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 11 ,רעָניִמאַק ,י ריד ןופ רעֶּבעֶנְסיֹורעֶה םּוצ ףעיִרְּב ַא 1

 .קיטְסיִרְטעֶלְלעֶּב יי
 (יג יד .א .םיִריִׁש ,רעֶדְליִּב ,ןֶעיִפאַרְנאיַּב .ןעֶמאַרְד  ,ןעֶגְנּולְהעֶצְרע ,ןעֶנאַמאָר)

 .רעֶדְניק עֶׁשיִדוי עָּביִל יִד ראַפ הָנֶּתִמ א ,ליִרעֶגְניִפְׁשְניוִו סאָד וז

 1---47 ,םםיִרָפְס רֵכֹומ יִלְעְדְנעֶמ ןופ 208 6 8 6 6. 6 א א א א + +

 (ןֶעְרעֶּפ ןיִא)  .ןיִחַא נוא  רעֶקַא רעֶדָא ,טְלעוֶו עֶנייֵלְק יד זוז

 48--61 (ל"ז) לעֶפייוְצ .צ א ןופ 2 6 6 6 6 6 66 6 6 + גיי

 ןעֶׁשְלעֶגנּי-ׁשיליֹפ ןיימ ןופ ןעָׁשיִגְעווְכאָנ .ןייֵרְח ןיִא םֶראוָו רעֶד עז
 62-- 95 .יִקְצעיִניִל י ' ופי . . . . . . * + * + * . * ןעֶּבעֶל

 03--191 ,ןיִׁשְמְׁשאָמאַז .ּפ ןּופ .ןעֶזְרעֶפ ןיִא עֶיַדעֶמאָקַא ,ראָמְקאָד ַא רּונ += |

 22--139 ,ןְהאָזְנאַטאַנ .ּב ןיפ + + . . + + יעיִפאַרְנָאיִּב םיִנְחאֶזְניוִועֶל ױז
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 ונ--גז (ל'ו ןְהאָזניוועֶל ב .יןופ קְרעֶו ׁשיִגאנְראַשו א ,טְלעוֶו רֵקְפִה יד
 118--158 ,ץֶרַּפ ,ל ןּופי . . (ןעֶזְרעֶפ ןיִא) .אֵדאַלְלאַּב-ןאַמאָרַא ,ׁשיִנאָמ

 רעד ( ,טְראָטְׁש-גְניליוִוְצ יד (1 אָמיִל רעֶד ןּופ רעֶדְליִּב

 לעֶועֶלְג א (6 ,ןְהאָה רעֶטְלעֶטְשְרעֶפ רעֶד (3  וסעֶמיִצ קאַנְרעֶטְסאַפ
 159--1 .סעֶקְצאַׁש ,א ,םנ ןופ . . . .ראָטאַמְראָפעֶר א --רעֶסַאוַו-עֶדאָז

 18 - .סְקאזיׁש ןופ 2.5. יהיו גנּוטְכיִד ,ףיִׁש יד

 183--210 ,יִמַע-ןֶּב ןּופ . 6 + י .עֶלעואָנ א .ןעֶרֶהאָי עֶׁשְרעֶדְניִק יד

 211--4 .ןְנאַמְׁשיִרְפ ,ד ופ 6 0 6 6 6 6 6 + + .עֶמעאַּפ ַא ,ריפוא

 -געֶקעֶר ןופ גְנּלְחעֶצְרע שיִראָטְיה א ,לאָנַּבְרַּבַא הָרּוהְי ןֹוד
 0 .יִקְסְלאַּפ ,מ ,י ךֶרּוד .  . . . . . טְצְטעֶזְרעֶּביא ף ְראָד

 24ו--23 ,לֵאיִמלַׁש ןופ . . . . . . .גְנּוטְכיִד ,רֶדֵח םיִנּוּפ רעֶרעיל

 :8--218 .ןהאָוְסעֶגיִר .י ןיפ -  דֶליִּבַא !ןעֶסֶע ּוד טְסְלאָז ְךעֶלְפאָרְק
 219 -- .אָקְרויִּפ .ם ןופ . . . . . גֶנּוטְכיִד ,לעֶגְנּוי סאָד קיילֹאָרְׂשִי

 ןיִּפעֶל ליִדָנעֶמ 'ר +העֶּבייַרְׂש עֶׁשיִנאָגְראַשְ רעֶּיִא תֹונֹורְכִ

 העָנְניִטֲע ראָטְקאָד העואטְפעֶכּוס יֵבְדָרָּמ
 -דְלאָנ ׁשטיוִואַמאַרְּבַא םיֹוּבְרעֶדעֶצ רֶדְנַסְּכְלַא

 'ר ,דְלעֶפְנעֶסְקַא ,ץיִוְרֹוה ליִקייֵח ר עֶדאַפ

 נּוא ,ןְהאָזְניִועֶל רעֶּב קֶחֶצִו 'ר ,ץיִוְרֹוה ּוהָיְעַׁשְי
 250--9 ,רעֶּבאָלְטְמאָג ,ב .א ופ .. . . . . . . . + עֶרעֶדְנַא

 ןופ טְצְטעֶזְרעֶּבִא ,גּורפ ,ש ןופ . - ןעֶּבעֶל ןּופ רעיל סאָד

 200--263 ,יקָסְואַקְנעֶּפ .מ דָרֹד. . . . . * . י י י ןעֶׁשיִסְסּר

 .עחָמָא יֵד ( .הְהעֶרְט עָטְׁשְרע יד (ו .ןעֶדְנעֶנעֶל ץֶׁשיִרּומְלַּפ
 רקָׁש רעֶד (5 ,לָכֵׂש רעֶד גּוא ןֹוצר רעֶד (6 ,תּונָמֲחַר (ג ,הָבּוׁשְּת
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 60--?72 .קיִנְּבּוַרְמ .י ןופ .עֶמייוֵוְצ יִד הָקְבר (6 ,טייקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא יִד גּוא זיפ

 שיאעֶרְּבעֶח ןופ טעֶטיּבְַאעֶּב יירפ .לעֶּבאפ .רדֵּפְמֶה רעֶד
 273--57* .רעֶזנּוצ .א ךרוד 2 2 2 6 6 6 6 6 א 2 6 6 6 6 6 יי

 275--294  .(גְהעֶּבְרְלאָג) זיהנכי ןּופ ןאָטעֶיְלעֶּפ .אֵיִרעֶמַא ןייק ףעירְּב

 (.גאָטְסְְרּוּנעֶג ןעֶגיִרְחאי-פס ןייַז ּוצ .דנייַרְפ םעֶנייֵא) הָכרָּב א

 29--216  ,ןאָדְראָנ ל ' ןופ . 2. . . 6 . . . . . + * יִגָנֹוטְכיִד

 ,קיִטיִרְק (ב

 ידָנייַרְפ-זיֹוח רעֶדי (ו ,רּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִנָנְראַׁשְזייג יד
 .מ ןופ ןעֶּבעֶגעֶגסיֹורעֶה ,ךּוּב ׁשיִראַרעֶטיִל ׁשיִראָטְסיִה ןייֵא
 . רעֶד, (2 -- ,1888 אשר א וו .,ךּוּב םעֶטְׁשְרֶע .ראָטק ע ָּפֶס

 .ראָמ קע ָפְס .מ ןופ ןעֶּבעֶגעְֶסיֹורעֶה ,ידְניירְפנעֶיְליִמאַפ
 -קארּפ .'ר עֶרְהעֶל ןאָגְראַשְז רעֶדי (3 --,1888 אׁשראוו
 --.1866 אֵׁש ראו .קיִנְּבּורָמ הָנֹוי ןּופ .ְךּוּבְרְהעֶל סעֶשיִמ
 .ח ןאָפ טְסאַפְרעֶפ ? 'ףְליִח רֶעייֵא זיִא סאָו ןיִא6
 ןאַמ אר א .'עטייוֵוְצ יד תיִדּוחְי (5-- .א ססעדא .ראָט ְקאָר
 .קִינְּבּורְט .י ךֶרּוד טְצְמעֶזְרעֶּבִא ,חאָזאַמ ראַחאַז ןּופ
 גְנּולְהעֶצְרֶע ןייַא.יה ַּכ לַמ ח רַּת ָס ָא. (6-- .1888 בושטידרב
 קיִגְּבּורְט הָנֹוי ךֶרד טְצעֶזְְּיִא .זא ִצְנאַרְפ .ע .ק ץופ
 עִיַדעֶנאַרְט ַא .אֵטְסאקָא לֵאיִרּוא (7 --,1888 בֹושטידרב

 י ךֶרּוד טְצְטעֶזרעֶּביִא ווא קְָצְטּו ג לְראק ןופ ןעטקא 5 ןיִא
 299--349  ,ןיִצכ-יִּבְר ּךֶרּוד טְריִזְנעֶצעֶר .1858 .גרוב סרטעּפ רעֶנְרע ל

 ןאָפ ,ןעיֹורְפ עֶׁשיִטיִלעארזַא ריִפ ּךּוּבְכאָקק (1 .טּוג יִא רֶׁשְּכ יִא
 --,1886 ןילרעב עֶנאַלְפיֹוא עֶטְנעֶּבעיִז .ףֶלאָו אקעוֶועֶר
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 או 1

 ןאָּפ ןֶעהרפ עֶׁשיִמיִלֲעארְזיא ריִפ ךּוּבְבא ָק6
 188 .טשעֶפ-אֵרּוּב.עֶגאַלפיֹוא עטפניפ .רעֶרעֶד עֶל עֶזעֶרעֶהְט

 ייָנְרעַׁשמ ,יר'ד ְּךֶרּוד טְריְמעֶצעֶת . 2 06 26 6 יי יי

 טְסאַפְרעֶפ .ןיצ עֶד עמ עֶכיִלְזיֹוח יִדי .עֶנֶעיִניִהְסְקְלאַפ יד
 טְריְנעֶצעֶר .וֿפז אשרא .ׁשְמיִואָנאַמְסּוז רד ןופ
 .קְמװאַלאֵקאַס נד ֶָוד 2222 9 וי

 יהָךֹוסִמ טלעװ יד ( .קראמ ןעֶשיִראַרעמיִל ןיִפיֹוא

 אש ראו .ןיִטְנאַטְסְנאַקְטְלַא סיֹוא ׁשְטאַנּולְד יִנאָמ ןופ
 "אייֵנ רעֶמְמיִא נּוא תֹויִׂש עמ עֶטְלַאא 6 ,ח"מרת
 רעֶד (3 .'מרת אשראוװ .תֹזֵמ יָוֵלַה עֶׁשֹוהְי ןופ

 .(עְקסְראָרְּטסָא) ׁשֶמֶא ןאַּפ .לאַּב ןעֶדאראקְסאַמ
 -רעֶּביִא ,וואָליִרק יִנְסאַּב רעֶדָא 'רעֶרְהעֶלְנעֶטיִו רעֶד 6
 בָאְז ריאמ ךֶרּוד ןאָנְראַשְז םעֶנייֵר ןיִא םיִריִׁש ןיִא טְצְמעֶז
 ופ טְצעֶזְרעֶּביִא ןעֶלעֶּבאַפ םואלירק (6 ,רעֶגְניִז
 -ךעֶכייַר ןִמֹּכה ׁשריִה יִבְצ ןּופ ׁשטייד-שידוי ןיִא שיסור

 טְסאַּפְרעֶפ ר עא ְךִּב עֶה ריִּפאַקיִמעֶמְּפיִרַא 6 .ןְהאָמ
 -נעֶלאָק רעֶׁשיִצְרעֶמא ק רעֶד 6 .םיֹוּבָנְריִּב ,י ןּופ

 ןיִציִו ,'א קיֵריִט א ס; ליפ ְךיֹוא ְךיִז טְניִפעֶג ייֵבְרעֶד .יראַד
 -רעק עָּב ןֹועְמִׁש ןּופ ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹורעֶה .וו .ז .א טפאשנעסיוו

 טייצרעֶגיִטְנייֵמ ןּופ הָדְנִה יד 6 םעֶדָא ןְגאַמ
 ְַלְּפ וואֵלְסִהאָּב סיֹוא עק ס ואָח אָר אֵמ הָׁש מ ןופ טְסאַפְרעֶּפ
 וו ןעֶדּי טְרעֶה רעֶדָא ,רעֶגְניִז רעיינ רע דִי (9 .וועיק

 ןְהאָוְׁשיִּפ רעֶטְלא ןאָפ טְסאַּפְרעֶפ !ׁשַדֹקִמ לָּכ גְניִז ךיִא
 ,רעֶסעֶרְּפְרעֶכיִּב .ם ךֶהּוד טְריִזְנעֶצעֶר ,ח"מרת אש רא וו

345--6 

347---0 

391--8 



 .עֶכיִלְטְפאַשְנעֶסְסיוִו *

 . ןעֶלְקימְרַא עֶרעֶדְנא גוא עֶׁשיִטְסיִציִלְּבּוּפ

 אתא 1

 ת א ךזז

 תאזא

 ת 8

 אתא אז

 א אדז

 אא אז

 א א17/

 8 א א "

 אהא דוד

 381--59 .תילנְרמ .ט ןופ .. . י + . ףעֶדװ ץֶּבעיִל עניימ ּוצ

 נּוא אֵקיִרעֶמַא . אֵקירְּפַא .  עיױַא ןיא ןעֶריי יד
 90--20 .יוָלַה קֶחָצְי ךְרוד טעֶטייֵבנַאעֶּב . . . . ,עַיַלאַרְטְסיֹוא

 409--19 .לילהי ןופ = 6 4 6 56 + * 6 + 6 + אבה םלוע

 .ןעֶיְלאָדאַּפ ןיִא ןעֶרּוי יִד ןּופ ץֶטְכיִׁשעֶג רעֶד ּוצ
 416--1 .יקְסָניִטיִל יכ ךרוד טעֶטייִּבְראַעֶּב 2 2 2 2 + 4

 421--497 ,ר -- ק .א ,מ טְנעֶדּוטְס ןופ . . . טְראָוו טְסְנְרֶע ןייַא

 ;ע7--וו .גְרעֶבְסייו .י ןופ - . . ןעֶיורְפ עֶדְנעֶנאָקְלְהאוַו ץֶׁשיִדּו

 . ןעדּוי רעּביִא ןעקנאַרעֶג עֶרעֶייִז גוא עֶנְראָּב גּוא ענייה

 435--441 .תיִמָלּוׁש ןופ 2 0 6 6 6 6 6 6 6 6 +

 עֶבעֶנעֶגְנעֶּביִא ןעקירד םיצ .אֵדְנאַועֶל .א .ל ןופ םעירְּב
 445--450 ,ןאָרְמיִצ ,ל .ׁש ְּךֶרּוד .

 450--433 ,ןְהאָסְנעֶמְלאק..ח ןיפ .ןעֶדּוי ןעֶנעוֶו ןעֶטְפיִרְּכ עֶטְרְהעֶלעֶג

  ןאָנְראַשְז ןעֶשידּוי םעד ןעֶגעו קיטיִרק עׁשיְִפּור יד
 4884 58 ,רֵּתסֲא ןופ 9 א " ָ : : 8 6 6 " 9 0



 .ח"מרת רֶהאָי םָנּופ טְנאַלאַּב ַא . רָּבְרִמ רעֶד ןיִא גְנאַג א תאאונ}

 459--8 .ְקְסְדאָראַנאַז ,י ןופ ט ט ט 9 6 ט ט ט ט ט 9

 .עיַפאַרְנָאיִלְּביִּב ײ

 סאוָו ,רעֶכיִּב עֶׁשיִנאָגראַׁשְז עֶלֵא רעֶּביִא רעטסעער א אצצוזו

 , ח"מרת רֶהאָי םיִניִא ןעֶראוָועֶג טְקּורְרעֶגְּפָא ןעֶנעֶז

 409--473 .רעֶכיִּבסֶע ןאָמאָלאַס ופ 2 0 2 5 6 6 8 6 י

 ,ןעֶנעֶלְסיֹוא--ןאַגְראַׁשְז ןעֶנעֶוו רעֶטְראוָו עֶכיִלְטעע צצצזא
 ,א--476 .רעֶּבעֶגְסיֹועֶה םופ . . . .  עֶיְפאַרְגאָהְטְרָא)

 .עֶנאַליייַב ח

 .ןאַמאֵר רעֶׁשיִדּויַא ּויִגעְּפְמעֶטְס*

 407 םֶכיֵלֲע םולָׁש ןופ . 406 6 66 4

 , ןעֶלאַנְּוׁשְז גוא ןעֶגְנּוטייֵצ עֶׁשיִרּוי רעֶּבא ןעֶס גאָגַא

 .טירדי



 .רעֶּבעֶגְסיֹורעֶה םּוצ ףעיִרְּב ַא

 , רֶרעָה רעֶטְפעֶּטְרִהֶעעֶג

 ייק עהָטָאיִלְּביִּבְסקְלאַּפ רעָשי ד ּוי,רעֶד ןּופ רעֶּבעֶגְיֹורעֶס

 .טְפאַׁשְרעֶפ ןעֶגיִגְנְרעֶפ לעיפ רימ טאָה עֶלעוֶויִרְּב םעֶביִלְצְרעֶה רעיא
 ,רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ עֶלְלַא יד ןּופ לעֶטעֶצ רעֶי  טְקּוקעֶנְרעֶּביִא ּבאָה ְךיִא
 גיִנאָה ןייז טימ רעֶדעֶי .הָרוחְס רייז טיִמ טְניִליִוואַּב ךייא ןעֶּבאָה סאוָו
 ךינ ּבאָה נּוא -- ֶבעֶעֶג םֶהיֵא טאָה טְמאָנ יו ! יי ןייז טיִמ גוא
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 ןיא עֶקְרעוֶ על ערע טיִמ .טניפעגמיוא רעֶהַא ןיִב יז | ןעֶּבאָה םאוָו
 עֶרעֶזְנּוא עֶלְלַא } אָד עֶלְלַא ןעֶנעֶז ייֵז לֵלבַה -- עֶכאַרְּפְׁש רעֶׁשיִפְמּור רעֶד
 עֶלְלַא נּוא רּומאֵרעֶטיִל רעֶזְנּוא ןּופ רעֶמיִר ְטְרעּפ עֶטְסְנאָׁש יִד .תֹוחֹּכ עֶׁשיִרּוי
 .טְרעֶר קְלאַפ ע צ 1 א ג םאד סאוָו ,ןֹוׁשָל םעֶד טיִמ ,ןֹוׁשָל ןייֵא טימ ייֵז ןעֶדעֶר

 ְךאַמ נּוא .רעֶנייֵטְׁש ןעֶשירּוי ןעֶמְלַא  ןיִפיֹוא ראָג טְנאָה יֵד ׁשאֵו ְךיִא
 זיִא טְּביֹולעֶג נּוא טְׁשְטְנעֶּבעֶג -- יּונֲעיִגַחְו ּונָמיְִ ּוניִיְחִהְׁשי הָכָרְּב ַא
 קלאפ רעָׁשידּוי רעֶד זיִא טֶּב ּולעְג נּוא טְׁשְטְנעֶּבעֶג ! טְמאָנ רעשירוי רעֶד
 רעֶטייוַו ףיֹוא זְנּוא עוֶו נּוא טְזאָלְרעֶפ טְׁשיִנ לאָמ ןייק זנּוא טאָה רע; !טסייג
 !ןעֶזאלְרעֶפ טיִנ ְךיֹוא היא

 רעֶָׁשיִדּויטְׁשי נ רעֶגיִזאָד רעד ןיִא * ןְהעֶׁשעֶג סאָד זיִא יֹזא יו
 וךּוּבסעֶׁשידויַא ןעֶלְלעֶטׁשְפיֹונּוצ טְראָטְׁש

 עֶנעֶי ןופ .ןעֶרְהאָי עֶגיִלאָמַא ןּופ רֶליֵּבַא טְנאַמְרעֶד ךימ ּבאָה ךיִא
 -רעֶפ נּוא ךעֶלְרעֶרְניִה עָׁשיִרוי עניילק ןעֶמעֶנְפיֹונּוצ געלפ עֶמ ןעוֶו ,ןעֶרְהאָי

( ){ 



 ְךעֶלְנייַוְצ עֶנעֶיִרעֶגְּפָא יד טָא .טייונ ץְנאַג ץעֶגְרע טְראָד ייֵז ןעֶּביירְפ
 טא ! ךעֶלעֶמיֹוּב עֶרעֶרְנּועֶּב ןיילַא ןעֶראוָועֶג גּוא טְהיְִּבעֶג ְךאָד ןעֶּבאַה
 ,טְסייֵה סאָד , ןעֶרּוי עֶסיֹורְג םעֶדְכאַנ ןעֶראַועֶג ןעֶנעֶז ְךעֶלעֶרּוי עֶגייֵלְק יד
 ןְהעֶצ ןעֶּבילְקעֶגְפיונוצ עֶלעֶקְניו א ןיִא ץיִנְרע ךיז ןעֶּבאָה םיוק גוא ,טְסייֵ רעָשיִדּי רעֶד טְקעֶוְרעֶה ייֵז ןיִא ךיִז םאָה ןעֶפְקאַַועֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז יז זַא
 א ןעֶרוי ןֶיְנִמַא ץעֶראוָועֶג ייֵ ןופ יג זיא .ןעֶניוׁשְראַּפ עֶכְעֶזַ
 זיא ְךיִנ ; ,וו .ז .א עַקָנּת לעּב ,אָרֹוק לעַּב -- רעֶטְרעיִפ  רעֶד !ןְזַח--רעֶטיִרד רעֶד .בָר--רעֶרעֶדְנַא רעד יטֵחֹוׁש ןעֶראועֶג רעֶנייֵא זיא ןלגמ םעֶד ןּופ
 ןעֶפְראָוְרעֶּפ טייווא ןיִא ץעֶגְרֶע ,םיִצּולְּפ גוא--,װ ,ז .א ,םיִלֹוח רּוקְּב .שֶרָדֶמ תיֵּב לעֶקִיִמְׁש א ןעֶראוָועֶג טעֶיֹוּבעֶג ,הָרֹּת'רֶּפַמ א  ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא ןעֶראָועֶג
 עֶלְלֵא טימ הָׁשֹודְק הָליִהְק עֶׁשיִּוי ַא סיֹוא ְךייא טְסְקאוַ ,לעקְניוו
 ,רעֶגיִמְפעֶרְק רעד טְסְקאַוו סע יטסקאוו סֶע : תֹונֹורְסח גנּוא תֹולֲעַמ עֶרְהיִא
  טְסיַג רעֶׁשידוי רעֶלְלאַפְְנעֶבעֶל

 טיִמ ךיוא זיא יֹזַא .,לעֶקְניוִו ןעֶטְלאַק םעֶנעֶי ןיִא .טְראָד יו ױזַא
 ןּופ ,ןיִלאוָו ןּופ ,ןיסי י ר ןופ רעד , אָטיִל רעד ,ןּופ רעד : ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא ריִמ ןעֶנעֶז סייַטְניִצְניֵא ,םייַנְגיצְניֵא 1 ןעֶועֶג וו עי ק- ןיִא זָנּוא
 ךיז ראפ , ךייכ ְךיִז ראַפ . םעֶרָא ְךיז ראפ -- ְךיִז ראַפ ׁשנעֶמ ַא ןעֶגעֶטעֶג זיא רעֶרעֶי } דְמעֶרּפ ןעֶועֶג זיִא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶניֵא : ןיִליֹוּפ
 ראָנ :רָחָמ תנָאד טיִמ ןעֶגאָרְטְראַפ גּוא ןעֶנאַרטּוצ ְךיִז ראַפ יגיִרעֶגְנּז
 םיוק = , טְקיקעֶגְמּורא עֶלעֶסיִּבַא ןעֶד םיִנונִמ עָכיִלְטֶעיִד ךיז ןעֶּבאָה םיוז
 הָרכָח ַא .םיִלֹוח רּוקְּב ַא ,ׁשָרְדֶמ-תיֵּב ַא יןינִמַא : תֹועּונְּת עֶרעֶייִד טימ עו ןעֶנעֶז ןעֶדּי ! אַהַא--טְריֹורְּב עֶלעֶקיִטְׁש א ,עֶלעֶקְיַטְׁ א ןעֶמיִסאַּב יז ןעֶּבא
 וא  רעֶטייוַו יֹוזַא נּוא םיִחְרֹוא תַסָנְכַה ,הֶָוּת .דּומְלִּת ַא ; תֹונְׁשִ
 ! טְסייֵג רעֶׁשיִרּ רעֶלְלאָפְסְנעֶּבעֶל ירעֶגיִטְּפעֶרְק רעד טסקאוו סֶע .טְסְקאוַו סֶע . . + רעֶּמייי

 ןיִא זְנּוא ייַּב ְךיֹוא זיִא יֹוזַא ,לעֶקְניוִו ןעֶטְלאַק םעֶגעֶי ןיִא טְראָד יו יֹוזַא
 ןעֶדוי עֶכיִלְטֶע ףיונוצ ְךיִז ןעֶּביילְק םיוק :לעֶטְלעוו ׁשיִרּי ןיִיְק רעֶזו
 עֶכילְמֶע ףיונוצ ךיז ןעֶּבייֵלְק :טְראָו גיליֵהא ןעֶמ טְראָה יֹוזַא ,םיִרָמֹו
 טְדְרעֶו ,דְנאַה רעֶד ןיִא ןעּפַא ןעֶטְלאַה סאוָו .ןעֶדּוי--ןעֶדּו עֶטְרְהעֶלע
 עֶמְראַַו נּוא -- הָנָּתַמ ןייַז טיִמ טְמּוק רעֶרעֶי :ןעֶפאַׁשאַּב ְךּוּב א , רֶפס
 טְסקאוַו סע יטסקאוַו סע . רעצרעה עֶמְראוַו ןּופ סיֹורַא ְךִז ןעֶסעיֶג ןעֶלְהיִפע
  טְסייֵג רעשידוי רעֶלְלאָפְפְנעֶּבעֶל .רעֶגיִטְפעֶרְק רע



 --- גזז --
 ןעֶטְכאַרְט גּוא .רעְקְלאַפ יִד ןעֶמְרּוטְׁש סאָו ?םִיוג ּוׁשְנְרֹהָמְל

 ןְהָא ראָנ תֹונֹוְמַח עמאס ןּופ קלאפ ַא ןעֶנעֶז ריִמ וַא .זָנּוא ףיֹוא םיֹוא
 סיֹוא טְכאַל לעֶמיִה ןיִא טְטאָנ ו מָל געֶלי םיִמָׁשַּב בֵׁש וי 7 תֹולעְמ
 ;תֹונֹרְסַח טיִמ נּוא תֹולֲעַמ טיִמ ןעָׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה טְאָנ :םעֶד
 טיִמ ְךיילג .תֹונֹורְסֶחיִד יִא ,תֹלעַמ יִד יִא ןעֶציִזאַּב עֶׁש גע ָמ םָלִא ןעֶרּ
 עֶּבאָה .ןעֶדּוי םִלַא ןעֶרּי ראָנ ,רדֶרֶעע רעֶד ףיֹוא .ןעֶׁשְנעֶמ עֶלֶלַא
 עֶלְלַא ןיִא ייֵז טְהעֶטְש סאוָו ,טְסיינ-סְקְלאַפ ןעֶניווע ןייא .ןעֶגירעֶּבעֶל ַא
 אַּב ןעֶמְראָד נוא זאָּב םעֶרְלַא ןופ ייֵז טְציׁשאַּב גוא ייֵז טיִה נוא ןעֶחְטייֵנ
 ,ףיֵח ןייַז טְגיִל ,טְסייַנְְקְלאָּפ םיניֵא יי

 יו ,ףעיִרְּב ןעֶּביִל רעיא טִמ טְדְנעֶוועֶג ריִמ ּוצ ְךיִז טאָה ריִא
 ,ראַטקאָד םִלַא ,נוא .אָפֹור ַא יִו ;ְךייַא רעֶפְטְנֶע ְךיִא נּוא ,רעֶּבייַרְׁש ַא ּוצ
 ץטימ ןעֶטיִהְּפָא ְךיִז !טעיד ןעֶמְלאַה טְקאָז ריא ןָא ךייא ךיִא גאָז
 רעֶגיִטְציִא ןיִא 1 ְךייִא .גאָז ךיִא סאוָו יעָׁשֹז טְראָה . ןעֶקְנּורְמ נּוא ןעֶסֶע
 טיִמ 'הָׁשֹקְׁשיִנ . ךיֹוא ןייוֵו ְּךעֶלְסיִּב ּוצ ,ןעֶנעוֶו הָאּופְר ַא ןּופ סֶמע ְךאוו םְמעֶראוַו רֶחעָמ ןעֶּבעֶג קְלאָפ רעֶזנּוא ןעֶמ ףראד טייֵצעֶטְכיִׁשעֶג רעֶטְלאַק
 לעסיּבא ןעֶמ ןאק גְנּונְּפאָה טימ -- ייזעאפ טיִמ .עיזאטנאפ טימ--ןייַו
 עטלאַק ןּופ ּפא ךייַא טיִה .ץְראַה טעֶנאיָלְחְראַפ עֶכאוַוְׁש סאָד ןעֶקְראּטְש
 תונצל .גקנמ ןעָשידוי ןעֶטְלַא ןייַא רעֶּביִא קיִטירְק עֶטְלאַקְזיִא , םיִלָכֲאַמ
 זיִא סע ְו ןעֶמיִה ךייַא לאָז טְטאָג --- ְךאַז רעֶׁשיִרּוי א רעֶּביִא עֶנעֶׁשְזאָראָמ
 : ןענאמ רעֶייַא ןיא ןעֶמּוק טְׁשיִנ לאָז סְרעֶיֹוז ךיֹוא ,דְנּוצַא טייֵצ יֵד טְׁשיִנ
 ץְרעֶּביִא ןעֶציוִו עֶרעֶיֹוז .עֶטאַּפאק רעֶׁשיִי א רעֶּביִא עַריִטאַס עָנשו
 עֶגיָנייוַו עֶלַא יד טָא וליִּפֲא ! דָנּוצַא טְׁשיִנ .רֵמָׁשִהְו רָהְזִה -- דּומל ןעֶשיִדּוי
 ! דְנּוצַא טְׁשיִנ ,דְנּוצַא טְׁשיִנ סעֶמְראָפ יִד טימ סעֶמְראָפעֶר יד ,ךעֶלעֶקְרעֶקיִצ
 רהָעְמ יׁשייֵלְפ רֶחֵעָמ !ׁשיִלְּפ ןעֶפְראַד רימ :ןופ רעֶד םֶלעֶגיִמייג אָד זי
 עֶטְסְנרע , עיֶתְמֶא ,טלאה גיא רֶחעֶמ ! קְלאַפ רעֶזנּא = יִנ ׁשילפ
 טְמּוק .ףיֹונּוצ ךיז ןעֶּביילק יִיֵז זַא .ןעֶמאַז ּוצ סאד --(ערימאס) רעֶפעֶפ (ראָמיה) ץלאז טְלְהיִפענְו ץְלאַמְׁש !ןעְֶנאַעגְשיילְפ ! ןעֶנאַמאָרעיִלראָׁש ,עשיראנ ,עֶטְּופ .עֶניִרעֶסאַו עֶנעֶי יו .ףוי יד .גירעֶסאו ןייזטְׁשיג זאָל טְׁשראַּב רעֶד עֶועֶראּפ ענמיִּפ יי טינ זאָל ! רעֶכיִב ֶקְלאָפ עֶעֶיַא ןיִא יירא ְניילןעֶלְהיִפעֶג עֶׁשיִדּוי .עָביִלְׁשְנעמ ןעֶגייר רֶנעַמ ןעקגארעג
 טיִמ יִּבַא  קְלאַפ רעֶזְנּוא ּבעיל טאָה סאָד תָמֲחַמ ירעֶּפעֶּפ גּוא ץְלאַז ! גאָז ךיִא .םיִלָכאַמ עֶקאְַׁשעֶג רֶחעֶז + ןעוֶשיפְש עָטְפאַהְרָהאַג רֶחעַ ירא



 --- ץס -- | :

 טאָה דּוי רעֶד : ןעֶגאָמ רעֶׁשיִדּוי רעֶד טעֶיידְראַפ סאָד .הָׁשָקְׁשיִנ !ׁשייֵלְפ
 ׁשיִריִמאַמ ראש םעוְֶמאַַא ,תּונָצְל א ,לעֶטְראָו ְךיִלְנַא בעיל
 טימ נּוא גאוָו ַא טיִמ ! דְנייֵרְפ רעֶּביִל ןיימ ,םאָמַא טיִמ ראָנ -- :לעֶציוִ
  גיִניוַוְניִא .הָליִלֲח ,ןעֶטְראַש טיִנ לאָז םִיִרְבִּב ,סאָמ ַא

 רֶעייַא פא טיה נּוא טעֶיד יִד טלאה :לאָמַא ךאנ ךייא גאז ְךיִא
 ,ןעֶכעֶרְּב ּוצ טְשיִע- ץֹוּתְנלו סורֲהַלי טְשיִנ ןייז ףְראד רעֶכְלעוֶו זיוועְד
 -נאַלפ ּוצ נוא ןעי וּב ּוצ--יִעוְנלְו תֹונְבִל; ראָנ ! ןעֶפְראוַוּוצ טְׁשיִנ
 הרָוחְׁשי טְנאָז הָמּוא עֶׁשיִדּוי רעֶזְנּוא זַא ,טיִנ טְסעֶנְראַפ  נּוא ,ןע ַצ
 סאָד ןְניִז ןיִא טאָה . . . ןאָׁש רעֶּבָא .ךיא ןיִּב ץְראווְש -- 'הָואָנְו יִנֲא
 רעֶייֵא ףיֹוא טְסעֶפ נּוא ךיֹוה טְהעֶמְׁש .טעָיד טְלאַח ,קְלאָפ עֶצְנאַנ
 סאָד נּוא טייַצ יד טינ טְסעֶגְרעֶּפ !ְךיֹוה ּוצ טיִנ טְכיֵרְקְראַפ  !טְרָא
 רעֶד ,נּוא דימ טְׁשיִנ טְדְרעֶו ,טייַז א ןיא ּפאָרַא טְׁשיִנ טְהעֶנ נְרָא
 עֶרעֶייִא עֶלַא ןופ ֵחֹּכ רֶׁשיצ ַא ןעֶמּוקעֶּב ריא טעוֶו ,דּוי ַא טייַז הָקיֵע

 ןטָקה םֶכְותְבּו רעֶריִרְּ

 ,רענימא ק קחצי ראמקאד

 = מסוגוא



 קיִטְסיִרְטעֶלְלעֶּב
 .ו ,ז א רעֶרעיִל .ןעֶיִפאַרְגָאיִּב ,רעֶדָליִּב .ןעֶמאַרד ןעננלְהעֶצְרֶע ןעֶנאַמאַר





 ,ליִרעֶגְנִפְׁשְניִו סאָד
 רעֶדניק עֶשידוי עָּביִל איִד ראפ הָנְּתִַמ א

 דְנייַרְפ ןעֶגיִרעֶצְראַה רעֶייז ןּופ

 ְְָצִלהָֹמַ
 .הָקָדְצ רעֶד ראַפ רעֶטיוְנֶא רעֶד

 : (ג"כ ,'ב לאוי)

 תֹולדְּתְשִהְּב טְקּורְדעֶג

 ,םירפס רכומ ילעדנעמ



 .הֶׂשעְמ ַא רעֶּביִא הֶׂשעַמ א

 גּוא טְקְנאַדעֶג : םיִרָפָס רֵכֹומ ילעֶדְנעֶמ טְנאָז , םיִרֵּפְס רֵכֹומ יִלעְדְנעֶמ רֵמָא
 ?איענּוט גּוא קְסְנא ַצ ְּב א ק תֹולהק עֶרייֵּב איִד ראַפ ןעֶמאָנ רעֶּביִל ןייַז טְּביֹולעֶג

 יז טְנייֵׁשעֶּב טאָה רעעֶכְלעוֶו טיִמ !ן'קקאייֵרְד - קֶסִּפ ול ָג ןופ חֶביִבְט רעֶד ןיִא עֶקְועֶד
 אייז ןעוֶויְִּפּוצ ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניק עֶטְּביִלעֶג ענייַז טְצעֶזעֶּב טאָה רע עָבְלעוֶו ןיא גּױא טְלעוֶו
 ?סיֹוא ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו אייז ּביֹוא ,תֹונֹויְסַנ עֶנייֵז עֶלַא טימ ,טְפאַׁשְּביִל םיֹורְג ראַּפ ,טְראָד

 ןעֶסעֶ ןופ הְוֲאַּת איד ןעֶכעֶרּבּוצ הָזַה םֹלָֹע ןּופ ןעֶנאָזּצְּפָא ְךיִז : טייֵקְׁשעֶרּי ןעֶטְלאַה
 -ָׂשְּב עֶטְסאָרְּפ .ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא עֶבְלעוֶו ןֶחֶא ,תֹוואַּת עסּואימ עֶכְלעֶזא ְךאָנ גוא
 -זַא טְצעֶלּוצ אייֵז לאז םעֶדְכְרּוד יִדְכִּב;ןעֶהעֶנעֶּב טְׁשיִנ ךיז ךְִטְנְהעֶוועֶג ןעֶגעֶק !םֶרָ
 2ָּב א ק . ..טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא טראד ְךיֹוא ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא אָד ןיַז טּוג גּוא-ליֹואוו
 איד ןעֶטְלאַהעֶגְיֹוא םֵׁשַה ׁשּודיִק ףיֹוא ןעֶּבאָה ע קָנְו עֶד אָיעָגּוט נּוא קְסָנאַצ

 ןעֶנעק ,אייֵז סאוָו ,ןיִנעֶז אייֵז רעוֶו ןעֶזיוועֶג ְךיִלְרעֶּפְנייֵׁשעֶּב ,קיטְנַא ןייֵא ראָג עֶּבאָרְּפ
 רעֶד ראַפ ןעֶמאָנ רעֶניִלייֵה ןייַז טְרעֶּפְכַאעֶג גּוא טּביֹולעֶג -- .ןעֶניֹוט אייז סאוָו-ּוצ נּוא

 רעֶד ןייװצ ,ןעוֶועֶג הֶּכִוְמ ,הָרְבעְ;לעַּב ןעֶמעֶרָא ,ְךיִמ טאָה רֶע סאוָו ,יכָז רעֶסיֹורג

 ,הָרֹוׂשְּב רעֶטּוג ַא טיִמ ן'קק עֶגיִזאָד איִד ּוצ דְניצַא ןעֶפיֹול ,ַחיִלָׁש

 -לֹואו-זַא! ע קו עד אָי עָנּוט ,ריִד בֹוט לֶזִמ ! ק ס ָנ א ַצ ַּב א ןג ,ריד בֹוט לֶזַמ

 יקאט ןעֶרעוֶו טְגיִליִוועֶּב םֵׁשַה-חָצְרייםא טעֶֶו רֶהיִא ,הָצְרִנ ! עֶדייֵּב ךיֵא זיִא טּוג נּוא
 . . . ֶלאַּב ,רֶלאַּב

 .טייטעֶּב הָרּׂשְּב איד סאוָו ןןעֶנאָזּוצְּפֶא םעֶהְטֶא ןייַא ןיֵא ,טְׁשיִנ ךיִמ טְשְטעוֶוק
 ןיִא ,תֹורָצ ןיא רֶהאָו רעֶגיִלְדְנְהעֶצ ליִפ יֹוזַא טאָה רֶהיֵא .ךייַא טעֶּב ךיִא ,טייֵצ טאָק

 ,ליִסיּבַא ְךאָנ ןעֶטְראוַו ןעֶמְהעֶנּוצ טְׁשיִנ רֶּהאְי רעֶּטּוג רעֶד ךייַא טעוֶו ,טְראוַועֶג דיל

 ןיִא לאָמ ליִּפ ןיֹוׁש ,ןעֶראָוועֶג טְנְהעוֶועֶג ןיֹוש ןעֶבאַז עֶכלעֶזא ּוצ ְּךאָד טְנעֶז רֶחיֵא
 גוא ןעֶנאָרְטּוצְרעֶּביִא ליִפ יֹוזַא ףיֹוא חּכ םעֶגְרעֶוייַא ןייֵא זַא ןעֶזיוועֶּב ןעֶּבעֶל רעיא

 עֶניֵא ,יקאט ראָנ ןייַלֵא רֶהיִא טאָה ...ןעֶּטְראוַו . .ןעֶטְראַוו ...ןעֶטְראַו ץְלֶא
 רעֶדֶא ,טְנעק רֶהיִא ּביֹוא ,זיא הֵׂשֲעְמ איד איו ראנ -- .טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא
 ,רימ אייֵּב .ןעֶּפאַחּוצ טְנייַפ ְךיִמ ּבאָה ךיא .ּךייֵלְג ץֶלַא זיִא ריִמ ראַפ ,טְׁשיִנ טְנעֶמ

 יוזא
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 .טְנאועֶג טְשינ ,ןיִכיִלעֶמאַּפ ,רֶדָס א טיִמ גְניִדְסְלַא זיִא ,ןָא ךיִמ טְקּוק רֶחיֵא איו יֹוזַא
 סע סאוָו םיוק םיוק ,טְנעֶכעֶרעֶּב קְראַטְׁש ְךיֹוא ְךיִז טְרָהיִר ּוליִּפֲא טְנייֵמ ליְִרעֶפ סאָד
 הֶׂשֲעָמ עֶצְנאַג איד ןעֶרעֶהְפיֹוא רעֶהיִרְּפ טְזּומ רֶהיֵא .טְלייֵאעֶג טְׁשיִנ ,סּופ א טְּבייֵה
 ;א ראַפ סאוָו נוא זיִא שב עג איד סאו ּצְרעֶד עמק טעוו סע זיּב לא טימ

 אייֵב !ד לעתיד יי ךיא עק, יא עי וצ ק אמ גיִטייֵג גּוא הָטְר עוו א ןיוא
 ךייֵא אייֵּב זיא רעֶנעֶי .קֶסע םּוצ טְסאַּפ םאוָו ,םָניֹוזַא ,ץְטיִּפְׁש רעֶד ראָנ זיא ךייַא

 סיִפע.םֶחיִא אייַּב טְפְראַרעֶּב רֶהיֵא ןֵמְז-לָּכ ראָנ ,טְהאג רעֶטְייִלעֶגְנָא רֶהעֶזַא בּוׁשָח
 ,גיֹוט סאוָו ,ץֶנעֶו םֶהיֵא אייַּב טְּפאַטְרעֶדְסיֹורַא רֶהיֵא טאָה רעֶּבא םיוק ,ןעֶקעֶמְׁׂשְנָא
 עטְשְטעוֶוקעֶגְסיֹוא ןייַא איו ,ןעֶרעוֶו-ּוצ רּוטָּפ רעֶנייז ןעוֶועֶג ןעֶרעֶג ןיֹוׁש רֶחיֵא טְקאוָו
 ,ךיִלהְׂשעַמ עֶנייז טיִמ ןעֶּבאָה ןיֹוׁש םֶהיֵא רֶחיֵא טְפְראַרעּב תֹורֵּפַּכ ףיֹוא . .עֶנאָמיִל
 איִד יֹוזַא טְשיִנ טְניימ רֶחיֵא .,.תֹומָבָח עֶניִרעֶּביִא ענייז עֶלַא גּוא ךיִלְטְרעוֶו עֶכייֵלְג
 שֹוריִפְּב לאָמַא ְךאָנ ךייא ךיִא גאָז '!ךיִלְרעֶריִרּב יג .ּךיִלָדייֵגְק איד איִוו ,הָדָנִח
 ּהׁשֹקְשינ ,חָרָנֲה איד ןעֶנאָז יהא טעוֶו ריִמ אייַּב לי רהיא סאוָו ,ְךייַא טְנייֵמ

 עֶּבעֶלְרעֶד טעוֶו רֶהיִא ןעֶגאַו דיִב יקיֹוּפ א איו ןעֶגאְָנָא ,ףעֶגעֶייְנָא רעֶזיִרְפ יו
 .ןעֶסיֹוא ךיִא ןיִּב סאָד טְשיִנ .ְּךיִלְדייֵגְק איד ןעקעֶז

 אייֵּב זיִא סאוָו ,חַרֹוא םעֶד אּוד-טְסְקְנייֵרעֶג ,אּוד-טְסקָנייֵדעֶג !קֶסֶנאצְּב אק
 טְסאָה ,ןעֶגְנורְּפְׁשעֶג טוה רעֶד סיוא טְסיִּב אּוד ? ןעוֶועֶג רעֶמּוז ןעֶרְהאָו ַא ראַפ ריד
 רעוֶו ,ןעֶמּונעֶג ךיז רע טאָה ןעֶנאוַו ןּופ !םֶלֹוע לֶׁש יִנֹוּבַר :חֹומ םעֶד ןעֶכאָרְּבעֶג ְּךיִ
 טנעקעג טְשיִנ טְסאָה אּוד ? ןעֶּבאָה רעֶכְלעֶזַא ףְראַדעֶּב סאוָו גּוא ןייַז רע; ןעק

 זיר ןעֶצְלייֵה | יםיֹוא ןעֶוועֶג זיא רע ,סאוָו ,טיִמ רעֶד םעֶנייֵז ןייֵמ םעֶד ןְהעֶטְשְראַפ
 :רעֶכעֶל עלא ןיִא ןעוֶועֶגְפייא ,רעֶדְנאַנַא-טיִמ-ץֶלַא ,גְנּורְחיּפ עצנאג ןייד טְקּיקעֶגְנָא
 עֶניד .ךילּביטש ענייד ,םיִרָדֵח עֶנייַד ןיִא ,הָרֹוּת-דּומְלַּת ןייַד ןיִא !ׁשֶדְקֶח ןייד ןיִא
 םיִנְְטַּב עֶנייד ,םיִלְּבקִמ עֶנייֵד ,ךּוריִׁש ַא טְהיִא ראפ טְכאַרְטעֶג ןעֶּבאָה יִנרַש
 ץֶרְשייֵה איד איוִו םֶהיא ןיִנעֶז טיוק נוא דָניִק ,םיִּתַּבִח-יִלעּב עֶמעֶרא עֶלְעֶּ ,םיִאָּבַ
 עֶגייֵש ענייד גּוא ,חָבָדְנא ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רעֶכיִלְטיִא ,ןעֶלאַפעֶּב ןעֶטייז עֶלַא ןופ ןעֶק
 םֶהיִא ּוצ ןעוֶועֶג םיִרְטִמ ךיִז ןיילַא דֹוכָּכ רעֶייז טיִמ ןעֶּבאָה ,םיִמָכֲח עֶתְליוִו ,ןעֶדּוי
 ,ןאָט ּפאַמ ַא םהיא ,םּורַא ןעֶטְניִה ,יז אט אייֵּבְרעֶד ,'םמילע םֹולָׁש,ַא ַא ןעֶקעֶטְשּוצְּפָא
 טייג ,אוד-זיסקניידעג -- ןעֶמיק ןייז ןיא םָניֹוזַא טְמעֶטְׁש סאוָו ,ןאָט קעֶמְׁש א
 הָרֹוּת-דּומְלּת רעֶד ןיִא לאָּפ םעֶד ןעֶׁשאַוְפַא לאז ןעֶמ ,ט ,טְנְנאַלְראַפ טאָק רֶע זַא ,אּוד
 ,שְטייטְ .ןעֶניֹוא איד ןיא ןעֶרוועֶג רע ְטסְניִפ ,ןויצ-אֵנֹוׁש ,ריד זיִא ,ׁשֶרֶדְמ-תיֵּב ןיִא גוא
 וניִתֹובֲא תֹובָא עֶרעֶזְנּוא סאו ,עֶמאָלְּב איִד ןעֶׁשאַו-ּוצְּפָא וׁשְטייֵטְס ! ןאָמּוצ םְניֹוזַא
 לאָמְסְנעֶד טְסיִּב אּוד !ק םָנא צב א ק !ׁשֹנייֵטְס ןׁשְטייֵטְס . . .! טְכאַמעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 זַרֹוא רעֶד ,טְוְחעֶלְקְרעֶד שְׁשיִנ ראָג נּוא ניִדְנעֶרְהעֶלק ןעֶראָוועֶג עּגּוׁשְמ טשינ רעיִׁש
 עֶנעֶגייֵא סאָד ןעֶּביִּבעֶג טְסיִּב אּוד נּוא ןעֶרְהאָפעֶנְקעוֶוַא ,טְגּזעֶג איז א ןֶחָא ,זיִא
 .ןעֶסיִּבעֶגְּפא טשינ ,םֵׁשת-ךורּב ,ךיִד טאָה רֶע-- רעֶהיִרְּפ סאוָו קֶסֶנאַצְּבאֵק
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 טאָה נּוא ע קֶוו עד א יע 11 ט ק'קל ְךייֵלְג ןעֶרהאָפעֶגְניֵרַא זיִא חַרֹוא רעֶגיִזאָד רעֶד

 סאָד .קֶסְנאָצ ּבאק היד אייַּב איו שער אזא ךיֹוא טְראָד טְכאַמעֶגְנָא ןעֶמּוק ןייַז טיִמ
 םֶהיֵא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְסֹוא ,טְּפאַחעֶגְפיֹוא ְךיִז טאָה עֶקְועֶד אֵיעָגּיטעֶנעֶפאַלְׁשְראַפ
 !םֹולָח ּוצ אייֵז ןעֶמּוקעֶג רעֶניֹוזַא םיִצּולְּפ זיִא סאָוו ,טְפאַנְראַפ ְךיִז נּוא ןעֶניֹוא ראָּפ ַא
 ץיִנְרֶע טְכעֶל א טיִמ ןייֵרַא םיִצּולָּפ טְכאַנ אייַּב טמּוק ןעמ איו ,ןעֶחעֶזעֶגְסיֹואטאָה םִע

 טיִמ ןיִלעֶצְניְִּב אייֵז .עֶלעֶדיִס רעֶד ףיֹוא גיִדנעֶצְטיִז ,ןעֶלְמעֶרְד תֹופֹוע ּואוו ,ךאָל ןיִא
 יִדְנעֶצְכעֶרְק ,טְרעֶדנּואווְראַפ ְּךיִז ןעֶנעֶרְפ בוא ןעֶּפאָלְׁשְראַפ ּבֶלאַה ְךיִלְנייֵא איד
 סייוַוְרעֶגעֶגּושְמ דניצא םע ןעֶמ טְהעֶג איו : עֶניִמ עֶׁשעֶראַנ ַא טימ סםיִּפִע אייֵּבְרעֶד
 גיִדְנעֶרְהאָפ :עַקוְועֶדאַיעֶנּוט ןייק ןעֶמּוקעֶגְנָא טייצ רעֶנעֶי ןיִא ךיִא ןיִּב דאָרְג םּורַא
 וצָסיֹוא ,טקוקעגמּורַא ךימ ּבאָה ךיא ְךאָנ רעֶדִייֵא נּוא ליִדייַּב ןייַט טיִמ נעוו ןיִא

 עֶסיֹורְג סאָד טְגאָזעֶגְנָא רימ םֶלֹוע רעֶגיִטְראָד רעֶד טאָה ,ליִדְרעֶּפ סאָד ןעֶנאַּפְׁש
 ןיִמ ַא !ׁשְנעֶמ א םיִּפָע ןׁשְנעַמ ַא !סייג יִלעֶדְנעֶמ ּבָר :םִעָהְּטֶא ןיֵא ןיִא ראָג רעֶדְנּואוו
 ּוצ םּוטעֶמּוא יז רע.טקּוק סיִּפֶע . ..! ןעֶלאַפעֶגְפאָרַא זְנּוא ּוצ םיִצּולְּפ זיִא ׁשֶנעֶמ
 -רעֶטְנּוא ןייַא רֶע זיִא רַׁשְפָא .קיִטאַלְג טְשיִנ זיִאֶס ,םיֹוא טְׁשְראָפ ,ּוצ ְּךיִז טְרעֶה

 .ראַּפ ,הֶּתְַקתַעָל ןעֶמ טאָה ךילטיילק איִד ןיא ! ילעֶדְנעֶמ ּבֶר טְנאָז ? אַה ,רעֶטְקיִׁשעֶג
 םיִדְמְַמ איִד ףיֹוא . .,!הֶׂשעַמ א ףיֹוא אָיׁשֹק א ,ןעֶועֶג ץמָח רעבִמ ,רֶחיֵא טְהעֶטְׁש
 ... . םּורֵאיֹוזַאטְׁשיִנ ְךיִז ןעֶחעֶרְד סעֶקְלּומְראַי טיִמ ןעֶדּוי . .. , טיֹוה איד טְרעֶטיִצ

 ליִקעֶּפ סאָד טְקאַפּוצ ,טייֵבְרַא רעֶד ןּופ טְניִטְראַפעֶגְּפָא ְךיִמ ּבאה ךיִא זַא
 ןעֶקאַּפ סיִּפֲע טְלאָועֶג ְךיֹוא ןיילַא נּוא ,ליִדְרעָּפ סאָד ליִסיִּבַא טְקאַּפעֶגְרעֶטְנּוא ,הָרֹוחְס
 עֶלעֶטיִמ איד ןיִא ׁשְנעֶמ א ,רעֶנייֵא סיפע ךיז טְקאַּפ ףיֹוחְלּיש ןיִפיֹוא ,קיִלְּב א ְךיִא ּביִג
 - ןּופ ךיִז טְמְהעֶנ נוא ׁשעֶטייַל ץְנאַג עֶדאָמ רעֶד ְךאָנ שְטייַד ְךיִז טְגאָרְט .ןעֶרְהאָי
 ןעֶנאָז ךייַא ְךיִא לאָז איוִו .קיִזוח ראָנ טיִּפי ,טְגאָזעֶג-סְנְחעֶטְׁשיִמ ,םיֹוא סְנעטייוַוְרעֶד

 ןיא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ,טעקאנ ןעֶהעֶג ןעֶׁשְנעֶמ ּואוו ,דאָּב ןיִא טְלאָו רעֶנייֵא איוִו םיִּפִע
 ןעֶצטּוּפ ךיז ןעֶמעוֶו ראַפ נּוא ןעֶצְטּוּפ ְךיִז ,ךייַא טעֶּב ךיִא ,סאָוּוצ .ןאָטְנָא םעֶד
 יְטעֶּפאָל עֶליֹוה ,סעֶטאיָּפ עֶנעֶטעֶרְטעֶנְסיֹוא זיִא םֶלֹוע רעקְוָועֶדאַיעָנּוט םייַב זַא
 טְׁשיִנ ,טְכעֶר רֶהעְז ְךיֹוא טְנעֶגיֹּבְנעֶלייִא עֶנעֶּביִרעֶגְסיֹוא גוא רעֶצְרעֶה עֶזיֹולְּב ,םעק

 םיִנֹותְחַּת ןופ .ןעקאז ןופ ןֶמיִס ַא ראָנ ןייַז לאָז סֶע יִּבִא .עֶכעֶרְבְראַפ אֵזִא הָליִלֲח
 ןיימ ףױא רֶתיִא טְנעֶמ עקוֶועדאיענּוט ןיא .. .? עֶטאָּפאַק ַא גּוא  הָליִחְמ

 ךיְרְנעֶּבְנעֶקאָז ֶחֶא !עֶטְשאַרְזּוצ ,ןְטק?תילט ןייֵא ןיִא סאַנ רעֶד ףיֹוא ןעהעֶג תֹוירַַא
 םּורק ַא ןעֶרעֶה טעֶו רֶהיֵא הָליִלְח ּביֹוא גּוא ,ףְראַרעֶּב ןעֶמ ּואוו/םעֶדיִּפְׁשְראַפ טְשיִנ
 ןיוׁש ְּךיִז טאָח רעֶנייֵמ .ןעֶסיֹוא ךיִא ןיִּב סאָד טְׁשיִנ . .. ןייז גיִדְלּׁש ךיִא לעוֶו ,טְראוָו

 םֶהיֵא ףיוא טקּוקעֶג נּוא ,חַרֹוא רעֶד םיִנָּפ ַא זיִא ןיֹוׁשְראָּפ רעֶנעֶי זַא ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְנָא
 ּפָא ְךיִז רֶע טְלעֶטְׁש ,ליִרייּב ןיימ ןיִּבעֶל גיִדְנעֶהעֶגייִּבְראַפ .ךיִלְמְנייִרַפ יֹוזַא טְשיִנ סיִּפָע
 'ּוצ טְשיִנ יניִדנעֶייְַׁש רעֶהיְִּפ ,הָרֹוחְמ ליִקעֶּפ םאָר !?יִדְרעֶפ סאָה .ְךיִמ ןָא טקּיק
 ; ֹוזַא געֶרְּפ א ףימ רע טּוהט ְךאָנְרעֶד ,טְראוָו ןייֵק ןעֶדייֵר

 סאוו
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 | ? םיִרָּפִס ראַפ אָד ,דוי 'ר ,ְךייַא אייַּב סאָד זיִא סאוָו--
 ְךיִז םֶהיֹא ןּופ יִדֵכּב וזאָנ רעד רעֶטנּוא ְךיִא לעֶמּורְּב . .,םיִרְּפִכ .. .טע ., .ע-

 .לימיִּבַא רעֶטייוַו ,בֹורָק 'ר ,ְךיִז טְקאַּפ ! ְךיִז אייֵּב גיִדְנעֶטְכאַלְמ ןְןעֶהעֶרְדּוצְּסיֹוא

 ריִמ גיִדְנעֶקּוקְניירַא ,עֶלעֶביימְׁש גיִדְתֹומיעַנְּבַא טיִמ רע טְבאַמ ? סאָוָו טלאַפ--

 ךיִמ רעה ךיא .ןעֶמּונעֶג טיִמְרעֶד ךימ טאה רע וַא ,טּוג יזא סיִּפִע ןעֶגיֹוא איִד ןיִא
 :לעֶטְרעוֶו טיִמ ןׁשְנעֶמ א איו ,ְךיילְג ןיוש םֶהיֵא רעֶפְטְנע גּוא ןעֶזאָלְּבּוצ ףיֹוא

 :ףיְִטְנְעֶועֶג איו תֹוניק ,תֹוניִחְּפ!םיִלֹווֲחַמ !תֹוחיִלְמםיִרּודְט : םיִדָפְמ עׁשיּוי--
 רעֶטייו רֶע טוהט ? אָטֶׁשיִנ ךייַא אייֵּב זיִא ,איד ץּוחעֶרעֶדְנַא ןייק נֹוא--

 : הָבּוׁשְּת ריִמ ןּופ דְלאַּב טְמּוקעֶּב :ּוא געָרְפ א
 עֶניִריׁשְדֹוק-ןֹושָל .ןעֶרְהיִפּוצ טְׁשיִנ ךיִז טְניֹול עֶרעֶדְנַא ןייק . .. ְךיִלְּפאַנק ,טעק-

 טשינ עֶכְלעֶוַא ןעקיק ןעֶדוי עֶגה - ..ֶרֹוחְס ןייק: טְׁשיִנ .דֶרֶע רעֶד ןיִא ראָג זיִא
 , ּליִפָא ןָא

 ,טיֹורְּב ןעפראדאּב ךיּבעֶנ ןעֶדּוי עֶניִה !ץֶפיֵז ַא טיִמ רֶע טְכאַמ ןעֶדוי עֶגיח--
 : ,*י םיִרָּפִס ןייק םֶׁשיִ

 רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז טְרעֶהעֶגְנייַא טּונ טְשיִנ איוִו טְׁשְרעֶּפְמאַלְק ,ךיִא ךאמ ! ? סאָוו--
 ןיִא ריִמ טעֶכְרעֶטְׁשּוצ רֶע סאָו ,סיִסיִּבַא יִקאַט ךימ טְסיִרָדְראַפ ןעֶצְראַה ןיִא גּוא
 גיִדְנעֶגייֵלְפיֹורַא ,גּוא ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵמ טְהעֶטְׁשְראַפ רעֶּבָא רֶע ,לימערק ןיימ ןעֶצְנאַג
 :ץְלעֶכייֵמְׁש םיִז ַא טיִמ ןָא ְךיִז רע טְפּור ,לעסקַא ץֶפיֹוא רימ ּוצ דְנאַה ןייז

 סאָו ,עֶנעֶי ,ףיִא ןייֵמ עֶנעֶו -ּךיִא ןייֵמ םיִרָפָס עֶגיִזאָד עֶרעייֵא טְשינ ,הָליִלָח--
 יפָא ,עֶּפ !םיִלָכֲה ועָּפ :רעֶדְליִּפעֶג ַא גוא תֹוצֲע טימ ,רעֶטְרעוְפאָרְטְׁש טיִמ ץיֶלַא
 ,טְנאָז רֶהיֵא איו ,טְשיִנ ךיִז טְניֹול סאו ,עֶנעֶי ! גְנדְליִּב דְלאוַועֶג ! טייֵקְטְזאַלעֶג
 .טְכעֶרעֶג ןיִגעֶז ןעֶרוי עֶניִח ,ּוליִפָא ןָא טשינ אייז ןעקּוק ןעֶדּוי עֶניִח סאו גוא ןעֶדְחיִפּוצ
 ראַפ טְשיִנ קּוליִס ןייק זיִא תֹוצע נּוא רֶמּומ ,ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶּפְראַדעֶּב טיֹורְּב ,טיֹורְּב
 קעֶוַא ףיֹוא ְךיִז ןעֶנאָלְק .ןעֶמקְפָא טְׁשיִנ ןעֶמ ןעה ןֹונְוִּמ ַא טימ םֶחיִא ,ןעֶנאָמ םעֶד
 ,לעֶקְניווַא ןיא ץיִנְרע טְראָד ןעֶלְמיִש ,ןעֶכיֹופ אייֵז סאוָו ראַפ ,םעֶניִׁשאַמ עֶטְלעֶטְׁשעֶג
 טְלעֶטְש ,ףיֹוא טְנעֶה עֶרעֶייִא טימ אייז טְּבייֵה רעֶסעֶּב טְמְחעֶג .רעֶטְנעֶלעֶג א ראָנ זיִא
 טְׁשיִנ הֶׂשִקְׁשיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶטייַּבְרַא ְךייַא אייַּב אייֵז ןעֶזאָל ,םיפ איד ףיֹוא אייֵז
 טיִמ טְנאַקעֶּב ןיִב ְךיִא ליִפיוזףיֹוא ,ראָנ .. .ןעֶּבאָה םיִנָּפ רעֶדנַא ןייֵא ראָג .,ןעֶלְמיִׁש
 ןיִא גיִנְהעֶו ךייַא אייֵּב ןעֶמ טאָה םניֹזַא זַא ,ריִמ ְךיִז טְכאַד ,לעקְניוו ןעֶגיִה םעֶד
 נוא ,יִתיֵּת-אָביִהְמ הָחְיִלְס ַא ,אָרְמָמ א :ליֹואוו רֶהעֶז רעֶכיִלְטיִא ןעק  ןעֶנְהְׁשִרִד .ןעֶניו
 גאָז לאָמ א ְךאָנ ! תֹוחיִלְס ןיִּבעֶלְח גּונעג . .. ןיִחַא ןעֶנאַד ןּופ טְשיִנ--ןאָט סיִּפִע
 -- .ךיִא ןיימ עֶנעֶי ,ךיִא ןיימ חָליֵלָח עֶרעייֵא טְׁשיִנ ,ךיִא

 איד ךִלְטְְהעֶעֶג איו טְשיִנ ,ןיֹושְראּפ ןיִמ רעָיינ א ראָנ והעֶטְרעו עֶרעֶדְנַא ראָנ םיִפִע טְהעֶרְרּוצ קְראַטְש ןעֶוועֶג עֶלייַו עֶׁשְּביִחַא ךוִא ןיִּב דייב עֶגיִאָד איִד ןופ
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 שטייד ַא-הָירַּב ַא ,ןעֶּבעֶל רעייַא ןיִא טְרעֶהעֶג רֶחיֵא טאָה ! זנּוא אייֵּב תֹויְרָּב איִד
 עֶנייַז ןּופ ןעֶכאַל טְשיִנ ,םְנייֵא ןייז םֶנֹוע ןעֶשיִרּוי טְראָמ םעֶנייֵמעֶג םעֶד טיִמ לאָז
 ךאָנ ,טְרְהעֶקְראַפ ,תֹורְמִמ עֶגְנאַל טיִמ םֶהיֵא ןְרָסּומ ,ןעֶפאָרְטְׁש טְשיִנ ,גְנייֵג עֶׁשעֶראַנ

 ,תֹנְּכַמ ןֶהֶא זיִא תֹוחיִלְס עֶנייַז ,ּךיִּבעֶג תֹונָמִחַה ַא ,ןעֶגאָז ,טְכעֶרעֶג ראָנ םֶזיִא ןעֶּבעֶג
 - רעיינַא יִקאַט סיִּפע . ,!לידָבַהְל תֹוחיִלְת-עֶׁשְהִירְּב איִד ,עֶנעֶי ראָנ ןיִנעֶז גיִרעֶּביִא

 -קאַרְפ ,דיִסָח טיִמ ןֶנאלְׁשעֶגְרעֶטְנּוא שטייד, ןעפורגא סע; ךיִא לאָז איו ,טיִנָׁש
 ,!ונייֲחהֶׁש ןעֶכאַמ ףְראַדאּב ןעֶמ ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא ,ןימ רעֶיינלעֶגאָּפְׁש ַאראָג ,קאַרְרעֶמְּבייל
 . םֶחיִא ּוצ םיִּפֲע רימ טאָה ץְראַה סאד ,ןעֶלעֶפעֶג קְראַטְׁש ריִמ זיִא ןיֹושְראָּפ רעֶד
 ןעֶמעֶּבְראַּפ ךיִמ טאָה רע םּוראוָו ,ןעֶלעֶפעֶג ְךיֹוא םיִנָּפ א םֶהיֵא ןיִּב ךיִא .ןעֶניֹוצעֶג

 ןעֶטְלאַהְראַּפ גוא ׁשְּּפ עֶלעֶזעֶלְג ַא טיִמ ןעֶועֶג דֵּבַבְמ ךימ ,אָיְנמְכַא רעֶד ףיֹוא ְךיִז ּוצ
 ןעֶּבאָה הָהְנִמ .הֹעָש עֶכיִלְט ע עֶטּונַא ןעֶנעֶקַא ריִמ טיִמ םֶעיִמְׁש ןעֶפיִט א ןיִא ְךיִמ
 ,טְסּואווְרעֶד ןיֹוׁש ְךיִמ ּבאָה יִא ,םֶהיֵא אייֵּב יִקאַט טְראָד ,עֶרייֵּב טְנעֶוואַדעֶג ריִמ
 רעֶזְנּוא ןיא אָד ליוו רע סאָוו נּוא טמּוק רע ןעֶנאַו ןּופ ,טְסייֵה רֶע איוִו ,זיִא רע רעוֶו

 ינָא ,רעֶניּפ א ,רעֶטְנעֶרְהעֶלעֶג ַא רֶחֵעֶז איוִו ,רעֶבייֵר אזא טְשיִנזיִא רע; .לעֶקְניוִו
 .םעֶיַטׁש ןייַז ניִדְנעֶרעֶה ,טְנעֶפְעעֶגְפיֹוא ךיא ּבאָה ןעֶרעיֹוא גּוא ליומ ;שְנעֶמ רעֶנעֶהעֶזעֶג
 ןעֶכאַז עֶטּוג -- טְקיוִוקְרעֶד ְךיִמ טאָה סאוָו ,םְניֹוזַא םיִּפִע טְלְהעֶצְרעֶד ריִמ טאָה רֶע

 ַא-יַא ,ןעֶכאַז יַא-יַא ,םיִרְבֵא ח'מר עֶנייֵמ עֶלַא ןיִא ןעְֶנאַג .ּוצ ךיִז ןיִנעֶז סאוָו
 ,..!תֹורׂשַּב

 וע קוָועֶד אָיע ָנ ּוט ,ריִד בֹוט לֶזַמ !ק ם ָנא ַצ ָּב א ק ,ריִד בֹוט לֶזַמ : לאָמ ַא ְךאָנ

 .ןעֶרעוֶו טְכיִרעֶגְפיֹוא טעוֶו רֶהיֵא זַא ,גיִּבייֵא טְּבעֶל סאו ,םעֶד ּוצ גנונְפאָה ַא

 ןעֶטעֶּבְראַפ רעֶדיוו ךימ רע טאָה ןעֶנוִואַד ץֶכאָנ היִרָפ רעֶד ןיִא ןעֶנְראָמ ףיֹוא

 :רעֶד זַא ,ןעֶטעֶּבעֶג ךיִמ גוא סעיִמְׁש ןעֶגְיטְכעֶג טְדעֶרעֶגְרעֶּביִא לאָמַא אָנ) ,ְךיִז .ּוצ

 סעֶימִׁש םעֶד טְזאָנעֶגְסיֹוא רע טאָה ! יֵלעֶדְנעֶמ 'ר -- .דֹוטְּב ןעֶּבילְּב סֶע לאָז לייוו
 .טְנאַמעֶּב גנאל ןּופ ריִמ זיִא הֶׂשֹקְׁשיִנ ןעֶמאָנ רעֶייַא ,עֶלעֶכייֵמְׁש ךיִלְטְייֵרפ א טיִמ

 ְֵרָּבִתֹ םָׂשַה וַא .אָד שיִנעֶנעֶנעֶּב רעֶזנוא הָאָנַה גיִדעֶצְראַה ריֵמ טּוהְט םִע

 ְךייַא ּבאָה ךיִא .ןעֶמּוק ץטינּוצ יקאַט קְראַטְׁש רֶהעֶז ריִמ רֶיִא טְנעֶק ,ןעֶסייֵה טעוֶו

 .לָנּוסְמ ןיילַא רֶהיֵא ראָנ ,רֶהֹיֵא קאט טְנעֶז ּוצְרעֶד סאָו ,ְךאַז ַא סיִּפִע ןעֶּבעֶגּצְרעֶּביִא

 .  .ןייז גיְִלּודֲעֶג לִסיִּבַא רעֶּבָא זימ םֶע
 דְלאַּב איו ,טְרעֶכיִזְראַפ ךיִמ גּוא םעֶרְדא ןיימ ןעֶמּונעֶג ריִמ אייַּב טאָה-רֶע

 טיִמ ףיִרְּב ַא םֶהיֵא ןּופ ְךיִא םּוקעֶּב ,רעֶנייֵטְׁש א ףיֹוא טְלאַה ןִיְנַע רעֶסיוִועֶג רעֶד

 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ,טעֶנְנעֶזעֶג ְךיִז ןייַפ רֶהעֶז ןעֶּבאָה רימ . ..םָניֹוזַא סיִּפִע ךאָנ
 .םָטּונ-סאָד-רַא גיִדְנעֶׁשְניוִ

 ליִסיִּבַא ךיִמ ,ןַײז טְׁשיִנ ריִמ סֶע לאָז יאֵנְנ ןייק ּוצ ;ְךיִא ּבאָה ןעוֶועֶׁשְניִִו םייַּב

 ,טְועֶרעֶג זָנּוא ןיִׁשיוִוְצ ,ךיא ןיִּב ןעוֶועֶׁשְניווִה ןִינע םעֶד ןיא .טְשְטילְנעֶגְסיֹוא
 ףיֹוא ךיז ןעֶמְעֶנ אייֵז ןעוֶו סאוָו ,ןעֶדּוי לייֵהְט רעֶמיֹורְג ַא איו הָיְרְּב רעֶּפאַנְקא

 תוזומש
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 העָׁש א קעוֶוַא אייז ןעֶקעֶּב ,בּויַח א זי סאָד ,גירְנעֶנייֵמ ןעוֶועֶׁשְניִו םּוצ תֹוחְמִׂש
 ןעֶּבעֶג לאָז טאָג : הָחְמִׂש לעַּב םעֶד אייֵז ןוׁשָ ןִהָא סיפע ,ְךילְמיַנְּפ עֶניִדְנעֶגייֵש טימ
 ׁשְזַא דְרעוֶו סֶע ...זַא ...זַא ..,.יאַוְלַח : אייֵז חָחְמִׂש-לַעַּב רעֶד ....זַא ...זַא
 ,ךיִז אייַּב ןעֶשְניוִו םיִדָדְצ עֶרייֵּב נּוא ןעֶצְראַה םּוצ טְנאָלְׁש ,ןעָשְלַח םּוצ טּונ טְשיִנ
 ,ןיא ךימ ךיִא טְלאַה ְךיִלְטְנְחעוֶועֶג -- . ןעֶרעוו-ּוצ רּוטָּפ ןעֶרעֶדְנַא ם'נופ רעֶנייֵא

 םאָד ,זאָנ רעֶד רעֶטְנּוא נידְנעֶלְמּורְּב ,רּוציִקְּב ןעוֶועֶׁשְניוִו ןּופ בֹוח םעֶד ּפָא רעֶטַּפ
 םעד ּוצ טְפאַשּביִל םיֹורְנ ראפ ,ןעֶגאָרְטעֶג רֶהאָו טּוג רעֶז ְךיִמ טאָה רעֶּבֶא לאָמ
 טְנעֶפֶעעֶג .ּבאָה ךיִא איו יוזַא ראָנ .ְּךילְטייֵרְּב ץְנאַנ ׁשיִנעׁשְניוִו ַא טיִמ םיֹורַא ,חַרֹוא
 ...זַא טעֶזַאעֶג ,טעֶקעֶּבעֶג ,ןעֶנְראָוְרעֶד איו ןעֶּביִלְּבעֶג ךיִא ןיּב יֹוזא ,ליֹומ םאֶד

 רעֶד ןיִא ןעֶנּוּפעֶג ְךיִמ גּוא סאוָו ןעֶסיוו-ּוצ טְׁשיִנ ןייֵלַא ,טְגאָזעֶג-םֶנְהעֶטְשיִמ ... זַא
 לאָמ ַא ךיִז טְכאמ סאו ,עֶנאַל עסואימ א רֶהעְז .רעֶָהַא טְשיִנ ,ןיחַא טְשיִנ ,םֶהעֶלְק
 ןעֶטְלאַה .ּךיִּבעְג טְשיִנ ןעק רֶע ׁשְטאָה ,ְךיִ טְסּולְנ סע ןעֶבְלעוֶו ,ליִבָר ַא שיִמ
 טאָה ,רע; לאָז ןעֶּבעֶל גנאַל ,חַרֹוא רעֶד .ןעֶמיֹוא ךיִא ןיִּב סאָד טְשיִנ ,.. הֶׂשרְד א
 ,םְהעֶלְק רעֶד ןּופ טְרֶהיִפעְגְסיֹורַא ענטאקילעֶד רֶחעֶז ְךיִמ גּוא טיִמעֶנ ןיימ טְלְחיִפעֶג

 :חָמָכָח טיִמ אייֵּבְרעֶד ְךז גיִדְנעֶפּורְנֶא

 ראָנ סאוָו ,םמּונ ליִּפ יֹוזַא ריִמ טְשְניִוו רֶחיִא .סייוֵו ְּךיִא . ,םייַוו ךיִא--
 ןעֶגאָזּוצְסיֹורַא ְךיִלָנעֶמְמּוא

 אּוהְמ גוא הָטיִמעֶג רעֶגְניִרְג א טיִמ ןיֹוׁש ְךיִא ךאמ ! ןיִּבעֶלְח יֹוזַא ,אָי ,אי--
 רֶהעֶז ְךיֹוא ריִמ טְשְניוִו ּותְלעַמ : סעוֶואָטאַק ףיֹוא קיִּפ ַא יקאט | ןיילַא לייוַוְרעֶד ְךיִמ
 ,סיֹורַא טאלְנ ץְנאַנְןעֶנעֶוְטְסעֶ-ןופ סע טְגאָז גּוא טְטּוג ליִפ

 ְךיִא ןיִּב ןעוֶועֶׁשְניוִו ןיִא .עֶלעֶכייֵמְׁש א  טיִמ קיִרּוצ רֶע טְכאַמ ,אונ ,אּונ--
 עֶנייֵַמ טְכאַרְּבְראַפ ףיֹוראד גּוא סייִּבְר עֶטּוג טאמעג ְךיִא באָה ןעֶניִרְד .הָיְרִּב ןייא
 ךיִא סאוָו ,סאָד ןעוֶועֶג טְׁשיִנ ְךיִא טְלאוָו ,שיִנעֶשְניִו סאָד טְשיִנ ןעוֶו .ןעֶרְהאָו עֶגנּוי
 טעוו טאָנ וַא ,טְכעֶר זיי  ילעֶדְנעֶמ בר ,ױזַא טְשיִנ ְךיִז טְרעֶדנּואוו . . . דניִצא ןיִּב
 נּוא ןעֶסיוִו לאָמְטְסְנעֶד רֶחֹיא טעוֶו ,ןעֶשְניוִועֶג איו ,ןעֶהעֶג לאָז ןאַלְּפ רעֶד ןעֶּבעֶג
 ! טְנּוזעֶג ריִמ טְרְהאָפ נּוא טְנּוזעֶג ריִמ טייַז הָּתעַמתעל ןעֶהעֶטְשְראַ ְךיִמ

 ןיִא רעבילטיִא .,ןעֶרְהאָפעֶגְקעֶוא יקאט גאָט םעֶנעֶנייֵא םעֶד ןיא .ןיִנעֶז רימ
 .געוֶו ןייז

 לוק ןיִא זיִא םעֶנייֵמ חַרֹוא םעֶד ןּופ גוא ןעֶגְנאַנעֶגְקעוֶוַא זיא טייַצ ץֶׁשְּביִה א
 ןעֶצְראַה ןְפיֹוא .ןעֶראוָועֶג ןעֶדְניוִוְשְראַפ רעֶסאו ןיִא איו זיִא רע ,תֹוניֵא ןעֶחעֶצ טיִמ
 נוא םּורַא טּוג טְשיִנ ,ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶטְכעֶלְׁש ,ןעֶטייֵצ עֶרעֶוְׁש לער טְשיִנ זיִא
 לייַוְרעֶד ךיּבעג טָסְניִל עקוועדאיע נּוט אּוד קקְסְנאַצ ְּב אק אּוד ... םּורַא
 ןעֶרעֶדליִפ טייל ליִקעֶּפ עי םְנעֶטייוְרעֶד ןופ ,עֶטאָלְּב ןיִא זְלאַה םעֶד זיִּב ןעֶקְנּוזְראַפ
 רעֶכיִלְטיִא ,רָסּומ ןעֶנאָז ,ןעֶפאָרְטְׁש ,יֹוזַא רעֶנעֶי ,יֹוזא רעֶד ,תֹוצע.ןעֶּביִג ,קעֶרְׂש א

 טימ
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 ,טעוֶועֶקְׁשְטאַר נּוא טיֹוה רעד םיֹוא טכירק ,חּכ א ןָא ךייַא טּוהָט ,דְלאַועֶג םִנייֵז טיִמ

 !קְסְנאָצבאק טְשיִנ אייז קְםָנאַצָּב אק -- !סיֹהַא ךייא ןייֵלַא ,לֵחֹומ טייז
 | .ייועקְועֶדאַיעֶגּוט טְשיִנ אייז וע קֶוָוע ד אֵיעֶנּו ט

 * טרער רעֶנייֵא איו ,דְנאַה רעֶד טיִמ ןאָטעֶג ְךאַמ א ןיֹוש ּבאָח ךיא זַא גּוא

 עֶלְסיֹוא ןייַא ,טְכיִרעְֶמּוא ראָנ ,ןָא םילְצּולְּפ ריִמ טְמּוק ! גנונְפאָה םיֹוא ,ןעֶלאַפְראַפ
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 רעֶד--טוג זיִאְס ןָמיס ַא זיִא ,הֶניִצֲא ךייַא ּביירְׁש ךיִא זַא ! יִלעֶדְנעֶמ ּבֶר יידל

 ףיוא .ןעבירְשעֶג טְשיִנ ךאָד ךיא טְלאוָו ,טְשיִנ אָלֶא ,רעֶנייטְׁש א ףיֹוא טְהעֶטְׂש ןאַלְּ
 ּךיִלְנעֶמ רֶהעֶז .טייצ איד .טְשיִנ ריִמ טקעלק ךילווַיּב יִבּוהֲאַל-םֹולָׁש טאַלְג ןעֶּבייֵרְׁש

 אֵד ְךאָנ זיִא קֶסֹע.םעֶד ןעֶגעֶו .ןעֶהעֶז, ןעֶכיג ןיא !םֵׁשֵח-הָצְרִייםִא ,ְךיִז ןעֶלעוֶו ריִמ

 ,טייֵּבְרַא לעֶקיִטְׁש גיִטייֵנ א ןעֶנעַייִל א ךייַא ךיא ּביִנְראַפ לייוַוְרעֶד ,ןאָטּוצ ליִסיִּבַא

 קיִׁש ךיא םֶכָלעוֶו ילִעֶּפ םעֶד ןיִא אָד .ןָא קְראַטְׁש סע םעֶד טימ ךיִז רעֶהעֶג סאוָו
 ועָכארּפְׁש רעשטייד רעגְנייגא רחעַו ןיא ירַפמ ַא םֶנייֵמ ןעֶגיִפעֶג ֹותְלֲעַמ טעוֶו ,ךייֵא

 .ןעֶמאָנ םעד טימ וזיֹוהְקאֶרְּב אייַּב הָהאְו םֶנֵטְנייַה ,גיצּפייל ןיִא טקּורְדעֶנ

 ןעֶלעוֶו םע. עֶבְלעוֶו ןעֶבאַז עֶלַא איִד ןעֶהעֶטְשְראַפוצ טינ םאוָו ;יליִרעֶגְניִפְׁשניוִו

 איו ,טְנעֶרְהעֶל נּיא !עֶקיְִקאַרְּפ רעד ןיא ןעֶרעוֶו טְרָיִפעגְניֵא ,ףֶלֵה םֶּטאָנ טיִמ

 ןעֶמ םֶכְעוֶו ,סאָד ןעֶכיירנְרעֶדוצ יֵרְכִּב יז גהֹונ ךיִז טיִמְרעֶד םֶהאַרעּב ןעֶמ יֹזא
 םְסייו רָּפִס רעֶד סאוָו ראַפ .טלעוֶו רעֶד גוא ךיִז ןייזוצ ְּךיִלָצְטיִנ ,טְרְהעֶנעֶּב גוא טְשְניוִו

 טְנייִלעֶגייֵּב ןינעז סאוָו ,םיִבָתְּכ איד ןּופ ןְהעֶזְסיֹורַא רֶהיֵא טעוֶו סאָד "לירעג ניפשניוו
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 יאְֵּכ זיאס .ןעֶּבעֶל ןיימ ןּופ גּבירְשעּב עֶצְנאַגַא אָד זיא אייֵז ןיִא .ליקעּפ םעֶד ןיִא

