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  סער� ק�ו� �ה � מע� 
  

ט �עלכער ה�, סער� ק�ע� �ל גע� מ�� איז �מסטערד�ט �אי� דער שט

- �דער ק. קודש!דיש� לשו�ִי� דע� י� א�יש� ז�צ, כ��ר�קענט עטלעכע שגע

-סגעקומע� דורכ�איז אי� א, �ַ�ד� צו� ט�ר� זי� ב��ל גע�מ �סער איז 

� � קל�אי� ). נע���ד� מעג� ִי י�&ס � ג� (�דישער געטִיר� דור� דער י��

1סוק� מלמד או� געלערנט מיט די קינדער דע� �שטיבעלע איז געזעס� 

"�כט �ט מ�ג: סט�ס ה�ד, "לי� עדי מרו�יל גאי� עדי אר* ומגביה ש�מש

, די נידעריקע ביז� �בט א�או� ה, ט ביז דער ערדַ�סע ל�נידעריק די גר

� צו� מלמד ַ�ר�או� איז , רעטע�ו� דער ק�ס �ר�סער איז �דער ק. הימל

דער מלמד . ערטער�נע ַ�ט� זַ�ט�ס ב��רעגט �ט אי� גע�או� ה, אי� חדר

- בעט�סער � ק�ו� �ט כ�ט מ�ז ג�, סט�ס ה�ד: "ערט�ט אי� געענט�ה

ר� �רק אי� צ�סער איז שט�דער ק." סער� ק� – בעטלער �ו� �או� , לער

ס �עסטו מיר ד�: "הלשו�!גט בזה�ט אי� געז�או� ה, ד�ִי� י��ר� א��גע

על אי� � –ב ניט �או� א, נע��ל�על אי� די� ב� –� �ל�, מיר �ז� א�ַ�דער

עט �ז ער �, ערט�ט געענט�דער מלמד ה." ��ק� דע� ק�ה��ס� �דיר ה

ג �ינ, ט�ו� �ינציקער �ז ניט �, דינג�ר מיט� ב�נ, סער�ז� דע� ק�ַ�דער

-�ל דער ק�� דע� ז�או� נ, (!)זע� אי� אי� הַ�� בַ�סער ניט ז�ל דער ק�ז

- ר��ט אי� �סער ה�דער ק... על��עט גע�י אי� �� מיט אי� �סער ט

ט אי� �או� ה, ר� דור� אי���עט ער ניט �� ַ�ונע� ט�ז צוריק � ,כ��ר�ש

   .ר���געש

  

� �עלט קע� זי� �ס די ��, 2ו צדיקי�"ו� די ל�נער �ע� א�דער מלמד איז גע

או� דער . ��ילה געט�ט �1עקגעזעצט או� ה��ט זי� �ער ה. ��ג� ניט ב�ז

  .עג�� ַ�רגעזעצט ז��ל �ַ�ט זי� דער�סער ה�ק

  

- איבערגע�ק�דע� ל, ��סגעט�ט זי� א�� או� הַ�ער איז געקומע� צו� ט

ט � או� ה3 שד�איז געקומע� . סער��� אי� ַ�ר�דער או� איז �געב� די קל

� געשר�סער או� ��ו� �ס �ר�או� איז , סער�ר� ק��רשטעלט ��זי� 

דער קנעכט . דער�י קלג� ד�ל אי� אונטערטר�ער ז, � צו� קנעכט�געט

עק צו ��� או� איז �נגעט�ט זי� �או� ער ה, דער�ט אי� געגעב� די קל�ה

רניט ניט �ו� ג�ט �או� ה, ד��ט זי� געב�סער ה�או� דער אמתער ק... זע�ה

� ַ�ו� ט�ס �ר�איז ער , ד��סגעב�ט זי� גוט א�סער ה�ז דער ק�. סט�&גע
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ניט : סט�ס ה�ד, ר אי� קול ואי� קש�5נ;  קנעכט� דע��ב� רו�נגעה�או� 

