא

 ןטולב יד ןָא טדניצ ,שירעריפרַאפ ױזַא טצנַאט סָאװ ,ןירעצנעט רעגנוי רעד
 -עג טשינ סנירעצנעט עכלעזַא וצ זיא שזדָאל ,ךיז וצ וצ טשינ טזָאל ןוא

 | .ןעוועג טניואוו
 טשינ גלָאפרעד ןייק ןבָאה תונתמ עניילק ערעייז טימ שיפ עניילק יד זַא

 ןיז עשיטנַאקירבַאפ עכייר יד ,טכעה עסיורג רעשזדָאל יד ןבָאה ,טַאהעג
 -נעט יד ,לרעּפ ןוא ןטנַאילירב טימ ,תונתמ עסיורג טימ קילג טריבורּפ
 יד רעבָא ,ןעמונעגנָא ךעלטכעש ענעסעלטַא יד ןיא תונתמ יד טָאה ןירעצ
 -וצ טיורב-טנווא ןסע וצ ןעגנודַאלנייא יד ןוא ךעלטרַאק-טיזיוו עטגיילעגייב

 ןָאטעגנָא ךיז יז טָאה ,טירטסױרַא ריא ךָאנ ךיילג ,ןפרָאװעגּפָא יז טָאה ןעמַאז
 ןייא ןיא עמַאד רערעטלע רעד ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא ןוא ,ןדײשַאב רעייז
 רעטייוצ רעד ןיא ןַאמנגנוי ןטצוּפעגסיױא ןכעלקנערק םעד ןופ ןוא טייז
 ,סַאג רעװָאקרטעיּפ ףיוא לעטָאה ןיא ךיז וצ קעוװַא יז זיא ,טייז

 -ּפָא רָאטקעריד-טערַאבַאק רעד טָאה --- ,ןייג טשינ טעוו'ס ,ךעלגעממוא ---
 וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ךעלדניז עשיטנַאקירבַאפ עטבילרַאפ יד טגָאזעג
 רעד ןָא טשינ ךיז טריר יז -- .ןירעצנעט רעד ייב עיצקעטָארּפ ןטעב םיא

 רָאנ ,טסעג עניימ רַאפ ןָאטעג ץלַא טלָאװ ךיא .ןַאמ םעד ןָא ןוא רעטומ
 ,טשינ טייג'ס

 ןיא לעטָאה'ד רטעמ רעד טָאה -- ,ןרעה עטרעעג עניימ ,ןסָאלשעגסיױא ---
 טנדרָארַאפ ןבָאה ייז --- .טנעה יד טימ שיגַארט טכַאמעגקעװַא קַארפ םענירג
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 ,םיהַא ןעמוק ייז יװ ,ןפָאלש ךיילג ןעייג ייז ןזָאלוצנײרַא טשינ םענייק

 יײןטנַאידעמָאק יװ טשינרָאג ,שיטייל רעייז ךיז ןריפ

 "עז שזדָאל ןיא .ךיז רעסיוא ןעוועג זיא טנגוי ענעדלָאג רעשזדָאל יד

 סע ןעמעוו לפיוו ,יונעג טסואוועג טָאה ןעמ .ןעוועג טשינ תודוס ןייק ןענ

 ,ןירעצנעט רעד וצ טקישעגניײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,הנתמ עדעי טסָאקעג טָאה

 רעד ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,טינשּפָא םעד יונעג טסואוועג טָאה ןעמ יו טקנוּפ

 .טכַאלעגסיוא ,טציירעג טָאה ןרעדנַא םעד רענייא .טּפַאכעג ןירעמעננָא-הנתמ

 טכַאנ .ןעמייה ערעייז רענעמ ,ןטפעשעג ערעייז טזָאלרַאפ ןבָאה ןטנַאקירבַאפ

 "עג ,טרידָאלּפַא ,ןעקנורטעג ,"סנַאסענער, ןיא ןסעזעג ןעמ זיא טכַאנ ךָאנ

 יןעמוקעגסױרַא ןופרעד זיא טשינרָאג רָאנ ,ןעמולב טקיש

 יײעבָאנ ַא -- .טגָאזעג ןשטייד ןבָאה -- ,עקילייה ַא --

 ,טקזוחעג ןדיי ןבָאה -- ,ןיציבר ַא --

 ,עקרעצנעט רעד ןגעװ סעדנעגעל ןײגמורַא ןביוהעגנָא ןבָאה דלַאב

 ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןיפערג עשירַאגנוא ןַא זיא יז זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה םייוג

 ןַאמנגנוי ןכעלקנערק םעד עקַאט טָא וצ עביל ריא בילוצ םייה רעד ןופ

 ערעטלע יד .ןענעק טלָאװעג טשינ טָאה ,ףַארג רעד ,רעריא רעטָאפ רעד סָאװ

 ."רעטכָאט2 רונש ריא טפור סָאװ ,רעטומ סנַאמנגנוי םעד עקַאט זיא עמַאד

 סָאװ ,עיצילַאג ןופ רעטכָאט עשיבר ַא רָאג זיא יז זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה ןדיי

 רעכלעוו ,ןריא ןטבילעג ןשירַאגנוא םעד בילוצ םייה רעד ןופ ןּפָאלטנַא זיא

 סָאד זַא ןענופעג ןבָאה םיסרוקיּפַא .ןירעצנעט ַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה

 ,ענעגייא רַאפ ךיז ןלעטשרַאפ סָאװ ,רעלדניווש עדנַאב ַא יו רעמ טשינ זיא

 רָאּפ יד ייז ייב ןעיצסױרַא ןוא ןדלָאי ןרַאנוצנײרַא ידכ ,תועינצ ןיא ןליּפש

 עג ריא ןופ ןעמ טָאה םוטעמוא .קיאור ןעוועג טשינ זיא שזדָאל ,לבור

 ןיא ןייג .טריגירטניא ,טקידײלַאב ןעוועג ןענעז רעבייוו רעשזדָאל ,טדער

 טשינ ךיז ןבָאה רעבייו עקידנעטשנָא ,טנָאקעג טשינ ייז ןבָאה טערַאבַאק

 ןייק ןיא ןוא ןַארָאטסער ןייק ןיא טשינ וליפַא רָאנ ,טערַאבַאק ןייק ןיא רָאנ

 רעװָאקָארטעיּפ רעד רעביא גנַאל ןהעש טריצַאּפשעג ייז ןבָאה .ןזיוועג עפַאק

 ןיא ןעז ןוא ,ליפיוזַא ןדער רענעמ יד רעכלעוו ןגעוו ,יד ןעז וצ ידכ ,סַאג

 .ץייר ריא טגיל סע סָאװ

 יד וצ זיב רעבירַא ןירעצנעט רעד ןגעוו סעדנעגעל יד ןענעז ךעלדנע

 רעקימעכ רעשירַאציײװש רעד טָאה ייז טכַארבעג .ןײרַא ץַאלַאּפ ןיא סעצנוה

 ךיז טגעלפ ןירעצנעט יד ןעמעוו טימ ,רעקיצנייא רעד ,קירבַאפ סעצנוה ןופ

 יב ךיז ןבָאה ךיילג ןוא .שיזיוצנַארפ ןיא ךיז ןביא וצ ידכ ,ןהנעטסיוא

 .ּפעק עקיטולב-לופ עדנַאלב יד ןדנוצעגנָא רעדירב עלַא

 יייו ָאהָא ...ןייג ןיוש יז טעוװו זדנוא ייב --- .טגָאזעג יז ןבָאה --- ,שטַאװק --

 -לָאג רעשזדָאל רעד טימ ןרירוקנָאק וצ העדב טַאהעג טשינ ןבָאה ייז

 יד טָא טימ ךיז ןעמוקוצפיונוצ ןענַאטשעגנָא טשינ ייז זיא סע .טנגוי רענעד

 "בָא ןבָאה ייז .טערַאבַאק ןיא םיתרשמ ןוא ןרָאשזַאיָאװ ,ךעלמירחוס עלַא

 םלוע םענעבילקעג ַא זיולב ןוא ,ןזָאלנײרַא טשינ םענייק לָאז ןעמ ,טגָאזעג



 יונכשא רעדירב יד
213 

 ,טעניבַאק ןטיירגעגוצ ןיא ןעמענסױרַא זָאנ רעד רעטנוא ןופ ערעדנַא יד יז טעו רע ןעוו ,ןירעצנעט רעד םיא ןבעג וצ ידכ ,טנַאילירב ןקיטַארַאק-עכעלטע ןַא ,הנתמ עשּפיה ַא ךיז טיירגעגנָא רעדירב ערעדנַא יד רַאפ דוסב ךיילג טָאה רעדירב יד ןופ רעדעי .טלייצרעד ןירעצנעט רעד ןופ יז טָאה סָאװ ,קירבַאפ סרעט -ָאפ ןופ רעקימעכ םעד ,זיוצנַארפ םעד ןוא רעטיג עטסטנעָאנ יד ןופ טייל -לעדַא עשיליוּפ רָאּפ ַא ,ןיז עשיטנַאקירבַאפ עכייר עטלייצעג עכעלטע ,ןריציפָא טרעכעה עשיסור עכעלטע ,"סנַאסענער; ןיא טיורב-טנווָא ףיוא ןדַאלעגנייא
 .טערַאבַאק ןיא םענייק טזָאלעגניײרַא טשינ ןוא ריט רעד רַאפ ןענַאטשעג זיא ןילַא רָאטקעריד רעד ,רעקיטסול ַא ,רעכעליירפ ַא ןעוועג זיא טנװָא רעד

 טימ ןסע וצ סעצנוה יד ןופ גנודַאלנײא יד ןעמונעגנָא ןוא םַאנסיוא ןַא טכַאמעג לָאמ סָאד יז טָאה ייברעד .רעּפרעק ןטקָאטעג ריא ןופ דילג רעדעי טימ טקָאלעג ,טציירעג ,ןפרָאװעג ןגיוא עשירעריפרַאפ ,ץנעט עכעלטפַאש -ןדייל עריא ןיא טיירדעג ךיז גנַאלש ַא יו טָאה ןירעצנעט יד .ןענייוו עטס -רעייט יד ,טגנַאלרעד סנסע ערַאברעדנואוו ןבָאה ןקירבַאפ יד ןיא רענלעק יד
 ךיג ױזַא ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ךיג יװ רעבָא .ןעמַאזוצ טיורב-טנווָא יז
 ,רעדירב יירד יד רַאפ טקידנערַאפ סואימ רעייז ,טקידנערַאפ ךיז סע טָאה

 ןבָאה ,קיטילָאּפ ןיא יו טלַאװעג ןיא רעמ ןסייוו סָאװ ,ןשטייד עתמא יו
 .טגָאזעגּפָא שזדָאל ץנַאג טָאה סָאװ ,יד ןרעבָארע ןגעוו ךיז ןשיוװצ ןפמעק ןבױהעגנָא בָארג רעייז רעדירב יירד יד

 ,ןטָאבעגנָא עצנוה ןייא טָאה -- ,שוק ןטשרע םעד רַאפ לבור טרעדנוה --
 ,ןעגנודעגסיוא עצנוה רעטייווצ רעד םיא טָאה -- ! טרעדנוה ייווצ ---
 ,עטשרע עדייב ןגָאלשעגּפָא רעטירד רעד טָאה -- !טרעדנוה יירד ---
 -סיוא ןוא רעכעלקנערק רעד ,ןַאמ ריא ,טלכיימשעג טָאה ןירעצנעט יד

 .רערעטצניפ ַא ןוא רעקידנגייוש ַא ןסעזעג זיא ,רעטצוּפעג
 ןענעז ,ןעמונעגנָא טשינ ןעמוס ענעטָאבענָא יד טָאה ןירעצנעט יד זַא

 ,ןרָאװעג טכָאקעצ רעמ ךָאנ סעצנוה יד
 טימ קידנבעג-ץילב ַא טגָאזעג רעדורב ןייא טָאה --- ,עניילק ,לָאמ ואש ---

 ַאד ,ןייז לעדעמ סעטענ ןייא טסריוװ וד ןעוו -- ,לרעגניפ ןטנַאילירב ַא
 ,סע וד טסמָאקעב

 ַא קידנזייוו ,ןגָאלשעגרעביא רערעדנַא רעד טָאה -- ,רימ וצ ,ןיינ ---
 ,ןָאפ ןצרַאװש ַא ףיוא ןייטש-לדייא םענירג

 . ,טרירוקנָאק רעטירד רעד טָאה -- ,לרעּפ ןיימ ןגעק סקוי סעלַא זיא סָאד ---
 לרעּפ םעד ןָאטנָא ןעמונעג רע טָאה ,רעפטנע ןייק ףיוא קידנטרַאװ טשינ ןוא
 טנַאה רעקירָאה רעד טימ ריא קידנכירקרַאפ ,ןדלַאה סנירעצנעט רעד ףיוא
 ,טלָאקעד ןיא

 -צוּפעגסױא רעכעלקנערק רעד טָאה -- !קיטרַא ךיז ןטלַאה ,עיסָאמ -- |
 ,לוטש רעד ןופ ךיז קידנלעטשפיוא ,טגָאזעג ,ןַאמרעגנוי רעט
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 עצנוה רעטכָאקעצ רעד טָאה -- !וצרעד לבור טרעדנוה ךָאנ ,ךַא --

 .קידנכַאל טרעפטנעעג

 "קנערק רעד טָאה -- !ןקידלושטנַא ךיז ריא טלָאז טונימ יד ,עיסָאמ ---

 .ןגיוא ערַאטש טימ קידנקוק ,ןלױפַאב ןַאמרעגנוי רעכעל

 -- יטרעדנוה ףניפ ,טרעדנוה ייווצ ךיא ביג ,קינייװ זיא סע ןעוו --

 ןגיצעגוצ רעטסעפ ךָאנ ןוא טרעפטנעעג שטייד רעקידנכַאל רעד טָאה

 .ךיז וצ ןירעצנעט יד

 טלּפָאט ןרָאװעג ,ןגיוצעגסיוא ךיז ןַאמרעגנוי רעכעלקנערק רעד טָאה ָאד

 יד זַא ןבעגעג שטַאּפ ַאזַא שטייד ןקידנכַאל םעד ןוא קידרענייב ןוא סיורג

 ןצנַאט ןעמונעג ןבָאה שיט ןפיוא ןייוו רעזעלג

 עטשרע סָאד .רעליימ ענעּפָא טימ ןציז ןבילבעג עלייוו ַא ןענעז סעצנוה יד

 ךָאנ ןוא ,טנַאה ַא ןביוהעגפיוא ייז ןופ םענייא ףיוא טָאה רעצעמיא יו ,לָאמ

 -עס עכעלטע ךָאנ .ןירעצנעט-טערַאבַאק ַא ןופ ןַאמ ַא ,רענייא ַאזַא וצרעד

 ירעטרע יד ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיילג עלַא ךיז יז ןבָאה ,טייקטלמוטעצ ןדנוק

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ,רענעי זיא ןיוש רעבָא ,ןטערטעצ וצ ןױשרַאּפ םעד ידכ

 יז ךָאנ .טערַאבַאק ןופ סױרַא טַאהעג ,עמַאד רערעטלע רעד ןוא בייוו

 ,טנעה יד טימ טלפייווצרַאפ קידנכַאמ ,רָאטקעריד רעד ןפָאלעגכָאנ זיא

 ןופ רעזעלג עלַא ןכָארבעצ עצנוה רענעגָאלשעג רעד טָאה סעכ רַאפ

 םעד ןסָאגַאב ןוא לגיּפש ןטסערג םעד שַאלּפ ַא טימ טקַאהעגסיוא ,שיט

 ,ןייו זָאלג ןטסעב ןטשרע םעד טימ דמעה ןופ סרָאג ןסייוו סרָאטקעריד

 .טנַאה רעד רעטנוא ןענַאטשעג םיא זיא סָאװ

 -- ןטערטרעביא טשינ לַאטש-ריזח םעד ןיא סופ ןיימ טעװ רעמ ---

 וקידנגיונרַאפ םעד דרע רעד ףיוא ןטָאנקנַאב ןפרָאװעג ןוא ןגירשעג רע טָאה

 ,רָאטקעריד

 -ָאילימ יד ןעמונעג ןריציפָא יד ןבָאה ,גנומיטש יד ןביירטרַאפ וצ ידכ

 ןטרָאד .סױרַא רעגַאל םוצ ,טָאטש רעד רעטניה ריצַאּפש ַא ףיוא ןיז עשירענ

 ןסיברַאפ ןוא רועיש ַא ןָא ךיז ןיא ןסָאגעג ,ןעקנורטעג ךס ַא ןעמ טָאה

 ,ןטרָאק טימ

 ןבָאה -- ,ןטרָאק ןיא לזמ טָאה ,עביל ןיא גלָאפרעסימ טָאה סע רעוו ---

 .טסַאּפשעג ןריציפָא יד

 לזמ ןייק רעבָא ;טלעג טימ ןפרָאװעג ,דליוו טליּפשעג ןבָאה סעצנוה יד

 יד .רעירפ עביל וצ יװ רעקינייװ ךָאנ ,טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ןטרָאק וצ

 .ןענואוועג רדסכ ןבָאה ןריציּפָא

 ,םייהַא טריפעגּפָא ,ענעפיוזַאב ,עטציירעצ ,סעצנוה יד ןעמ טָאה גָאטרַאפ

 -עגרעדינַא רעכיּפעט יד ףיוא ייז ןענעז שעװ עפייטש ןיא ןוא ןקַארפ יד ןיא

 ,גָאטימ וצ טשרע ךיז ייז ןבָאה טּפַאכעגפיוא ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןוא ןלַאפ

 .ןגלָאפרעסימ עקיטכענ יד ךָאנ רעמָאינצַאק טימ לופ ,עטגערעגפיוא ,עזייב

 -רעביא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעײקַאל יד ןגָאלשעג ,טלדיזעג ,ןטלָאשעג ןבָאה ייז
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 ןגעו שינרעטיב טימ טכַארטעג ,שטַאּפ םעד ןָא טקנעדעג ןבָאה ייז .ןָאטעג
 וצרעד .הלּפמ רעייז ןגעוו ןסיו טציא ןיוש טעװ שזדָאל ץנַאג יו ,םעד
 ענייש ,טליּפשרַאפ ךיז ןבָאה ייז סואימ יו ,טציא טקנעדעג ךיוא ייז ןבָאה
 ןריציפָא יד .רעכיג סָאװ ןוא ,ןלָאצ טפרַאדעג ייז ןבָאה לבור רעטנזיוט
 -עג ייז טָאה ןעמ ןוא רעגַאל ןטימ קעװַא טפרַאדעג גָאט עדַאיל ַא ןבָאה
 רעווש ןעוועג זיא רעטָאפ םייב .,רעכיג סָאװ בוח-ןטרָאק םעד ןלָאצּפָא טזומ
 בילוצ ץלַא ,טייצ עשּפיה ַא זגורב ןעוועג םיא טימ ןענעז ייז .ןענָאמ וצ
 -עצ ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה רע סָאװ ףיוא ,לוטיט-ןָארַאב םעד
 ,גינעפ םענעכָארב

 ַא ,ץַאלַאּפ ןיא ריאמ החמש ןעמוקעגנָא סָאד ןיא טייצ רעד טָא ןיא
 -שיצירּפ ןוא טייקכייר רעקימורַא רעד ןופ רעטלמוטעצ ַא ,רעטלטיוררַאפ
 ךיז ןיא ןביולג טימ לופ ,רעקידרעפָאה ַא ךָאד ןוא רענערָאלרַאפ ַא ,טייק

 ,שזדָאל טָאטש רעד ןיא ןוא

 יז טָאה רעניד רעטצוּפעגסיוא רעד זַא ,טונימ רעטשרע רעד ןיא

 טעצנוה ןבָאה ,ּפערט יד ייב טרַאװ סָאװ ,דײזןַאטפַאק םעד ןגעוו ןבעגעגרעביא

 ,העש רעד טָא ףיוא טלעטשַאב ןצעמיא ןבָאה ייז זַא ,רָאג טקנעדעג טשינ ןיז

 ,ןלופַאב ייז ןבָאה -- ! דוי-ןענייווש ןעד ,סוארעה ןהיא עסיימש ---

 ןגירקעג סנטיײצַאב ןיוש טָאה סָאװ ,רעניד רעטצוּפעגסיוא רעד רעבָא

 ןלייצרעד ןעמונעג קיטכיזרָאפ רעייז טָאה ,ןריאמ החמש ןופ טלעג-קנירט ַא

 ,טלעטשַאב םיא ןבָאה ,ןײלַא ןרעה יד ,ייז זַא ןוא זיא דיי רעד רעוו ,ןרעה יד

 ןסייהעג םיא ןוא ווירב םעד ןיא טנָאמרעד טשרע סעצנוה יד ךיז ןבָאה

 ,ןריפניירַא

 ךיז קידנדָאב ,ןײסַאב ןיא ןריאמ החמש סעצנוה יד ןבָאה ןעמונעגפיוא

 רעייז ךיז טָאה ריאמ החמש .טכַאנ רעדימ רעד ךָאנ רעסַאװ ןטלַאק ןיא

 עקיטכיזרָאפ טימ קידנקוק ,ןרעמיצ ליפ יד רעביא טכיײלשעגניײרַא קיטייז

 ןוא טײלגַאב רדסכ םיא טָאה סָאװ ,טנוה-ףלָאװ ןקיזיר םעד ףיוא ןקילב

 רַאפ זיא סָאװ ,עטָאּפַאק רעטצריקרַאפ ןייז וצ טקעמשעג יורטוצ קינייװ טימ

 .ןעוועג גנַאל-וצ ץלַא ךָאנ ,טנוה םעד ,םיא

 ןוא טסירגעג ךיז ריאמ החמש טָאה -- ,ןרעה עטרעעג ,ןגרָאמ טוג --

 ןטָאגעג ייז ןבָאה רעניד סָאװ ,ןענױשרַאּפ עטעקַאנ יירד יד רַאפ טגיונרַאפ

 ריאמ החמש .טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה רענייק .ּפעק יד ףיוא רעסַאװ

 -ַאנ ענעסקַאװעצ יד ףיוא טקוקעג טמעשרַאפ ןוא טסיירד טשינ רעייז טָאה

 טָאה רע ןוא ,טשינ השוב ןייק רָאג ןבָאה סָאװ ,םייוג יד ןופ סרעּפרעק עטעק

 ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינרָאג טָאה רע .טנַאה רעד ןיא לטיה סָאד טיירדעג

 -גייא טזָאלעג ךיז ןבָאה ןעניױשרַאּפ עטעקַאנ יד זַא .םענייז לטיה םעד טימ

 -גגנוי םעד טכַארטַאב ייז ןבָאה ,רעניד יד ןופ רעכעלייל-דָאב יד ןיא ןליה

 ,ןגיוא עזייב טימ עטָאּפַאק רעד ןיא קישטנַאמ

 ריא טנעז סָאד -- ,ןדמערפ םוצ טגָאזעג רעטסטלע רעד טָאה --- ,יז --

 ? דיי-ףיוה סרעטָאפ רעזדנוא ,יזַאנעקשַא ןטלַא םעד ןופ ןוז ַא
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 -לַארענעג זיא רעטָאפ ןיימ -- ,טרעפטנעעג ריאמ החמש טָאה --- ,ָאי --

 יקירבַאפ רעד ןופ רעטערטרַאפ

 יײזַאה ?ןייז דייףיוה רעזדנוא טליװ ריא ןוא --

 "עג ריאמ החמש טָאה -- ,ןרעה יד ייב ןריקָאל טלעג ןיימ ליוו ךיא ---

 ,טרעפטנע

 ? ליפ ריא טגָאמרַאפ ---

 .ןטָאבעגנָא ריאמ החמש טָאה -- ,ןשטניוו ןלעוו ןרעה יד לפיוו ---

 .טגָאזעגסױרַא לָאמַאטימ עלַא ןבָאה -- ,ַא --

 לקָאש ַא טימ ךיוה רעד ןיא ןפרָאװעגפױרַא טָאה עצנוה רעטסטלע רעד

 יװ ,רעסַאװ ןופ ךיז טלסײרטעגּפָא ןוא רָאה עשיצָאקש עדנָאלב ענייז עלַא

 .דָאב ַא ךָאנ טנוה ַא

 ,ןלָאצ ןענָאק ןלעוו רימ ןעוו ,טשינ ןסייוו רימ רעבָא ---

 יטרעפטנעעג ריאמ החמש טָאה -- ,ןטרַאװ ןָאק ךיא --

 .ןסיו טשינ ןופרעד ףרַאד רעטָאפ רעזדנוא ---

 .טגָאזעג ריאמ-החמש טָאה -- .,דוס ַא ןטלַאה ןָאק ךיא --

 טעװ רעטלַא רעד זיב ,רעירפ ןלָאצ ןענָאק וצ טשינ ןענעכער רימ ---

 .ןבעל טעװ רע גנַאל יװ ,ןסיוװ טשינ ןענָאק רימ .ןברַאטש

 .טרעפטנעעג ריאמ החמש טָאה --- ,דלודעג בָאה ךיא ---

 "דנעצ עכעלטע רימ ןפרַאד דלַאב ןיוש ,טלעג ליפ טציא ןפרַאד רימ ---

 .ךָאנ ןפרַאד רימ ןלעוו רעטעּפש .לבור טנזיוט קיל

 ריאמ החמש טָאה -- ,ןרעה יד ןעניד וצ טיירג קידנעטש ןיב ךיא ---

 רע ואוו ,טסואוועג טשינ ןײלַא רָאג טָאה רע שטָאכ ,טסיירד טרעפטנעעג

 ןבעג וצ רימ ןרעה יד ןטעב רָאנ לעװ ךיא --- ,טלעג ליפיוזַא ןעמענ טעוו

 | ...טייצ ךָאװ ַא ןופ ןימרעט ַא רעירפ

 קידנכַאמ ,טגָאזעג שטייד רעטעקַאנ-בלַאה רעד טָאה -- ,טייג סָאד --

 ךָאנ ,טלעג ןיוש רימ ןפרַאד טציא רעבָא -- ,טנעה יד טימ קיטסַאנמיג

 !עידַא ,ןגרָאמ

 סשטייד ןופ רעטקירדרעד ַא ,רעטלמוטעצ ַא סױרַא זיא ריאמ החמש

 רעד .רענעדירפוצ ַא ןוא רערעכיז ַא טימרעד ןעמַאוצ רעבָא ,עמַאנפיוא

 סיוא ךָאנ טמוק לייוורעד ,תמא .טכַאמעג ןעוועג זיא גנוטסעפ רעד ןיא ךָאל

 ןופ ױזַא לָאמעלַא זיא סָאד רעבָא ,ריפ עלַא ףיוא ךָאל םעד ךרוד ןכירק

 יד ןגָאז ,רעווש זיא ביוהנֶא רעדעי .טסואוועג ריאמ החמש טָאה ,בױהנָא

 ףרַאד סָאװ ,סָאד טעז סָאװ ,רעטייוו טעז סָאװ ,רעד זיא גולק רעבָא ,םימכח

 דחמש זיא ,שרעדנַא סעּפע ןעמוק רעטעּפש טעװ סע זַא ןוא .ןעמוק רעטעּפש

 טּפַארק ליפוזַא טליפעג טשינ רע טָאה ךָאנ לָאמנייק .ןעוועג רעכיז ריאמ

 קידנעייג ,טציא יװ ,ךיז ןיא ןביולג ןוא טייקרעכיז ליפיוזַא ,טנעה יד ןיא

 םעד סיואגנעל ,סַאג רעטביוטשרַאפ רעשיטָאטשרעטניה רעטיירב רעד ףיוא

 טשינ םיא ךָאנ ןענעז לָאמנייק .עצנוה-ץנייה ןופ ןַאקרַאּפ-קירבַאפ ןטיור

 ןצרַאװש סָאװ ,סנעמיוק עקידנעשטרַאטשסױרַא עכיוה יד טנעָאנ ױזַא ןעוועג
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 ,טעּפעשטרַאפ םיא ןוא ייברַאפ ןענעז רעטעברַא עכעלטע ,למיה םעד
 ,טניה יו קידנליב

 !ייװ ייא --- ,טכַאלעג ייז ןבָאה -- ,עשטיָאב עינ ,עשיָאמ ---
 ןעוועג זיא רענייז ּפָאק רעד .טרעהעג טשינ ייז טָאה ריאמ החמש רָאנ

 ,סנעמיוק-קירבַאפ עכיוה ץיּפש יד ייב ,טעה ,טעה טרַאּפשעגנָא ,ךיוה
 ךָאנ דלַאב ןיירַא זיא רע יוװ ,רעפייא ןוא טייקלענש רעבלעז רעד טימ

 ,ןופרעד סױרַא טציא רע זיא ,יירעבעוו סרעווש םעד ןיא רענייז הנותח רעד
 ,ןפוקרַאפ םייב ןעגנוגנידַאב ערעסעב ןייק ףיוא טראוועגסיוא טשינ טָאה רע
 ןוא רעירפ סָאװ טלעג ןגירק יבַא ,זירּפ םעד רעטנוא טזָאלעגרעטנורַא טָאה רע
 ףיוא טלעג ןעילעג טָאה רע .ימרעט םוצ סעצנוה יד וצ סע ןלעטשוצ
 רעטנזיוט ךָאנ רעטנזיוט ןוא ,טרעכַאשרַאפ ,ךיז טצעזרַאפ ,רעטנעצָארּפ ערעכעה
 -עגנוי יד טימ טנעָאנ רָאג ןרָאװעג גנולצולּפ ךיוא זיא רע .טלעטשעגפיונוצ
 טייצ ַא טָאה רע סָאװ ,לביטש-םידיסח ןיא ךעלמעדייא-טסעק יד ,ךעלטייל
 ,טנדנ ערעייז םיא ייב ןגיילוצנייא יז טדערעגנייא ןוא ,ןענעק טלָאװעג טשינ
 ףרַאד רע סָאװ ,ןטפעשעג ענייז וצ םיפתוש עטוג ןרעוו ןלעוו ייז סָאװרַאפ
 ןרבח ךיז ןעמונעג רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןענידרַאפ טלעג ךס ַא ןוא ,ןכַאמ
 ,רעטסעווש ענעבעגעגסיוא ענייז ןופ ןענַאמ יד ,סרעגָאװש ענייז טימ גנולצולּפ
 טשינ ןגיוא יד רַאפ לָאמניק רעירפ טגעלפ רע עכלעוו ,רעדניק-טסעק יד
 קינָאה סָאװ ,ךעלעדייר עסיז ךס ַא טימ ,רעטרעוו עטסקיצנוק יד טימ .ןקוקנָא
 ןירַא ןעגנירד ,ץרַאה ןפיוא קידהיחמ ךיז ןגייל ייז ןוא ייז ןופ טפירט
 יד טדערעגרעביא רע טָאה ,ןקילג ,ןטסנידרַאפ וצ טסול ַא ןקעוורעד ןוא
 רעטלעג-ןדנ ערעייז ןלָאז ייז ,רעטסעוװש יד ןוא ענייז סרעגָאװש עשידיסח
 ,ןײרַא םירחסמ יד ןיא םיא וצ ןגײלנײרַא

 -- זיא סָאד טפעשעג רעסָאװ לייוורעד ןגָאז טשינ ךָאנ ןָאק ךיא --
 .טעוו'מ זַא ,וצ ךייא גָאז ךיא רָאנ ,דוס ַא זיא'ס -- ,טמיורעגנייא רע טָאה
 ןגייא ןיימ לעװ ךיא .,ןקעלּפָא ןייב ןטעפ ַא ,ןענידרַאפ ןייש ,ףליה סטָאג טימ
 ,ןָאט טשינ ,הלילח ,תולווע ןייק שיילפ ןוא טולב

 םעד ןעמונעג רָאג רע טָאה ,קיניײװ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סע זַא ןוא
 ךַאז עקיטכיוו ַא טָאה רע ןעוו ,קידנעטש יװ ,לעפטרָאּפ םעד ןוא םעריש
 ,לסיב ַא ןעמונב בקעי וצ עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעבירַא ןוא ,ןריפוצכרוד

 ןיא טייקסיז רענעגייא ןיא ךיז טלגערּפעג ריאמ החמש טָאה געט ייווצ
 טייקשהירב ליפיוזַא טָאה רע .זיוה ןיא ןזייא ןמלק 'ר ייב הריד רעכייר סרעדורב
 עלַא זיב ןירעגעווש רענעגייא ןייז ןופ ,עלַא זַא ,טכַארבעגסױרַא המכח ןוא
 יד טקעלעג םיא ןופ ןבָאה ,סעקורמ ןוא רעטלַאהסיורג יד ,סנמלק 'ר ןיז
 .רעגניפ

 ןוא הרות -- ,טגָאזעג םיא ןגעוו ןעמ טָאה -- ,ּפָאק רעשיוליע ןַא --
 ,ןעמַאזוצ הרוחס

 טייג ןוא ןעמעלַא רַאפ ארומ טָאה סָאװ ,רעווש סרעדורב םעד וליפַא
 ,תולעמ סרעדורב סמעדייא ןייז ףיוא ןענַאטשרַאפ ךיז טָאה ,געוו ןייז ךיז
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 קידנעטש יװ רע טָאה -- ,תעד-רב ןייק טשינ ךָאד ןיב ךַאי ,אלימ ---
 .ןריאמ החמש םעד רַאפ סיוא ייג ךַאי רָאנ --- ,טגָאזעג ךיז ןגעוו

 טנָאקעג טָאה רע יװ טקנוּפ ,ריאמ החמש רעד ,חוכ ַא טַאהעג טָאה רע
 רע ןעו ,ןשטנעמ ןייק ןענעקרעד טשינ ןוא רעטרעדנוזעגּפָא ןַא ןײגמורַא
 ,טגיילעגוצ ,סיז ,ךייוו ןרעוו גנולצולּפ טנָאקעג רע טָאה ױזַא ,טשינ םיא ףרַאד
 ןייטש ַא טָאה רע .טפרַאדעג ןצעמיא וצ טָאה רע ןעוו ,קידקינָאה ןוא קיצרַאה
 טיא טָאה סע .סעּפע ףיוא טגיילרַאפ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןדעררעביא טנָאקעג
 טשינ ,םימכח יד ןופ טרָאװ גולק ןייק טשינ טלעפעגסיוא טשינ לָאמנייק

 סָאװ ,תוחטבה עקידנגייצרעביא ,עקידלכש ןייק טשינ ,לטרעוו-סקלָאפ ןייק
 יא: סע-ןעמעוװ ייב יו רעכיג .רעצרעה עכעלשטנעמ ןיא ןיײרַא ןעגנירד
 -רַאפ ךיילג טָאה רע .ןעמנוב:בקעי ייב ןלעוּפ סעּפע טנָאקעג ןעמ טָאה
 -יטסול ַא ,רעכעליירפ ַא .רעדורב םוצ תונעט עלַא ןָא ,תולווע עלַא ןָא ןסעג

 ןבָאה האנה ןלָאז ערעדנַא זַא ןוא ןבָאה האנה ןיילַא ביל טָאה סָאװ ,רעק
 ,תומוערת ןייק גנַאל ןטלַאה טשינ ןָאק ,זגורב ןייק ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק סָאװ
 רַאפ טלעג ןבעגעג םיא ןוא ןרָאװעג ןטָאזעגוצ דלַאב רעדורב םוצ רע זיא
 ףןטעבעג םיא ייב טָאה רע רָאנ לפיוו ,ןטפעשעג ענייז

 טגנוי יד ןופ ןעלסקעוו יד ףיוא ןגירק טנָאקעג ,תמא ,טָאה ריאמ-החמש
 סָאד טָאה רע רעבָא ,סעקינטנעצָארּפ עכייר ייב רועיש ַא ןָא טלעג סעצנוה
 ערעייז זַא ,סעצנוה יד רַאפ טשינ ,טגיױטעג טשינ טָאה סע .טלָאװעג טשינ
 רע .ןריאמ החמש רַאפ טשינ ,ןשטנעמ ןשיװצ ןכירקמורַא ןלָאז ןעלסקעוו
 רע .,ןײרַא ץַאלַאּפ ןיא ייז וצ ןזָאלוצנײרַא ןצעמיא חעדב טַאהעג טשינ טָאה
 -טלעג ןוא ןַאמ-סגנואיורטרַאפ רעייז ןיילַא ךעלסילשסיוא ןייז טפרַאדעג טָאה

 ,שיט םייב ןסע סָאד טּפַאכעגנײרַא םיוק ,טורעג טשינ טָאה רע ןוא .רעבעג
 ןענװַאד סָאד טּפַאכעגּפָא טָאה רע ;ןסעגעג יװ טנכערעג רעמ טָאה רע ואוו
 -עגמורַא יז טָאה רע רעדייא ךָאנ טנַאה רעד ןופ תועוצר יד טלקיװעגּפָא
 ,טלעג ןעלמַאז ןפָאלעג ןוא טלקיוו

 "-לעג עטשרע יד סעצנוה עגנוי יד טלעטשעגוצ רע טָאה טונימ רעד וצ
 םיא ןבָאה ייז .ןבַאגסוא ערעדנַא ןֹוא תובוח-ןטרָאק ערעייז ןקעד וצ ,רעט
 .טכארבעג רעטלעג עטשרע יד ייז טָאה רע ןעוו ,טביולגעג

 יכַאנ ךיז קידנביירשרעטנוא ,טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,רעייז ,טענ רעייז ---
 ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןעלסקעוו יד ףיוא קיסעל

 ןבָאה ,ךיז ןופ תובוח עשימייה עטשרע יד טרטּפענּפָארַא ןבָאה ייז זַא
 ןלעוּפוצסױא רעטלעג ענעגייא רַאפ ,ןײלַא ,ךַאז-תילכת ַא ןָאט ןעמונעג ייז

 רַאפ לוטיט-ןָארַאב םעד גרוברעטעּפ ןיא רָאטַאנרעבוג רעוװָאקָארטעיּפ ןכרוד
 רעטלַא רעד רעדייא ךָאנ השוריב ןעמענוצרעביא םיא ידכ ,רעטָאפ רעייז
 ןעמענּפָא ןבַאגסיוא ערעייז ךיז ןלעװ ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .טברַאטש
 ןוחטב טַאהעג טָאה ױזַא טקנוּפ .גיוא ןַא ןכַאמוצ רעטלַא רעד רָאנ לָאז
 רעד וצ .,טרישזנַארַא ךַאז יד רעטלעג ענייז רַאפ טָאה סָאװ ,ריאמ החמש
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 רעטנזיוט ערעווש יד ץַאלַאּפ ןיא סעצנוה יד וצ טכַארבעג רע טָאה טונימ

 ןעוװעג קיטיונ וצרעד ןענעז סָאװ

 טציא טזָאלעגרעביא רעטּפָא סָאװ טָאה רָאטַאנרעבוג רעװָאקָארטעיּפ רעד

 -עג תואצוה סעצנוה ףיוא ןוא ףליהעג ייז ןופ טנַאה רעד ןיא עינרעבוג ןייז

 ,גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפ

 קיצנַאוצ ןוא ריפ לטיּפַאק

 -לַא רעד סָאװ ,ןָארַאב לוטיט םעד דובכל ץַאלַאּפ סעצנוה ןיא לַאב רעד

 רעשרעהטסבלעז םעד טעטסעיַאמ ןייז ןופ ןגירקעג טָאה טנַאקירבַאפ רעט
 -רַאפ עלעירטסודניא עסיורג ענייז רַאפ ןליוּפ ןופ גינעק ןוא דנַאלסור ןופ

 עטסקיטכעמ ןוא עטסכייר סָאד ןגיוצעגוצ טָאה ,דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןטסניד
 ,טנגעגמוא רעד ןוא שזדָאל ןופ

 גנולצולּפ .רָאטַאנרעבוג רעוװָאקָארטעיּפ רעד ,סנייז טריפעגכרוד טָאה רע
 עטסכעהרעלַא ןַא ןגירקעג עצנוה רעטלַא רעד טָאה ּפָאק ןיא ןייטש ַא יװ
 סָאד ,טלייטעגטימ םיא טרעװ טעטסעיַאמ ןייז ןופ דסח ןייז ןופ זַא ,העידי
 "וצ םיא טרעוװ דנַאטשליואוו ןייז ןוא דנַאל ןרַאפ ןטסנידרַאפ ענייז רַאפ
 השוריב רעביא טייג סָאװ ,ןָארַאב לוטיט םעד ןגָארט וצ דובכ רעד טלייטעג
 .תורוד רוד זיב רעדניק ענייז וצ

 ןָאטעגּפָא ענייז ןיז יד ןבָאה סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה עצנוה
 -עג טלעג ךס ַא שינעביולרעד ןייז ןָא ץעגרע ןבָאה ייז זַא ,ןליוו ןייז ןגעק
 -ַאלעמלַאב רעקירָאה ןייז טימ טּפַאלקעג ,זייב ןעוועג זיא רע .ףיורעד ןעיל
 .ןענרעלנָא ןעגנוי-ץָאר יד טעװ רע זַא ,ןגירשעג ,ןשיט יד ןיא טנַאה רעשעכ
 ,טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה דָאנעג עשיטעטסעיַאמ ַא ןעמעננָא טשינ רעבָא
 רַאפ רָאטַאנרעבוג םעד ןעקנַאדַאב וצ יו ,שרעדנַא טשינ ןבילבעג זיא סע
 "סיורג טימ ןוא ערע טימ לוטיט םעד ןעמענוצנָא ןטיירג ךיז ןוא דסח ןייז
 יד ןעמעננָא ןבילוצ לַאב רעד .עצנוה זיוה םעד רַאפ טסַאּפ סע יװ ,טייק
 ןיא ןעצנוה ייב ןרעװ טעװארּפעג טפרַאדעג טָאה הנתמ עשיטעטסעיַאמ
 סָאװ ,עטסקיטכעמ ןוא עטסקילעדַא ,עטסכייר יד ןופ ןגיוא יד ןיא ,ץַאלַאּפ
 רעטכעט עדייב ןפורעגסױרַא טָאה עצנוה ןוא .טגָאמרַאפ םורַא טנגעג יד
 -כרוד ,ןטייהניואוועג עקילעדַא ערעייז טיול ,ןלָאז ייז ,סעסענָארַאב יד ,ענייז
 טלעג ןוא ימ ךס ַא ןבָאה ,ןיז יד טימ ןעמַאזוצ ,רעטכעט יד .ךַאז יד ןריפ
 רַאפ ןָא טייטש סע סָאװ ,לַאב ןסיורג םעד ןריפוצכרוד ידכ ,טגײלעגניײרַא
 .עצנוה ןָארַאב זיוה ןופ טײל-לדַא עיינ יד

 יב ץַאלַאּפ םעד טיינַאב ןעמ טָאה רעירפ םישדח עכעלטע טימ ןיוש
 ,טעמכ יינ שירפ ןעװעג ךעלטנגייא ךָאנ זיא ץַאלַאּפ רעד .קירבַאפ רעד

 ,ןכייצ ןשירחוס ןקידרעירפ םעד ןעמענּפָארַא טפרַאדעג זיולב רָאנ טָאה ןעמ
 עטעקַאנ עקידרעב ייווצ ,ןצינשסיוא רעיוט ןפיוא טזָאלעג טָאה עצנוה סָאװ
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 ,טנעה יד ןיא ןזיּפש טימ ןוא דנַאש רעד ףיוא רעטעלבנגייפ טימ רענַאמרעג

 סָאװ ,רעב רעקידנעייטש ַא -- ברעה ןקילעדַא םעיינ םעד ןצינשסיוא ןוא

 סעצנוה רעבָא .םלצ ןעמורק ַא ןָא סיפ עטשרעדָאפ עדייב טימ ןָא ךיז טרַאּפש

 ןעיײנַאב ץלַא ,לוטיט םעיינ םעד טימ ןעמַאזוצ ,טלָאװעג ןבָאה רעדניק

 טכַארבעגּפָארַא ןעמ טָאה ,ןטלַא ןופ ,ןקידרעירפ ןופ ןזָאלרעביא טשינרָאג

 -סיוא ,טיובעגרעביא ץַאלַאּפ םעד טָאה סָאװ ,ןעכנימ עמַאס ןופ טקעטיכרַא ןַא

 יד ןופ רעטסומ ןפיוא ,ןציּפש ןוא ךעלמערוט ײלרעלַא םיא ןיא טיובעג

 ןופ ןרוגיפ ענרענייטש עשידלעה טימ טריצַאב ,רעסעלש-רעטיר עשטייד

 עקישיילפ טימ ,ןעגנַאלש ןוא ןבייל טימ ךיז ןגָאלש סָאװ ,רענַאמרעג עטעקַאנ

 ענעזָאלעצ עכעלטע טימ ןוא ,יפ עקידנביל וצ וצ ךיז ןקוק סָאװ ,סעקשוטסַאּפ

 זיא ץלַא סָאד .ןריטַאס ןוא קעב טימ ץנַאט ןדליוװ ַא ןיא ךעלדיימ-סוכקַאב

 .רעטעלב ןוא ןביורטנייוו ענרענייטש ליפ ןיא ןטכָאלפרַאפ ןעוועג

 רעטיירב רעד טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא ןרוגיפ עכלעזַא טימ טקנוּפ

 טימ סניטעג ,סיפ ענעגיצ טימ ןריטַאס ,ןפמינ ,סעסונעוו ,ץַאלַאּפ םוצ רָאפוצ

 ,סעפרַאה ענעדלָאג ףיוא רעגניפ ענעטכָאלּפרַאפ טימ ןוא רָאה ענעזָאלעצ

 עקיד ןוא רעסישדןגיוב ,ןלַאװק עקידלדורּפש ייב ךעלגניי עקיטשרָאד עטעקַאנ

 ןיא עלַא ,ךעלגילפ ענעביוהרַאפ ןוא ךעלסיפ עבָארג טימ רעדניק-םיכאלמ

 "סיוא ןעוועג זיא סָאװ ,געוו ןטייז עדייב טליפעגסיוא ןבָאה ,רָאמרַאמ ןסייוו

 טצנַאלפרַאפ ןוא ןטַאלּפ ענרענייטש עקיטנַאקריפ עסיורג טימ טרעטסַאלפעג

 .רעמיוב ןוא ןעמולב ,ןטסוק טימ

 רק םעד ףיוא סיפ עטשרעדָאּפ יד טימ רעב רעד ,ברעה רעיינ רעד

 עסיורג יד ףיוא ,ץַאלַאּפ ןופ רעיוט ןפיוא ,םוטעמוא ןעוועג זיא ,םלצ ןעמ

 ,סעטערַאק יד ףיוא ,ןלַאז ןוא ןרעמיצ עלַא ןיא ןריט עטצינשעג ענעבמעד

 ,לּפָאג ןוא לפעל ,רעלעט יד ףיוא ,דרעפ יד ןופ ןענַאּפשעג ערעייט יד ףיוא

 ,רעניד יד ןופ ןעיערוויל יד ףיוא ,ןטרַאק-טיזיוו עטקורדעג-דלָאג יד ףיוא

 .סרעשטוק עקידסעצנָאװ-סיורג יד ןופ סרעדניליצ עקיצנַאלג יד ףיוא

 יא לבעמ ערעייט ערעווש סָאד .סעיינ ןרָאװעג טלעטשַאב זיא ץלַא

 ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענעז טרָא םעד ףיוא ןוא ןרָאװעג טריפעגסױרַא

 ןופ ןלעטָאפ ןוא ןשיט ,ןצנעדערק ןדָאמָאק ,סעפַאש עטצינשעג עקיזיר

 ןוא ןעיירעצינש טימ לופ ץלַא ,ןָאהַאמ ,ץלָאה-ןזיור ,ץלָאה-ןסינ ןטסרעייט

 טנעװ יד .ברעה םעיינ םעד טימ טריצַאב ןוא ןעכנימ ןופ טכַארבעג ,ןרוגיפ

 ןטיפוס יד .ןעמַאר ענעדלָאג ןיא סנדייז ערעייט טימ ןעוועג טקעדַאב ןענעז

 -ָאלָאטימ רעשיכירג רעד ןופ סענעצס טימ טלבירגעג ןוא טלביוושעג ןבָאה

 -יילפ ןופ סיפ יד וצ רעטיר עקידנעינק יד טימ ןענילעבָאג עסיורג יד ,עיג

 "עט עשיסרעּפ יד זיב טיפוס ןופ טנעוו יד טקעדאב ןבָאה ןטייקנייש עקיש

 עשינַאמרעג עקידרעב טימ טכַאװַאב ,ןענימַאק ענעײלעצרָאּפ יד .רעכיּפ

 ןופ ןסוגּפָא ענרָאמרַאמ ןוא ענעזנָארב טימ טלעטשעגנָא ןעוועג ןענעז ,רעטיר

 עשירעייב ,ןעײלעצרָאּפ עשיזעניכ ,ןגורק עשינַאּפַאי .קרעוו עשיסַאלק עלַא

 ןבָאה גרַאװזָאלג שינַאיצענעװ קיברַאפ ,ןלָאטשירק עשיכעשט ,ןקימַארעצ
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 -ָאטשירק יד .ןטנעמוטסָאּפ עטדליגַאב עלַא ןופ ,עלעקניוו ןדעי ןופ טלקניפעג
 ןפרָאװעג ןבָאה סערבַאלעדנַאק ענרעבליז ןוא ןלָאדנַארישז עקירער-ליפ ענעל
 -זָאלג ןקיברַאפ ,רָאמרַאמ ,לָאטשירק ,רעבליז ,דלָאג םעד ףיוא טכיל עלעה
 ןציּפש ןוא ןיײבדנַאפלעה ,ײלעצרָאּפ ,קעשַאמַאדַא ,ץלָאה ןרעייט ,גרַאװ
 ןיא ןוא ןקָאז עצרַאװש ,ןקַארפ ענעדייז יד טימ ןעײקַאל עטצוּפעגסױא יד
 ,דנַאלשטייד ןופ עטכַארבעגּפָארַא לעיצעּפס ,ןלָאנש ענרעבליז טימ ךישיקַאל
 -טיור ערעווש יד ייב ןענַאטשעג ןענעז ,עטיובעג-ןייש ןוא עטריסערדעגסיוא
 .ןרוגיפ ענרָאמרַאמ יד יװ ,טרעווילגרַאפ ןוא ףייטש ױזַא ןרעיטרָאּפ ענעשולּפ

 ךיז ןבָאה ,טָאטש ןיא ןריפ סָאװ ,ןגעוו עלַא ןופ ,שזדָאל ןטייז עלַא ןופ
 ןָארַאב ןופ לַאב םוצ ןדַאלעג ,טסעג עטצוּפעגסיוא טימ ןטערַאק ןגיוצעג
 ,רעבעוו ענעזעוועג ,ןטנַאקירבַאפ עכייר עשטייד ןעמוקעג ןענעז סע .עצנוה
 ןיא טימ רעהַא ָאד ןעמוקעג עצנוה עגעלָאק רעייז יװ טקנוּפ ןענעז סָאװ
 ,םור ןוא סנעמיוק טַאהעג ייז ןבָאה טציא ןוא ,לוטש-בעוו ןייא ןוא לדרעפ
 יז ןענעז ,ץנייה ןטלַא םעד ןופ לוטיטןָארַאב םעד ףיוא האנק טימ לופ
 ,ןרונש ןוא סמעדייא ,רעדניק ,בייוו טימ ןעמאזוצ ןטערַאק ערעייז ןיא ןסעזעג
 לפייו ,טנכערעג שירחוס ןוא רעדײלק-לַאב עטסרעייט יד ןיא עטצוּפעגסיױא
 -יציל ןרָאפעג ןענעז סע ןוא ,ןבײרטנײרַא עצנוה ןטלַא םעד טעװ עטכישעג יד
 .שיצירּפ יז ןבעגוצ לָאז סע ,עקידסעצנָאװ-סיורג ןוא עקיכייב ,ןריקנַאב עש
 רעשיצירּפ רעסיורג רעד ןשיווצ טייקשידיי רעייז רַאפ ורמוא טימ לופ ,טייק
 סעטערַאק ערעטלע ןיא רעטיג ערעייז ןופ ןרָאפעג ןענעז סע .טפאשלעזעג
 -ַאװש יד ףיוא עקילַאג ןוא עקילעדַא ,סעצישטכַאלש עשיליוּפ ענעמוקעגּפָא
 ;סוחי םעד ןוא טלעג סָאד דנַאל רעייז ןיא וצ ןעמענ סָאװ ,סעמַאכ עשיב
 -עג דרעפ יירד ןיא ,ןשטָאק עשירעטילימ ערעייז ןיא ןרָאפעג ןענעז סע ןוא
 -וג רעטנעָאנ רעד ןופ סעקינוװָאנישט ןוא טייל-רעטילימ עשיסור ,טנַאּפש

 דרעפ ףיוא ןסעקרעשט טימ ,דַארַאּפ טימ ןגיוצעג טָאה סע .טָאטש-עינרעב
 ןוא ןטנַאטוידַא טימ טלגנירעגמורַא ,עטערַאק ןטייז עדייב ןופ טײלגַאב
 רעד .רעלימ-ןָאפ לַארענעג-וורעזער רעד ,ןײלַא רָאטַאנועבוג רעד ,עטמַאַאב
 -ץגרָאפ גרוברעטעּפ ןיא רעטצנעפ עכיוה יד ןיא טָאה סָאװ ,ןתוחמ-טּפיוה
 ,םיא ןעלדאַאב וצ עצנוה ןלופטסנידרַאפ םעד טלעטש

 םעיינ םעד טימ ,רעיוט-סעגיז ַא טימ טריצַאב --- רָאפוצ רעטיירב רעד
 ןעמָאקליװ ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןעמולב ןיא ןוא סנירג ןיא טריצעגסיוא ,ברעה
 טימ טלביוושעג ןוא טלבירגעג טָאה -- ,ןבַאטשכוב עשיטָאג עטלקיצעג ןיא
 -ַאקדָאּפ עשידרעפ ןופ ןּפַאלק ,סרעשטוק ןופ תולוק .ןשטָאק ןוא ןטערַאק
 ןשטייב ןופ ןלַאנק ןוא דרעפ עטרעטיפעגסיוא ענעזָאלעצ ןופ ןעשזריה ,סעוו
 ,םענייאניא טשימעג ךיז ןבָאה

 -וק ערעטצוּפעגסיױא ןוא ערעכייר יד ןבָאה -- ! ןכַאמ געוו ַא ,געוו ַא ---
 ! יעה --- ,ענענָאטעגנָא-רעגרע ןוא ערעמערָא יד וצ הוואג טימ ןגירשעג סרעשט

 -ידסעצנָאװ-סיורג עשיליוּפ ,ןטנַאקירבַאפ עשטייד עקיכייב-בָארג ,עדנָאלב
 -ילּפ-קיצנַאלג ןוא עקירָאהצרַאװש עשידיי ,סעצישטכַאלש ענעזָאלבעגנָא ןוא עק
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 ןוא טייל רעטילימ עקידרעב עשיסור ,ןריקנַאב עקעסקיוועג-ץרוק עקיכ

 ןעמַאד ,ןלַאדעמ ןטסורב עלופ טימ ןוא סמרָאפינואדַאלַאג ןיא סעקינװָאנישט

 ,סרעכעפ טימ ןוא סעּפעלש טימ רעדיילק ענעסַאלטַא ןוא ענעדייז עגנַאל ןיא

 ןריּפַאס ,ןטנעמיד ,ןעניבור ,לרעּפ ןרונש ,ןשָארב ,ןטנַאילירב טימ ןעגנַאהַאב

 ןיא ,ּפעק עטריברַאקעגנָא ,עטמערוטעגפיוא יד ןיא ,סמערָא עלופ יד ףיוא

 יד ןופ ןציּפש יד ףיוא וליפַא ,רעדיילק יד ןיא ,רעגניפ יד ףיוא ,ןרעיוא יד

 ןעיַאטסַאנרָאג ןיא ןעקנוטעגנייא ,ןענָאינרָאל ןוא סרעכעפ יד ןיא ןוא ךעלכיש

 ערעייז ןופ ןצילב יד טימ טצנַאלגעג ןוא טלקניפעג ןבָאה -- ןציּפש ןיא ןוא

 רעדָא עשירעגיז טימ ןוא בייל ןסייוו ןופ טייקדנעלב רעד טימ ,תורצוא

 .ןגיוא ערעייז ןופ ךעלרעייפ עקידנסַאה

 זעמונעגפיוא עצנוה רעטלַא רעד טָאה -- !ןעמָאקליװ ,ןעמָאקליװ ---

 ,יורפ רעטלַא ןייז טימ ןעמַאזוצ ,לַאז ןסיורג ןופ ןריט יד ייב טסעג יד

 ,ןטנַאילירב ,דלָאג ןופ עסַאמ רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז טָאה סָאװ

 יר ןבָאה -- !עסענָארַאב ,קילג ליפ ןָארַאב רעה ,ערילוטַארג --

 .ןפיל ענעגיוצרַאפ יד ףיוא קינָאה ןוא טייקסיז טימ לופ טרעפטנעעג טסעג

 ןענעז ןענָארַאב יד ,סמעדייא יד וליפַא ןוא ,רעטכעט ,ןיז סעצנוה עלַא

 ןבָאה ןיז סעצנוה .טסעג יד ןעמונעגפיוא ןבָאה ןוא טלעטשעגסיוא ןעוועג

 ןעמוקּפָארַא ןלעװ ןלָאז ייז רָאנ יבַא ,תובוח עלַא טקעדעג סרעגָאװש ערעייז

 זיא סע .החמש יד דובכ רעייז טימ ןענײשַאב ןוא רעטרע עטייוו ערעייז ןופ

 וצ החּפשמ רעד ןיא ןענָארַאב עקידרעירפ עכעלטע ןבָאה וצ רעסעב ןעוועג

 "עג סוחי ןטלַא רעייז טימ ןבָאה סמעדייא יד .עטלדַאַאב-שירפ עקיטציא יד

 סָאװ ,ןזירּפרויס עשיקַאטסָארּפ ןוא ןטיײקטרעּפמולעגמוא עלַא ןקעדרַאפ טפרַאד

 -פיוא רעייז טימ ןלעוװ ,ןענָארַאב עיינ יד ,ןרעטלע עטקישעג-טשינ ,עטלַא יד

 רעד .ןעמוק וצ טרעהעגפיוא טשינרָאג ןבָאה טסעג יד .ןעגנערבניירַא גנוריפ

 טימ טסַאג ןדעי ןדלָאמעג ךעלרעייפ רעייז טָאה רענידרעמַאק רעטסטלע

 זעג ןדלָאמעג זיא טצעל םוצ .טַאהעג טָאה סע רָאנ רעװ סָאװ-,ןלוטיט עלַא

 .ןילַא רָאטַאנרעבוג דעד ןרָאװ

 טָאג זַא ,ןמיה ןשיסור םעד טליּפשעגפיוא ךיילג טָאה רעטסעקרָא רעד

 רעשיסּפָאמ ַא טימ טריטולַאס ןבָאה טייל-רעטילימ יד ,רַאצ םעד ןציש לָאז

 רעד זַא .ףײטש ןענַאטשעג ןענעז ןעמַאד ןוא ןרעה יד .טײקנזָאלבעגנָא

 לָאמ יירד ןפורעגסיוא רָאטַאנרעבוג רעד טָאה ,טקידנערַאפ טָאה רעטסעקרָא

 טנעיילעגרָאפ סױרַא ריּפַאּפ ַא ןופ ןוא רַאצ םעד טעטסעיַאמ ןייז רַאפ ַארוה

 ןָארַאב לוטיט םעד וגעוו עירַאלעצנַאק רעכעלרעזייק רעד ןופ גנודלעמ יד

 ירַאפ עסיורג ענייז רַאפ עצנוה ץנייה ןַאטרעטנוא םעד ןבעגעג טרעוװ סָאװ

 יָאפ ןופ ןייזליואוו םוצ עירטסודניא-ליטסקעט יד ןעלקיװטנַא ןרַאפ ןטסניד

 טוג ץנַאג טָאה רעכלעוו ,עצנוה ץנייה .טרידָאלּפַא ןבָאה עלַא ,דנַאלרעט

 ןיא ןעמונעג לוטיט םעד רַאפ טָאה רָאטַאנרעבוג רעד לפיוו ,טסואוועג

 ענייז ןגעו קידנרעה .ןרָאװעג טרירעג רעייז ןגעווטסעדנופ זיא ,םינמוזמ
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 ןכעלרעזייק ןיא שזַא ןענעז סָאװ ,דנַאלרעטַאפ ןרַאפ ןטסנידרַאֿפ טנעגייא

 סיורג ןופ ןוא טנייועגרעדנַאנופ ךיז טָאה רע .,ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ףיוה
 עטלַא יד ןיא יו ,רעגניפ יד טימ ןגיוא יד טשיוועגסיוא ךיז שינעלמוטעצ

 ,ןטייצ עטוג
 -ןואוועגרעביא ךיז ךיילג ןוא טּפַאכעגפיוא ךיילג סע ןבָאה לָאמַאטימ עלַא

 ,ןטייוצ םוצ רענייא טערקסיד רעייז ןעק
 ,טלבויעג םלוע רעד טָאה -- !ָאווַארב ! ַארוה --

 טָאה גנַאל גונעג .ןרעפטנע טפרַאדעג עצנוה ןָארַאב רעד טָאה ףיורעד
 -סקלָאפ עשיסקַאז יד ןשימניײרדַא טשינ לָאז רע ,טרזחעגנייא םיא טימ ןעמ

 סָאװ ,עדער יד קינייװנסיױא ןענרעלסיוא ךיז לָאז רע ,ןדער ןייז ןיא רעטרעוו
 עכעלדנעטשרַאפמוא ,עכיוה טימ לופ ,עדער ַא ;ןבירשעגנָא םיא טָאה ןעמ
 ,רעסייק םוצ ןוא טָאג וצ טייקיירט ןגעוו ,טכילפ רעכעלרעגריב ןגעװ ןזַארּפ
 רעייז טימ טריצַאב ץלַא ,טפַאשלעזעג רעד רַאפ סטוג ןוא טפנונרַאפ ןגעוו
 טכענ גונעג ,םיקוסּפ עכעלטעג ןוא ןסוגסיוא עשיריל ,ןקורדסיוא עשיטעָאּפ
 ןעמענניירַא טנָאקעג ץלַא סָאד טָאה רע זיב ,ןפָאלשעג טשינ רעטלַא רעד זיא
 רעבָא .רָאה עלעטשרעב ןטרַאה םענעריושעג ךיילג ןטימ ּפָאק ןטלַא ןייז ןיא
 טשינ ןוא טרעטנַאלּפרַאפ ךיז רע טָאה ,ןדער ןביוהעגנָא טָאה רע רָאנ יו
 ןילַא סעּפע ןגָאז ןוא ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז טָאה רע .,ןכירקסיורַא טנָאקעג

 ןָאט ןשיקַאטסָארּפ ןייז ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ָאד רעבָא ,סױרַא ּפָאק ןופ
 סיורג ןופ ,ךעלטרעוו-סקלָאפ עשיסקאז יד ןפרַאװנײרַא ןעמונעג וליפַא ןוא

 -עגנָא ליפוצ ןיוש עטלמַאזרַאפ עלַא ךיז ןבָאה ,ןכַאלוצסױרַא טשינ ארומ

 ,סעקלַאיל ענעמוג יד יוװ ,ןזָאלב

 'עג ןרַאפ ןוא ,רָאטַאנרעבוג םעד ,ץנעלעסקע ןייז ןופ טנוזעג ןרַאפ ---
 -לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעד טָאה -- !טסעג ענערָאבעגלָאװכָאה עלַא ןופ טנוז
 יצ ידכ ,רעכעב ןייז קידנביוה ,ךיוה ןפורעגסיוא ,םעדייא סעצנוה ,וָאלעדיײה
 ! ךָאה -- ,עגַאל יד ןעװעטַאר

 טָאה ןעמ סָאװ ,סרעכעב יד ןביוהעג עלַא ןבָאה -- !ְךָאה !ךָאה --
 טַאז רעד וצ ךיז ןכַאלסיױא טנָאקעג עלַא ןבָאה טציא .,ןגָארטעגוצ ךיילג ייז
 .ןרעינַאמ עשינָארַאב-טשינ עטשרע סעצנוה ןופ

 םיא סע טייג סרעטסיימ עקילָאמַא עטלַא ענייז טימ ריב םעד ייב --
 ,טכַאלעג רענעמ ןבָאה --- ...רעסעב

 רעצרעה סרעטכעט יד ןיא ןָאט קעל ןייק טלָאװעג טשינ טלָאװ ךיא ---
 טנַאקעג ךיז טלָאװ ןעמ -- ,ןגינעגרַאפ טימ טגָאזעג רעבייוו ןבָאה --- ,טציא
 ..טפיג ןופ ןעמסּפָא

 ,טקזוחעג ןריקנַאב עשידיי יד ןבָאה -- ,ּפָאק רעשיאיוג ַא --
 סעצישטכַאלש עשיליוּפ יד ןבָאה -- ,טיורק שיבַאװש טימ טקעמש סע --

 ךיז קידנקיווק ,סעצנָאװ עטיירדרַאפ יד רעטנוא ןופ רעזענ יד טימ טמירקעג
 ...ןענָארַאב-רוטקַאפונַאמ רעשזדָאל -- ,ןענייוו עשירַאגנוא ערעייט יד טימ

 טימ טלעטשעגנָא ןצַאט ענרעבליז טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ןעײקַאל יד



 יזנכשַא רעדירב יד 224

 יד .סרעלעק ןוא סעקרַאמ עטסרעייט יד ןופ ןענייוו ןוא סקַאינָאק ,ןרעקיל
 -ליז ,ןזייּפש עטסרַאבטסָאק ןוא עטסנעש יד ןופ ןכָארבעג ךיז ןבָאה ןשיט
 ןעלשומ ,ןשיפ ײלרעלַא טימ רעלעט ,רַאיװַאק רענַאכַארטסַא ךעלסעפ ענרעב

 ,תויח ןוא תופוע עשיטָאזקע ןוא עשימייה ןופ שיילפ עטלַאק ,ןרעטסיוא ןוא
 עדליוו ,סעװטַאּפָארוק ,ריזח רעדליוו ,ןשריה ,רענעהּפַאק ,ןענַאזַאפ ,ןביוט
 ןשיוק ; גרַאװנװירג-ןטקעּפס עשירפ טימ טצוּפַאב ,ןטשרואוו-ןרעב ,ךעלטנע
 -עג ,ןסַאנַאנַא ,ןלערָאמ ,ןביורטנייוו ,ןשרַאק עשירפ ,ןטכורפ ײלרעלַא טימ
 טריצַאב ןוא טצוּפַאב ץלַא ,דנַאלסור ןטלַאק ןיא רעדנעל עמערַאװ יד ןופ טכַארב
 זיא ץלַא סָאד -- ערעיוויר רעד ןופ טכַארבעג ,זעב ןסייוו ןוא ןעמולב טימ
 ןרעצרַאפ וצ ךיז ןטעבעג ןוא ןשיט יד ףיוא טלעטשעגנָא ןענַאטשעג

 ,ןזָאוטריװ רעלדיפ ,סנירעגניז-רוטַארָאלָאק ,סנירעצנעט ,רעגניז-ערעּפָא
 עטלמַאזרַאפ יד ןסיזרַאפ וצ ידכ ,ןטנַאלַאט ערעייז עלַא טכַארבעגסױרַא ןבָאה

 סעירַא עטסנעש יד .ןזייּפש ליפ יד ןעיידרַאפ ייז ןפלעה וצ ןוא טייצ יד טסעג
 עטבלעוועג עכיוה יד ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עטסעב יד ןופ
 ןעוועג זיא ןעמ ,טרעהעג ייז טָאה טסעג יד ןופ רעצעמיא זַא ןטלעז רָאנ .,ןלַאז
 רעבייוו ,ןייז אנקמ ,ןכַאל ,ןסַאּפש ,ךיז ןדערַאב ,ןעקנירט ,ןסע טימ ןעמונרַאפ
 ,ןטנַאילירב יד ףיוא רעטייווצ רעד ףיוא ענייא ךיז טקוקעג האנק טימ ןבָאה
 ןריקנַאב עשידיי יד .ןטלָאקעד ענייש יד ףיוא ,רעדיילק ערעייט יד ףיוא
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןציו עשידיי ערעיײז טימ ןעמענוצסיוא ךיז טימַאב ןבָאה
 עשיסור יד .,לַאפייב ןוא רעטכעלעג קידנפורסױרַא ,םייוג יד רַאפ טלייצרעד
 -עמרַאזַאק ןוא ןציוו עשיפַארגָאנרָאּפ ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה טייל-רעטילימ

 "ייו עשּפיה יד ןופ טקעלַאב ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשטייד יד .סעגירטניא
 ןבָאה סעצישטכַאלש עשילוּפ יד .ןדנעל עקישיילפ ןוא ןטלָאקעד עשירעב

 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןוא ןשטייד ,ןסור יד ןגעק ךעלטרעווכעטש ןטָאשעג
 ,דנַאל סָאד טּפַאב

 שילױוּפ ַא ןטלעז טָאה ןעמ .עשטייד-שיסור ַא ןעוועג ָאד זיא גנומיטש יד
 .שיליוּפ טימ ןעמוקסיוא טנָאקעג טשינ ָאד רָאג טָאה ןעמ .טרעהעג טרָאװ
 טרעטַאמעג ןבָאה ייז ןוא טנעקעג טשינ סעצישטכַאילש יד ןבָאה שטייד ןייק
 עגנוי יד ןופ ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,שיזיוצנארפ ןקיזיירג לסיב םעד טימ ךיז
 טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ייז ןוא טכַאמעג זייב ייז טָאה סָאד .טקנעדעג ןרָאי
 : ךיז וצ ןעלמרומ

 ,קנעש ַא ןיא יו טלעטשעגנָא ,טייקסיורג עשיקַאטסָארּפ --
 ,טיורק טימ עלעקשיק שיבַאװש ַא ןעניפעג ךָאנ טסעוװ ,קיטכיזרָאפ ---
 ...לבָאנק טימ גנירעה ןשידיי לקיטש ַא ןוא ---
 ,דנַאל ןיא ץישטכַאילש ןייק רַאפ ןייז טשינ טרָא ןייק דלַאב ןיוש ---

 ..סעקינטַאלַאכ ןוא סעבַאװש ,סעּפַאצַאק זיולב

 ןבָאה סעקינווָאנישט עשיסור .קיטייזנגעק ךיז וצ ןעקנורטעג טָאה ןעמ

 ךָאנ ןענעז םיבורק סעמעוו ,םיצירּפ עשיליוּפ וצ רעזעלג יד ןיא טּפַאלקעג
 םיצירּפ עשיליוּפ .קירוצ טייצ ַא טימ דנַאטשפיוא םעד רַאפ ריביס ןיא ןסעזעג
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 ןטידערק ןוא הבוט סעמעוו וצ ,ןריקנַאב עשידיי ןופ טנעה יד טקירדעג ןבָאה
 ןיא ךיז טּפַאלקעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשטייד .,ןעמוקנָא טפרַאדעג ןבָאה ייז
 ןעמ טָאה ,טדיישעצ ךיז טָאה ןעמ רָאנ יו רעבָא .שירעדורבטוג סעציילּפ יד

 ,טלדיזַאב ,טדערַאב ךיז
 -- ,טמורבעג ןריקנַאב עשידיי ןבָאה --- ,סהואגילעב ,םינצבק עשיליופ --

 ,..סעקידניא יד יװ ךיז ןזָאלב
 -ָאּפ ןבָאה --- ,ָאד םיטַאבעלַאב יד יװ ךיז טגיילעצ ,ןבַאװש עשינייווש --

 ,טעּפישעג ןקַאיל
 עצנַאג יד --- ,ךיז טסעכעג ןשטייד יד ןבָאה --- ,סעקינטעדנַאט עשידיי --

 ,ייז ןּפַאכרַאפ יירעבעוו
 --- ,טלמרומעג ןריציפָא עשיסור יד ןבָאה --- ,"עיקנעשָארָאכ יקשטָאמַאד --

 טלָאװ ןעמ יו ,עדמערפ זיולב .לווייט םוצ ןקיש ןעמ ףרַאד רענעמ יד רָאנ
 ייןעוועג דנַאלסור םענעגייא ןיא טשינרָאג

 ןבָאה סעצנוה יד ,ןלַאז ענעטכיױלַאב עכייר יד ןיא טשרעהעג טָאה האנש
 ןופ ליטס ןיא ,ןרעמיצפָאלש יד ,ןלַאז יד טסעג יד רַאפ ןזיוועג ,ןריט עלַא טנפעעג

 -רעגעי יד : רעכיב עטעדליגעג יד טימ ןלַאז-קעטָאילביב יד ; ןטנצפופ םעד יאול

 טימ ןלַאז-רעכיור יד ; ןפָאװ ײלרעלַא ןוא רענרעה-ןשרעה ליפ יד טימ ןבוטש
 עשטייד עקיזיר יד טימ סעירעלַאג-רעדליב יד ; ןלעטָאפ ענרעדעל ערעווש יד
 םיטַאבעלַאב יד ןופ ןטערטרָאּפ ייווצ טימ ןוא ןעמַאר ענעדליג ןיא סעיציזָאּפמָאק
 -ליב יד יו ,עטצוּפעגוצ רעייז ןוא עכעלרעייפ רעייז ,עכעלנע רעייז ,זיוה ןופ
 .ןגינעק יד ןופ רעד

 ןעמ טָאה -- ,טעדנַאט -- ,ךיוה טביולעג ןעמ טָאה --- ,לופטכַארּפ ---
 ,קיטייזנגעק ליטש ךיז טמיורעגנייא

 יד לוק ןפיוא טביולעג ןעמ טָאה -- ,ןרַאילּפמעזקע ערַאברעדנואוו ---

 טמיורעגנייא ןעמ טָאה -- ,טיירג טפיוקעג -- :ןבוטש-רעגעי יד ןיא תויח
 ,תודוס ךיז

 יצ ,רעיוא ןפיוא ךיז טגערפעג ןוא רעכיב יד טרעדנואװַאב טָאה ןעמ
 טקיצטנַא ךיז טָאה ןעמ .,ּפָארַא ּפָאק ןטימ טשינ ייז טנעייל עשצנוה רעטלַא רעד
 עכעצנוה עטלַא יד זַא ,ךיז טלציוועג ןוא ,ןגורק עשינַאּפַאי ,ןרָאמרַאמ יד טימ
 ,ריב ןרעיוזנייא ףיוא ןצונַאב ייז טעוו

 ןבָאה ייז ךיוא סָאװ ,ןענַאמ ערעייז ןרָאי יד ןעגנַאגרעד ןענעז רעבייוו
 סרעטומ .סעילימַאפ יד ןענײשַאב ןוא לוטיט ַא ןגירק וצ סעּפע ןָאטעג טשינ
 טעװ סע עכלעוו וצ ,ןיז סעצנוה ףיוא ןגיוא עקידהאנק טימ טקוקעג ןבָאה
 עגנוי יד ןסערפעג ןבָאה רעבייו ערעטלע .ןטערטוצוצ טציא ןייז טשינרָאג
 עסואימ .טײקנסַאלעגסיױא רעייז רַאפ ייז טדערַאב ןוא טייקנייש רעייז רַאפ
 לַאג יד ןסעגעג ךיז ןבָאה עכייר רעקינייו ,ענייש יד ןעוועג אנקמ ןבָאה
 ןטנַאילירב ערעייז טימ עכייר יד בילוצ

 .פיוא ,טוג ,דעלטניירפ ךיז ןשיווצ ןעוועג ןעמ זיא ךעלרעסיוא רעבָא
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 ,קינָאה טימ טפירטעג ,ךעלקסיּפ טעוװערונשעג טָאה ןעמ .לדייא ,םַאזקרעמ

 טרעהעגפיוא טשינ טָאה קיזומ יד ןוא ,ןטנעמילּפמָאק קיטייזנגעק ןטָאשעג

 'ירב יד ,ןצנַאט -- סנירעצנעט יד ,ןעגניז -- רעגניז-ערעּפָא יד ,ןליּפש

 .ןעלקניפ -- ןענייוו יד ,ןצילב -- ןטנַאיל

 !ןיסענָארַאב ,ךָאה ,ןָארַאב ,טיזָארּפ ---

 ! טסעג ערעייט עביל עניימ ,טיזָארּפ ---

 ,קיזומ-ץנַאט ןליּפשפיוא ןעמונעג רעטסעקרָא רעד טָאה טכַאנ-טימ ןיא

 טעילוטעג ךיז ןבָאה רענעמ ןוא ןעיורפ ענוי ,ןלירדַאק ןוא ןזענָאלָאּפ ,ןצלַאוװ

 טקירדעגוצ ,ןרעיוא יד ןיא רעטרעוו-עביל ךיז טמיורעג ,ןטייווצ םוצ רענייא

 ןליד עקידנצנַאלג יד רעביא ךיז טשטילגעג ןוא הבנגב ךיז טשוקעג ,ךיז

 טָאה ןעמ ואוו ,ךעלשיט-ןטרָאק יד וצ קעװַא ןענעז רענעמ ערעטלע יד

 ןָאק ןיא סנגעמרַאפ טלעטשעג

 ױזַא ןציזסיוא טנָאקעג טשינ ןבָאה בייוו ןייז ןוא עצנוה רעטלַא רעד

 רעטכעט ערעייז ןופ סנטיײצַאב ןרָאװעג טריפעגניירַא ןענעז ייז ןוא טעּפש

 -רעד ךיז טָאה סנטייוורעד ןופ .רעמיצ-ףָאלש ןטנדרָאעגנייא-יינ םעד ןיא

 עסיורג יד ןיא ךעליירפ ןעוועג טשינ ןענעז ייז רעבָא ,ייז וצ קיזומ יד ןגָארט

 -לעזעג עצנַאג יד .ןעניכַאדלַאב ענעדייז עיולב יד טימ ןטעב עטצינשעג

 ,ןפירגַאב ןוא דנַאטש ,רעטלע רעייז רַאפ רעווש ,רעווש ןעוועג ייז זיא טפַאש

 יז ,טיוה רעשינָארַאב רעיינ רעד ןיא טליפעג דמערפ רעייז ךיז ןבָאה ייז

 עקידנסַאּפ -טשינ טימ ךיז טּפַאכעגסױרַא ,טעּפעשטרַאפ ץלַא ןיא ךיז ןבָאה

 ןוא ךעלעקניו יד ןיא טריפעגקעװַא רדסכ ייז ןבָאה רעטכעט יד ,דייר

 ,טרסומעג

 ,טפָארטשעג ייז ייז ןבָאה -- ! ךָאד טגייווש ,ןליוו סעטָאג םוא --

 .ייז ךָאנ טקנעבעג ןוא ןרָאי עקילָאמַא יד ןיא טנָאמרעד ךיז ןבָאה ייז

 ןריא ןַאמ םעד טגערפעג עטלַא יד טָאה -- ? טסּפָאלש ,לצנייה ---

 ?ַאדליטַאמ ,וד ןוא ,ןיינ --

 ,טרעפטנעעג עטלַא יד טָאה -- ,טשינ ךיוא --

 ןַאקרַאּפ םענרענייטש טייז רענעי ןופ ,ץַאלַאּפ םורַא ,ןסיורד ןיא ןוא

 -ַאב ןיא קילב ַא ןּפַאכ טלָאװעג ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןסירעג ךיז ןבָאה

 ,טלעטשרַאפ ץלַא טָאה םיוצ רענרענייטש רעד רָאנ ,ןיירַא ץַאלַאּפ םענעטכיול

 עטּפמעדעג יד ,רעטצנעפ עסיורג ענעטכױלַאב יד ןעזעג זיולב טָאה ןעמ

 ןרעיטרָאּפ ערעווש יד ךרוד ןגָאלשעגכרוד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעייפ

 ןײרַא טכַאנ רעד ןיא ןשטייב יד טימ טקַאנקעג ןבָאה סרעשטוק יד

 קיצנַאװצ ןוא ףניפ לטיפַאק

 טגיילעג ךיז טָאה ,עקידנקירד ןוא עקידנטסַאל ַא ,אשמ ערעווש ַא יו

 .עצנוה ןטלַא םעד ףיוא לוטיט-ןענָארַאב רעד
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 ךס ַא ןטסָאק עקיזיר ןיא ,לוטיט רעד ,ןבירטעגנײרַא רֶע טָאה סנטשרע

 -עגסיוא ןרָאװעג ענייז ןיז יד ךרוד רעירפ זיא סע יװ ,טּפַאכעגנײרַא רעמ

 -עגנייא טלעג טימ טלעװ ַא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .רעמ ךַאפליפ ,טנכער

 -רעביא סָאד ןעגנולשעגנייא טָאה רעטלעג ערענעלק ןייק טשינ .ןעגנולש

 םוצ ןענעז סָאװ ,לַאב רעד ןוא ןכַאז ,לבעמ עיינ סָאד ,ץַאלַאּפ םעד ןעיוב

 זהחמש רעבָא .תואצוה יד טקעדעג ענייז ןיז יד טָאה עצנוה .ןעמוקעגוצ לוטיט

 רעסעב םיא טָאה רע .בוח םעד ןעמענוצּפָא טלייאעג טשינ ךיז טָאה ריאמ

 קרַאטש טשינ ךיז ןבָאה ןענָארַאב עגנוי יד .סעצנוה יד ייב ןבָאה טלָאװעג

 רעד ןיא ,טציא ייז ןבָאה לָאמעלַא יו רעמ .ןבעגוצּפָא בוח םעד טראּפשעג

 יז ןבָאה ןייֵלַא לַאב ןפיוא .טלעג ךס ַא טפרַאדעג ,טיוה רעשינָארַאב רעיינ

 -לֵא רָאטקעריד-טּפױה רעקיד רעד .ןעמוס עסיורג טליּפשרַאפ ןטרָאק ןיא

 -טנַא ךס ַא טימ טָאה ,אשמ ןייז רעטנוא ךיז ןכערב ןלוטש סָאװ ,טכערב

 ,עצנוה ןטלַא םעד טנָאמרעד דייר עסיז ןוא רעטרעוו ענייש ,ןעגנוקידלוש

 ,טרעװשַאב טרעוו סנַאלַאב רעד סָאד

 -- ,טרעפטנערַאפ ךיז רע טָאה --- ,ןָארַאב רעה ,דייל רעייז רימ טוט --

 ןענעז עסַאק רעד ןיא זַא ,ןכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא טכילפ ןיימ זיא סע רעבָא

 .ןטרַאװ טשינ תוסנכה ענייז טימ ליוו עקצעג ןוא ,רעכעל עשּפיה ,רעכעל ָאד
 .טייז ןייז ןופ ןקעטש ןזָאל טשינ רע ליוװ גינעפ ןייא ןייק

 רעזיד -- ,זייב טמורבעג עצנוה טָאה -- !עקצעג טנוה-ןייווש רעד --

 | ! בוב-זוַאל
 ןעצנוה ןגעק טמיטשעג שירעגירק ןעוועג רעדיו טציא זיא עקצעג

 -ןָארַאב רעד .םיפתוש ןעװעג ךָאנ ןענעז ייז רעדייא ,רעירפ יו טקנוּפ

 -עג טשינ החונמ ןייק ןעקצעג טָאה ,טַאהעג טציא טָאה עצנוה סָאװ ,לוטיט

 םעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .טכענ יד ןיא ור יד םיא טרעטשעג ,ןבעג

 שטָאכ םערָאװ .,רענטרַאּפ ןייז וצ ןגָארטעג האנש עליטש ַא רע טָאה תופתוש

 ,טעברַא ,טלעג ךיילג ,קירבַאפ רעד וצ ףתוש רעכיילג ַא ןעוועג זיא עקצעג

 ןעגנַאגעג ץלַא קירבַאפ יד זיא ,טגײלעגנײרַא ןעצנוה ןופ רעמ ךָאנ רשפא ןוא

 ןריּפַאּפ עלַא ףיוא ,ווירב יד ףיוא ,ןדליש יד ףיוא .ןעמָאנ סעצנוה ףיוא

 ,ןשטנעמ ןשיװצ רעבָא ,"עקצעג טע עצנוה, ןבירשעגנָא ךעלטייד ןעוועג זיא

 קידנבעגוצ טשינרָאג ,"קירבַאפ סעצנוה, טגָאזעג ץלַא ןעמ טָאה ,סַאג ןיא

 עלַא ןשטנעמ יד ,קירבַאפ רעד ןופ ןרָאטקעריד יד ךיוא .ןעמָאנ סעקצעג

 טָאה סעּפֶע .ןעקצעג וצ יו ןעצנוה וצ דובכ רעמ ןזיװעגסױרַא ייז ןבָאה

 .ךיז ןעמונעגנָא טשינ ,רעהַא טּפעלקעגנײרַא טשינ עקצעג ןעמָאנ רעד ךיז

 .טפַאשרַאפ גנוקנערק ךס ַא ןעקצעג טָאה סָאד

 רעד טציא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ,קינייװ ןעוועג ךָאנ סָאד זיא רעמָאט

 ןילַא עקצעג זַא ,תמא .ןגירקעג טָאה עצנוה סָאװ ,ןָארַאב לוטיט ןטימ קסע

 -ניא טריטסיזקע טשינ רע טָאה םיא רַאפ .ןעמונעגנָא טשינ לוטיט םעד טָאה

 רָאנ ,ןעמוקעג סעצנוה יד וצ לַאב םעד ףיוא טשינ רע זיא רָאנ טשינ ,ןצנַאג

 ענייז ףיוא לוטיט םעד טדערעגסיוא טשינ לָאמ קיצנייא:-ןייא ןייק טָאה רע
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 ןטלַא םוצ טדערעג טָאה רע ןעוו טשינ ,טצונַאב טשינ םיא טָאה רע .,ןּפיל

 קידנעטש יװ .ענייז ןיז יד טימ ןפָארטעג ךיז טָאה רע ןעוו טשינ ,עצנוה

 י-עגנויק -- ענייז ןיז יד ןוא ,"ץנייה רעה, ןפורעג עצנוה ןטלַא םעד רע טָאה

 ,ןרעינישזניא ןוא ןרָאטקעריד יד ןופ ןרעה טנָאקעג טשינ ךיוא סע טָאה רע

 ,לוטיט ןטימ םענייז ףתוש םעד ןפורעגנָא ןבָאה יז ןעוו

 "עג ןבָאה יז ןעוו ,לָאמ סעדעי טכיררַאפ רע טָאה --- ,עצנוה ,ְךַא --

 ."ןָארַאב רעה רעד; טגָאז

 "וצכָאנ ךיז םימַאב טשינ ןָא טייצ רעטסירפ רעד ןופ טָאה רע לפיוו

 ,תמא ,טָאה רע .קילעטשרעטניה ןבילבעג ץלַא רע זיא ,עצנוה םעד ןגָאי

 ןײגוצנײרַא םענייז רעטסיימ ןקילָאמַא ןטלַא םעד ןעגנואווצעג ,טגיזַאב םיא

 יו ןעמָאנ רעדנַא ןייק סָאװ ,ןעקצעג ,םיא טימ ,תופתוש ןיא םיא טימ

 יויז רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .טַאהעג טשינ םיא רַאפ רע טָאה ?בובדזוַאל,

 רעסיורג רעד ןבילברַאפ עצנוה טרָאפ זיא ,טלעוו רעד ןיא ,טייל רַאפ רעבָא

 "עג קינײװ ןעמ טָאה ןעקצעג ןגעוו ןוא ,שזדָאל ןופ גינעק רעד ,טנַאקירבַאפ

 ןקילָאמַא ןייז ןָאטעג ץלַא טָאה רע ,ןשטנעמ עטלייצעג ןשיווצ רָאנ ,טסואוו

 ,עצנוה יו ץַאלַאּפ ַאזַא טקנוּפ טיובעגסיוא ךיז טָאה רע .ןכַאמוצכָאנ רעטסיימ

 עבלעז יד טלעטשעגניירַא ,דרעפ עבלעז יד ,ןטערַאק עבלעז יד ךיז טפיוקעג

 יד ןרעכיור ןיא ,ךיז ןדיילק ןיא ,ץלַא ןיא םיא טעװעּפלַאמעגכָאנ ,לבעמ

 טציא .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע רָאנ ,רעטרעוו עקרַאטש טימ ןדער ןיא ,עקּפיּפ

 -צעג ,םיא קידנזָאל ,סיורָאפ סױרַא קור ןקרַאטש ַא ןבעגעג עצנוה ךיז טָאה

 טמיושעג טָאה עקצעג ןוא .ךלהמ ןשּפיה ַא רָאג ףיוא קילעטשרעטניה ,ןעק

 ןופ טליפעג םעט ןייק טשינ ,ןסע ןייז ןופ טַאהעג האנה טשינ ,סעכ רַאפ

 .ףָאלש ןייז

 עצנוה םעד ןּפַאכ וצ טעמורַא יו טייהנגעלעג ַא טכוזעג קרַאטש טָאה רע

 טציא .םיא ןיא ןעמענ המקנ ,לזיּפש ַא םיא ןכעטשנײרַא ,עקדנעוו רעד ףיוא

 ןעװעג ןענעז עסַאק רעד ןיא .ןעמוקעגרעטנוא טייהנגעלעג יד םיא זיא

 ,עקצעג ,רע ןעװ .ןּפָאטשרַאפ טנָאקעג יז ןעמ טָאה ,ךעלריטַאנ .רעכעל

 .ןדנעדיוװיד ענייז טימ ןטרַאװ טנָאקעג טכייל רעייז טָאה עקצעג ,רָאנ ליוו

 סע רע טָאה ,קנעב יד ןיא טָאטשנָא .טשטעווקעג טשינ םיא טָאה טלעג סָאד

 הבוט ַא ןעצנוה טימרעד ןוא קירבַאפ רעד ןיא ןקעטש ןזָאל טנָאקעג טבייל

 ילַא רָאטקעריד רעקיד רעד לפיוו .טלָאװעג טשינ סע טָאה רע רעבָא ,ןָאט

 .רעד רַאפ ,ןצַאל יד רַאפ םיא ןעמונעג ,טדערעגנייא טשינ םיא טָאה טכערב

 יןבעגעגכָאנ טשינ עקצעג סָאה ,ינק יד ןיא שירבח םיא טּפַאלקעג ,עילַאט

 -- ,םעניימ ףיוא טשינ ,ןובשח ןייז ףיוא ןָארַאב ַא ןרעוו ךיז רע לָאז --

 ,האנה רעקידתונשקע טימ טגָאזעג רע טָאה

 .טגָאזעגּפָא טשינ רע טלָאװ ,םיא טעב ןיילַא עצנוה ןעוו זַא ,ךעלגעמ

 םעד טימ טָאה עצנוה רעבָא .עמוס יד ןעוועג טרעוו םיא ייב טלָאװ סָאד

 ןבעלרעד טשינ .ןדער טלָאװעג טשינ טנוהןייווש םעד טימ .,"בוב-זוַאל,

 םיא לָאז ,עצנוה ,רע זַא ,רענייז גנוי-ןלעזעג רענעזעװעג רעד סע טעװ
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 ,טכערבלַא רָאטקעריד רעקיד רעד ןוא !ןריּפַארק רעסעב .תובוט ןטעב
 ןצנַאג ןפיוא טציוושעג שזַא טָאה ,אשמ ןייז רעטנוא ךיז ןכערב ןלוטש סָאװ
 רעד ןיא רעכעל יד טזומעג טָאה רע .שפנ-תמגע רַאפ םענייז רעּפרעק ןקיד
 טלָאװ רע רָאנ לפיוו טידערק ןגירקעג טלָאװ עצנוה ,תמא ,ןכיילגסיוא עסַאק
 ליוו עצנוה רעבָא .טָאנקנַאב ַא יו טנַארוק זיא לסקעוו ַא סעצנוה .,טלָאװעג
 ,סעּפע ןביירשרעטנוא טשינ זיא ּפיצנירּפ ןייז .ןעלסקעוו ןייק ןזָאלסױרַא טשינ
 -רעטנוא טשינ ךיז ןָאק רע לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד זַא ,ךיז טלציוו שזדָאל

 םיא ייב ןיולב ןיא סָאד ,טשינ סע זיא ױזַא רעבָא .קירעהעג יו ןביירש

 -- ,עצנוה טסייו -- ,ןעלסקעוו ןייק טשינ טביירש גינעק ַא .ּפיצנירּפ ַא

 ןליוּפ ןופ גינעק-רוטקַאפונַאמ רעד ,גינעק זיא רע ןוא
 טגיז בוטש ןיא החונמ ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ןעמעלַא םעד רעסיוא

 -רעל ןייא ןיא םיא ןטלַאה רעטכעט יד טימ ןיז יד .,ןָארַאב ןרָאװעג זיא רע
 רעלעב ץַאלַאּפ ןיא ןייא ייז ןענעדרָא לָאמעלַא ,ןרעינַאמ ,ץרא-ךרד ןענ

 ןליפ ,סנייז בייוו סָאד יו ,עצנוה ,עטלַא יד עכלעוו ףיוא ,ןטַארקָאטסירַא רַאפ
 סעּפע טימ ךיז ןלָאז ייז ,קיטכיזרָאפ ןוא ןקָארשעגרעביא ,דמערפ רעייז ךיז
 ןיא ךיז וצ ןייא ןדַאל ןטַארקָאטסירַא ענעדַאלעגנייא יד ,ןּפַאכסױרַא טשינ
 ,שינעמוקּפָא ןַא סָאד זיא ןעצנוה רַאפ .רעלעב ףיוא ,דגַאי ףיוא ,ןפיוה יד
 ,סוחי ,טניה ,דרעפ ,ןזָאה ןגעוו ,ןכַאז יד ןגעוו ןגָאז וצ טשינרָאג טסייוו רע
 ןיא ןכירקוצמורַא זיא םיא ייב ןגינעגרַאפ עטסערג סָאד .ןענייוו ןוא ןטרָאק
 -בָארג ןדער ,סרעטסיימ יד טימ ךיז ןעלציוו ,םירחוס טימ ןדער ,קירבַאפ
 -גיא דלַאב ןָא רֶע טוט ,רעירפ יו .רעקימעכ ןוא ןרעינישזניא יד וצ ןטייק
 ןכירקוצמורַא ידכ ,ןזיוה עקיברָאט עטיירב יד טימ גוצנָא ןזיול םעד ירפרעד
 ןעייגרעד ,טשינ םיא ןזָאל רעטכעט יד טימ ןיז יד רעבָא ,קירבַאפ רעד ןיא
 ,ןרָאי יד םיא

 -- ,םיא ייז ןגָאז -- ,ןָארַאב ַא טסיב וד זַא ,רעטָאּפ ,טשינ סעגרַאפ ---
 ,לבעּפ םעד טימ ןזָאלנײרַא טשינ ךיז טספרַאד וד

 םיא ןזָאל ,שטנעמ ןייק טימ טרָאװ ןייק ןדערסיוא טשינ םיא ןזָאל ייז
 ,ברעה ןטימ עטערַאק רעד ןיא ןרָאפ רָאנ ,ביל טָאה רע יוװ ,סופוצ ןייג טשינ
 זיא רע טניז ,ןכייוו ןעמונעג םיא ןבָאה ,עטסטנעָאנ יד ,םורַא ןשטנעמ יד ךיוא
 -עגנָא רָאנ ,רעירפ יו יירפ ױזַא טשינ םיא וצ ןדער ייז  ,ןָארַאב ןרָאװעג
 ,ןָארַאב רעה; רדסכ םיא קידנרילוטיט ,דמערפ ןוא ןזָאלב

 ןעיצנײרַא ןעמונעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,זיא םעלַא םעד ןופ רעגרע
 רעציזרָאפ-ןרע רַאפ םוטעמוא םיא ןכַאמ ,סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ ןיא
 טנייפ טָאה עצנוה ,ןכריק ןוא רעלעטיּפש ףיוא טלעג םיא ייב טרעדָאפ ןעמ ןוא
 ענעגייא ענייז טימ טכַאמעג רע טָאה ןגעמרַאפ ןייז זַא ,טביולג רע ,ןבעג וצ
 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עקירעביא עלַא טלַאה רע .לכש םענעגייא ןטימ ,טנעה
 ,.ליופ ןוא קידלזמ-םילש ,שירַאנ רַאפ ,רע יו סיורג ױזַא ןסקאוועגסיוא טשינ
 ,טגיצרעביא רע זיא ,עלַא ןשטנעמ עמערָא טנייפ רע טָאה טּפיוהרעביא
 ירַאפ ןטייוצ םייב ןלעו רָאנ ןטלָאװ ייז .עליופ ןוא םירוכיש ייז ןענעז
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 ןסעב םיא וצ טמוק ןעמ ןעוו ,רעייז טסירדרַאּפ םיא ןוא .ןעלטעב ,ןּפַאכ

 ףכַאז ערעדנַא ןוא ןכריק ,ןלָאטיּפש ערעייז רַאפ ,סרעֿפעלש עלַא יד רַאפ

 רע טרעפטנע --- ,הכולמ רעד ןרעייטש ךס ַא ,ןרעייטש לָאצ ךיא --

 יףיורעד טשינ ביג ךיא  .ייז רַאפ ןגרָאז ךיז הכולמ יד לָאז ןוא -- ,זייב

 ַא ןרָאװעג זיא רע טניז רעבָא .ןבעג טשינ עקַאט רע טגעלפ רעירפ

 סעיצוטיטסניא .ווירב ןקיש ,םיא וצ ןעמוק ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ןָארַאב

 "ניק ערעייז רַאפ עציטש םיא ייב ןטעב סרעטומ ; םידוביכ טימ םיא ןרעַאב

 .עציטש ןטעב עטלַא ;ףליה ןטעב תונמלא ; ןדליבסיוא ןליוו ייז סָאװ ,רעד

 ,טשינ םיא ןזָאל רעדניק יד רעבָא ,ןגָאזּפָא ליוו רע

 .םיא ייז ןענָאמרעד -- !עצנוה ןָארַאב טסיב וד זַא ,רעטָאפ ,קנעדעג

 , .טײל-לדַא עלַא יװ ןריפ ךיז טזומ ---

 ןבָאה ןכַאז עלַא יד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא םעלַא ןופ עטסגרע סָאד רעבָא

 יא עצנוה ןוא .רעייז טעטסַאלעג ,קירבַאפ רעד ףיוא רעווש טגיילעג ךיז

 ור ןייק רָאג טָאה רע .רענעגָאלשעגרעדינ ַא ,רעטגרָאזרַאפ ַא ןעגנַאגעגמוא

 ,םענייז ץַאלַאּפ ןקיברעה םעיינ םעד ןיא טָאהעג טשינ

 טשינ טכערבלַא רָאטקעריד רעד ןוא עצנוה ןענעז טייצ טכענ עכעלטע

 רעד סָאװ ,רעכעל יד ןכיילגוצסיוא ױזַא יו ,טכַארטעג ץלַא ןוא ןפָאלשעג

 "עג רעכעל יד טָאה ןעמ .קירבַאפ רעד ןיא טכַאמעגנָא טָאה לוטיט:ןָארַאב

 ןעו ,רעכעל .ךעלרעפעג ןענעז רעכעל לייוו ,ןכיילגסיוא טגנידַאבמוא טזומ

 -רַאּפ וצ ,ןטײרּפשרַאפ וצ ךיז עבט ַא ןבָאה ,ךיילג טשינ ייז טּפָאטשרַאפ ןעמ

 ,טנורגּפָא ןַא ןרעוו ייז זַא ,ףיט ַאזַא וצ לָאמַאטימ ןכיירגרעד ייז זיב ,ןפיט

 "יא רעד וצ ןעמוקעג טכערבלַא זיא ,ןשינעכוז ןוא ןעגנוטכַארט עלַא ךָאנ

 רעכעל יד ןכיילגסיוא וצ יװ ָאטשינ זיא געוו רעדנַא ןייק זַא ,גנוגייצרעב

 "בַאפ יד .ןילַא קירבַאפ רעד ןיא ןעגנורָאּפשּפָא טימ ,ןעלטימ ענעגייא טימ

 רעּפרעק ַא רַאפ עטסטניזעג סָאד .ןפלעה ףרַאד ,ערעדנַא ןייק טשינ ,קיר

 ךיז טפלעה רע ןעװ רָאנ ,ןעלטימ וצ ןעמוקנָא טשינ ףרַאד רע ןעוו ,זיא

 רָאטקעריד רעד טכערבלַא טָאה ,שטנעמ ַא ייב רָאנ טשינ זיא סָאד .ןיילַא

 .גנומענרעטנוא ןַא ןיא ךיוא רָאנ ,טסואוועג

 טסַאה -- ןבעגעגוצ עצנוה םיא טָאה -- ,ןעכטכערבלַא ,טמיטש ---

 .יעדנומ םיא דלַאג

 -עגנָא רע טָאה ,ךיוא המכסה סעצנוה טַאהעג ןיוש טָאה טכערבלַא זַא

 ,ןריפוצכרוד קירבַאפ רעד ןיא ןעגנורָאּפשּפָא יד ױזַא יװ ןטכַארט ןביוה

 .טשינ ןעמ ןָאק טעטילַאװק יד ןרעגרערַאפ .רעכעל יד ןקעד ןלָאז ייז זַא

 "רעד וצ ,ןעמָאנ ןטמירַאב ַאזַא ןגירק וצ ןעצנוה ןעמוקעגנָא זיא טכייל טשינ

 עדעי ,עטסָאבעלַאב עדעי זַא ,ױזַא ךיז ןריזירַאלוּפָאּפ וצ ,קרַאמ םעד ךיז ןרעבָא

 עקידרעב עטעקַאנ ייווצ יד טימ הרוחס זַא ,ןסיוו לָאז וליפַא יורפ עמערָא

 יד זיא טנעה יד ןיא ןזיּפש טימ ןוא דנַאש רעד ףיוא רעטעלבנגייפ טימ טייל

 טעד וצ טָאה ןעמ זיב טסָאקעג ימ גונעג טָאה סע .עטסלעיַאר יד זיא ,עטסעב

 ןופ ,טײקדילַאס ןופ ןטלַאהעג קידנעטש טָאה קירבַאּפ סעצנוה ,טכיירגרעד
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 טָאה טייקדילַאס יד .טניולעג ךיז טָאה סע ןוא .הרוחס יד רדסכ ןרעסעבסיוא
 -נָארב ןוא ענעדלָאג ,ענרעבליז ,ןלַאדעמ ךס ַא ,טלָאצעגּפָא טוג רעייז ךיז
 .תורוחס יד ןופ ןגערב יד ןוא קירבַאפ יד טריצַאב רַאפרעד ןבָאה ,ענעז
 טנָאקעג טכייל ןעמ טלָאװ םש ןטוג ןוא טעטירַאלוּפָאּפ רעד ייב זַא ,תמא
 געוו ַא זיא סָאד רעבָא ,ןרָאּפשנײא ןוא ןרעגרערַאפ סָאװטע ,ןרעשופוצ לסִיבַא
 -יגרַאפ-טשינ ,םיאנוש ןייק טשינ ןלעפ סע .,רעכעלרעפעג ַא ,רעקישטילג ַא
 ןביילב ףרַאד עצנוה ,ןיינ .ןגָארטעצ ,ןקױּפעצ ךַאז יד ךיילג ןלעװ סָאװ ,רענ
 ,ןעוועג יוװ ,דילָאס

 ,זיוה סעצנוה ןופ טעשזדוב םעד ןרענעלקרַאפ טנָאקעג טלָאװ ןעמ ,תמא
 ַא לבור טנזױט קילדנעצ עכעלטע ענייש ןרָאּפשּפָא ןעמ ןָאק טכייל רעייז
 טשינ ,ןדער וצ טכייל ןעוועג טשינ זיא ןופרעד רעבָא .תואצוה יד ןיא רָאי
 טשינ זיא סָאד .עצנוה ןטלַא םעד רַאפ טשינ ,טכערבלַא רָאטקעריד םעד רַאפ
 ,ןיז יד ,רעטכעט יד ןָא טדנעוװעג ןעוועג זיא סָאד .טנַאה רעייז ןיא ןעוועג
 ליפיוזַא ןליּפשרַאפ טשינ טפראדעג ייז ןבָאה סָאד .ןענָארַאב יד סמעדייא יד
 טלעג טימ ןפרַאװ טשינ ,תובוח עסיורג עכלעזַא ןכַאמנָא טשינ ,ןטרָאק ןיא'
 טּפַאלקעג ,ןגירשעג לָאמנייא טשינ טָאה עצנוה .ןטײקשירַאנ ײלרעלַא ףיוא
 טשינ טָאה סע רעבָא ,טנַאה רעשעכָאלעמלַאב רעקירָאה ןייז טימ שיט ןיא
 זיא סָאד .הירב ןייק ןייז טנָאקעג טשינ רענייק טָאה םעד ןגעק ,ןפלָאהעג
 ןפיוא יז ןגָארט וצ רָאנ ,ןלייהוצסיוא טשינ זיא סָאװ ,הכמ ַא יװ ןעועג
 ,רעּפרעק

 -עג טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,רעטעברַא יד ןבילבעג ןענעז עקיצנייא יד
 רעד ייז ףיוא ןעגנורָאּפשּפָא סָאװ ,הרוחס ןייק טשינ ןענעז ייז ,ןרָאּפש טנָאק
 עכעלטע ,ךס ַא ןענעז ייז רעבָא ,ךס ןייק טשינ ןעמענ ייז ,תמא .ןעמ טנעק
 סָאװטע ןגירק רָאנ טעװ ייז ןופ רעדעי ןעוו .ענייא זיא עסַאק יד ןוא ,טנזיוס
 ףיולרַאפ ןיא .עמוס עשּפיה ַא ןכַאמסיוא לכה-ךס ןיא סע טעװ ,רעקינייװ
 זיא סע .ןכיײלגסיױא רעכעל יד ךיז ןלעװ לכה-ךס רָאי קיצנייא ןייא ןופ
 עקיטייז ןייק וצ ןעמוקנָא טשינ טעװ יז ןעװ ,קירבַאפ רעד רַאפ טנוזעג
 ןלעװ טשינ ןלעװ סָאװ ,יד .ךיז וצ ןעמוק ןיילַא טעװ יז ןעוו ,ןעלטימ
 ,קירבַאפ ןיא ןייג וצ טציא םינלעב ןייק טשינ ןלעפ'ס .ןייג ןענָאק ךיז ןלעוו
 רעפרעד יד ןֹופ ןעמוק סָאװ ,סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ ןעייטש גָאט ןדעי
 ,סנשָארג רַאפ ןטעברַא וצ טיירג ןענעז ייז .טעברַא ןכוז ןיירַא טָאטש ןיא
 טשינ ייז ןענָאק ןרעטלע יד סָאװ ,ךעלדיימ עשיפרָאד יד טּפױהרעביא
 ,קירבַאפ ַא ןיא עטסעב יד ןענעז ייז .דרע רערעגָאמ רעד ףיוא ןטלַאהסיוא
 ,ןילַא ןטעברַא ןענישַאמ יד .ןליבטנַאמ יד ןופ רעגרע טשינרָאג ןטעברַא יז
 -רַאפ ייז .עשרעבייוו יד ןטסעבמַא ןענעז טנעה ןוא ,טנעה זיולב ןפרַאד ייז
 טשינ ןעקנירט ,קינעטרעטנוא ןענעז ,סעטרעיוּפ עגנוי יד ,סנשָארג ןעגנַאל
 | ,ךעלטקניּפ טעברַא רעייז ןעוט ןוא

 "רַאפ רע טעװ סנגרָאמוצ ךיילג זַא ,קנאדעג םוצ ןעמוקעג זיא טכערבלַא
 ןוא רענעמ יד ןסױטשסױרַא רעמ סָאװ ןעז ןלָאז יז ,סרעטסיימ יד ןענעדרָא
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 רעגניי סָאװ .ךעלדיימ עגנוי טּפיוהרעביא ,ןעיורפ ןעמענוצ טרָא רעייז ףיוא
 | .רעסעב ץלַא

 ןוא ןיול ןקיטציא-יב םעד טרעדנעעג ךיוא טכערבלַא טָאה םעדכָאנ
 ןרַאפ טכַאמעגסיוא טָאה סָאד ,טנעצָארּפ ןצפופ עצנַאג םיא ןופ ןעמונעגּפָארַא
 .רעי סעצנוה ןיא רעכעל יד ןפָארטַאב ןבָאה סע ליפיוו ,ליפיוזַא טקנוּפ רָאי
 -ָארטעיּפ רעד סָאװ ,ןָארַאב לוטיט ןבילוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןדנעדיוויד עכעל
 ,גרוברעטעפ ןיא טעברַאעגסיױא טָאה רָאטַאנרעבוג רעוװָאק

 עצנוה םיא טָאה -- ,עדנומ םיא דלָאג טסָאה ,ןעכטכערבלַא ,טמיטש --
 ,הנתמ ַא טימ ןעמַאזוצ טנעמילּפמָאק ַא ןפרָאװעגוצ

 טימ עטערַאק עיינ ַא טציא טכַאמעג רימ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ --
 ןעקנעש ,ןעכטכערבלַא ,ריד ךיא לעװ -- ,טגָאזעג עצנוה טָאה -- ,ברעה ַא
 -וצ וטסיב ,רעשטוק ןוא ןַאּפשעג ,דרעפ יד טימ עטערַאק עקידרעירפ ןיימ

 ? ןדירפ
 -עגמוא קידנגיוב ,טגָאזעג טכערבלַא טָאה -- !ןָארַאב רעה ,עקנַאד --

 ,אשמ ןייז רעטנוא ךיז ןכערב ןלוטש סָאװ ,רעּפרעק ןקיזיר ןייז טקיש
 "םַאפ סעצנוה ןיא ןעגנורעדנע יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סנגרָאמוצ ךיילג

 עשרעוּפ טלעטשעגקעװַא ןוא רענעמ טקיטיײזַאב רעמ סָאװ טָאה ןעמ .קיר
 טָאה ןעמ ,ןלוטש יד ייב ּפעק יד ףיוא ךעלכיט עטלמילבעג ןיא ךעלדיימ

 -בַאפ רעד ייב .ןגארקעג ןבָאה רענעמ יד סָאװ ,ןופרעד לטירד ַא טלָאצעג ייז
 סָאװ ,םירעיױוּפ-ספרָאד עשיליוּפ ןעייר עגנַאל ןענַאטשעג ןענעז עסַאק-קיר
 עיולב יד זעוורענ טשטיינקעג ןוא ,קירבַאפ רעד ןיא טעברַאעג טייצ ַא ןבָאה
 .ךָאװ רעד רַאפ ןובשח ןטצעל םעד ףיוא קידנטרַאװ ,טנעה יד ןיא ןעלטיה

 רעטסעפ טשטיינקעג ןוא טמורבעג ייז ןבָאה --- ? סוזעי ,ןייג ןיהואוו ---
 ,ּפעק עדנָאלב יד ןופ ןעמונעגּפָארַא סנטיײצַאב ןיוש ןבָאה ייז סָאװ ,ןעלטיה יד
 .עסַאק רעד וצ ןעוועג טייוו ךָאנ זיא סע שטָאכ

 -ַאק יד ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשטייד ענעבילברַאפ יד
 ןיא תוללק ערעוװש טימ ןטלָאשעג ןבָאה ,דרע-קירבַאפ רעד ףיוא סעמרַאז
 ,טבעוועגסיוא ןבָאה ייז סָאװ ,ןײרַא תורוחס יד

 'םיוא טשינ ייז ןבָאה -- ,לפיוט ,טכולפרעפ טנעמַארקַאס-ץיורק --
 טימ ךיז קידנקוקמוא ,םעדעפ יד טימ ןעמַאזוצ תוללק יד ןעיירד טרעהעג

 ,טשינ ןרעהרעד סרעטסיימ יד יצ ,ןגיוא עקיאורמוא
 "לא טָאה ױזַא ,ןעמונענּפָארַא טשינ ןיול ןופ ןעמ טָאה סרעטסיימ יד

 ןעמונעגנָא הצע ןייז טָאה עצנוה ןוא ,ןטארעג ,רָאטקעריד רעד ,טכערב
 טרינָאיּפשעגכָאנ ןוא קידנעטש יװ ןעװעג רעיירטעג רעבירעד ןענעז ייז
 רוטּפ רעמ סָאװ טפרַאדעג ןבָאה ייז ,טירש ןוא טירט ףיוא רעטברַא יד
 טָאה סָאד .טרָא רעייז ףיוא רעבייו ןעיצניײרַא ןוא רענעמ יד ןופ ןרעוו
 עשרעיוּפ יד לייוו ,ןילַא ךיז רַאפ ייס ,רָאטקעריד םעד רַאפ ייס טניולעג ךיז
 יד לָאמנייק ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ טשינ שטייד טרָאװ ןייק ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ
 ןיא ייז ןבָאה ייז ןעוו ,סרעטסיימ יד ךיז ןלעטשוצנגעק טַאהעג טשינ הזעה
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 "עד ןבָאה ייז .,ןפרָאװעגקעװַא הרוחס סנלַאב יד ףיוא ןוא טקַאּפעג לקניוו ַא
 וצ ךיז טעּפעשטעג ,סעיזנעטערּפ יד טכוזעג ,טקעמשעגמורַא רדסכ רעביר
 וצ גנונעכער ַא ןבעג טייקיניילק רעטסדנימ רעד רַאפ ידכ ,רעטעברַא יד
 "מורַא ןבָאה ייז ,קירבַאפ רעד ןיא ןעמוק רעמ ןטָאברַאפ ןוא עסַאק רעד
 ליטש רעייז רעבירעד ןבָאה רעטעברַא יד .טניה-ריּפש יד יװ טקעמשעג
 רַאפ ןעמַאװצ עקילײה עלַא טימ ןעצנוה ןירַא תורוחס יד ןיא ןטלָאשעג
 ,ןיול ןופ ייז ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ סָאװ ,טנעצָארּפ ןצפופ יד

 רעד גָאט א טציא טבעלעג ןבָאה סרעטסיימ-קירבַאפ עלַא ןופ רעמ
 עקירָאה-טיור יד טימ ןױשרַאּפ רענעסקאוועצ רעד ,רָאיכלעמ רעניד-קירבַאפ
 רעטעברַא יד םורַא טּפַאט ןוא םויטסָאק-רעגעי םענירג ַא טגָארט סָאװ ,סעּפַאל
 ,לעטסָאי טניירפ רעטסטנעָאנ ןייז ןוא ,קירבַאפ רעד ןופ ןייגסױרַא םייב
 -סילש עלַא רעביא רעטלַאװרַאפ רעד ,ףיוה:-קירבַאפ ןופ רעטכעוו:-טּפיוה רעד
 ,ןרעיוט ןוא ןריט ,ןעל

 ןבָאה ייז ,קירבַאפ רעד ןיא יירעכואוו טימ ןעמונרַאפ ךיז ייז ןבָאה עדייב
 ןשיווצ .יירד זיב לבור ןבלַאה ַא ןופ ,ןעמוס עניילק רעטעברַא יד ןעילעג

 טּפַאכעגנײרַא בוטש רעד רעסיוא ןבָאה סָאװ ,ןעוועג ליפ ןענעז רעטעברַא יד
 רעדָא ,ןיול ךָאו ַא לָאמַא ןטרָאק ןיא טליּפשרַאפ ,קנעש ןיא ריב זָאלג ַא

 סָאװ ןופ ,טיײהקנַארק רעטכעלש ַא ןופ טלייהעג ךיז רעשדלעפ ַא ייב םייהעג
 -ּפָארַא רעווש ןעוועג זיא סָאד ,ןסיוו טרָאטעג טשינ ןבָאה רעבייוו ערעייז
 רעצנַאג ַא ףיוא רעבייוו יד קעװַא סנטסרעמ טיג ןעמ סָאװ ,ןיול ןופ ןעמענוצ
 ןבעגעג ןבָאה ייז .תואולה עקיטייז וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ןעמ ןוא ,ךָאװ

 תבש ןופ ,ךָאװ ןייא ףיוא זיולב רעבָא ,רעטכעוו-קירבַאפ ייווצ יד ,תואולה
 ןייא זיולב ייז ןבָאה ןעמונעג ןוא ,ןיול םעד ּפָא טמענ ןעמ ןעוו ,תבש זיב
 ןוא סעקיּפָאק קיצניינ ןבעגעג ןבָאה ייז .ךָאו רעד רַאפ לבור ַא ןופ לרענעצ
 ,לבור ַא ןעמונעגּפָא

 רעקיזיר רעד ,רָאיכלעמ .רעטכעוו ייווצ יד ,טַאהעג טלעג ךס ַא ןבָאה ייז
 יד ןופ טלעגיקנירט ןגירקעג טָאה ,םויטסָאק-רעגעי םענירג ןיא ןױשרַאּפ
 עכלעוו ןוא טעניבַאק סעצנוה ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטנאסערעטניא עכייר
 ןדעי רַאפ ןגיוצעגסיוא קידנעייטש ,טנידַאב קילעפטסניד רעייז טָאה רע
 -רעגעי ענירג עטסַאּפעג יד ןופ טענ יד רעביא סעּפַאל עקירָאה:טיור יד טימ
 טכערבלַא רָאטקעריד םעד ןלעטשוצ רַאפ ןגירק רע טגעלפ רעמ ךָאנ ,ןזיוה
 ,עגייז גנוניואוו עשירוחב יד םיא ןעמַארפיוא ןלָאז סָאװ ,סנירעבעוו עיינ לָאמעלַא
 רָאטקעריד רעקיד רעד ,טַאהעג ביל טָאה רע .קירבַאפ רעד ייב טָאה רע סָאװ
 ,רָאיכלעמ .ןענידַאב םיא ןלָאז סָאװ ,ךעלדיימ עגנוי ןוא עשירפ רעייז ,טכערבלַא
 בילוצ ייס קירבַאפ ןיא רעבייוו יד ייב גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה סָאװ
 רענעסקאוועצ ןייז בילוצ ייס ,םויטסָאק-רעגעי םענירג ןייז בילוצ ייס ,טמַא ןייז
 וצרעד ,סנירעטעברַא .יד וצ טַאהעג טירטוצ ןטכייל ַא רעייז טָאה ,טייקשירענעמ
 .בוטש ןיא ךיז ייב טענרַאלק ַא ףיוא טליּפשעג ןייש רעייז ךָאנ רע טָאה

 ןבילבעג זיא סָאװ ,םעד ןופ ןייוו ךס ַא ןייטש טַאהעג קידנעטש טָאה רע ןוא
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 ןפָאלעג ןענעז טנירעטעברַא יד .רעלעב יד ךָאנ סרעכעב יד ןיא ןעצנוה ייב

 ,םיא וצ

 סנעקעג ךיא טָאה רע .ןסיב ןטוג ַא ףיוא ןענַאטשרַאפ ךיז טָאה רע

 עיינ ַא ןבילקעגסיוא לָאמעלַא ןיוש םיא ןוא קַאמשעג סרָאטקעריד םעד

 טקישעג ןוא לוטש רעד ןופ יז ןעמונעגקעװַא ,קירבַאפ רעד ןופ ןירעבעוו

 ךעלדיימ יד .רָאטקעריד רעה םייב ןבוטש יד ןעמַארוצוצ טייצ ַא ףיוא יז

 ףיוא סנכייצ עיולב טימ ןיירַא קירבַאפ ןיא ןעמוקקירוצ קידנעטש ןגעלפ

 .ענעשעק ןיא לבור ַא טימ ןוא לדיילק קיליב ַא טימ ,טנעה ןוא רעזדלעה יד

 ןלעטשוצ ןטוג ןייז רַאפ ןרָאיכלעמ ןלָאצוצּפָא טסואוועג טָאה רָאטקעריד רעד

 םעד ןופ טָאה רָאיכלעמ .טנױלַאב שיטייל םיא ןוא ,קַאמשעג ןטעפ ןוא

 טשינ ןבָאה יז .טכַאמעג לַאטיּפַאק ךס ַא ,רעטלעג-קנירט ענייז ןופ יו ,טלעג

 ןעמונעג םיא ייב ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ,ןענעכער טוג קירעביא טנַאקעג

 ןעװעג טרעװ קידנעטש ייז רַאפ זיא סע .האולה ַא ךָאװ ַא ןדליג עכעלטע

 ןופ ןגירקעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעקיּפָאק קיצניינ רַאפ לבוד ַא ןלָאצַאב וצ

 טכַאמ סָאד זַא .ןעוועג קיטיונ רָאנ יז זיא סע ןעוו ,טייצ רעדעי וצ ןרָאיכלעמ

 טנאקעג טשינ ייז ןבָאה סָאד ,רָאי ַא טנעצָארּפ טרעדנוה ףניפ עּפַאנק סיוא

 ןבָאה ייז .סָאד ייז טגָאז ןעמ ןעװ ,טביולגעג ןטלָאװ ייז טשינ ,ןענעכערסיוא

 .ךָאװ רעד ףיוא ,ךיילג טנכערעג

 רעטכעוו-קירבַאפ רעטלַא רעד ןבעגעג טָאה תונובשח עבלעז יד ףיוא

 ןרעוט ןוא ריט ,ןעלסילש עלַא רעביא סָאבעלַאב רעד זיא סָאװ ,לעטסָאי

 ףיוא ,ןטסַאק ןטדימשעג םענרעזייא ןייז ןיא טָאה רע ךיוא .קירבַאפ רעד ןופ

 רעוט זַא ,ןבַאטשכוב עשיטָאג טימ טצירקעגסיוא ןעועג זיא סע ןכלעוו

 -- "דָאנג ןייז טָאג טקנעש םעד ,טעברַא רעד וצ ירפרעדניא ףיוא טייטש'ס

 יב ןדעי ייב טלעג ןעמונעג טָאה רע .טלעג טימ ןומטמ ַא ןגיל טַאהעג

 יד ייב ,ףיוה-קירבַאפ ןיא טזָאלעגנײרַא ייז טָאה רע סָאװ ,ןרענָאיסימָאק יד

 יד ייב ןגעװ עסיורג טימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,לַאפּפָא ןופ רעפיוקּפָא

 יד ןופ טסימ סָאד ןעמענוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םירעיוּפ יד ייב ,ןרעיוט

 ןעמעוו ייב ,ףָאטש-יור טריפעגניירַא ןבָאה סָאװ ,סעלָאגעלַאב יד ייב ,ןלַאטש

 עטשרע סָאד ןענעז סָאװ ,םירעיוּפ יד ייב וליפַא ,טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע

 .רעטעברַא-קירבַאפ ןרעו וצ ידכ ,דרע רעמערָא רעייז ןופ קעװַא לָאמ

 ףיא רעטעברַא יד וצ טלעג ןבעגעג רע טָאה ,רָאיכלעמ יװ טקנוּפ

 "עג רעבָא .לבור ןופ סעקיּפָאק ןעצ ןעמונעג טָאה רע סָאװרַאפ ,ךָאװ ַא

 ךיוא .רעטעברַא יד טימ יוװ סנירעטעברַא יד טימ רעסעב רע טָאה טלדנַאה

 טָאה סע לייוו ,לָאמַא .טלעג ןעייל וצ ןעמוקנָא טזומעג ןבָאה רעבייוו יד

 ַא טרוכישרַאפ טָאה ןַאמ רעד לייוו ,לָאמַא ,טיורב בוטש ןיא טלעפעגסיוא

 לָאז יז ,םַאבייה רעד ןלָאצַאב טפרַאדעג טָאה ןעמ לייוו ,לָאמַא ,טלַאהעג ךָאװ

 "רַאפ .עביל רעקידניז ַא ןופ ןגָארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,דניק ַא ןכַאמ עילַאק

 רעבָא ןבעגעג קידנעטש טָאה לעטסָאי רעטכעוו רעד .ןפָארטעג טָאה סנדיש



 235 יזנכש א רעדיוב יד

 וצ טּפיוהרעביא ,רענעמ וצ יװ רעבייוו וצ טלעג ןבעגעג רע סָאה רענרעג
 ,ךעלרעטכעט עניילק ןופ סעמַאמ

 ןיא רעבייוו ןבָאה וצ טַאהעג ביל ךיֹוא רע טָאה ,רָאיכלעמ יװ טקנוּפ
 יד ייב ,קירבַאּפ לקניוו ַא ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,בוטש רעסיורג ןייז
 ,רעבייו ענעסקאוורעד ןייק טַאהעג ביל טשינ טָאה רע רעבָא ,סרעגַאל
 ,טפרַאדעג טשינ ןיוש רעבייוו ןייק טָאה רע ןוא טלַא ןעוועג זיא רע םערָאװ
 ןעיײטשרַאפ סָאװ ,ךעלדיימ עגנוי טימ ןליּפש ךיז טַאהעג ביל זיולב טָאה רע
 ישעדייז ןטוג ןטלַא ןַא ייז ןשוק לרעקוצ ַא רַאפ סָאװ ןוא טשינרָאג ךָאנ
 ךעלדיימ ערעייז ןקיש טלָאװעג ןבָאה סעמַאמ עלַא טשינ ,ןייש ךיז ןליּפש ןוא
 ןָא ,טקישעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג רעבָא ,טלעג ןעייל ןעלטסָאי וצ
 עשרעדניק ענעגייא ערעייז טקנעדעג ךָאנ ןבָאה ייז .ןענַאמ יד ןופ ןסיוו םעד
 טימ ןפערט וצ לָאמַא ךיז ןעמוקעגסיוא זיא ייז ןופ רעדעי טעמכ ןעוו ,ןרָאי
 רעד ןופ רערעל ַא ןעװעג זיא סע יצ ,רעטעפ רעדָא ישעדייז טרָאס ַאזַא
 ךעלרעקוצ ןבעג טגעלפ סָאװ ,םָארק ַא ןופ רחוס ַא יצ ,עלוש רעשיפרָאד
 תונכש ןשיוװצ רעטעּפש ןלייצרעד סע ייז ןגעלפ לָאמנייא טשינ .,רַאפרעד
 טָאה ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .ןטײקשירַאנ יד ןגעוו רעטכעלעג ַא טימ
 ןרָאבעג ,טַאהעג הנותח רעטעּפש שָאקַאי ןבָאה יז זַא ,טדַאשעג טשינ סע
 ךָאנ ךעלדיימ יד טקישעג ןבָאה ייז ןוא .ןעוועג רעבייוו עטוג רעייז ןוא רעדניק
 ןייז ןלָאז ייז ,ךעלרעטכעט יד טגָאזעגנָא ,לעטסָאי רעטעפ ןטוג םוצ תואולה
 טקישעג ןרעג טָאה לעטסָאי .םענייק ןלייצרעד טשינרָאג ןוא ןגלָאפ ,קיטרַא
 .ךעלרעקוצ עקיברַאפ עקיליב טימ ןעמַאזוצ ,סרעטומ יד וצ תואולה ךָאנרעד
 רַאפ לבור ַא ןעמונעגּפָא ,ןעמונעג טשינ טנעצָארּפ ןשָארג ןייק לָאמטפָא ןוא
 ,לבור ַא

 ,ןעגנודלעמ ןרָאװעג ןעגנַאחעגסױרַא ןענעז קירבַאפ ןיא ןעוו ,טציא
 ןענעז ,רעטעברַא יד ייב ןיול ןופ טנעצָארּפ ןצפופ ּפָארַא טמענ ןעמ זַא
 ייב סעמרַאזַאק יד ןיא ,רעטכעוו ייווצ יד ייב קעװַא טוג רעייז ןטפעשעג יד
 טײקמערָא ןעוועג זיא ,טניואוועג ןבָאה רעטעברַא יד ואוו ,קירבַאפ רעד
 -עג ,ןּפז יד ןצלעמש רעמ טנָאקעג טשינ ןבָאה רעבייוו יד ,תקולחמ ןוא
 ןענעז רענעמ יד סָאװ ןופ ,לּפָאטרַאק טימ שזריה עבלעז יד רדסכ טכָאק
 יד ןוא רעבייוו יד ןגָאלשעג ייז ןבָאה סעכ רַאפ .זייב ןוא קירעגנוה ןעוועג
 ןקיטייז ַא טכוזעג ןבָאה רעבייו יד .ןעקנעש ןיא ןעקנורטעג ןוא רעדניק
 סָאװ ,םירוחב יד ,רעבעוו יד טימ ךיז טריפעגמורַא ןוא עביל ןיא ןדליג
 ןענעז ,ןסקַאװ ןטסעב ןיא ,רעדניק .ןכיק יד ןיא ייז ייב טניואוועג ןבָאה
 יד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגנײרַא ןוא ןעיײרעליּפש יד ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא
 .ךָאװ ַא ןדליג עכעלטע ןעגנערבוצמייהַא ידכ ,ןקירבַאפ

 .רעטעברַא יד ןיא ןרָאװעג טסַאג רעטּפָא ןַא זיא רָאטסַאּפ-קירבַאפ רעד
 רעייז וצ תוליפת טימ ןטײלגַאבסױרַא ןעמוקעג רדסכ זיא רע .סעמרַאזַאק
 עטעבנגעג ןכוז ןעמוקעג טפָא זיא יײצילָאּפ .רעדניק עשירעבעוו ור רעקיביײא
 -עג ןרױלרַאפ םירעיוּפ םינכש יד ייב ןענעז סָאװ ,ךעלמיריזח ןוא רעניה
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 טלמרומעג טָאה ןעמ .ןייג ןרָאלרַאפ ןעמונעג ןבָאה טניה וליפַא ,ןעגנַאג
 ,קיטנוז ףיוא שיילפ ייז ןופ ןכַאמ ןוא ייז ןּפַאכ רעבעו יד זַא ,טָאטש ןיא

 יד ייב תואולה ןעמונעג טציא רעבעוװ יד ןבָאה קידנעטש יו רעמ
 סרעטכעוו יד ןבָאה ךיורבעג ןסיורג םעד בילוצ ,סרעטכעוו-קירבַאפ ייווצ
 רענעסקאוועצ רעד .ןשָארג עכעלטע ךָאנ ףיוא טנעצָארּפ םעד טרעכעהעג
 טענרַאלק ןייז ףיוא ןליּפש ךעליירפ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רָאיכלעמ
 ,בוטש ןייז ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ עטסנעש יד רַאפ
 יב רעלעב יד ךָאנ םייריש ,ןענייו טימ טלעטשעגנָא ןעוועג זיא סע ואוו
 עניילק יד טימ ןייגליואוו טזָאלעג ךיז טָאה לעטסָאי רעטלַא רעד .ןעצנוה

 ,סרעטומ יד רַאפ תואולה ןטעב ןעמוקעג רדסכ ןענעז סָאװ ,ךעלעדיימ

 ,רעכעל יד טּפוטשרַאפ טָאה יז ,ךיג ,לענש טעברַאעג טָאה קירבַאפ יד
 עליטייז ןָא ןײלַא טכַאמעג ךיז טנוזעג ,טעשזדוב ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ
 ,טנכערעגסיוא סע טָאה טכערבלַא רָאטקעריד רעד יוװ ,ןעלטימ

 ךיז טמירַאב טכערבלַא טָאה -- ,טכיילגעגסיוא ןייז סע טעװ רָאי םוצ ---
 יןָארַאב רעה ,רעירפ ךָאנ טכייליפ --- ,סָאבעלַאב ןייז רַאפ

 םיא ןוא טביולעג עצנוה םיא טָאה -- ,ןעכטכערבלַא ,ואלש טסיב וד ---
 "עצ עטערַאק יד טשינ רָאנ רימ טסלָאז -- .רַאגיצ ַא טימ ןעוועג דבכמ
 ..ןטניה ןרעווש ןייד טימ ןכערב

 "עג רָאטקעריד רעד טָאה -- ,ןָארַאב רעה ,טכינ ךיא וט סַאד ,ָא --
 םעד רעביא רעּפרעק ןסיורג ןייז ןופ ןסטעפ עלַא טימ קידנלעווק ,טרעפטנע
 ,ץיוו !סָאבעלַאב

 קיצנַאװצ ןא סקעז לטיּפַאק

 ןיא ,טרַאװרעד ןבָאה ,ןענָארַאב עגנוי יד ,ןיז סעצנוה יד יו רעלענש
 ,ןפורעג םיא ןבָאה ייז יו ,רעסייש רעטלַא רעד ,רערעייז רעטָאפ רעד
 השורי עסיורג יד סנטיײצַאב ייז טזָאלעגרעביא ןוא טלעו רעד ןופ קעװַא
 ,לוטיט"ןענָארַאב םעד טימ ןעמַאזוצ

 רעביא ןזיוה עקיברָאט עטיירב יד ןיא ןכָארקעגמורַא זיא רע גנַאל יו
 םוטעמוא ,ןגיוא עיולב עטלַא יד טקעטשעגניירַא םוטעמוא ,קירבַאפ רעד

 טּפַאטעג ,טקעמשעג ,טרעטשינעג ,ןרעיוא עכעלביוט יד טּפוטשעגניײרַא
 יד ןיא טעשזדנַאלבעג ,ןברַאפ יד רעגניפ יד טימ טריבורּפ ,תורוחס יד
 ןרעינישזניא יד טרעסעבעגסיוא ,ןעגנונעכייצ יד ןיא תועד טגָאזעג ,תונובשח
 -עג ,טלדיזעג ,עקלויל יד טעקּפיּפעג ,םירחוס טימ ךיז ןעגנודעג ,רענעלּפ יד
 -סיימ יד טימ ךיז טלציוועג ,שטייד-סקלָאפ ןטלַא ןיא טדערעג ,טעשטרָאװ

 רעד וצ ףייפ-קירבַאפ ןטשרע ןטימ ךיילג ,גָאטרַאפ ןענַאטשעגפיױא ,סרעט
 טנוזעג ןעוועג רע זיא גנַאל ױזַא ,רעטצעל רעד טרָאד ןופ קעװַא ןוא טעברַא
 ןעמונעג טשינ םיא טָאה טייהקנַארק םוש ןייק ,שירפ ןוא
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 גָאט ןכירקמורַא טשינ רָאט רע זַא ,טנרָאװעג םיא ןבָאה םיריוטקָאד

 ,ןלַאז קירבַאפ יד ןופ סעגָאלדָאּפ ענרענייטש עטלַאק יד רעביא טכַאנ ןוא
 רעד זַא ,םזיטַאמור ַא ןּפַאכ גנירג רע ןָאק רענייז רעטלע רעד ייב לייוו
 יד ןופ סערַאּפ יד זַא ,ןעגנול יד ףיוא םיא טסערפ ןעלוונייב יד ןופ ביוטש
 ןענישַאמ יד ןופ שיור רעד זַא ,ןצרַאה ןפיוא רעווש ךיז ןגייל ןעיירעברַאפ
 טכַאמ סיפ יד ףיוא ןכירקמורַא קידנעטש סָאד זַא ,ןוורענ יד םיא טרטּפ
 קידנעטש םיא ןבָאה ייז .רעמוז טּפיוהרעביא ,ּפָא םיא טכַאװש ןוא דימ םיא
 יד ןיא ,טפול ףיוא רעטיג ענעגייא יד ןיא ןרָאפסױרַא לָאז רע ,טנרָאװעג
 טלָאװעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ןלַאװק יד וצ רעדעבמערַאװ עשידנעלסיוא
 | ,ןרעה

 .עטצרע יד ,יז ןסיוו טסקינ -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,שטַאוװק ---
 רעביא ןכָארקעגמורַא זיא רע רעמ סָאװ ,ןרָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ

 ,טליפעג ךיז רע טָאה רעשירפ ןוא רעטניזעג ץלַא ,קירבַאפ רעסיורג רעד
 ןייק רע טָאה רעטייוו .טנידעג טשינ ןצנַאגניא םיא ןבָאה ןרעיוא יד זיולב
 יד ןוא ןָארַאב ןרָאװעג זיא רע רָאנ יו ,טציא .טליפעג טשינ ךַאז םוש
 טזָאלעג טשינ ,קירבַאפ ןיא ןעמוק טזָאלעג טשינ רעמ םיא ןבָאה רעדניק

 טריפעג םיא ןוא םיא טיהעגּפָא ,ןרַאגיציַאנַאװַאה רָאנ ,עקלויל יד ןרעכיור
 רעטלע רעד ןופ ןטיײקכַאװש עלַא ןענעז ,רעדעבמערַאוו ןוא םיריוטקָאד וצ

 -מורַא ןפייר טימ יו רענייב עטלַא יד םיא ןוא גנולצולּפ ןכָארקעגסױרַא
 ןעמונעג ןבָאה סיפ יד ,ןעקנעלעג יד ןיא ןכָארבעג טָאה םיא .ןעמונעג
 ןייב-ןקור רעד ,טנקירטעג קרַאטש ךיז טָאה טיוה יד ,ןרעװ ןלָאװשעג
 ,פסָאק רעד ןצרעמש ןעמונעג םיא טָאה םעלַא ןופ רעמ .ןָאטעג ייוו טָאה
 סָאװ ןסעגרַאפ רעדָא ,ןדער ןטימניא ןרָאװעג טלמירדנַא רָאג רע זיא טּפָא
 | .ןגָאז ליו רע

 -- ,זיב טמורבעג ןוא טלדיזעג רע טָאה -- ,טסרואווסנַאה וד ,ָא --
 ?ןדער ןטימ ןיא רעביא רימ ןעמ טסייר סָאװרַאפ

 -- ,טרעפטנערַאפ ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה -- ,ןליוו סעטָאג םוא רעבָא --
 ,ןסירעגרעביא טשינ ןָארַאב רעה םעד טָאה רענייק

 -- .טרַאּפשעגניא רעטלַא רעד ךיז טָאה -- !לפייט םוצ ,ךָאד --
 .רעביא ךימ ןעמ טסייר קידנעטש

 "רַאפ רעניד יד טָאה רע .ךעלגערטרעדמוא בוטש ןיא ןרָאװעג זיא רע
 רעלעט ןוא רעזעלג ןפרָאװעג ,טקידיײלַאב בייו ענעגייא סָאד ,טרעטַאמ
 ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא יװ ,ןעיײּפש טרעהעגפיוא טשינ ןוא דרע רעד ןיא
 -עגסיוא ןענעז סָאװ ןלעפ עשירגיט יד ןוא רעכעּפעט עשיסרעּפ יד ףיוא
 -ַאב טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ןטייצ עטשרע יד ןיא ,ןליד יד ףיוא טגייל
 רענייב עקידנכערב טימ ,ןקיטייו טימ לופ .,טייהקנַארק רעד ןופ ןשרעה
 -קירבַאפ עקיזיר יד רעביא טּפעלשעג ךיז רע טָאה ,סיפ עזָאלטכַאמ ןוא
 יד ןעגנַאגרעד ,ךיז טרעזייבעג ,טמורבעג ,תועד טגָאזעג םוטעמוא ,סעילַאה
 ןטייצ עטוג עטלַא יד ןיא יו ,גיוא ןפיוא ןטלַאהעג ץלַא ןוא ןרָאי
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 "עג ,רָאטקעריד-טּפױה רעד ,טכערבלַא םיא טָאה -- ,ןָארַאב רעה ---
 ןָארַאב רעה רעד לָאז ,ןגרָאזַאב ןיילַא ץלַא ןלעװ רימ -- ,טנעה יד רַאפ ןעמונ
 | ,טעב ןיא ןייג

 ךיא -- .טלדיזעג עצנוה רעטלַא רעד טָאה -- !ץוַאנש ןעד טלַאה --
 !רעטנוא טשינ ךימ טלַאה ןוא .,טנוזעג ןיב

 טימ ןגײלנײרַא רעדניק יד טימ םיריױטקָאד יד םיא ןגעלפ לָאמטּפָא
 -עמ ןייק ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ןיירַא טעב ןיא טלַאװעג
 טַאהעג רדסכ ןוא ,ןיײרַא ןגיוא יד ןיא םיריוטקָאד יד ייז ןסָאגעגסױא ,ןעניציד
 -עג ןבָאה טעב םוצ םיא וצ .טעב-ןקנַארק ןיא קירבַאפ רעד טימ ןָאט וצ
 טימ רעקימעכ יד ,ןרעטסומ עטסעיינ ערעייז טימ רענעכייצ יד ןעמוק טזומ
 ערעייז טימ ןרָאטקעריד יד ,רענעלּפ יד טימ ןרעינישזניא יד ,ןברַאפ יד
 סָאװ ,ןכַאז טגָאזעג ,ּפָאק ַא טיירדעג רע טָאה לָאמטּפָא ,ןכַאמּפָא-סלדנַאה
 לָאמַא טימ רעבָא ,טעברַא רעד ןיא טרעטשעג ,טַאהעג טשינ ןיז ןייק ןבָאה
 ןשטנעמ יד סָאװ ןופ ,ןכַאז ןגָאז ןוא רָאלק ןוא שירפ ןרעוו רָאג רע טגעלפ

 ןסירעגסױרַא חוכ טימ ךיז רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ,טניוטשעג ןבָאה
 טימ רעטסעװש-ןקנַארק עסייוו יד ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא ,טנאוועג-טעב ןופ
 ןיא ןקעטש ַא טימ ,קָארּפָאלש ןיא ןוא ךיש-קעטש ןיא ןוא םיריוטקָאד יד
 ףיוא ןלַאפנָא טלָאמעד טגעלפ ארומ ַא .קירבַאפ רעד וצ ךיז טזָאלעג ,טנַאה
 -נַאקס ןכַאמ ןעלמוט ,ןעיירש טגעלפ רע .קירבַאפ רעד ןיא ןשטנעמ עלַא
 ךיז םענייק ףיוא זיא'ס זַא ,לת ַא ץלַא ןופ ןעמ טכַאמ םיא ןָא זַא ,ןלַאד

 ,ןזָאלרַאפ וצ טשינ
 רעו !ןענישַאמ יד ןטלַאהּפָא -- ,ןגירשעג רע טָאה -- !טלַאה ---

 ?שינעביולרעד ןיימ ןָא ןענישַאמ יד טזָאלעג טָאה
 רעבָא ,טדער רע סָאװ טשינ טסייוו רע זַא ,טסואוועג ןבָאה ןשטנעמ יד

 ,טײקטלַא רעד ןיא .ןלעטשוצנגעק ךיז םיא טגַאװעג טשינ טָאה רענייק
 ,םעלַא רעביא רעשרעה רעד ןעוועג ךָאנ רע זיא ,תעגושמ ןוא טייקנכַארבעצ
 ןוא טעב ןיא טגײלעגנײרַא טלַאװעג טימ םיא ןבָאה רעדניק יד זַא ןוא
 ,ןפרַאװ ךיז רע טגעלפ ,םיא רַאפ ןריט יד ןסָאלשרַאפ ,טזָאלעגסױרַא טשינ
 היח עטעדנואוורַאפ ַא יו ,ךיז ןרעּפמַא ןוא סנשיק יד ןרעדיילש ,שעוו יד ןסייר

 ,גייטש ןיא
 "עג ןוא ןגירשעג רע טָאה -- !ןעגנערב רימ ןעמ לָאז ןשטנעמ יד ---|

 ,רעהַא ןשטנעמ עניימ טשינ רימ ןעמ טפור סָאװרַאפ --- .סעכ רַאפ טמיוש
 !ןלעפַאב ןבעג ייז זומ ךיא

 ענייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .טזָאלעגוצ טשינ ןשטנעמ יד ןבָאה ןיז יד
 .םיא וצ םענייק ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז ןוא עטלייצעג ןענעז געט

 סרעטָאפ םעד טנעקעג ןבָאה ייז .ןסָאלשרַאפ ןריט יד ןטלַאהעג ןבָאה ייז
 ארומ ןבָאה ייז ןוא ,ןכורבסיוא עשירעשרעה ענייז ,ריקליוו ןטמיוצעגמוא
 -יא .טיוט ןייז רַאפ סטכעלש ןייק סעּפע ןָאטּפָא טשינ לָאז רע ,טַאהעג
 גנורעדנע ןייק ןכַאמ סעּפע טשינ לָאז רֶע ,טַאהעג ארומ ייז ןבָאה טּפיוהרעב
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 וצ ןזָאל ןיז יד סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טָאה רעטלַא רעד .האוצ ןייז ןיא
 ןרָאצ ןופ טנערבעג טָאה רע ןוא ,וצ טשינ םענייק םיא

 ןוא טעב ןייז וצ וצ ןענעז ייז ןעוו ,טמיושעג רע טָאה -- ,רעדרעמ --
 ירַאפ ךימ טליװ ריא ,טעב ןיימ ןופ קעװַא -- ,סעּפע ןבעגנייא טלָאװעג םיא
 !ןטפיג

 ןיא ןפרַאװ טגעלפ רע .קיטייוו ןופ דליוװ ןרעו רע טגעלפ טכענ יד ןיא
 -עג רָאנ ןוא טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג זיא םיא רָאנ סָאװ ,רעטכעוו יד
 ,קירבַאפ רעד ןיא ךיז ןסיר

 ואו ,ןעכצנייה -- ,ןטעבעג םיא יורפ עטלַא יד טָאה -- ,ןעכצנייה ---
 ?ןייג וטסליוו

 ליו ךיא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- !קירבַאּפ יד ןענערברַאפ ---
 ,ךיור ןטימ קעװַא ץלַא לָאז ; ךיז ךָאנ ןזָאלרעביא טשינרָאג

 טשינ ,עיטַאּפַא ןַא ןיא ןלַאפנײרַא רָאג רע טגעלפ לָאמַא טימ ןוא

 טכעלשטנעמ ןָאטּפָא וליפַא ןוא ,רבא ןייק טימ ןריר טשינ ,טרָאװ ןייק ןדער

 א יו טנייועג רע טָאה ױזַא טקנוּפ .דניק ןיילק ַא יװ ,טעב ןיא ןכיורבעג
 ,טלָאװעג טָאה רעצימיא סָאװ ,ןָאט ךיז טימ טזָאלעג ןוא דניק

 יד ןבָאה ,טנעָאנ ןעוועג זיא ףוס רעד ןעוו ,טכַאנ רעטצעל רעד ןיא
 לָאז למוט ןוא שער םוש ןייק ,קירבַאפ יד ןלעטשּפָא ןסייהעג םיריוטקָאד
 טימ טָאה עצנוה רעטלַא רעד רעבָא .ןגָארטרעד טשינ טרָאד ןופ ךיז
 ןסירעגפיוא ךיז ןוא טייקליטש יד טּפַאכעגפיױא ןרעיוא עכעלביוט ענייז
 ,ןשיק ןופ

 טימ טגערפעג רע טָאה -- ?קירבַאפ יד טשינ טעברַא סָאװרַאפ ---
 ,גָאטרעיײּפ טשינ ךָאד זיא טנייה --- .ורמוא

 ,דנַאטשוצ ןייז טכַאמעג רָאלק םיא ןבָאה םיריוטקָאד יד

 ןרעה ליוו ךיא רָאנ --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןברַאטש לעװ ךיא ,טוג --
 ןברַאטש קיאור ןענָאק טשינ ךיא לע שרעדנַא .ןטעברַא קירבַאפ יד

 -ַאב טימ ןפייפ ןעמונעג ןבָאה סענעריס יד .טגלָאפעג םיא טָאה ןעמ
 -נַארק רעד .גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג ןענעז ןענישַאמ יד ,תולוק ענעמונ
 לכיימש רעמורק א .ךיז טרעהעגוצ ,ןרעיוא יד טציּפשעגסיױא טָאה רעק
 ,קיבייא ףיוא ןרָאװעג טרעוװילגרַאפ ןוא םינּפ ןייז ףיוא ןסָאגעצ ךיז טָאה

 עלייוו ַא ,ינק יד ףיוא טעב סנטיוט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה ןיז יד
 ןוא ןזיוה יד ןופ ןשטיינק יד טכיילגעגסיוא ,ךיז ןביוהעגפיוא דלַאב ,טינקעג
 ,ןבוטש יד ןיא ךיז וצ ןיײרַא

 טלָאװ אשמ ערעווש ַא יו ,טמעטָאעגּפָא יז ןבָאה -- !ךעלדנע ,ַאנ --
 ,טכערבלַא רָאטקעריד םעד ךיז וצ ןפורעג ןוא ,ןעלסקַא יד ןופ ּפָארַא ייז
 ,טסַאּפ עצנוה ץנייה ןָארַאב םעד רַאפ יװ ,היול ענייש ַא ןגרָאזַאב לָאז רע

 גנַאל ןהעש ןבָאה ,טַאהעג טָאה קירבַאפ יד רָאנ ליפיוו ,סנעמיוק עלַא

 םעד ןגעוו שזדָאל ןטרעכיוררַאפ םעד רעביא תולוק ענעמונַאב טימ ןפורעג
 .גינעק-רוטקַאפונַאמ םעד ןופ טיוט
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 רעייז ךיז ןבָאה ןענָארַאב עגנוי יד עכלעוו ףיוא ,היול רעד ךָאנ ךיילג

 ליפ יד ןופ ייס ,ןרעייז רעיורט ןטכַאמעג םעד ןופ ייס ,טקילײװגנַאלעג

 ןבָאה ןרעהנָא טזמעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,סעדער-רעיורט עכיוה

 טנדרָארַאפ םיא ןוא טכערבלַא רָאטקעריד ןקיד םעד ךיז וצ ןפור טזָאלעג ייז

 ךיז טָאה רערעייז רעטָאּפ רעד סָאװ ןיא ,םעלַא ןיא ןעגנורעדנע ןכַאמ וצ

 ץלַא .טייצ רעיינ רעד רַאפ טסאּפעגוצ טשינ זיא סע סָאװ ןוא ןטלַאהעג

 ןיא ,טעניבַאק סרעטָאפ ןיא ןעלבעמ ערעווש יד ןופ ,טרעדנעעג ןרָאװעג זיא

 יקירבַאפ רעד ןיא ןשטנעמ יד זיב ,ןציז טפרַאדעג טציא ןבָאה ןיז יד עכלעוו

 ךיז גונעג .ןלעפַאב ןבעגעג ןיז יד ןבָאה --- ! ןריפניירַא טנגוי ,טנגוי --

 ,םינקז-בשומ ןייק ןבָאה טשינ ןליוו רימ .גרַאװטלַא ןטימ ָאד ןטלַאהעג

 ןרָאװעג ןטיברַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ

 -לַארענעג רעד ןרָאװעג ןטיברַאפ ךיוא זיא ,ערענרעדָאמ ןוא ערעגניי טימ

 ןייז ןטלַאהעג גנַאל ןרָאי טָאה סָאװ ,יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר רעטערטרַאפ

 ןעמונעגניירַא זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ,סַאג רעװָאקָארטעיּפ רעד ףיוא רעגַאל

 ןעיילסיוא ןייז רַאפ גנונױלַאב ַא ןעוועג זיא סָאד .ריאמ החמש ןוז ןייז ןרָאװעג

 ךענָארַאב םעד ןגירק טפרַאדעג ןבָאה ייז ןעוו ,סעצנוה עגנוי יד וצ טלעג

 ,לוטיט

 ױנכשַא שרעה םהרבא 'ר טָאה רעטלַא םייח 'ר ןתוחמ ןייז יו טשינ

 ןרָאי ערעטלע יד ףיוא םיא טָאה סָאװ ,ןוז ןייז ןגעק המחלמ יד ןעמונעגפיוא

 ,טפעשעג ןייז ןופ ןפרָאװעגסױרַא

 ,טכערבלַא רָאטקעריד ןקיד םעד טרעהעגסיוא רע טָאה קיאור רעייז

 ןבעגוצרעביא םיא ידכ ,רעגַאל ןייז וצ עטערַאק רעד ןיא ןרָאפרַאפ זיא סָאװ

 ,הרושב יד

 רָאטקעריד רעקיד רעד טָאה --- ,יזַאנעקשַא רעה ,דייל רעייז רימ טוט --

 רעמ ןליװ ןענָארַאב עגנוי יד רעבָא --- ,קידנעטש יװ ,רעדימ ַא טגָאזעג

 טעװ ןוז רעייא זַא ,ןביולג ייז ,ןבָאה טשינ ךיז ייב ןשטנעמ ערעטלע יד

 .ןכַאמ רעסעב

 ןיא טגָאזעג שרעה םהרבא 'ר טָאה -- ,ךלמה המלש זיא סָאװ ,תלהק ---

 טייצ ַא ןוא ןצנַאלפ וצ טייצ ַא ןַארַאפ זַא ,טגָאזעג טָאה --- ,שטייד םוצ שידיי

 טרעװ ךַאז ןייק .ןטסיװרַאפ וצ טייצ ַא ןוא ןעיוב וצ טייצ ַא ,ןסײרוצסױרַא

 ,רָאטקעריד רעה ,לגָאנ ןיא ץַארק ַא וליפַא ,טָאג ןָא ןָאטעג טשינ

 טָאה -- !יזַאנעקשַא רעה ,רימ ףיוא ייר יד ןעמוק טעװ טציא ,ָאי --

 ױכַאמ וצ סטכינ -- .רעקירעיורט ַא טגָאזעג רָאטקעריד רעקיד רעד

 יקידנגייווש טנעה יד ןבעגעג ךיז ןבָאה רענעמ ערעטלע עדייב

 יעסַאק יד ,ריּפַאּפ יד טכַארבעג גנונעדרָא ןיא טָאה שרעה םהרבא 'ר

 יםירחוס רעדָא םינבר ייב ןשינעדָאל ןָא ,סהרותיזיד ,ןשינעסייר ןָא ,ליטש

 רָאטקעריד םוצ ןעלסילש יד טקישעגרעביא ןוא רעגַאל ןייז ןופ סױרַא רע זיא

 טָאה ,לרָאטנַאק ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ארמג יד זיולב ,קירבַאפ ןיא

 תוזוזמ יד ןעמענּפָארַא ןגעוו טכַארטעג ךיוא טָאה רע .ךיז טימ ןעמונעגטימ רע
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 ןטצעל םוצ טשוקעג ייז טָאה רע ,ןזָאלעגרעביא ייז טָאה רע רעבָא ,ןריט יד ןופ
 ,ןשטנעמ יד טימ ךיז טנגעזעג ןוא לָאמ

 ןבעגעג ןוא םיתרשמ יד וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןדיי ,טנוזעג טייז ---
 ,טנַאה יד ייז

 ,טזָאלעג טשינ רערט ןייק טָאה ןיילַא רע רָאנ .טנייוװעג ןבָאה ןשטנעמ יד
 יז ןסקיהעג ןוא רעטעברַא טכַארבעג ריאמ החמש טָאה סנגרָאמ וצ ךיילג

 טָאה סָאװ ,גנוטכױלַאביזַאג וליּפַא ,.סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ץלַא ןריטנָאמער
 טָאה ,ןצַאלַאּפ יד ןיא זיולב טנערבעג ןוא שזדָאל ןיא ךיז ןזיוועג סָאװ- רָאנ
 ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,ןדליש עסיורג עיינ יד ףיוא .ןריפניירַא טזָאלעג רע
 עטעקַאנ ייווצ יד ,עקרַאמ-קירבַאפ יד טציא טלָאמעגסיוא ךיוא ןעוועג ןיוש
 ענעדלָאג טימ זיא ,ןדנעל יד ףיוא רעטעלבנגייפ טימ רענַאמרעג עקידרעב
 ,ןבעגעגנָא ןעוועג שיליוּפ ןוא שיסור ,שטייד ,ןכַארּפש יירד ןיא ןבַאטשכוב
 זיא רוטקַאפונַאמ עקצעג טע עצנוה רעד ןופ רעטערטרַאפ-לַארענעג רעד זַא
 .יזנכשַא סקַאמ

 עלַא ףיוא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא ןעמָאנ רעדמערפ רעיינ רעבלעז רעד
 ,ןריּפַאּפ-עמריפ

 ,עשרַאװ ןיא טסואוורעד ךיז טָאה ,םנוב בקעי ,רענייז רעדורב רעד זַא
 ןרָאפ וצ ןעמוקעג ךיילג רע זיא ,רעטָאפ ןטימ ןָאטעג טָאה ריאמ החמש סָאװ
 ,טפעשעג ןיא ןריאמ החמש וצ טזָאלעג ךיז ןַאב רעד ןופ ןוא שזדָאל ןייק

 -שטייד ,רעגָאמ ַא טָאה --- ,טקיטפעשַאב זיא יזנכשַא סקַאמ רעה רעד --
 .ןעמנוב בקעי ןטלַאהרַאפ לתרשמ טעדיילקעג

 עטברַאפעג-שירפ יד ןסירעגפיוא ןוא ןסױטשעגּפָא םיא טָאה םנוב בקעי
 ,לרָאטנַאק סרעטָאפ ןייז ןופ ריט

 טקערטשעגסיוא םיא ריאמ החמש טָאה --- ,םנוב בקעי ,םכילע םולש ---
 ,טנַאה ַא

 ,טנַאה ןייק ןבעגעגקירוצ טשינ טָאה םנוב בקעי
 : ,טגערפעג רע טָאה --- ? עטַאט רעד זיא ואוו ---
 סָאװ ,קוסּפ ַא טימ טגָאזעג ריאמ החמש טָאה -- ? יכנא יחא רמושה ---

 ,זיא לבה רעדורב ןייז ואוו ,טגערפעג םיא טָאה טָאג ןעוו ,טרעפטנעעג טָאה ןיק
 טָאה ריאמ-החמש .רעדורב ןייז וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה םנוב בקעי

 םיא זיא םנוב בקעי .טנַאװ רעד וצ זיב סטכעלייוורעטניה טקורעגּפָא ךיז
 .ןעגנַאגעגכָאנ

 ןטַאט םעד ןפרַאװסױרַא ףיוא ,טלעג ןעמונעג רימ ייב וטסָאה ףיורעד ---
 ךיילג רעטרעוו יד טעּפישעגנײרַא םיא רע טָאה -- ?ןרָאי ערעטלע יד ףיוא
 ,ןירַא ליומ ןיא

 :ןעלמַאטש ןעמונעג טָאה רע .ןרָאװעג סַאלב זיא ריאמ החמש

 ,..רדנ ילב ...טנַארוק זיא טלעג ןייד --

 רעביא ןשטַאּפ ןעמונעג ןוא טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה םנוב בקעי
 .סקניל ןוא סטכער ףיוא ןקַאב ענעריושעגוצ-סנטייצַאב סריאמ החמש
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 ,טשטַאּפעג ןוא טעּפישעג רע טָאה --- ,ןטַאט ןרַאפ ריד ַאנ ---

 סָאד ןביוהעגפיוא זיולב טָאה רע .טרעוועג טשינ ךיז טָאה ריאמ החמש

 עטמַאלּפרַאפ יד טשיװעגּפָא ןוא ,ּפָאק ןופ ןלַאפעגּפָארַא םיא זיא סָאװ ,לטיה

 .ןקַאב
 ךָאנ רעגניפ ַא טימ טָארדעג רע טָאה -- !ןעקנעדעג ךָאנ ךימ טסעוװ ---

 ןייד ןופ ןוא !טרַאװ ,טרַאװ -- .רעדורב ןקידנפולסױרַא קיטסַאה םעד

 ילייפ ַא םיא קידנזײװכָאנ ןגירשעג רע טָאה -- ! ןעז סָאד טָא וטסעװ טלעג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיתרׂשמ יד ףיוא ןעיירש ןעמונעג רע טָאה סעכ רַאפ

 .טּפוטשעג םיא םורַא

 יירעייטשעג רעסָאװ --- .קידנרָאצ ןפורעג רע טָאה -- ! טעברַא רעד וצ ---

 ? ָאד זיא
 .ךעלעקניוו יד ןיא טקוררַאפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד

 ירעכיב יד וצ קירוצ ךיז ןעמונעג ,טשינרָאג יו ךיילג ,טָאה ריאמ החמש

 .ןטלַא ןופ טזָאלעגרעביא טשינרָאג ,טפעשעג ןיא טרעקעגרעביא ץלַא טָאה רע

 סקַאמ טָאה -- ריאמ החמש -- ,םענייז ןעמָאנ ןטלַא םעד טימ ןעמַאזוצ

 ןָאטעגנָא ןוא רעדיילק עשידיסח עקידרעירפ ענייז ןפרָאװעגסױרַא יזנכשַא

 ןופרעד טזָאלעגרעביא ,לדרעב ןייז טלָאגעגּפָא טָאה רע .םישובלמ עצרוק ךיז

 סרעטָאפ םעד ןטיברַאפ רע טָאה ךָאנרעד .ןיק ןפיוא עלעציּפש ןיילק ַא םיוק

 .ךעלטיילעגנוי עקידנדער-שטייד עטדיילקעג-ץרוק ףיוא םיתרשמ עשידיסח

 ןרַאגיצ עדילָאס ערעווש ףיוא ןסָאריּפַאּפ עטכייל יד ןטיבעגסיוא טָאה רע

 רע טָאה טלעג זיולב .שטייד ןקיזיירג רעשזדָאל ףיוא --- שידיי ןייז ןוא

 ,תועט ןייק ןכַאמ וצ טשינ ידכ ,שידיי ןיא טלייצעג

 יד ןָאטעגסיױא ,הרושב עטכעלש יד קידנרעה ,טָאה שרעה םהרבא 'ר

 רע .עטָאּפַאק ןייז ןופ ץַאל םעד ןיא העירק ןסירעג ןוא סיפ יד ןופ לוויטש

 עלעקנעב ןיילק ַא םיא ןעגנערבניירַא טסניד רעד ןהרש האל ןסייהעג טָאה

 "קעװַא זיא סָאװ ,ןוז ןייז ךָאנ העבש ףיורעד טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא

 .ןברָאטשעג טלָאװ רע יװ טוג ױזַא זיא סָאװ ,טייקשידיי ןופ ןעגנַאגעג

 .בויא רפס סָאד טנרעלעג טָאה רע

 לײט ןטשרע ןופ ףוס



 ?ײט רעטייוב

 ?מיה ןיא סנעמיוק





 סנייא ?טיּפַאק

 .שירעגירק ןוא קיאורמוא ןעוועג זיא גרוברעטעּפ ןיא ףיוה ןשירַאצ ןיא
 עבמָאב ַא טימ ןסירעגפיוא ןבָאה ןטנעדוטס ערענָאיצולָאװער יוװ םעד ךָאנ

 -ירעיוּפ רעד ןופ רעיײרפַאב םעד ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןשיסור םעד
 -רַאּפ ייווצ ןבָאה ,םזילַארעביל ןופ רעגנעהנָא םעד ןוא יײרעפַאלקש:בייל רעש
 -קעלַא רַאצ ןשיסור םעיינ םעד ןיירַא טנעה יד ןיא ןעמונעג ףיוה ןיא ןעייט
 ,ןטירד םעד רעדנַאס

 ,ןגעוו סרעטָאפ ןייז ןיא ןייג וצ רַאצ םעד ןטָארעג ןבָאה ןלַארעביל יד
 סָאד םיא וצ ןעיצוצ טעװ סָאד סָאװ ,קיטילָאּפ עלַארעביל רעמ ךָאנ ַא ןריפ

 טימ ןרענָאיצקַאער יד .גנומיטש ערענָאיצולָאװער יד ןכַאװשּפָא ןוא קלָאפ
 ןייז וצ רַאצ םעיינ םעד ןפורעג ןבָאה ץיּפש רעד ןָא ןװעצסָאנָאדעיבָאּפ
 ןוא עיכרַאנָאמ רעד ןופ םיאנוש עלַא ןטָארוצסיױא ןוא טרַאה ןוא גנערטש
 יד ןופ ןעװעג זיא וועיטַאנגיא ףַארג רעטסינימ רעד .עיװַאלסָאװַארּפ רעד
 -סיוא טלעג רעמ ךס ַא ,טריפעג ןבעל טיירב ַא טָאה רע רעבָא ,ןלַארעביל
 -רעטעּפ יד טָאה רע ןוא ,טכַארבעגנײרַא םיא ןבָאה רעטיג ענייז יו ןבעגעג
 ןלָאז ןדיי יד זַא ,טגיילעגרָאפ ןוא ךיז וצ ןפורעג ןרענָאילימ עשידיי רעגרוב
 לַארעביל רעטייוו ןביילב רַאפרעד רע טעװ ,לבור ןָאילימ ןבלַאה ַא ןבעג םיא
 -עיבָאּפ וצ ןיײגרעבירַא רע טעװ ,טשינ ביוא .ףיוה ןיא ןדיי יד ןציטש ןוא
 ,ןועצסָאנָאד

 טנָאקעג ,עסיורג ַא שטָאכ ,עמוס ַאזַא םיא ןבָאה ןרענָאילימ עשידיי יד
 ביוא לייו .געוו םעד ףיוא ןייג וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז רעבָא ,ןפַאש
 ןוא טלעג ןּפַאצ רדסכ טייל עשיפיוה יד ןלעװ ,ןבעג לָאמנײא טעװ ןעמ
 ױזַא ןבָאה םינבר יד ךיוא .טכער עניילק ערעייז ןדיי ןביורַאב טימ ןעָארד
 טייז סװעצסָאנַאדעיבָאּפ ףיוא רעבירַא ףַארג רעד זיא סעכ רַאפ .ןטלַאהעג
 ,עװקסָאמ ןופ ןדיי יד ןבײרטסױרַא לָאז ןעמ ,רַאצ םייב טלעוּפעג ןוא

 ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא רעטנזיוט יד ןיא ןענעז ןדיי רעװקסָאמ יד
 יז ןופ לייט .טפעשעג ןוא רעדניק ,רעבייוו ערעייז טימ ןעמַאזוצ טָאטש
 ןיא ,רעטנעענ ןרָאפעג זיא טייהרעמ יד רעבָא .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןענעז
 רעד ןיא ,שזדָאל ןייק רעמ ךָאנ ןוא ,עשרַאװ ןייק ,ןלױּפ ןיא ,דנַאל םענעגייא
 ,לדנַאה ןוא עירטסודניא ןופ טָאטש

 ,סעסַאק ענרעזייא ,רעטכייל עקידתבש .,טנַאװעגטעב ,ןעלבעמ ךס ַא טימ
 שזדָאל ןייק יז ןענעז ,ןענעכער וצ ?סטָאשטש; עשיסור ןוא ןרַאװָאמַאס עסיורג
 רעװַאקָארטעיּפ רעד ףיוא ,טנגעגסלדנַאה רעד ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןעמוקעג
 -עג ייז ןבָאה ךיילג ,ןסַאג עקימורַא יד ןוא עווָאינדולָאּפ ,עינדָאכסװ ףיוא
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 םירחוס עשיסור ךס ַא ןוא טגיילרַאפ רעזייה:ןָאיסימָאק ,ןרוטנעגַא ,ןטפעש

 "עג גנע דלַאב זיא טָאטש ןיא ,ןגױצעגּפָארַא ןיײרַא טָאטש רעשיליוּפ רעד ןיא

 -טילע ןפורעג ייז ןבָאה רעשזדָאל יד סָאװ ,טייל עדמערפ ,עיינ יד ןופ ןרָאװ

 עטסערג יד ןעגנודעגסיוא ,ןעגנוניואוו ךס ַא ןעגנודעגּפָא ןבָאה ייז ,?סעקַאװ

 ַא טימ ןפרַאװ וצ ,תובחר רעװקסָאמ וצ טניואוועג ,עטיירב .,רעבלעוועג

 ןטפעשעג טגיילרַאפ ,רעזייה עטסעב יד ןיא ךיז טצעזעגקעוװַא יז ןבָאה ,לבור

 ,זווריד ףיוא תורקי ַא ןרָאװעג זיא ןופרעד ,רעבלעוועג עטסנעעזעגנָא יד ןיא

 טשינ ךיז ערעייז רעבייוו יד ןבָאה ךיוא .רעבלעוועג ףיוא שינעּפַאכסױא ןַא

 ןיא ןוא קרעמישיפ יד ףיוא טגרַאקעג טשינ ,ךעלמערק:זייּפש יד ןיא ןעגנודעג

 -יפ יד ןוא םיבצק יד ,רעמערק יד .ךס ַא ץלַא ייז ןבָאה ןעמונעג .סעקטַאי יד

 רעזדלעה עטדמשעג ןגירקעג ,ןרָאװעג ןזָאלעצ קרַאטש רעבירעד ןענעז סעקרעש

 "סיוא טלָאװעג טשינ טרָאװ טוג ןייק עטסָאבעלַאב רעשימייה ןייק טימ רָאג ןוא

 .עדמערפ יד ףיוא טכַאמעג זייב רעייז רעשזדָאל יד טָאה סָאד ,ןדער

 טכַארבעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,טייקשיאיוג רעייז ןסָארדרַאפ טָאה רעמ ךָאנ
 טימ ןרידנומ ןיא ךעלגניי טציא טפָא ךיז ןבָאה ןסַאג עשידיי יד ףיוא .ךיז טימ
 טדערעג .ךעלדיילק-עיזַאנמיג עניורב טימ ךעלדיימ ,ןזיוועג ּפענק ענעדלָאג
 ,ןריציפָא יד ןוא טײל-יײצילָאּפ יד יוװ רָאג ,שיסור ,ךַארּפש עדמערפ ַא יז ןבָאה
 ןבָאה עדמערפ יד לייוו ,האנש טימ טקוקעגכָאנ ייז ןבָאה ךעלגניי רעשזדָאל
 האנש רעד טימ ןעמַאזוצ רעבָא ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייא ןייק ייז טימ
 עיולב ןוא ּפענק ענעדלָאג ערעייז וצ ,עדמערפ יד וצ האנק ַא ןסקאוועג זיא
 ,עדמערפ יד ןקוקכָאנ ךעלגניי ערעייז טזָאלעג טשינ ןבָאה סעטַאט .ןרידנומ

 רעד וצ ךיילג --- ,טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,ןסקַאװסיױא ייז ןלעוו םייוג ---
 ...דמש

 ,ןענװַאד ןעגנַאגעג ןוא שידיי טדערעג ןבָאה סָאװ ,ערעטלע יד וליפַא רעבָא
 ענעדלָאג יד טימ ןיז ערעייז רַאפ רעסעב ןטלַאהעג טשינ ןדיי רעשזדָאל יד ןבָאה
 טּפיוהרעביא ,ךעלדנעטשרַאפמוא ,דמערפ ןעוועג זיא רערעייז שידיי רעד .ּפענק
 ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןענרעל ןוא ןענװַאד רעייז ,ךיג טדערעג ןבָאה ייז ןעוו
 גנע רעייז זיא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש רעשזדָאל יד ןיא .חיר ןייק ןוא םעט
 גָאטרַאפ ןופ ירפרעדניא ןענװַאד טזומעג טָאה ןעמ .עדמערפ יד ןופ ןרָאװעג
 טקידנערַאפ ןבָאה םינינמ עטצעל יד רָאנ יו ,ןײרַא גָאט ןיא טעּפש זיב ןָא
 ךעלגניי יד .החנמ ןענװַאד ןביוהעגנָא ןדיי ערעדנַא ןיוש ןבָאה ,תירחש רעייז
 ,בירעמ-החנמ וצ סעטַאט יד טימ ןעמוקעגטימ ןענעז סָאװ ,ךעלהאיּפ יד טימ
 וצ ןגיוא יד ןסירעג רָאנ ,םירודיס יד ןיא ןקוקנײרַא טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה
 טּפיוהרעביא .ןזיוועג הליפת-יתב יד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עדמערפ יד
 טדמערפ יד ןעוו ,ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ ןוא שודיח טימ טקוקעג ייז ןבָאה
 .שידק טגָאזעג ןבָאה

 !ָא ,ונ -- .טנָאמרעד סעטַאט יד יז ןבָאה --- ! ןמָא ,ָא ,ונ --

 ןדער סרעטָאפ יד סָאװ טרעהעג טשינ ןבָאה ךעלגניי-רדח יד רעבָא
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 טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עיינ יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןצנַאגניא ןענעז יז
 ,ןגיוא יד טימ ייז ןסעגעג ,ןזיוועג רעמ ץלַא גָאט ןדעי

 ןליױּפ ןיא זיא ןעמ עכלעוו וצ ,עכלעזַא ,ןעוועג סָאד ןענעז ןדיי ענדָאמ
 ,דרעב ןגָארטעג וליפַא ןבָאה ייז ןופ ערעטלע יד .ןעוועג טניואוועג טשינרָאג
 -ַאק ערעייז ךיוא ױזַא ,עשיאיוג ,עצרוק ןעוועג ןענעז ערעייז סעטָאּפַאק יד רעבָא
 -ַאל עצרַאװש טימ ,טלָאגעג ןעוועג ןענעז עגנוי יד ,ּפעק יד ףיוא ןשוילעּפַאק
 ןשילעּפַאק עטרַאה טימ ,ןריזַאר ןטפָא-טשינ םעד ןופ ןקַאב יד ףיוא סעט
 ךיז ייז ןבָאה ןענווַאד םייב .סעמַאנַאּפ ענעיורטש עטיירב ןיא רעדָא ,ּפעק יד ףיוא
 ,ךיילג ןענַאטשעג רָאנ ,ךיז ןפרָאװעג טשינ ,ןדיי עשילױּפ יד יו ,טלקָאשעג טשינ
 ןבָאה רעפרַאש ךָאנ .ךיוה ףרַאש טגָאזעגכָאנ ייז ןבָאה ןֹמָא .סענורטס יד יו
 רעטרעוו יד טדערעגסױרַא ייז ןבָאה ייברעד ,טרָאװ ייב טרָאװ ,שידק טגָאזעג יז
 -שרדמה-תיב רעשזדָאל יד .,ןיטשרַאפ וצ טשינ טעמכ ,ןדיי עלַא יו טשינרָאג
 -עג טשינ ןבָאה ייז .טייל עדמערפ עקיזָאד יד ףיוא םורק טקוקעג ןבָאה ןדיי
 ןעמַאזגנַאל רעייז ייס ,ןענעװַאד ןטרַאה רעייז ייס ,ךוליה ןשיאיוג רעייז ייס ןטיל
 ,טייל יד טָא ןופ םישידק יד זַא ,טביולגעג קרַאטש טשינ ןבָאה ייז .ןגָאז-שידק
 ןיא טגיײלעגנָא קרַאטש ןייז ןלָאז ,שדוק-ןושל ןשילרעטסיוא ַאזַא ןיא טגָאזעג
 ןָאק שידק ַאזַא סָאװ ,הלועּפ רעד ןיא טביולגעג ייז ןבָאה רעקינייו ךָאנ ,למיה
 טקנוּפ אמתסמ ,רעגָאז-שידק יד טָא ןופ ןרעטלע יד ,םירטפנ יד רַאפ ןבָאה
 טשינ ןענעז ייז .ןזָאלעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעדניק ערעייז יװ עשיאיוג עכלעזַא
 ןוא ,םישידק עכלעזַא ךָאנ ןמא ןגָאזכָאנ ףרַאד ןעמ יצ ,רעכיז ץנַאג ןעוועג
 וצ אצוי ףיוא ,ליומ בלַאה ַא טימ ןמָא םעד טגָאזעג עקַאט ייז ןבָאה רַאפרעד
 ןופ ייס ,ךעלגניי יד ןופ ייס רעדנואוו רעד ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ .זיולב ןייז
 ןעמונעגסױרַא טייל עדמערפ ערעטלע יד ןבָאה בירעמ ךָאנ ןעוו ,סעטַאט ערעייז
 ןענרעל ןעמונעג ןוא ןשיט יד ףיוא טכיל טפירטעגנָא ,ןכַאפ יד ןופ סארמג
 ,ןוגינ ןדמערפ ַא סעּפע טימ ןוא ,טרָאװ ייב טרָאװ ,לוק ןפיוא ,ךיוה ארמג -

 ,ןכלעזַא טשינרָאג ןעמ טרעה ןליוּפ ןיא סָאװ
 ! ארמג ךָאד ןענרעל ייז --- ,שודיח טימ טגָאזעג ךיז וצ ןדיי ןבָאה -- ,עז --
 וצרעד .ןרענַאיסימ ןופ הרות יד יװ ,ןקָארשעגּפָא רעמ ךָאנ טָאה סָאד

 -יטלַאװעג רעד ןגעוו םיסינ ןלייצרעד ןעמונעג ךיילג ןדיי עשילוּפ יד ןבָאה
 יז ןענעז ױזַא ,רענייגיצ יד יו .עדמערפ יד ןופ המכח ןוא טייקשהירב רעק
 ךיז ףרַאד ןעמ ןוא ,ןעיײרדרַאפ ןגיוא יד טימ ייז ןופ רעדעי ןָאק ,חור ַא יו
 ךיז טקורעגּפָא ,טכייוועג ייז ןופ ןבָאה ןדיי ןוא .םידש רַאפ יװ ייז רַאפ ןטיה
 ןבָאה םידיסח עשידיגנ .תומא 'ד ערעייז ןיא ןייטש טלָאװעג טשינ ,ייז ןופ
 עמורפ .,ןגױצעגנײרַא ךיז טָאה קַאװטיל ַא ואוו ,רעזייה ןופ ןגױצעגסױרַא ךיז
 ןעוו ,לכלוש ַא ןיא ןינמ םוצ קַאװטיל ַא טנכעררַאפ ןרעג טשינ ןבָאה ןדיי
 ןפיוה יד ןיא רעבייוו .שידק ַא וצ ןטנעצ ַא ןּפַאכנײרַא טפרַאדעג טָאה ןעמ
 גונעג ןעוועג טשינ ,עקשטַאװטיל ַא וצ ילכ ַא ןעייל וצ ןטימעגסיוא ןבָאה
 ,סקישיילפ ןופ סקיכלימ טרעדנוזעגּפָא ןטלַאה ןוא תורשכ רעייז טימ רעכיז
 ַא ואוו ,ןוויוא ןַא ןיא טנלָאשט ןלעטש וצ ןטימעגסיוא ייז ןבָאה ױזַא טקנוּפ
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 טשינ ןבָאה דעלגניי-רדח .,ּפָאט-טנלָאשט ריא ןיירַא טלעטש .עקשטַאװטיל

 :ןעגניז ןוא ןעיירשכָאנ טרעהעגפיוא

 ,ושט ,ושט ,ושט ,ריזח קַאוװטיל;

 ,ןײרַא דרע'רד ןיא ךעד גייל

 2.8! ןיִל ,ןיִל ,ןיל

 ןבָאה ייז .טפעשעג טכַאמעג עיינ יד טימ ןעמ טָאה םירחוס יד ןשיווצ
 טסברַאה וצ .טעטש עשיסור יד ןיא ,עדמערפ יד ,טַאהעג טפַאשטנַאק ךטס ַא
 םירחוס עשיסור עקידרעב-טיירב ןוא עקידנזיוה-טיירב ליפ ןענעז גנילירפ ןוא
 עסיורג יד ןיא .טָאטש ןיא טפיוקעגנייא תורוחס ןסַאמ ןוא ייז וצ ןעמוקעג
 -שגנייא ןוא ןרַאװָאמַאס עקידנדוז ןענַאטשעג קידנעטש ןענעז ערעייז תוריד
 ןסעזעג ןענעז ןרָאשזַאיָאװ ןוא ןרענָאיסימָאק ,םירחוס עשיסור .סטכַאמ
 ,טטפַאמעגנייא טשַאנעג ,ייט רעלופ רעד ייב טציוושעג ,ןשיט עסיורג יד םורָא
 ,טנובשחעג ןוא טרחסמעג ןוא ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,ןווירג ערַאד טקַאנקעג
 "נָא ,סעינרעבוג-סיורג יד רעביא ןרָאפעגמורַא ןענעז עדמערפ יד ןופ ןסַאמ
 -רַאפ ןוא ,עיסרעּפ זיב ,עניכ זיב ןכָארקרַאפ ,חרזמ ןטייוו ןיא טרַאּפשעג
 יד טניז טכַאמעג ןטפעשעג עטוג טָאה שזדָאל .הרוחס רעשזדָאל טיײרּפש
 טנעָאנ רעבָא ,טלדנַאהעג ייז טימ טָאה ןעמ .ןעמוקעגנָא ָאד ןענעז עדמערפ
 ןדַאלעגנייא בוטש ןיא קַאװטיל ַא ןטלעז ,ןרָאװעג טשינ ןעמ זיא ייז טימ
 ךיז ןלָאז ייז ,רעטכעט טיהעג ןבָאה סעטַאט .םייוג יד יװ ייז ןטימעגסיוא
 ךיז ןבָאה ױזַא טקנוּפ .ןזָאלנײרַא טשינ קַאװטיל ןייק טימ תוקזחמ ןייק ןיא

 יז ףיוא טקוקעג ,עשיליוּפ יד ןופ טרעדנוזעגּפָא ןטלַאהעג סעקַאװטיל יד

 ,ךַארּפש רענעגיוצעגסיוא רעקידנעגניז רעייז ןופ טכַאלעג ,גנוטכַארַאפ טימ
 ,ךעלעטיה ןוא סעטָאּפַאק ערעייז ןופ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז סָאװ

 ! רעקיצרַאפ ַא רימ יג -- ,טָאּפשעגכָאנ ייז ןבָאה -- ,רעימ יַאוװ ייֵא ---

 ףיא טשינ וענעכער סָאװ ,עשיליוּפ יד ןופ טָאּפשעג ייז ןבָאה סָאד

 עקיּפָאק-רעקיצנַאװצ ַא ןוא ,סנשָארג ףיוא רָאנ ,דנַאלסור ןיא יו ,סעקיּפָאק

 .רעקיצרַאפ ַא יז ןפור

 עכייר יד ךָאנ ןעוו ,עדמערפ יד וצ האנש יד ןרָאװעג זיא רעסערג ךָאנ

 טעטש עשיווטיל ןופ ,ךעלטיילעגנוי ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבָאה טייל רעװקסָאמ

 ןלױּפ ןיא לבור ַא ןענידרַאפ וצ ,ךעלטעטש ןוא

 -עגנוי עשיווטיל יד ןענעז ,טיירב ןעוועג ןענעז רעװקסָאמ יד יו טקנוּפ

 "טימ ןבָאה ייז .טרַאדעגסױא ,םערָא ,גרַאק ןעוועג םירוחב ןוא ךעלטייל

 ײט ןכָאק ףיוא קיניישט ַא זיולב טעטש עשיליוּפ יד ןיא ךיז טימ טכַארבעג

 ןבָאה ייז .קיטיירפ וצ קיטיירפ ןופ דרעב יד ןלָאג וצ רעסעמ-לָאג ַא .ןוא

 -ךיש ,ןעלדָאנ טימ ;טזָאלעג ךיז טָאה סע רָאנ סָאװ ,םעלַא טימ טלדנַאהעג

 רעדעי ןקירבַאפ יד ןיא טפיוקעגסיוא ןבָאה ייז ,ךיש עקיליב ,ףייז ,ךעלדנעב

 ןיא סע טפיוקרַאפ ןוא ,"קַארב; רעדעי ,הרוחס עטנערבעגוצ רעדעי ,תלוסּפ
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 טעּפש זיב גָאטרַאפ ןופ תולוק עשיווטיל עפרַאש טימ קידנעיירש ,ןסַאג יד

 ןירַא טכַאנ רעד ןיא
 ךיז ייב ןעגנוניואוו ןעגנודרַאפ ייז ןבָאה רעבייוו רעשזדָאל עמערָא יד

 ןייק רעבָא ,ןקיטכענרעביא ףיוא לטעב ַא ,ךיק ןיא לקניוו ַא ןטָארטעגּפָא
 וצ עטנכערעגסיוא ,עמערָא ,עגרַאק .טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ייז ןופ תחנ
 ןעמענ ךיז ןיילַא לבור רָאּפ עטשרע יד רַאפ ידכ ,עקיּפָאק ַא רעמ סָאװ ןעלמַאז

 ,גנירעה ןוא טיורב טימ טבעלעג ייז ןבָאה ,ךיז ןטעברַאפױרַא ןוא רחסמ ַא וצ
 .עקרעגוא ערעיוז ַא ,עלעביצ ַא ,לבָאנק ַא טימ געט ערעייז טרטּפעגּפָא ןבָאה ייז

 ןדעי סָאװ ,סרעסערפ עשיליוּפ יד ףיוא שודיח טימ טקוקעג ןבָאה ייז
 ןעוו ,קיטיירפ ןדעי ןגיוא עסיורג טנפעעג ןבָאה ייז ; שיילפ ייז ןסע גָאט
 ןקַאב ןוא תבש ףיוא זדנעג ןטָארב רעבייו עמערָא יד יװ ,ןעזעג ןבָאה ייז
 ךעלטעטש עשיווטיל ערעייז ןיא סָאד ןבָאה ייז .סנכוק טימ ןכעלב עסיורג ןָא
 סָאװ ,ןדיי עשיליוּפ יד ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז .ןעזעג טשינ לָאמנייק
 יז יװ ,סעברַא טימ ןסייברַאפ ןוא ריב ןעקנירט ןענַארָאטסער יד ןיא ןעייג
 .ךעלרעבעל עטקַאהעג טימ ןסייברַאפ ןוא ןטעפוב יד ייב ןסּפַאנש עטפָא ןכַאמ

 ענעסקאוורעד זַא ,ּפעק עשיווטיל יד ןיא ייז טגיילעג טשינרָאג ךיז טָאה סע
 רָאג ןוא .ןעגנערבסיוא ךיז ױזַא ,ןָאט ךַאז ַאזַא ןלָאז ,וצרעד ןדיי ,ןשטנעמ
 ןרָאי יד ןיא רעבייוו יװ ,ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו ,טכַאמעג ייז טָאה ןכַאל וצ
 ,לביק טליפעג ַא רעדָא דַאלָאקָאש ךיז ןפיוק ןוא עינרעקוצ ַא ןיא ןײרַא ןעייג

 ףשטנעמ עדליוו -- ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,סרעשַאנ עשיליוּפ ---
 -- ,טלדיזעגּפָא עשיליוּפ יד ייז ןבָאה --- ,רעסערפ-לבָאנק עשיווטיל ---

 .אגנירעה טימ טשרָאב
 ,ןעיירעבעוו יד ןיא ןטעברַא ןייג טלָאװעג טשינ רענייק ייז ןבָאה וצרעד

 יז ,ענעסעזעגנייא יד רַאפ ,עשיליוּפ יד רַאפ זיא ,ןטלַאהעג ייז ןבָאה ,סָאד
 .טעברַאעגפױרַא ךיז לענש רעייז ןוא טלדנַאװעג ,טלדנַאהעג רעסעב ןבָאה
 .ןעמונרַאפ ןקירבַאפ יד ןיא ןוא ןטפעשעג יד ןיא רעטרע עלַא יז ןבָאה ךיוא
 ןדער ייז סָאװ ,שיסור םעד בילוצ ןעמונעגניירַא ייז ןבָאה ןיילַא םידיסח
 ןסָארדרַאפ רעמ טָאה סָאװ ןוא .ןריפ ייז סָאװ ,עירעטלַאהכוב רעד רַאפ ןוא
 טימ טפיטשעג זיולב ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,רעבייוו עמערָא יד
 יז ןופ ייז ןבָאה ,תילכת ַא וצ ןעמוקעג זיא סע זַא רָאנ ,ערעייז רעטכעט יד
 -טיל ענעגייא ךיז ןבירשעגסיוא ןוא ןרעה טלָאװעג טשינ ךעלדיימ עשיליוּפ

 טשינרָאג ,עטצוּפרַאפ-טשינ ןוא עטרַאה ןדיימ ,ךעלטעטש יד ןופ סעקשטַאװ
 .רעטכעט רעשזדָאל עטעשטשעיּפעצ יד וצ ךעלנע

 יז ןבָאה רעירפ .עדמערפ יד ,טָאטש יד ןעמונעגנייא ךיג ןבָאה ייז
 ןגױצעגסױרַא ךיז ךיילג ןבָאה ןדיי עשידיגנ רעשזדָאל יד .ףיוה ַא ןעמונרַאפ
 ףיוא ּפעק עזיולב יד ןיא ךיז ןבָאה עדמערפ יד םערָאװ .תוריד ערעייז ןֹופ

 רעדיל עשיסור ,טכַאלעג ערעייז רעבייוו יד טימ ,טצעזעגסױרַא ןענָאקלַאב יד
 ,טעשטּפָאקרַאפ ףיוה םעד ןרַאװַאמַאס יד ןופ ךיור םעד טימ ןוא ןעגנוזעג
 -נײרַא רעדיל עשיאיוג ערעייז טימ ךיז ייז ןבָאה תורימז עקידתבש יד ןטימ ןיא
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 יד טימ ךעלגניי יד ןופ ןבָאה ןפיוה יד ףיוא ערעייז רעדניק יד .ןסירעג
 ךיז ןבָאה םידיגנ ןדיי ןוא ,ןגירשעגכָאנ ?רעיַאמשט;, ,טכַאלעג ךעלהאיּפ
 ,ןסַאג ערעטייוו יד ןיא ךיז ןבילקעגרעבירַא ןוא רעזייה יד ןופ ןגױצעגסױרַא
 "טיל יד ךיז ןבָאה טרָא רעייז ףיוא ךיילג .ענעגייא ןוא עשימייה יד ןיא
 -ןביירט ,ןסַאג יד ןּפַאכרַאפ ןעמונעג ייז ןבָאה ןפיוה יד ךָאנ .טצעזַאב סעקַאװ
 .רעטייו ןוא רעטייו ץלַא עשיליוּפ יד קיד

 ךיז ןבָאה ייז .שודָאל ןופ םיטַאבעלַאב יד ןרָאװעג ייז ןענעז ןכיגניא
 ןוא םינוגינ ערעייז טימ טנװַאדעג ןבָאה ייז ואוו ,ענעגייא ןלוש טיובעגסיוא
 -עג ןענעז םידמלמ יד ואוו ,ןלוש ,םירדח ךיז טכַאמעג ןבָאה ייז ; םיגהנמ
 עדמערפ ןוא שדוק-ןושל ךס ַא טנרעלעג ןוא דרעב ענעריושעג טימ ןעגנַאג
 -סױרַא יז ןבָאה ,בר ַא טָאטש ןיא ןעמענ וצ ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא .סערעל
 ,רעדער-שיסור ַא ןוא קַאװטיל ַא ,םענעגייא ןַא טלעטשעג

 ,קידָאּפס ַא וצ ךעלנע טשינרָאג ,ּפָאק ןפיוא לטיה-רעטופ שיווטיל ַא טימ

 ערענעלק טימ ,עשינבר רעדייא ,עשטייד וצ עכעלנע רעמ םישובלמ טימ
 ןייז ןופ ,בר רעיינ רעד ,ןעמוקענּפָארַא רע זיא ,תופיקת ךס ַא טימ ןוא תואיּפ
 טימ ןטָאשעג ,עשידמול ַא ןוא עשיווטיל ַא השרד ַא ןטלַאהעג ןוא ,טָאטש

 "כָאנ טנָאקעג טשינרָאג םיא ןבָאה םידמול עשימייה יד זַא ,הרות ליפ ױזַא
 ןלעװ ייז זַא ,תולוק טכַאמעג ,ןגירשעג ןבָאה םידיסח רעשזדָאל יד ,ןגָאי
 רעבָא .הרות ןייז ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ טשינ ,הלאש ןייק קַאװטיל ַא ןגערפ טשינ

 ןטלַאהעג ןבָאה ,רעגָאז-העד יד ןוא סעקינדָארבעלָאג יד ,טָאטש ןיא םיריבג יד

 ,להקה-שאר רעד ןטלַאהעג םיא טימ טָאה טּפיוהרעביא ,קַאװטיל םעד טימ
 ןופ רענָאילימ רעד ,םיוברעדילפ ןַאילימיסקַאמ טנַאקירבַאפ-ליטסקעט רעד
 ַא בר ַא טָאטש ןיא ןבָאה טלָאװעג גנַאל ןיוש רע טָאה ,סנטשרע .טָאטש
 טסַאּפעג טשינ רעייז םיא טָאה סע .ןקיטלעווטנייה ןוא ןלעבַאטנעזערּפער

 ןעגנערבּפָארַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,םענייז ץַאלַאּפ ןיא הנותח רעדעי ייב

 רעיינ רעד .ןטנעטלָאקרַאפ ןוא ןטרעמכַאיעצ םעד ,בר ןקידרעירפ ןטלַא םעד

 סָאװ ,חלג ַא יו טשינ ריש .,ןעזעגסיוא ןייש רעייז טָאה ,קַאװטיל ַא שטָאכ ,בר

 .ןעגנערב םיא טעװ ןעמ ןעוו ,תוחמש עכייר יד ףיוא ךיז ןסַאּפ רעייז טעו

 -עג סנטיײצַאב ןיוש רע טָאה ,טכַאמעג בר רַאפ םיא טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ

 טנַאקירבַאפ םעד זיא סָאד .טייל טימ ןדער ןענָאק וצ ידכ ,שילױּפ ךיז טנרעל

 .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז
 רעד ןיא .רָאטַאנרעבוג םייב בושח ַא ןעועג בר רעד זיא ,סנטייווצ

 םעד רעדנַאסקעלַא ןופ גנוניורק רעד וצ רע טָאה רענייז טָאטש רעשיווטיל

 "ווָאנישט יד ןוא ןדיי יד רַאפ ןטלַאהעג השרד עשיסור ענייש ַא רעייז ןטירד

 ,טקישעג ןיילַא רעזייק םוצ טעמרַאּפ ףיוא הכרב עסיורג ַא רע טָאה ךיוא ,סעקינ

 "עג ןעמ טָאה ןדיי ןשיװצ .ןגארקעג לַאדעמ ַא ףיוה ןופ רַאפרעד טָאה רע

 טָאה רענייק .הנתמ סלַא ןגָארקעג לדרעווש ןדלָאג ַא ךיוא טָאה רע זַא ,טדער

 ןופרעד ןעמ טָאה טסואוועג רעבָא ,לדרעווש ענעדלעג סָאד ,ןעזעג טשינ סָאד
 לדרעווש םעד ןגעוו ןיוש ןעמ טָאה שזדָאל ןיא ךיוא .טעטש עשידיי עלַא ןיא
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 טָאה ,רָאטַאנרעבוג םייב בושח ַא ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד .טסואוועג
 רֶע שטָאכ ,סעקַאװטיל יד ןופ דצ ןפיוא טלעטשעגקעוװַא ךיילג ךיז רעבירעד
 ןעמיוברעדילפ ןגעק .טַאהעג ביל טשינ ,ןדיי עשילױוּפ סנטסרעמ יו ,ייז טָאה
 רע רָאנ יו ,עקַאט טָאה בר רעינ רעד .ןדער טנאקעג טשינ רענייק סָאה
 ןוא ,רעטסיײמצילָאּפ ןשיטָאטש םייב טיזיו ַא טַאטשעגּפָא ,ןעמוקעג זיא
 זיא טייק ןוא דניק .עטָאּפַאק רענעדייז רעד ףיוא לַאדעמ םעד טימ עקַאט
 ןיא בר ןרָאװעג זיא קַאװטיל רעד ןוא .שודיח ףיוא ןפיול וצ ןעמוקעג
 ,טָאטש

 טקוקעג ,עדמערפ יד ,זענ יד ןסיררַאפ רָאג ייז ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 -רַאפ ,רעזייה ןעיוב ןעמונעג ןבָאה ייז .ּפָארַא ןביוא ןופ עשילוּפ יד ףיוא
 ןריפ ןוא םירחוס עשיסור ןעגנערבּפָארַא ,ןקירבַאפ ןענעפע ,ןטפעשעג ןגייל
 עשיווטיל ,דנַאלסור ןסיורג ןופ ךעלעקניוו עלַא רעביא תורוחס רעשזדָאל
 ןעיצ ןביוהעגנָא ןבָאה סעקרעשוקַא ,סעקטסיטגעד ,סרעטלַאהכוב ,רערעל
 טימ לופ ,סרענדער עפרַאש ,םידיגמ .שודָאל ןייק דנַאלסור ןקע עלַא ןופ
 -יינ ןופ ןטנעגַא ,ןלוש יד ןיא טנשרדעג ןבָאה ,ךעלטרעווכיילג ןוא םילשמ
 ,רעלקעמ ,רעפיוקפיוא ,ןטפַאשלעזעג-סגנורעכיזרַאפ עשיסור ןופ ,ןענישַאמ
 עיינ גָאט ןדעי טימ ךיז ןבָאה רעײג-לעטָאה ,ןרָאשזַאיָאװ ,ןרענָאיסימָאק
 ןוא טפיוקרַאפ ,טפיוקעג ,טלקעמעג ,טדערעג ,טלדנַאהעג ,טָאטש ןיא ןזיוועג
 ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עלַא ןיא ןעוועג לופ

 ןרָאװעג טרעדורעגפיוא ,ךיז טײרּפשעגסױא ,ןסקאוועג זיא טָאטש יד
 ןעמַאװצ .עיגרענע ןוא טייקכעלגעוװַאב ,טײקישַאר ,למוט ןדמערפ םעד ןופ
 טולַאב ןפיוא גָאט ַא םענייא ןיא ךיז ןבָאה סעקַאװטיל עדמערפ יד טימ
 טימ טרעדורעגפיוא טולַאב םעד ךיילג ןבָאה סָאװ ,ןזיוװַאב ןשטנעמ עיינ ייווצ
 ,ןעמוק רעייז

 -גייא ןענעז ןדיי ןעוו ,טנוװָא ןקיטסָארפ-קרַאטש ןקידרעטניוו ןעירפ ַא ןיא
 ןוא החנמ ןופ ,ןצַאל יד ןיא ןטלַאהַאב ךעלדרעב יד טימ ,עטרעקיוהעג
 שנדָאמ עדמערפ ייווצ ךעלסעג עלָאמש יד ףיוא ךיז ןבָאה ,ןעגנַאגעג בירעמ
 יד ףיוא סעמשטוק עקידרעטניװ טימ ,רעדיילק עצרוק טימ .ןזיוועג טייל
 ,ךעלטסעק טימ ןוא רעזדלעה יד ףיוא סעקילשַאב עשירענלעז טימ ,ּפעק
 יו ןעזעגסיוא תליחת ייז ןבָאה ,טנעה יד ןיא ,סעקיניישט טימ ענעגנַאהַאב
 ןבָאה ןדיי זַא רעבָא .טסניד ךָאנ קירוצ ןעמוק סָאװ ,רענלעז עטנידעגסיוא
 שירענלעז טשינרַאג זַא ,ןעזעג ייז ןבָאה ,טקוקעגנייא רעטנעענ ייז ןיא ךיז
 זיא ייז ןופ רענייא .ןעזסיוא רעייז ןיא ייס ,ךוליה רעייז ןיא ייס ָאד זיא
 ,גנוי ןעועג זיא רעטייוצ רעד ;ןרָאי יד ןיא ןיוש ,רערעטלע ןַא ןעוועג
 רעד .רענלעז ןייק ייב יו טשינרָאג ,סַאלב ןעוועג זיא םינּפ ןייז רעבָא
 רעלעקנוט רעד ייב ןוא ןרעטמַאל ַא וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה רערעטלע
 ,ריּפַאּפ לקיטש ןיילק ַא ןיא טכוזעג ןייש

 ,עדמערפ יד ייב טגערפעג ןדיי ןבָאה -- ? ריא טפרַאד ןעמעוו וצ --
 רעד טָאה -- ?רעדניבכוב עלייק ָאד טציז ואוו ,ריא טסייוו רשפא --
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 ,ןושל רעשזדָאל בלַאה ןוא שיווטיל בלַאה ַא ןיא טגערפעג רערעטלע

 ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק
 ,טכיררַאפ רערעטלע רעד טָאה -- ,בייוו סרעבעוו םעד היבוט ,עלייק --
 ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק
 רעד טָאה -- ,בייו "סטלעוו ַא רקפה טשינ זיא'ס היבוט, ,עלייק ---

 ,טנכערעגסיוא רעדמערפ
 יד ןבָאה --- ,בייו "סטלעוו ַא רקפה טשינ זיא'ס היבוט, עלייק ,ָא --

 יז ,ןזייו ךייא רימ ןלעו ,טמוק !טדער ױזַא -- .טיירפרעד ךיז ןדיי
 ,רעקעב ןבעל רעלעק ַא ןיא ,גָאר ןיא דלַאב ָאד טניואוו

 טימ ןעגנַאגעג ןוא ךעלטסעק יד ןביוהעגרעטנוא ןבָאה עדמערפ יד
 -עגנָא ,טיירדעגסיוא ןדיי יד ןופ רענייא ךיז טָאה גנולצולּפ רעבָא ,ןדיי יד
 ,טנעה יד טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא ןוא ןרעטלע םעד טוג טקוק

 םולש !היבוט זיא'ס יװ ,רָאי טוג ַא ןבָאה ױזַא לָאז ךיא ,היבוט ---

 ! םכילע
 ןענעז ,בייו ןייז וצ ןעמוקוצמייהַא ןזיװַאב ךָאנ טָאה היבוט רעדייא

 ןענװַאד ןופ סעטַאט יד טימ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ךעלגניי עכעלטע ןיוש
 :ןגירשעגסיוא םעטָא ןייא ןיא עלַא ןוא רעלעק סעכהיבוט רעד וצ ןגיולפעג

 !עלייק ,ןעמוקעג זיא ןַאמ רעייא ,עלייק --
 ריא טנעקרעד עלייק טָאה ןסיורד ןיא דיי רעד יו ,טכייל ױזַא טשינ

 ןַאמ ןדמערפ םעד טקוקעגנָא שינעלמוטעצ ןיא ןטשרע םוצ טָאה יז ,ןַאמ
 ןַאמ ןרעדנַא םעד ףיוא ןָאטעג קילב ַא ךָאנרעד ,רעדיילק עדמערפ יד ןיא

 טּפַאכעג יז טָאה ךָאנרעד ,טייקטיור טימ ןסָאגַאב ךיז יז טָאה ךָאנרעד
 ןטימ ןשיװ ןעמונעג יז טָאה ךָאנרעד ,ןײרַא ליומ ןיא ךעטרַאפ קע ןַא

 ,לקנעב סַאנ ַא ךעטרַאפ
 טָאה עלייק רָאנ ,קילשַאב םעד ןעמונעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה היבוט

 רענעגייא רעד ןעוועג טשינרָאג זיא רע .ןגיוא עריא טביולגעג טשינ ץלַא

 היבוט .סױרַא טעב ןופ ןעמונעגסױרַא טכַאנייב םיא טָאה ןעמ סָאװ ,היבוט

 :ןדער ןעמונעג טָאה
 י?וטסכַאמ סָאװ --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עלייק ---
 סָאה רע .ןדער ןייז טשינ ,לוק ןייז טשינ טנעקרעד טשינ טָאה עלייק

 רע זַא הליפַא ןוא ,שיווטיל ןוא ףרַאש סעּפע ,לָאמַא יו טשינרָאג טדערעג
 ,הנתמ ַא ןבעגעג ריא ןוא עליײשטַאפ ַא לטסעק ןייז ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה

 ןוא ןגיוא ענעפָא טימ םיא ףיוא ןקוק טרעהעגפיוא טשינ ץלַא ךָאנ יז טָאה
 טָאה רעקינייו ךָאנ .טסורב רעקיזיר רעד ףיוא טנעה עטגײלרַאפ טימ
 סָאװ ,סהארוה-הרומ ןסינ זיא שטנעמ רעטייווצ רעד זַא ,ןביולג טלָאװעג יז
 ,הער-תוברת ןפורעג םיא טָאה ןעמ

 -לע ןַא .ןלעזעג רעטולַאב רעד ןעוועג טציא רע זיא רערעדנַא ןַא רָאג
 ףיוא ךוּפ ןכייו ַא טימ רעקיטיוה-ןיורב ַא ,רענעסקאוועגסיוא ןַא ,רערעט
 רע זיא ,תואיּפ עשידיי ןופ ןעוסיוא םעד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןקַאב יד
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 רעטָאפ םעד ייב יװ טקנוּפ .םענייז רעטָאּפ םוצ ןעוועג ךעלנע קרַאטש
 םייב יװ טקנוּפ ,שיטעקסַא ןוא קידרענייב ןעוועג םינּפ ןייז זיא ,םענייז
 -רעדנַאנופ טיירב ,ןפָא ןעוועג ןגיוא עצרַאװש עסיורג ענייז ןענעז ,רעטָאפ
 רעבירַא רָאנ ,ךיילג טקוקעג טשינ ייז ןבָאה טימרעד ןעמַאזוצ רָאנ ,ןסירעג
 ייז טעז רענייק סָאװ ,עשילמיה ,ןעזעג ןכַאז עטייוו סעּפע ןטלָאװ ייז יו ,ךיז
 -לקנוט ןפרַאש םעד ףיוא ןזיועג ךיז טָאה לכיימש ַא זַא ןטלעז .טשינ
 טָאה ענייז רוגיפ עקידרענייב עכעלנעמ עצנַאג יד רעבָא .םינּפ ןקיטיוה
 -רָאג ייז ןעמ טעז ןלױּפ ןיא סָאװ ,רעדיילק עדמערפ ענייז ןיא טקעטשעג
 שיאיוג ,ןגָארטעג לדמעה שיסור ַא רע טָאה ןזיוה עצרַאװש יד ףיוא .טשינ
 עצרַאװש יד ,עלעטרַאג קיברַאפ ַא טימ ןדנוברַאפ ,ןגַארק םייב טיינעגסיוא
 ךס ַא ןיא ןבָאה ,טייקיולב ןיא ןיירַא שזַא ןלַאפ סָאװ ,ענייז רָאה עטלזיירקעג
 -עגנָא ףרַאש ,עטכידעג ןעמערב יד .ּפָאק ןייז טקעדַאב ןזיורק עטכידעג
 ,טסנרע ןוא גנערטש ,זָאנ רעד רעביא ןסקאוועגפיונוצ ךיז ןענעז ,עטנכייצ
 ןבָאה ,טַאהעג רָאנ טָאה יז ליפיוו ,עריא רעדניק עלַא טימ ןעמַאזוצ ,עלייק
 ףלַאה ןיא סָאװ ,ןַאמנגנוי ןדמערפ םעד ןיא ךיז ןקוקנייא טרעהעגפיוא טשינ
 ,יוג בלַאה ,דיי

 טָאה -- ,טכַאנ ענעי ןוא טכַאנ יד טמולחעג רימ ךיז טָאה'ס סָאװ --
 ..!ןיבמ ַא טסיב -- .ןגיּפשעגסױא ןוא תומולח טלטייבעג יז

 ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,קינייו ןעוועג ךָאנ סָאד זיא רעמָאט
 ,ערעווש ,ךעלשעט ןוא ךעלטסעק ענייז ןופ ךעלכיב ןוא רעכיב ןּפעלשסױרַא
 טייקכעלטרעצ ַאזַא טימ ייז טָאה רע סָאװ ,רעכיב עטקורדעג-טכידעג ,עשיסור

 ,םירפס טימ ךיז ןעײגַאב ןדיי עמורפ יו ,טבױטשעגּפָא ןוא טשיװעגמורַא
 ,שידיי יװ ןפרָאװעגנײרַא שיסור רעמ רע טָאה ןדער ןיא וליּפַא

 ,טמורבעג עלייק טָאה --- ,ןייטשרַאפ וצ טשינ טרָאװ ַא --

 טשינ ,ןשטנעמ ייווצ יד טנעקרעד טשינ טולַאב רעד טָאה ױזַא טקנוּפ
 רעקינייו ןוא ,ןושל שיווטיל יינ רעייז טשינ ,ןדער רעייז טשינ ,ךוליה רעייז
 ,ץכעריפ רעייז ץלַא ןופ

 ייוצ יד ןקוקנָא ןפיול וצ ןעמוקעג ךעלסעג עלַא ןופ ןעמ זיא תליחת
 ןופ ןטסָאמעג ייז ןבָאה רעבייוו ,םולש טקעטשעג ייז ןבָאה ןדיי ,טייל עדמערפ
 ןיא רעגניפ יד טימ ןריט יד רַאפ ןענַאטשעג ןענעז רעדניק ,סיפ יד זיב ּפָאק

 -וצ ןדעי ןעמענפיוא טולַאב רעד טגעלפ ױזַא טקנוּפ .שודיח רַאפ ךעלזענ יד |
 ןטייו ןופ טימ טגנערב סָאװ ,טַאדלָאס ןטנידעגסיוא םעיינ םענעמוקעגקיר
 -וצ עלַא תעב רעבָא ,ןושל יינ ַא ןוא רעדיילק עיינ ,תושעמ עיינ דנַאלסור
 עכעלטע טייקדמערפ רעייז טימ זיולב ךיז ןטלַאה ןטַאדלָאס ענעמוקעגקיר

 ,רעדיילק עשידיי עטלַא יד ןָא ןעוט ,ענעגייא קירוצ ייז ןרעוװ ךָאנרעד ,געט
 ַא ץוח ַא ןוא ,ושל עשימייה סָאד ןדער ןעמענ ,דרעב ןסקַאװ ךיז ןזָאל
 ייוצ יד ןבָאה -- טייקדמערפ רעייז ןופ טשינרָאג טביילב עיפַארגָאטָאפ
 ןטלַא ןיא ןכירקנײרַא טלָאװעג טשינרָאג ענעמוקעגקירוצ

 עג ךיז טָאה "םיער תבהא, לכלוש עשירעבעוו סָאד ןעוו ,תבש ןיוש
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 הקזח ןייז יו ,הרות רעד ןיא ןענעייל ןטימ ןהיבוט ןייז דבכמ קירוצ טיירג
 םלוע רעד .ןענעװַאד ןעמוקעג טשינ היבוט זיא ,גנַאל-ןרָאי ןעוװעג זיא
 םיא ןטעב םיא וצ ןעמוקעג זיא ןוא םייה רעד ןיא טנוװַאד רע זַא ,טניימעג טָאה
 רעבָא .טײרגעגנָא ןענסינ רַאפ ןוא םיא רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,שודיק ףיוא
 ,טנוװַאדעג טשינ ךיוא םייה רעד ןיא טָאה רע

 -- דיי יד רַאפ טגָאלקעג עלייק טָאה -- ,טשינרָאג טנוװַאד רע --
 ּפָאק ןפיוא לטיה ןייק ןוא ,ךעלכיב טנעייל ןעמ ןוא ךיז טעדוס ןעמ רָאנ

 ..םיױג יד יװ ,ןָא טשינ ןעמ טוט

 ןטעגרַאפ -- .טצפיזעג ןדיי עמורפ ןבָאה -- ,ןרָאװעג סעקַאוװטיל ---

 .טָאג ןָא

 -עגקירוצ יד זַא ,טולַאב ןפיוא טביולגעג ךָאנ ןעמ טָאה טייצ עצרוק ַא
 ןעמ טָאה לָאמניא טשינ .,דנַאלסור ןופ טלעג טכַארבעג ןבָאה ענעמוק
 -וצ ךָאנרעד ןענעז ןדניצרעטנוא רַאפ ריביס ןייק עטקישרַאפ יװ ,טרעהעג
 רעייז טקיטכערַאב ןעמ טָאה עקַאט םעד בילוצ .טלעג ךס ַא טימ ןעמוקעגקיר
 היבוט ךיז טָאה ןכיגניא זַא רעבָא ,ןעוועג לחומ ייז טָאה ןעמ ןוא טייקשיאיוג
 ןעמונעג טָאה ןסינ ןוא לוטש ַא ףיוא רעטסיימ ַא ייב ןטעברַא ןעמונעגקירוצ
 ,טולַאב ןפיוא ןעזעג ןעמ טָאה ,רעזייה עמערָא ןיא סעיצקעל ןשיסור ןבעג

 ןבָאה עכלעזַא סָאװ ,םיסרוקיּפַא ןוא םיתילד עמערָא ,םייוג טַאלג ןענעז יז זַא
 ,ןדיימסיוא ןעמונעג ייז טָאה ןעמ ןוא ,טלעוו ענעי טשינ ,טלעוו יד טשינ

 ,רעלעק סהיבוט ףיוא ארומ טימ ןקוק ןביוהעגנָא ןעמ טָאה רעמ ךָאנ
 ,טרָאד ןעיירד ןעמונעג ןענױשרַאּפ ענדָאמ ךיז ןבָאה ךָאנרעד דלַאב ןעוו
 עכלעזַא ךָאנ ןעמ טָאה לָאמנייק סָאװ ,עקידנעעזסיוא-ענדָאמ ןוא עדמערפ
 .ןעזעג טשינ טולַאב ןפיוא

 -דנעה-ןסַאג ,ןרענָאיסימָאק ןוא םירחוס ײלרעלַא ןופ רָאפנָא םעד טימ
 -?קַארב; ןוא רעיײג-לעטָאה ,סרערעל ןוא ןרָאשזַאיָאו ,סרעטלַאהכוב ןוא רעל

 ןיק ךעלטיילעגנוי ענדָאמ עטיל ןוא דנַאלסור ןופ ןענעז ,סרעפיוקפיוא

 ףיוא ךעלדמעה עשיסור טימ ,עטלירבַאב ,עקירָאה-סיורג ,ןעמוקעגנָא ןליוּפ
 טימ רעדָא ןעלטיה עשיטנעדוטס טימ ,ןעלסקַא ענעגיובעג עכעלשידיי יד
 ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ערעייז ךיוא .טיה עצרַאװש עקידנַאר-טיירב עכייוו
 -טסבלעז-ךעלנעמ ,עטעדיילקעג טסָארּפ ןעוועג ןענעז ,ןטלַאהעג ייז ןבעל ךיז

 עכלעזַא ןעמ טָאה ןליוּפ ןיא סָאװ ,עקידנרעכיור ןוא ענעריושעג ,עקידנעטש
 .ןעזעג טשינרָאג

 "וצּפָארַא טפָא ןביוהעגנָא טציא ןבָאה ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי יד טָא
 טָאה ,ןָאטעג טרָאד ןבָאה ייז סנױזַא סָאװ .רעלעק ןיא ןהיבוט וצ ןכירק
 ןייק זַא ,טולַאב ןפיוא ןעמ טָאה ןענַאטשרַאפ רָאנ ,טסואוועג טשינ רענייק
 רעטולַאב עגנוי יד ןבָאה ףיורעד דלַאב .טשינ טרָאד ןעמ טגָאז םיליהת

 -םוי ןוא םיתבש יד ןיא טּפיוהרעביא ,רעלעק םעד וצ ןּפעלק ןעמונעג ןלעזעג
 טמוק ןעמ סָאװ ,עכהיבוט רעד ייב ןייגרעד טלָאװעג ןבָאה רעבייוו ,םיבוט
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 פג טשינרָאג טָאה עכהיבוט יד רָאנ ןריא ןַאמ םעד וצ טרָאד ױזַא סָאד
 ,ןגָאז וצ סָאװ טסואוו

 -- .טגָאזעג יז טָאה -- ,ךעלכיב טנעיל ןעמ ןוא טדער ןעמ רָאנ --
 ןדער וצ ליפיזַא טָאה ןעמ סָאװ ,טשינרָאג סייוו ךיא זַא

 ןדעי טימ 'םיער תבהא; לכלוש עשירעבעוו סָאד טָאה טולַאב ןפיוא

 ,לבלוש ןיא טָאטשנָא .ןענעװַאד םייב ןלעזעג עגנוי יד ןרָאװעגנָא רעמ תבש
 ןסינ ייז רַאפ טָאה טרָאד .רעלעק ןיא ןהיבוט וצ ןעגנַאגעג םירוחב יד ןענעז

 עיינ ,לכלוש ןופ ארוק-לעב רעקילָאמַא רעד ,היבוט ןוא סהארוהיהרומ םעד

 ,שיטסַאטנַאפ ,שילרעטסיוא סיוא סגנַאפנָא ןעעז סָאװ ,ןכַאז ,טלייצרעד ןכַאז

 טנעָאנ ,ןגייא ייז ןרעו רעמ ץלַא ,ייז וצ וצ ךיז טרעה ןעמ רעמ סָאװ רעבָא

 ןיא רעטעברַא יד ןופ ןבעל םעד ןגעװ טָאה היבוט .ןצנַאגניא ןּפַאכרַאפ ןוא
 יד טימ תומחלמ עקידנעטש ערעייז ןגעוו ,טלייצרעד טעטש עשיווטיל יד

 יד ןגעוו ןוא ,ךיז ןטלַאה ייז רעכלעוו ןיא ,תודחא רעייז ןגעוו ,םיטַאבעלַאב

 ,סנשָארג עטלמַאזעגפיונוצ ענעגייא יד ןופ טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,סעסַאק
 ןלעזעג יד ,רעקירדַאב ןוא םיטַאבעלַאב ערעייז ךיז ןלעטשנגעק ןענָאק וצ ידכ
 עדמערפ יד ןעגנולשעג רעליימ ענעפָא טימ ןבָאה סעטָאּפַאק עקידתבש יד ןיא
 טרעהעג טשינ ןכַאז עכלעזַא ןגעוו רָאג ןעמ טָאה ָאד סָאװ ,דייר עטנעָאנ ןוא
 ,לָאמנייק

 ןעמ טעוװ רדנ ַא יו --- ,טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,ןלָאצ ןלעװ רימ ךיוא ---
 ,ךעלטקניּפ ןלָאצ

 יעברַא ןופ ןבעל םעד ןגעוו ,טלייצרעד ןכַאז ערעכעה ןגעוו טָאה ןסינ
 -ָאס רעד ןגעוו ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןגעוו ,דנַאלסיױא ןיא רעט
 ,ןטַאטנדלעה ערעייז ןוא רעפמעק עשיסור יד ןגעוו ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצ
 ןיא טּפַאשנסיוװרוטַאנ ןגעוו לסיבַא ךיוא ןוא טעברַא ןוא לַאטיּפַאק ןגעוו
 רע יוװ ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא קיטַאלג .רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןופ עטכישעג רעד
 -מערַאװ טימ ,ןענרעל םייב בוטש ןיא רעטָאפ םייב ןעוועג טניואוועג זיא
 -עגסיוא רעטולַאב יד רַאפ רעלעק ןלעקנוט ןיא רע טָאה ,ןביולג ןוא טייק
 ,טרעלקעגפיוא ןשינעעשעג ןוא ןכַאז ,ןשטנעמ ןוא טלעוו -- ןלעזעג עטעברַא

 ןסעזעג ןענעז ןלעזעג יד .ןטכױלַאב לכש ןופ טכיל טימ ,טכַאמעג רָאלק
 ,רעליימ ענעפָא טימ ,ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ

 .תמא -- ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,תמא ---

 רעלעק ןלעקנוט ןיא זיא תולפש ענעגייא יד ,ןבעל רעטצניפ ץנַאג רעייז

 ייב ןביוהעג טליפעג ךיז ןבָאה ייז ,ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןשטנעמ יד ייב
 רעייז ןגעוו יז וצ טדערעג טשינ טָאה ןעמ יװ לָאמ עטשרע סָאד .,ןיילַא ךיז
 םידמלמ יד ןופ טרעהעג קידנעטש סע ןבָאה ייז יו ,םילבה-לבה ןוא טייקיטשינ
 ,תובישח ןוא טרעוו רעייז ,חוכ ןוא טייקיטכיוו רעייז ןגעוו רָאנ ,םידיגמ ןוא
 היבוט ןעוו ,ןגירקעג סע טָאה ןיז רעמ ךָאנ .ןיז ַא ןגירקעג טָאה ןבעל סָאד
 ןיוש .טנרעלעג ייז עיצַאריּפסנָאק ,טליהעגנייא דוס ַא ןיא יז ןבָאה ןסינ ןוא
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 ירַאפ ןשטנעמ עגנוי יד טָאה ,עמייהעג ןוא עדמערפ סָאד ,טרָאװ סָאד

 .ןסָאלפעגנײרַא יז טולב ןיא ןוא ךרַאמ ןיא ,טּפַאכ

 ןיא ףיט ןטלַאהַאב ןוא טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,ףכ-תעיקת ךייא טַאנ --

 טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלטעלב ןוא ךעלכיב ערעגָאמ עניילק יד סענעשעק יד

 .רעלעק ןיא טלייטעגנייא ייז

 ,ייז ןבָאה ,טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ קידנגיל תורוחס קעּפ יד ףיוא

 ירַאפ יד טײרדעגסױרַא ,ןרעה טשינ ןלָאז סעטסָאבעלַאב יד ,ליטש ,הבנגב

 .ךעלכיב עטקורדעג-טכעלש יד ןעגנולשעג ןוא ךעלּפמעל-טּפַאנ עטרעכיור

 -עצ טלמַאזעג ןוא רעבעוו עיינ ןגױצעגניײרַא ,ךעלזיירק ןפַאשעג טָאה היבוט

 ןדיי ,רעבעװ ערעטלע וליפַא .עסַאק רעד רַאפ ןלעזעג יד ייב סנשָארג-רענ

 -נגעקטנַא סרענעצ ענרעּפוק ערעייז ןבָאה ,עשיקנערפטלַא ןוא ענעכָארבעצ

 ןהיבוט ייב םיתבש יד ןיא ןרָאװעג ןיוש זיא גנע ,קיטיירפ ןדעי םיא ןגָארטעג

 יד ,ןײרַא טנָאקעג טשינ ןוא ןענַאטשעג ןעמ זיא ּפעק ףיוא .,רעלעק ןיא

 רעדלעפ עשיטָאטשרעטניה יד רעביא ןכירקמורַא טרעהעגפיוא ןבָאה ןלעזעג

 לָאמַא יו טקנוּפ .ןהיבוט וצ ןעמוקעג רָאנ ,געט-תבש יד ןיא ךעלדיימ טימ

 ןגעו דייר עשילַארָאמ יד טרעהעג טציא ייז ןבָאה ,קרּפ ןרעה ןגעלפ ייז

 : .טכערמוא ןוא טייקיטכערעג ,ןבעל ןוא ןשטנעמ

 ןצנַאג םעד רעביא טײרּפשרַאפ ךעלזיירק יד ךיז ןבָאה סױרַא רעלעק ןופ

 עניילק ןיא ןעמוקעגפיונוצ םיבוט-םוי ןוא םיתבש יד ןיא ךיז זיא ןעמ .,טולַאב

 .ךיז ןעמ טָאה םוטעמוא יװ רעמ ,דלַאװ רעניטנַאטסנָאק ןיא ,ךעלזייה-ייט

 -עגּפָא עסיורג ענייז ןיא רעלדנעה-עטַאמש םעד עלעווייפ ייב טלמַאזרַאפ

 .ןטייז עלַא ןופ רעכיב טימ טלעטשעגנָא ןענעז סָאװ ,ןבוטש ענעזָאל

 .ןטלַאהעג טשינ סעכָאלעמלַאב ןייק ןופ טָאה רעלדנעה-עטַאמש עלעווייפ

 -רָאג ןעייטשרַאפ סָאװ ,ןעגנוי עבָארג ןענעז ,טסואוועג רע טָאה ,סעכָאלעמלַאב

 סעטַאמש ענייז ייב ןילַא רע טָאה ךיוא ,תוסרוקיּפא ןוא הלכשה ןיא טשינ

 ערעדנַא עלַא יוװ ןעוועג סָאבעלַאב ַא ןוא טעברַא רעד וצ ךעלדיימ ןטלַאהעג

 "סימ טָאה רע סָאװ ,רענייז הרות רעיינ רעד ןגעוו דייר סנסינ .םיטַאבעלַאב

 "עג ןיא לדיי ןרעטלע םעניילק םעד וצ ןענעז ,טלעװ רעד ןופ טכַארבעג

 סרוקיּפַא ןַא רע זיא ,רעירפ יוװ טקנופ רעבָא .ןכָארקרַאפ טשינ ּפָאק ןטלזיירק

 דייר עלַא סנסינ ןופ ןוא .הרות ןייז ןוא טָאג ןגעק ןרָאצ טימ טנערבעג ,ןעוועג

 ידַאז ןייא ןסיוו טלָאװעג רע טָאה

 .ךיז טגערפעג רע טָאה -- ?טשינ יצ ,ריא טײרּפשרַאפ תוסרוקיּפַא ---

 יקרַאטש -- ,עלעווייפ 'ר ,ָאי --

 טָאה -- ,ןפָא טייל ענייד טימ ריד רַאפ בוטש ןיימ זיא ,ױזַא ביוא ---

 ןעמַאזוצ ,םינּפ ןייז ןופ ןטשטיינק עלַא ןוא רעכעלקילג ַא טגָאזעג עלעווייפ

 ,תחנ ןופ ןלָאװקעג ןבָאה ,לדרעב ןוא רָאה עטלזיירקעג ענייז ןיא ןטיוצ עלַא טימ

 רעכיב ענעפרָאװעגנָא יד טימ סָאװ ,ענייז ןבוטש ענעזָאלעגּפָא עסיורג יד

 טציא געט-תבש יד ןיא ןענעז ,לביטש-םידיסח ַא יװ ןעזעגסיוא ייז ןבָאה

 ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,םירוחב-שרדמה:תיב יד ךיוא .ןשטנעמ טימ ןעוועג לופ
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 -הבישי רענעזעוועג ַא ןיײלַא ,ןגיױצעגנײרַא ןסינ טָאה ,ןטלַאהעגפיוא קידנעטש
 טימ ןדער טנָאקעג טָאה רע .ייז וצ ןעמוקוצ טנָאקעג ךיילג רע טָאה ,רוחב
 טּפױהרעביא .הנומא ןוא הרות ןגעװ םיחוכיו ייז טימ ןריפ ,ןושל רעייז
 טָאה רע .ןבעגעג ייז טָאה רע סָאװ ,ערעל רעד טימ ןעמונעג ייז רע טָאה
 ,סעיצקעל ןבעגעג ייז טָאה רע ןוא ,ןסיוו ןוא גנודליב ךָאנ ןצכעל רעייז טנעקעג
 .עטכישעג ןוא טפַאשנסיװרוטַאנ ,קיטַאמעטַאמ ןוא שיסור ייז טימ טנרעלעג
 -ָאברַאפ ןוא עפרַאש ,סערעל ערעדנַא טנרעלעג רע טָאה טימרעד ןעמַאזוצ
 -נָא םירוחב-הבישי עטמַאלפעצ יד ןבָאה סָאװ ,עפיט ןוא עקידלכש ,ענעט
 .ןדנוצעג

 ,גנוקישרַאפ ןייז ןופ ןרָאי יד רַאפ ,ןסינ ,טרידוטש ךס ַא טָאה רע
 -רעווינוא יד ןופ ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז סָאװ ,ןטנעדוטס יד ייב טנרעלעג
 ,םירפס יד ןיא רענייז רעטָאפ רעד יװ .טעברַאעג ןײלַא רעמ ךָאנ ,ןטעטיס
 ןייז יו טקניּפ ןוא ,ןעגנולשעג ,רעכיב ענייז ןיא ךיז ןבָארגעג רע טָאה ױזַא
 -ור עקניניילק טימ רעכיב יד ןופ ןסעניגרַאמ יד ףיוא ךיוא רע טָאה ,רעטָאפ
 יװ רעמ .תוישק ןוא ןשינעבעגוצ ,ןבירשעג ןעגנוקרעמַאב תויתוא עשיס
 ,ערעל רעשיטסיסקרַאמ רעד ןיא טקעטשעג רע טָאה ,סערעל ערעדנַא עלַא ןיא
 טעטש עשיווטיל יד ןיא רָאנ ,סעיינ ַא ןעוועג דנַאלסור ןיא ךָאנ זיא סָאװ
 :מורַא ריא טימ ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד ןיוש ךיז ןבָאה ךעלטעטש ןוא
 טשרוד ןקידרעייפ ַא טימ .רעפייא סיורג טימ יז טײרּפשרַאפ ןוא ןגָארטעג
 קינָאל ריא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ,ערעל עיינ יד ןעגנולשעגנייא ןסינ טָאה
 ןופ ןיוש ךיז טָאה רֶע .יובעג ןשינואג ןוא טייקכיילג ריא ןופ ,טייקפיט ןוא
 ַא יװ ,ךיז טימ םיא טריפעגמורַא ,טדיישעג טשינ "לַאטיּפַאק, ךוב ןשטייד
 סָאװ ,רענייז רעטָאפ רעד יו טקנוּפ ןוא .ןיליפת ןוא תילט טימ דיי רעמורפ
 -רַאפ וצ ךיוא רָאנ ןענרעל ֹוצ ןײלַא זיולב טשינ זיא הרות יד זַא ,טלַאה
 עיינ יד טיײרּפשרַאפ ןסינ ךיוא טָאה ױזַא ,עלַא ןשיווצ המכח ריא ןטײרּפש
 טשינ יז ןליוו סָאװ ,עלַא יד טָאּפשעגסױא ,טכַאלעגסיוא ןוא ענייז הרות

 טימ רע טָאה ,רענייז טָאטש רעשיווטיל רעד ןיא ,טרָאד ךָאנ .ןענעקרענא
 ,סעקינדָארַאנ עלַא יד טפמעקַאב קזוח ןרעטיב טימ ןוא קיגָאל רענרעזייא ןַא

 ןוא רעטעג עדמערפ טנידעג ,סנביולג עשיטנַאמָאר ןיא טקעטשעג ןבָאה סָאװ
 .עקיצנייא יד ןוא עתמא יד ,ענייז הרות יד ןעמונעגנָא טשינ

 עלעווייפ .ייב םירוחב-הבישי יד ןשיווצ טײרּפשרַאפ יז רע טָאה טציא
 ,בוטש ןיא רעלדנעה-עטַאמש םעד

 ענעפָא טימ ,הרות ןופ ּפעק עטפרַאשעגסיוא טימ ,עטקירדעג ,עמערָא
 לענש ייז ןבָאה ,ןפירגַאב עטקַארטסבַא ,ןעקנַאדעג עשיּפָאזָאליפ רַאפ תוחומ
 קידלבש ייז רַאפ טָאה ןסינ סָאװ ,עיפָאזָאליפ עשיטסיסקרַאמ יד טּפַאכעגפױא
 "עטַאמש רעד ,עלעווייפ .ריא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןוא ,טשטייטעגסיוא
 ןופ לדרעב ןטלזיירקעג ןייז ןיא ןטיוצ עלַא טימ ןלָאװקעג טָאה ,רעלדנעה

 טימ ץלָאטש ןעוועג זיא רע .בוטש ןיא םיא ייב גנודליב ןטײרּפשרַאפ סנסינ
 ,ןעמוקנָא ךיז רעבעוו יד ןגעלפ תבש .,םלשומ ַא ןוז ַא טימ עטַאט ַא יוװ ,םיא
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 ײז טָאה בוטש ןיא טיונ יד סָאװ ,יד ,ןלעזעג עשידיסח יד טּפיוהרעביא

 "עג .ןלוטש-בעוו יד ןיא ייז טרעטנָאלּפרַאפ ןוא תורמג יד ןופ ןסירעגקעװַא

 טליפעג טשינ ייז ןבָאה ,םירפס וצ ןענרעל וצ קידנעטש ןעוועג טניואוו

 ואװ ,טָאטש רעד רעטניה סנריצַאּפש עקידתבש יד ןיא האנה עסיורג ןייק

 יד ןופ ןטייז יד ןיא ךעלרעק טקַאנקעג ןבָאה סעקרעלוּפש ןוא סנירָאטיינ

 "עג ךיז ןבָאה ,רעמענ-עיזנעטערּפ רעשזדָאל ,ןעגנוי עליואוו ןוא ,םירוחב

 טרעדָאפעג ןוא ךעלכיט ענעדייז יד ייז ןסירעגּפָארַא ,ןלעזעג יד וצ טעּפעשט

 טכוזעג ןבָאה ייז .ךעלדיימ יד טימ ןריצַאּפש ןגעמ רַאפ טלעג-ףיוקסיוא

 יד ןיא רעלדנעה-עטַאמש םעד עלעווייפ וצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא ,הרות

 ,םיתבש

 יז .טריסערעטניא טשינ ןעלעווייפ ןבָאה ןכַאז עשירערעלקפיוא יד

 טַאהעג טשינרָאג ןבָאה סָאװ ,טעברַא קינײװ ,ןיול ןרעכעה ןגעוו ןעוועג ןענעז

 טדערעג ךיוא ןעמ טָאה טימרעד ןעמַאזוצ רעבָא .ןָאט וצ תוסרוקיּפַא טימ

 קיטש ַא זיא םיא ןוא ,םיקידצ ןוא םינבר ,טייל עמורפ ,עיגילער ןגעק

 .ןעמוקעגוצ טנוזעג

 .ןסָאריּפַאּפ טלייטעג ןוא טרעטנומעג ייז רע טָאה -- ,ןדיי טרעכיור ---

 "רַאפ יד רַאפ ארומ עדעי טלעטשרַאפ םיא טָאה תבש ןיא ךיור רעד

 .ןעגנולמַאז

 ,טעברַא רעד ייב ןרעה טזָאלעג ךיז רעדיל עיינ ןבָאה ןעיירעבעוו יד ןיא

 יד ייב טּפַאכעג ךיז ןבָאה סרעטסיימ יד סָאװ ןופ ,רעסייק ןגעוו רעדיל

 : ןרעיוא
 -- .ןרעיוא יד ךיז קידנּפָאטשרַאפ ,ןגירשעג יז ןבָאה --- ! סעסובָאל -----

 ןסיײק ןיא ןקישרַאפ זדנוא ןעמ טעװ ךייא רעביא ןרעיוא ןבָאה טנעוו

 ,ריביס ןייק

 ןגעו ןעמ טָאה רעדיל יד ןיא ןעוו ,טסעכעג ךיז ייז ןבָאה רעמ ךָאנ

 .טדערעג רעטרעוו עזייב ,עטכעלש ,סרעטסיימ יד ,ןיילַא ייז

 טנירעטסיימ יד ןבָאה -- ,ןייטש ןטניה רָאנ יז ןלָאז רעליימ יד זַא --

 ,טסערפ'מ סָאװ ,טיורב ןפיוא ןעייּפש ןרַאפ --- .ןעגנוי יד ןטלָאשעג

 וצ יירעבעװ ןופ ןעגנַאגעג ,לענש טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה רעדיל יד

 -רַאפ ייז ןלעוו ייז זַא ,ןלעזעג יד טעשַארטסעג ןבָאה סרעטסיימ יד .יירעבעוו

 טשינ ךיז ןבָאה ןעגנוי יד רעבָא ,בר ןרָאפ ,ערעייז סעטַאט יד רַאפ ןרסמ

 .ןופרעד טכַאמעג

 .טרעפטנעעג ייז ןבָאה --- ,ןײלַא ךיז רעביא םיטַאבעלַאב ןענעז רימ ---

 סָאװ ,דייר עקידתוזע יד ןופ ןרָאװעג טרַאטשרַאפ ןענעז סרעטסיימ יד

 ,טרעהעג טשינ לָאמניײק רָאג ןעמ טָאה עכלעזַא

 ערעייז ןגלָאּפ ןעמונעג רעקינייװ ץלַא ןלעזעג יד ןבָאה זייווכעלסיב

 -ןטנַאקירבַאפ יד וצ תורוחס יד ןגָארטּפָא טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז .סרעטסיימ

 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןטעברַא טרעהעגפיוא ןבָאה יז ,רעבעגסױרַא

 .טכַאנ ןכַאמ וצ טייצ -- ,טגָאזעג יז ןבָאה --- ,גונעג --
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 טשינ ,ןירעטסימ רעד גנַאג ַא ןגלָאפ טרעהעגפיוא ןבָאה סעקיננמז

 טנלָאשט סָאד ןגָארטוצקעװַא ךיז טגָאזעגּפָא ,טסימ סָאד ןגָארטסױרַא טלָאװעג

 גרָאז טימ טדערעג סעטַאט ןבָאה םישרדמ:-יתב יד ןיא .רעקעב םוצ קיטיירפ

 ,ערעטלע יד ןיא טקינעּפשרעדיװ סָאװ ,רוד ןקידניז םעד ןגעוו

 .טצפיזעג ןעמ טָאה -- ,חישמ ןוא טָאג ףיוא טדער ןעמ --

 טמיורעגנייא ךיז ןעמ טָאה -- ,רעסייק ןפיוא זייב סָאדלַא טדער'מ --

 ,טרָאװ סָאד ןרעהרעד טשינ לָאז ןעמ ידכ ,רעיוא ןפיוא טייהרעליטש

 -ערק ןייא -- .טרעטיבעג ןדיי עמורפ ןבָאה --- ,סעקַאװטיל יד ץלַא ---

 .ןכַאמ קיצערק עדַאטס עצנַאג יד טעװ ףָאש עקיצ

 -ןײרַא ןוא ןזייוו רעטּפָא ךיז ןעמונעג ןטנַאיצילָאּפ ןבָאה טולַאב ןפיוא

 .ןעיירעבעוו יד ןופ ןריט ענעּפָא יד ןיא ןקוק

 טימ קידנעָארד ,טמורבעג ייז ןבָאה -- ,עלעמַאמ ,עלעטַאט ,ייה ---
 .ןעמוקעג ןענעז ייז יו טקנוּפ ,טשינרָאג טימ ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ,רעגניפ ַא

 ירןצ ?טיּפַאק

 טָאה יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר סָאװרַאפ ,רעטרעוו סניבר רעקרָאװ םעד
 ןרָאװעג םיוקמ ןענעז ,טַאהעג ארומ ױזַא

 גנַאל יו .טייקשידי ןופ קעװַא םענוב בקעי ןיא ןריאמ החמש ךָאנ
 טימ םיא רַאפ ךיז טיהעגסיוא םנוב בקעי טָאה ,טבעלעג טָאה רעטָאפ רעד
 עצרוק ןיא ןעגנַאגעג עקַאט רע זיא עשרַאװ ןיא .,םיכרד עשיאיוג ענייז
 -רָאג ןוא ןטערַאבַאק יד רעביא ןעגנוי-בעל טימ ךיז טריפעגמורַא ,רעדיילק
 ,שודָאל ןייק ןעמוק טגעלפ רע זַא רעבָא ,טייקשידיי ןייק טיהעגּפָא טשינ
 ֹוליפַא רעטָאפ ןטימ ןרָאפעגטימ ןוא םישובלמ עגנַאל יד ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה
 ןברָאטשעג גנולצולּפ זיא רעטָאפ רעד רָאנ יו ,רעדנַאסקעלַא ןייק ןיבר םוצ

 ןפרַאװעגּפָארַא םנוב בקעי טָאה ,העבש רעד ךָאנ דלַאב ,גַאלש-ץרַאה ַא ןופ
 .ץנַאגעלע ַאזַא ןיא ןכָארקעגנײרַא ןוא טייקשידיי ןופ ןמיס ןדעי ךיז ןופ
 ןטלּפָאט םעד ךיוא .תורוד-רוד ןֹופ ןוז רעשיצירּפ ַא ןעוועג טלָאװ רע יו
 טלסײרטעגּפָא ןצנַאגניא םנוב םעד ,ןפרָאװעגּפָארַא רע טָאה ןעמָאנ ןשידיסח
 יו שרעדנַא רָאג רעבָא .בוקַאי ןשילױּפ ַא טכַאמעג בקעי ןשידיי ןופ ןוא
 ,ךוליה ןשיאיוג ןייז ןיא ןעזעגסיוא םנוב בקעי טָאה ,ריאמ החמש

 -עטולּפ רעד ,קישטנַאמרעגנוי רעשידיסח רעד זיא ןריאמ החמש ףיוא
 ןיא םיא ןגעלעג ,םינּפ ןייז ןופ עלייוו ןייק ףיוא ּפָארַא טשינ ,יוליע רעטַאװ

 עשטייד ענייז ןופ שטיינק רעדעי ןיא םיא ךיז ןטלַאהעג ,גנוגעווַאב רעדעי

 "ֹנַא טשינ ןוא סקַאמ ךיז ןפורעג ,שטייד ַא ןעוועג זיא רע שְטָאכ ,רעדיילק

 החמש רעקילָאמַא רעד םיא זיא ,בוטש ןיא וליפַא ,שטייד יו טדערעג שרעד

 טײקטכַארטרַאפ ןיא רע טגעלפ ,לָאמַא יו .רענייב יד ןיא ןגעלעג ריאמ

 עטלַא יד ןיא יו ,סע ןעיצ ,לדרעב ץיּפש םייב ךיז ןצַארק ,ןײלַא ךיז וצ ןדער
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 טדערעג ךיוא טָאה רע .טַאהעג דרָאב עשידיסח ַא ךָאנ טָאה רע ןעוו ,ןטייצ
 ,ןגַארפ ףיוא ןגַארפ טימ ךעלשידיי טרעפטנעעג ,ןוגינ-ארמג ַא טימ שטייד
 ייב רדח ןיא לָאמַא יו ,ןשינערעהוצנָא ןוא רעטרעוו עבלַאה טימ טדערעג
 ,טעיאמשרַאפ ,קיאורמוא ןעוועג דימת זיא רע .דמלמ םעד ףלָאװ ךורב 'ר
 רע ןעוו ,ךעלּפענק יד ייב ןשטנעמ ןעמונעג ץלַא ךָאנ טָאה רע .טכָאקרַאפ
 ןטלָאװ ייז יוװ ,ןיק םייב טּפַאכעגנָא ןשטנעמ עטלָאגעג ,טדערעג ייז טימ טָאה
 ףיוא לופ טַאהעג קידנעטש רע טָאה ןרַאגיצ יד ןופ שַא םעד .,טַאהעג דרעב
 םיא ייב ןגילנייא טלָאװעג טשינ טָאה טַאװַארק רעד .לטסעוו ןפיוא ,ןצַאל יד
 רעטרַאה רעד טָאה ױזַא טקנוּפ .טייז ַא ןָא ךיז טקוררַאפ רָאנ ,טרָא ןפיוא
 ףיוא ףייטש ןציז טלָאװעג טשינ ,רעדניליצ רעד יו ,שוילעּפַאק רעשטייד

 ַא יו ,ךיוה רעד ןיא ךיז טקוררַאפ רָאנ ,ּפָאק םענעגָארטעצ ןשידיסח ןייז
 טָאה רע סָאװ ,ןטַארק ןיא ןעמויטסָאק עשילגנע ענייז עלַא .לטיה שידיסח

 ףיוא ןענעז ,רעקידוועעזנָא ןוא רעטנַאגעלע סָאװ ךיז ןכַאמ וצ ידכ ,ןגָארטעג
 ךיילג ןוא ןעמואוושעג ,ןענורעג ןעלסקַא עשידיסח ענייז ףיוא ,רוגיפ ןייז
 .עטָאּפַאק רעשידיסח ַא ןיא טלדנַאוװרַאפ ךיז

 טציא ךיז טָאה סָאװ ,םנוב בקעי רעדורב ןרעגניי ןייז טָאה ױזַא טקנוּפ
 -ףַאטש רעטיירב ןייז ףיוא ןגעלעג ץלַא זיא ,טסַאּפעג ץלַא ,בוקַאי זיולב ןפורעג
 ןייק ךיז ףיוא לָאמניק טלָאװ רע יוװ ,טייקרעכיז ַאזַא טימ רוגיפ רעק
 -בלַאה ענייז ןיא ןעזעגסיוא רע טָאה ץירּפ ַא יװ .ןגָארטעג טשינ עטָאּפַאק
 ַאזַא טימ זיא רע עכלעװ ןיא ,רעדיילק עשיצירּפ-בלַאה ,עשירעלטסניק
 ךיז טָאה רע סָאװ ,ענייז דרָאב עצרַאװש יד וליּפַא .ןכָארקעגנײרַא טייקטכייל
 -ידיי ןייק ןיא טשינרָאג ןבָאה ,ןקַאב יד קידנלָאגּפָא זיולב ,טזָאלעגרעביא

 רעצרַאװש רעטיירב רעד ןיא ,רעדניליצ םעד ןיא .טנַאמרעד דרָאב רעש
 רע יו ,לסקַא ןייא ףיוא ןפרָאװרַאפ עיצַארג טימ טָאה רע סָאװ ,ענירעלעּפ
 םעד טימ ןוא סעקשטנעה עסייוו יד טימ ,ערעּפָא רעד ןיא ןעזעג סע טָאה
 -סיוא ןַא סעּפע יו ןעזעגסיוא רע טָאה ,טנַאה רעד ןיא קָאטש ןטנַאגעלע
 ,שירעלטסניק ןוא טנַאגַאװַארטסקע ,טַאנגַאמ רעשידנעל

 ;טלעװ רעד ףיוא ,ןעמנוב בקעי םעד ,ןעגנַאגעג טוג רעייז םיא זיא סע
 ןופ ןעועג רע זיא רעדיוו .טניישעג םיא ֹוצ קילג סָאד טָאה ןטייז עלַא ןופ
 ריאמ החמש .רעדניק יד ןשיוװצ ףיוה ןיא לָאמַא יו טקנוּפ ,טציא ןביוא
 "יז רעדורב ןרעגניי םעד רעביא טכענ יד ןיא ןפָאלשעג קיאור טשינ זיא
 ןסערפעג םיא טָאה האנק יד .םענ

 "כָאנ דלַאב .השורי יד ןייז לחומ טנָאקעג טשינ םיא רע טָאה לכ-םדוק
 העבש טצעזעג ,ןריאמ החמש ,םיא ךָאנ ךיז טָאה רענייז רעטָאפ רעד יו ,םעד
 האוצ יד ןבירשעגרעביא ,ןעוועג הלחנ-ריבעמ םיא ךיוא רע טָאה ,ןבעל םייב
 וליפַא ,ןגעמראפ ןייז ןיא קלח ןייק טשינ טָאה ריאמ החמש ןוז ןייז זַא ,ענייז
 השורי עצנַאג יד .ןענעשרי טשינ םיא ךָאנ רע לָאז ךוש ןייק ןופ לדנעב ןייק

 יד .ןעמנוב בקעי וצ ןוא רעטסעוװש יד וצ ןעגנַאגעגרעבירַא טציא זיא

 ,טכַארטעג טשינ ןיילַא רָאג טָאה ריאמ החמש .עסיורג ַא ןעוועג זיא השורי
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 לייט סמנוב בקעי ףיוא .טַאהעג ןגעמרַאפ ַאזַא טָאה רענייז רעטָאפ רעד זַא
 החמש ,ןלַאפעגנײרַא םינמוזמ ןיא רעטנזיוט קילדנעצ עכעלטע עשּפיה ןענעז

 רעד ףיוא דָארג ךיז טָאה רע .רעטרעדורעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא ריאמ
 ןטיירגייא םליעיּתיב ןפיוא ךיז טזָאלעג ,טערָאּפעג קרַאטש רעטָאפ םייב היול
 רע .ןסעזעג העבש וליפַא ,טגָאזעג שידק ,םויטסָאק םעיינ ַא ןופ ץַאל םעד
 רעטסעווש יד ייב ,רעטומ רעד ייב ןעמענסיוא ,טציא ןטכיררַאפ טלָאװעג טָאה
 ןעוו ,ןרעפטנע םיא טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה םישרוי יד רעבָא ,רעדורב ןוא
 ךיוא ךָאנ סנקירעביא זיא רע .השורי רעד ןגעו ןדער ןעמונעג טָאה רע
 ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,תואולה יד טימ געוו ַא ףיוא ןצנַאגניא ןעוועג טשינ
 טנעה יד ןיא טַאהעג םיא ןבָאה ייז .טפַאשנענָארַאב סעצנוה רַאפ ייז ייב
 םינבר וצ רעבָא .ןייג טנָאקעג טשינ רע טָאה ןטכירעג ןייק טימ .,טציא
 "עג טָאה רע .רעדורב םעד ןוא רעטסעווש יד ןּפעלש ןעמונעג רֶע טָאה
 ,טזָאלעג טשינ ךיז טָאה םנוב בקעי רעבָא ,ןעלמוטרַאפ ,ןעיירשרַאפ טוואורּפ
 ןעיצסױרַא טנָאקעג טשינ רע טָאה הטורּפ ןייק

 יד ןיא ןירַא זיא םנוב בקעי ןעוו ,טכָאקעג םיא ןיא טָאה רעמ ךָאנ
 טָאה ןײלַא רע סָאװ ,סָאד טֶָא ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ דלַאב רעדיילק עשיאיוג
 ןוא טכייל ןָאטעגּפָא םנוב בקעי טָאה ,המחלמ ליפיוזַא טימ טכַאמעגכרוד
 םעט ןייק טליפעג טשינ טָאה ריאמ החמש .,טוט רע סָאװ ץלַא יו ,קיטַאלג
 סָאד ןעמנוב בקעי םעד ,ךיילג ןעגנַאגעג םיא זיא ץלַא סעּפע ,ןבעל ןיא

 ,ריאמ החמש ,רע תעב ,ןכָארקעג טנעה יד ןיא םיא וצ ןיײלַא זיא קילג
 -סױרַא לגענ יד טימ ,ןסיירגייא ,ןגָאי ךָאנרעד טזומעג קידנעטש ךיז טָאה
 .ןעּפַארד

 ןיוש ,םנוב בקעי רעד ,לדמעה ןדייז ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ,ָאי
 ,טבױרַאב ךיֹוב סרעטומ רעד ןיא ךָאנ ןריאמ החמש רע טָאה ךעלרעסיוא
 ןוא ןבעל וצ האנה טימ לופ ,ךעליירפ ,ןייש ,ךיוה ,סיורג ןסקאוועג זיא רע

 טכייל ,םיא וצ טּפעלקעג ,טַאהעג ביל םיא טָאה ןעמ .ןבעל ערעדנַא ןעז וצ

 רָאג טָאה רֶע שטָאכ ,ןײרַא םעדייא ןַא רַאפ זיוה שירענָאילימ ַא ןיא רע זיא
 טכײל !טנרעלעגסיוא ךיז ארמג לטעלב ַא םיוק ,טנעקעג טשינ הרות ןייק
 רעשזדָאל רעד ןיא טציא רע זיא טכייל ;ןײרַא רעדיילק עיינ יד ןיא רע זיא
 -נײרַא רעזייה עטסכייר יד ןיא ,ןכָארקעגנײרַא טלעוו רעכעליירפ ןוא רעכייר
 ,ןעמוקוצוצ ױזַא יו טסואוועג טשינרָאג טָאה ריאמ החמש עכלעוו וצ ,ןעמוקעג

 ,טנוב בקעי ,עשרַאװ ןיא יווװ שזדָאל ןיא רעמ טניואוועג טציא טָאה רע
 עטסכייר יד ואוו ,לעטָאה םעיינ ןיא .טריפעג ןבעל ךעליירפ ַא רעייז ןוא
 ןעגנודעגּפָא ךיז גנוניואו עשירוחב ענייש ַא רע טָאה ,ןייא ןעייטש טסעג
 עטרעטסַאלפעג-טכעלש רעשזדָאל יד רעביא ןטערַאק ענעמוג ןיא געט עצנַאג

 ,ןלייא וצ סָאװ ךָאנ טַאהעג טשינרָאג טָאה רע שטָאכ ,ךיז טגָאיעגמורַא ןסַאג
 -ָארט יד ףיוא רעיײגייברַאפ יד וצ סקניל ןוא סטכער ףיוא ךיז טסירגעג ןוא
 טנגוי רענעדלָאג רעשודָאל רעד טימ ךיז רע טָאה ךיג רעייז .ןרַאוט
 ןבוטש עכייר ןיא ,ןגירקעג טניירפ ןוא עטנַאקַאב טימ טלעוו ַא ,טבעלעגנייא
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 ,טלגנירעגמורַא ךיז סעסירטקַא ןוא רעביירש ,רעלטסניק טימ ,ןרָאװעג טסַאג ַא

 שטנעמ רענעגייא ןַא ןוא ןבעגעג תואולה ,טריפעג ייז ןענַארָאטסער ןיא

 יד ןיא רענלעק עלַא ,ןעוועג ןבולק-טכַאנ ,ןטערַאבַאק ,סרעטַאעט עלַא ןיא

 ןעלטיה יד ןוא טנעקעג םיא ןבָאה ןטערַאק יד ןופ סרעשטוק ,ןענַארָאטסער

 רענעריובעג ַא יו ,עטערַאק ַא ןיא ןרָאפ טנַאקעג טָאה רע ,ןגיוצעג םיא רַאפ

 .טקוקעגכָאנ ןענָאינרַאל טימ םיא ןבָאה ןעמַאד .טַאנגַאמ

 טָאה -- "!טנַאה יד עסיק ,עינַאװָאנַאשוא עיַאמ ,ערע יד עבַאה; --

 -עמ וצ רעדניליצ םעד טימ טעכָאפעג ,טיירב טסירגעג ןטייז עלַא ןופ רע

 -ָאמ עקיסעלכַאנ וצ ןוא ךעלדניז עכייר עשיטנַאקירבַאפ וצ ,ןעמַאד ןוא רענ

 ןעמַאד עשיטייל וצ ןוא סעקטענָאסנַאש עטעװעטנַארפעגסיוא וצ ,רעל

 קידנפורנָא זיולב ,טסירגעגקירוצ םיא ןעמ טָאה --- ? בוקַאי ,סטייג יו ---

 ןעמָאנ םייב םיא

 זיא ױזַא ,טלעו ַא טימ טכָאקעגסיוא ,קיטסול ןעוועג זיא רע יװ טקנוּפ

 ןיילַא דימת ןעועג ,רעטכָאט עשידיסח עכעלקנערק ,עכייר יד ,בייוו ןייז

 -רַאפ ןוא רעגָאמ ןעוועג זיא יז .טרעיוזרַאפ ןוא ןשטנעמ ןופ טקורעגּפָא

 בוטש ןיא עלַא שטָאכ ,ןעגנַאגרַאפ טשינ ןגָארט ןיא יז זיא ךיוא .טקנערק

 ,טגערפעגסיוא שודיח טימ םעד ןגעוו יז ןוא טקוקעג ךיוב ןפיוא ריא ןבָאה

 טשינ ןײלַא טָאה יז .טגערעגפיוא קידנעטש ,טרעטיברַאפ ןעוועג זיא יז

 ערעדנַא ןעוו ,ןענוגרַאפ טשינ ןוא סנסע עטוג יד ןיא םעט ןייק טליפעג

 טָאה יז .קַאמשעג ןפָאלש טנָאקעג טשינ ןיײילַא טָאה יז .טיטעּפַא טימ ןסע

 טנָאקעג טשינ טָאה יז רעבָא .םיא רַאפ ןעגנַאגעגסיױא ,טַאהעג ביל ןַאמ ריא

 ,טנעמַארעּפמעט ןייז טימ ייס רעווש ןעוועג ריא זיא רע .םיא טימ ןייגטימ

 ןַא זיולב ןעועג סע זיא ריא רַאפ סָאװ ןוא ןלַאפנָא םיא ףיוא טגעלפ סָאװ

 ןעו .החמש ןוא טייקכעליירפ רעקידנעטש ןייז טימ ייס ,ןייּפ ַא ןוא לוע

 טימ ןסעגעג רע טָאה ,ליומ םוצ לפעל ןייק ןעמענוצ טנָאקעג טשינ טָאה יז

 .טכענ עזָאלּפָאלש יד ןיא טרעטַאמעג ךיז טָאה יז ןעוו .טיטעּפַא ןשיפלָאװ ַא

 טמעטָאעג רע טָאה ,ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןליּפ ײלרעלַא קידנעגנילש

 .ןענוגרַאפ טשינ םיא טָאה יז ,ףָאלש ןקרַאטש ןוא ןבעל טימ

 םוק ךיא ןעוו ,ױזַא טשינ ףָאלש-- -- ,טקעוועג םיא יז טָאה -- ,בקעי --

 ,גיוא ןַא ןכַאמוצ קידנלעוו םוא

 טלגניר רע סָאװ ,ענייז ןשטנעמ יד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה יז

 "טוג ,ךעליירפ ,טוג ןעמעלַא טימ זיא רע סָאװ ,םורַא ייז טימ ליפיוזַא ךיז

 .עצײלּפ ןיא םיא טּפַאלק ןעמ יו ,עציילּפ ןיא ןדעי טּפַאלק ןוא שירעדורב

 סַאה טימ קידנקוק ,ערעיוז ַא טגָאזעג יז טָאה --- ,טשינ ייז דייל ךיא ---

 ןשטנעמ יד ףיוא

 רַאפ ,רעבייו עלַא ףיוא ,ןעמעלַא ףיוא קיטכיזרעפייא ןעוועג זיא יז

 רע סָאװ ,סעסירטקַא עלַא ףיוא ,רעדניליצ םעד ןעיצ טגעלפ רע עכלעוו

 .רעטַאעט ןיא סעיצַאוָא עקישיור ןכַאמ ייז טגעלפ
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 טימ טגערפעג יורפ רעדעי ןגעוו יז טָאה -- !עטָאקָאק יד זיא רעװ --
 ,לַאג

 -ןַאקַאב ענייז ןטימעגסיוא ; ןייג טלָאװעג טשינ םיא טימ טָאה ןיילַא יז
 -רעפייא ןעוועג יז זיא ןעגנַאגעג ןיילַא רע זיא רעמָאט רעבָא .טניירפ ,עט
 ,עשרַאװ ןיא ןסעזעג ןטלעז רעבירעד זיא רע .סענעצס םיא טכַאמעג ,קיטכיז
 ןוא רעקישיור רעד ,טָאטש רעד ןיא ,שודָאל ןיא טכַארברַאפ סנטסרעמ
 זָאלגרָאז רעייז ַא רע טָאה ,גנַארד ןוא טעברַא ןופ טדיז סָאװ ,רעשיגרענע
 טָאה רע ןוא טַאהעג ביל םיא טָאה ןעמ .טריפעג ןבעל-לעטָאה שירוחב
 -ייו יד ןעגנַאגעגסױא םיא רַאפ ןענעז טּפיוהרעביא .טַאהעג ביל ערעדנַא
 -בייוו עשיטַאבעלַאב עכייר יד יװ ,ןלַאקָאל יד ןופ סעקטענָאסנַאש יד -- רעב
 ןעייג ןילַא ייז ןוא רחסמ ןיא טכָאקרַאפ ןענעז ערעייז רענעמ יד סָאװ ,ךעל
 ,סַאג רעװָאקָארטעיּפ ףיוא ןריצַאּפש ערעייז ףיוא טייקילײװגנַאל ןופ סיוא
 טָאה רע .ןסעגעג םיא ןגיוא יד טימ ,טלכיימשעג ןגעקטנַא םיא ןבָאה ייז
 -:גָאימורַא ,ןביוהעג רעדניליצ םעד שירעװַארב ןוא קירעדינ רעייז יז רַאפ
 -יצ םעד ןעיצ רע טגעלפ ןטסקירעדינ ןוא ןטספיטמַא .ןטערַאק יד ןיא קיד
 ,סַאג ןיא ןפערטנָא יז טגעלפ רע ןעוו ,עלהניד ןירעגעווש ןייז רַאפ רעדניל
 טיה עכיוה טימ ,עטצוּפעגסיױא עדייב ,ןריצַאּפש רעטומ רעד טימ טייג יז יװ
 ,ןרעדעפ ןוא

 -םייח ייב ןייטש גנַאל ןהעש טגעלפ רע ןעוו ,זייוװלגניי ,לָאמַא יו טקנוּפ
 ןעיצ ןוא לדיילק-עיסנעּפ ןיא ,לדיימ סָאד ,ןעז יז לָאז רע ידכ ,זיוה סרעטלַא
 טימ ןגָאימורַא טציא ךיוא רע טגעלפ ױזַא ,לטיה עשידיסח סָאד ריא רַאפ
 ןעזרעד וצ ידכ ,סַאג רעװָאקָארטעיּפ רעד רעביא קירוצ ןוא ןיה עטערַאק רעד
 טשינ ץלַא יז טָאה רע .רעדניליצ םעד קירעדינ ריא רַאפ ןעיצ ןוא יז
 עריא ךעלטנעה עמערַאװ יד ץלַא ךָאנ טקנעדעג ,ןביל וצ טרעהעגפיוא
 -עג ריא טקנעדעג ,ןקור ןפיוא םיא ןציז טגעלפ יז ןעוו ,זדלַאה ןייז םורַא
 ,גנורערַאפ ןוא רעטכעל

 סָאװ ,םענייז רעדורב םעד ןייז לחומ טנָאקעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה רע
 הלכ ןייז רַאפ יז ןבָאה ףיוה ןיא עלַא סָאװ ,יז ,ןעמונעגוצ םיא יז טָאה רע
 רעדמערפ רעד ,בייוו ןייז טימ ךעלקילג ןעוועג טשינ זיא רע ,ןיינ ,ןטלַאהעג
 סָאד םיא טרעטיברַאפ ןוא ןבעל טשינ ןײלַא ןָאק סָאװ ,רעכעלקנערק ןוא
 וצ זיא רע .ןעז וצ ןעלהניד טייהנגעלעג ַא טכוזעג דימת טָאה רע .ןבעל
 גורב םיא טימ ןעוועג זיא ריאמ החמש .ןעמוקעג טשינ בוטש ןיא ריא
 ןטימ ףיט ריא וצ טסירגעג ,טקוקעגכָאנ ריא רע טָאה ןסַאג יד ףיוא רעבָא
 -ײרַא ןסורג יד ןיא רע טָאה ריא וצ טײקמערַאװ עצנַאג יד ,רעדניליצ
 ,טגיילעג

 -ָאקָארטעיּפ רעד רעביא ןײגמורַא לעיצעּפס עלהניד טגעלפ ױזַא טקנוּפ
 קרַאטש זיא סָאװ ,םענייש ןוא ןטנַאגעלע םעד ,ןעז וצ םיא ידכ ,סַאג רע
 ןענַאמָאר עריא ןופ ןדלעה יד וצ ןעוועג ךעלנע

 ןוא רעסיורג ַא רעייז ןיא ,רעדנוזַאב טציא טניואוועג ןיוש טָאה יז
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 -רַאפ-לַארענעג יד ןעמונעגרעביא טָאה רעריא ןַאמ רעד טניז ,הריד רעכייר

 רערעדנַא ןַא רעריא ןַאמ רעד זיא ךיוא .סעצנוה ןענָארַאב יד ייב גנוטערט

 לדרעב עשידיסח סָאד ,ןגָארטעג רעדיילק עשיאעּפָאריײא טָאה רע .ןרָאװעג

 עקיטלעוו-טנייה ,ןגױצעגנײרַא בוטש ןיא ךיז וצ ןשטנעמ עיינ ןוא טלָאגעגּפָא

 ,םייו ןייז ,יז ןוא ,בוטש ןיא טדערעג רע טָאה שטייד וליּפַא ,עכייר ןוא

 ,ןגָארטרַאפ טשינ םיא טָאה יז רעבָא .ַאנַאיד רָאנ ,עלהניד ןפורעג רעמ טשינ

 יָארטעצ ַא שיט םייב ןסעזעג רע זיא ,טייקשטייד רעצנַאג ןייז ייב ,רעירפ יו

 טָאה סע ,טלייאעג ,ךיז טגָאיעג ,ןײלַא ךיז וצ טמורבעג ,טנכערעג ,רענעג

 ןביוהעג טרָא ןופ םיא

 טָאה רע ןעװ ,ןלעטשּפָא טזומעג םיא יז טָאה --- ?וטספיול ואוו ---

 -- ןפיול ךיז טזָאלעג ןוא שיילפ ןכָאנ ןייצ יד סיוא-קינייר ַא ןבעגעג ךיג

 .טָאּפמָאק םעד ןעגנַאלרעד ךָאנ ףרַאד ןעמ

 ןייא ןיא טלַאה רע סָאװ ,ןענרעל טפרַאדעג םיא יז טָאה ױזַא טקנוּפ

 רָאנ סָאװ ,ךעלטעוורעס ןוא רעכעטשיט עלַא טביירשרַאפ ,ןסע םייב ןענעכער

 ,טנַאה רעד רעטנוא םיא טמוק סע

 םיא יז טָאה -- !רעדניק יד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא רשפא וטסלָאװ ---

 ,שיט םייב ךיז ןטלַאהרַאפ ייז ױזַא יוו ,עז --- ,טגָאזעג

 .טגערפעגרעביא יזנכשַא סקַאמ טָאה -- ? רעדניק יד --

 ,ןעזעג ןטלעז ייז טָאה רע .רעדניק טָאה רע זַא ,ןסעגרַאפ רָאג טָאה רע

 לָאז רע ,טלָאװעג ןבָאה ייז לָאמ ליפיוו .טדערעגסיוא טרָאװ ַא ייז טימ ןטלעז

 יפיוא רעדָא סופ רעד ףיוא לסיב ַא ןעדיוה ,ןטייר ינק רעד ףיוא ןעמענ ייז

 .רעטומ רעד וצ טקישעגקעװַא ייז רע טָאה ,ךיוה רעד ןיא ןביוה

 .ןָאטעג םורב ַא רע טָאה --- ,טקיטפעשַאב רַאבטכרופ ---

 טּפיוהרעביא ,ךיז ןענרעל ייז ױזַא יוװ ,ןסיוװ טלָאװעג זיולב טָאה רע

 .ךיז טנרעל לגניי סָאד יו

 ,לגניי סָאד ןפורעג רע טָאה --- ,ץַאנגיא ,עטפעה יד רימ עגייצ ,ַאנ ---

 "לוש ענייד עטכעמ ךיא --- ,עלוש רעשטייד רעד ןיא טנרעלעג טָאה סָאװ

 ףןעזכָאנ עסינגייצ
 ענייז ןזיװעג קשח ןסיורג ןייק טימ טשינ טָאה ץַאנגיא רעניילק רעד

 יָאֹפ רעד .רערעל יד ןופ טַאהעג סנכייצ עטכעלש רעייז טָאה רע .ןטפעה

 ײז ןיא קילב ןקנילפ ַא ,טנַאה רעד ןופ ןסירעגסױרַא םיא ייז טָאה רעט

 רעד סָאװ ,קיטעמטירַא רעד ףיוא טּפיוהרעביא ,טמירקרַאפ ךיז ןוא ןָאטעג

 .טכַאמעג ןטסגרעמַא טָאה רעניילק

 רע טָאה -- ,טברעעג רימ ןָאפ סטכינ טָאה רע יו ,ךילפיירגעבנוא ---

 יםייוו ןייז וצ ףרואוורָאפ טימ טקוקעג ןוא סורדַאפ טימ טדערעג

 םימ דָארג טָאה ,רעטומ רעד ןופ עיּפָאק ַא ,דורטרעג ,ערעגניי יד

 רעייז טָאה יז .ןטרָאג-רעדניק ןופ ןטפעה עריא ןגָארטעגנגעקטנַא החמש

 יד ןיא ןעגנילרעטעמש ןוא ןעמולב ײלרעלַא ,טכַאמעג טעברַא-טנַאה ענייש

 ,טביולעג קרַאטש יז ןבָאה סנירערעל יד סָאװרַאפ ,טּפעלקעגנײרַא ןטפעה
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 ןופ טָאה רע .טריסערעטניא קיניײװ ןכַאז עכלעזַא ןבָאה רעטָאפ םעד רעבָא
 ןופ רע טָאה טרַאװרעד .טרַאװרעד טשינ ןכַאז עסיורג ןייק ךעלדיימ ןייק
 -עטולּפ ַא טָאה רע ןוא .ןובשח ןיא ,ןכַאז עקיטכיוו ןיא טּפיוהרעביא ,לגניי
 ףיוא ןָאטעג םורב ַא ןוא ןטפעה סרעניילק רעד ןיא ןבעגעג קילב ןטַאװ
 : ןייז אצוי

 ..עניילק ,טענ ---

 ייז .ייז וצ ןעוועג זיא רע יו ,רעטָאפ םוצ דמערפ ןרָאװעג ןענעז ייז
 טדער ,טנכער רעטָאפ רעד ױזַא יו ,ןסע םייב ןקוקרעביא וליפַא ךיז ןגעלפ
 טָאד טרילרַאפ ,לדרעב ץיּפש םייב טכַארטרַאפ ךיז טצַארק ,ןיילַא ךיז וצ
 יד ןופ שיילפ ךעלקיטש יד גנוצ רעד טימ לוק ןפיוא טקינייר ,לטעוורעס

 ךיז קידנעקניוװרעביא ,שיט םייב טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןייצ
 ןקילב עזייב ייז וצ טָאה רעטומ יד .תויועה סרעטָאפ ןפיוא ןגיוא יד טימ

 -םיוא םיגהנמ עשידיסח סנַאמ םעד ךיוא ןבָאה ןיילַא ריא שטָאכ ,ןפרָאװעג
 ,טכַאמעג ןכַאל וצ ,טגערעג

 ןעו ,טרעגרעעג ריא טָאה ,םיא וצ טייקיטליגכילג רעצנאג ריא ייב
 ,ריא זיא סע .קיטש עשידיסח ענייז ,ןטייקכעלרעכעל ענייז טעז רעצעמע

 ןכַאל ןַאמ ריא ןופ לָאז'מ ,ןענַאטשעגנָא טשינ ,רעטכָאט סרעטלַא םייח 'ר

 ךיז ןעקניורעביא רעדניק ענעגייא יד טזָאלרעד טשינ יז טָאה רָאנ טשינ
 לָאז רע זַא ,טיהעגּפָא ךיוא טָאה יז רָאנ ,רעטָאפ ןטכַארטרַאפ םעד רעביא
 ,טָאּפש ןייק ןפורסיורַא טשינ סַאג ןיא ןשטנעמ עדמערפ ייב

 לָאז רע ,םיא ןענָאמרעד ,ןטלַאהרַאפ טזומעג םיא יז טָאה ריט רעד ייב
 םעד קירעהעג יװ ךיז ןדניברַאפ ןוא קָאר ןופ ׁשֵא םעד ןעלקָאשּפָא ךיז
 ,טַאװַארק

 ןשיװצ וטסייג ױזַא יו -- ,ןפורעג םיא יז טָאה -- ,ריאמ החמש --
 ? ןשטנעמ

 ןעמָאנ ןשידיסח ןטלַא םעד טָאה רע שטָאכ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע
 .ליומ סבייוו ןייז ןופ םיא ןרעה וצ טַאהעג טנייפ לעיצעּפס ,טַאהעג טנייפ

 טגָאזעג ריא רע טָאה -- ,ךיד עטיב ךיא ,ַאנַאיד ,רימ עדניברעפ --
 "ַאװַארק יד עינ עדרעוו ךיא -- ,שטייד ןקידנעגניזרעטנוא רעשזדָאל ןייז ןיא
 .ןענעק ןדניבסואַא עט

 ׁשֵא סָאד ךיוא ,ןדנובעגסיוא ךעלטקניּפ טַאװַארק םעד םיא טָאה יז
 "כעלעג שיטייל ןייק ךיז ףיוא ןעגנערב טשינ לָאז רע ,טלקָאשעגּפָא קָאר ןופ
 ןעמונעגמורַא ייברעד יז טָאה רע ןעוו ,יינספיוא לָאמ סעדעי רעבָא ,רעט
 ןטלַאק ַא טימ םיא ןוא טײרדעגסױרַא קיטסַאה ךיז יז טָאה ,עילַאט רעד רַאפ
 ,ןריורפרַאפ טולב סָאד ןגיוא עיולב יד ןופ קילב

 ,ןטינשעגּפָא םיא יז טָאה -- ? ןייטשנייא וטסעװ רשפא ,ריאמ החמש ---
 ייס ,עטגעזעגרעטנוא יו ,טנעה יד קיטסַאה טזָאלעגּפָארַא טָאה רע

 ,ןעמָאנ ןשימָאק ןטלַא םעד ,םיא טפור יז סָאװ ,ןעמָאנ ןופ ייס ,דייר עריא ןופ
 טלָאװעג טשינ לַאפ ןייק רַאפ םיא טָאה יז .סקַאמ ןיוש טסייה רע שטָאכ
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 סע טָאה יז שטָאכ ,שטייד םיא וצ טדערעג טשינ ,ןעמָאנ םעיינ םייב ןפור

 סָאה סָאד .םיא וצ ןעמוק ןשטנעמ ןעוו וליפַא ,שידיי רָאנ ,טנעקעג טוג

 "יגרַאפ-טשינ רעד ןיא ןעגנואווצעג רע טָאה ןעמעלַא .טקנערקעג רעייז םיא

 ןייז טשינ רָאנ ,םיא ןגעוו ןדער וצ ,םיא ןרעדנואווַאב וצ טָאטש רעשירענ

 ,ןטייקסיורג עשירחוס ענייז ןופ ןרָאװעג לעּפתנ טשינ זיא יז .בייוו ןגייא

 סשינרָאג טָאה יז .ןסקַאװ ןכיג ןייז ןופ ,טלייצרעד ריא טָאה רע סָאװ ןגעוו

 .ןגיז עשירחוס ענייז טימ ריא רַאפ ןעמירַאב ךיז טגעלפ רע ןעוו ,ןרעה טלָאװעג

 "עגרעביא םיא יז טָאה -- ,דרע רעד ףיוא ןרַאגיצ יד טשינ ףרַאװ ---

 .רעכעבישַא ןַא טייטש טָא ; ךעטשיט ןפיוא ׁשַא סָאד טשינ טיש ןוא --- ,ןסיר

 סָאװ ,עמַאד רעשזדָאל ןייק ןרעוו טלָאװעג טשינ ךיוא יז טָאה ױזַא

 ןָאטעגסױא טשינ וליפַא טָאה יז ,ריא ןופ טגנַאלרַאפ קרַאטש ױזַא טָאה רע

 ןַאמ רעד .טַאהעג טנייפ קידנעטש סע טָאה יז שטָאכ ,לטייש סָאד דלַאב

 :1 ןענַאטשרַאפ טשינ סע טָאה רעריא

 טסַאּפס -- .טגערפעג רע טָאה -- ?וטסיב םורפ ױזַא ,זיא סָאװ ---

 .רימ רַאפ טשינרָאג

 .טרעפטנעעג עלהניד טָאה --- ,טסַאּפ רימ ---

 םשינ ריא זיא סע .טירט-סיפ ענייז ןײגכָאנ טלָאװעג טשינ טָאה יז

 "טימ טשינ זיא יז .טפרַאדעג טשינ סע יז טָאה ,סנקירעביא .ןענַאטשעגנָא

 ,עשיטנַאקירבַאפ יד ןוא עכייר יד ,רעזייה עיינ יד ןיא םיא טימ ןעגנַאגעג

 .רעבייוו עקיטלעוו-טנייה ערעייז ןוא םירחוס ענייז טימ ךיז טרבחעג טשינ

 ןַא זיא לָאמ עלַא סָאװ ,רעדניק יד טימ רעדָא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא יז

 טימ ץלַא ןופ סנטסרעמ ןוא ,בוטש רעד טימ רעדָא ,ןרָאװעג קנַארק סרעדנַא

 "עג ,ךעלכיב יד ,ןענעייל טרעהעגפיוא טשינרָאג ייז טָאה יז .ךעלכיב עריא

 ,דיירפ רעיײז טימ ךיז טיירפעג ,ערעייז ןדלעה יד ןופ ןבעל ןטימ טבעל

 עריא ייב ןעװעג רעמ יז זיא ייברעד .רעיורט רעייז טימ טרעיורטעג

 רעד טימ יז זיא ךעלגעטיגָאט .םייה רעד ןיא ךיז ייב יװ ,זיוה ןיא ןרעטלע

 "עג יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא טקוקעג ,ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעג רעטומ

 ןבָאה ,עטנַאגעלע ,עטצוּפעגסיוא ,טנעה יד רעטנוא ךיז טריפעג ןוא ןטפעש

 "סיוא רעכיג ,רערעדנַא רעד ןופ ענייא טדיישרעטנוא קרַאטש טשינ ךיז ייז

 יִרָאג זיא יז .רעטכָאט ןוא רעטומ יו רעדייא ,רעטסעווש ייווצ יװ ןעזעג

 טקוקעגכָאנ ריא ןבָאה רענעמ .,רעטלַא עווירּפ יד ,ןרָאװעג רעטלע טשינ

 יזעוועג ךעלקינייא עכעלטע ןופ עבָאב ַא ןיוש זיא יז שטָאכ ,ןסַאג יד ףיוא

 סעּפע לָאז יז ,טפעשעג ןייק ןייגייברַאפ טנָאקעג טשינ יז טָאה ,דימת יו

 ןיא וליפַא .ךיז טימ טּפעלשעג רעטכָאט יד ךיוא טָאה יז .ןפיוק טשינ

 .טּפעלשעג יז יז טָאה דַאלָאקָאש ןשַאנ עינרעקוצ רעד

 "פיוא ןרעטלע יד וצ טייקנדנובעגוצ סבייוו ןייז טָאה ןריאמ החמש

 קעװַא סָאד ןביור ,רעגיווש ןוא רעווש יד יז זַא ,טליפעג טָאה רע ,טגערעג

 טגעלפ יז ןעוו ,לָאמ סעדעי .םיא וצ רעהעג סָאװ ,סנייז בייוו סָאד םיא ייב

 :זייב טמורבעגסיוא יינספיוא רע טָאה ,רעטומ רעד וצ ןײגקעװַא
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 טָאה ןעמ סָאװ ,טשינרָאג סיווכ !ןעמַאמ רעד וצ רעדיוו ןיוש ---
 ..סָאװטע ָאז !ןעמַאמ ַא ייב ןָאט וצ ליפיוזַא

 טיג סנייז בייוו סָאד יצ ,רעכיז ץנַאג ןעוועג טשינ רע זיא סנקירעביא
 ערעטיש סרעווש םעד טנעקעג טוג טָאה רע .ןרעטלע יד טלעג ליפוצ טשינ
 רע ,טדערעג טשינ םעד ןגעוו טָאה רע .טייקטיירב סרעגיווש רעד ןוא רעגניפ
 רעבָא .,ןעגנערב וצ ליומ ןרַאפ רעטרעוו יד ןעלהניד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה
 ,רעטומ רעד ןופ ןעיצּפָא טלָאװעג יז טָאה רע .ןעוועג טשינ רע זיא קיאור
 טייטש סע יו ,עקיטלעוו-טנייה ןוא עכייר ןיא ,רעזייה עיינ ןיא ןעיצניײירַא
 ַאזַא טימ ךיז ןזייו וצ טסַאּפעג םיא טָאה סע .,דנַאטש ןייז ןוא םיא רַאפ ןַא
 -טיוא טוג רעייז טלָאװ ךוליה םעיינ ןייז וצ .עטעדליבעג ןוא ענייש ַא ,בייוו
 רעטנוא םיא טימ לָאז ,עטנַאגעלע ןוא עקיסקיוועג יד ,עלהניד ןעוו ,ןעזעג

 רעבָא ,ןרעדנואווַאב םיא ןלָאז ןשטנעמ זַא ױזַא ,ןייג סַאג רעד רעביא טנַאה רעד
 ןסײרקעװַא טנָאקעג טשינ רעטומ רעד ןופ ןוא ךעלכיב יד ןופ יז טָאה רע
 רעבירעד ךיז טָאה רֶע .טײרדעגסױרַא םיא ךיז יז טָאה טנעה יד רעטנוא ןופ
 טעּפש ןעמוקעגמיײהַא ,ןפרָאװעגנײרַא ןטפעשעג יד ןיא רעפייא רעמ ךָאנ טימ
 ,םוטש ןופ ירפרעדניא דלַאב קעװַא ןוא טכענ יד ןיא

 זיא קיאור רעבָא ,העש רעדעי טימ ,גָאט ןדעי טימ ןסקאוועג זיא רע
 טרעהעגפיוא טשינרָאג ןבָאה רעגניפ עזעוורענ עלענש יד .,ןעוועג טשינ רע
 רעד ףיוא ,זייב ןעוװעג זיא רע .עלעדרעב ץיּפש םייב טהגאדרַאּפ ןּפוצ
 ףיוא ץלַא ןופ רעמ ןוא ,רעטסעוװש יד ףיוא ,רעגיווש ןוא רעווש ףיוא ,בוטש
 .ןבעל ךעליירפ ןייז טימ טרעדורעגפיוא שזדָאל ץנַאג טָאה סָאװ ,ןעמנוב בקעי
 ,םיא ןופ ןסורג עכעליירפ ןבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה םוטעמוא

 ןגעוו ריאמ החמש טָאה -- ,ןייג עברָאט רעד טימ ךָאנ טעװ גנוי רעד ---
 ..עטיירג סָאד ןעז ןעדרעוו ריוו --- ,טגָאזעג תואיבנ םיא

 -עטלע ןייז יו ,ןעגנַאגעג טשינ עברָאט רעד טימ זיא םנוב בקעי רעבָא
 ןעגנורּפשעג זיא קילג סָאד ,טרעקרַאפ .טגָאזעג תואיבנ טָאה רעדורב רער
 ,ןעמוקעג זיא סע ױזַא יו רָאג קידנסיוו טשינ ןיילַא ,ןײרַא טנעה יד ןיא םיא
 םעד םיוברעדילפ ןַאילימיסקַאמ ייב ,ץַאלַאּפ רעשזדָאל ןטסערג ןיא רע זיא
 ךעלדניז רעשזדָאל עשירענָאילימ יד טימ .,ןרָאװעג רעייגנייא ןַא ,רענָאילימ

 ,ןענייוו ןשיווצ ,עקַאט ױזַא ןוא ,טליּפשעג ןטרָאק ןיא ,ןעקנורטעג ןייוו טרָאד

 םייב קירבַאפ רעד ןופ גנוטערטרַאפ-לַארענעג יד ,רעטכעלעג ןוא ןטרָאק

 | .ןעמונעגנָא טנַאקירבַאפ
 ריאמ החמש ןציז ןבילבעג זיא ,םינּפ ןיא טולב ןָא ןצנַאגניא ,רעכיילב ַא

 ןגעוו טלייצרעד םיא ןבָאה ןשטנעמ ןעוו ,םענייז רָאטנַאק ןיא לעטָאפ ןפיוא

 .גנוטערטרַאפ סמנוב בקעי
 זַא ,רָאג קידנסעגרַאפ ,שידיי ןיא ןגירשעג רע טָאה -- !בזכו רקש ---

 ,שטייד טדער רע
 ,ןגָארטעצ סעיינ יד םיא טָאה ליפוצ ןיוש

 רעװָאקָארטעיּפ רעד ףיוא עקַאט .בזכו רקש ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא
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 -רַאפ ןייז טַאהעג טָאה ריאמ החמש ואוו ,זיוה סעצנוה ןגעקטנַא טקנוּפ ,סַאג
 רעטיירב טימ .טגיילרַאפ רעגַאל ןקיזיר ַא רענייז רעדורב רעד טָאה ,גנוטערט
 ןדליש עסיורג ענעדלָאג .טַאטשעגסױא רָאטנַאק ַא טייקשירעדנעוושרַאפ

  רעקנַא ןַא -- עקרַאמ-קירבַאפ רעד טימ ןוא ןלַאדעמ עלַא סמיוברעדילפ טימ
 ןעגנַאהעגפיוא זיוה ןצנַאג םעד רעביא -- טציירקעגרעביא לסילש ַא טימ
 ַא ייב יו ,טלעטשעגקעװַא םרָאפינוא ַא טימ רעניד ַא ריט רעד ייב וליפַא ןוא
 ענעגייא ןַא עטערַאק ַא רעטערטרַאפ רעינ רעד ךיז טָאה ךיוא .,קנַאב
 ןבירטעג דרעפ יד ןײלַא ,ןטנַאקירבַאפ עגנוי עטסרעמ יװ ,ןוא טפיוקעג
 .ןָאןביוא רעשטוק םעד קידנצעזקעוװַא

 ןופ רעטצנעפ יד ךעלגנעהרָאפ ענירג טימ ןעגנַאהרַאפ טָאה ריאמ החמש
 ןדליש יד ףיוא ןקוק טלָאװעג טשינ טָאה רע .טפעשעג ןיא לרָאטנַאק ןייז
 ןעמָאנ סרעדורב םעד רעבָא ,ןרָאװעג עילַאק םיא זיא טולב סָאד .ןגעקטנַא
 םיא ןגעוו טלייצרעד ןבָאה סע ,ןגירשעגּפָארַא ןטייז עלַא ןופ םיא וצ טָאה
 ץנַאג ,סרעלקעמ יד ,םירחוס יד ,ןעגנוטייצ יד ןיא סעמַאלקער עסיורג יד
 ,שזדָאל

 -רעביא ,טלייצרעד םיא םירחוס יד ןבָאה -- ,טלעוו ַא טרעדור רע ---
 ןיא סעקנַאילוה יד ןגעוו ןוא געט יד ןיא ןטפעשעג ענייז עלַא ןגעוו ןבעגעג
 ,טכענ יד

 ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד טָאה ףיורעד דלַאב
 ןופרעד ןעמ טָאה םוטעמוא ,סעצנוה ןענָארַאב יד ,ןטנערוקנָאק ענייז רעביא גיז
 רעטערטרַאפ-לַארענעג ןייז ךיוא טָאה ןעמיוברעדילפ טימ ןעמאזוצ .טדערעג
 ַא רעכעה ןכָארקעגפױרַא ,ךיוה רעד ןיא ןָאטעג רעטעלק ַא יזנכשַא גוקַאי
 ,רעטייל םענעדלָאג םעד ףיוא לּפַאטש

 ךעלגנעהרָאפ ענירג יד יװ ,ןירג ױזַא ןעוועג זיא םינּפ סריאמ החמש
 -ּפָארַא ןטלַאהעג קידנעטש טָאה רע סָאװ ,טפעשעג ןייז ןיא רעטצנעפ יד ןופ

 אנוש ןופ ןעמָאנ ןטצירקעגסיוא םענעדלָאג םעד ןעז וצ טשינ ידכ ,ןזָאלעג
 ,רעביאנגעק

 יירד לטיּפַאק

 קיטסול ןעוועג זיא םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ-ליטסקעט ןופ ץַאלַאּפ ןיא

 ,ךעליירפ ןוא
 ץנערוקנָאק ערעווש ַא טריפעג טָאה סָאװ ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד

 ןטלַאהעגּפָא טָאה ,םישרוי סעצנוה ןופ קירבַאפ-רוטקַאפונַאמ רעד ןגעק
 זיא סָאװ ,רעלימ ןָאפ רָאטַאנרעבוג רעטמיטשַאבזיינ רעד -- ןוחצנ ןסיורג ַא
 עטשרע יד ןעמונעגנָא טָאה ,וָאקָארטעיּפ ןייק גרוברעטעּפ ןופ ןעמוקעגנָא
 .סעצנוה ןענָארַאב יד וצ טשינ ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ םוצ גנודַאלניײא

 רעשזדָאל עטסערג ייוצ יד טפמעקעג טרעטיברַאפ ןבָאה ןרָאי טניז
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 רעד זיא ןטייוצ םעד רענייא .םיוברעדילפ ןוא עצנוה --- ןטנַאקירבַאפ
 ,ךעלציּפש ךיז ןָאטעגּפָא ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ןרָאי יד ןעגנַאג

 םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ םעד ךיוא ןבָאה ,עצנוה ןטלַא םעד יוװ טקנוּפ
 טימ טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא רע יװ ךָאנ טקנעדעג ןדיי רעשזדָאל עטלַא
 -יציײלּפ-טיירב ַא ,ןוז רעשיפרָאד רעד ןופ רעטנערבעגּפָא ןַא .טנעה עקידייל
 ריש טָאה לטַאלַאכ ענעגייצ עגנַאל ענעסקאוועגסיוא'ס ןכלעוו ףיוא ,רעק
 יד ,סעװָאקדָאּפ טימ טדימשעג ,לוויטש ערעווש רָאּפ ַא טימ ,טצַאלּפעג טשינ
 -פערק רעד ןיא גייווצ רענעסירעגּפָא ןַא טימ ,ןביײרּפָא טשינ ךיז ןלָאז לפַאנק
 יד ןופ ןוא ןגעו יד ףיוא טניה עשיפרָאד ןופ ךיז ןגָאױצּפָא ,טנַאה רעקיט
 ןופ סופוצ ןעגנַאגעג רע זיא --- ךעלדנייטש ןדיי ךָאנ ןפרַאװ סָאװ ,רעכעטסַאּפ
 ,ךיז רַאפ טיורב ןייז ןענידרַאפ וצ ,שזדָאל ןייק עקלואוו ףרָאד ןייז

 -רַאפ ,ןדיי ערעדנַא ןבָאה רעמשטערק-ספרָאד םעד םענייז ןטַאט םעד
 זיא רע .ץירּפ םייב עמשטערק יד ןעגנודעגסיוא ,םיא ןופ ערעכעלגעמ
 ,ןרעדנַא ןופ רענעלק סנייא ,ףלעווצ עצנַאג ,רעדניק ןוא בייוו טימ ןבילבעג
 ןטסטלע םעד ןעמונעג טָאה רעטָאפ רעד .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא ,טיורב ןָא
 ,לזעק שירפ ַא עלעקעז ַא ןיא ןדנובעגנייא טָאה רע ,לדנעמ ,םענייז ןוז
 עלופ ַא ןסָאגעגנָא ,קינָאה ןרעטיול ַא קָאטשניב ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה .רע
 רימזַאק ןייק ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ ,סופוצ טימרעד ךיז טזָאלעג ןוא שַאלּפ
 ,רעדניק ןוא בייוו טימ ןָאט לָאז רע סָאװ ,הצע ןַא םיא ןגערפ ,ןיבר םוצ

 ןוא ןיציבר רעד ןבעגקעװַא קינָאה ןטימ זעק םעד ןסייהעג טָאה יבר רעד
 ,םעלַא ןיא ןפלעה םיא לָאז טָאג זַא ,רַאדנערַא םעד טשטנעבעג טָאה רע
 םענייז ןוז םעד ןוא םיא רע טָאה ךיוא .ןדנעוו ןוא ןרעק ךיז טעװ רע ואוו
 ,ךיז טימ ןגָארט קידנעטש ןלָאז ייז סָאװ ,סרעיירד ענרעפוק וצ ןבעגעג
 טָאה רַאדנערַא רעד .לזמ ןעגנערב ייז טעוװ סע סָאװ ,בוט-םוי ןוא תבש ץוח ַא
 ,סקַאלפ ןוא לָאװ םירעיוּפ יד ייב ןפיוקפיוא רעפרעד יד רעביא טזָאלעג ךיז
 ךיוא טָאה רע בעל םייב רעדניק יד ןוא בייוו ןייז ןטלַאהרעד וצ ידכ
 ןייגטימ ןפלעה םיא לָאז ,לדנעמ ,רענייז ןוז רעטסטלע רעד זַא ,טלָאװעג
 -ספרָאד .ןייק ןביילב טלָאװעג טשינ טָאה לדנעמ רעבָא .קעז יד ןגָארט ןוא
 ןביוהוצפיוא קנעש ןיא הירב ַא ,רעקיצײלּפ-טיירב ַא ,רעטנוזעג ַא .רעייג
 -שטערק ןופ םירובג עטסערג יד ןפרַאװאוצסױרַא ןוא ריב סַאפ עטסרעווש סָאד
 סייה ןוא ןבעל טימ לופ ,רעשעלפ ןכערב ןוא ןָא ךיז ןרוכיש ייז ןעוו ,עמ
 ןוז ןופ ןסימשעגסיוא ,טיוה רעטנערברַאפ רעד ךרוד טצָארּפש סָאװ ,טולב
 ןכַאז ערעדנַא וצ ןפַאשַאב זיא רע זַא ,ךיז ןיא טביולגעג רע טָאה ,טניוו ןוא
 ןדיי עקידנרָאפכרוד יד ןופ .רעפרעד יד רעביא קַאז ַא טימ ןכירק וצ יו
 "עג רע טָאה ,ףרָאד ןיא עמשטערק רעייז ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז ןגעלפ סָאװ
 .גָאט וצ גָאט ןופ ךייר טרעװ ןוא טסקַאװ סָאװ ,שזדָאל לטעטש ןופ טרעה
 רע טָאה .ןגיוצעג םיא טָאה יז רעבָא ,טנעקעג טשינ טָאטש יד טָאה רע
 עניילק יד טימ לקעז-ןיליפת סָאד םיא ןיא טקַאּפעגניײא ,קַאז ַא ןעמונעג
 -ַאלרַאפ ,ענעשַאװעגסױא עכעלטע ,ןיליפת עטסטעפרַאפ ןוא ענעבירעגּפָא
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 ַא ,סעלעביצ עגנוי עכעלטע ,לזעק רַאד ַא טימ טיורב ַא ,רעדמעה עטעט
 טָאה יוג ַא סָאװ ,לרעסעמ שירעיופ ַא ,רעּפינק ַא ןוא ץלַאז עלעקטַאמש
 טָאה רע סָאװ ןוא ןפנָארב לריטרַאװק ַא רַאפ עמשטערק ןיא טצעזרַאפ
 ןרעו לָאז סע ,טײצ געט עכעלטע דרע רעד ןיא ןקעטש טזָאלעג ךָאנרעד