 יא .םיִמַמ הָמַּכִמ ׁשעדְוי ףיֹוא לירעֶגְניִפׁשְניוו םייּב ןעֶרעוֶו טקּוררעֶגפא ןעֶלאָז אייז

 ןֶּביִרְׁשעֶּב אָד זיִא ןעֶּבעֶל ןיימ עכלעוֶו ראפ ןעֶׁשְנעֶמ לֵלְּכ םנּופ קֶלַח ַא ְךאָד ןיִּב

 קיטש ןעֶסיֹורְג םעֶד ןיא אייֵז טיִמ םעֶנייֵא-ןיִא טּבעוֶועגייא ,לימיִרעּפ א ןיִּב ְךיִא

 ןעֶסאָנ םעֶד רעֶטְנּוא ןעטייצ עֶניִּבייֵא ןופ ,טְלעוֶו רעֶד ןיא טְהעֶג םאָוו ועֶיְרעֶמאַמ

 םאוָו ,םאָה .ןיילַא ךיז יקאט ןעקוקְנָא ךילנּוצ אייֵז ןעֶלעוֶו ,ךיִמ גיִדנעֶקיקנָא .יד זי
 ךיוא ןעֶניִפעֶג םִע איז ןעֶלעוֶו ,היִמ אייּב ןעֶלעֶפעֶג טְׁשיִג רעֶרָא ,ןעֶלעֶּפעֶג טעוֶו אייז

 ראַפ םאָוו ,ןְהעֶז אייז ןעֶלעוֶו ורימ ןיִא לעניִּפׁש ַא ְךיִז ראָּפ :יִדְנעֶּבאָה נּוא ְךיִז אייֵּב

 זיִא סאוָו ,רעֶבְלעֶזַא ראג ןעק;עׁשְנעֶמ קְלאָפַא ףיֹוא ןעקְריוו .- .ןעֶּבאָה אייז םיִנּפַא

 טְלְהיִפעֶג ,תֹורָצ עֶנייֵא ןעֶטיִלעֶג טאָה םאוָו ;שייֵלפ רעֶייז ןּופ שייֵלְפ ,ןייּב רייז ןופ ןייֵּב

 ןעֶנעייִל םִע אייז ןעֶזאָל , ךיִא ליוו ,  ןעֶרּוי םִע ןעֶזאָל .אייֵז טיִמ ןעגְיטְהעוֶו עֶנייֵא

 . . .ןעֶפיוִו נּוא
 ?רעֶּביִא םּוצ , לֵחֹומ טייז ; ְךיִז טְמְהעֶג ,יִלעֶדְנעֶמ 'ר רעֶגיִרעֶצְראַהְּביִל ,דֶנצַא;

 זיאפ .ןעקורְּפֶא סֶע טְזאָל נוא םיִכָתְּכ איִד טיִמ רַּפִ ןייֵמ ׁשידיי ףיֹוא ןעֶצְטעֶו
 -סױרַא , ןייַזּוצ רצֹקִמ ןעֶלעֶּפעֶג טעוו ךייַא ּביֹוא . קסע םּוצ , דייַא ְךיִא גאָז ,ניִטיינ

 ןעמהענוצ |
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 איו ,ֹוזַא טְכאַמ .רֶהיֵא טְנעֶמ ,הקָיע ןעֶטְכעֶר םעֶד ראָנ םיִבָתְּכ איִד ןופ ןעֶמְהעֶנּוצ
 :ְִּחכְׁש רקְיַע .ךיֵא ףיֹוא ןעֶצְנאנ ןיא ְּךיִמ ךיא זאָלְראַפ ןעֶניִרְד טְהעֶטְׂשְראַפ רֶהיֵא
 ןעֶצְנאַג םיִנּופ ְךייא ךיא קְנייֵש ןייֵלַא אייֵז נּוא םיִכָתָּכ איִד ןּופ טְסְניִדְראַפ םאָד

 דְלאַּב ְךיז ,ןעֶּבעֶג לאָז ֵרֶּבְתֹ-םֵׁשַה ! דנְוזעֶג ריִמ טייז .רעֶו-םֶלֹועְל ףיֹוא ,ןעֶצְראַה
 הָרֵהְמִּב ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ לאָז ,ןעֶנּוי ןעֶשְניוִו ריִמ סאָו נוא ןעֶדייֵרְפ ןיא ןעֶהעֶזּוצ
 | *, , , םנדידי ,ןָמָא ּוניֵמְיִּב

 קְלאָפ ּביִל ןייַז דֹובכלו גיּבייא טְּבעֶל אָד רעֶד ,רעֶּפעֶׁשאַּב ןעֶניִלייֵה םעֶד דֹובְכִל
 עֶטְקיִׁשעֶגְניַרַא איִד טְקּוקעֶגְכְרּוד נּוא ןעֶלּוקאַּפְׁש איד ןאָמעֶגְנָא ךיא ּבאה לֵאָרְׂשִי
 ,טנאז ןעֶמ איוִו ,ןעּביִרְׁשעֶג :עֶנייֵׁש א רֶהֵעֶז יקאט זיִא ;ְךיִא העז ,הֶׂשעֶמ איד .םיִבָתֶּכ

 עֶטְקעֶלְפטְנַא טּׁשָּפ איד ןיִא , טְסייֵה םאָד ,גיִדְכעֶציִפְׁש נּוא גיִדְכעֶלאַק  חמְׂשֶאְוליִנָא
 ? ןעֶד סאוו ראָנ .ןעֶׁשיִנעֶרעֶהּוצְנֶא עֶפְראַש גוא תודוס עֶנעֶגְראָּבְראַפ ןעֶגיִל ןעֶכאַז
 ןעק יקָניוִו ןיִפֹוא ְךיִז ןעֶהעֶטְׁשְראַפ סאוָו ,רעֶדְניִק עֶׁשעֶדּוי נוא גְנאַל קְראַטש זיא איז
 יב 4 = .ןעֶנעֶייְִסיֹוא הֶׂשֲעַמ עגְנאל אזא ןעֶלעוֶו אייז זיִּב ,ןעֶהעֶגְסיֹוא חָמָׂשְנ .איד לייַווהעֶד

: 

 ןכֹּב .ןעֶסייֵרְרעֶּביִא ךיִז ןעק סע; וטְשיִנ ןעֶמ רֶהאָט ןעֶגיֹוּב םעֶד ןעֶהיִצְרעֶּביִא ליפּוצ
 ?עָּטֶס עֶנְנאַל איד טיִמ הָנָׁשַה-שאֹר איוִו סע ןעֶנאַמּוצִּפָא ,ןעֶביִלְּבעֶג רימ אייּב זיִא
 אייֵז ,גיוט ריִמ עֶכְלעוֶו ,ְךיִלְקיִטְׁש עֶכְלעֶזַא ראָנ ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא ּבאָה ְךיִא .טּויִּפ םעֶּפ
 טעֶבְרעֶטְשעֶגְפיֹונוצ ,טעֶטאלעֶגְסיֹוא ךיֹוא ףְראַדעֶּב ןעֶמ ּואוו ,טעוֶועֶצְטיִנעֶגְרעֶּביִא

 טְׁשיִנ הֶׂשֲעַמ ןייק ראג !גיִדֹהְׁשִקְׁשיִנ םיֹוא טְמּוק הֹ
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: . : 

 יִאיִס ןעוֶו ,סייַוְרעֶטְרע ראָנ .עניימ זיִא איז איו ְךיילְנ ,ריִמ ןופ ְּךיִז טְלְהעֶצְרעֶד גוא
 יב א ק .דֹובָבְל ְּךיִא ּבאָה ְךיֹוא .ןייֵלַא רֵּכַחְמ םעֶד ןעֶדייֵר ְךיִא זאָל ןְיְנע םּוצ גיִטייֵג
 ןּופ םעֶנָייִא טְנאַזעֶגּוצ ,טְלעֶטְראַנּוצ ךימ יךיִלְרעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא דֹובְכִלּו קֶסֶנאִצ
 .טיִמ ,טְסְניִדְראַפ םיִנּוּפ ,םֵׁשֹח:הָצְריםִא ,רעֶטעֶּפְׁש םֶהיֵא ןעֶניולעֶּב תֹויַרּב עֶמרֶא איד

 טימ רֶפֵס םינּופ ץְטעֶזְרעֶּביִא םעֶד יא ןעֶפְלעֶה ריִמ לאָז רֶע יְיִמ ןעֶׁשאַרְג עֶכיִלְטע
 טאָג .קאַמְׁשעֶג טייֵּבְרַאעֶג ןאָטעֶג ,טְציוְׁשעֶג סייוְנעֶכאָו טאָה רע .םיִבְתֶּכ איִד
 טְשיִנ .. ..רֶׁשָּכ ץְנאַג ְךיִּבעָנ סע טְניִדְראַּפ רע...ןעֶפְלעֶה היִמ ןייַז ראפ םֶהיִא געֶמ
 -ןעֶסיֹוא ךיא ןיּב סאָד

 ראפ ויִא סאָד ,טלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶה אּוד דְניֵצא נּוא םֶכֹוע לֶש ֹונֹוּבִר הָּתעַו
 םע לאָז , ןיִליוִו ןיִּביִל ןייד ןאָטעֶג ןעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא זַא ;גיִסיוִו נא טְקעֶלְּפְנַא ריד
 סיפ נוא טנעה עניימ טימ ְךיִד טעֶּב ךיא ןעוֶו /טייצ רעֶד ףיוא ןיִליוִו ןייַד ךיוא ןייז

 נָא טְסְלאָז אּוד זַא ,םִורְבָא ניִצְרעֶפ גּוא טכא טְרעֶדְנּוה אייווצ עֶנייֵמ טימ גּוא
 .הָסנְרַפ רעֶזנּוא זנּוא ףֹוא ןייז בֵּכעֶמ ,ןעֶגיטְלעוֶועֶג טְשיִג לאָז רע ןמִׂש םעֶד ןעֶייִרְש
 :עֶנעֶנעֶּב עֶזיֵּב איִד-עֶלַא ראַפ ןעֶמיִריׁשאַּב זנּוא ,תֹולְוַמ עֶרעֶזנוא ןעֶגיִטיִגאַּב טְסְלאָז
 ןעֶּבעֶל טְשְטְנעֶּבעֶג ַא זנּוא ןעֶּבעֶג גּוא טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶמרּוטְש אייז סאוָו ,ׁשיִנ
 לאָז הָדּוׂשִּב עֶטּוג איִד גּוא גְנּונְּפאָה רעֶזְנּוא .ןיִכיִלְרעֶכיִז טימ ןיִּבעֶל גימפאה דירפא

 טשינ (5)
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 ;ָּב א ק .חחָלְצֲהְו הָכְרְבִל ןייז ץֶלַא לאָז טְרעֶינ ,רעֶל ּוצ גוא טייקיריִמ ּוצ ןייַז טְׁשיִנ
 ּוצ טְּולְנעֶג נּוא טרעפ איֵד ּוצ .טְּביִלעֶג ןייז ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי לָּכ גוא קְסְנא צ
 רעֶדָא ,טְרעֶּבְלעֶז זִנּוא סאוָו תֹומֹולֲח עֶלא סאָד .עֶטְׁשְרעֶטְנּוא איד
 גּוא ,ּונצרתְו .ןעֶטּוג ּוצ ןייַז עֶלַא זנּוא ףיֹוא לאָז ,טמְלֶָחעֶג טאָה עֶרעֶדְנַא
 .ןִמָא .ןעֶגליוואַּב זָנּוא טְסְלאָז

 ןיילַא הֶׂשמ איד
 א

 ןיִנעֶז אייֵז : ןעֶנאָז ןעֶרּי רע קֶסֶנא ַצ ָּב אק ףיֹוא ןעֶמ געֶמ ,ליוו ןעֶמ סאוָו
 עֶבְלעֶזַא םיִּפִע ףיֹוא טְשיִנ טְלעוֶו רעֶד ןיא ןעֶוהְט ,תֹויְְּב עֶסיֹורְג עֶבְלעֶזַא טְׁשיִנ סיִּפֲע
 , טע ,טְלעוֶו איִד ּפָא ןעֶכְרעֶטְש ,ןעֶּבעֶל רעֶייִז טְנאָזעֶג-טְנְהעֶטְׁשיִמ ,תֹומָכֲח עֶסיֹורְג
 געֶמ םֶגְלעֶזַא ךָאנ נּוא סאָד -- יִהְפ-יִהְש טימ ּפָא ןעֶמּוק גּוא ... טְשיִנְרָאנ טיִמ ,ֹוזַא
 אייז ּוצ ןעֶמ ןעק ךיז ןעֶרְהעֶמ נּוא ןעֶרעֶּפְכּורְפ ןּופ ןִיְנע םעֶד ןיִא ראנ ןעֶגאָז ןעֶמ
 עֶלַא ןּופ רעֶנְרע טשינ ,טְנעֶרְהאוָועֶג ןעֶניִרְד ןיִנעֶז אייֵז .ןעֶּבאָה טְשיִנ ראָנ הָליִלְח

 ;נאצּבאק רעֶביִלְיִא זא .ןעֶגעֶייל טְשיִנ ןעֶנעֶק ּליִפֶא םיאְנוׂש .ןעֶדוי עֶרעֶדְנַא
 ,הָבֹוט איִד נּוא .ּךיִלְרעֶדְניִק דסַא טיִמ !עֶרה-ןיע ןֶהָא ולָּפּוטְמ ַא זיא די רעקס
 ןעֶזיווִרעֶד ְךיִלְרעֶּפְנייֵׁשעֶּב אָד דְרעֶו ,סֹורַא ןּופְרעֶד טְמּוק טְלעוֶו רעֶד סאוָו

 .ליִסיִּב א רעטְייוו

 עֶסיֹורְג ,טְכאַרעֶג ךייַא ראפ טְשיִנ ,ןיִנעֶז םיִּתַּבַ-יַלַעַּב ר ע קמ נ א ַצ ָּב א ה איד
 רעד אייַּב ןעֶשאָרְג םעֶנעֶכארְּבּוצ א ,ןעֶגאָז טְלאָז רֶהיֵא ,טְשיִנ ןעֶּבאָה ,םיִנֹוְבֶא
 ןעֶדייֵס הָסְנְרַּפ םּוש ןייק אָּטְשיִנ אייז ראַפ זיִא ןייֵלַא ק ג א צ ָּב א ק  ןיא .הָמָׁשְנ
 ןעוֶורְּפ לאָז .ןעֶהעֶנּוצְמּורַא רעֶזייה איד ןיִא עֶּבְראָטַא טיִמ ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא
 טּוהְמ יִקאַט דֹלאַּב ,רעֶנייֵטְׁש ַא ליִטייֵלק ַא ,ליִטְפעֶׁשעֶג ַא סיִּפע ןעֶכאַמ רעֶנייֵא

 רעֶמעֶרק ךילְמייֵלַ ליִפ יֹוזַא ןעֶדּוי ליִפיוִו נּוא ,ְךאָנ םֶלֹוע רעֶגיִרעֶּביִא רעֶד םֶהיֵא
 .ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא ןיא זיא ןעביילגמער .רעֶנייֵא טְׁשיִנ הָנֹוק א גּוא טְסיִמ איו אֵד ןיִנעֶז
 ןֶפיֹוא םעֶנעֶי ןעֶטעֶרְטּוצְנָא ,טיִמְרעֶד ןיא ךיז ןעּפּוטְׁשּוצְניירַא ּביל טאָח רעֶכיִלְטיא
 רעֶטְרעֶּפ ַא--אייֵרְד ּואוו ,רעטירד א ןייַז רע לאָז אייֵוְצ אוו יִלְשעַדוי ץנאנ םּוּפ
 -ןיִא םיִנָצְּבִכ עלא 'דחַי ּונֵצְּבקְע םיֹוא טְמּוק סע זיִּב ,רעטייוו ,רעטייוו ץֶלֶא יֹוזַא גּוא
 ֹוזַא ןעֶרעֶֶו גּוא ,ךיִלְרעֶדיִרְּב ראָג ,םּורַא ְּךיִז ןעַּפאח ,ףיֹונּוצ ְךיִז ןעֶקיִטְׁש .םעֶנייֵא
 וטסייֵה סאָד ,תּודֲָחַא עקראטׁש אזא .לאמ  ןייא ףיֹוא עֶלַא טְּפאַחְראַפ ,טְקיִטְׂשְרעֶד
 םעד ןעֶרעֶדְנַא םייַּב רעֶנייֵא ,לעטיִּב ןיא םעֶנעֶי ּוצ םּופ א טימ ןעֶכיִרְקּוצְניירא
 ,טְשיִנ ריִמ ,םענייא-ןיא יּבַא ,טיִנ טאָג סאוָו ,ןעֶמְהעֶנּוצְסיֹורַא ליֹומ םיִנּוּפ ןעֶסיִּב
 יֵקאֵט ראָנ ְּךיִז טְניִפעֶג סאָוו ,תֹובֹוט תֹודָמ איִד ןּופ עֶנייֵא זיִא סאָד--טְׁשיִנ ריִד
 רעֶנייֵא םיֹוא יקאט אייז טמּוק תּוכְז םעֶד ןיִא גּוא .ןעֶדּוי רע קסָנא צב אק אייֵּב

 םוצ
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 ןּופ זיִא עֶרעַײז חֶקיְנְו עֶצְנאַג איד .. .ןעֶחעֶנּוצְמּורַא רעזייח איד ןיִא ןעֶרעֶדְנַא םּוצ

 אָד זיא סאוָו יק םנאצְּב אק ראַפ םָנַא .קֶמּפּול ג ןופ םנעֶטְסְנייֵמ ,דמעֶרְפ רעֶד
 בא ק .ןעֶּבאָה םויק לעֶקּיְׁש ַא נּוא ןאָט םיפע ,ךאָג ןעק ןעֶמ ואו .קֶמְּפּולְגַא
 יָניֵמ :תֹוׁשַפְנ ןעֶטְראָפ אייֵלְרעֶלַא םיֹורַא ךיִלטְנְהעוֶועֶג ןיִהַא טְקִיֵש קְסֶנאַצ
 -עֶגיִדְלעֶּפאַצְׁשיִרְפ ְךיֹוא ,עֶטְרעֶנעֶלעֶגוצ ,םיִנְִמַּב ,סְרעֶלְקעֶמ !סְרעֶפְלעֶהעֶּב ,םיִדְמִלִמ

 סאָד עֶבְלעוֶו ,עֶניֹוזַא גּוא עֶגיֹוזַא ןעֶדּוי .טסעק םינּופ פארא טְׁשְרע ,עֶבְלעֶזַא ךיִלְמעֶדייֵא

 ,תֹולְָּּת-ילעּב ,עגידְרעֶדְאְנעֶדְליִג ועֶנעֶדייַז ,ןישוחימ טימ ,םיִבָתֹּכ טימ :טְסּולָנ ראָנ ץֶראַה
 ?םיֹוא ,סנעֶרעֶכעֶרְּפש ,טְנעֶרעֶנייוַו ,םנעֶרעֶגאָז םיִניִמֲח-לָּכ םעֶנעֶרּוי ,םרעֶזאַלְּב-רֶפֹוׁש

 ?עקיִלפ-נעֶרעֶרעֶּפ ,ץְלאַמְש-נעֶוְנעֶגיִניִדְחַמִּפ טיִמ ,רעִייַא טיִמ רעֶּבייוַו .עֶטְלעֶדניִקעֶג
 ןעֶדייֵמ ,ְךיִלְדייֵמְטְסניִד ,םיִרּוחַּב ׁשאמ-שיִמ א טְנייַה .ןעֶלְדְניק ןעמכעֶר ןיִא ךאָנ ,םִנעֶר

 לאָד איד .רּועיִׁש ַא ןחא ,עֶניֹוזַא ןעֶמַא נּוא עֶניֹוזַא ְךילּבייוַנ ,ּפעק עֶטְקעֶרעֶגּוצ טיִמ
 ןעֶסיֹורְג א טְראָד טאָה ,קְראַטְש הָנּוׁשְמ קֶסּפ ּולג ןיִא טליִג הָרֹוחְס עֶגיִדעֶּבעֶל עֶגיִז

 לֵלְּכַה תַבֹוטְל קאַמְשעֶג טייֵּבְרַא סאוָו ,טייֵז רֶהיִא ןּופ ק ס גא צ ְּב אק גּוא ,גְנאַנְּפֶא
 םחַיְמ רעֶהעֶז ךיִז טיִמְרעֶד זיא ,טְלעוֶו איד ןעֶקיְנעֶּבּוצ הָרֹוחֶמ אֵַא טְריִציִרְּבאַפ
 2ֵא טנעֶנעֶנעֶּב ןעֶמ זא .םיִסְחּויְמ-ןעֶדּוי רע קסָנא צָּב אק עַלַא ןעֶמייַח רעֶּביִרעֶד
 ןייַז זּומ נר זַא ,ןָמיִס ןעֶטְסעֶּב םעֶד ןעֶמ טאָה ,הָוַאַנ-לעּב ןעֶדְליוו א טיִּפִע ,ןעֶרּוי
 ....רעֶקְסְנאַצְּבאַקֶא

 -ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג הָיִכְז איִד טאַהעֶג טאָה יליִרעֶגְניִפְשניױװ םעֶד ןּוּפ רֵּבַהְמ רע

 קֶסנאֵצְּב א קב אָד ןעֶנעו
 טְכאַמעֶג טְשיִנ ועֶרעוֶו ןעֶרִיֹּבעֶג םייַּב םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה עֶנייז ןעֶרעֶטְלַע איִד

 סאוָוּוצ ,עֶלייוַו א ןעֶטְכאַרְטּוצ  ּוליִפָא ןעֶלאַפעֶגְנייַא טְשיִנ זיִא אייז .ׁשּוריִּפ אֵזַא
 גיִדעֶּבעֶל א טלעוו ,רעד ףיֹוא טְכאַרְּבעגְּפאָרַא ,אייֵז איוִו  םיִנְצְּבַק עֶכְלעֶזא ןעֶּבאָה
 ןעֶמ טאָה סאוָו רעֶדָא .םֶהיֵא ראַּפ ְךיֹוא נּוא ְךיִז ראַפ ראָנ תֹורָצ ףיֹוא ,שיִנעֶפעֶׁשעֶּב
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז םֶכְלעֶוו ,ןעֶּבעֶל סאָד זַא ,םֶניֹוזַא סיִּפע ןאָטּוצ ׁשפנ םעֶד טיִמ
 ןייק אייז ּוצ ןעֶּבאָה רעֶטעֶּפְׁש טְׁשיִג לאָז רֶע נּוא ןייַז אָחיִנ םֶהיֵא לאָז ,טְקְנייֵׁשעֶג
 ןעֶכאז עֶׁשיִראַג ....!טאַהעֶג ךימ רֶחיִא טאָה סאוָו ,דְלאַַועֶג ,םיִנָצְּבק : תֹונעַמ
 טּוׁשָּפ טאַהעֶג נוא ןעֶנאַרְטעֶג םֶהיֵא ,ךאַז רֶהיֵא ןאָמעֶו טאָה עֶמאַמ איִד ! ןיִּבעֶלְח
 ? ןעֶד סאוו .ןעֶלְדְניִק לאָז איִז !עֶנעֶדּוי א ְךאָר איז זיִא ףיֹוראד ףיֹוא .תֹומָכָח ןֶהָא
 ,טעקאווק נּוא ךיִז טְנייֵל--ןעֶטאָּבעֶג טאה טאָ סאוָו ,ךיֹוא טּוהְמ ליִדְגֲחָל ןְהּוה ַא ּוליִפֲא
 קְראַטְׁש יֹוזַא טְשיִנ ךיוא סע טאָה רעֶדיוִו ןעֶטאַט םעֶד .תֹויִשַק ןייק ןעֶגעֶרְפּוצ טְׁשיִנ
 ?ָכוַּב ןייק ? ןעֶרַא םֶהיִא סע. ןעק סאוָו ,ׁשָפָנַא ְךאָנ אָד זיא אָליִמ .טְכאַמעֶנְסיֹוא
 איִד ְךאָד טאָה גיִטְהעוֶוְכיֹוּב ,טְסאָקעֶג טְׁשיִנ ְךיֹוא םֶהיֵא סֶע ְךאָד טאָה ניִטְהעוֶו
 ,סאוָו יַא ...! אָמיִׁשְּפ רָכְז םעֶד ראַּפ ְךאָד זיִא ,טְכעֶר זיא רֶהיֵא ראַפ זַא נּוא חֶבֹקִנ
 תְראַרעֶּב ליֹומ ןעֶמּוקעֶגּוצ א ְךאָנ נוא ןצּבק א ְךילעְּביִרנ-ןח עֶלַא טימ ,ןֶצָּבִק ַא זיִא רֶע
 ןֹוחָּמִּב םעֶד טיִמ .ןעֶגְראָז טְלעוֶו איד ְךיִז זאל ,טְשיִנְראַג רחעְמְׂשיִנ -- ? ןעקיּפ ְךאָר

 יקאט
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 ?עטלע ,ענייז ,ךאד ןיילא רע זיא ,טְלעוֶו רעד ףיֹוא ְךאָנְרעֶד ,טאָנ ףיֹוא רעֶהיִרְפ קאט

 זיִּב ץֶרֶא-ךרד ףיֹוא ןעֶטְראוַו .ןעֶראָוועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶרעֶטְלע םְנעֶרעֶטְלע איד נּוא ןעֶר |
 זיִא גיִטייֵג סאוָו ,ְניִרְסְלַא רעֶהיִרְפ אָד ןעֶטייֵרגנָא הָמָׁשְנ רעֶשיִדּויַא ראַּפ טעוֶו ןעֶמ
 -ַא ןעק,סאָד -- ןעֶטייֵרְג םּוצ רעֶהַא .ןעֶטְכַאְּפָא איִז טְׁשְרע ְךאָנְרעֶד נּוא ,ןעֶּבעֶל םּוצ
 ןעֶנעֶמ רע טעוֶו ,דְלאַועֶג טיִמ ןעֶפּוטְש טְשיִנ ךיז טעוֶו רע זַא ,דוי ַא ,טְׁשיִנ דּוי
 םֶהיֵא ןֶהָא לאָז טְלעוֶו איִד ,הָאיִצְמ אֵזַא טְשיִנ םיִּפֲע ,ןעֶטְראוַו ט ָר אָד יִקאַט גיִּבייֵא
 זיִא גוא טּפּוטְשעֶגכְרּוד ןיֹוׁש רעֶּבָא ְךיִז רע טאָה .ןעֶהעֶנעֶּב ןעֶנעק טְׁשיִנ ְךיִז הָליֵלְח
 רֶע .רעטיוװ ,רעטייו חֹּכ סמאנג טיִמ ְךיִז רע טְּפּוטְׁש ,סיִפ עֶדִייֵּב טיִמ אָד ןיֹוׁש
 ,םּורא-ןעֶטְניה ,םּורַא-טְנעֶראַפ ,ןעֶטְפעֶרְק עֶלַא טיִמ ְךיִז טָשְטע װק !ְךיִז טֶּפּוטְׁש
 עֶצְנאַג סאָד ּפֶא יֹוזַא טּפּוטש ,רעטְסְנעֶּפ ךרוד רעֶדָא ריִהְט ְךְרּוד ,םְנייֵא ץֶלַא
 : . ... טְשיִנְראָג גּוא ןעֶּבעֶל

 אָי ךיִז ןעֶרעוֶו ןעֶריֹובעֶג ןייַז אייַּב ןעֶרעֶטְקעֶג איד ןעֶּבאָה ראָנ ְךאז ןייֵא ףיֹוא
 ראַפ סאוָו !םֶלֹוע לָׁש יִנֹוּבר :ּפאק םעֶד ןעֶכאָרְּבעֶג קְראַטְׁש גּוא טְכאַרְטְראַפ ְךיִּבעֶנ

 זיִא הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןיִא סאוָו ,ןעֶמעֶנעֶלַא איד ? םעֶנייד ׁשֶפְנ םעֶייִנ םעֶד ןעֶמטיִג ןעֶמאָנַא
 טְּפאַהְראַפ ךיז ןעֶּבאָה סאוו ְךילְרעֶדְניק עֶלַא איִד ףיֹוא ןאָטְראַּפ ןיֹוׁש ןעֶמ טאָה ,ןעוֶועֶג
 םיִבֹורְק עֶטְנעֶהאָנ איִדןּופ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ןעֶמ .םֶהיֵא ראפ רעֶהירְּפ ןעֶרעוֶו-ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג
 דְניק םֶכיִלְטיִא אייּב .עוָואקְדיּפ-סּופ-טְדְרעֶפ--עֶטְסעֶטייוו איִד זיִּב רֶדָסְּכ ןעֶגְנאַגעֶג גּוא
 ןּופ םעֶנייֵא טְצאַרְקעֶנְסיֹואו טאָה עֶטאַט רעֶד ,םיבֹורק אייוֵוְצ טְהיִמעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה
 ןיֹוׁש אייז ןיִׁשיוִוְצ זיא יֹוזַא ,הָחָּפְׁשִמ רֶחיֵא ןופ םעֶנייֵא עֶמאַמ איֵד גּוא חֶחָּפְׁשִמ ןייַז
 עג ךיז טאָה סע .ןעֶמעֶג אייֵוְצ ןעֶסייֵעֶג טאָה דניק סאָד גוא ,טְכאַמעֶגְּפָא ןעוֶועֶג
 ,עֶיְסאָס-עֶּפיִצ .,גיִלעֶז-חַסֵּפ יעְניֹורְק-עִיֶסאוָוָד ,סֹורְדֹוט-עֶּפיִל ,ֹויִצ ןֶּב-ליִקְסאַח : טְראָּפ
 -ַא .ןיא .ליקיר-עלייק ,קיזייא-לירעמׁש ,לימעל-חָנָח ,שּוביִיַפ-ליּפראק ועְדְניִח-עֶסיִטְס

 םיִתַמ איי רָבְז ַא ןיא הָבקְנ ַא .הָבְקְנַא ןיִא רֶבֶז ַא טְגייֵלעֶגְרעֶּביִא ְךיִז טָאָה טיֹונ
 דְרעוֶו םיִּיַח רעֶטעֶפ םיִנּופ .ןעוֶועֶג הָּפִי-הָלֹוע גּוװיְז רעֶד גּוא טְראָּפעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה
 גּוא םָנֹורְג סיֹורַא טְגְנירְּפְׁש עֶנּורְג ןּופ ; ךּורּב-- חֶכֶרָּב עֶמְחּומ רעֶד ןּופ ,הָיַח לֶזִמְל
 אָה ןעֶמ זיִּב ,ןעֶגְנאַגעֶג טייצ עֶגְנאַל ַא סאָד זיִא יֹוזַא ,הָמֵחְנ טיִמ ָנייֵא רֶרעוֶו םּוחָנ

 סא ְךיִז טאָה הֶחָּפְׁשֹב איִד !םיִאְנֹׂש איִד גיִטְהעוֶו ַא--טְקּיקעֶגְמּורַא ךיז םיִלָצּולְּפ

 :עֶג ךיז טייצ עֶׁשְּביִח ַא ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְלעֶג איִד ...!ןעֶמעֶג ןייק אָּטׁשיִג ,טְזאָלעֶג
 ,טְכאַרְטעֶגְמיֹוא טְשיִנְראָג גּוא גידנעטכארט עק איד טהעֶרְד

 רעֶד טיִמ סיֹורַא ףֹוסְל ןיִראָמעֶפְניק איִד ויִא ! ליִקָנעַ;רעֶזייל ,אּוד-טְסְרעֶה-
 ןיימ ְךיִמ גְלאָפ ִפ .טְלעֶקְנייווְמעֶג ליִסיֵּבִא יז רעֶהיִרְּפ טאָה איז זַא םעֶדְכאָנ ;עֶבאַרָּפׁש

 .ןיִׁשְרעֶה-ָלדְג ךאָנ ,ׁשְרעֶהיהָיְַדג ןעֶסייֵח דניִק םאָד ואָל נּוא ,ןאַמ
 ןייד רימ זאָל .טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא קְראַטְׁש עֶטאַט רעֶד טְכאַמ ! אָשֶּפיִמ ,אֵש--

 .ןעֶרעֶה טְשינ ְךיִא ליוו םעֶנייַ ןעֶמאָנ םעֶד ,ןייַ לֵחֹומ טְׁשינ ,ןייַז לֵחֹומ ׁשְרעֶה-הָיְלַדְג
 הוד .ןייֵג לאָמ טְרעֶדנּוה ,לאָמ ןעֶהעֶצ ,ןייֵנ
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 רֶחיִא ןּופ) עָצְל אָח עֶּבאַּב איִד .הָחָּפְשִמ סעֶמאַמ רעֶד ןּופ זיִא ׁשְרעֶחהָנַדג

 .עַמהּומ עֶכיִלְּבייֵל ַא טְרְהעֶקעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה (ליִקָס אַח ןעגְנּרְּפְשעֶגְסיֹורַא סאָד זיִא
 טאָה רע ,עָגד'הְנֹמׁש-לּּפָּכ א ראָנ םיִּפְ הָכאָלְמ ַא טאַהעֶג רע טאָה טְנעֶה איִד ןיִא
 ךעֶפְמאַי סעֶּפיִי ,ךיליילס עׁשְרעֶּבייוַו ,ןעֶלְמיִח ,סעֶטאָּפאַק ,םיִנֹוּתְחַּת טעֶּבאָׁשְטשעֶג
 טאָה ןעֶמ ראָנ סאוָו ,גְניִדְסְלַא--לֵלְּכַה .ְךיִש טעֶטאלעֶג יִקאַט ְךיֹוא לאָמ ַא נּוא סעֶק
 ןעֶכייֵלְג ןייז קֶס גא צ ְּב אק ץְנאַג ןיִא זיִא ןעֶנייֵל סעֶטאל ףיֹוא הָיְְּב א .ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא
 ,סםנא ַצ ְּב אק ןיא איוו יֹוזַא טְשיִנ ץיִגְרע ָטְליִג סעֶטאַל לייוו גוא .ןעוֶועֶג טְשיִג
 ןעֶמעוֶו אייּב .טְראָד ןעוֶועֶג עֶדאָּמ רעֶד ןיִא קְראַּטש ׁשְרעֶה-הָנלַדְג זיִא רעֶּביִרעֶר
 טְׁשיִנ ,ךוש ַא ןעֶמעוֶו אייַּב :ןיִשְרעֶה-הָילדְג ּוצ רֶלאַּב ,סיִרַא וןעֶרְט א םיִּפִע ראָנ
 זיִא .ןעֶפייֵפ טְשיִג לאָז רע ,טְראָו ןעֶּבְראַה ץְטיִמ ןָא םִחיִא טְגאָז גּוא ליומ סאָד ׁשְרעֶה-היְלַדְנ םֶהיֵא טְפאַטְׁשְראַפ !טְפייֵּפעֶג טאָה ,טְכאַדעֶג רעֶדניִק עֶשיִדוי ראַפ
 -הָילַדְג זיִא ,ליֹומַא ןעֶנְפעֶנצ רעֶריוִו יקאט רֶלאַּב הָזעָה ַא טאָה !טְׁשיג םֶהיֵא טְנעֶה ךוש רעֶד נא ןעֶנְראָמ אָד יִקאֵט רעֶדיוִו סיִר רעֶנעֶגייֵא רעֶד ,ןעֶרט רעֶנעֶגייֵא רעד
 טיִמ ְךאָל איד ּוצ טְמְהעֶנ ַחּור רעֶד זיִּב ,טעֶטאַל גוא טעֶמאַל ,ליֹופ טְׁשיִנ ׁשְרעֶה
 :אֵפ ןיא ןעֶראַּפְׁשְנָא ןעוֶועֶג לאָז ׁשְרעֶה-חָלרְג אזַא ןעוֶו .םעֶנייֵא-ןיא ׁשּּבלַמ םעֶד
 נוא .םיִּפְראָּב גוא טעקאג ןעֶגְנאַנעֶג רע זיא רעֶּבָא קְסְגאָצ ְּב אק. ןיא .טְגעֶה איד ףיֹוא טְראָד םֶהיא ןעֶמ טְלאוָו ןעֶגאֶרְטעֶג ,הָלאָג ןיא ןעֶגְנאַנעֶג רעג טְלאָוו ,זיר
 לאָמְטְסְנעֶד ןעוֶועֶג סאד זיא ,טְנעֶה איד ףיֹוא ןעֶגאָרטעֶג ןיֹוׁש אֵד םֶהיֵא טאָה ןעֶמ זֵא
 נּוא קנורט םעֶד ּביִל טאָה הָבאָלְמ איִד לייַװ ,טְנעֶקעֶג ּוליִפֲא רֶעטאָה ןעֶקניִרְט .הָמֹוּכ עֶגירעֶּביא ןייא טְּפאַמעֶג טאָה רע תעַׁשְּב , םיִפ איִד ןופ ןעֶלאַפעֶג זיִא רע ןעוֶו יראָנ
 ,טול-רֹוּכְש לאָמַא ןייַז אָקְוְד לאָז רֶע ,ןעֶכאַמ ךיִז רעקנירְט ןעֶטְסעֶרְג םעֶד טימ ןעק ןעֶנעוֶו טְסעֶד ןּופ ראָנ ,ציפ הָרְבֶח רעד ןיִא ןייַז טְפיֹוקעֶגְנייֵא טְׁשיִנ ןעֶמ ןעק שְלעֶדְנא
 ,םיִרּכִׁש לייֵהְט רעֶסיִועֶגַא .ְךיְִטְְהעוֶועֶג איוִו ,רעטְנעֶלפ יז ןיִרעֶטְכיִנְסיֹוא םייַּב
 דְלאַּב רע טְמְהעֶנ טא ,ןְמיִס ַא .דְנאַה רעֶקְניִל רעד ןּופ הֶמֹוּכ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע לייַו ראָנ .ןעֶהעֶׁשעֶג זיא קיִלְנְמּוא סאָד ,גיִרְלּוׁש טְשיִנ זיִא רע ןעֶרעּפְטְנעֶראַפ יז
 נּוא ןידוי הָדֹע ןייא ראַפ םיֹוא םע;טּבּז ,זיא גיִרעֶמעֶג איוִו יהָקְׁשִמ ליִׁשעֶלְפ ַא יקאט
 עייועֶּב םְרעֶטְפֶע רע טְנעלְּפ ןעֶצנוק עֶכְלעֶא .ןעֶמייה ראפ ׁשְמאָה סע יז לאָז רֶע
 -ראַפ הָבאָלְמ רעֶד טימ םֶהיֵא טאָה ׁשְרעֶה-הָילדְג :ןיילַא ליקְנעי-רעֶזיל  ראָנ טאָה ןופרעד ןעֶלאוָקעֶגְנָא טְשינ .ןעֶלעוֶוְנָא . ראָנ טְנעֶלְפ םָלֹוע רעֶקְסְנאַצְבאק רעֶד גוא
 םיִאָרֹונ םיִמָי ,ליִקְנעַי רעֶזייַל 'ר ,רֶע ,םיִּפִע סיוִואָטאַקַא .ןעֶגיֹוא איד טְצְראַווְׁש
 רעֶנייֵׁש ַא ְךיִז-יֹוזַא ראי עֶצְנאַג סאָד נּוא לעֶזייֵלְק רעֶקְסְּפּולְג א ןיא ץיִנְרֶע הלפּת לעַּב א
 ןיִשרעֶה-הִילדְג טאָה רע !םיִבֹורְק ןיִיַ ןעֶלאָז ,ץֶרֶאָה םע-רעד ,הָבאָלְמ לעַּב רעֶד גּוא רַע--ןעוֶויֹוא ןעֶרעֶטְנּוא ׁשֶרֶדֶמ-תֹוּב ןיִא ְךיז טּבייר נּוא רֶפֹפ ַא ןיא ןיילַא טקיק ידי
 ןעֶמּוקעֶגרעזיא .חָחְמִׂש א ףיֹוא לאָמא ךיִז אוצ ןעֶטעֶּב ראַפ טְשיִנ םֶהיֵא לאָמ ןייֵמ ּוא ןעֶזאַלְבעֶג םֶהיֵא ןעֶנעקַא ךיז יבֹורַָא ראַפ ןעֶמעֶג ןָא טְלאָועֶג טְשינ ןפֹוא םושָּכ
 ׁשְרעֶה-היְלַדְג .טְקיקעֶגְמּאא טְשיִנ ּולִפֲא יז םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶמ טאָה ! ןעֶמעֶּמעֶגמּוא

 ןופ
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 לאָמ ַא נּוא טְכאַמעֶג טְשיִנ ראָג ְךיִז תּולְדַג סְליקְנע:רעזייַל ןּופ טאָה טייַז ןייַז ןּופ

 -רעזייַל טיִמ סאָו ,ְךיִא סייווי : לאג ןֶהָא ,ןעֶמּוג טיִמ טְכאַלעֶג ְךיֹוא םֶהיִא םיֹוא
 אֵזַא טְׁשיִנ סיפע זיִא גְנאַלְׁש-גּוא-גְניִלְׁש ןעֶהעֶנמּורַא ! םּוחַי רעֶד יֹוזַא זיא ןיִלְקְנַעַי

 לאָמְטְסְנעֶד ,ךיא איו עֶטאל אזַא .ןעֶגיל ןעוֶזְּפ רע לאָז עֶטאל ַא .טייקׁשהִיְּב
 זאָל . ..רֶהְֲמ טְשיִנ ,הָע זיִא ָּמִהְּבַא ! עקְעֶמְׁשַא ךייֵא טאנ .ןעֶהעֶז ריִמ ןעֶלעֶו
 :םיֹוא ךיֶלְטְנִהעוֶועֶג רֶע טְגעֶלְפ יֹוזַא .הניִז איִד ראַפ ןעֶפאָרְטְש טְשיִנ טאָנ םֶהיֵא
 טאָה ןעֶכיִליקְנעי:רעֶזייל טיִמ .דְנאַה רעֶד טימ גיִדְנעֶּבעֶג-ךאַמ א ,םעיֵמְׁש םעֶר ןעֶזאל

 -רעֶּביִא ,םיִׁשּּבלִמ עֶרֶהיֹא ןעֶטאַלסיֹוא טְנעֶלְפ .,טּג רֶחעֶז ןעֶטְלאַהְראַּפ ךיִז רֶע
 טְשינ ,םיִדָגְּב םְנאַמ םעֶד ףיֹוא ְךיֹוא סעֶמאַל ןעֶגייֵל ,ןעֶבאז עֶשְרעֶרְניִק איד ןעוֶועֶצְטיִנ

 רע טְנעֶלְפ טייֵצ רעֶניֵא ןייַא .רעֶטְנּוא ,טְרְהעקְראַפ .הָטּרְפ ַא ראַפְרעֶד ןעֶמְהעֶגּוצ
 יִא זַא .ןעֶגאָז טייל .ןעֶׁשאָרְג עֶכיִלְמַע טיִמ רֶהיֵא ןעֶפְלעֶהְרעֶטְנּוא ְךאָנ טיֵהְרעֶליִטְׁש
 טְלעֶפאַצעֶג ךיֹוא טאָה םֶהיֵא ְּךאָנ איז ,טְהאָקְראַפ ןעוֶועֶגרְהיִא ןיִא רֶעזיִא דְנעֶגּוי עֶר
 םיִלְצּולְּפ ראָנ-ּפעמ ןעֶמ טְכעֶרְּב טָא העניטְׁשא ףיֹוא ןיוׁש ןעֶטְלאַחעֶג טאָה סע גּוא
 ןעֶּבאָה סעֶמְהּומ ,סעֶּבאַּב .,ןיִלקִנַצי-רעֶזייֵל טיִמ ְךּוריִׁש רעֶד טְּקיִרעֶגְרעֶטְנּוא ְךיִז טאָה

 ִנֲא סע ןעק ןעֶמ ליִּפיִו ראפ .,יִבלֹוקייֵּב ןייַז טְצאַׁשעֶגְפָא ,טְהיִמעֶג םֶהיֵא ראַפ ְךיִז
 ךיז טְפעֶרְט סאָוו ,קיִלְג א ראָנ סיִפע ןעֶמּוקעֶנמיֹוא זיִאָס יא ןִנ ןיִא ןעֶמְהעֶג
 ּביילְב ׁשְרעֶה הְָלַדְנ נּוא לֶחאָמְסנְמַא דְרעֶו סֶע .רֶהאָו טְרעֶדְנּוח ןיִא לאָמ ןייֵא
 טְסֶעיִמְש יֹוזַא ,ןָא לאָמְטְסְנעֶד ןיפ .קְנאַּב רעֶניִדְבְליִמ רעֶד ףיֹא ןעֶמיֹורְדןּופ .ְךיִבעֶג
 --רעֶהיִרְּפ סאוָו רעֶגעֶנייֵא רעֶד טְׁשיִנ ראָג ,ּפאָרַא םיִנָּפ םיָנּופ שְרעֶה-הָיְלַדְג זיִא ,ןעֶמ

 יִא --! ןעֶרעֶו ןעֶמ לאָז טיִהעֶּב ;ְךאָז עֶנעֶגאָטעֶגְפָא ןייא ,ףּושּכ א יִקאַט ראָנ םיִפָע
 רְהעֶז .קְנּורְּט םּוצ ןעֶמּונעֶג ְךיִז תֹורָצ ראַּפ גּוא טְנְראָזְראַפ ,טְרעֶמּואְראַּפ ץְלַא ןעוֶועֶג

 -רעֶזייל איי םֶחיא ןעֶנעקא הָאְנִׂש אי טְקעֶמְׁשעֶג ְךיֹוא טאָה טיִמְרעֶד זַא ,ךיִלנעֶמ
 זיא הָאְנִׂש איִד ,ֹוַא רעֶרָא יֹוזַא ,זיִא הֶׂשֲעַמ איִד איוִו ראָנ .ןעֶצְראַח ןיִא ןיִלקִנעי

 םעֶד טְרעֶהְרעֶד ראָנ ּבייוַו םיָנּופ אָד טאָה ליִקָנַעַי-רעֶזייל זַא רעֶּביִרעֶד .סיֹורְג ןעוֶועֶג

 ,ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנּוצעֶגְנָא רע זיִא ,,םעֶנייז ןעֶמאָנ

 גּוא אייֵרעלְריִז םֶנאַמ םעֶד ּוצ ןעוועג טְנְהעֶוועֶג זיִא עֶכיִליִקנַעַי רעזייֵל םַנַ

 איז םע,טאָה .שעֶפְיקןיא יִדנֶניִל,לאָמ םֶניִטְנייהראָנ ,ןיִׁשְרעֶה-הָלְַג ףיֹא טייִקיִּב

 ףיוא טאָה ןאַמ רעֶד ,ןעֶרהעֶרְט טימ ןעְׁשאועֶּב ְךיִז נא ןעֶצְראַה םייּב טְפאַחעֶגְנָא

 :ליִסיֵּבַא רעֶכייֵו ןיֹוׁש רֶהיֵא ּוצ םְּכאַמעֶג גּוא תֹונָמֲחַר טימ טְקּוקעֶג רֶחיִא

 עֶנעֶיי עֶכיְִרְהֶע ,הֶרָשּכ א .ריִד ךיִא גאָז ! עֶנייֵא אָׂשְּפִמ .אוד ,טשיִג ןייַו--
 ןֶכערעֶּב .ןיי ייַז ףְראַרעֶּב .ןייגטְנאָז ןאַמ רעֶד זַא .ןֹוצָר טְנאַמ םעֶד ןאָט ףְראַרעֶּב

 .. .!ׁשְרעֶה-הָיְלַרְג זיִא רעֶוו גוא ןאמ ןייד זיִא ,םֵׁשֵה-ךּורָּב ,רעוֶו ,עֶלעֶראַנ ,ראָנ ְךיִז

 הָמְָׂנ עג א ,הוי רהָושָּכַא .ןעוויעֶג זיִא ׁשְרעֶה-הָיִלַדנ--
 -ראַּפ גְראק .ןיִּבעֶלְח רעֶטְכעֶלעֶג ַא ראָנ !! הָכאָלְמ לַעַּב ַא---דוו רֶהָרָׂשָּכ ַא--

 םֶתיִא ּךאנ דְניִצַא ְךיִא לאָז ,ןעֶּבעֶל ןייַז אייּב ןעֶניֹוא איד רימ רֶע טאָה טְצְראַווש
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 ,עֶלעֶראנ יֹוׁש העְנ ! הָּפְרַח אזא ןאָטְנָא ןיילַא ריִמ נּוא דְניקַא םְנייֵמ ןעֶּבעֶג ןעֶמאָנַא
 ! ןעֶטייֵקְׁשעֶראַנ ןייק טְשיִנ דייֵר ,העָג

 רעֶנייֵׁש א ? ןעֶמאָנ ַא אּוד-טְמאָה ּואוו ! ליקְנעי-רעֶזייל ,ןעֶמאָנ יַא  רעֶּבָא--
 2 6 + טְגאָזעֶג-טנֶהעֶטְשיִמ ,עטאט

 טְכאַרְטְראַפ גוא עֶמאט' רעֶד טְלעֶמאַטְׁש .הָׁשְקְׁשיִנ . . .טע . . .! ןעֶמאָנ א--
 :ו .ליִסיִּבַא ְךיִז

 ,,.!עֶה-עֶה ,םֹולָה א טאַהעֶג ּבאָה ְךיִא זַא ! עֶה-עֶה רעֶּבָא--
 ףיֹוא ןעֶגיֹוא ראָּפ ַא גיִרְנעֶלעֶטְׁשְסיֹוא ,עֶטאַט רעֶד טְכאַמ ! ? םֹולָח םאָוו--

 .עֶמאַמ רעֶד
 בֹומ לזַמ -- .םֹולָח ּוצ ןעֶמּוקעֶג טְכאַנ אייֵּב ןעֶטְנעֶג ריִמ זיִא ׁשְרעֶח-הָיְלדְג--

 רֶבק ןיִא גיִהּור טְשיִג גיִל ךיא .ץְכעֶרְקַא אייֵּבְרעֶד טּוהְט נא רֶע טְנאָז !עֶּביֹוט-הֶּכְלַמ ,ריִד
 -הָּכְלַמ ,ְךיז םֶראַּבְרעֶד .ןעֶמאנ ןיימ אָטְׁשיִנ ְּךאָנ זיא טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא סאוָו ,ראַפְרעֶד
 איד ןיִא דְניק ןְפיֹוא אייֵבְרעֶד גיִדְנעֶייוו ,טעֶּבעֶג א טימ רע טְכאַמ ! וינעֶּביֹוט
 ראַּפטְראָד ןעֶהיִמ ךימ לעוֶו ךיִא .ןעֶניִהּורעֶּבּוצ ְךיִמ דַיְב דְניִצַא טְסאָה אּוד .ְךיִלעֶׁשיִק
 ,םֵׂשַה-הָצְרִי-םִא ,טעוֶו סְנייַד דְניִק סאָד .ןאמ ןייַד ראַפ ,ריִד ראַפ דֹובְּכַה-אֵסִּכ םעֶד
 גיִצְמיִּפְׁש ַא טיִמ לעֶדאָנ עֶפְראַׁשַא טייֵּבְרַא לעקיטש טּונַא ןייַז
 זיִא נּוא םיִנָּפ סאָד ןעֶטְכיֹולעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶטְרעוֶו עֶניִזאָד איִד אייֵּב .ליִּפעק
 | ? ליקְנעי-רעֶזייל ,אּוד-טְסְנאָז םאְו . ..ןעֶדְניווְשְראַפ דְלאַּב

 .רעֶטְרעוֶו ןְהָא עֶטאַט רעֶד טְכאַמ .,. אּונ  ,אּונ--
 ,תַחַנ ליפ ןעֶהעֶז ךיִא לאָז יֹוזַא ,עֶמאַמ איִד טְגאָז ,ליקְנעַי-רעֶזייִל ,טְשיִג עקונ--

 ףיֹוא טְקּוקעֶג נוא דניק ןיִפיֹוא ןעֶזיִועֶג ,דְניִק ץפֹוא ןעֶזיוִועֶג גּוא רימ ףיֹוא טְקּוקעֶג ץֶלַא .ןעֶמּוקעֶג רעֶדיוִו רע זיִא טְכאַנ אייַּב טְנייַה ... ןְהעֶזעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְךיִא איוִו
 -יִׁשְטְׁש ְךאָנְרעד ,יוא . . . ְךאַנרעֶד .טעֶּבעֶג ַא טיִמ רעֶהיִרְפ טְקּוקעֶג ,ןעֶזיוִועֶג ... ריִמ
 ,טְנעֶה עֶטְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טיִמ ריִמּוצ ְךיִז טְזאָל נּוא ןעֶניֹוא ראָּפ א םיֹוא רע טעֶר
 ִצ , ,,.טֶשיִג ןעוֶו : זייֵּב נאָז ַא טּוהְמ ,ןעֶקִיַטְש ךימ ליוִו רֶע אוו

 טְנעוֶו איד ףיֹוא עֶרעֶׁשְטאַמ רעֶד טיִמ וייַרְק םעֶד גוא ןיִתֹולֲעַמֲח-ריִׁש איִד טְכאַרְמעֶּב ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ּפאַח ַא עֶטאַט רעֶד ְךיִז טּוהְמ ? סאָו ? םאוָו ,טְׁשיִנ ןעו--
 | : .ןיִראָטעֶּפְניק רעֶד םּורַא

 יי / /,,,ףימזיא דְניוִו ,ריִמ זיִא העוָו ! תֶמ ַא טיִמ ְךיִז ןעֶמטליִּפְׁש טיפע .טְׁשיִנ ריִמ זיִא העָו ליִקְנַעַי-רעֶזיִילאּוד-טְסְנעֶרְפ סאָוו--
 ? עֶנייֵא אָׁשּפִט ,אּוד-טְסְליוִו עֶׁשֶז-סאוָו .אּונ  ,אונ--
 | | ! ריִמ זיִא דְניוִו ,ןֶשקע זיימ טְשיִנ אייז נוא ! ליִקְנע;רעֶזייל ,ריִמ זיִא העו ,ןעֶצְראַה ןיא טאָג ּבאָה--
 ,0+ אט--
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 ןעֶמאָנ ןעֶטְצעֶל םעֶד ְּךאָנ ליִׁשְרעֶה ןעֶסייֵח לאָז דיק סאָד ,ןעֶּביִלְּבעֶג זיִאִס

 טאָה לאָמ ןייֵא .ּךיִלְצְטיִּפְׁש ךס א טְקעֶטְׁשעֶג ןעֶגיִרְד טאָה סע גּוא ׁשְרעֶה-הָיְלַדְג ןּופ
 הֶרָשְּפ ַא ְךאָד זיִא ,םִנעֶטייַוְצ .ןעֶמאָנ ַא ףיֹוא ְךיֹוא טְכעֶר סאָד עֶטאַט רעֶד .ְךאָד
 ,ץעקסִּפ עֶדּוּב אייֵחיִנ קַסְּפ יִנ קי םִֶלֹוע רעֶד טְגאָז איוִו ְךיִלְשעֶרּוי ץנאג ןעֶכאַמ

 שְרעֶה הֶלדְגטְשיִנ טְראָפ ליִׁשְרעֶה זיִא ,םִנעֶטיִרְד .ןייַ ןעֶדְִפּצ ןעֶלאָזםירְָצ עֶדיִּ
 נּוא .ןעֶניֹוא איִד ןיִא יֹוזַא םעֶנעֶי טְׁשיִג ְךיִז טְפְראַוו ,טְקעֶרעֶגּוצ ּבְלאַה הָּפְרִזח איד

 רעֶטעֶּפְׁש ףיֹוא ץְלַא ןעֶראָּפְשּצְּפֶא ּביִל .עֶטְתיִבַה-לעּב עֶטּוג ַא רֶהעֶז ,עֶמאַמ איר
 ןיַא טייֵקְשיִּתּבַ-לעּב םעֶד ןיִא ןעֶרעֶגְלאוו ְךיז זאָל ,אַה : טְכאַרְטעֶג ְךיִז אייַּב טאָה

 .רעֶטעֶּפְׁש ףיֹוא ןעֶמּוק ץְטיִנּוצ רַׁׂשְּפֶא טעוֶו רעז ,הְָלַדְג ןעֶמאָנ רעֶגיִרעּביִא

 טיִמ ןעֶמיקעֶנְיֹוא זיִא איז ! הָמָכֲח א איו ןעֶּכאָרְטעֶג יקאט טאָה עֶמאַמ איֵד =
 ןעֶגעֶלעֶג איו זיִא םּורַא טייֵצ רעֶצְרּק א ןיא ..שיילֿפ-ליִפעֶרְק ןטימ איו ןעֶמעֶג איד
 ,רְהאְי עֶגְנאַל ּוצ ףיֹוא ןיִלעֶׁשְרעֶה ,טאָה רֶע גּוא .לעֶגְנּוי א טיִמ .רעֶטייו ןעֶראועֶג

 | . + . הָדְלַרְג ןעֶסייֵהעֶג

 טאָה הָוְלַרְ רעֶרּורְּב רעֶר לייוו ,רֶהאָי עגְנאַל ּוצ ףיֹוא ןיִלעֶׁשְרעֶה .:נאָז ךיִא

 טאָה סע; .טפעק םעֶמאַמ רעֶד ןעֶלעֶפעֶג טשיִנ זיא םֶחיֵא ,ןעטלאַהעֶג גנאל טְשיִנ ְךיז
 ךיז ןעֶרייִנְׁשְסיֹוא םייִּב נוא ןעֶטיִלעֶגנָא גּונעֶג ךיּבעג ךיִז ,לעֶכייֵּב ןיא שמיִרְנעֶג םֶהיֵא
 םעד ףיֹוא .ןעֶגאָרְטעֶגְּפָא ךיז גיא ןעֶוועֶג בֵׁשֵיְמ ךיִז רע טאָה ךיִלְְנייֵצ םֶהיֵא

 ּןאָנ ךילְרעֶדיִרְּבגּוא ְךיִלְרעֶטְסעֶוְׁש איד ןּופ עֶכיִלְטע ןעֶלאַפעג .ןינעֶז לֵבׂש ןעֶגיִזאָד
 .טיִמ זַא .ןעֶמעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייז .ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג זיא עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶרייא ,העֶהיִרְפ

 ,קיִלְנֶמּוא ןייַא ראָג זיִא אייֵז אייּב ןעֶּבעֶל םאָד ,םיקָמע ןעֶּבאָהּוצ טּוג טְשיִנ זיִא םיִנָצְּבַק

 לאָמ ןעֶהעֶצ איו ,ןעֶבְראַטׁש לאָמ ןייא רעֶסעֶּב .םיִרסְי עֶניְִנעֶמְׁש ,תֹורָצ עֶגִּבייֵא

 ןעֶפראַוְראַפ ,תּויד ןיִא ְךיִז ןעֶרעֶטְלֶע רעֶרייֵא ,רעֶננּוה ראפ ןעֶקעֶגְסיוא גאָט ןִא
 עֶבעֶל גנאל א .ןְהעֶג טלעוֶו רעֶד ןּופטייהְרעֶגְנּי רעֶפעֶּב ,ןייצ איד עֶצעֶלאפ רעֶד םיֹוא
 יי ןיִנעֶז רעֶּבִא ןעֶשְנעֶמ עֶלַא טְשיִנ .טֹוט רעֶסייְביִלְיִּבא ויִא טיר ןְֶא
 -ראַפ נא ןעֶּבעֶל אנד טראּפׁשעֶגְנייא יז ןעֶּבאָה גיִלעֶז-חַמַּפ גוא עֶניֹורק-עיִסאוָו

 עֶרעֶטיִּב ןיִנעֶז אַײז .ןעֶּבאָה הָנּותֲח קפ םעט םעֶד ,טְגאָזעֶג-םְנְהעֶטְׁשיִמ .,ןעֶכּוז

 תוָמִהךָאלִמ ם'נּופ ןעֶּבאָה אייז ץוח א .ךיִלְרעֶדניק טיִמ ןעֶלאַפעֶּב גּוא םיִנֹויִבֲא
 רעונּוא גוא לעקיר-עלייק .,לימעַל-הֶנָח .עֶיסאָמ-עֶפיִצ .טְהעֶרְרעֶנְפיֹוא . ךיז טְנעֶה
 טוה ךיּבעֶנ ןעֶוועֶג זיא ,ןעֶרְחאָי איד ןיִא דיֹמ ַא ןיֹוׁש ,עֶיָסאָמעֶּפיִצ .עֶלעֶשְרעֶה

 עני עַיֹולְּב טימ ןעֶלאַפעְֶניא ןעֶקאַּב איִד .עֶיֹוצעֶגְסיֹוא םיִנָּפ סאָד .ןייֵּב גּוא
 גירעֶּבעֶל א ,עֶנייֵש-רֶלְּב ַא ןעוֶועֶג איִז זיִא רעֶּבֶא דְנעֶנּוי רעד ןיִא .ןעֶניֹוא איֵד רעֶטְנּוא

 - הָּמׁשִנ הָָשָּכ.עֶכילְרְהֶע ,עטיגא .עֶניִדועֶנח א עֶנעֶטאָרעֶג ַא רעֶהעֶז ,ליִייֵמ
 יִהעַז רעּבִא ןעֶמֵרֶא םעֶר ןיִא .קיִלָג איי ןעֶנירְּבדְנאַטְׁשןעֶכייב ןיִא םאָו ,תֹולעַמ

 טפא
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 זיֹוה ןיִא ןעֶרעֶטְלע איִד אייֵּב טְנעֶלֶע עֶסִיֹורְג םאָד גיִדְנעֶהעֶזּוצ  .קילגמּוא ראָנ טָפֶא
 עֶנעֶנייֵא ןעֶגְנאַגעֶגְנָא יֹוזַא טְשיִנ זיִא רֶחיֵא .ןעֶצְראה ןיִא ְךאָלַא ןעֶראוָועֶג רֶחיֵא זיִא

 איוִו ,ּפָא םע.ןעֶמּוק ּךיִּבעֶג ןעֶשְנעֶמ איו ,הדְניִוענְזיֹוה םיָנּוּפ תֹורָצ איִד ליִפיִוו תֹורָע

 ןעֶהעֶג גּוא ןעראווק-ןעראַד ,ְךיִּבעֶנ םעןעֶּבְראַד ךיִלְרעֶדְנ ניק. עֶניִדלּושְמּוא ךיִלְִטיִפ
 ,דמעְרְפ רעֶד ןיִא ןעֶהעֶנּוצ ,ןעֶּבִִלְּבעֶג זיִא רֶהיֵא אייַּב ,טְכעֶלַא איו סייוְכיִלְיִּב סיֹוא
 טּוג טאָה איז ,טיֹונ רעֶד ןיִא ןעֶרעֶטְלע עֶּביִל .איִד ןעֶנידְּפָא נּוא ןעֶניִדְראַּפ ןעֶניִד
 טְׁשינ םֶהיֵא טעֶוו סֶע ,םָחּויִמ רעִיֹורְג ַא יז אייַּב זיא עֶטאַט רעֶד זַא ,טְסּואוועֶג
 איֵז טאָה סאָד ראָנ ,דְמעֶרְפ רעֶד ןיא ןעֶלעֶטְׁש ְּךיִז לאָז דְניִק א םֶנייֵז ,ןעֶהעֶטְשְנָא
 ְךיִז ,לעֶטיִמ עלַא ןאָטּוצ ןעֶמּונעֶנְריִפ ְךיִז טאָה איִז .,ןעֶקאָרְׁשעֶגְּפָא טְשיִנ רעֶּבא
 איז .ןיִלעֶוּפ םֶרֶקיִֵא טעו איז זיּביטייַרְּב יֹוזַא גאל ֹוזַא ,ןעקע אי ְךאָנ ןעֶקעֶרְטְׁש
 זיא זיֹוח ןיִא ,גנייא רְהעֶז ןעוֶועֶג זיִאִס ןעֶוֶו ,טייַצ ַא ףיֹוראַד ןעֶּביִלְקעֶגְסיֹוא טאָה
 עֶנייַז טיִמ ןעֶמעֶרְטעֶגּוצ טאָה רעֶטְניוִו רעֶד ,טיֹורְּב לעֶקְיִטְׁש ןייק ןעוֶועֶג טְשיִנ
 סייוַוְנעֶכאוָו ,ןעֶּבייַרְמּוצ ףְלעוו ׁשְטאָח ,טְלאק זיִא ּבּוטְׁש ןיִא נּוא טְסעֶרְפ עֶכיִלְקעֶרְׁש

 רעֶד ףיֹוא ןעֶוועֶג זיִא עֶמאַמ איִר .דיֹור ןייק ןעְֶנאַעֶג טְׁשיִ ןעֶמיֹוק םעֶד םיֹוא זיִא
 ויָלֲע קיִזייַא-ליִרעֶמְׁש .ןעֶגאָרְט רעוֶוָׂש ַא רֶחעֶז טאַהעֶג גּוא ןעֶלקיר-עֶלייֵק טיִמ טייֵצ
 ,עטעקאנ עֶניִרעֶּביִא איִד גּוא חָמָׁשִנ רעֶר טיִמ טְכאָפעֶג ,טְלעֶזאָמעֶג טאָה םֹולְׁשַה
 טְרעֶקייִהעֶגְניא ןעֶמעֶזעֶג ,לעקְניוִו ַא ןיא ןעֶנאַלְׁשְראַפ ְךיז ןעֶּבאָה ְךיִלְרעֶדניק עֶגירעֶגְנּוה
 ,ץֶכעֶרק א סייוְנעֶטייֵצ ראָנ ,ליִטָׁש ,אֵש .ןעֶּפיִל איד ףיֹוא עֶהאַמָס טיִמ ,ןעֶטְנִחעֶצ ןיִא
 עֶטאוַואָמַּת טיִמ ןיירַא טלעֶו רעֶד ןיִא טְקּוקעֶג וא ,ןעֶצְראַה םיִנּופ ףיִט ץֶפיִז ַא
 ... ןעֶרְהעֶרְט עֶטְרעֶווילְנְראַפ ןעֶנאַטשעג ןיִנעֶז םִע עֶבְלעֶוו ןיִא:שןעֶגיֹוא עֶגְרעֶזעֶלְג
 טְשְלִחעֶג ,טְנייֵוועֶג טאָה איִז ,ליֹומ סאָד טְנעֶפֶעעג ןעֶיְסאָס-עֶּפיִצ ךיִז טאָה לאָמְטְסְנעֶד
 ,רעֶדְניִק איִד ףיֹוא ,ןעֶמאַמ רעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה תֹונָמֲחַר לאָז רֶע ,ןעֶּטאַט םעֶד ראַפ
 סיֹוא טאָה סֶע .טְרָא ןייא ףיֹוא ץיִגְרֶע ךיז ןעֶלעֶטְש איִז ןעֶזאל נּוא רֶהיֵא ףיֹוא ְךיֹוא

 ףיִט ןעֶסאָנעֶג רֶהיֵא ךיִז טאָה ןעֶלְהיִפעֶג עֶסייֵח לּבַמ ַא ,הָמָׁשְנ איִד טְרעֶרעֶג רֶהיֵא
 ,טיֹונ רעֶרעֶטיּב רעֶד ןּופ ןעֶגאַלְׁשְרעֶד ,טעֶנְרַהְרעֶד ,עֶטאַמ רעד נוא ןעֶצְראַח םיִנּופ

 עֶרְחאָפְקעוֶוַא רֶחיִא .. .הָטיִמעֶג ןעֶכאָרּבעֶג ַא טיִמ טְגיליוועֶגְנייֵא רֶחיֵא םֹוסָל טאָח
 .טיִמ טאָה עֶטאַט רעֶד ,טְסאָקעֶג ןעֶרְהעֶרְט גּונעֶג עֶמאַמ רעֶד טאָה קְסֶּפּולְג ןייק
 רעֶד ןּופ סיֹורַא זיִא ּביֹוט עֶליִטְׁש ,עֶטּוג איד .טְּביִרְמעֶּב קראטְׂש טעֶנְנעֶזעֶג ךיז רֶחיֵא
 ןעֶסייֵה םעֶד טיִמ ,ןעֶרעֶטְלע איד ןּופ הָכָרְּב רעֶד טימ ראָנ ,זיֹולְּב גּוא גיִדייַל טְסעֶנ

 .ךיִלְרעֶדיִרָּב נּוא ְךיִלְרעֶטְסעוֶוְׁש עֶגיִדְנעֶנייוו איִד ןּופ '! טְנּוזעֶג רֶהאָפי

 טְלעֶטְׁשעֶנּוצ הָרֹוחְס עֶנִיִרעֶּבעֶל טְראָפְסְנאַרְטַא ןיִא טאָה קְסְנאַצְּבאֵק
 ., !לִדיימטְַניִ עֶגְנּוי ַא ,עֶנייֵׁש א קםֶּפּולְג

 ,זיֹוה ׁשיִדיִגְנ ַא ןיִא טְראָד ץיגרע טֶרָא ןייֵא ןעֶמּוקעֶּב דְלאַּב טאָה עֶיְסאָסעֶּפיִצ

 יה יי ַא ןעֶּבִרְשעֶג אה יז .ןעוֶועֶג ןיִרפּוצ קראְַ ירא ֶהיֵא טיִמ
 ךילווירב (3)
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 ןֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיִז טאָה ְךאָנְרעֶד ראָנ .טְלעֶג ליִסיִּבַא טְקיִׁשעֶגּוצ ְךיֹוא נוא ָךיִלוְירְּ
 ?רעֶטְניִה נּוא גיֹוא ןייא ןעֶּפְראָוועֶג רֶחיֵא ףיֹוא טאָה תיִּבַה-לעּב רעֶד .תֶׂשֲעַמ א
 .ְךאָנ סאָד זיִא תֹלֲחִּת .ןָּתּוחְמ רעֶטְנעֶהאָנ א רֶהיֵא טיִמ ןעֶרעוֶו טְויִרְּפעֶג ְכעֶלייוַו
 ׁשֶנעֶמ רעֶטּונַא זיִא רֶע .ךיז יֹוזַא טאָלְג קני ןְפיֹוא .טְלעטְׁשְראַפ ליִסיִּבַא ןעֶועֶנ
 ראַפ .ןייַז בֵרֹקִמ ְךיִּבעֶג דניִק םעֶרָא ןייא ליוִו נּוא טְזאָלעֶגּוצ רֶהעֶז ,טְסאָרְפ ְךיִז אייֵּב
 הָנּותֲח ךיִלדיימ-טסניד עֶנייַפ ץְנאַנ עֶכיִלְטִע ןיֹוׁש ןעֶּבאָה זיֹוה ןייַז ןּופ ? טְשיִנ םאוָו
 רֶהיִא טעֶו ,עֶלעֶראנ ןייק ןייז טְשיִנ ראָנ איִז זאָל . . . גיִדֹ'הְׁשִקְׁשיִנ ראָנ ,טאַהעֶג
 ןעֶזיוועֶגְיֹורַא רעֶרהעֶלק ןיֹוש ךיז טאָה רעֶטייוו ,רעֶטייוו . . . ןייַז ליואוו-זַא ְךיֹוא

 סֶע ! ןעֶרעֶו ןעֶמ לאָז טיִהעֶּב .טייֵטעֶּב טייֵקְטְזאַלעֶגּוצ גּוא טייקמטּונ םֶדיֵגָנ ַא סאוָו
 ֵניִמ עֶרעֶדְנַא טיִמ טְלעוֶו עג ַא ראָנ םיִלָצּולְּפ טְנעֶּפֶעעֶג רֶחיֵא ראַפ ְךיִז טאָה
 נוא דָעייַפ ,שיִנעֶבאָקַא גוא םֹנהיִנ ַא טיִמ ,ֶמָׂשַא טיִמ טְלעוֶוַא -- ןעֶגְנּוקְייַרמ
 סאָד .טְמֹולְחעֶג טיִנ ראָנ רעֶהיִרְפ ְךאָנ רֶהֹיא ְךיִז טאָה סאו ,םֶכְלעֶזַא ; לעֶּבעוְש

 טאָה ,ְךיִּבעֶג עקְנעֶמעֶרָא ,עֶּפאַלְש ,איִז .הָמָחְלִמֵא ןעֶראָועֶג רֶהיֵא ראַּפ זיִא ןעֶּבעֶל
 ןעֶטעוֶועֶלאַּבעֶג א ,ןָטָׂש ןעֶקְראַטְׁש א ןעֶנעקא טְנעֶּפאוָועֶג גיִדְנעֶטְׁש ןעֶהעֶטְש טְזּומעֶג
 טְראָד ,ּפָא ְךיִּבעֶג סע ןעֶמּוק עֶּביל עֶרֶחיִא יֹוזא איו .רעֶרְהיִא קְנאַרעֶג רעֶד .קיִּפְמעֶּפ
 רֶהיֵא טאָה ,ףֶליֵה עֶנייֵלְק א ׁשְטאָח אייז ראפ זיִאס ניִטייֵנ יֹוזא איוִו וםייה רעד ןיִא

 ,טְלעֶגְנאַרעג ְךיִז טאָה איז .ןעֶגיִטְהעוֶו עַסיֹורְג עֶרְהיִא ןעֶדיילּוצ .ַחֹּכ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶטְנּוא
 פא טְראָפ ְךאָנְרעֶד תֹורָצ ראַּפ טְזּומעֶג נוא תֹוחֹּכ איִד רעֶּביִא זיִּב טְלעֶגְנאַרעֶג

 | ..ֹטֶרָא םינּוּפ ןעֶטעֶרְט
 סאָד רעֶטייוו ןעֶלעצ זיִא טְראָה .טֶרָא ןייֵא ףיֹוא ְךאָנ טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טאָה איִז

 ,אייווצ ראָנ ,עֶנייֵא טְשינ ןיֹוׁש ,הֶׂשעַמַא ְךאָנְרעֶד ,טְשיִג הֶׂשעַמ ןייק רעֶהיִרְפ : עֶגעֶגייֵא
 ?נייֵרְק . . . ןֶהּוז ַא תיִּבַה:לעַּב םעֶד טימ הֶׂשֲעַמ ַא נּוא תייִּבַה-לעַּב םעֶד טיִמ הֶׂשֲעַמ א
 םעֶד ףיֹוא ץְלֶא רעֶטייוַו נּוא רעֶטייוַו .טְרָא םיִנּופ קעֶווַא ףֹוסָל גּוא גיִטְהעוווֶצְראַה ,גְנּוק
 ,הָׂש עמ עֶּטְלַא איִד ,הֶׂש עמ א רעֶמעֶּפְׁש ,ט ׁש יג ח ָׂש עמ ןייק :רעֶגייֵטְׁש ןעֶגיִזאָד
 תֹויִׂשעַמ ץוח ַא.הֶׂשֲעַמ רעד ןּופ ףֹוס רעֶרעֶטְצְניִפ רעֶד נּוא הֶׂשֲעמַאר עִּב יא הֶׂש עמא
 טיִמ ,םְרעֶהעֶגְנייַרַא טיִמ ,סענְכעק טימ : ךעק ןיִא תֹוישֲעמ ְךאָנ זיִא ּבּוטְש ןיִא
 יא .לֵלְּכַה .םעֶּתיאַּבַג רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶרעוֶו סאָוו ;עֶנעֶי טיִמ נּוא םְנעֶרעֶלְקעֶמ
 ןּברקאא ךיִּבעֶנ ןעֶראָועֶג זיא עיֶסאָס-עֶּפיצ .תֹויִׂשֲעַמ טיִמ 'טְכאַנ ןייֵא גּוא טְנעֶזיֹוט
 .עֶנייֵש ַא ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג איִז זיִא ראָנ תֹורָצ ףיֹוא .. , . טייֵקְנייֵׁש רֶחיֵא ראַפ
 ;ּוצ בִיּוחְמ יֹוזַא טְשיִנ סיִּפע זיִא ןעֶמ עֶכְלעוֶו טיִמ ,טייל עָמֶרָא ּוצ טְניֹוזַא טְמּוק איוִו

 ּבאָרְג ַא טיִמ אייֵז ןעֶמ טקניירק ריִמאָט ,ףיוראד ןעקּוק גּוא סעיֶנאָמעֶרעֶצ ןעֶכאַמ
 .. .?גֶעלְרְנאַהעֶּב רעֶסּואיִמ א טימ תֹויַח עֶצְנאַג סאָד ּוצ אייֵז אייֵּב טְמְהעֶנ נּוא טְראוָו

 ךָא ,טייקְנייִש ןייד ! ליִדיימטסְנִיִד עֶמרָא ןייֵא ,עֶיְסאָפיעֶּפיצ ׁשְנעֶמ א ריִמ ְךיֹוא
 ' הֶרֶּפַּכ איִד ּוליִפֲא טְסְנעֶמ ? סִע זיִא קֶסֹע םִנעֶמעוו . . . ןייַלַא אוד גּוא-יִתיֵּת-אָכיֵהְמ
 איז ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,רעֶטּומ נוא רעֶמאָפ עיָסאָק-עֶּפיִצ טאָק ריִמאָּט יא .ןעֶרעוֶו

 ?רעֶד טְשיִנ ,ׁשיִנעֶראַדּפאַק גּונעֶג ,טאַהעֶג היִמ ליִפןעֶּבעֶל ןיא רֶהיֵא טיִמ ,ּביל גיִדעֶצְראַה

 ןעסעג
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 ריִמאָט יא ;ןעֶטקאוַועֶגְמיֹוא זיִא איִז ןעפלאָהעֶג טאָה טאָנ זיּבןעֶּפאַלְׁשְרעֶד טְשיִנועֶסעֶג
 -איוו טְניד איִז ,טייֵּבְרַא איִז ,ּביִל קראַטְׁש ְךיֹוא ןעֶרעֶטְלע עֶרְהיִא עִיַסאָס עֶּפיִצ טאָה

 ראָנ רֶהיֵא טְכיֵרְק אייֵז ץּוח סאָו ,ּךיִּבעֶג עֶּביִל עֶרֶהיִא ןעֶטְלאַהּוצְרעֶטְנּא זיִא'ס

 ולִפֲא קְנאַרעֶג ןְפיֹוא םעֶנייֵק טְהעֶג םֶכְלעֶזַא -- ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא ןייק ּפאק ןיִא טיִנ
 -עֶּפיִצ . ..!ןעֶטְכאַרְטּוצ אָד טאָה ןעֶמ ןעֶמעֶוו ןופ ,ןעֶטייֵקְשעֶראַג .ףיֹורַא טְשיִנ
 ןעֶמ טְרָהיִרעֶּב .. . טְלְחיִפ איז ,טְכאַרְט איִז ,הָמָׁשָנ ַא ְךיֹוא טאָה רעֶּבָא עַיסאָמ
 ,.. העוְו רֶהיֵא טוה ,ּבאָרג איז

 עֶנייַז ןיִא יליִרעֶגְניִפְׁשְניוִ ם'ָתּפ רֵּבַחְמ רעֶד טְגאָז יֹוזַא ,העֶּביִרעֶד;

 זיִא גוא ןעֶטְלאַהְפיֹוא רֶהעֶמ טְנעֶקעֶג טְשיִנ עִיַסאָ-עֶּפיִצ טאָה יעֶּבירעֶד .םיִבָתּכ
 וצ קיִרּוצ ,םייִה ַא קירּוצ ןעמּוקעג ְךיִּבעֶנ הָטיִמעֶג רעֶוְׁש ַא טימ ןעֶכארְּבוצ ,קְנאַרְק
 עֶמאַמ איד .רעֶהיִרְפ סאוו ,עיִסאָמ-עּפיצ איִד טְשיִנ ןיֹוׁש ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶמְרֶא עֶרְהיֵא
 תֹונָמֲהַר ראַפ ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹוא זיא גוא.ץְראַה רעֶטיִּב סְרעֶטְכאָמ רעֶד טְלְהיִּפעג טאָה
 .דניִק ןעֶגאָלְׁשְרעֶד רֶהיִא ףיֹוא

 ןעֶּבעֶגעֶג ריִד טאָה טאָג סאוָו ,זיִא קיִלְנִמּוא ןייַד !רעֶטְסעֶווְׁש עֶנְדיִּב ,עֶמְוָא
 טְליִּפְׁשְראַפ ןעֶלעֶפעֶנּוצ טייקְנייֵׁש ןייד טיִמ  עֶכיִלְקיִלְג עֶנעֶי זיִא קיִלְגְמּוא ןייַד :ןח

 יעָמְרָא ,ךיִּבעֶג ריִד העו גּוא ּךָא זַא ,ןעֶּבעֶל ןייַר זיִא טסיווראפ ,טְלעֶו ןייד זיִא
 " .....! רעֶטְמעֶוְׁש עֶביִלְקיִלְנְמּוא

 יג

 ,עֶטְראַק-דְנאַל עֶטְמעֶּב איד ןעֶמְהעֶנ לאָו רעֶרעֶזְנּוא עֶלעֶׁשְרעֶה זַא דְניִצַא
 ּוא ןיילק זיִּב סיֹורְג ןּופ טְדעֶמְׁש עֶלַא איִד טְנעֶבייֵצעֶג ןעֶחעֶטְׁש סע רעֶבְלעוֶו ףיֹוא
 נּוא טְראָד אָטְׁשיִנ רֶכֵז ןייק קָסְנא צ ְּב א ק ןּופ זיִא ,טֶכעֶל טיִמ וליִפֲא ןעֶבּוז לאָז

 ןייהְח ןיִא גיִדְנעֶצְטיִזםעֶראָוְ ַא איו ,ְניֵמעֶג רֶע טאָה דְנעֶגי רעֶד ןיִא לאָמ א
 יִקאַט ןיילַא קֶסֶנאצְּבא ק .אָטְׁשיִנ ראָנזיִא קֶס ְגאַצְּב אק ןופ טְרעֶסעֶּב ןייק זַא
 ןעֶטְכעֶר ןיִא טְקְנּוּפ ,רעֶרְהיִא קיִּפּוּפ רעֶד ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא טְראָטְׁש ןייֵא זיִא
 עֶדְליוִו טיִמ רעֶטְרע עֶנעֶגעֶלְראַפ ,רֶּבְרִמ ןיֹוש זיִא ,טייַז רעֶד ןיִא ,רעֶטייוַו .ןעֶטיִמ
 ראָנ ןיִנעֶז ,סעֶמיִצ עֶמאַס ;סעֶקיִנָתְרַחְּב-חֶּתַא ,ןעֶסייֵה ןעֶשְנעֶמ סאוָו ,ןעֶשְנעֶמ .תֹויַח
 ןעֶרעֶטְש נּוא הָנָבְל איִד ,גאָט אייֵּב ןּוז עֶניטְכעֶל איִד טְנייֵׁש ןייֵלַא אייֵז ראַפ ..אָד
 .ָּב אק עֶנייַז טימ ראָנ ןאָמּוצ טְשיִנ רֶהעֶמ טאָה ,ּפָא ְךיִז טיִנ טאָג גּוא טְכאַנ אייַּב
 ןעֶגיִצ -- ןעֶנעֶו תֹומָה ַּב עֶרעֶייִז ןופ ןעֶנעֶר טיג רע ... ןעֶדּי רעקְסָנאַצ
 ןעֶראַפְׂשְראַפּוצ יֵדְכִּב ,ןעקנירמוצ ףיֹוא רעֶמאַוַו סעֶשזילאק ְךיֹוא ,עֶׁשאַּפ ןעֶּבאָה ןעֶלאָז