-ר�� שט�ב� רו�נגעה�ט �סער ה�דער ק. ער�� ענט�� קול או� ניט ק�ק

או� , ��סגעט�ט זי� א� ער ה�&רט �רו� דע� �� ��רומגעל�או� איז , קער

ט�ר שטונד� ה�� �. ונע��נע� ניט גע�ר ק� נ–רעטע �ט געזוכט די ק�ה

-רק דער�ביז ער איז שט, קעטער� נ�� ��רומגעל�ל* געזוכט או� �ער 

  .��ה�נגע� �געג, דער�� קל�, �ז�ר� או� איז ��ר� גע�ר�

  

�די �, דע� �נדערט א�&ער זי� גע�ב� ז�ס ה�ענטער ג�ו� דער נ�ערי� 

אי� ט �נער ה�א. סער�ז ער איז דער ק�ט ַ�ס שר��, קעט� מענטש��נ

לטער �� �ר �נ, בַ�קעט� ל�� נ��טש אַ�ס� מיט דער בַ�ט שמ&�ר�ילו גע��

��לטע העמד מיט �� �ט אי� געגעב� �או� ה, נגעשריג��, אי� �ט א�ער ה

!� רעזידענ*ַ�עק צו ז��סער איז �דער ק. בַ�ס ל�רדעק� ד��צו , יטע� ס�

, נט��ט גע� ער ה�&ער �געהיט דע� מב� �ס ה��, ט��לד�ר די ס�נ, רט�

סערס �ז� מיר ניט צו צו� ק�� בעטלער ל�ק: "עקגעטריב���ב� אי� �ה

  ."רעזידענ*

, ���לט של��ט גע�ער ה.  בעטלער�ר� ��סער גע� איז דער ק�ז�או� 

ג איז ער �ט� ט��דע� צ. לע בעטלערס�י �� נעכטיק� �ט ער געמוזט ג�ה

. עק בעטלע���רעמע איז ער �ניקע �� א�או� מיט נ, ט�שטונע� �ס �ר�

�די �דעל� �, דע� בעטלער מיט דע� א�ט א�ב� רחמנות געה�ערי� ה

�ז �רט �ב; סער�ז ער איז דער ק�, בט�ט אי� ניט געגל�נער ה�ר ק�נ. ני�

צו . רט�� ַ�, ז�סער איז א�ז דער ק�, סט�&לע גע�ב� �ט ה�אי� שט

רה  ח�5ע� לעב� או� מיט ַ�נט צו� נ��סער צוגע�ט זי� דער ק�סלע� הבי

  .ט�ט צו שט�ו� שט�נגע� �רומגעג�איז ער ) ס(בעטלער

  

או� , ט�שט!נגעקומע� אי� דער רעזידענ*�(!) טער�ַ�ג איז ער �� ט�ביז א

ט �לוצלינג ה�. �ַ�ט צו� ט�ס ג��נגע� דור� דע� געסל �עליק דורכגעג�צו

סוק �ז דער מלמד לערנט מיט די קינדער דע� זעלב� �, ער דערהערט

ס �ד: "�טשט זַ�או� ט, "משפיל גאי� עדי אר* ומגביה שפלי� עדי מרו�"

� – בעטלער �ו� �או� ,  בעטלער�סער � ק�ו� �כט �ט מ�ג, סט�ה

ל� דע� ��או� גע, � צו� מלמד אי� חדרַ�ר�לד �סער איז ב�דער ק." סער�ק

ו� �ט �ס ער ה��� ַ�ל אי� מוחל ז�או� אי� געבעט� ער ז, יס�מלמד צו די 

. סער� ק�ער� צוריק �� צו �ט אי� געבעט� אי� העל�או� ה, עט�אי� געש

ט ער �ס ערשטע ה�ד. כ� קומע� צו היל,�ר�רש��ט אי� �דער מלמד ה

-�ש� או� ב��רומגע�ט אי� � הער. ר�קסענע ה��ר��ל� די �געג��אי� 



Grine medine 34 60 

-כ�דערנ. סער� ק�ר ��סט ��י סע �, דער�ע קלַ�דער נַ� שנ� ַ�שטעלט ב

-�ע� דער ק�ט ַ�סטער אי� דער צ�� צו� קל�ס� ג�ט ער אי� געה�דע� ה

עט �עט זע� סע �ז ער �או� , טסגעבעט�� צו דער ג�נט ג��סער איז גע

� ַ�ר�עט �סער �רשטעלטער ק��או� דער , רעטע�סערס ק�ר� דע� ק��צו

עט דער �; מע��� נַ� זַ�� דע� קוטשער ב� רו, ט�ל ער � ז–סטער �אי� קל

  .נלע���י גע�רעטע �ננעמע� אי� קַ�ר�עט אי� �או� ער , ��קוטשער צוג

  

