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  שלום עליכם
  

 דרַײ ַאלמנות

 

Dray almones 
  

  ַא סּפור ֿפון ַאן ַאלטן בחור ַא בעל־ּכעסן

  .א

                          

  ַאלמנה נומער אײנס
       

  נישט ַאלע ַאלטע מױדן זַײנען                    . מַײנערּפריץ ,  איר הָאט ַא טעות―    

  אַײך דַאכט זיך. נישט ַאלע ַאלטע בחורים זַײנען עגָאִיסטן, אומגליקלעך

  זיצנדיק ָאט דָא אין קַאבינעט מיט ַא ציגַאר אין מױל און מיט אַ , אױס

  נ־ַאז איר הָאט שױן ַארײַ , ַאז איר װײסט שױן ַאלצדינג, ביכל אין הַאנט

  און עס איז אַײך שױן ֿפַארענטֿפערט, געדרונגען טיף אין דער נשמה ַארַײן

  איר הָאט, ַאז גָאט הָאט אַײך געהָאלֿפן, און װער שמועסט. ַאלע קשיות

  װער איז צו!  ּפס―” ּפסיכָאלָאגיע„נָאך געֿפונען דָאס ריכטיקע װָארט 

  װָאס איז  די, אירװײסט !... ַא קלײניקײט ּפסי־כָא־לָא־גיע? אַײך גלַײך

  ,עס זעט אױס שײן. ּפסיכָאלָאגיע איז ּפעטרישקע? טַײטש ּפסיכָאלָאגיע

  איז דָאס, און ַאז מע שיט דָאס ַארױף ַאף ַא געקעכטס, הָאט ַא גוטן ריח

  הַײנט װָאס? איר װילט נישט! גײט־זשע ָאבער קַײט ּפעטרישקע. געשמַאק

   װילט װיסן די אמתע ּפסיכָא־ַאז איר? דערצײלט איר מיר ּפסיכָאלָאגיע

  װָאס מע, זעצט מען זיך ַאװעק און מע הערט אױס מיט קָאּפ, לָאגיע

  און ערשט נָאכדעם װעט איר ַא ברירה הָאבן ַארױס־, דערצײלט אַײך

  ֿפון װַאנען עס נעמט זיך אומגליק און װּו ליגט, צוזָאגן אַײער מײנונג

   און ַאן ַאלטער בחור װעל  איך,ָאט בין איך ַאן ַאלטער בחור. עגָאִיזם

  װיבַאלד איר ֿפרעגט ֿפַאר װָאס, זעט איר! אָ ? ֿפַאר װָאס. שױן שטַארבן

  דער עיקר! איז דָאס די אמתע ּפסיכָאלָאגיע, און װילט מיך אױסהערן

  װי ַאזױ און, איר זָאלט מיך נישט איבערשלָאגן מיט קײן קשיות, איז
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  . ַאז מע שלָאגט מיך איבער אין מיטן, איך הָאב ֿפַײנט―װָאס און װען 

  און די, בין איך ַא קַאּפריזנער ֿפון ּתמיד ָאן, װײסט איר דָאך, ַא ביסל

  נישט חלילה... לעצטע צַײט הָאט זיך מיר נָאך צוגעװָארֿפן נערװן אױך

  איר הָאט;  דָאס ּפַאסט ֿפַאר אַײך―משוגע ! שרעקט אַײך נישט, משוגע

  .איך דַארף זַײן געזונט. איך דַארף זַײן קלָאר. טאיך טָאר ניש. ַא װַײב

  קײן קשיות זָאלט, מיט אײנעם װָארט. דָאס װעט איר ַאלײן אױך צוגעבן

  ַאז איך װעל אַײך הָאבן  דערצײלט די  גַאנצע. איר מיך נישט ֿפרעגן

  דעמָאלט װעט איר, נישט גלַאטיק, מעׂשה און אַײך װעט עּפעס זַײן קשה

  זעצט איר זיך נָאר ַאװעק ָאט דאָ , ַאלזאָ ? שױן? נו. נותצו מיר הָאבן טע

  .און איך װעל מיך בַאזעצן מחילה אין אַײער װיגשטול, ַאף מַײן ָארט

  און ַאגֿב איז ֿפַאר אַײך, איז װײך און בַאקװעם'ַאז ס, איך הָאב אױך ליב

  ...איר װעט ניט אַײנשלָאֿפן, בעסער ָאט דאָ 

  אי־, איך הָאב ֿפַײנט הקדמות.  צו דער מעׂשהאיך גײ גלַײך,       ַאלזאָ 

  די יונגע„און גערוֿפן הָאט מען זי , געהײסן הָאט זי ּפַאיע. בעריקע רײד

  װָאס  ֿפַאר־! ֿפַאר װָאס, הײבט זיך ָאן ַא מעׂשה? ֿפַאר װָאס. ”ַאלמנה

  איז, ”די יונגע ַאלמנה„ַאז מע הָאט זי גערוֿפן , מסּתמא? שטײט איר ניט

  איך, מָאלט אַײך. װָאס זי איז געװען ַא יונגע און ַאן ַאלמנה, רדערֿפַא

  װָאס מַאכט  דָאס  אַײך? ַאף װיֿפל יִינגער. בין געװען יִינגער ֿפון איר

  עס הָאבן זיך, מיט אײנעם װָארט. איז יִינגער, איך זָאג אַײך יִינגער? אױס

  באשר איך בין, טאון הָאבן געזָאג, װָאס הָאבן ַא צונג, געֿפונען מענטשן

  ַאנדערע הָאבן מיר... ?איר ֿפַארשטײט, ַא בחור און זי ַא יונגע ַאלמנה

  איר מעגט. זָאל זַײן מיט גליק'ס, געװּונטשן, זָאגַאר ָאּפגעגעבן מזל־טובֿ 

  בין איך אױך ניט, און טָאמער װילט איר מיר ניט גלײבן, מיר גלײבן

  איך בין איר גע־. סשטעלןאיך דַארף מיך ֿפַאר אַײך נישט אױ. בדלות

  ,גוטע ֿפרַײנט, גָארניט. ַאזױ װי איר זַײט מיר ַא ּפָאר, װען ַאזַא ּפָאר

  בין נָאך געװען'כ? און װָאס איז דָאס חידוש. מע הָאט זיך ליב געהַאט

  ,דָאס הײסט. נָאר בַאֿפרַײנט, נישט נָאר בַאקַאנט. בַאקַאנט מיט איר מַאן

  ַאז מיר זַײנען, איך זָאג. יר זַײנען געװען ֿפרַײנטַאז מ, איך זָאג אַײך ניט

  מען קָאן זַײן בַאֿפרַײנט און ניט: איז גָאר צװײ זַאכן'ס. געװען בַאֿפרַײנט

  מע קָאן זַײן די נָאענטסטע ֿפרַײנט און, ֿפַארקערט, און, זַײן קײן ֿפרַײנט

  ,ַאלזאָ ! טאַײער מײנונג ֿפרעג איך ניש. ַאזױ מײן איך. ניט זַײן בַאֿפרַײנט

  ,געשּפילט ַא ּפרעֿפערַאנס, זַײנען מיר מיט איר מַאן געװען גוט בַאֿפרַײנט

  איך. ַאז איך בין ַא בַארימטער שַאכמַאטיסט, מע זָאגט. ַאמָאל ַא שָאך
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  איז דָא  גרעסערע'ַאז ס, עט קָאן זַײן! שטעל מיך ניט אױס ֿפַאר אַײך

  ,איז ער געװען...  װָאס יענער זָאגט,איך זָאג אַײך נָאר.  שּפילער ֿפון מיר

  און  דערצו, ַא מושלם, ַא יונגערמַאן ַא גערָאטענער,  דער מַאן אירער

  ֿפון, און דװקא ַאן אױטָאדידַאקט. ַא שײנער קענער,  טַאקע ַא קענער אױך

  .ָאן דיּפלָאמען, ָאן אוניװערזיטעטן, ָאן גימנַאזיעס,  זיך ַאלײן הײסט עס

  ?איר װילט ניט? װָאס. הַארטן דרַײער ֿפַאר ַאלע דיּפלָאמען נַאט אַײך ַא 

  און ַאן עושר! איך הָאב ֿפַײנט איבערשּפַארן יענעם.  װי איר װילט אַײך

  װעלכעס, כָאטש איך װײס ניט. ַא גרױסער עושר,  איז ער אױך געװען

  ַאז ער הָאט זיך זַײן שטוב, ַא יִיד, בַא אונדז?  הײסט בַא אַײך ַאן עושר

  מיט זַײן ֿפַאעטָאנדל ַאף ַארױסצוֿפָארן  אין,  מיט זַײן בעל־הבּתישקײט

  מיר טרַאס־. הײסט ער ַאן עושר, און נָאך גוטע געשעֿפטן דערצו,  שטָאט

  מיר גײען! מיר ֿפלִיען ניט אין הימל ַארַײן! מיר קנַאקן ניט!  קען ניט

  עס איז. ט גוט געלעבטהָאט ער געהַאט געשעֿפטן און הָא, ַאלזאָ . ּפַאװָאליע

  זַײט איר אַ , װען איר זָאלט ניט קומען!  געװען ַא חיות ַאהין ַארַײנצוגײן

  ַאז איר, װָאס דעם ערשטן מָאל, נישט װי בַא ַאנדערע. װילקָאמענער גַאסט

  ―דָאס ַאנדערע מָאל . װּו מע זָאל אַײך ַאװעקזעצן, װײס מען ניט, קומט

  ,ע מָאל נעמט מען אַײך אױף ַאזױ קַאלטדָאס דריט. שױן ַאביסל קעלטער

  איך: איר הָאט נישט װָאס צו שמײכלען... ַאז איר כַאּפט ַא ֿפַארקילונג

  ,זַײט איר ַארַײנגעקומען ַאהין... נישט קײן בַאקַאנטע, חלילה, מײן דערמיט

  און בַאגַאנגען, הָאט מען אַײך נישט ַאװעקגעלָאזט ָאן עסן און טרינקען

  ?װָאס דַארֿפט איר ַא סך. װי מיט ַאן אײגענעם,  מיט אַײךהָאט מען זיך

  ַאז עס הָאט זיך,  ַא קנעּפל―איר זָאלט מיר הונדערט מָאל מוחל זַײן 

  הָאט דָאס געמוזט װערן צוגענײט אין דער, ָאּפגעריסן בַא דער זשילעט

  װָאס אין? ַא קנעּפל. בַא אַײך איז דָאס ַא געלעכטער? איר לַאכט! מינוט

  איז, בַא ַא בחור, בַא ַא נַאש־ברַאט, ליבער ֿפרַײנט, ַא קנעּפל?  קנעּפלַא

  איבער ַא קנעּפל הָאט זיך ַאמָאל גע־! ַא גַאנצע װעלט! ַא גרױסע זַאך

  הָאט, ַא בחור איז געקומען ָאנקוקן ַא מײדל: טרָאֿפן ַא מיאוסע מעׂשה

  איז ער, ם ַא קנעּפלַאז עס ֿפעלט אי, מען אים ָאנגעװיזן מיט ַא געלעכטער

  נָאר איך שטעל מיך ניט ָאּפ דע־... ַאװעק ַאהײם און הָאט זיך געהַאנגען

  און געלעבט הָאבן... איך הָאב ֿפַײנט מישן אײנס אינעם ַאנדערן: רױף

  ָאּפגעגעבן. טַאקע נָאר װי די טַײבעלעך, מַאן און װַײב, זײ צװישן זיך

  װי ַא סך הַײנטיקע גָאר־גָאר, מערזיך אײנס דָאס ַאנדערע ּכֿבוד ַא סך 

  און. נישט ָאנצוגרַײֿפן קײנעם, חלילה, איך מײן דאָ . ֿפון די געהױבענע
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  איך גײ מיר צו מַײן. ַארט מיך אױך נישט, טָאמער מײנט איר ַאנדערש

  .דערצײלונג

  ַאזױ  הָאט, ּפַאיעס מַאן, ַאז ּפיניע, טרעֿפט זיך ַא מעׂשה,       ױהי היום

  ,לײגט זיך ַאװעק ַאף ֿפינף טעג, קומט צו ֿפָארן ַאהײם,  גערוֿפןמען אים

  !ֿפרעגט נישט? װי ַאזױ? װָאס! מע! בע!  ניטָא ּפיניע―און ַאֿפן זעקסטן 

  הָאט מען אים בַאדַארֿפט שנַײדן, ַא קַארבונָאק הָאט ער געהַאט ַאֿפן הַאלדז

  איז דָאך ֿפַארַאן'ס! ֿפַאר שבת? ֿפַאר װָאס. און מע הָאט אים נישט געשניטן

  צװײ דָאקטױרים הָאב איך אים!   עּפעס דָאקטױרים ַאף דער װעלט

  דער הָאט: הָאבן זײ זיך גענומען ַאמּפערן צװישן זיך, געברַאכט צו ֿפירן

  דערװַײל איז דער חולה! דער הָאט געזָאגט ניט שנַײדן, געזָאגט שנַײדן

  מעגט אַײך איבערנעמען מיטאיר ? װָאס זָאלט איר קלערן. אױסגעגַאנגען

  װיֿפל די לַײט, איך זָאל אַײך אױסרעכענען ַא צעטל! אַײערע דָאקטױרים

  װָאלט איר זיך געריסן, הָאבן איבערגעּפעקלט מענטשן ַאף יענער װעלט

  װָאס מײנט! מַײנע ַאן אײגענע שװעסטער הָאבן זײ געסמט! בַא די הָאר

  איך בין דָאך ניט קײן?  סםגענומען און אַײנגעגעבן איר? איר געסמט

  געסמט הײסט! איך זָאל אַײך דערצײלן ַאזעלכע בֿבא־מעׂשיות, משוגענער

  זײ זָאלן איר געװען געבן כינין. װָאס מע דַארף,  נישט געגעבן דָאס―

  איך, הָאט קײן יסורים נישט... װָאלט זי אֿפשר געלעבט,  צו דער צַײט

  ,מילא. ר געּפטרט מַײן ֿפרַײנט ּפיניעהָאבן מי, ַאלזאָ . װײס װּו איך הַאלט

  װָאס דָאס איז געװען  ֿפַאר, װָאס זָאל איך אַײך בַאשרַײבן דעם ברָאך

  ַא  װערטעלע! ַא טַאטע בַאדַארף ַאזױ נישט בַאנג טָאן, ַא ברודער? מיר

  הַײנט  דָאס! ַא שטיק לעבן  הָאט  מען בַא מיר ַאװעקגענומען? ּפיניע

  מיט ַא ברעקל קינד! דער צער ֿפון דער ַאלמנה! יקדָאס אומגל! רחמנות

  דָאס אײנציקע  שטיקל  טרײסט! ַא גָאלד, ַא רָאזעטשקע, ַאף די הענט

  צי מיר װָאלטן דָאס אי־, װײס איך ניט, װען ניט דָאס קינד! אונדזערס

  איך בין נישט קײן יִידענע און נישט! נישט איך, נישט זי, בערגעטרָאגן

  נָאר.  זָאל מיך ַאװעקזעצן לױבן אין טָאג ַארַײן ַא קינדאיך, קײן מַאמע

  מעגט איר, ַאז דָאס קינד איז געװען ַא זעלטן קינד, ַאז איך זָאג אַײך

  ַאן אױסמיש ֿפון, דָאס איז געװען ַא בילד! מיר שױן גלײבן ַאף נאמנות

  װער ֿפון די צװײ איז געװען, איך װײס ניט. צװײ בילד־שײנע מענטשן

  .ּפַאיע איז געװען  רײצנד, ּפיניע איז געװען שײן? צי זי, צי ער: שענער

  ּפיניע הָאט געהַאט בלױע; אױגן הָאט דָאס קינד געירשנט ֿפונעם ֿפָאטער

  װער, נָאר איך װײס ניט, ליב געהַאט הָאבן מיר דָאס קינד בײדע. אױגן



  

Drai Almones - Sjolem Alejchem 6 

  ָאסװי איז ד, איר װעט זָאגן? צי איך, זי: הָאט דָאס ליב געהַאט מער

  עס קער זיך גָאר נישט? איך בין ַא ֿפרעמדער,  זי איז ַא מוטער―מעגלעך 

  מַײן צוגעבונדן־זַײן צו דער: איר דַארֿפט ַארַײנקוקן ַא ביסל טיֿפער. ָאן

  דָאס רחמנות צו דער ַאלמנה און דָאס  הַארץ  צום אומשולדיק, שטוב

  ַאלײן בין איך עלנטװָאס , די גערָאטנקײט ֿפונעם קינד און דָאס, יתומהלע

  װעט זַײן  ָאט, ַאז איר װעט נעמען צוזַאמען,  דָאס ַאלץ―װי ַא בױם 

  נָאר  די, נישט קײן ּפעטרישקע. װָאס איר רוֿפט ָאן ּפסיכָאלָאגיע, דָאס

  װַײל, דערֿפַאר, און אֿפשר װעט איר זָאגן. די אמתע ּפסיכָאלָאגיע, רײנע

  איך הָאב זי זײער, לײקן נישט ָאּפאיך ? איך הָאב ליב געהַאט די מַאמע

  טַאקע אױסגעגַאנגען נָאך? װי ַאזױ ליב געהַאט, װײסט איר. ליב געהַאט

  ―נָאר זי זָאל װיסן ! אירע טריט און טַאקע ַא מיתה משונה אַײנגענומען

  װי ַאזױ זָאגט מען, ליגן און טרַאכטן, גַאנצע נעכט ניט שלָאֿפן! דָאס לא

  זַײט„: שױן ֿפַארטיק ַאף צו גײן זָאגן איר, ר ֿפריאױֿפשטײן אין דע? איר

  געקו־. ” װי איר ֿפַארשטײט―און װַײטער ; ַאזױ און ַאזױ, ּפַאיע, װיסן

  ?איך בין ַא טרוס, איר װעט זָאגן!  נישטָא קײן װערטער―מען צו גײן 

  איר זָאלט ָאבער  נעמען? ַאז איר װעט זָאגן, װָאס  ַארט מיך, זָאגט

  ּפיניע איז געװען מַײנער ַאן אמתער: ער בַאטרַאכטן די לַאגעַאביסל טיֿפ

  ?ּפַאיע: די קשיא, ַאי. איך הָאב אים ליב געהַאט מער װי ַא ברודער, ֿפרַײנט

  איז דער? ַאז איר גײט אױס נָאך איר, איר הָאט דָאך נָאר־װָאס געזָאגט

  ,נָאך אירװַײל איך גײ־אױס , ָאט װַײל איך הָאב זי ליב, ַאדרבה: ּתירוץ

  ,נָאר איך הָאב מורא! קָאן איך נישט, װַײל איך בין נָאך איר די ּכּפרה

  ,איך זָאל אַײך זָאגן  ּפסיכָאלָאגיע. ַאז איר װעט מיך נישט ֿפַארשטײן

  דָאס װָאס, ַאז מע דערצײלט אַײך ֿפונעם הַארצן, װָאלט איר ֿפַארשטַאנען

  דענקט? ָאס קימערט דָאס מיךנָאר װ. קומט דָאס אױס װילד, איז ָאן קונצן

  דָאס.  איך דערצײל װַײטע, איך טו מיר מַײנס! װי איר װילט, אַײך

  אַ , ַא קינד װַאקסט. ”געװַאקסן„עס רעדט זיך ַאזױ . קינד איז געװַאקסן

  איז ַא חילוק ֿפון װַאקסן'און ַא רעטעך װַאקסט אױך ס, בױם װַאקסט

  ,לױֿפן, גײן, שטײן,  קינד זיצןאײדער מע דערלעבט צו זען ַא. ביז װַאקסן

  עס לױֿפט, עס גײט שױן, עס שטײט שױן, און ַאז עס זיצט שױן! רײדן

  עס װָאלט געּפַאסט ֿפַאר? זַײט איר שױן ֿפַארטיק, עם רעדט שױן, שױן

  ּפָאקע־: װי ַא יִידענע, איך זָאל מיך ַאװעקזעצן אױסרעכענען אַײך, מיר

  איך בין ניט קײן יִידענע.  װַײטערצײנדעלעך און ַאזױ, מָאזעלעך, לעך
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  קײן חכמות ֿפונעם, און איך װעל אַײך מיט נַארישקײטן ניט ֿפַארנעמען

