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רי דער־פלעשנָאװקע הָאבן זיך אין דער  ףַאז די ּפױערים אין דָאר     

ירט בײ־פאל דעם מילנער ַארױסגעפהָאט בײ זײער שכן ר´װאוסט, ַאז מ  

ון שטַאל ַארױס, הָאבן ַאלע געלָאזט שטײן דיפערד זײנע פנַאכט בײדע   

עלד און ַאװעק צו דער מיל.פַארבעט אין   

ַארמעליקטן הױף, איבער װעלכן הינער הָאבן געּפיקטפן גרױסן פאױ     

בעַאטע שנעראײז. די טַאלרּפגעפאוי עןנַאטגעש לַאט, איז  די שרערנקע  

. טפעלה ריטן אויף דענגעשראיז געווען איבע לַאון שטפער טיר ד ףאוי  

ָאסוו בָארד צעררַאשוו ַאיט מיקער ייד נײייט־ברב ַא, רענדער מיל לאפר  

זעק ןּפן שלעופ עסײצלּפע נגעצויגע טאון מי לעמ וןפ טַארװײספאיז   

טעלרמַאפזיין  וןפאויגן  צעַאריקע שווטעמיט אומגעקוקט  טָאבואה, הת  

יקע גע־ראיבע ןבהָא סָא, וועןנַאּפגעש צװײדי  כטַארטַאאון ב סוירַא םינּפ  

, הויכן בוזים ַאע מיט ײדענ ַא, װײב ײןלע, זײט. בװַאנער דאויף  עןהַאנג  

די כןָאברגע טָאה, דעםָאפדל־ָאנאון  ילקעסּפמיט ש שטעקטַאס איז בװָא  

: קערעבַאװײנ ַא וןפיגון נ ַאיט מ ערטָאמט און געינעה  

ים און גע־חשב גטָאגעזכָאנזי  טהָא – ערדפ עטיקיכל רָאּפ ַאזַא -      

. לייבןע רטייע רּפָא ַאזַא - ייןרַא רטעךַאפט אין װײנ  

זַאס װָא, כלב רוין־הויטיקערויסער ברג ַא, "ורעק"בט נוה לסאפר     

ריט וועלכעמ טן די קיירײסאיבער רע לעגטפ, ןָאראין צ ײןרַא לעגטפער   

, שטיקטעררדע ַא ף,ויהאין מיטן  גןעדן, איז געלנצוגעבו ןעער איז געוו  

עטומגעזש בןהָא ליגןפ. ויסגעשטעקטרַא נגבלויער צו רנגעַאל ַאמיט   

יםרויעּפ. די נגצו רטישעניהדער  וםַאר דןָאהרַאַאייט זיך אין קראון געד  

שטעלטעגעפױא קענערָאשרצוגעגלעט די דע יװל־שטץיּפי שד מיט בןהָא  

: ּפיט די קעמ קלטָאעשגטס רוקן און נהו םדע ראיבע רהָא  

ןבָאה -עשען איז דיר ג װלהע עשװער ַא, לַאפַאר ל,ַאפַאאוי, ר -      

. ויערטַאדב םאי זײ  

ער־פדי  ןופים מניסויף און געזוכט הן ראיבע נגעןַאאיז געג אלפר     

. ןעװעען נישט גײנז ורןּפשום ש ײןק רבעָא. סָאדקָאװעּפ עישד  
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טלמורמגע סעױג יד ןהָאב – רטיפגעסוירַא זײ וףישכ טימ סײדן -      