 -תיֵּב ם'נּופ טְנעֶו איִד ןעֶקעֶל גּוא רעֶכעֶד עֶשיִדּי ןּופ איֹורְמִׁש איִד ןעֶסעֶרְפֶפֶא
 ןעֶהעֶגּוצ ןייז טּוג לאָז רעֶּבייוַו איִד ,עֶדאָגאָּפ עֶנייֵׁש עֶנעֶקּורְמ טיִנ רֶע .ׁשֵרְדִמַה
 סיֹורגא טְכאַמ רֶע .תָּבַׁש ףיֹוא ןעֶפיֹוקּוצְנייֵא .,ןייַרַא קְראַמ ןיִא ,עֶקְמאַו ןיִא גיִטייֵרְפ
 ןעֶּבאָה ןעֶלאָז ְךִּבעֶנ ְךיִלעֶדּוי .,לעֶּבאָנְק גּוא םעֶלעֶּביִצ ,םעֶלְפאָטְראק ןיִא ׁשיִנעֶטעֶרעֶג
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶטיִח רעֶד טְׁשיִנ טְפאָלְׁש נּוא טְׁשיִנ טְלעמעֶרְ רע ,לֵלְּכַח .ןעֶפֶעּוצ סאוָו

 רע
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 ןעֶזאָלְּב ראַפְרעֶד .. .אייֵז ּבילּוצ ,אייֵז ּביִלּוצ ראָנ טְלעוֶו ַא טְרְהעֶק ,םיִׂשֲעַמ טייֵבְרַא רֶע
 , אייז ןעֶכאַמ ראַפְרעֶד הָשּודְק ןעֶגְנירְפְׁשנּוא ןֹוילע ְֶֶמ ַא םֶהיֵא ןעֶגְניִז ,רָפֹוׁש ןעֶדּוי םֶהיֵא
 נּוא חַסָּפ--ליִזְמעֶרְה נּוא ְךיִלְדייַגְק  ,תָּבַׁש -- לעֶנּוק-ןעֶשְקאָלַא ןעֶנעֶוו דֹובָּכ ןייַז ןּופ
 ןעקנאד הָּבּונֲח .הָרֹוּת-תַחְמִׂש תֹופקַה איד ּוצ ְךיִלְחעֶרפ-גיִדעֶּבעֶל ליִצְנעֶט א ןעֶהעֶג

 ךיִז ןעֶלעֶטְׁש ךאפ ,ליִּפעֶלְקְנִמֶה א טימ םירּוּפ ,לעֶדייֵרְד א טיִמ ּפָא םֶהיֵא אייז
 ּביִלּוצ ,םִמָׂש םֵׁשְל ץלַא עֶיְדעֶמא ק עֶצְנאַנ איִד ,ליִפְׂש-םיִרּוּפ איד ןעֶכאַמ גוא
 םֶהיֵא זיא תֶמֶא טְדאָטְׁש ןיֵא ְךאָנ ....ןעֶנעוֶו סְנעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייז
 ןעֶטְפּול רעֶד ןיא איו סיִפֶע םֶהיֵא ראַּפ טּעוְׁשעֶג טאָה סֶע עֶכְלעוֶו ,טְנאַקעֶּב ןעֶועֶג
 נּוא ,ןעֶטְנאַטּויְדַאְלעֶגיִלְפ ,םיִכֲאְלִמ תֹונֲחַמ עֶצְנאַנ טיִמ טְלעֶּביִרְגעֶג נּוא טְלעֶּביִוְׁשעֶג
 טְראָטְׁש עֶניִלייֵה איִד זיִא סאָד -- לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד ּוצ אּוה-ְךּורְּב-טאָנ ןּופ ןיִרעֶיְרּוק
 -ץֶרֶא ןיִא ,דְרע רעֶר ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶּב ןעֶגיל ןעֶדּי ּואו ,םִיִלָׁשּורְי
 טְלאַה םִע גּוא טְׁשיִנ ןעֶליֹוּפ סאוָו ,םיִתִמ עגידע ָּבעֶל ראָג יקאט ודְרֹע לֵאָרְׂשִי
 ןעֶמיֹורְגְליִמ ,ןעֶלְמייֵט ,ןיִטְרעֶבְלייֵא .. .גי יפ א ןעֶּבאָה ןעֶדּוי ּואוו ; ןייֵּבעֶג רעֶייִז ךיז
 דְניִצא רעֶּבָא זיִא םִיַלָשּורְי ! העוו-יֹוא ,ראָנ .ןְראָהְסְקאָּב טְראָד ןעֶסֶע ןעֶגיִצ גּוא
 טְנייַה זיִא ,רעֶדְניִק עֶׁשיִדּוי ,זָנּוא ראפ נּוא טְלעוֶו סיֹוא ,טְדאָטְׁש סיֹוא ,בַדָח ,טְסיוִו

 בא רער . .. תולָג ןיִא ,קְסְנאַצְּבאק ןיִא -- קֶס גאצ ּבאק ןיִא .אָד ןעֶּבעֶל ַא
 אָליִרְבִנ ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶּב ןעֶניֹוא סעֶלעֶׁשְרעֶה ןיא לאָמְּטְנעֶד ויִא תּולָנ רעֶקְסְנאַצ
 איִד ׁשיִמ םינּופ ּפאָרַא טְמְהעֶנ ,טְכעֶל איד תַּבַׁש ּפָא טְצייֵנְׁש סאו ,יֹוג-תָּבַׁש םעֶד
 טְשאוַו סאו ,עֶלק עֶט ןּופ ; סעֶּבּור איִד ןעֶדּוי אייַּב טְצייֵה נּוא רעֶטְכייֵל עֶנעֶׁשעֶמ
 איִד טְקְלעֶמ ּוא רעֶדְניִק עֶׁשיִדּוי ןּופ ְךיִלעֶדְניוִו עֶניִרְג-לעֶג רעֶּביִא טְקְנייוֵוָׁש ,טעֶרְג

 ןעֶמ טְפיֹוקְראַּפ ןיִפְנאַרְּב לעֶועֶלְגַא ראַפ סאוָו ,הֹוּכִש םעֶד ט אֵרָדְנאָק ןּופ ; היק
 ןעֶטְלאַה ןעֶדּוי סאָו ,ץיִרָּפ ם'נופ ; ץֵמָח רעֶקְסְנאַצְּב אק ןעֶצְנאַג םעֶד--םֶהיֵא
 ןעֶזּוט נּוא רעֶדְניק נּוא ּבייװ טיִמ ןּופְרעַד ְךיִז ןעֶרְהעֶנְרעֶד ,סעֶדְנעֶרַא םֶקיִא אייֵּב

 םֶהיֵא ּוצ .ְךיִּבעֶנ ןעֶזּומ סאוָו : עֶטאַר לאָמַא ןעֶלְהאָצ םֶחיִא ןעֶנעֶוו אֵצֹוי ןּופ ְךיִּבעֶג
 סעֶקיִדְניא ,סעֶלְפאָטְראַק ךיִלקעז ןעקְנייֵׁש אייֵז לאָז רֶע ,בֹוט-םוי א רעֶטְנּא ןעֶמּוקְנָא
 אקּטיִמ ןופ עֶלַא איו ְךאָנ רעֶנְרֶע ! ןעֶגיִרְשעֶג העו ,חעוו ,גוא--הֶצמ ףיֹוא ץייַוו נּוא
 עֶנייֵלק ראָנ טְשיִנ ןעֶכְלעוֶו ראפ ,לעֶטְניִה ןייֵלְק ןייַז ליִקּוׂשִ נוא ליִצעֶנייֵׁש ןייֵלְק םעֶד

 ,םיִפיִקְּת עֶסיֹורְג ,עֶטְּבייוַועֶּב ,דְרעֶּב טיִמ ןעֶדּוי ךיֹוא ,טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה ְךיִלְגְנּוי
 טאָנ ;ןעֶפיֹולְטנא לייֵמ א ראפ םֶהיֵא ראַפ נּוא עֶגיִרְהֶי ןייַנ םאָד ןעֶּבאָה ןעֶנעֶלְפ
 לאָז רֶע ןעוֶו ,טְרהיִפעֶג טְלאוָו אֹקְמיִמ לֶש תּולָנ רעֶרעֶטיִּב רעֶד סאוָו וצ ,טְסייוֵו
 | ... גיִדְנעֶטְׁש ןעֶהיִצ ְךיִ

 טאַהעֶג ּביִל טאָה אֹקְמיִמ סאוָו ,םָנ ַא .םיִבָתְּכ עֶנייַ ןיִא עלֶעשְרעֶה טנָאָז ,םָנ או
 ןעקִירְרעֶטְנּוא םֶהיֵא טְנעֶלְּפ ןעֶמ סאוָוהְלַח לעקִיַטְׁשַא ןופ .הָלח לעֶקיִטְׁש שידּוי א
 ,גיימ ַא איו ְךייוַו ,טּוג ןעֶראוָועֶג ,טייֵצ רעֶסיוִועֶג ַא ףיֹוא ,ְךיִלְטְנְהעוֶועֶג רע זיִא ,שעֶרייֵח
 ןעֶּבאָה ְךיְִגנּוי סאוָו .רעדניק עׁשידְיי ףיֹוא ׁשְרעֶדְנא ןיֹוׁש טקוקעֶג נוא טְקעֶלעֶּב ְךיִז טאָה
 זיִא ןעוֶניל ּפאָמ םבִֹצְי .טְגעֶמעֶג ןיֹוׁש אייֵז ןעֶּבאָה ,טְראָהְטעֶג טְׁשיִג רעֶהיִרּפ

 ןעבילבעג - | |
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 לעְקִיְטְׁש שידּוי ַא ,טְסעֶיִמְׁש רעוֶו ,לעֶטיִמ טּוג ַא רֶהעז יִקאַט דיִמְּת ףיֹוא ןעֶּביְִּבעֶג
 אֹקְטיִמ ְךאָד זיִא ןעֶכאַז עֶלַא איד ץּוח ראָג ! רעֶדְנּואוו ַא ראָנ זיִא שיִּפ עֶטְליִפעֶג
 . ןאָטְּפֶא טאַהעֶג ּביל ןייֵלַא יִקאַט נּוא לעֶגנוי ׁשעֶראַנַא איו ןעֶוועֶג רֶהעֶמ טְשיִנ
 ןעֶּבאָרְג ןייַז טיִמ רע זיא ְךיִז ןעֶלִיְפֶש םייַּב .םיִסָדְנּוק הָרְבֶה טיִמ ןעֶפיִטְׁש ,םיִׂשעַמ
 רֶהעְו ןעֶועֶג רֶע זיִא ליִדְרעֶּפ ַא .דְנעֶה איִד ןיִא זְנּוא אייַּב ןעֶגעֶלעֶג ןיֹוׁש פאק
 טיִמ ,ריִמ גּוא ,טאַהעֶג רע טאָה ,סיפ איִד טיִמ ןעֶגיִרְדּוצ .,ןעֶּפיֹולּוצ ַחֹּכ ,סְליֹואו ַא
 םֶהיֵא ןעֶגְנאַלְרעֶד ,גיִדְנעֶטייַר ןעֶרְחאָּפ םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶנעֶלְפ ּךיִלְּפעְק עֶׁשיִרּוי עֶרעֶזנּוא
 ןעֶּבאָה ריִמ ןיִחאָוו ,זאָנ רעד אייַּב םֶהיֵא ןעֶרְהיִפ גּוא לעֶצְטיִמְׁש א םֶביִלייווְהעֶטְניִה
 ףיֹוא ץיִגְרע ןעֶכְליִמ א טְלעֶטְׁשעֶג ,טְרעֶטְסייֵמעֶג םיפע} ריִמ ןעֶּבאָה . . .טְלאָועֶג
 ,דְמאֵז ןעֶגְניֵרְּבוצ :ּוצְרעֶד ראָנ איוִו טְגיֹוטעֶג טְׁשיִנ רֶהֵעֶמ רעז טאָה ?ליִקאָטְשְניִר א
 רעֶדְניִק עֶׁשיִרּי .עֶטאָלְּב ןיִא ןעֶביִרְק גּוא דֶרֶע איד ןעֶּבאָהְג ,רעגיטׁש ןעֶגאָרְּט
 .אַח : יְִנעֶבאַמ ,ןעֶפאָס ַא טיִמ םֶתיִא ןעֶפְלעֶחְרעֶטְניא ,ןעׁשְטעווק ראָנ ךיז ןעֶעֶלפ
 ְךיִא לעֶטְׁש ןעקְמיִמ רעֶּביִא גיִדְנעֶּבייַרְׁש ., .!יֹוזַא ,יֹוזַא ,אֹקְמיִמ אּוהְמ ,טייּבְרַא ,אַה
 ץיִנְרֶע רֶע זיִא רַׁשְפִא ,ְךילְנעֶמ .ןעֶטְנזעֶג א עֶסיֹורְג א ןיֹוׁש ריפ דְניִצַא ריִמ םהיא
 -טְסאָה ! רעֶדּורְּב ,ךֶא :ץֶלֶא טְכאַרְט נּוא ץיִרָּפ רעֶצְנאַנ ַא טְנייַה טְלעוֶו רעֶד ןיִא
 | *? , ,. אייֵרְפ דְנאַה איד ןעֶזאָל : ןעֶבאז עׁשְלעֶגְנּי ןעֶסעֶנְראַפ אור

 ןעוֶועֶג טְשיִנ ְךיֹוא זיא ,םיִבָתֹּכ איד ןיא ןעּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש סע איו ,לעֶּושְ
 ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש ,ןעֶׁשָזּולְס רע טְנעֶלְפ טיֹורְּב לעֶקִיטְש ַא ראפ .לעֶטְניִח טְכעֶנְׁש ןייק
 טאה טיֹורּב לעֶקִיִטְש ַא םַנֲה נוא .לעֶדייוֵו םעֶד טיִמ ןעֶמעֶרְד נּוא םעֶקָּפאַל איִד
 רעֶנייֵ ְךיִז טאה ןעֶגעוֶוְטְסעֶד ןּופ ןעֶדּוי רעֶקְמְנאַצְּבאק אייַּב הָּמְרעֶוו ןעֶסיֹורְג ַא
 אייַּב גיִדְנעֶטְכאַרְּט .,ןעֶלְקּושְו לאָמ ַא סע ןעֶפְראַוְמעֶטְנּוא טְכאַמעֶג טיִנ םיֹוראַד
 טְשיִג רֶע זאָל ,שִיאֵל יִנ אייֵחיִנ .ליֹומ םאָד ןעֶּפאַמְשְראַפ טְנּוה ַא ְךיִמאֵל : ְךיז
 נּוא ליִדְנייֵּב סאָד דְנעֶה עֶרעֶייז ןופ ןאָמּוצ ּפאח א ,הֹובָּכ םעֶד ןאָּטעֶגְנָא אייז טאָה ליִקּושז ןעוֶו ,הָאָנִה םיֹורְג ראַפ ןעֶבאָמְׁש ןעֶגעֶלְפ דְרעֶּב טיִמ ןעֶדוי -- . ןעֶליִּב
 עֶשיִטְניִה עֶפְראַׁש איִד טימ סע :יִדְנעֶקאַנְק תעִשְּב .ךיִלְטְנייַרְפ אייֵז ףיֹוא טְקּוקעֶג
 יקאט אייּבְרעֶד . .תֹונְּכַ ןְחֶא ןיֹוׁש .רָבֵת ןיֹוׁש ריִמ ןינעז ןָא טְנייַה ןופ .. .רֶבֵח ,אונ ;גנונפאָה רעֶד טיִמ ךיִז גיִדְנעֶטְסיִרְט ,ליִדְרעֶּב סאָד ןעֶטעֶקְג ןעֶכאָמְׁש ןעֶגעֶקְפ .ןיצ
 רעֶגְניִפ ץֶטיִפְׁש ַא טיִמ ,ןעֶלקּושז םִנעֶטייווְרעֶד ןופ ןעֶרֶהיִרּוצְנָא ׁשְזאַרוק ןעֶאַמ ְךיִז
 בּׁשָח לעֶקִטְׁש ַא אָי ןיֹוׁש זיִא ןעֶמ זַא !נוא ליּפעק םייַּב םֶהיֵא ןאָמּוצ טעֶלְגַא
 איוו ! אייֵסּוק ,אֵנ-ּוטַא : עֶרעֶדְנַא ףיֹוא םֶהיֵא ןעֶצייֵרּוצְנָא יִקאַט לייוַוְרעֶד ןעוֶויִרְפ
 .. .ןעֶדוי ןּופ זיִא רעֶנייֵמְׁש רעֶד

 ןעֶדוי זַא ןיֹוש עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶזנּוא טְסייוו יןעֶרְהאָי עֶרעֶטְלֶע איד ןיִא ,טְנייַה
 סאָד ןעֶדּוי ַא אייַּב זיִא דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד .רעֶדְניִק גּוא ּבייַו ןיִּבעֶל קיִלעֶקעֶּפ ץרעֶטְנּוא גיִדְנעֶטְׁש ןעֶגיל סאוָו ,רעֶגְהעֶה איִד ןעֶנעֶז טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶׁשְנעֶמ עַלֵא ןעְׁשיווְצ
 . ןיִא רעֶנייֵז עֶטאַט רעד נוא ןעֶצראַה ןיִא םֶהיֵא ןעקאַּבעֶגְנייא ףיִמ ןעֶּבעֶל עֶצְנאַג

 ןענירד
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 זַא ,ליֹואוו טְנייַה טְסייוֵו רע .רעֶגְעֶהְּבׁש ןְהאָה א .ןעְֶיִּבָׁש דּוי א ןעוֶועֶג ןענירד
 עֶנעֶגְראַּבְראַפ ַא ןעֶועֶג זיִא סאָד ראָנ ,טאַחעֶג ּביִל רֶהעֶז םֶהיֵא טאָה עֶטאַט רעֶד
 טאָה רעֶּבֶא םיִנָּפ ןיִא ,רעֶגייֵטְׁש ןעֶׁשיִדּוי ןְפיֹוא ,ןעֶצְראַה ןיִא גיִנעוֶוְניִא טֶּפאַׁשְּביִל

 ןעֶנעֶלעֶג רימּת םֶחיִא זיִא םיִנָּפ ןֶפֹוא ,טְרְהעֶקְראַפ .ןעֶהעֶזעֶגְסיֹרַא טְׁשיִגְהיִא סֶע ןעֶמ
 -רעֶטיִּב ַא טימ ,ןעֶדאַלעֶגְנָא ,זייַּב איוִו סיִּפֲע טְקּוקעֶג טאָה רע; .עֶראַמְח עֶרעֶטְצְניִפ א
 ,ןעֶבאַל ןעֶדייַּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא טְשיִנ איוִו םיִּפִע םֶהיֵא זִיאְס .עֶניִמ  רעֶרעֶיֹוז
 ראַּפ זַא ,אָרָבֶס רעֶד ןיִא גיִדְנעֶטְלאַה ירעֶדְניִק איד טיִמ ְךיִז ןעֶכאַמּוצ ׁשעֶראַנ
 אָךֹומ ןעֶטאַט ַא ראַפ ןעֶפְראַדעֶּג רעֶדְניִק .ןעכאז עֶכְלעֶזא טיִנ טְסאַּפ ןעְטאַט א
 ןעֶדייר יח יז ןעֶלעֶטְׁשְרעֶטְנּוא טְשיִנ ןעֶגיֹוא עֶנייז ןיא יְרָא-דרֶד ןעֶמיוִו ,ןעֶּבאָה
 ךיז טאָה .רעֶגְניִפ ץטיּפְש איִד ףיֹוא ןעֶהעֶג ןעֶפְראַדעֶּב נּוא הָליֵלֲח ןאָטּוצ ךאל ַא
 עֶייִרְפ ַא םיִּפִע גּוא רעֶטְנעֶלעֶג ַא טיִמ ,לוק ךיֹוח ַא טיִמ טְגידְניִזְראַּפ דָניִק ַא לאָמ ַא
 ,קיִלְּב ַא םֶנעֶטאַט םיָנּוּפ ןעֶלאַפעֶגְסיֹוא םּוקאָּב הֶׁשְקׁשינ םע םֶהיֵא זיִא ,גְנּונעוֶועֶּב

 ,עֶדְמעֶרְּפ ראַפ רע טאָה ּבייוַו םעֶד טיִמ .ןעֶכאָטְשעֶג-ךְרּוד-נּוא-ךְרּוד םֶהיֵא טאָה סאוָו

 םעֶד אייַּב ןעֶּפּורעֶג טְשיִנ איז ,טְרעֶרעֶג סאָונְראָק ןעֶׁשְנעֶמ עֶנעֶנייֵא ראפ ךיֹוא
 : ךיֹוא לאָמ ַא גוא ! אּוד טְסְרעֶק ,אּו ד : ךיִלְטְנִהעוֶועֶג טְגאָזעֶג ראָנ ןעֶמאָנ

 איִד איו טּוג ,טּוג רֶתעְז יִקאַט רֶהיֵא ּוצ ןעוֶועֶג רע; זיִא ןעֶצְראַה ןיִא .אָׁשְּפיִט

 ןעֶטְלאַהעֶג ךיִז ראַפ סֶע רע טאָה ךיִלְרּפְניִׁשעֶּב סע ןעֶזייוְסיֹורא ראג ,טְלעֶו
 יר ע; ְךאָד זיִא--רע .ןעֶדּוי ַא ראַפ ןייֵׁש טְׁשיִנ ועֶרְקיַרְּפ יִּפע ,רֹובָּכְמּוא ןייֵא ראַפ

 טשינ טְראָפ ןעֶכאַז עֶלַא ְךאָנ ,איִזַא זיִא איִז גּוא ,דּוי ַא ,ןיֹושְראָּפְסְנאַמ א

 יקאט דְניִזעגְזיֹוה םעֶר ןיִא ןעוֶועֶג זיא רע ....עֶנעֶדּויַא !הָבְקְנ ַא איוִו רֶחעֶמ

 רֶהיִא טימ נּוא ןְהּוה רעֶד טיִמ םּורַא גיִדְנעֶטְׁש ְךיִז טְרְקיִּפ סאָוו ,ןהאָה רָתָמא ןייֵא

 ראָנ .דֶרֶע רעֶד רעֶטְנוא ןּופ זייֵפְׁש ּּךיִלְמעֶרעֶו םיֹוא אייֵז ראַפ טְצאַרְק ,טכּוז ,דיִלּפ

 ןיִא קיּפ א סֶע רע טיִג ,ןעֶליוו ןייז איוו טְשיִנ ןאָט םיּפע לעֶדְנהיִה ַא ןעוֶוירְּפ לאָז
 יםֶהיִא ןעֶרעֶיַּפ ךיִלנייֵא איד ,ּךיֹוה רעֶד ןיִא ּפאק םעֶד ןעֶסיִרְראַפ טְהעֶג רֶע .ליִּפעַק
 אָלְק ַא רֶע טוחט וזיִא רֶע םֶניֹוזַא סאָו ,ןעֶזייַועֶּבּוצ יִרְכִּב גּוא תּולדַג טיִמ טקּוק

 ! טייֵטעֶּב סאָה !ּוקירוקיק ןעֶסיֹורג ,ןעֶטייַרְּבַא ,ְּךֶלֶמַהַא טְכאַמ ,לעֶניִלְפ איֵד טיִמ
 : ...! ויִא רעֶטְלעי רעֶֶו טסייוו ,רעֶנְהיִה תיִּבְרִּת

 עֶסיוועֶג עֶכְקעֶזַא ןיִא ראָנ ןעוֶועֶג עֶטאַט רעֶד ויִא גיִדוועֶרייִרעֶּב גּוא טְזאָלעֶגּוצ

 טְשיִנ םֶהיֵא ןּופ רע זיִא לאָמְסְנעֶד .ןעוֶועֶג קְנאַרְק זיִא ,העֶנייֵטְׁש ַא ,דניק א ןעוֶו ,לעפ

 ןעֶמּונעֶגְנייֵא ,ןעֶרעֶטְׁש םייַּב טְּפאַטעֶג ,טעֶלְנעֶג סע} טאָה .טיִרְמ א ףיֹוא ןעֶמאָרְטעגּפא
 ; טְמּולג ץְראַה סאָד ליִפיוו ְּךילְכְליִפְׁש עֶנייֵׁש ,תֹונָּתַמ טְנאָזעֶגוצ נּוא דייֵר עֶטּוג טיִמ

 יעֶנאַי עֶצְראַוְש טיִמ טְּבְראַפעֶגּפָא ,בָאְּב הֵעׁשִּת ףיֹוא ליִרְרעֶוְׁש ןירעֶאְלִה ןייֵׁש ַא
 ןעֶּביֹוא טְקעֶטְשעֶגְפיֹורַא ,לעפע ןעֶמיֹור ַא טיִמ ןְהאָּפ ַא ,ליִרייֵרְד א ,רעֶגאַרְג א ,םעֶד

 יז טְהעֶרְד ליִרייֵרְד א איוִו ,טְרעֶגאַרְג רעֶגאַרְגַא איוִו טְכאַמעֶגְבאָנ יִקאַט אייֵּבְרעֶד
 םיִלֵד רע :ןעֶשְטיוְִק ,תֹופְקַה איִד ּוצ ןעֶהעֶג ןעֶנְהאָפ טיִמ ְךילעֶגְנּוי איו נוא טעֶזמּוז
 דניק ןעקגאַרק םייַּב טיִמָרעֶד ןעֶמּוקעֶּבּוצְסיֹורַא יֵרְכִּב ....יֹוזַא ,יֹוזַא טָא ! אָנ הָעְיָשֹוה

 ךיבענ |



 05 לירענניפשניװ סאד
 םּוצ חַסּפ םָנעֶטְסייֵמ נּוא בֹוט-םוי ַא ,הָחמִׂש א םיִּפִע ןעוֶו רעֶגייֵטְׁש א רעֶדָא .ךיִלקִילְנ .רעּביִא ןעוֶועֶג רֶע ויִא ,ןעֶטאָרעֶג םֶהְיִא סע זיִא .עֶלעֶכייֵמְׁש ןיילק א ׁשְטאָח ְךיִּבעֶג
 ,הָּכ ְךַמ ןעֶפּורעֶג איו;טאָה רע ,.םֶהיֵא יִּבעֶל ןאָטעֶגְנָא סייוַו-רֶהאָלְק ּבייוַו סאד ,לעֶטיִק ןיִא טעֶּב-עֶסע רעֶד ףיֹוא ,ץיִרְּפ ַא איו ,טְנעֶהעֶלעֶגְנָא ןעֶסעֶועֶג זיִא רע; זַא ,רָנֹס
 סאָד ,ןעֶגיֹוא עֶגיִדְנעֶייִׁש טימ טְקְוקעֶג ןעֶטְכיֹולעֶג ןעֶּבאָה עֶרייֵּב .ּףֶקֶמ-םֶחיֵא איז
 ?סיֹוא ןייַפ ,ןייֵׁש ןעֶגְיִל םע} ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,רעֶלעֶט רעֶד ףיֹוא ,תֹוסֹוּכ איִד ףיֹוא סאָד גּוא שיט םעֶד םורַא ְךיְֶרעֶדְניק עֶנעֶגאוָוְצעֶגְסיֹוא איד ףיֹוא םאָד ,ןעֶרעֶדְנַא ןְפיֹוא רעֶנייֵא
 יא םאָד ,תָמֹורח ןעֶטְנּוא ,דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ןיִא עֶורְז איִד :יִלעֶהעֶג איו טגיילעֶג
 -, טְהעֶטְׁש טְלעוֶו איד סאוָוףיֹוא ןעֶרעֶדְיֹולְּפ גּוא ּפאָט ןעֶגיִדיִז סִּפ ןעֶסיֹורְג םעֶנעֶג ןיא טְכאַקעֶגְנָא טאה עֶמאַמ איִד םאוָו ,עֶצירעקאַל תֹוסֹוּכ עֶצְנאַנ טיִמ ןיִֹוּכיִשְנֶא ביז ןעֶנעֶלְפ רעֶדניק איד .טְלעוֶוא רְֶּפה ליוו ןעֶמ ליִּפוו ןעֶכאַלוצ יןעֶדיירּוצ ןעֶוועג אייֵרְפ ןעֶמ זיִא לאָמְסְנעֶד .רעֶרעֶדְנַא רעֶד ךאנ אֶָׁשק ןייֵא ניִדעֶּבעֶל טקאנקעגּפא גּוא !תֹויִשק ריִפ ,עטאט ,ןעֶנעֶרְפ ְּךיִד לעוֶו ךיִא ! עֶטאַט : רעֶגְניִפ ןעֶּפאָ; ןיָטיִמ אייֵּבְרעֶד יִדְנעֶכאַמ .ןעבלק-אייב ץְפיֹוא ךיוה ןקֶּבֹוהעגְנֶא ,טְלעֶקאׁשוצ ךיִז טאָה עֶלעֶׁשְרעֶח ,תֹויְׁשִק ריִפ איִד ועָלעֶׁשְרעֶה !ךיִמ געֶרְפ עְלעֶקעֶּב ץְראַפ דְניִק םאָד גיִדְנעֶמְהעֶג נָא ,עטאט רעֶד ןעֶכאַמ טְנעֶלְפ ,עֶלעֶׁשְרעֶק ואּוניא .הָיְמ ראָנ יח רעֶנעֶּבירעֶג ֹורָמ איז ןעֶׁשיווְצ גוא עַקְׁשעֶרְעֶּפןופ םֶנירְ םפְרּכןעֶטְנּוא ,דנאה רעקל רעֶד ןיא

 ר

 -עֶקֶנֶח וְּדיִז עֶקּוּפ :םעַּכ ןייִא ןיא ןעכאמ ךילקעליק עֶטְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טימ גוא לעֶגְניִצ סאָד ןעֶקעֶטְׁשְסיֹורא .דיסעק א איו ןעֶויו טְנעֶּפ עֶלעֶׁשְרעֶה .קיִדְניִא ןייא איו יז ןעֶזאָלְְנָא גוא ליִּפעֶק סאָד ןעֶלְקאָׁש ,עָלעֶנְרעֶג ןיא רעֶגְגִפַא אייּפְרעֶר ןעק :עַטׁשְניירַא ,טעקיילערעט רע ,איװ ןילעשרעה .ןעמירקבאג רע טְנעֶלְפ ְךיִ ןיִׁשיוִוְצ טייֵהְרעֶליִטְׁש גּוא .ןעֶגיוא עֶנייז ןיִא םֶקיֵא ןיִסּואיִמְראַפוצ יֵדָבִב,תֹוריְִמ םימ ןיִעֶש .ךעֶה ףיֹוא ןעֶטאַט םוצ ןעֶכיִרְק ץֶלא רעֶּביִרעֶד טְנעֶלְפ רֶע .ןיִכִלֹוק גיִשְטיוִוק;ןיִד 8 היֹוא תֹוריִמְז איִד ןיא רעֶטְנּוא םֶהיֵא טלאה נוא יׁשְדקְמ-לָּכי טעֶקיילעֶרעֶט רע; איונ גיד נעְרעֶה ראָג ְךיִזטְצְלעְֶׁש גוא ךיז יִּבעֶל טְנעֶהאָנ ןילעֶׁשְרעֶה ׁשיִמ םיי תָּבַׁש טְצעֶז עֶטאַט רעֶד סאוָו ראַפ ,טְנעֶרְּבעֶג םֶהיֵא טאָה םע|.ץֶרֶאהָד ןעֶרעֶגּני םעד ןעֶגְרֶהעֶל ליִרּוְּב-ןְֶח א רְלאַּב טָא סאוָנירעֶרּרְב רעֶרעֶטְלע ןייא איוו ,טְלאָועֶג טאָה ליִמעָל-הָנֲח ןעֶׁשְנעֶמ עֶכייֵלג ןייק טְׁשיִנ אייווְצ ,רעֶסאוַ גוא רֶֶייפ ןעֶעֶק ןִגעֶז אייז .ליִמעֶל-הֶנְח ןעוֶועֶג זיִא קינְסיעֶכֲחְלוצ סעֶלעֶׁשְרעֶה .ףיז ןעֶגיִרְּוצ ףיֹוא םעֶנייז טאַהעֶג ְךיְטְנִהעוֶו ;עֶג טאָה רעֶבילְטיִא .אֵׁש גוא ּפינקא ,ץְטעֶז א ןעֶגְנאַלְרעֶד ןעֶגְיפ ןעֶלעֶטְׁשְסיֹורא ןעֶרעֶדנַא םעד רעֶנייִא וקְניוו ןפיוא יז ןעֶמיִרְקְכאַג יךיז ןעגירק .םיִׂשֲעמ ןאָטְּפֶא טייֵה .רעֶליִטְׁש רעְֶניִק איד ןענעֶלְפ ךוז יי .ףיִמ טְּבאָרְג םאוָו ,ליִרעֶסאוו לט א איו רעֶּבָא ראָנ ,ליִטִש ןעוֶועֶג ,רעֶדְניִק עֶגיִרעֶּביִא עלא איִד איו ,עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶזְנּוא זיא בּומְׁש ןיִא .סיֹורְג ןעוֶועֶג ןעֶטאַט ןְראַפ אָרֹומ איִד זיִא לעפ עֶגיִזאָר איִד ץּוח א
 גירדלימעל
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 .ןעֶרעֶה טְׁשיִנ לאָז ןעמ .ליטְׁש ץֶלַא רעֶּבָא ! גיִרְרְלימעֶל
 ,ליִריִחאּפ ןעֶואָלְּבעֶגְנָא קְראַטְׁש ַא אוו ןעוֶועֶג עֶלעֶׁשְרעֶה זיא ּבּוטְש ןיִא

 .ןענעַא , ןעֶרעֶה טְשינ םהיא ןופ ןעֶמ לאָז עראפ ןייק ,ןעֶטְלאַהעֶגְניִא  ךיִז

 אייֵרָפ םיֹורַא זיִאיְס גּוא טעֶנְּפאַלעֶג ליִריִחאַּפ סאָר טאָה ןעֶסיֹורְד ןיא רעֶּבֶא עֶׁשֹ

 ןעֶוועֶג רע זיא טְראָד .טְקיִטְׁשעֶג ךיז טאה םֶהיֵא ןיִא גיִנעווְניִא סאָו ,גְניִדְסְלַא

ןעֶנאָלְׁשעֶגְרעֶּביא ךיִז טאָה רֶע .טְלעוֶו רעֶד ןיִא סעדְנּוק ןייֵא ,טְריִּפְׁש א ,רעֶייפ א
 עלַא טיִמ 

 גיִצ א ןעֶפאַח ,ןעֶּפְראוַו רעֶנייֵמְׁש ןיִא ,טְפאַׁשהִיִרַּב יֹורְנ ןייז ןעֶזיוועֶגְסיֹורַא גּוא ְךילְגנּוי

 םעֶד םיִלְצלּפ ןעֶמהעֶננָא ,גיִדנעֶטייר רֶחיֵא ףיֹוא .ךיִז ןעֶצְמעֶז גוא רעֶגְרעֶה איד ראַפ

 ןעֶפיֹוה ןעֶלּופ ַא םהיא ןעֶסייֵרְסיֹוא נּוא דְראַּב רעד ראפ ּפאַצ ןְשיִלֲהק רעקְסְנאַצְּבאָק
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 םעֶנעֶּושְמַא ןעֶפיּולְכאָג .םעֶקלִפְׁש טיִמ הָפח רעֶד רעֶּטְנּוא הָלַב-ָתָח ןעֶכעֶטְׁש ,ראָה

 ,ניונעֶג גיִדנעֶרְהאָפ תעשְּב ,ןעֶגאוָוַא רעֶטְיִה ךיז ןעֶּפאַחְרעֶטְנּוא ,סאָג רעֶד ףיֹוא

 םֶהיֵא ןּופ רעֶּביִרעֶד טאָה הָרְבֶח עֶסייוו יקאַט הָיִרְּב ןייא ןעוֶועֶג רע זיא ּוצְרעֶד

 ןעֶכאז עקסיידגוק עא ןיא ןהּכ טימ ןעֶועֶג רֵּבְִמ םֶהיֵא גוא ןעֶטְלאַהעֶג קְראַטְׁש

 יִפעְ טיִמ ,לאַרעֶנעֶג רעֶד ןעוֶועֶג רע זיִא ,םיִסָָנּוק איִד יִׁשיוִוְצ תֹומָחְלִמ איִד ןיִא

 טיִמ טְקעֶטְׁשעֶנְמּורא ,ּפאק ןְפיֹוא ליִמעֶרק-םימְׂשִּב א ןּופ לעֶצְטיִמְראַׁש ןיִריִּפאַּפ ַא

עֶגאטְׁשעֶּב זיִא םְנייַז טייקְפיֹורְג עֶצְנאַג סאָד גּוא תֹורּובְנ איִד .ןעֶרעֶדעֶפ
 ןעקְׁשְטיִפ ןיא ן

 ריב ןיי ןופ ְךיִזייֹוזַא טאְַנ ,ייז קפ םִיקְמ ןעֶכילְיִא ןעֶסייֵהעֶג טאָה רע טאוָ

 ביוחמ זיא--ןעֶליֹופעֶּב טאָה ,םָליְֵנע=-רעֶזייֵל עֶלעֶׁשְרעֶה ,לאַרעֶנעֶג רעֶד זַא נזא ןעֶנעוֶו

 תֹעַׁשְּב .ןעֶגְלאָפּוצ רֶלאַּב ,ןעֶטְסְטְלע.םעֶד ויִּב ןעֶטְסְניילְק םעד ןּופ ,רעֶכיִלְטיִא ןעוֶועֶנ

 ליקעּפ ןעֶצְנאגםעֶד טי עֶלעְֶׁרעֶה רעֶזְנוא טְעְֶפ ,שיצ חָמָחלִמ ןייק טְשיִנ ,ןעֶריִרְפ

 ליפ רֶהֵזןֶעֶג ינעֶז ןעטְפעֶשעֶג נוא ,ןעְֶּפעֶׁשעג ערעֶרְַאטיִמ עֶבעֶגְפָא ךיִז ילגנּ

 יח עֶסייוו ןֶרְקִפ רֶע טְגעֶלְפ גאָט אייֵּב רעֶמּוז .טייִצ רעֶבילְטיִא ןִא ,םֵׁשֲח-ךּורּ

 ייֵשְראַפ א טיִמ קאָטְׁשְניִר רעֶסיֹורְנַא--ךייט רעֶקְסְנא ַצ ְּב אק ןיִא ךיִז ןעֶדאָּב

 ףי ןעקגּועגְנייא ןעֶנעֶעֶג ןינעֶז םיִריוֲח-טְראָטְש וו ,גערְּב םייִב עֶטאָנְּב רעֶטְלעֶמ
 זיִא ןיִחַא גְנאַנ רעֶד .לעֶקְסיִּפ סאָד ראָנ ייִדְנעֶקעֶטְׁשְסיֹורַא ,ןעֶרעֶיֹוא איִד רעֶּביִא זיִּב

 יא ןעֶזאָלעְֶפיֹא טְשינ ,עֶדְנאַרְנעֶּב נאָז ןעֶמ איוִו יקאמ יניִשעֶד-ניִרעֶּבעֶל ןעוֶועֶג

 ּדיִז ןעֶפיולוצ ְךלעְֶנעֶג עֶגְּי .ןעֶרְהִרעֶּב טְׁשיִנ םע לאָז ןעֶמ ,געוֶו ץפיוא ְךאַז

 ילעֶנילְפ עֶטְרעֶרעֶפעֶּב טוג טְׁשיִנ ְךאָנ עֶניֵלְק איד טימ ליסיּבא גיְִנעֶהילְפְרעֶטְנּא

 איו זְלאַה םעֶר גיִדְנעֶמיִרְקְסיֹוא ,רעֶבילְזעֶנ איִד טימ טעֶראָמְס ,טעֶּפאָמ רעֶנאָג רעֶד

 לעֶטש זאָג נפ ןעֶהעֶטְשּוצְפיֹא חיִרטִמ ךיִ יִא טְרָד יִּבְלעק,סאָד .תֹלׁשְלַׁש א

 פאק ןיִּטיִמ גיִדְנעֶפְראוַו ,ּפֶא טיִרְמ עֶכיִלְטֶע ףיֹוא ְךיִז טקיִר ,ןעֶניֹוא ראָּפ ַא סיֹוא

 גּוא ליִרייוו םעֶד ךאָנְרעֶד טסיירְראַפ ,דְרֶע רעד ּוצ ןעֶרעֶטְׁש םעֶד גיִדְנעֶנייִּבְנָא נּוא

 יא יניְִנעֶהעֶג ךאָנ ,ּפָא יז טְלעֶּפענק,ָּא ְךיז טעֶליִפְׁש הְָבָח . .קעוֶוַא ,קעֶווַא

 ןאָטְנא סאָד ןעכילטיא ןופ טְלאַּפ ְךייֵט םעֶרְּב םּוצ גיִדְנעֶמּוקּוצ זַא יֹוזַא ,שיִנעֶלייֵא

 הָזְנמ ןיִׁשיִוְצ -- ! לּוּב-לּוּב-ליּב ,ןייַרַא רעֶסאוַו ןיא ץטּוּפ נּוא -- ּפאָרַא םיִלְצּולּפ

 ןיִא רמת ןיִא ריִרֵי ןיִפיֹוא ןעֶמּוקעֶגְפיֹונּוצ ְךיִז הֶרֵבָח עֶסייַו זיִא בירעמ גּוא
 שעלאפ



 25 לירעגניפשניוו סאד
 ,קאמְׁשעג טְלעֶדְנאַהעֶג טאָה ןעֶמ גּוא הָרֹוחְפ ןיִמ ןייַז טיִמ רעֶכיִלטיִא ,טְראָד ׂשעֶלאָּפ

 לירעיוא ןיא ןֶהא פאָנק םעֶנעֶשעֶמַא ףֹוא ץאוושִמ ןעֶמְלא ,ןעמורק א טיי רעֶניי
 אייוֵוְצ ףיוראד ךיִז ןעֶניִפעֶג םעגוא ׁשְטְשיווְׁש א ,לעֶסיִנ א זייוַוַא טּוחְמ רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 עֶלעֶׁשְרעֶה .עֶלעֶפעֶלְרעֶיֹוא ןיִרעֶגיצ ַא גוא ליִׁשעֶטְלעֶראָג ןייַז טיִמ ּךיִז טְמְהיִרעֶּב סאוָו ,רֶבֵח םעֶד טיִמ קֶס. ןיא טְפיִטְראפ זיִא עֶקְרעֶשְטאַּפ רעֶניִרֶגַא טימ רעֶנעֶי .םעֶג ?עֶׁשעק עֶלּוּפ ְךיֶלְּבְרעֶׁש עֶנֶעאלעֶצְראַפ יזאָלְנְלעֶגיִּפְׁש ךיִלְקיִטְׁש טיִמ ,םיִנֹוק עֶקְראַטְׂש
 .היִמ ןייַז ראַפ ןעֶּביֹוא ןופ טְּפאַחעֶג גוא רעֶצְמאַש רעד ןעֶוועֶג םאָק זיִא רעֶרעֶזְנּוא
 ןעֶדיִרְפּוצ טְׁשיִנ זיִא רעֶנייֵק :גיִרק ַא טיִמ סיֹוא דיִרָי רעֶד ְךיִז טְזאָל ְךיִלְטְנְהעוֶועֶג
 ןעֶשטאַּפ םייַב ןיֹוׁש טְלאַה סע} .טְראַנעְֶּפָא םּואיִמ ּךיִז טאָה רעז וטְהְנעֶמ רעֶבִילְטיִא
 ,םאַראַראַט ַא , ּוצ-טְרעֶטייֵמּורְמ עֶלעֶנְרעֶג ןעֶזְנעֶגּׁשיִרָפ ַא טימ ,םֶדנּוקַא סיִּפֲע :ךיז
 נּוא !םיִצְקִש : קיִה ַא טיִמ סיֹורַא םעַּכ ןייֵא ןיא טְפיֹול ׁשֶמַׁש רעֶד זיִּב ,רעֶדְליִּפעֶג א
 טאָה טייצ-הָּנּונֲח .עֶלעֶקְניִו ןייַז ןיִא רעֶכיִלְטיִא וזיימ איד איוִו ךיִז טפיֹולּוצ הָרְבֶח
 ףיֹוא לאיָרְטאַמ טיִמ --טייצ-םיִרּפ ,ְךילרייֵרְד טיִמ טְפעֶׁשעֶג סאָד טְרעֶקאַלְפעֶנ
 םֵׁשַה-ךּורָּב וזיִא ןעֶלְדְנאַהּוצ ףיֹוא טייֵצ . ..הָרֹוחְס ןיִמ ןייַז טיִמ בֹוט-םֹוי רעֶכיִלְטיִא לכה .ךיעֶייִפ ןעֶבאַמּצ ,העִיַא עֶנעֶזאלְבעֶגִִיֹוא טיִמ---טייֵצ -תֹויבָׁש,ְךילְפעֶלְקְִמִ
 טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶזְנוא ּואוו ,הָרֹוּת-דּומְלַּת רעֶד ןּופ דָמַלְמ רעֶד לייוו נּונעֶג ןעֶוועֶג
 ,ןעֶטְפעֶׁשעֶג ליִפ רֶחעֶ טיִמ ןעֶמּונְראַפ גיִדְנעֶטְש ןעֶועֶג ןילַא זיא ,טְנעֶרְהעֶלעֶג
 ,תֹונּותֲח עֶלַא ףיֹוא ןעוֶועֶג ליפ ,ֶכְדַׁש לעֶקְיַטְׁש ַא ןעוֶועֶג זיא רע .עֶרה ןע-רהא
 רע טאָה םעֶד ץוח . ןיִטִנ ףיֹוא תּודע. רעֶגיִדְנעֶטְׁשעֶּב ַא ןעוֶועֶג ,תֹויַוְל נּוא ןיִתיִרְּב
 וַצְמּורַא רעֶזייַה איִד ןיִא עלעקשופ ַא טיִמ גיִטייֵרְפ נּוא גיִמְׁשְרעֶנאָד טייצ ןעסייר .פָא ְךיִז תֹוכאָלְמ עֶלַא ןופ נוא תֹוזּזמ ןעקוקְרעֶּביא ,ם'עְרָה-ןיע ןעֶבערְפׂשִּפֶא טּפְראַרעֶּב
 רע עֶבְלעוֶו ,טייֵצ הָעָש איד זַא .ןעֶגאֶזְבאָנ םֶהיֵא ןעֶמ געֶמ חַבֶׁש םעֶד ראָג .ןעֶזעֶג
 איִד .םיִלָּכ עֶלַא טיִמ קאַמְׁשעֶג טייֵּבְרַאעֶג רע טאָה .ןעֶלעֶגְק םּוצ ןעֶמּונעֶג ךיז טאָה
 עֶלַא ןעֶמייֵמְׁשּוצְרעֶּביִא ףיֹוא ןעוֶועֶג גּונעֶג ץנאג םֶהיֵא זיִא טייצ עָּצְּוק עֶגיִזאָד
 .ךיוא טייצ טּוניִמ ענדייֵל עֶכיִלְטע ןעּבילְּבעְֶרעֶּביִא ְךאָנ םֶהיֵא זיִאְס גּוא רעֶהְניק
 רעֶדָא עֶהּורּוצְסיֹוא ךיז לִסיִּבַא ,שיִמ םּוצ ּפאק ןְטיִמ ךיז ןעֶראַּפְשּוצ-ּוצ ףיֹוא
 שעֶשְרעֶה ףיֹוא .תֹוכאָדְמ עֶכְלעֶזַא הָמֹודְכּו ןיִציִנעֶג ,ןעֶצְכעֶרְק ,דְראַּפ איד ןעֶצמארק
 לעֶגנּי ליואוו ַא רעֶּבָא ,םעֶדְנּוק רעֶסיֹורְגא זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה : ןעֶנאָז רֶע טְנעֶלְּפ ןיל
 רהָיִא ןיא ןעֶנְהאָמְרעֶד ךיִז ,םֶניֹוזַא גִדנעֶרעֶה ,טְנעַלְפ עמאַמ איד .ליפעק טּונַא טיִמ
 רע, : טְגאָזעֶג דְניִק ןִפיֹוא גיִדְנעֶוייוַו טאָה םֹולָׁשַה ויָלֲע ׁשְרעֶה-הָיְלַרְג איוו ,םֹולֲח
 סאד ...רעֶכעֶל ְךאָנ טְכאַמ גוא ְךיֹוא ךיז טעֶראָפ רע ,רעֶבעל עֶלַא ןיִא לּופ ְךיֹוא זיוא טנייה ר עד גוא רעֶבעֶל שיִמ טעֶראָפעֶג יז ןֶּבעֶל ץְנאַג ןייז טאָה .םֹלָּׁשַה ויָלע רע עֶי !ראָהא ןעֶלְהעֶפ םעי לאָז סעֶג הוטאנ םְמעֶנעֶי טימ ןעֶמאָנ סְמעֶגעֶי לִטרעוְֶבעֶטְׁשַא טיִמ ךיִלמְנהעֶועֶג ןעֶבאמ טְגעלְפ !טייִשְראַפזיִא רע איו ֹוריִסמ םֶהיֵא ףיֹוא גיִרנעֶרעֶהְמיֹוא ,ןעֶנעֶקַא עֶׁשֶז-עֶטאט רעֶר .ןעֶצְנאַמְׁשעֶג יז תַחַנ ראַּפ גּוא יליּפעק ניִדְכעֶציִּפְׁש ַא טיִמ לעֶדאָנ עֶפְראַׁש ַא !טייֵּבְרַא לעֶקִיִטְׁש טּונַא ןייז טעוֶו

 זיא 6)
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 ךיִז זיִא ןיִלעֶׁשְרעֶה טיִמ סאוָו הֶׂשֲעַמ רעֶנעֶי ןעֶנעקַא שיִנעֶרעֶהּוצְנֶא ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא
 .ןעֶהעֶטְׁש טעוֶו רעֶטייוַו איו יֹוזַא ,ןעֶפיֹולְראַפ

 וה י

 רעֶדְנאוַו םיֹורָנ ַא קְסְנאַצְּבאק ןיִא זיִא ,לאָמ א ןעועֶג זיִאיִס נּוא םֹויַה יהיו = =

 ראָטְקאָד א ץיִנְרע(;ּופ זיִא םורַא איו גּוא איו טְׁשיִנ טקייוו ןעֶמ ,םיִלְצּולַּפ .ןְחעֶׁשעֶג

 ילֵלְכִּב ןעדְוי .ןעֶלאַפעֶגְּפאָרַא לעֶמיִח םנגפ איו יֹוזַא סיּפע ,ןעמוקעגנא לאָמַא טימ

 ןעֶלְהיִפְרעֶד נּוא ּפָא ןעְייִהְמְנאַרְק עֶלַא אייז ךיז טפּור,ראַָטְקאָד ַא ראָנ ןעֶרעֶהְרעֶד זַא
 ,אָפֹור םעֶד לֵאיֵמֲחַרָי רעֶזנּוא ראַפ ,אֵפֹורֲח לֵאימְחַרִי יֵמיִּב .ןעֶיטְהעוֶו עֶנייַז רעֶכיִלְמיִא
 דיִמָּת קְסְנאַצְּבאק ןיא זיִא ,עֶּתיאַפֹור איד עֶנְחאַיּבייוַו ןייַז נּוא ,תֵאֵפֹורָה עֶנְחאַי ֹותְנּוזְ

 גּוא גיִנעֶוניִא טעֶשְטְרּוּבעג ןעֶטייַהְקְנאַרק איִד ןעֶּבאָה ןעֶדּוי אייּב . דֶסֶח טימ ןעֶועֶג
 ןעֶּבעֶנעֶג ,םִנייֵז ןאָמעֶג טאָה אֵפֹור רעֶד ,גיִדָנעֶסיוִו טְׁשיִנ טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה ןעֶמ
 .רעֶד ּוצ טְזאָלעֶג ,םעֶקְואיְּפ ,םעֶקְנאַּב טְלעֶטְׁשעֶג ,ןעֶריֹוׁשעֶג ,טְלאָנעֶג : םעֶקְנּוטאַר

 - טאָה טייַז רֶהיֵא ןּופ עֶּת'אָפֹור איִד גּוא ,ןיִלָבְסְנאַמ איִד אייֵּב טּולְּב טְּפאַצעֶג .,רעֶדָא

 ןעֶראוָועֶג טְּפאַלְׁשְראַפ זיִא ןעֶמ .רעֶּבייַוו איִד אייַּב טּולָּב טְּפאַצעֶג .,םֶרֶהיֵא ןאָטעֶג

 ְךיִז טאָה ןעמ ,טְׁשיִנְראָג .ׁשיִנעֶגּד עֶסיֹורְג ןָהֶא !תֹוטְכָח ןֶהָא ןעֶּבְראָמְשעֶג גּוא
 ןעֶּבאָה אֹקְְַד ןעֶפְראַדעֶּב טְשיִנ ,גיֹוא ןייא טְכאַמעֶנּוצ םיִלָצּולְּפ גּוא טְנייֵלעֶג םיִלְצּולּכ

 ןיִא ןיוׁש זיִא יֹוזַא -- רֶחאָו גיִצעֶּביִז .. . ןעְֶייטְּפַא גּוא ןעֶטְּפעֶצעֶר רעֶהיִרְפ ּוצְרעֶד

 אָד ְּךאָד זיִא ףיֹוראַד ןעֶּבעֶלּוצ ןעֶׁשְנעֶמ ַא ךאָד טְמּוק--טְלעֶטְׁשעֶג טְלעֶוו רעֶד
 פא טְשיִנ ְךיֹוא םע ןעֶנעֶק ּוליִפֶא םיִטְרֹקיִּפַא סאָוו ,םיִלָהְּת ןיִא קּוסָּפ א ׁשּוריִפְב
 גידלּוש טְשינזיא ןעֶניִרְד ,טייֵצ רעֶד ראַפ רעֶהיִרְפ טְּבראַטְׁש ןעֶמ ,סאָו יַא ,ןעֶנעֶקייל
 עֶּתאַפֹור איִד עֶנְחאַי טְשיִנ !נייֵצעֶגְרעֶּפילק ןייַז טיִמ אֵפֹור רעֶד לֵאיִמֲחְרָו טְׁשיִנ ,רענייק
 ןעֶצְנאַנ ןיִא גיִדְלּוׁש ,ליִדְבַתְל קּוסָּפ רעֶד טְשיִנ ְךיֹוא גּוא גייצעֶגְרעֶּפיִלק רֶהיֵא טיִמ

 ךיז טאָה םעֶנעֶי ,םעֶד .ליִטְדעֶטְׁש ןיִא םיִאָטֲח איִד . ...םיִאָמִח איִד ןיִנעֶ
 טְנּוזעֶג לאָז ,בָר ַא אָד ְךאָד זיִא ףיֹוראַד נּוא . .. טְשיִנ רֶהאָט ןעֶמ סאָָו ,טְסּולנְראַפ

 םע;ןעֶרְחיִפּוצְסיֹורַא נּוא ןעֶקעֶמשּוצְנָא ךאַז איד ,ןעֶדוי עֶגייׁש עיסימאק ַא טיִמ ,ןייַז
 אֵזֹא ףיֹוא ךיִז טְרָהיֵּפ גּוא טְרְהיִפעֶנ םע; ְךיִז טאָה יֹוזַא .רעֶסאוַו ץְפיֹוא ליִמיִיְּב איוִו
 ,טאָה קְפְנאַצְּבאק ןיִא ְּךיִז ןעֶּבעֶג זיו סְראָטקאָד םעֶד טיִמ ראָנ ,ריִמָּת רעֶנייֵטְׁש

 לאָמ א טימ טְצאָרְּפְשעֶנְמיֹורַא .,ןעֶנעֶר-רעֶמּז ןעֶטְׁשְרעי םעֶד ּךאָנ עועֶּפאָרק איו
 ןיִא ׁשיִנעֶכעֶטְׁש ,גיִטְהעֶווְכיוּב ,םעֶמְזאַּפְס : לְחאָצ ַא ןָהָא ,איִילְרעֶלַא ןעֶטייֵקְפאַלְׁש
 ,תֹוּכַמ ,שיִנעֶסייֵּב ,שיִנצָׁשְּטעוֶוְמ ועֶלעֶפעֶל ןְרעֶטְנּוא ׁשיִנעֶראַּפְׁש ,םעֶׁשְזעיִרֶק איד

 שיִנעֶגְראַּבְראַפ רעֶד ןּופ זיא ,ןיד ירע ָמ ,טייַהקְנאַרק עֶׁשיִרּוי רעֶזְנּוא גּוא--- ןעֶריווְׁשעֶג

 . ..םעֶקְנְןעֶׁשְטְשיִּפ עֶלַא טיִמ ,ןייזוצ רעֶהעֶג סע;איוו ,טְקעֶלְּפְנֶע ךיז ,ן ע'ָפ ַא ץנאג סיֹורַא

 םּוצ ןיִנעֶז עֶלֵא טְלַא גוא גָנּוי .ןֹורָסִח ַא ןֶהֶא ,רעֶצְנאַנ ַא דיי ןייֵא ןעוֶועֶג טְשיִנ
 רעֶדְניִק עניילק .דְנּוועֶג סאָר ליִסיִבַא ןעֶטְכיִרְראַפ נוא ןעֶטאַלְסיֹוא ןעֶפיולעֶג ראָטְקאָד
 ןעֶגאָרְטעֶג דְנעֶה איִד ףיֹוא סעֶמאַמ ןעֶּבאָה ךיִלפיִפ עֶניִד גּוא ךיִלְכייַּב עֶסיֹורְג טיִמ
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 ןייֵא זיִא ,םיֹורַא ךיז טְזייַו סע איו ,קסגאצ ְּבאק ץנאנ .ןעֶפיֹולעֶג םֶחיִא ּוצ גּוא
 סע סאוָו טיִמ ,טְסייוו רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד טאָג .ןעֶכאָרְּבּוצ ןיִנעֶז  עֶלַא ,םיִלֹוח רּוקִּב
 רֶע איוִוםיִלָצּולְּפ יֹוזַא ןעוֶועֶג טְשיִנ לאָז ראָטְקאָד רעֶד ןעוֶו ,טְזאָלעֶנְסיֹוא ְךיִז טְלאוָו
 רעֶדיוִו ְךיִז ןעֶפעֶגְראַפ ןעֶדּוי .ןעֶדניווׁשְראַפ ךיֹוא םיִלצּולּפ יֹוזַא .,ןעֶויוִועֶּב ְּךיִז טאָה

 אייז ןעֶניד סע ןמז-לָּכ ,םּורַא ְּךיִז ןעֶּפעֶלְש ,ּוצ טְשינ ְּךיִז ןעֶרעֶח .ןעֶניִטְחעוֶו איד
 לֵאיִמֲחַרְי .. . . טעֶּפְמיִא םעֶד טימ יא רעֶנייֵטְׁש רעֶד איו ,ןעֶּבעֶל וא םיִּפ איד
 ,טְהעֶגְראַפ ןוז איד זַא םעֶדְכאָנ הָגְבָל איד איוִו ,םיֹורַא רעֶדיוו טְכיִרְק אָפֹור רעֶד
 ,.,דֶסֶח טיִמ ןעֶּבְראַטְׁש -- ןעֶדּוי נוא םיִלֵּכ עֶלַא ףיֹוא טייֵבְרַא

 איד .ןעְֶנאַנעגְיֹורַא טְשינ ןעֶניִז ם'נופ ראָטְקאָד רעֶד זיִא רעֶּבָא ןילעֶשְרעֶה
 ראָּטְקאָדַא ןעֶרעוֶו םֶהיִא ּךיִז טְמּולְג סע .ןעֶלעֶּפעֶג רֶהעֶז םֶחיֵא זיִא הֶׂשֹעַמ עצנאג
 ,הָרְבֶח רעֶסייַו רעֶד טיִמ ליִּפְׁש עֶצְנאַנ איִד רָע איו ,ןעֶכאַמּוצ נּוא ןאָמּוצְכאָנ םֶהיֵא
 איו .ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא עֶסיֹורְג איד ןאָמּוצְכאַנ ּביִל ,סעֶּפְלאַמ איִד איו ןעֶּבאָה רעֶדְניִק
 רעֶזְנּוא לֶזַמְל ןעֶגיֹורק הָרָבָח עֶסייוו .ןעייִפְׁש עֶטְלַא סאווהעייק רעֶדְניק : םיּפע ןעֶמ טְנאָז
 עֶלעֶׁשְרעֶח .ןָא הֹעָש רעֶטּוג ַא ןיִא יז טְּביוח ליּפְׁש איד גוא ראָטְקאָד ַא ראַפ ןילעֶָׁשְרעֶה
 ראפ טְשְרעֶּפְמאַלק ְךיִז טְנְראָז נּוא רעֶטּוג ַא ,דֹוכָּכ ןייַז ּבילּוצ ְךִז ּביִלּוצ דרעוֶו
 ;ַא .ןעֶצְראַה ןעצְנאַג ם'נּופ יִקאַט איֵּבְרעֶר גיִדְנעֶׁשְניוִו ,טְנּוזעֶג םםיִרֵבָח עֶנייַ
 . :..ןעֶמּוקנָא ףֶליִח ןייַז ּוצ ןעֶפְראַדעֶּב גּוא 1 םָלֹוע לׁש יִנוּבַר ,אייֵז ןעֶלאָז ןעקְניירק

 ָנֲא גיִטְהעֶוְכיֹוּב טיִמ זיִא ןעֶמאַמ רעֶד זא ,היָרְפ רעֶד ןיא לאָמְניֵא ניִטיירפ
 ףיֹוא לְהעֶמ נּוא גְנירעֶמיִצ ,רעֶפעֶפ :ְראָּב ףיֹוא ליִטייֵלְק ןיִא ןעֶמְחעֶנּוצ ןעֶמקעֶג
 עֶניִזאָד איִד ןּופ ְךיִלָסיִּבּוצ ּפאָרַא טייֵהְרעֶליִטְׁש עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶזנּוא טנעחקאל ,תָּבִׁש
 טאַלְּפ ןעֶנידיל ץְפיֹוא זאָג עֶיְּפ ןְפיֹוא ,ןיִהַא שטיק ,אֵׂש קעֶוַא גוא ןעֶכאַ
 ןיילק ַא טְהעֶטְׁש םֶהיֵא ראַפ ,טייְֵּפ ןיִּבעֶל טְראָד ךיִז טְציִז רע .ּבּוטְׁש רעֶד רעֶטּניִה
 עֶכְלעוֶו ראַפ ְךיִלעֶׁשעֶלְפ עֶגיילְק עֶביִלְטִע דיי ןעֶגיִפעֶג עֶלעֶטְסעֶק ןיא .ּוצְרעֶד ּבאָנּוצ א עֶלעֶטייִב ןיִכְרֶי ַא טיִמ ְךיִלְּפענִק אייֵרְד םֵהיִא טְסאָק סאו ,עֶלעֶטְסעֶק ןיִריִּפאּפ
 םֶהיֵא גיִדְנעֶטְלאַה סאוָו ,גְיְליווְצ ַא ,םונ ַא ןעֶמּונעֶג םֶהיִא אייֵּב טאָה רעֶניִו רֶבֵח ַא
 םיֹוא עוֶועֶג גיִדְלְזַמ קְראַטְׁש טֶהיֵא רֶע זיִא ןעֶליִפְׁש-סיִנ םעֶד איי ליֹומ ןיִא
 ןעֶגְנאַהעֶג .,רעֶנְרעֶה עֶננאַל טימ קישז ןעמיֹוהג א ךיוא ,רעֶדְניִק איד ןעֶצאַדּוצִּפֶא
 עֶמאַמ איד תעֹשְּב א .עָנירְטְס רעֶשיִדְרעֶפ רעֶנְנאַל ַא ףיֹוא ןעֶדְנּבעֶגּוצ

 זיִאָס איוו ,ּפאק  םעֶד ְךיִז ְךיִּבעָנ טְבעֶרְּב .ןטְראָר ּבּוטׁש ןיִא ךיִז טעֶראָּפ |
 אָד ליִדְנּוז רֶחיֵא ְךיֹוא ְךיִז טעֶראַּפ ,ןעֶבאַמּוצ  םיִּפִע ןיִלאַיְרעֶטאַמ ליִסיִּב ם'נּופ
 תֹואּופָר איד טימ גיִטְראַפ-ִךיִרעֶׁשעֶלְפ איד ןיִא םָנעֶּפאָרְט ;ךיִלְרעֶמעֶוֶו ,תֹואּופְר ןּופְרעֶד ןעֶכאַמּצ ,תֹוקְָי רָאְׁש נּוא לְהעְמ ,גנירעֶמיִצ ,רעֶפעֶפ ןעֶטְנעֶחְקאַלעֶגְּפאָרַא םעֶד טיִמ
 רע איוִו נּוא ? עִיְראָטְקאָד ןיִא ץֶנּוק עֶסיֹורְג איד ןעֶזייוועֶּביצ ,הֵּכַמ ר'ָתְמִא רעֶמּונ ַא טיִמ יקאט ,ןעֶקְנאַרְק ַא סיִּפע ןעֶמ טְמְהעַנ ּואו דְניִצַא : ְךיִז אייַּב רע טְכאַרְט
 :ַא ,יִסאַי-הָׁשֹמ איוִו ,םִנעֶטייוַוְרעֶד-ןּופ רֶע טְקעֶזְרעֶד ,טְכאַרְמ גּוא ֹוזַא ְךיִז טְציִז
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 ןעֶמעֶטְׁש ַא ףיֹוא טְרֶהאָפ ,רעֶסיִפְראָּב א ,רעטעקאנ א .םֹוָי  רעֶנזאָלְרְהאָוְראַפ
 ךיֹוא ,ןאַמְרֲחּופ םעֶד ראַּפ : קעֶרְׂש א ראָג עֶלַא ראַּפ ךןִּבעֶג טייֵבְרַא גּוא גיִדְנעֶטייֵר
 נָא ,ןעֶקעֶטְׁש םעֶד טְסייֵמְש רע .ןעֶגאָוו םעֶד ראפ ְךיֹוא גּוא ליִדְרעֶפ םעֶד ראַפ
 םיֹוא טְצּוּפ ,ְךיִלָסיִּפ טְּבייֵה רֶע ! אָיְו ,אָו :אייֵרְשעֶג ַא טיִמ םהָיִא גיִדְנעֶּבייֵרְט
 ,דְרעֶפ א איוִו טעֶשְְריִה ,ליּפעק סאָד רעֶטְניִהַא גיִדְנעֶפְראַווְראַפ ,ליִכייֵּב םאָד
 -ִנָא איִד ףיֹוא דְנאַה רעֶד טיִמ טְקִיוּפ רֶע ; ּפאָלאַג טְפיֹול גּוא ץאָה-ץאָה טְגְיִרְְּש

 טעפיִרקס ,טעֶפִיִרְח ,ּפאַלְק ַא טייֵז רעֶנעֶי ןופ ,ּפאַלְק ַא טייז רעֶד ןופ .ןעֶקַאַּבעֶטְׁשיֹוּפעֶג
 -פיִח-יַאּוח ! םאַראַראַלְט-םאַרְט-אַרְט : תֹולֹוק הָנּוׁשְמ אייֵלְרעֶלַא ףיֹוא טְכאַמ גוא
 -גיִדְנעֶקאַנְק ,גיִרעֶּבעֶל טְנאָי רע .רעֶרעֶר ןּופ ּפירְקִמ ַא גוא אייֵרעֶפאַלְק ַא איו ! ּיִס
 רֶע טּוהְט ,טְנעֶהאָנ גיִדְנעֶמּוקּוצ ,גּוא ןיִלעֶׁשְרעֶה ּוצ ךיילג גיִדְנעֶפייַפ ,גיִדְנעֶקְאַׁשְט

 ןעֶגידְנעֶראַנְנְרעֶצ א טימ גיִדְנעֶזאָלְסיֹוא ! אּורְררּפִט : איירְׁשעֶג ַא ְךאַנְרעֶד ,עָשריה א
 | .ןעֶקעֶּטְׁש םיָנּופ ּפאָרַא טְגנירְּפׁש גּוא  ּפיִס-ּפיִאְח ִחְח

 ,נּוא ןעֶמּוקְנָא ׁשיִסאָלחֶׁשֹמ אייַּב הָאָצְמַה ַא ףיֹוא טְלאַפ יֵלעָׁשְרעֶה רעֶזְנּוא
  יֹוזַא ןֹוׁשְל-סעֶדנּוק ףיֹוא םֶהיֵא ּוצ רֶע טְכאַמ ,טְכאַרְטעֶג גנאַל טְשיִנ

 ? קנארק-ןייז קנארפ-ןאמ ,טסליוו-אּוד ,טסְליִס-אּוס ,יִסאָו-הֶׁשֹמ ,יִסאָס-עֶסיֹוס--

 ,יקאט ןֹוׁשָל םעֶגעֶגייֵא םעֶר ףיֹוא ְךיֹוא ,ָּא יִסאָו-הֶׁשֹמ טְרעֶּפְטְנעֶג  ןייג ,ןייֵס-- ==
 .ןעֶמיִח-ןעֶמיִס ,טאָג לאָז ,טאק-לאָס

 טְכאַמ !שְטייַד גּונעֶג .סעוֶואָטאַק ןֶהֶא ראָג יקאט .עֶלעֶראַג זאָי .גאז--

 סע. ךיד ןעק ,סאוו .עֶלעֶרָאנ ,אֵי,עֶׁשְטנאָז .ׁשיִדּ טְסאָרְּפ ןעֶדייֵה ריִמאָל ועָלעֶׁשְרעֶה
 ? טְסְליוִו אּוד אּונ .. ,תֹואּופָר ןעֶּבעֶג ריִד לעוֶו ךיִא גּוא קְנאַרְק אייַד אּוד ? ןעֶרַא

 ,ןעֶסע רעֶסעֶּב ליוִו ךיא ,עֶלעֶשְרעֶה ,ליוִו ךיא--

 ףיֹוא ןעֶנאָזּוצ ראָנ ,טְשינ ְךיִא ּבאָה ,עֶליִסאַי-הָׁשֹמ ,ןעֶסע. . .? ןעֶסע--
 אּוד-טְסעוֶו ,אּונ ,ףֵּכ-תעַיִקְּת דְנאַה ןיימ ריִד אֵנ .ּוצ ךיִא גאז ,אֵי ,לאָמ ַא רעֶמעֶּפְׁש
 ? ץְלעֶראַנ ,קְנאַרק ןייַז ןיֹוׁש

 !עֶלעֶׁשְרעֶה ,טְנּזעֶג רעֶּבֶא ְךאָד ןיִּב ךיִא--

 ?א  ןאָט ריִד לעוֶו ךיא .קְנאַרק ןעֶכאַמ ךיִר לעוֶו ךיִא ,עֶלעֶראַג ,הָׁשִקָׁשיִנ-
 .קאוָוְשְט םעֶד טיִמ טָא אּוד-טְסְהעֶז .סּפ ןיָפיֹוא ןעֶטְנּוא עלעֶּפאַרד ןיילק ַא ועְלעֶּפאַרְר
 עינעֶׁשעֶקְ;ןעֶרעֶדילְּפ רעֶד ןּופ טְמְחעֶג גּוא רֶבֵח םעֶד ןייֵא עֶלעֶׁשְרעֶח טְרעֶר יֹוזִא
 .קאוָוְשְט ןעֶטְרעֶוואַשְזְראַפַא םיֹוהַא

 !עֶלעֶׁשְרעֶה ,ןאָט העָו רעֶּבָא ךאָד טעוֶו סֶע--
 טעֶװ סע,!דוי ַא ןיִּב ךיִא איוִו ,אָניִסאָי-הֶׂשֹמ  ,עֶלעֶּפאַרְד ןיילק א ראָג-

 ְךיִא ןעֶלייֵה ריד ְּךאָד לעוֶו ּךיִא .ןעֶרעֶהְּפיֹוא יִקאַט דְלאַּב נּוא עֶלייוַו א ןאָמ העוָו
 ןיימ
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 נּוא ....ְךאָד ךיא ןייֵמ ,עֶלעֶראַנ ,הָבֹוט ןייַד ? ןעֶד סאוָו ,הָבֹוט ןייד ְךאָד ןייֵמ

 .ןעֶהעֶטְׁשְראַפ טְשיִנ סע; טְסְליוִו אּוד

 וגיִרעֶגְנּוה ְךיִא ןיִּב ,יא .ןעסע קאַּמ דְלאַּב ,יֹוזַא אָי ּביֹוא ,ריִמ עשז-ּבינ--
 ! עֶלעֶׁשְרעֶה

 ,ּטְשְרעֶּפִאַלק ךיז גיִדְנעְֶנורְּבְנָא ועָלעֶׁשְרעֶה טכאמ !ליִמיַּא םאַלעֶג ַא =
 .יי!ןעֶּסעֶרְּפ ! ןעֶסע רע בוא חָבֹוטַא ןאָט ,ןעֶלייֵה םֶחיֵא ליוִו ְךיִא !העָנ ,ריִד חָֹג

 ןעלעווק אייז ,םעֶקיִנ-הְָבִח-עֶמייוַו עֶילְע ןא ןעֶמּוק םעִימש ןעֶגיֹואָד םעד ףיֹוא |
 ךיִז ןעֶמְהעֶנ .םעֶנייַז לאַפְנייֵא םעֶד ןוֿפ נוא לעקייטּפא סעֶלעֶׁשְרעֶה ןוֿפ ןָא ראָג
 אּוד ,אְניִסאָל-הָׁשֹמ : דייר עֶמּוג טימ םֶהיֵא ןיִסעֶיְמְׁשּוצנייא ,ןיִסאָו-הָׁשֹמ ּוצ קְראַטְׁש
 והְׁשְקִׁשיִנ ,ךאָנְרעֶד ריד ןעֶמ טעוֶו ,קנאלק ראָג ְּךיִד טְכאַמ ןעֶמ יִּבַא ! רעֶנייֵא עֶלעֶראַנ

 איִד םֶהֹיֵא טינ רעֶכיְִטיִא ...?טְסֶהֹעְטְׂשְראַפ אּוד .ןעָייק .טיִּפע ןעֶקִיַרְרעֶטְנּוא ןיֹוׁש
 איִד רעֶּביִא טקוק יסאָיחשמ .הָציִצ ַא טיִמ יִדנעֶנאַלשרעּמא ומַּב-תעַיקּת דנאַה
 ,רֶׁשֶּכ זיִא איִז ,טְהעֶז רע זַא גּוא עֶניִדלּוּפ ןיימ הָליֵלֲח טְשיִנ זיִא איז ּביֹוא ,הָציִצ
 רע טּפּור ,זיִא גיִרעֶהעֶג איו ןיִנעֶז ךיִלְּפיִנְק ריִפ .איִד טיִמ םיִדעָפ טֶכַא עֶלַא איד
 ועָׁשְז-טקְנְייֶדעֶג : חֶאָרְתַה ַא טימ ,זאָנ רעֶד ןיִּבעֶל רעֶגניפ ַא גידנעלעֶטְׁשִפיֹוא ןָא ךיִז
 ! ןִמָא טגאז .ןעֶפאָרְטְׁש טאָג ךייא טעוֶו ,טְשיִג ּביֹוא ! רעֶדְניק

 ְךילנָנּוי איִד ,םּופ םעֶד ,תעׁש רעטוג ַא ןיִא וסיֹוא טְמעֶרְטְש יִסאו-הָׁשֹומ
 רעֶנייֵז עֶטאַיְּפ רעד ּוצ ְךיִז טְמְהעֶג עֶלעֶׁשְרעֶה נוא ןעטייז עֶדייֵּב ןּופ טּוג םֶחֹיא ןעטלאה
 יִקאֵי-חֶׁשֹמ יעְלעֶּפ ארד ןייֵלְק ַא ְךיִלעֶמאַּפ םֶהיֵא רע טְכאַמ רעֶהיִרְּפ ,קאָווְשִט םעֶד טיִמ
 רעֶפיִט ליִסיִּבא ןייַרַא םֶהיֵא רֶע טְהעֶג ְךאָנְרעֶד : טְנייוַוְׁש גּוא פיל איד טְסייַּבְראַפ
 ,הֶׂשֹקְׁשיִנ :םֶהיֵא טְסייֵרְט הָרְבָח -- ! יא-יַא-יַא .: טְכאַמ יִסאֵי-הָׁשֹמ ,קאָוְׁשְט ץְטיִמ
 טְשיִנ זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה . , .הָאּופרַא ןעֶּבעֶג ריִד ְךאָד ליוו ןעֶמ '!זאָט ועְלעֶראַנ ךיִז זאָל
 יִםאָיהָׁשמ ,טּולְּב טְניִר םעֶ , רעֶטייוַו ְךאָנ ןייֵרַא קאוָוְׂשֶמ םעֶד טְּפּוטְׁש גּוא ליפ
 ! דְלאוַועֶג : טעֶייַרְש גּוא דְנעֶה סֶכיֵלְגְנּוי איִד ןּופ ְךיִז טְסייֵר

 עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶוְנּוא םֶהיא טְמֶהעֶנ !יִסאָו - הָׂשִמ , יִסאָס - עֶסיֹוס , אַש , אֵש--
 ּבאָה ,ריִד הָּכִמ איד , עקאס-איס .ץְראַה ְּךיִלְהעֶרְּפ ַא טימ ׁשְטייֵד-םעְֶנּוק ףיֹוא ןייא
 , חָאּופָר ַא ,העָּורְס ריִמ ןופ אּוד-טְסְמּוקעֶּב דֶניִּצַא , טְכאַמעֶג ןיֹוׁש ךיִא

 ׁשיִסאָי;הָׁשֹט ףיֹוא סְגעֶּפאָרְט עֶנייֵז טְסיִג נּוא עֶלעֶׁשעֶלְּפ א טְמְהעֶג עֶלעֶׁשְרעֶה
 דְלאוַועֶג ,טְנעֶרְּב סע :טעֶייַרְׁש ,קעֶרש א ְךיִּבעֶג ְךיִז טְמיִרְקְראַפ רֶע ,דְנּואוו רעֶׁשיִרְפ
 ,לוק | יז טיִמ טְׁשיִנ !טְנעֶרְּב סע

 ,טעֶיַרְׁש רע סאוָו ְךיִּבעַנ טְסּואוועֶג ,טְכעֶר טאַהעֶג יקאַט טאָה יִסאֵוְיהֶׂשֹמ
 םאָד רעֶייפ איוִו טְנעֶרְּבעֶג נּוא גיִדְרעֶפעֶפ קְראַטְׁש ּוצ ןעֶועֶג ןיִנעֶז םְנעֶּפאָהְמ איד
 גּוא טְצְכעֶרְקעֶג ,טְלעֶפאַצעֶג טאָה רֶע .הָּבִמ רעֶניִטּולְּב רעֶד ןיִא םֶהיֵא שיִילּפ עיֹור

 ךיז
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 2ַא טְפאַחעֶג ןעֶּבאָה םיִסָדְנּוק איִד .גיִטְהעוֶו םיֹורְג ראַפ גיִדְנעֶנייוַו ןעֶגְנאַנְראַפ ךיז
 טייז רעֶד ןיא ליִסיִּבַא ןנ ןעֶפאָלְטְנַא ְךיֹוא זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה .ןעֶפאַלּוצ ְךיִז נּוא רעֶטיִצ
 רע טאָה טייֵצ עֶׁשְּביִה ַא .הָלֹוח ןייַז ףיֹוא טְראָד ןּופ ןעֶקּוק טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז גּוא
 וטְנעֶרְּב סע :לוק ןייֵא ןיא ץלַא גיִדְנעייִרְׁש ,דְרע רעֶד ףיֹוא טְרעֶגְלאוַנעֶג ְּךיִז ְךיִּבעְנ
 2ַא ,רעֶמאו ַא טיִמ טאָה נּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִאָס-איוֵו רע זיִא ְךאָנְרעֶד ! טְנעֶרְּב

 ,סיפ ןעֶטְכעֶר םעד ףיֹוא קְראַטְׁש גיִדְנעֶקְניִח ,געוֶו ןייַז ןעֶחעֶג טְזאָלעֶג ךיז גאָלְק
 ניִרעֶגְנּוה ןעֶמּוקעֶג זיא רע .קְנאַרק ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא נּוא טְנּוזעֶג רע; זיא ןעֶמּוקעֶג
 צ+ צ+ - םעֶנייֵׁש םיָנּוּפ ,טְלעוֶו רעֶניִטְכעֶל רעד ןופ גיִדְנעֶּבאָה הָאָנַה ךילְהעֶרְפ ,גיִדעַּבעֶל ראָנ

 צ : 3 : :נ : צ 1 רו עי : ..יִוהַּכַמ ַא ןעמּוקעֶּב ,םֶהיֵא ּוצ טייקסטּונ סיֹורְג ראַפ ,טאָה נּוא-- ןעֶגְראָמְהיִרְפ

 איו עֶלאְָׁשעֶג סּופ ַא טיִמ טייצ ְֶביִהַא ןעֶנעֶלעֶגקעוֶוא זיִא יִכאְהשֹמ |

 םאָה ,עְלעֶצְטיִפ םֶכיֵלְטיִ טיִמ ניסלַא ,לימעל הָנת לוד ןעטאט םּוצ עמק
 ןחּוז םעֶד עֶטאַט ַא איוִו נּוא ןעקגילעג לאז רע זַא ,ןעוֶועֶג דֵּבַכְמ טּוג םֶהיֵא רֶע
 ; יֹוזַא רסּומ טְנאָזעֶג