 ,רשכ

 ,לטַאלַאכ ענעגייצ סָאד טלטרַאגעגרעטנוא ןעמיר ַא טימ ,קַאז םעד טימ טָא

 -ַאלג ענרעּפוק עסיורג ןיא ןדליג עכעלטע טימ ןוא טנַאה ןיא גייווצ ַא טימ

 זיא ,עלײשטַאפיזָאנ רעטיור ַא ןופ קע ןַא ןיא ןדנובעגנייא ,סרעיירד עט
 ןטָארבעג טָאה רע .ןגעו יד רעביא טייצ תעל-תעמ ייווצ ןעגנַאגעג רע
 ,דלַאװ ןיא ,ןרעייש עשירעיוּפ ןיא ןפָאלשעג זיא ,רעדלעפ יד ףיוא לפָאטרַאק
 ןוא רעדמערפ רעד ,טָאטש רעד וצ ןעגנַאגעג ןוא ,ךָאמ ןוא ןגייווצ ןשיווצ
 ,ךיז רַאפ ןבעל ןיא תילכת ַא ןוא טיורב ןכוז וצ ידכ ,רעקידנקָאל

 לזמ ףיוא רעיירד סניבר םעד .רָאי קיצנַאװצ רע זיא ןעוועג טלַא

 ןוא זדלַאה ןפיוא ןעגנַאהעגנָא ,עלעטייב ןטנוויל ַא ןיא ןגָארטעג רע טָאה
 ,דמעה ןרעטנוא ןטלַאהַאב

 ,שזדָאל ןיא ןדיי ערעטלע יד טקנעדעג ךָאנ םיא ןבָאה ױזַא

 סרעמשטערק םעד לדנעמ ךיוא זיא ױזַא ,ןסקַאז ןופ עצנוה יװ טקנוּפ
 טָאטש רעיינ רעד ןיא טנעה עקידייל טימ ןעמוקעג עקלואוו ףרָאד ןופ ןוז
 -בַאפ יד ןענַאטשעג ןענעז ךיז ןופ טייוו טשינ .ןעמונעגנייא ןכיגניא .יז ןוא
 -רעדילפ דיי םעד ןוא עצנוה שטייד םעד -- רעשרעה רעשזדָאל עדייב ןופ ןקיר
 רעבָא .טָאטש ןופ עטסנעש יד ןעוועג ןענעז ןצַאלַאּפ ערעייז ךיוא .םיוב
 ןטייוצ םעד רענייא .רעזייה ייווצ יד ןשיווצ ןעוועג טשינ זיא םולש ןייק
 ,גיוא ןיא ןרָאד ַא ןעוועג זיא

 רע שטָאכ סָאװ ,ןסעגרַאפ ןעמיוברעדילפ טנָאקעג טשינ טָאה עצנוה
 ןטייצ עטשרע יד ןיא טָאה רע שטָאכ ,םיא ןופ רעטעּפש ךס ַא ןעמוקעג זיא
 רע טָאה ,טָאטש-יינ ףיוא בלעוועג ןייז רַאפ תורוחס טפיוקעג םיא ייב ןיײלַא
 וליפַא ןוא םיא טימ ךיילג ןרָאװעג זיא רע זַא ,טעברַאעגפױרַא ױזַא ךיז
 ,ןגָאירעבירַא םיא טלָאװעג

 םעיינ ןייז ייב ןעמיוברעדילפ ןפורנָא טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה רע
 טרעדנוה עטשרע יד ךָאנ דלַאב ןבעגעג ךיז טָאה רע יוװ ,ןַאילימיסקַאמ ןעמָאנ
 ןעמָאנ ןשידיי ןטלַא םייב םיא ןפורעג רָאנ ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טנזיוט
 ,לדנעמ

 ןָאטעג גערפ ַא לעיצעּפס םיא רע טָאה -- ?לדנעמ ,סע טייג יו ---
 רעד ןיא קידנרָאפ ,ירפרעדניא געוו ןפיוא ןפערט םיא טגעלפ רע ןעוו
 ...קיליב ,ןפיוקרַאפ וצ ךעלטשער לסיב ַא עבַאה ךיא -- .עטערַאק

 -רעדילפ ןעוו ,ןטייצ עקילָאמַא יד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד
 ,קירבַאפ ןיא ןעצנוה ייב ךעלטשער ןפיוק ךָאנ טגעלפ םיוב

 םיא םיוברעדילפ טָאה -- ,דרעפ עניימ ןפיוקרַאפ ךייא ןָאק ךיא ---
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 ןטערטּפָא עטלַא יד ךייא ןָאק ךיא ןוא עיינ ףיוק ךיא -- .טרעפטנעענּפָא קירוצ
 ,קיליב רַאפ

 וצ טַאהעג ביל טָאה סָאװ .עצנוה ןטלַא םעד ךָאטש ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,םיוברעדילפ יוװ ,עטערַאק ןייז וצ דרעפ ערעגרע טַאהעג לָאמ עלַא ןוא ןגרַאק

 ךיז ןָאטעגּפָא .רעזייה עדייב יד ,ןסירעגמורַא ךיז ייז ןבָאה ןרָאי טניז
 ןטייווצ םעד יבַא גיוא ןייא ךיז ןכָאטשעגסיױא .ךיז טגנערבעגסיוא ,ךעלציּפש
 טלָאװעג טָאה עצנוה ןעוו .טייצ רעד ןיא רעבָא .ןעמענוצסיױרַא ןגיוא עדייב
 .רעבירַא םיוברעדילפ טָאה ,טפעשעג ןיא זיולב ןעמיוברעדילפ ןגָאירעבירַא
 ,טַאטש ןטלַאה ןיא ,טייקשיצירּפ ןיא ןעצנוה טגָאיעג

 עצנוה יװ ,םיוברעדילפ ,ןָארַאב ןייק ןרעוו טנָאקעג טשינ טָאה רע ,ןיינ
 םעד ןבעגעג טלָאװ רע סָאװ ,רעטלעג עטסערג יד ייב ,ןרָאװעג סע זיא
 ןרעג טשינ .טכיירגרעד טשינ סע רע טלָאװ ,רָאטַאנרעבוג רעוװָאקָארטעיּפ
 ףיוא עננַא עקיליײה ַא רעבָא ,ףיוה ןכעלרעזייק ןיא טלדַאעג ןדיי ןעמ טָאה
 טָאה עירטסודניא רעשיסור רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג יד רַאפ זדלַאה ןייז
 זדלַאה ןפיוא ןגָארטעג ייז טָאה רע .,טלעוּפעגסיױא רָאטַאנרעבוג רעד םיא
 ןבעגעג לָאמַא םיא טָאה יבר רערימיזַאק רעד סָאװ ,רעיירד ןטַאלג ןטימ ןעמַאזוצ
 ןעמַאוצ .טלעװו רעד ףיוא טקילגעגּפָא רעייז םיא טָאה סָאװ ןוא לזמ ףיוא
 -ריב רעלופטסנידרַאפ -- לוטיט םעד ץלָאטש ןגָארטעג רע טָאה טימרעד
 טפרַאדעג טָאה סָאװ ןוא ןבעגעג גרוברעטעּפ ןופ םיא טָאה ןעמ סָאװ -- רעג
 ענעזנָארב ןוא ענעדלָאג יד ךיוא ,סמיוברעדילפ רוד וצ רוד ןופ ןייגרעביא
 "ווירב ןוא סעדייבעג ענייז עלַא טריצַאב ןבָאה קירבַאפ ןייז ןופ ןלַאדעמ
 "ילפ רַאפ רעבָא ,טקנערקעג רעייז עצנוה ןטלַא םעד טָאה ץלַא סָאד .ןריּפַאּפ
 לָאמ עלַא טָאה רע .גונעג ןעוועג טשינ ךָאנ ץלַא סָאד זיא ןעמיוברעד
 סונעגליואו םענעגייא םוצ ,שזדָאל ןיא ןעמָאנ ןייז ןרעה ןזָאל וצ ןעזעג
 ,סעצנוה יד ןופ סָארדרַאפ םעד וצ ןוא

 טָאה רע ,ץַאלַאּפ ןייז ןיא לבעמ סָאד ןטיבעג עצנוה יו רעטפָא טָאה רע
 טניה ערעקידסחוימ ןוא ערעסערג ,סעטערַאק ענייז וצ טַאהעג דרעפ ערענעש
 טסעג ערענעעזעגנָא ןוא סרעלק ענייז ןיא ןענייוו ערערעייט ,ףיוה ןייז ןיא
 עטַאט רעד ןעוו ,ןָא זייוולגניי ןופ .ןלַאװינרַאק ןוא רעלעב ענייז ףיוא
 םיא ןוא ץירּפ םייב ןטלַאהעג עמשטערק יד טָאה ,רַאדנערַא רעד ,רענייז
 -ניהַא טרָאד זיא רע ןעוו לָאמ סעדעי ףיוה םוצ עלעגעוו ןטימ ןעמונעגטימ
 יד ייב ץכעריפ סָאד ןעזעג ןגיוא ענעפָא עסיורג טימ רע טָאה ,ןרָאפעג
 ןטימ .ריר ןוא רעינַאמ רעדעי ,ערעייז גנוגעװַאב עצלָאטש עדעי .םיצירּפ
 קידנשוק ןוא ךיז קידנגיוב ,רענייז עטַאט רעד יו ,טנַאה רעד ןיא לטיה
 עסיורג יד טזָאלעגּפָארַא טשינ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,עלָאּפ סצירּפ םעד
 טָאה רע ןוא ,ןפיוה עשיצירּפ יד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ןופ ענייז ןגיוא
 ,םיצירּפ יד יװ טקנוּפ .ייז טגָאיעגרעביא ךָאנ ,ןָאטעגכָאנ ייז טציא ץלַא
 -עג ןצעמע טימ טָאה רע ןעוו ,ףױרַא עצנָאװ עצראווש יד טיירדרַאפ רע טָאה
 רעד טימ ןטַאט םעד טגײלעגניײרַא רע טָאה .םיצירּפ יד יו טקנוּפ ; דער
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 ענייז וצ דרעפ רָאּפ עכעלטע וצ רע טָאה רָאנ טשינ ,דרעפ יד ןיא ןעמַאמ

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,טַאהעג ךעלעקשטירב ןוא סרעדנַאל ,סעטערַאק ליפ

 סָאד .ןעײקָאשז הנחמ ַא ןוא ןטלַאהעג דרעפ-געיעג רַאפ ןלַאטש ענעגייא

 ןעוועג דרעפ ענייז ןענעז רַאפרעד רעבָא ,טסָאקעגּפָא טלעג ךס ַא םיא טָאה

 .ןעגנוטייצ יד ןיא ןעוועג לופ ןענעז ןעמענ ערעייז ןוא ןליוּפ ןיא עטסעב יד

 טשינ סָאװ ,ָא זייודניק ןופ טניה וצ האנש ַא ךיז ןיא קידנגָארט

 ןעמָאנָאקע ערעייז ןוא םיצירּפ יד ןופ טציירעג ,םיא ייז ןבָאה לָאמנייא

 רע טָאה ,סעקטיל יד ןופ רעקיטש ךיוא לָאמַא ןוא לטַאלַאכ סָאד ןסירעגּפָא

 יב טפױקעגּפָא ,טלגנירעגמורַא ךיז טניה עטסעב יד טימ ןגעווטסעדנופ

 ירַאפ יד ייב רע טָאה ױזַא טקנוּפ .טניה-דגַאי ערעייז םיצירּפ עטסערג יד

 רעניד יד טימ ןעמַאזוצ ,רעטיג ערעייז טפוקעגּפָא ןפַארג עשילוּפ עטמערָא

 ערעכעה יד ,טניירפ ענייז עלַא טימ רָאטַאנרעבוג רעד ןײלַא .ןעײקָאל ןוא

 "וז רעטיג יד ןיא ןעמיוברעדילפ וצ ןענעז ,עטמאַאב עכיוה ןוא ןריציפָא

 ,טולב ןייק קידנגָארטרַאפ טשינ ףעמוקעג דגַאי ףיוא רעטניוו ןוא רעמ

 ,ןליצ ןוא ןסיש טוג ױזַא ךיז טנרעלעגסיוא ןגעווטסעדנופ םיוברעדילפ טָאה

 ןיא טכַארבעגמוא ןסקופ ןוא סעקשטַאק עדליוו ,ןזָאה עסַאמ ַא טָאה רע זַא

 ןעמויטסָאק ענירג יד ןיא רעגעיי-דלַאװ ענייז ןבָאה ךָאנרעד .רעדלעוו ענייז

 ןבָאה ןעײקָאל .סנרָאה טימ טרעטיײמָארטעג טיה יד ןיא ןרעדעפ יד טימ

 תודועס ןבָאה רעגעי יד ןוא ןטָארבעג ןרעייפ יד ףיוא תויח ענעסָאשעג יד

 ,טעװַארּפעג דלַאװ ןיא

 "ילפ ןיא ןרָאװעג טעװַארּפעג רעלעב עטפָא ןענעז סרעטניוו יד ןיא

 -לגניי סע טָאה רע רָאנ יוװ ,עיצַארג רעטסערג רעד טימ .ץַאלַאּפ סמיוברעד

 ,רעלעב עשיצירּפ יד ףיוא ןדָאל עשיפיוה יד ןופ ןטלַאּפש יד ךרוד ןעזעג זייוו

 ליפ ױזַא טימ קידנעיירדרַאפ ןזענָאלָאּפ עשילױוּפ יד טצנַאטעג רע טָאה

 "רָאג טָאה רע .טרידָאלּפַא םיא ןבָאה ןעמַאד זַא ,ףױרַא עצנָאװ יד עדריוו

 רע ןעװ ,ןטייצ יד ןופ םינמיס ךיז ןיא טזָאלעגרעביא ,עצנוה יו ,טשינ

 ןעמוקעגנָא סעציײלּפ יד ףיוא לקעז ַא טימ ןוא טנַאה ןיא גייווצ א טימ זיא

 ןרעכיוררַאפ ןופ טייקטיירב רעד ןיא ןגעלעג םיא זיא ץירּפ רעד ,שזדָאל ןיא

 טייקידוועגיוב רעד ןיא ,רעּפרעק ןייז ןופ טייקיטכעמ רעד ןיא .רַאגיצ ַא

 ! ןזָאל ןבעל ןוא ןבעל ןיא ,טלעג ןבעג ןופ טײקיסעלכַאנ רעד ןיא ,גנַאג ןייז ןופ

 ארומ רע טָאה טייקשיאיוג ןוא טייקשיצירּפ רעצנַאג רעד ייב רעבָא

 "עג םיא רַאפ קידנעטש ןוא םיא רַאפ טרעטיצעג ,טָאג ןשידיי ןרַאפ טַאהעג

 סוג טָאה רע .ענייז דניז ליפ יד רַאפ ןטעבוצרעביא םיא ידכ ,סעּפע ןָאט

 ץנַאג ןייז זַא ןעוועג סיורג ןוא ךייר ױזַא זיא רע שטָאכ ,טקנעדעג ךָאנ

 ַאוַא םיא טָאה סָאװ ,ןיבר רערימזַאק םעד ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה קילג

 טימ טכַארטעג לָאמנייא טשינ טָאה רע .ןבעגעג קילג ףיוא רעיירד ןקידלזמ

 ,טָאג ןייז ןוא ןיבר םעד ןענידּפָא טפרַאדעג רע טָאה ױזַא טשינ זַא ,גרָאז

 ןייז ללחמ טשינ ,דרָאב יד ןלָאגּפָא טשינ ,תווצמ ןָאט טפרַאדעג טלָאװ רע זַא

 ןוא רעבייוו עדמערפ טימ ןקידניז טשינ ,םייוג טימ תופירט ןסע טשינ ,תבש
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 -נייא טשינ טָאה רע .ביל טשינ טָאה טָאג סָאװ ,תוריבע ערעדנַא ןָאט טשינ
 -למיה שיזיוצנַארפ ךייוו ןייז ףיוא טצפיזעג טכענ עזָאלפָאלש יד ןיא לָאמ
 זיא טָאג יװ ,טָאג ןשידיי םוצ טוג ױזַא טשינ זיא רע סָאװ ,ףיורעד טעב
 זומ טפעשעג רעדעי ןיא זַא ,טסואוועג רע טָאה ,רחוס רעטוג ַא יװ .םיא וצ
 ױזַא זיא טָאג ביוא ןוא ,גנולדנַאהַאב עקיטייזנגעק ןוא עטוג ,עכיילג ןייז
 זַא ,ןטלעז סָאװ ,גָאטליױאוו ןוא דובכ ןוא טייקכייר םיא טיג ,םיא וצ טוג
 םיא ןבָאה ,יבר רעד ,חילש ןייז ןוא טָאג ביוא ,ןבָאה סנױזַא לָאז רעצעמע
 ףרַאד ,טייקסיורג ןוא טייקשיצירּפ ַאזַא זיב טסימ ןופ ,ןביוהעגפיוא ױזַא
 טפעשעג ןיא ןגײלנײרַא ,ןטָאבעג ענייז ןָאט ,ןלָאצּפָא םעד רַאפ סעּפע טָאג רע
 | ,ךיילג ףיוא ךיילג

 סיורג וצ ,טנַאקעג טשינ רע טָאה ןדיי עמורפ עלַא יװ דיי ַא ןייז רעבָא
 -םלוע ןוא טייקשיצירּפ וצ ןגיוצעג םיא טָאה ליפוצ ,ןעוועג רע זיא ךייר ןוא
 -ּפָא ךיז טנָאקעג טשינ טָאה רע ,ןיינ .ןדיי עלַא יו דיי ַא ןייז לָאז רע .הזה
 ןטעברַאפ םיא טָאה ןיילַא רָאטַאנרעבוג רעד ןעװ ,גָאטימ ןסע ןופ ןגָאז
 ,תבש םוא רָאטנַאק ןייז ןכַאמרַאפ טנָאקעג טשינ רע טָאה ךיוא .ךיז וצ

 רַאדנערַא רעד רענייז עטַאט רעד .טנעקעג טשינ עקַאט רע טָאה הרות ןייק
 ַא טלעג טַאהעג רע טָאה רַאפרעד רעבָא ,ןענעװַאד טנרעלעגסיוא םיוק םיא טָאה
 טָאה טָאג .טגיײלעגנָא טָאג ייב ךיוא זיא סָאװ ,הקדצ ןבעג טנָאקעג טָאה רע ,ךס
 םיא טיוב ןעמ זַא ביל רע טָאה ךיוא .טײלעמערָא ענייז הקדצ טיג ןעמ זַא ,ביל
 ,רע טָאה ביל רעייז .תובישי ,רעדניק עמערָא רַאפ סהרות-דומלת ,ןלוש ענייש
 טָאה םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד ןוא .ענייז םיקידצ יד וצ הקדצ טיג ןעמ ןעוו
 ,תוריבע ןוא דניז ענייז עלַא ןקעד לָאז סע זַא ,ױזַא ,ןבעגעג הקדצ ךס ַא טָאג

 םעד תונתמ ןוא טלעג טימ דובכב ןטלַאהעגסיוא רע טָאה זיולב טשינ
 ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןיבר ןופ רעדניק סדניק ןוא רעדניק עלַא ,ףיוה רערימזַאק
 ךיז טָאה ןײלַא רע ,ָאי .ןדיי-עטוג ערעדנַא וצ תונתמ ןוא טלעג טקישעג
 םיא וצ זַא ,ןזָאלרעד טנָאקעג טשינ טָאה רע .ןעמונרַאפ טשינ טימרעד
 ואוו ןוא ןעיירוויל ןיא ןעיײקָאל ןריט יד ייב ןעייטש סע ואוו ,ץַאלַאּפ ןיא
 ; םירבחמ ןוא ךעלקינייא ,םינבר ןעיירד ךיז ןלָאז ,ָאטשינ תוזוזמ ןייק ןענעז סע
 -סיוא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ןמאנ ַא דיי ַא ןטלַאהעג רע טָאה רַאפרעד רעבָא
 וצ הקדצ טלייטעגסיוא ןיוש טָאה רע ןוא ,ןכַאז עשידיי יד ןיא ךיז ןענעק
 ,זובדנ ךָאנ ןעמוקעג ןליוּפ ץנַאג ןופ ןענעז סָאװ ,טייל עטוג ןוא עמורפ עלַא
 ,ךעלקינייא ,םירבחמ ,םינבר ײלרעלַא ,םיא וצ ןגיוצעג ייז ןבָאה קידנעטש
 -ַאב סױרַא טשינ זיא רענייק .ךעלדיימ-הלכ עמערָא ןופ סעטַאט ,םיפרשנ
 ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ ןופ טהלוע

 טשינ טָאה רע .ןגרָאזַאב טוומעג םיאבג ערעדנַא ךיוא טָאה רע ,ָאי
 -סיוא ןטעב ןעמוקעג זיא טנגעג ןייז ןופ חלג רעד ןעוו ,ןגָאזּפָא טנָאקעג
 ןילַא טָאה רֶע .קירבַאפ רעד ןופ רעטעברַא ענייז רַאפ עכריק ַא ןעיובוצ
 ףיוא ,עכריק רעד ףיוא זיא עקַאט רַאפרעד ןוא טגיילעג ןייטשלקניוו םעד
 ןעמענ יד טצירקעגסיוא ןעוועג ,תויתוא ענעדלָאג טימ לווָאט םענרָאמרַאמ ַא
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 ערעדנַא ךס ַא ףיוא ןבעגעג רע טָאה ךיוא .יורפ ןייז ןוא ןעמיוברעדילפ ןופ
 "עג טָאה רע .טכענ יד ןיא טקיאורמואַאב םיא טָאה סָאד .ןכַאז עשיאיוג
 רַאפ טלעג טיג ןעמ ןעוו ,ביל טשינ טָאה טָאג רעשידיי רעד זַא ,טסואוו
 ,םיא וצ טשינ ןטעב וצ רעזייה-טעבעג סיוא טיוב ןעמ ןוא רעטעג ערעדנַא
 עיינ ַא ןעיובסיוא טזָאלעג ךיילג רע טָאה רַאפרעד רעבָא .ערעדנַא וצ רָאנ
 רַאפ טיינעגפיוא ןוא ןבירשעג סהרות-רפס עכעלטע .,ןובשח ןייז ףיוא לוש
 -ַאב ,ךעלעטנעמ ענעסעלטַא ןוא ענעטעמַאס ,ענעדייז ערעייט ליפיוזַא ייז
 ,םיארונ-םימי ןוא םיבוט-םימי ףיוא ,תבש ףיוא ,ןכָאװרעד ףיוא ערעדנוז
 .עכריק רעד ףיוא טלעג ןבעג ןופ דניז רעד ןיא ןסעגרַאפ לָאז טָאג זַא ,ױזַא

 רעשיפרָאד רעד ןעוו ,ןרָאי עשלגניי ענייז ןופ טקנעדעג ךָאנ טָאה רע
 טימ גָאװ עסיורג ַא טייטש טלעװ רענעי ףיוא זַא ,טנרעלעג םיא טָאה דמלמ
 סנשטנעמ םעד טייז ןייא ןופ ףױרַא טגייל ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןלָאש-גָאװ ייווצ

 עקַאט ךיז טָאה רע ןוא .ענייז תווצמ יד טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא תוריבע
 ,תווצמ ןופ לָאש רעד ףיוא גָאװ רעמ סָאװ ןגיילוצפיורַא קידנעטש טימַאב
 ןעמיוצ ,םירדח ,ןלוש טימ ןגעוורעביא טזָאלעג ךיילג רע טָאה הריבע רעדעי
 .יזַא ,סהרות-רפס יד רַאפ ןעניורק ערעוװש ענרעבליז ,םלוע-תיב ןרַאפ
 .תווצמ ןופ לָאש רעד ףיוא ןרעווש לָאז סע זַא

 טשינ .ןגעװּפָארַא קרַאטש ןעמונעג תוריבע ןופ לָאש יד טָאה סנטצעל
 רעטכעט ןוא ןיז סמיוברעדילפ .רעדניק ןופ דניז רָאנ ,דניז ענעגייא ױזַא
 ןופ ןליפַא רָאנ ,תווצמ ןופ רָאנ טשינ ,טייקשידיי ןופ ןכייוו ןעמונעג ןבָאה
 ןוא םידמושמ טימ טַאהעג הנותח ןבָאה ענייז רעטכעט ייווצ .טָאג ןשידיי
 יּפָא טנאקעג טשינ ךיז טָאה םיוברעדילפ ,טדמשעג רַאפרעד ךיוא ןיילַא ךיז
 טַאהעג רע טלָאװ םינּפ רעסָאװ .ךַאז ַאזַא רַאפ ענייז רעטכעט יד ןופ ןגָאז
 סָאװ ,םיצירּפ עכייר יד רַאפ ןוא רָאטַאנרעבוג םעד רַאפ ,טניירפ ענייז רַאפ

 ענייז ןענעז ךָאנ וצרעד ?רעלעב יד ףיוא ןוא דגַאי ףיוא םיא וצ ןעמוק

 קרַאטש טָאה סָאד ,ןטַאנגַאמ ןופ ןיז ,סוחי סיורג ןופ ןעוועג עדייב סמעדייא

 ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,סמיוברעדילפ יד ןופ זיוה סָאד ןביוהעגפיוא

 ןסיירנייא טנָאקעג טשינ טָאה טנַאקירבַאפ רעד םיוברעדילפ ,ןרַאדנערַא

 ןַא ףיוא העבש ןקָאז יד ןיא ךיז ןצעזקעװַא ןוא קַארפ ןייז ןופ ץַאל םעד

 טזומעג טָאה רע .ץַאלַאּפ ןייז ןופ ןלַאז יד ןיא עלעקנעב טרעקעגרעביא

 עשירעטָאפ ןייז ןבעג ןוא ףױרַא עצנָאװ עשיצירּפ יד ןעיירדרַאפ ןדירפוצ

 טַאחעג טשינ רע טָאה טעב שיזיוצנַארפ טיירב ןייז ףיוא ור ןייק רעבָא .הכרב

 ,טכענ יד ןיא
 זיוה ןיא ןטַאט םייב ךָאנ .טסייה דמש סנױזַא סָאװ ,טסואוועג טָאה רע

 ןגעוו סעלָאגעלַאב יד ןופ ןוא רעיײג-ספרָאד יד ןופ טרעהעגנָא ךיז רע טָאה

 קעװַא טייג ןוא לדנער סָאד סיוא טייב דיי ַא ןעוו ,דניז רעכעלקערש רעד

 ,םיא טזָאלרַאפ ןעמ ןעוו ,זייב זיא טָאג יוװ ,טסואוועג טָאה רע .טָאג ןייז ןופ

 קינירטּפָא ןרעוו ןדיי ןעוו ,רעכעלזָאנ ענייז ןופ סױרַא טייג ןרָאצמירג ַא יו

 -סיוא קינייו ךיז טָאה רע שטָאכ .רעטעג ערעדנַא טימ םיא ןטייברַאפ ןוא
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 טָאה ,טייקשידיי ןופ ןעוועג טייו ןוא ךעלתויתוא עניילק יד ןיא טנעקעג
 רע זַא רָאנ ,ןיילַא עקידניז יד זיולב טשינ טלָאצַאב טָאג זַא ,טסואוועג רע
 -סדניק ןוא רעדניק יד ןופ דניז יד רַאפ ןרעטלע יד ןיא םקונ ךיוא ךיז זיא
 סָאװ ,טרָאד ןעלמיה יד ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע .רוד ןטרעפ ןזיב רעדניק
 ,ּפָא ןכַאז עכעלקערש ךיז ןעוט ,סנעמיוק ענייז ןופ טרעכיוררַאפ ױזַא ןענעז
 ךעלטעב-ךעטש ףיוא ,ןעייטש עלָאמס טימ ןעלסעק ,טרעקַאלפ םונהיג רעד

 יד ףיוא ךעּפ ןסייה ייז ןסיג תוחור ןוא םידש ,סיוא עקידניז יד ןעמ טגייל
 רעד זיב טלעוװ קע ןייא ןופ ייז ןפרַאװ ןוא ןעגנוצ יד רַאפ ייז ןעגנעה ,ּפעק
 ,רעטייווצ

 -ץגּפָא םיא טָאה סייוש רעטלַאק ַא ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה ליורג ַא
 בייוו ןייז זַא ,ױזַא ,טכענ יד ןיא ןעיירש טגעלפ רע ןוא ארומ רַאפ ןסָאג
 ןוא ןציּפש יד ןיא טלקיוװעגנייא םיא ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,ַאטעבַאזילע

 ריא ןיא ייס ,שיליוּפ ריא ןיא ייס ןסעגרַאפ קערש ןיא שזַא ךיז טָאה ,ןטפַאה
 : שידיי ףיוא ןקעוו םיא ןעמונעג קערש רעשירענעדיי טימ ןוא ,טייקשיצירּפ

 אדומ בָאה'כ ,ןצרַאה ןופ טנַאה יד ּפָארַא םענ ,ןבעל-לדנעמ ,לדנעמ ---
 ןעמונעג ענייז ןיז יד ךיוא ןבָאה ,ןעוועג קינייװ סָאד ךָאנ זיא רעמָאט

 טקנוּפ ,עשיאיוג יד ערעייז רערעל יד .םיחלג ןוא םייוג טימ ןרבח ליפוצ ךיז
 ,טריפעג ןכריק יד ןיא ןָא זייוודניק ןופ ייז ןבָאה ,סעקטנַאנרעװאוג יד יו
 טליײצרעדנָא רעטומ רעקילייה רעד ןוא ןסוזעי ןופ רעדנואוו ,טנרעלעג ןעינק
 םיוברעדילפ ךיז טָאה רעירפ .טלצרָאװעגנייא ןדיי ףיוא תושעמ-קערש ןוא
 יז ,ייז וצ ןטסירק ןטלַאה טלָאװעג טָאה רע .טקוקעגמוא טשינ ףיורעד
 ,רעבָא .גנואיצרעד עטוג ןוא ןרעינַאמ"ןָאלַאס ,ךַארּפש ענייר א ןבָאה ןלָאז
 ךיז ןלָאז ייז ,ייז ןופ טגנַאלרַאפ טָאה רע ןוא ןרָאװעג רעטלע ןענעז ייז זַא

 ןיא םיא טימ ,רוּפיכ-םוי ןיא ,רָאי ןיא לָאמ ןייא ןוא ןענרעלסיוא שידק
 יז ןבָאה ךיוא .ןופרעד ןרעה טלָאװעג טשינ ייז ןבָאה ,ןייגטימ עגָאגַאניס
 "יא יד .טקיציירקעג ןסוזעי ןבָאה ןדיי יד זַא ,טגָאזעג ,ןדיי טַאהעג טנייפ
 יד לייו ,חסּפ ןיא הצמ ןסע וצ טַאהעג ארומ וליּפַא ןבָאה ענייז ךעלקינ
 ןדיי סָאװ ,טולב ןכעלטסירק םעד ןגעװו טלייצרעד ייז טָאה ןיטנַאנרעװאוג
 ןוא .ךיז ןדמש ןגעוו טדערעג טּפָא ןבָאה ןיז יד .תוצמ יד ןיא ןײרַא ןעוט
 ןצנַאגניא טרעטיצעג טָאה םיוברעדילפ

 -פיוא ךס ַא ןעק רעטָאפ ַא רַאפ ןיז ןופ שידק ַא זַא ,טסואוועג טָאה רע
 םישידק עשירעדניק ןיוש ןבָאה לָאמנייא טשינ זַא ,טלעוו רענעי ףיוא ןָאט
 ערעווש יד ןיא .םונהיג ןטספיט םעד ןופ רעטָאפ ןקידניז ַא טּפעלשעגסױרַא
 ןיא םיא ןלעװ ןיז יד זַא ןטסיירט לָאמנײיא טשינ ךיז רע טגעלפ טכענ

 ערעייז טימ רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא רענייז טיונ רעסיורג רעד

 ןעוועג ןענעז ןעגנונעפָאה ענייז זַא ,ןעזעג רע טָאה טציא .ןעװעטַאר םישידק
 ,רעייפ ןכעלקערש ןופ ןּפעלשסױרַא טשינ םיא ייז ןלעוװו רָאנ טשינ ,טסיזמוא

 טָאג ןשידיי ןופ טײקינירטּפָא רעייז טימ ךָאנ םיא ןלעװ ייז ,טרעקרַאפ רָאנ
 ןסיױטשניײרַא רעפיט ןוא רעפיט ץלַא
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 "נָאװ ענייז שטָאכ זַא ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד ,טסואוועג טָאה רע

 רעטוג רעיײז רעד ןופ רָאנ ,טנגוי ןופ טשינ סע זיא ,ץרַאװש ןענעז סעצ

 ,םיא ןריזירפ םייב טצונַאב ,רעריזַאר רעד ,זיוצנַארפ רעד סָאװ ,ברַאפ

 סשינ זיא שטנעמ ַא זַא ,טסואוועג רע טָאה ,ךָאנ טפַארק רעצנַאג ןייז ייב

 טייז רעטייוצ רעד ףיוא רעבירַא טייוו ןיוש טלַאה ןײלַא רע זַא ,קיבײא

 ןעמ .געוו ןכעלקערש ןוא ןטייוו םעד ןגעוו ןטכַארט ףרַאד ןעמ ןעוו ,ןרָאי

 ױזַא ,ךיז טעב ןעמ ױזַא יװ םערָאװ ,געוו ַא טרָאד ןטיירגרָאפ ךיז ףרַאד

 ןופ ענייז לָאשגָאװ יד זיא ,סיעכהל וצ ףיוא יװ ,ָאד ןוא .ןעמ טפָאלש

 ןגיואוועגרעביא טייוו ,ּפָארַא ןוא ּפָארַא רעקירעדינ ןעגנַאגעג ץלַא תוריבע

 ,תווצמ יד
 לָאשגָאװ-הווצמ רעד ףיוא ןעװעדָאלוצפורַא ידכ ,ןָאטעג ץלַא טָאה רע

 ,שידק ַא ןעגנודעגּפָא סנטײצַאב טָאה רע .םיבוט -םישעמ ערערעווש ץלַא

 יז ,עקיטכרָאפסטָאג ןוא עמורפ ,ןדיי ןינמ ןצנַאג ַא רָאנ ,שידק ןייא טשינ

 רע .טנױלַאב ןייש רעייז ייז טָאה רע סָאװרַאפ ,ןגָאז שידק םיא ךָאנ ןלָאז

 ענייז בוא .רעדניק עמערָא רַאפ סהרות-דומלת עיינ טיובעגסיוא ךיוא טָאה

 ןלָאז ,טנרעלעג טשינ טייקשידיי ןוא הרות ןייק רע טָאה רעדניק ענעגייא

 ,טָאג רַאפ הרות ןענרעל סעכָאלעמלַאב יד ןופ רעדניק עמערָא יד שטָאכ

 "עג ױזַא ןיוש זיא טלעװ רעד ףיוא זַא ,םיוברעדילפ ,טסואוועג טָאה רע

 ןָאט לָאז רעמערָא רעד זַא ,טלעטשעגקעװַא ױזַא סע טָאה ןיילַא טָאג ,טכַאמ

 ךיוא רָאנ ,ןקירבַאפ ןיא ,םירחסמ ןיא רָאנ טשינ זיא סָאד ןוא ,ןכייר ןרַאפ

 טשינ טייקשידיי ןייק ןָאק ןײלַא רע ןעוו .טייקשידיי ןיא ןוא תווצמ ןיא

 סָאד .טייקשידיי ןטיה ערעדנַא ןלָאז טלעג ןייז ךרוד זַא ,טוג זיא ,ןטלַאה

 טגרָאזעג רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןָאטעג סע טלָאװ ןײלַא רע יו ,ךיילג זיא

 יייז רַאפ ןָאטעג םיבוט-םישעמ ךס ַא ,טולַאב ןופ סעכָאלעמלַאב עמערָא יד רַאפ

 .ןבעגעג טשינ רעבעוו רעטולַאב יד רע טָאה ןקירבַאפ ענייז ןיא טעברַא ןייק

 "רעד טנָאקעג טשינ ךָאד טָאה רע ןוא ,תבש ןיא טעברַאעג רע טָאה ,סנטשרע

 ענעגיא גונעג .ןייז תבש ללחמ ןדיי ערעדנַא ןלָאז םיא ךרוד זַא ,ןזָאל

 טשינ .,דניז וצ ערעדנַא ןעגנערב טשינ ףרַאד ןעמ ןוא ,טוט'מ סָאװ ,תוריבע

 ,טלעװ רענעי ףיוא ןופרעד ךָאנ טדייל ןעמ ןוא ןופרעד סעּפע טָאה ןעמ

 ,תבש ףיוא ןבָאה זומ דיי ַא ,רע טסייוו ,םיסחוימ ןדיי יד ןענעז ,סנטייווצ

 ןבָאה רעמ רע זומ רעבירעד ,שיילפ רשכ ןפיוק ,טלעג-דומיל-רכש ןלָאצ ףיוא

 טשינ ןצכערק ,רעקרַאטש ייז ןענעז ךיוא .ןכַאז עלַא יד טשינ ןבָאה םייוג יד

 סָאד ּפָארַא ןעמענ ,ץרא-ךרד ןבָאה ןוא אנקמ טשינ ןענעז ,טשינ ןצפיז ןוא

 "בַאפ ןיא דיי ןייק רע טָאה עקַאט רַאפרעד .רעבעג-טיורב רעייז רַאפ לטיה

 ,טעברַא רעטכייל ייב ,ןרָאטנַאק יד ןיא זיולב .ןעמונעגניירַא טשינ קיר

 יד וצ .ןדיי ןטלַאהעג רע טָאה ,לּפעק שידיי ַא ,חומ ןבָאה ףרַאד ןעמ ואוו

 יד רַאפ טגרָאזעג רעבָא .ןקעמשניירַא טרָאטעג טשינ דיי ןייק טָאה ןענישַאמ

 ,הלב-תסנכה רַאפ טלעג ןבעגעג ייז טָאה רע .רע טָאה רעבעוו רעטולַאב עמערָא

 -עגנײרַא יז רע טָאה חסּפ ןדעי ףיוא .םילוח-רוקיב ,אשידק-הרבח רַאפ
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 ,טיורב קיטש ַא ןוא ןסע לּפעט ַא ןגירקעג טָאה רעבעװ רעדעי ואוו ,טכַאמעג ןכיק עקיליב רע טָאה ,טעברַאעג טשינ טָאה טולַאב ,רעגנוה ַא ןרָאװעג זיא רעמָאט .תוצמ ףיוא לעמ ןָאגַאװ ַא טקיש
 ,ןופרעד קידנעטש ןעמ טדער ,טשינ סע טעז'מ שטָאכ סָאװ ,לדרעווש ןדלָאג סבר םעד ןעז וצ ידכ ,רדח ןיא גָאט םעד ןעגנַאגעג טשינ ןענעז סהרות-דומלת ןוא םירדח יד ןופ ךעלגניי עלַא .החמש רעד וצ ןעמוקעג םענייז טַאלַאכ םענעסעלטַא םעד ףיוא לַאדעמ םעד טימ זיא ,תוכלמ םייב בושח רעד ,בר רעשזדָאל רעד .סעטערַאק טימ טלביושעג טָאה סע .ןעמוקעגּפָארַא עשרַאװ ןופ ךיוא ןוא טָאטש ןופ טייל עטסערג יד ןענעז תיבה-תכונח םוצ ,בייוו ןייז ןוא םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ ןופ ןעמענ יד טצירקעגסיוא ןעוועג ןענעז ,קינייועניא ןופ תויתוא עקידשדוק-ןושל ערענעלק טימ ןוא טלעוו רעד רַאפ קינייװנסיױא תויתוא ענעדלָאג עטסערג יד טימ .ןעיובסיוא טזָאל -ץג לָאטיּפש סָאד רע טָאה שירעדנעװשרַאפ ,טיירב רעייז ,ןגָאז םיליהת ייז ךָאנ ןלָאז ןדיי ןינמ ַא ןוא ןענערב טכיל ןלָאז םיתמ יד רַאפ ךיוא ,לכעלוש -לָאטיּפש ןיא ןינמ טימ ןענװַאד ,תיציצ ןגָארט ןענָאק ןלָאז ןדיי עקנַארק יד ןוא ,ןריט יד ייב ןייז ןלָאז תוזוזמ רָאנ ,רעדליב עקילייה ןוא םימלצ ןייק ןעגנעה טשינ ןלָאז סע ,רשכ ןייז לָאז ןסע סָאד ואוו ,לָאטיּפש שידיי ַא ןדיי עמערָא יד רַאפ לָאטיּפש ַא טיובעגסיוא טָאה רע ןוא .ןגעוורעב -ירַא ,סרעדניק יד ןוא ענעגייא ,תוריבע עלַא לָאז יז ,ּפַאלק ןקידלַאװג ַא טימ ןגײלפױרַא לָאשגָאװ רעד ףיוא ךיז לָאז יז זַא ,ױזַא ,ערעוש ַא ,ןָאט -פִא הוצמ עסיורג ַא טלָאװעג רע טָאה ,דמש סרעטכעט יד ךָאנ ,טציא
 רעפ יד טימ ייז ןבָאה דרעפ ףיוא ןטנַאיצילָאּפ ואוו ,לָאטיּפש םעיינ םורַא ךיז ןסיוטשעג ןוא טימ רעד ןיא סעטעק יד טזָאלעג ןבָאה רעבעוו רעטולַאב

 ענעשעמ יד ןיא רעשעלרעייפ סמיוברעדילפ .ןסיוטשעגקירוצ סנטניה עשיד
 ,טליּפשעג ןשרַאמ עכעליירפ ןבָאה ןעלטיה

 רעד ןיילַא סָאװ ,םעד ןגעק טשינרָאג ןעוועג ןיא ץלַא סָאד רעבָא
 -עייפ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז עטיווס ןייז טימ רָאטַאנרעבוג רעװָאקָארטעיּפ
 | .גנור

 -בַאפ םעד ןוא סעצנוה יד ןשיװצ ןעגנַאגעגנָא זיא המחלמ עסיורג ַא
 עטשרע סָאד טָאה סָאװ ,רָאטַאנרעבוג םעיינ םעד ןגעוו םיוברעדילפ טנַאקיר
 עשיטָאירטַאּפ ַא רע טָאה ךיוא .ןעײנַאב וצ לָאטיּפש ַא טַאהעג טָאה םיוברעד -ילַפ רעבָא .ןעוועג סע זיא רָאטַאנרעבוג רעיינ רעד יװ טקנוּפ ,עקילעדַא ןענָארַאב ןעוועג ןענעז ייז ,ןסנַאש רעמ טַאהעג ןבָאה סעצנוה יד .ךיז וצ ןגירקניירַא רעטשרע רעד םיא לָאז'ס רע ,שזדָאל ןכוזַאב טפרַאדעג לָאמ
 ןיא ןָאיליװַאּפ ןייא טָאה רע ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד ,ןָאטעג ךַאז
 ןטייווצ ַא ןוא דנַאלסור ןופ רַאצ םעד ףיוא ןײלַא ןבעגעג ןעמָאנ ַא לָאטיּפש ןייז
 ןוא ךרַאנָאמ ןופ ןטערטרָאּפ יד .ןירַאצ רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןָאיליװַאּפ
 ,םיכאלמ יו עקידנענייש ,ברַאפ עטסקיזָאר יד ןיא ,ענירעסייק ןייז ןופ
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 ןוא ץנערק-רעברָאל טימ טלגנירעגמורַא ,ןענָאיליװַאּפ יד טריצַאב ןבָאה

 ,לוטיט ןָארַאב ןדעי ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא סָאד .רענעפ
 ןָאט וצ סָאװ ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד ,טסואוועג טָאה רע ,ָא

 ירעבוג םעד ייז רע טָאה זָאנ רעד רעטנוא ןופ .ןיגוצמורַא סעצנוה יד ױזַא יו

 -רעדילפ ןופ ץַאלַאּפ ןיא טשרעהעג טָאה דיירפ ןוא .,ןעמונעגסױרַא רָאטַאנ
 .ןוחצנ ןוא החמש .,ןעמיוב

 עלַא ןיא .שודָאל ןופ ןדיי יד ןעמונעגמורַא טָאה דיירפ ַאזַא טקנוּפ
 ןדער טרעהעגפיוא טשינ ןעמ טָאה קרעמ עלַא ףיוא ,סהוקמ ,םישרדמ:יתב
 ,רָאטַאנרעבוג םעד ןוא לָאטיּפש סמיוברעדילפ ןגעוו

 טרעטשעצ ןדיי ייב החמש יד ןלוש ןוא םישרדמ-יתב ךס ַא ןיא זיא תבש
 זיא סָאװ ,טעברַא-טכַאנ רערעוװש רעד ךָאנ ,טכַאנייב קיטשרענָאד .ןרָאװעג
 ךיז ייב ןסעזעג היבוט זיא ,געט ערעדנַא עלַא ןופ טכענ יד ןיא יו רעגנעל

 ןעמַאוװצ ןוא ,לּפמעל טכַאנ טײרדעגנײרַא ןיילק ַא ייב ,בוטש-רעלעק ןיא

 -ירבַאפ םעד ןגעק עיצַאמַאלקָארּפ ַא ,טסַאפרַאפ עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןענסינ טימ
 ףײלַא רעסייק ןגעק ןוא ,רָאטַאנרעבוג םעד טסַאג ןייז ,םיוברעדילפ טנַאק
 רעלעק ןיא ןשטנעמ ייווצ יד ןבָאה ,עקידקזוח ןוא עקיסייב ,דייר עפרַאש טימ
 טשטייטעגסיוא ןוא ,עקידנשרעה ןוא עקיטכעמ ,עכייר יד ןגעק טדערעג
 ,ןייב םעד טימ ךיז ןעיירפ וצ טשינ עכעלקילגמוא ןוא עמערָא יד רַאפ
 טָאה עלייק ,טנוה ַא וצ טפרַאװ ןעמ יװ ,וצ ייז ןפרַאװ םיאנוש ערעייז סָאװ
 זַא ,טפַאנ םעד סיוא ריא טנערב ןעמ זַא ,ןגירשעג ,ףָאלש ןיא טקעוועג ךיז
 ןבָאה ןשטנעמ ייוצ יד רָאנ ,ןסיגּפָא רעסַאװ טימ םיעגושמ יד טעװ יז
 ןקיטרַאפ ןכיילג ַא יז ןבָאה גָאטרַאפ ,טכיררַאפ ןוא טקעמעג ,ןבירשעג רעטייוו
 ,טלקיצעגסיוא ןוא ןבירשעגסיוא ןייר ,טַאהעג ריּפַאּפ ןגיוב ןסיורג

 עטהביתכעג ענייש טימ גָאט ןצנַאג ַא ךיז ייב ןבירשעגרעביא םיא טָאה ןסינ
 קיטיירפ .םירוחב-הבישי ענייז ןפלָאהעג ןבָאה םיא ,טקורדעג יװ ,תויתוא
 -הבישי יד ךיז ןבָאה ,ץחרמ ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי עלַא ןעוו ,ןדניצ-טכיל רַאפ
 םייב ןָא-ןביוא ןוא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד ןיא ןגירקעגניירַא םירוחב
 "הלעי ,סנוצר-יהי עלַא ןשיװצ ,טנַאװ-חרזמ רעד ףיוא שדוק-ןורא עמַאס
 ,ײױזַא ,טּפעלקענוצ ּפַאּפ טימ ןריּפַאּפ יד ,ןשטנעב שדוח-שאר ןוא סאביו
 -ּפָארַא ייז ןענָאק טשינ ןיוש ייז ןלָאז ,ןּפַאכ ךיז ןלעוװ םישמש יד ןעוו זַא

 .תבש רעביא ןסייר
 -רעוו עשידיי יד ןענעייל ןעמונעג ןבָאה םישרדמ:-יתב יד ןיא ןדיי יד זַא

 סָאד .ןלַאפַאב קערש סיורג ַא ייז זיא ,רודיס ןיא יו עטהביתכעג ,רעט
 עשיסרוקיּפַא רעייז טָאה ןעזעגסיוא "ארוק-לוק,/ א יװ טָאה סָאװ ,ריּפַאּפ
 יד טשינ טיג סָאװ ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ ןגעוו דייר -- ןבירשעג דייר
 יד ןופ סייווש ןופ ןענָאילימ טכַאמ סָאװ ,קירבַאפ ןייז ןיא טעברַא ןייק ןדיי
 דעייז סיוא טגיוז רע סָאװ ,יד רַאפ רעלעטיּפש רע טיוב ךָאנרעד ןוא עמערָא
 ,טייל ענייז ןוא רָאטַאנרעבוג ןגעק ןעוועג ןענעז רעטרעוו ערעגרע ךָאנ .טולב
 תוכלמ ןגעק דיר יד ןעװעג ןענעז ,קָארשעגּפָא רָאג טָאה סָאװ רעבָא
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 "רעד ןעמָאנ ןייז סָאװ ,דנַאל ןופ רעשרעה םעד ,רעסייק םעד ןגעק ,ןײלַא

 ,סהעושתיןתונה יד ייב ןיולב ןלוש יד ןיא ןעמ טנָאמ

 רעבָא ןסײרּפָארַא ךעלריּפַאּפ עכעלקערש יד טלָאװעג ךיילג ןבָאה ןדיי

 ,בר םעד ןגערפ טקישעג ןעמ טָאה .,ןָאט טנָאקעג טשינ סע ןעמ טָאה תבש םוא

 זושפנ-תנכס ןענעז ךעלריּפַאּפ יד זַא ,ןענופעגסיוא ךיילג טָאה בר רעד
 ,ןצַארקּפָארַא ייז ןלָאז ייז ,םייוג ךָאנ ןקיש ןסייהעג ןוא

 .רענעביוהעג ןוא רערעכיז טליפעג ךיז ןדיי ןבָאה םעדכָאנ

 בר רעד סָאװ ,סָאד ייס ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ ןופ לָאטיּפש סָאד ייס

 רעד סָאװ ,סָאד ץלַא ןופ רעמ ןוא ,לַאדעמ םענעדלָאג ןיא ןעגנַאגעג זיא

 םוצ רָאנ ,סעצנוה יד וצ טשינ רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא רָאטַאנרעבוג

 -עג ןבָאה ןדיי .ןוחטב ןוא גנונעפָאה טימ טליפעגנָא טָאה ,םיוברעדילפ דיי

 ,לארשי רַאפ תומחנו תועושי ןיא טביולג

 .רעטצנעפ עטיירב עלַא ןטכיולעג לעה ןבָאה ץַאלַאּפ סמיוברעדילפ ןיא
 ,רָאפנײרַא ןטיירב ןרַאפ ןענַאטשעג ןענעז ןטערַאק ליפ

 ,רָאטַאנרעבוג םעיינ ןרַאפ לַאב רעד ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא סע

 טָאה םיוברעדילפ סָאװ ,ץלַא יו .טיירב ,סיורג ןעוועג זיא לַאב רעד

 ,עטסקַאמשעג יד ןזייּפש יד ,עטסרעייט יד ןעוועג ןענעז ןענייוו יד ,טכַאמעג

 זיא לַאב ןפיוא טסעג ענעביוהעג עלַא ןשיװצ .עטסטנַאגעלע יד טסעג יד

 ,קירבַאפ סמיוברעדילפ ןופ רעטערטרַאפ רעיינ רעד ןדַאלעגנייא ןעוועג ךיוא

 ,יזנכשַא בוקַאי

 טָאה ,ץַאל ןיא זיור ַא טימ ,שעוו רעסייוו-יינש ןיא ןוא קנַארפ ַא ןיא

 "רעדילפ עלַא .יזנכשַא רעגנוי רעד ,טנַאגעלע ןוא ןייש רעייז ןעזעגסיוא רע

 .טכַאמעג ןטנעמילּפמָאק ןוא טצנַאטעג םיא טימ ןבָאה רעטכעט סמיוב

 סָאװ .טגָאעג םיא ייז ןבָאה -- ,טשינ דיי ןייק רָאג טנעז ריא --

 ןייז וצ ךיז טעילוטעג ןוא ,ןעוועג טנעמילּפמָאק רעטסערג רעד ייז ייב זיא

 ,ץנַאט ןיא רעּפרעק ןזעיצַארג

 -נַאלג יד רעביא טכייל ןגָארטעג ךיז רע טָאה ,םיוברעדילפ יו טקנוּפ

 םיוברעדילפ ,ןיינ .טלעװ רעד ףיוא טכייל ןוא רעכיז ןטָארטעג ,ןליד עקיצ

 ,ץַאלַאּפ ןייז ןיא םיא טימ ןעמעש טפרַאדעג טשינ ךיז טָאה

 םעד ןופ ןדירפוצ ןעוװעג זיא ,רעללימ ןָאפ ,רָאטַאנרעבוג רעיינ רעד

 יײס ,ןעמַאד ענייש עטנַאגעלע יד ןופ ייס ,ןענייו ערעייט יד ןופ ייס ,לַאב

 םייב גָאטרַאפ ןענואװעגּפָא טָאה רע סָאװ ,לבור טנזיוט עכעלטע יד ןופ

 ,ןטרָאק ןיא םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ

 ןוא ךרוד ,עטמאַאב עשיסור עכיוה יד ,םיוברעדילפ ,טנעקעג טָאה רע

 קידנעטש טָאה רע ןוא ,ןעזעג ןגיוא עצראווש ענעפָא ענייז טימ ייז ךרוד

 ןטרָאק ןיא עמוס עשיטייל ַא םיא ייב ןעניװעגוצּפָא געוו ַא ןבעגעג ייז

 רָאטַאנרעבוג םעיינ םעד ךיוא ןוא .ןעמונעג ןצנַאגניא ייז רע טָאה טימרעד

 -רעטנוא הנתמ-ןטרָאק ענייש יד ,ןקרעמ וצ טשינ ,קיצנוק רעייז רע טָאה

 טָאה ,רעטמערַאװעצ ןוא רעטרעטייהעגפיוא ןַא ,רָאטַאנרעבוג רעד .טקורעג
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 רעינ רעד ןגעוו ןעמיוברעדילפ רַאפ טיורטרַאפ ךיז ליטש רעייז רַאפרעד

 םורַא ןריפוצכרוד גרוברעטעּפ ןיא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ סָאװ ,עיניליןַאב

 ,דוס ַא ךָאנ סע זיא לייוורעד סָאװ ןוא שזדָאל

 .ןגיל טפרַאדעג טשינ ליומ ןיא רעגניפ ןייק ןעמיוברעדילפ טָאה ןעמ

 ןָאק סָאד זַא ,טסואװעג ,ןיימ סרָאטַאנרעבוג םעד ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 ןטכייל ַא טימ .ןײלַא ךיז רַאפ ייס ,רָאטַאנרעבוג ןרַאפ ייס ןסיב רעטעפ ַא ןייז

 רעבייוו ,ןייוו ןופ םיא ,רעטערטרַאפ םעיינ ןייז וצ טזָאלעג ךיז רע טָאה טירט

 ,תודוס דוסב ,טייהרעליטש ,ןבעגעג לעּפַאב ַא םיא ןוא ןגױצעגּפָא גנַאזעג ןוא

 עיניל'ןַאב עיינ יד עכלעוו ךרוד ,טָאטש םורַא רעצעלּפ עלַא ןפיוקוצפיוא

 .ןרעוו ןגיוצעג טעוװו

 -- .טקַאט ןוא לכש טימ ןריפכרוד ךַאז יד טעוו ריא זַא ,ףָאה ךיא --

 .קַארפ ןייז ןופ עילַאט רעד ייב םיא קידנעמענמורַא ,טגָאזעג םיוברעדילפ טָאה

 ,טרעפטנעעג יזנכשַא טָאה -- ,טעברַא רעד וצ ךיז ךיא םענ ןגרָאמ ---

 טמיורעגנייא םיוברעדילפ טָאה -- ,ןייג טשינ בר םוצ ןלעװ רימ ---

 .ןעמַאד ערעייא וצ ןייגקירוצ ריא טנָאק טציא ןוא --- .שידיי ןיא

 זענָאלָאּפ םעיינ ַא טליּפשעגפיוא טָאה רעטסעקרָא רעד

 ריפ ל?טיּפַאק

 טליפעג יזנכשַא סקַאמ ריאמ החמש טָאה ,ןײלַא סעצנוה יד יװ רעמ

 סעצנוה יד טריפעגרעטנוא סואימ ױזַא טָאה םיוברעדילפ סָאװ ,ןפָארטעג ךיז

 .ךיז רַאפ רָאטַאנרעבוג םעד טּפַאכעגניײירַא ןוא

 רע טָאה -- .סעצעיוג יד ,ןעיַאטלוה ןיא רָאנ יז ןגיל ּפעק יד זַא --

 "עג ןבָאה וצ ןעניז ןיא טָאטשנָא סָאװ ,ןענָארַאב יד ףיוא זייב טמורבעג

 ןגיױש סָאװ ,ןעגנודניברַאפ עסיורג ןּפינקנָא רַאפ ןגרָאז טָאטשנָא ,טפעש

 ןסכעפ ,דגַאי ,רעבייו ןטײקשירַאנ ןעניז ןיא רָאג ייז ןבָאה ,קסע םוצ

 ,םיתוטש עשיאיוג ערעדנַא ןוא

 רעייז ןיא טזייוו ַא ןענָארַאב יד רעטעּפש ךיוא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד ,ָאי

 עטּפָאטשעגסױא ערעייז עלַא טרעדנואווַאב קרַאטש ןוא טַאטשעגּפָא ץַאלַאּפ

 ןופ ןצונ ןייק רעבָא .ןלַאשזניק ןוא ןדרעוװש עלַא ,ןעלמַאז יז סָאװ ,תויח

 טָאה ענעטעמס יד .ןעמוקעגסױרַא טשינ זיא קירבַאפ רעד רַאפ םעלַא םעד

 שטָאכ .טיזיוו ןטשרע םעד טצונעגסיוא טָאה רע .םיוברעדילפ ןעמונעגּפָארַא

 למיה ןופ טשינ זַא ,טסואוועג שזדָאל טָאה ,דוסב ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא סע

 ןיא עיניל"ןַאב רעד ןגעו תואיבנ יד ןלַאפעגּפָארַא ןעמיוברעדילפ ןענעז

 ןענעז שזדָאל ןיא .טסואוועג טשינ םעד ןגעוו טָאה רענייק סָאװ ,שזדָאל

 סע טָאה רָאטַאנרעבוג רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ .ָאטשינ תודוס ןייק

 סעבָאב יד אמתסמ ןוא טכַארבעג ץַאלַאּפ סמיוברעדילפ ןיא גרוברעטעּפ ןופ

 ,םיוברעדילפ טָאה טיזיוו ןטשרע םעד טצונעגסיוא ,טגיילרעד טשינ השורי
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 רע טָאה רעצעלּפ יד ןגעו רעטרעװ עכעלטע סרָאטַאנרעבוג םעד ךרוד
 ,טשינרָאג רַאפ ,קיליב רעצעלּפ יד טפיוקעג טָאה רע .ןגעמרַאפ ַא טכַאמעג
 טרָאד ידכ ,רעטלעג עסיורג רַאפ טפיוקעגּפָא גנוריגער יד ייז טָאה טציא ןוא
 -ץגּפָא טשינ ןענעז סָאװ ,םורַא רעצעלּפ יד וליפַא ,עיניל יד ןריפוצכרוד
 ןיא קיטלַאװעג ןגיטשעג ךיוא ןענעז ,גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טפיוק
 טָאה שזדָאל ץנַאג .ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,ןַאב רעד בילוצ טרעוו
 ןבָאה ,דרע יד טפיוקרַאפ קיליב ןבָאה סָאװ ,םירעיופ יד .ןופרעד טדערעג
 יד ןבָאה סעפַאק ןוא ךעלדנַארָאטסער יד ןיא .סעכ טימ סעצנָאװ יד ןסערפעג
 ,דלָאג עטעפ סָאד ,ןטסנידרַאפ סמיוברעדילפ טצַאשעג םירחוס ןוא סרעלקעמ
 | ,קסע םייב טקעלעגּפָא טָאה רע סָאװ

 טדערעג ןדיי ןבָאה -- ,טלָאצעגּפָא טוג םיא טָאה סנייז לָאטיּפש סָאד ---
 ,האנק טימ

 -עג טײלעמערָא ןבָאה -- ,טלעװ ענעי ןוא טלעוו יד טָאה ריבג ַא --
 ,טצפיז

 -רעגנוי שידיסח ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,רעירפ יו ,טָאה יזנכשַא סקַאמ
 .הרוחס ךעלקיטש ,ןשיט עלַא ףיוא טפיטשיילב ןטימ טנכערעג ,לקישטנַאמ
 -רעדילפ טנַאקירבַאפ רעד טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,רעטלעג יד ,רעכעטשיט
 -ּפָארַא קסע םייב טָאה רעדורב רענעגייא ןייז סָאװ ,רעטנעצָארּפ יד ,םיוב
 רעטלָאגעג רעד ןופ לציּפש סָאד טּפוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעגנולשעג
 סָאװ ,סָאד טקנערקעג םיא טָאה טלעג ןופ ךָאנ רעמ .סורדרַאפ רַאפ דרָאב
 סקַאמ .עכעלקילג יד ןגעװו ןדער טרעהעגפיוא טשינ ןעמ טָאה שזדָאל ןיא
 -יּפש יד ןיא טרעבגעעג םיא טָאה סע ,ןרעה טנָאקעג טשינ סע טָאה יזנכשַא
 - רעוא עקיצ

 טימ ןעמורב טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה -- ,סעיַאטלוה עכלעזַא --
 ..םעק עטסוּפ עכלעזַא -- .ןענָארַאב יד ףיוא סעכ

 ,ןייז לחומ טנָאקעג טשינ ייז סע טָאה רע
 קרַאטש םיא זיא ,רעטערטרַאפ-לַארענעג רעד ןעוועג רָאנ זיא רע שטָאכ

 םעלַא ףיוא רע טָאה ,קירבַאפ רעד ןיא ךיז טוט סָאװ ,ץלַא ןעגנַאגעגנָא
 ,ךיז טוט טרָאד סָאװ ,ץלַא ןופ טסואוועג ןוא ךיז טשימעג ,גיוא ןטלַאהעג

 עג ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד ,לָאמ עלַא יװ ,רע טָאה ןביוהעגנָא
 "עג יד ןעמונעגרעביא טָאה רע יװ ,רָאי ןטשרע ןיא ןיוש ,ךעלצונ טכַאמ
 עכעלטע הרוחס טפיוקרַאפ רע טָאה ,רעטָאפ ןייז ךָאנ גנוטערטרַאפ-לַארענ
 טקישעגרעדנַאנופ טָאה רע .רעירפ ןפיוקרַאפ טגעלפ ןעמ יװ ,ליפיוזַא לָאמ
 ךיז ןעזעג ,ווירב ןבירשעג טָאה רע ,דנַאלסור ןקע עלַא רעביא ןרָאשזַאיָאװ
 ,קשח ןבעגעגרעטנוא ,ןָאטעג ,ןפָאלעג ,טדערעג ,ןרענָאיסימָאק ,םירחוס טימ
 -סור ןייק טזָאלעגסױרַא ךיז ןיילַא רָאג רע טָאה ךעלדנע ןוא .ןדנוצעגנָא
 ,קרַאמ םעד ןּפַאטוצנָא ידכ ,דנַאל

 ,שטנעמ רענעטלַאהעגניא ןַא עבטב ,ץיזַאב ןיא שיסור קינייװ סימ
 טנָאקעג ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,רעקנירט ןייק טשינ ,רעסערפ ןייק טשינ
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 "ור ענעזָאלעצ ןוא עקיטומטוג ,ענעסקאוועצ ,עסיורג יד וצ ךיז ןגירקניירַא

 דמעה סָאד סיוא ייז ןעוט עקנַאילוה ַא ןוא לזעלג ַא ייב סָאװ ,םירחוס עשיס

 ױזַא יװ ,טסואועג קידנעטש ןיוש טָאה רע .טלעג טימ ןפרַאו ,בייל ןופ

 טָאה רע .רעטכינ ןביילב וצ ןיילַא ןוא רעמ סָאװ .ןעקנירטסיוא ןצעמע ןזָאל וצ

 ןָאטּפָא סעּפַאצַאק יד ןוָאל לָאז רע זַא ,טיירדעגסיוא ױזַא קידנעטש ןיוש

 יד ןופ ןעײרדסױהַא סנטייצַאב ךיז לָאז ןילַא רע ןוא ןטיײקשירַאנ ײלרעלַא

 ןכָאנ טריפעג םיא ןבָאה ייז עכלעוו וצ ,סנירענייגיצ ןוא רעזייה עכעליירפ

 ,טפעשעג יינ ַא ןסיגַאב

 ןופ ךיז טסואימעג ,ןפנארב ןופ חיר םעד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה רע

 ,גנוטכַארַאפ ןוא לקע טימ .טײקנסַאלעגסױא ןוא סעקנַאילוה עקידניז יד

 טימ טָאה רע .ןעיַאטלוה ןוא ןרוכיש סָאװ ,םייוג יד ףיוא טקוקעג רע טָאה

 יז יװ ןעקַארק ןעמ ףרַאד ,ןעָארק וצ טמוק ןעמ ןעוו לייוו ,ןטלַאהעגטימ ייז

 ןוא רעטכינ ןביילב לָאז רע ,טרידװענַאמ קיצנוק יױזַא ןיוש טָאה רע רעבָא

 ןתורכיש עלַא זַא ,טסואוועג רע טָאה ,תילכת-לעב רעתמא ןַא יו .רָאלק

 .טרעװ טשינ קַאבַאט קעמש ןייק ןענעז סָאװ ,ןכַאז ןענעז טײקנזָאלעצ ןוא

 זיא רקיע רעד ןוא ,ּפמעט ןוא טשירַאנרַאפ ןופרעד רָאנ טרעוו שטנעמ רעד

 רעד שטנעמ םייב זיא רקיע רעד .טייקרָאלק סָאד ,לכש רעד שטנעמ ַא ייב

 ןטלַאהעג םיא טסעפ ,ןטלַאהעג ּפָאק םעד טָאה רע .קנַאדעג םעד ןטלַאה ,ּפָאק

 ,הלועּפ ַא טַאהעג דימת טָאה סע ןוא ,רָאלק ןעוועג קידנעטש ,ןעלסקַא יד ףיוא

 ןופ רעטערטרַאפילַארענעג רעד ןרָאװעג זיא רע יו ,רָאי ןטשרע ןיא ןיוש

 רציא ךיז טפור סָאװ ,ריאמ החמש רעו ,ןזיוועג רע טָאה ,קירבַאפ סעצנוה

 רע סָאװ ,ךַאז ַא ןופ ןכַאמ ןָאק רע סָאװ ןוא סנױזַא זיא ,יזנכשַא סקַאמ

 ןײרַא טנעה יד ןיא ךיז וצ טמענ

 "ַאב עטוג ,טעברַא ןייז רַאפ טנױלַאב ןייש רעייז םיא טָאה קירבַאפ יד

 רעקיטכיוו רעבָא ,טלייטעגסיוא םיא עימערּפ ַא ךיוא ,ןבעגעג םיא ןעגנוגניד

 רענעגייא ןַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,יזנכשַא סקַאמ רַאפ ןעוועג זיא ןופרעד

 בשימ םיא טימ ןעמונעג ךיז ןבָאה סעצנוה יד ןוא קירבַאפ רעד ןיא שטנעמ

 .ןעוט ייז סָאװ ,ץלַא ןיא ןייז

 קילבנגיוא ןטשרע םעד ףיוא ןעעז סָאװ ,ןגיוא עטַאװעטולּפ יד טימ

 "כרוד ןוא ףֵרַאש ייז ןקוק ןתמא רעד ןיא רָאנ ,קידלושמוא ןוא ךייוו סיוא

 ןיירַא קירבַאפ ןיא סיפ יד קידנלעטשניײרַא ,ךיילג רע טָאה ,ךעלגנירד

 ןכערב ןלוטש סָאװ ,טכערבלַא רָאטקעריד-טּפיוה רעקיד רעד זַא ,ןעזרעד

 ךיוא ױזַא טריפ רע ןוא ןפָאלשרַאפ ןוא ליופ זיא ,אשמ ןייז רעטנוא ךיז

 רָאטקעריד רעקיד רעד זַא ,ןעזעגנייא רע טָאה רעטייוו סָאװ .קירבַאפ יד

 טלעטשעגנָא ,שינַאכעמ ,ןיײלַא טייג יז ,טשינ ןצנַאגניא קירבַאפ יד רָאג טריפ

 םעד רַאפ ,רעירפ יו טקנוּפ .טײרדעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,רעגייז רעטוג ַא יו

 טכערבלַא רָאטקעריד רעד טָאה ,עגנוי יד רַאפ טציא ךיוא ױזַא ,עצנוה ןטלַא

 "נייא םיוק ,טדערעג םיא וצ ןבָאה ייז ןעוו ,ענורטס ַא יו ךיז ןגיוצעגסיוא
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 יףָאט עטיירב קרַאטש יד ןיא סיפ עטַאװעצָאלק עקיד ענייז ףיוא ןענַאטשעג
 :טמורבעג .טלקָאשעגכָאנ ץלַא ףיוא ןוא ,ןזיוה עקיב

 ! ןָארַאב רעה ,לָאװדַאי --
 .ןײרַא קירבַאפ רעד ןיא סופ ַא טלעטשעגניײרַא טָאה יזנכשַא סקַאמ ןוא

 וצ ןעוו ,ןרָאּפש וצ ױזַא יו ,הצע ןַא ןבעגעג ןענָארַאב עגנוי יד טָאה רע
 ,ןָאזעס םוצ ןטיירגוצוצ תורוחס ערעסָאװ ,ןלעטשוצּפָא ךיז ןעוו ןוא ןטעברַא
 יד ןוא ,טֹרָא ןפיוא ,עקיטכיר ןזיװעגסױרַא קידנעטש ךיז ןבָאה תוצע יד
 ןָאטעג טשינ ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא יװ ןטלַאה ןעמונעג םיא ןבָאה סעצנוה
 .ןרעייז דיי םעד ייב ךיז קידנגערפנָא טשינ ,ךַאז םוש ןייק

 ןבָאה -- ? יזנכשַא ,טרידוטש סעלַא סַאד יז ןעבַאה ךילטנעגייא ָאוו --
 ,שודיח טימ טגערפעג םיא ייז

 -ָארעװ עיַאבַא ןערָאסעּפַארּפ ןעד ייב ,דומלַאט ימעדַאקַא רעד ןיא --
 טרעהעג סע טָאה רע יו ,תולדג טימ טגָאזעג יזנכשַא סקַאמ טָאה -- ,עוו
 סָאװ ,ןדמל ןקיטייצרַאפ ןסיורג ַא ןגעו שרדמה:תיב ןיא ןלייצרעד לָאמַא
 .רעטסינימ ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ןעמ ןעוו טרעפטנעעג ױזַא טָאה

 ןסירדרַאפ ןביוהעגנָא קסע רעד טָאה טכערבלַא רָאטקעריד ןקיד םעד
 -ַאב רעצנַאג ַא טרעוו ,ליפוצ םיא ךיז טיירד דיי רעד יו ,ןעזעג טָאה רע
 רַאפ רעּפרעק ןקיד ןוא ןסיורג ןצנַאג ןפיוא טציוושעג טָאה רע ןוא ,סָאבעל
 ןטּפעשעג ענייז ןיא ןײרַא םיא ךיז טשימ ןיױשרַאּפ רעד סָאװ ,גנוגערפיוא
 טָאה ךיז ןלעטשנגעק רעבָא .סעצנוה יד ייב הכרעמ עזייב ַא םיא טכַאמ ןוא
 ,םיטַאבעלַאב ענייז קינעטרעטנוא ןעוועג רע זיא ליפוצ .טגַאװעג טשינ רע
 קירעפעלש ןעוועג רע זיא רעמ ךָאנ .ןליוו רעייז ןגעק ןגָאז סעּפע לָאז רע
 רעניד רעד סָאװ ,סנירעבעוו יד טימ טסיירטעג ךיז טָאה רע ןוא .ליופ ןוא
 ןעמיור םיא לָאז יז ,עיינ ַא טלעטשעגנוצ ןכָאװ רָאּפ עלַא םיא טָאה רָאיכלעמ

 -עג ץלַא יזנכשַא סקַאמ זיא רעטייוו סָאװ .קירבַאפ רעד ייב גנוניואוו יד
 ןוא ןבעל ןגָארטעגנײרַא טָאה רע .קירבַאפ רעד ןיא סָאבעלַאב רעמ ןרָאװ

 טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טָאה רע .טנעוו:קירבַאפ ערעווש יד ןיא טייקיאורמוא
 רע טָאה ױזַא טקנוּפ .קיטיונ רַאפ ןענַאטשרַאפ טָאה רע סָאװ ,טלָאװעג
 ,טפרַאדעג ןבָאה ייז רָאנ לפיוו ,סעצנוה יד רַאפ טלעג טלעטשעגוצ קידנעטש
 ןגירק ןגעוו ןטכַארט ןעמונעג טָאה טכערבלַא רָאטקעריד רעד ךָאנ רעדייא
 ןעמוס עטיירג טפעשעג ןייז ןופ טכַארבעג ןיוש יזנכשַא סקַאמ טָאה ,טלעג
 ןיא זיא תובישח ןייז .טכיורבעג טָאה ןענָארַאב יד ןופ רענייא רָאנ ןעוו
 םיא טָאה ןיילַא טכערבלַא רָאטקעריד רעד .גָאט ןדעי טימ ןסקאוועג קירבַאּפ
 ןייז ףיוא ןבָאה םיא טלָאװעג ,ןרַאגיצ טימ ןעוועג דבכמ קידהפינח ןיוש
 ,ןענָארַאב יד ייב הבוט ַא סעּפע טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,עלַא ןענעז ךיוא .,טייז
 ,ייז רַאפ טרָאװ טוג ַא ןדער לָאז רע ,ןיזנכשַא וצ רעירפ ןעמוקעג

 יד טימ עטכישעג רעד ןוא ןעמיוברעדילפ ייב לַאב םעד טניז רעבָא
 רָאנ ,יזנכשֲא סקַאמ ,םיא ןיא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא שזדָאל טָאה ,רעצעלּפ
 ,רעטערטרַאפ-לַארענעג םעיינ ןייז ןגעוו ךיוא ,ןעמיוברעדילפ ןגעוו טדערעג
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 טָאה םוטעמוא יו רעמ .קיצנוק ױזַא טפיוקעגסיוא רעצעלּפ יד טָאה סָאװ
 ,ענייז רעגיווש יד .בוטש רענעגייא ןייז ןיא טדערעג רעדורב ןייז ןגעוו ןעמ
 ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ,ןעמוקעג רעטכָאט רעד וצ טפָא זיא סָאװ
 ענייז עלַא ןגעוו ,לַאב ןפיוא ץנַאגעלע ןייז ןגעוו ,ןעמנוב בקעי ןגעוו
 ,יז טָאה ןרעה טלָאװעג טשינ סע טָאה ,סקַאמ ,רע לייוו ,אקוד .,ןגלָאפרעד
 סעיזַאטנַאפ ײלרעלַא טגיילעגוצ ,םעד ןגעוו טדערעג ,ענעדיי עקיטרַאסיורג יד

 | ,תואמזוג ןוא
 ריא רַאפ טלייצרעד יז טָאה -- ,עלהניד ,ןעז טגעמעג םיא טסלָאװ ---

 רעװָאקָארטעיּפ רעד ךרוד טרָאפ רע זַא ,סיוא רע טעז ץנירּפ ַא יו -- ,רעטכָאט

 !ןטכיר טנַאקעג ךיז טלָאװ רעוו .סַאג

 ןענורעג זיא ןיזנכשַא סקַאמ .טצפיזעג ןוא טרעהעגסיוא טָאה עלהניד
 וצ .רעגיווש רעד ףיוא טרעזייבעג טשינ ךיז טָאה רע .טולב סָאד ןרָאװעג
 סעקלכעטש טימ יו םיא ןבָאה דייר עריא רעבָא ?ןבעגסיוא ךיז סָאװ
 ,בוטש ןופ סױרַא ךָאנ טָאּפמָאק ןרַאפ זיא רע .ןכָאטשעג טיוה יד

 ,רעטערטרַאפ-לַארענעג רעד זיולב ןעװעג לייוורעד ךָאנ זיא רע שטָאכ

 יָצג ביל טָאה רע .םענעגייא ןייז יו לַאפכרוד סעצנוה יד טליפעג רע טָאה
 ןטימ ,וצ ךיז טריר רע רעכלעוו וצ ,ךַאז רעדעי ןיא ךיז ןפרַאװנײרַא טָאה
 -ןײרַא ױזַא ךיז רע טָאה קירבַאפ סעצנוה ןיא ךיוא ןוא ,ןבעל ןֹוא בייל ןצנַאג
 ןבעגעג טשינ םיא טָאה רעצעלּפ סמיוברעדילפ טימ השעמ יד .ןפרָאװעג
 סע טלָאװ .ןעקנירט ןיא ןוא ןסע ןיא םעט ןייק ,טכענ יד ןיא החונמ ןייק
 טשינ טנעה יד ןופ ךַאז ַאזַא ןיוש רע טלָאװ ,טנעה ענייז ןיא ןגעלעג ןעוועג
 ,רצוא ַאזַא טזָאלעגוצ טשינ םיוברעדילפ םעד ןיוש טלָאװ רע ,טזָאלעגסױרַא
 ןיא רע טָאה ,קירבַאפ רעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,תוצע ענייז עלַא ייב רעבָא
 וצ ןעוועג ךָאנ רע זיא ץרוק וצ .ןָאט טנָאקעג טשינרָאג ןכַאז עכלעזַא
 וצ ןזָאלרעביא טזומעג ןעמ טָאה סָאד .רָאטַאנרעבוג ַא יו ןשטנעמ עכלעזַא
 טנָאקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה ייז ףיוא ןוא ,עצנוה ןענָארַאב יד וצ ,ןיילַא יז
 עטסוּפ ןיא ,ןטײקשירַאנ ןיא ןגעלעג ןענעז ּפעק עשיאיוג ערעייז .,ןזָאלרַאפ
 ןיא ןעמיוברעדילפ ייז ןבָאה טייקטסוּפ ןוא טייקשירַאנ רעייז בילוצ .,ןכַאז
 ןבעגעגקעװַא רצוא םענענופעג ַא ןײרַא טנעה יד

 ,יזנכשַא סקַאמ ,ןעגנונעכערסיוא ענייז טַאהעג ךיז רע טָאה ,סנקירעביא
 ןזיװעגנָא ,סעצנוה יד רַאפ ןגיובעג ךיז ףיט רעייז ךָאנ טָאה רע שטָאכ
 ,גָאט ַאזַא ןעמוק טעוו סע זַא ,ןעזעג רע טָאה ,דסח רעייז ףיוא זיולב ןעוועג
 ןלעװ ערעדנַא ןוא טעניבַאק-קירבַאפ ןסיורג ןיא ןציז טעװ ןײלַא רע ןעוו
 ,טייקשירעגנערבסיוא רעייז ,ןבעל רעייז ןעזעג טָאה רע .ןגיוב ךיז םיא רַאפ
 "רעד ךס ַא ןעמ ןָאק טעברַא ןוא סיילפ טימ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא
 טנעה יד ןיא רעמ סָאװ קירבַאפ יד ןעמענניירַא ןעז רָאנ ףרַאד ןעמ .,ןכיירג
 טעברַא ,דלודעג טימ ןוא ,ץרַאה סָאד ,ריא ןופ רעטנעצ רעד ןרעוו ,ןײרַא
 טייוו ַא ןעוועג ךָאנ זיא סָאד שטָאכ .,ןכיירגרעד ליצ םעד ןעמ ןָאק לכש ןוא
 םיא זיא ,סנגייא ףיוא יו םעלַא ףיוא ןקוק ןעמונעג ןיוש רע טָאה ,ךַאז
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 סנטיײצַאב ןיוש רע טָאה ,ןײלַא סעצנוה יד ןופ ךָאנ רעמ .רעייט ןעוועג ץלַא
 ,ןטכינרַאפ םיא טלָאװעג ,םיוברעדילפ טנערוקנָאק םעד וצ האנש ַא טליפעג

 טָאה סָאװ ,רעטערטרַאפ-לארענעג ןייז טימ ןעמַאזוצ ,קרַאמ ןופ ןעמיורּפָא
 ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג טצעזעגקעוַא םיא ךיז

 ,ןליפַא ןענװַאד םייב ןוא ןשטנעמ טימ ןדער םייב ,ןפָאלש ןוא ןסע םייב
 ,טגָאנעג םיא טָאה ,ןייז אצוי ףיוא טּפַאכעגניײרַא לָאמַא ךָאנ טָאה רע סָאװ
 רעד זַא ,ןָאט וצ סנױזַא סָאװ ,טרעלקעג רדסכ טָאה רע .ןסעגעג ,טקיניײּפעג
 בוטש ענעגייא ןייז ןוא שזדָאל ץנַאג ,רענייז רעדורב רעד ,םיוברעדילפ
 טשינ ךָאנ זיא רע .ָא .ערעדנַא עלַא ןיא ןסעגרַאפ ,ןדער םיא ןופ ןלָאז
 רָאנ ,ךעלעמַאּפ !ןָאק רע סָאװ ,ןזייוו ךָאנ טעוו ,יזנכשַא סקַאמ ,רע .טרגּפעג
 יז ןעוו ,ןיינ ןטצעל םוצ ןכַאל טעװ סָאװ ,רעד טעװ ןכַאל ןוא .דלודעג
 יד ןטלַאה רע זומ ,סעיאטלוה ןוא ןעלזממילש ןענעז ,ענייז ןענָארַאב יד
 ,ךיוה רעד ןיא ןייג וצ ץנוק ןייק טשינ זיא סָאד ,ּפָאק ןייז ףיוא קירבַאפ
 יא ץנוק ַא ,ןײרַא טנעה יד ןיא טפיול ,רעטנוא טּפוטש קילג סָאד ןעוו
 .סעּפע וצ ןיילַא ךיז טכַארטרעד ןעמ ןעוו ,סעּפע ןײלַא טּפַאכ ןעמ ןעוו

 ,טכַארטרעד ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ ןוא
 -כרוד קירבַאפ רעד ןיא גנורעדנע עקיטכיוו רעייז ַא רע טָאה ןטשרע םוצ

 ,עקצעג ףתוש םעד ןופ ךיז ןלײטוצּפָא סעצנוה יד טדערעגוצ טָאה רע .טריפעג
 ןופ קירבַאפ-דוטקַאפונַאמ רעד ןופ טפַאשלעזעג-ןעיצקַא ןַא ןדנירג רעסעב ןוא
 .טּפַאכעגנָא םעד ןיא ךיז ןבָאה ןענָארַאב יד .עצנוה רעדירב-ןענָארַאב יד
 סָאװ ,עקצעג גנוי ןבָארג םעד ןופ ןרעוו רוטּפ טלָאװעג גנַאל ןיוש ןבָאה ייז
 ןעמענ יד ייב ייז ןפורעג ןוא טנעקרענַא טשינ טפַאשנענָארַאב רעייז טָאה
 טשינ ייז טָאה סע .ןעוועג ךעלגניי ךָאנ ןענעז ייז ןעוו ,לָאמַא יוװ ,רַאילימַאפ

 יז טָאה ,ףתוש ןופ ןרעװ וצ רוטּפ הצע סיזנכשַא סקַאמ .טציא טסַאּפעג
 טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא ,לטניּפ ןקיטכיר ןיא ןפָארטעגנײרַא
 ןוא ןטכעפ ,דנַאי ,טעברַא ערעדנַא טַאהעג ןבָאה ייז .ךַאז יד ןריפוצכרוד
 רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד ,טריפעגכרוד ןײלַא סע טָאה יזנכשַא ,סעזייר
 ,םיא רַאפ גיז

 רעד ןופ רע טָאה ךיוא .טדערעג םעד ןגעוו ןעמ טָאה שזדָאל ןיא
 טשינ טָאה רע ,ןגירקעג גנונױלַאב ַא רַאפ סעיצקַא לקעּפ ןייש ַא קירבַאפ
 ,סעיצקַא רָאנ ,טלעג ןייק טלָאװעג

 סָאװ ,טכַארטרעד ךַאז רעסיורג ַא וצ רָאג ךיז רע טָאה ךָאנרעד דלַאב
 ,טרעדורעגפיוא טָאטש יד טָאה

 ,טײקשירַאנ ַא ךרוד ,קילעפוצ קנַאדעג ןפיוא םיא סע זיא ןעמוקעג
 ַא גנולצולּפ םיא טָאה ,סַאג רעד רעביא טכַארטרַאפ ױזַא קידנעייג

 -ּפֶא ךיז טָאה רע .ןגיא יד רַאפ ןָאטעג דנעלב ַא דיילק שירעבייוו טיור
 ,טלעטשעג

 םערָאװ .טּפַאכרַאפ ןיזנכשַא טָאה סָאװ ,יורפ יד ןעוועג טינ זיא סע
 ,סקַאמ רָאנ ,ריאמ החמש ןסייהעג טשינ רעמ ןיוש טָאה יזנכשַא שטָאכ
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 ןייק ךָאנ רע טָאה ,שטייד ַא יװ ,ןטינשעגּפָא רעדיילק יד ןוא דרָאב יד ןוא
 ,טגָאיעג טשינ ךיז רעבייוו

 ךיוא טָאה רע ;ןכַאז עכלעזַא ןיא ןגעלעג טשינ זיא רענייז ּפָאק רעד
 כַאז עכלעזַא בילוצ זַא ,טסואוועג טָאה רע .וצרעד טייצ ןייק טַאהעג טשינ
 ,םיתילכת ןיא ןגעלעג זיא ּפָאק ןייז .סנגעמרַאפ ,לכש םעד ןשטנעמ ןרילרַאפ
 עטיור-לגיצ ןעזעג ץלַא ןופ רענרעג ןבָאה ןגיוא ענייז .ןכַאז עסיורג ןיא
 ,ןייג .הרוחס טימ ןענָאגַאװ עטּפָאטשעגנָא ,ןענישַאמ ,ךיור ,טנעוו-קירבַאפ
 -עטולּפ ענייז ןיא ןָאטעג דנעלב ַא טָאה סָאװ ,ןעוועג סע זיא יורפ יד טשינ
 א רעייז רעבָא ,דיילק טסָארּפ ַא .דיילק ריא ןעוועג זיא סָאד ,ןגיוא עטַאװ
 ןָאק שזדָאל ןיא סָאװ ,טייקטיור רעקיטכיל ןוא רעטַאלג ַאזַא ןופ ,סקיברַאפ
 ,ןגירקסורַא טשינ ברַאפ ַאזַא רָאג ןעמ

 טָאה יז .יורפ יד ןטכַארטַאב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ
 .רעטייוו ןעגנַאגעג ןוא ןגיוא עיורג סנַאמ םעד ןטסָאמעגּפָא ,ןָאטעג קוק ַא
 ַא ייב טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה ךעלדנע ,ןעגנַאגעגכָאנ ריא זיא ןַאמ רעד
 טדערעג טשינ רעבָא ,טלעטשענּפָא ךיוא ךיז טָאה יזנכשַא .ןַאקרַאּפ-קירבַאפ
 א ןעוועג זיא יז .טרַאװעג טָאה יורפ יד .טקוקעגנָא זיולב ,יורפ רעד וצ
 .עטיובעג-טסעפ ַא רעבָא ,עגנוי ןייק רָאג טשינ ,עטסָארּפ

 ,טגערפעג יז טָאה -- ?ךָאנ רעה רעד טייג סָאװ ---
 ירַאפ ַא טרעפטנעעג יזנכשַא טָאה --- ,דיילק רעייא רימ טלעפעג סע --

 ןעזרעד טשינ םיא לָאז רעצעמע קידנבָאה ארומ ,רעטמעש
 ךיילק ןטיור ןיא עיוג יד טָאה -- ,יורפ עכעלטנרָא ןַא ןיב ךיא --

 ,טרַאװעג ןוא טגָאזעג
 .טגערפעג יזנכשַא טָאה -- ? דיילק סָאד טפיוקעג ריא טָאה ואוו --
 סעּפֶע ליװ ןַאמ רעד זַא ,טסואוועג טָאה יז .טכַאלעג טָאה עיוג יד

 יז ,דיילק ןופ רע טדער רעבירעד ,טומ ןייק טשינ טָאה רע רָאנ ,שרעדנַא
 ןכַאל טסולגעג ריא ךיז טָאה סע ןוא טדיילקעג ךייר טייג רע זַא ,ןעזעג טָאה

 ,דיילק ןגעוו ןדער ןייז ןופ ייס ,ריא ךָאנ ןײגכָאנ ןייז ןופ ייס
 לָאז -- .טגָאזעג רעדיוו יז טָאה -- ,עקיסַאג ןייק טשינ ןיב ךיא --

 ןַאמ ַא בָאה ךיא ,ןייג רעה רעד ךיז
 ןיג ןפורעג יז טָאה רע טשינ ,ןעגנַאגעג טשינ זיא רעה רעד רעבָא

 ,םיא טימ
 --- .טגערפעג רע טָאה --- .דיילק רעייא ןפיוקרַאפ רימ ריא טנַאק רשפא

 .רַאפרעד ןלָאצַאב טוג ךייא לעװ ךיא
 טָאה עלייוו ַא .,ןרָאװעג טלמוטעצ ןצנַאגניא זיא דיילק ןטיור ןיא יורפ יד

 סטכעלש ריא ליוו עלעדרעב ןקיציּפש ןטימ ןַאמ רעד זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא יז

 עגנוי ןטכעש ייז זַא ןדיי יד ןגעוו טרעהעג לָאמניײא טשינ טָאה יז .ןָאט
 קנַאדעג םעד יז טָאה דלַאב .ןסע ייז סָאװ ,תוצמ יד וצ ןעיורפ עכעלטסירק
 -רָאד יד ןופ טָאה יז .שרעדנַא סעּפע וצ ךיז טכַארטרעד ןוא ןפרָאװעגּפָא
 ענדָאמ ןשטנעמ יד ןענעז טעטש יד ןיא זַא ,טרעהעג טּפָא רעבייו עשיפ
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 ? חונציל טכַאמ רעה רעד -- .יורטוצמוא טימ טגערפעגרעביא יז טָאה --- ? דיילק ןיימ ריא טפרַאד סָאװ וצ -- ,רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ יד יו ,רעבייוו טימ שרעדנַא רָאג ךיז ןעײגַאב סָאװ ,רענעמ יד טּפיוהרעביא ,ןטייהניואוועג ץשילרעטסיוא טימ ,ןענױשרַאּפ
 ,ןַאמ םעד טימ ןייגוצטימ ןרָאװעג ןרעג ןוא דלָאג ןופ ץייר םעד ןייטשייב טנָאקעג טשינ יז טָאה .ןזיוועג יורפ רעד ןוא לבור-רענעצ ןדלָאג ַא ןעמונעגסױרַא טָאה יזנכשַא סקַאמ רָאנ
 טרָאד זיא יז ןעװ ,דנַאלשטייד ןיא טפיוקעג טָאה יז סָאװ ,לדיילק ןטלַא םעד רַאפ ןוא ,סקיברַאפ ַא ןוא סשיטָאטש ַא ,לדיילק יינ ַא ןפיוק טקיש עג ריא רע טָאה טרָאד .רעגַאל ןייז וצ זיב ריא טימ רע זיא ןעגנַאגעג רעבָא ,טרָא םייהעג ַא ןיא ריא טימ ןייג טעװ רע זַא ,יז טָאה טניימעג

 ,רעמוז ןיא ,לפָאטרַאק ןבָארג ןעגנַאגעג רעבייוו ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 ןגירקעג לַאירעּפמיא ןקיצילב ַא ןַאמ ןטעדיילקעג ךייר םעד ןופ יז טָאה

 -עג טשינ יז טָאה סָאװ ,ןַאמ ןשילרעטסיוא םעד ןופ ןפָאלטנַא זיא יז
 ךיז טָאה יז .טייקירעגיינ רעטקיטעזעגמוא ןוא ארומ טימ לופ ,טלָאװ
 טשינ טרעדָאפ ןעמ ןוא ךָאנ טשינ ריא טפיול ןעמ יצ ,טקוקעגמוא רדסכ
 טצעזעגקעװַא ךיילג ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ ןוא .טלעג סָאד קירוצ ריא ייב
 זיא ןופרעד טייקטיור יד סָאװ ,לדיילק סָאד טעוועלירדעצ ןוא שיט םייב
 טשינ שזדָאל ןיא רָאג ןעמ ןָאק עכלעזַא סָאװ ןוא רָאלק ןוא קיטכיל רעייז
 -ץג טשינ טכַא סיורג ןייק רעבייו יד ףיוא טָאה רע שטָאכ .ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,רעטסומ ַאזַא שזדָאל ןיא ןזָאלסױרַא ןָאק ןעמ ןעוו זַא ,ּפָאק ןיא ןָאטעג סָאש ַא ךיילג טָאה ןיזנכשַא סקַאמ .ןגירקסורַא
 טנעקעג ןגעוטסעדנופ רע טָאה ,ייז רַאפ טַאהעג טייצ ןייק טשינ ,טגייל
 -געטש טָאה רע .ןברַאפ עקיטכיל ,עלעה וצ עביל רעייז ,ןטײקכַאװש ערעייז
 -סור ןיא סעטרעיוּפ יד טּפיוהרעביא ,רעבייוו יד ןעמענ לָאז סָאװ ,ברַאפ ַא ןלייוואוצסיוא ,רענעכייצ יד ייב רעטסומ ַא ןביילקוצסיוא ןענַאטשרַאפ קיד
 -סיױרַא טייקטיור ַאזַא ןָאק ןעמ ןעוו זַא ,ןעזרעד רע טָאה טציא ךיוא .,דנַאל
 שזדָאל ןיא רעבָא .טציילפרַאפ דנַאלסור ץנַאג טימרעד ןעמ טלָאװ ,ןגירק
 .ןופרעד דוס םעד טשינ ןסייוו ָאד רעקימעכ יד ןכַאמ טשינ סע ןעמ ןָאק
 ,סידחרוחש-הרמ ,לקנוט לָאמעלַא זיא טייקטיור רעייז

 ןוא דנַאלשטיײיד ןייק ךיז ןּפַאכוצסױרַא ,ךיז ייב טכַאמענּפָא טָאה רע ןוא
 | ,ןופרעד דוס םעד ןייגרעד

 טפיל קַאװטיל םעד ךרוד רע טָאה ,סעצנוה יד טשינ ןליפַא ,טפעשעג ןייז ןופ ןשטנעמ יד טשינ וליפַא ,ןסיוו טשינ לָאז שטנעמ םוש ןייק ,ליטש
 ןרָאפעגרעבירַא ןוא טכַאמעג ךיז סַאּפ-רָאטַאנרעבוג ןשידנעלסיוא ןַא ןפלַאכ
 ,ןגָאגַאניס יד ןיא טרָאד .וצרעד ךעלשידיי ,עמורפ ןענעז ייז ןוא ךס ַא ָאד ןענעז ןדיי ואו ,ןיַאמ םַא טרופקנַארּפ ןייק רע זיא ןרָאפעג .ץענערג יד
 טָאה ,תורמג יד ייב ןטנװָא יד ןיא ןציז ןרָאסעּפָארּפ ואוו ,םישרדמ"יתב יד ןיא ,ךעלעקלעמרַאי ןיא ןסע םיריוטקָאד ואוו ,ןענַארָאטסער ערשכ יד ןיא
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 ןטיש ןוא תודמול ןייז טימ .טפיוקעגנייא ךיז ןשטייד יד ייב ךיג רעייז רע
 -יצ יד ןיא ןדיי עמורפ יד ףיוא טכַאמעג םשור ןסיורג ַא רע טָאה הרות
 עשידיי ערעדנַא יד יו ,ןערָאנש ןעמוקעג טשינ רע זיא וצרעד .סרעדניל
 הבדנ ענייש ַא ןעועג רדנמ ,טיירב ךיז טלעטשעג רָאנ ,ןלױּפ ןופ םידמול
 טָאה ןכיגניא ןוא .ןעוועג דבכמ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,הילע רעד רַאפ לוש ןיא
 ןייֵלַא שטָאב סָאװ ,טסילַאיצעּפס ַא ,רעקימעכ ַא טימ טדערעגפיונוצ ךיז רע
 זיא ,ןלירב עצרַאװש רעבירעד ןגָארטעג ןוא טַאהעג ןגיוא עטכעלש רע טָאה
 רעטרופקנַארפ םעד טימ טָא ,ןברַאפ ןיא ןואג ַא ןעוועג ןגעווטסעדנופ רע
 ןייק טשינ טכוזרַאפ סָאװ ,גוצ ןיא ןענוװַאד ןייק טשינ טלעפרַאפ סָאװ ,רעקימעכ
 ילעמרַאי ןיילק ַא טימ ּפָאק םעד ןקעדוצ ןָא ןוא הכרב ַא ןָא געוו ןיא טכורפ

 ןדמערפ םעד טָאה רע .ןעמוקעג שזדָאל ןייק תודוס-דוסב ,ליטש רע זיא ,עלעק

 ןייז ןיא ,טזײּפשעג שיט ןייז ייב ,טזָאלעגסױרַא טשינ סַאג רעד ףיוא ןַאמ
 טשינ עז טשינ םיא ןלָאז ןשטנעמ ידכ ,ןבעגעג םיא רעמיצ ַא גנוניואוו
 ,םיא ןופ ןסיוו

 עצרַאװש יד ןיא ןַאמ רעדמערפ רעד טָאה ,תודוס-דוסב .,םייהעג
 "עג קירבַאפ סעצנוה ןיא תורוחס עכעליירפ עטיור יד טזָאלעגסױרַא ןלירב
 -גייא לַאירעּפמיא ןַא רַאפ עיוג רעד ייב טָאה יזנכשַא סקַאמ סָאװ ,יד יװ יונ
 ,ןבירטעג ,טגָאיעג ,טכַאנייב ןוא גָאטײב טעברַאעג טָאה קירבַאפ יד ,טלדנַאהעג
 יז טזָאלעגסױרַא רעטערטרַאפ-לַארענעג רעד יזנכשַא טָאה ןָאזעס םוצ זַא ןוא
 זַא ,םירחוס יד ןשיוװצ הלהב  ַאזַא ןרָאװעג זיא ,ןפָאטש עקידרעּפָאה עטיור
 ןרענָאיסימָאק ,ןרָאשזַאיָאװ .רעסַאװ-הצמ יו הרוחס יד טּפַאכעג טָאה ןעמ

 קירבַאּפ יד .סעמַארגעלעט טקישעג ,רעגַאל םעד ןסירעגּפָא ןבָאה םירחוס
 ןרעכעה טוומעג ןעמ טָאה דלַאב ,ליפיוזַא ןגָאינָא טנָאקעג טשינרָאג טָאה
 ןקיטכיל ,ןלעה םעד רַאפ ןיירַא גָאט ןיא טלָאצעג ןבָאה רעבייוו יד ,זיירּפ םעד
 .רעקידנצייר ןוא רעגניי טכַאמעג ייז טָאה סָאװ ,ףָאטש ןסייה ןוא

 ,ןריּפָאקוצכָאנ טכוזעג ,טלודעצ יװ ןפָאלעגמורַא ,טכָאקעג טָאה שזדָאל
 רָאטַאיציניא רעד .ןגעמרַאפ ַא טכַאמעג קירבַאפ סעצנוה טָאה לייוורעד רעבָא

 טשינ טפעשעג םוצ טָאה ,יזנכשַא סקַאמ ,תורוחס יד ןופ רעטיײרּפשרַאפ ןוא

 טסואוועג טָאה רע רעבָא ,טלעג ןעגנערבניירַא טנָאקעג טָאה רע .טגיילרעד
 רַאפ .טעברַאעג טשינ אבה םלוע רַאפ טָאה רע .טנעצָארּפ ןטוג ַא ןעמענ וצ

 יונַאמ רעד ןופ סעיצקַא טפיוקעג רע טָאה ,טכַאמעג טָאה רע רָאנ טלעג לפיוו

 | .עצנוה קירבַאפ-רוטקַאפ

 -עגמוא טשינ ,עמיוברעדילפ ןופ רעמ טדערעג טשינ טָאה שזדָאל

 ןייז טימ םורַא ךיז טגָאי סָאװ ,רעטערטרַאפילַארענעג ןייז ףיוא ךיז טקוק

 יד ןגעו ןעמ טָאה טדערעג .סַאג רעװָאקָארטעיּפ רעד רעביא עטערַאק

 .ּפָאק ןשיוליע ןייז ןוא יזנכשַא סקַאמ ןגעוו ,ןיינ : סעצנוה

 יד טימ םיא ףיוא ןזיוועג ןוא טלמרומעג ןעמ טָאה --- ,טסקַאװ רע --

 "יירב רעד ןיא ןרָאפעג רענעָאטרַאפ ןוא רעלָאמש ַא זיא רע ןעוו ,רעגניפ
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 יד רעביא ,הנתמ ַא ןעקנָאשעג םיא טָאה קירבַאפ יד סָאװ ,עטערַאק רעט
 ןסַאג רעשזדָאל עטשוּפיערַאפ ןוא עגנע ,עטרעטסאלפעג-טכעלש

 ,עטערַאק ןייק ןיא ןרָאפ טנַאקעג טשינ רע טָאה ןגיז עלַא ייב ,ןיינ
 ךיז טקוררַאפ ,טייקטיירב רעד ןיא ןריולרַאפ ךיז טָאה רֶע .יזנכשַא סקַאמ
 -עג ןטלעז טציא רע זיא ךָאד ,ןירעד טליפעג טשינ םעט ןייק ,טייז ַא ןיא

 רעטכַאמעג טימ שטָאק רעד ןיא ךיז טגיילעגרעדנַאנופ רָאנ ,סופוצ ןעגנַאג
 ןעז םיא לָאז יורפ ענעגייא יד ,ןעז םיא ןלָאז ןשטנעמ ,תובחר

 טשינ לָאמ ןייא ןייק ,סנייז בייוו סָאד ,ןעזעג טשינ םיא טָאה יז רעבָא
 ןיא בוטש ןופ קעװַא טרָאפ רע ןעוו ,ןעגנַאהרָאפ יד ךרוד ןָאטעג קוק ַא
 ,ןירַא טפעשעג

 ,טסַאה ןעגרָאזעב וצ סָאװטע וד ןעוו --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ַאנַאיד --
 | .ץַאלּפ גונעג טביג .טימ ךיד ךיא עמענ

 טָאה -- ,ןעמַאמ רעד טימ ןייגרעביא רעסעב ךיז לעוװ ךיא ,ןיינ --
 ,קיטליגכיילג טרעפטנעעג עלהניד

 -רַאפ עקיטכיוו-טשינ יד טרעפטנעעג טשינ סעכ רַאפ טָאה יזנכשַא סקַאמ
 -טשינ ייז טכַאמעג ךיז טָאה רע .טיה יד םיא רַאפ ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,רעייגייב

 | ,קידנעעז

 ףניפ לטיּפַאק

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה שזדָאל

 - ןוא ןגָאמ םעד ךיז טברַאדרַאפ ,ליפוצ רעביא ךיז טסערפ סָאװ ,רעצעמע יו

 ןגָאמ םעד טָאה סָאװ ,ץלַא קירוצ טשינ טיג רע זיב ,ןעיידרַאפ רעמ טשינ ןָאק
 -רעביא טָאטש עקידנטעברַא ןוא עקידלמוט יד ךיז טָאה ױזַא ,טּפָאטשרַאפ
 ,הרוחס טימ ןסערפעג

 ייווצ וצ ,ךס ַא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ עסיורג יד רעסיוא

 ,עגיילק ןבָאה ,הרוחס טימ סרעגַאל עקיזיר טגיײלעגנָא ןוא גָאט ַא ןטכיש
 ,טריצודָארּפ ןוא ןבירטעג ,טגָאיעג ךעלטנַאקירבַאפ עקניציּפ ןוא עקנישטניילק

 ןעגנַאגעג טָאטש רעד ןיא זיא ץלַא .טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה טלעג ןייק

 .ןעלסקעוו ףיוא ,טידערק ףיוא

 רעשירחוס א טימ טַאהעג הנותח ןוז רעשירחוס ַא טָאה ןעלסקעוו רַאפ

 זױלב ןעלסקעװ סרעװש םעד וצ טָאה לקישטנַאמרעגנוי רעד .,רעטכָאט

 םעד .לוונייב ןוא ןרַאג ייז רַאפ ןגירקעג ןוא טגיילעגוצ טפירשרעטנוא ןייז

 םיא ןוא קינטעקניול ַא ייב ןטעברַאסיױוא טזָאלעג רע טָאה לוונייב ןוא ןרַאג

 ירעטנוא רעייז טגיילעגוצ ןבָאה סעקינטעקניול יד .ןעלסקעוו טימ טלָאצעג

 יד ,טעברַא רעד רַאפ ןלעזעג ערעייז ןעלסקעוו יד ןבעגעגקעװַא ןוא טפירש

 -קעװַא ןוא ןטפירשרעטנוא-ערעשטָאק ערעווש ערעייז טגיילעגוצ ןבָאה ןלעזעג
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 םוצ ןבָאה טפרַאדעג ןבָאה ייז רָאנ סָאװ ,ץלַא רַאפ ךעלסקעוו יד ןבעגעג
 ,רעדיילק ןוא הריד רַאפ ,לפָאטרַאק ןוא טיורב רַאפ -- ןבעל

 -ינטעדנַאט ,ךעלמעדייא-טסעק ,םירחוס ןענעז ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ
 ןייא ןָא ןרופ עצנַאג תורוחס טפיוקעגנָא ןוא ןעמוקעג ךעלרעמערק ,סעק
 ןייק .ןבירשעגרעטנוא ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלעסקעוו רַאפ זיולב ,טלעג ןשָארג
 ףעלעסקעוװו יד ךיילג ןבָאה ייז .טפרַאדעג טשינ םירחוס יד ןבָאה טלעג
 טָאה ךעלעסקעו טימ .ימ ,טעברַא ,הרוחס רַאפ ,רעטייוו טלײטעגרעדנַאנופ

 "יינש ,טעברַא-בוטש רַאפ ןטסניד ,ןטפעשעג יד ןיא םיתרשמ יד טלָאצעג ןעמ
 ןרָאשזַאיָאװ עכעליירפ יד .טלעג-דמלמ רַאפ םידמלמ ,רעדיילק רַאפ סרעד
 ןעמונעג ,דנַאלסור ןסיורג םעד רעביא ןרָאפעגמורַא ןענעז ןרענָאיסימָאק ןוא
 םירחוס עשיסור ןופ ןעלסקעוו עסיורג ןבָאה ייז סָאװ רַאפ ,תורוחס ןסַאמ
 ,סע טכיורבעג טשינ ,טצונעג טשינ טלעג ןייק טָאה שזדָאל .טקישעגוצ
 ןדיי ןבָאה ןעלסקעוו רַאפ .טפירשרעטנוא ןַא רַאפ ןגירקעג ןעמ טָאה ץלַא
 ןבעגעג ןיבר םעד תונוידּפ ,םישרדמ-יתב יד ןיא תוילע עסיורג טפיוקעג
 -עג ,ןענַארָאטסער ןיא טעילוהעג ןטעצַאפ-םיתרשמ ןבָאה ךעלעסקעוו רַאפ
 יד רעטעּפש ןוא רעזייה עכעליירפ יד ןיא ןעיורפ וליפַא ,תונתמ-הלכ טפיוק
 טימ טלָאצעג ןעמ טָאה ןטייהקנַארק עשירענעוו ןלייה רַאפ םיריוטקָאד

 ...ךעלעסקעוו
 -רַאפ טנעה עקידייל יד טימ טָאה ,טקישעג ,קיפיפ ןעוועג זיא סע רעוו

 .עלָאר ַא טליּפשעג ,גנוריצ ,לבעמ רעייט ךיז טפיוקעגנָא ,ןטפעשעג טגייל
 -עג ןוא ןלוטש יד ןופ קעװַא רעבעוו-טנַאה ערעדנַא ןענעז גָאט ןדעי טימ
 -יירד לקיטש ַא וצרעד טפרַאדעג זיולב טָאה ןעמ .ןעיירד ,ןרחסמ ןעמונ
 ףיוא סעקיּפָאק ןצפופ עטשרע יד ןבָאה ןוא ןביירשרעטנוא ךיז ןענָאק ,ּפָאק
 לסקעוו ןייק רַאפ שזדָאל ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,הרוחס עקיצנייא יד ,לסקעוו ַא
 ,םינמוזמ רַאפ ןפיוק טזומעג רָאנ ,ןגירקעג טשינ

 ןופ ןזָאלעצ ,ןרעוװ ךייר ןלענש ןופ טציירעצ ,טלעג ןופ קיגנעהּפָא טשינ
 סָאמ ןָא טעברַאעג ,טלמוטעג ,טכָאקעג שזדָאל טָאה ,ץנערוקנָאק רעקיזיר
 ,טע"ימשעג ,ןבירטעג ,טגָאיעג טָאה ןעמ .טייקיטיונ ןוא ןצונ ןָא ,םעטסיס ןוא
 -רַאפ ,טסואוועג טשינ ןובשח ןייק ןופ ןײלַא ,טיירדעג ,ןעמונעג ,טּפַאכעג
 -ערסיוא ןוא תילכת ןָא ,ןבעל ןריּפַאּפ ַא טבעלעג ,תורקפה ןיא ךיז טרוכיש
 ןוא רעוװש טעברַאעג ,ךַאז רעייז ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד גנונעכ
 רעטעברַא יד ןעוועג ןענעז ,ור ןוא החונמ ןייק ןופ טסואוועג טשינ ,רעטיב
 רָאנ ,ןטַאטשקרעװ יד ןיא סעכָאלעמלַאב יד ןוא ןלעזעג יד ,ןקירבַאפ יד ןיא
 ערעייז ףיוא ןטלַאהעג ןבָאה ןיול םעניילק ןוא ימ רערעווש רעייז טימ ייז
 ירערַאנ ,תורקפה ןופ טָאטש עטרעמכַאיעצ ,ענעזָאלעצ ,עקיזיר יד ןעלסקַא

 ,תעגושמ ןוא
 ןבילבעג זיא ןסיב רערעווש ַא ,ןבילבעג ןייטש טָאטש יד זיא גנולצולּפ

 ןיא ךיז ןפרַאװ ןעמונעג טָאה יז ןוא ,זדלַאה ןשאבוסו-ללוז ריא ןיא ןקעטש
 יז סָאװ ,ץלַא ןענעקיימסיוא ןעמונעג טָאה יז .סעיסלואוונָאק ןיא ,ןפמַארק
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 ןוא ייריזח ןופ ןרָאי יד ןיא טגײלעגנײרַא ןגָאמ ןשירעסערפ ריא ןיא טָאה
 ,טייקניימעג

 = ר

 גנַאל-ןכָאװ ,דנַאל ןיא ןעמוקעג ךעמוז רענעקורט ַא זיא םעלַא םעד ֹוצ
 ןיא ךיז ןבָאה םיחלג ענװַאלסָאװַארּפ יד .ןעגנַאגעג טשינ ןגער ןייק זיא
 יד ,ןָאטעגנָא רעדיײלק-דַארַאּפ עטקיטשעגסיוא-רעבליז ןוא -דלָאג ערעייז
 ."רךעיוּפ ןוא םירעיוּפ טימ ןוא ןגָארטעגסױרַא רעדלעפ יד ףיוא רעדליב עקיליײה
 ןלָאז יז ,רעטומ רעקילייה ןייז ןוא ןסוטסירכ ייב ןטעבעג ינק יד ףיוא סעט
 ןווליפת יד רעבָא .ןגער ןקישּפָארַא ןוא תויח ןוא ןשטנעמ יד וצ דָאנעג ןָאט
 ןענערב ןוא ןרעקַאלפ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןוז יד ןוא ןפלָאהעג טשינ ןבָאה
 -.טיורב יד טּפיהרעביא ,דנַאלסור ןסיורג ןופ סעּפעטס ןוא רעדלעפ יד
 זַא ןוא .רעגנוה ןוא טשרוד ןופ ןלַאפעג ןענעז תומהב יד ,דנַאל ןופ ןטנגעג
 סָאװ ,סָאד ןעמענּפָארַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,טינש םוצ ןעמוקעג זיא'ס
 -מוא ןוא עטכידעג סנגער ןבָאה ,טנערבעגסיוא ןצנַאגניא טשינ טָאה ןוז יד
 ףיױא עטצעל סָאד טליופרַאפ ןוא ןקייו ןוא ןסיג ןעמונעג עכעלרעהפיוא
 םוטעמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,תומהב עטרגּפעג ןופ ןוא רעגנוה ןופ .רעדלעפ יד
 -יא ןטײרּפש ןעמונעג ךיז תופגמ ןבָאה ,טײהרענעבָארגַאב טשינ טרעגלַאװעג
 ,רעפרעד ליפ ןיא .ךַאלרַאש ןוא סופיט-ךיוב ,ערעילָאכ ,רעדלעפ יד רעב
 ןופ ןדיי יד ןבירטרַאפ םירעיוּפ יד ןבָאה ,דנַאלסור-ןיילק ןיא טּפיוהרעביא
 ערעדנַא ןיא .סמענורב יד ןטפיגרַאפ ייז זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ לייוו ,ךיז
 -וטס יד ןעלּפָאג-ייה ןוא רעגנערד טימ ןגָאלשעג םירעיוּפ יד ןבָאה רעטרע
 תופגמ יד ןסיגַאב וצ ידכ ,רעפרעד יד ןיא ןעמוקעגּפָארַא ןענעז סָאװ ,ןטנעד
 ,טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה הפגמ יד רעבָא ,לָאברַאק ןוא עלָאמס ,ךלַאק טימ

 יד .קרעמ יד ףיוא טעטש יד ןיא ןעמוקעג טשינ ןענעז םירעױוּפ יד
 -ּפָארַא ןבָאה ייז סָאװ ,תורוחס יד טימ ןבילבעג ןענעז םירחוס ןוא רעמערק
 ןלָאצ טנָאקעג טשינ טָאה רענייק .ןָאזעס-טסברַאה םוצ שזדָאל ןופ טכַארבעג
 ןיא שזדָאל ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ןטסעטָארּפ ,ןעלסקעוו עטלעטשעגסיוא יד
 רעדעי טימ העש רעדעי טימ ,גָאט ןדעי טימ ,רעטנזיוט רעקילדנעצ יד
 ןענעז ,קנעב יד ןיא טלעג ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ יד .טונימ
 ,טכַארקעג ןבָאה ןעקנַאב ,קילעטשרעטניה ןבילבעג

 יד ,שיפ עניילק יד ןעגנַאגעג ןענעז סיזירק ןופ רעייפ ןטשרע ןפיוא
 .ןוא ןרַאג ,רעבעגסױרַא-עטעק ,ךעלטנַאקירבַאפ ,ןטנַאקירבַאפ ערענעלק עלַא
 -טעקניול ,רעלקעמ ,ןרענָאיסימָאק ,םירחוס ,רעמערק-טינש ,רעלדנעה-לוונייב
 םורַא טיירדעג ,ןגילפ יװ ,ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא רעטנזיוט ןוא סעקינ
 עלַא יד טנערבעג ןבָאה יורטש יװ .טָאטש רעטרעכיוררַאפ רעסיז רעד
 ,זיימ עטמסרַאפ יד יװ ןפָאלעגמורַא ןענעז ןשטנעמ .ןעגנומענרעטנוא-לסקעוו
 םינלעב ןייק רָאנ ,סנשָארג רַאפ ערעייז ןעלסקעוו יד ןפיוקרַאפ טלָאװעג
 -מורַא טָאטש יד טָאה סָאװ ,טייק ענעריּפַאּפ עסיורג יד .ןעוועג טשינ ןענעז
 -עג ןכָארקעצ זיא ,טקַאנקעג טָאה ,ןרעדנַא ןטימ םענייא ןדנובעג ,ןעמונעג
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 ךיז טימ טּפעלשעגטימ ןטייווצ םעד טָאה רענייא ,טנעה יד רעטנוא ןרָאװ

 .ןײרַא טנורגּפָא ןיא
 יה

 ךיוא ןבָאה ןרענָאילימ-ןטנַאקירבַאפ יד ,סנתיול יד ,שיפ עסיורג יד

 "רַאטש ,עטסעפ רעבָא ,ןלעוװ-סיזירק עטמערוטשעצ יד ןופ לסיירט ַא טּפַאכעג

 ךיז טקורעגסױרַא זיולב ןבָאה ייז .ןגָארטעגרעבירַא ּפעלק יד ייז ןבָאה ,עק

 טעװ לובמ רעד זיב עטרעקנַארַאפ טרַאװעגּפָא ,םערוטש םעד ןופ טייצ ַא ףיוא

 טשינ .ןקירבַאפ יד טלעטשעגּפָא ייז ןבָאה ןרעדנַא ןכָאנ רענייא .רעבירַא

 יַאל עסיורג יד ןרטּפ טלָאװעג טָאה ןעמ טשינ ,הרוחס טפרַאדעג טָאה ןעמ

 םערָאװ .וורעזער ןיא טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,לוונייב ןוא לָאװ עיור ןרעג

 ןיא יז טָאה רענייק .טַאהעג טשינ טרעוו ןייק טָאה הרוחס עטעברַאעגסיוא

 ןיא ןגיטשעג קרַאטש ןענעז ןלַאירעטַאמ עיור ,ןעמענ טלָאװעג טשינ טנַאה

 יד ןלעטשּפָא סָאד סגנערבעגניירַא רעמ טָאה סע ןוא ,גָאט ןדעי טימ זיירּפ

 זיולב ןבָאה ,טעברַאעג ָאי ןבָאה סָאװ ,יד .גנַאג ןיא ייז ןזָאל יו ,ןקירבַאפ

 "בורַא ןענעז רעטעברַא רעטנזיוט רעקילטנעצ .ךָאװ ןיא גָאט ַא טעברַאעג

 ,טנעה עקידייל טימ ןעגנַאגעג

 ,סרעדיינש יד .ליטש ןענַאטשעג ןלוטש-בעוו יד ןענעז טולַאב ןפיוא

 "עברַא ןוא רעטעברַא-ײרעטנַאלַאג ,סרעטסוש ,סנירָאטײנ ,סנירעכַאמנקָאז

 יו ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןענישַאמ ערעייז טקעדעגרעביא ןבָאה סנירעט

 רעדעי .ןקידרעַאב וצ ייז טשינ ןעמוק םינרבק יד ןעוו ,הפגמ ַא ןיא םיתמ

 ,טעברַא רַאפ ןגירקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעלסקעוו טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה

 .ןעמענ טלָאװעג טשינ טנַאה ןיא ייז טָאה רענייק רָאנ

 "ערק עמערָא יד ןבָאה --- ,ןצונ ייז ריא סנָאק ריּפַאּפ-רצי-רשא ףיוא ---

 עלעסקעוו ַא רעטמעשרַאפ ַא סָאה רעטעברַא ןַא ןעוו ,זייב טרעפטנעעג רעמ

 .טיורב ןבַאל ַא רעדָא לפָאטרַאק טנופ רָאּפ ַא רַאפ טכַארבעגנײרַא

 .ןבעגעג הצע ןַא זיא טשינ יװ ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס יד

 ןיא טפיוקעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטנַאילירב ןוא דלָאג סָאד טצעזרַאפ טָאה ןעמ

 "מוא בלַאה רַאפ טפיוקרַאפסױא טָאה ןעמ ,ךעלעסקעוו רַאפ ןטייצ עטוג יד

 ןבָאה ערעדנַא .טַאהעג טרעװ ַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,תורוחס ןרעגַאל יד טסיז

 ןוא קיטסברַאה ,ליק ןעוועג ןיוש זיא סע שטָאכ .ןבעגעג תוצע ערעדנַא ךיז

 קרַאטש גנילצולּפ ןעמונעג ןעיײרעניּפש ןוא ןרעגַאל ,ןעיירעבעוו ןבָאה ,קידנגער

 ןסירעג טָאטש ןטייז עלַא ןופ ןעגנוצ עקידרעייפ ןבָאה טכַאנ עלַא .ןענערב

 ערעייז טימ טקַאנקעג ןבָאה דרעפ-רעשעלרעייפ עקרַאטש יד .למיה םוצ ךיז

 סרעטיימורט .רענייטש רעשזדָאל עטרעטסַאלפעג-טכעלש יד ףיוא סעוװָאקדָאּפ

 ןבָאה רעשזדָאל .ףָאלש ןופ רעדניק טקעװעג ןוא טפול יד ןטלָאּפשעג ןבָאה

 שאה ירואמ ארוב טכַאמעג רעצעמע טָאה סָאד זַא ,ןטעב יד ןיא טסואוועג

 ןוא תורוחס עזָאלטרעװ יד ךיור ןטימ סזָאלעגקעװַא ,ךָאװטימ ןטימ ַא ןיא

 ןמוזמ ןטפַאשלעזעג-עיצַארוקעסַא יד ןופ ייז רַאפ ןגירק וצ ידכ ,ןענישַאמ

 דלַאב .טָאטש-לסקעװ רעד ןיא ןרָאװעג רעייט קרַאטש זיא סָאװ ,טלעג

 עיור טימ ןפורסיוא ןעמונעג ןבָאה ךעלגניי-סגנוטייצ יד רָאנ יו ,ירפרעדניא
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 ףיא ידכ ןטעב יד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןשטנעמ ןענעז ,סעיינ יד תולוק
 רעביא סנַאלַאב םעד טכיילגעגסיוא ךיז טָאה סע רע ,ןענעיילוצרעביא ךיג
 ,טכַאנ

 ןרָאװעג טניואוועגוצ ױזַא ןענעז רעשעל"רעייפ יד ןופ דרעפ עקנילפ יד
 ,ןסַאג-קירבַאפ יד וצ ןּפָאלעג ןײלַא ןיוש ןענעז ייז זַא ,תופירש-טכַאנ יד וצ

 ןטכירעג יד ,טבעלעגפיוא ןבָאה רעטכיר ןוא ןטַאקָאװדַא ,טײל-יײצילָאּפ
 ןעמונעג ןבָאה עטמאַאב ,טקידיײטרַאפ ןבָאה ןטַאקָאװדַא ,טקידלושַאב ןבָאה
 ,ןזניצ יד טרעכעהעג ןבָאה ,רעמיטנגייא-ןדרַאבמָאל ,סעקינטנעצָארּפ .רַאבַאכ
 יד טצרַאװשעג ,עטצעל'ס טפיוקרַאפ ןבָאה םידרוי ,ייווצ לבור ןופ טכַאמעג
 ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןוא ןטרַאקסּפיש טפיוקעג ,ץענערג עשטייד

 "וצ סָאװ טַאהעג טשינ ןבָאה סעכָאלעמלַאב ןוא רעטעברַא יד זיולב
 ןיא ןעװעטַאר וצ ךיז סָאװ טימ ,ןּפַאכרַאפ ןוא ןשיוטוצסיוא סָאװ ,ןעמענוצ
 יד .טסיװ ןוא ךשוח ןעוועג זיא טולַאב ןפיוא .געט עקירעגנוה עקיזָאד יד
 יד ,רעפרעד ערעייז ןיא קעװַא קירוצ ןענעז םירעױוּפ יד ,רעבעוו עשיאיוג
 -גיוװָארּפ ,דלעפ ןפיוא עמַאמ-עטַאט וצ ןעגנַאגעגקירוצ ןענעז סעטרעיופ עגנוי
 טעטש ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םירוחב ןוא ךעלטיילעגנוי עשידיי רעצ
 םייהַא קירוצ קעװַא ןענעז ,שזדָאל ןיא ךיז ןטעברַאוצפױרַא ידכ ,ךעלטעטש ןוא
 ,רעבייו יד טימ לייוורעד ךיז טדיישעג ןבָאה ךעלסעבעלַאב עגנוי .,ךיז וצ
 זיב ,עמַאמ-עטַאט ערעיײז וצ רעדניק יד טימ טקישעגמײהַא ןבָאה ייז סָאװ
 טַאהעג טשינ םענייק ןבָאה סָאװ יד ,עשיטָאטש יד .רעבירַא טעװ ןרָאצ רעד
 -סיוא ןוא עטרַאדרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ,ןרַאּפשוצנָא ךיז ןעמעװ ףיוא
 ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה רעזייה יד ןופ ןטריוו יד .סיפ יד ןופ ןלַאפעג ,עטרעצעג
 יד ןיא טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה ןשטנעמ .תוריד יד ןופ טײלעמערָא יד
 -עב ַא וצ ךיז טּפַאכעגנײרַא ,סרעלעק עקידייל יד ןיא טקיטכענעג ,ןסַאג
 רעדלעװ יד ןיא .רענייב ענעריורפעג יד ךיז ןעמערַאואוצנָא ידכ ,רעק
 ,ןבָארגעגסיױא ןלייה-דרע ,טגיילעגסיוא עטנלע ךיז ןבָאה ןגעוו יד ףיוא ןוא
 ,טלעק ןופ ךיז ןציש וצ ידכ

 ךיז ןבָאה ןקירבַאפ עסיורג יד ןופ סעקרעלוּפש ,סנירעבעוו עשיפרָאד
 רַאפ ,טיורב לקיטש ַא רַאפ בייל רעייז טפיוקרַאפ ,טײרדעגמורַא סַאג ןיא
 טגנערבעג רעדניק ערעייז ןבָאה סעמַאמ עמערָא עשידיי .רעגעל-טכַאנ ַא
 לקיטש ןרַאפ זיולב טעברַא רעד וצ ייז ןבעגעגרעביא ,סרעטסיימ יד וצ
 ןטעברַא ייז ןזָאל וצ םיטַאבעלַאב יד ייב ןטעבעג ןבָאה ענעסקאוורעד .טיורב
 ,עירָאקיצ לּפעט ַא רעדָא ץירג לסיבַא רַאֿפ ןיולב ,ןיול ןָא

 ףיז רימ ןלעו ,רעבירַא טעװ ןרָאצ רעד ןוא ןפלעה טעוװ טָאג זַא --
 ,ןיול ןייק טשינ ןעגנַאלרַאפ רימ --- .ןטעבעג ייז ןבָאה -- ,ןענעכערסיוא

 ןייג ןעמונעג טירעטפיד ןוא ךַאלרַאש ,סופיט ןבָאה ןסַאג עמערָא יד ןיא
 ןוא ךלַאק טימ ןסָאגַאב ןקָאטשניר יד טָאה ײצילָאּפ יד .ןזיוה וצ זיוה ןופ
 לָאטיּפש סמיוברעדילפ .טלעטשענּפָא טשינ ךיז טָאה הפגמ יד רָאנ ,לָאברַאק
 ,םלוע-תיב רעד טעברַאעג טָאה ױזַא טקנוּפ ,טכַאניײב ןוא גָאטײב טעברַאעג טָאה
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 -רַאֿפ ,טנערבעג טָאה סיזירק רעד .טרעמָאיעג ,טצכערקעג טָאה שזדָאל
 .טדנעלרַאפ ןוא טרעצ

 ןרָאװעג ןבירעצ טשינ ןענעז סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ עשידיי עסיורג יד
 ךיז וצ טָאה םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד .הקדצ וצ ךיז ןעמונעג ןבָאה

 ,ןעמַאד עכייר ךס ַא ,ןדַאלעגנייא טָאטש ןופ טייל עטסמענרָאפ יד ץַאלַאּפ ןיא

 ןײלַא רעדייא סעביל עקידניז יד רעמ ןדערַאב סָאװ ,ערעטלע טּפיוהרעביא
 "עג רַאפ ןכיק טכַאמעג ,טולַאב ןפיוא ןטעטימָאק ןפַאשעג ןוא ,ןריפ וצ ייז
 ןבעגעג ןוא עקנַארק יד וצ סרעשדלעפ ןוא םיריוטקָאד טקישעג ,עטנוז
 ענייז קירבַאפ יד שטָאכ .תופגמ יד ןיא ענעמוקעגמוא יד רַאפ םיכירכת
 טנַאקירבַאפ רעד טָאה ,ןטיצ ערעסעב ףיוא טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג זיא
 טולַאב םעד ןטלַאהעגרעטנוא ןוא טלעג ןייק טגרַאקעג טשינ םיוברעדילפ

 טשינ קירבַאפ ןיא ךיז וצ לָאמנייק ייז טָאה רע סָאװ ,רעבעוו עשידיי יד

 ןבָאה סָאװ ,ןעמַאד עכייר ערעטלע יד טימ טלגנירעגמורַא ,טזָאלעגנײרַא
 ןייז ןיא גָאט ןדעי רע זיא ,ןײרַא לגיּפש ַא ןיא יו םיא ןיא טקוקעג
 כנפיוה ןפרָאװעג ,טלעג טלייטעג ,ןרָאפרַאפ טולַאב םוצ עטערַאק רעכייר
 הליפַא ןבוטש יד רעביא ןעגנַאגעג ,ךעלגניי-ןסַאג וצ תועבטמ עניילק
 ןוא ןקז ןטרעצעגסיוא ןַא ,ןירָאטעּפמיק עטכַאמשרַאפ ַא רָאנ ואוו טכוזעג
 .לרענעצ ַא לָאמַא ךיוא ןוא ךעלרעפניפ ,סלבור טזָאלעגרעביא

 -ילפ טנַאקירבַאפ רעד ,טולַאב ןרַאפ ןָאטעג סטוג ךס ַא טָאה רע א

 טודרוס ןייז ןופ לברַא יד לָאמנייא טרעשַאקרַאפ וליפַא טָאה רע .,םיוברעד
 טימ רע טָאה ,םילוח-יכמות רעד ןופ ןדיי עטסָארּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,ןוא
 ףיוא ןלַאפעגקעװַא זיא סָאװ ,ןקנַארק ַא ייב ךיוב םעד ןבירעג טריּפש םענייר
 אשידק-הרבח רעד ןפלָאהעגוצ ךיוא רע טָאה גָאט ןבלעז ןיא ,ןפמַארק-ךיוב
 ןגָארטעגרעדנַאנופ ךיילג ךיז טָאה סָאד ,רעבעוו ןטיוט ַא ייב ךיז ןייז קסעתמ
 ביבוט-םישעמ יד טיײרּפשעג ,טשיורעג טָאה טולַאב רעד ,שזדָאל ץנַאג רעביא
 ןוא ןבָאגוצ עשיטסַאטנַאפ ךס ַא ןיא ייז טדײלקַאב ,םיוברעדילפ רענָאילימ ןופ

 טליפעג ,ןופרעד טדערעג ןדיי ןבָאה סהוקמ יד ןיא ןוא ןלוש יד ןיא ,םירקש
 ןטסָארּפ ַא רַאפ רעביא ךיז טוט סָאװ ,ךלמ םענעגייא ןַא ןופ יו ,ןביוהעג ךיז
 ,דָאגעג ןייז ןזייוו וצ ידכ ,קלָאפ ןשיווצ טייג ןוא שטנעמ

 -כבעט עטדמשעג ענייז וליפַא ,טייקשיאיוג ןייז ןבעגרַאפ םיא טָאה ןעמ

 .רעכיז ןוא רָאלק ױזַא ןדע-ןג ןיא לוטש ענעדלָאג ןייז ןעזעג טָאה ןעמ ,רעט

 .ןעזעג יז טָאה ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד ,ןיילַא רע יו

 .ץַאלַאּפ סמיוברעדילפ טלעטשעגנגעק ךיז טָאה סָאװ ,זיוה עקיצנייא סָאד
 ,טולַאב ןפיוא רעבעוו-טנַאה םעד היבוט ןופ בוטש-רעלעק רעד ןעוועג זיא

 זיא סנייז בייוו סָאד .טעברַאעג טשינ היבוט ךיוא טָאה ,רעבעוו עלַא יו
 זיא טנװָא ןיא ןוא סעקרעגוא ערעיוז רעמע ןַא טימ סַאג ןיא ןענַאטשעג
 ,תוללק ליומ לופ ַא טימ ןוא סנשָארג לּפינק ןיילק ַא טימ ןעמוקעגמיײהַא יז

 ףיוא ךעלרעקוצ ךעלעדוּפ טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז רעדניק ערענעלק יד
 ךיז רַאפ טָאה רעדעי ,ןכָארקעצ ךיז ןענעז רעדניק ערעטלע יד .,ןסַאג יד
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 זיא בוטש ןיא .געט עכעלקערש יד ןיא לקניוװ ַא ןוא זייּפש ןייז טכוזעג
 טשינ סָאד טָאה היבוט רעבָא .קירעגנוה ןוא רעטצניפ ,קיכיױר ,סַאנ ןעוועג
 טשינ גָאט ןטימ רָאג ,געט יד ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רע .,טליפעג
 עטלַאק יד ןיא רענעריורפעג ַא ,רענענַאטעגנָאטכעלש ַא .,ןעמוקעגסיוא
 םעד טימ ןוא ןדלַאה ןפיוא קילשַאב ןשיסור ןטימ ןיולב ,געט עקיטסָארפ
 עצנַאג רע זיא ,דנַאלסור ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,לטיה םענעצלעפ
 יד טצעהעגפיוא ,רעבעװ עזָאלסטעברַא יד טריטיגַא ,ןפָאלעגמורַא געט
 -עג ,ךיז טכָאקעג ,טדערעג ,סנירָאטײנ ןוא ,סנירעדיינש ,סנירעכַאמנעקָאז
 ןבָאה ןענסינ טימ רע סָאװ ,סעיצַאמַאלקָארּפ טלייטעג ,רעייפ טימ ןסָאש
 ןגעק ףמַאק וצ ןפורעג ןוא סיזירק ןופ תוביס יד טקעדעגפיוא ,טסַאפרַאפ
 רעד ןגעק ,םינבר ןוא הקדצ-ילעב יד ,םירחוס יד ןוא ןטנַאקירבַאפ יד
 ,ןײלַא רעסייק ןגעק וליפַא ןוא רָאטַאנרעבוג םעד ןגעק ,רעטילימ ןוא ײצילָאּפ

 ןפיוא ןזיוועג םיא ןבָאה רעבייוו ,טכַאלעג םיא ןופ ןבָאה רעבעוו ערעטלע
 .ןעקנַאדעג ערָאלק יד ייב טשינ זיא רע זַא ,ּפָאק

 --- .טקזוחעג ןעמ טָאה -- ,רעסייק רעד טשינ ךָאד טלעפעג ןהיבוט --
 יי! ןָא םיא טסקוק

 רעד טימ םיא טכַאמעג ,טלדיזעג ,ןטלָאשעג םיא טָאה סנייז בייוו סָאד
 ןַאשזרָאטַאק ,ןפורעג םיא יז טָאה -- ,ּפאצ רעשלהק -- .ךיילגוצ עטָאלב
 ,,לפעלכָאק רענעכָארבעצ

 ַא טימ ,רעטרַאדעגסױא ןַא ,רעסַאלב ַא .טרעהעג טשינ טָאה רע רָאנ
 ןטימ ןדנובעגמורַא זיא סָאװ ,זדלַאה םענעסקאווַאב ןייז ןיא ּפָאנק ןפרַאש
 ןעוועג םוטעמוא רע זיא ,עסייה ,עקידנענערב ןגיוא טימ ,קילשַאב ןשיסור
 טגיילעגוצ למעזעג ןדעי ןיא ,זָאנ יד טקעטשעגניירַא לדער רעדעי ןיא ,לופ
 רעייפ טימ ,לכש טימ ןוא סעכ טימ ,ףרַאש טדערעג ,טדערעג ןוא ,רעיוא ןַא
 ,ןכיק עקיליב יד ןיא טעברַאעג רע טָאה םעלַא ןופ רעמ .גנוגייצרעביא טימ ןוא
 רַאפ טולַאב ןפיוא טלעטשעגקעװַא טָאה םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד סָאװ
 .רעבעוו יד

 ןשטנעמ יד ואוו ,ןשיט ענרעצליה עטלעטשעגסיוא עטסָארּפ יד םורַא
 ,ץירג ךעלעסיש ענעדרע ןוא טיורב סאיצומ עצרַאװש יִד ייב ןסעזעג ןענעז
 ןיא עקידנסע יד ןגױצעגנײרַא ,טדערעג ,טירדעג רדסכ היבוט ךיז טָאה
 ָאד רע טָאה םוטעמוא יװ רעמ .טכַאמעג רָאלק ,טרעלקעגפיוא ,ןסעומש
 ,רעכעוו יד ןופ ךס ַא .הקדצ רעייז ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןגעק ןדער טפרַאדעג
 -רעדילפ טנַאקירבַאפ םעד ןשטנואוועג ןבָאה ,רוד ןרעטלע ןופ טּפיוהרעביא
 טָאה היבוט ,ןגָאטימ עמערָא יד רַאפ תוכרב ךס ַא טייל ענייז ןוא םיוב
 קידנרעה ,ןרָאװעג טרַאטשרַאפ םיא זיא טולב'ס .ןרעה טנָאקעג טשינ סע
 -ילפ טנַאקירבַאפ םעד ןפרַאד סָאװ ,יד ןופ דייר עקיגיזטסואווַאבמוא יד
 רעד ןגעק טדערעג טָאה רע ןוא ,ןפמעקַאב ,אנוש"ןסַאלק רעייז םיוברעד
 ,טײקנברָאדרַאפ ,טײקשלַאפ רעייז ןזיוועגפיוא ,עכייר יד ןופ הקדצ

 -רַָאפ ַא ,רעקירעגנוה ַא ןילַא ,היבוט רעד ,חוכ ַא טַאהעג טָאה רע ָא
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 ןיא ,טרעלקעגפיוא ,טדערעגרעביא ,ןדנוצעגנָא ןשטנעמ רע טָאה ,רעטקיניײּפ
 טָאה רע זיב ,סנייז ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןוא ןכָארקעגנירַא המשנ רעד
 ןעמוקעג ןענעז ףליה וצ םיא .טייז ןייז ףיוא ןגיוצעגרבירַא טשינ ןשטנעמ
 ,םירוחב-הבישי יד ןוא ןלעזעג עטרעלקעגפיוא יד ,םידימלת ענייז

 ןופ דייר יד ןלַאפעג ןענעז ,דרע רעצרַאװש רעטוג ףיוא רענרעק יוװ
 ,שודָאל ןזָאלסטעברַא ןוא ןקירעגנוה םעד ףיוא םידימלת ענייז ןוא היבוט

 -וצ ןבָאה סרעטסוש ןוא סרעדיינש ,סנירעכַאמנקָאז ןוא רעבעוו רָאנ טשינ
 -סלדנַאה יד ךיוא רָאנ ,ןרָאטַאטיגַא יד ןופ דייר יד וצ ןרעיוא ערעייז טגיילעג
 סרערעש יד ,רעטעברַא יד ןשיווצ םיסחוימ יד ןוא סרעטלַאהכוב ,םיתרשמ
 טלָאװעג טשינ ,קידהואג ןטלַאהעג לָאמעלַא ךיז ןבָאה סָאװ ,סרענעכייצ ןוא

 ןכירקוצסיױרַא טביולגעג ןוא רעטעברַא ערענעלק יד טימ םיקסע ןייק ןבָאה
 .עטנלע ,עקירעגנוה .םיטַאבעלַאב ןוא םידיגנ ןרעוו ,טָאטש רענעדלָאג רעד ןיא
 ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא ,ןעלסקעוו ענעריּפַאּפ יד זַא ,ןעזעג טציא ייז ןבָאה
 ןבעל ןוא בייל םיטַאבעלַאב ערעייז רַאפ ןבָאה ייז עכלעוו רַאפ ןוא טיובעג

 עטסָארּפ יד טימ ךיילגוצ .ײרערַאנ ,לדניווש יװ רעמ טשינ ןענעז ,ןבעגעגּפָא

 ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא טציא ייז ןענעז עקידנטעברַא-רעווש ןוא
 יז ןענעז ןצרַאה םוצ .ןסַאג רעשזדָאל יד רעביא ךיז טרעגלַאװעג ,ןלוטש

 טלָאװעג ןבָאה עלַא .רעריטיגַא ןוא רערעלקפיוא יד ןופ דייר יד ןלַאפעג
 ,עתמא ןוא ענעטָאברַאפ יד ,ךעלטעלב יד ןענעייל ,ןײטשרַאפ ,ןרעה

 טעיצַאמַאלקָארּפ ךיז ןזייװַאב ןביוהעגנָא טציא ןבָאה ,קידנעטש יו רעמ
 .קקרעמ יד ףיוא ,לוש יד ןיא .ןרעיומ עטלײשעגּפָא רעשזדָאל יד ףיוא
 ןעלקריצ:-יײצילָאּפ יד ןופ טנעוו יד ףיוא וליּפַא ,ןטמַא יד ףיוא ,לַאזקָאװ ןפיוא
 ישטנעמ .ןזיווַאב סעיצַאמַאלקָארּפ ערענָאיצולָאװער טכענ יד ןיא ךיז ןבָאה

 -זיוה יד טימ ןעמוקעג ןענעז ןטנַאיצילָאּפ זיב ,טלמַאזעג ייז םורַא ךיז ןבָאה
 ,טצַארקעגּפָארַא ייז ןוא רעטכעוו

 יָאֹרּפ יד טָא ןבירשעג טשינ ןבָאה םירוחב-הבישי ענייז טימ ןסינ לפיוו
 טָאה ,טיירגעגוצ טשינ ןבָאה ייז ןרושָארב ןוא ךעלכיב לפיוו ,סעיצַאמַאלק
 .עזָאלסטעברַא יד ןשיװצ טנעה יד ןופ ןסירעג ייז טָאה ןעמ ,טלעפעגסיוא

 ,קנעב יד ,ןשיט יד טציילפרַאפ ךעלריּפַאּפ יד ןבָאה ןכיק סמיוברעדילפ ןיא

 ןביוהפיוא ןשטנעמ וליפַא ךיז ןגעלפ ןסע ןטימ ןיא ,ןריט ןוא טנעו יד

 ,רעסייק םעד ןוא ײצילָאּפ ,ןטנַאקירבַאפ יד ןגעק ןעיירשסיוא ןוא שיט ןופ
 ! רעדינ -- .ןפורעג תולוק ןבָאה -- ! רעדינ --

 יד ןטיה וצ ,ײצילָאּפ ןפורעגסױרַא ןוא ןרָאװעג סָאלב ןענעז ןעמַאד יד

 .גנונעדרָא
 ןענעז ,דלַאװ רעניטנַאטסנָאק ןיא ,רעצעלּפ עשיטָאטשרעטניה יד ןיא

 ןטלַאהעג סעדער ,טריטוקסיד ,טדערעג ,ןעמוקעגפיונוצ ןשטנעמ ןסַאמ ךיז
 ַא ןיז ַא ןגירקעג טלָאמעד ןבָאה טיונ ןוא רעגנוה .ןעגנוזעג רעדיל ןוא

 -עפָאה ַא ,טליפרעד טייקסיז ַא םלוע רעד טָאה טייקרעטיב ןיא .גנוקיטכערַאב
 .עטכעלש סָאד ןגָארטוצרעבירַא תוחוכ טיג סָאװ ,גנונ
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 --- .ןענסינ ייב טרעדָאפעג היבוט טָאה -- ,רעמ ,רעמ ,רוטַארעטיל ךָאנ --
 .טנעה יד ןופ טּפַאכ עסַאמ יד

 שזדָאל ןיא םלוע רעד .ןבעג טנָאקעג טשינ הצע ןייק ךיז טָאה ןסינ
 ,טלעטשעגוצ ןבָאה ןטנעדוטס עשיווטיל יד סָאװ ,ךעלכיב עשיסור יד טָאה
 -ַאמַאלקָארּפ עשידיי ,ךעלכיב עשידיי טלָאװעג ןבָאה ייז .ןענַאטשרַאפ טשינ
 רעשזדָאל ןיא טשטייטרַאפ ,טעברַאעגרעביא ,טצעזעגרעביא טָאה ןסיג .סעיצ
 ןעמ ,ןּפַאכרַאפ ץרַאה םייב ,רענייב יד ןיא ןיירַא לָאז סע ןַא ,ױזַא ,שידיי
 -רָאג ןבָאה םירוחב-הבישי יד .טנעה יד טימ ןביירש טפרַאדעג ץלַא טָאה
 ןבָאה ןשטנעמ יד ליפיוו ,ןביירשרעביא םייב ליפוזַא ןגָאינָא טנָאקעג טשינ
 ,טלָאװעג

 ןוא ןטעברַא עלַא ןופ ןסיײרּפָא ךיז ןסינ רָאג טגעלפ ןטנװָא יד ןיא ןוא
 ןזיוה ענעטעמַאס ןיא רעבעוו ואוו ,ךעלקנעש עשטייד יד וצ ךיז ןזָאלקעװַא
 ,ןרַאגיצ עקיליב ייב ןוא ריב סעלפוק עסיורג ייב ןסעזעג ןענעז

 עשטייד יד ןיא ןעגנַאגעג רע זיא ןרַָאגיצ ןוא ריב ךָאנ טשינ ,יינ
 טָאװ ,ריב סלעפוק יד ןיא טליפעג טשינ םעט ןייק טָאה רע ,ךעלקנעש
 -יִצ יד ןיא טליפעג טייקרעטיב ַא ,טלעטשעג םיא ןבָאה רעבעװ עשטייד יד
 ןענַאטשרַאפ טשינרָאג טָאה רע .ןעועג דבכמ םיא ןבָאה ייז סָאװ ,ןרַאג
 ,קנַארטעג עױעטיב סָאד ליפיוזַא ןירַא ךיז ןיא ןּפוז ייז סָאװרַאפ ,ןליפַא
 -נַאגעג רעבָא .ךיור-ןרַאגיצ ןקיליב טימ קידנסייברַאפ ,לעפוק ךָאנ לעפוק
 ןבָאה ןקירבַאפ רעשזדָאל יד ןיא םערָאװ רע זיא ךעלקנעש יד ןיא ןעג
 -יא עטשרע יד טימ טשינ ןבָאה סָאװ ,ןשטייד ,טעברַאעג ןשטנעמ עיינ
 סקרַאמסיב ךָאנ .ןעמוקעגּפָארַא טעּפש רָאג רָאנ טרעדנַאװעגנייא ןטנַארגימ
 -עברַא עטרעלקעגפיוא טָאה ןעמ ןעוו ,דנַאלשטיײד ןיא ץעזעג-ןטסילַאיצָאס
 ןופ ,טצעזעגנייא ןשינעקנעפעג יד ןיא ןטפַאשנסָאנעג-לַאסַאל יד ןופ רעט
 ןענעז ליפ ,ןּפָאלטנַא דנַאל ןופ רעטעברַא ךס ַא ןענעז ,ןבירטעגסױרַא דנַאל
 ןענעז ,רעבעו טּפיוהרעביא ,ןּפורג עניילק .ןרָאפעגקעװַא עקירעמַא ןייק
 יז ןבָאה ,עכעלרע ןוא עכעלטקניּפ ,רעטעברַא עטוג .ןעמוקעג ןליוּפ ןייק
 יז ןופ לייט .ןגירקעג ןעיײרעניּפש ןוא ןעיירעבעוו יד ןיא טעברַא ךיילג
 ,ןרָאװעג סרעטסיימ ןענעז

 ןענעז ,ןרַאגיצ ןוא ריב ןופ רעבָאהביל ,ענעסַאלעג ,עקיבייל-רעווש
 / ןיא ןסעזענּפָא ,רעבעו ענעסעזעגנייא רעשזדָאל ערעדנַא עלַא יװ טקנוּפ ,ייז
 ןענעז ייז רעבָא .טרעכיורעג ןוא ןעקנורטעג ,ךעלקנעש יד ןיא ןטנװָא יד
 יד ןיא רעדיל-סטַאמייה ןייק ןעגנוזעג טשינ ,ןכריק יד ןיא ןעגנַאגעג טשינ
 ענעטָאברַאפ טנעיילעג ,ךיז ןשיװצ ךיז ןטלַאהעג רָאנ ,ןעניײארַאפ"גנַאזעג
 ןשיווצ תוחמש ףיוא ןוא ,ןגארקעג דנַאלשטייד ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלכיב
 -שטייד ןיא יוװ טקנוּפ .ןעגנוזעג רעדיל-סטייהיירפ ערענָאיצולָאװער ,ענעגייא
 טייהרעליטש .טּפַאשנסָאנעג-לַאסַאל עניילק רעייז טַאהעג ייז ןבָאה ,דנַאל
 םזילַאיצַאס ןגעוו ,טריטיגַא רעבעװ עשטייד ענעסעזעגנייא יד ייז ןבָאה
 ,לַאסַאל רעריפ ןגעוו ,טלייצרעד
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 ןיא ןפָארטעג טּפָא ןסינ טציא ךיז טָאה רעבעװ עשטייד יד טימ טָא

 השמ ןופ ךיז טָאה רע סָאװ ,שטייד ןקילָאמַא ןייז ןיא .ערעייז ךעלקנעש יד

 רע טָאה ,טנרעלעגסיוא רעכיב עשיפָאזָאליפ יד ןופ ןוא "רואיב; סיוסעד

 טרעלקעגפיוא ,ןפורעג ייז טעברַא וצ ,טדערעג סרעטסיימ עשטייד יד וצ

 ישידיי סנסינ-- ןעוועג ךַארּפש רעייז זיא טנעָאנ רעייז טשינ ,טנרעלעג ןוא

 ריב יד ןופ שטייד-סקלָאפ ןקידלגרָאג םעד טימ שטייד-רעכיב רעכעל

 ירַאפ ךיז ייז ןבָאה ךָאד .רעבעװ עקידנרעכיור-ןרַאגיצ ןוא ענעסָאגעגנָא

 .ןענַאטש
 טלקָאשעגוצ ןשטייד עקירָאה-דנָאלב יד ןבָאה -- ,טמיטש ,ַאי ,טמיטש ---

 .ריב ךעלטשער עטצעל יד טימ טּפוזרַאפ ןוא דייר עקידנגייצרעביא סנסינ וצ

 ךיוא טָאה ,ינכשַא ריאמ החמש רבחירדח רעקילָאמַא ןייז יו ױזַא

 ,טסואוועג טָאה רע .ףמַאד ןופ רָאנ ,יירעבעװ-טנַאה ןופ ןטלַאהעג טשינ ןסינ

 סעטכינרַאפ ןזומ טעװ יז זַא ,טשינ טפנוקוצ ןייק טָאה ײרעבעװ-טנַאה יד זַא

 ,ןרעװ ןענורעצ רעבעוװ-טנַאה יד ןלעװ ױזַא טקנוּפ ,ןישַאמ רעד ןופ ןרעוו

 תמא טָאה רע .ןרעװ טריסַאלקעד ,טעברַא רעד ןופ ןרעוו ןסױטשעגסױרַא

 טצײרעגנָא ,ייז טרעלקעגפיוא ,טולַאב ןיא רעבעװ:טנַאה יד ןשיװצ טעברַאעג

 סָאד זַא ,ןעזעג ,טרַאנעג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ; םיטַאבעלַאב ערעייז ןגעק ייז

 ,עיזַאושזרוב ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשיווצ ,ןסַאלק ןשיוצ ףמַאק ַא טשינ זיא

 "עג טָאה רע .טײלעמערָא ןוא םינצבק ןשיוצ יירעגירק עשימייה ַא רָאנ

 -עברַא עטפַאהדנַאטש ןייק טשינ ןענעז רעבעװ-טנַאה סנטסרעמ זַא ,טסואוו

 ןּפַאכוצפױרַא ךיז ןײלַא טייהנגעלעג יד ּפָא רָאנ טרַאװ ייז ןופ רעדעי זַא ,רעט

 רעטיב רעסָאװ ,ןעזעג ךיוא טָאה רע .קינטעקניױל ַא ,לסעבעלַאב ַא ןרעוו ןוא

 טלעוװקעג ןוא טקירדעג ןרעװ ייז יװ ,ןריפ ןיײלַא סעקינטעקניול יד ןבעל

 טקנעדעג ,טולַאב םעד טנעקעג טוג טָאה רע .םירחוס ,רעבעגסױרַא יד ןופ

 רע ףיינ .ןעוװעג קיננמז ַא זיא רע ןעו ,ןטייצ ענעגייא יד ןופ ךָאנ םיא

 טָאה רעירַאטעלָארּפ עתמא יד .טולַאב ןיא טביולגעג קרַאטש טשינ טָאה

 .טעברַאעג טשינ ןבָאה ןדיי יד ואוו ,ןעיירעבעװ:ףמַאד יד ןיא ןעזעג רע

 םימ קירבַאפ יד ןיא קידנלייא ,רעטנזיוט יד ןיא גָאטרַאפ ייז קידנעעז

 סנעמיוק יד ןופ ףור ןקידנצלירג ןפיוא קידנגָאי ,טנעה יד ןיא ןסע ךעלעקעּפ

 סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ ןערדַאק ןעייג סע יו ןעזעג רע טָאה ,טעברַא וצ

 "יירפ ןופ רענלעז יד ,םזיסקרַאמ ןופ ןצעזעג ענרעזייא יד טיול ןעמוק זומ

 ןטנַאקירבַאפ יד ןלָאז ,ןסקַאװ ןקירבַאפ יד לייוורעד ןלָאז .ףמַאק ןוא טייה

 סָאװ ,יד טרעהעג טפנוקוצ יד רעבָא ,ןרעװ ךייר ,ןעיובסיוא ,ךיז ןעלקיװטנַא

 יד ןעלמַאז ייז רַאפ .טעברַא רעד וצ עדימ ןוא עקידנלייא גָאטרַאפ ןפיול

 ןױוש םעװ רע ןעװ ידכ ,םיא ןרירטנעצנָאק ,לַאטיּפַאק םעד ןטנַאקירבַאפ

 ץלַא ןוא רעטָאלב ַא יװ ןצַאלּפ רע טעװ ,ףייר-רעביא ,קיטייצ ,סיורג ןייז

 יעקידנטעברַא יד וצ רעבירַא טעוו

 יּפָא םעד טרעהעג רע טָאה ערעייז ךיש ענרעצליה יד ןופ טירט יד ןיא

 .גנואיירפַאב רעד ןופ ךליה
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 טולַאב ןיא ,ןסַאלק ,רעירַאטעלָארּפ ןוא ןעיושזרוב ןעזעג רע טָאה ָאד
 -נָאק ןייק ןעגנַאגעגנָא טשינ זיא טרָאד ,טרעקרַאפ .תולד רעד ןעוועג זיא
 רָאנ ,טגָאז ערעל רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ ץעזעג סָאד יװ ,עיצַארטנעצ
 -ַאב יד .ךעלדעש ,טנוזעגמוא זיא סָאװ ,גנולקערבעצ ,עיצַאזילַארטנעצעד
 -עברַא רעטולַאב יד ןוא טשינ עיזַאושזרוב ןייק ןענעז םיטַאבעלַאב רעטול

 .טולַאב ןיא טביולגעג טשינ טָאה רע ,ןיינ .טשינ טַאירַאטעלָארּפ ןייק רעט
 טור םוצ ,ןענישַאמ ןופ ןּפַאלק םוצ ,ךיור ,סנעמיוק וצ ןגיוצעג טָאה םיא

 רָאלק רָאנ ףרַאד ןעמ .,גנואיײרפַאב יד ןעמוק טעװ טרָאד ןופ ,סענעריס ןופ
 ןעזעג טָאה רע ןוא .ןכַאמ קיניזטסואווַאב ,ייז ןרעלקפיוא ,ןסַאמ יד ןכַאמ

 -עג ,ןזיוה עטיירב ענעטעמַאס יד ןיא סרעטסיימ יד טימ ךעלגעטיגָאט ךיז
 -פיוא וצ ,ףמַאק וצ ייז טקעוװעג ,געט רעשזדָאל ערעטיב יד ןיא ייז וצ טדער
 יד ,טרעהעג םיא ןבָאה ייז .רעדירב-סטעברַא עקידנסיוומוא ערעייז ןרעלק
 יצ ּפעק ערעװש יד טגיילעגוצ .ןקרַאמסיב ןופ ענעפָאלטנַא יד ,ןשטייד

 ,טלקָאשעגוצ ןוא דייר עקידנרעלקפיוא ענייז
 . ,טמיטש ,ַאי ,טמיטש --
 טשינ טָאה רע .טכענ יד ןיא ןפָאלשעג רע זיא ןהעש עטלייצעג רָאנ

 ןלעטשפיונוצ סעיצַאמַאלקָארּפ ,ןביירשרעביא ,ןביירש ,ןטעברַא טרעהעגפיוא
 ,ןגרָאזַאב רוטַארעטיל

 יד ,ןענסינ ןשיװצ חילש רעד ,רוטַארעטיל ןופ ןירעגָארטרעביא יד
 ,עקשַאב ןעוועג זיא ,בוטש-רעלעק סהיבוט ,רעבעוו עשטייד יד ,ךעלזיירק
 סרעטומ רעד טימ ךיז טָאה סָאװ ,בוטש ןיא עקיצנייא יד ,רעטכָאט סהיבוט
 ןטלַאהעג ןוא ןעמונעגרעביא טשינ רעטָאפ ןפיוא ןעיירעלדיז ןוא תוללק

 ייב עקרעלוּפש ַא ןײלַא .דייר ענייז ןוא םיא וצ טּפעלקעג ,ןטַאט ןטימ
 ןוא ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב גָאטרַאפ ןופ טעברַא סָאװ ,קינטעקניול ַא
 עצנַאג רָאּפ ַא ןוא לדיילק שיטייל ַא וצ ןגָאלשרעד טשינ לָאמנייק ךיז ןָאק

 םעד ןענַאטשרַאפ ,לכה-ךס רָאי ןצפופ ןופ ךָאנ דניק ַא שטָאכ ,יז טָאה ,ךיש
 עטכערעג ןוא עקידנעטש ענייז טימ ךיז ןעמונעגרעביא ,דייר סרעטָאפ
 ,.רעטרעוו

 זיא רעטומ יד סָאװ לָאמ סעדעי ןעמונעגנָא ךיז יז טָאה -- ,עמַאמ ---
 ןייז טספרַאד ,ןטַאט םעד ןטליש ףיוא רעה ,עמַאמ -- ,רעטָאפ םעד ןלַאפַאב
 ןַאמ ַאזַא טסָאה וד סָאװ ,ךעלקילג

 -- ,טָאּפשעג ענעדיי יד טָאה -- ,טעקסַארטַאב ךימ טָאה קילג ַא --

 ,םענייד ןטַאט םענעגושמ םעד ןופ ןריפ טשינ ךיז זָאל ,עקשַאב ,קנעדעג
 ,.ןטייק ןיא ןקידנע ךָאנ טסעוו

 א טעטַאלעגסיױא ,רעדיילק יד טכיררַאפ רעטָאפ םעד טָאה עקשַאב
 טימ סַאג ןיא ןענַאטשעג זיא רעטומ יד ןעוו ,ןסע םיא טכָאקעגּפָא ,דמעה
 ַא ךָאנ זיא רע ןעוו ,רעגעלעג ַא םיא טעבעגסיוא ,סעקרעגוא רעמע םעד
 ןוא רעדימ א טכענ יד ןיא טעּפש ןעמוקעגמיײהַא ןפיולמורַא גָאט ןצנַאג

 .רענעכָארבעצ
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 -רַאפ וד -- .ךיז וצ טקירדעגוצ רעטָאפ רעד יז טָאה --- ,עקשַאב --
 ןייק רַאפ טשינ ךימ ךָאד טסטלַאה וד ,עקשַאב ,תמא ,ךימ ךָאד טסייטש
 ! רעטכָאט ,םענעגושמ

 "וצ ןוא ךעלטרעצ טרעפטנעעג לדיימ סָאד םיא טָאה -- ,ישעטַאט --
 ןייז קידנעטש לעוװ ךיא -- ,טסורב ןייז וצ רָאה ּפָאק ןלעקנוט ריא טקירדעג
 ,ריד טימ

 -עבייוו ןוא טיונ ,תולד םעד ןיא ,בוטש-רעלעק רערעטצניפ רעד ןיא
 געט עצנַאג ךָאנ .טסיירט ַא ןהיבוט רַאפ ןעוועג עקשַאב זיא ,תוללק עשיר
 -כערעגמוא רעצנַאג רעד ףיוא ךיז ןכָאק ,ןצעהפיוא ,סַאה ןטײרּפשרַאפ ןופ

 לדיימ עקירָאה-לקנוט ןוא עקיטיוה:לקנוט סָאד ,עקשַאב זיא ,טלעו רעט
 .קילג קיבוטש ןייז ,טכיל ןייז ןעוועג ,ןגיוא עקידתודוס עכעלנירג יד טימ

 -- ,ןפורעג יז רע טָאה -- .ןײרַא טעב ןיא רימ וצ םוק ,עקשַאב --
 ,ןטַאט ןטימ ןפָאלש וצ טשינ ךָאד ךיז טסמעש ,עלעדיימ ןיילק ַא ךָאד טסיב

 ַא ךיז טגיילעג ןוא טרעפטנעעג עקשַאב טָאה --- ,ישעטַאט ,ןיינ --
 טשינ ךיז לָאז רעטומ יד ,ליטש םיא קידנשוק ,רעטָאפ ןבעל עכעלקילג
 ,עקשטירעדנטימ ןיא ךָאװ-שוק םעד רַאפ ןטליש ןעמענ ןוא ןּפַאכפיוא

 ןוא ןעגנורּפשעגמורַא ןענעז סערושטש ,טלַאק ,טכייפ ןעוועג זיא בוטש ןיא
 לָאמ ךס ַא .ןעשזירג וצ סָאװ טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,סעכ רַאפ טעשטשיּפעג
 רעטָאפ רעד רעבָא .עקידנפָאלש יד רעביא ןעגנירּפשרעבירַא ייז ןגעלפ
 -קילג ןעוועג ןענעז ייז .ןעזעג טשינ ,טרעהעג טשינ סָאד ןבָאה רעטכָאט ןוא
 .טייקכעלטרעצ ןוא עביל ןופ ךעל

 סעקשַאב רעניילק רעד זיא ,רעטָאפ םוצ עביל ריא יװ רענעלק טשינ
 גנַאל ןהעש .ןעמוקעג בוטש ןיא ייז וצ זיא סָאװ ,ןענסינ וצ ןעוועג עביל
 ןעועג זיא יז שטָאכ ,ךַאװ קנַאב ףָאלש רעד ףיוא ןגיל טנָאקעג יז טָאה
 סָאװ ,ןַאמנגנוי ןכיוה םעד ןיא ךיז ןקוקנייא ןוא ,טעברַא גָאט ַא ךָאנ דימ
 עקידתודוס יד ןעמַאזוצ רעטָאפ ריא טימ ןבירשעג ןוא שיט םייב ןסעזעג זיא
 טשינרָאג יז טָאה ,יירעבעוו רעד ןיא טעװערָאהרַאפ ,םערָא ,גנוי ,ןריּפַאּפ
 ןטעדליבעג ןוא ןדמערפ םעד טָא וצ ןעמוקוצוצ ןבעל ןיא לָאמַא טכַארטעג
 ,םיא וצ גנורערַאפ רעקיטלַאװעג ןוא עביל ריא טימ ךיז ןבעגסיוא וצ ,ןַאמ
 רעד ,ןסינ רעד טָא זַא ,טרעהעג רעטָאפ ריא ןופ לָאמנייא טשינ טָאה יז
 ,טייצ רעד רַאפ זיא ,רעבעוו ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןוז סהארוה-הרומ רעטולַאב
 טרָאד טנרעלעג ךס ַא ןסקאוועגסיוא רָאג ,טקישרַאפ ןעוועג זיא רע סָאװ
 ןכיילג טשינ םיא וצ ךיז ןענָאק ןטנעגילעטניא ןוא ןטנעדוטס וליפַא ןוא
 "נָא לווירב שידיי ַא טנרעלעגסיוא ךיז טָאה יז סָאװ םיוק ,עטסָארּפ ַא ןײלַא
 קנַאדעג ןיא וליפַא טגַאװעג טשינרָאג יז טָאה ,ןענעייל לכיב ַא ןוא ןביירש
 טליפעג ןיולב טָאה יז ,ןעמַאזצ ןענסינ םעד ןוא ךיז ןגעוו ןטכַארט וצ
 רעד ףיוא קידנגיל ,טנאקעג טָאה יז ןעוו ,םערַאװ ןוא ךעלקילג רעייז ךיז

 ,םיא ףיוא ןקוק ,רעטסעוװש ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,קנַאב-ףָאלש רעלָאמש
 ,ןײרַא דליב ןייש ַא ןיא יװ ,גנַאל ןהעש ןקוק
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 ,ןתוחילש טימ ןעמוקעג ,רעמיצ ןיא םיא וצ טּפָא ןעמוקעג יז זיא טציא
 םוצ ,ןרָאטַאטיגַא יד וצ ,ענעגייא ןוא עקידתודוס ,ןריּפַאּפ ןגָארטעגקעװַא
 ,געט עזָאלסטעברַא עקירעגנוה יד ןיא ךעלקילג ױזַא ןעוועג זיא יז ןוא ,רעטָאפ
 טשינ לָאמנייק רָאג ךיז לָאז טײקיזָאלסטעברַא יד זַא ,ןטעבעג טָאג טָאה יז זַא
 ,טעברַא ריא וצ ןייגקירוצ ןפרַאד טשינ לָאז יז ,ןקידנע

 .יוװ ,לוטש גערב ַא ףיוא ןסעזעג יז זיא םעטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ

 ףיוא ןענסינ טקוקעג ןוא ,ץַאלּפ ןצנַאג םעד ןענוגרַאפ טשינ ךיז טלָאװ יז |
 ײז טימ לענש טפיול רע יוװ ,עקיכָאנק ןוא עכעלנעמ יד ףיוא ,טנעה יד
 רֶע ןעוו ןוא .וליפַא ןעמעטָא טַאהעג ארומ טָאה יז ,ןריּפַאּפ יד רעביא
 ןופ טרעטיצעג שזַא יז טָאה ,ןירַא לשיוק ןיא ןריּפַאּפ יד ןבעגעג ריא טָאה
 ,טרירעגנָא טנַאה ריא קילעפוצ טָאה רע ןעוו ,קילג

 ןעמ טקַאּפ רעמָאט -- ,טגָאזעגנָא רע טָאה -- .,עקשַאב ,ךיד טיה ---
 ןבעגעג סָאד ריד טָאה סע רעװ ,ןגָאז טשינ וטסלָאז ,ךיד

 ,ןסייר ןסַאּפ ךיז ןופ ןזָאל רעכיג טעװ יז זַא ןגָאז טלָאװעג םיא טָאה יז

 ןוא טנָאזעג טשינרָאג טָאה יז רָאנ ,ןָאט סטכעלש ,ןבעגסױרַא םיא רעדייא
 .בוטש ןופ לשייק-טנַאה םעד טימ סױרַא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ

 סקעז לטיּפַאק

 סָאװ יקסנישטוק ןישטרַאמ טוטיטסניא-ןרָאנירעטעװ ןופ טנעדוטס םייב
 "ולָאװער ַא וצ ןרעהעג רַאפ טעטיזרעווינוא ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא זיא
 -ַארּפ , ײטרַאּפ רעשיליוּפ רערענָאיצולָאװער-לַאיצָאס רעד ןופ לזיירק ןרענָאיצ

 טרַאה ,שזדָאל קע ןיא טניואוועג טָאה רע ואוו ,לרעמיצ ןייז ןיא ,*טַאירַאטעל
 -לגער ןוא ךיג טעברַאעג יירעקורד עמייהעג יד טָאה ,רעדלעפ יד ייב ןיוש
 ,קיסעמ

 עלעה יד קידנרַאשפױרַא ,יקסנישטוק טָאה -- ? סקילעפ ,סע טייג יו --
 טגערפעג ,ןגיוא יד ןיא ןלַאפוצּפָארַא םיא עבט ַא ןבָאה סָאװ ,רָאה סעמסַאּפ
 ןוא ברַאפ-קורד ןיא רעטרימשעגסיוא ןַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רבח ןייז ייב
 ,"קעלַאװ; םייב ךיז טערָאּפעג

 -יוה ַא ,סקילעפ טרעפטנעעג טָאה -- ,ןרימש ןרַאילּפמעזקע עטשרע יד --
 זָאנ רענעגיובעג רעפרַאש רעד ףיוא ענסנעּפ טימ ןַאמרעגנוי רעשידיי רעכ
 -- ,עלעדרעב קיציּפש ןיילק ןוא ענירּפושט רעצרַאוװש רעטלזיירקעצ ַא טימ ןוא

 ,ןישטרַאמ ,ריּפַאּפ גנַאלרעד ,רעסעב ןעמוקסיורַא ןלעוו ערעטייוו יד רעבָא
 -נָאלב-לעה ַא ענייא ,ךעלדיימ ייווצ ןסעזעג ןענעז ךיק רעד ייב טייז ַא ןיא

 סָאװ .,לעימכ ַאדנַאװ ןירערעל יד ,זדלַאה ןפיוא למלצ ןדלָאג ןיילק ַא טימ עד

 "וק טנעדוטס םענעסָאלשעגסױא םעד טימ ןישודקו הּפוח ןָא טבעלעג טָאה
 ַאירַאמ ןיגָאלַאיב יד עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא ןסעזעג זיא ריא ןבעל ,יקסנישט
 ַא וצ ךעלנע ןגיוא ןוא רָאה עצרַאװש ףיט טימ ,עניורב לקנוט ַא ,טכיל
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 -עג'טכעלש עסַאנ יד לכיק םייב טנקירטעג עדייב ןבָאה ייז .ןירענייגיצ
 .ךעלקעּפ עכיילג ןיא ייז טקַאּפעגניײא ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ עטקורד

 -פױרַא ,טגָאזעג ןישטרַאמ טָאה -- ,סקילעפ ,טסליװ וד סָאװ ,גָאז ---
 ענירג יד ןיא ןכָארקעג םיא ןענעז סָאװ ,רָאה סעמסַאּפ יד קיטסַאה קידנרַאש
 "רַא יד טעװ סע -- עיצַאמַאלקָארּפ יד טשינ טלעפעג רימ רעבָא -- ,ןגיוא
 ןעמענ טשינ רעטעב

 .טנעעג סקילעפ טָאה -- ,טלעטשעגנעמַאזוצ ַאקעצ רעד טָאה ױזַא --
 ,ברַאפ טימ קעלַאװ םענעמוג םעד קידנרימש ,טרעפ

 ןוא -- ,טעּפשעגכָאנ ןישטרַאמ טָאה -- ,ַאקעצ רעד ,ַאקעצ רעד --
 ןבירשעג טנעגילעטניא ןוא ךייו .ליטס סַאקעצ םעד טשינ טלעפעג רימ

 ,רעטעברַא רַאפ טשינ
 ףיוא טלעטשעגנָא ןוא עלייוו ַא קעלַאװ םעד טגײלעגקעװַא טָאה סקילעפ

 .זָאנ רעפרַאש ןייז ףיוא ןטירעג ןבָאה סָאװ ,ענסנעּפ יד רבה ןייז
 טימ טגערפעג רע טָאה --- ?ַאקעצ ןגעוו וטסדער ױזַא יוװ ,ןישטרַאמ ---

 ,לוק ןייז ןיא קערש
 -- סקילעפ ,ןטסידומלַאט יד ןיא ןצנַאגניא ךימ טסנַאמרעד וד --

 עמורפ יוװ ,ארומ ַאזַא טימ ַאקעצ ןגעוו טסדער -- ,טכַאלעג ןישטרַאמ טָאה
 -ַאלקָארּפ ַא טזָאלעגסױרַא טלָאװ ךיא .רעביירש-ץעזעג ערעייז ןגעוו ןדיי
 ..סַאנ ףיוא ױזַא .טקעלעג רעגניפ יד ןטלָאװ רעטעברַא יד זַא ,עיצַאמ

 ,טגָאזעג סקילעפ טָאה --- ,ןישטרַאמ ,טולב ןופ לָאמעלַא טסטלַאה וד ---

 ןעמ .טשינ גיט סָאד .ןדרָאמ ןוא ןדיינש רָאנ -- ,ךיז קידנעמירקרַאפ
 ,טקניטסניא ןייז וצ טשינ ,דנַאטשרַאפ סנשטנעמ םוצ ןדער ףרַאד

 הריגּפ ַא דרעפ ַא זַא ,סייוו ךיא ןוא ,רַאנירעטעװ ַא ןיב ךיא לייוו ---
 ,טַאקָאװדַא ןַא טסיב וד ,ןעינָאמערעצ וצ ךיז סָאװ ָאטשינ ,ןדנישּפָא ןעמ ףרַאד

 .ךעלריּפַאּפ ,ןצעזעג ןיא רָאנ ךיז טסלבירג
 -נשטעווקוצ ,טגָאזעג סקילעפ טָאה -- ,טרָאװ ןופ חוכ ןיא ביולג ךיא --

 .ריּפַאּפ םוצ קעלַאװ םענעמוג םעד קיד
 -רַאמ טָאה --- .טולב רַאפ ארומ טָאה סָאװ ,דיי ַא ,ךַאז-טּפיוה יד ןוא --

 "נָא ןעמ ןָאק ןדָאטעמ יד טימ -- .רעטכעלעג ַא טימ ןפרָאװעגנײרַא ןישט
 טשינ ,רעבעוו-טנַאה ןוא ךעלרעדיינש עשימענַא יד ןשיווצ טולַאב ןפיוא ןייג

 .יסַאנ ףיוא ..,ךַארּפש רעייז טימ ןדער ןעמ ףרַאד ייז וצ .ערעזדנוא ייב

 ןענעק ייז .טרָאד ןציז ןטנעגילעטניא זיולב ,דמערפ זיא ַאקעצ רעצנַאג רעד

 ..לוש רעשידיי ַא ןיא יװ ,לַארָאמ םיא וצ ןדער ,רעטעברַא ערעזדנוא טשינ

 יד טשיוװעגּפָא ןוא טעברַא יד טגײלעגקעװַא קיטסַאה טָאה סקילעפ
 ,ריּפַאּפ קיטש ַא ןיא טנעה

 לָאמ עכעלטע ןיוש -- ,קיאורמוא טגָאזעג רע טָאה -- ,ןישטרַאמ --

 טקעמש סע .טשינ רימ טלעפעג סָאד .דייר עבלעז יד ריד ןופ רעה ךיא יו

 .טרָא ןייק ןבָאה טשינ ןעייר ערעזדנוא ןיא ףרַאד סָאװ ,םזיטימעסיטנַא טימ

 ריד ייב ןוא -- ,טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןישטרַאמ טָאה -- ,ַאהַא --
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 ךיילג רע טעזרעד םוטעמוא סָאװ ,דיי רעד סױרַא דלַאב טגנירּפש רעדיוו
 רעדעי רַאפ יו ,ןדערסיוא טשינ טרָאװ ןייק רָאט ןעמ .םזיטימעסיטנַא
 מרעװ סע ,דעניימ טסילַארָאמ ,רעסעב קורד ונ ,ונ ...טימעס ןכעלדניפמע

 וד ןוא קעלַאװ םוצ וצ ךימ זָאל ,ןקורד וצ ךס ַא ךָאנ ןבָאה רימ ןוא ,טעּפש
 | ! רעטייוו ץעז

 טעניילק םייב ךיז טלעטשעגקעװַא ןוא טנעה יד טשיװעגּפָא טָאה סקילעפ
 בַאטשכוב רעדעי טנעה עטינעג:טשינ יד טימ קידנכוז ,טפירש עלעטסעק
 ,רעדנוזַאב

 זיא רע .םולבדלעפ סקילעפ ,רעצעז רעטינעג ןייק ןעוועג טשינ זיא רע
 יו טקנוּפ .ץנעדורּפסירוי ןופ טנעדוטס רעטקידנערַאפ-טשינ ַא ןעוועג רָאג
 -עד טשינ רעבָא ,ערעל רעד ןופ קעװַא ךיוא רע זיא ,ןישטרַאמ דניירפ ןייז
 ,לייו ,קעװַא רע זיא ןיילַא רָאנ ,ןבירטעגסױרַא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאמ
 רע טָאה ,ןטעטיסרעווינוא עשיסור יד ןיא ןטנעדוטס ערענָאיצולָאװער עלַא יו
 ךיז ןטיירג ןוא ערעל טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ דניז ַא זיא סע זַא ,ןטלַאהעג
 .טפַאלקשרַאפ זיא קלָאפ עקידנטעברַא סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ערעירַאק ַא וצ

 ,קלָאפ ןשיווצ ןטעברַא ןעגנַאגעג זיא רע
 ןופ סָאבעלַאב ַא ,ריבג ַא דיי ַא ןעוועג זיא רענייז רעטָאפ רעד שטָאכ

 יד ןגעק טלעטשעג ךיז רע טָאה ,ןקירבַאפ-לגיצ ןוא סעטוהיזָאלג עכעלטע

 ָאפ םייב ןײלַא רע טָאה ןטשרע םוצ .,עמערָא יד ןופ טייז רעד ףיוא עכייר
 ןיול ןרעסעב ןרעדָאפ ןלָאז ייז ,רעטעברַא יד טריטיגַא ןקירבַאפ יד ןיא רעט
 רעטָאפ רעד זַא .קיירטש ַא וצ טריפרעד טָאה רע .טעברַא רעקיניײיװ ןוא
 רע טָאה ,ןגעמרַאפ ַא טזָאלעגרעביא ,דיחי-ןב םעד ,םיא ןוא ןברָאטשעג זיא
 רעד ןבעגעגרעביא ןצנַאגניא סע ןוא ןופרעד טלעג טכַאמעג ,טפיוקרַאפ ץלַא
 טעברַא עטגייווצרַאפ עטיירב ַא ןריפ ןענעק וצ ,"טַאירַאטעלָארּפ, ײטרַאּפ
 םעד ןוא רעיױּפ ןשיליוּפ םעד ןעיירפַאב וצ ,קלָאפ ןקידנטעברַא םעד ןשיווצ
 .רעקירדרעטנוא ןוא רַאצ ןופ טפַאלקשרַאפ ןרעוו סָאװ ,רעטעברַא

 רע ןוא ןדיי ַא ןופ ןוז ַא ןעועג זיא םולבדלעפ טנעדוטס רעד שטָאכ
 רעקירדרעטנוא ןוא רַאצ ןופ טקירדעג רעמ ךָאנ ןרעוו ןדיי זַא ,טסואוועג טָאה
 טשינ ןגעוטסעדנופ רע זיא ,רעטעברַא ןוא םירעיוּפ עשיליוּפ יד רעדייא
 ןוא בייל ןייז ןבעגעגּפָא טשינ רע טָאה ,ןדיי יד ןשיוװצ ןטעברַא ןעגנַאגעג
 ,סַאג רעשידיי רעד ןיא עטקירדעג ןוא עמערָא יד רַאפ ןבעל

 "עג טעוװעדָאהעגפיוא רע זיא ,ריבג ןשידיי ַא ןופ ןוז ַא ןילַא םערָאװ
 רעייז טשינ ,ייז טשינ ,טנעקעג טשינ ןדיי יד רע טָאה ,ןדיי ןופ דמערפ ןרָאװ
 טָאה רעטָאפ רעד ואוו ,ףרָאד ןיא ייז ייב ץלַא .ןבעל רעייז טשינ .ךַארּפש
 ,בוטש ןיא ןטסניד יד ,שיאיוג ןעוועג זיא ,ןקירבַאפ-לגיצ ןוא סעטוה טַאהעג
 וליפַא .טניירפ ןוא טסעג סרעטָאפ םעד ךיוא ,סרערעל יד ,סעינַאינ יד
 ,בוטש ןיא ןעוועג טסַאג רעטּפָא ןַא ייז ייב זיא עיפַארַאּפ רעד ןופ חלג רעד
 ,ןדיי עקיצנייא יד ,קַאילָאּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג ןצנַאגניא ךיז טָאה רעטָאפ רעד
 סרעלקעמ ןוא םירחוס רעדָא ןעוועג ןענעז ,רָאטנַאק ןיא ןעמוק ןגעלפ סָאװ
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 ףיוא ןפיוק סָאװ ,רעייג-ספרָאד רעדָא ,ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד ןופ
 ךיז ןשיװצ סעמַאזניימעג ןייק טליפעג טשינרָאג טָאה רע .םירעיוּפ יד ייב

 ןטימ קינעטרעטנוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ןשטנעמ עדמערפ יד טָא ןוא
 ,שיליוּפ ןשימָאק ַא טדערעג ןוא טנַאה רעד ןיא לטיה

 טקישעגקעװַא רעטָאפ רעד םיא טָאה ןרָאװעג רעטלע לסיבַא זיא רע זַא
 "מיג ןיא טשרעוצ ,ןענרעל טרָאד לָאז רע ידכ ,עװקסָאמ ןייק רעדורב ןייז וצ
 ,טעטיסרעווינוא ןיא ךָאנרעד ,עיזַאנ

 -עפ םייב זיא ,שילוּפ ןעוועג ץלַא זיא םייהרעדניא ייז ייב יו טקנוּפ
 רעמ ךָאנ ןוא ,עיזַאנמיג ןיא .שיסור ןעוועג ץלַא עװקסָאמ ןיא זיוה ןיא רעט
 .טסואוועג טָאה רע .ןסור ןשיווצ זיולב ןעוועג רע זיא ,טעטיסרעווינוא ןיא
 ןרעהוצנָא ןבעגעג לָאמנייא טשינ וליפַא םיא סע טָאה ןעמ ,דיי ַא זיא רע זַא

 סָאװ ,הכמ ַא סעּפע יו ,סדמערפ ַא ןעוועג זיא סנייז טייקשידיי סָאד רעבָא
 ,רעּפרעק ןיא ןייא ךיז טסע סָאװ ,שיילפ דליוו קיטש ַא יװ ,וצ ךיז טעּפעשט
 ,שינעּפעשטוצ ַא ןוא לוע ןַא ,סע זיא דמערפ רעבָא ,ןגָארט סע זומ ןעמ

 ,ךַארּפש רעייז ןענַאטשרַאפ טָאה רע טשינ ,ןדיי יד טנעקעג טָאה רע טשינ
 ןריסערעטניא םיא לָאז סָאװ ,ךַארּפש ַא טַאהעג ןבָאה ייז טשינ ,הרות רעייז
 םיא סָאװ ,ץלַא .ןקָאל םיא לָאז סָאװ ,רוטלוק .ַא טשינ ,ןענרעלוצסיוא ךיז
 ,םענייז סַאּפ ןיא טפירשוצ רעד ןעוועג זיא ,ןדיי יד טימ טקיניײיארַאפ טָאה
 ,םורפ ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא רע רעבָא ,עיגילער רעשידיי ןופ זיא רע זַא
 "וצ ןעוועג זיא רע רעכלעוו וצ ,עיגילער יד טנעקעג טשינ וליפַא לָאמנייק

 ערענָאיצולָאװער יד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא רע רָאנ יװ ,ןבירשעג

 םיא .עיגילער רַאפ ליפעג רעדעי ןריואוועגנָא ללכב רֶע טָאה ,ךעלזיירק

 ןבעגעג ץעגרע ןענעז סָאװ ,ןצעזעג עטלַא יד טימ ןדנובעג טשינרָאג טָאה

 .עיזַא ןיא יניס גרַאב ַא ףיוא ןרָאװעג
 -דלעפ סקילעפ טָאה ,סנטשרע ,רעבָא .טקירדעג ךיוא ןרעוו ןדיי יד ,תמא

 ןענעז ןדיי יד זַא ,טניירפ ןוא רערעל עשיאיוג ענייז ןופ טסואוועג םולב
 ,סַאלק ַא ,ןטסידנַאבַארטנָאק ןוא סרעלקעמ ,רעמערק ,םירחוס סנטסרעמ
 ,ןופרעד זיולב טבעל ןוא דרע יד טשינ טעבראַאב ,טשינ טריצודָארּפ סָאװ
 -דלעפ ,רע ןוא .סיוא םיא טצונ ןוא רעױּפ םעד םורַא טרעמערק רע סָאװ
 ,סנטייווצ ,ןבָאה טשינ םיקסע ןייק ייז טימ ףרַאד ,רענָאיצולָאװער רעד ,םולב
 -ףונָא טשינ ,ךַאװש ןענעז ייז .עיצולָאװער יד ןכַאמ ןדיי יד טשינ ןלעוװ
 ,םירעיוּפ ןענָאילימ ליפ יד ןעגנערב ןלעװ דנַאל ןיא גנואיירפַאב יד .קידווע
 רַאפ ךיוא ,עלַא רַאפ טייהיירפ ןייז טעוו טלָאמעד ןוא ,קלָאפ ןופ ןרעק רעד

 רעקלעפ ןשיװצ דישרעטנוא ןייק ןכַאמ טשינ טעװ עיצולָאװער יד .ןדיי יד
 רעשידיי רעד ןוא .ןעײרפַאב ןליוּפ ךיוא טעװ עיצולָאװער יד .סעיצַאנ ןוא
 יד ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא ,קינדָארַאנ ַא ןרָאװעג זיא םולבדלעפ טנעדוטס
 ןבָאה ןטנעדוטס עשיליױוּפ יד רָאנ יו .ןרענָאיצולָאװער-סקלָאפ עשיסור

 ןיא ךיז ןוא ןפַאשעג ןטעטיסרעוװוינוא עשיסור יד ןיא ךעלזיירק עשיליוּפ
 ןסָאלשעגנָא "טַאירַאטעלַארּפ, ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער רעשיליוּפ רעד
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 ןופ סױרַא זיא רע .ןעגנַאגעגטימ ייז טימ םולבדלעפ סקילעפ ךיוא זיא

 טשינ טָאה רע .טַאקָאװדַא ףיוא טקידנעעג טָאה רע ךָאנ רעדייא טעטיסרעווינוא

 עקידנטעברַא סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעטלייוורעדסיוא ןייק ןייז טלָאװעג

 ןצנַאג ןטימ ןוא ןלױּפ ןייק קעװַא קירוצ זיא רע .טפַאלקשרַאפ זיא קלָאפ

 רעטסומ ןפיוא .טעברַא רעשיליוּפ רעד ןיא ךיז ןפרָאװעגנײרַא ןערב ןשידיי

 "םיוא ןעגנַאגעג קלָאפ ןשילוּפ ןיא רע זיא ,סעקינדָארַאנ עשיסור יד ןופ

 "גוא ,טָאה ײטרַאּפ יד ןעוו ,רעטעּפש .רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ יד טרעלקעג

 יד ןיא ןטעברַא רעמ ןעמונעג ,ןטניוו עיינ יד ןופ סולפנייא םעד רעט

 סָאטש רעד ןיא ,שזדָאל ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז םולבדלעפ טָאה ,ןקירבַאפ

 עשידיי ןעוועג ךיוא ןענעז שזדָאל ןיא ,עירטסודניא רעקידנסקַאװ רעד ןופ

 .רעטעברַא ערעדנַא ײלרעלַא ,סרעטסוש ,סרעדיינש ,ךס ַא רעבעוו ,רעטעברַא

 עניילק יד ןיא טקעטשרַאפ ןעוועג ןענעז ייז .ןעזעג טשינ ייז טָאה ןעמ רעבָא

 זיולב רע טָאה שזדָאל ןיא ןעזעג ,טולַאב ןפיוא ןפרָאװרַאפ ,ןטַאטשקרעוװ

 -לוונייב ,רעלדנעה'ןרַאג ,סרעלקעמ ,רעמערק ,םירחוס ןדיי טייז ןייא ןופ

 ָאּפַאק עגנַאל עשימָאק ןיא סנטסרעמ ,ןדיי עסַאמ עטכידעג ַא ,רעלטימרַאפ

 -גירּפש ,עקידנלייא ,עקידנפיול ןדיי ,ּפעק יד ףיוא ךעלעטיה עניילק טימ סעט

 ןעכָאפ ,ןגיוא יד טימ ןצילב ,טנעה יד טימ ןפרַאװ ,ךיג ןדער סָאװ ,עקידנעג

 ףיוא עגר ןייק ןעייטש ,ןעילפ ,ןביירט ,ןענערב ,ןגָאי ,ךעלעקעטש יד טימ

 יַאק יד ןיא ,לופ ייז ןענעז םוטעמוא .ןעלקעמ ,ןרחסמ ,ןייא טשינ טרָא ןייק

 .שָארד יד ןיא ,ןעיײװמַארט יד ןיא ,ןרַאוטָארט יד ףיוא ,קנעב יד ןיא ,ןעעפ

 'ךיז ןעדוס ,טנעה ןיא ןייא ןשטַאּפ ,ךיז ןעגניד .ןעיירד ,ןפיול ייז .סעק

 יָאק ,ךעלטסנידרַאפ ןגעוו רָאנ טייצ עצנַאג יד ןעמושז ןוא ןעלסקעוו ןביירש

 | .טלעג ןוא טלעג ,טלעג ,חויר רעטנעצָארּפ ,עיסימ

 "בַאפ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןעזעג ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 טָאטש ןיא ףרָאד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןרעוו סָאװ ,םירעיוּפ ,רעטעברַא-קיר

 .רעירַאטעלָארּפ עקידנּפַאש ,עטצעזעגכיילג ,ערעווש ,ןיײרַא

 רעד ףיוא טלעטשעג ךיילג ךיז טָאה רענָאיצולָאװער רעד םולבדלעפ

 רעקידנעלמוט ןוא רעקישַאר רעד ןגעק רעירַאטעלָארּפ עשיליוּפ יד ןופ טייז

 טָאה ייז רַאפ ,ןסירעגרעביא גנודליב ןייז רע טָאה ייז רַאפ .,עיזַאושזרוב

 רַאפ ,ןבעל וויטַאריּפסנָאק םייהעג ַא טבעלעג ,טעברַאעג טכַאנ ןוא גָאט רע

 ןצנַאגניא ,רעטָאפ ןופ טנשריעג טָאה רע סָאװ ,ןגעמרַאפ ןייז רע טָאה ייז

 ןוא ןענַאטשעג טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא טציא רע זיא ייז רַאפ ,ןבעגעגּפָא

 .עיצַאמַאלקָארּפ ַא טצעזעג טנעה עטקישעג-טשינ טימ

 טלָאצעגּפָא רעטעברַא ןוא םירעיופ עשיליוּפ יד ןבָאה לָאמעלַא טשינ

 ןבָאה לָאמנייא טשינ ,ןיול ןכיילג םעד טימ םולבדלעפ רענָאיצולָאװער םעד

 שטָאכ .ןדמערפ ַא ףיוא יו ,יורטוצמוא ,טכַאדרַאפ טימ םיא ףיוא טקוקעג ייז

 ,ןָאט ןשידיי ַא ןופ ןמיס ןייא ןָא ,קַאילָאּפ ַא יװ ,שיליוּפ טדערעג טָאה רע

 ןיא זיא ,ןײלַא ןקַאילָאּפ יד יװ ,ןרעכעלטקניּפ ןוא ןרענייר ַא ךָאנ לָאמטּפָא

 ןיא טשינ ,ןלירב ענייז ןיא טשינ ,ןעוועג סעשיליופ קינייוװ רָאג םינּפ ןייז
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 ,ךוגיפ רעטנעגילעטניא רעכיוה רעצנַאג ןייז ןיא טשינ ,זָאנ רענעגיובעג ןייז
 רעטעברַא-םירעיוּפ יד טָאה רע ןעוו ,ןקירבַאפ יד ןיא רעטָאפ ןייז ייב ןיוש
 םיא ףיוא ןשטנעמ יד ןבָאה ,טציירעגנָא רָאטַאטַאולּפסקע םעד רעטָאפ ןגעק
 חלג רעד ךיוא .לציּפש שידיי ַא ןירעד טכוזעג ,יורטוצמוא טימ טקוקעג
 ,טנָאמרעד םעד ןגעוו םיא טָאה

 םיא רע טָאה -- ,ןַאמרעגנוי ,קידריווסנביול רעייז ,ןייש רעייז --
 ,ןשימניירַא טשינ ךיז טפרַאד ריא רעבָא -- ,טגָאזעג

 .טגערפעגרעביא רע טָאה -- ?טשינ סָאװרַאפ ---
 ,ךייר יד רַאפ רימ טקידלושטנַא ,ריא סָאװ ,רַאפרעד ךַאפנייא ,ונ --

 המשנ יד טשינ טיײטשרַאפ סָאװ ,ןגָאז וצ ױזַא טימעס ַא ,רעדמערפ ַא טנעז
 ..ודנוא וצ רעביא סע טזָאל ...קלָאפ ןכעלטסירק ַא ןופ

 הטָאירטַאּפ ןוא ןרענָאיצולָאװער יד ןשיװצ סעיסוקסיד יד ףיוא ךיוא
 ךעלטרעווכעטש ןפרָאװעגנירַא לָאמניא טשינ ןטָאירטַאּפ יד םיא ןבָאה
 דישרעטנוא ןייק טשינ ןעמ טָאה ײטרַאּפ רעד ןיא .טייקשידיי ןייז ןגעוו
 טָאה ָאד ךיוא רעבָא ,םירבח ,ךיילג ןעוועג עלַא ןענעז טרָאד .טכַאמעג
 ןעלקיטרַא ןביירש ןיא .טעברַא רעשינכעט ןיא טנַאּפשעגנײא רעמ םיא ןעמ
 ײלרעלַא ןוא ןרושָארב ןצעזרעביא ,גנוטײצ-ייטרַאּפ רעלַאגעלמוא רעד רַאפ
 -פעלטנפע רעד רַאפ ןזָאלסױרַא םיא רעדייא ,ןטעברַא עשירַארעטיל ערעדנַא
 ,רעטעברַא יד ,טַאהעג יורטוצ רעמ ןבָאה ייז .רעטעברַא רַאפ ןדער וצ ,טייק
 טגעלפ רע לָאמ לפיו .,טסירק ַא ,רענעגייא ןַא טדערעג טָאה ייז וצ ןעוו
 -עג טָאה עיצַאטיגַא יד יװ ,םיחלג יד ןכַאלסױא רעטעברַא רַאפ ןריבורפ
 ,סעכ טימ טקוקעג םיא ףיוא רעטעברַא יד ןבָאה ,טרעדָאפ

 -- ,טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,ױזַא ןדער טשינ דיי ַא ףרַאד סָאד ,ונ --
 ,קילייה זיא סָאד

 יד ףיוא רעטרעװ ערעפרַאש-ליפ קיאור טרעהעג ייז ןבָאה םייוג ןופ
 טָאה רע ,ָאי ןָאטעג ייו סע טָאה ןעמולבדלעפ .ןטייקילייה עכעלטסירק
 ןעמ סָאװ ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןשינעביילברעביא ןענעז סָאד זַא ,טסואוועג
 יא .םיא סע טָאה ןָאטעג ייו רעבָא ,טייצ רעד טימ ןעלצרָאװסיױא ףרַאד
 גנַארד ַא טליפעג טָאה רע ;ןדער םוצ ןגיוצעג םיא סע טָאה סגקירעב
 טָאה רע רעבָא .טעברַא-בוטש עזיולב יד טנגונגַאב טשינ טָאה םיא .וצרעד
 טניירפ ןייז זיא רעטעברַא יד רַאפ ןטָארטעגסױרַא .ןבעגרעטנוא טזומעג ךיז
 ,יקסנישטוק

 ןענַאטשעג קידנעטש רע זיא ,טיילעגנוי עשילוּפ עטרילימיסַא עלַא יו
 ,סע ןקידייטרַאפ וצ טיירג ,טייקשידיי רעמעווקַאבמוא ןייז ןופ ךַאװ רעד ףיוא
 ןוא .םעד ןגעוו טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג טָאה םייוג יד ןופ רעצעמיא רָאנ יו
 טדערעג טָאה יקסנישטוק ןעוו ,ןעגנורּפשעגפיוא םולבדלעפ זיא טציא ךיוא
 טשינ רעטעברַא ןשיליוּפ םוצ ןדער סָאװ ,ַאקעצ ןופ ןטנעגילעטניא יד ןגעוו
 לוש רעשידיי ַא ןיא יו ,לַארָאמ טימ ןוא טנעגילעטניא רָאנ ,ךַארּפש ןייז ןיא

 רעװלָאװער ןטימ רָאנ זַא ,יקסנישטוק יו ןטלַאהעג טשינ טָאה רע ,ןיינ
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 "טכע רעצנַאג ןייז יב .ןדער קלָאפ םוצ ןעמ ןָאק ענמָאב רעד טימ ןוא

 טרָאװ ןופ ןטלַאהעג ןדיי סנטסרעמ יװ רע טָאה ,גנואיצרעד רעשיליוּפ

 . יאר רעד ןופ טייקידנעוװטיונ רעשירָאטסיה רעד ןיא טביולגעג ,קיטע ןופ

 יד טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא טסול טימ טצעזעג טָאה רע ןוא .עיצולָאװ

 ןענעז רעטעברַא יד .עקיטסניג ַא ןעוועג זיא טייצ יד .עיצַאמַאלקָארּפ

 ןעװ ,סיזירק ןרעװש םעד ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ,טרעטיברַאפ ,זייב ןעוועג

 ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד .ןקירבַאפ יד ןסָאלשעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד

 גָאש רעטשרע רעד ןזיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ .ךַאז עקיטכיוו עיינ ַא

 ןיא סערגנָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןכרוד ןרָאװעג טרעלקרעד יַאמ שדוח ןופ

 .ףמַאק ןוא םייהיירפ ןופ גָאט רעד ,בוט-םוי-רעטעברַא ןופ גָאט סלַא זירַאּפ

 .ןבעל ןייז ןיא בוט-םוי רעטשרע רעד ןעוועג סָאד זיא ןעמולבדלעפ רַאפ

 .טַאהעג בוט-םוי ַא לָאמַא רע טָאה רעטעפ ןייז ייב טשינ ,רעטָאפ ןייז ייב טשינ

 רעטעברַא עלַא .קרַאטש ,סיורג ןייז לָאז בוט-םוי רעד זַא ,טלָאװעג טָאה רע

 ןיא .ןלעטשּפָא ךיז ןלָאז ןקירבַאפ עלַא ,טעברַא יד ןפרַאװ ןלָאז טָאטש ןיא

 יד ןזייו ןוא ןסַאג יד ףיוא סױרַא רעטעברַא יד ןלָאז ןעייר ענעסָאלשעג

 "עד רעטעברַא יד ןלָאז ךיוא .טפַארק רעייז ןרָאטַאטַאולּפסקע ןוא רעשרעה

 ירַאפ עשירַאצ יד ןגעק טסעטָארּפ סנלױּפ ,טייהיירפ סנליופ ןרירטסנָאמ

 ָארּפיַאמ עטשרע יד ןערב סיורג טימ טצעזעג טָאה רע ןוא .רעפַאלקש

 .עיצַאמַאלק

 --- ,ןיקסנישטוק וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,ףור רעזדנוא ףיוא ןייג ןלעוו ייז ---

 .דייר עגיימ ןעז טסעוו .ןלעטשּפָא ךיז טעוװו שזדָאל ץנַאג

 "טרעצ רעטסערג רעד טימ .ןקורד ןפלָאהעג ,קעלַאװ םוצ וצ זיא רע

 .ךעלריּפַאּפ עטרַאה ןוא עטקורדעג-טכעלש יד טעלגעג רע טָאה טייקכעל

 ,טגיילעגכיילג ,טנקירטעג ןריּפַאּפ יד ןבָאה לכעק םייב ןעיורפ יד

 -ץרעמ ןוא טסוּפ ןעוועג זיא ןסַאג יד ףיוא ןעוו ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ענעפרָאװעצ עטלייצעג יד ןופ ןגייוצ עטעקַאנ יד ןסירעג ןבָאה ןטניוו

 ,עטמותירַאפ ןוא עטעשזדנָאלברַאפ יו סיוא ןעעז סָאװ ,רעמיוב רעשזדָאל

 םוג רע סָאה ,רָאטַאריּפסנָאק רעטינעג ַא יו ,םײהַא קעװַא םולבדלעפ זיא

 םיא ךיז טּפעלש סעּפע יצ ,ןעז וצ ידכ ,םורַא טנגעג יד טקעמשעגסיוא

 -ַאב טכיל ַאירַאמ עטרבח ןייז ןוא רעדנוזַאב רע טָאה ךָאנרעד .ךָאנ טשינ

 געװמוא ךס ַא ךרוד ךיז טזָאלעג ,טרעדָאפ טייקיטכיזרָאפ יד יװ ,רעדנוז

 ,םיהַא ךיז וצ ןסַאג עקירעביא ןוא

 טגערפעג םולבדלעפ טָאה -- ?ַאירַאמ ,טּפעלשעגטימ טשינרָאג טסָאה ---

 ,םיא ךָאנ ןעמוקעג רעטעּפש זיא סָאװ ,ןגיוא עצרַאװש יד טימ לדיימ םעד ייב

 .טגָאזעג לדיימ סָאד טָאה -- ,טשינרָאג --

 .רענעדירפוצ ַא טגָאזעג סקילעפ טָאה --- ,טשינרָאג ךיוא ךיא --

 יװ טבעלעג ייז ןבָאה גנוניואוו רעטריריּפסנָאקרַאפ רעייז ףיוא שטָאכ

 ןבָאה ,יורפ ןייז סלַא יז ןוא רעײטשרָאפ-סלדנַאה סלַא רע ,בייוו ןוא ןַאמ

 וליפַא ךיז טרירעגנָא טשינ ןוא ןטעב ערעדנוזַאב ןיא טגיילעג ךיז ייז
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 ןעז ןוא ןכָאװ עכעלטע טימ רעטלע ןייז טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא --
 -- ,ףורפיוא-יַאמ ןטשרע רעזדנוא ןעמענפיוא ןלעװ רעטעברַא יד ױזַא יו
 ןלעװ ייז ,ַאירַאמ ,וטסניימ יװ -- .רעטמַאלפרַאפ ַא טגָאזעג םולבדלעפ טָאה

 ?ןלעטש ךיז
 .ערעכיז ַא טרעפטנעעג ַאירַאמ טָאה --- ,ןלעטש ךיז ןלעוו ייז --
 .סנעמיוק-קירבַאפ עטשרע יד ךיז ןסייר ןעמונעג ןיוש ןבָאה סַאג רעד ןופ

 "נז ןשטנעמ .ךעלּפמעל-טפַאנ ןטכיולעגפיוא ןבָאה רעטצנעפ עמערָא ןיא
 .טעברַא רעד וצ ןענַאטשעגפיוא ןענ

 ןביז לטיּפַאק

 ,קיאורמוא ןרָאװעג טָאטש ןיא זיא יַאמ ןיא
 ןטשרע םעד טשינ רעבָא ;ןקירבַאפ יד טלעטשעגּפָא ןבָאה רעטעברַא יד

 ןטירד ןיא טשינ :ןפורעג ייז ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד יו ,שדוח ןופ גָאט
 -ַאנ םענעטָאברַאפ םוצ ייז ןבָאה ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ יד יו ,שדוח ןופ גָאט
 ןטפניפ םעד טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ,ןפורעג גָאט-בוט-םוי ןלַאנָאיצ
 ,גָאט-סטעברַא ןכעלנייוועג ַא ןיא ,יַאמ ןופ גָאט

 ןעמונעג שזדָאל ןיא ןקירבַאפ יד ןבָאה ןייטש-קידייל רָאי ןּפַאנק ַא ךָאנ

 "עג ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד רעבָא .ערַאּפ רעצנַאג רעד ףיוא ןטעברַא
 ײז ןוא ,טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןטייצ עטכעלש יד רַאפ ןגָאלשסיױא טלָאװ
 ,רעטעברַא יד .ןיול ןופ טנעצָארּפ ןעצ רעטעברַא יד ןעמונעגּפָארַא ןבָאה

 -לושרַאפ ,רעגנוה ןוא ןייג קידייל ןופ עטרעטַאמרַאפ ,עטרעגנוהעגסיוא
 -ָארּפ ןוא עיצַאטיגַא רעד ןופ עטרעדורעגפיוא ,ןרעיוא יד רעביא עטקיד
 עשיטָאירטַאּפ עמייהעג יד ןופ ייס ,ןרענָאיצולָאװער יד ןופ ייס ,סעיצַאמַאלק

 טשינ ןבָאה ,תודירמ ןוא ןדנַאטשפיוא וצ ןפורעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאטיגַא
 ,טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה ייז .ןיול ןרענעלק םעד ןעמעננָא טלָאװעג

 ןשטנעמ עקידנקיירטש יד .טלעטשעגּפָא טעברַא יד ןבָאה עלַא טשינ
 יד ןופ ןבָאה ייז רָאנ ,ייז טלדיזעג ,טדערעג עקידנטעברַא יד וצ ןבָאה
 טּפעלשעגקעװַא ייז עקידנקיירטש יד ןבָאה ,ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןלוטש

 -לסעק יד ןיא ןײרַא ייז ןענעז רעגנערד ןוא סנקעטש טימ .טלַאװעג טימ
 ךיז םיוק ןבָאה סרעצייה יד .ןעלסעק יד ןכַאמ עילַאק ןעמונעג ןוא ןבוטש
 ןסיירפיוא ןלעװ ןקירבַאפ יד לייוו ,ןָאט טשינ סע לָאז ןעמ ,ןטעבעגנייא

 | ןשטנעמ יד טימ ןעמַאזוצ
 סענַאמרופ ,רערעיומ ,ּפעק יד ףיוא ךעלכיט יד ןיא סעקרעלוּפש ,סרעבעוו

 יז וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,סַאג ןופ ןשטנעמ טימ טשימעגסיוא ,ןקירבַאפ יד ןופ
 'ולָאװער קידנעגניז ,ןסַאג יד רעביא ןרישרַאמ ןעמונעג ןבָאה ,טרַאשעגוצ
 -ּפָארַא ,קירבַאפ וצ קירבַאפ ןופ ןעגנַאגעג ; רעדיל עשיטָאירטַאּפ ןוא ערענָאיצ
 ,טעבֹרַא רעד ןופ עקידנטעברַא יד ןעמענוצ
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 רעטכעוו יד ןסייהעג ןבָאה ןקירבַאפ עקידנטעברַא יד ןופ ןרָאטקעריד יד
 טָאה עסַאמ יד רעבָא ;ןזָאלוצנײרַא טשינ ןומה םעד ידכ ,ןרעיוט יד ןסילש
 ןבָאה רעטעברַא ךס ַא .ןקירבַאפ יד ןיא ןײרַא ןוא ןרעיוט יד טצעזעגסיוא
 ,ןײגקעװַא טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד .טעברַא יד טגײלעגקעװַא ךיילג
 .ןייגוצקעװַא ןעגנואווצעג ןוא ןטייז יד ןיא טגנַאלרעד ןעמ טָאה

 -- .ןפורעג .תולוק ןבָאה -- !רעטעברַא רעדירב יד ןבעל ןלָאז --

 ! ַארוה
 -רעביא רעבייוו יד ןבָאה --- !סעקװַאיּפ יד ,רעגיוז-טולב יד ןגָאלש ---

 .ןגירשעג
 ךיילג ןוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידי ערענעלק יד

 ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ןבָאה עסיורג יד .ןבעגעגכָאנ
 ןלוטש יד ןופ קעװַא רעטעברַא יד ןענעז קירבַאפ ןיא סעצנוה יד ייב

 ןבָאה ןײלַא סעצנוה יד .םיטַאבעלַאב יד וצ עיצַאגעלעד ַא טקישעג ןוא

 -טּפיױה םעד ןסייהעג ןבָאה יײז ;רעטעברַא יד טימ ןדער טלָאװעג טשינ
 | ףעמענפיוא ייז לָאז רע ,טכערבלַא ,רָאטקעריד

 "רַאפ יד קידנשיוו ןוא ךיז קידנגיונ ,טנעה יד ןיא ןעלטיה יד טימ

 עקיצנַאלג יד ןצומשנייא טשינ ןלָאז ייז ,ריט רעד ייב סיפ עטקיטָאלב

 ,רָאטקעריד םוצ טרעטנענרעד ךיז ייז ןבָאה ,עגָאלדָאּפ
 -רַאפ טגערפעג טכערבלַא רָאטקעריד רעד טָאה --- ? ריא טליוװ סָאװ ---

 ,ןפָאלש
 -עג ןופ ןעמענוצּפָארַא טשינ ,רעה ןקיטכיל םעד ןטעב ןליוו רימ ---

 ןטעברַא טשינ ןעמ ןָאק שרעדנַא .,טלַאה

 ועד טָאה -- ,ןענָארַאב ןרעה יד טימ ןדעררעביא ךיז לעװ ךיא ---
 !טעברַא רעד וצ טייג לייוורעד -- ,טרעפטנעעג ליופ רָאטקעריד

 ןעמ ןָאק שרעדנַא ;רעה רעקיטכיל ,גנורעכיזרַאפ ַא ןליוו רימ ---

 ,טעברַא רעד וצ ןלעטש טשינ ךיז

 זייב רָאטקעריד רעד טָאה -- ,ןעגנורעכיזרַאפ ןייק טשינ ןביג רימ ---

 -ַאב ןרעה יד ןָאט ןענָאק סע סָאװ ,טייקילעפעג ַא זיא סָאד -- ,טמורבעג

 ךָאנרעד ,טעברַא רעד וצ טייג רעירפ .ןלעפעג ייז טעװ סע ןעוו ,ןענָאר

 ןעז ןעמ טעוװו
 עכעלטע ןבָאה -- ,ןעיײצרַאפ רָאטקעריד רעה רעקיטכיל רעד לָאז ---

 -ּפָארַא טשינ סנטסקינײװמַא ןעמ לָאז רעבָא --- ,טגָאזעג רעטעברַא ערעטלע

 טלעג םעד רַאפ ןענָאק רימ .רעדניק ןוא רעבייוו ןבָאה סָאװ ,יד ייב ןעמענ
 .רעדניק ןוא רעבייו ערעזדנוא ןטלַאהסיוא טשינ

 ריא זַא ,רעדניק ןָא טעידָאלּפ ןוא הנותח ריא טָאה לווייט ןכלעוו וצ --
 טכערבלַא רָאטקעריד רעד טָאה -- ? ןטלַאהוצסיוא ייז סָאװ טימ טשינ טָאה
 ..ןלָאצ טשינ רַאפרעד ףרַאד קירבַאפ יד -- .טרעפטנעעג

 ןגיוא יד ןרָאװעג ןסָאגרַאפ רעטעברַא יד ייב ןענעז קילבנגיוא ןייא ןיא

 ,טולב טימ
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 -ַאס ןיא שטייד ַא ןגירשעג טָאה -- !דנוה'ןייווש רעטכולפרַאפ וד --
 ,ןזיוה ענעטעמ

 -געּפש ןיא רעטעברַא עשיליוּפ ןבָאה -- !רענייא ןוז רעשיטניה וד --
 ! ריזח רעשיבַאװש וד -- .טעװעדלַאװגעג סרעצ

 -רַאפ רע סָאװ ,רעטכעט יד רַאפ ,ךובלערט ןבָארג םעד ,םיא גָאלש --
 ! טקיניירמוא

 ןקידיײלַאב רַאפ ,ןקיבױלגמוא םעד ,סױרַא סטעפ סָאד םיא טזָאל --
 5! רעדניק ןוא רעבייו עכעלצעזעג ערעזדנוא

 זיא םיא טימ זַא ןעזרעד ךילג טָאה טכערבלַא רָאטקעריד רעד
 -סױרַא ידכ ,לוטש ןייז ןופ ןביוהעגפיוא רערעווש ַא ךיז טָאה רע ןוא ,טכעלש
 -ָאלק עקיד ענייז טימ טרירעג ךיז טָאה רע רעדייא רעבָא ,סנטייצַאב ןייגוצ
 ןייז ןופ סױרַא ןּפעלש ןעמונעג רעטעברַא יד ןיוש םיא ןבָאה ,סיפ עטַאװעצ
 רעבָא ,רעטעברַא יד וצ טּפַאכעג ךיז טָאה רעניד רעד רָאיכלעמ .טעניבַאק
 .ןגיוא יד ןיא טסיופ ַא טימ ןגירקעג טָאה רע

 טנעה יד ייב טּפעלשעגסױרַא רָאטקעריד ןקיד םעד ןבָאה רעטעברַא יד
 ןפיוא רעטעברַא עלַא .הטיחש רעד ךָאנ סקָא ןַא טּפעלש ןעמ יװ ,סיפ ןוא
 -ָאושעגרעביא ןסַאלב-טיוט םעד טנגעגַאב תולוק עקיכליה טימ ןבָאה ףיוה
 ,רָאטקעריד םענעק

 ! סטעפ סָאד םיא ןדנישּפָא --- .ןפורעג רענעמ ןבָאה -- ! םיא טגנעה ---
 -לַאװגעג רעבייוו יד ןבָאה --- ! ןסיימש ןוא ןזיוה יד םיא ןזָאלּפָארַא ---

 .טעוועד

 רָאטקעריד ןזָאלטכַאמ ןקיד םעד ןבָאה רעטעברַא ערעטלע עכעלטע

 ןוא טקעטשעגנײרַא טנעה יד ןיא םעזעב ַא ,ּפָאק ןפיוא קַאז ַא ןָאטעגנָא
 לגיצ סױרַא טריפ ןעמ רעכלעוו ןיא ,עקשטַאט ַא ףיוא םיא קידנצעזפיורַא
 ,טריפעג ףיוה:-קירבַאפ ןסיורג םעד רעביא םיא ייז ןבָאה ,טסימ ןוא

 ןרעװש םעד ןגירשעגכָאנ ףיוה ןיא רעטעברַא יד ןבָאה -- !ושט ַא --
 ,רָאטקעריד ןזָאלסגנוגעװַאב

 םיא ןזיוועג ןוא טעשטיווקעג סעקרעלוּפש יד ןבָאה -- ! ריד ַאנ ----
 ,סנטניה יד

 סָאד .קירבַאפ ןיא ןעמיוברעדילפ וצ טזָאלעג עלַא ךיז ןבָאה טרָאד ןופ

 ,טולב טלָאװעג טָאה ןעמ ,טכָאקעצ ןעוועג זיא טולב
 ,ןפורעג תולוק ןבָאה -- !ןטכולפרַאפ םעד דיי םעד ןעגנעה --
 םעד םיא ןעמ טעװ ,טשינ ביוא !ןיול םעד ןרעכעה ןיוש רע לָאז --

 ! ןגָארטעצ ץַאלַאּפ

 ןַא ןיוש זיא רעיוט ןרַאפ רעבָא .רעיוט םוצ טזָאלעג ךיז ןבָאה עלַא
 קילדנעצ ַא ךיוא ,ןענַאטשעג גנונעפָאװַאב רעלופ ןיא רענלעז טימ ריציפָא

 סנטייצַאב טָאה םיוברעדילפ סָאװ ,וװַאטסירּפ ןקידרעב ַא טימ ןטנַאיצילָאּפ

 םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד ןסעזעג זיא טעניבַאק ןכייר ןיא .,ןפורעגסױרַא
 םיא ןבעל ,ןדָאלעג רעװלָאװער ַא טקעטשעג םיא ייב טָאה שַאט ןיא .ןײלַא
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 "ָאפ .ןטנעגַא ןוא ןריציפָא עכעלטע טימ רעטסײמצילָאּפ רעד ןסעזעג זיא

 "עברַא ךָאנ רעטעברַא סעילַאה-קירבַאפ יד ןופ טריפעגניירַא ןבָאה ןטנַאיציל

 טָאה ייברעד .טרָא ןפיוא טשרָאפעגסיוא ייז טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד ,רעט

 טשינ רע טָאה סרעפטנע ןייק .ןגַארפ רעטעברַא יד טלעטשעג זיולב רע

 ןױרעה טלָאװעג
 ! ןטעֿברַא טשינ וטסייג סָאװרַאפ --
 :ןרעפטנערַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רעטעברַא רעד

 ..ןיול ַאזַא רַאפ ,עידָארָאגַאלבָאקָאסיװ עשַאװ ,ןבעל טשינ ןָאק ךיא --

 .שיט ןיא טקַאנקעג ןוא ןגירשעג רעטסיײמצילָאּפ רעד טָאה --- ! ןגייווש ---

 יד םיא ןבָאה ןעלמרומ טריבורּפ רעטייוו טָאה רעטעברַא רעד ןעוו

 יָאפ רעד טָאה ערעדנַא .ןטסיופ יד טימ ליומ סָאד טכַאמרַאפ ןטנַאיצילָאּפ

 .טגערפעגסיוא טשינרָאג רעטסיימציל

 סיוא טעז -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,טשינ רימ טלעפעג עדרָאמ יד --

 ,םיא ןטלַאהרַאפ .קיטכעדרַאפ

 ,רָאדירָאק-קירבַאפ ןלופ ַא טכיירגרעד ןיוש ןבָאה ענעטלַאהרַאפ יד ןעוו

 -סױרַא ייז ןעמונעג ןוא טלגנירעגמורַא יז ןטנעגַא ןוא ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה

 קירבַאפ רעד םורַא עסַאמ עטלמַאזרַאפ יד רעבָא .לקריצ-יײצילָאּפ םוצ ןריפ

 עטריטסערַא יד טזָאלעג טשינ ןוא רעױמ ַא יו טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה

 יד .ןןעמונעגסױרַא טָאה רעיוט ןרַאפ ריִציּפֶָא רעד .ןריפקעוװַא רעטעברַא

 עסַאמ יד ,ןייגוצרעדנַאנופ ךיז לעפַאב ַא ןבעגעג ןוא דייש רעד ןופ דרעווש

 ,טרירעג טשינ ךיז טָאה
 --- .ןלױפַאב ריציפָא רעד טָאה -- !ןיז עשיטניה ,ךיז ןייגרעדנַאנופ ---

 ! ןסיש ןסייה לעװ ךיא

 ךָאנ ןבָאה רענעמ יד ,טרעקרַאפ .טרירעג טשינ ךיז טָאה עסַאמ יד

 .ךעלכיט יד טימ טעכָאפעג ןבָאה רעבייוו יד .רעיוט םוצ ךיז טרעטנענרעד

 ,ןטַאדלָאס יד וצ דייר עכייוו טדערעג

 ןסיש טשינ טעװ ריא -- ,ךעלטרעצ ןפורעג ייז ןבָאה --- ,ךעלעגניי --

 .ןטסירק רעדירב ענעגייא ןיא

 "עג זיא ןוא ןטַאדלָאס ענייז ףיוא ןָאטעג קילב ַא טָאה ריציפָא רעד

 לָאמעלַא ןעמענ דייר עשירעבייוו זַא ,טסואוועג טָאה רע ,קיאורמוא ןרָאװ

 טשינ ךיז ןלָאז רענלעז יד ,ןטרַאװ וצ טַאהעג ארומ טָאה רע .רענלעז יד

 ,ךיג טלדנַאהעג רעבירעד טָאה רע .ןלעּפַאב יד ןרעה ןגָאזּפָא ןוא ןייז בשימ

 | ,טרָא ןפיוא

 קיטכעמ ַא טימ ,ךיוה ןלױפַאב רע טָאה -- ! טנעה יד ןיא ןסקיב יד ---

 .רענלעז יד טביוטרַאפ סָאװ ,לוק

 .ןסקיב יד טלעטשעגנָא ןבָאה ןטַאדלָאס יד

 ,ןגיוא יד טימ עסַאמ יד טזיּפשעג ,טרַאװעג ריציּפָא רעד טָאה עלייוו ַא

 ,טרירעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןעוו רעבָא .ןייגרעדנַאנופ ךיז לָאז יז ידכ

 :לעּפַאב ןצרוק ַא ןבעגעג רע טָאה
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 | ! רעייפ --
 עטגנערטשעגנָא יד ןטלָאּפשעג טָאה ןסקיב קילדנעצ עכעלטע ןופ ּפלַאז ַא

 ךס ַא ןופ ףיולעג ,למוט ,ןעיירשעג עשירעבייוו ,תוללק ,תולוק .,טייקליטש
 -נָאלּפרַאפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד .םענייאניא טשימעגפיונוצ ךיז ןבָאה טירט
 יטענָאיַאב עטקערטשעגסיוא יד טימ ןטַאדלָאס יד .ליונק ןייא ןיא טרעט
 ,ץַאלּפ םעד טקינײרעגּפָא ,עסַאמ עקידנליונק יד ןסיוטשעג ןבָאה

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןדעי טּפַאכעג ןבָאה ןטנעגַא ןוא ןטנַאיצילָאּפ יד
 .טריטסערַא ןוא ,טנַאה רעד רעטנוא

 טימ רעיוט םייב ריִציפָא םעד ןעוועג דבכמ טָאה רעטסיײמצילָאּפ רעד
 -בַאפ םעד ןעמיוברעדילפ ןופ ןגירקעג טָאה רע סָאװ ,ַאנַאװַאה רעתמא ןַא
 | ,טנַאה יד טקירדעג םיא ןוא ,טנַאקיר

 ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןייג ןקירבַאפ יד ןיוש ןלעװ ןגרָאמ --
 ,לכיימש

 עלַא ,טרעקרַאפ ,ןעגנַאגעג טשינ סנגרָאמוצ ןענעז ןקירבַאפ יד רעבָא
 רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא רעטעברַא יד .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןקירבַאפ
 ןוא ןסַאג יד ףיא טזָאלעגסױרַא רעדיילק עקידקיטנוז יד ןיא ךיז ןבָאה
 ןוא עמרוט רעד רַאפ ךיז ןעלמַאז ,ןטנַאיצילָאּפ יד ףיוא ןלַאפנָא ןעמונעג
 ךיז ןבָאה ערעדנַא .עטריטסערַא יד ןבעגסױרַא ייז לָאז ןעמ ,ןגירשעג
 ןעמוקסיורַא לָאז ןײלַא רעטסײמצילָאּפ רעד ,טרעדָאפעג ןוא טלעטשעגקעװַא
 ,ייז וצ ןדער

 סרעטסײמצילָאּפ םעד טּפַאכעג רעטעברַא ןַא טָאה רעירפ טכַאנ ַא טימ
 רעסעמ ַא טימ ןכָאטשרעד םיא ןוא ,עסַאר רעטסנייר רעד ןופ ףלָאװ ַא ,טנוה
 ןיא ןגָאלשעג רעטָאפ ,סרעטעברַא םעד ,ןייז טָאה ןעמ סָאװ ,המקנ רַאפ
 םיא ןוא טּפַאכעג רעטעברַא םעד ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד ,לקריצ:ייצילָאּפ
 ןילַא רעטסײמצילָאּפ םעד רַאפ טלעטשעג

 טשינ -- .,ןלױפַאב רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה -- !ץימש טרעדנוה --
 ! רעטיר ןייק ןעװעלַאשז

 וליפַא ,ןגירשעג טשינ רעמ רענעגָאלשעג רעד טָאה ץימש קיצעביז ייב
 טזָאלעגּפָא טשינ םיא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד רעבָא ,ןפרָאװעג טשינ סיפ יד טימ
 ןלױּפַאב טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד יו ,טרעדנוה זיב ןסימשעג רעטייוו ןוא
 רעד .טױט ןעוועג ןיוש רע זיא ,ןייטשפיוא ןסייהעג םיא ןבָאה ייז ןעוו
 ,רַאפרעד טלדיזעגנָא ןטנַאיצילָאּפ יד טָאה רעטסײמצילָאּפ

 ןעורּפָא ןזָאל םיא טפרַאדעג -- ,טרענודעג רע טָאה -- !ינַאװלָאב --
 ,ץימש קיצנַאװצ ןוא ףניפ עדעי ךָאנ ךיז

 ,ןלַאפרַאפ ןעוועג זיא סע רעבָא

 רעטניה םיא ןריפסיורַא ,ןעמיורפיוא ןטיוט םעד ןסייהעג ךיג רע טָאה
 רענייק זַא ,ױזַא ,ןבָארגַאב טרָאד םיא ןוא טרָא ןטסוּפ ַא ןיא טָאטש רעד
 טכַאמעג ,ןָאטעג ױזַא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .זיא רע ואוו ןּפַאכ טשינ ךיז לָאז
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 ,םעד ןגעװו טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה טָאטש ןיא רעבָא .ליטש רעייז סע
 .רעּפרעק ןטיוט םעד ןבעגסױרַא ייז לָאז'מ ,טלָאװעג ןבָאה רעטעברַא יד ןוא

 םיא ןליוו רימ -- ,ןפורעג ייז ןבָאה -- ,רבח רעזדנוא ןליוו רימ ---
 .טנוה ַא יװ ןרעװ ןלַאפרַאפ םיא ןזָאל טשינ ,טסירק ַא יװ ןקידרעַאב

 טזָאלעג ןוא רעשעלרעייפ יד ןפורעגסורַא טָאה רעטסיימצילָאּפ רעד
 סָאד רעבָא ;ןומה ןטציהעצ םעד רעסַאװ ןעמָארטש עטלַאק טימ ןצירּפשּפָא
 "נָא רעמ ךָאנ רָאנ ,טליקעגּפָא טשינ רעטימעג עטציהעצ יד טָאה רעסַאװ
 ןגעלעג ןענעז סָאװ ,רענייטש ןּפַאכ ןעמונעג טָאה םלוע רעד ,ןדנוצעג

 -ָאֹּפ ןיא ןביוש עלַא ןכָארבעגסיױא ןוא ,קורב םעד ןטכיררַאפ וצ טגיײלעגנָא

 ,.זיוה סרעטסיימציל

 "ןֿפנָארב יד ,ןעלקריצ יד ןלַאפַאב םינומה ןענעז ןסַאג ערעדנַא ןיא
 -עלעט ַא טקישעגקעװַא קערש ןיא טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד .סעדַאלקס

 : וָאקָארטעיּפ ןיא רָאטַאנרעבוג םוצ עמַארג

 7? ןָאט סָאװ;

 -לַארענעג םוצ עמַארגעלעט ַא טקישעגקעװַא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד

 : עשרַאװ ןייק רָאטַאנרעבוג

 "? ןָאט סָאװ;
 ןיק עמַארגעלעט ַא טקישעגקעװַא טָאה רָאטַאנרעבוג:לַארענעג רעד

 : גרוברעטעּפ
 .*ל ןָאט סָאװ;
 :עשרַאװ ןייק רעפטנע ןַא ןעמוקעגנָא זיא גרוברעטעפ ןופ
 ",ןליוק ןייק ןגרַאק טשינ .תונמחר ןָא ןקיטשרעד;
 : ָאקָארטעיּפ ןייק טריפַארגעלעט טָאה עשרַאװ
 ",ןליוק ןייק ןגרַאק טשינ .תונמחר ןָא ןקיטשרעד;
 ,שזדָאל ןייק טריפַארגעלעט טָאה ווָאקָארטעיּפ
 ",ןליוק ןייק ןגרַאק טשינ .תונמחר ןָא ןקיטשרעד,
 .ןָאזינרַאג ןופ רעטילימ סָאד ןפורעגסױרַא טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד

 .טריפעגסיורַא טשינ סעמרַאזַאק יד ןופ רענלעז יד ןבָאה עטסטלע יד רעבָא
 ?,ןקַאזָאק קיטיונ ; קיניײװ וצ זיא רעטילימ סָאד;
 ָאטַאנרעבוג םוצ טריפַארגעלעט טָאה רעטסיײמצילָאּפ רעד
 ?,ןקַאזָאק קיטיונ ;קיניײ וצ רעטילימ;

 :עשרַאװ ןייק טריּפַארגעלעט טָאה רָאטַאנרעבוג רעד
 ",ןקַאזָאק קיטיונ ; קיניײװ וצ רעטילימ,
 ןענעז ןקַאזָאק יד זיב רעבָא ; ןקַאזָאק טקישעגסױּרַא ךיילג טָאה עשרַאװ

 רעד טָאה ןטשרע םוצ ,ןסַאג יד ףיוא טלַאשעג קלָאפ סָאד טָאה ,ןעמוקעג
 יד .ןפנָארב םעד ןעקנורטעגסיוא ןוא סעדַאלקס-ןפנָארב יד טּפַאלקעצ ןומה

 לָאז רענייק זַא ,ץרַאה םוצ טדערעג ,ןטעבעג ,ןפורעג ןבָאה רעריפ-ײטרַאּפ

 ןוא טרעהעג טשינ טָאה ןומה רעד רעבָא ;ןרירוצ טשינ ןפנָארב םוצ ךיז
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 טעקָאלשזעג ןוא טגיילעגסיוא ןקָאטשניר יד ןיא ךיז ןבָאה ןשטנעמ .טפיוזעג

 ,ןעקנורטעגנָא ןעוועג ןיוש זיא םלוע רעד ןעוו .ןפנארב םענעסָאגעגסיױא םעד
 .ןסַאג יד ןעמרוטש ןעמונעג ןוא ןדנוצעגנָא ןצַאקרוטש רע טָאה

 -ַאל ַא ,רעדיינש ןשיליוּפ ַא טּפַאכעג רענעמ ערוכיש יד ןבָאה תליחת
 -נָאװ עקידנעגנעהכָאנ עסיורג טימ לדנױשרַאּפ טרעקיוהעגנייא ןַא ,קינטוט
 ןלױּפ ןופ גינעק רַאפ טניורקעג םיא ןוא ,סעצ

 ןפורעג עסַאמ יד טָאה -- !גינעק רעשילױּפ רעד ןבעל לָאז --

 !ַארוה -- .ןעלסקַא יד ףיוא קינטוטַאל ןטרעקיוהעגנייא םעד קידנגָארט

 ןשוק ןפָאלעג ןוא ןגירשעגכָאנ רעבייו יד ןבָאה -- !ןבעל לָאז --

 .ךיש עטיירדעגסיוא סגינעק םעד

 : תולוק ערעדנַא ןרעה ןעמונעג ךיז ןבָאה ךָאנרעד

 !ייז ןריבַארעצ !ןדיי יד ןטָארסיױא ---

 !טולַאב ןפיוא ,ןייג טולַאב ןפיוא --
 יד ןיא ןלַאפנײרַא ןדיי ןּפַאכ ןעמונעג ןומה רעד טָאה עגר ןייא ןיא

 ןתיממ ,ןגָאלש ןוא סעקשזָארד יד ןופ םירחוס ןסײרּפָארַא ,ךעלבלעוועג
 ,רקפה ףיוא ץלַא קידנזָאלרעביא ,רעבלעוועג יד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז םירחוס
 ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ .טגָאלקעג ןבָאה רעדניק ,טרימזַאּפס ןבָאה רעבייוו
 .רעיוט ןוא ריט טקַאהרַאפ

 -ילעב ,םיבצק .טלעטשעגנגעק ןדיי יד ךיז ןבָאה טולַאב םעד ףיוא
 סנזייא ןוא רעגנערד ,קעה טימ ךיז ןבָאה ,סרעגערט ,ןלעזעג-רעבעוו ,תולגע
 םעד ףיױא .ּפעק יד רעביא ןגָאלשעג רעלַאפנָא יד ןוא טלעטשעגקעוװַא

 םיבנג ,סעקישטשנירעטַאק ,רעכַאמ-ןצנוק יד ןעניואוו סע ואוו ,לסעג-רעפייפ
 ,שזריה עסייה ,רעסַאװ ּפעט טכָאקעגּפָא ןשטנעמ יד ןבָאה ,ןעגנוי עליואוו ןוא
 ןגנוי ַא טָאה בצק ַא רענייא .ןסָאגעג ּפעק יד ףיוא סעקישטשמָארגָאּפ יד ןוא
 ןטלָאּפשעג ןעייווצ ףיוא .ּפָאק םעד קַאה רעד טימ יוג

 ןטעגרהרעד םעד ןבָאה ייז רעבָא .טקורעגקירוצ ךיז ןבָאה םייוג יד
 .טּפעלשעג ןסַאג יד רעביא םיא ןוא ןעמונעגטימ ךיז טימ

 ןבָאה עקיביולגמוא יד סָאװ --- ,ןפורעג ייז ןבָאה -- ,ןקילָאטַאק טעז --

 !ןָאטעג קילָאטַאק ַא טימ
 ןבָאה --- ! טולב םענעסָאגרַאפ ןשילױטַאק ן'רַאפ המקנ ןעמענ רימָאל ---

 ,ןפורעג םייוג
 ןעמונעג רעבייוו ןבָאה -- !עכריק יד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןדיי ---

 ,תולוק ןכַאמ
 !רעדליב עקילייה יד ןסירעצ ןבָאה ייז ---

 ! טקיטשרעד חלג ַא --
 !ןדיי ףיוא !ַארוה ---
 ! רערעטסעל-טָאג יד ןקיליטרַאפ ---

 יז טימ ןעמַאזוצ .ןעמוקעגנָא עשרַאװ ןופ ןקַאזָאק יד ןענעז גָאטרַאפ
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 רעטסײמצילָאּפ רעד .ןרָאפעגנָא וָאקָארטעיּפ ןופ רָאטַאנרעבוג רעד זיא

 ,ןרָאפעגנגעקטנַא םיא זיא
 .טגערפעג רָאטַאנרעבוג רעד טָאה -- ?טָאטש ןיא ךיז טרעה סָאװ ---
 רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה -- ,ץנעלעסקע ,טייג ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא --

 .ענורטס ַא יו ךיז קידנעיצסיוא ,טרעפטנעעג
 טָאה לכיימש ַא ןוא טגָאזעג רָאטַאנרעבוג רעד טָאה -- !דנצנעלג --

 ,ןקידירפַאב ןומה םעד טעװ סָאד -- .טכיזעג ןייז ןסָאגעצ
 סָאװ ,קינװָאקלָאּפ-ןקַאזָאק םוצ ןגיובעגוצ ךיז רע טָאה ףיורעד ךיילג

 : ךעלרעייפ טגָאזעג ןוא ,ןרָאפעג עטערַאק ןייא ןיא םיא טימ זיא
 ןלעװ סעילַאנַאק יד זיב ,ייווצ גָאט ַא ןטלַאהרַאפ ָאד ךיז ןלעוװו רימ ---

 ,רעולוּפ ןקעמש ןבעג ייז ןעמ טעװ טלָאמעד .טעז רעד וצ ןעילוהסיוא ךיז
 ןריציפָא יד וצ לעפַאב ַא ןבעגעג קינוװָאקלָאּפ רעד טָאה --- ! ןייטש ---

 | ,דרעפ יד ףיוא
 רעד רעביא ןגָארטעג ךיז ןלעפַאב עשיריציפָא ןבָאה --- ! ןייטש ---

 .ןעייר עשיקַאזָאק יד ןופ גנעל רעצנַאג

 -רַאפ ןוא עטיוט ליפ ןעוועג ןיוש ןענעז טָאטש ןיא ןעוו ,גָאט ןטירד ןכָאנ
 "גוב יד ןופ טָאטש יד טקינײרעגּפָא ןוא ןײרַא ןקַאזָאק יד ןענעז ,עטעדנואוו
 .סעקישטשווָאט

 ןוא ןזָאלעגּפָא ,טולב ןוא החיצר ןופ טַאז ,רוכיש ןעוועג זיא עסַאמ יד
 ,זיימ יד יוװ ,ןקַאזָאק יד רַאפ ןפָאלעצ ךיז זיא יז ,ךייוו

 יד ןיא טקישעגּפָא ייז ןוא רעטרעדנוה טריטסערַא ןבָאה ןקַאזָאק יד
 רָאטַאנרעבוג םעד רַאפ טכַארבעג ןעמ טָאה "גינעק ןשיליוּפ, םעד ,סעמרוט
 ןזיוה עטרעדָאנקעצ עטיירב ןיא ,רעסַאלב ַא ,רעטרעקיוהעגנייא ןַא ,ןיילַא

 רע זיא ,סעצנָאװ ןוא רָאה עטנטלָאקעצ טימ ,ךיש ענעבירעגסיוא יד רעביא
 ןקיטולב-לופ םעד רַאפ רעקידכעבענ ןוא רענעקָארשרעד ַא ןענַאטשעג

 ןוא ןגיוב טרעהעגפיוא טשינ ךיז טָאה רע .רָאטַאנרעבוג ןטצוּפעגסיױא ןוא
 ,ןײלַא ךיז וצ ןעמורב

 -רעבוג רעד םיא טָאה -- ?גינעק רעשילוּפ רעד וטסיב סָאד --

 ,לכיימש ַא טימ טגערפעג רָאטַאנ
 -ָארשרעד רעד טָאה -- ,רַאה רעקיטכיל ,קידלוש טשינ ןיב ךיא ---

 -ַאל ַא ,ךַאפ ןופ רעדיינש ַא ןיב ךיא -- .טגָאזעג שטנעמ רעסַאלב רענעק
 ןבָאה ,ןעגנַאגעג םעדָאפ ךָאנ ,סַאג ןיא זיולב ןעגנַאגעג ןיב ךיא ;קינטוט
 ןלױוּפ ןופ גינעק רעד ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא טּפַאכעג ןשטנעמ יד ךימ
 ...ןדנואוו עכעלטעג ענייז ייב ןוא םענייז ןוז ןקילײה םעד ,טָאג ייב רעווש ךיא

 -עג רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה -- ?ץנעלעסקע ,םיא טימ ןָאט סָאװ ---

 ,טגערפ
 רָאטַאנרעבוג רעד טָאה -- ,טעטסעיַאמ ןכעלגינעק ןייז ןסײמשּפָא ---

 ,בייו םוצ םייהַא ןזָאלּפָא םיא ךָאנרעד ןוא -- ,ןלױפַאב
 יד וצ טיזיו ַא טימ ןרָאפעגקעװַא רָאטַאנרעבוג רעד זיא ךָאנרעד
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 רָאטַאנרעבוג םעד טנגעגַאב טָאה םיוברעדילפ .ןעמיוברעדילפ וצ ןוא סעצנוה

 קרַאטש יד ייב ,ךוליה ןשיאיוג ןצנַאג ןייז ייב ,ּפָאק ןטרישזַאדנַאברַאפ ַא טימ

 ךיילג ןגָאלשעג םייוג יד םיא ןבָאה ,סעצנָאװ עשיצירּפ-טכע עטיײרדעגפיורַא
 עטערַאק רעקיטרַאסיורג רעד ןופ ;סעטָאּפַאק ןיא ןדיי ערעדנַא עלַא טימ
 ןבעגעג ּפָאק םעד רעביא סנקעטש טימ ןוא טּפעלשעגּפָארַא

 טקירדעגסיוא םיא רָאטַאנרעבוג רעד טָאה --- ,רעייז רעיױדַאב ךיא ---
 ךיא לעװ ,סענַאגילוכ יד ףיוא ןזייוונָא טנָאק היא ביוא -- ,ליפעגטימ ןייז

 ,ןריטסערַא וצ ךיילג ייז ןלעפַאב
 .רעבוג רעד זַא ,טסואועג טוג טָאה םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ רעד

 רקפה ףיוא טָאטש יד טזָאלעג טָאה ,ױזַא םיא טרעױדַאב סָאװ ,רָאטַאנ
 פָאק ןטרישזַאדנַאברַאפ ןייז ןגיוברַאפ ףיט זיולב טָאה רע רָאנ ,געט עכעלטע
 ,ליפעגטימ ןייז רַאפ רָאטַאנרעבוג םעד טקנַאדעג ןוא

 רעזעלג .רעבלעוועג עשידיי יד טנפעעג קירוצ ךיז ןבָאה טָאטש ןיא
 ,תולגע יד טימ ןרָאפעגמורַא ןענעז ןדיי-הרובק .ןביוש טלעטשעגנײרַא ןבָאה

 תינעת-רזוג טָאה בר רעד ,עטעדנואוורַאפ יד טרישזַאדנַאב ןבָאה םיריוטקָאד
 ייב טנעיילעג ןדיי עסַאלב עקידנטסַאפ ןבָאה םישרדמ-יתב יד ןיא ןוא ןעוועג

 ."לחיו; החנמ
 געט עכעלטע יד ךָאנ עקיטליגכיילג ןוא עקינעטרעטנוא ,רעטעברַא יד

 עשירָאטקעריד יד רַאפ ןענַאטשעג ּפעק ענעגיובעג-ףיט טימ ןענעז ,תורכיש
 "וצ קירוצ ןרעה עקיטכיל יד ייב ןטעבעג ןוא ןקירבַאפ יד ןופ ןטעניבַאק
 רעבָא :ןעמונעגקירוצ ייז ןבָאה ןרָאטקעריד יד .טעברַא רעד וצ ייז ןעמענ
 ,טלָאװעג רָאנ ןבָאה ייז לפיוו ,רעדנוזַאב ןדעי ןיול ןופ ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז

 טעשטּפָאקעג רעדיוו ןבָאה ןקירבַאפ יד ןופ ןכיור עטיירדעג עצרַאװש יד
 .רעירפ יװ ,למיה רעשזדָאל םעד

 "עג לסעג"רעפייפ ןופ רעלטעב עדנילב יד ןבָאה ןפיוה עשידיי יד ןיא

 : טסַאפרַאפ טָאה רעמזעלק ַא סָאװ ,"קענובַאר, ןופ דיל עיינ סָאד ןעגנוז

 ,גָאלק עסיורג יד ,ןשטנעמ ,סיוא טרעה
 : טריסַאּפ שזדָאל ןיא טָאה סָאװ
 גָאט ןטשרע םעד ,רייא ששדוח-שאר
 .טריבַאר ךעלעדיי ןעמ טָאה

 "טָאשטשש זעב , רעטעברַא
 ;טזָאלעצ ןסַאג יד ןיא ךיז ןבָאה
 ,ןפָארטעג ןבָאה ייז ןעמעוו טעגרהעג ןבָאה יז
 ,ןפָאלעצ ךיז ןענעז ךעלעדיי ןוא

 ,צ םעלַא וצ ךיז טסקוק וד ,טָאג רעסיז וד ,יוא
 ;ור ןייק רָאג ןבָאה ךעלעפעש ענייד
 טנַאה עטכער ןייד סיוא קערטש
 .דנַאל רעזדנוא ןיא קירוצ זדווא ריפ ןוא
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 טכַא לטיּפַאק

 -גענָאק טשינ ,דרע רעד וצ ןגיוא יד טימ ,עטמעשרַאפ ,ענעסימשעגּפָא
 טולַאב ןרעביא טעשזדנָאלבעגמורַא ןבָאה ,ןײרַא םינּפ ןיא ןשטנעמ ַא ןקוק קיד
 רעבעוו יד ןפורעג ןביולג ןוא רעייפ ַאזַא טימ ןבָאה סָאװ ,רעריפ-לזיירק יד
 ןטשרע םעד ןיא טייקכעלרעדירב ןוא תודחא רעשירַאטעלָארּפ ,טייהיירפ וצ
 -עגסיוא ןעוועג ןענעז ןבוטש עשירעבעוו יד ןיא ןביוש יד .בוט-םויייַאמ
 -רַאפ טימ ןדיי ךיז ןבָאה ךעלסעג יד רעביא .,טקַאהעצ ןלוטש יד ,ןכָארב
 ןיא .ןבוטש ערעייז ןיא רעזעלג ןפורעג ןוא טײרדעגמורַא ּפעק ענעדנוב
 ,ךעלטערב טימ טקַאהרַאּפ ,ןסירעגּפָא ןעוועג ןריט יד ןענעז ךעלמערק יד

 ןופ טכַאמעג קזוח רעבעוו ענעגָאלשרעד יד ןבָאה -- ...רעדירב ---
 ענעדנוברַאפ יד ףיוא רעגניפ עקיציּפש יד טימ קידנזייו ,רעריפ ערעייז
 ױזַא רעטעברַא-רעדירב יד זדנוא ןבָאה סָאד --- .ןביוש ענעכָארבעצ ןוא ּפעק

 ..טכַאמעג טכערוצ
 טגָאזעג רעבייוו יד ייז ןבָאה -- !ךייא ףיוא הרּפכ ענייר ענייש ַא --

 ,תודוס טימ טכַאנ ןוא גָאט ןפיולמורַא טרעקעג טשינ ץע טָאה -- לַאג טימ
 .יּפעק עשידיי וצ ןייגסיוא טעװ קידנעטש .ךעלכיב טימ

 ןסינ ןעועג זיא געטייַאמ עקיטכיל יד ןיא עלַא ןופ רעכעלקילגמוא
 ,הער-תוברת ןפורעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,סהארוה-הרומ רעטולַאב םעד

 ןפרַאד סָאװ ,רעטעברַא ענייז ,רעטעברַא יד ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא
 ףיוא ןריפנייא ןוא טכערמוא ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ טייהשטנעמ יד ןעײרפַאב

 ןטשרע רעייז ייב ןבָאה ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,רשוי טלעוו רעד

 טכַאמעג ,בוט-םוי-סטייהיירפ םעד טקינײירמוארַאפ סואימ ױזַא טירטסױרַא

 ,ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא ךָאנרעד ןוא גינעק ַא טימ עידעמָאק עסואימ ַא םיא ןופ
 ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןסינ זיא ;וליּפַא רעטעברַא-רעדירב ענעגייא ףיוא

 ןכלעוו ןיא ,רעגעלעג ןייז ןופ ןענַאטשעגפױא טשינ זיא רע .הרוחש-הרמ

 ןשַאװעגמורַא טשינ ךיז טָאה רע ,ץכעוטנָא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע

 .ןליפַא ייט זָאלג ןייק ,ןסע ןייק ןעמונעגוצ טשינ ,ירפרעדניא

 ,סָאד ןעז ןוא ןרעה וצ טשינ יבַא ,ןעמוקמוא ,ןברַאטש טלָאװעג טָאה רע

 | .ןעשעג זיא טָאטש ןיא סָאװ

 ןייז ןופ ןשטנעמ יד ןוא ןהיבוט טימ ןעמַאזוצ .הּפרח יד ןעזעג טָאה רע

 יד טימ טעכָאפעג ,ןגירשעג טָאה רע .ןעוועג ןסַאג יד ףיוא רע זיא לזיירק

 יז רעבָא ;ןעניזַאב ךיז ןלָאז ייז ,רעטעברַא עטעשויעצ יד ןפורעג ,טנעה

 .םינּפ ןיא טסיופ ַא טימ טגנַאלרעד םיא טָאה רענייא .ןסױטשעגּפָא םיא ןבָאה

 ןסָאגרַאפ ,יולב ןוא ןיורב ,ןפָאלעגנָא ןעוועג עקַאט םיא זיא גיוא סָאד
 זיא סָאװ ,קַאװטיל ַא דיי ַא ,רעמיצ ןייז ןופ סָאבעלַאב רעד .טולב טימ
 ןעגנערב טלָאװעג םיא טָאה ,שוריג ןכָאנ עװקסָאמ ןופ שזדָאל ןייק ןעמוקעג
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 טשינ טָאה ןסינ רָאנ ,רעסַאװ סייה ,ייט םיא ןגָארטנײרַא ,רָאטקָאד ַא
 ןרירוצ ךַאז ןייק וצ ךיז טלָאװעג

 --- .טגָאזעג סָאבעלַאב רעד םיא טָאה -- ,סעיינ ַא סע זיא ךייא רַאפ ---
 רימ ,דנַאלסור ןיא טַאהעג סע ןבָאה רימ ;וצרעד טניואוועג ןיוש ןענעז רימ
 ןייז ןלעװ רימ גנַאל יו ,קיבײא ןבָאה סע ןלעװ רימ ןוא ָאד סע ןבָאה

 ,..םייוג ןשיווצ
 ,טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה ןסינ

 -רעטנוא ןוא רעשרעה ןשיװצ ןייז ןלעװ רימ גנַאל יו ,תמא טשינ --
 | ,רעקירד

 רַאפ סױרַא ןוא עיצַאריּפסנָאק ןיא ןסעגרַאפ רע טָאה שינעלמוטעצ ןיא
 ,דייר ערענָאיצולַאװער טימ םענייז סָאבעלַאב םעד

 ,ּפָאק ןטימ טלָאקשעג ןוא ןָאטעג קוק ַא םיא ףיוא טָאה דיי רעד
 .טניימעג ױזַא לָאמַא ךיוא בָאה ךיא .ןַאמרעגנוי ,גנוי טנעז ריא --

 ןיא ןענישַאמ עיינ טריפעגנייא טָאה ןעמ .,ןגָאלש זדנוא ייז ןלעװ קידנעטש

 םעד טעגרהרעד ןבָאה ןטנעדוטס עשיסור ; ןגָאלשעג זדנוא ייז ןבָאה ,שזדָאל

 רעטעּפש ,רעטעברַא זדנוא ןגָאלש טציא .ןגָאלשעג זדנוא ייז ןבָאה ,רַאצ
 ןדיי ןייז ןלעװ רימ גנַאל יװ ..קיביײא ...ןרענָאיצולָאװער ןגָאלש ןלעוװו

 ,..םייוג ייז ןוא
 יד קידנשטעװקנעמַאזוצ ,ןגירשעג ןסינ טָאה --- ,ױזַא טשינ טדער --

 ! טגייווש --- ,ןטסיופ

 קַאװטיל רעד םיא טָאה-- -- ,ךייא ייב ץמח םעד ףיוא רעסעב טמיור --
 .סעיזיווער ןעמ טכַאמ טָאטש ןיא -- ,טגָאזעג

 -כרוד טימ טכַארטַאב םיא טָאה קַאװטיל רעד .,ךיילב ןרָאװעג זיא ןסינ

 ,ןגיוא עכעלגנירד

 ףרַאד רימ -- ,טגָאזעג םיא רֶע טָאה -- ,ארומ ןייק טשינ טָאה --
 ..ןגייוש ןוא ןרעה ,ןעז ןָאק ךיא .ןגייל טשינ ליומ ןיא רעגניפ ןייק ןעמ
 ,טשימעג לָאמַא ךיוא ךיז בָאה ךיא .הצע ןיימ טרעה .טשינ ךיז טשימ רעבָא
 טָאה םָארגָאּפ רעטשרע רעד ...םייוג יד ןגרָאזרַאפ טלָאװעג .,.טשימעג קרַאטש
 | ...טכַאמעג גולק ךימ

 ,רעמיצ ןייז ןופ סױרַא זיא דיי רעד רָאנ ,ןרעפטנע טלָאװעג טָאה ןסינ
 ןופ .לטעב ןייז ףיוא גנולפייווצרַאפ ןוא קיטייוו ןייז טימ ןבילבעג זיא רע
 -עגפיוא טשינרָאג סרעלטעב יד ןופ ןעגנַאזעג עקירעיורט יד ןבָאה ףיוה
 ,טקירדעג םיא ןבָאה רעטרעװ סנדי םעד .טונימ ןייא ןייק ףיוא טרעה
 ,ץרַאה ןפיוא ןייטש ַא יו םיא ךיז טגיילעג

 עקיבייא יד ןגעוו דיי םעד ןופ דייר יד ןיא טביולגעג טשינ טָאה רע ,ןיינ
 -יילסיוא רעד ןופ געוו רעד זיא רעווש זַא ,טסואוועג טָאה רע .,ןעמָארגָאּפ
 יא ,רענייטש עקיציּפש ןוא ןעגנולכיורטש ,רענרעד טימ לופ געװ ַא ,גנוז
 ןקיטולבעצ ,ןלַאפ לָאמניײא טשינ ןלעװ טייהיירפ וצ רערעטעלק יד עכלעוו רעב

 עטכישעג רעד ןופ טסואוועג טָאה רע ,ץיּפש םוצ ןעמוק ןלעװ ייז זיב ,ךיז
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 סַאנ ןעועג געוו רעייז זיא קידנעטש זַא ,ןטייהיירפ ןוא סעיצולָאװער ןופ
 רעד בילוצ ןעשעג זיא סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןרערט ןוא טולב ןופ
 -םיוא ןבָאה סָאװ ,רעכערברַאפ ןוא טיײל-יײצילָאּפ ,ןפרואווסיוא ןופ עצעה
 ןגעק ,עטרעטיברַאּפ ןוא עקיניזטסואווַאב-טשינ ךָאנ יד ,רעטעברַא יד טצעהעג
 ץלַא סָאד טָאה רע .םיאנוש עתמא ערעייז ןופ יז ןעיצוצּפָא ידכ ,ןדיי יד
 ןיא ןעוועג זיולב ןזיא סָאד רעבָא .רָאלק ןעוועג םיא זיא סע ,טסואוועג
 ,טליפעג שרעדנַא טָאה ץרַאה סָאד .ּפָאק ןיא ,קנַאדעג

 ץטעשויעצ יד .געט עכעלקערש יד ןענַאטשעג ןענעז ןגיוא ענייז רַאפ
 סָאד ,תולוק ןוא ןעיירשעג עדליוו יד ,טנעה יד ןיא סנקעטש יד טימ םייוג
 | .ןליפַא רעדניק ןוא רעבייוו ,ערעטלע ןתיממ ןוא ןגָאלש ,ןסייר

 יד ,יײז טקיליטרַאפ -- .ןגירשעג ייז ןבָאה -- !ןדיי יד טגָאלש --
 | ! עקיביולגמוא

 -ירבַאפ יד ןעמעוו רַאפ ,רעירַאטעלָארּפ ,ןעוועג סָאד ןענעז רעטעברַא
 ןעוו ,ןייגרעביא ייז וצ ןלָאז ייז ידכ ,ןלַאטיּפַאק ערעייז ןרירטנעצנָאק ןטנַאק
 רעד ןופ טפנוקוצ יד ,טפמעק רע ןעמעוו רַאפ ,ייז טָא .ןעמוק טעװ טייצ יד
 .טלעוװרעטנוא עטולַאב ןוא ןעגנוי"ןסַאג טימ ןעמַאזוצ ,סָאד ןבָאה ,טלעוו
 -רַא עשידיי םירבח ערעייז ןופ לטרעפ-רעטעברַא ןעמערָא םעד ,ןענױשרַאּפ
 .חומ ןייז טעשזירגעג ןבָאה שואי ,תוקיפס ןוא .ןגָאלשעג ןוא טריבַאר רעטעב
 יו םיא ןבָאה םייוג ןוא ןדיי עקיבא יד ןגעו רעטרעוװ !סָאבעלַאב םעד
 ןכָאטשעג ּפָאק ןיא ןעלדָאנ עטילגעגנָא

 "עג ןוא טרעבגעעג קנַאדעג ַא םיא טָאה ...ןברַאטש רָאנ ...ןברַאטש
 ,טציא ןָאט וצ סָאװ ָאטשינ רָאג זיא רעמ --- .טצייר

 טמיורעגפיוא טשינ וליפַא טָאה רע זַא ,שיטַאּפַא ױזַא ןעוועג זיא רע
 -נָא םיא טָאה רענייז סָאבעלַאב רעד יװ ,ץמח םעד ,ךעלכיב ןוא ןריּפַאּפ יד
 ,ןייז טעוו'ס סָאװ סנײאצלַא ,קיטליגכיילג ןעוועג םיא זיא סע .טגָאזעג

 םיא ןבָאה -- ,ןזעוו ןייז ןיא ןיימעג ,טכעלש שטנעמ רעד זִיא רשפא
 טשינ ןענעז רשפא -- ,לטעב ןייז ןיא טקינײּפעג ןעקנַאדעג ערעטצניפ
 -עג טָאה רע יװ ,ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע יד קידלוש םעלַא ןיא זיולב
 ,עסואימ ןוא עניימעג סָאד ןײלַא שטנעמ ןיא טקעטש סע רָאנ ,טביולג
 ,הרות יד טכערעג זיא רשפא .ןשַאװּפָא טשינ ןלעו ןרעסַאװ םוש ןייק סָאװ
 טָאה רשפא .ןריובעג ןופ טכעלש זיא ץרַאה סנשטנעמ םעד זַא ,טגָאז סָאװ
 ,רענייז ףָאזָאליפ רעטבילַאב רעקילָאמַא רעד ,רעױהנעּפָאש רעסעב טנעקעג ייז
 -ַאמש םעד עלעווייפ ייב ןעגנולשעג קיטשרוד ױזַא לָאמַא םיא טָאה רע סָאװ
 ףיוא ןטיבעגסיוא ,ןפרָאװרַאפ םיא רע טָאה רעטעּפש סָאװ ןוא רעלדנעה-עט
 ,סקרַאמ ןשיטקַארּפ ןוא לעגעה ןשיטסילַאעדיא םעד

 טימ לופ ,ןרַאמשָאק ַא ,ןרעוש ַא ,ףָאלש ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא זיא רע
 .רעד ןשטנעמ עטעשויעצ ןעזעג טָאה רע .קערש ןוא תומולח עטכעלש
 -כרוד ךיז טָאה םעלַא ךרוד ןוא ,סרעטכעלעג עדליוו טרעהעג ,ןדיי ענעקָארש
 :ןגירשעג טָאה סָאװ קַאװטיל םעד סָאבעלַאב ןייז ןופ םיטש יד ןסירעג
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 -מוא ,ןסעגעגמוא ,רעדיילק יד ןיא "!קיבייא ,ןייז ױזַא סע טעװ קיביײיא;
 תעל-תעמ ַא ןפָאלשעגּפָא ױזַא רע זיא ,טכַאניב בוטש ןיא רעייפ ןָא ,ןשַאוועג
 .טעלּפרעניה ןיא יו טייצ

 סָאװ ,עכעליירפ ןוא עקיטכיל ַא ,ןוז-ןגרָאמירפ ַא םיא טָאה טקעוװעגפיוא
 ןיא ןסירעגנירַא ךיור ןוא ביוטש רעשזדָאל ןצנַאג םעד ךרוד ךיז טָאה
 -רַאפ םיא ןופ זיא ,ףָאלש ןרעװש םעד טימ ןעמַאזצ .רעטצנעפ ןשיפיוה
 ןליוו ַא טליפרעד טָאה רע .טייקנגָאלשרעד ןוא עיטַאּפַא ,שואי ןייז ןדנואווש
 ןופ געט יד ןיא סעּפע ןָאט וצ ,ךיז ןגעװַאב וצ ,ךיז ןשַאװאוצּפָא ,ןבעל וצ
 | ,גנולַאפעצ ןוא קילגמוא

 ןיא ןביולג רעייז ןיא סָאװ ,רענייז רעטָאפ רעד יוװ ,ןדיי עמורפ יד יו
 .רעד ןוא תורצ ןייק ןענָאק ,טלעו רעד ןופ גנוזיילסיוא רעד ןיא ,ןחישמ
 סָאװ ,הלואג רעד ןיא גנונעפָאה יד ייז ייב ןעמענוצ טשינ ןייּפ עקיליײוו
 ךיוא רע טָאה ױזַא ,ןרָאי רעטנזיוט ןיוש ךיז טמַאז יז שטָאכ ,ןעמוק זומ
 ,עצרַאװש יד ןבירטעג טָאה רע ןוא ,הנומא רעיינ ןייז ןיא טציא טביולגעג
 -רַאפ .טגָאיעגסױרַא ּפָאק ןופ ,ייז ןופ ךיז טלקָאשעגּפָא ,ןעקנאדעג עטכעלש
 ןזָאל רע ףרַאד ,גנולפייווצרַאפ רעקימורַא רעד ןיא ,טציא טשרע ,טרעק
 ישטנעמ ענעגָאלשרעד יד ןכַאמ רָאלק ,ןביולג ןוא טסיירט ןופ טרָאװ ַא ןרעה
 .ןעמוק ןזומ טעװ סָאװ ,טפנוקוצ רעד ןיא ןביולג וצ ייז ןקעוו ,טולַאב ןופ

 ךיז טָאה רע .טכַאדרַאפ רעדעי ןופ בוטש יד טקינײרעגּפָא טָאה רע
 ןטַארַאב וצ ידכ ןשטנעמ ענייז ןכוזפיוא קעװַא ןוא ןָאטעגנָא ,ןשַאװעגּפָא
 .ןָאט וצ סָאװ .,ךיז

 -עג טשינ ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ייז .םענייק ןענופעג טשינ טָאה רע
 ןבָאה ןפָארטעג טָאה רע סָאװ ,יד .געט עכעלקערש יד ןיא ךיז ןזייוו טלָאװ
 ןדער טלָאװעג טשינ םיא טימ

 טימ ןלעװ רעבעוו יד ----- ,טגָאזעג םיא ייז ןבָאה --- ,ּפָא ךיז גָארט ---
 ןגעװו ןדער רעטייו ןעמוק טציא ייז טעװ ןעמ זַא ,ןסיגּפָא רעסַאװ טלַאק
 ..ןכַאז עכלעזַא

 -עג טשינ םיא טָאה רע רעבָא .ןהיבוט וצ קעװַא טייהרעליטש זיא רע

 ,םייה רעד ןיא ןפָארט
 עקשַאב םיא טָאה -- ,לָאטיּפש סמיוברעדילפ ןיא זיא עטַאט רעד ---

 ,ּפָאק ןיא ןפרָאװעג ןייטש ַא םיא טָאה ץעגייש ַא -- .עקירעיורט ַא טגָאזעג
 ךייא טעוװ יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז .טשינ ךיז טזייוו ןעמַאמ רעד רַאפ ןוא

 ...ןגָאלש

 -עגנָא עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןיילַא ,בוטש ןיא ךיז וצ קעװַא רע זיא ןיילַא

 טימ לופ .טולַאב ןופ רעטעברַא עשידיי יד וצ גנורעלקפיוא ןַא ,ןבירש
 טימ ,סַאה:רעדורב טײרּפשרַאפ סָאװ ,לַאטיּפַאק םעד ןגעק דייר ערעטיב
 סָאװ ,ײצילָאּפ רעד ןופ עיצַאקָאװָארּפ רעד ןגעוו ןעגנורעלקרעד עשיגָאל
 ןייז ןופ טדנעװעגּפָא רעטעברַא ןשילױּפ ןטרעטיברַאפ ןופ ןרָאצ םעד טָאה
 טשינ ןפורעג רע טָאה ,רעטעברַא-רעדורב םענעגייא ןייז ףיוא אנוש-ןסַאלק
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 "עלרעדירב רעד ןיא ןביולג רעטייוו רָאנ ,סַאה ןוא שואי ןיא ןלַאפוצנײרַא

 ךס ַא טימ רע טָאה טקידנערַאפ ןוא .טַאירַאטעלָארּפ ןופ טייהנייא רעכ

 ךס ַא טימ ןוא טפַאשרעהטסבלעז רעד ןוא םזילַאטיּפַאק םעד ןגעק "סרעדינ;

 -נעל עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד רַאפ "סעבעל סע;
 -ָארּפ יד ןוא בוטש ןיא ןסעזעגּפָא רע זיא טייצ תעל-תעמ ןצנַאג ַא ,רעד

 קעװַא רע זיא ךָאנרעד .ןרַאילּפמעזקע ךס ַא ןיא ןבירשעגרעביא עיצַאמַאלק

 -עגנָא ןריּפַאּפ יד טנעה ענעגייא יד טימ ןוא טולַאב ןפיוא טכַאנ-ןטימ ןיא

 .סענַאקרַאּפ ןוא טנעו עמורק יד ףיוא טּפעלק

 םי ןיא רעייפ סָאד ןזָאלבפיוא קירוצ טלָאװעג רע טָאה ןיילַא רענייא

 לסיב שּפיה ַא טּפעלקעגנָא טַאהעג עקַאט ןיוש טָאה רע .,דַאשט ןוא ךיור ןופ

 ידכ ,ןגָאר ןוא ןטױלּפ ,ךעלכעלוש יד ןופ טנעו יד ףיוא ענייז ןפורפיוא

 ַא ןגעוו עקיטייז ךרוד ןייג ןוא טולַאב ןופ ןקורוצסיױרַא ךיז טייהרעליטש

 "נָא םיא ןוא טקורעגסױרַא ךיז ןטנַאיצילָאּפ ייווצ ןבָאה לָאמַא טימ יוװ ,םייה

 ,טנעה יד ייב טּפַאכעג
 . !ןסיש ןלעװ רימ ,ןריר טשינ ךיז טרָא ןופ ---
 טנַאה ַא ףיוא טגיײלרַאּפ עלעטייק ַא םיא ייז ןבָאה קנילפ ןוא טקישעג

 ,לקריצ:ייצילָאּפ ןיא טריפעגּפָא עקשזָארד ַא ןיא םיא ןוא

 ןטייז עדייב ןופ טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענעז לקריצ ןופ ףיוה ןיא

 םייב ןייטש ןבילבעג זיא ןסינ .טנעה יד ןיא סעקייגַאנ טימ ןקַאזָאק

 ןָאטעג יצ ַא םיא ןבָאה סעקינשזַארטס יד .רעיוט ןיא לריט ןטנפעעג

 ,קידנכַאל טגָאזעג ייז ןבָאה --- ! עשיומ ,לָאשאּפ ---
 ןוא דיי ַא טריפ ןעמ זַא ,קַאזָאק יד רַאפ ןמיס ַא ןעוועג זיא סָאד

 ףיוא ןלַאפ ןעמונעג ןבָאה ןטייז עדייב ןופ .ןייגליואוו ןזָאל ךיז ןגעמ ייז

 טלָאװעג טָאה רע .ןשטייב עשיקַאזָאק יד טנעה ןוא ןעלסקַא ,ּפָאק סנסינ

 -עגרעטנוא סופ ַא םיא ןבָאה ןקַאזָאק יד רָאנ ,דנַארב םעד ןפיולכרוד ךיז

 ,ןייג טזָאלעג טשינ ,טלעטש
 ,ןשטייב יד טימ טפייפעג ןוא ןגירשעג ייז ןבָאה --- ! ַאדישז יעב ---
 ןבָאה ,דרע רעד ףיוא טלַאפ רע יװ ,ןעזעג ןבָאה סעקינשזַארטס יד זַא

 ,ריט יד טקַאהרַאפ ןוא קינייװעניא טּפעלשעגנײרַא ךיג םיא ייז
 םוצ טריפעגניירַא םיא ייז ןבָאה ןטקיטולבעצ ַא ,םענעגָאלשעצ ַא

 : ןדלָאמעג ןוא ינרושזעד ןקיטכַאנ
 .ייז ןענעז ָא-טָא ,טולַאב ןפיוא ןריּפַאּפ ןּפעלק םיא טּפַאכעג --

 ןופ ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז סָאװ ,ריּפַאּפ שירפ ַא טגיילעגייב ןבָאה יז

 ,טנַאװ
 ןליױפַאב ינרושזעד רעד טָאה -- !םיא ןכוזַאב --
 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טכוזַאב םיא ןבָאה סעקינשזַארטס יד
 ינרושזעד רעד טָאה -- ?סערדַא ןוא ןעמָאנ-עילימַאפ ,ןעמָאנ ןייד --

 .טגערפעג
 .ףרַאש טגָאזעג ןסינ טָאה -- !ךימ ןצוד טשינ --
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 ,טכַארטַאב םיא טָאה ינרושזעד רעד
 -- .רעטכעלעג ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,טנעגילעטניא ןַא ,ַאהַא --

 ? סערדַא ןוא ןעמָאנ-עילימָאפ ,ןעמָאנ רעייא
 סָאד לכיט ַא טימ טשיוװעג ךיז טָאה רע .טרעפטנעעג טשינ טָאה ןסינ

 ,םינּפ ענעפָאלעגנָא

 ינרושזעד רעד טָאה -- ,ןסיוורעד ןיילַא ןיוש ךיז ןלעװ רימ ,טוג ,ונ --
 , .טסערַא ןיא ןריפניירַא םיא ןסייהעג ןוא טגָאזעג

 -סערַא טימ טּפָאטשעגנָא ,לופ ןעוועג זיא רעמַאק רעסיורג רעד ןיא

 ,רעסעּפ ןָא ןשטנעמ ןוא םיבנג ענעטלַאהרַאפ ןסעזעג ָאד ןענעז סע ,עטריט

 ענעטלַאהרַאפ עכעלטע ,רעּפעלש ,סערַאקשזָארד ערוכיש ,ןטסילַאדנַאקס

 יס ןקירבַאפ יד ןיא ןקיירטש רַאפ ייס ,רעטעברַא ןסָאמ ןוא םיעגושמ

 יעיינ ןוא עינ ןריפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ .ןדיי ןריבַאר רַאפ

 ןענייועג ,רעטכעלעג ,ןדלַאװעג .ןעיירשעג ,ךיור ,ץומש ,שינעקיטש ַא

 "ַאב ,רעמַאק רעטעװעטַארקרַאפ רעסיורג רעד ןיא טשימעגפיונוצ ךיז ןבָאה

 שינרעטצניפ ןיא ןטלַאהעג ץלַא טָאה סָאװ ,לּפמעל-טפַאנ ןיילק ַא טימ ןטכיול

 ןפורעג ,ריט ןיא ןטסיופ יד טימ טּפַאלקעג טָאה ןעגנוי הרבח ַא ,טליהעג

 .ןפורעגנָא טשינ ךיז טָאה רע רָאנ ,רעסילש םעד

 .ךיורבעג ןכעלשטנעמ ַא בילוצ ייז ןזָאלוצסױרַא ןפורעג ייז ןבָאה סָאד

 ןשטנעמ יד ןבָאה ליפוצ .ןענעפע טלָאװעג טשינ טָאה רעסילש רעד רָאנ

 ,טימרעד טרַאנעגּפָא םיא

 ,לקניװ ַא טכוזעגסיוא טָאה ןסינ .ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז סערַאנ יד

 "ייב עטקיטייועצ ענייז ןגיוצעגסיוא ןוא סנּפָאקוצ טנַאה ַא טגײלעגקעװַא

 ןעמוקעגוצ ןענעז טייל הרבח .דרע רעקיצומש רעליוה רעד ףיוא רענ

 ןבעגעג טשינ טָאה ןסינ רָאנ ,ןפנארב ףיוא טלעג טרעדָאפעג ןוא

 ןופ ןָאט ַא טימ ,טסעפ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןפָאלש ךימ טזָאל ---

 יזיא שינעקנעפעג סָאװ ,ןיוש טסייוו סָאװ ,םענייא

 רע -- .טגָאזעג טייל-הרבח יד ןבָאה -- ,"רעשיטיווא ןייק טשינ --

 ,קַאז-יורטש ןייז םוטעמוא ןיוש טָאה

 ."סעצירפ, ןכוז םיא ןופ ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ייז ןוא

 .רענייב ענעגָאלשעצ ענייז ןופ קיטייוו ןצנַאג םעד טליפרעד טָאה ןסינ

 .רעירפ יװ רעקרַאטש בייל ןיא ךיז ןטינשעג ןבָאה ןשטייב יד

 ױגרָאמ רענירג ַא טקוקעגנײרַא טָאה רעטצנעפ עטעװָאקרַאפ יד ךרוד

 ,לַארטש

 טייקניירמוא ,ץומש ןיא ,טסערַא ןיא ךיז ןרעגלַאװּפָא געט עכעלטע ךָאנ

 .רעשרָאפסיױא םוצ ןפורעגסױרַא םיא ןעמ טָאה ,טפַאשגנע ןיא ןוא

 "רעביא ךעטשיט ןירג ַא טימ שיט ַא ייב ,טעניבַאק ןקיטכיל ַא ןיא

 -לָאג טימ קינוװָאקלָאּפ-ןעמרַאדנַאשז רעטריזַאר-טַאלג ַא ןסעזעג זיא ,טקעדעג

 ןלירב ערעטיול ענעד
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 -- .ןסינ ןטרופעגניײרַא םעד ןדַאלעגנייא רע טָאה -- ,ךייא טצעז ---
 ?רענערָאפעגוצ ַא ?ררעשזדָאל ַא -- .לָאמ עטשרע סָאד ךייא עז ךיא

 .טרעפטנעעג ןסינ טָאה -- ,רעשזדָאל ַא --
 טגָאזעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה -- ,ןעמָאנ רעייא טשינ סייוו ךיא ---

 .ןבעג טלָאװעג טשינ טסערַא-ײצילָאּפ ןיא םיא טָאה ריא -- ,לכיימש ַא טימ
 טעז -- .סעכ טימ טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,ןגָאלשעג ךימ טָאה ןעמ ---

 .םינּפ ןיימ

 ,טרעפטנעעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה -- ,דייל רעייז רימ טוט'ס ---

 יד רעבָא -- ,ןטריטסערַא םעד ףיוא ענימ רעקידנדייל ַא טימ קידנקוק

 טָאה ריא .ןרילָארטנָאק וצ רעווש זיא זדנוא זַא ,עכלעזַא ןענעז ןטייצ
 ןקַאזָאק ןפורסורַא טזומעג טָאה ןעמ .טָאטש ןיא טכַאמעגנָא למוט ליפוצ
 יב ..ןגָאז ןצ ױזַא ,רעגעלש עקיציה ןענעז ייז זַא ,ךָאד טסייוו ריא ןוא
 ..ןפָארטעג טשינ סע טלָאװ ןעמרַאדנַאשז

 עֶדליו יד ןשיװצ דישרעטנוא םעד ןופ טלכיימשעג ןדירפוצ טָאה רע
 .ןעמרַאדנַאשז ענעגיוצרעד:טוג ןוא ןקַאזָאק

 לטסעק ַא ןענסינ טקורעגרעטנוא רע טָאה -- ? ןרעכיוררַאפ טעװ ריא --
 | ,ןסָאריּפַאּפ

 ןטגיילעגרָאפ םעד קידנעמענ טשינ ,טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,קנַאד ַא --

 ,סָאריּפַאּפ
 -עג ןוא ןסָאריּפַאּפ לטסעק סָאד ןגיוצעגקירוצ טָאה קינװָאקלָאּפ רעד

 .רעדעפ יד ןקינײרּפָא ןעמונ

 רע טָאה -- ,שיסור םענייש ַא רעייז ריא טדער רעשזדָאל ַא סלַא ---
 רעדָא !ןלױּפ ןיא טרידוטש ריא טָאה -- .טנעמילּפמָאק ַא טכַאמעג םיא

 ? דנַאלסור ןיא

 -- ,דנַאלסור ןיא טכיזפיוא רעשיאייצילָאּפ רעטנוא ןעוועג ןיב ךיא ---

 ,ץישעבייא ןסינ זיא ןעמָאנ ןיימ --- .טגָאזעג ןסינ טָאה

 טנכייצרַאפ ןוא טגָאזעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה -- ,םענעגנא רעייז ---

 ןעגנַאגרעד ייס-יוו-ייס ןטלָאװ רימ .עטסעב סָאד זיא סָאד -- .ןעמָאנ םעד
 .ץישעבייא רעה ,טעברַא עקירעביא טרָאּפשרַאפ זיולב טָאה ריא

 -ַאבסױרַא טריבורּפ קינװָאקלָאּפ רעד טָאה רעטרעוו עלעדייא רעייז טימ
 -ָארּפ, םוצ -- טרעהעג רע ײטרַאּפ רעכלעוו וצ ,ןטריטסערַא םעד ייב ןעמוק
 .ײטרַאּפ רענעריובעגיינ ַא וצ רָאג רשפא רעדָא ,"קעזנָאיװז, םוצ ,"טַאירַאטעל

 טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעייר ערעייא ןיא טייהנייא ןייק ָאטשינ --
 . ;טעברַא ליפ זדנוא טפַאשרַאפ ןוא טּפָא ךיז טלַאּפש ריא -- .לכיימש ַא
 יו ,גנוטלַאּפש ַא ייב רעדיוו טלַאה "?טַאירַאטעלָארּפ, יד זַא ,טסעומש ןעמ

 ? ריא טניימ

 ילֲאּפ רעד טָאה .ןבעגעג טשינ רעפטנע ןייק םעד ףיוא טָאה ןסינ רָאנ
 -עג זיא סָאװ ,עיצַאמַאלקָארּפ רעטּפַאכרַאפ רעד ןיא טקוקעגנײרַא קינװָאק
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 סָאװ ,גנוצעזרעביא רעשיסור רעד טימ ןכילגרַאפ יז טָאה רע ,םיא ןבעל ןגעל
 ןוא ,טכַאמעג ךעלרעטרעוו םיא רַאפ טָאה הליהק רעד ןופ רַאטערקעס רעד

 ,טָאטש ןיא "קענובַאר; םעד ןגעוו ןדער ןעמונעג טָאה רע
 ,ךעלקריוו רעױדַאב ךיא -- .טצפיזעג רע טָאה -- ,םענעגנַאמוא רעייז --
 ,טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,טעברַא רעייא זיא סָאד --
 -- .ןסירעגרעביא קינװָאקלָאּפ רעד םיא טָאה -- .טעברַא רעייא ,ןיינ ---

 -עּפס רעייא זיא סָאד ,ןעלדנַאה טפרַאד ריא .ןשימ טשינ ךיז ןפרַאד ןדיי
 טכַארט .,.ךייא רַאפ ןוא זדנוא רַאפ רעסעב ןעװעג טלָאװ סע ,טעטילַאיצ

 ,דייר עניימ ןגעוו
 ,טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,ןכַאז יד ףיוא קוק ןיימ רימ בָאה ךיא --

 עיירפ ךס ַא ןבָאה טעװ ריא ואוו ,שינעקנעפעג ןיא זַא ,ףָאה ךיא --
 טָאה -- ,רימ טימ ןעמיטשנייא ןוא ןעקנעדכָאנ ריא טעװ ,ןטכַארט וצ טייצ
 -עגסיוא טשינ ,דימ ריא טנעז טציא -- .טדערעג ךעלרעטָאפ קינוװָאקלָאּפ רעד
 ףעז ךָאנ ךיז ןלעװ רימ .ןרעטַאמ טשינ רעמ ךייא ליוו ךיא ןוא ןפָאלש
 ,ךעלגעמ ןייז טעו סע ביוא ןוא ,רימ טגָאז ?סעּפע ריא טגנַאלרַאפ רשפא
 .ןעניד ךייא ךיא לעוװ

 ,טסערַא ןיא רעמ טשינ ךימ טקיש ,קינװָאקלָאּפ רעה .,ךַאז ןייא ---

 .עמרוט ןיא רָאנ
 -לָאּפ רעד טָאה -- ,ןסָאלשַאב ױזַא טַאהעג ןיוש ןילַא סע בָאה ךיא --

 .ךַאװו רעד ךָאנ ןעגנולקעגנָא ןוא טרעפטנעעג קינוװָאק
 יּפִא ןוא עקשזָארד ַא ןיא טצעזעגניײרַא םיא ןבָאה סעקינשזַארטס ייווצ

 .עמרוט ןיא סַאג עגולד ףיוא טריפעג

 -ייבעג ךיז רעעזפיוא-עמרוט רעד טָאה -- ,טקיש ןוא טקיש ןעמ ---

 ...קילגמוא ַאזַא ,ןקַאּפוצנײרַא ייז ואוו טשינרָאג ןיוש בָאה ךיא זַא -- ,טרעז

 ,טעקַאנ זיב ןָאטעגסיױא ןענסינ ןבָאה רעטכעװ ענעפָאלשרַאפ ייווצ

 ,רעטרע ענעטלַאהַאב יד ןיא םיא טכוזעג ,ןגױבּפָארַא ןסייהעג ,םיא טּפַאטַאב

 רעדעפיילב ַא ןופ ,ץלַא ןעמונעגוצ םיא ייב ייז ןבָאה סענעשעק יד ןופ

 ךיוא .טלעגניילק טימ עלעטייב םעד זיב עלעבעווש ַא ןופ ,סָאריּפַאּפ ַא זיב

 .ןעמונעגוצ םיא ןופ ייז ןבָאה טַאװַארק ןוא רעגערטנזיוה יד
 -טפַאנ ןיילק ַא קידנעגנַאלרעד ,טגָאזעג םיא ייז ןבָאה -- !טמענ --

 ציז ָאד טעװ ריא -- .רָאדירָאק ןגנַאל ַא רעביא םיא טריפעג ןוא לּפמעל

 ףעז רימ ןלעװ רעטעּפש .לייוורעד

 טימ לטעב םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז רע טָאה רעטעגרהעג ַא יװ

 "רַאפ עניילק סָאד .עלעצ רעניילק ןייז ןיא ערדלָאק רעטרַאה רעיורג רעד

 ןקיצומש םעד ךָאנ ,טָאה לקנעב ןוא לשיט ,לטעב ןטימ לרעמעק עטעטַארק

 ,ץַאלַאּפ ַא יװ ןגיוא ענעגָאלשעגרעטנוא ענייז ןיא ןעזעגסיוא ,טסערַא-יײצילַאּפ

 טָאה ןסינ .ּפעלק-עמרוט ןּפַאלקסיױא ןעמונעג ךיילג ןבָאה טנַאװ רעד ןופ

 .רעיוא ןַא טגיילעגוצ

 .טגערפעג ּפעלק יד ןבָאה -- ?ָאד טציז רע .טנװָא ןטוג --
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 .ןעמָאנ ןייז טּפַאלקעגסױא טָאה ןסינ
 טייז רענעי ןופ ןכש רעד טָאה -- ?טָאטש ןיא ךיז טרעה סָאװ --

 ןעמָאנ ןייז ןבעגעגנָא ןוא טגערפעג

 ןיא טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ יװ זַא ,טּפַאלקעגסיױא ךיוא רע טָאה דלַאב
 ןעמ .סעצָארּפ ןזיב ןטלַאה טשינ גנַאל עטריטסערַא יד ןעמ טעװ ,עמרוט
 ןוא טכַא זיב ןענימרעט עסיורג ןעמ טעװ ףבעג ןוא .ךיג ןכַאמ סע טעװ
 םעד ןגעװ טגערפעגסיוא טנַאװ רעד ןיא ּפעלק טימ טָאה ןסינ .רָאי ןעצ
 ןגעו רקיע רעד ןוא ,ןפָאלש ,ןריצַאּפש ,ןסע ןגעוו ,עמרוט ןיא םישזער

 רעכיב זַא ,טּפַאלקעגסױא םיא ןעמ טָאה טנַאװ טייז רענעי ןופ .ןענעייל |

 יד סָאװ ,קעטָאילביב עשיטייל ַא רָאג ,עשיטילָאּפ ךיוא ,ךס ַא ָאד ןענעז

 -קילג ןעוועג זיא ןסינ .טזָאלעגרעביא ָאד ןבָאה עטריטסערַא עקידרעירפ

 רע .רעכיב יד יװ ,ּפָאק ןיא ןגעלעג ױזַא טשינ םיא זיא ךַאז ןייק .ךעל
 רעד רַאפ ןענרעל ךס ַא ףיוא ןוא ןימרעט ןגנַאל ַא ףיוא טיירגעג ךיז טָאה
 ,טייצ

 ןייז טימ גנואעז ַא וצ ןפורעגסורַא םיא ןעמ טָאה גָאט ַא םענייא ןיא
 יד ןפָארטעג ןוא עירַאלעצנַאק ןיא רעטשודיחרַאפ ַא סױרַא זיא ןסינ .הלכ
 רעטכעװ רעד .טנַאה ןיא עלעקעּפ ַא טימ ,לדיימ סהיבוט ,עקשַאב עניילק
 ףעמונעגוצ עלעקעּפ סָאד ריא ייב טָאה

 ,טגערפעג רע טָאה -- ?ןענירעד ָאד זיא סָאװ ---

 ,ןסע --

 טָאה --- ,ןקוקכרוד סע ןלעװ רימ יוװ ,םעד ךָאנ ןבעגרעביא סע ןלעװ רימ --
 ןדער טנָאק ריא -- .עלעקעּפ סָאד ןעמונעגוצ ןוא ,טגָאזעג רעטכעוו רעד

 ןסָאגַאב ךיז טָאה יז .טנַאה ַא טקערטשעגסיוא לדיימ רעד טָאה ןסינ
 ,טייקטיור טימ

 טזָאל שרעדנַא -- ,טרעפטנערַאפ ךיז יז טָאה --- ,זייב טשינ יז ןעייז ---
 ,הלב-ןתח ןענעז רימ זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה .החּפשמ רָאנ ,ןײרַא טשינ ןעמ

 "שְג טעלג ַא ריא ןוא טגָאזעג ןסינ טָאה --- ,עקשַאב ,ריד קנַאד ַא --
 ,ּפָאק ןרעביא ןָאט

 ,ןגיוושעג טָאה עניילק יד
 .עטנַאקַאב ףיוא ,רעטָאפ ןפיוא טגערפעגסיוא יז טָאה ןסינ
 -- ,טגָאזעג ליטש יז טָאה -- ,םייהרעדניא ןיוש זיא עטַאט רעד --

 | ןסירג ןיא טזָאל רע .ךיוא ךיא .טעברַא רע
 :טגָאזעג ליטש ןוא עלייוו ַא טכַארטרַאפ ךיז טָאה יז
 ,טיירש עמַאמ יד שטָאכ ,ךיוא ךיא ,רעירפ יו ,ןעוט רעטייוו טעוו רע ---
 טיה רָאנ --- ,טביולעג ןסינ יז טָאה -- ,עקשַאב ,לדיימ טוג ַא טסיב ---

 ,ץלַא ָאד בָאה ךיא .ןעגנערב טשינ וטספרַאד ךעלקעּפ ןייק ןוא ,ךיד

 ךיז ןוא ןגיוא ערַאבקנַאד עסיורג טימ טקוקעגנָא םיא טָאה עניילק יד
 ,טנייוועגרעדנַאנופ
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 טעלגעג ןוא טקיאורַאב ןסינ יז טָאה -- ?עקשַאב ,ריד זיא סָאװ --
 ,ּפָאק ןרעביא

 ןוא טלמרומעג יז טָאה -- ..ןיימעג ױזַא ..ןיימעג ױזַא ןענעז ייז --
 .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא

 , ?עקשַאב ,רעוו ---

 טימ ךיז ןסָאגַאב ןוא טגָאזעג עניילק יד טָאה --- ,עיזיווער רעד ייב --
 .טמעשעג ױזַא ךימ בָאה ךיא -- .טייקטיור

 -עמרוט יד טנעקעג ןיוש טָאה רע .לדיימ סָאד ןענַאטשרַאפ טָאה ןסינ
 ,גנואעז ַא ףיוא ןעמוק סָאװ ,יד רעביא ךרוד טריפ ןעמ סָאװ ,סעיזיווער

 דָאנ טסיב -- ,טגָאזעג ןסינ ריא טָאה -- ,ןעמוק טשינ טספרַאד --
 ,דניק ַא

 ,טסעפ טרעפטנעעג יז טָאה -- ,ןעמוק ָאי לע ךיא ,ןיינ --
 ,גנואעז יד ןסירעגרעביא טָאה רעטכעוו רעד
 --- .ןעלסילש יד טימ קידנעגנילק ,ןפורעג רע טָאה --- ,ןייג וצ טייצ ---

 .רעלענש

 ,ּפָאק ןיא ןָאטעג שוק ַא לדיימ םעד טָאה ןסינ

 ןיינ ל?טיּפַאק

 ,קישַאר ןוא קידלמוט ןעוועג זיא לַאזקָאװ רעשזדָאל םייב

 ,רעבייו ,ןדיי ןסיוטשעג ךיז ןבָאה סַאלק ןטירד ןופ ןענָאגַאװ יד ייב
 ןיגּפָא םוצ טייצ שּפיה ןעוועג ךָאנ זיא סע שטָאכ .רעדניק ,סעטרעיוּפ
 יקעּפ יד טימ ןפָאלעג ,ךיז טגָאיעג ,טלייאעג ,ןגירשעג עלַא ןבָאה ,גוצ ןופ
 ןופ ןכַאז יד ןזָאלצסױרַא טַאהעג ארומ ןבָאה רעבייו ,ךעלקעז ןוא ךעל

 ןבָאה ייז ןוא ,שיסור ןשירָאטקודנַָאק םעד ןענַאטשרַאפ טשינ ,טנעה יד
 ןענעז סָאד .טנעה יד ןיא קעּפ יד קידנעילוט ,טרעמָאיעג ןוא טנייוועג
 -רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,עקיצנייא סָאד .ןרָאפעג עקירעמַא ןייק ןענַאמ וצ ייז
 ןענעז ייז ןוא .רעדניק יד ןוא טנַאװעגטעב קעּפ יד ןעוועג ןענעז ,טגָאמ
 יינספיוא רעדניק יד ייז ןענעז עלייוו עלַא .טרעדורעצ ןוא ןקָארשרעד ןעוועג

 -סױרַא ןוא ךעלקעּפ טּפַאכעג ,טיירדעג םיבנג ךיז ןבָאה וצרעד .ןדנואוושרַאפ

 .טנעה יד רעטנוא ןופ טלעג ןגיוצעג
 תולוק עשירעבייוו ערעדנַא לָאמ עלַא ןבָאה -- ! טלעג ןיימ ,דלַאװעג ---

 ,טפול עטכידעג יד ןסירעגכרוד

 םעד ךָאנ ,ןרָאפעג עקירעמַא ןייק שזדָאל ןופ טציא ןעמ זיא ךס ַא
 ךעלסקעוו ענעריּפַאּפ יד טימ ןבילבעג ,ןרָאװעג תולדב ןשטנעמ ןענעז סיזירק
 ערעדנַא .עקירעמַא ןייק ךיז ןעװעטַאר ןפָאלעג זיא ןעמ ןוא ,טנעה יד ןיא
 ןעבעז ייז ןוא ,טּפַאכעג ּפעלק ,"קענובַארק םייב ןרָאװעג טביורעצ ןענעז
 ,דנַאל םעיינ םוצ טָאטש רעקיאורמוא רעד ןופ קעװַא
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 ערעייז ןיז יד טימ ךיז טנגעזעג סעטַאט ןבָאה לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ
 ;ייז טגָאזעגנָא ןוא

 ןוא ןיליפת ןגיל ,תבש ןטיה !ןדיי ןביילב וצ טקנעדעג ,רעדניק --

 !טקנעדעג .דרָאב יד ןלָאג טשינ
 יד טלייצעג ןוא טרעפטנעעג ןיז יד ןבָאה -- ,ןעקנעדעג ןרימ --

 | ,ךעלקעּפ
 יד ןיא ןעלגומשניײרַא טלָאװעג רעניה טימ ןשיוק ןבָאה סעטרעױּפ

 ךעלקעּפ טימ ,םידיסח-ןדיי ,ןרָאטקודנָאק יד טימ ךיז טגירקעג ןוא ןענָאגַאװ
 ןרָאפעג ןיבר םוצ ןענעז ,סעלײשטַאפ-ענעשעק עטיור ןיא ענעדנובעגנייא
 עניילק יװ ןבָאה סָאװ ,סעטָאּפַאק עגנַאל יד ןיא ךעלגניי ערעייז טימ ןעמַאזוצ

 רעד ייב ןיוש ךעלרמז עשידיסח ןעגנוזעג ןבָאה ייז .ןעזעגסיוא ךעלעדיי
 -ןגער ,סעקיניישט ,ןענַאדָאמעשט טימ ענעגנַאהַאב ,םירחוס סעקַאװטיל .,ןַאב
 "יא ןענָאק וצ ידכ ,קנעב עטשרעביוא יד וצ ךיז ןסירעג ןבָאה ,סמריש
 ןדיי עשיליוּפ יד טימ טגירקעג ךיז ןבָאה ייז ,םײהַא זיב ךיז ןפָאלשרעב
 -ןַאב יד וצ רעטצנעפ יד ךרוד טעװעדלַאװגעג ןוא ,ןַאב ןיא גנע ןכַאמ סָאװ

 (ג שי { רעגערט

 !קָאטַאיּפיק ,קישטשליסָאנ ---
 סָאװ ,סעקיניישט עלַא ןיא ,ןעמונעגנָא ייז ןבָאה ייט עסייה טימ טלעוו ַא

 ,טריפעג ןבָאה ייז רָאנ
 ,קעּפ ןפרָאװעג ךיז טָאה ןעמ .הלהב ַא ןעוועג זיא ןענָאגַאװ יד ןיא

 ןוא ןיליפת ןוא תילט ןָאטעגנָא ןבָאה ןדיי עמורפ .,ןסירעג ,ךיז טגירקעג
 ןגיוזעג ןוא ןטסירב יד טקעדענּפָא ןבָאה רעבייוו ,ןינמ ַא טימ טנווַאדעג
 -יוא יד ףיוא ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןבָאה סעקַאװטיל ,רעדניק עקידנעיירש
 ןטינשעג ןבָאה םיױג .םייחל ןעקנורטעג ןבָאה םידיסח .קנעב עטשרעב
 יד ןופ טכַאלעג ןוא ןגיּפשעג ,ןסעגעג ,ךעלרעּפינק טימ עקשיק-ריזח
 לריזח ַא ,טעשטשיּפעג ןבָאה רעניה ,טנייוועג ןבָאה רעדניק .,ןדיי עקידנענוװַאד
 טָאה עלַא ןשיװצ ןוא ,טליבעג טָאה טנוה ַא ,טעשטיווקעג טָאה קַאז ַא ןיא
 -ַאכ לעג ַא ,דרָאב רעלעג ַא טימ ,"רעסיימש; ַא ,דיי ַא ןסירעגכרוד ךיז
 ןרָאפ רַאפ טלעג ןעמונעגפיונוצ ןוא ,רעקידנעיירש ַא ,רעקידעכָאק ַא ,לטַאל

 .ןַאב רעד ףיוא
 רע טָאה -- !ףוס ַא ,טלָאצַאב טשינ ךָאנ טָאה רעוװ ,ןדיי ,ףוס ַא --

 !ןדליג רָאּפ יד טימ סױרַא -- .,ןפורעג
 ףיוא ןרָאפעג זיא ןעמ .ןַאב ןיא ןטעליב טפיוקעג ןבָאה עלַא טשינ

 -קודנָאק עשיסור יד רעבָא .קנעב יד רעטנוא ךיז ןטלַאהַאבסיױוא ,*עּפַאג;

 טלעג רעבָא ,טרעדָאפעג טשינ ייז ןבָאה ןטעליב ןייק .טיהעג ןבָאה ןרָאט

 ףליהוצ ייז .ןעמונעג ייז ןבָאה טעליב ַא ןָא ןַאב רעד ףיוא ןרָאפ רַאפ

 "םיונוצ ןרישזַאסַאּפ יד ייב ןבָאה סָאװ ,"סרעסיימש; ןדיי טעברַאעג ןבָאה

 ןרָאטקודנָאק יד טימ טלייטעג ךיז טימרעד ןוא טלעג סָאד ןעמונעג

 -נוא ןכָארקעג ,טעװעדלַאװגעג ,טּפוטשעג טָאה "רעסיימש; רעלעג רעד
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 -עג ןוא ךעלגניי ענעטלַאהַאב יד טרָאד ןופ ןבירטעגסױרַא ,קנעב יד רעט
 ; תולוק טכַאמ

 -פָארַא ּפָאק םייב ךיא לעװ ,טשינ ַא ; רעהַא ןדליג רָאּפ יד ,רעלענש --
 ...ןפרַאוו

 ןפלָאהעג ןוא טייז ַא ןיא ןעגנַאגעגטימ זיא רָאטקודנָאק רעשיסור רעד
 ,טעברַא רעד ןיא

 ,הרות רעד ןופ קוסּפ ַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ?אובי וּפגב --
 | ,טנרעלעגסיוא םיא ןבָאה "סרעסיימש; יד סָאװ

 ןוא טרעפטנעעג ןטעליב ןָא ןרישזַאסַאּפ יד ןבָאה -- !אצי וּפגב -----
 ,טעליב ַא ןָא ןרָאפ רַאפ טלָאצַאב

 טָאה ,קנעב יד רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב סָאװ ,יד ףיוא יװ ךָאנ רעמ
 יב טעליב ַא טפיוקעג ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןגירשעג "רעסיימש; רעד
 : : עסַאק רעד

 רע טָאה -- !ןעינָאפ ןיא ןָאטעג טָאה ןעמ סָאװ ,הוצמ יד רָאנ עז ---
 ןוא ןענידרַאּפ וצ דיי ַא ןבעג ןעוועג רעכיילג טשינ -- .טעװעדלַאװגעג
 .!ץע טנעז םייוג יו רעגרע .רעקיליב רַאפ ןרָאפ

 ,טגערפעג םידיסח יד ןבָאה -- ?ןעמוק טעװ תומה-ךאלמ רעד --
 ,רָאילָארטנָאק םעד טניימעג טָאה סָאד
 --- ,טקיאורַאב רָאטקודנַאק רעד טָאה --- ,סעװָאמעכלַאמ ןעמוק טשינ ---

 .יוגָאב יעי
 ןדעי ייב טצפיזעג ןוא ןעלטייב ןופ טלעג טּפעלשעג ןבָאה םייוג ןוא ןדיי

 ,סמעזוב יד ןופ ךעלּפינק טּפעלשעג ןבָאה סעטרעיוּפ ןוא רעבייוו ,ןדליג
 ?רעסיימש; םעד טימ ךיז ןעגנודעג ןוא ןקָאז יד ןופ

 -עג "רעסיימש; רעד טָאה -- ,קרַאמ-שיפ ןייק טשינ ,ןַאב ַא'ס --

 ..ךיז ןעגניד טשינ -- ,ןגירש
 ןשטנעמ ןענַאטשעג ןענעז סאלק רעטייוצ ןוא רעטשרע רעד ייב

 -עג ןענעז ןריציפָא עכעלטע .עקיאור ןוא עקידנעלכיימש ,עטצוּפעגסיױא
 ןגָארטעגכָאנ ןשַאט-עזייר ערעייז ייז ןבָאה ןסנַאנידרָא ערעייז ןוא ןרָאפ

 עלייו עלַא טקוקעג ,ָארעּפ ןפיוא טריצַאּפשמורַא טיירב ןבָאה םירחוס

 יד ןופ ךיור ךעלכעליונק עיולב טזָאלעג ןוא סרעגייז ענעדלָאג יד ףיוא

 ןוא ןסקיב-רעגעי טימ ,םיצירּפ עטעשזדנָאלברַאפ רָאּפ ַא ,ןרַאגיצ עקיד

 "עג ןענעז ץלַא ןופ רעמ .טכַאלעג ןוא טדערעג ךיוה ןבָאה ,טניה טימ

 טּפעלשעג יײז ךָאנ ןבָאה רעגערטןַאב יד .רעדעב יד ןיא ןעמַאד ןרָאפ
 רעדילק טימ לופ ,ךעלשעט ןוא ןשַאט ,ןעלטכַאש ,סעזילַאװ טימ קעפ

 יד ןיא ןעגנערברַאפ וצ טייצ ןכָאװ עכעלטע ףיוא גונעג ,סעטכָאמש ןוא

 "ַאלפ ןוא טיה עקיזיר טימ ,עטצוּפעגסיוא .רעדעב-םערַאװ עשידנעלסיוא

 -רַאפ טימ טריצַאּפשמורַא יז ןבָאה ,רעדיילק עגנַאל טימ ,ןרעדעפ עקידנרעט
 יב ןעמונעגוצ ןבָאה ייז .שטייד טדערעג סנטייצַאב ןיוש ןוא ּפעק ענעסיר

 טשוקעג ,דַאלָאקָאש ןעלדוּפ יד ,ןעמולב ןטעקוב עסיורג יד רעטיײלגַאב יד
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 רעדיוו ,ןסורג ךס ַא ,טגָאזעגנָא סמערָא יד ןיא ךיז ןלַאפעג ,ךיז טנגעזעג ,ךיז
 טכַאלעג ,ןגיוא יד ךיז טשיוװעג ,ןטייקסיז ןיא ךיז ןעגנַאגעצ ,ךיז טשוקעג

 .ךעלקסיּפ יד טעוװערונשעג ןוא
 זַא ,ױזַא ,ןטַארק עשילגנע טימ ,עלעה ןיא ,רעדיילק-געוו עטיירב ןיא

 ,ליומ ןיא רַאגיצ ַא טימ ,רעקידוװעעזנָא ןוא רעטיירב ןכַאמ םיא לָאז סע
 ןופ רעטערטרַאפ רעד ,יזנכשַא סקַאמ רעקיאורמוא ןַא ןעגנַאגעגמורַא זיא
 / סע סָאװ ףיוא טפיטשיילב ןטימ טנכערעג ךיג ןוא ,רוטקַאפונַאמ סעצנוה
 עשטייד יד ןופ ןגערב יד ףיוא ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג םיא זיא
 רע סָאװ ,ךעלכיב-ץיטָאנ עניילק יד ףיוא טנעיילעג טָאה רע סָאװ ןעגנוטייצ
 ןרַאגיצ ןופ עלדוּפ רעד ףיוא וליפַא ,ענעשעק רעדעי ןיא לופ טַאהעג טָאה
 ןרעפיצ ךיג ןוא ליומ ןיא עלייוו עלַא טפיטשיילב ץיּפש םעד טצענעג טָאה רע
 ןרעפיצ ךס ַא ,ןפרָאװעגנָא

 ןגיוצעג ןוא טסירגעג םיא ןעמ טָאה -- ,יזנכשַא רעה ,גַאט ןעטוג --
 ?יז ןזייר ןעד ןיהואו -- ,סרעדניליצ יד ןוא טיה יד םיא רַאפ

 ידכ ,ןגיל ַא טגָאזעג יזנכשַא טָאה --- ,עזייר-ןגינעגרעפ ןייא ףיוא ---
 ,טרָאפ רע ןיהואוו ןלייצרעד וצ טשינ

 יז שטָאכ ,ןשטנואוועג ןשטנעמ יד םיא ןבָאה -- ,ןגינעגרעפ ליפ ---
 ,ייז טרַאנ רע זַא ,טסואוועג ןבָאה

 ַא טימ ןעמַאזוצ ,םורב ַא ןפרָאװעגסױרַא יזנכשַא טָאה --- ,עקנַאד --
 ןשַאט-עזייר ענרעדעל ליפ יד ןלייצ ןעמונעג לָאמַא ךָאנ ןוא ,ךיור ליונק
 .טריפעג טָאה רע סָאװ ,ןרעטסומ ןוא רעדיילק טימ עטקַאּפעג

 ,יזנכשַא סקַאמ סעזייר-ןגינעגרַאפ ןייק ףיוא ןרָאפעג טשינ זיא רע ןיינ
 יז טנערבעג טָאה ןוז-זומת יד ןוא ןעוועג סייה קרַאטש ןיוש זיא סע שטָאכ
 ידכ ,דנַאלסור ןייק טציא ןרָאפעג רע זיא סָאד .טָאטש עגנע עטרעכיוררַאפ
 םירחוס עסיורג טימ ןעגנודניברַאפ עיינ ןּפינקנָא ןוא הרוחס ןפיוקרַאפ וצ
 ןיא ןרָאװעג טוג קירוצ טציא זיא סע .גנוטערטרַאפ-לַארענעג ןייז רַאפ
 ךיז טָאה טָאטש יד .רעירפ יו וליפַא רעסעב ,סיזירק םעד ךָאנ שזדָאל
 רַאפ טוג זיא סע ,לטימ-ריפּפָא ןַא ךָאנ רעקנַארק ַא יו ,טקיניירעגסיױא
 -- ,טכַארטעג יזנכשַא טָאה --- ,לסיבַא ּפָא ךיז טקיניײיר יז זַא ,טָאטש ַאזַא
 םיא טזָאל ןעמ סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,טולב טכעלש לסיבַא סױרַא טזָאל
 -יר טרעװ עטנוזעג סָאד ,סױרַא טייג טולב עטכעלש סָאד .,רעדָא ןַא
 -רַאפ ךעלמירחוס ןוא ךעלטנַאקירבַאפ עניילק יד ןיוש ןבָאה ליפוצ .רענ
 טכַאמעג עילַאק טָאה ןעמ ,טרירוקנָאק טָאה ןעמ .,טָאטש יד טעידוקסַאּפ
 ןבעגעג רעּפעלש ןוא ןצבק ןדעי ,זײרּפ ןרעטנוא טפיוקרַאפ ,קרַאמ םעד
 ןיא ןָאטוצפיוא סעּפע ןרָאװעג ךעלגעממוא ןיוש זיא סע זַא ,ױזַא ,טידערק
 -סױרַא ,טקנעװשעגּפָא הרבח עצנאג יד סיזירק רעד טָאה טציא .,שזדָאל
 ירעביא טנאקעג טשינ עטשרע יד ןבָאה עכַאװש יד .טסימ יוװ ייז ןפרָאװעג
 ןבילבעג .,ןעמוקעגמוא ,ןעגנורּפשעגסױרַא ןענעז ייז ; סיזירק םעד ןגָארט
 .עדילָאס ןוא עקרַאטש יד ,םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאפ עסיורג יד רָאנ ןענעז
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 טשינ סיפ יד ןופ ייז טָאה סָאד רעבָא ;ּפעלק טּפַאכעג ןבָאה ייז ךיוא ,תמא
 יז ןלעװ טציא ןוא ,ץַאלּפ ןפיוא טסעפ ןבילבעג ןענעז ייז ,ןפרָאװעגּפָארַא

 .ןעמענּפָא ךיז יז ןלעװ םילפכ-לפכ ,ןטייצ עטכעלש יד רַאפ ןעמענּפָא עקַאט ךיז
 .ןעלסקעוו עטוג ףיוא רָאנ ןבעג ,הרוחס רַאפ זיירּפ ַא ןעמענ ןענָאק טעוו ןעמ
 ןבעג יז טעװ ןעמ רָאנ לפיוו רַאפ ןטעברַא טציא ןלעװ רעטעברַא יד ךיוא

 ,ןקיירטש וצ ױזַא יו ,ערעל ַא טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז ,ןשוק ייז ןלעװ סיפ יד

 סקַאמ זיא ,טרעטיילעגסיוא יױזַא ךיז טָאה ץלַא יו םעד ךָאנ ,עקַאט טציא
 ךיז ןכיילגסיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ ,דנַאלסור ןייק ןרָאפעגסױרַא יזנכשַא
 ןעניפעגסיוא ,יינספיוא ץלַא ןביױהנָא ,ןעגנודניברַאפ עיינ ןּפינקנָא ,םירחוס טימ
 ,גנונעפָאה ןוא ןביולג טימ לופ ןעוועג זיא רע ןוא ,רעצעלּפ ןוא קרעמ עיינ

 רעבָא :סיזירק ןיא ּפעלק עכעלטע טּפַאכעג טָאה רעגַאל ןייז ךיוא ,תמא
 -עג טשינ ,קרַאמ ןפיוא ּפָאק םעד ןטלַאהעג לָאמ עלַא טָאה רע ,דסח טימ

 סיזירק רעד זַא ,טסואוועג טָאה רע .ערעדנַא יו ,הרוחס ןייק טימ ןפרָאװ
 טשינ רעגַאל ןייז ןיא ןעמ טָאה ?קענובַאר, םייב ךיוא .ןעמוק ןזומ טעוו
 עסיורג יד .ךעלרעמערק עניילק יד וצ ,םייוג יד ןּפָאלעג ןענעז ייז ,טרירעג
 ןליפַא טָאה ,יזנכשַא ,ןײלַא רע .טָאג ןעקנַאד ,טעּפעשטעג טשינ יז ןבָאה
 .ןעוועג טשינ סע ןענעז ןכַאז עסיורג ןייק רעבָא ;ןקעטש ַא טימ טּפַאכעג ָאי
 ןוא קיאור ןעוועג שזדָאל ןיא זיא טציא .טלייהעגסיוא דלַאב ךיז טָאה סע
 זַא ,טגָאזעגוצ ןוא ןקַאזָאק טזָאלעגרעביא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד ,ליטש
 ינכשַא סקַאמ .גנונעדרָא ןוא ור רַאפ ןגרָאז ןיוש רע טעװ ןָא טציא ןופ

 א .טלעג ןכַאמ ןוא ןטעברַא טציא ןענָאק טעװ ןעמ זַא ,ןעזעג טָאה

 .ןיא םיא יב .טכַאמ רע סָאװ ,עזיר רעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא רע

 ןעלסקעוו ליפ ,תואצוה ףיוא טלעג ךס ַא טקַאּפעגנײא ןעוועג זיא לעפטרָאּפ

 ןלעטָאה ןופ ,ןרענָאיסימָאק ןוא םירחוס ןופ ןסערדַא ,םירחוס עשיסור ןופ

 וַא ,םעד ףיוא טזייו סָאװ ,ריּפַאּפ ַא ךיוא ןוא ,ןענַארָאטסער ערשכ ןוא

 רעבירעד ןוא עדליג רעטשרע רעד ןופ רחוס ַא זיא יזננשַא ריאמ החמש

 -עדוי ןופ זיא רע שטָאכ ,דנַאלסור ץנַאג רעביא ןרָאפ וצ טכער רע טָאה

 ןבירשרַאפ טַאהעג ץלַא ךָאנ רע טָאה סַאּפ ןיא סָאװ ,סָאד .ןביולג ןשיא

 עסיורג ןייק רעבָא ,טלעווקעג לסיבַא םיא טָאה ,ןעמָאנ ןשימָאק ןטלַא םעד

 ןעוועג זיא ןטרַאק-טיזיוו יד ףיוא .טכַאמעג טשינ ןופרעד ךיז רע טָאה ןגרָאז

 .סקַאמ -- ןעמָאנ רעיינ ןייז טקורדעגּפָא

 "וצ ןוא םענייז רעגייז'ןתח םענעדלָאג ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע

 ןיוש טָאה רעגייז םעד טיול .טייג רע יצ ,ןרעה וצ ,רעיוא םוצ םיא טגיילעג

 ,טרעהעג טשינ גנולק ןטירד םעד ךָאנ טָאה ןעמ ןוא ןייג טפרַאדעג ןַאב יד

 ןכרוד טגערפעג רע טָאה -- ? טשינ ןעמ טרָאפ סָאװרַאפ ,רָאטקודנָאק --

 .ןָאגַאװ ןופ רעטצנעפ םענעּפָא
 "עג רָאטקודנָאק רעד טָאה -- ,גוצ ןטימ ןעמ טריפ ןטנַאטסערַא ---

 יָאגַאװ יד ןיא ייז טצעז ןעמ זיב גנַאל ױזַא טרעיוד סע ןוא -- ,טרעפטנע

 ..ןקיטעּפשרַאפ שּפיה ןלעװ רימ .ןיירַא ןענ
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 -סױרַא ןוא רעקיטליגכיײלג ַא טגָאזעג יזנכשַא סקַאמ טָאה -- ,ָא --

 ,רעטצנעפ ןכרוד ּפָאק םעד טקעטשעג
 ןעמרָאפינוא עצרַאװש טימ רענלעז יָאװנָאק ןענעז ןָארעּפ םעד ףיוא

 -כרוד ןוא טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג טנעה יד ןיא ןדרעװש עליוה טימ ןוא
 ןרעדנַא ןכָאנ םענייא ןטנַאטסערַא טזָאלעג

 יד וצ ןפורעג ייז ןבָאה -- !טייז ַא ןיא ךיז ןקורּפָא ,ןקוק טשינ --
 ,עטריטסערַא יד ןטיײלגַאב ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 רעד רַאפ טלמַאזעגנָא ןטנַאטסערַא ךס ַא שזדָאל ןיא ךיז ןבָאה סָאד
 יז ןעמ טָאה טציא ."קענובַארק ןוא קיירטש םעד ךָאנ טּפיוהרעביא ,טייצ
 יד ןיא .ערעדנַא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ וצ ידכ ,טָאטש רעד ןופ טריפעגסיורַא
 וצ טקישעגּפָא ידכ ןַאב רעד וצ ןרָאװעג טריפעג ייז ןענעז רעטרעדנוה
 ןענעז סע .טָאטשסטרובעג רעדָא עמרוט ןייז וצ רעדעי ּפַאטע ןטימ ןרעוו
 -כעלייק ןיא רענעמ ,רעדיילק-ןטנַאטסערַא עיורג ןיא עלענימירק ןעגנַאגעג
 "עג ןענעז סע ןוא ,ּפעק יד ףיוא ךעלכיט ןיא רעבייוו ןוא ךעלעטיה עקיד
 סע .סַאּפ ַא ןָא טּפַאכעג טָאה ןעמ סָאװ ,םירעיוּפ ענעסקאווַאב ןעגנַאג
 ןטיק יד טימ קידנעגנילק ,סעקינשזרָאטַאק עטדימשעג ןעגנַאגעג ןענעז
 עליוויצ ןיא ,עשיטילָאּפ ןעגנַאגעג ןענעז סע ןוא ,סיפ ןוא טנעה ףיוא
 *ּפָא ןעגנַאגעג ןענעז סע .טנעה יד ןיא ךעלשעט-עזייר טימ ןוא רעדיילק
 ,טײל עטלַא ,טנעה יד ףיוא רעדניק טימ רעבייוו ,רעלטעב ענעסירעג
 טימ רעבייוו ןוא דרעב עצרַאװש טימ רענעמ ,רענייגיצ הרבח ַא .יוג ןוא דיי
 ןיא ןגירשעג ןבָאה ,טנעה יד ףיוא רעדניק טימ ןוא סעטַאמש עקיברַאפ
 טשינ ייז ןבָאה רענלעז יד .,סעּפע טרעדָאפעג ,ןושל שירענייגיצ רעייז
 ,ּפעלק טימ טליטשעגנייא ןוא ןענַאטשרַאפ

 -- ,ןפורעג ייז ןבָאה -- ,ןיז עשיטניה ,ןטלַאה ךיז טנעה יד ייב ---
 !ייר רעד ןופ סױרַא טשינ ןוא

 יד וצ ןָארעּפ םעד ףיוא ןעגנַאגעג ייז ןענעז ,ייר ךָאנ ייר זייוו-תונחמ
 "נָאק עטרידנומ-ץרַאװש ןופ ךַאװ רעד רעטנוא ,ןענָאגַאװ עטעטַארקרַאפ
 ,טנעה יד ןיא ןדרעװש עליוה יד טימ רענלעז יָאוװ

 ,סעמַאמ ,סעטַאט ,ערעייז ענעגייא יד ןענַאטשעג ןענעז סנטייוורעד ןופ
 ,טנעה יד טימ טעכָאפעג ןוא ןגירשעג ,ןפורעג ןוא ,טניירפ ,םיבורק

 רע .ןרָאװעג טקישעצ ןטנַאטסערַא יד ןענעז ןגעו ענעדישרַאפ ןיא
 "עג זיא סע רעװ ןוא ןָאיליװַאּפ ןטנעצ ןיא עשרַאװ ןייק ןרָאפעג זיא סע
 ףיוא רעוװ ,סעצָארּפ ַא ףיוא ןרָאפעג זיא סע רע ,ריביס ןטייוו ןיא ןרָאפ
 ןיא רעװ ןוא ,ןריובעג זיא רע ואוו ,טָאטש ןייז וצ זיולב רעוװ ,עגרָאטַאק
 יד ןיא יד ןשיוװצ .גנוקישרַאפ ןרָאי עגנַאל ףיא טעטש עשיסור עטייוו

 -סערַא ןענעז סָאװ ,רעטעברַא רעטרעדנוה ןעוועג ןענעז רעדיילק עליוויצ

 "ילעטניא ןוא ןטנעדוטס ךיוא ,"קענובַאר, ןוא קיירטש םייב ןרָאװעג טריט
 ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .עיצַאטיגַא ערענָאיצולָאװער ןריפ רַאפ ןטנעג
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 סָאװ ,הארוה:הרומ רעטולַאב רעד ,עקסָאנ 'ר ןופ ןוז רעד ,ץישעבייא ןסינ
 ,גנוקישרַאפ ןופ שזדָאל ןייק ןעמוקעגקירוצ טַאהעג גנַאל טשינ זיא

 ,דנַאלסור ןייק שזדָאל ןופ ןרָאפעג ,יזנכשַא סקַאמ יװ ,זיא רע ךיוא

 ןטימ ןעגנַאגעג זיא רע .עטקעריד ןייק טשינ ןעוועג זיא עזייר ןייז רָאנ
 םעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאפעגסױרַא ייז ןענעז שזדָאל ןופ זיולב .געוו םענּפַאטע
 ,גוצ ןבלעז

 ןופ רישזַאסַאּפ רעד ,טכַארטַאב עדנזייר ייווצ יד ךיז ןבָאה עלייוו ַא
 "נָאק ַא רעטנוא טריפעג טנַאטסערַא םענעסקאווַאב םעד טימ סַאלק ןטייווצ
 טצעזעגניירַא ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ ,ןריולרַאפ ךיז ייז ןבָאה דלַאב .יָאװ !