או� זונטיק , ט אי� געעצהט�י דער מלמד ה�� �ל* געט�ט �סער ה�דער ק

לשער ��רט ביז דער ��סגע�ט א�או� ה, סטער� צו� קלעק��איז ער 

 רו, �ט ער �ילה ה�� דער ערשטער �1או� נ, ר���סער איז געקומע� צו �ק

� צו� ��לד צוגעל�דער קוטשער איז ב. מע��� נַ�� דע� קוטשער ב�געט

-�או� דער ק, גער�� שטַ�י ז�, רעטע�נגעזעצט אי� קַ�ר�סער או� אי� �ק

-ר�ו� ג�סט �&ט גע�נער ה�או� ק, זע�� הַ�ט זי� אומגעקערט צו ז�סער ה

  .ניט

  

ס� ברענגע� צו זי� אי� רעזידענ* דע� �סער געה�ט דער ק�� דע� ה�נ

י �רידיקט ��או� אי� ב, ר דער היל,��נקט �ד�רק ב�או� אי� שט, מלמד

  .ר��לע י� 4לרא�י!� אוה�5ר� ��או� איז גע, סער קע�� ק �

 

1 regel uit het Sjema van het ochtendgebed 
2 een van de 36 rechtvaardigen 
3demon 
4 een vriend van het volk van Israël 
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  נג� של�דער חת� 
  

ט � ה�ר�� ַ�ז. מע� שלמה�יר מיט� נ ג�5נט ��ט גע� שטעטל ה�אי� 

ל* נישט �ט �בער עס ה�, ט�עבעט� צו גט שלמה ג�ה. � קינדער�ט ק�געה

דער . � עצה�נגע� צו� רבי� או� אי� געבעט� � געג�ר�� ַ�איז ז. ��ל�געה

ר נישט �ל נ�ער עס ז�או� , ל�ס� ב� גר�כ� �ס� מ�ט איר געה�רבי ה

�כט �געמ, לגט דע� רבי���ט גע�זי ה. נעמע���ל זי גוט א� ז–קומע� 

�לע טיש� זענע� ש�ע� �. טַ�ל!רעמע�לע �רבעט� ��ל או� �ס� ב�גר �

יז� אי� דער טיר ��ט זי� ב�ה, � געגעס��ב� ש�לע ה�ולט או� �ר��ע� �גע

ע� �דער זענע� גע�נע קלַ�ז. רד�סער ב�ַ�נגער � ל�� מיט �לטער מ�� �

ע� די �.  ס��דערט נ��ז ער �יז� �ט גע�ק ה�בער שט�� גרַ�או� ז, צעריס�

�ז�ס ער איז ��ר ��זערט �נגעב�ט זי זי� �ה, ט אי� דערזע��ירטע הג5

. רנישט קריג��� ג�ז איצט קע� ער ש�גט �ט געז�או� זי ה, עט געקומע��ש

–ב� �לסטו ה�� קינד ז�נישט ק: "ערט�לטער געענט�ט דער �, דע� ה�א

  .ר���נד� גע�&רש�� או� ער איז, "נג� של�ר �נ

  

עק ��נג איז �דער של. נג� של�ט �קע געה�ט זי ט�רו� ה�ט ַ� צ�אי� 

ער �ע� ז�די מוטער איז גע. יז��נג נישט גע�ט זי� ל�לד או� ה��אי� 

  .נט��ט זי גע�נצע טעג ה�או� ג, עריק�טר

  