 קְנאַרְק טְשיִנ םעֶנעֶי רעֶמעֶּב ְךאַמ ל ןאָט אּוד-טְסְליוִו תֹובֹוט ! רעֶנייֵא ץאקְש--
 טְראוָו .תֹובֹוט םהָיא ןאָטּוצ ,ןעֶלייֵהּוצ םהיא ְךאַנְרעֶד ,רעֶנייֵא ץאקְש ,ראָּפׁשְראַפ גּוא
 אּוד-טְסעו ןעֶטְנְהעֶצַא ! תֹובֹוט ןעֶּבאָה ריִמ אייַּב טְסעוֶו אּוד , טְראוַו ,ראָנ

 . + . ןעֶנאָזְראַפ
 דְלּוׁש איד ליִו גּוא גיִדְנעֶנייוַו ןְהּוז רעֶד טְהְנעֶּמ ? רעֶנייֵא ןעד ְךיִא ןיִּב--

 ?עֶנעֶי . . .עֶנעֶי ןעֶנעֶמ סאָו ראַפ .עֶרעֶדְנַא ףיֹוא ְּךיֹוא ןעֶגייֵלְפיֹורַא
 םיִצֹקִׁש עֶניֹוזא ְךיֹוא ןיִנעֶז עֶנעֶי .קיִח ַא זייָּב עֶמאַט רעֶד טּוחְט ! ץאַקְׁש ,אֵש--

 עֶנייֵש עֶרעֶייא עֶכיילְ ןייַד גּוא ריִד לֵחֹומ זיִא ןעֶמ ! ליִׁשְרעֶה ,טְסְרעֶה אּוד .אּוד איוִו

 ..י!תֹובֹוט
 םיִנּופ רֵּבַחְמ רעֶד סיֹוא טְזאָל יֹזַא -- ןעֶגיֹוא איד ןיִא ןעֶרְהעֶרְט טיִמ;;

 --םיִבָתִּכ עֶנייַז ןיִא ןִינע ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעוֶו םעֶימְׁש ןעֶטיירְּב ןייז יליִרעֶגְניִפְׁשְניוִו

 ּבייֵרְׁש הָמרָח ײ נהר ראה ַא טיִמ גּוא ןעֶגיֹוא איִד יא עֶרְעֶרְט טיִמ

 םיֹוא ריִמ .טמּק םע עו פֶא ֶהֵעָז ג יא ריִד ןענעקַא טיינדליש ןיימ לי
 : ץְכעֶרְק ַא טיִמ ְּךיִד ךיא ןְהאָמְרעֶד ,ןעֶּבעֶל םעֶד ןיִא תֹויׂשעמ עֶכְלעֶזַא ןעֶהעֶזּוצ
 טְריִסאַּפ ,רעֶדּורְּב ,רֵׁשְּפֶא ,קעֶרְש טיִמ קֶעיִד ךיִא ... ! יִסאָי-הָׂשֹמ ,יָסאי-הָׂשֹמ ,ךַא
 עֶׁשְלעֶגְּי .עֶנעֶי טלעֶו ר רעֶד ןיִא יע ,טְנייַה א ףיֹוא עג ריִד טיִמ םִע

 ,ריִד ףיֹוא ץְראָה סאָד ריִמ טְסייֵר סע בוא ךעֶגיוא איד .ראַפ ריִמ טבע הָּכמ

 *יִדעְצְראַהְּביִ ,רעֶכיִלקִילְגמּוא ,רעֶטּוג ןיימ ,ריִד ףיֹוא רעֶּורְ רעֶטְנ געלע ,רעֶטסיוִו

 '. . . .!יָסאיָיֹהָׁשֹמ רעֶג
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 !ןְדע-ןג ןיִא איו ,םֶכיֵלְקילְג א לֶחעֶז ןעוֶועֶג טייוודניק  ןעֶלעֶׁשְרעֶה ראפ קְסְנאַצְּבאַק ןיא ןעֶּבעֶל טאָד טְלאוָו ןעֶסעֶי םאָר טְשיִנ ןעוֶו ,ןעֶסעסאָד טְשיג ןעוֶו , ךא
 אייֵּב ןעֶמאָנ םעֶנייֵׁש ַא ,טאַהעֶג רֶע טאָה ,אייְֵּפ ןעֶפיֹולּוצמּוַא ,ןעֶפיִטְׁשּוצ ףיוא טייֵצ
 טְשיִג ,רֶע טאָה איִלְרעֶלא םיִקְסעע :טאַמעֶג ,םֵּׁשַח ךּורְּב ורע; טאָח הָרָבָח עֶסייוו
 סאוָו גְנידְסְלַא ,רֵחֹוסֲא ,לאַרעֶגעֶג א ןעֶוועֶג זיִא רע .טאַמעֶג ְךיֹוא , ןעֶגירְניִזְראַפּוצ
 טָא--טייקניניילק ןייא ראָנ + ךילקילג רעֶּביא .ךילגנּי טְכאַמ סאוָו גּוא טְליוִו רֶהיֵא
 ראָנ םֶהיֵא טאָה סאָד ןעֶסעו ןעֶנְהאָמ טְנעֶלְּפ םֶנייַז ליִדְנעֶנעֶמ סאָד םאוָו ,ןעֶסע .סאָד
 ,ןעֶסֶע טְשעֶלאַחעֶג ּךיּבעֶג ךיז ןעֶּפּוטְנֶא גּוא היִמ ליִפ יֹוזַא ְךאָנ גיִרעֶגְנּוח םיימ לַא ןעֶמּוקעֶג זיִא רע ןעוֶו ןעֶטייצ ןעוֶועֶג זיִא'ם .הָחְמִׁש איִד טְרעֶטְׁשְראַפ ,טְהעֶרְדּוצ
 גּוא פאק; םיִנּופ ראָה איִד ןיִא ְךיִלטנעֶה עֶדייֵּב ניִדְנעֶטְלאַה ,ןעֶצְטאַרק ךיז ןעֶנייוו טְנעֶלְפ רע ! קעל ןייק אְטׁשיִנ ,טְׁשיִנְראָג נּוא -- ןעֶנעוֶו אֵצֹי ןּופ ,זיִאס סאוָו שטאָח
 .ןעֶראָועֶג ןעּפאלשנא גוא תֹוחֹּכ ןֶהֶא ןעֶניִל ןעֶּביְִּבעֶג זיִא רע זיִּב ןעֶירְׁש ,ןעֶייִרְׁש
 זיא רֶע זַא ,גוא ןעֶראָועֶג טְנְהעֶועֶג ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא טימ ןיֹוׁש רע; זיִא רעֶטעֶּפְׁש
 ןעוֶועֶג זיא איז .ןיִלְקיִר-עלייק טאַהעֶג רע,טאָה .ןעֶדייֵל טייֵחְרעֶליִטְׁש ףיֹוא ,ןעֶנייוְׁש ףיֹוא ןיִּבָר א .ןעֶייַוְׁש גּוא ןעֶּפיל איד טיִמ ןעֶכאַמ רע טְגעְֶפ ,ןעוֶועֶג גירעֶגנּוה
 ונייֵלְראַפ רעֶיֹוא ןייֵא .ןעֶלאוְׁשעֶג וְלאח רעֶד הָנאַו איד איוִו ְךיילְּב,עּפאַלְׁש א
 ךיֹוא ,ץֶראַמְׁש רֶהיִא ןעֶנאָרְטְרעֶּביִא ְךיִּבעֶג טְנעֶלְּפ איִז .עֶטאַו טיִמ טְקעֶטְשְראפ
 ןעקוק גּוא ּביֹומ עֶליִטְׁש ַא איו ,לעֶקָניוִוַא ןיִא טעֶרּונעְֶניֵא גיִדְנעֶציִז ,רעָנֶעה ,טלעק
 טיִמ טְנעֶלְפ איִז סאוָו ראָנ ,ליִמׁש ,אֵׁש , ןעֶגיֹוא עֶטְכייַּפ ,עֶטְכאַרְטְראַפ ראָּפַא טיִמ
 .םיִרּוסְי עֶסיֹורְנ איִד ףיֹוא טייקְייֵּב טיִמ ,לאַנ טיִמ טְשיִנ ךיִזןעֶמיִרק ַא ןעוֶועֶג זיִא סאָד .ןעמירק ךיז הָּלׁשְמ סי איַּבְעֶד .גּוא עֶקְנּילְס איד ןעגְילְש ןעֶלְהְראָח א

 עב טאָה ךיִז-ןעֶמיִרְק סאָד ,םינָּפ ןְפיֹוא ןעֶנעֶלעֶג רֶחיֵא זיִא שייֵקְמְטּונ םאָד ,ןייֵ
 איד ןעֶזייו-ּוצְסיֹורַא טְשיִנ ,ַחֹכ ַא ןָא ְךיִּבעֶנ ְךיִז טוהט איִז ,טְרְהעקְראַפ ראָג טיימ
 נּוא .םֶהעְלְק ַא ןּפּוצ ַא גיִנעוֶוְניִא רֶהיֵא טיג םִע ןעוֶו ועֶפיִז ןעֶכיֹוה ַא טימ ןעֶגיִטְהעוֶו
 אזא . . .ץְראַה קיִטְׁש ַא םעֶנעֶי אייּב ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא טאָה רעֶרֶהיִא םירק רעֶכילְטיִא
 -רָסּומ עֶלַא איו רעֶמעֶּב ךֶס ַא םּורָפ נּוא שּוג ּךייוַו ןעֶכאַמ ,לָבֵׂש ןעֶנְרְהעֶל ןעק יִּבִר
 עֶסיִז-ץיִרְקאַל-עֶרֶעיז-ניִסע עֶרעֶייז טיִמ םיִמָכֲחיעְׁשיִראַג עֶנעֶי איו רעֶמעֶּב ,םיִרָפִס
 טְניִל עֶנייַז הָמָׂשָנ איִד סאוָו ,רעֶׁשאַנ א ,רעֶסעֶרְפ ַא (עֶגְסאַּב סוואָליִרְק ןיִא טְראָד ,םעֶנעֶי . .. טְנייֵמ ןעֶמ ןעמעוו ְךאָד טְסייוֵו רֶחיֵא) רעֶטאק ,רעֶד עקפאע וליִפֲא .דייֵרְפאָרְטְׁש
 רע; יאַוְלַה-- ןעֶמּונּוצ יִּבָר אֵזַא טְלאו םֶחיֵא ּוליִפֲא ,ּפעֶט איִד ןיִׁשיוִוְצ ראָנ םֶהיֵא
 :ַא ןעועֶג זיא עֶלעֶׁשְרעֶה .דָהיִמְרעֶיֹז טיִמ ׁשְטאַמ ןעֶועֶג ןעֶדיִרְפּוצ קְראַטְש גּוא עֶנעֶטעֶמְס ּוצ קֶׁשֵח רעד ןעֶגְנאַנְראַפ םֶהיֵא טְלאוָו סע-- !ןעֶּבאָה ראָנ ןעֶכְלעֶזא לאָז
 ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ךיִז רע טאָה םיוק .םֶניְִנעֶרְהיִרַא ,םְניִרעֶּבעֶל ַא ,דָניק. טיִשְראַפ
 ,ןעּבעלּוצ ,ןעֶגנירּפשּוצ עלעֶזעֶה ַא איוִו טאַמעֶנ קֶׁשֵח נּוא ןעֶלעֶפעֶג ןייש רֶהעז םֶהיֵא עֶלעֶטְלעוֶו סאד זיִא ,םֶהיֵא םורַא עֶלֶעֶטְלעוֶו סְמאָנ ףיֹוא ןאָטעג קיִלְּב א ,ףילמיפ איר

 ראנ
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 ; םיִנָּפ וייַּב ַא טיִמ עֶמאַמ-ףיִטְׁש ַא איוִו טְקוקעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה ןעֶּבעֶל סאָד ראָנ

 עֶּבעֶל עֶרעטְמְניִּפ זייֵּב םאָד .. .ןעֶטְסּולְג טְׁשינ ןֶצְּבק א ךיִז זאָל ! עֶלעֶגְנּי ,תיּברַּ
 םֶהיֵא :ךילְטְנעֶה איד יז ןעֶרְהיִפּוצ םייַּב יִקאַט .דְלאַּב טְלעֶטְשעֶנְפָא םֶהיֵא טאָה

 :ַא טְמייֵרעֶגְייִא םֶהיֵא ; רעֶגְנּוה ןּופ ,טיונ ןּופ םעט םעֶד ןעֶהעֶטְׁשְראַפּוצ ןעֶּבעֶנעֶג

 רֶע ,טנאָזעֶג-םֹנְחעֶטְׁשיִמ ,ןעֶנאוַו-ןּופ ,זיא רע ,טְגאָזעֶג-טְנְהעֶטְׁשיִמ ,רעוֶו ,דֹוס

 עטְׁשְרעו איִד טְנעֶרְפעֶנ םֶחיֵא גוא - . . קילגמוא רעֶטיֹול ,ןָצּברעֶטיֹ ,טְמאטְׁש

 ?הָחְמֹׂש איד סְניֹוזַא ריִד טיִמ זיִא סאו יָלעֶׁשְרעֶה :אָיְׁשִק

 ?דניק זיִא רע נּוא ּךיִנ טְהיִלְּבעֶנְּפָא ,דְניוִוְׁשעֶג ןעֶגְנאַנְראַּפ זיִא דְנעֶגּוי סעֶלעֶׁשְרעֶה

 םיִנָפ טְנְראָזְראַפ ַא טימ ,טְכאַרְטְראּפ ,ןעֶנאָלְׁשְרעֶד :לעֶרּוי ןיילקא ןעֶראָוועֶג ךאנ טייוו

ָה סע ,ןעדוי ןעֶטּבייוַנעֶּב ,ןעֶסיֹורְגַא ןּופ סעֶקְמעֶטְסאָּפ עֶלַא גּוא
 טְלְהעֶפעֶג ראָנ םֶהיֵא טא

 ינימ ליִּפ יֹוזַא ןעֶהעֶטְשּוצְסיֹוא ןעֶּבעֶל לעֶסיִּב ןייַז ןיִא טאָה די רעֶד .ליִדְרעֶּב א

 טיִג איִז .טייֵהְְניִק רעֶד ראַּפ טייֵצ ןייק טְשיִנ םֶחיֵא טְּביילּב זַא ,רייל גּוא תֹורָצ

 טְהעֶנְראַפ גוא ,גאָטְרעֶטְניו ןיפואימ א ןיא ןּוז איד איו ,ןייש א עליו ַא ףיֹוא ראָנ

 עֶלעֶגנּוי סאָד טביִרק םיוק .עֶראַמְח רעֶרעֶטְסְיִּפ ,רעֶגְנאַל רעֶסיֹורְג ַא ןיִא דְלאַּב יקאט

 ,עֶלעֶקְליִמְראַי ןייז ,ךיִלעֶקְתאַּפ אייוְצ עֶנייַז טְנייַה איו ְךאָנ קְנייֵדעֶג ךיא .רֶהאָי

 ְךיֵלְּב ןייַז ןעֶגיֹוא איִד ראַפ ריִמ טְהעֶטְׁש םִע .ליִקאַדְרעֶסְּבייֵל נּוא ליִרעֶצְנעְֶּש ןייַ

 וליִריקְלִא ןייַלְק ַא ןּופ םיִלְצּולְּפ טְקעֶלְפְִנֶע ךיִ טאָה רֶע איוו ,ליִמיִנְּפ רעֶטְצִניפ
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 עֶבְלעֶו ףיֹוא ,םיִנָּפַא ךיִלעֶׁשיק איִד ןופ .ןעֶרעֶרעֶפ ןיִא טְקנּומעֶגְניֵא ,טְרעֶּביֹוׁשּוצ

 רעֶד ּוצ ּבּוטְׁש ןיִא טְקיִרעֶגּוצ ןעֶכיִלעֶמאַּפ ְךיִז טאָה רֶע איו ןעֶפאַלְׁשעֶג טאָה רֶע

 ןעֶמיקעֶּבְפיורַא ְךיִלעֶטְנעֶה עֶרׁשָּכ איִד טימ ,םיֹוׁש ץְפיֹוא טְצעֶזעֶג ךיז רהיֵא ,רעֶטּומ

 גּוא לֹּכַהְש--הֶכְרְּבא ןֹוׁשְל סיִז ןייַז ףיֹוא טְכאַמעֶג ,טְסּורְּב איִד םֶעְוּּב םיָנּופ רֶהיֵא

 םיֹרָנ טיִמ גיִדְנעֶטְכאַרְטעֶּב ,הָנַּכ טיִמ טְרעֶפְטְנעֶג ךיִא ּבאָה ! סָא ...ןעֶגיֹוועֶג

 :טְגאָזעֶג גּוא טְקּוקעֶג ,עֶמאַמ איִד ְךיֹוא .,לעֶדּי עֶניילק עֶגיִדְנעֶגייֵז סאָד תַחַנ

 . .י!לֵארְׂשִי קְלאָפ ךייַא זיא ליֹואו זַא ,לֵאָר ְׂשִי םֶכיֵרְׁשֲַא

 םיִמ טאָה ,רָבֵח ןעוועֶג ץֶלַא יִקאַט עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶזְנּוא זיִא םיִסְרְנּוק איד טיִמ

 ןיוש ,ןעֶפיִטְש ןימ רעֶדְנַא ןייֵא ןעוְועֶג זיִא סאָד ראָנ ,רעֶהיִרְפ איוִו טְפיִטְׁשעֶנ אייז

 עֶטאָפאק ְנעֶסיִרעֶצ איד ןאָטוצ םיִרַא טְׁשיִנ אייֵּבְעֶד .ְנּנְנעֶרעֶּב טיִמ ,טְסנעֶרע

 .םיֹוא טְשיִנ ,לעֶטיִה א ןֶהֶא פאק ןעֶליוה ַא טיִמ ןעֶהעֶטְׁש הָנילחןעֶּביילְב שי

 םעָד ןיא טאָה ןעֶמ גוא ,הָאּפ רעֶר ןּופ ראָה א ןעֶרעֶדְנַא םייַּב רעֶיֵא ןעֶמיירּוצ

 םיִמיןעֶדיירוצ ןעֶמיֹורג א טיִמ :עֶמיורְנ איד ןאָטּוצְכאָנץֶלַא ,טְגְנאַלְראַפ ךיז-ןעליפש
 ןעסיורגא
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 עֶנייֵלְק עֶׁשְרעֶדְניִק אייֵב ְךיִלְטְנְעֶוועֶג זיא סאָה ,ןעֶהעֶנְכרוד ליִסיִּבִא יז ןעֶסיֹורְנא
 ןּופ ןעֶדאַרְג איִד ּךאָנ רֶדְֵּכ ןעֶהעֶג עִֶיֹוהְג-- ,רעֶסיֹורְג ַא רֶהעֶז ,הֹובָּכ ַא ךילדְוי
 ׁשֶמַׁש ם'נופ : ,שרק-יִלְּב ַא ,תיּבַח-לעַּב א ,ליִחיִּבַח-לעּב א ,הֹוחְּב-ןֶתָח א : ףיֹורַא ןעֶטְנּוא
 עֶסיֹורְג יִניִמ עֶרעֶדְנַא ראָג ןעֶרּוי ןיִשיווְצ ןיִנעֶנ תֹוכאָלְמ-יִלעַּב ,בָר םעֶד זיִּב
 ְךיִז ןעֶכאַמ .ךילְגְּוי טיִמ גְנאַגְמּוא ּדיִלטְנְהעוֶועֶג ןעֶּבאָה ,ןיהַא טְׁשינ ,רעָהַא טְשיִנ םיִּפִע
 אייז איוו;םיִנָפ ןיֵא עֶסיֹורְג עֶתֶמֲא איד אייב ןעֶּבאָה נוא אייֵז טיִמ ׁשעֶראַנ סְרעֶטְּפֶ
 ,אייִז איו ,סעֶׁשְטאַגְנּוי ,םיִצְקׁש ,ט יי ל-הָרְבֶח ְךיֹוא ןעֶסייֵה

 עֶרעֶייִז ּוצ ךיִז גיִדְנעֶקּוקּוצ ,עֶסיֹורְנ איִד םּורַא ְךיִז ןעֶּבייֵלּוצ ןָא טְּבייַה עֶלעֶׁשְרעֶה
 ץיִנְעןעֶלעֶטְש ךיז ןעֶדי אייוצ ןעֶלאָז .םֶעימְש רייז וצ ךיז גיִדְנעֶרעֶקוצ גוא גיי
 ְךי-יֹוזַא טע עֶסיֹורְג ןעֶלאָז .ןעֶכְלייֵמ  ןעֶפָא בְלאַהַא טיִמ טְכְראָה נּוא ףיֹורַא ליִּפ ;עק סאָד טְסייֵראַפ ועְלעֶׁשְרעֶה םיֹואודְרֹע רעֶד ןופ איו ,אייז ןיִּבעֶל טְסְקאוַו ,ןעֶסיִמְׁש
 .ַא היקא איו ,ְךאָנ ןעֶטְניִה ןּופ עֶלעֶׁשְרעֶה אייז יז טְּפעֶלְש יןעֶמעֶגכרּד לִסיִּבַא
 ;ַא סאוָו ינְניְִסְלַא טְסייוו ,גניִדְסְלַא ןעק דְראְּב א ,הָמָכָח נּוא הָרֹוּת טְקעֶטְׁש דְראַּב רעֶכיִלְטיִא ןיא !טְׁשיִנ סעוֶואָטאק-ןייק ראג ןיִלעֶשְרעֶה איי זיִא רֶראָּבַא .יִּלעק
 איד טיִמ ןעֶזאַלְסיֹוא רע טְנעֶלְפ ,הְליוֵו הָנּוׁשְמ ןעֶמקעֶגְסיֹוא זיִא סאוָו ,סְניוזַא יִפ ְיְִגני טְלְהעֶצְרעֶד לאָמ ַא טאָה רע זא .ןעֶשְקאָל תַרֹּת דיִא טְנאָז דְראָּב
 נוא .דְראָּב ַא טיִמ דיי ַא טְגאָזעֶג טאָה סאָד ,טְׁשיִנ טְכאַל וטְשיִנ טְכאַל :רעֶטְרעוֶו
 .הָנעמּוצ סאוָו ,ןעֶועֶג טְשיִנ ןיֹוׁש זיִא ןעֶכייֵצְרְהאוַוא טיִמ ןעֶגיִל אֹזַא ןעֶנעֶקא

 עֶסיֹורְג ,טְנייֵמעֶג ךיִא ּבאָה ,םיִבָתְּכ איִד ןיִא עֶלעֶׁשְרעֶה טְנאָז ֹוזַא ,םייַוְְניִקי
 איִד גּוא טְלעוֶוַא ְךיִז ראפ ןיִנעֶז עֶניילְק גּוא טְלעוֶו רעֶרְנַא ןימ ַא ראג םיִּפִע ןינעֶ
 ,תֹוצפָח !עֶנייֵא נּוא תֹומְכָח עֶנייֵא ,תֹונַהנַה עֶנייֵא טיִמ ,ןִּבעֶלְח טלעו ןייֵא .תֹועְמ רעֶּבאָרְגַא ויִאְס זַא ,ןעֶהעֶזעֶגְסיֹורַא ךיִלרעֶּפְניִׁשעֶּב ךיִא ּבאָח רעֶטעֶּפְׁש ,רעֶטעֶּפְׁש ראָנ .ןָא טשינ רעֶרעֶרְנַא רעֶר טימ עֶנייֵא ךיז ןעֶרעֶחעֶג ןעֶטְלעֶו עֶרייּב עֶגיִזאָד
 עֶׁשיִדּוי ןיִנעֶו עֶלַא ?סיֹוא סע; טְכאַמ סאוָו ,םלֵא גּוא גָנּוי ,םיֹורְג נּוא ןייֵלק
 דניק םיֹורְג ַא נּוא טְׁשיִנ רֶהאָט דְניִק ןיילק ַא + סאָד ראָנ זיִא קּוליִח רעֶד רעֶדְניק
 סאָד ,טייקמּורפ גוא טייֵקְסְטּוג והָמָכ א טְסייֵה דְועֶּב טיִמ רעֶדְניק אייַּב םאוָו .געֶמ
 אירע צ א קֶׁשו עֶטייֵקְׁש ע ךא ג ןעמ טפּור דֶרעִּב ןְהָא רעֶדְניק אייּב יקאט עֶנעֶייִא
 "-..ןעֶבאַו עֶׁשְלעֶגְנּוי

 עֶגייֵלְמ .רֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְסעֶּפ ןעֶנאַטְׁשעֶג רעזיִא םיִרֵבֲח איד ןיִׁשיוִוְצ סּופ םעֶנעֶי טיִמ .רעֶדְניִמ עֶׁשיִרּי עֶסיֹוהְג איר ןיִשיווְצ רעֶרעֶדנַא רעֶד טיִמ נּוא עניילק איד ןיִׁשיִווִצ םופ ןייִא טימ ןעֶנאַטְׁשעֶג ,לעֶדּוי ןיילק א ןעֶרעוֶו םייּב ,זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶנְנּוא
 םעֶד טיִמ ןעֶפיִטְׁש םייַּב ןיִנעֶז ,םִלֹוע רעֶזְנּוא ףיֹוא אָד טּוׁשָּפ ךיִז ןעֶליִּפְׁש ְךיִלְגנּוי
 נּוא ןעֶגיֹוא איד ראַפ ןעֶהעֶטְׁש סאוָו ,ןעֶבאַז עֶבְלעֶזַא ןיא ןאָמעֶגְנייַרַא פאק ןעֶצְנאַנ
 ועֶסיֹורְג איד ןיִׁשיוִוצ סאוָו ,רעֶּבָא סּופ רעֶנעֶי .דָנאַה רעֶד טיִמ ןָא אייֵז טּפאט ןעֶמ

 טאה (5)
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 טְּבייֵלַּב נּוא רֶרע איִד םקיא רעֶטְנּוא טְדְניוִוְׁשְראַפ סע איו ,לאָמ ַא טְלְהיִפעֶג טאָה

 אייז ןעֶהיִלפ ,ךיז ןעֶליפשוצ זַא רעֶרניִק עֶסיֹורְג :ןעֶטְפּול רעֶד ןיִא איו סיִּפִע ןעֶגנייה
 ׁשְזַא טְּפאַח זַא יֹוזַא ,טייוו טעה ,טעֶה ניִדְנעֶפיִטְש ןעֶכיִרְקְראַפ ,ןייַרַא לעֶמיִה ןיִא
 טְרעֶהעֶנּוצ ְךיִז עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ,תֶלֹוקְשִמ ףיֹוא יֹוזַא גירְנעֶהעֶטְׁש ...לעֶרְניווְׁש ַא ןָא

 עֶכיִלְטע ְךאָנ ּוליִפא ןעֶּבאָה לאָז רֶע ןעוֶו גּוא .ןעֶרֶעיֹוא עֶרייֵּב טיִמ עֶסיֹורְג איִד ּוצ

 ףיֹוא ןעֶכאַז לייוַו ,ּוצְרעֶד ראָנ טְכיֹורּבעֶג יקאט עֶלַא רע טְלאוָו ,ןעֶרעֶיֹוא ראָפ
 םיִתָּפֹומ אייז אייַּב טְרעֶהעֶגנָא ךיז טאה עֶלעֶׁשְרעֶה .ליִפ רֶהֵעְז ןעֶועֶג זיא ןעֶרעֶהּוצ

 נּוא םנהיִג ןיא סאוָו ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ןופ תֹויִׂשֲעַמ-לֶחאֶצ א ןֶהָא ראָג רעֶדנּואוו גּוא

 ןעֶטְלאָו אייֵז איו ְךילְנ ,רעֶרנּזעֶּב עֶלעֶציִפ םֶכיֵלְמיִא טימ !ךיז טּוהְט ןְרעֶ;ןג ןיא
  ןעֶגיֹוא עֶנעֶנייֵא טיִמ ןיילא ןעֶהעֶזעֶג גְנירְסְלא גוא ןעֶמּוקעֶג טְראָד ןּופ טְׁשְרֶע
 תֹויִׂשעַמ :העְוּתַה-םֶלֹוע ןפִיֹוא םּורַא ןעֶהעֶג סאוָו ,םיִתָמ ןופ ,םיִלּונְלִג ןּופ תֹויִׂשֲעַמ

 סְטאָנ ,איִבֵנַה ּוהָילַא גּוא םיִכָאְלַמ ןופ תֹויִׂשעֶמ ; עֶטּוג טְשיִנ גּוא . . . . עטּוג איד ןּופ

 ןיא לּופ ןיִנעֶז גּוא קע; ןייֵא טאָה טְלעֶו איִד ּואוו ,סיֹוא ןעֶווערדְנאוַו סאוָו ,םיִזדָלּוׁשְמ

 יהָׂשעַממ ענְייִׁש רעֶדְנּואוו א ןעֶראוָועֶג טְלְהעֶצְרעֶד זי אייּבְרעֶר .עֶלעקְניוִו םֶכיֵרְטיִא

 טיִמ ,קְסְנאַצּבאק ןיִא זאָד יִקאַט ןעֶפאָרְטעֶג לאָמ ַא ,לאָמ ַא ְךיִז טאָה סאָו
 הֶׂשֲעמ איֵד .טְלעוֶו איִד םֹויַה דע ְךאָנ טְגְנילק סע גּוא ןעֶנְנּולקעֶג טאָה סע רעֶכְלעוֶו

 * ןעֶועֶג ױזַא זיִא

 ױ

 ןופ עדייז רעֶטְלע ןיֵא ,םעֶקְלעֶמְׁש 'ר טייצ רעֶד ןיִא !עֶקְלעֶמְׁש יִּבַר ימיִּב
 םירוּפ א רעֶטְּוא לאָמנייא ךיִז טאָה רע קמנא צ ּב א ק} לעֶרוי ּבֶר ,יָׁשֹוע רעֶזנּוא
 קֶסּפּולְג ןיק טְזאָלעֶגקעַא קםָנא צ ְּב אק ץְנאַג שייצ רעֶגְנייֵא רעֶטְכעֶלׁש ַא ןיִא
 * * 1 םלעֶרי בר .ןיילַא עקלעֶמְׁש בר ראָג א ןיִלִבְנאַמ עֶלַא איד ןופ ץֶכיִלְּעגְעֶּביִא

* 

 עֶלעֶטְניִּפ םעד טימ ,רעֶמּורְפ א ,רעֶטּוג א .הָכָרְבִ ונֹורְכִז ,עקְלעֶמׁש בר עֶדייֵז רעֶטְלע
 ְןעֶּב ַא ,טְכאַדעֶג ןעֶדּוי ןייֵק ראַפ טשיִנ ,ןעוֶועֶג זיִא ,םיִדיִסֲח םֶנעֶטְלַא םעֶד ןּופ ,דּוי

 ,דְניִק ןייֵא ׁשְטאָה ןעֶּבאָהּוצ ןאָטעֶגְרעֶּביִא טאָה רֶע סאוָו ,לעֶטיִמ עֶלַא איד .קיִנְטעיִד

 ,םֵש-לעּב םעֶד טְגייֵלעֶגְקעֶוַא ףֹסְל טאָה רע..ןעֶפְלאָהעֶג טְשיִנ ןעֶּבאָה ,שידק ַא
 סאוָו ,טאָג ןעֶניִר ּוצ ןעֶמּונעֶג ְּךיִז גּוא ליִדְבַהְל ןעֶרעֶטאָט רעד טיִמ רעֶטאָט םעֶד

 .טייֵקְׁשידּוי םיִנּופ ענר.א ףיֹוא ְךיִז ןעֶנאַּפְׁשּוצְסיֹוא טְׁשיִנ ,ןעֶרְּב א טיִמ ,טְסייֵח ןעֶניִד

 עֶּביְִּבעֶג עהָלעֶמְׁש בֶ זיִא ,טְנאָלעֶגְקעֶוַא אָד ךיִז טאָה קסגא צב אק זַא אָליֵמ
 ַא טיִמ הָליֵגְמ איד ןעֶנעֶייִל גּוא ןענווָאד טשינ רע טעוֶו םירּוּפ ,שְטייֵטְס :טְּפעֶלַפעֶג

 רֶע םעוֶו ןעֶמעוֶו טיִמ נּוא ? יתֹונָמ ֹוְׁשִמ ןעֶקיִׁש רֶע טעוֶו ןעֶמעוֶו גוא ! ןעֶדי ןינִמ

 ןיִא ױזַא אָד ְךיִז טציז רע איוו נּוא ? ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ איוִו ,הָמֹוּכ א ןעֶכאַמ

 ךיז טְנעֶפִע ,פאקאא ןֶהָא ,טְכאַנ נּוא גאָט ןיִשיווְצ ,תיִנעָּת-רַּתִמֶא ,תֹורָצ עֶניִא
 ןיִא עיֹורגייֵרְג אייְֵד .ןעֶניֹושְראָּפ ןיינ ןייכא ןעֶמּוק סֶע גּוא ריִהְמ איד םיִלָצּולְפ
 איִד ,ןעֶדְלאָרְט טיִמ טאלאַח ןימ א ןיִא םיִּפעג רעֶנְייִא ,םעֶצעֶּפיִז  עֶנעֶראַמעֶצאַב

 דראב
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 רעֶנייֵא ְךאָנ .קיִראָּפְס רעֶטְסאַציִּפְׁש ,רעֶכיֹוה ַא פאק ץפיֹוא נּוא טעֶמְׁשאקּוצ .דְראָּב

 םיִנָפ סאָד .לעֶטְראַנייַּב םעֶנְרעֶדעֶל ַא טיִמ ,עֶקְרעֶמושְטַא רעֶדָא ,עקמיוומ ןימ א ןיִא
 טיִמ ןעֶפאָלְשְראַפ איו יֹוזַא סיִּפע רעֶנייֵא ְךאָנ גּוא .ראָה דְלאוַוַא טימ ןעֶסקאַוועֶּב

 טְׁשיִנ טאָה נּוא ,ְךיְִרעֶּפְמייוו ,ןערעטָאלּב טיִמטְצעֶזעֶגְנָא לּופ ,זאנ רעֶטיֹור רעֶּבאָרְג ַא

 נָא ןעוֶועג ןיִנעֶז ןעֶניֹושְראָּפ אייֵרְד עֶגיִרעֶּביִא איִד .םיִפ איר ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁשְנייַא טְנעֶקעֶג
 .ךאַפ עֶצְרּוק ןעטְניה יִלְרעָטילּפ טימ ּךילְכיִט-טְסּורְּב טְנעֶראָפ ,שיִקְרעֶט טיִּפעֶג ןאָטעֶג
 טְשּוקעֶג אייז ןעֶּבאָה ןעֶמּוקניירַא םייַּב .רעֶּביוַו איו טְׁשיִנ ,ןיִליִּבְסְנאַמ איו טְׁשיִנ ְךיִלְביִט
 --!עֶקְלעֶמְש יִּבִר ,בֹוט םֹוי טּונ ַא ! טְגעוֶוָא-ןעֶטּוג א : אייֵרְׁשעֶג ַא טיִמ ,הָּלזְמ איד

 ןעֶטייהְּב ַא ןעֶניֹושְראָּפ איִד ןופ ןעֶכיִלְטיִא טיִנ נּוא ןעֶנעֶקַא אייֵז טְהעֶג עֶמְלעֶמְׁש ּבֶר
 ? ןעֶדּוי סע ןעֶרְהאָפ ןעֶנאוַו ןּופ ,זיִא רעֶנייֵמְׁש רעֶד איו ,געֶרְפ א טיִמ ,םכיֵלֲע םֹולָׁש

 רעֶּביִרעֶד גּוא םיִמָלַשּורְו ראפ ןעֶמּונעֶגְנָא רע; טאָה ןעֶקְרעֶט איד איו ןעֶדּוי עֶנעֶי
 עֶליֹואוו : יז אייֵּב גיִדְנעֶמְכאַרְט .אָּבת-ךּורּב ןעֶסיֹורְג ַא ראָנ טְכאַמעֶג אייֵז רע; טאָה
 תַרעְי רעֶד ןּופ ליִסיִּבא ךיִז ןעֶרעֶהְנָא סע ןעֶמ טעוֶו אייז ןופ ! ןיִּבעֶלְח טְסעֶג
 ןעֶפיֹוק ןעֶנעֶק אייז אייֵּב ןעֶמ טעוֶו רַׁשְפֹא גוא רבק םיִלֲחְר רעֶטּומ רעֶד ןופ ,הָלְפְכַמַה

 ןעֶלאָז םעֶרעוֶו ,טיֹומ ץְכאָנ יז ןעֶטיִשעֶּבּוצ ףיֹוא ,דְרע; לֵאָרְׂשִיץֶרֶא .עֶלעֶקעֶז א
 .ןעֶסעֶ טְׁשיִנ

 ּביֹוא ,ןעֶנעֶרְפ עֶנייֵמ םיִרֲחֹוס איִד !עקְרעֶמּוׁשְמ איד טְנאָז ! עקְלעֶמְׁש .ּבְר--

 .ןעֶלְהאָצעֶּב טּוג ךייַא ןעֶלעוֶו אייֵז .םיִרוּפ ןעֶטְלאַחּוצ ךייִא אייּב ךיִלְנעֶמ זיִא'ס

 יעֶגְנָא רהעֶז .טְשיִנ ןְפֹוא םּׁשָּב ,דְלעֶג יעְקְלעֶמְׁש ּבֵר טְרעֶפְּטְנע ! הָליִלָח--
 עֶכְלעֶזַא טיִמ לעוֶו ךיא סאוָו ,םאָר ןייז ןיֹוׁש טעוֶו ןיול ןיימ ! ןיִּבעֶלְח ,טְסעג עֶטְנייֵל
 ְךאָנ נוא ןייוו .ְךיְִׁשעדּוי .ְּךיִלֲהעֶרְּפ ץְנאַג הָדּועֶס איִד ןעֶטְכעֶרְּפָא םיִחְרֹוא עֶרעייַהְט
 ןעֶנעק ןעֶמ טעוֶו טיֹונ ראַפ .נּונעֶג ךיִא ּבאָה ,קיִניִלאַמ ,קינְׁשיוִו : הָקְׁשִמ עֶרעֶדְנַא
 ּוצ גאָז א רע טּוהְמ ,דוי ר ;רֶהיִא נּוא .ןעֶגיִדיחַסְּפ םינּופ ְךיִלָׁשֹעֶלְפ ראָּפ ַא ןעֶמְהעֶנ

 אָמָתְמִמ ךיִז טעוֶו גוא הָלְנעֲה-לעַּב א ְךאָד טְנעֶז רֶהיִא ,עֶקְרעֶמּׁשְט רעֶד ןיא םעֶד
 .קיטנַא ןייַא ראָג ךיִא ּבאָה ןיִפְנארְּב .ןעֶנאְָּפָא טְׁשינ ןיִפְנאַרְּב קְנּרְמ ןעֶטּוגא ןּופ

 רעֶטיֹור רעֶד טיִמ רעֶנעֶו ּפָא ךיז טפּור , ..'? ןיִפְנאַרּב סאוָו ... ! ןיִפְנאַרְּב--

 יקאט רעֶנִייִא ,ןיִבַמ ַא ךיא ןיִּב ןיִפְנאַרְּב ףיֹוא .רעֶטְנעֶהעֶג גיִדְנעֶמּוקְרעֶטְנּוא ,זאָנ

 .טְלעוֶו רעֶד ןיִא

 יקאט ןעֶהעֶזעֶנְסיֹורַא םיִנָּפ רעֶייֵא ןיִא ךיא .ּבאָה סאָד !טְנייֵלעֶגְנָא .רֶהעֶז--
 ...ְךיִלָטְנעֶק רֶהעְז ריִמ טְנעֶז רֶהיִא .זאָנ רעֶטיֹור רעֶד ּוצ עֶקְלעֶמְׁש ּבָר טְגאָז ,דְלאַּב

 ןיא לאָמַא ןעֶּבאָה רימ ןעֶכְלעוֶו טיִמ ,דיִסָח רעֶגידְנעֶנעֶרְּב רעֶנעֶי טְשיִנ רָהיא טְנעֶז
 טְנעֶז רֶהֹיֵא ,אָי ? ןייַז םיִמָו ְּךיִרֲאַמ לאָז ,ןעֶטְלַא םייַּב ןעֶטְלאַהעֶג בֹוט-םֹוי םעֶנייֵא
 ְךאָד טְהעֶטְׁשְראַפ רֶהיֵא .. .!דוי אְןיִּב ךיא איוִו ןיבמ רעֶסיֹורְג א ,ןיבמ א ןיפנארּב ףיֹוא
 ןיִהאָוו ,ןיִפְנאַרְּב ןּופ ןִיִנ ע םעֶד .ןיימ ְךיִא ןיֵב מ. טְראוָו םעֶד טיִמ סאָוו ,ךימ

 סאר
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 ..יְךיִז יֹוזַא טּוׁשָּפ טאַלְג טְׁשיִנ ,טְקעֶטְׁש ןעֶניַרְד סאוָו ,ןעֶרְּב רעֶד ...טְהעֶג סאָד

 .. .ןעדוי עֶגיִדְרעֶיַפ יעָגיִדנעֶנעֶרְּב ,רֶחיִא איו עֶכְלעֶזַא ,ריִמ ראג ןעֶהעֶטְׁש ראפ טאָ

 טאָה ןעֶמ גּוא ןייַרַא ליש ןיא טְסעֶג עֶנייז טְרֶהיִפעֶג טאָה עֶקְלעֶמְׁש ּבֶר
 טְנעֶיילעֶג טאָה עֶקשטעֶטְלַא איִד ןופ רעֶנייֵא . ביִרֲעַמ טְנעוֶואַדעֶג טְראָד
 עֶׁשְרָה ןְמֶה איו : ןעֶנעֶייֶל םייַּב . היָחמ ראָנ ,לֹוק םיִזַא טיִמ הָליִנְמ איד
 תֹוריסְמ עֶׁשְלאַּפ ךרּוד ְךיִז טְסּולְג םֶהיֵא איו , ןעֶראָועֶג טְכיֹוהְרעֶד זיִא
 קיִדאָּפְמ רעֶטְסאַציּש רעד זיא , ןעֶדּי עֶלַא ןעֶנעֶגְראַהְסיֹוא םיִליּבְלַּב גּוא

 זיִא עֶקְלעֶמְׁש ּבֶר זַא ,קאליק אֵזַא טְכאַמעֶג סַעַּכ ראַפ גּוא . ןעֶגְנוְפְׁשעֶגְרעֶמְנּוא
 ןעקעֶטְׁש ַא טְראָד דָניוְׂשעֶג ןאַטעֶג ּפאַחַא טאָה רע .ןעֶראוָועֶג טְרעֶטיִצְראַפ

 ןעֶנאַלְׁשעֶג ַחֹּכ ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ טיִמְרעֶה נּוא סְנעֶקעֶטְש-הָּפּוח עֶגְנאַל איד ןּופ
 גּוא ,טְכאַמעֶג טיֹוט םעֶד םֶהיֵא ,רֶמיִמ-לעַּב ם'ָנּופ ְךיִלְפעֶרְט איִד רעֶּביִא עָׁשְרֶה ןֶמָה

 קיִדאָפְפ רעֶד טאָה הָלֶּפַמ ס'ןָמָח אייַּב הָינְמ רעֶד ןיא ןעֶטְלאַחעֶג טאָה ףֹוס םּוצ זַא
 עקְׁשְטעֶטְלַא איר .הָחְמִׂש ראַפ טְצְנאַטעֶג ניא ןעֶגְנּרְפְׁשעֶג .ןעֶטְכיֹולעֶג ,טְנייֵשעֶג
 סיִז א טיִמ יבקעי תנַשֹושי ןעֶגְנּזעֶג גּוא .טעֶקְשְטעֶהעֶנרעֶטְנּוא ךיז ןעֶּבאָה
 גאָז ַא גוא ןעֶטְלאַהְנייַא טְנעֶקעֶג טְׁשיִנ ךיִז טאָה ְךיִלְרעֶּפְמייַו טיִמ זאָנ איִד ,ליִרָנּוניִנ

 טְלאָוועֶג ןיֹוׁש תֹוחְמִׂש עֶלַא ןּופ טְלאָוו ְךיִא ,תֹויִׂשֲעַמ איִד ריִמ גיֹוט סאָוו : ןאָמעֶג

 ְךיִז טאָה אָד -- . טֶרָא ץְּפיֹוא דְלאַּב אָר יִקאַט .,ןיִפְנאַרְּבליפיִבַא ןעֶמְהעֶג ןעֶּבעֶלְרעֶר
 יעלעֶקְפאַׁש ׁשֶמַש םוצ ןעֶפאָלעֶגּוצ דְניוְׁשעֶג זיא ,עֶקְלעֶמֶׁש ּבֶר רעֶזנּוא טְציִהּוצ ְךיֹוא

 ךילעקשילעק עֶכיִלְטֶע טימ ,שיִלָש ,ןיִפְנאַרְּב ליִׁשעָלְפ א טְראָד ןופ טְּפאַטְרעֶדְסיֹרַא
 טְשיִנ לאָמְטְסְנעֶד זיִא ןיילַא ׁשֶמַׁש רעֶד ,םִיַחַל ןעֶניֹוׁשְראָּפ איִד טיִמ טְכאַמעֶנ נּוא

 ןעֶביִרְשעֶגְנייַרַא ׁשּוריִפְּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא טֶהיִא טיִמ בַתָּכ םעֶד ןיִא םּוראָו ,ןעֶוועֶג
 ןיא ןעהעגּוצמּורַא טְכעֶר סאָדוצְרעֶרְנַא איווהע טאָה םיִרוּפ נוא הָּכִנֲח זַא ,טְקְנּופ ַא
 רֶע ראָנ זַא ,טקנּוּפ ַא ןעֶנאַטְׁשעֶג טראד זיא ךיֹוא ,קֶסְּפּולִג ןיִא -- רעזייה איד

 טְראָד ןעֶקְנייִׁש גוא .לעקְנייִש ןימ ַא לעֶזיילְק ןיִא ןעֶכאַמ טְכעֶה םאָה טאָה ןיילַא
 עֶנעֶׁשְטעֶר ןעֶסייֵּבְראַפ םיצ ְךיֹוא טְראָד ןעֶטְלאַה אייְִּרעֶד .ןיִפְנאַרְּב רֶהאָי ץְנאַג א
 אֵרֹוּב הָָרְּב א טְכאַמ ןעֶמ עֶכְלעוֶו ףיֹוא ,ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא הָמֹודְבו לעֶגייֵּבְרעֶיא ,ךילְכיק
 .ןעֶשאַוו טְׁשיִנ ּוצְנעֶד ְךיִז ףְראַדעֶּב ןעֶמ גּוא תֹונֹוזְמ יִניֵמ

 ,ןעֶניֹוׁשְראָּפ איִד טיִמ ןעוֶועֶג ַחֵמַׂשִמ עקלעֶמש ּבֶר ךיז טאָה טְכאַנ עֶצְנאַג איד

 זאָנ איִד ראָנ ,רעֶסאַו ןיא ןעֶגְנאַנעֶג לא אייז ןיִנעֶז הירפ רעֶד ןיִא ןעֶנְראָמ ףיֹוא
 .רעֶסאוַו טְנייַה ּבאָה ךיִא ,עָפ ,טְגאָזעֶג איִז טאָה ,ןיינ ,ןייֵנ ,ןעֶהעֶג טְלאָוועג טְשיִנ טאָה

 -הָוְקִמ רעֶזְנּא ,הָׁשְקָשיִנ ,טְמּוק ,טְכאַמעֶג זאָנ רעֶד ּוצ עֶקְלעֶמְׁש ּבֶר טאָה ,טְמּוק

 איד ןעֶנעעייל תַעַׁשְּב ...רעֶסעֶמ א טימ ןעֶרייֵנְׁש איז ןעק ןעֶמ ,טְכיִדעֶג זיא רעֶסאוַו
 עֶנעֶגייֵאסאָר ןאָטעֶג עֶקְׁשְטעֶטְלַא איִד גּוא יִראּפְמ רעֶד טאָח לוש רעֶד ןיִא הָלינְמ

 ךאָנ .ןעקְגיִרְט גּוא ןעֶסֶע טְצעֶזעֶג יז ןעֶמ טאָה ןעֶגְאַד םעֶד דאנ .ןעֶטְכעֶנ סאוָו
 הלְשִמ םעֶד ְךאָנ ,תֹונָמ םֹולְשִמ ןיי םִיקְמ ןעֶמּונעֶג יז ןעֶמ טאָה ןעֶסעֶ םעֶד

 תונמ
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 ךִלָדְנִהאָמ .ְךיִָׁשעֶטְנֶמֶה ,ּךילְפעֶרְקְנִמֲח ןעֶקעֶגעֶג נא הָכָרְּב טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה תֹונָמ
 טְצעֶזעֶג רעֶטייוו ְךיִז ןעֶמ טאָה ןעֶכאַמ-הָכָרְּב םעֶד ְּךאָנ .קיִנְשיוִו ןעֶקְנּורְּעֶג גּוא
 רֶהעֶמ ןעֶקנּורְטעֶג טאָה זאָנ איִד .טְהעֶטְׁש טְלעֶוו איִד סאוָו ףיֹוא ,טְרעֶכיִׁשעֶג ,ןעיֶועֶג םָיַקְמ ,ןעֶקְנּורְטעֶג ,ןעֶסעֶנעֶג טאָה ןעֶמ ,הָהּועְס איִד ןייַז םיִיִקִמ ,ןעֶמניִרְמ גוא ןעֶסֶט
 ?םיֹוא זאָנ איִד טאָה ,הָמֹוּכ ןייַא ןעֶקְנּורְטעֶגְסיֹוא טאָה רעֶנייֵא רעֶדייֵא ,ןעֶכיִלְטיִא ןּופ
 םייקָמ ליפ יֹוזַא טאָה ןעֶמ ,רּוציִקְּב .ןייטְׁש ןְפיֹוא איו ןעֶסאָנעֶג ,ןעֶהעֶצ ןעֶקָנּירְסעֶמ
 ְךאָנ ןעֶנְראָמ ףיֹוא זיא םֶלֹוע רעֶקְסְנאַצְּבאק רעֶד זַא ,טְרעֶּכיִׁשעֶג ,ןעקָנּורְּטעֶג ,ןעוֶועֶג
 ךאנ יִקְלעמְׁש ּבר ןעֶפאָרְטעג ןעֶמ טאָה ,ק ס ּפּולָג ןופ ןעֶמוקעֶג קירוצ םיִרוּפ ןשוש
 רעֶלּוד ַא איוִו ןעוֶועֶג רע זיִא ,טְפאזעֶגְפיֹוא ְךיִז טאָה עֶקְלעֶמׁש ּבָה זַא ,רֹוּכִש טיֹוט -

 ,ןעֶראוָועֶג טְנעֶקירְטעֶגְסיֹוא איו סיִּפִע ןיִנעֶז ןעֶניֹושְראָּפ איד : רעֶדְנּואוו סיֹורְג ראַפ
 רעֶמאוַוויִא איוִו זיִא ףְראַדעֶּב רֶעסאוָועאָטְׂשיִנ זיִא טְכּוז רֶע סאוו ,טֶרָא ןייֵז ףיֹוא טְשיִנ ְךאַז ןייק ,ׁשיִנעֶדְהעֶקְרעֶּביִא ןייַא םיּפִע זיִא ּבּוטְש ןיא
 ...!ןְהעֶטְשְראַפ םּוצ טיִנ ראָג ,רעֶדְנּואו םיֹורְנ א םֶהיִא זיִאְס .ןיירא

 עֶנייַז דֹוס םעֶד ןעוֶועֶג הלנמ רעֶמעֶּפְׁש טאָה ,הָכָרְבִל ֹונֹורְכִ ,רעֶּטְלַא רעֶד
 ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג סע זיִא יֹוזַא נוא םיִבָרּוקְמ עֶרעֶייִז ְךאָגְרעֶה םיִבָרּוקְמ איִד . ,םיִבָרּוקֶמ
 ,טְלעוו רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶראָועֶג טְנאַקעֶּב זיא םאָד זיִּבִועֶרעֶדְנַא םעֶד ןיִא רעוא ןייא
 ....!ליִקעֶּפ עֶטּוג סאָד ראג ,אָוְפּונַּכ עָמּונ איִד ןעֶוֶעַג ןיִנעֶז ןעֶניֹושְראָּפ עֶנעֶי
 ןעֶכיֹוה ןיִא טאַלאַח רעֶד : תֹו בָא איִד ןעוֶועֶג םִע ןיִנעֶז עְקְׁשְטעֶטְלַא אייֵרְד איד
 ןעֶקְרעֶט אייֵרְד איִד ןּוניִבָא םָהָרְבא רעֶטעֶפ םעֶד ךאנ ךיִז טְּפעֶלְׁש סאו ,מול רֹוּכִׁש רעֶטְמְהיִרעֶּב רעֶד -- ךילְרעֶפְמייַו טיִמ זאָנ אָד :איִבָנֲח ּוהָילֲא - --עֶקרעֶמּוׁשְט איד  תוכָלמ יִדְנִּב ןאָטעֶגְנָא ,י בֶד ְךֶמ- קיִדאָּפְס ןעֶטְאַציִּפְש
 זיִא עינאַפמּוק עֶצְנאַג איִד רעֶדייֵא זַא ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶמְלַא רעֶד .דֹופֲאְו ןֶׁשח ןיִא ןאָטעֶגְנָא העֶדְניק אייווְצ טיִמ לֹודָג ןהּכ ּוהָיְתִִמ--ךיִלְכיִטְראַפ נוא ְךיִלְרעֶטיִלְפ טיִמ
 רעֶהעֶג קֶס נא ַצָּב א ק גּוא דיִסָח ןייַז ְךאָד זיא עֶקְלעֶמְש ּבָר םּוראוָו ,תּוׁשְר ןעֶמּנעֶג ֶּהיִא אייַּב נא ןעֶדְלעֶמ טְנאָלעֶג ךיז רעֶהירְפ איז טאָח ,ןעקְלעֶמְׁש בר וצ ןעֶגְנאַנעֶג
 רעֶנְרעֶה איִד ראַפ היִק איִד טְלאַה ץיִרְּפ רעֶד ,טְסייֵה סאָה . . .רע טְֶכאַמ ןעֶשאֶרְג םעֶד ראָנ יץיִרָּפ ַא ּוצ איז רעֶהעֶג ךיִלְטְנעֶניֵא ןעֶרעֶהעֶג ,טְסייֵה םאָה .םֶהיֵא ּוצ
 רֶהאָי םעֶנעֶי ןּופ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה עקְלעֶמְש ּבָר ...ט קל עֶמ ליִדְבַהל רע.נּוא
 טאָח ,ןייַרַא ּבּוטְש ןיִא עֶטְתיִבַה-לעּב ַא ראַפ ראָנ ןעֶמּונעֶג איִז טאָה רע סאו ,םֶניִדְנעֶנעֶרְּבַא ,םָגיִדעֶּבעֶל ַא ,הִנעֶגי א ראָנ ְךאָנ ,ּבייַו טיִרָד יי ליִרעֶס .ןייַז ַחיִלְצִמ
 ןעֶסייֵהעֶג רעֶמְלַא רעֶד טאָה יֹוזַא) תֹוּתַמ-עֶליִכְרְרָמ ּכָכ זיִא סאָד .לעֶנְנּי א טייֵצ ֶּבנֲת טאַהעֶג ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו ,הֶׂשֲעַמ רעֶד ְךאָנ םּורַא םיִשָנִח ןייַנ ןיִא יקאט
 בר םעֶד ןּופ .(יִאְנֹמְׁשַחה ּוהָיְתִּתַמ גיא קיִדַצַה יֵכְדָרְמ .ּךאָנ ןעֶּבעֶג ןעֶמאָנ ַא םֶהיֵא
 סְרעֶקְסְנאַצְּבאַק עֶדּוי ּבֶרְזעֶגיִטְנייַה ,הָילָא-ֿבקעָי בר ועֶמּוקעֶגְסיֹורא זיִא תּוּתַמ-עֶליִבְדְרֶמ
 .הֶׂשֲעַמ רעֶניִזאָד רעֶד טיִמ רעֶּביִא קְראַטש ְךיִז טְמְמעֶנ קְסְנאַצְּבאק -- .רעֶטאָּפ א
 לעדוי | | בֶר טְסעֶיַמְׁש רעוֶו ! ןעֶניֹׁשְראָּפ עֶכְלעֶוַא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז רֶחיֵא איב טְראָה ׁשְטייֵטְס
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 םעוֶואָטאַק ַא .חּור ַא איוִו ץְלאָמְׁש ,ןעֶמיִרְראַפ ךיז אייֵּב ראָג זיִא רעֶד ,לע ְך וי

 ..י ןֶמֹול טיִמ טְרעֶּכיִׁשעֶג ,ןייוַו רעֶלעק ַא ןעֶמְנּורְטעֶגְמיֹוא טאָה עֶרייֵז ןייַז ,םיִּפֲע
 + .םיִכּודיִׁש עֶסיֹורְג ראַּפְרעֶד טּוהְט גּוא

 איד טְלְהעֶצְרעֶרעֶגְרעֶּביִא הֶׂשֲעַמ עֶגיִואָד איד ְךאָנְרעֶד טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה זא
 תורע ְךאָנ ןעֶּבאָה ךיְִנּו עֶכיֵלְמִע .ןעֶלעֶפעֶג קְראַטש ןעֶביִלְטיִא איִז זיִא לגוי
 ֹוזַא ןעֶלאָז אייֵז ,רעֶדְניִק עֶׁשיִדּיי ןיִנעֶז אייֵז איו ,ןעֶריֹואווְׁשעֶג ְךיִז גּוא טְנאָזעֶג

 טְרעֶהעֶג ןעֶרעוֹוא עֶרעֶייִז טיִמ ןיילא סֶע ןעֶּבאָה אייז איו ,ַחיִׁשָמ לֶׁש רַפֹוש ןעֶרעֶה
 ,תָמָא זיִא סאָד זַא ,טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה עֶלַא גוא -- ןעֶלְהעֶצְרעֶד סעֶטאַט עֶרעֶייִז ןּופ

 וזַא ! ןייֵג ,טיירְׁש רעֶנייֵא ,ּזאָנ סיִטֹול רעֶּביִא טְראַפְׁשעֶג ךיִז ןעֶּבאָה ךיִלְגְנּוי אייֵוְצ

 טעֶייַרְׁש רעֶרעֶדְנַא רעד בוא .ּךילרעּפמייװ ןָהָא ,טיֹור : טנָאזעג עמאמ ןיימ טאָה

 םיִמ טְגאָז רֶע ,רעֶסעֶּב טְסייוִו עֶטאַט ןיימ !  ךיִלְרעֶּפְמייַוו טימ ,ןייג .,ןייֵג : ןעֶנעֶקַא
 טְסייוֵו עֶמאַט סעֶמעוֶו ,סעֶטאַט איד רעֶּביִא גיִרְק א דְרעֶו םִע ! ךִלְרעֶפְמייוַו

 ךיִז ןעֶשיִמ  ְךיִלְְּי .ןייַרַא ןעֶטאַט ןיא טיִנ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ,רעֶסעֶּב
 איו ּךילְנ ! ְךילְרעִּפְמייַו טְשיִנ ,ּךילרעֶּפְטייַו : אייֵרְשעֶג א דְרעֶו סֶע ירא
 ןיִא עגֹונ קְראַּטְׁש ,ךאַז עֶניִטְכיוִו ַא רֶחעֶז רעֶּביִא טְלעֶדְנאַהעֶג ךיז טְלאָוו םִע

 עֶכְלעוֶו רעֶּביִא .,ןעֶכאַז עֶגעֶי איו ,רעֶנייִטְׁש ַא גיִטְכיו יֹוזַא . ,ןיירא  ןעֶּבעֶל
 טְּפאַח ןעֶמ . . . םיִרָפְס עֶרעֶייו ןיִא לאָמ א ךִז ןעֶרעֶּפְמאַה עֶטְנעֶרְהעֶלעֶג צֶרעֶזנּוא
 ןיִא סעֶטאַט איִד ּביִלּוצ ְךיִז טיִג ןעֶמ ,זעֶנ איִד ראַּפ ןָא זאָנ רעֶד ּביִלּוצ ךיִז
 ףיֹוא ּפאַרָד ַא טְנייֵלעֶג גּוא םיֹורַא טְׁשיִנ ןעֶקּורְט ְךיֹוא זיא עֶלעֶׁשְרעֶה .ןייֵרַא ןעֶטאַט

 רָסֹוט ְךיִז טאָה רע ןעֶכְלעוֶו ראַפ ;ןעֶמאַט ןייז ןּופ דֹובָּכ םעֶד ּבילּוצ זאָנ רעֶד

 רֶע גּוא ןעוֶועֶג טְנייֵלעֶגְנָא טְשיִנ סאָד זיא רעֶּבִא ןעֶטאַמ םעֶד אייֵב .י- ןעוֶועֶג ש ָפֶנ
 טּונ םֵׂשַה שּודיִק ףיֹוא ּפאָרָד םעֶד ראַפ ןְהּז ןֶעי יֵר ְט עֶנ םעֶד טאָה

 ,תֹויִׂשעַמ עֶנייֵד ץְלַא . ..!גְנייֵג עסּואימ עֶנייֵד ,עֶפ :ֹזַא טְצעֶנייֵׁשעֶגְסיֹוא יקאט
 .יי.!תֹויִׂשֲעָמ עֶׁשְלעֶגְנּוי ,עֶשעֶראנ עֶנייַד

 ה

 איד נּוא קעֶרְׁש ַא ראָג טעֶׁשְטְׁשיוִוְׁשעֶג קסְנא ִצ ְּב א ןיִא טאָה תּולַד רעֶד

 --ןאָמּוצ טְׁשיִנְראָנ ,דְנעֶה עֶטְניילְראַפ טיִמ ןעֶסעֶזעֶג ןינעֶז טְראָד רעדניק עֶׁשיִדּוי

 ןעֶמ .ןעֶּבייֵרְטּוצְסיֹורַא תּולַד םעֶד איו -- ןאָמ ְךיִּבעֶג ןעֶנעֶקּוצ יקאט טְשיִנְראָנ נּוא

 ץֶלַא ראָנ ,ןעוֶויֹוא ץרעטנּוא ׁשֵרְדִמ-תיֵּב ןיִא ,םעֶנייֵא ןיִא ְךיִז גיִדְנעֶמּוקְפיונּוצ ,טְנעֶלַּפ

 -ראַפ םאוָו ,םאָד טְׁשיִנ ,לאָמַא סאָו ,טְלעֶו איִד טְשיִנ : ןעֶצְכעֶרְק גוא ןעֶכָא

 זיִא לאָמ ַא סאָוו .. . טעֶ;-טְנייַה גוא ! עֶט-עֶט-עֶּט ןעֶוועֶג זיִא לאָמ ַא .. .!ןעֶטייצ
 נּוא ,קְנּולָפ ןיִא ְךיִז טְכאַד ,עֶנעֶגייֵא סאָד ...יֹוז ַא ראָג טְנייַה זיִא ,יֹוזַא ןעוֶועֶג

 --ןעֶרּי ,ןעֶשְנעֶמ ןעוֶועֶג ןעֶׁשְנעֶמ ןיִנעֶו סְנעֶטייֵצְראַפ .היִניִמ-אֵקְפִנ עֶסיֹורְנַא טְראָפ

 ...?סאָו ,טְנאַזעֶג-םְנְהעֶמְׁשיִמ טְנייַה גּוא .,, ןעֶטְפעֶׁשעֶג--ןעֶטְפעֶׁשעֶג גּוא ןעֶדּוי
 םייב
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 עֶרעֶרְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְקּוקעֶג ְיִלטְנִהעעֶג ןעֶמ טאָה "? םאָוי םעֶד ןעֶזאָגְפיֹוא םייַּב
 רעֶד ףיֹוא ץּוריִּת ַא ןעֶרעֶה טְראונעֶג נּוא ,ליִטְׁש גיִדְנעֶגייווְׁש ,ןייַרַא ןעֶניֹוא איִד ןיא
 נּוא טְכאַרְטעֶג ,ןעֶרעֶמְׁש םעֶד ןעֶּביִרעֶג ,טצאַרְקעֶג טאָה רעֶנייֵא -- "? םאָוו איִׁשִק
 נָא טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד .ןאָמעֶג ץיִנעֶג ַא--נּוא ליֹומ סאָר טְנעֶפֶעעֶג ְךאָנְרעֶד טאָה
 רעֶד טיִמ ןעֶּבעֶנעֶג ךאמ א ,לעֶגייֵא טְכאַמעֶנּוצ ַא טימ לידְרעֶּב םייּב ְךיִז גיִדְנעֶמְהעֶנ
 ?פיֹוא ,טאָה רעֶגעֶי .. . ! ךיִא-סייוו . .. טע;:טעקעֶּבעֶג ךיז ראַפ איוִו סיִּפֶע נּוא ְךְנאַה
 רעֶגְניִפ עֶטייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא טימ טְנעֶה עֶדייֵּב טְראּפשעֶגְנָא ,טְרָא םנּוּפ ְךיִז גיִדְנעֶּבייֵה
 טְרעֶה ,עְֶהעֶצְרעֶד ךייא לעוֶו ךיִא : טְכאַמעֶג נוא טְלעֶקאָּׁצ יז ירעֶדְנֶטְׁש ְפיֹוא
 םעֶד טיִמ-- .טייַצ ַחיִׂשָמ ,ְךיִמ רהיא טְהעֶטְׁשְראַפ ,ראָנ יקאַט זיִא טְנייַה ,רֶהיֵא

 ךיז ןעֶרעקאַלּבּוצ ןעֶכיִלְטיִא .ןעוֶועֶג ןעֶדיִרְפּוצ עֶלַא ךיִָטְנְהעוֶועֶג ןיִנעֶז  רעֶפְטְנֶע
 ןעֶגוזאד םעֶד ןעֶגעוֶו םעֶיִמְׁש םּוצ םהעְנַא ְךיִז טּוחְט ןעֶמ ּוא ןעֶניֹוא איִד אייֵּבְרעֶד
 עֶניִדְנעֶזיֹוטְסקעֶז עֶגיִטְנייַה טאָר זַא ,טיִמְרעֶד דיִמָּת סֶע ךיִז טאָה ןעֶּביֹוהעֶגְנָא .ןיִגע
 גאָט ןעֶּבְלאַה ְךאָנ תֶּבַׁש בֶרֶע דְניצַא זיִא ןֹוּבְׁשִח םעֶד ְּךאָנ ,גיִטייֵרְפ םְטאָנ זיִא רֶחֹאָו
 ןעֶרעֶיֹוט איד : ןעֶמּוק דְלאַּב טעוֶו חַיִׁשָמ ,טְהעֶג חיִׁשָמ זַא ,םיִנָמיִס עֶלַא אָד ןיֹוׁש גּוא
 תוזעעֶקְסאיַפ-ץְרַא : הָטּוְּפ ןייק אָטְׁשיִנ עינעֶׁשעֶק ןיא ,ןעֶסאָלְׁשעֶגּוצ ןיִנעֶז הָמְנְרַּפ ןופ
 עֶסיֹורְנ ראַפ ךיז ןעֶטְלאַה ּךיִלְגנוי ; ליִפ ְךילְקעֶרְׁש ןעֶדּי ןיִשיווצ טנייה ןיִנעֶג רעֶמיִנְפ
 םנייַז ראַפ הֶרֶפַכַא--תֹומְכָח עֶלַא זַא ,טְנייֵמ ליִכייֵּב טאַז ,קיד א : םיִציִרְּפ ,טַײל
 טְקעֶמְׁש סעג ּוא גאָט ןעֶכיִלְטיִא טיִמ ןעֶמּוק תֹורָג נּוא תֹורָצ ...אָרָבְקיִד יוּב ַא
 רעֶדיִנַא ןעֶמ טְנייֵל גֹונָמ -גוג רעֶּביִא .גונְמ-נֹונ ןּופ הָמָחְלִמ רעֶד טיִמ ןיֹוׁש
 םֶהעָנ א טּוהְמ רעֶנייֵא .תֹועד אייֵלְרעֶלַא םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶלאַפ סע ,םעֶימׁש ןעֶטיִרְּב א
 טְנעייֶל נּוא רעֶגְניִפ םעֶד טיִמ טעֶשְטיִט ,יל כֹור תקב ַאי רֶּפֹפ ןעֶטְנאַקעֶּב םעֶד
 ; ֹוזַא ,טְראָד ןעֶכייֵצ ןעֶטעֶּביִז םעֶד עֶלַא ראפ ְךיֹוח

 טְלעוֶו רעֶד טְנייוַו אּוה-ךּורְּב-שודקה .ןעֶכייֵצ רעֶטעֶּביִז רעד ויִעיִבְׂשֲה תֹואָהִ;
 איו םיֹוא טְהעֶז סאוָו ,ןייֵטְׁשְלעֶמְריִמ ַא אָד זיִא םיֹור ןיא ,טְגאָז ןעֶמ .תָפֹומ א
 איז טאָה ןייֵלַא רע; ,טייּבְרַא סְמאָנ זיִא סאָד גּוא ,תַרֲעּוכְמַא !הָבְקָנ עֶנייֵׁש-דֶליִּב א
 יִמָמחְמּו ,הָּפהַּפְי רעֶנעֶנייֵטְׁשְלעֶמְרִיִמ רעֶד ּוצ םיעָשְר איִד ןעֶמּוק .ןעֶפאַשעֶּב יױזַא
 ,תֶרָּבעֶּוׁשְמ טְרעֶוו איִז .ּוינעְצּומ-ינעצּוק רֶהיֵא טימ ןעֶכאַמ גּוא ,ּהָלצא םיִבָכֹוׁשְו ּהָתֹוא
 ןעֶכְלעוֶו ,ןֶמָׂש רעֶד סּוליִמְרַא ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ דְניִק ַא טְקעֶס גּוא ,תַעַקַּבְתִמ איִחְו
 םְלעוֶוְצ : סיֹורְג טְרעֶפמּולעֶגוא זיִא רע ּוטְׁש יֵרְקיִטְנַא ןעֶּפּור תֹומּוא איד
 טְּבְראַפעֶג דְלאָג--ראָה ,טיור ןעֶניֹוא איִד .טייֵרְּב ןעֶלייֵא ףלעֶוְצ נּוא גְנאַל ןעֶלייֵא
 טיִג ןיֹוׁשְראָּפ ןיִמ רעֶגיִזאָד רעֶד .סנעקאנ-נּוא-זְלאח אייוַוְצ נוא םעֶטאיֶּפ עֶניִרְג טיִמ
 ,העָׁש הָתֹואָּב ,תֹוניִדְמ ןייַא טְמְהעֶנ נּוא טְהעֶג ,ןַח י ׁש ָמ ראפ טְלעֶוו רעֶד סיֹוא םִע ְךיִז
 ןּופ ןּוז רעֶד הָ!מ ָחְנ ןעֶנעקַא םֶהיֵא ךיז טְלעֶטְׁש ,לֵאיִׁשּוח-ןֶּב הָיְמֶחְנ םּוקָי לאָמְטְסְנעֶד
 .םִירְפֶא טֶבֵׂש םיָנּופ םיִרֹוּבִנ טְנעֶזיֹוט ניִסייֵרְד טיִמ (! ףסֹוי ןֵּב חיִׂשָמ זיא סאד) לֵאי ׁש ּוח
 טְהעֶג יֹוזַא .גּוא ,טעֶגְרַהְרעֶד לֵאיִׁשּוח-ןֶּב הָיְמִתְנ דְרעוו הָמָחְלִמ רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא גּוא
 עוו ,לֵאָכיִמ רֹומעְייניִמְׁשַה תֹואָה --- ןעֶכייֵצ ןעֶמְכַא םעֶד זיִּב .לֶזִמיִלְׁש-םיִלָׁש

 ןעחעטשפיוא



 קעהטאילביבסקלאפ עשידוי == | 0

 -ךע; רעד אייַּב .תֹועיְֵּת אייֵָד ,רָפֹוׁש ןעֶזאָלְּב נא לֵאָכיִמ ְּךַאְלַמ רעֶד ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא
 םיִקיִרַצ איִד טְמְהעֶנְראַפ ,איִבָנַה ּוהָיְלֵא טיִמ רָוָד-ןֶּב חיִׁשָמ ְךיִז טְזייוַו הָָיַקְּת רעֶטְׁש
 נּוא רָּבְרִמ רעֶד ןיִא םּורא ךיז ןעקְנאָלְּב סאוָו ,עֶנעֶפאַלעֶגְפיֹונּוצ ןעדוי ְךאָנ נּוא
 נּוא לעֶנאָה נּוא לעֶּבעוֶוְׁש נּוא רעֶייַפ טיִמ טְנעֶנעֶר טאָג . םִיַלָׁשּורי ןייק אייֵז טְרָהיִּפ

 ןעֶטְנייַנ םעד ןיא ,העָיִקְּת רעֶטייוְצ רעֶד אייַּב . עֶׁשֶרֶה סיּוליִמְרַא טעֶגְרַהְרעֶד
 טזאל רֵוָד-ְןֶּבַחיִׂשֶמ . םיִרָבֹק איד ןּופ גיִדעֶּבעֶל ףיֹוא עֶטיֹוט איד ןעֶהעֶטְׁש , ןעֶכייֵצ
 אָרט םיִציִרְּפ .טְלעוֶו ןעקע עֶלַא ןיִא ןעֶדּוי עֶגירעֶּביִא איד ןעֶמְהעֶנפיֹונּוצ קעֶוַא ךיז
 -ץֶרֶא ןייק ,טאָנ ּוצ הָנְּתַמ ַא אייז ןעֶגְנייַרְּב נּוא סעֶצייֵלְּפ איֵד .ףיֹוא ךילעֶרּוי איד ןעֶג

 דיִז ןעֶקעֶלְפְטְנִע ,ןעֶכייֵצ ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןיִא ,העָיקְּת רעֶטיִרְד רעֶד אייַּב .. . לֵאָָׂשִי
 ךילעֶדּי .לְחאָצ א ןֶחא ראָג .ְּךיִלעַדּי עֶטיֹור ,הָׁשֹמ יִנְּב איִד טיִמ םיִטָבְשַח תֶרֶׂשֲע איד
 ןעקיק ידנעה עֶטְניילְראַפ טיִמ ּפעק איִד ףיֹוא םעֶקְדאָּפְס עֶכיֹוה ןיִא ּיִז ןעֶציִ ,ןעֶּבעֶל
 }4 הָניִכָׁש רעֶרעֶטיױל רעד ןּופ הָאָנַה ןעֶּבאָה גּוא

 יִּפְׁשּוצ .םע} ,ןעוֶויֹוא .ןיִּבעֶל גיִדְנעֶרעֶח ,ךיז ןעֶצְלעֶמְש ןעֶרּוי רע קְסְנאַצְּבאק
 ןעֶמְהעֶנּוצ טייֵרג ןיִנעֶז ,קְראַטְׁש ְךיִז אייַּב ןעֶרעוֶו ,ןעֶטיִלְּבעֶג איד אייֵז ְךיִז ןעֶל
 איד טְשיִנ ְךיֹוא טסענהאפ ןעֶמ ... הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶפיֹול נּוא םנעֶגיֹוּבְנעקייַפ
 רַב רַּב הָּבַר .רֶמּוׁשְמַה ןָיַי םעֶד טיִמ רֶּבַה רֹוׁש םעֶד גּוא ןָתָיְול םיָנּופ הָדּועְמ עֶסיֹורְ

 םּוצ ןעֶּבעֶעֶנְפיֹוא ןעֶרעוֶו ,ץְלאַמְׁש טְניֵר סֶע עַכְלעֶו ןופ .ּילְנעֶג עֶמעֶפ טיאָנָח
 נּוא ןעֶקְניִרְט ,ןעֶסעֶ; םיִקיִרצ .סעֶקְׁשעֶמיִלאַּפ-עֶנעֶדְלאָג-ןיִג ףיֹוא ׁשיִט םעֶנעֶטְנאַליִרְּב
 ךיז ןעֶקעֶלעֶּב ןעֶדּוי רעקְסְנאַצְּב א ק עֶגיִרעֶגְנּוה עֶניימ -- .רעֶגניִפ איד ןעֶקעֶל
 גיִנעוֶונְיִא אייז טעֶשְטְרּוּב סֶע איִוו ,טְרעֶה ןעֶמ ,עֶהאַמְס איד רעֶּביִא אייֵז טְהעֶג םִע

 תֹורָצ ראַּפ קעוֶוַא טנייל ןעֶמ . . .ְךיִּבעֶג ךיז ןעֶצְטאַרְק ,ןעֶצְטאַרק אייֵז נּוא ְךיֹוּב ןיִא
 ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ,עֶקִיִטיִלאָּפ רעֶד ּוצ הָּתע-תעַל ךיז טְמְהעֶנ ןעֶמ נּוא ןֶתָיְל םעֶד

 גּוא תֹויְרְּב עֶסיֹורְג ראפ ךיִז ןעֶטְלאַה אייז ןעֶכְלעוֶו ןיִא .הָמָחֶלִמ יִסיִסְכַט ןּופ ןינע -
 אייַּב זיִא עטראק:דְנאַל עֶצְנאַג איד .גיִדלִבׂש ץְנאַג ְךילְטְׁשִּפ ףיֹוא ןעֶגיִרְד ןעֶוהְט
 ןעֶלעְֶׁש עֶיְנאַּפמּק ןייז טיִמ ליִרעֶּב תעׁשְּב נּוא .דְנאַה רעֶד ףיֹוא טְקְהאָמעֶגְסיֹוא אייֵז
 אייז ןיִׁשיוִוְצ ,םֶרָגֹוּת םעֶד רעֶגְניִפ איד ףיֹוא ,לַיַח ס'הריק עיִנאָלאַד רעֶד ףיֹוא סיֹוא
 ,טְלעוֶו ַא ְךיִז טְרְחעֶק סע גּוא טּורְּפ םעֶד רעֶדָא ,םִי ַא ,םִייַחַה-וק םעֶד ףיֹוא ;עֶדייֵּב

 ,טְראָד עֶרעֶייז םיִרָׂש אָיד טימטְניִמְפעֶׁשעֶּב קְראַטְש עֶיְנאַּפְמּק ןייַז טיִמ רעֶזייֵל זיִא
 איד טשינ טאָה תֹויכלמ איד ןּופ רעֶנייק זַא ,יִׂשַר ןּופ ׁשּוריִפְּב גיִדנעייווסיֹוא;לעֶמיִה ןיִא
 ןיוׁש ליוִו ליִרעֶּב .ןעֶּביֹוא טְראָד רעֶנייֵז רַׂש רעֶד טְשיִג טְלאַפ סע}.ויִּב ,ןעֶטְנּוא אָד הֶלְּפִמ

 -- .םי ןיא ןעֶלאַפְנייַרַא ,ןעֶמּוקְמּוא לאָז רֶנֹוּת רעֶד זַא ,יֹוזַא רעֶגְניִּפ איִד ןעֶכאַמּוצ

 !רעֶנייֵא ץֶרָאָה-םע אּוד ,היִמ ןייַד טְסיִזְמּוא ,רעֶזייַל םֶהיֵא טעֶירְׁש !עֶלעֶרעֶּב ,ןייֵנ
 זַא .ןעֶּבירְׁשעֶג טְהעֶטְש ,גנּוי רעֶּבאָרְג ,יֹוַא ,םֹודָא לֶש רַׂש רעֶד ראָנ זּומ ןעֶלאַפ

 .ךאַפ ןעֶלעֶרעֶּב .. . ןעֶשיִמ טְׁשיִנ ךיז גּוא ןעֶגייוַוְש ןעֶמ ףְראַדעֶּבטְׁשיִג טְסייוו ןעֶמ
 ,ןעֶגאָז םיִּפֲע טשינ ןָא דְניִצַא ןּופ לאָז רעֶזייֵל סאוָו נּוא קְראַטְש רֶהעְז סע טְסיִרְד

 זיִא טייצ איִד ןעוֶו ָׁשְמִל .טְיְהעֶקְראַפ ץֶלַא ,םיעָבָהְלּוצ ףיֹוא םֶהיֵא ,רעֶג טעֶיְֵׁש
 ןעמוקעג
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 ְךיִז טאָה רעֶזייֵל נּוא םיִדיִגְנ עֶסיוִועֶג ןופ עֶסאָה איד ןעֶלְחעֶצּוצְרעֶּביִא ןעֶמיִקעֶג
 םְרעֶקְסֶּפּולְג עֶציִא 'ר רֶׁשֹוי יִּפ לע טְצאַׁשעֶג טאָה קֶסֵע םּוצ קאַטְׁשעֶג ןעֶמּונעֶג

 עֶבְלאַהטְרעֶרְנָא ןיִא ראָנ ןעֶנעֶמְראַפ םיָמְלְמ 'ר נוא ןאָלְלִמ אייווְצ ןיִא ןעֶנעֶמְראַּפ
 טְשיִנ ,טְרְהעֶקְראַפ אֵקווְד ןעֶצְטאַשּוצ ןעֶמּוקעֶגְסיֹא ןעֶלְרעֶּב ויִא .ךילְּבְרעֶק ןאָיליִמ
 לאָמא זיִא ןּופְרעֶד גּוא ,ןעֶרעֶזייֵל איוִו ,ןעֶנְמְלק 'ר טיִמְרעֶד ןעֶפעֶרְט ןעֶלעוֶו יֹוזַא
 טיִמ ליִיהְט א ןעֶרעֶזייֵל טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶּבאָה לייֵהְט ַא ,ןעֶכאַז עֶסּואיִמ םיֹורַא

 -טְלעֶג םיִּפִע ,זיִא סאוָו :טְלעֶטְרעֶוועג ,טרעּפמאהעג ףעְֶנּורעֶג יז טאָח ןעמ .ןעֶקְרעֶּב
 ְךאָנ טיִנ ,הָנּוא טְנלאַפ : ןייַרַא םֹולָש ןיִא ןעֶגיילְיירא ךיז ןעֶנעֶלְפ םיִנְְׂשִי !ל טְלעֶמְׁש
 טאָה ?שעב חמ -- .ןעֶציִא 'ר ףיֹוא ןעֶּבעֶנְכאָנ ךייא רעֶ;טעוֶו ,ןעֶגְמְלַק 'ר ףיֹוא ןעֶלְרעֶּב
 טְנעֶזיֹוט גיִצפּופ-טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ןאַיְליִמ א טאָה עֶציִא 'ר : הָרָׂשֶּכ ַא טְכאַמעֶג רעֶנייֵא
 טְנעֶזיֹוט - גיִצַפּופ - טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז ןאָוְליִמַא ,  ליפ יֹוזא ְךיֹוא ןְמְלק ,'ר גוא