 ןסינ טנַאטסערַא רעד ;רַאגיצ ַא טרעכיוררַאפ ןוא ןיירַא טעמַאס ןכייוו ןיא
 ןָאגַאװ-ןטנַאטסערַא ןטעטַארקרַאפ ןיא ןרָאװעג טּפוטשעגניײרַא זיא ץישעבייא
 .שוּפיע ןוא תוללק ,תולוק ,קעּפ ,ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ

 ןריר ךיז ןעמונעג טָאה ןַאב יד
 ,עקרעלוּפש יד עקשַאב עניילק יד ןענַאטשעג זיא סנטייוורעד ןופ

 גוצ ןקידנעײגקעװַא םוצ טנעה יד טימ טעכָאפעג ןוא ,רעטכָאט סהיבוט
 ,ךיור ןיא טליהעג

 ןעצ לטיּפַאק

 .טלעו רעד ףיוא ךיז ןגיוצעג ןבָאה ,ןוז טימ ענעסָאגַאב ,עלעה געט
 ןענַאטשעג םירעיוּפ ןענעז ,ץייו ןוא ןרָאק טימ עלופ ,רעדלעפ יד ףיוא

 פעק יד ףיוא ךעלכיט עטיור ןיא סעטרעיוּפ עגנוי .האובת ןטינשעג ןוא
 ןעגנוזעג רעדיל ,ןדנובעג ןברַאג ןבָאה ,טכיל ןוא ןוז טימ עקידנליּפש

 ,קידשוּפיע ןוא סייה קידנקיטש ןעוועג זיא ןָאגַאװ ןקסטנַאטסערַא ןיא
 "געמַאזוצ ןעועג זיא שטנעמ ןופ טייקיטשינ ןוא קילגמוא עצנַאג סָאד
 ,טנעוו ענרעזייא יד ןיא טשטעווקעג

 ,םינּפ ןלָאװשעג ַא טימ עסקיש עגנוי ַא ןסעזעג זיא דרע רעד ףיוא
 ןייועג רעטיב ַא טימ טנייוועג ןוא רָאה עטרעביושעצ ,רעדיילק ענעסירעצ
 ןפיוא רעבָא .טעברַא ךָאנ ןרָאפעג שזדָאל ןייק ףרָאד ןטייוו ַא ןופ זיא יז
 ,טעליב-ןַאב ןוא ןדליג עכעלטע יד טימ לּפינק סָאד ריא ןעמ טָאה געוו
 ןרָאפעג זיא יז ןוא ,טעבנגעגסױרַא ,םעזוב ןיא ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה יז סָאװ
 -ןַאב םעד ןבעגעגרעביא ןוא טּפַאכעג יז טָאה רָאטקודנָאק רעד .טעליב ַא ןָא
 סַאּפ םעד ךיוא ריא ןעמ טָאה טלעג ןטימ ןעמַאזוצ ,שזדָאל ןיא םרַאדנַאשז
 רעשיפרָאד רעד סָאװ ,לּפמעטש ַא טימ ריּפַאּפ לקיטש ַא סעּפע ,ןעמונעגוצ
 זדלַאה ןפיוא למלצ ןרעניצ ַא יו רעמ .ןבעגעגסױרַא ריא טָאה רעביירש

 טשינ ריא זיא ,שזדָאל ןופ טייוו זיא סָאװ ,ףרָאד ריא ןופ סערדַא רעד ןוא
 רעבָא ,ףרָאד ריא זיב ּפַאטע ןטימ טקישעגקירוצ יז טָאה ןעמ ,ןבילבעג
 ּפַאטע ןטימ יז טָאה ,תעל-תעמ ןּפַאנק ַא זיולב ןרעיוד ףרַאד סָאװ ,געוו ַא
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 ןענעז ,ענעקָארשרעד ַא ,עטמעשרַאפ ַא ,עשיפרָאד ַא .גנַאל-ןכָאװ טכַאמעג
 יד ןעגנַאגרעד סעמרוטיּפַאטע יד ןיא סעטבנג יד ןוא ךעלדיײמ-ןסַאג יד ריא
 ןרַאת עקַאט טָא .טעּפעשטעג ריא וצ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס-יָאװנָאק יד ,ןרָאי
 ןיא ךיז וצ ןפורעג ןטַאדלָאס-יָאװנָאק יד יז ןבָאה שודָאל ןופ ןקישסױרַא
 ןעמונעג קינעטרעטנוא טָאה יז ,עגָאלדָאּפ יד ןשַאװסיױוא לָאז יז ,בוטשדךַאװ
 -קעװַא ,ּפמָא* יד ןשָאלרַאפ ןבָאה ןטַאדלָאס יד רעבָא ,טעברַא ריא וצ ךיז
 יז ןעמ טָאה ירפרעדניא .טקינײּפעג יז ןוא דרע רעד ףיוא יז ןפרָאװעג
 יז יז טציא .ענעגָאלשרעד ןוא עכעלקילגמוא ןַא רעמַאק ןיא טקישעגקירוצ
 םינּפ ריא ,עגָאלדָאּפ רענעגיּפשרַאפ רעסַאנ רעד ףיוא ,ןָאגַאװ ןיא ןסעזעג
 ,טיור ןגיוא יד ,ןלָאװשעג ןעוועג זיא

 .עקילייה ַאירַאמ -- ,ןפורעג יז טָאה -- ,וזעי --
 ,טכַאלעג ריא ןופ ןבָאה ךעלכיב ןָא סעקטוטיטסָארּפ עכעלטע
 -- ,טגָאזעג ריא ייז ןבָאה --- ,ןופרעד ןברַאטש טשינ טסעוו ,ונ ,ונ ---

 ..קיטקַארּפ טימ ,עקירעזדנוא ןַא טציא ןרעװו טסעװ .טעיָאװעג גונעג
 ךיוה ןוא טלקָאשעגוצ ןטַאדלָאס'יָאװנָאק יד ןבָאה -- ...ָאנליװַארּפ ---

 ,טכַאלעג

 .טנעה יד ןכַארבעג ןוא ןסעזעג לבייו שידיי ַא זיא לשיוק ַא ףיוא

 סָאװ ,ןַאמ ןרעטלע ןַא טימ טכַאמעג הנותח ריא טָאה רעריא עטַאט רעד
 ןוא שזדָאל ןייק ןפָאלטנַא םיא ןופ זיא יז ןוא ,טלָאװעג טשינ םיא טָאה יז
 ךיז טָאה ןַאמ רעד רעבָא .זיוה שיטַאבעלַאב ַא ןיא ןעניד ךיז טלעטשעג
 םיא יז לָאז ןעמ ,ײצילָאּפ רעד ןיא ןבעגעגנָא ןוא ,זיא יז ואוו ,טסואוורעד

 ןוא טריטסערַא יז טָאה ײצילַָאּפ יד .זיא ץעזעג סָאד יװ ,ןעגנערבקירוצ
 -פיוא טשינ טָאה יז ,ןַאמ ןכעלצעזעג ריא וצ ּפַאטע ןטימ טקישעגקירוצ
 .טנעה יד ןכערב טרעהעג

 יד ייב ןטעכעג יז טָאה -- !הצע ןַא טיג ?ןעמ טוט סָאװ ,ןדיי --
 ןוא עפוק ַא ןיא טשטעװקעגנעמַאזצ ןסעזעג ןענעז סָאװ ,םיבנג עשידיי
 ןטרָאק עטעװעצלַאמשרַאפ ןיא טליּפשעג

 ןבעגעג ריא רעדײלק-ןטנַאטסערַא ןיא עיוג ַא טָאה -- ,ּפָא םיא םס --
 ףיוא ךיא ייג טציא .ןָאטעג ױזַא ךיוא םעניימ טימ בָאה ךיא --- ,הצע ןַא
 | .עגרָאטַאק

 ,טצכערקעג ןוא ןגעלעג ןירעלטעב עטלַא ןַא זיא סעטַאמש קַאּפ ַא ןיא
 רַאפ טּפַאכעג יז דָארג ןעמ טָאה רעלטעב רעטנזיוט ןופ טָאטש רעד ןיא
 ןעוועג זיא יז רעבָא .ןריובעג זיא יז ןענַאװ ןופ טקישעגקירוצ ןוא ןעלטעב
 .טקנעדעג טשינ ףרָאד-סטרובעג ריא טָאה יז ןוא ןעניז ןָא ןוא טלַא

 ענייש ַא עכריק ַא -- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ךיא םוק דרע סטָאג ןופ --
 / איָאד טרָאד זיא רעדליב עקילייה טימ

 עמרוט ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,ּפַאטע ןטימ ןעגנַאגעג ןיוש יז זיא ןרָאי
 טשינ טָאה רעניק ,עמענוצ טלָאװעג טשינ יז טָאה רענייק .עמרוט וצ
 לטניב ַא ,קנָארק ,טליופרַאפ ןעוועג זיא יז .ןבעגסױרַא סַאּפ ןייק ריא טנָאקעג



 יונכשַא רעדיוב יד 234

 טציא .ךיז רעטנוא ןָאטעג ןכיורבעג עכעלשטנעמ וליפַא טָאה יז .סעטַאמש
 -ַאמש עּריא ןופ טצפיזעג ןוא ןָאגַאװ-ןטנַאטסערַא ןיא ןגעלעג ָאד יז זיא
 ,טיורב ךעלקיטש יד טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה דרע רעד ףיוא .סױרַא סעט
 ןרעצרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה יז סָאװ

 -- ,ןטַאדלָאס יד וצ ןגירשעג ןטנַאטסערַא יד ןבָאה -- ,סױרַא יז טמענ ---
 ,ריא ןופ ןרעו טקיטשרעד טעװ ןעמ ,קנַארק זיא יז

 ןטלָאשעג ןטַאדלָאס יד ןבָאה --- ,טסימ סָאד ,טשינרָאג טרגּפ סָאד ןוא --
 רעביא ..ענעטלָאשרַאפ הפשכמ -- ,סעטַאמש ליונק רעד ףיוא ןגיּפשעג ןוא

 ,.טסיזמוא ןּפעלשמורַא ןזומ סָאד ןעמ טעװ דנַאלסור ץנַאג
 ןבָאה סָאװ ,רעדרעמ ,ןטייק ןיא סעקינשזרַאטַאק ןרָאפעג ןענעז סע

 טימ רעיוּפ רעקיגיוא-יולב ַא ; םיבנג-דרעפ ; תוחיצר ערעייז טימ טמירַאב ךיז
 ץענערעדרע רעד רעביא גירק ַא ןיא טָאה סָאװ ,עקילייה יד ןופ םינּפ ַא
 {טיױט טגײלעגקעװַא םיא ןוא ּפָאק ןרעביא קַאה ַא טימ טגנַאלרעד ןכש ןייז
 דלַאװ ןשיצירּפ ַא ןיא טָאה סָאװ ,סעצנָאװ עסיורג טימ רעיוּפ ַא ןרָאפעג זיא סע
 םוצ לעשיד םעיינ ַא ןופרעד ךיז ןכַאמ וצ ידכ ,ןביוהעגפיוא לגנערד ַא
 ןרָאפעג זיא סע ;ןציזוצּפָא םישדח ןיינ טַאהעג רע טָאה טציא ןוא ,ןגָאװ
 ןגָארט ייב שזדָאל ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,רעטָאט רעקידמינּפ-טיירב ַא
 : לוונייב לקעּפ א ןרָאװעג ןלַאפרַאפ םיא זיא סע ןוא ןַאב רעד וצ תורוחס

 ןגָאלשעצ הנותח ַא ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיצקש עגנוי ןרָאפעג ןענעז סע
 ןעמונעגוצ הנותח רעד ןופ רַאפרעד ייז טָאה ןעמ ןוא ,טנפעעג ךיז ּפעק יד
 סעקטוטיטסָארּפ ןוא םיבנג ןרָאפעג ןענעז סע :;טקַאּפעגנײרַא עמרוט ןיא ןוא
 עקידרקפה ןוא םיחצור ,רעלגומש-ץענערג ןוא רעדניצרעטנוא ,ךעלכיב ןָא
 עצנַאג סָאד -- ,ןרענָאיצולָאװער ןוא רענייגיצ עטעשזדנָאלברַאפ ,םיעגושמ
 "ןדָאב ,ןָאגַאװ ןטעװעטַארקרַאפ ןיא טשטעװקעגנעמַאזוצ ,דנַאלסור עסיורג
 ,טכערמוא ןוא ןענייוועג ,תוללק ,שוּפיע ,סייווש ןיא ךיז קיד

 עלעקעפ רעגָאמ ןייז ףיוא ןסינ ןסעזעג זיא שינעטכידעג ןצנַאג ןיא
 ןעוועג ןענעז ייז .ןָאגַאװ ןקידנעקיטש ןקיסייווש םעניא טמעטָאעג רעווש ןוא
 ןיא טּפַאלקעגסױא םיא ןבָאה סָאװ ,עמרוט ןיא םינכש סנסינ ,טכערעג
 .ןבעג טעװ ןעמ סָאװ ,ןפָארטש עסיורג ןוא ןטכירעג עלענש יד ןגעוו טנַאװ
 ײז ןופ טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ןטנַאטסערַא ליפוצ
 ןטקַא:סגנוקידלושַאב ךיג ןבָאה רעשרָאפסױא יד .ןרעוװ רוטּפ רעכיג סָאװ
 "ןיורק יד ,ןטנעגַא ןוא ןטנַאיצילָאּפ ןופ תודע יד טיול ,טלעטשעגנעמַאזוצ
 -סיוא קיאור רעייז ןבָאה רעזדלעה יד ףיוא ןטייק עבָארג יד טימ רעטכיר
 ןרענָאיצולָאװער עטקידלושַאב יד ןופ סעדער ערענָאיצולָאװער יד טרעהעג
 ,רעטעברַא עקידהטרח-ילעב יד ןופ ןענייוועג ןוא םינונחת יד יו טקנופ

 יירד וצ ;ןדיי ןגָאלש ןוא ןביור רַאפ ןבעגעג ייז ןבָאה םישדח סקעז וצ
 ןופ ןגירקעג עלַא ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד ,ןקיירטש וצ ןפור רַאפ --- רָאי
 ןעצ ןוא ףניפ וצ ,ןימרעט ןכָאנ ,רעטעּפש ןוא עמרוט רָאי טכַא זיב ףניפ
 ,טכיזפיוא רעשיאייצילָאּפ רעטנוא ריביס ןיא גנוקישרַאפ רָאי
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 "עג טרָאװ ןטצעל ןיא ,ןרענָאיצולָאװער ערעדנַא עלַא יו ,טָאה ןסינ

 -רעטנוא יד ןגעק דייר ערענָאיצולָאװער טימ לופ ,עדער עגנַאל ַא ןטלַאה
 -עג תואיבנ רע טָאה טסנרע סיורג טימ -.קלָאפרעטעברַא ןופ רעקירד

 םיא ןבָאה רעטכיר יד .ןעמוק טעוװ סָאװ ,טייהיירפ ןופ גָאט ןגעוו טגָאז
 -עגעג ןבָאה יײז .טרעהעגסיוא טשינ ךיוא רעבָא ,ןסירעגרעביא טשינ
 סעדער יד ייב טלמירדעג ייז ןבָאה ױזַא טקנוּפ ,טלמירדעג ןוא טצענ
 ןצעזעג ןוא ןפַארגַארַאּפ טימ ןפרָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעקידייטרַאפ יד ןופ
 םעד סנטייצַאב טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז ,טנעקעג ןכַאז עלַא יד ןיוש ןבָאה ייז

 טגנַאלרַאפ סע טָאה רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד יו ,ענעשעק ןיא לייטרוא
 טימ טכוזעג טָאה ןסינ .ןשטנעמ ענייז ךרוד םעד ןגעוו ןסיוו טזָאלעג ןוא
 ןרעה רעטכיו יד ןופ רעסעב ןלָאז סָאװ ןשטנעמ רעטולַאב יד ןגיוא יד
 ןטנעגַא ןטנַאיצילָאּפ זיולב .ןעוװעג טשינ זיא רענייק רעבָא ,דייר ענייז

 םוקילבוּפ סָאד טָאה ןעמ .ןסעזעג ןענעז ןעמַאד עטצוּפעגסיוא עכעלטע ןוא
 ,טזָאלגנירַא טשינ

 זיב שזַא רענייז עמרוט רעד וצ ּפַאטע ןטימ ןרָאפעג רע זיא טציא
 ,ןרענָאיצולָאװער יד ,דנַאל ןיא ןטלַאה טלָאװעג טשינ ייז טָאה ןעמ .עװקסָאמ
 ןעמ ןוא טנעוו ריפ רעטניה שטָאכ רעטייוו סָאװ ןבָאה טלָאװעג ייז טָאה ןעמ
 ."עקריטוב, רעד ןיא עװקסָאמ ןייק ןליוּפ ןופ טקישעג ייז טָאה

 -ַאנרעבוג-לַארענעג רעד טָאה ךיוא .רערעווש ַא ןעוועג זיא ןימרעט רעד
 ןכיילג םעד טימ עװקסָאמ זיב ןרענָאיצולָאװער יד ןקיש וצ טגָאזעגּפָא רָאט
 ןוא עלענימירק יד טימ ןעמַאזוצ ּפַאטע ןטימ ןייג ייז ןסייהעג רָאנ ,געוו
 ךרוד ,גנַאל םישדח ןּפעלש טפרַאדעג ךיז טָאה געו רעד .עטקישעגסיױרַא
 -מוא טימ לופ ןענעז סָאװ ,ןטקנוּפ-ּפַאטע ןוא רעזייה-טסערַא ,סעמרוט
 זַא ,טסואועג טָאה ןסינ .םיאלוח ןוא רעכערברַאפ ,ץומש ןוא טייקנייר
 זיא ךיוא .עמרוט רָאי עכעלטע ןופ רעגרע ןענעז ּפַאטע םישדח עכעלטע
 "וצ םיא ייב טָאה ןעמ סָאװ ,לבור עכעלטע יד וליפַא .טלעג ןָא ןעוועג רע
 -סיױרַא טשינ םיא ןעמ טָאה ,עירָאלעצנַאק-עמרוט רעשזדָאל רעד ןיא ןעמונעג
 טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ טָאה קינלַאשטַאנ-עמרוט רעד ,ןרָאפּפָא םייב ןבעגעג
 טעװ רע זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה ןסינ רעבָא .עװקסָאמ ןייק ןקישכָאנ ייז
 ךיז טָאה קינלַאשטַאנ רעד .ןעז טשינ ןגיוא יד ןיא רעמ ןיוש טלעג סָאד
 ןענַאטשעגרָאפ טציא זיא ןענסינ ,ןכַאז עכלעזַא טימ טלייאעג טשינ לָאמנייק
 רעווש ױזַא ןגעלעג םיא זיא סָאד טשינ רעבָא .רעגנאל ַא ,רערעווש ַא געוו ַא
 | ,ןצרַאה ןפיוא

 -עג ,טעומב-קּפתסמ ַא ןעוועג רע זיא ,רענייז רעטָאפ רעד יװ טקנופ
 רענייז רעטָאפ רעד יװ ; ןביולג ןייז רַאפ רעסַאװ ןוא טיורב טימ ןבעל טנָאק
 םזיסקרַאמ ןיא טביולגעג ןסינ טָאה ױזַא ,םימכח עריא ןוא הרות רעד ןיא
 טקנוּפ ןוא ;ןגָאז הרות רעיינ רעד ןופ רעקיטערָאעט יד סָאװ ,םעלַא ןיא ןוא
 טקינײּפעג ןוא רעסַאװ ןוא טיורב טימ ןעגנַאגַאב ךיז זיא רעטָאפ ןייז יו
 ןעמ ןָאק ,טסואוועג רע טָאה ,רעצ ןיא ןוא טײקמערָא ןיא רָאנ לייוו ,ףוג ןייז
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 רענייז געוו רעד זַא ,טסואוועג ןסינ ךיוא טָאה ױזַא ,הרות רעד ןיא ןייז קסוע

 סנקירעביא .ףוג םעד ןקינייּפ טגנַאלרַאּפ סָאװ ,רערעווש ַא ,רעברַאה ַא זיא
 טָאה ענייז גנוקישרַאפ עטשרע יד .וצרעד ןיוש טניואוועג ןעוועג רע זיא
 טנעקעג ,רעטינעג ַא ןוועג ןיוש רע זיא טציא .ןבעגעג ערעל עטוג ַא םיא
 טשינ ןוא ,ןעוועג סעמרוט ןיא רענעגייא ןַא ,ןצנוק עשיאייצילַאּפ עלַא ףיוא ךיז
 ,םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאמעד יו ,טלפייווצרַאפ ןוא ךעלקילגמוא ױזַא ןעוועג
 ןבעגעג םיא ןבָאה םיבנג יד ןוא הסיפת ןיא טקַאּפעגנײרַא לָאמ עטשרע סָאד
 .ףַאש םעד ןגָארטוצסױרַא

 טָאה רע .טלדנַאהַאב טשינ ױזַא עמרוט ןיא רעמ םיא ןעמ טָאה טציא
 ןוא ןלעטשוצקעװַא ךיז ױזַא יו ,טסואוועג ,טכער ,םיגהנמ עלַא טנעקעג
 ,טַאהעג ץרא-ךרד םיא רַאפ ןבָאה עלענימירק יד

 םיא ןגעוו ןעמ טָאה --- ,קַאז-יורטש ןייז םוטעמוא ןיוש טָאה רע ,ָא --
 ,ײשּפָא טימ טגָאזעג

 ןבָאה סע סעמרוט יד ןיא טכער ערעסָאװ ,טסואוועג ןיוש רע טָאה ךיוא
 טָאה ןבעגעגכָאנ טשינ טכער יד םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא .עשיטילַאּפ יד
 טגעלפ רע זיב ,סנייז ףיוא ןענַאטשַאב ,ןלַאדנַאקס טכַאמעג ,טרעדָאפעג רע

 ,רעצרַאק ןיא ןייג רעדָא ,ןריפסיוא
 ךיז ןעניפעג ,טמוק ןעמ ואוו ,םוטעמוא טעמכ זַא ,טסואוועג טָאה רע

 ךיוא .סױרַא ןפלעה ,ןרעמַאק יד ןיא ךיז וצ ןיירַא ןעמענ סָאװ ,עשיטילָאּפ
 ןענעז סע .ךיילג םוטעמוא ןעיָאװנָאק יד ןוא ןפעש-עמרוט יד טשינ ןענעז
 -סערַא ןעלדנַאהַאב סָאװ ,ייז ןשיווצ ןשטנעמ עכעלרע לָאמטּפָא ךיוא ןַארַאפ
 טשינ רע זיא ךיוא .ןצעזעג יד טיול ,עשיטילָאּפ טּפיוהרעביא ,ןטנַאט
 "עג טוג רעיײז טָאה רע .לָאמ עטשרע סָאד יװ ,גנוצ עמוטש ןייק ןעוועג

 ךָאנ טשרוד רעד .ןענרעל טלָאװעג טָאה רע .ךס ַא טנעקעג ,שיסור טדער

 סיורג ױזַא ןעוועג םיא ייב זיא ,ןסיוו שיטסיטקרַאמ ךָאנ לעיצעּפס ,ןסיוו

 ,בוטש ןיא רעלדנעה-עטַאמש םעד עלעווייפ ייב טלָאמעד יװ ,קרַאטש ןוא

 ץעגרע ןיא ןוא .ןפָאזָאליפ יד ןוא רעכיב-הלכשה יד ןעגנילש טגעלפ רע ןעוו

 עשיטסיסקרַאמ יד ןענרעל יירפ ױזַא טנאקעג טשינ דנַאלסור ןיא ןעמ טָאה

 רַאפ ךיוא זיא ,ןרענָאיצולָאװער עטסרעמ רַאפ יו ,סעמרוט יד ןיא יו ,ערעל

 רע זיא ,שזדָאל ןופ קעװַא זיא רע ןעו .עלוש ַא ןעוועג עמרוט יד ןענסינ

 ןיפ ןעמוקעגקירוצ ןוא ,תודמול רעשהלכשה טימ ,רוחב רעיור ַא ןעוועג

 רעטייוו טלָאװעג רע טָאה טציא .גנודליב טימ שטנעמ ַא רע זיא גנוקישרַאפ

 קרעװ עשיטסיסקרַאמ יד ףיוא וליּפַא ןיוש רע טָאה טייהרעליטש .ןענרעל

 ןבירשעגוצ ןעגנוקרעמַאב ענעגייא ,טנרעלעג ליפיוזַא טָאה רע סָאװ ,ענייז

 יד ןביירשרַאפ טגעלפ רענייז עטַאט רעד יו טקנוּפ ,ןסעניגרַאמ יד ףיוא

 ,םירפס יד ןופ תונוילג
 םיא ןבָאה טקינײּפעג .טַאהעג ארומ טשינ עמרוט רעד רַאפ טָאה רע

 .ןכַאז ערעדנַא

 -בַאפ ,רעטעברַא רעשזדָאל ןרָאפעג ןענעז ןָאגַאװ ןיא םיא טימ ןעמַאזוצ
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 ןעוװעג ייז ןענעז טריטסערַא רעבָא .,רעירַאטעלָארּפ עתמא .רעטעברַא-קיר
 וא ךעלמערק עשידיי ןריבַאר רַאפ ךיוא רָאנ ,ןקיירטש רַאפ רָאנ טשינ
 סָאװ ,םעד רַאפ טציא ןטלָאשעג ןבָאה ייז ,רעבעוו רעטולַאב ןרימָארגָאּפ
 טָארדעג ןוא טַאהעג הטרח ,ןקיירטש יד ןיא טּפעלשעגניײרַא ייז טָאה ןעמ
 טשינ ךיז ייז ןבָאה טּפיוהרעביא .ןעמוקקירוצ ןלעוװ ייז ןעוו ,המקנ טימ
 טקיש ,טרעטפולעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,ןדיי יד בילוצ סָאװ ,ןייז לחומ טנָאקעג
 ,עמרוט ןיא ייז ןעמ

 - -ןטסיופ יד טימ טָארדעג ייז ןבָאה--ןענרעלנָא ךָאנ יז ןלעװ רימ ---
 ! טרַאװ

 -בַאפ רעד ןיא ןעמ טָאה רעמ ,טקידנעעג ץלַא ךיז טָאה סואימ רעייז
 ליומ ןרַאפ ןדער טרָאטעג טשינ םזילַאיצָאס ןייק ןופ טציא טָאטש-קיר
 "וצ ןקירבַאפ יד ןיא עקינעטרעטנוא ןענעז רעטעברַא יד .ןעגנערב טשינ
 עקידנגיז יד רַאפ ענעגיובעג ,טנעה יד ןיא ןעלטיה יד טימ ,ןעגנַאגעגקיר
 טרעטיצעג ןעמ טָאה טולַאב ןיא .ןענַאטשעג ןטנַאקירבַאפ ןוא ןרָאטקעריד
 ןופ לָאבמיס רעד ןייז ףרַאד סָאװ ,שדוח רעד .יַאמ בוט-םוי-סגנילירפ ןרַאפ
 ןוא החיצר ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהיירפ
 -עצ ארומ יד ךיז טָאה םוטעמוא רָאנ ,ןילַא שזדָאל ןיא רָאנ טשינ .ביור
 ָאד וליפַא ,"קענובַארא ןופ דיל סָאד ןעגנוזעג ןעמ טָאה םוטעמוא ,ןגָארט
 ,םיבנג עשידיי יד ןשיווצ ,ןָאגַאװ ןיא

 רעדעי ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע .,ןסינ ,טלפייווצרַאפ ןעוועג טשינ זיא רע
 טשינ .ןטסולרַאפ ןוא תולּפמ עקילייווטייצ ָאד ךיוא ןענעז המחלמ רעכיירגיז
 לָאמַא .רע זיא ןגַאזגיז טימ לופ .תמא םוצ געו רעד טייג טכייל ױזַא
 ,ץיּפש םוצ ךעלדנע טמוק ןעמ זיב ,ּפָארַא-גרַאב לָאמַא ,ףױרַא-גרַאב ןעמ טייג
 ,עטָאלב ןוא טסימ םעד ןופ ןצָארּפשסױרַא טעװ ,ןגיז ןזומ טעו תמא רעד
 טָאה טניוו רעד ןעוו ,דרע רעד ןופ ןצָארּפשסױרַא זומ סָאװ ,לדנרעק ַא יו
 ןעמיוז יד ןופ ןרעו ןריובעג זומ סָאװ ,שינעפעשַאב ַא יװ ; ןפרָאװרַאפ סע
 "סיוא רעכיג רעד ןיא טביולגעג רָאנ טשינ טָאה רע .ךיוב סרעטומ רעד ןיא
 ,ומ רע יו ,ןרירטנעצנָאק לַאטיּפַאק רעד ךיז לָאז .יז ןעזעג רָאנ ,גנוזייל

 ןַאד ןוא ןצעזעג ענרעזיא עריא טימ וצרעד םיא טריפ עטכישעג יד יװ
 רעקירדַאב ןייק רעמ ןייז טשינ ןלעו סע .ןרעװ טלייטעצ סנגעמרַאפ עלַא ןלעוו
 עלַא .האנק ןוא סַאה ןייק ,סעיצַאנ ןוא ןסַאלק ןייק ,עטקירדרעטנוא ןוא
 ,סַאה רַאפ רעמ טרָא ןייק ןייז טשינ טעוװו סע .ךעלקילג ןוא יירפ ןייז ןלעוו
 ,תודימ עסואימ עלַא ,טלעוו רעד ןופ סטכעלש סָאדלַא םערָאװ .יירעגירק ,הליזג
 ץלַא זיא סע .ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע יד ןופ רָאנ ךיז ןעמענ ןטייהניימעג
 טָאה סָאװ ,למיה רעד ןעוועג זיא סע רָאלק יװ ,רָאלק ױזַא םיא רַאפ ןעוועג
 ,ןָאגַאװ-ןטנַאטסערַא ןופ ךעלרעטצנעפ עטעטַארקרַאפ יד ךרוד טקוקעגניײרַא
 -רַאפ סָאד ןעזעג טָאה רענייז רעטָאפ רעד יו ,לעה ױזַא ןעזעג סע טָאה רע
 ןעמוק טעו חישמ יװ םעד ךָאנ ,דנַאל ענעכָארּפש

 םעד רענייא ךיז ןסערפעג ןָאגַאװ ןיא ןשטנעמ יד ןבָאה לייוורעד רעבָא
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 טָאה ןעמ .סרעּפרעק ערעייז ןסערפעג ןבָאה זייל-עמרוט יד יו ,ןרעדנַא

 סָאה םוטעמוא יװ רעמ ,ןעגנַאגרעד ךיז ןרָאי יד ,ןָאטעגּפָא ךעלקיטש ךיז

 יד ןופ טרעהעג סע טָאה ןעמ ."דישז; עלייוו עלַא טרעהעג רדסכ ָאד ןעמ

 .רעטעברַא יד ןופ ,ןטנַאטסערַא יד ןופ ,ןטַאדלָאס

 ןיימעג ַא ןטנַאטסערַא עטלַא יד ןבָאה ןָאגַאװ-ןטנַאטסערַא ןגנע ןיא

 רענעסקַאלפ ַא טימ ,ץעגייש רעגנוי ַא סעּפע .ןָאטעגּפָא טעברַא לקיטש

 יעג ּפַאטע ןטימ לָאמ עטשרע סָאד זיא ,ןגיוא עיולב יד רעביא ענירּפושט

 ."ןריואוושַאב; םיא ןבָאה ןטנַאטסערַא עטלַא יד ,ןעגנַאג

 .טגערפעג םיא ייז ןבָאה -- ?ךיד ןעמ טפור יוװ ---

 .טרעפטנעעג רוחב רעד טָאה --- ,קעטנַא --

 ? קעטנַא ,וטסציז סָאװרַאפ ---

 ,דרעפ טעבנגעג ַא ןפיוק רַאפ ---

 -- .יטגָאועג טסנרע םיא ייז ןבָאה -- ,ןרעווש וטספרַאד ,ױזַא ביוא --

 : ןריואושעג ןבָאה עלַא רימ יו

 ףיוא -- .רעטשודיחעצ ַא טגערפעג רוחב רעד טָאה -- ? ןרעווש ---

 ? סָאװ
 יסערַא יד ןבָאה -- ,ןרסמ טשינ ,עגעלָאק רעטוג ַא ןייז טסעוװ וד זַא ---

 ? וטסביולג טָאג ןיא --- .םורפ טגָאזעג ןטנַאט

 ,טרעפטנעעג ץעגייש רעד טָאה -- .,סיוועג --

 טסעװ וד זַא ,עילעגנַאװע רעקילייה רעד ייב ןרעווש וטסעוו ָאט --

 ףגיוא יד ןדניברַאפ ריד ןעמ ףרַאד וצרעד .רבח רעטוג ַא ןייז

 .ןגיוא יד עטַאמש רעקידורב ַא טימ ןדנוברַאפ טסעפ רוחב םעד טָאה ןעמ

 יד טזָאלעגּפָארַא טייהרעליטש טנַאטסערַא רעטכטלע רעד טָאה ךָאנרעד

 "רַאפ םעד ןבעל טלעטשעגקעוװַא ךיז בייל ןקיצומש ןליוה טימ ןוא ןזיוה

 "שיחלג ַא טימ טָאה ןטייק ןיא טנַאטסערַא ןַא רענייא .רוחב םענעדנוב

 יכָאנ טָאה רענעדנוברַאפ רעד ,העובש עקילייה ַא טנעיילעג ןָאט ןכעלרעייפ

 ,טרָאװ סעדעי טגָאזעג

 רעד טָאה -- ,עילעגנַאװע עקילייה יד שוק ַא ביג ,ןוז ןיימ ,טציא --

 יָאד טָא -- ,טגָאזעג רעטדימשיטג

 ןָאטעג שוק ַא רענעדנוברַאפ רעד טָאה ,עילעגנַאװע ןַא ןיא טָאטשנָא

 טָאה רע סָאװ ,לייטרעטניה ןקיצומש ןיא טנַאטסערַא ןטעקַאנ-בלַאה םעד

 ,טלעטשעגרעטנוא םיא

 יןעמונעג טשינ ףוס ןייק רָאג ןבָאה םלוע ןופ ןרעטכעלעג יד

 יַעג ןוא טנַאה ַא טקעטשעג רעדעי םיא טָאה -- ,רענעריואוושעג ---

 6 טקעמשעג סע טָאה יװ -- ,טכַאל

 יד .רעטרעטעמשעצ ַא לקניוו ַא ןיא ןגעלעג זיא רוחב רעשיפרָאד רעד

 ףןגָארטעצ טנעװ ענרעזייא יד טשינ ריש ןבָאה ןרעטכעלעג

 ןטשטעווקעגפיונוצ םעד ןיא ןָאטעגּפָא ךיז ןבָאה ןטייקסואימ טימ טלעוו ַא
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 .טעּפעשטעג ךעלמיבנג עניילק וצ ךיז ןבָאה !טנַאטסערַא עטלַא ,טריפעג סעביל עקיצומש ,טעבנגַאב ךיז טָאה ןעמ .ןָאגַאװ
 טָאה רע ןעוו ,זייוולגניי יו ,ןגיוא יד ןסָאלשרַאפ טָאה רע ןוא .שטנעמ ןטזייל -טגסיוא ןופ ןעגנואעז עקיטכיל יד סױרַא ּפָאק ןופ ןביירט ןעמונעג ןענסיג ןבָאה ןזעו ןייז ןוא שטנעמ ןופ טייקיטשינ ןגעוו תוקיפס עטלַא יד

 ןופ רעקיטש קינייװסיױא ןופ ןגָאז ןעמונעג ןסיג ךיוא טָאה ױזַא ,סנימאמ -ינא יד ןגָאז ןעמונעג רע טָאה ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןעמוק םיא ןגעלפ תוקיפס זעװ ,רעטָאפ ןייז יו טקנוּפ .ךיז םורַא ןשטנעמ יד ןקוקוצנָא טשינ ידכ ,ןטלעו ערעדנַא ןיא ךיז ןָאטרַאפ ןוא טלעוװ רעד ןופ ןָאטסיױא טלָאװעג ךיז
 םוצ טכַארבעגקירוצ םיא טָאה סָאד .טקנעדעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב ענייז
 רעטרעוו יד ןיא .םורַא טלגניר םיא סָאװ ,סעלַא ןיא ןסעגרַאפ וצ ,ןביולג
 ,ןעזעג טשינ ךיז םורַא ןשטנעמ יד רע טָאה

 כעלניילק ערעייז טימ טציא ןשטנעמ יד טריסערעטניא םיא ןבָאה סָאװ
 -ייזנגעק ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,םערעוו עלַא יד טָא ,עבילנגייא ,ןטייקסואימ ,ןטייק
 טשינ טָאה רע ?ןסערפעג ייז ןבָאה טיילפמוא יד יו טקנוּפ ,ןסערפעג קיט
 ַא ,ןטייוו ַא ,לַאעדיא ןַא ךיז רַאפ טַאהעג טָאה רע ,ייז ףיוא ןקוק טלָאװעג
 ,ןייז שפנ-רסומ ךיז ןוא ןדייל ,ןטעברַא וצ יאדכ זיא סע סָאװ רַאפ ,םענייש
 ,עעדיא יד רָאנ ,ןשטנעמ יד ןעזעג טשינ טָאה רע

 רעד ןיא טליּפשעג ןשטנעמ יד ןבָאה ןָאגַאװ ןקידשוּפיע ןסייה ןיא
 ּפָאק ןטימ טגײלעגקעװַא ןרעדנַא ןַא ןעמ טָאה לָאמ עלַא ."וק רעדנילב;
 טָאה רע זיב ,ןטניה ןיא טשטַאּפעג גנַאל ױזַא ןבָאה עלַא ןוא ,ינק יד ןשיוצ
 ,רעשטַאּפ ןתמא םעד ןזיוועגנָא

 ..! רעכיג --- .טרענודעג רעטכעלעג טימ תולוק ןבָאה --- ! ךיז גייל --

 ףלע לטיּפַאק

 .רַאפ ךיז טָאה ,לַאװק םייב  ,דַאבסלרַאק דָאבמערַאװ ןשיכיירטסע ןיא
 ,ןלױּפ ןיא שזדָאל טָאטש-קירבַאפ רעד ןופ עטסכייר ןוא עטסערג סָאד טלמַאז

 ןעגנַאגעצ ןוא שטייד ןיא טסירגַאב ךיז ןעמ טָאה -- ! גַאט ןטוג --
 ,ןטייקכעלפעה ןיא ןוא ןטייקסיז ןיא ךיז

 .ןרָאי עטצעל יד יו ,סיורג ױזַא טשינ ןעוועג רָאי סָאד זיא ףיולנָא רעד
 ָאי סע ןבָאה ייז יצ ,סוא-רָאי ןייא-רָאי ןעמוק ָאד ןגעלפ סָאװ ,יד ןופ ךס ַא
 ןוא ןרָאװעג טשיװעגּפָא סיזירק ןכָאנ רָאי-ייה ןענעז ,טשינ יצ ,טפרַאדעג
 טָאװ ,עקרַאטש יד ןעמוקעג רָאנ ןענעז סע .ןרָאפ טנָאקעג טשינ רעהַא רעמ
 -ורַא האנה רעדנוזַאב ַא טימ עקַאט ןבָאה ייז .סיפ יד ףיוא ןבילבעג ןענעז
 -לדורּפש ןעקנירט וצ רעזעלג ענעגנַאהעגנָא יד טימ לַאװק םוצ טרידַארַאּפ
 יד ןרַאוטָארט עטרעטסַאלפעג יד רעביא טּפעלשעג ןבָאה ןעמַאד יד .רעסַאװ
 שינעטכידעג ןוא ץומש רעשזדָאל ןיא סָאװ ,רעדיילק יד ןופ סעּפעלש עגנַאל
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 עטפובעג עגנַאל עקיברַאפ יד ןיא .ןזײװַאב טנָאקעג טשינרָאג סע ןעמ טָאה

 ,ןרעדעפ ןוא טיה עקיזיר יד טימ ,טנעה יד ןיא סרעלכַאװ יד טימ ,רעדיילק

 ןוא ךיז טיירדעג ייז ןבָאה ,ןטנעמיד ןוא ןטנאילירב טימ קידנעשטשילב

 ַאּפשמוא קרַאּפ-דָאב ןרעביא ןבָאה סָאװ ,סעװַאּפ עקיברַאפ יד יו ןזָאלבעג

 ןיא רעדָא ןזיוה עלָאמש טימ ךעלקער עצרוק רעייז ןיא ,רענעמ יד .,טריצ

 -קַאיל עקיציּפש לָאמש ןוא סנגַארק עכיוה טימ ,ןטעקַאשז ענעטינשעג עלעה

 טימ טעכָאפעג ןוא ךיז טגיונעג ,סרעדניליצ יד ןביוהעג רדסכ ןבָאה ,ךיש

 .סעקשטנעה יד

 "עג יװ ןעגנערברַאפ ןָאק ןעמ זַא ,רעמוז םעד לָאמ עטשרע סָאד ---

 ָאטשינ --- .האנה טימ טגָאזעג רענעמ יד ןבָאה --- ,דַאבסלרַאק ןיא קירעה

 ייענעמוקעגפיוא יד ןופ ףױלנָא ַאזַא

 ןופ ןגָארטוצרעביא ןעוועג טשינ ןיוש .ןרָאװעג רעזיול זיא סע ,ָאי ---

 עלַא -- .טרעפטנעעג ןעמַאד יד ןבָאה -- ןרָאי עטצעל יד טניז לבעּפ םעד

 ..טַאהעג ָאד ןעמ טָאה םיתרשמ ןוא ןטסניד

 םיוברעדילפ ןיילַא סָאװ ,ץלָאטש טליפעג ךיז ןעמ טָאה טּפיוהרעביא

 "יז רעטכעט יד וליפַא ,דַאבסלרַאק ןייק ןעמוקעג זיא עילימַאפ ןייז טימ

 טשידיירַאפ ליפוצ ןיוש זיא רע לייוו ,ץַאלּפ םעד ןטימעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ענ

 ַא יז ןופ ערענעלק יד טָאה סָאד .רעהַא ןעמוקעג רָאי סָאד ןענעז ןרָאװעג

 .ןבעגעגוצ דובכ ךס

 ,ןעוועג ,בייוו סיזנכשַא סקַאמ ,עלהניד ָאד ךיוא זיא ערעדנַא עלַא ןשיווצ

 טנָאקעג טשינ טָאה ,רעטָאפ ריא ,רעטלַא םייח 'ר .רעטומ ריא טימ ןעמַאזוצ

 ןבָאנ ךָאנ וצרעד ,סנטצעל ןעגנַאגעג טוג טשינ רעייז םיא זיא סע .ןעמוק

 ענייש יד ,ןעווירּפ ןזָאלרעביא טזומעג רע טָאה לָאמ עטשרע סָאד ,סיזירק

 ץלַא רָאי ןדעי טימ ןוא ןרָאװעג רעטלע טשינרָאג זיא סָאװ ,ענייז ענעדיי

 .רַאפ ךיז טָאה רע .ןקיש טזומעג רע טָאה יז .ןעוועג רעכעלבייוו ןוא רענעש

 "רעביא טשינ טלָאװ יז .טקישעג דַאבסלרַאק ןייק יז ןוא טנוכשמרַאפ ,טצעז

 .גזייו טנָאקעג טשינ ןשטנעמ ןייק רַאפ ךיז טלָאװ יז ,דָאב םעד ןָא ןגָארטעג

 סימ טרָאװ ַא סָאװ ןגעוו ךָאנרעד רעטניוװ ץנַאג ַא טַאהעג טשינ טלָאװ יז

 סָאד .טָאטש ןיא ןבילברַאפ זיא ןיילַא רע רעבָא .ןדערוצסיוא רעבייוו יד

 רעד לטכַאש ןסיורג ןיא ןגיל ןבילבעג רעטלַא םייח 'ר ייב זיא לָאמ עטשרע

 "סיוא יד רַאפ לעיצעּפס טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רענייז שוילעּפַאק רעשטייד

 .רעדעב עשידנעל

 רעד .רעטומ יד יװ טקנוּפ ,ןַאמ םעד ןָא ,ןײלַא ןעוועג זיא עלהניד ךיוא

 .רעדעב יד ןיא ןרָאפ וצ ןעניגרַאפ טנָאקעג ָאי דָארג ךיז טָאה רעריא ןַאמ

 קרַאטש םיא ןופ ןעמ טָאה שודָאל ןיא .גָאט ןדעי טימ ןסקאוועג זיא רע

 .רעטלעג ערעווש יד ןיא םיא טצַאשעג ,ןטלַאהעג

 "נוה יד ייב רע יװ ,טנעה יד ןיא רעמ םיא ייב ןענעז סעצנוה יד---

 "קירבַאפ רעד ןיא טגעלפ רע ןעוו ,לָאמ סעדעי טגָאזעג ןעמ טָאה -- ,סעצ

 .ךייר"ןייטש זיא רע -- .סַאג יד ןרָאפכרוד עטערַאק
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 רנַאלסור ןייק ןרָאפעג רעסעב זיא רע .ןרָאפעג טשינ רע זיא ךָאד
 ףיוא טייצ ןרטּפ וצ ןעניגרַאפ טנאקעג טשינ ךיז טָאה רע .ןטפעשעג ןגעוו
 ןייק ,טליפעג טשינ םעט ןייק ןירעד טָאה רע .רעסַאװ-לַאװק ןוא רעדעב

 וצ טונימ עדעי ןעוועג דָאש ַא זיא םיא .ןעזעג טשינ םעד ןיא ןגינעגרַאפ
 ןעמ טָאה שזדָאל ןיא שטָאכ ,ןטײקשירַאנ ףיוא ,יירעייג-קידייל ףיוא ןרטּפ
 יד ןיא סעצנוה יד רעמ טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןוא טצַאשעג ךיוה רעייז םיא
 טשינ טייוו זיא סָאד זַא ,טסואוועג ןײילַא רע רעבָא טָאה ,םיא ייז יו ,טנעה
 ,שטנעמ רעייז ןיולב זיא רע ןוא םיטַאבעלַאב יד ןענעז סעצנוה יד זַא ,ױזַא
 ןיוש ךיוא טָאה רע ןוא ,קירבַאפ רעד ןיא העד עסיורג ַא טָאה רע ,תמא
 רע זיא ךָאד רעבָא ; ןפיוק ןייא ןיא טלַאה רע סָאװ ,סעיצקַא לָאצ עשּפיה ַא
 ,שזדָאל ןופ סָאבעלַאב רעד ןרעוו וצ ,טייג רע סָאװ וצ ,םעד וצ טייוו רעייז ךָאנ
 טָאה רע ,יזנכשַא סקַאמ ,ןכַאז עבלַאה ןייק טימ טנגונַאב טשינ ךיז טָאה רע
 למירד ןייק ךיז ןענוגרַאפ טשינ ,טורעג טשינ טָאה רע ןוא .ץלַא טלָאװעג
 טצב ןיא רעטעּפש לסיבַא ןגילנייא טנָאקעג טשינ ,גָאטימ ןכָאנ ןּפַאכ וצ
 .טנַאװעגטעב םוצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה רענייב יד שטָאכ ,גָאטרַאפ

 -קעריד רעקיד רעד .ןעמונרַאפ ןעוועג טציא רע זיא לָאמ עלַא יו רעמ
 טניז זיא ,רעווש ןוא ןפָאלשרַאפ ןעוועג ךיוא ױזַא זיא סָאװ ,טכערבלַא רָאט
 ןרעביא עקשטַאט ַא ןיא טריפעג םיא ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו ,טלָאמעד
 ןעוועג ,ךיז ייב ןלַאפעגּפָארַא קרַאטש ,טנַאה ןיא םעזעב ַא טימ ףיוה:קירבַאפ
 רעד ןופ טכַאװשעגּפָא ,סנייז ץרַאה סָאד ךיוא .,טבױטרַאפ ןוא ןקָארשרעד
 ןוא ןפירגעגנָא ןרָאװעג זיא ,ףיורעד טקירד סָאװ ,ץלַאמש אשמ רערעווש

 ,לעטָאפ ןסיורג םעד ףיוא ןסעזעג ,קירבַאפ ןיא ןעמוקעג זיא רע .קיאורמוא
 יו טעברַא ןייק רעבָא ,ףוג םענעסקאוועצ ןייז רעטנוא טצכערקעג טָאה סָאװ
 טדער ןעמ סָאװ ןרעהרעד טשינ טגעלפ רע .ןָאטעג טשינ רע טָאה לָאמַא
 ןַא ןעיצוצפיורַא ןסעגרַאפ לָאמ ךס ַא ןוא ,ןריּפַאּפ טרעטנָאלּפרַאפ ,םיא וצ
 ףרַאד סע יװ ןזיוה יד ןעלּפענקרַאפ וצ רעדָא ,סופ ןפיוא קָאז םענעזָאלעגּפָארַא
 ּפעק עדנַָאלב עטמעקרַאפ-טַאלג יד טימ ךעלדיימ-ָארויב עשטייד יד ,ןייז וצ
 ,רעטכעלעג סָאד ןטלַאהוצנייא ידכ ,ןריּפַאּפ יד ןיא ןזָאלבעגנָא רעייז ךיז ןבָאה
 ,טקיטשעג םעד בילוצ ייז טָאה סָאװ

 שטָאכ ןוא .טגָאזעג ןענָארַאב יד ןבָאה -- ,טוּפַאק זיא רעטלַא רעד --
 ןשירָאטקעריד םייב ןציז ןוא קירבַאפ ןיא ןעמוק טזָאלעג םיא ןבָאה ייז
 ןבעגעגקעװַא ןוא ןעמונעגוצ טעברַא עצנַאג יד םיא ייב ייז ןבָאה ,לשיט
 טָאה רע .טנַאמרעד טשינ ,טנָאמעג טשינ וליפַא טָאה טכערבלַא ,ןיזנכשַא יז
 יָעֹג םיא טָאה רָאיכלעמ רעניד רעד סָאװ ,סנירעבעוו יד ייב ןסעגרַאפ ךיז
 גנוניואוו עשירָאטקעריד-שירוחב ןייז ןעמיורוצפיוא עשירפ לָאמ עלַא טכַארב

 ,טנעַאנ זיא ףוס סנטלַא םעד זַא ,טסואוועג טָאה יזנכשַא .קירבַאפ רעד ייב
 טָאה רע זַא רָאג רעדָא טמיילעג זיא רע זַא ,ןרעהרעד ןעמ ןעק גָאט עדַאיל ַא

 ןבעל םעד ייב ךָאנ וצרעד ,טייקקיד ןייז ייב ; עיסקעלּפָאּפַא ןַא ןגירקעג
 ןעמ טָאה ,רעבייוו טימ טגנערברַאפ ןוא ךס ַא טסע ,טקנירט ,טריפ רע סָאװ
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 ןרָאװעג יזנכשַא זיא ןבעל סטכערבלַא ייב ךָאנ ,ןיוש .ןטרַאװרעד טנָאקעג סע

 זיא רע .םיא ןָא ןָאטעג טשינ טרעוװ ךַאז ןייק ,רָאטקעריד רעשיטקַאפ רעד
 ץלַא ,טעברַאעג ךס ַא טָאה רע .רעבירעד ךיז ייב ןביוהעג רעייז ןעוועג
 ןזָאלרעביא טנאקעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןעמונעגמורַא ץלַא ,ּפָאק ןפיוא טַאהעג
 טָאה רע .בייוו ןייז טימ ןעמַאזוצ דַאבסלרַאק ןייק ןרָאפקעװַא ןוא ןטפעשעג יד
 ןוא ךיור ,ביוטש ןעוועג זיא ןגינעגרַאפ טסעב ןייז .טפרַאדעג טשינרָאג סע

 ןיא ,טבעל רֶע זַא ,טליפעג ,טמעטָאעג יירפ רע טָאה םעד ןיא רָאנ ,למוט
 םירוסי ײלרעלַא ןרָאװעג קנַארק רע זיא טייקליטש ןיא ןוא יירעייג-קידייל

 ,טליפרעד ןשינעכערב ןוא

 ,רעדורב ןייז רעביא רעכעה ךס ַא ,ןביוא ןופ ןעוועג קירוצ טציא זיא רע
 ןוא טנעה יד טימ טלעג טרַאשעג גָאט ןדעי טימ ,לענש ןסקאוועג זיא רע

 לקעפ ,טפַאשלעזעג ןעיצקַא רוטקַאפונַאמ-עצנוה רעד ןופ סעיצקַא טפיוקעג
 ,עסַאק רענרעזייא ןייז ןיא ,ןריּפַאּפ -טרעוו יד ,טגיילעג ייז רע טָאה לקעּפ ךָאנ
 רע ,ןציּפש-ןעמיוק עטסכעה יד וצ ,ליצ םוצ ןריפ םיא ןפרַאד סָאװ ,ּפערט יו
 טָאה יז ,סעזייר-סטפעשעג ענייז ןיא ןצנַאגניא קיאור ןעוועג טשינ ,תמא ,זיא
 -קעווַא זיא רע ןעוו ,סנייז בייוו סָאד ,ןַאב רעד וצ טײלגַאב טשינ לָאמנייק םיא
 יז .ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,טנגעגַאב טשינ םיא לָאמניײק ןוא ,ןרָאפעג
 ןיא ןכַאז ערעדנַא ןוא רעדיילק ,שעוו גונעג טימ טגרָאזַאב זיולב םיא טָאה
 ףיוא האנק טימ טקוקעג טָאה רע .ןטילעג ןופרעד טָאה יזנכשַא סקַאמ .געוו
 ןשינעגעזעג ערעייז ןיא עביל ליפיוזַא ןיײרַא ןגייל סָאװ ,ךעלרָאּפ עטבילרַאפ יד
 -מוא ןעװעג רע זיא ךיוא ,ךיז ןעדוס ןוא רדסכ ךיז ןשוק ,ןַאב רעד ייב
 טָאה רע ,רעקידנגייווש ןוא רענייש רעד ,ןעלהניד ןגעוו ןגעוו יד ןיא קיאור
 טשינ רע זיא ןצנַאגניא קיאור רעבָא ,ןבָאה טנָאקעג טשינ ריא וצ ךַאז ןייק
 ערעווש רעייז ,טבילעג-טשינ ןוא טבילרַאפ זיא סָאװ ,ןַאמ רעדעי יװ ,ןעוועג

 ןיא ןײילַא ןביילב טגעלפ רע ןעוו ,ּפָאק ןיא ןכָארקעג םיא ןענעז ןעקנַאדעג

 -ורמוא ןעוועג רע זיא טּפיוהרעביא .ןרעמיצ-לעטָאה עשיסור עסיורג יד
 לָאמניײק טרָאד זיא רע .רעדעב יד ןיא דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעג זיא יז ןעוו ,קיא
 רעייגקידייל ןוא קעלש ײלרעלַא זַא ,רע טָאה ןענַאטשרַאפ רעבָא .ןעוועג טשינ
 -עג ױזַא רענייז רעוש רעד טָאה טסיזמוא טשינ .,םורַא טרָאד ךיז ןעיירד
 -טימ ריא טימ קידנעטש ןוא ןרָאפ טרָאד ןיילַא ענעדיי ןייז ןזָאל וצ טרעטיצ
 ןבָאה ןטפעשעג יד .,ןלעוּפ ךיז ייב טנָאקעג טשינ סע טָאה רע רעבָא ,ןרָאפעג
 ,טזָאלעג טשינ םיא

 טציא ךיז טפור סָאװ ,םנוב בקעי רעדורב ןייז זיא רַאפרעד ןרָאפעג
 ,בוקַאי

 -קעװַא טציא ךיז ןביולרעד טנָאקעג ערעדנַא ןופ רעקינייװ טָאה רע דָארג
 "עג גנוטערטרַאפ ןייז רע טָאה שירעדנעװשרַאפ ןוא טכייל רעייז ,ןרָאפוצ
 ,טלעג טימ ןפרָאװעג ,טנַאה רעטיירב ַא טימ טידערק םירחוס ןבעגעג ,טריפ
 ןבָאה ןטָארקנַאב ,טגנַאלרעד ּפעלק עטסעפ םיא טָאה טָאטש ןיא סיזירק רעד
 -סױרַא לָאז רע ,טלעפעג טשינ ךס ןייק עקַאט ןיוש טָאה סע .,ןטָאשעג ךיז
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 רעטנזיוט רעקילדנעצ ענייש יד טימ ןקעטש ןביילב ןוא רחסמ ןופ ןעגנירּפש
 דעד ןיא רָאנ ,םיוברעדילפ טנַאקירבַאפ םייב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,עיציוק
 ןעוועג זיא רע גנַאל יו .טעװעטַארעג בייוו ןייז םיא טָאה טונימ רעטצעל
 טָאה ,טלעו רעד ףיוא ןעגנַאגעג טוג זיא םיא ןוא ךעליירפ ןוא ךעלקילג
 ןרָאי יד םיא ןעגנַאגרעד ,םיא ןסעגעג ,טקיניײּפעג םיא בייוו ךעלקנערק ןייז
 ןעוועג ןײלַא זיא יז .קילג ןייז ,החמש ןייז ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה יז
 יו ןייז ןלָאז ערעדנַא עלַא זַא ,טלָאװעג טָאה יז ןוא ,קנַארק ,טרעטיברַאפ
 טָאה רע ואוו ,שזדָאל ןייק ןרָאפטימ טלָאװעג טשינ םיא טימ עקַאט טָאה יז .יז
 ,ןעניצידעמ עריא טימ ןיילַא עשרַאװ ןיא ןבילבעג זיא יז ןוא ,טצעזַאב ךיז
 ,ךעלעקניוו עלַא ןיא לופ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךעלקיאָאלס ןוא ךעלשעלפ ,ןליּפ
 וצ ןרָאפ רעבָא ,טריפ רע סָאװ ,ןבעל ןכעליירפ ןייז ןגעוו טסואוועג טָאה יז
 .טלָאװעג טשינ יז טָאה םיא

 זַא ,טוג טשינ סע טייג ןַאמ םעד זַא ,טרעהרעד טָאה יז רעבָא רָאנ יו
 ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג םיא וצ ךיילג יז זיא ,טקירדעג ןוא טרעטנָאלּפרַאפ זיא רע
 רעד ןופ השורי טַאהעג טָאה יז סָאװ ,רעזייה יד ןופ ענייא טפיוקרַאפ טָאה יז
 יז ,ןײרַא טפעשעג ןיא ןגָארטעגנײרַא טלעג עצנַאג סָאד ןוא ,טייז סרעטומ
 זיא רע זיב ,ןפלָאהעגסױרַא ,תוצע ןבעגעג ,םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא
 ןעניואוו ןבילבעג עקַאט זיא יז .סיפ יד ףיוא ךיז טלעטשעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג
 -ןייֵרַא לבעמ רעייט ,ןעמונעג הריד עקיטרַאסיורג ַא ןבָאה ייז ,שזדָאל ןיא
 טימ יװ רעמ .זיוה ןייש ַא טריפעג ןוא ןדַאלעגנייא טפָא טסעג ,טלעטשעג
 ןעווירּפ טימ ,ןטלַאהעג טנעָאנ סרעטלַא יד טימ עלערעּפ ךיז טָאה ,ערעדנַא
 ךיז עקַאט ןבָאה ,יזנכשַא רעדירב יד ,רענעמ יד .ןעלהניד טימ רעמ ךָאנ ןוא
 .טנעָאנ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רעבייוו יד רעבָא ,ךיז טַאהעג טנייפ ,ןעזעג טשינ
 | .רערעדנַא רעד וצ ענייא ןעמוקעג

 ןופ ךיז טכיילגעגסיוא ,ןרעדעפ יד ןיא ןיירַא זיא בוקַאי רָאנ יו רעבָא
 -עג ןפָאלש ןוא טיטעּפַא טימ ןסע ,ךיז ןעיירפ ןעמונעג קירוצ ןוא ּפעלק יד
 םיא ,עטרעיוזרַאפ ןוא עכעלקנערק יד ,בייוו ןייז טָאה ,טכענ יד ןיא קַאמש
 טלָאװעג טשינ טָאה יז ,ןרָאי יד ןייגרעד .ןקינייּפ ,ןסע ןביוהעגנָא קירוצ
 טימ טסע רע יװ ,ןגָארטרַאפ טשינ ,ךיז וצ טסעג ןייא טדַאל רע סָאװ ,ןדייל
 ,טכענ יד ןיא קַאמשעג טּפָאלש רע סָאװ ,ןטילעג טשינ ,טיטעּפַא ןשיפלָאװ ַא
 זיב ןירעגעווש רענעגייא רעד ןופ ,רעבייוו עלַא וצ קיטכיזרעפייא ןעוועג ןוא
 ,בוטש ןיא טסניד רעד

 ןסירעג ןוא טקעװעג םיא יז טָאה -- ,קרַאטש ױזַא טשינ ףָאלש ---
 ןַא ןָאטוצוצ סיוא ייג ךיא ןעוו ,טנוזעג ױזַא טשינ םעטָא-- ,טכענ יד ןיא
 ..שטָאב עגר ַא ףיוא גיוא

 .ןענַאטשרַאפ טשינ יז טָאה בוקַאי

 טָאה -- !ןייז ףיוא ךיוא לע ךיא זַא ,ןופרעד ןבָאה וטסעװ סָאװ --
 .טגערפעג יז רע
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 -גרָאצ ךָאנ רַאפרעד ןוא ,ןרעפטנע וצ סָאװ טַאהעג טשינ םיא טָאה יז

 .ןגירקעג סעמזַאּפס ,ןרָאװעג רעקיד
 טרָאװ רעדעי טימ -- ,טרעטיבעג יז טָאה --- ,ךיוא ךימ טסגער וד זַא --

 ...ףיוא ךימ וטסגער
 ןביילברַאפ טלָאװעג טשינ גָאט ןייק ,עשרַאװ ןייק םייהַא ןפָאלטנַא זיא יז

 עכעליירפ סָאד ,ןבעל ןייז ןריפ ןעמונעג רעדיוו טָאה בוקַאי ןוא ,שזדָאל ןיא
 "עג ,ןסַאג יד רעביא עטערַאק רעד טימ טיירב ןרָאפעגמורַא ,עזָאלגרָאז ןוא
 ןטפעשעג יד שטָאכ .גָאט ַא טבעלעג ןוא ןעמַאד וצ רעדניליצ ןטימ טסירג
 טפרַאדעג ךָאנ טָאה ןעמ שטָאכ ,עטוג עכלעזַא ןעוועג טשינ טייוו ךָאנ ןענעז
 -ירק רעד סָאװ ,רעכעל יד ןכיילגסיוא טעװ ןעמ זיב ,ןטעברַאוצנײרַא טסעפ
 ענייז ייב ןטפעשעג יד טזָאלעגרעביא יזנכשַא בוקַאי טָאה ,טכַאמעג טָאה סיז
 ןעוו ,ןכָאװ עסייה יד רעביא דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןײלַא ןוא ןשטנעמ
 -עג טשינ רעדעב ןייק טָאה רע .ךיור ןיא ןוא ץיה ןיא ךיז טצלעמש שזדָאל

 ףעמונעג טשינ םיא טָאה חור רעד .קרַאטש-ןזייא ןעוועג זיא רע ,טפרַאד
 ןוא עכעליירפ יד ,רעטרע-רוק עשידנעלסיוא יד טנעקעג טָאה רע רעבָא
 טוג רעייז ןָאק ןעמ ואוו ,ןשטנעמ טימ טלעװ ַא טעז ןעמ ואוו ,עקידבוט-םוי

 טָאה רע ןוא .ןײלַא זיא ןעמ ןעוו טּפיוהרעביא .,ןכָאװ עכעלטע ןעגנערברַאּפ
 שעוװ ןוא רעדיילק טימ סעזילַאװ טקַאּפעגנָא ,סַאלק עטשרע עּפוק ַא ןעמונעג

 ,דנַאלסיױוא ןייק ךיז טזָאלעג ןוא
 ןטיורג םעד רעביא רע זיא טייקכעליירפ ןוא טייקטיירב רעצנַאג רעד טימ

 טלייטעג ,טסירגעג ךיז ןעמעלַא טימ ,ןָאגַאװ וצ ןָאגַאװ ןופ ,ןעגנַאגעג גוצ
 ,טנעה יד ןיא ןעמַאד יד טשוקעג ,רעבייוו יד דַאלָאקָאש ,רענעמ יד ןסָאריּפַאּפ
 ןוא דיירפ טימ ןעמעלַא טליפעגנָא ןוא ןטָאשעג ןטנעמילּפמָאק ,טכַאלעג
 ואוו ,עּפוק רעד םורַא טּפעלקעג רע טָאה ,עלַא םורַא יו רעמ .םזימיטּפָא
 ,סעזילַאו טימ טלגנירעגמורַא ,רעטומ ריא ןוא עלהניד ןרָאפעג ןענעז סע
 ףיוא ןפָאלעגּפָארַא זיא רע .ךעלעדוּפ ןוא ךעלעשיק ,ןשַאט-עזייר ,ןעלטכַאש
 ,ךעלקעּפ יד ייב ייז ןפלָאהעג ,ייז רַאפ טכורפ עשירפ ןפיוקנייא סעיצנַאטס יד
 גונעג טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה עוװירּפ .סעיזיווער ןוא ןצענערג יד ייב
 ןייק ךיז טָאה רע טניז ,ןטלַאהעג םיא ןופ גנַאל ןיוש טָאה יז .םיא ןבױלנָא
 רעביא עטערַאק רעד טימ ןרָאפמורַא ןעמונעג ןוא ןבילקעגרעביא שזדָאל
 ןרָאי יד ןיא ענעדיי ַא ןעוועג ןיוש זיא יז שטָאכ .סַאג רעװָאקָארטעיּפ רעד
 ,טַאהעג האנה ןוא ליבצנַאמ םענייש ַא ףיוא ןענַאטשרַאפ ךָאנ ךיז יז טָאה
 טָאה יז .עמַאד ַא יװ ,יז טנידַאב ןעמ ןוא ריא םורַא ךיז טיירד ןעמ ןעוו
 טָאה יז סָאװרַאפ ,ןעלהניד ריא רעביא טצכערקעג טייחרעליטש לָאמנייא טשינ

 טָאה יז רעמ סָאװ .ןריאמ החמש טָאטשנָא ןבעגעג ןבוקַאי טשינ ריא
 רעדורב םעד יז טָאה רעמ ץלַא ,ןגירקעג טנייפ םעדייא םענעגייא םעד
 .טַאהעג ביל םענייז

 בייוו ןייז ןעוו ,זיוה ןייז וצ ןעלהניד טּפעלשעג טפָא עקַאט טָאה יז
 "עג טשינ ןזיא יז ,דַאבסלרַאק ןיא יז זיא טציא .,שזדָאל ןיא ןעוועג זיא



 345 : יונכשא רעדירב יד

 ןוא ןרָאפעגטימ םייח ריא טימ זיא קידנעטש ,ןרָאפ וצ ןיילַא ןעוועג טניואוו
 ןעמוקעגסיוא ריא זיא לָאמ עטשרע סָאד .געוו ןיא טנידַאב ןוא יז טיהעגּפָא
 קיאורמוא רעייז ןיא יז ןוא ,ןַאמ ַא ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןָא ,ןײלַא ןרָאפ
 ,גוצ ןיא ןבוקַאי קידנעעזרעד .רעטכָאט רעד רַאפ ייס ,ךיז רַאפ ייס ןעוועג
 קירוצ ךיז טָאה טיײקנלַאפעג רעשירעבייוו ריא ,ןרָאװעג רעטכייל ריא זיא
 ,עמַאד ַא ןיא יז זַא ,טליפעג טָאה יז ,ןביוהעג

 ןייק ןייז טשינ לָאזכ ןעוו -- ,טיירפרעד ךיז יז טָאה -- ,בוקַאי --
 ,טשוקעגסיוא ךיד ךיא טלָאװ ,ענעדיי עטלַא

 רעד יב טשרע םוצ עקשטנעה עצרַאװש ַא טרעשַאקרַאפ טָאה בוקַאי
 טשוקעג לָאמ עכעלטע עדייב ןוא רעטכָאט רעד ייב ךָאנרעד ןוא רעטומ
 ,טנעה יד ןיא

 רעכעליירפ ַא טגָאזעג רע טָאה -- ,גנושַאררעביא עמענעגנא ַאזַא --
 ,החמש ןופ טלַארטשעג ןוא

 עג טוג ץנַאג ןבָאה עלהניד ךיוא ןוא רעטלַא עווירּפ ,ןײלַא רע ,עלַא
 רָאנ ,גנושַאררעביא עמענעגנא ןייק ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,טסואוו
 לגניי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,לָאמַא יו טקנוּפ .טיירבעגרָאפ ןוא טנכערעגסיוא
 רַאפ ןעמענוצּפָארַא ידכ ,רעיוט םייב גנַאל ןהעש ןעלהניד ףיוא טרַאװעג ןוא
 טכוזעג טייצ עצנַאג יד ךיוא רע טָאה ױזַא ,עלעטיה עשידיסח סָאד ריא
 טָאה רענייק רעבָא .ריא וצ טנעָאנ ןייז וצ ,ןפערט וצ ענייז ןירעגעווש יד
 ,טדערעג טשינ םעד ןגעוו

 טגָאזעג עלהניד טָאה -- ,גנושַאררעביא עמענעגנא ןַא ,ךעלקריוו --
 .טיור טימ ךיז ןסיגַאב ייז יװ ,ןקַאב עריא ןיא קידנליפ ,עקידוועמעש ַא
 ,ןײלַא ןענעז רימ סָאװ ,טגרָאזעג טָאה עמַאמ יד יבַא --- ,טייק

 -רָאג רע זיא ,רעקיאור ןוא רענייש רעד ,טָאטש רעדמערפ רעד ןיא
 ואו .ןעגנַאגעגכָאנ ריא ןטָאש ַא יװ ,ןעלהניד ןופ רעמ ןטָארטעגּפָא טשינ
 -נַאגעלע ןַא ,רעטיירב ַא ןסקאוועגסיוא רע זיא ,טרירעג טשינ ךיז טָאה יז
 ,רעדניליצ םעד קירעדינ ריא רַאפ ןגיוצעג ןוא ,רעכעליירפ ַא ,רעט

 ןביילב וצ טַאהעג ארומ ,רעטומ רעד ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה עלהניד
 ,ןײלַא ןזָאלוצרעביא ייז ידכ ,ןָאטעג ץלַא טָאה רעטומ יד רעבָא .םיא טימ
 האנש ריא ןיא טקנעדעג יז טָאה ,רעטכָאט ריא ןופ קילג ןיא יו ךָאנ רעמ
 קילג םענעגייא ןופ ןסױטשעגסױרַא סואימ ױזַא יז טָאה סָאװ ,םעדייא םוצ
 חחמש ןיא המקנ טכוזעג יז טָאה האנש רעשירעבייוו טימ .דנַאטשלואוו ןוא
 .ןריאמ

 טימ ךרוד ךיז רָאפ -- ,ןפורעג רעטכָאט ריא יז טָאה -- ,ַאנַאיד --
 קיומ יד ןרעה ָאד לעװ ךיא .עלעסיבַא ןרעטייהפיוא ךיז טסעװ ,ןבוקַאי
 ,קרַאּפ ןיא

 סָאװ ,הנבל רעקיכלימ רעד ןופ ןייש םייב ,ןקרַאּפ עטכידעג יד ןיא
 טנעה יד ייב ךיז ייֵז ןבָאה ,רעדלעפ עליטש יד ףיוא ןסָאגעגסױא טגיל
  .ןגיוושעג ןוא ןטלַאהעג
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 "ָאװש ריא ןעוו ,לָאמ רעדעי טגָאזעג עלהניד טָאה -- ,בקעי ,ןיינ ---

 -- ,ליומ ריא וצ ןּפיל עקישיילפ עטיור ענייז ןגיילוצ טלָאװעג טָאה רעג

 ,ןיינ

 ,טגיילרַאפ זדלַאה ןייז םורַא ןוא טנַאה ריא ןעמונעג טָאה בוקַאי

 טָאה -- ןעװעג רעדניק ןענעז רימ ןעוו ,לָאמַא יו ,ױזַא ץיז ,ונ --

 ? עלהניד ,טסקנעדעג -- ,ןטעבעג רע

 ץרַאה ריא יו טליפעג ןוא ליטש טגָאזעג יז טָאה -- ,קנעדעג ךיא ---

 סַאהעג ארומ טָאה יז .םײהַא ןבירטעג יז טָאה דלַאב ,קילג ןופ טייגעצ

 םעד ,טולב ןגייא ריא רַאפ ץלַא ןופ רעמ ןוא ,רעדניק יד רַאפ ,טָאג רַאפ

 ףןכַאװרעד ןוא ןפור ןעמונעג טָאה סָאװ ,ןטליטשעגנייא ןוא ןטרעווילגרַאפ

 .רעטומ רעד וצ םייהַא ןפָאלעג ענעקָארשרעד ַא זיא יז

 ףלעווצ לטיּפַאק

 יב ץענערג רעשטייד רעד ןופ ,דרע רעשיסור רעסיורג רעד רעביא

 ןסייו ןיא רומַא םייב ץענערג רעשינַאּפַאא רעד זיב ברעמ ןיא לסייוו רעד

 ןרָאא רעקיצרעפ יד ןיא זיב קיצנַאװצ ןוא ןייא ןופ רענעמ יד ןענעז ,חרזמ

 ןוא ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ ,דרע רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא ןײרַא

 עשיפרָאד ,טנעוו ןוא ןרעיומ עלַא רעביא .סקיב ןרעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג

 טימ ןריּפַאּפ ,ןעגנַאהעג ןלעפַאב עסיורג ןענעז ןעמיוצ עשיטָאטש ןוא ןטיױלּפ

 ןופ רעשרעהטסבלעז רעד ,רַאצ רעד עכלעוו ןיא ,רעלדָא ןקיּפעק-ייוװצ םעד

 יַאלָאקינ ,דנַאלניפ ןופ טשריפסיורג ןוא ןליוּפ ןופ גינעק רעד ,דנַאלסור

 וצ ענייז רענַאטרעטנוא יד ןפורעג דסח סטָאג טימ טָאה ,רעטייווצ רעד

 ןוא ןביולג םעד ,דרע עשיסור עקילייה יד ןבעל ןוא בייל טימ ןקידייטרַאפ

 ןַאּפָאי ןשיטַאיזַא ןופ טנייפ עשירענידנצעג יד רַאפ רעשרעה ןטבלַאזעג םעד

 .ןסײרּפָא חרזמ ןטייו ןיא רעקיטש עירעּפמיא רעסיורג רעד ןופ ןליוו סָאװ

 "ַאב רעטסכעהרעלַא רעד טָאה ,טייצ רעד וצ ןלעטשוצ טשינ ךיז טעוו סע רעוו

 ,טכירעג-סגירק רעטנוא ןרעו טלעטשעג טעװ ,ןבירשעג לעפ

 טכענ ערעטצניפ יד ןיא ןענעז ןלעפַאב עכעלרעסייק עסיורג יד ןבעל

 ןבירשעגרעטנוא ,ןרָאװעג ןגנַאהעגסיױוא ןפורפיוא עטקורדעג-טכעלש ,עניילק

 ,ןפורעג רעטעברַא ןוא םירעיוּפ יד ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ןופ

 ןוא ,טנייפ-ןסַאלק ערעייז ,רעשרעה ערעייז ןופ ןפור יד ןגלָאפ וצ טשינ

 ױא ןשינַאּפַאי םעד ןשיװצ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,גירק ןיא ןייג וצ טשינ

 ,לַאטיּפַאק ןשיסור

 ןריּפַאּפ עטקורדעג-טכעלש יד ןבָאה ןטנעגַא ןוא ײצילָאּפ יד רעמ סָאװ

 ןפורפיוא יד ןענעז רעמ ץלַא ,טּפַאכעג רעטיײרּפשרַאפ ערעייז ןוא ןסירעג

 .טנעיילעג ,ייז םורַא טלמַאזעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד .,ןרָאװעג טײרּפשרַאפ

 "טכעלש יד ןבָאה ןטסיוורעזער יד ןשיווצ וליפַא ךיוא ןוא ןטורקער יד ןשיווצ
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 עקידנרָאפיײברַאפ יד ןיא ןענעז ייז .ןפורעגסױרַא ןטנוב ןפורפיוא עטקורדעג
 ןפנארב םעד ,ןלַאפַאב ןלָאּפָאנָאמ יד ,טנָארפ ןטייו םוצ ןריפ סָאװ ,טעטש
 ןיא ,ןפָאלעצ לָאמלײט ךיז ןוא ןגָאלשעג ערעייז רעטײלגַאב יד ,טריבַארעצ
 ןטנגעג עשיטלַאב יד ןיא ןוא דנַאלסור-סייו ןיא ,עטיל ןיא ןוא ןליוּפ
 יז וצ רענדער ,טריטיגַא ןטַאדלָאס יד ךעלזיירק ערענָאיצולָאװער יד ןבָאה
 -נגעקטנַא ןטנעגַא עריא רעבירעד טָאה ײצילָאּפ עשיסור יד .טקישעגסױרַא
 ןופ םיאנוש יד ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןגעק טדערעגנָא סטכעלש ,טלעטשעג
 רעמערק עשידיי יד ןגעק םירעױוּפ עטנּפָאװַאב יד ןוא ,דנַאלרעטָאפ ןוא טָאג
 -ָאמ יד טָאטשנא ןבָאה םירעױוּפ יד ,ןגָאלש ןוא ייז ןביור וצ ,טצעהעגנָא
 -ַאב ערעייז ןוא יײצילָאּפ יד טָאטשנָא ,טביורעג ןעמָארק עשידיי יד ,ןלָאּפָאנ
 ,טתיממעג ןוא ןגָאלשעג רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ ןדיי -- סרעטיילג
  ןענייוועג יד טביוטרַאפ ןבָאה תוכרב עשיחלג יד ןוא ןקיוּפ עשירענלעז יד
 ענעגָאלשעג יד ןופ ןעיירשעג יד ,רעבייוו עשיטַאדלָאס ענעבילברַאפ יד ןופ
 ןופ רעייפ ַא טנערבעג טָאה ןעלטרעפ-רעטעברַא עשיטעטש יד ןיא ,ןדיי
 עלַא ןעגנַאגעגנָא רדסכ ןענעז ןקיירטש  .עיצולָאװער ןוא סַאה ,ןרָאצ
 -עג ןבָאה ,רעװעג ןוא דרעפ ,ןשטנעמ טימ עטקַאּפעג ,ןפיש ןוא ןענַאב
 ,רומַא ךייט ןזיב שזַא ,ףיט ,דנַאלסור ןטייוו ןיא ןגיוצ

 .רעדורעגפיוא רעד וצ ,ןליוּפ ןייק דנַאלסור ןופ ,קירוצ ןגעוו יד ףיוא
 טּפינקרַאפ ךלהמ ןקיזיר ןצנַאג םעד ייב זיא סָאװ ,שזדָאל טָאטש-קירבַאפ רעט
 ןבָאה ,ןפָאלעג ןשטנעמ ייווצ ןענעז ,חרזמ ןטייו םעד טימ ןדנובעג ןוא
 רעטרעכיוררַאפ רעד ןיא ןעמוקוצנָא רעכיג סָאװ ידכ ,ןבירטעג ,טגָאיעג
 ,טָאטש

 זיא גוצ:סערּפסקע סַאלק רעטשרע ןָאגַאװ ַא ןיא עּפוק ַא ןיא ןיײלַא
 -עצנוה טפַאשלעזעג-ןעיצקַא רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,יזנכשַא סקַאמ ןרָאפעג
 -ָאק-עזייר ןטלטסעקעג-טיירב ,ןשילגנע ןַא ןיא .שזדָאל ןיא רוטקַאפונַאמ
 רַאפ טסַאּפ סע יװ ,רעקידװעעזנָא ןוא רעטיירב ןכַאמ םיא לָאז סע ,םויטס
 ,ןדעלּפ ,ןשַאט-עזייר ענרעדעל ךס ַא טימ ,ליומ ןיא רַאגיצ ַא טימ ,דנַאטש ןייז
 עלופ טימ ,טוה ןכיוה םענעלוקַארַאק ןוא ץלעּפ ןטיירב םענלעביוס ַא טימ
 רעד ףיוא ןסעזעג רע זיא ,ןכַאמּפָא ,ןריּפַאּפ ,ןעלסקעוו ,רעטלעג ןשַאט
 .רַאפ ,ןעיינש עפיט יד ףיוא טקוקעגסױרַא ןוא קנַאב רענעשוילּפ רעטיירב
 -ןלס-ןפַארגעלעט ,רעדלעפ ,רעדלעוו עטסייוװרַאפ ,ךעלזייה עשירעױוּפ ענעטָאש
 ,סױא-גָאט ,ןייא:-גָאט ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטױלּפ ענעכָארבעצ ןוא סעּפ
 יד רעביא רעווש טעּפָאסעג ,טקיטעּפשרַאפ ךיז טָאה ןַאב יד ,ףוס ַא ןָא רָאג
 ,קיאורמוא ןעוועג זיא יזנכשַא סקַאמ ןוא ,סעיניל ענעטָאשרַאּפ

 לָאמ ןטסטלפיוו םוצ רע טָאה -- ? טרָא ןפיוא ןייז רימ ןלעװ ןעוו ---
 ,רָאטקודנָאק םייב טגערפעג

 .טנערַאפ ךיז רָאטקודנָאק רעד טָאה -- ,ןירַאב ,ןגָאז וצ רעווש ---
 .רעמ ןוא רעמ ץלַא טישרַאפ יינש רעד --- .טרעפ

 ןטייו ןיא ,יזנכשַא סקַאמ ,געװ ןיא ןפָארטעג םיא טָאה המחלמ יד
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 גָאט ןדעי סעמַארגעלעט עקיאורמוא רעייז רע טָאה שזדָאל ןופ ,דנַאלסור

 ןגעמרַאפ ַא טָאה שזדָאל ןכלעוו ןיא ,חרזמ רעטייוו רעצנַאג רעד .ןגירקעג

 ןעוועג גירק םעד בילוצ זיא ,םינוק ןוא תורוחס טימ טלעװ ַא ןקעטש טַאהעג

 "ָאװ .רעטילימ טימ זיולב ןעמונרַאפ ןעועג ןענעז ןענַאב יד .ןטינשעגּפָא

 ,טלעג ןָא ,ףיש רעקידנענערב ַא ןופ זיימ יװ ,ןפָאלעג קירוצ ןענעז ןרָאשזַאי

 "עג ןענעז ןטסעטָארּפ ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןקירבַאפ .ןעגנולעטשַאב ןָא

 טשינ .טלמוטעצ ןעוועג זיא שזדָאל .טלגָאהעג ןבָאה ןטָארקנַאב ,ןגיולפ

 ,קידנעטש יװ ,ןענעז עצנוה ןענָארַאב יד .ךיז טוט ריא טימ סָאװ ,טסואוועג

 ףיוא רַאונַאי ןטלַאק ןיא טמערַאװעג ךיז ןבָאה יז ;ןעוועג טשינ םייהרעדניא

 לָאז ןעמ סָאװ ,רעטלעג עיינ ןגעוו סעמַארגעלעט טקישעג ןוא ערעיוויר רעד

 "ור רעד ףיוא טליּפשרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,עקידרעירפ יד וצ ןקישסױרַא ייז !

 טמערוטשעג ןעמ טָאה קירבַאפ רעד ןופ ,דרעפ-ףיול ןוא ןטרָאק ,עקטעל

 .םיהַא רעכיג סָאװ ןעמוק לָאז רע ,ןיזנכשַא סקַאמ

 -בַאפ רעד ןופ רָאטקעריד-טּפױה רעד ןעוועג טייצ ַא טניז ןיוש זיא רע

 "נָא טשינ גנַאל טָאה טכערבלַא רָאטקעריד-טּפױה רעד .יזנכשַא סקַאמ ,קיר

 ןגירקעג רעטּפָא ץלַא טָאה רע .ןעזעגסיוארָאפ סע טָאה יזנכשַא יוװ .ןבירטעג

 טָאה רָאיכלעמ רעניד רעד ןעוו ,טנװָא ןַא םענייא ןיא ןוא ,סעקַאטַא-ץרַאה

 יד םיא לָאז יז ,טכַארבעג קירבַאפ רעד ןופ עקרעלוּפש עגנוי עיינ ַא םיא

 "עג סיפ יד ןופ ריא טימ לגנַארעג ןטשרע םייב רע זיא ,ןעמיורפיוא ןבוטש

 סשינ ךיז רעמ ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז ךיּפעט ןפיוא דרע רעד ףיוא ,ןלַאפ

 .ןביוהעגפיוא
: 

 טימ ןבָאה ןרָאטסַאּפ יד ,טכַאמעג היול עסיורג ַא םיא טָאה קירבַאפ יד

 ןבעל לופטכילפ ןוא ןייש ןייז ןגעו םידּפסה ןעמיטש עטּפאזעגנָא-ןרערט

 ןייז ףיוא ןזיור עסייוו ןופ ץנַארק ןסיורג ַא טָאה יזנכשַא סקַאמ .טדערעג

 ןסיורג ןיא טרָא ןייז ןעמונעגרעביא רע טָאה סנגרָאמוצ דלַאב ,טגיילעג רבק

 טקנעדעג םיא טָאה סָאװ ,רָאיכלעמ רעניד רעד .טעניבַאק ןשירָאטקעריד

 ךיז ךיילג טָאה ,ןגָארטעג עטָאּפָאק עגנַאל ַא טָאה רע ןעוו ,ןטייצ יד ןופ ךָאנ

 ןקידרעירפ םעד רַאפ יװ טקנוּפ ןוא ענורטס ַא יװ ןגיוצעגסיוא םיא רַאפ

 :טרָאװ ןדעי ייב טרענודעג רָאטקעריד

 ! רָאטקעריד-טּפױה רעה ,להָאװ ַאי ---

 יזנכשַא סקַאמ וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא עטערַאק סטכערבלַא ךיוא

 ,עטערַאק רעד ןופ רעשטוק רעד ייס רָאיכלעמ רעניד רעד ייס ,עדייב

 -לעמ .ןרעייז סָאבעלַאב םעיינ םעד ןופ ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג טשינ ןענעז

 ןגעוו טרָאװ ַא ןפרַאװנײרַא םיא טריבורּפ טקישעג רעייז וליפַא טָאה רָאיכ

 טכערבלַא רעה ןקילעזטָאג םוצ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,סעקרעלוּפש-קירבַאפ יד

 רָאטקעריד-טּפיױה רעה רעד ךיוא יצ ,ןסיוו טלָאװעג טָאה רע ןוא ,ןעמיורפיוא

 ןעגנערב גנוניואוו סרָאטקעריד םענעברָאטשרַאפ ןיא םיא לָאז רע ,טשטניוו

 ייסלעדעמ עטענ רעייז ,סעקרעלוּפש יד
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 ַא טימ עלייו עגנַאל ַא ןטסָאמעגּפָא רעניד םעד טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ןעוועג חלשמ םיא ןוא קילב ןפרַאש

 ןיא ןייז ןפרַאד סעקרעלוּפש יד -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,רוּפש ןייק ---
 ,..קירבַאפ

 : טרענודעגסױרַא טָאה רָאיכלעמ

 ! רָאטקעריד-טּפױה רעה ,להָאװ ַאי--
 .ןעוועג רע זיא זייב רעבָא
 ,רעשטוק ןרַאפ טגָאלקעג ךיז רע טָאה --- ,עדוי-ןייווש ןייא ָאז --
 ןשיטייל ןייק -- ,טרעפטנעעג רעשטוק רעד טָאה -- ,דנוה'וָאז ןייא --

 .ןעז וצ טשינ ןגיוא יד רַאפ רעמ זיא טלעג-קנירט
 םיא ייז ןבָאה ןגיוא יד ןיא ,ךיז ןשיווצ ןעוועג זיולב זיא סָאד רעבָא

 ,.רָאטקעריד ןקידרעירפ םעד יװ טקנוּפ ,ןבעגעגּפָא דובכ
 ןשטייד עקירעביא עלַא ןרָאצ טימ טדערעג םיא ןגעוו ןבָאה ױזַא טקנוּפ

 -כוב עקיבייל-קיד ןוא עקיגיוא-יולב ,עקירָאה-דנָאלב עלַא יד ,קירבַאפ ןיא

 "עג ייז ןענעז ןגיוא יד ןיא רָאנ ,עטלעטשעגנָא ןוא ןרענישזניא ,סרעטלַאה
 ןשטייד רָאנ סָאװ ,טיקינעטרעטנוא רעצנַאג רעד טימ םיא רַאפ ןענַאטש
 ,רעה-רעביוא רעייז רַאפ ןבָאה

 םיא רַאפ טרענודעג ייז ןבָאה --- ! רָאטקעריד-טּפוַאה ררעה ,להָאוװ ַאי --
 ,סענורטס יד יו ךיז קידנעיצסיוא ,לעפַאב ןדעי ףיוא

 טקַאמ ,ןײרַא טנעה יד ןיא ןעמונעגנירַא ךיילג קירבַאפ יד טָאה רע
 -רענ ַא ןוא רעכעלגעוַאב ַא ,רעקיסקיוועגניילק ַא ,רעדמערפ ַא .,יזנכשַא

 -ַארטעצ ַא ,ןַאט ןיא ןוגינ-ארמג ַא טימ ןוא שטייד ןטכעלש ַא טימ ,רעזעוו
 טָאה רע שטָאכ ,ןיק םייב ךיז ןּפוצ וצ ןטייהניואוועג עשידיסח טימ ,רענעג
 וצ ןדער ןיא לּפענק ַא ייב ןשטנעמ ןעמענ וצ ,טַאהעג טשינ דרָאב ןייק
 ןציזוצנייא טשינ ןוא טייז ַא ןיא טקוררַאפ קידנעטש טַאװַארק םעד ןגָארט
 יד ןיא ןעמונעגנירַא טקישעג רעייז ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,טרָא ןַא ףיוא
 -ָאק ,עטמעקרַאפ-ךיילג ,עקיבייל-טעפ עקיסקיוועגכיוה עלַא יד טָא ןיירַא טנעה

 ,טסואוועג םעלַא ןגעוו טָאה רע ,ןשטייד עטצעזעגכיילג-ךעלטקניּפ ןוא עטקער

 ןישַאמ רעדעי ,קירבַאּפ ןיא לקניוו רעדעי טנעקעג ,ּפָאק ןפיוא טַאהעג ץלַא

 רעקידרעירפ רעד ןיא .טיובעג ןוא טכַאמעג ,ןָאטעג טרעוו סָאװ ,ץלַא ,עדייבעג
 -ןײרַא טָאה טכערבלַא רערעװש רעד סָאװ ,טיײיקנפָאלשרַאפ רעכעלטימעג
 "עז ןשטנעמ יד .,ןערב ,טעּפמיא ןגָארטעגנײרַא יזנכשַא סקַאמ טָאה ,טריפעג
 רעבָא : ןביירט ןֹוא ןגָאי סנדמערפ םעד ףיוא טכַארבעגפיוא ,זייב ןעוועג ןענ
 ןביירט ןעמונעג טָאה לפיירש ןייא .טנאקעג טשינ ייז ןבָאה ךיז ןלעטשנגעק
 ,ןביירט ,ןפיול עקידנעטש סָאד ,סנייז טייקיאורמוא עצנַאג סָאד .עטייווצ סָאד
 -קעריד ןופ ןבירטעג רָאטָאמ ַא יו טָאה ,טרָא ןייק ףיוא ןעורנייא טשינ ,ןגָאי
 ,קירבַאפ רעסיורג רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא וצ סױרַא טעניבַאק ןשירָאט

 ןַא ףיױא סעקטענָאירַאמ טימ יװ ,ןשטנעמ ,ןענישַאמ עלַא טימ טגעװַאב
 ,טָארד רעטיײרדעגנָא
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 "ירַא טייצ ןעניפעג ךָאנ רע טגעלפ רעדורעג ןוא למוט ןצנַאג ןטימ ןיא

 קירבַאפ יד .ןכַאמ ןטפעשעג עסיורג ןוא דנַאלסור ןייק ךיוא ךיז ןּפַאכוצרעב

 ,רעטרע עטסטייוו יד ןיא .טיירדעגנָא רעירפ יז טָאה רע יװ ,ןעגנַאגעג זיא

 טוט קירבַאפ ןיא סָאװ ,ץלַא ןגעוו טסואוועג רע טָאה ,ןעוועג זיא רע ואוו

 .ןָאט וצ סָאװ סעמַארגעלעט טקישעג ןוא סעמַארגעלעט ןגירקעג רדסכ ,ךיז

 ךס ַא רע טָאה .חרזמ ןטייוו ןיא ןכָארבעגסיױא זיא גירק רעד ןעוו ,טציא

 יו ,ןענעז ןענָארַאב יד .הלהב ַא ןעוועג זיא טָאטש ןיא .ןגירקעג סעמַארגעלעט

 ןריולרַאפ ןעוועג ןענעז ןשטנעמ יד ןוא ,םייהרעדניא ןעוועג טשינ ,קידנעטש

 סקַאמ ןוא .סיוא ואוו ןוא ןייא ואוו טסואוועג טשינ ןבָאה ייז ,טשימעצ ןוא

 קנַאב ענעשוילּפ עטיירב יד ,עּפוק ןייז ןיא קיאורמוא ןסעזעג זיא יזנכשַא

 | .ןיילק-וצ ןעוועג םיא זיא

 ןעװ דָארג .עעדיא עסיורג ַא ,ּפָאק ןיא עעדיא ןַא טַאהעג טָאה רע

 ןכַאמ טלָאװעג רע טָאה ,קרַאמ םעד טרילרַאפ ,טציא ּפָא ךיז טלעטש שזדָאל

 ןייגרעביא ייב זַא ,טקעמשעגנָא רע טָאה געוו ןיא ןיוש .טלעג ךס ַא ,טלעג

 ןענעז יז .ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ טציא ןעמ ןָאק ,תורוחס עשירעטילימ ףיוא

 וצ ביל ןײלַא ןבָאה ייז ,סעװטסטנַאדנעטניא-רעטילימ יד ,םינוק עטוג רעייז

 ערעדנַא טעברַא קירבַאפ ןייז זַא ,תמא .ןענידרַאפ וצ ןבעג וצ ןוא ןענידרַאפ

 עשירעטילימ וצ ןייגרעביא טכייל ןָאק ןעמ ,טשינרָאג זיא סָאד רעבָא ; תורוחס

 ןלעװ ערעדנַא רעדייא ,טייצ רעד וצ ןּפַאכרַאפ רָאנ סע ףרַאד ןעמ .תורוחס

 .ןעמיוברעדילפ רַאפ טַאהעג ארומ רע טָאה טּפיוהרעביא ,לכש ןפיוא ןלַאפ

 טימ טלָאמעד ,ןעק רע סָאװ ,ןזיוועג םיוברעדילפ רעד ןיוש טָאה לָאמנייא

 .טכַאמעג טלָאמעד רע טָאה ןגעמרַאפ ַא .רעצעלּפ יד ןוא רָאטַאנרעבוג םעד

 ףרַאד ןעמ .ןריפרעטנוא ױזַא לָאמַאכָאנ ךיז ןזָאל טשינ ןעמ רָאט טציא

 ,קוסּפ םוצ ןעמוקוצ ךיילג רקיע רעד .סנטייצַאב עטכישעג יד ןּפַאכרַאפ

 ,ןייב ַא ןקעלוצּפָא םיא ןבעג ,עװטסטנַאדנעטניא רעד ןופ טּפױה םעד ןּפַאכנָא

 .ןייב ַא ןקעלּפָא ןיילַא ןוא
 יב ןעמ טעװ ,ןייטש ןלעוװ ןקירבַאפ עלַא ןעוו --- ןייז סָאד טעוװו ןייש

 !ןריר ךיז טעװ סע ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב ןטעברַא םיא

 ףיוא ןריר ךיז ןעמונעג יזנכשַא סקַאמ טָאה קנַאדעג םעד ןופ זיולב

 ןריר ךיז טעװ סָאװ ,ענייז קירבַאפ יד יװ ,ךיז ןעקצעהרעטנוא ,טרָא םעד

 וויטָאמָאקָאל ןופ ןפייפ סָאד .טײקטסוּפ רעשזדָאל רעליטש רעקימורַא רעד ןיא

 .סנעמיוק ענייז ןופ ןפייפ ןיא טנָאמרעד םיא טָאה

 ?עמענּפָא ןעמוקעג םיא זיא עטערַאק יד רָאנ יװ ,ןַאב רעד ןופ ךיילג

 ,בוטש ןיא ןטלַאהרַאפ טשינ ךיז טָאה רע ,ןרָאפרַאפ קירבַאפ רעד וצ רע זיא

 "עג טשינ טָאה רע .עזייר רעגנַאל רעד ךָאנ ןעמונעג טשינ דָאב ןייק וליפַא

 סיורג טימ ,תודוס"דוסב .טנערבעג טָאה טונימ עדעי .וצרעד טייצ ןייק טַאה

 ןּפַאטסױא ,ןקעמשמורַא ,םעדעפ ןעיצ ןעמונעג רע טָאה ,הלהב ןוא ןערב

 -טנַאדעטניא רעד ןופ טּפיוה םעד וצ ןריפ סָאװ ,ןגעוורעטנוא ןוא ןגעוו עלַא

 םעד .ענייז ןענָארַאב יד ןבָאה טפרַאדַאב קיטיונ טציא טָאה רע ,עווטס
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 -ָאטסירַא ןוא םיסחוימ יד ,ייז טַאהעג ןבָאה רעטצנעפ ערעכעה יד וצ געוו

 עכיוה יד וצ רָאנ ,סָאװ:סָאװ .טסואוועג סָאד טָאה רע ,.רע טשינ ,ןטַארק
 רעכעה ץלַא םיא טכַאמ רעטסוש רעד שטָאכ ,טשינ רע טכיירג רעטצנעפ
 -גוה יד טנעה יד ןיא רעמ טָאה רע זַא ,ןעמ טגָאז שזדָאל ןיא ןוא סלפַאנק יד
 "ַאב יד ,םייחרעדניא ןעוועג טשינ ןענעז ייז רעבָא .םיא סעצנוה יד יװ ,סעצ

 ןײלַא ךיז טָאה רע ןוא .דימת יװ ,דנַאלסיוא ןיא ןסעזעג ןענעז ייז ,ןענָאר
 ןָא ,ןריפכרוד ןיײלַא טעוו רע סָאװ סָאד ,טרעקרַאפ .טעברַא רעד וצ ןעמונעג
 ןבעגעגוצ טסול רעמ ךָאנ םיא טָאה ,ףליה רעייז

 געוו םעד ןיילַא טָאה רע ,תמא .רעסעב ןעוועג סע זיא םיא רַאפ ךיוא
 -וצ ַא לייוורעד ןעוועג זיא רענעי ,טַאהעג טשינ גנוטסעפ ןופ טנַאדנעמָאק םוצ
 זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה יזנכשַא סקַאמ רעבָא ,םיא רַאפ טכעה רעסיורג
 טריפעג עטסטלע יד ןרעוו ,םוטעמוא ױזַא ,קירבַאפ ןיא םיא ייב יו טקנוּפ
 ןעמ ןעק דלָאג טימ זַא ,טסואוועג טָאה רע ;ךיז ןופ ערעקירעדינ יד ןופ

 ןײלַא עטסכעה יד ייב וליפַא ,ןכַאמ קידנעטש ןסור יד ייב
 ןעמונעג ןוא עשרַאװ ןייק טּפַאכעגנײרַא טייהרעליטש ךיז טָאה רע ןוא

 רעלקעמ ַא ךרוד ןענופעג רע טָאה גָאט ןטשרע ןיא ןיוש .געוו ַא ןעניּפש

 ןיא טנַאטידַא ןַא ןופ עטבילעג ַא זיא סָאװ ,ןירעגניז-עטערעּפָא ןַא וצ געוו ַא
 טימ ןוא עלעטכַאש ןסעלטַא ןייש ַא ןיא לטנַאילירב ַא טימ .גנוטסעפ רעד

 ץראה םע ןַא רָאנ יו ,עקידנעיירש-וצ ןוא עסיורג"וצ ,ןעמולב טעקוב ַא
 רעדנָאלב-שּפיה רעד וצ ןרָאפעגקעװַא רע זיא ,ךיז טזָאלעצ ןכַאז עכלעזַא ןיא
 ץעק ,טניה טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,עיוג רעקיד-שּפיה ןוא
 זיב ךיז קידנעידונ .,רערערַאפ-רעטַאעט ןופ ץנערק עטביױטשרַאפ ןוא לגייפ

 רעקיד רעד טָאה רע סָאװ ,טנעמילּפמָאק ענעגייא יד ןופ ייס תושלח

 ,טרעהעג טשינ לָאמנייק טָאה רע סָאװ ,ןעגניז ריא רַאפ טכַאמעג עסירטקַא
 עמַאד יד סָאװ ,עדַאלָאקָאש ןוא ןעײרעמירַאב עשיטנַאמָאר עסיז יד ןופ ייס
 ןגעוטסעדנופ רע זיא ,רַאודוב ןכעלנע-עניב ריא ןיא טקַאּפעגנָא םיא טָאה
 סָאד עסירטקַא רעד ןָאטעגנָא ,טייצ ןייז ןסעזעגסיוא תונשקע סיורג טימ
 ןױש ןבָאה סָאװ ,רעגניפ עקיד יד ןופ םענייא ףיוא לגניר ענעטנַאילירב
 .ךעלרעגניפ ליפיוזַא ןופ טַאהעג טשינ רעמ טרָא ןייק דלַאב

 רעסיורג רעייא ןופ גנורערַאפ ןיימ רַאפ קורדסיוא ןַא ןייז סָאד לָאז --
 רַאפ ןייז טעװ סע -- ,שילוּפ ןקיזיירג ַא ןיא טגָאזעג רע טָאה --- ,טסנוק
 רעכעלטעג רעייא ןיא ןעגנערברַאפ וצ לָאמַאכָאנ קילג עטסערג סָאד רימ

 ,טפַאשלעזעג

 טגָאזעג עסירטקַא עדנָאלב עקיד יד טָאה -- ,טרירעג ףיט ןיב ךיא ---
 --- .טצונַאב רעטַאעט ןיא טָאה יז רָאנ סָאװ ,לכיימש ןטסשירעריפרַאפ םעד טימ
 רענעדיײשַאב ןיימ ןיא רָאטקעריד רעה םעד ןעז וצ ךעלקילג ןייז לע ךיא

 ,טניירפ עטנעָאנ עניימ ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא גנוניואוו
 -ןײרַא רע זיא עמַאד רעטעפישּפיה ןוא רעדנָאלב-שּפיה רעד טָא ךרוד

 3 -וידַא ,ןריציפָא ןשיוװצ ,טפַאשלעזעג רענדָאמ ַא רעייז ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג
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 ןטרָאק ןופ רעמ ךָאנ ,טסנוק סעסירטקַא רעד ןופ רערערַאפ עסיורג ,ןטנַאט
 ,רערעטכינ ַא .טלעג ןוא ןטערַאבַאק ,ןענַארָאטסער עכעליירפ ,רעינַאּפמַאש
 טײצ געט עכעלטע רע טָאה ,עווטסייטלוה ןוא תורכיש וצ לקע טימ לופ

 תורכיש ןיא ןבָאה סָאװ ,ענייז טניירפ עיינ ענעזָאלעצ יד טימ טעילוהעגמורַא
 טָאה סנייז רעבָא ,ןרעוולָאװער יד וצ ךיז טּפַאכעג ןוא ןעלגיּפש ןכָארבעג
 טלעג ןייז ,ןײלַא טנַאדנעמָאק םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע ;ןגָאלשעגכרוד רע

 ,טנפעעג ןריט עלַא םיא רַאפ טָאה

 שיור ַא ןוא ליומ ןיא לקע ןַא טימ ןרָאפעג רע זיא שזדָאל ןייק קירוצ

 ןיא רעבָא .ןגעלעג רענייב יד ןיא םיא ןענעז סעקנַאילוה יד ,ּפָאק ןיא
 סָאװ ןופ ,תורוחס עשירעטילימ ןופ גנולעטשַאב ַא טריפעג רע טָאה ענעשעק

 ,דלָאג ןיא ןייג טעװ ןעמ

 ףיוא טעברַאעג קירבַאפ סעצנוה טָאה ,שזדָאל ןטסוּפ ,ןסיורג ןצנַאג ןיא
 סנעמיוק יד ,טעברַאעג ןעמ טָאה טכַאנייב ןוא גָאטייב .ערַאּפ רעצנַאג רעד

 עטיור-:לגיצ יד ,הּפצוח סיורג טימ טפייפעג טָאטש רעליטש רעד ןיא ןבָאה
 ןגָאי ןקידרעביפ ןופ טרעטיצעג ןבָאה טנעוו-קירבַאפ

 ןעמ טָאה רעדיוו ,שזדָאל ץנַאג ןופ ןּפיל יד ףיוא ןעוועג רע זיא רעדיוו
 -עג ןיא רע ןעו ,ןסַאג עטרעטסַאלפעג טכעלש יד ףיוא טקוקעגכָאנ םיא
 רע סָאװ ,עטערַאק סטכערבלַא ןיא רענעָאטרַאפ ןוא רעטכַארטרַאפ ַא ןרָאפ
 ,טנשריעג טָאה

 סעקלעמָאג יינש ןופ -- ,טדערעג ןדיי ןבָאה -- ,םַאלפ ןוא רעייפ ---
 ,סע טכַאמ

 טימ טדערעג ןעמ טָאה -- ,עלהמחלמ עתמא סָאד טקַאּפעג טָאה רע ---
 ...עלהמחלמ ןדלָאג רעייט ַא -- ,האנק

 טָאה רע .טציא טגרַאקעג טשינ טלעג ןייק ענייז ןענַארַאב יד טָאה רע
 רַאפ טָאה ןײילַא רע .טלָאװעג ןיײלַא ןבָאה ייז לפיוו ךָאנ רעמ טקישעג ייז

 יז טָאה רע .קירבַאפ רעד ןופ סעיצקַא טפיוקעג ןטסנידרַאפ עקיזיר ענייז
 געט יד ןיא טּפיױהרעביא .גָאט ךָאנ גָאט ,ענייז סעיצקַא יד ,טלמַאזעג
 .געט-המחלמ יד ןיא ,ןענַאטשעג קירעדינ ןענעז ייז ןעוו

 ןטלַאהַאב ןוא סופוצ ,ןענַאב ןוא סנטילש טימ .,ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד

 רערעדנַא רעד ריביס ןטייוו ןופ ןּפָאלעג זיא ,סנגָאװ ןוא יורטש רעטנוא

 עקסָאנ 'ר ,טולַאב ןופ ץישעבייא ןסינ רעטקישרַאפ רעד ,רעניואוונייא רעשזדָאל

 ןיא טָאטש ןייז וצ שינעלייא ןוא דלודעגמוא טימ לופ ,ןוז סהארוה-הרומ

 ,ןליוּפ
 ,טעטש ערעדנַא ןיא יװ רעמ .שזדָאל ןופ ןפורעג ןעמ טָאה םיא ךיוא

 ןבָאה ןקירבַאפ יד ןיא רעטעברַא יד ,קיאורמוא ןעוועג טָאטש-קירבַאפ ןיא זיא

 וצרעד .ןסַאג יד ףיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה סעיצַארטסנָאמעד ,טקיירטשעג טּפָא

 :עברַא יד .טעברַא יד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא גירק םעד בילוצ זיא ךָאנ

 טייצ עטוג ַא ןעוועג זיא סע ןוא ,טרעטיברַאפ ,טציירעצ ןעוועג ןענעז רעט
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 ,ךעלדנרעק ערענָאיצולָאװער עניילק יד .גנורעלקפיוא ןוא עיצַאטיגַא רַאפ
 "עז ,טײרּפשרַאפ טָאטש רעקידנרעכיור רעד ןיא ןבָאה ןהיבוט טימ ןסינ סָאװ
 ןבָאה סָאװ ,געט'יַאמ יד ןופ לַאפכרוד רעד ,ןיינ ,ןסקאוועגסיוא קרַאטש ןענ
 רעשזדָאל יד קיבייא ףיוא ןקָארשעגנָא טשינ טָאה ,טקידנערַאפ סואימ ױזַא ךיז
 -נָאמעד עטּפָא טציא ןבָאה ייז .טניימעג טלָאמעד טָאה ןעמ יו ,רעטעברַא
 ךיז טעוװעטנובעג .ןעגנוזעג רעדיל ערענָאיצולָאװער ,טכַאמעג סעיצַארטס

 ןבָאה םירבח ענייז טימ היבוט ןוא .יײצילָאּפ רעד ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןגעק
 ןסינ עכלעוו ןופ ,טקישעג ןטייווצ ןכָאנ םענייא ווירב עשימייחה עטלעטשרַאפ
 טלישעג םיא ןעמ טָאה טלעג ךיוא .ןפיול ףרַאד רע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה
 ,תואצוה ףיוא

 ,ןימרעט םעד זיב ןציזוצסיוא ךס ןייק טשינ טַאהעג ךָאנ טָאה ןסינ שטָאכ
 ,טייצ רעד רַאפ ןפָאלעג רע זיא

 טשינ זיא ןָאט וצ סָאװ .גנוקישרַאפ רעד ףיוא ןרָאװעג סואימ זיא םיא
 ףיוא טרטּפעג ןעמ טָאה געט עצנַאג .קעה םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא ןעוועג

 טרָאד ןענעז סע .עטקישרַאפ ערעדנַא יד טימ ןעיירעסייר ןוא סעיסוקסיד

 עשיליוּפ עטלַא ,סעצווָאסעּפעּפ עשיליוּפ ,סעקינדָארַאנ עטרעטלערַאפ ןעוועג
 ץלַא ,ןטסיכרַאנַא ,ןטסידנוב ,ןרעסע ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס ,סעצנַאטסווָאּפ

 רעדעי ןשיװצ .טכַאלעגסיױא ,טפמעקַאב ,ןסערפעג ,טעשזירגעג ךיז ייז ןבָאה
 ףיוא ,סעיצקַארפ ףיוא טליײטעג רעדיו ךיז ןעמ טָאה רעדנוזַאב ײטרַאּפ
 ןופ ענעסירעגּפָא ,עטנלע ,ענעפרָאװרַאפ .ענעטלָאּפשעגּפָא ןוא ענעסירעגּפָא
 ןיא ךיז ןכָארקעג ,ןסערפעג ָאד ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה ,ץלַא ןוא ןעמעלַא
 ,ךיז וצ טּפעלקעג ךָאד ןוא ,ךיז ןסירעגמורַא ,ךיז טַאהעג טנייפ ,רעבעל רעד
 ןטייו ןיא טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה עטקישרַאפ עיטרַאּפ רעיינ רעדעי ןופ
 ןוא סעיצקַארפ ,ךעלעײטרַאּפ ןוא ןעײטרַאּפ עיינ יד ןופ ,ריביס ןיא ,קעה
 ןוא ןעמַארגָארּפ ערעייז עלַא ןופ ,ןזיוועג דנַאל ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעּפורג
 .ךעלעמַארגָארּפ

 םעד ןפילשעג ,גנוצ יד טפרַאשעג ןסינ טָאה ,ערעדנַא עלַא טימ ךיילג
 טנעקעגסיוא ךיז טוג רע טָאה ,רוחב-שרדמה-תיב רענעזעװעג ַא .חומ

 -סיוא ןופ הרות רעיינ רעד ןופ ץלַא טנעקעג טָאה רע .,קיטקעלַאיד רעד ןיא

 רֶע .קינייוסיוא ןופ הרות עטלַא יד טנעקעג טָאה רעטָאפ ןייז יו ,קינייװ

 ןופ רעקיטערָאעט יד ןופ טַאטיצ ַא ּפָאק ןיא טיירג טַאהעג קידנעטש טָאה

 .טנורג רעד ןופ ּפֶא טגינ סָאװ ,רענגעק ַא ןגָאלשעצ וצ .,םזילַאיצָאס

 רע טָאה ,ןסיו ןוא תואיקב ךס ַא טימ ,קיגָאל רענרעזייא ןַא טימ ,ערעל

 -סיוא ,םזיסקרַאמ ןופ ןרעקּפָא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עלַא ןופ טכַאמעג לת ַא

 .תואצמה ןוא תורבס ענעגייא ןעלטשּפ

 ןוא רעיירד יד וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,ךעלדיירד ןָא ,ךיילג ,ךיילג ---

 ,םיוליע עשידיסח יד וצ ןגָאז טגעלפ רעטָאפ ןייז יו טקנוּפ ,רעגָאז-לטשּפ

 ,הרות רעד ןופ ןיײגּפָארַא ,ןעיירדרַאפ טלָאװעג ךעלטשּפ טימ םיא ןבָאה סָאװ
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 לדרעב ץרַאװש ןיילק ַא טימ ,רעקיטיוה-ןיורב ַא ,רעקיגױא:ץרַאװש ַא

 ,תואיּפ ןופ ןעזסיוא םעד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,דרעב-ןקַאב עטלזיירקעג ןוא

 רעגניפ ןבָארג םעד טימ ןעיירד וצ שרדמה:תיב ןופ עבט רעטלַא ןַא טימ

 רעטָאפ ןייז ףיוא ןעוועג ךעלנע ןצנַאגניא רע זיא ,עיסוקסיד ַא ןריפ ייב

 ךיוא .םירוחב יד טימ טולַאב ןפיוא ןענרעל טגעלפ רע ןעוו ,עקסָאנ 'ר

 וצ רענייז רעטָאפ רעד יװ ,ןבירשעג רע טָאה רעכיב ענייז וצ ןרַאטנעמָאק

 ,טקישעג רעייז .ןבירשרַאפ רעכיב יד רע טָאה ןגערב עלַא ףיוא ,םירפס יד

 ,םזיסקרַאמ ןופ רעגױנּפָא עלַא יד ןגָאלשעצ רע טָאה ,קיגָאל רעפיט ַא טימ

 סעיצקַארפ ײלרעלַא ןוא סעצוװָאסעּפעּפ יד ךיוא רָאנ ןרעסע יד רָאנ טשינ

 יָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא ךעלטשּפ טימ ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסיסקרַאמ יד ןופ

 יו טקנוּפ .םיא טלקנוטרַאפ ,םזיסקרַאמ ןתמא םעד ןופ טגױנעגּפָא ןעמַארג

 זיא סָאװ ,הרות יד ןרירנָא טשינ טזָאלרעד סָאװ ,דגנתמ ַא ,דיי רעמורפ ַא

 םענעגייא ןרַאפ ךעלטשּפ ןייק ריא ןיא ןשטײטנײרַא טשינ טזָאל סָאװ ,קיביײא

 ירַאפ טָאה ןעמ ןעוו ,ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ ןסינ טָאה ךיוא ױזַא ,ןצונ

 .תורבס עדמערפ ײלרעלַא טימ ,קיבייא זיא סָאװ ,םזיסקרַאמ ןייז טלקנוט

 ןבָאה יז .עטקישרַאפ עשיאיוג יד ,טַאהעג ביל טשינ םיא ןבָאה ייז

 ייס ,ןעזסיוא ןשידיי-טכע ןייז ייס ,קיגָאל עפרַאש ןייז ייס טגָאמרַאפ טשינ

 ףיוא םיא טימ ןייג טנָאקעג טָאה ןעמ טשינ ,ןענרעל ןוא ןציז ןקידנעטש ןייז

 .ןעקנירטסיוא םיא טימ טנָאקעג טָאה ןעמ טשינ ,רעדלעוו עפיט יד ןיא דגַאי

 רעכיב יד ןיא זיולב .טליפעג טשינ האנה ןייק ןכַאז עלַא יד ןיא טָאה רע

 .טכַאניײב ןוא גָאטיײב ןעגנולשעג ייז טָאה רע .םעט ַא טליפעג רע טָאה

 ןעועג זיא ,טנעָאנ םיא טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 "יש רענעזעוועג ַא ,קַאילָאּפ ַא שטָאכ .יקסנישטש טַארקָאמעדילַאיצַאס רעד

 טעווערבוזעג ,ןסינ יװ טקנוּפ ,רע טָאה ,עירָאטסיסנָאק רעשיחלג ַא ןופ רעל

 "רעביא ,עלַא טַאהעג טנייפ ןוא רעכיב עשיטסיסקרַאמ יד ןיא טכַאנ ןוא גָאט

 "ניירַא טלָאװעג םזיסקרַאמ םענייר ןיא ןבָאה סָאװ ,סעצוװָאסעּפעּפ יד טּפױה

 ןטלַאהעגטימ טשינ טָאה רע ךיוא .ןעגנוגױנּפָא עשיטסילַאנָאיצַאנ ןעגנערב

 ןבעל ַא טבעלעג ,ןעקנורטעג טשינ ,דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג טשינ ,ענייז טימ

 יו ןעזסיוא ןביוהעגנָא טָאה לדרעב שיאיוג דנָאלב ןייז וליּפַא ,ריזנ ַא ןופ

 ירָאג זיא םיא .הרות ןיא ןָאטרַאפ זיא סָאװ ,ןדמל ַא דיי ַא ןופ לדרעב סָאד

 "סיסקרַאמ ענעגייא יד ןעמַאזוצ ןענסינ טימ ןענרעל וצ ןרָאװעג סואימ טשינ

 ,ןטיאוועי יד רערעל יד ןופ ,לוש רעשיחלג רעד ןופ רָאנ .רעכיב עשיט

 סָאד טקיליה ליצ רעד זַא ,טכַארבעגטימ הרות עשיטיאוזעי יד רע טָאה

 רע טָאה ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ גנוזיילסיוא רעד רַאפ ,ליצ םעד רַאפ ,לטימ

 ןעוו ,ןעמירקסיוא ךיז טגעלפ ליומ ןייז .רשכ ןעלטימ עלַא ןענעז ,ןטלַאהעג

 טביולגעג טָאה רע .טַאירַאטעלָארּפ ןופ םיאנוש יד ןגעו ןדער טגעלפ רע

 רע רעבָא .גנולַאפעצ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןצעזעג ענרעזייא יד ןיא

 רע .ןצַאלּפ טעװ רעטָאלב רעד זיב ןטרַאװ וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 ןופ ןסיו םעד ןָא .ןסיירפיוא ,ןדיינשפיוא סנטייצַאב טלָאװעג םיא טָאה
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 םעד ךָאנ .שודָאל ןיא רָארעט וצ ךיז ןעמונעג עקַאט רע טָאה ײטרַאּפ רעד
 .ריביס ןיא טקישרַאפ ןעוועג רע זיא עמרוט ןיא ןימרעט

 ףיוא ןענסינ וצ טדערעג קידנעטש רע טָאה -- ,ןעמױרּפָא ,ןעמױרּפָא ---
 .ןריצַאּפש ענייז

 רעד וצ ריביס ןופ טציא ןפָאלעג ןסינ זיא ןיקסנישטש םעד טימ טָא
 ,שזדָאל טָאטש-קירבַאפ

 -רעד רע טָאה ,ןַאב רעד ןופ ּפָארַא זיא רע רָאנ יו ,לַאזקָאװ ןופ ןיוש
 ןרעיומ יד ןיא ךיז ןטלַאהעג טָאה יז ,טָאטש ןיא עיצולָאװער יד טקעמש

 עטרעכיוררַאפ יד ןופ טפול רעקידרעטניװ רעטלַאק רעד ןיא ,טנעוו יד ןופ
 ןבָאה רעמ ץלַא ,ןײרַא ךעלסעג עמערָא יד ןיא זיא רע רעטייוו סָאװ ,ןסַאג
 -ַאלקָארּפ עטּפעלקעגנָא יד ןוא ןטפירשפיוא ערענָאיצולָאװער יד ןזיוועג ךיז
 עטלּפָאט ןבָאה ןגָאר יד ףיוא .טנעוו יד ףיוא ןוא ןטיױלּפ יד ףיוא סעיצַאמ

 ,סקיב ַא טימ רענלעז ַא ןופ טגײלגַאב ,טריצַאּפשמורַא ןלורטַאּפ-ײצילָאּפ

 סָאװ ,רָאטַאריּפסנָאק רעטינעג ַא יו ."עקוװַאיא ַא ןכוז קעװַא זיא ןסינ
 ,הכאלמ יד ןרענָאיצולָאװער יד ייב טנרעלעגסיוא סעמרוט יד ןיא ךיז טָאה

 -רעד ךיז טָאה רע זיב ,טנגעג יד טקעמשעגנָא קיטכיזרָאפ רעייז רע טָאה
 ןייטש טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ּפָאט-ןעמולב רעד .גנוניואו רעד וצ ןגָאלש
 ,טרָא ןפיוא ןענַאטשעג זיא ,ןײגנײרַא ןָאק ןעמ זַא ,ןמיס ַא ,רעטצנעפ ןיא
 ,ריט רעד וצ ּפערט יד ףױרַא זיא ןסינ

 .טיור ַא יב טגערפעג רע טָאה -- ?רעטעפ רעד טכַאמ סָאװ ---
 ןבעל ןיא לָאמנייק ךָאנ יז טָאה רע סָאװ ,לבייוו קיגיױא-ץרַאװש ןוא קיקַאב

 ןעזעג טשינ
 עטיור סָאד טָאה -- ,ןסירג ךייא טזָאל רע ןוא טנוזעג זיא רע ---

 ןרָאװעג רעטיור ךָאנ ןוא טרעפטנעעג לבייוו

 עקיקַאב -טיור סָאד ,ןײרַא זיא ןסינ .לָארַאּפ רעד ןעוועג זיא סָאד
 ,טשוקעצ םיא טימ ךיז טָאה לבייוו

 -עגרעביא ליפיוזַא ןיוש ןבָאה רימ -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,ךעלדנע --

 ?רבח ,קירעגנוה טנעז ריא .טרעלק
 ןיוש --- .טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,עטרבח ,רעסַאװ ,ץלַא רַאפ רעירפ ---

 ,ןשַאװעג טשינ ךיז בָאה ךיא יװ ,ןכָאװ עכעלטע

 טנדרָאעגניײא לבייוו ןקיקַאב-טיור םעד טָא ייב זיא טנוװָא ןבלעז ןיא ךָאנ
 ןוא ריב ,טשרואוו ,ךעקעל ,ןפנָארב טימ ,םיאנת עכעליירפ רעייז ןרָאװעג

 זיא רוחב רעגנוי ַא .תוחמש ףיוא ָאד ןענעז סָאװ ,ןכַאז עטוג ערעדנַא ךס ַא
 ,לדיילק ןקידבוט-םוי ַא ןיא לדיימ ַא ןבעל םויטסָאק ןקידתבש ןיא ןסעזעג
 ןשיוצ ,החמש רעייז טעװַארּפ'מ סָאװ ,הלכ-ןתח יד ןעוועג ייז ןענעז עדייב
 יד ןופ .ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ םינינמ עכעלטע ןעוועג ןענעז טסעג יד
 ןעמ טָאה סָאד .עקשַאב רעטכָאט ןייז ןוא היבוט זיולב ןעוועג ןענעז עטנַאקַאב
 "וצ רָאנ .ריביס ןופ םענעמוקעגקירוצ םעד ןענסינ רַאפ עמַאיל ַא טכַאמעג
 יד ףיוא לקריצ ןיא ןזייוונָא טשינ לָאז רע ,רעטכעוו-זיוה ןרַאפ ארומ ביל
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 טכַאמ ןעמ זַא ,ןסייהעג סע טָאה ,ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 .רעד טָאה ןסינ .טיירג ןגעלעג ןענעז םיאנת עטקורדעג וליּפַא .םיאנת ַא
 ,טָאטש ןיא עגַאל רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה היבוט .געוו ןייז ןגעוו טלייצ

 ןעורּפָא ךיז טסעוו זַא -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,רעזדנוא זיא שזדָאל ---
 ,טעברַא רעד ןיא ןעיצניײרַא ךיד ןעמ טעוװ ,העיסנ רעד ןופ ןכָאװ עכעלטע
 ,ןסינ ,ָאד טסלעפ

 ךיילג לע ךיא -- ,טגָאזעג ןסינ טָאה -- .ןעור טשינ ףרַאד ךיא ---

 ,קידייל ןעגנַאגעג ןרָאי גונעג .ןענַאּפשנײא ךיז
 רעטשרע ןייז .טעטימָאק ןיא ןײרַא רע זיא םורַא געט עכעלטע ןיא ןיוש

 .שרדמה-תיב ןיא ןעוועג זיא טירטסױרַא
 ןסיורג ןיא ןדיי ענדָאמ טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה בירעמ ןוא החנמ וצ

 .ןטלעז ןענוװַאד ייז סָאװ ,עטעדיילקעג-ץרוק ןוא עגנוי סנטסרעמ ,שרדמה:תיב
 טָאה ,סעקינתודחא יד ןופ םיגהנמ עיינ יד טנעקעג ןיוש טָאה סָאװ ,שמש רעד
 דומש ןרַאפ ןזח רעד רָאנ יװ ןוא ץענ רעד רַאפ שיפ יד ןּפַאכרַאפ טלָאװעג
 ּפַאלק ַא ןבעגעג ךיילג רע טָאה ,שידק ןופ קוסּפ ןטצעל םעד טזָאלעגסיױא טָאה

 ףענעשרד טעװ דיגמ רעד זַא ,ןפורעגסיוא ןוא רעמעלַאב ןפיוא שיט ןיא

 רעד וצ תילט םעד ךיז ףיוא ןָאטנָא טװאורּפעג טָאה דיגמ רעד רעדייא רעבָא
 ןסָאלשעגּפָא ריט יד ןעוועג ןיוש זיא ,השרד

 -ײלַּפ טיײרב ַא טָאה -- !ןײגוצסױרַא ןריבורּפ טשינ לָאז רענייק ---

 רעזדנוא רָאנ ,דיגמ רעד טשינ טעוװ ןדער ןוא -- .ןפורעגסיוא רוחב רעקיצ
 !טרָאװ סָאד טָאה ריא ,רבח .רעייטשרָאפ

 טקוקעגמורַא ןוא רעמעלַאב םעד ףיוא טלעטשעגפיורַא ךיז טָאה ןסינ
 רע .ןדער וצ רעווש ןעוועג םיא זיא עלייוו ַא ,םלוע ןטקַאּפעג ןרעביא ךיז
 עמרוט ןרָאי יד רַאפ ןושל ןשידיי ןופ טניאוװעגּפָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה

 רעסיורג רעד .ךַארּפש רעד ןיא ןײרַא קירוצ רע זיא דלַאב .גנוקישרַאפ ןוא
 טשינ ךיז רעמ ןליפ סָאװ ,ןשטנעמ ענייז ןופ טייקרעכיז יד ,םלוע רעטקַאּפעג
 -ַאװ טימ טליפעגנָא םיא טָאה סָאד ,םיטַאבעלַאב יד יוװ רָאנ ,ןקָארשרעד
 ןעגנַאגעג טשינ זיא טעברַא ןייז זַא ,ןעזעג טָאה רע .ןביולג ןוא טייקמער
 טדערעג טָאה רע ןוא ןדנובעגפיוא םיא ייב ךיז טָאה זדלַאה רעד .,ןריולרַאפ
 ,ןײלַא ךיז ןוא ןעמעלַא ןדנוצעגנָא ,רעייפ טימ טדערעג ,ּפָארַא רעמעלַאב ןופ

 -ילגעגנָא רעד ןופ ךיז ןצלָאמשעג ןוא טפירטעג ןבָאה דומע ןרַאפ טכיל יד

 | ,שודק-םוקמ ןיא ץיה רעט
 טנעוו עלַא .ךעלסעג רעטולַאב יד ןעוועג ןענעז ןענעקרעד וצ טשינרָאג

 -עגמורַא ךיז ןבָאה רעטעברַא יד .סעיצַאמַאלקָארּפ טימ ןעגנַאהַאב ןעוועג ןענעז
 טדערעג יירפ ןוא קנַארפ ,ןגָאר עלַא ייב ,ןרַאוטָארט עלָאמש יד ףיוא טיירד
 "רַא יד ףיוא ןוא ,ןזיוועג טשינ וליפַא ךיז ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד ,טריטיגַא
 ,רעבעוו .גנוגעװַאב ןוא ןבעל ןופ טרעדורעג ןוא טכָאקעג טָאה סעזרעב-רעטעב
 ,סרעטסוש עטעווירגעג ,סרעדיינש ,סנירָאטײנ ,סנירעכַאמנקָאז ,סעקרעלוּפש
 "יט ןיא ןוא ךעלעטיה ןיא ,סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא ןוא רעדיילק עצרוק ןיא
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 רעייטשרָאפ ערעייז טימ טדערעג ,ָאד טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה עלַא ,ךעלעכ
 .ןיא ,סעיסוקסיד טריפעג ,ןקיירטש טמיטשעגּפָא ,ןעגניטימ ןטלַאהעגּפָא
 טָאה לָאמַאטימ ןוא ,לָאצּפָא-סדילגטימ ןעמונעגפיונוצ ,רוטַארעטיל טלייטעג
 ןטלַאהעג ןוא עקימורַא יד ןופ+ ןעלסקַא יד ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז רענייא
 .עדער ַא

 ןענעז עלַא ,רעלדנעה עמערָא ,ךעלדיימ-טסניד ,רעבייוו ,ןדיי עטסָארּפ
 ףיוא ,טייקיטכערעג ןכוז ,תורצ ערעייז ןלייצרעדסיוא רעהַא ןעמוקעג ָאד יז
 ץוַאה רעטיב ןייז ןסיגוצסיוא רעכַאש רעשזדָאל ַא ןעמוקעג זיא עזרעב רעד
 בוטש-רעלעק ןופ ןפרַאװסױרַא םיא לי סָאװ ,טריוו"זיוה ןטכעלש םעד ףיוא
 ןגָאלק ןעמוקעג זיא סעקינתודחא יד וצ ןוא ; טלעג-הריד'ס ןלָאצ טשינ רַאפ
 ןלָאצַאב טשינ ריא ליוו עטסָאבעלַאב יד סָאװ ,לדיימ-טסניד םערָא ןַא ךיז
 ףיוא ןגָאלק ךיז ןעמוקעג ןענעז סעלָאגעלַאב ןופ רעבייוו  ןיול ןמז ַא רַאפ
 טשינ ןעגנערב ןוא טלעג סָאד ןעקנירטרַאפ סָאװ ,םירוכיש יד ןענַאמ ערעייז
 סעקיגנמז ; רעדניק ןוא בייוו רַאפ בוטש ןיא טסנידרַאפ ןשָארג ןייק םייהַא
 ןגָאלש סָאװ ,םיטַאבעלַאב ערעייז ןגָאלקנָא ןעמוקעג ןענעז ךעלגניי-ןרעל ןוא
 ןקלָאפ-רָאּפ וליפַא .ןסע וצ גונעג טשינ ייז ןביג רעדָא טעברַא רעד ייב ייז
 -סיוא טשינ ייז ןענָאק םינבר יד ןוא ךיז ןשיווצ ןעמוקסיוא טשינ ןענָאק סָאװ
 יד ייב ידכ ,סעזרעב יד ףיוא תונעט ערעייז טימ ןעמוקעג ןענעז ,ןכיילג
 ,טייקיטכערעג ןוא רשוי ןגירק וצ טייל-תודחא

 ןֹוא לדנַאה ןופ למוט ןיא ,ןגער ןוא יינש רעטנוא ,ןרַאוטָארט יד ףיוא
 -רַא רעד ףיוא גיוא ןטלַאהעג ,ןבעל רעייז טבעלעג סעזרעב יד ןבָאה ,לדנַאװ
 -מורַא ,רוטַארעטיל טלייטעג ,עיצַאטיגַא טריפעג ,ןטפַאשקרעװ יד ןיא טעב
 -נָא ,ןהעש-סטעברַא ןוא ןעניול טלעטשעגטסעפ ,רענגעק יד טימ ךיז ןסירעג
 ןגלָאפ סָאװ ,יד טפָארטשַאב ,עטקירדעג ןוא עטקידײלַאב רַאפ ךיז ןעמונעג
 ןענעז סָאװ ,ןטַאגעלעד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז ָאד ,ןלעפַאב יד טשינ
 ןופ .ןעניול יד ןוא טעברַא יד ןרילָארטנָאק ןטַאטשרַאװ יד רעביא ןגנַאגעג
 -זיוה עקינעּפשרעדיװ וצ עקרַאטש ןוא עטסיירד ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןענַאד
 -ָאל עטקירדעג ערעייז ןצישַאב וצ ידכ ,סעטסָאבעלַאב עטכעלש ןוא ןטריוו
 -שג טקישעגסױרַא ןענעז ןענַאד ןופ ,רעניול-גָאט עטהלועַאב ןוא ןרָאטַאק
 רעד ןופ ןעמענוצקעװַא ידכ ,ןעמָארק ןוא ןטפעשעג וצ רעייטשרָאפ ןרָאװ
 ןליו ערעייז םיטַאבעלַאב יד סָאװ ,רעפיוקרַאפ ןוא םיתרשמ יד טעברַא
 -עגפיונוצ ךיוא ןענעז ָאד ןוא .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןטלַאה ייז
 -פױרַא זיא ייז ןופ ןדעי ףיוא סָאװ ,עכייר יד ןופ ןעלטעצ ןרָאװעג טלעטש
 וצ ףיוא ןוא ןכיק-רעטעברַא ןטלַאהוצסיוא ףיוא ,רעייטש ַא ןרָאװעג טגיילעג
 ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןוא רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער ןקורד

 יד יו רעמ ךס ַא ,עזרעב רעד ןופ ןלעפַאב יד טגלָאפעג טָאה ןעמ
 ,רעייטשרָאפ יד ןעוועג ןענעז גנערטש םערָאװ ,יײצילַאּפ רעד ןופ ןלעּפַאב
 יז ייב טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ טשינ .ןעמוקעג ןלעפַאב יד טימ ןענעז סָאװ
 -סױרַא טנַאקעג טָאה ןעמ טשינ ;ײצילָאּפ רעד ייב יװ ,רַאבַאכ טימ ןפיוקסיוא
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 יד טימ טנכערעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .רשוי:יצילמ ןוא ןטַאקָאװדַא ןלעטש
 .טגלָאפעג טשינ עורעב רעד ןופ ןלעפַאב יד ןבָאה סָאװ

 רעגנערטש ןוא רעקיטכעמלַא רעד ,עזרעב רעד ןופ גינעק רעד ןוא
 ,רעטעװַאהרַאפ ַא ,רעטכָאקרַאפ ַא ,"טלעוו ַא רקפה טשינ היבוט? ןעוועג זיא
 -עמוא רע ןיא ,זדלַאה ןקיכָאנק ןייז ףיוא לרענלעק םענעריּפַאּפ םעד טימ
 טשינ ךַאז ןייק ןוא ,טריפעג ץלַא טימ ,טסואוועג ץלַא ןוא ,לופ ןעוועג םוט

 ןעוועג זיא ,טנַאה רעד ייב קידנעטש ,ףליה וצ םיא .,גיוא ןופ טזָאלעגּפָארַא

 ,עגעטָארעג ַא ןוא ענייש ַא ןיוש ענעסקאוורעד ַא .עקשַאב רעטכָאט ןייז
 טלעוו רעד ףיוא ןעגנערב רעדניק ,ךודיש ַא ןָאט טנָאקעג גנַאל ןיֹוש יז טָאה
 ןופ ןייז עטסָאבעלַאב ַא ןריפ טַאטשקרעװ םענעגייא ןַא וליפַא רשפא ןוא
 -ָאפ ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא יז רעבָא ,ןלעזעג ןוא ןלוטש-בצוו עכעלטע

 ןטלָאשעג יז טָאה רעטומ יד .ןעוועג דניק ַא זיא יז ןעוו ,טלָאמעד יוװ ,רעט
 ןיא יז טעװ ןטַאט םענעגושמ םעד בילוצ זַא ,טגָאזעג ריא תואיבנ ,טלדיזעג
 םוצ טּפעלקעג ןוא טרעהעג טשינ רעטומ יד טָאה יז רעבָא ,ןקידנע ןטייק
 ,ריא וצ רעטָאפ רעד יװ ,רעטָאפ

 לשיוק ןטימ בוטש ןיא ןענסינ וצ זיא יז ןעוו ,טלָאמעד יו טקנוּפ ןוא
 ױזַא ,ןירַא דליב ַא ןיא יו ,םיא ףיוא טקוקעג ןוא ןעמוקעג רוטַארעטיל ךָאנ
 "פיוא טימ טקוקעג ,ערעטלע טלּפָאט ַא ןוא עסיורג ַא ,טציא ךיוא יז טָאה
 ןטייוו ןופ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןַאמ ןקיטיוה-ןיורב םעד ןיא ןגיוא ענעסירעג
 ןבעל רעייז ןופ געו םעד ןשטנעמ יד ןזייו וצ טכַארבעגּפָארַא ריביס
 זיולב ןוא ,טכַארבעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק ,טשינרָאג יז טָאה טדערעג רָאנ
 ,טמעשעג ןוא ךיז טלטיורעג

 -יקנערפ-טלַא רעמערָא ןַא ןופ ץרא-ךרד רעד ןגעלעג זיא קילב ריא ןיא
 עביל רענעטלַאהַאב טימ טקוק סָאװ ,רעטכָאט רעשיכָאלעמלַאב-שידיי רעש
 ,יוליש ןוא ןטנרעלעג-ליואוו םעד ,רוחב-הבישי ןשינדמל םוצ גנורערַאפ ןוא

 ,ןכיירגרעד טשינ לָאמנייק ןָאק יז ןכלעוו וצ
 .קַאב רעניורב ןייז ףיוא קילב ןסייה ריא טליפעג טָאה ןסינ
 טייקרעכיז טימ ןסַאג רעשזדָאל יד רעביא טנַאּפשעגמורַא טָאה היבוט

 .טולַאב ןופ עטַאט רעד יװ ,טליפעג ךיז טָאה רע .גרָאז טימ ןוא
 -רעב וצ עזרעב ןופ םיא קידנריפ ,ןענסינ ןזיוועג רע טָאה --- ,טסעז --

 ,ץלַא .רעזדנוא ץלַא זיא סָאד -- ,עז

 ןציײרד לטיּפַאק

 וצ ןפורעגסיורַא טָאה רעלימ ןָאפ רָאטַאנרעבוג רעװָאקָארטעיּפ רעד

 ,טייל-להק יד טימ בר רעשזדָאל םעד עירָאלעצנַאק ןיא ךיז
 רעד .סרעדניליצ ןוא רעדיילק עצראווש ןָאטעגנָא ןבָאה טייל-להק יד

 טָאה רע סָאװ ,לַאדעמ םעד טימ עציּפושז ענעדייז ןייז טריצַאב טָאה בר
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 רעד רעבָא .ווָאקָארטעיּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא ןוא ,ףיוה ןכעלרעזייק ןופ ןגירקעג
 רעדיילק עצרַאװש יד טימ טשינ ןעמונעגרעביא טשינ ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג
 ערעווש רעייז טָאה רע .בר ןופ לַאדעמ םעד טימ טשינ ןוא טייל-להק יד ןופ
 ןדיי ענעפורעגסיורַא יד וצ טדערעג דייר

 -- .ןגירשעג רע טָאה -- ! שזדָאל ףיוא רימ ןעוועטנוב ןדיי ערעייא --
 לעװ טשינ ַא .טייל ערעייא ןעמיוצנייא טלָאז ריא ,ךייא ןופ גנַאלרַאפ ךיא
 ךיז טעװ קלָאפ עטגערעגפיוא סָאד ןעוו ,ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז טשינ ךיא
 !ןענעכערּפָא ייז טימ ןיײלַא

 .ּפעק יד ןגױבעגּפָארַא קירעדינ ןבָאה טייל-להק יד
 ןוא ןקַאילָאּפ יד יװ ,ץנעלעסקע ,זדנוא ןשיווצ ענעדישרַאפ ןבָאה רימ ---

 ןגעק ןָאט רימ ןענָאק סָאװ -- .טרעפטנערַאפ ךיז ייז ןבָאה --- ,ןשטייד יד
 ? סעקישטשווָאטנוב יד

 רעד טָאה -- ! ךייא ןרָאװ ךיא .עניימ טשינ ,ךַאז רעייא זיא סָאד --
 ,שיט ןיא טסיופ רעד טימ ןָאטעג ץעז ַא ןוא טגָאזעג רָאטַאנרעבוג

 ,טָאה ,תוכלמ םייב בושח רעד ןוא רעדער-שיסור רעד ,בר רעשזדָאל רעד
 ,לַאפנייא ןַא טימ ןוא טכַארטעגרעביא טרעפטנעעג ,לָאמעלַא יו

 -עגרעטנוא ענייז ייב ןגערפוצכָאנ ןקיליװַאב ץנעלעסקע רעייא לָאז --
 -ייא ןפָארטעג סעקישטשווָאטנוב יד ייב לָאמ ןייא שטָאכ ןעמ טָאה יצ ,עטנדרָא
 ? תיציצ ןגָארט לָאז סָאװ ,םענ

 ןענַאטשרַאפ טשינ םיא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד
 ,גנערטש טגערפעג םיא רע טָאה -- ?בר ,ןגָאז וצ ריא טניימ סָאװ ---
 ייב טרָאװ ,שיסור ןשילַאקיטַאמַארג רעייז א ןיא םיא טָאה בר רעד

 סע רע זַא ןוא ןדיי ייב תיציצ סנױזַא זיא סָאװ ,טרעלקעגפיוא ,טרָאװ
 םוצ יירטעג זיא רעד ,הרות רעד ןיא ךיז טלַאה ןוא תיציצ יד טָא טגָארט
 ,געוו ןייז ךיז טייג ןוא תוכלמ

 יד ןבָאה ךָאנרעד ךיילג .טנכייצרַאפ סע ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג רעד
 ןגָארט ייז יצ ,עטריטסערַא יד ייב טרילָארטנָאק ןסַאג יד ןיא ןטנַאיצילָאּפ
 יד ,טיײרפַאב ןעמ טָאה ,ןטק-תילט ַא ןפָארטעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב .תיציצ
 -גגיוא ךיז ןבָאה דייר סבר םעד .,טסערַא ןיא ןטלַאהעג ןעמ טָאה עקירעביא
 וליפַא ,טרעדנואווַאב םיא ןבָאה ןדיי .ןגָארטעצ טָאטש רעד רעביא ךעלקילב

 ףיוא טָאה רָאטַאנרעבוג רעד סָאװ טייל-להק יד .רענגעק ענייז ,םידיסח יד
 ןַא ףיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ,טסיפ רעד טימ טּפַאלקעג ױזַא ייז
 ןבָאה לכ-םדוק .סעקישטשווָאטנוב יד ןגעק ןָאט סעּפע ןעמונעג ןוא הפיסַא
 ןשיווצ ןדער ןלָאז סָאװ ,םידיגמ טקישעג םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עלַא ןיא ייז

 ידכ ,ןביולג ןוא טייקשידיי ןגעוו ןדער ,םלוע םעד רַאפ בירעמ ןוא החנמ
 טקישעג ייז ןבָאה תבש .ןדיי יד ייב הענכה ןוא טייקליטש ןצנַאלפוצנייא
 טימ ןלָאז ייז ידכ ,ךעלכעלוש ןוא ךעלשרדמה:תיב עמערָא יד ןיא םידמלמ
 יד ןופ ןלעזעג ןוא סעכָאלעמלַאב עגנוי יד ןעיצּפָא םילשמ ןוא הרות רעייז
 ,סעדער ערעייז ןוא סעקישטשווָאטנוב
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 וצ ןשטנעמ טקישעג ןעמ טָאה ,ןפלָאהעג טשינ ךס ןייק טָאה סָאד זַא
 ,סעקינתודחא יד ןגעק ייז טצעהעגפיוא ןוא ןעגנוי-עליואוו יד

 ,.עגנוי-עליואוו רעשזדָאל יד ,ץרַאה זייב ַא טַאהעג גנַאל ןיוש ןבָאה ייז

 ,טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה סעקינתודחא יד רעדייא ,רעירפ .טייל-תודחא יד ףיוא
 -עשטעג ןבָאה ייז .הכולמ יד טריפעג טולַאב ןופ ןעגנוי-עליואוו יד ןבָאה

 וצ ידכ ,טלעג ייז ייב ןעמונעג ןוא ךעלדיימטסניד עשידיי יד וצ ךיז טעּפ
 ייב טלעג עיזנעטערּפ ןעמונעג ןבָאה ייז ,דלַאװ ןיא ןריצַאּפש תבש ייז ןזָאל

 סָאװ ,ןלעזעג ןדעי וצ .ךעלדיימ טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז סָאװ ,ןלעזעג
 -יואוו ַא ןעמוקעגרעטנוא זיא ,לדיימ ַא טימ לָאמ עטשרע סָאד טריצַאּפש טָאה

 ןעמ זומ רעבירעד ןוא הלכ ןייז זיא לדיימ סָאד זַא ,הנעט ַא טימ גנוי-רעל
 םיא ןעמ טָאה ,לבור ןייק ןבעגעג טשינ טָאה סע רעוו .רַאפרעד ןלָאצּפָא םיא
 ךָאנ ןוא זדלַאה ןופ לכיט ענעדייז סָאד ,ּפָאק ןופ לטיה סָאד טּפַאכענּפָארַא
 -ַאב יד ןיא ןויװַאב ךיז ןבָאה ןלעזעג יד ןעוו ,חסּפ ףיוא .ךיוא ןגָאלשעגנָא
 -עליואו יד ןבעג טזומעג ייז ןבָאה ,ריצַאּפש םעד ףיוא רעדיילק עטיינ
 סעסובָאל יד ןבָאה ,טשינ ַא ,"שדחתת; םעד ?ןסיגַאב; ,טלעג-ריב ןעגנוי
 ,עצײלּפ יד רעסעמ ַא טימ ןטינשעצ רָאג רעדָא טניט טימ ןסָאגעגּפָא יז

 -גגעק ךיז ןלעזעג יד ןבָאה ,ןזיווַאב ךיז ןבָאה סעקינתודחא יד טניז

 .ןעגנוי-שליואוו עכעלטע ןגָאלשעגנָא וליּפַא ןוא ךיז ןעמונעגפיונוצ ,טלעטשעג

 ,ןייז לחומ ןלעזעג יד טנָאקעג טשינ סָאד ןבָאה יז

 ןףגעוו יד ןיא ןכירק ייז ןעמונעג סעקינתודחא יד ןבָאה םעד רעסיוא

 ןעגנוי-עליואוו יד טימ ןייג וצ טשינ ךעלדיימטסניד יד טרעלקעגפיוא ןבָאה
 -ּפָא ןבָאה ייז .ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא רעסעב ןעמוק רָאנ ,ןריפרַאפ ייז ןליוו סָאװ

 ןבָאה תובקנ יד .רעזייה ענעסַאלעגסיוא יד ןיא ןייג ןופ רעטעברַא יד טדערעג

 -ןשַאט ןייק "םינתח/ יד ןלָאצ טנָאקעג טשינ ןוא טכַאמעג טשינ ןטפעשעג ןייק

 -זייה יד ןופ ןפיױלטנַא וצ טדערעגוצ וליפַא ייז ןבָאה ךעלדיימ עכעלטע .טלעג

 ןירַא געוו ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענעז סעזרעב יד .סנירעטעברַא ןרעוו ןוא ךעל

 .ןעגנוי-עליואוו יד וצ ןעמוק רעצרעה ערעטיב עלַא טימ ןעמ טגעלפ רעירפ

 ןרעקוצמוא ןַאמ םענעּפָאלטנַא ןַא ןעגנואווצעג ייז ןבָאה ןדליג עכעלטע רַאפ

 "גוא ייז ןבָאה קיּפוּפ םענעזנעג ַא ןוא סּפַאנש ַא רַאפ ,בייוו ןזָאלרַאפ ןייז וצ ךיז

 ,תרשמ ןייז טקינייּפ סָאװ ,סָאבעלַאב ןטכעלש ַא ייב ןטייז יד ןגָאלשעגרעט

 ןַא ןגָאלשעגרעטנוא ,ןַאמ םעד ּפָא טרַאנ סָאװ ,לבייוו קידניז ַא טשטַאּפעגסיױא

 ןענעז טציא .ןתח םעד רערעדנַא ןַא ייב וצ טמענ סָאװ ,לדיימ ַא ייב גיוא

 ןעגנוי-עליואוו יד וצ רעמ ןעגנַאגעג טשינ ענעטילעג ןוא עטהלועַאב עלַא

 רַאפ טַאהעג טשינ ,קידייל ןעגנַאגעגמורַא זיא הרבח .סעזרעב יד וצ רָאנ

 יד ,ןעגנוי יד ןופ ךס ַא .לזדנעג ַא ןסייברַאפ וצ ,סּפַאנש ַא ןעמענ וצ סָאװ

 טייקטגַאװעג ןוא חוכ רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,עטסטקישעג ןוא עטסקרַאטש

 יז ןופ ןריטיגַארַאפ טזָאלעג רָאג ךיז ןבָאה ,הרבח רעד דובכ טכַארבעג

 עקידרעירפ יד טימ ךיז רעמ טלָאװעג טשינ ,ייז וצ רעבירַא ןוא סעקינתודחא
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 -עליואוו רעשזדָאל יד טכַארבעגפיוא רעייז טָאה ץלַא סָאד .ןענעגעגַאב םירבח

 .ןגעלשעג ןעגנַאגעגנָא ןענעז רדסכ .טייל-תודחא יד ףיוא ןעגנוי

 טייל-תודחא יד ןופ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םידיגנ ןוא םירחוס רעשזדָאל יד
 ןלָאצ ךָאנ טזוומעג טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןייטשוצסיוא ךס ַא

 ןרעג רעייז ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא ערעייז רַאפ טלעג רעייטשרָאפ-תודחא יד
 ףיוא ייז ןציירנָא ,ןעגנוי-עליואוו יד טלעג לסיבַא ןלָאצּפָא רעסעב טלָאװעג

 ןבָאה ןעגנוי-עליואוו יד .ןענרעלנָא ןוא ןכערבעצ וצ ייז ידכ ,טייל-תודחַא יד
 ןענעז ייז וצ .המחלמ ַא וצ ךיז טיירגעג ןוא טנּפָאװַאב ,טדערעגפיונוצ ךיז
 -תודחַא יד ןופ ןבָאה ייז ךיוא ,סעלָאגעלַאב יד ןופ ךס ַא ןענַאטשעגוצ ךיוא
 -עג יד ,סרעסיימש יד טצעהעגפיוא ןבָאה ייז .טַאהעג טשינ החונמ ןייק טייל
 רעד רַאפ ןעניול ערעסעב ןרעדָאפ ייז ןסייהעג ןוא ,ןעגנוי-דרעפ ענעגנוד

 ,םינבר ןופ טכַאלעגּפָא ,טָאג ןיא טנקיילעג ייז ןבָאה םעד רעסיוא .טעברַא
 סָאד ןבָאה סעלָאגעלַאב יד ,ןכַאז עשידיי ערעדנַא ןוא סהרות-רומלת ,םיקידצ
 ,ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ

 טימ השעמ יד ןעוועג זיא ,רָאג זיב טגערעגפיוא טָאה'ס סָאװ רעבָא
 -עג טכוזדניוש ןופ ןלעזעג רעגנוי ַא זיא טולַאב ןפיוא .עירטקעלע רעד

 ןָאט וצ ידכ ,ןעמוקעג ךיילג ןענעז טייל-אשידק-הרבח רעטולַאב יד ,ןברָאטש
 ןטיירג ַא ןטק-תילט ַא טגנערבעגטימ ןוליפַא ןבָאה ייז .טכער ןייז תמ םעד
 לָאז ,ןבעל םייב תיציצ ןייק ןגָארטעג טשינ רע טָאה רעמָאט לייוו ,תמ ןרַאפ

 סעקינתודחא יד רעבָא .טלעו רענעי ףיוא ןטק-תילט ןיא ןעמוק שטָאכ רע
 טזָאלעג טשינ ,ןייז רהטמ םיא טזָאלעג טשינ ,תמ םעד טּפַאכעגסױרַא ןבָאה

 רעטיור ַא ןיא םיא טליהעגנייא ,ןטק-תילט ןייק ןוא םיכירכת ןייק ןָאטנָא םיא

 ,םלוע-תיב ןפיוא טריפעגקעװַא רעדיל-סטעברַא ןוא רענעפ טימ םיא ןוא ןָאפ
 זַא ,טגָאזעג ,דיילק טיור ַא ןיא עקשטַאװטיל ַא ,עצינתודחא ןַא טָאה ייברעד
 יד רָאנ ,המשנ יד סױרַא םיא ןופ טשינ טייג ,טברַאטש שטנעמ ַא ןעוו
 ,סיוא םיא טייג עירטקעלע

 ,טרעהרעד רעטרעוו יד ןבָאה טייל-אשידק-הרבח יד ןוא ןדיי-תורבק יד
 ,קרעמ עלַא רעביא ,טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטעגרעדנַאנופ ייז ךיילג
 -ַאקָארטעיּפ רעד ןופ ךעלסעג ןוא ןסַאג עלַא רעביא ,סהוקמ ,םישרדמ-יתב
 ,טשיורעג טָאה טָאטש יד .טולַאב ןזיב סָאג רעוו

 ַא ןיא ןביולג םייוג וליפֲא -- ,טצפיזעג ןדיי ןבָאה -- ,טלעוו קע --

 עי ,המשנ

 טיהעגּפָא ,תופגמ ,טָאטש רעד ףיוא קילגמוא ןַא ןעגנערב ןלעוו ייז ---

 ,ןקילגמוא ןוא ,ןרעוו ןעמ לָאז

 .תונמחר ןָא רָאג ,ייז ןעמ ףרַאד ןסיירסיוא --
 .ןרעו טליופרַאפ ןטייק ןיא ןלָאז ייז ,ײצילַאּפ וצ ןבעגרעביא--
 יד ןיא טדערעג עירטקעלע רעד ןגעוװ ןבָאה ,םידמלמ ,םידיגמ עלַא

 ןטיול זַא ,טגָאזעג ןוא לוש ןיא טנשרדעג טָאה בר רעד ןיילַא ,םישרדמ-יתב

* 
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 ןעקנירט ייז זַא ,עכלעזַא לייו ,ןעגנערבמוא סעקינתודחא יד ןעמ געמ ןיד
 ךָאנ רָאנ ןעװעטַאר טשינ רָאנ טשינ יז ןעמ ףרַאד ,ןבירשעג טייטש ,ךיז
 ,רעסַאװ ןיא ןּפוטשּפָארַא

 ךעלכעלוש ערעייז ןיא סעלָאגעלַאב יד טכָאקעג ךיז ןבָאה עלַא ןופ רעמ
 -תודחַא ןַא טּפַאכעג ןבָאה ייז רָאנ יו ,לסעג-רעפייפ ןופ ןעגנוי-עליואוו יד ןוא
 טייל תודחא יד ,ןטייז יד טקַאהעגרעטנוא םיא ייז ןבָאה ,לקניוו ַא ןיא קינ
 עג טָאה ײצילַאּפ יד .,טייל-טלעוורעטנוא יד ןגָאלשעג ןוא טלָאצעגּפָא ןבָאה

 ןיא ןוא .טכָאקעגפיוא ןרָאװעג ןענעז ןטולב יד .ןעגנוי-עליואוו יד ןפלָאה
 ,ןכָארבעגסיױא המחלמ יד זיא טכַאנ ַא רענייא

 ןופ סָאבעלַאב רעד ,ץנוּפ הירכז רעטעפ רעד טָאה לסעג-ןטעװערּפ ןפיוא
 רע .רעטסוש ןטעווירגעג ַא טימ המותי ַא טכַאמעג הנותח ,ךעלזייה עכעלטע
 רַאפרעד רע טָאה ,הירכז רעטעפ רעד ,טַאהעג טשינ רעדניק ןייק טָאה ןיילַא
 טענייא טימ טשינ טכַאמעג הנותח יז ןוא ךיז ייב טעוװעדָאהעגפיוא המותי ַא
 ץשידיי עכעלטנרָא ןַא ןביילב לָאז יז ,רעטסוש ַא טימ רָאנ ,טייל ענייז ןופ

 "עג ןבָאה סעילעּפַאק עכעלטע .עסיורג ַא ןעוועג זיא הנותח יד .רעטכָאט
 ןופ ,דצ סנתח ןוא סהלכ ןופ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז טסעג ךס ַא ,טליּפש

 ןופ .טייל סעצנוּפ הירכז ,םיבנג ןוא ןסנָאפלַא יד ןעמוקעג ןענעז דצ סהלכ רעד
 ןוא רעברַאג עכעלטע ךיוא ,רעטסוש עטעווירגעג ןעמוקעג ןענעז דצ סנתח
 סנייא סעקינתודחא ,עטעברַאעגסיױוא ןֹוא עטנוזעג םירוחב ץלַא ,רעכַאמ-לטָאז

 ,סנייא ןוא

 טימ טָאה לכעלוש ןשירעגנוי-ליואוו ןופ לבר סָאד ןעוו ,הּפוח רעד ייב ןיוש

 '-תודחא יד ןבָאה ,תוכרב יד ןעגנוזעגסיוא םורפ לכלוק שירעבייוו טַאװעפנָאפ ַא
 ןוא ןטלַאהניײא ךיז טנָאקעג טשינ ,םיסרוקיּפַא ןוא עטרעלקעגפיוא יד ,טייל

 נָא קרַאק רעשיסקָא רעקיד רעד ךיז טָאה ץנוּפ הירכז ייב .,טכַאלעגסױרַא
 ,טולב טימ ןסָאגעג

 -גוא ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- ,בר ַא ןופ ןכַאל וצ ףיוא רעה ,תודחא ---

 !ןוָאל טשינ לעוװו ךיא -- ,הפוח רעד רעט

 "עג דצ ןייז ןופ םינתוחמ יד ןבָאה -- ,ליומ'ס ןטלַאה ,עירטקעלע --
 ,טנרָאװ

 -סיוא עגנוי ,רעכַאמ-לטָאז יד ןוא סרעברַאג יד רעמ ךָאנ ,סרעטסוש יד
 ,ןטסורב יד טלעטשעגסיױרַא ןבָאה ,תוחוכ טימ ןוא עטעברַאעג

 ןבָאה -- ,ליומ סָאד ןכַאמרַאפ זדנוא טעוו'ס ןעוו ,ןעז ןליוו רימ ---
 ,טגָאזעג ייז

 ןטימ ןיא טָאה לבר סָאד .טיירגעג ךיז ןבָאה ןטייז עדייב ןופ ןטסיופ
 וצ טזָאלרעד טשינ ןוא עדייב ןשיװצ ךיז טלעטשעגקעװַא תוכרב יד ןעגניז
 ,געלשעג ןייק

 / = עקינייז ייב ךיז ןטעבעג רע טָאה -- ,הנותח ,השובו הּפרח ,ָא ,ונ --
 ,םולש
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 ,טליטשעגנייא ךיז ןבָאה ןעגנוי יד
 ןופ טסעג יד .הקולחמ ַא וצ ןעמוקעג רעדיװ זיא קנַאשעג"השרד םייב

 ,סלבור-רעיירד ןבעגעג ,טלעטשעג טיירב רעייז ךיז ןבָאה דצ סהלכ רעד
 ןשירעגנוי-ליואוו ןופ שמש רעמָאל רעד ,ךעלרענעצ וליפַא ןוא ךעלרעפניפ
 רַאפ טכַאמעג םיא ןעמ טָאה רעטלע רעד ףיוא סָאװ ,בנג רענעזעוועג ַא ,לעכלוש
 יד .שיט ןפיוא ךעלריּפַאּפ יד ןפרָאװעג ךעלרעייפ רעייז טָאה ,שדוק-ילכ ַא
 ןצנַאג ַא ןטלעז ,סלבור עבלַאה ןעקנָאשעג ןבָאה דצ סנתח ןופ סעקינתודחא
 ,טכַאמעג קזוח רעטעברַא יד ןופ ןבָאה ןעגנוי-עליואוו יד ,לבור

 -עברַא יד וצ ןפורעג ייז ןבָאה --- ,סיוא ןיוש ךיז ץַארק ,תודחא --
 ,ךעלעטייב ערעגָאמ יד ןופ סלבור עבלַאה יד ןעמונעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,רעט

 ,.טלעג שלַאפ ןייק ןיירַא טשינ רָאנ קַאּפ ,ערטקעל --
 | ,ןגיוושעג טשינ ןבָאה רעטעברַא יד
 --- ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,טלעג רעזדנוא גנירג ןָא טשינ טמוק זדנוא --

 .ערעדנַא יו טשינ ,ןשָארג ןדעי רַאפ רעטיב ןוא רעווש ןטעברַא רימ
 .טולב סָאד זדנוא ןעמ טּפַאצ טעברַא רעכעלרע רַאפ ---

 ,ךָאטש םעד טליפרעד ןבָאה ןעגנוי-עליואוו יד

 .סעכ טימ טגערפעג ייז ןבָאה -- ?ןרילעכעטש ץע טליוו ןעמעוו ---

 -רַא יד ןבָאה --- ,ןײרַא לטניּפ ןיא ןפָארטעג ךיז טליפ סָאװ ,םעד --
 ,טרעפטנעעג רעטעב

 ןוא דצ סנתח וצ דצ סהלכ ןופ ןגיולפעג ריב זָאלג ַא זיא עגר ןייא ןיא
 ןופ ןעמַאזוצ ןסָאלפעג טָאה טולב טימ ריב .םינּפ ןיא רעברַאג ַא ןפָארטעג
 רע סָאװ ,לצרעה ןסייוו םענעריּפַאּפ-ינ םעד ףיוא ךיילג םינּפ סרוחב םעד
 ,הנותח רעד וצ טפיוקעג ךיז טָאה

 ןייא ןיא .דצ סהלכ וצ רעזעלג עכעלטע טזָאלעג ןבָאה םירבח ענייז
 רעלעט ,רעזעלג יד טימ ןעמַאװצ ,שיט ןופ רעכעטשיט יד ןענעז טונימ
 ךיז ןופ ןבָאה רענעמ יד .דרע רעד ףיוא ןגעלעג ,טלעג-קנַאשעג-השרד ןוא
 רָאנ סָאװ ,סרעסעמ ,רעטכייל ,ןלוטש טּפַאכעג ,ךעלקער יד ןפרָאװעגּפָארַא
 ןבָאה רעבייוו יד .ּפעק רעביא טקַאהעג ןוא ,ןעמוקעג זיא טנַאה ןרעטנוא
 יד .הלוע ןַא טימ סױרַא ןענעז רעטעברַא יד .תולוק טכַאמעג ,טעשטיווקעג
 ,ייז ןגָאלשעצ ןוא רעמ ןעוועג ןענעז ןעגנוי-עליואוו

 יד ןיא טעברַא יד ןפרָאװעג רעטסוש עטעווירגעג עלַא ןבָאה סנגרָאמוצ
 ערעדנַא עלַא ןוא רעברַאג ,רעמיר ,רעכַאמ-לטָאז יד ךיוא ,ןטַאטשקרעװ
 -יימש עטריזינַאגרָא יד ןענַאטשעגוצ ןענעז ייז וצ .ךַאפ-רעדעל ןופ רעטעברַא
 יד ןיא סרעסעמ טימ ,טנעה יד ןיא סנקעטש טימ .רעקעה-שיילפ ,סרעס
 יד ןטָארסױא ןעמונעג ןוא לסעג"ןטעוװערּפ ןיא קעװַא ייז ןענעז סענעשעק
 יד ןטינשעצ ,טנַאװעגטעב ןוא ןטעב יד ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה ייז .ךעלזייה
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 טקילפעצ ןוא סָאנינַאיּפ עטלַא יד ןכָארבעצ ,ןעיורפ"ןסַאג יד ןופ רעדיילק

 .טנעו יד ףיוא רעדליב עשיפַארגָאטיל ענעסַאלעגסיױא יד

 עגנירג ןוא ךעלזייה סיוא -- .ןגירשעג ייז ןבָאה --- !סטייג ןטעברַא ---

 ,ןטסנידרַאפ

 ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז ןסירעג ,ןטלַאװעג ,תולוק טכַאמעג ןבָאה תובקנ יד

 .טרעמָאיעג ןוא

 "עג טָאה ענעדיי סעצוּפ הירכז .טלַאװעג ַא ןרָאװעג זיא לסעג ןיא

 ,ּפָאק ריא ןופ לטייש-הנותח עצרַאװש עטריברַאקעגנָא סָאד ןסיר

 טכַאמ'ס -- ,טעװעדלַאװגעג יז טָאה --  ,תובקנ יד עװעטַאר ,הירכז --

 +! הרוחס רעד ןופ לת ַא זדנוא

 "עג ןענעז רעטעברַא יד .ןעװעטַאר וצ טַאהעג ארומ טָאה הירכז רעבָא

 "עג ןענעז ןעגנוי-עליואוו יד זיב .ענייז ךָאנ ןפָאלעג זיא רע .ךס ַא ןעוו

 ורעדעפ יד .טכַאמעג בורח לסעג ןופ ךעלזייה עלַא רעטעברַא יד ןבָאה ,ןעמוק

 רעטנוא טקַאנקעג טָאה זָאלג .טפול רעד ןיא יינש ַא יו ןגיולפעגמורַא ןענעז

 ןענעז סלָאגעלַאב יד .סרעסעמ טימ ןעמוקעג ןענעז ןעגנוי-עליואוו יד ,סיּפ יד

 "עג טנַאװ ענרעזייא ןַא יו ןענעז רעטעברַא יד רעבָא .ייז ןבעל ןעגנַאגעג

 "עג ןוא קנילפ ןטינשעג סרעסעמ עשירעטסוש יד טימ ןבָאה ייז ,ןענַאטש

 קעװַא ןענעז ןעגנוי-עליואוו יד .ןדיינש ייז ןעוו ,רעדעל ןיא יװ ,טקיש

 .עטמעשרַאפ ןוא ענעגָאלשעצ

 סָאטש רעצנַאג רעד רעביא ךיז טָאה סעקינתודחא יד ןופ גיז רעד

 יד ףיוא .עזרעב ַא ןייגוצכרוד טרעטיצעג ןבָאה ןעגנוי-עליואוו ,ןגָארטעצ

 טָאה ײצילָאּפ יד וליפַא .קערש ַא ןלַאפעג זיא םיטַאבעלַאב ןוא סרעטסיימ

 .לסעג-רעפייפ ןופ רעגיזַאב יד ,סעקינתודחא יד רַאפ ןגירקעג ארומ רעמ

 -תודחא יד ןעוו ,לוש ַא ןיא ךיז ןלעטשוצנגעק רעמ טגַאװעג טשינ טָאה רענייק

 ןעוו ,טדערעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רענייק .ןענעשרד ןעמוקעג ןענעז טייל

 ךָאנ טעברַא רעד ןופ ןלעזעג יד ןעמענקעװַא ןעמוקעג ןענעז רעייטשרָאפ יד

 ירָאפ יד ןעוו ,ןעגניד וצ ךיז טריבורּפ טשינ טָאה רענייק .רעגיײזַא ןביז

 -רעטעברַא רַאפ ךיז ןרעײטשַאב ףיוא עטסיל ַא טימ ןעמוקעג ןענעז רעייטש

 ןעו ,ןגָאטימ טסיזמוא ןגָארטעגוצ ןבָאה סרָאטַארָאטסער יד וליפַא ,ןכיק

 ןטנַאקירבַאפ .ןסעּפָא ףיוא טריפעגניירַא עזָאלסטעברַא םיא טָאה רעייטשרָאפ ַא

 ןענעז עקיטכיזרָאפ .ןטערַאק ערעייז טימ ןזייװַאב וצ ךיז טַאהעג ארומ ןבָאה

 "עייז ייב ןטפעשעג עלַא קידנזָאלרעביא ,דנַאלסיױא ןייק טָאטש ןופ קעװַא ייז

 .רעבירַא טעװ ןרָאצ רעד זיב ,רעטלאוורַאפ ער

 .תועידי ערעגרע ץלַא ןעמוקעגנָא ןענעז חרזמ ןטייוו ןפיוא ןטנָארפ יד ןופ

 ףיוא ןסור עקיביולג-טכער יד ןגָאלשעג ןבָאה ןטַאיזַא עשירענידנצעג יד

 דייר ענעטלַאהַאב ןיא ןבָאה רעלטעב עדנילב יד .םי ןפיוא ןוא השבי רעד

 לופ ןעוועג ןענעז ןקַאזָאק ,תולּפמ עשיסור יד ןגעוו ןפיוה יד רעביא ןעגנוזעג

 .טָאטש ןופ ןגָאר עלַא ףיוא
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 ןצרעפ לטיּפַאק

 יד ןפרָאװעג ןבָאה רעטעברַא יד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קירבַאפ סעצנוה
 ,קירבַאפ ןופ סױרַא טשינ זיא ,יזנכשַא סקַאמ ,רָאטקעריד-טּפױה רעד .טעברַא
 רעניד רעד רָאיכלעמ .,ןזייו וצ ךיז סַאג רעד ףיוא טַאהעג ארומ טָאה רע
 ןטיירב סטכערבלַא םענעברָאטשרַאפ םעד ןיא רעגעלעג ַא טעבעגסיוא םיא טָאה
 -ָאלעג ַא טימ טייז רעטייווצ רעד ןופ טיהעג םיא טכַאנ עצנַאג ַא ןוא טעב
 .טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער םענעד

 רעד סָאװ ,טעב ןטיירב ןיא ןפָאלשעג טכעלש רעייז זיא יזנכשַא סקַאמ
 ןטיירב ןייז רַאפ טנדרָאעגנייא םעװקַאב ױזַא טָאה ,טכערבלַא ,רָאטקעריד
 .ןעמיורפיוא םיא וצ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,סעקרעלוּפש יד רַאפ ןוא ףוג

 -טּפיוה רעד טימ טקַארטנָאק ןטױל .טנערבעג ןיזנכשַא טָאה טונימ יד
 עשירעטילימ עסַאמ ַא ןלעטשוצ טפרַאדעג רע סָאה עװטסטנַאדעטניא
 טפרַאדעג קירבַאפ יד טָאה טקַארטנָאק םעד ןטלַאה טשינ רַאפ .הרוחס
 טשינ קירבַאפ יד עגר ןייק רעירפ עקַאט טָאה רע ,ןפָארטש עסיורג ןלָאצ
 זיא ץלַא ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב ,טעברַאעג ןבָאה ןטכיש ייווצ .טלעטשעגּפָא
 יו טּפַאלקעג טָאה קירבַאפ יד .טנכערעגסיוא ,טלעטשעגנייא טוג ןעוועג
 טָאה גנולצולּפ רעבָא ,דלָאג טּפַאלקעגסױא יז טָאה עדנוקעס עדעי .רעגייז ַא
 ,טלעטשעגּפָא ךיז יז

 יד ןיא --- ןסעגרַאפ יזנכשַא סקַאמ רָאטקעריד רעד טָאה ךַאז ןייא ןיא
 לפיירש עדעי .טייקיניילק עדעי ,טנכערעגסיוא רע טָאה ץלַא .רעטעברַא
 .טכַארטעג טשינ רע טָאה ןשטנעמ יד ןגעװ .קירבַאפ רעסיורג רעד ןופ
 -עג טָאה רע .טכַארטעג טשינ ןשטנעמ ןגעוו רע טָאה טבעלעג טָאה רע טניז
 ,ףרַאד ןעמ ליפיוו ךָאנ רעמ ,גונעג ָאד לָאמ עלַא ןענעז טנעה זַא ,טסואוו
 ןעמ רָאנ לפיוו ןטעברַא ,ןטעברַא ןפרַאד טנעה זַא ,טסואוועג רע טָאה ךיוא
 ,גָאט ַא םענייא ןיא ,טלעטשעגנגעק טנעה יד ךיז ןבָאה לָאמַא טימ ,ליוו
 ןוא טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ ,טעניבַאק ןיא ךיז ייב ןסעזעג זיא רע ןעוו
 עיצַאגעלעד ַא זַא ,ןדלעמ ןעמוקעג רעניד רעד רָאיכלעמ םיא זיא ,ןטפעשעג
 ןדער םיא טימ ליוװ רעטעברַא-קירבַאפ יד ןופ

 יזנכשַא סקַאמ טָאה -- ? רעטעברַא-קירבַאפ יד ןופ עיצַאגעלעד ַא --
 -נַא ןַא ,טשינ טייצ ןייק טציא בָאה ךיא -- .גנוניוטש טימ טגערפעגרעביא
 ,לָאמ שרעד

 סרָאטקעריד:טּפױה רעה םעד ןבעגעגרעביא ןוא סױרַא זיא רָאיכלעמ
 קידנעטש יװ ,סױרַא ןלעװ ייז זַא ,רע טָאה טניימעג .רעטעברַא יד וצ דייר
 ,ןעגנַאגעגסױרַא טשינ ןענעז רעטעברַא יד רעבָא .לַאפ ַאזַא ןיא

 ןבָאה רימ ךיוא זַא -- ,טגָאזעג יז ןבָאה -- ,רָאטקעריד םעד גָאז --
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 טלעטש ,ןעמענפיוא טשינ ךיילג זדנוא טעװ רע ביוא ןוא ,טייצ ןייק טשינ

 ,קירבַאפ יד ּפָא ןעמ

 ץַארק ַא ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ,לָאמ עכעלטע ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ

 -צולּפ ןרָאװעג םיא זיא לעטָאפ רעכייוו רעד ,לדרעב ץיּפש ןייז ןיא ןָאטעג

 דימת טגיל סָאװ ,טַאװַארק םעד טכיילגעגסיוא רע טָאה דלַאב ,טרַאה גנול

 רעפיט ,ןצַאל יד ןופ ׁשַא סָאד טלקָאשעגּפָא טָאה רע .טייז ַא ןיא םיא ייב

 ןסױרג ַא ,רַאגיצ ןשירפ ַא טרעכיוררַאפ ןוא לעטָאפ ןיא ךיז טקוררַאפ

 ףיוא ענימ עטסקיטכיװ עמַאס יד ןעמונעגנָא טָאה רע .ןקידנקעמש ַא ןוא

 עכעלטע ןבירשעג ךיז ױזַא רע טָאה ךָאנרעד .םינּפ קידװעעזנָא-טשינ ןייז

 "עגסיוא ןענעז סָאװ ,ןיז ַא ןָא רעטרעװ .ריּפַאּפ לקיטש ַא ףיוא רעטרעוו

 "גטרַאװ יד ןזייוו וצ ,טונימ עכעלטע עקירעביא ןעיצרַאפ וצ ףיוא זיולב טנכער

 .טייצ טָאה רע ,השקשינ זַא ,עקיד

 רעבָא ,טנעה יד ןיא ןעלטיה יד טימ ןעמוקעגניײרַא ןענעז רעטעברַא יד

 לוויטש עטקיטָאלברַאפ יד טכער טשינ וליפַא ןבָאה לייט .ךיילג ןוא רעכיז

 ןייז ןופ ךיור לינק ַא טימ טנגעגַאב ייז טָאה יזנכשַא סקַאמ .טשיװעגּפָא

 | .ןקידעקעמש ַא ןוא ןטכידעג ַא ,רַאגיצ

 .סױרַא ךיור ןופ טגערפעג רע טָאה -- ? ןעשעג זיא סָאװ ---

 "בַאפ רעד ןופ רעטעברַא עלַא ןופ עיצַאגעלעד ַא ןיא ןעמוק רימ ---

 סױרַא ריּפַאּפ ַא ןופ ןענעייל ןעמונעג ןוא טגָאזעג רעטעברַא יד ןבָאה -- ,קיר

 .סױרַא ןלעטש ייז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עלַא

 יַאפ סָאד ןּפַאכוצסױרַא ,טנעה יד ןסיבעג קרַאטש ןבָאה ןיזנכשַא סקַאמ

 סָאה רע יו ,ןפרַאװקעװַא סע ןוא סע ןשטיינקעצ ,טנעה סנשטנעמ יד ןופ ריּפ

 ןיא ןוא יירעבעװ סרעווש ןיא ןיירַא רָאנ זיא רע ןעוו ,ןָאטעג טלָאמעד

 רעייז טימ םיא םוצ ןעמוקעג רעבעװ יד ןענעז סטכַאנוצ-תבש ַא םענייא

 -- ,טייצ יד ןסיוו ףרַאד שטנעמ ַא .ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה רע רעבָא .לריּפַאּפ

 יו ,ןײגנָא ןעמ ןָאק ייז טימ טשינ ,ןיינ .ןעוו ןוא ואוו --- ,טקנעדעג רע טָאה

 "עג רע טָאה -- ,םיחצור ,םייוג ןענעז סָאד ,לָאמַא רעבעוװ:-טנַאה יד טימ

 יטכערבלַא םענעברָאטשרַאפ םעד ןעװעג טכער זיא ייז ייב -- ,טקנעד

 עכלעזַא ייב .טנַאה רעד ןיא םעזעב ַא טימ עקשטַאט ַא ףיוא ןריפוצסיורַא

 עכלעזַא ייב ןבעל סָאד .ןּפַאכוצסױרַא רעסעמ ַא טשינ עלָאר ןייק וליפַא טליּפש

 ענעגייא סָאד וליפַא טשינ ,ןבעל דמערפ ַא טשינ .טשינ טרעוו ןייק רָאג טָאה

 ןטלָאװ ייז יו ,לטסעוו ןופ ןציּפש עדייב ןגיוצעג טנעה יד טימ טָאה רע ןוא

 ןכָאנ םענייא ןעגנוגנידַאב יד טרעהעגסיוא טָאה רע ןוא ,ץרוק וצ ןעוועג

 ,ןטייווצ

 ןעװעג ןיזנכשַא סקַאמ רַאפ סָאד ןענעז ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז

 קירבַאפ ןיא ןטעברַא טלָאװעג רעטעברַא יד ןבָאה ןטכיש ייווצ ןיא טשינ

 .טכיש ַא העש טכַא וצ ,ןטכיש יירד ןיא רָאנ ,תעל-תעמ ןופ ףיולרַאפ ןיא

 .טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא יזנכשַא סקַאמ
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 טָאה -- !גָאט ַא העש ןצכעז טעברַאעג טָאה ןעמ זַא ,זיא גנַאל יו --
 ? ליפוצ ךיוא העש ףלעווצ ןיוש ןענעז טציא -- .טגערפעג רע

 -עג רעטעברַא יד ןבָאה -- ,העש ףלעווצ וצ ןטעברַא ןענָאק רימ --
 טלָאצעג סרעדנוזַאב לָאז העש ריפ עקירעביא יד רַאפ רעבָא -- ,טרעפטנע
 .ןרעוו

 ,טרעפטנעעג יזנכשַא סקַאמ טָאה --- ! ןסָאלשעגסיוא --
 -- ,טעברַא-גָאט ןופ רערעייט טנעצָארּפ קיצפופ טימ ןהעש-טכַאנ רַאֿפ ---

 ,סױרַא ריּפַאּפ ןופ טנעיילעג ןטַאגעלעד יד ןבָאה
 ,טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא יזנכשַא סקַאמ טָאה -- ,ןיזמוא --
 ןבָאה --- ,טנעצָארּפ קיצנַאװצ ןוא ףניפ טימ ןרעכעה ןיול םעד ןוא ---

 ,סרעייז טנעיילעג רעטייוו ןשטנעמ יד

 ,טָאּפש טימ טגערפעג יזנכשַא טָאה -- ?ץלַא זיא סָאד --
 ,טרעפטנעעג ןסַאלעג רעטעברַא יד ןבָאה --- ,ץלַא לייוורעד --
 -עצ סע ןוא עלעדרעב ץיּפש םייב ןעמונעגנָא ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ

 ,טרעביוש
 -עכער ךעלסיבוצ ריא טנָאק ,רעטעברַא טנעז ריא שטָאכ זַא ,ןיימ ךיא ---

 ,רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ,ןענ
 "עג ןבָאה ייז ןוא ,טליצ רע סָאװ וצ ,טסואוועג טשינ ןבָאה ןשטנעמ יד

 ,ןגיווש

 ,ןרעפיצ ריּפַאּפ ַא ףיוא ןפרָאװעגנָא ךיג טָאה יזנכשַא סקַאמ
 -- .ןעגנורעדָאפ ערעייא ןופ טפלעה ַא זיולב ןבעגכָאנ לָאז ךיא ןעוו --

 -רעד קירבַאפ יד ףרַאד -- ,ןרעפיצ יד ףיוא רעגניפ ַא טימ ןזיוועג רע טָאה
 ,קירבַאפ יד טשינ ןָאק ןגיילרעד ןוא ,ןגייל

 --- ,טגָאזעג ןשטנעמ יד ןבָאה -- ,ןעגנונעכער ערעזדנוא ןבָאה רימ ---
 "יד רעה םעד רָאנ ,ךַאז רעזדנוא טשינ זיא קירבַאפ רעד ןופ תונובשח יד
 ,סרָאטקער

 רע שזַא ,רַאגיצ ןופ שַא םעד טלקָאשעגּפָא קיטסַאה טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ןטָאשעגּפָא ךיז םויטסָאק ןשילגנע ןצנַאג םעד טָאה

 ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,ךַאז סנעמעלַא רעזדנוא זיא סָאד ,ןיינ ---
 ןופ תונובשח יד ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז ןפרַאד עלַא רימ -- ,לכיימש
 יד ןזומ ןעמ טעװ ,טשינ ןעוו ,ָאד ןטעברַא רימ סָאװ ,עלַא ,קירבַאפ רעד
 .ןסילש קירבַאפ

 -עג ןטַאגעלעד יד ןבָאה -- ,ךַאז סרָאטקעריד רעה םעד זיא סָאד --
 ,טרעפטנע

 -- ,ןענעפע וצ קירוצ רעווש רעבָא ,ןסילש וצ קירבַאפ ַא זיא טכייל --
 רעטנזױט .ערעטיב ַא זיא טייצ יד -- .רעגניפ ַא טימ טנרעלעג רע טָאה
 וצ ןשטנואוועג ךיז ןטלָאװ ןקירבַאפ עטלעטשעגּפָא ערעדנַא ןופ רעטעברַא
 טעברַא טכוזעגסיוא ,טלעטשעגּפָא טשינ קירבַאפ יד בָאה ךיא .טעברַא ןבָאה
 ? קנַאד רעייא זיא סָאד .ךייא רַאפ
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 רַאפ רָאנ ,טגרָאזעג זדנוא רַאפ טשינ טָאה רָאטקעריד רעה רעד --
 טעו עיצקעריד יד ביוא -- .טרעפטנעעג רעטעברַא יד ןבָאה-- -- ,ךיז
 ףקיירטש רימ ןלעו ,ןעגנוגנידַאב ערעזדנוא ףיוא ןייגנייא טשינ

 עכַאװש עניילק יד ןופ קיטילָאּפ יד ןעמונעגנָא טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ,טרגּפעג ךיז ייז ןכַאמ ,אנוש ַא רַאפ רַאפעג ַא ןיא ןענעז ייז זַא סָאװ ,ךעלהיח

 --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,רעטלעטשעגנָא ןַא יו רעמ טשינ ָאד ןיב ךיא --

 ָאטשינ ןענעז ייז .ןענָארַאב ןרעה יד וצ רעהעג קירבַאפ יד .ריא יו טוג ױזַא

 רָאנ יו ,ןסילשטנַא ןגַארפ עסיורג עכלעזַא ןיא ןענָאק ייז רָאנ .דנַאל ןיא
 ןָאק ךיא .ןעגנורעדָאפ ערעייא ןלעטש טקעריד ייז ריא טעװ ,ןעמוק ןלעוו ייז
 .ןענָארַאב ןרעה יד ןָא ןסילשטנַא טשינגרָאג

 קירבַאפ יד ןלעטשּפָא רָאנ ,סָאװ ,סָאװ .טייצ ןעניוועג טלָאװעג טָאה רע
 טייצ ןייק םיא ןבָאה רעטעברַא יד רעבָא .טנָאקעג טשינ רע טָאה טציא
 .ןבעג טלָאװעג טשינ

 ןבָאה -- ,עיצקעריד יד רָאנ ,ןענָארַאב ןרעה יד טשינ ןענעק רימ --
 "נָא געט עכעלטע רָאטקעריד רעה םעד טייצ ןביג רדימ -- ,טרעפטנעעג ייז

 ןלעװ ןעמוק רעייז ףיוא ןטרַאװ .ןענָארַאב ןרעה יד שיפַארגעלעט ןגערפוצ
 ,טשינ רימ

 -ַאר וצ סנדישרַאפ טװאורּפעג יזנכשַא טָאה טייצ געט עכעלטע יד רַאפ
 סָאװ ,געוו ןטלַא ןטימ ןייג טװאורּפעג רע טָאה לכ םדוק .עגַאל יד ןעוועט

 רעװש םייב ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןפלָאהעגסױרַא לָאמַא טוג רעייז םיא טָאה

 ךָאנ טקישעג טשינ רעמ טָאה רע .ײצילַאּפ טימ ,ןעוועג יירעבעוו רעד ןיא
 -עגנייא רעטסײמצילָאּפרעבָא םעד ןײלַא טָאה רע .ןפלח עּפיל רעכַאמ רעד

 ,קפוד םעד םיא ייב טּפַאטעגנָא ןוא גָאטימ ַא ףיוא ןַארָאטסער ַא ןיא ןדַאל
 ,תורוחס עשירעטילימ טכַאמ יז ,טציא טַאווירּפ רעמ טשינ טעברַא קירבַאפ יד
 ,טימרעד ןוא טעברַא עשיטָאירטַאּפ טוט יז .טנָארפ ןפיוא רענלעז יד רַאפ
 יד .טנָארפ םעד ייז ןקידעש ,טעברַא יד ןלעטשּפָא ןליוו רעטעברַא יד סָאװ
 -גוב יד ,ןקישניײרַא רענלעז ,וצרעד ןזָאלרעד וצ טשינ ,ןָאט ץלַא ףרַאד טכַאמ
 ,רעירפ יװ ןטעברַא רעטייוו ןלעוו רעטעברַא יד ןוא ,ןענרעלנָא סעקישטשוװָאט
 ןייו ןקַאמשעג םעד ןופ סעצנָאװ ענייז טקעלעגּפָא טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד

 ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןוא
 .רעטעברַא יד וצ קירבַאפ רעד ןיא ןשימניײרַא ךיז טציא טשינ ןָאק רע

 .ןקָארשעגנָא ןענעז ןטנַאיצילָאּפ יד .ךיוא ױזַא יז ןופ תורצ גונעג טָאה ןעמ
 טשינ ךיז טעװ רָאטַאנרעבוג רעד ךיוא .ןרעדנַא ןַא ןעמ טסיש גָאט עלַא
 ןעמוקוצכרוד ןײלַא זיא עטסעב סָאד .ןטייצ עקידרעירפ יד טשינ ,ןשימ
 ,ייז טימ

 ןפור טזָאלעג טָאה רע .ןגעו ערעדנַא ףיוא ןעגנַאגעג זיא יזנכשַא סקַאמ
 ןבעגעג ןוא ,דוסב ןוא רעדנוזַאב ןדעי ,ןטַאגעלעד יד ןופ עכעלטע ךיז וצ
 ןוא ,ןײלַא ךיז רָאנ ,להק ןגרָאזרַאפ וצ ןרעהפיוא ןלָאז יז זַא ,ןייטשרַאפ וצ

 טשינ הלוע ןייק רָאג ,ןענױלַאב שיטייל רַאפרעד ייז טעװ עיצקעריד יד
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 טקידיילַאב ךיז ןבָאה לייט .ךיז וצ ןדער טזָאלעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא .ןָאט
 .לעפ יד ךיז טיהעג ,טַאהעג ארומ ןבָאה ערעדנַא

 -סטעברַא סַאג ןיא ןריברעוו ןשטנעמ ענייז ןסייהעג טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ןפערב ןוא רעטעברַא ענייז ןקערשוצּפָא ידכ ,סעקרעלוּפש ןוא רעבעוו עזָאל
 .ןבעל ןרַאפ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ ,ןעגנַאגעג טשינ זיא רענייק רעבָא ,ייז
 ןטלַאהעגטימ ןוא ןרענַאיצולָאװער יד ךרוד טרישטיגַארַאפ ןעוועג ןענעז ךס ַא
 .רעקיירטש יד טימ

 ןעגנַאגעג יזנכשַא זיא ,ןָאט וצ סָאװ ןבילבעג טשינרָאג רעמ זיא סע זַא
 םעד ןכוזרַאפ וצ רעטעברַא יד ןבעג ,קירבַאּפ יד ןלעטשּפָא -- ןטצעל ןפיוא
 עכעלטע ןפיולרעבירַא רָאנ ןלָאז .ייז ןרעטַאמסיוא ןוא רעגנוה ןופ םעט
 ,לפָאטרַאק ןוא טיורב עטצעל יד ןסעפיוא ייז ןלָאז ,טכַארטעג רע טָאה ,ןכָאװ
 גיוט סע ,תמא .ןטעב ךיז ןעמוק ןלעװ ייז ןוא ,טרָאּפשעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ

 ןעוו ,טייצ ַא ןיא דָארג ,טציא ןלעטשוצּפָא ךיז קירבַאפ רעד רַאפ טשינ
 עסיורג ןלעטשוצ זומ ןעמ ןוא טכַאנייב ןוא גָאטײב ןטעברַא ףרַאד ןעמ
 יז ןלָאז רעבָא ,קירבַאפ רעד רַאפ קילגמוא ןַא זיא סָאד .הרוחס סמוטנַאװק
 ,ןלָאצּפָא סנדָאש עלַא רַאפ ןלעוו ייז ןוא ,ןטעב ךיז ןעמוק ,ןרעוװ דימ רָאנ

 .ןלָאצ ייז ןלעו טנעצָארּפ טימ

 סקַאמ טָאה ,רעסעלש ןביז ףיוא קירבַאפ עקידייל יד ןסָאלשרַאפ
 ןייז ןופ גָאט םעד ףיוא טרַאװעג ןֹוא טרידַאקירַאברַאפ טרָאד ךיז יזנכשַא
 יד ןיא ןרעיוט-קירבַאפ יד רעסיוא ןזייוו וצ ךיז טַאהעג ארומ טָאה רע ,גיז
 טרעדנעלשעגמורַא ןבָאה רעטעברַא ענייז ןופ רעטנזיוט ןעוו ,געט עקיאורמוא
 סעיצַאמַאלקָארּפ יד ןופ עטצעהעגפיוא ,ןגעוו יד ףיוא ןוא ןסַאג יד ןיא ךיז

 רענייא טניואוועג טָאה רע .רענדער ערענָאיצולָאװער יד ןופ עטריטיגַא ןוא
 ,טכערבלַא רָאטקעריד ןקידרעירפ םעד ןופ גנוניואוו רעשרוחב רעד ןיא ןיילַא
 םייה רעד ןופ םיא טָאה'מ סָאװ ,םעד ןופ ןסעגעג ןוא טעב ןייז ןיא ןפָאלשעג

 ןיא טזָאלעגנײרַא טשינ םענייק טָאה ןעמ .ןירַא קירבַאפ ןיא טקישעגוצ
 ןטימ ןסעזעג רדסכ זיא רעניד רעד ,רָאיכלעמ .גנוטסעפ ַא ןיא יװ ,קירבַאפ
 יזנכשַא טָאה טײקילײװגנַאל סיורג ןופ .ריט רעד ייב רעוװלָאװער םענעדָאלעג

 ךָאנ ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,ןענַאמָאר-רַאװלוב יד ןענעייל ןעמונעג וליפַא

 רע .טנעיילעג ייז רע טָאה טכענ עצנַאג .טכערבלַא םענעברָאטשרַאפ םעד
 ְןָא .עגנַאל ןוא עקיאור יד ןיא ,טכענ יד ןיא ןפָאלש טנָאקעג טשינ טָאה
 יז רעבָא .ןעמונעג טשינ ףָאלש ןייק םיא טָאה ןענישַאמ ןופ שיורעג םעד
 ,טרַאװעג טָאה רֶע יו ,םיא ןטעב ,רעטעברַא יד ,ןעמוקעג טשינ ןענעז

 יז ,טָאטש ןיא רעשרעה יד ןעוועג טציא ןנעעז ןרענָאיצולָאװער יד

 יד ,עלַא .טנעה יד ןיא קירבַאפ סעצנוה ןופ רעטעברַא יד טָאהעג ןבָאה

 -יא יד -- עלַא יו רענעסיברַאפ ןוא רעקידעכָאק ןוא ,עשטייד יד ,עשיליוּפ

 סעיצַאמַאלקָארּפ רעטנזיוט ןבָאה ,טייל-תודחא יד ,ןרענָאיצולָאװער עשיד

 ןמורעג ,רעטעברַא יד רַאפ ןטלַאהעג סעדער עקידרעייפ ,טלייטעגרעדנַאנופ
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 רָאטקעריד ןגעק ןוא סעצנוה יד ןגעק טצעהעג ,ךיז ןבעגוצרעטנוא טשינ
 ,יזנכשַא

 עשטייד יד טימ ךיז טָאה רע .ןסינ טָאה געט יד ןיא טורעג טשינרָאג
 ןטלַאהעג סעדער ,רעקיירטש יד רַאפ טלמַאזעג טלעג ,ןפָארטעג סרעטסיימ
 ֿבשקילָאמַא ןייק ןעוועג טשינ רעמ זיא סָאד ,ןיינ .ןביושעג סעיצַאמַאלקָארּפ
 ַא ןעװעג זיא סָאד .טולַאב ןפיוא טלָאמעד יװ ,ןריאמ החמש טימ ףמַאק
 ןגעק רעירַאטעלָארּפ ןופ ףמַאק ַא ,רעטעברַא-ףמַאק רעטנזיוט ןופ קיירטש
 .זנכשַא רעריפ רעייז ןוא ןענָארַאב-רוטקַאפונַאמ יד ןגעק ,לַאטיּפַאק-סיורג
 ,טנַאה ַא ןגיילוצוצ ,ןפמעק וצ טרעוו זיא ָאד

 יד טָא ,סעיצולָאװער ןוא ןקיירטש טימ טלייאעג ױזַא טשינ ךיז ןבָאה יז
 עשידיי יד טליאעג ךיז ןבָאה סע יװ ,רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשטייד
 ןָאטרַאפ ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענעז ייז .ןטַאטשקרעװ טשניילק יד ןופ רעטעברַא
 ןוא קיטנוז ןיא רעדלעפ יד ףיוא ןריצַאּפש יד ןיא ,ןעקנעש:-ריב ערעייז ןיא
 ,רעסעב רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,סנגינעגרַאפ עשיאיוג ערעדנַא ןיא
 .ךעלזיירק יד ןיא עימָאנָאקע רעשיטילַאּפ ןגעו סעדער ןרעה וצ רעדייא
 ןופרעד טָאה ןסינ .ןלעזעג עשידיי יד םינלעב רעמ ןעוועג ןענעז ףיורעד
 ןנָאה ןקירבַאפ עסיורג יד .טרַאװרעד ךיז רע טָאה טציא .,ןטילשג קרַאטש
 ןירַא זיא ןעגנוטסעפ עטמיוצרַאפ-רעווש יד ןיא ךיוא .ןריר ךיז ןעמונעג
 קנופ םעד ןָאטעג ץלַא טָאה ןסינ ןוא .עיצולָאװער רעד ןופ קנופ רעד
 -ןיורב ַא ,סקידרעקַאלפ ןוא שילעה ַא ,רעייפ סיורג ַא ןיא ןזָאלבוצרעדנַאנופ

 יד ייב סָאװ ,לדרעב ןצרַאװש םעד טימ ,רעקיגיוא-ץרַאװש ַא ,רעקיטיוה
 רעביא ןגָארטעג ךיז רע טָאה ,תואיּפ ןופ ןעזסיוא םעד ןָא סע טמענ ןקַאב
 "רַאפ ףיוא טדערעג ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןבירשעג ,שזדָאל ןטמערוטשעצ םעד
 "נָא ,עגנע ןיא טכענ עצנַאג ,ןבעגעגרעטנוא רעייפ ,טרעלקעגפיוא ,ןעגנולמַאז

 עכעלטע ףיוא ,ןטלַאהעגּפָא ןעגנוטַארַאב ןרעמיצ עטרעכיוררַאפ ,עטּפָאטשעג
 .טּפַאכעגנײרַא ףָאלש לסיבַא קנַאב ַא ףיוא רעדיילק יד ןיא זיולב העש
 ןוא ןערב ןשידיי ןצנַאג םעד .ןשטנעמ ענייז ןעמוקעג ןענעז ףליה וצ םיא
 ,קיירטש ןשיאיוג םענעסַאלעג םעד ןיא ןגָארטעגנײרַא ייז ןבָאה טעּפמיא

 -בָאפ רענעטלַאהַאב ןייז ןיא סעכ ןופ יולב ןרָאװעג זיא יזנכשַא סקַאמ

 טליײצרעד םיא ןבָאה ןשטנעמ:סגנואיורטרַאפ ענייז ןעוו ,גנוניואוו-סקיר
 ןליוו סָאװ ,קירבַאפ ןייז ןגעק המחלמ טציא טריפ סָאװ ,טולַאב םעד ןגעוו
 לָאמַא ןלעוװ ייז טשינ ,םיא ייב ןטעברַא ייז טשינ ? ךיז ייז ןשימ סָאװ ? ייז
 תליחת ?רעטעברַא עשיאיוג יד רַאפ ּפָאק רעד ייז טרַאד סָאװ ןוא .ןטעברַא
 טכָאקרַאפ סָאװ ,ןוז סהארוה-הרומ םעד טָא ףיוא ןרָאצ ןופ טנערבעג רע טָאה
 -רַאפ ,טפרַאדעג ןעמ טלָאװ לארשי:רכוע ַאזַא ןעמױרּפָא .עשַאק עצנַאג יד
 .ןעמוקקעווַא טעװ ןייבעג ןייז ואוו ,ןסיוו טשינ לָאז רע ,לָאמַא יו ,םיא ןקיש
 טלָאװ ,יז טשינ ןעוו .שזדָאל טצעהעגפיוא סָאד ןבָאה טייל ענייז טימ רע

 ןוא וצרעד חוכ ןבָאה ייז ,ןטעברַא רָאג ןליוו םייוג יד .ַאש ןוא ליטש ןעוועג

 .טעברַא רעקיניוו העש ַא רעדָא טעברַא רעמ העש ַא טשינ ייז טרַא סע
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 טָאד .קנעש ןיא ןייג ןוא ןיול םעד תבש ןעמענוצּפָא ייז ייב זיא רקיע רעד
 ןטעברַא טשינ ןײלַא ןענָאק ייז ,ךַאװש ןענעז ייז .תושעמ עשידיי ץלַא ןענעז

 רעד ףיוא רעבעל-ןוא-גנול ַא ןייא ייז ןדער ,ּפעק יד םייוג יד ןעיירדרַאפ ןוא
 ןלעוו ייז זַא ,וצרעד ןעגנערב ךָאנ ןלעװ ייז .תודחא ,םזילַאיצָאס טימ ,זָאנ

 וצ סע טעוװ ןייגסיוא ןוא ,טולב ענהפירט סָאד ןעשויעצ ,םייוג יד ןציירפיוא
 ,ןרָאצ רַאפ ןּפיל יד ןסיבעג טָאה יזנכשַא סקַאמ .לָאמעלַא יו ,ּפעק עשידיי
 ,עקיאורמוא עכלעזַא ןעוועג טשינ ןטייצ יד ןטלָאװ ,טנָאקעג רָאנ רע טלָאװ

 ןענרעלוצנָא זיא הוצמ ַא .טנרעלעגנָא ,םילארשי-ירכוע יד ,ייז רע טלָאװ

 ,םייוג רַאפ ,ןדיי ןגעק ןעייג סָאװ ,עכלעזַא

 רָאנ טשינ .טנָאקעג טשינ רע טָאה טײל-טולַאב יד ןענרעלנָא רעבָא

 טימ טַאהעג ארומ ,ייז ןגעק ךַאװש ןעוועג זיא יײצילָאּפ יד וליפַא רָאנ ,רע
 ,ןרָאװעג טָאטש ןופ םיטַאבעלַאב יד עקַאט ןענעז ייז ,ןביוהוצנָא ךיז ייז
 ןעמ ןוא ןעלמַאז טלעג רעייטשרָאפ ערעייז וליפַא ןקיש ייז ,ייוו ןוא ךָא זַא
 -עצ רעייפ ַא ,טצעהעגפיוא קירבַאפ ןייז ייז ןבָאה טציא ךיוא .ןבעג ייז זומ
 ןוא ןעלדיז ,םיא ןגעק ייז ןצעה סעיצַאמַאלקָארּפ ערעייז עלַא ןיא ,ןזָאלב

 -סקט ,רעגיוז-טולב רעייז זיא רע זַא ,רעטעברַא יד ןלייצרעד ,םיא ןעלדינש
 ! ןריפרעד ןָאק ןעמ סָאװ וצ ,סייוו רעוו ןוא ,ייז ןביולג םייוג יד ,רָאטַאטַאולּפ
 ליוק ַא םיא ןקיש וצ עלָאר ַא םיױג עטעשויעצ עכלעזַא ייב טליּפש סָאװ
 רעד ןיא טציז רע ,תמא ?ןקור ןיא רעסעמ ַא םיא ןבעג רעדָא ּפָאק ןיא
 .טשינ ןעמ ןָאק ױזַא ןציז קיביײא רעבָא .טכַאװַאב ,לייוורעד ,קירבַאפ
 -טנַאדעטניא רעד ןופ .טנערב וליפַא טונימ עדעי ,העש עדעי ,גָאט רעדעי
 -סיױרַא ףרַאד ןעמ ,טלעװ ַא ָאד ןענעז ןטפעשעג .הרוחס ןעמ טרעדָאפ עווטס
 ףיוא טכַאנ רעזָאלּפָאלש ַא רענייא ןיא ןוא .סעּפע ןָאט ,ךיז ןגעװַאב ,ןרָאפ
 -גזיוט ןשיווצ ,טכערבלַא רָאטקעריד םענעברָאטשרַאפ ןופ טעב ןטיירב םעד
 ,טכַארטרעד יזנכשַא סקַאמ ךיוא ְךיֹז טָאה ,ןלַאפנייא ןוא ןעקנַאדעג רעט
 םעד ,ןרעייז רעריפ םעד טימ ,טײל-טולַאב יד טָא טימ יאדכ זיא סע זַא
 .ןדערכרוד ןוא ןעז וצ ךיז ,ןוז סהארוה-הרומ

 טימ ךיז ןדערכרוד רעבָא ,םילארשייירכוע ,םיצקש עקַאט ןענעז ייז
 ןייז ןיא ,יזנכשַא סקַאמ ,לכש ןייז ןיא טביולגעג קרַאטש טָאה רע .טרעוו זיא יז
 רעבָארג ןייק טשינ ןסינ רעד זיא ,בגַא .שטנעמ ַא ןדעררעביא ןופ חוכ
 ןכָארקעג ,עקסָאנ 'ר ,םענייז רעטָאפ םייב ךָאנ םיא זיא רע ,ָאהיִא .גנוי
 םיקסע סעּפע לָאמַא םיא טימ טָאה רֶע ,תמא .ארמג רעד ייב ןיירַא געוו ןיא
 סטכַאנ-וצ-תבש ַא םענייא ןיא םיא וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו טלָאמעד ,טַאהעג
 עקַאט םענעי ןעמ טָאה ךָאנרעד .יירעבעוו סרעווש ןייז ןופ רעבעוו יד ןגעוו
 ייברעד סעּפע טָאה רע זַא ,טשינ רענייק טסייוו ,סנטשרע ,רעבָא .טקישרַאפ
 טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ טָאה ,לרעביירש סָאד ,קַאװטיל רעד .טַאהעג קלח ַא

 ,תושעמ עטלַא ןיוש סע ןענעז ,סנקירעביא .ןבעג טשינ סּפיּפ ןייק םעד ןגעוו
 .רָאג ךיז ןסעגרַאפ ,םיאטח ערעדנא רַאפ ןסעזעג ךָאנרעד ןיוש זיא רע
 טעװ ,םיא ףיוא סעכ ַא טימ םורַא עקַאט ךיז רע טגָארט רעמָאט ,טרעקרַאפ
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 ןײלַא ײצילָאּפ יד .קידלוש הּמשנ יד טָאג זיא רע זַא ,ןזייוופיוא םיא רע
 ,ייז רַאפ ןטעבעג ךָאנ טָאה רע ,טרעקרַאפ .טלָאמעד טשימעגניײרַא ךיז טָאה
 ,םיא טימ ןדערפיונוצ רָאג ךיז רע לָאז ,ָא .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע רָאנ
 וצ ןדער וצ חוכ ַא ,טָאג ןעקנַאד ,טָאה רע .ןעמענ ןצנַאגניא םיא רע טעוװ
 ,ץרַאה םוצ ןוא לכש םוצ ןדער ,ןשטנעמ

 וצ ווירב ַא ןבירשעגנָא ןוא שיט םוצ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא
 וצ טביירש ןעמ יו ,שדוק-ןושל ןשידמיול ַא ןיא ,רבח:-רדח ןקילָאמַא ןייז
 ןטַאטיצ ןוא ךעלטרעוװוכיילג טימ לופ ,םכח:דימלת ןוא שטנעמ ןדובכב ַא

 וצ רעדיל-ביול ןוא םיחבש עקידשדוק-ןושל עשּפיה טימ ,ארמג רעד ןופ
 סוחי ,תולעמ ענייז רַאפ ביול ןוא דובכ טנידרַאפ סָאװ ,ןַאמ ןטרעעג םעד
 ןיא ךיז ןייז וצ חירטמ ןקיליװַאב וצ םיא ןטעבעג רע טָאה ,טייקלדייא ןוא

 ןופ ץיּפש ןיא ןעייטש סָאװ ,םינינע םיא טימ ןדער וצ ידכ ,קירבַאפ ןייז
 -סיורג בילוצ ,הלילח ,טשינ זַא ,ןבעגעגוצ ךיוא רע טָאה ייברעד ,טלעו רעד
 ,ךיז וצ ןעמוק וצ טסַאג ןכיוה םעד רע טעב הואג רעטסוּפ רעדָא ײרעטלַאה
 בילוצ לייוו ,רַאפרעד טושּפ רָאנ ,ריט ןייז ןופ לעווש רעד וצ ןייג טָאטשנָא

 דובכ ןייז יו ,לכש ןופ ןשטנעמ רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןענעז סָאװ ,םימעט
 םכח םעד רַאפ גונעג זיא סע .קירבַאפ רעד ןופ סױרַא טשינ רע ןָאק ,זיא
 טסַאג ןכיוה םעד ןעז וצ חור-תחנ רעסיורג ַא ןייז טעו סע !קנואוו ַא זיולב
 -רעטנוא ןוא טקידנערַאפ יזנכשַא טָאה ,טלעצעג םערָא ןיימ ןופ טנעוו יד ןיא
 דיאמ החמש ,טיזיוו ןכיוה רעייא טרַאװרעד סָאװ ,רעד ,רימ ןופ : ךיז ןבירשעג
 ,יזנכשַא יולה

 -עגנָא ווירב ןגנַאל םעד רע טָאה תויתוא עשידמול עטסנעש יד טימ
 ַא ןבעגעגקעװַא םיא ןוא טייקנדירפוצ טימ םיא טנעיילעגרעביא ,ןבירש
 -סיוא דרע רעד רעטנוא ןופ טַאסערדַא םעד ןעז לָאז סָאװ ,םענייז שטנעמ
 .ןייגרעד ןיוש רֶע טעוװ עזרעב רעד ףיוא .ןבעגרעביא ןוא ןכוזוצ

 ,ווירב םעד ןגעוו טריטוקסיד טעטימָאק רעד טָאה טייצ העש עכעלטע
 "טנע ? םיא ןרירָאנגיא -- רעגַאל ןכעלטנייפ םעד ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ
 טשינ טָאה היבוט ?גנודַאלנייא יד ןעמעננָא רעדָא ? גָאזּפָא ןַא טימ ןרעפ
 טרָאד זַא ,ךעלגעמ .,עיצַאקָאװָארּפ רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע ,ןייג ןסייהעג
 טָאה ןסינ רעבָא ,ןריטסערַא ךיילג ןענסינ טעװ ןעמ ןוא ָאד ײצילָאּפ רָאג זיא
 ןייג וצ ,יזנכשַא ,שירַאנ ױזַא טשינ זיא רע ,ןיינ .םעד ןיא טביולגעג טשינ
 ןוא לכש-לעב ַא ,רעשיטקַארּפ ַא שטנעמ ַא זיא רע .ךַאז ַאזַא ףיוא טציא
 ץיּפש רעד ןיא ןעייטש סָאװ ,ןכַאז ןגעוו ןדער וצ ווירב ַא טקיש רע ביוא
 ןענעק לָאמ עלַא ףרַאד ןעמ .ןרעהוצסיוא םיא טרעוװ זיא ,טלעוו רעד ןופ

 -נערב טשינ לָאזס ,טלָאװעג טשינ רע טָאה ןייג ןײלַא רעבָא .רענגעק םעד
 ןוא ןגעוו ךרוד ,טנװָא ןיא ןוא .רעטעברַא יד ייב טכַאדרַאפ ןייק וצ ןעג
 רעיוט סָאד ,קירבַאפ ןיא קעוװַא ןסינ זיא ,רעטײלגַאב ייווצ ךָאנ טימ ,ןגעוומוא
 סקַאמ ,ןסָאלשרַאפ קירוצ ןוא טנפעעג רעווש ,עמרוט ַא ןיא יװ ,ךיז טָאה

 ,עלייוו ַא .טעניבַאק ןייז ןופ ריט רענעפָא רעד ייב טרַאװעג טָאה יזנכשַא
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 טָאה רע .טערומכרַאפ ןרָאװעג רע זיא ,ןשטנעמ יירד ןעזרעד טָאה רע זַא
 טָאה דלַאב רֶעבָא .גיוא ףיוא גיוא ןשטנעמ טימ ןדער וצ טַאהעג ביל דימת
 ןוא ענימ עקידחרוא-סינכמ עכעלטניירפ ַא םינּפ ןייז ףיוא ןָאטעגנָא רע

 ,טנעה יד טקירדעג ןעמעלַא

 ,עטיב -- .שטייד ןייז ןיא טדערעג רע טָאה --- ,רעייז ךימ טיורפ סע --

 .ןרעה עניימ
 .הרות טימ יזנכשַא סקַאמ טָאה ןביוהעגנָא
 גיוא ןַא טרָאפ -- .ןענסינ וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,טנעקרעד ךיילג ---

 ,..םּכח-דימלת ַא ןופ
 ףיוא ,ןדער וצ ןענסינ םעד וצ ױזַא יוװ ,יונעג טסואוועג טשינ טָאה רע

 רע ןוא -- "ריא, ףיוא רעדָא ,רדח ןייא ןופ רבח ןקילָאמַא ןַא וצ יװ ,"וד;
 טריװרעזער ןטלַאהעג ךיז טָאה ןסינ רעבָא ,לסיבַא טרעטנָאלּפעג טָאה
 .ישטייד ףיוא ,"יז; טגָאזעג םיא טָאה יזנכשַא ןוא

 ןעבָאה ריוו דניז ,זיא רעבירָאפ טייצ עשּפיה ענייא ןיוש להָאוװבָא ---
 ,רועיש ןטצעל םעד ךָאנ ךיא קנעדעג ,טרידוטש ,עקסָאנ 'ר ייב ,ןעטַאט םייב
 הטיש יד -- ,רעקידנענייש ַא טגָאזעג רע טָאה -- ,טנרעלעג ןבָאה רימ סָאװ
 ...קינייװסיוא ןופ ךָאנ סע ןעק ךיא ...לחכ ןופ

 ןגָאז ןביוהעגנָא ןוא םורַא עקידנציז יד ףיוא ןָאטעג קילב ַא טָאה רע
 ,ארמג רעד ייב לָאמַא יו טקנוּפ ,רעגניפ ןטימ ייברעד קידנעיירד ,הטיש יד ךיג

 .טגערפעג רע טָאה -- ? ןסינ ,סע יז ןעקנעדעג --
 -עג טלַאק ןסינ טָאה -- ,טימרעד טשינ רעמ ךיז םענרַאפ ךיא --

 ,טרעפטנע
 רעייז להָאוװבָא ,ךיא --- .טרעױדַאב יזנכשַא טָאה -- ,דָאש ַא ,דָאש ַא --

 לָאז יאמלה ןוא ,רפס ַא ןיא ןקוקוצניײרַא ביל ךָאנ ךיא בָאה ,ןיב טקיטפעשַאב
 .ךיוא ןייז וצ שדחמ ןײלַא סעּפע ביל וליפַא ךָאנ בָאה ךיא ,ןעמעש ךימ ךיא

 טָאה ןטייוצ ןטימ סנייא ,ףיוא סע ךיא ביירש ,טייצ עגר ַא בָאה ךיא זַא
 .ןָאט וצ טשינ

 רעייז ןעז טלָאװעג ןוא עקידנציז יד ףיוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע
 סָאװ ,קירבַאפ רעטסערג רעד ןופ רָאטקעריד םעד ,םיא רַאפ גנורעדנואווַאב
 ןייא ןייק םיא ןבָאה ןשטנעמ יד רעבָא .םישודיח ןביירש וצ טייצ ךָאנ טָאה
 ,ןפָארטעג טליפעג ךיז טָאה רע .טגָאזעג טשינ גנורעדנואווַאב ןופ טרָאװ

 -- .טניירפ ייווצ סנסינ ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה -- ,ןרעה יד ,ָאלימ ---
 יז ןקידלושטנע -- ךעלתויתוא עניילק יד ןיא סיוא טשינ אמתסמ ךיז ןענעק

 .ןרעה עניימ ,טייקיצרעהנפָא ןיימ רַאפ רימ
 ןשטנעמ יד ןבָאה -- ,טקידיײלַאב טימרעד טשינ זדנוא טָאה ריא --

 .טגָאזעג
 םכח-דימלת ןייא רעמיא ןעלעוו ,םכח:-דימלת ןייא ,ןסינ ,יז רעבָא---

 לָאמ ןייא טָאה סע רָאנ רעוו --- .האנה טימ טדערעג רע טָאה -- ,ןעביילב
 ןייא רעמיא ןיוש טעװ רעד ,טכוזרעפ אברו ייבא לקיטש ַא ןופ םעט םעד
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 טגיל סַאד .,ןעײרדסױרַא ךיז ןלעו טשינ ןלָאז יז יװ .,..ןביילב לּפעק-ארמג

 ,..טולב ןיא

 "עג םיא ןבָאה ענייז ןענָארַאב יד יװ ,טלייצרעד עקַאט ךיילג טָאה רע

 "עג יײז טָאה רע ןוא ,טרידוטש טָאה רע עימעדַאקַא רעכלעוו ןיא ,טגערפ

 ןרָאסעּפָארּפ ןעד ייב סדומלַאט םעד עימעדַאקַא רעד ןיא זַא ,טרעפטנע

 ...עווָארעװ עיַאבַא

 רעטמערַאװעצ ַא טָאה רע ןוא טפַאשרַאפ האנה סיורג םיא טָאה סָאד

 ,טלַאק ןעוועג ,טקורעגּפָא ךיז טָאה ןסינ רעבָא .ינק סנסינ שימייה טרירעגנָא

 הרות ןייז ,טייקשירבח ןוא תודמול ןייז ןריולרַאפ עגר ןייא ןיא יזנכשַא טָאה

 קירוצ זיא רע ןוא ,ןכָארקרַאפ לייוורעד זיא רע ןכלעוו ןיא ,שידיי םעד ןוא

 .רוטקַאפונַאמ רעטסערג רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,יזנכשַא סקַאמ ןרָאװעג

 .ךעלכַאז ןוא ץלָאטש ,קירבַאפ

 -- .שטייד ןיא ןירַא קירוצ רע זיא -- ,ןרעה עניימ ,עכַאז רוצ ,ָאזלַא --

 יקירבַאפ רעד ןופ רעטעברַא יד ןקיירטס ,ןרעה עניימ ,טסייוו ריא יו

 ,טגָאזעג ןשטנעמ יד ןבָאה -- ,ןסייוו רימ ---

 "ענ וצ טשינ ןענעז ,סױרַא ןלעטש ןשטנעמ יד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ---

 .ײלָאט ןיא טעברַא העש טכַא -- ,טדערעג יזנכשַא טָאה --- ,טסנרע ןעמ

 ןסינ טָאה -- ,ןטעברַא וצ ןשטנעמ ַא רַאפ גונעג טולָאסבַא זיא סָאד ---

 .טרעפטנעעג

 .טייצ ןדנוקעס עכעלטע טכַארטַאב םיא טָאה יזנכשַא

 .רעּפ רימ רַאפ ךַאמּפָא ןַא ןביירשוצרעטנוא טיירג ןיוש ןיב ךיא ---

 -- ינָאט ַא העש ןצכעז יװ רעמ ןטעברַא ןפרַאד טשינ לָאז ךיא ,ךעלנעז

 ךיא -- ןשטנעמ יד ףיוא גנוגנערטשנָא טימ טקוקעג ןוא טגָאזעג רע טָאה

 .סע סייוו רעדעי ,רעמ ליפ טעברַא

 .יזנכשַא רעה ,ךיז רַאפ טעברַא ריא ---

 .ןשטנעמ רעטנזיוט עלַא רַאפ ,קירבַאפ רעד רַאפ טעברַא ךיא .,ןיינ ---

 ,העש רעד טימ ךיז טנכערעג רָאנ ,טעברַאעג טשינ ליפיוזַא טלָאװ ךיא ןעוו

 "בַאפ ערעדנַא ךס ַא טימ ךיילגוצ טלעטשעגּפָא ךיז ןעוועג קירבַאפ יד טלָאװ

 ךרוד רָאנ .סַאג ןיא ךיז טעקנָאלבעגמורַא ןטלָאװ ןשטנעמ יד ןוא ןקיר

 רעטנזיוט רַאפ ,קירבַאפ רעד רַאפ טעברַא ןענופעג ךיא בָאה ימ רערעווש ןיימ

 -פיירש רימ ןענעז עלַא .ייווצ רַאפ רָאנ ,טכיש ןייא רַאפ רָאנ טשינ ,ןשטנעמ

 .ןישַאמ רעסיורג רעד ןופ ךעל

 -רַא יד ליפיוו ,רעמ גָאט ַא טעברַא רעייא רַאפ טנידרַאפ ריא רעבָא ---

 .יזנכשַא רעה ,רָאי בלַאה ַא רַאפ סע ןעמענ רעטעב

 טול -- ,ןסירעגרעביא יזנכשַא טָאה -- ,טרעוו ןייז טול רעדעי --

 ָאד ךיא ץיז ןגיוא ענייש עניימ רַאפ טשינ .,ןײרַא טגנערב רע סָאװ ,םעד

 ,טייקשידיי ןיימ רַאפ טשינ ,ןרעה עניימ

 טרערעג טָאה רע ןוא ןשטנעמ יד וצ טנעָאנ ןגיובעגוצ ךיז טָאה רע

 :שידיי רעשזדָאל ףיוא ,ליטש
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 רעטסערג רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,דיי ַא ,ךיא ןיב טסיזמוא טשינ --
 ,טניימ ריא .ָאד םייוג רעטנזיוט יד רעביא רעטסטלע רעד .,ןרָאװעג קירבַאפ
 ףרַאד ןעמ רעבָא ,טירט עניימ טנערב ןעמ ? ביל ָאד ךימ טָאה ןעמ זַא
 טיג ןעמ זַא ,טשינ טניימ ,ןרָאװעג ןכָארקעצ ץלַא טלָאװ רימ ןָא ,ךימ
 ןכַאמ זיולב ןָאק סע רע .טרעוו ןייז טיול טגירק רעדעי .טסיזמוא טלעג

 ןעגנערבניירַא ןָאק סע רע .הרוחס לייא ןייז רַאפ טגירק ,הרוחס לייא ןַא
 .ןענָאילימ ענייז רַאפ טגירק ,ןענָאילימ

 ,טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,רימ ןפמעק םעד ןגעק --

 ַא יו ,ךעלשידיי רָאג לדרעב ץיּפש םייב ןעמונעגנָא ךיז טָאה יזנכשַא
 .רָאה עכעלטע ןופרעד ןגױצעגסױרַא ןוא ,ןדמל

 --- ,ךיא ייטשרַאפ ,ןטײקשירַאנ ןדער ,ּפעק עבָארג ,םייוג זַא ,אלימ ---
 טימ יװ ייז וצ טדערעג בָאה ךיא -- .,ןוגינ:ארמג ַא טימ טגָאזעג רע טָאה
 יז לָאז ןעמ ןעוװ זַא ,סייוו ףיוא ץרַאװש ןובשח םעד ייז ןזיוועג ,ןשטנעמ
 ךיז קירבַאפ יד ףרַאד ,ןעגנורעדָאפ ערעייז ןופ טפלעה ַא זיולב ןבעגכָאנ
 ריא טָאה ןישַאמ ַא וליפַא ,ןובשח ריא ךיז טָאה ךַאז עדעי םערָאװ .ןסילש
 יז טסייר ,ןגָארט ןָאק יז יו ,רעמ ריא ףיוא ףורַא טגייל ןעמ ןעוו ןוא ,טפַארק
 ןעמ יו ןשטנעמ ערעייא .ןענעכער ָאי ךָאד טנעק ,ןדיי ,ריא .רעביא ךיז

 ךיא סָאװ ,ןובשח ַא ריא טָאה טָא ,עימָאנָאקע וליּפַא ןענרעל ,טגָאזעג רימ טָאה
 -טנַא רימ ןענָאק ױזַא יו .רָאה רעד ףיוא טמיטש רע .טלעטשעגפיונוצ בָאה
 ?ןעגנורעדָאפ עשירַאנ עכלעזַא ןעמוקנגעק

 יד ןענעכער רימ .טגָאזעג ןסינ טָאה -- ,שרעדנַא ןענעכער רימ ---

 ןראטקעריד יד ןופ ןעניול עקיזיר יד ןוא םיטַאבעלַאב יד ןופ ןדנעדיוויד
 .רעריפ ןוא

 ,לוטש ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יזנכשַא
 אבה:םלוע רַאפ -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,ןרעה עניימ ,סיוא טרעה ---

 ןעגנונעכערסיוא עשירחוס ערעזדנוא ןבָאה רימ .ןטעברַא טשינ רימ ןלעוו
 "עג ןייז ןלעוו רימ .ןטפעשעג יד רימ ןרידיווקיל ,טשינ טניול סע ןעוו ןוא

 ףיוא ןביילב ןלעוו ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא קירבַאפ יד ןסילש וצ ןעגנואווצ
 ,סַאג רעד

 -- ? יזנכשַא רעה ,ןגָאז טלָאװעג זדנוא טָאה ריא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד --
 טפרַאדעג טשינ זדנוא ריא טָאה וצרעד רעבָא -- .טגערפעגרעביא ןסינ טָאה
 ,ןפור

 "יא טריצַאּפשרעביא ךיז ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ,טעניבַאק םעד רעב

 -- ,קירבַאפ רעד ןגעוו ןדער וצ טקישעג טשינ ךייא וצ בָאה'כ ---
 טָאה ריא ,ןרַאנ טשינ ךיז רימָאל ,לייוו -- .רעקידנרָאצ ַא טגָאזעג רע טָאה

 ןפיוא זיא טפַאשרעה עצנַאג רעייא .ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג קירבַאפ רעד ןיא
 ,רעטעברַא עשיאיוג ןוא ףמַאד ןבָאה רימ ןוא ,רעבעוװ:טנַאה יד ןשיווצ ,טולַאב



 יזנכשא רצדירב יד 316

 טצעה ריא .עילַאק טכַאמ ריא ןוא ,ךיוא ץַאק ַא ןָאק ןכַאמ עילַאק רעבָא

 ,םייוג יד ףיוא

 יַאולּפסקע ןוא רעטעברַא ןופ רָאנ ,םייוג ןייק ןופ טשינ ןסייוו רימ ---

 .ןסירעגרעביא םיא ןסינ טָאה --- ,יזנכשַא רעה ,ןרָאטַאט

 -טנעעג יזנכשַא טָאה -- !ןדיי ןוא םייוג ןופ ןסייוו םייוג יד רעבָא --

 ןייא רָאנ טריבורּפ רעבָא ,ריא טדער ,תודחַא ,תודחא -- .טָאּפש טימ טרעפ

 ףױא םיױג יד םיא ןלעװ ,ןצעזנײרַא ָאד קירבַאפ רעד ןיא דיי ןקיצנייא

 ! ןגָארטסױרַא ךעלדנעּפש יירד

 .טקנוּפ רעכַאװש ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג טיור זיא ןסינ

 ןוא ריא -- .ןעלמַאטש ןעמונעג רע טָאה --- ,דלוש רעייא זיא סָאד --

 .טּפוטשרַאפ טולַאב ןפיוא רעטעברַא ןשידיי םעד ןבָאה ןכיילג סרעייא

 .ןסירעגרעביא םיא טָאה יזנכשַא

 רע טָאה -- ,רעטעברַא ןוא ןרָאטקעריד יװ טשינ טציא ןדער רימ --

 ןדיי יװ טציא ןדער רימ --- .ױזַא םייוג יד טימ ךיא דער סָאד -- ,טגָאזעג

 !ןסיג ךיז טעװ טולב שידיי ! רַאפעג ַא ,טרעה ריא ,רַאפעג ַא זיא טָאטש ןיא

 "רַא םעד ןופ עיטַאּפמיס יד ךיוא ,ןצושטסבלעז ערעזדנוא ןבָאה רימ --

 רעה .ּפָא טשינ זדנוא ןעמ טקערש ןכַאז עכלעזַא טימ .סַאלק-רעטעב

 ,יזנכשַא

 .רַאפ יד ףיוא -- .שיט ןיא טּפַאלקעג יזנכשַא טָאה -- ! רקש ,ןגיל ---

 תועשר םיױג יד ןדער ,סױרַא טערט ןילַא ריא עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאז

 .דיי םעד ,רימ ןגעק רָאנ ,קירבַאפ רעד ןופ רָאטקעריד םעד ןגעק טשינ ,רימ ןגעק

 ןוא ,ךַארּפשסױא עשידיי ןיימ ,ןדער ןיימ ךָאנ ןטעּפש רענדער עשיאיוג יד

 .טיוה יד טרעטיצ ךעלרעמערק עשידיי יד ףיוא .ןעשזריה רעטעברַא יד

 ןרנװ טעװ סע ןעוו זַא ,ןדער ןוא זייּפש ךָאנ ןיײרַא ייז וצ םייוג ןעמוק ןיוש

 ּפעק עשידיי וצ ןעגנַאגעגסיױא זיא לָאמעלַא .ןביור ייז ןלעוו ,טכעלש רָאג

 ! רעייפ ַא טרעקַאלפעצ ,ןיילַא ןדיי ,ריא .?קענובַאר; םייב טלָאמעד יו

 .לָאמַא טימ רעטרע יד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ יירד יד

 ---.תושרד עלַאנָאיצַאנ ןרעהוצסיוא העדב טשינ ןבָאה רימ ,יזנכשַא רעה ---

 .ךיז וצ ןשטנעמ ןייק טשינ ןעמ טפור ףיורעד --- .טגָאזעג ןסינ טָאה

 ךיז רעטײלגַאב ייוצ יד ןופ רענייא טָאה --- !הּפצוח עזַאושזרוב ---

 ,טמוק .ןייג וצ רעהַא ָאד קשח ןייק טַאהעג טשינ ךיילג בָאה ךיא -- .טסעכעג

 .ןסינ רבח

 רעיוט-קירבַאפ ןרעװש םעד ךרוד םירבח ענייז טימ סױרַא זיא ןסינ

 ןעװעג זיא רעטעװ סָאד .ןרָאפמײהַא עקשזָארד ַא ןיא ךיז טזָאלעג ןוא

 יד ;עטָאלב ןיא טקייװעג ךיז טָאה טָאטש עקיצומש יד ;קידנגער ,ליופ |

 "סיוא עסיורג יװ ןעזעגסיוא ןבָאה רעמיוב ענעפרָאװעצ רעשזדָאל עטלייצעג |

 ןייז ןסיימש טרעהעגפיוא טשינ טָאה עלָאגעלַאב רעד .רעמעזעב ענעבירעג

 "טכעלש יד רעביא םיוק טכירק סע סָאװרַאפ ,סע ןעלדיז ןוא לדרעפ קידהריגּפ

 ' ןסַאג עקיבורג עטרעטסאלפעג
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 | יו ַאנ ,עקיצערק לעפ ,יעה !הלבנ .ָאיװ --
 ,ץרַאה ןפיוא ןענסינ ןעוועג זיא רעווש ןוא קידנגער ,ליופ ױזַא טקנוּפ

 ,ןטינשעג ,חומ ןיא טרעבגעעג םיא ןבָאה דייר ערעטיב סיזנכשַא
 רע טָאה -- ,ץושטסבלעז יד ןריזינַאגרָא ןעמענ ךיילג ןזומ ןרימ --

 ץגַארפ יד ןעמ טעװ ךָאנ ןגרָאמ --- .רעטײלגַאב ייווצ ענייז וצ טדערעג ליטש
 .גנונעדרָא-גָאט ןפיוא ןלעטש

 ןיא רעסעב ךיז טליהעגנייא ןוא טמורבעגוצ עדייב ןבָאה -- ,ןגרָאמ ךיילג
 רעסַאנ רעד ןופ טלעק רעקידנסענייא רעד ןגעק ךיז ןציש וצ ,ןעלטנַאמ יד
 ,טָאטש

 ןצפופ לטיּפַאק

 ןוא בייו וצ ןעמוקמיײהַא ןעמונעג רעקינייװ סָאװ טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ,גנוניואוו רעשרוחב סטכערבלַא רָאטקעריד ןיא טקיטכענעג ןוא רעדניק
 -וצ .םיא וצ ןעגנַאגעגרעביא טפַאשרָאטקעריד רעד טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ
 רעייז ,בוטש ןיא האצוה רעד ףיוא ןגרַאק ןעמונעג רע טָאה טימרעד ןעמַאז
 .רענייז יורפ רעד טלָאצעגסױא טלעג קיניײװ

 ,טקנערקעג רעייז טליפעג ךיז טָאה יזנכשַא עלהניד
 יז .טנגוי רעטשרע רעד ןיא טשינ יורפ ַא טציא ןעוועג ןיוש זיא יז

 -ןַאטשַאק עריא ןיא רעבָא ,עריא רעטומ יד יו ,ןטלַאהעג גנוי ךָאנ ךיז טָאה
 יד ייב ךיוא .ןפרָאװעגכרוד רָאה עיורג רעמ ץלַא ךיז ןבָאה רָאה ענרעּפוק
 ןופ ץענ ַא ןיא ךיז טלטסעקעצ ,ןרעוו זיול ןביוהעגנָא טיוה ריא טָאה ןגיוא
 ךיוא ךיז טָאה סנבָאה ןוא סנגָארט יד ןופ ,ךעלעשטיינק ענבירד עניילק ךס ַא
 :סױרַא ןענעז עריא סיפ עקנַאלש .יד ףיוא ןוא טעװעדלַאפעג ךיוב ריא
 ןוש רעטלע םעד ןיא רעבייו סנטסרעמ ייב יװ .ןרעדָא עיולב ןטָארטעג
 ,ןכירקסױרַא ןעמונעג ןטייהקנַארק ײלרעלַא ריא ייב ךיוא ןבָאה ,קיצרעפ ךָאנ
 ףיוא טקוקעגכָאנ ץלַא ךָאנ ריא ןבָאה ןשטנעמ .עשירעבייוו טּפיוהרעביא
 -עג קיצנוק רעייז טָאה יז םערָאװ .,ןזיײװַאב ךיז טגעלפ יז ןעוו ,סַאג רעד
 יד ,טעסרָאג םעד רעטנוא ךיוב ןטעװעדלַאפעג םעד ןטלַאהַאבסיוא טנָאק
 ןיש רָאה יד ךיוא ןלעטשרַאפ ןוא ןטעלגרַאפ ןגיוא יד ייב ךעלעשטיינק
 .ענרעּפוק יד ןיא ןרעו טקעטשרַאפ טוג ןלָאז עיורג יד זַא ,ױזַא ,ןעמעקרַאפ
 ןלַא ןופ ךיז טָאה יז ןעו ,טכענ יד ןיא טּפיוהרעביא ,בוטש ןיא רעבָא
 רעטלע ןופ םינמיס עטשרע יד ןענעז ,ןדנובעגפיוא ךעלרינש ןוא ןטעסרָאג
 ןילַא טכענ ץזָאלּפָאלש יד ןיא קיטעמוא רעייז ןעוועג זיא ריא ןוא ,סױרַא
 ןבילבעג ץלַא זיא סָאװ ,ןַאמ ריא ןופ טעב ןטייווצ םעד ףיוא קידנקוק ,טעב ןיא
 ,קידייל רעמ

 ןיז רעד ,רעטסטלע רעד .םייהרעדניא ןעוועג טשינ ןענעז רעדניק יד
 -רַאפ ַא ,ךיז ןיא רענעסָאלשרַאפ ַא ,דנַאלסיױא ןיא ןסעזעג זיא ,ץַאנגיא
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 רעטומ רעד ןוא רעדמערפ ַא םייהרעדניא ןעוועג לָאמעלַא רע זיא ,רעטערומכ
 ןעועג קידנעטש זיא רענייז רעטָאפ רעד יװ טקנוּפ ,ןָאטעגנָא תורצ ךס ַא
 ןעוועג ןוז רעד זיא ױזַא ,םיא ןיא טכָאקעג טָאה ץלַא ,ןָאטרַאפ ,ןעמונרַאפ
 ךיז טלָאװעג טשינ רע טָאה ןָא זייוודניק ןופ .רענעזָאלעגּפָא ןַא ,רעליופ ַא
 ןצעמע טימ ךיז טָאה רע רָאנ יו ,םירבח יד טימ ךיז ןסירעגמורַא ,ןענרעל

 רעטָאפ רעד יו םערָאװ .טגירקעצ דלַאב ךיז רע טָאה ױזַא ,טעדניײרפַאב
 וצרעד רעבָא .רעריפ רעד םוטעמוא ןייז ,ןשרעה טלָאװעג רע טָאה ,רענייז
 רע .עיגרענע ןייז טשינ ,ןליוו סרעטָאפ םעד טשינ טגָאמרַאפ טשינ רע טָאה
 -ליופ סרעטלַא יד ןופ ןוא סעיציבמַא סיזנכשַא יד ןופ שימעג ַא ןעוועג זיא
 וצ טכַארבעג רדסכ ,רָאּפ ןיא ןעגנַאגעג טוג טשינ רעייז זיא סָאד .,טייק
 ןוא זייב ,טרעטיברַאפ ןעוועג קידנעטש רעבירעד זיא רע ןוא .,ןטקילפנָאק
 םעד טסַאהעג רע טָאה ץלַא ןופ רעמ .טַאהעג טנייפ ץלַא טָאה רע ,טכעלש

 רֶע טָאה טייקסיורג סרעטָאפ ןיא .ןעועג םיא אנוש ַא ,ןטַאט םענעגייא
 .דמערפ סרעטָאפ םעד ןעזעג רע טָאה ךיוא .טייקניילק ענעגייא ןייז ןעזעג
 -עגכָאנ םיא טָאה רע ןעוו ,ענייז ןקילב עקידנטכַארַאפ יד ,ךיז וצ טייק

 :ענעגייא סָאד טגָאזעג רע טָאה קידנעטש .ןטפעה יד טקוק
 ..טברעעג רימ ןָאפ סטכינ טַאה עגנוי רעד יוװ ,ךילפיירגעבנוא ---
 טלָאװעג ,טסַאהעג רעטָאפ םעד ןוא ,הּפרח ןייז טימ קעװַא זיא ןוז רעד

 ,טולב ןייז ןעז
 -- ,טברעעג רימ ןָאפ סטכינ טָאה עגנוי רעד יוװ ,ךילפיירגעבנוא ---

 .ןוגינ-ארמג ןטימ שטייד ןכעלשידיי סרעטָאפ םעד טעּפשעגכָאנ רע טָאה
 ןעוועג זיא ריא וצ עביל יד רעבָא ,טַאהעג ביל רע טָאה רעטומ יד

 וצ טַאהעג האנה רע טָאה ןָא זייוודניק ןופ .עכעלקנערק ַא ,עטלקיװרַאפ ַא
 ןגלָאפ וצ טשינ ,ןסע ןלעװ וצ טשינ ,סיעכהלד-וצ ריא ןָאטוצּפָא ,יז ןקינייּפ
 ןטַאט ַא ןָא ךיז טעװעדָאה סָאװ ,דניק סעדעי יװ ,יז ןריזינַאריט וצ ,יז
 ןייז וצ ,טנעה יד ןיא םיא ןעמענ וצ טּפַארק גונעג טַאהעג טשינ טָאה יז
 -ַאב טנָאקעג טשינ ךיז יז טָאה טײקטרַאה טימ רָאנ ,סָאװ ,סָאװ ,טרַאה םיא וצ
 בוטש ןיא ןעוועג ןטלעז זיא רע רעבָא ,ןַאמ ריא טַאהעג טָאה סָאד .ןעמיר
 םיא רַאפ טלָאװעג טשינ יז טָאה ,ןעמוקעגמייהַא ָאי זיא רע ןעוו וליפַא ןוא

 ףוז םעד טַאהעג רעביל יז טָאה ,ןדייב ייז ןופ .לגניי םעד ףיוא ןרסמ
 ןוא ןרָאװעג רעטיב רָאג זיא לגניי סָאד ןעוו ,טנָאקעג יז טָאה ךַאז ןייא

 -יילק רעד טגעלפ טלָאמעד .ךיז ןענייווסיוא -- ןרָאי יד ריא ןעגנַאגרעד

 טימ ןטעב ןוא ןלַאפ סיפ יד וצ ,יז ןשוקסיוא ,טרַאצ ,ןרעוװ ךייוו ךיילג רענ

 :ןגיוא יד ןיא ןרערט
 ,טוג ןייז קידנעטש ןיוש לעװ ךיא ,ףיוא רעה ,לרעטומ ,רעטומ -----

 ,קידנעטש
 רעד ןעוועג קירוצ רע זיא ,ןענייוו טרעהעגפיוא טָאה יז רָאנ יוװ רעבָא

 טכוזַאב טשינ טָאה רע .ןַאריט ַא ןוא רערעטצניפ ַא ,רערעווש ַא ,רענעגייא

 -מורַא רָאנ ,ןשטנעמ ןטימעגסיוא ,םירבח ןייק טימ ךיז ןעזעג טשינ ,לוש יד
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 -ירק טנעיילעג ןוא בוטש ןיא רענעָאטעגנָא-טשינ ַא געט עצנַאג ןעגנַאגעג
 .טכַאנייב טעּפש זיב ירפרעדניא ןופ טנעיילעג ,רוטַארעטיל-לַאנימ

 ןופ ןעמוקעג זיא רעטָאפ רעד ןעוו ,ןעמוק טגעלפ סענעצס ערעטיב וצ
 ןקידרעייפ ַא ,יוליע ןַא ןוז ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה יזנכשַא סקַאמ .סעזייר יד
 יזנכשַא סקַאמ טָאה ןייג ןטוג טימ .ןייז אנקמ םיא ןלָאז ןשטנעמ סָאװ ,ּפָאק
 טָאה רע רעמ סָאװ רעבָא ,ןעיירש ,ןלעפַאב טנָאקעג טָאה רע .טנָאקעג טשינ
 ,טנשקערַאפ ןרָאװעג לגניי סָאד זיא רעמ ץלַא ,טרעזייבעג לגניי םעד ףיוא ךיז
 רעטָאפ רעד סָאװ ,טימרעד דימת ךיז טָאה טקידנעעג ,קידסיעכהלוצ ,זייב
 ןיא ןטָארעג טשינרָאג זיא רענייז ןוז רעד סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה
 -קַא ןכעלשידיי ןייז טעּפשעגכָאנ טייהרעליטש םיא טָאה ןוז רעד ןוא ,םיא
 רעטסערג רעד .שטיײד טדער רע ןכלעװ טימ ,ןוגיניארמג ןטימ טנעצ
 יו ןעז וצ ,רעטָאפ ןופ ןטעּפשוצּפָא ןעוועג לגניי םעד ייב זיא ןגינעגרַאפ
 טקוררַאפ םיא טגיל טַאװַארק רעד יװ ,ןסע םייב תויוועה עשידיסח טכַאמ רע
 טָאמניײא .ןצַאל יד ףיוא םיא ךיז טיש ןרַאגיצ יד ןופ שַא סָאד יו ,טייז ַא ןיא
 -לּפענקרַאפ-טשינ טימ סַאג רעד ףיוא ןײגסױרַא טזָאלעג םיא וליּפַא רע טָאה
 טוג סע טָאה רע .ןעזרַאפ רענייז טײקנגָארטעצ ןיא טָאה רע סָאװ ,ןזיוה עט
 קידנלעווק ,ןײגסױרַא ױזַא טזָאלעג םיא טָאה רע רעבָא ,לגניי סָאד ,ןעזעג
 ,המקנ רעזייב ןופ

 ןגירקעג ןוא עיזַאנמיג יד טכַאמעגכרוד תורצ טימ טָאה רע רָאנ יו
 ןביילב רעמ טלָאװעג טשינ עגר ןייא ןייק רע טָאה ,טייקפייר ןופ שינגייצ ַא
 -וטש רע זַא ,סע טָאה ןסייהעג .דנַאלסיוא ןייק קעװַא זיא ןוא םייהרעדניא
 .טקעמשעגניירַא טשינ טעטיסרעווינוא ןיא לָאמניק טָאה רע רעבָא ,טריד
 -עגמורַא ,זירַאּפ ןיא לַאטרַאװק-רעלטסניק ןיא טזָאלעגנירַא ךיז טָאה רע
 קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי ןוא ןענױשרַאּפ עטקיטכעדרַאפ טימ ךיז טּפעלש
 טָאה רעטומ יד .רעטלעג עיינ ךָאנ רעטומ רעד וצ ווירב עיינ ןבירשעג
 -יטש לרעגניפ ַא ,טרָאּפשעג ,טנָאקעג רָאנ טָאה יז סָאװ ןופ ןעמונעגּפָארַא
 טלעג םיא טקישעג ןוא ,טסניד רעד ךרוד דרַאבמָאל ןיא טצעזרַאפ טייהרעל
 ,ןגערפ םיא ףיוא ןטלעז ךיז טגעלפ רעטָאפ רעד .ןסיוו סרעטָאפ ןָא

 ןדעי רע טָאה -- ,ןרידוטש קיסיילפ לָאז רע ,ַאנַאיד ,םיא ביירש --
 קעשט-קנַאב ןרעגָאמ ַא ןבעגעג ריא טָאה רע ןעוו ,ןבעגעגוצ יינספיוא שדוח
 ,טלַאהעג שדוח ַא רַאפ ןקיש וצ םיא

 ַא טגָאזעג רעטומ יד טָאה -- ,רעטרעװ עכעלטע וצ םיא ביירש ---
 ! עטַאט ַא ךָאד טזיב --- ,עזגורב

 ,סױרַא זיא ןוא ןָאטעג םורב ַא רע טָאה -- ,טקיטפעשַאב רַאבטכרופ --
 טָאה רע לפיוו ,טלעג גונעג ןוז םעד ןקיש טשינ רעטומ יד טגעלפ רעמָאט

 ןעוועג דימת רעבירעד זיא יז ,דרָאמטסבלעז טימ טָארדעג רע טָאה ,טלָאװעג
 שריא ןגעוו ןלייצרעד טנָאקעג טשינ ןַאמ םעד ןוא ,טיירדרַאפ ,טקידלושרַאפ
 טשינ ,ןרעטלע יד וצ ןעמוקמייהַא ןלעו טשינרָאג ןוז רעד טגעלפ ךיוא .תובוח
 טַאהעג טנייפ רעטָאפ םעד טָאה רע .םיבוט-םוי ףיוא טשינ ,ןלוקינַאק יד ףיוא
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 רעייז ןעוועג זיא יזנכשַא עלהניד .טנכערעג טשינ ךיז רעטומ רעד טימ ןוא

 .רעבירעד םַאזנייא ןוא טרעטיברַאפ

 רעד ןיא ןטָארעג .בוטש ןופ טייוו ןעוועג זיא דורטרעג רעטכָאט יד ךיוא

 ,עריא רעטומ רעד יװ ,יז טָאה ,עקנַאלש ַא ,עקיגיוא-יולב ַא ,ענייש ַא ,רעטומ

 רעשיגרענע רעבָא .עשיטסַאטנַאפ ,עכייר ןטלעוו וצ ,ןטלעוו ערעדנַא וצ ןגיוצעג

 ןענעייל טימ זיולב ןעוועג אצוי טשינ יז טָאה ,רעקרַאטש ,רעטומ רעד ןופ

 ןוא ןייש ןבעל ריא טכוזעג טָאה יז .ןבעל ןריּפַאּפ ַא ןבעל טימ ,ךעלכיב

 ךיור ןופ טָאטש יד ,שזדָאל טסַאהעג טָאה יז .תמא ןַא ףיוא ןכַאמ וצ סיז

 - עקידלמוט ןוא עקידנפיול יד ןסַאג עטּפוטשעגנָא יד טַאהעג טנייפ ,למוט ןוא

 ירַאפ טשינ יז טָאה ױזַא טקנוּפ .שינעכָאק ןוא שיור ןצנַאג םעד ,םירחוס

 רעייז ןיא ןעוועג זיא םַאזנייא ןוא קיטעמוא םערָאװ .בוטש ענעגייא יד ןגָארט

 ,רעװש ןעװעג ןענעז ןעלבעמ יד .ןטלעטשעגנָא ןוא ןכייר םעד ןיא ,זיוה

 גנוטכױלַאב יד .שידָאמ טשינ ןוא ןליטס ענעדישרַאפ ןופ טשימעגפיונוצ

 =וטש ןיא זיא רעצעמע זַא ןטלעז .קידהרוחש-הרמ ןוא גרַאק ןעוועג זיא

 טשינ םייהרעדניא לָאמנייק ,טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןעמוקעג

 ימיײהַא רָאנ רע זיא ,טָאטש ןיא ןעוװעג ָאי זיא רע זַא ,וליּפַא ןוא .ןעוועג

 ןיא ןָאטרַאפ ןעװעג זיא רעטומ יד .ןפָאלטנַא רעדיוװ ןוא ןסעּפָא ןעמוקעג

 םיתבש ןוא םיבוט-םוי יד ,ןכָארקעגסױרַא ייז ןופ טשינרָאג ,ךעלכיב עריא

 ןשיװצ זיא וצרעד .סעינָאמערעצ ןוא דיירפ ןָא ,יורג ןעגנַאגעגכרוד ןענעז

 יד טָאה סָאװ ,ןגייוש ַא ,זגורב רעקידנעטש ַא ןעגנַאגעגנָא עמַאמ-עטַאט

 ,םעמוא טימ טקעטשעגנָא בוטש עצנַאג

 "רַאפ ןטסבילמַא יז טָאה ,דורטרעג עניילק יד ,ןעוועג דניק ַא זיא יז ןעוו

 .ךעלקילג ןעוועג יז זיא בוטש ןיא םיא ייב ,רעטלַא םייח ןדייז םייב טכַארב

 ,יצק ןייז ףיוא ןטייר יז טזָאלעג ןעמונעג סיוש רעד ףיוא יז טָאה עדייז רעד

 טליּפשעג ןייש רעייז ךיז ןוא דרָאב רעד טימ ךעלקעב יד ריא טלציקעג

 ,ריא טימ

 ,טנָאמרעד לָאמעלַא ריא רע טָאה -- ,הכרב ַא ,עלעטיג ,גָאז הכרב ַא ---

 ,דַאלָאקָאש טימ טעשַאּפעג ריא טָאה רע ןעוו

 רעביל יז טָאה ,ןעמָאנ ןשידיי ןדמערפ ַא טימ ןפורעג יז טָאה רע שטָאכ

 ןענעז בוטש ןיא ןדייז םייב .בוטש ןיא רעדייא ןדייז םייב ןציז וצ טַאהעג

 ,ךעלסקיב-םימשב ,ןּפמָאל-הכונח ,ײלרעלַא רעטכייל ,ןכַאז ענייש רעייז ןעוועג

 יב ןעװעג קידנעטש זיא ךיוא .טשינ יז ןעמ טעז בוטש ןיא סָאװ ,ןכַאז

 רעטלַא םייח 'ר .םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד ןיא טּפיוהרעביא ,ךעליירפ ,םיא

 םייב תודועס עטיירב טכַאמעג ןטייצ עטוג עקילָאמַא יד ןיא יו ךָאנ טָאה

 םוצ םיחרוא ןעמונעגניירַא ,תורימז ןעגנוזעג ,שודיק םייב ךיז טלקיצעג ,שיט

 רָאי ןדעי דלודעגמוא טימ טרַאװעג ןיוש טָאה דורטרעג עניילק יד ,שיט

 ףיוא :ייברעד םגניז ןוא טדניצ עדייז רעד סָאװ ,ךעלטכיל-הכונח יד ףיוא

 ןוא ןעסּפָאה ןוא םידיסח ףיונוצ ךיז ןעמוק ןדייז םוצ ןעוו ,הרות-תחמש

 ןיא ןוא לטיק ןיא ןָא ךיז טוט םייח 'ר ןעוו ,םיארונ םימי ףיוא ;ןצנַאט
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 ענעביוהעגפיוא טימ יז טשטנעב רע ןוא עלעּפַאק ןטקירטשעגסיוא-רעבליז
 ןציז טלָאװעג טשינ עניילק יד טָאה רדס םוצ ןליפַא ,ּפָאק ריא רעביא טנעה
 ,ךיג ,לענש ןעגנַאגעגכרוד רדס רעד זיא בוטש ןיא םערָאװ ,םייהרעדניא
 שיט ןופ קעװַא ךיילג ןוא ךיג ןסעגעגּפָא ,טמורבעגּפָא לענש טָאה רעטָאפ רעד
 רעטלַא ןדייז םייב ,ןריּפַאּפ ןוא ןטעברַא ענייז וצ טעניבַאק ןיא ךיז וצ
 טָאד ,טנערבעג ךעליירפ ןבָאה טכיל יד ,טעּפש ןגיוצעג הדועס יד ךיז טָאה
 -נַאנופ טיירב ןגעלעג זיא עדייז רעד ,שיט ןפיוא ןענַאטשעג זיא רעבליז ליפ
 ןעגנַאזעג ,סעינָאמערעצ עלַא יד .לטיק ןיא טעב-בסיה ןפיוא טגיילעגרעד
 .ןדנוצעגנָא עניילק יד ןבָאה טייקמורפ ןוא החמש

 ,.ביל יֹוזַא ךיד בָאה'כ -- ,טשוקעג םיא יז טָאה -- ,ישעדייז --
 טכַאמעג ,עמש-תאירק טגָאזעג ,ןרָאװעג םורפ וליפַא יז זיא ןדייז ןבילוצ

 ,ןסָארדרַאפ קרַאטש רעטָאפ ריא טָאה סָאװ ,תוכרב
 םוצ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעכַאמ ןיציבר ענייא ריא ןָאפ ךָאנ דריוו רע --

 ? ןדייז םייב רעמיא יז זיא וצָאװ --- .בייוו
 םוצ טפָא ױזַא ןעמוק טרעהעגפיוא יז טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא יז זַא

 טלָאװעג טָאה יז .טנָאקעג טשינ יז טָאה בוטש ןיא ןציזנייא רעבָא ,ןדייז
 שריא ייב יװ ,ןצנַאט ןוא ןליּפש ,ןענָאלַאס ,טסעג ,רעלעב ,החמש ,טייקכייר
 יז ,קיטעמוא ןוא ליטש ןעוועג זיא םייהרעדניא רעבָא .רעזייה יד ןיא סעטרּבח
 זיא רעטָאפ רעד יװ ,רעטָאפ ןופ ןעוועג דמערפ ,םייה יד טסַאהעג טָאה
 טשוקעג ,טַאהעג תונמחר יז טָאה רעטומ רעד ףיוא ,ריא ןופ ןעוועג דמערפ
 טשינ רעטָאפ םעד טָאה רעטומ יד זַא ,ןעזעג טָאה יז ,יז טליפעגטימ ,יז
 רעבָא ,ץרַאה םוצ ןעוועג ריא זיא סָאד ןוא ,םיא ןופ דמערפ זיא יז זַא ,ביל
 טָאװרַאפ ,ןפיירגַאב טנַאקעג טשינ טָאה יז .טשינ יז טָאה יז ןענַאטשרַאפ
 םיא טימ ךיז זיא יז סָאװרַאפ ,ןרָאי ליפיוזַא טבעלעגּפָא םיא טימ טָאה יז
 טימ ךיילג טָאה יז סָאװרַאפ ,טּפיױהרעביא ןוא ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ טשינ
 ,טַאהעג הנותח םיא

 ,טגערפעג טפָא ריא יז טָאה -- ? רעטָאפ םעד טבילעג וטסָאה ,עמַאמ --
 ףיורעד רעטומ יד ריא טָאה -- ,דורטרעג ,סעיצקעל יד ְךַאמ ייג --

 : ,טרעפטנעעג
 טָאה -- !לָאמ ַא ןעועג טנעז ריא ןשטנעמ ענדָאמ ערעסָאװ .ָא --

 -עג טשינ םענייק עביל ןָא טלָאװ ךיא -- .ץרַאה טימ טדערעג עניילק יד
 ..ןדינשעצ רעקיטש ףיוא ךימ לָאז ןעמ ,ןעמונ

 ןטכַארט ןבױהעגנָא רעטומ יד טָאה ,עיסנעּפ יד טקידנעעג טָאה יז זַא
 ןשירפפיוא ,בוטש יד ןרעדנע טלָאװעג טָאה יז ,לדיימ ןרַאפ תילכת ַא ןגעוו
 ,ןטנװָא ןענעדרָאניײא ,ןשטנעמ ןטעברַאפ ןבױהנָא ,לבעמ יינ ןלעטשניײרַא ,יז
 ַא ָאד זיא סע ואוו ,רעזייה עלַא ןיא יװ ,ןעיצניירַא ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי
 זיא ןבעל ריא זַא ,יזנכשַא עלהניד ,ןעזעג ןיוש טָאה יז ,ןבעגוצסיוא לדיימ
 ךָאנ ריא ןבָאה רענעמ ןעװעג ןייש גונעג ךָאנ זיא יז שטָאכ .רעבירָאפ
 ןױש טביוה יז זַא ,טליפעג רעבָא יז טָאה ןסַאג יד ףיוא טקוקעגכָאנ ץלַא
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 טָאה יז ,דיירפ ןָא ןוא ןבעל ןָא ייברַאפ זיא טנגוי ריא זַא ,קירוצ ןייג ןָא
 .טכענ יד ןיא ןשיק ןיא ןסָאגרַאפ ןרערט לָאמטּפָא ,םעד רעביא טקיטייוועג
 ליפעג ןטימ ךיז ןבעלנייא ןעמונעג יז טָאה ,רעטומ עיירט עדעי יװ רעבָא
 ןגרָאז וצ ןוא ריא וצ עמַאמ ַא ןייז וצ ,רעטכָאט ריא רַאפ ןבעל ַא ןפַאש וצ

 : ,קילג ריא רַאפ
 ריא טרעדנעעג ךיוא ךיז טָאה ,ןרָאי יד טימ ןעמַאזוצ זיא ,סנקירעביא

 ,טבילרַאפ םיא ןיא ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ זיא יז ,ןיינ .ןַאמ םוצ ליפעג
 עיגרענע ,טפַארק ןייז טרעדנואווַאב ,ןיוש םיא יז טָאה טרעדנואווַאב רעבָא
 רעקיסקיוועגניילק רעד טָא ,טירט-ןזיר טימ טנַאּפשעג טָאה רע .טייקסיורג ןוא
 יד ןוא רעדניק יד ייב ןסעזעגּפָא זיא יז סָאװ ,טייצ רעד רַאפ ךיוא ,ןױשרַאּפ
 -טלעוו ,שינעטנעק טימ שטנעמ ַא ןטקאוועגסיוא לייוורעד רע זיא ,ךעלכיב

 -טלעוו ןיא טסואוועג טציא רעמ טָאה רע ,ָאי ,ןסיוו ןוא דנַאטשרַאפ ,גנורַאפרעד
 יד ןיא טקעטשעג קידנעטש טָאה סָאװ ,רעטעדליבעג רעד ,ריא ןופ ןכַאז
 ,טּפַאכעג רע טָאה ,טסואוועג טשינ וליפַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא ,ךעלכיב
 יד ןיא יורפ עדעי יו .שינערעהוצנָא ןַא טימ ,קילב ַא טימ ןעגנַאגרעד
 ,ןטרעשַאב םוצ ,ןַאמ םוצ ןייגקירוצ ןעמונעג עלהניד ךיוא טָאה ,רעקיצרעפ
 ןופ רעבָא ,עביל ןופ טשינ ןבעל ַא ,ןבעל ַא ןבעלּפָא ףרַאד ןעמ ןעמעוו טימ

 ,טפַאשיירטעג ןוא טכילפ

 ,יסקאוועגסיוא זיא דורטרעג -- ,ןגָאז ןעמונעג םיא יז טָאה -- ,סקַאמ --
 ,םוטעמוא יו ,בוטש ַא ןריפ ,ריא ןגעוו ןטכַארט ףרַאד ןעמ

 ןעמָאנ םעיינ םייב טציא ןפורעג ןיוש םיא טָאה יז
 -כַאנרַאפ קרַאטש ןביוהעגנָא יזנכשַא סקַאמ טָאה טציא דָארג רעבָא

 ןיא טקיטכענעג טציא רע טָאה ,םייהרעדניא יװ רעמ .בוטש יד ןקיסעל
 םענעברָאטשרַאפ ןופ טעב ןשירוחב ןיא ,קירבַאפ רעד ייב גנוניואוו רעד
 -ַאטשעג זיא קירבַאפ יד ןעוו ,קיטנוז ןיא וליפַא ןוא .טכערבלַא רָאטקעריד

 ןזיועג טשינ םייהרעדניא ךיז רע טָאה ,ןענ
 ,טרינָאפעלעט רע טָאה -- ,טקיטפעשַאב רַאבטכרופ ---
 ריא רַאפ לָאמ עטשרע סָאד .קיאורמוא ןרָאװעג זיא יזנכשַא עלהניד

 .ןַאמ ריא רַאפ קיאורמוא ןרָאװעג זיא יז יוװ ,ןבעל ןטַארייהרַאפ
 -יואוו רעשירוחב רעד ןיא ןצעמע טרָאד טָאה רע יו ,שרעדנַא טשינ --

 ,טכַארטעג יז טָאה -- ,קירבַאפ רעד ייב גנונ
 ,קנַאדעג רעד שימָאק ןעמוקעגסיוא ריא זיא טונימ רעטשרע רעד ןיא

 זיא דלַאב רעבָא ,ןכַאל טסולגעג ריא ךיז טָאה --- עביל ַא טימ ריאמ החמש

 עג ןיא סורדרַאפ ןופ ליפעג ַא ןוא ןדנואוושרַאפ םזימָאק ןופ ליפעג רעד
 רע טלָאװ ,טשינ ַא ,ןצעמע טרָאד טָאה רע זַא ,רעכיז ,טרָא ןייז ףיוא ןעמוק
 ַא רַאפ ייווצ יד ןופ טשינ זיא רע ,ָא .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ױזַא טשינ טרָאד
 זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ .ןריפ סעביל רָאג סע ןעק טייהרעקניליטש .,ןשָארג
 ןַא רעדָא ןירעצנעט ַא סעּפע רָאג רשפא ןוא ,ךעלדיימ-ָארויב יד ןופ ענייא
 רָאג רשפא ,רשפא ןוא .שזדָאל ןיא ָאד טציא ייז ןענעז ןסַאמ .עסירטקַא
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 רעדָא רעגנוי ַא עמַאד ַא טימ רָאנ ,עטפיוקעג ןייק טשינ ,עביל עטכע ןַא עקַאט
 יד ןעוו ,ןטייצ עקיטציא ייב ךעלגעמ זיא ץלַא .לדיימ ַא טימ רשפא רָאג
 ,ןרָאװעג ןזָאלעצ ױזַא ןענעז רעבייוו

 שלַא ,טכַארטַאב טוג ךיז ןוא לגיּפש םוצ ןעגנַאגעגוצ קיטסַאה זיא יז
 ןיא ןבָאה רעריא טיוה רעד ןופ טייקזיול יד ,ןגיוא יד ייב ךעלשטיינק עריא
 ןבָאה ּפָאק ןיא רָאה עיורג יד .ךיז טלײשעגסױרַא קרַאטש לגיּפש ןסיורג
 ןרָאװעג ןלַאפעג רעייז ךיז ייב זיא עלהניד .ןכָאטשעג ןעלזיּפש יד יװ
 ,עז ,לגיּפש ןיא דליבּפָא ריא ףיוא טקוקעג ןגיוא עקירעיורט טימ טָאה יז
 ,םעד ןגעװ טכַארטעג טשינרָאג ןוא טציא זיב ןעװעג זיא יז שירַאנ יו
 רע ,ןריא ןַאמ ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה יז .ךַאפנייא ןוא ךיילג ױזַא זיא סָאװ
 -יירב ,ןרָאװעג רעכעלנעמ וליפַא .טייצ רעד רַאפ ןסקאוועגסיוא קרַאטש זיא

 רָאה עיורג ןייא ןייק ,ךיז טלַאה רע גנוי ענדָאמ יוװ ןוא .רעקידווװעעזנָא ,רעט
 "עצ יד טשינ ןעוו .עלעשטיינק ןייא ןייק ,םיא ייב ןעניפעג וצ טשינ זיא
 טלָאװ ,רעטנַאגעלע לסיבַא ןטלַאה רָאנ ךיז לָאז רע ןעוו ,ענייז טיײקנגָארט

 רעייז ןענעז ענייז ןגיוא יד טּפיוהרעביא .ןעזעגסיוא סואימ טשינרָאג רע
 טרעהעג לָאמניא טשינ סע טָאה יז ,ייז ןיא טנערב רעייפ ַא ,שירפ ןוא גנוי
 ןעזעג טשינ סע טָאה יז .רעבירעד טלכיימשעג טָאה יז רעבָא ,רעבייוו ןופ
 רע ,סעביל ןריפ רע רעק סיוועג .טלוב ,ףרַאש ןעזעג סע יז טָאה טציא
 -רעביא קרַאטש טשינ ןענעז ייז ,ָא ! ױזַא ןיוש יז טרַאנ רע גנַאל יו סייוו
 ,ןכייר ןוא ןטמירַאב ַא ,ןַאמ ַאזַא ייב וצרעד ךָאנ ןוא ,רעבייוו יד ,שירעביילק

 יז טָאה רעמ ץלַא ,םעד ןיא טכַארטעגנײרַא ךיז טָאה יז רעמ סָאװ
 לָאמנייק טָאה סָאװ ,ןַאמ רענעגייא רעד .קיטכיר זיא דשח ריא יוװ ,ןעזרעד
 -רַאפ ןביוהעגנָא טציא טָאה ,ןעמונרַאפ טשינ קנַאדעג ןייק ּפָאק ןיא ריא ייב
 גנולצולּפ ךיוא רע טָאה סעּפע .ּפָאק ןצנַאג םעד ,ןעקנַאדעג עריא עלַא ןּפַאכ
 ןייז רעמ סָאװ .ןגיוא עריא ןיא ןטלַאטשעג עסיורג ןעמעננָא ןביױהעגנָא
 ןיא ךיז ייב ןרָאװעג ןײלַא יז זיא רעקירעדינ ץלַא ,ןסקאוועג זיא טייקסיורג

 .ןגיוא ענעגייא יד

 ןָאק רע ןעוו ,עטקלעװרַאפ ןוא עטלַא ןַא ,יז רע ףרַאד סָאװ ,סיוועג
 ןוא עשירפ ,עגנוי ןבָאה קירבַאפ רעד ייב גנוניואוו רעד ןיא ךיז ייב טרָאד
 -ייו טימ טרָאד זיא רע .םיהַא טשינ רע טמוק טסיזמוא טשינ ? עכעליירפ
 ריא ןופ ןכַאמ ,ריא ןופ רָאג יז ןכַאל רשפא .,ןזָאלעצ ,ךעליירפ ,ןייוו טימ ,רעב
 | .? קזוח

 יו לָאמ עטשרע סָאד .טסורב רעד ןיא גנוכעטש ַא טליפרעד טָאה יז
 ןיילַא ,טכוזרעפייא ןופ ליפעג ַא טבעלעגכרוד ןרָאי עטצעל יד רַאפ טָאה יז
 .סנידלעה רַאפ טשינ ,ןײלַא ןטילעג ,ןַאמ ַא בילוצ טקנערקעג ךיז טליפעג