               . ָאטניש טיטריין ק ןופ ןמיס קײן -   

טימ עמַאכטעקגַאװיד מש רדע ןַאי טָאה -? כישוף ַא רַאפ סָאװ -      

סיפדי  ןבָאהזיי  - נטהַא שמירטעראויסגע וןא ַארקַאשערטערפ דער  

... ָאטן נישמאיז קיין סי´סזין, און  ישעטינה, די נדןבועמגורַא קזע מיט     

ענעטגעשנירעביאדי  .עןמנגעקוָא יםרויעּפנייע  ץלַאזיינען  רףָאד ןופ     

דןָאצ טגעוועק ןבָאה ףויה ןפאוי נטהו רעטגעהרעג רדע ,עבַאטש ענרייזעא  

: רצערעה ישערעױּפדי  יןא עןמַאזצו מורא ןאו  

ויער בןהָא –ים בדי גנ וןפען מ ףַארד סןּפַא עקעדיבשניידן לע -      

רט.עהגע ךזי ותלקו             

.ןבצוגעגע ערנדעַא ןהָאב – ץלַאז מיט ןטשיבַא ךָאנרדע ןאו -      

. יםנס שכרענילמדעם  אלפ, רןרָאצ וןפ ךזי רעסגעווען אויזיי זיינען      

ער רָאנ טינ. ףרָאאין ד רגענעאײ ןַאען װגע לאפר יזא, סנטשרע     

אין ליעש־ ןרָאגעוו ןרָאבאיז גע רזיינע רעטָאפ רדע ילופא רָאנ, לייןַא  

איז רווען ע ,טזיין זיידן געדענק ילופא ךָאנ ןבָאה יםרויעּפ עטלַא קענָאװ  

ווי טריפגע ךזי רע טָאה ך. אויףויהאין  ץירּפיים ב רעטכּפַא ַא עןגעװ  

הָאט רישט. נישט ענייד  ײןווי ק רָאג ,לאפר, רףָאד יןא יםרויעּפ יד  

לעַאיט מ ײךצוגל ט.פגעקויפאוי כןַאז טָאעד ה טניש ,ןטלַאהגע מלרעק ַא  

טָאהזיינע,  רדדי ע עטַאַארבב לייןַא רט עהָא יםבַאטלעַאב רקעָאװלישנ  

טעסרויעּפיט די מ ך, צוגלייטעװדעָאהעג תובהמ, רטיפעגלד װַא וןפ ץלָאה  

וןאדי קי,  לקןָאמ, געלפָאַארטק ןבָאגרעג װײבזיין  יילעב טָאה רףָאד יןא  

און רגענדז, הינע ןפקויַארפו צ ןרָאפל געטעטש יןא ידרַאיעדן י ףויא  

וםַאר וןפ יםרויעּפ לעַא ןבָאה, ריל זיינעמ־טווינ רעטלַא רדע יןא. רעאײ  

, קטלעכעניּפ ַאען געוואוסט, איז מ טָאה, גָאװ לסאפר .ןרָאק רזייע לןָאמעג  

נטָארמניט דע טָאה רס עװָאדעם  ץוַאח. זןָאלרַאפ ריא ףויא ךען זיקען מ  

, יסטוס און זיינע הייליקע וואונדןריעזוס־ק, רעמוטייליקע הדי  ןדער יןא  

תוחאין כו ילופ. און אךגליי יםרויעּפ לעַא מיט לישױּפ טעדרגע רע טָאה  

.ףרָאאין ד טיםַאלעבבַא עסטקַארדי שט ןופ ןטַאנעגעשּפָא טישנ רע יזא  

לעָאמדי ש רעבאי נגעןַאואה געגתב רץ"ָאק" ַאיט מ רינג איז ערג ײערז  

, טןַאלגענעם געהאײ ןַא ַארפ ַארפראים דע ןבָאזיי ה .ילמזיין  וןפ ּפעטר  

ַאן סרזײעווי  טילפעג הלעװ ײןז ןהָאב זײ און, רענָאװקליעש ַא רַאפ  

 אײגענע.

    ַאר זיך ַאלײן. דער אײנציקערפצװײטנס, זײנען זײ אומרואיק געװען     
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ןופ ריט רדע ראיבע בעַאטע שרנאייזע ןַא טַאהגע טָאה סָא, ווףדָאראין   

טַאגעה רע טָאה נטהו ַא ךויא ר.ענילמ רדע אלפרן װע, איז געלַאן שטזײ  

ןעמ באױ רף.ָאד יןאשכנים  ערדענַא לעַא וןפן ראון בייזע ןרעסערג ַא  

ףרָאד סָא, איז שוין דןריפרויסַא דרעפדי  נטָאגעק לַאשט ײןז ןופ טהָא  

. רישט זיכענ דלרעפזיין  טימ רענ, איז קיירקפה  

גע־ רעגײנצי ןבָאה סָאד זַא, ןהענטען ומגענ יםרויעּפ ןבָאה תילתח     

ביי רָא, און נרצע געצנדינעװַאר, די שדרעפענדיק ט. זיי גנבענען שןָאט  

קען סָאװ ףרָאד וןפכם ח ריד, דעשמ רדע ןַאי רעבָאען זוכן. מ ףדַאר זײ  

־סאוי רטערשעַאקַארפ ריט דעמ טכמַאעקגעַאװ טָאהייבן, רנען און שײעל  

:נטהַא רטערימגעש  

,דערווי טימ טגָאער געז טָאה -שן טענמ, ראי טרעד שקייטןנַארי -     

- וןמה ןטסָארּפעדט צום ר, רעטנרגעלע ר, דעריד, ווען עתמווי   

ט.לייגַארפ טן נישטע געצעלרזייע ָאד גַאנל רענשוין ציגיי ןבָאהס, נערשט  

יידןנש ה.נבג ײכטערל ַאציגיינער ליב צו גיין אויף  בןָא, הסטנװײצ  

.בעטַאר ײערישט זנאיז  סָאיט, און דנען זיי נקע בעסַאע שטרנעײזא  

טלַא ןַא טָאה - ןָאדער געטנשי רעס יונה דע טָא, הזויַאאויב  -     

זויַאווייסט ווי  ראון ע רטישעָאשט ַאאיז  רע - ןפערט טאװורּפגע לרויעּפ  

.ןײזא בײעווען מײסטערצו   

בעַאיטענע שטנגעשרדי איבע טכרַאטבַאסט רנע לָאמַאכָאנ טָאה ןַאי     

:ןפװָארגעָאּפאויך  דערשינ םדע נהוועגן יו נקַאאון דעם געד  

שניידן רעָאב - טָאגגעז רע טָאה -ס לָאש ַא ןרײעדָאּפקען  היונ -      

טימ נגעהויבןָאישט נ יךה זניו לטָאישט. דערצו וונ רקען ע בעַאטש ַא  

... נטַאקַאא. ברומט נהו ַא ַארפ טהָא דיי ַאט. נוה ײןק  

:ּפדי קע צטַארגעק ךזי בןהָא יםרויעּפדי      

ייםב עגטרפזיי גע בןָאה - ?ןָאט נטָאעס געק טָאהדען  רווע -     

... ןַאדו, י גָאז -ד שמי  

ביידע רינגעפטע רימיט די אויסגעשמעגלעט סגסן אוילַאגע טָאה ןַאי     

:סןַאעדט געלרגע וןא סנצעס אויף רעכטס און אויף לינקװָאנדע בלָא  

ידשמ ַא לָאַאמאיז  ר. עבעטַארצעגעלעקס  ןנדליבאיז דעם  דָאס -      

און םיבגנ טישעָאטיט שמ לַאינמירגעזעסן אין ק רצו איז ערגעווען. דע  

ײזן.דן אנײט שלערנגעסאים אוי בןָאה זײ  

זאי סָאד - רײטפרזיך דע יםרויעּפדי  ןבָאה - ןַאיכטיק, יר -      

די וןפ ךָאנגיין, צעגעלעק, מאויך או רט קען עניהיט מ. און קעַאט סע  
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ןסטערעם גדען נקע עלכעזַאגעװען.  רעגע־שלהונט ַאאיז  רע ןװען צײט  