 עֶדיְִפּוצ ןעֶנעֶקםיִדָדְצ עֶדייֵּב ,ּךיִלְטְנעֶרֶא ץְנאַג זיִאְס , ְךיִז טְכאַד ריִמ .ךילְְּעֶ
 -- .ןיִפְנאַרְּב אייֵז ןּופ טְמּוק סע !הקָׁשֹמ ןעֶלעֶטְש ןעֶּפְראַרעֶּב ליִרעֶּב גוא רעֶזייֵל . ןייז
 ,םעֶהְטֶא ןייֵא ןיא ןעֶלְרעֶּב טיִמ רעֶזייִל טייֵרְׁש ,ןעֶשאֶרְג ַא ראַפ אָד זְנּוא טעֶליֹוק
 רעד ,הָׂשְקְׁשיִנ ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶמ טאָה ,טִע -- .הָמּורְּפ ןייק טְׁשיִנ רּוסָא ןעֶּבאָה ריִמ
 ,.. ןֹוּכְׁשַמ ַא ראָנ םֶהיֵא טיִג ןעֶנְראָּב טעוֶו ׁשֶמׁש

 רעֶכיְִיִא טאָה רעֶקְסְנאצּב אק לעדוי בר ןופ רייר.ּוצ ןעֶמוק טְנעֶלְפ זא
 זיִא רע ,דָחֶא הֶּפ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶלַא .םיִנָּפ טְסְנעֶרע ןייא טיִמ עֶגיִמ א טְכאַמעֶג
 ְךיַר יֹוזַא טְׁשיִנ רֶע זיִא סאוָו ראַפ ראָנ .חַלֶצּומ א עֶרֶהְדיע ןֶהֶא איונ ,ךייר יֹוזַא טְׁשיִג
 ןעֶּבאָה לייֵהְט א .ןעֶגְּונייֵמ איד טְלייֵהְטעֶג ךיִז ןעֶּבאָה ןעֶניַרְד טָא ? חַלְצּומ ַא איוִו
 בר ןעֶדייֵז םעֶד טְקיִׁשעֶג לאָמְטְסְנעֶד ,לאָמְטְמְנעֶד טאָק איִבְנַח ּהָיְלֵא זא ,טְגאָזעֶג
 טְזאָל עֶלעֶטייִּב םעֶד ןּופ ,ליִניִנעֶפ א טיִמ עֶלעֶטייֵב ןעֶכְרעֶי ַא תֹונָמ-ַחֹולְשִמ ןיִקְלעֶמְׁש
 סע.ליפיוִו ,דלעג ליפ יֹוזַא ראָנ אָ דיִמָּת זיִא םָחיִא ןיִא ,סיֹוא טְׁשיִנ לאָמְנייֵק ךיז
 ןייג :טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה לייֵהְט א רעדיוו .רעֶגיִנייַַו טְׁשיִנ ,רֶחֵעֶמ טְשיִג , ןייַבַא ןעק
 טיִמ ליִרעֶגְיִפְשְניוִו א ראָנ ןיִקְלעֶמְׁש ּבָר תֹונָמ ַחֹולְׁשִמ טְקיִׁשעֶג טאָק איִכָנַה ּוהָוַלַא
 ליפ יֹוזַא ראָג ןעֶשְניוִו לאָז רע ,,טְנאָזעֶגְנַא רעֶּבָא םֶהיֵא טאָה רע .ׁשֶרֹופְמֲח םֵׁש םעֶד
 טע ,טְכאַמעֶג לעֶׁשְטיינְק א טיִמ עֶנעֶי ןעֶּבאָה !טע--.ףְראַדעֶּב רע; ליִפיוִו ,ןעֶּבאָהּוצ
 םייַּב עֶקְלעֶמְש 'ר ְךאָד טְלאוָו--יוזא ּוליִפֶא ןעו ...! טע יקאט לאָמַא ְךאָנ גוא
 טְנעֶקעֶג ,ןעָׁשְניוִו םייַּב ןיֹוש טְלאַה םע} זַא ויִרעֶגְנִפְׁשְניִו םעֶר טיִמ ׁשיִנעֶׁשְניוו
 רעליִפיוִו ,ןעֶשְניוִו ןעֶגעֶמ לאָז רע; זא .ןעֶׁשְניִו םֶהיֵא לאָז איִכָנִה ּוהָיְלִא .,ןעָׁשְניוִו
 ךיִלְרעגְיִפְׁשניוִו ןעֶּבאָה ראָנ םע;ןעֶלאָז ריִמ ,יֹוא ,יֹוא . ..זןעָׁשניוווצ ךיז טְשָניוו
 ,טְצְכעֶרְקעֶג ןעֶמ טאָה ! אָחָח-ַחֶא ...!ןעוֶועֶג טְלאוָו סֶע סאוָו ,ןיֹוׁש ריִמ ןעֶסייו
 ריִמ ןעֶלאָז סאוָו .ליִרעֶגְיִפְׁשְניוִוַא ראָנ יִקאַמ לעֶטיִמ ןייֵא .םּורַא נּוא םּורַא טְכעֶלְׁש
 ... ןעֶפְלעֶה טְשיִנ ראָג ריִד טעוֶו ,ןֹויִצ אנֹוׂש .,ְךיִז סייֵרעֶצ ׁשְטאָה ,תֹוסָנְרַּפ סיוא ? ןאָט

 ןעֶמ ףְרארעֶּב ! חמָׁשְנ איִד ןעֶטְלאַהְרעֶרּוצ זיא'ס איו , ןעֶּבעֶלוצ ןעֶטייֵצ עֶניִטְצימ
 .. .םיִסָג עֶנייִר ןעֶּבאָה יקאט
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 ,מ

 ,טיונ ןּופ םעמ םעֶד ךיִּבעֶג טסְואוועֶג ןיוש טאָה סאוָו ,עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶזְנּוא
 עֶטְשְטעוֶומְרעֶד איִד סאוָו ,סייַה-גידּז ןעוועֶג ְךאָנ זיִא םֶנייֵז טּולּב עֶגנּוי םאָד סאוָו

 ןיִא עֶלעֶגייִפ ןעֶגְנאַפעֶגַא איו ,ּךיִז טאָח ,טייַצ רעֶד ראַפ היָרְפ יֹוזא ,עֶנייֵז הָמָׁשְנ
 רֶעייֵרְּפ רעֶד ןיא םחעַלק רעד ןּופ ךיז ןעֶסייֵכְסיֹורַא ךיּבעֶנ ןעֶגאָלְׁשעֶג ,ליִגייֵטְׁש םעֶד

 עֶלַא טיִמ ליִרעֶגְיִפׁשְניוִו םעֶד ןיִא טְּפאַתעֶננָא ךיִו טאָק .,עֶלעֶׁשְרעֶה , רֶע--טְלעוו
 טאָה ,םלע לׂש יִנֹוּבִר ןיִּבעֶלְח .םיִלַּכ ֶנייז ףיֹוא ןעֶמּונעֶג םע גּוא ןעֶקְנאַרעֶג ענייז

 ְךיִּבעג ןעדָּני ,סעוֶואָטאק ןֶהָא ראָג יִקאַט ,ןעֶלאָז סאָו ראַפ ,טכאַרְטעֶג ְךיִז אייַּב רָע

 ןעֶועֶג זיאס זַא ,לאָמ א סאוָו ראפ ? ְךיִלְרעְֶנּפְׁשְניוִו ינימ עֶכֶלעֶזַא ןעֶּבאָה טְשינ
 . ָּבְרִמ רעֶד ןיא ןֶמ ןעֶּבעֶגעֶג לֵארְׂשִי רעֶדנִק  ענייד אּוד-טְסאָה ,ןעֶליוו רעטּוג ןייו

 טאָה ןייֵטְׁש א ןּופ גוא ןייַרַא ליֹומ ןיִא ןעֶנייֵלְפעֶג אייז ןיִנעֶז ןעֶּביֹוט ,ְךיִלעֶנייִפ

 ןיִנעֶז טְניֵה זַא , ןעֶטְכאַד ְךיִז ואָל !ןעֶקְנִרְטּוצ ףיֹוא רעסאוו טְצייֵלְפעֶג אייֵז
 -- .רעֶטאָנְרעֶפיִּפ םעֶד נּוא ןעֶשידקע ףעֶנְנאֹלְש ןיִׁשיוִוְצ רָּבְרִמ רעֶד ןיִא ְּךיֹוא ןעֶדּוי
 סאוָו ,ליִרעֶגְניִפ אזַא טְלְהאָמעֶגְסיֹוא םֶחיֵא טאָה לֶכֵׂש רעֶשְרעֶדניק ןייַז ןייש איוִו ,ךא
 ןעֶמ טאָה ,יץְנעֶי שניוִו ךיא ,סאָד ׁשֶניוִו ְךיִא ! ליִרעֶגְניִּפ ,ליִרעֶגְניִּפ,: טְגאָז ןעֶמ זַא

: ': 
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  ןיִבעֶלֶח גּונעַּמ א .ׁשיִנעֶראַרְּפאַק ןְהֶא ,היִמ ןֶחָא ראָנ ,טְשָניוו ןעֶמ םֶכְלעוֶו ,סאָד

 סאוָו ,ןעֶכאַז עָכיִלְרעֶדנּואו ליפ רִהעֶז טְנעֶנעֶגעֶּב רע טאָח ְךיִלְכיִּב-הֶׂשֲעַמ ןיִא
 רע .ךיִלְרעֶגנִיִפְׁשְניוִו נּוא תֹומָש ךֶרּוד ,רעּביױצ ךֶרּוד טְלעֶו רעֶד ףיוא ןעֶהעֶׁשעֶג ןיִנעֶז

 ףיֹוא גיִדנעֶטייר ןעֶניֹולְּפעֶג לאָמ ַא ויִא רעֶנייֵא איו  ,רעֶנייֵטְׁש א טְנֶעיֶלעֶג טאָה
 רע זיִּב רעֶדְלעֶּפ רעֵּביִא ,העֶדְלעוֶו רעֶּביִא ,גְרעֶּב רעֶּביִא גּוא ןעֶלְהאָט רעַּביִא חיר ַא

 רעֶנעֶטְנאלְִּב א טְהעֶטְׁש עֶּפְמעֶק רעֶד ףיֹוא .עֶּפְמעקא ףיֹוא ץיִנְרֶע ןעֶמוקעֶגויִא
 טְהעֶז ,ץאלאַּפ ןיא גיִרְנעֶמּקעירַא - םיִרָדֲח רעֶטְרעֶדְנה טיִמ ץאַלאַּפ ַא ,סאָלְׁש
 טְהעֶז ןעֶמ גּוא ןיצנעֶרעֶרק עֶטְסְרעֶיַהְט איִד טיִמ טיִירנעֶג ןיִנעֶז ןעֶׁשיִט עֶנעֶדְליִג :רע
 גּוא ליִרעֶנְנִפְׁשְניוִו ןייַז םיֹורַא רּוחָּב רעֶד טְמְהעֶנ .ןעֶשְנעֶמ ןעֶניִדעֶּבעֶל ןייק טְשיִנ

 ,ךיִא ליוו סאד .ןעֶקְניִרְט ליוו ךיִא ןעֶסעֶג ליוִנ ךיא !ליִרעֶגְניִפ ,,ליִרעֶגְניִפ : טְבאַמ
 -תַּב ,טְנעֶסעֶצְיַרְּפ דְלאַּב ןייַרַא סעג ןעֶמּוק -- .ליוװ בוא ליוִו ,ליוו ;ּךיִא ליוִו ץֶנעֶו

 וליִרעֶּפ ןיא טְקְנּומעֶגְנייֵא ,הָיַחְמ ראָג ,רעֶנְהעֶׁש רעֶרעֶדְנַא רעֶד ץופ עֶייֵא ,תֹוּכְלַמ
 טּוהְט סע .רּוחַּב םּוצ םֶהעֶנ ַא ְךיִז ןעֶוהְט גּוא רעֶּבְליִז ןיא ,דְלאָג ןיִא ןעֶטְנאַמיִד ןיִא

 'ַא טיִמ גיִדעֶּבעֶל רּוחְּב םעֶד טְרְהיִּפ ןעֶמ ועלעֶּפאָק עַּפְראַש א ץֶטעֶז א םיִלצּלּפ

 .רעֶנייֵּב איר םיֹוא ךיז טְכייֵלְג רע ּואו ,דאָּב רעֶנעֶנייֵטְׁשְלעֶמְריִמ ַא ןיִא ׁשְראַמ

 ןעֶטְסְרעֶייִהמ םעֶד טיִמ ,ךיֹוי עֶנעֶדְליִנ טיִמ טייֵצְלְחאָמ א ןָא ְךיִז טּכיוה ְךאָנְרעֶד
 טְהעֶג יֹזַא ,ליֹואוו ְךיִז טּוהמ ,טְקְניִרְט ,טְסע ,ליֹופ טְשיִנ ויִא רעֶניימ .ןייונ סעקְניִזאָר

 איוִו םֶהיֵא זיִא ליִרעֶגְניִפְׁשְניוִ סאָד .... רעֶטייוֵו ְּךאָנ נּוא רעֶטייוַו ,רעֶטייוַו סֶע

 גּוא טְכאַרְטעֶג ץֶלַא םעֶד ןעֶנעוֶו גיִדְנעֶטְׁש ,פאק; ןיִא ףייַטְש ןעֶסעֶזעֶג קאוְשְטַא
 ליִרעֶגְניִפְׁשְניוִוַא םאוָו סאָד .סיֹורַא טְׁשינ ןעֶניִ םיִנּופ ּוליִּפֲא ףאָלְׁש ןיא םֶהיֵא זיִא

 םּוראוָו ,טְּביֹולְנעֶג גיִלייֵה ןעֶגיִרְד טאָה רֶע נּוא ְךאַז עסיוועגא ְךאָד זיִא ,אָד זיִא

 סניוזא
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 ןעֶועֶג טְשיִנ לאָז רֶע ןעֶוו טְנייַה .ןעֶטאַט ם'נּופ יקאט טְׁשיִנ ןעוֶו ,תֹוחּור נּוא םיִדָׁש

 םפייוו עֶטאטַא זַא ןימאמ י גאז םעד ןיִא ,ןיירא .ט גּורְני ןיִא ןעֶּביֹולְג
 .י.!?טייֵקְׁשעֶהּוי לעֶסיִּב ןייַז ןּופ הָליֵלְח ןעֶראָוועֶג טלאוו עׁשְז-סאוָו

 ב ,םיִכֲאְלַמ ןּופ ,ןְרע;ןג ןיא ,םֹנחיִג ןיִא ְךיִז טְכאק סאוָו ,גְניִדְְלַא

 זַא .ןעֶּטְכאַרְט ץֶלַא רע טְנעֶלְפ ,לעְֶנּי א ןעֶועֶג אג ויִא עֶלעֶׁשְרעֶה ןמְז-לָּב ==
 יעֶמעֶראו א ןעֶשְניוִועֶג ְךיִז רע; טְלאָו ,ליִרעֶגְניִפשְניוִו א ןעֶּבאָה ראנ לאָז רֶע ןעוֶו
 ךאָו רעֶד ןעֶטיִמ ןיא ראָג לעֶנוק ןעֶטעֶּפ ַא גוא ׁשייֵלְפְלעֶסאָר א טימ עֶקְלוּב עֶשיִרְּפ

 גוא ,טְכאדעג ןעֶרּי ראפ טְׁשיִנ ,רעֶגְנּוח ןעֶרייל טְפָא רֶחעֶז רעטְנעֶלְפ לאָמְטְסְנעֶד לייוו
 יש רֶהעֶמ טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ףיֹוא ְךאָד זיִא םיִלָכֲאַמ עֶבְלעֶוַא ןּופ סְרעֶמעֶּב ןייק
 םעֶנייֵא-ןיִא ,ןעֶלאָז םיִדָדֲח גּוא םיִדְמלִמ עֶלַא זַא .ןעֶשְניוִועֶג רע טְלאָו ךיוא .אָטׂשיִנ

 ,יקאט אייז ןּופ לאָז סע; ,ְךיֹור םעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶדְניווְשְראַפ,יקאט םיִרּודיִס איִד טיִמ

 םעֶד טְנעֶקעֶג טְשיִנ רע טאָה ןעקיקנָא לייוַו ,ןעֶּבייַלְב טְׁשינ רֶבָז ןייק .,םֶלֹוע לֶׁש יִנֹוּבר

 ןעֶשְניוִועֶג ְךיִז רע טְלאָו עקיזּומ רעֶד ןּופ .ַחֵצֹור םעֶד ,םעֶניִיַז יוִמַלְמ םעֶד נּוא רֶדֵח

 ץּוח עקיִזּימ עֶרעֶדְנַא ןייק םּוראָו ,קיִׁשְטְׂשְניִרעֶטאַק ַא גּוא רעֶזאָלְּב-רָפֹוׁש ןעֶטּוג ַא

 ?ראַפ געט עֶכיִלְטֶע ףיֹוא זיִא סאוָו ,עקְניִרעֶטאַק ַא גּוא לולָא ׁשֶדֹוח ץנאַנ ַא רֶפֹוׁש ַא

 ירעֶּטעֶּפִׁש -- , טְרעֶהעֶג טְׁשיִנ רע טאָח ,ליִטְדעֶטְש ןייַז ןיִא לאָמ ַא ןעֶראָועֶג ןעֶּפְראו
 ןעֶׁשיִנעֶפְרעֶרעֶּב יַנימ צֶרעֶדְנַא ןעֶלְהיִפּוצ ןעֶּביֹוחעֶגְנָא גוא ןעֶראוועֶג רעֶטְלע זיִא רע,זַא
 ןעֶׁשְניוועֶג ךיִז רֶע טְלאָוו לאָמטְסְנעֶד .שיִנעֶׁשְניוִו יִניִמ עֶרעֶדְנַא טאַהעֶג ךיֹוא רע טאָה
 טיִמ  ןעֶגיִצ עֶביִלְטֶע ,טייקְׁשיִּתַּבַ-לַעַּב טיִמ ּבּוטְש ַא ,ןיִסעֶצְניְִּפ א ,הֶּבְלַמ-תַּב ַא
 ,תֹומֲהְּב אייֵרְד אייוֵוְצ ַא

 רער ןיא טְלְאָמעֶג לאָמטְסנעֶד ךיז ןעֶלעֶׁשְרעֶה רעֶונּוא טאָה הֶּכְלַמ-תַּב איִר
 טיִמ ןעֶפְקאַועֶג ץוּוק .םֶקָיַר ַא ,לידיימ גיִדְרעֶדאָיַא ןעֶלייֵּב ןופ טְלאַטְׁשעֶג
 .ןעֶגיֹוא עֶגיִדנעֶנעֶרְּב-עֶביִלצְראַוְׁש גּוא ליִזעֶג ןעֶסיִרְראַפ א .,ןעֶקאַּב עלּופ ועֶטיֹור

 לעקְוטְש ַא ְךיֹוא ןיֹוׁש יקאַט אייֵּבְרעֶה נוא רעֶזעלג א--סְהָיְב ִצ ןֹויצ-ןֶּב עֶטאַט רֶהיֵא
 טאַהעֶג טאָה -- ןיִבמ ַא איוִו ,קאַה רעֶד טיִמ רעֶמְסייֵמ אזַא טְׁשיִנ ,רעֶטְקעֶטיִחְרַא

 רעֶד איוִו נּוא ,זיוה םְנעֶטאַט םעֶלעֶׁשְרעֶה ןופ עֶּטיִרְד איִד ,ּבוטש עֶנעֶנייֵא ןייז
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 ןעֶרעֶדְנַא םייַּב רעֶנייֵא ןעֶסייוֵו םיִנֵבְׂש עֶגיִדְליִטְרעֶטְׁשְניילְק .טְדעֶטְׁש עֶסיֹורְג איד ןיא

 ,עֶלעֶצטיִּפ םֶכיִלְמיִא ,סעֶמְראוַו טְכאָק ןעֶמ סאוָו ,טְדעֶר ןעֶמ סאוָו ,ְּךאַז עֶמְסְדִנימַא
 28 אוו טעוועטאצ ,ְךאָנ-טְקּיק ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא .ּבּוטְׁש ןיִא ךיִז טּוחְמ סאוָו

 ףיֹואו רעדִיוו ,רעֶּביִא ךיִז טעֶּב ןעֶמ גוא ךיז טְלעֶדיִז ,ְךיִז טְניִרק ןעֶמ .ןָאיִפְׁש

 רעֶייַפ יא אָג רעֶרעֶדְנַא רעֶד וצ עֶגייֵא ןעֶכיִרְ תֹונֵכָׁש .ךיִ ןעֶניִרקנצ איינ-םאָד
 ןעיי | : ח
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 ליִפעשְקייווא ,םאָמ ןעוֶועֶראַּפ א .ןייֵמְׁש-רֶׁשּכ א ,ןעֶזיַאְּביִרא ,רעֶסעֶמְקאַח ַא ןעָייל
 וצָנָא ךילניֵא ליִפיוִו ףיֹוא ,הָצֵע ןייֵא יז ןעֶטְלאַח .ןעֶריִמְׁש חַקַח ףיֹוא ייֵא ןייֵא גוא
 ךִז ןעֶרעֶהְראַפ .קאָז םעֶד ןעֶמילשְראַפ גוא ןעֶזאָלוצּפָא ןעוֶו ,עטאיּפ איִד ןעֶּביֹוה
 ׁשְטעליֹוק-םירוּפ םעֶד ןעֶטְנעֶלְפְסיֹוא ןיִא ,ןעֶמעֶרְנַא ןופ ןעֶלְנעֶרְּפ-טְטְכאַמעֶגְנייַא ןיִא
 םיִׁשּודיִח ףיֹוא ןעֶזייוֵו רעֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ עֶנייֵא ןעֶגאָרְּט .ְךעֶלעֶׁשיק איד ןעֶלְסיווְְּפֶא נּוא
 עֶנייֵא ; תֹועּובְׁש ףיֹוא ןעֶכּוקנייַפ םעֶד גוא ׁשיִנְק םעֶד ,םיִרּוּפ ףיֹוא ׁשאֵטְנֶמָה םעֶד
 גוא ןאַמ םעֶד טיִמ םֶמּוג ליִפ ןיִא רֶחאָי ַא רעֶּביִא טְּבעֶלְרעֶד ; רעֶרעֶדְנַא רעֶד טְשֶניוִו

 ןעֶמְעֶג ,עֶציְִלַזְמְמיִלׁש יז עקוּפ : ןעצראה ןיִא לאָמא גיִדְנעֶטְכאַרְמ !רעֶדְניִק איד
 ךיִז ןיִׁשיוִוְצ טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה םעֶלייֵּב גוא עֶמאַמ םעֶלעֶׁשְרעֶה ...?ַחּור רעֶד ְךיִד לאָז
 טיִמ ןעוֶועֶג רֶבֲח קְראַטְש סייַוְדניִק זיִא ןיילַא עֶלעֶׁשְרעֶה גּוא !םיִנֵבְׁש עֶטְנעֶהאָנ איו
 םִעִתְרֶבֲח גוא טיִרְבֲח ְךאָנ טיִמ סעֶקְּומְׁשִז ןיִא ךיז ןעֶלְיִּפְׁש ,ןעפיול ןעֶנעֶלְפ :ןעֶלייֵּב
 ןעֶנֶעֶז גּוא סעֶשְזיִלאָק איִד ןיא ןעֶנעֶרא ְךאָנ טייֵהְרעֶסיִפְראַּב ןעֶגְירְפְׁש ,ןעֶצְנאַט
 לא טיִמ ןּוז ַאי : לעֶדיִל עֶטְנאַקעֶּב סאד .ּךיִלְטְנעֶה איִד אייֵּב ְךיִז גיִדְנעֶטְלאַה !עֶדיֵּב
 טאָה יֹוזַא איו .עְלעֶגנּי ַא ? טאַמעֶג איִז טאָה סאָו .ןעֶנעֶלעֶג זיִא הָלַּכ איִד ,ןעֶנעֶר
 םאָה ּואווי .עֶלעֶגיוִוַא ןיִא ? טְניִועֶג סֶע ןעֶמ טאָה ּואוו !שֶליֹחְׁשמ ?  ןעֶמייֵחעֶג סֶע
 טאָטְשְנֶא סאַּפׁש ןיִא לאָמ ַא טְנעֶלְפ עֶלייֵּב -- ".עֶלעֶּביִרְגַא ןיִא ל ןעֶּבאָרְנעֶּב סע; ןעמ
 יהלַכ איִדי טאָטְׂשְנָא טאָה טיז ןייז ןּופ עֶלעֶׁשְרעֶה גוא ,'עֶלעֶׁשְרעֶהי :ןעֶגאָז עֶל'הָׁשֹמ
 יויׂשעמ ןעֶלְהעֶצְרעֶד ןעֶנעֶק טְנעֶלְפ עֶלייב .... ויְנעֶלייֵּבי :סעוֶואָטאַק ףיֹוא טְנאָזעֶג
 טְנעֶלְפ עֶלעֶׁשְרעֶה .ןיִציִבְר א טיִמ בָר ַא ןופ גוא םעֶמיהָּפְשַכְמ ,םיִּפְשכְמ ,םיִנְָוַנ ןּופ
 ןעֶגיְִנראַּפ סיֹורְג טיִמ ןייַרַא ליֹומ ןיִא רֶחיִא גיִדְנעֶקּוק ,תֹוישעמ עֶרֶהיֵא ןעֶרעֶהְסיֹוא
 ליִטאָמ ,ליִטייַפ טאוָו עֶנעֶנייֵא סאד ןעוֶועֶג םֶחיֵא ראַּפ זיִא עֶלייֵּב -- .טְׁשיִנְראָנ גּוא
 -אָרְמִנ ַא ןיֹוש זיא עֶלעֶׁשְרעֶה זַא ,ליִסיִּבַא רעֶטעֶּפְׁש ראָנ .םיִרֵבֲח עֶרעֶדְנַא ְךאָנ גּוא
 רֶהיֵא ראַפ ןָא ,טיֹוח רעֶלעֶה רעֶד ןּופ םיִלְצּולְּפ רע טְּביֹוה ,לעֶגנּוי
 ,טְשיִנְראָג ? ןעוֶו ראַפ ,םאָו ראפ ןעמיוו-וצ טְכעֶר טשינ ןיילַא ןעֶמְהעֶׁשּוצ ךיז
 יקאט ְךיֹוא ,טְמְהעֶׁשעֶג ךיז טייֵצ רעֶכייֵלְנּוצ טאָה רֶע .. .!ְךיִז טְמְחעֶׁש רע ,יֹוזַא טאָלְג
 ןעוֶו גּוא .איז ןעקוקּוצְנָא םִנעֶטייווְרעֶד-ןּופ ׁשְטאָה ,רֶחיֵא ּוצ טאַהעֶג קֶׁשַח קְראַטְׁש

 טור רע טְנעֶלְפ ,םעֶנייֵא ןיא רֶחיֵא טיִמ ְךיִז ןעֶמּוקְפיֹונּוצ ןעֶמּוקעֶגְסיֹוא לאָמ ַא זיִאיס
 :יֹוהעֶגְנָא ךיֹוא ,גיִדְנעקיק םֶהיִא ףיֹוא ,טאה איז .ןעֶניוא איד ןעֶזאָלְּפאָרַא גוא ןעֶרעוֶו
 ךיִלנעֶמ איוִו ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְכּוזעֶג ןעֶּבאָה עֶייֵּב גּוא ןעֶמְהעֶׁשּוצ ךיז ןעֶּב
 רְהעָמ ץְלַא םֶהיֵא טאָה ןעֶדיְמעֶנְסיֹוא איז טאָה רע רֶחעֶמ סאוָו ראָנ .ןעֶדייֵמּוצְסיֹוא
 ןיא ןעֶגְנּולְקעֶג ְךיִלְּביִל םֶהיֵא טאָה לֹוק רֶהיֵא .ןעֶגיֹוצעֶג רֶהיִא ּוצ טְניֵיֵז ץֶראַה סאָד
 עֶלא ןיִא ןעֶגְנאַגּצ ְךיִז םֶהיֵא זיִא סְגעֶטייוְרעֶד-ןּופ טְראוָוַא םֶרֶהיִא .ןעֶרעֶיֹוא איד
 ףיֹוא זיִא ,טְכאַדעֶג םֶהיֵא ךיז טאָ ,רֶחיא ןּופ עֶכעֶנְהעֶׁש ןייק ,עֶרעֶמעֶּב ןייק .םיִרָבֵא

 זַא ,ןעֶנרְהעֶל ם'נופ לאמְמְסְנעֶד טְסּואוועֶג ןיֹוׁש טאָה רע .אָטְׁשיִג טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד
 רע לייוו ראָנ .הָרְבֲעי עֶסיֹורְגַא זיִא ,רֶחיִא ןּופ ןעֶמְכאַרְט נּוא הָׂשֲא ןייֵא ףיֹוא ןעקוק
 רֶע לייוַו ;טְסּולְנעֶג טְׁשְרֶע םֶהיֵא ךיז טאָה יקאט רעֶּביִרעֶד ,טְסּואוועֶג סע טאָה

 טאה
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 איוִו ,םֶהיא סע טאָה יִקאַט רעֶּביִרעֶד ,הָרֵבֲע ןייֵא זיִא סאד זַא ,טְנעֶרְהעֶלעֶג טאָח
 םאד לייוו נּוא ,ןעקוקוצ ןעֶלייֵּב ףיֹוא אקווד ןעֶניֹוצעֶג קְראַטְׁש ,טיִעְנַחְלּוצ ףיֹוא
 רעֶּביִרעֶד , רעֹהְיִרְפ איוִו ,אייֵרְפ ץְנאַג טְשיִנ חָבֵנְנִּב קוק רעֶטְּפאַחעֶג א ןעוֶועֶג זיִא
 זַא - .טְמְחעֶׁשעֶג ְךיִז גּוא טְכאַרְטעֶג ... טְכאַרְטעֶנ םיִּפִש יִקאַּט רֶע טאָק

 ןעֶמּונעֶגְרעֶּביא ,טייל רעקְסְנאָצ ּבאק ןִׁשיִוְצ ְךיז גיְִנעֶּבייֵר ,טאָח עֶלעֶׁשְרעֶה
 ;ניִפְׁשְניוִו םיָנּופ הֶׂשֲעַמ רעֶד טיִמ םעֶנייֵא-ןיִא ןעֶׁשְניוִו ןּופ רעֶנייֵטְׁש םעֶד אייֵז אייֵּב

 .ןעֶלייּב -- טְסייֵח סאָד יהְּכְלִמ-תַּבַא ןעֶׁשְניונעֶג ךיז רֶע טאָה ,ליִרעֶג

 ץְנאַג איד ןּופ עֶנייֵא ןעוֶועֶג זיִא קְסְנאַצ ְּבאק ןיִא ׁשיִנעֶׁשְניִו סאָד
 טיִמְרעֶד ןעגניירּבְראַפ נּוא ךיז ןעֶטְלאַהְרעֶטְנּוא ּוצ .,ןעֶגנוניִטְפעֶׁשעֶּב עֶכיִלְטְנִהעוֶועֶג
 ןעֶדייל ןעֶגידנעֶטְׁש םיִּגּפ ןעמּוקעֶג זיִא סאוָו ,ְנונִטְפעֶׁשעֶּב א -- טייַצ איד ליִמיִּבַ
 .הָסָנְרּפ ןִהָא ןעֶצְטיִז גידייל ם'ןּופ גוא ןיִׁשיִעֶפְרעֶרעֶּב עֶטְסניִטייֵג איד ןיִא לעֶנְנאַמ
 סיֹורַא טְׁשיִנ טְהעֶג ,ּפָא טהעֶג סאו ,סאָד;ע :ןעֶשְנעֶמ ם'ָנּופ עַבּמִּב ןיֹוׁש טְגיִל יֹוזַא
 גּוא גְנּונְפאָהי . .. ".ןיִראַד ןעֶטְכאַרְּט םעֶד טיִמ ׁשְטאָח ךיז טְגיִטיִנאַּב ןעֶמ ןןיִז םיננּפ
 'יהָחְלְצַה גּוא גיִטְליֹואוו ראַפ זיִא ןייַז עֶנּוׁשְמ סאָד ,הָמאָלְמ טְטיֹונ רעֶד זיִא ׁשיִנעֶׁשְגיוִ
 אטׁשיִנ ןיגעז ,ןעֶדוי רע קָסָנא ַצ ְּב א ק איו ,ןעֶׁשְניִוו םעֶד ןיִא תֹויְרְּב עֶמיֹורְג עֶכְלעֶזא
 ִנעֶז תֹורָצ גּוא ,גּונעֶג אייז ןעֶּבאָה טייֵצ עֶניִדייֵל ,ָעייֵרְּפ :טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא
 ,רעֶדְנּואו אזַא ראַפ אד זיִא ץֶשְו-סאוָו טְנייַה ועָנְדעֶׁשְז טְׁשיִנ ךיֹוא ,םֵׁשֲה-ְךּורָּב ,אייֵז

 ןּופ רֶהעָמ הֶנֵרְוַמ עֶכיֹוה אֵזַא טְגייֵרְנְרעֶד אייז ןעֶּבאָח ׁשיִנעֶׁשְניווה ןִיִנע םעֶד ןיִא זַא
 נא בא ק איִד אייֵּב זיִא םעימְׁש ַא טיִּפע ראָנ םאָו !דְרֶע רעֶד ףיֹוא טייל עֶלַא
 גִדְנעֶמעֶיְמְׁש :רעֶגייטְׂש ַא סאָד לֶׁשָמֶל ןעֶּפאַחַנָא ריִמאָל .שיִנעֶׁשְניוִו א דְלאַּב רעקְס
 ְךיִא לאָז דְלעֶג ליִפ יֹוזַא :ןעָׁשְניווּוצ ןעֶניִנְראַפ רעֶנייֵא ךיז ןעק םֹונֹויְמֹוא םִי םיָנּופ
 ,עְטייוֵוְצ רעֶד טְכאַמטֶע--!םורַא נּוא םּורַא םעֶנייז געֶרְּב ץְפיֹוא דְמאַז ליִפיוִו ,ןעֶּבאָה
 טְלאָו ןעֶמ ליִפיוו ,ליִפ יֹוזַא ןעֶּבאָה לאָז ְךיִא גוא טְניִמ ןייַז לאָז םִי רעֶצְנאַנ רעֶד

 . ..!ְךיֶלְְּרֶעַק טְנעֶזיֹוט ףיֹוא עֶבכיִלְטיִא ,םעֶטאַרט ןעֶנְמְתַחְּפָא טְנעֶמעֶג טנְיִמ םעֶד טיִמ
 םּוצ ןעֶניֹוא איִד עֶלעֶצְפיִז ַא טיִמ ניִדְנעֶּבייֵהְפיֹוא ,רעֶטיִרְד רעֶד טְשְניוִו ;ְךיִא נּוא
 ְךיַא לאָז ןייֵלַא ךיִא גוא ,םָלֹוע לֶש יִנֹוּבִר ,ןעֶּבְראַמְׁש רֶחיִא טְלאָז עֶדייֵּב :לעֶמיִח
 עֶניִטְכעֶל ,עניִרְרעֶמּז איד ךיִלְטְנְתעֶוועֶג ןעמ טְגעלְפ ןעֶגְנייְַּבוצ טּוג . ...! ןעֶנהָׂשִר
 ייִא ןופ עקְניִטְראַק א אָד ןעֶלְחאָמּוצְסֹוא ןייַז גּנעֶג ץְנאַג טעוֶו םע..ןעֶטְנעוֶוֶא
  ןעֶכְלעֶזַא טְנעוֶוֲא

 ןעֶמ .ןעֶפָא ןיִנעֶז רֶעיֹוט גּוא רֶחיִט .טכעל ןייק טְׁשיִנ טְנעֶרְּב רעֶזייַה איִד ןיִא
 איִד איו ,ךיז ןעֶמיִׁש עֶרעֶׁשְטעוֶו רעֶד ְךאָנ .הָנָבָל רעֶד ראַפ עֶרעֶׁשְסעו טְסֶע
 ענייא איִד ןיִא ,סעֶטאַּפאַק ןֶחֶא ןיִִּבְסְנאַמ : רעזייַה איִד ןּופ סױורַא ,סעֶקְׂשעֶרּומ

 רעֶדְניִק .ךיִלְרייֵלְק עֶטְשְרעֶטְנּוא איד ןיִא ראָנ ,טעֶליִפְשּוצ .רעֶּבייוַו , סנְטְ-תִלַמ
 ,ןעֶסיֹורְד ןיא סיֹוא ךיז ןעֶנייֵל הָּפּוק עֶצְנאַנ ַא םיִנֵכְׁש .טעקאנ ּבלאַה ןאָמעֶגְסיֹוא
 הנבְל רעֶד ןופ ןעֶסאַּפ עֶנעֶדְלְיִג .םעֶנייֵא ןיִא עֶלא ,טייק גּוא דגיק ,טֶלֵא גּוא גנּוי

 - ןענאלש
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 יִא םיִּפ רעֶּביִא ,ּפעק רעֶּביִא דיִז ןעֶהיִצ ,ּךילְכעֶר ןיִשיוִוְצ ץיִנְרֶע ךרּוד ךיז ןעֶגאָלְׁש
 ףיֹוא , טְנעוֶו ףיֹוא גיִדנעצנאט ,רעֶטייו ,רעֶטייוֵו ןעֶכירק , ןעֶׁשְנעֶמ הָּפוק רעֶד
 ,ךאַד ַא ףיֹוא טְרעֶטְסיִנ ,ךיז טעּפאַרְד סאוָו ,ץְטאק ַא אָד ןָא ןעֶזייוֵו נּוא ןעֶטייֵלּפ
 ְךיִז גיִדְנעֶסייֵמְׁשְרעֶטְנּוא ,ןהָרֵג-הָלעַמ ,סאָג רעֶד ףיֹוא טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא היק טְראָד
 םיִנְופ איוִו םיִּפעְו ,ּפיִרָח ַא טימ ןעֶצְפיִז ,ןעֶכייֵק גּוא ןעֶלְדייוֵו איִד טימ ְךיִלֲעֶמאַּפ

 ןעֶמ .ְּךיִז טימ טְניִטְפעֶׁשעֶּב רעֶכיִלְטיִא זיא טונימ עֶכיִלְטֶע עֶטשְרֶע איד -- .ְךיֹוּב
 ןעֶּביוה רעֶּבייוַו ..ְךיִז טצאַרק ןעֶמ נוא הֹלְפ טְּבייַרְט ןעֶמ ,טְצְרעֶקולְס ,טְציִנעֶג
 :םֶרָהיִא טימ עכילטיא ,עֶרעֶׁשְטעוֶו רעֶניִטְנייַח רעֶר ןעֶנעוֶו סעֶיִמְׁש םעֶד ןָא לייַוְרעֶד
 סֶע טאָה תּוכְלַמ רעד זַא ,יֹװַא ןעוֶועֶג טְמעֶטעֶּב םעֶדּפיׁשְטְׁש איד ןינעז ;ר עד אייּב
 זַא ,ְךְראַמ איוִו ְּךייוו ןעוֶועֶג טכאקּוצ םעֶּבְרַא רעֶד זיאר ע געי אייּבןעסע טְנעֶמעֶג
 איז סאוָו יקיִלְג עֶסיֹורְג סאָד טְלְהעֶצְרעֶד עֶנייֵא .רעֶנְניִפ איד טְקעֶלעֶג טאָה ןעֶמ

 -- הֶאיִצְמ א קְראַמ ןיִא טְלעֶדְנאַהעֶג איִז טאָה ןעֶׁשאָרְגַא ראַפ :ןעֶפאָרְטעֶג טאָה
 ,היָרְּפ רעד ןיא ןעֶסעֶגעֶג גּונעֶג טאָה ןעֶמ ןעֶכְלעֶוו ןּופ ,ּפאק רעד איוִו ,םיֹורְג ְךיֶעֶר א
 ףיֹוא קיִטְׁש רעֶׁשְּביִהַא ןעּבילְּבעֶגְרעֶּביא ְךאָנ זיאס גּוא טְכאַנ רעֶד ףיֹוא דְניִצַא ךיֹוא

 ועְניִד אייֵלְרעֶלַא ףיֹוא ְךיֹוח ןעֶדעֶר עֶלַא !ןייַז טְנּוזעֶג גוא ןעֶּבעֶל לאָז ןעֶמ ,ןעֶנְראָמ -
 ןיירַא ְךיִז ןעֶשיִמ ,רעֶטְנּוא הָּתעַתְעַל ןעֶמּורְּב ןעֶנאַט איד .תולוק עֶגיִרעֶׁשְטיווק
 ְךאָנְרעֶד ךיז ןעֶגייֵל אייֵז .טְראוָוא טיִמ יֹוזַא טאלג ,ןעֶנעוֶו אָצֹוי ןּופ איוִו ,ראָנ

 ןעֶיֹולְּב ןעֶטְנעֶרעֶטְׁשעֶגְסיֹוא םעֶד ףיֹוא ְךיִז גיִדְנעקּוקְראַפ ,גוא ףיֹורַא ְךיֹוּב םעֶד טיִמ

 איִד .ןעֶּביֹוא טְראָד םָניֹוַא ְךיִז טּוחְמ סאוָו ,יִסעֶיְמָׂש קאַמְׁשעֶג ךיז ןעֶמ טמְהעֶנלעֶמיִח

 איד ןָא רהיֵא ןיִא טקיק ןעֶמ וטְניִל םָלֹוע רעֶד ּואו , טֶרָא ןְפיֹוא ְךז טְייוַו הָנָבְל
 .ייי!ןעֶגיֹוא טיִמ זאָנ ַא ,יֹוא : טְכאַמ רעֶביִלְטיִא גוא עַשֹוהְו ןופ חרָוצ ענְימְכעֶל

 ,םיִנָרְקַת ,רעֶהעֶזְנעֶרעֶּטְש ְךיִלָקֹיטְׁש ראַפ ְךיִז ןעֶטְלאַה סאוָו ,ליִרעַּב 'נוא קיִציִא
 ךיז ןעֶרעֶּפְמאַה גוא ןעֶרעֶטְש איד ןּופ 'תיֵּב ףֶלַאי םעד ףיֹוא רעֶגְנִּפ טיִמ ןעֶמייֵט
 .עֶרייֵּב אייֵז ּביִלּוצ טּוהְט םָלֹוע רעֶניִרעֶּביִא רעֶד .'תיִחי גוא יויִּתי םעֶד ןעֶנעוֶו

 ןעֶמ טיִנ ,רעֶנְניִפַא טיִמ םֶהיִא טְלעֶטייֵט סאָוו ,םיִנָרְקַח אייַוְצ איִד ןּופ .ןעֶכיִלְטיִא

 --!דּויַא ןיִבְךיִא איו ,העז ,תעְז ךיא ,יִקאַט תֶמֶא ,אָי : ךיז גיִדְנעֶרעוֶוְׁש ,טְכעֶרעֶג
 ,טְראָד ןעֶרעֶטְׁש ליִפ יֹוזַא סיִּפִע ,הוי ַא טְרעֶדעאוראַפ קְראַטְׁש ְךיִז טעייִרְשּוצ ! יַאזיִא

 ליפ יֹוזַא ! ןְהאָמ איוִו טְצעֶזעֶגְנָא ,ןעֶסאַּפ עיְסייוַו !עֶטְקעֶלְפעֶג איִד ןיִא טְראָד

 ,רעֶרעֶדְנַא רעֶד טְכאמ ! טְהעֶג ,ןיֹוׁש טְהעֶג . . .ןעֶּבאָהּוצ ריִמ ךיא ׁשֶניוִו ְךיִלָדְנעֶר

 ןעֶניִפעֶג םִע .עקיּפאקא ליִדְנעֶרעֶטְש םֶכיֵלְטיִא ראפ .,רעֶלעוֶוְלעֶוֶו ראַפ זאָל ךיִא
 תעַשְּב גוא יףעֶׁשאֶרְנַא ראַפ ןְהעֶצ ,םניִפ ,אייַוְצ ,רעֶלעֶוְלעֶו ךאָנ ףיֹוא םיֲִָעַּב ךיז
 :ּוא םיִחֹקִמ איִד ּפאָרַא ןעֶואָל .ןעֶלְהעֶצ .ןעֶנְכעֶר ,יֹוזא אָד ךיז ןעוֶועֶנְראָט ןעֶדּי
 ,ץֶלַא סיִּפע;רעֶנייֵא טייַז רעֶד ןיִא טְראָד טְציִז ,ןעֶרעֶטְׁש איד ןּופ סְרּוק םעֶד ןעֶפְראוַ
 ; טְׁשְרעֶפְמאָלְק ןעֶייִרְש םֶהיִא םורַא רעֶּבייוַו איד .ּךיִלְטְרעוֶו עֶכיילְג טְנאָז גּוא ְהָׁשְרַ

 וצ טּוג רֶהעֶז רעֶּבָא ךיִז ןעֶרעֶה ,ןעֶרעֶיֹוא איד ךיִז גיִדְנעֶקעֶטְׁשְראַפ  גּונעָג ,עָפ

 ?רעֶד ָּדיִ עצי ניִרייֵל טְׁשיִנךיֹוא ןעֶציִז רעֶדְניִמ .. .רעֶטְכעֶלעֶג ראפ ןעֶבייֵק יּוא
 ןעגנא |
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 ןּופ רעֶד .םורַא ןעֶטְניִה זאָנ רעֶד ןיִא לאָנְׁש ַא ,ּפאַלְקַא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶגְנאל
 קידצ ַא ראָנ ְךיִּבעֶג ,םַּת םּוצ ְּךיִז טכאמ לאָנְׁש םיָנּופ רעֶגעֶי ,שְטיווְקאטּוהְמ זאָנ רעֶד
 ,רעֶדְניה איד ןעֶטְלעֶׁש טעֶמאַמ ! אַש ,אש :טְשְרעֶּפְמאָלְק ךיִז טְרעֶזיִּב גּוא ץְלעֶּפ ןיִא
 איָד ,ּפיִנָק ַא טיִמ דֵּבַכְמ אייז יֵקאֵט בֵנָא נּוא ,ןערעוֶו יאַוְלַח אייֵז ןעֶלאָז ןעֶמּונעֶּב
 ףיֹוא ּפאָרא לעֶמיִח ם'ָנּופ םיִלָצּולְּפ ןעֶלאַּפ גוא טעֶנְראָט איד קעֶוַא ןעֶפְראַו םעֶטאַט
 ,תֹואָּפ איד ןיִא--םעֶנעֶי ,דְראָּב ןיִא ,טעטְנאָלְפעֶגְנייֶרא ְךיִז קּוׁשְזַא טאה םעד .דְרֶעז רעֶד

 ,היק עֶטיֹורַא .ןעקִיר ןְפיֹוא טְראָד דְמעָה ןְרעֶטְנּוא םיִּפֲע טְכירְק ןעֶטיִרְד םעֶד
 םייַּב ,טְכיִרְקְראָפ ,ףאלְש רעֶד ןאָטעֶגְּפא ְּךיִז טאָה סֶע רעֶכְלעוֶו ןּופ .ןעֶרעֶסעֶרְפא
 וצ ְךיִז טְהעֶרְד ,ןעֶדּוי הָדֵע רעֶצְנאַג רעד ּוצ זיִּב סאַג טייַז רעֶד ןיִא ,זאָרג ןעֶּפיׁשְטְׁש
 -ְךֶרֶד טיִמ טְשיִנ ,עֶפ ףיֹוא סיִפָע ְּךיִז טְרֶהיִפ גּוא הָליחְמ ןעֶטְניִה םעֶד טיִמ סיֹוא אייֵז
 .לוק ןייֵא ןיִא ! אֵדייֵה : ןעֶירְׁש נּוא איִז ןעֶּבייַרְמ ןּפָא םואיִמ איז ןעֶלְדיִז עֶלֵא .ץֶרֶא
 הור רֶהיִא ןיִא ןיִחַא טְפיֹול גּוא דְנעֶה עֶׁשיִדּוי ןּופ סיֹוא דְניווְׁשעֶג ְךיִז טְהעֶרְד איז
 ליִפיוִו ? סאָד זיִא היק טְנעֶמעוֶו :סעֶימְש רעֶגְנאַלַא םיּפֲע ךיִז טְניּפְׁש ןּופְרעֶד .ןייַרא
 יו ןעֶרּוי ,רֶהיא טנְייִמ ,ליִפיוִו ,אֵׁש.? הטרֶעוָו היק איד זיא ליִּפיוִו ? היק איִד טיִנ ְךֶליִמ
 רעֶקְסגא ַצְּב אק עֶצְנאַג איד ןייַז הָטְרעוֶו לאָז :נעֶרְּפַא רעֶנייֵא םיִלְצּולְּפ טּוחְט
 רעד ,ליִפיֹוזַא סע טְצאַׁש רעֶנייֵא '? םעֶנייֵא-ןיִא ןעֶניִצ איִד טיִמ ןיֹוׁש ,עֶדעֶרעֶׁשְט
 הְמְרעוֶו זיִא'ס ליִפיוִו ,ןעֶּבאָהּוצ סאָד ְּךיִז טְשְניוִו רעֶטיִרְד רעֶד ,ליֿפיֹוזַא--רעֶרעֶדְנַא
 יִב ,טְשְניִו ,טְׁשְניִו ןעֶמ גוא ׁשיִנעֶׁשְניוַא ןָא טְּפאַח רעֶדְנּועּב ןעֶכיִלְטיִא .רֶחעֶמ
 טעֶּפאָרְח רעֶנייֵא איו ,טְנעֶמיִיווהעֶד-ןּופ טְרעֶה ןעֶמ נּוא גיִדְנעֶרייֵר דיִמ דְרעֶנו גְנּוצ .איִד
 ! ןעֶפאָלְׁש טְמּוק :רעֶּבייַו איִד ןעֶּבייֵרְמ ןעֶנאַמ איִד .קאַמְׂשעֶג עַרֶה-ןיע ןֵהָא ןיוש
 ראָנ אייֵז ְךיִז טְסּולְג םִע :טְשְרעֶפְמאָלק ךיִז ןעֶלְקְנייווְק ןִח רעֶייִז טיִמ רעֶּבייוַו איד
 ,ןעֶסיֹורְד ןיא ,אָד ןעֶרעֶג טְכאַנ עֶצְנאַג איד ןעֶטְלאוָו גּוא ןייַרַא טעֶּב ןיִא ןעֶהעֶג טיִנ
 ןעֶכאמ עֶניִרעֶּביִא איד ,יקאט רְלאַּב קעוֶוַא טְתעֶג .קְלאָפ ראָפ גָנּי א .ןעֶפאָלְשעֶנ
 עֶכְלעוֶו,גיִצ ַא םיִלָצּולְּפ סיֹורַא טְגנירּפְׁש עֶלעְֶגיוִו א ץיגְרֶע ןּופ זיִּב ,ךיז ןעֶגְניִד ,תֹוהיִש
 ;רעֶליִטְׁש ךיז גיִדְנעֶנְהְבְנְַרעֶטְנּוא ,ןעֶקאַרְׂשעֶגְרעֶּביִא ןעֶּבאָה סעֶקיִגהָהְבֶח-עֶסייו ראַּפ א
 ,שיִנעֶלייֵא סיֹורְג ןיא איז נּוא רֶהיֵא ְךאָנ אייֵז ;טְראָד עָּבְזיִרְּפ רעֶד ףיֹוא רֶהיֵא ּוצ טייֵה
 ׁשינעבאק א !הָמּוהְמ ַא דְרעֶוו סע .ןעֶדּוי הּפּוק רעֶד ןעֶׁשיווְצ ןייַרא ןֶמּוּפ ׁשיִנעֶגאָי
 דָניוְׁשעֶג ךיז ןעֶמ טְפיֹולּוצ ,תֹומֹולֲח נידְנֶלֶטַּב ,נּוא ְךיִג ףיֹוא-ּבייֵַה א  ְךיִז טיִג ןעֶמ
 -!טְכאנ עֶטּונַא ּוליִּפֲא ןעֶגאָזּוצ טְשינ ןעֶרעֶדְנא םעֶד רעֶנייֵא

 .ךּב ןעֶטׁשִרֶע םָנופ עֶרנֶע



 .טְלעו ענילק יד

 רעֶרָא

 .ןיִהַא .גּוא רעֶהַא

 ןּופ

 .ט| לעפייווצ ןהכה יבצ רועילא

 ,ּבייַרְׂש ְךיִא ,רְהעְלְק ךיִא ,ןעֶייל ךיִא .ןעֶרעֶל ְךיִא
 : ּביילק ךיִא ,עייַז ךיא ,רילאּפ ךיִא ,ניִנייֵר ְךיִא

 ,םּורָּפ סאוָו ,ּולְק סאוָו ,ןאָש סאוָו ,טּוג סאוָו
 ;םּולָּב ַא ְךאַמ נּוא ךיִא טְכעֶלְפ ;ךיִא רֶניֵב

 ,ןיִרְג סאוָו ,ּוצ סאו ,שעֶראַנ סאָוו ,טְׁשיִנ סאוָו

 .י ןיֵהַא ףְראַוְרעֶּפ נּוא הָליִחְמ ךיִא טעֶּב

 מְרְהעֶלסְרעֶר ּאָה גוא ,טְרְהעֶלְקעֶג ,וטרְהעֶלְעֶג ּבאָה ךיִא
 ;הָּטְרעֶו ַא יִקאֵט טאָה ןאָוְצאנ רעזנּוא זַא

 יםעֶמַּכ  עֶלַא ןעֶּבאָה רעֶצְראָה עֶכייוֵו ,ּפאק עֶמּונ
 ;טְדאַשעֶג ליִפ זָנּוא טאָח תֹולָנ רעֶגְנאַל רעֶד ראָנ

 -ןיז ןיִא ְךיִא ּבאָה ןעֶּבייֵרְׁשעֶּב טְנעֶדאָש יר
 יי ןיִהַא סאו םִנעֶדאָׁש ,רעֶהַא סאָו םְנעֶדאָׁש



 4 ןיהא נּוא רעהא

 ְךּוּב סעֶטְשְרע

1 

 ,טאז ןעֶדְהאָי טיִמ !טְלַא ןיֹוׁש ןיִּב ְךיִא

 , טעֶמִּב םִי:טְלעוֶו םעֶד רעֶּביִרַא ןיֹוׁש ןיִב
 ,ּפאָרַא ףְראַד עמ ּואו .געֶרְּב רעד ןיֹוׁש ְךיִז טְהעֶזְס

 ,פאָק ןייַמ ְךאָנ ּבאָה .ץְראַה ןיימ ךאָנ ּבאָה ךיִא
 יןיז ְךאָנ ְךיִא ּבאָה , טּוג סאוָו ,סעֶלַא ראַּפ

 ,ןיִה ַא ןיֹוׁש ןְהעֶג םייַּב ףיא טלאה ְךאָד רעֶּבָא
9 
4! 9 

 ,ןאָנאַק רעֶד ןיֹוׁש טְסיִׁש ,ןעֶפאַה םייַב ןיוש ןיִב ךיִא
 'ןָא אָד ְךיִא רעוֶו סאוָו , ְךיִא ריִלְרעֶּפ סאוָו ראָנ

 טְקעֶלעֶג טיִנ ךיא ּבאָה ןעֶּבעֶל ןיימ ןופ גיִנאָה
 , טקעוֶוְצעֶּב ּבאָה ךיא סאוָו . טְרְהיִפעֶגְסיֹוא טיִנ ּבאָה

  ןיִד לעּב ןעֶגְנעֶרְְׁש א ריִמָּת טאָה ןעֶליוו ןייֵמ
 .ןיִהַא רֶע טְּפעֶלְׁש , רעֶהַא ךיִא ליוִו

1 
0, 

 טְרעֶלְקעֶּג ְךיִא ּבאָה ! רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ,טְציִא
 ,טְרעוֶוַא ןעֶּבאָה לאָזְס רּונ .ןעּבִיירְׁשעּב םעֶלַא ןאָנְראַשז ןיִא
 ,דְנאַטְׂשְרעֶּפ רעֶמעֶרָא ןיימ ןעֶנּופעֶג טאָהְס סאו
 ,דנַאל ןעֶגיִרעֶּבעֶל םעֶד ןיִא ןייַז ןיימ טייצ
 (" "ןיִּב ךיִא. ןעֶרעֶטיִּב ןעֶׁשיִרּוי ןעֶרעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו
 : ןיהא יא רעֶהַא ְךיִז טּוהמ םֶהיֵא טימ סאוו

 ,ׂז 06 4" ןעסיססור ןיא סאוו ,עבלעז סאד ויא ןעֶשעדוי ןיא "ןיב ךיא ןיימ, ("

 ,דער ?)



 קעהטאילביבסקלאפ עשידוי

4 

 ,ןאָיְצאנ עֶרעֶיַהְמ אֹזַא ,ןעֶרוי עֶרעֶזנּוא הֵעָז ךיִא
 ,ןָא גְנאַל ןּופ תּולָג רעד  טְכאַמעֶג גּולק  ייֵז טאָה גּונעֶג

 , ךייַו טְכאַפעֶג רעֶצְרעֶה עֶרעֶייז תֹורָצ ןעֶּבאָה גּונעֶג
 י ךילְּב טְכאַמעֶג רעֶמיִנְּפעֶרעֶייִז םיִרּסְי ןעֶּבאָה גּונעֶג
 י ןיִּב ךיא. ןעֶרעֶטיִּבַא רעֶכיִלְטיִא טאָה ְךאָד נּוא
 . ןיהא ןעֶקיִרְראַפ ליוִו ןעֶרעֶדְנַא םעֶר רעֶנייֵא

9. 

 ,ןעֶטייצ עֶרעֶטיִּב עֶניִטְנייַה ןיִא ּוליִפֲא

 , ןעֶטייונ ןּופ . טְנעֶהאָנ ןּופ ןעֶמאָרְנאַּפ יִד ייֵּב

 ,ןעֶלְטיִמ ןעֶבּז עֶלַא , ןעֶגְראָז ןעֶצְטְכעֶרְק עֶלַא
 ,ןעֶלְטיִה עֶּביֹוט יִד ףיֹורַא ןעֶהיִצ סעיַּבִר יִד גּוא

 ןהּז א םעֶד .רעֶמְכאַט ַא םעֶד ,רעֶדְניִק ןעֶּביִג ,תֹונויְרִּפ ןעֶמְהעֶנ
 | .ןיִהַא לעֶקְנִיוו ןעֶׁשיִרוי ןיִא טיִנ ראָג ןעֶקּוק גּוא

0. 

  ןעֶרייֵׁש ןאמ ןעֶגְנּי ַא ןעֶמ ליו לעֶטְראָמְׁש ןיֵלְקַא ןיִא
  ןעֶרייֵראַּב ּוצ קְראַטְׁש עֶּביֹוהעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה עֶמ
 ,ׁשּוריֵפְּב טְגאָועֶג ןייַלַא טאָה טֵחֹוׁש רעֶּביֹוט רעֶד

 שּורִפ ןְּפִרְמ ַא טיִמ דנַּת טְנעֶרְהעֶל רע;זַא
 -ןיִרעֶד ךיֹוא ןעמעזאג !ְךיִל םיִרָפְמ טאָה גּוא

 . ןיהַא רעֶהעֶג רע.זא , אָד ןעֶנייַ םיִנָמיִס עֶלַא
5 

ֿ* 

7 

 ,טְדאָּמְׁש עָׁשעֶדוי ןיִא תּודֵע עֶׁשְלאַפ העָז ךיִא
 ,טעֶּבעֶג א ראַפ ,עֵּבְטַמ ַא ראפ ׁשְלאַפ ןעֶרעֶווְש ייֵז
 .+ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רעֶנעַי גּוא טְלעֶג טיִנ רע ד זַא נּוא

 ,ןעֶטעֶרְט ּוצ רעֶּביִא 'רַקָׁש תעַובְׁש- ְךיִ ןעֶמ טְּבֹולְרֶע
  ןיִר רעֶּבְראָה אזַא , םֵׁשַה לּולְח ּוצְרעֶד
 ! ןיִהא ןעמ טְמּוק יו הֶרבֲע עֶסיֹורְג אזַא טיִמ
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8. 

 ,םיֹוג ןּופ , ןעֶדּוי ןּופ רעֶקיִטאַנאַפ הֹעְז ְךיִא

 ;םיִאָרּפ ראַפ ייֵז טְכאַמ הָנּומֲא עֶגיִרעֶייִפ רייז
 ,אָרקַָא יװ .ןעֶּבאָרְנאַּב . עֶלעקְניוו ןיִא טְניִל רעֶדעֶי
 ,..טְמאָנ טּביִל םיִא ראָנ ,ןייַא ְךיִז טְסעֶיְמְׁש נוא
 'ןיִּב ךיֶא רעֶשימאַנאַפ רעֶד טכאמ ץֶלַא סאד טָא
 ,ןיִהַא ןעֶזאָל ןייַרַא םעֶנעֶי טיִנ טְניִנְראַפ רעֶבְלעוֶו

9, 

 ,ןעֶּביֹולְג טייֵקְׁשיִראַנ אֹזַא ןעֶזאַל ׁשְנעֶמ רעֶנּולְ א ךיז ןעֶק
 ןעֶּביֹוא ןּופ טְמאָנ רעֶטּונ סְנעֶמעֶלַא רעֶזְנּוא זַא |

 ! טנייפ עֶלַא עֶרעֶדנַא נוא .ּביל הָמּוא ןייֵא ראָנ טאה
 - ,טְנייַח יב ןעֶנְראַמ ןופ תֹויַאַר דְנעֶזיֹוט ןעֶגְייֵרְּב לאו עֶמ

 .ןיִז ַא טיִמ ןעֶׁשְנעֶמא  ייּב טְׁשיִג אייז ןעֶנעֶז
 , ןיִהַא גוא רעֶהַא סייווְגיִצְנייֵא ןעֶהיִלְפּוצ ייֵז

10 

 ,ןעֶרעיִרְפּוצ טיִנ טְמאָנ זיא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטְכעֶלְׁש ןייק ןופ
 : ןעֶדּוי רעֶרָא םִיוג ןייַז ןעֶנעֶמ ,רֶע טְּביִל עֶמּורְּפ .  עֶטּוג
 ,ןעֶטְלאַפְׁש םיִקָלֲח ףיֹוא טְׁשיִנ ןעֶמ ראָמ הָבֲהַא סיִטְטאָנ
 --ןעֶטְלאַה רעֶמּורְפ רעֶכיִלְטיִא זימ ֵלְּכ ץֶתֶמֶא םעֶד
 ןיִז ַא ןֶהָא םּורְפ רע זיִא ,טיָנ םיִא רע טְלאַה
 ,ןיִהַא ליִפּוצ ןיוׁש , ,רעֶקיִטאַנאַפ ַא זיִא נּוא

11 

 ,טְסיִוְמּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶניִדייִלעֶּב .ןעֶטְלעֶׁש .ןעֶדְנעֶׁש
 טְסיִרְּכ ַא רעֶדָא .דּוי ַא .קְרעֶמַא ןייַז געֶמ רעֶנעֶי
 ;ןעֶּבְראָרְרעֶּפ גּוא טֶכעֶלְׁש זיִא רעֶטְקאַראַח רעֶד זַא יטְנייו
 ?ןעֶּבְראָטְׁשעֶג' זיִא רעֶנעי ,יטְרָנַּפיִג זיִא רעֶד טְסייֵה סאוָו
 ,ןימ ןייא ןופ ןעֶׁשנעֶמ .ןעֶׁשְנעֶמ עֶביילג ןעֶנֶעֶז עֶלַא
 .ןיִהַא ְךיילְג ןעֶהעֶג עֶלַא ,רעֶהא ךיילְג ןעֶמּוק עֶלַא
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194 

 ןעֶטְראָג ןעֶכילרעייקַא ןיִא ךיז ןעֶניִפעֶג ןעֶמּלְּב יֵלְרעֶליִפ
 ז ןעֶטְראָס ייֵלְרעֶלַא ןופ .עֶנאָׁש .עֶנעֶטְלעֶז .עֶרעֶיַהְט
 ןעֶּביֹוְג עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ אָד ןעֶנעֶז טְלעוֶו סיִטְּמאָג ןיִא
  ןעֶביֹוא ןּופ טְמאָג ןעֶמעֶּב גּוא ןעקנאד עֶלַא
 ןיִרעֶד תֹועָמ ַא ןעֶּבאָה ,ןעֶלְהעֶּפ עֶגיִנייֵא ןייז ןעֶקיֶס
  ןיִהַא ףיֹורַא ְךייִלְנ עֶלֵא ןעֶליִצ-ןעֶליִצ רעֶּגָא

18 

 עזה יד לעֶויְִׁש יִד רעֶּביִא ,ןאמ ןעֶגנּוי א העָז ךיִא
 ןעֶזיֹומאַלאַׁש לעֶסיִּבַא ןעקםִלָׁשּומ א ראַּפ ְךיִז טְלאַה

 רעֶסאַפְרעֶפ םֶיַנ ַא ןופ ךּּב רֶעֶיַהְט א ךרוד טְנֶעייֵל
 ,רעֶסאוַו ַא יו יִדניִוִׁשעֶג ,סּופ ןייא ףיֹוא ְךיִג

 יז םעֶד רֶע טייְׁשְראַּפ םיוק ךילְכעֶלְפְרעֶביֹוא
 .ןיִהַא ּפאַלְק ַא ,רעֶהַא ּפאַחַא-לאַּבְמיִצ א רעֶּביִאץְמאַק ַא יוִו

14 

 ! טְציִא ְךאָנ ךיִא הָז דֵמַלְמ ןעֶׁשיִרּוי םעֶד
 ,טְציוְׁש נּוא רֶע טְציִז גאָמ ןיִא הָעָׁש ןְהעֶצ
 הָרָּבְסַה עי ַא םיִּפָע ןעֶבּוז ףיוא ְךיִז טְהיִמעֶּב
 יאֵרָמְנ יִד ןְהעֶטְׁשְראפ ךעֶלְסיּב עֶניֵז ןעֶּבעֶג יװ
 יןיִז ןעֶטְּפאָטְׁשְראַפ א טיִמ ּפאָק ןָהָא םיִריִמְלַּת
 ,ןיִהַא ראָג ןעקּוק ייֵז נּוא .ְךיִּבעֶג טייֵרְׁש רֶע

19. 

 ירֶרָס םיׁש ַא ןֶהֶא זיִא רֶדֵח רעֶד יו יֹוזַא
 : רעֶדיילְק עֶרעֶזְנּוא .תֹוריִד עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶז יֹזַא

 ס459
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 :אָרְמִ עֶנְרעֶל ןעֶמ טְּפאַח יֵרְבִע ןעֶק עֶמ רעֶרייֵא
 עַרָה ןיע ןהֶא ,גְנּורְהיִצ ןאָש .לעֶּבעֶמ ןאָׁש
 ןיִלאָניִרְק םעֶנייַפ א ןיִא טְתעָג 'םאַראַמ יד
 .ןיתַא ןעֶגְראַּב ןעֶמ טְהעֶג הָלֵח ףיֹוא לֶהעַמ גּוא
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16 

 :ןאָט ןעֶכיֹוה ַא טְלעֶטְׁש .הָחְמִׂש ַא טְכאַמ דוי רעֶנייֵמעֶגַא
 ןָא ןעֶמעֶלַא טְניִמעֶז ז םָלֹוע ןעֶסיֹורְנַא טַפּור ראַפ
 ףילייֵרְפ טְרְרעוֶו םֶלֹוע רעֶד .הָקְׁשַמ ףסא טְלעֶטְׁש

  ְךֶלֶמ רעֶד--ןיילַא רֶע יִץְניִרְּפ ַא טְדְרעוֶו ןָתָח רעֶד
 ןיז ןעֶרעֶמְכינַא טימ ןעֶנְראָמ .ןעֶגְראָמ זיִּב טְּבעֶל םעֶלַא

 :ןיִחַא גּוא רעֶהא הערה ּפאק רעֶד ןָא ְךיִז טְּביֹוה

.17 

  ייוֵו נוא םֶהיֵא ְךֶא ,ןעֶלְהאָצ רע ףְראַד תֹובֹוח
 ייֵנעֶג ראַפ רעֶדייַנְׁש ,ׁשייֵלְפ ראַפ םיִבָצַק

 יןעֶרְראָפעֶג ןֶתָח ןעֶנעֶקְמְנַא ןעֶנעֶז סאוָו ,םעֶנאַמְרְהּופ
 ,ןעֶראָּבאַנ עֶנעֶדעיִׁשְראַפ ראפ ןעֶמאָרְק עֶכיִלְמע ןיִא
 ,ןיִמ אזַא ְךאָנ נּוא ,רעוֶוְראַמ יִד ,רֶָמָז-יְֵּב יד
 ,ןיִהַא לעֶסיִּבַא ,רעֶהַא לעֶסיִּבַא יש יב יד נא

18. 

 : גָנּורְהיִפ סעָצנאג רעַײא זיִא טאָרוקַא ,הָנּותַח יִד יוִו
 יגְנּוריִצ רעייַהְמ טפיוק עֶמ נוא , אָמְׁשיִנ זיִא םֶגיִחְטייֵנ ףיֹוא

 ןעֶּבאָה ּוצ ןעֶמ טְּפאָה קְנאַׁשעֶג-הָׁשָרְד לעֶקְִטְׁש א םיִּפִע
 ןעֶּבאָרְנאַּב וצ עיִרעֶּבעֶל םאָר ןעֶמ טְהעֶז לייו רעֶד
 ןיִז א ןְהָא .גְנּונְכעֶר א ןֶקָא ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא זיא יֹוזַא
 ,ןיִהַא גְנּונְכעֶר םּוׁש א ןֵהָא קעֶווַא רימ ןעֶהעֶג יֹוזַא גּוא

19 

 ,םיִאָמַח סיִּפֶע טֵחֹוׁש ץֵפיֹוא מכּוז בֶרַא ,העְז א
 ; םיִעָר םיִׂשעַמ טאַלְנ רעֶדַא ,ןעֶכאַז הָּטיִחְׁש ןיִא
 .הָבֹומ הָצֵע ןייֵא ןעֶּבעֶג בר םעֶד טְלאָ ְךיִא

 יהָבֹוח רָמַלְמ רעֶטְסיִזְמּוא ַא חוש ץְפיֹוא ןייַז טיִנ
 --ןיד ןעֶֶט ְׁשוריִפְּב ַא ןעֶמיִהְּפָא רֶע זאָל רעֶסעֶּב

 הַא העָּבְׁש א וצ ןעֶׁשנעֶמ עֶׁשְלאַפ ןעֶזאָל וצ שיִנ
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20 

 ,ןאמאַלְראׁש ןעֶמיֹורְגַא ,סְטְכיִנעֶגיֹוט ַא ,העָז ךיִא
 ןאמ ַא רעֶּבייוו םניפ ןּופ רעֶמעֶרְפ-דְלעֶג-דְמעֶרְפַא
 ,סאָריִפַּפ ןיְטיִמ תָּבׁש טְפיִטְראַפ קְראַטְׁש טְציו
 ,סאָנאַד ַא ,אֵדֲעָּבאַי ַא סיִּפִע ליִטְדאַטְׁש ןייז ףיֹוא טְּבייַרְׁש
 ןיִּב ךיִא רעוװ :רֶע טְנאָז !ןעֶזייוו ייֵז זומ ְךיִא;
 !יויהא סאד קיִׁש נּוא ןָא סאָד ּבייֵרְש ְךיִא

214 

 , עֶטאַמְׁש א ןופ הֶׁשָק טְׁשיִנ ,ןאַמ ןעֶגְנּוי א העָז ְךיִא
 יעֶמאַט ַא לֶזִמְל טְדְרעוֶו ,לעֶדייִמ א טיִמ הָנּותַח טאָה
 , תיֵּבַה לעַּב ַא טְרְרעֶו , וויִזיִרְּפ םעֶד טְסעֶגְרעֶפ

 סאָריִפאַּפ ַא טְרעֶכייר ידְניק ןטיִמ ְךיִז טְליִּפְׁש
 "יִּב ךיִא; רעֶד סיֹוא ויזיִרְפ רעֶד פאלְקַא טיִנ
 = ׁשְראמ ךאמ עֶלעֶרְגיִק סיֹוא ; ץְלעֶּבייוַו סיֹוא

| .29 

 , סעקאמּורפ עֶדייֵּב .ןעֶדּוי ייוֵוְצ ןעֶקְנייֵׁש ליִפְרעֶד ַא ןיִא
 ,תֹוּכַמ ְךיִּבעֶנ רעֶרעֶדְנַא רעֶד .ליִפ זייל רעֶנייא

 חלה יד ןעֶליּפׁש ןעֶרעֶהְּפיֹוא ריִד טעֶו רֶלאַּב
 ".!הָכָרְב עֶרעֶיַהְט א רֶהעְז זיא יׁשֲאָה יֵרֹואְמ אֵרֹוּכ
 , ןיִז א ןֵהָא םּורַא טפיול , טְנעֶרְּב 'רעֶזייֵל .רעֶד

 , ןיִהַא םיִנָפ ןְטיִמ טְהעֶמְׁש רעֶבאַמ הָלָרְבַהי רעֶד
93. 

 ךייֵלְנ עֶרייֵּב ןעֶּבאָה סעֶקְְואָחאַרְטס ,טְדאַטׁש א ןיא ןעֶמנעֶנַא ייֵוְצ
 ,ףייר ןעֶראָועֶג זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד ,ןיימעֶג זיא רענייא

 -הָּפַרְמ ַא ְךאָנ רֶע טאָה עֶיְמעֶהּפ רעיֶרְׂשַּכ ןייַז רעֶסיֹוא
 ,הָפֵרְׁש א ןייַז טעֶוֶו ןעוֶו .רעֶהיִרְפ ְףאָנ סייוֵו רֶע

 יןיִּב יא. ןעֶניִפיִפ ַא טימ יעֶרְטיִח ץנאַג זיִא רֶע

 .ןיִהַא יִא .רעֶהַא יִא ןְהעֶרְד ְךיִז ןעֶק רֶע
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24. 

 .יקלאַפ ןייֵק טינ טיִג ,הֹקָדְצ ןעֶּביִג ןעֶרּוי ליִפיוִו

 יקְלאָמַא ןֵהֶא ץֶלַא נוא עֶּביִג יז ,ןעֶּביִג יז
 יץֶלַא ףיֹוא היּב אָד זיִא זְנּוא ייַּב תֹורְבָח

 ץְלאַמְׁש רעֶרָא ץְלאַז טְקְחעֶּפ רעֶביְִטיִא ןיִא ראָנ
 ןיִרעֶד טיִנ ְךיִז ןעֶריִסעֶרעֶטְניִא עֶטְכעֶר ןייק לייוו
 .ןיִהא ןעקוקְנייַרַא טינ ןעֶליוִו יעָסיֹורְג עֶרעֶזְנּוא

.99 

 ילעֶריימ טְסְניִד א טְמעֶנ לעַוּפ רעֶמעֶרא ןייֵא ,הֹעְז ְךיִא
 ,לעריילק ןעֶדייַז ןאָׁש ַא ּפאָלאַס ןעֶמּוג ַא ריא טְכאַמ
 ,טְנעֶמאַּפ א תֹונָצְּבק ףיֹוא ְךיִא העָז הָבּותְּכ רֶחיֵא ןיִא
 / טנעצארּפ ףיֹוא טְצעֶזְראַפ ְךיִא העָז ךילדיילְק עֶרְהיִא

 ןיִרְג ןעֶנעֶז .לעֶג ןעֶנעֶז עֶדייֵּב קְלאָפְראַפ םאָד -
  ןיִהַא הּפּוח רעֶד רעֶטְנּוא ןְהעֶג סאָד ייֵז טְסאק ,רעֶָיַהְמ

20 

 ,טָכאָנ עֶצְנאַג טְנעֶרעֶל גּוא די ַא טְציִז 'טְנעֶצאַרְּפ תֹוכָלֲה
 - .טְכעֶר רֶהעֶז נוא ןייפ גוא ןאָׁש ְךיִז טְכאַד
 ישר רֶהעַז תָמֲאְּב םֶהיֵא ייַּב רעֶּבָא סאָד זיִא

  ׁשֶרחַ ףֶניפ עמערא יב טְמעֶנ ןַײלַא רֶע ,ןייֵנ
 ,ןיד יִּפ לע טְכאַמעֶג ךִלְרִפאַּפ עטקּרְעֶג טאה
 !ןיִהַא םיִניִד עֶלַא רֶע טָפּוטְׁשְראַפ ייֵז טיִמ

27. 

 ומנעק ריִא ןעֶנְרעֶל יו יךייַא ןעזייוְרעֶד ןעֶק עֶמ
 ,טְנעֶצאָרּפ ןייק יונא ייּב ןעֶמְהעֶנ טיִנ ראָמ עֶמ יו
 ,הָדוּת רעֶגיִלייֵה רעֶזְנּוא ןיִא ףיִמ טֶניִל סע יו
 הָרֵבֲע עֶסיֹורְגַא סאָד זיא יַניִסְמ הָׁשֹמְל 'הָכָלֲה יו
 , ןיִד אזא טְפְלעֶה סעֶקְינְטְנעֶצאָרְּפ ראַפ טיִנ ראָנ
 ,ןיהַא טיי ןעֶכיִרְקְראַפ טְמאַּפ ייֵז טיִמ טינ

: 
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28. 

 עָייַרְפ רעֶדְניִק נּוא ןעֶרעֶטְלעעֶׁשיִסְקאַדאַהְטְרַא ןעֶׁשיווצ
 עיינ ךילקיִנייֵא עֶגנּוי גּוא םעֶדייֵז עֶטְלַא ןעָׁשיִוְצ
 ןְהאַפ רענְרעֶּבְליִז רעֶד ייֵּב ןעּביֹוא טּפיֹוהְרעֶּביִא
 ! ןָא טנַייה ךיז טְהעֶז עֶמ סאוָו יקעֶרְׁש ַא זיִא
 * ןיִהּואוו ,רעדניק; : גיִדְנֶעייַרְׁש ,גירעֶזייַה ןעֶרעוֶו יַד

 /ןיִהַא ןעֶליוו ריִמי : טְלאק ןעֶרעֶפְמְנעייִד גּוא
99: 

 םאֵלְק ןעֶמיִרְד ןיִא טְׁשְרֶעליִטְסִזאַנְמיִג םְרעֶבְראַפ םעֶד
 יסאַפ עֶטְסּּפ ַא יוִו .טְסּוּפ רע זיִא טייקשידוי ןּופ

 יעֶטאַמְׁש ַא םיִא ייַּב זיא הָרְוּת ,ןעֶרּוי ןּופ טְכאַל

 :עֶטאיְּפ רעֶקְניִל רעֶד ןיִא רע טְרעַה ןעֶרעֶטְלֶע
 ,ןְהּוז רעֶנעֶהְטאָרעֶג רעֶד רֶחאָי ןעֶמיִרְד ןיִפיֹוא טְּבייַלְּ

  ןיִהַא ןעֶּבְראַפ העָג .ּפאָנְק םיֹוא ,לעֶדְנייַרְק סיֹוא !

04 + 

 טייל עֶגְנּי עניַפ ,םעֶקִיִשטאַמיִסְרעוֶונּוא עֶׁשירּוי העֶז ךיִא
 טייו ץְנאַנ ייֵז ןעֶטְלאַח גְנּוְליִּב רעֶׁשֹיאָפאְרייא ןיִא
 ןעֶגְנוְׁשעֶג ןעֶקעֶהְטאְילְּבִּב עֶצְנאַג .רועיִׁש ַא ןֶהָא ןעֶועֶלעֶּב
 :ןעֶגנּי עֶנּולְמ עֶליֹואוו .טְלעֶו יד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ
 --ןיוִועֶג א ראַפ ייֵז ןּופ ןעֶד ריִמ ןעֶּבאָה סאוָו ראָנ

 ןיִהַא םיִנָּפ ץְטיִמ ייז ןעֶהעֶטְׁש ןעֶדּוי ןּופ זַא

21. 

 ,טְנעוֶו יִד ןעֶסיוִו ןָא טיִנ יִיַז ןעֶּביֹוה םּוהְטְנעֶדוי ןּופ

 .יְרעֶקְראַפ ְךאָנ ןעֶטְלאַה ייֵז ןופ עֶרעֶרְנַא
 ,תֹוא ןייק טיִנ ייֵז ןעֶסייוֵו רּוטאַרעֶמיִל רעֶׁשיִרּוי ןּופ |

 ?סאָרְדְרעֶפ ןייק טיָנ זיִא ;רֶהיֵא ןופ ְךאָנ ןעֶכאל ייֵז

  ןיִּב ךיא דּויַא יװ .ןעֶרעֶה ּוצ טְכעֶמְׁש םָע
 .ןיִהַא ּפָא ְךיִז ןעקיר רעֶדיִרְּב עֶכילְּבייַל יוִו
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22 

 הֵיֵחְמ ַא ,ליטש .ןייַר .לּוׁשְראָּכ ןיִא םּוק ךיא
 , חַײה עֶמּורְק ןייק םינ טכאמ רעֶנייֵק

 *5 טְראוָו ַא טיִנ טְנעֶואַד עֶמ .עֶטְריֹוט יו ןעֶנייווְׁש עֶלַא
 יב

 טְראָד םיִׁשָמִׁש ְךיִז ןעֶהעֶרד ןעֶלְטיִח עֶגְנאַל טימ
 ,.י . ןיִחּואוו ְךאָד טְסייוֵו ריִא-- ,ףיֹורַא ןעקוק טייל עֶגְנּוי
 ? ןיִהַא ןעקוק גוא ןעֶגייווש ! ןעֶנוואד סאָד טְסייֵה .ּונ

99. 