  איז אױס־'איז געװַאקסן און ס'ס. קינד װעל איך אַײך ניט גײן דערצײלן

  װָאלט איך גע־, ”װי ַא צערטלעכע רױז „―געװַאקסן און אױֿפגעבליט 

  ױסדריקן אינעם לשון ֿפון אַײערע רָא־װען איך זָאל מיך װעלן א, זָאגט

  װי אַ , װָאס הָאבן ַאזַא ידיעה אין דעם אױֿפבלִיען ֿפון ַא רױז, מַאניסטן

  גרױסע בריות ַאף צו זיצן מיט די ֿפיס צום ֿפַײער. טערק אין רבנן־קדיש

  מיט די, מיטן רױשנדיקן ים, מיטן גרינעם װַאלד, און בַאשרַײבן די נַאטור

  ,מיט די ָאּפגעשלָאגענע הושענות, מיטן ֿפַארַאיָאריקן שנײ, זַאמדיקע בערג

  ָאט די בַאשרַײבעכצן,  ָאנקוקן קָאן איך זײ ניט―מיט די נעכטיקע טעג 

  ַאז איך נעם אַ ! איך לײען זײ גָאר ניט! װָאס שלָאגן צו דער גַאל, זײערע

  די, רטדי לֿבנה הָאט געשּפַאצי, ַאז די זון הָאט געשַײנט, בוך און דערזע

  טו איך ַא שלַײ־, די ֿפײגעלעך הָאבן געּפישטשעט, לוֿפט איז געװען דוֿפטיק

  איך בין אַ , איר זָאגט? איר לַאכט! דער דָאס בוך אין דער ערד ַארַײן

  ...?װָאס קָאן זַײן מער! בין איך ַא משוגענער? משוגענער

  גן  געװָארןאון דערצױ, ָאט די  רָאזע, איז זי אױסגעװַאקסן,       ַאלזאָ 

  .װי עס ּפַאסט אין ַאזַא אינטעליגענט הױז, מסּתמא װי עס געהער צו זַײן

  ַאביסל,  ַאביסל הָאט די מוטער ַאלײן ַאכטונג געגעבן ַאף איר בילדונג

  ,מע קָאן זָאגן, נָאר ַא סך, און נישט קײן ביסל, הָאב איך געגעבן השגחה

  דָאס קינד, עגעבן צום קינדּכמעט די גַאנצע צַײט הָאב איך מיך ַאװעקג

  דָאס קינד זָאל ניט ֿפַארשּפעטיקן אין גימ־, זָאל הָאבן דעם בעסטן לערער

   או־―דָאס קינד זָאל שּפילן ּפיַאנָא דָאס קינד זָאל גײן טַאנצן , נַאזיע

  ַאז! די געשעֿפטן אױך? װער דען. איך ַאלײן, מעטום בין געװען איך

  מע הָאט זי ַאזױ אױך גענוג!  די בײנערװָאלט מען איר צעטרָאגן, ניט

  ַאז מע  זָאגט, איר זַײט ברוגז, איך װײס!... אונדזערע יִידעלעך, צענומען

  איז ֿפָארט  ַאזאַ 'ַאז ס, װי קָאן מען ַאנדערש זָאגן. ”אונדזערע יִידעלעך„

  איך גײ. און װי איר װילט, ”ַאנטיסעמיט„איר מעגט מיך ָאנרוֿפן ? ֿפָאלק

  װי לַאנג זײ, ַאזױ לַאנג קרענקען די ַאנטיסעמיטן: ַײן גַאנגמיר מיט מ

  !...ַאף ַא יִידן ֿפרעגט מ י ך!... װָאס ַא יִיד איז, הײבן ניט ָאן צו װיסן

  איר װײסט דָאך איך הָאב מיר. איך ַאלײן הָאב מיט זײ געהַאנדלט װינציק

  ױסע אַײנ־װָאס טרָאגן מיר ַארַײן ַא גר, מַײנע הַײזער מיט מַײנע קלײטן

  הָאב איך אױך ֿפונדעסטװעגן צו זינגען און צו זָאגן ַאלע. און ַא סוף, קונֿפט

  ,רעמָאנטירן די הַײזער, ַאז עס קומט צו מַאכן קָאנטרַאקטן, יָאר
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  ַאזַא יָאר. די גױים זַײנען אױך ניט בעסער, מָאלט אַײך, נעמען דירה־געלט

  ער זָאל שטײן, קָאנט דערװַארטןָאבער ֿפון ַא יִידן הָאט מען גע! ַאף זײ

  איר!...  ַאּתה בחרתנו,  װי זָאגט איר, ֿפָארט; כָאטש ַאביסעלע העכער

  ,װָאס איר זינגט אים אַײן, ”אתה בחרתנו„ַאז איר מיט אַײער , מײנט

  

  ?װָאס! עס הײבט זיך נָאר נישט ָאן? טוט איר אים ַא גרױסע טוֿבה

  ז מיך מיט אַײך נישט ַארַײן אין קײןאיך לָא? איר קָאנט דָאס נישט לַײדן

  יעדער מעג זיך הָאבן זַײן. לָאז זַײן ַאזױ, איר זָאגט ַאזױ. דיסקוסיעס

  .איך װײס מיר מַײנס. יענעמס מײנונג קימערט מיך נישט. מײנונג

  װיבַאלד מַײן ּפיניע. ”אונדזערע יִידעלעך„בַא ? װּו הַאלטן מיך,      ַאלזאָ 

  הָאבן זיך מסּתמא גע־, יע איז געבליבן ַאן ַאלמנהאיז געשטָארבן און ּפַא

  און מע, עצה־געבערס, בעלי־טוֿבות, געבן ַא לָאז צו איך שײנע מענטשן

  געװָאלט אױסמַאכן  ַאן,  הָאט ָאנגעהױבן בַא איר צענעמען דָאס חדר

  :הָאב איך זיך אונטערגעכַאּפט בַאצַײטנס. װי עס געהער צו זַײן, אױער

  און איך הָאב גענומען ַאקָארשט ַאלע געשעֿפטן” ! ַאזַאס―קינדערלעך „

  איך זָאל צושטײן, זי הָאט ַאֿפילו געװָאלט. צו זיך אין די הענט ַארַײן

  איך װעל מַײנע הַײזער ניט ֿפַאר־! לא: הָאב איך געזָאגט, װי ַא שוּתף

  יאיז ניט נײטיק ד'ס: זָאגט זי. קױֿפן און דעם קָאּפ זיך ניט ֿפַארדרײען

  ,מײנט איר, װָאס, נו. איך קָאן ַאזױ זַײן ַא שוּתף; הַײזער צו ֿפַארקױֿפן

  ַאז דָאס ַאנדערע, איך הָאב געענטֿפערט? הָאב איך דערױף געענטֿפערט

  װָארעם איך װער ֿפַאר ַאזעל־, מָאל זָאל מען מיר ַאזעלכעס ניט ֿפָארלײגן

  ַאז איך זָאל, יט ֿפַארדינטהָאט נ, זָאג איך, עליו השלום, ער. כע זַאכן ברוגז

  ,זָאג איך. און ֿפַאר מַײן צַײט, זָאג איך, אַײך הײסן בַאצָאלן ֿפַאר מַײן טרחה

  ,זָאג איך, איך הָאב גענוג. דַארף איך קײן  געלט נישט נעמען

  קָאּפ   אין, זָאג  איך,   װָאס  איך שלָאג   מיך,  זָאג איך,  צַײט

  און  זי,  צו דער  ַאלמנה, ו  אירַאזױ  זָאג  איך  צ...  װַאנט

  אױב איר זַײט ַא מֿבין ַאף!  און שאַ ―ַארָאּפגעלָאזט די אױגן . שװַײגט

װָאס איך הָאב מיט די װערטער , בַאדַארֿפט איר ֿפַארשטײן, ַא טשַאד

איר זָאלט קײנמָאל ? ֿפַארװָאס הָאב איך איר ניט געזָאגט גלַײך, ַאי... געמײנט

  איך קָאן. מסּתמא איז ניט אױסגעקומען! ר װָאסֿפַא, נישט ֿפרעגן

  װי צו ֿפַאררײכערן, איז געװען ַאזױ גרינג'ַאז ס, אַײך נָאר ֿפַארזיכערן

  . איז דָאס ַא שידוך―אײן װָארט װען איך זָאג איר . ָאט דעם ּפַאּפירָאס

  ַאזעלכע  גוטע!... ּפיניע, סטַײטש„: נָאר ַאז איך הָאב גענומען ַאֿפן קָאּפ
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  איר.  װָאס איר װילט זָאגן, איך װײס... ”!װי מיר זַײנען געװען, ֿפרַײנט

  ַאז מסּתמא הָאט דָאס צװישן אונדז נישט ַאזױ מסוּכן גע־, װילט זָאגן

  ַאז איך בין גע־. הָאט איר ַא גרױסן טעות. זָאל זַײן ַאי־ַאי־ַאי'ברענט ס

  און  ַאז זי נָאך, ט הָאב איך אַײך שױן געזָאג―װען נָאך איר די ּכּפרה 

  װָארעם איר װעט,  דַארף איך אַײך נישט דערצײלן קײן מעׂשיות―מיר 

  איר הײסט? װָאס איר װעט מײנען, נָאר װָאס גײט מיך ָאן... ַאז, מײנען

  .איז מיר שױן טרוקן אין הַאלדז'װָארעם ס, בעסער דערװַײל געבן טײ

  גע־, מיר זיך ָאּפגעשטעלטבַא װָאס הָאבן , ליבער ּפריץ מַײנער,    ַאלזאָ 

  איך װעל זײ הָאבן צו גע־! געשעֿפטן, נו. בַא די געשעֿפטן? דענקט איר

  ַארומגע־; עקסּפלָאַאטירט ַאלײן איז װינציק. דענקען װַײל איך װעל לעבן

  מיך שטעקט מען!  זי―נישט מיך ! ֿפרײט זיך ניט! שטעקט מיט ֿפעדערן

  .װַײל איך לָאז מיך ניט? ַאר װָאסֿפ, װײסט איר. ניט ַארום מיט ֿפעדערן

  ַאז מע הָאט צו טָאן, ניט לָאזן זיך, נָאר װָאס העלֿפט דָא יָא לָאזן זיך

  װָאס װעלן אַײך ֿפַארדרײען דעם, בַאנדיטן, זשוליקעס, מיט שװינדלערס

  מע זָאל, זײ הָאבן זיך געלײגט אין דער לענג און אין דער ברײט? גרעסטן

  נישט ַאזױ גיך נעמט, מָאלט אַײך. ָאס ביסל מינץבַא אונדז צונעמען ד

  ,גענוג ָאנגעמוטשעט, מָאלט אַײך, זײ הָאבן זיך. מען צו בַא מיר געלט

  ,געשּפיגן מיט בלוט, ַא רוח אין זײער זײדנס טַאטן, זײ הָאבן בַא מיר

    איר―אױסגעּפָאמּפעט בַא אונדז ,  ביז זײ הָאבן אױסגעמַאנטַאטשעט

  װָאס איך הָאב מיך בַאצַײ־, ַא גליק! ל זײ הָאבן געקָאנטװילט װיסן װיֿפ

  עד ּכַאן אומרים! גענוג: טנס ַארומגעקוקט און הָאב געזָאגט צו מַײן ַאלמנה

  און ערשט בַאם, װי װַײט איך הָאב געקָאנט, ָאּפגעשניטן! בשבת הגדול

   געהערָאבער ַאזױ װי עס, הָאט מען איר ָאּפגעשניטן דעם קָאּפ, ָאּפשנַײדן

  איך װָאלט אַ ? װעט איר ֿפרעגן, װי ַאזױ הָאב איך דערלָאזט, ַאי. צו זַײן

  אױסגעדריִיט ֿפון, װי איר, װי ַאזױ װָאלט זיך ַאזַא חכם, בעלן זַײן זען

  עס קָאן. און אֿפשר װָאלט איר עס געמַאכט בעסער! ַאזעלכע בַאנדיטן

  װָאס מען קָאן ַאף, דָאס אײנציקע. איך װעל מיך נישט שּפַארן. זַײן

  ַאבי ניט! אומגליקלעך בין איך.  איך בין נישט קײן סוחר―מיר זָאגן 

  ?ַאז דָאס הָאט מיך שױן גָארנישט געקָאסט, איר מײנט! קײן בַאנדיט

  איך װיל אַײך נָאר דער־. נָאר איך דַארף מיך ֿפַאר אַײך נישט אױסֿפַײנען

  װי ַאזױ ַאלץ הָאט  גע־, װי ַאזױ עס הָאט זיך בַא מיר געקײטלט, צײלן

  ,ַאז די ַאלמנה  זָאל  נישט ֿפַארבלַײבן  קײן אלמנה, טריבן  דערצו
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  ,אײן  װָארט. און  איך  זָאל  נישט ֿפַארבלַײבן  קײן  ַאלטער בחור

  ―װָאלט איך בַאדַארֿפט זָאגן ,  נישט מער  װי אײן אײנציק װָארט

  ? איך הָאב עם נישט געזָאגטֿפַאר װָאס!  און איך הָאב עס נישט געזָאגט

  און ָאט דָא הײבט זיך! ָאט דָא שטײען די ָאקסן אונטערן בַארג!  הערסטו

  ,ַא סדרה. ַא נַײע סדרה גײט ַאצינד ֿפַאר מיר!  ָאן די אמתע ּפסיכָאלָאגיע

  איר הערט נָאר צו מיט קָאּפ און ֿפַארלירט!... ”רָאזע„ װָאס זי הײסט 

  , דָאס איז ניט קײן אױסגעטרַאכטער רָאמַאןװָארעם,  ניט קײן װָארט

  ,ַא  צַאּפלדיקע, דָאס איז ַא געשיכטע  ַא לעבעדיקע.  ֿפַארשטײט איר מיך

  !... ַארױסגעריסן גלַײך ֿפונעם הַארצן

  ,ַאז זי זעט, עס ליגט עּפעס ַא ּכח אין יעדער מוטער,       איך װײס ניט

  ַאזױ גלוסט זיך, צע קלײדלעך איר קינד איז ַארױסגעװַאקסן ֿפון די קור

  ,ַא שטיק געזונט קומט איר צו. איר שױן זען איר טעכטערל ֿפַארקנסט

  יעדער בחור איז. ַאז זי דערזעט יונגעלַײט דרײען זיך ַארום איר טָאכטער

  ,טָאמער איז דער בחור ַא גָארנישט מיט ַא נישט, ַאי. בַא איר ַא חתן

  מיט ַא־דער־שװַארצער־יָאר־, נשּפילערמיט ַא קָארט, מיט ַא שַארלַאטַאן

  קײן ּפוסטע בחורים מיט, מָאלט אַײך! דָאס גײט איר נישט ָאן? װײס־װָאס

  ,ערשטנס, װָארעם, קײן שַארלַאטַאנעס זַײנען צו אונדז נישט געגַאנגען

  װָאס קענען זיך מיט יעדן טענצער װָאס, איז רָאזע געװען נישט ֿפון די

  שַארן מיטן ֿפיסל, װי ַא בײגל, ױסבױגן די הַאנטא, קָאן זיך שײן דרײען

  דָאס.  ַא רעװערַאנסל ֿפון ַאז אמתן ָאֿפיציר, און מַאכן ַא בואי־בשלום

  איך װעל דער־? װּו בין איך, און צװײטנס. הָאט איר אַײך נומער אײנס

  זָאל צוגײן דרײַ , ַאז ַא ֿפַײֿפער ֿפון די ֿפַײֿפערס זָאל זיך ָאנרירן, לָאזן

  ֿפרִיער ַאלע בײנער אי־, דַאכט מיר, איך װָאלט אים! ?יט צו רָאזעןטר

  איך בין ַאמָאל געװען! ַאש װָאלט איך ֿפון אים געמַאכט! בערגעברָאכן

  צװישן לױטער ַאריס־, אין קלוב, ַאף ַא יִידישן בַאל, מיט איר ַאף ַא בַאל

  ז צוגעגַאנגען צואי... װָאס איר רוֿפט ָאן בורזשוַאזיע, ָאט די, טָאקרַאטן

  אױסגעבױגן דעם עלנבױגן הָאט דָאס װי, ”ֿפַײנער יונג„אונדז אײנער ַא 

  און ַא שַאר, אַײנגעבױגן דָאס קעּפעניו ַאביסל ַאף ַא זַײט, ”קרענדל„ַא 

  און ַא שמײכל ֿפון סַאמע הָאניק הָאט זיך צעגָאסן, געטָאן מיטן ֿפיסעניו

  קװיטשעניו ֿפון ַא מײדלש קולכל הָאט עראון מיט ַא , בַא אים ַאֿפן ּפנימל

  צום טַאנצן. װָאס ער הָאט ַא זָאג געטָאן, דער רוח װײס... ַא זָאג געטָאן

  ער װעט! הָאט ער געכַאּפט ֿפון מיר ַא טַאנץ, נו־נו. הָאט ער זי אַײנגעלַאדן

  מיר הָאבן זיך עס נָאכדעם ָאנגעלַאכט ֿפונעם! מיך הָאבן צו געדענקען
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  ֿפון דעמָאלט ָאן הָאבן שױן ַאלע קַאװַאליערן! זלדיקן קַאװַאליערשלים־מ