  ... עןײקומב טנהו  

." יט"װָאדער  ,עןמגעקונָא ףרָאד וןפ רעטסטעל רדע יזאוועג  ןופ  

דָאס. טסּפַאעלטסטן  ןַא רַאפ װייט, רט ענעלַאסגע טימ עןגַאנגאיז גע רע  

וסט. דירב דערצו  עטעּפאיז געווען צוגעטש ַאמט ײןז וןפ לכלעב  

רעג צו דעװ ַאאים  כטמַאן געוא טוקרענדערגַאנַאפ ךזי ןבָאה יםרעּפױ  

י־פָאן זײן רהע זטָאאון געל לטַאדי ליידיקע ש בַאטרַאכט טָאה רע טַאל.ש  

װָארט: יעלצ  

רי עװ, לעךײערפ ָאגטגעז רע טָאה - דרעפדי  רטיפגעסוירַא -   

ָא.ישטנען נס זייײכנצ קײןן או - נטדעקטַא נײס ַא װָאלט  

.ןַאלשט ידאין  רדעפ יד מיט רזיכע טישנזיינען  מיר -   

קן.ן ביי צעגעלעוכז רףַאען דמ -   

ן.זעצײנא עגעלעקןצף דַאר´מ -   

  !דעם גנב וןפ לײדט רףָאד נצעַאג´ס -

  !עלעקןגצו צו גײן ָאמירל - 

ט.גזָאעג "יט"װָא דער טָאה -עלעקן גצע וצ גײן לָאמיר -   

לאפריד און מש רדע ןַאין אים, ב. לעסויראיערפ געןנַאגעג יזא רע  

ר,דענאון די קי װײבערדי  ט, צו לעציםרויעּפדי  זײ נָאך. רילנעמ דער  

גל איז גע־רעב ַא, אויף רהייזע לעַא ןופ טקרוגעָאּפ, רףָאד וןפ זײט ַא ןופ  

שטיקל ּפלױט, אײן  ןָא ן,טניװ לעַאצו  ןפָאל, הײזקס לעצעגע ןטַאנעש  

ַא טקַאהגע וןא לעקצעגע ןגעשטַאנע דער טיר איזר ַאפ בײמל. אײן ָאן  

רד.ע רדע וןפן באױסגעגרָא טָאס ער הװָא, בױם ַא וןפצל װָאר ןעומרק  

הױז, הָאט ער זײן וזיך צ טערןדערנעענן מענטשדי  געזען הָאט רע כָאטש  

עןערשט װ הָאלץ. געהַאקט װײטערן או זײף אױזיך  אומגעקוקט נישט  

יל־װן מיט או לקײט םדע אױף יךן זײסר עןגענומ טָאער הזײנ נטהו רדע  

קהַאי ד טעקןש געלָאזטער  טָאה אױף די ָאנקומענדיקע, בילן חהצידער ר   

 אין הָאלץ און אײנגעשטילט דעם הונט.

ָאנגע־ ער הָאט - בלוט( )שװײג, הינטיש !ַאכוי ּפשַא כָא,שיט -   

ץ.לָאהיקל טש ַא ןפגעװָאראון אים  הונט םדעף אױיגן רש  

ּפױערים הָאבן זיך דערנעענטערט, ָאבער ניט בַאגריסט אים מיט די  

דעם געװײנלעכן "זָאל זײן געלױבט יעזוס כריסטוס". צעגעלעק, ַא קורץ־   

 געװאוקסיקער, ַא שטַארק־געבױטער, װי ַא דעמבן־קלעצל, מיט ַא גרױסער

ַאלט אים אין די אױגן ַארײן, הָאט מיטפטשוּפרינע, װָאס גלַאטער   
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יטמשן טענמדי  כטבַאטרַאד און ראין דער ע ךזי טַארּפנגעשָא יספ עסטעפ  

ע אויגטייװצ סָאקלוגס. ד ַא וןפ סכינגלערכדרדו ַא, ספַארש ַאאויג,  אײן  

לםוע רבלויז. דע לטעלּפש טויר ַאונענס, רגעסאוי ןַא םביי אי עוועןגאיז   

ריגן. דעװגעש טָאהעלעק גצע רעבָאעדן, ר ןבנהייָא לָאז ער, טַארגעוו טהָא  

, אוןטפַארגעד טישנעס  טָאה רע שטָא, כטאויסגעהוס ךזי טָאה "יטָאוו"  