 .ןעֶמעֶזאג עֶׁשיִרּי ןיִא םיִּפִע טְּבייֵרְׁש .לעֶגְנּי ןייֵא חעז ךיִא
 ןעֶמעֶפְׁש טימ .ןעֶבאַל טיִמ .ןעֶנעֶפְנַח טיִמ .ְןעֶלְדיִז טיִמ

66 3 

0 2 
914 , 

 היִבְנ םעָיינ רעֶזְנּוא ְךיִא געֶרְּפ ,טְסאַּפ יוִו

 ? רּועיִׁש א ןֶהָא גנאַל הֵרָׂשע:הָנֹמְׁש גְנאַל ןְהעֶמְׁש
 ?ןעצְמּופ ְךיִז ןָרְמַל א ראפ םיִא ניֹוט סאוָו
 ? ןעֶצְמיִנ ְךיֶלְטְרעֶוו-הָרֹוּת םיִא טְציִנ סאוָו
 י ןיִרְג ראָנ זיִא לוק סאָד זַא ,דּוטע ןראַפ ןעֶנְואַד
 ! ןיִחַא דּומַע םּוצ םיִא טָּפּוטְׁש ראַנ רעד

.99 

 ,טייוו גוא טְנעֶחאָנ ןּופ ,טְדאָטְׁש רעֶדעֶי ןיִא הֹעָז ךיִא
 : טייל עָמּורא עֶטְנּוועֶג רעֶנייַת יד ןיִא ןעֶמעֶג
 ןעֶלעֶפעֶג טיֹורְּב אֵזַא זיִא רעֶחעֶג גיִדייֵל יִד
 ;ןעֶלעֶמְׁש טיִנ יז ייֵז ןעֶליוִו ןעֶנעיד רעֶזייַה ןיא
 ןעיִדְרעֶפ נּוא עוֶועֶראָה ,ןצָּבק ירעֶסעֶּפ טייֵּבְלַא

 ? ןיִהַא נּוא רעֶהַא גיִדייֵל םּורַא ּוד טְסְהעֶג סאָו ,

(8) 
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.0 

 ןעֶבְראַק ךס ַא טאָה רע היִבְ ןעֶסיֹרְג א ןעֶק ךיִא
 ןעֶּבְראַטְׁש םייַּב ןיוש טלאַה .הֹעָטְלַא ןייֵא רֶחעֶז ןיֹוׁש
 מְלעוו יִד םיִא טְלאַה רַחַא-רֶבֶד ןעֶסיֹורְנַא ראַפ

 ! טְלעֶטְׁשעֶגְראַּפ רֶעטְרְרעוֶו ןעֶטְכעֶלׁש ַא ראַפ ןעֶנְראַק ַא ראַפ
 ןְיז יד הָכֵצַמ ַא ןעֶציִרְק ןעֶסייֵח טְריֹוטןיי ְךאָנ
  ןיִחַא נּוא רעֶהַא ! הָקָדְצ לעַּב ! ביִדָנ ! דיִסֲח

87 

 ,דְלעֶג טאָה ,עֶרְהע,טאָה רעֶסאַפְרעֶפ א ןעֶטְסיִרְּבייֵּב
 ;טלעוֶו רעד ףיֹוא טְצראוושראַפ רָּבִחְמ ַא טְדְרעֶו ןעֶרוי ייֵּב

3 5 =- + : 
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 יקעוֶוְצ םעד יטְרעוֶו םעד ןעסייוו רעֶטְכיִד ַא ןּופ ייז

 קעניא גּוא--ןֶחֶרַּב--םיקָיַלֶאי רֶע טְסייֵה זְנּוא ייֵּב
 ןיִז ןעֶביוה א טימ ׁשְנעֶמַא טְצעֶׁשעֶג טְדְרעֶוו ייֵז ייֵּב

 .ןיהַא ןעֶכאָרְקְראַפ זיִא רק : ןעֶמ טְלעֶמְרמ זְנּוא יי
28 

 , ראָטְקאָד רֶרעַה , וד טְסְּביִג ןעֶטְּפעֶצעֶר עֶרעֶיַהְּמ רֶהֵעז

 ,רע טְגאַמְראַפ יִצ .ןעֶקְנאַרְק םעֶד טיִנ טְסְכאַרְמאַּב

 ' טְנעוֶויִג ריד ןיא זיִא סֶע עְרעֶלעוֶוְלעוֶו רעֶסעֶּב ּביִג
 :טְנעֶצאָרְּפ ןעֶמּוג ַא רעֶקעֶחְטּפא שייּב טממהענ ּוד ראָנ
 "ןיִּב ְךיאי ןעֶמעֶרא םייַּב םיוה יד טְסייֵל עֶרייֵּב ריִא

 , ןיִהַא רעֶּבירא עֶדייּב םיא ריִא טְליִקאָּפ טְפָא גּוא

,39 

 יעבאַטאַמּוס עֶסיֹורְג ַא טְרְרעֶו טְראָטְׁש רעֶנייַלְק ַא ןיא
 יהָכָלֲה עֶיינ--לעֶנאַּפְׁש א סיֹורַא זיִא בֶר ןעֶסיֹורְג א ןּופ

 ,רעֶכאַמ;רעֶחאֶׁש טימ ְךיִלְטֶׁשְּפ ןאק סאוָו בָר ַא ןּופ

 ירָחַא-רָבָד יו םֵרְּט ןעֶנעֶז רעֶנְהיֵה--רעֶנעֶה עֶׁשֶכיִלאָו זַא
  ןיִ יִּפ לע ןעֶוהְט .ןעֶליֹוק ּוצ ףיֹוא ייֵז ןעֶרעֶה םיִטֲחֹוׁש
 ' ןיחַא הָפְרַט ןיא ןעֶדּוי ןעֶריִפְראַפ ייֵז גיֹוט םאוָו
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 הֶחאָלְק ץְנאַנ תֶמָא םעֶר ןעֶמ טְהע;ְךעֶד םיסָל
 ;רֶהאָג עֶסְקאַטלעַּב רעֶד טְלעֶוּפעֶג טאָה םייד זַא
 יהָעָד רעֶׁשְלאַפַא טיִמ בֶרַא טְצאַרְקעֶג סיֹוא טאָה רֶע
 ענג ןייַרַא טְפעֶׁשעֶג ןיֵא הֶׂשֲעַמ יד זיא םֶהיֵא לייוו
 ,ןהּוה רעֶמּושָּפ ַא ראַפ רע טְמעֶנ סעקיּפאק יירְד
 . ןיהַא ןעקְורְראַפ עֶסיֹורְג יִד ְךאָד ןעֶמ ףְראַד

41 

 לעזייֵלְמַא ןיִא יןעֶכְליׁש ַא ןיא ןעֶנְואַד ןייַרַא םוק ךיא
 לעְזייה סאָד םֹוא טְהעֶז לעֶדאָּב גיִדְלעֶטְראָטְׁשְניַלְק א יו
 --!ןעֶראַא ְךיַא סֶע ןעק סאָוו-טְראָד ךעֶל'םיִדיִסֲח יִד
 + 65 ! ןעֶראַגיִצ טְרעֶכייֵר רעֶד .טְגְניִז רעֶד .טעֶקְמעֶיְלְּפ רעֶר

8 4 5 5 8 

 ? ןיִד רעֶד םֶכְלעֶזַא טְּביֹולְרֶע ? הָרֹוּת יִד יֹוזַא טְסייֵה

 י ןיִהַא וא רעֶהא ןעֶריצאַּפְׁש .ןעֶרעֶדיֹולְּפ ןעֶנְואַד םייּב
4 

 ןאָנאַׂשְז ןיא ןעֶּבירׁשעג ְּךעְכיִּב עֶרֶעיחְמ חעֶז ךיא
 ןָא ןעֶביֹוא ןעֶגיל גְנּורְהיִצ ַא ראַּפ ןעֶנעֶמ
 :ןעֶצמּונ עֶסיֹורְג ןעֶגנייַרְּב קְלאַפ םעֶד ןעֶנעֶק יי
  ןעֶציִפְׁש עֶרֶעייז עֶלַא טיִמ רעֶלְחעֶפ ראָפ ןעֶלְהעֶטְׁש ייֵז
 ןיִז ַא ןְחֶא רעד יא .רעֶטְדְנעֶזיֹוטא ! ייֵז טְנֶעייִל רעוֶו
 -+ ןיִחַא ּולִפֶא ןעֶקְיקְנייַרַא טיִנ ןעֶליוו בֹור סאָד

234 

 :תּונָמֲחַר טיִמ 'תּודֲחַאי טימ סיֹוא ְךיִז ןעֶנְכייֵצ ןעֶדּוי
 ;תּונָמֲאָנְּב .הָּבַרְדַא טְנאָּז ? יֹוזַא לאָמ עֶלֹא זיא

595 
1 1 

 ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶזיוועֶג ןעֶרוי ןעֶּבאָה תּונְמֲחַר
 ,דְלעֶג ראַּפ טְּפיֹוקְרעֶפ םעֶקִיִנאַמיֹוּפ טאָה עֶמ תֹעַשְּב

 ןִז ןופ ּפאָרַא ןעֶמ ןעק .ןעֶטְכאַרְטאַּב 'תּודֲחַא עֶׁשיִרּז
 . ןיִהַא טְגְנאַלְרעֶד עמ סאוָו יןעֶפאָנאָד יִד ייּב
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 ! הָליֵלָחו סַח .טיִנ ְךיִא ןייֵמ ןעֶדוי  עָלא
  ּוליִפֲא טיִנ ְךיֹוא ייֵז ןּופ קֶלָח טְנְהעֶצ ַא

 -.ןעֶראנ ראָנ ןעֶכּז עֶגְנעֶצְנייֵא ןּופ רעֶלְהעֶפ
 ןעֶרַאַא טיִנ םעֶנייֵק ףראד יהָלוע ןייֵא טּוהְּט רעֶנייֵא זַא
 ןיִרעֶד גיִדְלּוׁש טיִנ סיִועָג זיִא לַלְּב רעֶד

 : ןיִהַא טייֵקְׁשיִראַנַא ןיִא טֶכיֵרְקְראַפ רעֶנייֵא זַא
49. 

 ןעֶפאָנעֶג ְּנוהיִצְרֶע ןעֶרּוי ןעֶּבאָה ןעֶדְנעֶגעֶג עֶלְליִפ ןיא
 , ןעֶסאָנאַד ןּופ טינ ןעֶריי ןעֶסייַו ןעֶדְנעֶנעֶג עֶלְליִפ ןיא
 , ןעֶרּי -- עג ןייק ןּופ טינ ןעֶמייֵַו טְדאָמְש ליפ
 ,םידִיַי ןֶהֶא .ןעֶדְלאוַועֶג ןֶהָא ןעֶנעֶז ןעֶלְהּוׁש רעֶדְנעֶזיֹוט
 - ,ןילְהאוָו ןיא גוא אֵטיִל ןיִא טְראָמְׁש ליפ רֶהֵעֶז ראָנ

 , ןיִהַא ןעֶכאַרְקְרעֶפ ןעֶנעֶנ זנֹוא ןופ עֶניִניֵא ואוו
20. 

 ,םיִריֵפקִמ עֶסיֹורג ןעֶמ זיִא ! קְלאָפ ןייֵמ זָנּוא ףיֹוא
  םיִדיִחְי ןֶעוהְט סאָוו .ךילעֶקְניִו ןיִא טָקּיק עמ
 'ןעֶטיִה ךיז ריִמ ןעפְראַד ,תּונָכָׁש ןיִא ןעֶגיֹואו ריִמ
 ,ןעֶמיִׁש םיֹוא טְסיִמ ּואוו ,ןּורָמ סאָנ ַא רעֶסאוַו ּואוו
 ' ןיִרעֶד ראָלְק ןיִּב ךיִא , סייוַו ךיִא סאו .גאָז ךיא

 .ןיִהַא ןָא ְךיילְג טְמּק זְנּוא ןּופ ךאז עֶטְסעֶדְניִמ א
41. 

 ,םִנייַפַא אֵקוַד גּוא ןיֹוׁש ריא טאָה עֶלעֶכיִּב ַא ,ּונ

 :םנייֵמ ןְהּוטעֶג ּבאָה ְךיִא ' ןענקאפ ְךיִמ ריִא טעֶו יצ
 ; ןעֶּביִרְׁשאַּב ךייַא ְךיִא ּבאָה .סייִֵו ְךיִא סאוָו ,ץְלַא
  ןעֶביְִּבעֶג ְךאָנ רימ ייַּב זיִא ליִפ יֹוזַא לאָמ יירְד
 "ןיִּב ךיִאי .ְיִּב ְךיִאי ןייֵמ קֶע ןייא ןעֶּבאָה זאָל רּונ
 :ןיִהֲאי רעֶד ?רעֶהַא, רעֶד ןעֶראועֶג סַאְמִנ ןיֹוׁש
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 ; ןעֶמאַמ ַא ראפ ּוליִפֲא , בֶרַא ראַפ טיִנ ְךיִמ טְלאַה
 ,ןעֶטאַׁש טיִנ םעֶנייֵקי טעוֶו ,ןעֶרעֶה םיֹוא רֶסּומ ןייֵמ ראָנ
 ,רעֶטאָפ א לעֶמיִּבַא , בֶרַא לעֶסיִּבַא זיִא רֵּבַחֶמ-רעֶרעֶי ןעֶד
 : רֹוטָּפ טיִנ לאָמ ןייק רע זיִא ןעֶפאָרְמְׁש ןופ ,לאַראָמ ןּופ
 7 : ןָניִּב רעֶד ּוצ טָּפָא ןעֶכיִלְנעֶג זיא רעֶּבייֵרְׁש א
 .ןיִהַא ןּוהְמ סיִּב ַא ,  גיִנאָה ןעֶּבעֶג רעֶהַא

49, 

 : ןעֶהעֶצ רֶהאָי א יו רֶחֵעֶמ ןיֹוׁש ְךיִא ןיִּב זייִרְנא
 ; ןעֶהעֶזְרעֶר |ְךיִא ּבאָה לעֶניִפְׁש ןיִא רעֶמלֶע ןיימ
 ,לימעֶרְּב ץְפיֹוא אָד טָא ,ראַדְנעֶלאַק ןיימ ןּופ

 -לִמעָלְּב עֶגיטְכעֶגסאָר גמ רעֶרעֶו ּפָא ךיא םייב
 /ןיִּב ךיִא. ןייֵמ ןופ גאָט ַא , ּפָא ךיא םייַר גאָמ ַא
 .ןיִחַא ןְהעֶג טייצ -- ןעֶצְראַה ןיִא טּוהְט סיר א

:50 
 טְנייַה רעֶטְלֶע ןיימ ראָנ .'הָרֹוחְׁש הָרֶמ. ןייק טְׁשיִנ
 דָנייַרְפ עֶנייֵמ יךייֵא טימ ךיז ןעֶנעֶנעֶז ְךיִמ טְקיִׁש
 ,ראה עֶמייוו--האָרְנ עֶנייַמ ,טיִנפ ןיא ןעֶׁשטייַנְק עֶניימ
 ,רֶהאָי םעטצעל ןיימ רעֶדָא ,ןעֶרְהאָי עַטְצעֶל עֶנייֵמ
 "יִּב ךיִא, םיֹוא רלאַּ ?ףעידַא/ : ןעגאז רימ ןעֶמייַה
 ...!ןיִה א ןְהעֶג ג טייצ ןיוׁש ,רעדניק. עָּביִל ,טייֵצ ןיֹוש



 .ןייֵרְח ןיִא-םֶראוָו רעֶד
 .ןעֶּבעֶל ןעֶשְלעֶגְנוי-שיליּפ ןיימ ןופ ןעֶשיִנְהעוֶוְכאַנ)

 ןופ

 .יקצעיניל לאוי קחצי
 = יד א

,1 

 .טְלעֶוו עֶטְרעֶּפְמּולעֶגְמּוא יד

 טאָה סאו ,הָלְנעלעַּב רעֶד הָיבֹוט .,ןעֶטעֶרְט טיִנ רע} לאָז טְרָא טּוג ןייק.ףיֹוא
 -- !יֹורַא עֶקְטאַנאָר ריי גווצ וןּופ טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןעֶּבעֶל ןיימ ןיא ְךיִמ
 רעֶיינ רעֶגידְלאַמעֶד רעֶד ןּופ ראָטקודְנאק רעֶד .ןעֶּבאָה טיִנ רֶע לאָז ףֹוס ןעֶטּוג ןייק
 ןּופ ןאָנאַוו םעֶנְׁשְזאַנאַּבַא ןיִא טְרֶהיִּפעֶגְקעֶֶוַא הָבֵנְנִּב ְךיִמ טאָה רע סאָו זעֶיניִל רעֶטְלאַּב
 ןעֶרעֶו לאָז ןעֶטְלאָׁשְראַּפ גוא ! ןייַרַא טְדאָטְׁש רעֶגיִדְמעֶראַיְל רעֶמיֹורְג רעֶר ןיִא אֵטְלאַּב
 ,רעֶטייוַו ,רעֶסיֹורְג אֵזַא ןּופ ןעוֶועֶג עַיִדֹומ ריִמ טאָה סאָוו ,איִפאַרגָאעֶג 'עָׁש יֹוג יד

 גידְנעֶגיִל טְלעֶּפעֶג ריִמ טאָה סאָוו ! ןעֶגיִרְׁשעֶג רְלאַועֶג . . .!טְלעוֶו רעֶניִרְבעֶלייק
 גּוא ,זיֹוהְנייַו ןיִא ןעֶמאַט םייַּב יוִו טייֵרְּפְׁשּוצ ,עֶראָנ רעֶטְקעֶטְׁשְראַפ ןיימ ןיִא

 רעֶד זַא ,ןעוֶועֶג ריעמ טאָה לז םֵׁש-לעַּב רעֶד יִפְּכ -- ,טְסְנעֶרֶע ץנאג גיִרְנעֶגיימ
 זַא -- םִיַמָׂשַה-רעׁש ןעֶנעקַא טקְנופ טְהעֶטְש ליׂשָרְדמ-תיִּב םעֶנייֵלְק םיִנּופ ןעֶמיֹוק
 יֵנָוִצְו םּורַא טְלעוֶו עֶניִרעֶּביִא יִד נּוא טְלעוֶו-טימ יִד סיִועֶג זיא יִנָוְצ ו ןיימ
 טְראָד ןעֶטְלאַה סעֶראַדְנעֶר עֶׁשיִרּי איִד סאָוו ,םורַא ְךיְִפְעֶה יִד ןּופ ראָנ טְהעֶטְׁשעּב
 גוא ,ןעֶדּוי עֶטּוג איד ןעֶניֹואוו סע ּואוו ,ְךיֶלְטְדאָטְׂש איִד ןּופ נּוא ,םעֶמְׁשְמעֶרְק איד

 עגְיְלייַה יִד ןּופ ץְרעַׁש יִד ףיֹוא טְקּורְדעֶג ןעֶהעֶטְש סאו ,תֹומֹוקְמ יד ןּופ ְךאָנ

 גארְפ קיק ,ףאָפעֶווי קיק ,האָרְטְפֶא קק ,אָמיִואַלְס קיק : רעֶגייטְׁשַא ,םיִרָפְס-רָסּומ
 "ףֵשַבְמ רעֶד ּואוו ,אֵקואָנְחאַמ ליִטְדאָטְׁש םעֶד ןּופ גּוא והָמֹודְכּו םאֵדְרעֶטְסְמא קיק

 עֶטייֵרְּב ועְגְנאַל עֶסיֹורְג סאָד ְךאָנ ּוצ רעֶד נּוא ,טציז ,אֹקְלאַחיִמ ,ראָטקאָד רעֶגיִר

 ,רעֶדְנאַנַא-טיִמ-ץְלא סאָד טָא ןעֶד עֶׁשְזויִא .. .? זיִא סאוָו .. .'? וועָׁשְטיִרְראּב

 ...?טְלעֶוַא ראַפ גראָק רֵׁשְּפֶא ,וועֶׁשְטיִדְראַּב ,רעֶדיֹוּב ןעֶמיֹורג םעד טיִמ ְךאָנ

 טיִמ םיוק ּבאָה ְּךיִא רעֶרייֵא ֵחֹומ ןיימ ןעֶראוָועֶג טְנעֶקירְטעֶגְסיֹוא גּונעֶג ריִמ זיִא'ִס

 ֹויטַּבמַ ןטיִמ לֵאָרׂשִי ץֶרֶא עֶניִלייֵה סאד ןייֵַא טְלעוֶו רעֶד ןיא טְראּפְׂשעֶגְניירַא תֹורָצ
 טימ
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 ,הָעָג : טאַהעֶג טיִנ הֶרָיִרְּב רעֶדְנא ןייק ןיֹוׁש ךיִא ּבאָה אָד -- !ְךֶׁשֹח-יִרָה יִד טיִמ
 ןעֶגיֹוא עניימ טימ ְךאָד העֶז ךיא זַא -- טלעֶוו רעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי-ץרא קעֶווַא ךאמ
 ןוְַּבִמַפ םעֶד ּפָא קעֶמהעג יצ ...!לֵאָרְׂשיץְרא ןייק .טְרָהאָפ עֶקְׁשיִפ רעטעּפ ןיימ יו
 ּינ ...? ךילעֶדוי עֶטיֹור יִד ןעֶמּוקְיִה ְךיּבעֶג ןעֶלעֶוו עֶשֶז ּואוו --טְלעוֶו רעֶד ןּופ
 יא א ןעֶנעֶז יז זַא ,טְרעֶּבְלעֶז יז ןופ ְךאָד ןעֶמ טְהעֶטְשְראַפ יּׁשֹח-יִרָה יד גוא
 טְלעֶוַא תֶמֲאַּב סע ךיז טְקִיִשעֶג יו םּוראָוו ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןייַז ּוצ בִיּוחְמ ץיִנְרֶע
 קנופ ! דוי ַא ןיִּב ְךיִא יו ,טאַהעֶג סע טְלאָו םיִנָּפ ןייֵׁשַא .. .?ְךֶׁשֹח-יִרָח ןְהֶא
 .  .לעטעֶרּבְטְנעֶלאֶׁשְטַא ןֶהָא ןעֶוויֹוא ןייא יִצ ,דְנאוַ-חָרזמ ַא ןֶהָא לּוׁשַא יו ,רעֶנייֵטְׁשַא
 ןעֶמ טעוֶו טְראָפ עֶׁשֶז ןיִחאוָו --קירעֶּביֹוּב םאָה ןייַרַא טיִנ קיִר ,העָג טְנייַה
 טְהעֶז םיִנָּפ לָּב לע...?קירעֶּביֹוּב ןייק טיִנ זַא ,ׁשְטאַּפ ןעֶמייֵה ַא ןופ ןעֶחיִלְפ
 סאָו יָךילגנּוי עֶטאַהָמֹוש יִד ןופ ןעוֶועֶג טיִנ סיִּפִע ןיִּב ךיא זא ,ןיילַא .ךאָד רֶחיֵא
 ׁשֹרְדַמ-תיִּב עניימ ןופ ןעֶדייֵר ןייֵא טְזאָלעֶג טיִנ ןָפֹוא ןיִאְּב ְךיִמ ּבאה ךיִא .טְלעוֶו קע יקאט ןיֹוׁש זיִא ,הָרֹז רעֶד טיִמ ךיִז טְשּוק לעֶמיִה רעֶד ּואוו ,טְראָד זַא ,ןעֶנייֵמ
 ,ראַי רעֶד נּוא ,םוניִקֹוא םיִנּופ עֶלעֶדייוו ַא ןייַז לאָז ְךייֵט ריי גוצְו רעֶזְנּוא זא ,םיִרֵבֲח
 . ..שיִנעְֶניִעֶגְנייֵא ס'חבק ןופ ׁשְטְׁשיִרְט קע-ניא ןייז לאָז ,טְראָטְש ןעֶטיִמ' ןיִא סאו
 ןופ זַא ,ןעֶנאַטְׁשְראַפ טּונ ץְנאַנ ּבאָה ךיא -- ! לעֶמייֵרְמְש ַא טיִמ אל ראָג רעֶּבָא
 ןעֶּבְלאַהְטיִרְד רעֶכעֶה ןּופ רַׁשָפֶא ,בֵר-ךלֲחַמ ַא ןייַז יִאִדְוַא ףְראָד סינָיְקֹוא םִי ןיְזיִּב יִנָוִצְו
 טְרעֶדְנּוח ייֵרָד עֶצְנאַג יִד רֶׁשְּפֶא -- ׁשיִנעֶקְניִזעֶגְנייא םיחַרק ּוצ נּוא . . .טְסְרעֶוו טְרעֶדנּוה
 ןעוֶועֶג טְראנעֶג טיִנ ןיִּב ךיִא זַא ,אָצְמִנ ...קיִצימְׁש א טיִמ ְךאָנ רַׁשְּפֶא נּוא טְסְרעוֶו
 רׁשְפֶא . . . תֹוׁשְפְנ-תֹונּכַס ףיֹוא טְלעֶווַא ןעוֶועֶג רעֶׁשְמ יקאט ּבאָה נּוא ןִיְנֶע םעֶד ןיִא
 ׁשֹח-יִרָח יִד ץוח ַא טְסְרעֶוו גיְִנייג נא ןייֵנ טְרעֶדְנּוחְנייג ןופ ךלָחַמ א ףיֹוא טעֶמּכ
 טְלעֶוַא גְראָק הָליִלָח ןעֶד עֶׁשזיִא -- .? רּוציִׁש רעֶד תֶמֶא ןיִא זיִא עׁשֶז ליִפיוו ּנ
 רעֶנייֵּב יִד ןעֶטְלעֶׁשְראַּפ טיִנ ךיִא לאָז ,ּונ ...? םיֹורְג יִד טְסְרעֶוו טְנעֶזיֹוט רעֶּביִרַא ןּופ
 ןעֶּבאָה יז סאוָו ,איְפאַרְנָאעֶג רעֶׁשיִיֹוג רעֶצְנאַנ רעֶד טיִמ ראָטְקּודְנאַק ןְטיִמ ןֹהְיְבֹוט
 טלעוו-טימ רייִנְוצְו רעֶניִדְנעֶגייוַוְשְליטְש ,רעֶנעֶדעיִרְפּוצ ןייֵמ ןּופ טעֶרעֶּפעֶג םיֹוַא ְךיִמ
 נּוא רעֶגיְִלעֶדְניוִוְׁש ,רעֶדְמעֶרְפ ,רעֶסיֹורְג אֵזַא ןיִא טְדְחיִפְראַפ יִמ ןעֶּבאָה גוא
 וְיִפּת םּוׁש ןייק רֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה ּוניִתֹובֲא-תֹובָא עֶנייֵמ סאָו ,טְלעוֶו רעֶגיִדְלעֶמּוט
 ..,? ןּופְרעֶד ןעֶסיוִו טיִנ ראָנ ראָמ גּוא טיִנ ראָג םְראַד דּויַא סאוָו נּוא טאַהעֶג טיִנ

 שֶרֶּבְכַע רעד הָיִבֹוט ,ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןּופ ןעֶּבאָה טְלאוָועֶג רֶע טאק סאָו יָלאַנעֶג
 ,רֶהיא טניימ רַׁשְּפֶא --- ? דיֹוּב ןייַז ףיֹוא ןיֹושְראַּפ ַא ראַפ ןעמּונעֶגְפיֹוא ךיִמ טאָה סאוָו
 ןעֶׁשאֶרְג א טינ ְךאָד ּבאָה ְךיִא ,הָיִבֹומ : טְנאָזעֶג טינ ׁשּוריִפְּב טְלאָמעֶד םֶהיֵא ּבאָה ךיא
 -- ? הָיָסְנ עֶטייוו אזא ןעֶכאַמ פָא ןעֶנאַק ךיִא לעוו עֶׁשְז יֹוזַא יו ,הָמָׁשְנ רעֶד ייּב
 זַא ,טְדעֶרעֶגְנייֵא קיִלְנִמּוא םּוצ ריִמ טאָה רע; ראָנ--!דּוי א ןיִּב ךיִא איוִו ,טְגאָזעֶג
 ּנ ....קיִרעֶּביֹוּב ןייק ּליִפֲא ןעֶלעֶטְׁשּוצ ךימ רֶע טעוֶו ליִקעֶמיִלְמ ןיימ ףיֹוא
 וצ הָלָנֲע-לעּב ןופ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנְרעֶּביִא ,קיִנעֶּביִׁש רעֶד טָא ,ךימ רֶע טאָה יאֵַדְוַא ,ּונ
 ראַפ ןעֶראוָועֶג טרעֶפְטְנֶעעְרעֶּביִא ליִקעֶמילְק ןיימ טיִמ ןיִּב ךיא ויִּב יחקָנִע לעּב

 ןוכשמ א
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 ןעֶרהאָפעֶגםעֶנייֵאָניִא ריִמ טיִמ יִקאַמ ,ןיֹוש זיִא סאָוו ,ןעֶדּוי רעֶטְלאַּבַא ןּוצ ןֹכָׁשַמ ַא
 טְדאָטְׁש רעֶגיִרְמעֶראיִל רעֶסיֹורְג רעֶד ןיִא ְךיילְג ןאָנאוַו םעֶנְׂשְזאַגאַּב םיִניֵא הָנְנְנִּ
 ןעֶראוָועֶג ריִמ ןּופ זיִא טְראָד -- ןעֶרעֶרּוצ סאוָו ,טיִנ ןיֹוש ךיִא ּבאָה רעֶטייוַ . ..ןייַרַא
 ןימ זיִא הָלְני לעב רעֶר הָיִבֹומ וַא ,ְךיִלְרּפניֵשעֶּב רֶחיֵא טְהעֶז טָא - ..!יילֵא
 אעג רעֶׁשייוג רעֶד טיִמ ראָטְקּודְנאָק רעֶטְלאַּב רעֶד גּוא .ןעוֶועֶג רעֶלְיֹוק רעֶטְשְרֶע
 טְֶהיִפְרעֶפ ןיִּב ְךיִא נוא טייּבְַא לעֶקיִטְׁש סאָד טעֶׁשְטְנאַקְרער יש ןעֶּבאָה אֵיִפאר
 וצ : ןייֵלַא ,םיתֹוּבר ,ְךייא ְךיִא געֶרְּפ ,ּונ . ..! ןיירא היְֵחַּת-לֹואְׁש ןיא ןעֶראָועֶג
 ריִמ לאָז ךיִא ,ןעֶגנאַנעֶגְּבָא ריִמ זיִא תֹוחּור עֶכְלעוֶו ,טְפְראַדעֶּב סאָד ְךיִא ּבאָה סאו
 ןייְח ןיִא םֶראוָו רעֶד יו ,ןעֶׁשְטאָט לאָז נוא טְלעוֶוטיִמ ריינוְַו ןיימ ןיִא גיחור ןעֶגיִל
 יו ,רֶהעָמ ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו טיִנ גּוא עֶרוי ריינְוִצְו עֶלַא יו הוי ַא ןעֶּבייֵלְּב גוא

 . ..? ןעֶסייֵוֵו עֶלא
 ְךיִמ טאָה רֶע ;נידלּוש טינ ראָנ טעֶמִּכ הָוִבֹוט אָד זיִא ,טְנאָזעֶג תֶמֶא ןיא

 זַא ,ּפָא טינ םֶהיֵא ראַנ ְךיִא ןעוֶו גוא '! רֶחאַפי:םעֶלאָּפ יִד ייַּב טְּפעֶלְׁשעֶג טיִג חָליֵלֲח
 ,ןעֶמאַט ןיימ ייֵּב ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג זיִא סאָוו ,טֶג א ןעֶרְחיִפּוצ ַחיִלָׁש ַא ןיִּב ךיִא
 רע טְלאָוְו ,הָנּונֲע-נ-ַא ,לעֶּבייוַו רעֶטְלאַּב ַא ןּוצ ליִקעֶווְמיל םעֶרָא ןייַא ןּופ ,בָר םעֶד
 ,טְסעֶיְמְׁש רעוֶו .. . העָיְִי סְנעֶטאַט טינְהֶא דיֹוּב ןייַז ףיֹוא ןעֶמּונעֶג טיִנ סיוִועֶג ךימ
 ןעֶש'םרֹוקיִּפַא ןייֵמ ןּופ אָזיִמְרִד זָמְרַא ןעֶסיוו ןעוֶועֶג הָליֵלֲח ְךאָנ לאָז ָיֵבֹוט ןעוֶו
 נּוא ןיירַא טְדאָטְׁש ְםיֹורְג רעד ןיא ןעֶפיֹולְטְנַא ןיִּולֲחַל ראָג ְךיִא ליוִו סאָד זַא ,ןאלפ
 תֹואֵּפ יִד ייַּב טעקְסאטעֶג דְלאַּב יִקאַט ךיִמ רע;טְלאוָו --;ליִּכְׂשַמַא ןעֶרעוֶו ןעֶטְראָד
 ְךילְרֲע ןייֵמ סְלאָמאַד טאַהעֶג ןיֹוש טְלאָו ְךיִא נּוא ,דָמָלְמ א םּורַא יו ,ןעֶטאַט םּוצ
 ןייַא דּוי רעֶכיִלְטיִא זיִא ןעֶליֹוּפ טְשְטְנעֶּבעֶג רעֶזנּוא ןיא םוראוו .. . ׂשיִנעֶמּוקסיֹוא
 טְנייֵמ רֶהיֵא ,טְסייֵהְס .. . דְניק ס'בָרַא ראַפ טֵרְפִּבּו ,דְניִק דְמעֶרְפ ַא ראַפ בֵָע
 ןעֶרעֶגְלאַו .ןעֶקְניירְק וןעֶרעירֶפ ,ןעֶרעֶגנּוה ם'ָדְניֵק סְמעֶנעֶי ראַפ בֵרֶג ןייא ,רֵׁשּפֶא
 ְךיִז ןעֶמ טְצאַרקעֶצ םיִתּוטְׁש עֶניֹוַא ראַפ !הָלִלֲח ? ןעֶכעֶרְּב ּבייֵל גּוא זְלאַח יִצ !ךיִ
 קּוק ַא ,הָרָז-הָבָׁשֲחַמ ַא סיִדְניִק סְמעֶנעֶי ַחֹּכִמ סע טְהעֶג םיֹוק ראָנ ; סאָוו גיִנֹעֶוו ראָה
 ךיִז טְלעֶטְׁש אָד .טָא -..ןָלצִל אָנְמֲחַר ,תערה-ץע םיָנופ על א יִצ טייַז רעֶד ןיִא
 טְליִּפְׁש רֶע גּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא ברֶע ןייֵא ראַפ םיֹורַא ְךיֹוא הָלָנעֶ;לעּב רעֶד ּוליִּפֲא

 אָד ויִא הָוִבֹוט זַא ;ְךאָד רֶחיֵא טְהעֶז םיִנָּפ לָּכ לַע ...! ןעֶּבעֶל ץְמיִמ םְלאָמאַד
 םאָו ,טיִמ רעֶד חָליִחְמ ןייֵלַא ראָנ ךיִא ןיִּב גיִדְלּוׁש .גיִדְלּוש הָמָׁשְנ יִד טאָג ךיִּבעֶג

 טאָה רעֶכְלעוֶו .יִנָוָצ ו ןיִאלעֶרעֶרְהעֶל ןעשיווטיִל ץְטיִמ טעֶזוינְזיִא .ְךיִמ ּבאָה ךיִא
 יִד ףיֹוא תֹולאַׂש םִיניִמ סיִּפע טיִמ חַומ ןיימ טעֶיֶלעֶמְׁשְטיִרְּפ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ריִמ
 ףיֹוא ,םְֹהִיִנ ןעֶניִד'תֹונְמֲחַרְּבִמּוא םיִרָּומ-טֶבׁש ץֶפיֹוא ,ןעֶדּי עֶמּוג נּוא םיִדיֵסֲח
 ... םֶרעֶסעֶּב סיִּפע ְךאָנ ףיֹוא גּוא לּוגֲע םיֹהָיְרַא-רּוג ץִפיֹוא ,ם'םש-לעַּב םעֶד ייֵסְקעֶלַא
 רעֶגידכעֶלייק ַא טימ רעֶקְיִשְטאַלְּפַא חּכִמ תֹוריִקֲח ןיא טְּפעֶלְׁשעֶגְניירַא ךיִמ טאָה רֶע
 ּביִל 'ר ַחֹּכִמ ,םיִכָאְלַמ גּוא םידָׁש  חֹּכִמ ,שיִנעֶהעֶרְד גּוא ׁשיִנעֶהעֶטְש ַחֹּכִמ ,טְלעוֶו
 עֶטיֹור יד םימ יְַּבְמַמ םעֶד ֹּכִמ יֵקאַט רעֶטייוו רעֶטייַו נא ,ךָרֶדַח-תציפִק םָנָׂש
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 עֶצְראַווְש עֶדְלַא ן'וצ ןעֶכאַרקראַפ ךיִא ןיִּב יִלאָואַּפ יֹוזַא נּוא ...ןייַלַא ךילעדְני
 נּוא איִפאַרגָאעֶנ רעֶכיִלְׁשעֶרּוי ןיימ ןיא ןקַפְס ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ּבאָה ךיִא ; רֶהאָי
 ֹוזַא ,גנאל ֹוזַא .,,טְלעֶוו-טיִמ רייִגְוִצְו ןיימ יא ןעֶראָוועֶג גנעז יוִו םיִּפִע ריִמ זיא'ס
 ריְוִצְו ןעֶליִטְׁש ,ןעֶסיז ןיימ ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןיטּולַחַל ןיִּב ךיִא זיִּב ,טייֵרְּב
 קאַוְטל םעד טָא ,ןעֶנעֶק טיִנ ראג םֶהיִא לאָז ׁשֵנעֶמ רעֶטּונ ןייק. ,יֹוא .. .ןהֵע-ןג

 ...!םעֶנייֵא ׁשֶרְּבְכע םעֶד

2. 

 , לּונע רעֶמ'םּוׁשָּכְראַפ רעֶד

 ּוצ רע טְמּוק יוִו נּוא רעֶרְהעֶל םּוצ ןָהּוז סיִבָר ,ךיא םּוק יו ;ְךייא טְלְחאָמ
 רעֶד ייַּב לעֶזיילְק טְנעֶטאַט ם'ניא בֶרעֶו רעֶו רֶקְוּבִמ ןעֶמעֶזעֶג ראָנ ןיִּב ךיִא זַא--? ריִמ
 ּבאָק גּוא ,רָקּומ-טבש ן'ִטיִמ ,העד-הרוי ץְטיִמ ,אָרָמִנ יד טְׁשְטעווְקעֶג ּבאָה נּוא עָּבּורְח
 יא עלא ץוח ,לעזיילק ם'נּוּפ םָנעֶוו ןאַּפְׁש ַא ןעֶסיוִו טְראָטעֶג טיִנ גּוא ,טְסיוִועֶג שיִנ
 : ןייז הָולְמ לאָמ א ןעֶטְלעֶז נּוא ץֶחְרֶמ ןיִא גאָטייַרְפ עֶלַא ,ןייֵרא הָוקִמ ןיִא חיִרְּפרעֶד
 יד ןעֶשיוִוְצ םּורַא געֶט עֶנעֶצְנאַג ראָנ טרעֶדְנאַילְש , ירעֶרהעֶל סאָד ,רֶע גּוא--תמ
 ...?רעֶסאוו ץְרעֶּביִא ץטאק יד טמוק יו טְנייַה ּונ-- ? ןעֶדְנּוטְׁש ףיֹוא רעֶדְניִק עׁש ידיִגְנ

 רע; יוִו ,םיִכָרְד עֶנעֶגְראָּבְראַפ ענייז ְךיִז טאָק ,ןָלֶצִל אָנָמַחַר ְָׂש רעֶד ! עֶׁשְו-טְהעז
 ןיירא סעקּפאל עֶנייֵז ןיא ןייֵרא טְּפאַח רע זיִּב ,עֶיִרעֶלאַג רעד טיִמ גְנאַל יֹוזַא טייֵּבְרַא
 ?קאָד ןייק- נּוא רעֶטאָט ןייק טינ ןיֹוׁש טְפְלעֶה--םִימָו יח ייֵרְׁש ׁשְטאָח טְלאָמאַד גּוא
 יג ְךיִז טאָה סאוָו ,ראָי םעֶד ְךֶרּוד ראָג טעֶדאַּפאַּפ רּוחָּב רעד טאק ךיִמ . , . !ראָט
 סאוָו נּוא ,הָריִד סְנעֶמאַט ןיִמיִמ םענייא ןיִא ,לעזיילק סְנעֶטאַט םייַּב עמאס ןעֶגיֹוצ
 :עג ןעֶּבאָה ריִמ ּואוו ,טְדאָמְׁש רעֶטְלַא רעד ןעֶשיוִוְצ דייֵׁשְנעֶׁשיוִוְצ א טְכאַמעֶג טאָה
 ןעּבאָה ןעֶשְטייֵד יד טימ םיִדיִנְנ יִד ּואוו ,טְראָטְׁש רעיינ רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ נוא ,טְניואוו

 --קיִלְנְמּוא ןעֶרעֶטעֶּפְׁש ןיימ .ּוצ ןעוֶועֶג הָּבִס עֶטְׁשֶרֶע יִד זיא ראי רעֶד אָי .טְניֹואוועֶג
 ןיִּב ךיא .. שה היִלֲע עֶטיִתינולְּפ עֶטְׁשְרע ןיימ יו ,ראָי רעֶד יוזא טינ ,טסייה'ס
 ּבאָה ,הָוְצִמ-רַּב רעֶד ְךאָנ רֶחאָיַא ןְהעוֶועֶג ,ךיִמ רֶחיֵא טְתעֶטְׁשְראַפ ,םלאמאד ןיֹוׁש
 אקְוַד נּוא ,ּבייוַו ַא טיִמ תיִלֵט םעִיינ א טאַהעֶג ,זיא רעֶגייֵטְׁש רעד יוִו ,ןיֹוׁש ְךאָד ְךיִא
 יוַוְצ יִד רעֶּביא טָא יִקאַט גוא ,עקּפיִרְד עֶׁשיִליֹוּפ ןייק טיִנ נּוא עֶסּואיִמ ןייק .טיִנ ראָנ
 :לעֶגְנּי םעֶנעֶרעיִרפוצ ןעֶליִטְׁש ןיימ ןּופ ןעֶראועֶג ןעֶכאַרְּבעֶג ךיִא ןיִּב תֹולעַמ עֶטְסיוִו
 רעֶסיֹורְג רעֶטייוֵו רעֶד ןיִא עֶלמַה- ףַּכ ףיֹוא טְרעֶדייֵלְׁשעֶג ךִמ טאה'ס נּוא ,ןְרע;ןג ןעֶש
 ...!גיִּבייֵא ףיֹוא ןעֶראוָועֶג ןעֶלאַפְרעֶּפ חור ןייֵמ זיִא ןָא סְלאָמאַד ןּופ גּוא ,ןייַרַא טְלעוֶו
 ןעֶרעגְיווׁשְליטׁש ןעֶניהור ןיימ ןופ אֵניִטְראָק רעד ןיִא ןייַרַא טּוג ךייַא טקוק טָא
 יִצ ,ןייַלַא טְנאָו גּוא טְלעוו טימ רייֵנְוצְו רעֶטְרעוֶיְלְנְרעֶפ ןיימ ןיִא ,ןעֶּבעֶל עׁשלעֶגנּי
 ְךיִמ סאו קיְִנְמּוא םעֶר ףיֹוא געֶט נּוא רֶהאִי עֶניימ ןעֶנייוואַּב טיִנ ריִמ ְךיִא ףְראַד
 :רעֶּפ םעֶד ןיִא ןייא טּוג ראָנ ךייא טקּוק ...? געוֶו ןעֶבייֵלְנ ץְפיֹוא ןעֶפאָרְטעֶג טאָה
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 יו ,טְקְרעֶמאַּב גוא ,רעֶגיֹואוְנייֵא רייֵנְוִצְו יִד ןּופ עֶלעֶטְלעוֶו ןעֶׁשיִליֹוּפ םעֶנעֶמאָלְׁש
 ,ליִמְש יֹוזַא ךיז ןעֶמיווְׁש ,םעֶנייֵֶניִא עֶלַא גּוא ,העֶדְנזעֶּב עֶנעֶרוי גוא די רעֶכיִלְטיִא
 רעַײז ןיִא ,טְרעֶכיזראַפ יֹוזַא ְךאָד גּוא ,עֶנְלאַניִׁשאַמ ױזַאעֶטאוו'ִּת יֹוזַא ,ןעֶריִרְפּוצ ױזַא
 ׁשְטְראָו א רעֶכְלעוֶו ףיֹוא ,שׁשְזיִלאַק-ְנעֶּבעֶל רעֶגיִדְנעֶהעֶטְׁשְליטְש ,העֶטעֶקסיִלְּפראַפ
 ןעֶנאָז ייֵנַא ןּופ רעש ַא יִצ ,לעֶפאָטְנאּפא ןופ ראַש א יִצ ,הָנּוה סייאוָואָנאַטְמ םינּוּפ
 ןעְמיֹוּב וצ ןָא ךיז ןעֶּבייֵה תֹוחֹומ עֶלַא זַא ,םֶׂשֹור ןעֶכיִלְקעֶרְׁש ַא ןָא ןיֹוש טְכאַמ ,דְמעַה
 ניְִסְלַא ךייַא סאָד טְלעֶמֶׁש . . .לעֶמעק;א ןיא יו ,יֹוׁש טְכאָק עֶׁשלאַק עֶצְנאַנ יד גוא
 ןְדע-ןגָא טאַמעֶג ּבאָה ְךיִא זַא ,הָדֹומ ריִמ טייַז נּוא ,רֶהאָו גיִסייַרְד טיִמ קיִרּוצ ראָפ
 עֶרעֶיַהְט ןיימ ,ָא . ..טְניִדְניזרעֶּפ םיִדַָּב ןיילא םֶהיִא ּבאָה גּוא ,טקעו ר עַד ףיֹוא
 ךיִד ּךיִא ןאק יװ ? ןעֶסעֶנראַפ ְּךיִד ךיִא לאָז יו ! עֶׁשֶזִלאָק- עֶליִטְׁש ,,עֶסיז
 ,עֶלַא טיִמ ְךייֵלְנ ,ריִד ןיִא ךיִא ּבאָה רֶדֵמְּכ רהֶאי ןְהעֶצייֵרְד . .  ? ןעֶסעֶגְראַפ
 טיִמ ךיילג ,ּבאָה גוא  ,ןעֶדיִרְפּוצ-טְסְּבְלעֶז יֹוזַא גּוא קאַמְׁשעֶג יֹוזַא ,ןעֶמיווְׁשעֶנ
 טְסעֶוו ןּופ נוא ? סאָוּוצ ? ןיִחּואוו : ןעֶמיוִו ּוצ טְכאַרְטעֶג טינ גּוא טְסיוִועֶג טיִנ ,עֶלַא
 ןופ ראָנ סיִּפְע יוִו ְךייֵלְג ,אָנְׁשְטעֶּפְועֶּב יֹוזַא נּוא תּומיִמְּתַּב יֹוזַא סע; ךיא םיוִוש ןעֶנעוֶו
 ריִנוִצְו רעֶייֵהְט ןייֵמ ּוטְסיִּב ּואװ ...? ןעֶּפאַׁשעֶּב טְלעֶו יִד זיא ןעֶנעֶו ןעֶמיווְש
 נּוא ךילקיֵל ,ךיִלְסעֶנְרעֶטְניח .ּךיִלְמעֶג עֶגְיִטאָלְּב ,עמורק עֶנייֵד טיִמ לעֶטְלעוֶו-טיִמ
 עֶגְנאַל עֶנייֵר טיִמ ץטאַלְּפ-קְראמ ןעֶגיִטְסיִמ ןעֶטייְֵּב ,ןעֶסיֹוְג ןייַד טיִמ גוא ךיִלקִיליִרְּפ
 -קְראַמ נּוא סעֶכעֶרעֶס איִד ראַפ ךיִלְכעֶלעֶטׁש גוא קְנייֵּבְריִּפ .קֶנייֵּב ןעֶדאיְר אייוְצ
 רעֶד טיִמ ,ץְטאַלְפ-קְראַמ רעֶד ,ןעֶניֹוא איד ראַפ ריִמ טְהעֶמׁש רֶע ? םנעֶרעֶצְטי
 ֹוזַא ,טְנייַה יֹוזַא .,ןעֶטְכעֶנ יו ,ראָפ טהעֶג םֶהיֵא ןיִא סאוָו ,אָיְצאַניִבאַמ רעֶצְנאַנ
 טעוֶו ַחיִׁשָמ זיִּב ,סיוועֶג יֹוזַא נּוא ,תיִׁשאֵרְּב יִמְי תֶׁשֵׁש ןּופ ,ְךיִז טְכאַד ,ֹוזַא ,ןעֶגְראָמ
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 ןיִא  .זיֹוהְרְהאַּפְניא ןייֵא זיִא סאָד נּוא ,ְךֶרּוד-נּוא-ְךְרּוד ךאָל ּבלאה נּוא ּבּוטְש

 טיִמ רֶהימ עֶנעֶפָא ןייֵא ז טְפייֵהס --דעֶלְשיזק דס א ריז ןעֶגיִפעֶג תֹורוש עֶדיֵּ
 יירַא טאוָו --טְראַּפְׁשעֶנְרעֶטְנּא לעֶקשְטְפיֹוטְס ַא ףיֹוא ,ןעֶדאָל ןעֶטְזאָלעגְפאָרַא-ְניא
 עֶטְליֹוהעֶגְסיֹוא ייֵווִצ יִד ןיא טקּוק עֶמ זא ,ןעֶמטְנייֵמ ,ןעֶטייוו ןּופ יז ןיִא גידנעקּוק
 עָטְלַא יִד טְחעֶטְׁש סאָנ קע; ןיִא ראָג .. .ןעֶּבְראַׂש ןעֶטיֹוט א ןופ רעֶכעֶלְנעֶניֹוא
 ךילעֶגייֵפ עֶכְלעוֶו ןיִא .סעִילְּפאַט עֶנעֶגאלְשעֶגְסיֹוא ךמא טימ לְחּוׁש  עֶגְרעֶצְניִח
 רייז זיִאס ךיילג ,ןעֶשְטְשיִּפ גיִרעֶּפאָה ַא טיִמ םיֹורַא גוא ןיירא ניִדְנעֶמְׁש ןעֶהילְפ
 סיִּפֶע ןעֶקאַרְק סאָוו ,םעֶגאָראָוו נוא סעֶקאָראָמ טיִמ טְרעֶגעֶלעֶּב זיִא ךאד רעד .להּוש

 ןּופ ןעֶטעֶרְטְּפָא טיִנ ןעֶלעֶֶו ריִמי : םיִּתַּב-יִלֲעַּב טְדאָטְׁש יִד ּוצ עֶנׂשְטאָראַנ יו
 טענאד
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 ,לעֶד' ןיִמְלע-תיִּב ׁשיִראָטְסיִה ןיילק ַא טְגיִל דְנאוַו-חַרֶזִמ רעֶד רעֶטְנּוא גוא . , ,'! טעֶנאַד
 -ןֶתָח א טְניִל אֹד זַא ,ןעֶסייוֵו עֶלא סאוָו ,תֹובְצַמ עֶנְרעֶנייטְׁש עֶטְניִרְנְראַפ ראָּפ ַא טיִמ
 ,עֶנְסיֹוא .עֶלַא הָפח רעֶד רעֶטְנּא  לאָמ 3 ןעֶנעֶז סאָוו ,םיִנָתוחְמ עֶלַא טיִמ הָלּכ
 זיא ןעֶנאוַו ןּופ גוא סעֶמעוֶו ? סאָוו ראַּפ ? ןעוֶו ראָנ ... ןִיַע םֶרָה ןייֵא ןיִא ןעֶּבְראָטְׁש
 ! ןעֶסיוִו טיִנ סע ליוִו גוא ,טיִנ סע ףְראַד נּוא טיִנ רעֶנייֵק טסייוו סאָד ? ןעֶגְנּורְדעֶג םאָד
 ., .םֹותָי ַא יו סיִפע ןעֶטְלאַהעֶג רעֶכיִלְמיא ְךיִז טְלאוָו ,לעֶד'ןיִמְלעתיִּב םעֶד ןֶהֶא גּוא
 רעֶטְניִה גּוא ,סאג עֶנוואַלְג ,עֶסיֹורְנ יִד זיִא--רעֶּביִטְׁש תֹורּׁש עֶגְנאַל ייוֵוְצ יֵד ָא טָא
 טיִמ ,ְךיִלְקיִלירְּפ גוא ךיִלָקיִל .ךיִלְסעֶנְרעֶטְניִח ךס א ןעֶפְראָווצ יש ןעֶגיִל רֶקיִא
 םעֶד קעֶרעֶּפאָּפ םנִייֵא ,סיעָבַחְלּוצ ףיֹוא יו ,ןעֶהעֶטְׁש סאו ,םעֶקְנאַיְלְמעֶז גּוא ְךיֶלְּביִטְׁש
 רעֶּביִטְׁש עלַא ןעֶּבאָה ּוסעָמעְרעֶואַז גוא ןעֶיינְׁש איִד תעַּב ,רעֶטְניוִו םּוא .ןעֶרעֶלְנַא
 רֶהיִּפ- ייֵרְד איִד טיִמ ,לֶחּוׁש = יִד נּוא ,ןיִמְלע-תיִּב ַא ףיֹוא םיִרָבִק עֶטְלַא יוִו םיִנָּפ א
 ?ְניֵא ,, תֹובצמ טיִמ ָךיִלְרעייִמ יו ֹוזַא--ךיֶלְּביִטְׂשְרעֶּבייֵא יז זמימ רעֶזייֵהְרְהאָפְנייֵא

 ץֶלֶא טנוֵל ,ּבּוטְש םיֹדֵמַלְמ םעֶר יִצְּבייֵל ןעֶנעקַא עמאס ,םאַנ רעֶמיֹורְג רעֶד ןעֶטיִמ
 נּוא גנּוצ .רעֶטְלעֶטְׁשעֶנְסיֹורַא ןייֵא טיִמ ,דָנּוח רעֶטְנאַקעֶּב רעמאלדוק רעֶטְלַא רעֶד
 טְפְראַו לעֶגְנּוי א זַא ,הָיַחְמ יז רֶע זיִא עקוקפ רעֶסיֹורְג ןופ נּוא ,ןעֶנעיֶלְפ טֶּפאַח
 איד ,..,ןּוחָמּוצ עקְוואה ַא .דאוָואָּפ א ןעֶּבאָה לאָז רֶע יֵרְּכ ,לעֶדְנייֵטְש א םֶהיֵא
 עֶרֶעייֵז טיִמ רעֶטְרֶע עֶנעֶדעיִׁשְראַפ ןיִא ץלַא ןעֶחעֶטְׁש תֹומֵקְּב עֶטּוטְׁש עֶטְנאַקעֶּב
 יד סיִּפִע ןעֶדעֶוֹודעֶּב ייֵז ְךייֵלְנ ,ןעֶגיֹוא עֶנְרעֶזעֶלְג עמעֶׁשְטְראטְסעֶגְסיֹוא עֶגיִד'תֹונָמֲחב
 ןיא ץֶלַא ןעוֶועֶקיִרְּב ְךיִלּבְלעק עֶטְנאַמעֶּב יִד  ..טְלעוֶו-טימ ריינוצְו עמ ףּוׁשּכ'רעֶפ
 וו ,עֶקיִרְמ רעֶדְנַא-נ-ַא  ליִּבְלעֶק םֶכיֵלְטיִא טּוחְמ גְנְּפְׁש רעֶדעֶנ ייַּב גוא קְראמ
 ןעֶגיִצ יִד .... '! בֹוט םֹוי דֹובַּכְל ןעוֶועֶקיִרְּב ןעֶמ ףְראַד יֹוזַא טָאי :טְדעֶה רעֶניֵא
 נא םעֶּביִרְּפ יִד ייַּב סיִפ עֶטְשְרעֶטְיִה . יד ףיֹוא ןעֶיֹוצעְֶפיֹוא ץְלַא ןעֶחעֶּטְׁש
 טְפיֹולְטְנַא ּפאַצ-טְדאָטְׁש רעֶטְנאַקעֶּב רעֶד גּוא ,סעכירטק יִד ןופ איֹורְטִׁש ןעֶּפיִרְט
 יד ייַּב ְךיֶלְרעֶטְלּומ יִד .רעֶּביִא טרחעק גּוא סעֶקיִנ'הֶרְבֶח עֶסייוֵנ יד ראַפ ץֶלַא
 ץְראַפ איוִו םיִּפעְי ְךיִז טְלאַה רע זַא ,םיֹורַא םֶהיֵא ןיִא טְמעֶז עֶמ נּוא ,סעֶכעֶדעֶס
 רעֶד ןּופ אניִמְראק יִד ןעֶצְרּוק ןיִא ךייַא רֶתיִא טאָה טָא ...ׁשֵרֹוי-טְדאָטְׁש ןעֶגיִעְנייַא
 םעֶנעֶּבעיִרְׁשעֶּב םעֶד ףיֹוא םאָו ןְחּוט קוק א ריִמאָל }  גנוּבייַרְׁשעֶּב-טְדאָמְׁש רייֵנְוִצְו
 גאָמ ףיֹוא ןעֶיְראַׁש טְשְרעֶקָא טייז ןּופ גאָּט רעֶמּז א ןיִא רעֶּביִא ְךיִז טּוהְמ ץֶמאֵלְפ
 .ןיַרַא טְכאַנ רעֶגיִרְנעֶקְניִז רעֶד ןיִא זיִּב

 ,סיורַא עֶטאָלְּב רעֶד ןּופ רֶלאָג

 ְךאָנ ןעֶפאַלְׁש עֶלַא ןעוֶו-- (.. ,?םּוטאַד רעֶד גוט עֶׁשְזאָוו ּוצ ,עֶרעֶדְנַא סיפיֹוא םִנייִא עֶׁשְזאָהאָּפ ְךאָד ןעֶנעֶז געט עֶלַא רֶחעֶמְׁשיִנ) ... ׁשֶרֹוח םִניֵא גאָט טְׁשְרעֶקָא
 עֶׁשְזיִלאַק-םנעֶּבעֶל יִד נּוא סאָג רעֶמיֹורְג רעֶד ןופ רעֶּביִטְׁש תֹורּׁש ייֵוְצ יִד ןיִא
 --רהיֵא ףיֹוא טיִנ ְךיִז טרהיר רעֶרעֶפ ַא זַא ,עקְווָילְּפ רעֶנאַמּוט ַא טיִמ ןעֶגיֹוצְרעֶפ זיִא

 העטש
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 נּוא (. ..!טְנָאזעֶג טנייה ףיֹוא .יאֵוְלַה) רֶהְֶי ניִסיִיַרְד טיִמ קירוצ ריִמ ךיא העָמִׁש
 טְלאָמעֶר ּבאָה ךיִא סאָו נּוא : לעֶטְלעו-טיִמ ןעֶדעיִרֶפּוצ .ליִמָש ןייֵמ טְכאַרְמאַּב

 רעֶבָא .ןעֶצְרּק ןיא ּפֶא טְצְמעֶו ךיֵא ךיִא לֶהאָּמ .ןעֶהעֶזעֶג נוא טְרעֶמעֶג ,טְלְהיִפעֶג
 .םעֶקְועֶׁשְטְׁשיִּפ עֶלַא טימ

 ,םיִפָע ַחּור-תַחַנ אֵזַא טיִמ לעֶטְלעוטיִמ  םעֶד ףיֹוא יֹוזַא ריִמ קוק ךיִא
 ךוטסאפ רעֶד ! ןייֵנ רֶהעֶמְׁשיִנ--ךיִלעֶפעֶׁש עֶדאַטְס ןייז ףיֹוא ְךּוטְסאַּפַא ראָנ יוִו

 טיִמ רעֶּביִמְׁש עֶלַא ןעק/ ךיא נּוא ,רעֶדְנּוזעֶּב טְנייֵז עֶלעֶפעֶׁש םעֶרעֶי טי ןעק
 תֹופֹוע ,ןעֶניִצ ,ךיִלְּבלעק  ,תֹומֵהְּב ,סעקָפיִּפ ,סעֶטיִתיִּב-יִלעַּב  ,םיִּתַּב-יַלעַּב עֶרעֶייז
 ,םעֶפעֶג רעֶייִז ,לעֶּבעֶמ רעֶייִז ,הֶׂשֶּבְלַח רעֶייז ןעֶדעֶי ןופ ּוליִפֲא ןעק ךיִא :ץטעק גּוא
 ןייז טיִמ ןעֶכיִלְטיִא ןעק ךיא .. . םיִביִרָכַּת ןיֹוׁש טאָה ייֵז ןּופ רעוֶו ּוליִפָא סייוו גּוא
 -סְנעֶּבעֶל רעֶד ןיִא ןעֶּבעֶרְטְׁש ןייַז טיִמ גּוא תֹונֹורְסֶח נּוא תֹולֲעַמ עֶנייֵז טיִמ ;גָזמ
 יִד  ְךיִז ןיא טאָה אוָוְמְצְטּוקְסאַּפ גוא יֹונְנ ,עֶמאָלְּב דֵס א ,ךסַא !ַא .. .עֶשזילאַק
 ןעֶפְראַוו ףֶּפְמּוז םעֶנעֶקְנּוטְׁשְראַפ םעֶד טָא ןיִא עקאט רעֶּבָא ראָנ ,טאַחעֶג עֶׁשְזיִלאַק

 ןעקְניפ-רעֶייפ עֶגיטְכעֶל עֶנֹוזַא ,ךיִלְצְמירְּפש-דְלאָג עֶרעֶייחמ עֶניֹוַא ךֶרּוד טְּפֶא ְךִז
 עֶסיֹורְג יד ייַּב םיִּטַי עֶגיִדְנעֶדיִז עסִיֹורְג יד ןיִא תֹונְמֲאָנְּב טינ ייֵז טְגיִרְק עֶמ סאוָו
 ,עָשְזיִלאָק ןימ רעֶד ןיִא ,סייו-לעֶגְנּי ,לאָמְטְסְנעֶד גיִדְנעֶחעֶטְׁש !טדאָטְׁש עֶגיִרְמעֶראַיל

 זיִא ריִמ ראַפ : םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶּבעֶגעֶגְּפָא טיִנ ןֹוּבִשִחְו ןיִד ןייֵק ריִמ ךיִא ּבאָה
 עֶׁשְזילאָק רעֶד ןיא ראָנ זיִא סאוָו .גְניְִסְלַא ןְהעוֶועֶג עוואקיצ ךיילְג לאָמְטְסנעֶד
 רעֶּבָא טנִייַה ... תַחנ ןעֶּביולקעֶג ךיַילג רימ ךיא ּבאה גנידסלא ןּופ גּוא .,ןעֶמיווְׁשעֶג
 סאוָו ,ןְהעֶזְסיֹורא ןָא טְׁשְרעז ּבייה נּוא ,עֶלעֶצְטיִּפ ןעֶכיִלְטיִא ןיִא ךימ ךיִא ןְהאָמְרעֶד
 עֶרֶהיִא עֶלַא ןעֶשיווצ טאַחעֶג ְךיִז ןיִא טאָה עֶשְזיִלאַק יִד תֹורְצֹוא עֶרֶעייַחְט ראַפ
 יִד ראַּפ ריִמ טְהעֶטְׁש טָא ... ןייֵלַא ְךיִז ראַפ ׂשֶזַא ְךיִז םֶהעֶׁש נּוא יסעוֶוְטְצמּוקְסאַּפ

 ּבעֶל ךיִא טְניז .ְךאַד םעֶנעֶפָא ּבְלאַה ןיְטיִמ ּבּוטְש עֶטְרעקִיֹוהעֶגְנייִא יִד ןעֶניֹוא
 טְנעֶוו יִד .ריִּפּוא רעֶד אָנְכִׁש רֶהיִא ןיִא ץְלַא טְניֹואווסע גוא ,יֹוזַא ץְלַא יִז טְהעֶטְׁש
 אָנְכַׁש גּוא-- ןייַרַא ּבּוטְׁש ןיִא טְזאָלְּב דְניִו רעֶד ; טְניֹואו אָנְכַׁש נּוא --ןעֶצְמעֶנ
 םעֶּבְרּווד גּוא ,רעֶטְניוִו טְנעֶוֶו איִד ףיֹוא טְגיִל טְסאָרְפ ן'טימ עענׁש רעֶד :טניואוו
 ? זיִר א ? אָנכׁש סָניֹוזַא זיִא עֶׁשְז סאָו . . .טְניֹואוו אנכש גּוא -- רעֶמּוז ְךְראַּפ נּוא ּביֹומְׁש

 ןעֶשְטאָטְפיֹוא םֶהיִא ןעֶנעֶמ םיִרעֶוו סאָו ,ךאז עֶכיֹופ אזא רֹׁשְפֶא יִצ ? ןלזנ-דלעפ ַא יִצ
 טימ לעֶדּוי טרעוֶועֶדעֶגְפיֹוא-נ-א זיִא אָנְכַש . . .? ןעֶריִר טיִנ טרָא םיָנּופ ְּךיִז רעליוִו

 ןעֶגיֹוא עֶניִטְכעֶל עֶגיִד-תֹונָמֲחַר ,עֶנעֶּפֶא ,עֶצְראַווְש ייֵַוְצ טיִמ גוא םיִנָּפ גיִטְכעֶל טוג ַא
 גּוא ,טּוניִמ ןייֵא טעמַּכ טְכאַנ רעֶד ןיִא טעֶּפֶׁש זיִּב גאָט ףיֹוא ןעֶיְראַׁש ןופ טינ טְהּור רע נוא

 רֶחיֵא גּוא ,לעֶדְניִזעֶג ׁשֶּביִה ץְנאַנ ַא טימ ְךאָנ ּבּוטְׁש ןיִמ רעֶד ןיא טָא רע טְניֹואוו ְךאָד

 טייֵהְנעֶדעיְִפּוצְנּוא ןופ עֶניִמ עֶטְסְדְניִמ יִד ןיאָנְכַש ףיֹוא ןעֶחעֶז טיִנ לאָמ ןייק טעוֶו
 ןייק טאָה אָנְבַׁש --? הָמָנְרַּפ ס'אָנְכׁש זיִא עָׁשְז סאוָו .. .!עֶגאַל רעֶכיִלְקיִלְגִמּוא ןייַז ףיֹוא

 טְּבעֶל עֶׁשְז סאָוו ןּופ . . . ! ןעֶמּוקעֶג לֶכֹׂש ןייַז ּוצ זיִא רעֶג טניז ןּופ ,טיג הָמָנְרַּפ םּוׁש
 גוא ּבייַוַא טימ ְךאָנ אָי ךאד טְּנעֶל רע שְטייטְס ! טיִנ יִקאַמ טְּבעֶל רע--? אנש

 רעדניק
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 טאָה--לעֶּבאָנְק ַא טימ עַקְׁשיִש ַא--ןעֶנעוֶו ןעֶּבעֶל אזא ןּופ . . .ןַא-- ?ְךיֹוא רעֶדְניק
 יקעֶמְׁש טְנופ ץְנאַגַא םְטְכאַניֶתּבֶׁש ּפָא טְכאַמ אָנְבֵׁש :טְטְכעֶּוהְט לעֶקִיִטְׁש א אָנְבַׁש
 נּוא ,ּונ . . . ןעֶפיֹוקְראַפ ְךאוָו עֶצְנאַג יִד ןיֹוׁש סע טְגאָרְטּוצ ּבייוו סאד נוא עֶקאַּבאַט
 ףיֹוא טּוניִמ ןייֵא טיִנ ְךאָד טהּור רע ? ְךאוָו עֶצְנאַנ יִד טּוהְמ סאוָו ןייַלַא אְנְכַׁש
 נּוא ,לֵחֹומ טייז ,טְמעֶנ ? ְךאוָו עֶצְנאַג יד טּוחְט אָנְכַׁש סאָו ...! ַא --? טְרָא-נ-ַא
 רע סאוָו ,ןעֶהעֶז ןיֹוׁש רֶחיֵא טעֶוו ,טירט ייֵּב טיִרְמ ְךאוָו עֶצְנאַג יִד ְךאָנ םֶהיֵא טְהעֶג

 עֶרעווְׁש עֶלֹא םורא ןֹאָנְכַׁש רֶחיֵא טְניִפעֶג--ןייַרַא ׁשֶדֶקֶח ןיִא טְהעֶג ...! טּוחְמ
 םעֶראוַו טּוג ַא טימ ןָא ייֵז טעֶיוּפ ,רעֶּביִא ייֵז טְנעֶל ,רעֶּביִא ייֵז טעּב רֶע : םיִיָלֹוח
 . +  ךיֹוא יּודְו רע טְנאָז תּומָל-הָּמֹונ ןְטיִמ גּוא תֹורָצ יד ףיֹוא ייֵז טְסייֵרְט ,ךיֹוי לעֶסיִּב
 לעֶסיִּב םאָד ןעוֶועֶטארְסיֹורַא ץאַנְכִש רֶהיֵא טפערט---הָּפִרְׂש תעַׁשְּב םֶרֶׂשִנ םּוצ טְהעֶנ

 רע טְנעֶראואַּב הָּפְרְׂש רעֶד ְךאָנ נּוא ,דְנאָה עֶטּוג ןיִא סע ןעֶנעֶראֶואַּב נּוא טייֵקְמעֶרָא
 ןיִא טְהעֶנ ... . תֹורָצ יד ףיֹוא טְסייֵרְמ א טימ נוא טיֹורְּב טיִמ איִליִמאַפ עֶכיִלְקִיַלְנִמּוא יִד
 רעֶייִז ראפ טּולְּב ןְפיֹוא םיִבָצְק יִד טיִמ ןעֶנאָלְׁש ךיז ן'אנְכש רֶהיֵא טְהעֶז--סעקְמאי יד

 ?עֶנְנייַא יד ןיִא טְהעֶנ ...טייַל עֶמיִרָא יד רעֶנייֵּב ןעֶּבעֶג רעֶייִז ראַפ גּוא ןעֶנאוָו ׁשְלאַפ !
 --םִיָלֹוה עןָכּוסְמ גּוא טְנעֶראָטעֶּפְניִק ,םימֹותְו ,תֹונָמְלַא יִד ּוצ סעֶקְנאַיְלְמעֶז עֶטְרְקיֹוה

 זעט ,ןייונ עֶלעֶסיִּב טּוג א ,ְךיִלְקעֶראַחּוט ,ךיִלעֶדְניוִו ליִקעֶמיִלְק ןייַז טיִמ אָד זיִא אָנְכַׁש
 עֶסיִז א ּוצְרעֶד גּוא ,ןעֶׁשאָרְג עֶביִלְטעֶ ךיֹוא ס'ןָמּוזְמ גּוא ,סעֶקָלּוּב עביִלְטעג ורעקוצ גּוא

 ֹּכ םהיֵא טיִנ גוא ,רָבֵא ןעֶכיִלְטיא ןיִא ןעֶכיִלקילְנְמּוא םעֶד טְקיווְקְרעֶד סאוָו ,טְסייֵרְט
 ְךיִז טְגְידאָׁש נּוא טְלאַפ רעֶנייֵא ּואוו ,סאַנ ןיא טקּוק . . . תֹורְצ עֶרעֶטעֶּפְׁש יִד ףיֹוא
 טעקיִטאָּפֶס רעֶדְניִלְּב ַא או ;רעֶנעֶלְטְכאַנ ַא טְכּוז חַרֹוא רעֶדְמעֶרְּפ ַא ּואוו ;רֶבֵא ןייא
 דְנאַה ַא טְּפּוטְש רעצעֶמייא ּואוו יצ ,סיִּפֲע טְרעיִלְרעֶפ רעֶנייֵא ּואוו :םיִּפִע ןיִא ְךיִז
 נּוא ,טּוניִמ רעֶד ּוצ ןעֶפְקאַוְסיֹוא ץאָנְכַׁש רֶתיֵא טְהעֶז טְראָד--עִיָנעֶׁשעֶק טְמעֶנעֶי ןיִא

 טְכּז ,געוװ םעֶד טְזייַו ,הריִטְראַוְה א טיִג , פא  טְרְהיִּפ ,ףיֹוא ןיֹוׁש טְּבייֵה רֶע
 םֶהיֵא טיִרָסּומ נּוא ,דְנאַה רעֶד ייַּב טייֵהְרעֶליִטְש בנג םעֶד טּפאַח גּוא ,טְסייֵרְט נּוא
 יִד ,קיִלְנְמּוא רעֶד אֵטְׁשיִנ לֵלְּכ ַא . , . במּומְל ריִזֲחְמ םֶהיֵא זיִא רע זיִּב ,גְנאַל יֹוזַא
 ,םיֹוא טיִנ טְראָד טְסְקאַוו אָנְכַׂש סאוָו ,הָנָאָד יִד נּוא טְכעֶרְמּוא סאָד !הָפְנַמ יִד ,הָרָצ
 טימ ,הָחְמִׂש אֵזַא טיִמ ,טְסייֵרְט גּוא ט'ךֶמּומ ,טְפְלעֶה נוא ,טיִג נּוא ,ץְטיִלְּב ַא יוֵו
 סאד ןעֶנעֶז עמאַמ-עטאט עֶנעֶנייֵא סאוָו ,ׁשֶּפננ תַריסְמ אֵזַא טיִמ גוא עֶּבעיִל אֵזַא
 קעֶמְׁש ַא סאו ,ןייַז הָנְהנ טיִנ אָנְכִׁש ליוִו ןעֶכאַז עֶלַא יד ראַפ גּוא ,. , !תֶהֹוביִּב טינ

 ,שטייטְי . . .דֵּבֲאלּ גֹורֲהַל רע} ויא ּוליִפֲא נאד ַא ראַפ גּוא ,טְרעֶוו זיִא עֶקאַּבאַט
 אוו ,, ,?ַא --?עֶכיִלְקיִלְנְמּוא עֶלַא יִד ראפ לעֶטימ יד ןָא אָנְבַׁש טְמעֶנ עֶשְז ּואוו

 ר ר
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 הָבְִַא.רֵדֵמְּ רֶהאָי ייד ןיוש ,עֶנעֶגייֵא סאָד גאָט עֶלַא םֶאְִנטיִנ ןאנְבִׁש טְדרעוֶ
 תֹובֲחַלְתִה רְחעֶמ טיִמ יקָשַח רֶהעֶמ טימ אַ ןייַז אָנְבַׁש טּוהְט גאט םָעייַנ ןעֶדעֶי טיִמ
 םְנעֶדעֶי ףיֹוא טסיירט א זיא תֹופי םיִנָּפ רֶבֵט ןייַז גוא ;ׁשֵפָנ-תַריִסְמ רֶחעֶמ םיִמ נּוא

 זַא ,םעֶנעֶי ראַפ םיִבֹוט םיִׂשֲעָמ עֶלַא יד ןּופ סיֹורַא טְמּוק סאוָו ,שְטייטְס,-- ! ץְרעֶמְׁש
 ,רעֶדְניק עֶנייֵז טיִמ ,ּבייװ ןייַז טיִמ אָנְכִש --*? איִליִמאַפ ןייַז ראַפ טיִנ ראָנ טּוהָמ רֶע

 ןייא ייֵז ייַּב זיא ךאד ןעֶּבְלאַה ץְטיִמ לעֶּבאָנק טימ עַקְׁשיִׁש יד :ךיז ראַפ טיִנ ןעֶּבעֶל

 ..י!ןעֶנעוֶו טְמעֶנעֶי ןופ ןעֶּבעֶל ןעֶנעק לאָז עֶטאַמ רעֶד וּבא ,ןאמ רעֶד יִּבַא ,תֹורָשֵע
 ראַפ טייֵּבְרַא רֶע :תֹּכְּב ,ּבייוַו ס'אָנְכש ,חנח זיא סאד--לעוּפּב זיא אֵנְכַׁש סאָוְו סאָד
 . , ,!טייֵבְרַא ןייז ּוצ הָמּומ םֶהיֵא טיג יז נּוא ,עֶבִילְקִיַלְנְמּוא

 טְנעוְוידןופ םֶהעֶל רעֶנעֶגאַטְׁשעֶגּפָא רעֶד טיִמ עֶקנאַילְמעֶז רעֶד ףֹוא ְךיִא קוק טָא
 יִו רעֶדָא ,רעטסּוש רעֶד םֶחֵנְמ רעֶטלַא רעֶד טְניֹואוו טְראָה :ץְכעֶליווֶשעֶג-רעֶסאו ַא יוִו
 -ךֶהֵע ןייז ןופ תֹוקֲחד ןיא טְּבעֶל סאוו ,רעֶטְסּוׁש-ןעֶכיִׁש ַא 'לַבָא רעד םָחַנְמ,םֶהיֵא טּפּור עֶמ
 ךיז רע טאָה ,גיִצְרעֶפ רחאוא ןיֹוש ,טּבעֶל רֶע טְגיִז גּוא ,הנָויִח יֵדְּב ראָג םִַּפַּכ עַיגָי ןעֶביִל
 עֶכְלעוֶו גּוא ,ּפאק ןיִא גיֹוא סאָד יו ,ּפָא טיִח רע עֶכְלעוֶו ,ןעֶּבעֶל ם'ניא אָדְבּוע ןייא

 ְךאָנ טְלאוָו רֶע ךיילג ,ׁשפנ תריסמ רֶהעְמ טיִמ רעֶייַּפ רֶחֵעמ טיִמ גאָט עֶלַא טּוהְט רֶע
 אָדְבּוע ןייַז . , . םיִׁשִׁש רעֶּביִרא ח'ּב ןיֹוׁש זיִא גּוא ,לעֶקִיִשְטְנאַמְרעֶגְניי א ןְהעוֶועֶג
 ייַּב רעֶטְׁשְרֶע רעֶד רע; זיִא ,טְדאָטְׁש ןיִא תַמ ַא ,טְכאַדעֶג אָד טינ ,ראָנ ּואוו :זיִא

 -ְרעֶד ּוצ הֶׂשֲעַמ תעַּב גּוא ןּוהְט טְכעֶר ןייז ןעֶנעוֶו קסעתִמ ךיז זיִא רעֶ} ,חָמֶׁשְנ תֵאיִצְי
 -ְךעֶפּוצ ,ןאַמְמיִרָא-נ-א ייַּב גוא ., גנולְפייוַוְצְרעֶפ ןּופ תִַּב-יִגְּב עֶצְנאַנ איִד ןעֶרעֶטנִיַמ
 ְךאָנ נּוא ,ּבּוטְׁש ןיִא טְמעֶראַו לעֶפעֶל א טיִמ טיֹורְּב לייוַוְרעֶד נּוא ,םיִכיֵרְכַּת ןעֶנְראָז
 גּוא ,רֵקֹובְו בֶרָע הָעְבִׁש ץְנאַנ ףיֹוא ןיִהא ןֶיָנִמַא ףיֹונּוצ רֶע טְּפעֶלְש הָרּובְק רעֶד

 לעֶמיִּבַא ןעלעוֶו יֵז זיִּב ,תֹוכְרַטְצִה רֶהיֵא אֵיִליִמאַפ רעֶמיִרָא רעֶד גאָט עֶלַא טְגְנעֶרְּב
 וצ םיִלֵּכ עֶלא טיִמ רעטייּברא העבְׁש ְךאָנ נּוא ,ְךאָרְּב רעֶייִז ןּופ ןעֶרעוֶו טְגיהּורעֶּב

 ץְנאַנ ייז טְרָהיִפ נּוא ,דְנאָה עירְטעֶג ןיא זיִא סֶע יוִו םיִמֹותְי עֶניילק יד ןעֶטאַטְׁשעֶּב
 גִדנעֶהעֶג ץֹםִחַנְמ ןעֶהעֶז ןאָק עמ זַא יֹוזַא ,ןענאז ,שידק ןייֵרַא לֶהּוש ןיא םיִׁשלֶׁש
 טּוהְט סאָד נּוא ; רעֶפְלְהעֶּב ַא יו ,ןיירא לֶחּוׁש ןיא .ְךיִלְננוי עֶטאַׁשְט רעֶצְנאַנַא טיִמ
 ...!גאָטןיִא יו רֶדֵסֶּכ רֶהאֹי גיִצְרעֶפ ןיֹוׁש הָבֲהַא טיִמ ,הָחְמִׂש טיִמ םָחנְמ

 יי ַא יו יֹוזַא טְלאָמעֶגנָאזיִא רֶהיִמ רעד ףיֹוא סאוָו ,לעֶּביִטְׁש ַא טְראָד ְךיִא העָז טָא =
 דָא-נ-ַא ,רעֶבייֵרְטְׁש יִמאָמ רעֶטְלַא רעֶד טְניֹואוו טְראָד ,לעֶמייֵרְטְׁש ַא טימ רענלאק רעֶנֶע
 עֶמ נּוא ,טְלעוֶו יִד טיִג טְגאָמְראַפ טייקְכיִלְרע ןייַז ראָג ,רעֶדּורּב רעטסארּפ א ,ןאַמְמיִר
 רעֶכְלעוֶו ראַפ ,אָדְבּוע ןייא ןעֶּבעֶל ןייַז טאָה רע--קיִנוִואַרְּפֶס רעֶד יִקְמאָמי םֶהיֵא טְפּור

 נוא תֹולָלְק ְךיֹוא ,ןעיירעלְריז ,םיִצְנעֶכאָּב טיִמ סְנעֶקעֶטְש ןעֶטְלעֶז טיִנ טְמיִעֶּב רע
 ְךאָנ טיִמ םְנייֵז ץְלַא ךיז טּוהְמ נּוא הָבָתַאְּב לֵּבִקְמ גְנידמְלַא םאָד זיִא נוא--תֹומָרֲח
 ְךיִז טאָה יִטאָמ ... םֶנייֵז םיֹוא ְךאָה טְרֶהיִפ נּוא ,שֶפֶנ תַריִסְמ נּוא הטּומ רֹהעָמ
 וו יֹוזַא נּוא ,ייַז בֹוט-םֹוי גּוא תֶּבַש-לֵלַחְמ ןּופ טְדאָמְׁש יִד ןעֶמיִהעֶּבּוצ ,אָדְבּוע ןייא
 ,ןעֶמיילְק עֶלַא ייַּב אָד ןיוש יִטאָמ זיִא ,טֶכאַנְראַפ ט'וי יצ  תֶּבַׁש-בֶרֶע ראָנ טְמּוק סֶע