  דַארף מען ֿפרִיער ָאנקו־, ַאז מע װיל זיך בַאקענען מיט רָאזען, געװּוסט

  און ערשט נָאכדעם נעמען דעם, דורכגײן ַא שטיק עקזַאמען, מען צו מיר

  װָאס,  עסהײסט, ַא הונט, ”צערבער„זײ הָאבן מיר ַא נָאמען געגעבן . װעג

  איז'װער ס, װײסט איר! בין איך בדלות. ליגט בַאם אַײנטריט ֿפון גן־עדן

  מענטשן ֿפון, זָאגט זי, איך טרַײב„! די מוטער? דערֿפַאר געװען ברוגז

  ניט קײן, זָאג איך, איז הינט'ס, זָאג איך, װָאסערע מענטשן„. ”שטוב

  איז געקומען צו אַ 'ביז ס, צװײ מָאל און דרַײ מָאל, אײן מָאל” !מענטשן

  ַא חכם זַײט?  מיר הָאבן זיך צעקריגט―װָאס מײנט איר . קַאטַאסטרָאֿפע

  אײדער! נָאר הַײנטיקס מָאל הָאט איר דװקא נישט געטרָאֿפן, איר טַאקע

  .װָאס מע דערצײלט אַײך, הערט בעסער, טרעֿפן

  , גַאסטטרעף איך ַא, איך קום אײנמָאל צו גײן צו מַײן ַאלמנה,       ַאלזאָ 

  ֿפַארַאן ַאזעלכע. עּפעס ַא יונגערמַאן ֿפון ַא יָאר צװַאנציק ָאדער דרַײסיק

  .װיֿפל זײ זַײנען ַאלט, װָאס איר װעט בשום אוֿפן ניט טרעֿפן, יונגעלַײט

  איז געװען ַא חנװדיקער יונ־, למַאי זָאל איך לײקענען, דער יונגערמַאן

  מיט אַ , מענטש מיט סימּפַאטיעװי עס גיט זיך אױס ַאמָאל ַא , גערמַאן

  . איר קָאנט צו אים נישט הָאבן גָארניט―מיט גוטע אױגן , גוט ּפנים

  ? װײסט איר ֿפַאר װָאס―געֿפעלן איז מיר דער בחור ֿפונעם ערשטן קוק 

  װַײל איך הָאב ֿפַײנט זיסע מענטשעלעך מיט צוקערדיקע ּפנימ־, דערֿפַאר

  נקוקן קָאן איך נישט ָאט די נמאסדיקעָא. מיט הָאניקדיקע שמײכעלעך, לעך

  װָאס קוקן אַײך ֿפרַײנטלעך אין די צײן ַארַײן און בָאמקען אַײך, נֿפשות

  ַאז,  און זַײנען מיט אַײך מסּכים, װָאס איר זָאגט, נָאך איטלעכס װָארט

  ַאז ֿפיש װַאקסן ַאף, און טָאמער װילט איר הָאבן, אין ּתמוז שיט ַא שנײ

  ַאז איך בַאגעגן, איך... הָאט איר אױך בַא זײ געּפועלט, ַא װַײנשלבױם

  ,װילט זיך מיר זײער אױסשמירן אים מיט הָאניק, מיך מיט ַאזַא מין נֿפש

  ,װי ַאזױ הָאט געהײסן דער יונגערמַאן... און לָאזן די בינען הָאבן הנאה

  ַאז ער הָאט געהײסן, לָאמיר זָאגן? למַאי נֿפקא־מינה? װילט איר װיסן

  און געװען איז דָאס מענטשל? זַײט איר שױן צוֿפרידן! ַאן עק. שַאּפיראָ 

  נָאר, און נישט נָאר ַא בוכהַאלטער, ַא בוכהַאלטער אין ַא ברָאנֿפן־ֿפַאבריק

  הָאט ער אין געשעֿפט געהַאט, און ַאז איר װילט, ַא גַאנצער בעל־הבית

  הָאט ניט קײן צו־װָאס , און ַא בעל־הבית, מער דעה ֿפונעם בעל־הבית

  איר מעגט... איז ניט װערט צו זַײן ַא בעל־הבית, טרױען צו זַײנע מענטשן

  ! ניט איך ֿפרעג אַײך―אַײך הָאבן װעגן דעם ַאן ַאנדער מײנונג 
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  װָאס,  מע שטעלט מיר ֿפָאר ַא יונגנמַאן, איך בעט אַײך, ַאלזאָ 

  און ַאן ערלעך, ־הביתאון ַא בעל, און איז ַא בוכהַאלטער, הײסט שַאּפיראָ 

  ער שּפילט, דָאס הײסט, און אין שָאך שּפילט ער אױסגעצײכנט, מענטשל

  איך הָאב דָאך, ַאז בעסער, איר מעגט אַײך קלערן, ניט ערגער ֿפון מיר

  ַאז איך שטעל מיך ֿפַאר אַײך ניט ַארױס ֿפַאר קײן שָאכ־, אַײך געזָאגט

  ,ז דָא ֿפַארקײטלט זיך ַא רָאמַאןַא,  הַײנט גײט זַײט ַא נֿביא―שּפילער 

  איך זָאל זַײן ַאזאַ ! ַא געֿפערלעכער רָאמַאן! און נָאך װָאס ֿפַאר ַא רָאמַאן

  שטעלט? ֿפערד און נישט ַארױסגעזען דָאס בַאלד ֿפונעם ערשטן ָאּפצוג

  ַאז איך ַאלײן מיט מַײנע הענט הָאב אונטערגעלײגט הָאלץ ַאֿפן, אַײך ֿפָאר

  געמַאכט ֿפון אים ַא גַאנצן, ױבט דעם יונגנמַאן אין טָאג ַארַײןגעל, ֿפַײער

  ֿפַארברענט זָאל װערן דער שָאך און ָאנצינדן זָאלן זיך  ַאלע! צימעס

  איך הָאב געשּפילט מיט אים  אין! שָאכשּפילער ֿפון דער גַאנצער װעלט

  ָאב באַ איך ה. און ער הָאט געהַאט ַאן ַאנדער זַאך אין דער מחשֿבה, שָאך

  !און ער הָאט בַא מיר ַאװעקגענומען רָאזען, ”קעניגן„אים גענומען ַא 

  און ער הָאט מיר געגעבן, אין צען גענג” מַאט„איך הָאב אים געגעבן ַא 

  ַאז ער איז, דָאס הײסט, װָארעם צום ֿפערטן גַאנג, אין דרַײ גענג” מַאט„ַא 

  נה ָאּפגערוֿפן ַאף ַא זַײטהָאט מיך מַײן ַאלמ, געקומען צום ֿפערטן מָאל

  און מיט ַא מָאדנע ֿפַײערל אין די אױגן הָאט זי מיר ָאנגעזָאגט ַא בׂשורה

  און רָאזעטשקע, איז ַא שידוך'און ס, ַאז עס הָאט זיך ָאנגענומען, טוֿבה

  און מזל־, און זי איז ַאֿפן זיבעטן הימל, איז ַא ּכלה ֿפַאר ָאט דעם שַאּפיראָ 

  !... מיר און אונדז בײדןטוֿב אַײך און

  ַאז איך הָאב דערהערט די דָאזיקע שײנע,       װָאס מיט מיר איז געװָארן

  ,ַאז איך בין ַא גזלן, איר װעט זָאגן. װיל איך אַײך ניט דערצײלן, בׂשורה

  הָאט אױך געזָאגט דָאס, די ַאלמנה הײסט עס, זי. ַא משוגענער, ַא מטורף

  ,נָאכדעם הָאט זי זיך צעשרִיען ַאף מיר, עלַאכטֿפרִיער הָאט זי ג. אײגענע

  מיט, מיט היסטעריקע, און געענדיקט הָאט זיך די געשיכטע מיט טרערן

  ,ֿפַארשטײט איר מיך, עס הָאט!  ַאן אמתער קָאנֿפליקט―ַאלע גוטע זַאכן 

  איז ֿפָארגעקומען צװישן אונדז ַא הַאר־'אױסגעזעצט דער בלָאטער און ס

  און,  מיר הָאבן זיך ניט געשַאנעװעט אײנס דָאס ַאנדערע,טער געשּפרעך

  װיֿפל, מיר הָאבן אין אײן הַאלבע שעה ַארױסגעזָאגט בײדע ַאזױֿפיל אמת

  מיר הָאבן נישט ַארױסגערעדט אין ַאלע צװַאנציק יָאר ֿפון אונדזער בַא־

  ־ַאז זי איז מַײן מלאך, איך הָאב איר גַאנץ ָאֿפן דערקלערט! קַאנטשַאֿפט

  ַאז זי הָאט צוגענומען, ַאז זי הָאט מיך געקױלעט ָאן ַא מעסער, המות
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  און, רָאזען, ַארױסגעריסן מַײן נשמה, בַא מיר מַײן אײנציקע טרײסט

  ַאז אױב עמע־, דערױף הָאט זי מיר געענטֿפערט. ַאװעקגעגעבן ַאן ַאנדערן

   קײן ַאנ־ניט,  בין איך דָאס―צער ֿפון אונדז בײדן איז ַא מלאך־המות 

  און ַאז אױב עמעצער ֿפון אונדז בײדן הָאט ַארױסגעריסן בַא יע־, דערער

  און נישט מיט,  הָאב איך דָאס געטָאן מיט איר נשמה―נעם די נשמה 

  װָאס!...  אין ֿפַארלױף ֿפון מער ַאלס ַאכצן יָאר, נָאר ּפַאװָאלינקע, ַאמָאל

  דָאס ֿפַארשטײט; רקלערן דַארף איך אַײך נישט דע―דָאס הָאט בַאטַײט 

  בין איך, און װָאס איך הָאב איר דערױף געזָאגט. ַאֿפילו ַא נַאר אױך

  ַאז איך הָאב מיך, איך קָאן אַײך נָאר זָאגן. אַײך נישט מחױב צו דערצײלן

  איר קָאנט, דָאס הײסט, בַאגַאנגען מיט איר נישט װי ַא דזשענטלמען

  יך הָאב געכַאּפט דָאס היטל און הָאבא! זײער גרָאב, דָאס ָאנרוֿפן גרָאב

  װי ַאן אמתער משוגע־, געגעבן ַא הַאק מיט דער טיר און ַארױסגעלָאֿפן

  ַאז מַײן ֿפוס זָאל איר שװעל ניט, און הָאב מיר געגעבן דָאס װָארט, נער

  איר זַײט דָאך? װי מײנט איר, נו!... ַאריבערטרעטן װַײל איך װעל לעבן

  ?װָאס זָאגט עּפעס דערױף אַײער ּפסיכָאלָאגיע. עּפעס ַא שטיקל חקרן

  צי קױֿפן אַ ? לױֿפן טרינקען זיך? װָאס הָאב איך בַאדַארֿפט װַײטער טָאן

  ַאז איך הָאב זיך? ָאדער הענגען זיך ערגעץ ַאף ַא בַארנבױם? רעװָאלװער

  , דָאס זעט איר―נישט געשָאסן און נישט געהַאנגען , נישט געטרונקען

   דָאס קָאן איך―און װָאס איז געװען װַײטער .  ַארױס ַאלײן,ברוך השם

  דער גוטער יָאר װעט אַײך ניט. בַאשטײן ָאּפלײגן ַאף ַאן ַאנדערש מָאל

  .מע דַארף גײן צו מַײנע ַאלמנות. ַאז איר װעט מיר ַאביסל ָאּפװַארטן, נעמען

  .זײ װַארטן ַאף מיר מיטן עסן

  . ה   נ ו מ ע ר   א ײ נ ס         ע ד   ּכ א ן   ַא ל מ נ

  

  

  

  .ב

                           

  ַאלמנה נומער צװײ
        

   דער־―?  ֿפַאר װָאס איך הָאב אַײך געלָאזט ַאזױ לַאנג װַארטן―

  דער־, ַאז איך דערצײל עּפעס ַא זַאך, איך. װָאס איך הָאב געװָאלט, ֿפַאר

  און...   א י ר  װילטנישט װען, װען מיר װילט זיך, צײל איך דעמָאלט

  ,דערצואון ַא שײנע , ַאף ַא געשיכטע;  דָאס זעט מען―ַאז איר װילט 
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  ַאז איך זיץ מיר, למשל, װָארעם װָאס ַארט דָאס מיך. איז יעדער ַא בעלן

  און, נָאכן עסן ַאף מַײן שטול אין מַײן צימער מיט ַא ציגַאר אין מַײן מױל

  דעם דערצײלער קָאסט, ַאי?  דערצײלנדיק,איר רַײסט זיך אַײן דָאס געזונט

  ַאבי מע דערצײלט אַײך אַ ?  װָאס גײט עס אַײך ָאן―עס אֿפשר בלוט 

  איר הערט! שרעקט אַײך ניט, איך מײן נישט דװקא אַײך! שײנע מעׂשה

  װָאס איך דער־, און כָאטש דָאס. נָאך מיט קָאּפ װָאס מע דערצײלט אַײך

  װָאס קער זיך מיט מַײן, ַאזונדערע זַאךאיז ַא גַאנץ ב, צײל אַײך איצט

  ֿפונדעסטװעגן װָאלט איך װעלן, ֿפרִיערדיקער מעׂשה נישט ָאן גָארנישט

  װַײל  אַ , װָאס איך הָאב אַײך דעמָאלט דערצײלט, איר זָאלט געדענקען

  און! נָאר ַא שטיק, און נישט קײן שטיקל, שטיקל שַײכות הָאט דָאס דָאך

  איך װעל. װעל איך אַײך דערמָאנען, ס ֿפַארגעסןטָאמער הָאט איר עּפע

  אַײך אין דרַײ װערטער איבערחזרן די ֿפרִיערדיקע געשיכטע און װעל אַײך

  :געבן ַא קיצור־המעׂשה ַאף אײן ֿפוס

  

  ,הָאט ער געהַאט ַא ֿפרױ  ּפַאיע,       איך הָאב געהַאט ַא חֿבר ּפיניע

  און ּפַאיע, ר איז געשטָארבןמַײן חֿב. הָאבן זײ געהַאט ַא קינד רָאזע

  אַ , איך בין געװען בַא איר ַא בן־בית. איז געבליבן ַא יונגע ַאלמנה

  .און בין געװען נָאך איר די ּכּפרה, ַא סעקרעטַאר און ַא ברודער, ֿפרַײנט

  און ַאזױ זַײנען ַאװעק. נָאר זָאגן איר הָאב איך נישט געהַאט קײן מוט

  די רױז הָאט אױֿפ־, כטער איז אױסגעװַאקסןדי טָא. ַאלע בעסטע יָארן

  הָאט  דער! אינגַאנצן ֿפַארלָארן, און איך הָאב מיך ֿפַארלָארן, געבליט

  װָאס שּפילט, ַא בוכהַאלטער שַאּפיראָ , גוטער יָאר ָאנגעטרָאגן ַא בחורל

  הָאב. און די רָאזע הָאט זיך אין אים ֿפַארקָאכט, ניט שלעכט אין שָאך

  ,זיך צעקריגט, ָאזט מײן גַאנץ ביטער הַארץ צו דער מוטעראיך אױסגעל

  ַאז מַײן ֿפוס זָאל דָארט ניט, געגעבן ַא זעץ מיט דער טיר און געשװָארן

  ?זַײט איר צוֿפרידן,  נו―! זַײן װַײל איך װעל לעבן

  :ַאז איר זַײט נַײגעריק צו װיסן נָאר אײן זַאך,      ַאצינד ֿפַארשטײ איך

  ,איר זַײט דָאך עּפעס, נו? ָאדער ניט, געהַאלטן װָארטאױב איך הָאב 

  צי הָאב איך, זָאגט איר, ַאדרבה? ַא ּפסיכָאלָאג, װי ַאזױ רוֿפט איר דָאס

  ֿפַאר, װײסט איר? איר שװַײגט, ַאיאָ ? צי נײן, בַאדַארֿפט הַאלטן װָארט

  :איז געװען'ָאט װָאס ס!... װַײל איר װײסט נישט? װָאס

  װי אַ ,  נַאכט הָאב איך ַארומגעשּפַאנט איבער דער שטָאט     די גַאנצע

  אױסגעמָאסטן ַא מָאל דרַײ ַאלע גַאסן אין דער לענג, גוטער משוגענער
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  איבערגעקוקט, געקומען ַאהײם שױן מיטן טָאג גלַײך, און אין דער ברײט

  נ־אײַ , איך הָאב ֿפַײנט ַאלטע ּפַאּפירן, ַא סך צעריסן, ַאלע מַײנע ּפַאּפירן

  ,קײן ֿפרַײנט, ַאװעקגעשריבן בריװ צו ַא ּפָאר בַאקַאנטע, געּפַאקט די זַאכן

  איבערגעלָאזט, עלנט װי ַא בױם, הָאב איך ניט, ברוך השם, קײן קרוֿבים

  און איך הָאב ָאט דָאס, ַא ֿפַארָארדענונג איבער מַײנע הַײזער און קלײטן

  דעם קַאּפ אין, ף מַײן בעטלהָאב איך מיך ַאװעקגעזעצט ַא, ַאלץ ָאּפגעטָאן

  ―און געטרַאכט און געטרַאכט , און געטרַאכט און געטרַאכט, די הענט

  ָאנגעטָאן, הָאב איך מיך גַאנץ שײן אַײנגעװַאשן. איז געװָארן טָאג'ביז ס

  ַארַײנגע־, ָאנגעקלונגען אין דער טיר, און בין ַאװעק צו מַײן ַאלמנה, זיך

  מַײן ַאל־. ביז מַײן ַאלמנה װעט אױֿפשטײן, עגעהײסן געבן קַאֿפ, קומען

  ,איז זי ַא װַײלע געבליבן שטײן, מיך דערזען, מנה איז אױֿפגעשטַאנען

  .דָאס ּפנים בלַאס, די אױגן זַײנען בַא איר געװען װי אונטערגעשװָאלן

  װָאס איך, דָאס ערשטע... ?זי איז אױך ניט געשלָאֿפן די נַאכט, ַאּפנים

  :איז געװען די דָאזיקע דרַײ געצײלטע װערטער, גטהָאב איר געזָא

  ? װָאס טוט רָאזע―     

  ,שײן װי דער טָאג.       אין די װערטער קומט ָאן מסּתמא רָאזע ַאלײן

  איז זי געװָארן, דערזען מיך. ליכטיק װי די זון און גוט װי גָאט ַאלײן

   ַא גלעט גע־מיך, נָאכדעם איז זי צוגעגַאנגען צו מיר, ַאביסל רױטלעך

  װי מע גלעט אַ , ֿפונעם שטערן ַארױף, טָאן מיטן הענטל איבערן קָאּפ

  .ַארַײנגעקוקט מיר אין די אױגן ַארַײן און הָאט זיך צעלַאכט, קלײן קינד

  נָאר, חלילה נישט ַאף צו בַאלײדיקן אַײך? צעלַאכט, מײנט איר, װי ַאזױ

  און ַאלע זָאלן,  ָאנהײבן לַאכןַאז איר זָאלט אױך, צו ֿפַארגיֿפטן אַײך ַאזױ

  ָאט ַאזַא מין, מַײן ליבער ּפריץ־לעבן, יאָ ! און די װענט זָאלן לַאכן, לַאכן

  איך װעל ֿפַאר איר! נָאך עך היום, ָאט די רָאזע, ּכח הָאט זי אין זיך

  ,דער חסרון  איז. װָאס איך הָאב, געלעכטער נָאך איצט ַאװעקגעבן ַאלץ

  ַאז ָאך און, זי איז נעבעך ַאף צרות;  שױן מער נישטװָאס איצט לַאכט זי

  ַאז מע כַאּפט, נָאר איך הָאב ֿפַײנט! עס לַאכט זיך ניט, װײ איז מיר

  זָאל מען, ַאז מע הײבט ָאן ַא זַאך, איך הָאב ליב. אײנס ֿפַאר דָאס ַאנדערע

  .איך גײ ּכסדר, ַאלזאָ . גײן ּכסדר

  איר װײסט? נײן? ָאכטער װײסט איר     דעם טעם ֿפון חתונה מַאכן ַא ט

  און גוט, איך הָאב דעם טעם ֿפַארזוכט! זָאלט איר טַאקע נישט װיסן? נישט

  .נָאר ֿפַארזוכט הָאב איך דָאס, כָאטש ַאֿפילו ַא ֿפרעמדע טָאכטער, ֿפַארזוכט

איך בעט, װָאס הָאב איך געזָאלט טָאן. איך װעל דָאס געדענקען לַאנג־לַאנג
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  װָאס איז געװױנט, איז ַאזַא מענטש, ּפַאיע הײסט עס, מַײן ַאלמנהַאז , אַײך