: עדןר געהויבןָאנ  

טריפויסגעַאר רילנעמ, דעם אלפרביי  כטַאנדי  טָאען המק, לעצעגע -      

. לַאון שטפד רעפדי   

. ןָאום געטרב ַאצעגעלעק  טָאה - ?ונ -      

. עלעקג, צעעטַארבאיז דיין  סָאד זַאען, מ גטָאו, זנ -      

עןמענוגויסַאר סןַאעלעק געלגצע טָא, הרעפטענ ןַאגעבן  טָאשטָאנ     

, סָאריּפַאּפ ַא ייטרדַארפ טָאה ר, עקערָאכמַא ביסלַא זָאבל רשערזיח ַאון פ  

־ַארפ כןָאנ טשר. עטרויכעַאררפאון  ךדלענד־שטייניי ציצװ טַאּפנגעקלָא  

וילמדעם  רךיק דורעס צו זנדיקָאויסלרַאאון  ךוירביסל  שּפהי ַא ןיעצ  

: טויסגעזייעַאר רערטווע עציילטעגעטלעכע  רע טָא, הזנָאאון דער   

. עןמענזיי  ראי ט, קענרימביי  עןניפוועט זיי גע ראי זַא -      

: סנקייטַאזיין געל כטָאגעקפאוי טָאה םירויעּפי ד     

יגןרזיי געש ןבָאה -דו  רָאנען, מישט גענונזיי  טָאה רענקיי -     -  

. זויַא גןָאז לעַא  

: ויךריסל ב שּפהי ַא געצויגןניירַא רווידע טהָאצעגעלעק      

ילופַא - סןַאגעל טעדרגע רע טָאה -ען אויף יעדן מקען  גןָאז -     

ינעןפגע ףַארען דמ ... גןָארישט טנ ןעמט רווע גןָאז וןפ. לייןַא חגל ןפאױ  

ת.עדו בןָאה רדעָא          

, ַארפרדע קעַא. טןרָאעווג כטָאגעקפאוי רמע ךָאנען נזײ יםרויעּפדי      

צו סָאוו טהַאנישט גע ןבָאהון זיי אעדט, רגע טיקַאגל זויַא טָאה רס עװָא  

ייטבר טָאה "יטָאוו" ר. דערןָאגעוו רעײזב ךָאען זיי ננ, זייןרעפטנע  

וןפ עקעטעמג םאויף אי טָאהציג  ַא. לַאשט ערעמָאקס לעצעגע נטפגעע  

        . ויסַאר לַאדעם שט  

טּפָאצעגעלעק געש טָאה -? לַאפַאע, רנדיי דָאסאיז  שרפא -     -  

. עלק זי אויסמזי און  םענ  

: עלמ וןפ צטרַאאויסגעק רדָאב צערַאדי שוו טָאה אלפר     

ייבזיינען  דרעפדי  - גטָאגעז רע טָאה -אויס, צעגעלעק  רעה -    

זַא, ןבעגוועל איך  םניומזמל אין בור ציקנַאצװאון  ףניפ טײערע.יר מ  
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שןטמענ לעַאיין. ַאר לטַאאין ש עלןַארײנשטיק רצו ירמ זײ װעטען מ  

. ןרהע  

. לױגדן אנליבמיטן  טלנטיּפף אים געאױ טָאהצעגעלעק      

צע־ רבעָא -, סַאיט המ גטָאגעז רע טָאה -, לַאפַארע, טרכי ביסט -     

ישטנען, מונגע דרעפע ײנד הָאב ךישט אינ. רדי וןפ רגעלעק איז קליגע  

        . עןמונזיי גע טָאה סע רווע װײס איך  

רטעװײ קןַאען הומאון גענ נטע העײדאין ב ךזי יגןּפנגעשָא הָאט רע     

. רעמענטשן מאויף די  ךקוקנדיק זימ, נישט אולרצָאען וומורדעם ק  

. לבערג וןפייזע בעק ַאװזיינען  יםרעױּפדי      

־סאוי תורצ ךס ַאצעגעלעקן  וןפ טהַאזיי גע ןבָאה רָאעטלעכע י נטזי     

גלרעב ןפאוי ךאון זי לרימינַאק ןופען מיקגעקוראיז צו רט ענ. זיושטײןצ  

טעַאָאּפל ַאאיז  ָא. דףרָאגעווען אין ד טניש החנומ קײן, איז צטזעבַא  

ָאד ;עןמצונעניירַא עסןַארגפזי  טָאהען מ באוי דערפ וןפען ומעקגעקַאװ  

רדע ןופ עלטפגע טשקעַאק ַא טָאה דָא ;ןװָארגע לןַאפַארפ קהַא ַא יזא  

עןײנ, זתובע גנײננקט ווי קלּפול. טײכ וןפען מאיז געקו סָאוו דעסטַא  

דןנשוויַארפ ןַאּפגעש ַא טלעגפ למָאַא. נגעןַאנגעגָא תובע גנרעסערג ךאוי  

ביי־ ענצטערפ סָאד ץירּפיים בען מ טָאה לָאמ. איינסויַאר לַאטש ןופ  

חגל רדע ;ויסגעגנבעטרַא רגעזײ לדענעםָא, און דעם גנטפגעע כטַאנ  

.ושקעּפ רדע וןפגעלט  עלטפכע רקי רדע יןא זַא, טגָאגעקל ךזי טָאה  

נגעןַאגעג ףרָאה אין דבגנ ריעדע ךָאל נמָא לעַאאיז  ט"יָאוו" רדע כָאטש  

לעַא ןָאב, העןנופגע יטרנָאג סנייפויאן אועקן לצעגע בײזוכן  סנײפויא  

תובע גננדי קליי זַא ;זהױזיין  וןפ טַאמטש ץלַא סָאד זַא, סטואגעוו  

ריערפ. לייןַאצעגעלעק  -ע סויר, און די גרדענב און קיײזיין וו ןכַאמ  

.ףרָאאין ד עןומגעקרָאפ טינ כןַאז זעלכעַא לָאקײנמזיינען   

ליירעלַאך אױ עלעקעגצ ָאט, התונבציק די גנגעווען ווי ךנָאז אי טָאמער     

רָאּפגעטָאן. אײן מָאל הָאט דע ףדָאריקלעך דעם טש אוןס שָאדנ ענדערַא  

טָאהעצער מע זַא, ריפאין דער  עןנופעג דָארף ןופ קרעמער רישעייד  

אין טײןש געהַאט טהָאער  װָאס. טפַאנ סַאפאין  כללע ַא טגעבױערסױא  

עןמ כָאטש רונען.אויסגע ט הָאטפנַא רעצנגַא דערן או, הײזל־עדערפ  

 הָאט קײנעם ניט געכַאּפט בײ דער הַאנט, הָאט מען געװאוסט ַאז דָאס

סַאר, װָאפדער הָאט צעגעלעק געטָאן. דָאס הָאט ער זיך נוקם געװען   

 דער קרעמער הָאט נישט געװָאלט געבן אױף בָארג זײן װײב ַא קװַאטירל   

עלט ַא הָאר, ַאז דָאס גַאנצע דָארף זָאלפלעמּפל. עס הָאט געַארן פט פנַא  
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סָא, ווצןרַאדי  נצינדןָא רע גטלעפ לָאמ שרנדעַא ןַא. ײערפיטן מ ּפגײןָא  