 ,ףרַאש ,קרַאטש ןעוועג זיא קיטייו רעד .ךעלכיב יד ןופ
 ןַאמ רעד סָאװרַאפ ,ןרעלקרעביא ןעמונעג יז טָאה לָאמ עטשרע סָאד

 -גנילצולּפ וצ ןעגנַאגעגרעביא יז זיא ןעקנַאדעג עטכעלש ןופ .םיהַא טשינ טמוק
 ,טליפעג ןיילַא טָאה יז ? ןעשעג סעּפע םיא טימ זיא רשפא .טייהיירט רעקיד
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 "גייא טלָאװעג ךיז סע טָאה יז רעבָא ,סע זיא סָאד טשינ זַא ,ךיז טרַאנ יז זַא

 ןעמונעג ןוא ןָאטעגנָא ךיז גנולצולּפ יז טָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןוא .ןדער

 ,ךרָאש ןדעי וצ ךיז ןרעהוצ ,טשינ םיא טעז ןעמ יצ ,רעטצנעפ יד ךרוד ןקוק

 טשינ זיא סע רָאנ .ףיוה ןפיוא טירט ןדעי וצ ,רעיוט ןופ גנולק ןדעי וצ

 ןעמונעג טכַאנ ןטימ ןיא טָאה יז .טרַאװעג טָאה יז ןעמעוו ףיוא ,רעד ןעוועג

 "קעריד רעה ןגעוו ךיז ןגערפוצנָא ידכ ,ןײרַא קירבַאפ רעד ןיא ןרינָאפעלעט

 טרעהעגוצ ךיז גנַאל טָאה יז .ןפורעגּפָא טשינ ךיז טָאה רענייק רעבָא .רָאט

 ןוא ,קירבַאּפ רעטסוּפ רעד ןיא ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ןעגנילק םוצ

 ,לביירט סָאד עטשיטנַא ןַא טגײלעגקעװַא

 טלָאװעג טָאה יז .רעמיצ-ףָאלש ןיא רעטכָאט רעד וצ ןיײרַא זיא יז

 רעבָא ,טכַאנ רעמַאזנייא רעד ןיא רעטכָאט יד ןעז ,ךיז ןבעל ןצעמע ןבָאה

 יז .העש רעטעּפש רעד ןיא םייהרעדניא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא רעטכָאט יד

 רעטרעכיוררַאפ רעסַאנ רעד ןיא בוט-םוי ןוא טייקכעליירפ טכוזעג ךיז טָאה

 ךַאװ ןוא טנלע ןגעלעג ןוא טעב ריא ןיא קירוצ ןײרַא זיא עלהניד .טָאטש

 עקיגָאטרַאפ יד ןדיינש ןעמונעג ןבָאה סנעמיוק עטשרע יד זיב ,גנַאל-ןהעש

 | ,טפול

 ןצכעז לטיּפַאק

 ןופ טרעטייוורעד ןיזנכשַא סקַאמ טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןעוועג זיא סע ,ָאי

 ,ערענעש ןוא ערעגניי ןייק טשינ רעבָא ,בוטש רעד ןופ ןסירעגּפָא ,םייה רעד

 עקיטכַאנ עריא ןיא קנַאדעג ןיא ןלעטשרָאפ טוואורּפעג ךיז טָאה עלהניד יו

 יעדנעיצנָא ןייק טשינרָאג ,ערעסואימ ןוא ערעטלע ןַא רָאנ ,ןהעש

 רעד ןיא טַאהעג טָאה יזנכשַא סקַאמ סָאװ ,לַאפכרוד ןטסיוװ םעד ךָאנ

 טליפעג ךיז רע טָאה ,ןפָאטש עשירעטילימ ןטעברַאסיוא םייב רענייז קירבַאפ

 "תודחא יד סָא ,ןרענָאיצולָאװער יד טָא .טרעטיברַאפ ןוא טקנערקעג רעייז

 ןופ ןבילקעג ךיז טָאה רע .טרעטשעצ רענעלּפ ענייז עלַא םיא ןבָאה ,טייל

 טנכערעגסיוא ןעוועג םיא ייב זיא ץלַא .ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ וצ המחלמ רעד

 טלָאװ רע יוװ ,טליפעג ןטסנידרַאפ עקיזיר יד ןיוש טָאה רע .רָאה רעד ףיוא

 טלָאװעג טָאה רע .רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןַאלּפ ןייז .ענשעק ןיא טַאהעג ייז

 לרעסערג יד ןגירקניירַא ,לָאמַאטימ קירבַאפ ןייז ןופ סעיצקַא ךס ַא ןפיוקּפָא

 ןופ טָאה רע סָאװ וצ ,קירבַאפ רעד ןופ סָאבעלַאב רעד ןרעוװ ןוא טפלעה

 ,תמא .ןטרַאװ טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רע ,טליצעג ןָא זייוודניק

 טָאה ךיוא ,טנַאה רעקרַאטש רעד טימ טריפעג קירבַאפ יד עקַאט טָאה רע

 ןענעז םיטַאבעלַאב יד רעבָא .טַאהעג קירבַאּפ רעד ןופ סעיצקַא ךס ַא רע

 ןוא ,סעיצקַא לָאצ עטסערג יד טַאהעג ןבָאה ייז .סעצנוה יד ןעוועג ץלַא ךָאנ

 "כיוו רעייז ַא ,תמא .שטנעמ ַא סרעייז יו ןעוועג רעמ טשינ טרָאפ זיא רע

 ןענָאק טייצ רעדעי וצ סָאװ ,שטנעמ ַא רָאנ טרָאפ רעבָא ,שטנעמ רעקיט -
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 יד ןבָאה ךיוא .טרָא ןייז ףיוא ןצעזקעוַא ןרעדנַא ןַא ןוא ןייג ןסייה םיא ייז
 ןגעוו ווירב עטכעלש ןבירשעג ,םיא ןגעק טריגירטניא קירבַאפ ןיא ןשטנעמ
 ,טַאהעג ארומ טשינ ייז רַאפ טָאה רע .דנַאלסיױוא ןיא סעצנוה יד וצ םיא
 ןוא עטמעקרַאפ-טַאלג עלַא יד טָא ,דרע רעד ןיא ףיט טַאהעג ייז טָאה רע
 יד יו .טנעה יד ןיא טסעפ ןטלַאהעג ייז טָאה רע .סעקושטייד עקישיילפ
 ,להָאװ-ַאי טרענודעג ,טעניבַאק ןיא םיא רַאפ ןענַאטשעג ייז ןענעז ךעלטניה
 .רעליטש טלייצרעדסיוא ,טהפנחעג םיא ןבָאה ייז .רָאטקעריד-טּפוַאה ררעה
 ,םיא ןגעק ןריפ ייז סָאװ ,סעגירטניא יד ןגעוו ןטייווצ ןפיוא רענייא טייה
 םעד ייב רעבָא ,םיא ייב ךיז ןפיוקוצנייא ,ןרעוו וצ ןלעפעג םיא טכוזעג ןוא
 יד ,סָאבעלַאב רעטולָאסבַא רעד טליפעג טשינ ךיז טרָאפ רע טָאה ,םעלַא

 טכַארברַאפ ןבָאה סָאװ ,סעצנוה יד ,ייז ןעוועג ךָאנ ץלַא ןענעז םיטַאבעלַאב

 . .דנַאלסױא ןיא ןרָאי ערעייז
 טנעה יד ןופ ןזָאלסױרַא ןלָאז ייז ידכ ,ןָאטעג ץלַא ,תמא ,ןבָאה ייז

 יז לָאז יזנכשַא סקַאמ ןוא ,קירבַאפ רעטנשריעג רעייז ןופ סעיצקַא יד
 ,טלעג טימ ןפרָאװעג ןבָאה ייז .עסַאק רענרעזייא ןייז ןיא ןגירקניירַא
 -רַאפ ןטרָאק ןיא טליּפשרַאפ ןבָאה ייז ,ןעמַאזוצ עלַא ןוא ךיז רַאפ רעדעי
 יז .עטבילעג ןוא סעסירטקַא ,דרעפ-געיעג ענעגייא ןטלַאהעגסיױוא ,סנגעמ

 ןיא ןכָארקעגנײרַא ,טרעטנָאלּפרַאפ ךיז ןטפעשעג עדליוו ןיא ךיוא ןבָאה
 -1ײרַא ,ןטַארקָאטסירַא עשירעלדניווש ןוא עטמערָארַאפ טימ ןיירַא תופתוש
 קירוצ טשינ טעז ןעמ עכלעוו ןופ ,ןטפעשעג עליופ ןיא טלעג טקָארבעג
 סָאװ ,עטבילעג ערעייז רַאפ סרעטַאעט ןעגנודעגּפָא יז ןבָאה ךיוא ,גניליש ןייק
 'כעלש ײלרעלַא ןיא סעמוס עסיורג ןבָארגַאב ,ןעוועג סעסירטקַא עטכעלש ןענעז

 יז .קעלש ןוא ןרָאטקעריד:רעטַאעט ,ןטיזיוקער ןיא ,ןעגנוריפפיוא עט
 ןקעד טנָאקעג טשינ ןבָאה קירבַאפ רעד ןופ ןדנעדיוויד עּכעלרעי עסיורג
 ןופ רעדעי סָאװ ,סעיצקַא ךעלקעּפ טפָא ןבָאה ייז ןוא ,תואצוה עקיזיר עלַא יד
 ןזָאל ייז ןסייהעג ןוא יזנכשַא רָאטקעריד םוצ טקישעגקעװַא ,טַאהעג טָאה ייז

 ,גנַאג ןיא
 "עג סנענָארַאב יד ןיא ,יזנכשַא סקַאמ ,טשימעגניירַא טשינ ךיז טָאה רע

 עג ןילַא ןבָאה ייז רָאנ לפיוו ,טלעג טימ טגרָאזַאב ייז טָאה רע ,ןטפעש
 ןײלַא רָאנ ,סַאג ןיא טזָאלעג טשינ רע טָאה ערעייז סעיצקַא יד רעבָא .טלָאװ
 גָאט ןופ עסַאק רענרעזייא רעד ןיא םיא ייב ןסקאוועג ןענעז יז ,ןטלַאהעג ייז

 םהרבא רעטָאפ ןייז יוו ,יזנכשַא סקַאמ ,ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .גָאט וצ

 רע יו טבעל רעדעי .עצנוה ןטלַא םעד תוצע ןבעגעג טָאה סָאװ ,שרעה

 ןקידניז ,ןפיוז ,ןסערפ ,הזה-םלוע ביל ןבָאה ,ןענָארַאב יד ,ייז :טייטשרַאפ

 קסע סנטַאט ןייז טשינ זיא סע .ןעמוקַאב ליואוו ייז לָאז ,ןעיַאטלוה ןוא
 .טלעג רעמ סָאװ ןכַאמ וצ ,ןטפעשעג ענייז ןבָאה ןעניז ןיא ףרַאד רע ,ייז וצ

 ןעמ סָאװ ,ליפוזַא ,ןדנעדיוויד גונעג רָאי סעדעי ייז רַאפ סיוא טעברַא רע

 ,טשינ סע טנגונעג יז ןעוו רעבָא .ןבעל ךעלרעזייק ַא ןריפ רַאפרעד ןָאק

 .ןעמ טפָאלש ױזַא ,סיוא ךיז טעב ןעמ יו ױזַא .ןליוו יז סָאװ ,ןָאט ייז ןלָאז
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 ָאד זיא סע .ָאטשינ טלעװ רעד ףיוא ןענעז לָאמַאטימ ןקילג ייווצ ןייק

 ןגרָאז ליו סע רעװ .רַאפרעד ןלָאצ ןומ ,הזה-םלוע ליו סע רעוו .רשוי

 .סנגינעגרַאפ ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןוא ןטעברַא ,ןרָאּפש זומ ,תילכת ַא רַאפ

 טגיילעג ,סעיצקַא ךעלקעּפ יד ,טלייצעג ייז רע טָאה יינספיוא גָאט ןדעי

 עטסכעה יד וצ ןריפ םיא ןפרַאד סָאװ ,ּפערט יװ ,ןרעדנַא ןפיוא סנייא ייז

 טכַארטרַאפ רע טָאה ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו .ןציּפש-ןעמיוק
 עװטסטנַאדעטניא רעד טימ ךַאמּפָא ןטוג ַא רעייז טָאה רע ,ןַאלּפ ןסיורג ַא
 ,טרָאק יד ןקעד לָאמנייא טימ ןוא ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ ךיז טיירגעג ,ןסָאלשעג

 ןפיוא ,רָאי םוצ ןוא ,סַאג ןיא םורַא ןעייג סָאװ סעיצקַא עלַא ןפיוקפיוא
 ןַאלּפ רעד .רוטנעדיזערּפ יד ןעמענרעביא ,ןרענָאיצקַא יד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 ,קַאנק ַא טימ קעװַא זיא טעברַא יד .רעכעלטקניּפ ַא ,רעטוג ַא ןעוועג זיא
 לוטש ַא ןופ ּפַאלק רעדעי .טעברַאעג קירבַאפ יד טָאה תעל-תעמ ןצנַאג ַא
 סקַאמ רַאפ טירש ַא ךָאנ ןגָאלשעגסיױא טָאה ,עבטמ ַא טּפַאלקעגסיױא טָאה
 ץלַא ןיוש זיא שַאט ןיא יו .שזדָאל ןופ גינעק רעד ןרעוו וצ ,יזנכשַא
 רעד ,עיצולָאװער יד ,ןָאטעג יירד ַא ךיז טָאה לדער סָאד רעבָא .ןגעלעג
 ,טרעטשעצ רענעלּפ עלַא םיא ןוא טשימעגניירַא ךיז טָאה ,ןעמענ יז לָאז חור

 רעבָא .ןקידעבעל ַא ךיז ןסעגעגפיוא ,טכָאקעג ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ןטימ ןיא ּפָארַא טלַאפ סָאװ ,לגָאה ַא יו .ןעוועג טשינ זיא הרירב ןייק

 ,טברַאדרַאפ ןוא ןָא טלַאפ סָאװ ,קירעשייה ַא יװ ,ץלַא טּפַאלקעצ ןוא רעמוז
 םיא ןוא ,תעגושמ סָאד טָא ,ןגָארטעגנָא ךיז יז טָאה ,שטסיוו ַא הפגמ ַא יו
 יד זיא גנַאל ןכָאװ .ףױרַא סיפ יד ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טרעקעגרעביא ץלַא
 .תוקזיה טַאהעג ךָאנ ןעמ טָאה ,טסנידרַאפ טָאטשנַא .ןענַאטשעג קירבַאפ
 עטלעטשעגוצ:טשינ יד רַאפ ןדָאש טרעדָאפעג טָאה עװטסטנַאדעטניא יד

 ןבָאה תואצוה ערעדנַא ײלרעלַא ,ןרַאבַאכ ,ןטכירעג ,ןטַאקָאװדַא .תורוחס
 ןענָארַאב יד .המקנ ַא טבעלרעד ןבָאה םיאנוש .קירבַאפ יד ןסערפעגפיוא
 זיולב ,סעּפע ןָאט ןוא דנַאלסיוא ןופ ןעמוק וצ טכַארטעג טשינ וליפַא ןבָאה
 ,טקישעג ייז ןבָאה טלעג ךָאנ סעמַארגעלעט

 יד ןופ ,ןטכַארט ,ןביירט ,ןרָאי ןטעברַא טפרַאדעג ןעמ טָאה רעדיוו
 הכולמ רעד ןופ .רעכעל יד ןליפסיוא טעװ ןעמ זיב ,ןגָאלשסױרַא ךיז תוחֹוכ
 .ךייט ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה ,טנַאה רעד ןיא טעמכ ןגעלעג ןיוש זיא סָאװ
 ןעייטש ןרָאי יד .ןעניואוועגוצ טנָאקעג טשינ וצרעד ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ
 שמָאכ רע טלָאװ ןוא .לענש ןוא ךיג ךיז ןקור ייז ,ןעזעג רע טָאה ,טשינ
 דָאש ַאזַא טשינ םיא טלָאװ ,קירבַאפ יד ,ןיוש טנַאה רעד ןיא טַאהעג טשינ יז
 ,ךיז טּפַאכעגסױרַא רָאנ ,טנעה יד ןיא ןגעלעג ןיוש זיא יז רעבָא .ןעוועג
 טָאה יזנכשַא סקַאמ ,ןיינ .סױרַא טנַאה רעטנפעעג רעד ןופ עלעגייפ ַא יו
 ןיוש יז טָאה רע .ןרָאי ףיוא הכולמ ןייז ןגײלוצּפָא קשח ןייק טַאהעג טשינ
 השוב ַא זיא םיא .ןייז טשינ לָאז סע סָאװרַאפ ,טנַאה רעד ןיא ןבָאה טלָאװעג
 ןרָאפ טּפיוהרעביא ,לַאפכרוד ןייז רַאפ ןעוועג הּפרח ַא ,שזדָאל רַאפ ןעוועג
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 :רעטנוא סואימ לָאמַארעדיװ ןיוש םיא טָאה סָאװ ,םענייז רעדורב םענעגייא
 ,טריפעג

 ןגעו טשינ ,יזנכשַא בוקַאי ןגעו טדערעג רעדיװ טציא טָאה שזדָאל
 ,ןסקַאמ

 רע לפיוו .רענייז רעדורב רעד ,לבייה ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 סָאד ןבירטעגסיורַא טייקטנכערַאבמוא ןוא טײקיזָאלגרָאז ןייז טימ טשינ טָאה
 ןפרָאװעגכרוד רעגניפ ערעטיש עטיירב יד ךרוד תורצוא ,טנעה יד ןופ קילג
 טנעה יד ןיא קירוצ טכירעגמוא םיא וצ ןּפָאלעג קילג סָאד זיא רעמ ץלַא
 ,ןײרַא

 עכעלקנערק ַא ,סנייז בייו סָאד .טג ַא טימ ךיז סע טָאה ןביוהעגנָא
 ןייז ןעמַאװצ םיא טימ טנָאקעג טשינ לַאפ ןייק ייב טָאה ,ערעטיב ןוא
 יז ,םולש ןיא טגײלעגניײרַא יינספיוא ךיז עריא םיבורק יד ןבָאה לָאמעלַא
 רָאנ יו רעבָא .טנדרָאעגניײא בוטש ַא ,ןַאמ םוצ שזדָאל ןייק טכַארבעגּפָארַא
 ןייק שזדָאל ןופ קעװַא רעדיוװו יז זיא ,ןכָאװ עכעלטע ןסעזעגּפָא זיא יז
 ,םיא ףיוא קיטכיזרעפייא ןעוװעג זיא יז .רעדנוזַאב טבעלעג ןוא עשרַאװ
 ןייז ףיוא ,טניירפ יד ףיוא ,רעבייו עטנַאקַאב ענייז ףיוא קיטכיזרעפייא
 ,ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא ,ףָאלש ןוא טיטעּפַא ןטוג ןייז ףיוא ,דיירפ ןוא טנוזעג
 ,עריא ןעוועג זיא דלוש יד ןוא .ןריובעג טשינ םיא יז טָאה דניק ןייק ךיוא
 ףרואוורָאפ ןייק טשינ ריא טָאה רע .טגָאזעג ריא סע ןבָאה םיריױטקָאד עלַא
 ןיא דניק ַא ןעזעג טָאה רע רָאנ יו רעבָא ,ריא טדערעגסיוא טשינ ,טכַאמעג
 ,טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךיילג סע רע טָאה ,ןצעמע ייב בוטש ןיא רעדָא סַאג
 ןוא האנה רעקידלַאװעג טימ טפיטשעג ןוא טכַאלעג ,טימרעד ךיז טליּפשעג
 ןעועג זיא יז .ןגָארטרַאפ טנאקעג טשינ סע טָאה בייוו ןייז ,רעטכעלעג
 .רעדניק יד וצ קיטכיזרעפייא

 וטסָאה סָאװ --- ,ןּפיל עזייב עניד טימ ןפורעג םיא יז טָאה -- ,בוקַאי --
 ? טכָאקעצ ױזַא ךיז

 טימ טפיטשעגמורַא טָאה רע ןעוו ,ןסָארדרַאפ ריא טָאה טּפיוהרעביא
 דימת ןענעז רעדירב יד שטָאכ ,לרעטכעט סעלהניד ,דורטרעג רעניילק רעד
 -עז ייז ,ךיז ןשיװצ טפַאשטניירפ ןטלַאהעגנָא רעבייוו יד ןבָאה ,זגורב ןעוועג
 סנוייא יד טימ סרעטלַא יד ,רעירפ ןופ םיבורק ןעוועג ךָאנ ,סנקירעביא ,ןענ
 ןופ רעמ ןוא ,רעטכָאט ריא עלהניד ,רעטלַא עווירּפ .טרעקעגנָא ךיז ןבָאה
 ןעוו ,יזנכשַא בוקַאי וצ ןעמוקעג טּפָא ןענעז --- דורטרעג עניילק יד -- עלַא
 ןריפ יינספיוא ןעמונעג ןוא שזדָאל ןייק ןעמוקעג רעדיװ זיא בייוו ןייז רָאנ
 ,ןבעל-עילימַאפ ַא

 טָאה יז סָאװ ,סָאד .בוקַאי לקנָא םוצ טּפעלקעג טָאה דורטרעג יד טָא
 טָאה רע .רעטעפ םייב טַאהעג יז טָאה ,בוטש ןיא רעטָאפ םייב טַאהעג טשינ
 -מורַא יז טָאה רע .גייצליּפש ןוא תונתמ ,ןּפוּפ עטסנעש יד טפיוקעג ריא
 דרעפ יד טימ ךיז טזָאלעצ ,טָאטש רעד רעביא עטערַאק רעד טימ טריפעג
 ,ןטלַאה וצ סעצייל יד ןבעגעג ריא וליּפַא ןוא ּפָאלַאג ןיא
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 רָאה ענרעּפוק-ןַאטשַאק עניורב טימ ,עקנַאלש ַא ,עקיגיוא-יולב  ַא

 ןרעטיצ וצ ףיוא טשינ ןרעה סָאװ ,ךעלעזיירק ןוא ךעלעגניר ,ךעלעקעל ןיא

 יַאװ ,ךעלעטנעה עסייוו ענכלוּפ טימ ,גנוגעוװַאב רעדעי ייב ןרעטַאלפ ןוא

 יז ןעו ,רעטומ ריא וצ ךעלנע ןעוועג ןצנַאגניא יז זיא ,עטַאלג ןוא עמער

 םעניילק םעד טימ זיוה ןיא יזנכשַא שרעה םהרבא 'ר ייב ןליּפש ךיז טגעלפ

 ,עלהניד עקילָאמַא יד ,ןעלהניד ןעזעג ריא ןיא טָאה בוקֲאי .םנוב בקעי

 טָאה ױזַא טקנוּפ .הלכ ַא רַאפ טדערעג םיא יז ןבָאה ףיוה ןיא עלַא סָאװ

 םיא ןעמונעגמורַא יז טָאה ױזַא טקנוּפ ,לָאמַא רעטומ יד יװ טכַאלעג יז

 ףיוא טצעזעגפיורַא יז טָאה רע ןעוו ,ךעלעטנעה עמערַאװ יד טימ זדלַאה ןייז

 םעד רעביא ריפ עלַא ףיוא ריא טימ ןכָארקעגמורַא ןוא ןטייר ןקור ןייז

 .בוטש ןיא ךעּפעט ןסיורג

 וצ ךיז טרעמַאלקעג ןוא ןפורעג יז טָאה -- !בוקַאי לקנָא ,ָאיװ ---

 .זדלַאה ןקרַאטש ןייז

 ןעמונעגנָא יז טָאה ,עטלטרעצעגסיוא ןוא עצרַאװש יד ,ענייז דרָאב יד

 "ייו רעייז טימ ןבָאה ,עלערעּפ ןוא עלהניד ,רעבייוו עדייב .ןצייל רַאפ

 ןוא רעטמַאלפעצ רעד ,לדיימ םייב ייס זַא ,טליפרעד טקניטסניא ןשירעב

 ןקידנלעװק ןוא םענעסקַאװעצ םעד ,ןריא לקנָא םייב ייס ,רעטליּפשרַאפ

 זיא יז .רעטכָאט-ןרעדורב ןוא לקנָא ןשיװצ ליּפש יװ סעּפע רעמ ָאד זיא

 "עק בוקַאי רעטעפ ןטימ טָאה יז ןעוו ,לדיימ קירעי-ןציירד ַא ןוועג ןיוש

 יגדייל ןפור ןוא ןשוק קרַאטש םיא יז טגעלפ ךיוא .טפיטשעגמורַא שירעד

 : ךעלטפַאש

 !ביל ױזַא ךיד בָאה ךיא ,לקנָא --

 יד ףיוא טצעזעגפיורַא ךיוא םיא ךיז יז טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב

 טשוקעג יז טָאה לקנָא רעד .טנעה יד טימ םיא ןעמונעגמורַא ןוא ינק

 .ןשוק עקישיור עטעפ טימ

 ןיא זַא ,ןײלַא יז בוקַאי טשוק רעטכָאט רעד ןיא זַא .ןעזעג טָאה עלהניד

 זיא יז יװ רָאנ ,טציא זיא יז יװ טשינ ,יז רע טביל לדיימ םוצ עביל ןייז

 ירַאפ ןגינעגרַאפ ריא טָאה סָאד .רעטלע סרעטכָאט ריא ןיא ,לָאמַא ןעוועג

 .ןָאטעג ייו ,טצרעמשעג קיטייצכיילג רעבָא ,טפַאש

 ענייד ןיא ךיא -- .טגָאזעג יז טָאה -- ,ןעמעש ךיז טסגעמ ,דורטרעג --

 .דניק ַא יװ ךיז טסליּפש וד ןוא ןעוועג הלכ ַא ןיוש ןיב ןרָאי

 ןָאק ךיא -- .ערעטיב ַא טגָאזעג בייוו ןייז טָאה --- ,ןיוש גונעג ,בוקַאי

 ןגָארטרַאפ למוט םעד רעמ טשינ

 ןכַאמ םיא ןעמונעג טשרע יז טָאה ,ןילַא ןבילבעג ןענעז יז זַא ןוא

 .רעניילק רעד בילוצ סענעצס

 "עג יז טָאה -- ,טשינ ךימ טרַא ,ןגיוא עניימ רעטנוא טסוט וד סָאװ ---

 ײױַאמ ַא יװ ךיז ריפ ןגיוא יד ןיא רעבָא -- ,לַאג טימ טגָאז

 ןענַאטשרַאפ טשינ יז טָאה בוקַאי
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 רענעגייא ןַא טימ .טשינ ןיוש ךיא רָאט ךיז ןליּפש דניק ַא טימ --
 ...עפענ

 ןרָאצ טימ טרעפטנעעג עלערעּפ טָאה -- ,סעפענ יד ןיוש ןענעק רימ --
 ןָאטנָא ןיא ןירַא טעב ןיא ךיז ןפרָאװעגקעװַא ןוא

 םיא טצָארּפש טנוזעג סָאד יװ ,טכַאל רע יװ ,ןעז טנָאקעג טשינ טָאה יז
 .רעדילג עלַא ןופ

 -- ?טנוװעג טמעשרַאפמוא ױזַא ןייז שטנעמ ַא סָאד ןָאק ױזַא יו ---
 ןסעגעג םיא יז טָאה

 קעװַא קירוצ ןוא ןַאמ םעד טזָאלרַאפ ןכיגניא יז טָאה ,לָאמעלַא יו
 ,טכוזרעפייא ןוא קיטייו ריא טימ ןײלַא ןביילב וצ עשרַאװ ןייק

 א טבעלרעד טָאה סקַאמ .טגעג ךיז ייז ןבָאה בעל ַאזַא ןרָאי ךָאנ
 ךַאנ ןענעשרי טפרַאדעג טָאה בוקַאי סָאװ ,ןגעמרַאפ ןצנַאג םעד ןופ .המקנ
 .טזָאלעגסױא ןופרעד ךיז טָאה ךייט ַא ןיײר סױרַא רע זיא ,סנזייא יד
 לָאמנײא זיולב טשינ טָאה רענייז רעדורב רעד זַא ,טסואוועג טָאה סקַאמ
 רָאי עלַא זַא רָאנ ,ןרעסערג ךַאפליפ ַא ,םיא ןופ ןעמונעג ןדנ ןרעסערג ַא
 ןטפעשעג יד סָאװ ,לָאמ סעדעי .ןעמונעג סנדנ עשירפ בייוו םייב רע טָאה
 םיא טָאה ,טרטּפעצ טלעג ךס ַא טָאה רע ןעוו ,קעװַא טכעלש םיא ייב ןענעז
 טָאה ןסקַאמ ,ןדנ םעיינ ַא ,ןגָארטעגנײרַא רעטלעג עיינ סנייז בייוו סָאד
 טָאה ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,טציא .יינספיוא לָאמ סעדעי טקנערקעג סע
 יד ןוא קעװַא ןענעז ןרָאי עטעפ עביז יד ,טזָאלעגסיױא לַאװק רעד ךיז
 ןביילב עקַאט רע טעװ ןכיגניא .סנדנ סיוא .ןעמוקעגנָא ןענעז ערעגָאמ
 ןבעל םענעזָאלעצ םעד טױל .רענייז עטערַאק רעד ןופ לשטייב ןטימ
 ,טריפ רע סָאװ

 ןפָאלעג גנוי םענעזָאלעצ םעד וצ קילג .סָאד זיא ,לָאמעלַא יו רעבָא
 ,גייפ ַא ןסקַאמ טלעטשעגסיוא ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא ןיײלַא

 סָאװ ,השורג יד ,עקנַאי רעטכָאט סמיוברעדילפ ןַאילימיסקַאמ ןיײלַא
 ןבוקַאי ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה ,טגעג ןַאמ ןטירד ןטימ ןיוש ךיז טָאה
 רעביא יירפ ןוא קנַארפ סעטערַאק עריא ןיא םיא טימ ןגיולפעגמורַא ןוא
 ,ןסַאג רעשזדָאל

 -נָא גנַאל טשינ טעװ סע זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ .טכָאקעג טָאה שזדָאל
 -ירבַאפ ענעגושמ יד ,טָאטש ןיא טנעקעג יז טָאה ןעמ .עביל יד ןטלַאה
 -רַאפ ,ןַאמ רעדנַא ןַא ןיא ךיז יז טבילרַאפ לָאמעלַא סָאװ ,רעטכָאט עשיטנַאק
 טליק ךיג ױזַא ,ךיז טכָאקרַאפ יז ךיג יװ רָאנ ,ךעלברעטש ,קרַאטש ךיז טביל
 ץוח ַא ,טגעגּפָא ןוא טַאהעג רענעמ יירד עקַאט ןיוש טָאה יז .ּפָא ךיז יז
 ךיוא לַאװסױא רעד זיא וצרעד .טריפעג טָאה יז סָאװ ,ןענַאמָאר עקיטייז
 יו ,ךָאנ טדמשעג טשינ ךיז טָאה יז שטָאכ ,רעשילרעטסיוא ןַא ןעוועג
 -ַאטסירַא ענעסיררַאפ ַא ,עיױג קיטש ַא ןעוועג יז זיא ,רעטסעוװש עריא
 טקנעדעג ךָאנ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןבוקַאי טימ עביל ריא ןוא ,עקטַארק
 .ןעזעגסיוא ענדָאמ רעייז טָאה ,עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןגָארט טגעלפ רע יוװ
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 "עג שזדָאל טָאה -- ,םירוּפ זיב תינעת'רתסא ןופ ןרעיוד טעוו'ס ---

 יײסעיזַאטנַאפ סעקנַאי רענעגושמ רעד ןופ סנייא --- .טגָאז

 טימ דניירפיץרַאה םעיינ ריא טימ ןרָאפעגמורַא יז זיא לייוורעד רעבָא

 יַאג ןיא דרעפ יד ןבירטעג טָאה בוקַאי .טָאטש רעד רעביא שזַארוק סיורג

 סיורג טימ םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה רעטכָאט עשירענָאילימ יד ןוא ּפָאל

 יװ ,ןעמעלַא רַאפ יירפ ןוא קנַארפ סַאג ןיא טשוקעג םיא וליפַא ןוא עביל

 טדערעג טָאה ןעמ .טכָאקעג טָאה שזדָאל ,טנָאקעג טָאה ענעגושמ יד רָאנ

 וליפַא ,ןקירבַאפ ןוא ןטפעשעג יד ןיא ,ןעעפַאק יד ןיא ,ןבוטש ןיא םעד ןגעוו

 ,טגָאזעג טָאה ןעמ .טדערעג ןופרעד ןבָאה ןענישַאמ יד ייב סנירָאטיײנ יד

 יזנכשַא סקַאמ רָאטקעריד םוצ ךיוא ןוא ,ןכיג ןיא ןבָאה הנותח ןלעוו ייז זַא

 .ןגָארטרעד םירחוס סע ןבָאה טעניבַאק-קירבַאפ ןייז ןיא

 ןבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה -- ,רָאטקעריד רעה ,טלעוו ַא טנערב רע --

 רעה ,רעדורב רעיא ,ןרעדעפ עסיורג יד ןיא ןיירַא זיא רע --- .ןסורג

 | , ., .רָאטקעריד

 ףרעה טנָאקעג טשינ סע טָאה יזנכשַא סקַאמ

 -- ןטינשענּפָא רע טָאה -- ,רעה ןיימ ,ריפַאד סערעטניא ןייק ---

 .עכַאז רוצ ריוו ןדער
, 

 .ױנכשַא סקַאמ ,רַאפרעד סערעטניא טַאהעג רָאג ןיוש טָאה רע רעבָא

 קעװַא םיא זיא ףָאלש רעד ,ליומ ןיא ןסיב רעד ןעמוקַאב טשינ זיא םיא

 טשינ ךָאנ טָאה רע .ןעגנַאגעגנייא טשינ םיא זיא ןבעל סָאד ,ןגיוא יד ןופ

 סמיוברעדילפ ןשיוװצ ךודיש ַא וצ ןעמוק עקַאט טעװ סע יצ ,יונעג טסואוועג

 "עג םוצ ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ סע טָאה רע .רעדורב ןייז ןוא רעטכָאט

 טכַאמעג ,ענייז עטבילעג יד ,יז טָאה ,ןעוו סָאװ זיב ,לייוורעד רעבָא ,קנַאד

 "עגניירַא וליפַא ךיז טָאה רע ןוא -,קירבַאפ רעד ןופ רָאטקעריד רַאפ םיא

 ,קנַארק ןעװעג זיא םיוברעדילפ רעטלַא רעד .ןײֹרַא ץַאלַאּפ ןיא ןבילק

 רעד ןופ טגָאזעגּפָא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,רעטעברַא ןַא .טריזילַארַאּפ

 "עג ּפָאק ןיא םיא ןוא רעסעמ ַא טימ םיא ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה ,טעברַא

 רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ רעבָא ,טעװעטַארעגּפָא םיא טָאה ןעמ -,ןכָאטש

 .ןטעברַא טנָאקעג טשינ רעמ ןוא טייז רעבלַאה ַא ףיוא טריזילַארַאּפ ןבילבעג

 ףיוה ןרעביא ךעלדער טימ לוטש ַא ףיוא טריפעגמורַא םיא טָאה רעניד ַא

 ,ץַאלַאּפ ןופ

 טשינ ןבָאה ייז רעבָא ,רעדניק יד ייב ןבילבעג זיא ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז

 טבעלעג ןבָאה סעטתדמושמ יד ,רעטכעט יד .טימרעד ןָאט וצ סָאװ טסואוועג

 ןייק ןעמוק טלָאװעג טשינ ןוא םידמושמ יד ןענַאמ ערעייז טימ עשרַאװ ןיא

 יענעז ייז רעכלעוו ןופ ,טייקשידיי ןוא רחסמ ןופ טָאטש רעד ןיא ,שזדָאל

 עטיירדעצ ןעוועג ןענעז ןיז יד ףענַאטשעגנָא טשינ ייז זיא סע ,ןּפָאלטנַא

 ,סנכיולגרעבא ,סעיזַאטנַאפ טימ ןָאט וצ טַאהעג ןבָאה ייז .ןלַאניגירָא ןוא

 ןוא םיחלג םורַא ךיז טיירדעג ןוא ,רעטסייג ןפורסורַא טימ ךיז ןעמונרַאפ

 "עג טשינ ןענעז ייז שטָאכ ,ןייג ייז ןגעלפ עכריק ןיא וליפַא .סרעטסיולק
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 םעד ,ךיז ףיוא ּפָאק ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד .טדמשעג ךָאנ ןעוו
 זיא יז רעבָא .השורג יד ַאקנַאי ןעוועג זיא ,ןעועג גנילביל סרעטָאפ

 -נײרַא ךיז טָאה יז עכלעוו ןיא ,סעביל עריא ןיא טכָאקרַאפ דימת ןעוועג
 טשינ טייצ ןייק טָאה יז ןערב סיורג טימ יינספיוא לָאמעלַא ןפרָאװעג
 ןלָאז ןעיורפ זַא ,רעגייטש ןיא ןעוועג טשינ זיא ךיוא ,ןטפעשעג וצ טַאהעג
 בוקַאי וצ ןבעגעגרעביא קירבַאפ עצנַאג יד טָאה יז ןוא .םירחסמ ןריפ
 רעדירב עריא עלַא סיעכהל וצ ,םיא ןיא טכָאקרַאפ ךיז טָאה יז סָאװ ,יזנכשַא
 טַאהעג ךיז טָאה יז .ןעזעג דיי ליפוצ םיא ןיא ןבָאה סָאװ ,עטנַאקַאב ןוא
 ןכַאז ענעגושמ ןָאט טַאהעג ביל לָאמעלַא טָאה יז ,ַאקנַאי ,עיזַאטנַאפ ריא
 יז טָאה ,סנקירעביא .ןזגורב ןוא ךיז ןרעזייב ,ןדער לָאז ןעמ עכלעוו ןופ
 גנוניואו רעשירָאטקעריד רעד ןיא ,ךיז ןבעל טנעָאנ ןבָאה טלָאװעג םיא
 זיא גנוטערטרַאפ-לַארענעג יד .קירבַאפ רעד ייב ןזיא סָאװ ,ץַאלַאּפ םייב
 "עג ןיא ןײלַא בוקַאי ןוא ,עטלעטשעגנָא יד ךרוד ןרָאװעג טריפעג טציא
 ןוא קירבַאפ סמיוברעדליפ ןופ טעניבַאק ןשירָאטקעריד ןיא טיירב ןסעז
 -עג ןענעז רעניד ןוא סרעטלַאהכוב ,רעקימעכ ,ןרָאטקעריד ,ןרעינעשזניא
 , .רעגניפ ץיּפש יד ףיוא םיא רַאפ ןענַאטש

 .ןרָאװעג ןענורעג ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד זיא ןיזנכשַא סקַאמ
 -ָארג רעד ,קַאלופ רעד ,סטכינעגיוט רעד יװ לָאמ עטלפיוו סָאד ןיוש

 טָאה ,רענייז רעדורב רערעגניי רעד ,סעיַאטלוהבש יַאטלוה רעד ,ּפָאק רעב
 עכלעוו רַאפ ?םיא סָאד טמוק סָאװרַאפ ןוא .,ןפיפעגנָא סואימ ױזַא םיא
 טשינ ,ןשירעױּפ ַא לָאמעלַא טַאהעג רע טָאה ּפָאק ַא זַא 1 םיבוט-םישעמ
 8 ןיא רע סָאװ ,רַאפרעד ןיולב עשז-"ןיוש .הרוחס וצ טשינ ,הרות וצ
 סע טָאה סקַאמ 1 קינהזה -םלוע ןַא ,שיילפ קיטש ַא ,רעטנוזעג ַא ,רעסיורג
 סקַאמ ,רע .ןעשעג זיא ףושיכ ַא סעּפע .לכש ןטימ ןעמענַאב טנָאקעג טשינ

 ןופ טשינ טסייו ,ןסירעגסיוא טרעוו ,טגָאי ,ּפָאק וצ טגייל ,טעברַא ,טוט
 "ןוא טסוּפ רעד ,טשינרָאג רעד ,רענעי ןוא .טלעו רעד ףיוא ןבעל ןייק

 ןיירַא זיא רע ןעוו ,זייוו:רוחב ױזַא ,ןטיירג םוצ לָאמעלַא טמוק ,קינטסַאּפ
 לָאמַא טימ ,טייקיניילק ַא ,טציא ױזַא ןוא ,רעטעּפש ױזַא ,בורג-ץלַאמש ןיא

 רעטבילעג ,קירבַאפ רעד ןופ רָאטקעריד !ןיײרַא ץַאלַאּפ סמיוברעדילפ ןיא
 ,םיא יז טשוק ,ןעמ טגָאז ,סַאג רעד ףיוא .ַאקנַאי רעגנוי רענייש רעד ןופ
 ײז זַא ,טדער ןעמ .סעקנַאילוה ,רעלעב ןכַאמ ,םורַא ןטערַאק ןיא ןעילפ

 שזדָאל ץנַאג .טנעה ענייז ןיא ןײגרעבירַא טעװ ץלַא זַא ,ןבָאה הנותח ןלעוו

 ,טסייו רע ,ןּפיל יד ףיוא רע זיא ןעמעלַא ייב ,טציא םיא ןגעוו טדער
 ,קירבַאפ רעד ןופ רעריפ רעד זיא רע !ןָאטּפָא ךָאנ טעװ גנוי רעד סָאװ
 .רחסמ ןיא טסייוו סָאװ ,םיעגושמ עלַא ןשיװצ ץַאלַאּפ ןיא רעקיצנייא רעד
 .שזדָאל ןופ גינעק רעד ןרעו ךָאנ טעו רע

 רע טָאה ,טייקשישטייד רעצנַאג ןייז ייב ,ןלַאפַאב קערש ַא זיא ןסקַאמ

 -ַאטשעג רֶע זיא ,ןדיימסיוא טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,לרוג ןיא טציא טביולגעג
 -יורג ַא טימ ןבירשעגנָא ץעגרע זיא סָאװ ,לזמ ַא רַאפ יװ ,ןפלָאהַאבמוא ןענ
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 סָאװ לייו ,םעד ןגעק ןָאט וצ זיא טשינרָאג ןוא ,טנַאה רערַאבעזמוא רעס

 ,קיביא ףיוא טעמתחעגנָא ,טנכייצעגנָא זיא ,טרעשַאב

 -מוא עכעלקערש יד ,לרוג ןופ טייקיטכערעגמוא יד טליפרעד טָאה רע

 םיא וצ ןײרַא ױזַא טלַאפ ץלַא סָאד ןעוו .טלעו רעד ףיוא טייקיטכערעג

 ןיא גנונעדרַא ןַא טכַאמעג טרָאד ןיוש טלָאװ רע ,ָא .טנעה יד ןיא טציא

 רע טלָאװ רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ !סמיוברעדילפ יד ייב קירבַאפ רעד

 ףעק רע סָאװ ,ןזיועג ןוא ןעמונעגרעדנַאנופ טנעה יד ,ןעמואוושעג טרָאד

 ןסטכינעגיוט עלַא יד טָא ןגױלפעגסױרַא םיא ייב ייז ןטלָאװ ייווצ ןוא סנייא

 -רעדנַאנופ ייז טלָאװ רע .,ץַאלַאּפ ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ ,םיעגושמ ןוא

 ןוא ןציז טרָאד ייז ןלָאז ןוא ,תוחור-ידלַא וצ ,דנַאלסיױא ןייק טקישעג

 -ָאידיא ןוא רעטסייג ערעייז טימ ,ןטייקשירַאנ ערעייז טימ ךיז ןעמענרַאפ

 ףעמונעגנירַא טנעה יד ןיא ץלַא רע טלָאװ עבטמ ַא יװ .,ןעמזיט

 רע רָאג זיא ץַאלַאּפ םעד ןיא ןײרַא זַא ,סיורעד טמוק סָאװ רעבָא

 ןוא סעצנוה יד ייב ןציז זומ ,סקַאמ ,רע ןוא .קַאלש רעד ,סטכינעגיוט רעד

 יד ןייטשסיוא ,סעיַאטלוה יד ,ןענָארַאב יד ןופ דסח ןפיוא ןזיוועגנָא ןייז

 "וצ ןוא עטַאלג עלַא יד טֶָא ,סעקושטייד יד ןופ ןתוליכר ןוא ןקילב עזייב

 יד סָאװ ,ןקילגמוא ןוא קעלש ,ןרָאטקעריד-עציװ ,ןרעינעשזניא עטמעקעג

 ןליוו ,ענייז טירט יד םיא ןענערב ייז סָאװ ןוא לופ ייז טימ זיא קירבַאפ

 ןעקנירטרעד רעסַאװ לפעל ַא ןיא םיא

 לגירק סָאד ןעמ טגָארט גנַאל ױזַא .ליפוצ ןעוועג ןיוש זיא סָאד ,ןיינ

 ךָאנ טעו רע .רעמ ןטרַאװ טשינ ןָאק רע .ּפָא ךיז טסייר רעיוא סָאד זיב

 םעד ,ןבוקַאי םעד ,ןזייו םיא ךָאנ טעוו רֶע .זיא רעטלע רעוװ ,ןזייוו שזדָאל

 ךיז טָאה לייוורעד ,תמא .סקַאמ זיא סע רעוװ ,ּפָאק ןבָארג םעד ,טשינרָאג

 ,עיצולָאװער יד .טנעה יד ןופ טשטילגעגסױרַא ןַאלּפ רעסיורג ןייז םיא

 ,השקשינ רעבָא ,טרעקעגרעביא ץלַא םיא טָאה ,ןעמענ יז לָאז חור רעד

 ַא רעכיג סָאװ ןגירק טעװ רעש .טרגּפעג טשינ ךָאנ זיא יזנכשַא סקַאמ

 ןופ סעיצקַא לָאצ עסיורג ַא ןפיוקפיוא ןוא ,עסיורג ַא רָאג ,עמוס עסיורג

 ,סָאבעלַאב רעד ןרעוװ לָאז רע זַא ,ױזַא ,סעצנוה יד

 טשינ טָאה רע ,ןיינ .םיפתוש ךרוד טשינ רע טעװ רעטלעג יד ןגירק

 יו ןײלַא רֶע טעו טלעג סָאד ןגירק .ךיז וצ םיפתוש ןעיצוצניירַא העדב

 .טכיירגרעד סע טָאה רעדורב ןייז

 ,השקשינג ,טלעג טרעוו זיא רע רָאנ זַא ,בוקַאי רעד ,ןעניימ טשינ רע לָאז

 לָאמנייא ךיז טָאה רע -,תמא .עלעּפע טליופרַאפ ןייק טשינ ךָאנ זיא סקַאמ

 ןוא םעדייא סרעטלַא םייח ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,טלָאמעד ןיוש ,טרַאנעגּפָא

 ןעװ טייצ רעד ןיא ןדנ לבור טנזיױט עטעּפירדרַאפ עכעלטע ןעמונעג
 ןבעל ץנַאג ַא עקַאט םיא טָאה סָאד .ןגעמרַאפ ַא ןעמונעג טָאה םענוב בקעי

 ןרעװש ןייז ןייג טזומעג רע טָאה לבור טנזיוט עכעלטע יד טימ ,טרעטשעג
 -ייז ןגעמרַאפ ןקיטציא םעד וצ טעברַא ןוא ימ טימ ייז ןריפרעד ןוא געוו

 ןצַאשּפָא טעװ רע .רעמ ןרַאנ ןזָאל טשינ ךיז רֶע טעװ טציא רעבָא .םענ
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 ךָאנ ןגיל טָאה סָאװ ,יזנכשַא סקַאמ רָאטקעריד ןופ טרעוו םעד ,טרעוװ ןייז
 ַא ןוא .עסַאק רענרעזייא ןייז ןיא סעיצקַא ךעלקעּפ לסיב שּפיה ַא וצרעד
 | ,ָאד ךיוא זיא ןלעב

 וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,ןרָאפעג זיא רע רע ,געוו ןיא ,לָאמנייא טשינ
 רעבָא ןיוש עגנוי קירעביא ןייק טשינ ,יורפ ַא רענייא טימ םירחסמ ןריפ
 וװָאקרַאכ ןיא .וצרעד רעדניק ןָא הנמלא ןַא ךָאנ ןוא ,ןירענָאילימ ַא ,עכייר ַא
 ןיא ןילַא ענייא ,תוילגרמ טנַאקירבַאפ-רעקוצ ןכָאנ הנמלא יד ,יז טניואוו
 .עתמא ןַא ןירענָאילימ ַא ,יז זיא טלעג טימ טּפָאטשעגנָא ןוא ,זיוה ַא
 ,עטרַאה ַא רעייז ןוא לכש ןטצעזעג ַא טימ ,ענעסקאוועצ ַא ,עסיורג ַא שטָאכ
 -יצ ןקירבַאפ-רעקוצ עריא ןיא ןשטנעמ עריא ץלַא סָאװ ,ליבצנַאמ רעתמא ןַא
 טמוק רע רָאנ ןעוו ,טפַאשביל סױרַא דימת םיא יז טזייוו ,ריא רַאפ ןרעט
 טימ זַא ,ןשינערעהוצנָא םיא טיג יז ןוא ,רחסמ בילוצ בוטש ןיא ריא וצ
 -רַאפ עצנַאג סָאד םיא ןוא טַאהעג הנותח ךָאנ יז טלָאװ רע יװ ןַאמ ַאזַא
 ,ןבעגעגּפָא ןגעמ

 ףיוא טלכיימשעג זיולב ןוא ןעמונעג טשינ טסנרע לָאמנייק סע טָאה רע
 ןיא ףיט דייר עריא םיא ןענעז טציא רעבָא .ןשינערעהוצנָא סיורפ רעד
 .רעד טנָאקעג ךיילג רע טלָאװ ןגעמרַאפ ריא טימ .ןכָארקעגנײרַא ּפָאק
 עצנוה רעד ןופ סָאבעלַאב רעד ןרעוו לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ,ליצ םוצ ןכיירג
 ,רוטקַאפונַאמ רעד ןופ גינעק רעד ,קירבַאפ

 ּפָאק ןיא ןעמוקעג םיא זיא קנַאדעג רעד זַא ,עגר רעטשרע רעד ןיא
 טָאה רע רעמ סָאװ רעבָא .ךעלגעממוא ,ךליוו ןעזעגסיוא םיא רע טָאה ,ןיירַא
 ,ןגייא ןוא שימייה ןרָאװעג רע זיא רעמ ץלַא ,טכַארטעגנײרַא םעד ןיא ךיז
 ייב לָאמנייק .ךעלקילג טשינ טבעלעגּפָא ןבעל ץנַאג ַא רע טָאה ייס-יוו"ייס
 ןוא גנונעקרענַא עלעקערב ןייק ,טרעהעג טשינ טרָאװ טוג ןייק עלהניד רעד
 זַא .יז טשינ רָאנ ,טרעדנואווַאב םיא ןבָאה עלַא .ןעזעג טשינ ץרא-ךרד
 רעדניק יד ןוא ,טבעלעגכרוד טָאה רע יװ בעל ַאזַא וצ זיא ייוו ןוא ךָא
 יז ױזַא ,סנייז בייו סָאד ,יז טָאה סָאד .רעדניק ןייק טשינ ךיוא ןענעז
 ַא ןיא ןוז רעד .םיא וצ האנש ןוא טּפַאשדמערפ טצנַאלפעגנייא ,ןגיוצרעד
 וצ טשינרָאג ,ּפָאק רעטּפָאטשרַאפ ַא ,רעייגקידייל ַא ,קַאליױפ ַא ,טשינרָאג
 יד .חומ רענעמיײל ַא ,ּפָאק סרעטלַא םייח ןצנַאגניא ,ךעלנע ןײלַא םיא
 סע ,ןציזנייא טשינ םייהרעדניא עגר ןייק ליוו ,ףיױלמורַא ןַא זיא רעטכָאט
 ?ןבעל ןייז ןיא רע טָאה סָאװ יז טגָארט -

 םורק ןקוק ןלעװ ןשטנעמ ,ןרָאי יד ןיא שּפיה ןיוש זיא רע זַא ,תמא
 רעדעי ? תוחור ידלַא וצ ,ןשטנעמ יד םיא ןריסערעטניא סָאװ רעבָא ,ףיורעד
 טסימ םעד יװ ןרעה ןשטנעמ יד ןוא ,טוג זיא סע ךיז רַאפ יװ ןָאט ךיז ףרַאד
 רעד ,קירבַאפ רעד ןופ סָאבעלַאב רעד ןרעוו רָאנ רע לָאז .סַאג רעד ףיוא
 ךעלטניה יד יװ ,ןלַאפ סיפ יד ףיוא םיא רַאפ עלַא ןלעוװ ,שזדָאל ןופ גינעק
 ךס ַא ,גרָאזַאב יז טעװ רע ,עלהניד ,יז ןוא ,ןייטש סעקּפַאל יד ףיוא
 ריא טעװ רע .טכַארבעגנײרַא ןדנ םיא טָאה יז לפיוו ןבעגסױרַא ריא רעמ
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 דע טעװ רעדניק יד ךיוא ,טלַאהעג ַא רעדָא עמוס עקילָאמנייא ןַא ןלָאצסיױא

 -כָאט יד ןוא ןרידוטש טעװ רע יו גנַאל ױזַא ןלָאצ רוחב םעד .,ןגרָאזַאב

 ןיק רעמ טשינ ןענעז ייז ,ּפָאק ןופ ּפָארַא ןוא ןכַאמ הנותח רע טעװ רעט
 ןעמ טָאה םיא ךיוא .,ןײטשַאב לטעטש רעייז ךיז ןפרַאד ייז .רעדניק עניילק

 "עג ןבעל ןייז ןיוש רע טָאה ןיילַא .טעשטשעיּפעג טשינ ןרָאי ערעייז ןיא
 .טריפ

 ןגעו ךיז ייב ןכַאמוצּפָא ןעמוקעגנָא םיא סע זיא טכייל טשינ ,ןיינ
 יֵנָא ױזַא יו טסואוועג טשינ ,טגַאװעג טשינ טָאה רע .םענייז בייוו םעד
 ןָאטעג סטכעלש סעּפע שטָאכ יז טלָאװ ,טג ַא וצ ןריפרעד ױזַא יװ ,ןביוהוצ
 ,דימת יװ קיבוטש ןוא ליטש זיא יז רעבָא .ןעוועג רעטכייל םיא סָאד טלָאװ

 לָאמנײיק סָאװ ,טפַאשביל סױרַא סנטצעל רָאג םיא טזייו יז ,טרעקרַאפ

 ,ןגָאז ןעמ לָאז יאמלה ןוא .,ןזיװעגסױרַא טשינ סע יז טָאה טציא זיב

 .טשינ טציא ךיוא ךָאנ רע זיא ריא וצ טפַאשביל ןָא ןצנַאגניא
 טָאה רע .טיײקכַאװש שדעי ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָא רע טָאה רעבָא דלַאב

 נָאט ןטשרע ןופ ןגיוא יד רַאפ סע ןפרָאװעגכרוד ,ןבעל ןייז טקוקעגרעביא
 -עגרעביא ךיג ,טציא זיב ןיײרַא זה סרעטלַא םייח ןיא זיא רע סָאװ ,ןָא
 טָאה רע .טפעשעג ליופ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טכַאמעג סנַאלַאב ַא ,טנכער
 זיא רעדמערפ ַא יװ .ןבעל-עילימַאפ ןייז ןיא טַאהעג טשינ קילג ןייק לָאמנייק

 קילג ןייז טלטעבעגסיוא רע טָאה רעלטעב ַא יו .,בוטש ןיא ןעוועג רע
 ןיא ,רעטלע ןיוש זיא רע ןעוו ,טציא .ןעמונעג טלַאװעג טימ רעדָא ,ריא ייב
 'שַאל ,ןעמָאנ םעיינ םייב םיא טפור ,ךייוו ,טוג םיא וצ יז טרעוו ,ןרָאי יד
 בוטש ַא ןריפ ןעמענ ןגעוו ,ןכַאז-תילכת ןגעװ טדער ןוא םיא וצ ךיז טעשט
 .לחומ ריא סע רע זיא טציא רעבָא ,טסעג ןדַאלנייא ,ךיילג ןשטנעמ טימ

 סָאװ ןַאמ רעד רע זיא רעטלע ןכיילג םייב .לדרעפ ןפיוא רע זיא טציא

 ,יורפ ַא .יז ןעוו ,ןרָאי עטסעב יד ןיא טשרע רע זיא רעקיצרעפ יד ייב

 לָאז רע ,םיא ייב טנידרַאּפ טשינ סע טָאה יז ,ןיינ ,ּפָארַא ןייג ןָא ןיוש טביוה

 יז ןעו ,ןענַאטשרַאפ ךָאנ סע טלָאװ רע .ןבעל ַא טציא ןרטּפּפָא ריא טימ

 עי ןיא יװ .טכילפ ַא זיא טלָאמעד .קילג ןבעגעג םיא טציא זיב טלָאװ

 "זנַאהַאב עלעיַאר ןייז ןבעל-עילימַאפ ןיא ךיוא זומ ,טפעשעג רעדנַא רעד

 ענעגעלרַאפ םיא ןעלדנַאהנייא ,ײרערַאנּפָא רעבָא ,ןטייז עדייב ןופ גנול

 !יזנכשַא סקַאמ ייב טשינ ,ןיינ ,ָא -- ,גנורעדינרעד ןופ ןרָאי רַאפ הרוחס

 ןכַאז ףיוא ךיז ןעק רע ,ּפָא םיא טרַאנ ןעמ סָאװ ,יד ןופ טשינ זיא רע

 יַאב םעד רַאפ ליפעגטימ ,גירקעג תונמחר ןיילַא ךיז ףיוא טָאה רע

 ביוא .זָאנ רעד ייב ןריפ ךיז טזָאלעג גונעג .ןטעדווירקעג ןוא ןטהלווע

 -הבישי ןקילָאמַא םעד ,ןַאמ ריא טייצ עצנַאג יד ןענַאטשעגנָא טשינ זיא ריא

 עטסנעש יד .רעטלַא עלהניד ענעדיי יד ןָא טשינ טציא םיא טייטש ,רוחב

 רע .טנעה יד ןיא םיא ייב טגיל שזדָאל ,עטסכייר יד ,ןבָאה רע ןָאק ןעיורפ

 ןײג טשינ טעװ רע .ץזָאלנײרַא טשינ עווטסייטלוה ןייק ןיא ךיז טעו

 סָאד .טײקנסַאלעגסיױא ןוא ןעיורפ ךָאנ ךיז ןגָאי ,ןגעוו סרעדורב םעד ףיוא
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 לָאמעלַא ןקידנע סָאװ ,ןסטכינעגיט רַאפ ,ּפעק עטסופ רַאפ קסע ןַא זיא
 ןייג טעו רע .תוואת ערעייז רַאפ רעייט ּפָא רעטעּפש ןלָאצ סָאװ ,טכעלש
 םיא טעװ סָאװ ,יורפ ַא ןעמענ טעוו רע .ןכיילג ַא ,ןדילָאס ַא געוו ַא ףיוא
 ּפָאק םעד ןקעטש טשינ טָאה סָאװ ,שטנעמ ןטצעזעג ַא יורפ ַא ,ןצעש
 -ימ ַא ,ךייר זיא ןוא טפעשעג טייטשרַאפ סָאװ רָאנ ,ךעלכיב עשירַאנ ןיא
 וצ ,וצרעד ןכיײרגרעד ,ןרעװ שזדָאל ןופ גינעק רעד טעװ רע .ןירענָאיל
 ןֶא זייולגניי ןופ טבערטש רע סָאװ

 טורעג טשינ רע טָאה ,טכַארטרַאפ סעּפע טָאה רע ןעוו ,דימת יװ ןוא
 ןעמונעג רע טָאה לכ-םדוק ,סנייז ןריפוצכרוד ,ץלַא ןָאטעג ןוא עלייוו ןייק רעמ
 רעד ייב גנוניואו רעשירוחב רעד ןיא ןקיטכענ רָאנ ,ןעמוקמייהַא טשינ
 רעכיילג זיא סע .בױהנָא רעטוג ַא זיא ,טסואוועג רע טָאה ,סָאד .קירבַאפ
 שטנעמ ַא לייו .ריא טימ ךיז ןעמוקפיונוצ טשינ ,ןעז וצ טשינ בייוו סָאד
 ןעו .ןכַאז עקידלכשנָא ּפָא טוט ןוא ,שירַאנ ,יורפ ַא ןבעל ךַאװש טרעוו
 .רערָאלק ,רעסעב ּפָאק רעד טעברַא ,סנטייוורעד ןופ זיא ןעמ

 ,ןָאפעלעט ןכרוד טרעפטנעעג רע טָאה -- !טקיטפעשעב רַאבטכרופ ---
 ןיײרַא קירבַאפ ןיא ןעגנילק םיא וצ טציא ןעמונעג טָאה עלהניד ןעוו

 -רַאפ האנה עקיטלַאװעג ַא םיא טָאה ןגָאזּפָא ןייז ןוא ןעגנילק ריא
 ,המקנ ויא סיז .טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןעוועג םקונ ךיז טָאה רע .,טפַאש
 ,טוג רעיוהעגמוא ,טוג

 -רַאכ ןייק סעזייר עטפָא טציא ןכַאמ ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד דלַאב
 ,הנמלא רעכייר רעד ייב ןדָאב םעד טיירגעג ןוא ווָאק

 ןענָאילימ עריא ריא ייב ןגירק סנטיײצַאב טלָאװעג ןיוש טָאה רע
 ןטיירג ןוא רוטקַאפונַאמ-עצנוה רעד ןופ סעיצקַא יד ןפיוקסיוא ךיילג ידכ
 .עטפתוש:-סנבעל רעיינ רעד ,ריא רַאפ ןוא ךיז רַאפ קילג עקידתופתוש סָאד
 ריא ןענעפע וצ טלייאעג טשינ ךיז טָאה ןירענָאילימ רעװָאקרַאכ יד רעבָא
 .עסַאק ענרעזייא ערעווש

 "ענג םיא טימ הנמלא יד טָאה ,ףיקת ַא ליבצנַאמ ַא יו ,שירחוס ,טרַאה
 םוצ ךעלטפעשעג ןעגנַאגעגוצ ,ןעמָאנ םייב ךַאז יד ןפָא ןפורעגנָא ,טדער
 ענייז ,טרעוו ןייז טסייו יז ,יזננשַא סקַאמ ,רעייז םיא טצעש יז .,קסע
 ןייז ןייז וצ דובכ א ןוא קילג ַא ריא רַאפ ןייז טעו סע .ןטייקיאעפ עסיורג
 שטָאכ ,עטרחוס ַא זיא יז שטָאכ םערָאװ .ןירעטיײלגַאב-סנבעל ןייז ,בייוו
 ןוא םיצירּפ טימ סיורג טלדנַאה ,ןקירבַאפ-רעקוצ עריא ןיילַא טריפ יז
 ןרַאנּפָא טשינ ייז ןופ ךיז טזָאל ,םיוצ רעד ןיא עריא ןשטנעמ יד טלַאה
 ַא ןבָאה ליו יז .ןבעל ןשהנמלא ןעמַאזנייא ןופ דימ ןגעווטסעדנופ יז זיא
 טנָאקעג יז טלָאװ ןגעמרַאפ ריא טימ .ןשטנעמ עלַא יוװ ,זיוה ַא ,בוטש
 ןַאמ ַא טכוז יז רעבָא .ּפָא ןריט יד ריא ןסייר םיננדש .רענעמ ןגירק
 "נָא ןענָאק לָאז יז ןעמעוו ,שטנעמ ןקידובכב ַא ,רחוס ןסיורג ַא ,ןדילָאס ַא

 טביולג יז .ריא טלעפעג ,יזנכשַא ,רע .ןבעל ןוא ןגעמרַאפ ריא ןעיורט

 ןענָאק ךָאנ ייז ןלעװ ןעמַאזצ עדייב .לכש ןייז ןיא ,ּפָאק ןייז ןיא ,םיא ןיא



206 
 יזנכשַא וצדיוב יד

 ןפיוקסיוא ןגעװ קנַאדעג ןייז ריא טלעפעג ךיוא .ןָאטפיױא ןכַאז עסיורג

 זיא יז .םיטַאבעלַאב יד ןיילַא ןרעוו ןוא קירבַאפ רעד ןופ סעיצקַא יד

 ,טלעג ךס ַא ,טלעג וצ ץלַא ןכַאמ ,ןרידיווקיל ןטפעשעג עריא עלַא טיירג

 יז טימ ןטג רעירפ ךיז רע לָאז רעבָא .סעיצקַא יד ףיוא סע ןזָאל ןוא

 ןגָארטנײרַא ןבָאה הנותח ךיילג םיא טימ טעװ יז ןוא ,יירפ ןייז ,יורפ

 .שזדָאל ןייק םיא טימ רעבירַא ןוא ןגעמרַאפ ריא

 ריא גנַאל יוװ .,ןגיײלנײרַא טשינ ךיא לעװ רעירפ ןשָארג ןייא ןייק ---

 םיא יז טָאה -- !יזנכשַא רעביל ןיימ ,ןיב ךיא יו ,יירפ ןייז טשינ טעװ

 .טסעפ טגָאזעג

 ףרעה טנָאקעג טשינ סע טָאה יזנכשַא סקַאמ

 -- ? תוילגרמ יורפ עביל ןיימ ,יורטוצ ןייק טשינ רימ וצ טָאה ריא ---

 לסיב עטצעל סָאד קיטסַאה ןעקנורטעגסיוא ןוא טקידיײלַאב ךיז רע טָאה

 ,זָאלג ןופ ייט

 ןוא טקַאהעגּפָא ,טרַאה טדער סָאװ ,עמַאד עטיובעג-טסעפ ,עסיורג יד

 זָאלג שירפ ַא ןיזנכשַא רַאפ ןסָאגעגנָא טָאה ,םיטש רעשיליבצנַאמ ַא טימ

 לרעלעט לופ ַא טלעטשעגקעװַא םיא סָאה יז ,רַאװָאמַאס םענרעבליז ןופ ייש

 טנָאקעג טָאה יז רָאנ סָאװ ,טייקסיז רעטסערג רעד טימ ןוא סטכַאמעגנייא

 "רַאב םיא יז טָאה ,םינּפ שירחוס ךעלנעמ טרַאה ריא ףיוא ןגירקסיורַא

 יגנוגערפיוא ןייז טקיא

 ןעועג סע טָאה ריא .יזנכשַא רעביל ןיימ ,רעייז ךייא עטכַא ךיא ---

 סכַארטַאב ,שירחוס ןרעוו טריפעגכרוד זומ ךַאז ַא זַא ,ךָאד טסייוו ריא רעבָא

 עדייב ןענעז רימ -- .טפַאשרעדורב ןייק זיא טפַאשירחוס .טנרָאװַאב ןוא

 !טג םעד טשרעוצ ךרוד טריפ ,ןטרַאװ ןָאק ןעמ ,טשינ רעדניק ןייק

 ןביוהעגפיוא ןוא טגָאזעג יזנכשַא טָאה --- ,ןריפכרוד סע לעװ ךיא ---

 עסיורג ַא ןסילשַאב ףרַאד רע ןעוו ,קידנעטש יו ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ךיז

 .טייקיטכיוו ,גָאװ ןבעגוצ ךיז ףרַאד רע ןוא ךַאז

 ךיילג רָאנ ,זיוה ןיא ןרָאפרַאפ טשינ רעמ רע זיא ,קידנעמוקמייהַא

 רע ןעוו ,טנװָא ןבלעז ןיא .גנוניואוו רעשירוחב ןייז ןיא קירבַאפ רעד וצ

 ךיז וצ ןפורעגסיורַא רע טָאה ,טגרָאזַאב טַאהעג ןטפעשעג עלַא ןיוש טָאה

 -עילימַאפ ַא ןגעוו םיא טימ ךיז טדערעגכרוד ןוא טַאקָאװדַא-קירבַאפ םעד

 .רעטלַא זיוה ןופ ,הניד בייוו ןייז ייב טג ַא ןגירקסױרַא ןגעוו ,ךַאז

 טָאה -- ?יזיצרעטניא-טקַא ןַא טכַאמעג רעריא רעטָאפ רעד טָאה ---

 ,טגערפעג טַאקָאװדַא רעד

 .טרעפטנעעג יזנכשַא טָאה --- ,טשינ קילג םוצ ---

 טימ טדערעגכרוד ןוא טגָאזעג טַאקָאװדַא רעד טָאה --- ,טוג זיא סָאד ---

 ,ןטייז עלַא ןופ ךַאז יד ןיזנכשַא

 ,בייװ ןייז וצ ווירב ַא ןבירשעגנָא יזנכשַא סקַאמ טָאה ךָאנרעד דלַאב

 בילוצ זַא ,ןצַאז עשטייד עגנַאל ןיא ,םענעקורט ןוא ןכעלטפעשעג ַא ווירב ַא

 טשינ ןעװעג זיא ןבעלנעמַאזוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע יד סָאװ ,םעד
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 ,טניירפ יװ ןייגרעדנַאנופ ךיז ןענָאק רע ייס ,יז ייס זַא ןוא ,סנטָארעג ןייק
 יד ױזַא יו ,ןסיוו ןזָאל וצ םיא ,ןימרעט ןטסכיג ןיא ,רע טעב רעבירעד

 ריא ןגעוו ױזַא ,ךעלטפעשעג ןוא טכַארטַאב ,ןעמוק דנַאטשוצ ןָאק ךַאז
 רעדילָאס ַא יו .סרעדניק יד ןגעװ ךיוא ױזַא ,גנורעכיזרַאפ רענעגייא
 טייקיטפנונרַאֿפ רעד ןיא טביולג רע זַא ןבעגעגוצ רע טָאה ןַאמסטפעשעג
 גנודייש עקיטיונ רעבָא עכעלנייּפ יד טעװ סָאװ ,דצ םעד ןופ ןליוו ןטוג ןוא
 טימ ,ןטסכיגמַא יו טרַאװ רע סָאװ ףיוא ,ךעלשטנעמ ןוא דילָאס ןריפכרוד
 ,יזנכשַא סקַאמ ,גנוצעש ןוא גנוטכַא רעטסערג רעד

 ןופ ןבילבעג ,טסקעט םעד טנעיילעגרעביא לָאמ עכעלטע טָאה רע
 ןגרָאזַאב וצ רָאיכלעמ רעניד םעד ןבעגעגרעביא םיא ןוא ןדירפוצ םיא

 ,גנונעפָאה טימ לופ ןוא רענעדירפוצ ַא טעב ןיא טגיילעג ךיז טָאה רע
 -רוטקַאפונַאמ-עצנוה רעד ןופ סָאבעלַאב סלַא ןעזעג ךיז רע טָאה םולח ןיא
 יו ןבָאה ןכיור עטיירדעג יד .שזדָאל ןופ גינעק רעד ,טּפַאשלעזעגיןעיצקַא
 ,ּפָאק ןייז טריצַאב ןיורק ַא

 ןצעביז לטיּפַאק

 ץלָאטש ןשירעבייו םענעטָארטעצ ןוא גנוקידיײלַאב ,ןרָאצ ןופ רעייפ ַא
 טנעיילעגרעביא טָאה יז ןעוו ,יזנכשַא עלהניד ןופ ןטולב יד ןדנוצעגנָא טָאה
 -סגנוטכַא יד טימ ווירב ןכעלטפעשעג םעד ,ןַאמ ריא ןופ ווירב ןשטייד םעד

 ,דייר עשירחוס עלופ

 סָאװ ,רעטכָאט יד ןפור ןעמונעג יז טָאה -- !רעטכָאט ,דורטרעג --
 ,דורטרעג -- .לַאב ןקיטכַאנ ןקיטעּפש ַא ךָאנ טעב ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא

 !רעכיג !ןיירַא םוק ,ףיוא ייטש
 יד רעביא דמעהי-טכַאנ ןגנַאל ןיא ענעפָאלשרַאפ ַא ןיירַא זיא דורטרעג

 טָאה סיפ עריא ייב ,טשלחרַאפ-בלַאה רעטומ יד ןפָארטעג טָאה יז ,טירט

 .ווירב רעד טרעגלַאװעג ךיז
 -- .ןקָארשרעד טגערפעג יז טָאה -- ?עמַאמ ,רעסַאװ ריד ןבעג ---

 ?ןעשעג זיא סָאװ
 "עג טנעה עדייב טימ ךיז ןוא טגָאזעג רעטומ יד טָאה -- ,ןעייל ---

 ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ךיילג ןבָאה ךעלרעדָא עיולב סָאװ ,ןפיילש יד טקירד

 ,טיוה רעסייוו רעייז רעד ךרוד ייז ףיוא
 .טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןוא ווירב םעד טנעיילעגרעביא ךיג טָאה דורטרעג

 .שימָאק רעייהעגמוא יו ! שימָאק יוװ ,ַאכ ,ַאכ ,ַאכ --
 ןגיוא עסיורג טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה רעטומ יד
 .קערש טימ טגערפעג יז טָאה -- ?טסכַאל וד ---
 ןיוש -- .טרעפטנעעג לדיימ'ס טָאה --- ? ךיא לָאז ןענייוו ,ןעד סָאװ ---

 ,טשינ לָאמניק יו רעטעּפש רעסעב ,ןָאט וצ סָאד ןעוועג טייצ גנַאל
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 !ײג ,ײג -- .ןבירטעג יז רעטומ יד טָאה -- ! קעװַא ייג ---

 טָאה ץַאז רעדעי ייב .ווירב םעד טנעיילעגרעביא לָאמַא ךָאנ טָאה יז

 טולב עשירעטלַא עצלָאטש סָאד .ּפָאק ריא וצ ןגָאלשעגוצ טולב רעמ ץלַא

 .ןטָאזעג טָאה

 טשינ םיא טָאה יז סָאװ ,ריאמ החמש רעד טָא ,קָאינכ רעד טָא ,רע

 טנָאקעג טשינ ,םיא ןופ טסואימעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןקוקנָא טלָאװעג

 רעדליוו רעד ,טולּפ רעד ,קַאדרעסּפַאל רעד טָא ,םענייז ריר ןדעי ןגָארטרַאפ

 זיא סָאװ ,טרָאװ טוג ןייא ,קילב ריא טכוזעג טנוה ַא יװ טָאה סָאװ ,דיסח

 -לֵא םייח 'ר טימ ,ר יא טימ טציא ךיז טפרַאװ רע -- ןלַאפעג סיפ עריא וצ

 | ! רעטכָאט רעקיצנייא סרעט

 טַאהעג רָאנ טָאה יז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג גנוקידיילַאב יד זיא טשרעוצ

 א ןײרַא םינּפ ןיא םיא ןעיײּפשוצנָא ,ןליוו ןקרַאטש ןייא ,שטנואוו ןייא

 עקיצנייא ןייק .טג ַא ןעמענ ןוא בר םוצ ןײגוצנײרַא םיא טימ ךיילג ןיוש

 ןעמָאנ םענדוקסַאּפ םענעטלָאשרַאפ םעד טָא רעמ ןגָארט טשינ יז ליוו טונימ

 זיולב ריא רע לָאז .טשינרָאג םיא ןופ וליפַא טגנַאלרַאפ יז .קָאינכ םעד ןופ

 ךָאנ םיא טָאה רעריא רעטָאפ רעד סָאװ ,ןדנ לבור רעטנזיוט יד ןלָאצסיױא

 ריא רַאפ ךיז רעמ רע לָאז ,ןייג רע לָאז ןוא ,הנותח רעד וצ טלָאצעגוצ

 ןלָאז רעדניק יד ךיוא .,םינּפ ןשיקָאינכ םענדוקסַאּפ ןייז טימ ןזייוו טשינ

 יז ןוא ייז וצ לָאמַא ןעמוק ןגעוורעד טשינ ךיז לָאז רע .ריא טימ ןביילב

 רעמ טשינרָאג ךיז ןרעהעג ייז .םיא וצ ןייג ןלָאז יז זַא זָאל טשינ טעוו

 טשינרָאג ליוו יז .ןכַאז יד ןופ ,בוטש רעד ןופ ,ןענַאד ןופ קעװַא טעװ יז ,ןָא

 ,רבק םעד ןיפ ,בוטש רעד ןופ סעּפע טימ טיײקירעהעגנָא ןייק ןבָאה רעמ

 ,ןרעטלע יד וצ ןייגקירוצ טעװ יז ןבָארגַאב ןרָאי עגנוי עריא טָאה יז ואוו

 ,לָאמַא יו
 -ידיילַאב עזיולב יד ןוא ןטָארטעגּפָא ץלָאטש רענעגייא רעד זיא דלַאב

 ,תולפיש ןוא גנורעדינרעד יד ,ןבילבעג זיא גנוק

 ,םיא טימ טנָאקעג טָאה יז בוא .ריא ףיוא הוצמ ַא ,טכערעג זיא רע

 םיא טימ ךיז ןייגרעדנַאנופ טשינ ןוא ןבעל ַא ןבעלּפָא ,קָאינכ םעד טימ

 ןלָאצּפָא טציא ריא רע געמ ,ןעוועג גנוי ךָאנ זיא יז ןעוו ,סנטיײצַאב

 ןטלַא ןַא טימ יװ ,עטַאמש ַא טימ יװ ,ריא טימ ןפרַאו טציא ךיז רע געמ

 .טג ַא ןבעג ךיג םיא טעװ יז ןעוו ,ןייז ןדירפוצ רָאנ טעװ רע .םעזעב

 רַאפ .עקידנעילב ,ענייש ,עגנוי ,ןעיורפ ערעדנַא םיא ףיוא ןיוש ןטרַאװ סע

 ךייר ַא ןריפ ןעמענ בָאה הנותח טעװ רע .ןגירק ץלַא ןעמ ןָאק טלעג

 רעביא עטערַאק רעד ןיא רעטלייוורעדסיוא רעיינ ןייז טימ ןרָאפמורַא ,זיוה

 ,עמַאמ-עטַאט ייב ןציז טעװ יז ןוא ,ןעמעלַא רַאפ סַאג רעװָאקָארטעיּפ רעד

 ,טצונעגסיוא יז טָאה רע .השורג עטמעשרַאפ ןוא עטנלע ןַא ,עמַאזנייא ןַא

 ףיוא ריא ןבָאה עלַא ןעוו ,ןייש ,קידנעילב ןעוועג זיא יז ןעוו ,יז ןעמונעג

 ,סרעטצניפ ַא טרטּפענּפָא םיא ייב יז טָאה ןבעל ַא ,טקוקעגכָאנ ןסַאג יד

 ןיוש זיא יז זַא ,טציא .סערעטניא ןָא ןבעל ַא ,קילג ןָא ,עביל ןָא ןבעל ַא
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 ,יורג ןיוש ןרעװ רָאה יד זַא ,ןיוש ריא ךיז טשטיינק טיוה יד זַא ,רעטלע
 יז טייב ,קעװַא יז רע טפרַאװ טציא -- ןייז עבָאב ַא דלַאב ןיוש ןָאק יז זַא
 ןופ ןרָאי יד זַא ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה טציא .רערעדנַא ןַא ףיוא סיוא
 רעסעב זיא סע זַא ןוא ןטָארעג טשינ ןעוועג ןענעז ןבעלנעמַאזוצ ןגנַאל
 ,ןייגוצרעדנַאנופ ךיז

 רַאפ טשינ ,םיא רַאפ ?ןעמעװ רַאפ רעבָא .רעסעב סע ןזיא סיוועג
 ןכָאנ וליפַא ,הנותח רעד ךָאנ ךיילג ,דלַאב ןָאט טפרַאדעג סע טָאה יז .ריא
 ןוא גנוי ןעװעג ךָאנ זיא יז ןעו ,דניק ןטייווצ ןכָאנ ןליפַא ,דניק ןטשרע
 ,עמַאמ-עטַאט ןופ טשרע םוצ ,טכענק ַא ןעוועג קידנעטש זיא יז רעבָא ,שירפ
 טשינ ,ןברק ַא רַאפ טכַארבעג ךיז יז טָאה ייז בילוצ .רעדניק יד ןופ ךָאנרעד
 ,ךיז רַאפ קילג ריא ןיילַא ןעיוב וצ ,ךיז ןלעטשוצנגעק טומ םעד טַאהעג
 עשירעבייו עטשרע יד רעבירַא ןיוש זיא יז ןעוו ,טציא .ךיז רַאפ רָאנ
 ןוא דימ זיא יז ןעוו ,גנוקלעוורַאפ רעד ייב ,ףוס םייב טלַאה יז ןעוו ,ןרָאי
 -רעדנַאנופ ריא טָאה טציא -- ןרָאי יד טָא ןיא רעבייוו עלַא יװ ,ךעלקנערק
 הּפרח ַא ,ריא רַאפ זיולב סע זיא גנוקידײלַאב ַא ,ןיז ןייק טשינ ךיז ןייג
 עטלַא ןַא יו ,ןעזסיוא יז טעװ ענעפרָאװעגסױרַא ןַא יװ .ןשטנעמ רַאפ
 ןריא ןַאמ םעד ,ןָאטנָא טשינ ןגינעגרַאפ םעד םיא טעװ יז ,ןיינ ,עטַאמש
 םיא יז טעװ ןזָאלסױרַא רעבָא ,םיא טסַאה יז ,טנייפ עקַאט םיא טָאה יז
 ןבעל סָאד גנירג ױזַא ןעמוקנָא טשינ םיא לָאז ,טשינ

 ,חטרח ןופ ,טייקיזָאלפליה ןופ ליפעג ַא ןעמוקעגנָא זיא םעדכָאנ דלַאב
 ,ןייּפ-ןסיוװעג םענעגייא ןופ

 טָאה יז .ךיז ייב ןעוועג ןסיררַאפ וצ זיא יז ,קידלוש ןיילַא ךיז זיא יז
 ךיז טריפעג ,םיא טצַאשעגּפָא טשינ ,ןבירטעג ךיז ןופ ןַאמ םענעגייא םעד
 טרָאװ טוג ןייק ריא ןופ לָאמנייק טָאה רע .ףרַאד בייוו ַא יו טשינ םיא טימ
 טשינ םיא ןיא ,תמא ,זיא יז .ןעזעג ענימ עכיילג ןייק ,טרעהעג טשינ
 יז רעבָא ןבעגעג ריא םיא ןעמ טָאה ןליוו ריא ןגעק ,טבילרַאפ ןעוועג
 .רעבייו סנטסרעמ ןבעל ױזַא .טקַאפ ןטימ ןכַאמ םולש טפרַאדעג טָאה
 רעדניק יז טָאה ךעלכיב יד ייב ,ךעלכיב יד ייב טרטּפעג ןבעל ריא טָאה יז
 .טליּפשרַאפ טנגוי ריא יז טָאה ךעלכיב יד ייב ,ןגיוצרעד ןוא ןריובעג
 וצ טרעטנעענרעד טשינ ןשטנעמ ןייק ,טכַאמעג טשינ ךיז בוטש ןייק טָאה יז
 ריא ,ףָארטש ריא יז טלָאצ טציא .טדמערפרַאפ ןַאמ םענעגייא םעד ,ךיז
 יז בױא .ןעמ טּפָאלש ױזַא ,ךיז טעב ןעמ יו ױזַא .ףָארטש עטנידרַאפ
 ףיא טציא יז ףרַאד ,טנגוי רעד ןיא טסענ ןייק טיירגעג טשינ ךיז טָאה
 ןענעז ריא בילוצ .בלַאװש עטעשזדנָאלברַאפ ַא ,ןײלַא ןביילב רעטלע רעד
 זיא ץַאנגיא .בוטש רעד ןופ טייוו ,דמערפ ןסקאוועגסיוא ךיוא רעדניק יד
 -רַאפ זיולב רע טָאה ריא וצ ןוא רעטָאפ םעד טנייפ טָאה ,דמערפ רעד ןיא
 וא ןציזנייא טשינ בוטש ןיא ליװ ,םורַא טעילוה רעטכָאט יד .גנוטכַא
 ,דמערפ ,םַאזניא דימת זיא בוטש ןיא ןעוו ,ןציזנייא יז לָאז סָאװרַאפ
 יד ןעיוב טפרַאדעג טָאה ,רעטומ יד ,יז ?עמַאמ-עטַאט ןשיווצ םולש ןָא
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 תילכת ַא וצ לָאז יז ,לדיימ ַא רַאפ ןגרָאז ,םערַאװ ,שימייה יז ןכַאמ ,בוטש

 .ןרָאװעג טדמערפרַאפ זיא רעטכָאט יד ןוא ,ןָאטעג טשינ סע טָאה יז .ןעמוק

 רעמ ןוא ,םירבח ,סעטרבח ייב ,ןבוטש עדמערפ יד ןיא קילג ריא טכוז יז

 -רעדילפ ןיא ,ןבוקַאי ייב ,רעטעפ םענעגייא םייב יז טגנערברַאפ ץלַא ןופ

 .ךעליירפ ןוא קיטסול זיא סע ואוו ,ץַאלַאּפ סמיוב

 רעמ זַא ,טסואוועג טָאה יז ,טסורב רעד ןיא ןבעגעג ריא טָאה ךָאטש ַא

 ,ץַאלַאּפ ןיא טסעג עכעליירפ יד בילוצ יו רעמ ,טייקיטסול רעד בילוצ יו

 טּפעלק יז ןכלעוו וצ ,לקנָא םענעגייא םעד בילוצ טרָאד ,דורטרעג ,יז טייג

 .ןַאמ ַא וצ יוװ רָאנ ,ױזַא םיא וצ יז טּפעלק לקנָא ןַא וצ יו טשינ .ןצנַאגניא

 ךיוא .טקעדַאב ןשוק טימ םיא יז טָאה טייהרעניילק ךָאנ .ןטבילעג ַא וצ יו

 ןייר יוװ ,לדיימ םוצ ןטייקכעלטרעצ ענייז ןיא ןיירַא רעמ טגייל ,בוקַאי ,רע

 ןיא ןרַאנּפָא טשינ ןעמ ןָאק יורפ ַא .סע םעז יז .ָא .טפַאשיירט עשהחּפשומ

 "רַאפ ןבעל ןיא טָאה יז סָאװ ,סָאד טָא .טשינ יאדווא ןעמַאמ ַא ,ןכַאז עכלעזַא

 טָאה יז ןעמעוו וצ ,םעד וצ ,רעטכָאט ריא ןענואוועג טציא טָאה ,טליּפש

 ןבעל סָאד םַאזיורג יוו .שיילפ ןוא טולב ןגייא ריא טציא טייג ,ןגיוצעג

 "רַאפ ןוא טלַא זיא ,ןרָאי ענעגייא יד ןיא ןבוקַאי טימ זיא סָאװ ,יז !זיא

 סקוק רעטכָאט ריא ןוא .ךעלקילג ןוא שירפ ןוא גנוי זיא רע ןוא .טקלעוו

 .ןריפרעד ןָאק סָאד סָאװ וצ ,טסייוו רעוו .ןײרַא דליב ַא ןיא יװ ,םיא ןיא-

 ןַא ןבעל שירַאנ ַא טבעלעג טָאה יז .סריא רָאנ ,דלוש ריא זיא ץלַא סָאד

 זיא ןבעל סָאד זַא ,טניימעג טָאה יז .סטרעּפמולעגמוא ןַא ,סקיניזמוא

 יז טָאה טציא .סעידעגַארט ןוא ןקילג עטכַארטעגסױא עדמערפ ,ךעלכיב

 רָאנ ,סטכַארטעגסיוא ןייק טשינ ,סנריּפַאּפ ןייק טשינ ,קילגמוא ןגייא ןַא

 םעד ןופ סָאד זיא שרעדנַא יו .טולב םענעגייא ןיא ,ןבעל םענעגייא ןַא

 ירַאפ ןרָאי יד טָאה יז ןכלעו ןיא ,קילגמוא ןוא קילג םענעריּפַאּפ ןטסוּפ

 יטירב ןוא טכעטש ,טקיטייוו סָאד יו .טכַארב

 יד ןעמוק יז לָאז ןיוש .רעטומ רעד ךָאנ טסניד יד טקישעג טָאה יז

 .עגר יד ,רעטומ

 "עק טימ לופ ,ענעסקאוועצ ַא ,עטלַא ןַא ,עסיורג ַא ןעמוקעג זיא עווירּפ

 ץלַא ךָאנ זיא לטייש ריא ,טײקטלַא רעקידובכב ןוא עדריו רעכעלגינ

 .טנגוי רעד ןיא ןגָארט סע טגעלפ יז יו ,טריברַאקעגנָא ןוא דנָאלב ןעוועג

 טימ רָאנ ,רעטלַא ןַא ,רעסייוו ַא ,םייח 'ר ןַאמ ריא ןעגנַאגעגכָאנ זיא ריא ךָאנ

 ,רענעמ יד ףיוא ןרָאצ ןופ טנערבעג טָאה עווירּפ .ןגיוא עקידנצנַאלג ,עשירפ

 ןדע-זג םעד ,טקַאּפעג טשינ ָאד םיא בָאה ךיא סָאװ ,זיא קילג ןייז ---

 םיא ךיא טלָאװ לָאסַארַאּפ םעד סָא טימ -- .ןגירשעג יז טָאה -- ,םעניימ

 םיא וצ ךיא רָאפ ןיוש !ךיז רע טפרַאװ רעטכָאט ןיימ טימ .ןגָאלשעג

 .ןשטַאּפ םיא ךיא לעװ ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ .קירבַאפ רעד ןיא

 .ןטלַאהעגּפָא יז טָאה ןעמ םיוק

 גער -- ,טקיאורַאב יז םייח 'ר סָאה -- ,בעל-עווירּפ ,ישעווירּפ ---

 .ליבצנַאמ ַא רַאפ ,רימ רַאפ סע זָאל !ץרַאה'ס ףיוא טשינ ךינ
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 שטַאמש ַא -- .טכַאקעגפיוא ןרָאװעג עווירּפ זיא -- ? ליבצנַאמ ַא --
 !ליבצנַאמ ןייק טשינ .,וטסיב

 -עגרעטנוא טשינ ןעוט סעטַאט ערעדנַא יװ ,יז טנרָאװַאב טשינ ןעלהניד ןכַאמ הנותח ייב טָאה רעריא ןַאמ רעד זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה יז
 ץלַא זַא ,בייוו סָאד ןענערָאװַאב לָאז סָאװ ,?יזיצרעטניא-טקַא, ןייק ןבירש
 שכיילג ַא ריא וצ ןרעהעג טעװ ,ןגָאמרַאפ טעװ ןוא טגָאמרַאפ ןַאמ ריא סָאװ
 -.ךרד טנרעלעג םיא יז טלָאװ ,ןעוועג שינערָאװַאב ַאזַא טלָאװ .טפלעה
 םיא טלָאװ ןעמ ןוא ןגעמרַאפ ןופ טלָאצעגּפָא רע טלָאװ טפלעה ַא ,ץרא
 עכלעזַא ןיא טָאה רעטלַא םייח רעבָא .ןױשרַאּפ ןרעייט םעד ,טזָאלעגסױרַא
 עטלַאק עריא טימ טעטכינרַאפ םיא טָאה עווירּפ ןוא ,טקנעדעג טשינ ןכַאז
 ,ןגיוא עיולב

 םוצ .עטַאמש ,ענעדיי -- ,טלדיזעג םיא יז טָאה -- ,לזממילש ---
 -ייא יד --- רעטציא ,ןעלריאמ החמש ןופ ןרַאנּפָא טזָאלעג ןיילַא ךיז טשרע
 ...רעטכָאט ענעג

 ,רענעריולרַאפ ַא ,רעסַאלב ַא ןענַאטשעג זיא םייח 'ר
 -- ןטעבעג ריא ייב ךיז רע טָאה -- ,גונעג ,ישעווירּפ ,גונעג ,ונ --

 ףגייוש טשינ לעװ ךיא .טלעװ רעד ףיוא טּפשמו ןיד ָאד ךָאנ זיא'ס
 ,ןשטנעמ וצ ,םינבר וצ ןייג לעװ ךיא

 קיטסַאה זיא יז ןוא ,טכַאלעגסיוא םיא עווירּפ טָאה -- ! ףיול ,אנכש --
 סמיוברעדילפ יד וצ קירבַאפ ןיא ןעגנולקעגנָא טָאה יז .ןָאפעלעט םוצ וצ
 ששירעבייוו עלַא טימ ,טגָאמרַאפ טָאה יז רָאנ סָאװ ,שילוּפ ןטסנעש ןטימ ןוא
 טקנעדעג ךָאנ טָאה יז סָאװ ,ןטייקכעלפעה עשיצירּפ ןוא ןטייקכעלטרעצ
 ףיילג ןטעבעג יז טָאה ,ןעגנַאגעג ןָאיסנעּפ ןיא זיא יז ןעוו ,זייוולדיימ ןופ
 ,יזנכשַא בוקַאי רעה םעד טימ יז ןדניברַאפ וצ

 ןיא טגָאעג םיא יז טָאה -- ,רענעדלָאג ןוז ,רערעייט .,בוקַאי --
 םעד טימ ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ,ךָאנ טנעקעג םיא טָאה יז שטָאכ ,שילױּפ
 ,ָאטשינ ןיא ריאמ-החמש ןעלהניד וצ ןרָאפ וצ ןיוש םוק -- ,טסביוא | -תבש ךָאנ ןיירַא בוטש ןיא ריא וצ עלעקטָאּפַאק םענעסַאלטַא ןקידתבש
 .רעקיצרַאה ,רעשטוק םעד ֹוצ לייא ! רענעדליג ,ןיוש ןוא ,ןעמוק טסגעמ

 ןעזעג סע טָאה ןײלַא םייח 'ר .עװירּפ יד ,חוכ ַא טַאהעג טָאה יז
 ,רעכיוו ַא יװ ןלַאפעגניירַא זיא יזנכשַא בוקַאי
 .רענעקָארשרעד ַא טגערפעג רע טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 ,ווירב סרעדורב םעד ןגָארטעגוצ עווירּפ םיא טָאה -- ! ןעייל ,ַאנ --
 ,טנעיילעג ךיג טָאה בוקַאי

 ץַאז םעיינ ןדעי ייב רע טָאה -- ,רעיוכט ,ץעילדָאּפ ,ףרואווסיוא --
 םיא רע טָאה ,טקידנעעג ווירב םעד טָאה רע זַא ,טרָאװ-לדיז ַא ןבעגעגוצ
 ,לעטָאפ ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןוא דרע רעד ןיא ןבעגעג ץימש ַא

 .טייז ןייד ףיוא ןייז לע ךיא -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,עלהניד ---
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 ,טַאקָאװדַא ןיימ רעביא סע ךיא ביג דלַאב .ןטסָאק ךימ לָאז ןגעמרַאפ ַא

 ירימ וצ רעביא סע זָאל .,ןפרַאד טסעװ וד רָאנ לפיוו ,טלעג ןוא

 "עגסיוא לָאמ ייווצ ןבוקַאי ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עווירּפ

 .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,ןקַאב יד טשוק

 .טגָאזעג יז טָאה -- ,טסואוועג סע בָאה'כ ---

 טגָאזעג ןוא ּפָאק ןכעלגינעק ןטימ טלקָאשעג לָאמ עכעלטע טָאה יז

 : ףרַאש
| 

 טשינ ךיד בָאה ךיא סָאװ ,טשטַאּפעגסיױא ןיילַא ךיז ךיא טלָאװ יו ---

 לָאז ןעמ ןטעבעג ךימ טסָאה וד יװ ,טסקנעדעג ,רעטכָאט ,ןענַאטשרַאפ

 .ןבוקַאי ןבעג רעסעב ריד

 ,טולב טימ ךיז ןסָאגַאב .ןרָאװעג טיור זיא עלהניד

 ןרעה טנָאקעג טשינ סע טָאה םייח 'ר

 גוויז ַא ,ןעוועג ךַאזיטָאג ַא --- ,זייב טמורבעג רע טָאה --- ,עווירּפ ---

 .רעטרעשַאב ַא

 ,תונשקע טימ ןכָארבעגסיױא זיא יזנכשַא החּפשמ רעד ןיא גירק רעד

 ,רעייפ טימ

 ,רעקידנסענייא ןַא ,ןשקע רעדליוו ַא ,סקַאמ ןענַאטשעג זיא טייז ןייא ןופ

 ןיא םיא טרעטש ןעמ סָאװ ,ןרָאצ טימ לופ ,םקונו-רטונ ַא ,רעשיגרענע ןַא

 "יזיר ַא ,רענייז רעדורב רעד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ; ןַאלּפ ןסיורג ןייז

 בילוצ סָאװ ,רזממ ַא םיא ייב זיא טלעג סָאװ ,ןױשרַאּפ רעטיירב ַא ,טנַאק

 ןעמענוצּפָארַא ביל ןופ דמעה סָאד טיירג רע זיא ןזירּפַאק ןוא ןשטנעמ

 ןוא רעדניק יד טימ עלהניד ,זיוה סָאד ןענַאטשעג זיא עדייב ייז ןשיווצ

 ןירַא זיוה ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיילג ךיז ןבָאה ייז .עמַאמ-עטַאט עריא

 טנָאקעג טשינ יז ןבָאה ייז ,בייוו ןייז ןוא רעטלַא םייח 'ר ,רעטכָאט רעד וצ

 רעד זַא ,לעג ןוא ןירג ןרָאװעג זיא סקַאמ .טייצ ַאזַא ןיא ןײלַא ןזָאלרעביא

 -עג סעײנ יד םיא טָאה ,רעטסַאנק עלהמלש ,רענייז רעטלַאװרַאפ-זיױה

 סָאה רע סָאװ ,טלעג-הריד םעד טימ ןעמַאזוצ ,ןײרַא קירבַאפ ןיא טכַארב

 יףיוה ןיא ןרָאטַאקָאל יד ייב טנָאמעגנייא

 םעד טלדיזעג רע טָאה --- ?טזָאלעגנײרַא ייז וטסָאה םורָאװ ,טָאידיא --

 .רעטלַאװרַאפ

 טרעפטנעעג עלהמלש סטָאה -- ?ןָאט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ --

 לּפעק סָאד טָאה רע .ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע יו ,רענעלק ךָאנ קידנרעוו

 "רעד סָאװ ,ןוה ַא יװ ,םענייז זדלַאה ןקירעדינ ןיא ןריולרַאפ ןצנַאגניא

 ןָאה ןשירעגירק ןזייב ַא רַאפ ךיז טקערש

 םיא טָאה רעטלַאװרַאפ רעד ןעוו ,ןרָאװעג סקַאמ זיא רעקידנרָאצ ךָאנ

 ןייז וצ טּפָא טרָאד טרָאפרַאפ סָאװ ,עטערַאק סרעדורב ןגעוו טלייצרעד

 1 ,גנוניואוו

 ,טלדיזעג רע טָאה -- !טנוה ןייא ָאז --

 טָאה רע .טג ַא ןעמענ וצ יורפ יד ןעגניווצ וצ ידכ ,ץלַא ןָאטעג טָאה רע
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 ךיוא רָאנ ,ןײלַא ריא רַאפ רָאנ טשינ ,טלעג"ןכָאװ ןלָאצ טרעהעגפיוא ריא
 ןיק טָאה בוטש ןיא רעבָא .גנילביל ריא ,דנַאלסיױא ןיא ןוז םעד רַאפ
 ,טלעפעג טשינ ךַאז

 רעטסַאנק המלש טָאה -- ,ןטסנעש ןוא ןטסעב ןופ ָאד טרָאד זיא'ס --
 .עז ךיא ןוא וצ ךימ קוק ךיא -- .טגָאזעג

 ענייז ייב קידנעטש ױזַא םיא טצונ סָאװ ,קיטילָאּפ סיזנכשַא סקַאמ
 ָאד טָאה -- ,רענגעק םעד ןרעגנוהוצסיוא -- ערעכַאװש טימ ןעיירעגירק
 ,טלעג טימ ןפרָאװעג טָאה רענייז רעדורב רעד .טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק
 ןטַאקָאװדַא סבוקַאי .,ןכַאמ טנָאקעג טשינרָאג ןבָאה ענייז ןטַאקָאװדַא יד ךיוא
 ןגָאלשעגּפָא ןוא ןעזעגסיוארָאפ ךעלציּפש ערעייז עלַא ןבָאה

 םינבר יד רע טָאה ןטייצ עלַא ןופ ,םינבר טימ ןייג ןעמונעג טָאה סקַאמ
 רעמ טשינרָאג טכירעג ןיא ןָאק'מ ןעו ,לַאפ ןטכעלש ַא ףיוא ןטלַאהעג
 ז'יא רע ,סהרות-ןיד יד ייב ןעועג רע זיא הירב רעסיורג ַא ,ןריפסיוא
 ןעלמוטרַאפ טנָאקעג .ךעלדירד ןוא ךעלציּפש עלַא ןיא ןעוועג רָאלק
 ןייג טזָאלעג טשינ הרות-ןיד ןייק וצ טָאה בוקַאי רעבָא ,ןעיירשרַאפ ןוא
 ,ןעלהניד

 םוצ טגָאזעג רע טָאה -- ,דיי 'ר ןעז טשינ רעמ ָאד ךייא ליוו ךיא --
 ,הרות-ןיד ַא ףיוא בר םוצ ןפור ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,שמש

 סקַאמ ןיא ,רע .רעוש םוצ שמש םעד ןקיש ןעמונעג טָאה סקַאמ
 -נַאגעג עקַאט זיא םייח 'ר .ןעמעננָא ןזומ הרות-ןיד ַא טעװ ,רעכיז ןעוועג
 .טנָאקעג טשינ רע טָאה ןעמוק וצ רעטכָאט יד ןעגניווצ רעבָא .ןעג

 -הרצ עניילק .בייוו ןייז תועשר ןָאטּפָא ןביוהעגנָא טָאה יזנכשַא סקַאמ
 בייוו ןייז ןגָאלקנָא טזָאלעג עלהמלש רעטלַאװרַאפ ןייז ךרוד טָאה רע .ךעל
 זיא עלהניד .גנוניואו רעד ןופ יז ןפרַאװאוצסױרַא ףיוא טכירעג ןיא
 טכַארבעג ריא טָאה רעניד-טכירעג רעד ןעוו ,עטמיילעג ַא ןציז ןבילבעג
 ריאמ החמש ןופ טגָאלקעגנָא ,טכירעג ןיא ךיז ןלעטש וצ עגַאלקנָא ןַא
 -דַא ןייז טקישעג רָאנ ,ןייג טזָאלעג טשינ ריא טָאה בוקַאי רעבָא ,יזנכשַא
 טָאה סקַאמ זַא .עגַאלקנָא יד ןגָאלשעגּפָא טָאה טַאקָאװדַא רעד .טַאקָאװ
 ,שינעּפעלשרַאפ ַא ,השעמ עגנַאל ַא זיא געוו ןכעלטכירעג ןטימ זַא ,ןעזעג
 רעד טָאה ָאד .ןָאטּפָא ןכַאז ערעדנא רעטלאוורַאפ ןייז ןסייהעג רע טָאה
 ןרָאװעג עילַאק זיא ָאד ,רעלעק ןיא רעסַאװ סָאד טכַאמרַאפ רעטכעוו-זיוה
 רעטלַאװרַאפ-זיוה םעניילק םעד טָאה יזנכשַא בוקַאי ,גנוטכיײלַאב'זַאג יד

 -עגסיוא ןצַאל יד ייב טוג םיא ןוא ךיז וצ ןפורעגפיורַא רעטסַאנק המלש

 ,טלסיירט
 -- .זיוה ןיא ןצנוק ןייק ןכַאמ ןגעוורעד טשינ רימ ךיז טסלָאז --

 -סיוא ךיד ךיא לעװ טורציּפש םעד טימ טָא -- .טגָאזעגנָא םיא רע טָאה

 | ! ןסיימש
 ןןבילבעג טשינ טשינרָאג ןיוש זיא לּפעק ןקָארשרעד סעלהמלש ןופ
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 ךיא -- .לגניי ַא יװ טנייועג רע טָאה -- ?קידלוש ךיא ןיב סָאװ --
 ..רעדניק טימ בייו ַא בָאה ךיא ,ךימ טסייה ןעמ סָאװ וט

 -ַאב ןייז ןגָארטעגּפָא ךָאװ רעיינ רעד וצ טָאה רע יוװ רָאנ עקַאט ןוא
 טליײצרעד רע טָאה ,זױה ןופ טלעג-הריד סָאד ןיירַא קירבַאפ ןיא סָאבעל
 טוט סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ ,רעטרעוו סבוקַאי ןגעוו םיא
 -עג ךיג רעייז ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ .טייקיניילק עדעי ,בוטש ןיא ךיז
 .עלעדרעב ץיּפש ןיא טצַארק

 יד ןענעז ױזַא יו -- ,טגערפעג רע טָאה -- ,עלהמלש ,רָאנ גָאז ---

 ? גנוניואוו ןיימ רעביא ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא סעגָאלדָאּפ
 ,טגָאזעג עלהמלש טָאה -- ,סעגָאלדָאּפ עטוג רעייז --

 -- .ןגירשעגנָא םיא ףיוא סָאבעלַאב ןייז טָאה --- ,טָאידיא ןַא טסיב ---
 ,ךיז ןטלַאה ייז סָאװ םיוק .טכעלש ןענעז סעגָאלדָאּפ יד

 ךיילג עלהמלש טָאה-- -- ,ךיז ןטלַאה ייז סָאװ םיוק ,טכעלש ןענעז ייז ---;

 , .סָאבעלַאב םעד טגָאזעגכָאנ

 יד ןקַאה ןעמענ ןלָאז ייז ,סערַאילומ ןפור וטסלָאז ןגרָאמ ןיוש ---

 ,ןלַאפנייא

 .טגָאזעגכָאנ עלהמלש טָאה -- ,ןלַאפנייא ייז ןענָאק יאדוַא ---

 יד ןקַאה ןעמענ ןלָאז ייז ,סערַאילומ ןפור וטסלָאז ןגרָאמ ןיוש ---

 ,ןטיפוס
 ,טגָאזעג עלהמלש טָאה --- ,ךיא ייג ןיוש ---

 -רַאפ וצ ךיז ןלייא טשינ וטסלָאז ,טקַאהעגכרוד ןבָאה ןלעװ ייז זַא---
 -רַא ערעדנַא סעכָאלעמלַאב יד רַאפ ןעניפעגסיוא טסעוװ ,קירוצ ייז ןּפעלק
 ,לייוורעד טעב

 ַא יו טגָאזעגכָאנ עלהמלש טָאה -- ,טעברַא ערעדנַא ןכוזסיוא לעוו'כ --
 ,לוק-רעדיוו

 ןייד ןליפַא ?טסרעה ,ןייצ יד ןשיוװוצ ןטלַאה וטסלָאז גנוצ יד ןוא --
 ,ריד וצ דער ךיא סָאװ ,ןגָאז טשינ טרָאװ ןייק וטסלָאז ענעדיי רענעגייא

 טלײאעג ןוא טגָאזעגכָאנ עלהמלש טָאה -- ,טשינ טרָאװ ןייא ןייק---
 רעד סָאװ ,ץלַא דוסב ןלייצרעד וצ ךיילג ריא ידכ ,בייוו םוצ ,םײהַא ךיז
 ,טגָאזעג רָאנ םיא טָאה סָאבעלַאב

 ןפיוא סעגָאלדָאּפ יד ןקַאה ןעמונעג סערַאילומ ןבָאה סנגרָאמוצ ךיילג

 ,הר'ד רעד ןיא ןעלהניד ייב ןטיפוס יד קידנרעכעלכרוד ,קָאטש ןטייווצ
 ,ןציזוצנייא ןעוועג טשינ זיא סע ,הלהב ַא ,למוט ַא ןרָאװעג זיא בוטש ןיא

 םיא ןוא רעטלַאװרַאפ-זױה םעד ךיז וצ ףױרַא ןפורעג טָאה עווירּפ
 .קַאב ןיא ןבעגעג

 .טגָאעג םיא יז טָאה -- ,ןצנוק ענייד רַאפ ריד ַאנ --
 ,ךיז טנייװעגרעדנַאנופ ןוא קַאב יד טשיװעגּפָא טָאה עלעדיי עניילק סָאד
 -- .לגניי ַא יו טרעמָאיעג רע טָאה -- ?קידלוש ךיא ןיב סָאװ --

 ..רעדניק טימ בייו ַא בָאה ךיא .ךימ טסייח ןעמ סָאװ ,וט ךיא
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 סרעמע טימ סערַאילומ ןעמוקעג ןענעז געט שכעלטע טימ רעטעּפש
 ,עילַאק ןענעז סָאװ ,סנוויוא יד ןעמענרעדנַאנַאפ טלָאװעג ןוא סנזייא ןוא
 טָאה עווירּפ .ןרָאװעג ךייוו זיא קניט רעד לייו ,ןלעטשרעביא טנעװ יד
 ףטָארטעגּפָא טשינ ןענעז סערַאילומ יד רעבָא ,טזָאלעגניירַא טשינ יז
 ףיורעד דלַאב .טקישעג ייז טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעג ןוא ריט ןיא טּפַאלקעג
 עטסָאבעלַאב ןייז רעביאנגעק גנוניואוו ַא ןעגנודרַאפ ךיוא עלהמלש טָאה
 ןוא ןשיור ,ןפיילש טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןעמ ואוו ,ײרעקָאט ַא רַאפ
 טשינ טָאה עלהניד .שיורעג ןופ ןָאטעג ייװ ןבָאה ןרעיוא יד זַא ,ןעמושז
 םעד ןדנובעגמורַא ךיז טָאה עווירּפ .ךעלכיב עריא ייב ןציזנייא טנָאקעג
 דעבירַא ןריאמ החמש םעד וצ טעװ יז זַא ,ןגירשעג ןוא לכיט ַא טימ ּפָאק
 ,ןשטנעמ עלַא ןשיוװצ ןעּפַארדסױא ןגיוא יד ,םיא ןשטַאּפ ןוא קירבַאפ ןיא

 טָאה רע ,יזנכשַא סקַאמ ,ןלַאפנייא ןייק טלעפעגסיוא טשינ םיא ןבָאה סע
 וצ ןעמוקעג זיא רעטסַאנק עלהמלש רָאנ ןעוו ,עיינ לָאמ עלַא טַאהעג ייז
 .טלעג הריד ענעמונעגפיונוצ סָאד םיא ןלָאצּפָא ןיירַא קירבַאפ ןיא םיא
 ,ךיז ייב םעט ַא ןליפ וצ ייז ןבעגעג ,טיירדעגרעביא ףיה םעד טָאה רע
 ןעזעג רע טָאה ,גנוניואוו רעד ןופ ןגירקסיורַא יז טעװ רע סָאװ ,םעד ןיא
 -סױרַא ,ןָאטעג ץלַא טָאה רע ןוא ,ןצנַאגניא ייז ןגירקסױרַא ןופ בױהנָא ןַא
 ןעלהניד טזָאלעג טשינ לַאפ ןייק ייב טָאה בוקַאי .זיוה ןייז ןופ ייז ןסייבוצ
 זייי ,גנוניואוו רעד ןופ קעװַא

 ,ןעלהמלש ףיוא טרענודעג רע טָאה -- !ןרעביירטעצ ךיד לעוו ךיא --
 טכַארטעג ןטַאקַאװדַא ענייז ןבָאה ,ןילַא יזנכשַא סקַאמ יװ ךָאנ רעמ

 טקנוּפ ןַאמ ריא ןופ טג ןעמענ וצ יורפ עטרַאּפשעגניא יד ןעגניווצ ןגעוו
 סקַאמ ךיז ןלעטשנגעק ױזַא יװ ,טכַארטעג ןטַאקָאװדַא סבוקַאי ןבָאה ױזַא
 ,יזנכשַא

 ןגעלעג זיא עלהניד .טרעקַאלפעג טָאה רעדירב יד ןשיוצ המחלמ יד
  ,לזמ רעטצניפ ריא ףיוא סנשיק יד ןיא טנייוועג ןוא ףָאלש ןָא טכענ יד ןיא
 .סענעריס-קירבַאפ עטשרע יד ןופ ףייפ ןטימ טשרע ןרָאװעג ןפָאלשטנַא זיא יז

 ןצכַא לטיּפַאק

 ,ןקירבַאפ עטכידעג יד ןשיװצ ,ןרעיומ רעשזדָאל יד ןופ טנעוו יד ףיוא
 ,הרוחס ךעלקיטש עטלָאמעגסיוא ןופ ,ןעמָארק ןוא ןטפעשעג ןופ ךעלדליש
 -עלע עטסערּפעגסױא עפייטש ,סרעטָאק וצ ךעלנע ןענעז סָאװ ,ןבייל עלעג
 יד ןיא ךעלעקעטש עלָאמש טימ ןוא רעמינּפ עלעג ןוא עטיור טימ ןטנַאג
 עטיור ענעלָאװשעג יד ןיא ןטעקוב טימ ןסייוו ןיא תולכ עקיד ןשיװצ ,טנעה
 ןעמענ עשטייד ןוא עשיסור ,עשילוּפ ,עשידיי יײלרעלַא טימ ןעמַאזוצ ,טנעה
 םעד ןיא ,ךעלטנַאקירבַאפ ,סרעלקעמ ,ןרענָאיסימָאק ,םירחוס יילרעלַא ןופ
 ןברַאפ עלעג ןיא ץלַא ,םירחסמ ,ןעלקיטרַא ,ןעמענ ןופ שינעטכידעג ןצנַאג
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 עטיירדעג טימ טצוּפרַאפ ןוא ךעלדליב עשירעלַאמ-ןדליש טימ טריצַאב

 -סגנורעגַאלַאב ןגעוו ןעגנודלעמ :ןעגנַאהעג ןעגנודלעמ עסיורג ןענעז -- ןקע

 -רעטנוא ,ןעגנודלעמ יד ,טריפעגנייא ןרָאװעג טָאטש ןיא זיא סָאװ ,דנַאטשוצ

 ןפורעג רעטרעוו עצרוק טימ ןבָאה ,ןיצינָאק לַארענעג"עדַאגירב ןופ ןבירשעג

 -וצ טשינ ,ןסָאג יד ףיוא ךיז ןעלמַאז וצ טשינ רעניואוונייא עשיטָאטש יד

 ןעגנַאלק עטכעלש ןטײרּפשרַאפ וצ טשינ ,ןבוטש יד ןיא ךיז ןעמוקוצפיונ

 ןיא ןטַאדלָאס ןוא ײצילָאּפ רעד ןופ ןלעפַאב יד ךיז ןלעטשוצנגעק טשינ

 ןרעו טלעטשעג טעוװ ,ןלעפַאב יד ףיוא ןייז רבוע טעװ סע רעוו ,ןסַאג יד

 ןופ ןצעזעג סגירק יד טול ןרעװ טּפשמעג ןוא טכירעג-סגירק רעטנוא

 ,טיױט זיב ,טכירעג-דלעפ ןשירעטילימ

 -עג ןענעז ,טּפעלקעגפױרַא ייז ףיוא לָאמטּפָא ,ןעגנודלעמ יד טָא ןבעל

 ךיז ןעלמַאז וצ רעניואוונייא יד ןפורעג ןבָאה סָאװ ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןעגנַאה

 יד .ןטסעטָארּפ וצ ןוא ןקיירטש וצ ,סעיצַארטסנָאמעד וצ ,ןסַאג יד ףיוא

 ןענעז ,ןפליהעג ערעייז ןוא סעװַאטסירּפ ןופ טריפעג ,ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב

 ןבירטעג ןוא ןגָאר עלַא ןיא ןענַאטשעג ,ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא

 -עג טשינ ייז זיא סע רָאנ רעוו ,ןדעי טריטסערַא ןוא טגָאיעג ,ןגָאלשעג

 ןענַאטשעג ןענעז ןעלקריצ-יײצילָאּפ יד ןיא .,ןגיוא ערעייז ןיא ןרָאװעג ןלעפ
 -סערַא עיטרַאּפ עדעי .טנעה יד ןיא סעקיײהַאנ טימ ןקַאזָאק עטלעטשעגסיוא

 םעד ןייגכרוד טזומעג טָאה ,סַאג ןופ טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,עטריט

 ערעייז רעביא טלגָאהעג ןבָאה סעקיײהַאנ יד ,ןקַאזָאק יד ןופ שרַאמ:-דנַארב

 -יב רעד .טיוה יד טעסַאּפעצ ,רעבייל יד ןיא ךיז ןטינשעגנייא ,סרעּפרעק

 ,וָאגרוי וװַאטסירּפ-ספליהעג רעד ןעוועג זיא סעוװַאטסירּפ עלַא ןופ רעטסרעט

 סָאד טקוררַאפ דימת ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןױשרַאּפ רעקיציּפש ,רערַאד ַא

 .ןטנעגַא ןוא רענלעז טימ טלגנירעגמורַא ,ןגיוא יד רעביא לטיה

 יָאװטר יד טּפַאטרעד רע טָאה קעשַאד ןטקוררַאפ םעד רעטנוא ןופ

 רעמ עטריטסערַא יד טָאה ןעמ .טנוה-ריּפש ַא יו ,ייז טקעמשרעד ,ןרענָאיצול

 -עג טרָאד זיא גנע וצ .סַאג עגולד ףיוא עמרוט רעד ןיא ןטלַאהעג טשינ
 רעשירעטילימ רעד ןיא ,שזעינַאמ ןיא טריטעגרעבירַא ייז ןעמ טָאה .,ןעוו

 -עג רעד זיב רעבָא .עמרוט ַא רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,עכריק

 ןפיוא ייז רע טָאה ,טרָא םוצ טכַארבעג ייז טָאה ווָאגרוי וװַאטסירּפ-ספליה

 ןגָאלשעגסיױא ןייצ יד ,טקַאהעגרעטנוא ןטייז יד ,ןגָאלשעג ,טתיממעג געוו

 ןקַאזָאק ענייז טימ ווָאגרוי ואוו ,ןייגוצכרוד סַאג יד טרעטיצעג טָאה ןעמ

 טָאה ןעמ סָאװ ,רעלאמ רעד ןושמש קינתודחא רעד .,ןעגנַאגעגמורַא ןענעז

 ענייש ןגָארט וצ טַאהעג ביל טָאה רע לייוו ,ץנירּפ ןושמש ןפורעג םיא

 -רָאפ ןייז ןסיוו טזָאלעג טָאה ,ןצנָאװ עצרַאװש יד ןזיורק ןוא רעדיילק

 וצ טעטימָאק םעד טעב רע ןוא ןעמיױרּפָא ןווָאגרוי ליוו רע זַא ,רעייטש
 שטנעמ ַא טימ ןעזעג ךיז טָאה רעייטשרָאפ רעד .עבמָאב ַא םיא רַאפ ןגירק

 סולשַאב ןייק טלייאעג טשינ ךיז טָאה טעטימָאק רעד רעבָא ,טעטימָאק ןופ

 ןרָאװעג סואימ ץנירּפ ןושמש קינתודחא םעד זיא .ןעמענוצנָא םעד ןגעוו
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 ,טעטימָאק ןָא ,ןיילַא ןריפכרוד ןעמונעג ךַאז יד טָאה רע ןוא ןטרַאװ וצ
 רע .ןגארקעג עבמָאב ַא רע טָאה ,רעקימעכ ַא ,טנעדוטס ןטנַאקַאב ַא ייב
 ַא יװ ןצנַאגניא ,ענייז רעדײלק ענייש יד ןיא טצוּפעגסיא ךיז סָאה
 .טיוא טוג ןצנָאװ עצרַאװש ענייז טָאה רע ,ןוז רעשיטנַאקירבַאפ רעשזדָאל
 טימ ,דַאלָאקָאש יװ ,טקַאּפרַאפ לקעּפ ןייש ַא ןיא עבמָאב יד ,טלזיירקעג

 טימ ןעמַאזװצ ,עלעקעּפ סָאד טָאה רע ,ןדנוברַאפ עלעדנעב ןדייז טיור
 ףיוא רעטבילעג ַא וצ טלָאװ רע יװ ,טנַאה ןיא ןעמונעג ,ןזיור טעקוב
 ּפָאק םענעסיררַאפ ןוא ענימ רעצלָאטש ַא טימ ןוא ,ןעגנַאגעג טיזיוו

 וצ האנק טימ טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה רעבייו .ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעג
 עג יירפ םיא ןבָאה ןטַאדלָאס ןוא ןטנַאיצילָאּפ .טייג רע ןעמעוו וצ ,רעד
 ,געוו ןייז ןייג טזָאל

 ווָאגרוי װַאטסירּפ רעד ואוו ,סַאג קע ןַא וצ ןעמוקעגסױרַא זיא רע ןעוו
 ףיוא טקורעגּפָא ךיז רע טָאה ,טייל עטנפָאװַאב ענייז טימ ןענַאטשעג זיא
 ןטסָאמעגסױא ןגיוא עקידנענערב עצרַאװש יד טימ טָאה רע .חטש ןשּפיה ַא
 ,ןרעדיילש ןענָאק טעװ טנַאה ןייז לפיוו ףיוא ,ליפיוזַא ףיוא ,סַאג לקיטש ַא
 ,סיפ סװַאטסירּפ םוצ עלעקעּפ עטקַאּפרַאפ סָאד ןפרָאװעג טָאה רע ןוא

 ןופ רעכעד יד ףיוא .ווָאגרוי ווַאטסירּפ רעד ,ןרָאװעג ןסירעצ זיא רע
 -עג ןענעז סָאװ ,סיפ ענעסירעגּפָא ענייז ןענופעג ןעמ טָאה רעזייה יד
 ןרָאּפש ןוא לוויטש ענעריקַאיל יד טימ ןעמַאזוצ ךיוה-ןקָאטש ןגיולפ
 ,ךיילג ןוא גנַאל ןסָאשעג ,סַאג יד ןסָאשַאב ןבָאה רענלעז ענעּפָאלעגנָא יד
 יז ןבָאה ,ןרָאװעג טסוּפ ןענעז ןסַאג יד ןעװ .דלעפ-טכַאלש ַא ףיוא יו
 יז ןטָאשַאב ןוא רעזיה יד ןופ רעטצנעפ יד וצ ןסקיב יד ןביוהעגפיוא
 טָאה ןעמ .עטעדנואוורַאפ טימ לופ ןעוועג ןענעז רעלעטיּפש יד ,ןליֹוק טימ
 טלעפעגסיוא ןבָאה סע ,ןרָאדירָאק יד ןיא ,דרע רעד ףיוא ןגייל טזומעג ייז
 ַא ןיא טגיילעגסיוא ןגעלעג עטיוט יד ןענעז םוירָאטקעסָארּפ ןיא ,ןטעב
 .רעד וצ טזָאלעגנירַא טשינ םענייק טָאה ײצילָאּפ .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ייר
 ןבָארגַאב טלָאװעג ייז טָאה ןעמ ,טכער רעייז ייז טימ ןָאט וצ ןוא ייז ןענעק
 ןטַאדלָאס יד ןבָאה סעמרַאזַאק יד ןיא .טייהרעליטש טכַאנ רעד ןטימ ןיא
 ףיוא ןעזוצסיוא ןייש ידכ ,לוויטש יד טצוּפעג ןוא ןסקיב יד טקיניירעג
 טָאה עילעּפַאק עשירעטילימ יד .וָאגרוי ווַאטסירּפ ןופ היול רעסיורג רעד
 טָאה טנװֶא ןיא ,ןשרַאמ-רעיורט טרידוטשנייא ןוא ןטיימָארט יד טצוּפעג
 ,ןייג ןפָאלש ,םײהַא ןבירטעג ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ יד ןיוש ןעמ

 ןפָאלשעג טשינ זיא שזדָאל רעבָא

 ירַא יד ןענעז ,טולַאב ןפיוא ,ןקירבַאפ יד םורַא ןסַאג עמערָא יד ןיא
 טּפעלשעגסױרַא ןבָאה רעדניק יד ןוא רעבייו יד .ךַאװ ןעוועג רעטעב
 יד ןופ ןפָאלטנַא ,קעז-יורטש ענעטָאשעצ ןוא ערעגָאמ יד ןפיוה יד ףיוא
 עטלײשעגּפָא יד ןיא טעיָארעג ןבָאה סָאװ ,סעקושז ןוא ןגילפ ,ןסיירּפ ,ןצנַאװ
 עֶלֲא ףיוא ,ךעלפיוה יד ףיוא ךיז טגיילעגסיוא ןוא ,ןבוטש יד ןופ טנעוו
 ,ּפערט יד ףיוא ,דרע רעד ףיוא ,סעמרָאפטַאלּפ ןוא רענעגעוו עשילָאגעלַאב
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 בָאה ןרענָאיצולָאװער יד .ףיוא ןעוועג ןענעז רענעמ יד .לקניוו רעדעי ןיא
 ,םוירָאטקעסָארּפ םוצ ןפורעג ,טזָאלעגסױרַא סעיצַאמַאלקָארּפ ךיג רעייז
 ,דַארַאּפ ןוא דובכ טימ ןקידרעַאב ייז ידכ ,ענעלַאפעג יד ןגירקוצסיורַא
 טשינ ןפורעג ןוא ,רענדער ,ןרָאטַאטיגַא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז םוטעמוא
 ןבָאה טסיזמוא .ןעייר יד ןיא ךיז ןלעטש וצ רָאנ ,טעברַא רעד וצ ןייג וצ
 ,תולוק ענעמונַאב טימ ךיז ןסירעג ןקירבַאפ יד ןופ סענעריס יד גָאטרַאפ

 ןפיורפ ,רענעמ רעטנזיוט עקילדנעצ .טרעהעג טשינ ףור רעייז טָאה רענייק
 ןעגנַאגעג ,ךיז טלמַאזעג ,ןסַאג יד ןיא טמָארטשעג ןבָאה וליפַא רעדניק
 טגּפָא ןטַאטשקרעװ עלַא ,ןסָאלשעג ייז ןבָאה ןטפעשעג עלַא ,טרישרַאמ

 ךָאנ טירט ,ייר ךָאנ ייר .ןטלַאהרַאפ ןסַאג יד ןיא גנוגעװַאב יד ,טלעטש
 ,ךעלסעג ןוא ןסַאג טליפעגנָא ,ןעגנַאגעג ייז ןענעז הרוש ךָאנ הרוש ,טירט
 ןסָאגעגרעביא טרעוװ סָאװ ,גנילירפ וצ ךייט ַא יװ .רעצעלּפ ןוא קרעמ
 "רַאפ עלַא רעביא טסייר ,ךיז םורַא ץלַא טציילפרַאפ ןוא סעגערב יד רעביא
 ףיוא סיוא ךיז טיײרּפש ,ךיז םורַא ץלַא ּפָא טקנעוװש ,ןלַאװ ןוא ןעגנומיוצ

 טמענ סע ןענַאװ ןופ ,ןפיירגַאב וצ טשינרָאג זיא סע זַא ,ױזַא ,טייוו ןליימ
 טמַארטשעג גנורעקלעפַאב עמערָא יד טָאה ױזַא ,טפַארק ַאזַא םיא וצ רָאג ךיז
 :סעג ןופ ,ךעלביטש-םעדיוב ןוא סרעלעק ןופ ןכָארקעגסױרַא ,טָאטש ןיא
 ןטסענ ןוא רעכעל ןופ ,ןעלקניוו ןוא ךעל

 טימ ,רעכיז רעבָא ,ךעלעמַאּפ ,ןעגנַאגעג ןשטנעמ יד ןענעז םַאזגנַאל
 ,רעליימ יד ןיא גנַאזעג טימ ,ּפעק ענעסיררַאפ

 ,רעקנעה ןסיגרַאפ קלָאפ ןופ טולב סָאד

 -- ןייפ ערעווש רעביא טבעל קלָאפ סָאד

 .רענעפ עטיור יד טימ רעבייו יד ןעגנוזעג ןבָאה

 ,ןעזמוק ךָאנ טעװ גנונױלַאב יד רַאנ

 -- .,ןייז ןַאד רימ ןלעװ רעטכיר יד

 ףשירעבייו יד ןסירעגרעביא ןעמיטש-טסורב עטסעפ טימ רענעמ יד ןבָאה

 ,ןעגנַאזעג

 'בָאה ,עקידנרעטַאלפ ,עטיור עלַא ,עשטייד ,עשיליוּפ ,עשידיי רענעפ

 ,ףשידיי עטלויורקעג-ץרַאװש רעביא ,ּפעק עטקעדעגּפָא יד רעביא טבעוושעג

 ,טירט יד ןופ ןּפַאלק עקיסעמלגער סָאד .עשיאיוג עקיסקַאלפיטַאלג רעביא

 ןדנוצעגנָא טָאה רענעפ יד ןופ ןעייו סָאד ,רעליימ יד ןופ גנַאזעג סָאד

 ןעמָארטש עיינ ץלַא ןבָאה ןעלקניו עלַא ןופ ,ןרעיוט עלַא ןופ ,ןפורעג

 ןשטנעמ יד .עילַאװכ רעסיורג רעד ןיא ךיז ןסָאגעגנײרַא ,טצײלפעגסױרַא

 -ָאקָארטעיּפ רעכייר רעד וצ זיב רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא טמָארטשעג ןבָאה

 ,קילג ןוא טפַאשרעה ,טלעג ןופ סַאג רעד וצ ,סָאג רעוו

 בַאמ יד ןבָאה -- !ןעלטיה יד ןעמענּפָארַא !ןטפעשעג יד ןסילש ---

 ,טגלָאפעג ןבָאה ןשטנעמ יד .ןפורעג עקידנריש
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 דרעפ ַא ףיוא ריציפָא ןַא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה גָאר ןטשרע םייב
 ַא ןענַאטשעג ןזיא םיא רעטניה .טנַאה רעד ןיא דרעווש רעליוה ַא טימ
 רעסייה רעד ןיא טצנַאלגעג ןבָאה ןטענָאיַאב ערעייז ,ןטַאדלָאס טימ רעיומ
 .טכיל םעד טימ ךיז טליּפשעג .,ןוז

 ,ןלױפַאב ריציפָא רעד טָאה -- !ןייגקירוצ --
 ,טרירעג טשינ ךיז טָאה רענייק
 ,ןָאטעג יירשעג ַא ריציפֶא רעד טָאה ! ןסיש לעוװ ךיא --
 ,טרירעג טשינ ךיז טָאה רענייק
 ןלױּפַאב ריציפָא רעד טָאה -- ! רעייפ ---
 ,טפול עקיביוטש עסייה יד ןטינשעגכרוד טָאה ּפלַאז ַא
 רעטנוא דלעפ-ןרָאק ַא יװ ,ןָאטעג גיוב ַא עסַאמ יד ךיז טָאה עלייוו ַא

 עג ןוא ןָאטעג עילַאװכ ַא יז טָאה דלַאב .רעסעמ-דיינש ןשירעיופ םעד
 ןעמונעג ןבָאה ןליוק ןוא רענייטש .ןטענָאיַאב יד ףיוא סיוארָאפ ךיז טקור
 | ,ןטַאדלָאס יד ףיוא ןעלגָאה

 טָאה רע רעבָא ,דרעװש רעד טימ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה ריציפָא רעד
 -לָאס יד .דרעפ ןופ ךיז טלקײקעגּפָארַא ןוא ּפָאק ןיא ןייטש ַא טּפַאכעג
 .סיורָאפ טקורעג ךיז טָאה עילַאװכ יד .ךיז רעטניה טקורעג ךיז ןבָאה ןטַאד

 | ,ןפורעג תולוק ןבָאה -- !ןדַאקירַאב !ןעיוב ןדַאקירַאב --
 ףגירשעגכָאנ תולוק רעטנזױט ןבָאה -- !ןדַאקירַאב !ןדַאקירַאב --
 ןופ רענייטש ,ןּפמָאליזַאג ןסירעגסיוא טָאה שילַאװכ עקידנעמָארטש יד

 -ַאב ןוא ןריט טקַאהעג ,ןטפעשעג יד ןופ ןדליש ןגױצעגּפָארַא ,דרע רעד
 יד טנַאּפשעגסױא ,סעטערַאק ,ןרופ טלעטשעגּפָא טָאה ןעמ .טיובעג ןדַאקיר
 .טרעיומעגנייא ןדַאקירַאב יד ןיא ןוא טרעקעגרעביא רענעגעוו יד ,דרעפ
 טָאה ןעמ רָאנ ,טנייוועג ןבָאה ןשטייב ןוא דרעפ עזיולב יד טימ סעלָאגעלַאב
 ,סנזיא ,רעטערב טּפעלשעגסױרַא ןעמ טָאה ןפיוה ןופ .טרעהעג טשינ יז
 קעז יד טָאה ןעמ .ןרָאפעגכרוד זיא לעמ טימ ןגָאװ ַא ,ךעלקנעב ,ןשיט
 ,עדַאקירַאב רעד ןיא ןטלַאּפש יד טלעטשרַאפ יז טימ ןוא ןפרָאװעגּפָארַא לעמ
 ,ןפָאלעגמורַא ןשטנעמ יד ןענעז ,טסענ רעייז םורַא סעקשַארומ יד יװ ױזַא
 טרעקעגרעביא טכייל טָאה ןעמ .טקיטסעּפַאב ,טרעיומעג ,רעקיטש טּפעלשעג
 סנזייא ערעווש ןופ ןלַאפ סָאד .ןסלער טפיורשעגסיוא ,ןעײװמַארט ערעווש
 סָאװ ,עטעדנואוורַאפ יד ןופ ןצכערק יד טכליהרַאפ טָאה סענרעטמַאל ןוא
 ,שקידעבעל יד ןופ ןענייועג יד ,ןרעױט יד ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה ןעמ
 .ענעלַאפעג יד רעביא טרעמָאיעג ןבָאה סָאװ

 ןבָאה ןרעיוט ןוא ןריט עלַא .ןרָאװעג טרעוװילגרַאפ זיא טָאטש יד
 -:טעברַא ןוא עמערָא יד זיולב .ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןשטנעמ ,ןסָאלשעג ךיז
 ,טצישַאב ,טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה ייז .טָאטש ןיא טשרעהעג ןבָאה עקיד
 רעקיטש ,םייה רעד ןופ ןסע ךעלּפעט סעטַאט וצ טכַארבעג ןבָאה רעדניק
 טָאטש ןיא ,רעטערב ,רענייטש ןּפעלש וצ טגנערבעג ןבָאה ךעלגניי .טיורב
 יד טרעכעלעגכרוד טָאה סָאש ַא ןופ לַאנק ַא זַא ,ןטלעז ,ליטש ןעוועג זיא
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 רעייפ ןייק טָאה רענייק .רעטצניפ ןוא ביוט ןעוועג זיא טכַאנ יד .טייקליטש

 רעסעפ ןוא קעז ,רעטערב ,סנזייא ןופ טנַאװ ַא רעטניה .ןדנוצעגנָא טשינ

 ןעמַאזוצ טכַאװעג ןוא עקשַאב רעטכָאט ןייז ןוא היבוט ,ןסינ ןסעזעג ןענעז

 טײרּפשעגסױא ,עשיפרָאד ַא יו ,טָאה טכַאנינוי יד .ערעדנַא רעטנזיוט טימ

 ןיא טָאטש רעקידלמוט ןוא רענעטכױלַאב ,רעקידרעכיור רעד רעביא ךיז

 טשינ ,ךיור ןופ טלעטשרַאפ טשינ ,טכַארּפ רעקידשדוח-בלַאה רעצנַאג ריא

 עלעה ַא ,הנבל יד .שיורעג ןופ טלמוטרַאפ טשינ ,ןרעייפ ןופ טלעגרַאפ

 ,טלקניפעג ןבָאה ןרעטש יד ,ןסָאגעג טכיל עקיכלימ ַא טָאה ,עלופ ןוא

 זיא לָאמעלַא .ךעלעגָאי ןיא ,שינעטלעהַאב ןיא ךיז טליּפשעג .,ןעקנואוועג

 טכַארבעג ךיז טָאה לטניװ קיטכַאנ טכייל ַא .ןלַאפעגּפָארַא רערעדנַא ןַא

 ןופ תוחיר ךיז טימ טגנערבעגטימ ןוא טָאטש רעד רעטניה ןופ ןגָארט וצ

 ןופ ןוא עיצַאקַא רעקידנעילב ןופ ,ךעלעמילב-דלעפ ןופ ,זָארג ןטינשעג

 -עצ טימ ,ּפעק ןופ רָאה טימ ןָאטעג ליּפש ַא טָאה לטניוו סָאד ,טפַאז-ענסָאס

 .ךעלדיילק ןופ ןדלַאפ עשירעבייוו טימ ,רעדמעה עשירענעמ עטעיליּפש

 ןטלעז םיא טָאה יז סָאװ ,למיה םוצ ןגיוא יד ןסיררַאפ טָאה עקשַאב

 טָאה יז ,ןקידנטכיול ןוא םענייר ַאזַא טָאטש רעקידנרעכיור רעד ןיא ןעזעג

 -טימ טָאה טניװ רעד סָאװ ,תוחיר ענעגָארטעגנָא יד ךיז ןיא ןגױצעגניײרַא

 קילג ןופ ןביוהעג ךיז טָאה טסורב עשלדיימ ריא ןוא ,ךיז טימ טּפעלשעג

 רעד ןופ טכיל עקיכלימ סָאד ,טייקליטש עקיטכַאנ יד ,טייקנביוהעג ןוא

 רעטנוא טכַאנ עקידתודוס יד ,תוחיר עדמערפ יד ,ליּפש-ןרעטש סָאד ,הנבל

 ַא ,סיורג ַא ,שינעעשעג ַא סעּפע עלייו עדעי ןטרַאװרעד סָאד ,ןדַאקירַאב

 "רַאפ .טולב גנוי ריא טכָאקעגפיוא טָאה ,סקידנעיצוצ ןוא סקידארומ

 .סע טרוכיש

 טָאה יז ןוא ,ןענסינ וצ ליטש טגָאזעג יז טָאה --- ,ןברַאטש וצ ױזַא ---

 .ןגיוא יד טכַאמרַאפ

 "נָא יז ןוא טרעפטנעעג ןסינ טָאה -- ,ןבעל ןפרַאד רימ ? סָאװרַאפ ---

 .טנַאה רעד ייב ןעמונעג

 "עג טָאה יז .טרעמַאלקעגנייא טנַאה רעמערַאװ רעד ןיא ךיז טָאה יז

 ןיא טנַאה רעשירענעמ רעד ןופ רעבירַא ןעייג .רעייפ ןעמָארטש יװ ,טליפ

 ןיא לגענ ץיּפש יד ןופ ,רעדילג עלַא רעביא ריא ךיז ןסיגעצ ןוא רעריא

 . יֿפָאק ןיא רָאה יד ןופ ןעלצרָאװ יד זיב סיפ יד

 ױזַא רימ ןפיולטנַא סָאװרַאפ --- ,טלמרומעג יז טָאה --- ,ןסינ רבח ---

 !רעפמעק ,זדנוא רַאפ ךיוא טשינ ןעד סע זיא ? קילג ןופ

 טשרע ןלעװ רימ רעבָא -- ,טגָאזעג ןסינ טָאה --- ,עקשַאב ,ָאי ---

 "סיוא ןבָאה ןלעװ רימ ןעוו .ףמַאק רעזדנוא ךָאנ ןופרעד ןסינעג ןענָאק

 ,טייהיירפ טפמעקעג

 ?ןבעלרעד ךָאנ סע ןלעװ רימ ןוא ---

 .ןוחטב טימ טגָאזעג ןסינ טָאה --  ,עקשַאב ,ןביולג ןפרַאד רימ
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 יד וצ טרעטנענרעד ןקַאזָאק ךיז ןבָאה ךיילגוצ ןרעטשנגרָאמ ןטימ
 ,ןדַאקירַאב

 ןליױפַאב ריציפָא רעד טָאה -- !סיורָאפ ,ןטענָאיַאב יד טימ --
 -סיוא ןטענָאיַאב עקידנצילב יד טימ ןעגנַאגעג ןענעז ןטַאדלָאס יד

 ,עקַאטַא רעד וצ עטקערטשעג

 ןופ ןשטנעמ יד ןבָאה -- !ןענעגעגַאב ייז רענייטש טימ ,םירבח --
 | ,ןפורעג עדַאקירַאב טייז רערעדנַא רעד

 עקידנריקַאטַא יד ףיוא ןָאטעג טָאש ַא ךיז טָאה רענייטש לגָאה ַא

 | ,טקורעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ,ןטַאדלָאס
 ,ןליופַאב ריציפָא רעד טָאה -- ! רעייפ ---
 .עדַאקירַאב יד ןסָאשַאב ןבָאה ןטַאדלָאס יד
 -ירַאברַאפ יד ןשיװצ המחלמ יד ןעגנַאגעגנָא זיא טייצ גָאט ןצנַאג ַא

 ןעוועג זיא עדַאקירַאב יד ,ןטַאדלָאס עטנפָאװַאב יד ןוא ןשטנעמ עטרידַאק
 יד ןענעז גָאטימכָאנ .ריא ןופ ןעגנורּפשעגקירוצ ןענעז ןליוק יד ,טסעפ
 ,ןענָאקלַאב יד ףיוא ,רעזייה יד ןופ רעכעד יד ףיוא ןכָארקעגפױרַא ןטַאדלָאס
 ןשטנעמ יד ;שיוצ .ןשטנעמ יד וצ ךיילג ,ןסָאשעגּפָארַא ךיוה רעד ןופ ןוא
 ,טפול יד ןסירעג ןבָאה עטעדנואוורַאפ ןופ ןצכערק ,הלהב ַא ןרָאװעג זיא
 ,ךיז ןעיצקירוצ ,ןפיול ןעמונעג ןבָאה ךס ַא

 ןפורעג רעריפ יד ןבָאה -- !ןפיול טשינ ,ךיז ןטלַאה ,םירבח --
 ךיה רעד ןופ ןליוק יד רעבָא .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד

 דלַאב זַא ,קידנעעז .ןכָארבעג ךיז טָאה עסַאמ יד ןוא טלגָאהעג רעדיוװ ןבָאה
 ,סַאּפ ַא ףיוא ךיז טּפַאכעגפױרַא עקשַאב טָאה ,ןפיולעצ ךיז עלַא ןלעוו

 ,ךיל רעזדנוא ךױה עשזיטגניז ,ךיוה עשז-טגניז

 !ןענָארט רעביא טרעטַאלפ יז ,ָאפ יד

 .ךיוה רעד ןיא ןָאפ רעד טימ טעכָאפעג ןוא ןעגנוזעג יז טָאה
 -ניז רעד ןבעל טײקכַאװש רעייז רַאפ טמעשרַאפ ךיז ןבָאה רענעמ יד

 ןטלַאהעגרעטנוא ןעמיטש עטסעפ טימ ןוא ,טומ ןגארקעג ,יורפ רעקידנעג
 ,גנַאזעג סָאד

 ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז ,רעניילק ַא ןוא רעכיוה ַא ,ןטַאדלָאס ייווצ
 ןָאפ רעטיור רעד ןיא טליהעג ,לדיימ םוצ טקוקעגוצ ךיז ןוא ךַאד

 םייב טגערפעג רעכיוה רעד טָאה -- ?ליצ ןפיוא ןעמענ יז טסעוו --
 ,םעניילק

 ,טרעפטנעעג רעניילק רעד טָאה -- ,ןעמענ יז לעװ ךיא ---
 .ןעמענ טשינ יז טסעוו ---
 ,ָאי זַא ,ךיז רימ ןטעוו ---
 ? סָאריּפַאּפ ַא ןיא ---
 ! סָאריּפַאּפ ַא ןיא ---
 סָאד טכַאמרַאפ ,סקיב יד טלעטשעגנָא טָאה טַאדלָאס רעניילק רעד
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 ,לגניצ םייב ןָאטעג יצ ַא ןוא טייקטיור ןיא ךיז טקוקעגנייא טוג ,גיוא עקניל
 ןָאפ רעד טימ ןעמַאזוצ סַאפ ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא לדיימ סָאד
 ,רענעדירפוצ ַא טגָאזעג טַאדלָאס רעניילק רעד טָאה -- ,ןענואוועג --
 .עגסױרַא ,טגָאזעגכָאנ רעכיוה רעד טָאה -- ,ןענואוועג ,קיטכיר --

 ,רעליצ ןטוג םעד טגנַאלרעד ןוא לטיה ןופ סָאריּפַאּפ ַא ןגיוצ

 .עדַאקירַאב רעד ןופ ןפָאלעג ןענעז ןשטנעמ יד
 ןגָארטעג ןוא היבוט ןוא ןסינ טלייאעג ןבָאה ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 ףיוא ןענורעג זיא טולב ריא .עקשַאב עטעדנואוורַאפ יד ןעלסקַא יד ףיוא
 ןָאפ רעד ןופ טייקטיור רעד

 ןצניינ לטיּפַאק

 ַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה לָאטיּפש סמיוברעדילפ ןופ ןרעיוט יד רַאפ

 ןקיכָאנק ןרַאד ןייז ןגיוצעג ןוא רעבעוו היבוט רענעגיובעג ןוא רערעטצניפ
 ןוא עטיור .ענייז ןגױא יד .לרענלעק םענעריּפַאּפ ןקיסייווש ןופ זדלַאה
 "עג ןוא סױרַא ןעמערב עטכידעג יד ןופ ךיז ןסירעג ןבָאה ,עקידרעביפ
 יּפש םענרעזייא ןטכַאמרַאפ-רעװש םעד רעביא ענעריולרַאפ טעשזדנָאלב

 רעד ןיא רעטצנעפ-לָאטיּפש ענעגנַאהרַאפ יד וצ טּפעלקעג ,רעױט-לָאט
 - ,ךיוה

 ייווצ ,ןעקשַאב ןייז וצ לָאטיּפש ןיא טזָאלעגנײרַא טשינ םיא טָאה ןעמ

 . טקַאהֹרַאפ ןוא ןגָארטעגנײרַא יז ןבָאה רעכעטרַאפ עסייוו ןיא ןרַאטינַאס
 ,זָאנ רעד רַאפ רעיוט סָאד םיא רַאפ

 ןעמ ןָאק ךָאװ רעד ןטימ ןיא -- .טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,טמוק תבש ---

 !ןייגניירַא טשינ
 טלבַארגעג ןוא ריט רעטּפַאלקרַאפ רעד רַאפ ןייטש ןבילבעג זיא היבוט

 טימ טצַארק סָאװ ,טנוה א יו ,רעגניפ עקיּפמַארק טימ ןזייא ןטלַאק ןיא
 ַא ןיא םיא טָאה ןעמ רעכלעוו ןופ ,בוטש ַא ןופ ריט רעד ןיא לגענ יד
 ,ןבירטרַאפ טכַאנ-רעטניוו רעטלַאק

 טייטשרַאפ סָאװ ,דניק ַא יװ ,ןפורעג רע טָאה -- !ןיײרַא ךימ טזָאל ---
 !רעטכָאט ןיימ וצ -- .ןכַאז ןופ ןיז םעד טשינ

 ,טזָאלעגנײרַא טשינ םיא טָאה ןעמ

 וצ ןגיוא יד ןסירעג ,לָאטיּפש םעד סיואגנעל ןפָאלעגמורַא זיא רע
 עלַא רעבָא .גנונעפע ןַא טכוזעג טלָאװ רע יו ,רעטצנעפ ןוא ךעלריט עלַא
 ךיז טָאה רע .ןעגנַאגעגמײהַא טשינ זיא רע .ןסָאלשעג ןעוועג ייז ןענעז
 טָאה רעױט-לָאטיּפש רעד סָאװ ,לָאמ רעדעי .רעיוט םעד םורַא טײרדעגמורַא
 רעדעי ןוא ףיוה םוצ סיר ַא ךיז ןבעגעג יינספיוא רע טָאה ,טנפעעג ךיז
 ,יֹוג רעקיצנָאװ-סיורג ןוא רעקידמינּפ-טיר רעד םיא טָאה יינספיוא לָאמ
 ,סױרַא רעיוט םענעפָא ןופ טּפטשעגסױרַא ,םרָאפינוא םעד ןיא רעניד רעד
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 !ןעגנַאגעג -- .זייב ןפורעג רע טָאה -- !ךיז טגָארט --

 ,טנַאה רעד ןיא עבטמ ַא טקעטשעגניײרַא םיא טָאה היבוט

 טשינרָאג ,ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ,שטנעמ רעביל ,ןירַא ךימ טזָאל --

 ,רעטכָאט ןיימ וצ -- ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו

 .טזָאלעגנײרַא טשינ דיי םעד רעבָא ,ןעמונעגוצ עבטמ יד טָאה יוג רעד

 -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,לָאטיּפש ןיא טנייה ייז ןעמ טגנערב ליפוצ --

 -רַאפ ,ןזָאלוצנײרַא טשינ ןלױפַאב גנערטש טָאה טנעדנעטניא רעד ,ליפוצ

 ,ןלַאפ

 רעד ןופ עקטערַאק יד .טנפעעג טפָא ךיז טָאה רעױט-לָאטיּפש רעד

 ַא טימ ןוא סעװָאקדָאּפ עשידרעפ ןופ ןּפַאלק ַא טימ טָאה ףליה רעכיג

 -קירבַאפ םייב ןרעה יינספיוא לָאמעלַא ךיז טזָאלעג ןרעטיימורט ןקיכליה

 -רַאפ ןגָארטעגנײרַא ןבָאה רעכעטרַאפ עטקיטולברַאפ ןיא ןרַאטינַאס .רעיוט

 ,ןסירעג קָאלג םייב ןבָאה ןדיי-הלגע עטעדיילקעג-ץרַאװש יד .עטעדנואוו

 ןרָאפעגנײרַא ףױה-לָאטיּפש ןיא םַאזגנַאל דרעפ עטקעדַאב-ץרַאװש יד טימ

 טימ תולגע יד ןלַאפַאב ןענעז ןשטנעמ סעקּפוק .םיתמ טריפעגסיורַא ןוא

 טשינ ,דרעפ יד ןבירטעג ,טגָאיעג ןבָאה ןדיי-הלגע יד .תוללי ןוא ןייוועג

 עמערָא ןעוועג סָאד ןענעז סנטסרעמ .רעטײלגַאב יד ףיוא ןטרַאװ טלָאװעג

 יד ןוא טלעג קנירט ןקירעהעג ןייק טשינ טגירק ןעמ עכלעוו ןופ ,תויול

 :זייב טמורבעג ןוא טגָאיעג ןבָאה ןדיי-הלגע

 !טייצ ןייק ָאטשינ ,ףוס ַא ,ףוס ַא --

 ענעלַאװשעג טימ ,ןעלטייש עטרעביושעצ טימ ,עקידנגָאלק ,רעבייוו

 -ײטש עקיציּפש יד רעביא ןגָאװ ןקידעקצָאה םעד ןפָאלעגכָאנ ןענעז ,ןגיוא

 ןיא ךיז ןעגנַאגרַאפ ,רעצרעה יד ןיא ןטסיופ יד טימ ךיז ןגָאלשעג ןוא רענ

 עטעדנואוורַאפ ןעמ טָאה ,סעציילּפ יד ףיוא ,סופוצ ,סעקשזָארד ןיא .ןייוועג

 .ּפעק עטרישזַאדנַאברַאפ טימ ןשטנעמ עקידמינּפ-לעג ,לָאטיּפש ןיא טריפעג

 יז ןכלעוו ,ןטעדנואוורַאפ רעווש ַא טכַארבעג ןטנַאיצילָאּפ ןבָאה לָאמטפָא

 .עגר רעטצעל רעד וצ זיב טעב ןקנַארק םייב טיהעג ,עטנּפָאװַאב ,ןבָאה

 ,דרעב עטביוטשרַאפ עמערָא טימ ןדיי ,טנעה יד ןיא ךעלשיוק טימ רעבייוו

 ןבָאה יי .ןרעיומ יד ייב טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ,ךעלדיימ עטרעביושעצ

 ןסױטשעגּפָא ,רעיוט םוצ ךיז ןסירעג ,טנעה יד ןכָארבעג ,טצכערקעג

 היבוט טעשזדנַאלבעגמורַא טָאה עלַא ןשיוװצ ,ןסירעג ךיז רעדיוו ,ןרָאװעג

 ןסע ןעגנַאגעגמײהַא טשינ ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג טשינ זיא רע .רעבעוו

 טָאה רעגנוה רעד ןעוו .טכַאנייב וליפַא לָאטיּפש ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ

 .טיורב ןקורט לקיטש ַא ןסעגעג רע טָאה ,טקינײּפעג ליפוצ ןיוש םיא

 טרַאּפשעגנָא ךיז רע טָאה ,ןפרָאװעג סיפ יד ןופ םיא טָאה ףָאלש רעד ןעוו

 טָאה ,עלייק ,סנייז בייוו סָאד .טלמירדעג ןוא לעווש רענרענייטש .ַא ףיוא

 טלָאװעג טשינ טָאה רע רָאנ ,םייה ַא ןבירטעג ןעיירשעג ןוא תוללק טימ םיא

 ,ןטערטּפָא

 ןלָאז ייז ,טנעה יד ןיא טלעג רעניד-לָאטיּפש יד טּפוטשעג טָאה רע
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 ןעקשַאב ןייז טימ זיא סָאװ ,עטַאלַאּפ רעד ןיא ןסיוורעד ךיז ןיײגנײרַא
 ןופ סױרַא ןענעז סָאװ ,םיריוטקָאד יד ןפָאלעגכָאנ ,ענעדיי ַא יװ ,זיא רע
 .רעטכָאט ןייז ןגעוו ייז טגערפעגסיוא ,םימחר ייז ייב ןטעבעג ןוא ,לָאטיּפש
 -עגּפָא טשינ ןיא רע רעבָא ,טלדיזעג ,טגָאיעג ,ןבירטעג םיא טָאה ןעמ
 היבוט רעקידנרָאצ ,רערענָאיצולָאװער ,רעצלָאטש קידנעטש רעד .,ןטָארט
 ןוא סַאה-ןסַאלק ,טיײקשירענַאיצולָאװער ,עדריוו ןייז ןיא ןסעגרַאפ טָאה
 יד ,םיריױטקָאד יד ןפָאלעגכָאנ ,רעבייו ענעגָאלשרעד עלַא טימ ךיילג
 ןעקשַאב ןייז ןגעו סעּפע ןייגרעד וצ ידכ ,עטַאז ןוא עטצוּפעגסיױא

 זיא ליוק יד ,טכעלש רעייז --- ,טגָאזעג םיא ייז ןבָאה --- ,טכעלש ---
 ,גנול רעד ךרוד

 טשינ טָאה רע .ּפָא ךיז טלעטש ץרַאה ןייז יו ,טליפרעד טָאה היבוט
 עלַא טָאה רע .ןײרַא רעיוט ןיא ןסירעג ךיז טָאה רע .ןציזנייא טנָאקעג
 וצ זיא רע .ןפָאלעגכָאנ רעטכעוו יד זיא רע ,טרעטַאמרַאפ רעניד-לָאטיּפש
 טשינ ןבָאה ייז .טנייועג ,טדערעג ,ןטעבעג ,ןעגנַאגעג םיריוטקָאד יד
 טכענ יד ןיא םיא ,ןימַאלוגער םעד ןגעק ,ןוא ןרעוו רוטּפ םיא ןופ טנַאקעג
 ,עטַאלַאּפ רעד ןיא טזָאלעגנײרַא

 ןיא טליהעגנייא ,ןטכױלַאב-ךַאוװש ,עטַאלַאּפ-לָאטיּפש רעסיורג רעד ןיא
 ,טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןעייר עטכידעג ןיא ןטעב ןענעז ,ןטָאש ןקיטכַאנ
 ןיא סנירעטכעוו יד .רעצ ןוא קיטייװ ןגָארטעג ךיז טָאה ייז ןופ ןדעי ןופ
 ןבָאה עקנַארק יד .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ רדסכ ןענעז רעכעטרַאפ עסייוו יד

 ,ףליה ןטעב ןוא ןצכערק .,ןענייוו ,ןפור טרעהעגפיוא טשינ
 -- .טרעזייבעג סנירעטכעוו יד ךיז ןבָאה -- !רעליטש ! רעליטש ---

 .ָאד עקיצנייא-ןואייא יד טשינ טנעז ריא
 ,טמורבעג ,טצפיזעג ןבָאה רעבייוו ערעטלע
 -- .טלמרומעג ייז ןבָאה --- ? עקנַארק יד וצ ּפָאק םעד ןעד ןבָאה ייז ---

 זיא סע רעטיב יו ,יוא .סרעטכעוו יד ןוא סרעשדלעפ יד ייב ּפָא ןגיל ייז
 !ןַאמערָא ןַא ןופ לזמ רעד

 לפַאט ַא טימ לטעב סעקשַאב ןענַאטשעג זיא ךעלטעב עלַא ןשיװצ
 יז .רוטַארעּפעט ןוא טייהקנַארק ,ןעמָאנ םעד טימ טנכיײצַאב ,סנּפָאקוצ
 ףיוא טרעה סָאװ ,ןישַאמ עטלַא ןַא יו ,עקנַארק יד ,רעווש טעּפָאסעג טָאה
 ןעמעטָא טנַאקעג טשינ טָאה יז ,ןטעברַא

 ! עלעּפָארט ַא ,טפול עלעסיבַא -- .ןפורעג יז טָאה -- !טפול ---
 .טנַאה רעד ייב ןעמונעג יז טָאה היבוט
 ךיא לָאז סָאװ ,ונ -- ,ןפורעג רע טָאה -- ,סניימ דניק ,עקשַאב --

 ? ריד רַאפ ןָאט
 .רעמ טשינ ןָאק'כ ---- .ןטעבעג עקשַאב טָאה --- ,טפול ---

 .סנירעטכעוו יד וצ ,סרעשדלעפ יד וצ ןפָאלעג זיא היבוט

 ןכָארבעג ןוא ןטעבעג רע טָאה -- ,ערעיײט ןשטנעמ ,סעּפע טוט --

 ,טנעה יד
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 | ,טרעהעג טשינ םיא ןבָאה ייז
 ,טרעפטנעעג ייז ןבָאה -- ןעז רע טעװ ,ןעמוק טעװ רָאטקָאד רעד--
 םיא טָאה ןעמ רעבָא .טעניבַאק סרָאטקָאד םוצ ןפָאלעג זיא היבוט

 םעד ,ןגירקעג וליּפַא ןיוש םיא טָאה רע זַא ןוא .טזָאלעגנײרַא טשינ
 םוצ רעזייב ַא וצ זיא רע .ןָאטעג טשינרָאג ךיוא רענעי טָאה ,רָאטקָאד
 "שגקעװַא ןוא ךיז טמירקרַאפ ,סלוּפ םייב עקנַארק יד ןָאטעג ּפַאט ַא ,טעב
 ףעמוקעג זיא רע סָאװ טימ ,םענעגייא םעד טימ ןעגנַאג

 -- ףָאטעג םורב ַא רע טָאה -- ,רעטצנעפ סָאד לסיבַא ןענעפע --
 סָאװ ,ןײלַא ןסייו רימ .,לָאטיּפש ַא זיא ָאד .טשינ ָאד ךיז טיירד ריא ןוא
 !ןָאט וצ ןבָאה רימ

 טלָאװ יו .לטעב םעד רַאפ דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה היבוט
 ענעגייא יד ,טָאה רע סָאװ ,טפול עצנַאג יד ןעקשַאב ןייז ןבעגעגקעװַא רע
 טפול ןּפָארט ןייא ןייק ריא טָאה רע רעבָא !ןבעל ןוא בייל עצנַאג סָאד ,ןעגנול

 ןבעג טנָאקעג טשינ
 ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,ונ ,עקשַאב -- .ןפורעג רע טָאה -- ! רעטכָאט --

 ? סָאװ ,ריד רַאפ
 -ַאוש רעד טימ ,טקישעג קילב ןביל ַא קיטייו םעד ןיא םיא טָאה יז

 ,טנעה יד טעלגעג םיא טנַאה רעכ

 ,ישעטַאט -- .ןפורעג יז טָאה -- !עטַאט --
 יז טָאה שיפ א יװ .ןקיטש ןעמונעג רעדיוו ריא טָאה דלַאב רעבָא

 ,טרָא ןופ ךיז ןסירעג ,ליומ סָאד טנפעעג
 !ךימ עװעטַאר ,טקיטשרעד רעוו ךיא --
 דמעה סָאד ,טנַאװעגטעב סָאד ךיז ןופ ןסייר ןעמונעג גנולצולּפ טָאה יז

 .ּפָאק ןופ רָאה יד ןקילפ ,בייל ןופ
 עקנַארק עלַא זַא ,טכַאנ רעד ןיא ןעיירש ןעמונעג ױזַא טָאה היבוט

 טָאה ןעמ ,ןפָאלעגנָא ךיז ןענעז רעטכעוו יד ןוא טּפַאכעגפיױא ךיז ןבָאה
 ,ןפרָאװעגסױרַא ןהיבוט ןוא טכַאמעג גנוצירּפשנייא ןַא רעקנַארק רעד

 היח ַא יװ .לאטיּפש ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ רע זיא טכַאנ עצנַאג ַא
 "עג ץלַא טָאה רע .רעיומ םעד םורַא ןפָאלעגמורַא רע זיא גייטש ַא ןיא

 :ןפור ןעקשַאב ןייז טרעה
 "!ךימ עװעטַאר ,טקיטשרעד רעוו ךיא;
 ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןפור ןעמוקעג םיא רעטכעוו רעד זיא גָאטרַאפ

 ,סייוש טימ ןסָאגַאב .עקשַאב ןגעלעג זיא טעב ןיא .ףוס רעד זיא סע זַא
 רעד .זָאלטכַאמ ןוא טלַאק ןעוועג זיא יז .טנַאה ריא טרירעגנָא טָאה רע

 טכַאמעגקעװַא ןוא עלייו ַא טּפַאטעג ,קפוד ריא ןעמונעג טָאה רעשדלעפ
 .טמעטָאעג רעװש זיולב ,ןגירשעג טשינ רעמ טָאה יז .טנַאה רעד טימ
 ,טצָאלגרַאפ ךיז ןבָאה ןגיוא יד .ןייצ יד טימ ןקַאה ןעמונעג יז טָאה דלַאב
 ןפיוא ןַאטעג קוק ַא ,טנפעעג ךיז ייז ןבָאה עלייוו ַא ,ךיז טרעקעגרעביא
 :ןפור ןעמונעג טָאה היבוט .טכַאמרַאפ ךיז ןוא רעטָאפ
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 ! רעכיג ,ןשטנעמ ---
 ,טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא םיא ןוא ןעמוקעגוצ זיא רעשדלעפ רעד
 ,טגָאזעג רע טָאה -- !ןיוש ---
 ,רעטכָאט ןייז ןריר טזָאלעג טשינ ןוא לטעב ןפיוא ןלַאפעג זיא היבוט
 ךיז טָאה רע רעדייאא .לטעב ןופ ןסירעגּפָא םיא ןעמ טָאה חוכ טימ

 זיא טנַאװעגטעב ןיא זיולב .קידיײל ןעוועג לטעב סָאד זיא ,טקוקעגמוא
 -עג ַא .טרָאד ןגעלעג זיא סָאװ ,שטנעמ ןופ ןמיס רעשירפ רעד ךָאנ ןעוועג
 ,ּפערט ערעווש יד רעביא טּפעלשעג ךיז רע טָאה ,דרע רעד זיב רענעגיוב
 ןופ ןריפסיורַא טלָאװעג םיא ןבָאה רעטכעוו ייווצ .לביטש-ליק סָאד טכוזעג

 רע זיא ןיילַא רענייא .ןעמוקעגייב טשינ םיא ןענעז ייז רעבָא ,ףוה:לָאטיּפש
 ,רעטכָאט ןייז ןבעל טכַאװעג ןוא םיתמ יד ןשיװצ לביטש-ליק ןיא ןסעזעג

 ןסינ .טניירפ ,םירבח ,םיא וצ ןעמוקעג ןשטנעמ ןענעז ירפרעדניא
 ,םיא וצ טדערעג טָאה ןעמ סָאװ ,טרעהעג טשינ טָאה רע .,ןעמוקעג זיא

 ףעװעג דמערפ םיא ןענעז דייר סנשטנעמ יד
 רעטנזיוט .,ןסָאלשעג ךיז ןבָאה ןקירבַאפ ,עסיורג ַא ןעוועג זיא היול יד

 ןָאפ רעטיור רעד ןיא עטיוט יד ןעמ טָאה ךיוא ,טרישרַאמ ןבָאה רעטעברַא
 -כרוד זיא היול יד ואוו .,ןגָארטעג ץנערק ןבָאה רעטעברַא ,טליהעגנייא
 יד ןבָאה רעטיײלגַאב יד .טכַאמעגוצ ןטפעשעג יד ןעמ טָאה ןעגנַאגעג
 רעטנזיוט ןענעז ןענָאקלַאב ןוא ןרַאוטָארט עלַא ףיוא ,טקעדעגּפָא ּפעק
 טיא זיא ץלַא ,טרענייטשרַאפ ןעגנַאגעג זיא היבוט .ןענַאטשעג ןשטנעמ
 ןייז ץוח ַא ןעזעג טשינ ךַאז ןייק טָאה רע .רעדיוורעד ,דמערפ ןעוועג
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעקשַאב ןייז ןופ ןגיוא עטצָאלגרַאפ יד .ךָארב ענעגייא
 םיא ןענעז ןבעג וצ קוק ןטצעל םעד םיא ףיוא ידכ ,טנפעעג הסיסג ןיא
 ,טרעווילגרַאפ טולב סָאד ,ןענַאטשעג ןגיוא יד רַאפ

 רעדיל ערענָאיצולָאװער ,ןטלַאהעג סעדער ןעמ טָאה םלוע-תיב ןפיוא
 טנָאקעג טשינ טָאה רע .ןרעה טנָאקעג טשינ סע טָאה היבוט .,ןעגנוזעג
 יד יו ,דַארַאּפ ַא ףיוא יו ,ייר ַא ןיא סיוא ךיז טלעטש רָאכ רעד יװ ןעז
 ןענַארּפָאס יד ןעיצ ךעלדיימ יד יו ,רענעט עטסעפ יד ןעמענ םירוחב
 ?ןעקשַאב ןייז טימ ,רעטכָאט ןייז טימ ךיז טרעהעגנָא ץלַא סָאד טָאה סָאװ
 "עג ןבָאה סָאװ ,רענדער יד ןופ דייר עקידרעפָאה יד טירבעג ןבָאה םיא
 ,טייהיירפ ןוא ןבעל סָאװ וצ .טייהיירפ ןוא ןבעל רַאפ ףמַאק םוצ ןפור
 יד ןכָאטשעג םיא ןבָאה ןעלדָאנ יו ? רעמ ָאטשינ זיא ,עקשַאב ,יז ןעוו
 -ָאשרַאפ ןפיוא עדער ןייז טָאה סָאװ ,שטנעמ-טעטימָאק ןדמערפ ןופ דייר
 ןטלַאהעג רבק םענעט

 ,לדרעב ַא טימ ןוא ןקָאל ערעסערג טימ ,רעקיגיױא-ץרַאוװש ַא ,רענייש ַא
 .דער ןייז טימ טרעביוצעג ןוא ,ןַאמ-טעטימָאק רעד ,ןענַאטשעג רע זיא
 יו ריא טימ טעלגעג ,טזָאלעגּפָארַא ,םיטש יד ןביוהעגפיוא ,טפַארק-רענ
 רעיורט ןיא ןלַאפעגנירַא רעדיו ןוא ,טרענודעג ,ןדנוצעג דלַאב ,טעמַאס
 -עג טָאה רע .ןירעד ןעוװעג רעטסיימ ַא ןדער טנָאקעג טָאה רע .טעמוא



 217 יזנכשַא רעדירב יד

 ןעוו ,ךייוו לַאטנעמיטנעס ואוו ןוא קרַאטש שיאיבנ ןרעװו וצ ואוו ,טסואוו
 רע ,ןרערט טימ םיטש יד ןּפַאזנָא ןטעלג וצ ןעוו ןוא ןליוק ןטיש וצ

 ןעזעג ,ךיז םורַא ןגיוא עצרַאװש עסיורג יד טימ טקוקעג ,טליּפשעג טָאה

 .עלָאר רעד ןיא ןײרַא רעמ ךָאנ ןוא ,טכַאמ רֶע סָאװ ,קורדנייא םעד

 ןייז ןופ רבק םעד ףיוא .טזיּפשעג ,ןכָאטשעג רעטרעוו ענייז ןבָאה ןהיבוט

 "בילעג ןייז ןופ דרע רעשירפ רעד ףיוא ,ןענַאטשעג רענעי זיא ןעקשַאב

 רענייטש יו ןענעז רעטרעװ יד .טליּפשעג ןוא ךיז טלדנחעג ,רעטכָאט רעט

 ,ּפָאק ןיא ןלַאפעג םיא

 -צעל סָאד ,דמעה סָאד ןעמונעגסױרַא ךָאנרעד טָאה רענדער רעד זַא ןוא

 ןופ טולב ןיא טקייװעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטיוט רעד ןופ דמעה עט

 :ףור ַא טימ ךיוה רעד ןיא ןביוהעגפיוא סע ןוא ,דנואוו רעד

 "!המקנ רימ ןרעווש רענעמוקעגמוא רעד ןופ טולב םייב;

 ןוא ןסירעגסױרַא דמעה סָאד טָאה רע .ןעז טנָאקעג טינ היבוט סע טָאה

 .טקירדעגוצ ץרַאה םוצ ,לקער ןרעטנוא ןטלַאהַאב

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןופ ןסירעג ךיז רע טָאה -- !ךימ טזָאל ---

 ,טנעה יד ייב ןטלַאהעג םיא
 .טרטּפעג ןעוועג זיא גנומיטש עצנַאג יד ,טשיױטנַא ןעוועג זיא םלוע רעד

 ןוא דרע רענעטָאשַאב-שירפ רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה היבוט

 ַא ןענַאטשעג זיא םיא ןבעל ,ךיז םורַא ןגיוא עקיניזנַאװ טימ טקוקעג

 .ןסינ ,רערעטצניפ ןוא רעקידנגייווש

 טפיטשעג ,טרעשטיוװצעג ךעלעגיופ ןבָאה רעמיוב םלוע-תיב יד ףיוא

 ,טפייפעג ענעריס א טָאה טייו ןופ .ןעגנוזעג ןוא

 קיצנַאװצ לטיּפַאק

 -רַאמ ץעיװָאסעּפעּפ רעקיטציא ןוא קישטַאירַאטעלָארּפ רענעזעוועג רעד
 .יװ ,ןטנעגַא ןוא יײצילָאּפ טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא יקסנישטוק ןישט

 יייז טיהעג ןענָאיּפש ןבָאה ןלַאזקָאװ ,ןגעוו עלַא ףיוא .טניהידגַאי ןופ זָאה ַא
 רעד ןופ ךיז ןגירקוצסױרַא םיא רַאפ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע .טירט ענ
 ,טָאטש

 ןבָאה עּפורג רעשיטסירָארעט ןייז טימ רע יװ ,טייצ געט טכַא ןיוש
 ןטימ ןיא .שזדָאל ייב ,וָאגָאר עיצנַאטס-ןַאב רעד ףיוא לַאפנָא ןַא טכַאמעג

 -ניא ןרָאנירעטעװ ןופ טנעדוטס רעטקידנערַאפ-טשינ רעד זיא גָאט ןלעה
 -רעד ,עיצנַאטס יד טייל ענייז טימ ןלַאפַאב יקסנישטוק ןישטרַאמ טוטיטס
 טּפַאכעגסױרַא ,ןָאגַאװ:טסָאּפ םעד טיהעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס יד ןסָאש
 ןייק ןגעו עקיטייז ךרוד ןפָאלטנַא ןוא טלעג-ריּפַאּפ ךעלקעּפ עכעלטע
 .שזדָאל

 ןופ .גנַאפ ןייז ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא יקסנישטוק ןישטרַאמ
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 טָאה ,טפיוקעגנָא גָאטרַאפ סנגרָאמוצ ךיילג טָאה רע סָאװ ,ןעגנוטייצ יד

 ירד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז ןָאגַאװ-טסָאּפ ןופ זַא ,טסואוורעד ךיז רע

 ןיוש טָאה עמוס ַאזַא טימ ,לבור טנזיוט טרעדנוה ייווצ עצנַאג טימ ךעלקעז

 יד רעבָא .טנעה יד ןעמענרעדנַאנופ ןבעג ריר א ךיז טנָאקעג ײטרַאּפ יד

 ןעמ .טכַארבעג ןופרעד טפלעה ַא זיולב םיא ןבָאה עּפורג ןייז ןופ ןשטנעמ

 טומעג טָאה ןעמ .טרָא םעד ףיוא טלעג סָאד ןלייצ טנַאקעג טשינ טָאה

 ןעמַאזוצ טנָאקעג ןטסירָארעט עלַא טשינ ןבָאה ךיוא .ןפיולטנַא רעירפ סָאװ

 גָאט ןטירד ןפיוא טשרע .געוו רעדנַא ןַא טימ ןפָאלעג זיא רעדשי ,ןפיולטנַא

 "יואוו רעוויטַאריּפסנָאק רעד ףיוא שזדָאל ןיא ןפערט ךיז טנאקעג ןעמ טָאה

 זיולב טכַארבעג ןשטנעמ יד ןבָאה ,ךעלקעז יירד טָאטשנָא רעבָא .גנונ

 ןיא ןעוועג זיא סע יו לבור טנזיוט טרעדנוה ייווצ טָאטשנַא ,ךעלקעז ייווצ

 ןופרעד טפלעה ַא זיולב טכַארבעג ייז ןבָאה ,ןעגנוטייצ יד

 ןרָאצ רַאפ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא יקסנישטוק ןישטרַאמ

 ענייז ייב טגערפעג רע טָאה -- ?טלעג עקירעביא סָאד זיא ואוו ---

 ,ןשטנעמ

 ףעװעג טשינ זיא רעמ .ןעמונעג רימ ןבָאה ליפױזַא ---

 !טלּפָאט ןעוועג זיא סע זַא ,טקורדעגּפָא זיא ןעגנוטייצ יד ןיא --

 --- ,טכַארבעג רימ ןבָאה ליפיוזַא ,ןעמונעג ןבָאה רימ לפיוו ליפ ױזַא ---

 ,טגָאזעג ןשטנעמ יד ןבָאה

 .רעטכָאקעגפיוא ןַא ןרָאװעג זיא יקסנישטוק

 רעשיטסירָארעט רעד ןיא םזיטידנַאב ןייק ןזָאלרעד טשינ לעװ ךיא --

 יַאב טעװ ןבעל ןטימ -- .שיט ןיא טּפַאלקעג רע טָאה -- ,עיצַאזינַאגרָא

 .ךיז רַאפ ןעמענּפָארַא ןשָארג ןייא טעװ סָאװ ,רעדעי ןלָאצ

 סָאד ןלעטשנייא רַאפ ,טעברַא רעזדנוא רַאפ ןיול רעזדנוא זיא סָאד --

 ןלעװ רימ ,טוג -- .עטקידיילַאב טגָאזעג ןטסירָארעט יד ןבָאה -- ?ןבעל

 יד זַא ,ןזײװסיױרַא ךיז טעווס זַא רָאנ .טכירעג-יײטרַאּפ ַא וצ ןלעטש ךיז

 רעד רַאפ טייקיטכערעג ןכוז רימ ןלעוו ,עשלַאפ ַא ןעוועג זיא גנוקידלושַאב

 : ..טייקיטכערעג ענעגייא רעזדנוא ,גנוקידיילַאב

 | .זיוה ןופ קעװַא קיטסַאה ןענעז ייז

 טָאה ַאקעצ רעד רעבָא .ַאקעצ םייב ףליה טכוזעג טָאה יקסנישטוק

 | .ךַאז רעד ןיא ןשימנײרַא טלָאװעג טשינ ךיז

 יַאקעצ יד ןבָאה -- ,ןָאט וצ טימרעד ןבָאה טשינ רעמ ןליוו רימ ---

 רעד ןָא ךיז טביוה סע ואוו ,רעמ טשינ ןסייוו רימ -- .טרעפטנעעג טייל

 .יקסנישטוק רבח ,םזיטידנַאב רעד ךיז טקידנע סע ואוו ןוא רָארעט

 ןיא טלעג לקעז סָאד ןפרָאװעג גנוטכַארַאפ טימ ייז טָאה יקסנישטוק

 .קעװַא זיא ןוא םינּפ
 ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ,ןײטשַאב לטעטש ןיימ רימ ךיא לעוװ ןיילַא ---

 ,סױרַא רעקידנרָאצ ַא זיא

 טימ ןסירעצ .ןיקסנישטוק רַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה געט ערעווש
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 ןטנעגַא ןופ טיהעג ,ײטרַאּפ רעד טימ טגירקעצ ,עּפורג רעשיטסירָארעט ןייז

 רעסיורג רעד ןיא ןענופעג טשינ ךיז לקניוו ןייק רע טָאה ,ןענָאיּפש ןוא

 -גײרַא טניירפ ןוא עטנעָאנ ענייז ןופ םענייק טלָאװעג טשינ טָאה'ר .טָאטש

 -ַאבסיוא םיא טעװ סָאװ ,רעדעי זַא ,טסואוועג טָאה רֶע .הרצ ןייק ןיא ןעיצ

 טכוזעג טציא ןעמ טָאה קרַאטש וצ ןיוש ,ןבעל ןטימ ןלָאצַאב טעװ ,ןטלַאה

 טָאטש ןופ ךיז ןגירקסיורַא .עיצַאירּפָארּפסקע רעסיורג רעד ךָאנ ּפָאק ןייז

 ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא
 ףיוא טיירג ,רקפה ,ןבעל-רעלגָאװ א ןבעל ןעמונעג טָאה יקסנישטוק

 ,ןרילרַאפ וצ סָאװ רעמ טשינ ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,קידנעטש יװ ,ץלַא

 ,וורעזער ןיא ןליוק ךס ַא טימ ,ןשַאט יד ןיא ןרעװלָאװער עכעלטע טימ

 טרַאװעג ןוא טָאטש רעטרעגַאלַאב רעד רעביא טעקנָאלבעגמורַא רע טָאה

 טשינ רע טָאה ףמַאק ןָא ךיז ןבעגרעטנוא .,ןּפַאכ םיא לָאז ןעמ ,טונימ רעדעי

 ,טָאטש רעד ןיא טעמתחעג זיא לרוג ןייז זַא ,טסואוועג טָאה רע .טכַארטעג

 גיוא טינעג ןייז טימ ,ףוס ןייז ךיז טרעטנענרעד רעמ גָאט ןדעי טימ זַא

 ריא טרַאּפשרַאפ ײצילָאּפ יד זַא ןעזעג רע טָאה ,רענָאיצולָאװער ַא ןופ

 ,טנַאװ רעביוט ַא ייב ,לקניוו ַא ייב ןקַאּפ םיא ליוו ,טָאטש יד רעמ סָאװ

 "עג רעבָא .טונימ רעדעי ףוס ןייז טרַאװרעד טָאה רע .םיא ןעמענ ןוא

 טעװ רע .טשינ ייז ןלעװ ףמַאק ןָא םיא ןעמענ זַא ,ךיוא רע טָאה טסואוו

 ףָאנ לפיוו ,ןײרַא ּפעק יד ןיא ןליוק ןגָאינײרַא ייז ןופ עכעלטע רעירפ

 טָאה קנַאדעג רעד ,ןבעג ןיילַא ךיז רע טעװ ליוק עטצעל יד .ןבָאה טעוװ רע

 .געט עקידנעלגָאװ יד ןיא ןעוועג םיא טסיירט ַא ,טכַאמעג רעגנירג םיא

 םיא ןבָאה ייז לייוו ,אקוד ,ייצילָאּפ רעד טימ טליּפשעג ךיז טָאה רע

 עלַא רעביא םיא ךָאנ ךיז טגָאיעגמורַא ,ןגעוו יד ייב ,ןלַאזקָאװ יד ייב טיהעג

 "רעביא ןכָארקעגמורַא רָאג רע זיא ,רעצעלּפ עוויטַאריּפסנָאק עטקיטכעדרַאפ

 ןיא ןײרַא זיא רע .ןייז טפרַאדעג סנטסקינײװמַא טָאה רע ואוו ,ןסַאג יד

 ןסעזעגּפָא גנַאלןהעש ןוא עקידנטעב יד טימ ךיז טשימעגסיוא ,ןכריק

 -עג ,ןקעטָאילביב ןיא ךיז טּפַאכעגנײרַא טָאה רע .ןטצעל םוצ זיב ,ןטרָאד

 יַענעגרהוצקעווַא יבא ,ןעוועג דמערפ ץנַאג םיא ןענעז סָאװ ,רעכיב ןיא טקוק

 ןטנגעג עלַא רעביא ,רעצעלּפ ,קרעמ רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז טָאה רע .טייצ

 ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ןשטנעמ ךס ַא ךיז ןעלמַאז סע ואוו ,רעכעל ןוא
 ,דלַאװ ןיא היח ַא יװ ,רַאפעג רעכעלזָאנ יד טימ טקעמשעג ,ךיז םורַא גיוא

 רעד ןופ ןשינעגָאי יד ןגעוו ןעגנוטייצ יד ןיא טנעיילעג רע טָאה האנה טימ

 ,םיא ךָאנ יײצילַאּפ

 יװ ןיא ןעװעג זיא טכעלש .זיא טשינ יװ ןעוועג ךָאנ זיא גָאטייב

 טימ טשינ וליפַא ,טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןעמוק לעטָאה ןייק ןיא .טכענ

 רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ ןייז טַאהעג ןבָאה רעניד עלַא .סַאּפ ןשלַאפ ןייק

 יד .ןקעמשניײרַא טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה לזייה-ךעליירפ ןייק ןיא .ײצילָאּפ

 ןענעז ןקרַאפ ,רענטרעג ןייק .סעקטנעגַא ןעוװעג טנטסרעמ ןענעז ןדיימ

 ירַאפ טכענ עטכעלש רעייז טָאה יקסנישטוק .ןעוועג טשינ טָאטש רעד ןיא
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 ךיז טָאה רע .ןבעגעג הצע ןַא ךָאנ ךיז רע טָאה ןטנוװֶָא יד ןיא ,טכַארב
 ,שרדמה:תיב שידיי ַא ןיא וליפַא לָאמַא ,לדנַארָאטסער ַא ןיא טּפַאכעגניײרַא

 יה ךיילג ,ךיז טלקָאשעג ןוא לקניוו ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ךיז טָאה רע ואוו
 ןבָאה םישידק יד ןעוו ,טמורבעגכָאנ וליפַא טָאה רע ,ןָאטעג סע ןבָאה ןדיי עלַא
 שינעטכידעג ןיא םיא ףיוא ךיז טָאה רענייק .ןעמַאזצ עלַא שידק טגָאזעג
 ןיא רעקעב ַא וצ ןּפַאכנײֹרַא ךיז ךיוא רע טגעלפ לָאמַא ,טקוקעגמוא טשינ
 םינלעב לָאמעלַא ןענעז סָאװ ,ןלעזעג יד טימ לטרעק ַא ןּפַאכ ןוא רעלעק א

 ןעמ ןעו ,ןרָאװעג זיא טכעלש .ןעמעוו טימ ןוא ןעוו סנײאצלַא ,ףיורעד
 יקסנישטוק טגעלפ טנוה רעקידרקפה ַא יו .טכַאמרַאפ ןרעיוט יד טָאה
 ױזַא ןכירק סָאװ ,ץעק יד ןעוועג אנקמ טָאה רע .טכענ יד ןיא ןכירקמורַא
 .רעכעל-רעלעק עטעטַארקרַאפ יד ךרוד סרעלעק יד ןיא ןיירַא טכייל

 ןױוש רעמ רע טָאה ,ףָאלש ןָא ןכירקמורַא טכַאנ רעטירד רעד ךָאנ
 רעד טימ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא ןייטש סַיפ יד ףיוא טנַאקעג טשינ
 -ןײרַא םיא טָאה יז ,ןפורעג םיא טָאה סָאװ ,דױמ-ןסַאג רעטסעב רעטשרע
 ,לביטש:-םעדיוב ןיילק ַא ןיא טריפעג

 .טגערפעג םיא יז טָאה -- ? סיוא טשינ ךיז ריא טוט סָאװרַאפ --

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טכַאנ יד ןגילרעביא ױזַא לעװ ךיא --

 ,טקידײלַאב דיומ יד ךיז טָאה -- ?טשינ ךייא לעפעג ךיא --

 "ילּפמָאק ַא טכַאמעג יקסנישטוק ריא טָאה -- ,ןייש רעייז ,ןייש טסיב --

 ןפָאלש ךימ זָאל ,דימ ךעלקערש ,דימ ןיב ךיא רָאנ -- ,טנעמ

 ,סנּפָאקוצ טגיילעג ייז ןוא ןרעוולָאװער יד ןעמונעגסױרַא טָאה רע
 "עגנָא ריא רע טָאה -- ,טונימ ןייק ףיוא ןיײגּפָארַא טשינ טסלָאז ---

 ךימ וטסלָאז ,רעיוט ןיא ןעגנילק ןעמ טעװ רעמָאט -- ,גנערטש טגָאז
 .ױזַא רעסעב .סיוארעירפ ריד ךיא לעװ ןלָאצַאב !ןקעוופיוא

 טימ קידנקוק ,טגָאזעג דיומ יד טָאה -- ,ןקעוופיוא לעװ ךיא ,טוג ---
 .ןרעװלָאװער יד ףיוא ארומ

 ןסיוו טלָאװעג יז טָאה -- ?ןדָאלעג ןענעז ייז --

 ,סיוועג ---
 ךיו ןופ קידנעיצּפָארַא ,טגָאזעג דיומ יד טָאה -- ,קיאור ףָאלש --

 םוצ ןכירקסורַא טעמורַא ָאד ןעמ ןָאק לַאפ ןדעי ףיוא -- ,רעדיילק יד

 ,רעטצנעפ ןכרוד ,םעדיוב
 .טקעוועגפיוא דיומ יד םיא טָאה גָאטרַאפ
 !טגנילק ןעמ ,עינַאּפ --

 טָאה רע .סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג יקסנישטוק זיא ייווצ ןוא סנייא
 .םעדיױב םוצ סױרַא רעטצנעפ:-ךַאד ןכרוד ןוא ןרעוולָאװער יד טּפַאכעג
 ןטנַאיצילָאּפ הרבח עצנַאג ַא ןעזרעד רע טָאה ךָאל-םעדיוב ןדנור ןכרוד
 רעד .,סעציײלּפ יד ףיוא ןסקיב טַאהעג ייז ןבָאה עלַא .ַאטסירּפ ַא טימ

 ןטנַאיצילָאּפ יד רעטניה טקעטשרַאפ ךיז טָאה וװַאטסירּפ
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 -עגפורַא װַאטסירּפ רעד טָאה -- !רעטנוא ךיז טיג ,יקסנישטוק --
 ,ןגירש

 ןכרוד ליוק ַא טקישעּפָארַא רעפטנע ןַא טָאטשנָא טָאה יקסנישטוק
 ךיז טצעזעגּפָארַא טָאה רַאסימָאק רעד .ןירַא ןשטנעמ יד ןיא ךיילג ,ךָאל
 טָאה טייצ העש עכעלטע .זיוה סָאד ןסישַאב ןסייהעג ןוא דרע רעד ףיוא
 םורַא ןטנַאיצילָאּפ ײמרַא רעד טימ םעדיוב ןופ המחלמ טריפעג יקסנישטוק
 ןטָאש טימ טרעפטנעעג רע טָאה ןטנוא ןופ ּפלַאז רעדעי ףיוא .זיוה
 עטצעל יד יװ רעמ טשינ ןבילברַאפ זיא םיא זַא .ךָאל-םעדיוב םעד ךרוד
 טיירג ןטלַאהעג ייז טָאה רע .ןטרַאװ טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ,ןליוק יירד
 -עג יז טָאה רע .טרַאװעג ךָאנ טָאה רע רעבָא .ןליוק עטצעל יד ,ךיז רַאפ
 ןכירקפיורַא טעװ יײצילָאּפ יד ןעוו ,עגר רעטצעל רעד ןיא ןצונסיוא טלָאװ
 .ןעמענ םיא

 רעד ןופ גנוגעװַאב רעדעי טקוקעגכָאנ רע טָאה גיוא ףרַאש ַא טימ
 ,ענעקָארשרעד ןענַאטשעג ןטנַאיצילָאּפ יד ןענעז גנַאל טייצ ַא ,ײצילָאּפ
 עכעלטע ןבָאה ייז .זיוה םוצ טרירעגוצ טשינ ךיז ןוא טנעה יד טימ טכַאמעג
 .טרעפטנעעג טשינ ייז טָאה יקסנישטוק .סקיב ַא ןופ ןָאסשעגסױא לָאמ

 טעװ רעוו --- ,טגָאזעג װַאטסירּפ רעד טָאה -- ,טיוט ןייז זומ רע ---
 ? קוק ַא ןּפַאכ ןכירקפיורַא

 ןפורעגּפָא טנַאיצילָאּפ ַא ךיז טָאה -- ,עידָארָאגַאלב עשַאװ ,ךיא --
 טקעטשרַאפ ךיז טָאה יקסנישטוק .םעדיוב םוצ ףיורא ןכירק ןעמונעג ןוא
 רע .טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער ןטימ שעװ רעקידנעגנעה רעד רעטניה
 ,סיפ יד טימ טרַאש ןעמ יװ ,ריט רעד ייב טלבַארג ןעמ יו ,טרעהעג טָאה
 טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .ןפורעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע .םיא טפור ןעמ יו
 טונימ רעד ןיא .,ןטייז עלַא ןופ ךיז טקוקעגמורַא ,ּפָאק םעד טקעטשעגנײרַא
 ּפָאק ןיא רעװלָאװער ןופ לטנעה ןטימ טגנַאלרעד םיא יקסנישטוק טָאה
 ַא ןָא ןגיוצעגסיוא ךיילג ךיז טָאה טנַאיצילָאּפ רעד זַא ,טפַארק ַאזַא טימ
 ,ףידנומ םעד םיא ןופ ןגױצעגּפָארַא ךיג טָאה יקסנישטוק .,וליּפַא ץכערק
 רע טָאה ךָאנרעד .םעד ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןוא לטיה סָאד ןוא לוויטש יד
 לקניוו ַא ןיא טקוררַאפ טנַאיצילָאּפ םעד ,סעציײלּפ יד ףיוא סקיב יד ןעמונעג
 ,ךָאל םוצ ןכָארקעגוצ ןוא

 -עג װַאטסירּפ רעד טָאה -- ?ָאקנענַאמָאר ,ריד טימ זיא סָאװ ,יעה --
 ,סַאג ןופ ןפור

 יקסנישטוק טָאה -- ,עידָארָאקָאסיװ עשַאװ ,ןשטנעמ ףױרַא טקיש --
 ,לוק שיאיײצילַאּפ יור ַא טימ טרעפטנעעג

 -ילדנעצ טימ ןעמַאזוצ ,וַאטסירּפ רעד טָאה טייקשידלעה סיורג טימ
 ,םעדיוב םוצ ךיז ןָאטעג זָאל ַא ,ןטנַאיצילָאּפ רעק

 -- ,ןלױפַאב וװַאטסירּפ רעד טָאה -- !ןכוז ךעלעקניוו עלַא רעביא --
 .קידעבעל

 ּפָארַא רידנומ ןיא יקסנישטוק זיא שינרעטצניפ רעד ןיא ןוא למוט ןיא
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 טשינ ,טנַאיצילָאּפ םעד ,םיא טָאה רענייק .סַאג רעד וצ ּפערט יד טימ

 ,טקוקעגכָאנ

 "ַאב םיא ןוא גורה םעד ןענופעג ךעלדנע ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד ןעוו

 טצָאלגעגסיוא לָאמַא טימ עלַא ןבָאה ,עלעּפמעל שירטקעלע ןַא טימ ןטכיול

 .קערש ןיא ןעמלצ ךיז ןעמונעג ןוא ןגיוא יד

 "ָאר רעזדנוא ךָאד זיא סָאד -- ,ןפורעג ייז ןבָאה --- !ַאקשויטַאב ---

 !ַָאקנענַאמ

 ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז טָאה ווַאטסירּפ רעד

 -- ,טעװעדלַאװגעג רע טָאה --- ,ןיז עשיטניה ,ךייא ןעמַאמ רעד ןיא --

 ! תורוד עלַא זיב ןעמַאמ סעמַאמ סעמַאמ רעד ןיא

 קיצנַאװצ ןא ןייא לטיּפַאק

 .רעביא זיא סָאװ ,קַאילָאּפ ַא ,יקצינָאק קינװָאקלָאּפ-ןעמרַאדנַאשז רעד

 ײצילַאּפ רעשיטילָאּפ רעד ןופ ףעש רעד .עיװַאלסָאװַארּפ ףיוא ןעגנַאגעג

 עכייו ערָאלק יד ןבירעג טָאה ,שזדָאל טָאטש רערענָאיצולָאװער רעד ןיא

 ץלַא ,ףױרַא שירעגיז סעצנָאװ עדנָאלב יד טיירדעג טָאה ,תחנ ןופ טנעה

 .רעכעה ןוא רעכעה

 --.ןטנעגַא ענייז ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג רע טָאה --- !ָאוװַארב ,ָאװַארב ---

 ןסעגרַאפ טשינ לָאמניק ךייא סע לעװ ךיא

 ילָאּפןעמרַאדנַאשז רעד ,ןייז וצ ךעליירפ סָאװרַאפ טַאהעג טָאה רע

 טײרּפשרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןצענ ערעווש ןוא עגנַאל ךָאנ .יקצינָאק קינוװָאק

 שינעכערביּפָאק ,ימ ,טעברַא ךס ַא ךָאנ ,שזדָאל ןיא סעקינתודחַא יד ףיוא

 רעשזדָאל םעד טנעה ענייז ןיא ןגירקעגניירַא ךעלדנע רע טָאה ,תואצמה ןוא

 'רַא סעיצַאמַאלקָארּפ עלַא טימ ,יירעקורד רעמייהעג רעד טימ טעטימָאק

 "עמס עצנַאג יד ,עלַא ןעוועג טרָאד ןענעז סע סָאװ ,ןסיזעט ןוא ןעלקיט

 ןוא ןעמרַאדנַאשז ךס ַא ןופ טיהעג ,טסערַא ןיא טציא ןעוועג ןענעז ,ענעט

 ,ןטנעגַא

 ןופ ןעװעג ןדירפוצ רעמ זיא יקצינָאק קינװָאקלָאּפ-ןעמרַאדנַאשז רעד

 ןטַאדלָאס יד ןופ גיז ןצנַאג םעד ןופ יװ ,םענייז גנַאפעג םענעטָארעג םעד

 -רעטילימ ַא ןילַא שטָאכ םערָאװ .ןסַאג יד ףיוא עדַאקירַאב רעד רעביא

 עשירענלעז ןיא טביולגעג קרַאטש טשינ יקצינָאק קינװָאקלָאּפ טָאה ,שטנעמ

 ןטלַאהעג רעמ טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ .עיצולָאװער רעד ןיא תונוחצנ

 ןרָאי עגנוי יד ןיא רע טָאה טסיזמוא טשינ .סקיב ַא ןופ יװ ,ּפָאק ןופ

 .טעטיסרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא עיפָאזָאליפ ןוא עיגָאלָאכיסּפ טרידוטש

 ינוצ יד ךיז ןבירעג ,רענָאיצולָאװער ַא ןעוועג לָאמַא ןיילַא רע זיא ךיוא

 יקעװַא רעטעּפש טָאה רע שטָאכ .סעיסוקסיד ייב ךעלזיירק עמייהעג ןיא

 ,םירבח ענעגייא יד ןבעגעגסױרַא ,ןטײקשירַאנ עשירעלגניי יד ןפרָאװעג
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 -לָאּפ ןעמרַאדנַאשז א ןופ גנַאר ןזיב ךיז ןגָאלשרעד ןוא טסניד ןיא ןיײרַא
 ,טרָאװ ןיא ןביולג םעד ןריולרַאפ טשינ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,קינוװָאק
 ,סקיב יד יו טרעװו רעמ טָאה ּפָאק רעד זַא ,טביולגעג ץלַא ךָאנ רע טָאה

 ןיא זַא ןטלַאהעג טָאה רע ,דרעװש רעד ןופ רעפרַאש זיא טרָאװ סָאד זַא
 ,ןייז-ילכ ןגייא רעייז ןדנעװנָא ןעמ ףרַאד ןרענָאיצולָאװער ןגעק ףמַאק
 רעמ .לכש ןגעק לכש ,טרָאװ ןגעק טרָאװ ,ּפָאק ןגעק ּפָאק ןלעטשסױרַא

 -ָאס יד טרידוטש יקצינָאק קינוװָאקלָאּפ טָאה ,ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןיא יו
 עלַא טסואוועג טָאה רע רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער ןוא עשיטסילַאיצ
 ןעגנוטכיר עלַא טנעקעג טָאה ,קימָאנָאקע ןוא עיגָאלָאיצָאס רעביא קרעוו

 -ולָאװער יד ןופ ןעמַארגָארּפ עלַא ןיא ןדנובעגסיוא ןעוועג ,םזיסקרַאמ ןיא
 -עג ביל רע טָאה עיגָאלָאכיסּפ ןוא עיפָאזָאליפ ךיוא ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצ

 ןעמַאזצ ךיז טָאה עירַאלעצנַאק ןיא שיט-ביירש ןופ דָאלפוש ןייז ןיא .טַאה
 עטסעיינ עמַאס סָאד טרעגלַאװרַאפ קידנעטש ןליוק ןוא רעוװלָאװער ַא טימ
 זיא רע יװ ןָא גָאט ןופ ,קידנעטש טָאה רע .םינינע עכיוה רעביא ךוב
 ןיא ךיז ןטלַאהעג ,טעברַא ףיוא טנעמַאטרַאּפעד ןשיטילָאּפ םעד ןיא ןיײירַא
 ןיא עיצולָאװער יד ןעמ טעװ סקיב ןוא דרעוװש טימ טשינ זַא ,גנוניימ ןייז
 וצ געו רעטסעב רעד .טרָאװ ןוא לכש ,ּפָאק טימ רָאנ ,ןטכינרַאפ דנאלסוד

 ןיא ןצירּפשוצניײא זיא ,טסואועג רע טָאה ,ליצַאב ןכעלדעש ַא ןפמעקַאב

 עכעלטנייפ ַא ןסיירוצפיוא לטימ עטסעב סָאד ;ליצַאב ןבלעז םעד רעּפרעק

 י-נײרַא ,קינייוװעניא ןופ רָאנ ,ןסיורד ןופ טשינ יז ןסיירוצפיוא זיא ,גנוטסעפ
 -ָשֹּפ ןיא עטסטלע עקסטַאדלָאס יד ,ןײלַא רעגַאל סאנוש ןיא ךיז ןגירקוצ
 ,םיא ןגעק ןעוועג ןענעז ,דרעװש ןוא סקיב ןופ רעגנעהנָא יד ,גרוברעט
 טשינ זיא יקצינָאק רעבָא .ןעלטימ עשיטַאדלָאס ןופ ןטלַאהעג ןבָאה ייז

 ןיא עדָאטעמ ןייז טריבורּפסױא עקַאט טָאה רע .סנייז ןופ ןטָארטעגּפָא
 ןעועג זיא רע ואוו ,ןליוּפ ןיא ןוא עטיל ןיא טּפיוהרעביא ,טעטש עכעלטע
 ןעו ,טציא .ןטַאטלוער עטוג טכַארבעג טָאה'ס ןוא ,שטנעמ רעשימייה ַא
 טָאה ,טרעקַאלפעצ עיצולָאװער רעד ןופ רעייפ סָאד ךיז טָאה שזדָאל ןיא

 ידכ ףשטייד ןוא ןדיי ,ןקַאילָאּפ ןופ טָאטש רעד ןיא ,טקישעג רעהַא םיא ןעמ
 ןףגעוו ענייז טימ רעייפ סָאד ןשעלרַאפ לָאז רע

 ןיילַא .שזדָאל רַאפ ךיז טגיוטעגסיוא רעייז טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ
 רעטכעווי-זיוה ַא ןטַאט ַא ייב טעװעדָאהעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ,קַאילָאּפ ַא
 ןשיװצ קידנעטש ,סעקיַאנַאכ רעשידיי רעמערָא רעד ףיוא קָאטסילַאיב ןיא
 .שילױּפ יװ טוג ױזַא טשינ ריש שידיי טדערעג רע טָאה ,רעדניק עשידיי
 רע .ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןיא רעטעּפש טנרעלעג רע טָאה שטייד ךיוא
 -סיא ןעצ ענעגייא יד יו ,שזדָאל ןיא גנורעקלעפַאב יד טנעקעג טָאה
 קרַאטש רע טָאה ,ןעמוקעגנָא זיא רע רָאנ יו ,עקַאט ןוא .רעגניפ עטלטרעצעג
 ,טָאטש רעקידרעקלעפ-ליפ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טעברַא רעד ןיא
 -ֹונַאמ דנַאלסור ץנַאג רעביא טיײרּפשרַאפ סָאװ ,רעטנעצ-עירטסודניא ןיא
 .עיצולָאװער ןוא עירעטנַאלַאג ,רוטקַאפ
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 טנייפ רַאפרעד טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא רעטעברַאעגפױרַא ןַא ןיײלַא |

 -לָאּפ טָאה ,םיא טכַארַאפ ,םיא ןופ ךיז טסואימ ,םלוע ןטסָארּפ םעד

 ףיוא ךיז טלעטשעג טעברַא רעשימרַאדנַאשז ןייז ןיא יקצינָאק קינוװָאק
 יקצינָאק קינװָאקלָאּפ .ץנעגילעטניא רעד ןגעק קלָאפ ןטסָארּפ ןופ טייז רעד

 עטכעלש ַא רעייז ייז ןגעו טָאה רע .ןסַאמ יד ןיא טביולגעג טשינ טָאה
 יד סָאװ ,עטָאלב ןוא םייל רַאפ ,גייט רַאפ ייז ןטלַאהעג ,טַאהעג גנוניימ

 טָאה רע ןוא .רָאנ ןליוו ייז סָאװ ,ץלַא ןופרעד סיוא ןטענק ןטנעגילעטניא
 רעד ןופ רעפעפ ןוא ץלַאז סָאד ,ןטנעגילעטניא יד ןעגנערבוצמוא ,ץלַא ןָאטעג
 -עגסיוא ןוא .,דלַאװ ןטכידעג םעד ןָא טדניצ סָאװ ,קנופ םעד ,עיצולָאװער
 -רוט טימ ליפיזַא טשינ רע טָאה ,ייז טכינרַאפ ,ןטנעגילעטניא יד ןטָאר
 ןיא טרָאװ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יקצינָאק םערָאװ ,ןפָארטש ןוא סעמ
 ןציירנָא טימ יז רע טָאה טכינרַאפ ;רעיומ-עמרוט ןדעי ןופ רעקרַאטש
 ןוא רעטעברַא יד ןשיװצ רעייפ ַא ןרעקַאלפעצ טימ ,ייז ןגעק רעטעברַא יד
 ןוא ןשטנעמ ענייז ןכוז וצ טַאהעג רע טָאה ןטסבילמַא .ןטנעגילעטניא יד

 ,ןײלַא ןעײטרַאּפ יד ןיא רָאנ ,ערעדנַא יו ,עטמאַאב יד ןשיוװצ טשינ ןטנעגַא
 טָאה טכוזעג .עּפורג רעשיטילָאּפ רעדעי ןיא ןרָאטַאקָאװָארּפ ןפַאש וצ
 -בלַאה יד ןשיװצ רָאנ ןעײטרַאּפ יד ןופ ןציּפש יד ןשיווצ טשינ ייז רע
 ,ענעגָאלשרעד ןוא עזעיציבמַא ,עטעדווירקעג יד ןשיװצ ,ןטנעגילעטניא
 -ָאכיסּפ טימ סע רע טָאה ןָאטעג .טנעה יד ןיא םיא וצ ןײרַא ןלַאפ סָאװ
 .גנַאג םענעגייא ןַא טימ ,ןגעוו עשיגָאל

 ןברק ריא ןופ רעּפרעק לייט ןטסכַאװש םעד דימת טסייוו היח ַא יװ
 ,לגענ ןוא ןייצ טימ ןגירקוצנָא טרָא עכַאװש סָאד טָא ךיז טגילק ןוא

 תונברק ענייז ייב ןעניפעגוצסיוא טכוזעג יקצינָאק קינוװָאקלָאּפ ךיוא טָאה ױזַא
 ןייז ןביוהוצנֶא טרָאד ןופ ידכ ,עטסכעלדניפמע סָאד ,טרָא עטסכַאוװש סָאד
 ןטשרע םוצ ןיײרַא ןלַאפ סָאװ ,ןשטנעמ יד זַא ,טסואוועג טָאה רע .,דגַאי
 ןוא ּפַאלק ַא רַאפ ארומ טָאה סע רעװ .ןדישרַאפ ןענעז ,טסערַא ןיא לָאמ
 ןפוא םושב רע ןָאק רַאפרעד רעבָא ,ּפַאלק ַא ןופ טשינרָאג ךיז טכַאמ סע רעוו
 םיא טזָאל ןעמ ןעוו ,דליו טרעװ ןוא עלעצ ןיא טכיל ןייק ןדייל טשינ

 ךיילג ןייג ןָאק סע רעװ .רעמַאק ןיא עירטקעלע יד טכַאנ עצנַאג ַא ןענערב
 טיא טצעז ןעמ ןעװו ,ןצנַאגניא רע טרעטיצ רַאפרעד רעבָא ,הילת רעד וצ
 ןרַאפ טרעטַאלּפ סע רע ןוא ,רעצרַאק ןיא סערושטש-עמרוט ןשיװצ ןיײרַא
 .הילת ַא ןגעװ טנָאמרעד ןעמ ןעוו זיולב ּפָאק ןופ רָאה יד טסייר ,טיוט

 ןעניוועג ןָאק ןעמ ןעמעוו ןוא ןעיירשעג טימ ןקערשרעביא ןָאק ןעמ ןעמעוו
 ןכערּפשעג עלעדייא ןוא דייר עטוג טימ

 יגעלפ ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ ןעגנערב טגעלפ ןעמ רָאנ ןעוו ,דימת

 םייב לרעמיצ קיטייז ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןיילַא יקצינָאק קינוװָאקלָאּפ

 יד טימ .ןשטנעמ יד טכַארטַאב עלעריט םייהעג ַא ךרוד ןוא זױה-טסערַא

 ןוא ריר סנדעי ,םינּפ סנדעי ןעמונעגכרוד רע טָאה ןגיוא עלעה עטלַאק

 ןסייהעג רע טָאה גנושרָאפסױא רענעגיא רעטשרע רעד זיב .גנוגעוַאב
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 ןגָאלש ,ייז ףיוא ןעיירש ,עטריטסערַא יד טימ בָארג ןייז ןשטנעמ ענייז
 קינװָאקלָאּפ טָאה יירשעג ןוא למוט ןיא .ןעָארד ,סיפ יד טימ ייז ףיוא ןעּפוט

 יד ףיא טמענ סע רעװ יו ,עלעריט ןייז ךרוד טכַארטַאב טוג יקצינָאק
 ןוורענ עכַאװש טָאה סע רעוו ,טקרעמעג טוג טָאה רע .שינעגעגַאב עטשרע
 רע ןוא לוויטש ןשירענלעז ַא ןופ ּפוט רעדעי ייב ףרָאװ ַא ךיז טיג ןוא
 םיא וצ וצ טייג ןעמ ןעוו ,םינּפ ןופ טולב סָאד טרילרַאפ ,סַאלב טרעוו סע
 טלַאה סע רעוו .ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךייג םיא טקוק ןעמ ןוא טנעָאנ רָאג
 ּפִא םיא טלייט ןעמ ןעוו ,סיפ יד טימ טלקַאװ רָאנ ,עלַא ןשיװצ טסעפ ךיז
 -רַאפ סע רעוו ןוא ,רעדנוזַאב קעװַא םיא טריפ ןעמ ןוא םירבח יד ןופ
 םעד םיא טּפַאטַאב ןעמ ןוא סיוא םיא טוט ןעמ ןעוו ,לקע ןופ ךיז טמירק
 ןייז ןיא םינמס ךיז רע טָאה ןדעי ןגעו .טנעה יד טימ רעּפרעק ןליוה
 טרִא ןטסכַאװש םייב ייז ןופ ןדעי ױזַא יװ ,ןסיוו וצ ידכ ,טכַאמעג עלעכיב
 ,הלועּפ עטוג ַא טַאהעג דימת טָאה סָאד ,ןפיירגוצנָא

 ,עשיטילָאּפ יד רַאפ קידצ םעד ןליּפש ֹוצ טַאהעג ביל רע טָאה ךיוא

 ארומ ןרענַאיצולָאװער יד רַאפ רע טָאה ,סנטשרע .שטנעמ ןשיטייל םעד
 -עגמוא טייל ענייז ןופ ךס ַא ןענעז ,שזדָאל ןיא ןעוועג זיא רע טניז .טַאהעג
 -ָאװער יד ןבָאה דרע רעד רעטנוא ןופ ,סרעסעמ ןוא ןליוק ערעייז ןופ ןעמוק
 ,טײקמַאזיורג רעייז רַאפ ייז ןָא ךיז ןעוועג םקונ ןוא טקעמשרעד ייז ןרענַאיצול
 רַאפ ּפָאק םעד ןבעגוצקעװַא טַאהעג העדב טשינ טָאה יקצינָאק קינװָאקלַאּפ
 יז ןענוגרַאפ סָאד טָאה רע .טַאהעג רעביל ןײלַא ךיז טָאה רע ,רַאצ םעד

 ףיוא ןטַאדלָאס יװ ,ּפמעט ןפמעק סָאװ ןרַאסימָאק-ײצילַאּפ עשירַאנ ײלרעלַא
 .רעדלעפ יד

 ,ןיצינוק לַארענעג ןטימ תונובשח ענייז טַאהעג ךיז רע טָאה ,סנטייווצ
 ענייז טימ ָאד טעװעדנַאמָאק ןוא טָאטש ןופ סָאבעלַאב רעד ןעוועג זיא סָאװ
 ןטַאדלָאס ןייק ןטילעג טשינ רע טָאה ,םרַאדנַאשז רעדעי יװ ,ןטַאדלָאס
 .ןעמרַאדנַאשז יד ןטילעג טשינ ןבָאה ,ןטַאדלָאס יד ,ייז יװ ,רעריפ ערעייז ןוא

 ןליּפש וצ ,יקצינָאק קינװָאקלָאּפ ,ןעזעג קידנעטש רעבירעד טָאה רע
 ןטַאדלָאס יד ךיז ןלָאז .ןַאמ םענייפ םעד ,קידצ םעד עשיטילָאּפ יד רַאפ

 םיא ייב ,עטריטסערַא יד ןתיממ ןוא ןגָאלש רעייז טימ ןריטימַארּפמָאק

 -מוא ױזַא יו ,טסייוו ןעמ ,ןגיוצרעד טוג ןעמ זיא עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא
 ,רענגעק ַא טימ ןייגוצ

 ,געט עטשרע יד ןיא זַא ,טנדרָאעגניא ױזַא רע טָאה עקַאט רַאפרעד
 זיא רע .ןזיועג טשינ ךיז רע טָאה ,עשיטילָאּפ טכַארבעג טָאה ןעמ יװ
 סָאװ ןטנעגַא יד ןלױפַאב ןוא לרעמיצ קיטייז ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ןסעזעג

 -סערַא יד טימ ךיז ןעקצַאצ וצ טשינ טייל ענייז ןסייחעג טָאה רע .ןָאט וצ
 ןעוו ,רעטעּפש ידכ ,ןייגרעד ייז ןרָאי יד טוג ,ייז ןעוװעלַאשז טשינ ,עטריט
 -לָאּפ םעד ןפערט ייז ןלָאז ,רעהרַאפ ַא ףיוא ןײלַא םיא וצ ןעמוק ןלעוו ייז
 רעקידרעירפ רעד ךָאנ .םענעגייא ןַא רעטָאפ ַא ,ךאלמ ַא ,ןטוג ַא קינװָאק
 ןוא תוקדצ סיקצינָאק קינוװָאקלָאּפ טָאה ,טסערַא ןיא גנולדנַאהַאב רעבָארג
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 ןעמונעג רע טָאה טפיוהרעביא .טנײשעגסױרַא סרעדנוזַאב טייקשיטייל
 יד ,ןלַאפעגנײרַא לָאמ ןטשרע םוצ ןענעז סָאװ ,יד ,"סעצירפ, יד טימרעד

 -געטש סטכעלש ליפיוזַא טָאה ןעמ ןעמעוו ,רעטעברַא עטוואורּפעגסיױא-טשינ
 .רעשרָאפסיױא יד ןגעוו טליײצרעדנָא קיד

 ,טּפַאכעג עקדנעו רעד ףיוא ךיילג רַאפרעד רע טָאה םענייא טשינ
 "רוק רעד רַאפ .טכַארבעג ןטַאטלוזער עטוג רעייז ןבָאה ןדָאטעמ ענייז

 "צג יקצינָאק קינוװָאקלָאּפ טָאה ,שזדָאל ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רעצ
 ןיא טַאהעג ייז טָאה רע .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ןיא ןטנעגַא ענייז טָאה

 עשילוּפ יד ןיא ,ןשטייד יד ייב ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצַאס רעד
 ,רעטעברַא ךס ַא טריטיגַארַאפ רע טָאה ךיוא .סעיצקַארפ עשיטסירָארעט
 "עג ןעײטרַאּפ יד ןבָאה ייז ןוא ,רעריפ-ײטרַאּפ יד ןגעק ייז טצעהעגנָא
 יר טימ ןעמוקעגנָא םיא זיא ,עלַא טימ יװ רערעווש .טלקערבעצ ,ןטלָאּפש

 עשידיי יד ייב זיא ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןיא יו רעמ .סעקינתודחא עשידיי
 עשידיי יד ןענעז ךיוא .עיצַאריּפסנָאק יד קרַאטש ןעוועג סעקינתודחַא
 ןפיוק טנָאקעג טשינ ייז טָאה ןעמ ןוא טרעלקעגפיוא רעמ ןעוועג רעטעברַא
 טַאהעג טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ ,לבור עכעלטע רַאפ ,סּפַאנש ןטוג ַא רַאפ
 ,ךעלדנױשרַאּפ עטסָארּפ ,עדנטיײדַאב ןייק טשינ רעבָא ,ייז ןופ עכעלטע
 טשיג יורטוצ ןייק ייז וצ רע טָאה ףיוא .טסואוועג קינייו ןבָאה סָאװ
 'דניווש ןוא סרענגיל ןענעז סָאװ ,טייל עקיליב יד סנטסרעמ וצ יװ ,טַאהעג
 ,םענעעזעגנָא ןַא ,טרָאד שטנעמ ןקיטכיו ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה רע .רעל
 ,ןײלַא טעטימָאק ןיא טציז סָאװ

 ויא טעטימָאק םעד ןגארקעגניירַא טייל ענייז ךרוד יקצינָאק טָאה טציא
 ןוא ןסיזעט ,סעיצַאמַאלקָארּפ ,ןריּפַאּפ טימ .,יירעקורד רעד טימ ,טנעה ענייז
 / .ץלָאטש ןוא ךעלקילג ןעוועג זיא רע ןוא ,סעטסיל

 עסייוו יד ןבירעג ןוא ןײלַא ךיז וצ טלמרומעג רע טָאה --- ,דנצנעלג --
 .זיא יקצינָאק רעוו ,גרוברעטעּפ ןיא ןעז ייז ןלעװו טציא -- .טנעה עכייוו

 ןלעוו טנעמַאטרַאּפעד ןיא םילודג יד סָאװ ,ענימ יד ןיוש ןעזעג טָאה רע
 ,הרושב יד ןקישוצ ייז טעו רע ןעוו ,ןכַאמ

 טיא לָאז ןעמ ,ןגיוא יד ףיוא ןלירב עצרַאװש ןיא ,רעדיילק עליוויצ ןיא

 ןוא טסערַא םייב לרעמיצ ןקיטייז ַא ןיא ןסעזעג רע זיא ,ןענעקרעד טשינ
 -רַאפ ַא יװ ,טנעה ענייז ןיא ןלַאפעגניירַא זיא סָאװ ,ביור םעד טכַארטַאב
 טקוצרַאפ יז רעדייא ,ביור ןטימ רעירפ ךיז טליּפש סָאװ ,היח עקידנקוצ
 טייב לרעמיצ ןיילק ןייז ןיא ךיז טקיוװקעג יקצינָאק קינװַאקלָאּפ טָאה ,סע

 ןענעז סָאװ ,טייל-טעטימָאק יד ףיוא ןגיוא עלעה ענייז טימ קידנקוק ,טסערַא
 יֹנָא סנדעי טּפַאכעגפיױא טָאה רע ,זױה-טסערַא ןיא ָאד טלמַאזרַאפ ןעוועג
 טָאה רע סָאװ ,ןסיוו וצ ידכ ,ריר ,גנוגעװַאב ,גיוא ןופ לקָאש סנדעי ,קילב
 ייוצ יד ,"סרעקורדא יד ףיוא טקוקעג רע טָאה עלַא ףיוא יו רעמ .ןָאט וצ
 ןעמַאזוצ ןסעזעג ןענעז סָאװ ,יירעקורד רעמייהעג רעד ןופ ןשטנעמ

 !ןגירקעגניירַא ייז טָאה ןעמ זיב ,טרעיודעג טָאה סע לפיוו ,ייוו ,ייוו
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 ןשטנעמ ייווצ יד טָא ,בייוו ןוא ןַאמ רַאפ ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה ייז שטָאכ
 -ץג טשינ עגר ןייא ןייק יקצינָאק קינװָאקלָאּפ טָאה ,יירעקורד רעד ןופ
 עשיאיײטרַאּפ יד טנעקעג ןיוש טָאה רע .עקַאט סע זיא ױזַא זַא ,טביולג
 טשינ לרָאּפ טסַאּפעגוצ ןייק רָאג ןיוש ייז ןענעז ,סנטייווצ .בייוו ןוא ןַאמ
 -צג ַא ןיא טלָאװ יז יװ טשינ ,ןייש ןוא גנוי ןעוועג זיא יורפ יד .ןעוועג
 -רעמוז ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ טלָאװ יז יו רָאנ ,טכַארברַאפ יירעקורד רעמייה
 טָאה ךיוא .קיטכיל ןגיוא יד ,טױר ןעוועג ןענעז ןקַאב עריא .גנוניואוו
 | ,ןסיוטשעג יז ןבָאה ןטנעגַא יד ןעוו ,ץלָאטש ןטלַאהעג ךיז יז

 עריא ןוא ןרָאצ טימ ןגירשעג יז טָאה -- !טנעה יד טימ קעװַא --
 ,טצילבעג ןבָאה ןגיוא

 זואת ןופ ליומ ןופ עקנילס יד ןענורעג זיא ןיקצינָאק קיגװָאקלָאּפ
 | ,יורפ רעגנוי רעקידנרָאצ רענייש רעד טָא וצ

 -ָאר ערענָאיצולָאװער טכוז סָאװ ,רעטכָאט עשיטנַאקירבַאפ ַא סיוועג --
 | ,ךיז ייב ןסָאלשַאב רע טָאה --- ,קיטנַאמ

 ןבעגעגנָא ןוא טניואוועג ןעמַאזוצ טָאה יז ןכלעוו טימ ,ליבצנַאמ רעד
 ,ןסקאווַאב ,רַאד ,טרעטלערַאפ קיטייצירפ ןעוועג זיא ,בייוו ןייז רַאפ ךיז
 ןופ טיוה רעסַאלב ַא טימ ,טכענ יד ןיא ןייזפיוא ןופ ןגיוא עטיור טימ
 טָאה ןגיוא ענייז ןופ .ןקָארשעגרעביא ןוא דימ ,טפול רעשירפ ןָא ןבעל
 ןוא רענייש רעד וצ הענכה עשיטניה ןוא גרָאז רעמ ךָאנ ,קערש טקוקעג
 ,בייוו ןייז רַאפ ןבעגעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,יורפ רעשירפ

 לינװָאקלָאּפ טָאה --- ,רערערַאפ ןוא ףַאלקש ריא ןייז וצ סיוא טעז רע
 -- ,ןַאמ םענעקָארשרעד םעד ןגעוו גנוניימ ַא ךיז ייב טכַאמעגּפָא יקצינָאק
 ,םיא ןרעטיצ סיפ ןוא טנעה .וצרעד רעסיורג ַא ןדחּפ ַא ןוא

 ןענעז עקירעביא יד ,סיוועג ,םיא ףיוא טלעטשעגּפָא ךיילג ךיז טָאה רע
 -רעטעּפ יד רַאפ ןסיב רעטוג ַא ןייז זיולב ןלעוו ייז רעבָא ,ןרוגיפ עקיטכיוו
 ,טכעה עסיורג ביל לָאמעלַא ןבָאה ייז .טנעמַאטרַאּפעד ןיא םילודג רעגרוב
 -יטכיוו זיא ןדָאטעמ ענייז רַאפ ,רעבָא ןילַא םיא רַאפ ,טײל-טעטימָאק
 רעמייהעג רעד ןופ ןַאמ רערעטצניפ ןוא רענעקָארשרעד רעד טָא רעק
 ,רעטעברַא ןַא ,טנעגילעטניא רעבלַאה ןייז וצ סיוא טעז רע .יירעקורד
 רַאפ ױזַא טשינ ,ןגױצעגנײרַא ןבָאה טעטימָאק ןופ ןטנעגילעטניא יד סָאװ
 ןתמא ןַא ,רעטעברַא ןַא ךיוא ןבָאה וצ ידכ ,רַאפרעד יו ,טייקכעלצונ ןייז
 'שג טָאה יקצינָאק ,ןסַאמ יד רַאפ גוט סע סָאװ ,ךיז ייב רעירַאטעלָארּפ
 טשינ ןוא רעטעברַא ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןענעז ייז ,טייל יד טָא טנעק
 עזעיציבמַא רעייז לָאמטּפָא ,ענעקַאברעד-בלַאה ,ןטנעגילעטניא עצנַאג ןייק
 ,רעריפ יד ,ןטנעגילעטניא עתמא יד ףיוא עקיטכיזרעפייא ,עטקידיײלַאב ןוא
 יץירפ, ַא ןלַאפעגנײרַא לָאמ עטשרע סָאד זיא רע זַא ,סיוא טעז ,וצרעד
 עלַא ןענעז ייז ,טייקנרױלרַאפ ןייז ןופ ,גנוטלַאה ןייז ןופ סע טעז ןעמ .ךָאנ
 ןיא עצנָאװ עלעה קע ןַא ןסיבעג טָאה יקצינָאק .לאירעטַאמ רעטוג לָאמ
 ןײרַא טנעה יד ןיא ןױשרַאּפ םעד ןעמענ ןסָאלשַאב ןוא טײקטכַארטרַאפ
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 יָאק קינװָאקלָאּפ טָאה -- ,רעמַאק רעדנוזַאב ַא ןיא םיא ןלײטּפָא ---

 םימ טשינ רָאנ ,םיא ןריטעּפערסױא ןוא -- ,טייל ענייז ןלױפַאב יקצינ

 . .רעהרַאפ ןזיב םיא ןקערשנָא זיולב ,ּפעלק

 :טנעעגּפָא ןטנעגַא יד ןבָאה -- ,ןריובעגליואװכָאה ,לעּפַאב ןטיול ---

 .ףעש רעייז רַאפ ךיז קידנעיצסיוא ,טרעפ

 םעד ןבָאה ייז .סעיציטעּפער סיקצינָאק טסואוועג ןיוש ןבָאה ןטנעגַא יד

 יַאב ַא ןיא רעלעק ןיא טריפעגּפָארַא ןוא יורפ רעד ןופ טלײטעגּפָא ןַאמ

 ןופ טלײטעגּפָא זיולב זיא סָאװ ,ןבעלרעד רעמַאק ןיא .לרעמעק רעדנוז

 -סיוא ןַא טליּפשענּפָא יז ןבָאה ,לטנעוו טכייל ַא טימ רעמַאק סנטריטסערַא

 ערעדנַא יד .ןשיטילָאּפ ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה טנעגַא ןייא ,גנושרָאפ

 .לוק ןפיוא טגערפעגסיוא םיא ןבָאה

 "עג רעשרָאפסױא-טנעגַא רעד טָאה -- ,םעלַא ןיא הדומ ךיז ייז --

 ןגָאלשסױרַא רימ ןלעװ טשינ ַא -- ,?ןשיטילָאּפ, םעד רבח ןייז וצ ןגירש

 ! רעטיר טימ ץלַא ריד ןופ

 ?רעשיטילָאּפש רעד טָאה --- רעניד עשירַאצ ןגָאז טשינ ךייא לעװ ךיא ---

 ,םירבח עניימ ןטַאררַאפ טשינ לעװ ךיא -- .טרעפטנעעג

 ,בייל ןזיולב ןפיוא -- .ןלױפַאב םיטש עמַאזיורג ַא טָאה --= ! ןסיימש ---

 ,ךיוה יװַא ןפייפ ןעמונעג טָאה קנַאב ַא רעביא ןשטייב ןופ ןלַאנק סָאד

 סימרעד ןעמַאװצ .טנַאו רעד ךרוד טרעהעג ץימש ןדעי טָאה ןעמ זַא

 ."םענעסימשעגק ןופ ןדלַאװעג ןוא תולוק ןעגנַאגעג ןענעז

 -פיוא ןַאמ רענעקָארשרעד רעטריטסערַא רעד זיא ץימש רעדעי ייב

 .ןטינשעג ביל ןייז רעביא ןטלָאװ רעטיר יד יװ טרָא ןופ ןעגנורּפשעג

 םעד טכַארטַאב טָאה שינעטלעהַאב קיטייז ןייז ןופ יקצינָאק קיגוװָאקלָאּפ

 ,לטימ ןייז ןופ ןלָאװקעג ןוא קערש ןייז ןיא ךיז טלקיוװ סָאװ שטנעמ

 -- ןשטנעמ ענייז וצ טגָאזעג רע טָאה --- לסיבַא ןזָאלּפָא םיא טציא --

 לָאמ עכעלטע ױזַא .עיצוקעזקע יד ןליּפשּפָא רעדיוװ םורַא העש ַא ןיא רָאנ

 ףיוא רימ וצ םיא ןעגנערב געט עכעלטע ךָאנ !טסייוו ריא ,טכַאנ רעד ןיא

 ! רעהרַאפ ַא
 ןעמונעג ןוא עירַאלעצנַאק ןייז וצ קעװַא זיא יקצינָאק קינװָאקלָאּפ

 ,דנַאלשטייד ןופ ןבירשעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ךוב שיּפָאזָאליפ יינ ַא וצ ךיז

 תונכש ןיא זיא סָאװ ,רעמַאק ןיא "ןבָארּפ, טכַאמעג ןבָאה ענייז ןטנעגַא יד

 טנַאטסערַא םעיינ םעד טיירגעג קיצנוק ןבָאה יז ,ןטריטסערַא םעיינ םעד טימ

 'ריטסערַא רעד רָאנ יװ ,העש רעדעי .רעהרַאפ ןטשרע סקינװָאקלָאּפ םוצ

 ןעמונעג ךיילג ייז ןבָאה ,ןעלמירדנייא ןעמונעג ןוא טקיאורַאב ךיז טָאה רעט

 טלַאק ןשיטילַאּפ םעד ןסָאגעג, ,"ןסימשעג; ןבָאה ייז .רעהרַאפ םעד ןליּפש

 תולוק יד ,"ןסָאריּפַאּפ טימ בייל סָאד םיא טנערבעג/ ,יּפָאק ןפיוא רעסַאװ

 .טייקליטש עטיוט עקיטכַאנ יד ןטלָאּפשעג ןבָאה טנעגַא "ןטקיניײיּפעג, ןופ

 ץלַא ןיא ךיז לעװ ךיא ,ףיוא טרעה --- ,ןגירשעג רע טָאה -- ! גונעג --

 ,ןייז הדומ
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 ַא ןגעלעג רע זיא ,ןטריטסערַא םוצ ןייֹרַא רעטעּפש ןענעז ייז ןעוו
 ,טקינײּפעג ןײלַא םיא טלָאװ ןעמ יו ,רעטשלחרַאפ ַא ,סייווש ןופ רעסַאנ

 םיא ייז ןבָאה -- ,רעהרַאפ ַא ףיוא ןריפניירַא ךייא רימ ןלעװ דלַאב ---

 | ,טיירג טייז --- .טגָאזעג

 "רַאװרעד רעקידרדסכ ןיא ןטלַאהעג ױזַא םיא ייז ןבָאה טייצ געט יירד
 זַא ,טקינײּפעגסױא ױזַא ןטריטסערַא םעד טָאה סָאד .רעהרַאפ םוצ גנוט
 םוצ טריפעגנײרַא ךעלדנע םיא טָאה'מ ןעוו ,סיפ יד ןופ ןלַאפעג זיא רע
 ,קיגווָאקלָאּפ

 סָאװ ,ןטנעגַא יד ייב ךיז ןטעבעג רע טָאה -- ,רעסעב ךימ טסיש --
 ,טקינײּפעג טשינ רָאנ -- ,טריפעג רעהרַאפ םוצ םיא ןבָאה

 םֹורַא ןקעלפ עצרַאװש יד טימ ריט רעד וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 -עג טשינ ןוא סיפ יד טימ טרעמַאלקעגנייא ךיז רע טָאה ,עקמַאלק רעד
 רעד ןיא טּפעלשעגנײרַא םיא עקידעכַאל ןבָאה ןטנעגַא יד .ןייג טלָאװ

 -ָאק קינװָאקלָאּפ ,ךיז רעטניה ריט יד טכַאמרַאפ ןוא סױרַא ןיילַא ,ריט
 ןייז ףיוא ןלַאדעמ עלַא טימ ,רעטריזַארסיוא-ןייר ַא ,רעקיטומטוג ַא ,יקצינ
 יז ןופ ןעגנַאגעגוצ טירט עטסליטש יד טימ זיא ,רידנומ ןקידנגיל-טוג
 ןיא שטנעמ רענעקַארשרעד רעד ואוו ,ריט רעד וצ שיט-ביירש ןסיורג
 עטלטרעצעגסיוא ןוא עסייוו ,עכייוו ַא טקערטשעגסיוא םיא ןוא ,ןענַאטשעג
 ,טנַאה

 ייב ריא טייטש סָאװרַאפ --- .טסירגַאב םיא רע טָאה --- ,טנוװָא ןטוג ---

 .עטיב ,רעטנעענ טמוק -- ? ריט רעד

 קינװָאקלָאּפ ןלעטש סופ ןייק טנַאקעג טשינ טָאה רעטריטסערַא רעד

 .טנַאה רעד ייב ןעמונעג םיא טָאה יקצינָאק

 רעדנדילטימ ַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ?קנַארק טנעז ריא ---

 .ךיז טצעז ,רעטנעענ וצ טמוק --- .םיטש

 -קעװַא ךיז טָאה ןיילַא רע ,לעטָאפ ןכייוו ַא ןזיוועגנָא םיא טָאה רע

 ,ןגעקטנַא טצעזעג

 טשינ עירַאלעצנַאק ןיא זיא רענייק שטָאכ ,ןלױפַאב רע טָאה --- ,ייט ---

 ! ןסייבוצ ןוא --- ,ןעוועג

 םרַאדנַאשז רענעגיובעג רערעטלע ןַא ךיז טָאה טירט עליטש טימ

 זָאלג ןייא ,ייט רעזעלג ייווצ ץַאט ַא ףיוא ןגָארטעגנײרַא ןוא טכײלשעגנײרַא

 ןטריטסערא םעד רַאפ עטייווצ סָאד ,קינוװָאקלַאּפ ןרַאפ

 -- .,ןטריטסערַא םעד ןדַאלעגנייא קינוװָאקלָאּפ רעד טָאה -- ,טקנירט ---

 ,טרָאט רעקַאמשעג רעייז ,וצ טסייב ןוא .,ןעמערַאװרעד ךיז טעװ ריא

 ײז טימ טעשזדנַאלבעג ,ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה רעטריטסערַא רעד

 ןריט יד ייב ןרעיטרָאּפ יד רעביא ,טנעו יד רעביא

 קינװָאקלָאּפ טָאה -- ?ןאמרעגנוי ,קיאורמוא ױזַא ריא טנעז סָאװ ---

 ,לוק ןיא טײקמערַאװ טימ טגערפעג יקצינָאק
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 טשינ רָאנ -- ןטעבעג רעטריטסערַא רעד טָאה -- ,ךימ טסיש --

 ,טקיניײּפ

 | .טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז טָאה קינװָאקלָאּפ רעד

 -- יקערש טימ טגָאזעג רע טָאה -- ! ןַאמרעגנוי ,רעטרעוו ערעסָאװ ---

 ןגעו ןליײצרעדנָא טזומעג ךייא ןעמ טָאה ןכַאז עטכעלש רעייז ,סיוא טעז

 טוט רעדעי .ןוילת ןייק טשינ ,ןַאמ-רעטילימ ַא זיולב ןיּב ךיא רעבָא .זדנוא

 ןקָארשעגרעביא רעייז טנעז ריא ,ייט טקנירט .טכילפ ןייז

 ןגיא יד טצָאלגעגסױא טָאה רעטריטסערַא רעד

 יז תמא ןַא ףיוא עקַאט --- ,טלמרומעג רע טָאה --- ,..סע טניימ ריא --

 ןעמונעגנָא םיא ןוא ןטריטסערַא םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא קינוװָאקלָאּפ רעד

 ,טנַאה רעד ןופ סלוּפ ןרַאפ

 .ךעלרעטָאפ טגערפעג רע טָאה -- ? ןָאטעג סטכעלש רעוו ךייא טָאה ---

 רעד ןיא רָאנ -- ,טרעטיצעג רעטריטסערַא רעד טָאה --- ,,,ןיינ ---

 ..רעמַאק רערעדנַא
 ? רעמַאק רערעדנַא רעד ןיא זיא סָאװ ---

 יידעלקערש יװ ,ָא .טקיניײּפעג ,ןסימשעג ,ןגָאלשעג טָאה ןעמ --

 .רעצ ןופ טמירקרַאפ ךיז טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ רעד

 תויח -- .טלדיזעג רע טָאה --- ,ענישטַאדלָאס עטפַאהלקע יד ,ךע --

 -נײרַא לָאקָאטָארּפ ןיא ץלַא סע לעװ ךיא .ןשטנעמ ןייק טשינ ,סָאד ןענעז

 .רעכיז ןייז טגעמ ריא ,ןגָארט

 ,טקערטשעגסיוא טנעה ערַאד עדייב טָאה רעטריטסערַא רעד

 ,ױזַא געט יירד .ןעוועג זיא סָאד ךעלקערש יוװ ,א ---

 ,טקיאורַאב םיא טָאה קינװָאקלָאּפ רעד

 "יא טשינ טייז ןוא .טנקירטרַאפ ױזַא טנעז ריא ,סעּפע טקנירט --

 טשינ טעװ רענייק .ץוש ןיימ רעטנוא ריא טנעז טציא .ןקָארשעגרעב

 !ןרירוצנָא ךייא ןגַאװ

 סָאד ןטריטסערַא םעד רע טָאה ױזַא ,דניק קנַארק ַא רעטָאפ ַא יװ

 רעקיאור זיא רעטריטסערַא רעד זַא ,ןפיל יד וצ ןגָארטעגוצ ייט זָאלג

 ןסעומש ןבױהעגנָא ןוא סָאריּפַאּפ ַא טימ ןעוועג דבכמ םיא רע טָאה ,ןרָאװעג

 ,םיא טימ
 ןכעלנייועג ןפיוא טשרָאפעגסױא טשינ טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ

 "עגנָא עשיטילָאּפ ,גנוקיטפעשַאב ,רעטלע ,סערדַא ןעמָאנ ןגעוו ,רעגייטש

 יַאב טנייפ טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא טייקירעה

 ריל רָאג טָאה רע .געוו םענעגייא ןייז םעלַא ןיא טָאה רע ,ןטעטילַאנ

 יָאּפ ןכַאז-טלעוו ןגעוו ךיז ןסעומשכרוד ,עטריטסערַא ענייז טימ ןדער וצ

 .ןײגנײרַא סעיסוקסיד ןיא וליּפַא ,ןטײהנגעלעגנָא ןעילימַאפ ,ןגַארּפ עשיטיל

 יד רַאפ םזיסקרַאמ ןיא תודמול ןייז ןזײװאוצסױרַא ביל לָאמעלַא טָאה רע

 טימ ייז רַאפ ןצנַאלג ,סיוא טשרָאפ רע סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עטריטסערַא

 ןייז טימ ןענייש וצ ביל רע טָאה רעסעב ךָאנ ,ץנעגילעטניא ןוא ןסיוו ןייז
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 טימ ייז רַאפ ךיז ןזייוװַאב וצ ,ןטנעגילעטניא עבלַאה יד רַאפ טייקטנרעלעג
 ,ךיוא ךיז רע טצונַאב ייברעד ,לכש ןוא טייקכעלטניירפ ,םזילַארעביל ןייז
 ןטלעז טצונַאב רע ,ןטריטסערַא ןופ ךַארּפש רעד טימ ,טייקשימייה בילוצ
 יד ,ךַארּפש עשיסור עלעיציפָא יד ןשטנעמ יד טימ ךערּפשעג ןייז ןיא
 -ּפ ןיא רעבירַא ךיילג טייג רֶע ,ןליוּפ ןיא עקידנקערשּפָא ןוא ענָאיזַאק

 ןַא טימ ןָאט וצ טָאה רע ןעוו ,שידיי ןיא רָאג וליפַא רעדָא שטייד ,שיל
 ןחנעטסיוא טשינ ךַארּפש רערעדנַא ןייק ןיא ךיז ןָאק סָאװ ,קינתודחַא
 טָאה ,םיא רַאפ ןסעזעג זיא סָאװ ,ןטריטסערַא ןקיטציא םעד טימ ךיוא
 ןָאט ןכעלרעטָאפ ןייז ןעמונעג רע

 -- ,גנילירט רעה ,טקיאורַאב לסיבַא ןיוש ךיז טָאה ריא זַא ,ףָאה ךיא ---

 | ,רעליטש ַא טגָאזעג רע טָאה
 ןייז קידנרעהרעד ,ליומ ןפָא ןַא טימ ןציז ןבילבעג זיא רעטריטסערַא רעד

 ,ןעמָאנ ןתמא
 רע טָאה -- ..םולבנעזָאר ךורב ...םולבנעזָאר ...זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ,טלמרומעג

 ,ןײרַא ןצנָאװ ענייז ןיא טלכיימשעג טָאה יקצינָאק קינוװָאקלָאּפ

 ,טנעמוקָאד ןיפ ןעמָאנ ןטימ ןפור ךייא ךיא ןָאק ,ביל זיא ךייא ביוא ---
 ערעייא ןופ ןעמענ יד יו ,ןעמָאנ ןקיטכיר רעייא ןיוש ןסייוו רימ רעבָא
 רעד ייב ןענופעגסיוא סע רימ ןבָאה געט עכעלטע יד רַאפ .םירבח:ייטרַאּפ
 .עשטוב רבח סלַא טנַאקַאב טנעז ריא זַא ,ןסייוו רימ .,גנושרָאפסיױא

 ןיילַא ךיז םירבח יד ןבָאה עשז-ןיוש .ןרָאװעג סַאלב זיא עשטוב רבח
 ,טפיג םעד ןעזעג ,םיא טכַארטַאב טָאה קינװָאקלַאּפ רעד ?ןבעגעגסױורַא
 -כעלפעה ןיא טלקיוװעגנייא ,טקורעגנײרַא קיצנוק ױזַא םיא טָאה רע סָאװ
 .ןָאט ןכעלרעטָאפ ןייז קירוצ ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןטייק

 טציא סע ריא טנָאק ,ערעייא וצ לווירב ַא ןביירשנָא טליוו ריא ביוא --
 ערעייא ,קיאורמוא רעייז ןענעז ייז -- .טדערעג ךעלרעטָאפ רע טָאה -- ,ןַאט
 שטנעמ רענייפ א רעייז ,ןעוועג ָאד זיא רעטָאפ רעייא .ךייא ןגעוו ,ןרעטלע
 רערעטלע ןַא .םיא רַאפ ןָאטעג ייוו תמאב טָאה רימ ,ןייז וצ סיוא רע טעז
 סָאװ ,ךעלקילגמוא רעייז רע זיא ,ןגָאז וצ ױזַא ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןוא ,ןַאמ

 ..ןכַאז עכלעזַא ףיוא טקוק רוד רעטלַא רעד יוװ ,ךָאד טסייוו ריא .טציז ןוז ןייז

 -לָאּפ ןופ ייס ,ןעמוק סרעטָאפ ןופ ייס טרירעג ןרָאװעג זיא עשטוב רבח
 םענייז לזיירק ןיא טיירגעג טשינ םיא טָאה ןעמ לפיוו .דייר סקינװָאק
 ןכילגעג ןעוועג רע זיא ,רעשרָאפסיױא ןוא טסערַא ןדעי וצ ,לַאפ רעדעי וצ
 ,גירק םוצ סערוװענַאמ ףיוא גנַאל ןרָאי םיא טיירג ןעמ סָאװ ,טַאדלָאס םוצ טציא
 -רעד רע זיא ,דלעפ-טכַאלש ןיא לָאמ עטשרע סָאד סױרַא טמוק רע זַא ךָאד
 .ערעל-עמרַאזַאק רעד ןיא טשינ רָאג טקנעדעג ןוא ןריולרַאפ ןוא ןקָארש

 -רעד ,ןסירעגרעביא ךיילג ןוא טמורבעג רע טָאה --- ,רעטָאפ ןיימ ---
 .עיצַאריּפסנָאק ןיא ךיז קידנענָאמ
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 רעביא ןיײרַא סעצנָאװ ענייז ןיא טלכיימשעג טָאה יקצינָאק קינוװָאקלָאּפ

 ןלעװ וצ םיא טעטיוװיאַאנ ןייז רעביא ,ןטריטסערַא ןופ טייקנריולרַאפ רעד

 .ןרַאנ

 -- .טגָאעג ךעלטימעג רע טָאה -- ,ןַאמרעגנוי ,טליוו ריא יוו ---

 רערעטלע רענייפ ַא ..ןטלַא ןעמערָא םעד ןגעוו טכַארטעג זיולב בָאה ךיא

 ...ןַאמ

 קנילפ רע זיא ,רעפטנע ןייק ףיוא קידנטרַאװ טשינ ,ךיילג עקַאט ןוא

 טנעמילּפמָאק ַא ןטריטסערַא םעד טָאה רע .ןכַאז ערעדנַא וצ ןעגנַאגעגרעביא

 .טכַאמעג

 -ווָאקלָאּפ טָאה --- ,גנושַאררעביא ןַא רימ רַאפ זיא דנַאטש רעייא --

 .ךַאפ ןופ רעבעוװ ַא טנעז ריא -- .ןטריטסערַא םוצ טדערעג יקצינָאק קינ

 ,טנעגילעטניא ןַא רַאפ ןעמונעגנָא ךייא בָאה ךיא ןוא

 ,גנוניימ סקינװָאקלָאּפ ןופ טלטיוררַאפ ךיז טָאה רעטריטסערַא רעד

 טָאה -- ?טנעגילעטניא ןייק ןייז טשינ רעטעברַא ןייק ןעד ןָאק --

 ,טגערפעג רע

 דנַאלסור ןיא זדנוא יב סע זיא ,רעדייל ,רעבָא ,סיוועג ,סיוועג ---

 ַא ךעלקערש .רעטעברַא ןשיסור םייב טּפיוהרעביא ,לַאפ רענעטלעז ַא

 ..ןרעיודַאב םוצ ,קלָאפ ןענַאטשעגקירוצ
 רעד .ןגױא עטיור ענייז טיירב טנפעעג טָאה רעטריטסערַא רעד

 | ,טלכיימשעג ןגעלרַאפ טָאה קינװָאקלַאּפ
 עכלעזַא ןעמוק יװ ,סיוועג ,ונ .קילב ןשינָאריא ןַא טימ טקוק ריא ---

 -רעטעברַא ןופ אנוש ַא ,רעניד ןשירַאצ ַא וצ רעטעברַא ןגעוו רעטרעוו

 ? רעגייז-טולב ַא ,סַאלק

 ןקָארשרעד ךיז טָאה רעטריטסערַא רעד

 ,ארומ ןיא טגָאזעג רע טָאה -- ,טגָאזעג טשינ סע בָאה ךיא ---

 טָאה ױזַא לייו ,טכַארט ױזַא טזומ ריא ,ױזַא טכַארט ריא רעבָא --

 ףיינ ,רעה ןיימ ,טנורג ַא ןָא טשינ ןוא .טלעטשעגרָאפ ךייא זדנוא ןעמ

 ןופ ןטַארקָאטסירַא ענעסיררַאפ ערעזדנוא ןשיווצ ךס ַא ,רעדייל ,ןבָאה רימ

 גנואיצַאב רעיז טימ ןקיטכערַאב סָאװ ,ןלַאדָאעפ ענעגעלרַאפ ,ּפיט ןטלַא

 ,טשינ טניימ רעבָא .ייז ןגעװ גנוניימ ענעפַאשעג יד קלָאפ-רעטעברַא םוצ

 -הכולמ ,ןשטנעמ גונעג קילג םוצ ןבָאה רימ .ךיילג ןעקַארק לגיופ עלַא זַא

 ןשיסור םעד ןעז ןלעװ ןטלָאװ סָאװ ,טינש ןשיאעּפָארײא-ברעמ ןופ טייל

 רעגנוי ,ךיא .ןטנעגילעטניא ןוא םענעטירשעגטרָאפ ַא ,רעױּפ םעד ,רעטעברַא

 רעטָאפ ןיימ ,קלָאפ ןטסָארּפ ןופ ןילַא ןיב ךיא ...ייז ןופ רענייא ןיב ,שטנעמ

 רעייז ..טנעָאנ ןבעל סָאד זיא רימ ןוא ,שטנעמ-סטעברַא ןַא ןעוועג זיא

 ףיוא ףױרַא זיא זדנוא ןופ רענייא יו ,ןעז וצ ךעלקריוו טיירפ ךימ .טנעָאנ

 ריא יוװ ,ליפעג"ןסַאלק ןימ ַא זיא סָאד .רעטייל ןופ לּפַאטש ןרעכעה םעד

 .ןָא סע ףור ךיא יװ ,טולב ןיא טגיל סע רעדָא ,ןפורנָא סע טלָאװ
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 ,םינּפ זָאלטולב ןייז ףיוא ןקעלפ עטיור סױרַא ןענעז ןטריטסערַא םייב
 ןָאק יוװ ,ױזַא ביוא -- .טלמרומעג רע טָאה -- ,טשינ ייטשרַאּפ ךיא ---

 ...ןייטשרַאפ סע ןעמ

 ,לױמ ןופ רעטרעװ יד טּפַאכעגסױרַא םיא טָאה יקצינָאק קינוװָאקלָאּפ

 "עג .רידנומ ןשירעטילימ ןפיוא ,ןטעילָאּפע עניימ ףיוא טקוק ריא --
 ,ריא טנעז ,שטנעמ רעטנעגילעטניא סלַא ,רעבָא .ךיז טרעדנואוו ריא ,סיוו
 שירעטילימ א רעטנוא ךיוא זַא ,ןסיו וצ ךעלדנעטשרַאפ גונעג ,ךיא ביולג
 -עג ךיז ןָאק ,טוה ןצרַאװש ןקידנַארטײרב ַא רעטנוא זיולב טשינ ,לטיה
 ןּפַאלק ןָאק רידנומ ןעיולב א רעטניה ןוא ,טקנעד סָאװ ,ּפָאק ַא ןעניפ
 -מעק ,רעקנעד עשיסור עטסערג יד .ץרַאה-סקלָאפ ךעלשטנעמ םערַאװ ַא
 ןבָאה ,עטכישעג רעד ןופ סיוועג טסייוו ריא יװ ,רעלעטשטפירש ןוא רעפ
 ןרידנומ עשירעטילימ ןגָארטעג

 ,טסנרע ןרָאװעג ןוא רידנומ ןייז ןָאטעג טעלג ַא טָאה רע

 -נומ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא זַא ,טניירפ ןיימ ,טשינ טניימ --
 ,סיורַא ךיא ןיב טיױנ ןֹוא טייקמערָא ןופ ,בוטש-סטעברַא ןַא ןופ .,ריד
 ןדירפוצמוא ,טַאהעג ןלַאעדיא ,טבערטשעג ,ןעוועג גנוי לָאמַא ךיוא זיא ןעמ

 טלכיימש .,ןגָארטעגמורַא ךיז ןעיידיא ערענָאיצולָאװער טימ וליפַא ןוא ןעוועג

 -ץּפש ,סיוועג .טכַאמעגכרוד סע טָאה זדנוא ןופ רעדעי ,ןַאמרעגנוי ,טשינ

 יב טפערט סע סנטסרעמ יװ ,טכילפ עטרַאה ,טסניד ןעמוקעג זיא רעט
 טציא ךיוא רעבָא .גנומיושסיוא רעכעלטנגוי רעטשרע רעד ךָאנ ןשטנעמ
 ןגעו טגָאז ןעמ יו ,גנַאזעג ןוא רעבייוו ,ןייוו טימ זיולב טשינ רימ ןבעל

 ןעקנַאדעג ןוא ןעיידיא רַאפ סערעטניא ךיא בָאה טנייה ךָאנ ךיוא .זדנוא
 -נעד ַא טימ ךיז ןסעומשוצכרוד ןגינעגרַאפ רעמ ץלַא ךָאנ טפַאשרַאפ רימ

 טימ ןליּפש וצ רעדייא ,ןגַארפ ערעכעה ןרירַאב ,ריא יו ןשטנעמ ןקידנעק

 ,ךוב שיּפָאזָאליפ ַא ןיא ןייֹרַא וליפַא ךָאנ ןקוק רימ .ןטרָאק ןיא ןריציפָא

 ןַארַאפ ןענעז טכענ עכלעזַא ןוא .טכענ יד ןיא טשינ טּפָאלש ןעמ ןעוו

 ןגעוו קינייו טשינ ןוא ,ןעמוק ןעקנאדעג ענעדישרַאפ !ןפערט ייז יו יוא

 יא ןוא דנַאל ןכעלקילגמוא םעד ,דנַאלסור ןגעוו ,ןסַאלק ןוא ןשטנעמ

 טולב ןגייא ןגעװ ..טקיטולב ןוא טדייל סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעסיורג

 ..טמַאטש ןעמ ןענַאװ ןופ ,עמערָא ןוא עקידנטעברַא יד ןגעוו ,שיילפ ןוא

 ...רעסַאװ ןייק טשינ זיא טולב

 .ארומ ןייז ןיא ןסעגרַאפ ,שימייחה ןרָאװעג זיא רעטריטסערַא רעד

 ,ןרָאװעג וליפַא טסיירד

 ריא טָאה ױזַא יו -- .טלמרומעג רע טָאה -- ,טשינ יײיטשרַאפ ךיא --

 ? ענעגייא ןגעק ? קלָאפ ןגעק ןלעטש ךיז טנָאקעג
 ,רעטרעווילגרַאפ ַא ןציז ןבילבעג ןוא טּפַאכעג ךיילג ךיז טָאה רע
 ..טניימעג טינ בָאה ךיא -- ,טלמרומעג רע טָאה --- ,טקידלושטנַא --

 ,לסקַא ןלָאמש ןפיוא טנַאה ַא טגײלעגפױרַא םיא טָאה קינוװָאקלָאּפ רעד

 ,עכעלרעטָאפ ַא ,עכייו ַא ,עמערַאװ ַא טנַאה ַא
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 זיא סָאד .רימ טלעפעג טײקיצרַאהנפָא רעייא ,שטנעמ רעגנוי --

 .שטנעמ-סקלָאפ ַא ייב ,שטנעמ ַא סרעזדנוא ייב ױזַא ץַאש ךיא סָאװ ,סע

 רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,ךעלדיירד ןָא ןוא ךעלדנח ןָא

 טשינ ךימ טפרַאד ריא ..רעטצנעפ עכיוה יד ןופ יד רַאפ ,ץנעגילעטניא

 "געטש יד ,גָאט ןצנַאג ַא טסניד ןיימ ןיא סע ךיא בָאה גונעג ,ןטעברעביא

 -שטנעמ לָאמ ַא ךיז טקנעב סע .שינעקמָאבוצ ןוא טיײקיטרַאפ-טסניד עקיד

 רעייז ךימ טָאה ריא .ןכיילג-סנייז טימ ןדער ,קיצרַאהנּפָא ,ןייז וצ ךעל

 ןענעפע ,םעד ןגעו ןדער ךייא טימ עקַאט ליוו ךיא ןוא .טגערפעג קיטכיר

 ,םענעגייא ןַא ןטַאט ַא רַאפ יװ ,ךיז

 טכוזעג ,שיט-ביירש ןופ דָאלפוש םוצ קיטסַאה ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 .עיפַארגָאטָאפ ַא ןגױצעגסױרַא ןוא טרָאד

 םעד ןזיוועגנָא רע טָאה -- ,דליב ןפיוא ןַאמנגנוי םעד טעז ריא --

 ?ָאד ריא טנעקרעד ןעמעוו --- ,ןטריטסערַא

 זיא םיא רַאפ .דליב ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה רעטריטסערַא רעד

 ןיא ,טנעדוטס רעקידנעעזסיוא-רענָאיצולָאװער רעגנוי שיּפיט ַא ןענַאטשעג

 ןסעזעג זיא םיא ןבעל .רעטמולחרַאפ ַא רעייז ,רָאה ערעסערג טימ ,לדמעה ַא

 .טנַאה רעד ןיא ךוב ַא טימ ,ענעריושעג ַא ,לדיימ ַא

 ,טגָאזעג רעטריטסערַא רעד טָאה -- ,טשינ םענייק ןעקרעד ךיא ,ןיינ --

 "עג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה --- ? ךיא ןיב סָאד זַא ,ןביולג טעוװ ריא --

 ןיא ןרָאיןטנעדוטס יד ןופ זיא סָאד .ןייא טוג ךיז טקוק --- .טלכיימש

 .טסערַא ןטשרע ןיימ רַאפ גרוברעטעּפ
 ,טגערפעגרעביא רעטריטסערַא רעד טָאה -- ? טסערַא ---

 טנָאק ריא יװ ,הבנג ןייק רַאפ טשינ ןוא ,דניירפ ןיימ ,טסערַא ,ָאי --

 עמערָא ןופ ןוז ַא .טעברַא רערענָאיצולָאװער רַאפ רָאנ ,ןייטשרַאפ סָאד

 ןגעק ,סַאלק ןיימ רַאפ ןפמעק טלָאװעג ,ריא יו טקנוּפ ,ךיא בָאה ,ןרעטלע

 ,ןטנעגילעטניא יד ,ןגױצעגנײרַא ךימ ןבָאה ייז ,לסיוטש ןופ עטשרעביוא יד

 ,עקיליײה ןיא יו ,דייר ערעייז ןיא טביולגעג בָאה ךיא .ערעדנַא עלַא יו

 .ייז ןופ ךיז טלסײרטעגּפָא ןוא טנעקרעד ייז ךיא בכָאה ןכיגניא

 ,גנוניוטש טימ טגערפעג רעטריטסערַא רעד טָאה --- ? ריא טניימ סָאװ ---

 ןעמערַאװ ַא ןעמונעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה -- ,דניירפ ,טרעה ---

 סָאװ ,ןטנעגילעטניא יד ןופ ,ייז ןופ רענייא ןעוועג טלָאװ ריא ןעוו --- .ןָאט

 טימ ךיא טלָאװ ןכַאמ וצ ךעלקילג סע םוא ,קלָאפ םוצ ּפָארַא ךיז ןזָאל

 לייו .טכילפ ןיימ ןָאטעג טלָאװ ךיא .קיצרַאהנּפָא ױזַא טדערעג טשינ ךייא

 ,רעטעברַא רעד טשינ טריסערעטניא ןשטנעמ יד זַא ,סייוו ךיא ,ייז ןעק ךיא

 ףיֹוא ןקוק ייז זַא ,רעטעברַא םעד דמערפ ןעמונעג טנורג ןיא ןענעז ייז זַא

 ,רעביא טשינ רימ טסייר .םיא ןופ ךיז ןסואימ ,ּפָארַא ןביוא ןופ םיא

 טשינ ןליפ ןוא טשינ ןסייוו ייז ,רעזייה עכייר ןופ ןעמוק ייז --- ,ןַאמרעגנוי

 ןופ ךיז טמענ טיײקשירענָאיצולָאװער עצנַאג רעייז .שטנעמ-סטעברַא םעד

 טנעז ריא ,לַאקידַאר ןייז וצ עדָאמ רעד ןופ ,יירעייגקידייל ןופ ,עיזַאטנַאפ
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 ףמַאק רעייא .עכייר ןוא עקידנציזַאב יד ןופ טקירדרעטנוא ,רעטעברַא ןַא
 ןעמוק רימ לייו .ןײטשרַאפ ךימ טעװ ריא .סױרַא טולב ןופ ,טסנרע זיא
 ,ךייא גָאז ךיא ןוא .טיײקמערָא רענעגייא רעד ןופ ,סַאלק ןבלעז ןופ עדייב

 טימ ןעמַאזוצ ןייג ןענָאק טשינ ,ןשטנעמסקלָאפ יד ,רימ ןלעװ לָאמנייק זַא

 ןעזורעד סע בָאה ךיא .רעטצנעפ עכיוה יד ןופ יד טימ ,ץנעגילעטניא רעד
 .טרעטייוורעד ייז ןופ ךימ טָאה סָאד .טליפרעד סע טיוה רענעגייא ןיימ ףיוא
 .קל ָא פ ןגעק טשינ רעבָא ,ייז ןגעק ,טלעטשעג ייז ןגעק ךימ טָאה סָאד

 ןוא ןיה ןפיול ןעמונעג זדלַאה ןיא ּפָאנק רעד טָאה ןטריטסערַא םעד
 ,טרָאװ םוצ ןעמוק טזָאלעג טשינ םיא טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ ,קירוצ

 ןעז טעװ ריא ןוא דנַאלסור ןיא ףמַאק ןצנַאג םוצ וצ ךיז טקוק --
 סע יו ,עכייר ןגעק עמערָא ןופ ,ןסַאלק ןופ ףמַאק ַא טשינ זיא סָאד זַא
 ,ןײלַא ץנעגילעטניא רעד ןשיװצ ףמַאק ַא רָאנ ,ךעלריטַאנ ןעוועג טלָאװ
 ןעוועג ןענעז רעוו .טכַאמ ןגעוװ ןסַאלק עטשרעביוא יד ןשיווצ שינעסייר ַא
 ןבָאה סָאװ ,ןפַארג ןוא ןטשריפ ,ןטַארקָאטסירַא ? ןטסירבַאיטקָא עטשרע יד
 ףָאנ ייז ןבָאה קלָאפ סָאד .טפַאשרעה רעד וצ ןּפַאכוצ ךיז ןיײלַא טלָאװעג

 ןענעז רע .סעיציבמַא ערעייז רַאפ טולב סָאד ןסיגרַאפ וצ טצונעגסיוא
 ץכיוה עבלעז יד ןופ ץלַא ?ןרענָאיצולָאװער עקידרעטעּפש עלַא יד ןעוועג
 טציא ךיז טקוק .ּפעק יד טגיילעג טָאה קלָאפ סָאד עכלעוו רַאפ ,רעטצנעפ

 ןײרַא טּפעלש סָאװ ,עבלעז יד רעדיו ? ןָא םיא טריפ רעוו ,ףמַאק םוצ וצ
 רעייפ ןרַאש וצ ביל לָאמעלַא טָאה טנעגילעטניא רעד לייו .רעטעברַא יד

 ,טנעה עדמערפ טימ
 -ּפענק עלַא ףיוא קָאר ןעיולב ןייז טלּפענקעגפיוא טָאה קינװָאקלָאּפ רעד

 "ןײרַא טָאה רע ןוא ,טייקליוויצ ,טייקשימייה ןבעגעגוצ םיא טָאה סָאװ ,ךעל

 טָאה רענעי זַא ,קרַאטש ױזַא ןגיוא יד ןיא ןטריטסערַא םעד ףיט טקוקעג
 ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא

 טנָאק -- ,טגָאזעג םיא רע טָאה --- ,דניירפ רעגנוי ןיימ ,רימ טגָאז ---
 ?ריא טפמעק סָאװרַאפ :ףרַאש ןוא ץרוק ןרעפטנע רימ ריא

 .עגרעביא רעטריטסערַא רעד טָאה -- !?ףמעק ךיא סָאװ רַאפ --
 רעד רַאפ ,סַאלק:רעטעברַא םעד רַאפ ,ןײלַא טסייו ריא ,ונ -- .טגערפ
 ,טייהיירפ

 רעד טָאה -- ,ןכַאז ייוצ יד ןליײטּפָא ןביולרעד רימ טעװ ריא ---
 ,ךייא סָאװ ,םעד ןגעו רעירפ רימ ןדער -- .ןסירעגרעביא םיא קינװָאקלָאּפ
 :זיא סָאד -- ןטשרע םוצ טריסערעטניא סַאלק רעייא ןוא ,רעטעברַא ןַא
 ןזָאל לייורעד רימ ןלעוו טייהיירפ יד .סַאלק-רעטעברַא ןרַאפ ףמַאק

 ,ןייז טשינ סַאלק-רעטעברַא ןרַאפ ףמַאק ןייק ןָאק טייהיירפ ןָא ---
 טימ טלכיימשעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה --- ,וויאַאנ ריא טדער ָאד טָא --

 םיטש יד ,רעטעברַא רעד ךייא ןיא טשינ ןיוש טדער ָאד -- .ןרעױדַאב
 ,עיצַאטיגַא יד ,עזַארפ עטנעגילעטניא יד רָאנ ,טולב ןופ ,סַאלק ןופ

 ,טגָאזעג רעטריטסערַא רעד טָאה -- ,טשינ ךייא ייטשרַאפ ךיא ---
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 ןעמונעגנָא קינװָאקלָאּפ רעד םיא טָאה -- ,ןרעלקרעד ךייא רימ טזָאל ---

 קידנעגנילק ןייש ַא רעייז זיא ,טניירפ ןיימ ,טייהיירפ --- .ינק רעד רַאפ

 רעבָא ,ןסַאמ יד ייב סיוא טימרעד ןעמענ ןטנעגילעטניא יד סָאװ ,טרָאװ

 .ןיינ ?דנַאלסױא ןיא ןעוועג לָאמַא טנעז ריא .ףירגַאב רעלעקנוט ַא רעייז

 יז טָא זַא ןגָאז ךייא רימָאל ןוא ,טזײרעגמורַא ךס ַא ןעוועג ָאי ןיב ךיא

 יד זַא ,עלַא ָאד טיירש ריא רעכלעוו ןגעוו ,טייהיירפ עלענָאיצוטיטסנָאק

 ןיא ןבָאה עקידנטעברַא יד יװ ,ןלַאװ עכיילג ןוא עטקעריד ,עמייהעג עלַא

 ײז .טכַאמעג ךעלקילג קינייו ייז טָאה ,רעדנעל עלענָאיצוטיטסנָאק יד

 ןטַאטּפעד יד יװ טקנוּפ ,רעגנוה ןופ ןברַאטש וצ טייהיירפ יד ןבָאה

 ןטלַאה וצ טייהיירפ יד ןבָאה ,טַאטש םייב טלַאהעג ףיוא ןענעז סָאװ ,ערעייז

 .רעקירדרעטנוא יד ןגעק ןטנעמַאלרַאּפ יד ןיא סעדער ערענָאיצולָאװער

 ךיז ןזָאל סָאװ ,ןטנעגילעטניא יד רַאפ קסע ןַא ןיולב זיא טייהיירפ יד

 ...ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ ןלייוו

 -- ,םיטַאבעלַאב יד ןייז רימ ןלעװ גנונעדרָא רעלַאיצָאס ַא ייב ---

 ןסירעגרעביא רעטריטסערַא רעד טָאה

 ןטסקידנדיײלטימ עמַאס םעד טימ טקוקעגנָא םיא טָאה קינװָאקלָאּפ רעד

 .שטנעמ ןקיניזמוא רָאנ ןביל ַא ףיוא טקוק ןעמ יוװ ,עלעכיימש

 טעװ רעטעברַא רעד -- ,טכַאמעגקעװַא רע טָאה -- ,ךעלרעכעל --

 טעװ טנעגילעטניא רעד ןוא ,רעיוב רעד ,רעפעש רעד ןביילב קידנעטש

 ךיז טעװ ךעלנעזרעּפ ריא יצ ,םעד ןיא טשינ ךָאד טייג סע .ןריפ םיא טימ

 ,סַאלק-רעטעברַא ןיא טייג סע ;טנעגילעטניא ןַא ןרעוו ךיוא ןוא ןסײרסױרַא

 !ןייז טשינ ןסַאלק ןייק ןלעװ םזילַאיצָאס םייב רעבָא --

 ייוצ יד ןביילב ןלעװ קידנעטש -- !ןַאמ רעגנוי ,סעיזַאטנַאפ ---

 יד .רעייגקידיײל-ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא .ןסַאלק עכעלטנייפ ,ןסַאלק

 ןריפ סע סָאװ ,ףמַאק םעד ןיא רענלעז יװ רעמ טשינ ןענעז עקידנטעברַא

 רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא ןעוועג זיא ױזַא .ךיז ןשיװצ ןטנעגילעטניא יד

 "עג ךיז ןבָאה ןָאטנַאד ןוא רעיּפסעבָאר ןטנעגילעטניא יד .,עיצולָאװער

 .טולב רעייז ןסָאגרַאפ ןבָאה רעטעברַא יד ןוא טכַאמ רַאפ ּפעק יד ייב ןסיר

 "עברַא יד ןופ עבַאגפיוא יד .דנַאלסור ןיא טציא רימ ןבָאה ענעגייא סָאד

 ןפמַאק עדמערפ ןופ ןייגוצקעװַא זיא ,ייז ןופ ערעטנעגילעטניא יד ןופ ,רעט

 יד רַאפ ךעלסילשסיוא ,ףמַאק םענעגייא םעד רַאפ ךיז ןקיניײארַאפ ןוא

 ןסירעגּפָא ,זיוה םערָא ןַא ןופ שטנעמ ַא ,ךימ טָאה סָאד .ןסערעטניא ענעגייא

 עלַא ןָאט ןפרַאד סָאד .ייז ןגעק ךימ טלעטשעג ,ןטנעגילעטניא יד ןופ

 "רעד ץלַא טעװ ריא זַא ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא ןוא ,רעטעברַא עקיניזטסואווַאב

 ,ףמַאק ןטכערעג רעייא ןגעק ןלעטש טשינ ךיז טעװ רענייק ,ןכיירג

 "עג ךס ַא טָאה רע .,רעטמַאלפרַאפ ַא ןסעזעג זיא רעטריטסערַא רעד

 "עג טשינ םיא טָאה יקצינָאק קינװָאקלָאּפ רעבָא .םעד ןגעוו ןגָאז וצ טַאה

 עיסוקסיד רעשיטילָאּפ ַא ןופ רעבירַא זיא רע .טרָאװ םוצ ןעמוק טזָאל

 .ענורטס רעכעלנעזרעּפ ןייר ַא וצ
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 ,קידנטעלג ,ליטש םיא וצ טדערעג רע טָאה -- ,ןַאמרעגנוי ,טרעה --
 ,ןגָאז ךייא סע ןָאק ךיא ,ןבעל רעייא ןעק ךיא -- ,טעמַאס ןופ ןּפיל טימ יו
 יד .טכַאמעגכרוד ןבעל ַאזַא בָאה ךיא ךיוא לייוו ,סױרַא ךוב ַא ןופ יו
 -כעלרעדירב ןוא טייהכיילג ןופ ,ןגיוצעגניירַא ךייא ןבָאה ןטנעגילעטניא
 ערעייא ןיא טיקכעלרעדירב יד טָא טָאה ױזַא יו רעבָא .טדערעג טייק
 דנַאלסױא ןיא ןסעזעג ןענעז ,רעריפ יד ,יײז !ןעזעגסיוא ןײלַא ןעייר
 -עגנירַא ןעמ טָאה ,רעטעברַא םעד ,ךייא ןוא .סעיצולָאזער ןעמונעגנָא ןוא
 טזמעג גנַאל'םישדח טָאה ריא ואוו ,יירעקורד רעמייהעג ַא ןיא טּפוטש
 ,ענעגייא ןופ ןסירעגּפָא ןשטנעמ ַא טימ ךיז ןעז ןָא ,טפול ןָא ןציזּפָא
 ןופ ןבעל ַא ןיא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןופ ,רעטעברַא ןופ
 רעטסרעװש רעד ןיא יו רעגרע ,טייקיאורמוא ןוא קערש רעקידנעטש
 ,ןבָארגַאב ,טרילָאזיא ,עמרוט

 ,טבעלעג ױזַא ןבָאה ןטנעגילעטניא ךיוא ---

 סלַא ןטלָאגעג טָאה סָאװ ,ןירענטרַאּפ רעייא טניימ ריא ,סייוו ךיא --
 טשינ ךייא ליו ךיא .ןפרעד ןדער טשינ רימָאל רעבָא .בייוו רעיא
 ,.ןָאט ייוו

 .ןעגנורּפשעגפיוא זיא רעטריטסערַא רעד
 ?סָאװ -- .טגערפעג רע טָאה -- ? ריא טניימ סָאװ --
 ןעמייהעג ַא טימ טגָאזעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה -- ,טשינרָאג --

 ,ןופרעד ןדער וצ טשינ רעכיילג -- ,לכיימש
 קיגוָאקלָאּפ רעד .ןעגנורּפשעג טיוה רעד ןופ זיא רעטריטסערַא רעד

 ןוא לופסינמייהעג ןײרַא ןצנָאװ יד ןיא ןעלכיימש וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה
 ,קידנדיילטימ

 -- ,שיטביירש ןיא רעגניפ יד טימ ןקיוּפ ןעמונעג רע טָאה -- ,ענמ --
 -נעטש טביילב שטנעמ ַא סרעזדנוא קיבױלג ןוא וויאַאנ רעיוהעגמוא יו
 ןבָאה ייז ..ץענ רעד ףיוא ייז ןעמענ ןטנעגילעטניא יד קיטַאלג יװ ,קיד
 ןפרַאד סָאװ ,ןעגנואיצַאב עשרבח זיולב ןגעוו ,לַארָאמ ןגעוו טנשרדעג ךייא
 ,ןעיידיא זיולב ...טכעלשעג ןופ קיגנעהּפָאמוא ,םירבח ןשיװצ טרָא ןַא ןבָאה
 ? תמא טשינ .עכ ,עכ ,עכ

 ,גנַאלש ַא יו טעשטרָאקעג ךיז טָאה רעטריטסערַא רעד
 ,בייוו ןוא ןַאמ ןענעז רימ --
 ריא --- ,טגָאזעג קינװָאקלָאּפ רעד טָאה --- ,ןטײקשירַאנ טדער ריא --

 י/ ףיױא ךימ ןעק ךיא ..הטוש ַאזַא רַאפ ךימ ןטלַאה טשינ ךָאד טעװ
 טנעז ריא .ןעגנוניואוו עוויטַאריּפסנָאק ףיוא בייוו-ןוא-ןַאמ עשיאײטרַאּפ
 ןטלַאהעג ךיז יז טָאה בוטש ןיא .רעטכעוו-זיוה ןרַאפ בייוו ןוא ןַאמ ןעוועג
 קידנעטש יװ ,ךייא ןופ טכייוועג ,ךיז וצ טזָאלעגוצ טשינ ,ךייא ןופ טייוו
 .רעטעברַא ןַא ןופ ,ךיז ןופ ןקירעדינ ַא ןופ טכייוו ןיטנעגילעטניא ַאזַא
 ,לַארָאמ ןופ טדערעג טשינ יז טָאה סַאלק ריא ןופ ןטנעגילעטניא יד טימ
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 רָאג ןעגנואיצַאב ערעדנַא ןעוועג ןענעז טרָאד .ןעגנואיצַאב עשירבח ןופ
 ..ערעדנַא

 ,םילכ יד ןופ סױרַא זיא רעטריטסערַא רעד
 ,תונדחּפ ןייז ןיא ךיז קידנסעגרַאפ ,ןגירשעג רע טָאה -- !ןגיל ַא --
 ןלופ ןטימ ךיוה טכַאלעג ,טכַאלעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה קינװָאקלַאּפ רעד

 ,ליומ
 -- ,לופסינמייהעג טגָאזעג רע טָאה -- ,גנוצ רעד ייב טשינ ךימ טיצ ---

 ,ןֿפַאלקש ערעייז טנעז ריא .ייז ריא יו ,רעגרע ליפ ,ליפ ךייא ןעלדנַאהַאב ייז

 ךיז ןּפַאכסױרַא טשינ ןוא ןייּפ עלַא ןייטשוצסיוא טיירג ,רערערַאפ עדנילב
 יז לייוו ,סיוא ךייא ןביג ,ךייא ןופ ּפָא ךיז ןעלסיירט ייז ,טרָאװ ןייק טימ
 .עגסיוא ערעייז ףיוא ּפעלק ןייק טשינ ןגָארטרַאפ ,ןייּפ רַאפ ארומ ןבָאה
 ךיז טָאה ,ריא יװ ןַאמרעגנוי ַאזַא לפיוו ,סייוו ךיא ...סרעּפרעק עטלטרעצ
 טָאה ןעמ סָאװ ,לדיימ ַא טימ בוטש ןייא ןיא ןייז וצ קידנעטש ,ןטילעגנָא
 ,בייו ןוא ןַאמ ַא יו ןבעל .טירט עריא ךָאנ סיוא טייג ןעמ סָאװ ,ביל

 .ןקילב עקידנטכַארַאפ קידנעייטשסיוא ,סנטייורעד ןופ ךיז ןטלַאה רָאנ

 ןוא ..לַארָאמ ןופ עקסַאמ ַא רעטנוא ןטלַאהַאב ,לקע דצ םענעי ןופ ןעז
 יד טימ סעביל עקידניז "?בייוו; קילייה ןייד טריפ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ..טכַאמעג קזוח ...ךייא ןופ טכַאלעג ןבָאה ייז ...רעריפ

 ףגירשעג רעטריטסערַא רעד טָאה -- !טכער ןייק טשינ טָאה ריא --
 יב טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעווירב -עביל בָאה ךיא רעבָא ,ךעלגעמ --

 ,עטנַאסערעטניא רעייז ,ןענופעג ןריּפַאּפ "סבייווע רעייא ןיא עיזיווער רעד
 ..ירעייז

 -ַאּפ ַא ןגױצעגסױרַא ,ךיז טעקרוּפעג ,דָאלפוש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 ,טגײלעגקעװַא קירוצ סע ןוא לריּפ

 ױזַא ןכַאז עטנאסערעטניא עסיוועג טימ ךייא ךיא ןָאק רעדייל ---
 .ךָאנ ןענעקַאב טשינ ,רעטעג ערעייא ןופ ליפ ןגעוו ךיוא יו עמַאד רעד ןגעוו
 ןייז רימ טעװ ןַאד .טייהנגעלעג ַא ייב ,לָאמ שרעדנַא ןַא רשפא ,ירפ וצ
 ןעוועג ךערּפשעג רעזדנוא זיא ,סנקירעביא ...ןגייצוצרעביא ךייא רעטכייל
 זיולב ךייא ליו ךיא .רעכעלטמַא ןייק טשינ ,רעכעלנעזרעּפ ַא זיולב טנייה

 ןטכַארטרַאפ ךיז דייר עניימ ןגעוו טלָאז ריא זַא ,ןגָאז ףוס םוצ
 טָאה יקצינָאק ,ּפָאק םענעקנוזעג ַא טימ ןסעזעג זיא רעטריטסערַא רעד

 .דניק ןייז טפָארטש סָאװ ,רעטָאפ רעיירטעג ַא יװ טדערעג
 טשינ רע זומ ,ריט ענעפָא ןַא טָאה רעצעמע ןעוו זַא ,טקנעדעג --

 ליטש רע טָאה -- ,טנַאװ רעד ןיא ךָאל ַא ּפָאק ןטימ ןכערבכרוד סיואכרוד
 רַאפ ּפָאק םעד ןגייל ןופ טיורב רַאפ ףמַאק רעייא ּפָא טלייט -- .טדערעג

 המחלמ ןריפ ןרָאּפשרַאפ ןלעװ רימ ןוא ןסערעטניא עשיטנעגילעטניא עטסוּפ
 ןרעדנַא ןטימ רענייא

 "נָאמעד ערעזדנוא ףיוא טסיש ריא ,זדנוא ךָאד טגָאלש ריא רעבָא --
 ! סעיצַארטס
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 -ילעטניא יד ןופ ןריפרַאפ ךיז טזָאל ריא לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד --
 ,טרעפטנעעג יקצינָאק קינװָאקלָאּפ טָאה -- ןטנעג

 קינװָאקלָאּפ רעד רָאנ ןדער טלָאװעג ךָאנ טָאה רעטריטסערַא רעד
 ,טלעטשעגּפָא םיא טָאה

 ךיא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,םענעגנא רעייז ןעוועג רימ זיא'ס --
 ..טכַאנ עקיאור עטוג ַא .ןעז ךָאנ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ףָאה

 רענייר ַא רעייז ןיא טריפעגּפָא ןטריטסערַא םעד ןבָאה ןעמרַאדנַאשז יד
 ,ןַארָאטסער ַא ןופ ןסע טכַארבעג םיא ייז ןבָאה ךיוא ,עלעצ רעמעװקַאב ןוא
 -וצ טשינ וצרעד ךיז טָאה רעטריטסערַא רעד רָאנ .ןסע קַאמשעג רעייז
 ַא גיא ןייק ןכַאמוצ טנָאקעג טשינ ןסע טנָאקעג טשינ טָאה רע .טרירעג
 ,טכַאנ עצנַאג

 ,עכעלנעזרעּפ יד יװ רעמ ךָאנ עשיטילָאּפ יד ,דייר סקינגוװָאקלָאּפ םעד
 ,חומ ןיא ןכַארקעגמורַא םערעוו יװ ,ןסערפעג םיא ןבָאה

 -פיוא טשינ רע טָאה -- !ןבעגעגסיוא םירבח יד ןבָאה עשזיןיוש --
 יֹוזַא טנָאקעג ץלַא סָאד רע טָאה ןענַאװ ןופ טשינ ַא -- .ןטכַארט טרעהעג
 ,.,? ןסיוו ,קיטכיר ץלַא ,ױזַא ? ןסיוו

 עלעשיק-עמרוט םענעיורטש םעד ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעגנייא טָאה רע
 .טכַאנ רעד ןיא טצכולשעג ,טנייוועג ןוא

 קיצנַאװצ ןוא יױוצ לטיּפַאק

 :טבעלעגפיוא טָאה שזדָאל
 סור עסיורג סָאד .טקידנערַאפ ךיז טָאה חרזמ ןטייוו ןפיוא המחלמ יד

 -ַָאװ ןוא ןרענָאיסימָאק ,םירחוס רַאפ טנפעעג טיירב קירוצ ךיז טָאה דנַאל
 ןבָאה ןקירבַאּפ יד ןוא ךס ַא ןעמוקעגנָא ןענעז ןעגנולעטשַאב ,ןרָאשזַאי
 ,טעברַאעג ןטכיש ייווצ וצ ,טגָאיעג

 ןופ רענלעז עטײרפַאב יד .ןעוועג טשינ רעמ ןענעז ןקיירטש ןייק
 רעצנַאג רעד רעביא רעפרעד ןוא טעטש ןיא ןעוועג ליפ טציא ןענעז טנָארפ
 ןבָאה ,רענַאּפַאי עשירענידנצעג יד ןגָאלש טָאטשנַא .עירעּפמיא רעשיסור
 זיא טכַאמ יד .רַאצ ןופ םיאנוש יד ,ןרענָאיצולָאװער יד ןגָאלשעג ייז
 -ילימ וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןוא יײצילָאּפ רעד ייב ןרָאװעג ןעמונעגוצ
 יד טָאה טעטש עשיסור יד ןיא .טנָארפ ןפיוא יװ ,ןטנַאדנעמָאק עשירעט
 ,סעגַאידָארב ,םירוכיש ,ןשטנעמ-טלעוורעטנוא עלַא ןעמונעגפיונוצ ײצילָאּפ
 עשיסור ,טכַאמעג רעזייה-ייט ייז רַאפ ןוא ,סעמרוט יד ןופ רעכערברַאפ
 ןופ ןטערטרָאּפ עטעקצַאצעגסיױא יד ןעגנַאהעג ןבָאה סע ואוו ,"סעניישט;
 ןבָאה ןטנעגַא ןוא םיחלג ,סעװַאטסירּפ ןוא ,ענירעסייק רעד ןופ ןוא רעסייק
 ןגָאלש וצ ןעמָאנ סטָאג ןיא ןפורעג סעקטוטיטסָארּפ ןוא םירוכיש רַאפ
 עקידעלָאּפ-גנַאל ןוא עקידרעביגנַאל .סרעקיירטש ןוא ןרענָאיצולָאװער ,ןדיי
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 -קַאװ עקידנענערב טימ ןצרַאװש ןיא סענָאנ ,טנעה יד ןיא םימלצ טימ ןּפָאּפ
 ענענַאטעגרעביא ,סעקרעציז:קרַאמ ,סרָאטַארָאטסער עבָארג ,טכיל ענעס
 "רַאמ ןבָאה ,ןּפמול ,םיעגושמ ,סעקילַאק ,ןעיורפ:ןסַאג ,םירוכיש ,ןטנַאיצילָאּפ

 ןסירעג ,רעדיל-עווקרעצ ןעגנוזעג ,טעטש יד ןופ ןסַאג יד רעביא טריש
 יד ןיא טתיממעג ןוא טביורעג ,ןגָאלשעג ןוא ןענמיה ייב רעזדלעה יד ךיז
 ,ןסַאג עשידיי

 ןיא רעוועג טימ ןטַאדלָאס ןענעז ,דנַאלסור-סייוו ןיא ,עטיל רעד ןיא
 ןיא רעביור יד ןפלָאהעג ןוא ןלַאטרַאװק עשידיי יד ןלַאפַאב טנעה יד

 ן'א .ץושטסבלעז עשידיי יד ןגָאלשעג ןוא ןבירטעצ :ןעמָארגָאּפ ערעייז
 טכַארבעג סעּפַאצַאק עקידרעב דנַאלסור ןופ ןעמ טָאה טעטש עשיליוּפ יד
 רעד ןופ םיאנוש יד דיי יד ןגעק ייז טצעהעגפיוא ןוא טעברַא-ןַאב ףיוא
 טימ לופ ןעוועג ןענעז סעמרוט יד .,לרעטָאפ םעד רַאצ ןופ ןוא עווקרעצ
 סעמרוט יד ןעװ .ןרענָאיצולָאװער ,סרעקיירטש ,רעטעברַא עטריטסערַא
 סעמרַאזַאק יד ןיא עטריטסערַא יד ןעמ טָאה ,טקַאּפעגרעביא ןרָאװעג ןענעז
 -טָאג עשירענלעז יד ןיא ,סעווקרעצ:ןָאזינרַאג יד ןיא ןליפַא ,טצעזעגנייא
 .קילייא ,לענׂש טעברַאעג ןבָאה ןטכירעג-סגירק עשירעטילימ יד .רעזייה

 יַאּפ רעדעי טימ .ןפיוה-עמרוט יד ןיא טיובעג תוילת ןעמ טָאה טכענ יד ןיא
 טימ עטקַאּפעג ,סענָאגַאװ עטעטַארקרַאפ ןעגנַאגעגטימ ןענעז גוצ-רישזַאס

 ,ריביס ןטייוו םוצ עטקישרַאפ
 בילוצ טסַאפעג םיתינעת ןדיי ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ןיא

 ענעבילבעג רַאפ טלעג ,טנעיילעג געט עקידעכָאװ ןיא לחיו ,ןעמָארגָאּפ יד

 ןבָאה ,טייל-תודחא עקידרעירפ יד טָאטשנא .טלמַאזעג תונמלא ןוא םימותי
 סטָאג וצ ןבָאה ייז .סרעמעלַאב יד ןעמונרַאפ קירוצ םינבר ןוא םידיגמ

 טייקינעטרעטנוא ןוא הענכה וצ ןוא תווצמ ןָאט ,ןענװַאד וצ ,ןפורעג ןגעוו

 קירוצ ןטלַאהעג רעדניק ןבָאה סעטַאט .ןצעזעג יד וצ ןוא תוכלמ םעד וצ

 ,ןרעה ךיז טזָאלעג ךָאנ טייל-תודחא יד ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .םיוצ ןיא

 גנולצולּפ ןָאפ רעטיור ַא טימ ,ןעגנַאהעגסױא טנעוו יד ףיוא סעיצַאמַאלקָארּפ

 -ער יד ןופ ליפ .ןעגנַאגעגכָאנ ייז טימ זיא ןעמ זַא ,ןטלעז רעבָא ,סױרַא

 יד ןפרָאװעגקעװַא ןבָאה ןבוטש עשיטַאבעלַאב ןופ טיילעגנוי ערענָאיצולָאװ

 עסייה יד ןיא טזָאלעגניײרַא ךיז ןבָאה יז עכלעוו ןיא סעיזַאטנַאפ עשרעדניק

 ךיז סערעירַאק וצ ,ןטעטיסרעווינוא יד ןיא קעװַא קירוצ ןענעז ייז .ןרָאי

 -בַאפ ,טגײלרַאפ ןטפעשעג ,ןָאטעג םיכודיש עטוג ןבָאה ערעדנַא .טיירגעג
 עיירפ ןיא רָאג רעדָא ,טכוזעג םינתח ןבָאה ךעלדיימ ,ןטַאטשקרעװ ,ךעלקיר

 ןיא טעילוהעג ,ןרענָאיצולָאװער ענעזעוועג טימ טזָאלעגנײרַא ךיז סעביל

 -נעגרַא ,עקירעמַא ןייק ,ןּפָאלעג דנַאלסױא ןייק ןענעז ךס ַא .ןעקנורטעג
 עסייה ,קעװַא ץייוש רעד ןיא ןענעז רעריפ ערענָאיצולָאװער יד .עניט

 ערעדנַא .ךעלרעמיצ עשיטנעדוטס יד ןיא טריפעג סעיסוקסיד עשיטערָאעט

 .ריביס ףיוא ,ןבילברַאפ סעמרוט יד ןיא ןענעז

 "סור .ערַאּפ רעצנַאג רעד ףיוא טגָאיעג ,טעברַאעג קירוצ טָאה שזדָאל
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 ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טפיוקעגנָא ,טפיוקעג ,טרעדָאפעג טָאה דנַאל
 רַאפ רעלעב טּפָא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ רעשזדָאל יד .ןטייצ עקיאורמוא יד
 ןריציפָא יד ייב טלעג ,טנדרָאעגנייא טָאטש ןיא טכַאמ רעשירעטילימ רעד
 ןיצינוק לַארענעג םעד טלַאהעג ןכעלטנכעוו ןרעסערג ַא ךיוא ,טליּפשרַאפ
 יז ןבָאה עטערַאק ַא ךיוא ,ןגָארטעגנײרַא ,טָאטש רעד ןופ סָאבעלַאב םעד
 טָאטש יד לָאז רע ,הנתמ ַא דרעפ טימ עטערַאק ערעייט ַא ,טפיוקעג םיא
 -עברַא יד ,ןעורמוא ןוא ןקיירטש ןייק וצ ןזָאלרעד טשינ ,גנערטש ןטלַאה
 טשיג ןעמ טָאה סּפיּפ ןיק .ןדערוצסיוא טרָאװ ַא טַאהעג ארומ ןבָאה רעט
 ןיא טליּפשעג ,ןענַאטנַאש יד ןיא טעילוהעג קירוצ טָאה שזדָאל .ןָאטעג
 ,גָאט ַא טבעלעג ןוא ןעקנורטעג ,ןטרָאק

 טוג רעייז םיא זיא סע .יזנכשַא סקַאמ ןעוועג זיא ןרעדעפ יד ןיא רָאג
 ,טריפעגכרוד סנייז טָאה רע ,ןעגנַאגעג

 -ץוש ןייז ,ןעלהניד רַאפ טפמעקעג עקַאט טָאה ,רעדורב ןייז ,בוקַאי
 ןיא ךיז טגיילעג ,טלעטשעגסױרַא ןטַאקָאװדַא ,טלעג ריא ןבעגעג ,ןירעג
 ףַאמ ןופ ןטנּפָא יז ץזָאל וצ טשינ יבא ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד
 לָאמעלַא ,סקַאמ ,רע זיא תונשקע ןיא .ןפלָאהעג טשינ םיא טָאה סע רעבָא
 -עג רע טָאה ,טגיײלרַאפ סעּפע ףיוא ךיז טָאה רע ןעוו .,רעקרַאטש ןעוועג
 ןגָאלשעגכרוד סנייז רע טָאה טנַאװ ןיא ּפָאק ןטימ ,סנייז ןצעזכרוד טזומ
 -עג טכַאקעגפיוא ,טּפַאכעגנָא ךיז סעּפע ןיא ךיג ,לָאמעלַא יװ ,טָאה בוקַאי
 ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה רע ךיג יו רעבָא ,ןערב טימ ךיז ןפרָאװעגנײרַא ,ןרָאװ
 טָאה רע ,המחלמ וצ קשח םעד ןריואוועגנָא ,טליקעגּפָא ךיז רע טָאה ךיג ױזַא
 ,המחלמ ןופ רעדייא ,גָאטליױאוו ,ןגינעגרַאפ םענעגייא ןופ טַאהעג האנה רעמ
 ויא סנגינעגרַאפ עלַא ןופ עטסעב סָאד .ןסקַאמ טימ ןעוועג סע זיא שרעדנַא
 -כָאנ ,ליוו רע סָאװ ,םעד וצ ןייגרעד ,סעּפע ןריפסיוא ןופ האנה יד ןעוועג
 ,לָאמ יד יו ,ןגיזַאב ,ןעמענ וצ המקנ ,ןרעדנַא ןַא ייב ןריפוצסיוא --- רעמ
 ױזַא ,ךַאז עטסקרַאטש יד יז טסערפעצ ןסיב עניילק טימ ןוא טייצ טָאה סָאװ
 רדסכ ,טזָאלעגּפָא טשינ ,ןענַאטשעגּפָא טשינ ,ןבָארגעג ,ןסערפעג רע טָאה
 ןוא ןרָאװעג דימ זיא רענגעק רעד זיב ,ןעגנַאגרעד ןרָאי יד ,ןפירגעגנָא
 ,ןבעגעגכָאנ