ַ�יז� ב��נג ב� שלל דער�� מ�ט זי� א�ה, ר�צ� יַ�דור� דר�ע� עס זענע� �

זי איז . ילי��ט� 1�נגר�ס� איר � מענטשלעכ� לשו� געה�או� מיט , כט�נ

-נידער�ילי� או� �ט 1�נגעגר�ט �בער זי ה�, ק��ער דערשר�ר� ז��גע

גענומע� די , נג געקומע��רגנס איז דער של�צו מ. ענצטער�� ��גט א�געל

  .עק��ילי� או� �1

  

ל �� מ�ידער א�ט זי� �נג ה�או� דער של, ר�ינ, י�ידער �עק ��� עס זענע

–לה  �8ט� � טלית או� אי� צוגר�ט� �נגר�ס� �ט איר געה�ער ה. יז���ב

צט� �נגעהַ�� א�ג� אי� �נלַ�ר�עט זי� �רגנס קומע� או� �עט צו מ�ער 

- נַ�ר�על� �על� זי� �על� ברומע� חיות או� �ענצטער �אונטער� ; ���א

ער געדאגהט �ט זי� ז�די מוטער ה. ב��ל נישט מורא ה�בער זי ז�, ס�ַ�ר

. �� מ�ר ��נג � של�� ניט נעמע� �עט ד�נער �רע� ק��, לה �8עג� �

נגענומע� צו ַ�ר�או� זי , 1 יתומה�, דל�רע� מ�� �ונע� �ט גע�בער זי ה�
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. ���גט של�ב� זי� געל�לע ה�או� , ���צט דע� א�נגעהַ�ט א�זי ה. זי�

כט די �רמ��, ענצטער�כ� דורכ� �נגעקרַ�ר�איז , נג איז געקומע��דער של

��גט אי� א�נגעלַ�ר�ד� או� זי� �ל� .�-ו� אונ�ט זי� דערהערט �לוצלינג ה

נדערע �לע �טיגערס או� , על,�, בער�, ב��ו� ל� ברומ� �ענצטער �טער� 

זי ; ���די מוטער איז נישט געשל. קט�ער געקנ�ַ�'ט ס�� ה��אי� א. יותח

רחלשטע איז זי �� �. ט זי� צו ריר��ינקל או� מורא געה� �איז געזעס� אי� 

  ., דער ערד�ל� א��נידערגע�

  

��ד� א�די ל, ג�ע� העלער ט�� גע�איז ש, עקט�גע��ט זי� א�ע� זי ה� -

� אי� �מ!נער יונגער� ש�� טיש איז געזעס� ַ�ב. ע��י גע� ל*� –כט �געמ

ט �זי ה. ע� איר זו��ס איז גע�ד. נט��ט געד�או� ה, יקלט�נגעַ� טלית א�

עס �ט אי� ע�ז מע ה�. כט�ט אי� חתונה געמ�ט או� ה�ר�ער גע�זי� ז

-ה� דערשלמ' ט ר�ר דער רבי ה�נ. סט�&רנישט גע�ט ער ג�ה, רעגט�גע

ע� �ס איז גע�ד, ל�� בעת� ב�רעמ�סענער �געשט��ז דער �, לט בסוד�צ

  .נג געלערנט�יא דע� שלט אליהו הנ�5לד ה��או� אי� , 2יאאליהו הנ5

  
1 wees 
2 de profeet Eliahoe 

■ 
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� ַ�כער או� ז�מ!ישו,דער 8
  למיד1

  

ט �ה. � קינדער�ט ק�ט ער נישט געה�ה, דִיי! גוטער�ע� �ל גע� מ�איז 'ס

ל� �ס ז��ר ��: "ר אי���נע� ��ער צו �ב� ז�נגעה�ב �ַ�ס �ל ד�� מ�א

� �ג� קדיש נ�ל ז�ז'ער ס�� ַ�טש ז�ל כ�ז'ס? � קינד�ב� ק�מיר נישט ה

ר� אי� הימל ��� גע�רוסגע�איז א'ס: "דִיי!� דער גוטער�ט זי� �רו." אונדז

, דענעִי י�בער �� �איז עס ד, נו." ב��� קינדער נישט ה�ר� ק�ז מיר ט�

ט נישט �או� ה, נע� או� בעט���, נע� או� בעט���ב� �נגעה�ידער �ט זי �ה

�, ע��טשע��ז ער קע� זי� נישט �ד געזע� ִיי!ט דער גוטער�ה. זט�געל�

." טַ�� ל�� קַ�בער נישט ז�עט �'ס,  קינד�ב� �על� ה� מיר, גוט: "גט ער�ז

ג� או� �נגע� אי� טר�רג��איז זי , טַ� שטיק צ�נגע� �עקגעג��איז 'או� ס

  .נגלִי י�ט �ט געה�ה

  