רעביא ןפענענדיקע לויברזיי  זןָאל וןאאין הויז,  ךביי זי טּפַאגעכ טָאה רע  

לעגטפ לָאמ סך ַאויס. ריקעניש איז גטרווען די  ןַאד דָאר, און געלדערפדי   

. רעטגעלעכ סנטזיי צו ליי כןַאמ ןאו ןַארנָאּפ, יםרויעּפדי  וןפ כןמַאוזק ח רָאג רע  

־ָאפגע לָאמישט איין נ יםרויעּפדי  ןבָאהצייט  רָאלעכע יטדי ע ַארפ  

רצעװַא, די שןבייטרויסַארדעם צעגעלעק  לָאן זעמ ט",יָאוו"ט ביים רדע  

"יטָאוו" רדע רעבָא. עןמנעסויַאר דעַאסט רענייר רדע וןפ ףָאעציקע שרק  

.צורדע ןָאטגע יטרנָאג טָאה  

־רָאען גמ ןָא, קנטַאה רביי דע טּפַאישט געכנאים  טָאען המ זַא -   

ץ.געזע סָאאיז ד זויַא -ענהט טגע רע טָאה - ןָאיט טנ טישנ  

לטַאש לסאפר וןפ עטבויסגעגנַאר טָאה´מ סָא, וודרעפדי  ךָאאיצט, נ  

.ן צעגעלעקןגקע ןרָאצ וןפ כטָאגעק ןעמלעַאבלוט ביי  סָאד טָאה, ויסרַא  

ט"יָאוו"יגן צום רזיי געש בןָאה - ?טוסבי רעסטעלט ןַא ַארפ סָאוו -   

  ?סטשלעכ וןפ יטןהָאּפישט נ ףרָאד סָאדו קענסט ד זַא - 

יט דימ רזיכעישט נען נזיי רימ זַאביסטו,  סָאבלעבַא ַא ַארפ סָאוו -   

?לןַאאין די שט דרעפ  

ייען אויףרדי געש וןפ רלטעמצעטו ַא, רענערָאלַארפ ַא "יטָאוו" רדע  

רע טָאה לוצלונגּפ. ָאּפק זענעםָאגעלּפָאַאר ןַאיט מ נעןַאעשטגאים, איז   

ַא, און טמַאזיין  וןפבלעכל  סָאד ויסגעזעצטַארט, סובראויסגעגליכן די   

:דרע´ריטן שטעקן אין דמ ןָאגעט ּפַאקל  

די רהינטע ריט די קינדעמ "בעס"בַאדי  ָאד ךזי ןּפשלע סָאוו -   

נישט רטָאקען קיין וו עןמ –ן רען בייזעמזיך גענו רע טָאה - טריט?  

  !הייםַא, רעב, ווייהייםַא - עדןרויסא

,ילףה רזייע ן, צו זוכרענעמי דצו  טּפַאליק געכב ַא בןָאה רעבדי וויי  

ע אויגן זיינעןרן. זייעבזיי קיין הילף נישט געגע ןבָאה רענעמדי  רעָאב  

,ָאיק דרעבזיי זיינען אי זַא, נעןַאשטַארפ רעבדי וויי ןבָא. הײזעווען בג  

רעבדי וויי זַא .ייםַאה וועקַאוויליק מאון או רדענען די קימגענו ןבָאהון זיי א  

ןבויהעגפאוי "יטָאוו" רדע טָאהט, רווייטערדע שּפנען שוין געווען היזײ  

.ןרעהאים  לָאען זמצייכן,  ַאן בגעגע וןא נטַאי הד  

די ציין ןדי צונג צוויש -שטיל  טָאגגעז רע טָאה -ענטשן מ -   

  ר?קענט אי לטןַאה

.טרעפגעענט תקולו בןָאה - לטןהַאען מ, וועט ףַארד´מ זַא -   

דיקתסודו "יטָאוו" רדע טָאה - ךייאעד צו ראיך  סָאזשע, וו רטעה -   

גע־ נישטרָאג בָאהאיך  .ןָאט נישטרָאגאיך קען צעגעלעקן  - טגָאזעג  

זיך לייןַא ןפַארד  יםרויעּפ ?יךמ ראי טפרַאד סָאצו וו רעבָא ן.ונעפ  
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...יסןװ טינ גָארנישטון פעל װ, איך נבג ַא טימן בקענען ַאן עצה גע  

  "װָאיט" ערד הָאטט אויסגערעדט, װָאר ַאָאט ה נָאך רעצעמר עאײדע   

ַאװעק. ךאון גי קַאּפָאטע ברױנער ײןאין ז אײנגעװיקלטזיך   

: קטרגעקועבן זיך איהָאבים רדי ּפויע     

רײד!טיקע ײכר -     

ן.ָאט טפרַאדעגג לַאנשוין  -     

אונדז נישט קײן גערעכטיקײט, װעלן מיר ַאז די ּפָאליצײ גיט -     

 ַאלײן זי נעמען.