 ,סהרות-ןיד וצ ןפור םישמש טקישעג לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ טָאה רע
 :לַאװרַאפ-זיוה םעד ,טלעטשעגסױרַא ןטַאקָאװדַא ,טקישעגרעטנוא ןשטנעמ
 ןָאטּפָא ןסייהעג םיא ךעלקיטש ײלרעלַא ,טצעזעגנָא רעטסַאנק עלהמלש רעט
 ןעגנַאגעגניא טשינ ריא זיא ןבעל סָאד ,ןרָאװעג סואימ זיא ןעלהניד זיב
 יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה ןרעטלע יד ךיוא .ןרעוװ רוטּפ טלָאװעג טָאה יז ןוא
 רענייק ,סרעטלַא יד ,המחלמ-ילעב ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ייז .לגילפ
 ןבוקַאי ייב ןרָאװעג סואימ זיא ךיוא .ןגָאז טנָאקעג טשינ ייז ףיוא סע טָאה
 ץַאנגיא ןוז רעד .ןטייז עלַא ןופ ןעוװעג ןענעז תובוח ןוא ,ןעמענ וצ טלעג
 םיא זיא ךַאז ןייק .טלעג ךָאנ ךעלווירב רדסכ ןבירשעג טָאה דנַאלסיוא ןיא
 ןלָאז ןקעשט יד יבַא ,ליוו סע סָאװ ןָאט ךיז לָאז .בוטש ןיא ןעגנַאגעגנָא טשינ
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 ךיז ןעמענ טימ טעשַארטסעג רע טָאה ,טשינַא ,רעטּפָא סָאװ ןעמוקנָא םיא
 ןגָארטסױא רעמ טנָאקעג טשינ ,ןרָאװעג דימ זיא עלהניד ןוא .ןבעל סָאד
 ןעגנַאגעגניא זיא ןוא אשמ עצנַאג יד ןעלסקַא עשירעבייו עריא ףיוא
 ,טג ַא ףיוא

 בייו ןייז ןלָאצסױא טזומעג יזנכשַא סקַאמ טָאה טימעג רעווש ַא טימ
 לָאמ ליפ ,ליפ ןעוועג זיא סָאד .םינמוזמ ןיא לבור טנזיוט טרעדנוה עצנַאג

 טנזױט טרעדנוה .ןײרַא ןדנ ןיא ןגָארטעגנײרַא םיא טָאה יז לפיוו ,רעמ
 ,טלעג םעד רַאפ ןפיוקוצ סעיצקַא לקעּפ ןייש ַא ןָאק ןעמ ,עמוס ַא זיא לבור
 .םענייז ןַאלּפ ןסיורג םעד בילוצ ןייז בירקמ טזומעג סע טָאה רע רעבָא
 עמוס יד ןסייהעג םיא טָאה ,וָאקרַאכ ןופ תוילגרמ הנמלא יד ,ןיילַא יז

 ,ןליוויצ ַא יו ,ןשידיי ַא ,טג ַא ןגירקעגסיורַא רע טָאה רַאפרעד .,ןלָאצניײא
 -נעטערּפ ןייק טשינ רעמ טָאה יז זַא ,בייוו ןייז ןופ טפירשרעטנוא ןַא ךיוא

 טימ יזנכשַא (סקַאמ לעװ) ריאמ החמש ,ןַאמ םענעזעוועג ריא וצ סעיז
 רעד ןיא ןענַאטשעג ,בייוו ןוא ןַאמ ,עדייב ייז ןענעז ּפעק עטזָאלעגּפָארַא
 ןליו ןגעו טגערפעגרעביא לָאמ ליפ ייז טָאה ןעמ ואוו ,בוטש רעשינבר
 ."ס'ָאי; עבלעז יד ןרזחרעביא ייז ןסייהעג לָאמ ליפ ןוא ךיז ןדייש ןופ

 -עג עלהניד טָאה -- ,ןעמענ עדנע ןַא ןיוש טעװ ןעוו ,רעניימ טָאג --
 .טשינ רעמ ןיוש ןָאק ךיא --- ,רעטומ רעד וצ טגָאז

 -- ,טרסומעג יז בר רעד טָאה --- ,טייקיניילק ןייק טשינ זיא טג ַא --

 ,הרות עקילייה יד טסייה יױזַא

 ףיוא קידנעוט טשינ קילב ןקיצנייא ןייא ןייק ,בוטש ןופ סױרַא זיא יז

 רעד ןלַאפעג זיא יז ןבעל ַא טבעלעגּפָא טָאה יז ןכלעוו טימ ,שטנעמ םעד
 ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוא עקשזָארד רעטכַאמרַאפ רעד ןיא זדלַאה ןפיוא רעטומ

 ,סעמזַאּפס
 -מוא ַאזַא -- .טצכולשעג יז טָאה -- ? ןבעל ַאזַא רימ טמוק סָאװרַאפ ---

 ?עמַאמ ,דניז עכלעו רַאפ ?ןבעל ךעלקילג

 ,טסיירטעג יז טָאה עווירּפ
 ַאזַא טימ .ןבעל ךעלקילג ַא ןריפ ,ןבָאה הנותח ךָאנ טסעוװ ,רעטכָאט --

 ןיימ ,טסילב .דליב ַא יו ןייש ךָאנ טסיב ןוא .גיוא זייב ןייק ,ןגעמרַאפ

 ,.זיור א יו ,רעטכָאט

 .. ךימ זָאל -- ןטעבעג רעטומ יד עלהניד טָאה -- ,טשינ דער ---

 סָאלב ריא טימ .,טקוקעג בייוו טגעג ןייז ףיוא ָאי טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ַא ,עצלָאטש ַא ,רעדיילק עלעקנוט יד ןיא ,ןגיוא עיולב עקיטעמוא ,םינּפ

 "טירטוצמוא ןוא דנצייר ,ןעזעגסיוא ןייש רעייז יז טָאה ,עקנַאלש ַא ,עדמערפ
 -טיירב ,עסיורג יד ,תוילגרמ הנמלא יד ןענַאטשעג זיא ןגיוא ענייז רַאפ ,ךעל

 ןוא ןעגנוגעװַאב עשליבסנַאמ עריא טימ יורפ ערעטלע ,ענרענייטש ,עקיציילּפ

 "עג סיר ַא טָאה םיא .ריא ןופ טגָאי טלעק ַא סָאװ ,םיטש-סַאב ריא טימ

 לָאמ עטצעל סָאד ,בוטש ןופ סױרַא זיא עלהניד ןעוו ,ץרַאה םייב ןָאט

 טזָאל ןעמ יװ ,ןבילבעג זיא טיײקטסוּפ ַא .ןגיוא ענייז ןופ ןדנואוושרַאפ
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 טנעה יד ןוא ןירַא טנורגּפָא ןפיט ַא ןיא טנעה יד ןופ ךַאז ערעייט ַא סױרַא

 ,טקרַאטשעג ךיז רע טָאה ,קידנעטש יװ ,רעבָא .קירעביא לָאמַא טימ ןביילב
 םיא טגָארט הנמלא רעװָאקרַאכ יד סָאװ ,ןענָאילימ יד ןעזעג טָאה רע

 טימ טלעוװ ַא ייז רַאפ ןָאק ןעמ סָאװ ,עריא רעטלעג ערעווש יד ,ןײרַא

 .טיײקטסוּפ ןייז ןָא ןסעגרַאפ ךיז טָאה רע ןוא ,ןפיוק סעיצקַא
 רע ןעוו ,דימת יו ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ,ּפָאק םענעסיררַאפ ַא טימ

 -נײרַא ןוא בוטש רעשינבר רעד ןופ סױרַא רע זיא ,שזַארוק ןבעגוצ ךיז ליוו
 ןיא ךָאנ .טרַאװעג םיא ףיוא טָאה סָאװ עטערַאק רעד ןיא ךיז ןפרָאװעג
 רעד וצ ָאקרַאכ ןייק ןרָאפעגקעװַא גוצ:לענש ןטימ רע זיא גָאט ןבלעז
 ,טנַאה רעד ןיא טג ןטימ תוילגרמ הנמלא

 א+ 4+ א

 עביל רעד ןגעװ טגָאזעג תואיבנ טָאה יז סָאװ ,טסואוועג טָאה שזדָאל

 ,יזנכשַא בוקַאי ןוא ַאקנַאי רעטכָאט סמיוברעדילפ טנַאקירבַאפ ןשיווצ
 ןוא ,םירוּפ זיב תינעת-רתסא ןופ ןטלַאה טעוו'ס זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ

 רעטכָאט עשיטנַאקירבַאפ ענעגושמ יד ךיג יװ .ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא
 יעגקעװַא םיא יז טָאה ךיג ױזַא ,טּפַאכעגוצ ןַאמ םענייש םעד וצ ךיז טָאה
 רעד ןיא ,ץַאלַאּפ ןיא רעטייוו ןעניואוו עקַאט ןבילברַאפ זיא רע ,ןפרָאװ
 ןבילברַאפ םיא טימ יז זיא ךיוא .קירבַאפ רעד ייב גנוניואוו רעשירָאטקעריד
 טימ רעמ םיא טימ ןרָאפעגמורַא רעבָא ,"וד; ףיוא וליפַא ,טניירפ רעטייוו
 -רַאפ ןעוועג זיא יז .טשינ יז זיא ןסַאג רעשזדָאל יד רעביא עטערַאק רעד
 ןעגנוזעג טייצ ַא טָאה סָאװ ,רענעילַאטיא םעד ,רָאנעט םעיינ ןיא טכָאק
 וצ ןגירקעג קשח סיורג גנולצולּפ טָאה יז .ערעּפָא רעװעשרַאו רעד ןיא
 ןדַאלעגנייא טָאה יז ןוא ,טַאהעג לָאמַא טָאה יז סָאװ ,םיטש יד ןעלקיװטנַא

 בוקַאי טימ רעירפ יו .,טכיררעטנוא ףיוא ץַאלַאּפ ןיא ךיז וצ רָאנעט םעד
 -ןיורב םעד טימ ןסַאג רעשזדָאל יד רעביא ןרָאפעגמורַא טציא יז זיא ,יזנכשַא
 רַאפ יירפ ןוא קנַארפ םיא וצ ךיז טעילוטעג ןוא רענעילַאטיא ןקיטיוה
 ,טנָאקעג טָאה ענעגושמ יד רָאנ יוװ ,ןעמעלַא

 סרעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ ּפָאלַאג ןרָאפעגמורַא זיא יזנכשַא בוקַאי

 ,דורטרעג רעטכָאט
 יד ,רעטעפ םוצ עביל ריא ןופ טכַאמעג טשינ דוס ןייק רעמ טָאה יז

 קידנעטשסבלעז ןרָאװעג יז זיא טג סעמַאמ-עטַאט ךָאנ .דורטרעג עכעליירפ
 רעטעפ ןבעל ןסעזעג זיא יז .העד ןייק טגערפעג טשינ וליּפַא רעטומ יד ןוא
 ךעלעזירק ,ךעלעקעל עלַא טימ קידנעלקַאש ,עכעלקילג ןוא עכעליירפ ַא
 םייב ןעמונעג טָאה יז ,ּפָאק ןקירָאהרעּפוק םענייש ריא ןופ ךעלעגניר ןוא
 ןטימ טכַאלעג ,ןעוועג דניק ַא זיא יז ןעוו יו ,טנעה יד ןיא ןצייל יד רעטעפ
 עסייה עצרַאװש יד ןיא רעטעפ םעד טקוקעג ןוא רעטכעלעג ןקידלקעלג
 ,ךעלרעייפ עיולב טימ ןײרַא ןגיוא

 ןרעסעב ַא ,שוק ַא רימ ביג -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,בוקַאי לקנָא ---
 .ןרעקרַאטש ַא
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 ,רע .םיכודיש לקינייא ןייז רַאפ ןכוז ןעמונעג טָאה רעטלַא עדייז רעד
 ןַא ,ןַאמ ןליואוו ַא רעייז גיוא ןפיוא טַאהעג ןיוש ןבָאה ,בייוו ןייז ,עווירּפ יו
 םיכודיש ןייק ןופ ,תמא ,טָאה עלהניד .רעטכָאט רעייז רַאפ ,רחוס ַא ,ןמלַא
 ןוא רעטרשוו עכלעזַא ןעגנערב ליומ ןרַאפ טזָאלעג טשינ ,ןרעה טלָאװעג טשינ

 ,רעטָאפ ריא ייס רעבָא ,ןרָאי עריא ןרטּפּפָא ױזַא ןיוש טעוװ יז זַא ,טגָאזעג
 ןבָאה ייז .ןדעררעביא ןזָאל ךיז טעװ יז זַא ,טביולגעג ןבָאה רעטומ יד ייס
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןבעל ןטכעלש םעד רַאֿפ ,ריא ןופ תחנ ןבָאה טלָאװעג ךָאנ
 ,דורטרעג ןיא ,רעטכָאט רעד ןיא ןעוועג זיולב זיא העינמ יד .ןבעגעג ריא
 טנַאקעג טשינ ךודיש ןייק רעטומ רעד ןגעוו ןעמ טָאה הנותח ריא רַאפ
 ַא ןגעו םינכדש טימ ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה םייח 'ר ןוא ,ןדער
 ,טכַאלעג ןַאמ ןופ טָאה עװוירּפ .לקינייא ןרַאפ ךודיש ןשיטייל

 ענייד ,םייח ,ןיינ .ןטייצ עקילָאמַא ןענעז סָאד זַא ,ןעניימ טסזומ --
 .סיוא סעּפע ריא רַאפ ןיוש לעװ ךיא .ןדורטרעג רַאפ טשינ ןגיוט םיכודיש
 ַא וליפַא ןעמ ןָאק לבור טנזיוט ןעצ טימ .רוחב ןקיטלעוו-טנייה ַא ןכוז
 ...ןגירק ריא רַאפ רָאטקָאד

 םירחוס סנדייז ןופ טשינ ,ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה דורטרעג רעבָא
 ,םיריױטקַאד סעבָאב רעד ןופ טשינ ןוא

 טּפוטשרַאפ ןוא טכַאלעג יז טָאה -- ,טשינ ףרַאד'כ ,טשינ ליוו'כ --
 .רעגניפ עניילק יד טימ ןרעיוא יד ךיז

 טלָאװעג עווירּפ עבָאב יד טָאה -- ?ןצעמע ןיוש טסָאה וד ,זיא סָאװ ---

 ?עסקיש .ַאה עביל ַא -- .,ןסיוו
 -ַאל ַא טגָאזעג לדיימ סָאד טָאה --- ,עביל ַא לָאמנייא ןיוש ,עביל ַא --

 .בוטש רעד רעביא ץנַאט ַא ןיא ןעיירד ןעבָאב יד ןעמונעג ןוא עקידעכ

 טשינ ךַאז ןייק רַאפ ךיז טלעטש סָאװ ,רעטָאפ רעד יװ עשיגרענע ןַא
 -םלוע ןופ ןירעכוז ַא ,עקיטסולסנבעל ַא ,סעּפע ףיוא ךיז קידנגיילרַאפ ּפָא
 טימ זיולב ךיז טנגונגַאב טשינ יז טָאה ,סרעטלַא יד יװ ןגינעגרַאפ ןוא הזה
 טשינ ריא רַאפ זיא רע .בוקַאי רעטעפ ןופ ןטייקכעלטרעצ החּפשמ יד

 ַא ,רעקיטפערק ַא ,רענייש ַא ןַאמ ַא ,ןַאמ ַא רָאנ ,רעטעפ ַא זיולב ןעוועג

 רעניורב רעד ןופ ,ןגיוא עצרַאװש ענייז ןופ טצָארּפש ןבעל סָאװ ,רעכעליירפ
 .טייקכעלנעמ ןוא חוכ טימ טעייוו סָאװ ,רעּפרעק ןטנוזעג ןצנַאג ןופ ,טיוה
 ,סיוש רעד ףיוא םיא ייב קידנציז ,לדיימ קירעי-ןציירד ַא ,זייוודניק ךָאנ
 סָאװ .ןַאמ םעד יו ,לקנָא םעד טַאהעג ביל ױזַא טשינ םיא ןיא יז טָאה
 טניז .רעטעפ םוצ טּפעלקעג יז טָאה רעמ ץלַא ,ןרָאװעג זיא יז רעטלע

 .דיר ענעפָא ןדער םיא טימ ןעמונעג יז טָאה ,שורג ַא ןרָאװעג זיא רע
 םייב רָאג רָאנ ,לקנָא ןשירַאילימַאפ ןטימ ןפור טרעהעגפיוא םיא טָאה יז

 טָאה יז .בוקַאי טָאטשנַא ןגיוצרַאפ ןפורעג םיא יז טָאה -- שובוק .ןעמָאנ
 רעגניפ יד טימ ,טצעזעג םיא ךיז סיוש רעד ףיוא ,םיא וצ טעילוטעג ךיז
 ןגיוא יד טימ םיא ןסעגעג ןוא טלזיירקעג דרָאב ןוא רָאה ענייז ןיא
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 -סילפעג יז טָאה -- !ףיוא רימ סע ,רעטסעפ ,רעקרַאטש .ךימ שוק --
 ,רעייפ ןכעלטפַאשנדײל ןיא םיא וצ טרעט

 ,לדיימ םעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה בוקַאי רעטעפ רעד
 טָאה רע .טפַאשביל עשלקנָא יו רעמ טליפעג ריא וצ טָאה רע ךיוא

 טָאה סָאװ ,עקיצנייא סָאד .עמַאמ יד ןצנַאגניא ,ןעלהניד ןעזעג ריא ןיא
 ןייש ױזַא טשינ .ליומ ריא ןעוועג זיא ןעמַאמ רעד ןופ טלײטעגּפָא יז
 ךעלקיד וצ ,סרעטומ רעד יװ ןעוועג ןּפיל סלדיימ םעד ןענעז טרַאצ ןוא
 שכלעוו ךרוד ,טרעשַאקרַאפ עלעסיבַא ןוא טיור קרַאטש ,ןעוועג ייז ןענעז
 -נעטש טשלחרַאפ בלַאה ןבָאה ,עקידנקוצרַאפ ןוא עקרַאטש ,עסייוו ,ןייצ יד
 טייקיריג ןוא עיגרענע יד ,השורי עשירעטָאפ עצנַאג יד .טקוקעגסױרַא קיד
 ,טקוקעגסױרַא ליומ ןקרַאטש םעד ךרוד ןבָאה

 עטיירג קידנעטש יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה ןּפיל עכעלקיד עטרעשַאקרַאפ יד
 ףיוא ךיילג ךיז ןבָאה רענעמ .ךעלטפַאשנדײל ,קרַאטש ןשוק ,ןשוק םוצ
 רעטעפ רעד  .ייז ןופ טזָאלעגּפָארַא טשינ ןגיוא יד ,טלעטשעגּפָא ןּפיל יד
 שפייר טימ טָאה לדיימ סָאד ןעוו ,ךיז רַאפ ןגארקעג ארומ טָאה בוקַאי
 ,טכוזעג ןצנָאװ יד רעטנוא ןופ ליומ ןייז ןשוק עשירעבייוו

 עסיורג --- .סיוש רעד ןופ ןבירטעג יז רע טָאה -- !ּפָארַא ,דורטרעג --
 ..שירָאנ טשינ ךיז ךַאמ ,דיומ

 ,ןטָארטעגּפָא טשינ םיא ןופ זיא לדיימ סָאד רעבָא

 טימ טגָאזעג יז טָאה -- ,עלעדיימ ןיילק ןייק רעמ טשינ ןיב ךיא ---
 ...ביל ךימ טסָאה וד זַא סייוו ךיא --- ,סעכ

 רַאפ ךַאז יד ןכַאמ ,ריא ןופ ןכַאל טװאורּפעג טָאה בוקַאי רעטעפ רעד
 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה לדיימ סָאד רעבָא ,סַאּפש ַא

 טימ טעּפוטעג יז טָאה --- ! יורפ ַא וצ יו ,רימ וצ דער ,טשינ ךַאל --
 ,בייו ַא ןופ גנוקידיילַאב רעטכאוועגפיוא טימ טנרָאצעג ןוא סיפ יד

 ץפייר ןבָאה ןגיוא עריא ןיא ,ןקָארשרעד ךיז טָאה בוקַאי רעטעפ רעד
 .טנעקעג ןכַאז יד ףיוא ךיז טָאה רע .טנערבעג ןרעייפ עיולב עשירעבייוו
 זיא םיא רַאּפ .ןייגנָא טשינ ָאד ןלעװ ןסַאּפש ןייק זַא ,ןעזעג ןיוש טָאה רע
 ןיפַאלקש ַא ןוא עשיטָאּפסעד ַא ,עטבילרַאפ ַא ,עפייר ַא ,יורפ ַא ןענַאטשעג
 ארומ טָאה רע ןוא ,טסנרע טרעוו קסע רעד זַא ,ןעזעג טָאה רע .לָאמַאטימ
 טג א םיא טָאה סָאװ ,בייוו ןופ ייס ,יירפ ןעוועג ,תמא ,זיא רע .ןגארקעג
 רָאנעט םעד ףיוא םיא טָאה סָאװ ,רעטכָאט סמיוברעדילפ ןופ ייס ,ןבעגעג

 סע .דורטרעג רעניילק רעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע רעבָא .ןטיברַאפ

 לדיימ םוצ םיא טָאה סע לפיוו ,ןעלהניד רַאפ ןענַאטשעגנָא טשינ םיא זיא
 .סיוא ,ןפיױלטנַא ,ריא ןופ ךיז ןרעטייוורעד ןעמונעג רע טָאה ,ןגיוצעג טשינ
 ןטָארטעגּפָא טשינ םיא ןופ זיא עניילק יד רעבָא .יז ןדיימ

 טשינ יז טָאה ,עיגרענע ןוא טסול טימ לופ ,עקרַאטש ַא ,עפייר ַא

 טימ ןבעל ,ךעלכיב ןיא ךיז ןעקנירטרעד ,לָאמַא רעטומ ריא יו ,טריבורּפ

 יד יוװ ,ןעגנוטסולג עריא ןעקנורטרעד טשינ יז טָאה ;סנבעל עדמערפ
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 ןוא רעגניז-ערעּפָא ײלרעלַא וצ סעביל עשינָאטַאלּפ ןיא ,עריא סעטרבח

 טָאה סע .ןרעגַאב ןוא ןבעל טימ לופ ןעוװעג זיא יז .ןטנַאמַא רעטַאעט

 יד ןופ ץנַאלג ןעיולב םעד ךרוד ,סריא ןבעל עגנוי סָאד ןגירשעגסױרַא

 עכעלקיד עטרעשַאקרַאפ יד ךרוד ,רָאה יד ןופ רעּפוק ןסייה םעד ךרוד ,ןגיוא

 ושירעלדיימ ןפייר ןוא ןקיגױב ןצנַאג ריא ךרוד ,ןּפיל עטיור עקרַאטש |

 ןעװעג ןענעז ןרעגַאב עריא ,ןַאמ ַא ,עביל טרעגַאב טָאה יז .,רעּפרעק

 טמעשעג טשינ וליפַא ךיז טָאה יז ןוא ,עטמיוצעגמוא ,עצנַאג ,עקרַאטש

 .טדערעג רעטעפ ןטימ ייז ןגעוו יז טָאה ןפָא ,ייז טימ

 ,ךיוא ךימ וד ןוא -- ,טגָאזעג םיא יז טָאה -- ,שובוק ,ךיד ביל ךיא --

 !ןַאמ ןיימ ייז .סע סייוו ךיא
 .ןבירטעג יז טָאה יזנכשַא בוקַאי

 טסייוו וד -- ,טגָאזעג ריא רע טָאה --- ,טסיב וד סָאװ ,לדיימ שירַאנ ---

 ןרעה טשינ ןשטנעמ ןלָאז .ןופרעד טשינ דער .טסדער וד סָאװ טשינ

 טרעפטנעעג לדיימ סָאד טָאה -- !ןָא ןשטנעמ יד ךימ ןעייג סָאװ ---

 .קרַאטש

 .ףייז עטַאס ןייד ךָאד ןָאק ךיא ,דניק ---
 .טגָאזעג לדיימ סָאד טָאה -- ,וטסלעפעג רימ ---

 ַא ןבָאה ןרָאי ענייד ןיא ךעלדיימ עלַא ,גנוי טסיב וד ,דורטרעג ---

 הנותח טספרַאד .ייברַאפ טייג סָאד רעבָא .עקירָאי-לטימ וצ טײקכַאװש

 !ןכיילג סנייד טימ ןבָאה

 טסעפ יז טָאה -- ,ליוו ךיא סָאװ סייוו ךיא ןוא יורפ ַא ןיב ךיא ---

 ,טגָאזעג
 רעד טימ טשינ ךיז טזָאל לדיימ סָאד זַא ,ןעזעג טָאה יזנכשַא בוקַאי זַא

 ןרעטנוא ןופ ץלַא ריא רַאפ ןגָארטסױרַא ןעמונעג רע טָאה ,ןכַאמקעװַא טנַאה

 ,ץרַאה
 טָאה -- ,ןעמַאמ רעד בילוצ ןָאט טשינ סע ןענָאק רימ ,דורטרעג --

 ןלעפעג לָאמַא ךיז ןענעז רימ זַא ,טסייו וד -- .ץרַאה טימ טגָאזעג רע

 .הצרעד טציא ךָאנ .ּפַאלק רעקרַאטש ַא ריא רַאפ ןייז טעװ סע  .ןרָאװעג

 -- ?ןענַאטשרַאפ טשינ ןבעל ריא טָאה יז זַא ,קידלוש ריא זיא רעוו --

 .ףרַאש טגָאזעג לדיימ סָאד טָאה
 ןגיוא עסיורג טימ טקוקעגנָא יז טָאה בוקַאי

 ַא ןגעו ןעמ טדער ױזַא -- ,טרסומעג יז רע טָאה --- ,דורטרעג --

 .גיוא ןטימ לריאמ החמש .וטסיב עטַאט רעד ןצנַאגניא ? ןעמַאמ

 ,טנייועגרעדנַאנופ ךיז טָאה לדיימ סָאד
 רימ טמוק סָאװ ,ונ -- .טגָאלקעג יז טָאה -- ? ךימ וטסקינייּפ סָאװ --

 ןייק טשינ ןעד ךיא בָאה ,ונ ?עביל ליוו ךיא זַא ,ביל בָאה ךיא זַא ,רַאפרעד

 ? ףיורעד טכער
 ,טשוקעג םיא טנעה יד ,רעטעפ ריא רַאפ ינק יד ףיוא ןלַאפעג זיא יז
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 שוק ,ונ -- .ךעלטפַאשנדיײל ןטעבעג יז טָאה --- ,םורַא ךימ םענ ,ונ --
 ,ךימ ביל ,ךימ

 עפרַאש יד טימ ,זדלַאה ןיא ןייצ יד טימ םיא ןסיבעגנייא ךיז טָאה יז
 ,טרעמַאלקעג םיא ךיז טיוה רעד ןיא לגענ

 -עג יז טָאה -- ,טסליװ וד סָאװ ,רימ טימ וט ,ןצנַאגניא ךימ םענ --
 זױלב רימ ןיא עז .ןיב ךיא סָאװ ,ןיב ךיא רעו סעגרַאפ ,ונ -- .טלמרומ
 ,רעניימ רעטבילעג ...יז טסביל וד ןוא ךיד טביל סָאװ ,יורפ ַא ,יורפ ַא
 ...גינעק ,רַאה

 רע טזָאל ,סעּפע ףיוא ךיז טגײלרַאפ סָאװ ,רעריא רעטָאפ רעד יװ
 :עגנירַא ענייז רעטכָאט יד טָאה ױזַא ,סנייז טכיירגרעד רע זיב ,ּפָא טשינ

 ןייק ןופ ןסיװ טלָאװעג טשינ טָאה יז .טנעה יד ןיא רעטעפ םעד ןעמונ
 ;ןשטנעמ ןגעװ ךיז ןרעמיק טשינ ,רעטומ רעד ןופ ןרעה טשינ ,השוב
 םורַא ץלַא קידנעמַארּפָא ,טירט עטסעפ טימ רעגַאב ריא וצ ןעגנַאגעג זיא יז
 םיא ןיא טולב סָאד ,ןטָאש ַא יװ ןעגנַאגעגכָאנ רעטעפ םעד זיא יז .ךיז

 ,טכיירגרעד סריא טָאה יז זיב ,טקעװעג םיא ןיא ןַאמ םעד ,ןדנוצעגנָא
 טימ ןוא ,ןעבָאב רעד וצ ,ןדייז םוצ ,ןעגנַאגעג רעטומ רעד וצ יז זיא ןיילַא
 ןבעגעגסיוא ךיז עביל ריא

 ךיא זַא ,סייוו ךיא ,ונ -- ,רעטומ יד טשוקעג יז טָאה --- ,ישעמַאמ --

 וט רעבָא ;ןָאט טפרַאדעג טשינ סע טלָאװ ךיא זַא ,ריד וצ טכעלש ןיב

 ןיימ רַאפ ,עביל סדורטרעג ןייד רַאפ ,לרעטכעט ןייד רַאפ ,רימ רַאפ סע
 .יםיא ןָא ןבעל טשינ לעװ ךיא ..,קילג

 ,סמעֹרָא סרעטכָאט ריא ןיא עטרעניײטשרַאפ ַא ןציז ןבילבעג זיא עלהניד
 םעד ןגעוו יז טָאה טכענ עצנַאג .ןעוועג טכירעגמוא טשינ ריא רַאפ זיא סע
 ףךָאנ .ןעמוק ןזומ טעװ סע זַא ,וצרעד ןעמוק טעװ סע זַא ,ןעזעג ,טכַארטעג
 םורַא טרעדָאּפעגמורַא יז טָאה ,עניילק יד ,ןעװעג דניק ַא זיא יז ןעוו
 גיוא שימַאמ ריא טימ טָאה יז .ןעגנַאהעגנָא םיא ךיז זדלַאה ןפיוא ,רעטעפ
 ןבוקַאי ייב ןגיוא יד ןיא ץנַאלג םעד ןעזעג טָאה יז .טייג סע סָאװ וצ ,ןעזעג

 םיא ךיז זדלַאה םוצ ,ןטירעג ןקור ןפיוא םיא זיא עניילק יד ןעוו ,דימת

 רע טעז ,ןײלַא יז רע טשוק לרעטכעט ריא ןיא זַא ,ןעזעג טָאה יז .טעילוטעג

 רע יװ ,טעילוטעג ןיילַא יז טלָאװ רע יו ,טליפעג סע טָאה יז ןוא ,ןיײלַא יז

 טָאה טימרעד ןעמַאזוצ רעבָא .טליײטעגסיוא עביל ןייז ןײלַא ריא וצ טלָאװ

 קיטייו ַא ,טמעלקעג קיטייװ ַא ריא טָאה ,טסורב ריא ןיא ןכָאטשעג ריא

 "-עבייו ןופ ןוא קילג ןטליּפשרַאפ ןופ ,ןבעל םענעריולרַאפ םענעגייא ןופ

 .טכוזרעפייא ,האנק רעשיר
 ןציז ןבילבעג זיא יז ןוא ,ןפָא ,ףרַאש ןעמוקעג ,ןעמוקעג סע זיא טציא

 קילג ןוא טזדלַאהעג ,טשוקעג יז טָאה רעטכָאט ריא ןעוו ,טרעניײטשרַאפ יו

 ,טלטעבעג ריא ייב

 ךימ גערפ ,טסליװ וד סָאװ וט --- ,טלמרומעג יז טָאה --- ,ףיוא ייטש ---

 ,טשינ
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 יד ףיוא ךיז טלעטשעג ןוא טרָא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא לדיימ סָאד

 ,.סנייז טכיירגרעד רע ןעוו ,רעטָאפ רעד יו ,רעגניפ ץיּפש

 .טרעטיצעגפיוא זיא ןוא ןעזרעד סָאד טָאה רעטומ יד

 ,ךימ זָאל -- ,ןטעבעג יז טָאה -- ,ןײלַא ךימ זָאל ---

 ,הרושב רעטוג רעד טימ בוקַאי רעטעפ םוצ קעװַא זיא דורטרעג

 קיצנַאװצ ןוא יירד לטיּפַאק

 שזדָאל ןיא רוטקַאפונַאמ-עצנוה ץנייה רעד ןופ טעניבַאק ןסיורג ןיא
 .רעכעטשיט ענירג טימ טקעדעגרעביא ,ןשיט עסיורג טלעטשעגסיוא ןענעז
 -עציו יד ,ןטייז עלַא ןופ טלעטשעגסיוא ןענעז ןלעטָאפ ענרעדעל עפיט

 רעניד רעד .טירט עליטש טימ םורַא ָאד ךיז ןעיירד ,רעניד ,ןרָאטקעריד
 ןוא טור ױזַא טקנוּפ ךָאנ רעבָא ,ןיוש דרעב-ןקַאב עיורג טימ ,רָאיכלעמ
 ענורטס ַא יװ ןגיוצעגסיוא טייטש ,טנגוי רעטסירפ רעד ןיא יו טנוזעג
 -עג יד ףיוא טנעה יד טימ ,םויטסָאק-רעגעי םענירג ןייז ןיא ריט רעד ייב
 יד ,קירבַאפ רעד ןופ ןרָאטקעריד-עציוו יד .ןעניד וצ טיירג ,ןזיוה עטסַאּפ
 -נעלסיוא ךעלטסעק יד ןענעפע ןשטייד עקיבייל עדנָאלב עטמעקרַאפ-טַאלג

 ןשיט יד ףיוא סיוא ןלעטש ןוא ןרָאגיצ עשיד

 ךיז ןעמוק קירבַאפ רעד ןופ ןרענָאיצקַא יד ןעוו ,רָאי-יינ ךָאנ זיא סע
 ,גנוטַארַאב רעכעלרעי רעד ףיוא ,טייצ רעד ןיא רָאי רעדעי יו .,ףיונוצ
 שזדָאל סָאװ ,עטסכייר ןוא עטסנעעזעגנָא יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סע
 ןעמויטסָאק עלעה ערעייז ןיא עטליפעגסיוא ,ןשטייד עדנַאלב --- טגָאמרַאפ
 רעשיליוּפ רעקיצנָאװ:-סיורג ַא סעּפע ,ןריקנַאב עטעדיילקעג:ץרַאװש עשידיי
 -סיוא ערעטלע ןַא ,ןדיי ןוא ןשטייד יד ןשיװצ רעטעשזדנָאלברַאפ ַא ,ץירּפ
 "ַאב יד ,ןײלַא ייז ןוא ,רעדיילק עשידָאמטלַא קרַאטש ןיא יורפ עטרַאדעג

 טימ ,ןגיוא יד ןיא ןעלקָאנָאמ טימ ,עטריזאלב ,עטכיילגעגסיוא ,עצנוה ןענָאר

 ,רעמינּפ עשיאיוג-שיאעבעלּפ ערעייז ףיוא עיטַארקָאטסירַא רענעגױצעגפורַא
 ,ּפָארַא טשינ ץלַא ליוו טײקטסָארּפ עשירעבעוו עשיצנוה:-טלַא יד עכלעוו ןופ

 ,ןָארַאב רעה ןטימ רדסכ ייז ןרילוטיט ,ייז ןענפנח ןשטייד עטלמַאזרַאפ יד
 ,רעדנעלסיוא עטלדַאעג יד רַאפ הענכה ןיא ןוא טייקסיז ןיא ךיז ןעייגעצ
 רעניד יד ףיוא ךיז ןפרַאװ ייז .טגערעגפיוא ,זייב ןענעז ןענָארַאב יד רעבָא
 רעטנוא ייז ןכירק רעדעי רַאפ ,טייקיטרעפ-טסניד רעדעי רַאפ החיצר טימ
 ןייז .רעכעלרעייפ ַא םורַא טייג יזנכשַא רָאטקעריד:טּפױה רעד .לגענ יד
 ןייז ,טעװעטַארקעג ןוא טיירב ליפוצ לסיב ַא ןיוש זיא םויטסָאק רעשילגנע

 זיא ןיק ןפיוא עלעדרעב ץיּפש סָאד וליפַא ,טריזַארסיוא ןייר זיא טכיזעג
 רעד יו ,טמעקעגוצ ןוא טעלגעגוצ רָאנ ,ךעלנייוועג יו טרעביושעצ טשינ

 ךעלעטניּפ יד טימ טסעוװ ענעטעמַאס ןייז ךיוא .טזָאלעג סע טָאה רעריזירפ
 ןייק טשינ טָאה רע .סױרַא ךיז טרַאּפש רעדנוזַאב עלעטניּפ רעדעי ,טנייש
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 -סיוא טוג ךיז לָאז טסעוװ יד ןכלעוו ףיוא ,ןרענָאיצקַא עטסרעמ יװ .,ךיוב
 ךױב םעד סױרַא-טּפטש רע ןוא ,יזנכשַא רָאטקעריד-טּפױה רעד ,ןגייל
 טשינ רע טסעגרַאפ ױזַא טקנוּפ .,סױרַא טלַאװעג טימ םיא טרַאּפש ,םענייז
 טדער רע ןעו ,טּפיוהרעביא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ךיז ןביוהוצרעטנוא
 ,טייקכיוה ןוא עדריוו ךיז ןבעגוצוצ ידכ ,ןקיסקיוועג-סיורג ַא טימ

 ןעיירד עטלמַאזרַאפ יד ןוא ,ןביוהעגנָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה גנוציז יד
 סנקלָאװ ןזָאל ייז .טעניבַאק-קירבַאפ ןסיורג םעד רעביא םּורַא לייוורעד ךיז

 ןעגנעה סָאװ ,ןטערטרָאּפ עכעלרעזיק יד ףיוא ןרַאגיצ ערעייז ןופ ךיור
 יז ,ןעגנַאהעגפיוא לָאמַא יז טָאה עצנוה רעטלַא רעד יװ ,ױזַא ָאד ךָאנ
 זופ סעיפַארגָאטָאפ ,ןעמַארגַאיד ,ןלַאדעמ עלַא יד טנעוװו יד ףיוא ןטכַארטַאב
 -קעריד .ןלעבַאט ןוא ןעגנונעכייצ ײלרעלַא ,סעמעכס ,ןענַאלּפ ,ןענישַאמ
 עטצעל יד רַאפ ,ןעמַארגַאיד יד ףיוא ץלָאטש טימ ןָא טזייוו יזנכשַא רָאט
 טַאהעג קירבַאפ יד טָאה ,ןטעברַא ןעמוקעגניײרַא ָאד זיא רע טניז ,ןרָאי
 ױזַא טקנוּפ .רעטעברַא טנזיוט טכַא יז טָאה טציא ,רעטעברַא טנזיוט יירד

 ןלוטש ןופ לָאצ יד טרעסערגרַאפ ךיז טָאה
 ףיוא ןָא יזנכשַא טזייוו -- ,ןרעה עניימ ,ןעגנונעכייצ יד ןענעז טָא --

 עיניל יד טייג ,טעז ריא יװ -- ,רָאי ןדעי טימ -- ,ןעמַארגַאיד עיולב יד
 ,ּפָארַא סָאװטע עיניל יד טלַאפ ןרעה עניימ ,ָאד .רעכעה ןוא רעכעה
 -עג יװ טקירטשעג רעמ טָאה שזדָאל ןעוו ,רָאי ענעגושמ סָאד זיא סָאד
 יד ןצרוק ןיא ןָא טגָאי ,ףױרַא רעדיו יז טגנירּפש דלַאב רעבָא .טעברַא
 לעז ָאד סע טנָאק ריא יו ,ךיוה רעד ןיא טייג ןוא טייצ עטזָאלעגכרוד

 ,ןרעה עניימ
 .ףייש רעיז -- ,רעיושוצ יד ןעמורב -- ,ןייש --
 טימ יזנכשַא טזייוו --- ,ןרעה עניימ ,ןעז ריא טנַאק ,טימרעד לעלַארַאּפ --

 ,עטיב .ןעגנוכיירגרעד-סלדנַאה ערעזדנוא ןופ סקואוו םעד -- ,רעגניפ ַא
 -נָא יד ןענעז ,טעז ריא יװ ,ךעלדנעפ יד .עטרַאקידנַאל יד ןגלָאפכָאנ

 ,ןטקנוּפ עטנכייצעג
 ןופ עטרַאקידנַאל עסיורג יד ןעגנַאגעגמורַא רעגניפ ןטימ זיא יזנכשַא

 ןוא טעטש עלַא ףיוא ןזיוועגנָא ,ןטייז עלַא ןיא עירעּפמיא רעשיסור רעד
 טרַאּפש רוטקַאפונַאמ-עצנוה ץנייה טפַאשלעזעג-ןעיצקַא יד ץלַא ואוו ,ןטנגעג

 ןופ טכיירגרעד ,ןטנעגעג ענעדישרַאפ ןיא טקעטשעג ןבָאה ךעלעדנעפ יד ,ןָא

 ןצענערג עשיסרעּפ ןוא עשיזעניכ יד זיב ,רומַא ןזיב לסייוו רעד

 -- ףרעה עניימ ,ןָא סנטצעל רימ ןרַאּפש ןצענערג יד רעביא ךיוא --
 -ערג עדמערפ יד ןיא רעגניפ ןטימ קידנכירקניײרַא ,טגָאזעג יזנכשַא טָאה

 .עטרַאק-דנַאל רעד ףיוא ןצענ
 רעדייא ,קירוצ טייצ ַא ןופ סעטרַאק עקידרעירפ ףיוא ןזיװעגנָא טָאה רע

 .ןיירַא קירבַאפ ןיא זיא רע
 טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,עמונעגנייא רימ ןבָאה ץלַא סָאד טָא --



 יונכשא רעדירב יד 1250

 רע סָאװ ,רעדנעל יד ףיוא ןָא טזייו לַארענעג רעשירעגיז ַא יו ,ץלָאטש

 .ןענואוועג טָאה
 ,טביולעג ןרענָאיצקַא יד ןבָאה -- !ןייש רעייז ,ןייש ---
 ,סעיצקַא ערעזדנוא ןופ ןגייטש סָאד ןעגנַאגעג זיא טימרעד ןעמַאזוצ ---

 עניימ ,טציא זיב ,ןרָאװעג ןזָאלעגסױרַא ןענעז ייז ןעוו ,רָאי ןטשרע ןופ
 ,עטיב .ןרעה

 טלכיימשעג סיז ןרענָאיצקַא יד ןבָאה ,ןריּפַאּפ ערעדנַא יד ייב יו רעמ
 ,טציא

 ,ּפעק יד טימ קידנעלקַאש ,טלמרומעג ייז ןבָאה --- ! ןייש רעייז ,ןייש ---
 ןשטנעמ יד טריפעג רע טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ טימרעד זיא יזנכשַא זַא

 ,קירבַאפ יד ןעז
 -עגקעװַא ייז טָאה יזנכשַא רָאנ ,ןריפ טלָאװעג ןבָאה ןרעינעשזניא יד

 יז ןײלַא רע טָאה ,רעטײלגַאב ןָא ,טנַאה רעד ןיא עטרַאק ַא ןָא ,טרַאש

 סָאװ ,קירבַאפ רעד ןופ חטש ןקיזיר םעד רעביא טריפעג עטלמַאזרַאפ
 טקעדַאב ,ןַאקרַאּפ ןטיור-לגיצ ןכיוה ַא טימ טלעװ רעד ןופ טמױצעגּפָא זיא
 ,ךױה רעד ןיא ןציּפש-ןזייא עפרַאש טימ

 "ייבעג ץוח ַא ןעזעג טשינרָאג ןעמ טָאה ףיוה ןקיזיר ןסיורג ןפיוא
 זיױלב .ןעגנַאגעגכרוד זיא רעטעברַא ןַא זַא ,ןטלעז ,סרעלכייּפש ןוא סעד

 -גינעק עצנַאג סָאד ,גנוגעװַאב ןופ טרעטיצעג ןבָאה טנעוװ יד ןוא דרע יד
 ןיא טרָאד ןופ ןכָארקעגפױרַא ,דרע רעד רעטנוא ןגיוצעג ךיז טָאה ךייר
 -גרעטיצ עטעטַארקרַאפ יד טימ טנעװ עטיור-לגיצ יד וצ ,סױרַא ךיוה רעד

 .רעטצנעפ עקיד
 ױזַא יו ,םעד ןופ ,גנונעדרָא ןַא טימ ןעז ןלעװ רימ ,ןרעה עניימ ---

 הרוחס יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד וײב ,ןַאב רעד טימ ןָא טמוק ףָאטשייור יד
 ןיירַא רעגַאל ןיא טקַאּפרַאפ ןוא קיטרַאפ סױרַא טייג

 -ירטקעלע עטיור ןופ ענעטכױלַאב-לקנוט ,ןסַאג עשידרערעטנוא ךרוד

 טָאה סָאװ ,עיניליזַאב רעד .זיב ןשטנעמ יד טריפעג יזנכשַא טָאה ,ןּפמָאל עש
 -רעזייא ערעייז טימ ןבָאה ןענישַאמ-ביוה .ןיירַא קירבַאפ רעד ןיא טריפעג
 -ַאמ ,בֹרַאפ רעסעפ ,לוונייב קעּפ עקיזיר םַאזגנַאל ןעמונעגנָא סעּפַאל ענ

 ײז ןפרָאװעגּפָארַא עיצַארג טימ ןוא ,דנַאלסױא ןופ ענעמוקעגנָא ,ןעניש
 סעקטענָאגַאװ ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ,טּפַאכעג ייז ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד וצ
 ,סרעלכייּפש יד ןיא ייז טריפעגקעווַא ןוא

 יזנכשַא טָאה -- ,סעקַאה ןוא ןטייק יד רַאפ ,ןרעה עניימ ,קיטכיזרָאפ ---
 .רעטייוו ,ןרעה עניימ ,טציא --- ,טנרָאװעג

 ,קרַאטש ןעוועג זיא ץיה יד ואוו ,ןבוטש-לסעק יד ןיא ןעגנַאגעג זיא רע
 ענעפָא יד ןיא ןליוק ןטָאשעג ,סנוויוא עקיזיר ייב ןענַאטשעג ןענעז רעצייה
 סָאװ ,סרעטעמָאמרעט יד ףיוא טקוקעג ןבָאה ערעטלע .סעקסיּפ עקידרעייפ
 ,עטרעכיוררַאפ ,עטעשטּפָאקרַאפ ,רעצייה עטעקַאנ-בלַאה יד .,ץיה ןופ ןגייטש

 -עג יד ןופ ךעלקיטש עטצעל יד ןגיּפשעגסױא טייקטקישעג טימ ןבָאה
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 -עגסיוא יד טכַארטַאב ןקילב עטרעווילגרַאפ טימ ןוא ןסָאריּפַאּפ עטלקיוו

 ,ןןשטנעמ עקיבייל-טעפ עטצוּפ

 ןעמ -- .ךיז קידנקורּפָא ,טגָאזעג ןשטנעמ יד ןבָאה --- ! סייה ,ופּפ ---

 .ןטָארבּפָא ךיז ןָאק
 ןלעפַאב ןבעגעג רעצייה ערעטלע יד ןבָאה -- ,ןליוק ןטישוצ ,יעה --

 טיורב רעקיטש ןסעגעג טנעה ענעסיררַאפ טימ ןבָאה סָאװ ,ערעגניי יד וצ

 ,סױרַא רעשעלפ ןופ עירָאקיצ טימ ןעקנורטרַאפ ןוא
 ײּפש יד וצ ןשטנעמ יד טימ סױרַא יזנכשַא זיא ןבוטש-לסעק יד ןופ

 ךיז ןבָאה סעלַאה-קירבַאפ עקיזיר יד רעביא .,ןעיירעבעוו יד וצ ,ןעיירענ

 ןענעז ,עגנוי סנטסרעמ ,ןעיורפ .ףוס ַא ןָא ,רועיש א ןָא ןענישַאמ ןגיוצעג
 סעּפע טָאה ןישַאמ יד ןעװו ,םעדעפ טּפינקעג ,ןלוטש יד ייב ןענַאטשעג
 .סעילוּפש יד ןעמונעגּפָארַא ןוא טצעזעגפיורַא ,טכיילגעגסיוא ,ןסירעגרעביא
 "עג טָאה סעיסימסנַארט יד ןופ ןרעטיצ סָאד ,ןענישַאמ יד ןופ ןּפַאלק סָאד

 ןרעיוא יד ןיא טכליה
 יגּפוטש ,טגָאזעג ןשטנעמ יד ןבָאה --- ,טרָאװ ַא ןרעה וצ ךעלגעממוא ---

 -- .ןלוטש יד ןופ ןעגנַאגכרוד עלָאמש יד ןשיװצ רעכייב יד טימ ךיז קיד

 ? רָאטקעריד רעה ,ריא טרעה ױזַא יו
 ןזיועג ןוא טגָאזעג יזנכשַא טָאה -- ,ןרעה עניימ ,טייהניואוועג ---

 ךרוד ךיז טיירד ןוא ךיז טלקיוװ סָאװ ,םעדָאפ ןופ גנַאג םעד טנעה יד טימ

 | .סעקילַאװ ןוא ךעלדער ,טנעה ,ןענישַאמ

 .ןעיירעכיילב ,ןעיירעברַאפ ,ןעיירעשעוו יד ןיא ןיײרַא ןעמ זיא טרָאד ןופ
 ,טנרָאװעג יזנכשַא טָאה -- ,סַאנ זיא סע ,ןרעה עניימ ,קיטכיזרָאפ ---
 טייקטכייפ ,ערַאּפ ַא ןענַאטשעג זיא ןלַאז ערעטצניפ עסיורג יד ןיא

 רעקיטַאמַאטסַא .זענ יד רַאפ טּפַאכעג ךיילג ךיז ןבָאה עלַא .קנַאטשעג ןוא

 ,םעטָא םעד טּפַאכרַאפ טָאה
 ,טמירקעג ךיז ןשטנעמ יד ןבָאה -- ,ךעלרעפעג ,יופ ---
 ןכָארקעגמורַא ןענעז ,ךיש ענרעצליה ןיא ,עטעקַאנ-בלַאה ,רעטעברַא יד

 ןיא טנקירטעג ,טפייזעג ,תורוחס ןשַאוװעג ,ןליד ענרענייטש עסַאנ יד רעביא

 ןיא ןפרָאװעגרעבירַא ןרַאואװרעזער ןיא ,טערַאּפעג ,סנוויוא עקיזיר יד

 ןבָאה טסעג יד .ןגירשעג ןבָאה סרעטסיימ יד .טזָאלעגכרוד קורד רעד

 טשינ טָאה ינכשַא רָאנ ,סױרַא רעכיג סָאװ ןיוש טלָאװעג ,טמירקעג ךיז

 ,טלעטשעגּפָא ךיז םעלַא ייב ,ןכָארקעגנײרַא םוטעמוא זיא רע ,טזָאלעגּפָא

 ,רעקימעכ יד טימ סעומש ַא טּפַאכעג ,סרעטסיימ יד ייב ךיז טגערפעגסיוא

 זיא ןרעמַאקיקַאּפ ןיא וליפַא .רענעכייצ יד ייב ןעגנונעכייצ יד טקוקַאב

 ,תורוחס יד ןקַאּפ ךעלדיימ יד יװ ךיז טקוקעגוצ ,ןכָארקעגנײרַא רע

 .ןענָארַאב יד ןעוועג ןענעז ,ןעגנַאגעגטימ טשינ ןענעז סָאװ ,עקיצנייא יד

 םעד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ ,סעילַאה-קירבַאפ יד טַאהעג טנייפ ןבָאה ייז

 יָצג טשינ ליד עשיריזח יד ןיא סיפ יד ןטכירנייא טלָאװעג טשינ ,שיור

 ןוא ענענָאטעגנָא-טכעלש יד ,רעטעברַא יד ןיא ךיז ןבייר וצ קשח ןייק טַאה
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 ןסָאגעג ןוא ךיז ייב ץַאלַאּפ ןיא לייורעד ןסעזעג ןענעז ייז .עטציװשרַאפ
 -וצ ייז ןבָאה רעניד יד סָאװ ,ןרעדנַא ןכָאנ םענייא סלײטקָאק יד ךיז ןיא
 ,ןגָארטעג

 יּפַא ךיז טפרַאדעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד ייס ,זייב ןזעוועג ןענעז ייז
 גרעב רעלָאריט יד ןיא טרָאּפס-רעטניוװ רעייז ןופ רעטניוו-טימ ןיא ןסייר
 רעייז טימ סָאװ ,ןופרעד ייס ,שזדָאל ןקיצומש םעד ןיא ןעמוקרעהַא ןוא
 תונובשח עיונעג ןייק ןבָאה ייז .ןביוהעג טשינ ןטלַאהעג סע טָאה קירבַאפ
 ןַא ,ייז ןבָאה טסואוועג רעבָא ,טנכערעג טשינ ןבָאה ייז .טסואוועג טשינ
 יד טּפיהרעביא ,טפיוקרַאפ ןרָאי עלַא יד רַאפ ייז ןבָאה סעיצקַא ליפוצ

 -עג טשינ לזמ ןייק סנטצעל ייז ןבָאה ,טדערעגּפָא יו סעּפע ,טייצ עטצעל
 -עטנָאמ ןיא עקטעלור רעד ייב טשינ ,ןגעלָאק טימ ןטרָאק ןיא טשינ טַאה
 סלייטקאק טימ ןעקנַאדעג עטכעלש יד ןסָאגרַאפ רעבירעד ןבָאה ייז .ָאלרַאק
 .ץנערעפנָאק-ןרענָאיצקַא רעכעלרעי רעד טימ ךיז ףיוא ןטרַאװ טזָאלעג ןוא
 -רַאפ ןיוש ןענעז ןרעה יד זַא ,ןגָאז ןעמוקעג ןענעז רעניד יד לָאמ לפיוו
 "אק ןיא ןײגוצּפָארַא טלייאעג טשינ ךָאד ךיז ייז ןבָאה ,שיט םייב טלמַאז

 ,טעניב
 עלַא ,טמעטָאעגּפָא עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה ,ּפָארַא ךעלדנע ןענעז ייז ןעוו

 לוטש רעד וצ ןייגוצ לָאז סעצנוה יד ןופ רעטסטלע רעד זַא ,טראוועג ןבָאה

 טונימ רעד ןיא רעבָא .רָאי ןדעי יוװ ,גנוציז יד ןעמענרעביא ןוא ןָאנביױא
 "סיוא ךעלרעייפ ןוא לקעלג ןטימ ןָאטעג גנולק ַא יזנכשַא רָאטקעריד טָאה

 : ןפורעג

 רעד ןופ גָאט םוצ זַא ,ןלייטוצטימ ערע יד בָאה ךיא ,ןרעה עניימ ---
 ,ן'יזַאב ןיימ ןיא סעיצקַא טנעצָארּפ קיצכעז זיא גנולמַאזרַאפ רעקיטנייה
 -רַאפ עקיטנייה יד ןענעפע וצ דובכ רעד רימ רעהעג ןימַאלוגער ןטיול

 ...גנולמַאז

 גױא יד טלעטשעגנָא ןבָאה עלַא .ליטש ןרָאװעג זיא טעניבַאק ןיא
 יד ףיוא רעדיװ דלַאב ,ןיזנכשַא ףיוא ךָאנרעד ,ןענָארַאב יד ףיוא טשרטוצ
 "נָא ךיז ןבָאה ייז ךיוא רעבָא .טרָאװ רעייז טרַאװרעד טָאה ןעמ .ןענָארַאב
 ַא ,עלייוו עגנַאל ַא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד .ןגיוושעג ןוא עלייוו ַא טקוקעג

 .ױנכשַא טָאה יז ןסירעגרעביא .עטגנערטשעגנָא ןַא ,עכעלנייפ
 ןפורעגסיוא רע טָאה --- ,גנוציז יד ךיא ןפע טימרעד ,ןרעה עניימ ---

 ,ןָאנבױא לעטָאפ ןסיורג ןיא ךעלטימעג טצעזעגניירַא ךיז ןוא

 ןגעלעג ןיוש זיא םיטש רעטסעפ ןייז ןיא ,קָאלג ןטימ ןעגנילק ןייז ןיא
 ,שזדָאל ןופ גינעק-רוטקַאפונַאמ ןופ טייקרעכיז ןוא טייקטיירב יד

 ײשּפָא טימ טקורעגרעטנוא םיא ןבָאה עטמאַאב-קירבַאפ עשטייד יד
 ןענָארַאב יד רַאפ רעירפ יו ,הענכה טימ טקורעגרעטנוא ,ןריּפַאּפ יד

 .לוטיט ןטימ טרילוטיט םיא ייז ןבָאה -- ,סעזערּפ רעה ,עטיב --

 עטלמַאזרַאפ יד ןרילוטיט ןעמונעג ךיילג םיא ןבָאה לוטיט ןבלעז ןטימ

 "עג ןסעגרַאפ ךיילג זיא "רָאטקעריד רעה; רעקידרעירפ רעד .,ןרענָאיצקַא
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 רעבירַא ןענעז ייז .גנוציז יד ןסעזעגסיוא טשינ ןענעז ןענָארַאב יד .ןרָאװ

 ,ץַאלַאּפ ןיא ךיז וצ

 םייב רעניד יד טגָאיעג ייז ןבָאה -- ,ןטסַאק-טסימ ןזיד ןופ לענש --

 .דעקגירט וצ טרעהעגפיוא טשינ ייז ןבָאה גוצ ןופ ןײגּפָא זיב ,ןכַאז יד ןקַאּפ

 ,עשטייד יד יו עשיליוּפ יד ,ןעגנוטייצ רעשזדָאל יד ןבָאה טנװָא ןיא

 םוצ ךיילג רעניואוונייא רעשזדָאל יד רַאפ טיירגעגוצ תויתוא עטעפ טימ

 "נַאמ-עצנוה טפַאשלעזעג"ןעיצקַא רעד ןופ סעיינ עקיטכיוו יד קיטשירפ

 שזדָאל ץנַאג טָאה טנוװָא ןיא ןיוש .קירעביא ןעוועג זיא סָאד רעבָא .רוטקַאפ

 ןיא ןענַארָאטסער ןוא ןצַאלַאּפ יד ןיא ,םוטעמוא .ןופרעד טסואוועג ןיײלַא

 ןיא ,קרעמ יד ףיוא ןוא םישרדמ-יתב יד ןיא ,ןעמָארק יד ןיא ןוא רעטַאעט

 טָאה רעכעל ןוא ךעלעקניוו עלַא ןיא ,ןענַאטנַאש-עפאק ןיא ןוא ןטַאטשקרעװ

 ,שזדָאל ןופ גינעק םעיינ םעד ןגעוו ןדער טרעהעגפיוא טשינ ןעמ

 קיצנַאוצ ןוא ריפ לטיּפַאק

 יַאנרעטניא יד ןופ זירַאּפ-עשרַאװ-גרוברעטעּפ גוצ-סערּפסקע םעד ןיא

 ןגָאלשעגסױא ,עּפוק ןעמעװקַאב ןטיירב ַא ןיא ,ןענָאגַאװ-ףָאלש עלַאנָאיצ

 שדוח-קינָאה םעד ףיוא ןרָאפעג זיא ,שוילּפ ןעמערַאװ ןטיור טימ ןצנַאגניא

 בוקַאי קירבַאפ סמיוברעדילפ ןופ רָאטקעריד רעד עצינ ןייק שזדָאל ןופ

 .יזנכשַא דורטרעג רעטכָאט-ןרעדורב ןוא בייוו גנוי ןייז טימ יזנכשַא

 ןיא ןוא יינש ןיא ןגעלעג ןגעו יד ןענעז טייז רעשיליוּפ רעד ףיוא

 ךיו ןטינשעג ,טעּפָאסעג ךעליירפ טָאה וויטָאמָאקָאל רעסיורג רעד ,טסָארפ

 ןופ ןרָאװעג טקינײרעגּפָא ןענעז סָאװ ,ןגעו עטיינשרַאפ יד ךרוד געוו ַא

 ןענעז ןביוש-ןָאגַאװ ערָאלק ,עטיירב יד ךרוד ייברַאפ .ןצלעּפ ןיא םירעיוּפ

 -ףַארגעלעט ענעריורפרַאפ ,יינש טימ עטקעדַאב רעדלעוו ךיז רעטניה ןפָאלעג

 ,ךעלזייה עשיפרָאד ,אשמ רעקיאיינש רעד רעטנוא ךיז ןגיוב סָאװ ,ןטָארד

 עטמירקעגסיוא ,דרע רעד זיב ּפָארַא ייז ןקירד רעכעד ערעווש יד סָאװ

 "רָאד עקיגרַאב ,סעסוזעי עטקיציירקעג עטיינשרַאפ עטעקַאנ טימ םימלצ

 .ןסייוו ןיא עטליהרַאפ ,סעצילּפאק ןוא תובצמ ,ןציירק טימ סרעטניווצ עשיפ

 יד רעביא טייקצרַאװש רעטלַאק רעייז טימ ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעָארק

 .טסערפ ןוא טלעק ףיוא טגָאזעגנָא ,ןעלמיה ענעריורפעג-ךעלטיור

 "עג בוקַאי טָאה -- ?ןעמויטסָאק-דָאב ןעמונעגטימ טסָאה ,דורטרעג---

 .ךעלזיירק עריא ןופ דלָאג ןיא רעגניפ יד טימ קידנריפ ,לבייוו ןייז טגערפ

 טקוקעג ןוא טגערפעגרעביא דורטרעג טָאה -- ?ןעמויטסָאק-דָאב --

 ןגיוא יד ןיא ןַאמ םעד ןעלּפַא עיולב טימ

 ןשידנעללטימ ןיא ןדָאב ךיז רימ ןלעװ םורַא געט ייווצ ןיא ,סיוועג ---

 ןיא םירעױּפ ןעייר יד ףיױא סױרַא קידנקוק ,טגָאזעג בוקַאי טָאה -- ,םי

+* 
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 -שגּפָא ןוא טנעה יד ןיא סעטַאּפָאל יד טימ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןצלעּפ
 ןקיניר ןעמענ ךיז רעדיו דלַאב ידכ ,גוצ ןקידנפיולייברַאפ םעד טרַאװ
 ,געוו םעד

 טגָאזעג דורטרעג טָאה -- ,בוקַאי ,טלעוו ערַאברעדנואוו ַא רַאפ סָאװ ---
 רעטניוו ןיא ןעגנערברַאפ וצ טציא ןייז טעװ סָאד ןייש יו --- .עכעלקילג ַא
 -ערג יד ןעז ןלעוװ ןיוש טלָאװ ךיא ..סעמלַאּפ ןוא ןוז רעטנוא שדוח ַא
 ,ךעלקילג טסיב ,דנַאלסיױא ןיא ןייז לעװ ךיא יו לָאמ עטשרע'ס ...ץענ
 ? בוקַאי

 ,סיוועג --

 -שעיּפעג ךיז לבייוו עגנוי סָאד טָאה --- ,ךיא יו ױזַא טשינ רעבָא --
 "מוא ..יורפ א יו ךעלקילג ױזַא ןייז טשינ רָאג ןָאק ןַאמ ַא -- ,טעשט
 .ייךעלגעמ

 יד ,ןּפיל יד ןשוק טימ םיא טקעדַאב ,ןַאמ םוצ טעילוטעג ךיז טָאה יז
 ,טנעה יד ,ןגיוא

 -- ,טרעטסילפעג יז טָאה -- ,רעניימ רעב רעקירָאה רעסיורג ,רעב ---
 ...ףיוא ךימ סע ,ונ

 ןַאמ םעד טזָאלעגּפָא טשינ .עּפוק ןופ ןײגסױרַא טלָאװעג טשינ טָאה יז
 וצ ,ןָאגַאװ'ןַארָאטסער ןיא רַאגיצ ַא ןרעכיורוצסיוא ,טונימ עיירפ ןייק ףיוא
 .םיוא טשינ יז טָאה ןַארָאטסער ןיא ןסע םייב וליפַא ,ןשטנעמ ַא טימ ןדער
 יד ןיא םיא ןעמיורנייא ,טנעה יד םיא ןשוק ,םיא וצ ךיז ןעילוט טרעהעג
 ןטייקכעלטרעצ עקיניזמוא ,עשרעדניק ,עקידנביל ןרעיוא

 --= ,דניק ַא יװ טפָארטשעג ןַאמ רעד יז טָאה --- ,קיטרַא ייז ,דורטרעג --
 ,זדנוא ףיוא ןקוק ןשטנעמ

 --- .טדערעג ןגעקטנַא לבייוו סָאד טָאה --- ,קיטרַא ןייז טשינ ליוו ךיא --
 ..ךיד ..ךיד בָאה ךיא זַא ,ןָא ןשטנעמ יד ךימ ןעייג סָאװ

 "געל ןוא ןצענערג רעביא ,טכענ ערעטצניפ רעביא ,גוצ ןקידנפיול ןיא
 .זַאטסקע ןיא .ןעקנורטעג סרעכעב עלופ טימ קילג רעייז ייז ןבָאה ,רעד
 ,טזָאלעגּפָארַא רעקיטלעװגַאב ןוא ןַאמ ריא רַאפ דרע רעד וצ ךיז דורטרעג טָאה

 טשוקעג םיא סיפ יד ,טלעטשעג ךיז טָאנּפָא ןַא רַאפ ,םיא רַאפ ינק יד ףיוא
 ,טלטעבעג עביל םיא ייב שירעבייוו שיפַאלקש ןוא

 ..ץנירּפ -- ,טרעטסילפעג סייה יז טָאה -- ,רעשרעה ,רעניימ רַאה ---
 !גינעק

 4 ֵצ 6

 ןוא ךעלכײט ענעריורפעג רעביא ,דלעפ טיינשרַאפ קידייל ַא ףיוא

 רעד טימ טּפעלש סָאװ ,טנעה יד ןיא עזילַאװ רערעווש ַא טימ ,ךעלרעסַאװ !
 ,טכַאנ רעקיטסָארפ רערעטעּפש ַא ןיא ןפרָאװרַאפ ,דרע רעד וצ ּפָארַא אשמ
 עקידנגייווש ןוא עטרַאה ,רעצרַאװש-ץענערג ייווצ טימ ,ץישעבייא ןסינ טָאה
 גנַאל ןטסרָאיװ ךיז טרַאשעג ,ןגיוא יד ןופ ייז טקוק סטכעלש סָאװ ,טייל
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 יז ןכירקוצרעבירַא ידכ ,ץענערג רעשטייד-שיסור רענעפרָאװרַאפ רעד וצ
 ,טכַאנ רעד ןיא דוסב

 טלייוװעגסיוא ײטרַאּפ רעד ןופ ַאקעצ ןיא ,ןסינ ןרָאװעג סיורג זיא רע
 -ײטרַאּפ ַא ףיוא דנַאלסיױא ןייק לָאמ עטשרע סָאד רע זיא טציא .,ןרָאװעג
 ריז טּפעלשעג ,ץענערג יד טצרַאװשעג טָאה רע ןוא .ןרָאפעג רָאפנעמַאזוצ

 ,ךיז ןביוהעגפיוא ,ןעיינש עפיט יד ןיא ןלַאפעג ,טכַאנ רעטלַאק רעד ןיא
 לוק טקיטכעדרַאפ ַא ןעוו ,ןיירַא יינש ןיא דרע רעד ףיוא ךיז טגיילעגסיוא
 ךיז טרַאשעג ןוא ןטלַאהעגנייא םעטָא םעד ,ןטייוו ןופ ןגָארטעגנָא ךיז טָאה
 ן"מערפ םעד וצ טייל עכעלמייהמוא ייווצ טימ רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלַא

 ,לרעסַאװ ןריורפעג ןיילק ַא רעביא ןגעלעג זיא סָאװ ,דנַאל
 ןוא טרעטנומעג טייל ייווצ יד םיא ןבָאה -- ,ןײטשּפָא טשינ ,רעכיג ---

 .ןעמוקסיורַא רימ ןלעװ דלַאב -- .ןעיינש עפיט יד ןיא ןבירטעג
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 טָאטש רעטלַאק רעד ןיא ,עצנוה ץנייה ןופ ץַאלַאּפ םענעזעוועג ןיא
 ץרַאװש ןוא טירט ןופ עטָאלב ןיא ןטָארטעצ ןיא יינש רעד ואוו ,שזדָאל

 טימ יזנכשַא סקַאמ רוטקַאפונַאמ ןופ גינעק רעד טניואוועג טָאה ,ךיור ןופ
 טָאה סָאװ ,תוילגרמ טנַאקירבַאפ-רעקוצ ןכָאנ הנמלא יד ,בייוו טייווצ ןייז
 ,יזנכשַא ךיז ןפורעג טציא

 םיא ןבָאה סעצנוה ןענָארַאב יד סָאװ ,יזנכשַא סקַאמ דיי רעד יו םעדכָאנ
 ןיא ץַאלַאּפ ןיא ייז וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןטייצ יד ןופ ךָאנ טקנעדעג
 רעד ףיוא טָאה ,רענעגָארטעצ ןוא רענעריולרַאפ ַא ,רעדיילק עשידיי עגנַאל

 טצעזעג ןוא גנוריפ יד ןעמונעגרעביא טיירב ױזַא גנולמַאזרַאפ-ןרענָאיצקַא
 ןענעק טלָאװעג רעמ טשינרָאג ייז ןבָאה ,לעטָאפ םעד ףיוא ןָאנביױא ךיז

 ,שזדָאל טָאטש עטכולפרַאפ יד
 יז ןעוו ,ןטייצ יד ןופ ךָאנ ,טַאהעג ביל טשינ לָאמנייק יז ןבָאה ייז

 -סיוא ןצנַאגניא יז ייז ןבָאה טיוט סרעטָאפ ןכָאנ .ןעוועג רעטָאפ םייב ןענעז
 רָאנ ,טפרַאדעג ןבָאה ייז רָאנ ןעוו ,ןגיוצעג טרָאד ןופ טלעג זיולב ,ןטימעג
 -סיוא ערעייז ןופ ךיז ןסירעגּפָא סורדרַאפ טימ ייז ןבָאה רָאי ןיא לָאמנייא
 -רַאפ רעד ןיא געט עכעלטע ףיוא ךיז טּפַאכעגּפָארַא ןוא טעטש עשידנעל
 -גוציז עכעלרעי יד ייב ןייז וצ דנזעוונָא ידכ ,טָאטש רעקיצומש רעטרעכיור
 טענייק ,טכוזַאב טשינ טָאטש ןיא םענייק ןבָאה ייז ,ןרענָאיצקַא יד ןופ ןעג
 ןייא ןופ טכַארברַאפ זיולב ןבָאה ייז ,ץַאלַאּפ ןיא ןדַאלעגניא טשינ ךיז וצ
 יד ךיז טסיזרַאפ ןוא ץַאלַאּפ ןיא ךיז ייב ןסעזעגּפָא ,רעטייווצ רעד וצ ןַאב
 עטלייצעג יד טָא בילוצ ןיולב .ןרעקיל ןוא ןייו טימ טייצ עליײװגנַאל
 רעייז ןענַאטשעג זיא ,רָאי ןיא לָאמנייא ָאד טכַארברַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,געט
 רעניד ,סרעשטוק ,דרעפ ,ןטערַאק יד ךיוא ;טעװעטסוּפעג ןוא ץַאלַאּפ

 .ןעײקַאל ןוא
 ןיא ןעמוק וצ סָאװ ךָאנ טַאהעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,טציא

 ךעלטשער יד ןופ יא ,ןרעװ רוטּפ ץלַא ןופ טלָאװעג ייז ןבָאה ,טָאטש רעד



 יזנכשַא רעדירב יד 1236

 ןוא טייטש סָאװ ,ץַאלַאּפ םעד ןופ יא ,טַאהעג ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,סעיצקַא
 ,טעוועטסוּפ

 יז ןבָאה ?,ךָאלטסימ ןעשידיי-שינלָאּפ ןעזיד טימ סעמַאזניימעג ןייק;

 ,סַאה טימ טדערעג טָאטש רעד ןגעוו

 ףעמונעגנָא ןענָארַאב יד ןופ גאלשרָאפ םעד טָאה יזנכשַא סקַאמ

 -עג טשינ טָאה רע יװ טקנוּפ ,טפרַאדעג טשינ ץַאלַאּפ םעד טָאה רע
 טציא ןרָאװעג זיא רע רעבָא .ןעייקאל ןוא סרעשטוק ,ןטערַאק יד טפרַאד
 רע ןוא ,קירבַאפ-עצנוה רעד ןופ סָאבעלַאב רעד ,שזדָאל ןופ גינעק רעד
 ,ןזָאלרעד טנָאקעג טשינ טָאה רע .ןצנַאגניא הכולמ יד ןבָאה טלָאװעג טָאה
 קירבַאפ יד ,ץַאלַאּפ ןיא ןשרעה שרעדנַא רעצעמע לָאז הכולמ ןייז ןבעל זַא
 -ירבַאפ עסיורג עלַא ןבָאה סנקירעביא .סנייא ןעוועג ןענעז ץַאלַאּפ ןטימ
 רע ןוא .שזדָאל ןיא ןקירבַאפ ערעייז ייב ןצַאלַאּפ ערעייז טַאהעג ןטנַאק
 ןענָארַאב יד ןבָאה ךיוא .ןגָאירעביא ךָאנ ,רעכיילג ַא ןייז טלָאװעג טָאה
 טלָאװעג רעכיג סָאװ ןבָאה ייז .טלעג קיליב רַאפ ץַאלַאּפ םעד טפיוקרַאפ

 ןעמונעגרעביא םיא טָאה יזנכשַא ןוא .ןגיוא יד רַאפ ןעז טלעג ,ןרעוו רוטּפ

 רענרעה-ןשריה ,רעדליב ,ןעלבעמ ערעייט יד טימ ,םעלַא טימ ןעמונעגרעביא
 ןוא סרעשטוק ,ןטערַאק ןוא ןעיײקָאל יד טימ ,גרַאװזָאלג ,ןסעפעג ,ןזנָארב
 ,םעלַא ףיוא ןבילבעג זיא ברעה רעשינָארַאב רעד וליפַא .רענידרעמַאק

 טניואועג טציא טָאה ,ןרעווש ןוא ןסיורג םעד ,ץַאלַאּפ םעד ןיא טָא
 ,יזנכשַא סקַאמ בייוו טייווצ ןייז טימ ןיילַא רענייא

 -ַאּפ עקיזיר עכיוה יד ןיא ןעזעגסיוא רע טָאה קידנעטש יװ רענעלק
 יזנכשַא קלָאפרָאּפ סָאד זיא ,זיולב ןעייווצ ןיא ,ןײלַא ,ןרעמיצ ןוא ןלַאז-ץַאל

 זיא סָאװ ,שיט ןגנַאל ןרעווש םייב ,רעמיצ-סע ןקיזיר ןיא גָאטימ ייב ןסעזעג
 ליפ יד ,ןטעפוב עטצינשעג עטיירב יד .רעסע רעקילדנעצ רַאפ גונעג ןעוועג
 עטגייווצרַאפ יד ,טנעװ ענעבמעד עניורב יד ,גרַאװזָאלג ןוא ןעיילעצראּפ
 "ַאפ ,סעקשטַאק עקיברַאפ ענעטכָאשעג ןופ רעדליב יד ,ןּפמָאל ענעלָאטשירק

 "רעווש ןוא טיײקזעידנַארג רעייז טימ טקירדעג ןבָאה רעניה:לרעּפ ןוא ןענַאז
 ןזיוה ענעדייז עצרוק ןיא ןוא קַארפ ןיא ,רעניד רעטצוּפעגסױא רעד .טייק
 םילכאמ עדמערפ יד ןגָארטעגוצ ךעלרעייפ ןוא טלַאק טָאה ,ןקָאז עכיוה טימ
 םעט ןייק ייז ןיא ןבָאה סָאװ ,שיט םייב ןשטנעמ עקידנגייווש ייווצ יד וצ
 עטכוזעגסיוא יד וצ ןעװעג טניואועג טשינ ןענעז ייז .טליפעג טשינ
 טליפעג טשינ ,ןסוָאס ןוא ןסנירג ,ןשיילפ-לגיופ יד וצ ,םילכאמ עדמערפ
 טשינ ןבָאה ייז יװ טקנוּפ ,ןליוומוא טימ ייז ןסעגעג ןוא יז ןיא םעט ןייק

 ןופ טכַארבעג ןבָאה רעניד יד סָאװ ,ןענייו יד ןופ טייקסטוג יד טליפעג

 רעטלַאק רעד .וצרעד ןעוועג טניואוועג טשינ ןענעז ייז ,רעלעקיץַאלַאּפ

 .טָאה רע יװ ,שיט ןופ ןגָארטעגּפָארַא רעמ טָאה רענידרעמַאק רעטצוּפעגסיוא

 ייב ץַאלַאּפ ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,טנוה-ףלָאװ רעסיורג רעד .,טגנַאלרעד

 ."גגייווש ןוא רעדמערפ ַא ךעּפעט םעד ףיוא ןגעלעג זיא ,םיטַאבעלַאב עיינ יד
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 עייג יד ףיוא ןגיוא עטקילײװגנַאלרַאפ עבלַאה טימ טקוקעג ןוא רעקיד
 | .ענייז םיטַאבעלַאב

 ונילביל ןייק רעמ טשינ זיא רע זַא ,טליפרעד ךיילג טָאה טנוה רעד
 ןבָאה ייז טשינ ,טלטרעצעג םיא ןבָאה ייז טשינ ,ןשטנעמ עיינ יד טָא ייב

 רַאפ טַאהעג ארומ רָאג ןבָאה ייז ,טּפוטשעגנײרַא קסיּפ ןיא טנעה יד םיא
 ַא טריבורּפ טָאה רע לָאמ לפיוו .טייז ַא ןיא םיא ןופ ךיז ןטלַאהעג ,םיא

 ןייז ןזײװאוצסױרַא ידכ ,טנַאה סעטסָאבעלַאב רעד גנוצ רעד טימ ןָאט קעל
 טנַאה יד ,קערש טימ םיא ןופ טקורעגּפָא ךיז יז טָאה ,עביל ןוא טפַאשיירט
 ןעו ,ןטימעגסיוא םיא סָאבעלַאב רעד טָאה ױזַא טקנוּפ .טשיװעגּפָא ךיז
 ףיוא רעקיטייז ַא ןגעלעג זיא רע ןוא .סיפ ענייז ןבעל טגיילעג ךיז טָאה רע

 ןגיוא עבלַאה טימ טקוקעג ןוא רעמיצ-סע ןסיורג ןיא ךעּפעט ןכייוו םעד
 ךיז טָאה רע .ןשטנעמ עקידנגייוש יד ףיוא ,עקיאיורטוצמוא ןוא עדמערפ
 ןפורעג םיא טָאה עטסָאבעלַאב יד ןעוו ,טרָא ןופ ןביוהעגפיוא טשינ וליפַא
 טשינ םיא זיא סע .ץכעביילברעביא טימ רעלעט ַא םיא קידנלעטשרעטנוא

 ,טײקיטַאז ןייז ןיא ןענַאטשעגנָא
 -ַאב ַא ןַאמ םוצ טגָאזעג יורפ יד טָאה --- ,"ַאקַאבָאס ַאיַאנוויטָארּפ, --

 .ָאד םיא ףרַאד ןעמ סָאװ וצ טשינ סייוו ךיא -- ,עטקידייל
 טָאה ןײלַא רע שטָאכ ,ליטש טגָאזעג יזנכשַא טָאה -- ,ןייז רע לָאז --

 ַא ןעװעג זיא רע .טנָאקעג טשינ רָאנ ,ןרעו רוטּפ םיא ןופ טלָאװעג ךיוא
 ,ןיזנכשַא ,םיא וצ זיא סָאװ ,ךיירגיניק ןופ לייט ַא ,טנוה רעד ,ץַאלַאּפ ןופ לייט

 .ןעגנַאגעגרעביא
 טָאה רענידרעמַאק רעד .ךעלרעייפ ,גנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה ןסע סָאד

 סטרעסעד ,ןזײּפש עיינ ײלרעלַא ןצַאט ענרעבליז יד ףיוא טקישעג ןגָארטעג
 ןיזנכשַא .טרעיודעג שּפיה טָאה ןטייווצ םוצ ןסע ןייא ןופ .ןעקנַארטעג ןוא
 ןיא ּפָארַא רעירפ סָאװ טלָאװעג ןיוש טָאה רע ,ןגָארטעג טרָא ןופ סע טָאה
 וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע רעבָא ,ןטסעבמַא ךיז טליפ רע ואוו ,קירבַאפ
 -רעמַאק ןטנַאגעלע ןוא ןכעלפעה ,ןטלַאק ,ןקיסקיוועגכױוה םעד סעּפע ןגָאז

 -עק ןימ ַא טַאהעג רע טָאה ,טײקשיאיײקַאל רעצנַאג ןייז ןיא סָאװ ,רעניד
 "עג רעייז ,ריר ןדעי ןיא ,רענייז גנוגעוװַאב רעדעי ןיא ץלָאטש ןכעלגינ

 -עג ןקָאז עכיוה ענעדייז יד ןיא סיפ עטקָאטעג ענייז טימ רע זיא טקיש
 עשירענידרעמַאק ןייז ןָאטעג ןוא ץַאלַאּפ ןופ ןליד עקיצנַאלג יד רעביא ןעגנַאג
 -ייא ,רעירפ שיט ןופ ךיז ןביוהוצפיוא טגַאװעג טשינ טָאה יזנכשַא .הדובע
 -סיוא לטסעק סָאד ןגָארטעגרעטנוא טשינ םיא טָאה רענייז רעניד רעד רעד
 .הדועס רעכעלרעייפ רעצנַאג רעד ךָאנ ןרַאגיצ עשידנעל

 רעגנַאל ַא ןופ טפיולטנַא סָאװ ,לגניי-רדח ַא ןופ טייקכיג רעד טימ
 ןיא ןסע ןופ ןפָאלעג יזנכשַא זיא ,ןעיירעפיטש ענייז וצ הדועס רעקידתבש -

 ַא יװ ןעמואוושעג רע זיא ָאד .טעניבַאק ןסיורג ןייז ןיא ,ןײרַא קירבַאפ

 ,רעסַאװ ןיא שיפ
 ..טכענ יד ןיא ןעוועג זיא רערעווש ךָאנ
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 יזנכשַא םַאדַאמ רעד ןפלָאהעג לדײמ-רעמַאק סָאד טָאה גנַאל ןהעש
 עכעליורג יד ןופ ךעלּפעצ ןטכָאלפעג ריא טָאה יז .ףָאלש םוצ יז ןטיירגוצ
 טָאה יז .ןטָארד יו ּפָאק ןפיוא ןגיל סָאװ ,עטַאלג יד ןוא עצרוק יד ,רָאה
 "רק ןוא ןבלַאז ײלרעלַא טימ טנעה יד טרימשעג ,טרעדוּפעג ןוא טצוּפעג ריא
 -סיוא ןוא ןציּפש טימ ,רעדמעה ענעדייז ערעייט ןיא ריא יז טָאה ךיוא .ןעמ
 טימ ןעגנַאהַאב ,ןטנצפופ םעד יאול ןופ ליטס ןיא טעב סָאד ,ןָאטעגנָא ,ןצכעיינ
 ,סערדלָאק ענעדייז טימ טעבעגסיוא ,ןיכַאדלַאב םענעסַאלטַא ןעיולב  ַא
 רעבכעלטױר רעטּפמעדעג טימ ןטכױלַאב ,ךעלעשיק ןוא סנשיק ענעטפָאהעג
 -ץגּפָא בלַאה ןוא ךעלטנײרפטסַאג ,טיירב ןעוועג זיא ,טכיל רעכעלטכַאנ
 ,ןבלַאז ,ןעמופרַאּפ עלַא רעבָא ,ןטייקכייוו יד ןיא ןעמענוצפיוא טיירג ,טקעד
 -עג טשינ ןענעז טכיל עטפמעדעג ןוא ןכוּפ ,ןלויט ,ןציּפש ,רעדמעה ענעדייז
 טײקטבײלַאב ןוא טײקטרַאה ,טייקרעווש יד ןקעדרַאפ וצ דנַאטשמיא ןעוו
 ןיא ,ךעלּפעצ עטרַאה עכעליורג עניילק יד טימ יורפ רעטרָאיַאב רעד ןופ
 -עג טָאה טײקטלַאק ַא ,טכָאלפרַאפ סעגנעטס עשלדיימ ענעדייז עסיורג
 -רעק ןזָאלמרָאפ ןרעווש םעד ןופ ,רָאה עטגיילעגוצ עפייטש עריא ןופ טעייוו
 ךעלעדנעב ןוא ןרונש ,ןטעסרָאג עלַא ןופ ןכָארקעגסױרַא זיא סָאװ ,רעּפ
 ןבָאה ,ךיוב רעד טעװעדלַאפעג ךיז טָאה דמעה םענעדייז םעניד םעד ךרוד
 סיפ עקיד יד .ןטסירב ענעריויעגרעביא ענעסָאגעצ יד טגיילעג רעווש ךיז
 יו טרעטיצעג ןבָאה ןיק ןפיוא סרעדיוג יד ,ךעלצעלק יװ ןעזעגסיוא ןבָאה
 -ירעבייו רעד רעטנוא טצכערקעג טָאה טעב סָאד .ךיוי-שיפ ענעריורפעג
 ,אשמ רעש

 וטסייג סָאװרַאפ --- .סױרַא טעב ןטיירב ןופ ןפורעג יז טָאה -- ! סקַאמ --
 ?ןפָאלש טשינ

 ןיד רעטרעוו עשירעבייו עכעלטע יד ןעגנערבסױרַא טלָאװעג טָאה יז
 לוק שירענעמ טלַא ןַא ןיא ,טבערגרַאפ ייז ןבָאה ןסטעפ יד רעבָא ,טרַאצ ןוא
 ,טעב ןרעביא דליב עסיורג סָאד ,ןרָאװעג טלַאק זיא ןיזנכשַא .טרעדנעעג
 ןַא ןופ טפױלטנַא סָאװ ,לדיימ טעקַאנ גנוי ַא ןופ דליב עקיברַאפ סָאד
 ןיא .טָאּפש טימ םיא ףיא טקוקעג טָאה ,סיפ ענעגיצ טימ ריטַאס ןטלַא
 ןייז ןעלהניד ןעזרעד גנולצולּפ רע טָאה דליב ןפיוא רעּפרעק סלדיימ םעד

 טקנוּפ .ןעוועג דליב ןפיוא לדיימ סָאד זיא עקנַאלש ַאזַא טקנוּפ ,בייוו

 -עגמורַא ןבָאה ךעלעגניר ןוא ךעלעזיירק ,ןקָאל עטזיירקעג עניורב עכלעזַא
 ,ּפָאק ריא ןעמונ

 -קינָאה ןיא בייוו ַא ןופ טעב םוצ טייג ןעמ יװ טשינ ,טירט ערעווש טימ
 םוצ טרעטנענרעד ךיז יזנכשַא טָאה ,הילת רעד וצ טייג ןעמ יו רָאנ ,שדוח
 ןפורעג ערדלָאק רעטקעדעגּפָא בלַאה ַא טימ םיא טָאה סָאװ ,רעגעלעג ןטיירב

 | ,ךיז וצ
 ןעמעװקַאב ןטיירב ןיא ,יזנכשַא סקַאמ ,ןפָאלשעג טכעלש זיא רע

 ללא ןופ ןעגנַאלק עטּפמעדעג יד .ןציּפש ןוא סנדייז ,ןכוּפ עלַא ןיא ,טעב

 עקיטכַאנ ערעייז ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןעגנולקעגסיוא ןבָאה סרעגײז-ץַאלַאּפ
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 יז טָאה יזנכשַא סקַאמ .עכריק ַא ןיא ןקָאלג יו ,ךעלרעייפ ןוא גנַאל ,ןהעש
 גנולצולּפ םיא ןענעז סנשיק יד .טכַאנ-רעטניוו רעגנַאל רעד ןיא טלייצעג

 זיא ,טגײלעגקעװַא טשינ ךיז טָאה רע טייז רעכלעוו ףיוא .,טרַאה ןרָאװעג

 ,טלעווקעג טָאה ,רעדיוורעד ןעוועג םיא

 .טעב ןופ סױרַא ליטש ןוא קָארּפָאלש םעד ןָאטעגנָא טָאה רע
 ןוא ןלַאז עליפ יד רעביא ןעגנַאגעג רע זיא טנַאה ןיא רעטכייל ַא טימ

 -ןשריה יד ,דמערפ ןעוועג םיא זיא ץלַא .םענייז ץַאלַאּפ ןסיורג ןופ ןרעמיצ
 -עלג ערעייז טימ םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה רענרעה עטיירדעג יד טימ ּפעק
 "עג ןבָאה טנעװ יד ףיוא ןלַאשזניק ןוא ןזיּפש ,ןדרעוװש יד .,ןגיוא ענרעז
 -עג ןעקנַאדעג עשלגניי ןענעז ןיזנכשַא .טייקשיאיוג ןוא החיצר טימ טצילב
 עשינַאּפש ,ןטייצ סיקצינלעימכ ,םינלזג ןגעוו תושעמ-רדח ,ּפָאק ןיא ןעמוק
 סיױרַא זיא רע .םשה-שודיק ףיוא ךיז ןכעטש סָאװ ,ןדיי ןוא סנפיוהרעטייש

 .רערעדנַא ןַא ןיא ןייֹרַא ןוא בוטש ןייא ןופ ךיג

 טימ לופ ,ץַאלַאּפ ןייז ןופ ןבוטש יד ,ןגיוצעג ךיז ייז ןבָאה ךס ַא

 ,עסיורג ןעוועג ןענעז רעדליב יד .רעדליב ןוא ןעלבעמ ערעייט ,ןרָאמרַאמ

 סָאד עכלעוו ןופ ,לגייפ ענעסָאשעג ןגָארט סָאװ ,סרעגעי טימ ,עקיזיר

 ידגַאי טימ ,ןציּפש ןוא ןלויט ןיא ײלרעלַא רעטיר טימ ,ךָאנ טניר טולב

 -סוכקַאב ,ןריטַאס ,רעבייוו עטעקַאנ טימ ,ןרעב טימ ךיז ןגָאלש סָאװ ,טניה

 יעגייז ןעוועג ןענעז ייז .ייז ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה יזנכשַא .ץנעט

 "נָא ךיז םיא טימ טשינרָאג ,טייו ,דמערפ םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה רעבָא

 םעניילק םעד ,םיא ןופ ןכַאל ייז זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה םיא .טרעהעג

 ןדמערפ ַא ןיא ןילַא רענייא םורַא ךיז טּפעלש סָאװ ,קָארּפָאלש ןיא דיי

 ,טכַאנ-רעטניוװ רעטעּפש ַא ןיא ץַאלַאּפ ןשיאיוג

 ןוא טנעװ ענעבמעד עניורב יד ואוו ,רעמיצ-סע ןיא ןײרַא זיא רע

 זיא סע .סנטָאש עקיטכַאנ ןיא טלקנוטעג ךיז ןבָאה סנקלַאב עטצינשעג

 שטָאכ עקנורטעג טשינ טָאה רע רעבָא .סנעדערק ןיא ןייוו ןענַאטשעג

 טנוה רעד .לוטש ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רע .ןעוועג רעטיב זיא םיא

 םעד ףיוא ןגיוא עטנפעעג-בלַאה טימ ןָאטעג קוק ַא ,טּפַאכעגפױא ךיז טָאה

 "וטנייא קירוצ ,ןָאטעג ץענעג ַא ןוא ליומ סיורג ַא טנפעעגפיוא ,סָאבעלַאב

 .ךעּפעט ןכייוו ןיא ךיז קידנעיל

 טנָאמרעד ,עלהניד ,בייוו עטשרע ןייז קנַאדעג ןיא ןעזעג טָאה יזנכשא

 םיא טָאה -- ? טציא יז זיא ואוו -- .ריא טימ ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ךיז

 יז טעװ ?יז טוט סָאװ .ריא ןגעװ קנַאדעג ַא ןרעטַאמ ןעמונעג גנולצולּפ

 "קַארּפ שירחוס ַא טימ טָאה רע ?ןײלַא ןביילב טעוװ יז רעדָא ,ןבָאה הנותח

 טריסערעטניא סָאװ .,ריא ןגעוו ןעקנַאדעג יד ןפרַאװּפָא טריבורּפ ּפָאק ןשיט

 רע .ךיז ןעגנַאגעגרעדנַאנופ .בייוו ןוא ןַאמ רעמ טשינ ןענעז ייז ? םיא יז

 ,טכַארבעגניירַא ןדנ םיא טָאה יז לפיוו ,רעמ ךס ַא טלָאצעגסיױא ריא טָאה

 יד טגָאיעג ,טכַארטעגרעביא ץלַא סָאד טָאה רע .טקידנעעג ץלַא זיא טציא

 טשיטקַארּפ טימ ןָאט וצ ןבָאה רָאנ ףרַאד סָאװ ,ּפָאק ןופ ןעקנַאדעג עדמערפ
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 ןיא ןעקנַאדעג עדמערפ יד ,קעװַא טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא ,ןכַאז
 יצ ןעגנַאגעגרעבירַא ייז ןענעז בייוו ןופ .טכַאנ רעזָאלּפָאלש רעטעּפש רעד
 , ,רעדניק יד

 ןעז וצ טנאסערעטניא .,ןיוש רוחב רעסיורג ַא .זירַאּפ ןיא זיא ץַאנגיא
 ּפָאק רעבָארג ַא ,טייל ןייק טשינ עקַאט זיא רע .סיוא טעז רע ױזַא יוו
 ,טנשריעג רע טָאה ּפָאק סרעטלַא םייח .םיא וצ ךעלנע טשינ ןצנַאגניא
 רעכעה ליפ ,רעכיוה ַא ןייז זומ רע .ןעז וצ םיא ןעוועג עװַאקעשט טלָאװ ךָאד
 יז ןוא ,רעטומ רעד ןיא ןטָארעג זיא רע .רעטָאפ םעד ,ןײלַא םיא ןופ
 םיא טרָאװ ןייא ןייק וליפַא ,טלדנַאהַאב סואימ םיא טָאה יז ?דורטרעג
 ןוא .ןבעל יינ ריא ןגעוו טגערפעגנָא טשינ .,ךיז ןגעוו ןסיוו טזָאלעג טשינ
 ,גנוי-םירעּפ םעד טימ ,טשינרָאג םעד טימ ?קעװַא יז זיא ןעמעוו טימ
 עטַאט ריא טנַאקעג טָאה סָאװ ,ריא רַאפ טלַא טלּפָאט יו רעמ זיא סָאװ
 ַא ןבעג טלַאװעג רעטומ יד ריא טָאה ןדנ ַא זַא ?סָאװ בילוצ ןוא  ,ןייז

 טקַאט יז טרָאפ טציא ,ןגירק טנָאקעג יז טָאה ןַאמנגנוי ןטסעב םעד .ןשיטייל
 עלהמלש רעטלאוורַאפ-זיוה ןייז .שדוח-קינָאה ןפיוא ,דנַאלסיוא ןייק םיא טימ

 -ַאוו יד / ןיא יז ןרָאפ ךיירקנַארפ ןייק .טלייצרעד ךיילג םיא טָאה רעטסַאנק
 ,רעדנעל עמער

 טציא זיא רע יװ ןעזעג ,ןבוקַאי ,רעדורב ןייז ןעזרעד טָאה יזנכשַא
 ,קילג ןייז וצ געוו ןיא ,רענייש רעד ןוא רעגנוי רעד ,רעטכָאט ןייז טימ

 -וצ ףיוא ,טרַאנעגנײרַא יז רע טָאה סָאד .טמעלקרַאפ ץרַאה םייב טָאה םיא
 -רעביא טזָאלעג ךיז יז טָאה ,גיצ עשירַאנ ַא .קידנעטש יוװ ,םיא סיעכהל

 הטרח יז טעוװ רעטעּפש .,ּפָאק םעד ןעיירדרַאפ ךיז טזָאלעג ,םיא ןופ ןדער
 ,קָארפָאלש ןיא ךיז טעילוטעגנייא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע .ןבָאה
 .רענייב יד ןיא טליפרעד לטלעק ַא

 הע זיא לכה -ךס זַא !ןעמנוב בקעי םעד ,םיא סע טמוק סָאװרַאפ
 -עס ןטסעב עמַאס ןיא ,טָא .סטכינעגיוט ַא ,ּפָאק-רעטַאלפ ַא ,טשינרָאג ַא
 ,ךיירקנַארפ ןייק רָאג טרָאפ ןוא םעלַא טימ ץלַא רעביא רע טזָאל ,ןָאז
 ; טָאה רע לזמ רעסָאװ ךָאד .ןקידנע סואימ ףוס-לכ-ףוס טעוװ סָאװ ,יַאטלוה ַא

 רעטעּפש ,לקינייא סנזייא ןמלק רעירפ .עלַא ,םיא וצ ןפיול רעבייוו יד
 ןייז ,רעטכָאט ןייז ,ןײלַא יז טציא .ערעדנַא ליפ .רעטכָאט סמיוברעדילפ
 ,ףרואווסיוא רעד ,םיא ןופ טציא טכַאל רע !זיא סָאד ןיימעג יו ,דורטרעג
 ןטימ ןיא רָאג םענעי ,סקַאמ ,רע זיא רעדורב ַא ןופ .המקנ םיא ןיא טָאה
 טשינ וליפַא ,רעטָאפ םעד ,םיא זיא רעטכָאט יד .,ןרָאװעג רעווש א ןענירעד
 !רקפה .ןבירשעגוצ טשינ טרָאװ ןייק ,ןגערפ ןעמוקעג

 רענעריולרַאפ ַא ,רענעּפמורשעגניא ןַא ,רעניילק ַא ןסעזעג זיא רע
 ןבָאה סרעגייז יד .ךיירגינעק םעיינ ןיא ,םענייז ץַאלַאּפ ןסיורג םעד ןיא
 -טכַאנ עטעּפש יד ןעגנאלק-ןכריק ערעייז טימ ןלייצ טרעהעגפיוא טשינ
 טימ טכַאלעג טָאה בוטש לקניוו ןיא לעפָאטסיפעמ רענעזנָארב רעד .ןהעש
 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןיזנכשַא ךיילג ליומ ןגיוצעצ-טיירב ןייז ןופ ןייצ עלַא



 2011 יזנכשַא רעדיוב יד

 ןרָאטש יד טקורעגרעדנַאנופ ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יזנכשַא
 -קירבַאפ ןסיורג םוצ טקוקעגסױרַא טָאה רע .רעטצנעפ רענַאיצענעװ ןופ
 -כיולַאב-לקנוט םעד ןיא טצראוושעג ךיז סנעמיוק עלַא טימ טָאה סָאװ ,ףיוה

 ,טכיל ןטיור םענעט

 עקידנקירדוצ ַא ,ערעטצניפ ַא ,ערעווש ַא ןענַאטשעג זיא קירבַאפ יד
 -סיוא ןבָאה סנעמיוק עקידנכירק:למיה עכיילג יד .טייקוויסַאמ ריא טימ
 | ,טקעטשעגסױרַא טלָאװ רעיומ יד סָאװ ,ןעגנוצ עגנַאל יו ןעזעג

 רעטעּפש רעד ןיא טלעק ַא טליפרעד טָאה שזדָאל ןופ גינעק רעד
 רענעפמורשעגנייא ןא רעגעלעג םוצ ןעגנַאגעגקירוצ ןוא טכַאנ רעזָאלּפָאלש

 טערישטשעג טָאה לעּפָאטסיפעמ רענעזנָארב רעד .רעקיסקיוועגניילק ןוא
 -עפָא םענעגיוצעצ-טיירב ןצנַאג ןטימ טכַאלעג ,ןייצ עקיציּפש יד םיא ףיוא

 ,ליומ םענ





 לייט רעטירד

 סבעווניּפש





 סנייא לטיּפַאק

 -לעוו ךרוד ,ןליוּפ ןייק דנַאלשטיײיד ןופ ןעיײיסָאש ענעכָארבעצ יד ףיוא

 -שיסור רעד ןופ עטנערבעגּפָא ןוא עבורח ,ךעלטעטש ןוא רעפרעד ,רעד
 ,דרעפ ,ןשטייד ןרעדנַא םעד ךָאנ סנייא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,המחלמ רעשטייד
 סױרַא ןענעז םירעיוּפ עשיליוּפ יד ,ןטַאמרַאה ןוא ןרופ ,ןליבָאמָאטױא-טסַאל

 עיולב יד וצ טנעה יד טגיילרַאפ ,ערעייז סעטַאכ עטקעדעג-יורטש יד רַאפ
 סנגָאװ עדמערפ יד טכַארטַאב קידנגייוש ןגיוא עלעה טימ ןוא ךעלעטיה
 ןבָאה ּפעק יד ףיוא ךעלכיט עקיברַאפ יד טימ סעטרעיוּפ יד ,ןשטנעמ ןוא
 ןטױלּפ ענעטכַאלפעג עשיפרָאד יד וצ טעילוטעג ריגיינ ןוא ארומ טימ ךיז

 ןעמַאזוצ ,ךעלּפעק ענעסקַאלפ יד טימ רעדניק יד .םורפ ךיז טמלצעג ןוא
 ,יירעליבעג ןוא יירשעג ַא טימ טנגעגַאב עדמערפ יד ןבָאה ,טניה יד טימ

 -סיוא ערעייז ןופ ןריט יד רַאפ סױרַא ןדיי יד ןענעז ךעלטעטש יד ןיא
 יד טקרעמַאב ןגיוא עטשודיחרַאפ עצרַאװש טימ ןוא ךעלזייה עטרעקיוהעג
 -רָאװש עטרעביושעצ טימ ךעלעדיימ ,ךעלעקטָאּפַאק ןיא ךעלגניי ,טייל עיינ
 ןשטנעמ עדמערפ יד וצ ךעלטנעה יד טימ טעכָאפעג ןבָאה ,ךעלּפעק עצ
 -ַאב סױרַא ןענעז סרעלעק ןופ .סנגרָאמ-טוג עשידיי טימ ייז טסירגַאב
 טלָאװעג ייז ןבָאה ןטַאדלָאס עקידנטערטּפָא עשיסור- יד סָאװ ,ןדיי ענעטלַאה
 ןטנָארפ יד ףיוא תולּפמ יד רַאפ ייז ןיא ךיז ןייז םקונ ,ךיז טימ ןּפעלשטימ
 טסירגַאב ךעליירפ ןוא סױרַא ןטסינַאלַאק עשטייד ןענעז ןלימ-טניוו רַאפ

 .רענעמ עדמערפ עקידנעמוקנָא יד
 !ןעמָאקליװ ,עטיול ,טָאג סירג ---
 ןוא ןרעייב ןופ ,ןסקַאז ןוא ןסיירּפ ןופ ,דנַאלשטיײד ןופ רענעמ ןבָאה סָאד

 .ןגיוצעג ןליוּפ ןייק ןלייט-דנַאל עשטייד עלַא ןופ ,ןייהר ןופ

 -ייוו דרע רעבָא ,ןעועג ךס ַא ןשטנעמ ןענעז דנַאלשטייד ןיא םערָאװ
 ,ץלָאה ,יפ ,ליפ רעדלעפ ,ןעוועג ךס ַא דרע זיא דנַאלסור ןיא ןכש םייב ,קינ
 ,רעדלעפ ערעייז ןופ רענעמ יד ןבָאה רעשרעה עשטייד יד ןוא ,ןלַארענימ
 ףיוא דנַאל ןופ רעבייוו יד ,ןעמונעגקעװַא ןלוש ןוא ןטַאטשקרעװ ,ןקירבַאפ
 ,טקישעג דנַאל סנכש םוצ .,רענעמ יד ,ייז ןוא ,טצעזעגקעװַא טרָא רעייז
 ןענעז עטשרע סָאד .ןרעבָארע ןוא סע ןגיזַאב וצ דרעוװש ןוא רעייפ טימ ידכ
 .ץץענערג רעד ייב זיא סָאװ ,ןלוּפ ףיוא ןעגנַאגעג ייז

 טימ םירעױּפ עקידרעב ןוא ןלירב ןיא רעטעברַא ,טלַא ןוא גנוי
 ןלעה ןטשרע ןטימ ןוא ךעלקעב עטיור טימ ךעלגניי-לוש ,דרעב עדנַאלב

 טייקיורג טימ טייל עטקלעוװרַאפ עטשטיינקעצ ןוא ןּפיל ערעייז ףיוא ךוּפ
 ןיא טעטש עשיליױוּפ יד רעביא ןגיוצעג ןבָאה ,ןצנָאװ ןוא דרעב יד ןיא
 ףיוא ,ןגעוו ןוא דרעפ עשירענלעז ןוא ןליבָאמָאטױא טסַאל טימ .ךעלטעטש
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 עטלגָאנַאב טימ ,"גרובסרעטעּפ ךַאנ, דיירק טימ ןבירשעגנָא זיא סע עכלעוו
 ןלָאנש יד ףיוא טצירקעגסיוא זיא סע עכלעוו ףיוא ,סנעמיר טימ ,לוויטש

 ןטענָאיַאב טימ ,ּפעק יד ףיוא ןביוהלעקיּפ עקיציּפש טימ ,"זדנוא טימ טָאג;
 ענייא ןוא בייל סאנוש ןיא ןדיינש וצ ענייא ,ןפרַאש ייווצ טימ ןסקיב יד ףיוא
 וצ ברעמ ןופ ןגיוצעג ייז ןבָאה ,ןעגנומיוצרַאפ-טָארד ןקַאהוצרעביא ףיוא
 לטעטש .,ףרָאד ךָאנ ףרָאד ןעמונרַאפ ,סיוארָאפ ןוא םַאזגנַאל ןעגנַאגעג ,חרזמ
 ןֹוא לסייוו ןכייט יד ייב דנַאל םעד ןיא ,טָאטש ךָאנ טָאטש ,לטעטש ךָאנ
 : .עטרַאװ

 ןיא רעדיילק עשירעטילימ ןיא ןרָאטסַאּפ ןרָאפעגכָאנ ןענעז ייז ךָאנ
 וצ רענעמ יד ןעמָאנ סטָאג ןיא ןפור וצ ידכ ,ןעמלעה יד ףיוא ןציירק טימ
 עשטייד ,ןביולג ןשיטנַאטסעטָארּפ םעד ןצנַאלפוצנייא ידכ ,ביור ןוא דרָאמ
 ,דנַאל ןטגיזַאב ןיא ןטיז ןוא ךַארּפש

 עקרַאטש יד ,ייז .חרזמ ןייק טקישעג קינייװ ןעמ טָאה ןטַאדלָאס עגנוי
 ןוא ערעווש יד ,ןטנָארפ-ברעמ יד ףיוא ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,עטקישעג ןוא
 -דנַאל יד ןעגנַאגעג ןענעז טייז רעשיסור רעד ףיוא .עטקיטסעפַאב-טוג
 ןצַאלּפ סנעמיר יד עכלעוו ףיוא ,עקיכייב ,עקידרעב ,ענעסקאווַאב ,רעמרוטש
 עטלַא ייב יו טייקנגיוצעגנייא ןופ סױרַא ןכירק סרעטניה יד ןוא טשינ ריש
 "מורק ןציז סביױהלעקיּפ יד עכלעוו ףיוא ,עטלָאגעג ,עקיּפעק-דנור ,רעבייוו

 ןלירב עסיורג טימ ,ןצנָאװ עשיטָאטש טימ ,דרעב עשיפרָאד טימ .ךעל

 ,טיפ ערעווש טימ ,ןרעיוא עקידנעײטשּפָא יד וצ ןדנוברַאפ ךעלקירטש ףיוא
 טלעג עפייטש עצרוק ןיא ,עכעלמורק שיטָאטש רעדָא עטַאװעצַאלק שיפרָאד
 ,רעליימ יד ןיא סעקלויל טימ ,לוויטש עטלגָאנַאב עּפמעט יד ןופ סעװעילַָאכ

 ןגעװ עדמערפ יד רעביא ןעגנַאגעגכָאנ םַאזכרָאהעג ןוא טרַאה ייז ןענעז

 -רַאפ .,ןרַאה ערעייז ךָאנ טכענק-דנַאל יוװ ,ןריציפָא עקידנטייר ןופ טריפעג
 ןעיײסָאש ענעסירעגפיוא יד ןופ עטקימיילרַאפ ,עטביוטשרַאפ ,עטקיטַאלב
 ילגרָאג עקירעזייה טימ ,ןטערטּפָא ןרַאפ טכַאמעג עילַאק ןבָאה ןסור יד סָאװ
 : רעדיל-סעגיז ערעייז ןעגנוזעג ייז ןבָאה ןעמיטש ענעסָאגעגנָא-ריב ןוא עקיד

 ןָאנַאק -סיש ענייא ןעבַאה ןשטייד יד
 ;םוב-סוב -- ךָאל סעסָארג ןייא טָאה יד
 ,סָארגנעזיר ןוא דנור ָאז טזיא סַאד ,ייא
 ןַאק ןפַאלש ןירעד ןַאמ סַאד
 סוזע רעדעי
 ; סור ןייא
 סָאטש רעדעי
 ,זָאצנַארפ ןייא
 .זָאֹל עלַא יז טכַאמ רעד ,פורק רעד

 טקינײרעגּפָא ןרעּפַאס יד ךרוד ךיילג זיא דרע ןַאּפש רענעמונרַאפ רעדעי

 :ףַארגעלעט עטקַאהעגרעביא יד .,גנוטסיוורַאפ רעשיסור רעד ןופ ןרָאװעג
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 ןעײסָאש ענעכָארבעצ יד ,ןרָאװעג טכיררַאפ ןטַאדלָאס יד ךרוד ןענעז ןטָארד

 עקידנענערב יד ,טלעטשעגקירוצ ןקירב ענעסירעגפיוא יד ,טכיילגעגסיוא

 "טָארַא ןבָאה ייז .טּפינקעגנעמאזוצ ןענָאגַאװ ענעזָאלרַאפ יד ,ןשָאלרַאפ רעזייה

 ןטסינָאלָאק עשטייד יד ןופ רעּפרעק עפייטש יד תוילת יד ןופ ןעמונעג

 ןעגנַאהעגפיוא ןגעוו יד ןיא רעמיוב יד ףיוא ןבָאה ןסור יד סָאװ ,ןדיי יד ןוא

 טירסומ ןוא ןענָאיּפש טרָא רעייז ףיוא ןוא ,תולּפמ ערעייז ןופ ןרָאצ ןיא

 ,טנעװ עלַא ןופ ןענעז ןלעפַאב ןוא ןפורפיוא עשיסור יד .,ןעגנַאהעגפיוא

 טרִא רעייז ףיוא ןוא ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא ןרעיומ ןוא ןטיױלּפ ,סענַאקרַאּפ

 "עג ןטלַאהַאב ןבעגּפָא ןגעו ןעגנונעדרָארַאפ ןרָאװעג טּפעלקעגסיױא ןענעז

 ענעפָאלטנַא יד ןופ סטוג ןוא בָאה ןרעקמוא ,ןענָאיּפש ןבעגסױרַא ,רעוו

 ױזַא ,תורוחס ,לפָאטרַאק ,האובת ,תומהב לָאצ יד ןבעגפיוא ןגעוו ךיוא ,ןסור

 "רַאפ רעצעמיא רָאנ סָאװ ,ןפָאטש-יור ןוא שעמ ,רעּפוק רעדעי ןגעוו ךיוא

 טיול ןרעוו טלייטרואעג ןעמ טעװ ןלעפַאב יד ןריפסיוא טשינ רַאפ .טגָאמ

 ,ןצעזעג-דלעפ-סגירק יד

 ןפָאטש-יור ךס ַא ןגירק טנאקעג טָאה ןעמ ואוו ,טָאטש עטסערג יד

 רעטסערג רעד ,טפרַאדעג קיטיונ טָאה דנַאלשטיײיד סָאװ ,לָאװ ןוא לוונייב

 יב ךעלצונ זיא סָאװ ,טנייפ ןעמערָא-עירטסודניא ןופ רעטנעצ-קירבַאפ

 -רַאפ ןגיוצעג ןבָאה ןשטייד יד ןוא .שזדָאל ןעוועג זיא ,ןדיײנשוצּפָא םיא

 ,טנעמיוק ןוא רעמיטכייר עריא וצ ,טָאטש-קירבַאפ רעד וצ טרַאה ןוא טנשקע

 ,ןכָארקעג ייז טירט-סיפ יד ףיוא ,ןבירטעג ןסור יד ייז ןבָאה ןַאּפש ךָאנ ןַאּפש

 "צז טעטש עטרעבָארע עשיליוּפ יד ןופ רעשרעה ןוא ןטנַאדנעמָאק יד

 "דנַאל עשיסיירּפ-טסָא יד טּפיוהרעביא ,ןסיירּפ יד ןעוועג סנטסרעמ ןענ

 ןווַאלס יד טייצ רָאי טרעדנוה ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ יד ןענעק סָאװ ,רעציזַאב

 טנַאדנעמָאק רעד ,ןטלַאהעג לוויטש עשירעקנוי יד רעטנוא טנגעג רעייז ןיא

 ןָארַאב רעציזַאב-דנַאל רעשיסיירפ רעד ןעוועג זיא שזדָאל טָאטש רעד ןופ

 וצ ידכ סָאװ ,טַארקָאטסירַא רעטמערָארַאפ רעד ,וָאללעדײה לעדייה ןָאפ

 ץנייה טנאקירבַאפ רעשזדָאל ןופ רעטכָאט יד רע טָאה עגַאל ןייז ןטכיררַאפ

 ,טכַאמעג ערעירַאק עלענש ַא רעייז גירק ןיא טָאה רע .ןעמונעג עצנוה

 ןייז בילוצ ןוא סוחי ןסיורג ןייז בילוצ ,וָאללעדיײה לעדייה ןַאפ ןָארַאב רעד

 ןַאטיּפַאק ַא ןופ זיא רע .גנוריפנָא-טּפיוה רעד ןופ ןלַארענעג יד טימ טייקטנעָאנ

 טנאה עקרַאטש ַא רע טָאה ךָאנ וצרעד .ןעגנַאגרעד טסרעבָא זיב וורעזער ןיא

 ןלָאז ייז ,ןליּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןקָארשעגנָא ,ןזיװעגסױרַא

 ,ןשטייד עקידנרישרַאמנײרַא יד רַאפ ןבָאה ארומ

 טכעלש געט-המחלמ עטשרע יד ןיא ךיז ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןופ ךס ַא

 ןטױלּפ עשיפרָאד ןרעיומ עשיטָאטש עלַא ףיוא ,ןשטייד יד וצ ןטלַאהעג

 יַאלָאקינ טשריפסיורג ןופ ןבירשעגרעטנוא ,ןעגנַאהעג ןפורפיוא עסיורג ןבָאה

 טָאה ןלױּפ ןופ העש יד זַא ,קַאילָאּפ יד וצ ןפורפיוא ,שטיװעיַאלָאקינ
 ,ךעלטייהנייא ןבילבעג זיא המשנ סעמעוו ,דנַאל ענעסירעצ סָאד זַא ,ןגָאלשעג
 .ןעמ ןעו ,ןרעו טקינייארַאפ קירוצ דָאנעג ןשיטעטסעיַאמ ןייז ךרוד טעוװ
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 עשילױּפ יד ןעמענּפָא ,רעכיירטסע ןוא ןשטייד יד ,םיאנוש יד ייב טעװ
 יד ךיוא .גָאװצ ןכעלרעסייק םעד טביולגעג ןבָאה םירעױּפ יד .ןטיבעג
 יד ןפורעג ןֹוא ןפורפיוא יד ןופ ןטלַאהעג ןבָאה ןטסילַאנָאיצַאנ עשיליוּפ
 יז ןבָאה ייברעד .ןענָאיגעל עשילוּפ-שיסור יד ןיא ןייג וצ גנורעקלעפַאב
 ןענָאיּפש ,דנַאלשטייד ןופ רעפלעה יד ןענעז ייז זַא ,ןדיי ןגעק טצעהעג ךיוא
 .רעטעררַאפ ןוא

 ,טלייצרעד ייז ןבָאה ךעלטעלב עשיטָאירטַאּפ ןוא ןעגנוטייצ ערעייז ןיא
 תויול יד ןיא זַא ןשטייד יד רַאפ ןטנַאילירב דרעב יד ןיא ןריפ ןדיי זַא
 -רעמערק עכעלטסירק יד .,אנוש ןרַאפ דלָאג רָאנ ,םיתמ ןייק טשינ יז ןריפ
 ןדיי יד ןופ ןרעוו רוטּפ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש יד ןיא ךעל
 -לָאס עשיסור יד רַאפ ייז ףיוא טרסמעג ןבָאה ,רעקיליב ןפיוקרַאפ סָאװ
 ןסָאשעג דיי ןעגנאהעג ןטנַאדנעמָאק עשיסור יד ןבָאה םוטעמוא .,ןטַאד
 רעפרעד יד ןיא .טקישרַאפ ריביס ןייק ,טרַאּפשרַאפ סעמרוט יד ןיא
 -ָאק עשטייד יד טימ תקולחמ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םירעוּפ עשיליוּפ ןבָאה
 ןלימ-טניוו יד ןופ ןעלגילפ יד טימ זַא ,ןסור יד רַאפ ייז טרסמעג ,ןטסינָאל

 ,רעריפ עשירעטילימ עשיסור יד .רעטילימ ןשטייד םוצ סנכייצ ייז ןביג

 טפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ,רערעדנַא רעד ךָאנ הלּפמ ןייא ןטילעג ןבָאה סָאװ
 -סיוא ךעלטעטש יד ןיא ןדיי יד וצ סעכ ןצנַאג םעד ןוא תוריסמ יד ןיא
 טָאהעג ארומ ןבָאה ןוא ןקָארשעגנָא ןעועג ןענעז ןשטנעמ יד .טזָאלעג
 יז טרעטיצעג ,ןײרַא ןענעז ןלייט עשטייד יד ןעוו ,ןזייו וצ ךיז סַאג ןיא
 זַא ןפָארטעג ךיוא טָאה לָאמַא .ןגָארפ ףיוא ןרעפטנע ,ןגעוו יד ןזייװנָא
 | ,סנטסָאּפרָאפ עשטייד יד ףיוא ןסָאשעג ןעמ טָאה רעזייה ןופ

 טכַאמעגּפָא רעבירעד טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טסרעבָא רעד

 ןגָאװ טשינ ןלָאז ייז ,ייז ןקערשנָא ,ךעלטעטש עשיליוּפ יד ןענרעלוצנָא

 רַאפ ןרעטיצ ןלָאז ייז ןלייט עשטייד יד ףיוא ןביוהוצפיוא טנַאה ַא רעמ

 ידכ ,רעפרעד עכעלטע ןדניצנָא טזָאלעג רע טָאה ,סנטשרע .קילב רעייז
 םַאזכרָאהעג ןייז וצ רעפרעד ערעדנַא יד ןגָאזנָא םורַא טייוו ןלָאז ןעמַאלפ יד
 .שילַאק טָאטש יד ןטכינרַאפ טזָאלעג רע טָאה ,סנטייווצ .קינעטרעטנוא ןוא
 ' ױשגערט-רעסַאװ רעמוטש:ביוט רעד טָאה טָאטש רענעמונרַאפ רעד ןיא
 טָאה ,רעמרוטשידנַאל ןשטייד א ןופ לעפַאב ןפיוא ךיז טלעטשעגּפָא טשינ
 ןעמונעג ןבָאה סַאג ןיא ןשטנעמ עכעלטע .ןסָאשרעד טַאדלָאס רעד םיא
 טָאדלָאס רעד .רעביוט ַא זיא שטנעמ רעד זַא ,טנעה יד טימ ןכַאמ ,ןפור
 ץלָאגעלַאב רעגנוי ַא ,ןשטנעמ יד ףיוא ןסָאשעג ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה

 ןטקיטולבעצ ַא טימ זיא רענלעז רעד .ןייטש ַא ןפרָאװעג טַאדלָאס םעד טָאה
 וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טסרעבָא רעד .עדנַאמָאק רעד ןיא קעװַא ּפָאק
 טימ ןּפיל יד טשיװעגּפָא טָאה רע .ןסע גָאט ןטימניא ןטלַאהעג דָארג טָאה
 טָאה רע ןוא ריב גנולש ןטצעל םעד טּפוװעגסױא טָאה רע ,טעװרעס ַא

 ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז רענלעז יד ןעוו .םרַאילַא ףיוא ןפור ןסייהעג
 טימ טָאטש יד ןרידרַאבמָאב וצ רעקסיױרּפ רָאיַאמ םעד ןלױפַאב רע טָאה
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 'וװ ןענעז ןשטנעמ ,ךיז ןדנוצעגנָא ,טכַארקעג ןבָאה רעזייה .עירעליטרַא
 טָאטש ןופ רעריפ יד .ךעלסעג ןוא ןסַאג יד רעביא ןפָאלעגמורַא םיעגושמ

 ןבָאה רענלעז יד .,ןפלָאהעג טשינ טָאה ךַאז ןייק רעבָא ,ןטעב ןעמוקעג ןענעז
 ,טנערבעג טָאטש יד טָאה טכַאנייב .ךעלטקניּפ ןוא שיטַאמעטסיס ןסָאשעג
 -ייטש יד ףיוא ןגעלעג ןענעז ,עטלַא ,רעדניק ,רעבייוו ,םיגורה רעטרעדנוה
 ןבָאה טָאטש רעקידנענערב רעד ןופ ןעמַאלפ יד .תוברוח יד רעטנוא ,רענ
 חלועּפ ַא טָאה סָאד ,המקנ רעשטייד ןופ הרושב יד ןגָארטעג טייוו ןליימ

 ןיא עקיאור ןײירַא סנטסָאּפרָאפ עשטייד יד ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ .טַאהעג
 .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעמונרַאפ יד

 -ייה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טצַאשעגּפָא טוג ןבָאה בַאטש .ןופ ןלַארענעג יד
 -עג טייקשידלעה רַאפ ץיירק םענרעזייא ןַא טָאה רע .רעװענַאמ סוָאללעד

 רעד טימ ןטפַאשטנעק ענייז בילוצ ךיוא ,ןטסנידרַאפ ענייז בילוצ ,ןגָארק

 -נעמָאק רַאפ םיא ןעמ טָאה ,ןעמונעג בייוו ַא טָאה רע ןענַאװ ןופ ,טָאטש
 ,טכַאמעג טנַאד

 ,רע זיא ןשזַאגַאב ןוא טניה ענייז טימ ,ןטנַאטידַא ןוא ןסנַאנידרָא טימ
 טָאטש יד םיא רַאפ טָאה עכלעוו ,ײמרַא רעקידנרישרַאמנײרַא רעד ךָאנ
 ױזַא רעירפ טָאה רע סָאװ ,שזדָאל ןיא ןיירַא ,טקינײרעגּפָא ןוא טרעבָארעד
 םעד טקינײרעגּפָא םיא רַאפ ןבָאה ןרעּפַאס יד .טכַארַאפ ןוא טסַאהעג
 טימ טנַאנעטײל רעגנוי ַא .טנַאטוידַא ןייז .זיוה סרעטסיײמצילָאּפרעבָא
 ַא רעייז טכיזעג ןייז ףיוא ןָא טיצ סָאװ ,לדיימ ַא ייב יו ךעלקעב עטיור
 ןיז טָאה ,לַאטורב ןוא שירעקנוי ,ךעלנעמ ןכַאמ וצ ךיז ידכ ,ענימ עגנערטש
 ויוה סָאד זַא ,טרָאּפַאר םיא ןבעגעגּפָא ןוא ענורטס ַא יװ טכיילגעגסיוא

 עקידנסיירפיוא ןייק זַא ןוא ןרָאװעג טרילָארטנַאקכרוד ךעלטקניּפ רעייז זיא
 -יה לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעבָא ,ןרָאװעג ןענופעג טשינ ןענעז ןלאירעטַאמ

 קילב ןקידנטנַארַאפ ַא טימ לקָאנָאמ ןייז ןופ ןָאטעג קוק ַא טָאה וָאללעד

 ענרעדעל ןייז טימ ןָאטעג ּפַאלק ַא ןזייב ןוא זיוה ןטרעבָארעד םעד ףיוא
 ,שיט םעד רעביא עקשטנעה

 טגָאעג רע טָאה -- ,זַאה ןענייוש ןעזיד ןיא טכינ עביילב ךיא --
 ,חיר ןטכעלש ַא ןליפ טלָאװ רע יװ ,זָאנ רעד טימ טקעמשעג ןוא

 ןפורעגוצ ןוא טָאטש רעד ןופ עטרַאק ַא טלקיוװעגרעדנַאנופ טָאה רע
 .שיט םוצ טנַאטוידַא ןייז

 ןטימ ןוא ןלױפַאב רע טָאה -- ,ףוא להַאמ יז ןעסַאּפ ,טנַאנעטיײל ---

 ָאד זיא טרָאד !סַאג יד טָא טעז ריא --- ,עטרַאק יד ןעגנַאגעגכרוד רעגניפ
 ןיא .,דיי ַא ןופ ןעמונרַאפ זיא סָאװ ,ןעבעלרעד ץַאלַאּפ ַא ןוא קירבַאפ ַא
 ? רהַאו טכינ ,ןעניואוו ךיא ליוו ץַאלַאּפ םעד

 טרעפטנעעג טנַאנעטײל רעד טָאה -- ,טסרעבָא רעה ,להָאװ .ַאי --
 ןיא רעה ןייז ײשּפָא ןוא ארומ רעשיסּפָאמ טימ קידנקוק ,קיטרַאפטסניד
 ,ןירַא ןגיוא יד

 -- ,געט עטשרע יד ןיא םעווקַאבמוא זיא רעזייה עטַאוװירּפ ןריזיווקער --
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 ןסָאשעג טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,עכלעזַא ןופ ןדייס -- ,טלמרומעג רע טָאה
 ? רהַאװ טכינ .,ןלייט ערעזדנוא ףיוא

 ,טרענודעג לריציפָא סָאד טָאה -- ,טסרעבָא רעה ,להָאװ ַאי --

 ןָארַאב רעד טָאה -- ?ןריפוצכרוד סע ריא טנכער ױזַא יוװ ,ָאזלַא --
 יד ןיא ךיילג טנַאטידַא םעד קילב ןקידנשרָאפ ַא טימ קידנקוק ,טגערפעג
 ,ןײרַא ןגיוא

 "יווער עגנערטש ַא ןריפכרוד ,לָארטַאּפ ַא טימ ןײגרעבירַא לעװ ךיא --
 ..ןַאד ,ןסָאשעג טרָאד ןופ טָאה ןעמ זַא ,ןעניפעג לעװ ךיא ביוא ןוא ,עיז

 .- .,טנַאנעטײל רעביל ןיימ ,ּפָאקמוד רעטכע ןייא יז דניז ןַאד --
 ,לוייט םוצ ,סנײאצלַא זיא רימ -- ,ןסירעגרעביא םיא ןָארַאב רעד טָאה
 טשינ טָאה ןעמ ביוא .ןסָאשעג טשינ רעדָא ןסָאשעג ָאי טָאה ןעמ ביוא
 ?ןעמָאנעב ךילדנע סע יז ןעבַאה .ןסיש טפרַאדעג ןעמ טָאה ,ןסָאשעג

 ַא טרעפטנעעג לריציפַא סָאד טָאה -- ,טסרעבָא רעה ,להָאוװ ַאי --
 ,לדיימ-ספרָאד ַא יו טיור ,רעטמעשרַאפ

 ,טקינײרעגּפָא ,טריפעגכרוד טוג ןייז לָאז ץלַא זַא ,ליוו ךיא ,ָאזלַא ----

 טנייה ךָאנ ךיא ליו ןקיטכענ .לבָאנק ןשידיי ןופ ןזָאלרעביא טשינרָאג

 ? רהַאו טכינ .ץַאלַאּפ ןיא

 ןָאטעג רענוד ַא טנַאטידַא רעד טָאה -- !טסרעבָא רעה ,לעפעב וצ ---
 ,לוויטש עטנרָאּפשַאב יד טימ קידנקַאנק ,טיירדעגסיוא ךיז שירעטילימ ןוא

 רעשטייד רעד ןעוו ,ןרָאװעג עטרעטיצרַאפ ַא רעייז זיא יזנכשַא יורפ
 ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעגניירַא ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב ענייז טימ זיא ריציּפָא
 טונימ רעטצעל רעד ןיא זיא רע .שזדָאל ןיא ןעוועג טשינ זיא ןַאמ ריא
 טָאה טציא .ךעלטפעשעג ןרָאפעג זיא רע ואוו ,דנַאלסור ןיא ןבילברַאפ
 רעד ןיא ןיילַא ענייא ןבילבעג זיא יז .ןעמוקקירוצ טנאקעג טשינ רעמ רע
 ,רעזייה ,קירבַאפ רעצנַאג רעד טימ שזדָאל ןיא ןיילַא ענייא ,טָאטש רעדמערפ
 רעד ןיא טַאהעג טשינ םענייק טָאה יז ,ץַאלַאּפ ןוא רעטעברַא ,סנגעמרַאפ
 ױלַא ,טניירפ ןייק טשיג ,םיבורק ןייק טשינ ,טָאטש רעשילוּפ רעדמערפ

 זיא שזדָאל ןכלעוו ןופ ,דנַאל ןיא ,דנַאלסור ןיא ןעוועג ןענעז עטנעָאנ עריא
 ןיהַא ןָאק ןעמ טשינ .טקַאהעגּפָא ,ןטינשעגּפָא ןרָאװעג גנולצולּפ טציא

 -נייא רעד .,ןקיש עמַארגעלעט ַא טשינ ,ןביירש ווירב ַא טשינ ,ןרָאפסױרַא
 ,סקַאמ ןַאמ רעד ןעוועג זיא טָאטש רעדמערפ רעד ןיא שטנעמ רעקיצ
 ,דמערפ רעד ןיא ָאד ךיז ןוא קעװַא םייה ריא ןופ יז זיא םיא בילוצ סָאװ
 ןופ ןקעטש ןבילבעג זיא רע ךיוא רעבָא ,טצעזַאב ,ןשטנעמ עדמערפ ןשיווצ
 ןטלַאהרַאפ טשינ ךיז לָאז רע ,טנרָאװעג םיא טָאה יז .טייז רעטייווצ רעד

 רעד ייב ןענַאטשעג זיא אנוש רעד לייו ,ןעמוקקירוצ סנטיײצַאב לָאז רע
 ,גָאט ףיוא גָאט ןופ ןרָאפ סָאד טגײלעגּפָא טָאה רע רעבָא ,זָאנ

 "מוא עריא ףיוא טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טקיטפעשעב רַאבטכרופ --
 ,סעמַארגעלעט עקיאור
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 םַאדַאמ יד ,ךעלקילגמוא ןוא ןקָארשרעד ,םַאזנייא רעייז ןעוועג זיא יז
 ,ץַאלַאּפ ןסיורג ןיא ,יורפ ערעטלע עמַאזנייא עטלַא יד ,יזנכשַא

 -"ַפָא ןגני םעד טגערפעג יז טָאה -- ? רעה ןיימ ,ןעשעג זיא סָאװ ---

 .טכַאמעג ךיז םינּפ שירעגירק ַא רעייז טָאה סָאװ ,ריצ
 "עג ריִציפָא רעד טָאה -- ?סצַאלַאּפ סעד ןירעציזעב יד דניז יז --

 | .ךַאװו רעטנוא יז ןעביילב ןַאד ,אי -- ,טגערפ
 -עקָארשרעד רעד ןבעל טַאדלָאס ַא טלעטשעגקעװַא טָאה ריציּפָא רעד

 עגנערטש ַא טריפעגכרוד רענלעז עקירעביא יד טימ ןיילַא ןוא יורפ רענ
 עטעטסָאררַאפ יד רעסיוא ןענופעג טשינרָאג טָאה ןעמ שטָאכ .עיזיווער
 רעייז ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה סעצנוה יד סָאװ ,סקיב-רעגעי ַא ןוא ןדרעוװש
 -עגפיונוצ לָאקָאטָארּפ ןרעװש ַא רעייז לריציפָא סָאד טָאה ,בוטש-רעגעי

 ןלייט עשטייד יד ףיוא ןרָאװעג ןסָאשעגּפָארַא זיא ץַאלַאּפ ןופ זַא ,טלעטש
 טָאה יז .רעהרַאפ ןגנערטש ַא ףיוא ןרָאװעג ןעמונעג זיא יזנכשַא יורפ יד
 זַא ןזיוועגפיוא ,טנקיילעג ןגיוא יד םורַא ןקעלפ עשירעבייו עטיור טימ
 ,טקַאהעגרעביא טָאה לריציפָא סָאד רעבָא .ןסיש טנָאקעג טשינ טָאה רענייק

 ןגיל סלַא ןטַאדלָאס ערעזדנוא ןופ גנוטּפױהַאב יד ריא טגַאװ יו --

 רע יו ,ןרָאצ ןטכַאמעג טימ טגָאזעג רע טָאה --- ? םַאדַאמ ,ןענעכיײצַאב וצ
 ,טסרעבָא ןייז ייב ןעז סע טגעלפ

 רָאלק טעװ סע זיב ,ךַאװ רעשירענלעז רעד ןופ טײרפַאב יז טָאה רע

 ןרעװ ךיילג זומ ץַאלַאּפ רעד זַא ,ןבעגעג רע טָאה לעּפַאב ַא רעבָא ,ןרעוו

 ןריפסורַא ןעמ רָאט ,שעװ ןוא רעדיילק רעסיוא ,טשינרָאג זַא ,טמױרעגּפָא

 ,טנגעגַאב ײמרַא עכיירגיז יד ןליוק טימ טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,טרָא םעד ןופ

 .טנעה יד טימ ןכָארברַאפ טָאה יזנכשַא םַאדַאמ
 טשינ יז טָאה -- ,ןצעזסױרַא סַאג רעד ףיוא ךימ ןליוו ןרעה יד ---

 .ךעלגעממוא זיא סָאד -- ,ןענַאטשרַאפ

 ןלָאז ייז ןטַאדלָאס יד ןלױפַאב ריִציפֶָא רעד טָאה --- !זָאל ,עטיול --

 ,זיוה סָאד ןצעזַאב ןעמענ ךיז
 טָאה רענלעז'ךַאװ ַא ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד

 ךיז טָאה רעטייוצ ַא .רעיוט םייב רעוועג ןטימ טלעטשעגקעװַא ךיילג ךיז

 ןטצינשעגסיוא ןשינָארַאב םעד רעביא ןוא רעיוט ןפיוא טעּפַארדעגפױרַא

 -גַאנופ ןָאפ עשטייד ַא רע טָאה ,ןבילברַאפ סעצנוה יד ןופ זיא סָאװ ,ברעה

 -סיוא טימ לטערב ַא רע טָאה ךָאנרעד .ןעגנַאהעגסױא ןוא טלקיוועגרעד
 ןעגנַאהעגנָא רעיוט ןפיוא ?טמַאנגַאלשעב; ןבַאטשכוב עטנערבעג

 עשירעבייוו עטיור יד טרעדוּפרַאפ קידנלייא רעייז טָאה יזנכשַא םַאדַאמ
 רעשטוק םעד ןסייהעג ןוא לגיּפש ןרַאפ ךיז טצוּפעגסױא ,םינּפ ןיא ןקעלפ
 ,טנַאה רעטלַא רעד ןיא טסעפ םריש ןשירעבייוו ןטימ .עטערַאק יד ןענַאּפש

 טימ ,טולב טכָאקעגפיוא טימ ,ןטלַאהעג דרעװש ַא סנטסקינייוו טלָאװ יז יו

 ןסַאג רעשזדָאל יד רעביא טזָאלעג ךיז יז טָאה ,ליומ ןיא תונעט עטכערעג
 -רַאװק סטנַאדנעמָאק םעד ןעגנַאגרעד ןוא טלעטשעגּפָא רענלעז ןוא ןריציפָא
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 -עג ןרעדָאפ ןוא ןרָאפ וצ טיירג ןעוועג יז זיא ןילַא רעסייק םוצ זיב .,ריט
 .טזָאלעגוצ טשינ טנַאדנעמָאק םוצ יז טָאה ןעמ רעבָא ,טייקיטכער

 !זָאל -- ,טלגרָאגעג רעיוט םייב ןכַאװ יד ןבָאה --- !טירטוצ ןייק --
 -יוא ןייז ןיא וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב זיא טנװָא ןבלעז ןיא ךָאנ

 טקנעדעג טוג ךָאנ טָאה רע ןכלעוו ,ץַאלַאּפ םוצ ןרָאפעגרעבירַא ליבָאמָאט
 טרָאּפַאר ןטסנרע ַאזַא םיא טָאה טנַאטוידַא רעד ,ןטייצ עקידרעירפ ןופ

 ןעועג טלָאװ סָאד יו ךיילג ,ץַאלַאּפ ןטרידיווערסיוא םעד ןגעוו ןבעגעגּפָא

 -ָארע יד ןסָאשַאב ןלייפ ןופ טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,סָאלש רעכעלרעטיר ַא

 .ענייז רערעב

 קידנרעהסיוא ,טביולעג םיא טנַאדנעמָאק רעד טָאה -- ,ןייש ,ןייש ---

 .עידעמָאק יד רעיוא ןייא טימ

 ,ֿפערט ענרָאמרַאמ עטיירב יד רעביא ףיױרַא טירט עצלָאטש טימ זיא רע

 יניײרַא ךיז טיירב ןוא ןלַאז יד ןיא ןײרַא זיא רע .רעכעּפעט טימ עטקעדַאב

 עכיוה יד טימ סיפ עגנַאל יד קידנעיצסיוא ,לעטָאפ ןכייוו ַא ןיא ןפרָאװעג

 ,לוויטש

 לבעמ םעד ףיוא ךיז םורַא קידנקוק ,טמורבעג רע טָאה -- ,טענ --

 רע .טנעָאנ ןגעלעג םיא זיא סָאװ ,ץלַא לוויטש ץיּפש ןטימ קידנסיוטש ןוא

 ןעװעג זיא סָאװ ,לגיּפש ןסיורג םייב ךָאנרעד טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה

 "ַאב ךיז ןוא ,ןימַאק םענרָאמרַאמ ןרעביא טנַאװ רעד ןיא טרעיומעגנייא

 ,רעקיכָאנק ַא ,רעכיוה ַא .סיורג רענעגיוצעגסיוא רעצנַאג רעד ןיא טכַארט

 יד רעביא טקורעגּפָארַא ביוהלעקיּפ ןקיצנַאלג ַא טימ ,רעטשטיינקעצ ַא

 טימ לויטש עכיוה טימ ,ןירעלעּפ רעשירעטילימ רעיורג ַא טימ ,ןגיוא

 ירד טריצעגסיוא ,דרעװש ַא טימ טנּפָאװַאב ,ןעמיר ןיא ןגיוצעגנייא ,ןרָאּפש

 .לגיּפש ןיא ךיז ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןילַא רע זיא ,ןלַאדעמ טימ טסורב

 םיא טָאה ןיק םעד רעביא לרעדעל ןטזָאלעגּפָארַא םעד טימ ביוהלעקיּפ רעד

 "יור ַא וצ ,טכיזעג גנערטש ַא טכַאמעג טָאה רע .טייקשירעמיור ןבעגעגוצ

 יו ןצנַאגניא טליפעג ךיז טָאה רע .ךעלנע ןרעוװ וצ רעריפ-סגירק ןשימ

 ,דרע רעטגיזַאב רעדמערפ ףיוא רעיצירטַאּפ ַא

 םעלַא טימ שיט רעטקעדעג ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ-סע ןיא שיט ןפיוא

 רעד ,רענידרעמַאק רעד ןוא טיירגעגוצ טָאה רעכוקיץַאלַאּפ רעד סָאװ ,ןטוג

 קעמש ַא טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב .ןגָארטעגנײרַא טָאה ,שטייד

 טָאה רענידרעמַאק רעד .חיר ןופ ןדירפוצ ןבילבעג ןוא ןסע םוצ ןָאטעג

 שַאלּפ רעטקיטָאלברַאפ ַא ןופ זלדלעה סָאד לטעוורעס ַא טימ טשיוועגסיוא

 ירעכעב םעד קיריג טּפוזעגסױא טָאה ןָארַאב רעד .ןייוו ןסָאגעגנָא ןוא

 -ַאק רעד טָאה -- ,ץנעלעסקע ,ןרעלעק סנָארַאב ןקילעזטָאג ןופ ךָאנ --

 ,הפינח טימ טגָאזעג רענידרעמ

 -- .ןלױפַאב ןָארַאב רעד טָאה --- !ּפָארַא דרעװש יד רימ םענ --

 ,לוויטש יד ךיוא
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 יד טימ .ןעמונעגרעטנורַא ךיילג דרעװש יד טָאה רענידרעמַאק רעד

 יעג סעכ ןיא זיא ןָארַאב רעד .רערעווש ןעמוקעגנָא םיא סע זיא לוויטש

 ,סופ ןטימ ןסױטשעגּפָא םיא ןוא ןרָאװ

 !דנוה -ןייוש ,רעלענש !לפיוט רעטקישעגמוא --

 טעד ןעיצ ןעמונעג רעדיוו ןוא טרַאשעגוצ ךיז טָאה רענידרעמַאק רעד

 יב ןעניד וצ גנוקידיײלַאב רעשיאיײקַאל ןופ ןרָאי ךָאנ ,לוויטש ןטסַאּפעג

 טיירש סָאװ ,רעניד ַא טימ ןייגוצמוא ױזַא יו טשינ טסייוו סָאװ ,דיי ַא

 ַא טציא טליפרעד רעדיו רע טָאה .ןענידַאב טשינ ךיז טזָאל ןוא טשינ

 .רעה ַא ךיז רעביא טַאהעג טָאה רע ,טסניד ןייז ןיא םעט

 האנה טימ ,םילכאמ עטוג יד טיטעּפַא טימ ןסעגעג טָאה ןַארַאב רעד

 -יילק רעדעי ףיוא ,ךיז םורַא ןקוק טרעהעגפיוא טשינ ןוא ןייוו םעד טּפוזעג

 ךָאנ רע טָאה ,ןעקנירט ןוא ןסע ןופ םעט ןטוג םוצ ,בוטש-סע ןיא טייקינ

 "רעד ןופ ןייו ןעקנירט ןופ ,ביור ןסע ןופ םעט ןלעיצעּפס םעד טליפעג

 גנוקיצרַאפ רעד ןופ האנה רעמ טָאה סָאװ ,היח ַא יו ,סרעלעק עטרעבָא

 -עג ןבָאה סָאװ ,רעטיר-ביור יד ,ענייז סעדייז-רעטלע יד יוװ ,ןסע ןופ יו

 .ןביור ןוא ןדרָאמ ןופ טבעל

 ןופ ןגױצעגּפָארַא ,ןָאטעגסיױא ףָאלש ןרַאפ םיא טָאה רעניד רעד ןעוו

 ןשַאוװעג םיא ןוא ןלַאדעמ ,ןטעלָאּפע עלַא יד ,רעדיילק עשירעטילימ יד םיא
 רעטלַא רעסַאלב ַא .טפלעה ַא ןבילבעג ןָארַאב םעד ןופ זיא ,רעמיצ:דָאב ןיא

 ןַא טימ ,סיפ ערַאד עסייוו יד ףיוא ןרעדָא עיולב ענעגיוצעגנָא טימ ןַאמ

 רעטנוא ןענַאטשעג זיא םירבא עקידרעבַאלש טימ ,ךיוב םענעלַאפעגנייא

 "סורַא םערָא בייל ןטלַא ןעיולב-ןוא-ןיורב טימ ןוא רעסַאװ ןקידנסילפ םעד

 זיא סעשימיור ןוא סעשירעגיז טשינרָאג .רָאמרַאמ ןסייוו ןופ ךיז טליישעג

 ןָאה רעטלַא רערַאד ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,רעּפרעק םעד ןיא ןעוועג

 ,םיא ןופ ןרעדעפ עקיברַאפ יד טקילפעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ

 טָאה סָאװ ,רעניד םעד טגָאיעג ןָארַאב רעד טָאה -- !לענש ,לענש ---

 ,םָאװש ַא טימ ןבירעג םיא

 .ןָאטעגנָא ןייז רעלענש סָאװ טלָאװעג טָאה רע

 טליהעגנייא ,ןטנצפופ םעד יאול ןופ טעב ןטיירב ןיא קידנגיל ןיוש
 -ןידַא םעד ךיז וצ ןפורעגוצ רע טָאה ,ןטפַאה ןופ ןוא דייז ןופ גייצטעב ןיא

 ,לדיימ-ספרָאד ַא ייב יו ךעלעקעב עטיור יד טימ לריציּפָא עגנוי סָאד ,טנַאט

 םיא טָאה ריִציפֶא רעד .סעיינ עקיטכיוו יד ןענעיילרָאפ םיא ןסייהעג ןוא

 לטעצ ַא ךיוא םיא טגנַאלרעד ,טָאטש ןופ ןטכירַאב עכעלטע טנעיילעגרעביא

 ןעמענ יד וליּפַא טָאה ןָארַאב רעד .שזַאנָאיּפש רַאפ עטלייטרוארַאפ-טיוט ןופ

 ןבירשעגרעטנוא קיסעלכַאנ ןוא טנעיילעגרעביא טשינ ערעייז

 ןוא טנַאה ַא רַאפ ןעמונעגנָא םענייז טנַאטוידַא םעד רע טָאה ךָאנרעד

 .רעגניפ עקיכָאנק יד טימ ךעלעקעב עטיור יד ןטעלג ןעמונעג םיא

 טָאװ ,ליומ ןטלַא ןטימ טעשטּפעשעג רע טָאה -- ,בוב רענייש וד ---

 ,לשיט ןפיוא רעסַאװ זָאלג ַא ןיא ןבעלרעד טקייװעג ךיז ןבָאה ענייז ןייצ יד
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 ,טייקטיור טימ ןסָאגַאב ךיז טָאה לריציפָא סָאד

 ,טמורבעג טמעשרַאפ רע טָאה -- !ךָאד ןיינ ,טסרעבָא רעה --
 ,ךיז וצ ןגיוצעג טנעה עקיכָאנק טימ םיא טָאה ןָארַאב רעד
 ..רעמיור רעד טליפעג רעדיוו ךיז טָאה רע

 ירוַצ ?טיּפַאק

 סָאװ ,גרוברעטעּפ ןייק שזדָאל ןגָארטעגרעבירַא טָאה יזנכשַא סקַאמ
 ןטימ טשינ ןָא טציא ןופ ךיז ןפורעג לעפַאב ןטסכעהרעלַא ןַא טיול טָאה

 רעד טָאה רעסיורג רעד רעטעּפ סָאװ ,ןעמָאנ ןשטייד ןטלַא ןקידרעירפ
 ,דַארגָארטעּפ -- ןעמָאנ ןשיװַאלס ןייר ןטימ רָאנ ,ןבעגעג טָאטש

 ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,לָאמ ןטשרע םעד ךָאנ דלַאב ןיוש

 ךיז טריטנעירָא יזנכשַא סקַאמ טָאה ,סױרַא קירוצ ךָאנרעד ןוא שזדָאל
 -סױרַא ,המחלמ בױהנָא ןיא ךיילג ,ןסור יד ןבָאה ,סנטשרע .,דנַאלסור ףיוא

 .סור ןייק ייז טריפעגרעבירַא ןוא ןליוּפ ןופ קנעב-סגנוריגער יד טריפעג
 וליפַא ןוא רעמ טלָאצעגסױא טשינ ןצנַאגניא ןעמ טָאה דלָאג ןייק .,דנַאל

 -קנַאב יד ףיוא ןבעגעגסױרַא טשינ ןליוּפ ןיא ךיוא ןעמ טָאה ןטָאנקנַאב
 ןיא ןגיל ,רעטלעג ערעװש ,רעטלעג ךס ַא טַאהעג טָאה יזנכשַא .ךעלכיב
 סעיצַאגילבָא ײלרעלַא ,ןריּפַאּפ-טרעוװו ליפ רע טָאה ךיוא ,קנעב-סגנוריגער יד

 -עג ,רעדלעפ ןופ האובת יװ ,ןענָאּפק עטוג טָאה רע עכלעוו ןופ ,טַאהעג
 רעשטייד רעד ייב טנעָאנ זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא טציא טָאה ץלַא סָאד .,ןטינש
 זָאנ רעד ייב ןשטייד יד טגיל סָאװ ,שזדָאל ןיא ךָאנ רעמ ןוא ,ץענערג
 טנָאקעג טשינ ןופרעד הטורּפ ןייק טָאה ןעמ .טַאהעג טשינ טרעוו ןייק רָאג
 ןיפ טייו זיא סָאװ ,דנַאלסור ןיא ןעוועג סע זיא שרעדנַא .,ןגירקסיורַא
 .ןעוועג טנָארפ

 .ןגעלעג ןליוּפ ןיא יו דנַאלסור ןיא רעמ ןגעמרַאפ ןייז זיא ,סנטייווצ
 ןענעז ,חרזמ ןטייו םעד זיב ,עירעּפמיא רעסיורג רעד ןופ ןקע עלַא רעביא
 טָאה תובוח ןסַאמ .ןפרָאװרַאפ ןעוועג ןקירבַאפ סיזנכשַא ןופ תורוחס יד
 זַא ,טסואוועג יזנכשַא טָאה ,סנטירד .טַאהעג םירחוס עשיסור יד ייב רע
 ןייק ןענַאװ ןופ טשינ טָאה סָאװ ,דילג ןסירעגּפָא ןַא שזדָאל זיא דנַאלסור ןָא

 -ַאט קעמש ןייק ןקירבַאפ עלַא ןענעז קרַאמ ןשיסור ןָא זַא ,ןעיצ וצ ןבעל
 ,שישטייד ךיז ןריפ ןוא ןדער שטייד ןצנאג ןייז ייב .טרעוו טשינ קַאב
 -רַאפ וצ ןשָארג ַא רעווש זיא ייז ייב זַא ןשטייד יד טנעקעג רע טָאה
 וצ ןבעג יװ ,טלעג ןעיצסױרַא ףיוא םינלעב רעמ ןיילַא ןענעז ייז זַא ,ןעניד

 ןָאק ןעמ ןוא ,טנכערעגסיוא טשינ ,טיירב זיא סור רעד .,טלעג ןענידרַאפ
 יד ןפרַאד םעד רעסיוא .קסע ןַא טיײטשרַאפ ןעמ ןעוו ,םיא ייב טלעג ןכַאמ
 -ייא גונעגרעביא ןיײלַא ןבָאה ייז .עירטסודניא רעשזדָאל יד טשינ ןשטייד

 ןריֿפסױרַא ןענָאק וצ ףיוא זיולב ןליוּפ ןרעבָארע ןליוו ייז .תורוחס ענעג
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 הָאט ץלַא ןלעוו ייז .תורוחס ענעגייא יד ןריפניירַא ןוא טיורב טרָאד ןופ

 יִד ,טנעקעג ייז טָאה רע .ןטכינרַאפ וצ עירטסודניא רעשזדָאל יד ידכ
 ביוא זַא ,טסואוועג טָאה רע .טַאהעג םיקסע ייז טימ לָאמניײיא טשינ ,ןשטייד
 ןייק טָאה ,טיירב ,סיורג זיא סָאװ ,דנַאלסור ןיא רָאנ ןעמ ןָאק ,סעּפע ןכַאמ
 ןיא ,רע יװ עכלעזַא ןשטנעמ ןיא ךיז טקיטיונ סָאװ ,טשינ עירטסודניא
 רעסעב ןענעק ,טסואוװעג רע טָאה ,ןשטייד יד .ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא רעיוב
 -טגנָא ךיז טָאה המחלמ יד רָאנ יו ,עקַאט ןוא .שזדָאל ןופ הכאלמ יד
 -ַאב טָאה רע .שזדָאל ןיא יו דנַאלסור ןיא רעמ ןעוועג רע זיא ,ןביוה
 -עגסיוא ענייז ןרעגַאל יד ,טָאטש ןופ טריפעגסיורַא הרוחס ןסַאמ סנטייצ
 עז ןגוצ יד .תורוחס יד ןריפוצסיורַא טכַײל טשינ ןעוועג זיא סע ,טקידייל

 טנַאדנעמָאק רעד רעבָא .עיצינומַא ,ןטַאדלָאס טימ ןעוועג ןעמונרַאפ ןענ
 רע טָאה עבטמ רעסיורג ַא רַאפ .טנדרָאעגנייא ךַאז יד םיא טָאה טָאטש ןופ
 קיטיונ רעייז ןענעז תורוחס יד זַא ,קירבַאפ סיזנכשַא ןריּפַאּפ ןבעגעגסיױרַא
 עסיורג ןיא .טנפעעג ןריט ענעסָאלשרַאפ עלַא טָאה סָאד .,ײמרַא רעד רַאפ
 יזנכשַא טָאה ,דַארגָארטעּפ טציא ךיז טפור סָאװ ,גרוברעטעּפ ןיא ןרעגַאל
 .גָאט ןדעי טימ זיירּפ ןיא ןסקאוועג ןענעז ייז ,טגײלעגקעװַא תורוחס ענייז

 לענישַאמ עלַא ,ענייז קירבַאפ יד ןריפרעבירַא טלָאװעג ךיוא טָאה רע
 יזנכשַא רעבָא .ןריפוצכרוד ךַאז ַאזַא טכייל טשינ ןעוועג זיא סע .ןלוטש ןוא
 טשינ םיא טָאה ךַאז םוש ןייק ..טלעטשעגּפָא טשינ ןכַאז ערעווש רַאפ ךיז טָאה
 סָאװ .עכעלגעממוא ,ערעווש ןכַאז ןריפוצכרוד יווװ האנה  ַאזַא טפַאשרַאפ
 רע טָאה קשח רעמ ץלַא ,ןענַאטשעג םיא רַאפ ןענעז ןעמיוצ יד רערעווש
 ןטוג קירעביא-טשינ ןייז טימ .ןרעטעלקוצרעבירַא ןעמיוצ עכיוה יד טַאהעג
 טימ ,ןגָאלשנָא טייל עטסערג יד וצ טנַאקעג ןגעווטסעדנופ רע טָאה שיסור
 ךיז ןעייגעצ ןוא ןייֹרַא ּפָאק ןיא ןכירק סָאװ ,ערָאלק ןוא עקידלכש דייר

 טײל עטסערג יד ןזייופיוא טנָאקעג רע טָאה ,למיוב רעטוג יווװ חומ ןיא
 ןטיור ןופ רעדילק עשירעטילימ ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,דנַאל-רעטניה ןופ

 -ערָאװַאב ,שזדָאל ןופ קירבַאפ יד ןריפסיורַא ןייז זַא ,טײרדעגמורַא ץיירק
 -עירטסודניא ןיא יז ןריפרעבירַא ןוא ןשטייד יד וצ ןלַאפנײרַא ןופ יז ןענ
 ןענעז תורוחס זַא ;דנַאל ןרַאפ ןצונ רעסיורג ַא זיא ,דנַאלסור ןעמערָא
 רַאד רעבירעד ןוא ,עיצינומַא יו רעקינייו טשינ ײמרַא רעד רַאפ קיטיונ
 ןיוש טָאה רע .קירבַאפ ןייז סנטיײצַאב ןעװעטַארוצסױרַא ןפלעהוצ םיא ןעמ
 עסיורג טימ ,טעברַאעג טָאה רע .ןריפסיורַא ןעמונעג ןלייט עשּפיה עקַאט
 ןבעגעג ייז תונתמ ,ןעקנורטעג טייל:רעטילימ טימ .,טנגעגַאב ךיז טייל

 ןטירד םוצ שזדָאל זיא לייוורעד רעבָא ,ןַאלּפ ןייז ןיא ןעוועג טכַאקרַאפ

 -- רעהַא טשינ ,ןיהַא טשינ ןבילבעג זיא יזנכשַא ןוא ןרָאװעג ןסירעגּפָא לָאמ
 ףיױא טפלעה ערעדנַא יד ,שזדָאל ןיא ןבילבעג ןענעז ןענישַאמ טפלעה ַא

 ,דנַאלסור רעביא ןענַאב יד
 טרעביושעצ ךיג רעייז רעגניפ עזעוורענ ענייז טימ טָאה יזנכשַא סקַאמ

 "למ עטנַאקַאב יד ןעוו ,ןעוועג יורג שּפיה ןיוש זיא סָאװ ,עלעדרעב ץיּפש ןייז
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 שזדָאל ןיוש זיא לָאמ סָאד זַא ,טגָאזעג דוסב םיא ןבָאה ענייז טייל-רעטיל
 ,טרָאד ןבילבעג זיא ענייז קירבַאפ עבלַאה ַא ,ןעמענוצקירוצ טשינ ,ןלַאפרַאפ
 ,ץַאלַאּפ ןיא ןײילַא ענייא יורפ ןייז ןוא ןרעגַאל יד ןיא ךס ַא הרוחס ךיוא
 רענעמונרַאפ רעד וצ ךיז ןסייר קרַאטש רעבָא .טָאטש רעדמערפ רעד ןיא
 ,הכרעמ רעד ףיוא טזָאלעג סע טָאה רע .טריבורּפ טשינרָאג רע טָאה טָאטש
 ,טוג זיא סור יד וצ ןיירַא קירוצ טעװ טָאטש יד ,ךיילג ןייג טעװ סע זַא
 קשח ןייק רע טָאה ,שזדָאל ןייק ךיז ןגירקוצניירַא ידכ ,ךיז ןייז שפנ-רסומ
 יז ןטלַאהעג ,טביולגעג טשינ רעמ טָאטש רעד ןיא טָאה רע .טַאהעג טשינ

 .ענעלַאפרַאפ ַא רַאפ
 רע טָאה ,שזדָאל ןייק ןעמוק טנָאקעג טשינ טָאה רע יװ ױזַא רעבָא

 'גרוברעטעּפ ןייק טגנערבעגּפָארַא שזדָאל
 ,טלצנערטעצ ןוא ןפרָאװעצ ,ןלַאזקָאװ ,סעיניל ,ןענַאב עשיסור יד ףיוא

 -יישרַאפ ןופ ןלייט ,ןלוטשבעוו עשינַאכעמ ,ןענישַאמ טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה

 -עירטסודניא עקימורַא יד ןוא שזדָאל ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,ןקירבַאפ ענעד
 ןענישַאמ ןסַאמ ךיוא רָאנ ןענישַאמ ענייז רָאנ טשינ .טריאוקַאװע טעטש
 ואוו טסואוועג טשינ ןיילַא ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ רעשזדָאל ערעדנַא ןופ
 ןפרָאװרַאפ ,טקעטשרַאפ ןבילבעג ןענעז ייז .ךיז טרעגלַאװ ןגעמרַאפ רעייז
 -ַאװוע רעשירעטילימ רעכיג רעד ייב גנונעדרָאמוא ןוא למוט ןסיורג ןיא
 ןזיולב רעטנוא ,ןרעמַאק-קַאּפ יד ןיא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ייז ,עיצַאוק
 רועיש ַא ןָא תורוחס ךיז ןבָאה ךיוא .ןרָאװעג עילַאק ןוא טעטסָארעג ,למיה

 יד ןיא גנונעדרָא ןַא ןכַאמ וצ ןעמונעג ךיז טָאה יזנכשַא .טרעגלַאװעגמורַא

 ענעכָארקעצ סָאד ןעמענפיונוצ ,תורוחס ןוא ןענישַאמ רעשזדָאל עקידלגָאװ

 גרוכרעטעּפ עמַאס ןיא ,טרָא ןַא ףיוא קירוצ סע ןלעטשקעװַא ןוא שזדָאל
 רעטיירב ןכַאמ םיא לָאז סָאװ ,לטיה ןוא ץלעּפ םענעלביוס ןטיירב ןיא ,ןיילַא

 ןיא ןרָאפעגמורַא רע זיא ,שטנעמ ןשיסור ַא וצ ךעלנע ,רעקידוװעעזנָא ןוא
 ןטסיסנַאניפ ןוא טייל-רעטילימ וצ ,ןסַאג רעגרוברעטעּפ יד רעביא סנטילש
 יַאּפ ןוא ןטמַא עטסערג יד וצ ,ןגָאלשרעד ךיז ןרָאטסינימ וצ ,ןעמוקעגנָא
 "עגרעטנוא ,טגנַאלרעד סעטיב ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ,טדערעג ןוא ,ןצַאל
 ,ןגירקוצסיורַא ןריּפַאּפ ,ןדניבוצנָא טקַאטנָאק יבַא ,ץלַא ןַאטעג ,טרימש

 טָאה רעכיוו ַא יו .ןענייש-עזייר ןשינעביולרע ,סעיצַאדנעמַאקער ,ווירב

 טשינ ,ןסעגעג טשינ ,גרוברעטעּפ ןטרעמכַאיעצ ןיא ןגָארטעגמורַא ךיז רע

 רע זיב ,ןָאטעג ,ןפָאלעג ,טדערעג ,טעברַאעג רָאנ ,טורעג טשינ ,ןפָאלשעג

 .טצעזעגכרוד טשינ סנייז טָאה
 םיא רַאפ ןענעז ןגעװ עלַא זַא ,טנעה יד ןיא ןריּפַאּפ ענרעזייא טימ

 "מורא רע זיא ,טעברַא ןייז ןיא ףליה ןזײװסױרַא םיא ןלָאז עלַא זַא ,יירפ

 סעיצנַאטס ,סָאּפעד ,סעיניל עלַא ףיוא ,דנַאלסור ןסיורג םעד רעביא ןרָאפעג

 -יור ,תורוחס ןענישַאמ רעשזדָאל עקידנרעגלַאװ יד טלמַאזעגפיונוצ ןוא

 רעדליוו ַא .רעכעל עלַא ןיא ןפרָאװעגרעדנַאנופ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןפָאטש

 טימ ןבָאה ןשטייד יד .ןענַאב עשיסור יד ןעוועג טציא ןענעז רעטנָאלּפ
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 רַאפ טפַאשרעה עשיסור עצנַאג יד .ןעמונרַאפ טעטש עיינ רעמ גָאט ןדעי
 ,דנַאלסור ןייק טגָאיעג ,אנוש ןופ ןפָאלעג זיא ,ןליוּפ ןיא רָאי טרעדנוה

 ןטצעל ןזיב ןרָאטַאנרעבוג ןופ ,עטמאַאב טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןענַאב יד ףיוא
 ןפעש ,רעטכיר .רעגנילק-ןקָאלג ַא זיב טירדנַאמיכרַא ןַא ןופ ,טנַאיצילָאּפ

 ,סענָאנ ענװַאלסָאװַארּפ ,סרעטסײמיײצילָאּפ ,ײצילָאּפ רעשיטילָאּפ רעד ןופ
 ,ןעמרַאדנַאשז ,ןּפָאּפ ,םינילת ,ןעײקַאל-עיזַאנמיג ,ןרָאזנעצ ,םירחוס עשיסור
 ,קעּפ ןוא ןעלבעמ ,רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ עלַא ,עטמאַאב-ץענערג
 טיצפח-ןכריק ,ןויכרַא ןוא ןריּפַאּפ ענָאיזַאק ,סענָאקיא ןוא ךעלכיב-טלעג
 ןסיורג םוצ ןלוּפ ןופ קינַאּפ ןיא ןפָאלעג ייז ןענעז ,ןגַאלּפ עשירַאצ ןוא
 ,דנַאלסור

 ,ןרָאפעג עטעדנואוורַאפ ןענעז ןענָאגַאװ-טסַאל ,ןענָאגַאװרַאטינַאס ןיא
 ןיא עקידססוג ,עקידקיטייו ,עקידנטולב ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ,רעטנזיוט

 ןגָארטעגּפָארַא עטיוט יד ןעמ טָאה עיצנַאטס רעדעי ףיוא .,עקידנברַאטש
 -ןייא ,טּפָאטשעגנָא ,ןגײלוצנײרַא עיינ יורטש ןוא ךעלטעב ערעייז ףיוא ידכ
 "דנעצ ,ןרָאפעג ענעגנַאפעג ןענעז ,גיטש ַא ןיא רעניה יו .טשטעווקעג
 עלַא ןופ .טריפעג ריביס ןייק טָאה ןעמ סָאװ ,רעכיירטסע רעטנזיוט רעקיל
 ,טירעיוּפ ,עשיטילָאּפ ןוא םיבנג ,ןרָאפעג ןטנַאטסערַא ןענעז סעמרוט עשיליוּפ

 טלַאנקעג ןבָאה סָאװ ,רעכעטסַאּפ ,געוו ַא ןזיוועגנָא ןשטייד יד ןבָאה סָאװ
 "עג רַאפ ןעמונעגנָא ןבָאה ןסור יד סָאװ ןוא תומהב יד ףיוא ןשטייב יד טימ

 ןיא ןוא שזַאנָאיּפש ןיא עטקיטכעדרַאפ ײלרעלַא ,אנוש םוצ ןלַאנגיס עמייה
 ןוא ךעלרעױּפ עטַאװעמת ,רעדניק ןוא רעבייוו ,עגנוי ןוא עטלַא .,טַאררַאפ
 רענַאיצילַאג ,םירעיוּפ עשינעטור ,ןטסינָאלָאק ששטייד ,רעטעברַא עשיטָאטש
 -רעזעד ןעגנוי"ןסַאג ,םירחוס ,רעבערגַאב ,םינבר ,םיחלג ,תואיּפ טימ ןדיי

 "עג ןענָאגַאװ-ןטנַאטסערַא ןיא ןענעז ,טליונקעגפיונוצ ,טשימעגפיונוצ ,ןריט
 ןשטנעמ יד ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז .ןעיאונָאק ןופ טכַאװַאב ,ןרָאפ
 יז טעוומ ןעוו ,ייז טריפ ןעמ ואוו ,טריטסערַא ייז טָאה ןעמ סָאװרַאפ
 ןריּפַאּפ ןייק וליפַא .ןגָאז טנָאקעג טשינ ייז סע טָאה רענייק .,ןטּפשמ
 ןענעז ייז זַא ,טסואוועג זיולב ןבָאה ייז .ןעװעג טשינ ייז ןגעוו ןענעז

 | ,ןטנַאטסערַא
 עצנַאג ,ןדיי ענעבירטעגסױרַא טּפעלשעג ךיז ןבָאה עלַא ייז ןופ רעמ

 עטיל ןוא ןלױּפ ןופ שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,גנוריפנָא-טּפיױה עקידלזממילש ןייז ןקעדרַאפ וצ טימרעד ידכ ,ןבירטעגסױרַא
 ןופ ןבירטעג ייז ןקַאזָאק יד ןבָאה סעדַאטס יד יו .,תולּפמ עטסיוו ענייז
 ,עגנוי ןוא עטלַא .ךעלמערק ןוא ךעלזייה ערעייז טנערברַאפ ,ןעמייה ערעייז
 -קעּפ ןוא טנַאװעגטעב טימ ,עקנַארק ןוא סנירָאטעּפמיק ,רעדניק ןוא רעבייוו
 ןבָאה ,סהרות-רפס עטעװעטַארעגּפָא טימ ןוא רעטכייל עקידתבש טימ ,ךעל

 זַא ןבירשעג זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןענָאגַאװ-טסַאל ןיא טּפעלשעג ךיז ייז
 טקַאּפעגנײרַא רעבָא ,דרעפ סקעז רַאפ רעדָא ןשטנעמ קיצרעפ רַאפ ןעניד ייז
 ,עכעלקילגמוא ,עטנלע .ןשטנעמ רעטרעדנוה וצ ייז ןופ ןדעי ןיא ןעמ טָאה
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 רעד רעטנוא ,דנַאלסור ןסיורג םעד רעביא ןגיוצעג ךיז ייז ןבָאה ,עקירעגנוה
 עטצעהעגפיוא ןבָאה סעיצנַאטס יד ףיוא ,ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב ןופ ךַאװ
 ןעמ ,ןפורעג ןענָאיּפש ,ןגיּפשעג םינּפ ןיא ,ןגָאלשעג ,טלדיזעג ייז ןטַאדלָאס

 ןיא רעסַאװ סייה לסיב ןייק ןעמענ טזָאלעגּפָארַא טשינ ןשטנעמ יד טָאה
 ךעלשטנעמ ןייק ףיוא וליפַא ןקנַארק ַא וצ רָאטקָאד ַא ןפור ,ןלַאזקָאװ יד

 ןיא ,ץומש ןיא ןוא רעגנוה ןיא .טזָאלעגּפָארַא טשינ ןעמ טָאה ךיורבעג
 -עטפיד ,סופיט :טקנערקעג רעדניק ןבָאה טּפַאשגנע ןיא ןוא שינעטכידעג
 רערעסערג רעדעי ייב ,טיוטעג ןוא טנערבעג ןבָאה עירעלָאכ ,ךַאלרַאש ,טיר
 "עג ןײּפש ץזָאלמײה יד וצ ןבָאה רעניואוונייא עשידיי יד ואוו ,טָאטש
 טכער רעייז ייז ןָאט וצ ,ןבעגעגסױרַא םיתמ רַאפרעד ייז ןעמ טָאה ,טכַארב
 ,רעטרע עדמערפ ןיא

 -ןָאלּפ ,למוט ןוא שַאמ-שימ ןסיורג ןיא ,סעיצנַאטס עלַא יד טָא ןשיווצ

 -עג טשינ טָאה רענייא ואוו ,גנולפייווצרַאפ ןוא קילגמוא ,סָאַאכ ,רעט
 טשינ ןוא טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה עטמאַאב-ןַאב יד ואוו ,ןטייווצ ןופ טסואוו
 ןשטנעמ ענייז טימ יזנכשַא סקַאמ טָאה ,סיוא ואוו ,ןייא ואוו טסואוועג

 -עג ,טרעטשינעג ,טכוזעג ,טרָא וצ טרָא ןופ ןפָאלעג ,ךיז טּפעלשעגמורַא
 סָאװ ,סנגעמרַאפ רעשזדָאל יד ןעניפעגוצסיוא ידכ ,טּפַאנשעגסױא ,טקעמש
 ןוא רעקיטולב ,רעקידלּפַאצ רעסיורג רעד ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ןעוועג ןענעז
 ,ליונק רעכעלקילגמוא

 טָאה רע .ןגירקעגסיורַא דרע רעד רעטנוא ןופ ,ןענופעג ייז טָאה רע
 יבַא ןבעגעג ייז טלעג ,טרעדָאפעג ,ןטעבעג .טזָאלעגּפָא טשינ עטמאַאב יד

 ,לטיה םענלעביס ןטימ ,רעטופ ןטיירב םעד טימ סנייז ןכיירגרעד וצ
 ןשיווצ ןגָארטעגמורַא ךיז רע טָאה ,רעטלעג ןוא ןריּפַאּפ לעפטרָאּפ םעד טימ
 טרעבַארעד סע טָאה רע ןוא .ךיירגינעק רעשזדָאל ןייז ךָאנ ןדייל ןוא ןייּפ

 ,טלעטשעגנעמַאזוצ ןענישַאמ יד ,טכַארבעג גרוברעטעּפ ןייק שזדָאל טָאה רע
 -ןײרַא סָאַאכ ןיא גנונעדרָא ןַא ,ןלייט עדמערפ טסאּפעגפיונוצ ,טריטנַאמער
 רעד ףיוא שזדָאל ןיא יו ןבָאה סָאװ ,טלעטשעגפיוא ןקירבַאפ ,ןגָארטעג
 ײמרַא יד טגרָאזַאב ,גָאט ַא ןטכיש עכעלטע וצ ,טעברַאעג ערַאּפ רעצנַאג
 , ,לָאװ ןוא טרָאק ,טנווייל טימ

 טָאה סָאװ ,עװטסטנַאדעטניא רעד ןופ רעריפ רעד ,לַארענעג רעטלַא רעד
 ,טרעדנואוַאב םיא טָאה ,ןעמונעגוצ ײמרַא רעד רַאפ תורוחס יד םיא ייב

 -- ,שטימַארבַא סקַאמ ,טּפעלשעגנעמַאוצ סע ריא טָאה ױזַא יוו ---
 ךיז טיג ,טייל-רעטילימ ,זדנוא סָאװ ,סָאד -- ,ןענַאטשרַאפ טשינ רע טָאה
 ? רעטנָאלּפ ןסיורג םעד ןיא ןייא טשינ

 .טרעפטנעעג יזנכשַא טָאה -- ,ץנעלעסקע ,ימ ןוא ןליוו טימ ---

 טָאה --- ,גנוריפנָא-טּפיוה יד ןבעגרעביא ךייא טפרַאדעג רָאג רשפא ---
 עכעלטע טצפיזעגרעדנַאנופ ךיז ןוא ליטש טסַאּפשעג לַארענעג רעטלַא רעד
 .!ןעמענ ךיד לָאז לווייט רעד ,דנַאלסור ,ךע -- ,לָאמ

 -טּפיוה רעשיסור רעד ןיא יזנכשַא טציא טָאה ,לָאמַא שזדָאל ןיא יו
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 ןטנַאקירבַאפ רעשזדָאל עטלגָאװרַאפ עלַא ןופ טפַאשלעזעג-עיצקַא ןא טָאטש

 סנדעי ןופ ,טקיניײארַאפ ,טריזינַאגרָא ,ןעמונעגפיונוצ ןשטנעמ יד ,טכַאמעג

 :רעטעּפ ןיא שזדָאל ,טכַאמעג טפַאשלעזעג עסיורג ןייא ןגעמרַאפ ןוא ןלייט

 ךיוא רע זיא ,טרָאד יו .טלעטשעגקעװַא לזדניא רעקסגרָאביװ ןפיוא גרוב

 -סױרַא טָאה רע .שזדָאל ןופ גינעק רעד ,ןרָאװעג עלַא ןופ רעריפ רעד ָאד

 ןוא ןעגנולעטשַאב ןעמונעגנָא ,ןזײרּפ טלעטשעגטסעפ ,תורוחס יד טזָאלעג

 ןוא לעיֵאר ,טוג ױזַא טשינ טָאה רענייק .טכַאמעג ןטפעשעג עטוג רעייז

 :טנַאדעטניא רעד ןופ טייל:-רעטילימ יד יװ ןענידרַאפ וצ ןבעגעג שיטייל

 וצ ןײלַא ןוא לבור ַא ןענידרַאפ וצ ןבעג וצ טַאהעג ביל ןבָאה ייז ; עווטס

 ,לבור ַא ןענידרַאפ

 לוונייב ןשימייה קעּפ עקיזיר ,קעװַא יזנכשַא זיא ןַאטסעקרוט ןייק וליּפַא

 ןיא טונימ ןייא ןייק ףיוא שזדָאל ןלעטשוצּפָא טשינ ידכ ,טפיוקעגנייא

 קיטנוז ןיא וליפַא ,ךָאװ רעד ןיא גָאט ןביז טעברַאעג טָאה ןעמ .תעל-תעמ

 רעביא רע טָאה ,קינייװ ןעוועג ןענעז ןענישַאמ יד זַא .םיבוט-םוי ןיא ןוא

 ןשטנעמ ,ךיז ןעניפעג ןקירבַאפ עטלַא ואו ,טעטש עשיסור ענעדישרַאפ

 םוש ןייק .טפיױקעגּפָא םיטַאבעלַאב יד ייב ןענישַאמ יד ןוא טקישעגקעוװַא

 טימ טקעדעג ץלַא ןבָאה ןעגנולעטשַאב יד ,רעייט וצ ןעוועג טשינ זיא טלעג

 -רַאפ ,ךיז טײרּפשעגסױא ,גָאט ןדעי טימ ןסקאוועג זיא ?שזדָאל; .חויר

 ,טרעסערג

 -- כַאמ ?שזדָאל; םעד ןופ ךָאנ לעוו ךיא סָאװ ,ןעז טעוו ריא ---

 רעשזדָאל רעד ןופ ןשטנעמ יד וצ ץלָאטש טימ טדערעג יזנכשַא טָאה

 -עג סטכַאנ-וצ :תבש ןדעי טָאה רע סָאװ ,ןעגנוטַארַאב יד ףיוא טפַאשלעזעג

 ,ןווייה ףיוא יו ןסקַאװ טעװ סע -- .טכַאמ

 -ַאזוצ ןטלַאהעג ָאד רעשזדָאל יד ךיז ןבָאה ןײלַא שזדָאל ןיא יו רעמ

 ןגעו טדערעג ,ןעקנורטעג ייט ,ןטנװָא יד ןיא ךיז ןעמוקעגפיונוצ ,ןעמ

 ןגעוו ,ןעגנוטייצ יד ןיא טרָאד ןופ ןעמוק סָאװ ,ןסעיינ יד ןגעוו ,שזדָאל

 רעד ךרוד קידנעייג ,ץיירק ןטיור םעד ךרוד ןָא לָאמַא ןעמוק סָאװ ,ווירב

 רעשזדָאל ענעגייא ןַא ךיוא ןבָאה ייז .גנַאל םישדח דנַאלסור זיב ץייווש

 תבש ןעיירפ ַא ןיא לָאמַא טנװװַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,ןפַאשעג טּפַאשלעזעג

 טָאה טרָאד ,לַאב-לַאװַאנרַאק ַא ףיוא טצנַאטעג ןוא ,טיײצרָאי ַא ףיוא רעדָא

 "עג ךיז ןבָאה סָאװ ,טײלעמערָא רעשזדָאל רַאפ טלעג ןפַאשעג ךיוא ןעמ

 םידוביכ ,טגרָאזַאב ןכַאזלהק ,ןטלַאהעג תופיסא ,דנַאלסור ןיא טרעגלַאװ

 ןַא ןכַאמ וצ ױזַא יו טסואוועג דימת טָאה יזנכשַא סקַאמ .טלייטעגנייא ךיז

 ,האצמה ןוא לַאפנייא ןטוג ַא טימ ,לטרעוו גולק ַא רָאג סעּפע טימ קורדנייא

 רעד ןופ לַארענעג םעד טגָאזעג ,ןטפַאשרעה עניימ ,סע בָאה ךיא --

 ןיא טמירַאב ךיז רע טָאה -- ,טכַאלעג רַאבטכרופ טָאה רעד ,רוטנַאדעטניא

 עינָאלָאק רעשזדָאל רעד ןופ עלַא יו ױזַא ,רע סָאװ ,שטייד רעשזדָאל ןייז
 ,טָאטש-טּפױה רעשיסור רעד ןיא ןצונַאב טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה

 ,עדמערפ טימ ךיז ןטלַאהעג יזנכשַא סקַאמ טָאה ,ענעגייא טימ יװ רעמ
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 טָאה רע עכלעװ טימ ,טײל-רעטילימ יד טימ לכ-םדוק ,ןסור יד טימ
 ןוא ןענַארָאטסער ףיוא ןלעב רעּפַאנק ַא ,רעקנירט ןייק טשינ .טַאהעג םיקסע
 טכיוה ,ןריציפָא טימ ךיז טריפעגמורַא טּפָא ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,ןענייוו
 טצנַאטעג ןבָאה סרענייגיצ ואוו ,ןענַארָאטסער עטסערג יד רעביא עטמאַאב
 ,ןטָאברַאפ ןעוועג זיא ןעקנירט שטָאכ ,ןסָאגעג ךיז טָאה ןייוו ןוא ןעגנוזעג ןוא
 ודרע רעד ןיא רעשעלפ ןפרַאװ ןופ ,תורכיש םעד ןופ טלקעעג טָאה םיא
 ןיא ןליּפש ןֹוא טײקנסַאלעגסיױוא ןביירט ,תוקזיה ןכַאמ ,ןעלגיּפש ןכערבעצ
 ,האנה יד ןפירגַאב טשינ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןכַאז עלַא יד טָאה רע .,ןטרָאק
 עטעילוהעצ יד ןופ ןטלַאהעג טשינרָאג טָאה רע .ןופרעד ןבָאה ןשטנעמ סָאװ

 סָאד זיא םיא ייב .ךיז ןוא ערעדנַא ייז ןריניאור תורכיש ןיא סָאװ ,םייוג
 ןרעבָארע ,טנעה יד ןיא ןעמעננײרַא ,ןעלמַאז ןעוועג ןגינעגרַאפ עטסערג
 ןעילוהטימ ךיז טכַאמעג ,ןעגנַאגעגטימ טייל יד טימ זיא רע רעבָא .ןעיוב
 ,טריפעג ןטפעשעג ןשטנעמ יד טימ טָאה רע םערָאװ ןפרָאװעג טלעג טימ
 יעגַארָאטסער עסיורג יד יו געוו רערעסעב ןייק ןוא ,טּפינקעגנָא טקַאטנָאק
 .ןעוועג טשינ ייז וצ זיא

 ,שזדָאל ןיא יוװ טקנוּפ ,טָאה רע סָאװ ,טעניבַאק ןיא רע טָאה טבעלעגפיוא
 -עפייפ יד ןיא ,ןענישַאמ ןופ שיורעג ןיא .טנדרָאעגנייא קירבַאפ רעד ייב
 -סיוא ,ןלעפַאב ןבעג ,רחסמ ,טעברַא ןופ ךָאק ןיא ,סענעריס יד ןופ ןעייר
 -עג רע טָאװה ,ןדנוק ןעמענפיוא ,ןריּפַאּפ ןביירשרעטנוא ,ןטכירַאב ןרעה
 רע זַא ןרעדָא ענייז ןיא םיא טזיירק טולב סָאד זַא ,טבעל רע זַא ,טליפ

 ,טסקַאו ןוא טרעטעלק

 טימ ,ןגעמרַאפ ןייז ,ךיירגינעק ןייז ןסקאוועג זיא םיא טימ ןעמַאזוצ
 .העש רעדעי טימ ,גָאט ןדעי

 ירד לטיּפַאק

 םעזעב םענרעזייא ןַא טימ טָאה וָאללעדיײיה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טסרעבָא

 סָאװ ,ןטסַאקטסימ ןשינלָאּפ-שידיי םעד ,טנגעגמוא יד ןוא שזדָאל טקיניירעג

 ,טסַאהעג יֹװַא רעטכָאט סעצנוה טימ טייצ-ןתח ןייז ןופ ךָאנ טָאה רע

 -רעטנוא ,ןלעפַאב עיינ טימ טּפעלקַאב ןרעיומ רעשזדָאל יד רע טָאה גָאט ןדעי

 .ןעמָאנ ןשיטַארקָאטסירַא ןסיורג ןצנַאג ןטימ ןבירשעג

 ששטייד ַא רַאפ יו ,ןסַאג יד ןקינייר וצ טנדרַארַאפ רע טָאה ,סנטשרע

 רשוועג ןייק ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןרענַאיצילימ עשיליוּפ יד .טסַאּפ טָאטש

 י"א ךיז טײרדעגמורַא ןבָאה ,ןבעגעג ךעלעקעטש זיולב ,טױרטעגנָא טשינ

 ךיז טזָאלעג טשינ ,לעּפַאב סטנַאדנעמָאק םעד ףיוא ,ןוא ןגָאר עלַא רעב

 רַאפ ןייטש טשינ ,ךעלדער ןיא ךיז ןעלמַאז טשינ ,ןסַאג יד ףיוא ןלעטשּפָא

 טנָאקעג טשינ הרזג רעיינ רעד וצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעשזדָאל ,ןרעיומ יד

 זיא סַאג רעיָאקָארטעיּפ טניז ןוא שזדָאל זיא שזדָאל טניז ,ןעניואוועגוצ
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 יד טימ ,ךיז טלעטשעגּפָא ,ןרַאוטָארט יד ףיוא ךיז טלמַאזעג ייז ןבָאה ,סַאג

 יד ןופ טנעװ יד ףיוא ;טריפעג םירחסמ ,טדערעג ,טעכָאפעג ךעלעקעטש

 לקיטש א ןעוועג זיא סע רָאנ ואוו ,ןרעיוט יד ףיוא ,ןדליש יד ףיוא ,ןרעיומ

 טײרּפשעגסױא ךעלעסקעװ ,טנובשחעג ,טנכערעג ייז ןבָאה ,טרָא קידייל

 טזָאלעג טשינ ,ןביירט ןעמונעג ןעמ טָאה לָאמַאטימ .,ןבירשעגרעטנוא ןוא

 טשינ ןלעפַאב יד טָאה ןעמ .רעטייוו ןייג ,ןייגייברַאפ רָאנ ,ךיז ןלעטשּפָא

 -טג ,טגָאיעג ןבָאה ךעלעקעטש יד טימ ןרענָאיצילימ יד רעבָא .טרעהעג

 ןסָאגעגּפָא עקשיק-רעסַאװ רעד טימ וליפא ןוא טגיײלעגנָא ןפָארטש ,ןבירט

 .ןגלָאפ טזומעג םלוע רעד טָאה

 רעד ףיוא ךעלריּפַאּפ ןייק ןפרַאװ טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ

 ןקָאטשניר עפיט יד .,ןָאט ייּפש ןייק ,סָאריּפַאּפ ַא ןופ קיטשדנומ ןייק ,דרע

 סנטסַאקטסימ יד ,ןרעוו ןסָאגעגסױא ךלַאק טימ טזומעג גָאט ןדעי ןבָאה

 ןוא ךעלרעסַאװ עטכעלש ןופ ןייר ,טרימשעגסיוא ךעּפ טימ ןפיוה יד ןיא

 -מורַא ןרענָאיצילימ ןענעז טולַאב ןרעביא ,ןסַאג עמערָא יד רעביא .טסימ

 יז ןוא ,ךעלטייש טימ רעבייוו ,דרעב טימ ןדיי עמערָא טּפַאכעג ,ןעגנַאגעג

 ּפצק ןוא דרעב יד ייז טָאה ןעמ ואוו ,טריפעגּפָא רעדעב עשיטָאטש יד ןיא

 יד ןוא טכַאקעגסױא ןעלסעק-עיצקעפנעזיד ןיא םישובלמ יד ,טלָאגעגּפָא

 ןטייהקנַארק ןוא סעימעדיּפע יד ןטָארוצסיױא ידכ ,טקיניײרעגסיױא סרעּפרעק

 ןשטנעמ ןוא ןסַאג יד טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעמ סָאװ רעכָא

 -קנַארק ערעדנַא ןוא עירעלָאכ ,ךַאלרַאש ,סופיט ןבָאה רעמ ץלַא ,טקיניירעג

 יעגסיוא עלַא ןופ ןכָארקעגסױרַא ,טָאטש רעד רעביא ךיז טײרּפשעג ןטייה

 ןוא ןקָאטנשיר עטקינײרעגסױא עלַא ןופ טּפמעדעגסױרַא ,ןסַאג עטרעק

 ,סנטסַאקטסימ עטכעּפעגסיוא

 לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעד טָאה ןסַאג יד ןקינייר טימ ןעמַאזוצ םערָאװ

 ןבעל ןוא בייל ןופ ,טעברַא ןופ ,טיורב ןופ טָאטש יד טקיניײירעג וָאללעדיײה

 עטסוּפ ןענַאטשעג ןענעז סנעמיוק יד .טעברַאעג טשינ ןבָאה ןקירבַאפ יד

 ןיא לטב-רבוע ּפעק עטרעכיוררַאפ יד טימ טצנַאלגעג ,טָאטש רעד רעביא

 ןענעז סענעריס יד .טזָאלעג טשינ ךיור קעל ןייק ,ןעלמיה טעיולב ענייר יד

 יז טזָאלעג ,גָאטרַאפ ףָאלש ןופ ןשטנעמ רעמ ןסירעג טשינ ,ןרָאװעג םוטש

 וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טָאה עטשרע סָאד ,ןליוו ייז גנַאל יו ןגיל

 ןוא ןייג קירבַאפ וצ קירבַאפ ןופ ןלָאז ייז ,רעמרוטשדנַאל ענייז טקישעג

 .רעדער יד ןופ ןסַאּפ ענרעדעל עבָארג יד ,סעיסימסנַארט יד ןעמענּפָארַא

 סָאװ ,עיצַאגעלעד ַא טלייועגסיוא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ רעשזדָאל יד

 טשינ ןסַאּפ יד לָאז רע ,םיא ןטעב ,טסרעבָא ןטימ ןדער ןיײגרעכירַא לָאז

 טשינ ןקירבַאפ יד ןבָאה ,ןייג טנַאקעג טשינ רעדער יד ןבָאה ייז ןָא .ןעמענ

 שעוו רעסייוו ןוא רעדיילק עצרַאװש יד ןיא עטצוּפעגסױא .ןטעברַא טנַאקעג

 ךיוא זיא ייז ןשיוצ .ץַאלַאּפ סיזנכשַא וצ ןעגנַאגעג עיצַאגעלעד יד זיא

 רעד טימ רעדיײלק עצראווש עטנַאגעלע ענייז ןיא יזנכשַא בוקַאי ןעוועג

 וייז ןיא זיא רע יװ לָאמ עטשרע סָאד .דרָאב רעטברַאפעגוצ רעצרַאװש
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 -ַאב םייב ייז ןבָאה שטייד ןטסקינעטרעטנוא ןיא .ןעוועג ץַאלַאּפ סרעדורב

 .עירטסודניא רעשזדָאל יד ןרעטשעצ וצ טשינ ןטעבעג ןָאר

 -- ,שזדָאל טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ץנעלעסקע רעייא ןטעב רימ --

 .ךיז קידנגיונ ,טגָאזעג ייז ןבָאה

 ןייז ןיא טגיילעגרעדנַאנופ ןסעזעג זיא וָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 -עג קידנטכַארַאפ לקָאנָאמ ןכרוד ןוא טייקטיירב רעשירעגיז ַא טימ לוטש

 .סנייא ןוא סנייא ןבייל ,ןטַאטנעטָאּפ רעשזדָאל עקידנטעב יד ףיוא טקוק

 ,טלַאק טרעפטנעעג רע טָאה -- !ןכַאמ וצ סקינ --

 ןדער ,לרעדָא ךעלטּפַאשלעזעג ַא ןֹרירנָא טװאורּפעג ןבָאה ןשטנעמ יד

 ןָא רעגנוה ןופ ןעמוקמוא ןפרַאד ןלעװ סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ יד זַא .טלַאק ןבילבעג זיא ןָארַאב רעד .טעברַא

 יז וָאללעדיײה לעדייח ןָאפ ןָארַאב רעד טָאה ,רעפרַאש ,רעטסיירד ןדער

 .שיט ןיא טסיופ רעד טימ ןָאטעג ּפַאלק ַא ןוא ןסירעגרעביא

 ךיא -- .טמערוטשעג רע טָאה -- ?ןָא ןשטנעמ יד ךימ ןעייג סָאװ ---

 !ןטַאדלָאס עניימ ןגעוו קנעד

 ןלַאפ ןעמוקעג ןענעז ענעגנַאפעג סָאװ ,רעיצירטַאּפ רעשימיור ַא יוװ

 רעשזדָאל יד ףיוא טנרָאצעג טסרעבָא רעד רע טָאה ױזַא ,סיפ ענייז וצ

 .ןיצ עטלעטשעגניירַא ענייז טימ ייז ףיוא טצירקעג ןוא רעייטשרָאפ

 טכַאמעג רעדעל ןבָארג ןוא ןטוג רעייז ןופ ןענעז ןסַאּפ-קירבַאפ יד

 לויטש עשירענלעז וצ ןליז עטסעב יד ייז ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,ןרָאװעג

 -סנַארט עלַא טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב ןוא .ןדיינשסיוא טנָאקעג

 יּפָארַא טזָאלעג טנגעגמוא רעד ןיא ןוא שזדָאל ןיא ןקירבַאפ יד ןופ סעיסימ

 יד ןבָאה ייז ךָאנ .טקישעג דנַאלשטייד ןייק ייז זיײװנענָאגַאװ ןוא ןעמענ

 סָאװ ,סנוווא ןוא ןעלסעק ענרעּפוק יד ןבעגסױרַא טזומעג ןטנַאקירבַאפ

 ןעמ טָאה םיטעמוא ןופ .דנַאלשטייד ןייק טקישעגקעװַא טָאה טסרעבָא רעד

 יד ןופ תורונמ יד ןופ ,סעכריק יד ןופ ןציּפש יד ןופ ,ןעמונעג רעּפוק םעד

 ךעלדנעפ עקידתבש עשידיי יד ןופ ,ןריט יד ןופ סעקמַאילק יד ןופ ,ןלוש

 סָאד .ןקירבַאפ יד ןופ ןעמעלַא ןופ רעירפ ןוא ,רעטכייל יד ןופ ,שיפ וצ

 טָאה דנַאלשטייד רעבָא ,טנייפ םעד ןגָאלש וצ ידכ טפרַאדעג ןליוק ןעמ טָאה

 ןעמונעגסױרַא ןעלסעק-קירבַאפ יד טָאה ןעמ ןוא ,טַאהעג רעּפוק קינייװ

 ןעמונעג ןָארַאב רעד טָאה םעדכָאנ .טעברַאעגסיוא ןליוק ןוא ייז ןצלָאמשעצ

 "עג דנַאלשטייד ןיא טָאה סע רָאנ סָאװ ,ןענישַאמ יד ןופ ןלייט ןריפסיורַא

 יד ןופ רעדילג עיינ גָאט ןדעי טימ ןסירעגסױרַא ,ןעגנערב ןצונ ַא טנָאק

 .ןקירבַאפ רעשזדָאל

 .קירבַאפ סיזנכשַא ייב ,ןײלַא ץַאלַאּפ ןייז ייב סע רע טָאה ןביוהעגנָא

 -עג עיניליזַאב רעד וצ זיב טָאה סָאװ ,עיניל רעשידרערעטנוא רעד ךרוד

 ,ףָאטש-יור ןוא ןסַאּפ ,שעמ ןוא רעּפוק ןעגנַאגעג גָאט ןדעי ןענעז ,טריפ

 םַאדַאמ .דלַאװ ןטנעָאנ ןופ ץלָאה ןוא סרעגַאל יד ןופ תורוחס עקיטרַאפ

 ןדעי "ןשירק עבָארג טימ שטייד ןכעלשיסור ןטכעלש ריא ןיא טָאה יזנכשַא
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 לג ,טַאהעג תונעט ,ןלעװש יד ןגָאלשעגּפָא ,טריטסעטָארּפ יינספיוא לָאמ

 םוצ ,ץַאלַאּפ םענעגייא םוצ טנַאה ןיא םריש ןטשטעווקרַאּפ ןטימ ךיז ןסיר

 .טזָאלעגנײרַא טשינ יז טָאה ןעמ רָאנ ,ןיילַא ןָארַאב

 ןבירטרַאפ ןכַאװ יד ןבָאה -- !ןעטָאברעפ טירטוצ ,קעוו --

 -.סױרַא זײװנענַאגַאװ טָאה ןעמ סָאװ ,ןפָאטש-יור ןוא תורוחס יד רַאפ

 יד עכלעוו ןיא ,ךעלעטעצ ,ןבעגעג ךעלעטעצ זיולב ריא ןעמ טָאה ,טריפעג

 ףרַאד ןעמ עכלעוו רַאפ ןוא סנשָארג ןיא ןרָאװעג טצאשעגּפָא זיא הרוחס

 ענייא ןסעזעג זיא יזנכׂשַא םַאדַאמ .המחלמ רעד ךָאנ טלָאצעגסיױא ןגירק

 טשינרָאג זיא סע שטָאכ ,געט עצנאג טעניבַאק-קירבַאפ ןסיורג ןיא ןיילַא

 ץלַא ,קירבַאפ יד טיהעג ,ליבצנַאמ ַא יװ ,טָאה יז ,ןָאט וצ סָאװ ןעוועג

 ריא יו רעגרע טשינ ,טייקיניילק רעדעי ןופ טסואוועג ,ּפָאק ןפיוא טַאהעג

 רענרעזייא רעד ןיא ןסָאלשעגנייא ךעלעטעצ עשטייד יד טָאה יז ,לָאמַא ןַאמ

 ןיא ןסעזעג ױזַא ןוא ןעגנַאהעגנָא ךיז זדלַאה ןפיוא עלעסילש סָאד ,עסַאק

  ןענעז ןדנוק עקיצנייא יד .טָאטש רעדמערפ רעד ןיא ןײלַא ענייא ,טעניבַאק

 -סנַארט עיינ ןגעוו ןדלעמ ןעמוקעג גָאט ןדעי ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד ןעוועג

 טימ ,ןעגנַאגעג טשינ ץעגרע ןיא זיא יז .ןריפסיורַא ןפרַאד ייז סָאװ ,ןטרָאּפ

 -בַאפ ןיא זיולב זיא יז ,טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגפיונוצ טשינ ךיז םענייק

 טכַאנ זיא סע זיב ,ןעזעגכרוד ןעגנונעכער עטלַא ,ןסעזעג טעניבַאק-קיר

 יד וצ ,גנוניואו רעינ ריא וצ טזָאלעג ךיז יז טָאה טלָאמעד ,ןרָאװעג

 שירוחב טעפ ןייז לָאמַא טָאה טכערבלַא רָאטקעריד רעד ואוו ,ןבוטש עמַאזנייא

 ןיא .ןעמיורפיוא םיא וצ ןעמוק ןגעלפ סעקרעלוּפש יד ןעוו ,טריפעג ןבעל

 ןפָאלשניײא ,ןגעלעג ןגיוא ענעפָא טימ טכענ עצנַאג יז זיא טעב טיירב ןייז

 -בַאפ ןיא ןענָאק ןיוש לָאז יז ,ןגרָאמ םעד ףיוא טראוועג ןוא טנָאקעג טשינ

 וטסניד עלַא ןופ .ןציזּפָא טעניבַאק ןטסוּפ ןיא גָאט ַא לָאמַא רעדיוו ,ןייג קיר

 ,טמיורעג טָאה סָאװ ,טזָאלעגרעביא לדיײמ:-רעמַאק ןייא זיולב ךיז יז טָאה

 רטלעּפעצ עצרוק ןיא רָאה עיורג ערעטיש יד ריא ףָאלש ןרַאפ ןוא טכָאקעג

 ריא ןעוו ,טלָאמעד יו ,ןדנוברַאפ סעגנעטס ענעדייז טימ ןוא ןטכָאלפרַאפ

 ,םייהרעדניא ןעוועג ךָאנ זיא ןַאמ

 סנטסרעמ .טעברַאעג ןטלעז ןלוטש-טנַאה יד ןבָאה טולַאב םעד ףיוא

 -ןקָאז ,סרעדיינש .רעכעליל טימ עטקעדעגרעביא ןענַאטשעג ייז ןענעז

 ,רעטעברַא:עירעטנַאלַאג ,רעטעברַא שזַאטָאקירט ,סנירָאטײנ ,סנירעכַאמ

 "קרעוו ןוא ןענישַאמ ערעייז ןעגנאהרַאפ ייז ןבָאה עלַא ,סרעמיר ,סרעטסוש

 טָאה סָאװ ,טָאטש יד .,לָאמַא תבש ףיוא יו ,ךעלכעטשיט טימ ןטַאטש

 זיא .,גנוגעוװוַאב ןוא לדנַאה ,טעברַא ןופ טרעטיצעג ,טכַאקעג קידנעטש

 טשינ טָאה ןעמיוק ןייק ,טּפַאלקעג טשינ טָאה ןישַאמ ןייק ,ליטש ןענַאטשעג

 ןסַאג יד ןופ טייקנייר יד .ןפורעג טשינ טָאה ענעריס ןייק ,טרעכיורעג

 "רַא עשיליוּפ יד .טנָאמרעד סעקשזעטס-םלוע:תיב ןופ טייקנייר ןיא ןבָאה

 רעפרעד יד ןיא קירוצ ךיז ןענעז ,רעפרעד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעטעב

 .טגמורַא ןענעז ,טולַאב ןפיוא ןדיי יד ,רעטעברַא עשיטָאטש יד ;ןפָאלעצ
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 ,טנעה עקירעביא טימ ,ךעלסעג ןוא ןסַאג יד רעביא סַאּפ ןוא טסוּפ ןעגנַאג

 ןיא ןעגנוצ ענעקורט טימ ,סָאװ ייב טשינ ןבָאה רָאנ ,ןטעברַא ןליוו סָאװ

 .עקירעגנוה ןוא עטרעצעגסיוא ,רעמינּפ עסַאלב טימ ,רעליימ יד

 עשטייד ןענעז סעקטַאגָאר ןוא ןגעו עלַא ייב ,טרעגנוהעג טָאה שזדָאל

 -סױרַא טשינ ,טזָאלעגנײרַא טשינ ןוא ןענַאטשעג ןביוהנעקיּפ ןיא רענלעז

 ןעניפעגוצסיוא ידכ ,ןרופ עשירעיוּפ ןופ ייה ןיא טכוזעג ןבָאה ייז .,טזָאלעג

 א רעדָא רעייא עלײשטַאפ ַא ,לזעק ַא וה ַא ,האובת לקעז ןטלַאהַאב ַא

 יז ,ןפיוקרַאפ וצ ןייֹרַא טָאטש ןיא טריפ רעצעמע סָאװ ,רעטוּפ עלעקעז

 ןפָארקעג ייז רעדיילק יד ןיא טנעה יד טימ ,ןשטנעמ יד טּפַאטעגמורַא ןבָאה

 ביוא ,לפָאטרַאק לסיב ַא וליפַא ,שיילפ לקיטש ַא ,לטיורב ַא ןעמענוצוצ ידכ

 סמעזוב יד ןיא ,ןביוהרַאפ רעדיילק יד רעבייוו ייב ןבָאה ייז ,טריפ ןעמ

 ,זײּפש לסיב ַא סיוא ןעמ טלַאהַאב רעמָאט ,טכוזעג ןסיוש ןוא

 יד ,סרעלעק יד ןיא לפָאטרַאק יד ,רעדלעפ יד ףיוא האובת יד ,ץלַא

 ,סױרַא רעייא יד ןופ ךיז ןקיּפ סָאװ ,ךעלדניה יד ,ןלַאטש יד ןיא תומהב

 ,טנכייצרַאפ ןעוועג זיא ריזח רעקידעגָארט רעדעי ,לבלעק ןריובעג יינ רעדעי

 ,דבאלשטייד ןייק ןקישקעװַא ןוא ןריזיווקער וצ ידכ ,גיוא ןפיוא ןטלַאהעג

 ףָאש יד ןופ לָאװ יד ,רעמיוב יד ןופ ןטכורפ יד ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז

 ,טרעכעלעג רעמיוב יד ייז ןבָאה רעדלעוו יד ןיא .סעקנאל יד ןופ זָארג סָאד

 :סױרַא ייז ןופ טפַאז םעד ,ןעמַאטש יד ןיא טלעטשעגניײרַא סעקנישַאמ-גיוז

 יד רעגעי יד ייב ןבָאה ייז .דנַאלשטיײד ןייק טקישעגקעװַא ןוא ןגיוצעג

 ןוא ןשריה ,םיריזח עדליוו ,ןסקופ ,ןזָאה יד ןײלַא ידכ ,ןעמונעגוצ ןסקיב

 -סױרַא ענעסָאשעג רעדָא עקידעבעל ןוא ןעגנַאפוצסיוא סעקשטַאק עדליוו

 ידכ .ןעמונעגוצ סרעשיפ יד ןופ ןצענ יד ןבָאה ייז .דנַאל ןופ ןריפוצ

 טניה עקידרקפה יד וליפַא .ןעמענוצוצ ןיילַא ךיז רַאפ גנַאפ-שיפ ןצנַאג םעד

 ןבָאה ,טלבַארגעג סנטסַאקטסימ עקידייל יד ייב ךיז ןבָאה סָאװ ,ץעק ןוא

 ןעיצוצסױרַא ןוא ןלעפ יד ייז ןופ ןדנישוצּפָא ידכ ,ןעגנַאפעג ןוא טּפַאכעג ייז

 "ריט עשטייד יד ןופ תויח יד ייז ןבָאה תולבנ ערעייז טימ .ןסטעפ יד ייז ןופ

 ,טזייּפשעג סנטרַאג

 ןבָאה סָאװ ,עטמאַאב ןוא ןריציפָא ,רעמרוטשדנַאל עשטייד יד ץוח ַא

 ךָאנ ןענעז ,ענעגיא ערעיז וצ טקישעגקעװַא קעּפיזייּפש ךעלגעטיגָאט

 -גרעב ענירג ןיא ןענױשרַאּפ עקישיילפ ,ןעמוקעגנָא ןשטייד עליוויצ ךיוא

 ןּפלטש עלעג יד טימ .ךעלשולעּפַאק יד ןיא ךעלרעדעפ טימ ןוא רעדיילק

 "מורַא ייז ןענעז ,סעװשעדָאּפ יד ןביירוצסיוא טשינ ,ךיש עטלגָאנַאב יד ףיוא

 ,סנשָארג רַאפ טפיוקעגפיוא ,טריזיוקער ,רעפרעד יד רעביא ןעגנַאגעג

 יד ןיא .קירעשייה ַא יו דנַאל סָאד ןסערפעגּפָא ,טקינײרעגּפָא ,ןעמונעגוצ

 יד ןעמָארק יד ןופ ןעמונעגוצ תורוחס יד ןעמ טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש

 "עמ יד ,סנקלַאב יד ןופ רעטכייל-גנעה יד ,ןכיק יד ןופ ןענַאפ ענרעּפוק

 יד ןופ רעדעל יד ,קעז יד ןופ לעמ סָאד ,ןריט יד ןופ סעקמַאילק ענעש

 ,סרענלימ ,סרעקעב יד .סרעלכייּפש יד ןופ האובת יד .,ןעײרעברַאג
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 -עמלַאב ןוא רעלדנעה ,רעמערק ןוא םירחוסיזייּטש ,סרעברַאג ,םיבצק
 -כָאנ טָאה ןעמ ,טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז עלַא -- סעכָאל
 יז טזָאלעגּפָא טשינ ,דנעװ ןוא רעק ןדעי ,רעיײז טירט ןדעי טקוקעג
 ןָא סעּפע ןָאט טשינ ןלָאז ייז ,טקוקעג ייז רעגניפ יד ףיוא ,גיוא ןופ
 -ָעג טליטעגסיוא טעטש יד ןיא ןשטנעמ יד וצ זיא טיורב סָאד ,לָארטנָאק
 טרָאטעג טשינ טיורב ןייר ןייק ייז ןבָאה ךיוא ,ןטרַאק-זייּפש טיול ןרָאװ
 טזומעג ןבָאהװ סרעקעב יד .ןכיורברַאפ טשינ לעמ ךס ןייק ןלָאז ייז ,ןסע

 לּפָאטרַאק ןופ ןלָאש ,סענַאטשַאק ענעלָאמעג ןופ לעמ טיורב ןיא ןשימנײרַא

 טגילשג ,םייל יו ליומ ןיא טּפעלקעג ךיז טָאה טיורב סָאד ,ןטענקנײרַא
 ןרָאװעג קנַארק ןענעז רעדניק .טקיטעזעג טשינ ,ץרַאה ןפיוא רעווש ךיז

 ,ןופרעד |

 .גומש ליפ יד ייב טפיוקעג ןזייּפש עטלגומשעג ןבָאה עכעלגעמרַאפ יד

 ,טצרַאװשעגנײרַא ןגעוו ענעטלַאהַאב ךרוד טעטש יד ןיא ייז ןבָאה סָאװ ,רעל
 ןבָאה עזָאלסטעברַא יד ,סעכָאלעמלַאב יד ,רעטעברַא יד ,עמערָא יד רעבָא

 סָאװ ,טױרב-ןטרַאק סָאד ךָאװ רעטשרע רעד ןיא ןסעגעגפיוא ,טרעגנוהעג
 ןכָאװ עקידרעטייו יד ןוא ,טלײטעגסױוא ןעוועג שדוח ןצנַאג ַא רַאפ זיא

 ,רעגנוה ןופ ןגיוא עקידנענערב טימ ,עטצראוושרַאפ ,עטנלע ןעגנַאגעגמורַא
 עקיּפעלק .סיפ יד ןופ ןלַאפעג ןענעז רעדניק .טירט עקירעבַאלש טימ
 ,ןסַאג עטרעקעגסיוא רעשזדָאל יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןטיײהקנַארק
 .רעדלעפ ןטינשעג ןבָאה ןשטייד יד יו ,סנבעל ןטינשעג

 -ּפָא ןלױפַאב ןרענַאיצילימ יד טָאה וָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב
 -נא, ןטפירשפיוא ,ןבוטש יד ןענעמתחרַאפ ,רעזייה עקנַארק יד ןסילשוצ
 יד לָאברַאק טימ ,ןסַאג יד ןיא ןסיג ךלַאק ךס ַא ,ןעגנעהסיוא "דנעקעטש

 ןיא ןשטנעמ טימ ןסַאג עצנַאג ןעמ טָאה ךיוא .ןצירּפשַאב טנגעג עמערָא
 -קעװַא ןקַארַאב-סגנוזיולטנע יד ןיא ,טריפעגסױרַא ןבוטש יד ןופ טכענ יד
 ןוא עטלַאק טימ ,ןטלַאהעגּפָא רעגנוה ןיא געט ייז טָאה ןעמ ואוו ,טריפעג
 יז ייב ןעמיורוצסיוא ידכ ,טלָאגעגּפָא ּפעק יד ,ןסָאגעגּפָא ןעמָארטש עסייה
 ןטָאגעג רעמרוטשדנַאל עשטייד יד ןבָאה שיגרענע רעייז .סעימעדיּפע יד
 עקנַארק עסַאלב יד ףיוא ןטייקיסילפ-עיצקעפנעזיד ןוא רעסַאװ ןעמָארטש יד
 יד ןופ טָאּפשעג ןבָאה ייז .עקיכָאנק ,עטרַאדעגסױא ,עטעקַאנ ,ןשטנעמ
 ןעמ ,דרעב יד טלעטשרַאפ טנעה יד טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עקידרעב
 ,ךעלדיימ יד ףיוא טכַאמעג ןציוו עבָארג ןבָאה ייז .ןעמענּפָארַא טשינ ייז לָאז

 ןבָאה ייז ,טלעטשרַאפ טײקטעקַאנ רעייז טנעה יד טימ ךיז ןבָאה סָאװ
 ןטסירב עקיברָאט יד טימ רעבייו ערעטלע ,עמערָא יד ןופ טכַאמעג קזוח
 ,סיפ עניד ןוא רעכייב ענעזָאלבעגנָא

 -עג ןוא טעוועדלאווגעג ייז ןבָאה -- !ץומש םעד טימ רעטנורעה --
 .רעסַאװ ןעמָארטש ןסָאג

 טָאטש ןופ טנַאדנעמָאק רעד יװ ,טקיניירעג טסעפ ,טקיניירעג ןבָאה ייז
 ןעמ רעמ סָאװ רעבָא ,סױרַא ץַאלַאּפ ןופ ןלעפַאב ענייז ןיא ןסייהעג טָאה
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 יז וצ סעימעדיּפע יד ךיז ןבָאה רעמ ץלַא ,טקינירעג ןשטנעמ יד טָאה
 טָאה ,טיורב טָאטשנָא ןבעגעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעסַאװ סָאד .טּפעלקעג
 -עגפיוא טשינ טָאה אשידק:הרבח יד .ןשַאװעגּפָא טשינ סעימעדיּפע יד
 ןייק ןיא טריפעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ןעמ .םלוע-:תיב םוצ ןריפ טרעה
 יד ףיױא .ןעועג טשינ תולגע ןוא דרעפ ליפוזַא ןענעז סע לייוו ,תולגע

 ,טמלוע תיב יד וצ טריפעג םיתמ יד ןעמ טָאה ךעלעגעוו-ןליוק ףיוא ,טנעה

 ,יורטש ןיא זיולב ,וליפא םיכירכת ןָא

 -ַאב רעד ,טָאטש ןופ טנַאדנעמָאק רעד זיא ץַאלַאּפ ןיא ןיזנכשַא ייב ןוא
 עיינ ץלַא גָאט ןדעי טסַאפרַאפ ןוא ןסעזעג ,וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָאר

 -אק עשירעטילימ יד ךיוא רע טָאה גָאט ןדעי .ןעגנונעדרָארַאפ עיינ ,ןלעפַאב
 ןשרַאמ עשטייד ןשטנעמ עטגיזַאב יד רַאפ ןלָאז יז ,טקישעגסױרַא סעילעּפ

 טימ ,ןביוהלעקיּפ טימ ,טירטידַארַאּפ טימ .רעדיל עשיטָאירטַאּפ ,ןליּפשפיוא
 רעשזדָאל יד רעביא טסעפ רעמרוטשידנַאל יד ןבָאה לוויטש עטלגָאנַאב יד

 זיא סָאװ ,דנַאלשטיײד ןגעװ ,ןעגנוזעג ןייהר ןגעוו רעדיל ,טרישרַאמ ןסַאג
 ,טלעו רעד ןיא ץלַא רעביא

 ןעגַאו עטנרע ןעד ןץיטש טעססַאל

 .ןעגַאלש ןעזָאצנַארפ יד ריו ןעדרעוו ךיירגיז

 .רעזדלעה יד ןסירעג ןעמרָאפינוא-דלעפ עיורג יד ןיא טייל יד ןבָאה

 ןייז ןופ ןָאקלַאב ןפיוא ןענַאטשעג זיא וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 םיא זיא סָאװ ,טָאטש רעד ףיוא טקוקעגּפָארַא לקָאנָאמ ןכרוד ןוא ץַאלַאּפ

 ,סנסופוצ ןגעלעג

 רע טָאה -- ,ןבעג קלָאפ םעד ןעמ ףרַאד ןעגנולייוורַאפ ןוא רעדעב ,ָאי

 ,ךיז ייב טכַאמעגּפָא

 טימ ,ןלַאדעמ עלַא טימ טסורב יד טקעטשעגסױרַא קידרעּפָאה טָאה רע

 ןיא טייקשידלעה ןייז רַאפ ןגארקעג טָאה רע סָאװ ,ץיירק םענרעזייא םעד

 ּפָאק ןופ רערעבָארע ןַא ,רעמיור ַא יװ טליפעג ךיז טָאה רע ןוא ,שילַאק

 ,סיפ יד זיב

 ריפ לטיּפַאק

 ןעמ סָאװ ,רעבעװ םעד היבוט ןופ בייוו סָאד ,עלייק טָאה לָאמנייק ךָאנ

 עטוג ַאזַא טבעלעגרעביא טשינ ,"טלעוו ַא רקפה טשינ זיא'ס היבוט, םיא טפור
 .שזדָאל ןיא טשרעהעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,טציא יוװ ,טייצ

 טַאהעג רעטלע רעד ףיוא יז טָאה ,תורצ ןוא טיונ ,ןייּפ ןרָאי עלַא רַאפ

 ,ךָאו רעד ןטימ ןיא שיילפ פעט עסיורג טכָאקעג טָאה יז ,גנוקיטיגרַאפ
 ,סערַאּפ עטעפ עריא טימ טקעמשרַאפ לסעג:רעפייפ עצנַאג סָאד טָאה יז
 עלַא ןופ .ןפוז עטנערבעג ןוא סעלעביצ עטשיירעג ,סרעבעל עטלגערּפעג
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 לציּפ ַא ,לפָאטרַאק ַא ,לעמ קעל ַא ןגרָאב ןעמוקעג ריא וצ ןעמ זיא םינכש
 .עלייק ,ןבעגעג טָאה יז ןוא ,דניק ַא רַאפ טיורב

 תורצ ןרָאי עלַא רַאפ ריא טָאה סָאװ ,ןעועג סע זיא היבוט טשינ
 ץנַאג ,דימת סָאװ רענעגייא רעד ןעוועג זיא רע .ןבעגעג טציא תחנ ליפיוזַא

 -עג ךעלכיב ,ךעלגניי טימ ךיז טריפעגמורַא ,ּפָאק ןייז ףיוא טַאהעג להק
 ,ןעוועג לגניי ַא ךָאנ טלָאװ רע יו ,געט עצנאג ףיוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ,טנעייל
 "ָצצ םיִנּפ ןייז ,יורג ןעוועג ןיוש טלָאװ לדרעב ןריושעג ןייז טשינ ךיילג
 שזדָאל ןעוו ,ןטייצ עטוג יד ןיא וליפַא .תורצ ןוא רעטלע ןופ טשטיינק
 ,טקעלעג טשינ קינָאה ןייק ,םיא ייב ןטילעג יז טָאה ,טעברַאעג טָאה
 וצ ,סעלייק ,דייר עריא ןרעה טלָאװעג טשינ רע טָאה לָאמנייק םערָאװ
 ןענָאק לָאז ןעמ ,ןלעזעג ַא ןעמענניירַא ןוא ןלוטש ייווצ ַא וצ ןיילַא ןעמוק

 ,םיא ייב ןענידרַאפ סעּפע

 -עג רע טָאה -- !ןיינ ,רָאטַאטַאולּפסקע ןייק ןרעו טשינ לעװ ךיא --
 -סיוא ןפרַאד סעטיּפָאק יד וליפַא לָאז ךיא --- .תונעט סעלייק ףיוא טרעפטנע

 .ןעיצ
 טשינ טָאה רע רעבָא ,ןעיירדוצסיוא טכַאמעג ,טלדיזעג םיא טָאה עלייק

 ,טעקינטעקניול ייב טעברַאעגּפָא רע טָאה סנייז ןבעל עצנַאג'ס .ןבעגעגכָאנ

 ןיא ,טצעזעגנָא ,טלָאצעגּפָא טשינ טעברַא רעד רַאפ טּפָא םיא ןבָאה סָאװ
 -עג ןלַאפרַאפ ,סעקינתודחא יד טימ ןפָאלעגמורַא רע זיא טייצ רעיירפ רעד
 טיא ןופ טַאהעג ךיוא עלייק טָאה לָאמ ךס ַא .טכענ עצנאג ףיוא ןרָאװ
 "גייא עמרוט ןיא ןריא ןַאמ םעד טָאה ןעמ .ןייטשוצסיוא תושוב ןוא תוּפרח
 ןיטש ,םיבנג יד ןופ רעבייו עלַא טימ ךיילג ,טזומעג טָאה יז .טצעזעג
 יז ,ןיינ ,ןגָארט ןסע ךעלקעּפ ןַאמ םעד ןוא לאנימירק ןופ ןרעיוט יד ייב
 ןעוו ,ןטייצ עטסעב יד ןיא .טַאהעג טשינ לזמ ןייק לָאמנייק םיא ייב טָאה
 ,טיױנ ,תולד ןעוועג בוטש ריא ןיא ןיא ,דלָאג ןיא ןעגנַאגעג זיא שזדָאל
 ןיא רעדניק יד טעז רעד וצ ןסע ןבעג טנָאקעג טשינ לָאמנייק טָאה יז
 ,ןטייל ייב יװ ,ןָאטנָא לדיילק שיטייל ַא ךעלדיימ יד טנַאקעג טשינ ,בוטש

 טטוּפ ןעוועג זיא םוטעמוא זַא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה שזדָאל זַא ,טציא '
 עקַאט טלָאװ עליײק .טעבראעג טשינ ןצנַאגניא היבוט טָאה ,רעל ןוא
 .סיוא ןַא טימ ןייטש רעדָא ,רעטלע רעד ףיוא סיפ יד ןעיצסיוא טגעמעג
 טַאהעג טָאה עלייק רעבָא .רעטכעלעג שיטייל ףיוא טנַאה רעטקערטשעג

 טָאה ,רענעגושמ רעד ,רעריא ןַאמ רעד שטָאכ ,למיה ןיא טָאג ןסיורג ַא
 -ןייק םיא יז טָאה ,ָאטשינ טָאג ןייק זיא'ס זַא ,טדערעגנייא קידנעטש ריא
 יד ןוא ךעלגניי יד ןדערנייא טגעמעג רע טָאה סָאד .טביולגעג טשינ לָאמ

 טשינ לָאמניק טָאה יז ,ןעלייק ,ריא טשינ ,סעשזריב יד ןופ ךעלדיימ

 ,טביל-תבש ןדניצ ,בוטש ןיא סקישיילפ ןוא סקיכלימ ןטיהּפָא טרעהעגפיוא
 "וצ-קיטיירפ ףיוא ןסע סָאד ןסיגסיוא ןוא הארוה-הרומ םייב הלאש ַא ןגערפ
 .ךיי רעד רעטנוא ךלימ לסיבַא ןפָאלעגרעטנוא זיא סע ביוא .,סטכַאנ
 ןפיוא ךיז טסעכעג ,טכַאמעג קזוח ,ריא ןופ טכאלעג ,ןגירשעג טָאה היבוט
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 ענהפירט סָאד ןסע טלָאװעג ןוא ,טלעג רעטעברַא סיוא טגנערב סָאװ ,בר

 יז רעבָא ,ךיוי ענהפירט יד ןסע ןסיײהעג רע טָאה רעדניק יד ךיוא ,ןסע
 םיא יז טָאה חוכ טימ .סַאג ןיא טנוה םעד יװ טרעהעג םיא טָאה ,עלייק
 ,ןירַא טסימ ןיא ןסע סָאד ןסָאגעגסױרַא ןוא ּפָאט םענהפירט ןופ טּפוטשעגּפָא

 םיא יז טָאה -- ,םכח רעצנאג ַא ןייז ריד וטסגעמ טייל ענייד ייב --
 רימ ייב .עלעגענ טסדנימ סבר םעד טרעוו טשינ וטסיב רימ ייב --- .טגָאזעג
 ןסערפ טשינ תופירט ןייק וטסעוו

 .שודיק ןכַאמ לָאז רע ,םיא ייב ןלעוּפ טנָאקעג טשינ טָאה יז ,תמא
 טנַאקעג טשינ שודיק ןייק ךיוא יז טָאה ןײלַא .טלָאװעג טשינ סע טָאה רע
 ןדעי ןײגנירַא טוומעג טָאה יז ןוא ,טנעקעג טשינ ירבע ןייק טָאה יז ,ןכַאמ

 ןרעהוצסיוא ןכש םוצ ,הנמלא ןַא יו ,בוט-םוי ןוא סטכַאניוצ-קיטיירפ
 זיא ךיק יד רעבָא .ןָאט טנָאקעג טשינרָאג יז טָאה וצרעד .שודיק םעד

 יז ןוא ,עטסָאבעלַאב יד ןעוועג יז זיא ָאד .עריא פעט יד ,עריא ןעוועג
 ריא ייב ןסע טזומעג טָאה רע .רעטכעט עשידיי עלַא יו טריפעג ךיז טָאה
 ןייק ןבעגעג טשינ םיא יז טָאה ,ןעיצסיוא גנוצ יד לָאז רע וליפַא .רשכ
 סטעפ טימ ץירג רעד ךָאנ העש סקעז רַאפ ּפָאט ןקיכלימ ןופ עירָאקיצ
 ןהיבוט טזָאלעג טשינ יז טָאה ריט רעד ןופ הזוזמ יד וליפַא ,ןצלָאמשעג
 -עג ,טייקשידי רעדניק עריא טנרעלעג יז טָאה ױזַא טקנוּפ .ןעמענּפָארַא
 ןיא .טכַאניכ ןענעיל עמש:תאירק ,ןסע ןרַאפ איצומה ןכַאמ ייז טנרעל
 לפיוו .ןעקשַאב ,דמש רעד וצ ןגױצעגנײרַא טַאהעג עקַאט רע טָאה רעטכָאט
 ןיק ןטַאט םענעגושמ ןטימ לָאז יז ,טנרָאװעג טשינ ריא טָאה ,עלייק ,יז
 ןבָאה טעוװ יז לייוו ,דייר ענייז ֹוצ ךיז ןרעהוצ טשינ ,ןבָאה טשינ םיקסע
 ןוא .םיא וצ טּפעלקעג ,טגלָאפעג טשינ לדיימ סָאד טָאה ,ףוס ןטכעלש ַא

 יז זיא טייהרעגנוי .רַאפרעד ,ךעבענ ,טפָארטשעג עקַאט יז טָאה טָאג
 ןופ ןגױצעגּפָא יז טָאה רַאפרעד רעדניק ערעדנַא יד .טלעוו רעד ןופ קעװַא
 ןטסיוו ַא ,ךיילגוצ עטָאלב רעד טימ ייז רַאפ טכַאמעג םיא טָאה יז ,רעטָאפ
 טעװעטַארעגּפָא יז טָאה יז ןוא ,ןגיוא ערעייז ןיא טכירעגסיוא םיא לזמ
 טימ עקירעמַא ןיק קעװַא סנטײצַאב ןענעז ייז ןופ עכעלטע .םיא ןופ
 -רָאג ןבָאה ייז רעבָא .שזדָאל ןיא ןבילברַאפ ןענעז עטסגניי יד .םינתח
 ,ןטיירדעצ ַא רַאפ םיא ןטלַאהעג ,וליפַא ןדער טלָאװעג רעטָאפ ןטימ טשינ
 םינתח ןגעוו טשינ טכַארט סָאװ ,רעדניק רַאפ טשינ טגרָאז סָאװ ,לזממילש ַא
 ןיײלַא עקַאט ןבָאה יז .ןטפעשעג עדמערפ ןעניז ןיא טָאה רָאנ ,ייז רַאפ
 ןײרַא טנעה יד ןיא לרוג רעייז ןעמונעג

 רעטכעלש רעד ןיא ןעגנַאגעג טוג רָאג רעטכעט סהיבוט זיא טציא
 -רַאפ טוג ,טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טלגומשעג ןבָאה ייז ,שזדָאל ןיא טייצ
 ןבָאה ייז .,טכַארבעגמײהַא בוטש ןיא ץלַא ,רעדניק עיירטעג יװ ,ןוא טניד
 ,סטריברַאק ַא ןוא סיורג ַא ,ןכַאמ טזָאלעג לטייש ץראווש יינ ַא רעטומ רעד
 םענעסָאגעצ ןטלַא ריא וצ ןעזעגסיוא דמערפ ןוא ענדָאמ רעייז טָאה סָאװ
 ןוא רעדנוזַאב עקידעכָאװ ,טכַאמעג רעדיילק ריא ןבָאה ייז .ּפָאק ןעיורג
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 יד ןופ ןטוג םעלַא ןופ טכַארבעגמײהַא ריא ןבָאה ייז .רעדנוזַאב עקידתבש
 יז .רעייא עכעלטע ןוא לזעק ַא ,רעטוּפ ןוא שיילפ ,ןּפױרג ןוא לעמ ,ןגעוו
 יד וצ ןגָאלשעגוצ ,ןײרַא בוטש ןיא טפיוקעגנייא ןטעב עיינ ךיוא ןבָאה
 -ָאטָאפ ךס ַא ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא ,סעצילָאּפ עטצינשעג עכעלטע טנעוו
 -ַאטיל עקיברַאפ טימ טריצַאב ייז ןבָאה טנעװ יד .טלעטשעגסיוא סעיפַארג
 לדיימ טעקַאנ דנַאלב ַא ןעגנערב טכענק סרעגענ יװ ,רעדליב עשיפַארג
 המלש ױזַא יו ןוא ןַאטלוס ןקידרעב-ץרַאװש ַא רַאפ רָאה עטזָאלעצ טימ
 ייוצ ןכלעו רעביא ,דניק סָאד דרעװש ַא טימ ןדיינשעצ טסייה ךלמה
 א ןעמונעג ןוא רעלעק ןופ סױרַא וליפַא ןענעז ייז .,ךיז ןגירק סרעטומ
 ,טולָאב ןיא לסעג-רעפייפ םעד ףיוא קָאטש ןטשרע ןפיוא ךיק ַא טימ בוטש
 .גנוטיײל-רעסַאװ טימ ןוא גנוטכױלַאביזַאג טימ בוטש ַא

 ײזַא טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד ןעלייק ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה טָאג

 ריא טימ םיא רַאפ המחלמ טריפעג ,ןרָאי עלַא םיא רַאפ ךיז ןעמונעגנָא
 ,טציא טלָאצעגּפָא ריא רע טָאה םעד רַאפ .ןטרעקעגרעביא םעד ןַאמ
 םורַא ןעוו ,טייצ רעטסגרע רעד ןיא עקַאט ןוא ,ןטייצ עלַא רַאפ ןבעגעגּפָא
 -לעזַא טכָאקעג טשינ יז טָאה לָאמנייק ךָאנ ,טכעלש ,רעטיב זיא םורַא ןוא
 -ייל ַאזַא ןיא טניואוועג טשינ יז טָאה לָאמנייק ךָאנ ,ןסע ּפעט עסיורג עכ

 "נָא שיטַאבעלַאב ױזַא ןעגנַאגעג טשינ יז זיא לָאמניײק ךָאנ ,הריד רעשיט
 טָאג עקַאט טָאה יז ןוא .,ּפָארַא ױזַא ייז ןענעז עלַא ןעוו ,טציא יװ ןָאטעג
 תונכש עמערָא טָאה יז ,ןענעװַאד טנעקעג טשינ טָאה יז שטָאכ ,עלייק ,טביולעג
 -עג יז טָאה ךיוא .,דניק ַא רַאפ ךלימ ןּפָארט ַא ,לעמ לסיבַא ,ןבעגעג טיורב

 ייב זיא סָאװ ,סנה לעב ריאמ 'ר רַאפ עקשוּפ רעד ןיא סנשָארג ןפרָאװ
 היבוט לָאמ לפיוו .ןעגנַאהעג ,הזוזמ רעטסטעפרַאפ רעד ייב ,ריט רעד
 -עג ןוא ןגָאלשעגוצ קירוצ סע יז טָאה ,ןסירעגּפָארַא עלעקשוּפ סָאד טָאה

 ייב ןוא טָאג ייב ןּפיל עבָארג יד טימ קידנטעב ,ןירעד סנשָארג ןפרָאװ
 ןופ דָאנג רעייז ןָאטּפָא טשינ רעטייוו ףיוא ךיוא ןלָאז ייז ,ריאמ 'ר םעד
 יז סָאװ ,לגומש םעד ןיא זייב ןופ רעטכעט יד ןטיהּפָא ןלָאז ייז ,זיוה ריא
 ַא סָאװ ,היבוט ןַאמ ריא ןופ ץרַאה סָאד ןרעקרעביא ןלָאז ייז ךיוא ,ןריפ
 ןוא טלעוו יד ןָא טרעוו רע ןוא ּפָאק ןייז ןיא ןײרַא ןרָאי טניז זיא תעגושמ
 ,טלעוו ענעי

 סנה לעב ריאמ 'ר ןיא סנשָארג ןפרַאװ וצ סָאװ בילוצ טַאהעג טָאה יז
 זיא בוטש יד יװ טקנוּפ םערָאװ .טָאג ייב ןטעב וצ סָאװרַאפ ,עקשוּפ
 ןבָאה ןשטייד יד .הנכס טימ לופ ןעוועג ךיוא יז זיא ,סטוג טימ לופ ןעוועג

 ןעמעוו ייב ןוא ,לגומש טכוזעג ,רעזייה יד ןיא טכַאמעג סעיזיווער עטּפָא
 לָאמ עכעלטע ךָאנ .תורוחס יד ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ,טּפַאכעג טָאה ןעמ
 טימ ןעוװעג לופ זיא בוטש סעלייק .טצעזעגנייא ךיוא ייז ןבָאה ,ןּפַאכ
 ,סערדלָאק ענירג טימ עטקעדעגרעביא ,ןטעב עטעברַאפ-ךיוה יד ןיא ,לגומש
 ,סנשיק יד ןשיווצ ,ןעמולב ןוא סעגוּפאּפ ,סרעגיט ,ןבייל טימ לופ ןענעז סָאװ
 רעטכעט יד סָאװ ,ךעלטייז עצנַאג ,ןטלַאהַאב ןגעלעג שיילפ זיא ,יורטש ןיא
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 .ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ טכַארבעג הבנגב ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד ןבָאה

 ,סעקַארוב ,טיורק ךעלטּפײה ,לפָאטרַאק ןגעלעג ןענעז ןטעב יד רעטנוא

 "סיוא ןעוועג זיא ,טקעטשרַאפ רעדיילק יד ןשיווצ ,קנַאש רעטלַא רעד ןיא

 ןצכעטישנייא יד ןיא ,ײלרעלַא ןּפיורג ,ךעלעקעז עניילק ןיא לעמ ןטלַאהַאב

 "גיה וליפַא .ךעלעברָאט ןיא רעקוצ טקעטשרַאפ ןעוועג זיא סנשיק יד ןופ

 ךלמה המלש סגסופצ .ןגעלעג לגומש זיא טנעװ יד ףיוא רעדליב יד רעט

 ןכַאװַאב ןעגנוצ עטקעטשעגסױרַא טימ ןבייל ייווצ סָאװ ,ןָארט עמַאס םייב

 ןבוטש עמערָא ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןגעלעג ןירַאכַאס ךעלעקעּפ עניילק ןענעז
 ,טקעטשרַאפ טוג ױזַא ןגעלעג ןיא ץלַא שטָאכ .טצונעג רעקוצ טָאטשנָא

 ,ןכוז ןעמוקניירַא ןלָאז ןשטייד יד ןעוו ,טימרעד ןעוועג רעכיז טשינ ןעמ זיא

 רעמרוטשדנַאל יד ,ןעניפעגסיוא טנאקעג דרע רעד רעטנוא ןופ ןבָאה ייז

 ףיוא ןכעלב יד טימ ןעמרַאדנַאשז-דלעפ יד רעמ ךָאנ ,ןביוהלעקיּפ יד ןיא

 -גטלַאהַאב יד ןיא ,ןסירעגפיוא סנשיק ייז ןבָאה ןזיּפש יד טימ ,ןטסורב יד

 יבַא ,טכַארטַאב בייל ןליוה ןפיוא ןשטנעמ יד וליפַא ,ןכָארקעג רעטרע עטס

 וצ ןפרָאװעג סנשָארג עיינ גָאט ןדעי טָאה עלייק ןוא ,ןעניפעג וצ סעּפע

 טימ םיא ןטעבעג ןוא עקשוּפ רעטעטסָאררַאפ רעד ןיא סנה לעב ריאמ 'ר

 ןוא סטכעלש ןופ עריא רעטכעט יד ןטיהּפָא לָאז רע ,ןּפיל עמורפ עבָארג

 ,זייב ןופ בוטש יד

 עמערָא וצ הקדצ ןיימ ןופ תוכז ןיא ,ןטלַאה-רשכ ןיימ ןופ תוכז ןיא --

 טעב --- ,עלעקשוּפ ןטעטסָאררַאפ םענרעכעלב םייב ןטעבעג יז טָאה --- ,טייל

 רעדניק עניימ ,ךימ ץישַאב ןוא טיה ןוא ,ריאמ 'ר ,קידצ רעסיורג ,רימ רַאפ

 , ,בוטש ןיימ ןוא

 ןיא .םייהרעדניא ןעוועג טשינ רעטכעט יד ןענעז ךָאו רעד ןטימ ןיא

 רעביא ןייג ייז טימ ןָאק ןעמ סָאװ ,ךיש עטסעפ ןיא ,ּפעק יד ףיוא ךעלכיט

 ןכָארקעגמורַא ייז ןענעז ,סעציײלּפ יד ףיוא ךעלקעז טימ ,ןגעטש ןוא ןגעוו

 רעטוּפ לקעּפ ַא ,לעמ לסיבַא םירעיוּפ יד ייב טפיוקעגפיוא ,רעפרעד רעביא

 טָאה סע סָאװ -- לזעק ַא ,רעייא קָאש ַא ,טקַאּפרַאפ טנווייל רעשירעיוּפ ןיא

 -סיוא ןענעז ןכַאװ עשטייד יד ואוו ,ןעײסָאש יד טימ טשינ .טזָאלעג ךיז

 ,ךעלעקשזעטס עשירעיוּפ ךרוד ,ןגעוו עקיטייז ,עמורק ךרוד רָאנ ,טלעטשעג

 "עג ךיז ייז ןבָאה ,ןּפמוז ,סעווָאר ךרוד לָאמטּפָא ,ךעלעגעוו עטלגנעלשעג

 רעטנוא ןעיירד ןיא ןגיובעג ,געוו וצ געוו ןופ ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ טכיילש

 "ןצניירַא ידכ ,סייוש טימ ןסָאגַאב ןוא קידנעמעטָא רעוש ,אשמ רעד

 ןבעל ןפיוא ןענידרַאפ ןוא ןײרַא טָאטש ןיא זייּפש לסיבַא ןעלגומש

 טזומעג ןבָאה ייז .ןגעו יד ןיא טכַאמעגכרוד ייז ןבָאה סנדישרַאּפ

 ןבָאה םיצקש .ןילַא דלַאװ ןיא לָאמטּפָא ,ןרעייש עשירעיוּפ ןיא ןקיטכענ

 טלָאװעג ןוא טּפַאכעג ןכַאװ עשטייד יד ייז ןבָאה לָאמַא .טעּפעשטרַאפ ייז

 עכעלטע טימ ןטעבעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .רוטנַאדנעמָאק רעד ןיא ןריפּפָא

 סָאװ ,ךעלדרייד ןוא ןצנוק ײלרעלַא טימ ,לדנח שירעבייוו ַא טימ ,קרַאמ

 טַאהעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ,ןיינ .טנרעלעגסיוא ייז טָאה טייצ עטרַאה יד
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 ןעמעלַא ןופ רעקינייו ;טייצ רערעטיב רעד ןיא ןזָאלרַאפ וצ ןעמעוו ףיוא
 ןײטשַאב ןײלַא לטעטש רעיז טזומעג ןבָאה ייז ,ןטַאט םענעגייא ןפיוא
 ,ןגעװ יד ףיוא געט-ןכָאװ יד ןיא טריפעג ייז ןבָאה ןבעל רעווש רעטיב ַא
 ןביוהלעקיּפ עשטייד יד טימ לופ ןענעז סָאװ

 יז ןבָאה ,בוט-םוי ַא ,תבש ַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,רַאפרעד רעבָא
 ןכעלב עגנַאל ןקַאבעגנָא טָאה עלייק .ךָאװ רעצנַאג רעד רַאפ ןעמונעגּפָא ךיז
 טנלָאשט ןטעפ ַא ,טכָאקעגנָא פעט עסיורג טָאה יז .ךעלכיק ןוא תולח טימ
 עגָאלדָאּפ יד ,טמיורעגפיוא ןייש בוטש יד ןבָאה ךעלדיימ יד .טלעטשעג

 יד ןופ ןפייר ענרעזייא יד ,טישעגסיוא דמַאז ןלעג ןטימ ןוא ןשאוועגסיוא
 יז טָאטשנָא ,ךעלרעטכייל ענרעניצ יד ,טצוּפעגסױא ץנַאלג ַא זיב ךעלפעש
 שלַא ,טקינירעג ךלַאק טימ ,ןעמונעגוצ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ענעשעמ
 "סיוא גרַאװזַאלג עטלמילבעג סָאד ,טרעיישעגסיוא ךעלדנעפ ןוא ןענַאפ ,ּפעט
 ןטינשעגסיוא ריּפַאּפ ןופ ןציּפש ןוא ןעמולב עקיברַאפ עיינ ןוא טלעטשעג
 עטרעיישעג-סייוו יד ,רעטצנעפ יד ייב ךעלגנעהרָאפ יד ייז טימ טצוּפרַאפ ןוא
 טנעוו יד ףיוא רעדליב עקיברַאפ יד .םילכ יד ןופ סעצילָאּפ ןוא ךעלעקנעש

 ןבָאה ןעמולב עיולב טימ סרעלעט עטלעטשעגסיוא יד ,טניישעג ןבָאה
 -דלַאג-שייל טימ ןטפָאהעגסיױא ,לכעטשיט-הלח ןטעמַאס ַא ןוא ,טלגיּפשעג
 ענעטכַאלפעג עטיירגעג יד טקעדַאב טָאה ,"דוד-ןגמ; ַא טימ ןוא תויתוא
 ןייק טלָאװעג טשינ ,שיט םעד טמעשרַאפ עקַאט טָאה היבוט .ןשטעליוק
 טָאה עלייק רעבָא .איצומה טימ ןביוהעגנָא טשינ תולח יד ,ןכַאמ שודיק
 -עגסיוא יז טָאה ןייו וליפֲא .ןדיי ייב יו שיט ַא טיירגעג ,ןָאטעג סריא
 ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד .לכעטנַאה ַא ןיא סעקנישזָאר עטכָאקעג ןופ טשטעווק
 רעבייל עטעװערָאהעגסױא עדימ יד ,ּפעק יד ןגָאװצעג ,טצוּפעג ,ןשַאוועג
 -עמש טימ ,ךיז ףיוא ןגיוצעגפורַא שעו:-ןעמַאד עניד ,ןשַאוװעג ןוא טפייזעג
 עדָאמ רעטצעל עמַאס רעד ןופ ךעלדיילק ,טצירּפשַאב ךיז ןרעסַאװו עקידעק
 .ןָאטעגנָא

 וצ ,בוטש רעדמערפ ַא וצ ןעמוקנָא רעמ טפרַאדעג טשינ טָאה עלייק
 ןענעז בוטש ןיא .ןכַאמ שודיק ,תבש םעד ןענײשַאב ריא לָאז רע ,ןכש ַא
 ןיא ָאד ןבָאה סָאװ ,םינתח סרעטכעט יד ,ןעוועג ןליבסנַאמ ענעגייא טציא
 וליפֲא ןסעגעג ,טכַארברַאפ קידנעטש געט עיירפ יד ןיא ןוא םיתבש יד
 -סייא ןייק טשינ .ןגיל שעװ יד ,ןעגנעה טַאהעג ָאד ןגוצנָא עקידתבש יד
 ןענעז ,ןגוצנָא עטלמוכעגּפָא ענעסקאוועגסיוא טימ ,ןלעזעג-רעבעוו עטרעצעג
 ןוא לוויטש עכיוה ןיא ,עכעליירפ ,עקיצײלּפ-טיירב םירוחב רָאנ ,ןעוועג סָאד

 ַא סָאװ ,עטוג רענידרַאפ .,סנייא ןיא סנייא -- סרעלגומש ,סעקטרוק ןיא
 קרַאמ ַא ןענָאק ,ןבעל ןיא סיוא ךיז ןענעק סָאװ ,רזממ ַא יז ייב זיא קרַאמ
 ,ערעטיב עכלעזַא ןעוועג טשינ ןענעז ייז .ןבעגסיוא קרַאמ ַא ןוא ןענידרַאפ
 טלָאגעג ןעוועג טשינ םיקידצ עסיורג ןייק ןענעז ייז שטָאכ .היבוט יו
 -רַאפ לסָאריּפַאּפ ַא טייהרעליטש וליּפַא ,ןגָארטעג תבש םוא טלעג ,דרעב יד
 "עב ַא טגנַאלרעד ייז טָאה עלייק ןעוו ,טגָאזעגּפָא טשינ ייז ןבָאה ,טרעכיור
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 ַא טימ הלח יד ןביוהוצנָא רעדָא ,שודיק ןכַאמ וצ ןייוו-עקנישזָאר לרעכ
 טייל וצ סָאװ ןוא ,טסואוועג ייז ןבָאה ,טָאג וצ זיא טָאג וצ סָאװ .,הכרב
 ךעטשיט עקיברַאפ סָאד ,טלקניפעג ןבָאה שיט םייב טכיל יד .טייל וצ זיא

 ,טדערעג ןבָאה םינתח יד ,ןטכיולעג ןבָאה ךעלדיימ יד ,טקנַאלבעג טָאה
 ,טליצרעד לגומש ןוא ןשטייד ,ןגעו יד ןופ תושעמ עכעליירפ ,טכַאלעג

 ,עלייק .טריזַאטנַאפסױא סעטכישעג עשידלעה ,ןזיװעגסױרַא ןטפַאשהירב

 טָאה ,ךעטרַאפ ןטיירב ןיא ,ּפָאק ןפיוא לטייש ןכיוה ןצרַאװש ןקידתבש ןיא

 ןסָאגעגנָא ,סעיצרָאּפ עשּפיה טלײטעג ,ּפעט עסיורג יד ייב טערָאּפעג ךיז
 -גטָארעג רעייז ןיא ,רעטכעט יד ןיא טלגיּפשעג ךיז טָאה יז ,סרעלעט עלופ

 ,עקיקַאב-טיור יד ,םינתח יד וצ ןקילב עשימַאמ טּפַאכעג ,טייקנייש ןוא טייק

 "עג םורפ ןבָאה ןּפיל עבָארג עריא ןוא ,עקיטסולסנבעל ןוא עטנערבענּפָא

 "קינייא ןעשטנַאינ ,תונותח ,תחנ ןגעוו ןטעבעג ,טָאג וצ תוליפת טעשטּפעש

 .רעטלע עקיאור ַא ןבָאה ןוא ךעל

 םיתבש יד ןעוועג ןענעז ,ןסטכַאנ-וצ-גָאטיײרפ יד ןיא יו רעכעליירפ ךָאנ

 ערעייז ןבָאה םינתח יד ,ןעמוקעג סעטרבח ןענעז רעטכעט יד וצ ,גָאטיײב

 .ןעגנוזעג רעדיל ,ןטנַאפ ןיא טליּפשעג ,טצנַאטעג טָאה ןעמ ,טכַארבעג םירבח

 טָאה סָאװ ,םינתח יד ןופ רעטנַאקַאב ַא ,ןעמוקעג שטייד ַא זיא לָאמ ךס ַא

 -מערפ רעד ןיא טלטיורעג ךיז טָאה שטייד רעד .לגומש ןיא ןפלָאהעג ייז

 'טלע יד ףיוא סטכעלש טדערעג ,ןעגנוזעג רעדיל עשטייד ,טפַאשלעזעג רעד

 עלייק .ןָאטוצנָא רעדיילק עשירעטילימ ענייז םירוחב יד ןבעגעג ןוא עטס

 טשינ בוטש ןיא לָאז יז ,רעסעב זיא ןהעש עכלעזַא ןיא זַא ,טסואוועג טָאה

 יב ָאד ןענעז םירוחב ןעו ,ןעמַאמ ןייק טשינ ןפרַאד רעדניק זַא ,ןייז

 ןרעהוצסיוא ידכ ,לעװש רעד ףיוא הנכש ַא וצ סױרַא זיא יז ןוא ,ייז

 וצ רעדָא ,טנעקעג טשינ טָאה ןײלַא יז סָאװ ,שמוח-שטייט םעד ןענעייל

 ,לפָאטרַאק ףיוא תורקי ןגעוו ןדער

 טעקנאלבעגמורַא ךיז טָאה רענעריױלרַאפ ַא ,רעטנלע ןַא ,רעדמערפ ַא

 .זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד ,היבוט בוטש רענעגייא רעד ןיא

 ,טָאּפש טימ םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה רעטכעט יד ייס ןוא בייוו סָאד ייס

 רע ,םיא ןופ טגנַאלרַאפ טשינ ןבָאה ייז .ּפעק יד טימ םיא ףיוא טלקָאשעג

 ןיק ָאטשינ זיא סע זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .ןענידרַאפ ןוא ןטעברַא לָאז

 :רַא רעדנַא ןַא וצ ךַאװש ןוא טלַא ןיוש רע זיא ךיוא .טָאטש ןיא טעברַא

 ןטסנידרַאפ ענייז ףיוא טקוקעגסיוא טשינ ךיוא ןבָאה ייז .ןייג וצ טעב

 גונעג ןבָאה ייז ,רעטכעט יד ,ןײטשַאב טנָאקעג לטעטש רעייז ךיז ןבָאה ייז

 םוש ןייק .ןטלַאהעגסױא םיא ןטלָאװ ייז ןוא טגנערבעגניירַא בוטש ןיא

 ײזַא ןסע'ס .רעטָאפ םעד ןזייּפש וצ יײיז ייב טליּפשעג טשינ טָאה עלָאר

 רע ,םיא ןופ ייז ןבָאה טגנאלרַאפ רעבָא .רעצעמע ךָאנ ןסעגעג טלָאװ ,ליפ

 תולח יד ,שודיק ןכַאמ ,שיט םייב ןציז תבש לָאז רע ,שטנעמ ַא ןייז לָאז

 ,רעדניק יד וצ ןייז עטַאט ַא רע לָאז ךיוא .ןענײשַאב בוטש יד ,ןביוהנָא

 ןענָאמרעד ,םינתח יד טימ טנעָאנ ןייז ,ןירַא טמוק סָאװ ,רוחב ַא טימ ןדער
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 -מורַא רועיש רעד זיא לפיוו לייוו ,ןכַאמ ןיוש ףרַאד ןעמ סָאװ ,הנותח ַא ןיא
 רעבָא ,טנָאמרעד םירוחב יד ,טגָאזעג ןילַא סע טָאה עלייק ? הלכיןתח ןייגוצ
 -צנַאמ ַא ,טרָאװ סנטַאט ַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ,גונעג ןעוועג טשינ זיא סָאד
 רעמ ןליפ םירוחב .ץרא:ךרד םיא רַאפ ןבָאה םיא ןופ ערעגניי סָאװ ,ליב
 .בוטש ןיא ָאד זיא עטַאט ַא ןעו ,רעטכעט רַאפ ײשּפָא

 -ַאב רעדובכב ןייק ,ןייז טלָאװעג טשינ עטַאט ןייק טָאה היבוט רעבָא
 ןפָאלעגמורַא געט עצנַאג רע זיא ,דימת יװ .ןעוועג טשינ בוטש ןיא סָאבעל
 ךיז טריפעגמורַא ,םישובלמ ענייז עלַא ןופ סענעשעק יד ןיא ךעלכיב טימ
 ןפיוא טַאהעג ןטפעשעג עדמערפ ,טהנעטעגנייא ,ךיז טעדוסעג ,ךעלגניי טימ
 רעטכעט יד טָאה רע טשינ .רעדניק ןוא בוטש ענעגייא יד טָאטשנָא ּפָאק
 טגערפעגכָאנ ךיז טָאה רע טשינ ,ןעוט ייז סָאװ ,ןבעל ייז ױזַא יו טגערפעג
 ןייז טלָאװעג טשינ וליפַא טָאה רע .תחנ ןגעװ ,תילכת ַא ןגעוװ ייז ייב
 טימ בוטש ןיא ןרָאװעג טעװַארּפעג ןענעז סָאװ ,ערעייז םיאנת יד ףיוא
 םיא ןבָאה רעטכעט יד .ןכערב-רעלעט ןוא ןדיי ןינמ ַא ,הארוה-הרומ ַא
 ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ טָאה רע רָאנ ,טנייוועג טָאה עלייק ,ןטעבעג

 רע טָאה -- !שיט ןייא ייב שדוקד ילכ ןייק טימ טשינ ץיז ךיא --
 .ויוה ןופ ןפָאלטנַא ןוא טגָאזעג

 יד ןיא טעּפש רָאנ זולב ,עמוקנײרַא בוטש ןיא רע טגעלפ ןטלעז
 .העש עכעלטע יד ןפָאלשוצּפָא ,טכענ

 םיא טימ טלָאװעג ,ןסָאריּפַאּפ טימ ןעוועג דבכמ םיא ןבָאה םינתח יד
 טליפעג טשינרָאג טָאה רע ,ןטימעגסיוא ייז טָאה רע רָאנ ,קיטילָאּפ ןדער
 ןדער ןיא ןטלַאה סָאװ ,לוויטש עכיוה יד ןיא ןעגנוי יד וצ טייקטנעָאנ ןייק
 ,םיא ןופ טקזוחעג ןבָאה ייז .טלעג ןוא ןשטייד ,לגומש ןגעוו

 יז ןבָאה --- ? היבוט 'ר ,שטייד םעד סױרַא ןיוש ריא טביירט ןעוו ---
 ,ייז טימ סעּפע ךָאד טפמעק ריא -- .טגערפעג םיא

 --- .טרעפטנעעג היבוט טָאה -- ,ןסור יד יװ ,סױרַא ,סױרַא ןלעוו ייז ---
 ןעזעג סע ריא טלָאװ ,ןגיוא טַאהעג טלָאװ ריא ןעוו

 -- ןתוחמ ,לגומש ןפיוא זדנוא טימ ןרָאפעגטימ רעסעב טלָאװ ריא --
 טנָאקעג ךָאנ טכייל ריא טלָאװ זדנוא ןבעל --- .טגָאזעג םיא םינתח יד ןבָאה
 ...קרַאמ ַא ןענידרַאפ

 -יל יד טימ עטצוּפעגסיוא יד ,בוטש יד ןדייל טנָאקעג טשינ טָאה רע
 תזוזמ יד ,ּפָאק ןפיוא לטייש ןצראווש ןטימ ןלייק ,רעדליב עשיּפַארגָאט
 ,לויטש יד ןיא םינתח יד ,עקשופ-סנה-לעב-ריאמ 'ר יד ,ריט רעד ףיוא
 עלַא יד ןענרעל ךיז םיא ןופ טשינרָאג ןליוו סָאװ ,רעטכעט ענעגייא יד
 יד ,ןטַאדלָאס עשטייד יד ,ןײרַא בוטש ןיא ייז וצ ןעמוק סָאװ ,טייל עיינ
 עטוג יד ןופ ןבָאה האנה טלָאװעג טשינ טָאה רע .,לגומש טימ ךעלקעז

 טשינ טָאה רע .ןגָארטעגוצ תונמחר טימ םיא טָאה עלייק סָאװ ,סנסע
 ןייז ןגעק ןעװעג זיא ץלַא .בוטש ןיא תוחמש יד ףיוא ןעמוק טלָאװעג
 זיא ,ןעועג רעייט םיא זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד .קַאמשעג ןייז ןגעק ,ןליוו
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 ןדַאקירַאב יד ייב זיא סָאװ ,ןעקשַאב ןייז ןופ עיפַארגָאטָאפ עטלעגרַאפ יד
 סָאװ ,לדליב םוצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא יינספיוא לָאמ סעדעי .ןעמוקעגמוא
 סעיפַארגָאטָאּפ-החּפשמ ײלרעלַא ןשיװצ ,טנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג זיא
 יד ןופ ךעלזעלג יד ךָאנרעד קידנשיװ ,ןענירעד גנַאל ךיז טקוקעגנייא ןוא

 ןרערט ןופ ןפָאלרַאפ ןענעז סָאװ ,ןלירב
 ןוא רעכעלרעגריבניילק רעד ,בוטש ןייז טימ טמעשעג ךיז טָאה רע

 ןייק טנאקעג טשינ טָאה רע .רעדניק יד טימ ךיז טמעשעג ,רעשיטַאבעלַאב

 יו טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה רע ןוא .ןטעבניירַא ךיז וצ שטנעמ םענעגייא

 -כעט יד לייוו ,בוטש לקניוו ַא ןיא העש עכעלטע יד ןפָאלשעגּפָא ,חרוא ןַא

 ךיז רע טָאה ךיילגוצ גָאט ןטימ ןוא ,ןטעב יד ןיא ןפָאלשעג ןענעז רעט

 ןייז וצ קעװַא ,זיוה םענעגייא ןופ רעירפ סָאװ קעװַא ידכ ,ןָאטעגנָא ןיוש

 ,ךיק-רעטעברַא רעד ןיא ,בולק ןיא טעברַא
 .גניועדרָאמוא ןַא ןענַאטשעג בוטש ןיא זיא ןסטכַאניוצ-תבש יד ךָאנ

 ןקוטשדנומ ,רעזעלג ענעקנורטרעד-טשינ ,לּפע ,ךעלסינ ןופ ןלָאש ;בשומ ַא

 ןלוטטש יד ףיוא .טרעגלאוועג ןוא טשימעג ךיז טָאה ץלַא ,ןסָאריּפַאּפ ןופ

 יד ןיא .שעוורעטנוא ,ןקָאז ,ןפרָאװעצ ןעוועג רעדיילק עשירעבייוו ןענעז

 ןגעלעג ןתח רענעבילברַאפ ַא זיא ךעלקנעב עטעבעגסיוא ףיוא ןעלקניוו

 לויטש עכיוה ענייז .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןסעזרַאפ ךיז טָאה סָאװ

 ןעגנַאהעג ןבָאה ןזיוה יד ,בוטש ןטימ ןיא ןענַאטשעג עקידעבעל יװ ןענעז

 קידרעּפָאה ןבָאה טַאװַארק ןטימ לרענלעק סָאד .רעגערטנזיוה יד ףיוא

 יצנַאמ רעטנעָאנ-וצ ןגעוו טלייצרעד ,טייקלקנוט רעד ןופ ךיז טלײשעגסױרַא

 ,רעטכעט יד ןגעלעג ןענעז ןטעב יד ןיא .בוטש רעד ןיא טייקשימייח רעשיליב

 ןופ עטקעדענגּפָא ,סיפ ןוא טנעה ענעפרָאװעצ טימ ,ּפעק עטרעביושעצ טימ

 -טסויב ,ןעלדָאנ-רָאה ,ךעלעמעק ענעפרָאװעגנָא יד טימ ,בוטש ןיא ץיה רעד

 דמערפ ןוא טייוו רעייז ייז ןענעז ,ןכַאז עשירעבייוו ײלרעלַא ןוא סרעטלַאה

 טשינ ,היבוט ,ייז רַאפ טמעשרַאפ ךיז טָאה רע .רעטָאפ םענעגייא םעד ןעוועג

 : ןקוק וצ ייז ףיוא טגַאװעג

 יד סענעשעק עלַא ןיא טּפוטשעגנירַא ,ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה ךיג

 -עגּפָא ןגָארטעג ךיז טימ קידנעטש טָאה רע סָאװ ,ךעלכיב ןוא ןעגנוטייצ

 .סױרַא ןוא ,טנעה יד ןוא םינּפ סָאד ןשַאװ

 טָאּפש טימ ןפורעג םיא עלייק טָאה -- ?וטספיול ואוו ,אנכש --

 ןפיוא עװַאק קעל ַא שטָאכ ןבעג ריד ךיא לעװ ,סיוא טרַאװ --- ,תונמחר ןוא

 ,ץרַאה ןרעטכינ
 "עג םורב ַא רע טָאה -- ,ךיק-רעטעברַא רעד ןיא ןסע ןיוש לעוו'כ --

 ,סױרַא זיא ןוא ןָאט
 -עג ןייז ,םינּפ טרַאדעגסיױא ןייז ןעזעג ,טקוקעגכָאנ םיא טָאה עלייק

 -ףָאלש רעסייו רעד טימ ּפָאק םעד טלקָאשעג טָאה יז ןוא ןקור םענעגיוב

 .סעגנעטס עטיור ףיוא עקּפָאק

 וטסרעק סָאװרַאפ --- ,טָאג ייב טגערפעג יז טָאה --- ,םלוע-לשיונובר --
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 טלעוו ענעי טשינ ןוא ךָאד רע טָאה טלעוו יד טשינ ? ּפָאק ןייז רעביא טשינ
 | ..ןבָאה רע טעוו

 ןבירטעגסױרַא ,ךיק רעד וצ וצ סיפ ערעווש עסעװרָאב יד טימ זיא יז
 ןוא ,טצעזַאב טכַאנרעביא פעט עקידייל יד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסיירּפ יד
 עטיירדעגרעביא טימ לופ ,עמש-תאירק עקידנגרָאמ יד טגָאזעג טָאה יז
 ,ןזיירג ןוא רעטרעוו

 שטיווק ןקירעזייה ַא טימ ךיז ןסירעג ,טיירקעג ןָאה ַא טָאה ןסיורד ןופ
 ,טרעהעג טשינ ףייפ-ענעריס ןייק רעמ טָאה סָאװ ,טָאטש רעטסוּפ רעד ףיוא

 ףניפ לטיּפַאק

 ןבעגרעטנוא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,שזדָאל ןיא רעקיצנייא רעד

 ,רעבעוו היבוט ןעוועג זיא ,וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טנַאדנעמָאק םעד

 .טעטימָאק-ריפסיוא ןופ רעציזרָאפ רעד ,סעקינתודחא יד ןופ רעריפ רעד

 ןיא טנַאדנעּמָאק םעד ןשיװצ המחלמ עקידנעטש ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע

 טָאה ןָארַאב רעד לפיוו .ךיק-רעטעברַא רעד ןיא ןהיבוט ןשיװצ ןוא ץַאלַאּפ

 היבוט טָאה ,ערעיינ ץלַא גָאט ןדעי טימ ,ןלעפַאב ענייז ןבעגעגסיױרַא טשינ

 יד ןבָאה ,גָאטרַאפ ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא .ןלעפַאב ענייז ןבעגעגסױרַא ךיילג

 ,ץכעּפעלק רעמע ןַא טימ ךיז טזָאלעגסױרַא ,ןשטנעמ סהיבוט ,טייל-תודחא

 עשיטנַאדנעמָאק יד ףיוא ןוא עלָאּפ רעד רעטניה סעיצַאמַאלקָארּפ טימ

 ,טּפעלקעגנָא סעיצַאמַאלקָארּפ ערעייז ןלעפַאב

 ןעו ,ןרעיוא יד זיב טיור ןרָאװעג זיא וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 הזעה יד טָאה טעטימָאק-ריפסיוא ןַא סעּפע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע

 ,ןלעפַאב ענייז ךיז ןלעטשוצנגעק

 לוויטש יד טימ טעּפוטעג ןוא טעװעדלַאװגעג רע טָאה --- ! רוּפש ןייק --

 -- .עקענַאװש טנעדיזערּפ-ײצילַאּפ ןקידעקניה ןקידנצנָאװ-לעג םעד ףיוא

 !ךילטרָאװטנַארעפ דניז יז !עדנַאביזיױל עשידיי יד ןטָארסױא

 טריזיליבָאמ טָאה עקענַאװש טנעדיזערּפ-ײצילָאּפ רעקידעקניה רעד

 יד ףיוא ןרעקָאל ןלָאז ייז ,סענירעלעּפ עיולב יד ןיא טייל-ץוש ענייז עלַא

 -רעדנַאנופ רֶע טָאה ןטנעגַא ךיוא .רעּפעלק-עיצַאמַאלקָארּפ עקידעגָאטרַאפ

 -טכַאנ יד ןּפַאכ ןוא ןטלַאהַאבסיױא ןרעיוט יד ןיא ךיז ןלָאז ייז ,טקישעג

 ןטימ ןיילַא יז טָאה עקענַאװש .טּפַאכעג ןעמ טָאה עכעלטע .רעּפעלק

 גנוקידיילַאב ןוא סעכ ןצנַאג םעד .רעכייב יד ןיא ןסיוטשעג סופ ןקידעקניה

 טימ .טזָאלעגסיױא םירוחב עטרעצעגסיוא יד וצ רע טָאה טנַאדנעמָאק ןופ

 ןעמענ יד ייז ןופ ןגירקסיורַא טלָאװעג רע טָאה ןצנוק עשיאיײצילָאּפ עלַא

 ןבָאה ןייצ יד טימ .טגָאזעג טשינ ןבָאה עטריטסערַא יד רעבָא ,רעריפ יד ןופ

 ײז טָאה עקענַאװש .טגָאזעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק ןוא טקַאהרַאפ ייז

 םנופ לטרעפ ַא זיולב ףיוא טייצ ןכָאװ עכעלטע שינעקנעפעג ןיא ןטלַאהעג
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 ןבָאה ייז רעבָא .תינעת ַא -- ךָאװ רעד ןיא גָאט ןייא ןוא גָאט ַא טיורב |
 טָאה עקענַאװש .ןָאטעג טשינ סּפיּפ ןייק ,ןעגנושרָאפסױא עלַא ייב ןגיוושעג
 ןפיוקרעביא ןעמונעג ייז טָאה רע ןוא ,טשינ סע טייג ןזייב טימ זַא ,ןעזעג
 רעד וצ ייז ןקישקירוצ ,שינעקנעפעג ןופ ןזָאלצסױרַא טגָאזעגוצ ייז טָאה רע
 עטנאסערעטניא ,ןעמוק םיא וצ ייז ןלָאז טייצ וצ טייצ ןופ זיולב רָאנ ,טעברַא
 קרַאמ עכעלטע ענייש ,ןענױלַאב ייז טעװ רע סָאװ רַאפ ,ןעגנערב ןטכירכַאנ
 רֶש זַא ןעזעג טָאה עקענַאװש .ןעמונעגנָא טשינ ןבָאה ייז רעבָא .ןבעג
 -שטייד ןייק טקישעגסױרַא ייז רע טָאה ,ןבָאה טשינ תחנ ןייק ייז ןופ טצוו
 | .טעברַא-סגנַאװצ ףיוא דנַאל

 -- !עדנַאב-זיול ,טײקמַאזכרָאהעג ןענרעל ןיוש ךייא ןעמ טעוו טרָאד --
 ,טָארדעג רע טָאה

 א גנוּפעלק-עיצַאמַאלקָארּפ יד ףיוא ףָארטש רעד ןגעוו עקַאט טָאה רע
 -ייב ךיילג רעבָא .ערעדנַא עלַא ןקערשוצּפָא ידכ ,טזָאלעגסױרַא גנודלעמ
 עשיאייצילָאּפ עלַא ןּפעלקרַאפ טזָאלעג טעטימָאק-ריפסיוא רעד טָאה טכַאנ

 ןוא טנַאדנעמָאק םעד ןגעק ףמַאק ןקידרעטייו וצ ןפורעג ןוא ןעגנודלעמ
 ,יײצילָאּפ רעד

 ,זיײּפש בילוצ ןהיבוט ןוא ןָארַאב ןשיווצ המחלמ יד ךיז טָאה ןביוהעגנָא
 טרעהעגפיוא טשינ טָאה סָאװ ,וָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעד

 -סױרַא טנגעג ןייז ןופ זייּפש רעמ ץלַא ױזַא יוװ ,ץַאלַאּפ ןיא ךיז ייב ןטכַארט
 ףיוא ןפרָאװעג גיוא ןַא טָאה ,דנַאלרעטָאפ ןיא סע ןקישרעביא ןוא ןעיצוצ
 ןסעזעג ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-רעגריב רעד .ןכיק-רעטעברַא יד
 רַאפ ןכיק טָאה ,יזנכשַא בוקַאי רָאטקעריד רעד ךיוא ,טָאטש ןופ עטסכייר יד
 םוז ערעגָאמ ַא ןגירקעג ןבָאה רעטעברַא ואוו ,שזדָאל ןיא טכַאמעג עמערָא
 יד ןענעז ןסַאג עמערָא עלַא ןיא .וצרעד טיורב עלעקיטש ןיילק ַא ןוא
 "עד טלעג .רעבעוו עזָאלסטעברַא יד רַאפ טולַאב ףיוא ךיוא .,ןעוועג ןכיק
 טָאה וָאללדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעבָא .טָאטש יד ןבעגעג טָאה ףיור

 ,ןכיק-רעטעברַא עקיזָאד יד ףיוא טקוקעג םורק
 ןפירג ,לעמ ,לפָאטרַאק ,ןכיק יד ,טצונרַאפ זייּפש ךס ַא ןבָאה ייז

 דנַאלשטייד ןייק זייּפש יד טלָאװעג רעסעב טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 ןעמ סָאװ ,סעיצרָאּפ יד טרענעלקרַאפ לָאמעלַא טָאה רע ןוא ,ןקישקעװַא
 -רעגריב ןופ רעריפ יד רע טָאה טשרע םוצ .ןכיק יד ןיא סױרַא טיג
 סָאװ ןשימ ייז ןסייהעג ןוא ץַאלַאּפ ןיא ךיז וצ ןפור טזָאלעג טעטימָאק
 ,לעמ טָאטשנָא ,ןירַא טיורב ןיא תלוסּפ רעמ

 -ימָאק ןופ רעריפ יד ןבָאה --- ,גונעג ןיוש ןשימ רימ ,ץנעלעסקע --
 יד ןופ ןטלַאה טשינ רעמ ןיוש ךיז ליוו טיורב סָאד -- .טרעפטנעעג טעט
 ,ךיז טלַאפעצ סע ,ןצַאזרע

 .'רע טָאה רעניימ טצרַאףעש רעד סָאװ ,ןטייקיסילפ יד ןָאטנײרַא --
 -- .הצע ןַא ןבעגעג ןָארַאב רעד טָאה -- ,ןטלַאה ךיז טעװ סע ןוא ,ןדנופ
 ןבעגסױרַא טשינ לעמ ליפוזַא רעמ לעװ ךיא
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 ןעמ טכַאמ טימרעד זַא ,ןגָאז טריבורּפ םיא ןבָאה ןשטנעמ יד ןעוו
 -ברעטש יד ,סעימעדיּפע יד טרעסערגרַאפ ןעמ ,גנורעקלעפַאב יד קנַארק
 ,טכַאקעגפיוא ןָארַאב רעד ןַאד ךיז טָאה ,טייקכעל

 רע טָאה -- !שזדָאל ןיא עטיוט ןבָארגַאב וצ דרע גונעג ןַארַאפ --
 ! עידַא -- .ןגירשעג

 טָאה ךיילג .עמַאזכרַאהעג רעבָא עטמעשרַאפ קעװַא ןענעז ןשטנעמ יד
 ,לעפַאב סטנַאדנעמָאק ןטיול ןכיק יד רַאפ טיורב סָאד ןקַאבסיױא ןעמונעג ןעמ
 ןטכַארט ןעמונעג רע טָאה ,טיורב ןטימ טריפעגכרוד טָאה ןָארַאב רעד זַא
 :ָאט ןייא .סטעפ ,לפַאטרַאק ,ןּפױרג ןרָאּפש ןגעוו ,ןכַאז ערעדנַא ןגעוו ךיוא
 רָאנ ,סטעפ טימ ןצלעמש טשינ רעמ ןּפוז יד לָאז ןעמ ,ןלױפַאב רע טָאה

 ךָאנרעד .םײהַא טקישעגקעװַא רע טָאה סטעפ סָאד .לייא סָאװטע טימ
 "רעד רָאג רע טָאה ףוס םוצ ,ןּפיױרג יד ןופ ןעמענּפָארַא ןסייהעג רע טָאה
 סיוא ןעמ טגנערב ,לפָאטרַאק יד טלייש ןעמ סָאװ ,טימרעד זַא ,ךיז טכַארט
 לפָאטרַאק יד ןכָאק לָאז ןעמ ,לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע ןוא ךס ַא רעייז

 יד ןדנופרע טָאה סָאװ ,רענייז טצרַאףעש רעד .ןלָאש טימ ןּפוז יד וצ
 "עגסיוא ךיילג טָאה ,לעמ קיניײוו טימ טיורב ןטלַאהרעד וצ טייקיסילפ
 ןסע םוצ טנוזעג רעייז ןענעז לפָאטרַאק ןופ ןלָאש יד זַא ,טציא ןענופ
 יד ךיז וצ ןפור טזָאלעג טָאה ןָארַאב רעד .קיטּפַאהרַאנ ןוא קיטפערק
 ןביירש ייז ןסייהעג ןוא ,עשידיי ןוא עשיליוּפ ,עשטייד יד ,טייל-עסערּפ
 רָאטקָאד רעד .עירָאעט-ןלָאש-לּפָאטרַאק סרָאטקָאד םעד ןגעוו ןעלקיטרַא

 יד רַאפ טרעדלישעג ןקורדסיוא עשיניצידעמ עדמערפ ךס ַא טימ טָאה

 טימ לפָאטרַאק ןסע ןופ טמוק סָאװ ,טנוזעג ןרַאפ הבוט יד ןשטנעמ-עסערּפ
 "ער יד ףיוא לקַאנַאמ םעד טלעטשעגנָא טָאה ןָארַאב רעד ןוא ,ןלָאש יד
 | ,ןרעטרַָאּפ

 ןליופַאב רע טָאה -- !ךַאז יד ןרידנאגאּפארּפ טיירב ,ָאזלַא --

 ןבָאה טעטימָאק-רעגריב ןופ רעייטשרָאפ יד ,ןבירשעג טָאה עסערּפ יד
 עיינ יד ךיז ןבָאה טייל ענייז טימ היבוט זיולב ,טריפעגסיוא ןלעפַאב יד
 ןיא רעטסטלע רעד ןעוועג טציא זיא רע .ןבעגעגרעטנוא טשינ ןלעפַאב
 ערעדנַא יד ,דנַאלסור ןיא ןעוועג זיא ןסינ .רעריפ רעד ,היבוט ,שזדָאל
 זיא ןײלַא היבוט .טנָארפ ןפיוא ,דנַאלסיױא ןיא טקישרַאפ ענייז םירבח
 -טרָאװטנַארַאפ ןייז ףיוא ,טָאטש עסיורג יד ןבילבעג זיא םיא ףיוא ,ןבילבעג
 רע .סעצײלּפ ענעגיובעג ענייז ףיוא ןגָארטעג יז טָאה רע ןוא ,טייקכעל
 -עגנײרַא ןשטנעמ עיינ ,רעטעברַא ןופ טעטימָאק ַא טריזינַאגרָא ןײלַא טָאה
 רע .טנעה יד ןיא ךַאז יד ןטלאהעג ,ןפַאשעג ךיק-רעטעברַא ןַא ,ןגיוצ
 טפרַאדעג טָאה רע .רעטסטװאורּפעגסיוא רעד ,רעטסטלע רעד ןעוועג זיא
 ,טייצ רערעטיב רעד ןיא ייז רַאפ ךיז ןעמעננָא ,רעטעברַא יד רַאפ ןגרָאז
 ןגעק סױרַא תונשקע טימ זיא רע ןוא .ףמַאק םוצ ייז ןפור ,טומ רעייז ןקעוו
 -עגּפָא עיצַאמַאלקָארּפ עקידרעייפ ַא טָאה רע ,ןלעפַאב סטנַאדנעמָאק םעד
 סָאװ ,רעקירדרעטנוא עשיטסירַאטילימ יד ןגעק עיצַאמַאלקָארּפ ַא ,טקורד
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 רעלטעב ןיא ,טעברַא רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא טשרעוצ רעטעברַא יד ןבָאה
 טיורב לקיטש עטצעל סָאד וליפַא ייז ןליו טציא ןוא ,טלדנאוורַאפ ייז
 יװ סע וצ ןעגניווצ ןלָאש יד ןיא לפָאטרַאק ,ןסײרסױרַא ייז ליומ ןופ
 עלַא ייב ןרָאװעג טּפעלקעגסױא ןענעז סעיצַאמַאלקָארּפ יד .םיריזח יד

 היבוט טָאה ךיוא .ןלעפַאב עשיטנַאדנעמָאק יד ףיוא ,סעגָאר עלַא ףיוא ,ןכיק
 וצ ןפורעג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ,ןענעדרָאניא ןעגניטימ טזָאלעג
 ,המחלמ ,ןטסעטָארּפ

 ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ וצ טרעהעגפיוא טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב
 ץרא-ךרד ןענרעל ןיילַא ןעמונעג ןוא טנעדיזערּפ-ײצילָאּפ ןקידעקניה םעד
 יד ןלַאפַאב ןטַאדלָאס ענייז ןענעז ןסע ןטימ ןיא .רעקינעּפשרעדיװ יד
 :קעװַא ייז ןוא עטסקיטפערק ןוא עטסגניי יד טריטסערַא ,ןכיק-רעטעברַא
 "לעדייה לעדייה ןָאפ ןָארַאב .טעברַא-סגנַאװצ ףיוא דנַאלשטיײד ןייק טקישעג
 :לָאמַא טימ ןזָאה ייוצ ןסיש טלָאװעג ,רעגעי רעטינעג ַא יװ ,טָאה וָאל

 יד ידכ ,עטסשיגרענע יד ,עטסגניי יד ןעמענסורַא רעטעברַא יד ייב יא
 יא ;ןכירקעצ ןיײילַא ךיז ןלָאז ,עכַאװש ןוא ערעטלע יד ,ענעבילבעגרעביא

 ןדעי טימ .טעברַא ףיוא ןשטנעמ ןקיש ,דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ךַאז עטוג ַא ןָאט
 יד ףיוא ןעמונעגקעװַא רעטעברַא יד דנַאלרעטָאפ ןיא ןעמ טָאה רעמ גָאט
 םינקז וליפַא ,רעדנעל עטריּפוקָא יד ןופ דנַאלרעטניה ןיא רעדָא ןטנָארפ
 עלַא ןָאט טנאקעג טשינ ןבָאה ןײלַא ןעיורפ יד .טריזיליבָאמ ןעמ טָאה
 וִצ ןוא ןבורג"ןליוק יד וצ רענעמ טפרַאדעג טָאה ןעמ .טעברַא עשירענעמ
 ,ןלעפַאב ןמוקעג ןענעז בַאטש-לארענעג ןופ ןוא .ןטעברַא ערעווש ערעדנַא
 -שטייד ןייק ןקיש ןוא ןעמענוצקעװַא ןליוּפ ןופ רענעמ עליוויצ רעמ סָאװ
 טסואוועג ןיוש ןבָאה ייז ,ןדלָאמעג טשינ ךיז ןבָאה רענעמ יד רעבָא ,דנַאל
 יז טיג ןעמ זַא ,ןרָאפעגסױרַא טרָאד ןענעז סָאװ ,עקידרעירפ יד ןופ
 ןיא יז טלַאה ןעמ זַא ;סנבורג-ןליוק ןוא ןקירבַאפ יד ןיא ןסע וצ טשינ
 החונמ ןייק רָאג ייז טיג ןעמ ,ייז טכַאװַאב ןעמ ,ןקַארַאב עסַאנ עטלַאק
 ןטנַאטסערַא טימ יו ייז טימ ךיז טײגַאב ןעמ ןוא טעברַא רעד ןיא טשינ
 ןעגנַאגעג קיליוויירפ ןענעז סָאװ ,יד סױרַא טשינ רעמ ןעמ טזָאל ךיוא

 טשינ ןעגנודלעמ-סטעברַא יד ףיוא רעמ ךיז טָאה רענייק ,טעברַא רעד וצ

 ,ןפורעגּפָא
 -לעמ ענייז היבוט טָאה טנַאדנעמָאק ןופ ןעגנודלעמ-סטעברַא יד ןבעל

 טרָאד ךיז טייגַאב ןעמ ױזַא יו ,םעד ןגעוו ןעגנעהסיוא טזָאלעג ןעגנוד
 ךיז רעמ ןבָאה ןשטנעמ עקירעגנוה יד .רעטעברַא יד טימ דנַאלשטייד ןיא
 ,סנָארַאב םוצ יו ,רעטרעוו סהיבוט וצ טרעהעגוצ

 ןריטסערַא ןעמונעג רעבירעד טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעד

 -עג רעסעב טָאה סָאד .טעברַא-סגנַאװצ ףיוא ייז ןקישקעװַא ןוא רעטעברַא
 ןלָאצ טפרַאדעג טשינ ןצנַאגניא ןשטנעמ עכלעזַא טָאה ןעמ יא טניול
 "נַאפעג סגירק יד יװ ,ךַאװ רעשירעטילימ רעטנוא טעברַאעג ןבָאה ייז יא

 .ענעג
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 ,ןעמרַאדנַאשז-דלעפ ,טיילצוש עשטייד יד ,טיירדעג ךיז ייז ןבָאה םוטעמוא
 רעטסדנימ רעד רַאפ .סַאג ןיא רעטעברַא טריטסערַא ןוא רעמרוטשדנַאל
 יד ייב ךיז ןעלמַאז רַאפ ,לדער ַא ןיא סַאג ןיא ןייטש רַאפ ,טייקיניילק
 עמערָא יד ןעמ טָאה ,טירב-ןטרַאק ךָאנ ןעייר יד ןיא ןייטש רַאפ ,ןכיק
 טלעטשעגפיונוצ ,רוטנַאדנעמָאק רעד ןיא טריפעגקעוַא ,טּפַאכעג ןשטנעמ -

 ,סעיצַאטסעפינַאמ עכעלטנייפ טכַאמעג ןבָאה ייז זַא ,ייז ןגעק ןלָאקָאטָארּפ
 ,ךַאװ רעשירעטילימ רעטנוא ,ןענָאגַאװ-טסַאל יד טימ טקישעגּפָא יז ןוא
 טריטסערַא ןבָאה ךעלעקעטש יד טימ ןרענָאיצילימ יד ,דנַאלשטייד ןייק
 ,ענעסירעגּפָא ןעזעג ןבָאה ייז רָאנ ואו .ןשטנעמ עניירמוא ,עקיצומש
 -ױלטנַא יד ןיא טריפעגּפָא ןוא טלגנירעגמורַא ייז ייז ןבָאה ,עסעװרָאב
 יד רעבָא ,קירוצ טזָאלעגסױרַא עטלַא יד ןעמ טָאה טרָאד .רעדעב-סגנוז
 -סגנַאװצ ףיוא ןוא טקישעגקעװַא רוטנַאדנעמָאק רעד ןיא ןעמ טָאה עגנוי .