  און? מע זָאל איר ַארַײנטרָאגן אין שטוב ַארַײן ֿפונעם גרײטן, געװָארן

  איך ַאלײן הָאב  זײ? װען ניט איך ַאלײן, װער איז שולדיק אין דעם

  ַאז טָאמער דַארף  מען, סַײ די טָאכטער, סַײ די מַאמע, אױסגעלערנט

   און עס זָאל זיך איבערקערן―זָאל געזָאגט װערן מיר , עּפעס אין שטוב

  און נישט שּפעטער װי אין צװײ, מוז דָאס צוגעשטעלט װערן, די װעלט

  ַא קעכן.  צו מיר―דעם דָאקטער .  איז צו מיר―מע דַארף געלט ! שעה

  ,ַא שוך, ושַא מלב.  צו מיר―ַא לערער ַאף טַאנצן .  צו מיר―בַאשטעלן 

  צו מיר,  צו מיר―ַא קליַאמקע , ַא הושענה, ַא ֿפעדער, ַא קצבֿ , ַא שנַײדער

  װָאס װעט ֿפון אַײך„: איך הָאב זײ ניט געזָאגט, איר מײנט! און צו מיר

  ַאזױ טענה איך! ”ַא שמַאטע װעט ֿפון אַײך װערן, ַא הַאנטשירקע? װערן

  דָאס גַאנצע לעבן! טערַאלצדינג איז בַא זײ ַא געלעכ. און זײ לַאכן, צו זײ

  ,נישט קײן סך. ֿפַארַאן ַאזעלכע מענטשן ַאף דער װעלט. איז ַא געלעכטער

  װער דַארף זיך!  מיך―? און װעמען דַארף עס טרעֿפן. איז ֿפַארַאן'נָאר ס

  װער דַארף אױסגעריסן װערן!  איך―? ניַאנטשען מיט ֿפרעמדע קינדער

  ?ף טַאנצן ַאף ֿפרעמדע חתונותװער דַאר!  איך―? ֿפַאר ֿפרעמדע צרות

  איר  װעט!  איך―? װער דַארף װײנען ַאף ֿפרעמדע קֿברים!  איך―

  װער: װעל איך אַײך דערױף ענטֿפערן ָאט װָאס? װער הײסט מיר: ֿפרעגן

  װער?  הײסט אַײך לױֿפן אין ֿפַײער ַארַײן רַאטעװען ַא ֿפרעמד  קינד

  װער? ַאז יענער טרינקט זיך, הײסט אַײך שּפרינגען אין װַאסער ַארַײן

  ַאז איר, איר װעט מיר זָאגן? ַאז יענעם טוט װײ, הײסט אַײך קרימען זיך

  איך! זַײט איר ַא חיה? לױֿפט ניט און שּפרינגט ניט און קרימט זיך ניט

  איך שטעל מיך ניט ַארױס ֿפַאר. איך בין ַא מענטש; בין נישט קײן חיה

  און נָאך, ַא געװײנלעכער מענטש, טעראיך בין ַא ּפשו; ַאן אידעַאליסט

  ַאז ַאן ַאלטער, כָאטש אַײער ּפסיכָאלָאגיע זָאגט, ַאן ַאלטער בחור דערצו

  ?און אֿפשר איז דָאס גוֿפא אױך ַא מין עגָאִיזם. בחור איז ַאן עגָאִיסט

  איך הָאב עס אױך? ֿפילָאזָאֿפיע? חקירה, זָאגט איר, איר הָאט ֿפַײנט? װָאס

  !ֿפַײנט

  און, רָאזען, דַארף מען חתונה מַאכן מַײן ַאלמנהס טעכטערל,     ַאלזאָ  

  ?איר הָאט ַאן ַאנדער ברירה. מע דַארף זיך ֿפַארשטעלן ֿפַאר ַא מחוּתן

  לױט איר קענט מיך שױן ַאביסל מיט מַײן, און איר דַארֿפט ֿפַארשטײן

  גט מיר צושלָא” מחוּתן„דָאס װָארט ! װי איך הָאב דָאס ליב, קַאּפריז

  ,”משרת„רוֿפט מיך , ”לָאקײ„רוֿפט מיך , ”מענטש„רוֿפט מיך ! דער גַאל
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  מַײן  ַאלמנה, זי ָאבער! ”מחוּתן„ ַאבי ניט ―” קנַאקניסל„רוֿפט מיך 

  װָאס מע הָאט זי גע־, איז דװקא צוֿפרידן ֿפונעם נַײעם נָאמען,   הײסט עם

  װערט זי ברײ־, ”נתטעמחוּת„ַאז מע זָאגט איר . ”מחוּתנתטע„:  קרױנט

  ָאג איך ַאזױ ז―” !ָאט בַאלד װערט איר ַא שװיגער„.  טער װי לענגער

  װי דערלעב איך, זָאגט זי, הלװַאי„: װי ַא בָאקסער, קװעלט זי.  צו איר

  איר  זָאלט זי געװען זען צו  דער!  ַא שײנע שװיגער... ”! דָאס שױן

  !ַא יוגנט! ַא ּפַארשױן! לדַא בי: אונטער דער טָאכטערס חוּפה,  חתונה

  ,איז ַא טָאכטער מיט ַא מוטער'ַאז ס,  איר װָאלט אין לעבן נישט זָאגן

  ֿפַארקוקט, הערט איר, איך הָאב מיך!  נָאר ַא שװעסטער מיט ַא שװעסטער

  און הָאב צו מיר, שטײענדיק מיט די קינדער אונטער דער חוּפה,  ַאף איר

  : ַאלײן געזָאגט

  ַאצינד איז! עלנטער שטײן װָאס דו ביסט! ה װָאס דו ביסט שוט―       

  אײן קוק װען  דו, אײן װָארט װען דו זָאגסט...  ֿפַאר דיר ַא מָאמענט

  ֿפלַאנצסט... בױסט דיר דַײן הױז... װערסטו אױס עלנטער שטײן,  טוסט

  לעבסט דיר דַײן... טרעטסט ַארַײן אין דַײן גן־עדן...  דיר דַײן װַײנגָארטן

  שלָאג דיר ַארױס ֿפון... ליבע און געטרַײע, צװישן אײגענע, רוִיקן לעבן 

  ...װי ַא קינד, רָאזע ּפַאסט צו דיר... רָאזע איז ניט ֿפַאר דיך...  קָאּפ רָאזען

  דו װילדע, זָאג איר דָאס װָארט! קוק ַאף דער מוטער... זַײ ניט גענַארט

  װָאס ציסטו די! יט קײנעםנ, איר זָאלסטו זָאגן!... חיה װָאס דו ביסט

  ...?מיט װעלכע אױגן, װי זי קוקט ַאף דיר, זעסטו דען ניט? נשמה

  ,      ָאט ַאזױ זָאג איך צו מיר ַאלײן און בַאגעגן זיך מיט ּפַאיעס אױגן

  איר...  ֿפַאר רחמנות צו איר―און עס רַײסט מיר אױס ַא שטיק הַארץ 

  ,געדענק איך, ֿפרִיער... װי רחמנות, שױן נישט מער! רחמנות? הערט

  איצט איז ֿפַארבליבן  בלױז...  איז געװען ַאן ַאנדער געֿפיל בַא  מיר

  ?איז ַאף מיר אֿפשר אױך ַא רחמנות, און װיבַאלד רחמנות... רחמנות

  למַאי הָאט? און װער איז איר שולדיק? און אֿפשר נָאך ַא גרעסערער

  ,װּו שטײט דָאס געשריבן? יצטװָאס שװַײגט זי א? זי געשװיגן ביז ַאהער

  ?װעט איר  זָאגן,  בושה... ?און זי מיר ניט, ַאז איך איר מעג זָאגן

  באַ ! איך לַאך ֿפון אַײער װעלט? די װעלט ֿפירט זיך ַאזױ? מנהנ העולם

  זָאל זָאגן” זי„, זָאל זָאגן ֿפרִיער” ער„: מיר איז ניטָא קײן אונטערשײד

  איר! שװַײג איך אױך, ַאז זי שװַײגט! שןמענטשן זַײנען מענט. ֿפרִיער

  רוֿפט דָאס װָאס איר? משוגעת? ַאמביציע? װילט דָאס ָאנרוֿפן עקשנות

  ...ַאז מיר איז דָאס ַאלץ אײנס, איך הָאב דָאך אַײך געזָאגט שױן! װילט
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  איך רײד מיר אױס ֿפַאר אַײך דָאס הַארץ און מיט אַײך צו־, נישט מער

  אֿפשר? װּו איז דָא דער װָארעם, אױסגעֿפינען, ליזירןזַאמען װיל איך ַאנַא

  װָאס מיר זַײנען מיט ּפַאיען קײנמָאל נישט געװען ֿפַאר, איז דָאס דערֿפַאר

  ,שטענדיק איז געװען אין מיטן ַא נֿפש? זיך ַאלײן קײן צװײ מינוט

  אונד־, אונדזערע געדַאנקען, װָאס הָאט ֿפַארנומען אינגַאנצן אונדזער צַײט

   ַאלץ הָאט געהערט צו―אונדזערע צרות און ֿפַארגעניגנס , זערע געֿפילן

  !ֿפע,  דָאס―ֿפַאר זיך ַאלײן ַא מינוט ַא ֿפרַײע . ניט צו אונדז, יענעם

  מיר בײדע זַײנען װי בַאשַאֿפן געװָארן סּפעציעל! דער רוח זָאל דָאס װיסן

  ָאכדעם הָאט  גע־נ. ֿפרִיער איז געװען ּפיניע! נָאר ֿפון יענעמס װעגן

  איצט הָאט אונדז דער אײבערשטער צוגעשיקט אַ . הָאלֿפן ַא רָאזעטשקע

  עם איז שױן געװען דָאס, מָאלט אַײך! ַאן אײדעמל ַאף קעסט: נַײעם נחת

  איר.  ַאזעלכע אײדעמס מעגן זיך װינטשן ַאלע יִידן! רעכטע אײדעמל

   װָאס װערן ַאזױ גיך,ַאז איך בין ניט ֿפון די מענטשן, װײסט גַאנץ גוט

  איך װעל. נתּפעל און װָאס הָאבן ַא טֿבע יענעם ָאּפלױבן אין טָאג ַארַײן

  איבערטריבענע קָאמ־, ּפזמונות, אַײך נישט דערצײלן קײן ּפוסטע דבורים

  איז” ענגל„ַאז דָאס װָארט , איך װעל אַײך נָאר זָאגן, ּפלימענטן וכדומה

  איז'אױב ס? גענוג ֿפַאר אַײך. ן מענטשלַא בַאלײדיקונג ֿפַאר דעם דָאזיק

  און אױב די מלָאכים, אױב מלָאכים שװעבן דָארט ַארום, דָא ַא הימל

  איז ּכדַאי צו'ַאז ס, זָאג איך אַײך, זַײנען ניט ערגער ֿפון ָאט דעם שַאּפיראָ 

  ַאלס מיט ַאלע איבעריקע צװײ־ֿפיסיקע, שטַארבן און בעסער זַײן מיט זײ

  ײען זיך דָא ַארום אונטער גָאטס הימל און ֿפַארּפַאסקודיעןװָאס דר, חיות

  איר? ַא מענטשנֿפַײנט, איך בין ַא מיזַאנטרָאּפ, איר װעט זָאגן. די ערד

  אַײך זָאלן, װָאס  מ י ר  הָאבן געהַאט, זָאלט הָאבן ֿפון מענטשן דָאס

  עןװָאלט איר געװ, װָאס מע הָאט א ו נ ד ז געטָאן, מענטשן טָאן דָאס

  איר װָאלט זיך ַאװעקגעשטעלט מיט אַ . נָאר ַא גזלן, ניט ַא מיזַאנטרָאּפ

  !...ַאזױ װי שָאף, מעסער אין מיטן גַאס און איר װָאלט געקױלעט מענטשן

  װָאס איז בַא אַײך ֿפַאר ַא מָאדע לָאזן ַא מענטשן רײדן שטונדן־לַאנג

  !ט געבן טײהײס? צי װיל יענער ַא גלָאז װַאסער, און נישט ֿפרעגן

  בַא אונדזער  אײדעמל, בַא אונדזער נחת? װּו הַאלטן מיר,       ַאלזאָ 

  .שַאּפיראָ 

  ַאז ער איז געװען, ַאז איך הָאב אַײך שױן געזָאגט,       עס דַאכט זיך מיר

  און ניט  נָאר, ַא ברָאנֿפן־ֿפַאבריק, דער גַאנצער ֿפירער ֿפון ַא גורַאלניע

  .ָאר דער גַאנצער בעל־הבית איבערן גַאנצן געשעֿפטנ, דער גַאנצער ֿפירער
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  ,דָאס צוטרױען. ַאף זַײן נָאמען, ַאלץ אין געװען בַא אים אין די הענט

  און ליב געהַאט הָאבן זײ, איז אין לשער, װָאס זײ הָאבן געהַאט צו אים

  ַאז ַאף דער חתונה זַײנען זַײנע, איר קָאנט ֿפַארשטײן. װי ַא קינד, אים

  זײ זַײנען שױן, זײ זָאלן מיר מוחל זַײן(גנֿבים , צװײ שוּתֿפים, ־בתיםבעלי

  געשענקט, געװען די מחוּתנים, )לַאנג ַאף דער אמתער װעלט אין ַאמעריקע

  דעם חתן ַא קַאסטן מיט זילבער און הָאבן זיך אױסגעשטעלט ברײט און

  ֿפילַאנ־און איך הָאב טַאקע ליב ַא . װי די אמתע ֿפילַאנטרָאּפן, מילד

  ַאז ער קומט מיר ַאף אַ , און נָאך ַא בעל־הבית ַא ֿפילַאנטרָאּפ, טרָאּפ

  ַאז ַאלע זָאלן זען, ׂשמחה און שטעלט זיך ַארױס מיט זַײן ֿפילַאנטרָאּפיע

  װי, װָאס װײסט, ַאז ער איז ַא בעל־הבית ַא ֿפילַאנטרָאּפ, און זָאלן װיסן

  הָאט אים אֿפשר געמַאכט” ענטשמ„דער , ַאי!... ”מענטשן„צו שעצן ַא 

  װָאלט ער אֿפשר איצטער ניט, ”מענטש„און װען נישט דער ? ַא ֿפַארמעגן

  װָאס, אַײער שמײכלען... ?געװען קײן בעל־הבית און קײן ֿפילַאנטרָאּפ

  איך שטעל מיך  ניט, מַײן ליבער ּפריץ! איז אומזיסט, איר שמײכלט

   בעל־הבית ַא ֿפילַאנטרָאּפ הָאב איךנָאר ַא. ַארױס ֿפַאר קײן סָאציַאליסט

  װָאס אַ , ָאט װעט איר הערן? והראיה? װָאס קומט מיר דערֿפַאר! ֿפַײנט

  מע הָאט, ַאז גָאט העלֿפט, דַאכט זיך מיר. בעל־הבית ַא ֿפילַאנטרָאּפ קָאן

  און אַ , װָאס טרָאגט־ַארַײן שײנע עטלעכע טױזנטער ַא יָאר, ַא געשעֿפט

  קָאן מען, װָאס מע קָאן זיך ַאף אים ֿפַארלָאזן, ן ַאזעלכןמענטשן הָאט מע

  און ַאֿפילו ַאװעקֿפָארן קײן אױסלַאנד און, שלָאֿפן רוִיק אין דער הײם

  ַאז, איך װײס. ”אונדזערע יִידעלעך„איז דָאך ָאבער ? לעבן ַא גוטן טָאג

  איז'ס. ”אונדזערע יִידעלעך„נָאר איך זָאג נָאך ַא מָאל , איר הָאט ֿפַײנט

  ,קנַאקן, דרײען, ֿפלִיען, ַא יִיד הָאט ליב געשעֿפטן!  זײ קַארג די װעלט

  מַײן שַאּפירָאס, װָאס טױג אַײך! מע זָאל הערן!  מע זָאל זען― טרַאסקן 

  װָאס זײ הָאבן ַאזאַ ,  בעלי־בתים הָאבן זיך נישט בַאנוגנט מיט דעם

  ַײנען ַארַײן אין װעלדערזײ ז.  גָאלדן געשעֿפט אין ַאזעלכע זיכערע הענט

  אין װײץ און  אין, און אין טַאקסעס” טָארגעס„אין ,  און אין ֿפעלדער

  איז גע־'ס, און אין הַײזער הָאט זיך זײ ֿפַארגלוסט ַארַײנקריכן,  קלַײען

  ,הַײזער הָאבן געברענט און זײ הָאבן געברענט,  װָארן ַא היץ ַאף הַײזער

  ַארַײנגעשלעּפט אונדזער שַאּפירָאן מיט, עװָארן ביז זײ זַײנען ֿפַארברענט ג

  איז געװען מזומנים און ַאװעק קײן ַאמע־'ֿפַארכַאּפט װיֿפל ס,  װעקסעלעך

  װי מע זָאגט ַאף דעם, ַאז זײ זַײנען דָארטן, איז ַא סֿברה'און ס,  ריקע
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  הָאבן, שַאּפירָאן הײסט עס, און אים, ”ָאלל־רַײט„, ַאמעריקַאנער לשון

  ֿפַארבָאדן און ֿפַארחתמעט מיט, געלָאזט זיצן ביזן הַאלדז אין חוֿבות זײ 

  און, איז געװען ַא גרױסער סקַאנדַאל'ס.  װעקסלען ֿפון אױבן ביז ַארָאּפ

  צי איז ער, ַאז מע הָאט גָארנישט געװָאלט קוקן, איז דערגַאנגען דערצו' ס

  און, די װעקסלען ער מוז צָאלן ―צי איז ער ַא בעל־הבית , ”מענטש„ ַא 

  און ַאזױ װי ער קָאן, איז ער בַאנקרָאט,  ַאזױ װי ער הָאט ניט מיט װָאס

  ,ַאז דער בַאנקרָאט הָאט זיך צו זײ גענומען ֿפון ַאן אומגליק,  ניט בַאװַײזן

  און אֿפשר װײסט איר, װי איר װײסט,  װערט דָאס ָאנגערוֿפן בַא אונדז

  און אַ , ַאן ָאנזעצער ַא ּפַארך:  הײסטדָאס, ”זלָאסטנע בַאנקרָאט„,  ניט

  װָארעם ַא ּפַארך הָאט די, ּפַארך ַאן ָאנזעצער זעצט מען אַײן אין טורמע

  צען מָאל אי־, איר קָאנט אַײך זַײן צען מָאל ַאן ָאנזעצער! װעלט ֿפַײנט

  מיטן,  און  ַאבי  איר מַאכט דָאס ָאּפ קַײלעכיק, בערחזרן דעם ּפסוק

  שטעלט איר ַארױס דער װעלט מחילה,  עס געהער צו זַײןװי, ”ּכֿבקרת„

  און איר װערט ַא  שײנער, ”מֿפטיר„און קױֿפט ַא הױז מיט ַא , ַא ֿפַײג

  און איר זָאגט עדות  אין, און איר טוט די גרעסטע שידוכים, מענטש

  צו, און איר שטוּפט אַײך צו די גרױסע, און איר טרעט ַאף קעּפ, שטָאט

  און עס, װָאס ֿפירן די גַאנצע שטָאט בַא דער נָאז, גדוליםדי למד־ואו 

  און איר בלָאזט, און איר שּפריצט, ַאז איר זַײט ַא גרױסער, דַאכט זיך אַײך

  און איר רעדט, און איר דערקענט ניט קײן מענטשן, װי ַאן אינדיק, זיך

  קײןהָאט  !... ַאז דער רוח כַאּפט אַײך ָאקערשט ניט  ַאװעק, זיך אַײן

  די  װַאנט, ַאז ניט אַײך מײן איך, איר ֿפַארשטײט דָאך, ֿפַאראיבל ניט

  הָאט ניט געקָאנט, מַײן שַאּפיראָ , מַײן בחור? װָאס נוצט אַײך... מײן איך

  און ַאגֿב הָאט אים װײ געטָאן דָאס הַארץ ַאף, ַאריבערטרָאגן דעם בזיון

  בן ניט געשַאנעװעטזַײנע בעלי־בתים הָא(ָארעמע ַאלמנות און יתומים 

   ער הָאט  זיך―) זײ הָאבן גענומען  װּו  זײ  הָאבן געקָאנט, קײנעם

  !...געסמט

        