   ּפױערישע גערעכטיקײט, ברידער! -   
צו ציגעלעקן צוריקגײן! -     

ָאּפרױמען אים, דעם הינטישן זון! -     

די קישקעס ַארױסלָאזן! -     

.ַאנטה טערשעַאקַארפ טעשמיררַאפ ַא ןהױבגעפאוי טָאהיד מש רדע ןַאי     

ךַאז ַא - טָאגער געז טָאה -דז נווי די גע לעַא שטני טיירש -     

יט דימישט נ, און ןסישט ווינ לָאז רעײנק ;עכנטבַאר ןָאען טמף דַאר  

ביקס ַא טָאה רז עַא ך,עגלעמ, רשלעגע ַאאיז  עגעלעקצ .ענטהזע ױבל  

ב.אין שטו  

, סטודרעד ײע רקלוג - ןבעוגעגצ ריםעויּפדי  ןבָאה -יק טיכר -   

. ןַאי  

די וןפ רײןַאצעס װָאנע ײנאין ז ןָאל געטשמײכ ַא הָאטיד מש דער     

ר.עלטסטע ןַאווי  עלןפבַא ןבעגעגס מען גיט אים, און װָא יםבחש  

און רעדט - וילןפַאט ער בהָא –הײם ַא ךצו זי רגייט יעדע -     

ןװע, טײנַאכישט. בנ ײבערענע ווײגדי א ַארפ ילופישט, אנ רטָאוו ײןק  

נטַאהאין דער  עריעד מטענ, ןפָאעלן שוין שלװ נדעראון קי װײבערדי   

ונױףצ ךזי ומטעקן און קטש ַא רדעָא רעסעמ ַא, קהַא ַא, ךט זיָאזל סע װָאס  

עלעקן.גון דָארט װעלן מיר שטילערהײט ַאװעק צו צעפאלס מיל. פבײ ר  

ון אונדז נישט װיסן גָאר־פַאז ּפָאליצײ װעט צומָארגנס קומען, זָאל קײנער   

ט מיר זיך!פנישט. געדענקט זשע בײ דער מיל טרע  

גַאנגען יעדער צו זײןגעַאנַאנדערפדי ּפױערים זײנען שװײגנדיק זיך      

אל דער מילנער איז ַאװעק צו זיך. ָאבער ָאנ־פהײם, צו זײן ַארבעט. ר  

איז ער ַארײן צום װײב אין קיך.שטָאט ַארײנצוגײן אין מיל,   

ַא נײ אומגליק אױף מײן קָאּפ. -הָאט ער געזָאגט שטיל  –בײלע  -         

ַארברָאכן די הענט, נָאך אײדער זי הָאט געװאוסט עּפעס.פײלע הָאט ב     

אל הָאט איר ַא דערשרָאקענער דערצײלט, װָאס מען הָאט אים ָאנגע־פר  

 זָאגט נישט צו דערצײלן.
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טרעדגע שרעק טימער  טהָא – ךיט זימ ןפורעג זײ בןהָאיך מאון  -     

?עןמטוט  סָאוו -  

ישטָארנג ןבָאהען געזעסן שווייגנדיקע. זיי ײנז װײב ײןאון ז לאפר     

בןָאה, רעפרוינען אין די דעװאשטענדיקן  וןפ. ןָאצו ט סָאוו סטגעװאו  

ע־ג, ווען זיי טיילן אויס ןָאטּפָאקענען  יםרויעּפ סָאגוט געוואוסט וו זײ  

טּפשמ ַא ויסַאר גןרָאווען זיי ט ָאישטנאיז  תנוחמן שום רײעכטיקייט. קר  

ב.ד־גנרעפ ַא קןַאּפ, ווען זיי רען זיי ביטענזיי טּפהוירקן. איבעדיזינ ַאגן קע  

גע־ בןָאה בן ווייזײאון  אלפר טשָא. און כזעלכןַאזיי  גענעןדערהר װײזסלעכבי  

ווי רערנדעַא ײןיט קנ זַא, ףרָאאין ד רוואוינענלויבט, ווי די איבעריקע אייג  

זײ ןהָאב, סוירַא לטַאש וןפ טריפויסגערַא דרעפדי  זײ טָאה קגעלעצע  

גענען איןרהרוועט אים דע´מ זַאבלויז,  נקדַאגע וןפ טדערגעשויפאױ  

 דער נַאכט.

רמי זײ בןהָא הַאק ַא - צטפגעזי אלפר טהָא – איז מיר װײ -     

.עןנעמיטצומ גטָאגעזָאנ  

,סטװאוגע רע טהָאדן, למויסער רג ײןישט געווען קנאיז  אלפר טשָאכ     

טהָאן בלע נצןַא. אין זיין גלטעוו רגסטע אין דערע סדָאה איז חז רציַא  

נָארטשן, נעמ ַא וןפ נָאר, נישט סןָאגַארפישט נבלוט  ײןק לײנמָאק ער  

ןע, ווגןָארטַארפעכט רישט נ ילופַא טָאה רע היח ײןק וןפישט נילו פַא  

מיט ףרָאד נצעַאג´ס טהָא רזיחער דאון  רזיח ַאקוילן  לעגןפים נשכ די  

ידגעקענט ליידן, ווען  רע טָאה רציקענווי ךָא. נרטויבטַאפ לותקו זײנע  

־לָאק"יט מאון  לָאגןשיכורע צעש לָאמַאזיך  לעגןפ ףרָאדאין  םיּפױער  

טהָא, חכו נצןַא. ביי זיין געןנעפעזיך  ּפעי קד װָאגנסדי  וןפ "צעסני  

נגעןעברּפרָאַא למָאַא לעגטפ רווען ע ילופלוט. אבעקל צו  ןַא ילטפעגער   

רע טהָאל, בקעל ַאאון שעכטן  ףדָארט צו זיך אין חשטעטלשן שו דעם  

אויס־ םאי לעגטפט חשו דער טה.יחש דערצו  ךצוקוקן זי טנקעעט גני  

:ןרעד  

´טיק, רקײן װײ טניש המהדי ב לטיפ ברכה, ַאכט מַאמען  זַא -   

.גטָאגעז םאי רעט הָא –ל אפר  

עןי מװ עגןװעסטנדופ ןקקו רעבָאט געגלויבט, שוח םעד טהָא אלפר  

־ָאנ םאויף אי לעגטפ חלשות ַא. טנָאקעישט גנ רע טהָא, לבקַא ַאכט שע  

צו־ּפָא, קַאה ַאמיט  מעןקו ןייסהעג םאי םינכשי דבן הָאאיצט  ַאלן.פ  

לָאזן.ויסצורַא םאי סקעישי קד, טבײנַאכן שטמענ ַא ןרױמע  

רעגט זיך ַאלײן,פגע הָאט ער –מען? וט ט װָאס ?ןמעס טוט "װָא -      

ה.שובתקיין  טניש טהָא רע זַאגוט  נץַאיק גװיסנד  

  טָאה ער געקָאנט. טניש רע טהָא תוחמנר ןװעג םריױעּפי דצו רעדן    
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אים, וועלן וןפ ןהַאלט זײ שטָאכ זַא, וסטא, געוונעזײ ניםכדי ש טנעגעק  