 ,ןעמונעג טעברַא
 -סערַא ןשטנעמ יד ןבָאה ןטַאדלָאס סטנַאדנעמָאק םעד רעמ סָאװ רעבָא

 יד ףיוא טנַאדנעמָאק ןגעק סעיצַאמַאלקָארּפ יד ייז ןבָאה רעמ ץלַא ,טריט
 ענייז ,טלייצרעד םישעמ עכעלצעזעגמוא ענייז ןגעוו ,טּפעלקעגנָא ןסַאג
 :סערַא יד ןופ סעילימַאפ יד ייב ןטסעטָארּפ וליפַא ,ןבירשַאב ןתוירזכא
 טריזיליבָאמ סָאװ ,ןָארַאב םעד ןגעק ןטסעטָארּפ ,טלמַאזעג ייז ןבָאה עטריט
 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןגעק זיא סָאד שטָאכ ,טעברַאסגנַאװצ וצ ןשטנעמ עליוויצ
 ,ןצעזעג

 ,רעזָאלסטעברַא ןַא ,רעטנלע ןַא .היבוט ,טורעג טשינ טָאה רע ,ןיינ
 בעט ערעטיב ערעווש יד ןיא ןטלַאהרעד וצ המשנ יד םיוק ,רעקירעגנוה ַא

 טכַאנ עלַא ןעגנוניואוו ענעטלַאהַאב ןיא קידנקיטכענ ,רעטריריּפסנָאקרַאפ
 ןָארַאב ןקידנשרעה םעד ןגעק המחלמ טריפעג רע טָאה ,שרעדנַא ץעגרע
 יד םיא ןגעק טצײרעגנָא טָאה רע .ץַאלַאּפ ןייז ןיא וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ
 עמייהעג ןליפַא ןוא ,סעיצַאמַאלקָארּפ יד ןיא םיא טכַאלעגסױא ,ןשטנעמ
 ןילרעב ןייק ןטַאטוּפעד עשיטסילַאיצָאס עשטייד יד וצ םיא ףיוא תוריסמ
 יד ךיוא .רעטעברַא עליוויצ יד ףיוא תופידר ענייז ןגעוו טקישעגקעװַא
 רע טָאה עטריטסערַא יד ןופ סעילימַאּפ יד ןופ ןטסעטָארּפ טימ סעטסיל
 םעד ןגעוו סעגַארפנָא ןילרעב ןופ וליפַא טָאה ןעמ .ןקישוצרעביא ןזיוװַאב
 ,טנַאדנעמָאק םוצ טקישעג

 ןרעטש ןרעביא טקוררַאפ לטיה-ןדעּפָאסילעװ ןטשטיינקעצ םעד טימ
 -ַאּפ סָאד ןכלעו ףיוא ,זדלַאה ןקידרעדָא ןטנקירטעגסיוא ןטלַא םעד טימ
 טימ ,ךיש ענעבירעגסיוא טימ ,טיירדרַאפ ןוא זיול טגיל לדגנַארק ענעריּפ
 -ןָא יד ןופ ּפֶא ןעייטש סָאװ ,סענעשעק עלופ טימ ,רעדיילק ענעגָארטענּפָא
 ,עטקוצרַאפ ןגיוא טימ ,ןריּפַאּפ ,ןרושָארב ,ךעלכיב ,ןעגנוטייצ עטקַאּפעג
 םוטעמוא רע זיא ,ןלירב ענעטָארד ענעּפָאלרַאפ ךרוד ןקוק סָאװ ,עקידנרָאצ
 םֶעלַא ןופ ,טשימעג ךיז םעלַא וצ ,ןטלַאהעג ּפָאק ןפיוא ץלַא ,לופ ןעוועג
 .טייצ רערעטצניפ רעד ןיא ןטילעג
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 .טָאה ןעמ סָאװ ,רעטעברַא יד ףיוא ץרַאה סָאד טקיטייוװעג טָאה םיא
 -עג יז טָאה רע ,סרעלגומש ,סרערָאנש ,טכַאמעג רעלדנעהןסַאג ייז ןופ
 טימ ,סעקרעגוא ערעיוז סרעמע טימ קידנכירקמורַא ,ןסַאג יד ןיא ןפָארט
 ןיא טמעשעג ךיז ןבָאה ייז .גרַאװטלַא ײלרעלַא טימ ,ךעלרעקוצ ךעלטסעמ
 ,ןקוק וצ ןגיוא יד

 -ּפָארַא טימ טלמרומעג ייז ןבָאה --- ,היבוט רבח ,ןרָאװעג רעלדנעה --
 ,השוב ןופ טמַאלפ םינּפ'ס -- .ּפעק עטזָאלעג

 "לעה יד ,ןעגנַאגעגמורַא ךעלקעז טימ ןפיוה יד רעביא ןענעז ערעדנַא
 רענייק רָאנ ,ןפיוק ייז סָאװ ,גרַאװטלַא םעד ןגעוו ןסירעגסיוא ךיז רעזד
 ךָאנ טנעה יד ,טזָאלעגּפָא ךיז ןבָאה ערעכַאװש .טפיוקרַאפ טשינ טָאה
 -יינש ,סנירָאטײנ ,סעקרעלוּפש .עכעלגעמרַאפ יד וצ טקערטשעגסיוא תובדנ
 ךיז טפיוקרַאפ ,טריפעגמורַא ןטַאדלָאס עשטייד טימ ךיז ןבָאה ,סעקרעד
 לָאמַא ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ,טייצ רערעטיב רעד ןיא טיורב לקיטש ןרַאפ
 ךעלעינרַאיװַאק עקיטכעדרַאפ ,טלגומשעג ןבָאה ,טעברַאעג ײטרַאּפ רעד ןיא
 רעקידרעירפ רעד ןיא ןסעגרַאפ ןוא טַאהעג םיקסע ןטַאדלָאס טימ ,טנפעעג
 -סיוא ןופ ,טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןעמוקעגמוא ,ןלַאפעג ןענעז ךס ַא .טעברַא
 טָאה ןעמ סָאװ ,םעד רעביא ןטילעג טָאה היבוט .סעימעדיּפע ןוא גנורעצ
 -ילַארָאמ ןוא רעשיזיפ רעד רעביא טקיטייוװעג ,רעטעברַא יד ןופ טכַאמעג

 -עג ,טעברַאעג ןרָאי ליפיזַא טָאה ןעמ סָאװ ףיוא ,ץלַא .גנולַאפעצ רעש
 -עצ ,ןכָארקעצ טציא זיא טכַאמעג קיניזטסואווַאב ,טריזינַאגרָא ,טפמעק
 ,טניוו ןופ סעוועילּפ יװ ,ביוטש יװ ןרָאװעג ןזָאלבעצ ,ןלַאפ

 טסעפ ןעוועג זיא רע .ןריולרַאפ טשינ םענייז ןביולג םעד טָאה רע
 טעוו סָאװ ,גנונעדרָא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעגנוגייצרעביא ענייז ןיא
 רענרעק יו ,ןצָארּפשסױא יז טעװ ןייּפ ,החיצר ,טולב ןופ .ןעמוק ןזומ
 טלעװ עצנַאג יד ,שואי ,ךשוח ןעוועג זיא לייוורעד רעבָא ,סױרַא טסימ ןופ
 -ָאירטַאּפ ןופ ןענעז רעטעברַא ןוא םירעיוּפ יד ,טקייוועג טולב ןיא ךיז טָאה
 ,קלָאפ ןגעק קלָאפ טצעהעגפיוא טָאה עיזַאושזרוב יד .,ןעוועג טּפַאכרַאפ םזיט
 "וצּפָא ךיז ןופ סַאלק-רעטעברַא ןופ ןרָאצ םעד ידכ עיצַאנ ןגעק עיצַאנ
 ,רעטעברַא עקיניזטסואוַאב זַא ,טלּפענרַאפ ױזַא טָאה דַאשט רעד ,ןדנעוו
 ןפָאלעג החמש טימ גירק ןיא רעדנעל-ברעמ יד ןיא ןענעז ,עטריזינַאגרָא
 "געל ליפ ןיא ןבָאה ייז ,רעריפ עשיטסילַאיצָאס יד ,רעריפ יד וליּפַא ןוא

 ןיא ,עיזַאושזרוב רעד טימ טצנַאטעגטימ ,ןטעשזדוב-סגירק יד טציטשעג רעד
 -עגקעװַא ךיז ךעלקנעב-ןרָאטסינימ ףיוא ,ןכָארקעגנײרַא רעדיילק-ןריציפָא
 -ייק ןוא עכעלגינעק יד רַאפ ,ןעוועג הזבמ וליפַא ךיז ןבָאה לייט ,טצעז

 ןרָאפעג רַאצ ןקיטולב םוצ דנַאלסור ןייק ,טגיונעג ךיז ןענַארט עכעלרעז
 סעמרוט יד ןיא ןעמ טָאה רעפמעקַאב-המחלמ יד .טשוקעג םיא טימ ךיז ןוא

 ,טצעזעגניירַא
 ענעגיובעגסיוא ,עטעװערָאהעגסיױא יד רַאפ רעווש וצ ןעוועג זיא ץלַא סָאד

 טַאהעג שטָאכ רע טלָאװ .רעבעוו:טנַאה ןטלַא ןזָאלסטעברַא םעד ןופ סעציילּפ
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 ,ןרעלקרעד םיא ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עטנרעלעג ערעדנַא ,ךיז ןבעל ןענסינ
 רעבָא ,ּפָאק ןטלפייווצרַאפ ןייז ןיא ןגָארטנײרַא טכיל לסיב ַא ,ןכַאמ רָאלק
 ןטעװערָאהעגסױא ,ןטלַא ןַא ףיוא ,ןילַא םיא ףיוא .ןעוועג טשינ זיא רענייק
 -עג ,טנעיילעג טָאה רע .טָאטש יד ןבילבעג זיא ,רעטעברַא ןזָאלסטעברַא
 רעבָא ,ןרושָארב עשיטסיסקרַאמ יד ןיא ךיז טפיטרַאפ ןעגנוטייצ יד ןעגנולש
 ןעועג רע זיא םערָא וצ ,טנָאקעג טשינ רע טָאה ןייגרעד ןכַאז עסיורג ןייק
 רעד ןיא געװ ןקיטכיל ַא ןעז לָאז רע ,טיירגעגוצ טשינ ,גנודליב ןיא
 ןָא ,רענעכָארבעצ ןוא רעטלַא רעד ,רע .שינרעטצניפ רערעווש ,רעסיורג
 בייו ענעגייא יד ןופ רעטעטכַארַאפ ַא ,ןעמוקוצניירַא בוטש ַא ןָא ,םייה ַא
 ,טָאטש יד ןטלַאה ןעלסקַא ענייז ףיא טפרַאדעג סָאד טָאה ,רעדניק ןוא
 ,רעקיטּפעקס יד ןפמעקַאב ,עטלפייווצרַאפ יד ןרעלקפיוא ,עכַאװש יד ןרעטנומ
 ןָאפ ןָארַאב םעד טימ ,רעקירדרעטנוא ןוא רעשרעה יד טימ המחלמ ןריפ
 טערָא ןייז ףיוא טכענ יד ןיא קידנגיל ,טייל ענייז ןוא וָאללעדיײה לעדייה
 סָאװ ,ןעקנַאדעג ,טכַארטעג ןעקנַאדעג ערעטצניפ טפָא רע טָאה ,רעגעלעג
 יד ןופ ןלירג יד .םיא םורַא טכַאנ יד יװ ,ץרַאװש ױזַא ןעוועג ןענעז
 ,טגָאלקעג תוניק עקירעיורט ןרעיוא ענייז ןיא םיא ןבָאה ךעלעקניוו

 ,ךעלרעייפ עקיטכיל ןבָאה ּפמוז ןיא ,גנולַאפעצ רעצנַאג רעד ןיא רעבָא
 ךעלרעייפ-רָאפסָאפ יװ ,ןטכיולעגפיוא ,סױרַא טייקצרַאװש ןופ ןגילפ-ילג יו
 ןהיבוט ,םיא םורַא ךיז ןבָאה סנירעטעברַא ,רעטעברַא עגנוי ,גנוליופ ןופ
 ,גנוריפ ןוא טרָאװ ןייז ךָאנ טרַאגעג ,םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ,ןטלַאהעג
 ,טרעגנוהעג ןבָאה ייז ,ןילַא ךיז ,ײטרַאּפ רעד יירטעג ןבילבעג ןענעז ייז
 יירעמערק וצ טנַאה ןייק טגיילעגוצ טשינ ,ךיז טריסַאלקעד טשינ רעבָא
 ,לגומש וצ

 ײז ןבָאה --- ,היבוט רבח ,טנַאדנעמָאק רעד ,רע טקנערק גנַאל יו --
 ,ךיז ןפיוקרַאפ טשינ ,ןעוועג יו רעטעברַא ןביילב ןלעוו רימ --- .טגָאזעג

 .רַאפ סעיצַאמַאלקָארּפ ,טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג ןהיבוט ןבָאה ייז

 -םיונוצ ךיז ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ,טרעהעגסיוא ןלעפַאב ענייז עלַא ,טײרּפש
 ןַא ןפלָאהעג ךיוא םיא ןבָאה ייז .ןגיוצעגנירַא ןשטנעמ עיינ ,ןעמוקעג

 ןיא .ןרָאװעג בולק ַא יז זיא טנװָא ןיא סָאװ ,ןריזינַאגרָא ךיק-רעטעברַא
 .םיוא טזָאלעג טָאה דיגנ רעשזדָאל ַא רענייא סָאװ ,רעיומ-לגיצ רעטיור ַא
 זיא ,טקידנערַאפ טשינ גירק םעד בילוצ יז ןוא המחלמ רעד רַאפ ןעיוב
 ןוא ןענַאטשעג ןריט ןוא רעטצנעפ ןָא ןענעז סָאװ ,ןלַאז עסיורג יד ןיא
 טימ רָאנ ןעוװעג טקניטעג טשינ וליפַא ןענעז קינייװעניא ןופ טנעוו יד
 יד רָאנ יװ ,טולַאב םעד ףיוא ןשטנעמ יד ןבָאה ,טקוקעגסױרַא לגיצ יד

 .ךלַאק טימ טנעוװ-לגיצ יד .טכַאמעג ךיק-רעטעברַא ןַא ,קעװַא ןענעז ןסור
 לַאסַאל ןוא סלעגנע ,סקרַאמ לרַאק ןופ ןטערטרַאּפ יד טימ ,טרימשענּפָא

 ןבָאה ךעלדיימ יד .ןעגנַאהעגסױא ןעגנוזָאל-רעטעברַא טימ ,טריצעגסיוא
 -וּפרַאפ ןוא ךעלדנרעטמַאל ענעריּפַאּפ עקיברַאפ טימ ןקלַאב ןצרַאװש םעד
 -ַאװצ קנעב ןבָאה ענעגייא סערַאילָאטס עכעלטע .ןעגנַאהעגסיױא ןעגנוצ
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 ,טלעטשעגקעװַא ןָאנבױא עדַארטסע ענרעצליה עניילק ַא ,טּפַאלקעגנעמ

 -סטעברַא ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןוא .ןעגנַאהעגסיוא ןָאפ עטיור יד ריא רעביא

 -עלק ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא וליּפַא ,סנירעדיינש ,סעקרעלוּפש ,רעבעוו עזָאל

 ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה ,ןסַאג יד ןיא טציא טפיוקרַאפ ךעלרעקוצ עקיּפ

 טיורב קיּפעלק לצענעּפ ַא ןוא ּפװ רערעטיש לסיבַא ךָאנ גָאטיײב ,ךיק רעד

 -סיד ,סעיצקעל ,ןעגנוזעלרָאפ ךָאנ ,זייּפש ערעדנַא ךָאנ ןטנװָא יד ןיא ןוא

 ,סעיסוק

 -יב יד ןיא טכַאמעג םיבוט-םוי ךיוא ןבָאה ךעלדיימ יד טימ םירוחב יד

 וליפַא ,טלעטשעגפיונוצ רָאכ ַא ,ןבעגעג ןעגנולעטשרָאפ עשימייה ,געט ערעט
 ןטקידנערַאפ-טשינ ןטיור ןיא ךיק רעד טָא ןיא .םענעגייא ןַא רעטסעקרָא ןַא
 טנַאדנעמָאק ןגעק טריפעג המחלמ ןייז היבוט טָאה טולַאב ףיוא זיוה-לגיצ
 ענייז טימ ןעגנוטַארַאב-יײטרַאּפ עמייהעג רע טָאה ָאד .,ץַאלַאּפ ןכייר ןייז ןיא
 -ץגנָא ןסולשַאב ,ןבירשעג סעיצַאמַאלקָארּפ ,ןטלַאהעגּפָא ןשטנעמ-טעטימָאק
 ןטיור ןיא ךיק רעד טָא ףיוא גיוא ןַא טַאהעג טָאה טנַאדנעמָאק רעד .,ןעמונ
 ךיוא רעבָא ,טקישעג ןטנעגַא ענייז טפָא טרָאד עקַאט טָאה רע .,זיוה-לגיצ

 -רַאּפ רעטקיטכעדרַאפ ַא רָאנ יו ןוא ,גיוא ןטלַאהעג ןבָאה ןשטנעמ סהיבוט
 ןוא ןשיט יד ייב ןסעזעג ןשטנעמ יד ןש ןענעז ,ןזיװַאב ךיז טָאה ןיוש

 שטָאכ .סרעסע עמערָא ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ ,ןּפוז עמערָא יד ןסעגעג
 ,ןבירטעצ ,ןשטנעמ טריטסערַא ,ךיק יד ןלַאפַאב טּפָא ןענעז ןטַאדלָאס יד
 -טשינ יד ,ןעמוקעגנעמַאזוצ טרָאד ןטנװָא יד ןיא ןשטנעמ ןסַאמ ךיז ןענעז
 ןיא ּפָאק ףיוא ּפָאק ,טקאּפעג ןעוועג ןענעז ןריט ןָא ןבוטש עטקידנערַאפ
 ,סעיצקעל ,סעדער יד ןרעהוצסיוא ,ןענַאטשעג ןעמ

 לרענלעק ענעריּפַאּפ סָאד ןכלעוו ףיוא ,זדלַאה ןקידרעדָא ןגנַאל ןטימ

 ןופ ךעלבייש עכעלנירג ךרוד ןענערב סָאװ ,ןגיוא טימ ,ּפָארַא זיול טלַאּפ

 רענרעצליה רעניילק רעד ףיוא ןענַאטשעג היבוט זיא ,ןלירב ענעטָארד יד
 -רעטנוא ,רעשרעה עלַא ןגעק ןפרָאװעג ,ןלייפ יוװ ,דייר ןוא עדַארטסע

 שטָאכ ,רעטרעװ עטספרַאש יד .עקידנטעברַא יד ןופ םיאנוש ןוא רעקירד

 סָאװ ,טייז רעד וצ ןפרָאװעג רע טָאה ,ןשינערעהוצנָא ןוא םיזמר ןיא ,ןטלַאהַאב
 ןופ טנַאדנעמָאק םעד ,וָאללעדָאה לעדייה ןָאפ ןָארַאב ןופ ץַאלַאּפ םוצ טריפ

 ,טָאטש רעטצעזַאב רעד

 וטימ טָארדעג ןוא ןפורעג רע טָאה -- !ןעמוק טעװ טייצ רעייא ---

 רעטעװערָאהעגסױא רעקידרעדָא רענעּפמורשעגנייא ןייז ןופ רעגניפ ןקיציּפש

 .ירעגסיוא ,ןטשטיינקעצ ןטיירב ןופ ןכָארקעגסױרַא זיול זיא סָאװ ,טנַאה

 עסיורג ערעזדנוא ןופ ץעזעג ענרעזייא סָאד זיא ױזַא לייוו --- .לברַא םענעב

 .רערעל

 ןעגנַאהעג ןענעז סָאװ ,ּפעק יירד יד וצ טקוקעגפיורַא ןביולג טימ טָאה רע

 ילדָאנ ענירג טימ טצוּפרַאפ ןוא רעדנעב עטיור טימ טריצַאב ,םיא רעביא

 ,ןגייווצ
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 סקעז לטיּפַאק

 "ױַא יד ךיז טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ,ןקירבַאפ-רוטקַאפונַאמ סיזנכשַא ןיא
 -יזער רעד ןופ רעטעברַא ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאװצ ,טלעטשעגּפָא טעב
 ןופ סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא רעטנזיט יד ךיוא ןבָאה ,טָאטש-ץנעד
 ןרעיוט יד ייב ןענַאטשעג זיא רעטילימ .טקײרטשרַאפ ןקירבַאּפ סיזנכשַא
 .ךַאװ ןטלַאהעג ןוא ןעגנַאגנײרַא עלַא ייב

 ,דלודעגמוא ןוא גנוגערפיוא רַאפ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא יזנכשַא
 םעיינ ַא וצ קרַאטש טיירגעג ךיז ןעמ טָאה ריטרַאװק:-טּפיױה רעד ןיא

 וקיטליגדנע ןַא ןבעג וצ רעכיירטסע ןוא ןשטייד יד ידכ ,ףירגנָא-סגנילירפ
 ןעמ .דרע רעשיסור רעטרעבָארעד רעד ןופ ייז ןביירטרַאפ וצ ןוא ּפַאלק
 -לֵאס עיינ ןענָאילימ ,ןרָאי עטסכעה יד ןופ ןוורעזער יד טריזיליבָאמ טָאה
 קרַאטש ןקירבַאפ-רעוועג יד ןבָאה ךיוא ,טלעטשעג רעוועג םעד רעטנוא ןטַאד
 יד טעברַאעג ןבָאה ױזַא טקנוּפ .טיירבעגרָאפ עיצינומַא ןסַאמ ןוא טעברַאעג
 ,רעדיילק טיירגעג טָאה ןעמ .,ןקירבַאפ-רוטקַאפונַאמ יד ,ןטַאטשקרעװ:ךיש

 -רַאװק-טּפיוה רעד ןופ ןלַארענעג יד ,לוונייב ןוא לָאװ ,ןשזַאדנַאב ,עטַאװ
 עטנפָאװַאב ןענָאילימ ,םערוטש טימ טנייפ םעד ןעמענ טלָאװעג ןבָאה ריט
 -ףרזמ יד ףיוא לָאמַאטימ ןקישסױרַא ,עטדײלקַאב יינ ,עטכושַאב-טוג ,רענעמ
 ברעמ ףיא עטעדניברַאפ יד ךיוא ןבָאה טייצ רענעגייא רעד וצ .ןטנָארפ
 םעד ןקַאהוצּפָא ּפַאלק ןייא טימ ידכ ,טייז רעייז ףיוא ןפיירגנָא טפרַאדעג
 ,טנַייפ

 ןקירבַאפ ענייז ןיא טעברַא יד ןבירטעג טָאה עיגרענע רעטסערג רעד טימ
 ףיֹוא ןענישַאמ וליפַא ,לוונייב ,טנוויל טעברַאעג טָאה רע .יזנכשַא סקַאמ

 ןענישַאמ רע טָאה דרע רעד רעטנוא ןופ .טלעטשעגקעװַא רע טָאה עטַאװ

 -רַאט ןרעסערגרַאפ ,ןרעיומוצ ,ןעיובוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג ,ןגירקעגסױרַא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,דנַאלרעטניה ןופ טייל-רעטילימ עכיוה יד .ןרעטיירב

 ןעוועג ןטלָאוו ייז יו ,טריצעג ןלעניש עיורג עשירענלעז עכעלנייוועג ןיא
 "ינוא ששירעטילימ:בלַאה יד ןיא רענעמ עליוויצ יד ,דלעפ-טכַאלש ןפיוא
 ןעוועג םינוק עטוג ןענעז ,ןשטנערפ ןוא ןזיוה-עפילַאג יד ןיא ,ןעמרָאפ
 יז .טַאהעג טשינ ןבעל ןייז ןיא לָאמנייק יזנכשַא רָאג טָאה עכלעזַא סָאװ

 סיוא רעירפ ,טכַאמעג ןעגנולעטשַאב עקיזיר ,טלעג טימ ןטָאשעג ןבָאה
 טעברַאעג טָאה ןעמ .ןרָאװעג טרעפילעג זיא הרוחס יד רעדייא ,טלָאצַאב
 ,טלעו רעד ףיוא ןעלסקעוו ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,רָאג ןסעגרַאפ ,ןמוזמ רַאפ
 רעכייר ןרָאװעג זיא יזנכשַא .טנעה יד רעטנוא טנערבעג טָאה טעברַא יד
 -סיוא טלעג םיא רַאפ טָאה ןענישַאמ יד ןופ ּפַאלק רעדעי .,גָאט ןדעי טימ
 ,טצנימעג תועבטמ ,ןגָאלשעג

 -עגנייא טָאה רע ,ןטלַאהעג טשינ ןעקנַאב יד ןיא טלעג סָאד טָאה רע
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 ,יזַנכשַא ןעזעג טָאה רע םערָאװ .ןרעיומ ,ןקירבַאפ ,רעזייה ,רעטיג טפיוק
 ןרעו טרעװטנַא ןענָאק ייז זַא ,קיביא רעמ טשינ ןענעז ןריּפַאּפ-טרעוו זַא
 .טרעוו ַא קידנעטש ןבָאה ייז ,ןקירבַאפ ,רעטיג ,רעזייה טימ סע זיא שרעדנַא

 ןבָאה סָאװ ,ןטנעגַא ,סרעלקעמ ײלרעלַא טציא טיירדעג ךיז ןבָאה םיא םורַא

 ,רעירפ שזדָאל ןיא יו ,.םיקסע ,ןטפעשעג עיינ ,טגיילעגרָאפ רעזייה עיינ םיא

 עצרַאװש רָאּפ ַא ןיא עטערַאק רעד טימ ןרָאפעגמורַא טציא רדסכ רע זיא
 -וק ןשיסור ןטעפ ,ןקידרעב-ץראווש ַא ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,דרעפ

 -עגנָא ,לעפטרָאּפ ַא טימ ,לטיה ןוא ץלעּפ םענלביוס ןטיירב ַא טימ .רעשט
 רעסיורג רעד רעביא ןרָאפעגמורַא געט עצנַאג רע זיא ,ןריּפַאּפ טימ טּפָאטש
 רעביא טגָאיעג ,ןעקנַאב ןופ ּפערט ענרָאמרַאמ עטיירב רעביא טלייאעג ,טָאטש
 יו טקנוּפ ,סעװטסטנַאדעטניא ,ןטמַא ,סמוירעטסינימ ןופ ּפערט ענרעזייא
 טָאװ ,רעזייה יד ףיוא קילב ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,ןסירעגּפָא ךיוא ךיז טָאה רע
 ,תופתוש ןיא ןירַא טערט רע עכלעוו ןיא ,ןקירבַאפ יד ףיוא ,טפיוק רע

 .רענעמ רעטנזיוט ,ןּפַאלק טרעהעגפיוא טשינרָאג טָאה ענייז קירבַאפ יד
 הרוחס טיירגעג ,טכַאנייב ןוא גָאטײב טעברַאעג ןבָאה ,רעבייוו ךָאנ רעמ
 רעטעברַא יד .טלעטשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה גנולצולּפ .רעטילימ םעד רַאפ

 ,טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה
 -עּפמיא רעד ןופ ץנעדיזער יד .טיורב בילוצ סע ךיז טָאה ןבױהעגנָא

 ןענַאב יד .רעניואוונייא עריא רַאפ טיורב גונעג טריפעגוצ טשינ טָאה עיר
 יד .עטעדנואוורַאפ ,רעטילימ ,עיצינומַא ןריפ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז
 ןבָאה ךעלצלעּפ יד ףיוא רעכעטרַאפ עסייוו יד טימ רעמערק עקידרעב-טיירב
 ,יד וצ רָאנ ייז טפיוקרַאפ ןוא ןעמָארק יד ןיא ןזייּפש עקינייוו יד ןטלַאהַאב
 יד טימ רעבייוו:רעטעברַא עמערָא יד רַאפ .,זיירּפ ןטוג ַא ןלָאצ ןענָאק סָאװ
 ןפיוקרַאפ וצ טַאהעג טשינרָאג ייז ןבָאה ּפעק יד ףיוא ךעלכיט

 ענעמונעגרעדנַאנופ טימ טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,עקנעמומ ,ָאטשינ --
 ,ָאטשינ טשינרָאג זיא סע ,טָאג ייב -- .טנעה

 -נביוא ןעגנַאהעג ןענעז סָאװ ,סרעטומ עקילייה ףיוא ןזיוועג ןבָאה ייז
 ,ךעלּפמעל-דימת'רנ ענירג רעדָא עטיור טימ ןטכױלַאב ,ןָא

 טימ םייהַא ןעגנַאגעג ןענעז ,עטקוצרַאפ ,עטעװערָאהעגסיױא ,רעבייוו יד
 רַאפ ןשיט יד ןטיירג וצ סָאװ טַאהעג טשינ ןוא טנעה עקידרעדָא עקידייל
 -עג ,ןעמָארק-טָאטש יד רַאפ טלמַאזעג ךיז ןבָאה ייז .ןענַאמ ןוא רעדניק

 ,ןגירשעג ,טרַאװעג ,רענייטש ענעריורפעג יד ןיא סיפ יד טימ טּפַאלק
 "עג טשינ טיורב ןייק ןבָאה ייז ,ןסָאלשעג ןעוועג ןענעז ןעמָארק יד רעבָא
 "טיה ענרעטופ ןיא ,ךעלצלעּפ ןיא ,סעקנילַאװ ןיא רעטעברַא ערעטלע .,טַאה

 :ןגיּפשעג ,ןטלָאשעג ,טמורבעג ,רעבייוו יד וצ סױרַא ןענעז ןעל

 טסמוק וד זַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא טסטעברַא ,סרעטיב ַא ןבעל ַא ,ךע --

 !ענעטלָאשרַאפ ,ןעמענ וצ ליומ ןיא סָאװ טשינ וטסָאה ,םייהַא
 -- ,טרעהעג ךיז ןעמיטש ןבָאה --- ,ןסיירפיוא ןעמָארק יד ףרַאד ןעמ ---

 ,סיוא ןטלַאהַאב ייז
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 ,ןטעברַא טשינ ןעמ ןָאק ןסע ןָא ,ןלעטשּפָא טעברַא יד ףרַאד ןעמ ---
 ! ןבעג ייז ןלָאז טיורב --

 ! טיורב --
 -עגסױרַא ןטנַאיצילָאּפ ןבָאה ןעלקריצ:ייצילָאּפ יד ןופ סעװַאטסירּפ יד

 ןיא ןשטנעמ עקידנרָאצ יד ןביירטוצרעדנַאנופ ידכ ,ןעמָארק יד וצ טקיש
 .ןעייר יד

 -- .ןגירשעג ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה -- !םייהַא ךיז ןייגרעדנַאנופ ---
 ףיוא ךיז ןעלמַאז טשינ ,ןבעג ןסיוואוצ ןעמ טעװ ,טיורב ןייז טעװ סע ןעוו
 ! ןסַאג יד

 .ןיײגקעװַא טלָאװעג טשינ ןבָאה ןעמָארק יד רַאפ ןשטנעמ יד רעבָא
 -ייו יד ןבָאה -- ,סעקסיּפ עשיריזח ,ןבעג זדנוא ןעמ לָאז טיורב --

 ! רעדניק ערעזדנוא וצ ןעמוק טשינ טיורב ןָא ןענָאק רימ --- ,ןגירשעג רעב
 ךיז רענעמ יד ןבָאה -- ?סרעסערפ עשלהק ,ריא טביירט סָאװ ---

 טשינ ןרימ !ךיוא ןעגנַאלרַאפ רימ ,טיורב טגירק ריא -- .טלעטשעגנגעק
 !ןײגקעװַא

 ,ןדרעווש יד ןופ ןדייש יד טימ ןּפַאלק ,ןגָאלש ןעמונעג טָאה ײצילָאּפ יד
 טּפַאכעג ןבָאה ךעלגניי ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ טשינ ךיז זיא קלָאפ סָאד רעבָא
 ערעדנַא ,ןטנַאיצילָאּפ יד ןפרָאװעג ןוא יינש ,זייא ךעלקיטש ,ךעלדנייטש
 -ַארק ענעסָאלשעג עשיטָאטש יד ןופ ןביוש יד ןיא ןפרָאװעג רענייטש ןבָאה
 ךָאנרעד ןוא טפול רעד ןיא טשרע םוצ ,ןסָאשעגסיױא טָאה ײצילָאּפ יד .ןעמ
 ךיז טָאה לװיטש טימ לצלעּפ שירענעמ ַא ןיא יורפ ַא .ןשטנעמ יד ןיא
 לרינש טיור ַא טימ יינש םעד ןסָאגַאב ןוא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא
 -רעדנַאנופ ךיז םלוע רעד טעװ טציא זַא ,טניימעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד ,טולב
 ןסייו םעד ףיוא טולב סָאד ,טרעקרַאפ .ןפָאלעג טשינ זיא רע רעבָא ,ןפיול
 .טכַאקעגפיוא ,רעטימעג יד ןדנוצעגנָא טָאה יינש

 ןשטנעמ יד ןבָאה -- !ןעיײרדּפָא יז ּפעק יד ,רעדרעמ יד ןגָאלש --
 !רימ ןליוו טיורב -- .ןטנַאיצילָאּפ יד ףיוא ךיז טזָאלעג ןוא ןגירשעג

 רַאפ ןקישסױרַא טָאטשנא טָאה ווָאּפָאּפָאטָארּפ רעטסינימ-ןרעניא רעד
 -ָאװ סָאד ,רעטילימ ריא ןגעק טקישעגסױרַא ,טיורב גנורעקלעפַאב רעד
 טפַאשיײירט ןזיװעגסױרַא רָאי ןטפניפ םעניא ךָאנ טָאה סָאװ ,קלָאּפ רעניל
 יב .ןרענָאיצולָאװער יד ןלױּפ ןיא ןגָאלשעג ןוא רעשרעהטסבלעז םוצ
 -עגקעװַא רעטילימ ןעמ טָאה ןקירב עלַא ייב ,ןטמַא יד ייב ,ןקירבַאּפ יד
 ,גנילכַאװש ַא ןײלַא .סעקישטשווָאטנוב יד ףיוא ןסיש ןלױפַאב ןוא טלעטש
 "עג ערָאלק יד ייב רָאג טשינ ,רעטיירדעצ לקיטש ַא ןוא ףנוח ַא ,ןדחּפ ַא
 יד זַא ןטלַאהעג ,םינדחּפ עלַא יװ ,ווָאּפָאּפָאטָארּפ רעטסינימ טָאה ,ןעקנַאד
 טימ ןקערשּפָא ,דחפ רעד ןיא ענעדירפוצמוא עלַא ןגעק האופר עקיצנייא
 טָאה ץנעדיזער רעד ןופ רעניואוונייא ערעדנַא עלַא ןופ רעקינייו .רעוועג
 ןיא ןעמוקעג טשינרָאג זיא רע .טָאטש ןיא ךיז טוט סָאװ ,טסואוועג רע
 -גוטַארַאב ןרָאטסינימ יד ףיוא ןסעזעג קיניײװ ,םענעגייא ןיא םוירעטסינימ
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 14 ידכ ,ןירעזיק רעד ייב ָאלעס עיאקסרַאצ ןיא רע זיא ןסעזעגּפָא .ןעג

 -טּפיוה רעד ןיא ןעוועג זיא ןילַא רעזייק רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ריא ןעניד

 ןבָאה עלַא ןעוו ,ריא רעניד רעיירטעג ַא ןייז וצ ,וועליהָאמ ןיא ריטרַאוװק

 -ַארּפ רעטסינימ רעד ,דובכ ריא טיהעג רע טָאה רעירפ ךָאנ .טסַאהעג יז

 טייל רעגרוברעטעּפ יד ןבָאה ןציו עשיטייל ןייק טשינ רעייז .ווָאּפָאּפָאט

 טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמ סעדעי ,רעטבלַאזעג-סטָאג רעד ,ריא ןגעוו טכַאמעג

 רענלעז עטעדנואוורַאפ יד טיג רעזייק רעד יו ,רעדליב יד ףיוא ןזיוועג

 זיא רַאצ רעד --- : טקזוחעג ןשטנעמ יד .ןבָאה ,יגרָאעג ןקיליײה ןופ ץיירק םעד

 ...ןירָאגירג טימ ןירַאצ ןייז ןוא ןיגרָאעג טימ

 "עג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןיטוּפסַאר ירָאגירג טניימעג ןעמ טָאה סָאד

 : ..ןטבילעג סנירעזייק רעד רַאפ ןטלַאה

 טשינ ןוא ןבעג גנוטכַא יײצילָאּפ רעד ןסייהעג טָאה וָאּפָאּפָאטָארּפ

 ,גנורעטסעל ַאזַא וצ ןזָאלרעד

 רעירפ ,ןרָאװעג רעטסינימ-ןרעניא רע זיא ,ןירעזייק רעד ,ריא בילוצ

 ןבָאה ייז .סערַאכַאנז-ףיוה יד ןכָארקעגכָאנ ,ןעניטוּפסַאר טהפנחעג רע טָאה

 -עגרָאפ םיא טָאה יז ןוא ןירעזיק רעד רַאפ טדערעג סטוג םיא רַאפ

 רעד ןוא דנַאלסור ןופ רעטער םעד רַאפ םיא ןכַאמ וצ רַאצ ןרַאפ טלעטש

 "קנַאד רַאפ .,ןטסילַאנָאיצוטיטסנָאק ןוא ןרענָאיצולָאװער עלַא ןגעק עיכרַאנָאמ
 ריא טימ טדערעג ,ןירעזייק רעד ייב געט עצנאג ןסעזעגּפָא רע זיא טײקרַאב

 םעד ןופ רבק םעד וצ יז טריפעג ,םיסינ ןוא סערַאכַאנז ,עקילייה ןגעוו

 -עקלעפַאב רעד ןגעוו ,דנַאל םעד ןגעוו .ןיטוּפסַאר לרעטָאפ ןטעדרָאמרעד

 .ןסיוו טלָאװעג טשינ ,טסואוועג טשינ טשינרָאג רע טָאה טָאטש ןיא גנור

 יד ןעוו ,טיורב טרעדָאפעג ןוא סױרַא ןסַאג יד ןיא ןענעז רעבייוו יד ןעוו

 ןיא טלמַאזעג ךיז ןוא ןפרָאװעג ןקירבַאפ יד ןיא טעברַא יד ןבָאה רענעמ

 ןסיש ןסייהעג ןוא ןפורעגסױרַא רעטילימ רע טָאה ,ןסַאג יד

 ילורטַאּפ ןוא ןכַאװ עשירענלעז יד רַאפ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד רעבָא

 טּפױהרעביא ,רעצעלּפ ןוא ןסַאג עלַא טליפעגנָא ןוא טלעטשעגּפָא טשינ

 ,ןקירב יד ןכַאװַאב טזָאלעג טָאה ווָאּפָאּפָאטָארּפ .טקעּפסָארּפ יקסוועינ םעד

 טָאטש ןיא טייז רעקסגרָאביװ רעד ןופ רעטעברַא יד ןזָאלוצנײרַא טשינ ידכ

 -ירַא ַאװעינ רענעריורפעג רעד רעביא ןענעז רעטעברַא יד רעבָא .ןײרַא

 "עג ,טדערעג ,רעטנזױט יד ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה ייז ,ןעגנַאגעגרעב

 ַא לדער רעדנַא ןַא ןופ ךיז טָאה לָאמעלַא .טייהיירפ ןוא טיורב טרעדָאפ

 ןשטנעמ יד ןופ ןעלסקַא יד ףיוא ךיז טָאה רענדער ַא ,ןביוהעגפיוא ןַאפ עטיור

 -קעלַא ןופ לָאמקנעד םעד םורַא ,ןטלַאהעג עדער ַא ןוא טעּפַארדעגפױרַא

 טימ ןוא ןגױצעגפורַא ןָאפ עטיור ַא ןשטנעמ יד ןבָאה ןטירד םעד רעדנַאס

 :ןפורעג תולוק עקיכליה

 !עיכרַאנָאמ רעד טימ רעדינ !קילבוּפער יד ןבעל לָאז ---

 ,טנעה יד ןיא ןדרעװש עטזױלבטנַא יד טימ ,דרעפ יד ףיוא ןריציפָא יד

 :טלעטשעגקעװַא ןומה םעד ןגעק ןטַאדלָאס ערעייז ןבָאה
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 ,ןפורעג ייז ןבָאה --! ןסיש ןסייה ןלעװ רימ .ךיז ןייגרעדנַאנופ ---
 : ןעגנַאגעג טשינ זיא םלוע רעד
 ,ןטַאדלָאס יד ןלױפַאב ייז ןבָאה --- ! טיירג רעוועג סָאד ---
 ,ןסקיב יד טלעטשעגנָא ןבָאה ןטַאדלָאס יד
 .רעטרע יד ןופ קעװַא טשינ ןענעז ןשטנעמ יד רעבָא
 -- !רעדניק ערעייז רַאפ טיורב ןליוו סָאװ ,סעמַאמ ףיוא טסיש ,ונ --

 ןטענָאיַאב יד ןגעק ןטסורב יד טלעטשעגסױרַא רעבייוו יד ןבָאה
 ןעמ סָאװ ,רעטסעװש ןוא סעמַאמ ערעייא ןופ טולב טסיגרַאפ ,ונ --

 יז טיג ןעמ ןוא המחלמ רעד וצ ןעמונעגוצ ןיז ןוא ןענַאמ יד ייז טָאה
 .רעדניק ערעייז רַאפ טיורב ןייק טשינ וליפַא

 ןרעהסיוא ןטָאדלָאס ערעייז ןזָאל וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ןריציּפָא יד
 ,ןסיש ןלױּפַאב ןבָאה ייז ןוא רעבייוו יד ןופ דייר יד

 ןעמיטש עכיוה טימ ןפורעג ייז ןבָאה -- !ןרעייפ --

 סיפ יד וצ רעוועג סָאד ,ןסָאשעג טשינ ןבָאה ןטַאדלָאס יד רעבָא --
 ,טלעטשעגקעווַא

 ױַאפ ןביוהעג ןוא ןטַאדלָאס יד טסירגַאב קלָאפ סָאד טָאה -- ! ַארוה --
 ,ךיוה רעד ןיא ןעלטיה יד ייז

 ןוא ןגירשעג רעבייוו יד ןבָאה -- !ןטַאדלָאס םירבח יד ןבעל ןלָאז --

 ןלעניש עיורג יד ןיא רענעמ יד ןשוק ןלַאפעגפורַא

 ןוא רעכעל עלַא ןופ ,ןטַאטשקרעװ ,ןקירבַאפ ,רעזייה ,ןרעיוט עלַא ןופ
 ,רעדניק ןוא עטלַא ןשטנעמ ןעמָארטשסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןעלקניוו
 ,ךייט ןקידנסיגסיוא ןַא ןופ סעילַאװכ יװ טמָארטשעג ,רעבייוו ןוא רענעמ
 רעד וצ ,ץַאלַאּפ ןשירװַאט םוצ ןעגנַאגעג עלַא ןענעז ,ךיז טדערעגּפָא יו
 ןטערַאק טימ ,ןטייז עלַא ןופ ןעמוקעגנָא ךיז ןענעז ןטַאטוּפעד יד .עמוד

 ןטַאטוּפעד יד טימ ןעמַאוצ .סרעקַאיפ ןוא ןליבָאמָאטױא טימ ,סופוצ ןוא

 ןריט עטנפעעג יד ןיא ,ץַאלַאּפ ןיא ןסירעגניײרַא ןשטנעמ ןסַאמ ךיז ןבָאה

 .ןרעיוט ןוא

 -יל םוצ ,סעמרַאזַאק יד וצ קעװַא ןענעז ,ןעיורפ ,רעטעברַא ,ןטנעדוטס

 ,טָאטש ןיא קלָאּפ ןקסווָאט

 -עמרַאזַאק עסיורג יד וצ ןפורעג ייז ןבָאה --- !ןטַאדלָאס-םירבח --

 וצ סױרַא טמוק -- .טנעה יד ןיא ןעלטיה יד טימ טעכָאפעג ןוא רעטצנעפ

 | ! זדנוא
 יד ,ןרעיוט יד ןסָאלשרַאפ ןריציפָא יד ןבָאה סעמרַאזַאק עכעלטע ןיא

 -עגקעװַא ןכַאװ ןריט יד ייב ןוא טכַאמרַאפ סעמרַאזַאק יד ןיא ןטַאדלָאס

 סעמרַאזַאק ערעדנַא ןיא רעבָא ,ןזָאלסױרַא טשינ םענייק ןלָאז ייז ,טלעטש

 ,םעד וצ קידנגייוש ךיז טקוקעגוצ ,טשימעג טשינ ךיז ןֹריציּפָא יד ןבָאה

 ,ךיז טסירגַאב ,רעטעברַא יד וצ סױרַא ןענעז ןטַאדלָאס יד .ךיז טוט סע סָאװ

 יד ןוא סעמרַאזַאק ענעסָאלשרַאפ יד וצ קעװַא טציא ייז ןענעז ןעמַאזוצ

 ןסיורד ןיא ןטַאדלָאס יד ןופ ףור ןפיוא .ןסירעגפיוא ןרעיוט עטכַאמרַאפ
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 ןביוהעגפיוא רעטרע ערעייז ןופ רענלעז ענעסָאלשעגנייא יד ךיז ןבָאה

 ןסַאג יד .ןרעיוט יד רַאפ סױרַא ןוא טקורעגקעװַא ןריט יד ןופ ןכַאװ יד

 .רעטילימ ,רעבייוו ,רעטעברַא טימ ןעוועג לופ ןענעז

 יד קידנגָאי ןגירשעג ןשטנעמ יד ןבָאה -- !ןענָאַארַאפ יד ןגָאלש ---

 ןגָאר יד ןיא ןטנַאיצילָאּפ

 ןרָאװעג ןענורעגסיוא ,ןדנואוושרַאפ ,ןפָאלעג ןענעז טײל-ײצילָאּפ יד

 -עג זיא ווָאּפָאּפָאטַארּפ רעטסנימ-ןרעניא רעד .טָאטש רעד ןופ גנולצולּפ

 רעד ייב ָאלעיס עיָאקסרַאצ ןיא רענעקָארשרעד ןוא רענעריולרַאפ ַא ןסעז

 יז ןטלָאװ ,טבעלעג ןיטוּפסַאר לרעטָאפ רעקיליה רעד טלָאװ .ןירַאצ

 'סַאר רעבָא .טגלָאפעג תוצע ענייז עלַא ןוא ןָאט וצ סָאװ ,טגערפעג םיא

 "עגמוא םיא ןבָאה דנַאלרעטָאפ ןופ םיאנוש יד .ןעוועג טשינ זיא ןיטוּפ

 יז ןבָאה ארומ ןופ .קערש רעד רעסיוא ,ןעוועג טשינ זיא רענייק .טכַארב

 ירַאפ ןרעיוא יד ,ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז טלָאװעג טשינ ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד

 -עד עסיורג ןבָאה ייז .תורושב עטכעלש יד ןרעה טלָאװעג טשינ ,טּפָאטש

 ,טקישעג וװעליהָאמ ןייק רַאצ םוצ ריטרַאװק-טּפיוה רעד ןיא ןשעּפ

 אשמ רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטָארד -ףַארגעלעט יד ףיוא

 -סױרַא ,טגָאיעגרעביא ךיז ןשעּפעד יילרעייווצ ןבָאה ,טסָארפ ןוא יינש ןופ

 עסיורג ןבָאה עמוד רעד ןופ .וועליהָאמ ןייק ץנעדיזער רעד ןופ עטקישעג

 .ױשהטסבלעז םייב ןטעבעג ןוא טלייצרעד תועידי עקיאורמוא סעמַארגעלעט

 רעד וצ עכעלטרָאװטנארַאפ ַא ,ןעמיטשַאב וצ םוירעטסינימ יינ ַא רעש

 לופ ,ןעגנַאגעג ןשעּפעד עשירעבייו ןענעז ָאלעיס עיָאקסרַאצ ןופ ,עמוד

 ,טייקסיורג רעטבלַאזעג ןוא רעטרעוו-עביל ,םיקוסּפ עכעלטעג טימ

 ןופ רעטבלַאזעג רעד טסיב וד לייוו ,יקינ ,קיביגכָאנ טשינ ,טרַאה ייז;

 ןיא; ןַאמ ריא וצ ןטָארד-ףַארגעלעט יד ךרוד ןפורעג ןירַאצ יד טָאה ",טָאג

 ,ריד רַאפ טָאג טעב סָאװ ,לבייו קידנביל ןייד ,לגנע ןייד ,ריד טימ ןיב

 זייו ;ירָאגירג רעטער ןוא רעזיילסיוא רעזדנוא ןופ רבק םייב טעב סָאװ

 ןגעק רעטילימ יירטעג קיש ,טנַאה ענרעזייא ןייד ,טכַאמ ןייד קלָאפ םעד

 ",סעקישטשווָאטנוב יד

 סע יוװ ,ּפָאק ןפיוא עכַאּפַאּפ ַא טימ ,לעניש-ןקַאזָאק ַא ןיא ,רַאצ רעד

 'עצ ַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה ,גירק ןופ טייצ ןיא רעשרעה ַא רַאפ טסַאּפ

 טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,קידנעטש יו ,ריטרַאװק:-טּפיױה רעד ןיא רעטלמוט

 "עבעגטַאר עקיטכיר ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ןוא סולשַאב ַא ןעמעננָא

 רעד רעטנוא ּפָאק ןיז ,ןטכַארט טנַאקעג טשינ טָאה רע .טנַאה רעד ייב

 ןייק .ןעקנַאדעג ןייק ןגָארטרַאפ טשינ טָאה עכַאּפַאּפ רעשיקַאזָאק רעסיורג

 רע .סעּפע ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ יו טרעטַאמעג ױזַא טשינ םיא טָאה ךַָאז

 ןיא ןעוװעג זיא רע סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .החונמ טלָאװעג טָאה

 ךס ַא ףןבעל ךעלטימעג רעייז ַא טריפעג רע טָאה ,ריטרַאװק-טּפיוה רעד

 טשינ ןענעז ָאד .ץנעדיזער רעד ןיא טייצ-סנדירפ ןיא יו סערעקיאוד ַא

 טריצַאּפש רע טָאה גָאס ןדעי .ןעגנוטַארַאב ןייק ,ןרָאטסינימ ןייק ןעוועג
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 ןופ ,שיט םייב ןעמַאזוצ ייז טימ טזיײּפשעג ,ןטנַאטוידַא-לגילפ ענייז טימ
 ,סנַאיסַאּפ טניילעגסיוא ךיז ייב רע טָאה ךָאנרעד ,טדערעג ייז טימ רעטעוו
 -סיוא ,ווירב טקוקעגכרוד ,גנוטייצ ַא טנעיילעגרעביא ,ָאנימָאד ןיא טליּפשעג
 ןענַאמָאר עשיזיוצנַארפ טנעיילעג ,טנָארפ ןגעוו ןטכירַאב עצרוק טרעהעג
 רַאצ ןייק יורפ רעד וצ ןסורג שיפַארגעלעט טקישעג ,ךוב-גָאט ַא טריפעג
 ,טנוװַאדעג ןוא ,ָאלעיס עיִָאקס

 ,עשירַאדנעלַאק ,עצרוק ןעוועג ןענעז ךוב-גָאט ןייז ןיא ןשינעעשעג יד
 טליּפשעג טָאה רע גנַאל יו טנכייצרַאפ ,רעטעוװ סָאד ןבירשַאב טָאה רע
 ןַא ןעועג ךיוא זיא לָאמַא .טגנַאלרעד טָאה ןעמ ןסע רעסָאװ ,ָאנימָאד ןיא
 ןסיש וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא ןעוו ,דגַאי ןופ סעיינ עכעלנייוועגרעסיוא
 בייו םוצ סעמַארגעלעט יד .,עקשטַאק עדליוו ַא רעדָא זָאה ַא דלַאװ ןיא
 ,ענעקורט עכלעזַא טשינ ,ערעסערג ןעוועג ןענעז

 -ייט ,לגנע, ,טריפַארגעלעט ןטנוװָא יד ןיא רע טָאה ?,סניימ עלעבייוו;
 טָאג טעב ןוא סמערָא עניימ ןיא ךיד קירד ,סייה ךיד שוק ךיא ,עלעב
 ",יקינ ןייד ,ןשוק עסייה ךס ַא .ריד רַאפ

 ןבַאטש יד ןיא ןלַארענעג יד .סָאװ בילוצ ןעוועג טשינ זיא ןטכַארט
 ,טיירדרַאפ טשינ ּפָאק םעד ,רַאצ םעד ,םיא ,ןָאטעג ןײלַא ץלַא ןיוש ןבָאה

 ןיא .ןרָאװעג טרעטשעצ ריטרַאװק-טּפיױה ןיא ור ןייז זיא לָאמַאטימ
 -ןָא ןשעּפעד ןענעז ןטייז עלַא ןופ .ןעוועג קיאורמוא זיא ץנעדיזער רעד
 רעקיטילַאּפ יד .טציירקעגכרוד ךיז ןבָאה סָאװ ,סעמַארגעלעט ,ןעמוקעג
 ,טייצ זיא'ס ךָאנ גנַאל יװ ,ןבעגוצכָאנ סעמַארגעלעט יד ןיא ןטעבעג ןבָאה
 סעמַארגעלעט יד ןיא ןפורעג טָאה בייו סָאד .טעּפש וצ ןייז טעװ טשינַא
 .םיאנוש יד ןופ דייר יד וצ ךיז ןרעהוצוצ טשינ ,קיגיובמוא ,קרַאטש ןייז וצ
 רעבָא .ךיז ןטכַארטרַאפ ,סולשַאב ַא ןעמעננָא ,ןדײשטנַא טפרַאדעג טָאה ןעמ
 ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג יד .טנאקעג טשינ דנַאלסור ןופ רַאצ רעד טָאה ןטכַארט
 םיא רע טלָאװ ,טבעלעג ןיטוּפסַאר טלָאװ .טּפעלקעג טשינ ּפָאק ןייז וצ
 גנַאל יו .טנערפעג תוצע םיא שיפַארגעלעט רעדָא ,ךיז וצ ןפורעגסױרַא
 ףבעגעג םיא תוצע לָאמנײא טשינ רע טָאה ,טבעלעג טָאה לרעטָאפ רעד
 -טּפיוה רעד ייב ,סנטייורעד ןופ ןעוװעג זיא ,רַאצ רעד ,רע ןעוו וליּפַא
 סעגרַאפ, .טזָאלרַאפ טשינ ןיטוּפסַאר לרעטָאפ רעד םיא טָאה ,ריטרוװַאק
 ריד בָאה ךיא סָאװ ,ענָאקיא יד טנַאה רעטכער רעד ןיא ןטלַאה וצ טשינ
 -ַאב ַא ףיוא טסייג וד רעדייא לָאמ ןביז ריא טימ לקָאש ןוא ,ןבעגעגטימ
 -טּפיוה רעד ןיא עשעּפעד ַא טקישעג םיא רע טָאה -- ?בַאטש ןיא גנוטַאר
 ,דליב קילייה יינ ַא טקישעגוצ םיא טָאה רע ןעוו ,לָאמ טייווצ ַא ,ריטרַאװק
 טגנידַאבמוא לָאז רע זַא ןריפַארגעלעט וצ םיא ןסעגרַאפ טשינ רע טָאה
 ןעמעננָא טעװ רע רעדייא ,למעק ַא טימ ןקילײה ןופ רָאה יד ןעמעקסיוא
 סָאװ ,תוצע ןוא תוכרב ,טקישעג טּפָא םיא רע טָאה תוכרב ךיוא .סולשַאב ַא
 ,טגלָאפעג ןוא ןעמונעגנָא טָאה רע

 וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רע ןוא .ןעוועג טשינ רענייק זיא טציא
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 רע יו ,ןסָאלשטנַאמוא ױזַא ןעוועג ןענעז ענייז ןטנַאטוידַא-לגילפ יד .ןָאט

 ןוא סעינָאמערעצ עשירעטילימ ץוח ַא סָאװ ,רעקמאבוצ .,םיפנוח ,ןײלַא

 ןעוועג ןענעז ןלַארענעג יד .טסואוועג טשינ טשינרָאג ייז ןבָאה םידוביכ

 ,אנוש ַא ןיא ייז ןופ רעװ ,רַאצ רעד ,טסואוועג טשינ טָאה רע ,דמערפ

 קידנענָאק טשיג ,ןָאטעג טשינ טשינרָאג רע טָאה עלייוו ַא .דניירפ ַא רעוו

 טָאה רע .טייג סע יו ןייג טזָאלעג רע טָאה ,ןטכַארטרעד ךַאז ןייק וצ ךיז

 ןבירשרַאפ ,ָאנימָאד ןיא טליּפשעג ,סנַאיסַאּפ טגיילעגסיוא קידנעטש יװ

 וַא ןטנַאטוידַא לגילפ ענייז טימ טזייּפשעג ןוא ךוב-גָאט ןיא רעטעװ סָאד

 ףיז רֶע טָאה ,עכעלגנירדוצ רָאג ןרָאװעג ןיוש ןענעז סעמַארגעלעט יד

 טלַאה סָאװ ,ןַאמלּפָאטנַאּפ רעדעי יװ ,הצע סבייוו ןייז ףיוא טלעטשעגּפָא

 ,המכח ַא רַאפ בייוו סָאד

 ןייז ןזייו וצ טייצ עטסכעה יד ןעמוקעג זיא ,ןעזעג רע טָאה ,טציא

 'עג םיא יז טָאה קידנעטש .רעטקַארַאכ טימ שטנעמ ַא זיא רע זַא ,בייוו

 ענייז יו טשינ זיא רע סָאװרַאפ ,קרַאטש טשינ זיא רע סָאװרַאפ ,טרסומ

 ר9 סָאװרַאפ ,רעמַאזיורג רעד ןַאהָאי ןוא רעסיורג רעד רעטעּפ -- תובא

 ףיא רע טעו טציא .טנַאה ענרעזייא עקרַאטש ןייז קלָאפ םעד טשינ טזייוו

 רעבעגטַאר יד יו ,תוחנה ןייק ףיוא ןייג טשינ טעװו רע .,ןיינ .ןזײוװַאב

 ןטָארסיױא ,טפַארק טימ ןייג טעו רע .רעטנוא םיא ןגָאז ענייז םיאנוש יד

 רעד ,רַאצ רענרעזייא רעד ןייז טעװ רע .סעקישטשווָאטנוב ןוא םיאנוש יד

 -רעה עקרַאטש יד סעדייז ענייז יו ,רעקיגיובמוא רעד ,רעטבלַאזעגסטָאג

 !טנייפ ענייז ןופ ןכַאמ רע טעוװ ׁשַא ןוא ביוטש .רעש

 ,ןטסגרע םעד ,ווָאנַאװיא לַארענעג םעד ךיז וצ ןפור טזָאלעג טָאה רע ןוא

 -- ןעוװעג זיא עבט ןייז דימת יו ,ןביילקסיוא טנָאקעג טָאה רע סָאװ

 ןוא ,ןלייואוצסיוא ךַאז רעטסקיטכיו רעד וצ שטנעמ ןטסקיאעפמוא םעד

 -נובעצ יד ןליוק ןוא ןטענָאיַאב טימ ידכ ,ץנעדיזער רעד ןיא טקישעג םיא

 טימ ןילַא רע זיא םיא ךָאנ ךיילג ,ןקיטשרעד וצ רענַאטרעטנוא עטעוועט

 ,ָאלעיס עיאקסרַאצ ןייק ןרָאפעגסױרַא גוצ ןכעלרעסייק ןיא עטיווס ןייז

 ןרָאפוצנײרַא ּפָאק ןפיוא עכַאּפַאּפ רעד טימ ןוא רידנומ ןשיקַאזָאק ןיא ידכ

 יז טעװ לַארענעג רעד יוװ ,םעדכָאנ ךיילג ץנעדיזער רעד ןיא שירעגיז

 ,ןגיזַאב טָאטש

 "עג עטמאַָאב-ןַאבנזייא יד ןבָאה לװַאלסָאכיל עיצנַאטס רעד ףיוא רעבָא

 "נןעמָאק םעד ןופ ןבירשעגרעטנוא ,ץנעדיזער רעד ןופ עשעּפעד ַא ןגארק

 "ייק םעד ןלָאז ייז זַא ,וָאקרעג ?קינטָאס, םעד ,עיצנַאטס רעד ןופ טנַאד

 ןייק םיא ןלעטשוצ רָאנ ,ָאלעיס עיָאקסרַאצ ןייק ןריפ טשינ גוצ ןכעלרעס

 ,טנַאדנעמָאק םעד ,םיא ןופ גנונעדרָארַאפ רעד וצ ,גרוברעטעּפ

 ןטימ "קינטַאס; ַא סעּפע רענייא זַא ,טרעהרעד טָאה רַאצ רעד זַא

 ַארעּפמיא םעד ,םיא ןגעק לעפַאב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה ווָאקערג ןעמָאנ

 חימ ןיא םיא זיא ,ןרָאפ וצ ןיהואוו תועד םיא טגָאז ,דנַאלסור ןופ רָאט

 טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה קנאדעג לקערב ןייק .טסוּפ ןצנַאגניא ןרָאװעג
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 רעד .,עכַאּפַאּפ רעשיקַאזָאק רעד רעטנוא ּפָאק ןייז ןיא ןטלַאה טנָאקעג

 ןברַאש םעד רעביא ןקָאלפ ַא טימ יו םיא טָאה ווָאקערג קינטָאס ןופ ןעמָאנ

 יד .קיאור ןרָאװעג שזַא רע זיא גנושַאררעביא סיורג ןופ .טגנַאלרעד

 רעצעמע .ךרַאנָאמ ןזָאלסגנוגעװַאב רעייז םורַא סַאלב ןענַאטשעג זיא עטיווס

 :עמ ןיהואו ,טָאטש יד ,וָאקסּפ טרָאװ סָאד טגָאזעגסױרַא טָאה ייז ןופ

 טשינ יבַא ,םוטעמוא .טלקַאשעגוצ טָאה רַאצ רעד .ןרָאפ טפרַאדעג טלָאװ

 .וָאקערג ?קינטָאס; ןקידהּפצוח םעד וצ ,טנַאדנעמָאק-עיצנַאטס םעד וצ

 ,בייו םעד וצ עמארגעלעט ַא ָאלעיס עיָאקסרַאצ ןייק טקישעג טָאה רע

 ,טרַאװרעד םיא טָאה סָאװ

 ךיא, .טריפַארגעלעט רֶע טָאה ",קיטסָארפ ןוא ןקורט זיא רעטעוו סָאד;

 מָאג טעב ןוא סייה ךיד שוק ,סמערָא עניימ ןיא ךיד קירד ,ריד ךָאנ קנעב

 ,"יקיג .ריד רַאפ

 -עד ףיוא גוצ ןכעלרעזייק ןייז ןיא טרַאװעג רַאצ רעד טָאה טסיזמוא

 ,ןָאּפָאּפָאטַארּפ רעטסינימ ןייז ןופ ןטרָאּפַאר ףיוא ,בייוו ןייז ןופ ןשעּפ

 -ַאק ןוא ןטמַא ,סעדייבעג-סגנוריגער עלַא רעביא ,ץנעדיזער רעד רעביא

 ןרידנומ עשיריציפָא יד ןופ .טרעטַאלפעג ןענָאפ עטיור יד ןבָאה סעמרַאז

 -ָארּפ רעטסינימ-ןרעניא רעד .,ןסירעגּפָא ןטעילָאּפע יד ןטַאדלָאס יד ןבָאה

 רעד ןעמעוו ףיוא ןעקנַאדעג ערָאלק-טשינ יד טימ ןַאמ רעד ,ווָאּפָאּפָאט

 ןוא ץנעדיזער יד ,עילימַאפ ןייז טנעה ענייז ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רַאצ

 ןרָאטסינימ עשירַאצ ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ,ןסעזעג זיא ,דנַאל סָאד

 סָאװ ,ןטַאדלָאס ןופ טכַאװַאב ,גנוטסעפ יקסוװָאלוװוַאּפָארטעּפ ןיא טריטסערַא

 ,טלעטשעגקעוװוַא טָאה גנוריגער עקילייוװטייצ יד

 ןביז לטיּפַאק

 טנַאטסערַא םעד ןעמונעגמורַא טָאה ,החמש רָאנ ,גנושַאררעביא טשינ
 עמרוט רעגרוברעטעּפ ןופ רָאדירָאק ןיא ןעוו ,שזדָאל ןופ ץישעבייא ןסינ
 יד ייב ןבָאה ןעלסילש ,ןגָארטרעד למוט ַא גנולצולּפ ךיז טָאה ?יטסערק;

 :ןפורעג ןבָאה תולוק ןוא טעּפירקסעג ןרעמַאק יד ןופ ןריט
 טײרפַאב עיצולָאװער יד ,ןרעמַאק יד ןופ סױרַא ,עשיטילָאּפ םירבח --

 ! ךייא
 ,גָאט ןדעי טרַאװעג ,ץישעבייא ןסינ ,טרַאװעג ףור םעד ףיוא טָאה רע

 טעװ סע זַא ,םעד ןיא טביולגעג ,ןבעל ןייז ןופ עגר עדעי ,העש עדעי

 ןעוועג זיא סָאװ ,הארוה-הרומ רעד רעטָאפ ןייז יו ,ןעמוק ןזומ טעװ ,ןעמוק
 רפוש םעד ןרעהרעד וצ ,הלואג רעד וצ עגר עדעי ןבעל ןייז ןיא טיירגעגוצ

 -ולָאװער רעד וצ קידנעטש טיירגעגוצ ןעוועג ןסינ זיא ױזַא ,חישמ ןופ
 רעד וצ ןוא גנונעדרַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעטלַא רעד ןופ ןלַאפ םוצ ,עיצ

 טנָאקעג טשינ טָאה רע .רעשיטסילַאיצַאס ,רעיינ רעד ןופ גנואייטשטנא
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 "רעד ךָאנ סע טעװ רע יצ ,חוטב ןעוועג טשינ זיא רע ,יונעג ןענעכערסיוא

 קפס ןייק טונימ ןייא ןייק ףיוא םיא ייב זיא ,ןעמוק טעװ סע זַא רעבָא ,ןבעל

 ,םזיסקרַאמ ןופ ןצעזעג ענרעזייא יד טיול ןעזעג סָאד טָאה רע .ןעוועג טשינ

 ןָא גָאט םעד ןופ טייקרעכיז ןייז ןרָאװעג טקרַאטשעג זיא ךָאנ רעמ

 ןעזעג ,ןטילעג המחלמ רעד ןופ טָאה רע .ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ יד סָאװ

 "ָאיצַאנ ןדליוו םעד ,טגנערב יז סָאװ ,גנוטסיוורַאפ ןוא טיוט ,קילגמוא סָאד

 םיא טָאה סָאד .ןסַאמ יד ןשיווצ טײרּפשרַאפ יז סָאװ ,םזיטָאירטַאּפ ןוא םזילַאנ

 גנולַאפעצ יד זַא ,ןעזעג רע טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ רעבָא ,ןָאטעג ייוו

 ריא וצ טירט עלענש טימ טייג טלעוו עטלַא יד ןָא טמוק עיזַאושזרוב רעד ןופ

 .רבק םענעגייא

 סָאװ ,ץנעדיזער עמַאס רעד ןיא ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ רעמייהעג רעד ףיוא

 עקַאט רע טָאה ,המחלמ רעד ןופ רָאי ןטשרע ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא

 יַאטיּפַאק רעקנַארק רעד רעביא טלעטשעג עזָאנגַאיד עקידרעּפָאה ַא רעייז

 ךָאנ געיעג רעייז ןיא סָאװ ,רעדנעל עשירעגירק יד רעביא ,טלעוו רעשיטסיל

 םראווניירַא טזומעג ךיז ייז ןבָאה ,טסול-דלָאג ןופ ןבירטעג ,קרעמ ןּפַאכרַאפ

 יד טימ ןלעטש ךיז טעװ סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ םעד ןענעּפָאװַאב ,גירק ןיא

 ןסָאגעגּפָא םיא ןבָאה ןטַאגעלעד ערעדנַא יד .רעקירדַאב ענייז ןגעק ןסקיב

 ןיש ךיז טלייט סָאװ ,ּפָאק-ץיה ַא רַאפ םיא ןטלַאהעג ,רעסַאװ טלַאק טימ

 זַא ,טביולגעג טשינ ןבָאה ייז ,ןעגנַאפעג זיא רע רעדייא ךָאנ ,רעב ןטימ

 "ושזרוב רעד ןופ גנולַאפעצ רעד וצ ןעגנערב טעוו המחלמ עקיטציא יד ןיוש

 ןיא ןעזעג טָאה רע .ןביולג ןייז ייב טסעפ ןבילבעג זיא רע רעבָא .עיזַא

 "רעניא יד ,ןענַאטשעגוצ ןענעז רעדנעל עיינ ץלַא רעכלעוו וצ ,המחלמ רעד

 ןכלעוו וצ ,רעּפרעק רעטלַא ןַא יו .סַאלק ןטליופעצ םעד ןופ תוריתס עכעל

 טרעטש ענייא זַא ױזַא ,לָאמ ןייא טימ ךיז ןעּפעשט ןטייהקנַארק ײלרעלַא

 ןלַאפרעדנַאנופ ךיז םעד בילוצ זומ ןוא ,גנולייה רעד ןיא רעטייווצ רעד

 יּפָא םעד ןופ ןגָאלּפ ןוא ןטײהקנַארק עקידהריתס יד ןעזעג ןסינ טָאה ױזַא

 ןתאלוח עכעלרעניא יד ןופ ןסערפעצ טרעוו סָאװ ,רעּפרעק ןזַאושזרוב ןטבעלעג

 רעד ןגעוו סעיצולָאזער ץנערעפנָאק רעד ףיוא עקַאט טָאה רע .,ןגָאלּפ ןוא

 יד ,יז יװ ,ןגָארטעגנײרַא עיצולָאװער רעקידנעמוקנָא-ךיג רעד ןופ קיטקַאט

 ןבָאה ענייז םירבח יד .ריט רעד רַאפ ןענַאטשעג ןיוש טלָאװ ,עיצולָאװער

 ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עקיטייצירפ ןגעוו טדער רע זַא ,ןטלַאהעג ,טפמעקַאב םיא

 רעמ טימ ךיז ןעמענרַאפ לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא ,טרָא ןייק טשינ טציא

 .סנייז ייב ןבילבעג זיא רע .רעבָא ,ןגָארפ עלעוטקַא

 גנוטַארַאב רעד ןטימניא .ןרָאװעג טישרַאפ זיא ץנערעפנָאק עמייהעג יד

 "יּפסנָאק רעד ןיא ךיז ןסירעגניײרַא ,זיוה סָאד טלגנירעגמורַא ײצילַאּפ טָאה

 .טריטסערַא ןעמעלַא ןוא הריד רעוויטַאר

 -עלעד יד ןופ רענייא טָאה --- ,סעיצולָאװער ענייד ריד וטסָאה טָא ---

 רעד ןיא ןעמַאזוצ ייז טָאה ןעמ ןעוו ,ןענסינ טגָאזעג ,טסימיסעּפ ַא ,ןטַאג

 .טריפעגּפָא "יטסערק,
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 ,דייר עניימ ןעז טסעװ -- ,טכַאמעגקעװַא ןסינ טָאה -- ,ןטײקשירַאנ --
 טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה ,עמרוט ןיא ןציז טייצ רעצנַאג רעד רַאפ

 ןעמ ןוא ןרעמַאק יד ןופ ןריט יד ןענעפע טעװ ןעמ ןוא ,טָא ,סָא זַא ,ןביולג
 םעד ןגעוו טָאה רע .עיצולָאװער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעיײרפַאב ןעמעלַא טעוו
 טָאה סָאװ ,טייהנגעלעג רעדעי ייב סע טנָאמרעד ,עטריטסערַא יד טימ טדערעג
 טגקלפ ןעמ ןעװ ,לָאמ רעדעי .עקירעביא יד ייב טָאּפש ןפורעגסױרַא
 טקעװעג עטריטסערַא יד ןבָאה ןרעמַאק יד ןופ ןריט יד ייב ןעּפירקס
 ,ןענסינ

 (עמ טָאה -- ,גנואיירפַאב ריא טימ טייג שיצַאגעלעד יד ,רבח --
 ,טלציוועג ךיז

 .רַאורבעּפ ףוס ַא םענייא ןיא ךיז ןבָאה ןרעמַאק יד ןופ ןריט יד ןעוו
 ןענעז ,ןייגוצסױרַא עשיטילָאּפ יד ןפורעג ןבָאה תולוק ןוא טנפעעג גָאט
 טביולגעג טשינ ןרעיוא ענעגייא ערעייז ןבָאה ייז .סניוטשרעד ןבילבעג עלַא
 סױרַא ןוא ןָאטעגנָא ךיג ךיז טָאה רע .ןענסינ טימ ןעוועג סע זיא שרעדנַא
 ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ןכַאז לסיב םעד ךָאנ עירַאלעצנַאק ןיא
 -עמרוט רעד ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טלעג לסיב םעד ךָאנ ןוא ,זיוהכעצ
 ,עירַאלעצנַאק

 םירבח -עמרוט יד ןבָאה -- !לחומ זדנוא טייז ,ץישעבייא רבח --
 .רעקידנעעז-טייוו ןעוועג טנעז ריא -- .ןטעבעגרעביא םיא

 רעקידנענייש א טגָאזעג ןסינ טָאה -- !ןשוקעצ ךיז רימָאל ,םירבח ---

 עג ןענעז סָאװ ,ןטַאדלָאס יד טימ וליפַא ,ןעמעלַא טימ ךיז טשוקעג ןוא
 ןרעמַאק יד ייב רעוועג טימ ןענַאטש

 -מוא ,החמש רָאנ ,ןעמונעגמורַא ןענסינ טָאה גנושַאררעביא ןייק טשינ
 ױזַא ןעמוקעג זיא ,ןעמוק טפרַאדעג טָאה סָאװ ,סָאד סָאװ ,החמש ערעיוהעג
 ןעז וצ טבעלרעד ךָאנ סע טָאה רע סָאװ ,ךיג

 ,ליבָאמָאטױא-טסַאל ןסיורג םעד ףיוא ןכָארקעגפױרַא רע זיא החמש טימ
 .רעטעּפ יד רעביא ןרָאפעג ןוא ,םירבח עטיירפַאב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 ,ןטַאדלָאס ,רעטעברַא טימ ןעוועג לופ ןענעז סָאװ ,ןסַאג רעגרוב

 יד ןבָאה --- !ןטנַאטסערַא עשיטילָאּפ ,םירבח יד ןבעל ןלָאז ,ַארוה --
 : ,טסירגַאב ייז ןסָאג יד ףיוא ןשטנעמ

 ןפיוא עטיירפַאב יד ןגירשעג ןבָאה --- !עיצולָאװער יד ןבעל לָאז ---
 ,ליבָאמָאטיױא

 ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא לָאמ עטשרע סָאד טמוק סָאװ ,לגניי ַא יו ,טָאה ןסינ
 טײרּפשעגסױא ןעוװעג זיא בוט-םוי .ןקוק וצ רעירפ ואוו טסואוועג טשינ
 -לָאמ יד ףיוא ,ןומה ןופ רעמינּפ יד ףיוא ,ןרעיומ יד ףיוא/; ןסַאג יד ףיוא
 עצרַאװש ענייז ןיא קילג טימ .החמש טימ טליפעגנָא םיא טָאה ץלַא ,ןטַאד
 -ַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ץַאלַאּפ ןשירװַאט םעד ףיוא טקוקעג רע טָאה ןגיוא
 ןטַאדלָאס ןוא ןטנעדוטס ,רעטעברַא ןופ טּפעלק
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 טסירגַאב ןסַאמ יד ןבָאה -- !ןרענָאיצולָאװער םירבח יד ןבעל ןלָאז ==

 .ןליבָאמָאטױא עקידנעמוקנָא יד

 ןסינ טָאה -- !דנַאל ןטײרפַאב ןופ ןסַאמ עטיירּפַאב יד ןבעל ןלָאז ---

 ,לטיה ןייז טימ טעכָאפעג ןוא ןגירשעג

 טנייװעג טָאה יז .עטיירפַאב יד ןשוק ןפרָאװעג ךיז טָאה יורפ ַא סעּפע

 טָאה רע סָאװ ,יורפ יד טשוקעגקירוצ ןּפיל עסייה טימ טָאה ןסינ .קילג ןופ

 ,טוג ןעװעג ןגיוא ענייז ןיא זיא ץלַא .ןעזעג טשינ ןבעל ןיא לָאמנייק יז

 ,ןרעימ יד ,ןשטנעמ יד :ןהעש עקידבוט-םוי יד ןיא ןייש ןוא קיטכיל

 רעד ןעזעגסיוא טָאה ןייש ױזַא טקנוּפ ,ןסַאג יד ןיא רעלטעב יד וליפַא

 סָאװ ,ןױשרַאּפ רעטנַאקַאבמוא רעקידרעב-טיירב ןוא רעקיצײלּפ-טיירב רעקיד

 טסירגַאב םיטש רעשיחלג רעװָאסַאב ַא טימ ןוא עמוד רעד ןופ סױרַא זיא

 .סיוא טָאה שירענָאיצולָאװער טשינרָאג ןטנַאטסערַא עקידנעמוקנָא יד

 ןייז טימ ייס ,דרָאב רעטמעקעצ ןייז טימ ייס .רעסירגַאב רעד ןעזעג

 ַא ןיא רעדייא טילָאּפָארטעמ ַא ןיא רעכיג טנָאמרעד רע טָאה ,םיטש-סַאב

 רע יװ ,רעירַאטעלָארּפ עטיירפַאב יד ןופ רעייטשרָאפ ַא ,רענָאיצולָאװער

 ןסעביז םעד רע טָאה ןגיוא סנסינ ןיא רעבָא ,טלעטשעגרָאפ סָאד ךיז טָאה

 סָאה טײקמערַאװ ַא .רענייב יד ןיא ןגעלעג םיא זיא החמש יד ,טַאהעג ןח

 -ַעלַא ,טַאהעג ביל ןעמעלַא טָאה רע .טייקילעזקילג ַא ,ןעמונעגמורַא םיא

 טשינ זיא החמש יד טָא ,ןשוק ,ןקירד טנעה ,טלָאװעג ןעמענמורַא ןעמ

 .ןײרַא םיא טולב ןיא ,ןָא טציא ןופ םיא ןופ ןטָארטעגּפָא רעמ

 "גייַא ךיז ןבעל ןוא בייל טימ טָאטש רעטײרּפַאב רעד ןיא טָאה ןסינ

 "עג ןעוװעג סיפ יד ףיוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב גָאטרַאפ ןופ ,ןפרָאװעג

 ןָאטעג ,טדערעג ,טעברַא

 טימ ,דנַאל ןצנַאג םעד טימ ןריפנָא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טָאטש יד

 "עצ ןעװעג ןײלַא זיא ,ןשטנעמ ןָאילימ טרעדנוה ןבלַאהרעדנָא רעכעה

 ןעײװמַארט יד ,טקיירטשעג ןבָאה ןקירבַאּפ יד .שיטָאַאכ ןוא רקפה ,טלמוט

 וֿכָארקעצ גנוריגער יד ,ןפָאלעצ יײצילַאּפ יד ,טלעטשעגּפָא ןעוועג ןענעז

 ןיא ןָאט וצ סָאװ ,ןגלָאפ וצ ןעמעוו ,טסואוועג טשינ ןבָאה ןטַאדלָאס יד

 זיא ,רעריפ-ייטרַאּפ יד ,ןטַאטוּפעד יד ןסעזעג ןענעז סע ואוו ,עמוד רעד

 רעװ ,סױרַא ,ןײרַא זיא טלָאװעג טָאה סע רעוו .גנוגעדרָאמוא ןַא ןעוועג

 -םייצ רעד .ןעגנונעדרָארַאפ ,ןלעּפַאב ןבעגעג טָאה ,טַאהעג קשח טָאה סע

 'רַאפ ןופ ןשטנעמ ןופ טלעטשעגפיונוצ ןעוועג זיא טעטימָאק רעקילייוו

 -יא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיכרַאנָאמ ןופ ,ןעיײטרַאּפ ןוא ןרעגַאל ענעדיש

 לָאז סָאװ ,גנוריגעד ַא ןפַאש זיולב ןוא טכַאמ רעד ייב רַאצ םעד ןזָאלױעב

 .ןרענָאיצולָאװער ןוא ןטסיסערגָארּפ זיב ,עמוד רעד וצ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז

 טלַא ןופ .סעקימעלָאּפ ןריפ ,ןריטוקסיד ,ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ

 "גַאשז ענעגָאלשעצ ןוא ענעקָארשרעד ןריפ וצ טכַארבעג ןטַאדלָאס ןבָאה ןטייז

 רעטנוא ןטלַאהעג ייז טָאה ןעמ .עטמאַאב עכיוה ,ןטנַאיצילַאּפ ,ןעמרַאד

 -סיוא ייז לָאז סע רעװ ,רענייק ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא ,ךָאװ רעד
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 וצ ןעמוקעג ןענעז ןטַאדלָאס ןקלָאּפ .ייז טימ ןָאט וצ סָאװ ןלעפַאב ,ןשרָאפ
 -עג טשינ ןריציפָא ןייק רעמ ןבָאה ייז ,ןלעפַאב ףיוא טרַאװעג ,עמוד רעד
 ןבָאה ייז .ןסירעגּפָארַא ייז ייב ןטעילָאּפע יד ,ייז ןבירטעגרעדנַאנופ ,טַאה
 רעריפ ןייק רעבָא ,ןבעג ןלעפַאב לָאז סע רעװ ,רעריפ עיינ ןבָאה טפרַאדעג
 .לעפַאב ַא ןרעה ,עמוד רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא ,ןעוועג טשינ ןענייז
 ןוא םינּפ-תרדה ןייז בילוצ סָאװ ,ןױשרַאּפ רעקידרעב-טיירב רעקיד רעד
 ,טייצ רעטלמוטעצ רעד ןיא טקורעגסױרַא ןיילַא ךיז רע טָאה ,םיטשיסַאב
 טָאה רע .ןקלָאּפ עקידנעמוקנָא יד ןסירגַאב סױרַא יינספיוא לָאמ רעדעי זיא
 לָאמ יירד וצ ןבָאה ייז .עיצולָאװער רעד ןופ גיז םוצ ןשטנואוועג קילג ייז
 .טסואוועג טשינ ייז ןבָאה ןָאט וצ סָאװ רעבָא ,ןגירשעג ַארוה

 ןכַאװ עטנּפָאװַאב יד ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןבָאה ױזַא טקנוּפ
 ,ןטקנוּפ עקיטכיוו ערעדנַא ןוא ףַארגעלעט ,טסָאּפ ,ןקירב ,ןלַאזקָאװ יד ייב
 ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ רעבָא ,ןלייט עשירעטילימ ןעמוקעגנָא ןענעז סע
 ןלעטשסיוא יז ןלעװ יצ ןגעק רעדָא עיצולָאװער רעד רַאפ יז ןענעז יצ
 ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,רַאצ ןרַאפ רעדָא עיצולָאװער רעד רַאפ ןסקיב יד
 ,טָאש ןדעי ייב ,טייקיניילק רעטסדנימ רעד ייב .טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז .רעטרע יד ןופ ןפָאלעצ ןכַאװ יד ךיז ןענעז
 יד ןענעז ןײלַא עמוד רעד ןיא וליּפַא .דניירפ רע ןוא אנוש זיא סע רעװ
 ךיז ןבָאה ןסעיינ ןוא ןעגנאלק יילְרעלַא .טלמוטעצ ןעוועג עטלמַאזרַאפ
 ןֶא ןעמוק סָאװ ,ןלייט עטנּפָאװַאב ןגעו טדערעג טָאה ןעמ .ןגָארטעגמורַא
 יד ןטימניא .ןסישרעד וצ סעקישטשוװָאטנוב עלַא טיירג ,רַאצ םוצ עיירטעג
 ,ןריט יד וצ קינַאּפ ןיא ןפיול ןעמונעג ןילַא עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה ןעגנוטַארַאב

 ךיז ןשטנעמ ןבָאה עמוד רעד ןופ ןרעמיצ ןוא ןלַאז עטליפעגנָא יד ןיא
 ןַא ,גנוריגער ַא לייוורעד ןפַאש וצ ידכ ,סעזעגּפָא טכענ עצנַאג ,ןטאראב
 טנָאקעג טשינ ןבָאה ןשטנעמ יד רעבָא ,דנַאל ןטלמוטעצ ןיא גנונעדרָא
 -נואיושנא-טלעוו ,ןעגנוטכיר ןוא ןעיידיא ײלרעלַא .ךיז ןשיוװצ ןעמוקכרוד
 .טשטעווקעגפיונוצ ץַאלַאּפ ןטכידעג םעד ןיא ךיז ןבָאה סנביולג ןוא ןעג
 -ַאיצָאס ןוא ןטסיסערגָארּפ ,ןטעדַאק ןוא ןטסיכרַאנָאמ ,ײלרעלַא ןעײטרַאּפ
 ןשיוצ .,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא סעקיוװעשלָאב ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסיל
 -כער ףיוא טליײטעג רעדיוו ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה ןײלַא ןרענָאיצולָאװער יד
 -רַאנָאמ ַא טלָאװעג טָאה סע רע .ןטסירטנעצ ןוא עקיסעמ ,עקניל ןוא עט
 טָאה סע רע ןוא ,רַאצ םעד טָאטשנָא רעגלָאפ-ןָארט םעד טימ זיולב ,עיכ
 טכַאמ יד ןוא עמרוט ןיא ןצעזניירַא עילימַאפ עשירַאצ יד לָאז ןעמ ,טלָאװעג
 לָאז ןעמ טלָאװעג טָאה סע רעװ .םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד וצ ןבעגרעביא
 טָאה סע רעװ ןוא ,המחלמ יד ןסייררעביא ןוא דרע יד ןלייטרעדנַאנופ ךיילג
 ןוא גיז ןטצעל ַא ןיב המחלמ יד ןריפ רעטייוו לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג
 -עיוּפ ןוא רעטעברַא עקידנגיז יד רַאפ םזילַאיצָאס ןריפנייא ךָאנרעד טשרע
 -רַא יד ןופ רוטַאטקיד ַא רעוװ ןוא קילבוּפער ַא טלָאװעג טָאה סע רעװ .םיֹר
 -ץעגסיוא רעכיב עשיטסיסקרַאמ יד ןופ טָאה סע רעוו .םירעוּפ ןוא רעטעב
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 -ער ןייא ןיא רעייטשרָאפ עזַאושזרוב יד טימ ןציז געמ ןעמ זַא ,טשטייט

 ןבעג לָאז סָאװ ,גנונעדרָא ןעגנערבניירַא תוחוכ עמַאזניימעג טימ ידכ ,גנוריג

 ,םזילַאיצַאס םעד ןעיוב וצ ךָאנרעד רעירַאטעלָארּפ יד ןטייקכעלגעמ יד

 ,טשמייטעגסיוא רעכיב עשיטסיסרקַאמ ענעגייא יד ןופ טָאה סע רע ןוא

 -סַאלק ערעיז טימ ןציז טשינ לַאפ ןייק רַאפ ןרָאט ןרענָאיצולָאװער זַא

 ןסַאמ עקידנטעברַא יד וצ טַאררַאפ זיא סָאד לייוו ,שיט ןייא ייב םיאנוש

 טעיוװָאס םעד ןפַאשעג ןרענָאיצולָאװער ןבָאה ןרעמיצ עקיטייז יד ןיא

 יּפָא ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש לָאז סָאװ ,ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא יד ןופ

 ףיוא ןײגוצקעװַא טשינ ,ךיז טפַאש סָאװ ,גנוריגער עקילייווטייצ יד ןטיה

 רעטעברַא יד זַא ,טפרַאדעג ןעמ טָאה וצרעד .ןגעוו ערענָאיצולָאװער-יטנַא

 ערעייז ןטַאדלָאס יד ןוא ןקירבַאפ יד ןיא רעייטשרָאפ ערעייז ןלייוו ןלָאז

 ןעוועג ןקירבַאפ יד ןענעז טָאטש ןיא רעבָא .סעמרַאזַאק יד ןיא רעייטשרָאפ

 רעווש זיא סע ;ןסַאג יד ןיא ןעוועג לופ ןענעז ןטַאדלָאס יד ןוא ןסָאלשעג

 ,טלאוועג טָאה סע רעװ ,ןלייוו ייז ןזָאל ןוא ןעמענוצפיונוצ ייז ןעוועג

 ןבעגעגנָא טַאגעלעד ַא רַאפ ךיז טָאה

 "עמ רָאג ךיז ןבָאה ,ןשינעדער ןוא ןעגנוטַארַאב עלַא ןופ ןטימ ןיא ןוא

 :טנעה יד טימ טעכָאפעג ןוא ןסירעגניײרַא רעבייוו ןוא רענ

 ןעייג לייוורעד ןוא -- ,ןפורעג ייז ןבָאה -- ,טדער ןוא טדער ריא ---

 !ודנוא רַאפ טיורב טפַאש .טָאטש ןיא רעגנוה ןופ סיוא רעטעברַא יד

 !ןרעגנוה רימ !ןעמָארקיזייּפש יד טנפע

 ,טלמוטעצ ,אנוש רעדעי רַאפ ןפָא ,רקפה ןענַאטשעג זיא טָאטש יד

 טיורב ןריזינַאגרָא ןדער ,ןָאט טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןסירעצ ,קירעגנוה

 סיפ ןוא טנעה טימ ךיז טָאה ןסינ ןוא .ןגָארטנײרַא גנונעדרָא ,ןפַאש

 .טָאטש רעקידרקפה רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 יָאס םעד ןלעטשפיונוצ םייב טעברַאעג ,סעיסימָאק ןיא ןיײרַא זיא רע

 יב ךיז טציהעג ,גנורעקלעפַאב רעד רַאפ טיורב ןפַאש םייב יװ ,טעיוװ

 ןריפ ייב יװ ,םזיסקרַאמ ןופ גנושטייטסיוא ןגעוו סעיסוקסיד עשיטערָאעט

 טכַאמ יד ןבעגרעביא ןגעוו ןלַארימדַא ןוא ןלַארענעג טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא

 ןליבָאמָאטױא-טסַאל עשירעטילימ טימ זיא רע ,גנֹונעדרָא רעיינ רעד וצ

 "עג ןוא ,טעיװָאס ןיא ןטַאטוּפעד ןקיש רַאפ טדערעג ,סעמרַאזַאק ןיא ןרָאפעג

 -רעטעברַא יד ןופ ןלַאװ יד ןריזינַאגרָא וצ ידכ ,ןקירבַאפ רעביא ןפָאל

 "עזייה ןיב ןריטוקסיד ןדער ,פיולמורַא גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ ,ןטַאגעלעד

 ןיק ןסעגעג טשינ וליפַא טָאה רע זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,טייקיר

 ןקורט לקיטש ַא טּפַאכעג טָאה רע ןוא ,ןעקנורטעגסיוא טשינ ייט זָאלג

 ךיז ןטלַאהעגרעטנוא ןוא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ואוו ,ייט זָאלג ַא ,טיורב

 טזָאלעגרעביא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,לבור עכעלטע ענייז ןופ .ץרַאה סָאד

 זיא טלעג סָאד .ןגירקעגקירוצ קיניײו רע טָאה ,עירַאלעצנַאק-עמרוט ןיא

 טָאה רע .קינלַאשטַאנעמרוט םעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ

 יעמרוט רעד ךָאנ טָאטש רעטיײירּפַאב רעד ןיא טרעגנוהעגוצ קידהשקשינ
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 -כענעג טָאה רע .ּפָאק ןרעביא ךַאד ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ױזַא טקנוּפ
 -רַאפ טָאה רע ואוו ,ןצַאלַאּפ עסיורג יד ךָאנ ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ואוו טקיט
 לָאמש ַא ףיוא ,ךעלביטש עמערָא עניילק ןיא רע טָאה ,געט יד ןיא טכַארב

 עכעלטע יד טּפַאכעגרעביא ,ךעלקנעב עכעלטע ףיוא רָאג רעדָא לטעב
 ףיוא .ןדנואושרַאפ טשינ םיא ייב זןיא החמש יד רעבָא ,ףָאלש העש
 ךיז טָאה רע יינספיוא לָאמ לפיוו .טולב ןייז ןופ סױרַא טשינ עגר ןייק

 עטיור יד טימ ןטַאדלָאס יד ,ןענָאפ עטיור יד ןעזרעד ןוא טקוקעגמורַא
 יד ,רעטעברַא טימ ןסַאג עטּפָאטשעגנָא יד ,ןטענָאיַאב יד ייב ךעלפיילש
 ןעייטש ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא עכלעוו ףיוא ,רעלעמקנעד עכעלרעסייק

 ןלַאפַאב יינספיוא לָאמַארעדיװ דיירפ ערעייהעגמוא ןַא םיא זיא ,ןדער ןוא
 ,קילג ןופ טכַאקעגפיוא םירבא עלַא ןיא טולב סָאד םיא ןוא

 בָאה ךיא --- ,ןײלַא ךיז וצ טלמרומעג רע טָאה -- ,ןעמוקעג זיא יז --

 ,טבעלרעד סע

 טכַא לטיּפַאק

 -רעירפ יד טָאטשנָא .טנפעעג קירוצ ךיז טָאה גרוברעטעּפ ןיא שזדָאל-יינ

 יד זַא ,ױזַא ,טעברַאעג ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ,גָאט ַא העש ףלעווצ עקיד

 -עג טציא ןעמ טָאה ,טשיטעג תעל-תעמ ןיא ןטכיש ייווצ טָאה קירבַאפ

 טָאטשנָא .תעל-תעמ ןיא ןטכיש יירד ,גָאט ַא העש טכַא וצ זיולב טעברַא

 טנעצָארּפ םעניילק ַא טימ טלָאצעג ןעמ טָאה טעברַא-טכַאנ רַאפ ןעוו ,רעירפ

 טעברַא-טכַאנ רַאפ טלָאצעג טציא ןעמ טָאה ,טעברַא-גָאט רַאפ יו ,רערעייט

 ןענעז סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןבָאה ךיוא .ליפ ױזַא טלּפָאט

 ,רעטעברַא יד רַאפ ןעניול עסיורג טרעדָאפעג ,טָאטש ןיא ןענַאטשטנַא טציא

 ןעגנַאגעג ךיוא זיא טעברַא יד .רענעמ יד רַאפ יו טקנוּפ רעבייוו יד רַאפ

 ךָאנ וצרעד .טעברַאעג יװ ןלוטש יד ייב טריטוקסיד רעמ טָאה ןעמ ,ךאווש

 קירבַאפ יד עכלעוו ףיוא ,ןדַארַאּפ ,םיבוט-םוי עיינ ןעוועג געט עלַא ןענעז

 רעקידיײל רעד רַאפ ןענעכערּפָארַא ןוא ,סעיצַאגעלעד טקישעגסױרַא טָאה

 ןוא ןטַאגעלעד עטפָא ןענעז םעלַא םעד וצ .טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה טייצ

 ןעײטרַאּפ ײלרעלַא ןופ רעייטשרָאפ ,קירבַאפ ןיא ןעמוקעגּפָארַא רענדער

 .עקניל ןוא עטכער ,ברַאפ ײלרעלַא ןופ ןרעסע ,סעקיװעשלָאב ןוא סעקיוועשנעמ

 ןעלסעק יד ןופ ,ןלוטש יד ןופ ןעמונעגקעוַא רעטעברַא יד טָאה ייז ןופ רעדעי
 -ּפָא ייז ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ רַאפ ,סעדער עגנַאל ייז רַאפ ןטלַאהעג ןוא

 סעּפע טנשרדעג טָאה רעדעי שטָאכ ןטנעמסידָאלּפַא עקישיור טימ טלָאצעג

 ,שרעדנַא

 ַאזֲא ןופ טָאה רע .טעברַא ַאזַא וצ ןעוועג טניואוועג טשינ זיא יזנכשַא

 ןגיושעג טָאה רע רעבָא .ןטלַאהעג טשינ טעברַא

 ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ענייז קירבַאפ יד ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא
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 ןייק טשינ רע טָאה ,סױרַא ןסַאג יד ןיא רעטנזיוט יד ןיא ןענעז רעטעברַא יד

 ךָאנ טָאה רע .עיצולָאװער רעקידנעמוקנָא רעד ןיא טַאהעג ןביולג- ןסיורג

 רעטעברַא יד ןעוװו ,רָאי ןטפניפ ןיא שזדָאל ןופ ןכַאז עלַא יד טקנעדעג טוג

 'רעדירב ןוא טייהיירפ טרעדָאפעג ןוא טזָאלעגסױרַא ןסַאג יד ףיוא ךיז ןבָאה

 ,ןקָארשרעד טלָאמעד ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ רעשזדָאל יד ןופ ךס ַא .טייקכעל

 ןייק ןפָאלטנַא סנטייצַאב ןענעז ייז ןוא ,ןָא טמוק עיצולָאװער יד זַא ,טניימעג

 רעד זַא ,טסואוועג טָאה רע .,ןטלַאהעג טשינ ןופרעד טָאה יזנכשַא ,דנַאלסױא

 וצ רעבעוו רעד ,עװטַארד רעד וצ ןייגקירוצ ןזומ ףוס-לכ-ףוס טעװ רעטסוש

 "עג ענייז וצ טנַאקירבַאפ רעד ןוא ןײרַא ךיק ןיא טסניד יד ,לוטש רעד

 .טלעו קירוצ ןרָאװעג זיא טלעװ יד .ןעועג עקַאט זיא ױזַא ןוא ,ןטפעש

 טַאהעג טָאה סע רעװ ןוא ןצבק ַא ןבילבעג זיא ,ןצבק ַא ןעוועג זיא סע רע

 רַאֿפ ,רעירפ יו ךָאנ רעמ ךס ַא ,טלעג טכַאמעג רעדיװ טָאה ,יקיתוּפא יד

 יד טנעקעג רע טָאה ןָא זייוודניק ןופ ,רעשזדָאל ַא ןעוועג זיא רע ,ןטנוב יד

 ןָא ןעלמוט ,יינספיוא ךיז ייז ןעוועטנובעצ לָאמעלַא זַא ,טסואוועג ,רעטעברַא

 יּפָארַא ,טעברַא רעד וצ ןייגקירוצ ייז ןזומ ךָאנרעד ןוא ,סיוא ךיז ןעיירש

 ,טנייז וצ רעדעי ,ןייז זומ ױזַא ,טלעוו רעד ףיוא ןיוש זיא ױזַא .ּפעק יד ןגיוב

 -קילג ,עטשרעהַאב ןוא רעשרעה ,עמערָא ןוא עכייר ןייז ןזומ טלעוו רעד ףיוא

 ױזַא ,טיטש טלעוו יד טניז ןעוװעג סע זיא ױזַא .עכעלקילגמוא ןוא עכעל

 .רעסשב ךיז טכַאמ רעד ,ןָאק סע רע .קידנעטש ןייז סע טעװ ױזַא ןוא סע זיא

 ! לוטש-ןיד-תיב רעד וצ בר ןוא עװטַארד רעד וצ רעטסוש .טרא ןייז ףיוא רעדעי

 ,טַאהעג טשינ םויק ןייק טלעוו יד טלָאװ טשינַא

 "רַא יד ןעוו ןצרַאה םוצ ןעמונעג קרַאטש טשינ ךיז רע טָאה עקַאט רַאפרעד

 .ןסַאג יד ףיוא סױרַא ןוא טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה קידבַאפ ןייז ןיא רעטעב

 ןבָאה סָאװ ,ענייז רעשזדָאל יד וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,ןיזמוא ,שטַאװק ---

 .לָאמש טלַאה טכַאמ רעד טימ זַא ,טלייצרעד םיא

 זַא ,דיז ןעוועטנוב רעטעברַא זַא ,טסואוועג רע טָאה טבעלעג טָאה רע טניז

 רעבָא ,רעשרעה ַא ףיוא עבמָאב ַא טייצ וצ טייצ ןופ ןפרַאװ ,ףיוא ןצעה ןטנעדוטס

 יז טיג ןוא סױרַא טייג רעטילימ סָאד רָאנ יו .טשינ סע טייג םעד ןופ רעטייוו

 רעדיוו טרעוו ךָאנרעד ןוא זיימ יד יוװ עלַא ךיז ןפיולעצ ,ןקעמש וצ רעװלוּפ

 יד ןופ יװ ךָאנ רעקינייו .ןייז וצ ףרַאד סע יו ךיז טריפ סע ןוא ליטש

 יז טָאה רע .רעטעברַא עשיסור יד ןופ ןטלַאהעג רע טָאה רעטעברַא רעשזדָאל

 רָאג םיא ייב ןבָאה ייז ןוא ,דייר ערעייז טרעהעג ,קירבַאפ ןייז ןיא ןעזעג

 .טַאהעג טשינ םינּפ ןייק

 ירַאפ טימ ייז ןגעוו טדערעג רע טָאה -- !סַאװק עינָאפ ,סעּפַאצַאק ---

 ..!ןדער וצ ןעמעוו ןופ ָאד זיא'ס -- .גנוטכַא

 ךיז טקוקעגוצ ,עטערַאק ןייז ןיא ןסַאג יד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע

 ,ןטנַאיצילָאּפ ןוא רעבייוו ,רעטעברַא יד ןשיװצ ןגעלשעג יד וצ ,למוט םעד וצ

 יד ,סױרַא ןטַאדלָאס יד רָאנ ןלָאז .ןעמונעגרעביא טימרעד קיניײװ ךיז ןוא

 ףיוא סעקישטשווָאטנוב יד ןופ רענייא ןייק טעװ ,סעקיּפ יד טימ ךעלקַאזָאק
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 ןעמוק ןוא ןפיולעצ ךיז ייז ןלעװ ןיימ יד יװ ,ןביילב טשינ האופר ןייק

 ןײרַא ןקירבַאפ יד ןיא קירוצ
 ףיא ןסיש וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה סעקיּפ יד טימ ךעלקַאזָאק יד זַא

 טָאה לָאמ עטשרע סָאד ,ןרָאװעג טשיױטנַא יזנכשַא זיא ,סעקישטשווָאטנוב יד
 ,עטסטלע יד ןופ ןלעפַאב יד ןגלָאפ טשינ ןלָאז רענלעז זַא ,טרעהעג רע

 ַא ןריולרַאפ טשינ טכַאמ רעד ןיא ןביולג םעד ץלַא ךָאנ טָאה רע רעבָא
 יז ןוא ןעמוקנָא ןטַאדלָאס ערעדנַא ןלעװ דלַאב .טרעלקעג רע טָאה ,לַאפוצ

 רענלעז גונעג ןַארַאפ ,השקשינ ,ןריטסערַא ,רענלעז עקידרעירפ יד ,ןיילַא
 עטיור ןיא ןריצסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןקלָאּפ עצנַאג זַא ,דנַאלסור ןיא
 יד ןופ ןטעילָאּפע) ערעייז ןריציפָא יד ייב ןסיײרּפָארַא ןוא ךעלפיילש
 ןויולרַאפ יזנכשַא טָאה ,רעזדלעה יד ןופ ּפעק יד ךיוא לָאמַא ןוא ןעלסקַא
 .ןסַאג יד ןיא ןשטנעמ יד ףיוא ארומ טימ ןקוק ןביוהעגנָא ןוא טייקרעכיז ןייז

 !סאווטע ָאז -- ,טלמרומעג רע טָאה -- ,ןפיירגעב וצ טשינ --

 -ױטנַא ערעקרַאטש ץלַא ןשינעעשעג יד םיא ןבָאה רעמ גָאט ןדעי טימ
 ןבָאה רענלעז עטסָארּפ ,ןרָאטסינימ טריטסערַא ןעמ טָאה ָאד .ןבעגעג ןעגנוש
 רעדָא ןעגנוי-ןסַאג סעּפע יו ,טריפעג ,ןטנַאטסערַא יװ ,ןסַאג יד רעביא ייז
 -ימ .טביולגעג טשינ ןגיוא ענעגייא ענייז טָאה יזנכשַא ,םיבנג"ענעשעק
 "ייק םעד ןריטסערַא סָאד ,הכולמ רעד ןופ ןשטנעמ עטסערג יד ! ןרָאטסינ
 ןיוש ןיזנכשַא טָאה ,ןריקידבַא וצ רעסייק םעד ןעגניווצ ןוא גוצ ןכעלרעס

 רעסייק םוצ טפַאשביל יד ,תונמחר רעד טשינ .,טעילעמשטירּפ טצעלוצ
 לָאמנייק טָאה רע .טעילעמשטירּפ ױזַא ןיזנכשַא טָאה סָאװ ,ןעוועג סע זיא
 ןגעוו ךס ןייק טסואוועג טשינ ,ןעזעג טשינ ןגיוא ענייז רַאפ רעסייק םעד
 טָאה רעסייק רעד זַא ןעגנוטייצ יד ןיא טנעילעג ןליפַא טָאה רע .םיא

 ןבָאה ןדיי ןעוו ,טָאטש ַא ןיא לָאמנייא ןוא ,טקידַאנגַאב סעקישטשמָארגָאּפ
 .עגמוא טשינ ריא ףיוא ךיז רע טָאה ,הרות-רפס ַא ןגָארטעג ןגעקטנַא םיא
 סיורג ןייק םיא טָאה ץלַא סָאד .םיחלג יד וצ רעסעב ןעגנַאגעגוצ ןוא טקוק
 "עג טשינ םיא ןגעװו ללכב טָאה רע .ןבעגעג טשינ רעסייק םוצ טפַאשביל
 ,דנַאל ןופ עטסערג סָאד זיא רע זַא ,רע טָאה טסואוועג רעבָא .טכַארט
 זיא סָאד .רעמ טשינ טייג רעטייו .עטסקרַאטש סָאד ,עטסקיטכעמ סָאד
 יד ,דלָאג זיא סע טסעפ ןוא רעכיז יװ ,רעכיז ןוא טסעפ ױזַא ןעוועג םיא ייב

 ךיז טָאה ןיזנכשַא ןוא ,ּפָאק סרעסייק םעד טימ ךעלקיטשידלָאג עקיצנַאלג
 יד ןיא ןעמוקעג לענש ױזַא ןיא סָאװ ,ץלַא סָאד טגיילעג טשינ חומ ןיא
 ,געט עקיאורמוא

 יצ טגָאזעג רע טָאה -- ,ּפָאק םעניימ ןיא טכינ ַאי רימ ךיז טגייל סע --
 .,ךילפיירגעבנוא --- .רעשזדָאל ענייז

 ,םעד רַאפ ארומ עכעלרעניא ןַא ,ןלַאפַאב קערש ַא םיא זיא ןטשרע םוצ
 קינײװ יױזַא טָאה רע סָאװ ,רעטעברַא יד רַאפ דחּפ ַא ,ןעמוקעג זיא סָאװ
 ןטלַאהעג לָאמעלַא ייז ןופ

 -עינָאפ יד ןיא ,סעּפַאצַאק יד טָא ןיא חוכ ןקיזיר ַא ןעזרעד טָאה רע
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 סָאװ ,ןקירבַאפ יד ןיא עטעשטּפָאקרַאפ ןטעברַא סָאװ .,ןענױשרַאּפ-סַאװק

 ףרַאד ןעמ רעכלעוו רַאפ ,טפַארק ַא ,ךיז ןביירשרעטנוא טשינ טכער ןענעק

 "עג ןבָאה ייז ביוא .,ןביירטעצ ,ןטכינרַאפ טשינ לָאז יז ,ךיז ןטיח ,ןרעטיצ

 -עג ןבָאה ייז ביוא ;רעשרעה ןקיטכעמלַא םעד ,רַאצ םעד ןפרַאװּפָארַא טנַאק

 ײַצילַאּפ ,רענלעז ליפיזַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טפַארק ַאזַא ןעמוקייב טנָאק

 -בַאפ ַא טציא טליּפש טלָאר ַא רַאפ סָאװ -- רעוװעג ליפיוזַא ,ןעמרַאדנַאשז ןוא

 ? רחוס ַא ,טנַאקיר

 -בַאפ ןייז טנפעעג יזנכשַא טָאה ,רעטקירדרעד ַא ,רעקינעטרעטנוא ןַא

 טשינ טָאה רע .עיצולָאװער רעד ןופ ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד ךָאנ קיר

 ,ןבעג וצ ןלעפַאב ױזַא יו ,רעטעברַא ןַא וצ טציא ןדער וצ ױזַא יו טסואוועג

 "עג רע זיא לוטש רעבלַאה ַא ףיוא ,ןעגנַאגעג רע זיא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא

 ןיא ןשטנעמ יד וצ רע טָאה לכיט ןדייז ַא ךרוד יו .טעניבַאק ןייז ןיא ןסעז

 -ָאפ ןבָאה ןטַאגעלעד יד רעדייא ךָאנ .טדערעגסיוא טרָאװ ַא קירבַאפ ןייז

 רעיוא ןרַאפ טנַאה ַא טימ .ןבעגעגכָאנ ןיוש רע טָאה ,טלעטשעג ןעגנורעד

 -גוא קירבַאפ רעד ייב טעניבַאק ןייז ןופ ךיז רע טָאה ,טרַאּפשעגרעטנוא

 -עברַא יד סָאװ ,ןעיירעדערעג ןוא סעיסוקסיד עלַא יד טָא וצ טרעהעגרעט

 ןופ ; ןײטשרַאפ ,ןּפַאכפיױא טלָאװעג טָאה רע .ךיז ןשיוװצ טריפעג ןבָאה רעט

 ויא סָאװ ,סָאד ןפיײרגַאב ,רעטנָאלּפ ןצנַאג םעד ןופ ,רעטרעוװ לובמ םעד

 .ךעלפיירגַאבמוא ןעוועג ּפָאק ןייז רַאפ
 יּפָארַא ןענעז סָאװ ,רענדער יד וצ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה ךָאנ רעמ

 ,רעטעברַא יד רַאפ סעדער ןטלַאה ןײרַא קירבַאפ רעד ןיא ןעמוקעג

 ערעייז ןעוועג ןענעז ןדישרַאפ ןוא ,רענדער יד ,ןעוועג ייז ןענעז ןדישרַאפ

 יד ןריפ רעטייו סיואכרוד זומ ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה לייט .,ןעגנוניימ

 ,םזילַאיצָאס ןריפנייא טשרע ךָאנרעד ןוא ןוחצנ ןקיטליגדנע ןַא זיב המחלמ

 וא המחלמ יד ןרעהפיוא ךיילג ףרַאד ןעמ זַא ,ןגירשעג ןבָאה לייט ןוא

 ןופ רעדעי ;קלָאפ ןשיווצ ןקירבַאפ יד ןוא דרע יד ןליײטרעדנַאנופ דלַאב

 ענעגייא יד ןזיוועגפיוא ,גנוגייצרעביא טימ ,רעייפ טימ טדערעג טָאה ייז

 ןעמעלַא ןבָאה רעטעברַא יד .טייקשלַאפ סרענגעק יד ןוא טייקיטכערעג

 ,טדערעג טָאה רע ןעוו ,ןבעגעג טכער ןדעי .טכַאמעג סעיצַאװַא עסייה ךיילג

 טימ ןכַאז יד ןגעוו טרָאװ ןייק ,טשימעגניירַא טשינ ךיז טָאה יזנכשַא

 ַאטשרַאפ טָאה רע .טדערעגסיוא טשינ ןשטנעמ-קירבַאפ יד ןופ םענייק

 ןטלַאה ןוא ןרעה ,ןעז וצ ,ןגייווש וצ עטסעב סָאד זיא טייצ ַאזַא ןיא זַא ,ןענ

 טלעטשעג ךיילג רע טָאה קנאדעג ןיא ךיז ייב רעבָא .ןייצ יד ןשיווצ גנוצ יד

 טּפיוהרעביא ,רענעטלַאהעגנייא ,רעקיסעמ ןענעז סָאװ ,יד ןופ דצ ןפיוא ךיז

 - ,גיז ןקיטליגדנע םעד זיב המחלמ יד ןריפ לָאז ןעמ זַא ,ןליוו סָאװ ,יד ןופ

 ןופ לָאמנייק טָאה רע .טָאירטַאּפ-המחלמ ןייק ןעוועג טשינ זיא יזנכשַא

 קוק טנאקעג טשינ סקיב ןייק ףיוא טָאה רע .ןטלַאהעג טשינ תומחלמ ןייק

 ןַאמנגנוי ןייא טשינ גרוברעטעּפ ןיא קירבַאפ ןיא ךיז ייב עקַאט טָאה רע

 םיא ידכ ,טפרַאדעג קרַאטש טשינ םיא טָאה רע שטָאכ ,ןעמונעגניײרַא
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 רעד ףיוא טקוקעג טָאה רע רעבָא ,דלעפ ןיא ןייג ןופ ןעװעטַארוצּפָא
 ןטפעשעג עטוג רעייז טָאה רע .טקנוּפדנַאטש ןכעלטפעשעג ַא ןופ המחלמ
 המחלמ יד ,טפראדעג יז טָאה רע ,ןפָאטש-סגירק ןטעברַאסיױוא ייב טכַאמעג
 ,ןרידָאלּפַא וצ טשינ ןטלַאהעגנייא םיוק ךיז טָאה רע .טפראדעג קרַאטש
 ייב .גיז ןקיטליגדנע םעד זיב המחלמ וצ ןפורעג ןבָאה רענדער יד ןעוו
 ,טולב וצ לקע ןייז ייב ,ךיז ןגָאלש וצ ,גירק וצ טייקדמערפ רעצנַאג ןייז
 סָאװ ,טנַאקירבַאפ ַא ןַאמסטפעשעג ַא ןעװעג לכ:םדוק רעבָא רע זיא
 רעד ןיא ,ןטעברַא טכַאניב ןוא גָאטיײב ,ןגָאי ,ןריצודָארּפ ךס ַא ףרַאד
 טשיג טָאה רע .המחלמ ןופ ןיז םעד ןסעגרַאפ רָאג רֶע טָאה טעברַא
 ייב ןיא המחלמ .טרָאװ סָאד זיולב טרעהעג טָאה רע ,ןעיירעסיש יד ןעזעג
 ַא ןעװעג םיא ייב זיא ,רעגייטש ַא ,גנילירפ יוװ ,ףירגַאב ַא ןעוועג םיא
 ןָאעס רעד -- טסברַאה ,תורוחס-רעמוז רַאפ ןָאזעס רעד זיא'ס ןעוו ,טייצ
 --- שינעטערעג ןוא ןָאזעס רעטכעלש ַא -- שינעקירט ,תורוחס-רעטניוו ןופ
 רַאפ ןעמָאנ ַא ,טרָאװ ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא המחלמ ךיוא .,ןָאזעס רעטוג ַא
 טָאה רע ןטסנידרַאפ עסיורג ןוא טעברַא ךס ַא רַאפ ,ןטפעשעג עטוג
 רעד ןגעק טצעהעג ןבָאה סָאװ ,רענדער יד ןרעה טנָאקעג טשינ רעבירעד
 ןענעז ייז .גירק ןקידרעטייוו וצ ןפור סָאװ ,יד ןופ טַאהעג האנה ןוא המחלמ
 ןפרַאװקעװַא טעװ ןעמ ןעוו ,ךיז ייב טכַארטעג רע טָאה ,טכערעג ךָאד
 ןייק ןעמ טעװ ייז ןופ ןוא ןעמוקניײרַא ןשטייד יד ןלעו ,רעוועג סָאד
 ןייק טעװ ןעמ ,ןריפסורַא טיורב עצנַאג סָאז ןלעװ ייז ,ןבָאה טשינ תחנ
 ןכַאמ ןענָאק טשינ ןטפעשעג

 -ורַאב יזנכשַא ךיז טָאה ,שינעלמוטעצ ןופ ןכָאװ רַאּפ עטשרע יד ךָאנ
 ,סע ןעמונעגנָא ,ךיז טניואוועגוצ ,םעיינ ןטימ טבעלעגנייא ךיז טָאה רע ,טקיא
 ךיז ןפרַאוואוצרעטנוא ,טקַאפ ןדעי ןעמענוצנָא ןעוועג טניואוועג זיא רע יו
 ץלַא זַא ,טסואוועג רע טָאה ,שטנעמסנבעל רעטינעג ַא יו .שינעעשעג רעדעי
 ךיז טמיוש ,ךיז טקיאורַאב ,טמערוטש סָאװ ,ץלַא זַא ,ךעלגנעגרַאפ זיא
 ןוא טעברַא ןופ געט ,געט-ןכָאװ ןעמוקנָא ןזומ בוט-םוי ןכָאנ זַא ןוא ,סיוא
 דימ ,ןעיירשסיוא ,ןדערסיוא ךיז ןלעװ ייז .טשינ סע טייג שרעדנַא .ןעיוב
 ,רענעפ עטיור יד טימ ןרידַארַאּפ ןוא "ןבעל לָאז; ןעיירש ,ןדער ןופ ןרעוו
 ,טרָא ןייז ףיוא רעדעי .זומ ןעמ סָאװ ,םעד וצ ןייגקירוצ ןוא

 ןייז טשינ רעמ ןיוש טעװ .,ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד זַא ןעזעג טָאה רע
 רדסכ ןעמ טעװ ךיוא ,רעירפ יװ ליפוזַא ןטעברַא רעמ טשינ טעװ ןעמ
 -רוא רעטעברַא יד ןבעג .,ןענייארַאפ שלענַאיסעּפָארּפ יד טימ םיקסע ןבָאה
 רַאפ ,טעברַא רעד ייב גנולּפירקרַאפ רַאפ ,ןטײהקנַארק רַאפ ןלָאצ ,ןביול
 ןיא טרָאװ ַא ןדערסיוא ןרָאט טשינ רעמ ןעמ טעװ ךיוא ,ןכַאז ערעדנַא
 סָאד רעבָא .גייווש ַא ץלַא ףיוא ןכַאמ ןזומ טע'מ ,קירבַאפ רענעגייא רעד
 יזנכשַא ,ןגָאז טשינרָאג רענייק ןָאק םעד ןגעק .ןכַאז ענעלַאפרַאפ ןענעז
 טנָאקעג ןבָאה ייז ביוא ,ףיורעד לביארַאפ ןייק טַאהעג טשינ וליפַא טָאה
 ןוא ,ךיז רַאפ טוט רעדעי .טרעװ ייז ןענעז ,טעברַא לקיטש  ַאזַא ןָאטּפָא
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 ןגעק ןסיברַאפ ןעוועג טשינ זיא רע .לדרעפ ןפיוא זיא רעד ,טגיז סע רעוו

 דימת רָאנ ןענעז יז .טַאהעג טשינרָאג יז וצ טָאה רע ,רעטעברַא יד

 וקלַאק עשירחוס יד .תונובשח ענייז ןופ לייט ַא ,ןרעפיצ םיא ייב ןעוועג

 תורוחס ךס ַא סױרַא טגירק קירבַאפ ַא ןעו זַא ,טגָאזעג טָאה גנוריל

 טכעלש זיא -- טרעקרַאפ ןוא ,טפעשעג ןרַאפ טוג סע זיא ,ןיול קינייװ רַאפ

 םציא .טפשעג עטוג טלָאװעג לָאמעלַא טָאה יזנכשַא ,טפעשעג ןרַאפ

 ןרעדָאפ יז ןוא םיטַאבעלַאב יד ןענעז ייז .טּפַאכעגפױרַא ךיז ייז ןבָאה

 טרִא רעיז ףױא רע .ןבָאה טשינ טשינרָאג ייז וצ ןָאק ןעמ .,סרעייז

 ןעװעג רעסעב טשינ ךיוא טלָאװ ,הלילח

 "עג זיא ,עיצולָאװער רעצנַאג רעד ןיא טריסערעטניא טָאה םיא סָאװ

 ןסעברַא וצ ,ןכַאז עיינ עלַא יד ייב ,טציא ךיוא ױזַא יו -- ךַאז ןייא ןעוו

 יד טָא ןופ ןגיז עלַא ייב זַא טסואוועג טָאה רע .טלעג ןכַאמ ןוא רעטייוו

 -- גנַאג ןטלַא ריא טימ ןייג טלעוו יד ןגעוטסעדנופ טעוװ רעטעברַא

 עיצולָאװער .לוטש-ןיד:תיב רעד וצ בר ןוא עװטַארד רעד וצ רעטסוש

 ןריפ סעװ ,רעינישזניא ןַא זיא סע רעװ רעבָא ,ןגרָאמ עיצולָאװער ,טנייה

 "יצ רעד ןברַאפ ןלעטשפיונוצ טעװ רעקימעכ רעד ,עירעינישזניא יד

 ןענישַאמ יד ןרילָארטנָאק טעװ רעקינַאכעמ רעד ןענעכייצ טעװ רענעכ

 ןציז טעװ רעצייה-לסעק רעד ןוא טפעשעג סָאד ןריפ טעװ טנַאקירבַאפ רעד

 "ױװ יז טעװ ױזַא ןוא טלעװ יד טייג ױזַא .לסעק םייב רעטעילָאמסרַאפ ַא

 וצ ןייגקירוצ ןזומ רעטעברַא רעד טעװ ,סעדער עלַא ךָאנ .ןייג ןזומ רעט

 יד ןריפ רעטייו טעװ ,יזנכשַא} רע ןוא .לסעק ןייז וצ ןוא לוטש ןייז

 ןסיוו טלָאװעג טָאה רע .טלעװ טביילב טלעװ יד .טציא זיב יוװ קירבַאפ

 ,ןעמונעג יז טָאה רע .טציא ךיוא טלעג ןכַאמ וצ ױזַא יװ ,ךַאז ןייא זיולב

 רעד ןיא ץלַא יװ ,טקנוּפדנַאטש ןשירחוס ןייר ַא ןופ ,עיצולָאװער יד

 תופירש יװ ,שינעטערעג ןוא שינעקירט יװ ,רָאי ןופ ןטייצ יד יװ ,טלעוו

 .דנַאטש ןיא טָאה רע ןוא ,רחוס ַא זיא רע .תומחלמ ןוא סעימעדיּפע

 .ןכעלטפעשעג םעד -- טקנופ

 יסיד ןוא סעדער עלַא יד ןשיװצ ,רעדורעג ןוא למוט ןצנַאג םעד ןיא

 ,רעירפ יװ וויסנעטניא ױזַא טשינ ,טעברַאעג לייוורעד רע טָאה ,סעיסוק

 יו טקנוּפ .תורוחס ךס ַא טיירגעג טָאה רע .רע טָאה טעברַאעג רעבָא

 ןשטנעמ עיינ יד טימ ,ןרָאפעג ןטמַא ןוא םירחוס ,קנעב וצ רע זיא ,רעירפ

 טרעפילעג תורוחס-סגירק ,טריפעג ןטפעשעג סעװטסטנַאדעטניא יד ןופ

 ,סנדָאש עלַא רַאפ ךיז ןעמונעגּפָא ,זיירּפ ַא טלעטשעג טָאה רע ,טנידרַאפ ןוא

 -עלק ,ןביולרוא עלַא רַאפ ,טכארבעגניירַא םיא טָאה עיצולָאװער יד סָאװ

 יד .יירעייגקידייל ערעדנַא ןוא ןדַארַאּפ ,סעדער ,ןהעש-סטעברַא ערענ

 רעבָא ןענידרַאפ וצ ןבעגעג טָאה ןעמ ,ץלַא ףיוא ןגיטשעג ןענעז ןזיירּפ

 יַאכ ןייק ןשטנעמ עיינ יד ןבָאה וצרעד .,טנידרַאפ ךיוא ןיילַא טָאה ןעמ

 ןעװעג זיא סע ,ךיז ןעגנודעג טשינ ,עטלַא יד יו ,טרעדָאפעג טשינ רַאב

 ."ענוצ ךיז רע טָאה ךעלרעסיוא זיולב ,ןעסַאל וצ ןבעל ןוא ןבעל וצ
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 ,עטערַאק רעד ןיא רעמ ןרָאפעג טשינ זיא רע .טעברַא רעד וצ טסַאּפ
 רע טָאה ךיוא .סופוצ ןעגנַאגעג רעדָא ,רעקַאיפ ַא ןעגנודעג רעסעב רָאנ

 -פָא ןַא ,לּפולוט טלַא ןַא ןָאטעגנָא ןוא ץלעּפ םענלעביוס םעד ןָאטעגסיוא
 ןגױא יד ןיא ןפרַאו טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .סלָאמש ַא ןוא סטצונעג
 'טַאמ ןוא ןטַאדלָאס ,רעטעברַא טימ ןעוועג לופ ןענעז סָאװ ,ןסַאג יד ףיוא
 סָאװ ,ןטנַאילירב ,דלָאג ,ןכַאזטרעװ טפיוקעג רע טָאה טלעג ןרַאפ .ןזָאר
 רע סָאװ ,טלעג-ריּפַאּפ סָאד ןטלַאה טלָאװעג טשינ טָאה רע ,קיביײיא ןביילב

 ,טציא טכַאמעג ליפיוזַא טָאה

 -ּפָארַא שטנעמ רענעגייא ןַא קירבַאפ ןייז ןיא זיא גָאט א םענייא ןיא
 עמערָא יד ןיא ןַאמ רעד שטָאכ .רעטעברַא יד רַאפ עדער ַא ןטלַאה ןעמוקעג
 ןיא ןעוועג ןיוש ויא ,ּפָאק ןפיוא עלעטיה:-רעטעברַא ןַא טימ ,רעדיילק

 ,דרעב-ןקַאב טימ ןוא לדרעב שידיי טרעביושעצ ךעליורג ַא טימ ,ןרָאי יד
 "רעד םיא ןיא ךיילג יזנכשַא טָאה ,תואיּפ ןופ ןעזסיוא םעד ןָא ןעמענ סָאװ
 טימ ,ןוז ס'הארוח:הרומ עקסָאנ 'ר ןסינ ,רבח:רדח ןקילָאמַא ןייז טנעק
 עלייו ַא .טַאהעג םיקסע שזדָאל ןיא טרָאד לָאמנייא טשינ טָאה רע ןעמעוו
 טַאהעג ארומ טָאה רע .טיזיוו םעד טָא ןופ ץרַאה ןיא גנע ןרָאװעג םיא זיא
 ןפיוא ןעועג טציא זיא סָאװ ,שטנעמ םעד וצ ןענעקרעד וצ ןבעג וצ ךיז
 עלַא רַאפ ןענעכערּפָא טשינ טציא ךיז טעװ רע יצ ,טסייו רעוו .לדרעפ
 ץלַא .רעטעברַא יד ןופ אנוש ַא יו ,ןריטסערַא ךָאנ םיא ןָאק רע ?ןןטייצ
 ךיוא ,טרעדָאפעג טשינ המקנ ןייק עדער ןייז ןיא טָאה ןסינ רעבָא .ןפערט ןָאק
 טשינ ,רענדער ערעדנַא יוװ ,עיזַאשזרוב רעד ןגעק ןעגנואָארד ערעווש ןייק
 רעשירַאטעלָארּפ וצ ןפורעג זיולב טָאה רע ,רעטעברַא יד רַאפ ןפרָאװעג
 יד טימ לייורעד ןטעברַא וצ וליפַא ,עיצולָאװער יד ןציש וצ ,טייהנייא
 -ָאס יד ןעיוב ןעמענ ןוא קלָאט ַא ןריפנייא טעװ ןעמ זיב ,ןטסיסערגָארּפ

 זיא ארומ עדעי .טקיאורַאב ךיז טָאה יזנכשַא ןוא .גנונעדרָא עשיטסילַאיצ
 ,ץרַאה ןייז ןופ ןענורעגסיוא

 ץענ רעד רַאפ שיפ יד טּפַאכרַאפ וליפַא רע טָאה ,רעקיטילָאּפ ַא יו
 ,טנַאה ַא טקערטשעגסיוא םיא ןוא ריעדןב ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ ןיילַא

 ןיא רָאנ ,שטייד ןיא טשינ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןסינ ,םכילע-םולש ---

 -רעד ריא -- .עגּפ שניאב שניא ,עגּפ אל ארוטב ארוט -- ,שידיי רעשזדָאל

 ...ךימ טנעק
 ,לכיימש ַא טימ טגָאזעג ןסינ טָאה --- ! רעגניליש ןזייב ַא יװ ,ָא --

 -סױרַא טשינ טרָאװ ןייק ,טקוקעגנָא ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה עלייוו ַא

 ,טייקליטש יד ןסירעגרעביא יזנכשַא טָאה ךעלדנע .טדערעג
 -עצ ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ךיא טשינ ,ןעוװעג טכערעג טנעז ריא ---

 זדנוא טָאה ריא !דלונה תא האורה םכח והזיא -- .טנעה יד קידנטײרּפש
 ! טגיזַאב

 --- ,יזנכשַא רעה ,המחלמ ןריפ וצ רעטייוו ןעמוקסיוא ךָאנ טעוװ זדנוא ---
 -- .ײטשרַאפ ןלָאז רעטעברַא יד ידכ ,שיסור ןיא טרעפטנעעג ןסינ טָאה
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 ,קירבַאפ יד טלקיװטנַא ,לַאטיּפַאק םעד טרירטנעצנָאק ,לייוורעד טעברַא

 .זדנוא רַאפ ןפרַאד יז ןכיגניא ןלעװ רימ

 ַא טליפרעד קירוצ טָאה רע  ,זָאנ יד טזָאלעגּפָארַא טָאה יזנכשַא

 לָאמַא טָאה רע ןכלעוו טימ ,עלעטיה-רעטעברַא ןיא שטנעמ םעד רַאפ ארומ

 ,שזדָאל ןיא םיקסע טָאהעג

 'רַאפ ַא טלמרומעג רע טָאה --- ,םיכוסכיס וצ ןעמוקעג זיא סע ביוא --

 ףדנעטשמוא ןופ רָאנ ,ןליװ זייב ןופ ןעוװעג טשינ סע זיא -- ,רענעריול

 סָאװ ,ןָאט וצ יירפ ןעוועג לָאמעלַא טשינ ןענעז ,ןטנַאקירבַאפ ,רימ ךיוא

 "רַאפ זיא ןעמ .טייל-סטפעשעג יװ רָאנ ןשטנעמ יװ טלָאװעג ןבָאה רימ

 "ילק עדייב רימ ןענעז טציא ..,ןדנעטשמוא יד וצ ,טפעשעג םוצ טפַאלקש

 טגָארט ריא זַא ,ףָאה ךיא ..טייצ רעד ןופ רענערַאפרעד ,ןרָאװעג רעג

 ..האנש ןייק רעמ טשינ רימ ףיוא

 ןסינ טָאה -- ,ףרַאד סַאלק רעייא ןופ רענייא יוװ ,טלדנַאהעג טָאה ריא --

 -ןסַאלק רעייא סלַא ...טשינ ךימ ןריסערעטניא ןכַאז עכעלנעזרעּפ --- ,טגָאזעג

 רָאנ רימָאל .יזנכשַא רעה ,ךייא ןופ רעגרע טשינ ןעלדנַאה ךיא לעוו אנוש

 רימ ןוא טייז רעודנוא ףיוא קלָאפ סָאד ןעניוועג ,לטָאז ןיא ןצעזנייא ךיז

 עתמא יד וצ ,קלָאפ םוצ רעבירַא ןלעוו ןקירבַאפ יד ,סרעזדנוא ןעמענּפָא ןלעוו

 .ערעייז רעיוב

 ןסיוטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךיז םורַא רעטעברַא יד ףיוא ןזיוועג טָאה רע

 יָארּפ ןוא עיזַאושזרוב ןשיוצ לעוד םעד ןעזוצוצ ,ןשטנעמ ייווצ יד םורַא

 ,טַאירַאטעל

 טָאה --- רעריפ-סטפעשעג ןטוג ַא ןפרַאד ןלעװו רעטעברַא יד ךיוא ---

 טשינ ןטפעשעג יד ןלעװ ןיײלַא --- ,לכיימש ַא טימ טרעפטנעעג יזנכשַא

 ,.ןייג
 ןטימ קעװַא ןוא לטנַאמ ןעמערָא ןייז ןיא טליהעגנייא ךיז טָאה ןסינ

 ףדער ןקירבַאפ ערעדנַא וצ ליבָאמָאטױא-טסַאל

 ןיינ לטיּפַאק

 -בעדילפ ןופ רָאטקעריד םעד ,שזדָאל ןיא ינכשַא בוקַאי ןופ זיוה ןיא

 "עג זיא קירבַאפ יד .טכעלש ןוא קיטעמוא ןעוועג זיא ,קירבַאפ סמיוב

 עלַא יװ ,טָאטש ןיא ןיירַא ןענעז ןשטייד יד טניז טייצ עצנַאג יד ןענַאטש

 ,זָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב ,טנַאדנעמָאק רעד טָאה ,ןקירבַאפ ערעדנַא

 טוָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ ןעמונעגסױרַא קירבַאפ סמיוברעדילפ ןופ ךיוא

 סעיסימסגַארט טריפעגסיורַא טָאה ןעמ ,דנַאלשטייד ןייק טקישעגקעװַא ןוא

 "ַאפ ןרָאװעג קירבַאפ יד זיא ייז ןָא סָאװ ,ןענישַאמ ןופ ןלייט ,ןעלסעק

 "סױרַא וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,טריזילַאר
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 -ףָאטשיור-סגירק עשטייד יד .,סרעגַאל-קירבַאפ יד ןופ תורוחס טריפעג
 -ףָאטש-ביור-:סגירק ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיילג ריא ןבָאה ןדיי סָאװ ,עלעטש

 -גענָאגַאװ טריפעגסױרַא ,סרעגַאל יד טקיניירעג ךעלגעטיגָאט טָאה ,עלעטש
 -עג טצַאשעגּפָא ןענעז תורוחס יד ,ןפָאטש-יור ,תורוחס עקיטרַאפ זייוו
 יז ןבָאה סָאד ךיוא רעבָא ,קיליב טָאּפש עטמאַאב עשטייד יד ךרוד ןרָאװ
 ןענָאק טעװ ןעמ עכלעוו רַאפ ,ךעלעטעצ ןבעגעגסױרַא רָאנ ,טלָאצַאב טשינ

 ןיא לופ ןעוועג ןענעז ךעלעטעצ יד טָא .גירק םעד ךָאנ טלעג ןגירק

 "ייא עטסוּפ יד ןיא םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאפ ןטלַאהעג ייז ןבָאה סע .דנַאל
 סָאד ןעמונעגוצ ייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלרעמערק עשידיי .סעסַאק ענרעז
 ךעלטיווק עשטייד יד ןבָאה ,ןריט יד ןופ סעקמַאילק יד ,למערק ןופ עטצעל
 -רעד יד ןיא םירעיוּפ ;תוחילס יד ןיא ,תודגה עקידחסּפ יד ןיא ןטלַאהַאב

 ךעלעטעצ יד ןבָאה ,יק ןוא דרעפ ןעמונעגוצ ייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,רעפ
 ןשָארג ןייק רעבָא .טנעו יד ףיוא רעדליב עקילייה יד רעטנוא ןטלַאהַאב

 ,ישטייד יד ,טלָאצעג טשינ ןבָאה ייז .ןגירק טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ייז רַאפ
 ןגָאלשעצ ךעלצנעג ןלעוו ייז ןעוו .גירק ןכָאנ ףיוא טגײלעגּפָא ץלַא ןבָאה ייז
 "גנע עטמַאדרַאפ-טָאג יד ןוא ןזיוצנַארפ עשיטיליפיס יד ,ןסור עקיזיול יד
 -ריּפַאּפ טימ גנורעקלעפַאב רעד טלָאצעג ייז ןבָאה טלעג טָאטשנָא ,רעדנעל

 יד ףיא רעדליב-עדנאגאּפָארּפ טימ ןוא ןשרַאמ עשירעטילימ טימ .,ךעל

 רעקילדנעצ טכעטש שטייד ןייא יוװ ,ןעיײרעילַאמ עקיברַאפ טימ ,טנעוו
 ,תונחמ עכעלטנייפ עצנַאג ןפיול לרענלעז שישטייד ןייא רַאפ יו .םיאנוש
 ןטערטרָאּפ יד ןסַאג יד ףיוא טּפעלקעגפיוא ןעמ טָאה עלַא ןוא ץלַא ןופ רעמ

 -הלכ עשיפרָאד יו ,ךעלעקעב עזָאר טימ .גרובנעדניה ןוא רעסייק םענופ
 טימ ,ןטענָאיַאב יד יװ ,ףױרַא ןצנָאװ עקיזיּפש טימ ,הּפוח רעד וצ ךעלדיימ

 "נָא טנעה טימ ,ןציירק ןוא ןלַאדעמ טימ ןעגנַאהַאב ןטסורב עטצעזעגסיױרַא
 ,ןרעיומ עטלַא עלַא ןופ טקוקענּפָארַא ייז ןבָאה ,ןדרעווש יד ףיוא טרַאּפשעג
 -יוה ,עמורק ןגעלעג ןענעז סיפ ערעייז ןבעל .סענַאקרַאּפ ןוא טנעוו עלַא ןופ

 -גנע יד ,רַאצ רעשיסור רעד ,ּפעק יד ףיוא ןעניורק עמורק טימ ,עקידרעק

 "עג ןענעז ןטַאקַאלּפ ערעדנַא ףיוא .ןגינעק עשיברעס ןוא עשיגלעב ,עשיל
 ,תוכולמ עכעלטנייפ יד זיב דנַאלשטייד ןופ דיישרעטנוא רעד ןרָאװעג ןזיוו

 ןבָאה ןעמולב ,ןירג קרַאטש ןעוועג זָארג סָאד זיא טייז רעשטייד רעד ףיוא
 ערעווש טימ יק עקיזיר עסיורג טָאה ןיכעטסַאּפ עקירָאה-דנַאלב ַא ,טצָארּפשעג
 סיורג ,לעה ,עזָאר ןעוועג ןענעז םיריזח יד ךיוא .טרעטיפעג סרעטייא

 ,ךיירקנַארפ ןיא ,רעדנעל עכעלטנייפ יד ןופ טייז רעד ףיוא .ךעלקילג ןוא
 ןכָארקעגסױא ןוא טעקַאנ ןעוװעג רעדלעפ יד ןענעז דנַאלסור ,דנַאלגנע
 ןענעז ןטנוא ,ןייב ןוא טיוה ,קידכעבענ םיריזח יד ,רַאװק ןוא רָאד יק יד

 -ַארג עשיטסירָאמוה-שיטַאדלָאס ןוא עשיטָאירטַאּפ רעייז טקורדענּפָא ןעוועג
 פָארטש לָאז רע ,טָאג וצ השקב רעד טימ טקידנערַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמ

 -"סגירק ןכַאמ לָאז יז ,גנורעקלעפַאב רעד וצ עטיב רעד טימ ןוא דנַאלגנע

 ,סעסַאק עשטייד יד ןיא רעטלעג עטרָאּפשענּפָא יד ןגָארטנײרַא ,סעיײלנָא
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 -ָארּפ עטוג רעייז טנייפ יד רעביא גיז ןשטייד ןכָאנ טעו ןעמ סָאװרַאפ
 ,ןגירק ןטנעצ

 "עג ,וָאללעדיײיה-לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעד ,טָאטש יד טקיניירעג טָאה רע

 עשירעטילימ טימ ןעוועג לופ ןענעז ןסַאג יד .,ךעלטקניּפ ,ךעלטנירג טקינייר
 רעטַאעט ןוא רעדעב .רעדעב-סגנוזױלטנַא ,תויוול עליוויצ ,ןטַאקַאלּפ ,ןשרַאמ

 שרוי ַא רַאפ יװ ,ןבעגעג וָאללעדיײה-לעדייה ןָאפ ןָארַאב טָאה --- קלָאפ ןרָאפ
 יד טקינײירעג רע טָאה ערעדנַא עלַא ןופ רעמ .ןָא טייטש רעמיור יד ןופ

 טשינרָאג טָאה רע .סמיוברעדילפ ןוא סיזנכשַא סקַאמ -- ןקירבַאפ עטסערג
 ,גָאט ךָאנ גָאט ,ייז ןופ ןריפ וצ טרעהעגפיוא

 גרָאז יד ,קיטעמוא ןעוועג זיא זיוה ןיא יזנכשַא בוקַאי רָאטקעריד םייב
 ,ןגעלעג ךעלעקניוו עלַא ןיא זיא

 ,דימת יו .טסואועג טשינ ךַאז ןייק ןופ ןבָאה םישרוי סמיוברעדילפ
 -ַאּפ ןגיילסיוא .ןסנַאעס עשיטסימ ערעייז ןיא ןעוועג ןָאטרַאפ ןיז יד ןענעז
 ענעברָאטשרַאפ ערעייז טפָא ןבָאה ייז ,םיחלג טימ ךיז ןריפמורַא ,סנַאיס
 יד .טדערעג גנַאל ייז טימ ןוא טלעוװ רענעי ןופ ןפורעגסיורַא ןרעטלע
 .סעביל ךָאנ ךיז טגָאיעגמורַא ץלַא ךָאנ טָאה ,ערעטלע ןַא ןיוש שטָאכ ,רעטכָאט
 "מורַא ךיז יז טָאה עטבילעג ערעגניי ךָאנ ץלַא ,ןרָאװעג זיא יז רעטלע סָאװ
 -רַאפ טשינ ,קירבַאפ ןיא טסואוועג טשינ ךַאז ןייק ןופ ןבָאה ייז .ןבירטעג
 ---טסואוועג ךַאז ןייא רָאנ ןוא ,טייצ יד ןפירגַאב טכער טשינ ,רחסמ ןיא ןענַאטש
 ןעוועג זיא ,ןבעגעג טשינ ייז טָאה רע לפיוו ,רָאטקעריד ןופ טלעג ןרעדָאפ וצ
 ןענורעצ רעגניפ יד ןשיװצ ןופ ייז זיא טלעג סָאד .,קינייװ וצ

 ,יזנכשַא בוקַאי וצ טנעה טקעטשעג ייז ןבָאה -- ! טלעג ךָאנ ,טלעג --
 עשיסור יד .ןעמענ וצ ןענַאװ ןופ טַאהעג טשינ טָאה יזנכשַא בוקַאי רעבָא

 טשינ ,קעװַא ןענעז ,ןגעלעג ןענעז רעטלעג-קירבַאפ יד עכלעוו ןיא ,קנעב
 ןענעז סָאװ ,סעיצַאגילבָא ,ןריּפַאּפ-טרעװ עלַא יד .ןשָארג ןייק קידנלָאצסױא

 יװ .טַאהעג טשינ טרעוו ןייק ןבָאה ,סעסַאק ענרעזייא עלַא ןיא ןעוועג לופ
 יד ,סרעלדָא יד טימ ןריּפַאּפ עפייטש עסיורג יד ,ןגעלעג ייז ןענעז םירנּפ
 ןעלטיה טימ ןענַאטשעג ,קירבַאפ רעד םורַא טלמַאזעג ךיז ןבָאה רעטעברַא
 רעטכעוו:קירבַאפ יד לפיוו .,עכעלקילגמוא ,ערַאד ,עסַאלב טנעה יד ןיא
 -קירבַאפ עטכַאמרַאפ יד ןופ ןבירטעג טשינ ייז ןבָאה ןטנַאיצילימ יד ןוא
 ןשיגעפעשַאב עטרעגנוהעגסיוא יו .ןטָארטעגּפָא טשינ ייז ןענעז ,ןרעיוט
 ןביײרטּפָא טשינ ךיז ןזָאל ןוא קערש רעדעי ייז ןרילרַאפ רעגנוה רעייז ןיא סָאװ
 ױזַא ,רענייטש ייז ףיוא טפרַאװ ןעמ ןוא ייז טגָאי ןעמ שטָאכ ,ןלעוװש ןופ
 עקידנעייטש טרעייז ןופ ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןשטנעמ עקירעגנוה יד ןבָאה
 ,ןקָארשעגּפָא טשינ ייז ןבָאה ּפעלק עשיאיײצילָאּפ םוש ןייק ,ןקירבַאפ

 !קירעגנוה ןענעז רימ -- ,ןפורעג ייז ןבָאה --- ,טיורב ---
 שדוח ַא רַאפ טלייטעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןטרַאק-טיורב יד ןופ

 סָאד זיא ךיוא .ןרענרעד ךיז טייצ ךָאװ ַא טנָאקעג םיוק ןעמ טָאה ,סיוארעירפ
 ,טקיטעזעג יװ טצירעצ רעמ טָאה סע ,קימייל ןוא קיּפעלק ןעוועג טיורב
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 ןטרַאק יד ייב ןסַאג-לקניוו יד ףיוא טָאה ,טלעג סעּפע טַאהעג טָאה סע רעוו

 ,עמערָא יד .עשלַאפ רעדָא עתמא ,טפיוקעג ןטרַאק-טיורב םייחעג רעלדנעה
 עקיליב סָאד ןשָארג עכעלטע יד טַאהעג טשינ וליפַא ןבָאה עזָאלסטעברַא יד

 ןופ ןרעיוט עטכַאמרַאפ יד ייב ןענַאטשעג ןענעז ייז ןוא ,ןפיוק וצ טיורב-ןטרַאק
 ,טקערטשעגסיוא טנעה ערַאד ןוא ןקירבַאפ יד

 טשינ רעמ ןיוש ןענָאק רימ -- .ןגירשעג ייז ןבָאה -- !טיורב ---
 !ןרעגנוה

 ,טלעג ךעלסיב וצ ייז ןפרַאװנײרַא טזומעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד
 טָאה רע .ןסיוו טזָאלעג ןטנַאקירבַאפ יד סע טָאה ןײלַא טנַאדנעמָאק רעד
 טָאה רע .ךעלדער-רעטעברַא ןייק ,טָאטש ןיא ןעורמוא ןייק טלָאװעג טשינ
 -טגירק יד עכלעוו ןופ ,ןסַאג ענייר ןוא ןשרַאמ עשירעטילימ ,ור טלָאװעג
 רענילרעב יד ןיא ייז ןבײרשַאב ,רעגניפ יד ןקעל ןלָאז ןטנעדנַאּפסערָאק
 ןטפַאהרעטסומ םעד ,טָאטש רעד ןופ רעטָאפ םעד טימ ןעמַאזוצ .ןעגנוטייצ
 .וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 ןעוועג רע זיא קידנעטש יװ .ןבעגעג יזנכשַא בוקַאי טָאה ביױהנָא ןיא

 טבעלעג ,ןייז טעװ רעטעּפש סָאװ טגרָאזעג טשינ ,תילכת-לעב רעּפַאנק ַא
 -סױרַא ךיז זיא טשינ יו ןיוש טעװ סע זַא ,ןוחטב טַאהעג ןוא גָאט ןטימ
 רעטלעג ענעבילבעג יד ןופ טָאה רע ,ןגרָאז טָאג לָאז ןגרָאמ ףיוא .ןעיירד
 יד ,ןבעגעגסיוא ןיילַא ,םישרוי סמיוברעדילפ טנַאה רעטיירב ַא טימ טלייטעג
 ,טלטעג ןכיק עשיטָאטש יד רַאפ הקדצ ,ןפרָאװעגנײרַא טלעג רעטעברַא

 עבָאב ריא יװ טקנוּפ ,טָאה ,ענייש ןוא עגנוי יד ,דורטרעג בייוו ןייז
 -ואושעצ ייז ךרוד ןענעז תורצוא .רעגניפ ערעטיש רעייז טַאהעג ,עווירּפ
 ,סרעטופ עטסרעייט יד ,רעדילק עטסנעש יד ןבָאה טזומעג טָאה יז .,ןעמ
 רעלעב עטסעב יד ,סעטערַאק עטסטנַאגעלע יד ,גנוריצ עטסלופטרעוו יד

 רעביא ןגיניק לָאז יז ,גָאירעביא טשינ יז לָאז רענייק זַא ,ױזַא ,ןכַאמ
 יז טָאה ,עריא עבָאב יד יו !ןרעװ טצַאלּפעצ ןשטנעמ יד ןלָאז ,ןעמעלַא

 ,טלעג ךָאנ רעגניפ-עסייוו יד טקערטשעגסיוא רדסכ
 | ,טנָאמעג יז טָאה --- ! בוקַאי ,ךָאנ ,ךָאנ --
 לקנָא ןוא ןַאמ םעד יז טָאה ,הנותח רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש

 ןירעשרעה ַא ,רעטכָאט סריאמ החמש זיא יז זַא טגייצעג ,לגענ ןזיוועג ןריא
 ןיא שיטָאּפסעד ןעװעג יז זיא םישדח עטשרע יד ןיא ,ןיטָאּפסעד ַא ןוא
 טלּפָאט יװ רעמ זיא סָאװ ,ןריא לקנָא םעד ,טבילעג םיא טָאה יז .עביל ריא

 יז טָאה רעריא עביל רעד ןיא רעבָא ,טבילעג קרַאטש .,יז יװ ןעוועג טלַא
 .רכז ריא ףיוא טסערפ סָאװ ,עכעניּפש יד יו ,ןסערפעגפיוא ןַאמ םעד
 טָאה יז .ךיז רַאפ ןצנַאגניא ,ךיז רַאפ זיולב עביל ןייז טגנַאלרַאפ טָאה יז

 טשינ ,יורפ ןייק ףיוא ןקוק טשינ ,ןשטנעמ ןייק טימ ןדער טזָאלעג טשינ םיא

 לָאז רע זיולב רָאנ .ןרעטַאעט יד ןיא סעסירטקַא יד סעיצַאװָא ןייק ןכַאמ

 טָאה יז .םינּפ ריא ןיא ךיז ןעלגיּפש ,ריא ףיוא ןקוק רדסכ ,ריא טימ ןייז

 יז טימ ןרעקרַאפ וצ ביל ױזַא טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןגױצעגּפָא םיא



 יונכשַא רעדיוב יד 528

 קיטכיזרעפייא ןעוועג זיא יז .עטנַאקַאב ,טניירפ ןופ םיא טּפעלשעגקעוװַא

 רָאנ ,טנעקעג ליפיוזַא טָאה רע סָאװ ,רעבייו ףיוא רָאנ טשינ ,ןדעי ףיוא
 טָאה ןדעי ןיא .עטנַאקַאב ןֹוא ןגעלָאק ,ענייז טניירפ ףיוא ,רענעמ ףיוא ךיוא
 ,טכַאלעג ןצעמע וצ טָאה ןַאמ רעד זַא ,ךיז רַאפ טנערוקנַאק ַא ןעזעג יז

 ןַאמ םייב טלָאװ רענעי יװ עװעג סע זיא ,ןזיװעגסױרַא טּפַאשטניירפ
 -עג טשינ טָאה יז ,ריא זיולב ,ריא טמוק סָאװ ,סָאד טביורעגוצ ןריא
 סױרַא טזייוו ,ךעלטניירפ ןצעמיא וצ טדער ןַאמ רעד ןעוו ,ןגָארטרַאפ טנָאק
 ויא יז .טבױרַאב יז טלָאװ ןעמ יוװ ,ריא ייב ןעוועג זיא סָאד .טפַאשביל
 טימ ,סעּפע טימ ךיז טנגונַאב טשינ טָאה יז .רעטכָאט סנטַאט םעד ןעוועג
 ,ץלַא טלָאװעג טָאה יז .,ןכַאז עבלַאה

 ןיא ,טניירפ ןופ ןסירעגּפָא ןשטנעמ ןופ טרעטייורעד םיא טָאה יז
 ןיילַא ריא רָאנ ,ריא ןבעל ןציז לָאז רע רָאנ ,ןייג טזָאלעג טשינ עפַאק
 ,טייקנבעגרעביא ןייז ,עביל ןייז ןזײװסױרַא

 יז ןָאק טפַאשנדײל רעסיורג ןיא סָאװ ,עביל ןופ ןיפַאלקש ַא ןיילַא

 ןּוא זַאטסקע ןיא טירט ענייז ןשוק ,סיפ יד וצ ןַאמ םעד ןפרַאװ ךיז
 ַא ןעװעג ךיוא יז זיא ןטייקכעלטרעצ ןוא סעקסַאל עשירענעמ ןעלטעב
 -ַאב ןוא ןעגנומיטש ענייז ןופ ןסיוו טלָאװעג טשינ טָאה יז ;ןירעשרעה

 ןעניול ןוא ןטייהניואוועג ענייז ןופ ןליפעג ןוא ןעגנוגיינ ענייז ןופ ,ןרעג
 -רַאפ ,טרעצרַאפ ןסעגעגפיוא םיא טָאה יז .רעטלע ןוא תוחוכ ענייז ןופ
 ,טגָאנעגסױא ,טפַאלקש

 יז טָאה ,םיא ףיוא ןפרָאװעג רעירפ ךיז טָאה יז יװ ,טעּפמיא ןבלעז ןטימ
 ,טכורפ עטגָאנעגסיוא ןַא יו ךיז ןופ ןפרָאװעגקעװַא ,םיא ןפרָאװעגּפָא רעטעּפש
 ןיא ןטלַאה טנָאקעג גנַאל טשינ ךיז טָאה יז .רעמ טשינ ףרַאד ןעמ סָאװ
 ןלעפעג וצ טרעהעגפיוא ךיג ןוא ןרָאװעג ןלעפעג ךיג זיא ריא .,ךַאז ןייק
 ףיוא ןייטש טשינ ,קישַאר ןפיול ,ןייג טלָאװעג ,סעיינ טכוזעג לָאמעלַא טָאה יז

 ערעדנַא יז טָאה ,רעגַאב-עביל ןופ םישדח עדליוו עטשרע יד ךָאנ .טרָא ןייק
 ןעמעלַא ןגָאיוצרעביא טייקטיירב טימ ןצנַאלג וצ ןרעגַאב ,ןגירקעג ןרעגַאב
 טָאה רע .ןעוועג טשינ רעגרַאק ןייק זיא בוקַאי .טאטש ןריפ וצ ,סוסקול טימ
 -טרעג ,יז רעבָא .טנכערעג יװ ,ןבעגעגסיוא רעמ ,טלעג טימ ןפרָאװעג ןײלַא
 -מיא ןקיטלַאװג ַא טימ .טייקשירעגנערבסיוא ריא ןיא ןעוועג דליוו זיא ,דור
 ,טקעדַאב סנדייז ערעייט טימ טנעוו יד ,טרילבעמסיוא זיוה ריא יז טָאה טעּפ
 "נייא גרַאװזָאלג ןעײרעלַאמ ,ןזנָארב ,רעכעּפעט ,ןעלבעמ ערַאבטסָאק יד
 ,קירבַאפ רעד ייב זיוה ןיא ךיז ןצעזַאב טלָאװעג טשינ טָאה יז ,טלדנַאהעג
 "עגנָא טשינ ריא זיא סע .ןעוועג טיובעגסיוא רָאטקעריד ַא רַאפ זיא סָאװ
 וצ גיילוצ ַא יו סיוא טעז סָאװ ,זיוה םעניילק םעד ןיא ןעניואוו וצ ןענַאטש
 לצַאלַאּפ ַא ,טכוזעגסיוא לצַאלַאּפ ןיילק ַא ןילַא טָאה יז .ץַאלַאּפ סמיוברעדילפ

 רַאפ רָאפוצ ןדנור ַא טימ ןוא ןרוגיפ ,ןלייז טימ ,ןענָאקלַאב עטצינשעג טימ
 ,טפיוקרַאפ טָאה טנַאקירבַאפ רעקידנריטָארקנַאב ַא סָאװ ,ןטערַאק

 טָאה יז סָאװ ,לצַאלַאּפ םעד ייב ןגעלעגּפָא יז זיא טכענ ןוא געט עצנַאג
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 ,סערַאילומ יד טימ ןסירעגמורַא ךיז טָאה יז .טרילבעמסיוא ןוא טריטנָאמער
 ,שרעדנַא סעּפע טגנַאלרַאפ לָאמעלַא ,רעריצעּפַאט יד טימ ,סערַאילָאטס יד טימ
 רעביא ןכָארקעג זיא יז .ןרימשרעביא ,ןעיוברעביא ,ןכַאמרעביא לָאז ןעמ
 סנַאמ םעד טימ ךיז טגָאיעגמורַא ,סעינַאװָאטשור רעביא ,רעטערב רעביא ,ּפערט
 "עגסיוא ,ןבעגעגקירוצ ,ןכַאז טלדנַאהעגנייא ןטפעשעג יד רעביא עטערַאק
 ךיז ןביױהעגנָא ןיוש טָאה בוקַאי .טלדנַאהעגנייא רעדיוו ,טַאהעג הטרח ,ןטיב
 ריא .םיא רַאפ טייצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז רעבָא ,ריא ךָאנ ןעקנעברַאפ
 "עגסורַא ךיז טָאה יז .ןעלבעמ יד ,ץַאלַאּפ רעד טציא ןעוועג זיא תעגושמ
 ןעמונעגמורַא יז טָאה רע ןעוו ,טנעה ענייז ןופ טשטילג

 קידנקערטשסיוא ,ןפָאלעג ןוא טגָאזעג יז טָאה -- ,ןעמונרַאפ ךעלקערש --
 ..ךס ַא רָאג ,בוקַאי ,טלעג ךָאנ ,ךָאנ -- .טלעג ךָאנ טנַאה יד

 -רַאפ זיא ץַאלַאּפ רעד זַא .ןבעגעג טלייצעגמוא ,ןבעגעג טָאה בוקַאי
 ןענעז קידנעטש .,ןעגנודַאלנייא ,רעלעב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג קיט
 -עג ,ןעקנורטעג ,טליּפשעג ,טצנַאטעג ָאד ןעמ טָאה דימת ,ןשטנעמ ןעוועג ָאד
 -פיונוצ טָאה יז ,דורטרעג טריפעג טָאה לדער עצנַאג סָאד .ךיז טלייוו
 טָאה יז ,ןדַאלנייא ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ךעלטעצ יד טלעטשעג
 ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,טניירפ ןוא עטנַאקַאב סנַאמ םעד ןכָארטשעגסיוא
 טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,ןשטנעמ ןגױצעגנײרַא ןוא ,קיטכיוו ןוא ןעזעגנָא גונעג
 םיסחוימ ,רעטצנעפ עכיוה יד ןופ ןעוועג ייז ןענעז רַאפרעד רעבָא ,ןטילעג טשינ

 | ןטַארקָאטסירַא ןוא
 עטשרע טימ ,רעקיצרעפ ערעכעה יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,בוקַאי

 ,ןבעל שימרוטשדוצ ַא ךָאנ החונמ ןוא ור וצ ןליוו ַא טימ ,טייקדימ ןופ םינמיס
 -בעטש יד ןופ ןעוועג דימ זיא ,טייקנסעזעגנייא ןוא תילכת וצ רעגַאב ַא טימ
 לָאמנייק זיא רע ,טייקיטסול ןוא למוט ןופ ,רעלעב ןוא סעקנַאילוה עקיד

 טשינ החונמ ןייק לָאמנייק ,זיוה ןיא ךיז ייב סָאבעלַאב ןייק ןעוועג טשינ

 ףיוא ןעגנַאגעג זיא יז רעדָא ,רעלעב טכַאמעג טָאה דורטרעג רעדָא .טַאהעג
 -עג עסיורג יד .קיטַאלג טשינ ןעגנַאגעג זיא תונובשח יד טימ ךיוא .רעלעב
 -עג קילעטשרעטניה טייו ןענעז קירבַאפ סמיוברעדילפ ןיא ענייז ןטלַאה
 "רעטנוא ןעמונעג רע טָאה רעמ ןוא רעמ ץלַא .תואצוה עקיזיר יד ייב ןבילב
 ,תואולה ןעמענ ,ךעלעסקעוו ןביירש

 ,םיא סע טָאה חומ ןיא טרעבגעעג רעבָא ,ןופרעד טדערעג טשינ טָאה רע

 "רַאפ זיב קידנטרַאװ ,טכענ יד ןיא ךַאװ ןגעלעג ןילַא רענייא זיא רע ןעוו
 סָאד .רעלעב יד ןופ ןעמוקנָא סדורטרעג ןרעהרעד וצ ידכ ,ףָאלש ןָא גָאט
 םוצ ,טכענ יד ןיא ןפָאלשעג טכעלש רע זיא ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע

 ,טולב ןיא טַאהעג החמש טָאטשנא גרָאז ןוא ןעגנַאגעגוצ טיטעּפַא ןָא שיט

 "נערברַאפ ןוא טכענ עקידלמוט יד ןופ ךיז ןעורּפָא לָאמַא טגעלפ יז ןעוו

 ריא טימ ךעלקילג ,ךעלקילג ןעוועג רע זיא ,טנוװָא ןַא ןיילַא םיא טימ ןעג

 ףיוא טגעלפ ,הנותח רעד ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא יו .םיא וצ עביל
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 ןייז ןעוועג יז זיא רעדיו .ןלַאפנָא ןַאמ ריא וצ עביל ַא גנולצולּפ ריא

 ,ךיז ןטעבעג ןוא סיפ ענייז ייב ןגעלעג רעדיוו ,ןיפַאלקש

 ,ףיוא ךימ סערפ ,רעניימ רעב רעקירָאה ,רעב --
 ,ןדייר ןעמונעג דניק ַא ןגעוו רע טָאה ,ץלָאטש ןכעלנעמ ןייז ןיא רעכיז
 טעװ עלעדיימ ַא ,ןייז ןלעוו רימ ךעלקילג יװ ןעז טסעוו ,דורטרעג --

 ..וד יװ ,ןקָאל ענעדלָאג טימ ,ןייז סע
 ןוא ,דניק ַא ןבָאה טלָאװעג רע טָאה ,ןרָאי יד ןיא רענעמ עלַא יו

 ךָאנ דלַאב ןיוש .סכעלטרעצ ַא ןוא סקיקָאל-דלָאג ַא ,לרעטכעט ַא אקוד

 זיא יז ,דניק ַא ןבָאה טלָאװעג רע טָאה בייו טשרע ןייז טימ הנותח רעד

 רעבָא .ןבעגעג טשינ דניק ןייק םיא טָאה יז ,עקנַארק א ,עכַאװש ַא ןעוועג
 רֶע טגעלפ ןשוק עקישיור טימ .טקנעבעג ךָאנרעד קידנעטש טָאה רע
 -טיוא זיא רע .ךעלעדיימ טּפיוהרעביא ,עטנַאקַאב ענייז ייב רעדניק ןלַאפַאב
 ַא טַאהעג ךיוא רע טָאה ,םעד רעסיוא ,לרעטכעט ַא ןבָאה וצ ןעגנַאגעג
 טלָאװ סָאװ ,דורטרעג יד ,ןעמיוצ יז טלָאװעג טָאה רע .ייברעד ןיימ לקיטש
 טָאה סטכעלש .ןעגנורּפשעגמורַא יז זיא ליפוצ ,רעטכָאט ןייז ןייז טנַאקעג

 .תעגושמ ןוא טייקיאורמוא ,קילב סנטַאט םעד ,טקוקעגסױרַא ןגיוא עריא ןופ
 רעסעב ןייק ןוא ,טלָאװעג יז ןעמעננייא ,ריא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע
 ףעזעג טשינ רע טָאה ,ןכַאמ יז ןעמַאמ ַא רַאפ ,ןבָאה וצ דניק ַא יו לטימ

 ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יז רעבָא
 ףיא רַאפ ךיז טסַאּפעג טשינרָאג טָאה סָאװ ,תונשקע רעכעלנעמ ַא טימ

 .ןופרעד ךיז טלקָאשעגּפָא יז טָאה ,טייקשירעבייוו
 -- .רעגניפ ַא טימ טָארדעג םיא יז טָאה --- ,רעמ טרָאװ ןייק ,בוקַאי -

 ךיא ,ךעלעדניוו ןיא ןוא טנַאװעגטעב ןיא ןיוש ןבָארגַאב טשינ ךיז ליוו ךיא
 !טייצ בָאה

 טָאה יז ןוא ,םענייש ןוא ןקיגיוב םעד ,רעּפרעק ריא טכַארטַאב טָאה יז
 עיולב עטכעלש יד ןיא טסול רענעגרָאברַאפ רעשירעבייוו טימ טלכיימשעג

 .ןגיוא
 -- .זָאנ רעד זיב ךיוב ַא טימ ןײגוצמורַא זיא סָאד טפַאהלקע יװ ,יופ ---

 ,.רררב -- ,טמירקרַאפ ךיז יז טָאה
 ןעוועג רָאי קיסיירד ןופ יורפ ַא ןיוש זיא יז ןעוו ,רָאי עכעלטע ךָאנ

 בוקַאי יװ ,לדיימ ַא עקַאט ןוא ,ןריובעג דניק ַא ,ןרָאװעג עמַאמ ַא יז זיא
 היוש רעקיצפופ עכעלטע ןַא .ךעלקילג ןעוועג זיא בוקַאי .טלָאװעג טָאה

 ,םענייז דניק םעד טימ רע טָאה ,דרָאב רעצרַאװש רעד ןיא רָאה עיורג טימ

 ,ןעגנורּפשעג ,טליבעג ,דרע רעד ףיוא ךיז טגיילעג ,טליּפשעג ךיז לגניי ַא יו

 ,| רעבָא .דיירפ רעכעלרעטָאפ ןופ ןרָאװעג עגושמ .טימרעד טצנַאטעג

 סע טָאה יז טשינ .דניק ריא טימ טיירפעג קינייװ רָאג ךיז טָאה ,רעטומ יד

 -עצ טימ םַא רעשטייד רעקיטולבלופ ַא וצ סע ןבעגעגרעביא רָאנ ,טגיוועג

 ,רעירפ יו .ףיורעד טקוקעגמוא טכער ךיז טָאה יז טשינ ;ןטסירב ענעסקאוו

 "עג ,שודָאל רעביא עטערַאק רעד טימ טגָאיעגמורַא ,טלייוועג ךיז יז טָאה
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 רַאפ ךיז ןעכונעגּפָא ןוא רעלעב ףיוא ןעגנַאגעג ,ןעניזַאגַאמ יד ןיא טפיוק
 ,בוטש ןיא ןציז טזומעג טָאה יז ןעוו ,ןגָארט ןופ טייצ רעצנַאג רעד

 רענעסקאוועצ רעסיורג רעד טימ טָאה רע .עמַאמ יד ןעוועג זיא בוקַאי
 "עג טימרעד ךיז טָאה רע .טנוזעג ,ןסע סדניק ןגעװו טדערעג םֵא רעשטייד
 ףיוא ,סע טלקָאשעג ,ןּפיל עלופ יד טימ וצרעד טעקשטָאמסעג ,טליּפש
 ןייג טלָאװעג טשינ רעמ רָאג טָאה רע .ןלָאװקעגנָא ןוא ןעמונעג טנעה יד
 ,רעמיצ ןסייו סדניק ןיא ןפָאלעג רע זיא קירבַאפ ןופ ךיילג .ץעגרע ןיא
 טשינ קשח ןייק רעמ טָאה רע .ךיז וצ סע טעילוטעג ,טימרעד טצנַאטעג
 ,בוטש יד טָאהעג ביל טָאה רע .ךיז ןלייוו וצ ,רעלעב וצ ןרָאי יד ןיא טַאהעג

 ךעלקילג ,ןבעל קיאור ַא ןבעל טציא טלָאװעג ,רעמיצ-רעדניק עסייוו סָאד
 -עילימַאפ סיורג ַא וצ ןגיוצעג וליפַא טָאה םיא .דניק ןוא בייוו םענעגייא ןטימ
 טָאה רע .,טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב רעדניק ךָאנ טלָאװעג טָאה רע ,ןבעל

 "עג טקיטעזעגרעביא ,ןבעל עשימרוטש טכעליירפ סָאד גונעג טַאהעג ןיוש
 ,זיא סָאװ ,ןדורטרעג ךָאנ טכענ יד ןיא טקנעבעג טָאה רע .טימרעד ןעוו
 טשינ טָאה יז רעבָא .ןרָאװעג רעשירעבייו ןוא רענעש ךָאנ ןבָאה ןכָאנ
 טכענ עצנַאג ,ךיז טלייועג טָאה יז ןבעל ריא םיא טימ ןלייט טלָאװעג
 טגעלפ לרעטכעט ןפיוא .טריצעג ,ךיז טצוּפעג ,ןפָאלעגמורַא רעלעב ףיוא

 ןפיול רעטייו ןוא ריא ןפרַאװנײרַא שוק ַא ,קילב ַא ןבעג זיולב יז
 ענייז ןטפעשעג יד ןופ ךיוא ,זייב ,טרעטיברַאפ ןעוועג זיא בוקַאי

 טָאטש ןיא ןײרַא ןענעז ןשטייד יד טניז .טַאהעג טשינ תחנ ןייק רע טָאה
 רעליירפ טשינ ןעוועג רָאג זיא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קירבַאפ יד ןוא
 סמיוברעדילפ םישרוי יד ,ןבעגעג טשינ טָאה קירבַאפ יד .זיוה ןיא םיא ייב
 טשינרָאג טָאה יז ,טרעדָאפעג טָאה בייוו ענעגייא סָאד ,טגנַאלרַאפ ןבָאה
 ,ךס ַא טפרַאדעג טָאה יז .טייצ ערעטיב יד ,תונובשח ענייז ןסיוו טלָאװעג
 רעגניפ עסייוו עריא ןשיווצ סע זיא ,ןבעגעג טשינ ריא טָאה ןַאמ רעד לפיוו
 טַאהעג הנותח ןליו םענעגייא ריא ןופ ןילַא טָאה יז שטָאכ .,ןענורעצ
 ןגעוטסעדנופ יז טָאה ,םיא ףיוא ךיז ןפרָאװעגנָא ,רעטעפ ןרעטלע ןטימ
 ןַאמ ַא טָאה יז סָאװ ,טימרעד ןעשעג הלוע ןַא ריא טלָאװ סע יו ,טליפעג
 עקַאט רַאפרעד ,ןשיטַאבעלַאב ַא ןוא ןיוש ןדימ ַא ,ךיז ןופ ןרעטלע ליפ ַא
 "קול ןיא ןבעל ,ליו יז ליפיוו ןבעגסיוא ,ןסינעג שטָאכ טלָאװעג יז טָאה
 ,טייצ יד ךיז ןעמענרַאפ וצ ידכ .גנוקיטיגרַאפ ַא ריא ןייז לָאז סָאװ ,סוס
 -ָאק וצ טרעהעג טָאה רע ,ןכַאזלהק ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז בוקַאי טָאה
 ןופ ןסָאנעג ,ךיז טלהקעג ,ןטפַאשלעזעג עשיּפָארטנַאליפ טריפעג ,ןטעטימ

 ,םידוביכ
 -גייא ץַאלַאּפ ןיא ךיז ייב רעלעב ענעפָא טציא טָאה ,בייוו ןייז דורטרעג

 -עגסיוא רעטלעג עטצעל סנַאמ םעד יז טָאה שירעדנעוװשרַאפ ,טנדרָאעג
 .רענעמ ןוא ןעיורפ עגנוי ןדַאלעגנייא ןוא טכַאמעג סעקנַאילוה עכייר ,ןבעג
 ,רעטכיזעג יד ףיוא ןעמַארש טימ ןטנַאנעטײל עשטייד עכעלטע וליּפַא

 דָאנעג ןָאטעג ןטלָאװ ייז יו ,ענעגיוצעגנָא ןוא עקידהואג ,עטפייטשעגסיוא
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 ּפָארַא ךיז ןזָאל ייז סָאװ ,טימרעד ןדיי עקיזיול יד ןוא ןענייווש עשינלָאּפ יד

 ,זיוה סיזנכשַא בוקַאי ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ,רעזייה ערעייז ןיא ןעמוק ןוא

 בלַאה ןוא עלַאטנעמיטנעס-בלַאה ריא ,עטסָאבעלַאב רעד טימ טצנַאטעג

 ײס עניו עריא רַאפ ייס ,טכַאמעג ןטנעמילּפמָאק עשירעטילימ עבָארג

 ,טייקנייש ריא רַאפ

 יז -- .טלמרומעג ייז ןבָאה -- ,וַארפ עקידענג ,שּפיה רעייז ,שּפיה ---

 ...שזדָאל טַאטש-טסימ רעד ןיא עזָאר ענייא ַאי דניז

 יעטייל עשטייד יד וצ ,טיילעגנוי יד וצ טנעה טקערטשעג טָאה יזנכשַא

 ,זיוה ןייז ןיא ןעז וצ ןרעה יד ןדירפוצ רעייז זיא רע זַא ,טגָאזעג ,ןטנַאנ

 ,טכוװרעפייא ןוא סורדרַאפ ןופ ןרָאװעג טלצנורעג זיא טולב ןייז רעבָא

 רע .זיוה ןייַז ןיא רענעמ עגנוי יד ףיוא קיטכיזרעפייא ןעוועג זיא רע ,ָאי

 טָאה רע קזוח ַא רַאפ סָאװ טימ ,רָאי עגנוי ענייז ןופ טקנעדעג ךָאנ טָאה

 ,"םענעגנא רעייז, טגָאזעג םיא ןבָאה סָאװ ,רענעמ ערעטלע יד ףיוא טקוקעג

 רע .טלעטשעגרָאפ ייז רַאפ םיא ןבָאה רעבייוו ענייש עגנוי ערעייז ןעוו

 עקַאט ןוא ,תוחור ידלַא וצ ןקיש םיא ןליו רענעמ יד זַא ,טסואוועג טָאה

 ןיא ייז ןופ טכַאלעג ןוא טקוקעג סַאּפש טימ ייז ףיוא רע טָאה רַאפרעד

 ןקוק ,ענייש יד ןוא עגנוי יד ,ערעייז רעבייו יד סָאװ ,ןופרעד ןצרַאה

 טציא .עידעמָאק יד טנעקעג טָאה רע ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא עביל טימ םיא

 ,בוטש ןיא ךיז ייב טכַאמעגכרוד יז רע טָאה

 עשירעבייוו ענעטלַאהַאב ערעייז עלַא טימ ,רעבייוו יד טנעקעג טָאה רע

 ןגעלפ ייז טפַאשנדיײל לפיוו ,טסואוועג טָאה רע .,ןטייקיולש ןוא ןטייקערטיכ

 לפיוו ,ןעװעג גנוי זיא רע ןעוו ,םיא טימ ץנעט יד ןיא ןגײלנײרַא ןענעק

 טימ ץנעט עקידלושמוא טשרמולכ יד ןיא ןבעגניירַא ןענעק ייז טייקידניז

 -עבייו רעדעי ןופ ןליפסױרַא סע טגעלפ רע .ביל ןבָאה ייז סָאװ ןַאמ ַא

 ןיא ,טנַאה יד ןטלַאה ןיא ,ןעגנוריסנַאלַאב ענייז וצ טייקיביגכָאנ רעשיר

 ,שטיינק ןוא גיוב ןדעי ןיא ,רָאה יד טימ ןרירַאב ןיא ,סופ םעד ןקירדוצ

 יד ןעגנערבסױרַא ןענעק סע טייקסיז עקידניז ליפיו טקנעדעג טָאה רע

 'צקניװ יד ןיא רענעמ טימ ןכערּפשעג עליטש ערעייז ןיא ןּפיל עשירעבייוו

 ּיבָאה ןגעו רעטנזױט .טכיל רעטיור רעטּפמעדעג ייב ,ןלַאז יד ןופ ךעל

 ןיא ןדניצוצנָא םיא טולב סָאד ױזַא יװ ,ןַאמ ַא וצ ןדער וצ ױזַא יו ייז

 ַא ןיא ןציז ןיא ,םערָא ןַא ןיא ךיז ןרַאּפשנָא ןיא ,טנַאה ַא ןופ קירד ַא

 ןגעלפ ,רענעמ ערעייז ןופ ןגיוא יד ןיא .רעק ןוא ריר ןדעי ןיא ,עטערַאק

 רעייז ןיא ,רענעמ יד ,ייז טרַאנעג ,ןזײװסױרַא עביל עסייה רעייז םיא ייז

 ךיז טנַאגעלע לָאמַא ןײלַא סָאד רע טגעלפ האנה רעסָאװ טימ .,טרַאװנגעק

 ןרעטלע ריא טימ טציז יורפ ענייש עגנוי ַא ואוו שיט ַא וצ ןרעטנענרעד

 םיא ןוא ,יורפ ןייז טימ ןצנַאט וצ שינעביולרע ןַא ןַאמ םייב ןטעב ,ןַאמ

 יד ןעוועג רַאבקנַאד םיא ןענעז יז .ןעמענסױרַא טנעה יד ןופ יורפ יד

 ירענעמ ענדונ ערעייז ןופ טזיילעגסיוא ייז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ,ןעיורפ

 ןעװעטַאר וצ ידכ ,ךיז רעביא טכַאמעג ןבָאה ןיילַא רענעמ יד סָאװ ,ןציוו יד
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 קידכעבעג ןעוועג ןענעז ,סורדרַאפ ןֹוא קיטייו םעד ןופ סַאּפש ַא טימ ךיז
 ןבָאה ,ענייז ןירענטרַאּפ יד יא ,יזנכשַא ,ןײלַא רע יא ,עדייב .שלַאפ ןוא

 ןּוא רַאנ ןטלַא ןופ רעטרעװ ןָא טָאּפשעג ןופרעד טײקשירַאנ יד טליפעג
 ןכַאז עלַא יד טָאה רע ,ָא ,ץנַאט ןיא ךיז וצ טעילוטעג רעקרַאטש ךיז
 םייהַא ןעמוק ייז ןעוו ,ןעיורפ יד ןופ םיצורית יד טנעקעג טָאה רע .טנעקעג
 -כָאנ ןענַאמ יד וצ ערעייז טייקכעלטרעצ ענעבירטעגרעביא יד ,טעּפש וצ
 ערעיז רעביא רעבייוו יד ןופ קזוח ןוא סַאּפש םעד ,ייז ןרַאנ ייז יו םעד
 ,עטבילעג ערעייז ןופ סמערָא יד ןיא ןענעז ייז ןעוו ,ןענַאמ עטרַאדרַאפ
 -עגסיוא ,ןענַאמ ערעייז טעֿפשעגסױא ןיײלַא םיא רַאפ סָאד ייז ןבָאה לפיוו

 ןיילַא םיא זַא ,ױזַא ,סמערָא ענייז ןיא טלּפַאצעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טכַאל
 ןרעביא טייקשלַאפ רעשירעבייו רעד ןופ קיסירדרעביא ןרָאװעג ןיוש זיא
 ,ייז ןָא ןבעל טנאקעג טשינ ,טבילעג ייז טָאה רֶע .םענייז ןימ ןכעלנעמ
 גונעג .דניז ענעטלַאהַאב ערעייז ,טייקיולש רעייז טסואוועג טָאה רע רעבָא
 רעד ןיא ןעזעג ןײלַא ךיז רע טָאה טציא ,טנגעגַאב טימרעד ךיז רע טָאה
 הואג רעכעלנעמ רעסָאװ טימ ןעזעג טָאה רע .רענעמ יד טָא ןופ עגַאל
 סָאװ ,ןגיוא עקידהּפצוח יד ,ץנַאט ןיא ךיז וצ בייוו ןייז ןעילוט ןרעילַאװַאק יד
 -יוו עדעי טּפַאכעגפױא טָאה רע .םיא וצ ןקילב עשיטָאּפש יד ,ןכַאמ ייז
 טייג יז ןעוו ,בייו טריטלַאקעד גנוי ןייש ןייז ןופ טייקיביגכָאנ עשירעב
 םיא ןוא .רערערַאפ ןוא רעצנעט עריא ןופ טירט יד ןיּפַאלקש ַא יװ ךָאנ
 ןרָאװעג ןענורעג םיא זיא טולב סָאד ,ץרַאה סָאד ןפמורשעגנייא ךיז טָאה

 עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא ,רעמיצ-רעדניק ןסייו םעד וצ קעװַא זיא רע
 ןוא עכיילג סָאד טרעהעגסיוא ,טצעזעגקעװַא עלעטעב סדניק ןבעל ךיז

 ןייז ןיא טסיירט ַא טליפעג טָאה רע ןוא ןעמעטָא עשירעדניק עלַאמרָאנ
 ףיוא ןוא סױרַא עלהניד רעגיווש ןייז זיא ןבוטש ערעטייוו יד ןופ .,ןבעל
 ,בוטש-רעדניק ןיא ןיירַא רעגניפ ץיּפש יד

 עריא ןרעטלע יד יװ םעד ךָאנ רעטכָאט ריא ייב טניואוועג טָאה יז
 זיא ןגעמרַאפ ץנַאג ריא .טנלע ,ןײלַא ןבילבעג זיא יז ,ןברָאטשעג ןענעז
 טָאה זירַאּפ ןיא ץַאנגיא ןוז ריא ןופ .קנַאב רעשיסור ַא ןיא ןקעטש ןבילבעג
 רע זַא ,המחלמ בױהנָא ןיא ןבירשעג זיולב ריא טָאה רע .טרעהעג טשינ יז
 םיא ןופ יז טָאה רעמ .טנעמיגער ןשיזיוצנַארפ ַא ןיא ןיײרַא קיליוויירפ זיא
 ןיא רעטכָאט ריא וצ רעבירַא טנלע ריא ןיא זיא יז ןוא .טסואוועג טשינ
 שיט םייב ןסעזעג יז זיא ,ןדערוצסיוא טרָאװ ןייא ןָא ,קידנגייווש ,ץַאלַאּפ
 יז ןעמעוו ,םעד טימ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,רעטכָאט ריא טימ ןעמַאזוצ
 ייב ןסעזעג יז זיא קידנעטש יװ .טבילעג ליטש ױזַא ןוא קרַאטש ױזַא טָאה
 ןוא ןדלעה יד ןופ סעידעגַארט יד ןוא ןבעל ןטימ טבעלעג ,ךעלכיב עריא
 ,לקינייא סָאד ,דניק סָאד טַאהעג יז טָאה ,ךעלכיב יד רעסיוא ,סנידלעה

 'צקרַאטש ַא טליפעג יז טָאה ,רעטכָאט ריא ןופ דניק םוצ יו ךָאנ רעמ

 ,דניק סָאד ןודלַאה ןוא ןשוק ריא ןיא .ןבוקַאי ,םיא ןופ דניק םוצ עביל
 טָאה יז סָאװ ,דניק ןגייא ריא ןיא סָאד זַא ןטכַאדסיוא ריא ךיז טגעלפ
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 ןשוק טימ טלָאמעד ןצנַאגניא סע טגעלפ יז .ןבוקַאי ,םיא טימ טַאהעג

 ןקעדַאב ךעלסיפ יד ןזיב לּפעק ןופ

 סָאװ ,לקינייא סָאד טלטרעצעג יז טָאה -- ,עניימ טסיירט ,ישעווירּפ ---
 ןסייהעג רעטומ ריא ךָאנ טָאה

 .ןטָאלשעג טשינ יז זיא ,טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע שטָאכ ,טציא ךיוא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ץנעט ןוא קיזוומ יד קיאור ןרעה טנָאקעג טשינ טָאה יז
 ןבילבעג יז זיא עלייו ַא ,דניק םוצ ןײרַא זיא יז ןוא ,לַאז ןופ ןגָארטעג
 .עלעטעב סדניק םייב ןעזרעד ןבוקַאי טָאה יז ןעוו ,ריט רעד ייב ןייטש
 ,ֿפָאק םענעקנוזעג ַא טימ ,רענעכָארבעג ַא ,רענעגיובעג ַא ןסעזעג זיא רע
 ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגוצ יז זיא דלַאב ,טשטעווקרַאפ ץרַאה םייב טָאה ריא
 ,ּפָאק ןפיוא טנַאה יד טגײלעגפױרַא םיא ןוא לגענ

 ןציז לע ךיא ,ןפָאלש ייג -- ,טרעטנומעג םיא יז טָאה --- ,בוקַאי ---

 ,דניק םייב
 ןגיוא עקיטעמוא עצרַאװש עסיורג טימ טקוקעגנָא יז טָאה בוקַאי
 טשינ ןָאק ךיא --- ,טגָאזעג רֶע טָאה -- ,קירעפעלש טשינ ןיב ךיא --

 ,ןפָאלש

 עקירעיורט ַא יז טָאה --- ,בקעי ,טכענ יד ןיא טשינ ךיוא ףָאלש ךיא --

 ,טלמרומעג
 ןליּפש ךיז ןגעלפ ייז ןעוו ,לָאמַא ןופ ןעמָאנ ןטימ ןפורעג םיא טָאה יז

 ,טָאטש רעטלַא רעד ףיוא רעיומ סשרעה םהרבא 'ר ןיא ,ךעלעגָאי ןיא עדייב

 ןעצ לטיּפַאק

 ,עגרָאטַאק ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עלַא יו
 טָאה ,דנַאלסור ןטיײרפַאב םוצ דנַאלסיוא ןופ ןוא סעמרוט ןופ ,גנוקישרַאפ
 ןיא טסירגַאב רעריפ ןשיטסיוװעשלָאב םענעמוקעגקירוצ םעד ךיוא ןעמ
 -עגניילק רעד רעבָא ,ןענָאפ עטר ןוא קיזומ ,סעדער טימ גרוברעטעּפ
 זיא םינּפ ןשירעטָאט ןוא ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ רעלופ רעקיסקיוו
 רע .דנַאלסור עיירפ סָאד קידנעעזרעד ,ערעדנַא יו ,ןרָאװעג ךייוו טשינ
 ןרענָאיצולָאװער ערעדנַא יד ןופ ךס ַא יװ ,דיירפ ןופ טנייוועג טשינ טָאה
 רעטרעװ ערענָאיצולָאװער יד ףיוא דייר עכיוה טימ טרעפטנעעגּפָא טשינ
 ,רעסירגַאב יד ןופ

 ןיא טנעה יד טימ ,ןעלסקַא ענעביוהעגפיוא-ךיוה טימ ,רעקיקעריפ ַא
 ,סיוארָאפ טסורב יד קידנרַאּפשסױרַא ,טקעטשעגניירַא סענעשעק-ןזיוה יד
 טימ ןיק םייב ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,ּפָאק ןטעקַאנ ןטקערטשעגסױרַא ןַא טימ

 יװ ,רעטרַאה ַא רעבָא ,רעקידװעעזנָא-טשינ ַא ,עלעדרעב ץיּפש ךעלבלעג ַא .
 זיא רעקרַאטש ץלַא ,זיא סע רענעלק סָאװ סָאװ ,לצעלק קיקעריפ ןבמעד ַא
 רעד ןיא רערעכיז ַא ,רענעקורט ַא ,רעטרַאה ַא ןענַאטשעג רע זיא ,סע
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 ןיוש גנילירפ רעד טָאה ןריא יינש ןכרוד סָאװ ,טָאטש רעקידבוט-םוי

 ,רענעפ עטיור יד ףיוא ךיז םורַא טקוקעג טָאה רע .,ןכירקסורַא ןעמונעג

 -ָארט עשירעטילימ ענעשעמ עקיצנַאלג יד ןיא ּפָאק ןטעקַאנ ןייז טלגיּפשעג

 טעשזורמעג ,םיא דובכל ?עזעילעסרַאמ, יד טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןטיימ

 -תרדה ,ענייז רעסירגַאב יד ,רענדער עלעבַאטנעזערּפער יד ףיוא ןגיוא יד

 ,דרעב ןוא ּפעק עקירָאה ענייש ,ןרוגיפ ענייש טימ סנייא ןוא סנייא רעמינּפ

 עקידבוט-םוי יד .םענייז ןרעטש ןכיױה םעד טשטיינקעג טָאה רע ןוא

 ןַא .סױֹרַא ןטייוצ ןכרוד ןוא ןיירַא רעיוא ןייא ןיא םיא ןענעז סעדער

 ןעלקניו יד ןיא ןגעלעג םיא זיא לכיימש רעשינָאריא רענעטלַאהעגנייא

 ןיא ןליפַא ,עלעדרעב ןכעלבלעג ץיּפש ןיא ,ןּפיל יד ןיא ,ןגיוא יד ןופ

 ,ןירַא ןברַאש ןטעקַאנ ןיא ןכָארקרַאפ םיא זיא סָאװ ,ןרעטש ןטשטיינקעג

 .טסורב יד ,ןרָאנעט עקידנעגנילק יד טרעהעגסיוא קילײװגנַאל טָאה רע

 -םוי סָאװ ,רענדער עקידנעעזסיוא-ןייש עלעבַאטנעזערּפער יד ןופ ןסַאב עפיט

 ןעמענ וצ ןײלַא ךעלדנע ידכ ,ןּפיל ערעייז ןופ טניר עיזעָאּפ ןוא בוט

 עקידרעפָאה ענעביוהעג ערעייז ןסיגּפָא רעסַאװ טלַאק טימ ןוא טרָאװ סָאד

 ,דייר עקידרעייפ ןוא

 טםיטש-טסורב עקידנטעלג ןייק טשינ ,רָאנעט ןקידנעגניז ןייק טשינ ,ןיינ

 ,ענייז רעסירגַאב יד יװ ,טגָאמרַאפ ןַאמ רעקיקעריפ רעניילק רעד טָאה

 .עקידלצעלק ןוא עניילק יד ,רוגיפ ןייז יוװ ,טרַאה ,ןקורט ןעוועג זיא םיטש ןייז

 רעטכיד ןופ ןטַאטיצ ןייק ,רעטרעוװ ענייש ןייק טצונַאב טשינ רע טָאה ךיוא

 -ַאב טשינ עיזעָאּפ טימ ןצַאז ענייז ,דייר ענייז ןיא ןטכָאלפעגניירַא טשינ

 סָאװ ,טנַאה רעד ןיא טַאהעג רע טָאה טרָאק עטוג ןייא רעבָא ,טצריוו

 ,רענדער יד םורַא ךיז טשטעווקעג ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד ייב טָאה

 -טָאּפ ןוא עקידבוט-םוי ,עקידנעגנילק-ןייש עלַא ןופ ןעמונעגסיוא רעסעב

 .רענעמ עלעבַאטנעזערּפער יד ןופ סעדער עשיט

 --- .ןפורעג רע טָאה --- ,טַאירַאטעלָארּפ םעד טכַאמ עצנַאג יד ,םירבח ---

 רַאפ טולב-רעטעברַא רעייא טשינ טסיגרַאפ ,ןטנָארפ יד טזָאלרַאפ ,םירבח

 ןקיצנייא רעייא ןגעק ןסקיב יד ןָא טלעטש .תומחלמ עשיטסילַאירעּפמיא יד

 ײֿב ,ןקירבַאפ יד ןטנַאקירבַאפ יד ייב וצ טמענ .עיזַאושזרוב רעד --- אנוש

 סע ןלעוװ ךייא ךָאנ !ְךיז ןשיווצ ןייא סע טלייט ןוא דרע יד םיצירּפ יד

 ! המחלמ סיוא .טלעװ רעצנַאג רעד ןופ םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד ןָאטכָאנ

 ןיא דייר עקידעכָאװ עקידנצלירג יד טימ ןַאמ םעד ןעמ טָאה תליחת

 -עגסיוא םיא טָאה ןעמ .קזוח ,טָאּפש טימ טנגעגַאב דנַאל ןקידבוט-םוי

 יד סױרַא ןענעז עטשרע יד .טסואימרַאפ קלָאפ ןופ ןגיוא יד ןיא ,טכַאל

 זיא סָאװ ,םענייא ןופ סנױזַא ןטרַאװרעד טנָאקעג טָאה ןעמ ,ָא .ןעגנוטייצ

 -- אנוש ןופ ףליה רעד טימ ,דנַאלסור ןטיירפַאב ןיא ,רעהַא ןעמוקעג

 סָאד .ןעמוקעג רע זיא ןָאגַאװ ןשטייד ןטריבמַאלּפרַאפ ַא ןיא ,דנַאלשטייד

 ,דנַאלסור ןייק טקישעג לעיצעּפס ןטסירַאטילימ עשטייד יד םיא ןבָאה

 רעד ןגעק ןטַאדלָאס יד ןצעהוצפיוא ידכ ,ןסַאמ יד ןריזילַארָאמעד וצ ידכ
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 ךיילג לָאז רעטילימ עשטייד סָאד זַא ,ױזַא ,ןטנָארפ יד ןזָאלרַאפ וצ ,המחלמ

 ,געוו ַאזַא ףיוא ןייג טנָאקעג טָאה סָאװ ,סור ַא .דנַאלסור ןּפַאכרַאפ ןענָאק
 ,ןָאיּפש ַא ,רעטעררַאפ ַא זיא ,אנוש ןופ ףליה רעד טימ דנַאלסור ןייק ןעמוק

 -ּפָא ךיז ןלעװ ,ןעײּפשסיא םיא ןלעװ ןסַאמ עשיסור עטיײרפַאב יד סָאװ

 ,טייל ענייז ןוא םיא ןופ לקע טימ ןרעק
 ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ רענדער יד ןבָאה ,ןעגנולמַאזרַאפ ,ןעגניטימ ףיוא

 ןטריבמָאלּפ ןשטייד ַא ןיא זיא סָאװ ,ןַאמ םעד ןופ ןעיירדוצסיוא טכַאמעג
 טשינ טָאה סָאװ ,רענירטקָאד ַא ,רעקיטַאנַאפ ַא רָאנ .,ןעמוקעג ןָאגַאװ

 זַא ,ןרעלקרעד ןיזמוא ַאזַא וצ טנָאקעג ךיז טָאה ,ןכַאז עלַאער רַאפ ןיז ןייק
 לָאז ןטערטּפָא טנָארפ ןופ שינדחּפ לָאז דנַאלסור עטײרפַאב עיינ סָאד

 -לָאס עשטייד יד רַאפ דנַאלסור ןענעפע לָאז ,ןטַאררַאפ עטעדניברַאפ עריא

 -רַא יד ןקירדרעד סע ןלעװ סָאװ ןרענָאיצקַאער עשטייד יד רַאפ ,ןטַאד
 ,קלָאפ עשיסור סָאד ,ןיזמוא .ןפַאלקשרַאפ קירוצ םירעיוּפ ןוא רעטעב

 רעייז ןבָאה ייז ,םינדחּפ ןייק טשינ ןענעז םירעיוּפ ןוא רעטעברַא עשיסור יד
 ןלעוו ייז ןוא דנַאל ןופ ליואוו םעד רַאפ ,טייהיירפ רעד רַאפ ןבעגעגּפָא ןבעל
 ןשירעגיז ןיא ידכ ,גיז ןקיטליגדנע ןַא זיב ןפמעק שידלעה רעטייוו ךיוא
 ןעיוב וצ םזילַאיצָאס םעד דנַאל

 יד דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער ןיא טֹרָא ןייק טשינ ןבָאה סע ,ןיינ
 עטסעב סָאד .רעפיולכָאנ ענייז ןוא רענירטקָאד םעד ןופ דייר עשיטַאנַאפ
 ,לז ןגלָאפרַאפ טשינ ,טסנרע ייז ןעמענ טשינ .ןפיול ןזָאל ייז לָאז ןעמ ,זיא

 טקירדרעטנוא דנַאלסור עיירפ סָאד ,ןסַאמ יד ייב ןכַאמ ייז רעלוּפָאּפ טשינ
 ,ףיורעד רָאנ ןטרַאװ ייז ,ָא .גנוניימ ןייז ןבָאה ןדעי טזָאל ,םענייק טשינ
 (ןגױט ייז לָאז סָאװ ,רעריטרַאמ ןרעוו ןליוו ייז ,ןקירדרעטנוא ייז לָאז ןעמ

 וצ זיא עטסעב סָאד .ןָאט טשינ הבוט יד ייז ףרַאד ןעמ רעבָא .קסע םוצ
 -רעדנַאנופ ןיילַא ךיז ןלעװ ייז זיב ,געוו רעייז ןייג ייז ןזָאל ,ייז ןרירָאנגיא
 ןסַאמ יד ,לטכיל ןבלח קידנעשטּפָאק ַא יװ ןייגסיוא ,ךיז ןכירקעצ ,ןלַאפ

 ייז לייוו ,ייז ןופ ךיז ןרעקּפָא ,ןגָאירַאפ ,ךיז ןופ ןסױטשּפָא ייז ןלעוו ןיילַא

 יד ןופ ןליוו םעד ןגעק ,דנַאלסור ןטײרפַאב ןופ ןסערעטניא יד ןגעק ןדער
 .גנואיירפַאב רעד רַאפ רעיומ רענרעזייא ןַא יו ןעייטש סָאװ ,ןסַאמ

 -רושז ןוא רעטעלב יד ןיא רענכייצ יד ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןטסירָאמוה יד

 -עגניילק םעד ןופ טכַאמעג ןרוטַאקירַאק עכעליירפ עשיטָאּפש ןבָאה ,ןלַאנ
 רע .ןעמוקעג ןָאגַאו ןשטייד ןטריבמָאלּפרַאפ ַא ןיא זיא סָאװ ,ןַאמ ןקיסקיוו
 -רַאפ רעד ,ןרוטַאקירַאק רַאפ רוגיפ ןוא ּפָאק ןרַאבקנַאד ַא טַאהעג טָאה
 -עטָאט סָאד .ןעלסקַא ענעביוהעגרעטנוא יד ,לרוגיפ ץרוק ןייז .ןַאמ רעטסַאה
 ,ןברַאש רעטעקַאנ רעד ץלַא ןופ רעמ ןוא ,עלעדרעב ץיּפש סָאד ,םינּפ עשיר
 םיא ןבָאה ייז .טנידעג טוג רענכייצ יד ןבָאה ,דראיליב ַא ןופ ליוק ַא יװ
 ,קלָאפ ןרַאפ טלעטשעגרָאּפ ןטלַאטשעג עטסואימ יד ןיא

 ײלַאק יד ןופ טכַאמעג טשינ ךיז טָאה ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד
 טָאה רע .ןעגנוטייצ יד ןיא ןעזעג גָאט ןדעי טָאה רע סָאװ ,ענייז ןרוטַאק
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 .טלַאטשעג רעכעלרעכעל ןייז ןופ טלכיימשעג ,ייז ןופ טַאהעג האנה ןײלַא

 ןָאזרעּפ ןייז ןגעוו ךַאז םוש ןייק ןופ טכַאמעג טשינ רָאג ללכב ךיז טָאה רע
 -לושַאב יד ףיוא טרעפטנערַאפ טשינ ךיז טָאה רע .,ןעמָאנ ןייז ןגעוו רעדָא
 .טשינ טָאה רע ,ןרָאפעג ןָאגַאװ ןשטייד ַא טימ זיא רע סָאװ ,ןעגנוקיד
 טָאה רע זַא ,םיא טקידלושַאב ןעמ סָאװ ,ןופרעד טכַאמעג ךיז קידנסיוו
 "טנ טשינ טרָאװ ןייא ןייק טימ טָאה רע ,ןשטייד יד ייב טלעג ןעמונעג
 יד תבוטל טסניד-שזַאנָאיּפש ןיא ןפָא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,וליפַא טרעפטנע
 ,טקידלושַאב ןשטייד

 טכירעג רע ןַא ןפור ,םעד ןגעק ןטערטסױרַא טזומ ריא ,רבח --
 ןשטנעמ יד ןבָאה -- ,ךייא ףיוא קעלפ ַא טפרַאװ סָאד ,ןשַאוונייר ךיז ןוא
 ,טגָאזעג ענייז

 ,טלכיימשעג טָאה ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד
 -- .ןגיוא יד ןיא קזוח טימ קידנקוק ,טגערפעג רע טָאה -- ? סָאװ וצ ---

 -ילעטניא יד ןוא ,רעטעלב ןייק טשינ ןענעייל ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא יד
 סָאד ,דרע ןוא םולש ,ךַאז ןייא ןפרַאד רימ .קיטליגכיילג רימ ןענעז ןטנעג
 .ןייטשרַאפ םירעיוּפ ןוא ןטַאדלָאס יד ןלעוו

 סע -- .טלמרומעג ענייז ןשטנעמ יד ןבָאה --- ,שילַארָאמ רעבָא ---
 ,זדנוא ףיוא קעלפ ַא טפרַאװ

 ןפרַאד סָאװ ,ךעלדיימ-הלכ עשיטַאבעלַאב ןייק טשינ ןענעז רימ --

 רימ --- .טרעפטנעעג ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד טָאה -- ,דלושמוא יד ןטיה
 ...עיצולָאװער יד ,ןעניז ןיא ךַאז ןייא ןבָאה

 יד .ןַאמ רעקיסקיוועגנילק רעד ,טגָאז רע סָאװ ,טסואוועג טָאה רע
 ,גירק רָאי יירד יד ןופ עטרעגנוהרָאפ ,עדימ יד ,ןסַאג יד ןיא ןטַאדלָאס
 ,רעסעמדיינש ןוא רעקַא םעד ךָאנ ,ןעמייה עשיפרָאד ערעייז ךָאנ עטקנעברַאפ
 עקיסייב יד טנעיילעג טשינ ןבָאה ,דרע רעייז ךָאנ ןוא רעבייוו ערעייז ךָאנ
 יד ןיא ןרוטַאקירַאק יד ןעזעג טשינ ןבָאה ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןעלקיטרַא
 רעד סָאװ ,טרַאעג טשינ טָאה ייז .ןַאמ ןקיסקיוועגניילק םעד ףיוא ןלַאנרושז
 טשינ טָאה יז ,ןעמוקעג ןָאגַאװ ןטריבמָאלּפרַאפ ןשטייד ַא ןיא זיא ןַאמ
 יז ןוא ןבעגעג טרָאװ ַא עטעדניברַאפ יד טָאה דנַאלסור סָאװ ,טרעמיקעג
 יד ףיוא ףירגנָא ספרָאדנעדול ןעיצּפָא עוויסנעפָא רעיײננ רעד טימ ףרַאד

 ערעייז וצ ןעגנַאגרעד טשינ ,דמערפ ןעוועג ייז זיא ץלַא סָאד .,ןזיוצנַארפ
 טכיירגרעד טשינ ,ןעלטיה ענרעטופ רעטנוא ןטלַאהַאב ןגיל סָאװ .,ןרעיוא

 עטנפעעג טימ .רעדמעה עקיזייל רעטנוא ןגיל סָאװ ,רעצרעה ערעייז וצ
 טימ ,ןגיוא עלעה ענעסירעגפיוא טימ ,ןרעיוא עטציּפשעגפיוא טימ ,רעליימ
 -עגניילק ןופ דייר יד וצ טרעהעגוצ ךיז ייז ןבָאה ןבעל ןוא בייל ןצנַאג
 עשימייה ,עטסָארּפ ,ערָאלק ייוצ יד ,םידימלת ענייז ןוא ןַאמ ןקיסקיוװ

 יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאד ,דרע ןוא םולש -- רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפ
 ןענעז סָאװ ,יד עלַא ,ןפיש-סגירק יד ןופ ןזָארטַאמ יד ,רענלעז יד ,םירעיוּפ
 -יצסיד רעשירעטילימ ,רעבירג:ץוש ןיא ןליופ ,זייל ,המחלמ ןופ ןעוועג דימ
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 טרעוװ סָאװ ,רעייפ ַא ןופ טייקכיג רעד טימ .,ךיז ןרעגלַאװ ןוא ןעלגָאװ ,ןילּפ
 ךיז ןבָאה ,רעזיה ענרעצליה עטנקירטעגסיוא רעביא טניוו ןופ ןגָארטעג
 ,רעבירג ץוש ,ןטרָאּפ ,סעמרַאזַאק ,ןסַאג רעביא ןגָארט ןעמונעג דייר יד

 ,ןרעווקס ןוא רעצעלּפ ,ןבולק-רעטעברַא
 רעביירשי-סגנוטייצ ןוא טייל-סגירק ,רעריפ-יײטרַאּפ ,ןרָאטסינימ יד זַא

 ןטָאּפש טרעהעגפיוא ייז ןבָאה ,ךעלרעפעג טרעוו ךַאז יד זַא ,ןעזרעד ןבָאה
 ןוא רעצעלּפ ,ןסַאג עלַא רעביא ,ןַאמ ןטסַאהרַאפ ןגעק ןפמעק ןעמונעג ןוא
 -טעב יד ,ןטלַאהעגּפָא ןעגניטימ טייל ענייז ןוא םיא ןגעוו ןעמ טָאה ןעלקניוו

 -ָאיצולָאװער ןוא קיזומ טימ סעיצַאטסעפינַאמ  ,טקישעגסױרַא רענדער עט
 וצ ןליו םעד ןטַאדלָאס יד ייב ןקעװ וצ ידכ ,טנדרָאעגנייא רעדיל ערענ

 ןטַאדלָאס יד ,ןפורעג סעיצַאזיליבָאמ עיינ טָאה ןעמ .גירק וצ ,טייקשידלעה
 םעיינ םוצ עזעילעסרַאמ רעד טימ ןוא טכושַאב ,טדײלקַאב ,טנּפָאװַאב טוג

 טָאה ףוג רעשירעטילימ רעסיורג רעד רעבָא ,טקישעג ףירגנא-סגנילירפ
 רעקיסקיוועגניילק רעד סָאװ ,טַאהעג ליצַאב םעניילק ַא טולב ןייז ןיא ןיוש
 םולש; ןופ ליצַאב ַא -- טזָאלעגנײרַא םיא ןיא טָאה ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ
 ןבָאה ןטַאדלָאס יד .טרעצרַאפ ,ןסערפעצ ףוג ןסיורג םעד טָאה סָאד ."דרע ןוא

 סופ-םוצ ןוא ןענַאב טימ ןוא רעבירג-ץוש יד טזָאלרַאפ ,ןסקיב יד ןפרָאװעג
 -ייוו ,דרע ,ךעלזייה ערעייז וצ טגָאיעג ,רעדלעפ-טכַאלש יד ןופ ןפָאלעג

 ,יפ ןוא רעב
 טָאה ןַאמ רעקיסקיוװעגניילק רעד סָאװ ,דנַאטשּפיױא ןטשרע םעד ךָאנ

 טָאה ,טכַאמעג ןסַאג רעגרוברעטעּפ יד ףיוא שדוח-ילוי ןסייה םעד ןיא
 ןסקיב טימ .רעוועג רָאנ ,דייר ןייק טצונעג טשינ רעמ גנוריגער יד ןיוש
 -וצ רעריפ םעד ןעמ טָאה ךיוא .ןבירטעצ רעדנעטשפיוא יד ןעמ טָאה
 ךיז ןדניברַאפ ןיא ,טַאררַאפ ןיא טגָאלקעגנָא ןשטנעמ עטנעָאנ ענייז טימ ןעמַאז
 ןבָאה ןשטנעמ עטנעָאנ ענייז ןופ עכעלטע .בַאטש-לַארענעג ןשטייד ןטימ

 ,טּפשמ ַא רַאפ ןלעטש ייז לָאז ןעמ ,טכַאמ רעד וצ ןבעגעגרעביא ןיילַא ךיז
 "גילק רעד .ןעגנוקידלושַאב יד ךיז ןופ ןשַאװּפָא ןלעװ ייז ןכלעוו ףיוא

 ןזָארטַאמ יד ייב טַאטשנָארק ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה ןַאמ רעקיסקיוועג
 ,טכירעג ַא וצ ךיז ןלעטש ןופ וליפַא ןרעה טלָאװעג טשינ ןוא

 --- .שזַאנָאיּפש ןיא םירבח ערעייא ןוא ךייא טקידלושַאב ןעמ ,רבח ---
 "עג ַא וצ ןלעטש ךיז טפרַאד ריא -- .טגָאזעג םיא ענייז ןשטנעמ יד ןבָאה

 .ערע יד טרעדָאפ סָאד .קעלפ םעד ךיז ןופ ןשַאװּפָא ןוא טכיר
 רימ -- .טרעפטנעעג ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד טָאה --- !ןיזמוא ---

 ,עיצולָאװער יד ןכַאמ רָאנ .ערע ןיא ךיז ןליּפש וצ טייצ ןייק טשינ ןבָאה
 -נָא רעטייו ןרימ .םירעוּפ ןוא רעטעברַא יד ןופ רוטַאטקיד יד ןריפנייא
 ,טעברַא רעד טימ ןייג

 טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ענייז םירבח יד ןופ טכַאמעג קזוח טָאה רע

 ייא סָאװ ,םענייז דימלת ןעיירטעג םעד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא טכירעג םוצ

 ,ןפָאלטנַא םיא טימ ןעמַאזוצ
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 ַא טימ םיא ףיוא ןזיװועגנָא רע טָאה -- ,לכש םייב זיא רע טָא --
 ,רימ טימ ןעגנַאגעג זיא רע -- ,רעגניפ

 ןגעו דייר עטכעלש עכעלטע םיא טָאה םיברוקמ ענייז ןופ רענייא
 : טגָאזעג דימלת ןעיירטעג ןייז

 פיל רֶע .רבח ,ןזָאלרַאפ קרַאטש טשינ ךיז ןעמ ןָאק םיא ףיוא --
 ערענָאיצולָאװער ןייק טשינ ןעוועג סע זיא םיא ייב .טזָאלב טניוװ רעד ואוו
 ,..תונדחּפ רָאנ ,קיטקַאט

 "גילק רעד טָאה -- ,לטרעוו-סקלָאפ עשיסור סָאד ךָאד טסייוו ריא ---
 יטריו רעטוג ַא ןיא -- .לכיימש-קזוח ַא טימ טגָאזעג ןַאמ רעקיסקיוועג
 רעד רַאפ טעברַא עטוג טוט רע ...ץונוצ עװטסדוקסַאּפ רעדעי טמוק טפַאש
 ...עיצולָאוװער

 ,ןײלַא םיא טעװ גנוריגער יד זַא ,רעכיז ןעועג רע זיא ןטשרע םוצ
 עליו ַא ןסישרעד ןוא ןעניפעגסיוא ,ענייז ןשטנעמ עלַא טימ ןעמַאזוצ
 .טיױט ןפיוא ךיז טכירעג ןוא לכש ןכיילג רעייז ןיא טביולגעג רע טָאה
 ץלַא ךָאנ ,קילג םוצ ,ןענעז ייז זַא ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה דלַאב רעבָא
 .ךַאז עקיטיוג עטגַאװעג ַא ןָאט וצ ארומ ןבָאה סָאװ ,ןטַארקָאמעד עטסיוו
 ,סױרַא שינעטלעהַאב רעד ןופ טעברַא ןייז ןריפ ןעמונעג רעטייוו טָאה רע ןוא
 ,טנָארפ ןופ ןריטרעזעד רַאפ עיצַאטיגַא טימ רעטילימ סָאד ןציילפרַאפ
 .דרע ןוא םולש רַאפ

 -נַאנפ רעריפ:ײטרַאּפ יד ןבָאה דנַאלסור ןסיורג ןצנאג םעד רעביא
 ףיוא .ןבולק ,ןקירבַאפ ,טעטש ,רעפרעד עלַא ןיא ,ןשטנעמ טקישעגרעד
 רעד ןופ ןלַאװ יד וצ ,טדערעג ,טריטיגַא רענדער ןבָאה קרעמ ןוא ןסַאג
 .טנעמַאלרַאּפ ַא קלָאפ ןופ עטלייוועגסיוא יד טימ ידכ ,ןפורעג עטנַאוטיטסנָאק
 ןַאמ רעקיסקיוװעגנילק רעד .ןריגער וצ ןליוו ןייז ןיא ןוא ןלעטשוצנייא
 ןלעטשוצנגעק דנַאטשמיא טשינ ןענעז ןשטנעמ ענייז זַא ,טסואוועג טָאה
 רע טָאה רעבירעד ,טייז ןייז ףיוא קלָאפ סָאד ןעיצרעבירַא ןוא עלַא ךיז
 יד ןיא ,ןטַאדלָאס יד ןשיוצ ןטעברַא ףיוא טּפַארק עצנַאג ןייז טלעטשעגנָא
 ,רעװעג טימ רענעמ יד ןעניועג וצ ,ןפיש-סגירק יד ףיוא ,ןענָאזינרַאג
 ןעמונעג ןבָאה ענייז רענגעק יד .טָאטש-טּפױה רעד ןופ יד רקיע רעד
 ןיא ןענָאילימ רעקילדנעצ יד ,קלָאפ עשיסור עסיורג סָאד ,רעּפרעק םעד
 טכוזעג טָאה ןַאמ רעקיסקיוועגנילק רעד .רעפרעד יד ןיא ןוא טעטש יד
 .ּפָאק רעד זיא ,טסואוועג רע טָאה ,רקיע רעד .גרוברעטעּפ -- ּפָאק םעד

 -ָאטקָא ןיא טכַאנ רעקיטניוװ ַא ןיא .ןעמוקעג סע זיא טסברַאה וצ ןוא
 טָאטש-טּפױה רעד ןיא ןזָארטַאמ רעטַאטשנָארק ענייז טימ רע זיא ,רעב
 -רעסַאװ ,ןענַאפעלעט ,ףַארגעלעט ,ןלַאזקָאװ .טּפַאכרַאפ יז ןוא ןעמוקעג
 -עג טצעזַאב גנולצולּפ זיא ץלַא -- ןקירבַאפ-רעוועג ,ןענָאזינרַאג ,גנוטייל
 ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה גנוריגער יד ואוו ,ץַאלַאּפ רעטניו םעד ףיוא .ןרָאװ
 ןופ סעקסיּפ ענעפָא יד ןרָאװעג טלעטשעגנָא ןענעז ,גנוטַארַאב-ןרָאטסינימ
 ' ,ןטַאמרַאה
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 ךָאנ ךיז טָאה ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא
 רעגעבירטרַאפ רעד רַאפ טַאהעג ארומ ןוא לטָאז ןיא רעכיז טליפעג טשינ
 טקישעג רע טָאה ,טָאטשטּפוה רעד ףיוא ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,גנוריגער
 -לַאיצָאס יד ןוא ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד ,רענגעק ענייז וצ םיחולש

 עשיטסילַאיצַאס עלַא ןופ גנוריגער ַא ןעמַאזוצ ןפַאש וצ ידכ ,ןטַארקָאמעד
 ןענַאטשרַאפ טשינ םיא ןבָאה ענייז םירבח יד .ןעײטרַאּפ

 ? ןעמַאזוצ ייז טימ ןציז ןענָאק רימ ןלעוו ױזַא יו ---
 -נײרַא ייז רימ ןלעװ ,קיטיונ זדנוא ייז ןענעז לייוורעד ,ןטײקשירַאנ --

 םוצ ןקיש ייז רימ ןלעוו ,ןקיטסעפַאב ךיז ןלעװ רימ זַא ,ךָאנרעד ,ןעמענ
 ענייז ןיא קזוח טימ טגָאזעג ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד טָאה -- ...לווייט

 ,ןגיוא
 םייב ןוחצנ רעייז טימ טסיירטעג ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ ששירענגעק יד

 -פיונוצ ךיז ןענעז סָאװ ,ןטַאטוּפעד יירד ןוא טרעדנוה ןביז יד ןופ .קלָאפ
 גנונעפע רעד וצ ץַאלַאּפ ןשירװַאט ןיא דנַאלסור ןקע עלַא ןופ ןעמוקעג
 ןעוועג קיצכעז ןוא טרעדנוה זיולב ןענעז ,גנולמאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןופ
 -ָאמעד-לַאיצַאס ,ןרע-סע יד וצ טרעהעג ןבָאה עקירעביא יד .סעקיװעשלָאב
 סָאד .קיאורמוא ןעוועג ןענעז רעשרעה יד .ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןוא ןטַארק
 טָאה ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד רעבָא .ייז טימ ןעוועג טשינ זיא קלָאפ

 רענגעק ענייז זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןגיוא ענייז ןיא קזוח זיולב טַאהעג
 ףַארגעלעט ,רעצעלּפ ,ןסַאג עלַא .טכַאמ יד -- רע ןוא ןעמיטש ןבָאה
 -ילימ ךרוד טצעזַאב ןעוועג ןענעז ,ןענַאב ,סעמרוט ,ןעגנוטסעפ ,ןלַאזקָאװ

 -מוא יד ןופ טכַאלעג טָאה רעי ןוא .ןזָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס ענייז ךרוד ,רעט
 ןסייהעג רע טָאה גנונעפע רעד ןופ גָאט ןיא ןיוש .ענייז םירבח עקיאור
 ,סעיצַאטסעפינַאמ יד ןביירטעצ טנעה יד ןיא רעוועג טימ ןלָאז ןטַאדלָאס יד זַא
 רעד דובכל ןרירטסנָאמעד וצ ידכ ,ןטקעּפסָארּפ יד רעביא סױרַא ןענעז סָאװ
 ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןופ גנונעפע

 ,קלָאפ ןופ עטלייװרעדסיוא יד ,ןײלַא ןטַאטוּפעד יד רע טָאה ךָאנרעד
 .ןקעמש וצ רעפעפ ןבעגעג

 םוצ ןעגנַאגעגכרוד עטלייװרעדסיוא יד ןענעז דנַארב ַא ךרוד יוװ
 ,טלדיזעג ייז ןבָאה ןטַאדלָאס ןוא ןזָארטַאמ עטנפָאװַאב יד ,ץַאלַאּפ ןשירוװַאט
 יז רַאפ ןגיּפשעגסיױא ,ןטלָאשעג

 ,לַאטיּפַאק ןופ רעניד ,תומשנ עטפיוקרַאפ ,ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק --
 -וּפעד וצ ןפורעגסיוא טייל עטנפָאװַאב יד ןבָאה --- !ןטָאירטַאּפ-המחלמ
 ףרַאד סענרעטמַאל יד ףיוא --- .ייז ןשיוװצ טרַאשעגכרוד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאט
 !ןעגנעהפיוא ךייא ןעמ

 -נירג רעד וצ דנַאלסור ןסיורג ןופ ןטַאטוּפעד 700 רעכעה יד ןשיווצ
 רעשזדָאל ייווצ יד ןפָארטעג ךיז ןבָאה ,גרוברעטעּפ ןיא גנולמַאזרַאפ-סגנוד
 ןענעז עדייב .יקסנישטש לעוװוַאּפ ןוא ץישעבייא ןסינ -- ןרענָאיצולָאװער
 רעכיב עשיטסיסקרַאמ יד טכענ ןוא געט ,ןסעזעג ריביס ןיא ןעמַאזוצ ייז
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 שזדָאל ןיא .ןפָאלטנַא טרָאד ןופ ,גירק ןשינַאּפַאי םייב ,רעטעּפש .טנרעלעג
 טָאה עיצולָאװער יד .טנגעגַאב ךיז עמרוט ןיא רעדיווװ ךָאנרעד ,טעברַאעג
 ץַאלַאּפ ןשירװַאט ןיא ןעגנַאגעג עדייב ייז ןענעז טציא .טיירפַאב עדייב ייז
 ןשיסור ןופ עטלייוװועגסיוא ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןופ גנונעפע רעד וצ
 ערעדנַא ןעוװעג ןענעז ןגעוו ערעייז יא ,רעדיילק ערעייז יא רעבָא .קלָאפ
 ישירעטילימ ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא יקסנישטש  .ייז ןופ ןדעי ייב
 ןעוװעג זיא רע .שַאט ןיא רעוװלַאװער ַא טימ ןוא לוויטש טימ שטנערפ
 -יא רעד טימ .טנעה יד ןיא טציא טכַאמ יד ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ
 -סיסקרַאמ יד טימ ךיז ןגָארטעגמורַא רעירפ טָאה רע יו ,תונשקע רענעג
 ,טַאהעג טנייפ ןוא ,עלייוו ןייק ףיוא ייז טזָאלעגסױרַא טשינ ,רעכיב עשיט
 -סױרַא טשינ טציא רע טָאה ױזַא ,ייז ןופ ּפָא ןגיונ סָאװ ,ןעמעלַא טסַאהעג
 ,םוטעמוא םיא טימ ךיז ןגָארטעגמורַא ,ענעשעק ןופ רעװלָאװער םעד טזָאלעג
 ןטימ ןַאמ ןקיסקיװעגניילק ןיא טשינ ןביולג סָאװ ,ןעמעלַא טסַאהעג ןוא
 ןיא ןעגנַאגעג זיא ןסינ .עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ םעד ,ןברַאש ןטעקַאנ
 "ָארב ,ןעגנוטייצ ןופ סענעשעק עקידנעײטשּפָא טימ לטנַאמ ןטלּפענקעצ ןייז
 זוכ ןיא טביולגעג ,קידנעטש יװ ,טָאה רע .סעיצולָאזער ןוא ןסיזעט ,ןרוש
 םיטש יד יו זיא סָאװ ,קלָאפ ןופ םיטש רעד ןיא ,טייקיטכערעג ,טרָאװ ןופ
 ,טָאג ןופ

 -- !ןסיירפיוא טימַאניד טימ ,ןסיש ,רעטעררַאפ-סקלָאפ יד ןעגנעה --
 ,תומשנ עטפיוקרַאפ -- .החיצר טימ ןגירשעג ןזָארטַאמ עטנּפָאװַאב יד ןבָאה
 !לַאטיּפַאק ןופ רעניד

 ןשירעטילימ ןייז ןופ לברַא םייב ןיקסנישטש טּפַאכעגנָא טָאה ןסינ
 .שטנערפ

 טָאה ריא סָאװ ,ןרָאק םעד טדיינש -- .טגָאזעג רע טָאה -- !טרעה --
 | ! טייזרַאפ

 ."סירעגרעביא םיא טָאה ןסינ .ןעלמרומ סעּפע ןעמונעג טָאה יקסנישטש
 ןופ רעניד רעד ,רענָאיצולָאװער:רטנָאק רעד סָאד ךיא ןיב סָאד --

 !טגָאז ? המשנ עטפיוקרַאפ יד ,לַאטיּפַאק

 טגַאװעג טשינ טָאה רע .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה יקסנישטש
 .ןירַא ןגיוא יד ןיא ןקוק ןענסינ

 טשינ ,עמרַאזַאק ַא יו ןעזעגסיוא טָאה ץַאלַאּפ רעשירווַאט רעסיורג רעד
 ןעוועג ןענעז ןטַאנַארגיטנַאה טימ ,ןסקיב טימ ןטַאדלָאס .טנעמַאלרַאּפ ַא יו
 ,החיצר רעטלַאק טימ טצנַאלגעג ןבָאה ןטענָאיַאב ענעלָאטש יד .םוטעמוא לופ

 ןזָארטַאמ עטריאוטַאט טימ לופ ןעוועג זיא עירעלַאג רעד ףיוא
 טימ ,טסענ ערענָאיצולָאװער-רטנָאק עצנַאג יד ןעמ ףרַאד ןסישעצ --

 ןוא טעװעדלַאװגעג תולוק עיור טימ ייז ןבָאה --- !ןטָארסיױא רעוועג-ןישַאמ
 טיירג ,ןטלַאהעג ןענַאגַאנ ןוא סרעזיומ יד ןופ ךעלגניצ יד ייב רעגניפ יד
 ןפרַאד טעװ ןעמ ןעוו ,ןָאט וצ קירד ַא

 יד ןופ ןרָאצ רעד .טגערעגפיוא ,סַאלב ןעוועג ןענעז ןטַאטוּפעד יד
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 ּפעק יד רעביא ,לַאז ןסיורג םעד טליפעגנָא טָאה ןוָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס
 .ןסיירפיוא טנָאקעג טָאה טונימ רעדעי וצ .זַאג רעקיטפיג יװ ,ןגָארטעג ךיז
 "ףעד ןסעזעג ןענעז ןעגנוטייצ עשידנעלסיוא יד ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק יד
 "כרוד גנונעפע-טנעמַאלרַאּפ ַאזַא ייז ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד .ענעקָארש
 .טכַאמעג

 ןקיסקיוועגניילק ןופ םידימלת יד ןטָארטעגסױרַא ןענעז עטשרע יד
 ןעמעלַא רַאפ ,לָאז עטנַאוטיטסנָאק יד זַא ,טגיילעגרָאפ ןבָאה ייז .רעריפ
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןצעזעג עלַא ןקיטעטשַאב ןוא ערעייז טכַאמ יד ןענעקרענא

 | ,ןבעגעגסיױרַא
 , .טכָאקעגפיוא ןרָאװעג ןענעז ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ ןטַאטוּפעד יד
 ןפורעג תולוק ןבָאה -- !ןרָאטַאטקיד יד טימ רעדינ ,ּפָארַא --
 ןפרַאװרעטנוא ךיז ךייא ףרַאד גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד טשינ --

 ! קלָאפ ןופ ןליוו םעד ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ריא רָאנ

 סָאװ ,עיצולָאזער עטיירג ַא ןעמונעגסורַא ייז ןופ רענייא טָאה טלָאמעד

 .טיװ םיא ןוא ןבירשעגנָא סנטיײצַאב טָאה ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד
 .עטלמַאזרַאפ יד רַאפ יז טנעיילעגרָאפ ןוא ,ןבעגעג

 םרָאפ עטרעטלערַאפ ַא זיא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד סָאװ ,םעד בילוצ;
 ןיא ךיז ןסירעג רעייטשרָאפ רעד טָאה ?,טפַאשרעיײטשרָאפ-סקלָאפ ןופ
 רעקיטציא רעד רַאפ טסאּפעגוצ טשינ זיא סָאװ ,םרָאפ ַא , ,למוט ןסיורג
 -ושזרוב רעד אנוש ןייז דצמ גנוטכינרַאפ יד טָארד קלָאפ םעד ןעוו ,טייצ
 טרעלקרעד גנולמַאזרַאפ יד טרעוװ ,רַאפעג ןיא זיא עיצולָאװער יד ןוא עיזַא
 ?,ןסָאלשעג רַאפ

 ,ןשיט יד ןיא ןּפַאלק ,ןריטסעטָארּפ ,ןעיירש ןעמונעג ןבָאה ןטַאטוּפעד יד
 רעשזדָאל רעד טָאה קילבנגיױא םעד ןיא רעבָא .טנעה יד טימ ןעכָאפ
 ןוא עלעדרעב ןדנַאלב ןטימ ןַאמ רעכיוה רעד ,יקסנישטש לעוװַאּפ רעניואוונייא

 ןטַאדלָאס עטנפָאװַאב יד וצ ןבעגעג לַאנגיס ַא ,שטנערפ ןשירעטילימ ןטימ
 -עגסיוא טימ .טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןפראד ייז זַא ,ןזָארטַאמ ןוא
 -ַאב יד ןבָאה טנעה יד ןיא ןענַאגַאנ ןוא סרעזיומ טימ ,ןסקיב עטקערטש
 עטלייװרעדסיוא יד ןביירט ,לַאז םעד ןקינײרּפָא ןעמונעג רענעמ עטנּפָאוװ
 ,קלָאפ ןופ

 יד רעביא ןעגנַאגעג ןטַאטוּפעד יד ןענעז עטמעשרַאפ ,ענעגיובעג
 ןעגנַאגעג טשינ ןענעז ןעײװמַארט יד .ןסַאג רעגרוברעטעּפ ערעטצניפ
 יד ףיוא .טּפַאלקרַאפ ןרעיוט יד ,ןכָארבעצ ןעוועג ןענעז סענרעטמַאל יד
 ,ןטַאנַארג טנַאה טימ ,ןסקיב טימ .ןעוועג רעטילימ זיולב זיא ןסַאג עטסוּפ
 ןוא ןטַאדלָאס יד ןבָאה ,ןעגנַאהַאב ןסַאּפ-לוק טימ ,רעוועג-ןישַאמ טימ
 ,טרעכיורעג ,טקעּפסָארּפ יקסוועינ םעד רעביא ךיז טײרדעגמורַא ןזָארטַאמ
 ןטלָאשעג ןוא טכַאלעג

 ןענַאטשעג ןטַאמרַאה ןענעז ,רעלעמקנעד יד ייב ,רעצעלּפ יד ףיוא

 ןבָאה ןכיק עשירענלעז .ךיוה רעד ןיא סעקסיּפ יד טימ טלעטשעגסיוא
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 רענעגיובעג ַא ןעגנַאגעג זיא ןסינ .עקסנירַאמַאק עכעליירפ ַא עינָאמרַאה

 "עג טָאה סָאװ ,םעד ןופ רעטמעשרַאֿפ ַא ,ןסַאג רעגרוברעטעּפ יד רעביא

 .רעטקירעדינרעד ַא ,ןפָארט

 "יז רעטשרע רעד ףיוא ,טייצ רעד טָא ףיוא טרַאװעג טָאה רע לפיוו

 טָאה לפיוו !דנַאלסור ןעיירפ ןופ עטלייוװרעדסיוא-סקלָאפ יד ןופ גנוצ

 רע !ןענַאטשעגסיוא ןייּפ ,ןסעזעגסיוא סעמרוט לפיוו ,רַאפרעד טפמעקעג רע

 רעד וצ ןרָאװעג טלייועגסיוא קלָאפ ןופ ןיילַא וליפֲא ,טבעלרעד סע טָאה

 תוללק ןוא רעוװעג טימ ,ןבירטרַאפ םיא ןעמ טָאה טציא .,עטנַאוטיטסנָאק

 םירבח ענעגייא .,ןזָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס ענעגייא ? רע ןוא .טגָאיעגסױרַא

 ןיא טלָאמעד יו ןגָאלשרעד ױזַא טליפעג ךיז טָאה רע .ןרענָאיצולָאװער

 יד ףיוא םָארגָאּפ ַא יַאמ ןיא ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד ןעוו ,שזדָאל

 ,טכַאמעג טולַאב ןיא רעבעוו עשידיי

 ןייז ןיא ךיז רע טָאה רענעכָארבעצ ַא ,רענעגָאלשרעד ַא ,רעדימ ַא

 .גייא ןשיק ןיא ּפָאק םעד ,ןפרָאװעגקעװַא לטעב ןלָאמש ןפיוא לרעמיצ םערָא

 טָאה רע ןכלעוו וצ ,בוט-םוי םעד ףיוא טרעמַָאיעג ,טנייוועג ןוא ןבָארגעג

 ןבירטרַאפ םיא ןופ םיא טָאה ןעמ רָאנ ,טבעלרעד

 ,טכַאנ רעד ןיא ןלַאנק טרעהעגפיוא טשינ ןסקיב ןבָאה ןסיורד ןיא

 ַא ףיוא טליּפשעג טָאה זָארטַאמ ַא .ךיז םורַא ןטָאשעג ןעקנופ ,טכָאקעג

 ףלע לטיּפַאק

 "וק ןישטרַאמ טנַאדנעמָאק רעד סָאװ ,ןרענָאיגעל עשיליוּפ יד ןשיווצ

 רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא-גָאלש רעד ןופ רעריפ רעד ,יקסנישט

 -רעוו וצ ידכ ,שזדָאל ןייק טקישעגסױרַא טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 ןיא ןטַאדלָאס עשטייד יד ןשיװצ ןוא ,ןרענַאיגעל ענייז רַאפ טנגוי ןריב

 ,םיכוסכס ,ןעיירעסייר וצ ןעמוקעג רדסכ זיא טָאטש

 יד ,ךיירטסע ןופ עטעדניברַאפ ערעייז טַאהעג ביל טשינ ןבָאה ייז

 טשינ ךיז ייז ןבָאה ,סנטשרע .ןָא גירק ביֹוהנֶא ןופ ,ןטַאדלָאס עשטייד

 ןענעז רעקלעפ ײלרעלַא .ןדערפיונוצ לָאמעלַא רעכיירטסע יד טימ טנַאקעג

 ןדיי ,ןקַאילָאּפ ,ןכעשט ,ןרָאגנוא ,ןעוועג ןטַאדלָאס עשיכיירטסע יד ןשיווצ

 ץוח א ןבָאה ייז ןופ סנטסרעמ .רענייגיצ ,רענעמור ,רעינסָאב ,רענעטור

 עשטייד יד .ןדערסיוא טנאקעג טשינ שטייד טרָאװ ןייק ,עדנַאמָאק רעד

 -גיברַאפ ערעייז טימ ךיז ןבָאה ייז .טַאהעג ביל טשינ סָאד ןבָאה ןטַאדלָאס

 ךס ַא .רַאגיצ ַא ייב ,ריב לעפוק ַא ייב ןדערפיונוצ טנַאקעג טשינ עטעד

 :טיױרַא האנש רעייז ןפָא ,ןשטייד יד ןופ םיאנוש ןעוועג רָאג ןענעז ייז ןופ

 "עג טשינ סָאד ןבָאה ןשטייד יד .ןעקנורטעגנָא ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןזיוועג

 .שטייד ךעלטייהנייא ןַא וצ דנַאל ןיא ךיז ייב טניואוועג .ןגָארטרַאפ טנָאק

 -רַאפ טימ טקוקעג ייז ןבָאה ,םיגהנמ ענעגייא יד וצ ,ךַארּפש ןייא וצ ,דנַאל
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 "עג רעקלעפ ערעייז טשינ ןבָאה סָאװ ,ךיירטסע ןופ ןשטייד ףיוא גנוטכַא

 ןשטייד ןייק ייז ןופ טכַאמעג טשינ ןוא טנעה יד ןיא ןעמונ

 יד טעּפשעגכָאנ ייז ןבָאה -- !ישטיּפ ,ישטישט ,עשטיק ,וד ,ישה ---

 .טדערעג תונושל ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס עשיכיירטסע

 יעלַא .רעכיירטסע יד .ןעוועג רעגירק עטכעלש ייז ןענעז םעד רעסיוא

 ובָאה ,ןשטייד יד .,ייז ןוא ,ןסור יד ייב טליּפשרַאפ ייז ןבָאה יינספיוא לָאמ

 יבָאה ייז .דרע רעייז ןופ אנוש םעד ןבײרטּפָא ,ףליה וצ ןייג ייז טזומעג

 רעדנעב-לקיוו יד ןיא ןטַאדלָאס יד ףיוא ןרָאצ ןופ טכָאקעג רעבירעד

 ךעלכעלב עשיטָאירטַאּפ טימ לופ ,ךעלעטיה עניילק יד טימ ןוא סיפ יד ףיוא

 .ּפעק יד ףיוא

 יירטסע יד ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ טקוקעג ןבָאה ןריציפָא עשטייד יד

 עלַא טינ טייוו ןענעז ןריציפָא עשיכיירטסע יד ןשיװצ .ןריציפָא עשיכ

 טנָאקעג טרָאד ןעמ טָאה לבעּפ ײלרעלַא .ןרעפס ערעכעה יד ןופ ןעוועג

 -ערק ןופ ןיז ,טייל עקידנכערּפש-דמערפ ,עקירָאהצרַאװש ײלרעלַא ,ןעניפעג

 .עײמָאלָאק ןוא לָאּפָאנרַאט ןופ ןדיי רענַאיצילַאג וליפַא ,םירעיוּפ ןוא רעמ

 ףיוא ,ָאניסַאק-ןריציפָא ןיא לַאב ַא ףיוא רעכיז ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא ןעמ

 ײז ןוא .ךיז טנגעגַאב ןעמ ןעמעוו טימ ,ןפערטנָא ץלַא ןָאק ןעמ ןעמעוו

 -רַאפ ןוא עקיגיוא-לעה ,עקירָאה-דנָאלב עשטייד יד ,ןטימעגסיוא ןבָאה

 עשיכיירטסע יד טימ ךיז ןפערט וצ ,סרעקנוי ןוא רעציזַאב-דנַאל ענעסיר

 "וצ ןענַאטשעג ןענעז ייז ואוו ,רעטרע יד ןיא ,טסניד םייב ךיוא .ןריציּפָא

 .גנוטכַארַאפ טימ עטעדניברַאפ ערעייז טלדנַאהַאב ןשטייד יד ןבָאה ,ןעמַאז

 ,ןעגנוניואוו ערעסעב יד ךיז רַאפ ןּפַאכרַאפ וצ עטשרע יד ןעוועג ןענעז ייז

 ןעמונעגרעביא ןבָאה ייז .רעכיירטסע יד רַאפ עטסגרע יד קידנזָאלרעביא

 "גיײרַא טכַאמ עצנַאג יד ןוא ןלעפַאב יד ןבעגעגסױרַא .ןטמַא עטסכעה יד

 טולב זייב ךס ַא רעכיירטסע יד טָאה סָאװ ,טנעה יד ןיא ךיז וצ ןעמונעג

 ,טכַאמעג

 "טסע ןַא ןעוו ,ןעז טשינ ךיז טכַאמעג טפָא ןבָאה ןטַאדלָאס עשטייד יד

 יכיא רַאפ טריטולַאס טשינ ןוא ,ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא ריציפָא רעשיכייר

 טכַאמעג סע ייז ןבָאה ,טריטולַאס ָאי ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,וליפַא רעדָא

 ענעגייא יד רַאפ יו טפייטשעגסיוא שירענלעז ןוא ךעלטנירג ױזַא טשינ

 ןריציפָא עשיכיירטסע יד .,ןייז וצ אצוי יבַא ,ןזָאלעגּפָא ,ךיג רָאנ ,ןריציפָא

 ןוא גנוריפפיוא רעשירענלעז רעטכעלש רעד בילוצ טקידײלַאב ךיז ןבָאה

 יד .טכַאמעג עטעדניברַאפ יד ייב רוטנַאדנעמָאק רעד ןיא סעגַאלקנָא טּפָא

 רעייז רַאפ ןטַאדלָאס ערעייז ףיוא ךיז טרעזייבעג ןבָאה ןריציּפָא עשטייד

 יו רעמ טשינ זיא סָאד זַא ,ןעזעג ןבָאה ןטַאדלָאס יד רעבָא ,טײקיסעלכַאנ

 "כעלש רעד ןופ ןדירפוצ קרַאטש ייז ןענעז ןתמא רעד ןיא זַא ןוא טכילפ

 רעטייוו ןבָאה ייז ןוא יעטעדניברַאפ עקידלזממלש יד וצ גנואיצַאב רעט

 יז סרירָאנגיא ,ןריציפָא עשיכיירטסע יד טסירגַאב טכעלש

 טּפַאכעג רעדיװ ןבָאה רעכיירטסע יד סָאװ תולּפמ עטצעל יד ךָאנ
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 ןעמוק טפרַאדעג ייז ןבָאה ןשטייד יד ןוא ףירגנָא-סגנילירפ ןשיסור םייב
 .ןעוועג קרַאטש רָאג רעכיירטסע יד וצ ןשטייד יד ןופ האנש יד זיא ,ףליה וצ
 טלעטשעגפיונוצ רעטרעוו ענייש ןייק טשינ רעייז וליּפַא ןבָאה ןטַאדלָאס יד
 סָאװ ,רעטרעװ ,ךיירטסע ךעלגינעק ןוא ךעלרעזייק --- .ק ןוא .ק יד ןופ
 ,גנוקידיײילַאב ןוא ןרָאצ רַאפ ןדנוצעגנָא רעכיירטסע יד ןבָאה

 עשיליוּפ יד ףיוא טקוקעג ןשטייד יד ןבָאה גנוטכַארַאפ רעמ ךָאנ טימ
 עג ךיירטסע ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעטיה עטעװעדלַאפעג יד ןיא ןענָאיגעל
 -ָאק ,עטסטלע ענעגייא טימ ,ײמרַא ערעדנוזַאב ַא ךיז טריפעג ןוא ןפַאש
 ,ךַארּפש רעייז ייס ןגָארטרַאפ טשינ ןבָאה ייז .ןעמרָאפינוא ןוא עדנַאמ
 ןעגנַאזעג ערעייז ייס ,עליוויצ יװ סיוא ןעעז סָאװ ,ךעלעטיה ערעייז ייס
 -ונעג רעדיל עשיליוּפ ערעייז ןבָאה ןטסינָאיגעל יד רָאנ יװ .ןסַאג יד ףיוא
 רעייז טימ ןגירשעגרעביא ייז רעמרוטשדנַאל עשטייד יד ןבָאה ,ןעגניז ןעמ
 ; ןווָאלס יד ןגעוו דיל

 ,ןעקַאזָאק ןוא ןעבמָאצ ענייז

 ןעקַאילַאּפ דנוא עזיל ענייז

 ,טנעגעגסימ עינ עסור םעד רו ןעבַאה

 ! נערב ןהיא ללעפ ספיוא ןונ ,רעדירב

 ןענעז ,שטייד ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטסינַאיגעל רענַאיצילַאג יד
 ןבָאה ןשטייד יד רעבָא .לדיל ןקידנקידיײלַאב םעד ןופ ןרָאװעג טכָאקעגפיוא
 ןטסינַאיגעל יד ןופ ןריציפָא יד ףיױא .ןעגניז טרעהעגפיוא טשינ סע
 יז ןענעז ייז .טקוקעגמוא טשינ וליפַא ,רעמרוטשדנַאל יד ,ךיז ייז ןבָאה
 ,סורג ַא וצ טנַאה יד ןביוהעגפיוא טשינ ןוא זָאנ רעד רַאפ ןעגנַאגעגיײברַאפ
 יד ןופ ןסינעג ןריציפָא עטעדניברַאפ זַא ,ןעוועג זיא לעפַאב רעד שטָאכ
 טסרעבָא ,שזדָאל ןופ טנַאדנעמָאק םעד .ענעגייא יד סָאװ ,ןרָאנָאה עבלעז
 ןעוו ,קרַאק ןיא ןפָאלעגנָא טולב סָאד זיא ,וָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב
 ששיפרָאד טימ ,ןעמוקעגּפָארַא ןרענָאיגעל עשיליוּפ יד ןענעז טָאטש ןייז ןיא
 ןטלעה וצ ידכ ,ךעלדרעפ עשירעיוּפ עניילק ןיא טנַאּפשעג ,סנגָאװ-רעטייל
 .ןעיר ערעייז ןיא טנגוי עשילױּפ יד ןריברעוו

 -וידַא רעד ןעוו ,טעשטרָאװעג רע טָאה -- ! עדנַאב זוַאל עזיד ךַא --
 .ןעמוקנָא רעייז ןגעוו ןדלָאמעג םיא טָאה רענייז טנַאט

 ןופ ךָאנ ,קַאילָאּפ יד ,טַאהעג טנייפ ןָא קידנעטש ןופ יז טָאה רע
 טגעלפ רע .טעברַאעג םיא יב ןבָאה ייז ואו ,ןסײרּפ-טסָא ןיא טוג ןייז
 .םַאזסטעברַא ןוא קיליב ןעוועג ןענעז ייז םערָאװ ,טוג ןייז ןיא יז ןטלַאה
 עשילױּפ ךיוא רע טָאה ןבָארג-לפָאטרַאק ןוא טינש םוצ ןרעמוז יד ןיא
 ןבָאה ייז .טעברַא רעד וצ ןעמונעג טייז רעשיסור רעד ןופ סעטרעיוּפ
 -ןענוז זיב גנַאגפיוא-ןענוז ןופ טעברַאעג ,טרעדָאפעג ןיול ןקיליב רעייז
 ןלַאטש יד ןיא ןּפָאלש טימ טנגונַאב ךיז ייז ןבָאה ךיוא .גנַאגרעטנוא
 וצ ייז טימ ןעוועג םעװקַאב רעיײז זיא סע .דרע רעליוה רעד ףיוא ןליפַא
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 רע טָאה ייז ףיא טקוקעג רעבָא ,ןשטייד יד טימ יו רעסעב ,ןטעברַא

 "טסָא עלַא יו .יפ-סטעברַא ףיוא יו רָאנ ,ןשטנעמ ףיוא יו טשינ לָאמעלַא

 "עג וָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב ךיוא טָאה ,רעציזַאבידנַאל עשיסיירּפ

 גנַארד ןופ ןעוועג רעגנעהנָא ןַא ,ץענערג רעד רעבירַא קידנעטש טקוק

 טציא .קיליב ןטעברַא ןשטנעמ יד ןוא ךס ַא ָאד זיא דרע ואוו ,ןטסָא ךָאנ

 .ןטלַאהעג יז טנעה יד ןיא ,טָאטש עטרעבָארעד יד טקיניירעג עקַאט רע טָאה

 טנױאװעגּפָא ,טסיופ ןייז ןדיי ןוא ןקַאילַאּפ עקיזיול יד ןזיוועג טָאה רע

 טָאה לָאמַאטימ .טפַאשטריװ רעשיריזח רעשיסור רעקידרעירפ רעד ןופ ייז

 "מורַא ָאד םיא ךיז ןלָאז ייז ,טקישעגניײרַא ןטסינָאיגעל עשיליוּפ םיא ןעמ

 עג טשינ סע טָאה רע .ךַארּפש ןוא ןעמרָאפינוא ערעייז טימ ןרעדנעלש

 ,ןגָארטרַאפ טנָאק

 טָאה לעּפַאב רעד יװ ,טָאטש ןיא ןעמענפיוא ייז טזומעג טָאה רע

 ןרעה יד ףיוא ךיז רע טָאה טסעכ'עג רעבָא ,לעפַאב זיא לעפַאב .ןסייהעג

 ץלַא .טקישעגנָא עדנַאב עשיליוּפ יד םיא ןבָאה סָאװ ,בַאטשילַארענעג ןיא

 ףליה םוש ןייק סָאװ ,עטעדניברַאפ עטמַאדרַאפ-טָאג יד ,רעכיירטסע יד

 דנַאלשטיײד ןיא .תורצ ןוא שינעײרדּפָאק זיולב ,ייז ןופ טשינ ןעמ טָאה

 רנַאל םענעגייא ןיא לָאז ןעמ ןעגנַאגעגנָא טשינ ךַאז ַאזַא לָאמנייק טלָאװ

 יא עלַא ןוא עדנַאמָאק ,ךַארּפש רערעדנוזַאב ַא טימ ,ןכַאמ ןזָאל ןענָאיגעל

 עכלעזַא ןָא טשינ ןעייג דנַאלשטייד ןיא .ײמרַא ןַא ןיא ײמרַא ןַא ,ןכַאז עקירעב

 .טריטסיזקע ןוא טבעל ךייר ןיא רעוו ,שטייד ןייז זומ רעדעי .ןטכישעג

 ןעמונעג טנעה יד ןיא ייז טָאה ןעמ רעבָא ןקַאילָאּפ ָאד ןענעז טרָאד ךיוא

 ןטײקשירַאנ ערעייז טימ ךיז ןטלַאה ייז טזָאלעג טשינ ,טכַאמעג ןשטייד רַאפ

 יעדרָא ןכַאמ ןעמ טעװ ,דנַאל ןטריּפוקָא ןיא ָאד ךיוא .ןעמיורט עטסוּפ ןוא

 ,גירק ןטימ ןרעוו קיטרַאפ טעװ ןעמ רָאנ יו ,גנונעדרָא עשטייד ,גנונ

 לכש ןייק רָאג ןבָאה יד ,רעכיירטסע עטמַאדרַאפ-טָאג יד רעבָא --

 טכַאמ יד ױזַא יו טשינ ןסייוו סָאװ יענעכָארקעצ רעבייוו ,ךייוו ןענעז ,טשינ

 ,דנַאל ןיא ייז ייב זיא הגלפה-רוד רעתמא ןַא .טנַאה רעד ןיא ןטלַאה וצ

 יָארקעצ רעסָאװ ,ייז ןעעז טציא .ןכַארּפש ,סעיצַאנ ,רעקלעפ ןופ שימעג ַא

 רעגירק ןייק טשינ .טרָאס ןטשרע ןופ שטַאװק ,ןבָאה ייז ײמרַא ענעכ

 טימ טייג ץלַא .עטמַאדרַאפ ןטַאמָאלּפיד ,ןטנַאקיטילָאּפ רָאנ .ייז ןענעז

 .רַאפ קיטילָאּפ רעטמַאדרַאפ רעייז טימ ךיוא יז ןבָאה טציא .קיטילָאּפ

 יד לָאז ןעמ ,טלעוּפעג ןוא בַאטשילַארענעג ןיא ןרעה יד ּפָאק ַא טיירד

 ידכ ,טעטש עשיליוּפ ערעסערג יד ןיא ןקישניײרַא ָאד ןרענָאיגעל עשיליופ

 . םנגוי רעד ןשיוצ ייז רַאפ ןטַאדלָאס עיינ ןריברעוו וצ

 ןיצ עכעלטסניק יד טימ טצירקעג טָאה וָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 ףרענָאיגעל עטקישעגוצ יד ןעמעננָא טזומעג ייז טָאה רע .סעכ רַאפ ענייז

 עטסגרע עמַאס יד ןבעגעג ייז טָאה רע רעבָא ןפַאש ייז רַאפ ןריטרַאװק

 םעד ךרוד ןיירַא טנגער סע ואוו ,עמרַאזַאק עשיסור עבורח ַא ,רעצעלּפ

 רע ,ןיינ .טסיװ .,ןכָארבעצ ןענעז רעטצנעפ-ןוא-ריט ןוא ,ךַאד ןקידרעכעל
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 טָאה רע .שזדָאל ןיא ןגינעגרַאפ ןייק ןפַאשרַאפ יז טלָאװעג טשינ טָאה
 המחלמ ןריפ וצ טַאהעג גונעג ךיוא ױזַא טָאה רע .טפרַאדעג טשינ ָאד יז
 .םיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ עמייהעג עלַא יד טימ
 ןגעו סעיזַאטנַאפ עשירַאנ טימ ךיז ןגָארטעגמורַא ןוא טָאטש ןיא ןטלַאהעג
 -ןַאפעג יד ןיא ,טלצרָאװעגסיוא ייז טָאה רע ,הכולמ רעשיליוּפ רענעגייא ןַא
 טָא ןלעװ ,ןענָאיגעל יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ ,טציא .טקישרַאפ ןרעגַאל-ןעג
 -סױרַא ןוא ךיז ייב קידרעּפָאה ןרעוו ,גנומיטש ןגירק רעדיוו טייל עלַא יד
 ,טלעו רעקיטכיל רעד ףיוא ןכירק

 ןעמוקעגּפָארַא ָאד ןענעז סָאװ ןענָאיגעל יד ןיא ןריציפָא יד ןשיװצ
 .ךליפ סקילעפ רענָאיצולָאװער רעשילױּפ רעשזדָאל רעד ןעוועג ךיוא זיא
 ויא סָאװ ,יקסנישטוק ןישטרַאמ ןופ רבח-ײטרַאּפ רעטסטנעָאנ רעד ,םולב
 .ןעוועג ןענָאיגעל עשיליוּפ יד ןופ טנַאדנעמָאק רעד טציא

 -ָארּפ; ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ךיז ןלַאפרעדנַאנופ ןכָאנ
 ןישטרַאמ רבח ןייז טימ ןעמַאזוצ ,םולבדלעפ סקילעפ זיא ,"טַאירַאטעל
 רעד ןיא ,ןיירַא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשילױּפ רעד ןיא ,יקסנישטוק
 טריפעג ךיוא יז טָאה םזילַאיצָאס ןרַאפ ףמַאק ןטימ ןעמַאזוצ סָאװ ,יײטרַאּפ
 -ָארּפ ןיא רעירפ יװ טקנופ ,ןלױּפ קיגנעהּפָאמוא ןגייא ןַא רַאפ ףמַאק ַא
 ןעמַאװצ טעברַאעג רעטעּפש םולבדלעפ סקילעפ טָאה ױזַא ,?טַאירַאטעל
 רענעפַאשעג-יינ רעד רַאפ שזדָאל ןיא יקסנישטוק ןישטרַאמ רבח ןייז טימ
 "וצ ,ןעיירעקורד עמייהעג ןיא סעיצַאמַאלקָארּפ טקורדעג טָאה רע ,ײטרַאּפ
 -וּפ יד ןשיוװצ ךעלזיירק טריזינַאגרָא ,גנוטײצ:-ײטרַאּפ יד טלעטשעגנעמַאז
 עמייהעג ףיוא ןרָאפעג ,רעכיב עשיטסילַאיצָאס טצעזעגרעביא ,רעטעברַא עשיל
 .ןלַאפעגנײרַא רעדיוװ ,ןפָאלטנַא ,עמרוט ןיא ןסעזעג ,ןצנערעפנָאק"ײטרַאּפ
 ןיא טעברַאעג קרַאטש םולבדלעפ טָאה גירק ןשינַאּפַאי ןופ טייצ רעד ןיא
 -ַאּפ רעד ןעוועג זיא רעפמעקַאב ןוא רענגעק רעטסנסיברַאּפ ןייז .שזדָאל
 רעד ןיא טָאה סָאװ ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ,יקסנישטש לעװַאּפ קַאיל
 -ַאנ ןוא עיצקַאער ,םזיניווָאש ןעזעג ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליױוּפ
 רע טָאה ,לוש רעשיחלג ַא ןופ רעליש רענעזעוועג ַא ןיילַא .םזילַאנָאיצ
 ןשיסור ןופ ןסײרּפָא ךיז ןליוו סָאװ ,ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ עלַא טַאהעג טנייפ
 טָאה רע .הכולמ רעשיליוּפ רענעגייא ןַא ןגעו ןעמיורט סָאװ ,רעטעברַא
 רעשיליוּפ ןייז ןופ טכַאמעג קזוח ,קַאילָאּפ םעד ןעמולבדלעפ טכַאלעגסיוא
 .רַאפ ןייז ןזיוועגפיוא ,ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,עיסימ
 ,קיטנַאמָאר רענעכָארקעצ ,טייקדנעלב

 -ילַאג ןיא ןעוועג םולבדלעפ זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו
 סָאװ ,יקצינָאק קינװָאקלָאּפ-ןעמרַאדנַאשז םעד רַאפ ךיז ןטלַאהַאבסיוא ,עיצ
 ,סור ַא יו ,טריטסערַא םיא ןעמ טָאה טשרע םוצ .טכוזעג קרַאטש םיא טָאה
 ,ןענָאיגעל עשיליוּפ ,ןענָאיגעל ןפַאשעג יקסנישטוק רבח ןייז טָאה רעבָא דלַאב
 ,ןלױּפ ןופ ןסור יד ןבײרטסױרַא ןפלעה טנעה יד ןיא רעוועג טימ ןלָאז סָאװ
 טרָאד ןריפנייא ןוא הכולמ עשיליוּפ ענעגייא ןַא דנַאל ןיא ןפַאש וצ ידכ
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 ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשילוּפ יד ןופ ךס ַא .גנונעדרָא עשיטסילַאיצַאס יד

 יד ןיא ןירַא ןוא ךעלעטיה ןוא ןרידנומ עשיליוּפ עכעליולב יד ןָאטעגנָא

 סגטסרעמ יװ .ןעגנַאגעג ייז טימ ךיוא זיא םולבדלעפ סקילעפ .ןענָאיגעל

 אנוש רעטסערג רעד זַא ,טבױלגעג ךיוא רע טָאה ,ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ

 רע טָאה םירבח ענייז ןופ סנטסרעמ יװ .דנַאלסור --- זיא טייהיירפ ןופ

 םעד ךיז רעביא ןבָאה טשינ טעװ סָאװ ,ןלױּפ ןטײרפַאב ןיא זַא ,טביולגעג

 טָאה רע .טייקכעלרעדירב ןוא טייהיירפ ןריפנייא ןעמ טעוו ,ךָאי ןשיסור

 ןעמַאװצ טפמעקעג ,יקסנישטוק ןישטרַאמ רבח ןייז ןבעל טלעטשעג ךיז

 .שזדָאל ןיא לביטש-םעדיוב ןיא סעיצַאמַאלקָארּפ יד ייב לָאמַא יו

 -ךלעפ סקילעפ רענָאיגעל רעד ןעזעגסיוא טָאה שירעגירק רעייז טשינ

 ןיא ןרָאי יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע .רידנומ ןשירענלעז ןייז ןיא םולב

 ליפ ןיוש ךיז ןבָאה לדרעב ןוא ענירּפושט רעטלזיירקעג רעצרַאװש  ןייז

 "עג ןייז ףיוא ןטייר סָאװ ,ענסנעּפ ענייז ךיוא ,ןפרָאװעגכרוד רָאה עיורג

 ,לדנעב ןפיוא ךיז ןשטילגוצּפָארַא עבט ַא לָאמעלַא ןבָאה ןוא זָאנ רנעעגיוב

 לסיבַא ,רעכיוה ַא .ךוליה ןשירענלעז םוצ טסַאּפעג קרַאטש טשינ ךיז ןבָאה

 ַא ןעגנוגעװַאב עטפַאהבעל ןוא טירט עקישַאר טימ .,רענעגיובעגנייא ןַא

 -לעז סָאד ,ןעמואוושעג זיא רידנומ רעד ןכלעוו ףיוא .רענעגָארטעצ לקיטש

 "סיוא שירעגירק טשינרָאג רע טָאה ,טקוררַאפ ךיז טָאה לטיה עשירענ

 ןצנַאג ןטימ ,רעיירטעג ַא ,רעטוג ַא ןעוועג רע זיא טַאדלָאס ַא רעבָא .ןעזעג

 ךיילגוצ .ןעמונעג סעּפע וצ ךיז טָאה רע ןעוו ,דימת יװ ,ןבעל ןוא בייל

 "ץוש יד ןיא ןגעלעג ,דלעפ-טכַאלש ןיא ןעגנַאגעג רע זיא עגנוי יד טימ

 טָאה ןכיגניא .ןטָאבעגנָא סנטסָאּפ-ריּפשסיױא ףיוא ךיז ןיילַא וליּפַא ,רעבירג

 יָאק רעד רבח ןייז .טנידרעד ריציּפָא ןַא זיב רענלעז ןטסָארּפ ַא ןופ ךיז רע

 .ןבעגעג גנַאר ןרעכעה ַא ןוא טקירדעג טנַאה יד םיא טָאה טנַאדנעמ

 ןטַאדלָאס ערעייז טימ ,ןריציפָא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא טציא

 רַאפ רענלעז עיינ ןריברעוו וצ ידכ ,טָאטש ןייז ןיא ,ןעמוקעג שזדָאל ןייק

 ,טייז רעד ייב דרעװש ַא טימ ,רידנומ ןשיריציפָא ןַא טימ .ןעייר ענייז

 טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןסַאג רעשזדָאל יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא

 ןבעל וויטַאריּפסנָאק ַא ,טכַאמעג סעיצַארטסנָאמעד ,טיובעג ןדַאקירַאב לָאמַא

 ירע .טגָאיעגּפָא ךיז ןטנעגַא ןוא ײצילָאּפ ןופ ,ךיז ןטלַאהַאבסױא ,טריפעג

 ןטַאדלָאס עשטייד יד ךיז ןבָאה ,ןריציפָא עשילױוּפ ערעדנַא יד וצ יװ רעג

 עלַא ךרוד סָאװ ,ןלירב ןוא לדרעב ןטימ ןַאמ םעד ,ןעמולבדלעפ וצ ןגױצַאב

 .טנעגילעטניא רעשידי רעד סױרַא טיירש רעװעג ןוא ןטעלָאּפע ענייז

 עשיטָאּפש טּפָא ריציפָא רעד םולבדלעפ טָאה ןרענָאיגעל ענעגייא יד ןופ ךיוא

 ּפעק עדנָאלב ןוא ךעלזענ ענעסיררַאפ יד טימ םיצָאקש יד .טנגעגַאב ןקילב

 ןרעטלע םענעסקאוועגרעביא םעד ןיא ןעזעג סעשירעלעפַאב טשינרָאג ןבָאה

 טָאה רע .לדנעב ןפיוא ענסנעפ ןוא לדרעב ןטרעביושעצ ןטימ ריציפָא

 .ןַאמ-רעטילימ ַא יו רעדייא רערעל ַא יו ןעזעגסיוא רעכיג

 עלַא טשינ .רעדמערפ ַא ןעוועג רע זיא ןריציפֶא יד ןשיװצ ךיוא
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 ךיז ןבָאה סע .ןענָאיגעל יד ןיא ןריציפָא יד ,רעפמעק ןעוועג ייז ןענעז
 -ָאס ןופ טסואוועג טשינרָאג ןבָאה סָאװ ,עדמערפ ןשטנעמ ןגירקעגניירַא
 ןעמולבדלעפ ןגעו טַאהעג טשינ גנונַא ןייק ןבָאה סָאװ ,ףמַאק ,םזילַאיצ
 ,ןטרָאק טימ טבעלעג ,טייל-רעטילימ עלַא יו ,ןבָאה ייז ,ןטסנידרַאפ ענייז ןוא
 ןבָאה ןעמולבדלעפ ףיוא .ןציוו ששירענלעז ןוא רעבייוו ,סעגנַאר ,ןעקנירט
 רע טשינ .םיא ייז יװ ,דמערפ ןעװעג יײז זיא רע .קזוח טימ טקוקעג יז
 ,טנעקעג ןטָאדקענַא ןייק טשינ ,ןעקנורטעג טשינ ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג טָאה
 םיא ייברַאפ ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,ךיז טקוקעגמוא טשינ ןליפַא טָאה רע
 ,שיטַארקַאמעד ןעוװעג רע זיא ענייז רענלעז יד טימ ךיוא ,טולַאס ַא ןָא
 טימ ןעגנולקעג ןבָאה סָאװ ,ןריציפָא יד .ריציפָא ןַא יו טשינרָאג ,שירבח
 גנעג עכלעזַא ףיוא ןבָאה ,ןרידנומ יד ןיא ךיז טריצעג ,ךעלדרעווש יד
 , ,ןקוק טנָאקעג טשינ

 -דלעפ סקילעפ ,הביבס רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא טשינ ךיז טָאה רע ,ןיינ
 ןייג ,רידנומ ןטימ ןרידַארַאּפ ןוא סַאג ןיא ןריצַאּפשמורַא טָאטשנָא ,םולב
 ןריציפָא ןרעה יד רַאפ ןטנװָא ןכַאמ סָאװ ,רעבייוו וצ סעקנַאילוה ףיוא
 רעד ןיא ןקעטָאילביב ןיא ןעגנַאגעג רָאג רע זיא ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ
 טָאה רע .טצעזרעביא ,ןבירשעג ,ןרושָארב ,רעכיב טנעיילעג ,טייצ רעיירפ
 טימ ךיז טלבירגעג ,טסילַאוטקעלעטניא ןַא ןופ ןבעל ַא טבעלעג ץלַא ךָאנ
 ,ןריּפַאּפ ,רעכיב ןיא ןגיוא עקיטכיזצרוק יד

 .םירבח ענעגייא ענייז יו ,ןעזעג טָאה רע .םולבדלעפ ,ןטילעג טָאה רע
 ירָאװעג טעװעטַאדלָאסרַאפ ןענָאיגעל יד ןיא ןענעז ,רעפמעק עקילָאמַא
 -ַאב עטכעלש ַא ,ןרעינַאמ עשיצירּפ ןגירקעג ןבָאה ןריציּפָא יד .טבערגרַאפ
 ,רבח-ײטרַאּפ רעקילָאמַא ןייז ,טנַאדנעמָאק רעד ןטַאדלָאס יד וצ גנואיצ
 ןכַארקעגנײרַא ןוא םזילַאיצָאס ןייז ןיא ןסעגרַאפ רעמ גָאט ןדעי טימ טָאה
 -מורַא ,דייר עקסטַאדלָאס עבָארג טדערעג טָאה רע ,טייקשירענלעז ןיא
 ,םירבח עקילָאמַא ןופ ךיז טלײטעגּפָא ,ןשטנעמ עדמערפ טימ ךיז טלגנירעג
 -ָאג ןעװַארּפ סָאװ ,ךיז וצ ןעמונעגניירַא רע טָאה םיחלג עשירעטילימ וליּפַא
 -טַאּפ ןענעז ןענָאיגעל יד ןיא רעדיל יד ,ןטַאדלָאס יד טימ ןטסניד-סעט
 ןעמולבדלעפ טָאה ץרַאה סָאד .טשינ ערענָאיצולָאװער ןייק רָאג ,עשיטָאיר
 ןעמעלַא םעד בילוצ ןקָארשעג

 -ץגנייא ןטנוװֶא עשירַארעטיל רע טָאה ןדנעלברַאפ וצ ןיײלַא ךיז ידכ
 -ַאיסעמ ןשילױּפ םעד ןגעװו דלעפ ןיא םירבח ענייז טימ טדערעג ,טנדרָא
 ןיּפ ריא טימ ידכ ,טָאה ןלױּפ סָאװ ,תוחילש רערעדנוזַאב רעד ןגעוו ,םזינ
 -ץקצימ ןופ קרעװ יד ייב ןדנוצעגנָא ךיז טָאה רע ,טלעוו יד ןזיילוצסיוא
 ןייז טעװ סָאװ ,ליוּפ ַא ךיז רַאפ ןעזעג ,יקסנַאיּפסיװ ןוא דיװרָאנ ,שטיוו
 םיא זיא טלַאמעד .טכער ןוא רשוי ריא טימ רעקלעפ רַאפ רעטסומ ַא
  ,עיידיא ןַא רַאפ טפמעק רע זַא ,ןעזרעד טָאה רע ,טכייל ,טוג קירוצ ןרָאװעג
 .ןבעגוצּפָא ןבעל ןוא בייל יאדכ זיא סע רעכלעוו רַאפ ,ךַאז רעסיורג ַא רַאפ
 ,דמערפ ייז ןעוועג ןענעז דייר ענייז רעבָא ,טרעהעגסיוא םיא ןבָאה ןשטנעמ יד
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 םענעגיובעגרעביא ןקיגיױא:-ץרַאװש םעד ןשיװצ ןענַאטשעג זיא רעיומ ַא

 ,עטפייטשעגסיוא יד ןשיווצ ןוא זָאנ רענעגיובעג רעד ףיוא ןלירב יד ןיא ןַאמ

 רענלעז רעד סָאװ ,םייוג עקיגיוא:לעה ןוא עקירָאה-דנָאלב ,עטלּפענקרַאפ

 .רענייב יד ןיא ןגעלעג ייז זיא

 ןשיווצ טדערעג ייז ןבָאה -- ,םולבדלעפ רעד -- ,שטנעמ רענדָאמ ַא --

 .רעכעלמייהמוא ןוא רעדמערפ ַא -- ,ךיז

 ,ליטש טלמרומעג שרעדנַא ןבָאה --- ,דיי ַא --

 ףלעווצ לטיּפַאק

 סָאװ ,סנגעמרַאפ ענייז ךָאנ יזנכשַא סקַאמ וצ ןכיגניא ןעמוקעג זיא ןעמ
 יו ,טרירטנעצנָאק טָאה רע סָאװ ,לַאטיּפַאק םעד ךָאנ ,טלמַאזעגנָא טָאה רע
 טשינ זיא ,ןסינ ,ןײלַא רֶע ,תמא .טגָאזעג תואיבנ םיא טָאה ץישעבייא ןסינ

 .ןעמוקעג ןענעז ערעדנַא רעבָא ,ןעמוקעג

 "עג טָאה יזנכשַא סקַאמ יװ ,טלעוװ קירוצ ןרָאװעג טשינ זיא טלעוו יד
 רעד ןוא עטיּפָאק ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ טשינ זיא רעטסוש רעד .טביולג
 ,טרעקעגרעביא ךיז טָאה טלעוו יד .טעניבַאק ןייז וצ טנַאקירבַאפ

 .סעזעג ןענימַאק יד ייב רעײדרַאװג עטיור יד ןענעז ןצַאלַאּפ יד ןיא
 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעלבעמ עטצינשעג יד ייב סיפ ערעייז טמערַאװעג ןוא
 רעד ןיא ןעוועג טשינ ןענעז ןליוק ןייק ,ץלָאה ןייק .רעייפ ןיא ןפרָאװ

 ןענָאהַאמ עטסרעייט יד ,ןכָארבעצ ץלַא ןבָאה רעײדרַאװג יד ןוא ,טָאטש
 עסיורג יד ןיא ךיז ןעמערַאװאוצנָא ידכ ,ןעמַאר יד טימ רעדליב ,ץלָאה-טיור
 ןבָאה ןלעטָאפ יד ףיוא רעדעל םעד ןופ .ןצַאלַאּפ יד ןופ ןבוטש עטלַאק

 ןטכיררַאפ וצ ףיוא רעקיטש ןטינשעגסיוא סרעסעמ עשירענלעז יד טימ ייז
 ןליפַא .טכַאמעג סעשטינָא ךיז ייז ןבָאה טעמַאס ןוא שוילּפ ןופ ,לוויטש

 ןעלקיװאוצמורַא ידכ ,ןסירעגסיוא ןסַאּפ יז ןבָאה טנעוו עטקעדעג-ןדייז יד ןופ
 רעשרעה ןוא עכייר יד .לכיט ַא ףיוא הנתמ ַא דיומ ַא ןבעג רעדָא סיפ יד
 -עקָארשרעד ןוא עקירעגנוה ,עטמעשרַאפ ,עקירעדינ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז
 ןטפעשעג יד ,טעמתחרַאפ ןפיעס יד ,ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז קנעב יד .ענ

 ןרעיומ יד ףיוא .רקפה רעזייה יד ,טריזילַאנָאיצַאנ ןקירבַאפ יד ,ןסָאלשעג
 -נישטש לעװַאּפ טנַאדנעמָאק ןופ ןבירשעגרעטנוא ,ןעגנַאהעג ןלעפַאב ןבָאה
 טיירב רעד רעביא .ןטסערַא ,סעיציזיווקער ,גנוריזילַאנָאיצַאנ ןגעוו ,יקס
 ןטנווייל עטיור ,טניוו ןיא טרעטַאלפעג ןעגנוזָאל עסיורג ןבָאה ןסַאג יד ןופ

 יד ןופ עמערָא יד וצ ןרעהעג ןצַאלַאּפ יד זַא ,ןטפירשפיוא עסייוו טימ
 לָאז ןעמ זַא ןטעיוװָאס יד ייב זיא טכַאמ עצנַאג יד זַא ,ךעלעביטש עניילק

 עסיורג ןבָאה ןטנוויל עקיזיר .עטביורעגנָא סָאד רעביור יד ייב ןביור
 -ַאב ןייז טּפוטש רעײדרַאװג-טיור ַא יו ,רעדליב ,ןזיוועג רעדליב עקיברַאפ
 ַא ןופ יװ טצירּפש טולב ןכלעוו ןופ ,ךיוב ןזַאושזרוב ןבָארג ַא ןיא טענָאי
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 ןופ קרַאק ןטעפ םעד לוטש ןייז טימ וצ טקירד רעױּפ ַא יװ ,ןַאטנָאפ
 ,םָאּפ ַא סױרַא ןפרַאװ טנעה עטרילוקסומ טימ רעטעברַא יװ ,ץירּפ ןטיירב ַא
 טימ רעדעי ,עקיריג ןוא עקיכייב-בָארג עלַא ,יטפומ ַא ןוא בר ַא ,ןדנָאיסק ַא
 י .טנעה יד ןיא טייקילייה ןייז

 ןביור ,יזנכשַא סקַאמ ,םיא וצ ןעמוקעג ייז ןענעז גָאט ַא םענייא ןיא
 ,עטביורעגנָא סָאד םיא ייב

 ךָאנ ןעלסקַא יד ףיוא ןבָאה סָאװ ,ענעסירעצ ןלעניש ענעפָא טימ
 ךעלקירטש ףיוא ןסקיב טימ ,ןטעילָאּפע ענעסירעגּפָא יד ןופ טַאהעג םינמיס
 -לעז עטקורעגפיורַא ןופ סענירּפושט עטרעביושעצ-דליוו טימ ,ןעגנַאהעגנָא
 רעליימ יד ןיא ךעלסָאריּפַאּפ עטלקיוועג טימ ןעלטיה ענרעטופ עשירענ

 ןטסורב יד ףיוא ךעלפיילש עטיור טימ ,ןּפיל יד ןשיוװצ ךעלרעק טימ רעדָא |
 טיירב ןעמוקעגניירַא ייז ןענעז -- סיפ יד ףיוא לוויטש ענעסירעצ טימ ןוא
 ,טצעזַאב יז ןוא קירבַאפ רעד ןיא

 ,טַאטשקרעװ ןייז ןזָאלרַאפ טשינ לָאז רענייק ,רעטעברַא םירבח --
 רעגנוי ַא ,רעריפ רעד טָאה -- !רעצעלּפ יד ףיוא ןביילברעביא ןלָאז עלַא
 םענעבירעגּפָא םעד ףיוא סקיב ַא טימ ןוא לטיה שיטנעדוטס ַא ןיא ,רוחב
 רעטעברַא רעד וצ רעביא טייג קירבַאפ יד -- .ןפורעג ,לטנַאמ ןליוויצ
 .גניטימ ַא ןרעוו ןטלַאהעגּפָא טעװ דלַאב .טכַאמ-םירעיוּפ ןוא

 ןוא טעניבַאק ןיא ןיזנכשַא וצ ןיירַא רוחב רעד זיא טירט עשיגרענע טימ
 ,שיט-ביירש םוצ ןעגנַאגעגוצ

 -בַאמעג ַא טימ טגערפעג יזנכשַא טָאה -- ? ןעניד ךיא ןָאק סָאװ טימ --
 ,ןסיװ טשינרָאג טלָאװ רע יו ךיילג ,ןָאט ןיא טייקכעלפעה ןוא טייקיאור רעט
 ! טציז --- .רָאפ טמוק סע סנױזַא סָאװ

 ,ךיז רעביאנגעקַא לוטש ַא ףיוא ןזיװעגנָא טָאה רע
 רוחב רעד טָאה -- ,וצ ךימ טזָאל ןוא טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה ---

 / .ָאד זיא ץַאלּפ ןיימ --- ,טרעפטנעעג
 ואו ,לעטָאפ םענרעדעל ןטיירב ןפיט םעד ףיוא ןזיװעגנָא טָאה רע

 ןסעזעג זיא יזנכשַא
 יד ןסילשפיוא ןעמונעג ןוא עלעסילש ַא ןעמונעגסורַא טָאה יזנכשַא

 טשינ טָאה רע סָאװ ,לטיה ןשיטנעדוטס ןיא רוחב רעד .עסַאק ענרעזייא
 ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ,ןָאטעגסױא

 !ןריר טשינ ךַאז ןייק ,עלעסילש סָאד ןקעטש טזָאל --
 -ירפ זיולב -- ,טרעפטנערַאפ ךיז יזנכשַא טָאה --- ,טלעג ןייק טשינ --

 ,ןכַאז עטַאװ
 ץלַא --- .טנרעלעג רוחב רעד טָאה -- ! ןכַאז עטַאוװירּפ ןייק ָאטשינ --

 עלַא ןבעגרעביא טעװ ריא .טכַאמ-םירעױּפ ןוא רעטעברַא רעד טרעהעג
 לירפ ןייז ריא טעװ ךָאנרעד .ןעלסילש

 סע טרַאװרעד ,געט עטצעל יד ןיא ףיורעד טכירעג ךיז טָאה רע שטָאכ
 ,טשַאררעביא ןגעווטסעדנופ ןעוועג יזנכשַא סקַאמ זיא ,טונימ רעדעי טימ
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 רַאפ ךיז טָאה לריט-קירבַאפ סָאד ןוא סַאג רעד ףיוא סױרַא זיא רע ןעוו

 ַא עלייוו ַא ןייטש וליפַא ןבילבעג זיא רע .קסַארט ַא טימ טכַאמרַאפ םיא

 ,טנַאװ-קירבַאפ רעד רַאפ רעטמיילעג

 טסָארּפ עקַאט ,ןפײרגַאב טנָאקעג טשינ רע טָאה -- ! ןפרָאװעגסיױרַא ---

 !טגוה ַא יװ ,ריט יד ןזיוועג טושּפ

 ןשיטנעדוטס ןיא רוחב רעד ,ןייג וצ ואוו טסואוועג טשינ טָאה רע

 רעבָא .ליוו רע ואוו ןייג ןָאק רע ,יירפ זיא רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה לטיה

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,ןָאט וצ סָאװ ןייג וצ ואוו טַאהעג טשינ טָאה רע

 ַאטשעג זיא רע .גנוקיטפעשַאב ןָא ,טעברַא ןָא ןעוועג זיא רע יװ ןבעל ןייז

 "רַא ענייז לָאמַא יװ ,טנעה עדמערפ טימ ,רעקירעביא ַאזַא טקנוּפ ןענ

 .רַאֿפ ןוא טעברַא רעד ןופ ןגָאזּפָא ייז טגעלפ ןעמ ןעוו ,שזדָאל ןיא רעטעב

 .קסַארט ַא טימ לריט-קירבַאפ סָאד זָאנ רעד רעטנוא ייז ןקַאה

 .רעליוה ַא ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא רעקירעביא ןַא ןעוועג זיא רע

 ,טּפַאכרַאפ קנעב יד ןיא רעטלעג יד ,ןעמונעגוצ ןעוועג ןענעז רעזייה ענייז

 ןייג .טרעװטנַא ןריּפַאּפטרעװ ןוא סעיצַאגילבָא יד ,טעמתחרַאפ ןפיעס יד

 טלעג"ריּפַאּפ רָאנ טשינ .ןעזרעד יזנכשַא טָאה ,ןכַאז עקיביײא ןייק ָאטשינ

 ,טפיוקעגנייא טָאה רע סָאװ ,רעטיג ,רעזייה וליפַא רָאנ ,ןריּפַאּפ-טרעו ןוא

 ןעו ,טלעװ רעד ףיוא טשינ טפַאה ןייק ןבָאה ,ייז טימ רעכיז ןייז וצ ידכ

 ָאד טָאה רע סָאװ ,ןגעמרַאפ ןצנַאג ןייז ןופ .רעביא ךיז טרעק לדער סָאד

 ןייא ןיא זיא רעטיג ,רעזייה ,ןענישַאמ עלַא ןופ ,טכַאמעג המחלמ רעד ןיא

 ץלעּפ םענלעביוס ןטימ זיולב ,ןייר סױרַא זיא רע .ןבילבעג טשינרָאג גָאט

 ןופ טָאטש רעד ןיא ןגָארט טנָאקעג טשינ וליּפַא טָאה ןעמ סָאװ ,לטיה ןוא

 .רענעמ עטנּפָאװַאב ןוא ןלעניש ענעסירעצ

 ַא ןופ יװ ,טלמוטעצ ןעוועג יזנכשַא סקַאמ זיא ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 טשינ ךיז וצ ןָאק ןעמ ןוא ּפָאק ןרעביא טּפַאכ ןעמ סָאװ ,ּפַאלק ןקרַאטש

 ,ןסעגעג טשינ ,טעברַא ,ימ טגײלעגניײרַא טָאה רע לפיוו יו ,ייו ,ןעמוק

 ַאֹוַא וצ ךיז טָאה רע זיב ,טרעקעג ןטלעוו ,טורעג טשינ ,ןפָאלשעג טשינ

 דנַאלסור ףיוא ןעגנונעכערסיוא ענייז ןיא טָאה רע .ןגָאלשרעד ןגעמרַאפ

 ןענישַאמ יד ,ןזָאלעג רקפה ףיוא קירבַאּפ יד ,טזָאלרַאפ טָאטש-טרובעג ןייז

 רעשיסור רעדמערפ רעד ןיא ָאד רע זיא ןיײלַא ,טריפעגסיורַא תורוחס ןוא

 ,טיובעג רָאנ ,ןבעל ןייק ןופ ,ור ןייק ןופ טסואוועג טשינ ,ןעוועג טָאטש

 ןוש רע זיא ךייר-ןייטש .רעצעלּפ ,רעטיג ,טפיוקעגנָא רעזייה ,ןפַאשעג

 טשינ ןײילַא רָאג ןיוש טָאה רע ,ןטלַאהעג ןענָאילימ יד ןיא טייוו ,ןעוועג

 ויא ןעמונעג לויט רעד סע טָאה טציא .טגָאמרַאפ רע לפיוו טסואוועג

 "ווירקעג טליפעג ךיז טָאה יזנכשַא .ןענורעגסיוא ץלַא זיא גָאט ןלעה ןייא

 ךיז רע טָאה .יירעביור זיא סָאד ,טלעוו רעד ןופ טהלועַאב קרַאטש ,טעד

 יו רעגרע ,הליזג זיא סָאד ,ןסעגעגפיוא ֹוקידעבעל ַא ךיז ןיילַא ,טכָאקעג

 שטנעמ ַא טמענ ןעמ !קידנעיירשלמיה ךָאד זיא סע .ןצעמע טכעש ןעמ

 ןוא בייל טָאה סָאװ ,טכַאמעג ןגעמרַאפ ַא טנעה ענעגייא יד טימ טָאה סָאװ



 553 ' יזנכשא רצעדירב יד

 טָאה סָאװ ,ןרָאװעג טנקירטעגסיוא םיא זיא חומ רעד ,ןבעגעגקעװַא ןבעל
 ןוא ,ןעמוק וצ ןגעמרַאפ ַא וצ ױזַא יװ ךיז טסיילפעג ,טכוזעג ,טכַארטעג
 ! ןייג םיא טסייה ןעמ ןוא וצ טשינ-רימ טשינ-ריד םיא סע טמענ ןעמ

 לָאז ןעמ ןפור סָאװ ,ןטפירשפיוא עסיורג יד ףיוא טקוקעג טָאה רע
 -עג טשינ ּפָאק ןיא םיא זיא סע ןוא ,עטביורעג סָאד רעביור יד ייב ןביור
 טָאה רע .יזנכשַא ,רעביור ןייק רַאפ טליפעג טשינ ךיז טָאה רע .ןכָארק
 ,טגידרַאפ ןוא טרחסמעג ,טלדנַאהעג זיולב טָאה רע .טבױרַאב טשינ םענייק
 סָאד רעבָא ,םיפתוש טימ ,םירחוס טימ טַאהעג םיקסע לָאמַא טָאה רע ,תמא
 ,טשינ סע טייג שרעדנַא .טמענ רעד ,רעגילק זיא סע רעװ ,רחסמ זיא
 טלָאװעג ,טנכערעגסיוא טָאה רע .טשינ םענייק רע טָאה טבױרַאב רעבָא
 רעד ףיוא ךיז טריפ ױזַא .טשינ יירעביור ןייק זיא סָאד רעבָא ,ןענידרַאפ
 -ייק טָאה רע -- ךַאז ענעגייא יד ךיוא זיא ,רעטעברַא יד טימ ןוא .,טלעוו
 -ץגסיוא ,ןטנַאקירבַאפ עלַא יו טלָאצעג טָאה רע ,ןעגנואווצעג טשינ םענ
 שש ַא יװ ןייר טליפעג ךיז טָאה רע ,ןטלַאה לָאז טפעשעג סָאד ,טנכער
 ןעמ סָאװ ,סנױזַא ןסיוועג ןפיוא טַאהעג טשינרָאג טָאה רע ,יזנכשַא ,עלעפ
 ןעמוק סָאװ ,יד ןענעז רעביור .ןפורנָא רעביור רַאפרעד ןענָאק םיא לָאז
 -נַאב יװ ,טנעה יד ןופ טלעג סָאד שטנעמ םייב וצ ןעמענ ןוא ןסקיב טימ
 ,קעװַא המשנ יד ןעמענ סָאװ ,ןטיד

 טליפעג ךיז רע טָאה טעדווירקעג ןוא ןכָארבעצ ,םַאזנייא ,טנלע רעייז
 ןרעה ןסקיב עכלעוו ןיא ,טכענ יד ןיא ךָאנ רעמ ,געט עקיאורמוא יד ןיא
 ,ןלַאנק וצ ףיוא טשינרָאג

 טנַאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,ןטסגרע םעד ,לטנַאמ ןטכעלש ַא טימ
 ידכ ,ּפָאק ןפיוא לטיה-רעטעברַא ןַא טימ ,םישובלמ ענייז ןשיווצ ןכוזסיוא
 ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ,ןסַאג יד ףיוא ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאװו וצ טשינ
 ןוא ןטקעּפסָארּפ עריא ףיוא טעשזדנָאלבעג ,טָאטש רעדמערפ רעד רעביא
 ,רעצעלּפ

 -ַאק טימ טצנַאלגעג לָאמעלַא טָאה סָאװ ,טָאטש עקידעבעל עסיורג יד
 עקנַאלש ,ןעמַאד עטנַאגעלע טימ ,טנַאּפשעג דרעפ יירד ןיא סנטילש ,ןטער
 זיא ,ןלַאקָאל ,ןענַארָאטסער ,סרעטַאעט ,ןטפעשעג טימ ןטכיולעג ,ןריציּפָא
 -סגירק ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ,טזָאלרָאװרַאפ ,ןזָאלעגּפָא ןענַאטשעג טציא
 -םיױרַא ,טײקמערָא ןיא ןכָארקעגנײרַא ןשטנעמ יד ןענעז ךיג רעיײז ,רעגַאל
 ןעייר עגנַאל ךיז ןבָאה ןוויטַארעּפָאָאק יד ייב ,תולד םעד ךיז ףיוא ןגיוצעג
 -ץגושמ ןענעז ןויירּפ יד .גנירעה ַא ,טיורב לקיטש ַא ןגירק וצ ידכ ,ןגיוצעג
 ,סעטרעױוּפ יד .טונימ רעדעי טימ ,העש רעדעי טימ ,ןעגנורּפשעג זייוורענ
 טַאהעג ארומ ןבָאה ,טָאטש ןיא ךלימ לגירק ַא טגנערבעגניירַא ןבָאה סָאװ
 יד ןיא ךיז ןענעכערסיוא טנָאקעג טשינ רָאג ןבָאה ייז ; ןפיוקרַאפ וצ סע
 רעד זיב סַאג ןייא ןופ טרעו רעייז ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעטלעג-ןריּפַאּפ
 .טשימעצ ייז ןבָאה רעטנזיוט יד .רעטייווצ
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 יד קידנטלַאה ,טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,ןפיוקרַאפ וצ טשינ בָאה ךיא --

 ,טנַאה רעד ןיא הרוחס

 צסיורג יד רַאפ ךיז ןקָארשעג ,ןטָאנקנַאב יד רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז

 ידחּפ ןיא ךיז טמלצעג ןוא ןעמוס

 "ייו ענייז ןופ טקידיילעגסיוא ןטָאנקנַאב ענעריּפַאּפ יד טָאה יזנכשַא

 ךיז טפיוקעג ןוא טיײרדעגמורַא ךיז קרעמ יד ייב ,רעטלעג ענעבילבעג-קינ

 ףוטש ןיא רעבָא .טיירגעגוצ ךיז ייב בוטש ןיא ןיילַא טָאה רע סָאװ ,זייּפש

 .עקרַאטש ןטלַאהעג ןבָאה טסערפ .רעייפ ןייק ,רעסַאװ ןייק ןעוועג טשינ זיא

 -רַאֿפ טסָארפ ןופ ןענעז ןרער יד ,טעברַאעג טשינ טָאה גנוטיײל-רעסַאװ יד

 ,ןּפעלש וצ טמענורב ןופ ןעגנערב טזומעג ןעמ טָאה רעסַאװ .ןרָאװעג ןריורפ

 ןבָאה ןשטנעמ יד .ןעוועג טשינ ןענעז ןליוק ןייק .סַאג רעטייווצ ַא ןופ

 ףיוא ,ןפרָאװעג ןפיוה יד ןיא רעטצנעפ יד ךרוד טכענ יד ןיא טסימ סָאד

 .ןסַאג יד
 ,טקעּפסָארּפ יקסװָארטסָא יננעימַאק ףיוא ,םענייז זיוה ןכייר םעד ןופ

 -גיײרַא רעטעברַא ךיז ןבָאה טרָא רעייז ףיוא .,ןּפָאלעצ ןשטנעמ יד ךיז ןענעז

 "עצ ,ןכָארבעצ ,לבעמ סָאד ןעמונעגוצ ןבָאה ייז .רעײדרַאװג-טיור ,ןגיוצעג

 "כרוד טנעװ יד ךרוד ןרער ,טלעטשעגניירַא ךעלעוויוא ענרעזייא ,טּפַאלק

 יד .ךיור םעד ןגיוצעגכרוד ןביוש ענעכָארבעגסיױא יד ךרוד ןוא טקַאהעג

 ,ענעגייא ערעייז וצ ,רעפרעד יד ןיא קעװַא ,ןכָארקעצ ךיז זיא טפַאשרעניד

 יד ייב ךיז ןעמערַאװ וצ ןוא לּפָאטרַאק ןוא טיורב עשיפרָאד סָאד ןסע וצ

 "גנײרַא ןזָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס ערעדנַא ןענעז גָאט עלַא .סנוויוא עסיורג

 ןרעמיצ ענייז ןופ טּפטשעגסױרַא םיא ןוא זיוה ןיא ןיזנכשַא וצ ןעמוקעג

 .רעטייוו ץלַא

 סגערפעג םיא יז ןבָאה -- ?וטסיב טייל ערעסָאװ ןופ ,לרעטָאפ ,וד ---

 ,טײקשירַאטעלָארּפ רענעגיױצעגנָא ןייז ףיוא טכַאדרַאפ טימ טקוקעג ןוא

 .ןרעמיצ ענייז ןופ ןעלבעמ ערעייט יד וצ טסַאּפעג טשינ רָאג טָאה סָאװ

 ילָאקעד ענעסקאוועצ יד רַאפ לקניוו ַא ןיא טקוררַאפ ךיז טָאה יזנכשַא

 טייקיטכערעג ,תורקפה ,החמש טימ טעייוועג ןבָאה סָאװ ,ןזָארטַאמ עטריט

 .ןעמַאזוצ החיצר ןוא

 "עג רע טָאה -- ,ןלױּפ ןופ ענעפָאלטנַא-המחלמ יד ןופ ןיב ךיא ---

 ,לוק-תונמחר ַא טימ טרעפטנע

 רענעמ יד ןבָאה -- ,ןקורנײרַא עלעסיב ַא ,לרעטָאפ ,ךיז וטסעוו ---

 וטסמענרַאפ ץַאלּפ ליפוצ -- .סַאּפש טימ טגָאזעג רעטכיזעג עטיור טימ

 ,ליפוצ ךיוא וטסָאה ןכַאז ןוא ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא שטנעמ ןייא רַאפ

 .עצנַאג ַא םָארק-לבעמ ַא

 םענייא ייב זיא רע זיב ,רעמיצ וצ רעמיצ ןופ טקורעג םיא ןבָאה ייז

 יד ,טצעזַאב ןטַאדלָאס יד ךיז ןבָאה ןרעמיצ עקידתונכש יד ןיא .ןבילבעג

 ןיא ןוא טקַאהעצ ענייז ןעלבעמ ערעייט יד החמש טימ ןבָאה ייז .ןזָארטַאמ

 ײב טָאה קַאה רעדעי ,ןפרָאװעג ךעלעוויוא ענעכעלב ןוא ןענימַאק יד
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 סעקנַאילוה ,טכַארבעג ןדיימ ןבָאה ייז .ןָאטעג טינש ַא ץרַאה ןיא ןיזנכשַא
  ןעקנורטעג זייוורעזעלג ,"ןָאגָאמַאס, ,ןפנארב ןשרעיוּפ ןשימייה ,טכַאמעג
 .ךיז ןדיימ יד טימ ןוא טכַאלעג ,טצנַאטעג ,טליּפשעג סעקשָאמרַאה ףיוא
 ןטיירב ןסיורג ןיא בוטש ןיא ךיז ייב ןגעלעג זיא יזנכשַא ,טכַאמעג ךעליירפ
  םענעלביס םעד טימ ןביוא ןופ ןוא סערדלָאק עלַא טימ טקעדעגוצ ,טעב
 יד ןיא ןרער יד ןעוו ,טכענ יד ןיא ןרעװ וצ ןריורפעג טשינ ידכ ,ץלעּפ
 ןגעלעג רע ןיא ,רעסַאװ ןוא רעייפ ןָא ,טכיל ןָא .טסָארפ ןופ ןצַאלּפ טנעוו

 ייא .ןָאטוצ טנָאקעג טשינ גיוא ןייק ןוא טכענ-רעטניוו עסיורג יד ןיא ךַאװ
 טשוקעג ,ןעגנוזעג ,טעילוהעג ןזָארטַאמ יד ןבָאה ןרעמיצ עקידתונכש יד
 רעד וצ ןרעיוא ענייז טציּפשעגסיוא טָאה יזנכשַא .,ךיז ןגָאלשעג ןוא ךיז
 יז ןעייטש גָאט רעדעי סָאװ ,טשינרָאג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ דיירפ
 טקַאנקעג ןבָאה טנעוו יד .ןעוועג אנקמ ייז טָאה רע ןוא ,טכַאלש םוצ טיירג
 ןטיײקכַאװש עלַא .תולוק ןוא ץנעט ערעייז ןופ ,ןרעטכעלעג ערעייז ןופ
 םערעדעג יד ןיא גנונערב ,ץרַאה םייב ןעגנואיצ ,ןטייז יד ןיא ןשינעכעטש
 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןתאלוח עלַא ,ןפמַארק-ןגָאמ ,סנסע עטכעלש יד ןופ
 ױעקידרעירפ ןייז ןיא ןכָארקעגסױרַא טשינ ןוא ףוג ןרעטלע ןייז ןיא םיא ייב
 ,ןפָארקעגסױרַא טציא ןענעז ,ןפַאש ןוא ןבעל ןקישיור ןייז ןיא ,טייקנעמונרַאפ
 וליפַא ,טגָאנעג ,טלעוװוקעג ,טזײרקעגמורַא םענייז רעּפרעק םעניילק ןיא
 ַא רַאפ טרָא ןייק וליפַא ,ןעועג טשינ זיא רעסַאװ םערַאװ לסיב ןייק
 ,רענייז בוטש רענעגייא רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא ךיורבעג ךעלשטנעמ
 טָאה טסָארפ רעד .ןכַאז טימ ןפרָאװעגנָא ןוא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא סָאװ
 ,טקעדַאב טייקיזייא ןוא טייקטכייפ טימ ץלַא

 -עג ןוא ןקירבַאפ עסיורג ןריפ טנעקעג טָאה סָאװ שטנעמ רעד ,ןיינ
 'מָאק ןוא ןלַאפנייא עטסערג יד וצ ךיז ןטכַארטרעד ,סנגעמרַאפ ןכַאמ ,ןטפעש
 ןילַא קידנביילב ,ףוג םעניילק ןייז ןגרָאזַאב טנעקעג טשינ טָאה ,סעיצַאניב
 ,םיתרשמ ןוא רעניד ןָא

 ןיא ןעגנוי יד ,לוויטש יד ןיא ןדיימ יד ,םיא ןופ טכַאלעג ןבָאה ייז
 םענעײלעצרָאּפ ןשיזעניכ םעד טימ גָאטײב טגעלפ רע ןעוו ,ךעלצלעּפ יד

 -עג ךיז טָאה רע .רעסַאװ ךָאנ םענורב םוצ לסעג קיטייז ַא ןיא ןייג גורק
 ןענעז ערעדנַא עלַא ןכלעוו ףיוא ,קורב םענעריורפרַאפ םעד ףיוא טשטילג
 רעיא םעד ןדנובעגוצ טקישעגמוא טָאה רע .רעטערב ףיוא יו ןעגנַאגעג
 טשינ ריש ,טּפעשעג קידלזממילש ןוא םענורב ןופ קירטש םעד ייב גורק ןופ
 . ,ןגָארטעגמײהַא יו ןסָאגרַאפ רעמ טָאה רע .ןיירַא םענורב ןיא קידנלַאפנײרַא
 -ַאֹּפ עלַא ףיוא טפיטשיילב ןטימ טעברַאעג ךיג ױזַא טָאה סָאװ ,טנַאה ןייז
 ,ןכַאמ וצ טלעג ױזַא יו ןענובשח ןוא ןענעכער םייב ,ןשיט ,רעכעטשיט ,ןריּפ
 בוטש ןופ ץפח ַא סעּפע ןקַאהעצ וצ קַאה ןייק ןביוהפיוא טנָאקעג טשינ טָאה
 ןטרַאה ןיא טָאטשנָא טָאה רע .ךיז רַאפ ייט לסיב ַא ןעמערַאװאוצנָא ןוא
 ןעוועג זיא בוטש ןיא ,ןפָארטעג ךיז סיפ ענעגייא יד ןיא טשינ ריש ץלָאה
 .טזָאלרָאװרַאפ ,ןָאלעגּפָא ןרָאװעג זיא רע .בשומ ַא םיא ייב
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 וָא טכענ רעטניוו עגנַאל יד םיא ייב ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןטייקיבייא יו
 ןיא סקיב ַא ןופ לַאנק רעדעי ,ךרָאש רעדעי טּפַאכעגפיוא טָאה רע .ףָאלש
 -יא ענעכעלב יד ןופ .טכעג יד ןיא ןעוועג תופירש ןענעז לָאמטּפָא .סַאג

 ןעמ סָאװ ןרער יד ןופ ,טלעטשעגניײירַא םוטעמוא טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעוו
 ןדנוצעגנָא ןבוטש ךיז ןבָאה ,רעטצנעפ ןוא ריט ךרוד ןגיוצעגכרוד טָאה
 .ןעמוקעג טשינ וליפַא ןענעז רעשעלרעייפ יד .ןעוועג טשינ זיא רעסַאװ ןייק
 ןיא טרעקַאלּפעג ןרעיומ עשיטָאטש-סיורג יד ןבָאה ןרעייש עשיפרָאד יו
 ןרעמָאי יד .ןסַאג ערעטצניפ יד קידנטכױלַאב ,יירפ ןוא רקפה ,טכענ יד
 .רעדיו עקידנרעטיצ ערעייז טימ ךיז ןגָאלשעגּפָא ןבָאה ןשטנעמ יד ןופ
 ,טייקליטש רעקיטכַאנ רעד ןיא טייוו תולוק

 ,רעיוט ןופ קָאלג םוצ ןרעיוא ענייז טציּפשעגסיױא יזנכשַא טָאה רעמ ךָאנ
 עטנפָאװַאב ןענעז טכַאנ ןטימ ןיא .ןעוועג סעיזיווער ןענעז טכַאנ ייב טכַאנ
 ןטעב יד ןופ םיסחוימ ןוא עכייר ענעזעוועג יד ,רעזייה יד ןלַאפַאב רענעמ
 יד ןענעז ןטענָאיַאב יד טימ .ןבוטש יד טכוזעגכרוד ןוא ןעמונעגסױרַא
 ,טרעטשינעגרעביא ,טרעקעגרעביא ,ןכָארקעגנײרַא ןצַארטַאמ יד ןיא ןטַאדלָאס
 -ירב ןוא דלָאג ןטלַאהַאבסיױוא ,ןריּפַאּפ עמייהעג ,רעוועג טכוזעג טָאה ןעמ

 ,ןטנַאיל
 עטקיטכעדרַאפ ןייק טשינ ךיוא ,ןטלַאהעג טשינ רעוועג ןייק טָאה יזנכשַא

 ,טָאטש רעשיסור רעדמערפ רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג זיא םיא ,ןריּפַאּפ
 ףַאפ טָאטש יד טָאה גנַאל ױזַא .טקעטשרַאפ ןבילבעג טציא זיא רע ואוו
 ,ןבעגעג ןטפעשעג עטוג ,טנידעג םיא טָאה יז גנַאל יװ ,ץייר ַא טַאהעג םיא/

 ,לַאזקָאװ ַא יװ ,דמערפ ןעוועג םיא רַאפ יז זיא טציא .סנגעמרַאפ ,טלעג

 ןשטנעמ עיינ יד ,תמא .םייה רעד וצ רעכיג סָאװ ךיז טלייא ןעמ ןכלעוו ןופ

 יַאב םיא ןבָאה יז .ןָאטעג סטכעלש ךס ַא םיא ןבָאה טָאטש רעד ןופ

 ןבירטעגסױרַא ןוא טּפַאכעג זדלַאה ןרַאפ םיא םינלזג יד יװ ,טלזגַאב ,טביור

 עקידעבעל לָאז ןעמ טרעװ ןענעז ייז .קנעב ,ןקירבַאפ ,רעזייה ענייז ןופ

 "רעד ןעמענרַאפ וצ ךיז טכַארטעג טָאה רע טשינ רעבָא ,ןדניש ייז ןופ ןסַאּפ

 ןכַאז עכלעזַא לייו ,רעכיז ןעװעג רע זיא ,ןעמוק טעוו ףוס רעייז .,טימ

 טעװ ןָאט רעבָא .ןגייוש טשינ טעװ טלעװ יד .,ןטלַאהסיוא טשינ ןענָאק

 "סטפעשעג א זיא ,יזנכשַא ,רע .רע טשינ ,טסואוועג רע טָאה ,טלעוו יד סָאד

 ,טלעג ןכַאמ ןוא ןעלדנַאה וצ ,ןָאט וצ ךַאז ןייא טָאה רע ,טנַאקירבַאפ ַא ,ןַאמ

 ףרעװלָאװער ןטלַאה ,ןסקיב יד טימ ןסַאג יד ןיא ןכירקמורַא ,ךיז ןגָאלש
 .ךַאז ןייז טשינ זיא סָאד

 םיא ייב ןלָאז יז ,רענעמ יד רַאפ טַאהעג ארומ טשינ טָאה רע ,ןיינ

 ענױזַא ןופ טשינ טלַאה רע .ןריּפַאּפ עמייהעג רעדָא רעװעג ןעניפעג

 טָאה ,סנטשרע .טַאהעג רע טָאה ןכַאז ענעטָאברַאפ ערעדנַא רעבָא .,ןכַאז

 טריפעגסורַא ןרעגַאל ענייז ןופ תורוחס לסיבַא געט עקיאורמוא יד ןיא רע

 ןשיוצ ייז טקעטשרַאפ ,לַאפוצ רעדעי ףיוא סרעלעק ןיא יז ןטלַאהַאב ןוא

 ענעגייא יד ןיא ךיוא ןגעלעג זיא ןופרעד שּפיה .עשימייה ןוא עטנַאקַאב
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 טָאה יזנכשַא .גָאט ןדעי טימ ןסקאוועג זיא זיירּפ רעייז ,ףיוה ןיא סרעלעק
 טעװ סע לפיוו רַאפ ייז ןפיוקרַאפ ,רעירפ סָאװ ןרעוװ רוטּפ ייז ןופ טלָאװעג
 ןָאט וצ סעּפע ןעוװעג רעװש זיא סע רעבָא ,ייז ןופ סױרַא יבַא ,ןזָאל ךיז
 דוסב רָאנ ,ךעלטנפע ןריפרעביא תורוחס יד טנָאקעג טָאה ןעמ טשינ .טימרעד
 ןענעז עלַא .םירחוס טימ ךיז ןעמוקפיונוצ טנָאקעג טָאה ןעמ טשינ ,תודוס
 ,ןקָארשרעד ,טלמוטעצ ןעוועג

 -ירב לסיב ַא טגײלעגקעװַא טַאהעג טייצ רעד רַאפ רע טָאה ,סנטייווצ
 -רַאפ רָאנ .ןפיעס יד ןיא טשינ ןטלַאהַאבסױא טָאה רע סָאװ ,דלָאג ,ןטנַאיל
 -רע ענעטלַאהַאב רָאג ןיא ,בוטש ןיא ךיז ייב ןשינעטלעהַאב ןיא טקעטש
 ױע טָאה ןטנַאילירב יד .ןכוז וצ ןלַאפנייא טשינ טעװ םענייק סָאװ ,רעט
 .עטקישעגמוא עמורק טימ טיינעגנייא םישובלמ יד ןיא טכענ יד ןיא ןײלַא

 ןעלטנַאמ-רעטניוו יד ןופ סרענלָאק יד רעטנוא ,ץלעּפ םענלעביוס ןיא ,טענ
 ףיא טכירעג ךיז טָאה רע .ןּפַאטרעד טשינ טנַאה רעד טימ סע לָאז ןעמ
 "נָא טעװ סטכעלש סעּפע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ץרַאה סָאד ,קילגמוא םעד

 רעד ףיוא ןטײקרַאבטסָאק טײרגעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,דנַאל םעד ןיא ןעמוק
 ןעמוק טעװ יז ןעוו ,העש רעצרַאװש

 ,ןפיילש עטיור ץוח ַא סָאװ ,טָאטש רעד ןופ ןפיױלטנַא טלָאװעג טָאה רע

 ןוא דייר טימ ןסָאג עלופ ,רענעמ עטנפָאװַאב ,ןרעיומ יד ףיוא ןלעפַאב
 זױלב .ןבעג טשינרָאג םיא יז ןָאק ,טשינרָאג יז טָאה ,סעיצַאמַאלקָארּפ
 ,רעווש ןעוועג זיא ןרָאפסױרַא רעבָא .טגָאמרַאפ םיא רַאפ יז טָאה רַאפעג
 טָאה יזנכשַא ןוא ,ךעלריּפַאּפ ,ײלרעלַא ןשינעביולרעד ןבָאה טזומעג טָאה ןעמ
 סע ואוו ,ןטמַא עטיור יד ןיא ליפוצ ךיז ןעיירד וצ טַאהעג טשינ קשח ןייק
 רעבייוו יד ןוא ּפעק יד ףיוא ןעלטיה יד טימ רענעמ יד ,טייל עיינ יד ןציז
 ךיז ןזָאל טלָאװעג רעקינייו סָאװ טָאה רע .ךעלכיט עשירעיוּפ יד טימ
 יקסנישטש לעוװַאּפ רעשזדָאל רעד ואוו ,טָאטש רעד ןיא ןעמָאנ ןייז טימ ןרעה
 םעד ,שזדָאל ןופ טקנעדעג ךָאנ םיא טָאה רע .טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג זיא
 ,טייל ענייז טימ טַאהעג םיקסע רָאי ןטפניפ ןיא לָאמנײא טשינ ,ןיקסנישטש
 -רעד רע ןָאק סטוג ןייק טשינרָאג זַא ,טסואוועג טָאה רע .סרעקיירטש יד
 ןיא םיא ייב טציא זיא טיוט ןוא ןבעל סָאװ ,ןױשרַאּפ םעד טָא ןופ ןטרַאװ
 ,טנעה יד

 לוח ַא ,ןריפסױרַא טנַאקעג טשינ טלעג ןייק ןעמ טָאה סנקירעביא

 טָאה יזנכשַא .טרעוו םעניילק ַא ןבָאה סָאװ ,ןטָאנקנַאב-ריּפַאּפ לסיב ןיילק ַא
 ןופ ידכ ,ןגירקסרַא ךיז דנַאלסיױא ןייק ,דנַאל ןופ ןפיולטנַא טלָאװעג

 תורצוא יד ןָא ןרָאפסױרַא רעבָא ,שזדָאל ןייק ךיז ןגירקוצניירַא קירוצ טרָאד
 טלעװ רעסיורג רעד ףיוא ןָאט רע טעוװ סָאװ .טנָאקעג טשינ רע טָאה ענייז
 טָאה ןעמ .הנכס ַא ןעוועג זיא תורצוא יד טימ ןרָאפסױרַא ןוא ? טלעג ןָא
 ּפָאק ַא טימ ןרעוו ןעמ ןָאק ןכַאז עכלעזַא רַאפ ,טירש ןוא טירט ףיוא טכוזעג
 ןגירקוצסױרַא ךיז ױזַא יו טכוזעג טָאה רע .,ןטייצ עקיטציא יד ןיא רעצריק
 רעבָא .רַאבַאכ ןטוג ךרוד ,ןשטנעמ עטינעג ענעגייא ךרוד ,םייהעג דנַאל ןופ
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 -וצנָא ךיז ןעמעוו ,ןגירק וצ ןשטנעמ עכלעזַא ןעוועג זיא טכייל ױזַא טשינ
 רע ןוא .רעגירטַאב ןוא רעלדניווש טימ לופ זיא טלעוו עצנַאג יד .ןעיורט
 טָאה רע .ןליוק עסייה ףיוא יװ טָאטש רעד ןיא ןסעזעג לייוורעד זיא
 יד ףיוא ןגָארטעגסױרַא בוטש ןופ םיצפח טָאה רע סָאװ ,ןופרעד טבעלעג
 ןײלַא ,סעטרעױּפ יד ייב טפיוקעגנייא ךיז זייּפש ןיילַא ,ןפיוקרַאפ וצ קרעמ
 "וצסיורַא ףיוא ןטלַאהעג רע טָאה תורצוא יד .,טכָאקעגּפָא ךיז ןסע לפעל ַא
 ןעמוק טעװ העש עטוג יד ןעוו ,טָאטש-םונהיג רעד ןופ ךיז ןגירק

 ּפַאלק ןדעי רַאפ ךיז ןקָארשעג ,טכענ יד ןיא טרעטיצעג טָאה רע ןוא
 טייג ןעמ יצ ,ּפערט יד ףיוא ךרָאש ןדעי רַאפ ,רעיוט ןיא גנולק ןדעי רַאפ
 ןוא תורצוא ענייז ךָאנ טשינ טמוק ןעמ יצ ,עיזיווער ַא טימ לָאמַא טשינ
 ןליבָאמָאטױא טסַאל יד ,ןסַאג יד ףיוא ןעזעג טפָא ייז טָאה רע .ןבעל ןייז
 רַאפ עטריטסערַא ,ןסקיב ןוא רענלעז טימ טלגנירעגמורַא ,עטריטסערַא יד טימ
 טשינ טָאה ןעמ .עיצַאלוקעּפש רַאפ ,תורוחס ןטלַאהַאבסיוא רַאפ ,סוחי ןטלַא
 טרָאװ ַא טַאהעג ארומ טָאה ןעמ ,לרוג רעייז ןגעוו טָאטש .ןיא טדערעג ךיוה
 רעוו ןטלעז זַא ןעמ טָאה טלמרומעג רעבָא ,ןעגנערבוצסױרַא ןּפיל יד רַאפ
 יָאטױא-טסַאל יד טימ קעװַא ייז טריפ ןעמ סָאװ ,יד ןופ קירוצ טמוק סע

 יד ןיא .יקסנישטש לעװַאּפ ,ּפָא ךיג ייז טימ ךיז טקיטרַאפ רע ,ןליבָאמ

 ,סױרַא טָאטש רעד רעטניה יי ןעמ טריפ ,ןעמ טגָאז ,טכענ ערעטצניפ

 טסייו רענייק סָאװ ,רעבירג ןיא ייז טפראוורַאפ ןעמ ןוא ּפָא ייז טמַאר ןעמ

 -ַאטש סָאד לָאז ןופרעד .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג רעייז ואוו טשינ וליפַא

 ןופ ןלַאנק סָאד ,טכענ יד ןיא ןליבָאמָאטױא-טסַאל ןופ ןּפַאלק סָאד ןעמ

 ,ןסקיב
 סערדלָאק עטקעדעגרעביא יד רעטנוא ןגעלעג קיאורמוא זיא יזנכשַא

 טרעטיצעגפיוא טָאה רע .טכענ עזָאלּפָאלש יד ןיא ץלעּפ םענלעביוס ןוא

 ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,טָארט ןדעי ייב ,לזיימ ַא ןופ גנורּפש ןדעי ייב

 ,טקעטשרַאפ ,ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז תורצוא ענייז שטָאכ .סַאג רעד ןיא

 ערעייז טימ ןטַאדלָאס יד יצ ,סייוו רעוװ ,ייז רַאפ טרעטיצעג רע טָאה ,טיינרַאפ

 םיא עמרוט ןיא ,םיא ייב ייז ןעמענוצ ,ןעניפעגסיוא טשינ ייז ןלעװו עטסטלע

 יד ןיא ןליבָאמָאטױא-טסַאל יד טימ ןריפקעװַא רָאג רשפא רעדָא ,ןצעזנייא

 .טכענ
 "עג ןבָאה סָאװ ,ףיוה ןיא םינכש יד טימ רעכיז ןעוועג טשינ זיא רע

 ןייש לָאמעלַא םיא ןגעלפ ייז ,תמא .ןטייצ עקידרעירפ יד ןופ םיא טנעק

 ,טייצ רעייז זיא טציא רעבָא .ןעמענּפָארַא םיא רַאפ ןעלטיה יד ,ןסירגַאב

 יד ןיא טַאהעג רע טָאה ןביולג רעקינייװ ךָאנ .םיא ףיוא ןרסמ ןענָאק ייז

 טָאה רע .הריד ןייז ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס ןוא ןזָארטַאמ

 ,בוטש ןייז ןופ ריט יד ןקַאהסיוא גנולצולּפ ןלָאז ייז ,טרַאװרעד לָאמעלַא

 -צעל סָאד ןעמענוצ םיא ןלָאז יז ,טלגיררַאפ ןוא טלטייקרַאפ טלַאה רע סָאװ

 לָאז ןָאה ַא זַא ,ןקיטשרעד רָאג רעדָא ןבעג ּפָאק ןיא ליוק ַא םיא ןוא עט

 -עגניהַא זיא ןייבעג ןייז ואוו וליפַא ןסיו טשינ טעװ רענייק .ןעיירק טשינ
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 םיױג טימ ןעמַאװצ ,ןבָארגַאב ץעגרע םיא ןעמ טעװ טנוה ַא יװ .ןעמוק
 ,רעּפעלש ןוא

 ןיא געט עיינ יד ןיא יזנכשַא סקַאמ ןעוועג זיא ןיילַא ,ןזָאלרַאפ ,טנלע
 -מורַא םיא טָאה תונמחר ַא ,טרעקעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןיא
 ,ןבעל טנלע ןייז ףיוא ,ןײלַא ךיז ףיוא ןעמונעג

 רעשיסור רעדמערפ רעד ןיא ,רעהַא ָאד ןעמוקעג רע זיא סָאװ וצ
 -ןעירַא דנַאלסור ףיוא ךיז טָאה רע .ןעמוקעג רע זיא טלעג ךָאנ ? טָאטש
 יַאמ יד ,טריפעגסױרַא הרוחס יד ,ןפָאלעג טָאטש רענעגייא רעד ןופ ,טריט
 ,טפעשעג ןופ ,ךיז ןופ טכַאמעג לת ַא ןעמונעגוצ קירבַאפ רעד ןופ ןעניש
 שטָאכ ,טזָאלעגרעביא בייו ענעגייא סָאד .ץַאלַאּפ ןופ ,קירבַאפ רעד ןופ
 ןיא ןכַאמ ןטפעשעג טלָאװעג טָאה רע ,ןביילב לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה יז
 עג טשינ ןשטייד יד ןיא טָאה רע םערָאװ ,ןענַאילימ ,טָאטש רעשיסור רעד
 ,דנַאלסור ןופ ןסירעגּפָא ,טָאטש רעד וצ ןריולרַאפ יורטוצ םעד ,טביולג
 זיא טלעג סָאד ,טלמַאזעג ןענָאילימ ,ןגעמרַאפ ַא טכַאמעג עקַאט טָאה רע
 ? ןופרעד ןרָאװעג זיא סָאװ רעבָא .ןפָאלעגנײרַא טנעה יד ןיא םיא ָאד ןײלַא
 ןייז זיא לווייט םוצ ,ןעמעלַא ןופ סױרַא רע זיא טעקַאנ ןוא ליוה .טשינרָאג
 טשינ וליפַא ךיז טָאה רע ,ןעגנַאגעג גנוגנערטשנָא ןוא טעברַא ,ימ עצנַאג
 ,טכענ יד ןיא ךיז ןפָאלשוצסױא טשינ ,קירעהעג יו ןסעוצּפָא ןענוגרַאפ
 חור ןרַאפ ץלַא סָאד זיא טציא .,טליפרעד טײקטלַא יד ןיוש טָאה רע שטָאכ
 ןלעניש ענעסירעצ יד טימ סעינָאפ יד רַאפ ,קעװַא

 .לווייט םוצ לָאמעלַא םיא טריפרַאפ ,ךיז ןעלגילקרעביא ןייז ,ּפָאק ןייז
 טזָאל סע יװ ןבעל ףרַאד ןעמ ,ןטכַארטרעביא ליפוזַא טשינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ
 ,םנוב-בקעי רעדורב ןייז יו ,טייג סע יװ ןבעל ןופ ןעמענ ,ךיז

 ןעמעוו ,םענייז רעדורב םעד ןגעוו טציא טכַארטעג רע טָאה האנק טימ
 רעמ האנש ןייק םיא וצ רע טָאה טציא .טסַאהעג ױזַא קידנעטש טָאה רע
 ןיא ןבילברַאפ זיא רע .ןעוועג אנקמ זיולב םיא טָאה רע ,טליפעג טשינ
 ןיא ןוא החונמ ןיא ןבעל קיאור ,טוג ַא אמתסמ ךיז טבעל רע ,שזדָאל
 טשינ ,ליפיוזַא טרעלקעג טשינ ,טכַארטעגרעביא טשינ טָאה רע .טייקרעכיז
 -נַא ךס ַא יו שזדָאל ןיא ןבילברַאפ זיא רע .טיוה רעד ןופ ןעגנורּפשעג
 ןייז טימ יאדוא רע טציז טציא .געו ןכעלנייוועג ןטימ ןייג טזָאלעג ,ערעד
 ,ןבָאה ייז סָאװ ,רעדניק יד טימ ןוא דורטרעג

 -- ןעװעג לדיימ ליואוו ַא .דורטרעג ןייז ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ,עגולק ַא ןוא ענייש ַא -- ,לָאמ עטשרע סָאד ריא ןגעוו טכַארטעג רע טָאה
 ןגירקוצנָא יז ,טָאה םנוב-בקעי רעד קילג רעסָאװ ,ּפָאק ןשליבסנַאמ ַא טימ
 ןליפַא זיא רע .רעטכָאט יז ןייז טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,יז ; בייוו ַא רַאפ
 טשינ לָאמנייק ריא וצ בוטש ןיא ,ןעוועג טשינ ריא ייב הנותח רעד ףיוא
 יד ןיא טציא ןסָארדרַאפ סע טָאה םיא .ןעוועג רעדמערפ ַא ,ןעמוקעג
 ,רַאפרעד ךיז ןסערפעג ,טַאהעג ךיז ףיוא לביארַאפ טָאה רע ,טכענ עזָאלּפָאלש
 זומ רע .ןצַאנגיא ,ןוז ןייז ןגעוו ןטכַארט רעבירַא רע זיא ןדורטרעג ןופ
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 ןיא ךיז ייב טװאורּפעג טָאה רע .ןרָאי יד ןיא שטנעמ ַא ןייז טציא ןיוש

 ןענורעצ סעּפע .טנָאקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,דליב ןייז ןפורסױרַא קנַאדעג

 ןעז טלָאװעג טציא םיא רע טלָאװ יװ .ןעוועג ץלַא זיא טשיװעגּפָא ןוא

 ,םיא ןוא ןבָארג ַא טַאהעג ּפָאק ַא ןעוועג טשינ טייל ןייק זיא רע ,תמא

 "עג טציא םיא רע טלָאװ ךָאד .ןזיװעגסױרַא האנש ,רעטָאפ םענעגייא םעד

 טבעל ױזַא יו ,סיוא רע טעז ױזַא יו ,םיא טימ זיא סָאװ ןסיוו ,ןעז טלָאװ

 .רעדניק ,בייוו ַא ,עילימַאפ ַא ץעגרע רָאג ןיוש טָאה רע זַא ,ךעלגעמ .רע

 "עג טָאה רע !ןעשעג סעּפע םיא טימ הלילח רָאג זיא רשפא ,רשפא ןוא

 .ןזיוצנַארפ יד וצ ײמרַא רעד ןיא ןיירַא קיליוויירפ ןבָאה לָאז רע זַא ,טרעה

 רעװ .עדליוו ןוא עשיאיוג וצ ,ןכַאז עטסוּפ וצ ןגיוצעג לָאמעלַא טָאה םיא

 ינכשַא ? רעגרע ךָאנ ,הלילח ,רעדָא ,טעדנואוורַאפ טשינ זיא רע יצ ,טסייוו

 ,קנַאדעג ןופ ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה

 ןרָאי ךס ַא טימ יװ .ןעלהניד ,ריא וצ רעבירַא רע זיא ןוז םעד ןופ

 ַא ,עכייוו ַא ,עגנוי ַא ,ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג גנולצולּפ םיא יז זיא ,קירוצ

 טקנעדעג ,ריא ןיא טנָאמרעד ךיז רע טָאה קיטייוװ טימ .עקידנצייר ןוא ענייש

 דמערפ ,ןזיװעגסױרַא טשינ טפַאשביל ןייק םיא טָאה יז ,תמא .ןבעל רעייז

 יא רע .ןעוועג קידלוש ןצנַאגניא טשינ יז זיא רשפא רעבָא ,םיא ןעוועג

 ןעמענניירַא ,ריא ןבעל ןייז טריבורּפ טשינ ,טגָאירַאפ ,ןָאטרַאפ ןעוועג ליפוצ

 סע טָאה יז .תעגושמ ַא ןעװעג רָאג זיא ךיז ןטג סָאד .טנעה יד ןיא יז

 .ועוועג שייבמ ןשטנעמ רַאפ ,טימרעד טקידײלַאב יז טָאה רע .טלָאװעג טשינ

 םיא טָאה יז .טג םעד ריא ףיוא ןעגנואווצעגפיורַא רע טָאה טלַאװעג טימ

 .ןגיוא יד ןיא םיא ןקוק ,ןזײװסױרַא ןעמונעג טפַאשביל טלָאמעד ןיוש וליפַא

 שיטייל ךיז קידנעטש לָאמעלַא טָאה יז .טַאהעג טשינרָאג ריא וצ טָאה רע

 ןענַאמ ערעייז ףיוא רעבייוו ערעדנַא יוװ ,תושוב ןוא תוּפרח ןייק ,טריפעג

 זיא יז ןעװ דָארג .טצומשַאב טשינ ןעמָאנ ןייז ,טכַארבעג טשינ םיא ףיוא

 ןופ תחנ ןגעװ ,ןטיל יװ ןבעל ןגעוו ןדער ןעמונעג ,ערעדנַא ןַא ןרָאװעג

 .ןסג וצ יז תעגושמ סָאד ןלַאפעגנָא םיא ףיוא זיא ,רעדניק

 טָאה טג םייב וליפַא ,טקנעדעג יזנכשַא טָאה ,טַאהעג ביל יז טָאה רע

 ןטיברַאפ ,ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָא יז טָאה רֹע רעבָא .ןעזעגסיוא ןייש רעייז יז

 זיא סָאװ ,סנייז בייוו עיינ סָאד ,עגולק ַא זיא יז .תוילגרמ םַאדַאמ רעד ףיוא

 טשינ שזדָאל ןיא םענייק טָאה יז שטָאכ ,ןבילברַאפ ןילַא שזדָאל ןיא טציא

 ַא זיא יז .ןגעמרַאפ ןייז ןטיה וצ ידכ ,ןטרָאד ןבילברַאפ יז זיא ,טַאהעג

 רע טָאה קילג ןייק רעבָא .דובכב םיא טלַאה ,םיא טכַא ,לכש טימ שטנעמ

 ,.סואימ ,םיא רַאפ רעטלע ןעוועג זיא יז ,טַאהעג טשינ לָאמנייק ריא ייב

 עטרַאה יד ךָאנ קילג ןייק ןעניפעג טנַאקעג טשינ ריא ייב לָאמנייק טָאה רע

 -נײרַא טנָאקעג טשינ לָאמנייק ,שינעסייר ןוא יירעגירק ,לדנַאה ןופ געט

 ןדניוװשרַאפ סָאװ ,ןייּפ עלַא ןיא ןסעגרַאפ ןוא סיוש ריא ןיא ּפָאק ןייז ןבָארג

 ,בייוו ןייק טשינ ,ןעוועג םיא יז זיא רבח ַא .קילג ןוא טײקמערַאװ ,עביל ןיא

 ַא יװ ךָאנ זיא עלהניד .קיניזמוא ,ריא טימ טכענ יד ןעוועג ןענעז טסוּפ
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 סע רע טָאה סָאװ בילוצ ןוא .ריא ןופ קעװַא זיא רע ןעוו ,ןעוועג זיור
 .ןעמונעג לווייט רעד ץלַא טָאה טציא .סנגעמרַאפ ,טלעג בילוצ ?ןָאטעג
 ַא יװ ןעמוקוצמוא טיירג ,טָאטש רעדמערפ רעד ןיא רע זיא ,ןײלַא ,טנלע
 ױזַא ,שרעדנַא ױזַא ןייז טנָאקעג ךָאד טלָאװ ץלַא ןוא .טנוח רעקידרקפה
 .תחנ ןוא רעדניק ,בייוו טימ ,ךעלקילג ,ךיילג

 ןייז ףיוא תונמחר ַא ,ןײלַא ךיז ףיוא ןעמונעגמורַא םיא טָאה דיילטימ ַא
 -שג רע טָאה דימת ,ןכָארבעצ טנעה ענעגייא יד טימ טָאה רע סָאװ ,ןבעל
 .ןָאט וצ סטכעלש ןיילַא ךיז יבַא ,ץלַא ןָאט

 -יא סעּפע טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעו טכַארטעג רע טָאה טסיירט טימ
 טרעשַאב זיא סע .רעזייה ,ץַאלַאּפ ַא ,קירבַאפ ַא .שזדָאל ןיא ןזָאלעגרעב
 רע טעװ טציא .ךיז רעטניה ןענערברַאפ ןקירב עלַא טשינ לָאז רע ןעוועג
 ,ןבעל וצ ױזַא יו טציא ןסיוו ןיוש טעװ רע ,ָא .טרָאד ןרעקקירוצ ןענָאק ךיז
 טסיזמוא .רעדורב םענעגייא ןטימ ,רעדניק יד טימ ןכַאמ םולש טעװ רע
 ןופ ךיז ןסירעגּפָא ,טגירקעגמורַא קידנעטש ךיז רע טָאה טשינמוא ןוא
 ,טנרעלעג םיא טָאה טייצ יד ,ןייז רעגילק ןיוש טעװ רע .ץלַא ןוא ןעמעלַא
 טפַאשטניירפ ןייז רע טעװ ,ןעלהניד ,ריא וליפַא .ןבעגעג עיצקעל עטוג ַא
 ? טרָאד ריא טייג סע ױזַא יו ,טסייוו רעוו .ריא ןפלעהסיורַא ,ןזײװסױרַא

 ןייז טשינ ,רעמ ןסיירנייא טשינ ,טוג ןבעל רע טעװ ןשטנעמ טימ
 טכַארט שטנעמ רעד .ןייז וצ שפנ-רסומ ךיז סָאװ רַאפ ָאטשינ .טרַאה ױזַא
 טשינ ףרַאד ןעמ ,טלעװ ןייק ןגרָאזרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ .טכַאל טָאג ןוא
 סױרַא לָאז רע רָאנ יבַא ,ןָאט ןכַאז עטוג ,ןבעג הקדצ טעװ רע .ןסיירנייא
 ,טָאטש רעשיסור רעדמערפ רעד ןופ ,םונהיג םעד ןופ ןפיולטנַא ,ןענַאד ןופ
 -קירוצ רָאנ רע לָאז .םיא רַאפ רעמ טשינרָאג יז טָאה רַאפעג רעסיוא סָאװ
 ןױש טעװ רע ,ענעגייא וצ ,טָאטש-סטרובעג ןייז וצ ,שזדָאל ןייק ןעמוק
 .רַאפ עכלעזַא .יזנכשַא ךָאנ זיא יזנכשַא ,השקשינ .ןָאטּפיױא סעּפע טרָאד
 טכַאמעג גריברעטעּפ ןיא טָאה רע .ןשָארג ַא רַאפ יירד טשינ ןעמ טפיוק
 רע .רעקילָאמַא רעד ןרעוװ קירוצ טרָאד ךיוא טעװ רע ןוא ןגעמרַאפ ַא
 רע ואוו ,ןרָאװעג עגושמ ןיא סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ןָאטּפױא טשינרָאג ןָאק
 ,רעסַאװ ךָאנ ןייג ,סעסקיש ןוא םיצָאקש טימ ןעמַאזוצ ,רָאג ףרַאד ,יזנכשַא
 ,.ךלימ לשעלפ ַא רעביא סעטרעיוּפ טימ קרַאמ ןפיוא ךיז ןעגניד ,ץלָאה ןקַאה
 ןעמ ןוא טלדנַאה ןעמ ואו ,ןשטנעמ ןשיװצ ,תונידמ עשיטייל ןיא רעבָא
 ךיוא ןעמ ןָאק ןשטייד יד טימ וליפַא ןוא חוכ ןייז ןזייו רע טעװ ,טלדנַאװ
 טשינ רָאג זיא סע ואו ,טלעװ ַא םוטעמוא זיא טלעװ יד .ןעמוקסיוא
 יד ,ןזיוו ייז טעװ רע .ףױרַא סיפ יד ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טרעקעגרעביא
 טימ ןיוש טָאה רע ,השקשינ .ייז טשינ ,םכח רעד זיא רע זַא ,סעקושטייד
 .טַאהעג ןטפעשעג לָאמנייא טשינ ייז

 תוקזיה עסיורג ענייז ףיױא טַאהעג הטרח טשינ רעמ וליפַא טָאה רע

 ,טימרעד ןגראוורעד ךיז ייז ןלָאז !חור רעד סע טּפַאכ .דנַאלסור ןיא
 בורח דנַאל סָאד זיולב ןלעװ ייז ,םָאקָאב ןלַאפסיוא ייס-יוו-ייס ייז טעו סע
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 רעייפ ַא זַא ,ןטכַאד םיא ךיז לָאז ,ןעמענ ייז ןלָאז ,ייז טניגרַאפ רע .ןכַאמ

 "נָא ןַא ןעמוקעג זיא הפגמ ַא זַא ,טנערברַאפ ץלַא ןוא למיה ןופ ּפָארַא זיא

 רעד ,טרעשַאב ױוזַא זיא אמתסמ .ןעוועג זיא ןעוועג זיא סָאװ .שינעקיש

 ,טָאג ןעקנַאד .ךיז ןגירקסיורַא ,ןענַאד ןופ סױרַא ןענָאק לָאז רע ,זיא רקיע

 ןטלַאה וצ רָאנ ףיעס ןיא ןגיילוצניירַא טשינ ןלַאפעגנייא זיא םיא סָאװ

 רַאפ ןקעטשּפָא סנטייצַאב תורוחס ךיוא ,דלָאג ,ךעלטנַאילירב לסיבַא ,ךיז ייב

 ,דנַאל ןדליו םעד ןופ ףוג ןטימ םולשב סױרַא לָאז ןעמ ,חקמ ןשיטייל ַא

 ןעמ ןָאק טלעג טימ .ןייג ןריולרַאפ טשינ ףליה סטָאג טימ ןיוש ןעמ טעוװו

 םעד ןופ ךיז ןגירקסורַא יבַא ,ןָאטּפױא ץלַא תונידמ עשיטייל ןיא ךָאנ

 ,םונהיג

 ןיא .עמוס עסױרג ַא ןבעגוצקעװַא ,יזנכשַא ןעוװעג טיירג זיא רע

 לסיב ןייז טימ ןריפסורַא געוו ןרעכיז ַא ךרוד םיא לָאז ןעמ יבַא ,ןלָאצ דלָאג

 ןייז ןָאק ךָאנרעד לייוו ,רעירפ סָאװ ןוא ,ןענַאד ןופ ןגעמרַאפ טרָאּפשעגּפָא

 .טעּפש וצ

 ךיז ןענעז עטנַאקַאב ןוא עטנעָאנ ענייז .ןעוועג סע זיא טכייל טשינ

 רעירפ ואוו ,רעזייה יד ןיא .געט ערעטיב יד ןיא ןענורעגסיוא ,ןפָאלעצ

 ןזָארטַאמ ,ײלרעלַא ןטַאדלָאס ןָא טציא ןעמ טפערט ,ענעגייא ןעוועג ןענעז

 טגערפ ןעמ ןעװ ןרעפטנע טשינ טכער וליּפַא ןליוו סָאװ ,רעטעברַא ןוא

 עקיטציא יד ,טײל עיינ יד ןשיװצ .םיטַאבעלַאב עקידרעירפ ףיוא  ייז

 ןעװעג זיא טכיײל טשינ .טַאהעג טשינ עטנַאקַאב ןייק רע טָאה ,םיסחוימ

 יךיז ןגירקסירַא ייס ןרעװ וצ רוטּפ תורוחס יד ןופ ייס ,סעּפע ןָאט וצ

 םעד טָאה יזנכשַא רעבָא .ןדערוצסױרַא רָאנ טרָאװ ַא ןעוועג זיא ארומ ַא

 רעסיוא זַא ,ןעזעג ןבעל ןייז ןיא ןיוש טָאה רע שטָאכ ,ןריולרַאפ טשינ טומ

 סָאד קעװַא ןביג ייז סָאװ רַאפ ןכַאז ערעדנַא ךיוא ןשטנעמ ןבָאה טלעג

 ןבעל טשינ ןײלַא ןליוו סָאװ ,עטיירדעצ ,ײלרעלַא ןרָאיזַאטנַאפ ןַארַאפ ,ןבעל

 ןגעוטסעדנופ יזנכשַא טָאה ,ןעמוקַאב טשינ ןבעל סָאד ערעדנַא ןזָאל ןוא

 "עז ןשטנעמ סנטסרעמ .םיעגושמ ןענעז עטלייצעג זיולב זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ,לטסנידרַאפ ַא ןּפַאכ ןליוו ןוא זיא עבטמ ַא סָאװ ןסייוו ,לכש םייב ןענ

 / ףייז טעוװ יױזַא ןוא זיא ױזַא ,ןעועג זיא ױזַא

 "ער ןוא ןטייצ עלַא ייב סעקינרַאבַאכ עלַא יד ,טנעקעג ייז טָאה רע.