לעגט �, � אי� חדר�ב� ג�נגעה�ט �ר� או� ה��נגל איז עלטער געִיס י�ז ד�

או� , �ַ�ר�ענצטער �נער אי� די �� שט�ר��ו� חדר �ענדיק �מג�ה�ער 

מקומע� צו�  �ה�נגלע� ִילעג� די י�. ונע� חדר�נגלע� ִינדערע י�ג� די �של

ט ער �ה. טַ�� ל�נגל איז נישט קִי� יַ�ז ז�, ר אי���ג� �קל�רבי� או� זי� ב

או� , ונע� חדר�גענומע� ��ט ער אי� �ה,  שלעכטער עסק�איז 'ז ס�געזע� 

על� �נגל נישט ִיס י�לעגט ד�. ��ב� לערנע� אי� דער ה�נגעה�ט אי� �ה

. או� איבערקער� די שטוב, ג� זי��ע� או� שילט� או� שלַ�לעגט שר�, לערנע�

."  קוטשער�� ַ�יל ז�אי� , יל נישט לערנע��אי� : "ל* געשריג��ט �ער ה

�, � קינדַ�מ, �� נישט שאיז'ס: "גט�ט אי� געז�טער ה��ז דער �או� 

ז דו �: "� מער צעשריג��ט ער זי� נ�ה, " קוטשער�� ַ�ל ז�רבינס זו� ז

ז ער �, טער געזע���ט דער �ה!" ז�ו� ה�עק �� אי� מיר �ג, ילסט נישט�

לט� �גט דע� �געז��ט ער �ה, ג��� מער נישט איבערטר�ו� אי� ש�קע� 

ס �איז ד. , דער בריטשקע�נגל אִי� יַ�געזעצט ז��ר�ט �או� ה, קוטשער

טש ַ�גענומע� די ב, רטל�ט� ג� ר�� �נגעט�ט זי� �נגע� או� ה�נגל געגִיי

� � קל�ר� אי� ��עקגע��או� איז מיט� רבי� , �ַ�ר�נט �אי� דער ה

  .שטעטעלע

  

; ט� רבי�ט מי�ר�ער דער�ט מע� זי� ז�ה, נגעקומע� אי� דע� שטעטעלעַ�ר�
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לט געב� ��ט אי� גע�� או� מע הַ�ר�ז �נגענומע� אי� הַ�ר�ט אי� �מע ה

בט �ה." � זו�ַ�ער מִיר�גיט , � עס��גיט מיר נישט ק: "גט דער רבי�ז. עס�

נגל ִי� יַ�, ז� א�זט ער ז�ַ�" ? איז ער�&? ער זו�ַ�ער איז א�: "רעג��� �מע� 

ס ��ו� געברענטע צרות � �לט ז�� דערצאו, , דער בריטשקע�ס זיצט א��

לד איז �� אי� � �ט ד�: "י� צו אי�הב1!ג� די בעלי�ז. ו� אי��ט �ער ה

ו� �כט �ר או� מ� י�, �ס ער נעמט צו קינדער א��, לטיטשקער�� � �ד

  ."טַ� ל� �ז

  