  װי ַאזױ און מיט װָאס, ַאז עס איז אַײך ניט װיכטיק, איך דענק

  ?און װָאס עּפעס סם? און װּו הָאט ער גענומען סם, ער הָאט זיך געסמט

  און װָאס הָאט ער מיר? און װָאס הָאט ער געשריבן ֿפַאר ַא בריװ צו מיר

  און מיט דער? און װי ַאזױ הָאט ער זיך געזעגנט מיט רָאזען? געזָאגט

  װָאס,  דָאס ַאלץ איז ניט מער װי סענטימענטן―? און מיט מיר, מוטער

  רישןאום אױסצוקװעטשן בַאם  נַא, די רָאמַאניסטן בַאנוצן זיך מיט זײ
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  נישט זיך: איך װיל אַײך נָאר זָאגן אין דרַײ װערטער. לעזער ַא טרער

   ער הָאט גענומען און ַאװעקגעסמט אונדז―הָאט דער מענטש געסמט 

  דער שמערץ איז געװען ַאזױ, דער ברָאך איז געװען ַאזױ גרױס! ַאלעמען

  ַײ הָאטַאז בַא אונדז ַאלע דר, דער װײטיק איז געװען ַאזױ גרױלעך, טיף

  ֿפַאר־, מיר זַײנען ֿפַארגליװערט! זיך ניט געֿפונען קײן אײנציקע טרער

  און, געֿפַאלן מיטן ּפנים צו דער ערד, ֿפַארשטָארבן געװָארן, שטײנערט

  װען אײנער קומט, װָאלטן געװען די גליקלעכסטע ֿפון די גליקלעכסטע

  ,הערט איר!... ראון הַאקט אונדז ַארָאּפ ַאלעמען די קעּפ מיט אײן מעסע

   ָאנקוקן קָאן איך ניט ָאט די―איר מעגט אַײך זָאגן װָאס איר װילט 

  זײערע  צּוגע־. װָאס קומען אַײך טרײסטן חלילה בַא ַאן אומגליק, ַאלע

  װָאס ַאף יעדן שטײט  אױֿפגע־,  גרײטע ּכלומרשט־טרױעריקע  ּפנימער

  װָאס,  ילצערנע רײדזײערע ה... ”װָאס ניט איך, ַא דַאנק גָאט„: שריבן

  זײער ַאװעקגײן אומגעזעגנט מיט, זײערע ֿפַאלשע שֿבחים, קלעּפן זיך ניט

  ַאֿפילו ָאט  דער? װָאס דַארֿפט איר מער... ַא מורקע אונטער דער נָאז

  ,ַאז יעדער גרָאבער יונג זָאל אין אים ַארַײנקוקן, איז ַא מנהג'װָאס ס, איובֿ 

  זָאגט, ַאּפיקורסות? װָאס! יז מיר נמאסא, ”בני ָאדם„װי ַא הָאן אין 

  און נעמען אונטערשטעלן אַ , נו? דָאס הײסט בַא אַײך ַאּפיקורסות? איר

  הײסן אים חתמענען װעקסלען און ַאלײן, ֿפיסל ַאן אומשולדיקן מענטשן

  ער זָאל נע־, לָאזן” מענטשן„און דעם , ַאװעק מיט געלט קײן ַאמעריקע

  ―אי נָאך דרַײ אומשולדיקע נֿפשות , ך ַאלײןמען און ַאװעקסמען אי זי

  װָאס ֿפַאר ַא נָאמען װעט איר דעם? דָאס װעט בַא אַײך הײסן װי ַאזױ

  ,און ֿפון גָאט ַאלײן װעט איר זָאגן? נײן, ַאיאָ ? נישט ַאּפיקורסות? געבן

  טוט? װָארעם װי טָאר מען רײדן ַאף גָאט? איז ניט קײן אומרעכט'ַאז ס

  ָאט דער זעלבער הײליקער? וק װָאס זָאגט דערױף איובֿ ַאלע זשע ַא ק

  װי ַא הָאן אין, איר זָאלט אין אים ַארַײנקוקן, איז ַא מנהג'װָאס ס, איובֿ 

  װָארעם איר קָאנט, איך שװַײג אױך? איר שװַײגט, ַאיאָ ? ”בני ָאדם„

  איר װעט איבער־! װעט אַײך קײנער ניט ענטֿפערן, רײדן צעזעצטערהײט

  ”לקח' נתן וה' ה„: ך ַאמָאל די שױן לַאנג איבערגעקַײטע װערטערקַײען נָא

  ֿפילָאזָאֿפירן  הײסט? װָאס זָאגט איר...  און דערבַײ װעט איר בלַײבן―

  .איך זָאג אױך דָאס אײגענע? קַײען שטרױ

  װָאס זָאג  איך... איך קער מיך אום צוריק צו מַײן ַאלמנה,       ַאלזאָ 

  עס! כַא־כַא־כאַ ! רָאזע אױך ַאן ַאלמנה! ַאלמנותצו מַײנע צװײ ? ַאלמנה

  ַאז נָאר, עס איז ַאזַא בַאלײדיקונג ֿפון דער נַאטור, איז ַאזױ טרױעריק
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  ַא קינד ֿפון: איר זָאלט זי געװען זען! רָאזע ַאן ַאלמנה. לַאכן דַארף מען

  ַאלײןַאן ַאלמנה ! רָאזע ַאן ַאלמנה. ֿפוֿפצן יָאר קָאן ניט אױסזען יִינגער

  אין ַא חדשים! ַא מוטער ֿפון ַא קינד!  ַא מַאמע―רָאזע ! איז נָאך גָארניט

  דרַײ נָאך שַאּפירָאס טױט הָאט זיך געלָאזט הערן ַא קול ֿפון ַא בַאשעֿפע־

  ֿפײגעלע. און די שטוב איז געװָארן ֿפול מיט דעם בַאשעֿפענישל, ניש

  וב הָאט געװעלטיקט נָאר און אין שט―הָאבן זײ דעם ַא נָאמען געגעבן 

  און, און ַאלץ איז געװען נָאר צוליב דער אײנער ֿפײגעלע, אײן ֿפײגעלע

  און װָאס איר הָאט ניט, און װּו איר זַײט געזעסן, װּו איר זַײט געשטַאנען

  הָאט איר געקָאנט הערן נָאר ֿפײגעלע און ֿפײגעלע און װידער, געטָאן

  השגחה„  ַא מַאמין און גלײבן אין  אױב מע זָאל װעלן  זַײן! ֿפײגעלע

  ,װָאלט איך געזָאגט ַאף דער ֿפײגעלע, װי איר רוֿפט דָאס ָאן, ”ּפרטית

  ַאז דָאס הָאט גָאט בַאלױנט אונדז ֿפַאר אונדזערע גרױסע לַײדן און הָאט

  ַאז איך בין ַא קנַאּפער מַא־, איר װײסט ָאבער. אונדז געשיקט ַא טרײסט

  איר װילט מיר? װָאס... ַארק מסוּפק אין אַײך אױךמין און איך בין שט

  איך הָאב צו אַײך!  געזונטערהײט―? ַאז איר גלײבט יאָ , אַײנרײדן

  ַאז איר זַײט ניט, ַאבי איר ַאלײן זָאלט זַײן איבערצַײגט; גָארניט ניט

  הָאב איך ֿפַײנט היּפָאק־, יִידן, הערט איר. קײן היּפָאקריט, קײן צֿבועק

  װי צען, זַײט אַײך ֿפרום! ע נָאר װי ַא יִיד הָאט ֿפַײנט חזירטַאק, ריטן

  אַ , טָאמער־זשע זַײט איר גלַאט ַא גנב! ַאבי מיט ַאן אמת, טױזנט רוחות

  און  איך, זַײט איר ניט ֿפון מַײנע לַײט, ”וצדקתך„ֿפַארמַאסקירטער 

  !ירָאט ַאזַא מענטשל בין איך מ. דַארף אַײך ַאף תשעה־נַײנציק ּכּפרות

  ֿפון דער ערשטער!  ֿפײגעלע―? װָאסער ַא סדרה גײט הַײנט,       הּכלל

  הָאט ַאלץ  װי, װָאס די ֿפײגעלע הָאט זיך בַאװיזן ַאף דער װעלט, מינוט

  ַאלע ּפני־. ַאלע און ַאלץ הָאבן געשמײכלט און געֿפרײט זיך, אױֿפגעלעבט

  צו לַײכטן אוןַאלעמענס אױגן הָאבן ָאנגעהױבן . מער הָאבן געשַײנט

  אינאײנעם מיט דעם קינד זַײנען מיר ַאלע ַאֿפסנַײ געבױרן גע־. גלַאנצן

  װָאס סע הָאט זיך נישט בַא־, רָאזע: איך װעל אַײך זָאגן ַא שײנס. װָארן

  הָאט ּפלוצים ָאנגעהױבן, װיזן ַאף איר ּפנים קײן שמײכל שױן ַאזַא צַײט

  װָאס ֿפַארגיפ־, דנע געלעכטערװידער צו לַאכן מיט איר ֿפרִיערדיקן מָא

  כָאטש עס װילט, ַאז איר זָאלט אױך לַאכן, טעט אַײך און צװינגט אַײך

  ,ָאט ַאזַא מין ּכח הָאט בַאװיזן די קלײנע ֿפײגעלע. זיך אַײך גָאר װײנען

  ַאז זי הָאט אױֿפגעעֿפנט אירע קלײנע אױגעלעך און הָאט גענומען דָאס

  .ן ֿפַארשטַאנד בַאטרַאכטן אונדז ַאלע דרײַ ערשטע מָאל מיט ַא ֿפונק ֿפו
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  ַאז ַאף ֿפײגעלעס ליּפעלעך הָאט זיך בַאװיזן דָאס, און װער שמועסט

  זַײנען בײדע ַאלמנות שִיער נישט משוגע געװָארן ֿפַאר, ערשטע שמײכעלע

  ,זײ הָאבן מיך בַאגעגנט מיט ַאזַא אימּפעט. ענטוזיַאזם און התּפעלות

  :ֿפַאר זײ דערשרָאקןַאז איך הָאב מיך 

  ?װּו זַײט איר געװען ֿפרִיער מיט אײן מינוט,  גװַאלד―      

  .      ַאזױ זַײנען ָאנגעֿפַאלן ַאף מיר בײדע ַאלמנות

   ֿפרעג איך ַא דער־―? װָאס הָאט זיך געטרָאֿפן?  װָאס איז דען―      

  :שרָאקענער און בַאקום ֿפון זײ ַאן ענטֿפער

  ײגעלע הָאט ָאט־ערשט מיט ָאנדערהַאלבן מינוט ֿפרִיערֿפ,  סטַײטש―      

  !דעם ערשטן לַאך! ַא לַאך געטָאן

  און אינעװײניק דָאס,  זָאג איך גַאנץ קַאלט―?  ָאט דָאס איז גָאר―      

  װָאס ֿפײגעלע הָאט אַ , ניט ַאזױ ַאף דעם, געװײנלעך, הַארץ ֿפרײט זיך

  צװײ ַאלמנות זַײנען ַאזױ ששון־װָאס מַײנע , װי ַאף דעם, לַאך געטָאן

  װָאס עס הָאט זיך ָאּפ־, הַײנט קָאנט איר שױן ֿפַארשטײן, נו. ושמחהדיק

  די, נַאטירלעך, די ערשטע הָאט דערֿפילט! געטָאן בַאם ערשטן צײנדל

  ּפַאיען, הָאט זי צוגערוֿפן די עלטערע ַאלמנה. די מוטער, יִינגערע ַאלמנה

  און, ת הָאבן גענומען ּפרובירן מיט ַא גלָאזאון בײדע ַאלמנו, הײסט עס

  הָאבן זײ געמַאכט ַאזאַ , ַאז עס קלינגט ַא צײנדל, ַאז זײ הָאבן דערהערט

  .ניט לעבעדיק, ַאז איך בין ַארַײן ֿפון צװײטן צימער ניט טױט, גװַאלד

  ? װָאס איז דאָ ―     

  ! ַא צײנדל―     

  עס זָאל זײ,  צו זײ בכיון זָאג איך―!  עס װַײזט זיך אַײך אױס―     

  און בײדע ַאלמנות נעמען מַײן ֿפינגער און טַאּפן־ָאן באַ . ַאביסל רײצן

  ,װָאס קָאן זַײן, ֿפײגעלען אין הײסן מַײלכל עּפעס ַא שַארף שּפיציקל

  .איז ַא צײנדל'ס

  ך זָאל זײ שױן ָאּפ־אי,  ֿפרעגן זײ מיך בײדע און װַארטן―?  נו―     

  איך הָאב ליב. איך מַאך זיך ּתמעװַאטע. ונעם צײנדלגעבן ַא גרוס ֿפ

  :ֿפרעג איך זײ איבער. זײ צו רײצן

  ? װָאס נו―     

  ?ַא צײנדל,  ָאבער ַאיאָ ―     

  ?װָאס דען זָאל דָאס זַײן,  ַא צײנדל―     

  איז דָאך ֿפײ־, ַאז װיבַאלד ַא צײנדל,      און דָאס ֿפַארשטײט איר דָאך

  !ס מע קריגט ניט די צװײטע אין דער גַאנצע װעלטװָא, געלע ַא חכמה
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  מע זָאל  זי, קומט דָאך איר, און װיבַאלד ַאז ֿפײגעלע איז ַאזַא חכמה

  און איך רַײס עס, ביז דָאס קינד הײבט ָאן צו װײנען, ַאזױ לַאנג קושן

  װָארעם בַא  קײנעם, ַארױס בַא זײ ֿפון די הענט און שטיל דָאס אַײן

  ַאז קײנעמס, און מע קָאן זָאגן, װי בַא מיר, זױ דָאס קינדשװַײגט נישט ַא

  און קײנעמס נָאז װערט, װי מַײנע הָאר, הָאר הָאט ֿפײגעלע ניט ַאזױ ליב

  און ֿפילן, װי מַײן נָאז, ניט ַאזױ געריסן ֿפון אירע ברעקלעך ֿפינגערלעך

   זיךעס גלוסט! ַאף זיך די דָאזיקע ברעקלעך ֿפינגערלעך איז ַא גן־עדן

  גלַא־, אױסקושן טױזנט מָאל איטלעכס גליד ֿפון די דָאזיקע קלײנטשינקע

  איר קוקט ַאף מיר און איר! װַײסינקע און װײכינקע ֿפינגערלעך, טינקע

   װָאלט―ַאניט ; ָאט דער מענטש הָאט ַא װַײבערשע נשמה„: טרַאכט זיך

  ,ָאב געטרָאֿפןאיך ה, ָאבער ַאיאָ ... ”ער ַאזױ ניט ליב געהַאט קײן קינדער

  װָאס ֿפַאר ַא נשמה איך הָאב: איז ַאזױ די מעׂשה'ס? װָאס איר טרַאכט

  ! דָאס איז ַא ֿפַאקט―נָאר ַאז איך הָאב ליב קינדער ,  װײס איך ניט―

  אַײערע? ַאז נישט קײן קלײנע קינדער, װעמען דען זָאל מען ליב הָאבן

  לַאטע מָארדעס מיט דיָאט די ג? זָאל איך ליב הָאבן, װילט איר, גרױסע

  װָאס זײער גַאנץ לעבן איז ַא געשמַאקער מיטָאג מיט, געּפַאקטע בַײכלעך

  װילט, צי ָאט יענע שײנע מענטשן? ַא גוטן ציגַאר מיט ַא ּפרעֿפערַאנסל

  די װָאס קהלן זיך און לעבן ֿפון דער קהלשער, זָאל איך ליב הָאבן, איר

  , ּפױקן איבער דער גַאנצער װעלטשיסל און שרַײען און ליַארעמען און

  איך, ָאדער איר זַײט ַא בעלן... ?ַאז זײער גַאנצער מײן איז טוֿבת הּכלל

  ,װָאס װילן מתקן זַײן די װעלט, זָאל ליב הָאבן ָאט די יונגע צוציקעס

  איך זָאל ֿפַארקױֿפן מַײנע, און װילן מיך צװינגען” בורזשוק„רוֿפן מיך 

  ָאדער איר װעט? מיט זײ לשם עקסּפרָאּפריַאציעהַײזער און צעטײלן זיך 

  ,די ּפרות־הבשן, איך זָאל ליב הָאבן די גרָאבע װַײבער, מיר אֿפשר הײסן

  טעַאטער, בריליַאנטן, קלײדער, װָאס זײער אײנציקער אידעַאל איז ֿפרעסן

  צי גָאר  די אונטערגעשָארענע  ַאלטע? און געֿפעלן ֿפרעמדע מַאנצבילן

  ניהיליסט־„הָאבן זײ געהײסן , אין מַײנע יונגע יָארן, ַאמָאלװָאס , מױדן

  ”קַאדעטניצעס„, ”עס־ערָאװקעס„, ”עס־עסָאװקעס„הַײנט הײסן זײ , ”קעס

  װַײל איך בין ַאן  ַאלטער, איר זָאגט... ?וכדומה ַאזעלכע שײנע נעמען

  ײ־בין איך ַא בעל־ּכעסן און ַא מיזַאנטרָאּפ און מיר געֿפעלט ניט ק, בחור

  איך טו  מיר?  װָאס איר זָאגט,  װָאס ַארט מיך―זָאגט אַײך ? נער

  ,בַא  ֿפײגעלען, בַאם קינד?  װּו זשע הַאלט איך. איך דערצײל: מַײנס

דָאס גַאנצע לעבן הָאבן מיך ַאװעקגע־. װי מיר הָאבן דָאס ליב געהַאט
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   אונדזװַײל דָאס קינד הָאט, דערֿפַאר, מיר ַאלע דרײַ , שענקט דעם קינד

  צוגעגעבן אונדז ַאלעמען ֿפרישע, ֿפַארזיסט די ביטערקײט ֿפונעם לעבן

  ענערגיע צו טרָאגן דעם שװערן יָאך ֿפון דער נַארישער ֿפַארדָארבענער

  .און ֿפַאר מיר עקסטרע איז אין דעם קינד געװען ַא גַאנצער סוד. װעלט

  װָאס, מָאנעןאױב איר װעט זיך דער, איר װעט דעם סוד לַײכט ֿפַארשטײן

  ַאלץ,  װָאס מער דָאס קינד הָאט געװַאקסן. איז געװען ֿפַאר מיר רָאזע

  ַאז מַײן עלנט זָאל, מער הָאט געבליט די הָאֿפענונג בַא מיר אין הַארצן

  ענדלעך ֿפַארשװינדן און איך זָאל ַאמָאל אױך װיסן ֿפון ַא לעבן ַאף דער

  זיך ַארומגעטרָאגן מיט  דעראון ניט נָאר  איך  ַאלײן הָאב ... װעלט

   די זעלבע הָאֿפענונג הָאט געלעבט אױך בַא ּפַאיען אין―מחשֿבה 

  נָאר ֿפַאר, און כָאטש מיר הָאבן דערֿפון ניט גערעדט קײנמָאל, הַארצן

  ַאז עס װעט מוזן, װי דער טָאג, אונדז ַאלע דרַײ איז דָאס געװען קלָאר

  װי ַאזױ קָאנען זיך דָאס מענטשן: ֿפרעגןאיר װעט אֿפשר ... ַאמָאל ַאזױ זַײן

  נָאר,  ַאז איר קענט ּפסיכָאלָאגיע, איז ַא סימן? ֿפַארשטײן אומגערעדט

  װעט איר, ָאט װעל איך אַײך מָאלן ַא בילד, למשל... ניט קײן מענטשן

  ֿפַארשטײען, װי ַאזױ מענטשן שמועסן זיך אױס ּכמעט ָאן װערטער, זען

  :הָאט איר אַײך ַא בילדָאט . זיך ַאֿפן װּונק

  .דער הימל איז ֿפַארשמיסן מיט װַײסע מילך־ּפַאסן.      ַא זומער־נַאכט

  הָאב. שעמערירן, ֿפינקלען, די שטערן בלישטשען: איך הָאב געװָאלט זָאגן

  װיל איך, ַאז ַאזױ שטײט ערגעץ געשריבן אין ַא ביכל, איך מיך דערמָאנט

  ַאז איך, איך הָאב אַײך שױן געזָאגט. ניט איבערקַײען יענעמס װערטער

  װָאס זַײנען ַאזױ ענ־, הָאב ֿפַײנט זײערע בַאשרַײבענישן ֿפון דער נַאטור

  ,הּכלל. װי איך בין ענלעך ַאף ַא טערקישן ּפַאשאַ , לעך ַאף דער נַאטור

  ,לױטערע, אײנע ֿפון די זעלטענע װַארעמע, איז געװען ַא זומער־נַאכט'ס

  ָאס דער טריקנסטער מענטש אין דער װעלט װערטװ, ּפרעכטיקע נעכט

  ער װײס, װַײט, ֿפול מיט ּפָאעזיע און עס בענקט זיך אים ערגעץ ַאהין

  עס כַאּפט אים ַארום ֿפון ַאלע זַײטן ַא מָאדנער שטרָאם. ַאלײן ניט װּוהין

  און ער, און ער זינקט אין ַא הײליקע שטילע רוִיקײט, ֿפון רוח־הקודש

  װָאס מיר רוֿפן דָאס, ך אין דעה טיֿפער בלױער יַארמעלקעֿפַארקוקט זי

  ֿפירן, ַאז דער הימל סודעט זיך עּפעס מיט דער ערד, און ער ֿפילט, הימל

  ֿפון אומענדלעכ־, ַא שמועס ֿפון אײביקײט, ַא שטילן שמועס צװישן זיך

  ...װָאס מענטשן רוֿפן גָאטהַײט, קײט און ֿפון דעם

  ניט גע־? ר זָאגן ַאף מַײן בַאשרַײבן די נַאטורװָאס װעט אי?       נו
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  .איר זַײט נָאך נישט ֿפַארטיק, הָאט צַײט! בין איך אױסגעשטעלט? ֿפעלן