 "רעה עקיטציא יד ,ייז ןשיװצ ךיוא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעגנוריג

 "חרבח ןַארַאפ ןענעז ,לטסנידרַאפ טוג ַא ףיוא םינלעב גונעג ָאד ןענעז ,רעש

 "עג גונעג טָאה ןעמ .ךעלדיינק יד רָאנ ,הדגה יד טשינ ןעניימ סָאװ ,טייל

 עכלעוו ,ןכַאז יד קרעמ יד ףיוא ןפיוקרַאפ סָאװ ,עיינ יד ןגעוו סַאג ןיא טדער

 "עג טשינרָאג טָאה יזנכשַא .עמערָא יד רַאפ עכייר יד ייב ןריזיווקער ייז

 "ווָאנישט עטלַא יד ייב יוװ טקנוּפ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ,שרעדנַא טכַארט

 רַאפ ןעמ ןָאק ,ךעלקער ענרעדעל יד ןיא עקיטציא יד ייב ךיוא ױזַא ,סעקינ

 ױזַא יו טשינ טסייוו ןעמ סָאװ ,רָאנ זיא קילגמוא רעד ,ןכַאמ ץלַא לבור ַא

 טמענ סע רעװ ןוא לכש םייב זיא סע רעװ טשינ טסייוו'מ ,ןייגוצוצ ייז וצ
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 רעד רעגרע ךָאנ .ןעגניטימ יד ףיוא ןעײרעדױלּפ עלַא יד טָא טסנרע עקַאט
 .רעכיז רעמ טשינ ןעמ זיא דיי םענעגייא ןייק טימ וליּפַא סָאװ ,סָאד זיא ןופ
 רענייא ןעװ זַא ,רעכיז ןעװעג דיי ַא זיא ,טסואוועג יזנכשַא טָאה ,לָאמַא
 ,טייצ א ןרָאװעג זיא טציא .,לדנעפ ןייז ןופ ןסע ןעמ געמ ,לדנעמ טסייה
 ךָאנ ןענעז טייל עטיור יד ייב ןדיי יד .ןעמערַאברעד ךיז לָאז טָאג ןייא זַא
 ,רָאג ייז ןגָאז ,ָאטשינ .טשינרָאג ייז יב זיא דיי ַא .םיױג יד יװ רעגרע
 .רעירַאטעלָארּפ ןוא ןעושזרוב זיולב ,יוג ןוא דיי ןייק

 ךיז ןגירקוצ ןגעוו טכענ עזָאלּפָאלש יד ןיא טכַארטעג ךס ַא טָאה יזנכשַא
 ןכַאמוצּפָא םיא טימ ידכ ,ןיילַא לודג ַא וצ עקַאט ןוא ,עיינ יד ןופ ןצעמע וצ
 -וצסױרַא רשיו רשכ ןוא רַאפרעד םיא ןענױלַאב שיטייל ,טפעשעג סָאד
 וצ ;עוועג טיירג זיא רע .ץענערג ַא וצ ץעגרע טָאטש רעד ןופ ךיז ןגירק
 סױרַא יבַא ,עניכ ןוא ןַאּפַאי זיב וליפַא ,ןכַאמ ךיז טעװ סע רָאנ ואוו ךיז ןזָאל
 רעוװש טשינ ןעװעג טייו טשינ םיא רַאפ זיא ךַאז ןייק ,דנַאל םעד ןופ
 -רעטנוא ןיוש טעװ סעּפע זַא ,םעד ןיא רעכיז ןעוועג ךיוא זיא רע .ןעוועג
 .ןעמ טניפעג ,טכוז ןעמ ןעמ זַא -- יתאצמו יתעגי :סע טייטש יװ .ןעמוק
 רעסעב זיא לָאמעלַא .טכעה ןקיטכיוו ַא רָאג עקַאט ןעמ ףרַאד ןעניפעג ןוא
 לייו .ךױא סע זיא רערעכיז ןוא ,קע ןטימ רעדייא ּפָאק ןטימ ןייג וצ
 ןייק טָאה רע ,ןיינ .רעניילק ןייק טשינ ןָאק ,רעסיורג ַא ןָאט ןָאק סע סָאװ
 ןקיטכיר ןטימ רָאנ ךיז טפערט רע ןעוו זַא ,םעד ןיא טַאהעג טשינ קפס
 .ןעמוקרעטנוא טעװ רעכלעזַא ןוא .טריפעגכרוד ץלַא רע טלָאװ ,שטנעמ
 , ,גָאט רעד יװ רעכיז

 ןיא ,קרַאטש ןייז וצ ,ןזָאלוצּפָארַא טשינ לגילפ יד ,רָאנ זיא רקיע רעד
 ,ןלַאפנײרַא טשינ ןוא ,ןטלַאה ךיז לגענ ןוא ןייצ טימ ,ןעמענ וצ ךיז טנעה יד

 ! טיהַאב טָאג ,ןלַאפנײרַא טשינ רָאנ .
 ,יזנכשַא סקַאמ ,טָאג וצ ךיז ןרעטנענרעד קירוצ ןעמונעג טָאה רע

 טַאהעג םירחסמ ענייז ןיא םיא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ,םיא ןיא ןעקנעדעג
 ןעגנַאגעג לוש ןיא ,גָאט ןדעי טציא סנװַאדעג ןליפַא טָאה רע .ןסעגרַאפ
 ,ףליה סטָאג ףיא טראוועג טָאה רע .טכַאניײב עמש-תאירק טנעיילעג
 .ןרעװ וצ ךַאװש טשינ יבַא ,ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ

 לָאז ןעמ ,םענייז רצוא םעד רַאפ טכענ יד ןיא טרעטיצעג טָאה רע ןוא
 -ַאפרַאפ ַא רע זיא ,טסואוועג רע טָאה ,םעד ןָא .ןעמענוצ טשינ הלילח םיא
 ןגירקסורַא ןענָאק טשינ רע טעװ ,רעגנוה רַאפ ןייגסיוא רע טעוװ ,רענעל
 -יסור רעקידרקפה רעדמערפ רעד ןיא סעטיּפָאק יד ןעיצסיוא רע טעװ ,ךיז
 ןייק וליפַא זַא ,בורג םענײמעגלַא ןייא ןיא ןרעוו ןבָארגַאב ןוא טָאטש רעש
 ןרעױא ענייז טציּפשעגסױא טָאה רע .םיא ךָאנ ןביילב טשינ טעװ ןכייצ
 טקעמשעג טָאה רע ,ץלעּפ ןטקעדעגרעביא םעד ןוא סערדלָאק יד רעטניה ןופ
 ןיא לזימ ַא ןופ ךרָאש ןדעי טּפַאכעגפױא טָאה רע ,םורַא זָאנ רעד טימ
 טרעהעגוצ ךיז טָאה רע ,זיּפש ןוא טײקמערַאװ טסיזמוא טכוז סָאװ ,בוטש
 ןזָארטַאמ יד ןופ ןעײרעשטּפעש יד וצ ,ןרער ענעריורפעג יד ןופ ןקַאנק םוצ
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 ןופ ּפירקס רעדעי וצ ,ןבוטש עקידתונכש יד ןיא עטבילעג ערעייז ןוא
 | ,רעיוט

 טסואוועג טשינ טָאה ןעמ ,טרעהעגפיוא טשינרָאג ןבָאה ןלַאנק יד
 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .טסיש ןעמ ןעמעוו ,טסיש ןעמ ואוו ,טסיש סע רעוו
 יִד ןיא ןביוש עלַא טימ ןפרָאװעג ןוא ןגָארטעצ ךיז ליבָאמָאטױא-טסַאל ַא
 יױװ ,סערדלָאק יד טימ ּפָאק םעד טקעדעגרעביא טָאה יזנכשַא .רעטצנעפ

 -רַאפ עקידנרעטיצ טימ טלמרומעג ןוא ,ןשיק ןיא ץוש טכוז סָאװ דניק ַא
 "מוא ןוא זייב רַאפ ןצישַאב םיא לָאז רע ,טָאג וצ תוליפת ןּפיל עטנקירט

 , .םיאנוש ןוא עדמערפ ןשיװצ טיוט ןקיטייצירפ ַא רַאפ ןוא טכער
 -ּפעש עליטש ענייז טײלגַאב ןבָאה ןסַאג יד ןיא ןסקיב יד ןופ ןלַאנק יד

 .ןטעבעג-טכַאנ עקידנעשט

 ןציירד לטיּפַאק

 ןוה-סטָאג ןיא .ןיזנכשַא סקַאמ ןזיװַאב ךיז טָאה שטנעמ רעטכוזעג רעד

 ,לאוג ַא יװ ,םיא וצ ןזיווַאב ךיז רע טָאה

 ,טגוװַאדעג ןבָאה ןדיי ואוו ,לשרדמה'-תיב ןופ ןענוװַאד ןכָאנ ןײגסױרַא םייב = |

 ןגעוו ןוא טיורב ןופ תורקי ןגעוו ,טלעג ןופ סרוק ןגעוו טדערעג ,טצפיזעג

 טימ לדנױשרַאּפ קידנור ןיילק ַא ךיז טָאה ,רעטנוא טייג סָאװ ,טייקשידיי

 -כעלייק טימ ןוא ךעלעצנַאװ עצראווש עדנור טימ ,למינּפ קידנעלכיימש ַא

 טלעטשעגּפָא ,קיטייצכיילג עשירעדניק ןוא ערטיכ ,ןגיוא עצרַאװש עקיד

 -עגּפָארַא קינעטרעטנוא רעייז ןוא ףיט רעייז םיא רַאפ ןוא ןיזנכשַא ןבעל

 .ךָאנ ןעזעג טציא טָאה ןעמ זַא ןטלעז סָאװ ,טוה ןטרַאה ַא ,טוה םעד ןעמונ

 ,טָאטש רעטיור רעד ןיא עכלעזַא

 "רַאּפ עדנור סָאד טָאה -- !יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,עינעטשטָאּפ ָאיָאמ ---

 "צג ךיז ןטלָאװ ייז יו טשינ ,טייקטיירב ַא טימ ןיזנכשַא טסירגַאב לדניוש

 ,ןטייצ עטוג עטלַא יד רַאפ רָאנ ,טָאטש רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןפָארט

 ןעז וצ ךייא ןדירפוצ רעייז -- .טלעו יד טרעהעג טָאה ריבג ַא וצ ןעוו

 .! רעייז

 טשינ ןוא טכַארטַאב לדנױשרַאּפ עװַאקישט סָאד טָאה יזנכשַא סקַאמ

 ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .ןעזעג םיא טָאה רע ואוו ,ןענָאמרעד ךיז טנָאקעג

 -פיוא טשינ לדנױשרַאּפ סָאד טָאה ,טקוקעג םיא ףיוא טָאה יזנכשַא סָאװ

 עצרַאװש-ליוק יד ןופ ןייצ עסייווךלימ יד ןזייו ,ןעלכיימש וצ טרעהעג

 םירבא עלַא טימ ןפלָאהעגוצ ױזַא רע טָאה ייברעד .סױרַא ךעלעצנָאװ

 ןפלעה לי סָאװ ,עמַאמ עיירטעג ַא יװ ,ךיז ןענָאמרעד ןייז ןיא ןיזנכשַא

 ןֶא רעװש סע טמוק סע סָאװ ,סינ ַא ךיז ןופ ןגירקסיורַא ןיא דניק ריא

 טקוק -- ,קשח ןבעגעגרעטנוא ןיזנכשַא רע טָאה -- ,ונ ,ונ ,ונ ---

 .ןענָאמרעד טשינ ךיז טלָאז ריא ,ךעלגעממוא .קישטבולָאג ,ןייא טוג ךיז
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 ךיז יזנכשַא סקַאמ טלָאװ .קילגמוא ןרַאפ ,רעירפ ןעוועג סע טלָאװ

 -רַאּפ טנַאקַאבמוא ַאזַא טָא טימ טלעטשעגּפָא טשינ עגר ןייא ןייק ףיוא

 ,ןרָאשזַאיָאװ ײלרעלַא ,טייל עלַא יד טָא ,ןגָאיכָאנ םיא ייז ןגעלפ גונעג ,לדניוש

 טָאה רע .םיקסע ,ןטפעשעג ענעדישרַאפ טימ סרעלקעמ ,ןרענָאיסימָאק

 רָאנ רעגניפ ַא ,טנַאה יד ןבעג ןטלעז ייז טגעלפ רע .טכייוועג לָאמעלַא ייז

 "ירגַאב ערעייז ףיוא ןליפַא לָאמטּפָא ,ןייז אצוי ףיוא לָאמַא ןקעטשנײרַא

 סָאד זַא ,רעכיז .ןעזזטשינ ייז ךיז טכַאמעג ,טרעפטנעעג טשינ ןעגנוס

 ,םיא םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרָאשזַאיָאװ ליפ יד ןופ רענייא זיא

 ײז טָאה רע רָאנ ,םיא וצ ךיז טסירגעג ,טנעקעג םיא ייז ןבָאה עלַא סָאװ

 םינּפ ןייא םיא ייב יז ןבָאה עלַא םערָאװ ,טקוקעגנָא טכער טשינ לָאמנייק

 ,ןטייצ ערעטיב יד ןיא ,טָאטש רעכעלרעפעג רעד ןיא ,רעבָא טציא .,טַאהעג

 "עג ךיז טָאה רע ןוא .,יזנכשַא ןשטנעמ ףיוא טקוקעג שרעדנַא רע טָאה

 "שג לדנױשרַאּפ עװַאקישט סָאד טָאה רע ואו ,ןענָאמרעד וצ טרעטַאמ

 סָאד טָאה רע שטָאכ ,ןענָאמרעד טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .ןפָארט

 טָאה לדנױשרַאּפ עכעליירפ סָאד .טרעביושעצ לָאמ עכעלטע סנייז לדרעב
 ןוא טייקערטיכ טימ ןקוק סָאװ ,ןגיוא עצראווש עדנור ענייז טנפעעגפיוא

 ,טלעטשעגרָאפ ןילַא ךעלדנע ךיז ןֹוא ,קיטייצכיילג טייקשירעדניק

 הנוק רעטלַא ןַא ,רָאשזַאיָאװ-ימָאק ַא ,יקצעדָארָאג שטיוװָאקרַאמ ןָארימ ---

 ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,רערעייא

 רַאּפ סָאד .סנייז לדרעב עיורג סָאד טרעביושעג ץלַא ךָאנ טָאה יזנכשַא

 החמש רעמ ןעוועג זיא םענייז ץפיז ןיא רעבָא ,טצפיזעגּפָא טָאה לדניוש

 .רעצ יוװ

 ךייא ייב בָאה ךיא סָאװ ,ןופרעד טפלעה ַא טציא גָאמרַאפ ךיא ןעוו --

 ..ןיינ ,ןייג ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,טפרַאדעג טשינ רעמ ךיא טלָאװ ,טפיוקעג

 !ַָאועשטינ רעבָא

 זיא סע זַא ןיײרַא ּפָאק ןיא ןָאטעג סָאש ַא ךיילג טָאה ןיזנכשַא סקַאמ

 "נײרַא ןוא געוו לקיטש ַא ןעמַאזוצ ןייג וצ לדניױשרַאּפ םעד טָא טימ יאדכ

 עװַאקישט ןייז ייס ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא סעּפע ,.רעטרעוו עכעלטע ןּפַאכ

 טָאטש רעד ןיא טגָארט רע סָאװ ,לשוילעּפַאק עטרַאה סָאד ייס ,ןעזסיוא

 ןוחטב טימ טלעוװ ַא .החמש ןוא טייקנילפ ןייז ייס ,ךעלעטיה-רעטעברַא ןופ

 יד ןיא טנַאמרעד טָאה סע .לדנױשרַאּפ םעד טָא ןופ טקוקעגסױרַא טָאה

 ,ןטייצ עטוג עטלַא

 ,ןָאטעג גערפ ַא םיא יזנכשַא טָאה -- ? רעגרוברעטעּפ ַא טנעז ריא --

 ,סעומש ַא ןיא ןכירקוצניירַא ידכ

 --- .ךיג טגָאזעג לדנױשרַאּפ סָאד טָאה --- ,רעסעדָא ןַא ךיא ןיב ןיילַא ---

 טָאטש ַא ואוו רָאנ ךיא בָאה טניואוועג רעבָא ,סעדָא ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 ךיא ןיב לגניי ַא ;רעשזדָאל רָאג רימ ןענעז טליוװ ריא זַא ןוא ,דנַאלסור ןיא

 ליואוו ַא ,ךע .סעמריפ עטסערג יד ןיא טעברַאעג ,ןעמוקעג שזדָאל ןייק
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 רָאג ןענעז ערעייא רעבייוו יד ,טרָאד טכַארברַאפ טוג רעייז ,שזדָאל לטעטש

 ,סנייא ןוא סנייא סעציװַאסַארק ,לכאמ ַא

 פא ןוא גנוצ עטיור ץיּפש ַא טקעטשעגסױרַא טָאה לדנױשרַאּפ סָאד

 -ייו ןעמונעג טָאה רע .רעבייוו רעשזדָאל יד רעביא ןצנָאװ עדייב טקעלעג

 -ַארק רעשזדָאל יד טָא טימ ןעגנורַאפרעד ענייז ןגעוו ןלייצרעד ,ןדער רעט

 -גייק טָאה רע .סירעגרעביא סנטיײצַאב םיא טָאה יזנכשַא רָאנ ,סעציוװַאס

 ןרָאשזַאיַאװ ןוא םירחוס יד ןופ תושעמ עטסוּפ יד ןרעה טנָאקעג טשינ לָאמ

 םעד טַאהעג טשינ יאדוא רע טָאה טציא  .עװטסיַאטלוה ןוא רעבייוו ןגעוו

 ןפַאטסיױא ,ןכַאז תילכת ןגעװ ןדער טלָאװעג רעסעב טָאה רע .,וצרעד ּפָאק

 ןצונ ַא ןבָאה סעּפע רע ןָאק יצ ,ןייגרעד ןוא קפוד םעד ןױשרַאּפ םעד ייב

 ,םיא ןופ

 -ָארָאג ןידָאּפסָאג ,ןזָאלעגסיױא רָאי עטוג ןביז יד ךיז ןבָאה טציא --

 סיא -- .ךערּפשעג סָאד טּפינקעג קיטכיזרָאפ יזנכשַא טָאה --- ,יקצעד

 ! ןרָאשזַאיָאוװ-ימָאק טימ

 ףיוא ןָאטעג קוק ןכעליירפ ַא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לדנױשרַאּפ סָאד

 ןצנָאװ ענייז ןגיובעגוצ ןוא םערָא ןרעטנוא גנולצולּפ םיא ןעמונעג ,ןיזנכשַא

 .רעיוא ןייז וצ

 ודלַאה םענעפיירט ןיא ןיקסנישטש ןלעטש ךיז לָאז תוכמ ליפיוזַא --

 -עּפ ןיא טציא ךָאנ טכַאמ יקצעדָארָאג שטיוװָאקרַאמ ןָארימ ןטפעשעג לפיוו

 םיא קידנעלציק ,ןיזנכשַא טמיורעגנייא רע טָאה -- ,גָאט ןדעי גרוברעט

 ןצנָאװ עכעלגעוַאב יד טימ לּפעל סָאד

 -ניפ ַא טימ ןזיוועגנָא יזנכשַא טָאה -- ? טגָאז סָאװ יקסנישטש ןוא ---

 ןלעפַאב ,ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ןלעפַאב טימ טּפעלקַאב ,טנַאװ ַא ףיוא רעג

 ןטלַאהַאבסיוא-הרוחס ,לדנַאה ,עיצַאלוקעּפס ,ןפָארטש ,סעיציזיווקער ןגעוו
 ,דניז ערעדנַא ןוא

 ַאזַא טימ ןיזנכשַא טקוקעגנָא טָאה לדנױשרַאּפ עכעליירפ עדנור סָאד

 ,ץיה ןופ ןדער טרעהעג םיא טלָאװ רע יוװ ,םינּפ-תונמחר

 טנוה םעד יו םיא טרעה יקצעדָארָאג ןוא טביירש יקסנישטש --

 ןגױא עדנור יד טימ ךיז קידנקוקמוא ,ליטש טגָאזעג רע טָאה --- ,סַאג ןיא

 "ַאמ טרָאּפסנַארט ַא טפיוקרַאפ ךיא בָאה ןטכענ טשרע -- ,ןטייז עלַא ףיוא

 .ירעגרע טשינ רעטייוו יאולה ,לברעק שיטייל ַא טכַאמעג ןוא רוטקַאפונ

 ןגעו ,םעד וצ .ןרעדָא יד ןיא טולב םערַאו טליפרעד טָאה יזנכשַא

 ,טריפעג ןײילַא החגשה יד םיא טָאה ,טכַארטעג גנַאל ױזַא טָאה רע סָאװ

 םיא טָאה לדנױשרַאּפ סָאד .טביולגעג טשינ ןרעיוא ענעגייא יד טָאה רע

 ןטכַארט טזָאלעג טשינ

 -- ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,ןפָארטעג ךייא בָאה ךיא סָאװ ןדירפוצ רעייז ---

 ,רענװַאד רעּפַאנק ַא ךיא ןיב ,ןסיוו ריא טפרַאד ,ױזַא -- ,טדערעג רע טָאה

 שידק .ןעמונרַאפ ןיב ךיא שטָאכ ,לוש ןיא ךיא םוק ,שידק גָאז ךיא רָאנ

 ..ןטיהּפָא ןעמ זומ
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 ,ךופרעד רענעדירפוצ ַא טלמרומעג יזנכשַא טָאה -- ,סיוועג ,סיוועג --
 עטצעל יד ןעוועג םורפ רעייז זיא רע .שידק טגָאז שטנעמ רעד טָא סָאװ
 סָאװ ,טימרעד ,ןביוהגנָא ךיז טָאה דנַאל ןיא קילגמוא סָאד טניז ,םישדח
 טיה רע סָאװ ,שידק ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה רענייז שטנעמ רעיינ רעד
 רעטנוא ןעמינעג וליפַא םיא טָאה רע .ןעמונעג ןצנַאגניא םיא רע טָאה ,ּפָא
 עשיסור עקיטכיוו רעייז טימ ןָאט סע טגעלפ רע לָאמַא יו ,טציא טנַאה רעד
 | ,םירחוס

 טגָאזעג םיא רע טָאה -- ,עז ךיא יו ,לגיופ רעתמא רעד טנעז ריא --
 ,טנעמילּפמָאק ַא

 ןעמונעגנָא טנעמילּפמָאק םעד טָאה לדנױשרַאּפ עכעליירפ עדנור סָאד
 --- ,ליטש טגָאזעג רע טָאה -- ,ןצעזעג ןופ טכַאלעג לָאמעלַא בָאה ךיא ---

 רעביא ןרָאפ ,דנַאלסור ןיא ןעניואוו טזָאלעג טשינ ךימ ייז ןבָאה גנַאל-ןרָאי

 ןיא טַאהעג ייז ךיא בָאה ,ונ :ןבעגעג טשינ ָאװטסלעטישזָאװַארּפ ,טעטש יד
 .דנַאל ןיא עלעקניוו סָאד ַאטשינ .,ןרָאפעגכרוד דנַאלסור ץנַאג ןוא דרע רעד

 -ָאּפ רעד ייב .ןענעק טשינ ןיקצעדָארָאג שטיוװָאקרַאמ ןָארימ לָאז ןעמ ואוו
 -י רעד ,געװו רעטסעב רעד זיא סָאד .ןעניואו ךיא געלפ ןיילַא ייציל

 :דנַאה טשינ טזָאל ןעמ רָאנ ,םוטעמוא ןעניואוו ןעמ געמ טציא .רעטסרעכ
 לָאמַא רעדיוו ןוא .סניימ רימ וט ןוא ,דרע רעד ןיא רעדיוו ייז ךיא בָאה ,ןעל
 טביולג ,געוו רעטסרעכיז רעד זיא סָאד ...זָאנ רעד רעטנוא ךעלרַאסימָאק יד
 ...רימ

 טלָאװ רע יו ,ןיזנכשַא טכַארטַאב ,טלעטשעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה רע
 זיירק ַא לטנעה ןדנור ןטעפ ןטימ ןזיוועג ןוא ,לָאמ עטשרע סָאד ןעזעג םיא
 ,ךיז םורַא

 יד טכַאמעגוצ ןוא ןזיוועג רע טָאה -- ,ָאד רימ ייב ייז ןענעז עלַא --
 | ..!ןעסַאל ןעבעל ןוא ןעבעל -- .טנַאה

 טונימ רעדעי טימ ןרָאװעג ןלעפעג ןיזנכשַא זיא לדנױשרַאּפ סָאד
 ,טכַארטעג טייצ עצנַאג יד טָאה רע סָאװ ןגעוו ,ךָאד סע זיא סָאד טָא .רעמ
 ןענעכערוצסיוא טוג ידכ ,עלייוו ַא טרעלקרַאפ ךיז טָאה רע .,טרָאװ ןיא טרָאװ
 ןטשרע ןופ םיא זיא שטנעמ ןימ רעד טָא .קוסּפ םוצ ןעמוקוצוצ ױזַא יװ ,ךיז
 רעד ןיא ךַאז םוש ןייק סָאװ ,יד ןופ סיוא טעז רע .ןעוועג קיטיונ ןָא גָאט
 טלעוװ ַא ןוא טלעוו ַא ןענעק סָאװ ,רעװש וצ טשינ ייז רַאפ זיא טלעוו
 טָאה רע .רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ןריולרַאפ טשינ ןעייג סָאװ ןוא ייז ןעק
 ןוא עיגרענע רעייז טימ .ןטייצ עקילָאמַא ןופ טייל -הרבח יד טָא טקנעדעג
 עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא שזדָאל ,טרעקעג טלעוו ַא ייז ןבָאה טייקכעליירפ

 טָאה ןעמ .טכַאמעג ךייר טָאטש יד ,טּפעלשרַאפ דנַאלסור ןופ ךעלעקניוו
 ,סיוא ייז ְךָאנ ןעייג ןסור יד טּפיױהרעביא ,ןעניױשרַאּפ יד טָא ,ביל ייז
 רעייז ןופ ייס ,ןציו ערעייז ןופ ייס ,טייקכעליירפ רעייז ןופ ייס ןָא ןלעווק
 ןָא יז ןקעמש ייווצ ןוא סנייא .טנַאװ ַא טימ טנַאװ ַא ןריפפיונוצ ןענָאק
 טימ ןכַאמ ןוא ,ןױשרַאּפ רעטכייל ַא ,קינרַאבַאכ ַא זיא רעריגער יד ןופ רעוו
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 טֶָא טימ טאהעג קשח קרַאטש טָאה יזנכשַא .םיקסע ענעפיירט עלַא ייז

 ןיא תורוחס ענעטלַאהַאב ענייז םיא ךרוד ,ןטלַאה וצ ךיז ןַאמ-הרבח םעד

 ןכַאמ ןקירעביא םעלַא ןופ .ייז ןופ ןרעו רוטּפ ,ןקעטשּפָא סרעלעק יד

 ןענַאד ןופ טייל ענייז ךרוד ךיז ןגירקסורַא ,ךַאזטּפיוה יד ןוא ,טלעג

 ףליה רעד טימ ,געוו ןטוג ַא טימ עקַאט ןוא .טייצ זיא סע גנַאל יו קעװַא

 זיא ןגייווש לייוו ,רעקיטכיזרָאפ ַא ,רעטנכערַאב ַא ,ןיילַא ןרַאסימָאק יד ןופ

 ,טנַאה רעד ןיא גנוצ רעד ייב ןענעז טיוט רעד ןוא ןבעל סָאד לייוו ןוא דלָאג

 סָאװ ,סָאד גנוצ רעד טימ ןרָאפוצסױרַא דלַאב ךיז טלייאעג טשינ רע טָאה

 -יירפ סָאד .טרָאװ רעדעי טכַארטעגכרוד טָאה רע .גנול רעד ףיוא זיא

 טנייפ טָאה סע .ןטכַארט טזָאלעג טשינ ןיזנכשַא טָאה לדנױשרַאּפ עכעל

 ,ןגייווש טַאהעג

 רע טָאה -- ?קילגמוא םעד ןיא סױרַא סעּפע ריא טנעז ױזַא יו ---

 ,טנַאה רעד ייב םיא קידנבעג:קירד ַא ,ןיזנכשַא ןָאטעג גערפ ַא גנולצולּפ

 ןיינ טשינ ,ָאא טשינ טרעפטנעעג טשינ טָאה יזנכשַא

 ןָאטעג םורב ַא רע טָאה --- ,ָאז ,ָאז --

 ,קנואוו ןפיוא ןענַאטשטרַאפ טָאה לדנױשרַאּפ סָאד

 "עג ,טסנרע ןדער ןעמונעג רע טָאה --- ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,טרעה ---

 ,טפעשעג ןכַאמ טנָאקעג ןטלָאװ רימ זַא ,רעשמ ךימ ןיב ךיא -- .ךעלטפעש

 ןטידנַאב יד ,ץלַא ייז ןבעגוצּפָא רַאנ ַאזַא רַאפ טשינ ךייא טלַאה ךיא

 ,תורוחס ץעגרע טקעטשרַאפ סנטיײצַאב ןבָאה םירחוס עגולק ,ןליוו ייז יו

 ךייא ןָאק ךיא .טנערב הרוחס .טלעג טוג רַאפ ייז ייז ןפיוקרַאפ טציא
 טשינ ריא טפרַאד ןריפסיורַא ןגעוו .טליו ריא רָאנ לפיוו םירחוס ןגירק

 ןגעו ןוא .יקצעדָארָאג שטיװָאקרַאמ ןָארימ וצ רעביא סע טזָאל ,ןטכַארט

 .ןייג טשינ בר םוצ רימ ןלעוװ ,עיסימָאק

 -ערַאב ךַאז ַא טַאהעג ביל לָאמעלַא טָאה רע .ןגיוושעג טָאה יזנכשַא

 לדנױשרַאּפ סָאד .סעילבָאלָאה יד ןופ ןעגנירּפשסױרַא ךיילג טשינ ,ןענעכ

 ןגייווש טזָאלעג טשינ םיא טָאה

 ןבעג ךייא ךיא ןָאק ,םיקתממ טימ רעכיז טשינ טנעז ריא ביוא ---

 ריא רָאנ סָאװ ,יקסרַאצ ,טלעג"יקסנערעק ,טליו ריא רָאנ לפיוו ָאטנַאק ַא

 ןײק ךיוא טעװ ,טלעג שידנעלסיוא ריא טפרַאד רשפא ןוא .טליװ ןיילַא

 ,סייוו'כ ...םעלַא ןופ טָאה יקצעדָארָאג שטיװָאקרַאמ ןָארימ ,ןייז טשינ העינמ

 ךיז ייב ןבָאה וצ רעכיילג לָאמעלַא זיא ןרָאפקעװַא ייב טלַאה ןעמ זַא

 ..טלעג שידנעלסיוא

 ןקידנעלּפַאלּפ ןכעליירפ םעד ןופ טקורעגּפָא קיטסַאה ךיז טָאה יזנכשַא

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןטסָאמעגּפָא םיא ןוא לדנױשרַאּפ

 םיא רע טָאה -- ?ןרָאפקעװַא ןגעוו טגָאזעג ךייא ןעד טָאה רעוו ---

 טימ טקוקעגנײרַא םיא טלָאװ רענעי יו ,טייקיאורמוא טימ טגערפעגרעביא

 ןײרַא ץרַאה עמַאס ןיא ןגיוא עדנור יד
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 ,טסנרע גנולצולּפ ןרָאװעג זיא לדנױשרַאּפ עכעליירפ סָאד

 ןסַאלעג ןוא ליטש טדערעג רע טָאה --- ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,טרעה --
 ,טנעז ריא רעװו סייו ךיא -- ,רעגייטש ןטַאװעטולּפ ןייז ףיוא טשינרָאג
 טשינ בָאה ךיא ,ןביילב ךיא לע ,ןצבק ַא ןעוועג לָאמעלַא ןיב ךיא ,אלימ

 ,ןײטשַאב לטעטש ןיימ רימ ןזומ ָאד ןיוש לע ךיא ,ןרָאפ וצ ןיהואוו

 טעװ סע זַא ןוא ,לדער סָאד ןעיירד ןעמ טעװ ,ןענָאק טעו ןעמ גנַאל יו
 טלעוװ רעד ףיוא רעקינייוו יקצעדָארָאג ןייא טימ ןרעוו טעװ ,ןטָארעג טשינ
 ןוא ןעמעוו וצ טָאה ריא ,ןרָאפמײהַא טעו ריא .טלעװ רענעי ףיוא רעמ ןוא
 טשינ ןיױש בָאה ךיא ,ןכַאמ ךייא סע לעוו ךיא ןוא ךימ טגלָאפ .סָאװ וצ

 ךייא ןָאק ךיא .טייל עניימ ךרוד טריטרָאּפסנַארטסױרַא ןענַאד ןופ םענייא
 ,טקישעגוצ רימ ןבָאה ייז סָאװ ,טייז רענעי ןופ ךעלווירב יד ןזייוו

 ןיוש טָאה ,ןדערסױרַא טרָאװ ןייא טריבורּפ טָאה יזנכשַא ךָאנ רעדייא
 לעפטרָאּפ ןסיורג ַא ענעשעק-םיזוב ןופ ןגױצעגסױרַא ךיג לדנױשרַאּפ סָאד
 טימ קַאּפ ןיא רעגניפ עקישיילפ עצרוק יד טימ קנילפ טלבַארגעג ןוא

 ,ןריּפַאּפ
 עניילק ןענעײל ןעמונעג רע טָאה ,?שטיװָאקרַאמ ןָארימ יָאגָארָאד,

 .ךעלעטעצ עטשטיינקעצ
 .סַאג רעד ףיוא דייר יד ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יזנכשַא
 -- .טרסומעג םיא רע טָאה -- ,ךייא טימ זיא טָאג ,ףיוא טרעה --

 ?רימ סע ריא טנעייל סָאװאוצ ןוא
 טגָאיעגכָאנ ןֹוא ךעלריּפַאּפ יד ןטלַאהַאב קירוצ טָאה לדנױשרַאּפ סָאד

 ןענַאּפש עכיג ענייז ןיא ןיזנכשַא ךעלסיפ עצרוק יד טימ
 -- .,טריפעגפיונוצ זדנוא טָאה ןיילַא טָאג -- ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ---

 טליו ריא ביוא ןוא .ןָאטּפױא סעּפע ןיוש ןלעװ רימ --- .טגָאזעג רע טָאה
 ,סיקסגערעק ןיא ןוא ,טגנאלרַאפ ריא לפיוו ,ַאטסולַאשזָאּפ זיא ,ָאטנָאק ַא

 ..סעטַאמש עיינ יד ןיא טשינ

 ףעמענ טלָאװעג טשינ טלעג ןייק טָאה יזנכשַא

 ןלעװ רימ -- .טנַאה יד טקעטשעג םיא רע טָאה -- ,גָאט ןטוג ַא --

 .ןדער ךָאנ

 ןױשירַאּפ רעד טָאה -- ,שידק גָאט ןדעי גָאז ךיא ואוו ,לכעלוש ןיא ---

 .עינעטשטאּפ ָאיַאמ -- .טרעפטנעעג

 טָאה ןעמ זַא ןטלעז סָאװ ,טוה ןטרַאה םעד ןגיוצעג ףיט טָאה רע

 ןדנר םעד טימ טעכָאפעג ,טָאטש רעטיור רעד ןיא עכלעזַא טציא ןעזעג

 : שטייד רעשזדָאל ןיא גנוסירגַאב ַא גָאלוצ ַא ךָאנ ןפרָאװעגוצ ןוא לטנעה

 !רָאטקעריד רעה .,ערהע יד עבַאה --

 ןעמַאזוצ ןעגנונעפָאה טימ לופ ןוא רעקיאורמוא ןַא קעװַא זיא יזנכשַא

 רענייטש יד .דמערפ ןעוועג טָאטש יד טציא םיא זיא ךָאנ רעירפ יו רעמ

 ' .יסיפ יד טנערבעג ,ןליוק עסייה יװ ,םיא ןבָאה
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 ןצרעפ לטיּפַאק

 טעיינ ןופ רעריפ רעד ,ּפָאק ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד
 .קיטַאמעטַאמ טַאהעג ביל טָאה ,דנַאלסור

 רע טָאה ,טנרעלעג עיזַאנמיג ןיא טָאה רע ןעוו ,ןָא ןייוולגניי ןופ ךָאנ
 -ַאמעטַאמ עטוג ענייז רַאפ רערעל ענייז ןופ טכַארבעגמײהַא ןפניפ זיולב
 ךיל ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי ערעדנַא עלַא ןופ טרעקרַאפ .ןבַאגפיױא עשיט

 ביל רע טָאה ,רעכיב-ךכער ערעװש יד ןקיסעלכַאנרַאפ ןוא רוטַארעטיל
 ןבַאגפיא עשיטַאמעטַאמ עטסרעװש יד ייב גנַאל ןהעש ןציזוצּפָא טַאהעג
 ביל רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןעמיטש ןלָאז ייז ,טזיילעג טשינ ייז טָאה רע זיב

 ןגָארטרַאפ טשינ טָאה רע .ןעמיטש לָאז טלעו רעד ןיא ץלַא זַא ,טַאהעג

 ,טנכערעגסיוא ןייז ףרַאד ץלַא ,ןטייקירעביא ןייק ,רעטנָאלּפ ןייק ,ןטיוצ ןייק
 סָאװ ,סָאד טנרעלעג רָאנ רע טָאה םידומיל יד ןופ .יונעג ןוא קידלכש

 ,םישובלמ ענייז ןיא ןעוועג ךיוא זיא סָאד .ךעלצונ ןוא ךיילג ,קידלכש זיא
 רעדילק זיולב .ןעגנוצוּפרַאפ ,ךעלעפיילש ןייק ןגָארטעג טשינ טָאה רע

 רעד ןיא סע ןטלַאה וצ ןוא בייל סָאד ןקעדרַאפ וצ עקיטיונ ןוא עכַאפנייא
 ,דייר ענייש ןָא ,ןעגנוצוּפרַאפ ןָא ןעוועג ךיוא זיא ךַארּפש ןייז .םערַאוו

 ןעוועג זיא ױזַא טקנוּפ .יונעג ןוא שיגָאל ,רָאלק ,ךעלטקניּפ רעייז רַאפרעד
 ,קיטנַאקריפ ,ץרוק ןעוועג זיא רעּפרעק ןייז ,זָאלרילָאק ןוא ןקורט ,םיטש ןייז
 -סיוא ּפָאק ןופ רָאה יד וליפַא םיא ןענעז רָאי קיצנַאװצ וצ ,רעפיצ ַא יו
 ןטסַאלַאב ןָא ןוא ןייר ,רָאלק טזָאלעג םענייז ןברַאש םעד ,ןכָארקעג

 ערענָאיצולָאװער עמייהעג יד ןיא טנגוי רעטסירפ רעד ןיא זיא רע רָאנ יו

 יָאס םעד ,עיידיא עיינ יד ךיוא רע טָאה ,ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא ךעלזיירק
 -נַא עלַא יו ,רעיילש ןלַאטנעמיטנעס ןָא ,שיטַאמעטַאמ ןעמונעג ,םזילַאיצ
 עשיטנַאמָאר יד ןופ טלקָאשעגּפָא ךיז רע טָאה ךיג ,דנַאלסור ןיא ערעד

 -יױַא ןוא ,ןליפעג ןיא טקעטשעג ּפָאק ןרעביא זיב ןבָאה סָאװ ,סעקינדָארַאנ
 ןקידלכש ןוא ןרָאלק םעד ,םזיסקרַאמ םוצ ךיז ןפרָאװעגרעב

 ףיוא עקידנטעברַא יד .שיטַאמעטַאמ ענייז עיידיא יד ןעמונעג טָאה רע
 ןענעז רעריטַאולּפסקע יד ןוא ךס ַא ןענעז ,ןעזעג רע טָאה ,טלעװ רעד

 רערענעלק ַא ןופ רעקיטכיוו זיא ,טסואוועג רע טָאה ,לָאצ עסיורג ַא ,קינייװ

 -טכישעג ךרוד רעבָא .עניילק סָאד ןגעוורעביא ףרַאד עסיורג סָאד ,לָאצ

 -יא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה לָאצ עניילק יד זַא ןעשעג זיא תוביס עכעל

 ץיּפש ןיא טלעטשעגקעװַא טרעװ סָאװ ,רעפיצ ַא יו ,רעסיורג רעד רעב

 ,טשינרָאג ןענעז ךיז רַאפ ןלונ יד טנעה יד ןיא ייז טלַאה ןוא ןלונ ךס ַא ןופ

 ןטלַאה ,ןָאנבױא ןופ סָאװ ,רעפיצ םעד רעטניה ךיז ןלעטש ייז ןעוו רעבָא

 -לכש טשינ ,קיטכיר טשינ זיא סָאד .טרעוו ןייז ןרעסערגרַאפ ןייא ןיא ייז

 זיא תועט רעדעי .גנונעדרָא ,טלעוו רעד ףיוא טייהכיילג ןייז ףרַאד סע ,קיד
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 סע רע טכיילגעגסיוא ,ןרעוו טכיררַאפסױא ףרַאד סָאװ ,סָאַאכ ,ןיזמוא
 ןרעפיצ ןיא .ןלונ סיוא ןכַאמ ןלונ יד ןעמ ףרַאד רעבירעד .ןעמיטש לָאז
 ןלונ יד ןליוו סָאװ ,יד .ןרעפיצ עלופטרעוו עכיילג ןיא ,ןעלדנַאװרַאפ ייז
 טּפַאכ סָאװ ,רעפיצ ןטכעלש ַא יו ,ןקעמּפָא ןעמ ףרַאד ,ןריטַאולּפסקע רעטייוו
 ,גנונעדרָא יד טרעטשעצ ןוא ןיירַא ןובשח ןכיילג ַא ןיא ךיז

 טָאה ,ןעמוקעג גנוגייצרעביא רעד טָא וצ זיא רע ןעװ ,גָאט םעד ןופ
 -- גנונעדרָא רעכעלטכישעג רעד וצ ןריפרעד וצ ידכ ,ָאטעג ץלַא רע
 ,ערעייז רעריטַאולּפסקע יד ןקעמוצסיוא ןלונ יד ןעוועטנובוצפיוא

 ןליפעג ןָא ,תונמחר ןָא ,טרַאה טלעוו ששלַאפ יד טקעמעג טָאה רע
 ,ןבָאה טשינ טרָא ןייק ןליפעג ןענָאק קיטַאמעטַאמ ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע
 רע .רָאה רעד וצ ןעמיטש ןופ ,טייקיונעג ןופ ,לכש ןופ עגַארפ ַא זיא סע
 ןטעקַאנ ןטימ שטנעמ רעד ,ןכַאז עבלַאה ןייק ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה
 -בַא ןייז ןפרַאד ןכַאז .ריפ טשינ זיא יירד ןוא ייווצ טשינ זיא סנייא ,ּפָאק
 -עג עבלַאה ןייק .ןגיל רעדָא תמא .טכערעגמוא רעדָא טכערעג -- טולָאס
 לייוו .ָאטשינ ןענעז ןתמא עבלַאה ןייק יװ טקנופ ,ָאטשינ ןענעז ןטייקיטכער
 זיא תמא ןַא בוא ;טכערעגמוא יז זיא ,בלַאה זיא טייקיטכערעג ַא בוא
 ,ןגיל ַא רע זיא ,בלַאה

 ,םעלַא ןיא טכערעגמוא יז זיא ,טכערעגמוא זיא טלשוװו עטלַא יד ביוא
 ןוא ןטָאבעג עריא ןיא ,לַארָאמ ןוא ןצעזעג עריא ןיא טכערעגמוא יז זיא
 ,טכערעג זיא ,ןריפנייא ףרַאד ןעמ סָאװ ,גנונעדרָא עיינ יד בוא ,םיגהנמ
 -עג רעד וצ ןריפרעד וצ ידכ ,טוט יז סָאװ ,םעלַא ןיא טכערעג יז זיא
 -וצסיוא ידכ ,ןָאטעג ץלַא טָאה רע ןוא ,ןובשח ַא יו זיא סע .טייקיטכער
 ךַאז ןייק .עטכערעג יד ,עיינ יד ןריפוצנייא ןוא טלשװו עשלַאפ יד ןקעמ
 .געוו ןייז ןיא ןטלַאהעגּפָא טשינ םיא טָאה

 -טסָאּפ ףיוא ןלַאפנָא ,קנעב ןבױרַאב ןסייהעג ןשטנעמ ענייז טָאה רע
 יד ןיא עיצַאטיגַא ןריפוצנָא רעטלעג עטביורעג יד רַאפ ידכ ,ןענָאגַאװ
 טײרּפשעגרעדנַאנופ סע ןוא טלעג שלַאפ ןקורד טזָאלעג טָאה רע ,ןקירבַאפ
 -רַא ערענָאיצולָאװער ןייז ןָאט ןענָאק ֹוצ ידכ ,טעטש ןוא רעדנעל רעביא
 .רָאפ ,ןפורעג ןטכירעג ןרע וצ םיא ןבָאה םירבח:ייטרַאּפ יד ןעװו .טעב
 יז רַאפ זילב רע טָאה ,ןטַאט עשילַארָאממוא ענייז ןגעק טכַאמעג ןפראוו
 ,טַאהעג ןגיוא ענייז ןיא קזוח

 טָאה -- ,שילַארָאמַא זיא טײקשילַארָאממוא וצ גוצַאב ןיא לַארָאמ --
 ,טָאּפש טימ טרעפטנעעג רע

 -שג ןשטנעמ יד םיא ןבָאה -- ןעמָאנ רעייא טקעלפַאב ריא רעבָא --
 : ,ןגייצרעביא טוואורּפ

 -- ,ךַאז יד טריסערעטניא ךימ  ןעמָאנ ןיימ ךימ טריסערעטניא סָאװ ---
 ,טקילײװגנַאלעג טרעפטנעעגּפָא רע טָאה

 ךיז רע טָאה ךַאז רעד רַאפ .ןָאטעג ץלַא רע טָאה ךַאז רעד רַאפ
 ,םירבח יד טימ ךיז ןסירעצ ,טרעגנוהעג ,סעמרוט יד ןיא טרעגלַאװעגמורַא
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 רעבָא עטכעלש טימ ךיז טלגנירעגמורַא ,האנש ךיז ףיוא ןגיוצעג ,טניירפ

 זַא ןיילַא קידנסיו ,רענגעק ףיוא םילובלב ןפרָאװעג ,ןשטנעמ עכעלצונ

 -רעטנוא ןשטנעמ ,ןטלָאּפשעג ןעײטרַאּפ ,טריקיטילָאּפ ,תמא טשינ זיא סָאד

 טייקיטכערעג ןוא רשוי ,טייהכיילג ףיוא ;טקיטלעװעג ,טשרעהעג ,טקירד

 .ןריפוצנייא טייקיטכערעג ןוא רשוי ,טייהכיילג ידכ ,ןטָארטעג

 טָאה ,רעסַאװ ןוא טיורב טימ ןבעל טנָאקעג טָאה סָאװ ,טעקסַא ןַא ןיילַא

 ןעוו ,לַארָאמ רעקירעדינ ַא ןופ ןשטנעמ:ײטרַאּפ ענייז ףיוא טקוקרַאפ רע

 יז רָאנ ביוא ,ענעשעק ןיא טזָאלעגּפָארַא רעטלעג-יײטרַאּפ לָאמַא ןבָאה ייז

 ,שטנעמ רענעטלַאהעגנייא ןַא ןײלַא .טעברַא רעד רַאפ ךעלצונ ןעוועג ןענעז

 טזָאלעגנײרַא טשינ סעביל ןוא ןענַאמָאר ןייק ןיא לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ

 עכייר טימ ןליױפַאב ןשטנעמ ענייז רע טָאה ,ריזנ ַא יװ טבעלעג לָאמטפָא ןוא

 -ַּפִא טלעג סָאד ןוא ןעמענ וצ סנדנ עסיורג ,ןריפרַאפ וצ סעביל ךעלדיימ

 ןטסירעירַאק ןוא רעמירַאב ,רענגיל ןופ אנוש ַא ןילַא ,ךַאז רעד רַאפ ןבעג

 -עגמורַא ןטסירעירַאק ןוא רעמירַאב ,רענגיל טימ לָאמטפָא ךיז רע טָאה

 ןופ ןשטנעמ טימ לייו ,ףרַאד רע סָאװ ,ןריפכרוד ןענָאק וצ ידכ ,טלגניר

 רָאטַאקָאװָארּפ ַא וליפַא .ןצעזוצכרוד ןעוועג רעווש סע זיא תודימ ערעסעב

 ,סעיצַאקָאװָארּפ ענייז ןופ טסואוועג טָאה רע שטָאכ ,טצונעגסיוא רע טָאה

 ערענָאיצולַאװער עמוד רעשיסור רעד ןיא ןרעה ןזָאל ליומ ןייז ךרוד יבַא

 ,םירעױוּפ ןוא רעטעברַא יד רַאפ דייר

 טקעמ רע ןגעוו ערעסָאװ טימ ןוא ױזַא יוװ ,סנייא ץלַא ןעוועג זיא םיא

 .עטכערעג א ,עיינ ַא ןריפוצנייא ידכ ,טלעוו עטכערעגמוא עטלַא יד

 ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא טשיװעגּפָא רע טָאה םעזעב םענרעזייא ןַא טימ

 יד טּפַאכרַאפ טָאה רע ןעוו ,טציא ,ליצ םוצ געוװ ןייז ןיא טלעטשעג םיא

 טסואוועג טשינ טָאה רע .טלעו עיינ יד ןעיוב וצ ידכ ,טנעה יד ןיא טכַאמ

 רע בוא .ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ רעד ,ןטייקיטכערעג ייווצ ןייק ןופ

 .טכערעגמוא ,געוו ןייז ףיוא טשינ ןעייג סָאװ ,עלַא ןַאד ןענעז ,טכערעג זיא

 ןגעו ערעדנַא עלַא ןענעז ,רערענָאיצולָאװער רעד זיא געוו ןייז ביוא

 עריא יצ ,עיצולָאװער רעד רַאפ סנייא ץלַא זיא'ס .ערענָאיצולָאװער-רטנָאק

 ןענעז סע יצ .,סונעג םענעגייא ןליוו סָאװ ,טנייפ-ןסָאלק ןענעז םיאנוש

 ןיא .סטכעלש ייז ןעוט ,סטוג וצ ןליוו רעייז ןיא סָאװ ,עטעשזדנַאלברַאפ

 ןײרַא ןגָארט ,געוו ןיא ךיז ייז ןלעטש עדייב .ךעלדעש ייז ןענעז טַאטלוזער

 וצ קירוצ ןריפ ןוא גנונעדרָא רעד ןרעטש ,ןעגנודנעװּפָא ,שינעלמוטרַאפ

 ןקעמּפָא ןרעטייורעד ןעמ ףרַאד עכלעזַא .דרוסבַא ןוא רעטנָאלּפ ,ןיזמוא

 .ןובשח ןכיילג ַא ןיא תועטייּפ-לע ןײרַא ךיז טּפַאכ סָאװ ,רעפיצ ןשלַאפ ַא יו

 סיוא טשינ טקעמ ןעמ סָאװ ,רעפיצ רעטכעלש רעטזָאלעגכרוד ןייא םערָאװ

 ןבירטעצ טָאה רע .ןכַאמ עילַאק תונובשח עטסערג יד ןָאק ,טייצ רעד וצ

 ןיא םירבח עקילָאמַא ענעגייא ,ןעײטרַאּפ עשירענגעק יד ןופ רעריפייטרַאּפ יד

 יד ,טכַאמרַאפ ןעגנוטייצ ,ןסָאלשעג ןבולק ערעייז ,טצעזעגנייא סעמרוט יד

 ,טקעמעג ןוא ייז טקינירעג ,טגָאירַאפ רעריפ
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 זוונמחר ,טדערעג ןצרַאה םוצ םיא ןבָאה ענייז ןשטנעמ יד ןופ לייט ַא
 ענייז ןיא קזוח ייז רַאפ זיולב טָאה ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ רעד ,ןטעבעג
 ,טַאהעג ןגיוא

 עקידרעירפ יד סָאװ ,ןטייקשירַאנ עבלעז יד ןָאט טשינ ןרָאט רימ --
 ןיא זדנוא טייטש סָאװ ,ץלַא ןקיטייזַאב ןזומ רימ .ןָאטעג טָאה גנוריגער
 ןיא ןבָאה סָאװ ,ענייז ןשטנעמ יד ףיוא טרעזייבעג ךיז רע טָאה -- .געוו
 דנַאלסור ןיא ףָארטש-טיוט טפַאשעגּפָא שינעלמוטעצ ןופ געט עטשרע יד
 עיצולָאװער רעד ןופ רעדער יד ןלעװ טולב סטנייפ ןָא -- .ןסיוו ןייז ןָא
 ,ןייג טשינ

 גנוריגער עקידרעירפ יד טפמעקַאב ןײלַא ךָאד ןבָאה רימ רעבָא --
 ענייז ןשטנעמ יד ןבָאה -- ?דנַאל ןיא ףָארטש-טיױט קירוצ ןריפנייא רַאפ
 .ןענַאטשרַאפ טשינ

 ןַאמ רעד טָאה -- !ןפמעקַאב טלָאװעג ייז ןבָאה רימ לייוו ,סיוועג --
 רעד ייב רימ ןענעז טציא -- .טָאּפש טימ טגָאזעג ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ
 ןרעטש זדנוא ןלעװ סָאװ ,עלַא ןעמױרּפָא ןזומ רימ ןוא טכַאמ

 יד ןבָאה -- ,קורדנייא ןטכעלש ַא ןכַאמ טעװ ץעזעג סָאד ןפַאשּפָא --
 .ענעריולרַאפ טדערעג ןשטנעמ

 ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ רעד טָאה -- ?ןפַאשּפָא ןעד סָאװ וצ ---
 ןסיש רימ ןלעוװ עיצולָאװער רעד ןופ ץעזעג ןרַאפ -- .ןענַאטשרַאפ טשינ
 ...ךעלצעזעגמוא

 ןיא גרוריכ רעטריבורּפסיוא ןַא יו ,רָאלק טלעװ יד ןעזעג טָאה רע
 ,שיט ןפיוא ןגיוצעגסיוא םיא רַאפ טגיל סָאװ ,הלוח םעד טעז לַאז-עיצַארעּפָא

 -עטפיגרַאפ טגיל הלוח רעד ןעוו ,לַאז-עיצַארעּפָא ןיא ןליפעג ןייק ָאטשינ

 -כייוו ןוא ןטנעמיטנעס ןייק ָאטשינ .םיא ןסערפעצ סָאװ ,ןליצַאב ןופ רעט
 ןקידעקערש ןופ ןצפיז ןוא ןצכערק טימ ךיז ןעמענרעביא ןייק ,טײקיצרַאה

 ,טנַאה עטסעפ עקיאור ַא ןוא טײקיטולבטלַאק ,טכילפ זיולב ןַארַאפ - ,הלוח
 ןוא רעטייא םעד סױרַא טזָאל ,הכמ יד סיוא קידתונמחרבמוא טדיינש סָאװ
 וצ םיא ןעגנערב ,ףוג םעד ןעװעטַארוצּפָא ידכ ,טולב עטעטפיגרַאפ סָאד
 ,גנוקיזענעג רעד

 טָאה ,טנרעלעג קידנעטש טָאה רע סָאװ ,רעכיב עשיטסיטַאטס יד ןופ
 ,טייהרעדנימ רעד רַאפ םוא טמוק טייהרעמ יד לפיוו יונעג טסואוועג רע
 ןיולב רעדניק סיוא ןברַאטש עיזַאושזרוב רעד ייב ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 רעדניק:םירעיוּפ ןוא :רעטעברַא יד סיוא ןברַאטש ,טנעצָארּפ רעניילק ַא
 ,ןײּפש עטוג ,ןיצידעמ ,ףליה ןייק טשינ ןבָאה ייז לייו ,לטירד ץנַאג ַא
 ןקָאּפ ,ךַאלרַאש ,ןטײהקנַארק עקיּפעלק ןעו ,טייצ רעד ןיא .גנואיצרעד
 עקידנציזַאב יד ייב ןענעז ערעדנַא ןוא טכוזדניווש ,ערעילָאכ ,טירעטפיד
 עקיזיר טימ רעירַאטעלָארּפ יד ייז ןדיינש ,ןעגנוניישרעד ענעטלעז ןסַאלק
 ײלרעלַא ,עיצוטיטסָארּפ ,ןטייהקנַארק עשירענעוו ,תורכיש .סרעסעמ-דיינש
 רעירַאטעלָארּפ יד .ןעייר עשירַאטעלָארּפ יד ףיוא ןסערפ ןגָאלּפ ערעדנַא
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 -ַאמ יד ייב טעגרהעג ,ןבורג-ןליוק יד ןיא ןטָאשרַאפ ןרעו סָאװ ,יד ןענעז
 יב ןסערפעצ ,ןקירבַאפ:רעוועג יד ןיא ןסירעגפיוא ,טלּפירקרַאפ ,ןעניש
 יד סָאװ ,תומחלמ ןופ ,רעפרעד יד ןיא רעגנוה ןופ .ןטעברַא עכעלדעש יד
 טוא ןעמוק ,קרעמ עיינ ךיז רַאפ ןרעבָארעד וצ ידכ ,ןכַאמ ןטסילַאטיּפַאק
 ןקָארשעגּפָא טשינ ןבָאה םיא ןוא .רעירַאטעלָארּפ ןענָאילימ רעקילדנעצ
 ,טדערעג גנוסיגרַאפ-טולב ןגעק ןבָאה סָאװ ,ןטסילַארָאמ יד ןופ תונעט יד
 ןעוו ,קילגמוא ןייק טשינ זיא ,ךיז טסיג טולב סָאװ ,ןרָאי רעטנזיוט יד רַאפ
 ױרָאנ טשינ .טלעוו רעד ןופ הבוט רעד רַאפ ןסיג לסיבַא ךָאנ ךיז טעוו סע

 ,םיאנוש-ןסָאלק יד ןופ טולב עטכעלש סָאד ןעוועג דָאש ןייק טשינ םיא זיא

 ,רעּפרעק ןקנַארק ַא ןופ טולב טעטפיגרַאפ יװ ,ןרעוו טּפַאצעגּפָא זומ סָאװ
 טשינ םיא ןבָאה םירעיוּפ ןוא רעטעברַא ןופ טולב ענייר סָאד וליפַא רָאנ
 .ךעלטקניּפ ,שיטַאמעטַאמ טנכערעגסיוא טָאה רע .טעברַא ןייז ןיא טלעטשעגּפָא
 יז רַאפ טולב רעייז ןבעגעגּפָא גנַאל ןרָאי ןבָאה רעירַאטעלַארּפ יד ביוא
 ,ןסערעטניא עדמערפ ,תומחלמ ײלרעלַא רַאּפ ,םיאנוש ערעייז ,ןטסילַאטיּפַאק

 ,.גנוטער רענעגייא רעד רַאפ .,ןײלַא ךיז רַאפ טולב לסיבַא ןבעג ךיוא ייז ןגעמ
 ךיז ןעמ טעוװ ,גנונעדרָא עשיטסילַאיצַאס יד ןריפנייא טצוו'מ ןעוו

 "עד .ןעמענּפָא ןעמ טעוו םילפכ לפכ ,טולב ןקיטציא םעד רַאפ ןעמענּפָא

 ,סעיצולָאװער ,ןקיירטש ,ןפמַאק ,תומחלמ ןייק רעמ ןייז טשינ ןלעוװ טלָאמ
 ןסיזירק ןייק ,טײקיזָאלסטעברַא ןוא רעגנוה ןייק רעמ ןייז טשינ ןלעו סע

 ,קלָאפ סָאד ןטיהּפָא טעװ גנונעדרָא עשיטסילַאיצָאס יד ,עיצַאטַאולּפסקע ןוא
 -טרעג ,רעזייה עקיטכיל ,טייקנייר ,טכיזפיוא עשיניצידעמ ,גנודליב ןריפנייא
 ַא זיב ןייגרעד טעװ טייקכעלברעטש יד .ור ךס ַא .טעברַא קינייװ ,רענ
 ,קרַאטש .,טנוזעג ןסקאווסיוא ,ןעלקיװטנַא ךיז טעװ רוד רעד ,םומינימ
 ןייז סיורג ױזַא סקואו רעד טעװ רָאי עכעלטע ענייא ןיא ,קיטסולסנבעל
 לסיב סָאד טרעוו זיא סע .ןטסולרַאפ עקיטציא עלַא ןקעד טעװו רע זַא

 ,קילג ןוא טייקכעלרעדירב ,טייהיירפ רעקיביײא רעד רַאפ טולב ענעסָאגרַאפ

 סטכעלש סָאד ןטארסיוא רָאנ ןעמ לָאז ,קיביײא ףיוא ןעמוקנָא טעװ סָאװ

 טעװ טלעװ .יד ןוא ,ןזָאלרעד טשינ ןטוג םוצ ליוו סָאװ ,טלעװ רעד ןופ

 .ןדע-ןג ַא ןייז

 עיינ יד ןעזעג טָאה ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד
 -דרע רעצנַאג רעד .לװָאט ַא ףיוא ןובשח ןרָאלק ַא יװ ,רָאלק ױזַא טלעוו

 םוטעמוא זיא דרע יד .ןרעירַאב ןָא ןצענערג ןָא ,דנַאל ןייא זיא לגוק

 גרָאז ןָא ,החונמ ןוא ור ןיא ןעניואוו ןשטנעמ עלַא .טריוויטלוק ,טעבראַאב
 סניימ ןייק ָאטשינ .טפנוקוצ רעד רַאפ שינעײרדיּפָאק ןָא ,ןגרָאמ םעד רַאפ
 ןעור ,טעברַא רעייז גנַאזעג טימ ןטעברַא עלַא .ךיילג ןענעז עלַא ,סנייד ןוא

 ןוא ןלוש יד .טליּפש קיזומ ,ןקרַאּפ ,רענטרעג ענײמעגלַא יד ןיא ךָאנרעד
 םעד רענייא .ןסיוו ךָאנ ןצכעל סָאװ ,עלַא רַאפ ןפָא ןענעז ןטעטיסרעווינוא

 ןייק ,ןסקיב ןוא ןדרעוװש ןייק ,ןעײמרַא ןייק ָאטשינ ,אנקמ טשינ זיא ןרעדנַא
 ,םוטעמוא ןעייטש רעלעמקנעד-סקרַאמ לרַאק זיולב ,ןכריק ןוא סעמרַאזַאק
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 רַאפ זיא לטערב-ךַאש ַא יו .םזילַאיצָאס ןוא טייהיירפ ןופ לָאבמיס רעד
 "מוא ןייא ןייק .יונעג ,שירטעמיס ,ךיילג ,ןענַאטשעג טלעוו יד ןגיוא ענייז
 .עינָאמרַאה רעד טשיִנ טרעטש טייקכעלטקניּפ

 וצ עינָאמרַאה יד טָא ידכ ,ןעוועג רעייט טשינ םיא זיא ךַאז ןייק ןוא
 ןוא ןייּפ עקילייוטייצ ,ןרערט ןוא טולב ןליּפש עלָאר רעסָאװ ,ןכיירגרעד

 ןתועט ןוא תונברק ,טייקדנעלברַאפ ןוא החיצר ,ןגיל ןוא טכערמוא ,סטכעלש

 !טלעװ רעקיביײא ןוא רעשינָאמרַאה ,רענייש ,רעטוג ,רעסיורג רעד רַאפ
 ,טנוזעג ,טוג ןייז ןָאק טלעוו יד .רַאפרעד רעייט טשינ זיא ךַאז ןייק ,ןיינ
 -ךַאפ ןופ רָאנ יז לָאז ןעמ ןעוו ,רעטכע ןַא ןדע-ןג ַא ,שינָאמרַאה ,לַאמרָאנ

 ןױיװשעג ןוא תוכמ יד ןופ רָאנ יז לָאז ןעמ ןעוו ,ןעמענסיױרַא טייקדנעלב

 ןעמױרּפָא ,ּפַאצּפָא ,יז טעטפיגרַאפ סָאװ ,טולב עטכעלש סָאד ,ןלייהסיוא

 ןופ טולב סָאד ןּפַאצ סָאװ ,םערעוו לפייה עניילק סָאד רעּפרעק ריא ןופ
 יּפִא טלַאװעג טימ ףרַאד ןעמ .רעּפרעק ןטזָאלעגּפָא ןַא ייב זייל יו ,ריא
 לייו ,טשינ סע ליו רעקיצומש רעד .טיילפמוא ןופ רעּפרעק םעד ןקינייר
 טניימ ,ןיירכ ןיא טגיל םערָאװ ַא גנַאל יו לייוו ,קיניזטסואווַאבמוא זיא רע

 סָאד ןעמענּפָארַא רָאנ ןעמ לָאז רעבָא .ָאטשינ זיא סרעסעב ןייק זַא ,רע
 יד ןעזרעד רע טעוװ ,טייקסטוג יד ןליפרעד רע טעוװ ,םיא ןופ טיילפמוא
 ,יז זיא דניק שירַאנ ַא יו .טיירפַאב םיא טָאה ןעמ רעכלעוו ןופ ,גָאלּפ
 ,ןזָאלסױרַא רעטייא םעד ,ןענעפע הכמ יד טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,טלעוו יד
 גרוריכ רעד רעבָא .גרוריכ ןופ רעסעמ םעד רַאפ ארומ טָאה סע לייוו
 םעד ףיוא ףױרַא טלַאװעג טימ סע טגיל ,טנעה יד דניק םעד טדניב
 .רעטייא םעד ןזָאלוצסױרַא ידכ ,הכמ יד טנפע ןוא שיטיעיצַארעּפָא

 ,ןלייה יז זומ ןעמ סָאװ ,טעטפיגרַאפ ,קנַארק טלעוו יד ןעזעג טָאה רע

 עטכעלש ערעדנַא יד .ןרירגנַאג ,ןרעוו בורח לָאז יז טשינ ליוו ןעמ ביוא
 גיוא-זייב ַא ,ןלייה ןעלטימ עקסבַאב טימ יז ןליוו סערַאכַאנז ןוא םיריוטקָאד

 סָאװ ,רַאפרעד לייט ;ןגיילוצ הכמ רעד ףיוא רעטסַאלפ ַא ,ןכערּפשּפָא ריא

 רעסעמ ַא ארומ ןבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד ערעדנַא ,רעלדניווש ןענעז ייז
 זַא ,טסייו סָאװ ,גרוריכ רעד זיא רע רעבָא .ןעמענ וצ טנַאה רעד ןיא
 זומ רעסעמ ַא .טשינ גנולייה ןייק ןענעז תואופר עקסבַאב ןוא סרעטסַאלפ
 סָאד טעװ ךָאנרעד רעבָא ,ןָאט ייו טעװ סע .ןעמ זומ ןדיינש ,ןבָאה ןעמ
 ,קיטייוו ןקילייורעד םעד רַאפ ךעלקילג ןייז דניק עשירַאנ

 רעד ןופ רבא ןסיורג ןייא ,ןלייהסיוא טרָא ןייא לייוורעד רָאנ ןעמ לָאז
 דלַאב ןוא ,לגוק-דרע ןופ לטסקעז ַא זיא סָאװ ,דנַאלסור עסיורג סָאד ,טלעוו
 קיטש ַא זיא ןיוש .ןָאטכָאנ ןוא ןייז אנקמ ריא םירבא ערעדנַא עלַא ןלעוו

 -שטייד ןיא ,ןלייז עקידנעלקַאװ יד ןעלסיירט ןעמונעג ןוא סױרַא עּפָאריײא
 יד ןענעז רעדנעל ןוא ןטנגעג ײלרעלַא ןיא ,ןרַאגנוא ןיא ,ךיירטסע ,דנַאל
 ײז ןלָאז .רעקירדַאב ערעייז ןגעק רעכעל יד ןופ סױרַא עטקירדרעטנוא
 -ולָאװער ריא טימ טעוװ סָאװ ,דנַאלסור עסיורג סָאד ךיז רַאפ ןעז רָאנ
 ערעדנַא עלַא ןוא ,שינרעטצניפ עקימורַא יד ןטכיײלַאב רעייפ ןרענָאיצ
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 .רעשרעה ערעייז ןגעק סױרַא ןלעוו ןוא ןטייק יד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ןלעוו

 ,עצרַאװש יד ןוא עסייוו יד ,ןטנעניטנָאק עלַא ףיוא ,רעקלעפ ,רעדנעל עלַא

 ןופ טירט-סופ יד ןײגכָאנ ןלעוו ןפַאלקש ןוא טכענק עלַא ,עקיטיוה-לעג יד

 ,דנַאלסור

 עג טשינ טָאה ּפָאק ןטעקַאנ ןטימ ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד ,ןיינ

 טיירג טשינ ךָאנ דנַאלסור זיא שיטסיסקרַאמ זַא ,רענגעק ענייז יו ,ןטלַאה

 טשינ ךָאנ זיא עיזַאושזרוב יד לייוו ,גנונעדרָא רעשיטסילַאיצָאס ןייק וצ

 "בוא טשינ ןוא ןסקַאװ ןופ סעצָארּפ ןיא ךָאנ זיא ןוא טלקיװטנַא גונעג

 .םזיסקרַאמ םעד ןייטשרַאפ ןטכעלש רעייז ןופ טכַאלעג טָאה רע .ןייגרעט

 עיזַאושזרוב יד ךָאנ זיא דנַאלסור ןיא סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ,טרעקרַאפ

 -ַאטיּפַאק ןוא ןלַאדָאעפ לָאצ עניילק ַא זיולב סָאװ ,ןסקאוועצ טשינ ךיז

 רעכיג סָאװ ןעמ ןָאק ,טנעה ערעייז ןיא דנַאל סָאד ןטלַאה ןטסיל

 דנַאל ןופ רעמיטכייר יד ןלייטנייא ,גנונעדרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןריפנייא

 ,קרַאטש זיא עיזַאושזרוב יד ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעמעלַא ןשיווצ

 וקרַאטש ַא טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה ,ןסקאוועצ זיא סַאלק-לטימ רעד ואוו

 ףמַאק רעד ןוא טנַאה רעד ןופ הלשממ יד סױרַא טשינ טזָאל סָאװ ,אנוש

 -רעדנַאנופ יד ןדיינש וצ זיא רעווש וצ .רערעטיב ַא ,רערעווש ַא זיא םיא ןגעק

 ןיא .ןצַאלּפ ןײלַא טעװ יז זיב ןטרַאװ רשפא זומ ןעמ ,הכמ ענעסקאוועג

 ,טנעצָארּפ רעקיטשינ ַא ,רעניילק ַא אנוש רעד ,קילג םוצ ,זיא דנַאלסור

 שינרעטצניפ ךרוד ליוװ סָאװ ,לסיש רעטעפ רעד ןופ קעװַא טשינ ליוו סָאװ

 דנַאל םעד ןיא זיא םוטעמוא יו .רעטכייל .טייהרעמ עסיורג יד ןפַאלקשרַאפ

 ןייק לָאז סע ,יז ןקעמסיוא ,רעּפרעק-סקלָאפ ןופ הכמ יד ןדיינשוצסיוא

 .ןביילב טשינ ריא ןופ רכז

 סָאװ ,רענגעק ענייז ןופ ,ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד ,טכַאלעג טָאה רע

 ךָאנרעד ידכ ,ןעלקיװטנַא טשרע ךיז טעװ עיזַאושזרוב יד זיב ןטרַאװ ןליוו

 ,עלהכמ ןיילק ַא ןדיינשסיוא ךיילג ןָאק ןעמ ןעוו !ןיזמוא .ןצריטש וצ יז

 ,ןעילברעדנַאנופ ךיז סע ןזָאל וצ תעגושמ ַא זיא ,ךיז טסקאוועצ סע רעדייא

 ןוא םירוסי עקירעביא יד סָאװ וצ .ןצַאלּפ ןיילַא ךָאנרעד לָאז סע ידכ

 עטכעלש סָאד ,ןענערבסיוא ריוושעג םעד ןעמ ףרַאד סנטיײצַאב ןיוש ? טייצ

 ַא יו ,עשלַאפ ןוא עטכעלש סָאד ןעמ ףרַאד ןקעמסיוא .ןזָאלסױרַא טולב

 סָאה רע ןוא ,ןײרַא ןובשח ןרָאלק ַא ןיא ךיז טעבנג סָאװ ,רעפיצ ןשלַאפ

 ןוא רָאלק ,שיטַאמעטַאמ טקעמעג ןַאמ רעקיסקיוועגניילק רעד ,טקעמעג

 .טנכערַאב

 לסיבַא .ךַאלפ-טנַאה םענעגייא םעד יו ,רָאלק גנוזייל יד ןעזעג טָאה רע

 .ןריזירַאטעלָארּפ ךיז ןלעוװ ערעדנַא ,ןפיולעצ ךיז ןלעוו רענגעק יד ןופ

 עטרַאּפשעגניײא יד ,גנונעדרָא רעיינ רעד טימ ןכַאמ םולש ךיילג טעוו לייט ַא

 רעמ טעװ טלָאמעד ןוא ,ןקינײרּפָא ,ןטָארסױא רע טעװ ענעסיברַאפ ןוא

 "רַא יד ,ןביילב טעװ סַאלק ןייא .ףמַאק-ןסַאלק ןופ ןייז טשינ עגַארפ ןייק
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 רע ןוא .גנונעדרַא עשיטסילַאיצַאס יד ןליוו סָאװ ,םירעיוּפ ןוא רעטעב

 ,טולב עניירמוא סָאד טזָאלעגסױרַא ,הכמ יד ןטינשעג טָאה

 .רַאפ טולב ןייר ךיוא טולב םעניירמוא ןטימ ןעמַאזוצ זיא לָאמטּפָא ,ָאי

 -גיילק רעד טָאה ,הכמ ַא ןדיינש ייב ןייז ױזַא זומ סָאד רֶעבָא ,ןרָאװעג ןסָאג
 סע זומ ןעמ ןוא ןדיימסיוא טשינ ןעמ ןָאק סָאד ,טסואוועג ןַאמ רעקיסקיװעג
 ןטייצ עכלעזַא ןיא ןטסעמ ןוא ןגעו טשינ ןָאק ןעמ .ביל רַאפ ןעמעננָא

 .עצנַאג סָאד ןעז ףרַאד ןעמ
 ענייז ןשטנעמ יד וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןקעמ ,םירבח ,ןקינייר ---

 | ,לכליּפש ןייק טשינ זיא עיצולָאװער ַא -- .ןעגנוציז יד ףיוא
 ער רעשזדָאל רעד טָאה ,ןקעמ סָאד ,טעברַא-גנוקינייר יד טריפעגסיוא

 -טּפוה רעטיור רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד ,יקסנישטש לעוװַאּפ רענָאיצולָאװ
 טנָאמרעד סָאװ ,לדרעב לעה ַא טימ ,רעדנָאלב ַא ,רעקיגיוא-יולב ַא ,טָאטש

 הליפַא רעשיטנַאמָאר ַא ,רעקנַאלש ַא .רענרעל ַא דיי ַא ןופ לדרעב ַא ןיא
 יד ןפרָאװעגקעװַא ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ענייז יו ךיילג רע טָאה
 םוצ ךיז ןעמונעג ןוא ,ךיז טקייוװעג קידנעטש טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעכיב

 טָאה ,טנרעלעג זייוולגניי טָאה רע ואוו ,לוש-םיחלג רעד ןופ .רעװלָאװער

 ליצ רעד זַא ,הרות יד ןעמונעגרעביא ןטיאוזעי יד רערעל ענייז ןופ רע
 ןשטנעמ יד רע טָאה טייהשטנעמ רעד ןופ ליצ םעד רַאפ ,לטימ סָאד טקילײה
 ,טקיליטרַאפ טיילפמוא יו

 ,טקישעגסױרַא טָאטש רעד רעביא טייל ענייז רע טָאה טכַאנ ייב טכַאנ
 "עז ייז ,ןטַאנַארג -טנַאה ןוא ןסקיב ,ןרעװלָאװער ,ןליבָאמָאטױא-טסַאל טימ
 עקילָאמַא עלַא טכוזעג ,ןלַאפַאב טכַאנ רעד ןטימ ןיא רעזייה עכייר יד ןענ
 ,ןךריקנַאב ,עטמאַאב עכיוה ,ןפַארג .ןענָארַאב ,טיילירעטילימ עכיוה ,םיסחוימ

 עקידנציזַאב ןייק ןײלַא ןענעז סָאװ ערעדנַא עלַא ,ןרעסע ,ןטנַאקירבַאפ
 ןופ םיאנוש יד ךָאנ ךיז ייז ןּפעלש ןייזטסואווַאבמוא רעייז ןיא רָאנ ,טשינ
 דלַאב ייז ידּכ ,רעכיב יד ןיא ןבירשרַאפ ייז טָאה ןעמ .טַאירַאטעלָארּפ
 טרִא ןפיוא .טכַאמעג טשינ יקסנישטש טָאה ןטכירעג ןייק .ןקעמוצסיוא
 "סיוא ,טלייטרוארַאפ ,טגערפעגסיוא עטריטסערַא יד ענייז ןשטנעמ יד ןבָאה
 םוצ סרעּפרעק עטיוט ערעייז ןליבָאמָאטױאטסַאל יד טימ ןוא ייז טקעמעג
 רעבירג עסיורג עכַאלּפ ןיא ןוא טריפעגקעוװַא םלוע-תיב רעקסנעלַאמס
 -עגנייא עמרוט-יטסערק רעד ןיא ,סרעלעק יד ןיא ןענעז ךס א .ןבָארגַאב
 ,ןרָאװעג טצעז

 לעװַאּפ ,ענייז ןשטנעמ יד ףיוא טקוקעגמוא קרַאטש טשינ ךיז טָאה רע
 עקילָאמַא יד ןופ ,טזָאלעג ךיז טָאה סע יו ןעמונעג ייז טָאה רע ,יקסנישטש
 יד ןָאט וצ ןטָאבעגנָא טָאה סע רָאנ רע ,ןטנעגַא יד ןופ ,ןעמּרַאדנַאשז
 ,םיאנוש ערעייז זיולב ,טריטסערַא טשינ ןעמ טָאה רעטעברַא ןייק ,טעברַא
 "יו םיא זיא סע ןוא .טלייטרוארַאפ ייס-יוו-ייס ךעלטכישעג ןענעז סָאװ
 ױזַא יוװ ,ךיז ןגעוו ןגָאז וצ ןבָאה עטקעמעגסיוא יד סָאװ ,ןעגנַאגעגנָא קינ

 ,טעמתחעג ןעװעג זיא לרוג רעייז ,ייז טימ ךיז ןעייגַאב ערעייז רעקעמ יד
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 "יוצנַארפ רעד ןופ טסואוועג טָאה רע .עטכישעג טנעקעג טָאה יקסנישטש

 ןעמעוו ףיוא ,גנולצולּפ ןעגנירּפשסױרַא ןָאק אנוש ַא זַא ,עיצולָאװער רעשיז

 "יא ,רעכיז ןייז רעסעב טלָאװעג טָאה רע ,.סנטסקינײװמַא ךיז טכיר ןעמ

 טָאה רע ןוא .ןבָאה הטרח ןוא ןסיוועג ןפיוא סעּפע רעטעּפש ןבָאה וצ רעד

 יענייז ןשטנעמ יד טנרעלעג ךיוא סע

 -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעלרעפעג ןייז לָאמַא ןָאק רעקידעבעל ַא --

 ,טשינ לָאמנייק רעטיוט ַא

 םיאנוש יד ןעװ ,יקסנישטש לעװַאּפ טָאה ןובשח ןָא רָאג טקעמעג

 רעװעג טימ ןייג וצ ןעײמרַא טריזינַאגרָא ,ּפעק יד ןביוהעגפיוא ןבָאה

 ןײלַא טָאטש ןיא ןעוו ,ןרעבָארעד יז ןוא טָאטש-טּפױה רעטיור רעד ףיוא

 סָאװ .ןענופעג סעיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ עמייהעג ןשטנעמ ענייז ןבָאה

 יד וליפַא .עיצולָאװער רעד ןופ רעריפ יד ףיוא ןטַאטנעטַא טיירגעג ןבָאה

 .ןרָאװעג טכַאמעג טשינ רעמ ןענעז ,רעירפ יו .ןעגנושרָאפסױא עשימייה

 "סױרַא ןטעב יד ןופ ,םיאנוש-ןסָאלק יד ,ייז ןעמ טָאה רעטרעדנוה יד ןיא

 יַּפִא ידכ ,ךיילג טקעמעגסיוא ייז ןופ ןטנעצ ןדעי ןוא טכענ יד ןיא ןעמונעג

 .עקירעביא עלַא יד ןקערשוצ

 טכענ יד ןיא טּפַאלקעג ןליבָאמָאטױא-טסַאל יד ןבָאה רעירפ ןופ רעמ

 -עגנָא טָאה ּפַאלק רעדעי .ןסַאג רעגרוברעטעּפ יד ןפ רענייטש יד רעביא

 יעג טשינ ןיוש טָאה רע .רעגעלעג ןייז ףיוא ץרַאה סיזנכשַא ןיא ןגָאלש

 םיא לָאז לדנױשרַאּפ עכעליירפ סָאד ןעװ ,טונימ יד ןטרַאװרעד טנַאק

 ןּפיל עטלַאק עקידנעשטּפעש טימ ,טָאטש רעכעלקערש רעד ןופ ןריפסיורַא

 ,העש עטוג יד ןרעטנענרעד וצ טָאג וצ ןטעבעג רע טָאה

 ןצפופ לטיּפַאק

 :רַאּפ עכעליירפ סָאד טָאה ,טּפָאהעג םָאה יזנכשַא סקַאמ יו רעלענש

 .םיקסע ענייז םיא רַאפ טריפעגכרוד שוילעּפַאק ןטרַאה ןטימ לדניוש

 ,טָאטש רעטיור רעד ןיא ךַאז ערעווש ןייק ןעוועג טשינ רָאג זיא סע

 .ןכערבכרוד טנָאקעג טשינ טָאה לדנױשרַאּפ עדנור עניילק סָאד טָא סָאװ

 רע טָאה לכ-םדוק .םיא ןופ למיה ןטעביז ןיא ןעוועג זיא יזנכשַא סקַאמ

 םַאהעג סנטייצַאב טָאה רע סָאװ ,סרעלעק יד ןופ תורוחס יד טפיוקרַאפ םיא

 ןלעגיש יד ןיא ןוא ךעלקער ענרעדעל יד ןיא טייל יד רעדייא ,טּפוטשרַאפ

 עקיסייז ענדָאמ ןיא םיא טָאה רע .עטביױרעגנָא סָאד ןביור ןעמוקעג ןענעז

 יזנכשַא .טלדנַאהרַאפ הרוחס יד ןוא טריפעגפיונוצ םירחוס טימ ךעלקנעש

 ךיילג סע טָאה רע .ןלעטשוצ ןָא תורוחס ענעפיירט יד טפיוקרַאפ טָאה

 טגעלפ סע יװ ,טשינ רע ןָאק ערַאװ יד ןלעטשוצ זַא ,םירחוס יד טגָאזעג

 ךיז ןבָאה םירחוס יד ,ןלעטשנייא טשינ ןבעל ןייז טעװ רע  ,ןריפ ךיז

 .ןעמונעגרעביא טשינ טימרעד
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 ןיוש ךיז ןזָאלרַאפ רימ .ןגרָאזַאב ןיוש סע טעװ שטיװָאקרַאמ ןָארימ --
 ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- !םיא ףיוא

 םיא יב סע זיא קיטַאלג .טכַאמעג סע טָאה שטיוװָאקרַאמ ןָארימ ןוא
 ,ךעלקער ענרעדעל ןיא ןענױשרַאּפ ךרוד טריפעג ,ןליבָאמָאטױא טימ .סױרַא
 ךיז טָאה רענייק .טריפעגסױרַא סרעלעק סיזנכשַא ןופ תורוחס יד ןעמ טָאה
 -רַאּפ עדנור סָאד ,ּפיצנירּפ ןייז ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .טּפַאכעג טשינ
 רעד ןיא סָאד לייו ,ןײלַא רעריגער יד טימ ץלַא ןכַאמ וצ -- לדניוש
 ,רעטסרעכיז רעד ,געוו רעטסעב

 ,עצילפ רעד רעביא טּפַאלקעג יזנכשַא םיא טָאה -- ! ץעידָאלָאמ ---
 ךיילג ןוא ,ןרָאװעג רוטּפ הרצ רעד ןופ זיא רע סָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ
 רעלופ רעד טימ ,עיסימָאק עשיטייל ַא ןשטיװָאקרַאמ ןָארימ טלָאצעגס רא
 ,טנַאה

 -קנַאב לקעּפ סָאד ןפרָאװעגנײרַא קיסעלכַאנ טָאה שטיװָאקרַאמ ןָארימ
 -ריּפַאּפ עקיטשינ ןעוועג טלָאװ טלעג סָאד יװ ,סענעשעק-ןזיוה יד ןיא ןטָאנ
 ,טלייצעגרעביא טשינ טכער וליּפַא ןוא ,ךעל

 טפעשעג עטשרע סָאד ןלעװ רימ ןוא ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,טמוק -- -
 ןקילָאמַא ןפיוא ױזַא -- .רעכעליירפ ַא טגָאזעג רע טָאה -- !ןסיגַאב
 .רעגייטש

 ןגָאזּפָא רעבָא ,ןטלַאהעג קרַאטש טשינ ןכַאז שכלעזַא ןופ טָאה יזנכשַא
 -ןרפ טָאה יזנכשַא ךָאנ רעדייא .רעווש ןעוועג זיא ןױשרַאּפ ןכעליירפ .םעד
 ןרעטנוא ןעמונעג שטיוװָאקרַאמ ןָארימ ןיוש םיא טָאה ,ןעײרדסױרַא ךיז טריב
 ,ךיז טימ טריפעג ןוא םערָא

 ןקידרעב-ץרַאװש ַא ןָאטעג ףור ַא רע טָאה -- !קישטשָאװזיא ,יעה --
 רָאּפ יד ןוא עטערַאק ןייז סָאװ ,רעדניליצ ןכַאלּפ ַא ןיא רעשטוק ןקיד
 טשיִנ טייצ רעינ רעד ןופ םינמיס םוש ןייק ךָאנ ןבָאה דרעפ עצרַאװש
 .קידתובחר ןוא טעפ ,טיירב ןעזעגסיוא ,טַאהעג

 -יװָאקרַאמ ןָארימ ןופ טנַאה ןייז טּפַאכעגסױרַא קיטסַאה טָאה יזנכשַא
 | ,םערָא סעשט

 --- .רעטרעטיצרַאפ ַא טדערעג רע טָאה -- ? טציא ? ריא טוט סָאװ .--
 : ,ײװמַארט ןטימ ןרָאפוצ ןלעװ רימ

 שטיוװָאקרַאמ ןָארימ טָאה --- ! רימ רַאפ סע טזָאל ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ---
 עצרַאװש יד ןופ ןייצ עסייוו עלַא טימ קידנקוק ,רעקידנכַאל ַא טרעפטנעעג
 ,סױרַא סעצנָאװ

 ,טּפוטשעגנײרַא עטערַאק רעד ןיא ןיזנכשַא רע טָאה ייווצ ןוא סנייא
 ןוא ,רעטגיילעגרעדנַאנופ ַא ,רעטיירב ַא טצעזעגקעװַא םיא ןבעל ךיז ןיײלַא
 טָאה ןגיײטשסיוא םייב .ןרָאפ וצ ואו רעשטוק םעד ןליױפַאב שירעליואוו
 ,רעשטוק םעד ןלָאצַאב וצ ידכ ,סענעשעק יד ייב ןעלבַארג ןעמונעג יזנכשַא
 .עזייר ַאזַא רַאפ טציא טלָאצ ןעמ לפיוו ,טסואוועג טשינ ןיילַא רָאג טָאה רע
 -רַאמ ןָארימ .געט ערעטיב יד ןיא ןריולרַאפ טלעג ןופ טרעוו רעדעי טָאה רע
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 קנילפ .סענעשעק יד ןופ טנעה יד ןעמונעגוצ חוכ טימ םיא טָאה שטיוװָאק

 יד טָאה רע ואוו ,ענעשעק ןזיוה ןיא טנַאה יד טקעטשעגנײרַא רע טָאה

 א רעשטוק םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה רע ,ןטלַאהעג קיסעלכַאנ ןטָאנקנַאב

 ןליפַא ןוא לריּפַאּפ רעדנוזַאב ַא ייט ףיוא ךָאנ טגיילעגוצ ,ןריּפַאּפ קַאּפ

 .ןבעגעג םיא ןרָאפ ןכיג ןייז רַאפ טנעמילּפמָאק ַא

 "עג ןופ טגיונרַאפ ךיז רעשטוק רעד טָאה --- !ןירַאב ,וירַאדָאגַאלב ---

 ,רעדניליצ ןקיצנַאלג ןקירעדינ םעד םיא רַאפ ןגיוצעג ףיט ןוא ּפָארַא לסעז

 -עגסיוא םערָא רעייז רע טָאה ןסיורד ןופ סָאװ ,ןַארָאטסער םעד ןיא

 יייטש ןסיורג רָאג ןפיוא הדועס ַא טלעטשַאב שטיוװָאקרַאמ ןָארימ טָאה ,ןעז

 טָאװ ,כַאז עטוג עלַא טימ ןוא קַאינָאק ,ןצכעסייבוצ ,שיילפ טימ ,רעג

 יזנכשַא .ןעזעג טשינ טייצ ַא ןיוש טָאטש רעקידנרעגנוה רעד ןיא ייז טָאה ןעמ

 עמערָא יד ךָאנ םילכאמ עטוג יד וצ טייקיריג טימ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה

 .טיירגעגוצ ןײלַא ךיז טנעה ענעגייא טימ טייצ ַא טניז טָאה רע סָאװ ,ןזיּפש

 -ַאמשעג רעייז ,ףױרַא טסיג סוָאס ןוא ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,ןיירכ טמענ

 -- .םיא טנידַאב ןוא שטיוװָאקרַאמ ןָארימ טרעטנומעג םיא טָאה -- ,רעק

 !ןרעדנַא ןופ רענייא תחנ ןבָאה ןלָאז רימ ןבעג לָאז טָאג ,םייחל

 ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה ,סקַאינָאק עטוג יד ייב ,םילכאמ עקַאמשעג יד ייב

 עצרַאװש עדנור יד טימ טצילבעג טָאה שטיװָאקרַאמ ןָארימ ,טמערַאוװעצ

 ןקירד ןוא סעציײלּפ יד ןיא ןיזנכשַא ןּפַאלק טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,ןגיוא

 ,ינק יד

 וָאק ןעמ יוו טסייו יקצעדָארָאג שטיװָאקרַאמ ןָארימ ,סָאװ ,ונ --

 ןרעה טלָאװעג ןוא טביולעג ןיילַא ךיז רע טָאה -- ? עה ,ןסיב ןטוג ַא ןגירק

 .ןיזנכשַא ןופ ךיוא סע

 ,ןיזנכשַא רַאפ טלּפענקעצ ךיז ןוא לַאטנעמיטנעס ,ןרָאװעג ךייוו זיא רע

 ןייז .רעגייטש ןשיסור םעד ףיוא ,ןָאטעגסױא המשנ רעד ןופ דמעה סָאד

 רע ואוו ,סעדָא ןיא ןָא זייוולגניי ןופ .טציא טלייצרעד רע טָאה ןבעל ץנַאג

 ןדנעג ןוא רעניה ןגָארטמורַא הנמלא רעד רענייז ןעמַאמ רעד ןפלָאהעג טָאה

 ױַאפ טפעשעג ַא ןיא שזדָאל ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,ןבוטש עכייר וצ

 ןָא דנַאלסור ץנַאג ןוא רָאשזַאיָאװ ַא ןרָאװעג זיא רע זיב ,לגניי-קיש ַא

 רע זיא גנואיצרעד ןוא ןלוש ךרוד טשינ ,ןיינ .טזײרעגמורַא טכערדןיואוו

 רע טָאה טנעה ענעגייא יד טימ ,ןיילַא .ערעדנַא יװ ,ןעגנַאגעג ןבעל םוצ

 .טכַאמעג געוו ןייז

 -עג שטיװָאקרַאמ ןָארימ טָאה -- ,סניימ ןבעל סָאד ןעוועג רעווש --

 דיי ַא רַאפ רעש -- .ןירַא םינּפ ןיא ךיילג ןיזנכשַא ץרַאה טימ טדער

 "רַאמ ןָארימ רעבָא .טכערניואוו ןָא דנַאלסור רעביא ןזײרוצמורַא ןעוועג

 ערעדנַא ןעמוקעג םוטעמוא ןוא טלעװ רעד ןופ טכַאלעג טָאה שטיװָאק

 טכייל ךיז ןכַאמ ןוא ןרעװ רענַארעטול ַא ,ךיז ןדמש וצ טדערעגוצ ןבָאה

 ךעלרעדירב ,ןיינ -- :טגָאזעג טָאה יקצעדָארָאג שטיװָאקרַאמ ןָארימ רעבָא
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 ! יקצעדָארָאג שטיוו -ַאקרַאמ ןָארימ ןייז טשינ ןעמָאנ ןיימ לָאז !טשינ ןטייבסיוא לדנער סָאד
 ,האנה ןופ ןעגנַאגעצ ךיז זיא שטיװָאקרַאמ ןָארימ ,רַאפרעד טביולעג םיא טָאה יזנכשא ,ערעקיטכיוו ַא ,ערעסערג ַא ,הלעמ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ טציא זיא ,ּפָא טיה רע סָאװ ,שידק ןקידרעירפ םוצ ,לדנער סָאד ןטייבסיוא טלָאװעג טשינ טָאה שטיװָאקרַאמ ןָארימ סָאװ .סָאד ןרָאװעג ןלעפעג זיא ןיזנכשַא
 | ! טיהעגּפָא לָאמעלַא ךיא בָאה סָאד !ןיינ ,ךעלרעדירב ,סָאד ,טָאג ןשידיי םעד ןוא רוּפיכ-םוי ,טײצרָאי רעבָא ,ןדישרַאפ ,דייר יד רַאפ רימ טקידלושטנַא ,עסקיש ַא ,לבייוו ַא טקַאּפ ןעמ ,תוריבע ערעדנַא ךיוא טוט ןעמ ,ןביילב סע לָאז זדנוא ןשיװצ ןוא ,תבש ּפָא טשינ טיה ןעמ ,תופירט טסע ןעמ ,געו ןיא ,ךָאד טסייוו ריא -- .,ץרַאה טימ טדערעג רע טָאה -- ,קידצ ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןיינ ---
 ךיז טָאה שטיװָאקרַאמ ןָארימ רָאנ ,טקיאורַאב םיא טָאה יזנכשַא .רענעמ ערעדנַא טימ םיא יז טייברַאפ ,ןגעו יד ןיא זיא רע ןעוו סָאװ ,םענייז טבייו ןטימ ןשפנ-תמגע ענייז עלַא ,טלייצרעדסיורא בייל ןרעטנוא ןופ זודוס עלַא ,ןעוועג הדותמ ךיז רע טָאה רעטָאפ ַא רַאפ יו .ןבעל ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תורצ ענייז ץלַא ןיזנכשַא רַאפ ןלייצרעדסיוא ,ןענייוו ;עמונעג ךיוא רע טָאה דלַאב .לזעלג ַא ךָאנ לזעלג ַא ןעקנורטעג טָאה שטיוװָאקרַאמ ןָארימ ,ּפָאק םעד ןרילרַאפ וצ טשינ ידכ ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןריפ ךיז טגעלפ רע קידנעטש יװ ,רעלעט ןיא ייז ןסָאגעג ,ךיז טלעטש -עגּפָא יזנכשַא טָאה ,ןעמוקעג זיא סע זַא ךעלזעלג ערעטייוו יד וצ

 ,ןיזנכשַא ןשוק ךיז טּפַאכעג ןוא ןטסיירט טזָאלעג טשינ
 טָאה -- ,רערעייט ,רימ רַאפ ריא טנעז רענעגייא ןַא עטַאט ַא יו --

 טָאה רע תובוט ערעסָאװ ןסיוו וצ ןביוהעגנָא טשינ טָאה יזנכשַא שטָאכ ,ענייז תובוט עלַא רַאפ טקנַאדעג םיא ןוא ןיזנכשַא וצ ךיז טעילוטעג רע
 ןָאטעג םענעי

 ךיז רעפעש עכעלטע ,רעסַאװ סַאפ םעד וצ ןפָאלעגוצ רע זיא גנולצולּפ
 יװ ,ןרָאװעג רעטכינ קירוצ ךיילג ןוא ּפָאק ןטציהעצ םעד ףיוא ןסָאגעגּפָא
 ןיא עגר ןייא ןיא ,ליומ ןיא ןעמונעג טשינ רעירפ לזעלג ןייא ןייק טלָאװ רע
 טָאװ ,רעכעליירפ ןוא רעקידרעפָאה ,רעשיגרענע רעד ןעוועג קירוצ רע
 ,ןכערבוצכרוד םיא רַאפ רעווש טשינ זיא ךַאז םוש ןייק

 .העיסנ סיזנכשַא טיירגעגוצ רע טָאה טעּפמיא ןקידלַאװעג ַא טימ
 רעדיילק ןיא ןענױשרַאּפ ייווצ טימ טריפעגפיונוצ םיא רע טָאה ,סנטשרע
 -נעלניפ עבלַאה ,ןסור עבלַאה ,ליוויצ-בלַאה ןוא שירעטילימ-בלַאה ןענעז סָאװ
 -יימ יד ןיא סעקלויל טימ ,ןוז ןוא טניוװ ןופ עטנערבעגּפָא ,עכיוה .,רעד
 ןבָאה ,דייר טימ טיש ןָארימ יו טקנוּפ סָאװ ,רעגייווש עסיורג ןוא רעל
 ןוא רעטרעװ לובמ סעשטיװָאקרַאמ ןָארימ טרעהעגסיוא קידנגייווש  ייז
 ּפעק יד טימ ןָאטעג לקָאש ַא עדייב ייז ןבָאה ךָאנרעד .טרעכיורעג זיולב



 יזנכשַא רעדירב יד 582

 ָאקרַאמ ןָארימ ךיז טימ ןעמענ וצ ןעגנַאגעגנייא ןוא ןרעדנַא ןכָאנ רענייא
 ,רישזַאסַאּפ סעשטיוו

 ,םיױג עכיוה ייוצ יד טָא טימ ךעלמייהמוא טליפעג ךיז טָאה יזנכשַא
 ,שירעטילימ:-בלַאה ןָאטעגנָא ןעיג ןוא סױרַא טרָאװ ַא ןטלעז ןדער סָאװ
 סטוג טימ טלעוװ ַא טדערעגנָא םיא טָאה שטיוװָאקרַאמ ןָארימ .ליוויצ-בלַאה

 טימ טלקעּפעגרעבירַא רע טָאה םענייא טשינ ןיוש .טייל ייווצ יד טָא ףיוא
 ייב ייז טָאה רע .ןגירקעג טייז רענעי ןופ ךעלווירב עטוג ךָאנרעד ןוא ייז
 ןעלגומש ,רענעמ ייווצ יד ,ןטסידנַאבַארטנָאק ןענעז ייז .ךעלווירב יד ,ךיז
 ןיהַא ,טייז רעשידנעלניפ רעד ןופ תורוחס ןוא ןייּפש דנַאלסור ןייק רעבירַא
 ַא זיא סרעייז לפיש סָאד ןוא עטוג ייז ןענעז רערעדור .קידייל ייז ןרָאפ
 ןפָארטעג טשינ ךָאנ טָאה לָאמנייק .לגעז ַא טימ לפיש-רעשיפ ַא ,סניילק

 ןרַאסימָאק יד טימ סנייא ייז ןענעז ,סנקירעביא ,ןלַאפכרוד ןלָאז ייז זַא
 רעד ייב יו ,ײז טימ רעכיז זיא סע ןוא ןטסנידרַאפ יד טימ ךיז ןלייט
 ,ךעטרַאפ ןרעטנוא ןעמַאמ רענעגייא

 ,תובוט ערעדנַא עלַא ןָאטעג ןיזנכשַא שטיװָאקרַאמ ןָארימ טָאה ךָאנרעד
 םיא רַאפ עטוילַאװ עשידנעלסיוא וליפַא ,טלעג ןטיבעגסיוא םיא טָאה רע

 ןטלאהַאב תורצוא יד ,ןקַאּפניא ןפלָאהעג בוטש ןיא ךעלקעּפ יד ,ןגירקעג
 .ךעלקעז טנעטנווייל עכעלנייוועג ןיא

 ָאקרַאמ ןָארימ טָאה ,ןרָאפסױרַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט םוצ
 טשינ ידכ ,ןיזנכשַא טימ ןעמַאזוצ ,לכלוש ןיא ךָאנ ךיז טּפַאכעגנײרַא שטיוו

 ןיא טרָאװ ,טנװַאדעגּפָא םורפ רעייז טָאה יזנכשַא ,שידק ןייק ןזָאלוצכרוד
 ןגיא יד ןביוהרַאפ רע טָאה סרעדנוזַאב .טגָאזעג הרשע-הנומש יד טרָאװ
 ןגעק טכַאמעג ןענעז סָאװ ,תוליפת יד ייב שרדמה:תיב ןופ ןקלַאב םוצ

 ןטיהסיוא ףרַאד טָאג עכלעוו ןופ ,עקיליווזייב ןוא םינלזג ,ןשטנעמ עטכעלש
 טקַאהרַאפ טשינ ךיז טָאה טשינרָאג ,ןייר ,קיטַאלג ןעגנַאגעג זיא ץלַא

 ענייז טימ ןעמַאזוצ ןיזנכשַא רע טָאה ליטש .שטיוװָאקרַאמ ןָארימ םעד ייב
 עקשזָארד רעטיירגעגוצ ַא טימ ,ןעמונעגסױרַא גנוניואוו ןייז ןופ ךעלקעּפ
 ןרָאפּפָא טפראדעג טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ,לַאזקָאװ ןשיטלַאב םוצ ןרָאפעגקעװַא
 טָאה ןעמ זיב טרעיודעג טָאה גנַאל .םי םענעפָא גערב םוצ זיב גוצ ַא טימ
 זיא יזנכשַא .טקיטעּפשרַאפ שּפיה טָאה רע .טלעטשעגנעמַאזוצ גוצ םעד
 .טייקיבייא ןַא םיא ייב ןעוועג זיא טונימ רעדעי .רעקיאורמוא ןַא ןסעזעג
 רעכעליירפ ַא ,רעקיאור ַא ךעלקעּפ יד ייב ןסעזעג זיא שטיװָאקרַאמ ןָארימ

 ,קידנעטש יו
 טמיורעגנייא רע טָאה -- ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ ןיוש ,טניואוועגוצ ---

 .רעטוּפ ףיוא יװ ןייג טעװ ץלַא ,קיאור טייז --- ,ןיזנכשַא
 .רעדורעג ַא ,למוט ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה גוצ ןיא ןיײגנײרַא םייב

 -רעמוז יד ןיא טניואוועג ןשטנעמ ןסַאמ ןבָאה ,טלַאק ןעוועג זיא סע שטָאכ

 .קירעגנוה ןוא גנע ,טלַאק ןעוועג זיא טָאטש ןיא .םי גערב םייב רעצעלּפ

 "יו ,רענעמ ,סעיטּפַאל ןיא ןוא סעקנילָאװ ןיא ,ןצלעּפ ןיא ןוא ןלעניש ןיא
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 ךרוד ןפָאלעג ,גוצ םוצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה עלַא ,עגנוי ,עטלַא ,רעב
 -רַאפ ַא ןבילבעג זיא יזנכשַא .ךיז ןסירעג ,ןעגנורּפשעג ,רעטצנעפ ןוא ריט
 -עג טניואוועג טשינ לָאמנייק זיא רע .ןשטנעמ ןומה םעד ןשיווצ רענעריול
 ןּפעלש וצ ןעוועג טניואוועג רע זיא רעקינייװ ךָאנ ,ןגוצ עכלעזַא וצ ןעוו
 רעבָא .רעגערט"ןַאב םיא רַאפ ןָאטעג ןבָאה סָאד .ןײרַא ןָאגַאװ ןיא קעּפ
 ןצנַאג ןשיווצ ךיז טכַאמעג טייקנילפ רעשידש טימ טָאה שטיוװָאקרַאמ ןָארימ
 -עגנײרַא ןיײלַא ןיזנכשַא ,ךעלקעּפ יד ןגָארטעגנײרַא ,געו ַא שינעטכידעג
 'מערפ עקימורַא עלַא טימ רע זיא ייווצ ןוא סנייא ,טרָא ןפַאשעג ןוא ,טּפוטש
 ךיז טכַאמעג ןוא טכַאלעג ,ןדעי וצ טדערעג ,ןרָאװעג טנַאקַאב ןשטנעמ עד
 ,םעװקַאב

 רע טָאה -- !םירבח קנַאד ַא ,ױזַא טָא ,םירבח ,עלעסיבַא ךָאנ --
 שיסור רעסעדָא ןייז ףיוא טדערעג טיירב ןוא םלוע ןשיוװצ ךיז טּפוטשעג
 ןַאב יד ,?ישטשירַאװָאטא עטּפָא יד ןיא ןשיר-ודלַאה עשידיי עכייוו טַימ
 עג רָאנ ,ךיז ןסירעג ,טעּפָאסעג ,טפָא טפייפעג ,ליופ טּפעלשעג ךיז טָאה
 יז ןיא עיצנַאטס רעניילק רעדעי ףיוא .ענדונ ןוא- םַאזגנַאל יז זיא ןעגנַאג
 ירַאפ ךיז טָאה יזנכשַא .טרירעג טשינ ךיז טרָא ןופ ,טייצ ַא ןענַאטשעגּפָא
 ץלַא ןופ רעמ .ןסעגעגפיוא םיא טָאה טייצ יד ,ןשטנעמ יד ןשיווצ טקעטש
 ַא ןבלעוו ןיא ,ץלעּפ רעכייר רעד ,רענייז ץלעּפ רעד טלעווקעג םיא טָאה
 ןייז טימ םיא טָאה שטיוװָאקרַאמ ןָארימ .םיינרַאפ ןעוועג זיא ןגעמרַאפ
 ,ןגירקעג םיא רַאפ רע טָאה ןציז וצ ץַאלּפ ַא וליפַא ,טקרַאטשעג טייקכעליירפ

 -טיור ַא וצ ןבעגעג גָאז ַא גנולצולּפ רע טָאה -- ,ַאציװַאסַארק ,יעה --
 טערט ןוא עקניליואוו ַא ייז -- ,לזענ ןסיררַאפ ַא טימ עסקיש רעקיקַאב
 -ָאפ רעד ןוא סיפ עקרַאטש עגנוי טסָאה וד ,ץַאלּפ םעד רעטָאפ ןיימ ּפָא
 ..ךַאװש זיא רעניימ רעט

 -יױר ךָאנ ןטנעמילּפמָאק סנַאמ םעד ןופ זיא לדיימ עקיקַאב-טיור סָאד
 ךיז טָאה יזנכשַא .טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז ןוא ,ןרָאװעג רעט
 טשינ רע טָאה סָאד ןוא ,טקוקעג םיא ףיוא ןבָאה עלַא ,ןצעז טלָאװעג טשינ
 ,שטיװָאקרַאמ ןָארימ טולּפ םעד ףיוא ןרָאװעג זייב ןליפַא זיא רע .טלָאװעג
 ךעליירפ ױזַא ןבילבעג זיא שטיװָאקרַאמ ןָארימ רָאנ ,ליפיוזַא טלמוט סָאװ
 ןלייוו ןעמונעג רע טָאה שינעטכידעג ןצנַאג ןיא ,רעירפ יוװ ,קיטומטוג ןוא
 ןרישזַאסַאּפ יד עכלעוו ןופ ,ןציוו עשירָאשזַאיָאװ עטעפ טימ ,ןטָאדקענַא טימ
 ,ןטלַאהעג ךיז ןטייז יד ייב ,טכַאלעג קיצרַאה ןבָאה ןָאגַאװ ןיא

 ַא וצ ןעמוקעגוצ ייז ןענעז ,ןעוועג לקנוט ןיוש זיא סע ןעוו ,טנװָא ןיא
 ןָארימ רָאנ ,ךעלקעּפ יד ןעמענ טלָאװעג טָאה יזנכשַא .עיצנַאטס רעניילק
 טנעה יד ןיא טּפַאכעג ץלַא רע טָאה ןילַא ,טזָאלעג טשינ טָאה שטיװָאקרַאמ
 םענעפָא םוצ ןעמוקעגסױרַא ןענעז ייז זיב ,ךיז טימ טריפעג ןיזנכשַא ןוא
 .רעביא טשיג ריש םיא ןוא ןיזנכשַא ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה טניו ַא .םי
 ,טייקיור ןוא טײקברַאה ,טיײקנצלַאזעג טימ טקעמשעג טָאה םי רעד .טרעקעג
 -וצסיוא יוװ רָאג ,ןסירעג ,טפייפעג ,טניוו ןיא ןגיובעג ךיז ןבָאה רעמיוב יד
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 טשטַאּפעג ןגָאה סעילַאוװּכ יד ,ןפיולטנַא ןוא ןעלצרָאו יד טימ ךיז ןסייר

 ,טליבעג ץעגרע ןבָאה טניה .גערב ןעלקנוט םעד טקנעוװשעג ןוא
 ,רוגיפ עלעקנוט ַא ןסקאוועגסיוא שינרעטצניפ רעד ןופ זיא דלַאב

 טיוטש ַא םיא טָאה שטיוָאקרַאמ ןָארימ .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה יזנכשַא
 | ,ןבעגעג

 ,טלמרומעג רע טָאה -- ,ערעזדנוא ---

 -רַאמ ןָארימ ייב ןעמונעגוצ ,טרעטנענרעד ךיז טָאה רוגיפ עלעקנוט יד
 ןָארימ .סיוארָאֿפ ןעגנַאגעג ןזיײרּפש עסיורג טימ ןוא ךעלקעּפ יד ןשטיוװָאק
 ,ליומ סָאד ןטלַאהרַאפ םיא טָאה יזנכשַא ,ןדער ןעמונעג טָאה שטיווװָאקרַאמ

 ! טגייווש -- ,ןטעבעג םיא רע טָאה -- ,ןליוו סטָאג םוא ,טגייווש --

 סָאװ ,ןקידנשַאװ ןוא ןקידנשיור םעד ,םי םעד ןרעה טלָאװעג טָאה רע
 .גננוטער ֹוצ ןוא העושי וצ ,רעדנעל עטוג עדמערפ וצ ,ןטייקטייוו וצ טריפ
 "גיו רעד ןיא ץרַאה ןייז טליפעגנָא טָאה טייקידרעפָאה טימ ןעמַאזוצ קערש

 ןגערפ וצ טַאהעג קשח קרַאטש טָאה רע .םי ןשימרוטש םייב טכַאנ רעקיט
 ןיק טשינ ויא טכַאנ ַאזַא ןיא יצ ,ַאמ ןקידנזירּפש ןלעקנוט םעד ייב
 א טגַאװעג טשינ טָאה רע רָאנ ,ףיש-לגעז ַא טימ ךיז ןזָאלוצסױרַא הנכס
 טימ זיא סָאװ ,רוגיפ רעקידנגייוש רעלעקנוט רעד וצ ןדערוצסיוא טרָאװ
 .סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןזײרּפש עקיזיר

 טָאה ךעלקעּפ יד טימ ןַאמ רעד .זיוה ַא וצ ןעמוקעגנָא ןעמ זיא דלַאב
 סָאװ ,בוטש רֶעֹד ןיא .ןײרַא ןענעז עלַא .טנפעעג טָאה ןעמ .טּפַאלקעגנָא
 טגײלעגנָא ןעוועג ןענעז ,ןטכױלַאב לּפמעל לקנוט ַא טימ זיולב ןעוועג זיא

 רעבעמ יד .טנעװ יד ףיוא ןעגנַאהעג ןענעז ןצלעּפ ,ךעלטסעק ,ןלעפ ,קעז

 ,סעּפע טגערפעג טשינ ,טסירגַאב טשינ ךיז ןבָאה ,ןעמוקעגניײרַא ןענעז סָאװ
 יב טערָאּפעג ךיז טָאה רענייא .טרעכיורעג ןוא ןגיוושעג זיולב ןבָאה ייז
 .מולעגמוא ערעװש טימ יז טכיררַאפ ,ענרעטמַאל-טנַאה רענעכַארבעצ ַא

 ,טנעה עטרעּפ
 קעז יד ןופ םענייא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיילג ךיז טָאה שטיװָאקרַאמ ןָארימ

 ןעּפָאס ןוא ןעכרָאנש ַא טימ ,למוט ַא טימ ןפָאלשעגנייא ,ןפָאלשעגנייא ןוא

 ןסילש טריבורּפ טָאה יזנכשַא .קידלמוט ןוא קישַאר ,טוט רע סָאװ ץלַא יו
 טשינ םיא טָאה גנוגערפיוא יד .טנַאקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ןגיוא יד

 , .ןפָאלש טזָאלעג

 עג ןוא בוטש רעלעקנוט רעד ןיא ןסעזעג יזנכשַא זיא גנַאל-ןהעש
 רעד .ןײרַא געוו ןיא ןזָאלסױרַא ךיז טעו ןעמ ןעוו ,העש רעד ףיוא טרַאװ
 "נָא ןבָאה ןלעװ יד ,ןרעמָאי וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןסיורדניא טניוו

 ןפיוא ןָאטעג קוק ַא יינ סָאד ףיוא לָאמעלַא טָאה רע .גערב ןיא טּפַאלקעג .

 הנותח ןייז וצ טָאה רע סָאװ ,רעגייז-ןתח םענעדלָאג םעד ףיוא ,לרעגייז

 עקידנכירק יוװ ,םַאזגנַאל טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןהעש יד .הנתמ ַא ןגירקעג

 ןהעש עגנַאל ךָאנ .ןעמונעג טשינ ףוס ןייק רָאג טָאה טכַאנ רעד וצ .םערעוו

 סָאד .ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןוא ּפָאק ןיא טייקדימ ַא טליפרעד יזנכשַא טָאה
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 טלדנַאװרַאפ גנולצולּפ ךיז טָאה ךעלסעפ ןוא קעז טימ רעמיצ ערעטצניפ
 עלַא .שזדָאל ןיא ץַאלַאּפ ןייז ןיא רעמיצ"סע םענעטכיױלַאב-לעה ַא ןיא
 ,עטשרע יד רָאנ ,עטייווצ יד טשינ ,יורפ ןייז םיא ןבעל ,יזנכשַא ,רע ןסעזעג זיא ןָאנבױא .טקעדעג ךייר זיא שיט רעד .ןדנוצעגנָא ןענעז ןּפמָאל
 ןציז טָא .ןסקאוורעד ערעייז רעדניק יד ןיוש ןענעז ,ןייש ןוא גנוי ױזַא זיא יו שטָאכ רעבָא .הנותח רעד ךָאנ ךלַאב יו ,ןייש ,יז זיא גנוי ,עלהניד
 ,טלמַאזרַאפ ייז ןענעז עלַא .םנוב-בקעי טציז יז ןבעל .עווירּפ ןוא םייח 'ר ָאד ןענעז רעגיווש ןוא רעווש ךיוא .ץַאנגיא -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ,דורטרעג טייז ןייא ןופ ,עקידנענייש ,עקיטכיל ,שיט םייב ךיוא עקַאט יז
 רע .ןיזנכשַא ,םיא טימ ךיז טיירפ ןעמ ןוא ןייוו טקנירט ןעמ ,טסע ןעמ
 רע ןוא ,םיא ןסירגַאב עלַא .ענייז תורצ יד ןופ ,געוו ןופ ייז טלייצרעד
 ךָאנרעד ןוא ,תונתמ ןייא ןדעי טלייט ןוא םענייז שַאט-עזייר םעד טנפע
 ,טיוא ךיז טוט יז ,ןביילב ןעלהניד טימ ןיילַא רע זיולב ,עלַא ךיז ןעייגעצ
 עכייו יד טימ םיא טעלג יז ןוא שעװיטכַאנ ענעדייז ערעייט ןיא טביילב
 ...רעמיצפָאלש םענעטכױלַאב-טיור ןיא םיא טפור ,טנעה

 ..ךיא ייג ןיוש -- ,רע טרעפטנע -- ,עלהניד ,ןיוש ---
 ןגױא יד טנפע רע .ןגױא יד ןיא טכיל יד םיא ךיז טסייר סיעכהלדוצ ףיוא יו רעבָא ,ּפמָאל םעד ןשעלרַאפ וצ טנַאה יד סיוא טקערטש רע

 ןיא ךיילג ,טכיל רעקרַאטש רעד ןופ קירוצ ייז טסילש רע ןוא עלייוו ַא
 ןסייר רעדעל ןיא רענעמ ייווצ ,לּפמעל-טנַאה לעה ַא םיא טכייל ןגיוא יד
 ןעלסקַא יד ייב םיא

 ! ךיז ןביוהפיוא ,ןפָאלשעג גונעג --
 -רעווילגרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג ןוא ןגיוא יד ןבירעגסיוא טָאה יזנכשַא

 טַאהעג ןעלטרַאג יד ייב ןרעװלָאװער ןבָאה רעדעל ןיא רענעמ עדייב .רעט
 ,ןקעטש

 -רַאמ ןָארימ -- .ןפור ןעמונעג רע טָאה -- ! שטיװָאקרַאמ ןָארימ --
 ! שטיוװָאק

 ,םיא ןופ טכַאלעג ןבָאה רענעמ יד
 ךייא טזָאל רע ,הנותח ַא ףיוא ןעגנַאגעג זיא שטיוָאקרַאמ ןָארימ ---

 ,טרַאװ ליבָאמָאטױא רעד ,ךיז טרירעג ,ונ -- .טסַאּפשעג רענעמ יד ןבָאה -- ,יזנכשַא ןידָאּפסָאג ,ןסירג
 ,ןימ ןכעלשטנעמ םעד ןופ טייהניימעג רעד ףיוא ,ןרָאװעג ןעגנַאגַאב םיא ןגעק זיא סָאװ ,טכערמוא םעד ףיוא םי גערב םייב טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא ןעיירש ,ןעיירש טלָאװעג טָאה רע ,טרַאנעגנײרַא םיא טָאה רע טנעה סנעמעוו ןיא ,טריפרַאפ םיא טָאה לדניױשרַאּפ עדנור סָאד ןיהואוו ,קנַאדעג ןרָאלק ןכעלקערש םוצ ,קנַאדעג םוצ ןעמוקעג יזנכשַא זיא עגר ןייא ןיא

 יוװ ,זיא גנוצ יד .ןעגנערבסױרַא טנָאקעג טשינ גנַאלק ןייק טָאה סנייז ליומ סָאד רעבָא ,ןגירשעג טָאה סנייז טולב עצנַאג'ס .גנוטער ןייז ןופ ןרעיוט יד ייב םָאק ןייז ףיוא קילגמוא םעד ףיוא ,רענייז טייקשירַאנ רענעגייא רעד ףיוא
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 -ַאב טשינ ,עמוג םוצ ןרָאװעג ןסקאוועגוצ ,עװשעדָאּפ עטרַאה קיטש ַא

 ,יַֿבק יד ןיא ןרָאװעג קירעבַאלש םיא ןענעז סיפ יד .דחּפ ןיא ךיז טגעוו

 ףעקנעלעג יד ןופ טפיורשעגסיוא יו

 ,טלסיירטעג םיא רעדעל ןיא רענעמ יד ןבָאה --- ! ךיז טרירעג ,ונ --

 -עמ יד .ןעקנוזעג זיא רע .סופ ןייק טימ ןריר טנָאקעג טשינ טָאה רע

 ןוא טנעה יד רעטנוא ןָאטעג םענ ַא קיסעלכַאנ ןוא ךיג םיא ןבָאה רענ

 יו ,לקעז ַא יו ,ליבָאמָאטױא-טסַאל ןקידנדיז םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא םיא

 ,סיפ ענייז וצ ןפרָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,ענייז ךעלקעּפ יד

 רעד ףיוא -- .רעפָאש םעד ןפורעג ייז ןבָאה --- !ַאינַאװ ,ביירט --

 .טעּפש זיא'ס ןוא טעברַא ךס ַא ךָאנ ןבָאה רימ !גָאי ערַאּפ רעצנַאג

 םי רעד .גערב םעד סיואגנעל טזָאלעג ךיז טָאה ליבָאמָאטױא רעד

 ןייגקירוצ ,ןלעװ יד טימ ןגָאלש וצ ,דרע יד ןשַאו טרעהעגפיוא טשינ טָאה

 עלַא ןיא ,רָאי ןענָאילימ יװַא ןיוש סע טוט רע יװ ,ןעמוקנָא רעדיוו ןוא

 יד ןסירעג טָאה טניװ רעד .ןטכַאמ ןוא רעקלעפ עלַא ייב ,תורוד ,ןטייצ

 ןכַארבעג ןגייווצ ערעייז ןיא ןוא ןגיובעג דרע רעד וצ ,ייז טקילפעג ,רעמיוב

 ,טרעמָאיעג ןוא

 ןצכעז לטיּפַאק

 טבעלרעד טָאה ,"טלעוו ַא רקפה-טשיניזיא'ס, םיא טפור'מ סָאװ ,היבוט

 ,שזדָאל ןופ קעווַא זיא וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ טסרעבָא טנַאדנעמָאק רעד .סנייז

 ,ןפָאלטנַא הּפרח טימ
 תועידי עטשרע יד ןגארקעג טָאה וָאללעדײה לעדייה ןַאפ ןָארַאב זַא

 "גרובנעדניה רעד ןופ ךָארב םעד ןגעװ רעירפ ,הלּפמ רעשטייד רעד ןופ
 סרעסייק ןגעוו ןוא ןילרעב ןיא דנַאטשפױא םעד ןגעוו רעטעּפש ןוא עיניל
 סרַאטש ןרָאװעג טשרעוצ רע זיא ,ץענערג רעשידנעלָאה רעד רעביא ןפיולטנַא
 ,תמ ַא יװ לעג ףוס םוצ ,סַאלב קרַאטש ךָאנרעד ,טיור

 יייֵז טנַאטוידַא םוצ ןגירשעג רע טָאה -- !ןסָאלשעגסיױא ,ןיזנוא --
 !רעמ סטכינ עהעז ךיא ,טנַאנעטיױל ,להַאמ ,סע יז ןזעל -- .םענ

 .רעביא ןַא טימ ,ךיוה טנעיילעג ןעמַארגעלעט יד טָאה טנַאנעטײל רעד |
 עטלַא ןַא יו ,טָאה וָאללעדײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב .לוק קרַאטש ןבירטעג

 יד ןיא טנעה עדייב טימ ךיז ןגָאלש ,ןצכולש ןעמונעג ,יורפ עשירעטסיה

 ,ןפיילש
 טָאה -- ..!טמַאדרעּפ להַאמ דנעזַאט -- ,טכולפרעפ ,טמַאדרעפ ---

 | / .טעיאװעג רע
 המחלמ ַא ךָאנ ןרעדעפ עטקילפעגסיוא טימ ןָאה רעסַאנ רעטלַא ןַא יו

 .יסיוא טסרעבָא רעכיוה רעד טָאה ,ךיז ןופ ןרעקרַאטש ןוא ןרעגניי ַא טימ
 טײקטלַא יד זיא לָאמַאטימ .ץַאלַאּפ ןופ טעניבַאק ןסיורג ןיא טציא ןעזעג
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 .טעלגעג םיא טָאה טנַאטוידַא רעד .טייקשיר -עטילימ רעשירעגירק רענעגיוצעגנָא רעד רעביא סױרַא טײקירעבַאלש ןוא
 רעה -- ןטעבעג רע טָאה -- לי סעטָאג םוא ,טסרעבָא רעה --

 ,,,טסרעבָא
 ,טצכערקעג רעטלַא רעד טָאה -- ,עדנַאש ענייא ָאז ,ןיינ --|

 ,רעצָאר ַא לגניי ַא ייב יו טקעלפרַאפ ןעוועג זיא רידנומ-טסרעבָא רעדנעצנעלג רעד .ליומ ןטלַא ןופ זָאנ רעד ןופ ,ןגיוא יד ןופ ,ןטייז ץלַא ןופ םיא ןופ ןענורעג זיא סע
 .עלעכיט ַא טימ טקיניירעג ןקעלפ יד טָאה טנַאטוידַא רעד |

 ,,טצעי ןייז קרַאטש ,ןשרעהַאב ךיז טפרַאד ריא ,טסרעבָא רעה --
 טשינ רעטלַא רעד טָאה -- !עדנַאש ענייא ָאז ! סעלַא ,טוּפַאק סעלַא --

 -כעבענ טדערעג טָאה רע .ןענורעגסיוא ,ןדנואוושרַאפ גנולצולּפ זיא ענייז עמיטש עשירעלעפַאב עקידלכרָאכ עשירעטילימ יד .ןצפיז טרעהעגפיוא
 טשינ ךיז טָאה רע ,ןיינ .יורפ עזייב עטלַא ןַא יו ,קידנעשטיווק ,קיד
 טייוו ױזַא ןיוש זיא ןעמ .וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב רעד ,ןטסיירט טזָאלעג
 ןיא ,טראּפשעגנָא רעטילימ עשטייד סָאד טָאה עּפָארײא בלַאה ןיא .ןעוועג
 ןיא ןלױּפ ןיא ,ייקרעט ןיא ,עינעמור ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ןוא עיגלעב
 ןגעוו וליפַא ,םירק ןיא ,עטיל ןיא ,ןטנגעג עשיטלַאב יד ןיא ,עניַארקוא
 -יירגיז סָאד טשרעהעג טָאה םוטעמוא .טכַארטעג ןיוש ןעמ טָאה גרוברעטעּפ
 ץגַאלרעדינ ַא ,הלּפמ עטסיוװ ַאזַא ,ּפַאלק ַאזַא גנולצולּפ ,רעטילימ עשטייד עכ
 -טיירב יד ייב ,רעדנעלָאה יד ייב ,ןפָאלטנַא דנַאלשטייד ןופ זיא רעסייק רעד ןיילַא רעסייק רעד ןוא ,דנַאטשפיוא ןַא ןילרעב ןיא .ןטנָארפ עלַא ףיוא
 זיא סָאד .ןוָאלכרוד םיא לָאז ןעמ ,ךיז ןטעבעג ,ןעגנוי-רעשיפ עקיזיוה
 ,ליפוצ ןעוועג

 רע טעװ םינּפ רעסָאװ .הפרח יד טקיטייװעג םיא טָאה ץלַא ןופ רעמ
 !ןטלַאהעג טנעה ענרעזייא טימ טָאה רע סָאװ ,טָאטש ןיא ָאד ןבָאה טציא
 ןגיוא יד ןעמעש ךיז טעוװ רע ,ןקַאילַאּפ עקיזיול יד ,םיא ןופ ןכַאל ןלעוװ ייז
 סָאד ןָאט ןלעװ ייז .ןגירק הּפצוח ןלעוו ענייז ןטַאדלָאס יד ךיוא .ןזייוו
 -ָאּפע יד עטסטלע ערעייז ייב ןלעוו ייז ,דנַאלסור ןיא ןסור יד סָאװ ,עבלעז
 ּפָאק ןיא לייק ַא ,ןגָאלש ,ןריטסערַא רָאג ,רשפא ןוא ,ןדײנשּפָא ןטעיל
 ,טייהרעליטש טסַאהעג ,טַאהעג טנייפ לָאמעלַא םיא ןבָאה ייז .ןסישניײרַא
 ,ןטלַאהעג ייז טנעה יד ןיא ,ןעוועג ייז טימ גנערטש זיא רע לייוו

 -עטיול ,ןגָאױצנײרַא ךיז ּפָאק ןיא לױק ַא יװ רעמ טשינ טביילב ---
 ,טצפיזעג רע טָאה --- ,טנַאנ

 טָאה רע ,יינ .ןבעגעג טשינ ּפָאק ןיא ליוק ןייק ךיז טָאה רע רעבָא
 עלַא יד ,ןבַאטשילַארענעג יד ןופ ןרעה יד ןעלדיז ,ןטליש ןעמונעג זיולב
 ,טזָאלרעד הלּפמ רעטסיוו ַאזַא וצ ןבָאה עכלעוו ,ןרידנַאמָאק

 עטלעטשעגניײרַא יד טימ ןגירשעג רע טָאה --- ,עדנַאב עטכולפרעפ --
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 יָאד ,טכולפרעפ להַאמ דנעזוַאט ,עדנַאב-זוָאל ,עלרעק ואז ,עדנוה --- ,ןייצ

 ,,טנעמַארררקַאס ,ץיורררק ,רעטעוװ רענ
 "רעוו עסואימ ןוא ןעיירעלדיז ,תוללק ןופ םענייז ןגעמרַאפ ןצנַאג םעד

 -ףיב יד ןיא טשרע םוצ ,ןבעל ןייז ןיא טלמַאזעגנָא טָאה רע סָאװ ,רעט

 ,רעטילימ ןיא ךָאנרעד ןוא ,סעיצַארָאּפרָאק עשיטנעדוטס יד ןופ רעזייה
 ןטייקסואימ יד ליומ ןטלַא ןופ ןפרָאװעג ,טציא ןטָאשעגסיױא רע טָאה

 ךָאנרעד דלַאב .טקיאורַאב םיא טָאה סָאד .סױרַא ןטסַאקטסימ ַא ןופ יװ
 ןטייקסואימ יד ליומ ןטלַא ןופ ןפרָאװעג ,טציא ןטָאשעגסיױא רע טָאה

 יד ,רידנומ ןטשטייננקעצ םעד טכיילגעגסיוא ,טקינירעגסיוא טוג זָאנ יד
 ,טיוארָאפ טסורב יד טקורעגסױרַא ,טכַאמעגטכערוצ ץיירק םעד ןוא ןלַאדעמ
 םייב יװ ,ףיױרַא טיירדרַאפ ץלָאטש סעצנָאװ ענעכָארקעגּפָא עטרעביושעצ יד
 ןיא ךיז ןעמונעג ןוא גיוא ןקניל ןיא טצעזעגניירַא לקָאנָאמ םעד ,רעסייק
 ,ןירַא טנעה יד

 ןבָאה בַאטש-לַארענעג ןיא ןרעה יד .ןעוועג טשינ ןענעז ןלעפַאב ןייק
 וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב טָאה ,ןעוו-סָאװ זיב ,ןרָאלרַאפ ּפעק יד רָאג
 "ייק ,ןטכירכַאנ עקירעיורט יד לייוורעד ןטלַאהַאב וצ ךיז ייב טכַאמעגּפָא

 ןפורעגוצ ,שיט םייב טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .ןסיו טשינ ףרַאד רענ
 רעירפ טשינ טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,שירעלעּפַאב םענייז טנַאטידַא םעד

 :ןלעפַאב םיא ןבעגעג ןוא ,טרַאװנגעק ןייז ןיא טצָארַאב ךיז שירעבייוו ױזַא
 ,ןרָאװעג טכירכַאנַאב זיא סָאװ ,םעד ןופ ןלַאפ ןוָאל טשינ טרָאװ ןייק

 ןבעג גנוטכַא קרַאטש .ןריציפָא-םירבח עטסטנעָאנ יד רַאפ טשינ וליפַא
 ץלַא ןײרַא טשינ טרָאװ ןייק לָאז סע ,עסערּפ רעטמַאדרַאפ רעד ףיוא
 ןייגנָא ,טָאטש ןיא יװ ,ןָאזינרַאג ןיא ןבעל ןטימ .טרירוזנעצ טוג ןרעוו לָאז
 ןרעו טריפעגסיוא ךעלטקניּפ לָאז סעלַא ,לַאמרָאנ

 "סיוא ןַא טגָאזעג טנַאטידַא רעד טָאה -- !טסרעבָא רעה ,להָאוװ ַאי --
 .רענעגיוצעג

 -ַאב רידנַאמָאק רעד טָאה -- ,טנַאנעטױל ,ןילּפיצסיד עטולָאסבַא --
 ,ןלייטטימ רימ ךיילג ,ןטכירַאב ןעמוקנָא ןלעװ סע ןעוו -- ,גנערטש ןליופ

 םענייק רַאפ סּפיּפ ןייק ,ןלעפַאב יד טריפעגסיוא טָאה טנַאטידַא רעד |
 ךיז ןעמונעג ןטכירכַאנ יד ןבָאה ּפָארַא למיה ןופ יו רעבָא .ןָאטעג טשינ
 ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיגעל עשילױּפ יד .טָאטש רעד רעביא ןגָארט
 יז ,ןגירקעג ,ענעסיררַאפ ,ּפעק עכיוה גנולצולּפ ןבָאה ,טרעגלַאוװרַאפ ךָאנ
 ןסַאג יד ףיוא .טריטולַאס טשינ ןריציפָא עשטייד יד רַאפ וליּפַא ןבָאה
 טימ ןזיוװַאב ,ךעלגניי-לוש סנטסרעמ ,טייל עשיליוּפ עליוויצ ךיז ןבָאה

 ןפיוא ךיוה ןוא ןעייר ןיא טרישרַאמ ןבָאה ייז .ךעלעטיה עשירענָאיגעל
 רעלדָא ןסייו ַא טימ ןָאפ ַא ,ןעגנוזעג רעדיל עשירעטילימ עשיליוּפ לוק
 יָארט יד ףיוא ,טרַאשעג ןשטנעמ ךיז ןבָאה ןסַאג עלַא ףיוא .ןגױצעגסױרַא
 םעד יו טשינרָאג ,טלעטשעגּפָא ךיז ןגָאר יד ףיוא ,ןטלַאהרַאפ ךיז ןרַאוט
 ןעמ .ןעוועג ןענעז טָאטש ןיא גנונעדרָא רעד ןגעוו ןלעפַאב סטנַאדנעמָאק
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 ןבעגעגרעביא ךיז סעיינ ,טלייצרעד ,טנעה יד טימ טכַאמעג ,טדערעג טָאה

 עסיורג ךיז ןבָאה לָאמַאטימ .ןבירטעג טשינ םענייק ןבָאה ןרענַאיצילימ יד

 עשטייד יד ןגעוו ,ןזיווַאב טנעוװ יד ףיוא ,שיליוּפ ןיא זיולב ,ןפורפיוא
 ןבירשעגרעטנוא .ןפורעג ןליוּפ קידנעטשטסבלעז ַא וצ ,טלייצרעד תולּפמ

 עשטייד יד ,עיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ עשיליוּפ יד ףיורעד ןעוועג זיא

 :רַאפ סָאװ דיי ייב ךיז טגערפעגסיוא ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס

 "רעד שטייד רעשזדָאל ןיא ייז ןבָאה ןדיי יד .ןסעיינ יד ןגעוו ,שטייד ןעייטש
 ןילרעב ןופ סעיינ יד טלייצ

 טימ טגָאזעג רעמרוטשדנַאל יד ןבָאה -- ,עזוַאה וצ ריוו ןעייג טצעי ---
 ,טייקנדירפוצ

 -סיוא עשיליוּפ יד ייב ךיז טרעטַאמעג ןיילַא ןבָאה ןטַאדלָאס רענזיוּפ יד

 .טלייצרעד סעיינ יד ןדַארעמַאק עשטייד ערעייז ,ןפור
 "עג ייז ןבָאה -- ,ןעניד ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רימ ןלעװ טצעי --

 ...ַאי ,ַאי ,טגָאז
 יּפָארַא ןשטייד עטכיילגעגסיוא-קידנעטש יד ןבָאה לעפַאב ַא ךרוד יוװ

 ,סיפ עטלגָאנַאב יד דימ שיטַאבעלַאב ןּפעלש זעמונעג ,לגילפ יד טזָאלעג

 ןָאלעגפױא ןבָאה לייט .םירעיױּפ עליופ יוװ רָאנ ,ןטַאדלָאס יו טשינרָאג

 -ןײרַא ,זדלַאה םייב ּפָאנק ַא טלּפענקעגּפָא ןבָאה ערעדנַא ,ןעמיר ןופ לכעל ַא

 ערעגניי :ןײרַא רעּפרעק ןשירענלעז םעד ןיא טפול עיירפ לסיב ַא ןזָאלוצ

 רער רעד טימ ןגָארט ןעמונעג ייז גנולצולּפ ,ןסקיב יד טרעקעגרעביא ןבָאה
 ,זייוונעייר טשינ ייז ןענעז ןעגנַאגעג .ףױֹרַא עבלָאק רעד טימ ןוא ּפָארַא
 יז .טגיילרַאפ ןעלסקַא ףיוא טנעה טימ ,ןעגנַאגעגמורַא סעדַאטס יוװ רָאנ
 ןצנַאגניא ןליפַא רעדָא ,טסירגַאב קירעבַאלש .,טזָאלעגכרוד ןריציּפָא ןבָאה

 ,טשינ
 -- ,ענעגייא סָאד טדערעג עלַא ןבָאה -- !עזוַאה ךַאנ ,עזוַאה ךַאנ ---

 ,..גונעג סע ןעבַאה ריוו
 ןָאפ ןָארַאב רעד ,רעמ טָאטש יד ןטלַאה טנָאקעג טשינ טָאה רע ,ןיינ

 זיא ײמרַא יד ,ןלעפַאב ענייז ףיוא טפייפעג טָאה ןעמ .וָאללעדייה לעדייה

 ,ןכָארקעצ ךיז
 -ַאב ןעלסקַא יד ףיוא ןסקיב טימ ןקַאילָאּפ ךיז ןבָאה ןסַאג יד רעביא

 .טרעדָאפעג רעוועג סָאד ייז ייב ןוא טלעטשעגּפָא ןשטייד ןבָאה ייז ,ןזיוו

 לָאמעלַא טלָאװעג טשינ ןרעװלָאװער יד ,טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ןריציפָא
 יקעװַא ןוא ןעמונעגּפָארַא ןסקיב יד ךיילג ןבָאה ןטַאדלַאס יד ,ןבעגּפָא
 יד ןיא רעירפ דנַאל סָאד ןבָאה סָאװ ,רעמרוטשדנַאל ענעגייא יד .ןבעגעג

 ףרָאד ץנַאג ַא ףיוא טגעלפ רערעייז טַאדלָאס ןייא סָאװ ,ןטלַאהעג טנעה
 ,לגניי-לוש ןדעי רעוועג סָאד ןבעגעגּפָא טציא ןבָאה ,ןייג

 -דֶא ןשיליוֿפ ןטימ טריצַאב ,ןפורפיוא עשיטָאירטַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ
 ןעמונעג ןרעיומ רעשזדָאל יד ףיוא ןפורפיוא ערעדנַא ךיוא ךיז ןבָאה ,רעל

 -נעל עלַא ןופ רעירַאטעלַארּפ, טימ ןָא ךיז ןביוה סָאװ ,ןפורפיוא ; ןזייװַאב
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 שטייד ןיא וליפַא ןוא שידיי ןיא ,שיליוּפ ןיא ."ךייא טקינייארַאפ רעד

 "גייא רעשירַאטעלָארּפ וצ ןפורעג ןבָאה יז .ןזיװַאב ןפורפיוא יד ךיז ןבָאה

 "ירב ןוא טייהכיילג ,ףמַאק םוצ ,טָאטש-רעטעברַא רעקיזָאד רעד ןיא טייה

 ,טייקכעלרעד

 "עגפיוא רעד רעביא ןגָארטעג ךיז רעכיוו ַא יװ טָאה רעבעוו היבוט

 ןכערב טלעװ רעד ןופ ןלייז יד יװ ןעזעג טָאה רע .טָאטש רעטרעדור

 ןלעװ דלַאב ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד רעטציא ,דנַאלסור רעירפ .,ןלַאנק ,ךיז

 ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ ,ןסַאמ עטשיטנַא יד .רעדנעל ערעדנַא יד ןעמוק

 ןעיירדסיוא םוטעמוא ןלעװ ,טנעה יד ןיא רעוועג סָאד ןבעגעג ייז ןבָאה

 .טלעוו עטלַא יד ,טכַארק יז ,םיאנוש ענעגייא ערעייז ןגעק ןטענָאיַאב יד

 -ּפָארַא ןרעו עטניורקעג יד .טגירק יז סָאװ ,ּפעלק יד ןופ ךיז טלסיירט ץלַא

 רעסיורג רעד .ןלוטש ערעייז ןופ --- עקיטכעמ יד ,ןענָארט יד ןופ ןפרָאװעג

 ,ףוס ןייז ןעזעגסיוארָאפ גנַאל ןיוש טָאה עטכישעג יד סָאװ ,םלוג רענעמייל

 עקיטכעמ סָאד ,דנַאלשטיײד טרעװ טציא ,ךיז טלקערבעצ ,ךיז טלַאפעצ

 "דרע רעד .רעדנעל ערעדנַא ,ךיירטסע ךיוא ;טיור ,דנַאל עשיטסילַאטיּפַאק

 ןלעװ גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיא רעייפ ַא יװ .ןדנוצעגנָא ךיז טָאה לגוק

 ,טלעו רעד ןופ ןטייז עלַא ןעמענמורַא עיצולָאװער רעד ןופ ןעמַאלפ יד

 עלַא ,עניכ ,עידניא ,רעדנעל ענענַאטשעגּפָא יד ןייטשפיוא ךיוא ןלעוװ דלַאב

 ,ןטסילַאטיּפַאק עשירעביור יד ןופ טריגער ןרעוו סָאװ ,סעינָאלָאק

 טָאה ןעמ שטָאכ ,ןעזעג היבוט טָאה ,טרַאנעג טשינ ךיז טָאה רע ,ןיינ

 ,ןטלַאהעג םענעגושמ ַא רַאפ ,טכַאמעג קזוח ,טעּפשעג ןוא טכַאלעג םיא ןופ

 רעד ןופ געט ערעטיב יד ןיא .ןרעוו ךַאװש ןליפַא ןיוש טגעלפ ןיילַא רע

 ,טקרַאטשעג ךיז טָאה רע ,לָאמנייא טשינ ןלַאּפַאב לפייווצ ַא םיא זיא המחלמ

 טָאה רע סָאװ ןיא ,סָאד זַא ,רע טעז ,טציא .טזָאלעגּפָארַא טשינ לגילפ יד

 ירַא רעד ןיא טגָאזעג טָאה רע .ןרָאװעג םיוקמ ,ןעמוקעג זיא ,טביולגעג

 סעװ טנַאדנעמָאק רעד זַא ,ןעמוק טעװ ףוס רעייז זַא ,רדסכ ךיק-רעטעב

 ,םיא ייב ץַאלַאּפ ןיא טקַאּפעג ןעמ טָאה ןיוש .סע זיא ױזַא ןוא .קעװַא ןזומ

 .ןפױלטנַא וצ ךיז טיירגעג

 ךיק-רעטעברַא רעד ןיא ןשטנעמ ענייז טימ טציא רע זיא געט עצנַאג

 םיא ףױא .ןבירשעג סעיצַאמַאלקָארּפ ,ןטלַאהעגּפָא ןעגנוטַארַאב .,ןסעזעג

 "פיוא ןשטנעמ יד טפרַאדעג טָאה ןעמ .טָאטש יד טציא ןבילבעג זיא ןיילַא

 בילוצ ןבָאה סָאװ ,יד ןעייר-רעטעברַא יד ןיא קירוצ ןפור ,ןקעװ ,ןרעלק

 יייז ןופ סױרַא טזומעג המחלמ רעד

 .ועזעג היבוט טָאה ,טלעװ עטלַא יד ,ךיילג ןטָארטעגּפָא טשינ זיא יז

 ןייצ יד ןערישטש ךָאנ טריבורּפ יז טָאה היח עזייב עטעדנואוורַאפ ַא יו

 ןוא ןטײמָארט טימ טריבורּפ רעדיוװ ןבָאה רעדנעל עשירעגיז יד ,ןסייב

 ןדערגייא ,ןסַאמ יד ןדנעלברַאפ תושרד עשיטָאירטַאּפ עטסוּפ טימ ,ןדַארַאּפ

 ,עטרַאנעגּפָא יד ןופ ןרָאצ םעד ךיז ןופ ןעיצוצּפָא ידכ ,תונוחצנ עשירַאנ יז

 ירעדיװ ליוװ דַאשט רעשיטָאירטַאּפ רעד ,עטלּפירקרַאפ ןוא עטעדנואוורַאפ
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 עקידנעײטשטנַא-יינ יד ןיא .,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןדנעלברַאפ ,הסיסג ןייז ןיא
 ןיא ָאד ךיוא .ןטייז עלַא ףיוא רפוש רעשיטָאירטַאּפ רעד טלַאש רעדנעל
 ןכירק רעקירדרעטנוא ןוא ןרענָאיצקַאער יד .דַאשט ַא ףיוא ךיז םביוה דנַאל
 יד "סכרבש-ימ, ןכַאמ ןלוש יד ,ןעגנילק ןכריק יד ,סױרַא רעכעל יד ןופ
 ,רעשרעה עקידרעירפ יד טכַאמעג ןטכענ ןבָאה ייז יו טקנוּפ ,רעשרעה עיינ

 -ןסַאמ ,סױרַא ךיק-רעטעברַא ןייז ןופ .םעד ןגעק טפמעקעג טָאה היבוט
 ,ןטסינויצ יד ךיוא .ןגָארטעגנײרַא דַאשט ןיא טײקרָאלק ,ןטלַאהעגּפָא ןעגניטימ
 .ןעלמוטרַאפ שטנעמ ןקידנטעברַא ןשידיי םעד ןליװ ,ענייז םיאנוש יד
 רעד טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ,טשרעהעג ןבָאה ןשטייד יד גנַאל יװ ,רעירפ
 טָאה רופלַאב דרָאל רעשילגנע רעד סָאװ ,עיצַארַאלקעד רעד ןגעוו ןלייצ
 ןָאפ ןָארַאב רעד .עניטסעלַאּפ ענעגייא ןַא ייז טגָאזעגוצ ןדיי יד ןבעגעג
 סָאװ ,תובוט יד ןגעוו ןביירש וצ טרָאװ ַא ןטָאברַאפ טָאה וָאללעדיײה לעדייה
 ,טציא .ןעוט ,דנַאלשטייד ןופ םיאנוש יד ,רעדנעלגנע עטמַאדרַאפ-טָאג יד
 -עג ןטסינויצ יד ןבָאה ,הלשממ יד ןריואוועגנָא ןבָאה ןשטייד יד רָאנ יו
 דנַאלגנע סָאװ ,דנַאל ןשידי םעד ןגעװו רעטעלב עלַא ןיא ןביירש ןעמונ
 טכַאמעג "סכרבש:ימ, םיאבג יד ןבָאה ןלוש יד ןיא .ןבעגעג ןדיי יד טָאה
 יז ןבָאה רעזייה ןוא ןרעיומ ,טנעװ עלַא ףיוא .דנַאלגנע ןופ דרָאל םעד
 -ינַאמ ַא טיירגעג וליפַא טָאה ןעמ .ןעגנַאהעגסיױוא ןעגנודלעמ םעד ןגעוו
 קיזומ טימ ,ןסַאג יד ףיוא סױרַא רענעפ ןוא סהרות-רפס טימ ,עיצַאטסעפ
 יו ,טָאה עדנאגאּפָארּפ יד חוכ רעסָאװ ,טסואוועג טָאה היבוט .ץנעט ןוא
 רע .ךיור ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ ןעדַאשטרַאפ ךיז ןזָאל ןסַאמ יד טכייל
 עטסוּפ טימ ןליוו סָאװ ,רעריפרַאּפ יד ןגעק ןטָאשעג רעייפ טימ רעבירעד טָאה
 תוחטבה עסיז טימ ןליוו סָאװ ,ףמַאק-ןסַאלק רעייז ןופ ןסַאמ יד ןעיצּפָא תומולח
 ,טייהיירפ רענײמעגלַא ןוא םזילַאנַאיצַאנרעטניא רַאפ ףמַאק ןופ ייז ןדנעװּפָא
 ןוא שדוק-ילכ יד סעיצַאמַאלקָארּפ יד ןיא טכַאלעגסיױא רע טָאה טָאּפש טימ
 -ץּפמיא ןופ תוחטבה עטסוּפ טימ ןסַאמ יד ּפָאק ַא ןעיירדרַאפ סָאװ ,םידיגנ
 ,ןדרָאל עשיטסילַאיר

 -כענעגרעביא ,בוטש ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגמײהַא טשינרָאג רעמ זיא רע
 לקיטש ַא טימ ןטלַאהרעד המשנ יד ,ךיק-רעטעברַא ןיא קנַאב ַא ףיוא טקיט
 -ַארּפ ןדער טפרַאדעג טָאה רע .טַאהעג טשינ טייצ ןייק טָאה רע .טיורב
 לָאז סָאװ ,ןריזינַאגרָא עיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא ןַא ,ןסַאפרַאפ סעיצַאמַאלק
 ןטסינויצ יד ןגעק טכיוועגנגעק ַא ןייז

 עשטייד יד ייב- טפרַאדעג ךיוא ךָאנ ןעמ טָאה ןטעברַא עלַא וצ ןוא
 ךיז ןבָאה ןרעױמ רעשזדָאל יד רעביא .טרָאװ ַא ןרעה ןזָאל ןטַאדלָאס
 טזָאלעג ןפורפיוא עשטייד יד ךיוא ןפורפיוא ןוא ןריּפַאּפ עלַא ןשיוצ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאר-ןטַאדלָאס ןגעו ןטַאדלָאס יד וצ ןפורפיוא ,ןזייוו
 יד ןופ ןריפ ךיז ןזָאל טשינ ,םעלַא טימ ןריפ ןפרַאד ייז סָאװ ןוא ןפַאשעג
 ןלַאדעמ יד ןבעל ,ןטסורב עשירענלעז ףיוא .ןטנַאדנעמָאק ןוא ןריציּפָא
 -ָאק םייב ץַאלַאּפ ןפיוא .ןזיווַאב ךעלעפיילש עטיור ךיז ןבָאה ,ןציירק ןוא
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 ייק רעד טָאטשנָא ,ןעייוו ןעמונעג ןָאפ עטיור ַא גנולצולּפ טָאה טנַאדנעמ

 ידער .ןסירעגּפָארַא ןטעילָאּפע יד ךיז ןופ ןבָאה ןטַאדלָאס ךס ַא .רעכעלרעס

 ,עטלמַאזרַאפ יד רַאפ ןטלַאהעג סעדער ןבָאה רעדיילק ןטַאדלָאס ןיא רענ

 ,טלייצרעד ןילרעב ןיא דנַאטשפיוא םעד ןגעוו

 רעטצנעפ יד רעביא ןטעלָאר יד טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 ,הּפרח יד ןעז וצ טשינ ידכ ,ןזָאלעגרעטנורַא ּפָארַא זיב

 טַאר-ןטַאדלָאס ןופ גניטימ ַא ףיוא היבוט ךיז טָאה גָאט ַא םענייא ןיא

 ןטלַאהעג עדער ַא ןשטייד יד רַאפ ןוא ןזיוועג

 -שטייד יד ןופ טּפַאכעג טָאה רע סָאװ ,שטייד רעשזדָאל ןקיזיירג ַא ןיא

 טדערעג רע טָאה ,טָאטש ןיא רעבעוו עשטייד יד ןופ ,םירחוס עקידנדער

 טרָאװ רעדעי ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז ,ןטַאדלָאס רעטרעדנוה יד רַאפ

 טצָארּפשעג טָאה סָאװ ,רעייפ סָאד ייז ןבָאה ןענַאטשרַאפ רעבָא ,סנייז

 -עלָארּפ ןטכשוחרַאפ ,ןטעדיילקעג-טכעלש ןטרַאדעגסױא םעד ןופ ליומ ןופ

 ענייז ןופ סױרַא ןכירק סָאװ ,טנעה יד טימ ןפרָאװעג טָאה רע .רעירַאט

 רעשרעה יד ןגעק רעגניפ ןקיציּפש ַא טימ טָארדעג טָאה רע ,לברַא עזיול

 עניז .קלָאפ עקידנטעברַא סָאד ןטכענקרַאפ סָאװ ,רעקירדרעטנוא ןוא

 סָאװ ,עלַא ןגעק ןרָאצ ןוא סַאה ןכעלטנגוי טימ טנערבעג ןבָאה ןגיוא עטלַא

 ףיוא טייקכעלרעדירב ןוא טייהנייא ,טייהכיילג ןריפנייא ןזָאל טשינ ןליוו

 ,טלעוו רעד

 ןוא םירעוּפ יד ,רעמרוטשדנַאל ערעווש יד ןפורעג ןבָאה -- ! ָאװַארב ---

 "יה ערעיז ךָאנ עקידנעקנעב יד ,גירק ןופ עטרעטַאמרַאפ יד ,רעטעברַא

 !ןדַארעמַאק ,טמיטש -- .ןסירעגּפָא ייז טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,ןעמ

 ןופ טעלָאר םעד ןענעפע טזומעג טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 רע .קרַאטש ױזַא ןעמורב ןטַאדלָאס יד סָאװרַאפ ,ןעז וצ ,רעטצנעפ ןייז

 טכַארטַאב גנערטש ןוא גיוא ןייז ןיא לקָאנָאמ םעד טקורעגניירַא ףיט טָאה

 -לָאס ענייז רַאפ ױזַא טיירש סָאװ ,לשטנעמ עטרַאדעגסיוא עשימָאק סָאד

 גינעק םעד ,די םעד עזעג טשינ לָאמנייק רעירפ םיא טָאה רע ,ןטַאד

 ןָאט וצ טַאהעג לָאמנייא טשינ טָאה רע עכלעוו טימ ,ןטסילַאיצָאס יד ןופ

 טשינ ןײלַא ךיז רע טָאה ,רע זיא סָאד טָא .ןעזעג םיא רע טָאה טציא

 רענגעק ןייז זיא ןפמורשעגנייא ןוא טצרַאוװשרַאפ ,םערָא-וצ .טביולגעג

 רענייז רענגעק רעד סָאװ ,ןײלַא ךיז רַאפ טמעשרַאפ שזַא ךיז טָאה רע .ןעוועג

 םימ רע טלָאװ יװ .סיבעג םיא טָאה טנַאה יד .קידכעבענ ױזַא זיא

 "רעד יולפ יד טָא ןוא שַאט ןופ רעװלָאװער םעד ןעמונעגסױרַא ןגינעגרַאפ

 יקעװַא ץַאלַאּפ ןבעל םיא ייב ָאד ךיז טָאה סָאװ ,זיול עליוויצ יד טָא ,ןסָאש

 .ןטַאדלָאס עשטייד רַאפ ,ןטַאדלָאס רָאפ ןדער טלעטשעג

 -עגסיוא לשטנעמ ענעפמורשעגנייא סָאד טָא ןבָאה ןטַאדלָאס יד רעבָא

 ןבָאה רעטצנעפיץַאלַאּפ יד ןיא ןביוש יד זַא ,קרַאטש םיא טרידָאלּפַא ,טרעה

 : .טרעטיצעג שזַא
 םעד טקורעגּפָארַא סעכ שימ טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב ןוא
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 רע .תובשחמ ערעטיב ןיא ןעקנוזרַאפ ,טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד ןוא טעלָאר
 טוג ןייז ןגעוו ,דנַאלשטיײיד ןגעוו ,ײמרַא רעד ,רעסייק ןגעוו טכַארטעג טָאה
 טריפעג דנַאלשטיײד רעטציא טעוװ יילפ עליוויצ עכלעזַא ןופ טָא ,ןסיײרּפ ןיא
 ןציז ןטמַא יד ןיא ןלעװ לבעּפ ,רעטעברַא .רעשרעה יד ןענעז ייז .ןרעוו
 ןַא דנַאלשטיײד ןופ טנעגער רעד זיא ןיוש .םוטעמוא ,סמוירעטסינימ יד ןיא
 טוג ןייז ןיא סָאװ ,סייוו טָאג ןייא ,רעטמַאדרַאפ ַא רעלטָאז ַא ,רעטעברַא

 רָאג ךעלגעמ ,ןָאטּפָא ןכַאז עסואימ עלַא ןלעו טכענק יד ? ןייז טציא טעוו

 רעקיטש ןלעוו ייז .ןייז טוג ןייז ןופ רעשרעה יד ןלעוװ ןקַאילָאּפ עקיזיול יד זַא

 ,ןסײרּפָא ןסײרּפ-טסָא ןופ

 יד ייב ןוא זָאנ רעד ןיא ,ןגיוא יד ןיא טייקטכייפ ַא טליפרעד טָאה רע
 ,טנייוועג טָאה םיא ןיא ץלַא ,ןּפיל עטלַא יד ןופ ןשטיינק

 ןופ טדערעג ןערב ַאזַא טימ ןוא היבוט ןענַאטשעג זיא ןסיורד ןיא
 ןעילפ טלָאװ רע יו ןעזעגסיוא טָאה סע זַא ,ּפָארַא ליבָאמָאטױא-טסַאל םעד

 : ןטפול רעד ןיא

 ,ןיילַא בייוו ןייז עלייק וליפַא ןוא ,ענייז רעטכעט יד ןבָאה לָאמנייק ךָאנ

 ,שודיח ןופ ןגיוא ענעסירעגפיוא עכלעזַא טימ םיא ףיוא טקוקעג טשינ
 רעטכעט יד ןסירעג עלייק טָאה -- !םיא טרעה'מ יו ,רָאנ סטעז --

 טשינ סע ךיא טלָאװ ,ןגיוא עניימ טימ טשינ סע עז ךיא ןעוו --- .לברַא יד ייב
 .ןרָאװעג עגושמ זיא טלעו יד .,,.טביולגעג

 ןצעביז לטיּפַאק

 טעד ףיוא רעקיליוויירפ ַא זיא סָאװ ,ריציפָא רעד ,םולבדלעפ סקילעפ

 ןיא רָאנ לייו ,ןלױּפ יירפ ַא ןרעבָארעד וצ ידכ ,ןעגנַאגעג דלעפ-טכַאלש

 טייקכעלרעדירב ןוא טייהיירפ ןענָאק ןעמ טעוװ ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןעיירפ

 -רעד סנייז טָאה -- רעניואוונייא עשיליופ עלַא רַאפ טייהכיילג ,ןריפנייא

 טָאה לרוג רעד סָאװ ,ןיורק -רענרעד יד .יירפ ןעוועג זיא ןליוּפ .טכיירג

 עשיליוּפ יד ןגָארט וצ ,רעקלעפ יד ןופ קלָאפ ןופ ּפָאק ןפיוא טגײלעגפיורַא

 רעד .ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא זיא ,טלעוו רעד ןופ סעיצַאנ יד רַאפ עיסימ

 יד ןגיל סע ואוו ,גרַאב ןפיוא עקָארק ןיא סָאלש רעכעלגינעק רעד ,לעוװַאוװ

 עשיכיירטסע רַאפ עמרַאזַאק ןייק רעמ טשינ זיא ,רעטכיד ןוא םיכלמ עשיליוּפ

 -ַאלפעג טָאה ןָאפ עשיליוּפ יד .רעירפ יו ,דרעפ ערעייז ןוא ןטסירעלַאוװַאק

 ,דנַאל ןצנַאג םעד רעביא ןוא עקָארק רעביא טניוו ןיא טרעט

 -ַארק, ךיז ןבָאה סָאװ ,ןיז עשיליוּפ עגנוי יד ,ןרענָאיגעל רעוװָאקָארק יד

 ןענָאפ עשיליוּפ טימ ,סקיב ןוא דרעװש טימ ןענעז ,ןבעגעג ןעמָאנ ַא "ןסוק

 ,עיצילַאג ןיא טָאטש רעד ,גרעבמעל וצ ,חרזמ וצ ןעגנַאגעג גנַאזעג ןוא

 ןוא ןרעבָארעד וצ יז ידכ ,ןטלַאהעג ןבָאה רעניַארקוא עקיטרָאד יד סָאװ

 -יגער ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .רעלדָא ןשיליוּפ םעד ריא ףיוא ןטײרּפשרַאפ
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 סקילעפ טנידעג טָאה סע ןכלעוו ןיא ,טנעמיגער רעד ןעגנַאגעג זיא ןטנעמ

 .ןעגנַאגרעד ריציפָא ןַא זיב טַאדלָאס ןטסָארּפ ַא ןופ זיא סָאװ ,םולבדלעפ

 "יא יד ףיוא ןטעילָאּפע עשיריציּפָא יד טימ ,טייז רעד ייב דרעוװש ַא טימ

 סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןזײרּפש עסיורג טימ רע זיא ,ןעלסקַא ענעגיובעגרעב

 ןעגנוזעג ןבָאה ענייז ןרענָאיגעל יד .חרזמ וצ ייז טריפעג ןוא ןרענַאיגעל ענייז

 : דיל"ןסוקַארק, סָאד

 ,זרעפ ַא ףױא טנרָאפ ןופ

 ,ורשווש רעד טימ ַאיָאר לַארענעג

 "ןסוקַארק; ענייז םיא ךָאנ

 .ןסור-ןיילק יד ןביירטרַאפ וצ

 ,גָאט ןצנַאג ַא ןעמ טעוו ןעילוה

 !גָאלק א ץיז טעוװ ןדיי וצ ,ױא

 "עג ןבָאה "ןסוקַארק, יד יװ ,ןדיי יד וצ גָאלק ַא ןעוועג סע זיא ,ָאי

 / .ןעגנוז
 ןבָאה סעיצַאנ ןוא רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ ןטַאדלָאס עטריזיליבָאמעד

 ןילָאװ ןופ ,םירק ןופ ,עניַארקוא ןופ ,דנַאל ןרעביא טרעדנעלשעגמורַא ךיז

 "עצ יד ,פָאלעג ייז ןענעז ןקע עלַא ןופ ,לָאדָאּפ ןופ ,דנַאלסור-סייוו ןוא

 טשינ ןענעז ןענַאב יד .דנַאלרעטָאפ םוצ םייהַא .ןעײמרַא עשטייד ענעזָאל

 נָא ךיז ןבָאה ייז .תונחמ עקידנלייא יד ןריפוצסיורַא ףיוא גונעג ןעוועג

 יד ףיוא ךיז טגיילעגסיוא ,ןענָאגַאװ יד ןופ ךעלּפערט יד ףיוא ןעגנַאהעג

 .רעירפ סָאװ ןעמוקוצמייהַא יבַא ,ןרָאפוב יד ןיא ךיז טעּפעשטעגָא ,רעכעד

 "דנעצ יד ןיא .ליפיוזַא ןעמענניירַא טנָאקעג טשינ ןבָאה ןענַאב יד רעבָא

 -פיוא ,עטלּפענקעצ ,עיירפ טּפעלשעגמורַא ךיז ייז ןבָאה רעטנזיוט רעקיל

 "רעד ךָאנ רעמ ןוא ,ןעמוקעג זיא סָאװ ,םעד ןופ עקיאורמוא ןוא עטרעטייהעג

 עטיור ןעגנַאהעגנָא ךיז ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד .ןעמוק ףרַאד סָאװ ,ןופ

 ענעסירעגּפָארַא יד טָאטשנָא ןבָאה רעסַאזלע יד .ןטסורב יד ףיוא ךעלעפיילש

 ןבָאה ייז .סנכייצ עלַאנָאיצַאנ-שיזיוצנַארפ טעּפעשטעגוצ סנכייצ עשטייד

 יד טימ שיזיוצנַארפ ןדער ןעמונעג ,ןסַאג יד רעביא טרישרַאמ קידרעּפָאה

 :ןעיירש ןוא ךעלדיימ -

 *! סנַארפ ַאל וויוו,

 עשטייד יד וצ סרעלדַא עשילױּפ ןבָאה טנגעג רענזױּפ ןופ ןקַאילָאּפ יד

 יָאירטַאּפ שילוּפ ןטשטיידרַאפ ןקיזיירג ַא ןיא ןוא טעיליּפשעגוצ ןעלטיה

 עשילױוּפ יד ייב ןרָאװעג םיבושח עסיורג ןענעז יז .טכַאמעג ןפורסיוא עשיט

 ןוא רעטרע עלַא ,ןכריק עשילױטַאק יד טליפעגנָא ןבָאה ייז .ךעלדיימ

 ,רעצעלּפ

 -לָאס עשיכיירטסע יד ןשיװצ ןעוועג זיא הגלפה-רוד ַא ,שינעשימעצ ַא

 "ַאב סָאד ךיז טָאה שובלמ טעטַאלעגפיונוצ ,ןסירעצ ,טלַא ןַא יוו .ןטַאד

 ,עקידרקפה ןטַאדלָאס יד .ןלַאפעג ןופרעד ןענעז רעקיטש .ןסירעג דנַאל עטגיז
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 יָצג ןבָאה ייז .,ןילּפיצסיד רעדעי ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה ,ענעזָאלעצ
 ,סנשָארג רַאפ רעוועג סָאד טפיוקרַאפ ,סעװטסטנַאדעטניא יד ןעמונעצ ,טּפַאכ
 ,ךַארּפש ןייז ןדער ןביוהעגנָא טָאה רעדעי .סעסַאק-טנעמיגער יד טריבַארעצ
 -ירטסע עכעליולב יד ןיא .,סנכייצ עלַאנָאיצַאנ ענעגייא יד ךיז ןעּפעשטוצ
 -עצ ,עטרעמכַאיעצ ,ןכייצ ןוא רעמונ ןָא ,סנעמיר יד ןָא ,ןרידנומ ששיכ
 יד ,ךעלכעלב עלַאנָאיצַאנ ײלרעלַא ךיז ףיוא ןעגנַאהעגנָא ייז ןבָאה ,ענערָאפ

 ףיוא רעדיל עשיליוּפ ןעגנוזעג ,רעטילימ ןשיליוּפ ןיא ןײרַא ןענעז ןקַאילָאּפ

 עשיכיירטסע ליפ יד ןטינשעגּפָא סרעסעמ יד טימ ןבָאה ןכעשט יד ,ןסַאג יד
 טימ ךעלעטיה יד ףיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלכעלב ןוא סנכייצ-סגירק

 ןוא ,טעטסעיַאמ רעכעלרעסייק ןוא רעכעלגינעק ןייז ןופ ןטערטרָאּפ יד
 ןבָאה ךעלגניי סָאװ ,ךעלכעלב ןוא ךעלדנעפ עשיכעשט ךיז ןעגנַאהעגנָא

 ןברַאפ ענעגייא ערעייז ןיא ךיז ןבָאה ןרַאגנוא יד .ןסַאג עלַא ףיוא טפיוקרַאפ

 ,ןטַאָארק ןברעס ,רענעטור ,רענעוװָאלס ,רענעמור ,רעינסָאב יד .טריצעג
 ,טנעה יד טימ טעכָאפעג ,ןעגנוזעג רעדיל עלַאנָאיצַאנ ערעייז ייז ןבָאה עלַא
 ןעגעז ןדיי יד .םײהַא טלייאעג טָאה רעדעי .ךיז ןסירעגמורַא ,טדערעג
 ןענַאטשעג ןענעז סע ואוו ,םייה רעד ןיא ,רעטרע ערעייז ףיוא ןבילבעג
 טנעוו יד ףיוא רעבָא .סמלוע-תיב עטלַא ןוא קרעמ ,ןלוש ןוא רעזייה ערעייז

 ןעגנואָארד ןוא רעטרעווףמיש ןעגנוי-ןסַאג יד ןבָאה רעזייה ערעייז ןופ
 טנעוו עלַא דיירק טימ ןבָאה ךעלגניי-לוש ,םילוזלז ןוא תוללק ,ןבירשעגנָא

 ןגָארטּפָא עניטסעלַאּפ ןייק ךיז ןלָאז ןדיי יד זַא ,ןבירשַאב ןעמיוצ ןוא
 -יז יד ןופ קיזמ רעד טימ ןעמַאװצ .ןדרָאמסיוא ייז ןעמ טעוו טשינַא
 יד ןופ ןביוש ענעכָארבעגסױא יד ןעגנולקעג ןבָאה ,ןטיימָארט עשירעג
 ,ןפרָאװעג רענייטש ייז ןיא ןבָאה םייוג יד סָאװ ,רעזייה עשידיי

 .עיצילַאג חרזמ ןיא ןדיי יד ןעועג ןענעז עלַא ןופ רעכעלקילגמוא

 ,ןקַאזָאק יד ןופ בורח ןעוועג ןענעז ךעלטעטש יד ןיא ערעייז ךעלזייה יד
 ,קירעשייה ַא יװ ןעגנַאגעגכרוד םישדח-המחלמ עטשרע יד ןיא ןענעז סָאװ

 עטייוו עלַא ןיא ,ריביס ןיא ךיז טרעגלַאװעג ,טקישרַאפ ןעוועג ןענעז ךס ַא
 ןטינשעג ןבָאה תופגמ .סיורג ןעוועג זיא רעגנוה רעד .טעטש עשיסור
 ןטַאדלָאס עשידיי יד ףיוא טרַאװעג טָאה סטוג ןייק טשינרָאג ,טינש רעייז
 ןעמייה ערעייז וצ טלייאעג רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא ןבָאה סָאװ

 ױעלדוד-ןגמ ןעגנעהוצנָא טריבורּפ ךיוא ןבָאה ןטַאדלָאס עגנוי לייט ַא

 ןטַאדלָאס עשיאיוג יד רעבָא .ןעלטיה עשיכיירטסע עשירענלעז ערעייז ףיוא
 ,ייז ןופ טָאּפשעג ןבָאה

 יז ןבָאה --- ?ןרעייא דנַאל םעד ןיא טשינ ריא טרָאפ סָאװרַאפ --
 !ןבָאה טשינ זדנוא ייב ךייא ןליוו רימ --- .קזוח טימ טגערפעג

 יז ,סנכייצ ןייק ךיז ףיוא ןעגנַאהעגנָא טשינ ןבָאה ןדיי ערעטלע יד
 ךָאנ ןיוש ,סױרַא טלָאװעג רעדיילק עשירענלעז יד ןופ רעכיג סָאװ ןבָאה
 ,ןסקַאװ טזָאלעג תואּפ ןוא דרעב יד ייז ןבָאה ,ןרידנומ עשיכיירטסע יד ןיא
 "עג טירט עקידתולג עשידיי ,ןגױבעגּפָארַא סנקור יד ןבָאה ייז .רעירפ יו
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 רעד .טנרעלעג ןוא טנװַאדעג םישרדמ:יתב ןוא ןלוש יד ןיא ןוא טלעטש

 ערעיז ףיױא ףױרַא זיא ןטלעװ עדייב ןופ לוע רעשידיי ,רעטלַא רעצנַאג

 טפרַאדעג ץלַא טָאה ןעמ .רעדיילק עשירענלעז יד ןיא ןרוגיפ עקידתולג

 עשעכָאלעמלַאב עטלַא יד ןכוזסיוא ,ןטסענ ןעיובסיוא :יינספיוא ןבױהנָא

 ןַא וצ ךיז ןעמענ וצ ידכ ,סמעדיוב יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,םילכ

 ,הסנרּפ לקיטש ַא ןביוהוצנָא ,ןענָארק עטצעל יד ןצַארקסיוא ,טעברַא

 ןיא .ןבעל ןופ ךָאי םעד ןגָארט ןוא רעטכעט ןכַאמ-הנותח ,רעדניק ןענרעל

 עשעכָאלעמלַאב ןיא ןוא ךעלביטש-םידיסח ןיא ,ןלוש ןוא םישרדמ-יתב יד

 ,שָאג ייב ןוחטב ןוא הנומא ,טסיירט טכוזעג ייז ןבָאה םינינמ עמערָא

 ענייז וצ ןגױא עקירעיורט יד ןסירעג ,םיא וצ ןטעבעג ,םיא וצ טנוװַאדעג

 .רעריגער עלַא טריגער ןוא טציז רע עכלעוו ןיא ,ןעלמיה

 יד ,ןליטשנייא ךיז טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה ןרָאצ ,סַאה ,המחלמ רעבָא

 ,םירעױּפ יד ןוא סענַאּפ יד ןשיװצ ,רעקלעפ עדייב יד ןשיװצ תומחלמ עטלַא

 טלָאװעג טָאה רעדעי ,ןריגער טלָאװעג טָאה רעדעי .טרעקַאלפעג ןבָאה

 ןענעז ןליוק יד ןוא ,טשינ טָאה רעד ,טשינ טּפַאכ סע רעװ לייוו ,ןּפַאכרַאפ

 .עצ ןוא רעזיה עבורח ערעייז רעביא ,ןסַאג עשידיי יד רעביא ןגיולפעג

 םעד ןגעק .דצ ןייז ףיוא ןפורעג ןדיי יד טָאה רעדעי .ןעמייה עטרעטש

 ,ןטייווצ
 .טָאטש ןטימ ןיא ,גרעבמעל ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא המחלמ עטסערג יד

 רעד וצ ןסָאשעגרעבירַא ןוא ןסעזעג טייז ריא ןיא ךיז זיא ײמרַא עדעי

 -טכַאלש עדייב ןשיװצ ןגעלעג זיא לטרעפ עשידיי סָאד .טייז רעשירענגעק

 .ןרעייפ עלַא וצ טלעטשעגסיוא ,רעדלעפ

 ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןופ ןריציּפָא ןוא רענלעז עגנוי עשידיי יד

 עשידיי יד ןגָאלשוצּפָא ידכ ,טכַאמעג ץילימ ענעגייא ןַא ,טנּפָאװַאב ךיז ןבָאה

 .גָאס ןופ ןייש ןיא טביורעג ןבָאה סָאװ ,רעביור ןוא ןטידנַאב ןופ ןסַאג

 .רעקלעפ ייווצ יד ןשיוצ ףמַאק ןיא ,ןדיי יד ,לַארטיײנ ןבילבעג ןענעז ייז

 .עטגיזַאב ןוא רעגיז ןופ ןרָאצ םעד ןדיימסיוא טלָאװעג ייז ןבָאה טימרעד

 .ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טעטילַארטיינ עשידיי יד ןבָאה ןקַאילָאּפ יד רעבָא

 "טסבלעז ערעייז ןוא ןדיי יד טימ ןכַאמּפָא ערעייז קידנביירשרעטנוא ןיילַא

 "עג המקנ וצ ,טכַארטעגסיױא םילובלב ,יײז ןגעק טצעהעג ייז ןבָאה ,ןצוש

 .רעטעררַאפ יד ,ןדיי יד ןגעק ןפור

 עטשרע יד רָאנ ןלָאז -- .טנרָאװעג ייז ןבָאה -- ,טרָאװ ,טרַאװ ---

 ןיוש ךייא רימ ןלעװ ,רעניַארקוא יד ןביירטרַאפ ,ןיירַא ןעײמרַא עשיליוּפ

 !לַארטיײנ ןייז וצ ױזַא יװ ןזייוו

 -ַארק; יד ןנעז עקָארק ןופ .ןרָאװעג םיוקמ ןענעז ןשינערָאװ ערעייז

 רעביא ןעיירעסיש יד ןעגנַאגעגנָא ןענעז טייצ געט עכעלטע .ןעגנַאגעג "ןסוק

 יּפָא ןבָאה רעניַארקוא יד ןעוו .ןטייווצ םוצ דצ ןייא ןופ ןסַאג עשידיי יד

 ַא רענלעז יד וצ ןבעגעגּפָא לטרעפ שידיי סָאד רעגיז יד ןבָאה ,ןטָארטעג

 ,ביור ןוא החיצר וצ ,הנתמ
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 עטמַאַאב ,רערעל-עיזַאנמיג ןוא ןטנַאנעטיײל-רעביוא ,ןריציּפָא ןוא רענלעז

 ןטנַאטסערַא עטײרּפַאב ,סעקטוטיטסָארּפ ןוא םיבנג ,רעטסעווש-ןקנַארק ןוא

 ףיוא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה עלַא ,רעבייוו ןוא ןכַאנָאמ ,עטמַאַאב-עכריק ןוא

 ,לטרעפ ןשידיי םעד

 קלָאפ עטײרפַאב סָאד טָאה --- !ייז ןטָארסױא !ןדיי יד ףיוא ,ַארוה --

 !ןעגנעהפיוא ייז תואּפ יד יײב -- .טנעה יד טימ טעכַאפעג ןוא ןגירשעג

 !ןענערבסיוא ייז זיימ יד יװ

 רעדעי .ןטַאדלָאס ערעייז טימ ןריציפָא יד ןעגנַאגעג ןענעז סיוארָאפ

 עשידיי יד טלגנירעגמורַא ןבָאה ייז .ריציפָא ןייז טימ ןטַאדלָאס קילדנעצ

 'סערַא עקירעביא יד ןוא ןסָאשרעד רעריפ יד ,ייז טנפָאװטנַא ,ןרענָאיצילימ

 ןומה ןופ רעטכעלעג ןדליו םעד רעטנוא ,קירטש ןיא ןדנובעג ,טריט

 ןגיּפשעג ןוא תולוק טכַאמעג רעבייוו ןבָאה --- !ייז ןענייטשרַאפ --

 !ןענערברַאפ --- ,ייז ףיוא

 ,לטרעפ עשידיי סָאד טלגנירעגמורַא ןעמ טָאה ךָאנרעד

 יד ןבָאה ,ירפרעדניא ןביז יונעג ,טיײקכעלטקניּפ רעשירענלעז טימ

 -ַָארק םורַא ןליבָאמָאטיױא:רעצנַאּפ ,רעוועג-ןישַאמ טלעטשעגקעוװַא ןרענָאיגעל

 ןוא סַאג רעוועקלושז ,סַאג לוש ,סַאג עלעביצ רעד ייב ,ץַאלּפ רעוועק

 ,לטרעפ-ןדיי םעד ןופ ןזָאלוצסױרַא טשינ םענייק ידכ ,ןסַאג ערעדנַא עלַא

 .עדנַאמָאק א ןבעגעג ןריציפָא יד ןבָאה -- ! רעייפ ---

 -עג ןבָאה רעייג סופ יד ,ןרעגַארג ןעמונעג ןבָאה ןרעוועג-ןישַאמ יד

 -טנַאה טרעדיילשעג ןבָאה עױעדנַא ,רעזייה יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא טליצ

 -ןגרָאמירפ יד ןטלָאּפשעג תולוק עכעלרעמָאי ןבָאה רעזייה יד ןופ .,ןטַאנַארג

 ,טכַאלעג ןבָאה ןטַאדלָאס יד .טפול-רעבמעווָאנ עטלַאק ,עקיד

 טרעדײלשעג רעטייו ןוא טָאּפשעג ייז ןבָאה --- ,טוג ,ייוו ,ייֵא ---

 ,ןטַאנַארג-טנַאה ערעייז

 יירעסיש יד ןלעטשּפָא ןלױפַאב ןריציפָא יד ןבָאה טייצ רעשּפיה ַא ךָאנ

 -נוא ןוא ןריציפַא טימ .,רעזייה יד רעביא ןלורטַאּפ טקישעגרעדנַאנופ ןוא

 רעדעי .ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןלורטַאּפ יד ןענעז סיוארָאפ ןריציפָארעט
 ןטעזעג זיא עדנַאמָאק-רעביוא יד .ןטעברַאַאב וצ ןָאיַאר ןייז ןגירקעג טָאה

 לָאמעלַא .ןטעברַא וצ ױזַא יו ןלעפַאב ןבעגעג ןוא רעטַאעט ןשיטָאטש ןיא

 -עגסיוא ,ץַאלַאּפ םוצ ןעמוקעג עדנַאמָאק רעד ןופ םיחילש ערעדנַא ןענעז

 ןוא ןעמונעגּפָא טרָאּפַאר ,ןבעגעג ייז ןלעפַאב ,ןריציפָא יד רַאפ ךיז ןגיוצ

 .רעטַאעט ןיא טייל-בַאטש יד וצ ייז ןגָארטעגקירוצ

 טריפעג ,ןעצ וצ ,ןלורטַאּפ יד ןענעז גנונעדרָא רעשירעטילימ טימ

 ןטַאנַארג טנַאה טימ ןבָאה ייז .זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאגעג ,ןריציּפָא ןופ

 ןרעוװלָאװער עטקערטשעגסיא טימ ןוא ןרעיוט עטקַאהרַאפ יד ןסירעגפיוא

 ןוא רעבייו ערעייז טימ ןדיי יד ואוו ,ןבוטש יד ןיא ןיײרַא ןטענָאיַאב ןוא

 ,טנעוו יד וצ טרַאשעג ךיז דחּפ ןיא ןבָאה רעדניק

 -פיוא ןשטנעמ יד ןסייהעג ןריציפָא יד ןבָאה ןבוטש עכעלגעמרַאפ ןיא
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 -ןישודיק ,ךעלרעגייז ,טלעג .טכוזַאב ייז ןוא ךיוה רעד ןיא טנעה יד ןביוה

 ַא טָאה סע סָאװ ,רָאנ ץלַא ,רעדיילק ענעדייז ,ךעלגנירעיוא ,ךעלרעגניפ

 ןעמונעגוצ ןרענָאיגעל יד ןבָאה ,טַאהעג טרעוו
 .טעװעדלַאװגעג ייז ןבָאה -- !רעהַא עזרעב יד ,דיי ---

 יִד ןבָאה ןכַאז יד ,ןשַאט יד ןיא טגײלעגנײרַא ייז ןבָאה טלעג סָאד
 ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז סָאװ ,סערדלָאק ןיא ,קעז ןיא טקַאּפעגניײא ןטַאדלָאס
 ןופ ןגיוא יד ןיא טקיטלַאװגרַאפ ייז ןבָאה ןעיורפ עגנוי יד .ןטעב יד ןופ
 ןסקיב יד ןופ סעבלָאק יד טימ ןגָאלשעג ןעמ טָאה עטלַא ,םיבורק ערעייז

 ןעמ טָאה ןגיו יד ןיא רעדניק ,ןכָאטשעגסיױוא ןגיוא ,טקַאהעגסיױוא ןייצ
 ןכָאטשרעד סרעסעמ יד טימ

 "עג ןרענָאיגעל יד ןבָאה -- !ןביילב טשינ העירז ןייק ףיוא לָאז סע ---
 ,ןגירש

 טשינ גנוריצ ןייק ןוא טלעג ןייק טָאה ןעמ ואוו ,רעזייה עמערָא ןיא
 -עגנײרַא ןטַאנַארג:טנַאה ,ןדנוצעגנָא טנַאװעגטעב סָאד ןעמ טָאה ,ןענופעג
 ןעגנורּפשעגסױרַא ןוא רעטצנעפ יד טנפעעג ןֿבָאה ןשטנעמ יד ןעוו ,ןפרָאװ
 ןסקיב יד טימ יז ןרענָאיגעל יד ןבָאה ,רעייפ ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ
 ,ןסָאשרעד

 -יױּפ ןופ ןרידנומ עשירעטילימ ערעייז רענעמ יד ןבָאה ןבוטש לייט ןיא
 ןרענָאיגעל יד רעבָא .ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ ,ןָאטעגנָא טנעמיגער-זיוה ןשיל

 ,טקוקעג טשינ ףיורעד ןבָאה

 ! םַאנסיוא ןייק ָאטשינ --- .טגָאזעג ייז ןבָאה --- ! ךיילג ןענעז ןדיי עלַא ---

 יד ,טקילפעג רָאה יד ייב ןרענָאיגעל עשידיי ןופ רעבייוו ןבָאה ייז
 ןופ רעכייב ןיא לוויטש יד טימ ,ןסירעגּפָארַא סרעּפרעק יד ןופ רעדיילק

 ןטעב יד וצ ןדנובעגוצ רענעמ ןבָאה ייז .ןסיוטשעג רעבייוו ערעגנַאװש
 ןענעז ןרעיױט יד ייב .טקינײּפעג רעבייו ערעייז ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא

 ןיא ,סרעלדָא עשיליוּפ יד טימ ןליבָאמָאטױא עשירעטלימ יד ןענַאטשעג
 ןיא ייז טקישעגקעװַא ןוא ןכַאז עטביורעג יד טקַאּפעגנײא טָאה ןעמ עכלעוו
 -עגרעדנַאנופ ןומה םעד ןוא טריטרָאס ייז טָאה ןעמ ואוו ,ןטקנוּפלמַאז יד
 ןיא ןעמַאד עטנַאגעלע ,ּפעק יד ףיוא ךעלכיט ןיא ןעיורפ-רעטעברַא ,טלייט
 עלַא ,סעקרערעל ,סענָאנ ,רעטסעוװש עקיצרעהמרַאב ,ךעלדיימ-ןסָאג ,סרעטופ
 רעסעב ַא סָאװ ןּפַאכ וצ ידכ ,ןסיוטשעג ,ךיז טּפוטשעג ,ןסירעג ךיז ייז ןבָאה
 ,ץפח ןרעייט ַא סָאװ ,דיילק רענעש ַא סָאװ ,הרוחס לקיטש

 ךיז טלדנחעג ,ןגירשעג ייז ןבָאה -- ,ןַאטיּפַאק רעה ,רימ ,רימ ---
 -עגסיוא וצ רענייב יו ,ביור םעד ןפרָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןריציּפָא יד וצ
 -מיײהַא ידכ ,ןעמוקעג סרעקַאיפ ןיא ןענעז עכעלגעמרַאפ .,טניה עטרעגנוה
 ,ביור םעד ןריפוצ

 תורוחס יד ,ןסירעגפיוא ןריט יד ןעמ טָאה ןטפעשעג עשידיי יד ןיא
 עשירעטילימ יד ןיא טריפעגקעװַא ןוא ,רעדיילק ,זייּפש ,ןעמונעגסױרַא
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 טּפַאכרַאפ ןריציפָא יד ןבָאה סרעקַאיפ ןוא רענעגעוו ןליפַא .ןליבָאמָאטיױא
 ,ןטקנוּפ-למַאז יד וצ ביור םעד ןריפּפָא ייז ןסייהעג ןוא

 טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,עדנַאמָאק יד טָאה טכַאנ רעטייווצ רעד ףיוא
 ,לטרעפ ןשידיי ןופ ענעבילברַאפ סָאד ןדניצוצרעטנוא ןלױפַאב ,רעטַאעט ןיא

 -םיוא יד ןופ ןריפ וצ טכַארבעג ןבָאה ןליבָאמָאטױא עשירעטילימ יד
 רעזיה יד ןופ .ןיזנעב ןוא טפַאנ רעסעפ ןעמָארק עשידיי ענעסירעג
 יד ,ןפרָאװעגסױרַא סענערעּפ ןוא סנשיק יד טימ קעזי"יורטש ןעמ סטָאה
 עג ,ןסיגַאב וצ טפַאנ טימ טנעװ יד ןטַאדלָאס יד ןלױפַאב ןבָאה ןריציפָא
 ןדנוצעגרעטנוא טָאה ןעמ ןוא ,ןגײלוצקעװַא קעז-יורטש יד ױזַא יו טנרעל
 לָאז רענייק ,ןסָאלשעגּפָא ןעוועג ןענעז ןסַאג יד ,ןטייז עלַא ןופ רעזייה יד
 ןעגנורּפשעגסױרַא זיא סע רע .הפירש רעד ןופ ןעװעטַאר ןענָאק טשינ ךיז
 ןענעז ןרעיוט יד .ןליוק יד ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,רעטצנעפ יד ךרוד
 | ,ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ ןטַאדלָאס יד ךרוד

 יז טימ ןעמַאװצ למיה םוצ ןעגנַאגעג ןענעז ןדיי יד ןופ תולוק יד
 טרעהעג טשינ זיא טעבעג רעייז רעבָא ,סנקלָאװ-ךיור ןוא ןעגנוצ-רעייפ
 טָאּפשעג ןוא טכַאלעג ,טליּפשעג ןבָאה ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס יד ,ןרָאװעג
 ןרעמָאי יד ןופ

 ,ןפורעג יז ןבָאה -- !ץלַאמש םענעגייא ןיא ךיז טלגערּפ --
 םוצ ,םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד וצ ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד

 ,טָאג ןשידיי
 רעד ןיא ןײרַא ןענעז ,ןרענָאיגעל קילדנעצ ַא טימ רעדעי ,ןריציפָא ריפ

 -סױרַא ,שדוק-ןורא ןופ ןתכורּפ יד ןעמונעגּפָארַא ןבָאה יז ,לוש-רעטעטשרָאפ
 ,סהרונמ ,סרעכעב ,ןכעלב ,ךעלטנעה ,ןעניורק שנרעבליז עלַא ןעמונעג
 יד ךיוא .טקַאּפרַאפ ןוא ןטײקרַאבטסָאק עלֲא יד תכורּפ ןיא טקַאּפעגניײא
 טָאה ,םיארונ-םימי ,םיבוט-םוי רַאפ ןתכורּפ יד ,ךעלעטנעמ ,רעכעטשיט
 יד וצ יײיז טליײטעגרעדנַאנופ ןוא ןגױצעגּפָארַא סהרות-רפס יד ןופ ןעמ
 יד ,ייז ןיא ךיז טליהעגמורַא ןוא טּפַאכעג קיריג יי ןבָאה סָאװ ,רעבייוו
 ןסיוטשעג ,דרע רעד ףיוא ןפרָאװעגסױרַא ןעמ טָאה סהרות-רפס עטעקַאנ
 זיא ןעמ ןעוװ ,טקיניירמוארַאפ ןוא ייז ףיוא טצנַאטעג ,ןטענָאיַאב יד טימ
 -ןורא ןיא ןטַאנַארג-טנַאה ןפרָאװעג ןעמ טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ טימרעד
 טָאה לוש עקירעי-טרעדנוה עכעלטע עטצינשעג עטלַא יד זיב ,ןיירַא שדוק
 .. ,טרעקַאלפעצ ךיז

 לארשי ןוא דלעפניבור דוד ,סַאג-לוש רעד ןופ ךעלגניי-הוצמ-רב ייווצ
 -עג ,לוש רעקידנענערב רעד ןיא טכײלשעגנײרַא ךיז ןבָאה ,םיובנעגייפ
 ןרענָאיגעל יד .ןפיול ךיז טזָאלעג ןוא טנַאה ןיא הרות"רפס ַא רעדעי טּפַאכ
 ןיא סהרות יד טימ ןעמַאזוצ ןלַאפעג ןענעז יז ,ןסָאשרעד ןדייב ייז ןבָאה
 ,טנעה יד

 ףיוא ךעלביטש-םידיסח ,םישרדמ-יתב ערעדנַא שלַא ,לוש-םישודח יד
 -לָאס יד ךרוד ןענעז ןסַאג ערעדנַא ןוא קרַאמ ןטלַא ןפיוא ,סַאג-לוש רעד
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 ףיוא לּפמעט ןיא ,ןדנוצעגרעטנוא ןוא טפַאנ טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב ןטַאד

 -ליז עצנַאג סָאד טביורעגסיוא ןריציפָא יד ןבָאה סַאג רעוועקלושז רעד

 ,ֿפעק יד םורַא ךעלעטנעמ ענעסעלטַא יד ןדנובעגמורַא ךיז ןבָאה לייט ,רעב

 יו ,ךיז טלקָאשעג ,טצנַאטעג ןוא ,ןקרעט יד יו ,טיירדרַאפ ןענַאברוט ןיא

 "רעד .ןומה םעד ןוא ןטַאדלָאס יד ןופ רעטכעלעג םוצ .ןענווַאד םייב ןדיי

 ןיזנעב ןסיגניירַא ,ליד םעד ןסיירוצפיוא ןלױפַאב ןריציפָא יד ןבָאה ךָאנ

 ןדניצנָא ןוא רעכעל יד ןיא

 םיתילט יד ןיא טליהעגנייא ךיז ןדיי עכעלטע ןבָאה סַאג-לוש רעד ףיוא

 םימ רעצרעה יד ןיא ,טָאג וצ טגָאזעג יודיוו ןבָאה ייז ,ןעלטיק יד ןוא

 "נָא ןוא יז וצ ןעמוקעגוצ זיא רעייפ סָאד זיב ,ןגָאלשעג ךיז ןטסיופ יד

 ןשטנעמ יד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ריציּפָא ןַא ,םיתילט יד טּפַאכעג

 ,רעמָאי ןיא רעבָא .ריט יד ייז טנפעעג ןוא םיתילט עקידנענערב יד ןיא

 יג םעד ןופ ןפור יד טרעהעג טשינ ייז ןבָאה רעייפ ןוא ךיור ,הבושת

 ,טדנעלרַאפ ייז ןבָאה ןעמַאלּפ יד

 יירד .לטרעפ עשידיי סָאד טנערבעג טָאה טכענ יירד ןוא געט יירד

 רעדיילק עשירעטילימ ןיא רעביור יד טעילוהעג ןבָאה טכענ יירד ןוא געט

 טָאה ןעמ .ןעמוקעג טשינ ןענעז רעשעלרעייפ יד וליפַא .עליוויצ ןיא ןוא

 ,ןטָאברַאפ ייז

 רעיײז ןופ עטמעשרַאפ ,עקירעיורט ,ןדיי יד ןענעז גָאט ןטרעפ ןפיוא

 ןגױא ענעשָאלעגסױא טימ ןוא ּפעק ענעגיובעג טימ ,קילגמוא םענעגייא

 סרעּפרעק עטנערברַאפ-בלַאה ןבָאה ייז .תוברוח עקידנעילט יד וצ סױרַא

 טָאה סרעּפרעק יד .ןעמונעגפיונוצ רענייב ,טרַאשעגסױרַא ןזייא ןוא לגיצ ןופ

 פעט ענעדרע ןיא ןעמ טָאה רענייב יד .טקעדעגרעביא םיתילט טימ ןעמ

 עקידנעילט יד ייב .לארשי-רבק וצ ןעגנערב וצ ייז ידכ ,טגײלעגניײרַא

 "וצ תועירי עטנערברעד-טשינ רעקיטש ןעמ טָאה ןלוש יד ןופ תוברוח

 סימ ּפעט יד ןבעל פעט ענעדרע ןיא ייז ןוא ,סמייחה-ץע ,ןבילקעגפיונ

 רעסיורג ַא ןיא ןענעז עטיוט קיצעביז-ןוא-ייווצ ,טלעטשעגקעוַא רענייב יד

 ןבָאה ןשטנעמ עקידנרעמָאי .םיתילט טימ טקעדעגרעביא ןגעלעג הרוש

 .ענעגייא ערעייז ייז ןשיוװצ טכוזעג

 ןופ ןדיי עלַא ןענעז סהרות-רפס יד ןוא םיגורה יד ןופ היול רעד ףיוא

 י"הס ַא ןָא רָאג ןגיוצעג ךיז ןבָאה תונחמ עצרַאװש יד .ןעגנַאגעג טָאטש

 ןבָאה רעדניק .רעמָאי רעייז ןעוועג זיא רעדיילק ערעייז ןופ רעצרַאװש

 -ץרַאװש רעטנזיוט יד ןשיוװצ .שואי ןוא רעצ ןופ ךעלטנעה ערעייז ןסיבעג

 יוּפ עיולבילעה ןיא רענייא טרַאשעגטימ ךיז טָאה ןשטנעמ עטדיילקעג

 -עצ ַא טימ ,סעצײלּפ ענעגיובעגרעביא טימ .רעדיילק עשירעטילימ עשיל

 טימ טרַאשעגטימ ךיז רע טָאה ,ןגיוא עקירעיורט טימ ,לדרעב טרעביוש

 יד ןופ ריציפָא רעד ,םולבדלעפ ןעוועג זיא סָאד ,עסַאמ רעקידנרעמָאי רעד

 .טָאטש יד ןרעבָארעד ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,"ןסוקַארק, יד ןופ ןרענָאיגעל

 -עגמורַא רע זיא ,"קענובַארק םייב שזדָאל ןיא לָאמ עטשרע סָאד יװ
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 ןפָאלעג ,ןטַאדלָאס עקידנּבױר יד ןטלַאהעגּפָא ,טָאטש רעד רעביא ןּפָאל
 .טרעהעג טשינ םיא טָאה ןעמ רָאנ ,רוטנַאדנעמָאק רעד ןיא

 -ימ םעד ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ןענעז ןדיי יד ,לעפַאב רעד זיא ױזַא --
 .טרעפטנגעעג םיא ןעמ טָאה -- !העש קיצרעפ-ןוא-טכַא ףיוא רעטיל

 עקידנרעמָאי טנזױט ןעצ לָאמ ריפ יד טימ ןעגנַאגעג רע זיא טציא
 ןבָאה ענייז ןעלסקַא עכיוה יד .רעיורט ןרעווש ןסיורג רעייז ןיא ןשטנעמ
 עג ןענעז ענייז סיפ יד .רידנומ ןשירעטילימ םעד ןופ ןסירעגסיױרַא ךיז
 ,טמיילעג ,קירעבַאלש ןעוו

 ןגעוו רעודלעה יד ןסירעג רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ יד ןבָאה ןסַאג יד ףיוא
 ןעגנוטייצ עשיליוּפ יד ןופ ןסעיינ עטצעל עמַאס יד

 ייז ןסָאגעג ,רעפמעק עשידלעה ערעזדנוא ףיוא ןסָאשעג ןבָאה ןדייק
 -לעה ןבָאה רעפמעק ערעזדנוא !סעיינ עטצעל ,ּפעק יד ףיוא רעסַאװ סייה
 ,?ןטכירכַאנ עטצעל ,םיאנוש עשיטסיװעשלָאב יד טגיזַאב שיד

 סעקישטשמָארנָאּפ יד טכוזעג ןבָאה ןלורטַאּפ-רעטילימ ןוא ײצילָאּפ
 ןיא טריפעגּפָא ןוא ןסַאג יד ףיוא ייז טּפַאכעג ,ןדיי ןוא רענעטור יד ןשיװצ
 רעד רעביא טרישרַאמ ןבָאה ןרענָאיגעל יד .רעװעג רעטנוא ןטסערַא יד
 ןשרַאמ עשירעטילימ ערעייז טליּפשעג ןוא שסַאג-גיוודול-לרַאק

 ,ןטַאקינומָאק טקישעגרעדנַאנופ טָאה רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשיליוּפ יד
 ףיוא טכַאמעג ןבָאה ןרָאטַאטיגַא עשיטסיוװעשלָאב יד סָאװ ,ןלַאפנָא יד זַא
 .ןרָאװעג טליטשעגנייא ןּפורט עשילױוּפ עשידלעה יד ךררוד ןענעז ,גרעבמעל

 ןבירט םוצ ליופ ןעגנַאגעג ךיור רעד זיא תוברוח עקידנעילט יד ןופ
 עטצרַאװשרַאפ טימ טָאה רעדיילק ענעסירעצ ןיא יורפ עטרעביושעצ ַא ,למיה
 ,טסימ ןוא לגיצ יד ןשיווצ טרַאשעג טנעה

 ,דניק ןעמוקעגמוא ריא ןופ רענייב יד טכוזעג טָאה יז
 -ידיי יד טנפָאװטנַא רעטילימ סָאד טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא

 וצ סטוג ןוא בָאה רעיײז ןוא ןדיי יד ןבעגעגרעביא ןוא ןצושטסבלעז עש
 טָאה ,טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה סָאװ ,יד .ןטסירק יד ןופ ביור ןוא החיצר
 ןיא ,םזיװעשלָאב רַאפ סעמרוט יד ןיא טצעזעגנייא ןוא טריטסערַא ןעמ
 ערעייז ןטמַא יד ןופ ןבירטעגסױרַא עטמאַאב יד ןבָאה טעטש עשיצילַאג יד
 ןיא ןעמַאװצ טעברַאעג גנַאל"ןרָאי ןבָאה ייז שכלעוו טימ ,ןגעלָאק עשידיי
 -נָאק עשידיי יד ןבירטרַאפ ןבָאה עטמאַאב"ןַאב יד .ןטייצ עשיכיירטסע יד
 ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא-ץרַאװש רעטנזיוט יד ןליפַא ,ןטסינישַאמ ,ןרָאטקוד
 .טגָאיעצ ןעמ טָאה ,ןענַאב יד ייב טעברַאעג עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב
 ןדיי ענעסירעגּפָא יד טזָאלעגוצ טשינ ןבָאה רעגערט-קעּפעג עשילױוּפ יד
 יד ףיוא ,ןַאב ןופ לקעּפ ַא ןגָארטוצּפָארַא ןדנעל יד םורַא קירטש יד טימ
 טימ ןעמַאװצ דרעב יד ייז ןסירעג ,ןדיי ןגָאלשעג ןטַאדלָאס ןבָאה ןסַאג
 :סױרַא םירחוס יד ןעמ טָאה ןעעפַאק ,ןענַארָאטסער יד ןופ ,בייל םעד
 ףיוא .רעבירג ןבָארג וצ ,ןסַאג יד ןרעק וצ יז טריפעג ןוא טּפעלשעג



 יונכשַא רעדירב יד 602

 ןופ ןפרָאװעגסױרַא ,ןגָאלשעג ןרישזַאסַאּפ עשידיי יד ןעמ טָאה ןענַאב יד

 ןרָאפ ןטימניא ןענָאגַאװ יד

 ,סוזעי ןוז ןייז ןוא טָאג ןגעוו טדערעג םיחלג יד ןבָאה ןכריק יד ןיא ןוא

 קלָאפ סָאד טזיילעגסיוא ןבָאה סָאװ ,טסייג ןקיליה ןופ םענעריובעג םעד

 רַאפ ןעניד ףרַאד סָאװ ,עיסימ-טלעו רעד טימ קלָאפ סָאד ,רעקלעפ ןופ

 רָאג ןופ ןטסירק עלַא רַאפ ןטיז עטוג ןוא רשוי ,עיגילער ןייז טימ לשמ ַא

 ,טלעוו רעד

 ןצכַא לטיּפַאק

 ןייז טימ ןעיירעסייר ןוא תוקולחמ עלַא ןסעגרַאפ טָאה יזנכשַא בוקַאי

 29 ןייק ןטנָארפ ןוא ןצענערג רעביא ךיז טזָאלעג ןוא רעדורב:גניליווצ

 ןעװעטַאר ןוא ןעניפעגוצסיוא םיא ידכ ,גרוברעט

 -עשע טימ ןעמוקעגקירוצ עזָאלמיײה ןענעז דנַאלסור ןטייז עלַא ןופ

 סָאה יזנכשַא סקַאמ רָאנ ,רעדנעל ןוא ןצענערג ײלרעלַא ךרוד ,ןײלַא ,ןענָאל

 ױרפ יד ,ןעמוקעגנָא טשינ םיא ןופ ווירב ןייק זיא ךיוא .ןזיוועג טשינ ךיז

 ,לַאזקָאװ םוצ ןרָאפעג יינספיוא גָאט ןדעי זיא ,עקנַארק ןוא עטלַא יד ,ענייז

 ןענָאגַאװ יד םורַא סיפ עטמיײלעג-בלַאה ,ערעווש יד טימ ךיז טײרדעגמורַא

 רוּפש ןייק רעבָא .ענעמוקעגנָא ןופ םיא ןופ סורג ַא ןעמענּפָא יז טעוו רשפא

 רענעגיא רעד טימ ןרָאפעגקירוצ זיא יז ןייגרעד וצ ןעוועג טשינ זיא

 רעדיװ סנגרָאמוצ ידכ ,ןרָאפסױרַא טגעלפ יז רעכלעוו טימ ,טיקטסוּפ

 ןשוטנַא ךיז ןוא ןפָאה וצ

 "עצ ןייז טכערבלַא רָאטקעריד רעד טָאה לָאמַא ואוו ,גנוניואוו ריא ןיא ןוא

 יו ,םעדכָאנ ןגױצעגנײרַא ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ןוא טריפעג ןבעל ןזָאל

 יז זיא ,טצעזַאב ץַאלַאּפ ריא ןיא ךיז טָאה וָאללעדיײה לעדייה ןָאפ ןָארַאב

 ףיוא טרַאװעג ןוא טָאטש רעדמערפ רעד ןיא ןילַא ענייא ,עטנלע ןַא ןסעזעג

 .טלעוו רעד ףיוא טַאהעג ךָאנ טָאה יז סָאװ ,שטנעמ ןקיצנייא םעד ,ןַאמ ריא

 רעדמערפ רעד ןיא טכַאמעג טשינ טפַאשטנַאקַאב ןייק םענייק טימ טָאה יז

 רָאנ ןדַאלעגנייא טשינ ךיז וצ םענייק ,ןעמוקעג טשינ םענייק וצ ,טָאטש

 ,טעגיבַאק-קירבַאפ ןטסוּפ ןיא גָאטיײב ,ןעוועג לדיימטסניד ריא טימ זיולב

 -עגקעװַא זיא ןַאמ רעד ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא יו .בוטש ןיא טגווָא ןיא

 "מוא םיא ןבעגוצּפָא סע ידכ ,סנייז ןגעמרַאפ סָאד טיהעג יז טָאה ,ןרָאפ

 ןעמוקמייהַא טעװ רע רָאנ יװ ,טרירעג

 "עג ןקַאילָאּפ יד טימ טציא יז טָאה ױזַא ,ןשטייד יד טימ רעירפ יו

 -רעטילימ עשיליוּפ יד .,ץַאלַאּפ ןרַאפ ,קירבַאפ רעד רַאפ המחלמ ןריפ טזומ

 ןָאפ ןָארַאב טנַאדנעמָאק םייב ץַאלַאּפ םעד ןעמונעגרעביא ןבָאה סָאװ ,טייל

 ,ןײגוצקעװַא טלייאעג טשינ ןוא טצעזַאב טרָאד ךיז ןבָאה ,וָאללעדיײה לעדייה

 -ַאבעלַאבעג טרָאד ןבָאה ייז .רעטַאוװירּפ ַא ןעוועג זיא ץַאלַאּפ רעד שטָאכ
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 יזנכשַא יורפ יד .ןשטייד יד רעירפ יװ טקנוּפ ,טכַאמעג רעלעב ,טעוװעט

 סָאװ ,יד טימ ךיז ןסירעגמורַא גנוניואו רעשירָאטקעריד ריא ןופ טָאה

 ,סיפ עטמײלעג-בלַאה ערעװש טימ .ןעמענוצ ןגעמרַאפ סנַאמ ריא ןליוו

 ידַא וצ טנַאה ןיא םריש ןטימ יז זיא ןלעטש טירט ַא םיוק ןענָאק סָאװ

 ,שילוּפ ןקיזיירג ַא ןיא ןוא ןכָארקעג ןטמַא ײלרעלַא ןיא ,ןרָאפעג ןטַאקָאװ

 -רַאפ ריא ריא לָאז ןעמ ,טייקיטכערעג טרעדָאפעג ,טנעצקַא ןשיסור ַא טימ

 ףיוה:קירבַאפ ןסיורג םעד רעביא ךיז יז טָאה ךיוא .ןרעקקירוצ ןגעמ

 ןלָאז רעטעברַא יד ,טיהעג ןוא ןטלַאהעג גיוא םוטעמוא ,טכײלשעגמורַא

 ןּפעלשעצ ,ץלַא ןגָארטעצ טשינ

 יורפ רערעווש ,רעטלַא רעד ,טכייל ןעמוקעגנָא טשינ ריַא זיא סע ,ןיינ

 יד ןיא סעּפע ןלעוּפ וצ ,ןעזסיוא ןשידיי ןוא שיליוּפ ןכעלשיסור ריא טימ

 יד ,טרעפטנעעג טשינ ,טכַאלעג ריא ןופ ןבָאה ךעלדײמ:-טמַא יד ,ןטמַא עיינ
 רעטעּפש ןסייהעג ,ערעייז ןרעה יד וצ טזָאלעגנײרַא טשינ יז ןבָאה ןעיײקָאל

 -פיא .ןקעמש וצ ןבעגעג רעפעפ ריא ןבָאה רעטעברַא יד ךיוא .ןעמוק

 ילרעלַא ןופ ,ךעלטעלבגולפ ןוא ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא יד ןופ טצעהעג

 -בַאפ עשידיי יד ףיוא םילובלב ןוא סַאה-ןדיי ךרוד ןבָאה סָאװ ,רענדער

 -טטעברַא ןוא עקירעגנוה יד ןופ ןרָאצ םעד ןדנעװאוצּפָא טכוזעג ,ןטנַאקיר

 ,טעבנגעג ,ןעמוקעג טנעה יד ןיא ייז זיא סע סָאװ ,טּפַאכעג ייז ןבָאה ,עזָאל

 ןביוש יד ,ןעמוקעג ןטנַאקירבַאפ יד וצ ךיוא ייז ןענעז לָאמטפָא .טביורעג

 -עג ,ייז טרַאּפשרַאפ ךיוא ןוא ,טלדיזעג ,ןכָארבעגסיױוא רעזייה ערעייז ןיא

 יז זַא ,ךיז ןביירשרעטנוא טזומעג ןבָאה ייז זיב ,גנַאל ױזַא ייז ןטלַאה

 רעטעברַא יד ,ייז לפיוו ,ליפיוזַא ןלָאצ ןוא קירבַאפ יד ןייג ןזָאל ןלעוו
 -עג ,ןכַאז עכלעזַא ןיא טשימעג טשינ ךיז טָאה יײצילָאּפ יד ,ןעגנַאלרַאפ

 -בַאפ עשידיי יד טימ םיקסע ערעייז ןיא טייהיירפ רעטעברַא יד טזָאל

 ,ןטנַאקיר

 "עג ,ןגירשעג ,ןעמוקעג רעטעברַא יד ןענעז יזנכשַא יורפ רעד וצ ךיוא

 ןבָאה ייז .גנַאג ןיא קירבַאפ יד ןזָאל לָאז ,טלעג ןבעג ייז לָאז יז טרעדָאפ

 טשינ ןוא גנוניואוו רעשירָאטקעריד רעד ןיא ךיז ייב ןסָאלשרַאפ וליפַא יז

 ןטָארטעגּפָא טשינ ץַאלּפ ריא ןופ זיא יז ,ריא וצ ןסע ןייק טזָאלעגוצ

 ךיז טלעטשעגנגעק ,ןטלַאהעג ךיז יז טָאה תונשקע רענרעזייא ןַא טימ
 ןבעל ןופ ןיוש טָאה יז .ןגעמרַאפ סנַאמ םעד טיהעג ןוא ןעמעלַא ןוא עלַא
 טָאה יז .ןכָארבעצ ןוא קנַארק ןעוועג זיא יז .טרַאװרעד טשינ ךס ןייק

 "רעד טלָאװעג ךָאנ טָאה יז סָאװ ,ךַאז ןייא רעבָא ,טיוט ןפיוא טרַאװעג

 וצ ךָאנ --- ןעוועג זיא ,טעּפַארדעג לגענ טימ ךיז טָאה יז סָאװ ןָא ,ןבעל

 רע סָאװ ,סנגעמרַאפ ענייז ןופ ןעלסילש יד םיא ןבעגרעביא ,ןַאמ ריא ןעז

 ,ןברַאטש ךָאנרעד ןוא ,ןזָאלעגרעביא ריא טָאה

 .ןבעגעג טשינ ךיז ןופ ןכייצ ןייק ,יזנכשַא ,ןעמוקעג טשינ זיא רע רעבָא

 יז ןשטנעמ וצ ןעגנוטייצ יד ןיא ןעגנודלעמ ןבעגעג טָאה יזנכשַא יורפ

 ץיירק ןטיור םעד ךרוד ווירב טָאה יז ,ןַאמ ריא ןגעוו ןפורּפָא ךיז ןלָאז
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 יזנכשַא יורפ .ןעמוקעגסױרַא ןופרעד זיא טשינרָאג ,ןשעּפעד ,טקישעג
 רעגָאװש םוצ קעװַא ןוא ,טנַאה ןיא םריש םעד ,עקשָארד ַא ןעמונעג טָאה
 ןגיא יד רַאפ רעירפ ךָאנ לָאמנייק טָאה יז ןעמעוו ,יזנכשַא בוקַאי ,ןריא
 ,םיאנוש ךיז ןענעז םיא טימ רעריא ןַאמ רעד זַא ,טסואוועג ןוא ןעזעג טשינ
 יז טָאה ,ןעגנַאגעג טשינ ץעגרע ןיא ןיא יז שטָאכ .ךעטש-רעסעמ ףיוא
 ריא ףרַאד סָאװ ,יד ָאד ךיוא זיא זיוה ןיא רעגָאװש םעד ייב זַא ,טסואוועג
 -רעד עיטַאּפמיס ןייק טשינרָאג טָאה יז .,בייוו טשרע סנַאמ ריא ,אנוש ַא ןייז
 ירפ רעטשרע רעד ןופ ייס ,רעגָאװש ןֹופ ייס ,בוטש רעד ןופ טרַאװ

 ןיולב טָאה יז סָאװ ,דורטרעג רעטכָאט -ףיטש רעד ןופ ייס ,סנַאמ םעד
 רעבָא ןעזעגנָא טשינ ןגיוא יד ןיא לָאמנייק רעבָא ,טסואוועג ןעמָאנ ריא
 ףליה ןכוז וצ יבַא ,םעלַא ףיוא ןעוועג טיירג ,דובכ ריא ןגיוברַאפ טָאה יז

 .ןַאמ ריא ןעניפעגסיוא ןיא
 -יואו סרעגָאװש ןיא ןעגנולקעגנָא יז טָאה ץרַאה קידרעטיצ ַא טימ

 ףיוא ןרעזייב ךיז ןעמונעג וליפַא יז טָאה טײקנלַאפעג רענעגייא ןופ ,גנונ
 -עג רָאדירָאק ןיא ןוא טנפעעג ריט יד ריא טָאה סָאװ ,לדיימטסניד םעד
 ,ןטרַאװ טזָאל

 טָאה -- ,רעה םעד ןעז ליוו יזנכשַא ַאװָאסקַאמ םַאדַאמ זַא ,דלעמ ---

 ןעוו ,קידנעטש יװ ,םיטש רעכיוה רענעבירטעגרעביא ןַא טימ טגָאזעג יז
 ןגָאז וטסלָאז ױזַא -- .טייקטקירדעג ענעגייא יד ןקעדרַאפ ןלעו טגשלפ יז

 ! טסרעה ,לדיימ

 -עג א ןוא ָאנַאיּפ ַא ןופ ןדרָאקַא ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ןבוטש יד ןופ
 יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ןבָאה ןעגנַאלק עדייב יד .דניק ַא ןופ רעטכעל

 ,רָאדירָאק ןלעקנוט ,ןטיירב םעד ןיא יורפ רעטלַא רעד ייב טײקנלַאפעג

 סָאװ ,ריט רעד ףיוא טקוקעג יז טָאה טייקיאורמוא טימ .טרַאוװעג טָאה יז ואוו

 יז טעװ ןעמ יצ ,רעכיז ץנַאג ןעוועג טשינ וליפַא זיא יז .ןענעפע ךיז טעװ
 רעבָא ,רָאדירָאק ןיא ןטרַאװ ריא טרעיודעג טָאה גנַאל-וצ ,ןעמענפיוא
 -נעלכיימש ַא ,טָאה יזנכשַא בוקַאי ןוא טנפעעג טיירב ריט יד ךיז טָאה דלַאב
 ,טנגעגַאב ןירעגעווש עטנַאקַאבמוא ןייז ,רעקידנסירג ןוא רעקיד

 -- ,ןירעגעווש ,זיוה ןיימ ןיא ןעז וצ ךייא ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא --
 -עמ רעקרַאטש ,רעטיירב ןייז ןיא טנַאה ריא טקירדעג ןוא טגָאזעג רע טָאה
 ,טנַאה רעשירענ

 טשינ ןוא טײקמערַאװ רעד ןופ ןרָאװעג טרירעג זיא יזנכשַא יורפ יד

 רעד טרעטשעג ריא טָאה טּפיוהרעביא ,ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ ,טסואוועג
 טָאה בוקַאי .ןרָאװעג קירעביא קרַאטש גנולצולּפ ריא זיא סָאװ ,םריש

 .לטנַאמ םעד ןעיצּפָארַא ןפלָאהעג ריא ןוא םריש םעד ןעמונעגוצ ריא ייב
 ,ךיז ןָאטוצסױא טַאהעג טשינ קשח ןייק טָאה יז

 -- .יזנכשַא רעה ,ןעמענוצ ךייא טייצ ךס ןייק טשינ ליוװ ךיא --
 ..ןטלַאה הצע ןַא ךיז זיולב ליווכ -- .טלמרומעג יז טָאה

 -רעביא ריא בוקַאי טָאה -- ?ןירעגעווש ,ןייא ךייא טלַאפ יו רעבָא --
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 -ַאק ןיא טשינ ,ךיז וצ טריפעגניירַא יז טנַאה רעד רעטנוא ןוא ןסירעג

 טימ ייט ,לסיבַא ןעורּפָא ךיז טעוו ריא -- .רעמיצ-סע ןיא רָאנ ,טעניב

 .ןעקנירט זדנוא

 ,סיפ ערעװש עריא ףיוא טרענייטשרַאפ ןבילבעג זיא יזנכשַא יורפ

 יעגנוי ַא ענייא ןוא ערעטלע ןַא ענייא ,ןעיורפ ייווצ ָאד ןעזרעד טָאה יז ןעוו

 יז רע ,ןעוועג רעשמ ךיז יז טָאה ,טנעקעג טשינ ייז טָאה יז שטָאכ סָאװ

 חוכ טימ יז טָאה בוקַאי .ןלעטש טנָאקעג טשינ טירט ןייק טָאה יז ,ןענעז

 ,רעטנעענ טריפעגוצ

 .םיטש רעכיוה ַא טימ טגָאזעג רע טָאה --- ,יזנכשַא ןירעגעווש יד ---

 יורפ רערעוװש רעד ןעגנַאגעגנגעקטנַא ןגעלרַאפ ןענעז ןעיורפ עדייב

 ,טנעה טקערטשעגסיוא ריא ןוא

 "עג ךיילג ןוא טסירגַאב יז ייז ןבָאה -- !טציז ,םענעגנָא רעייז ---

 .ייט ןעגנערב לָאז יז ,טסניד רעד וצ ןעגנילק ןעמונ

 "יא יד טכוזעג ייז ןבָאה ייט ךָאנ ןפור םענעבירטעגרעביא םעד ןיא

 ןעיורפ יד ךיז ןבָאה עלייוו ַא .עגַאל רעמעוװקַאבמוא רעד ןופ גנוטער ענעג

 סנַאמ םעד ,דורטרעג יד ייס ןעז טלָאװעג טָאה יזנכשַא יורפ .טקוקעגנָא

 ירפ עטשרע יד ייס ,טרעהעג ליפױוזַא טָאה יז רעכלעוו ןגעוו ,רעטכָאט

 טימ יז טָאה .,ענעכָארבעצ ןוא עקנַארק ַא ,ןיוש עטלַא ןַא שטָאכ .ענייז

 טרַאװנגעק סעמעוו ןיא ,רעבייוו ייווצ יד ףיוא טקוקעג ןגיוא ענעסירעגפיוא

 .רעטרַאה ןוא רעסואימ ךָאנ טליפרעד ןיײלַא ךיז טָאה יז

 טָאה סָאװ ,רעד ףיוא שודיח טימ טקוקעג ןבָאה דורטרעג ןוא עלהניד

 טשינרַאג ,רעטכעלש ַא ןעוועג זיא לַאװסיױא רעד ,ןעמונרַאפ זיוה רעייז

 ךיז טָאה עלהניד .רוגיפ ,םינּפ סרעטלַא רעד ןיא ןעוועג זיא סעקידנעיצנָא

 ןיא ןדורטרעג וצ ךיז טעילוטעגוצ ןוא עלעדיימ ןיילק ַא יו טלטיוררַאפ

 -רעד טלעק ַא גנולצולּפ טלָאװ יז יו ,ןעמַאזוצ טליהעגנייא ךיז לכיט ריא

 ,סעּפע ןדער ןוא עגַאל עכעלנייּפ יד ןעװעטַאר טריבורּפ טָאה בוקַאי ,טליפ

 "ונעגנָא טשינ ,טפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג ןענעז רעטרעוו יד רעבָא

 סָאד ּגז טָאה ןסירעגרעביא .ערעוש ַא ןעוועג זיא טייקליטש יד .ךיז ןעמ

 ,ללרעטכעט סבוקַאי ,עװירּפ עניילק יד זיא גנולצולּפ .בוטש ןיא דניק

 רעמיצ:רעדניק ריא ןופ ןיירַא ,ןסייהעג עבָאב-רעטלע ריא ךָאנ טָאה סָאװ

 עטסיירד ַא ,עקיקָאל-דנַאלב ַא ,ןפָאלעגוצ יורפ רעדמערפ רעד וצ ךיילג ןוא

 ףךיז ןוא וצ רעטנַאקַאבמוא רעד וצ החמש טימ יז זיא ,עכעליירפ ַא ןוא

 ,טפיוקעג ריא טָאה ןעמ סָאװ ,עקלַאיל רעיינ רעד טימ טמירַאב ריא רַאפ

 עקלַאיל ריא ןזיוועג יז טָאה -- ,ימימ עניילק ןיימ ,ימימ זיא סָאד ---

 ןוא -- .רָאה יד ןיא ףיילש רעטיור ַא טימ ןוא לדיילק ןדייז יולב ַא ןיא

 ..ןעמָאנ ןייז זיא ובמוב ...רעייז ןזייב ַא ,םעיינ ַא ךיא בָאה רעב ַא

 ,דניק ןיא טּפַאכעגנָא טנעה עדייב טימ ךיז טָאה יזנכשַא יורפ

 יד רעניילק רעד ייב ןשוק ןעמונעג יז טָאה -- ,רעניימ ךאלמ -----

 !ךָאד סע טכיילרַאפ בוטש יד ,רצוא ,דלָאג -- .ךעלעטנעה ענכלוּפ
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 ןבָאה רעבייוו יירד עלַא .ןרָאװעג ןכָארבעג זייא סָאד זיא עגר ןייא ןיא
 תומכח ,טכַאמעג ריא וצ ךעלעקסיּפ ,יז טשוקעג ,עניילק יד טעילוטעג ךיילג

 ,קילג ןופ ןלָאװקעג ןוא טייז ַא ןיא ןענַאטשעג זיא בוקַאי ,טלייצרעד ריא ןופ

 רעייז .יזנכשַא יורפ יד ,ןפילטנַא וצ רעמ טלייאעג טשינ ךיז טָאה יז

 "גוא ריא ןבָאה ייז ,ןעוועג ריא וצ ןשטנעמ יד ןענעז טנעָאנ ןוא טוג ,םעראוו
 וצ רעטפע ןטעבעג ,ןבעל ריא ןגעו טגערפעגסיוא ,דוביכ ןגָארטעגרעט
 ןיא ריא טָאה יז זַא ,ןרָאװעג שימייה ױזַא וליפַא זיא דורטרעג .,ןעמוק
 ,יֹחַא יוו קידנסיוו טשינ ןיילַא .ןפורעג עמומ טרַאװנגעק סרעטומ רעד
 רעד ןיא טכַארטעג ןבָאה עלַא ןעמעוו ןגעו ,םעד וצ רעבירַא ןעמ זיא
 .יזנכשַא סקַאמ וצ -- בוטש

 ירפ טָאה -- ,ןעשעג סנױזַא זיא םיא טימ סָאװ ,טסייוו טָאג ןייא --
 ,ןפָאלרַאפ ריא ןענעז סָאװ ,ןגיוא יד טשיוועג ןוא טדערעג יזנכשַא

 ןיא ןרערט טליפרעד רעטכָאט ןוא עמַאמ ךיוא ןבָאה ,קידנקוק ריא ףיוא
 ,ןגיוא יד

 ירַאפ םעד ןכוז ןעמונעג רעזייה עדייב ןבָאה תוחוכ עמַאזניימעג טימ
 ,יזנכשַא סקַאמ םענעדנואווש

 "נייא רעד ןיא ,ןילרעב ןייק ךיז טּפַאכעגּפָארַא בוקַאי טָאה לכ-םדוק
 ידכ ,טַאהעג עדַאסַאבמַא ןַא טָאה דנַאלסור עיינ סָאד ואוו ,טָאטש רעקיצ
 "עּפ ןיא רעדורב םענערָאװעג-ןלַאפרַאפ ןייז ןגעוו טרָאד ןייגרעד וצ סעּפע
 ןענַאב יד .ןילרעב ןייק ןרָאפ טנַאקעג ןעמ טָאה טכייל טשינ .גרוברעט
 רעסעּפ טימ זיא ךיוא .ןטַאדלָאס עטריזיליבָאמעד טימ ןעוועג לופ ןענעז

 ןופ טָאה רע .ןכָארבעגכרוד ץלַא טָאה בוקַאי .רעווש ןעגנַאגעג סעזיוו ןוא

 "כרוד ןריט עטכַאמרַאפ עלַא ךרוד .,ןעמוקנָא םוטעמוא טנַאקעג ןטייצ עלַא

 זיא טירט ןטסעפ ןייז ןיא ,רוגיפ רעטנַאזָאּפמיא רעטיירב ןייז ןיא ,ןייג
 ןזָאלכרוד םיא ןגעלפ ןכַאװ זַא ,עדריוו ןוא טייקרעכיז ליפיוזַא ןגעלעג

 ענעסָאלשעג רַאפ ץַאלּפ םעד ןטָארטעגּפָא םיא ןבָאה ןעיײקָאל זַא ,ןטמַא וצ
 ןייז ןיא טייקרעכיז טימ רע זיא טציא ךיוא ןוא .ןרַאה ערעייז ןוָפ ןריט

 ןריט עטכַאמרַאפ עלַא ןעלצנערטעצ-טלעג ןייז ןיא טייקטיירב טימ ןוא גנַאג

 ,טנפעעג םיא רַאפ ךיז ןבָאה ןרעיוט ענעטָאברַאפ עלַא .,ןעגנַאגעגכרוד

 טלעג טוג רַאפ ךיוא ךָאנרעד ,ןגירקעג עזיוו ַא רע טָאה ייווצ ןוא סנייא
 ,עדַאסַאבמַא רעד וצ ןילרעב ןייק קעװַא ןוא ,ןפַאשעג ךיז ןַאב ןיא ץַאלּפ ַא

 ,טרעטַאלפעג טָאה ןָאפ עטיור ַא רעכלעוו רעביא

 ןעמונעגפיוא עדַאסַאבמַא רעד ןיא ןיזנכשַא ןעמ טָאה ךעלפעה רעייז
 וצ ןסיוו-וצ טגָאזעגוצ םיא ןוא טנכייצרַאפ רעדורב ןייז ןופ ןעמָאנ םעד
 גָאט ןדעי זיא יזנכשַא בוקֲאי .רעפטנע ןַא ןעמוקנָא טעו סע רָאנ יװ ,ןבעג
 רעבָא ,עטמאַאב יד טגערפעגסיוא ,עדַאסַאבמַא רעד ןיא ןרָאפעג יינספיוא
 ןטרַאװ ןטסיזמוא ןכָאװ עכעלטע ךָאנ .ןעמוקעגנָא טשינ זיא רעפטנע ןייק
 זַא ןעזעג טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןגעו עלעיציפָא עלַא ןזָאלעגּפָא רע טָאה



 07 יונכשַא רעדירב יד

 -סור ןייק געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןעמוקסיורַא טשינרָאג טעוו סע
 ,קלָאט ַא ןייגרעד וצ ןיילַא טרָאד ידכ ,דנַאל

 ןיא ךיז ןזָאל ןופ טױערעגּפָא ,ןרָאפ טזָאלעג טשינ םיא ןבָאה ןשטנעמ
 -ריב ןוא המחלמ טימ לופ זיא סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ,געוו ןיא ןטייצ עכלעזַא
 זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .טרעהעג טשינ טָאה יזנכשַא בוקַאי ,גירק-רעג
 סָאװ ,םענייז רעדורב םעד טימ ןעשעג טזומעג טָאה סטכעלש רעייז סעּפע
 טשינ רעמ טָאה סָאװ ,דנַאל םעד ןופ ןעמוקעגקירוצ טשינ טציא זיב ךָאנ זיא
 זנָא ןשטנעמ ןענעז דנַאלסור ןקע עלַא ןופ .םירחסמ ןוא טפעשעג ןייק
 ךרוד רע ,עזָאלמיײה רַאפ ןענָאלעשע יד טימ רעוו ,שזדָאל ןייק ןעמוקעג
 רעשמ ךיז טָאה בוקַאי ,ןעמוקעג טשינ זיא סקַאמ זיולב ,ןצענערג עטעבנגעג
 סעּפע זַא ,םענייז רעדורב םעד טרָאד ןטלַאה ןטפעשעג ןייק טשינ זַא .ןעוועג
 טנָאקעג טשינ טָאה רע ןוא .ןפָארטעג טרָאד םיא טימ טָאה סטכעלש רעייז
 -יירמורַא ,תקולחמ עטלַא עלַא ןסעגרַאפ טָאה רע ,שזדָאל ןיא ןעורנייא
 טנַאקעג טשינ ץרַאה ןיא האנש ןייק גנַאל לָאמנייק טָאה רע .ןשינעס
 תקולחמ עקילָאמַא ןיא טקנעדעג טשינרָאג רעמ רע טָאה טציא ,ןגָארט
 -נייא ,ןזילַאװ ענייז טקַאּפעגנײא טָאה רע .רעדורב ןייז ןעװעטַאר ןרָאפעג ןוא
 ןריּפַאּפ עלעיציפָא ײלרעלַא ,ווירב ןעמונעגטימ ,רעדיילק יד ןיא טלעג טיינעג
 ןיא רענעריובעג ַא זיא ריאמ החמש זַא ,זײװַאב סָאװ ,סעקירטעמ ןוא
 ,ןטנַאקַאבמוא ןוא ןטייוו ןיא ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא ,שזדָאל

 םעד ןעמונעגמורַא יזנכשַא יורפ טָאה טנעה שטמיילעג-בלַאה יד טימ
 רע סָאװ רַאפרעד ,טנעה עקירָאה יד ןיא םיא טשוקעג ןוא ןריא רעגָאװש
 ךיז ןופ ןעמונעגּפָארַא ךיוא יז טָאה ךָאנרעד .ןַאמ ריא ןעניפעגסיוא טרָאּפ
 ,לטנַאמ סרעגָאװש ןופ סענעשעק יד ןיא טּפוטשעגנײרַא סע ןוא גנוריצ סָאד

 ךיז יז טָאה --- ,טרָאד ןעמוק ץונוצ טעװ סע ,רעגָאװש ,סע טמענ --
 יי ,טרעוו ַא םוטעמוא טָאה סָאד -- .ןטעבעג

 טָאה יורפ יד רָאנ ןעמענ טלָאװעג טשינ גנוריצ סָאד טָאה בוקַאי
 ןעמונעגּפָארַא ךיוא יז טָאה ךָאנרעד ,ןפרָאװעגנײרַא סע טלַאװעג טימ םיא
 וי ,זדלַאה ןפיוא םיא ןעגנַאהעגנָא יז ןוא עימק ַא ץרַאה ןופ

 --- .טגָאזעג יז טָאה --- ,השורי ַא ,ןיבר רענילרַאק ןיפ ךָאנ זיא סָאד --
 שוט ..סטכעלש רעדעי ןופ ןטיהּפָא ךייא סע לָאז ןוא ,געוו ןיא סע טמענ
 ,בילוצ רימ סע

 -נַארק רעטלַא רעד ןגָאזוצּפָא טייקטסיירד יד טַאהעג טשינ טָאה בוקַאי
 .ןעגנַאלרַאפ עריא ןיא טײקרַאטש ַא טַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,יורפ רעק

 ןיא טגײלעגנײרַא ןבָאה טפַאשיירט ןוא טײקמערַאו ליפיוזַא טקנוּפ
 ,ןבוקַאי וצ .רעטכָאט ןוא עמַאמ יד ,דורטרעג ןוא עלהניד ןשינעגעזעג ערעייז
 ,םעד ןעװעטַאר וצ ידכ ,טזָאלעג געוו ןקידהנכס ַאזַא ןיא ךיז טָאה סָאװ
 -טרעג ייב רָאנ טשינ .ןעועג סרעסעמ ףיוא קידנעטש זיא רע ןכלעוו טימ
 טליפעג רע טָאה ,ןעלהניד ייב ךיוא רָאנ ,רעטכָאט סרעדורב םעד .,ןדור
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 ,קידנעטש טעדוװירקעג טָאה סָאװ ,םעד וצ ,וליפַא טפַאשביל ,תונמחר ַא

 ףעװעטַאר םיא ףרַאד ןעמ ןוא הנכס ןיא ךיז רע טניפעג טציא רָאנ

 טימ טדערעג דורטרעג טָאה -- ,רעטיר ,רעניימ רערעייט ,בוקַאי --

 ןטסטלפיוו םוצ ןוא ,עביל רעייז ןופ געט עטשרע יד ןיא יוװ ,ןַאמ םוצ טפַאשביל

 .דרָאב יד וליפַא ,ןגיוא יד ,ןּפיל יד ,םינּפ סָאד םיא טשוקעגסיוא לָאמ

 ײלרעלַא ,ןײרַא געוו ןיא ןבוקַאי טיירגעגוצ ןכַאז ךס ַא טָאה עלהניד

 ךיז טָאה יז .ןריאמ החמש ,םיא רַאפ ןוא ןיילַא ךיז רַאפ ,שעוװ ,זיּפש

 טמעשעג .ןעוועג לדיימ-הלכ ַא זיא יז ןעוו ,לָאמַא יו ייברעד טלטיורעג

 ןגיוא יד ןיא ןבוקַאי ןקוק ךיז

 טָאה -- ,ןריאמ החמש טימ ןעמַאזוצ טנוזעג םוק ןוא טנוזעג רָאפ ---

 יײרימ ןופ םיא סירג -- .ןיילַא ךיז רַאפ ךיז טמעשרַאפ ןוא טלמרומעג יז

 טימ טנרָאװַאב ,זײּפש טימ טגרָאזַאב ,ןשַאט-עזייר טימ ןעגנַאהַאב

 רעד טימ ןוא גנוריצ ,טלעג ,ןסערדַא ,ווירב טימ ןעזרַאפ ,יײלרעלַא ןריּפַאּפ

 ןיא ,געװ ןיא קעװַא רע זיא ,זדלַאה ןפיוא ןיבר רענילרַאק ןופ עימק

 .הלהב ַא ,דירַאי ַא ןעוועג זיא ןענַאב יד ףיוא .ןכעלרעפעג ןוא ןטלמוטעצ

 ןבָאה ןעזסיוא ןוא רעטלע ,רעקלעפ ןוא רעדנעל ײלרעלַא ןופ ןטַאדלָאס

 טימ ןענָאלעשע .הנידמ וצ הנידמ ןופ ,דנַאל וצ דנַאל ןופ ךיז טּפעלשעג

 עלַא טליפעגנָא ןענייוועג ןוא רעדניק .קעּפ ,קעז טימ ןבָאה עזָאלמיײה

 ןסור ענעגנַאפעג רעטנזיוט רעקילדנעצ ןענעז דנַאלשטיײיד ןופ .ןלַאזקָאװ

 | ,םייהַא ןפָאלעג ץלַא ךָאנ

 -געגנַאפעג ןיא ןרעגנוה ןקידנעטש ןופ עסאלב ,ענעסקָאװַאב ,עקידרעב

 סעטַאמש ןיא ,סיפ יד ףױא ךיש ענרעצליה ןיא ,ענעסירעגּפָא ,טּפַאש

 יד ףיוא קעז טימ ,ןטָארד-ןָאפעלעט טימ ,ךעלקירטש טימ ןדנובעגמורַא

 ,דנַאלסור ןיא ןעמייה ערעייז וצ ןפָאלעג ייז ןענעז ,סעברָאט טימ ,ןעלסקַא

 ןוא דנַאל ןקע עלַא וצ ,םירק ןוא זַאקװַאק ןייק ,ריביס ןוא עניַארקוא ןייק

 וצ יז ןבָאה סָאװ ,ןריציפָא ןוא ןלַארענעג ערעייז ןופ ןזָאלרַאפ .ןטנעגעג

 ,רעדנעל עדמערפ ןיא רקפה ףיוא ענעבילבעג ןײלַא ,טריפעג ןטכַאלש יד

 ןפָאלעג ייז ןענעז זיולב ןוא טעקַאנ ,קנַארק ,ןגָאלשרעד ,קירעגנוה ,םערָא

 ,ךיז טּפעלשעג ,ןענַאב ףיוא ךיז ןעגנאהעגנָא ,רעדנעל ןוא ןצענערג רעביא

 ,ןסור-סיורג עדנָאלב ,עקיגיוא-יולב ,ענעסקאוועצ .טיורב לקיטש ַא טלטעבעג

 "יוה-לעג ןוא עקיגיוא-םורק ,רעזַאקװַאק עקיזענ-םורק ,עקיגױא-ץרַאװש

 יַארקוא ,ןדיי ,ןסורסייוו ,סעצנעשטעשט ,ןקימלַאק ןטרָאס ,ןשַאוװואושט עקיט

 ןוא רעטלע ײלרעלַא ןופ ,רענעמרַא ,ןקַאזָאק ,ןסעקרעשט ,ןרעטָאט ,רענ

 "עג יז ןענעז עלַא ,ןלָאט ןוא גרעב ןופ ,רעפרעד ןוא טעטש ןופ ,ןעזסיוא

 ןריּפַאּפ ףיױא ןצעמע טגערפעג טָאה ןעמ טשינ .ןעמייה ערעייז וצ ןפָאל

 ןצענערג ,רעדנעל רעבירַא ייז ןענעז יירפ ; רעסעּפ

 יַעג טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז סָאװ ,הגלפה-רוד ןופ ןשטנעמ יד יװ

 ןפָאלעג דרע רעשיסור רעסיורג רעד ןופ ןשטנעמ יד ןענעז ױזַא ,ןרָאװ

 .ץלַא וצ ןוא ןעמעלַא וצ רקפה ,עטנלע ,ענעזָאלרַאפ
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 עכלעו טימ ,ןשינעדערנייא ןוא דייו עשירעגיז יד ןופ עטשױטנַא
 טָאג ןוא רעסייק ןופ ןעמָאנ ןיא ייז ןבָאה ,רעריפ ערעייז ,טייל עסיורג יד
 ןעמונעגוצ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ עטרעטיברַאפ ; טריפעג ןגיז וצ
 החיצר ןוא ביור וצ ייז ןוא רעדניק ןוא רעבייוו ,דרע ,ןעמייה ערעייז ןופ
 -ּפָא ;ןעגנוקידיײלַאב ,רעגנוה ,ןייּפ ,טולב ןופ עטּפמעטרַאפ ; ןבעגעגרעביא
 טריפעג רעדנעל עדמערפ ןיא ייז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ענעזָאלרַאפ ,עטרַאנעג
 ןגעו יד רעביא ןשטנעמ יד ןענעז ,טזָאלעג טָארַאב םענעגייא ףיוא ייז ןוא
 רעביא ןעגנַאגעג זיא גנורעדנַאװ-רעקלעפ יד .ךעטסַאּפ ַא ןָא יפ יו ,ןפָאלעג
 יו ןענעז ,רעגירטַאב ,רעצעה ,תופיגמ .ןכַאילש ןוא סעיניל ,ןגעוו עלַא
 ,טעטפיגרַאפ ,ןטינשעג ,טיוטעג ,ייז טימ ןעגנַאגעגטימ ,תוריגּפ ךָאנ ןעָארק
 ,ןטיירב םעד ףיוא טקוקעג ןלעניש יד ןיא ןשטנעמ יד ןבָאה ןגיוא עזייב טימ
 טּפעלשעגטימ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ ןטנַאזָאּפמיא ןוא ןטַאז ,ןטעדיילקעג-טוג
 ,ליונק רעייז טימ ךיז טרעטנָאלּפעג ,קילגמוא רעייז טימ

 עטקיניירמוארַאפ ןוא עטרעגנוהעגסיוא יד ,טקיניירעג ךיז ןבָאה ייז
 -עייז .עכעלרעניא יד יװ עכעלרעסיוא יד ,טקעדענּפָא ןדנואוו יד ,ןשטנעמ
 ןוא ןגיוצעג ייז ןבָאה ,גנונעדרָא עיינ ,דרע ,רעבייוו ,ןעמייה ענעזָאלרַאפ ער
 טשינ טָאה ןעמ .ןעועג שינרעטצניפ ןיא זיא ץלַא .ןעמַאזוצ ןקָארשעג
 ,יינסָאדנופ ןביוהנָא ךיז טעװ ןבעל סָאד ױזַא יװ ,טייג ןעמ סָאװ וצ טסואוועג

 ןעמונעגוצ טָאה ןעמ סָאװ ,יד ,בָאה דרע ךס ַא ךיא לעװו טציא --
 ןייז טעװ ןבעל ַא -- .טגָאזעג רעיוּפ ַא טַאדלָאס ַא טָאה -- ,םיצירּפ יד ןופ
 ,סטוג ַא

 טָאה -- ,עטיור יד ,גירק ןיא רעדיו ןעמענ ייז זַא ,טגָאז ןעמ --
 .ענעגייא ןגעק ךיז ןעמ ףרַאד ןגָאלש ןוא -- .טרעפטנעעג םיא רעטייווצ ַא

 -רעד רעטירד ַא טָאה --- ,םיצירּפ יד קירוצ ןענעז עניַארקוא ןיא ---
 -נאּפ רעד רַאפ לָאמַא יװ ,ןעמ טסיימש ,ןעמ טגָאז ,םירעיוּפ יד -- ,טלייצ
 .טולב רעזדנוא טקנירט ןעמ .ענזישטש

 טשינ ,ךיז רַאפ טיורב סָאד ןליוו ןײלַא רעניַארקוא יד ,תמא טשינ --
 ןוא ,ןעמענוצ ץלַא ןליוו סָאװ ,דנַאלסור-סיורג ןופ סעּפַאצַאק יד ןבעגקעװַא
 ַא טָאה -- ,פלעה ןפרַאד רעניַארקוא עלַא .ייז ןעמ טגָאלש רַאפרעד
 ,טנרעלעג רעטרעפ

 טציא .ךיז ןגָאלשעג גונעג .ןייג טשינ רעמ טנָארפ ןפיוא לעוװו ךיא --
 .ףעזעג טשינ ךיז גנַאל ןיוש .בייו ןיימ טימ ,ךיז רַאפ ןייז ךיא ליוו
 רעסיורג ַא טָאה -- ,עקנישירפ ַא ,רעיײז עגנוי ַא ,ריא ךָאנ ךיז טקנעב
 ,ץרַאה טימ טדערעג גנוי רענעסקאוועצ

 --- ,רענייא רַאנ ,ןעמונעגניײרַא ךיז ןרעדנַא ןַא סיוועג ןיוש טָאה יז ---
 ,רעסַאװ טלַאק טימ ןסָאגעגּפָא רערעטלע ןַא םיא טָאה

 רער .ןעקסַארפעצ עדרָאמ יד ריד לעװ ךיא ,ןוז רעשיטניה ,גייווש ---
 ןוא ןגירשעג גנוי רענעסקאוועצ רעד טָאה -- ,טשינ טסייוו וד ןעוו ,טשינ
 ,לגרָאג ןרַאפ ןרעטלע םעד טּפַאכעג
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 רעקיציײלּפ-טיירב ַא ךיז טָאה -- ,ןַאמסדנַאל ,ױזַא טשינ ךיז ךָאק --
 "עג טשינ טעב ריא ןבעל טסיב וד -- ,ןעמונעגנָא טַאדלָאס רעטלּפוטשעג

 .ריד ףיוא גנַאל ױזַא ןטרַאװ לָאז יז ןעוו ,ןעוועג יז טלָאװ רַאנ ַא .ןענַאטש

 ..טנַאקַאב ...רערעדנַא ןַא זיא ,טנוה רעד טשינ ,גיוצ ַא יו זיא יורפ ַא
 -עג ענעגייא סָאד ךיוא רעניימ ןגעוו רימ ןבָאה ןרעטלע עניימ ,ָאי --

 ךיז טָאה יז -- ,טשימעגניירַא טַאדלָאס רעקידרעב ַא ךיז טָאה -- ,ןבירש
 רעדניק ייווצ וליּפַא ןיוש יז טָאה טציא ןוא טעכוינעגנָא ןרעדנַא ןַא טימ
 ..יסע טסייה ,םירזממ ...ענייז

 עלַא ןבָאה -- ?ןעמוקמיײהַא טסעוו וד זַא ,ןָאט וטסעוו סָאװ ןוא --
 ,טגערפעג לָאמַאטימ

 --- .טגָאזעג טַאדלָאס רעקידרעב רעד טָאה -- ,טשינ ךָאנ סייוו ךיא --
 .ןענעגרהרעד רשפא ןוא ..,ןייז לחומ רשפא

 .ערעדנַא וצ רעבירַא ןעמ זיא ןכַאז ששימייה ןופ
 גָאז ַא גנילצולּפ רענייא טָאה -- ,רעטנוא סרעטסיולק יד ןדניצ ייז ---

 ...םינָאלװיײט עטיור יד ,טשינרָאג ןעמ טזָאל ןענוװַאד -- .לקניוו ַא ןיא ןָאטעג

 רעד רַאצ רעד וליפַא .סרעכַאמ עצנַאג יד ייז ייב ןענעז ןדיי ןוא --
 .ןעמ טגָאז ,דיי ַא זיא רעיינ

 -עג ךיז לצעיוג רעטלַא ןַא טָאה -- ,דש ַא יװ ,רענרעה טָאה רע --
 ןעמ טָאה גנוטייצ ןיא זַא ,טגָאזעג ןילַא רימ סע טָאה ןעמ -- .ןריואווש
 ...ןבירשעג םעד ןגעוו

 ןבָאה ייז ,קידלוש ןדיי יד ןענעז ,ןעמ טגָאז ,םעלַא ןיא ,סיוועג ,ָאי --
 ..ןענידרַאפ וצ טלעג ,טכַארבעג המחלמ יד

 ,ייז ןעמ ףרַאד ןגָאלש --

 ַא ךיז טָאה -- ,ייז ןעמ גנַאלרעד עניארקוא ןיא זדנוא ייב ,ָא --
 ,טשימעגניירַא טַאדלָאס רעקידעקניה

 טנערבעג טָאה גנורעטיברַאפ ,גנושיטנַא ,טײקטרַאנעגּפָא ,האנש יד
 -עג טָאה יזנכשַא ,ןדָאלוצסיױא ךיז ןסירעג ,ןָאגַאװ ןטּפָאטשעגנָא םעד ןיא
 ןוא טקיטש סָאװ ,ךיור ַא יוװ ,ךיז םורַא גנורעטיברַאפ ןוא סָאה םעד טליפ

 רעטייוו ץלַא ןרָאפעג ,םענייז ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רע רעבָא .טסערפ
 יװ ןענעז סָאװ ,ןגוצ עטּפָאטשעגנָא יד טימ ךיז טּפעלשעג ,רעטייוו ןוא
 ,ןעייג ייז ואיו ,ןעייג ייז ןעוו ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ .ןכָארקעג םערעוו יד

 ,טסואוועג טשינ ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ .ןצענערג ,רעטרע עכלעוו ךרוד
 -נַא ןעוועג ייז ןענעז גָאט עלַא .ןצענערג יד ייב ןענעז רעשרעה יד רעוו
 יז טָאה ךַאז ןייא זילב .םיטּפשמ ערעדנַא ,ןצעזעג ערעדנַא טימ ,ערעד
 .החיצר ןוא ביור -- טקינייארַאפ ןעמעלַא

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרָאפעג דנַארב ַא ךרוד יוװ זיא יזנכשַא בוקַאי

 ,לאוג ַא יו ,םיא טָאה ענעשעק ןיא טלעג סָאד .ץענערג וצ ץענערג ןופ
 ץנַאלג רעד .עטסטלע עשיחצור ןוא ןרעװלָאװער ,ןסקיב יד ןשיווצ טריפעג
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 םעד טָאטשטּפױה רעטיור רענעזעװעג רעד ןיא ךיוא םיא טָאה דלָאג ןופ
 ךלָאג רַאפ .טריפרעד ךעלעקניו עטסרעטצניפ יד וצ ןוא ןטכיולעג געוו
 עטסטלע יד וצ ,ןגָאלשרעד ךעלקער ענרעדעל ןיא רענעמ יד וצ ךיז רע טָאה
 ףהס םוצ ןוא ,טכיירגרעד טייל עטבױלגַאב סיקסנישטש וצ ,ןעמוקעגנָא
 .ןעגנַאגרעד רעדורב ןטריטסערַא ןייז ןופ רעמַאק רעד וצ זיב

 רעד ןיא טקוקעגנָא ךיז רעדירב עדייב ןבָאה טייצ טונימ עכעלטע
 ןבָאה ייז זיב ,טריפעגפיונוצ ייז טָאה ןעמ ואוו ,שינגנעפעג ןופ עירַאלעצנַאק
 ,טנעקרעד ךיז

 ,םעד ןופ קילבנָא ןפיוא רעטרעווילגרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג זיא בוקַאי
 ןענַאטשעג זיא םיא רַאפ .רעלעק ןופ םיא וצ טריפעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ
 רעלעג ַא טימ לשטנעמ ןסקאוַאב-דליו ,ןפמורשעגנייא ,ןגיובעגנייא ןַא
 סָאװ ,רעדיילק ענעסירעצ טימ ,דרָאב ןוא רָאה עיורג עקיצומש םימ ,טיוה
 ןופ ןעוועג זיא טשינרָאג .ךיש עטיירדעגסיוא טימ יז ןופ ןלַאפ רעקיטש
 -ץלג יװ ,ןגיוא טימ ,טרענייטשרַאפ ןצנַאגניא ,םענייז רעדורב ןקידרעירפ
 -םורשעגנייא רעד טָאה ,שַאװעג טשינ גנַאל יז טָאה ןעמ סָאװ ,ענרעז
 -קאוועצ ,ןכיוה םעד ףיוא טצָאלגעג לרוגיפ ןשירעלגניי ןטימ ןקז רענעּפ
 ,ךיז ןבעל ןַאמ ןטנַאזָאּפמיא ,ןטיירב ,םענעס

 ,גנילצולּפ ױזַא ,יזנכשַא סקַאמ ,םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע ןופ
 ,ןעמונעגוצ םי םענעפָא םייב גערב ןופ ,טונימ רעטצעל עמַאס רעד ןיא
 ןיא ,רעלעק ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןוא ,גנוטער רעד ןופ ריט רעד ייב
 -עג טָאה רע .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ רע זיא ,םענעּפמודרַאפ ןוא ןטכידעג
 ןוא בורק ַא ןָא ,טנלע זיא רע ואוו ,טָאטש רעדמערפ רעד ןיא זַא ,טסואוו
 רע זיא ,טלעװ רעד ןופ ,ןשטנעמ ןופ ןעמעלַא ןופ ןסירעגּפָא ,לאוג
 יו רעמ ןעוועג טשינ זיא םיא רַאפ .טעמתחעג לרוג ןייז זיא ,ןריולרַאפ
 ןעמוקוצמוא ,רעטנלע ןַא ,ףוס רערעטיב ַא ,טסואועג רע טָאה ,ףוס רעד
 ,ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ןייז ואוו ןסיו טשינ ןליפַא לָאז רענייק זַא ,ױזַא
 טריבורּפ טשינ וליפַא טָאה רע זַא ,ףוס ןייז ןיא ןעוועג רעכיז ױזַא זיא רע
 יר טנקײלעגּפָא טשינ רע טָאה טרָאװ ןייק טימ .,ןקידיײטרַאפ ,ןעװעטַאר ךיז
 -ןירַא םיא טָאה ןעמ ןכלעוו וצ ,רעשרָאפסיױא םעד ןופ ןעגנוקידלושַאב
 ,טריפעג

 ןייגרעד ,סעומש ַא ןיא ןעיצנײרַא טלָאװעג םיא ןבָאה ענייז םינכש יד
 רע סָאװ ,זיא רע ןענַאװנופ ,טריטסערַא םיא טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,םיא ייב
 ןעועג טשינ ןעד זיא סָאװ .טרעפטנעעג טשינ טָאה רע .ןָאס וצ טנכער
 ןליפַא ?ףוס רעד יװ ןבילבעג טשינ רעמ זיא ייס"יוו"ייס ןעוו ,סניײאצלַא
 -ײװגנַאלרַאפ ןעװו ,טרעפטנעעג ןרעג טשינ רע טָאה רעײדרַאװג-טיור יד
 ןגעוו םיא ןגערפסיוא טריבורּפ ייז ןבָאה ןטיה ןופ עטעידונרַאפ ןוא עטקיל
 ,דנַאל ןוא דנַאטש ,ןבעל ןייז
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 יד טימ קידנכַאמקעװַא ,טגָאזעג םיא ףיוא ןכַאװ יד ןבָאה -- ,קורמ ַא --

 יע א ר .טנעה
 ,טלקָאשעגוצ ןטנַאטסערַא יד ןבָאה -- ,רעכעלטניירפמוא ןַא ,ָאי --

 עגייז ףיוא רעשרָאפסױא םעד טרעפטנעעג טשינ רע טָאה ױזַא טקנוּפ
 וי ,ןגַארפ

 ןיימ וצ --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןרָאפקעװַא טלָאװעג בָאה ךיא ,ָאי --
 ךיז סָאװ ןיא טשינרָאג ךיא בָאה רעטייוו ,ץלַא זיא סָאד ,שזדָאל ןייק ,םייה
 .ןייז וצ הדומ

 ךָאנ טָאה רע סָאװ ,םיליהת טגָאזעג רע טָאה געט עטשרע יד ןיא
 ערעדנַא ןעמ טָאה טכַאנ עלַא .ןֹרָאא עשלגניי ןופ קינייוװסיוא ןופ טקנעדעג
 ,לָאמ רעדעי רעכיז ןעװעג ויא רע .ןקעמ ףיוא רעלעק ןופ טריפעגסיורַא

 ,םיא ךָאנ טמוק ןעמ זַא ,ןעמוקעגניירַא ןענעז ןענױשרַאּפ ענרעדעל ;ד ןעוו
 -עג טָאג וצ טָאה רע .ףוס םוצ טיירגעג ךיז טָאה רע ןוא .ןבעל ןייז ךָאנ
 ןעמ .טלעװ רעד ףיוא ענייז דניז יד רַאפ ןגָאלשעג ךיז ץרַאה ןיא ,ןטעב

 ,טריפעגסױרַא ןעמ טָאה ערעדנַא ךס א .טריפעגסױרַא טשינ םיא טָאה
 רשע .םיא ךָאנ טמוק ןעמ זַא ,יינספיוא רעכיז ןעוועג ץלַא זיא רע רעבָא
 ןופ ןעגנירּפשפיוא וליפַא טגעלפ רע זַא ,וצרעד טיירגעגוצ ןעוועג ױזַא זיא

 ךיז טלָאװ רע יו ,ריט יד ןענעפע לָאמ רעדעי ייב קַאז-יורטש ןקיצומש

 וצ טַאהעג ארומ טלָאװ רע יו ,ןעמוק זומ סָאװ ,םעד וצ ןייג וצ טלייאעג
 ,ןקיטעּפשרַאפ

 ,טכַאלעג םיא ןופ ןבָאה ןטַאדלָאס יד

 -ַאב םיא ייז ןבָאה -- !ןעמ טפור ךיד טשינ ,לרעטעפ ,ןייא גיל --

 .טקיאור
 ןעװעג אנקמ םיא ןבָאה םינכש יד

 -- .טגָאזעג םיא ייז ןבָאה -- ,ליוק יד ןדיימסיוא ןיוש טעוװ ריא ---
 .עשיטילָאּפ טימ יוװ ױזַא טשינ ךיז ייז ןעײגַאב ןטנַאלוקעּפס טימ

 ןייק ףיוא טָאה רע .,טביולגעג טשינ ןשטנעמ יד טָאה יזנכשַא סקַאמ

 ןעמוק ןומ סָאװ ,טמוק סָאװ ,ףוס ןייז ןיא ןסעגרַאפ טשינ טונימ ןייא
 ןעמ סָאװ ,טיורב לקיטש עניילק סָאד ןעמונעגוצ רעקיטליגכיילג ַא טָאה רע

 רעטייו ןוא ּפוז עקידרעסַאװ לסיב סָאד טּפוזעגסיױא ,ןבעגעגנירַא םיא טָאה
 ןיא ןײֹרַא רע זיא ןטרַאװו ןטסיזמוא ןגנַאל ןופ .ףוס םעד ףיוא טרַאװעג
 טסוּפ ַא ןיא ןרָאװעג טקעטשרַאפ זיא סָאװ ,רעצעמע יװ ,גנורעווילגרַאפ ַא
 טשינ ןָאק רענייק ןענַאװ ןופ ,ןעװעטַאר ןעמוק טשינ טצװ רענייק ואוו ,טרָא
 ,ךיז ןשיוצ טדערעג ןבָאה םינכש יד .טפור סָאװ ,לוק סָאד רעמ ןרעהרעד
 יד ןבָאה ערעדנַא .ןטייצ עכעלקילג יד ןופ טלייצרעד ךיז תושעמ עטלַא

 געט עצנַאג ןוא טּפעלקעגסיוא ךַאש ַא ,טייקעצ טיורב ךעלקיטש עטצעל
 טשינ טָאה רעדיילק עשירעטילימ ןיא ןַאמ רערעטלע ןַא רענייא .טליּפשעג
 זיא יזנכשַא סקַאמ .ןטלַאהרעד וצ ךיז ידכ ,קיטסַאנמיג ןכַאמ טרעהעגפיוא
 ,טרַאװעג ןוא ,ךיז רעטנוא סיפ יד טימ ,ערַאנ רעד ףיוא ןסעזעג זיולב



 613 יונכשא וצעדירב יד

 -קירוצ ןענעז סָאװ ,עטריטסערַא יד ייב טגערפעגסיוא טשינ ךיז טָאה רע

 רעסָאװ ,ןכַאו יד טגערפעג טשינ טָאה רע ,ןעגנושרָאפסיױא יד ןופ ןעמוקעג

 ןטלָאשעג טשינ ,טרעזייבעג טשינ ךיז טָאה רע ,ןסיורדניא זיא סע רעטעוו

 טָאה רע .ןעמעלַא וצ ןוא ץלַא וצ ביוט ןעוועג זיא רע .ןטעבעג טשינ

 ַא ןבעל ןייז ןופ טריפעגרעטנוא לכה:ךס ַא ,טכַאמעג ןובשח ןייז ןיוש

 ךַאז םוש ןייק סָאװ ,ןקידנעװטיונ ַא רעבָא ,ןזָאלניז ַא ,ןרעטיב ַא לכה-ךס
 ןוא .ןטנכייצעגנָא םעד לרוג םעד יװ ,ןרעדנע טשינ ןָאק טלעװ רעד ןיא

 יד ,ןשינעדערסיוא יד ,תוללק יד ,ןשטנעמ יד ןעגנַאגעגנָא םיא ןענעז סָאװ

 טשינ רעמ םיא רַאפ ןבָאה ייז ?ןסיורדניא רעטעוװ סָאד ,רעשרָאפסיױא

 סָאװ ,טמוק סָאװ ,טיוט רעד זיולב םיא רַאפ טָאה טריטסיזקע .טריטסיזקע

 ,טונימ עדעי ןעמוק ןָאק

 ןעו ,ךעלקער ענרעדעל יד ןיא ןשטנעמ יד ,טגָאזעג טשינ םיא ןבָאה ייז
 ןבָאה יז ,ןטלַאהעג טשינ ןכַאז עכלעזַא ןופ ןבָאה ייז .ןעמוק טעוװ ףוס ןייז