איז . �ַ�ר�לד ��נגל אי� ִיס י�ירט ד�עקגע��ט �נגע� או� ה�איז ער געג

אי� נע� צו : "� צו� רבי��ט זי� �לטיטשקער או� רו�סגעקומע� דער �ר�

ס ער ��ר ��דער: ג��� קע� אי� דיר ז�� ז�ר א�נ, ר� י�, �� קינד אַ�ד

-רע�� �ער� �עסט �או� דו , רב��ב שט�ַ�� ַ�עט ד� –ט ַ� ל�ער� �עט �

. טַ� ל�ער� �ל �בי ער ז�, �ז�� ַ�ל ז�ז: כט�ט דער רבי זי� געטר�ה." ��מ

או� , ו� דער בריטשקע�נגל ִיס י�גענומע� ד��ר�לטיטשקער �ט דער �ה

או� דער רבי איז זי� ; �ַ�ר� 2ל�נגענומע� צו זי� אי� דער הַ�ר�ט אי� �ה

- נצע גע�ב די ג�ַ�לט דע� �ט ער דערצ�ה, ��ה�געקומע� . ר���מגע�ה�

  .שיכטע

  

ר� ��או� ער איז גע, רב��ב איז געשט�ַ�ס �ד, ר�ס י�עק ד��איז 'ס, קור*

�סגעקומע� דער �ר�איז , לד��איז ער צוגעקומע� צו� . נגלִיס י�נעמע� ד�

� ַ�ב� ד�ילסט ה�ב דו �א: ס�הער זשע א: "גט�ט געז�לטיטשקער או� ה�

עלכס � ��3עסט טרע�ז דו � או�, געלע��� ַ�ז� דר�סל�ר�על אי� �, זו�

איז ." גוט: "גט�ט ער געז�ה."  צוריק�� גיב אי� דיר אי� –� זו� ַ�איז ד'ס

� ַ�או� זיצנדיק ב. � טישַ�עקגעזעצט ב��ט זי� �נגע� או� ה�נגעגַ�ר�ער 

ט זי� �קומט אי� צו חלו� דער זו� או� רו. ר���� גע��נטשל�טיש איז ער 

,  זו��ר ��ב� צוריק �ילסט מי� ה�ב דו �א: טער��, ס� אהער זשע: "��

עסטו �, ס בי� אי�� ד–כל ַ�ט� ב�געלע מיט� ר��� ��ז� א�ַ�נ�לסטו �ז

� בי� אי� –רגעסטו דע� סימ� ��מער �או� ט;  זו��ר ��ב� �מי� צוריק ה

  ."לענער��ר��

  

, עקט�גע��ט אי� א�או� ה, מע�נגעקוַ�ר�לטיטשקער �ל איז דער �ַ�דער

זט די �סגעל�ר�ט �או� ער ה!" � זו�ַ�דערקע� ד, נו: "גט צו אי��או� געז

� ַ�כל איז מַ�ט� ב�ס מיט� ר�ט ד�: "� דער רבי�ט זי� �רו. געלע��� ַ�דר

ט ער �ה." � זו�ַ�יר� ד�נַ�ר�לד �על דיר ב�'כ, גוט: "לטער�גט דער �ז!" זו�
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� ַ�� מיט ד�ה�ר דיר ��: "גט צו אי��נגל או� געזִיס י�כט ד�נגעברַ�ר�

סט געזע� �ס דו ה��� �ישולע �8ז די �: � בעט אי� דיר�� ז�ר א�נ; ט��ט

עסטו �מער �או� ט; ז��ַ�נע� נישט �כ� או� ק�כמ�לסטו נישט נ�ז,  מירַ�ב

�ב� ז�ה." טער� ט� ביסטו –ו� �יס� דער�על זי� דער�ז� או� אי� �ַ� � י�ז

  .ר���מגע�ה�געזעגנט או� זענע� ��זי� 

  