  ,שװערע,  מָאדנע―איך הָאב אַײך ֿפַארגעסן דערצײלן ֿפון די זשוקעס 

  צעלָאזט די, װָאס טרָאגן זיך אין דער ֿפינצטער, ברױן־ֿפַארביקע זשוקעס

  ומען און הודען און טוען זיך ַאלע מָאל ַא זעץ ָאן װַאנט ָאדערזש, ֿפליגל

  און טוען ַא ֿפַאל ַאנידער ַאף דער ערד מיט הַאלב־צעלָאזטע, ָאן ֿפענצטער

  ―איר זָאלט גָאר נישט הָאבן קײן יסורים . ּפָאלעס און װערן ַאנשװיגן

  זן  דיצעלָא, זיך אױֿפהײבן, זײ װעלן ַאביסל ַארומּפױזן ַאף דער ערד

  ּפָאלעס און װעלן זיך װידער דרײען ַארום דער שַײן ֿפון דעם ליכט מיט

  און װידער געבן זיך ַא זעץ אין ֿפענצטער, ַא זשומען און מיט ַא הודען

  װָאס גײט, מיר זיצן ַאֿפן גַאניק... ַארַײן און ַא ֿפַאל ַאנידער ַאף דער ערד

  ֿפײ־. און ֿפײגעלע, און רָאזע, יעאיך און ּפַא: ַאלע ֿפיר, אין גָארטן ַארַײן

  און רײדן, ֿפיר יָאר װערט איר רָאש־חודש אלול; געלע איז שױן ַא גרױסע

  !טױזנטער קשיות. זי רעדט און ֿפרעגט קשיות. רעדט זי װי ַאן ַאלטער

  װען איז טָאג און װען?  ערד―און ערד ,  הימל―ֿפַאר װָאס איז הימל 

  ֿפַאר װָאס? ַאנַאכט נַאכט און בַאטָאג טָאגֿפַאר װָאס איז ב? איז נַאכט

  און די בָאבעניו רוֿפט די מַאמע ניט, ”מַאמע„רוֿפט די מַאמע די בָאבעניו 

   ַא דיַאדיַא און―ֿפַאר װָאס בין איך איר ַא דיַאדיַא ? ”רָאזע„נָאר , ”מַאמע„

  און די, ֿפַאר װָאס קוקט דער דיַאדיַא ַאף דער בָאבעניו... ?ניט קײן ּפַאּפאַ 

  און ֿפַאר װָאס איז די מַאמע ַאזױ רױט גע־, בָאבעניו קוקט ַאף דער מַאמע

  ַאז דָאס רוֿפט ַארױס בַא אונדז ַאלע, איר ֿפַארשטײט דָאך שױן... ?װָארן

  װערט דער געלעכ־, װָאס לַאכט מען, ֿפרעגט ֿפײגעלע. דרַײ ַא געלעכטער

  װָאס מיר קוקן,  מיט דעםאון ענדיקן ענדיקט ער זיך, טער נָאך גרעסער

  װָאס, און ַאלע דרַײ ֿפַארשטײען מיר זיך גַאנץ גוט, זיך איבער ַאלע דרײַ 

  װערטער זַײנען אי־. מע דַארף שױן נישט קײן װערטער. דער קוק בַאטַײט

  װַײבער און, װערטער זַײנען בַאשַאֿפן געװָארן נָאר ֿפַאר ּפלַאּפלערס. בעריק

  װערטער: ביסמַארק הָאט זיך ַאמָאל אױסגעדריקטװי , ָאדער. ַאדװָאקַאטן

  .זַײנען אונדז געגעבן געװָארן אום צו ֿפַארמַאסקירן אונדזערע געדַאנקען

  ָאט בַאגײען זיך דָאך חיות און עוֿפות און ַאלע איבעריקע בַאשעֿפענישן

  ָאט שּפרָאצט אַ , ָאט בליט די בלום, ָאט װַאקסט דער בױם! ָאן װערטער

  קושט זיך מיטן שטרַאל ֿפון דער זון, לט זיך צו צו דער ערדהַא, גרעזל

  אױגן בַא מענטשן, מַײן ליבער ּפריץ, אױגן?  װּו איז זײער שּפרַאך―

  װָאס ַא מענטשנס אױגן קָאנען אַײך ַאמָאל זָאגן! זַײנען ַא גרױסע זַאך

  !װעט אַײך דָאס מױל נישט אױסרײדן אין קײן טָאג, אין אײן מינוט
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  ר איבערקוקן זיך אין יענער נַאכט מיט מַײנע צװײ ַאלמנות איזאונדזע

  ,ַא קַאּפיטל ֿפון אונדזער ַאלעמענס לעבנס־געשיכטע, געװען ַא בלעטל

  ַא טרױעריק ליד ֿפון דרַײ ֿפַאר־, ַא ליד, אױב איר װילט, ַא גַאנצע ּפָאעמע

  נע ֿפַאר־װָאס ֿפַארשײדע, ֿפון דרַײ ֿפַארקריּפלטע נשמות, לָארענע לעבנס

  װָאס, זײ זָאלן טרינקען ֿפון דעם קװַאל, ּפלָאנטענישן הָאבן ניט דערלָאזט

  איך... װָאס הײסט ליבע, זײ זָאלן געניסן ֿפון דעם ֿפָאנטַאן, הײסט גליק

  .אומגערן”  ליבע„הָאב מיך ַארױסגעכַאּפט ֿפַאר אַײך מיט דעם װָארט 

  װַײל אַײ־, דערֿפַאר? רװָאסֿפַא, װײסט איר! ַאז עס עקלט מיך, גלײבט מיר

  ערע שרַײבערס בַאנוצן שױן צו ָאֿפט דָאס דָאזיקע הײליקע װָארט און

  ַאז מע, ”ליבע„דָאס װָארט . מַאכן ֿפון דעם שױן צו ַא װָאכעדיקן מאכל

  איז ַא חלול־, רעדט דָאס ַארױס ַאף דער שּפרַאך ֿפון אַײערע שרַײבערס

  װי עס גיסט זיך, רױסגעגָאסן װערןדַארף ַא” ליבע„דָאס װָארט . השם

  ָאדער עס דַארף זיך אױסגיסן אין ַא ליד ָאן װער־, אױס ַא ּתֿפלה צו נָאט

  ,לױֿפן: עס מעג זיך זַײן ָאן רײמען, אין ַא געזַאנג ֿפון עכטער ּפָאעזיע, טער

  וכדומה ַאזעלכע גרַאמען, גרָאזן־בלָאזן, יָאגן־שלָאגן, כַאּפן־טַאּפן, קױֿפן

  ,מָאלט זיך מיר אױס, װָאס ַאז איך לײען זײ ַאמָאל,  אַײערע ּפָאעטןֿפון

  דער משל מעג אַײך... ַאז איך שלינג ַארבעס און ֿפַארבַײס מיט ּפַאּפיר

  איך ענדיק. נָאר דרײען מיט דער נָאז בַאדַארֿפט איר ניט, ניט געֿפעלן

  ך דָאסאַײך שױן די געשיכטע מיט מַײן ַאלמנה נומער צװײ און איך מַא

  איר הָאט, זָאגט נָאר... ַאז מע גענעצט, װָארעם איך הָאב ֿפַײנט, בקיצור

  װָאס איר מוזט, עס זָאל אַײך רַײסן ַא צָאן, ַאמָאל ֿפַארזוכט דעם טעם

  ֿפון מָארגן ַאף, נָאר איר לײגט דָאס ָאּפ ַאף מָארגן, אים ַארױסצִיען

  רץ און גײט צום  דָאק־ביז איר נעמט אַײך ָאן מיט הַא, איבערמָארגן

  :איר לײענט איבער ַאף זַײן בלעטל, איר קומט־צו צו דער טיר; טער

   ביז1 און ֿפון 1 ביז 8נעמט־צו ֿפון , דענטיסט ַאזעלכער און ַאזעלכער„

  :כַאּפט איר ַא קוק ַאֿפן זײגער און ַא זָאג צו זיך ַאלײן... ''8

  טט װָאס הָאב איך קײן צײַ הַײנ? 8 ביז 1 און ֿפון 1 ביז 8 ֿפון ―     

  ...?נישט

       און איר קערט זיך אום צוריק  ַאהײם און איר רַײסט זיך ַאף די

   ַארױסגעגַאנ־ . ָאט דָאס אײגענע איז געװען מיט מיר און מיט רָאזען... צײן

  ַאז, גען בין איך ֿפון דער הײם ַאלע אינדערֿפרי מיט ַא בַאשטימטן געדַאנק

  ֿפרִיער װעל איך איבער־! געשען גָאר ָאן ַא שום ּתירוץהַײנט מוז דָאס 

  ַאזױ און, מיט דער מוטער הײסט עם, רײדן מיט מַײן ַאלמנה נומער אײנס
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  באַ „: ַארָאּפלָאזן די אױגן און ַא זָאג טָאן, װעט זי װערן רױטלעך... ַאזױ

  ןװעל איך ַאװעקגײ... ”רעדט איבער מיט רָאזען, מיר הָאט איר געּפועלט

  ֿפון דער ַאלמנה נומער אײנס צו דער ַאלמנה נומער צװײ און װעל איר

  און איך כַאּפ דָאס” ...איז ַאזױ און ַאזױ'ס, רָאזע, הער נָאר אױס„: זָאגן

  לױֿפט מיר ַאקעגן ֿפײ־, היטל און קום צו גײן צו מַײנע צװײ ַאלמנות

  קושט, ם הַאלדזכַאּפט מיך ַארום בַא, װַארֿפט זיך מיר ַאף די הענט, געלע

  נָאר הַײנ־, הַײנטיקן טָאג„ַאז , מיך אין די ברילן און בעט זיך בַא מיר

  מיך װעט מען, זָאל איך זָאגן דער מַאמעניו און דער בָאבעניו, טיקן טָאג

  נָאר גײן, ניט טַאנצן, ניט שּפילן, ניט לערנען, זי זָאל זַײן ֿפרײַ , ֿפָאלגן

  צו, זָאגט מען, מע הָאט געברַאכט, ן גָארטןמיטן דיַאדיַא אין זָאָאלָאגיש

  װָאס מע קָאן ּפלַאצן   ֿפַאר, ַאזעלכע מַאלּפעס, ֿפירן ַאזעלכע מַאלּפעס

  און, זַײט ַא בריה און נעמט ניט דָאס קינד, ַאדרבה, נו... ”!געלעכטער

  װָאס, גײט ניט מיט דעם אין זָאָאלָאגישן גָארטן ָאנקוקן די נַײע מַאלּפעס

  ...?ן ּפלַאצן ֿפַאר געלעכטערמע קָא

   װָארטשעט די ַאלמנה נומער―?  װָאס װעט זַײן ֿפונעם קינד―     

  .אײנס

   הַאלט זי אונטער די ַאלמנה―!  ער מַאכט ַא ּתל ֿפונעם קינד―     

  װי דעם ֿפַא־, די בײדע ַאלמנות, און דער דיַאדיַא הערט זײ. נומער צװײ

  נד און גײט מיט דעם אין גָארטן זיך בַא־נעמט דָאס קי, רַאיָאריקן שנײ

   און―װָאס מע קָאן ּפלַאצן ֿפַאר געלעכטער , קענען מיט די נַײע מַאלּפעס

  עס גײט. ַאלע מָאל ַא נַײער ּתירוץ, װי איך דערצײל אַײך, ָאט ַאזױ

  דָאס, ַא יָאר און ַא יָאר, ַא װָאך און ַא װָאך, ַאװעק ַא טָאג און ַא טָאג

  װָאס מע קָאן ֿפון זײ, הײבט ָאן ֿפַארשטײן ַאזעלכע זַאכן, סטקינד װַאק

  ַאלץ  ָאן, און עס בלַײבט בַא אונדז ַאלע דרַײ דער הסּכם, ניט רײדן

  ַאז ֿפײגעלע זָאל אױס־. ַאז לָאז דָאס קינד אונטערװַאקסן שױן, װערטער

  דעמָאלט,  װערן ַא מענטש און אױסקלַײבן זיך איר בַאשערטן, װַאקסן

  דעמָאלט רעֿפָארמירן מיר אונדזער, רן אונדז אױֿפגעבונדן די הענטװע

  יעדער בַא זיך אין, און מע בױט ּפלַאנען. ֿפירן־אױף ַא נַײע שטוב, לעבן

   ֿפײ־―דָאס יונגע ּפָאר : װי ַאזױ מע װעט לעבן ַאלע צוזַאמען, הַארצן

  און די,  רָאזען איך מיט―דָאס ַאלטע ּפָאר , געלע מיט איר בַאשערטן

   דָאס―װעט געװעלטיקן איבער אונדז ַאלעמען ) ּפַאיע(ַאלמנה די בָאבע 

  װי? װי דערלעבט מען שױן: די גַאנצע זַאך איז נָאר! װעט זַײן ַא לעבן

  װערן ַא מענטש און, ַאז ֿפײגעלע זָאל אױסװַאקסן, דערלעבט מען שױן
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  . מען זיךדערלעבט, נָאר ַאז מע לעבט? אױסקלַײבן זיך איר בַאשערטן

  איך הָאב ֿפַײנט שַאבלָאנע? זָאגט דָאס שּפריכװָארט, דַאכט זיך, ַאזױ

  ,ַאלזאָ . איך ֿפַארגין אַײך. זײער שײן? איר הָאט זײ ליב. שּפריכװערטער

  געװָארן אַ , ֿפײגעלע איז אױסגעװַאקסן! דערלעבט מען זיך, ַאז מע לעבט

  און ָאט דָא ליגט ―מענטש און הָאט אױסגעקליבן זיך איר בַאשערטן 

  ָאט דָא ערשט הײבט זיך ָאן די רעכטע ּפסיכָאלָא־! דער הונט בַאגרָאבן

  ,װָאס איר קוקט ַאֿפן זײגער, דָאס? איר װײסט! װי איר רוֿפט דָאס ָאן, גיע

  .איך װעל אַײך סַײ װי סַײ הַײנט מער נישט דערצײלן. איז איבעריק

  .יסן װָאס איבערצוטרַאכטןמַײנע ַאלמנות װעלן נישט װ; איך דַארף גײן

  ַאז אױב איר הָאט חשק אױסצוהערן די געשיכטע ֿפון, איך קָאן בַאשטײן

  .זָאלט איר זיך מטריח זַײן צו מיר ַאהײם, ”ַאלמנה נומער דרײַ „מַײן 

  .ֿפַאר די ּפָאלעס װעל איך אַײך ניט שלעּפן!  װי איר װילט אַײך―ַאניט 

  !ַאדיע... איר װעט ַאלײן קומען

  .   ע ד  כ א ן  ַא ל מ נ ה  נ ו מ ע ר  צ װ ײ   

  

  .ג

  

  ַאלמנה  נומער  דרײַ 
  

  װָאס איך, װָאס איר זַײט געקומען צו מיר אין ַאזַא שעה,  גוט―     

  ,אין דער הײם בין איך שטענדיק, דָאס הײסט. בין גרָאד אין דער הײם

  נע געװױנ־יעדער מענטש הָאט זיך זײַ . ניט ֿפַאר יענעם, נָאר ֿפַאר מיר

  זָאל מיר זיצן ַאקעגן די, ַאז איך עס, איך בין געװױנט, למשל. הײטן

  װָאס זָאגט איר ַאף! קיץ־קיץ־קיץ. ָאן דער קַאץ װעל איך נישט עסן. קַאץ

   עס מעג―זי װעט אַײך ַאלײן ניט נעמען !  ַא חכמה―קלוג ? דער קַאץ

  ?איר הָאט ֿפַײנט ַא קַאץ? װָאס? איר זַײט ַא מֿבין ַאף איר ֿפעל! ליגן גָאלד

  איר דַארֿפט זיך ניט! מע װײס די מעׂשיות! ַאן אַײנבילדונג ֿפונעם חדר

  איך טרינק? צי ַאזױ? מיט מילך? װי ַאזױ טרינקט איר טײ! ֿפַארענטֿפערן

  קײן זַאך הָאט זי!... אין דער ערד ַארַײן! טּפרוס! ַא קָאטאַ ... מיט מילך

  און, װעט זי ניט טשעּפען, טער װעט שטײןּפו. װי מילך, ַאזױ ניט ליב

  ...מוז זי טָאן ַא לעק, דערזעט זי מילך

  נָאר דָא מוז איך, ַאז איך הַאלט ניט ּפון הקדמות,      איר װײסט דָאך
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  לַאכן קָאנט איר. ַאז מע שמײכלט, איך הָאב ֿפַײנט: אַײך זָאגן ַא הקדמה