 ןעקנייש
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 תֹומָׁשִנ יִד טינ ךייַא טְגעֶרְניוְרעֶפ ,ןעֶצְראַה ןיא טְמאָנ טאָה ,ןָא טמיק ׁשֶדֹוק תּכַׁשרעֶד ! טיְּרַא יִד קעווא .טְנעֶ ,םיִשֹודְק-םע ,ןעֶר,הָלאַעעֶגזטְלעוֶו יד ןייא טנעֶל גוא ,טנייוו נוא ,טעֶּב נוא ,טייַרְש גוא ,םיֵּבְרַא נּוא םעֶקיְנְשאַּפְראַה גּוא תֹוכאָלְמ-יִלעֶּב יִד ןעֶשיווצ ,דאָּב ןיִא ,קָראמ ןיא ,ךיִלְכעֶלעֶטְש גוא ןעֶקְנייֵׁש
 םֹניִהַג רעֶד סאָו ,תֹוריִבע יד ןופ זיא תֶּבַש-לּולַח ! תֹורְבְרַה תֶרֶׂשְג יד ןּופ זיא תֶּבַׁש ְלאועֶג :עֶדאָניוִוַא יִצ על;חואּת א ךאנ; רעּביא ,ןוידִּפ ןעֶשאָרְגַא ךאָנ רעיא
 יד ןופ ְּבירְט ,הָרֹוחְס יִד טְפְראַוצ גּוא דע טֶּפאַח--טיִנ םֶהיֵא טְנְלאָפ סע רעוֶו :דְנאַה יִד :טְנעֶלְלאַפ םיִנ יקאט רע טְהעֶטְׁש ייְֵּרעֶד גוא * ... !ְךאוָו עצנאג יד םיְַפִּכ לִָּכ ןייז אֵלמְמ ךייַא טעוו רעטְשרעֶּבייא רעֶד !הֶַּׁש תלּבקיצ ןיִכִמ יא טיי ּוא םעלא ,ךילעדוי ,קעווא טְפְראוַו ... ! ןעֶׁשאלְראַּפ טיִנ ייֵז ראַפ גיִּבייֵא טְרעוו
 ְךיִלעֶטְנאַלְרּוּב עכילמע יד ףיֹוא-- רֶהיֵא טְנאָז סאוָו ,..ייַּבְרעֶד טונ הָינּפ םּוׁש ןייק הָליִלֲה טאָה גוא ,דְנאַנַא ךֶרּוד רֶהאָו גיִסייֵרְד ןיֹוש ׁשֹפְנ-תַריִסְמ ן'ְתֶמֲא טיִמ סע טּוחְמ רע םּוראוָו . . .!ןעֶנְלאָּפ םֶהיֵא זּומ עֶמ גּוא םְנייַ ץלַא רע טּוהְמ--ייכעֶלְדיִז טיִמ ּפעֶלק ןעֶזעֶל טיִנ לאָז רֶע  ליִפיוִו נּוא ,קעוֶוַא סעֶלאַּפ יד יַיּב טְסייֵר ,ןעֶטייֵלְק
 ןעֶּבעֶל סאוָו ,עֶניזַא דס א אד ְךאָנ ןעֶנעֶג סע... עֶׁשְויִלאָקסְנעֶּבעֶל רעֶד ןיִא
 םיּובְש ןֹיָדְּפ ףיֹוא רעד ,םיִמֹותְי עֶדְמעֶרְפ ןיינ לֵדַנְמ ףיֹוא רעֶד , ןייז םֹולָש-ףֵדֹור םיֹוא רעֶד .,םיִחְרֹוא-תַסְנְכַה ףיוא ןעֶּבעֶל ץנאג ןייז בירקמ זיא רעד; םֵׁשֹה-שודק ףיוא עעדיא רעֶביִלְטְנעֶרָא רעֶייִז ראַפ ריקפמ ּךיִז ןעֶנעֶז גוא ,ןעֶנעֶו סְמעֶנעֶי ןּופ ראָג
 םנעֶּבעֶ רעֶניִנעֶעֶטְׁשליטְש רע ץיא ןעֶּבראטְש נוא ייז ןקעֶּבעֶ יזַא בוא . יא
 ,,,!תּומיַלְׁשּב ןּוחְמעֶנְּפָא תֹוחיִלְׁש תילייה רעַייז ןעֶּבאָה ייֵז יִּבַא ,רעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא ץעוֶוַא יז ןעֶחעֶג עא רעֶטְסְניִפ רֶעֶד ןיִא ןעֶמּוק יז . .. םעֶנייק.ןופ םיִנ םע ןעֶרעֶראַפ א טיג סע ןעֶפְראַד ייֵז נוא טיִנ ייֵז םע יג רעֶנייֵק . . .! ןעֶטְנעֶמּונאַמ ןהָא גוא ןעֶקְנאַד ןְהא , ןעֶלאַוְכאַּפ ןֶחֶא /טיֹורְּב ןָהָא ,ןעֶמאָנ ַא ןֶהָא עֶׁשְזיִלאַק
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 ,עָׁשזילאקסְנעֶּבעֶל ריִנוצְו יִד
 יד ֶרעֶרְנַ יד ,חיִטןייא יז טְנעֶפע טָא ... טעג עֶריֹוהַא יז טאָה עֶׁשלילאק יד גוא לעֶטְראָמְׁש עצְנאג סאָד טּפאַזעג-ףיֹוא -- רעיֹוט םיִנוּפ אֵניִדאַלְקיִרְּפ רעֶד רעּביִא ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה רעֶרעֶר,עֶטְׁשְרעֶטְניה יִד סאו וקֹוטְפ םיִנּופ--ךיִז טאָה ויֹוה .רֶהאָפניא םעֶּבעֶּבעֶק ,ןופ רעֶיֹוט-רעֶטְניה ןְפיֹוא ןעֶרְהאָפְנייַרַא םייַּב גּוא עְקְמאַגאָר רעוֶועֶלְיִׁשְזאט רעד ןּופ ,םעֶשְטאוָלק רהָיְפ יד טיִמ דיוּב ןייַז םיִמ הָלֶנע לעּב רעֶד היביט ןא טיִהאּפ םילצולפ ראָנ הע עֶּבְלאה א ןעֶנעֶַא ןעֶפאָנְשעֶג רשּפֶא ךאנ טְלאוָו םֶלֹוע רעֶד גּוא ףאָלְׁש ןעֶפעיִט ןיִא ךאנ ןעֶטְלאַמ רעֶּביִּטְׁש תֹורּוׁש ייוֵוְצ יִד ןיִא עֶלַא ! קְראַמ ןעטימְנִא עמאט עֶשוילאָק:םְנעֶּבעֶל ריינוִצְו יִד ןעֶטְכאַרְׂפ ;עָּב גּוא ריִמ ןעֶהעֶטְׁש ,רֶחאָו גיִסייֵרְד טיִמ קיִרּוצ רֶקֹּבַה רֹואְּכ יִהָיַו ןֵכְב

 עטירד
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 רעוֶואַז ,ץְראַוְׁש ,ראַד ַא םיֹורַא ְךיִז טְקעֶטְׁש רהימ רעֶדעֶו ןיִא נּוא ,וװ .ז .א ,עָטיִרְד

 טיִמ טְרעוֶו טעג נּוא ועקָּפּוק רעֶטעוֶויִצְלאָמְׁשְראַפ רעֶטְקיִרעֶגְנָא-ג-ַא רעֶטְנּוא ,םיִנָפ

 .!איִסעֶלעֶט אָיְסעֶלעֶט !א יסעֶלע טי :גנאזעג גיד הָנּוׁשְמ דְליוִוַא לאָמ ַא

 וצ ןייַרַא רעֶּביִטְׁש יד ןיא סְרעּבּוצ יד ּוצ תֹומֲהְּב יִד סעֶט'תיִּב-יִלעּב יִד ןעפּור סאָד

 רעֶּביִּטְׁש תֹורּוׁש עֶרייֵּב ןעֶרעוו םּורא העָש לעֶטְרעֶּפ ַא ןיא יקאט גּוא ,ייֵז ןעֶקְלעֶמ

 .םעֶלְיאָטְפ ןעֶראוָר ייוֵוְצ טיִמ לאַטְׁש עֶגְנאַל ןייֵא יו ,ןעֶרְהיִט עֶטעֶלאַרְּפעֶצ יֵר טיִמ |

 םיִצְלאו ביל ר רעֶטְנאַקעֶּב רעֶזנּא ןיוש טְהעֶטְש .,עֶניִנעקְלעֶמ רעֶד תעַּב
 ןיִא טאַלאַח םעֶנעצְיצ ַא טיִמ ןעֶרעֶרעֶּפ טיִמ לּופ ,עקְלעֶמְראיַא ןיא ּבּוטׁש ןייז ראַּפ

 טעוֶואי  ,ץעֶנעֶג ןעֶגנאַל ןעֶׁש'ָּתיּבַה-לעּב ןייז ףיֹוא נּוא ,םיִצְּבאק ןֶהֶא לעֶפעֶטְנאַּפ

 רעֶטְנעֶקעֶּבְלַא רעֶד זיִא םיִצְלאוָו ּביִל 'ר .לעֶדעֶרא םֶהיֵא םּורא רּוּבִד ידְּכ ָךֹוּת ְךיִז

 ינסיֹורד רעד ןופ םעֶריעֶנעֶיִחעֶלַ ןָא ןֶמיק םֶהיֵא ּוצ סאו ,קיִעטׁשְטאַפ ריי
 עיינ עֶנייז ןעֶׁשְנעֶמ עֶביִלְטע עיִֹומ רע זיִא חיִרְּפ ץְנאג עֶלַא גוא ,טְלעוֶו רעֶניִד

 רָבָדַה-תיִצְמַּת ןיִטיִמ רקיע ץיֶטיִמ ְךֹוּת םעֶד גּוא .,, םיִקָרְּפ-יִׁשאֶָר ראַנ ,ױזַא ;ןעֶטְׁשְמאָּפ

 יז ןעֶמּק םיִנָלְטִּב גּוא םיִדיִסֲח עֶלַא ןעוֶו ,רעֶנייַז א ףֶלֶע םורַא ףיֹוא ּפָא רֶע טְנעֶל

 ןעֶגְנאל ַא טיִמ לעֶרעֶר ןעֶׁשיִווצ טיִצְלאָו ּביל 'ר טְהעֶטְׁש טָא . . ,דאּב ןיא ףיֹונּוצ

 םעֶנעֶריִּוּפ - גיטיוק א ןיִא טְקעֶטְׁשעֶגְיירַא ,עקָליל יִד גוא ןייצ יִד ןעֶׁשיוִוְצ קעּביִצ

 טעֶקְּפִּפ גּוא ,ןייַרַא עקְליִל ןיא סעִיצנעֶראק ןָא טְראָד טְנעֶל רֶע ּואוו יץיִמְראקְׁש

 טְלְהעֶצְרעֶד גּוא טעקּפיּפ ביל 'ר , , , טייֵהְרעֶטְרעֶכיֹורְראַפְמּוא קעּביצ םעֶד לייַוְרעֶד

 עֶלַא גוא ,טאַמאָלְפיִד-טְלעוֶו א ןופ תּולָדַנ עֶנְׁשְטעֶּפְזעֶּב ןיִמ א טיִמ רעֶטְרעוֶו עָּבִלאַה

 תֹועּונְּת עֶדְליוו ןעֶכאַמ גּוא ןעֶצ ,,, םיִּפ גּוא ןעקְצאמִש ןןעֶניֹוטְש עֶלַא גּוא יןעֶרעֶה

 טְהעֶטׁש הָמָּכְמַה רעֶייז ףיֹוא יו ְךיילְנ ,פאק יד טיִמ ּוצ םֶהיֵא ןעֶלְקאָש נּוא ,תֹוַיֲה גּוא

 ןעֶּבייֵה הָׂשֲעַמ תַעְּב . . .טְרעֶביֹוהְראַפ טיִנ ץְלֶא ְּךאָנ זיא עֶקליל יִד גּוא .. .טְלעוֶו יִד

 רעצנָאג רעֶד גּוא ועְרעֶרעֶשט ןיִא תֹומֵהְּב יִר ןעֶּבייַרְמ סעֶט'תיִּבַח-לעַּב יִד ןָא ןיֹוׁש

 .-"אדיי ַה. םיִנּופ אֵיְדאָלעֶמ רעדליוו ,רעֶטְנאַקעֶּב-טְלַא רעֶד טיִמ לּופ טְרעוֶו קְראַמ

 עֶדעֶרעֶׁשְט ןיא ּולִפֶא יִז טְּפיֹול יִצ ,אָי יִז טְהעֶג יִצ ,היק יד 'טינ טְהעֶג יִצ

 *ַא יװ ,'אֵדייהי םעד ןעגְניִז רעֶּבייוַו יִד : טיִנ טאָה ןעֶרעֶדְנַא םּוצ םְנייֵא--ןיירַא

 ןעֶמ טְהעֶז עֶנייֵא . ..הֶלֶפִּת עֶגיִלייֵה א םיִּפִע זיא "א ד יי ַחי רעד ְךייֵלְג ,אניֵשאֵמ

 ילעֶסקַא ןייֵא ףיֹוא לעֶּבעֶליִט א םָלעֶגְוי רֶיֵא טיִמ ,העֶייְׁש םִעֶד טְקיִרְרעֶּפ ניְִנעֶמִׁש

 טיִרְזֲח נּוא סעקינראז עֶנעֶסיִּבעגסיֹוא טימ ןיֹוׁש ,סעֶיָציִּפאַּפ עֶטְלא ראָּפ ַא סנאַמ ןְטיִמ

 ןַּפְׁש עֶכיִלְטע םוא ראָנ ּךיִז טְרהעק,יִז תעּב ּליִפֲא זַא ,!אדייק םעֶד קאַמְׁשעֶג יֹוזַא

 יִנעונעֶיֹוא ץְלַא יִז טְלעמְּומ ,סופ םיִנּופ יֶציִפאַּפ רעֶנעֶלאַפעֶנְּפאָרַא רעד ְךאָנ
 . ןעֶסעֶנְראַּפ טינ הָליֵלֲח לאָז יז ,ענרא ןייַז ּוצ קיִמְּפִמ אָרֹומ טאָה יִז ְךיילג ,"אדייה, םעֶד

 סעֶכעֶרעֶס יד ןעוֶואי ןָא ְךיִז ןעֶּבייֵה !עֶדעֶרעֶׁשְט ןיא ןעֶּבייֵרְט תַעַּב-- , , .חַמּונ םעד

 עֶרעֶייִז טיִמ טְצְטעֶועֶגְפיֹוא ןיֹוש ךיז ןעֶּבאָח םעֶכעֶדעֶס יד זַא .סעקְרעֶצְטיִזקְראַמ גּוא

 גוא םעֶרייׁשְטַאּפ טימ ןעֶדיי ןעֶייִרְד ןָא ןיֹוׁש ךיז ןעֶּבייֵה - ,ךיִלעקאַּב גוא ְךיִלְרעֶטְלּומ

 נּוא ייֵרעֶטְלעֶׁש ַא טיִמ ייֵרעֶנּוג ַא טְרעֶוו קְראַמ ןיא גּוא ,סעקעֶשאק טימ סעֶנעֶדּוי

 יירעלדיז
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 ,סיִצעֶטאָלְּפ עֶגירעֶּבעֶל םעֶלייֵׁשְטאַּפ יד ןיִא ןיֹוש ןעֶגאָרְט ןעדוי יִד זיִּב ,ייֵרעֶלְדיִז

 , טעלעּביצ-- סעקעֶשאָק יִד ןיִא סעֶנעֶדּוי יִד גוא ,ךיִלָסעֶראק רעֶדָא ךילְדְנעֶילְׁש
 סעֶטיתיִּבַה-לעּב עֶטְסיִה ;תֹוקְָי ָאְׁש :ּוא סעֶקְרעֶנּוא יםעֶיְלְפאָטְראַק ;ְךיִמעֶר ,לעֶּבאָנְק
 -לעַּב עטגּוז עג יִד ראָג נּוא ְךיֹוא עֶקְטאַי רעֶד ןּופ רעֶּבעֶל גּוא גנּול ןעֶגאָרְט
 גאָטייֵרְפ םּוא :ךיֹוא ןייֵּב-ךְראַמ ַא טיִמ ׁשייַלְפ לעֶקִיְטְׁש ַא ןיֹוׁש ןעֶגאָרְט סעֶטתיִּבַה
 עֶרעֶדְנא יִד עֶנייֵא ךיז ןעקוק עֶלאנאיֵצעּפ ףיֹוא םּופ ְךעֶלקיִטְׁש רעֶּבייוַו עֶלַא ןעֶגאַרְט
 .םיֹוא טְש'רְמּולַּ ְךיִ נער נּוא ,םעֶקְסיִּפ יד טיִמ ןעֶמיִרק גּוא ןיירא קעשאק ןיִא
 תעְּב נּוא . . . טְהעֶטְׁש טְלעוֶו יד סאוָו ףיֹוא ,ןעמ טעקְטאילּפִס ייַעֶר גּוא ,חקמ םעֶד

 טְהעֶז ,ניֹוא ןייֵא טימ ףְראוָו ַא ראָנ טּוחְט עֶמ ּואוו זיִא ,אֵיְצאניְכאַמ רעֶצְנאַ רעֶד
 ,סעֶלעֶּביִצ לעֶטְניִּב ַא אָד ,ןעֶׁשאֶרְג ַא רֶע טעֶּב אָד :ריִפּוא םעֶד ץאָנְבַׁש ןיֹוׁש ןעֶמ
 טעֶנְכעֶועֶגְסיֹוא ְךיִז טאָה נּוא ןעֶלאַפעג ויִא סאוָו ,עֶנעֶרְוי א ףיֹוא רע טְּבייֵה אָד
 טיִמ = רֶע טְסייֵר טְראָד ראק םּוצ יא ןיֹוׁש יז טְרְהיִפ גּוא ,ןייִּבְניִׁש םעֶד

 טי ר

 טי

 םיגִחו גוא עֶר עֶנייֵש יב לע על יד ןיֹוׁש ןעֶמ הע לעֶסיִּבַא רמעֶּפש
 ׁשֵרְדִמ - תיֵּב ןעֶסיֹורג ןיִא ,ןעקאז ןיִלְפִּתּ-תילט  עֶנְרעֶּבְלעֶק עֶטעֶסאַּפעֶג !עֶסיֹורְג טיִמ
 ,ְךיִלְמעֶדייֵא ,ְךיִלָטייֵלעֶגְּוי עֶניִרְהאָל ןְהעֶצְרעֶפ-ןְהעֶציירְד יד ןיֹוש ןעֶהעֶג ןייג םּורַא ;ןייֵרַא
 עקשטּולּב טיִמ טיינעגסיֹוא ןעֶכילְטיִא ףיֹוא ;ךילקאז- -ןיִלפְּתּו- תיִלֵט עֶנעֶנאָז - יינ טיִמ

 טיִמ ןעֶהעֶג עֶניִזאָד יד -- . ןעֶמאָנ ןייַז טיִמ הָנּותֲהַת תַנָש םנּוּפ טרְּפ רעֶד
 ןיִא . ןייֵרַא םיִׁשָרְדִמייֵּתְּב גּוא ךילזיילק עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ ןיִא תולְדנ-םעֶנְׁשְטעֶמאַטְס ַא
 עֶרעֶדְנַא גּוא םיִדְמַלְמ-אָרָמִנ ,םיִטָחֹוׁש ,םינָיד יִד ןיֹוׁש ןעֶתעֶג םּורַא חָעָׁש רעֶּבְלאַה א
 ויולק  רעֶד ןיִא ךיילג -- םנעֶקעֶטׁש עֶגְרעֶּבליִ נּוא ןילפְּתּו-תיִלַט טיִמ ׁשֶדֹוק יֵלְּכ
 ןעֶּביולְק ןיֹוש ךיִז ןעֶמ טְהעֶז ףֶלֶע ּבְלאַה , ןְהעֶצ םּורַא טְׁשֶרֶע גּוא ןיַהַא אָתָּבַ
 ןיִא בר םּוצ ְךיילְג ,ןעֶדּוי עֶסייֵה יֹוזַא נּוא םיִנָלְמַּב ,םיִלְּבקְמ .ּךיִָקיִנייֵא ,םיִדיִסָח יִד
 ְךייַלְנ רעֶהיִרְפ ייֵז ןעֶפיֹול לעזיילק ם'ִנּופ : ןעֶנְואַד טיָנ ְךאָנ רעֶּבא .,ןייַהַא לעֶזיילק
 ףיֹוא ףיונוצ ְךיִז ןעֶמ טּביולק טְראָד ...ןענוואד םּוצ ןייַז ןיִכִמ  ְךיִז ןייַרַא דאָּב ןיִא
 טְריִטְקאַרְט עֶמ נּוא ,ןעֶמימְניִא סי צְלאָו ּביִל 'ר נּוא קְנאַּב רעֶטׁשְלעֶבייא רעֶד
 וטֵרְפִּב עֶקִיטיִלאָּפ רעֶד רעֶּביִא גּוא סב ןעֶסייֵנ-טְלעוֶו עֶניִדְנעֶמיֹורד עֶלַא רעֶּביִא
 יד ייַּב ץְלאעֶמְׁשְי טיִמ רֶנֹּת םעֶד נוא לֹודָנַה םִי ןִפיֹוא ן'הָריֵק טאַטְשאַּב עֶמ ויּב
 לאָמְטְסְנעֶד : רֹקָּפָה ףיֹוא ראָג טעֶמִּכ ןעֶמ טְזאָל םיִתּוכְלַמ עֶגיִרעֶּביִא יִד גּוא ְךֶׁשֹח יִרָה
 . ., ןעֶנוואַד ןייַרַא לעזיילק ןיִא ןיֹוש ט טָפיֹול ןעֶמ וא רעֶנייֵז רעד ףְלעֶווצ טְרעוֶו
 יד ןּופ םיִרּוחַּב ןעֶפיֹול ןעֶמ טְהעֶז ףְלעֶווצ זיִּב ןהעֶצ ןּופ הָעֶׁש ייֵוְצ  יִד ןיִא
 גּוא , םאָׁש ,סעקִילאקש ְךאָנ ןייַרא ְךיִלָקְנייֵׁש איִד ןיִא םיִׁשָרְדְמייתְּב נא ןעֶזיֹולק

 שילש (10)
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 טאָה לעֶזיִלְ עֶׁשיִריִח טאָד גוא .ּךִלָׁשֹעְמְרעֶק גוא ןיִקִּת .ןעֶטייֵצְרְהאְי ראַפ !ׁשיִלְש
 טייֵצ רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא . . . סאָלְׁש םיִׂשְמַׁש ןְרעֶטְנּוא ןילא ְךיִז ייַּב לעֶקְנייִׁש א ךיז
 ,ןעֶסייֵּבְנָא םעֶד טכאק עֶמ סאו ,סעֶנעֶמוק ריֵנְוִצְו עֶלַא ןּופ ְךיֹור רעֶד טְצְטעֶז
 טיִמ ְךאָו עֶצְנאַנ יִד טְּבעֶל עֶמ ּואו ,םֶמְנאַיְלְמעֶז גּוא ךעֶלְּביִטְׁש יִד ןיא ראָנ ץוח א
 יִר ּפָא ְךיִז טעֶדיֹוה יֹוזַא .. .אָטיֵנ ךיֹוא זיא סאָד ּואוו נּוא ,טיֹורּב טיִמ ,לעֶּבאָנְק
 םיִּתַּב-יִלֲעַּב עֶלַא ףיֹוא טְלאַפ ְךאָנְרעֶד נוא גאָט ןעֶּבְלאַה זיִּב עֶׁשְזיִלאָק ר"יֵגָוִצְו
 ְךילְגְנּוי יִד סאָו ראָנ ץוח א ,גאָטייַּב רֶהיֵּפ םּורא זיִּב ,טעֶמעֶראַוו ְּךאָנ ןּופ ףאָלְׁש ַא
 יי ןעֶצטיִנְש ןעֶטְנּוא גוא רֹועיִׁש םעֶד טְׁשיִרְמֹולְּכ ןָרָזִח נּוא ןעֶצשיז םיִרָרָח יִד ןיִא
 טְסְלאָמעֶד ןעֶצעֶנעֶג סאו ,זיילק ןיִא םיִרּוחַּב איִד ץּוח ַא נּוא ,שיִט םינּופ ןעֶלאָטְׁש םעֶד
 ץֶלֶא נּוא ;ׁשֵמַׁש ץֶטיִמ יאּבַנ םעֶד ןעֶנְרעֶלּוצְנָא יוזא יוִו ,סעֶגאַלְּפ ּפָא ןעֶוֹורְטס גּוא
 וצ .ְךיִז ןעֶגְניִז סאוָו ,תֹוכאָלְמ-יִלעֶּב עֶגיִניֵא ץוח א גּוא ,תֹורָמְג עֶנעֶפא יד רעֶּביִא

 יד ְךיִז טוהְמ ףאָלְׁש ץְכאָנ -- .טייבְרַא לקט יִד ןעֶׁשְטְנאַק גוא ְךילָרעיִל עֶליֹופ
 ןעֶהעֶג ךיִלְקעֶּביִצ גּוא םעֶקִיַׁשְטְנאק עֶׁש'ִדְמלְמ יד :עֶריֹוה םעֶניילְק ַא רעֶדיוִו עֶׁשְזיִלאק

 ,ןעקאַּביִד ייַּב ךיִז ןעֶטְלאַה נוא ןעֶצְמיִוְׁש נוא ןעֶרעֶגּונ םיִריִמְלִּת יִד ,גְנאַנ ַא רעֶריוִו
 יִד ; טייַּבְרַא איִד טְכאקתֹוכאָלְמ-ילעֶב יִד ייַּב ;ןעֶטייַז יִד ייַּב נּוא ןעֶלְסקַא יִד ייֵּב
 עֶנייֵא ןיא םּורַא ןעֶּפיֹול ְךיִלְרעֶדְניִק : רעֶּביִטְׁש יד ןיִא ּוצ ןעֶמיֹור סעֶטיִתיִּבִ-יִלעֶּב
 ,םיִפְראָּב ,רעֶרְניִק עֶרעֶטְלע: דְמאַז ןיִא ןעֶליִפְׁש גוא סאנ ןיא יִלְדְמעֶה עֶנעֶטְלאַּפְׁשעֶצ
 ; ןעֶכייֵׁשְט ןיִא ךיִלעדייֵמ גוא ,בֶנֵניַלָׁש-דְקֶמ-ןִלֵּמ ןיא ןעֶלעיִּפְׁש ,ףילעקטיימ טימ
 טיִמ ןזֵח רעֶד : ןעֶרְהעֶל ןעֶקאַמְׁשעֶגא זעָש ראָּפ א ףיֹוא ןּוהְט םיִרּוחַּב רעֶנזיּולְק יִד
 סעֶכעֶרעֶס יד גּוא ,ּומֲחַנ-תֶּבַׁש ףיֹוא ְךֶמֹוקְממ ַא סיֹוא ךיִז טְלעֶטְש ְךילְרעֶגְיִ יד
 עֶרעֶייז ןעֶנעֶלְפיֹונוצ ןָא ןעֶּבייַה ּוא תֹולָלְק עֶכילְמֶע טימ רעֶּביִא ךאנ יז ןעֶשְראָוו
 םיִרָדֲח יִד טיִמ םיִרּוחַּב יִד ְךיִז ןעֶהעֶג םּורַא הֶָעְׁש ראָּפ א ןיִא .דאֵל א ףיֹוא תֹורֹוחס

 ןעֶנעוֶו תּימיעָנְּב טְרעֶר עֶמ גּוא סאַנ ןיא ְךיִלְדעֶר ךיז ןעֶּביֹלְק םיִּתַּב-יִלֲעַּב .ןעֶלאָּב

 6 6 א ר 6 + .

 ְךיִלְרעֶטְלּומ יד טיִמ ןעֶהעֶג םעֶכעֶדעֶס יד :טכאנ טְדְרעוֶו רעֶטייוַורעֶמייוו .טְדאָטְׁש

 רעֶּביִטְׁש יִר ןיִא--רעֶּבייוַו יִד ,םייֵהַא רעֶבעֶטְראַפ יִד ייֵב ךיִלְעֶדְניִק . יִר טיִמ גּוא
 .הָחְנִמ ןעֶגוְואַד .ךיְִזיילק נּוא םיִׁשָרְדִמ-יּמְּב ,ןעֶלְהּוש איד ןיאןיִליִבְסְנאַמ יִד גוא ,ןייַרַא

 נּוא ןעֶטְכעֶג גוא טְנייַה טְלעֶֶו טיִמ ריי נָוְצְד רעֶד ןיִא .ּוצ סע טְהעֶג יֹוזַא

 יד זיִּב ּךְראַּפ ם'ּופ עֶרעֶדְנַא סאָד םֶנייֵא ְךיִז ןעֶנעֶק עֶלַא . !.  ריִמָּת נוא ןעֶגְראָמ
 ןיִא םֶהיֵא ייַּב סאָו ,ּוליִפֲא טְסייוֵו ןעֶרעֶדְנַא םייַּב םָנייֵא .ךְרּוד נּוא ּךֶרּוד סיִלאָזאַמ
 ...?רעֶגיִנעֶו רעוֶו נּוא דאָּב-ץְטיוִוְש ַא בעיל רֶחֹעֶמ טאָה'ֶס רעוֶו ; ךיז טְכאק ּפאָט

 םעֶד ייַּב אָד זיִא םירָפְס עֶרעֶסאוָו -- ? ׁשֶדֹוח ןעטליפיוו ןיִא זיִא עֶנעֶדוי עֶכְלעוֶו
 רעֶכְלעוֶו גּוא רעֶדְניִק יִר טְנֹאָלְׁש עֶטאַט רעֶכְלעוֶו -- ? תיֵּבַה-לעּב םעֶנעֶו ייַּב גּוא
 -- ? םעֶקְפיִרְד ןעֶגעֶז עֶרעֶסאָו גּוא םיִֵיַח:תֶׁשֲא ןעֶנעֶז רעֶּבייוַו עֶרעֶסאָוְו-- ? טְלעֶׁש

 רעוו
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 ָךֶליִמ טְראוָוק ליִפיוִו -- ?ןעֶרְהאָפּוצ רעוֶו טְמּוק ןעוֶו נּוא קעוֶוַא ןעוֶו טְרֶהאָפ רעוֶו
 ְךיִז טסייוו עֶמ .ְךיִז ןאק עֶמ לֵלְּכַא ...? גיִצ רעֶדעֶו--ליִפיוִו גּוא חוק רעֶדעֶו טיִג
 נּוא סיִז יֹוזַא עֶׁשְזיִלאַקםְנעֶּבעֶל רעֶד ןיִא עלא טְמיווְש עֶמ גּוא ,טייֵחְרעֶנעֶדְנּוׁשעֶגְּפָא
 ְךיִז טְמיִווׁשיִס לייוו .,,? סא וו ןייא טינ םענייק לאָמ ןייק) טְלאַפֶס נּוא ,ןעֶדעיִרְפּוצ

 פא טיִנ ראָנ ךיז טְסּולְג םעֶנייק זַא .ןעֶּבעֶל ענאמוט עֶצְנאַג םאָד עֶנְׁשְטעֶּפְזעֶּב יוזַא
 .. .!עֶינעֶׁשְטעֶט עֶׁשְטְשִּבֶא רעֶד ןופ ןעֶּביילְּב ילעֶטְׁשְרעֶטְּנִה גוא טנימ א ןעֶקעֶטְׁשּוצ

9. 

 ,םעֶּבְלּוּב גּוא ְךיִלעֶּבְּוּב ְךיִלֵעָדעֶה

 ןיִא ןעֶרְהאָל נוא גאָט עֶלַא ּפֶא ןעֶהעֶג טאַלג יֹוזַא זא ,הֵׂשְפֶא טְנייַמ רֶהיֵא
 סאָד ץוח א עֶׁשְזיִלאַק-סְנעֶּבעֶל רעֶד ףיֹוא רעֶדּורעֶג םוׁש ַא ןֶהֶא טְלעוֶו טימ רייֵגָוְצְו
 עֶכיִלְצּולְּפ עֶכְלעֶזַא טָּפֶא אקוד ךיִז ןעֶבאַמ סע !הָליֵלֲח --? ןעֶדיֹוח עֶכיִלְטְנִחעוֶועֶג
 סאָו ,עֶבְלעֶזַא גוא ,עָׁשזילאק רעֶד ףיֹוא ךיֹוא .ךילעֶרעֶר ןָא ןעֶכאַמ סאָו ,ןעֶיׁשְטּולס
 עֶׁשןילאַק יד ןעֶטיֹוּבּוצ סאוָועֶכְלעֶזַא ּוליִפֲא נּוא םעֶּבְלּוּב גוא ְךיִלעּבְלּוּב ןָא ןעֶכאַמ

 ןעֶמּוק ןעֶייֵׁשְטּלְס עֶכיִלצּולְּפ עֶדַא יִד טָא רֶחעֶמְׁשיִנ ... ְךיֹוא תֹוׁשְפִנ תֹונָּכִכ םיֹוא |
 ןּופ טְנעֶכעֶלעֶגְסיֹוא יֹוזַא נּוא ,ןעֶרעֶדְנַא ץְפיֹוא סְנייֵא עֶׁשְזאֶחאָּפ יֹוזַא ךיוא
 ןעֶנְכעֶר טיִנ טעֶמִּכ ראָנ יז ןעק עֶמ זא ןעטייצ  עֶסיוועֶג ּוצ  הָחְנְׂשַח רעֶד
 ייֵז ףיֹוא ןעֶטְכעֶר ְךיִז ףְראָד רעֶכיִלְטיִא סאָו ,בָיּוחְמ ראַפ ראָנ ,ְךיֶלָצּולְּפ ראַפ
 יו יֹוזַא ,רעֶדיוו ןעֶהעֶנְראַפ סאוָו נּוא ,טונימ עֶלא גוא ,הָעָש עֶלא ,גאָט עֶלא
 רֶהיִא ןיִא ּפָא רעֶדיוו ךיז טְלעֶטְש עֶׁשְזִלאַק;סְנעֶּבעֶל יד גוא ,ןעֶמיקעֶג ןעֶנעֶז יז
 עֶניִזאָד יד ּוצ ןעקוקוצ אָד ְךיז ריִמאָל טָא .. .םֶדֹוקְמִּכ דְמעְמ ןעֶגיִדְנעֶהעֶטְׁשְליִטְׁש
 ,טייצ עֶטְמיִטְשאַּב ןייֵא טעמִּ ייֵז ןעֶּבאָה עֶלַא יו ,ןעֶקְרעֶמאּב ריִמ ןעֶלעוֶו ,ןעֶייִׁשְטּולס
 ןעֶשיוִוְצ ,טְכאַנְראַפ נּוא רעֶנייֵז א ףָלע נא ןיינ ןיִׁשיוִוצ ,היִרָפ רעֶד ןיא;העֶגייטְׁשא יֹזַא
 , ..רעֶגְייזַא סְקעֶז גּוא .רֶהיִפ

 יד ,ןעֶנוואַד םייּב זיִא םֶלֹוע רעֶׁשיִּתיֵב-ילעֶּב רעֶד תעַּב ,רענייִטְׁש א וחיִרְפ רעד ןיִא
 ?ךאוו יִד ייַּב-תֹוכאָלְמיִלעַּב יִד ,סְנעֶוויֹוא יד ייּב--רעֶּבייוַו יִד ,דאָּב ןיא --עינְרַא'דיִִח

 םיִניִמ עֶכְלעֶזַא ןעֶבאַמ טפָא ךיִז ןעֶנעֶלְפ טְלאַמעֶד טָא -- תֹומֲחַ תֹולָלָק יִד ןּופ ּפָא לעסיּבַא ךיז טְהּר ץְטאַלְפ-קְראַמ רעֶד נּוא םיִרְדֲח יד ןיִא--רעֶדְניק יִד ,ןעֶּמעֶטְס
 טְנאָרְט נּוא רעֶנְראָה יִד ףיֹוא ןעֶדּוי א טְּפאַחעֶג הּוק ַא טאָה םיִלְצּולְּפ : ןֶעייֵׁשְטּולְס
 םִיאוָואָנאַטְס םעד ךיז טאָה םיִלָצּולְּפ .. .! ןייַרַא קְראַמ ןיִא יאָוֹואְלאָנ םיִרְטִס םֶהיֵא
 -רֶדֵח יִד עֶטְס'הְדיִגְנ יִד עֶלעֶּביֹוט טָפּור םיִלָצּולְּפ : טייק רעֶד ןופ ןעֶסיִרעֶגְּפָא דְנּוה
 ךיִּפ םעֶד ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא ריִזֲח-טְדאָטְׁש רעֶד טאָה םיִלָצּולְּפ ...ץְטאָק יִד ןעֶגיִוְסיֹוא ץֶבאָנ ,עֶלעֶגיוִו ס'לעֶקיִנייֵא רֶחיֵא ןופ ךילְכעֶקעֶל טיִמ ךילעֶנייֵּב ןעֶפאַח ּוצ ְךעֶלְגְנּוי
 . . .לעֶטְנעֶה ַא טעֶׁשְטיִלאַקְפ םֶהיֵא טאָה נּוא דְניִק ַא סעֶכעיָטְמאַג רעֶד לעֶמיִז ייַּב קעֶלאַּפ
 סיֹורַא לעֶקְיִליִרְּפ ַא ןופ סיִפָע טעוֶואַיעֶגּפאַצ-טְדאָטְׁש רעֶד ְךיִז טאָה םיִלָצּולְּפ יִצ

 נוא
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 םיִלָצּולְּפ ;ְךיִלְרעֶטְלּומ איִד ייַּב תָּבׁש-ץְראַוְׁש טְכאַמעֶגְנָא רֶע טאָה גיִדְנעֶפיֹול גּוא

 לעֶגנּוי א יצ ... ְךאוָו רעֶד ןעֶטיִמ ןיִא ןֵקּוה עטעליוקעג א ענעדוי טסנעיד א טְגאָרְמ
 יצ . . .ןעֶראוָועֶג טְפאַלְׁשְראַפ רעֶצימיִא סיִוועֶג ןיֹוש זיִא אָר--עֶלעֶמעֶז ַא קְראַמ ןיִא טפיֹוק
 .. .שטייד א סיִּפִע ןעֶרְהאָפְרַאַפ םיִלָצּולְּפ ויִא זיֹוהרתאַפְנייַא ןיִא עֶּבעֶּבעק מד ןצ ,לֶׁשָבל

 רעֶד ףיֹוא עֶלעֶדעֶר ַא ְּךיֹוא ןיֹוש טְרְרעוו וי גָו צו ןייק ןָא טְמּוק חַרֹוא ןייא טאַלְג זַא
 זיִא רעֶוו ןעֶסיווּוצ עֶוואַקיִצ ןעֶנעֶז ןעֶדּי ריי גְָצ ו עלא םּוראָוו ,עֶשזיִלאַק-סְנעֶּבעֶל
 ןעֶּבייֵה עֶלַא-טעַמִּכ גּוא ? עיִה רֶע ףְראַד סאו גּוא ? רע טְרְהאָּפ ןעֶנאַו ןּופ ? רֶע
 םיִלָצּולְּפ ראָג רעֶּבָא טְמּוק'ִס זַא ראָנ .. .םיְּכיִלע;םֹולֶׁש טימ םֶהיא ןיּצ ןעֶטיִׁש ןָא ְךיִז
 יִד טיִמ טְדאָטְׁש עֶצְנאַנ יד -- ! ׁשֶרעֶדְנַא סיִּפָע ראָג ןיוׁש זיִא אָד טָא ,שְטייֵד א
 -עֶנאַרְפ ַא ףיֹוא ןעֶטיִּבְראַפ טלאמעד טְדְרעֶוו ןעֶגיִצ גּוא ְךיְִּבִלעֶק ,תֹומֵהְּב ,ןעָשְנעֶמ
 *ַא םיִצּולְּפ ראָג ריִד אֵנ ,..1? ׁשְטייֵד רעֶד זיא רעוֶו !ל . ,.ׁשְטייֵד ַא:ןעֶכייֵצ
 אי 8 . ..? ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טְפאָה . ..? ! ׁשְטייֵד א רעֶהַא טְמּוק יִו ! ׁשְטייֵד
 טְנאָז סאוָו . . .?טנעוואדעג ןיֹוש טאָה רֶע ? ! רעֶסעֶדַא-נדַא יַאְדַװַא ...? חּולְנ א
 ןעֶּפאַח ּוצ זיֹוהְרְהאָפְנייַא סאָד טלאמעד טְרעֶנאַלאַּב טייק נּוא דְניִק נּוא , ,,? מח

 דיִּב נּוא ,סיױרַא טְכְראוַו ׁשְטייֵד רעֶד סאוו ,עֶטְכאָמְׁש א סיִּפִע יִצ ,טְראוו א ,קּוק ַא

 טייצ עֶצְנאַנ יִד נּוא ,דיִמָּת יוִו רעקְראַטְׁש עֶׁשזיִלאק יד ְךיִז טעֶדיֹוה-קעֶווַא טיִנ טְרהאָּפ רֶע

 ןיִא טֶּפָא יז ןעֶפעֶרְט ןעֶייׁשְטּולְפ עֶכְלעֶזַא טָא .רָחיֵא ףיֹוא ְךיִלעּבְלּוּב ףיֹרַא ןעֶנאַלְׁש
 ייֵשְטּולְ ַא רעֶנעֶטְלעֶז ןיֹוש ךיז טְכאַמ טְכאַנְראַפ :גאָט ןעֶּבְלאַה ראַּפטְסייחס ,היִרָפ רעֶד
 רער  ןופ ייֵהּוּב רעֶד :ְךאַז עֶכיִלְצּוְּפ אזא ,רעֶנייֵטְׁשַא ,ןעכאמ ךיִז ןעק טְכאַנְראַפ
 סאַמּוצ ןעֶּבאָה םיִרּחַּב רעֶגְילק יִד ;ליִטְדאָטְׁש ןיִא ןעֶפאָלעֶגְניֵרַא זיִא עֶרעֶרעֶׁשְט
 : ..י ןֹוְרִּפ ןעֶשאָרְגַא ןֶהֶא לעֶרייֵמ םעקְשְטינְסאווק רעֶד ייַּב סעֶצעֶלְפיִמ עְלַא טעֶק
 סְרעֶפְלְהעֶּב יִד : חוק עֶׁשְרעֶדְנעֶל יד טיִרגֹּפעְג םילצולּפ זיא סלעֶרְנעֶמ-ריִאֵמ-אָּבַא ייּב

 טדרעוו



 4 ןיירח ןיא םראוו רעד
 ֵא !תֶּבַש ףיֹוא ןעֶלנּנק ייוֵוְצ טְכאַמעג טאָה לעקיר-חִיח זא ,רֶהאועֶג ןעֶמ טְדְרעוֶו
 עֶכלעֶזַא הָמֹודכּו . . . !רָבָד אֹלָה סיּפע -- ןעֶטְרעֶטעֶלּבעֶג א גּוא םעֶנעֶטעֶנְמעֶג
 ךיִא לעֶוו ,טְרעֶה טָא ;ןעֶטייֵקְיִניילְק יִד ןופ ץֶלַא זיִא סאָד רֶחעֶמְׁשיִנ .ןעֶייׁשְטּולמ
 .םְנעֶּבעֶל רייִנוִצְו יִד עֶכְלעוֶו ןּופ ,ןעייֵׁשטולְס עֶגיִטָכיוו עֶכְלעֶזַא ןעֶלְהאָמְּפָא ךייא
 טְדאָטְׁש עֶצְנאַנ יִד נּוא ,לעֶסעק א ןיִא יוִו ,טְכאק גּוא ךיִז טעֶיְטיֹוּב עֶׁשְוילאַק
 עגֹונ זיִא סאוָו ,ןינע-נ-ַא ןעֶנעוֶו סיּפע אָד ְךיִז טּוהְט'ס ְךייֵלְנ ,םאֶראָדאָח טְהעֶנ

 הָרֹומ טְלאָמעֶד טְשְרעֶג ריִמ רֶהיֵא טעֶו--ןייפַא ןעֶּבעֶל ןיִא טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד
 עֶנייט טְּבעֶלעֶגְּפָא רימ ּבאָה ךיִא  גיִדְנעֶליִּפְׁש יו נּוא עוֶואקַיִצ יו ,סיִז יו ,ןייַ
 ךיִא ּךיִלְקיִלְנְמּוא יו גּוא ועְלעֶטלעֶו גיִדֹ'םֹולַח-ןייֵׁש אֵזַא ןיִא .ןעֶרְהאָו עֶׁשְלעֶגנּי
 ...!ןעֶדייֵׁש ןּופְרעֶד טְפְראַדעֶּב היִרָפ יֹוזַא ְךיִז ּבאָה ְךיִא זַא ,ןיִב
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 ,תֹולֲחַּב נּוא םיִדָחַּפ -- ןעֶקִיִלְנִמּוא נּוא ןעֶקִיִלְנ

 יִמייַרְד טיִמ קירּוצ לעֶטְלעֶו-טיִמ רייֵוִצְו ןייֵמ ראפ ריִמ ךיא לעֶטְׁש טָא

 יש" -+

 סאָד ןעֶלְהעֶצ גּוא סעֶּפעֶג םאָד ןעֶשאוַו רעֶּבייַו יִד ;ןעֶמייֵז יִד טיִמ ןעכאמ
 סעֶמעֶראוַו ןכאָנ קאַמְׁשעֶג ןעֶּפאָדְח ׁשֶרֹוק-ילְּכ נוא םִִּתַב-יִלעֶּב יִד ּטעֶרְג עֶניִטיֹוק
 רעֶּביִא ןעֶכְראַנאק םיִנָלְמַּב נּוא םיִרּוחַּב רעֶנְזיֹולְק יִד :ףיֹורַא רעליימ עֶנעֶפָא טימ
 סְכעֶלייוְרעֶטְניִה ןעֶּביירְט ְךילְטיילעגנּוי ,ךילְמעֶדייֵא יִד : םיִרָפְס-רֶָסּומ נּוא סאְרָמִנ יד
 יִר טימ ןעֶמעֶרט םיִדָמִלְמ יקָדְרִד יד : ךיִלעֶּבייוֵו עֶרעֶיז טיִמ ְךיִלְסעוואָטאַק
 ןיא ְךילָדְמעָה יִד טעֶיְלִפְׁשְרעֶפ ןעֶהעֶטְׁש ְךילְגְנּוי ייֵרְד--ייווְצ א גּוא .,םעֶקִיׁשְטְנאָק
 ןעֶצְטיִז םיִדָמַלְמ-ארְמִנ יד ; רעֶטְנּוא לאָמ עֶלַא ייֵז ןעֶקציִפ סְרעֶּפְלְמעֶּב יִד גּוא !ענּוס
 ְךִלקעֶּביִצ יִד טיִמ ,ט'ןְטְק;תיִלמ עֶטְלְהעֶגְראַּפ ןיִא ןעֶשיִט-םיִרָדֲח יִד יב ןָאָנעֶּביֹוא
 :עֶס יִד ; ןעֶלעֶנְק גּוא ,טייֵז רעֶד ייֵּב רעֶטיִר עֶוועֶזאָרעֶּב ְךיִלְטְניִּב גוא דְנאָה יד ןיִא
 לעטְדאָטש ןיא סעֶלַא גּוא ,תֹולָלק עבילמע;ךאָנ ךיִז ןיִא ןעֶׁשְטְראוַו נוא ןיִצעֶנעֶג סעֶכעֶד
 נּוא ערִיֹוה ןעֶהְראַּטְׁש א עֶׁשְזיִלאק יד ךיז טּוהְט םיִלְצּולְּפ--טְרָא ןייַז ףיֹוא ְךיִז זיִא
 ,י.?רעֶדּורעֶג ַא ראַפ זיא סאוָו-- סאַנ יִד טְרעֶדּור סיִּפעֶי . , .ןעֶיְטיֹוּב ןָא ְךיִז טְּייֵה
 רׂשְפֶא ְךיִז טְּפעֶרְט קיִלג אֵזַא--"! דוי א ןיִּב ְךיִא יו ,קיִלְג ַא.---'! תֹונָמֲאָנְּב קיִלְג ַא
 טָא,---*! טְלעוֶו רעֶּבְלאַה רעֶד ןיא טיִנ ְּךיִז טְרעֶה קיִלְג אֵזַא.--"! לֵבֹויְּב תַחַא םַעּפ
 ןייק זָנּוא ייַּבראפ גיִדְנעֶרְהאָּפ--ךיִז טאָה ןייִּבְר םעֶד . . .!טייֵהְרעֶטְכעֶרעֶגְמּוא יֹוזַא קיִלְנַא
 טְזּומעֶג טאָה רע; נּוא ,עטעֶראָק  רעֶד ןיִא סקָא ןייֵא ןעֶכאַרּבּוצ םיִלָצּולְּפ --ץעֶנאוָו
 ןּופ הָיכז רעֶדנּוזעֶּב ַא םיִּפֹי ראָנ יקאט ".,.! תָּבַׁש ףיֹוא ןעֶרְהאָפְּפאָרַא זנּוא ן'וצ

 םעד
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 ליִפָא ןיֹוׁש זיא יאּבג-ּבייל רעד; =. . .!דוי ַא ןיִּב ךיִא יו ,גיִּביֵא טּבעֶל סאוָו ,םעֶד
 רֶעָד ןיֹוש טְרְחיּפ טא---*! דְרעֶּפ םֶניִּבָר םעֶד ּויִפָא ןיֹוׁש ןעֶמ טְרֶהיִפ טָאי '.. .!אָד
 רעמונַא ןיִא אָד יקאט ןיֹוש ויִא רע;--* עֶטעֶראַק ןייז ןיִא ןיילַא ןיִּבִר םעֶד םֶלֹוע
 ןיוש זיִא יִּבָר רעד !אָד ןיֹוׁש זיא רע ,!הָעָש רעֶגיִדיִלְזמ ַא יָעְטּוגא ןיִא,--'! העָש
 ,לעסעקא ןיא יוִו רֶרֵסֶּכ גאָט עֶכיִלְטעע טְכאָק גוא טעֶיְטיֹוּב עֶשְזיִלאַק יד *...!אָד
 עֶׁשְזיִלאַק יד יא .,ןעֶדְניווְׁשְרעֶפ טְדְרעוֶו קיִלנ סאָד גּוא ,קעוֶוַא טְרְהאָפ יִּבִר רעד זיִּב

 --.טֶרָא רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶלעֶטְשְנייֵא ןָא יִלאוואַּפ ְךיִז טְּבייֵה
 עֶכְלעוֶו ,טְלעוֶו-טיִמ ריִיִָצְו ןיא טפא ךיז ןעֶכאַמ ןעֶקיִלְג עֶכיִלְצּוְּפ עֶכְלעֶזַא

 ,טייֵצ רעֶנייֵלְק א ףיֹוא ןעֶּבעֶל עגידעכאוו ,עטּושְּפ סאָד ןעֶרְחיצראַפ נּוא ןעסִיזְראַפ
 נּוא ,ןעֶרָיֹוּבעֶג ייֵנ יוִו ,טְשיִרְפעֶנְפיֹוא יו סיּפע יז ְךֶרּוד ,ךיִז ןעֶלְחיִפ עֶלַא ריִמ נּוא
 ליִטְׁש רעֶד ןיא ְךיִז ןעֶרְּבאָבּוצ נּוא ןעמִיוָוְׁש ּוצ רעֶטייוֵו ףיֹוא שְזאַרוק ןעֶמּוקעֶּב ריִמ
 א :לָשָמִל יוִו יִקיֵלְג םעֶכיִלְצּולְּפ םעֶטייווְצ ַא סיִּפעֶג זיִּב ועָׁשְיִלאק רעֶגידְנעֶהעֶטְׁש
 -זיולק רעֶד ראַפ טְפיֹוקעֶג טאָה'ִמ או ,םיִגֹורֲתֹא עֶדְניִלְּב לעֶטְסעֶק סאָד--קיִלְג
 רעד--ןעֶמאָנ ןעֶּביִל ןייז ןּופ קיִלְג ַא -- !םיִרָחְבּומ ּבְלאַה רעכעֶה זיִא ,אָתְּבַר
 טעֶשְטיִלאקְפ ְךיִז טאָה ַחּולג רעֶד--קילג א ...! ןעֶראוָועֶג ןעֶקְנּורטְרעֶד זיִא קינְזיִצקַא
 ָךיִז טאָה רֶנֹוּת רעֶד סאו ,קיִלָגא ...!ריִזֲח ַא יו ,עֶווְטיִרְּב רעֶד טיִמ דְראָּב יִד

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה נא ןְהעֶזְרעֶד רעֶגְלעֶז יִד ןעֶּבאָה ,ןאדראק ןייק ןעֶנבנגנייכַא טְלאוָועֶג
 -לעּבַא טיִמ ןְהעוֶועֶג ךֶדׁשְמ ְּךיִז טאָה ריִבְנ רייֵנְוצו רעֶזְנּוא--קילְגא .. . !טְּפאַחעֶג
 -- וו .ז .א ...!לעֶקִינייֵא  יִקָס'םֵׁש

 עֶכְלעוו ,ןעקִילְנְמּוא רֹיינְִצְו עֶכיֵלְצולְּפ יד ייַּב ןעֶמּוקעגְראַפ זיא עֶּבְלעֶז סאָד
 ןעֶיְטיֹוּבּוצ ּוצ יִדַּכ ,טייֵצ ןייז ןיא רעֶכעֶלְיִא ,בָיּוחְמ יוִו ןעֶראַועֶג ְךיֹוא ןיֹוש ןעֶנעֶז

 :ראַפ רעייז ןּופ ןעדוי רייֵנְוצו יד ןעֶשיִרְפְרעֶדּוצ גּוא עֶשְילאַק-םִנעֶּבעֶל יִד לעֶסיִּבַא
 סאוָו ,גאָמַא ךיז טכאמ רעֶגייטְׁשִא טָא ... ןעֶּבעֶל ןעֶגיִדעֶכאָו םיָניֵא טייֵקִיִלְכעֶט
 עֶנּוׁשְמ ראנ טמוק'ס נּוא ,םעילירד יוִו ,טְרעוֶויִלנְראַפ ׁשֶמַמ ןיֹוש זיא עֶׁשְזיִלאָק יד

 טְרְרעוֶו סעֶ;-רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא רעֶד טְפְעֶק ,טייֵמיְִסאַּפעֶטְסּּפ ןופ נּוא עֶקְוקְס ןּופ ןעֶרעוֶו
 סע ,קיִלְנְמּוא-נַא יֹוא, : ךיִלְסעגְרעֶטְניִח נוא ןעֶסאַנ עֶלַא ןיא רעֶדּורעֶג א םיִלְצּולְּפ

 סאוָו ראָנ טאָה ,לעֶמעֶדייֵא םיהָילַדְנ-םּוחָנ ,עעֶצעֶג -- ! ןעֶפעֶרְט טיִנ ראָג ְךיִז לאָז
 ףיֹוא ׁשאֹר-לֶׁש םעֶד טְזאָלעגְּפאַרא ןֵלֶצִל אָנָמֲחֹר טאָה נוא ,ןילְפְּת יִד טְגעֶלעֶגְפיֹוא
 פֶכיִמ ייַּב ! ןעֶּבעֶל רעֶד טיִנ ראָג סע לאָזִמ ,קיִלְנְמּוא-נ-ַא טָאי " . . ! דְרעֶגְריִד
 םִַח 'ר יוִו ,קיִלנמּוא-נ-אַזַא ...!ץלא טעֶראַנאַז ְךיִז טאָה רעֶלְהעֶמ יא עֶׁשאוַו
 רעׁשירוי ןייק ןעֶפעֶרְט טינ ראָג ּךיִז לאָז ,ןעֶפאָרְטעֶג טאָה עֶׁשֶתיִילְּפ םלעֶקייֵ
 רעֶהיִרְפ יז טאָה ,הָליִבְט רעֶד ןּופ גיִדְנעֶהעג ,ןעֶטְכעֶנ !ּונליצי אָצָמַחַר ,רעֶטְכאַט
 ...!ֹומְׁש חַמֹי קיִיַצְקַא םעֶד טצטעֶלּוצ גוא ריִזֲח א ְךאָנְרעֶד ,דְנּוה ַא טְנעֶגעֶגאַּב
 ףיֹוא ןעֶטאַט םייַּב ןעוֶועֶג טְנייַה זיִא סעֶקְמאָיְלְׁש 'ר עֶדְלאָנ !קיִלְנְמּוא-נ-ַא ,יוא;
 ...!ןָלָצִל אָנְנהר ,קּוּכַד א טּפאַחעֶגְניַרַא טְראָה רֶהיִא ןיִא ךיז טאָה ,תֹובָא רֶבק
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 זיִּב , תֹושְפִנ-תֹונְּכִַמ ףיֹוא טעֶוְטיֹוּב עֶׁשְזיִלאק יד נּוא ,םאָראָדאַה גאָט עֶכיִלְטֶע טהעֶג טְלעוֶו-טיִמ רינצְו יִד עֶכלעוֶו ןופ .,ןעקילנְמּיא עֶכיִלְצּולְּפ טבלעזא ךאָג גוא
 . . י עֶיְלאק רעֶנעֶּב :יִרעֶגְסיֹוא ןייַז ןיִא קיִרּוצ ןייַרא טעֶלְט ןעֶּבעֶל סאָד נּוא טְהעֶנראַפ קיִלְנְמּוא סאָד

 ראָנ ּואוו נוא ,עֶראַמְח עֶרעֶטְסֶנִּפ !עֶצְראַוׁש ַא יו ,הָרֹוחְש-הָלְמ א טְדאָטְׁש רעֶד ףיֹא ןָא טְלאַפ םיִלָצּולְפ--ןעֶנאָז ּוצ טינ גּונעּק ם'נופ ראָג טְסייוֵו עֶמ גוא !ָׁשיל :אק:םְנעֶבעֶר רעֶגנעֶהעֶטׁשְלִמְׁש רעֶד ןיִא תֹוטַּב נא ליטש יֹוזא ךיז טְמיוְש עֶמ .תֹולָהְּב גּוא םיִדָתְּפ עֶכיִלְצּולְּפ לאָמַא ןעֶכאמ ךיֹוא ְךיִז טְנעֶלְפ ֹוזַא
 סאָד ראָנ ץוח ,טיֹוה יֵד טְרעֶטיִצעֶג טְלאָמעֶד טאָה ןעֶכיִלְטיִא ףיֹוא ". . .!לְּוש ןיִא ּוכְרַּבַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז יוִו ,םיִתָמ ןּופ תֹולֹוק עֶנ'הָנּׁשְמ יֵניִמ םעֶטאַבְג יִד . ךרוד טְרעֶהעֶג ןיילא יז טאה ,ןעכעלוש ןעֶשְרעֶּבייַו ןיִא תֹוצָח טְכעֶנעֶגְּפָא טא עֶניטְנייַה טאָה לעֶטייֵצ עֶטְלַא יֵד ! תֹוָמֲאַנְּבםיִדָחְפי: רעֶֶטְרעֶו יד ןעֶמ טְרעֶה יי
 ךאָנ םֶהיֵא טאָה עֶמ ...? ּוליִפא עֶטאַיפ רעֶקְניֶל רעֶד ןיִא טְרעֶהעֶג םֶהיֵא טאָה רעוֶו ראָנ ,(טְטאָנ טיִנ ןעֶּביֹול  םיִתמ)  ּהָנ ּולְַהְי םיִתָמַה אל: טְהעֶטְׁש קּוסָּפ ןיִא םּוראוָנ ,ןעֶניִלַא זיאָס זַא .,ןענָּנרְרעֶג ּוליִפֲא טאָה גּוא ,טאַהעֶג טיִנ אָרֹומ ןייק סיִּפע טאָה רעֶנייֵא רעייִנְוצו ןייק ןעֶמּוקעֶגְנַא גנאל טינ טְלאָמעֶד זיא סאוָו--ליִרעֶרְהעֶל עֶשיווְטיל
 ןירעקומ יִד יִצְנאַח זַא ,טְגאָט רעֶדאָּב רעֶד ! ריוּפאק ְךיִז ןעֶלעֶטְׁש ראָה יִד ,הָמיֵא ןייא ,דַחַּפ א יֹוא,-- .סיֹורַא ׁשֹרְדִמ-תיִּב םינפ ןעֶפְראָועֶגְפיֹורַא גּוא טְשְטאַּפעֶנְסיֹוא טּוג
 יד ןיִא ןיִנאַרּב ליִמיִּבַא טעֶּב גוא ל'ץירפ ןעֶסיִרעֶגְפָא-נ"ַא טיפ םורא אָה ףל טי גאָט ראָּפ א ןיֹוׁש טיִּפעֶג ! תֹונָמֲאָנְּב דַחְּפ ַא ראָנ זיִאס, . . . "!ןעֶּבאָה הָליִבְט ןעֶהעֶג םיִשָנ יִד תַעּב עֶמאַס ,לעֶדאָּב ןעֶשרעֶּבִייַו ם'נּופ יִעָּטֶס רעֶד ןיא ןעֶקעֶטְׁש ןעֶיוא עוואָרְג ייווצ יוִו ִז טְקְרעֶמאַּב טְכעֶג ראָּפ ַא ןיוׁש זַא ;טלְהעֶצְרעֶד ןייֵלַא םֶהיֵא טאָה
 ;עֶג ׁשֶרֹוח א טיִמ קירּוצ זיִא סאוָו ,הּוסָמ ליִקְסאַח :טְראָטְׁש ןיִא הָלָחְּב עֶייגַא ראָנ ְךייא טאני-- . . ."!רעֶלְמעֶּב ַא ראַּפ טְׁשרֶמֹולְּכ ךיז טְלעֶטְׁשְראַפ נוא ןעקְניַׁש יִד ףיוא ראָזיוועֶר עֶנַײט ַא יאֵדֵוַא זיִאְמ . . .?קפע םאָד טְהעֶטְשְראַפ רֶחיֵא ..י ןעֶקְנייֵׁש
 -יֵכְדְרִמ-ןְמְלַק 'ר זיִא טְכאנייַּב טְנייַה ! הָלָהְּב ַא ,דַחַּפ אי-- . .. ילעָד' ןיִמְלעֶבתיִּב-לֶחֹוׁש ןרעֶטְניִח ןְהעֶזעֶג ןיילַא עֶקְׁשעֶרְּבאָד עֶטְלַא יד םיא טאָה הָעָש ליִטְרעֶפ ַא ראפ טְשְרע טָא גּוא ,רעֶטאוַ ְךאָנ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא יז תעַשְב יט םייּב ןעֶזעֶועֶג גאָטְראַפ טְנייה םֶהיא טאָה ,עֶסקִש יד ,יֵזְנאַה ;העָוטַה-םֶלֹוע ןיִפיֹוא םּורַא ןיֹוׁש טְתעֶג ,ןעֶבְראָּטְׁש
 ןעֶמּונעֶג ,זיא רעֶגייֵטְש רעֶד יו ,יקאט ןעֶמ טאָה דלאכ ,שּוּפיע רעֶסיֹורְג רעֶד ןעֶּפאַח ךיַרַא טיִנ רֶחיִא ןיִא הָלילָח יו לאָז םִע ,עֶׁשְזיִלאַק-םְנעֶּבעֶל עֶגידְנעֶהעֶטְׁש רעיײז עֶרעֶטּלוצ-ךרידיְִבב,עֶדוי ריי ףיֹא ןעֶמיק םיִלְצולְפ ןעֶנעֶלַפ סאו ,תֹלתּ נּוא םיִדָחפ עֶכְלעֶזַא הָמֹודְכּו . . . '! ילְּבעֶהְג רעֶד יב טְדאָטְׁש ןיא אָד ראָג ְךאָנ רֶע זיִא--קיקַָא טּוחְמ רעי נאט םּוצ טְשֶרע גּוא . . . דְרעֶּפ יד ןּופ עֶניִפ ַא ןעֶגאָלְׁש :עג שֶזַא טאָהִס זַא ,טְכאַנ עֶצְנאַגיִד טְדְהיִפעגְמּורא ןןלצלאָנמֶַ וםָהיֵא סע טה --ליימ עֶּבְלאַחַא ןעֶצְנאַנְיִא--דירָי ץְפיֹוא עֶקְוועֶׁשְזיִרְטְפ ןייק ןעֶרְסאָפעֶגְסיֹורַא םהָׁשֹמ
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 ,תֹולונָמ ,ם'םִׁש-לעּב ,םעקּבאּב ,ןעֶדיי עג: לָשְמָל יו ,לעֶטיִמ עֶנְנעֶרְטְׁש עלַא ייֵז וצ

 טאָה סע עֶׁשְטאָח גּוא ,הָמֹודְכּו ,דירַחַאְל ׁשְטעֶּפ ,ןעֶכּורְּכְש ,סְרעֶטאָט ,תֹועָּבִׁשֲה

 -עֶג ייֵז ּוצ טייֵצ רעֶד טיִמ ןעֶמ זיִא ְּךאָד . . . ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ ןעקִילְנְמּוא ךס א ן'וצ

 ןעֶכילְטְנְהעוֶועֶג רֶחיֵא ןיִא טְלעֶטְשעֶג ךיז טאָה עֶׁשְזיִלאַק יִד נּוא ןעֶראָועֶג טְניֹואוו
 .. .דָנאַטְׁשּוצ
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 , םיִסָנ ּוא םיִאָטֲח .ץתָקּולַחַמ ןעֶנאַלְׁשעֶג

 -םְנעֶּבעֶל עֶגיִדְנעֶהעֶטְׁשְליִטְׁש יד ךיִז געֶלְפ רעֶגיִרעוֶואקיצ גּוא רעֶגיִרוְועֶרעֶהיִר

 םורַא ְךיִז טקיק עֶמ !תקֹולֲחַמ גּוא גאָלְׁשעֶג ןעֶביִלְצּפ א ייֵּב ןעליִפְׁשּוצ עֶׁשזילאק

 גילייה א ףיֹוא ראג יוִנ ,גיַהּור וליִּטְׁש זיִא םעֶלַא--ךיִזטְכאַד ,טלעוו;טימ רעֶד ןיִא

 יִד :לעֶטְדאַטש ןיִא ךאק א טְרְרעוֶו ,טיֹוה רעֶלעֶה רעֶד ןּופ ,םיִלְצּולְּפ ראָנ ,טֶרָא

 ?עווְקָס רעֶד ןיִא ּפאַצ-טְדאָטְׁש םעֶד ןעֶמאָלְׁשְרעֶפ טְכאנייַּב ףיֹוא ןעֶּבאָה רעֶרעֶנעֶדאַס

 ןעֶּבאָה נּוא ,ןעֶראָועֶג רֶחאְוועְג ןּופְרעֶד גאָטְראַפ ןעֶנעֶז רעֶרעֶווְקִס יִד : זיֹולְק רעֶר

 ןעֶּבאָה ,םיִנֹּתֲחַּת עֶנייֵא ןיִא ְךאָנ ,דיסח רערעגעדאפ ַא טְפאתעֶג ואְטְראַפ יקאט

 ןיִא טְזאָלעגְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה נוא ,ּפאצ ץְפיֹוא גיִדְנעֶטייר ןעֶדְנּוּבעֶג טּוג םֶהיֵא

 יד.טקעוֶועֶגְפיֹוא תולוק עֶרעֶטיִּב עֶנייֵז טיִמ טאָה רעֶטייֵר עֶגְריִּב רעֶד ; ןייַרַא קְראַמ

 סעֶקִייֵש ייֵלְרעֶדייֵּב יִד ןעֶשיִווצ גאלָׁשעֶגַא ןעֶראוָועֶג זיִאְס גּוא ,טְדאָטְש .עֶצְנאַג

 רעד זיִּב ,ואָמ עֶכיִלְטֶע טְרעוואָרעֶג ּפָא טאָה סאָד גּוא ,םִיַמָׁשַה בֵל דַע םיִדיִסֲח

 רעֶדיוִו טאָה עֶׁשְזיִלאַק יִד גּוא ,דאַלַא טְכאַמעֶג טאָה נּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא קיִנוואַרּפְס

  לעֶּביִטְׁש-לֶהק םּוצ ףיֹולעֶגְנַא-נ-ַא םיִלְצּולְּפ ְךיִז טְכאַמ ןעֶכיילְְמְעֶד ..! טֶהּורעֶג

 ףיוא טְשְטאַפ וצ ךיִז ןעֶּבאָה רעֶּביירְׁש ןעֶׁש ְלָחֹ ןיִטיִמ קיִׁשְטְשְראָבְס רעֶד ל זיִא סאוָו

 ןעֶסייֵהעֶג טאָח קיִׁשְטְׁשְראָּבְס רעֶד : יֹוזַא זיא ןּופְרעֶד הֶׂשעַמ יד , תֹוׂשָפנ תֹונָּכַס

 רע סאוָו ראַּפ עקיִועֶראַׁש' ןיִא ץּו ח רייִנוצְו א ן'וצ ףיִרְּב ַא ןעֶּביַרְׁש רעֶּבייֵרָׁש םעֶד

 שּוריִפְּב םֶהיֵא טאָה קיִׁשְטׂשְראָבְס רעֶד נּוא ? טאַדאָּפ ןייק טיִנ רֶהאָו יו ןיֹוׁש טְלְהאָצ

 יִפְכי םעֶד נּוא ייֵפְּבי טְראוָו ןיִטיִמ ףיִרְּב םעֶד ןעֶּביירְׁש ןעֶּביֵהְנָא לאָז רע , טְגאָזעֶגְנָא

 ןעֶרָהיִר םעֶגעֶי לאָז'ִס יֵדְּכ ףיּכ רעֶפיֹורְג א טיִמ ןעֶּבייֵרְׁש ְךאָנ רֶע לאָז
 . * . רעֶּבעֶל רעֶד ייּב

 זַא גּוא , 'הָנֲהי טיִמ ףיִרְּב םעֶד ןָא ראָנ טְּבייֵה נּוא רעֶּביְֵׁש רעֶׁשיִלֲה רעֶד טְמעֶנ

 טיִמ ְךאָנ רֶע טאָה -- ? סאָד טְסייֵה טאָוו : טְנעֶרְפעֶג םֶחיִא טאָה קיִׁשְטְׁשְראָּבְס רעֶד

 םעֶר ןיִלעֶמְשְטירְּפ טיִנ םעֶנעֶי ןעֶמ ראט לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םוצ זַא ,טְרעּפְְנֶעעֶג תּוזע
 טעֶו רע זַא גוא .גּונעָג ְּךיֹוא 'הֵנִהי זיִא לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע ץְראַּפ .., יְֵּכ/ יִמ פאק

 לאק ןיא איינְּבאַדַא טיִמ יו ,יִפְּכ. ןיֹוש םֶהיֵא טְמּוק טְלאָמעֶד ! ַא -- ןעֶגְלאָפ טיִנ

 ְךיִז טאָה עמ נּוא ןאָזעֶר ןיִא ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ סאָד טאָה קיִׁשְּטְׁשְראָּבְמ רעֶד . . . ןיירַא

 | ,םאָראָדאָה טְהעֶג לֶהָק ץְנאַנ נא .. . טְשְטאַּפ ּוצ

 -עֶגַא ,םעֶראָיל א םיִלצּולּפ --יִחּור גּוא ליִטׁש זיִא םעלַא ןעוֶו ְךיִז טְכאַמ רעֶדיוִו

 רעדליפ |
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 -- ! ןיירַא הָוְקִמ ןיִא . ."? סֶע ןעֶמ טְּפיֹול ןיִהּואוו -- ? זיִא אוי . .,! רעֶרְליִפ
 תֶקולַחַמ ךילקעֶרְש א ןעֶכאַרְּבעֶג םיֹוא טאָה סע --'? ןְהעֶׁשעֶג סְניֹוזַא טְראָד זיִא סאָוו
 'ר :ןעֶדּי עֶנייֵש גּוא םיִנְָחִי ,יִּתַּב-יַלֲעַּב-טְדאָטְׁש ריינוִצְו ייווְצ עֶטְסְנעֶׁש יד ןעֶׁשיווְצ
 ; סאוָו ראַפ טָא-- *? זיִא סאָו ראפ,-- ! םִלעֶקיִזייַא לעֶקעֶי 'ר גּוא םעֶלעֶסעֶי קיִזייֵא
 טיִמ ןעֶמְראוַוּוצ ףיֹוא ראוַואְמאַס םעֶייִנ םעֶד טְנאַרְּבעֶג טְנייַה טאָה רעֶכעֶלְּב רעֶד
 ןיִא ראוַואָמאַק םעֶד ןעֶלעֶטְׁשְנייַרַא טְלאָזעֶג ןיֹוש טאָה עמ יו ,נּוא הָוְקִמ יִד םֶהיֵא
 םעֶלעֶקעֶי קיזיַא 'ר ןעֶשיווצ ׁשיִנעֶראַּפְשַא ןעֶראָועֶג חַמצִנ םיִלָצּולְּ זיִא ,ןייֵרַא הָוקמ
 ראוַואָמאַפ םעֶד ןעֶלעֶטְׁש לאָז עֶמ ,טְנאָזעֶג טאָה רעֶד :סְלעֶקיִזיֵא לעֶקעֶי 'ר טיִמ
 לעֶקְניוִו םיניֵא ראָנ ,ןיינ : טְנאָזעֶג טאָה רעד גוא !תיִחָרְזִמ-תיִנְֹּצ ןּופ לעֶקְניוִו םיָניִא
 -סְנעֶטאט ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִאָס זיִּב ,טראוָו א ראַפ טראוָו א . . !תיִבָרֲעַמ-תיִמֹורְד ןּופ
 ...םיִדָדְצ עֶרייֵּב ןּופ דְניירְפ עָמּוג גּוא םיִבֹורְק יד ןעֶפאָלעֶגְנָא ןעֶנעֶז אָד נוא ,ןעֶמאַט
 עֶכיִלְצּולְּפ עֶבְלעֶזַא ְךאָנ גּוא . ..! םִיַמְׁשַה בַל דע תֹקְולֲחַמ ַא סֶע ְךיִז טּוהְט ,ּונ ,ּונ
 ,םיִטָחֹוׁש ראַפ ,תֹואָּבִג ראפ ,ָתיֵאָרָה-הָּתַא ראַפ : לֶׁשֶמְל יוִו ,ן'תֹוקֹולֲחמ גוא ןעֶגאַלְׁשעֶג
 ץְראַפ נּוא גֹורְתֶא ץְראַפ ,ץ'תֹונָמ-חַולִׁש ראַפ ,תֹויְלעע ראַפ ןזָח ןְראַפ ,םיִנָיֵד ראַפ
 | ,וװ ,ז ,א .םּוטִּפ ץְראַפ גּוא - ,ץקִוע

 םיִפע ראָנ ןיֹוש זיִא םיִאָּטַח עג י ִד יתֹודֹוס עֶכיִלְצּולְּפ יִד טיִמ ,רֶהיִא טְהעֶז
 תֹונָּכַק ףיֹוא ןעֶלעיִּפְׁשּיצ עׁשְזילאק יד סע ךיז טְנעֶלְפ אֵד : ןעֶוועֶג ׁשְרעֶדנא
 ,הָביִבְס רעֶצְנאַנ רֶהיִא טיִמ טְלעֶוו-טימ ריי נ ןִצְו יִד טְרְהעֶקעֶג טאָהְס זַא ,תֹוׂשָפִנ
 - רעֶטְנּא ןעֶגְנאַנעֶגְמּרַא ןעֶנעֶז עֶלַא זַא יֹוזַא ,טָּפּול.רעֶד ןיִא ןעֶּביֹוהעֶג סעֶלַא טאָה גּוא
 עֶניִרְסאָי-ייַרְד סאָד ןעֶמיוקעֶּב דיֹוא טאָה גיוִו ןיא דניק ַא ּוליִפֶא גּוא דְרעקריד
 ,גְנאַנְרעֶּביִא ןייא ראָנ ְךיֹוא ויאס זא ,טְסיוועֶג עֶלַא ןעֶּבאָה ְךאָד נּוא ... תַחָדק
 ֹוס ןעֶכיִלְצּולְּפ ַא ראַפ --.ּוצְרעֶד ןעוֶועֶג ןְמּוזְּו ןָכּומ דיִמָּת טעֶמַּכ זיִא רעֶדעֶי גּוא
 ףיֹוא ףאָרְטְש עֶניִטְכיוו ןיִמ ַא םיִּפִע ןעֶמּוק טְזּומעֶג רעֶהיִרְפ דיִמָּת טאָה ואָּטַח א רעֶנָא
 ;ןעֶגְנאַנעֶג טינ הָנְׁשֲה-שאו געט עֶדייֵּב ןעֶנעֶז תֹועיִקְּת יִד ;לָׁשמִל יוִו ,טְדאָטְׁש רעֶד
 טְכיל-הָמָׂשְנ סא :ןעֶלאַפעֶגְניֵא זיִא ץֶחְרֶמ סאָד : ןעֶנעֶרַא טעֶּפאַיְל תֹוּוס ץְגאַג
 ראַּפ ַא ; םֹולָח ּוצ םּורא ןעֶהעֶג םיִתֵמ ; לֶהוׁש ןיִא ב"וי ןעֶראוָועֶג ןעֶׁשאלְראַפ ןעֶנעֶז
 טעוֶואַיעֶג ְךִזןעֶּבאָה םיִדָׁש גׁשֶרֹוח ןייא ןיִא ןעוֶועֶג ליּפמ ןעֶּבאָה ךילּבִייוו עֶׁש די
 ,רעֶבעֶד איִד ףיֹוא רֶדֵסְּכ טְכעֶנ עֶביִלְמַע טְנייוֵו ׁשְטאַחוּפ ַא : סעֶקאָטיִל איִד רעֶטְנּוא
 ןעֶטיִמניא לאָמַא סע טְדְרעֶו אָד טָא-- .ןעֶפאָרְטְׁש םטְטאָנ עֶרעֶטיִּב עֶכְלעֶזַא חמֹודָכי
 זיִּב ,ךילקילירְּפ נּוא ְךילְסֹעֶג ,ןיסאנ עֶלַא ןיִא ייֵרעֶקְׁשּוׁש ךילקערְׁש א ןעֶגיִהְרעֶד
 .ךָא זַא !דֹוס רעֶד םיֹורַאי :שיִנְרעֶטיִצְרְרע ףיֹוא  יוִו לאָמ א טיִמ םיֹוא טְכעֶרּבְס
 עֶקְסייֵטְלּיה אזַא טְּבעֶלְרעֶד ךיז ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ,רֶהאי עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא העָו גוא
 רעֶטְכעֶר ןייז טיִמ רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא רעֶר יֹוזַא זְנּוא טְּפאָרמש טְסיִזְמּוא טינ ! טְלעוֶו
 .חַמי א ,ייֵטלּוה ןייֵא רעֶּביִא ! טְכעֶרעֶג זיִא ּפְׁשִמ ןייַז גּוא טְכעֶרעֶג זיִא טאָג !דְנאַה
 ןעֶשעֶל טינ יז ןעֶלאָז יֹוזַא יוִװ -- ! טוּפאק ןְהעֶג טְדאָטְׁש עֶצְנאַנ ַא ףְראַד קיִנֹומְׁש
 רעֶּביִא ְךְראַּפ ץְטיִמ ,םו תֶי רע ְךעֶמְלָאיִנד ,עֶקׁשיִאייטְליח אַזַא זַא  ,טְכיִל-הָמָׁשְנ 'יד

 יד (11)



 - קעהטאילביבסקלאפ עשידוי = , 2

 ראפ ׁשֵרָדִמ-תיּב ןיִא ןעגיטכענ ןעֶטעֶּבעֶג ןייַא זְנּוא ייּב ךיז טאָה סאו ,ןעֶגיֹוא יִד

 -רנ םיָניֵא סעֶרעֶחּוס טְכאַנייֵּב טקְנּוט רָע זַא ,ׁשֶרֹוח ַא רעֶכעֶה ןיֹוׁש זיִא ,תֹונָמֲחַר

 ...?!סיֹורַא זיִא דֹוס רעֶד גּוא טְּפאַחעֶג םֶהיֵא טאָה ׁשֶמַׁש רעֶד זיִּב ,טְסעֶרְּפ גּוא ריִמְּת

 םֶהיֵא ןּופ ןעֶלאָז טּולְּב םעֶקִיִר זַא ,שילאּפ ןיִא ןעוֶועֶטאַקּוצ טיִנ םֶהיֵא ןעמ לאז ,ּונ

 עֶטאַלְדּוק רעֶד זַא ,סעקאָטיל יד רעֶטְנּוא ןעֶצְנאַט טיִנ םיִדֵש יד ןעֶלאָז יע ..,*? ןעֶניִר

 רעֶד זיִּב ,דיֹומ סידְמַלְמ ןיִטיִמ טְכאַנ עֶלַא םּורַא טְראָד ןיֹוׁש טְריִצאַּפֶש רעֶפְלְחעֶּב

 ןעֶראַגעֶג הָלְֵתִנ זיִא אָּטִח רעֶד גּוא ,ןְחעֶזְרעֶד ןעֶטְכעֶנ טְׁשְרֶעייֵז טאָה רעֶגְלְיִמ
 טיִנ ,קיִנֹומְׁש-חַמִי םעֶנ'הָּפְרְט םעֶד טא םֶהיֵא ןעֶמ לאָז זונ ,} .?!לֶהָק ץְנאַה ראפ

 ןעֶנייוֵו טיִנ לאָז יֹוזַא  יוו--- . . ."? ןייַרא דְנאוַועֶג ןיִא טאָשטִס זעַּב ןעֶפּוטְׁשְנייַרַא

 טְנעֶרְהעֶל טיֶןיִד םעֶד יִצ םִיַרָפֶא ,קיִנעֶּביִׁש אֵזא זא ,רעֶכעֶד  יִר ףיֹוא ׁשְטאַהּוּפ רעֶר
 טְשְרע זיאמ נּוא ,ליִׁשָרְדִמ-תיֵּב םעֶנייֵלְק םיָנּוּפ םעֶדיֹוב ץֶפיֹוא ך'נּת טייֵצ ַא ןיֹוׁש

 ,םֶרֹוקיִּפַא םעֶד טָא ,טיִנ םהָיִא ןעֶמ ףְראַד ּונ . ..1? דֹוס רעֶד םיֹורַא םיֹוק ןעֶטְכעֶג

 ..י "?הָבּוׁשְּת ףיֹוא ןייִּבִר םּוצ ןעקִיַשְּפָא גּוא לעֶפעֶטְנאַּפ עֶסייֵה גיִצפּופ ַא ןעֶפְראַוְנייַרַא

 רעֶד ,ייֵטְלּוה רעֶד זַא .טְנאָזעֶגְסְנייֵטְׁשְמּוא תֹועיִקְּת יִד ןעֶהעֶג םִע ןעֶלאָז יו

 נּוא ...? !קאָלְגַא טימ ןעֶרְהאָפעֶנְמּרַא גאָט ןיינ עֶצְנאַג יִד ןיִא זיא ,ראַטְׁשְטאָפ

 יקישטְשעֶנְּבָא םעֶד יקְט אָמ ןּופ ,ןעֶראוָועֶג רֶהאָועֶג טְנייַה טְשְרע ןעֶמ זיִא דֹוס םעֶד

 . .."קאָלג ןיִטיִמ עֶמְׁשְטעֶרק רעֶטיֹור רעֶד ייַב ןעֶרְקאָּפ ןְתעֶועֶג ןיילַא םֶהיֵא םאָה סאוָו

 עֶליזִיַח ,עֶקֶייַטְלּה יִד זא ,ןְלֶצִל אָנְמֶחַר ןייַז ליִּפִמ טיִנ םיִׁשָנ יד ןעֶלאָז יֹוזא יט

 םייּב גיִדְנעֶהעֶּטׁש טְּפאַחעֶג היִרּפְרעֶד ןיִא טְנייַה ןעֶמ טאָה ,סעֶלעֶקעֶי קיזייַא יר

 תֶׁשֲא עֶטְואָלעֶגְסיֹוא-גאזַא ןעֶמ לאָז ,ונ . ..! ןעֶסיֹורְד ןיִא ראָה יִד טיִמ לעֶניִּפְש

 לאָז ,ניִּבייֵא טְּבעֶל סאוָו ,רעֶד זא ,הָרעַו םעז לָּביִנְפַב עֶנּק ןיִא ןעֶלעֶטְׁש טיִנ שיִא

 טיִהאַּב ןעֶלאָז ריִמ גּוא ,לעֶטְדאָמְׁש רעֶזְנּא ןופ ןעֶראָצְמיִר ןייַז ןעֶמעֶנ ּפאָרַא ןיֹוׁש

 טָא .. .? סעֶקִיֶעֹומְׁש חַמַי ,סעִייטלּוה עֶנעֶנְראָּבְראַפ עֶניֹוזַא רעֶּביִא רע ןּופ ןייז

 ףיֹוא טייֵצ רעֶייז ןיִא ְּךיִלְטְקנוּפ ןעֶמיווְׁש םיִאָמֶח גּוא תֹודֹוס עֶניֹוזא ְךאָנ גּוא עֶכְלעֶזַא

 יִד ן'טָּפְׁשִמ םיָנּופ םעֶיֶנאַמעֶרעֶצ יד ןעֶעֶג ְךאָנְרעֶד גּוא ,ףיֹורַא עֶׁשזיִלאַק רעֶד
 ְךיִז טְלעֶמְׁש עֶׁשְזיִלאַק יִד זיִּב ,גְנאַל יֹוזַא טָכאק סֶע נּוא ,םעֶקיַטְלּה גּוא םעייֵטְלּוה

 ..יֹוהָחמְׂשּו הֵלָהצ יִנְוצ ְו ריִעָהְו דְנאַטְׁשְליִטְׁש רעֶגיִרעֶתיִרפ רחיא ףיֹוא רעֶדיוִו

 רֶהיֵא -- ןעֶרעֶרּוצ סאו ,אָמיִנ ְּךאָד זיִא תֹואָלְפִנְו םיִסָנ עֶכיִלְצּולּפ יִד ןּופ גּוא ,ּונ

 ,עבּמַה דְרֶדִמ ץוח ןעֶנעֶז םאוָו ,תֹואְְּפִנְו םיִסָנ עֶׁשיִליֹוּפ ןּופ עֶלַא .חיּב ןיֹוׁש טְסייוֵו

 רֵבֹונ םֶהיֵא טאָה נּוא ןייֵלַא ם'ס ץְטיִמ טעֶראָּבעֶג ְךיִז טאָה יִּבִר רעֶד ,סָנַא לֶשְמִל יוִו

 ןעוֶועֶג ליִצַמ טאָה נוא יאְואָנאַטְמ ץְראַפ טְלעֶטְׁשְראַפ ְךיִז טאָה ּוהָילִא -- ! ןעוֶועֶג

 טְפְראַדעֶּב טאָה לָהְק . , .סיֹורַא דְנאָה סעקְסְטאָפ םיִנופ סרעֶכאמ-לעקעּפ עֶׁשיִדּו יִד

 ךעֶפ לעֶּביִטְׁש-םיִלֲהַק ןיִא ןעֶגעֶלעֶג ןעֶנעֶז סאָוו ,רעֶביִּ עֶׁשָלאַפ רעֶּביִא ריִּבְמאַפ ןעֶחעֶג

 ןמ םֶנ ַא ןּוהְטעֶג רעֶטְשְרעֶּבייֵא רעֶד טאָח ,הָמיִתֲח םיִקְיִנְואַרְּפִס ןיִטיִמ ט'הָמְתִח

 ןיע:ףֶרָה ןייֵא ןיִא ןעֶנעֶז ,לֹּכַּב לֹּכַה טימ רעֶביִּב יִד טימ לעֶּביטׁש םאַד--םִיַמָּׁשַה
 זיִא רעֶביִלְטיִא סאוָו ,תֹואָלְפִנְו םיִסָנ רעֶטְנעֶזיוט עֶכְלעֶזַא הָמֹודְּי . .!רעֶייַפ ן'טיִמ קעוֶוַא
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 עֶניִדְנעֶייׁשְליטְ יד ןעֶרְהיִצְראַפ נוא ןעֶמיזְרעֶפ ּוצ טייֵצ ןייז ןיִא ןעֶמּוקעֶג ְךילְטְקנופ
 קעֶווַא קיִרּוצ רעֶדיוִו ְךיִז זיִא נּוא ,געֶמ עֶכיִלְע ףיֹוא עֶׁשְילאַק;סְנעֶּבעֶל רייֵנָוצ ו
 ,ליִטְׂש ,םיִז אֵזַא טָא גּוא .. ,ןעֶמּוק טעוֶו םָנ רעֶטייוֵוָצ א זיִּב ,ןיירַא הּור ןייַז ןיא

 ךיִלעֶמּולְּב גּוא ְךיִלְרעֶטיִלְפ עֶרְחיא עֶלַא יד טיִמ ,עֶלעֶטְלעוֶו עֶוואקיִצ ,ןייׁש ןעֶדעירְפּוצ
 . יעֶשיֵראַג ןייַמ רעֶּביִא םֶנֵחְּב ןעֶריֹולְראַפ .,טָלַא רֶחאָו ןְהעֶצְרעֶפ ּוצ ;ְךיִא ּבאָה
 ..י!עֶמיִתיִנֹולְּפ רעֶטייֵׁשְראַפ

. 