דער רבי איז , טַ� שטיק צ�נגע� �עקגעג��איז . ��ה� זענע� געקומע� �ז

נע� צו ��ו� �,  צוגענומע�� זַ�ט מע� ב�די שטוב ה, ר���רעמט גע�ר��

סטו ��: "טער��ר זו� צו� � דע�ט זי� �רו. ט� נישט געה�ב� ז�לעב� ה

לסט מי� �או� דו ז, ערד� �ר ��רשטעל� ��על זי� �אי� ? טע�ט, ס��

-ל�ז, ���רק��עסט מי� �ז דו �או� ; ���רק��� יריד צו� ��יר� א�ס�ר�

או� ; ו� מיר�נעמע� ��ֿר�צוריק , ג��על טר�ס אי� ��מל ַ�ס צ�סטו ד

�על אי� ש� –מל ַ�עקגעב� מיט� צ��עסט מי� �טו או� רגעס��מער �ט �

-ר��ט זי� �ער ה: ע�� גע�ז�איז . מקומע��ה�ל צוריק נישט �� מ�ק

ירט �גע��ר�ט אי� �טער ה��או� דער , ערד�ר* �� ש�ר ��שטעלט 

ינ,�ר ��סגעדונגע� �ט אי� א�רי* או� ה� �איז צוגעקומע� . � יריד��א

- עק��, מלַ�ס צ�גענומע� ד��ר�טער ��ט דער �ה. נציק רובל��או� צ

  .נגע��מגעג�ה�או� איז , ערד�ס �געגעב� ד

  

-נַ�ר�ט עס �ה, ירט�מגע�ה�ערד או� �ס �רי* גענומע� ד�ט דער �ה

ג קומט ער �ט� ט��� צ��א. ס��רשל��� או� עס ַ�ר�ל �ירט אי� שט�גע

-רומ�ב� �נגעה�ט ער �ה! ערד�� � ק� נישט–ערד �ס �נעמע� דס�ר�

ונע� �: ינע��ט נישט געקענט גע�ער ה! ל���ר�� –רט� �ד, �צוזוכ� ד

מגעקומע� �ה�או� דער זו� איז צוריק ;  מענטש�ר� ��ערד איז צוריק גע�

  .טער��צו� 

  

-רעמט גע�ר��� מער � נ� זזענע�, טַ� שטיקל צ�נגע� �עקגעג��איז 'ס

� �רשטעל זי� נ��? � קינדַ�מ, ס��סטו ��: טער��� דער �ט זי� �רו. ר���

: גט דער זו��ז. ���רק��יר� �על די� �או� אי� , ערד� �ר ��ל � מ�

דער , לטיטשקער�ז יענער �ב מורא �ה'כ, ��ב אי� מורא צו ג�איצטער ה"

ל ער �ז: "טער��� דער �ט זי� �רו." רט�� ד�4ַ�ל נישט ז�ז, ערכ�מ!ישו,8

איז ער ." ��ב צו ט�ס אי� ה��� �ס ש�� אי� –� ��ז ער די� ק�� או� לַ�ז

טער ��או� דער , ערד�ס ַ�� �ר ��רשטעלט ��ט זי� �נגע� או� ה�געג

לטער �� �עג� געקומע� נטק�איז אי� . � יריד��ירט א�גע��ר�ט אי� �ה
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��ז�ט אי� �או� ה; ערד�ס � אי� דַ�ט ב��לד געק�ט ב�או� ה, רי*

ט זי� �ה, מלַ�ערד מיט� צ�ס �ט ד��סגעכ�ט א�ז ער ה�, ררעדט��

  .�ַ�ר�לד ��עקגעריט� אי� ��או� איז מיט� בליק , געזעצט��ר�

  