  װָאס,   איר־זשע ַאלצדינגגעדענקט. נָאר ניט שמײכלען,  װיֿפל איר װילט

  שעמט,  זָאגט―טָאמער הָאט איר ֿפַארגעסן ? איך הָאב אַײך דערצײלט

  איך װעל. ֿפַארגעסן אױך ַאמָאל, מַאכט זיך, גרעסערע ֿפון אונדז; זיך ניט

  איבערחזרן אין קורצן נָאכַאמָאל און געבן, הָאב איך מורא, אַײך מוזן

  :ַא קיצור המעׂשה, אַײך ַאן אױסצוג

  הָאבן,       איך הָאב געהַאט ַא חֿבר ּפיניע הָאט ער געהַאט ַא ֿפרױ ּפַאיע

  און ּפַאיע איז, איז מַײן חֿבר ּפיניע געשטָארבן. זײ געהַאט ַא קינד רָאזע

  און זי איז. און איך בין בַא איר געװען ַא בן־בית. געבליבן ַאן ַאלמנה

  ָאר רײדן הָאבן מיר דערֿפוןנ. און איך איר אױך, מיר געװען צום הַארצן

  .און ַאזױ זַײנען ַאװעק די בעסטע יָארן. געהַאלטן אין זיך. ניט גערעדט

  און איך בין געװען, אױסגעװַאקסן, רָאזע, דערװַײל איז איר טעכטערל

  ַא גוטער, הָאט זיך אונטערגעכַאּפט ַא בחורל שַאּפיראָ . נָאך איר די ּכּפרה

  און די רָאזע הָאט זיך אין אים, ָאכשּפילערבוכהַאלטער און ַא שײנער ש

  הָאב איך זיך צעקריגט מיט דער מוטער און בין ַאװעק מיט. ֿפַארברענט

  !ַאז װַײל איך װעל לעבן זָאל מַײן ֿפוס דָארט ניט זַײן, דעם געדַאנק

  און איך הָאב דָאס װָארט נ י ש ט אױסגעהַאלטן און בין בַאלד ַאֿפן

  װָאס,  און בין געװָארן דער זעלבער הײמישערצװײטן טָאג געקומען 

  און הָאב מיך ֿפַארשטעלט ֿפַאר ַא מחוּתן און הָאב געּפרַאװעט אַ , ֿפרִיער

  װָאס איז געװען דער גַאנ־, חתונה צװישן דער רָאזע מיט דעם שַאּפיראָ 

  געחתמעט ֿפַאר זײ, צער בעל־הבית איבער זַײנע ּפרינציּפַאלנס געשעֿפטן

  און זײ הָאבן זיך ֿפַארדרײט און זַײנען ַאװעק קײן ַאמעריקע, װעקסלען

  הָאט ער זיך גענומען  דָאס. און אים הָאבן זײ געלָאזט מיט די חוֿבות

  צװײ ַאל־, ַאלזאָ , הָאט איר.  און רָאזע איז געבליבן ַאן ַאלמנה―לעבן 

  איז, די ַאלמנה נומער אײנס, און ּפונקט ַאזױ װי איר מוטער ּפַאיע. מנות

  ַאזױ, געבליבן נָאך מַײן חֿבר ּפיניעס טױט מיט ַא קלײן קינד רָאזעטשקע

  געבליבן נָאך שַאּפירָאס, די ַאלמנה נומער צװײ, איז איר טָאכטער רָאזע

  װעלכע איז געבָארן געװָארן אין דרײַ , טױט מיט ַא קלײן קינד ֿפײגעלע

   הָאבן די ֿפײ־ און מיר ַאלע דרײַ ―, חדשים ַארום נָאך שַאּפירָאס טױט

  איך און ּפַאיע, און מיר ַאלע דרײַ , געלע ליב געהַאט דָאס חיות מיטן לעבן

  ניט צַײט, הָאבן זיך אינגַאנצן איבערגעגעבן צום דָאזיקן קינד, און רָאזע

  געהַאט צו קלערן װעגן זיך און װעגן מַײן רָאמַאן מיט דער ַאלמנה נומער

  ך דערװַײל ֿפַארצױגן ביז ֿפײגעלע װעטװעלכער הָאט זי, מיט רָאזען, צװײ
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  און ַאז ֿפײגעלע איז אונטערגעװַאקסן. אונטערװַאקסן און װערן ַא מענטש

  ַאז איך דערצײל  אַײך, איך װעל אַײך בעטן... און געװָארן ַא מענטש

  ,איז ַא מיאוסע טֿבע'ס, זָאלט איר נישט קוקן אין קײן בוך ַארַײן, עּפעס

  װָארעם דָא ֿפַאנגט זיך ָאן אַ , ס מע דערצײלט אַײךאון בעסער הָארכן װָא

  .נַײע געשיכטע

  ,נָאר קײן  ֿפַאנַאטיקער, קָאנט איר ַאף מיר זָאגן,       װָאס איר װילט

  איך בין ּתמיד געגַאנגען גלַײך. קײן עקשן בין איך קײנמָאל ניט געװען

  װי, עצױגןצוריקג, איך בין קײנמָאל נישט ָאּפגעשטַאנען. מיט דער צַײט

  .װָאס בַאקלָאגן זיך ַאֿפן נַײעם דור מיט זײערע נַײע אידעען, ַאנדערע

        ָאנקוקן קָאן איך ניט ָאט די ַאלטע חכמים מיט זײער אײביקער ּפרע־

  װער איז? למַאי זָאל דָאס אײ װעלן לערנען ַא הון, סטַײטש: טענזיע

  ,ַאדרבה!  זַײנטבהמות װָאס איר  ... ?צי די הון,  דָאס אײ―עלטער 

  איז דָאס! איז דָאס ֿפעִיקער! איז דָאס בילכער, װַײל דָאס אײ איז יִינגער

  װָאס, זיך גוט צוהערן, דער עלטערער דור, ַאװדאי דַארֿפן מיר! קליגער

  װָארעם  זײ  זַײנען, הָאבן אונדז צו זָאגן, די יִינגערע גענערַאציָאן, זײ

  זײ, זײ געֿפינען, זײ זוכן, זײ ֿפָארשן, זײ לערנען, זײ זַײנען ֿפריש, יונג

  װָאס איר הָאט, ֿפַארשימלטע חכמים, ַאזױ װי איר? װָאס דען. טוען־אױף

  זיך ַאנידערגעזעצט ַאף די ַאלטע סֿפרים און ביכער און װילט זיך ניט

  ַאף, ַאף די יונגע, אין ּכעס בין איך נָאר ַאף זײ... ?רירן ֿפונעם ָארט

  זַײנען אונדז, לײקענען אונדז ָאּפ שױן גָאר אינגַאנצןװָאס זײ , די נַײע

  ַאז מיר זַײנען ניט, זָאגן ַאף אונדז, מַאכן אונדז צו קלײנגעלט, מֿבטל

  מיר זַײנען,  מיר זַײנען קײן ֿפערד אױך ניט―נָאר בהמות ָאדער ֿפערד 

  !...און ַא סוף, נישטאָ ! מיר זַײנען נישטאָ ! מיר עקזיסטירן ניט! גָארניט

  צו מַײנע צװײ ַאלמנות, עס קומען־ַארַײן צו אונדז, שטעלט אַײך ֿפָאר

  צום אײ־, נָאר צו אונדזער ֿפײגעלע, און ניט צו מַײנע ַאלמנות, מײן איך

  צי ניט קײן סטודענטלעך, צי סטודענטלעך; דרַײ יונגע צוציקעס, ניקל

  ןשװַארצע העמדלעך טרָאג!  דער שװַארץ־יָאר װײס דעם טַאטן זײערן―

  שַארֿפע,   זָאגן זײ ניט―װער זײ זַײנען , שערן שערן זײ זיך ניט, זײ

  ,ט משה רבינו ני―און קַארל מַארקס איז זײער גָאט , צינגלעך הָאבן זײ

  דָאס לעבן װעל איך,  לָאז זַײן גָאט―גָאט , מילא! גָאט ַאלײן, נָאר גָאט

  ך ניט װַײט ֿפונעםַאז איך ַאלײן בין אױ, ובֿפרט! מיר דערֿפַאר נישט נעמען

  ,װָאס קַאּפיטַאל  בַאדַײט, איך ַאלײן װײס אױך, סָאציַאליסטישן אידעַאל

  ,וכדומה ַאזעלכע  זַאכן, עקָאנָאמישער קַאמף, װָאס איז ּפרָאלעטַאריַאט
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  נישט,  ֿפרײט זיך ניט... בין איך ַאלײן אױך, און אױב איר װילט װיסן

  !נדיקער שנַײדער ַאװדאי נישטנָאר קײן הינקע, חלילה, קײן בונדיסט

  ָאט די דרַײ ּפַארשױנד־, קומען זײ ַארַײן צו אונדז ַאלע טָאג,       ַאלזאָ 

  דער ַאנדערער בָאמ־, אײנער הײסט ֿפינקעל; װָאס איך זָאג אַײך, לעך

  װי צו זיך, און גײן גײט מען צו אונדז. דער דריטער גרוזעװיטש, שטײן

  ,הָאבן ַא טֿבע, די בָאבע און די מַאמע, מנותװָארעם מַײנע צװײ ַאל, ַאהײם

  װּו אים ַאװעקצו־, װיסן זײ ניט, ַאז עס קומט־ַארַײן צו זײ ַא מענטש

  ובֿפרט נָאך ַאזעלכע דרַײ ַאנ־, װָאלטן אים ַאװעקגעגעבן די נשמה, זעצן

  דָאס. װָאס אײנער ֿפון זײ איז געװיס ַא קַאנדידַאט ֿפַאר ֿפײגעלען, טיקן

  נָאר קײן דרַײ חתנים קָאן זי דָאך, נדידַאטן זַײנען זײ ַאלע דרײַ קַא, הײסט

  װער דער אײנער, נט גײ טרעף הײַ ―עס מוז דָאך זַײן אײנער , ניט הָאבן

  און  ֿפרעגן! חיות נישט זיכער, ַאז רײדן רעדט מען נישט דערֿפון, איז

    בַא דער מו־ ?  בַא װעמען װעט מען ֿפרעגן―ֿפרעגט מען אױך נישט 

  ,ַא יונגע ֿפרױ מיט ַא שײן ּפנים? װָאס איז בַא זײ די מוטער? טער

  די בָאבע איז? װָאס איז ֿפַאר זײ די בָאבע? בַא דער בָאבע! און ַא סוף

  עס זָאל זַײן עסן און, װָאס דַארף זען, װי ַא װירטן, ֿפַאר זײ נישט מער

  נָאר, קעןאון נישט נָאר עסן און טרינ, ַאז זײ קומען צו גײן, טרינקען

  װָארעם װָאס, און ֿפון מיר שמועסט מען נישט, נו... ֿפרעסן און זױֿפן

  זײ. און װַײטער גָארנישט, נָאך ַא שטול בַאם טיש? בין איך בַא זײ

  סַײדן דָאס זַאלץ־מעסטל  בַאם! זָאלן דָאס אױסרײדן צו מיר ַא װָארט

  ָאן, ן ַא ביטע ָא―אי דָאס , ַא שװעבעלע ַאמָאל, די צוקער־ּפושקע, טיש

  װי,  נָאר ַא מַאך מיט דער הַאנט איבערן זשילעט, ”ּפָאזשַאלױסטאַ „ַא 

  ָאדער ַא טרָאג־אונטער צו אַײך די ליּפן בשעת, מע רעדט מיט ַא שטומען

  ַאמָאל מַאכט!  און װַײטער נישט ַא װָארט―איר ֿפַאררײכערט ַא ציגַאר 

  ט מען זיך ַאװעק ַאלע דרַײ אוןזעצ, זײ קומען און טרעֿפן מיך ַאלײן, זיך

  ָאדער מע צעלײגט זיך מיט די ֿפיס ַאף די סָאֿפעס און מע, מע שמועסט

  ֿפון אײ־, כָאטש ַאזױ, זײ זָאלן דָאס אױסרײדן צו מיר ַא װָארט. שּפַײט

  און דָאס דַארֿפט, נו! גלַײך װי איך בין ניטאָ ! גָארניט. דלקײט װעגן

  , ַאװדאי נישט ָאנהײבן צו רײדן ֿפרִיערַאז איך צו זײ װעל, איר װיסן

  מיט צװַאנציק טױזנט חני־, װי ַאנדערע, איך װעל מיך ניט אונטערלײגן

  עם איז נָאך ניט. ֿפהלעך און זיסע רײדעלעך און צוקערדיקע שמײכעלעך

  ֿפַאר װעלכן איך זָאל ָאנ־, געבױרן געװָארן יענער מענטש ַאף דער װעלט

   יאָ ―און לָאמיר זָאגן ... חמת איך בין ַא גדלןנישט מ, בױגן מַײן קָאּפ
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  אַײער מײנונג קָאנט  איר, װי ַאזױ איר װילט, רוֿפט דָאס ָאן, ַא גדלן

  איך דערצײל. ַאז מע רעדט ֿפון זיך, נָאר איך הָאב ֿפַײנט! הַאלטן בַא זיך

  ַאז איך. װָאס ֿפַאר מינים חיות דָאס זַײנען, אַײך ֿפון די דרַײ קלָאּפערס

  װער ֿפון זײ, הָאב מיך אײנמָאל ַארױסגעכַאּפט און ַא ֿפרעג געטָאן בַא זײ

  ! הָאט איר בַאדַארֿפט  ָאנקוקן  ּפנימער―, ַאלע דרַײ שּפילט אין שָאך

  װָאס קָאן דָא זַײן, דַאכט זיך מיר! הָאט איר בַאדַארֿפט הערן ַא געלעכטער

  און מע שּפילט ֿפונ־, יַאליסטַאז מען איז טַאקע ַא סָאצ, ֿפַאר ַאן אומגליק

  װעט קײן ֿפַאראיבל ניט, נישקשה, קַארל מַארקס? דעסטװעגן ַא שָאך אױך

  זײ הָאב. זײ ַאלײן ַארט מיך ניט!  נײן―שמועסט ָאבער מיט זײ ! הָאבן

  ,ַאף אונדזער ֿפײגעלען, ברענען ברענט מיך ַאף איר! איך אין דער ערד

  װָאס  זײ, ס זָאל בַא איר זַײן ַאלצדינגֿפַאר װָא? למַאי לַאכט זי מיט זײ

  גלַײך װי גָאט ַאלײן הָאט דָאס געזָאגט ַאֿפן, הײליק, קודש־קדשים, זָאגן

  װָאס איז דָאס געװָארן ֿפַאר ַא מין עֿבודה זרה בַא די הַײנ־? בַארג סיני

   קַארל מַארקס―ַא מין נַײע חסידות , ַא מין ֿפַאנַאטיזם, טיקע יונגעלַײט

  און אױסער קַארל מַארקס איז? ער רבי און מיר זַײנען זַײנע חסידיםאיז ד

  װּו איז שָא־, װּו איז שּפינָאזאַ , װּו איז קַאנט? אױס װעלט, ַא סוף, ַאן עק

  סּפענסער און נָאך, שילער, געטע, הײנע, װּו זַײנען שעקסּפיר, ּפענהױער

  געזָאגט אַ , ןכלעב, װָאס הָאבן אױך ַאמָאל, הונדערטער גרױסע מענטשן

  ָאבער קײן גָאר גרױסע, װי קַארל מַארקס, נישט ַאזױ קלוג? קלוג װָארט

  דַארף  איך, איך בין! נַארישקײטן הָאבן זײ דָאך אױך נישט געזָאגט

  

  װָאס לָאזן זיך נישט שּפַײען אין דער קַאשע און הָאבן, ֿפון די, אַײך זָאגן

  ון דערֿפַאר הָאב איך ליב צו טָאןא, ַאז יענער ֿפַאררַײסט די נָאז, ֿפַײנט

  דו זָאגסט גָאר. זָאג איך ַאזױ, דו זָאגסט ַאזױ. ַאמָאל יענעם ַאף צו־להכעיס

  איך הָאב דערהערט!  און טו מיר עּפעס―זָאג איך דװקא ַאזױ , ַאזױ

  איך בין. ַאז גרַאף טָאלסטָאי איז גָארנישט, אײנמָאל ֿפון זײ ַא שמועס

  איך זָאל אים ֿפַארגעטערן מיט זַײן, סטָאיס חסידיםניט ֿפון גרַאף טָאל

  װָאס ער מַאכט, ֿפילָאזָאֿפיע און מיט זַײן נַײער ּתורה ֿפון יעזוס קריסטוס

  נָאר ַאלס קינסטלער; װָאס ער איז קײנמָאל ניט געװען, ֿפון אים דָאס

  טָאמער,  ַאי. שטײט בַא מיר טָאלסטָאי ניט נידעריקער ֿפון שעקסּפיר

  איר. עס איך מיר ניט ָאּפ דָאס הַארץ,  איר מיט מיר ניט מסּכיםזַײט

  ברענג איך דָאך צו טרָאגן ַאף צו־להכעיס... װײסט דָאך שױן מַײן טֿבע

  .זי זָאל הָאבן װָאס צו לײענען, טָאלסטָאיס ַא בוך און גיב דָאס ֿפײגעלען

  ײגעלע הָאט גע־מיט װָאס ֿפַאר ַא גרימַאסע מַײן ֿפ, הָאט איר בַאדַארֿפט זען
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  ,ניט ֿפינקעל? װָאס איז! געבן ַא שטױס־ַאװעק דעם גרַאף טָאלסטָאי

  .ניט גרוזעװיטש הַאלטן ֿפון סטָאלסטָאי, ניט בָאמשטײן

  קָאן איך, ַאז מע דַארף(     בין איך שױן מסּתמא ַארױס ֿפון די ּכלים 

  ר בלָאטעאון הָאב זײ געמַאכט ַאלע דרַײ מיט דע!) זַײן ַא שײגעץ אױך

  און ַא טע־, ַאז קַארל מַארקס איז ַא טעָאריע, איך הָאב זײ געזָאגט! גלַײך

  און  גרַאף;  מָארגן ַאזַא טעָאריע, הַײנט ַאזַא טעָאריע: ָאריע בַײט זיך

  . און קונסט בלַײבט אײביק―טָאלסטָאי איז ַא גרױסער קינסטלער 

  ן הָאבן זיך עס ַאביסלװי מענטש, הָאט איר בַאדַארֿפט זען!      נו־נו

  װָאלטן, דעם סָאדעגורער צדיק װען איר זָאלט זַאטשעּפען! צעֿפלַאקערט

  !...זַײנע חסידים ניט בַאדַארֿפט ַאזױ ֿפַײערן ַאף אַײך

  ,װען עס מישן זיך ניט ַארַײן מַײנע צװײ ַאלמנות,       װָאס טױג אַײך

  איך  הָאב! נדַאלװָאלט געקָאנט ַארױס צװישן אונדז ַא מיאוסער סקַא

  װָארעם סוף־ּכל־, ַאז איך בין געװען ַא נַאר, ָאבער ַארױסגעזען נָאכדעם

  ?ֿפַארװָאס, װײסט איר. סוף הָאב איך דָאך געמוזט ז ײ  איבערבעטן

  דַארף זַײן, און ַאז ֿפײגעלע װיל ַאזױ! װַײל ֿפײגעלע הָאט ַאזױ געװָאלט

  איך זָאל, ַאז זי װיל, למשל, גאון לָאז זי מיר זָאגן הַײנטיקן טָא, ַאזױ

  ?איז עּפעס ַא ּתירוץ, די שטוב איבערטרָאגן ַאף ַאן ַאנדער ָארט

  נָאר גַאנץ אײנֿפַאך,       נישט נָאר בַאצױבערט הָאט מיך ָאט דָאס מײדל

  מַײן אײגענעם װילן הָאט זי געטױט און הָאט געמַאכט מיך, ֿפַארקנעכטעט

   אונדז ַאלעמען―נישט נָאר מיך ...  אױטָאמַאטֿפַאר ַאן, ֿפַאר ַא שקלַאף

  װָאס זי הָאט גע־, הָאט זי ֿפַארדרײט דעם קָאּפ מיט דעם שײנעם שידוך

  ַא כעמיקער ֿפון דריטן,  גרוזעװיטש איז געװען איר בַאשערטער―טָאן 

  ―ניט קײן ַאי־ַאי־ַאי , דָאס הײסט,  קײן מעׂשה נישט―ַא בחורל , קורס

  ַא טַאטנס אַ „, ערשטנס, עך איז געװען! ן ַא סך ערגערעֿפַארַא! גָארנישט

  דָאס, איר מעגט אַײך זָאגן װָאס איר װילט. דָאס איז ַא גרױסע זַאך. ”קינד

  ,איך זָאג נָאר. איך זָאג נישט קײן יחוס, כַאּפט אַײך נישט. שּפילט ַא רָאלע

  ,בן שורשזַײט איר ֿפון ַא גרָא; ַאז דער שורש הָאט אױך ַא שטיקל װערט

  בלַײבט איר ַאלץ ַא גרָאבער, װי גָאט ַאלײן, מעגט איר זַײן געבילדעט

  מוז מען, די חֿברה. ֿפון די איבעריקע מעלות זַײנע רײד איך נישט. יונג

  זַײנען זײ ערלעך, ּכל זמן זײ הַאלטן זיך אין דער מראה, זָאגן דעם אמת

  רױס ַאף דער װעלט ֿפַאר זיךקױם ָאבער כַאּפן זײ זיך ַא; און ֿפַײן און נָאבל

  טױזנט מָאל ערגער ֿפון אַ .  זָאל אַײך גָאט היטן―” געװעזענע„און װערן 

  ַאז ער װעט, װָארעם ַא געװײנלעכער בׂשר־ודם.  געװײנלעכן בׂשר־ודם
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  ,”געװעזענער„און ַא  , װעט ער זיך בַאהַאלטן, אַײך ָאּפדרײען דעם קָאּפ