סָאד, ןכַאמ עשַארבלויז נ ךזי טעװ ער ,ןבָאה טניש עולהּפיין ק דייר ײנעז  

. זייטַאהגע טאוודאי קיין זין ניש טָאהיין, טגימ וןפ ךזי גןָאזָאּפ לץ.ַא  

לעַא ן, וועעלפדי אייגענע  ךזי טהי סָא, וודןחּפ ַא רַאפ ןטלַאה יםאעלן װ  

ליבצו .אים רַאפ עןומנגענָא ךזיי זי ןבָאה רצודע .ייןא ךעלן זיטש דערענַא  

, ווילן זיי צעגעלעקןלטַאש וןפ רטיפגעַארױס טָאהען מ סָאװ דרעפ נעזײ  

זויַאוועט זיי  ר, ווען עבןהָאעס  טעװ ניםּפ ַא ַארפ סָאװ .עןּפרױמָא  

ר.ַאפרעד ןּפצָאלָא  

לפָאַארטק עדיקעַארּפ ָאּפט ַא ךקי רדע וןפ עןמנועויסגרַא הָאט עיילב     

ון קעלערפגענומען פלײמענע שיסלען. זי הָאט ַארױ ָאטן איןָאנגעש און  

און ַאװעקגעשטעלט אױף דעם טיש. דערצו הָאט זי קַאלטע זױער־מילך  

ל. דיפרברָאקט די הײסע קַארטָאַאפציבעלקע צעשניטן און  ונגעיַא  ךאױ  

צעגַאנגען איבער דער קיך. איז זיך רעַאשמַאקע ּפגע  

גײ צו עסן. הָאסט נָאך הײנט אין –געזָאגט  הָאט זי –אל פר -     

 דײן מױל נישט געהַאט.

אל הָאט נישט געקָאנט עסן. ַא שװײגנדיקער איז ער ַארױס איןפר     

אלפהױף איז נָאך ַאלץ דער געהרגעטער הונט געלעגן. רדרױסן. אין   

ַאר איםפן גרוב פהָאט אים ַאװעקגעשלעּפט הינטערן הױף און ַא טי  

ש איז ער אין דערפון עגמת־נפון גרָאבן און פאױסגעגרָאבן. ַא מידער   

ן.פמיל ַארײן און זיך אין די לײדיקע זעק ַארײנגעװָאר  

שװַארצע אױגן צוהײבנדיק די פן, אױפגערו הָאט ער – טגָא -     

העלף מיר, טַאטע זיסער אין הימל. –ױלטע קרָאקװעס פדי אױסגע  

ן.פער הָאט זיך איבערגעדעקט מיט ַא זַאק און שװער אײנגעשלָא     
 

ןפאל ָאּפגעשלָאפַא גַאנצן טָאג און ַא שטיק אין ָאװנט ַארײן איז ר     

 אין מיל. װען די הינט אין דָארף הָאבן ָאנגעהױבן שטַארק בילן אױף

נט די אױגן און ַארומ־פגעעפװָאס איז ָאנגעקומען, הָאט ער אױדער נַאכט,   

ַארלַאטעטן לָאך אין שינדל־דַאךפגעקוקט זיך ַארום זיך. דורך ַא נישט־  

אל הָאט זיךפהָאט ַא שטיקל אױסגעשטערנטער הימל ַארײנגעקוקט. ר  

 דערמָאנט, ַאז ער הָאט דורכגעלָאזט ַא מנחה און ַארײן ַא מרה־שחורה־

ן עסן:פײב הָאט אים װידער גערודיקער אין שטוב. בײלע זײן װ  

גײ –הָאט זי געזָאגט  –יס פון די פַאלן פאל, װעסט דָאך פר -     

 צו און עס עּפעס ָאּפ.

ערט, און ער הָאטפאל געענטפהָאט ר –װעל דַאװנען מעריב ´כ -     

 זיך געװַאשן די הענט.
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־רדע סָא, ווטירט טרהערדע רע טָאהה רונה־עשמש ריטן דעמאין      