או� , ערד�נע� �וכ� �געקר��ר�לטער �איז דער , �ַ�ר�לד ��געקומע� אי� 

דו געדענקסט : � צו אי��ט זי� �או� רו, �� ב�ט אי� צוגעבונד� צו �ה

או� ? ��ישונע 8ַ�כ� מ�כמ�לסט נישט נ�ז דו ז�, גט�נגעז�ב דיר �ה'ס כ��

ט אי��או� ה, �ַ�ר�אי� די הענט )  דרענגל�(=  דריגל �ט גענומע� �ער ה

מל ַ�ס צ�נע� ד��ביז , ג��נג געשל� ל�ז�ט ער אי� �ה. ג��ב� של�נגעה�

י ער איז �ילט �ערד דער�ט דער �ה. ��ונע� ק�ל� ��גע��ר�איז אי� 

�-ט גענו�או� ה, ל,�� �ר ��רשטעלט ��, גי� �ט ער זי� א�ה, געבונד��

ר ��ר � נ–ל, �� �ר ��רשטעלט ��� �לטער א�ט זי� דער �ה. ���מע� ל

או� די , על,� ס� �� ��נגעל�איז זי� . ע�ַ�ב� שר�נגעה�ט � או� ה–" זי "�

-ס איז גע��� ַ� ט�� צו ��איז ער צוגעל. ���לט כ��ב� אי� גע�על, ה�

� ַ� אי� ט�ַ�ר�או� איז , יש� �ר ��� �ר��ר��ט זי� �או� ה, ט�ַ�ע� נישט �

ר ��� �ר��ר��� �ט ער זי� א�ה, ס דערזע��ט ד�לטער ה�ז דער �. �ַ�ר�

זט �ט זי� געל�או� ה, �ַ�ר�� ַ�רונגע� אי� ט�כגעש�או� איז אי� נ, יש� �

� או� �ימט אי� נ�לטער ש� או� דער –ימט �ער ש. � אי��ימע� נ�ש

  .סער��ס �קערט איבער ד

  

ט ער �ה. מע� צו� ברעג�&איז ער צוגעש, איז שלעכט'ז ס�געזע� ט ער �ה

ט ער זי� �ה. כטער� ט�סערס � ק�דט זי� �� בַ�� ברעג טַ�י ב�דערזע� 

ז דע� �. מע� צו איר�&או� איז צוגעש, ינגערל�לד� � ג�ר ��רשטעלט ��

�ס �ט זי ד�ה, ינגערל�לד� �� ג� ש�ז�ט דערזע� �כטער ה�סערס ט�ק

י �. ��ה�� �זט ג�ט זי� געל�או� ה, ינגער�� ��� א�נגעט�� או� � געט��כ

סער ��ונע� �רונגע� �סגעש�ר�איז ער , מערקט�ס ב�ט ד�לטער ה�דער 

-�עק צו� ק��איז ער ,  מענטש�ר� ��גע.  מענטש�ר� ��או� צוריק גע

ד� �ט זי� געב�ער ה: � ברוגזַ�ל נישט ז�זט אי� געבעט� ער �או� ה, סער

טנס �ַ�ו� דער �ט ער געזע� �ה, ינגערל�ס �ר� ד�רל��ט ער �ה, �ַ�אי� ט

� �נגעט�ס �ט ד�או� ה, ינגערל�ס �ב� ד�געה��ט א�כטער ה�� טַ�י ז�

- �ט ער זי� �ה." געב���עט עס דיר �זי : "סער�גט דער ק�ז. ינגער�� ��א

  .עט קומע��נע� זי ��רט ביז ��סגע�ט א�או� ה, געזעצטעק�

  

סט זי� �ה: "סער צו איר�� דער ק�ט זי� �רו, נגעקומע�ַ�ר�ז זי איז �
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ט �ה." לט�� דע� ��גיב עס , ינגערל� �ונע� �סטו גע�� הַ�� טַ�ד� ב�געב

�ל� א��גע��ר�ל ינגער�ס �איז ד, ינגערל�ס �� ד�סט�זי גענומע� א ,

ט � גי�זט �ט געל�או� ה, נג� של�ר ��� �ר��ר��ט זי� �או� ה, ערד'דר

ט זי� צוריק �או� ער ה. רב��לד געשט�לטער ב�איז דער . לט��אי� דע� 

נצע �סער די ג�לט דע� ק�ט דערצ�או� ער ה,  מענטש��ר ��� �ר��ר��

  .געשיכטע

  

רליבט אי� ��כטער �סערס ט�ט זי� די ק�ה, ע�� בחור איז ער גענער� ש�

� ַ�ט איבערגעשריב� ז�או� ה, כט� חתונה געמ�סער ז�ט דער ק�ה. אי�

רעמע� �� ַ�ריבערגענומע� ז�לד �ט ער ב�ה. מע��� נַ�, ז�רמעג� א��נ* �ג

  .ער גוט�היו� ז! לעב� זי� עד�או� ז, טער צו זי���
1 tovenaar 
2 grot 
3 raden 
4 bedoeld is: ben bang dat die oude er zal zijn… 

■ 
 