 ינספיוא טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ןבָאה ייז .טּפשמ ןייק טכַאמעג טשינ
 םיא ןוא טרעטַאמרַאפ ,טגערפעגסיוא ,ןשרָאפסיױא םוצ טריפעגסױרַא םיא
 ןעמ טגעלפ רעלעק ןופ ןשטנעמ יד ןריפסיורַא .רעלעק ןיא טקישעגקירוצ
 ןבָאה סָאװ דָארג עכלעזַא ןוא ,ןסיירפיוא ייז ףָאלש ןטימ ןופ ,טכירעגמוא
 ןברָאטשעג לָאמניא טשינ זיא רע .ףיורעד טכירעג ןטסקינײװמַא ךיז
 ןיא עגר עדעי ,גָאט ןיא טונימ עדעי ,לָאמ רעטנזיוט רָאנ ,יזנכשַא סקַאמ
 טשינ ןבעל ןטימ רָאג רע טָאה ,רעטיוט ַא יו ןוא .טכענ עזָאלּפָאלש יד

 טכיילגעגסיוא דרָאב ןוא ּפָאק ןופ רָאה יד טָאה רע טשינ .ןָאט וצ טַאהעג
 דמעה סָאד .טכיררַאפ רעדיילק עטשטיינקעצ יד טָאה רע טשינ ,ירפרעדניא
 "ְָנ ןסקאוועגוצ ןענעז רעדיילק יד ,ןלַאפעצ םיא ףיוא זיא בייל ןפיוא
 טימ ןבָאה ערעדנַא ,וצרעד קיטליגכיילג ןעוועג זיא רע .בייל ןייז וצ ןרָאװ

 -וצ טשינ ידכ ,טריפעג טכענ יד ןיא המחלמ טיילפמוא ןוא יילפ ,זיימ יד

 ,ןצנַאװ יד טימ ןעוועג זיא ץלַא ןופ רערעוװש .סרעּפרעק ערעייז וצ ייז ןזָאל
 טכענ יד ןיא ןשטנעמ עטרעגָאמעגסױא יד ףיוא זייוותונחמ ןבָאה סָאװ
 ןבירטעג טנעוו יד ףיוא ייז ןבָאה ןשטנעמ יד ןעוו ,ןלַאפַאב ןוא טרעקָאלעג
 ךיױה רעד ןופ ןוא ןבילקרַאפ ןקלַאב ןפיוא ךיז ייז ןבָאה ,טעגרהעג ןוא

 טשינ ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ .ןפרָאװעגּפָארַא ןשטנעמ יד ףיוא ךיז
 .ןרָאװעג טזָאלרָאװרַאפ רע זיא טײקיזָאלסגנונפָאה ןייז ןיא .ייז ןגעק טרעוועג
 .טָאּפשעג םיא ןופ ןבָאה ןטַאדלָאס יד .ןעוועג טיוט רע זיא טייהרעקידעבעל

 ייז ןבָאה -- ,ןטסניד ןָא ןוא רעניד ןָא ייז ןופ טרעוו סע סָאװ טָא ---

 ..הריגּפ ַא יו -- ,גנוטכַארַאפ סימ טגָאזעג

 .טרעפטנעעג טשינ ייז טָאה רע

 ןפורעג ,םיא טדערעגסיוא ,ןגירקעג תונמחר םיא ףיוא ןבָאה ערעדנַא
 עלַא ןריואועגנָא טָאה רע .ןגיוושעג טָאה רע .טנעה יד ןיא ךיז ןעמענ וצ
 שוח ןייא זיולב .ליפעגטימ ,ןעגנוקידיײלַאב ,ןייּפ וצ ןעוועג ביוט ,םישוח
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 "דניפמע ןַא ,רעטציּפשעגסױא ןַא ,רעפרַאש ַא שוח ַא .ןבילברַאפ םיא ייב זיא

 זיא סָאד -- טעברַאעג םישוח עקירעביא עלַא רַאפ טָאה סָאװ ,רעכעל

 "רעד סָאװ ,ךרָאש ןטסדנימ םעד ןּפַאכפיױא ןופ ,ןרעה ןופ שוח רעד ןעוועג

 ןיא ןענױשרַאּפ יד ןופ טָארט ןטסטכייל םעד ,ריט רעד ןֹופ ךיז טגָארט

 ןוא ןכָאװ ,געט רעמ סָאװ .ןעמוק ,ןיזנכשַא ,םיא ךָאנ ןפרַאד סָאװ ,רעדעל

 "רַאפ םיא ייב שוח רעד טָא ךיז טָאה רעמ ץלַא ,קעװַא ןענעז סע םישדח

 ןייק רָאג טכענ יד ןיא טגעלפ רע זַא ,טייקניד ַאוַא וצ ןעגנַאגרעד ,טפרַאש

 ןרעיוא ענייז ןבָאה טייז רענעי ןופ ךרָאש ןטסטייוו םעד ,ןכַאמוצ טשינ גיוא

 טײקטנַאּפשעג רעקידנעטש רעגנַאל ןייא ןיא ןעוועג זיא רע .טּפַאכעגפיוא

 ,טַאהעג ארומ רעמ טשינרָאג טָאה רע ןכלעװ רַאפ ,םענייז ףוס םעד וצ

 .םיא ףיוא ןעוועג טציּפשעגנָא רָאנ

 ויא םייז רעד יב רעזיױמ ַא טימ לקער םענרעדעל ַא ןיא ןַאמ ַא ןעוו

 זיא ,ךיז טימ ןפורעג םיא ןוא םיא וצ ןיירַא גנולצולּפ םישדח עגנַאל ךָאנ

 יד שטָאכ ,ןייג ךיז טזָאלעג ןוא ערַאנ ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ךיג רע

 טרַאװעג טָאה רע סָאװ ףיוא ,סָאד .טכַאװשעגּפָא ןעוועג םיא ןענעז סיפ

 טָאה טײקטנַאּפשעג ןייז ןיא .טציא טמוק ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,גנַאל ױזַא

 ןופ ליפעג רעד .ןייג ןופ ןיז םעד ןענַאטשרַאפ קיטכיר טשינ וליפַא רע

 -רַאפ ןליפעג ערעדנַא עלַא טָאה גנוטרַאװרעד רעגנַאל ןופ ,טײקטנַאּפשעג

 "ָאק יד טרעה סָאװ ,טַאדלָאס ַא יװ ,שינַאכעמ ןעגנַאגעג זיא רע ,טּפמעט

 רעד ןופ לוק ןפיוא דלעפטכַאלש םוצ טפיול סָאװ ,דרעפ-טייר ַא יװ ,עדנַאמ

 םעד ןסעגרַאפ וליפַא רע טָאה גנורעווילגרַאפ ןייז ןיא .טפור סָאװ ,קיזומ

 על יד ןעװ ,גָאט ןעועג זיא סע שטָאכ .טכַאנ זיב גָאט ןופ דישרעטנוא

 טָאה ןקעמסיוא ףרַאד'מ סָאװ ,יד ךָאנ טשינ לָאמנייק ןעמוק טייל ענרעד

 ירעמ ןעזעג טשינ ךַאז ןייק ללכב טָאה רע .ןעזעג טשינ סע יזנכשַא סקַאמ

 רעקיטכיל ַא ןיא םיא טָאה רענייז רעריפ רעד ןעו .טרעהעג זיולב טָאה רע

 ליװ סָאװ ,שטנעמ ַא ףיוא ןזיוועגנָא םיא ןוא טריפעגניירַא עירַאלעצנַאק

 ,דיר סנַאמ םענרעדעל םעד ןפירגַאב טשינ סקַאמ טָאה ,ןעז ךיז םיא טימ

 .עכַאפנייא ןוא עכיוה יד

 ןפָאײש טשינ ןופ טולב טימ ענעּפָאלרַאפ ןגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ

 ףױא םקוקעג רע סטָאה ,ענעשָאלעגסױא ןוא עטרעווילגרַאפ ,טכענ יד ןיא

 רַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שטנעמ םענעסקַאװעצ ןוא ןטנוזעג ,ןטיירב םעד

 "רַאפ טַאהעג קרַאטש ךיז טָאה רע .טשינ רע טָאה םיא ןעזעג רעבָא ,םיא

 רעדורב ןייז טימ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןרָאי ליפ יד רַאפ ,בוקַאי ,טרעדנע

 ,טפול-רעלעק ןוא טייקלקנוט וצ טניואוועג ,ןגיוא סעסקַאמ .טנגעגַאב טשינ

 רעמ .ןעוועג רעטצניפ ןענעז ,טכיל-גָאט רעלעה רעד ןיא טעשזורמעג ןבָאה

 עקיטַאמש יד רעטניה ץרַאה ןייז רעטצניפ ןעוועג זיא ןגיוא ענייז יוװ ךָאנ

 ,רָאה עטנטלָאקעצ עיורג יד רעטנוא ּפָאק ןייז ךשוח ןעוועג זיא ,רעדיילק

 יייז ןיא טסימ ןוא ךעלעיורטש טימ לופ
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 -עג טשינ ןוא טקוקעגנָא ןשטנעמ ייווצ יד ךיז ןבָאה עלייוו עשּפיה ַא
 רעד זיא גנולצולּפ .גנורעווילגרַאפ רעיײז ןיא ןריר ךיז טרָא ןופ טנָאק
 יד טימ ןוא ןקז ןקיטַאמש םעד וצ ןּפָאלעגוצ ןַאמ רעטנַאזָאּפמיא ,רעסיורג
 ,ןלַאפעגוצ םינּפ קירָאה ,קיטיוק ןייז וצ ןּפיל

 -ַאמש לטניב סָאד טקירדעג ןוא ןפורעג רע טָאה -- ! ריאמ החמש --
 | ,ךיז וצ סעט

 טינש ַא סרעסעמ עפרַאש יװ ןבָאה ןעמענ ענעסעגרַאפ-טלַא ייווצ יד
 ןופ לּפענ םעד ,טייקטרעווילגרַאפ סנשטנעמ ןקיטַאמש םעד ןיא ןבעגעג
 -בָאנ טנעה ענייז ןבָאה טשרע םוצ .ןסירעצ ץרַאה ןוא חומ ,ןגיוא ענייז
 ןבָאה יז ;טײקמערַאװ ןוא ןבעל ןליפרעד סָאװ ,ענעריורפרַאפ יוװ ,טזָאלעג
 ,סמערָא עקידנקירד ןוא עטסעפ סנַאמ םעד ןיא ןרעטיצ קרַאטש ןעמונעג
 ,ןקוק זיולב טשינ ןעמונעג ,טנפעעג ךיז ןגיוא יד ןבָאה ךָאנרעד .ןעלּפַאצ
 טישדח עלַא יד ךָאנ ןסילפ ייז ןופ ןבױהעגנָא ןבָאה ןרערט .ןעז ךיוא רָאנ
 ,ןפיל ענייז ךיז ןענעפע ןעמונעג ךיוא ןבָאה דלַאב .טייקטנקירטעגסיוא ןופ
 .ענעסָאלשעג ןוא עטנקירטרַאפ יד

 ,.םנוב בקעי -- .טנייוװעג ןוא טלמרומעג רע טָאה -- ,םנוב בקעי --
 ןעגנערבסיורַא טנָאקעג טשינרָאג רע טָאה רעטרעוװ ייווצ יד יװ רעמ

 | ,ךיז ןופ
 יז ןעמונעג ןוא טנעה סרעדורב םוצ ןפָאלעגוצ רע זיא גנולצולּפ

 טשוק סָאװ ,סעטַאמש ןיא רעלטעב ַא יװ ,קידנעלּפַאצ ,ךיג ןשוק ,ןשוק
 ןבעגעג הבדנ ענייש ַא םיא טָאה סָאװ ,ץירּפ ַא טנעה יד ןיא

 ,לױמ סרעדורב ןופ ענייז טנעה יד ןסירעגקעװַא טָאה בוקַאי
 -- ,קערש ןיא טלמרומעג רע טָאה -- ?וטסוט סָאװ ,ריאמ החמש --

 | ! רעניימ טָאג
 עקיכָאנק עדייב טימ ןוא דרע רעד ףיוא טצעזעגּפָארַא ךיז טָאה סקַאמ

 טלּפַאצעג ,ייז וצ ךיז טעילוטעג ,סיפ סרעדורב םעד טּפַאכעגמורַא טנעה
 ךָאנ םיא טָאה סָאבעלַאב רעד סָאװ ,טנוה רעטלַא ןַא יו ,טרעטיצעג ןוא
 .בוטש ןיא טזָאלעגנײרַא קירוצ טכַאנ רעקידנגער רעטלַאק ַא

 רע טָאה -- ,ןײלַא ָאד רעמ ןזָאלרעביא טשינ ךימ ךָאד טסעװ וד --
 ,.,םנוב-בקעי ,תמא ,ןעמענמײהַא ךימ ךָאד טסעװ -- .דניק ַא יו טעשטּפעשעג
 ...גָאֹו

 "ורב ןופ ךיז טָאה סָאװ ,חיר ןכעלקערש םעד טליפרעד טָאה בוקַאי
 טָאה רע ןוא ,תושלח וצ טגנערב ,טעדַאשטרַאפ סָאװ ,חיר ַא ,ןגָארטעג רעד
 םיא ןוא םידגב עקיטַאמש יד ייב םיא ןעמונעגנָא לקע ןוא תונמחר טימ
 ,דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא

 רעטברַאפעג רעד ןיא ןקַאב יד רעביא ןענורעג םיא ןענעז ןרערט
 ,ןײרַא דרָאב
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 ןצניינ לטיּפַאק

 טײקטרעדנזעגּפָא ןוא זגורב ןופ ןרָאי ךס ַא ךָאנ לָאמ עטשרע סָאד

 ,כעװ ןייא ףיוא ןעמַאזצ ןענַאגעג יזנכשַא רעדירב-גניליווצ עדייב ןענעז

 ,טנַאה ןיא טנַאה

 רעד ףיוא רעלעק ןופ ןעמונעגסױרַא סקַאמ רעדורב ןייז טָאה בוקַאי

 רע טָאה ןשטנעמ וצ גנַאגוצ ןכעליירפ ןטוג ןייז טימ ,סַאג ענרעילַאּפש

 יו ךעלקער ענרעדעל יד ןיא טייל ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןענופעג ױזַא טקנוּפ

 וצ געװ ַא ןענופעג רע טָאה ייווצ ןוא סנייא .ןשטנעמ ערעדנַא ייב רעירפ

 .רַאפ םעד ייז ןופ ןגירקעגסיורַא ןוא סענעשעק ןוא רעצרעה ערעייז וצ ,ייז

 .טליופעג רעלעק ןיא טייהרעקידעבעל טָאה סָאװ ,םענייז רעדורב ןטעשטומ

 סקָאמ ןטריטסערַא םעד וצ טַאהעג סעכלעזַא טשינרָאג ךעלטנגייא ןבָאה ייז

 ַא רַאפ ,טציא .לַאפ רעדעי ףיוא ןטלַאהעג םיא ןבָאה ייז רעבָא ,יזנכשַא

 טוג ןיא רָאנ ,ךעלריּפַאּפ עזָאלטרעװ ענעגייא יד ןיא טשינ עמוס רעשיטייל

 ןוא ןטקַא יד ןעזעגכרוד ייווצ ןוא סנייא ייז ןבָאה ,טלעג שידנעלסיוא

 טײרפַאב זיא רע זַא ,טנַאה רעד ןיא לטיוװק ַא טימ םיא טזָאלעגסױרַא

 סָאװ ,רעױט םענרעזייא ןופ ןפָאלעגסױרַא ױזַא זיא סקַאמ .טסערַא ןופ

 ןסעגרַאפ וליפַא טָאה רע זַא ,רעײדרַאװג-טיור טימ ןעוועג טכַאװַאב זיא

 ןיא טסערַא םייב ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,ענייז רעדיילק יד ןענָאמוצפיוא

 םיא לָאז ןעמ ,ָאד ןביילב וצ ךָאנ עגר ןייא טַאהעג ארומ טָאה רע .זיוהכעצ

 ,ןטלַאהרַאפ טשינ

 ,רעדורב ןייז ייב ןטעבעג ךיז רע טָאה -- !ךיג ,םנוב-בקעי ,םוק --

 ,םענעסקַאװרעד ַא וצ דניק ןקָארשרעד ַא יװ טנַאה ןייז ןיא ךיז קידנרעמַאלק

 םעד ןיא ןוא שטייד רעשזדָאל ןייז ןיא ןסעגרַאפ גנולצולּפ טָאה רע

 ןעמָאנ ןטשטיידרַאפ סרעדורב

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ יד ףיוא ןקוק טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 ןייז ןופ רענייא סָאװ ,טייל ענדָאמ ייווצ יד ףיוא ,טנעה יד ייב טריפעג ךיז

 דליװ -- רערעדנַא רעד ןוא ,טנַאזָאּפמיא ןוא טדיילקעג ךייר ,סיורג זיא

 ,טָאטש רעד ןיא וליּפַא .טנטלָאקרַאפ ,סעטַאמש ןיא ,ןּפמורשעגנייא ,ןסקאווַאב

 ,ןכַאז עכעלגעממוא ײלרעלַא וצ ןרָאװעג טניואוועגוצ ןיוש זיא ןעמ ואוו

 ,ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ יד טָא ףיוא ןקוק ךיז טלעטשעגּפָא ןעמ טָאה

 ןוא טמלצעג וליפַא ךיז ןבָאה רעבייוו ,ןטלַאהעג טנעה יד ייב ,רעדניק יו

 "עגניירַא ךיז טָאה בוקַאי ,תובדנ ןטעב ,ןגָאיכָאנ ןביױהעגנָא ןבָאה רעלטעב

 ןוא עקשָארד רעקידנרָאפיײברַאפ ַא ןיא םענייז רעדורב םעד טימ טּפַאכ

 ןיש ןעװעג זיא סע שטָאכ ,דױב יד ןלעטשפיוא רעשטוק םעד ןסייהעג

 סיפ יד ,ןייג ןופ טניױאװעגּפָא ןעוועג סקַאמ זיא ןציז ןגנַאל ןופ .סַאג ןיא

 "פיוא טנעה יד ייב דניק ַא יו םיא טָאה בוקַאי .טלקַאװעג םיא ךיז ןבָאה
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 יד ןריולרַאפ טָאה רע יװ טקנוּפ .טצעזעגניירַא עקשָארד ןיא ןוא ןביוהעג
 שוח םעד ןריולרַאפ רעלעק ןיא ךיוא סקַאמ טָאה ,סיפ יד ןיא טייקלענש

 טײקנּפמודרַאפ ןופ ךורעג םעד טליפעג טשינ ןיײלַא טָאה רע .חיר ןופ
 חיר רעד טָאה ןבוקַאי .ןגָארטעגטימ ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,עמרוט ןוא
 סע טָאה סקַאמ .טגנערבעג תושלח וצ טשינ ריש ,ןגָאלשעגוצ ּפָאק םוצ
 ,טעילוטעג רעדורב םוצ ךיז ןוא טליפעג טשינ

 -- ןטעבעג ךיז רע טָאה -- !רעכיג סָאװ ,קעװַא רימָאל ,ןיוש --
 ןביילב וצ ָאד ארומ בָאה ךיא

 ןיוש רע זיא טציא זַא ,טדערעגסיױא טשינ םיא טָאה בוקַאי לפיוו
 רע .ןענַאטשרַאפ טשינ סע רע טָאה ,ןבָאה וצ ארומ סָאװ טשינ טָאה ,יירפ
 יו ןוא ,רעלעק ןיא געט עגנַאל יד ןיא ןרָאװעג דניק ַא יװ ןצנַאגניא זיא
 רעדורב-גניליווצ ןייז טימ ךיז בוקַאי ןיא ,דניק ַא טימ ךיז טיײגַאב ןעמ
 טימ ןשַאװעגמורַא טנעה ענעגייא יד טימ ןײלַא םיא טָאה רע .,ןעגנַאגַאב
 זיא סָאװ ,טײקנּפמודרַאפ ןוא ץומש ןופ םיא טקיניײרעג ,רעּפרעק םעד רעסַאװ
 -ַאר ַא וצ םיא טָאה רע .ןקינייררעד וצ ןוא ןשַאװרעד וצ ןעוועג טשינרָאג
 ךיז ןענעז סָאװ ,דרָאב ןוא רָאה יד ןרעשּפָא םיא טזָאלעג ,טריפעג רעריז
 רע טָאה רענעּפמורשעגניײא ןוא רענעלק ךָאנ ,ןסקאוועצ רעלעק ןיא דליוו

 יד ןוא ןטינשעגּפָא ץרוק רָאה יד םיא טָאה'מ ןעוו ,לגיּפש ןיא ןעזעגסיוא
 ןיק ןפיוא לציּפש ןיילק ַא ןיולב םיא קידנזָאלרעביא ,טריזַארּפָא ןקַאב
 | ןגָארט קידנעטש טגעלפ רע יו

 טגערפעג רעריזַאר רעד טָאה -- ?רעסַאװ שינלעק טימ ןצירּפשּפָא --
 ןייז טימ ןיגַאב וצ ךיז ױזַא יו רעטָאפ ַא ייב טגערפ ןעמ יװ ,ןבוקַאי ייב
 ,ןטייצ עטוג יד ןופ לסיבַא ךָאנ ןבילבעג -- .לגניי

 ,טנָאק ריא רָאנ לפיוו --- .טגָאזעג בוקַאי טָאה -- ! ןסיגַאב ---

 רעד עכלעוו ןיא ,ןָאטעגנָא שעװ ערָאלק ןיא םיא רע טָאה ךָאנרעד
 -ַאט ןיא לגניי ַא יו ןעמואושעגמורַא זיא סקַאמ רעטרַאדעגסיױוא רעניילק
 ,טַאװַארק ַא ןוא ןגָארק ַא ,ןגיוצעגפיורַא םיא ףיוא דמעה ַא : םישובלמ עשיט

 יד טימ טעלגעג ןוא טלמרומעג סקַאמ טָאה -- ,שעוו עשירפ ,שעוו --
 דמעה רָאלק ןייק ןבעל ןייז ןיא לָאמנייק טלָאװ רע יו ,דמעה סָאד רעגניפ

 .טַאהעג טשינ בייל ןפיוא

 ךָאנ סעטַאמש יד ןעמונעגפיונוצ לקע טימ טָאה סָאװ ,תרשמ-לעטָאה רעד
 ייוצ טימ זיולב טָאה רע סָאװ ,טנַאה ןיא לקעּפ ןטימ ןענַאטשעג זיא ,ןסקַאמ

 ,ןָאט וצ טימרעד סָאװ ןבוקַאי ייב טגערפעג ןוא ,ןטלַאהעג קיטכיזרָאפ רעגניפ
 ,ןלױּפַאב בוקַאי טָאה -- !ןענערברַאפ ,ןפרַאװסױרַא ---
 -ַארק םעד ןדניברַאפ ,ךיש יד ןעלרינשוצ ןפלָאהעג רעדורב םעד טָאה רע

 -עג טשינרָאג ןסקַאמ ייב ןבָאה טנעה יד .ךעלּפענק יד ןעלּפענקוצ ,טַאװ
 טָאה ךָאנרעד זַא ןוא .סעּפע ןָאטעג יװ ,טרעטיצעג רעמ ןבָאה ייז .טעברַא
 ,דַאלָאקָאש ,סנכוק ,זייּפש עטוג ןשַאט-עזייר ענייז ןופ ןעמונעגסורַא בוקַאי
 רעדעי ןבָאה עלהניד ייס ,דורטרעג ייס סָאװ ,ײלרעלַא ןענידרַאס ,טשרואוו
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 טָאה רע זַא ,טרעטיצעג ױזַא סקַאמ טָאה ,רעדנוזַאב טקַאּפעגניײא ייז ןופ
 ןגָארטוצ טנָאקעג טשינ ליומ םוצ ןכַאז עטוג יד טנעה יד טימ וליפַא

 -- ,ןעלהניד ןוא ןדורטרעג ןופ הנתמ ַא זיא סָאד ,ריאמ החמש ,םענ --
 ,ריד רַאפ טקישעגטימ סע ןבָאה ייז -- .טקיאורַאב םיא בוקַאי טָאה

 -עגסיוא ןייז ןופ טולב לסיב עטצעל סָאד זיא םינּפ סַאלב סקַאמ ןיא

 עטשרע סָאד .השוב ןופ טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד טָאה רע .,ןירַא ףוג ןטרעצ
 ןבעל ןייז ןיא לָאמ

 .טנעקרעד טשינ רעדורב ןייז טָאה בוקַאי

 קיצנַאװצ לטיּפַאק

 -עג טשינרָאג טָאה רעסעב סָאװ ,טַאלג ןעגנַאגעג זיא םיהַא געוו רעד
 ,ןייז טנָאק

 רַאפ .,ןָאגַאװ ןיא רעטרע ןגירקעג בוקַאי טָאה עבטמ רעשיטייל ַא רַאפ
 וליפַא רענעי טָאה ,רָאטקודנָאק םעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,קַאינָאק לסיב ַא

 דבכמ םיא ןוא סקַאמ ןטכַאװשעגּפָא םעד לרדח ןיא ךיז וצ ןעמונעגניײרַא
 ַא ,רעלוגער טשינ ןעגנַאגעג זיא ןַאב יד .רַאװָאמַאס ןופ ייט טימ ןעוועג

 רעבָא ,דלעפ ןטימ ןיא לָאמ ליפ ךיוא ,סעיצנַאטס יד ףיוא ןענַאטשעג ךס

 יד ןשיווצ טָאטש-ץינערג רעד ,עשרָא ןיא .סיוארָאפ טקורעג ךיז טָאה ןעמ
 יד זיא ןענַאטשעג לייורעד ָאד ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד ןוא ןטעיוװָאס

 עטיור טימ ןוא רעדעל ןיא ןענױשרַאּפ יד ,קיטַאלג ןעגנַאגעגכרוד עיזיווער
 עדייב ייב ןריּפַאּפ יד טקוקעגכרוד טוג ןבָאה ןטסורב יד ףיוא סנרעטש

 סטכעלש םוש ןייק ןבָאה ייז רעבָא ,טּפַאטעגכרוד ןכַאז יד ךיוא ,סיזנכשַא
 טייצ ןכָאװ עכעלטע .טכעלש ןעוועג זיא ןגוצ טימ זיולב .ןענופעג טשינ
 יד .קסנימ זיב גוצ ַא ןלעטשוצ טצוװ'מ זיב ,ןטרַאװ ןסייהעג ןעמ טָאה

 זיא סקַאמ .עטריזיליבָאמעד טימ טרעגַאלַאב ןעוועג ןענעז ןענַאב עקידנעייג
 -ץינערג רעד ןיא ןביילברַאפ וצ טַאהעג ארומ טָאה רע .קיאורמוא ןעוועג
 בוקַאי .ךעלקער ענרעדעל ןיא ןטַאדלָאס טימ ןעוועג לֹופ זיא סָאװ ,טָאטש

 -ץיצַאוקַאװע רעקיסקיוועגסיורג רעד .רַאסימָאק םוצ טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה
 טלָאװעג טשינ טרָאװ ןייק ,םענייק טזָאלעגוצ טשינ ךיז וצ טָאה רַאסימָאק

 ריא -- .ןענָאגַאװ ןגעוו ןטעבעג תובוט םיא ייב ןעמ טָאה ליפוצ ,ןרעהסיוא
 טזָאל ןעמ -- ,טגָאזעג ןשטנעמ םיא ןבָאה -- ןדער וצ סָאװ טשינ טָאה
 ,םיא וצ וצ טשינ טשינרָאג

 .געוו ןיא ךיז טזָאלעג ןוא טגָאזעג בוקַאי טָאה --- ,ןוואורּפ לעװ ךיא ---
 םיטעמוא זיא רע יו ,טייקרעכיז ןוא טייקטיירב רעבלעז רעד טימ

 זיא רע .ןעמוקעגנָא עירַאלעצנַאק סרַאסימָאק םוצ ךיוא רע זיא ,ןעגנַאגעג
 ,טלעטשעגּפָא טשינ ןליפַא םיא ןבָאה ןכַאװ יד זַא ,רערעכיז ַאזַא ןעגנַאגעג
 ןרָאװעג רע זיא ךיג ױזַא ,רַאסימָאק םוצ ןעמוקעגנָא זיא רע ךיג יו טקנוּפ
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 טָאטשנָא .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טלעוּפעג ץלַא ןוא טַארב"ינַאּפ םיא טימ
 ןעמ זיב ,ןטרַאװ טפרַאדעג געט עכעלטע זיולב רע טָאה ,ןכָאװ עכעלטע
 ןטלַא ןפיוא טָאה סקַאמ .טלייטעגוצ ןָאגַאװ ןשירעטילימ ַא וצ םיא טָאה
 טָאה בוקַאי ןעוו ,טרעביושעצ ךיג עלעדרעב עיורג ץיּפש סָאד רעגייטש
 -נייא ןענעז ייז ואוו ,אינסכא רעד ןיא טגנערבעג הרושב עטוג יד םיא
 | ,ןענַאטשעג

 -בקעי ,ריד רַאפ ךַאז ערעווש ןייק ָאטשינ טשינרָאג ךָאד זיא'ס --
 ,,ריד רַאפ לטב רעװ ךיא -- ,טביולעג םיא רע טָאה -- ,םנוב

 טָאה טסיזמוא .,סקַאמ ,םענייז רעדורב רעד ,טנעקרעד טשינ םיא טָאה רע
 ,סטכינעגיוט ַא רַאפ ,קינסַאּפ-ןוא-טסוּפ ַא רַאפ ןבעל ץנַאג ַא ןטלַאהעג םיא רע
 ַא ןוא ,טרימשעג יװ םיא ייב טייג ץלַא .רעייפ קיטש ַא ,שטנעמ ַא זיא רע
 האנש עקידנעטש ןייז ןָאטעג גנַאב טָאה ןסקַאמ ,סנדלָאג ַא רע טָאה ץרַאה
 -יוצ ַא ,םענייא לכה-ךס ?ןעד סָאד רע טָאה רעדירב לפיוו ,רעדורב םוצ
 וצ םיא טימ ױזַא יו ,טַאהעג לכש ןייק טשינ טָאה רע ןוא ,רעדורב-גניל
 ,ןיומ ַא טימ ץַאק ַא יװ ,טקילפעגמורַא ןוא ךיז ןסירעגמורַא קידנעטש ,ןבעל
 ,רעסַאװ ןייק טשינ זיא טולב זַא ,רע טעז טציא ! ןיזמוא .ןעוועג ךיז םיאנוש
 ,לאוג ןייק טשינ ,ןעוועג טשינ רענייק זיא םענייז קילגמוא ןסיורג םעד ןיא
 עלַא ןעמוקעג זיא ,רענייז רעדורב רעד ,רע ןיולב ,טניירפ ןייק טשינ
 ,ןעװעטַאר םיא ןרָאפעג ןוא טלעטשעגנייא ןבעל'ס ,ןזָאלעגרעביא ןטפעשעג
 רע .זיא שיילפ ןוא טולב ןגייא סנױזַא סָאװ ,טציא ןסיוו ןיוש טעװ רע ,ָא
 רעדורב ןקיצנייא םעד ןביל ןוא ןצעש וצ ױזַא יװ ןעקנעדעג ןיוש טעוו
 -וצ ןטעברַא .ןייז ייז ןלעוו סנייא .טלעו רעד ףיוא טָאה רע סָאװ ,םענייז
 ןטייצ עלַא רַאפ -.תורצ ןיא ,הלילח ,ןוא תחנ ןיא ,םירחסמ ןיא ,תוצע ןיא ,סעלַא ןיא ,ןייג טנַאה ןיא טנַאה ,ךיז ןפלעהסיורַא ,ןעמַאזוצ ןבעל ,ןעמַאז
 ,ןלָאצּפָא םיא רע טעוװ

 יד ןופ לגָאנ ןיא טרעװ רעמ זיא רע ,דלָאג ַא ,רעקיצרַאה-טוג ַא ,זיא רע שטנעמ רערעייט רעסָאװ ,ןייא טציא ןײלַא טשרע טעז רע .הברדא זיא ,ןבוקַאי ןעמונעג טָאה יז סָאװ ,סָאד ןוא ,ןטכיררַאפ רע טעװ תולוע עלַא ,ןייז וצ ףרַאד סע יװ ,עטַאט ַא טציא ןייז ןיוש טעוװ רע .טקישעגטימ תונתמ ךיוא םיא טָאה יז .םיא ןעװעטַאר ןרָאפ לָאז רע ןבוקַאי טדערעג -וצ ןײלַא טָאה יז .ןסעגרַאפ טשינ ןטַאט ריא ןיא ןגעווטסעדנופ יז טָאה ,ריא וצ ןעוװעג דמערפ ןעװעג טשינ הנותח ריא ףיוא ןליפַא ,טייוו ןופ ריא ןופ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע שטָאכ .סרעייט ַא ,דניק ליואוו ַא זיא יז ,ןזָאלּפָא טשינ ןגיוא יד ןופ רעמ רע טעוו ןדורטרעג ךיוא .יזנכשַא זיוה סָאד ןריפ רעטייוו לָאז סָאװ ,שרוי ַא ןטיירגוצ ,טייל ַא םיא ןופ ןכַאמ ןוא ןעיצ -ןײרַא םיא םירחסמ יד ןיא ,ןבעג םיא טלעג ,ךיז וצ ןעמענמיײהַא םיא טעוו רע .ןכוזפיוא ןצַאנגיא טעװ ןוא ןּפַאכּפָארַא ךיז ךיירקנַארּפ ןייק רע טעװ ,לסיבַא ךיז וצ ןעמוק ,ןעמוקמייהַא טעװ רע רָאנ יו ,ןכוזפיוא ןוז םעד טעוו רע .רעדניק ענייז וצ עטַאט ַא ןרעוו ןָא טציא ןופ רע טעװ ױזַא טקנוּפ
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 טימ ךיױא עקַאט טָאה יז .ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןיא ךעלטיילעגנוי עלַא

 .ןזיוועג ןופרעד עיפַארגָאטָאפ יד םיא טָאה בוקַאי .לרעטכעט רעייט ַא םיא

 יעווירּפ --- ןשימייה ַא ךיוא סע טסייה ןעמָאנ ַא ןוא ,סע זיא רצוא ןַא יוװ ןייש

 ,טשטעווקרַאפ ץרַאה םייב םיא טָאה רענייז רעגיווש רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 םעדייא ןַא יו טשינ טָאה רע ,ןיינ .טכַארבעגפױרַא ןעקנַאדעג עקיטעמוא ףיוא

 ,רַאפרעד טַאהעג טנייפ םיא טָאה יז .ןעווירּפ רעד טָא ןגעק לָאמַא טלדנַאהעג

 ןסָאגעגּפָא יט זָאלג ַא טימ לָאמנייא וליּפַא םיא ןוא ןעוועג םיא אנוש ַא

 זיא רע שירַאנ יװ .רַאפרעד טציא טמעשעג ךיז טָאה יזנכשַא .םינּפ סָאד

 טציא יז טלָאװ רע ןעוו ,ָא ,טלעג ךָאנ געיעג ןייז ןיא טדנעלברַאפ ,ןעוועג

 ןגעק ןוא ריא ןגעק תולוע עלַא ןכיילגסיוא ןלָאּפצָא ,ןטעברעביא טנָאקעג

 זיא ןבילבעג .טשינ ןיוש ןבעל ייז רעבָא .םענייז רעווש םעד ,ןעמייח 'ר

 לחומ ,טקישעגטימ סורג ַא ןבוקַאי טימ םיא טָאה יז .עלהניד ,יז זיולב

 ,ריא וצ ןצרַאה ןיא טײקמערַאװ ַא טליפרעד טָאה סקַאמ .ץלַא םיא ןעוועג

 ךיז וצ סורדרַאפ רעד ןסקאוועג זיא טימרעד ןעמַאזוצ .טײקרַאבקנַאד ַא

 טייקדנעלברַאפ ןייז וצ ,טריפעג טָאה רע סָאװ ,ןבעל שירַאנ ןייז וצ ,ןיילַא

 טַאהעג טלָאװ רע ןעוו ,ןייז טנָאקעג שרעדנַא ץלַא טלָאװ יוו ,טײקטסוּפ ןוא

 ןבעל סָאד ןענַאטשרַאפ טלָאװ רע ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ לכש ןקיטציא םעד

 ןעוועג זיא רע רעבָא !ןבעל ןיא סכַארטעגנירַא ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ןשטנעמ

 .טכַאמ ןוא טלעג ,ןעזעג רע טָאה טלעג זיולב .ןעוועג דנילב ,טדנעלברַאפ

 יװ .ןבעל ןגייא ןייז ,טכַארבעגמוא סנבעל עדמערפ רע טָאה טלעג רַאפ

 סנבעל ענעגייא ןוא עדמערפ רע טָאה ױזַא ,ךלומ טָאגּפָא םוצ ןדיי לָאמַא

 רעווש .בהזה-לגע םורַא טצנַאטעג ,טלעג ןופ חבזמ ןפיוא ןעוועג בירקמ

 "ניק ,רעטסעווש ,רעדורב ןכעלבייל ַא ,רעטָאפ םענעגייא םעד ,רעגיווש ןוא

 ןוא ,ץלַא ןוא עלַא ,טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ ,יורפ יד ,ענעגייא רעד

 "הדובע רענעדלָאג רעד וצ טרעפּפָאעג רע טָאה -- ןיילַא ךיז טימרעד ןעמַאזוצ

 עגר ןייק ,טגָאיעג םיא טָאה טולב ףירט ,תוחכ עדליוו ,רעטוג-טשינ ַא .הרז

 ,טדנעלברַאפ ןגיוא יד ,טלעטשרַאפ םיא חומ םעד ,ןבעגעג טשינ החונמ ןייק

 ןוא ןיזמוא וצ --- ךַאז ןייא וצ ןבירטעג ןוא ןעמונעגוצ םיא ייב לכש םעד

 .טייקטסוּפ
| 

 רעקיטציא רעד וצ טײקרַאבקנַאד ַא טליפעג ךיוא טָאה יזנכשַא סקַאמ

 ,ריא ןגעו טדערעג בוקַאי טָאה גנורעטסיײגַאב סיורג טימ .רענייז יורפ

 רעמַאזנייא רעד ןיא ןיילַא ענייא ןציז ריא ןגעוו ,ּפָאק ןשירחוס ריא ןגעוו

 טָאה יז יו ,ןבעגעגרעביא םיא רע טָאה ךיוא ,ןגעמרַאפ ןייז ןטיה ןוא טָאטש

 ןגעו בוטש ןיא םיא וצ ןעמוקעג ןוא ץלָאטש ריא ןגיובעג עטשרע יד

 -תילכת ןוא רחוס םעד יזנכשַא סקַאמ זיא ץלַא סָאד .ןסקַאמ ,םיא ןעװעטַאר

 ,רַאפרעד ןעוועג רַאבקנַאד ריא זיא רע .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש שטנעמ

 י-צ טָאה ריא וצ רעבָא .טּפַאשיירט ריא ,תולעמ עריא טצַאשעגּפָא טָאה רע

 טפַאשקנעב ,ץרַאה ןיא טײקמערַאװ ,גנוטכַא ,טײקרַאבקנַאד זיולב טליפעג

 ןופ רעטבילעג רעד וצ ,ןעלהניד וצ ,רעטשרע רעד וצ טליפעג רע טָאה
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 סָאד טלָאװ טוג יװ .רעדניק ענייז ןופ רעטומ רעד וצ ,ןרָאי עטשרע יד
 עטצעל יד ןעגנערברַאפ ,ריא וצ טציא ןרָאפמײהַא ױזַא ןָאק רע ןעוו ,ןעוועג
 "ייא ןוא רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ,טײקצנַאג ןיא ןוא טפַאשביל ןיא ןרָאי
 ,טבעלעגכרוד טָאה רע סָאװ ,םעלַא םעד ךָאנ ,טציא ןייז טעװ רעווש !לקינ
 ןופ טקירדרעד ,םענייז ץַאלַאּפ ןסיורג ןיא ןבעל טסוּפ ַא רעטייוו טציא ןריפ וצ
 -צנַאמ רעטלַא רעד טימ זיולב ,טייקנריולרַאפ ןוא טייקיורג רענעגייא רעד
 ,יורפ רעשירחוס רעשליב

 רע .רַאפרעד טַאהעג ארומ ןוא טליפעג טוג סע טָאה יזנכשַא סקַאמ
 טשינ טָאה רע רָאנ ,ןבוקַאי טימ םעד ןגעוו ןדער טלָאװעג לָאמ רָאּפ ַא טָאה
 -טסיירד רעקידרעירפ רעד ןופ טשינרָאג .םיא רַאפ ךיז טמעשעג .טנָאקעג
 ,לָאמַא ןופ ןסקַאמ ייב ןבילבעג טציא זיא טלעװ רעד ןופ ןכַאל ןוא טייק
 סָאװ ,לרוחב טמעשרַאפ גנוי ַא יװ ,דניק ַא יװ ,ןקָארשרעד ןעוועג זיא רע
 סטכעלש טָאה רע ןעמעװ ,עמַאמ-עטַאט וצ םײיהַא ןרעקקירוצ ךיז ףרַאד
 םיא טָאה בוקַאי .ןרעקמוא ךיז ייז וצ ךָאנרעד זומ ןוא ןפָאלטנַא ,ןָאטעגּפָא
 טָאה סקַאמ .החמש דענעגייא רעד טימ ןקעטשנָא ,ןכַאמ ךעליירפ טריבורּפ
 ןבעל קיניזמוא ץנַאג ןייז .טליפעג טשינ דיירפ ןייק רעבָא ,טלכיימשעג
 יד ןופ ןּפַאלק םעד טימ ןעמַאװצ .ןגוא יד רַאפ ןענַאטשעג םיא זיא
 ןרעווש םעד ,ןבעל ןייז ףיוא הטרח יד ּפָאק ןיא טּפַאלקעג םיא טָאה ,סענָאגַאװ
 ,ןקיניזמוא ןוא

 יב ןעוועג זיא סָאװ ,קסנימ ןיא .ןעגנַאגעג עזייר יד טציא זיא ךיג
 ַא ןטלַאהרַאפ טכַאנ ַא ףיוא ךיז זיולב רעדירב עדייב ןבָאה ןשטייד יד
 טָאה ,עגנַאל םישדח ךָאנ ,ןגירקעג טלעג טוג רַאפ לעטָאה ַא ןיא רעמיצ
 רעד ,ןייז וצ ףרַאד סע יװ ,טקיטכענעג טעב ַא ןיא לָאמ עטשרע סָאד סקַאמ
 זצע ןַא ןיוש ךיז טָאה בוקַאי רעבָא ,טקַאּפעג ןעוועג זיא ענליוו זיב געוו
 ענליוו ןופ .טנפעעג ןריט עלַא ,םוטעמוא יװ ,םיא רַאפ טָאה טלעג ,ןבעגעג
 םייהַא זיב ןענײש-ריסַאּפ ,ךיילג ןרָאפ טלָאװעג ןיוש רעדירב עדייב ןבָאה
 -נַאטס רעד זיב ןטרַאק יד זיולב ןבָאה עטמאַאב עשטייד יד רָאנ ,ןטעבעג
 ,ןבירשעגסיוא יּפַאל עיצ

 וצ יז דניז טרָאד --- ,טגָאזעג ייז ןבָאה --- ,ןעלָאּפ ןָאש זיא יּפַאל ---
 ...עזוַאה

 יזנכשַא רעדירב יד ןבָאה ,ןליוּפ זיב טייג סָאװ ,גוצ ןיא ןיוש רעבָא
 ןבָאה עטמאַאב עשטייד יד יװ ,?עזוַאה וצ; ןייז טשינ ןלעװ ייז זַא ,טליפרעד
 ,טגָאזעג ייז

 עשילױוּפ יד ןבָאה -- ? ענעטלָאשרַאפ ,ךיז ריא טּפוטש ואוו ,יעה --
 -ַאּפ ןייק !ןענַאדנופ ךייא טגָארט -- .עשידיי יד ףיוא ןגירשעג ןרישזַאסַאּפ
 ! טייג עניטסעל

 | ,סַאה ,האנש טימ לופ ןעוועג ןענעז ןענָאגַאװ יד
 ,דנַאל ןקירעביא ןופ יו ,קעװַא ןענַאד ןופ ןשטייד יד רָאנ ןלָאז --
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 רעדיילק-ןטיוקס ןיא ןענױשרַאּפ עגנוי ןבָאה -- ,ןענרעלנָא ךייא רימ ןלעוו

 ,טָארדעג

 -- .קיטַאלג ףיוא ,גרעבמעל ןיא טכַאמעג סע טָאה ןעמ יוװ ױזַא --

 .ןבעגעגוצ ערעדנַא ןבָאה

 ןױשרַאּפ ַא טָאה -- !דרעב ןדיינש ןעמ טעװ ,ביג לרעש ַא ,יעה ---

 .סענעשעק יד ייב ךיז ןּפַאט ןעמונעג סעצנָאװ טימ

 -- .טקיאורַאב םיא ערעדנַא ןבָאה --- ,יּפַאל וצ ןעמוקוצ רָאנ ןעמ לָאז --

 ןלעוו זדנוא ייב .ָאד ךָאנ ןענעז ןשטייד יד .ןביוהוצנָא טשינ ךיז טניול ָאד

 יירעפעפ ןקעמש וצ ןבעג ןיוש ייז רימ

 וצ ךיז טרעסנענרעד ןוא ענליוו ןופ קעװַא זיא גוצ רעד רעטייוו סָאװ

 "רעד ץלַא ,םייוג יד ןרָאװעג ןענעז רעקידהּפצוח ץלַא ,טייז רעשיליוּפ רעד

 טָאה סקַאמ .טקוררַאפ ךעלעקניוו יד ןיא ךיז ןבָאה ייז ןדיי יד רענעגָאלש

 סָאה רעדורב רעד .רעדורב ןייז ףיוא טקוקעג ןגיוא עטנפעעג-טיירב טימ

 ןבָאה ,עטנפעעג-טיירב ןוא עצרַאװש יד ,ןגיוא ענייז ןיא זיולב .ןגיוושעג

 .ןגיושעג ןבָאה עדייב .טילגעג ןרעייפ

 .דלעפ ןטימ ןיא גוצ רעד ךיז טָאה טלעטשעגּפָא

 ןענעז יּפַאל זיב -- .ןפורעג ןשטייד יד ןבָאה -- !ןגייטשסיוא ---

 .טשינ רימ ןרָאפ רעטייוו ,רעטעמָאליק עכעלטע ןבילברַאפ

 "עג זיא עקדוב רעניילק ַא ייב .ןענָאגַאװ יד ןופ סױרַא ןענעז עלַא

 רעמיוב ייווצ ףיוא .לטיה ןפיוא לרעלדָא שיליוּפ ַא טימ רענלעז ַא ןענַאטש

 עשיליוּפ עקידנרעקמוא יד רַאפ אבה'ךורב ַא טימ טנווייל ַא ןעגנַאהעג זיא

 ןקַאילָאּפ עקידנגייטשסיוא יד .דרע רעשילוּפ רעיירפ רעד ףיוא רעגריב

 "עג ןוא דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה רעבייוו .ןעגניז ןעמונעג ןבָאה

 טשוקעג ןוא עקדוב רעד ייב רענלעז םוצ ןּפָאלעגוצ זיא ענייא .יז טשוק

 ,טנעה עטיור עבָארג יד םיא

 ַא -- ,טַאדלָאס םוצ ךיז טעילוטעג ןוא ןפורעג יז טָאה -- ,וזעי ---

 !רענלעז רעשיליוּפ

 עלַא ןופ ,דלַאװעג ןעיירש ןעמונעג דיי רעטלַא ןַא טָאה ףיורעד ךיילג

 עדליוו טימ ןעמַאזוצ ּפָאק ןייז ףיוא ןלַאפעג ןטסיופ עשיטיוקס ןענעז ןטייז

 .ןרעטכעלעג

 .טמורבעג בוקַאי טָאה -- ,"עזוַאה וצ; רימ ןענעז טציא ---

 יד רעביא ןעגנַאגעג רעדירב עדייב ןענעז געוו רעטעמָאליק עכעלטע

 -עדלַאפעג יולב ַא ןיא רעױּפ ַא טריפעג טָאה ןשַאט-עזייר ערעייז ,ןדמַאז

 ַא טרעטַאלפעג טָאה סע רעכלעוו רעביא ,עיצנַאטס רעד ייב .לטיה טעוו

 ,עטנפאווַאב ,עקידנצנָאװ ,ןעמרַאדנַאשז ןענַאטשעג ןענעז .ןָאפ עסייוו-טיור

 ןָאטעגנָא גנַאל טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,ןדרעוװש עגנַאל יד טימ קידנעגנילק

 ,הוואג טימ לופ ייז טימ ךיז טעקצַאצעג ןוא

 יקַאלפ טימ םרַאדנַאשז ַא טָאה --- ! רעדנוזַאב סעקיװעשלָאב ןוא ןדיי ---

 .ןפורעגסיוא ןצנָאװ ענעס
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 םעד ףיוא סוזעי רעטעקַאנ ַא ןעגנַאהעג זיא סע ןכלעוו ןיא ,לַאזקָאװ ןיא
 -נעפ עניילק ךס ַא ןוא ןלַארענעג ןופ ןטערטרַָאּפ ,רעלדָא רעשיליוּפ ַא ,ץיירק
 ,ןרישזַאסַאּפ טימ טכידעג ,לופ ןעוועג זיא ,ןגייווצ-לדָאנ טימ טצוּפרַאפ ,ךעלעד
 ַא ןסעזעג זיא שיט ןטסָארּפ םענרעצליה ַא ייב .טייל עטנּפָאװַאב ןוא קעּפ
 ןיא ןטסיופ עדייב טימ ךיז ןגָאלשעג ןוא דמעה טעטסַארכעצ ַא ןיא ןױשרַאּפ
 .ןיירַא ץרַאה ןקירָאה

 רעד טָאה -- ,ןײרַא טקוק ןוא ףיוא טדיינש ,ץרַאה סָאד טנפע ,ונ --
 עקילייה ענייז ןוא סוזעי רַאה רעזדנוא ייב רעווש ךיא -- .ןגירשעג שטנעמ
 ,ריביס ןופ ,ךיא רָאפ טייוו ןופ .קיװעשלָאב ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,ןדנואוו
 .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ געוו ןיא רימ ןענעז ןריּפַאּפ יד

 -- .ןריּפַאּפ ענעריולרַאפ יד ףיוא ךיז ןענעק טימ ,לרעדורב ,עהע --
 -- ,טכַאלעג םינּפ טכעלש שיטניה ַא טימ םרַאדנַאשז רעקיסיפ-םורק ַא טָאה
 -לָאב ןיא טרָאד ןעוועג רַאסימָאק ַא טסיב וד זַא ,ןטפנוקסיוא ןבָאה רימ
 ..ןגָאלשסױרַא ּפָאק ןופ רעטיר טימ ןכַאז עכלעזַא ריד ןלעװ רימ ...עיוועש

 ךיוה רעד ןיא רעװלָאװער םעד ןביוהעגפיוא םרַאדנַאשז רעד טָאה ייברעד
 ,ּפָאק סנשטנעמ םעד רעביא טעכָאפעג ןוא

 -רַאפ טָאה רע .ץרַאה ןיא ןרָאװעג ליוה ךיילג זיא יזנכשַא סקַאמ ייב
 טימ םרַאדנַאשז םעד טָא ןופ טשינ םיא טרַאװרעד סטוג ןייק זַא ,ןענַאטש
 עדייב .ךעלגעװַאבמוא רָאנ ,רעסַאלב ַא ןסעזעג זיא בוקַאי ,סיפ עמורק יד
 "וצ ןוא ןעמוקעגוצ רענלעז ַא זיא דלַאב .ייר רעייז ףיוא טרַאװעג ןבָאה רעדירב
 ,שיט ןטסָארּפ םוצ ייז טריפעג

 וצ געוו ןפיוא טגָאזעג רע טָאה -- ,ךעלגניי ,ךעליירפ ןייז טע'ס --
 ..שיט םוצ ןעמ טריפ ןדיי -- .עקירעביא יד

 ןסייהעג טָאה לוויטש-רעטייר ןיא סיפ עמורק יד טימ םרַאדנַאשז רעד
 לרעמיצ קיטייז ַא ןיא ןריפקעוַא ןױשרַאּפ ןטעטסַארכעצ ןקידרעירפ םעד
 ןדיי ייווצ יד וצ ךיז ןעמונעג ןוא

 -עג רע טָאה -- !סעשיומ ,ןיהואוו ןוא ךיז ןעמ טּפעלש ןענַאװנופ ---
 ןייצ עלעג יד קידנערישטשסיוא ,טגערפ

 ןטױא טגײלעגקעװַא ןוא ענייז ןריּפַאּפ יד ןעמונעגסױרַא טָאה בוקַאי
 ,טקוקעגניײרַא טשינ וליפַא ייז ןיא טָאה םרַאדנַאשז רעקיסיפמורק רעד .שיט

 ןלױפַאב רע טָאה -- !ךיז ןָאטסיױא --
 ןענעז ייז םורַא .עטרעווילגרַאפ ןייטש ןבילבעג ןענעז רעדירב יד 1

 ןיא עסקיש ַא זיא ,םרַאדנַאשז ןבעל ,שיט םייב ךיוא .ןשטנעמ ליפ ןעוועג
 -נַאשז רעד .עדייב טקוקעגנָא ךיז ןבָאה ייז .ןסעזעג רעדיילק עשירעטילימ
 :רענלעז ַא וצ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה םרַאד

 טשינ ןטלַאהַאב ייז יצ ,ייז ןּפַאטמורַא טוג !ץלַא !ייז ןָאטסױא --
 ! סיוא סעּפע

 םוצ ,םישובלמ יד ייז ןופ ןסייר ןעמונעג ןוא וצ זיא רענלעז רעד
 ַא ,לריציפָא ןַא .ןרישזַאסַאּפ עשיאיוג יד ןוא ןטַאדלָאס יד ןופ רעטכעלעג
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 רעניד ַא טימ ,סיפ עגנַאל ,עניד טימ ,רעקיציּפש ַא ,רערַאד ַא ,רעגנוי
 "ןרַאװה רעשירַאגנוא ןַא ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלעצנָאװ עניד טימ ,זָאנ רעפרַאש
 ןסױטשעגּפָא טָאה בוקַאי .שיט םוצ וצ זיא ,טנַאה ןייא ףיוא זיולב עקטרוק
 ,ריציפָא םוצ ןעגנַאגגוצ ןוא ךיז ןופ רענלעז םעד

 רעדורב ןיימ ןוא ךיא -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,וקינשטורָאּפ עינַאּפ --
 זדנא טעב ךיא .שזדָאל ןופ רעמיטנגייא-זיוה ןוא ןטנַאקירבַאפ ןענעז

 !ץוש ןיא ןעמענ

 עשירַאגנוא סָאד קידנגייוש ןָאטעגסיױא טָאה ריציפָא רעקיציּפש רעד

 ןטינשעג ףרַאש ַא ןזיוװַאב ,ּפָאק ןופ לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע .לקער
 רע ןוא ,ןקור:ריזח ַא יו ,עפייטש ןוא ענעסקַאלפ רָאה ןופ עלעקווישזג
 -ָאמש רעייז טימ ,ןַאמ ןטנַאזָאּפמיא ןוא ןסַאלב ,ןכיוה םעד טקוקעגנָא טָאה
 .ךעלעגיוא עיורג ,על

 רע טָאה -- ?שזדָאל ןופ רעציזַאב-זיוה ןוא ןטנַאקירבַאפ ,ױזַא ---
 ?לָאמַא סעקיוװעשלָאב ןייק טשינ -- .טגערפעגרעביא

 ןזיוה עזיולב יד ןיא ,סקַאמ טָאה -- ,ריציפָא רעה ,טיהַאב טָאג -- |
 ואוו ,דנַאלסור ןופ ךיא םוק סָאד -- .טשימעגניײרַא ךיז ,לטסעוו ןיא ןוא
 ,טנעמוקָאד ןיימ זיא טָא ,ןטלַאהעג ַאקעשט ןיא ךימ טָאה ןעמ

 -- ,טגָאזעג לריציפָא עקיציּפש סָאד טָאה -- ,ןעז ןלעװ רימ ,טוג ,ונ --
 ! יקצָארט שובייל ןרגּפ לָאז : טיירש

 ךיא -- ,לכיימש ַא טימ טגָאזעג סקַאמ טָאה -- ,ןרגּפ געמ רע ,ָא --
 ןגעקַאד שטינרָאג בָאה

 ןָאטעג ּפַאלק ַא ריציפָא רעד טָאה -- !ןלױפַאב ךיא בָאה ןעיירש --

 !ךיוה -- שיט ןיא
 .רעכעה טגָאזעג סקַאמ טָאה --- !יקצָארט ןרגּפ לָאז --
 ןגירשעג ריִציפָא רעד טָאה -- !רעכעה ךָאנ --
 רעד רעבָא ,ןפורעגסיוא רעטרעוװ ענעגייא יד רעכעה ךָאנ טָאה סקַאמ

 ןדירפוצ ןעועג טשינ זיא ריציפָא
 -- .שיט ןיא טּפַאלקעג רע טָאה -- !רענעטלָאשרַאפ דיי ,רעכעה ---

 ןעיירש רימ ייב ןיוש וטסעוװו טשינ ַא !ןייצ עלַא ףיוא
 ןופ רעטכעלעג ןדליוו םוצ ,תוחוכ עטצעל יד טימ ןגירשעג טָאה סקַאמ

 .רעדיילק עשירעטילימ יד ןיא דיומ רעד ןוא ןטַאדלָאס יד

 ריִציפָא רעד טָאה -- !סעשובייל עשידיי עלַא טיוט ַא : יירש טציא --
 ! ךיוה --- .טלעטשענּפָא םיא

 רע .ליומ סָאד טנפעעג טשינ ,סייווש טימ רענעסָאגַאב ַא ,טָאה סקַאמ
 .טורציּפש ןטימ טגנַאלרעד םיא טָאה ריציפֶא רעד .טמעטָאעג רעווש טָאה

 ,ּפָאק םעד רעביא
 ! ןגָאיסױרַא המשנ יד לעװ ךיא םערָאװ ,ןעיירש ---
 ןעמרַאדנַאשז עכעלטע .,שיט םוצ טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה בוקַאי

 ,טנעה יד טײרדעגרעטנורַא םיא ןבָאה
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 ,ןליױֿפַאב ריציפָא רעד טָאה -- !ןעיירש --
 ץטעשויעצ יד ףיוא ןָאטעג קוק ַא ,ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה סקַאמ

 ,ןבעגעג ייז טָאה רע ןוא ,גנוקירעדינרעד ,דנַאש ןייז ןליוו סָאװ ,םוֹרַא םייוג
 !ןליוו ייז סָאװ

 עה ץלַא ןפורעג רע טָאה -- !סעשובייל עשידיי עלַא ןרגּפ ןלָאז --
 ןעגנול ענייז ןוא טלָאװעג טָאה ריִציפָא רעד רָאנ לפיוו ,רעכעה ןוא רעכ
 ןעגנערבסױרַא טנָאקעג ןבָאה

 .האנה ןופ טעשזריהעג טָאה ןומה רעד
 -יבַא טציא ןוא -- .טביולעג לריציּפָא עקיציּפש סָאד טָאה -- ,טוג ---

 ױזַא ,שזדָאל ןופ רעציזַאב-זיוה ןוא טנַאקירבַאפ ,ןעגניז ןוא ןצנַאט עלעס
 !קידעבעל ,רענלעז יד ךעלגניי ערעזדנוא ,רַאפ עלעצנעט-תיפי-המ ַא

 יד ןבָאה רעדיוו ןוא טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא בוקַאי ךיז טָאה רעדיוו
 ,ןטייז יד םיא קידנּפַאלקנָא ,ןטלַאהרַאפ םיא ןעמרַאדנַאשז

 ןףגירשעג רע טָאה -- !סקַאמ ,ןיינ --
 רע סָאװ ,לוטיב ןטסערג םעד טימ .טרעהעג טשינ םיא טָאה סקַאמ

 ענעזָאלעצ יד ףיוא ךיז טקוקעגמורַא רע טָאה ,םייוג וצ טַאהעג רָאנ טָאה
 רעייז ןָאטעג ןוא ,ןלַאפַאב סָאװ ,טניה ףיוא טקוק ןעמ יוװ ,ענייז רעקירדַאב
 ,רענלעז יד ןשיווצ דָאהַארַאק ַא ןיא ךיז טיירדעג ,ןליוו

 טימ טשטַאּפעגוצ ןוא ןגירשעג עלַא ןבָאה -- !רעלענש ,קידעבעל --

 ,טנעה יד
 ןלַאפעג סיפ יד ןופ זיא רע זיב ,טיירדעג גנַאל ױזַא ךיז טָאה סקַאמ

 קידנעמעטָא ,סייווש טימ רענעסָאגַאב ַא ,דרע רעד ףיוא ןגיל ןבילבעג ןוא
 ,טקַאהעגּפָא ןוא רעווש

 -יפָא רעד טָאה -- !דיי ןרעדנַא םעד ןריפוצ ןוא ןגיל םיא ןזָאל --
 ,ןלױפַאב ריצ

 -ַאטשעג זיא רע .שיט םוצ ןבוקַאי טריפעגוצ ןבָאה ןעמרַאדנַאשז יד
 ,רעטנַאזָאּפמיא ןַא ,רעכיילג ַא רעבָא ,רעסַאלב-טיוט ַא ןענ

 ןליױפַאב ריִציפֶא רעד טָאה -- !ץנַאט םעד ןצעזרָאפ ---
 ,טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה בוקַאי
 םיא ףיוא ןבָאה ןטַאדלָאס עלַא ,ןרָאװעג טיור זיא לריציפָא סָאד

 םעד ןוא ןטסטלע רעייז ןשיווצ ןעמוקסיורַא טעוו'ס סָאװ ,ןעזעג ,טקוקעג
 ןרעוו ןלעפַאב ענייז סָאװ ,ןענַאטשעגנָא טשינ זיא םיא .דיי םענעסקאוועצ
 טפַאכעגנָא ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .טריפעגסיוא טשינ
 ,דרָאב רעד ייב דיי םעד

 .דרע רעד וצ דיי םעד ןסירעג ןוא ןגירשעג רע טָאה -- !ןצנַאט --
 םיא ןוא לריציפָא ןופ ןסירעגסױרַא בוקַאי ךיז טָאה עגר ןייא ןיא

 ןעגנורּפשעגּפָא זיא ןױשרַאּפ רערַאד רעד זַא ,שטַאּפ ַאזַא טזָאלעגּפָארַא
 .ןגָאלשעגנָא טנַאװ רעד ןיא ּפָאק ןטימ ךיילג ןוא ןלייא עכעלטע ףיוא

 דיומ יד זיולב ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ לכעלַאזקָאװ סָאד זיא עלייוו ַא
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 רעד ייב ריִציפָא םוצ ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה רעדיילק עשירעטילימ ןיא

 "ניא רעדורב םוצ ןרַאשוצ טזָאלעג ךיז דרע רעד ןופ טָאה סקַאמ ןוא טנַאװ

 ,בוטש ןטימ
 4! בֹוקַאי -- .קערש ןיא ןפורעג רע טָאה -- !בוקַאי --
 עטמַאלּפרַאפ יד טשיװעגּפָא ,טכיילגעגסיוא ריציּפָא רעד ךיז טָאה דלַאב

 םענרעדעל םייב ןעלבַארג טנַאה רעקידרעטיצ ַא טימ ןעמונעג ןוא קַאב

 -עפָא טימ ןענַאטשעג ןענעז עלַא .טגיל רענייז רעװלָאװער רעד ואוו ,לטייב

 ןענעפע טזומעג ריציפָא רעד טָאה לָאמ עכעלטע .טקוקעג ןוא רעליימ ענ

 יּפש יד טנעה יד .ןעמוקעגוצ רעוװלָאװער םוצ זיא רע זיב ,לטייש סָאד

 ןָאטעג ירשעג ַא רע טָאה ךָאנרעד .טלסיירטעג ךיז קרַאטש ןבָאה עקיצ

 :עקימורַא יד וצ
 ! ךיז ןקורּפָא ---
 ימיא ןסיורג ןיא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ,לָאמ עכעלטע ןסָאשעגסיוא ןוא

 ,טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ ןסַאלב ןטנַאזָאּפ
 -נַאשז םוצ ןגירשעג רע טָאה -- ! רעלענש ,לטיה ןטימ עקטרוק יד --

 "עג סע טָאה רע סָאװ ,לוק קישטיווק ןכָארבעג ַא טימ שיט םייב םרַאד

 ,טייקשירעלעפַאב עשירעטילימ ןבעגוצ טלָאװ

 רעדורב ןקיטולב םענעגיוצעגסיוא םוצ טרַאשעגוצ ךיז טָאה סקַאמ
 .טנעה ענייז טימ םיא ןעמונעגמורַא ןוא דרע רעד ףיוא

 ןוא ןגירשעג רע טָאה -- ?בבוקַאי ,ןָאטעג סע וטסָאה סָאװרַאפ ---
 ,דרע רעד ןופ ןסירעג םיא

 טשינ טָאה בוקַאי ,ןביוהפיוא טנָאקעג טשינ םיא טָאה רע רעבָא
 רעד ןיא ךיילג טולב םערַאװ לרינש ַא ןענורעג םיא זיא ּפָאק ןופ ,טבעלעג

 ,ןיירַא דרָאב
 ,םלצ ןופ טקוקעגּפָארַא סוזעי טָאה טנעװי-לַאזקָאװ ענרעצליה יד ןופ

 ,טקיצירקעגוצ ןעוועג זיא רע ןכלעוו וצ

 רעכלעוו ,םענייז רעדורב-גניליווצ םעד םורַא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא סקַאמ
 ןוא ןעמעלַא רעביא טגיניקעג רעטנַאזָאּפמיא ןוא רעסיורג ,רעפייטש ַא טָאה
 ,עקינעטרעטנוא ,עקירעדינ ,עניילק ןענַאטשעג ןענעז םורַא ןשטנעמ יד .,ץלַא
 םערָאװ רענעטָארטעצ ַא יו קידנגיל ,סקַאמ ןעוועג זיא עלַא ןופ רעקירעדינ
 ,לָאמ עטצעל'ס ,טגיזַאב רעדיוו םיא טָאה סָאװ ,רעדורב-גניליווצ ןייז םורַא
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 קיצנַאװצ ןוא ןייא לטיּפַאק

 ןסעזעג זיא יזנכשַא סקַאמ סָאװ ,העבש רעד ןופ געט ןביז עצנַאג יד רַאפ

 ּפָאק ןייז טָאה ,רעדורב-גניליוצ םענעמוקעגמוא ןייז ךָאנ ןקָאז יד ןיא

 -פיוא טשינ ,רעיורג ןוא רעטשטיינקעצ קיטייצירפ ,רעטרַאדעגסיוא רעד

 ,לרוג ןייז ןגעוו ןטכַארט טרעהעג
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 היול רעד ןופ ךיילג .זױה ןיא רעדורב םייב רע זיא העבש ןסעזעג
 דורטרעג רעטכָאט ןייז ןבעל טצעזעגפיוא עקשזָארד ַא ףיוא םיא ןעמ טָאה
 לָאמנייק זיא רע ןכלעו ןיא ,טריפעגקעװַא זיוה סרעדורב םוצ םיא ןוא
 ,ןסעזעג ייז ןענעז ,ךעלעקנעב עניילק ףיוא ןקָאז יד ןיא .ןעוועג טשינ רעירפ
 -גיּפש יד ואוו ,לַאז ןסיורג ןיא ,ןרעדנַא ןבעל רענייא ,רעטכָאט ןוא רעטָאפ
 :רָאװש טימ טקעדרַאפ ןלָאדנַארישז יד ןוא ןעגנַאהרַאפ ןעוועג ןענעז ןעל
 ,קילגמוא רעייז ףיוא ןגיוושעג ,ןגיוושעג ןוא ,עּפערק רעצ

 טלָאװעג טשינ ליומ םוצ ךַאז םוש ןייק רע טָאה גָאט ןטשרע םעד ןיא
 -וצ ךלימ רעזעלג רעציז-העבש עדייב טָאה עלהניד .ךיור ץוח ַא ,ןעמענ
 טקַאמ .תוחוכ ערעייז ןקרַאטש ןלָאז יז ,ךעלעקנעב עניילק יד וצ ןגָארטעג
 ןעגנולשעג רע טָאה ןרַאגיצ ןופ ךיור זױלב .ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה
 רעד ףיוא ,ןעלגיּפש ענעגנַאהרַאפ יד ףיוא קירוצ םיא טזָאלעגסױרַא ןוא
 טָאה ׁשַא סָאד .ריװַאלק ןקידנעשטשילב ַא ןופ טײקצרַאװש רעקידלבא
 טשינ םענייק טימ טָאה רע .ןקָאז יד ןיא סיפ ענייז ייב טרעגלַאװעג ךיז
 בויא רפס סָאד זױלב .ןעמונעגפיוא טשינ דייר סמענייק ,ןדער טלָאװעג
 ןיק עכלעו וצ ,ערעטיב ןוא ערעווש יד ,דייר יד ,טנרעלעג רע טָאה
 ,ןעמוקוצ טשינ ןענָאק רעטרעוו-טסיירט

 רע טָאה "ןריובעג ןיב ךיא םעד ןיא ,גָאט רעד ןטלָאשרַאפ ןייז לָאז;
 טָאה ןַאמ ַא זַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא סע רעד ןיא ,טכַאנ יד ןוא, ,טנעיילעג
 -נָא ןענעז סָאװ ,גָאט ןופ סרעטליש יד ןטליש םיא ןלָאז .ןגָארט טכַאמעג
 ",,גָאלק ןקעוורעד וצ טיירגעג

 טקוקעג ,רפס ןיא רעטָאפ םוצ ּפָאק םעד ןגיובעגניײרַא טָאה דורטרעג
 יז טָאה ןעזעג רעבָא ןעװעג דמערפ ריא ןענעז סָאװ ,תויתוא יד ףיוא
 -ָאפ רעד ,טסיירטעג טשינ יז טָאה רע .סריא קילגמוא עצנַאג סָאד ייז ןיא
 סָאװ ,רענייז רעטכָאט רעד ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינרָאג טָאה רע .רעט
 זיוה ןיא ריא וצ לָאמנייק ,ןבעגעג טשינ קילג ןייק לָאמנייק ריא טָאה רע
 -טימ רעיורט רע טָאה ,ןעמוקעג ָאי ןיוש זיא רע ןעוו ןוא ,ןעמוקעג טשינ
 סָאװ ,יד וצ םייהַא טכַארבעג רע טָאה טיוט ,קילגמוא ,ךיז טימ טכַארבעג
 טָאה תוליבא ןוא העבש .ןעװעטַאר םיא טלָאװעג ןוא ןעוועג לחומ םיא ןבָאה
 טָאה רע רעכלעוו ייב ,רעטכָאט ןייז ןופ זיוה ןיא הנתמ ַא טכַארבעג רע
 ןטימ ,ןטערטעגרעביא זיוה ןופ לעוװש יד ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד
 רע טָאה ןבעל ץנַאג ַא סָאװ ,יד ףיוא ןגיוא יד ןביוהוצפיוא טשינ ידכ ,ךיז םורַא ןשטנעמ יד ןעז וצ טשינ ידכ ,בויא רפס ןיא ןבָארגעגנייא ּפָאק
 דענעגייא ןייז רַאפ ךיז טמעשעג רע טָאה ,ןָאטעג סטכעלש ,טעדווירקעג
 -עלג םיא טָאה סָאװ ,עלהניד בייוו ןעזעוועג ןייז רַאפ ,דוּרטרעג רעטכָאט
 זיא בייו טייווצ ןייז .עלעקנעב-רעיורט ןייז וצ ןגָארטעגוצ ךלימ רעז
 םיא ןוא םיא ןבעל דרע רעד ףיוא ךיז טצעזעגקעװַא ,זיוה ןיא ןעמוקעג
 וצ טָאה רע .טעלגעג לסקַא םעד טנעה עטמיײלעג-בלַאה ,ערעווש יד טימ
 .טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק ריא
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 טנעיילעג רע טָאה ",דרע רעד ףיוא שטנעמ םוצ טייצ ַא זיא סע ןעד;

 ןוא ,געט ענייז ןענעז רענױליגָאט ַא ןופ געט יד יװ ןוא/ ,בויא רפס ןיא

 "ןטָאש ףיוא ןטרַאװ רע טוט טכענק ַא יו

 םעד בילוצ .ןעמוקעג םיא וצ ןשטנעמ ןענעז גָאט ןטייווצ םעד ףיוא

 "גוזעגּפָא רעקילָאמַא ןייז ןיא ןסעגרַאפ ןשטנעמ יד ןבָאה םענייז קילגמוא

 ,גינעק ןקילָאמַא םוצ ,םיא וצ ןעמוקעג ןוא ,תולווע עטלַא ןיא ,טייקטרעד

 ןופ טלייצרעד ןבָאה ייז ,רעצ ןייז ןיא עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא טציז סָאװ

 ןבָאה סָאװ .טרעהעג ןרעג טשינ טָאה סקַאמ .ןטפעשעג ,ןקירבַאפ ןופ ,טָאטש

 םיא זיא טשינרָאג ,ןינ ?ןטפעשעג ,םירחסמ טציא טריסערעטניא םיא

 ,טלעוו ַא ןסיירנייא ,ןָאט ,ןטעברַא לָאז רע סָאװ בילוצ ,טציא רעמ ןבילברַאפ

 רע .ןכָארבעצ ,טקינײּפעגסױא ,טלַא זיא רע .טליּפשרַאפ זיא ןבעל ןייז

 ַא ,סכעלשטנעמ ַא ןבעל ַא ,ןבעל יינ ַא קירוצ ןביוהנָא טלָאװעג טָאה

 .טלָאװעג טשינ טָאה טָאג רעבָא .עטנעָאנ ,ענעגייא טימ ןעמַאזוצ ,סמערַאוװ

 ןבירטרַאפ ,ןסױטשעגקעװַא םיא רע טָאה ןבעל יינ ןייז ןופ לעווש רעד ייב

 ,סױא טעז .בוטש ַא ןיא ךיז ןגירקניירַא ליוװ- סָאװ ,טנוה ןקיצערק ַא יו

 ןעװעג סע זיא ױזַא .טלעװ רעד ףיוא קילגמוא ןעגנערב רָאנ ןָאק רע זַא

 ,ןעמונעגסױרַא גיוא ןייא ךיז טָאה רע ןעוו ,שינעדנעלברַאפ ןייז ןיא ,רעירפ

 ,טציא ךיױא סע זיא ױזַא ;ןכעטשוצסיוא ןגיוא עדייב ןרעדנַא םעד יבַא

 טָאה קילגמוא .קעװַא זיא לזמ סָאד רעבָא ,ןעמוקעג ןיוש זיא לכש רעד ןעוו

 ,רעטכָאט ןוא רעדורב ןייז ןופ זיוה ןיא רעיורט ,ךיז טימ טכַארבעג רע

 ןייק רעמ םיא רַאפ ָאטשינ ,ןיינ .,טניוו ןעמ טדיינש ,םערוטש טייז ןעמ זַא

 ױזַא ןוש טעװ רע .טעמתחעג זיא לרוג ןייז ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל

 גנַאל יװ .טייקיטשינ ןיא ןוא רעיורט ןיא ןרָאי עטצעל ענייז ןּפעלשרעביא

 .סָאד ןביוהוצנָא יאדכ טשינ ! םעלַא םעד ךָאנ ןביירטנָא רע טעוו ךָאנ ןעד

 םָאה רע ?טגָאזעג סנייטש'מ ,רע ףרַאד סָאװ  ,יינספיוא ןעיירד לדער

 ףרַאד טציא .טפרַאדעג טשינ ןכַאז עסיורג ןייק ןבעל ןייז ןיא לָאמנייק

 לקניוו ַא ןוא בייל ןפיוא דמעה ַא ,טיורב לקיטש ןייז .טשינרָאג יאדווא רע

 ליוו רעמ .טשינ רע ףרַאד רעמ .ןבָאה רע טעװ ןרַאּפשוצנָא ּפָאק םעד ואוו

 ָאטשינ ,םימכח יד ,םירפס יד ןענעז טכערעג .טלעוו רעד ןופ טשינרָאג רע

 .-שירַאנ זיא ץלַא ןעד ,המהב רעד ןוא שטנעמ םעד ןשיװצ קוליח ןייק רעמ

 ,אשמ יד שטנעמ רעד טּפעלש יװַא ,ךָאי ןיא המהב יד יװ טקנוּפ .טייק

 יד ןוא סיפ יד ןופ גנולצולּפ טלַאפ רע זיב ,טפיול ,טגָאי ןַאּפש םעד

 ,ןלַאפ וצ ױזַא ךיוא רעטעּפש ידכ ,רעבירַא םיא רעביא ןטערט ערעדנַא

 ןעקנַאדעג עקידמילבה-לבה יד ןפרָאװעגּפָא רע טָאה גָאט ןטירד ןפיוא

 רָאט רע ןיינ .לוע ןוא תילכת ,טכילפ ןעמוקעג זיא טרָא רעייז ףיוא ןוא

 ףיוא ,םיא ףיוא ןבילבעג טציא זיא ץלַא םערָאװ ,לגילפ יד ןזָאלּפָא טשינ

 ,טלעוו רעד ןופ טשינרָאג ליוו ,טשינרָאג ףרַאד ןיילַא רע ביוא .תוירחא ןייז

 רעטָאפ ַא ןייז ,ןגרָאז ףרַאד רע עכלעוו רַאפ ,ערעדנַא ןבילבעג רעבָא ןענעז

 ןוז רעד ,עלהניד ,דניק ריא ,רעטכָאט ןייז ,דורטרעג ,עלַא .רעיירטעג ַא
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 ןענעז עלַא ,עטלַא ןוא עקנַארק יד ,סנייז בייוו עטייווצ סָאד ,ךיירקנַארפ ןיא

 רע .ןייז רעגרָאזרַאפ ןוא רעטיה רעייז ףרַאד רע .,ןײלַא ןבילבעג טציא
 -רעביא טשינ ןָאק רע ,ןיינ ,ןייז רעצישַאב א ,ןגרָאז עלַא רַאפ טציא ףרַאד
 -צעל יד טימ ,ךיז ןענַאּפשנײא ףרַאד רע ,טרעקרַאפ ,רקפה ףיוא ץלַא ןזָאל

 ןוא םולש ןיא קירוצ יבַא ,ןטלַאהפיוא בוטש יד יבַא ,ןטעברַא תוחוכ עט

 ַא ןעוו דיי ייב לָאמַא יו ,ןטלַאהפיוא יזנכשַא החּפשמ יד טייהנייא ןיא
 ןעיובפיוא טזומעג רעדורב רעקידעבעל רעד טָאה ,ןברָאטשעג זיא רעדורב
 ןעיובסיוא טציא רע ףרַאד ױזַא ,םענעגנַאגעגקעװַא םעד ןופ זיוה סָאד
 -עגמוא םעד ךָאנ שינעכעדעג ַא ןביילב לָאז סָאװ ,יזנכשַא זיוה סָאד קירוצ
 רע .ןייגרעטנוא טשינ טעוװ יזנכשַא זיוה סָאד ,ןיינ .רעדורב םענעמוק
 ןלָאצּפָא ןטכיררַאפ רע טעװ תולוװע עלַא .ןלעטשפיוא קירוצ סע טעװ

 .טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,קילגמוא םעד רַאפ
 ןעמוקעג םיא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ טרעהעגוצ ןיוש ךיז טָאה רע

 ,ןקירבַאפ ,םירחסמ ןגעוו ןטכישעג ערעייז עלַא ןעמונרַאפ ,ןייז לבא-םחנמ

 טשינ רע טָאה ןכַאז עלַא יד ןיא ליײטנָא ןייק רעבָא .קרעמ ,ןשינעסייר
 ילָאשרַאפ יד רעמ ןענעק טשינ ליוו רע .רָאג ךיז טשימעג טשינ .ןעמונעג
 ןגיּפשעג ,טקידײלַאב סואימ ױזַא םיא טָאה סָאװ ,דנַאל סָאד ,טָאטש ענעט
 שיילפ ןוא טולב ןגייא ןייז ,ןטערטעג סיפ יד טימ םערָאװ ַא יו ,םיא ףיוא
 ןייז רעמ טעו ,ןטליגּפָא םיא לָאז ןעמ ןעו .טכַארבעגמוא שהחיצר ױזַא

 ןופ רעקירעדינ ,ָאד ןעמ ןיא ביוטש ןוא ׁשַא לייוו ,ןביילב טשינ ָאד סופ
 ענייז יװ ,קעוװַא לארשי-ץרא ןייק טעוװ רע .ןענַאד ןופ קעװַא טעוװ רע .זָארג
 טלָאװעג טשינ ןופרעד לָאמנייק טָאה רע .םיא ןטַאר ןטסינויצ יד טניירפ

 ,ןליוו סָאװ ,ּפעק עטסוּפ ,ןרָאיזַאטנַאפ רַאפ ןטסינויצ עלַא יד ןטלַאהעג ,ןרעה
 רע זַא ,רע טעז טציא רעבָא .םירעיוּפ ןרעוו לָאמַאטימ ןלָאז םירחוס ןדיי זַא
 סָאװ ,רעזייה ןוא ןקירבַאפ יד ןופ ןעמ טָאה סָאװ .טַאהעג תועט ַא טָאה
 רַאפ סעּפע ןעיוב וצ טייצ ?וצ ייז ןעמענ עדמערפ זַא ,סיוא טיוב ןעמ
 -רַאפ ץלַא ,ןענַאד ןופ קעװַא טעװ רע .סלקלו געלל דימת ןייז טשינ ,ךיז
 טימ ןעמַאזצ ,קעװַא ןוא טלעג וצ ןכַאמ ,ןזָאלּפָא ץלַא קיליב רַאפ ,ןפיוק

 "גגייפ ןוא קָאטשנייװ ןייז רעטנוא .רענייז החּפשמ רעצנַאג רעד טימ ,עלַא
 רומ ןייק םענייק רַאפ ,ךיז ייב ןיילַא ,ןייז ןדיי ןשיווצ ,ןציז רע טעוװ םיוב
 ןגָא טשינ ,סכעלטימעג ַא ,סליטש ַא ןבעל ַא ןבעל ןוא ,ןבָאה טשינ
 ךלימ יד ןעקנירט ,רעדלעפ ענעגייא יד ןופ טיורב סָאד ןסע רָאנ ,ןביירט ןוא
 .לארשי:ץרא ןייק ןענַאד ןופ טציא ןרָאפ ןדיי ךס ַא .תומהב ענעגייא ןופ
 עמורפ ,טלַא ןוא גנוי ,ןיהַא ןשטנעמ ןפיול ,ןעמ טגָאז ,ןענַאב עלַא טימ
 ןיא ןרידיווקיל ץלַא רע טעו העבש רעד ךָאנ ךיילג .ענענָאזעגיײרפ ןוא
 ,טולב שידיי ךָאנ ןצכעל סָאװ ,יד ןופ ןענירטנַא ,קעוװַא

 ,רַאפרעד טביולעג םיא ןבָאה ,ןעוועג לבא-םחנמ םיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד
 רעה ,הלחתה יד ריא טכַאמ -- .טלמרומעג ייז ןבָאה --- ,דייר עתמא --

 ןפיולכָאנ ךייא טעוװ שזדָאל בלַאה ןוא ,יזנכשַא
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 ןצנַאלפ ןופ ןַאלּפ םעד ןפרָאװרַאפ יזנכשַא סקַאמ טָאה גָאט ןטרעפ ןפיוא

 ,ךעלמירוחב עגנוי רַאפ קסע ןַא זיא סָאד .דרע ןרעקַא ןוא רענטרעגנייוו

 ,םיא רַאפ .שרעדנַא סעּפע וצ טשינ ןגיוט ןוא תוחוכ עשירפ ןבָאה סָאװ

 .רעױּפ ַא ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןרעוו וצ קסע ןייק טשינ סע זיא ,ןיזנכשַא

 ללכב ןעמ ןָאק סָאװ ןָאטפױא טשינ ייברעד רע ןָאק ןכַאז עסיורג ןייק

 ןוא רענרעק ןײרַא טסגייל : ךַאז עטסָארּפ ַא זיא סָאד ?דרע ייב ןָאטפיוא

 ןעמ סָאװ ,סױרַא טשינרָאג ןעמ טמענ לָאמ ךס ַא .רענרעק סױרַא טסמענ

 ןיא ןקוק ןעמ זומ ךיוא .עקיטשינ ןענעז ןטסנידרַאפ יד ,ןיירַא טגייל

 רעדעי ןופ ןייז קיגנעהּפָא ,ןגער ,ןטניוו ןוז רעד ףיוא ןעיוב ,ןײרַא למיה

 ןגײלנײרַא תוחוכ טימ טלעװ ַא ןעמ ףרַאד ךיוא .רוטַאנ רעד ןופ זירּפַאק

 טייטש -- טיורב ןייד ןסע וטסעוװ םינּפ ןייד ןופ סייווש טימ .דרע רעד ןיא

 טשינ תוחוכ ןייק רעמ טָאה ,יזנכשַא ,רע ןוא --- הרות רעד ןיא ןבירשעג

 יגױט רע סָאװ וצ סָאד ןָאט שטנעמ רעדעי ףרַאד סנקירעביא .וצרעד

 זיא סע .ןלַאפנייא עטוג ןוא טייקשהירב ןייז ןזײװסױרַא ןָאק רע סָאװ ייב

 סָאװ ,דרע ןבָארג וצ עטַאּפָאל ַא רעפיילש-ןטנַאילירב ַא ןבעג וצ ןיזמוא ןַא

 ןיא טעװ רע סָאװ ,טימרעד ,ןיינ .רעסעב ןכַאמ ןָאק רעױּפ רעטסָארּפ ַא

 ןָאט טשינ הבוט ןייק םענייק רע טעװ ,דרע יד ןטעבראַאב לארשי-ץרא

 .ןכַאז עסיורג טרָאד ןָאטפױא רעסעב טעוװ רע .דנַאל םעד טשינ ,ךיז טשינ

 ךיז ןָאק טיורב זיולב ןופ .טרָאד ןריפרעבירַא ענייז קירבַאפ יד טעװ רע

 "גיא רעד ןיא טגיל דנַאל ַא ןופ טייקכייר סָאד ןטלַאה טשינ דנַאל ןייק

 יו ,עירטסודניא ןַא ןעלקיװטנַא טרָאד טעװ ,ױנכשַא ,רע ןוא .עירטסוד

 ,דרע רעקילייה רעד ףיוא ןעיובסיוא רע טעװ ןקירבַאפ .שזדָאל ןיא רעירפ

 ,ןריפניירַא רעדנעל עלַא וצ תורוחס יד ,ןבעג טיורב רעטעברַא רעטנזיוט

 טעברַא ַאזַא ,לארשי-ץרא ןופ גינעק רעד ןרעוו ,דנַאל ןיא לַאטיּפַאק ןעיצנײרַא

 זנכשַא זיו יי טעװ רע ,ןביוהוצנָא לָאמַאכָאנ טרעוו זיא ,יאדכ זיא

 ןייק זיא טרָאד סָאװ ,רַאפרעד עקַאט !ןכַאמ דנַאל םעד ןופ טעװ רע סָאװ

 ויא שזדָאל ךיוא .ןעלקיװטנַא טרָאד יז ןעמ ףרַאד ,ָאטשינ עירטסודניא

 טימ ןשטנעמ זַא רָאנ ,עלעטעטש טסופ ַא ןעוועג קירוצ גנַאל טשינרָאג

 טכַאמעג ןופרעד ייז ןבָאה ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה עיגרענע

 ןָא וצ סעּפע דנַאל םענעגייא םעד רַאפ טייצ זיא טציא .טָאטש-טלעװ ַא

 ימנא םג השעא יתמ -- ןענבל וצ טגָאזעג טָאה בקעי יװ ,ךיז רַאפ ןייג וצ

 בור ןוא האנש ץוח ַא סָאװ ,סנבל יד רַאפ סעברַאעג ןיוש גונעג .יתיבל

 ןבקעי רַאפ טשינרָאג ייז ןבָאה

 ןרָאװעג טליקענּפָא ןַאלּפ םעיינ םוצ ןערב רעד זיא גָאט ןטפניפ ןפיוא

 םעד ףיוא ןעמוקעגנָא זיא תעדה-בושי ,טײקטכַארטַאב ןוא ,ןיזנכשַא ייב

 ןָאטּפָא .ןײרַא טלעו רעד ןיא ןעילפ ןגָאי טשינ רָאט שטנעמ ַא .טרָא

 ירעדעי ןָאק סָאד :טשינ המכח ןייק זיא טונימ רעסייה רעד ףיוא סעּפע

 רעכיילג .סעּפע טוט רע זיב ןייז בשיימ סוג ךיז ףרַאד לכש טימ שטנעמ ַא

 רעדייא ,טָארט ַא טלעטש ןעמ ןעוו ,ןדָאנ םעד ןּפַאטוצסיױא לָאמ ןעצ רעירפ
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 רעבָא .ךַאז עשידיי ַא ,ךַאז ענייש ַא רעיײז עקַאט זיא תובא יד ןופ דנַאל ןיא עירטסודניא ןַא ןעיובסיוא ,ןלַאפנײרַא ןוא רקפה ףיוא ךיז ןזָאל וצ
 צג טָאה ןעמ ואוו ,טַאהעג טשינ עירטסודניא ןייק טָאה סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ןעוועג זיא טָאטש יד רעבָא ,דמַאז ףיוא ןסקאוועגסיוא זיא שזדָאל ךיוא ,תמא .ןצעזוצּפָא תורוחס עטעברַאעגסיױא יד ואוו ,רעצעלּפ ןפַאש וצ זיאי קיטכיו ;קרַאמ ַא ןבָאה ןלָאז ,סיוא טיוב ןעמ סָאװ ,ןקירבַאפ יד זַא ,זיא ךַאז-טּפיױה יד .טרָא ןַא ןיא ןקירבַאפ ךס ַא רעדָא קירבַאפ ַא ןעיובוצסיוא המכח עסיורג ןייק טשינ זיא סע .טשינ ץנוק ןייק זיא רעסעלש-טפול ןעיֹוב
 םורַא דנַאלסור עסיורג סָאד טַאהעג טָאה טָאטש יד .תורוחס ןבָאה טפרַאד
 זיא סָאװ .ןשטנעמ ןענָאילימ טָאה ,דנַאלסור ןָא ,ןילַא ןליוּפ וליפַא .ךיז
 ןפרַאד ,העולב-העורק ןעייג סָאװ ,רעבַארַא טימ דנַאל ַא ? לארשייץרא
 זיא ןדיי טימ .דיי רענייש ַא ,סחוימ ַא ייז ןופ רעדעי זיא וצרעד ,קיניײװ ןענעז ,טָאה לארשייץרא סָאװ ,ןדיי לסיב סָאד ,ןפיוקרַאפ ןדיי ןעצ ןָאק רעדנעלגנע ןייא .םירחוס עטוג ןילַא ןענעז ייז .ןכַאז שטכייל יד ןופ טשינ ךיוא זיא ןרירוקנָאק וצ רעדנעלגנע יד טימ .טשינרָאג ןפיוק ,טשינרָאג
 רָאג ןעמ טעװ ,ןטָארעג טשינ םיא טעװ רעמָאט .סופ ַא ןיירַא טרָאד טלעטש ןעמ רעדייא ,ןענעכערַאב טוג ףרַאד ןעמ ,תובוט ,תובדנ ןופ סיוא ךיז טלַאה סָאװ ,דנַאל ןופ ,טרָאד ןופ ןעמ טרעה ססוג ןייק טשינרָאג .ןכירק -סױרַא רעווש רעבָא ,ןכירקנײרַא טרָאד ןעמ ןָאק טכייל .ָאד ןענעז תועינמ ערעדנַא ײלרעלַא .תורוחס ןשַאװ וצ ןייז טוג רָאג ןלעװ ןרעסַאװ עקיטרָאד | יד יצ ,טסייוו רע .טרָאד רעװש רעסַאװ טימ זיא ךיוא ,טלעג ןכַאמ וצ ןלעב ַא ןײלַא זיא ייז ןופ רעדעי ,ןעלדנַאה וצ טשינ ,ןסע וצ לגוק טוג
 ,ןכַאלסיױא םיא ןלעוו ןײלַא ןדיי יד .ןכַאמ קזוח םיא ןופ

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס יד ןופ דייר יד וצ טגיילעגוצ ןרעיוא עטציּפשעגסױא עדייב יזנכשַא ןיוש טָאה גָאט ןטסקעז ןפיוא
 .רעדנעל יד טָא ןופ קַאמשעג ןוא טסוג םעד וצ ןסַאּפוצ רָאנ ךיז לָאז'מ ןעוו .תורוחס רעשזדָאל ןצעוּפָא ןָאק ןעמ ואוו ,רעדנעל-רַארגַא עשינכש יד ןיא קרעמ עיינ ןזייוו ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ךיוא .ןזיוועג ךיז ,גנילירפ ןיא ןבלַאװש עטשרע יד יװ ,ןבָאה ןרָאשזַאיָאװ ןוא ןרענָאיסימָאק . ,ןלעטש -וןייא ןעמונעג גירק ןכָאנ ךיז טָאה טלעװ יד .ןטעברַא ןביוהוצנָא טנכער רע סָאװ ןוא טנפע רע ןעוו ,ענייז קירבַאפ יד רע טנפש יצ ,ןסיוװ .טלָאװעג ןײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג םיא ייז ןבָאה עלַא ,ןייז לבא-םחנמ םיא
 ןקילָאמַא רעשזדָאל םוצ ,ןיזנכשַא וצ טדנעװעג ןעוועג ןענעז ןגיוא עלַא
 טקוקעג טָאטש רענעברָאטשעגּפָא רעד ןיא ןשטנעמ יד ןבָאה ,ןייג ךיז ןענ -רֶעֵל סָאװ ,רעדניק יװ .טָאטש ןיא ןעמוקעגקירוצ טציא זיא סָאװ ,גינעק
 סָאװ ןסיוו וצ ןוא ,טוט רע סָאװ ,ןעז וצ ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןיזנכשַא
 ,ןָאטכָאנ ףרַאד ןעמ

 -- ײגכָאנ ךייא ןלעװ עלַא ןוא ,ןָא ריא טביוה ,יזנכשַא רעה --
 ,ךייא ףיוא ןקוק עלַא -- .ןטעבעג םיא ןשטנעמ יד ןבָאה
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 יוגכשַא רעדיוב יד

 ךיז ינכשַא טָאה ,רעיורט ןייז ןופ ןטצעל םעד ,גָאט ןטעביז ןפיוא

 ןקָאז יד ןיא ןײגמורַא ןביוהעגנָא ןוא עלעקנעב ןיילק ןייז ןופ ןביוהעגפיוא

 .לַאז ןסיורג סרעטכָאט ןייז ןופ רעכיּפעט עכייוו יד רעביא

 טכַאמעגּפָא רע טָאה -- ,ץַאלּפ ןופ ןטערטּפָא טשינ טעוװ רע ,ןיינ --

 ;ןענַאד ןופ קעװַא לָאז רע ,םייוג יד ,ױזַא ןליוו ייז לייוו אקווד --- ,ךיז ייב

 ךעלדנעּפש ייווצ ףיוא ,םיא ןרעכױרסױרַא ןליוו ייז סָאװ ,רַאפרעד עקַאט

 םימ !עסױרג ַא יז הכמ ַא .ןָאט בילוצ טשינ ייז רע טעװ ,ןגָארטסױרַא

 טשינ ,טבעלעג טשינ ,ןגעמרַאפ ןייז טיובעגפיוא רע טָאה טנעה ייווצ ענייז

 ,םיצירּפ יד ,ייז ןעוו טייצ רעד ןיא .טעװערָאהעג ןוא טעברַאעג רָאנ ,טורעג

 סָאד ןטרָאק ןוא רעבייוו טימ ,זירַאּפ ןיא ןסעזעגּפָא ,טעװעיַאטלוהעג ןבָאה

 עג ,טיובעג ,טרָא ןפיוא ,טנוה ַא יװ ,ןגעלעג רע זיא ,טכַארברַאפ ןבעל

 רעיוב יד ןוא ,ץלַא ןעמענרעביא ,ןטיירג םוצ ןעמוק ייז ןליוו טציא ,ןפַאש

 בילוצ טשינ סָאד יז טעװ רע רעבָא .תוחור ידלַא וצ ןקיש רעפַאש ןוא

 "נעש טשינ םענייק סטוג ןוא בָאה ןייז ,ץַאלּפ ןפיוא ןביילב טעװ רע .,ןָאט

 וילע ,םנוב-בקעי טלָאװ יאוולה ףכַאז ענעקנָאשעג ןייק ָאטשינ ,ןעק

 "עג םיא טימ ןעמַאזצ טציא רע טלָאװ ,טכַארטעג שרעדנַא ןעוועג ,םולשה

 עשיאיוג ןיא ןעגנַאגעג זיא רע .ןעמונעגניײרַא טנעה יד ןיא שזדָאל ,טעברַא

 ,ןעמוקעגמוא ןוא ,ץלָאטש ןטסוּפ ןיא ,ןטלַאהעג ךיז ןטײקשירַאנ ןיא ,ןגעוו

 יד ןיא ןטלַאה טשינ ךיז ףרַאד דיי ַא ,ןיזמוא ןַא זיא סָאד רעבָא ,ךעבענ

 ןעוו .רָאנָאה ןשירַאנ ןרַאפ ןבעגוצּפָא ןבעל סָאד ,םיכרד עטסוּפ עשיאיוג

 ךיז ייב לָאז שטנעמ רעד ,לכש ןייק טשינ זיא ,שטנעמ ַא ןלַאפַאב טניה

 ןופ רעקרַאטש ןענעז ,ןייצ עקַאט ןבָאה טניה .רעבירעד ןרעוװ ןלַאפעג

 רעד ןוא םיבלכ ןייק ןייז וצ ףיוא טשינ ייז ןרעה טימרעד רעבָא ,שטנעמ

 "רעטלע ןוא סעדייז ערעזדנוא ןָאטעג ןבָאה רעסעב .שטנעמ טביילב שטנעמ

 טשינרָאג ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןעועג לטבמ ױזַא יוג םעד ןבָאה סָאװ ,סעדייז

 טשינ ךיז טכַאמ ןעמ יװ ,תונויזב ןוא ןעגנוקידיילַאב ענייז ןופ טכַאמעג

 עכלעזַא רַאפ ןבעל סָאד ןבעגוצקעװַא יאדכ טשינ ,ןיינ .סַאג ןיא טנוה ַא ןופ

 ,לכש ןיא ,ּפָאק ןיא רָאנ ,לארשי ןופ חוכ רעד זיא הרובג ןיא טשינ .,ןכַאז

 טכַאמעג קזוח ,דיי םעד ןעוועג הזבמ ,סעצעיוג יד ,ייז ןבָאה ןטייצ עלַא ןופ

 זיא רע לייוו .ןגייווש טזומעג טָאה דיי רעד ןוא ,םיא טקיניײיּפעג ,םיא ןופ

 "עש סָאד .ףלעוו יד ןשיװצ עלעפעש סָאד זיא רע לייוו ,תולג ןיא ןעוועג

 "רַאטש זיא ףלָאװ רעד לייוו ,ןגָאלש טשינ ףלָאװ םעד טימ ךיז ןָאק עלעפ

 גנַאל ןיוש טלָאװ ,םיכרד עשיאיוג טימ ןעגנַאגעג עקַאט ןדיי ןטלָאװ .רעק

 .ןבילבעג טשינ ייז ןופ טלָאװ טילּפו דירש ןייק .ןעוועג טשינ ןייבעג רעייז

 טשינ זַא ,רערעדנַא ןַא זיא געוו רעייז זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןדיי רעבָא

 יעשידיי ןענעז םידוביכ עשיאיוג יד טשינ זַא ,ערעייז ןענעז ןגעוו עשיאיוג יד

 וליפַא לָאמ ךס ַא ןוא ,ץלַא ןייטשוצייב חוכ םעד ןבעגעג ייז טָאה עקַאט סָאד

 ערעייז ןטעב ,ןעמוקנָא ייז וצ ןזומ ןלָאז םייוג יד זַא ,ןייגרעד סיורג ױזַא

 םימ טשינ .יױג ןיא ענייז המקנ יד ,דיי ןופ הרובג יד זיא סָאד .תובוט
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 -ָצג ןטעבעג םיא טָאה רע .ןרעװ ןעקנורטרעד ךיוא ןלעװ ,ןעקנורטרעד ךיד ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ןעקנורטרעד ךיד ןעמ טָאה ,ןעקנורטרעד טסָאה וד לייוו -- קרּפ ןיא סע טייטש יװ .רעקינייּפ יד ןיילַא טמוק ףוס רעד ,רעקינייּפ םעד רַאפ רָאנ ,ןטקיניײּפעג םעד רַאפ ןויזב ןייק טשינ זיא ,ןכַאװש ַא ןָא טוט רעקרַאטש ַא סָאװ ,ןויזב .טַאהעג טשינ ףוס ַאזַא ךעבענ רע טלָאװ ,ןײלַא רע יװ ,ןענַאטשרַאפ ,םולשה וילע ,םנוב-בקעי סָאד טלָאװ יאולה | ,ךיז וצ ןעמוק וצ ןוא ןביילב וצ ידכ לייוו ַא ףיוא היח עזייב יד ןלעטשנדירפוצ רָאנ ,ךיז ןעגנערבמוא טשינ יז ןפרַאד דיי ףיוא ןָא ןעמוק ןטייצ ערעטיב ןעוו .טגנַאלרַאפ ייז ןופ סע ןבָאה םיחצור יד לייוו ,טזומעג ןבָאה יז לייוו ,םייוג יד רַאפ טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ןדיי ןבָאה ןרָאי רעטרעדנוה .ןבקעי -- לכש רעד ,לוק סָאד ןוא ,ןושע טרעהעג טסיופ יד לייו ,טסיופ רעד טימ טשינ ,דרעװש רעד
 ןיזמוא ןַא זיא סע לייוו ןלעטשנגעק טשינ ךיז לָאז רע ,םיא וצ ןגירש
 טשינ טבעלעג ,ןגעװ עמורק ףיוא ןעגנַאגעג קידנעטש זיא רע .טגלָאפ -ץֹג טשינ םיא טָאה רע רעבָא .ןעמענניײרַא טנעה יד ןיא טָאטש יד ןעמ -ַאוצ ,טנַאה ןיא טנַאה ןייג ױזַא טציא עדייב ןענָאק ייז ןעוו ,ןעוועג סָאד טלָאװ טוג יוװ .ךיז ןייז ליצמ ,ןדיימסיוא המרע ןוא לכש טימ ,ןײגמורַא ןעמ ףרַאד היח עזייב ַא ןקוצרַאפ ךיד ליוו סָאװ ,ףלָאװ ַא ךיז ןלעטשוצנגעק
 ,ךַאז עשידיי ןייק טשינ זיא טולב ןוא ,טולב םעד טול רָאנ ,טנכערעגסיוא

 ןופ גינעק רעד רע טעװ קירוצ .סנייז ןיא ןטלַאה ךיז רע טעװ לגענ יד טימ .ףיורעד רָאנ ןטרַאװ ייז ! ןָאט בילוצ טשינ ייז טצװ רע ,ןיינ .סנייז ןביורוצ ,ןרעכיורסיוא טָאטש ןופ ,ןביירטרַאפ םיא ןליוו סָאװ ,עלַא יד ןגעק המחלמ ןיא סױרַא טציא טעוװו ןײלַא רע רעבָא .ןעועג טרעשַאב טשינ ,ןייג ןענָאק טשינ ןעמַאזוצ ןיוש ןלעוו ייז ,ןייג .קילגמוא סרעדורב ןיא ךיז קידנענָאמרעד ,ןגיוא יד ןיא טייקטכייפ ַא טליפרעד טָאה יזנכשַא
 ,שזדָאל ןיא סָאבעלַאב זיא סע רעוװ ,ןזייו ךָאנ טעװ רע .ןבָאה טזומעג ץרא-ךרד רעבָא ,טַאהעג טנייפ םיא ןבָאה סָאװ ,סעקושטייד יד לָאמַא יװ ,ןייטש לגענ יד ףיוא ,םיא רַאפ ,ענייז םיאנוש יד ,ןעמענּפָארַא ןזומ ייז ןלעװ ןעלטיה יד .ןרעוו שזדָאל

 !יזנכשַא סקַאמ ייב טשינ ,ןיינ .דלעפטכַאלש סָאד וצ אנוש םעד רע טפרַאװ ןרָאצ ןיא סָאװ ,ףמַאק ןופ ןטערטּפָא ליו סָאװ ,רעד זיא רַאנ ַא .ןייג טנעה יד ןיא ןיז-ילכ םעד טימ טעװ רע ךיוא ןוא .זיּפש ןייז ,דרעװש ןייז ןעוועג זיא סָאד .טלעג סָאד יװ טנעה יד ןיא טַאהעג טשינ ןיז-ילכ רעדנַא ןייק לָאמנייק טָאה דיי רעד .הבוט ןייז ןטעב ,םיא רַאפ ןייטש ןזומ ייז ןלעװ טכענק יד יו ,שזדָאל ןופ גינעק רעד ןרעוו ,טָאטש יד ןעמענניירַא ,טנעה יד ןריפרעדנַאנופ ,טעברַא רעד וצ ןעמענ -קירוצ ךיז רָאנ רע לָאז ,ןלָאצּפָא םיא ייז ןלעװ רעדורב ןייז רַאפ ךיוא ,רַאפרעד ןלָאצּפָא םיא ןלעװ ייז רעבָא .םיא ףיוא ןגיּפשעג ,טקירעדינ .רעד םיא ןוא םיחצור יװ לקניוו ַא ןיא טּפַאכעג םיא ייז ןבָאה לָאמניײא
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 ,סיפ ענייז ףיוא ךיש יד ןגיצעגפיורַא יזנכשַא טָאה גָאט ןטכַא ןפיוא

 ןסקאוועצ קיכעטש ךיז ןענעז רָאה יד ןכלעוו ףיוא ,םינּפ סָאד טריזַארעגּפָא

 סיר-העירק םעד ןָא ,רעדיילק ערעדנַא ןָאטעגנָא ,געט-רעיורט יד רעביא

 "רַאפ רָאי עכעלטע יז טָאה רע סָאװ ,טָאטש רעד וצ סױרַא ןוא ,ץַאל ןיא

 "רעד וצ ידכ ,ןעמענ וצ קירוצ ןײרַא טנעה יד ןיא רעדיוו יז ידכ ,טזָאל

 .יינספיוא ןרעבָא

 קיצנַאװצ ןוא יױוצ ?טיּפַאק

 זיא ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא יװ ,ןליוו ןוא עיגרענע רעטײנַאב טימ

 ןופ ןיורק רעד וצ ,שזדָאל ןיא ךיירגינעק בורח ןייז וצ ןעגנַאגעג יזנכשַא

 .ןריולרַאפ טייצ ַא ףיוא טָאה רע סָאװ ,גינעק-רוטקַאפונַאמ ןטסערג

 "נסיברַאפ טימ ,ףמַאק טימ סנייז טרעבָארעד רע טָאה ,קידנעטש יו

 .תונשקע ןוא טייק

 ייא זיא סָאװ ,םענייז ץַאלַאּפ ןיא ,ץַאלַאּפ ןטימ רע טָאה ןבױהעגנָא

 טָאה ,טייל-רעטילימ עשיליוּפ יד וצ טנַאדנעמָאק ןשטייד ןופ ןעגנַאגעגרעב

 -בַאּפ-שטנָאּפ עדָאװעיאװ רעד ,טניואוועג שזדָאל ןופ רעטסטלע רעד טציא

 וצ ןצַאלַאּפ ןופ טָאטש רעד ןיא ןענַאטשעגנָא טשינ זיא םיא ,יקסוועשט

 ןשיסור ןכָאנ זיא סָאװ ,זיוה-הכולמ ןקידנעעזסיוא-עמרַאזַאק ןיא ןעניואוו

 ןריּפַאּפ עלעיציפָא יד ףיוא שטָאכ םערָאװ .ןבילברַאפ רעטסײמצילָאּפ-רעבָא

 זיולב ןביירשרעטנוא טזומעג יקסװעשטנַאּפ-שטנָאּפ עדָאװעיָאװ רעד ךיז טָאה

 ,ןפיהעג טָאה ץעזעג עיינ סָאד יװ ,לוטיט ןקילעדַא ןייק ןָא .ןעמָאנ ןטימ

 .טשריפ ַא ,סוחי ןסיורג ַא רָאג ןופ ןעוועג ןתמא רעד ןיא רעבָא רע זיא

 -נעמָאק ןשטייד ןופ זיא סָאװ ,טצעזַאב ץַאלַאּפ סיזנכשַא ןיא ךיז טָאה רע ןוא

 רעד רעבָא ,סנייז טרעדָאפעג טָאה ױנכשַא .ןרָאװעג ןעמונעגּפָא טנַאד

 ןטַאקָאװדַא עטסערג יד יזנכשַא טָאה .טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה עדָאװעיאװ

 ןבָאה רעטכיר יד .טגָאלקעגנָא טכירעג ןיא עדָאװעיָאװ םעד ןוא ןעמונעג

 ןױגכשַא ידכ ,תודע עיינ ןפורסױרַא ,סעצָארּפ םעד ןגײלּפָא ,ןּפעלש טריבורפ

 טלעג טימ ,ןגיוושעג טשינ סָאה יזנכשַא רעבָא .ןרעוװ סואימ קסע רעד לָאז

 ןססכעה םוצ ןוא ,טפרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,טרימשעגרעטנוא ,ןפרָאװעג

 עדָאװעיאװ ןגעק לייטרוא ןַא רע טָאה טרָאד .טריפרעד ךַאז יד טכירעג

 .ץַאלַאּפ םעד ןקינײרוצּפָא ןעגנואווצעג םיא ןוא ןגירקעגסױרַא

 ןעמ זַא ,ןטלעז סָאװ ,ןצנָאװ עסיורג יד טימ עדָאװעיאװ רערעיוז רעד

 ןגַארק ןשידָאמטלַא ןפייטש ןכיוה םעד טימ ,ןקַאילַאּפ ייב וליפַא עכלעזַא טעז

 טימ טּפַאלקעג טָאה ,למלצ ןדלָאג ַא טימ טצוּפרַאפ ,טַאװַארק ןצרַאװש ןוא

 ןבָאה רעטכיר יד סָאװ ,סעכ רַאפ שיט ןייז ןיא טנַאה רעקירבַאלש רעד

 ,םיא טשינ ,דיי םעד טכערעג ןבעגעג דיי םעד ןוא םיא ןשיווצ ךוסכס ןיא

 "הריד רַאפ ץַאלַאּפ ןיא ןביילב טלָאװעג שטָאכ טָאה רע .עדָאװעיאװ םעד
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 .תועד ןייק ןגָאז טשינ טלעװ רעד ןיא עדָאװעיָאװ ןייק םיא טעװ ,ץעזעג זיא ץעזעג סָאד גנַאל ייװ ןוא ,סָאבעלַאב רע זיא ָאד .יּפַאל ַא סעּפע ןיא לעכלַאזקָאװ ןפרָאװרַאפ ןײק טשינ זיא ָאד .סָאבעלַאב זיא רע ואוו ,סנייז ןופ ןטערטּפָא טשינ טעװ רע .ןגירקנָא םיא ייב ץלַא ןעמ ןָאק טלעג רַאפ זַא ,םיצירּפ יד ,ןעניימ טשינ ייז ןלָאז ,ןיינ .ןצנַאט םיא ייב יז ןלעװ ,ןָאק רע ןעוו ,טציא ,ןצנַאט ןסייהעג םיא ייז ןבָאה ,טנָאקעג ןבָאה ייז ןעוו ,עיציבמַא ןיא ןעגנַאגעג םיא סע זיא ,סגטייווצ ;ןבָאה טשינ םינּפ ןייק הכולמ ןייז טעװ םענייז ץַאלַאּפ םעד ןָא ןוא ,גינעק רעד קירוצ ןרעוו ,שזדָאל ןעמעננייא יינספיוא טציא ןעגנַאגעג רע זיא ,סנטשרע ,ןייגנייא טלָאװעג טשינ ףיורעד ךיוא טָאה יזנכשַא רעבָא ,גנַאלרַאפ סנדיי םעד ףיוא ץַאלַאּפ םעד ןופ ךיז ןעיצוצ -סױרַא ןענַאטשעגנָא טשינ זיא םיא ,ןלָאצ ןיזנכשַא םעד טעװ רע סָאװ ,טלעג
 ..ןעמונעג טשינ םיא טָאה תור רעד -- .טגָאזעג ןעמ טָאה -- ,יזנכשַא ןבילבעג זיֹא יזנכשַא -- .גיז סיזנכשַא ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה טָאטש רעצנַאג רעד ןיא .ןעוועג טרעװ זיא סע רעבָא .ןזנָארב ןוא גרַאװזָאלג יילרעלַא רעדליב ,טלעפעג ןכַאז ןבָאה ךיוא .לבעמ ןכָארבעצ ,טנעוו עטלײשעגּפָא ןפָארטעגנָא טָאה יזנכשַא ,ךיז ןעיצסױרַא ןרַאפ ץַאלַאּפ ןייז דיי םעד טכַאמעג טכערוצ קרַאטש ןבָאה ענייז רעניד יד ,ץַאלַאּפ םעד ןיזנכשַא טזָאלעגרעביא יקסוועשט -ואּפ שטנאּפ טשריפ רעד טָאה דנַאטשוצ םענעביוהעג ןייק ןיא טשינ
 ,טיוה רעטלַא רעד ןיא קירוצ ךיז טליפרעד ןוא ןיירַא ץַאלַאּפ ןיא ןבילקעגנײרַא ךיילג ךיז טָאה יזנכשַא
 ,טגָאמרַאפ טשינ טציא רע טָאה טנעה ייווצ יד יו רעמ .טַאהעג טשינ לַאטיּפַאק ןייק טָאה יזנכשַא .גנַאג ןיא ןזָאל וצ קירבַאפ יד טלעג טימ ןגעמרַאפ ַא ןבָאה טפרַאד -עג טָאה ןעמ ,טּפעלשעגסױרַא ןעלסעק יד ,ןעמונעגּפָארַא סעיסימסנַארט יד ,ײלרעלַא ןענישַאמ טריפעגסיױרַא ןבָאה ןשטייד יד .ןעוועג קירבַאּפ רעד ןיא תונברוח יד ןענעז ,ץַאלַאּפ ןיא יו רעמ ,רעבורח ןוא רעטזָאל -רַאפ רעד ,קירבַאפ רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ץַאלַאּפ םעד ךָאנ
 י .טגיילעגרָאפ קידלכש ןוא סייה ױזַא טָאה יזנכשַא סָאװ ,םעלַא וצ ןיק ןטלָאגעגסױא ןייז ןופ סרעדיוג עלַא טימ טלקָאשעגוצ רדסכ ןוא ,טילגמוא ןייז רַאפ ןרעױדַאב ןליפַא םיא טקירדעג -סיוא ,גינעק רעשזדָאל ןקילָאמַא םעד ןעמונעגפיוא ןייש רעייז טָאה ,ןטייצ עטוג עקידרעירפ ןופ ךָאנ ןענעק ןיזנכשַא טגעלפ רעכלעוו ,ןסור יד ייב רעטמאַָאב-קנַאב רענעזעוועג ַא ,רָאטקעריד רעטצוּפעגסױא רעקיד רעד .ץנעידוא ןַא ןטעבעג ןוא קעװַא קנַאב-הכולמ רעד ןופ רָאטקעריד םוצ רע זיא ,ץרַאה ןפיוא ךיז ןגייל סָאװ ,עטַאלג ןוא עקידלכש דייר טימ ןוא ליומ ןיא רַאגיצ םעד טימ ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,רעדיילק עטסנעש יד ןיא .קנַאב-הכולמ רעד ייב ןטידערק ןכוז ןעמונעג רע טָאה תליחת
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 "ניא יד קירוצ ןעיובוצסיוא סַאט רענייש ַא רעייז זיא סָאד ,סיוועג

 ןבָאה ןטנַאּפוקֶא עשטייד עטמַאדרַאפ יד סָאװ ,ןלױּפ ןטיינַאב ןיא עירטסוד

 ךיוא .טרעווסנביול זיא סָאװ ,טַאט רעשיטָאירטַאּפ ַא זיא סָאד .טכַאמעג בורח

 .סיורג רעייז רעדייל זיא סָאװ ,טײקיזָאלסטעברַא .יד ןרענעלקרַאפ סָאד טעוו

 -ַארטסנָאמעד עקידנעטש ,עזָאלסטעברַא יד ןופ ,תורצ גונעג ייז ןופ טָאה ןעמ

 .ײצילָאּפ רעד טימ ןגעלשעג .,ןעגניטימ ,סעיצ

 סָאװ ,ןטידערק עסיורג ןגעוו ,רקיע םוצ ןעמוקעג זיא סע זַא ,רעבָא

 רעד זיא ,קירבַאפ ןייז גנַאג ןיא ןזָאל וצ ןיזנכשַאי ןבעג לָאז קנַאב יד

 ןעמונעג זעוורענ ןוא ןרָאװעג טנקלָאװרַאפ לָאמַאטימ רָאטקעריד רעכעלפעה

 .שיט םעד רעביא רעגניפ עקיד יד טימ ןקיױּפ

 רעשילוּפ רעד רַאפ ,סעזערּפ רעה רעטרעעג ,רעווש רעייז ,רעווש ---

 סע רימ ןענעז ,ןליוו ןטסעב םייב .ןבעג וצ ןטידערק עסיורג טציא קנַאב

 ,ךיז ןקיטסעפנייא ,ךיז וצ ןעמוק דנַאל סָאד רָאנ לָאז ,דנַאטשמיא טשינ

 ךיא ...לדנַאה ןוא עירטסודניא רעד ןפלעה ןגינעגרַאפ טימ ןלעװ רימ ןוא

 יייךייא רעכיזרַאפ

 "וצ ןעיובוצפיוא ,רעשרעה עיינ יד ,העדב טַאהעג טשינ ןבָאה ייז ,ןיינ

 יקסװעשטנַאּפ-שטנַאּפ עדָאװעיִאװו רעד שטָאכ .שזדָאל עשידיי סָאד קיר

 ןיא רעלעירטסודניא עטלמַאזרַאפ יד רַאפ טדערעג טייהנגעלעג רעדעי ייב טָאה

 ,טָאטש יד ןעיובפיוא ןפלעה ןעז תוחוכ עלַא טימ טעװ רע זַא ,טָאטש

 טשינ רע טָאה ,טסיװרַאפ ןוא טקידיילעגסיוא ןבָאה ןטנַאּפוקָא עשטייד יד סָאװ

 םילשורי םעד ,טָאטש עטשידיירַאפ יד סיפ יד ףיוא ןלעטשוצקירוצ טכַארטעג

 ,טָאטש יד טָאהעג טנייפ לָאמעלַא ןופ טָאה רע .דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא

 ,ןצַאלַאּפ יד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ ,ריא וצ ןקעמשניירַא טלָאװעג טשינ

 ןיא ,ןטערַאק יד ,טיובעגסיוא ךיז ןבָאה ןרַאדנערַא ענעזעוועג יד סָאװ

 עדָאװעיאװ ןרָאװעג זיא רע טניז ,טציא .טריּפָאלַאגמורַא ןבָאה ייז עכלעוו

 .יז טסַאהעג ,טָאטש רעד ףיוא זייב ןעוועג רָאג רע זיא ,ָאד

 םוצ טבעלרעד ,ןלױּפ םעיינ ןיא טמַא ןכיוה ַא טַאהעג טָאה רע שטָאכ

 זיא ,דנַאל ןיא טָאטש רעטייווצ רעד ןיא עדָאװעיאװ ןייז וצ דובכ ןסיורג

 טָאה רע .ןדירפוצ טשינ ןעוועג יקסװעשטנַאּפ-שטנָאּפ עדָאװעיאװ רעד

 זירַאּפ ןיא ץעגרע עדַאסַאבמַא ןַא וצ ,טמַא רעדנַא ןַא וצ טבערטשעג רעסעב

 יָאזרעּפ עלעבָאנ עכיוה טימ ןָאט וצ ןבָאה לָאז ןעמ ואוו ,םיור ןיא רעדָא

 ןיא רעבָא .רעמערק ןוא ןדיי-לבָאנק ,ןטנַאקירבַאפ ײלרעלַא טימ טשינ ,ןענ

 עטסכעה יד וצ ןרָאװעג ןפורעג טײלילדַא יד טשינ ןענעז ןליוּפ םעיינ

 -עוועג וליפַא לָאמטּפָא ,רעכַאמײטרַאּפ ,ןטַאקָאװדַא ײלרעלַא רָאנ ,סנטסָאּפ

 ָאטסירַא עטלייצעג זיולב .טרָאס ןטסגרע ןופ לבעּפ ןוא ןטנַאטסערַא ענעז

 טרָאטעג טשינ ייז ןבָאה ייברעד .ןבעגעג ןטמַא עכיוה ןעמ טָאה ןטַארק

 -יפָא יד ףיוא ןלוטיט עשיטַארקָאטסירַא יד טימ ךיז ןביירשרעטנוא וליּפַא

 ןיא .רעגריב רערעדנַא רעדעי יו ןעמָאנ םייב זיולב רָאנ ,ןריּפַאּפ עלעיצ

 ײקסװעשטנַאּפ-שטנַאּפ טשריפ ,רע סָאװ ,טייל ןסעזעג ןענעז גנוריגער רעד
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 ,רעטסינימ-ןרעניא רעד ןײלַא .ןבעגעג טשינ טנַאה יד רעירפ ייז טלָאװ
 םעד רעטנוא ,טָא ,ןסעזעג ןסור יד ייב עמרוט ןיא זיא ,רענייז ףעש רעד

 .רעטנוא ןייז טזומעג ,טולב ןטסיולב ןופ טשריפ ַא ,רע טָאה ,ןױשרַאּפ
 ןיא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ץלַא ןופ רעגרע רעבָא ,ןפרָאװעג
 "וצ ךיז זומ רע ואוו ,טצעזעגנירַא טָאטש רעטקיטסימרַאפ רעשידיי רעד

 ,ןרַאדנערַא ענעזעוועג ,םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאפ ,ןדיי ײלרעלַא טימ ןפערטפיונ
 ,ייז ןופ לייט ןוא ,ןכיילג סנייז טימ יו ייז טימ ןדער ,רעסערפ-גנירעה
 טפָא ןעמוק ךיוא ,ןדַאלנייא זיוה ןיא ךיז וצ רעלעב ףיוא וליפַא ,ןרעב יד
 ,רעטעלב עשידנעלסיוא ןופ ײלרעלַא סרערימש ,םיא וצ ןטסילַאנרושז

 .טָאטש ןיא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןגעוו ןעויוורעטניא ךָאנ ,ךעלדיי סנטסרעמ

 ןיא ןרעכיזרַאפ ןוא ןעמענפיוא ,ןכַאמ םינּפ ךעלטניירפ ַא ייז וצ זומ רע
 טַאהעג רָאג רע טָאה סנטצעל .,דנַאל ןיא ןדיי יד וצ גנואיצַאב רעכיילג ןייז
 ןעמוקעג טַאמָאלּפיד רעקיטכיוו ַא זיא דנַאלסיױא ןופ .טעבֹרַא עסואימ ַא

 רענלעז יד סָאװ ,ןדיי יד טימ ךיז טוט דנַאל ןיא סָאװ ,ןשרָאפוצסיױוא ידכ
 עטמאַאב עכיוה עשרַאװ ןופ ןענעז ןעמַאזצ םיא טימ .ךרוד ייז ןרעטפול
 דע זיא תבש -- ,וצרעד דיי ַא עקַאט זיא סָאװ ,טַאמָאלּפיד םעד טָא ,ןעמוקעג
 -שטנַאּפ טשריפ ,רע טָאה -- ,ןעגנַאגעגנײרַא לוש ןיא טייל ענייז וצ וליפַא

 ַא וליפַא ןוא םיא וצ ןייז ךעלפעה ,ןטיילגַאב טפרַאדעג ,יקסוװעשטנַאּפ
 -ייצ יד יו ןוא .סעדער ,ןטסָאט טימ דובכ ןייז רַאפ ךיז ייב ןבעג גָאטימ
 ןֵא לכה ךס רע זיא ,ןליױּפ ןופ רָאג רע טמַאטש ,ןבירשעג ןבָאה ןעגנוט
 .רעמערק ַא רעדָא רַאדנערַא ןַא ,דיי ןשיליוּפ ַא ןופ לקינייא

 -עג טָאה ,טָאטש רעד ןופ עטַאט רעד ,יקסװעשטנַאּפ-שטנאּפ טשריפ
 לעדייה ןָארַאב ןופ רעקינייו טשינ יז טַאהעג טנייפ ,ענייז טָאטש יד טסַאה
 ךיז ןענעגעגַאב ןפרַאד טגעלפ רע ןעוו ,יינספיוא לָאמ רעדעי .וָאללעדיײה

 סָאד םיא זיא ,ןטנעגילעטניא ןוא םירחוס ,ןטנַאקירבַאפ עשידיי יד טימ
 זיא רע .גנורעדינרעד ןופ ןרָאװעג טרעווילגרַאפ טולב עכעלטשריפ עיולב

 רעבָא ,יקסװעשטנַאּפ-שטנאּפ טשריפ ,לארשי-אנוש ַאזַא ןעוועג טשינרָאג
 -- ןרָאירעדניק יד ןיא יװ עכלעזַא ןדיי יד ,ןעז טלָאװעג ייז טָאה רע
 ץירּפ םייב ןשוק סָאװ ,רעיײג-ספרָאד ,ןרַאדנערַא ,סעטָאּפַאק עגנַאל טימ
 סָאװ ,ץלַא טַאהעג ביל טָאה רע .עקינעטרעטנוא ,ענעקָארשרעד ,עלָאּפ יד
 טָאה סעדייז ןוא סעטַאט ייב יװ ןריפ ךיז לָאז ץלַא ,לענָאיצידַארט ,טלַא זיא
 ַא ןוא רעױּפ ַא -- רעיוּפ ַא ,ץירּפ ַא ןייז לָאז ץירּפ ַא .טריפעג ךיז
 ,דיי ַא ןָא ןלױּפ ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה רע .דיי ַא -- דיי

 טימ ייברַאפ טראפ ןעמ זַא סָאװ ,געוו ןשיליוּפ ַא ןופ טַאהעג האנה טשינ
 סָאװ ,ןדיי םענעגיובעג ןקידרעב ַא ןפערטנָא טשינ ןעמ לָאז ,עטערַאק רעד
 ,לטיה סָאד ּפָארַא טיצ ןוא געוו םעד קינעטרעטנוא ּפָא טערט

 ןסקַאװ ןזָאל ייז סָאװ ,ןצנָאװ יד טימ ןדיי יד רע טָאה טַאהעג טנייפ
 יד ,רעלעב יד ףיוא ןקַארפ יד טימ ערעייז ןריקנַאב יד ,םיצירּפ יד יו
 -העד ןייז וצ ךיז ןסייר ןוא ןיירַא םוטעמוא ןכירק סָאװ ,ןטנעגילעטניא
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 יד גנַאל יו .ןטערַאק יד ןיא ןוא ןצַאלַאּפ יד ןיא ןטַאנגַאמ יד ,רעגָאז
 טשינרָאג יקסװעשטנַאּפ-שטנאּפ טשריפ טָאה ,דנַאל ןיא ןעוועג ןענעז ןסור
 -רַאפ רענרעג טגעלפ ןײלַא רָאטַאנרעבוג רעד .םעד ןגעק ןָאט טנָאקעג
 יד ייב רעדייא ןטרָאק ןוא רעלעב ףיוא ןצַאלַאּפ עשידיי יד ןיא ןעגנערב
 ןלױּפ קירוצ ןרָאװעג זיא ןליוּפ זַא ,טציא רעבָא .ןפיוה יד ןיא םיצירּפ

 ךיז טָאה ןטייצ ענעדלָאג עטוג יד ןיא יװ ,גנונעדרָא ןריפנייא ןעמ ףרַאד
 לקעז םוצ דיי ןוא טסימ םוצ רעױּפ ,טפַאשרעה רעד וצ ץירּפ --- טריפעג

 .סעציילּפ יד ףיוא
 רעייז .ןָאט טנַאקעג טשינרָאג רע טָאה לבעּפ ןוא םירעיוּפ יד ןגעק

 ירעדנַאנופ טנָאקעג ָאי ןעמ טָאה ןדיי יד ייב רעבָא .ןעמוקעגנָא זיא טייצ
 ןרָאטסינימ יד ןופ ליפ ןענעז גנוריגער רעד ןיא ןײלַא .טנעה יד ןעמענ
 "ױּפ ןיא עירטסודניא ןוא רחסמ םעד טלָאװעג טָאה ןעמ  .ייז ןגעק ןעוועג
 יסיוא ,הכולמ עשידיי יד ,שזדָאל לכ:םדוק ןוא ,ןריפרעביא טנעה עשיל
 -עירטסודניא ןשיליוּפ-טכע םענעגייא ןשיטיײל א ריא ןופ ןוא ןרעכיור
 ןבָאה סָאװ ,ךעלגינעק ןוא ןגינעק עקיזענמורק עלַא יד ןָא ,ןכַאמ רעטנעצ

 ,טגיילעגרעדנַאנופ טרָאד ךיז
 -כרוד ךַאז ןייז ןָאטעג ץלַא טָאה יקסוועשטנאּפ-שטנאּפ עדָאװעיאװ ןוא

 קנַאב רעד ןופ רָאטקעריד םעד טימ ךיז טדערעגרעביא טָאה רע .,ןריפוצ
 ןעמוק ןלעוװו ןדיי ןעוו ןטידערק טימ ןטלַאהעגנייא ןייז ןסייהעג םיא ןוא
 עגנַאל ףיוא ,טידערק עטיירב ןבעגסיױרַא ןעמ לָאז רַאפרעד .טלעג ךָאנ
 ןפיוקּפָא רעדָא קירבַאפ ַא ןגיילרַאפ טעװ סָאװ ,קַאילָאּפ ןדעי ,ןענימרעט
 יד טציטשעג קרַאטש רע טָאה ןופרעד ךָאנ רעמ .ןדיי ַא ייב קירבַאפ ַא
 -רַאּפ עכעלטסירק יד סָאװ ,טפַאשלעזעג-ןעיצקַא-רוטקַאפונַאמ עשיליוּפ עיינ
 "עבעוו עסיורג ענעגייא ןעלקיװטנַא וצ ידכ ,ןפַאשעג טָאה "טייקינייא, ייט
 ןרָאטסינימ טָאה רע .טָאטש רעטשידיירַאפ רעד ןיא ןעיײרעניּפש ןוא ןעייר
 רעטשרע רעד ןופ גנונעפע רעד וצ טכַארבענּפָארַא טָאטש-טּפיוה רעד ןופ
 ךעלטסירק טימ ןלָאז ייז םיחלג ןוא ןלַאנידרַאק ךיוא ,קירבַאפ-?טייקינייא,
 טזָאלעג רע טָאה ךיוא ,ןקיליײה ןוא ןצירּפשּפָא םינינב עיינ יד רעסַאװ

 ןײארַאפ-רעטעברַא ןכעלטסירק ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעייטשרַאפ םעד ךיז וצ ןפור
 יקנגעקטנַא ןעיירעבעוו עיינ יד לָאז ןעמ ,םיא טימ טדערעגכרוד ךיז ןוא
 רעמ רעבָא .החונמב ןטעברַא ייז ןזָאל ןוא ןכַאמ טשינ ןקיירטש ןייק ,ןעמ
 ,סעידיסבוס ,ײלרעלַא ןבעגעג ןטידערק ,ןפַאשעג ייז טלעג רע טָאה ץלַא ןופ

 ןבָאה ןטַאטוּפעד עקיטכיוו ,ןרָאטסינימ עכעלטע ,עדָאװעיאװ רעד ,ןיילַא רע
 -רעטנוא רעיינ רעד ןופ סעיצקַא ךעלקעּפ עכעלטע ענייש ןיילַא ךיוא עקַאט
 ,ךיז ןביוה ןוא ןסקַאװ ןלָאז ייז זַא ,ץלַא ןָאטעג ןוא טַאהעג גנומענ

 ןזיועגפיוא ,עשרַאװ ןייק סעיצַאטיּפעד טימ ןפָאלעג ןענעז ןדיי יד
 יד טסקַאי ,ןבעג טידערק ןייק טשינ ייז טפלעה ןעמ סָאװ ,טימרעד זַא
 'פִא ןתונלדתש ערעייז עלַא טָאה עדָאװעיאװ רעד רעבָא ,טײקיזָאלסטעברַא

 ןלױּפ זַא ,ןזיוועגפיוא רע טָאה רעטסינימ-רעימערּפ םעד ןיײלַא .,ןגָאלשעג
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 עסיורג יד ןיא ,דרע רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז רקיע רעד ףרַאד
 טשינ ,דנַאל ןופ ןרעק רעד זיא סָאד סָאװ ,רעדלעו ןוא רעדלעפ ,רעטיג

 -גיא ןיוש ביוא .,לדנַאה ןוא עירטסודניא עשידיי רענעזָאלבעגפיוא רעד ןיא
 -גַאמ ןוא םיצירּפ יד סָאװ ,עשיליופ ַא ,ענעגייא ןַא ןייז יז ףרַאד ,עירטסוד
 -ףיטַאנ .ןגײלנײרַא םעד ןיא ןלַאטיּפַאק ערעייז ,ןעיובסיוא ןפרַאד ןטַאנ

 טשינ שזדָאל ןיא קנַאב :הכולמ רעד ןופ רָאטקעריד רעד סע טָאה ,ךעל

 ןעמ םערָאװ ,ןטידערק ךָאנ םיא וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןדיי יד טגָאזעג
 טריר ןעמ ןעוו ,טלעו רעד ףיוא דלַאב ןביוה ןדיי יד למוט רעסָאװ ,טסייוו
 טָאה רע ,טרעקרַאפ ,ייז ןופ ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ךָאנרעד טָאה ןעמ ,ןָא יז
 יא סע זַא רעבָא ,עירטסודניא יד ןעיובפיוא ןלעוו רעייז טביולעג קרַאטש

 ןוא ןגירקעג םינּפ טנקלָאװרַאפ ַא רעייז רע טָאה ,טלעג ןבעג םוצ ןעמוקעג

 ןענעז ןטידערק עלַא .טשינ טלעג ןייק טָאה דנַאל סָאד זַא ,ךיז טגָאלקעג

 -יליוּפ רענעגייא רעד רַאפ ךיוא ,רעפרעד יד ןיא םיצירּפ יד רַאפ קעווַא
 .טיובעג טָאה ןעמ סָאװ ,עירטסודניא רעש

 ןיונכשַא ףיוא עדָאװעיִאװ רעד טָאה ,ערעדנַא עלַא ףיוא יו רעמ
 ךָאנ ,ןעמונעגוצ ךערפ ױזַא טָאה רע סָאװ ,ץַאלַאּפ ןרַאפ ייס ,ץרַאה ַא טַאהעג
 ןייג .טריפעג לָאמַא טָאטש ןיא ָאד טָאה רע סָאװ ,הכולמ רעד רַאפ רעמ
 ןשידיי ַא ,טָאטש ןופ סָאבעלַאב רעד ,טריסערעטניארַאפ ןעוועג טשינ זיא רע
 ןגראוו ,קירבַאפ רעבורח רעד טימ ןקיטש ךיז רע לָאז .ןבָאה וצ גינעק
 "טייקינייא; טפַאשלעזעג יד טעװ טלָאמעד ןוא ,ןטידערק ןָא ריא טימ ךיז

 ערעדנַא ןלעװ ,םיא ךָאנ ,ןפױקּפָא טייקיניילק ַא רַאפ ,םיא ייב ןפיוקּפָא יז
 ןוא ,ןטערַאק ןוא ןצַאלַאּפ ערעייז ןופ סױרַא ,ןענַאד ןופ ןגָארטּפָא ךיז ןדיי
 ןָא טייטש ייז יוװ ,עטָאּפַאק רעד ןוא לקעז םוצ ןעמענ ךיז קירוצ

 עשרַאװ ןייק ,דנַאל ןיא טעברַאעג יזנכשַא טָאה טייצ ןכָאװ עכעלטע
 ןבָאה ןשטנעמ .סנייז ןכיירגרעד וצ ידכ ,ןעזעג ךיז ןשטנעמ טימ ,ןרָאפעג

 ערעדנַא ,םיקסע ןיא ןייגוצניײרַא ןריקנַאב עטַאװירּפ טימ טדערעגוצ םיא
 -עג ןיא ןעיצנירַא סחוימ ַא יוג ַא לָאז רע ,ןרעהוצנָא ןבעגעג םיא ןבָאה
 עכיוה יד וצ ףתוש ןייז ךרוד ןוא ,סע ןעוט ןדיי ערעדנַא יו ,טפעש
 וצ ,םיסחוימ עשיאיוג יד ,ןעגנַאגעג ייז ןענעז ךס ַא ,ןגָאלשנָא רעטצנעפ
 ינײרַא ןטפעשעג עשידיי ןיא ןעמענ עקידנעגנילק-ליואוו ,תופתוש ןיא ןדיי
 עשידיי עלַא יד טקעדרַאפ ס"יקס, עשיליופ-טכע ערעייז טימ ,טגיילעג
 ןייק ןיא טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,"סנייטש; ןוא ?סנַאמ, ,"סגרעב , ,"סנהָאז;
 ןגירק גנולעטשַאב-סגנוריגער ןייק ,ןזייו טנַָאקעג טשינ ךיז קנַאב-הכולמ
 עמורפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא יד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןיילַא
 "-יטש ןענעז ,בירשעג םיױג-תבש עכלעזַא ןגעק ןעלקיטרַא עשילױטַאק

 ענהפירט יד טקעדרַאפ ןוא ןכָארקעגנײרַא םיקסע עשידיי ןיא טייהרעל
 וצ ןיזנכשַא טנכדשעג ןעמ טָאה סחוימ ןסיורג ַא רעייז .סעמריפ עשידיי
 רעבָא ,טשינ עקַאט רע טעװ ןגָארטנײרַא טלעג ןגייא ןייק סָאװ ,קירבַאפ ןייז
 "גןילק-טכעלש םעד ןעמָאנ ןשיטַארקָאטסירַא ןייז טימ רֶע טעוו רַאפרעד
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 -ַאב ןגירק ןטידערק עסיורג טעװ קירבַאפ יד .ןקעדרַאפ ?יזנכשַא; ןקידנעג
 ,גייפ ַא ןלעטשסיוא עדָאװעיאװ םעד טעוו'מ ןוא ןעגנולעטש

 טדערעגוצ סרעלקעמ ןבָאה -- ,לגיופ םעד טּפַאכ ןוא טשינ טכַארט ---
 -סיוא ערעדנַא םיא ןלעװ ,ןקוקמוא ךיז טעוװ ריא רעדייא לייוו --- ,ןיזנכשַא

 ..סיורג ןענעז סעיצקַא ענייז ...ןּפַאכ
 ,ןטלַאהעג גנַאל ןופ ןיוש טָאה רע .טרעהעג טשינ תוצע יד טָאה יזנכשַא

 זיא םעד רעסיוא .םיפתוש ןָא ,טלעוו רעד ףיוא ןײלַא ןייג ףרַאד שטנעמ ַא זַא
 רעייגקידיל א סעּפע ןגעמרַאפ ַא ןבעגוצּפָא ןעועג טשינ ןלעב ןייק רע
 ןעמָאנ ןייז טימ ךיז ףרַאד יזנכשַא ,ןיינ .ןעמָאנ ןקידסחוימ  ןייז רַאפ זיולב
 טימ ױזַא יו ןזיוועג טָאה יזנכשַא !סָאװ בילוצ ָאטשינ .ןעמעש טשינ
 רעטייו טעוו יזנכשַא ןוא שזדָאל ןופ גינעק רעד ןרעו וצ טנעה עקידייל
 עטסיזמוא ןייק טשינ ףרַאד רע .ןעמעשרַאפ טשינ םענייז ןעמָאנ םעד
 -ַאב לטעטש ןייז ןײלַא ןָאק רע .רענײשַאב ןוא ןשינעּפעשטוצ ,םיפתוש
 רעבָא זיא ,רזממ ַא ,לוסּפ ַא טציא ןעמָאנ ןייז זיא ָאד ביוא ןוא ,ןייטש
 ואו ,טרעו ַא טָאה יזנכשַא ןעמָאנ רעד ואוו ,טלעװ עסיורג ַא ָאד ךָאנ
 -לָאװ ןוא -לוונייב יד ייב ןָאדנָאל ןיא .זיא יזנכשַא סנױזַא סָאװ ,טסייוו ןעמ

 "יױר ,טכַאמעג ןטפעשעג"ןענָאילימ גנַאל ןרָאי טָאה רע ואו ,ןטַאנגַאמ
 יזנכשַא סנױזַא סָאװ ןוא יזנכשַא זיא סע רעוו ןעמ טסייוו ,טפיוקעגנייא ףָאטש
 זיא טרָאד ,רזממ ןייק טשינ רענייז ןעמָאנ רעד זיא טרָאד .ןָאטפױא ןָאק

 רַאפ טעװ ןעמ סָאװ ,"סיקס; עשיליוּפ-טכע ײלרעלַא ןופ טרעװ רעמ רע
 טימ ,ןרָאפ רע טעװ ןָאדנָאל ןייק .ןבעג טשינ גניליש םענעכָארבעצ ןייק יז
 ,ייֵז ןלייצרעד דנַאלסור ןיא קילגמוא ןייז ןגעוו ,ןדערכרוד ךיז ןטַאנגַאמ יד
 טעװ רע סָאװ ,קרַאמ םעיינ םעד ןגעוו ,רעטייוו רַאפ רענעלּפ ענייז ןגעוו
 סעכלעוו ,שזדָאל םענעברָאטשענּפָא ןיא ןפָאטש-יױר עשילגנע רַאפ ןפַאש
 -נוא ,ןטידערק טימ ןפלעהוצ רָאנ םיא ןעמ לָאז .ןבעלוצפיוא ךיז טיירג רע
 רע ןוא ,ןעיובפיוא קירוצ ןפלעה קירבַאפ יד ,עציילּפ ַא םיא ןלעטשרעט
 ןעניול ךיז טעוו'ס .ןפיוקנייא ןפָאטש-יור ןטנופ ןענָאילימ רַאפ רעדיוו טעוו
 ,רעמענּפָא ןטוג ַאזַא ןגירקוצניירַא ידכ ,קירבַאפ ןייז ןיא טלעג ןגיילוצניירַא
 טָאה רע סָאװ ,ןרָאי ליפ יד רַאפ טכַאמעג םיא ייב ייז ןבָאה טלעג גונעג
 ןעוועג רע זיא ןליוּפ ןופ רעמענּפָא רעטסערג רעד .טלדנַאהעג ייז טימ

 ,לעיֵאר ןעװעג קידנעטש ןוא טכַאמעג סעיצקַאזנַארט-ןענָאילימ ערעווש
 חור רעד .טצעזעגנָא טשינ ,ערעדנַא יו ,ןעגנַאגעג טשינ הטילּפ לָאמנייק
 קירבַאפ ןייז ןיא עמוס עסיורג ַא ןגײלוצנײרַא טציא ןעמענ טשינ ייז טעוו
 ,טיילסטפעשעג עטוג עלַא ןעוט ױזַא .ןבעג םיא ןטידערק עסיורג ,ןײרַא
 !ענייז םיאנוש עלַא יד ,ןרעוו טצַאלּפעצ ייז ןלָאז ןוא

 ןיא שילגנע טרָאוו ַא ןָא ,ןצלעּפ ,ןשַאט-עזייר ךס ַא טימ ,רעדיילק עיינ טימ
 עקידלכש ךס ַא טימ רַאפרעד רעבָא ,שטייד רעשזדָאל םעד טימ זיולב ,ליומ
 ןוא סעמַארגָאיד ,ןטקעּפסנָאק ,ןסנַאלַאב ,תונובשח ,רענעלּפ עשירחוס ,דייר

 ןעוו ,לָאמַא יוװ ,ןָאדנָאל ןייק קעװַא טייחרעליטש רע זיא ,תואצמה עשיוליע
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 ןגעוו ןיַאמ םַא טרופקנַארפ ןייק טּפַאכעגּפָארַא ךיז סעצנוה יד ייב טָאה רע
 ןייז קידנעיורטנָא זיולב ,תודוס-דוסב .טפראדעג טָאה רע סָאװ ,רעקימעכ ַא
 ןוא ןָאדנָאל ןייק רע זיא ,ּפָאק ןשליבצנַאמ ןטימ ענעדיי רעד בייוו ןגייא
 עטסכעה יד וצ רע זיא שטייד רעשזדָאל ןייז טימ .קעװַא רעטסעשטנַאמ
 עקנילפ ןוא דייר עקידלכש ענייז טימ ןוא ןעמוקעגנָא ןטַאנגַאמ-לוונייב
 יז טָאה רע זַא ,טכַאמעג "ןגינעקא עטלַאק יד ףיוא קורדנייא ַאזַא ןלַאפנייא
 .ןקַאבעגנייא ייז ךיז רעצרעה יד ןיא ,ןענואוועג ןצנַאגניא

 טשינ ךיז טָאה רע .יזנכשַא סקַאמ ,טַאהעג תועט ןייק טשינ טָאה רע ,ןיינ
 רענייז ןעמָאנ רעד .טצַאשעגרעטנוא טשינ ךיז ךיוא רעבָא ,טצַאשעגרעביא
 םעד בילוצ לוסּפ ןייק ןעוועג טשינ לַאטיּפַאק ןסיורג ןופ דנַאל ןיא זיא

 טשינ ןעמָאנ ןשיליוּפ ןקידנעגנילק-רעווש ןייק ןעמ טָאה ָאד .גנַאלק ןשידיי
 יע לוטיט רעסָאװ ,זיא יזנכשַא רע טסואוועג ןעמ טָאה ָאד ,טרעדָאפעג
 -עק ַא יװ ןוא ,רוטקַאפונַאמ ןופ גינעק רעד -- -- טַאהעג ןליוּפ ןיא טָאה
 -רַאפ רעסיורג ַא ףיוא .ןעמונעגפיוא םיא ןעמ טָאה ,םענעלַאפעג ַא שטָאכ ,גינ

 רעשזדָאל ןייז ןיא יזנכשַא טָאה ןלעטָאה עטסערג יד ןופ םענייא ןיא ,גנולמַאז
 טָאה ןוחצנ טימ .טגייצרעביא ןעמעלַא ןוא טגיילעגרָאפ רענעלּפ ענייז שטייד

 סָאװ ,דסח ןייז רַאפ טָאג טביולעג ןוא לוש רעד ןיא טנװַאדעג תבש ךָאנרעד רע
 סָאד טיטעּפַא טימ ןסעגעג לָאמ עטשרע'ס ןוא ,רעדיו םיא טימ טוט רע
 ,לעּפשטיײװ ןעמערָא םעד ןיא ןַארָאטסער ןשידיי ַא ןיא ןסע ערשכ עקידתבש

 ןַא טימ רָאנ ,ןײלַא ןרָאפעג טשינ ןיוש רע זיא ןָאדנָאל ןופ קירוצ
 םיא טימ ןבָאה ענייז ןרָאטידערק יד סָאװ ,טסילַאיצעֿפס ַא רעדנעלגנע
 טעד רע טָאה בוט-ןבא ןַא יו .טרָא ןפיוא ךַאז יד ןעז וצ ידכ ,טקישעגטימ
 רעקיטכיל רעד ףיוא טשינרָאג ,ץַאלַאּפ ןיא ךיז ייב ןטלַאהעג רעדנעלגנע
 יגנע רעקירָאה טיור רעד טָאה טכייל קירעביא טשינ .טזָאלעגסױרַא ןייש
 רעבֲא ,שטייד סיזנכשַא ןענַאטשרַאפ ליומ ןיא עקלויל רעד טימ רעדנעל
 ןענַאטשרַאפ טוג רעיײז רע טָאה ,ןושל סָאד קידנעייטשרַאפ טכעלש ױזַא
 -גנע יד ןגָארקעג יזנכשַא טָאה ןכיגניא ,םירחסמ ,ןכַאז-קירבַאפ ןיא ךיז
 טשינ ,ךיירגינעק ןייז ןעיובוצפיוא ףיוא ןענָאילימ ענייש ,ןלַאטיּפַאק עשיל

 עמַאס יד רָאנ ,טריטנַאמערסיױוא קירוצ קירבַאפ עטלַא יד רע טָאה רָאנ
 ןעמ טעז ןליוּפ ןיא סָאװ ,טכַארבעגּפָארַא דנַאלגנע ןופ ןענישַאמ עטסעיינ
 עקידרעירפ יד יו רעמ ךַאפליפ סיוא ןטעברַא סָאװ ןוא עכלעזַא טשינרָאג
 טלעטשעגקעװַא ,טכיררַאפסיױא ,טיובעגרעביא ןרָאװעג זיא ץלַא ,ןענישַאמ
 עשימייה זַא ,לַאנָאיצַאר ןוא ןייר ,קיסעמקעווצ ,ןדָאטעמ עטסעיינ יד טיול
 ,טפַאגעג שודיח ןופ ןבָאה ןטסילַאיצעּפס ןוא ןרעינעשזניא

 ןגעק סױרַא דנַאל ןיא ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא יד ןענעז יאדוװַא
 לַאטיּפַאק ןשידנעלסיוא ןליוּפ ןעיירפ ןיא טָאה סָאװ ,"גינעק; ןשידיי םעד
 -מוא ענעגייא ןַא טָאטשנָא ,דנַאל סָאד ןפַאלקשרַאפ וצ ידכ ,טריפעגניײרַא

 -.טעלב-גולפ יד ןיא רענעכייצ יד .ןעיובוצפיוא עירטסודניא עקיגנעהּפָא
 ַא טימ ,ןיזנכשַא טלעטשעגרָאפ ןטלַאטשעג עסואימ רעייז ןיא ןבָאה ךעל
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 ןבָאה ךיוא .סױרַא ןקוק תואיּפ רעכלעוו ןופ ,ּפָאק ןפיוא ןיורק רעמורק ַא

 יסיוא רעשידיי סָאװ לָאז יז ,טמירקרַאפ ,ןגיוצעגסיוא קרַאטש זָאנ ןייז ייז

 .ֿפָארַא ןוא בָארג טכַאמעג ייז ןבָאה ,עניד ןוא עפרַאש ,ענייז ןּפיל יד .ןעז

 ןשידיי םעד ףיוא קידנקוק ,רענעייל םעד ןלייוו קרַאטש לָאז סע ,קידנעגנעה

 .טכַאמעג קיניײװ ןופרעד ךיז טָאה יזנכשַא רעבָא .דנַאל ןופ אנוש םעד ,ךלמ

 ספמעקעג טָאה ןעמ ןעוו יו ,תחנ ליפיוזַא טפַאשרַאפ טשינ םיא טָאה ךַאז ןייק

 רעדיו .טשרעה רע זַא ,טבעל רע זַא ,טליפעג רע טָאה טלָאמעד .םיא ןגעק

 ןייז ןיא ןסעזעג רע זיא רעדיוװ .ןּפיל יד ףיוא ןעמעלַא ייב ןעוועג רע זיא

 רעטלַא רעד טשינ ןיוש ,םרָאפינוא ןַא ןיא רעניד ַא ןוא טעניבַאק-קירבַאפ

 ,רעטפייטשעגסיוא ןוא רעכיילג ַא ,יוג רענעסקאוועצ ַא רָאנ ,רָאיכלעמ

 ,םיא ןעניד וצ טיירג ,לַארענעג ַא רַאפ רענלעז ַא יו ,טיירג ןענַאטשעג זיא

 ,רענעכייצ ,ןרָאטקעריד ,ןרעינישזניא עשיליוּפ .םענייז שטנואוו ןדעי וצ ךַאװ

 ,טעצישטכַאילש ,םיצירּפ ,טייל ערעדנַא ײלרעלַא ,ןטקעטיכרַא ,רעקינַאכעמ

 טימ ,ןדנעל יד ףיוא טנעה יד טימ םיא רַאפ ןענַאטשעג טכענק יד יוװ ןענעז

 : םענייז טרָאװ ןדעי ףיוא טרענודעג ןוא רעליימ עקידנצנָאװ יד ןיא הפינח

 !עיסעזערּפ עינַאּפ ,טסעי קַאט --

 ןריס יד ןבָאה ,ןענָארַאב ןוא ןפַארג ,םיצירּפ ענעמוקעגּפָא ײלרעלַא

 וצ יבַא ,סעיצַאדנעמָאקער ןוא ווירב טימ ,טרַאװעג ייר רעד ןיא ,ןגָאלשעגּפָא

 ערעייז ןופ טפירטעג טָאה קינָאה .טעברַא עטסדנימ יד ,ןטסָאּפ ַא ןגירק

 .ןגיוא עלעה עטכעלש ערעייז ןיא טורעג טָאה הפינח ,רעליימ עקידנצנָאװ

 ןעלטיה יד טימ ,טרַאוװעג רעטעברַא רעטנזיוט ןבָאה רעיוט-קירבַאפ םעד ייב

 ןיא ךָאנ ןענעז ךס ַא .טעברַא ףיוא ךיז ןביירשרַאפ ףיוא ,טנעה יד ןיא

 ןסיורג םעד ךרוד ןעזעג ייז טָאה יזנכשַא .ןעוועג ךעלקער עשירעטילימ יד

 רעוו .רעמינּפ ערעייז ןיא ךיז טקוקעגנייא ןוא טעניבַאק ןייז ןופ רעטצנעפ

 םיא רעביא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ייז ןשיווצ ןעוועג טשינ ןענעז יצ ,טסייוו

 ! לכעלַאזקָאװ ןכעלקילגמוא םעניילק םעד ףיוא טלָאמעד טכַאמעג קיטסול

 ןָא גָאטרַאפ ןופ ,עקידנצכעל ,עקידנטרַאװ יָאד ןענַאטשעג ייז ןענעז טציא

 .טעברַא ןגירק וצ םיא ייב יבַא ,טרַאװעג ייז ןבָאה

 דלָאג טָאה ןעמ סָאװ ,ןקירבַאפ-"טייקינייא, יד ייב ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 טָאה ,טרירעג טשינ טרָא ןופ ,טּפעלשעג טעברַא יד ךיז טָאה ,ןפרָאװעג ייז ןיא

 יעדָאװעיאװ רעד ןיילַא .םילכ עלַא ףיוא טעברַאעג ,ןיזנכשַא ,םיא ייב ןעמ

 ןיא למלצ ןטימ ןוא ןגַארק ןכיוה ןשידָאמטלַא ןטימ טשריפ רערעיוז רעד

 יעג קירבַאפ רעד ןופ גנונעפערעד רעד וצ זיא ,סּפינש םענעסעלטַא ןצרַאװש

 "רַאפ יד ןגעוו טדערעג ,ןסיז ןיא טרעקוצרַאפ ,דייר ערעיוז טימ ןוא ןעמוק

 .טָאטש ןיא עירטסודניא יד ןלעטשפיוא רַאפ ןיזנכשַא ןופ ןטסניד

 ןייש רעייז ,רעייז ןוא רַאפרעד טנַאה יד טקירדעג םיא טָאה יזנכשַא

 ,טקנַאדַאב

 ירעגניפ יד ןיא רענרעד ןופ גנורירַאב ַא יו טליפעג ןבָאה עדייב

 ןענַאטשעג גנַאל ױזַא ןענעז סָאװ ,סנעמיוק עטעשטּפָאקרַאפ סיזנכשא
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 טציא ןבָאה ,ןײרַא למיה ןיא לטב-ןוא-רבוע טקוקעג ןוא סַאּפ ןוא טסוּפ
 שינעקיטש ןיא טָאטש יד קידנליהנייא ,טזָאלעג ןכיור עטכידעג רעדיוו
 ןופ ןשטנעמ ,טפייפעג ,ןגירשעג גָאטרַאפ ןבָאה סענעריס יד .שוּפיע ןוא
 ןטנעגַא ,סרעלקעמ ,םירחוס .ןבירטעגסױרַא ןטעב יד ןופ ןוא טקעוועג ףָאלש
 תורוחס ןבָאה רענעגעוויקירבַאפ .סָארויב ענייז טליפעגנָא רעדיוו ןבָאה
 ןרָאפעג ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןענעז ןרָאשזַאיָאװ עשידיי .טריפעג
 ןייק ןענעז ןטנעגַא עקיטכיוו .טכַאמעג ןטפעשעג ,טּפינקעגנָא ןעגנודניברַאפ
 סיזנכשַא ןוא ,סעסעמ ןוא םידירַאי ,ןעגנולעטשסיוא ףיוא ,ןרָאפעג דנַאלסיוא
 ,ןפַאשעג קרעמ עיינ ,טפיוקרַאפ תורוחס

 רעבָא ,ןרָאפעג סַאג רעװָאקָארטעיּפ רעד רעביא טפָא זיא ןיילַא יזנכשַא
 רעפָאש ַא סָאװ ,ליבָאמָאטױא םענעּפָא ןַא ןיא רָאנ ,עטערַאק ַא ןיא רעמ טשינ
 -טּפס םעד ןפייפסיוא טזָאלעג תוזע טימ ןוא טריפעג טָאה םרָאפינוא ןַא ןיא
 ןופ דרעפ עלַא וצ גנונערָאװ ַא ,ןטיירב ןוא ןקידרעּפָאה ַא ,לַאנגיס ןלעיצ
 ייז טגָאי סָאװ ,ןישַאמ רעד רַאפ ערַאװ ַא ןכַאמ וצ ,ןטערַאק ןוא סנגָאװ יד
 ,רעביא ןעמעלַא

 -כָאנ ןבָאה סַאג רעװָאקָארטעיּפ רעד ףיוא ןשטנעמ ןסַאמ עטכידעג יד
 ,ןרעדנַא םוצ רענייא טלמרומעג ןוא ,ענייז ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא לָאמַא יוװ ,גינעק םענעּפמורשעגניײא םעד טקוקעג

 ..!ןעמונעג טשינ םיא טָאה חור רעד ,..יזנכשַא טביילב יזנכשַא ---

 קיצנַאוװצ ןוא "ירד ?טיּפַאק

 -רַאפ ןוא הליכַא רעד וצ וצ ךיז טּפַאכ סָאװ ,רעטרעגנוהעגסיוא ןַא יו
 טָאטש עטרעגנוהעגסיוא יד טָאה ױזַא ,ץענערג ַא ןָא ,רועיש ַא ןָא טרעצ
 ,ןרָאי עטסַאּפ-ןוא-טסוּפ יד ךָאנ טעברַא רעד וצ קירוצ טּפַאכעגוצ ךיז שזדָאל
 ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה טָאטש יד

 -מַאז טזָאלעג טשינ .ןרַאוטָארט יד ןופ ןבירטעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד
 עטוג עטלַא יד ןיא יװ ,רעדיוו ,טרעהעג טשינ ייז טָאה ןעמ רעבָא ,ךיז ןעל
 -לטשער ,רעלקעמ ,םירחוס טימ לופ ןעוועג סַאג רעװָאקָארטעיּפ יד זיא ,ןטייצ
 יד טימ .,ןרָאשזַאיָאו ,ןרענָאיסימָאק ,ןטנעגַא ,רעלדנעה-ןרַאג ,רעפױקּפָא
 ןענובשח וצ ןוא ןענעכער וצ טיירג ,ןרעיוא יד רעטנוא ךעלטפיטשיילב
 -עג ןופ ןריט ףיוא ,ןרעיומ עטלײשעגּפָא יד ףיוא ,ךיז טזָאל סע סָאװ ףיוא
 יז טימ ,טקוררַאפ ךעלשוילעּפַאק טימ ,ןעעּפַאק ןופ ךעלשיט ףיוא ,ןטפעש
 -עג ךיז ייז ןבָאה ,עטרעמכַאיעצ ,עקידנלייא ,עכיג ,טרעשַאקרַאפ ךעלעטיה
 יסקעוװ ,ךיז ןעגנודעג ,טדערעג ,ןפיוה ,ןסַאג יד טליפעגנָא ,םוטעמוא טלמַאז
 חרוחס ךעלקיטש ,טפיוקעג ,טפיוקרַאפ לוונייב סעיטרַאּפ ,ןבירשעגרעטנוא ןעל
 ךעלעבעווש עקידנענערב ייב םעדעפ ,טּפַאטעג ךיז ןצַאל יד ייב ,טעוועלירדעצ
 ,ןבירטעג ןוא טגָאיעג ,ןדנוצעגנָא
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 ןענעז ןעעּפַאק יד ןיא ךעלשיט יד .שזדָאל ןעוועג שזדָאל זיא רעדיוו

 -ָצג ןוא ערה-ןושל ,ןציוו ,דייר ,שַא ,ךיור ןיא טליהעגנייא ,טקַאּפעג ןעוועג

 7 .טלופרעביא ןעװעג ןענעז ןרָאטנַאק-לסקעװ ןוא קנעב יד ,סרעטכעל
 -טכעלש יד רעביא ךעלדרעפ עטרַאדעגסיוא ערעייז טגָאיעג ןבָאה סערַאקשָארד
 -נַאק ןוא סעזרעב ,ןעעפַאק ,קנעב וצ םירחוס טריפעג ,ןסָאג עטרעטסַאלפעג
 ןגעו ןעיירשעג ערעייז טימ טביױטרַאפ ןבָאה ךעלגניי-סגנוטייצ יד ,ןרָאט
 רעביא טקַאהעג ןבָאה סנגָאװ-קירבַאפ ערעווש יד ,סעמַארגעלעט עטסעיינ יד
 יד ,ךיז טגעװַאב ,טרעטיצעג ,ןטָאזעג ,טכָאקעג טָאה שזדָאל .רענייטש יד
 ,שוּפיע ןיא ןוא ךיור ןיא טליהעגנייא ןבָאה ןקירבַאפ עלַא ןופ סנעמיוק
 יד ,רענייטש יד ןיא טכליהעגּפָא ןבָאה רעטעברַא יד ןופ ךיש ערעווש יד

 ,תולוק ענעמונַאב טימ ךיז ןסירעג ןבָאה סענעריס
 ןסייו םעד טימ ןקרַאמ ענעריּפַאּפטכעלש יד ,טלעג עשיליוּפ סָאד

 ןיא זיב ירפרעדניא ןופ ,טייקלענש רעדליוו ַא טימ ןלַאפעג ןענעז רעלדָא

 טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןשטנעמ ,ןריולרַאפ טרעוו רעייז ייז ןבָאה טנווָא
 ןייק ןטלַאה טנאקעג טשינ טָאה ןעמ .סענעשעק יד ןיא רעטנזיוט עלופ
 טָאה ןעמ ןוא .ןרָאװעג טרעװטנַא רע זיא טונימ רעד טימ ,שַאט ןיא קרַאמ
 -ריּפַאּפ יד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ,רעירפ סָאװ טלעג סָאד ןבעגוצסיוא טלייאעג

 טרעדעפעג רעבייו יד ןבָאה ירפרעדניא דלַאב .םירגּפ ןופ יװ .,ךעל

 ידכ ,סױרַא ןרַאזַאב ןוא קרעמ יד ףיוא ןוא סרעגעלעג ערעייז ןופ ךיז
 ךעלריּפַאּפ עטלייצעגוצ יד רעדייא ,זייּפש לסיבַא ןּפַאכוצנײרַא רעירפ סָאװ
 טָאה טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג זיא סע סָאװ .ןרעװו רעקיליב ןלעוו
 ,ײלרעלַא םילכ ,טשינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,הרוחס ךעלקיטש ,טפיוקעג ןעמ
 טשינ רעטלעג עקידנלַאפ יד טימ ךיז יבא ,טכַאמעג ךיז טָאה סע רָאנ סָאװ

 רע טָאה ,זײּפש לסיבַא ןגױאװעגּפָא טָאה רחוס רעד רעדייא ,ןגָארטוצמורַא

 -רַאפ רָאג םירחוס יד ןבָאה לָאמטּפָא ,זײרּפ ןקידרעירפ םעד טרעכעהעג ןיוש

 'דנַאה טשינ העש רעדעי .םינוק ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןוא ןעמָארק יד ןסָאלש

 ןוא םירעױוּפ יד .ןפיוקרַאפ סָאד יו ,רעמ ךַאפליפ טכַארבעגנײרַא טָאה ןעל

 יז סָאװ ,לפָאטרַאק קעז ערעייז ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה סעטרעיוּפ יד

 :ןשטייב יד טימ רעבייוו יד ןבירטעג ןוא ,ןיירַא טָאטש ןיא טכַארבעג ןבָאה

 !ןעגנַאגעג !ןפיוקרַאפ וצ טשינרָאג ןבָאה רימ ,קעװַא ,קעװַא ---

 ַא ןטכיש יירד וצ ,ןטעברַא טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןקירבַאּפ יד ןוא

 ָאי טָאה ןעמ יצ ,סױרַא טנעה יד ןופ טּפַאכעג תורוחס יד טָאה ןעמ .,גָאט

 ,תורוחס רַאפ ןרָאװעג עגושמ זיא דנַאל עצנַאג סָאד .טשינ יצ ,טפרַאדעג

 םעד טּפעלשעגטימ טָאה רענייא ,טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא טָאה ףושיכ ַא

 "עכער טשינ ,קנעב יד ןיא ןטידערק ןעמונעג ןבָאה ןטנַאקירבַאּפ ,ןטייווצ

 ,טרעקעגמוא ןבָאה ייז זיב .ןטנעצָארּפ ערעסָאװ ףיוא ןוא לפיוו קידנענ

 .ןעילעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד לייט לטסטרעדנוה ַא ןבעגעגּפָא יז ןבָאה

 רָאנ לפיוו ןעמונעג ,טּפַאכעצ ןטנַאקירבַאפ יד ייב תורוחס יד ןבָאה םירחוס

 ,ןגיטשעג תורוחס יד ןענעז גָאט ןדעי טימ לייוו ,ןבעג טלָאװעג ייז טָאה ןעמ
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 עג טָאה גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ,עטלעטשעגנָא ,רעטעברַא ,םירעיוּפ יד
 טַאהעג ארומ טָאה ןעמ :ןפיוקוצסיוא ןעמָארק יד ןיא תורוחס יד טלייא
 רעטעברַא יד .סענעשעק יד ןיא ןקרַאמ ענעריּפַאּפ יד טכַאנרעביא ןגיל ןזָאל
 טזיילעג ןבָאה רעמערק יד ,ןקירבַאפ יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז
 טָאה רענייא .סרעדיינש ייב רעדיילק ,סרעטסוש יד ייב ךיש טלעטשַאב ןוא
 ןובשח ןָא ,ןבעל-ןריּפַאּפ דליוו ַא טבעלעג טָאה ןעמ .ןטייווצ םעד ןבירטעג
 ןעמעלַא טָאה טייק עטפושיכרַאפ יד .ץענערג ןוא ןיז ןָא ,גנונעכערסיוא ןוא
 ,ןעמונעגמורַא

 ,ןרופ ןוא ןענַאב טימ ,ןעמוקעג םינוק ןענעז ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ
 ,טלדנַאװעג ןוא טלדנַאהעג טָאה ןעמ .סרעפמַאד ןוא ןליבָאמָאטױא טימ
 ןופ טשינרָאג ןריקנַאב יד ןענעז רעזייה-קנַאב יד ןיא ,ןטיבעג ,טשיוטעג
 -טסעפ ,טלעוו רעד רָאג טימ טדערעג ןבָאה ייז ,..ןטערטעגּפָא ןענָאפעלעט יד
 ףיוא ,טריטָאנ ,ןפרָאװעג ,ןביוהעג ,טפיוקרַאפ ,טפיוקעג ,ןסרוק טלעטשעג
 ששידנעלסיוא ןטיבעג ,ןפָאלעגמורַא רעשיוט עמערָא יד ןענעז ןרַאוטָארט יד
 ,טריפעגפיונוצ טנַאװ ַא טימ טנַאװ ַא ,טרעלקעמעג ,רעטלעג

 סעבַאגסױא עיינ ןזָאלוצסױרַא טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןעגנוטייצ יד
 -סיוא תולוק טימ ןבָאה ךעלגניי-סגנוטייצ יד סָאװ ,ןסרוק עטסעיינ יד טימ
 ןטסגרע ןפיוא ,ןקרַאמ יד ןקורד טרעהעגפיוא טשינ טָאה גנוריגער יד ,ןפורעג
 ,ןטָאנקנַאב יד ףיוא ןלונ יד טרעסערגרַאפ ןוא ,טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ריּפַאּפ
 טײלעמערָא .ןענָאילימ -- רעטנזיױט ןופ ,טכַאמעג רעטנזיוט ןקרַאמ ןופ
 יז טָאה ןעמ ןעװ ,םינּפ ןיא ןפרָאװעגקירוצ טָאנקנַאב-רעטנזיוט ַא ןבָאה
 : ,הבדנ ַא ןפרָאװעגוצ ןכלעזַא

 ןעלקיטרַא עשירעעז:ץרַאװש ןבָאה ןטסימָאנָאקע ןוא ןרָאסעּפָארּפ יד
 סָאד ןפרַאװ ייז זַא ,טצעהעג ןדיי יד ףיוא ןבָאה רעטעלב עשיטימעסיטנַא יד .טייג דנַאל סָאד ןכלעוו וצ ,טנורגּפָא ןגעוו ןבירשעג ןעגנוטייצ יד ןיא
 ןוא סענַאקרַאּפ עלַא ףיוא ,ןרַאזַאב ןוא קרעמ יד ףיוא ,טלעג עשיליופ סָאד
 -ַאלּפ עסיורג ייז ןבָאה ,טמוק קלָאפ עמערָא סָאד ואוו ,ןרעיומ עטלײשעגּפָא
 יװ ,ןריקנַאב עשידיי יד ףיוא ןעגנונעכיײצ-טָאּפש טימ טּפעלקעגפיוא ןטַאק
 ןוא ןּפיל עבָארג טימ ףעלבָאנש יד יו רעזעג ענעגיובעג טימ ,עקיריג
 ,ייז ןיא ןײרַא דלָאג ןקַאּפ ,קעז-טלעג עסיורג ייב ייז ןציז רָאה עטלזיירקעג
 -ייו ןוא רעטעברַא יד .סיפ עקיד יד טימ ןקרַאמ עשיליוּפ יד קידנטערט
 ,ןטלָאשעג ןוא ןגיּפשעג ,טלעטשענּפָא ןעגנונעכייצ יד ייב ךיז ןבָאה רעב
 -ַאמש יד םיא ןוא ןלַאפַאב רעלדנעה-גרַאװטלַא ןשידיי ַא ייז ןענעז לָאמטּפָא
 טימ קעז יד ןיא ךיז ןייז וצ םקונ ידכ ,טלסײרטעגסױרַא קַאז ןופ סעט
 יד טימ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד ןלוּפ ןיא ןעלמַאז ןדיי יד סָאװ ,דלָאג
 ,סַאג ןיא ךעלרעלקעמ-טלעג עטרעמכַאיעצ יד ןבירטעג ךעלעקעטש ענעמוג
 -עטיה עטרעשַאקרַאפ יד טימ ךעלדנױשרַאּפ ענעקָארשעצ יד .,ייז טריטסערַא
 ןופ רעטלעג יד טלייצעגמוא ןפרָאװעג ןבָאה סעלָאּפ עטרעטַאלפעצ ןוא ךעל
 רעד טָאה סָאד .עמרוט ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ידכ ,סענעשעק ערעייז
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 רעבָא .קרַאמ ןשילױּפ םעד ןפרַאו סָאװ ,יד ןביירטעצ טלָאװעג עדָאװעיאװ
 ןופ םיצירּפ יד .ןביוהעג טשינ טימרעד ךיז טָאה קרַאמ רענעלַאפעג רעד
 -ערק עסיורג ייז ןבָאה עלַא ,ןרָאטסינימ יד ,םייס ןיא ןטַאטוּפעד יד ,רעטיג יד
 "סיוא רעזייה ,טפיוקעגנייא דנַאל ייז רַאפ ,ןעמונעג קנעב-הכולמ יד ןיא ןטיד

 רעד ייז ןבָאה ןבעגעגּפָא ןוא ,טלדנַאהעגנייא דרעפ ןוא ןטערַאק ,טיובעג
 סָאד ןעוועג טרעוװו טשינ ןענעז סָאװ ,ןענָאילימ עזָאלטרעװ רעטעּפש הכולמ
 ,טקורדעג ייז טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ

 טַאהעג ארומ ,ןליטשנייא טנָאקעג טשינ והובו-והות םעד טָאה רענייק
 "עג ןשטנעמ יד ןבָאה ,ןטלַאהעג טָאה תעגושמ סָאד גנַאל יו ,ןלעטשוצּפָא

 תעגושמ ןיא .,טּפעלשעגטימ ןרעדנַא םעד רענייא ,ךיז טיירדעג ,טבעל
 ?ורוד ,טכַאנעג הנותח רעדניק ,טיובעגסיוא רעזייה ,טעברַאעג ןעמ טָאה
 טָאה ןעמ .ןטלַאהעג טָאה טייק ענעריּפַאּפ יד .טכַארבעג טלעװו רעד ףיוא
 -גַאנופ ךיז טעװ ץלַא ןוא ןסיירעצ ךעלדנע ןזומ ךיז טעװ יז זַא ,טסואוועג
 טרעטיצעג טָאה ןעמ .טַאהעג ארומ ןעמ טָאה יז ןלעטשּפָא רעבָא ,ןלַאפרעד
 -נעלברַאפ ןיא ןייג טלָאװעג טָאה ןעמ ,ןעמוק טעװ סָאװ ,ןברוח םעד רַאפ
 ,שינעד

 ןענעז ,לדער ןטימ טיירדעגטימ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד
 "עג ךָאװ עלַא ייז טָאה ןעמ שטָאכ .סעכָאלעמלַאב יד ,רעטעברַא יד ןעוועג

 -עג ערעייז ןופ ןריולרַאפ גָאט-ןיול םעד זיב ייז ןבָאה ,ןעניול יד טרעכעה
 יד ןיא סנגָאמ עקידייל טימ ןוא ךעלריּפַאּפ סענעשעק עלופ טימ ,ןטלַאה

 ,ירפרעדניא דלַאב קרעמ יד ףיוא ךיז טזָאלעג רעבייוו יד ןבָאה סרעּפרעק
 ןעװעג זיא טשינרָאג .ךעלשיוק עקידייל טכַארבעגקירוצ ןבָאה ייז רעבָא

 רעייז ןריולרַאפ ךָאװ רעד רעביא ןבָאה סָאװ ,ךעלריּפַאּפ יד רַאפ ןגירק וצ
 ערעייז ןיא ןענעז סָאװ ,ןעמוס עקיזיר יד ןופ עטלמוטעצ .טרעװו םעניילק
 ןעגנַאגעגמײהַא ייז ןענעז ,רעליימ יד ןיא תוללק טימ ,ןכָארקעג טשינ ּפעק

 .רעדניק ןוא ןענַאמ עקירעגנוה יד וצ
 וליפא ,ןּפַאלק טרעהעגפיוא טשינ ןלוטש-בעוו יד ןבָאה טולַאב ןפיוא

 -גיּפש יד ןיא ןגילפ יד יו .טלעטשענּפָא טשינ ךיז ייז ןבָאה טכענ יד ןיא

 ןיא ןעוועג טרעטנָאלּפרַאפ רעדניק ןוא רעבייו ,רענעמ יד ןענעז ,סבעוו
 סָאװ ןעמענוצּפָא ידכ ,טגָאיעגסױרַא ךיז תוחוכ יד ןופ ,טעברַאעג ,ןלוטש יד
 -ולַאב יד רעמ סָאװ רעבָא .סעטעק עטעברַאעגסיױא יד רַאפ ןקרַאמ רעמ
 ןבָאה ייז רעמ סָאװ ,ןגָאלשעגסױרַא תוחוכ יד ןופ ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעט
 רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלריּפַאּפ יד ןענעז רעמ ץלַא ,טגיײלעגניירַא טעברַא
 עלַא יד ןופ .רעקיליב ,ןרָאװעג רעזָאלטרעװ ,ןעמונעגּפָא טעברַא רעד
 יעגסיוא עקידתבש יד .ןכַאמ וצ תבש סָאװ רַאפ ןעוועג טשינ זיא ןענָאילימ
 ,טיתבש יד ןיא טקעדעגרעביא תולח ןייק טשינ ןבָאה ךעלכעטשיט עטיינ

 ןעװעג טשינ שודיק םוצ זיא ןייו ןייק ךיוא .ןטיורב עצרַאװש  רָאנ

 ןשיט-רעבעוו עמערָא יד ייב ןעוועג תבשיגנוע רעד זיא גנירעה ַא
 ,טדערעג ,סעיצַאמַאלקָארּפ טזָאלעגסױרַא ,קידנעטש יװ ,טָאה היבוט



 1 יונכשַא רעדירב יד

 יז ןעילוה עקידנטעברַא יד ןופ ןובשח ןפיוא יװ ,לכש טימ ןזיוועגפיוא
 סייוש םעד רעציזַאב יד ןפיוק ךעלריּפַאּפ עקיטשינ רַאפ יו ,עכעלגעמרַאפ
 יד ףיױא סעיצַאמַאלקָארּפ יד טָאה יײצילָאּפ יד .עמערָא יד ןופ טולב ןוא
 דעקילָאמַא רעד .טצעזעגנייא סעמרוט יד ןיא רעּפעלק יד ,ןסירעגּפָא טנעוו
 םזיצילָאטַאק ןופ ןסור יד ייב זיא סָאװ ,יקצינָאק קינװָאקלָאּפ-ןעמרַאדנַאשז
 רעד ןיא עלעטש עטוג ַא ןגירק וצ ידכ ,ןעגנַאגעגרעביא עיװַאלסָאװַארּפ וצ
 -ָאטָאק םוצ עיװַאלסָאװַארּפ רעד ןופ קירוצ טציא זיא ,ייצילָאּפ רעשיטילָאּפ
 -עג ןוא טצירּפשעגּפָא ךיז רעסַאװ קיליײה טימ ,ןעגנַאגעגרעביא םזיציל
 ןופ טכַאמ רעד רעטנוא ,ײצילָאּפ רעשיטילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןיא טעברַא
 ןיא .טקַאּפעגנײרַא סעמרוט יד ןיא שזדָאל ןיא לָאמַא טָאה רע סָאװ ,יד
 ןשיסור ןופ ּפָאק רעד ןעגנַאהעג זיא לָאמַא ואוו ,טעניבַאק םענעגייא םעד
 יקצינָאק ןכלעו ףיוא ,םעד ןופ ּפָאק רעד ןעגנַאהעג טציא ןיא ,רַאצ
 טָא רעטנוא .טגָאיעגמורַא ןטנעגַא ןוא ןעמרַאדנַאשז ענייז טימ ךיז טָאה
 ענעגייא ענייז טימ טשרָאפעגסיוא ןוא ,יקצינָאק ,ןסעזעג רע זיא ּפָאק םעד
 -ןיא יד .טפַאשרעה רעינ רעד ןופ םיאנוש יד ןדָאטעמ עשיגָאלָאכיסּפ
 -קינָאה טימ רע טָאה ערעכַאװש יד ,ןגָאלש ןסייהעג רע טָאה עטרַאּפשעג
 ידכ ,ןעניוועג וצ טכוזעג טייז ןייז ףיוא ןטַאטיצ עשיטסיסקרַאמ םימ ,דייר
 -עג טייל סהיבוט טָאה רע .ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא ןטנעגַא ייז ןופ ןכַאמ וצ
 טָאטש רעד ןיא ןטיבעג טשינ ךיז טָאה ךַאז םוש ןייק ,לָאמַא יו טקינייר
 ןרָאצ ןוא טלעג ,שוּפיע ,ךיור ןופ

 ערעדנַא עלַא ןיא יװ רעמ סנעמיוק יד ןבָאה ןקירבַאפ סיזנכשַא ןיא
 -עג סענעריס יד ןבָאה םוטעמוא יװ רעקיצלירג .ןעלמיה יד טרעכיורעג
 עלַא ןיא יװ רעלענש ןבָאה ןענישַאמ עיינ יד .ןגָאטרַאפ יד ןיא ךיז ןסיר
 טָאה זנכשַא רעבָא .ןגיּפשעגסױרַא תורוחס ,טעברַאעג ןקירבַאפ ערעדנַא
 טעלגעג טשינ טָאה ןיורק יד .ךיירגינעק םעיינ ןופ קילג סָאד טליפעג טשינ
 ,ץנַארק-רענרעד ַא יװ ןכָאטשעג רָאנ ,גינעק ןופ ּפָאק םעד

 -פָא רעסָאװ וצ ,טייג דנַאל סָאד סָאװ וצ ,יזנכשַא ,ןעזעג טָאה רע
 טָאה ןענישַאמ יד ןופ ײרעּפַאלק סָאד ,ןיינ ,ּפָארַא ךיז טלקייק ןעמ טנורג
 ,ןקידנעעז-טייוו ןוא םענעפָא םעד ,םענייז ּפָאק םעד טּפַאלקרַאפ טשינ םיא
 טָאה רע .חומ ןייז טלמוטרַאפ טשינ טָאה סענעריס יד ןופ ןפייפ סָאד
 -ַאּפ לייוו ,ךיז ןסייררעביא ,ןצַאלּפ ןזומ טעװ טייק ענעריּפַאּפ יד זַא ,ןעזעג
 זַא ,טסואוועג טָאה רע .טשינ טפַאה ןייק טָאה ,ןטלַאה גנַאל טשינ ןָאק ריּפ
 םעד רַאפ ןלָאצ ןפרַאד טעװ ןעמ ןעו ,ןעמוק ןזומ סעוװ ןידה-םוי רעד
 ןלעװ םיעשר יד ןופ דניז יד רַאפ זַא ,טריפ ןעמ סָאװ ,ןבעל ןקיניזמוא
 ןיא ףרַאד רחוס ַא ןוא ,ַאמסטפעשעג ַא ,דימת יװ .עטכערעג יד ןדייל
 ןיא ןלעװ ,קילגמוא םוצ זַא ,רע טָאה ןעזעג רעבָא .טפעשעג ןבָאה ןעניז
 -עג יד ןופ ןייז .לובמ ןדליװ ןיא שיפ ןּפַאכ ןיילַא ייז רָאנ ןתמא רעד
 .טטכערעגמוא יד ןופ דניז יד ןלַאפ ןלעוו סע סעציילּפ סעמעוו ףיוא ,עטכער
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 עג עלַא יד ייב .ךיז טוט סע סָאװ ,םעד ףיוא גיוא ןַא טַאהעג טָאה רע
 ןוא טייל עסיורג ,ןרָאטסינימ ,ןטַאטוּפעד יד סָאװ ,ןטלַאװעג ןוא ןעיירש
 רעצונסיוא יד ,ןטנַאקירבַאפ יד ףיוא ןפרַאװ ןטסיצילבוּפ עקידנריזילַארָאמ
 ,לובמ ןדליוװ ןיא שיפ ןּפַאכ ןײלַא ייז רָאנ ןתמא רעד ןיא ןלעװ ,דנַאל ןופ
 ןטפַאשלעזעג עשהכולמ יד ןופ רעריפ ,ןרָאטקעריד ,םיצירּפ עלַא יד ;ייז
 רַאפ ,גנוריגער רעד ייב ןלַאטיּפַאק עקיזיר יד סָאד ןעייל ,ןוויטַארעּפָאָאק ןוא
 טָא רַאפ .ךעלריּפַאּפ עזָאלטרעװ יד טימ רעטעּפש ןלָאצּפָא ןלעװ ייז סָאװ
 -לעוו ןוא רעדלעפ ןפיוק ,ןקירבַאפ ןוא רעזייה סיוא ייז ןעיוב תואוולה יד
 ,דנַאל סָאד ןבױרַאב ,רעד

 ןױלב ןגירק ייז .םירחוס יד ,ןטנַאקירבַאפ יד טימ סע זיא שרעדנַא
 רעד ייב ןיײלַא ןציז סָאװ ,יד ּפָארַא ןעמענ ענעטעמס יד ,ןייב ַא ןפרָאװעגוצ
 ןובשח רעד רעבָא ,טלעג ןביושז ,ןטנַאקירבַאפ יד ,ןטעברַא ייז .לסיש
 יד ןיא טשינ לוונייב ןוא לָאװ רַאפ ןלָאצּפָא ןפרַאד טעוו'מ ,ןעמוק טעוװ

 טלעג ןייק ןוא .טלעג שידנעלסיוא טוג ןיא רָאנ ,ךעלריּפַאּפ עזָאלטרעװ
 ןייז טשינ טעװ

 סָאװ ,רעדנעלגנע יד טימ טפעשעג ןייז זַא ,יזנכשַא ,ןעזעגנייא טָאה רע

 רע .לוייט ןרַאפ טגיוטעג טָאה ,טנכערעגסיוא גולק ױזַא טָאה רע
 ןופ טייצ ןיא רעבָא .דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ טימ ,קיגָאל טימ טנכערעג טָאה
 -ָאלק ַא זיא םיעגושמ זיולב ןשיװצ ,ןיזמוא ןַא טייקרָאלק זיא תעגושמ
 ךיז טזָאלעג ,גנעג עשימייה יד ןטימעגסיוא טָאה רע .לכש םייב טשינ רער
 רע .קרעוו ןייז ןעיוב וצ ןײלַא ,טייקידנעטשטסבלעז ףיוא ,געוו ןייז ףיוא

 -עג לָאמעלַא טָאה רע לייוו ,םיפתוש ןייק ןופ ןטלַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה

 -ייז ןבעל ןצנַאג ןיא ,ןייג שטנעמ ַא ףרַאד תוחוכ ענעגייא טימ זַא ,טביולג
 ןעועג קידנעטש ןענעז ןטַאטלוזער יד ןוא טריפעג ױזַא ךיז רע טָאה םענ
 ןיא לכש רעכילג רעד רעבָא ,רשיה לכש רעד טגָאז ױזַא םערָאװ .עטוג
 ןעוועג זיא טלעוו יד ןעוו ,ןעזעגמורַא יזנכשַא ךיז טָאה ,רעירפ ןעוועג טוג
 .עגרעביא ץלַא ךיז טָאה טציא .םירחוס ןעוועג ןענעז םירחוס ןוא טלעוו

 רעד ,לכש רעד טשינ .ףױרַא סיפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טייג ץלַא ,טרעק
 ,טרעקרַאפ .תעגושמ ןוא ןיזמוא ,לַאפוצ רעד רָאנ ,ןגָאז וצ טָאה קוק רעטייוו
 רעסעב ץלַא ,טולּפ ַא ,ּפָאק רעטיירדעצ ַא ,שקיע ןַא זיא רעצעמע רעמ סָאװ
 ןלייזטנורג עטסעפ ףיוא טיוב ןעמ ,טנכער ןעמ רעמ סָאװ ןוא .רע טכַאמ
 ,ךרוד ןעמ טלַאפ רעמ ץלַא

 ויא סָאװ ,טעניבַאק ןסיורג ןייז ןיא ור ןייק טַאהעג טשינ טָאה יזנכשַא
 טעד ןופ ןעיצסױרַא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .גנוגעװַאב טימ ןעוועג לופ
 סָאד זַא ןעזעג ךיילג טָאה רע .טלָאװעג סע טָאה רע שטָאכ ,והובו-והות
 -ּפָא ,תעגושמ ןופ ךיז ןעיצוצסױרַא סנטיײצַאב םיא רַאפ ןעוועג טלָאװ עטסעב
 -עצ יד ףיוא ףיש עקידרקפה ַא יו ךיז טגָארט סָאװ ,קירבַאפ יד ןלעטשוצ
 ,םוקמוא םענעגייא םוצ ,לובמ ןופ סעילַאװכ עטעשוי
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 .רַאפ רעקנַא םעד ,ףיש יד ןלעטשוצּפָא לַאפ ַאזַא ןיא זיא עטסעב סָאד
 רע רעבָא .רעבירַא טעװ םערוטש רעד זיב ןטרַאװ יז ןזָאל ןוא ןפרַאוװ
 טּפעלשעגטימ םיא טָאה תעגושמ סָאד ,ךיז ןלעטשּפָא טנָאקעג טשינ טָאה
 ןוא ןגָאוּפָא טנָאקעג טשינ רעטעברַא רעטנזיוט טָאה ןעמ ,ןליוו ןייז ןגעק
 יד ןופ ןקידעבעל ַא ,ןגָארטעצ קירבַאפ יד םיא ןטלָאװ ייז ,ןפרַאװסױרַא
 קרַאטש טשינ ךיז טלָאװ עדָאװעיָאװ רעד ןוא ,טזָאלעגסױרַא טשינ טנעה
 -ייארַאפ יד ,םיא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז ןטלָאװ עלַא ,םיא רַאפ ןעמונעגנָא
 -יל יד ,עסערּפ יד ,עלַאיצָאס-ךעלטסירק יד יו עשיטסילַאיצָאס יד ,ןענ
 שטָאכ ,ןרעגָאיצולָאװער עשידיי יד וליפַא ,עשיטימעסיטנַא יד יװ עלַארעב
 ןוא טנַאה ַא רָאנ טָאה סע רעוו ,עלַא ,קירבַאפ ןיא ןדיי ןייק טשינ טלַאה רע
 ליוו ,טולב ןייז ןעז ליוו סָאװ ,עדָאװעיָאװ רעד עלַא ןופ רעמ ןוא ,סופ ַא
 יד ןַא ןליפַא ךעלגעמ זיא סע .ןעקנירטרעד רעסַאװ לפעל ַא ןיא םיא
 "יו ןזָאל יז לָאז יז ידכ ,קירבַאפ יד ןעמונעגרעביא רָאג טלָאװ גנוריגער
 יד ייב דנַאל םעיינ םעד ןיא טכער ןייק רעמ ָאטשינ .גנַאג ןיא רעט
 טָאבעלַאב רעמ טשינ זיא שטנעמ ַא ,ליוו ןעמ סָאװ טוט ןעמ .רעשרעה עיינ
 רָאנ .ןסור יד ייב טייז רעטייווצ רעד ףיוא טרָאד יו ,ןגעמרַאפ ןייז רעביא
 ןיא סע טכַאמ ןעמ יװ ,עמעלַא ייב עטבױרעגנָא סָאד ןביור טָאטשנָא
 -וצקעװַא סע ידכ ,ןדיי יד ייב עטבױרעגנָא סָאד ָאד ןעמ טביור ,דנַאלסור
 וצ ךיז ןגירקוצניירַא טונימ רעד ףיוא סיוא רָאנ ןקוק ייז .םייוג יד ןבעג
 שינעּפעשטוצ עטסדנימ יד .,ןגױא יד ייז טסייר סָאװ ,ךיירגיניק ןיא םיא
 ןייז טימ ןָאט ןָאק רעדעי ,טייז ןייז ףיוא זיא ץעזעג סָאד ,תמא  ,ייז ןכוז
 ןיב ,לייוורעד .,ריּפַאּפ ןפיוא זיולב זיא סָאד רעבָא ,ליוו רע סָאװ ןגעמרַאפ
 ןלעװ ,רעטכיר ,ןטכירעג יד וצ ןגָאלשרעד ךיז טעװ רע זיב ,ןעוו סָאװ
 ןטימ יװ ענעגייא סָאד ןייז טעװ סע .ןכירקסױרַא ּפָאק ןופ ןגיוא יד םיא
 ,ןעמוקוצניירַא קירוצ זיא רעווש רעבָא ,ןײגוצסױרַא זיא גנירג .ץַאלַאּפ

 ,תעגושמ ןופ לובמ םעד ךיז ןלעטשנגעק טנָאקעג טשינ טָאה רע ,ןיינ
 -עג רע טָאה ,ןליוו ןייז ןגעק .דנַאל םעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה סָאװ
 יז ואוו ןייג יז ןזָאל ,סעילַאװכ עטעשויעצ יד ףיוא ףיש ןייז ןייג ןזָאל טזומ
 יירד ,ןרעװו טרעטעמשעצ ןוא זלעפ ַא ןיא ןגָאלשנָא ךיז טעװ יז זיב ,ליוו
 ידכ ,ךיז ןופ תורוחס ןפרָאװעג ,טעברַאעג קירבַאפ יד טָאה גָאט ַא ןטכיש
 ,ךעלריּפַאּפ עזָאלטרעװ קירוצ ןעגנערבוצניירַא

 ; טסיירטעג םיא ןבָאה םירחוס

 --- .טגָאזעג םיא ייז ןבָאה -- ,סעזערּפ רעה ,ן'ךלי ךולה םעד טזָאל --
 טרעדור סע ןוא ןעמ טבעל לייוורעד .ןטוג םוצ ןזָאלסױא ךיז טעוװ רשפא
 .ןגרָאז טָאג לָאז ןגרָאמ ףיוא .ךיז

 טָאה רע .ןעמונעגפיוא טשינ דייר עקידרעּפָאה יד טָאה יזנכשַא רעבָא
 רעש רעד טָאה סָאד .ןוחטב ףיוא טזָאלרַאפ קירעביא טשינ לָאמנייק ךיז
 -ָעג סע טָאה יזנכשַא .ןופרעד טלעוװ ַא ןטלַאהעג ,רעטלַא םייח 'ר ,רענייז
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 רע טָאה טציא ךיוא .םינלטב ןוא סעקַאלופ רַאפ ,ערעדנַא רַאפ טזָאל

 ,קילגמוא סָאד ,עּפָארטסַאטַאק יד ןעזעג טָאה רע .טביולגעג טשינ ןירעד

 רעביא ,ענייז ףיש עקידרקפה יד טעז ןַאטיּפַאק ַא יװ ,ןָא ךיז טקור סָאװ

 .ןפלעה טשינ ָאד טעװ ןוחטב ןייק ,לָארטנָאק םעד ןריולרַאפ טָאה רע רעכלעוו

 ןבָאה סָאװ ,רעסעלש-טפול ףיוא טיובעג ןבָאה סָאװ ,יד סױרַא ןלעװ לובמ ןופ

 ןוא ןיד ןָא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ןעמעװ ייב ןעמונעג ,טּפַאלעג ,טּפַאכעג

 רעד ייב דצ ַא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ךיוא ,ּפעק-טפול עלַא יד ,ייז ,ןובשח

 םיױג תבש טימ רעדָא ,קנעב-הכולמ יד ייב ײלרעלַא סעיצקעטָארּפ ,לסיש

 ןופ ןובשח םעד ףיוא ןרעוװ ךייר ,ןייב ַא ןקעלּפָא ןלעװ ייז ,טגרָאזַאב ךיז

 ךעלקיטש ןבעגּפָא ןלעװ ייז עכלעוו רַאפ ןוא ןעמענ ייז סָאװ ,ןטידערק יד

 ַא ףיוא םיובעג ןבָאה סָאװ יד ,עידרַאװג עטלַא יד ,עדילָאס יד ,ריּפַאּפ

 .ךַאלפרעביוא ןופ ןרעוװו טשיװשעגּפָא ,ןרעוו ןבירעצ ןלעוו ,טנורג ןטסעפ

 ןליפנָא טגעלפ קירבַאפ רעד ןופ ןּפַאלק סָאד ןעװ ,לָאמַא יו טקנוּפ

 םיא רַאפ טצנימעגסיוא טָאה ּפַאלק רעדעי לייוו ,קילג טימ ןרעיוא ענייז

 יסיוא ,רעיורט טימ טציא םיא טליפעגנָא ּפַאלק רעדעי טָאה ױזַא ,דלָאג

 ןרעװ טעװ רע רעכלעוו ןיא ,רענייז הטמ רעד וצ לנָאנ ַא ךָאנ טּפַאלקעג

 .ףוס ןייז ןפורעגסיוא טָאה סענעריס יד ןופ ןעיירש סָאד .ןבָארגַאב

 גָאט ,םענייז טעניבַאק-קירבַאּפ ןופ ןטערטעגּפָא טשינ רע זיא ךָאד

 ןבָאה סענעריס יד רָאנ יװ ,גָאטרַאפ וליפַא ןוא ,ןסעזעגּפָא טרָאד טכַאנ ןוא

 ךיילגוצ ,טעב ןופ סױרַא יזנכשַא זיא ,ףָאלש ןופ ןקעוװ ןוא ןפייפ ןעמונעג

 יד ,סנייז בייו סָאד .טעברַא רעד וצ טלייאעג ןוא ,רעטעברַא עלַא טימ

 .ןטלַאהעגּפָא םיא טָאה ,עקנַארק ןוא עטמיילעג-בלַאה

 -- ןסעבעג םיא יז טָאה -- ,סיוא ךיד ור ,לסִיבַא ךָאנ גיל ,סקַאמ ---

 ריד טיה .ןפיולטנַא טשינ ןלעװ ,טגָאזעג סנייטש'מ ,ןטפעשעג ענעדלָאג יד

 ,טנוזעג סָאד ּפָא

 ַא ןוא ,טרעפטנעעג יזנכשַא טָאה -- ,ןגילנייא טשינ ןָאק ךיא --

 ןטרַאדעגסױא ןייז ףיוא רעדיילק יד ןָאטעגנָא רענעכָארבעצ ןוא רעקידנצפיז

 .ףוג

 רענרעבליז ַא ףיוא ךעלרעייפ רעייז ,לָאמַא יו ,טָאה רענידרעמַאק רעד

 רעבָא ,ןטוג םעלַא ןופ קיטשירפ ַא ,קיטשירפ םעד רעה ןייז ןגָארטעגוצ ץַאט

 "עּפ ַא ,ןעמונעג הלח עטנקירטעג לקיטש רַאד ַא זיולב ןופרעד טָאה יזנכשַא

 טָאה שזדָאל ןופ גינעק רעד .ךלימ זָאלג בלַאה ַא ןוא ,סיורג יד לצענ

 .הבדנ ַא ןַאמערָא ןַא טיג ןעמ לפיוו ,ליפיוזַא זיולב ןרעצרַאפ טנָאקעג

 יֹֿפִא ,געט רעגרוברעטעּפ יד ךָאנ ,ךיז טָאה רעּפרעק רעטרַאדעגסיוא ןייז

 סשינ ךַאז ןייק טָאה ןגָאמ רענעּפמורשעגנייא ןייז ,זיּפש ןופ טניואוועג

 יד ןוא ןשינעטכַארט יד ,טעברַא יד םיא ןבָאה ןטלַאהעגפיוא .טעיידרַאפ

 תוחוכ-סנבעל ןוא טרענעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןזייּפש עקיצנייא יד ,ןגרָאז

 .ןביירט וצ ןוא ןגָאי וצ ,סיפ עקיכָאנק ענייז ףיוא ךיז ןגָארט וצ ןבעגעג
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 קיצנַאװצ ןוא ריפ לטיּפַאק

 ,טנכעררַאפ ךיז רעבָא ,טנכערעג יזנכשַא טָאה ,ןבעל םעיינ ןייז ןיא ךיוא ױזַא ,םירחסמ יד ןיא יװ טקנופ
 העבש רעד ןופ געט ןביז יד ןיא רעטעּפש ,רעלעק ןיא ךָאנרעד ,גרוב -רעטעּפ ןיא ןיוה טריזיווקער ןייז ןופ רעגעלעג ןפיוא טשרע םוצ ,ןבעל ןייז ןופ געט עכעלקילגמוא עטשרע יד ןיא לָאמ ליפ טנכערעגסיוא סָאד טָאה רע יוװ ױזַא ,יינספיוא ןבעל ןייז ןביוהוצנָא ןָאטעג ץלַא טָאה רע

 .טלעוו רעד ףיוא רעטומ רעד טימ ןוא דניק ַא טימ ןײלַא .ענייז רעטכָאט יד ,ןײלַא ןבילבעג זיא יז .םענייז רעדורב-סגניליווצ םענעמוקעגמוא םעד ךָאנ רעטכָאט ןייז דורטרעג טימ עלעקנעב ייב עלעקנעב ןסעזעג זיא רע ןעוו
 -יז ןוז םעד ךיוא .טלָאצעגּפָא ןטייצ עלַא רַאפ ,יזנכשַא ,טלָאצעגּפָא ריא טָאה רע ןוא ,ןבילבעג הנמלא ןַא יז זיא ,גנוטער ןייז בילוצ ,םיא בילוצ
 וצ ןייז וצ ידכ ,דמערפ רעד ןופ טכַארבעגּפָארַא רע טָאה ,ןצַאנגיא ,םענ
 טָאה ,ןעמעלַא רַאפ יז טלָאצעגּפָא טציא ןוא ןזָאלרַאפ ןבעל ץנַאג ַא טָאה רע סָאװ ,רעדניק ענייז יו טקנוּפ .רעציש ןוא רעטיה ַא ,רעטָאפ ַא םיא
 יד ןיא ידכ ,ענייז תולווע עלַא רַאפ טציא ןלָאצּפָא טלָאװעג ןעלהניד ךיוא רע
 .טרעטשעצ ןבעל ץנַאג ַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןטכיררַאפ וצ ןרָאי עטצעל
 ךיז טָאה ,ןכָארבעצ לָאמַא תונמחרבמוא ױזַא טָאה רע סָאװ ,בוטש יד רעבָא
 -עג טשינ טָאה ץכעּפעלק םוש ןייק ,ןלעטשנעמַאזוצ קירוצ טזָאלעג טשינ
 -:עמַאװצ טװאורּפעג טָאה יזנכשַא סָאװ ,סנברַאש ענעכָארבעצ יד ןטלַאה
 ,ןּפעלק

 -עג רע טָאה ,םענייז ץַאלַאּפ םעד ןגירקעגקירוצ סטָאה רע יו ךיילג
 טפרַאדעג רע טָאה ךיז רַאפ טשינ .ךיז וצ רעטכָאט יד ןעמענניײרַא טלָאװ
 -וצקירוצ םיא טפמעקעג ןסיברַאפ ױזַא טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,ץַאלַאּפ םעד
 ףיוא ,טציא ךָאנ רעמ ,םיא ןיא דמערפ ןעוועג לָאמעלַא זיא רע ,ןגירק
 ןלַאז יד ןופ טייקסיורג יד .ןרָאי ענעכָארבעצ ןוא עטלַא קיטייצירפ ענייז
 -עג רענעלק ךָאנ ,טקירדרעד םיא טָאה ,ןבוטש ליפ יד ןופ טייקידייל יד
 שיט רעסיורג רעד ןעוועג זיא ץלַא ןופ רעטסוּפ .ןעוועג זיא רע יװ טכַאמ
 ,עטנלע .ןסעזעג ןענעז ,בייוו ןייז ןוא רע ,עדייב ןכלעוו םורַא ,לַאז-סע ןיא
 ןבָאה רעניד יד ןכלעוו וצ ,שיט ןקיזיר םייב ןסעזעג עדייב ייז ןענעז ,עדימ
 סעּפע טכוזרַאפ םיוק ,ןגָארטעגוצ ןזיּפש ךעלרעייפ ןצַאט ענרעבליז ףיוא
 ןעוועג זיא טשינרָאג .ךיז וצ טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק ,ןגיוושעג ןוא
 ,ןדער וצ סָאװ ןגעוו

 ןגָארטנײרַא לָאז יז ,ךיז ייב רעטכָאט יד ןבָאה טלָאװעג טָאה יזנכשַא
 טָאה ךיוא .טײקטלַאק רעשיצַאלַאּפ רעד ןיא טייקשימייה ןוא טייקמעראוו
 -ָאמַא ןייז ךָאנ טָאה סָאװ ,עווירּפ עניילק יד ,לקינייא ןייז ןבָאה טלָאװעג רע
 ןטלַאק ַא ןיא ןטילש ןכעליירפ ַא ןופ קָאלג ַא יװ .ןסייהעג רעגיווש רעקיל
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 "יילק רעד ןופ רעטכעלעג סָאד ןעגנולקעג טָאה ,געוו ןטיינשרַאפ ןעמַאזנייא

 יזנכשַא ייס .ןבוטשיץַאלַאּפ עסיורג יד ןיא ןעמוקניירַא טגעלפ יז ןעוו ,רענ

 ןבָאה ,יורפ עזָאלרעדניק עטמיײלעג-בלַאה יד ,סנייז בייוו סָאד ייס ,ןיילַא

 -רעביא ןוא ,טלַאה יז סָאװ ,זיוה ריא ןזָאלּפָא לָאז יז ,ןדורטרעג ייב ןטעבעג

 ,טלָאװעג טשינ טָאה דורטרעג ,ןעמַאזוצ ןייז ,ןײרַא ץַאלַאּפ ןיא ךיז ןעיצ

 טשינ רעטכָאס ןייז ליוו סָאד זַא ,ןעוועג רעשמ ךיז טָאה יזנכשַא סקַאמ

 -עגרעביא ךיז טָאה רע ןוא ,רעטומ רעד בילוצ םיא וצ ךיז ןביילקרעבירַא

 רעטכָאט רעד רַאפ קָאטש ןרעדנוזַאב ַא ןבעגוצּפָא ,בייוו ןייז טימ טדער

 "עג שטינרָאג טָאה יז ,ףיורעד ןעגנַאגעגנייא זיא יזנכשַא יורפ .רעטומ ןוא

 ןעוועג ןיוש ייז ןענעז עדייב .ןַאמ ריא ןופ יורפ רעקידרעירפ רעד ןגעק טַאה

 ַא זיולב ןוא טדניװשרַאפ ןַאמ ַא בילוצ האנש עשרעבייוו ןעוו ,ןרָאי יד ןיא

 טָאה יזנכשַא .ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה וצ ,ןָא טמוק טפַאשטניירפ ןופ ליפעג

 ןדעררעביא ךיז לָאז יז ,יז ןטעבעג ,רעטכָאט ןייז דורטרעג ןסיוו טזָאלעג

 טלָאװעג טשינ ןבָאה עלהניד ייס ,דורטרעג ייס רעבָא ,רעטומ רעד טימ

 טָאה יזנכשַא .ןײרַא ץַאלַאּפ ןיא גנוניואוו רעייז ןופ ךיז ןבײלקרעבירַא

 .זיוה רעייז ןיא ןלעפ טשינרָאג ייז לָאז סע ,טלעג ךס ַא ,טלעג טקישעג יז

 "טרעג ןופ ידכ ,טגרָאזרַאפ םענייז רעדורב ןופ ןטפעשעג יד רע טָאה ךיוא

 ןירַא ץַאלַאּפ ןיא םיא וצ ןעמוק רעבָא .ןעמענוצּפָארַא לוע רעדעי ןדור

 .ךיז טלייאעג טשינ יז טָאה

 יד ןבילקעגסיוא קידנעטש יז טָאה רעטומ רעד ןוא רעטָאפ ןשיווצ

 רעבָא ,טנלע ןייז ןעזעג ,טציא טַאהעג תונמחר רעטָאפ ןפיוא טָאה יז ,רעטומ

 סָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,סָאד .טליפעג טשינ יז טָאה םיא וצ טפַאשביל ןייק

 ייב ליפעג ןכעלרעטָאפ רעדעי טלצרָאװעגסױא ,טדמערפעגּפָא ןרָאי עלַא רַאפ

 ױ טָאה טייהרעליטש .ןעמוקקירוצ טנָאקעג טשינ רעמ טָאה סָאד ,ריא

 "מוא ןַאמ ריא סָאד זיא םיא בילוצ .םיא וצ ןליוורעדיוו ַא טליפעג וליפַא

 ,דיירפ טָאטשנָא רעיורט ,טפַאשרַאפ תורצ רָאנ ריא רע טָאה דימת .ןעמוקעג

 קילגמוא רע טָאה ,ןעגנערב דיירפ טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןעוו ךיוא ןוא

 "עביולגרעבא רעבָא ,םורפ טשינ ןעוועג זיא יז ּפָאק ריא ףיוא טכַארבעג

 טסייג רעזייב ריא רעטָאפ ריא זיא לָאמ עלַא ןופ .לזמ ןיא טביולגעג ,שיר

 טשינ םיא טָאה יז .טרעטשעצ קילג ץנַאג ריא רע טָאה טצעל םוצ .,ןעוועג

 םיא טָאה ןיילַא ןבעל סָאד ,לזמ רעטצניפ ןייז ןעזעג טָאה יז .טדערעגסיוא

 רעד ףיוא טייקיטכערעג ןַארַאפ .ךיז ןריפ קיניזמוא ןייז רַאפ טלָאצעגּפָא

 וצ ךיז ייב טפַאשביל ןייק רעבָא ,םיא ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה יז .טלעוו

 ,טימעג טשינ ךיז טָאה יז לפיוו .ןגירקסורַא טנַאקעג טשינ יז טָאה םיא

 וצ ץרַאה ריא ןיא טײקמערַאװ ןייק ןקעוופיוא טנַאקעג טשינרָאג יז טָאה

 ןריובעג יז טָאה סָאװ ,םעד

 ןוא דניק סָאד ןעמענ לָאז יז ,ןביירט ןזומ יז טגעלפ ןײלַא רעטומ יד

 .רעטָאפ םוצ לָאמַא ןײגרעבירַא

 "עג יז יז טָאה -- ,עטַאט ַא זיא רע זַא ,רעטכָאט ,טשינ סעגרַאפ ---
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 טָאה ליבָאמָאטױא םעד וליפַא ,ןרינָאפעלעט ןייא ןיא טלַאה רע -- .טפָארטש
 ,טקישעגוצ רע

 וצ זיא רעטכָאט יד ןעוו ,טגײלעגקעװַא ןטפעשעג עלַא טָאה יזנכשַא
 .טקירדעגוצ יז ץרַאה םוצ ,טפיוקעג תונתמ ריא טָאה רע .ןעמוקעג םיא
 ,טעדיוהעג ןוא ןעמונעג ינק ערַאד יד ףיוא רע טָאה עווירּפ עניילק יד
 םוצ ,טליבעג טנוה ַא יו ןוא טגיילעגסיוא ריא טימ ךיז ךעּפעט םעד ףיוא
 -עג תונתמ ךס ַא ךיוא ריא טָאה רע .דניק ןופ רעטכעלעג ןוא ןגינעגרַאפ
 טָאה רע סָאװ ,סָאד .רעניד ןטימ טקישעגוצ ערעדנַא גָאט ןדעי ,ןבעג

 םעד ןבעגעג טציא רע טָאה ,רעדניק ענעגייא ענייז ןבעגעג טשינ לָאמנייק
 ןעמינעגמורַא עניילק יד טָאה ענייז יורפ עטלַא יד ךיוא .םענייז לקינייא
 "עי ,ךעלטנעה ענכלוּפ יד ריא טשוקעגסיוא ,טנעה עטמיײלעג-בלַאה יד טימ
 עדייז עיינ יד וצ טּפעלקעג טשינ טָאה עניילק יד רעבָא ,ּפָאק ןיא קָאל רעד

 .עבָאב ןוא
 .ןיגקעװַא רעייז ךָאנ ץַאלַאּפ ןיא ןרעו טגעלפ רעטסוּפ ךָאנ

 טלעג םיא טָאה רע .םענייז ןוז םעד טכַארבעגּפָארַא טָאה יזנכשַא
 ןייק ןרָאפ וצ ןעמוק לָאז רע ,ןפרָאװרַאפ ווירב טימ ,זירַאּפ ןייק טקישעג
 טָאה יזנכשַא רעבָא .ןעמוקעג ןוז רעד זיא תושקב עגנַאל ךָאנ ,שזדָאל

 -קאוועצ ַא ,רעפייר ַא ןַאמ ַא ןענַאטשעג זיא םיא רַאפ .טנעקרעד טשינ םיא
 טשינרָאג .,ןרָאי עקילָאמַא יד ןופ לגניי םעד ןופ טשינ רָאה ןייק ,רענעס
 עבָארג ַא ןעוועג זיא ענייז עמיטש יד ךיוא .רעטָאפ ןופ םיא ןיא ןעוועג זיא

 רע ואוו ,רעטילימ ןיא ןעוועג טבערגרַאפ יז זיא לעיצעּפס .עדמערפ ַא ןוא
 ץיּפש יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה יזנכשַא ,טייצ-המחלמ ןיא טנידעג טָאה
 טָאה רע סָאװ ,ןקַאב סנוז םוצ ןּפיל יד טימ ןכיירגרעד וצ ידכ ,רעגניפ
 ןפיל יד טימ םיוק םיא טָאה רענייז ןוז רעד רעבָא ,טשוקעגסיוא םערַאװ

 רע יװ ,דמערפ ױזַא ךיז ןטלַאהעג ןוא קַאב ענעּפמורשעגנייא יד טרירעגנָא
 ןַאמ םענעּפמורשעגניײא םעניילק םעד טימ טרעקעגנָא ךיז טשינרָאג טלָאװ
 טקנעדעג טכער טשינ רע טָאה ,שטייד ןקיבוטש םעד .,ךַארּפש יד וליפַא
 -רַאפ טשינ טרָאװ ןייק טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,שיזיוצנַארפ טדערעג ןוא
 םַארש ַא .גנוגעװַאב רעדעי ןיא ןגעלעג םיא זיא רענלעז רעד .ןענַאטש
 םיא קידנבעגוצ ,סנייז םינּפ בלַאה ַא ןטינשעגכרוד טָאה רעסעמ ַא ןופ
 ,טייקשיאיוג ןוא טייקדמערפ

 ,רעטכעלעג ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,טּפַאכעג טנָארפ ןפיוא ---
 רעלטנרָא -- ,טנָאמרעד טייצ רעכעליירפ ַא רעייז סעּפע ןופ ךיז טלָאװ רע יו
 .טקַאהעגכרוד

 ךָאנ ,ןַאמ ןדמערפ םעד ןופ ןטױטשעגּפָא טליפרעד ךיז טָאה יזנכשַא

 -ןַארפ ןייז טימ םיא טָאה ןוז רעד ןעוו ,טליפרעד ךיז רע טָאה רעדמערפ

 עסיורג רעייז טימ ,עקיכָאנק ַא ,עקיטיוה-לקנוט ַא יורפ ַא ,טנעקַאב עקזיוצ

 ֹוּפָארט ןייק ייז ןבָאה טייקצרַאװש רעצנַאג רעייז ייב סָאװ ,ןגיוא עצרַאוװש

 רעיוא יד ןיא ךעלגניריוא עקיברַאפ עגנַאל טימ .ךיז ןיא טשינ טייקשידיי
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 טימ ,טנעה עלעקנוט-קרַאטש עקיכָאנק יד ףיוא ןטעלָאזנַארב ךס ַא טימ

 ןיא ,לדיילק ןצרוק קרַאטש ןופ סױרַא ןקוק סָאװ ,סיפ עטקָאטעג עניד
 -ןוא יד ןופ ענייא ןיא טנָאמרעד יז טָאה ,עקידנעיירש ,עקיברַאפ רעדיילק
 יסיוא לָאמַא טגעלפ ןיזנכשַא סָאװ ,ןטערַאבַאק יד ןיא סנירעצנעט עשירַאג

 טפעשעג ַא םירחוס טימ טזומעג טָאה רע ןעװ ,ןגעוו יד ןיא ןעז ןעמוק
 ןענַאטשרַאפ טשינ יז טָאה שיזיוצנַארפ רעסיוא טרָאװ ןייא ןייק ,ןסיגַאב
 ,ןיזיוצנַארפ ַא ,עיוג ַא ןייז ףרַאד יז זַא ,ןרָאװעג רָאלק ךיילג זיא ןיזנכשַא
 עשיזיוצנַארפ יד ןופ ענייא רעדָא ,ןירענייגיצ ַא ,רעגרע ךָאנ רָאג רשפא יצ
 "רעד רע טָאה טולב עצנַאג סָאד ,ןרָאװעג טיור קרַאטש זיא רע .סעינָאלָאק
 םיא טָאה הבקנ עקיטולב-סייה עקיכָאנק יד ןעוו ,םינּפ סַאלב ןייז ןיא טליפ
 :טכַאלעגנײרַא ןגיוא יד ןיא םיא החמש טימ ,טשוקעגסיוא קַאב יד

 ! רעּפ ןָאמ ,רעּפ ןָאמ ---
 ןיא טּפַאכעג עלעטניה קירָאה ןיילק ריא יז טָאה ףיורעד דלַאב ןוא

 טימ וצרעד טדערעג ןוא ןגיוא יד ןיא ,לזענ ןיא סע טשוקעג ,סמערָא יד

 ,דייר עכעלטרעצ עדמערפ ןוא עקישַאר ,עסייה
 "יז ןעוועג זיא רע רעבָא ,ריא ןגעו טגערפעג טשינ ןוז םעד טָאה רע

 ייס ,גנוריפפיוא ריא ןיא ייס ןעזעג סע טָאה רע .עיוג ַא זיא יז זַא ,רעכ
 ,טזָאלעגסױרַא טשינ טנעה יד ןופ רָאג טָאה יז סָאװ ,עלעטניה םעד ןיא
 .טרָאװנגעק ןייז ןיא .ךיז ןיא טַאהעג טשינ השוב לקערב ןייק ךיוא טָאה יז
 ,ןשוק טימ טקעדַאב םיא ןוא ןַאמ םוצ ןלַאפעגוצ גנולצולּפ יז זיא ,סיזנכשַא

 ךיז טריפ ןעמ יו טשינרָאג ךיז טריפעגפיוא ןוא םיא וצ ךיז טלטרעצעג
 ךיז טָאה רע .ןעועג טניואועג זיא יזנכשַא יו ,בוטש רעשיטייל ַא ןיא
 .השוב רַאפ ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינרָאג ,יזנכשַא ,טלטיורעג

 ןדער ןוז ןטימ ןעמונעג יזנכשַא טָאה ,געט עכעלטע עטשרע יד ךָאנ
 ןיא םענייז דיחירב םעד ןעיצנײרַא טלָאװעג טָאה רע .תילכת ַא ןגעוו
 .רעביא ןעמעוו ןבָאה לָאז רע ידכ ,רחסמ םיא ןענרעלסיוא ,קירבַאפ רעד
 ןייז ךָאנ ןייגרעטנוא טשינ לָאז יזנכשַא זיוה סָאד ,ןגעמרַאפ ןייז ןזָאלוצ

 רע .ןקעמשניײרַא טלָאװעג טשינ קירבַאפ ןיא טָאה ןוז רעד רעבָא ,טיוט
 ןוא למוט םעד ,רעטעברַא יד ,ןשיור ןוא ןּפַאלק סָאד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה
 ץֹלַא יד ןיײירַא ּפָאק ןיא ןכָארקעג טשינרָאג םיא ןענעז סע .רעדורעג
 ךיילג זיא רע .טדערעגניײרַא םיא ןיא טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,דייר עשירחוס
 עצנַאג ,ןטײקשירַאנ טימ ןעגנערברַאפ וצ ידכ ,ץַאלַאּפ ןיא ןפָאלטנַא קירוצ
 טליּפשעג ,ןײסַאב ןיא ןעמואוושעג ,טכעפעג ,טרָאּפס טכַאמעג רע טָאה געט
 טכַאמעג טָאה יז .בייו ןטימ ךיז ןסירעגמורַא רעדָא לטניה ןטימ ךיז
 רעדער ףיוא זיא ץַאלַאּפ רעד זַא ,עקזיוצנַארּפ עקיטיוה-לקנוט יד ,תולוק
 ןיא דייר לובמ ןופ ןענַאטשרַאפ טשינ טרָאװ ןייק טָאה יזנכשַא ,ןעגנַאגעג
 רָאג טעװעקַאילפ יז זַא ,רע טָאה ןענַאטשרַאפ רעבָא ,ךַארּפש רעדמערפ רעד
 ךיז טגעלפ יז זַא רָאנ ,ןגיוושעג טָאה ץַאנגיא .רעגייטש ןסיורג םעד ףיוא
 םינּפ ןיא לגענ יד טימ םיא ןכירק ןוא רענעט עכיוה יד ףיוא רָאג ןזָאלעצ
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 רעביא ןכליה יד טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,טשטַאּפעגסױא יז רע טָאה ,ןײֹרַא
 םיא זיא סע .ןרָאװעג טרעווילגרַאפ טולב סָאד זיא ןיזנכשַא .ןבוטש עלַא
 ,סָאװ-סָאװ ,טפַאשרעניד רעד רַאפ ,בייוו םעד רַאפ ,ךיז רַאפ הפרח ַא ןעוועג
 וצרעד ךָאנ ןטלַאהעג טשינ לָאמנייק רע טָאה טנַאה ַא ןביוהפיוא ןופ רָאנ
 .רעטעברַא ייב ,םייוג ייב רָאפ טמוק ,טסואוועג רע טָאה סָאד .חבקנ ַא ףיוא
 םיא ייב וצרעד ךָאנ ,בוטש רעשידיי ַא ןיא ,ןשטּנעמ עשיטייל ייב טשינ
 טכַאמעג קיניײװ ךיז טָאה ןיזיוצנַארּפ עקיטיוה"ןיורב יד רעבָא .בוטש ןיא
 -ופעגנָא ךיג יז טָאה ,ךיז ןענייווסיוא ןכָאנ ךלַאב ,שטעּפ סעצַאנגיא ןופ
 ןוא טרימשעגנָא ןּפיל יד ,ןגױא יד טברַאפעגרעטנוא ,םינּפ סָאד טרעד
 רעגעלש ריא ןזדלַאה ןוא ןשוק ךיז ןפרָאװעגפױרַא ץֵלַא ןופ ןגיוא יד ןיא
 טימ םיא ףיוא ןרָאצ ןיא ךיז ןפרָאװעג רעירפ טָאה יז יו ,ןערב ןבלעז ןטימ
 עשליבצנַאמ יד ןשוק עקיכליה טימ ,קישַאר ,ךיוה טכַאלעג טָאה יז .לגענ יד
 -ַאב ןשוק עכלעזַא טימ לטניה ריא יז זיא ףיורעד ךלַאב .טקעדַאב טנעה
 עליפ יד ןסעגעג טיטעּפַא ןשאבוסו ללוז טימ יז טָאה גָאטימ םייב ,ןלַאפ
 .ץַאנגיא רָאג טגעלפ לָאמטּפָא .רוכיש ַא יװ ןעקנורטעג ןייוו ןוא ןטכירעג
 -יא ,ןגעו יד רעביא ןעילפמורַא ןוא ליבָאמָאטױא סרעטָאפ םעד ןעמענרַאפ
 ןוא תומהב ,ןשטנעמ עשיפרָאד עלַא ןעילפ ןדליוװ ןייז טימ קידנקערשרעב
 ליפיוו .טכַאמעג םיא ןגעק ןלָאקָאטָארּפ עיינ ץלַא טָאה ײצילָאּפ יד .תופוע
 ,טַאהעג טשינ יז רע טָאה ,ןישַאמ יד טפרַאדעג טָאה רעטָאפ רעד לָאמ

 טנַאזעג רעּפָאש רעד טָאה -- ,ןעמונעג יז טָאה רעה רעגנוי רעד --
 ,רעזגורב ַא

 טימ טלעװ ַא טָאה רע .טלעג טימ ןעוועג זיא ץלַא ןופ רעגרע רעבָא
 ײלרֶעלַא טימ טָאטש ןיא ךיז טָאה רע .ןוז סיזנכשַא ,טפרַאדעג טלעג
 יַאבַאק ןיא ,טליּפשעג ןטרָאק ןיא ,טריפעגמורַא ןענױשרַאּפ עקיטכעדרַאפ
 -עג ,ןענַאטנַאש יד ןיא טַאהעג ןריציפָא טימ סערוטנַאװַא ,ןעגנַאגעג ןטער
 -ָאטסער יד ןופ ןטפיוזעגנָא ןַא םיא ןעמ טגעלפ טכַאנ ייב טכַאנ .טרוכיש
 ,טלדיזעג טפַאשרעניד יד רע טָאה ךיוא .ןעגנערב ןענַאר

 ,טכַארבעג ןוז ןייז ןופ ןסורג עטכעלש עיינ ץלַא םיא ןבָאה ןשטנעמ
 םיא ייז ןבָאה -- ,סעזערּפ רעה ,רָאינוי יזנכשַא ,ןטלעו טרעק רע --

 ,טלייצרעד

 קינייװ ץלַא םיא זיא ,ןבעגעג טשינ םיא טָאה רעטָאפ רעד טלעג לפיוו
 ,תילכת ַא ןגעוו םיא וצ ןדער ,ןרסומ ןעמונעג םיא טָאה רע זַא ןוא : ןעוועג
 קירוצ ,געוו ןיא ךיז ןקַאּפ ןעמונעג ןוא ןדלוד טלָאװעג טשינרָאג רע טָאה
 ,זירַאּפ ןייק

 .טגערפעג רעטָאפ רעד םיא טָאה -- ?טרָאד ןָאט וטסעוװ סָאװ --
 טָאה --- ,קעװַא עקירפַא ןייק ןוא ןטערטנײרַא ןָאיגעל-ןדמערפ ןיא --

 -- ןגיוא יד ןיא רעטָאּפ םעד סַאה טימ קידנקוק ,רערעטצניפ ַא טגָאזעג רע
 ...סאמנ ץלַא ייס יו ייס רימ זיא'ס

 רעבָא ןוא לָאמַא רעדיװ .טזָאלעגקעװַא טשינ םיא טָאה רעטָאפ רעד
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 ,קיטשי-דמש ענייז עלַא םיא ןבעגעגכָאנ ,ןבעגעג רעטלעג םיא רע טָאה לָאמַא
 זיא ךַאז ןייק .ןבעל םעיינ םוצ םיא ןעניואוועגוצ ,ןעמענוצנייא םיא ידכ
 יז ,םילכאמ יד ָאד טַאהעג טנייפ טָאה רע .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא
 ױיז ןסייר טרעהעגפיוא טשינרָאג טָאה רע .ךַארּפש יד ,טָאטש יד ,ןשטנעמ
 ענייז עטנױשרַאּפ עקיטיוה ןיורב יד זיא םיא ןופ ךָאנ רעמ .זירַאּפ ןייק
 ןרָאװעג טוג לייו ַא ףיוא רע זיא לָאמַא ,ענעזָאלבעגנָא ןַא ןעגנַאגעגמורַא
 טימ יז ןליפַא ןוא טּפעלקעג רעטומ רעד וצ ,טדערעג רעטָאפ ןטימ ,ץַאנגיא
 ַא ןענַאטשעג ןיא יזנכשא .טכַארבעג רעטָאפ םוצ ץַאלַאּפ ןיא טלַאװעג

 ,עלעדיימ ןיילק ַא יו טמַאלפעג טָאה עלהניד ,רענעריולרַאפ

 -יולרַאפ ַא ןעלהניד טגערפעג יזנכשַא טָאה -- ?ןעמ טכַאמ סָאװ --

 .רענער
 קידנענערב ,טרעפטנעעגקירוצ עלהניד טָאה -- ? ןכַאמ ןעמ לָאז סָאװ --

 ,ןעמַאלפ ןיא

 ןיא ןרעדנַא םוצ םענייא טריפעגוצ טלַאװעג טימ עדייב טָאה ץַאנגיא
 ןטלַאהעגוצ טנעה עדייב טימ ייז

 טגָאזעג רע טָאה -- !וגורב ןעוועג גונעג ,ונ !ךיז טשוקעצ ,ונ -
 ,תחנ ןופ ןלָאװקעג ןוא

 ,טרידָאלּפַא טנעה עדייב טימ קישַאר טָאה עקזיוצנַארּפ עקיכָאנק יד

 ! ָאווַארב ,ָאװַארב --
 רע זַא ,טביולגעג ןבָאה עמַאמ-עטַאט ,טניישעגפיוא ןבָאה ןרעטלע יד

 ןכעלשטנעמ ַא ףיוא ןייג ,ָאד ןבעלנייא ךיז טעוו רע זַא ,רערעדנַא ןַא טרעוו
 ןעמונעג וליפַא ןיוש ןבָאה ייז ,ןטייצ עלַא רַאֿפ תחנ ייז ןעגנערב ןוא געוו
 לָאמניײא ךיז ןסיוורעד ,רענייז עקזיוצנַארפ רעד ןגעוו םיא ייב ןייגרעד ןלעוו
 ןוא ןַאמ עקַאט ייז ןענעז וצ ןוא זיא יז סָאװ ,זיא יז רעוו לָאמעלַא רַאפ

 ךיז ןענָאק סָאװ ,עטבילעג ןוא רעטבילעג זיולב רעדָא ,הלילח ,בייוו
 ךָאנ ןבָאה ייז .ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ייז יו טכייל ױזַא ןייגרעדנַאנופ

 "יה ַא טימ הנותח ןייז ןבעלרעד ,ןצַאנגיא ,םיא ןיא ןבָאה תחנ טלָאװעג
 זיא ךיג ױזַא ,ןרָאװעג טוג זיא רע ךיג יו רעבָא .רעטכָאט רעשידיי רעשימ
 טשינ ,ןזיועג טשינ בוטש ןיא ךיז געט עצנַאג ,ןרָאװעג דליוװ גנולצולּפ רע

 עשרַאװ ןייק קעװַא זיא רע .זיוה ןיא רעטומ רעד ייב טשינ ,ץַאלַאּפ ןיא
 דיז ןופ קידנבעג טשינ ,םעד ןגעװ רעירפ קידנלייצרעד טשינ ,געט ףיוא
 ןעמוקקירוצ .טקוקעגסיוא ןגיוא יד ךיז ןבָאה ןרעטלע יד .,וליפַא ןסיוו וצ

 ןָאק רע זַא ןעלמוט ,ןעיירש ,רעטגערעגפיוא ןַא ,רעזיב א רע טגעלּפ
 ,זדלַאה ןיא ןייב ַא יו םיא טייטש ץלַא זַא ,ןציז טשינ ָאד

 ןעמַאזוצ ,ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ רע זיא ַאזַא עזייר ַא ןופ לָאמנייא
 "נָא זיא רעטעּפש ךָאװ ַא טימ .,ןכַאז יד ןוא לטניה ,עקזױצנַארפ ןייז טימ
 ןוא זירַאּפ ןיא רעדיוו זיא רע זַא ,עמַארגעלעט עצרוק ַא םיא ןופ ןעמוקעג
 רע ואוו ,לעטָאה ןופ סערדַא םעד ףיוא טלעג ןקיש םיא לָאז רעטָאפ רעד זַא

 ,טניואוו
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 ,טקנערקעג ,טקידיײלַאב טליפעג ךיז טָאה יזנכשַא
 טָאה -- !ןטַאט ןופ ןעמונעגרעביא ןבָאה טשינרָאג ױזַא לָאז ןוז ַא --

 לנניי ַא ךָאנ זיא ץַאנגיא ןעוו ,ןטייצ יד ןיא יו ,חומ ןיא טרעבגעעג םיא

 ןזיװעגסױרַא ןצכעריפ עדליוו ענייז ןיוש ןוא ןעוועג
 ןייז ןיא ייס ,ןױשרַאּפ םעד ןיא ןעוועג זיא דיי ןייק ןופ טשינרָאג

 סעווטסייטלוה ײלרעלַא ךָאנ ךיז ןגָאימורַא ןייז ןיא ייס ,רעטילימ ךָאנ ןעקנעב

 רע טָאה ןצנַאגניא ,ןכַאז תילכת ,רחסמ וצ סַאה ןייז ןיא ייס ,ןתעגושמ ןוא
 "עג ױזַא ןבָאה ייז ךיוא .סעיאטלוה יד ןיז סעצנוה ןיא טנָאמרעד םיא
 -ייא םעד ץלַא ןופ רעמ ןוא ,ָאד ןשטנעמ יד ,רחסמ םעד ,טָאטש יד טסַאה
 ,רעטָאפ םענעג

 זיא סָאװ ,ןעלהניד עמַארגעלעט רעד ןגעוו טרינָאפעלעט טָאה יזנכשַא
 .ןוז ריא רעביא ּפָאק ַא ןָא ןעגנַאגעגמוא

 ,רצוא רעד ,ָאד זיא רע יבַא -- ,טסיירטעג יז רֶע טָאה --- ,אלימ ---
 ,זירַאּפ ןיא ןייז לָאז

 ןױוש טָאה רע .ןטסיײרט טנַאקעג טשינ רע טָאה ןײלַא ךיז רעבָא
 ןיק טעװ גנוי םעד ןופ זַא ,לווייט ןרַאפ זיא ליּפש יד זַא ,טציא ןעזעג
 רעזייה טימ זיוה ןייז קירוצ ןעיובפיוא טלָאװעג טָאה רע ,ןייז טשינ טייל

 טעװ רע טשינ .טשינ ךיז טזָאל'ס רעבָא ,ךיז רַאפ שרוי ַא ןטיירגוצ ,ךיילג
 טלעװ ענעי םיא ןופ טעװ רע טשינ ,ןבָאה טלעוװ יד םענייז ןוז םעד ןופ
 םורַא ךיז טּפעלש ,ךיז ןיא טשינ רע טָאה טייקשידיי לקערב ןייק .ןבָאה
 יאולה ,זיא יז רעוו יז טסייו חור רעד רעדָא ןירענייגיצ ַא ,עיוג ַא טימ
 -ַאב טָאג ,טשינ ןיוש זיא רע ביוא ,ןטייברעביא טשינ לדנער סָאד לָאז רע
 ,טגרָאזעג יזנכשַא טָאה -- ,טדמשעג ,טיה

 םעד טשטיינקעג יזנכשַא טָאה -- ? םיא סָאד טמוק סָאװרַאפ ,טָאג
 תוחוכ יד ןופ ךיז טגָאלש ,רע טעברַא ןבעל עצנַאג סָאד סָאװ ,רע -- .ןרעטש
 -עוו רַאפ ,שרוי ַאזַא ןבָאה לָאז ,עווטסייטלוה רעדעי סיוא טדיימ ,סױרַא
 טָאה ןײלַא רע .,ךיז רַאפ טשינ ?טגָאזעג סנייטש'מ ,ןעד רע טעברַא ןעמ
 ןייז .טשינרָאג יאדוא טציא ףרַאד ןוא טפרַאדעג טשינ טשינרָאג לָאמניײק
 -עגנָא רע טָאה ןעמעוו רַאפ .סנשָארג טרעוו זיא גָאט ןופ זייּפש עצנַאג
 רעסָאװ ןוא ,רעדניק יד רַאפ ,ייז רַאפ רָאנ ?יינספיוא ץלַא טציא ןביוה
 ןטייוו ןופ ךיז טלַאה רעטכָאט יד !םיא וצ ייז ןופ ָאד זיא סע טייקדמערפ
 טרָאװ ךעלשטנעמ ןייק .אנוש ַא םיא זיא ןוז רעד .יז טעז ןעמ סָאװ םיוק
 זױלב .טנגעזעג טשינ ךיז וליפַא .ןדערסיוא טלָאװעג טשינרָאג רע טָאה
 ,טקישעגוצ רע טָאה טלעג ךָאנ עמַארגעלעט ַא

 בוטש ןיא רע טָאה קירבַאפ ןיא שפנ-תמגע ןוא תורצ ןופ געט יד ךָאנ
 ,ןצכערק סיורפ רעד ןוא טײקמַאזנייא רענעגייא רעד ץוח ַא ,טַאהעג טשינרָאג
 יד ןיא רעבָא ,ןסעגרַאפ זיא סע יוװ ךָאנ ךיז רע טָאה טעברַא רעד ייב
 -עגנָא ןעקנאדעג עטכעלש ײלרעלַא ןענעז ,עזָאלּפָאלש ןוא עגנַאל יד ,טכענ
 ןפיוא ,ןכָארבעג ןבָאה רענייב יד .סױרַא ןענעז ןתאלוח ײלרעלַא .ןעמוק
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 "עג ןטייז יד ןיא שינעכעטש ַא רע טָאה לָאמטּפָא .טנערבעג טָאה ץרַאה

 ץרַאה םייב טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ןוא .טזָאלעגּפָא טשינרָאג טָאה סָאװ ,טליפ

 ןכַאז עכלעזַא רע טָאה המחלמ רעד רַאפ ךָאנ ,טמעלקרַאפ גנולצולּפ םיא

 ןייק וצ לָאמנייק זיא רע רָאנ ,םעד ןגעוו טקיאורמואַאב ךיז ןוא טליפרעד

 ,טעברַא רעד ןיא .וצרעד טייצ ןייק טַאהעג טשינ ,ןעגנַאגעג טשינ רָאטקָאד

 םיא ןבָאה לָאמ ַא .ןסעגרַאפ םעלַא ןיא ךיז רע טָאה ןביירט ןיא ןגָאי ןיא

 טשינ זיא סעּפע זַא ןלייה ךיז ףרַאד רע זַא ,טנרָאװעג וליּפַא םיריוטקָאד

 םשינ טָאה רע .טרעהעג טשינ ייז טָאה רע רָאנ ,טנוזעג ןייז טימ ןצנַאגניא

 ,דלודעג ןייק וצרעד טַאהעג

 יןייז וצ טרעהעג סע יװ ןלייהסיוא טשינ ךיז רע טגעלפ ןייצ יד וליפַא

 ןופ םיא טָאה'ס .לוטש-ןטסיטנעד רעד ףיוא ןציזנייא טנָאקעג טשינ טָאה רע

 ןפיא ןשינענערב יד ןעקנורטרַאפ רע טָאה עדָאס טימ ,ןגָארטעג טרָא

 ןטייז יד ןיא ןקיטייוו יד טּפוטשרַאפ רע טָאה רעשעלפ עמערַאװ טימ .ןצרַאה

 ירעדעב יד ןיא ןרָאפקעװַא טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןקור ןיא ןוא

 "עגסױרַא עלַא ייז ןענעז טציא .טקישעג םיא ןבָאה םיריוטקָאד יד ןיהואוו

 רענייז רעּפרעק רעניילק רעצנַאג רעד  ,לָאמַאטימ ,ןקיטייוו יד ,ןכָארק

 טָאה בייו סָאד .שינעכערב ןוא שינעכעטש ,ןשוחימ טימ ןעוועג לופ זיא

 רָאנ ,בוטש ןיא םיא וצ ןרָאסעּפָארּפ טכַארבעג ,םיריוטקָאד וצ טגָאיעג םיא

 יז סָאװ סיוארעירפ טסואוועג טָאה רע .ןענעק טלָאװעג טשינ ייז טָאה רע

 ןפָאלש ,ךיז ןגרָאז טשינ ,רעדעב יד ןיא ןרָאפ ,ךס ַא ןעור --- ןסייה םיא ןלעוו

 טשינ ןכַאז עלַא יד ןופ סנייא ןייק טָאה יזנכשַא .ךיז ןטיהּפָא ,טכעג יד ןיא

 יװ רעגרע ,טציא ןגָארטעג םיא טָאה קידנעטש יװ רעמ .ןגלָאפ טנָאקעג

 ןיא .ןפָאלעג ייז ןענעז טנורגּפָא םוצ ,ןעגנַאגעג ןטפעשעג יד ןענעז לָאמעלַא

 "רַאפ ,דמערפ ןעוועג זיא רעטכָאט יד .קיטעמוא ,םַאזנייא ןעוועג זיא בוטש

 ,עמַארגעלעט ַא ץוח ַא ןרעה טזָאלעג טשינ ךיז ןופ טָאה ןוז רעד .טרעיורט

 רענעמוקעגמוא רעד .טעּפש וצ ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא קעשט רעד ןעוו

 ןיא טלָאמעד יװ .ןגיוא יד ןופ טכענ יד ןיא קעװַא טשיגרָאג זיא רעדורב

 ,רעקיטכעמ ַא ,רעסיורג ַא ןגיוא סיזנכשַא רַאפ ןגעלעג רע זיא ,לכעלַאזקָאװ

 ןוא ןײרַא דרָאב רעד ןיא טניר סָאװ ,ןרעטש ןופ טולב לרינש ַא טימ

 וצ סשינ ידכ ןגיוא יד טכַאמרַאפ טשינ טָאה יזנכשַא לפיוו .טרעווילג

 ײלרעלַא טָאה רע .ןעזעג סע רע טָאה רעמ ץלַא ,דליב עקיזָאד סָאד ןעז

 יז רעבָא ןרעו וצ ןפָאלשטנַא ,ןכַאמוצוצ ןגיוא יד ידכ .ןעמונעג ןליפ

 ,טנייאוועגוצ ןליּפ יד וצ ךיילג ךיז ןבָאה ייז .טכַאמעגוצ טשינ ךיז ןבָאה

 : .ייז ףיוא טריגַאער טשינ

 ןגעװ תוצע עשירָאסעּפָארּפ יד ןריפסיוא טנָאקעג טשינ טָאה רע ,ןיינ

 יעצ רעניילק ןייז .ךיז ןטיהּפָא ןוא טכענ יד ןיא ןפָאלש ,ןגרָאז טשינ ,ןעור

 ןפיוא רעגעלעג ןטסכייוו ןופ .טַאהעג טשינ ור ןייק טָאה רעּפרעק רעטקיטייוו

 .ןביוהעג םיא סע טָאה טעב ןשיזיוצנַארפ

 יװ ,זיוה ענעכָארבעצ סָאד ןּפעלקנעמַאזוצ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה סע
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 ,געט רעגרוברעטעּפ עכעלקילגמוא יד ןיא ךיז ייב טכַאמעגּפָא סע טָאה רע

 רעביא טעשזדנָאלבעגמורַא טָאה רע ןוא .ןלַאפעצ ךיז ןענעז סנברַאש יד

 ןיא טעּפַאשטעגמורַא ,טכענ עזָאלּפָאלש יד ןיא ןבוטש-ץַאלַאּפ עסיורג יד

 ,ךישקעטש יד ןיא ןוא קָאר-ףָאלש

 םיא ףיוא טערישטשעג ,לָאמַא יו ,ןבָאה ןלעפָאטסיפעמ ענעזנָארב יד

 .רעטכעלעג שיטָאּפש רעיײז טכענ עליטש יד ןיא טכַאלעג ןוא ןייצ יד טימ

 קיצנַאוצ ןוא ףניפ ?טיּפַאק

 .טצַאלּפעג טָאה שזדָאל

 "ָעצ ךיז טָאה ,ןעמונעגמורַא טָאטש יד טָאה סָאװ ,טייק ענעריּפַאּפ יד

 ליפ יד טימ ןקרַאמ עטקורדעג-טכעלש יד .טקילפעצ ךעלציּפיץיּפ ףיוא ,ןסיר

 -ליז ,סנדליג עיינ ןוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא ןענעז ייז ףיוא ןלונ

 "גימ יד ןופ סױרַא ןענעז ּפעק עטצירקעגסיוא ןוא סרעלדָא טימ ,ענרעב

 ןדנואושרַאפ זיא ןקרַאמ עקידעטַאמש יד טימ ןעמַאזוצ .סַאג ןיא ןעיירעצ

 ענעריּפַאּפ עצנַאג סָאד ,ףיוקרַאפ ןוא ףיוק ,שינעגָאי ,טעברַא יד טָאטש ןיא

 .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא ,ןבעל

 סָאװ ,תורוחס טימ לופ ןבילבעג ןענעז ןקירבַאפ יד ןוא ןרעגַאל יד

 יד ,לָאצ ןוא ןובשח ןָא טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טעברַאעגנָא טָאה ןעמ

 ןענעז סָאװ ,ןרַאוטָארט יד .טזיילעג טשינ ןשָארג ןייק רעמ ןבָאה ןעמָארק

 "עגּפָא ןענעז ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ םינוק טימ ןעוועג לופ רעירפ

 .רעמ ןגָאי טפרַאדעג טשינ םענייק ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .,ןרָאװעג טקידייל

 -רבוע ןעגנַאגעגמורַא רענלעק יד ןענעז ךעלדנַארָאטסער ןוא ןעעפַאק יד ןיא

 םעד וצ טּפעלקעג ןבָאה סָאװ ,ןגילפ יד ךעלכעטנַאה יד טימ טגָאיעג ןוא לטב

 ןסעזעג ןענעז ךעלשיט יד ייב ,ןטעפוב יד ףיוא סקעבעג ןסיז םענעגעלרַאפ

 ןבָאה ייז ,ןרָאשזַאיָאו ,ןרענָאיסימָאק ,רעשיוט-טלעג ,סרעלקעמ ,ןטנעגַא יד

 תונובשח ,טקעמעג ,סלפַאט ענרָאמרַאמ יד ףיוא ןטפיטשיילב יד טימ ןבירשעג

 ,טלעטשַאב טשינ ייז ןופ רענייק טָאה עװַאק זָאלג ןייק רָאנ ,טריפעגרעטנוא

 "בגדניצנָא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ךעלסָאריּפַאּפ יד טרעכיורעג זיולב טָאה ןעמ

 רֵאפ טציא ןבָאה סָאװ ,ןקרַאמ עזָאלטרעװ עקינָאילימ יד טימ ייז קיד

 ,טצונעג ךעלעבעווש

 עקידנציז יד טרעטנומעג סרענלעק יד ןבָאה -- ?ײט ַא ?עװַאק ַא --

 ןלעטשַאב סעּפע ןפרַאד ייז זַא ,ייז ןענָאמרעד וצ ,ךעלשיט יד ייב

 "רַאפ טכידעג ןוא ןטעבעגּפָא ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה -- !רעטעּפש ---

 | .ךעלשיט יד ןבירש
 יב ןיב ַא טקעלעגּפָא טָאה סע רעװ ,טנכערעגסיוא ןעמ טָאה סָאד

 שזדָאל .סיפ ןוא טנעה ןכָארבעג טָאה סע רעוװ ןוא דירַאי ןסיורג םעד

 רעיירד ןוא ּפעק עטסוּפ ײלרעלַא ,םיתרשמ ,םינצבק ,טרעקעגרעביא ךיז טָאה
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 ,טיירדעג ,טּפַאכעג ןבָאה ,געט ענעגושמ יד ןיא ןרעדעפ יד ןיא ןיײרַא ןענעז
 "געטש יד ,םיריבג יד ,עדילָאס יד ,סנגעמרַאפ ייב ןבילבעג ןוא ןגילעגנָא

 יז ייב ,לשטייב םייב ןבילבעג ןענעז ,רעוטפיוא עסיורג ןוא םימכח עקיד
 ,טַאהעג טשינ טרעװ ןייק ןבָאה סָאװ ,ןקרַאמ עטקורדעג-טכעלש

 "רָאפ יד ,לגייפ עטשרע יד ןזייוו ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה דנַאלסיױא ןופ
 ןענָאמפיױא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,סינַאּפמָאק-לוונייב ןוא -לָאװ ןופ רעייטש
 טשינ רעמענּפָא יד ןבָאה ריּפַאּפ זָאלטרעװ יו רעמ ,ןפָאטש-יור יד רַאפ
 "נַאב .ןבילברַאפ ייז זיא סָאװ ,ןעוועג ץלַא זיא סָאד .ןבעג וצ סָאװ טַאהעג
 "דא ןסעצָארּפ טימ לופ ןעוועג ןענעז ןטכירעג יד .טלגָאהעג ןבָאה ןטָארק
 ?ופ ןעוועג זיא סעירַאלעצנַאק-רַאטָאנ עקיּפמוד עלעקנוט יד ןיא ,ןטַאקָאװ
 יייה ערעייז ןבירשעגּפָא סנטײצַאב ןבָאה רענעמ .ךעלביטש-םידיסח ןיא יו
 יד ידכ ,רעבייו ערעייז ןופ ןעמענ יד ףיוא ןטפעשעג ,ןקירבַאפ ,רעז
 ןעמענוצ טשינ ייז ןלָאז ןרָאטידערק

 'רַאפ יד ןבָאה ךיור לסיב ןייא ןייק .ןענַאטשעג ןענעז ןקירבַאפ יד
 "עז ןרעיוט-קירבַאפ ענרעזייא יד .ןזָאלעג טשינ רעמ סנעמיוק עטעשטּפָאק
 טזָאלעגנײרַא טשינ םענייק ןעגנוטסעפ יד יװ ,ןסָאלשעג ןענַאטשעג ןענ
 ןסַאג יד רעביא רעטנזיוט יד ןיא ןבָאה רעטעברַא יד .טזָאלעגסױרַא טשינ
 ,טנעה עקירעביא טימ ןוא סענעשעק עקידיל טימ ,טּפעלשעגמורַא ךיז
 רעד ןיא ןענַאטשעג ןעָארויב-סגנולטימרַאפ-סטעברַא יד ייב ןענעז ןסַאמ
 סעּפע ןגעו לריט ןטנפעעג-לָאמש ןופ ףורסיוא םעד ףיוא טרַאװעג ןוא ייר
 וצ ףיוא טכוזעג רעטעברַא ךיירקנַארפ ןייק ןעמ טָאה סָאד .טעברַא ןַא
 ןסיוטשעג ךיז ןבָאה רעטעברַא-קירבַאפ יד ןוא ,סנבורג יד ןיא ןליוק ןבָארג
 קעװַא ןפרַאד סָאװ ,יד ןופ לטעצ ןיא ךיז ןגירקוצניירַא ידכ ,ןעייר יד ןיא
 דרע רעדמערפ רעד רעטנוא יבַא ,עילימַאפ ןוא םייה ,דנַאל םענעגייא ןופ
 ךיז ןבָאה ןטפַאשלעזעג:ספיש ןופ ןטנעגַא ײלרעלַא .הנויח ןעניפעג וצ
 ןקילג יד ןגעוו ייז טלייצרעד ,ןעייר יד ןיא רענעמ יד ןשיװצ טײרדעגמורַא
 ןפיוק וצ טדערעגוצ ,ןכַאמ ןָאק ןעמ סָאװ ,םי ןרעביא רעדנעל עדמערפ ןיא
 עגרָאפ ןלוסנָאק רַאפ ךיז ןבָאה רעלדניווש עטצוּפעגסױא ,ןטרַאקספיש
 ,רעטלעג עטצעל יד רַאפ ןבעגעג ןטרָאּפסַאּפ ןוא סעזיוו עשלַאפ ןוא טלעטש
 יד ןגעק ןטלַאהעג סעדער עקיטפיג ןבָאה ןרָאטַאטיגַא עשיטימעסיטנַא
 ןיא ןפרָאװעגסױרַא רעטעברַא עשיליוּפ יד ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ עשידיי
 ןיא ןביילב וצ ןילַא ןוא רעדנעל עדמערפ ןיא ןקישוצקעװַא ייז ידכ ,סַאג
 טימ ךיז ןבָאה עטמאַאב-עכריק .לארשי ןופ תוכלמ סָאד ןריפוצנייא ,דנַאל

 רעד רַאפ תובדנ ןבעג וצ ןפורעג ןוא ןעגנולקעג ,טײרדעגמורַא סעקשוּפ
 ןבָאה ןרענָאיצולָאװער .ןעיובסיוא ףרַאד ןעמ סָאװ ,טָאטש ןיא עכריק רעיינ
 לופ ,ךעלריּפַאּפ עטקורדעג-טכעלש ,טלייטעג סעיצַאמַאלקַארּפ טייהרעליטש

 "וצנייא ,ןפור-ספמַאק טימ לופ ןוא רעשרעה ןוא עכייר יד ןגעק סָאה טימ
 -ַאירטַאּפ ,ןטנַאיצילָאּפ ,ןטנעגַא .עקידנטעברַא יד ןופ טפַאשרעה יד ןריפ
 ךָאנ ךיז ןבָאה ךעלעטיה עקיברַאפ עניילק ןיא ןטנעדוטס ,רעבייוו עשיט
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 תוללק טימ ןוא טריטסערַא ,ייז ןגָאלשעג ,טגָאיעג ןרענָאיצולָאװער יד

 :רעטנוא ןוא ּפעק עזיולב טימ ,ענעגָאלשעצ ,ייז טריפעג ןשינעייּפש ןוא
 ןטַאירַאסימָאק-ײצילָאּפ עשיטָאטש יד ןיא ,ןגיוא עטקַאהעג

 "עלַאּפ ןייק -- ,ןפורעג תולוק ןבָאה -- !סיקצָארט יד ,ייז טגָאלש ---
 ! עניטס

 -עגרעביא ןענַאטשעג ןענישַאמ:בעװ יד רעדיו ןענעז טולַאב ןפיוא
 ,סרעדיינש יד ייב .רעכעטשיט עקידתבש יד טימ געט'-ןכָאװ יד ןיא טקעד

 -עג ןענישַאמ יד ןענעז ,סנירָאטײנ ,רעטעברַא-עירעטנַאלַאג ,סנירעכַאמנקָאז
 ,רעדניק .עטנקורטרַאפ ןוא ענעזָאלרַאפ ךעלעקניוו יד ןיא טקוררַאפ ןעוו
 ץטעטַאלעג יד ךרוד ,סעזעג ןבוטש יד ןיא ןענעז ,עטרעצעגסיוא ,ערַאד
 גרַאװטלַא ןופ רעלדנעה יד .טקוקעגסױרַא ךעלסעג עטסוּפ יד וצ ןביוש

 טרעהעגפיוא טשינרָאג ןבָאה דרעב עסיורג ןוא קעז עקידייל ערעייז טימ
 וצ קידנכוז ,רעטצנעפ עמערָא יד וצ ןגיוא עקידהרוחש-הרמ יד ןסייררַאפ
 ,עמורק ,עקידעקניה ,עדנילב .ןפורעג טינ ייז טָאה רענייק .סעּפע ןפיוק
 ןפיוה יד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ןבָאה ,סלּפירק עטכַאמעג ןוא עתמא

 עקידרקפה ואוו ,סנטסַאקטסימ עקידשוּפיע יד ייב ןטלעצעג ערעייז טגיײלרַאפ
 -עלטעב עקירעיורט ערעייז ןעגנוזעג ןוא ,טעיארעג ןבָאה ץעק ןוא טניה
 | ,םינוגינ עשיר

 -ַאב ןופ ןשטנעמ יד ,ןטרַאװ וצ טַאהעג טשינרָאג רעמ ףיוא ןבָאה ייז
 טָאה ףמַאד רעד ,ןסױטשעגסױרַא ייז ןענישַאמ יד ןבָאה רעירפ ןיוש .טול
 -רַא עשטייד ןוא עשיליוּפ יד ייז ןבָאה ןקירבַאפ יד ןיא ,טרעכיורעגסיוא ייז
 טשינג ייז ןבָאה ןקירבַאפ עשידיי יד ןיא ןליפַא .טזָאלעגנײרַא טשינ רעטעב
 ,טגָאירַאפ סעילַאה-קירבַאפ יד ןופ ייז ןבָאה םייוג יד .ןעמוקניײרַא טרָאטעג
 ןעוו ,געט ענעגושמ יד ןיא ,לוטש-בצװ עטלַא יד זיולב טרעהעג טָאה ייז וצ
 ,טעברַאעג טיײל-טולַאב יד ךיוא ןבָאה ,טרָא ןַא טַאהעג טָאה ןיזמוא רעדעי
 יד ןעוועג ייז ןענעז טציא .טריפעג ףמַאד ןגעק ץנערוקנָאק טנעה יד טימ
 ,ןגירקעג טשינ ייז ןבָאה עציטש-עזָאלסטעברַא ןייק ,ןעילפוצסיורַא עטשרע

 -וצ ןעזעג ץעזעג םעד ױזַא ןיוש טָאה יקסװעשטנַאּפ-שטנַאּפ עדָאװעיאװ רעד
 דעייז ןגירק ןלָאז ןקירבַאפ עסיורג יד ןופ רעטעברַא יד זיולב זַא ,ןדיינשוצ
 ךעלטַאטשקרעװ עשידיי עניילק יד ןופ ןלעזעג יד .גנוניױלַאב עקידנשָארג
 ,ןײרַא טשינ ןובשח ןיא ןענעז

 ןופ ןעייר יד ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה םירוחב עקיטפערק ןוא עגנוי
 ןבָארג ייב טעברַא עצרַאװש טיג ןעמ ואוו ,סָארויב-סטעברַא עשהכולמ יד
 ,ןבירטרַאפ ייז ןבָאה םייוג יד רעבָא ,ןעײסָאש ןכַאמ ,ןלַאנַאק

 "עג ייז עזָאלסטעברַא יד ןבָאה -- ,סעשיומ ,ןענַאד ןופ ןעגנַאגעג ---
 .!ייװ יוא ,עלעמַאמ ,עלעטַאט ,קעװַא --- ,טגָאי

 הליהק רעד ןיא הקדצ עשידיי יד יװ רעמ טשינ ןבילבעג ןענעז ייז רַאפ
 ןיא ןבָאה ןעמַאד ערעטלע עכעלגעמרַאפ יד סָאװ ,ןכיק עקיליב יד ןוא
 טלמירדעג ןבָאה ךעלמערק יד ןיא סרעמערק יד .טלעטשעגקעװַא טולַאב
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 טשינ ןגיוא יד רַאפ ןעמ טָאה ןשָארג ןייק .למירד ןטסַאּפ-ןוא-טסוּפ רעייז

 ,ןעזעג

 ,רעבייו ,רענעמ .,לַאזקָאװ םעד ףיוא ןעועג זיא ןבעל עצנַאג סָאד

 ןוא קַאה טימ ,רעטכײל עקידתבש טימ ,טנַאװעגטעב קעּפ טימ ,רעדניק

 -רַאפ ןענַאב יד ןופ ןענָאגַאװ עלַא ןבָאה ,טליפעגנָא ןלַאזקָאװ יד ןבָאה קַאּפ

 ןיא ןענַאמ ערעייז וצ ןפָאלעג ןענעז רעבייו ,ןפָאלעג זיא שזדָאל .,ןעמונ

 -ספרָאד עקילָאמַא .ןרעטלע וצ -- רעדניק ,רעדניק וצ -- סרעטָאפ ,עקירעמא

 -עג לָאמַא ןבָאה ייז סָאװ ,רענטרעג יד ןיא טנָאמרעד גנולצולּפ ךיז ןבָאה טייל

 ,רעדלעפ-למָאטרַאק יד ןיא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעדעס יד ןיא ,טצנַאלפ

 יז ןוא ,ןעמוקעג שזדָאל ןייק ןענעז ייז רעדייא ,טצעזרַאפ ןבָאה ייז סָאװ

 עשיפרָאד עקילָאמַא סָאד ןביוהוצנָא ידכ ,עניטנעגרַא ןייק ןגיוצעג ןבָאה

 ,ייגספיוא ןבעל

 רעדילק עטסָארּפ טימ תוצולח ,רעמינּפ עטנערבעגּפָא טימ םיצולח

 טימ ,קעז-ןקור עשירענלעז ערעייז טימ ןענעז ,רעטכיזעג עטמַאלפרַאפ .ןוא

 ,ןביוהעגפיוא ךיוה רענעפ עסייוו-יולב יד טימ ןוא טנעה יד ןיא סנקעטש

 ןופ דרע עבורח יד ןטעבראַאב וצ ידכ ,ןרָאפעג לארשי-ץרא ןייק זיײװנּפורג

 "זךלַאה טימ רעדיל עשיאערבעה ערעיײז ןעגנוזעג ןבָאה ייז ,תובא יד

 יד ףיוא ץנעט עקידתובהלתה ערעייז טצנַאטעג ,רעלַאטנעירָא יװ ,ןעגנַאלק

 "עג ןוא ןעגנוזעגטימ ןבָאה ,רערָאפ יד יו רעמ .ןענָאגַאװ יד ןיא ,ןלַאזקָאװ

 וצ רענעפ יד טימ טעכָאפעג גנַאל טָאה ןעמ .ערעייז רעטײלגַאב יד טצנַאט

 :רעזדלעה יד ןסירעג ןוא עקידנרָאפּפָא יד

 !םילשוריב האבה הנשל --
 ץטנַאגעלע ןיא ,סעזילַאװ ךס ַא טימ ,סַאלק רעטייווצ ןוא רעטשרע טימ

 ירַאפ ןענעז ,טנעה יד ןיא ןטעקוב טימ ,ןעלטכַאש טימ ןעגנַאהַאב ,רעדיילק

 עטעװעטנַאילירבעגסױא ןוא עטרעטופעגסיוא ערעייז טימ ןדיי עכעלגעמ

 טרָאד ןופ ידכ ,ןטרָאּפ עשינעילַאטיא יד וצ ןרָאפעג רעטכעט ןוא רעבייוו

 ןכלעו ןופ ,לארשי:ץרא םעד ןיא ךיז ןּפַאכוצרעבירַא ןפיש-סוסקול טימ

 -ַאק טימ טרָאד ןָאק ןעמ זַא ,טגָאז ןעמ ןוא ליפיוזַא ןביירש ןעגנוטייצ יד

 יד יֹוװ ,ןרָאפעג ייז ןענעז ןּפורג ןיא טשינ ,ןכַאמ ןטפעשעג עטוג לַאטיּפ

 רענייא דוסב ןֹוא ךיז רַאפ רעדעי רָאנ ,ץנעט ןוא גנַאזעג טימ טשינ ,םיצולח

 ןרָאפעג זיא ןעמ .דרע יד ןרעקַאַאב ןרָאפעג טשינ זיא ןעמ .ןרעדנַא ןרַאפ

 ןענָאק טעװ ןעמ ביוא ,ןקירבַאפ ןוא ןטפעשעג ןגיילרַאפ ,רעצעלּפ ןפיוק

 טשינ זיא חויר ןשָארג ןייק .שזדָאל ןיא ןעוועג זיא טכעלש .עבטמ ַא ןכַאמ

 טימ ןסערפעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןיא ןכַאמ וצ רעמ ןעוועג

 ,סענעיה יד יװ ,ןענעז שזדָאל ןופ רגּפ םעד ףיוא .גנַאל ןרָאי ףיוא הרוחס

 -הכולמ יד רַאפ ןרעייטש ןסירעג ןוא ןכָארקעגמורַא עטמאַאב-רעייטש יד

 ןסַאג עטסיו ערעל יד ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ עקיצנייא יד ,סעסַאק

 טימ ,עטפוצעגסיוא ,עטנפָאװַאב ,טייל-רעטילימ יד ןעװעג ןענעז ,ןעזעג

 ,סנכייצ ןוא ךעלּפענק טימ רועיש ַא ןָא עטמאַאב ךיוא ,ענעסיררַאפ ּפעק
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 -רָאג ייז זיא סע .ןסעגעגּפָא סעסַאק -הכולמ יד ייז ןבָאה ןקירעשייה יו
 -רעטניה ,עזייב ,עקיריג ,עטמאַאב-רעייטש יד ןוא ,ןקיטעזוצנָא ןעוועג טשינ

 וצ ,ןקירבַאפ ןוא ןעמָארק עשידיי יד רעביא ןפָאלעגמורַא ןענעז ,עקיטסיל

 -נָא ידכ ,סנשָארג עטצעל יד ייז ייב ןסירעג ןוא רעייגקידייל סעכָאלעמלַאב

 "עק ןופ ןענישַאמ ןעמונעגסיורַא ןבָאה ייז ,סעסַאק עשהכולמ יד ןליפוצ
 ףיוא ןוא ןעמָארק יד ןופ תורוחס ,ןטעב יד ןופ טנַאװעגטעב ,ןבוטש-רעל
 רעטלעג ערעייז רַאפ ידכ ,סרעלכייּפש יד ןיא טריפעגּפָא סנגָאװ ערעייז

 ,סעסַאק יד ןליפוצסיוא

 ךָאנ יו סנגָאװ יד ךָאנ ןפָאלעגכָאנ ןענעז רעבייו עשידיי עמערָא יד
 .קעװַא טריפ ןעמ סָאװ ,טײקמערָא רעייז טנייוװַאב ,תולגע-היוול

 ןפורעג ייז ןבָאה -- ,עסיורג סָאד קילגמוא סָאד טעז ,ןשטנעמ ---
 ,ןפָארטעג זדנוא טָאה סָאװ ,ךָארב םעד ףיוא טקוק -- ,טנעה יד קידנכערב

 ןופ גנוריצ סָאד ,טעמתחרַאפ ןטפעשעג יד ןעמ טָאה עכעלגעמרַאפ יד ייב
 יד ןופ סרעגייז ענעדלָאג יד ,ןעמונעגּפָארַא רעבייו יד ייב רעזדלעה יד
 סָאװ ,ןסּפעש יד ןריושעג טָאה ןעמ ,טקידיײלעגסױא רענעמ יד ייב ןשַאט
 ,ןפָאלעג רעבירעד ןענעז ייז .ןריולרַאפ טָאהעג לָאװ רעייז גנַאל ןיוש ןבָאה

 ךָאנ זיא סע סָאװ ,סנטײצַאב טעװעטַארעגּפָא ,טָאטש רעד ןופ ,עכייר יד
 ןוא ןדמערפ םעד ,לארשי:ץרא םעד ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ידכ ,ןבילברַאפ
 רעװָאקָארטעיּפ ַא ,סנגייא ןַא שזדָאל ַא ,ןליוּפ יינ ַא ןעיובוצסיוא ידכ ,ןטייוו
 .תובא יד ןופ דנַאל ןיא סַאג

 טשינרָאג ןבָאה ייז .טייוו ,תובא יד ןופ דנַאל סָאד ןעוועג ייז זיא דמערפ
 יד סָאװ ,ןעגנַאזעג עשילַאטנעירָא עקיזדלַאה יד טימ רעמ ךיז טרעהעגנָא

 עקידתובהלתה יד טימ ,ןעגנוזעג ךיוה ױזַא סַאלק ןטירד ןיא ןבָאה םיצולח
 ,עקיאורמוא ,ייז ןבָאה שטייד רעשזדָאל ןיא ןוא שיליוּפ ןיא .ערעייז ץנעט
 רעד ןגעוו ,דנַאל ןדמערפ םעד ןיא טַאמילק םעד ןגעוו טגערפעגסיוא ךיז
 יד ךַארּפש יד ןעוװעג ייז זיא דמערפ .םיגהנמ ןוא ךַארּפש רעקיטרָאד
 ןופרעד טיײטשרַאפ ןעמ רעבָא ,רודיס ןיא סָאװטע ןעק'מ סָאװ ,עשיאערבעה
 דמערפ .ןעגנַאלק עשיבַארַא יד ןיא סע טרעה ןעמ ןעוו ,טשינ טרָאװ ןייק
 ןוז עשילַאטנעירָא יד ןעוועג ןענעז סרעּפרעק עשיאעּפָאריײא ערעייז רַאפ

 "נגייפ ,ןעלמעק ןוא ןעלזייא ,סעמלַאּפ ,רעמיוברעדעצ ןופ .ןצנַאלפ ןוא ןסקיוועג

 טָאה ןעמ סָאװ ,שמוח ןופ זיולב טסואוועג ייז ןבָאה ,ןטריבלייא ןוא רעמיוב
 ןעמ יצ ,ןסיוו טלָאװעג ןבָאה רעבייוו יד .רדח ןיא טנרעלעג לָאמַא ייז טימ

 ףיוא רעדלעוװ-ענסָאס ָאד ןענעז סע יצ ,ץנעט עטסעיינ יד טרָאד טצנַאט
 יצ ,רעכיז ץנַאג ןעוועג טשינ ןענעז ייז .רעטניוו ףיוא יינש ןוא רעמוז
 טעװַארּפ ןעמ יצ ןוא ,ךיז טימ ןריפ ייז סָאװ ,ןצלעּפ יד טרָאד טגָארט ןעמ
  ,לַאװַאנרַאק ןיא רעלעב-ןקסַאמ

 רעסָאװ ,טסייו רעוו --- ,טצכערקעג ייז ןבָאה -- ,?ינַאכָאק עשזָאב; --
 !דנַאל ןדמערפ םעד ןיא זיא טרָאד ןבעל

 ,לארשי ןופ דנַאל םעד ןיא ןרָאפעג ייז ןענעז ,ןיירַא תולג ןיא יו
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 ןיוש ןבָאה רעפיוקרַאפ-דרע ,רעוט-ללכ ,םינכדש ,סרעלקעמ ,ןטנעגַא

 -רעלַא ,רעריפרַאפ-ןעיורפ ,רעשלעפ-רעסעּפ .טכַאמעג ןטפעשעג סנטייצַאב

 -ץגּפָא ,ןטנַארגימע יד םוֹרַא טעיָארעג ןבָאה לַאפּפָא ןוא ןטייקסואימ ייל

 ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא ןופ .טצונעגסיוא ,טריפרַאפ ,טלדניװשַאב ,טרַאנ

 ,טניואוועג ןרָאי רעטרעדנוה טָאה ןעמ ואוו ,דנַאל ןופ ןפָאלעג ןעמ זיא

 -ַאק ,עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא-דרָאנ ןייק ,רעקלעפ ןוא רעדנעל עיינ וצ

 -לעב ,עניטסעלַאּפ ןוא ךיירקנַארפ ,ילישט ןוא ַאבוק ,עיליזַארב ןוא עדַאנ

 ,לגוק-דרע ןופ ןעלקניוו עלַא וצ ,דנַאלשטייד ןוא עיג

 יד שזדָאל ןופ טציא ןבָאה ,שזדָאל ןייק קירוצ רָאי טרעדנוה טימ יו

 ,עדמערפ רעדנעל וצ טָאטש רעטיובעגסיוא רעד ןופ קעװַא ,ןגיוצעג ןשטנעמ

 ,יינסנופ ןביוהוצנָא ,עטנַאקַאבמוא

 ןדיוב עשעלָאגעלַאב ןיא ,סעקשזָארד ןיא ,ןליבָאמָאטױא:טסַאל ןיא

 וענעז ןשטנעמ עכלעוו ןיא ,ךעלעגעוװ:טנַאה ןיא ,רענעגעוו עשרעיוּפ ןיא

 -טעב רעייז ןכַאז ערעייז טריפעג רערעדנַאװסיױא יד ןבָאה ,טנַאּפשעגניײא

 ןריפ סָאװ ,ןענַאב יד וצ רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז ,םיצפח ןוא טנַאװעג

 ואוו ,שזדָאל ןופ קעװַא ןשטנעמ יד ןענעז סָאד .ןצענערג יד וצ ןליוּפ ןופ

 טשינ תורוחס יד רַאפ ןענעז קרעמ ןייק רָאנ ,ךס ַא ןעוועג ןענעז תורוחס

 -סיוא טָאטש יד ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ ןעוועג טשינ זיא ץַאלּפ ןייק .ןעוועג

 ,טלעטשעגקעוװַא ןוא טיובעג

 ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג םייוג עשיטָאטש יד ןענעז ןרעיוט יד רַאפ

 ךיו ןעיירפ ןגָאז וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז ,רערעדנַאװסיױוא יד

 ןוא .טציא רעגרע רעדָא רעסעב ןייז ייז רַאפ סע טעװ .,ןייז טגרָאזַאב רעדָא

 ןגיוושעג זיולב ןבָאה יז

 ערעייז םירעיוּפ ןבָאה ,ךרוד ןעיײג ןענַאב יד ואוו ,רעדלעפ יד ףיוא

 עלעה טימ ןוא סנרעטש יד וצ טנעה יד טגיילרַאפ ,טלעטשעגּפָא סרעקַא

 עטּפטשעגנָא יד טכַארטַאב טשודיחרַאפ רעמינּפ עטנערבעגּפָא ןופ ןגיוא

 ךעלכיט עטלמילבעג יד טרעשַאקרַאפ ןבָאה סעטרעיוּפ .ןדיי טימ סענָאגַאװ

 עשיצולח יד טקוקעגכָאנ ךעלרעטצנעפ-ןָאגַאװ יד ךרוד ןוא ּפעק יד ףיוא

 ןעגנַאזעג עשילַאטנעירָא עדמערפ עקיכליה יד טּפַאכעגפיוא ,ץנעט

 ןטױלּפ ענעטכָאלפעג יד רַאפ סױרַא ןענעז טניה טימ רעדניק עשיפרָאד

 ךעלטעטש ןוא רעפרעד עטניואווַאב-שטייד יד ןיא .ןגירשעג ןוא טליבעג ןוא

 טקוקעגכָאנ ןוא רעזייה יד ןופ סױרַא רעבעוו יד ןוא ןטסינָאלָאק יד ןענעז

 ָאד לָאמַא ןענעז ייז עכלעוו ךרוד ,ןגיוצעג ןצענערג יד וצ ןבָאה סָאװ ,יד

 .רעהַא ןעמוקעג
 רעד ןיא ענעבילבעג יד רַאפ ןבילברַאפ זיא גנונעפָאה ןייק טשינרָאג

 ןדמַאז עטסוּפ יד ףיוא ןרָאװעג טיובעגסיא לענש ױזַא זיא סָאװ ,טָאטש

 ןָא טָאטש יד טציא ןגעלעג זיא ױזַא ,ףוג ַא ןופ רבא רענעסירעגּפָא ןַא יו

 עלייו א .ןגיוצעג הנויח טָאה יז ןכלעוו ןופ ,קרַאמ ןשיסור ןסיורג םעד

 ןייגוצסיוא ידכ ,טונימ רעטצעל רעד ןיא ססוג ַא יו ,טלּפַאצעגפיוא יז טָאה



 65 יזנכשא רעדירב יד

 ןיא טבעלעג עטמאַאב-רעייטש יד ןבָאה רגּפ ריא ףיוא .ןצנַאגניא ךָאנרעד

 ןטפַאז עטצעל עריא קידנעיצ ,טעװַאהעג
 ,יזנכשַא סקַאמ ,רעריא גינעק רעד ךיוא טָאה ,טָאטש רעד טימ ןעמַאזוצ

 עקרַאטש ַא יװ רעמ ןעוװעג טשינ זיא סָאד רעבָא .ןבעלפיוא טוװאורּפעג
 ַא ןופ ךיז ןרעקַאלפעצ עלעה סָאד יװ ,ןכסמ-הלוח ַא ןופ עיסלואוונָאק
 ןביילקפיונוצ טזָאלעג ךיז טָאה טשינרָאג .ןייגסיוא ןרַאפ טכיל קידנעקנַאצ
 -ַאװצ טצַאלּפעג טָאה סע .יזנכשַא-תוכלמ ןופ סנברַאש ענעכָארבעצ יד ןופ
 ,טָאטש רעד טימ ןרָאװעג ןריובעג זיא סע יװ ,טָאטש רעד טימ ןעמ

 סיזנכשַא סקַאמ ךיוא טָאה טכַאנ רעד ןיא העש רעטעּפש ַא רענייא ןיא
 ,טצַאלּפעג ץרַאה

 ןָא טָאטש רעד ןיא ןעמעטָא טנָאקעג טשינ יזנכשַא טָאה טפול ןָא יו
 טשינ רעמ טָאה רע ,טקיטשעג םיא טָאה טָאטש עטסופ עליטש יד .,ךיור
 ףיוא םיא טָאה רענידרעמַאק רעד סָאװ ,ןסע ןרעגָאמ ןופ ןכוזרַאפ טנָאקעג
 טנָאקעג טשינ רעמ טָאה רע .ןגָארטעגוצ ךעלרעייפ ץַאט רענרעבליז רעד
 סענעריס ןוא טשינ ןשיור ןרָאטָאמ ןעו ,טכענ יד ןיא גיוא ןייק ןָאט-וצ
 ,ןגייווש

 ,טכענ יד ןיא ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןליּפ-ףָאלש יד ןעגנולשעג טָאה רע
 ןבָאה ייז רעבָא .טרעצרַאפ ךָאנ טָאה ףוג ןייז סָאװ ,זיּפש עקיצנייא יד
 עגנַאל יד ןיא ןעגנַאגעגיײברַאפ םיא זיא ןבעל ץנַאג ןייז ,ןפלָאהעג טשינ םיא
 "ייז םיבורק ענעברָאטשעג עלַא .ןבעל קיניזמוא קישיור ןייז ,טכענ עטסוּפ
 ,רעטומ ,רעטָאפ --- םיא רַאפ טכיילשעגכרוד ךיז.ןבָאה עטנַאקַאב ,עטנעָאנ ,ענ
 רעדורב-גניליווצ רעד זיא עלַא ןופ רעמ .עווירּפ ,רעווש ןייז רעטלַא םייח
 עלערינש סָאד .טעב ןייז ןופ ןטָארטעגּפָא טשינרָאג ,םנוב בקעי ,רענייז
 ןיירַא דרָאב רעד ןיא ןרעטש ןייז ןופ ןעניר טרעהעגפיוא טשינ טָאה טולב
 יד ,ןפָאלעגכרוד רענייב יד ןיא טײקטלַאק ַא זיא ןיזנכשַא .ןרעווילג ןוא

 ןעמערַאװרעד טנָאקעג טשינרָאג םיא טָאה ערדלָאק ענעכוּפ

 קָאר-ףָאלש ןיא רע זיא ,ןפָאלש טנַאקעג טשינ טָאה רע ןעוו ,קידנעטש יו

 ענייז רעביא טעקנאלבעגמורַא ןוא טעב ןופ ּפָארַא ךיש-קעטש יד ןיא ןוא
 טליפרעד טָאה יזנכשַא .ןעוועג םורַא ץלַא זיא טסוּפ .ץַאלַאּפ ןופ ןבוטש
 טָאה ןטָאש רעקידנכירקכָאנ רענעגייא רעד .ןבוטש עסיורג יד ןיא ארומ ַא
 רענייק רעבָא ,ךיז ןבעל ןצעמע ןבָאה טלָאװעג טָאה רע ,ןקָארשעג םיא
 ריא ןיא טמיילעג בלַאה ןגעלעג זיא בייוו סָאד זיולב ,ןעוועג טשינ זיא

 ,שטנעמ רענעגייא ןייק ,דניק ןייק ,םיא םורַא ןעוועג טינ זיא רענייק .טעב
 ןיירַא ףיוה-קירבַאפ ןסיורג ןיא רעטצנעפ יד ךרוד טקוקעגסױרַא טָאה רע
 עכיוה יד ןבָאה טייקצרַאװש ןופ .ךשוח ,ףיוה רעד ץרַאװש ןעוועג זיא סע

 ערעטצניפ עטקערטשעגסיוא יװ ,ןעלמיה יד ןיא טקילבעגסױרַא סנעמיוק
 | ,ןעגנוצ

 ןיא טכוזעג ןוא סעפַאש עטצינשעג עסיורג יד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
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 טוש ןייק טָאה רעבָא .עטריצַאב-דלָאג ןוא ענעדנובעג-ךייר יד ,רעכיב יד
 רערעװש רעטעּפש רעד ןיא ןגייא ןייז םיא לָאז סָאװ ,סעכלעזַא טרָאװ
 שקיטַאלג יד ףיוא תורוש עטלעטשעגסיוא עשיטָאג יד .ןענופעג טשינ ,טכַאנ
 ןגױבעגּפָארַא טָאה רע .קיניזמוא ,דמערפ ןעוועג ןענעז ךעלטעלב עקיד
 -ַאטשעג ןענעז םירפס יד ואוו ,ןכַאפ עטשרעטנוא יד וצ ,דרע רעד וצ ךיז
 ַא ןגױצעגסױרַא טָאה רע .ןעזסױרַא טשינ ייז לָאז ןעמ ,ענעטלַאהַאב ןענ

 ןטגנַאגעגקירוצ ןוא ,םענעסירעצ ןוא םענעדנובעג-רעדעל ַא ,ןטלַא ןַא ,ך"נת
 ,טעב םוצ

 ןטיישרַאפ ןסיורג םעד רעטנוא ,טכיל ןשירטקעלע ןופ ןייש ןטיור םייב
 רע טָאה ,ריטַאס ַא ןופ טפיױלטנַא סָאװ ,בייו גנוי טעקַאנ ַא ןופ דליב
 יד .,לטייז ךָאנ לטייז ,ך"נת ןופ רעטעלב עקטסרָאש עטלַא יד טשימעג

 טָא ןבעל ןופ םילבה:לבה ןגעו תלהק ןוא ילשמ ןופ דייר-רסומ ערעווש

 זיב רדח ןיא זייוודניק ןופ ,קידנעטש ייז טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו עלַא יד
 -גייצ ןופ יװ ,ייז ןופ ךיז טקילײװגנַאלעג ,טַאהעג טנייפ ,ןרָאי ערעטעּפש יד

 -פָאלש רעטעּפש רעד ןיא ,טציא ןענעז ,סלטב-רבוע םינקז ןופ דייר ץזָאל

 טשטיינקרַאפ ַא ענייז רעגניפ יד ןבָאה דלַאב ,תמא ,טנעָאנ ןעוועג ,טכַאנ רעזָאל
 ןיא טָאה רע סָאװ ,רפס סָאד ,בויא ןעוװעג ןיא סָאד .טּפַאטעגנָא טַאלב
 ,טשטיינקרַאפ טרָאד טַאלב ַא ןוא טנרעלעג רעדורב ןייז ךָאנ העבש רעד

 ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רעטרעוו יד טלָאװ רע יוװ ,טייקיריג ַא טימ
 יד ןופ רעטרעוװ ענעבירעגּפָא עטלַא יד ןעלמרומ ןעמונעג רע טָאה ,ןעזעג
 דנַאל ןופ ןַאמ םעד ,בויא ןופ לרוג םעד ןענעיל ,רעטעלב עטרַאה עלעג

 ירד ,ףָאש טנזיט ןביז ,רעטכעט יירד ,ןיז ןביז טַאהעג טָאה סָאװ ,ץוע
 רעסערג זיא ,סנגעמרַאפ עסיורג ,רעדניר טרעדנוה ףניפ ,ןעלמעק טנזיוט
 ןפירגעגנָא םיא טָאה ןטש רעד רָאנ ,חרזמ ןופ רעדניק עלַא ןופ ןעוועג

 ּפָאק ןופ ץערק טימ ןבויא ןגָאלשעג ןוא ןעמוקעג זיא ןטש רעד ןוא;
 וצ עלעברעש ַא ןעמונעג טָאה רע ןוא , ,טנרעלעג רע טָאה ?,סיפ יד זיב
 "עג ןבָאה טניירפ יירד סבויא ןוא .ׁשֵא ןיא ןסעזעג זיא רע ןוא ךיז ןצַארק
 ןענעז ייז ןוא ,םיא ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,סטכעלש סָאדלַא סָאד ןרעה ןָאט

 רפוצ ןוא יחוש ןופ דדלב ,ןמית ןופ זפילא --- טרָא ןייז ןופ רעדעי ןעמוקעג
 ףיוא ןעלקָאש וצ ןעמוק וצ ןעלמַאזרַאפ ןָאטעג ךיז ןבָאה ייז ןוא .ימענ ןופ

 ערעייז ןביוהפיוא ןָאטעג ןבָאה ייז ןוא ,ןטסיירט וצ ןוא ּפעק יד טימ םיא
 ןבָאה ייז ןוא .טנעקרעד טשינ םיא ןבָאה ייז ןוא סנטייוורעד ןופ ןגיוא
 ןסירעצ טָאה ןַאמ רעדעי ןוא .טנייועג ןוא ןעמיטש ערעייז ןביוהעגפיוא
 ןוא .למיה םוצ ּפעק ערעייז ףיוא דרע ןפרָאװעג ןבָאה ייז ןוא דיילק ןייז
 ןוא טכענ ןביז ןוא געט ןביז דרע רעד ףיוא םיא טימ ןסעזעג ןענעז ייז
 סיורג רעייז זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז ןעד ,טרָאװ ןייק םיא וצ ןדער ןָאטעג טשינ
 טכולפעג ןוא ליומ ןייז טנפעעג בויא טָאה םעד ךָאנ ןוא .קיטייו רעד זיא
 * גָאט ןייז
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 יַאק רעד ןעו רעבָא .רענידרעמַאק םעד ןפור וצ ידכ ,ןעגנַאהעג טעב ןייז

 ,טיוט ןעוועג ןיוש יזנכשַא זיא ,ןעמוקעגניירַא זיא רענידרעמ

 ןהעש ערעייז ןעגנולקעגסיוא סרעגייז יד ןבָאה ןרעמיצ עשינכש יד ןופ

 .ךעלרעייפ ןוא םַאזגנַאל

 -ןוא ןוא ןשיק ןפיוא עליו ַא רפס םעד טגיײלעגקעװוַא טָאה יזנכשַא

 ןיא ןהעש עטעּפש יד ןלייצוצסיוא ידכ ,רעיוא םוצ טנַאה יד טרַאּפשעגרעט

 ןַא יו ,ץרַאה ןיא םעלק ַא טליפרעד רע טָאה עגר רעד ןיא .טכַאנ רעד

 ןָאטעג ץכערק ַא טָאה רע .טּפַאכעגנָא טסעפ םיא טלָאװ גנַאװצ ענרעזייא

 רעביא זיא סָאװ ,רונש ןשירטקעלע םעד טנַאה רעד טימ טּפַאכעגנָא ןוא

 -ַאק רעד ןעוו רעבָא .רענידרעמַאק םעד ןפור וצ ידכ ,ןעגנַאהעג טעב ןייז

 ,טיוט ןעוועג ןיוש יזנכשַא זיא ,ןעמוקעגניירַא זיא רענידרעמ

 -עג טסעפ טָאה טנַאה יד .רפס ןטשטיינקעצ ןפיוא ןגעלעג זיא ּפָאק ןייז

 עקיּפמַארק טימ טרעמַאלקעגנייא ,רונש ןשירטקעלע םעד ןיא ךיז ןטלַאה

 ,רעגניפ

 קיצנַאװצ ןוא םקעז לטיּפַאק

 .טלמַאזרַאפ ךיז שזדָאל ץנַאג טָאה יזנכשַא סקַאמ ןופ היול רעד ףיוא

 ןוא סעטערַאק ,ןשטנעמ ןופ ץרַאװש ןעװעג זיא סָאג רעװָאקָארטעיּפ יד

 יץרַאװש ,םידיסח עקידרעב-ץראווש ןוא עקידעטָאּפַאק-ץרַאװש .סעקשָארד

 ,ןריקנַאב ןוא םירחוס ,ןטנַאקירכַאפ עקידרעדניליצ-ץרַאװש ןוא עקידעצנָאװ

 ,סרעלקעמ ,םיתרשמ ,רעמערק עטקילעמרַאפ ,רעדיילק עלעקנוט ןיא ןעמַאד

 סָאד ,סעקילַאק ,טײלעמערָא ,םירוחב-הבישי ,ךעלגניי-רדח ,סעכָאלעמלַאב

 זיא ,טולַאב ןזיב רעװָאקָארטעיּפ רעד ןופ ,שזדָאל עשידיי עסיורג עצנַאג

 ןקיאורמוא-קיבייא םעד ור רעקיבייא ןייז וצ ןטײלגַאב וצ ןעמוקעגפיונוצ ךיז

 ,ןַאמ רעשזדָאל

 רעד ןופ ףוס םעד ןעזעג ןעמ טָאה יזנכשַא סקַאמ ןופ ףוס םעד ןיא

 ןעגנַאגעג ןענעז עלַא ןוא .שזדָאל ןופ היול יד -- היול ןייז ןיא ,טָאטש
 .ןָאנביױא .ןַאּפש ךָאנ ןַאּפש ,טירט ייב טירט ,גוצ ןגנַאל ןיא עקירעיורט

 ירד ןעגנַאגעג ןענעז ,ןעמולב ןוא גנוצוּפרַאפ רעדעי ןָא ,הטימ רעד ייב

 "רַאפ ןעוועג ןענעז רעמינּפ ערעייז שטָאכ .ןצרַאװש ןיא רעבייוו עטליהרַאפ

 רעבייו עדייב ןענעז סָאד זַא ,טסואוועג עלַא ןבָאה ,רעיורט ןיא עטליה

 רעטנוא ךיז קידנטלַאה ,ּפעק ענעגיובעג טימ .רעטכָאט ןייז ןוא סיזנכשַא

 ,הלגע רעקידנרָאפ-םַאזגנַאל רעד ךָאנ ןגיוצעג תונמלא יירד יד ןבָאה ,טנעה יד

 רַאפ ןבָארגעגסיױא ,דניק ַא רַאפ יו ,רבק םעניילק ַא ןבָאה םינרבק יד

 ךָאנ טגָאזעג קידנענייו טָאה דיי רעדמערפ ַא ,שזדָאל ןופ גינעק םעד

 ,שידק םיא
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 ףיוא דרע ןפרָאװעג ןוא דרע רעד וצ ןגױבעגּפָארַא ךיז ןבָאה ןדיי
 .רבק ןייז

 -ניה טלמרומעג ייז ןבָאה -- ,וטסייג דרע וצ ןוא וטסמוק דרע ןופ ---
 ,סטכעלייוורעט

 ,טזָאלעגּפָארַא ערַאמכ ערעווש ַא ךיז טָאה למיה רעשזדָאל םעד ףיוא
 ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ יד ביוטש ןטיש ןוא ןזָאלב ןעמונעג טָאה טניוו ַא
 ןעגנַאגעגקירוצ רעטײלגַאב יד ןענעז ,ךיז רעביא ערַאמכ יד יו ,רעווש
 ,רעדמערפ ןוא רעטסוּפ רעד ,ןיירַא טָאטש רעד ןיא

 ,ביוטש ןרַאפ ןגיוא יד קידנלעטשרַאפ ,טמורבעג ןדיי ןבָאה -- ,דמַאז --
 ,טגָאיעגכָאנ ייז טָאה סָאװ

 ןבָאה --- ,דמַאז ףיוא ןעוועג זיא ,ָאד טיובעג ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא ---
 ,טלמרומעג ליטש םינקז

 ןטנקלָאװרַאפ םעד ףיוא .קיטסַאה ,ךיג ןלַאפוצ ןעמונעג טָאה טנוװַא רעד
 ףרַאש ךיז ,הנבל עבלַאה א יוװ ,לגייפ ןופ לרינש ןגיובעג ַא טָאה למיה

 ןגירשעג ךיוה ןוא ץעגרע ןגיולפעג ךיג ,טנכייצעג

 (1935-1933 ,קרָאי-ינ--עשרַאוו)



 רעגניז .י .י ןופ קרעוו

 1923 ה-- הוה היה הוה טחח ךײז סה ח= == -- ןעגנולייצרעד --- לרעּפ

 1922 יי= הי=  יי= הי יי ןעגנולייצרעד -- דרע רעדמערפ ףיוא

 וע יי ר א טא נא א א ןַאמָאר --- ןזייא ןוא לָאטש

 1927 = --- היי היחח היד יש שה יש ןקורדנייא-עזייר --- דנַאלסור-יינ

 1922 = היה הי היה טיש החי קשה הקמת תהח התשש שש ןַאמָאר --- בלַאק עשָאי

 1939 = היה יח דײד == -- -- = --- ןַאמָאר --- יזנכשַא רעדירב יד

 וטט} יי טא ר ראאא רב ןעגנולייצרעד --- גנילירפ

 1938 --- --- היד הידה ההח החי החי חקת יש שש שש ןַאמָאר --- ןמחנ רבח

 1942 = ה= חי החי שיש שש שי הי שש ןַאמָאר --- יקסוװוָאנרַאק החּפשמ

 1946 -- -- שיפַארגָאיבָאטױא --- רעמ ָאטשינ זיא סָאװ טלעװ ַא ןופ

 1949 - הה היה היד הי טי חת התחח היד חיה טח החח טז שי ןעגנולייצרעד