־סויַאראון  רהונה־עשמדי ש גטָאגעזָאּפ ךגי טָאה רע ך.ן זירעענטענ  

עןמנקוָאען מגענו ןבָאה יםרעױּפע טשר. די ערעטענצפכן רעקוקט דוג  

ערזייע וןפ ךלערייעפאין הויף. די  ץָאקל ןפאון זיך אויסגעזעצט אוי  

. טונקלקייט ראין דע ךזי שןָאגעלויכטן און געל ןבָאה סןָאריּפַאּפקע־רָאכַאמ  

  ?יילעבען, מ טטו סָאוו - טשעטּפגעשע רע טָאה - ןָאען מזיי קו -   

טניידע העביט מ, טערענשטיירַאפ ַא נעןַאטלע איז ביילע געשַא װײ     

וןפ .לןַאפאיינגע נקַאדגע ַא ראי זאי לדַאבוסט. רב רעדאויף  גטרלײַאפ  

רטגעהע לָאמאיין  טנישדווייז נזי קי טָאה ַארענדַארקע דער עבָאב ירא  

־נָא ךזי טלעגפ ץירּפ רדעם זיידן, ווען דע טעוועןַאר לעגטפזי  זויַאווי   

זי אים אין לעגטפ. שטענדיק ןָאס טטאים שלעכ לטָאעווגן און רשיכו  

ם,אי גטָאנגעזָאויך צולייגן און בצום  רץע שטאסהיי ַאיינלייגן, ַארעט ב  

ןיילעבאיז  העצ בעסבָא רדע טָאעכצן. רק תוחכו לעַאיט מצן, כערק לָאז רע  

סנמַאוי אין רשט סָאט דרודערשנעל צע טָאהזי  .ייןרַא ָאּפאיצט אין ק  

טכמַאען מ ך, ווי געוויינלענסָאּפצוק וועקגעלייגטַאס נקיש עכעלעט, עטב  

.בעטראיבע םדע ראונטע ןפװָאריינגעַאר לןאפראון  נקןַארק ַא רַאפ  

, וטביז נקַארק  !טרסעה – גטָאנגעזָא םזי אי טהָא – נקרַאקביזט  -     

         . ויך טוט דיר ווייב רדע  

         : עמטזיך געש טָאה אלפר     

בןָאהזיי  - לטרמומעג רע טָאה - ריט דימאיז  טָאע, גלביי -     

         ן.געזע ירפ ערד ןמיך אי ךדָא

-ס יפדי  וןפ װלדי שטי ּפרָאַא רישט און צי בעסענ דער -      

ן.וילפַאביילע ב טהָא          

־אײנ, ךקי ערד וןפ קערייעפ ַא ןָאגעט ּפַאכ ַאזי  הָאטס און צוויי ײנא     

ךָאנרדע ;ךצום בוי אלןפרט ײגאון צוגעל טעסַאמזי אין ש יקלטעװג  

עטעג ברב ןפזיך אוי עקגעזעצטװַאגעדעקט און רזי אים איבע טָאה  

                . םן איבלע  

, אלפר, בלי ראיז די טָאווי ג -, גטזָאזי אים גע טהָא -, ץעכרק -     

כץ.ערק  

. ויףה ןפאוי טרעהגע רעמ ץלַא ךזי בןָאען אין דרויסן המטישי ד     

נעןזײ, ויסרַאישט נאיז  רקיינע זַא .ייףפ ַא יטןנגעשכזיך דור טהָא ַאלדב  

        . ובאין שט ייןרַא יםרויעּפדי   

  ?וטו ביזװא -ן פרוגע זײ ןָאבה – לַאפַאר -   

וץ.ש ַאעט ווי בלעבן  לטעשטעגך יז טהָאע בײל     

דיקענקרעכצ ַא גטָאזי געז הָאט – טּפַאבויך געכ דער טהָא אלןפר -     
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.נישט טפעלהעס  וןא וגעלייגטצ ןטַארצש עכלעטשוין ע יםא בָאה´כ -   

. רע טליג טָא, דרעפדי  רעביא שפ־נעגמת ןופ ץלַא  

סָא, וורזיינע דרָאב רצעװַארש רדע אױף קוקטעג ןבָאה יםױערּפדי      

רן. דעגיװגעש רשווע וןא, ויסַאר װַאנטעבעטג ןופ רױסגעקוקטַא טָאה  

. ענערעּפדי  עדעקטגָאּפ טָאה טנהַא יןא ייזןאיק טש ַא טימ, ידמש  

קען רימ -ביילען  טעּפעשגכָאנ רע טָאה - טּפכַאעג בױך ערד -     

, יידישע קונצן ףויא ךימ ייטשַארפ ךיא .עדןריינא טניש ןכַאז עכלעזַאען מ  

: יםריק אין די געדעטוויי ןאמת ןַא טילפרדע טָאה לאפר     

לָאַאמשוין  ךאיי איך בָאה -, טלמורמגע רע טָאה -, םניכש -     

  ַארט?ענגָאּפ

: עטרבעביט דעם אימיק רצו יםא טקעדעגוצ עסט כימ טָאה ןַאי     

יםרויעּפצו די  גטָאגעז רע טָאה -שן טענמ טניש יםא בטלייג -      

ךזי יילןטָאּפ ...ייד רגיין, דעטימ וןפ ייעןאױסדר ךיל עד זיװ סָאד -   

        . רדעמערפ ַאווי  רףָאד ןופ  

: כןָאַארברפ טענהיידע ב טָאהיילע ב  

ן.עדר ןבויהנגעָאזי  טָאה - עקירצַאהשן טענמ -      

: ןסירגערעביא ריא טָאה ןַאי     

ןַאלײן ´רימ – ןרָאיט צמ טגָאעזג רע טָאה - יילעב, גייװש -     

  !ענטשןמ, מטוק -ען קענדעג סן ערימ רעבָא .ניין

ךזי טַארּפויסגעשַאר ן,  אוגטָאגעז יםרויעּפדי  ןבָאה - ומט!ק -     

טוב.ש ןופ  

וןפאין דער שטילער אױסגעשטערנטער נַאכט הָאבן די ּפױערים      

 ליעשנָאװקע צװײ משּפטים ַארױסגעגעבן איבער מענטשן, װָאס קענען

זײן מיט דער עדה: דעם גנב צעגעלעק הָאט מען דערהרגעט, מיטניט   

אל דעם מילנער הָאט מען מיטפקט. רַאדרענגער דָאס הַארץ אונטערגעה  

ון שטוב אױסגעשלָאגן.פשטײנער די שױבן   

אל גענומען זוכן ַא קונה אױף זײןפגלײך אױף צו מָארגנס הָאט ר     

עלדער.פמיל און די   

הָאט ער געזָאגט צו די מעקלערס –ן אין מקח פַארקױפװעל ´כ -     

ַאריבער צו יידן אין שטָאט.ל יװ´כ -  
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