  ַאז,  װעט ער אַײך אױֿפװַײזן על־ּפי חקירה,ַאז ער װעט אַײך בַאשװינדלען

  נָאר למַאי זָאלן מיר ֿפַארלירן צַײט.. ניט ער, ַא שװינדלער זַײט איר

  אונדזער ֿפײגעלע איז געװָארן  מַאדַאם גרוזע־? ַאף ּפוסטע ֿפילָאזָאֿפיע

  און איך װעל אַײך ניט דולן מיט קײן  לַאנגע,  װיטש צו זיבעצן  יָאר

  װער הָאט די חתונה געּפרַא־,  ֿפַאר ַא חתונה דָאס איז געװעןװָאס, סּפורים

  און װָאס ֿפַאר ַא גדולה עס איז, װעמען הָאט דָאס געקָאסט געלט, װעט

  די מוטער רָאזע הָאט דערלעבט ֿפירן צו. געװען בַא די ַאלמנות אין שטוב

  ה חתונ―די בָאבע ּפַאיע הָאט דערלעבט ַא נחת , דער חוּפה איר טרײסט

  װָאס איז מיט מיר געװען די ׂשמחה? טיּפש, און איך. געמַאכט ַאן אײניקל

  די ׂשמחה הָאט לַאנג, מָאלט אַײך... ?די מיזינקע אױסגעגעבן? ַאזױ גרױס

  מע הָאט אונדזער גרוזעװיטשן!  ֿפון אסּתר־ּתענית ביז ּפורים―געדױערט 

  ן גָאר ֿפַאר ַא קלײ־ַאֿפן דריטן טָאג נָאך דער חוּפה געבעטן אין חדר ַארײַ 

  ,מע הָאט געֿפונען ַא גַאנצן אוצר ֿפון בָאמבעס און ֿפון דינַאמיט: ניקײט

  און ַא בַארימטער כעמי־, און ַאזױ װי דער בחור איז געװען ַא כעמיקער

  און ַאגֿב הָאט מען געֿפונען, איז געֿפַאלן ַאף אים דער חשד, קער דערצו

  מע הָאט אים צו־, ון װָאס טױג אַײך גרױסא, ַא ּפָאר בריװלעך ֿפון אים

  ...גענומען און ַאװעקגעֿפירט

  ,ַא לױֿפעניש,       און דָא הָאט זיך ָאנגעהױבן ֿפַאר מיר ַא שטיקל ַארבעט

  כַאּפט מען זיך!  נעכטיקע טעג―ַא דולעניש , ַא שמירעניש, ַא דרײעניש

  ַײט געזונט און שרַײבט איז ז―און נָאך ֿפַאר ַאזַא מיאוסער מעׂשה , ַארַײן

  משטײנס גע־, הַײנט צוזען דעם צער ֿפון דעם יונגן צװַײגעלע! בריװלעך

  און ֿפון דער! און די יסורים ֿפון דער מוטער רָאזע! ֿפון זיבעצן יָאר, זָאגט

  ַאן אױסגָאס הָאט זיך גענומען ַאף דער, ַא גָאטס שטרָאף! בָאבע ּפַאיע

  ַאז די געשעֿפטן זַײנען אױך נישט ֿפױגל־, ןהַײנט דַארֿפט איר װיס! שטוב

  ,איך הָאב ָאנגעהױבן ּפלוטעװען, אין קעשענע הָאט ָאנגעהױבן טָאגן, דיק

  אױס־; אונטערגעשמָאלצן די קַאסע, ֿפַארזעצט מַײנע הַײזער, מַאכן שװינדל

  הָאב איך ֿפַארקױֿפט ַא ּפָאר קלײטלעך ֿפון מַײנע, געגַאנגען דָאס געלט אױך

  איך דערצײל אַײך נישט קײן חריֿפות ֿפון זיך און שטעל... ָאנטקעסמַאי

  איך װיל אַײך נָאר איבערגעבן ַא כַארַאקטעריס־! מיך ֿפַאר אַײך ניט אױס

  ,זײ זָאלן זיך דָאס אינטערעסירן ַאף ָאט ַאזױ ֿפיל, טיק ֿפון מַײנע ַאלמנות

  װעט מען לעבןֿפון װָאס מע לעבט און מיט װָאס , ֿפון װַאנען מע לעבט

  איך. איך דַארף זָארגן ֿפַאר ַאלץ! איז ניט זײער עסק'ס, גָארנישט? װַײטער



  

Drai Almones - Sjolem Alejchem 36 

  װער!  איך דַארף קריכן אין דער ערד ַארַײן. דַארף טרָאגן ַאלץ ַאֿפן קָאּפ

  איך!  עם הײסט זיך ַאלײן? װער עס הײסט מיר, איך װײס? הײסט מיר

  ,זַא מין לַאגע צװישן מענטשןװָאלט װעלן זען אַײך ַאף מַײן ָארט אין ַא

  איר קָאנט ַאף זײ! װער ֿפון זײ איז מער בריליַאנט, װָאס איר װײסט ניט

  קײן, קײנמָאל ניט טרָאגן קײן ׂשנאה, קײנמָאל נישט הָאבן קײן ֿפַאראיבל

  ֿפַארקלױבט זיך ַא רוח, און טָאמער מַאכט זיך ַאמָאל יָא עּפעס; ֿפַארדרָאס

  , איז גענוג―, גײט ַאװעק ַאהײם ַאן ָאנגעשטױסענעראין הַארצן און איר 

  רעדן ֿפון זײ, איר זָאלט קומען צו גײן און בַאגעגענען זיך מיט זײער בליק

  און,  גײט ַאלץ ַאװעק מיטן װינט און מיטן רױך―, דָאס ערשטע װָארט

  ,צי איר הָאט װען עּפעס געהַאט קעגן זײ, איר ֿפַארגעסט אין אײן אױגנבליק

  ָאט ַאזעלכע. יר זַײט גרײט ֿפַאר זײ צו קריכן אין דער ערד ַארַײןאון א

  ,און װער שמועסט! גײט טוט עּפעס, נו. מינים בַאשעֿפענישן זַײנען דָאס

  עס איז! דָאס איז גָאר ַאן ָאנשיקעניש ֿפון זַײן ליבן נָאמען? ָאט די ֿפײגעלע

   טיֿפע קירצזיכטיקע,זי זָאל געבן אײן קוק ַאף אַײך מיט אירע שײנע, גענוג

  הָאט קײן ֿפַאראיבל!  זָאלט איר שױן אַײננעמען ַא מיתה משונה―אױגן 

  װָארעם זי הָאט מיך, איך זָאג עס מיר ַאלײן, איך זָאג עס נישט אַײך, ניט

  ,נָאר משוגע געמַאכט מיט איר חתונה הָאבן ֿפַאר ָאט דעם גרוזעװיטשן

  !ָארן ֿפול די שטוב מיט מישאַ איז געװ' און ס―, מישַא הָאט ער געהײסן

  .קײנער דַארף ניט לעבן, קײנער דַארף ניט שלָאֿפן, קײנער דַארף ניט עסן

  מע הָאט אַײנגעזעצט מי־; מע הָאט צוגענומען מישַאן! מישאַ ? װָאס איז

  קַאלטע ּפרי־! מע דַארף רַאטעװען מישַאן! מע װעט משּפטן מישַאן! שַאן

  איך הָאב! נישט קײנעם, נישט זי, נישט מיך!  מע לָאזט ניט צו―ּפַארקעס 

  אױב, ַאז די גרינגסטע שטרָאף, ”המצא מנוחה„ַאז דָא שמעקט מיט , געזען

  ,קָאן אים ַארַײנֿפלִיען אין די אײביקע קַאטָארגע, ער װעט זַײן ַא מוצלח

  זעצט זיך, אַײך איז ניט גוט דָא צו זיצן, איך זע!... איז הענגען, ַאז ניט

  און אֿפשר הָאב איך מיך אַײך  ַאביסל; צום ֿפענצטער, ָאט דאָ ַאװעק 

  אַײך איז. איך טרָאג איבער מער ֿפון אַײך. איז ָאן ַאן אומגליק, צוגעגעסן

  און) איך ענדיק זי אַײך שױן(איר װעט זיך אױסהערן די מעׂשה ; גָארנישט

  !און בַא מיר איז דָאס ַא בָאמבע ַאף אײביק, װעט זיך גײן ַאהײם

  הָאט איר ניט אײן, װַארשַײנלעך... בַא הענגען?    װּו־זשע הַאלטן מיר

  ַאז הַײנט הָאט מען געהַאנגען דָארט  און, מָאל געלעזן ַאף די בלעטער

  נעכטן הָאט מען געהַאנגען  דָארט און דָארט דרײַ , דָארט צװײ מענטשן

  ט  גע־הענגען  מענטשן  און  קױלען  הינער  איז  הַײנ( מענטשן   
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  ָאדער איר זיצט? און איר בשעת־מעׂשה װָאס טוט). װָארן ַאלץ אײן נַײעס

  ָאדער איר, און װיגט זיך און רײכערט זיך ַא געשמַאקן הַאװַאנער ציגַאר

  טרינקט נָאר בעת־מעׂשה ַא גוטע גלָאז קַאװע מיט ֿפרישע זעמלעך  מיט

  יך און עס צַאּפלט זיךעס װַארֿפט ז, דָארטן הענגט ַא מענטש, ַאי. ּפוטער

  ַאן אײ־. אין די לעצטע סעקונדן ֿפון זַײן ַאגָאניע אַײערער ַא בַאקַאנטער

  ,װָאס איר הָאט אים נישט לַאנג געזען ֿפול מיט לעבן, ַא הײמישער, גענער

  װָאס ּתלינים, דָארטן ליגט נָאך ַא װַארעמער גוף, ַאי? ַאזױ װי איר ַאצינד

  דָארטן מוטשעט זיך, ַאי? געריסן ֿפון אים די נשמההָאבן מיט גװַאלד ַארױס

  ,נָאר עס שטַארבט זיך ניט, ער װָאלט װעלן װָאס גיכער שטַארבן, ַא מענטש

  ָאדער ער הָאט, װָארעם דער ּתלין הָאט ניט גוט אױֿפגעצױגן דעם שטריק

  און ער בעט, זיך גָאר ָאּפגעריסן און ַארָאּפגעֿפַאלן צװישן טױט און לעבן

  ך נעבעך בַא די הינריכטער מיט ַא קוק ֿפון זַײנע הַאלב־ָאּפגעשטָאר־זי

  איר קָאנט? װָאס... ?מע זָאל אים טָאן זַײן רעכט װָאס גיכער, בענע אױגן

  ,איך בין ַאזַא מֿפונק? איר זַײט ַא מֿפונק? ַאז מע רעדט דערֿפון, ניט לַײדן

  גע־,  געקרָאכן אומעטוםַאז איך בין ַאלײן, און שטעלט אַײך ֿפָאר. װי איר

  און געלײענט נָאכ־, װָאס מע װעט אים הינריכטן, די רגע, װּוסט די מינוט

  גע־(װי ַאזױ אײנער ֿפון די דרַײ , דעם אין די צַײטונגען די בַאשרַײבונג

  מחמת, הָאט זיך לַאנג גערַאנגלט מיטן טױט) הַאנגען הָאט מען זײ ַאלע דרײַ 

  הָאט מען אים, )ָאס איז געװען בָאמשטײןד(ער איז געװען ַא שװערער 

  ַאזױ הָאט מען געשריבן נָאכדעם אין די צַײ־... צװײ מָאל געמוזט הענגען

  געלײענט, ניט מיר ַאלע, דָאס הײסט, און מיר הָאבן עס געלײענט, טונגען

  ֿפון דער בָאבע מיטן אײניקל הָאבן מיר: הָאבן דָאס נָאר איך און רָאזע

   און ַאזױ הָאט זיך די שטוב בַארַײכט מיט נָאך―לטן די בלעטער בַאהַא

  און ַא טרױער הָאט זיך געלײגט!... ַאלמנה נומער דרײַ , ַא יונגער ַאלמנה

  װָאס עס עק־, ַאזַא טרױער, ַא טױטער טרױער, ַא שטילער, ַאף דער שטוב

  ,ַאזַא טרױער; ניט קײן װערטער, זיסטירט ניט ֿפַאר אים ניט קײן ֿפַארב

  װָארעם בַאשרַײבן אים הײסט ּפרָא־, ס בַאשרַײבן אים טָאר מען ניטװָא

  װָאס װען ַא שרַײבער ֿפון אַײערע שרַײבערס רירט, ַאזַא טרױער; ֿפַאנירן

  ,ַאזַא טרױער!... װָאלט איך אים איבערגעברָאכן די ֿפינגער, זיך צו צו דעם

  ַאלץ... ים רײדןמע קָאן ניט און מע טָאר ניט ֿפון א. װָאס מע דַארף ניט

  ―דרַײ ַאלמנות . אין די ערינערונגען, לעבט נָאר אין דער ֿפַארגַאנגענהײט

  און נישט קײן, נָאר הַאלבע לעבנס, נישט קײן גַאנצע לעבנס. דרַײ לעבנס

  איטלעכס ֿפון די. ָאנֿפַאנגען ֿפון לעבן, נָאר שטיקלעך לעבנס, הַאלבע אױך
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  ַא שַײן געטָאן, ַאזױ ּפָאעטיש, זױ גוטדרַײ לעבנס הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא

  איך בין. ֿפון מיר רײד איך נישט!...  און ֿפַארשװּונדן―ַאף ַא מינוט 

  זיץ־אױס מיט זײ גַאנצע, גײן גײ איך ַאהין ַאלע טָאג, דָאס הײסט. נישטאָ 

  דערמָאנען זַאכן מיט מעׂשיות, רײדן ֿפון ַאמָאליקע גליקלעכע טעג, נעכט

  ֿפון מַײן טַײערן ֿפרַײנט ּפיניע ֿפון דעם גוטן ערלעכן שַא־מיט געשיכטעס 

  װָאס די צַײטונגען הָאבן נָאכדעם, ֿפונעם העלד מישַא גרוזעװיטש, ּפיראָ 

  און... איז ער געװען ַא זשעניע, כעמיע, ַאז אין זַײן ֿפַאך, ַאף אים געשריבן

  ,יקט הַארץַאװעקגײן גײ איך ַאװעק ֿפון דָארט ַאלע מָאל מיט ַא צעװײט

  ֿפַארװָאס הָאב איך ֿפַארשּפילט: מיט ַא ֿפַארדרָאס און איך ֿפרעג מיך ַאלײן

  װּו הײבט זיך ָאן מַײן ערשטער ֿפעלער און װען? מַײן לעבן ַאזױ נַאריש

  און טַײער זַײנען, ַאז ליב הָאב איך זײ ַאלע דרײַ ? װעט זַײן דער לעצטער

  און, דרַײ הָאט געקָאנט זַײן מַײנעאון יעדע ֿפון די , זײ מיר ַאלע דרײַ 

  אי, און איטלעכער ֿפון די דרַײ בין איך אי ליב... אֿפשר נָאך איצט אױך

  און לָאם איך אײן טָאג נישט קו־. אי ָאנגעװָארֿפן, אי נײטיק, איבעריק

  זַײנען, און לָאם איך זיצן ַאן איבעריקע הַאלבע שעה, טוט זיך חושך, מען

  טוען נישט ֿפון דַאנען.  הײסן מיר נעמען דעם װעגּפשוט, זײ מיך משלח

  ,זָאגן זײ, לָאם איך זײ עּפעס ֿפָארהַאלטן. זײ זָאלן מיך נישט ֿפרעגן, ַאהין

   װער איך אין ּכעס און―, ַאז איך הָאב ליב אומעטום זיך ַארַײנמישן

  ַאז, לױף ַאװעק און ֿפַארשליס מיך מיט דער קַאץ און זָאג ָאן דער דינסט

  ַאז, ַאז איך בין נישטאָ , זָאל זי זָאגן, מער װעט מען צו מיר קלינגעןטָא

  איז ֿפיר ַא טָאג־. און נעם מיך צו מַײן טָאגבוך, איך בין ַאװעקגעֿפָארן

  איר  קָאנט; ַאן  אינטערעסַאנט בוך, בוך שױן זעקס־און־דרַײסיק  יָאר

  .ישט ֿפַאר קײנעםנ, ֿפַאר מיר ַאלײן ֿפיר איך דָאס בוך! שױן זיכער זַײן

  װי לַאנג זי איז װערט צו הָאבן, ַאזױ לַאנג קרענקט די ליטערַאטור אַײערע

  קײן  ַאנ־, װעל  איך דָאס ַאמָאל װַײזן, קָאן זַײן, אַײך! ַאזַא טָאגבוך

  עס גײט נישט, און װָאס טױג אַײך. .. ֿפַאר קײן געלט נישט―דערן 

  ”?װער איז עס„. ָאן אין טירקלַאּפט מען מיר , ַאװעק קײן הַאלבע שעה

  .דָאס מײדל ֿפון די ַאלמנות איז געקומען אַײך רוֿפן צום מיטָאג „―

  .”ַאז איך קום בַאלד צו גײן, זָאגט „―” ?װָאס זָאל מען איר זָאגן

  װָאס?  מַײן ליבער ּפריץ, װָאס װעט איר עּפעס איצטער זָאגן?       נו

  ,קומט? איר כַאּפט זיך גײן... ?גיעהערט זיך עּפעס מיט אַײער ּפסיכָאלָא

  אײן.  איך דַארף זַײן בַא מַײנע דרַײ ַאלמנות. איך גײ אױך מיט אַײך

  װָארעם, מע זָאל דָא געבן דער קַאץ עסן, איך װעל ָאנזָאגן, מָאמענט נָאר
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  מיר שּפילן  אין. איך קָאן מיך דָארט ֿפַארזיצן ביז טָאג אױך ַאמָאל

  און  איר. אין געלט שּפילן מיר. אין ּפרעֿפערַאנסַאמָאל , ”יערַאלַאש„

  ,און ַאז מע מַאכט ַא שלעכטן גַאנג! װי יעדער װיל געװינען, זָאלט זען

  באַ . נישט איך ַאף זײ, ניט זײ ַאף מיר, לײגט מען נישט קײן ּכֿבוד

  בין איך קַאּפַאבל, ַאז עמעצער מַאכט ַא שלעכטן גַאנג אין קָארטן, מיר

  איך?  אַײער  שמײכל, למשל, װָאס בַאטַײט! צערַײסן,  זַײןיענעם דורס

  איך קען אַײך דורך  און. װָאס איר טרַאכט ַאצינד, גלײבט מיר, װײס

  ַאן ַאלטער„: איר טרַאכט ַאצינד ַאף מיר! און לַאך ֿפון אַײער בָאבע, דורך

  ...”ַא בעל־ּכעסן, בחור

  . נ ו ת     ע ד   כ א ן   ַא ל ע   ד ר ַײ   ַא ל מ

                                                   

  

  1907געשריבן אין יָאר 

  

  

 

 

 

 

 