 .ןמָׂש הֶׂשֲעֶמ ראָנ יקאמ
 יעְצְראַוְשי עניילק סאָד טאָה ןעֶליֹופ ןעֶטְשְטְנעֶּכעֶנ ןעֶגיִלאָמַא רעֶזנוא ןיא םַגֲח

 ילי ַב סָנ א וי ןעֶסייֵהעֶג לעֶקִיִׁשְטְנאמְרעֶגְנּיי  ענייחאי- ןְהעֶציירְד -עֶטעֶמראַמסראפ
 םַנֲה גוא 'הָׂש ַא--- עֶלעֶּבייו עֶגיִרְקא-ןְהעֶצְרעֶפ .,עֶקְּפעֶׁשְט ,עֶנייֵׁש ,עֶריֹוה יד גּוא
 ףיֹוא ןעקיקּוצ ,ןעֶדעֶרּוצ טעינאמעֶרעצ ְךאנ ְךיִז טאָה ליִּבְסִנא מ ןיִמ רעֶד טָא
 רֵשָפֶא דְנאַה רֶהיִא ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ גּוא .הָנּותֲח רעֶד ְךאָנ רֶהאָיַא עֶטיִתיִנּולְּפ ןייז

 טעֶמִּכ יןעֶמאָנ א ןְקְנּא ּוטְסְכְראָהי ןעֶּפּורעֶג יִז טאָה גּוא ,הָנּותֲח רעֶד ְךאָג רֶחאָי ייֵרָד
 ןעֶמּונעֶג ְךאָד ןעֶמ טאָה ְךיִמ םאָוו ,טיִשָכֵּת ,ךיא ְךאָנ טֵרְִּּו . . ,ןעֶּבעֶל עֶצְנאַנ סאָד
 -ןעֶׁשיִדּוי-ןעֶמּוג ַא גּוא ,םֶלֹוע יִדֹומְי םיִקיִרַצ ןּופ ןָמֲחַי א ,יױלע ַא ,ל'רוחּב בּוׁשְח ַא ראַפ

 עֶלעֶרּונִפ ראד ,ץְראַוְׁשןייֵלְק ןיימ טיִמ ףיִקֵּמ יַאדנַא ְךאָה ּךיִא ןיִּב -- ןהּוז א סיָבָר
 רעֶד ראָנ ...!עמיִתיִולְּפ רעֶטְצְטּופעֶנְסיֹוא ,העֶנייֵׁש ,רעֶגיְִקיוועֶג ןיימ ןעֶנעֶקא
 הָנּותֲח ןיימ ְךאָנ ןּופ סיִּפע ? ןְהעֶׁשעֶג סעכלעזַא זיִא ריִמ טימ סאָוו ,ךימ טְקייוו ַחּור

 אֵׂשונ גוא ,רעֶנייֵמ עֶמתיִנֹולְּפ רעֶד ןעֶלעֶפעֶג טְלאָועֶג ראָנ םיִּפֲע ריִמ דיִז טאָה ,ןָא
 אֵטָח ןעֶסיֹורְג םעֶד טְסיוִועֶג . ּבאָה ךיא ,תָמָא . . .! ןעֶגיֹוא יִד ןיִא רֶחיֵא יב ןיַז ןח
 םעֶד ןעֶנעֶקַא גוא טייקְׁשעֶדוי ןעֶנעֶקא  ,טייל ןעֶנעֶקַא נוא טְטאָנ ןעֶגעקַא ןופְרעֶד
 יִצַמֲאַמ לֶכְּב טעֶראטְסעֶג תֶמֶאּב יִקאַט ךיז ּבאָה ךיִא גּוא ....ל'יִּבְס נאמ ןופ ןיִד
 טיִמ נּוא ,רָהיֵא ףיֹוא ןעקוק-טינ ,ןעֶדעֶר-טיִנ טיִמ ְךילְטייֵלעֶגְנּי עֶלַא ןּוהְטּוצְכאָנ ,ַחֹּכ
 זַא ,טְלְהיִפעֶג ְךיִאבאָה ְךיִז ןיִא ראָנ ...ליִּבִמְנ אמ ןופ ןאָט ַא ךיִז ןופ ןעֶלעֶטְׁש
 עֶרְהיִא ףיֹוא ,םיִנָּפ גיִטְכעֶל רֶהיֵא ףיֹוא ןּוחָמּוצ קּוק ַא םיִרָבֲא עֶלַא טיִמ ּבְראַטְׁש ךיא
 קיק ןעֶטּוגא רימ ףיֹוא לאָז יז זַא ,תֹוחֹּכ יִד ןּופ סיֹוא העְנ גּוא ,סעֶקְמעֶטְסאָּפ עֶמיִו
 נּוא רֶהיֵא ףיֹוא קוק ַא טְּפאַחעֶג סְכעֶלייוֵוְרעֶטְניִח יקאמ ּבאָה ְךיִא גּוא ,.,.ןּוהט

 :ןְהעֶזעֶגְסיֹורא טינ תַחַנ ןייֵק ְךיִא ּבאָה טייַז רֶחיֵא ןּופ רעֶּבָא ,ׁשּוּבִלַמ רֶהיֵא ןיִא רֶהיֵר ַא
 טאָה אָפּונ ְךיִמ זַא ,טְקְרעֶמאַּב ריִמ ןעֶנעֶג תֹונֲהְנַח עֶרֶחיִא ןיֵא ּבאָה ְךיִא ,טְסייֵה'ְס
 טיִמ ,ץֶראַח ןעֶטעֶטְסאַרְחעֶצ ץְֹטיִמ ךלֹוח ןעֶסיִז ןיימ ףיֹוא ראָנ ,דְנייַפ טיִנ אֹקָנוד יז
 :ךעֶפ ּוליִפֲא קילָפ ןיִא ְךיִמ טאָה סע ,םורק םיִּפֲע יִז טקּוק תֹועּונְּת עֶׁשיִדיִמֲח עֶנייֵמ
 ףיֹוא םורק טקּיק .. .עֶטְתיִנֹולְפ .... יז ...? טְסייֵה יוִו ,לאָמַא ְךאָנ : ןעֶפאָדְד
 רעוֶו ןָהּוז םיִבָר נוא ןאַמ רעֶגְנּוי רעֶׁש'ְךיִסֲח ,ןֶמחַי ,ךיִא גּוא ...ליְּב ם נאט . ,.ריִמ

 לטב
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 אָצֹוי נוא ןעֶלעֶפעֶג ןעֶלעוֶו ןופ הֶבֶשֲחַמ יד ךימ טאָה יִאָדוא . . .? ראפ רעֶד לטָּ
 רעֶּבָא .. .רֶהיֵא ןעֶנעֶג ךיז ןעֶׁשְנעֶמ עא ץֶהיְּב טְויִרְפעֶג ץְלא .ּבאָה ְךיִא גּוא ןעצראה ןעֶפיִמ ןיִא טְקְניירְקעֶג -.. עֶטְתיִנולְּפ ןייֵמ ראַפ . . ,הָׁשֲא-נ-א ראַפ ןייַ
 .ַא ְךאָנ נוא ,םּוׁשֲח-תַּפיִלְקַּכ ןעוֶועֶג לַּטַבְמ ךיִמ טאָה רעֶרְיִא קּוק ןייא ! טְסיִזְמּוא
 ןעֶּבעֶנרעֶטְּא טְזּימעֶג ךיז ךיא ּבאָה הָחיִא ןעֶנעֶג ךיז ןעֶראֶּב רֶהאָו גיְִכעֶלייֵק
 .רעֶפ ,ןעֶצְלאָטְׁש ַא טימ ןעֶיעעֶגְסיֹרַא ראָנ רימ טאָה יִז ןעֶכְלעוו ,ןֹוצָר רֶהיֵא
 ;לעֶרעֶרְהעֶל עֶׁשיוִוְמיִל סאָד טְּפאַעֶגְרעֶטְנּוא ְּךיִז טאָה קיִלְנְמּוא םּוצ ראָנ ,טייֵצ א טעֶראֶּבעֶג ןעוֶועֶג רֶׁשְפֶא ְךאָנ ְךיִמ טְלאוָו ךיא .. .קוק ןעֶגיִד תֹונָמַחַר אז ןעֶגיִטְכַא
 ןיִטּולֲחַל ּבאָה ְךיִא זַא ,ןעֶצְראַה םּוצ ןעֶגְנאַנרעֶד יֹזַא ןיֹוׁש ריִמ זיִא םאָה גּוא
 ...! ךְרעוֶו םעֶד ןעֶמּונעֶגטאָה ןְטָׂש רעֶד נוא לי ַּבְסנ אמ אוואַרְּפ ןיימ ןיִא ןעֶעֶנְראַפ
 ץְרעֶּביִא ןעֶמעֶנְבְרוד גאָמ עֶלֵא געֶלְפ לעֶקיוְטיִל סאָד : ְךיִמ רֶהיִא טְהעֶטְשְראַּפ
 ֵפְכ נוא ,ןעדְנּוטְש ףיֹוא ,טראד ןעֶניֹואו סאוָו , ןעֶׁשְטייד ייֵרָד ייוְצ יד ּוצ ראַ
 ,ראַי םּוצ רעֶטְסְנעֶפ ייוֵוְצ טאַהעֶג ןעֶּבאָה .לעֶזיילק ן'טימ ּבּוטְׁש סְנעֶטאַט םעֶד
 יב וא ,ראָי ץְפֹוא לעזיילק  םיִנּופ ןעקוק טָּפָא נעלפ ךיִא יִפְּכ נּוא
 ןעֶנעֶזו עבלעוו ,רעֶטְסְנעפ-ּבּוטְש ן'ְכְרּוד ןיהא ןעקיק ךיוא געֶלְפ עֶטיִתיִנֹולְּפ
 בּומְׁש רעֶד ןעֶשיוִוֶצ הָציִחְמ א ראַפ ְךיִלְטעֶרְּב טיִמ טעוֶויִלאַׁשעגְרעֶּביִא ןעוֶועֶנ
 ןעוֶו ,טונימ רעד ןיִא ,דיִמָּת זַא ,ןעֶרעֶה ןעֶּביֵהעֶגְנָא טיפע ּךיִא ּבאָה ,לעֶטילק ן'ְטיִמ
 רעֶטְסְנעֶפ רֶהיִא ייַּב תיִנֹולְּפ ןייֵמ טְראָד טְהּוט ,ראַי םעֶד רעֶּביִא טְהעֶג לעקיוִוָטיִל סאָד
 ּבאָה ךיִא נוא .. . ןעֶצְראַה םייַּב ןעֶמּונעֶגְנָא ןיוׁש ְךיִמ טאָה סאד טָא . . .ץְטָּפיִז א
 ַּכִמ ןעֶרעֶרְבְרּוד גיֹוא ףיֹוא גיֹוא רֶהיֵא טיִמ ְךיִז זּומ ְךיִא זַא ,טְלעֶוּפ'עֶג ךיִז ייֵּב
 טימ םעֶיְמְׁש רעֶטְשְרעֶג ןיימ ןייַז טְפראַדאַּב טאה סאָד נּוא ... ןנע ןעֶצְנאַג םעֶד
 נָא זיא ריִמ יֹוזַא יוִו אָלייֵמ . הָנּותִחי רעד; ְךאָנ רֶהאָו גיִדְכעֶלייֵק ַא ראַפ רֶחיֵא
 טאָה םעֶיְמִׁש רעֶד יֹוַא יוִו נּוא , רֶהיֵא טימ ןעֶדעֶר לאָמ עַטְׁשְרָע םאָד ןעֶמּוקעֶג
 טי יקאַט נוא ןעֶדעֶר ּוצ טְרָא סאָד אָדטיִנ זיא ןּופרעד ,זְנּוא ןעֶשיווְצ טְרָהיִפעֶג ְךיִז
 טיִמ ,הֶזִמ ּונָל אֵצֹויַה םעֶד ןעִיוו ּוצ ראָנ ְךייַא ְךאָד זיִא רקְיַע רעֶד ... גיִהְטאָנ
 טְהעטְׁשְרעֶפ ,ךיא ןייֵמ , סאָד נּוא , טעֶׁשְטְנאָקעֶג ְךיִז טאָה סעֶיִמְׁש רעֶזְנּוא סאוָו
 ,ןָא טינ ץְלַא ְךאָנ ךיז רֶהיִא טְסיֹוטְׁש רעֶמאָמ ,  ילּוא ראָג ... ןייַלַא ןיֹוׁש רֶהיֵא
 יִז טאָק ְךיִמ ! רימ ןעֶנעוֶו גְנּונייֵמ רֶחיִא ןעֶּבעֶג רעֶּביִא ןעֶצְרּוק ןיִא ךייַא ְךיִא .זומ
 ,עֶקְסאיָלְּפ ןייֵמ ףיֹוא גידְנעֶוק ,רֶחיֵא טְמייֵר ץְראַה סאָד ראָנ ,דְנייפ טיִנ ראָג לַלְּ
 יִז טּוהְמ ר עָּביִר אד גּוא תֹויֲַה נּוא תֹועּונְּת ע'סּואמ עֶנייֵמ טיִמ , דֵקֹוח ןעֶשיִגיִרְו
 רעֶטעֶּביִו רעֶד ןיִא טקָניירק יִז לייוַו ,לעֶקעוֶוְטיִל ץפיֹוא גידְנעקוק , ץְטְּפיִז א דימה |
 רעֶּביֹוז גּוא ןייר ,עֶקפעֶׁשְט יֹוזִא ןעֶהעֶג ליִרעֶרְהעֶל םעֶרָא ןייא .לאָז טאָ ראַפ ,ּפיֵר -

 ץְראוַוְׁש א ןּופ ןעֶּבאָה םיִנָּפ ַא נּוא עֶיַלְחַאנ אֵזַא ןייַז לאָז ןאַמ רֶהיִא נּוא , ךיז םּורַא
 ןיִא ןעֶּבאָה לעֶקיווְטיִל טְלעֶנאָווְראַפ אֵזא לאָז סאו ראַּפ ,רעֶדיוִו גּוא .. . ? רֶחאָי
 ױזַא ןייַז לאָז ןאַמ ריִא נּוא - , סעקְמעֶטְסאָּפ עֶנְׁשְטעֶטאַטְס ! עיִתֹומיֵעְנְּב עֶניֹוזַא ְּךיִז
 ןעֶּבאָה עֶרהיִא דייֵר יד טיי יו ,ןעֶהעֶטְׁשְראַפ טְנאַק רֶהיִא . . . ? גיִצ ַא יו ודְליוו

 טנידיילעב | : |
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 טייונ יוִו נּוא , ץְלאָטְׁש גּוא דֹובָּכ ןעֶׁשִליִּבְסֶנאמ ןייֵמ ןעוֶועֶג לֵמבְמ גּוא טְניִרייִלעֶּב
 ְךאָד טאָה יז סאוָו ץוח ... ! פיר רעֶטעֶּביִז רעֶד ןיא ןעֶכאַטְשעֶג ךיִמ ןעֶּבאָה יז
 -!ןֶלָצִל אָנָמֲחַר ,דְניִקׁשעֶדּיי ןייק יוִו טיִנ ראָג , .. הָציִרְּכַא יוִו ראָג טְרעֶרעֶג טּוׁשָּפ אָד
 הָמַּכ יקאמ ךיא ּבאָה תֶמֲאְּב גוא . , . !רּונְש ַא סיֶבָר ןעֶשידוי-ןעֶטּג ַא ְךאָנ גּוא
 ןיד יִּפ לע זַא ,ןינע םעֶד חֹוּכִמ ןּוהטעֶג טְכאַרְּט א , סעֶיְמׁש רעֶזְנּוא תַעָּב , םימעּפ
 באָה נּוא ,הָּנּותַּכ ןֶהָא טֶג רֶהיֵא טְמּוק תֹודיִסֲח יִּפ לע נּוא רֶׁשֹוי יִּפ לַע נּוא הֶרָוּת
 ןעֶׁשיִדיִסֲח ,ריִמ יו ,ְךיִלָטְקְנוּפ ןייז םִיקְמ סע; לאָז ְּךיִא , טְכאַרְטעֶג יִקאַט סע
 עֶנייֵׁש עֶרָהיא טימ ,דער עמיז ,עֶכִייַו עֶרֶהיִא רֶחֹעְמְׁשיִנ . .. ןָאטְהעֶטְׁש ,ןאַמְנעֶגי
 ?יִרּפ יֹוזַא ךימ ןעֶּבאָה ,רימ ףיֹוא 'טקּוקעג טאָה יז עֶכְלעוֶו טיִמ ,ןעֶגיֹוא עֶניִרעֶייִפ
 זא ,ךיז ּוצ ןעֶגיֹוצעֶגּוצ יֹוזַא גוא טְפיֹוקעֶגְניַא יֹוזַא , טְראַנעֶגְניירַא יֹוזַא ,טיִלעֶמְׁשִ
 ןיא גּוא . ,תֹודיִסֲח-תֹודִמ נוא סֹיהָרֹוּת-ןיִד עֶלַא ןיִא ןעֶסעֶנראַפ ןיִטּולֲחל ּבאָה ךיא
 עֶרֶה-רֵצָי םעֶד ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביא ןעֶּבעֶל גּוא ּבייֵל טימ ךיִמ ךיִא ּבאָה ןִיע:ףֶרָה ןייֵא
 טְהעֶטְׁשְראַפ--ןעֶנְראַמ ףיֹוא . .  !ףאָׁש עֶנעֶדְנּּבעֶג א יו ןייַרַא סעֶקְּפאל יד ןיא
 הָמְָׁנ ןייֵמּבאָה נּוא ,לירעֶרְהעֶל ןעֶׁשיוִוְטיִל ןִטיִמ טְנאַקעֶּב ןיוׁש ְךיִמ ְךיִא ּבאָה--ךיז
 ,עֶריִטְׂש ,עֶסיִז יד קעוֶוַא זיִא ֹוזַא גּוא (* .. .! רַבָד אֹלְּב םִנֵחַּב ןֶמָׂש םעֶד טְפיֹוקְראַּפ

 . ..!םֹוָח רעֶגעֶדְלאָג ַא יו ,עֶׁשְזילאַקסְנעֶּבעֶל עֶגיִרעוֶואקיִצ ,ץענעֶרעיִרְפּוצ
 זיא ריִמ . , ,! םעֶינעֶטעֶרְּפ גּוא תֹונָׂשַה עֶניִטְׁשיִנ ,עֶביִלְרְחעֶנ ,עֶגייֵלְק עניימ קעוֶוא
 תֹויִׁשֹק טיִמ לּוּפ ןיֹוׁש ןיִּב ףיִא . . . טלעוו;טימ רייֵנְוִצְו יִד ןעֶראָוועֶג גְנעע ּוצ ןיוש

 ץְראַה סאָד ןעֶׁשְטאָמ , פאק םעד ןעֶגעֶקירְט סאוָו ,תֹויׁשָק . - . ייֵד ףיֹוא םיצּורְּת ןֶהֶא
 ןעֶראוָועֶג ןעֶצְראַה ןיִא ןיֹוׁש ןיִּב ְךיִא ,לֵלְּכִא . . ןעֶּבעֶל סאָד ןעֶראָמְראַפ גּוא
 טקְניִטְׁש עֶׁשְזיִראק ןיימ .  . שטייד רעֶּבלאהא ןיֹוׁש--פאק ןיִא גוא ליּבְׂשַמ-דיִסָח א
 ךעֶד ךיִא רעֶוו טא , טָא : ןיֹוש ךימ טְקִיִמְׁש טּפּול ריִנְוצְו ןייֵמ , ןיֹוׁש ריִמ
 ראַפ נּוא ,ןעֶפיֹולְטְנַא טעֶנאַד ןּופ רעֶכיִג יוִו ןעֶמ זּומ ןֵּכ לע . . .! ןעֶגְראוָו

 , עֶגירְמעֶראָל ,עֶסיֹורְג יד ראָנ טְלְקמ-ירעֶע עֶמְצְנייֵא םאָד ְךאָד זיא ןעֶפיֹולְטְנַא
 םעֶד טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ גיִנעוְנעֶיֹוא ריִמ ּבאָה ְךיִא עֶבלעֶו ,  טְראָטְש עֶטְרעֶּפְבַאעֶג
 ןעֶׁשאֶרְג א  ךיִז טפיוקראפ הָלָּכְׂשה ּואו . . . 'דירַי א לעֶמיִח ץְפיֹוא. ןִתְמֶא
 גנִל עקטאי ןיא זְנּוא  ייּב יוִו ,רעֶגָניִרְג ּךאָנ ןעֶמ טְנירק ץ ְך א ַה גּוא , דּוּפ רעֶד
 ְךאָד ְךיִז ןעֶמ זּומ--ןעֶרְהאָפ ןיִהַא ףְראַד נּוא ךיִא זּומ םיוק נוא , - ; ! רעֶּבעֶל נוא

 דּומְלַּת ץּוחַא הָרָוחְס ְךאָנ סיִּפֹע ,טימ םיִליִּכְׁשַמ עֶגיִטְראָד יד.ןענעקא ןעֶטיירְנְראַפ
 יאדוַוַא ונ ,ּונ -- יז ייַּב ןעֶפיֹוקנִייִא סיִּפעֶ טיִמ ךיִז לאָז ְךיִא יֵדְכִּב . ,, םיִקָמֹוּפּ

 עֶנְדאַמ ,תֹודִח ,םיריש ,תֹוצילמ .,תֹומְכָח עֶדְמעֶרְפ ןעֶּביֹולְק ןעֶּבייֵהעֶגְנָא ְךיִא ּבאָה
 ןיילא - , . ןיקֹורְטּונ נּוא תֹואְירְַּמִג , ןיִתֹוכִּת-יִשאֶר . ,ןעֶשְטייֵט עֶנייֵׁש  ךיִליְטֶׂשִּ

 באה

 ןיִא תודיח שנופ גאנעֶביִא ןעֶמְֶׁרֶע  ןיימ רעֶּביִא גוא !  טְּפאַשְטְנאקָאּב רעֶנואדְרעֶד רעּביִא (*
 ףיֹוא ןייַז זאָל---גנאל ּוצ סאד} זיִא לעֶקיִּטְרַא  ןייֵא ראַפ ְךֹהעַמְׁשִינ - . . ץֶּבייֵרְׁש ּוצ ךַפ ַא אֹד זיא ,הָלֵכְׂשַה
 , לאמ םיעֶדְנַא ןייֵא

 . בתוכח
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 זיא סאַּפאַז רעֶד ראָנ יוִו נּוא ,לֵכֵׂש ןיימ טימ ןּוהְמעֶנְפיֹוא סיִּפע  ךיֹוא ךיא ּבאָה
 ם'ָנּופ דעֶרְסיֹוא ימ הָלָנֲע לעב םעד היִבֹומ ּוצ יאְיְלאַוו ,ןעֶראועֶג ניִטְראַפ רימ ייֵּב
 ןייַמ עִיְדַא . . . ! ןערהאי עשלעגנּוי עֶנעֶדְליִג , עליטש עניימ עידא נּוא . .. טֶנ
 גוא לֵלְכָּ עֶׁשְזיִלאַק-םְנעֶּבעֶל עֶט'ףּוׁשַּכ ראפ ,עֶגּדְנעֶהטְׁשליִטְׁש , עֶטאַלְלעֶניִּפְש
 ניִּבייֵא ףיוא עידא . ,.. ! טֵרָפָּב עֶלעֶטְלעוֶו ׁשעדּוי ,סיִז , רעֶייהְט :ןיימ

 . ! ןְהעֶזְרעֶדיוִו םּוצ טיִנ ןיֹוׁש

1 
 ,טְלעוֶו עַׁשיִדּוי ןיימ

 רעֶד ןיא ןעֶמיווְׁש ּוצ ןעוֶועֶג זייוַוְלעֶגְנּי ריִמ זיִא קאַמְׁשעֶג נּוא טּוג יװ ,ךֶא
 ןיימ ןיִא ךיִא םיווָׁש סאָד זַא ,  תֹומיִמְּתִּב ץְנאַג ןעֶנייֵמ גוא ,עֶשְיִלאַק;ְנעֶּבעֶל
 -עֶג ןעד ךיִא ּבאָה יו גּוא . ..!טלעוו רעֶשיִדּויַא ןיֵא--טלעוֶו רעֶנעֶגײַא
 :רעד ְךיִמ ּבאָה ךיִא סאָוו ,םעֶלַא סאָד זַא ,ןעֶנייֵמ ׁשְרעֶדְנַא טְנאָקעֶג יצ ,טְלאָז
 --םיִרָפְס-רֶסּומ נּוא םיִשָרְדִמ ,דּומְלִּת ןיִא--םויָדּוטְׁש ןעֶׁשְלעֶגְנּי ןיימ ןיִא טְנעֶרְהעֶל
 --!? ןְהעֶזעֶג ןעֶניֹוא יִד טיִמ אקיטקאַרפ רעֶׁשְלעֶגְנּי ןיימ ןיא ךיא ּבאָה עֶּבְלעֶז סאָר
 ?עוֶו ןעֶדּוי םיִנּופ ראָנ זַא ,טְנעֶרְעֶלְרעֶד ךיִמ ךיִא ּבאָה םיִרָפְס םיִניִמ עֶלַא יִד ןיִא
 ןופ גּוא ,טלעוֶו ר עֶד ןופ םיִאּורְּב עֶלֶא זַא :ןעֶפאַשאַּב טְלעוֶו יִד טְמאָנ טאָה ןעֶג
 םעד ןייז ׁשֵמׁשמ ּוצ טְכאַמעֶג ראָנ ןעֶנעֶז ,תֹומָלֹוע ייש עֶלַא ןופ גּוא ;טְלעוֶו רעֶנעֶי
 הָבֹומ-הָבְׁשֲחַמ א רעֶנייז ןּופ ,קניוו ןעֶטְכעֶלְׁש ַא יצ ןעֶמּוג א םֶנעֶדוי ַא ןּופ זַא :ןעֶרּוי
 --הריבע;נ-ַא יִצ הָוצמ רעֶטְסְדניִמ א רעֶנייֵז ןּופ טְסעֶיְמְׁש רעוו -- הָרֶזהבְׂשֲחַמ ַא יִצ
 טְנעֶרְּבְראַפ רעֶדא ןעֶּפאׁשעֶג .ןעֶטְלעוֶו עצנאג בֶהֶחֶנְו בַרֹח רעֶדָא ,טיֹוּבעֶג ןעֶרעוֶו
 םע) לֵאָרְׂשִי סאָד טיִנ ןעוֶו זַא נּוא .. .םיָניֹזמ גּוא םיִדָׁש ,םיבָאלמ ןעֶנאַיְניִל עֶצְנאַג
 רעד ןיִא נּוא ,ּונ , . . ּוחֹובָו ּוהֹוּת ּוצ קידּוצ טְלעוֶו יִד ךיז טְרְהעק ֹוזַא---םיִׁשֹודְק

 ּבאָה ךיִא : ןעֶגיֹוא עניימ טימ טְנייֵצְרעֶּביִא עֶּבְלעֶו םאד ךיִמ ךיא ּבאק אְקיִטְקאַרְּפ
 עֶלאָנ ןּופ ראָנ טְהעֶטְשאַּב טְלעוֶו-טיִמ רייִנְוְצְו ןיימ זַא ,ןעֶהעֶזעֶג ןיײלַא טְראָפ ְךאָד
 זייוְַלעֶגְנּי טעֶיעֶּפְסּוא ּבאָה ְךיִא סאוָו נּוא ,רעֶדְניִק עֶשיִדּי גוא םעֶנעֶרּי ,ןעֶדּוי
 -ייָנָנִצְו ץּוח ַא ,טְלעוֶו רעֶניִדְנעֶסיֹורְד רעֶד ןּופ ןעֶרעֶהּוצְרעֶּביא נוא ןעֶהעֶזּוצְרעֶּביִא

 לָָמִל ...רעֶדעק ע ָשיִדּוי גּוא םעֶנעֶדּוי ,ןעֶדּוי ןופ ןעוֶועֶג ראָנ ץלא ךיֹוא סאָד זיִא
 רעֶהעֶנְברּוד גּוא רעֶרְחאַּפכְרּוד ,טְרעֶּפעֶלְש ,םיִחְרֹוא עֶדְמערְּפ ןעקעזעֶג ּבאָה ְךיִא

 ?אדְלאק יִצ ,םיִאְרֹונ םיִמיי ףיֹוא סעֶקִינ'בֹוט-םֹוי עֶנעֶמּוקעֶגְנָא יִצ ,ינָוִצְו ןיימ ןיא
 , ןעדּוי-עטּוג ןּופ טְרעֶהעֶגְנָא ךיִמ ּבאָה ךיא  לָׁשָמְל יִצ-- ;הָמֹודְכּו להּוש ןיא ןעֶמ
 ;םיִטְבְׁשַה-תֶרֶׂשֹע ,יִד ןּופ ;םיִנֹואְג נּוא םיִמְכִח עֶסיֹורְג ןּופ ; םיִריִדֲא ,םיִריִבְג עֶמיֹורְ
 יד ןּופ גוא ךיִלעֶדי עֶטיֹור יד ןּופ ; הָׂשֹמ- ֵנְּב יִד ןופ ; ןעֶדּוי-לֵאָרְׂשִי-ץֶרֶא ןּופ

 יקאט נּוא . . . ! ןעֶדּוי ראָנ ץְלַא יִקאַט סע ְךאָד זיִא ?ּונ-- ,הָמֹודָכּ ערליי
 עֶצְנאַנ יִד זא ,טְנייֵמעֶג טְסְנעֶרע ץְנאַנ ויינְקעֶגְנּי רימ ְךיִא ּבאָה אָמעמ יאַתַמ
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 עֶׁשיִרּוי גּוא סעֶנעֶדּוי ,ןעֶדּוי עְלאָנ טימ ראָנ ְךיֹוא זיִא ,יִנָוִצְו ץּוח ,טְלעוֶו עֶניִדְנעֶסיֹורְד
 - -יֵלֲעַּב ,םיִדיֵסֲח טיִמ :זְנּוא ייַּב יוִו ,ןעֶדּוי עכלעזא טימ ראָנ םיוועָג גּוא ,רעדְניק
 םיִדָמַלְמ ,טְרעֶכאַמְלעֶקעֶּפ .,םעֶראַקְנייֵׁש ,םְרעֶטְקאַּפ ,תֹוכאָלְמ-יִלעֶּב ,םיִרָחֹוט ,םיִּתַּב

 ,סעקְרעֶכעֶרְּפְׁש סעֶט'יאַּבִג ,סְנעֶרעֶנאָזְרֲחיִמ :סעֶנעֶדּוי טיִמ גּוא ,ׁשֶרֹוק יִלָּכ נּוא
 טְּביֹולְנעֶג ּבאָה ךיִא ,סעֶט'תיִּב-ילעּב גּוא טעֶבעֶדעֶמ ,סעֶקְרעֶמעֶרְק ,םעקְייִרֲחאַש
 טְדאָטְׁש ןייק טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא אָמיִנ יאַדַוַא זיִאֶס זא ,הָמֵלֶׁש חוָנּומֲאַּב
 ?עקּוט ,םעֶּבאַּב ,םיִנָכְרַׁש ,םיִלָּבַקְמ ,םיִנָלְטַּב ,סיִבּורע; ,ךעלזיילק עֶשיִדוי-עֶטּוג ןֵהָא
 ,ןערֶיַפּוא סיאָנְכׁש עֶכלעֶזַא וליֵפֲא ;ךעלַּביִטְׁש- לָהק נּוא טְרעֶּפאַח ,ס'אְסְקַט-לעַּב ,סְנעֶר
 ןעֶלְהעֶפ פאַצ-טְדאָטְׁש ַא ּוליִּפֲא טיִמ ,םיִקיִנוְואַרָפֶס יִקְמאָמ טיִמ ,םִלָבָא םָחַנְמ טיִמ
 ,תֹוזּוזְמ ,ךיל'הָּכּוס אָד יאֵדֵוַא ןעֶנעֶז רעֶּביִטְׁש עֶלַא ןיִא ןַא גּוא , . . טיִנ ךיֹוא יאֵדַוַא
 ףיֹוא ְךיֶלֶמייֵל ,רעֶנייֵטְׁש-רֶׂשַּכ ,ץחָרְוִמ ,ךיְִפְמעֶל ,םעֶקְׁשּוּפ-םָנ-לַעַּב ריִאֵמ 'ר ,תֹוריִמְׁש
 זנּוא ייַּב יוִו יֹוזַא עֶלעֶצְטִּמ סְכיִלְטיִא לֵלְּכַה .. .ץְתֹולעַמַה-ריִׁש גּוא טְכעֶל-ׁשְטְנעֶּב

 ,לְהּוׁש רעֶד ייֵּב לעֶד'ןיִמְלעַ תיִּב ׁשיִראָטְסיִה ַא טיִמ ּוליִפָא טלעוו-טימ רייֵנוִצְו רעֶד ןיִא
 טְלאַה .. . לְהּוׁש ןיא םיִתֵמ נּוא םיִקוּבִר ,םיִצֵל טיִמ ,םעֶקאָטיִל יד רעֶטְנּוא םיִרָׁש טיִמ -
 ףיֹוא ייֹונ, ןּופ ןעֶסיוִו ןעֶּבייֵהעֶגְנָא טיִנ ראָג ּבאָה ךיִא זא ;שָּפִט אזַא ראַפ טיִנ ך

 ןְהעֶזעֶג ּבאָה נּוא ,םיִונ ןּופ טְסיוִועֶג אֵי ׁשּוריִפְּב ּבאָה ךיא ! הָליִלְח-- טְלעוֶו רע
 ְךייַׁש ןעֶד זיִא ? סיֹוא סע טְכאַמ סאָוו ,רקעֶמְׁשיִנ . . . גאָטקראמ ןְפיֹוא זְנּוא ייֵּב םיֹנ
 ...? טְלעוֶו רעד ןיִא קֶלֵח ַא סיִּפע ְךיֹוא ןעֶּבאָה םיִאּוְב יֵניִמ יִד זַא ,ןעֶנאָזּוצ ןעוֶועֶג
 עֶׁשיִטְדאָמְׁש טיִמ טְראָטְׁש ןֶהָא ,סעֶלעֶטְסאַּפ גּוא סעֶמעֶלאַי טיִמ ןעצלעּפ ןיא םיִאּורּב
 ריִמ סע ּבאָה ְךיִא ...? טְלעוֶו א ְךיֹוא ןעֶסייֵה ,םיִגיְנַע עָׁש'ְלָהק נּוא ןעֶצְטְכעֶרֲהיִפְנייֵא

 עטס ןיא ץענְרע ךיז ןעֶניִפעֶג םיִאּורְּב םיִניִמ יִד יפֹּכ זַא ,טּוׁשָּפ ראָג טְלעֶטְׁשעֶגראַפ
 א ךיִז ףיֹוא טאָה ליִפְרעֶד םֶכיֵלְטיִא גּוא ךיִלְפְרעֶד עֶנעֶרעיִׁשְראַּפ ןיִא ויִנְוִצְו םּורַא
 ,טְדאָטְש עֶׁשיִדּוי עֶביִלְטיִא זַא ןעֶגאָז םיִנָּפ ַא ןעֶמ זּומ--ןָסָכֹומ ַא ,ראַדְנעֶר ןעֶׁשיִדּוי
 ,םעֶלעֶטְסאָּפ נּוא ןעֶצְלעֶּפ ,םעֶמעֶלאי ןיִא םיִוג טיִמ ְךיִלָפְרעֶד עֶבְלעֶזא ךיִז םּורַא טאָה
 עֶנְׁשְטאָראַנ ןעֶנעֶז סאוָו גּוא ,סעֶראַדְנעֶר עֶשיִדּי יִד ןּופ תּובְז םיִניֵא ןעֶּבעֶל סאוָו
 ןעֶטיּבְרַא ןעֶלאָז ייֵז :ןעֶגעוֶו לעֶטְדאָטְׁש ןעֶשידי ט'ָנּוּפ ראנ ןעֶראועֶג ןעֶפאַׁשאַּב
 ןעֶּבעֶל םוצ ןֶתֹוכְרַטְצִה עֶלַא טימ יִיֵז ןעֶנְראָזְראַּפ גּוא ליל םָמֹוי ןעֶדּוי יִד ףיֹוא

 טְדאָטְׁש ןיִא זַא ,ְךאָד ְךיִא העָז-- ? יֹוזַא זיִאָס זַא הֶיֲאַרָהְו . . . ןייֵרַא טְדאָטְׂש ןיִא
 סאוָו ,סעֶפְקִיִׁש נּוא תֹויוג ;םִיונ עֶׁשיִפְראָד יִד ןּופ עֶכיִלְטע ךיוא ְךיִז ןעֶניִפעֶג אָפּונ

 ףיֹוא ןיירא טְראָטְש ןיִא ְּךיִלָפְרעֶד יד ןופ טְקיִׁשעֶנּוצ ןעֶטְסיִמְניִא םיִנְּפ ַא ןעֶנעֶז
 יעְלעֶצְטיִּפ ןעֶביִלְטיִא טימ ןעֶדוי יד ןייז ׁשֵמַׁשְמ ןעֶלאַז ייֵז יֵדְּכ ,ןייַז ּוצ טְראָד גיִדְנעֶטְׂש
 טָא . . . ןעֶכאַזטְד אָטָׁש ןיִא נּוא ּבּו טֶׁש רעֶשיִדּוי רעֶדעֶי ןיִא ףְראַד עֶמ סאוָו
 -ּבּוטְש : ןעֶמיֹור נּוא ןעֶרֶהעֶק םּוצ תויונ- ּבּוטְׁש יִנְוִצְו ןיִא ןעֶּבאָה ריִמ יוִו ,רעֶנייֵטְׁשא

 תֹויונ נּוא םיִונ-טָדאַטְׁש עֶבִיִלְטע נּוא ,ןעֶגאָרְש-רעֶסאוַו גּוא ןעֶשאוָו םּוצ סעֶטְקִיִׁש

 ריִמ סאוָו ץּוח ,וו .ז .א ןעֶמעֶנְראַפ עֶרעֶרעֶׁשְט יד ,ןעֶריִמְׁש םּוצ ,ןעקאמ- -ץְלאָה םּוצ

 םיֹונ-טְדאָטְש עֶלַא יִד ןּופ טָא נּוא , ,.יֹונ-תֶּבַׁש ַא גּוא יֹונ-דאָּב ַא לֵלְּכ ןיִא ןעֶּבאָה

 ףוא
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 ?םּולעֶנמּוא ,עֶסיֹורְג יר ּךיִלְפְרעֶד יִד ןּופ טְקיִׁשעֶנּוצ יאֵרוַא ןעֶנעֶז ןעֶגעוֶו תֹוֹוג נּוא

 יִד ראפ ןעֶקאַּב נּוא ןעֶכאק ןעֶלאז יז יֵדְּכ ,קראמ ןעֶש'ְךיִזֲח םנּופ תויונ עֶטְרעֶּפ

 נּוא ריִזֲח טימ ןייַז לֵּפַטְמ ְךיִז ןעֶלאָז ןעֶדּוי--? ןעֶד םאוָו ... םיִוֹנ-טְדאָטְש עֶגיזאָד
 ,ןעקאהּוצ ץְלאָה רֶהּופ רעֶד ראַפ ןעֶׁשאֶרְג ןְהעֶצ ריִד אֵנ טָא !טינ ראָע .. ,? תֹופֵרְט

 זּומ עֶמ. .. "!םעֶרְּפ נּוא ריז ריד  ףיוק ,העְג נּוא ,ןעֶרעיִמְׁשְסיֹוא ּבּוטְׁש רעֶד ראַפ יִצ

 יקאט גּוא ... ּךֶליִמ רֶחיִא ראַפ הָמֵחְּב רעֶד ייֵהעֶלַא ,ןעֶסעֶרְּפ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא ְךאָד
 -טְדאָטְש יִד לייוו ,םיֹורָנ נּוא ּבאָרְג יֹוזַא סעֶכעֶרעֶס עֶׁשעֶיֹוג יד ןעֶנעֶז רעֶּביִרעֶר
 רעֶנְהעֶצ יד ןעֶלאָז ייֵז ידְּכ .,ןעֶדוי יד ייּב סיָׁשָּכ ןעֶסיִּבַא טֶּפֶא ןעֶּפאַח תֹויונ נּוא םִיֹו

 רעֶד ,טְסעיִמש רעוֶו . . . םעֶראַקנְייֵׁש עֶׁשיִדּוי יד ּוצ ןעֶגאַרְטְּפֶא רעֶסעֶּב טְנעֶׁשאֶרְג
 זַא ,אֵצמנ ....שְטעליֹוק ךיְִקִיִטְׁש עֶׁשיִדּי יִד ןּופ ראָנ יקאט ְּךאָד טְּבעֶל יֹונ-תֶּבַׁש
 יז ןעֶסעֶרְפ סאָד ָא--טְפיֹוקְראַפ טיִנ רִיזֲח רֶאְׁשִנ א דיִמָּת טְּבייַלְּב סעֶכעֶרעֶס יִד
 סאוָו אָד סיּפע זיִא ,ּונ ...רעֶּבעֶרְג גּוא רעֶמעֶרְג גאָט עֶלַא ןעֶרעוֶו גּוא רֶדֵמְּכ ףיֹוא
 זייווְלעֶגְנּי ּבאָה ךיא זא ,הָזִמ ּונָל אֵצֹויה . ..?םִיֹונ םיִניֵמ עֶלַא יִד ןּופ ןעֶדעֶר ּוצ

 זיִא טְלעוֶו עֶצְנאַג יִד זַא ,ראָנ ,ןעֶנייֵמ טְראָמעֶג טינ נּוא טְנעֶקעֶג טינ ׁשְרעֶדְנַא

 ןיִא טְלעוֶו יִד ןעֶרְהיִּפ סאָוְו ,רעֶדְניִק עֶׁשיִרּוי נּוא םעֶנעֶרּוי ְןעֶדּוי ןּופ טְלעוֶו עֶלאָנַא

 לעֶפְרעֶר ןעֶדעֶי ףיֹוא ןעֶדּוי א ּךיִז ןופ ּוצ ןעֶקיִש נוא .ְךיִלְטְדאַטְׁש גּוא טְדאָטְׁש יִד
 ןעֶנעיִראַּב נּוא ןעֶגְראָזְראַפ ןעֶפְראַד ּךיִלְפְרעֶד יד ןיִא םִיֹוג עֶלַא יִד נּוא ,ןֶֶכֹומ ַא ראַּפ
 םיִציִרְפ ןְהעֶזעֶג טָּפֶא ְּךאָד ּבאָה ְּךיִא ,םאוָו יַא .. .!טְדאָמְש יד ןיִא ןעֶדּוי עֶלַא יִד
 טיִנ ץיִרְּפ א ,תיִׁשאֵר ;ְךאָד זיִא . . . ? ראָג ייז ןעֶנעיִדאּב ןעֶדּוי סאו ,יִנְוִצְו ןיא ךיוא
 :עֶטְסאַּפ נּוא םעֶלאי ַא טיִמ ץְלעֶּפ ַא ןיִא טינ טְהעֶג רֶע זַא--? הָיִאַרָהְו ,יֹונ ןייק

 ! טְרָהעקְראַפ ראָנ ,אָּבַרְדַא--? ןעֶגְנּורְרעֶנ ןּופְרעֶד זיא עֶשְז-סאוָו ,תיִנֵׁשַהַו . . . סעֶל

 יז זַא ,ןעֶראועֶג ןעֶפאַׁשאַּב ענְשְטאָראַנ םיִנָּפ א ְךיֹוא ןעֶנעֶז םיִאּורְּב יֵניִמ יִד טָא
 לֵדֵנְמ רעֶדניק יןעֶּבעֶל ןעֶנעֶק ןעֶלאָז ןעֶדּוי סאָוו ןופ ,ןעֶטְפעֶׁשעֶג ןעֶרּוי ןעֶּבעֶג ןעֶלאָז
 ...ְךיֹוא יקיתוּפַא-נ-א ןעֶּביולקנא גוא ןעֶּפיֹוק תֹוילע ןעֶטְלאַה םיֹוא טְראָטׁש ַא ,ןייַ
 לפּוטִמ ַא עֶרֶה-ןיע ןְהָא זיִא דּוי רעֶד . . .?ְךיִּבעְנ רּוי רעֶד ףְראַד גְראק ?זיִא סאוָו

 -טסעק . ןעקְנאשעג;הֶׂשָרְד ,ןעֶבאַמ-הָנּותֲח ,דּומל-רַכָׂש ייֵז ראַפ ףְראַד עֶמ ; םיִנְּ
 :ַא ןץִחְרִמ ַא ,לְהּוש ַא ףְראַד עֶמ . .. רוי ַא ְךאָ ןעֶמ זיִא ןייֵלַא סיִּפֲע גוא ,ןעֶּבעֶג

 נּוא  ,םיִנָלְּמִּב הָרָׂשעע ,בורע. ןייא ,הָוקִמ א ,ןעֶדּוי-ןעֶטּוג ַא ,הָרְוּת-דּומלַּתַא ,שדקה

 :עֶגְנָא גנידְסְלַא סאָד רעג טְלאוָו אוו ,ּונ . . .? ףְראַדאַּב דּוי ַא ְךאָנ םאוָו עלאַמ

 ןָא ראָג סע .טְהעֶּטְׁש יוִו . . .? אַה ? ןְהעֶג רַׂשְּפֶא רֶע לאז ןעֶוועֶראָה - . .? ןעֶמּונ

 רעֶנייֵש ,רעֶלְדעֶי רעֶד ,ראָג רע ןעק יו יִצ ? ןעֶוועֶראָה ּוצ ,שודק יֹוגַא ,ןעֶדּי ַא
 רעוֶו ,אָד זיִאִפ זַא ןעוֶועֶראָה ראָג רֶע לאָז יאמק גּוא .. ,? ןעוֶועֶראָה ְךיִּבעְנ דּוי

 ?ְסאָּפ גוא סעֶמעֶלאי ןעֶצְלעֶּפ יִד ןיִא םיִוג יד ...? ןעוֶועֶראָה םֶהיֵא ףיֹוא לאָזיִס

 עֶנייַז ףיֹוא--םיִציִרְּפ יִד נּוא ץֶתּוכְרַׁשְצִה-ּבּוטש עֶנייַז עֶלַא ףיֹוא ןעֶטייַּבְרַא .םעֶלעֶט

 םיִציִרְּפ יִד ןעֶגיֹוּט סאוָו ,אָיְׁשִק ַא סיִּפע; ןיֹוׁש זיִא ,ּוג . ..דּוי ַא םלא ,ץֶתֹורְתֹומ עֶלַא

 ךֹוא יאוָואַנאַטְ ן'ִטיִמ זיִא ץֶּבְלעֶז סאָד . . .? טְלעוֶו רעֶׁשיִּוי רעֶלאָנ רעֶד ןיִא
 נוא ּי |
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 עֶטיֹור ןיִא ןעֶהעֶג סאוָו ,םיִאּורְּב יִד עֶלַא טיִמ גּוא ְךיֹוא קיִנְואַרְּפֶס ןְטיִמ נּוא
 זַא ,ןעֶנאַטְשְראַפ ְךיִא ּבאָה תֶמָא םּוצ ראָנ ד- טלעוֶו רעֶד ןיִא םּוחָי לַעְקִיִטְׁש ַא ְךיֹוא יפָע ןעֶנעֶז טייל יד זַא ,ןעֶזיו םיֹוא ךיִז עֶלְפ קילְפ א .. .ןעֶרְרעֶוׁש טיִמ רעְֶקעֶק
 זיִא ,טיִנ אלא םּוראוָו . . .ןעֶגעוֶו ןעֶדּוי ןּופ ןעֶראַועֶג ןעֶפאַשאַּב ראָנ ךיוא ןעֶנעֶז ייֵד
 ייֵרְד יִצ ,ייווְצ יִצ ,רעֶנלאָק רעֶטיֹור ןייֵא תֶמָאָּב ןּוהְמ ּוצ טאָה סאוָו ,אָיְשִקיִד ְךאָד
 -ראַפ טאָה רעֶטְשְרעֶּבייֵא רעֶד זַא : תֹומיִמּתַּב ץְנאַג טְנייֵמעֶג זייווְלעֶגְנוי ּבאָה ךיִא יוִו ֹוזַא הֶׂשעמ יִד יקאט זיִא סאָד טָאורְהעֶמְׁשיִג .. .? ןעֶוי עְלאָנ ןּופ טְדאָּטְׁש א ןיא ,ליִפֲא
 לאָז דוי רעֶד יִדְּכ ,ףֶראַד טְלעוֶו עֶׁשיִרּוי ַא סאָו ,ןעֶמעֶלַא םימ טְלעוֶו עֶׁשיִדּוי ןיִיַז טְגְראָז
 יִד ןעֶּבעֶגעֶג ייֵז רע; טאָה ןֵכלנּוא ,ןעֶקְנּוטְנייֵא רעֶסאוַו טלא- ןיִא דְנאַה ַא ןעֶראַּפְׁשְראַפ
 יִצ ,תָקֹולֲחַמ ַא , ְּוסְכִס ןיִמ א ןעכאמ סיִּפע;ךיז טעוֶוְס ןעוֶו זא ,ךיֹוא רעֶנְלעק עֶטיֹור
 עֶׁשילֶהק יִצ ,ןעֶכאַז-טאָטְׁש עֶׁשיִדּי יד ןיא עיצאַרעֶדעֶפְנאַקַא רעֶדְאועֶכאַמאַמּוס א
 םֶכָח םע:גיַא יוִו-ןֹוחָצִנ נוא תונׁשקע רעֶייִז רעֶּביִא , ןעֶלעֶו ןעֶדוי גוא ; םיִנְנע
 טימ ןעֶטייֵּבְרַא גְנאַלֹוזַא ןעֶלאָז גּוא ןיירַא ןיִנע םעֶד ןיא ֹוּבּורְו שאר ןעֶגיילְגייֵדא רעֶנלעֶק עֶטיֹר יִד ְךיִז ןעֶלאָז . .. רַמְנ ןייק ּוצ ןעֶמּוק ןעֶנעֶק טינ--ןָא טְמעֶמְׁש ןֹובָנְו
 ךי ןעֶלאז ןעדוי יד ִרְּכ ,דאַלֵא ףֹוא גְניְְִלַא ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלאָז יז זיִּב ,תֹוחֹּכ עֶלא
 ןֶמיִס א . . .! ןָא טְהעֶטְש ייֵז יודֹובָּכ ןיֵא גּוא רֶׁשֹוע ןיִא גיִהּור ןעֶּבעֶל ןעֶנאָק רעטייוו
 ּבאָה תיִׁשאֵר זא--הָואר ָהו-- ׁשְרעֶדְנַא טיִנ ,יֹוזא ראָנ זיִא סאָד זַאמאַחעֶג ְךיִא ּבאָה
 סעֶמעֶלאַי ןעֶצְלעּפ ןיִא םִיונ ןייק טינ ןעֶנעֶז רענלעק עֶטיֹה יד זא ,ןְהעֶזעֶג ְךאָד ךיא
 טְנאָקעֶג ןעֶּבאָה ייז ? הָואְכְהְו . .. ןעֶדוי ּבְלאַה רעֶכעֶח טעֶמִּב ןעֶנעֶו קינוארפמ ןניִמ יאוָואָנאַמְמ  רעֶד זַא ,טְנייֵמעֶג ךיִא ּבאָה ,היִנֵׂש . ..סעֶנעֶטְפאָּפ טימ
 םיִמ ךילָדיינְק--חסֶּפ עֶלַא נא ,ןיֵהְח טיִמ שיִפ--בוט-םוי גּוא תֶּבַׁש עֶלַא טעֶמּכ ןעֶדי יד ייַּב ןעֶמעֶנעֶג ןעֶּבאָה ייז : תֹופיסא עֶׁשיִדי עֶלַא ןיִא טְשיִמעֶג טעֶמּכ ךיז ןעֶּבאָה ייֵז : ןייֵרַא לֶחּוש ןיא ןעֶגְנאַנעֶג טֶּפֶא ןעֶנעֶז יז ;ׁשעֶרּי אָמִזּוג ַא ןעֶדעֶ
 ןעֶּבאָה ייֵז נוא תֹונְמ-ַתּולְׁש טְקיִשעֶג ןעֶדוי יז ןעֶּבאָה םירּופ ; םעֶקִיְשְטְריִלאַפ
 ּבאָה ְךיִא גּוא ,טְלעװ-טימ רייְוִצְו ןיימ ןיא יו טְקנּופ ,רעדְניק עֶשיִי בוא סעֶנעֶדּוי טיִמ ןעֶדּי עֶלאָנ ןופ זיִא טְלעֶו עֶניִטְסְרעֶו-- טְנעֶזיֹומ עֶצְנאַנ ןיימ זַא , ןעניימ טְנאַמעֶג טְסְנעֶרע ץְנאַג ריִמ ּבאָה ְּךיִא זא ,ְךיְִרעֶּפְניֵׁשעֶּב רֶחיֵא טְהעֶז םיָנּפ לֹּב לַע ,.  ןייַא ץֶחרֶמ ןעֶׁשיִדּי ןיא ןעֶנְנאַנעֶג גוא רעֶּביִמְׁש עֶר ןיא טְניֹואוועֶג ּויִפֲא
 תֶמָכֲח ַא ראָג ריִד אנםילְצּולּפ גּוא -- זיֹוהְנייוו ןיא ןעֶּמאַט םייּב יט ,גיד ףיקּת גּוא סיִז יֹוזַא ןעֶמיִוְׁשעֶג טְלעֶו רעֶשיד ּוי רעֶגעֶג יו ַא רעֶד ַא טָא ןיִא רימ
 ראַפ נוא עֶלעֶטְלעֶו ׁשע ְךּוי-ןעֶגיי ַא רעֶייִחְט אזַא ןופ ,ןְרע-ןִג אֵזַא ןופ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְט ראַפ ףְראַד ךיא נּוא . .. לעקעוֶוְטיִל יִקְּפעֶׁשְט ַא טיִמ עט'ְתיִנולְּפ ַא
 עְלאָנא ... םִיֹוג עֶלאָנ ןּופ ראָנ אָקנַד טְנעוֶו א נּוא , טְלעוֶו רעֶגיִדְכעֶלייֵק ,רעֶביְִדְנעֶּוא ,רעֶטייו ,רעֶסיֹורְג ַא ראָג והאָנ ןופ ןעֶראָועֶג רֶחאַוְנעג הֶׂשּוּב-תֹוּפְרַחְּב ךיִּבעֶג ןיִּב ךיִא ואוו ,טְדאָטְׁש רעֶניִדְמעֶראְַל רעֶמיֹוג רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶפראָו
 טיִמ ןעֶגיִטְלעֶוועֶג גּוא ןעוֶועֶרּור ייֵז ראָנ עֶבְלעֶװ ...|טְלעוֶו עֶש'י;ֹוג
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 .דַיְּב רֶמֹוחָּכ דְנאָה יד ןיִא ייֵז ייֵּב ראָנ ןעֶנעֶז ,ךילעדוי יִקְנעֶמְׁשִז ,ריִמ נּוא ,רהיֵא
 . . . !םוׂשֲה-תַּפיִלְקְּב לָטּובְמּו לַטָּב ןעֶניֹוא יִד ןיא ייֵז ייַּב ןעֶנעֶז ריִמ גּוא ,רֵצֹויַה
 ךיאזא ,ןעֶהעֶז ּוצ נּוא ןעֶרעֶה ּוצ טְּבעֶלְרעֶד ּבאה ךיא סאוָו ,הָׁשּוּב ּהָהֹואָל יֹוא
 ןיִּב ךיא סאוָו ,תּולָמְּב ראַפ ,הָׁשּוּב ראַפטייֵהְרעֶגיִדעֶּבעֶל ןעֶּבאָרְנעֶּב רעיש ְךיִמ ּבאָח
 סע ךיא ּבאָה סאָו : ןיילַא ךיִא געֶרְּפ ,ּונ . . . ! ןעֶּביִלְּבעֶג ר א נ םּוצ סּואימ יֹוזַא
 ,ןעֶשְטאָט נּוא ןעֶניִל ּוצ טְלעֶפעֶג רימ טאָה רֶחאֵי עֶצְראוַוְׁש עֶכְלעוֶו ?טָּפְראַדעֶּב
 סאָו , ןייַרַא ןעֶטאַט סיִהָיִבֹוט ןיא חּור א טיִנ לאז . . .? ןייֵרְח ןיא םראוָו רעד יוִו
 םאֶל! ןיתֹובְׁשֲחַמ ,אָי ? .. . ליקעְמילק ן'ְטיִמ הָצע; יִד טְדעֶרעֶגְנייֵא רימ טאָק רֶע

 . . .ליִקעֶמיִלְק ןיימ ןּופ ףֹוס םעֶד ןעֶלְסעֶצְרעֶד ןיֹוׁש ךייַא ךיא
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 ,גְנּונְּפאָה עֶטְצְמעֶל ןיימ

 זיִאס נּוא ליקֲעמילק; ןיימ ןעֶמּונעְֶנצ רעֶטְלאַּב רעד טאָה יַאְדוַא ,יַאדַוַא
 סאוָו ! םֶנייֵמ ליִקעֶמיִלְק רעֶיַהְט ,ָא --! גאָט ןעֶגיִטְניִה ףיֹוא ןעֶראָועֶג ןעֶלאַּפְרעֶפ
 סיֹוא טיִמ לעֶצעֶּכּושְז ןעֶראַמעֶצאַר ןיימ --  ? ןעֶנעֶלעֶג טיִג ריד ןיא ןעֶד זיא

 ליקעֶמיִלְ ןיא טְנְראָזְעֶפ םְגעֶטייֵצעּב ןיֹוש יִמ ךיא ּבאָה לייַיִרעֶד ...ייְרעֶד ןעֶנאַהְט
  ייתֹואפ יד ראַפ לעֶרעֶׁש א , עֶלעֶטְראַנייּב ַא , לעֶכיִטְולאַה א , אקשינאמ ַא טימ
 בלאהא 7 | וי



 01 ןיירח ןיא םראוו רעד
 לעֶר'חַא ןּופ לירּודמ קיִׁשְטְנייֵלְק ַא טיִמ סעֶקיילְׁש עֶטְלַא ראָּפ ַא נוא עֶלעֶמעֶק בְלאַח א
 יב םֶּכיֵּת ןּוהָמּוצְנָא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ןיֹוש ךימ ךיא ּבאָה טעקשאק םעֶד . ..ןעֶנעוֶו
 ףיֹוא ןעֶלאַּפעֶג ןיִּב ךיִא זַא ,ן'הָיְביֹוט טְדעֶרעֶגְנייַא ּבאָה גּוא ,עֶקְטאַגאָר דיֵנְוִצו

 םעֶד ןעֶמ טְמעֶנ ּואוו) .. .קעֶׁשאַדַא טימ ןעֶלעֶטְשְראַפ ייֵז ְךיִא זומ -- ןעֶגיֹוא יד
 (...ל חָׁשּוּב ראַפ ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶלעֶטְשְראַפ ןעֶנאָק טָציִא רימ לאָז סאוָו ,קעָׁשאַד

 ... גיֹוא םיִנּוּפ לעֶּפַאְצְראַוְׁש ןייֵמ טְרְהיִפעֶג ליִקעֶמיִלְק םיִניִא ךיִא ּבאָה םֶלְּכ לעָו נּוא
 טיִנ ריִד ןיִא ןעֶד ְּךיִז טאָה סאָוו !עֶנייֵמ םיִבָתְּכ לעֶקעּפ רעֶייַהְט -- ! םיִבָתַּכ קאַּפ ןייֵמ
 ךיִא סאָו .עֶטְסְרעֶיַהְט נּוא עֶטְסְּבעיִל נוא עֶטְמעֶּב נּוא עֶטְסְנעֶׁש סעקַא !ל ןעֶנּופעֶג
 ןעֶניִטּולְּב ןייֵמ טיִמ טְכאַמעֶגְנָא נוא ןעֶּביִלְקעְֶפיֹונּוצ רֶהאָו ייֵרָד ןּופ ֶּׁשִמ א ןיִא ּבאָה
 ןעֶכְלעוֶו טיִמ ,רָצֹוא םעֶנעֶרְליִגַא ראַפ ןעֶטְלאַהעֶג ריִמ סֶע ּבאָה סאו נּוא ,םייַווְׁש

 ןעֶצנּוק עֶלַא . .. !טְדאָּטְׁש רעֶמיֹורְג רעֶד ןיִא ןינאַוְׁשְט לעֶסיִּבַא ןעֶנאַק ְךיִמ לעֶוו ךיִא
 זיִא טְלעוֶו-טיִמ רייֵנְוצְו יִד סאוָו ,ן'ְתֹואָלְּפ ּוא ץתופירח נּוא ןעֶטְפאַׁש'הָיְרַּב נּוא

 .עֶנעֶגְראָּבְראַפ עֶטְלְחעֶצעֶג עֶכיִלְטֶע ערחיא דריד ןעֶּבעֶגּוצ סיֹורַא ןעוֶועֶג תֶלֹוכיֹּב ראָנ
 -נּוא  ְךיִלעֶקְיַמְׁש עֶרעֶייַחְמ עֶלַא : טייצ רינכוסמ רעֶנעי  ןיִא ךיל'םיִמְרוקיִּפַא-זיֹולק
 ןּופ רֶהאָי ייֵרְד עֶטְצעֶל יִד ןיִא ,טְלעֶמאַזעְֶפיֹונּוצ .ּבאָה ְךיִא סאָוו ,ְךיִלְרעֶטיִלְפ
 עֶטעֶׁשְטּומעֶגְסיֹוא עֶנעֶנייֵא עֶנייֵמ עֶלַא גּוא ,הָנמְׁשַה יִּפִמ ,נְנאַנְרעֶּביִא ןעֶטְסיוו  ןיימ
 יִד ףיֹוא ןעֶּבירְׁשעֶגְפיֹוא ץלַא רֶתַסְּב ּבאָה ךיא סאָו .ןעֶטְּפאַׁש'הִָרְּב גוא ְךילְקִטְנַא
 סעֶלַא סאָד--ָחאָי ייֵרְד עֶטְצעֶל יִד ךֶׁשֶמַּב ְךיִלְכעֶלְחּוׁש עֶׁשִרעֶּבייוַו יִד ןּופ :רעֶמעֶדיֹוּב

 רעֶסיֹורְנ רעֶד ןיא טְרְהיִפעֶג בא ְךיִא סאָָו ,םיִבָתָּכ קאַּפ םעֶד ןיא ןעֶנעֶלעֶג זיִא
 ןעֶנּופעֶג ְךיִז טאָה לעקעֶּפ םעֶד ןיא ,לֵלְּכַא ...! ןעֶנעוֶו ּועְרִי ןעמל ןופ ןיירא טְדאָּטְׁש
 . .. דַגֵנְתִמ רעֶצעֶנעֶמעֶרק ַא ןּופ אָיְדַנ דַח ףיֹוא ׁשּורּפ עֶנְראַמעֶוְואָנ ַא : דְקיִמ-לעֶניֹופ ןּופ
 רעֶקיִנְדעֶלעוֶו א ןּופ . , . עַבָמַה ְּךֶרֶד יִּפ לע תֹומְזּונ סחָנָח-רַּב-רַּביחַּבַר ףיֹוא הָריִקֲח ַא
 םיִנּופ , .. לֵכֵׂשַח יִּפ לע ׁשיִנעֶקְניִזעֶגְנייַא ס'זרְק ףיֹוא לאַפְנייֵא רעֶנייֵׁש א : דָמּוׁשְמ
 ֹוזַא יוִו ,ןעֶקעֶטְׁש םיּוניִּבַר הֶׁשֹמ ףיוא זוטְפיֹוא רעֶגיִצְנּוק א : קינזיצקא ר"יֵגָוצְו
 ליתֹונְצִל ַא ; קיִ'הְריִבע-לעּב ןעֶטְלַא ריאָנְּבּוד ַא ןּופ ,גָנאַלְׁש א ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע
 רעֶד ןיא זִמָרַא ; קיִעֹחוַאַּמ לעּב א ,דיִמָח רעֶנְלאַמ ַא ןּופ .רעֶטְכעֶמ ס'טל רעֶּביִא
 עֶצְנאַג ַא ;םולג רעֶקְוועֶנְחאַמ ַא ןּופ תָּכַׁש םּוא ראַניִצ ןעֶרעֶכיורּוצ רֶּתיִה א ףיֹוא הָרֹוּת
 ר'אָנְליו א ןּופ איִׁשְרַחַמ נוא תֹופסֹוּת נוא ייֵׁשֵר טיִמ תֹונָצַל יִּפ לע םֹניִהַגיִּתְכִמְמ
 ; קיִעְד"ַּבַח ןעֶטְרְהיִפְראַּפ ַא ןּופ רַהֹוז ןִטיִמ הָלָּבִק ףיֹוא הֶׁשָחְּכִה ַא ; סְרֹוקיִּפַא
 ןיִא דַמַלְמ רעֶניִטְלעוֶוניִטְנייַה רעֶגְראַּבְרעֶמאַקַא ןּופ ןיִקֹורְמֹונ נּוא תֹואְיְרְּטַמְנ עֶגיִצְנּוק
 עֶכיִלְטע ,תֹואיִלְּפ-שרדמ עֶנעֶפיִלְׁשעֶג עטכארטעגסיֹוא אָמְזּוגַא ץּוח ַא וו .ז.א יִנָוְצְו
 /תֶרֹוחְרַחְׁשי ,"תֹוקלקלַחו" ,הָּכְּכי,'רַחְרַחְמי ,'הָדנְדנת' : רעֶטְרעֶוו יִד ףיֹוא תֹודָח עֶגיִצנּוק
 ןעֶׁשְטייֵמ נּוא ְךיִלִטָשּפ עֶניִד'תֹואָלְּפ-יֵאְלִּפ עֶביִלְטעֶ נּוא ,הָמֹודְכּו 'תְקרְקיי גוא "תַהנרג
 .ףאַׁשיהְיְרְב נּוא ןעֶצְנּוק עֶנעֶגייִא עֶנייֵמ טנייה ,ץֶרָא-ףרדח יִּפ לע ןעֶרוי-עֶטּוג ןּופ
 ףיֹוא הֶדָחַא : אֵקִימיִלאָּפ יִּפ לע םאַרְג ןיא םיִרּוּפְל תייַּב ףלא-נ-ַא לֵׁשָמְל . ,ןעֶט-

 ץנאַגנ ...אלפַהְואְֵּפ ַא ראָנ ,הָרָוִמ ןעֶצְטיִנְׁשעֶגסיֹוא-נ-ַא 1 חָרֵח ס'רוּבנה זֹוׁשִמׁש
 תלהק
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 , ..!םיִׁשּודְח ףיֹוא ןעֶקּורְד ּפָא טְגאָמעֶג ראָנ סע טאָה עֶמ סאו ,ריִּפאַּפ לעֶטְרעֶפ ןייֵא ףיֹוא ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָא הָלֵנְמ עֶצְנאַג יד . ..חריקחַה יפ לע תֹוכיִת-יִׁשאָר ןיא תַלְֹק
 ?איל רעֶסיֹורְג רעֶד דֹובְּבִל ריש א נוא .בֵתּכ יש ןייֵׁש רֶהעְז ,עֶיְנעֶמאמ עשידוי-עטּוג ַא
 ןעֶנעֶקַא תֹוציִלְמ גּוא םיִרָיִׁש טְרעֶדְנּוה רַׁשְּפֶא ץּוח א . ,,! "תַמ יִנֲא ףיִרֲחַא ,סְֶסעֶד א סס עֶדַא אָירְטִמנְּב ןעֶּפאָרְטאַּב טאָה חָרּוש רעֶלעֶי ןעֶכְלעֶו ןּופ ,טְדאָטׁש רעֶגיִדְמעֶה
 ףיֹוא די רעֶטְלאַּב רעֶד ןעֶמּונעֶגוצ טאָה רָצֹוא ןעֶצְנאַג םעֶד ָא טָא גוא ,הָמֹודְכּ ...הָלָּכְׂשַה רעֶגיִטְכעֶל רער דֹובְּכלנּוא םּוטְזיִּטאַנאַפןעֶרעֶּטְסְניִפ םעֶד
 ןאֹצְּכ ןעֶּבעיִלְּבעֶג ,טְדאָּטְש רעֶסיֹורְג רעֶד ןיִא גיִדְנעֶמּוק ,ןיִּב ךיא גוא,גאמ ןעֶניִטְנייַה
 ךיִא סאוָווטְהעֶטְׁשְראַפ טְנייַח .. .!עֶלעֶפייפ ַא ןֶהָא ץעֶנייֵׁש א יו רעֶדָא ,העָור אֹלְּב
 םּואְמּו םָאְמִנ ץנעֶו ...! רעֶה א טינ נּוא ןיִח א טיִג . 7 טְלעיּפְׁשעֶגְמיֹוא אָד ּבאָה
 רֶחאָי רֶהיֵפ ּבאָה ְךיִא ןעֶכלעֶו ְךאָנ ,סאָד..י ? ס אָד זיִא ּואוו . , .? סאָה נּוא
 ןעֶׁשְלעֶגני ןעֶסיז ןעֶליִטְש ןיימ ראַפְרעֶר ןעוֶועֶג בירקמ נוא טְרְחאַנעֶג גוא טְּבעֶרְטְשעֶג
 ְךיִמ טאָה סאָד . . . עֶלעֶטְלעודש עד ּוי שףּושִּכְרעּפ וניִדְנעֶלציִּפְׁש ןיימ ,ןרעהג
 :נעֶראיָל רעֶסִיֹורְג א ןיִא העָמְׁש ךיא ..,! םואימ יֹוזַא גּוא ,םּורַא גּוא םּורַא טְראַנעֶגְּפֶא
 .. .!שיִנְרעֶטיִצ-דְרֶע ךאָנ זיומ ַא יוִו ,קוק נוא ,טְלעוו-לעֶדְניווש רעש :ונ רעֶגיִד
 ףְראוַו ְךיִא ןעֶמְהעֶוו ּוצ ; תֹורָּפַּכ ףיֹוא םֶחיֵא ְךיִא ףְראַד--ךיִז טְפְראוַו ריִמ ּוצ רעוֶו
 -גנאַל א ןעֶּבעֶל ןיימ זיִא ןָא טְלאָמעֶד ןופ נּוא . .. תֹורְּפַּכ ףיֹוא ְךיִמ ןעֶמ ףֶראַד--ְךיִמ
 | ...ליִּכְׂשמ א ךיא ןיִּב רעֶּבָא ראַפְרעֶד ראָנ . .. חֶסיִסְג עֶגְנאַל

 ,,.!רֶהעֶמ טיִנ יקאט רעֶּבֶא

 ;רעָה ַא טיִנ גּוא ןיִה ַא טיִנ
 ...רעֶׁש עֶנעֶפָא טינ .דֵוָד-ןגֶמ שיִנ
 ; רעֶווְׁש םייַּב טיִנ ,ןעֶמאַט םייַּב טיִנ
 ,ןייֵג יִצ ,ןעֶקְנאָּב ּוצ סאָו ְךאָנ ,ךיִא ּבאָה יִּב
 ! ןיילַא ןְהעֶז ,רעֶזעֶל ,ןיֹוׁש ּוד טְסְּפְראַד סאָד

 ,א ס ס ע ד א



 יראָטְקאָרַא רּונ

 יפְקַא 1 ןיאעיְדעֶמאַקַא

 ,סאָלְּב יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶּבְראַפ עֶנייַמ סאוו ,ייז ןעֶגיִדְלּוׁשְּטִנֶע

 - םאַג ןיִא ןעֶטְנאָקעֶּב ַא ּוצ טְנאַזעֶג רעילאמ א טאק -

 ,ןעֶגיִל ןייק ְךייַא נאָז ךיא .תֹונְמֲאְנּב ךייַא רעוֶוְׁש ְךיִא

 . ןעֶניִרקּוצ ערֶעֶנייַפ ןייק זיִא ליִטדאָטְׁש ןיִא זנּוא ייֵּב

 ןּוּפ

 .ןישטשאמאז לאיטלפ



 ןעֶנאַנְרעֶּפ

 .אֵטְלאַּב ןיִא רֵחֹוס---ַא  ןאַמְלעֶרְנאַה לֵאַפְר יר
 ,ּבייוו ןייַז ע ניר ַּב |

 עֶטְמעֶנַא

 ,ןֶכָדַׁש ַא יי הָנְקְלֶא 'ר

 ,רעֶטְכאָט רייז



 יעָנעֶצְס

 .ןאַמילןיִפיֹוא ןעקמוִעֶירנא ייִּבןעֶטְראָנ ַא ראָפ טְלעֶטׁש עֶנעֶצְס יר)
 ; (םֶגְניִז גּוא םּורַא טהעֶג עֶגיֹצעגְנַ עֶנְדאָמ) עֶטְטע נֲא

1 

 ןעֶדייֵרְפ לְלאָפ זיִא יִז
 ,םֶסעֶרעֶטְניִא לְלאָפ זיִא יִז

 ,ןְדֵע-ןֵנ ַא רּונ זיִא יִז

 !טְסעֶדַא טְדאָטְׁש עֶגאָׁש יִד

.2 

 ,ןעֶגיִנעֶגְרעֶּפ עֶטְסעֶּב עֶלַא
 ,יטְלעֶפעֶג רּונ גיֹוא םעֶד סאוָו

 --ןעֶגירְק ּוצ אָד טְראָד זיִא
 !טְלעוֶו רעד ןיִא םְגייֵא ראָג

51 

 ,קיטנַא ןייֵא -- ראַוְלּוּב ַא

 ,ןעֶריִצאַּפְׁש טְהעֶג עֶמ ּואוו

 ,קיוּומ טְראָד טְרעֶה עֶמ
 ! ןערילאוואק ךיז ןעֶהעֶרְד סע

.4 

 ןעֶנעֶקאַּב טְראד ְךיִז ןעק עֶמ
 ,ךסַא טייל עֶגנּוי טיִמ

 ,ןעֶנעֶז ייֵז רעוֶו ,טיִנ טְכאַמִס
 !ךייַא ְךיִא גאָז ,גּונעַּת א זיא'ם
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+0 

 ןעֶנְאַּב עֶׁשיִדְרעֶּפ עֶגְרעֶזייַא

 ,םּורַא טְדאָמְׂש ןיִא ןעֶנאָי

 ,ןעֶנאָטְעאַפ ףיוא טְרְהאָפ עֶמ

 !םּודעֶמּוא אָד זיִא טייל עֶגְנּוי

.0 : 

 גְניִרְצְלַא אָד זיִא םע

 ,ְּךַפ ַא רֶהעָו רעֶכיִּב

 גְיִרְג ןעְֶרעֶלְסיֹוא ןעק עֶמ

 !ְךאַרְפְש ייֵלְרעֶלַא
7 

 ןעֶטעֶזאַג רעֶדְנעֶזיוט אָד זיִאיָמ

 ןעֶמעֶנ ּוצ םיֹורא טעֶדאָמ

 ,ןעטעלאוט ףיֹוא ןעֶלאַגְרּושְו

 ! ןעֶמעק ּוצ ךיִז יֹוזַא יוִו

8 

 דיִרֵי ַא ףיֹוא יוִו ןעֶטייֵלְק

 ,ןעֶּביֹוש עֶסיֹורְג ץְנאַנ טיִמ

 רּוּפ םעֶד ףיֹוא םיִנֵתֲח

 ! ןעֶּביולק ּוצ סיֹוא אָד זיִא

 !דְניק ןיימ ריד ןענראמ טּוגַא !ןעֶנְראָמ טּוג א (זיכא =מיק) עֶניירְּב

 ? דוועֶג -- טְנייַה ְךיִז ּוד טְסְלְחיּפ יו ,ּונ |

 רעֶהַא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ךיא טְניִז (* ,אַמאֵמ יאוָו עטמענַא
 ;רֶהעֶז ךיִלְקיְג ּוא דֶנּעֶג ךימ ךיִא לֶחיֵפ = =

 ,טְרְהיִּפְראַּפ ,שיִראַנ ,םוד ןעֶזעֶוועֶג ןיּב ְךיִא

 ,טרימשרָאפ טְנעֶלאָׁשְמ א יוִו ,אֵטְלאַּב ןיא ןעֶנעֶלעֶג
 .טְלעֶטְׁשְראַפ ןעועוֶועֶג ןעֶגיֹוא יד ןעֶגעֶז לעֶטעֶרְּב ַא טיִמ יו

 היי קי-רישאיקפ י-ה

 .עֶמאַמ ,אָי (*
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 !טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל טסייה'ס סאוָו ,טְסיוִועֶג טיִנ ּבאָה ְךיִא

 ןעֶריֹולְרעֶפ טְראָד ְךיִא ּבאָה טייֵצ עֶטְסעֶּב יד
 !ןעֶריֹוּבעֶג יינ יו ןעֶראָועֶג ךיא ןיִּב טְציִא רעֶּבָא

 ;רייֵר עֶסיִו עֶנייֵד טיִמ ,רעֶטְכאַט ,ןעֶזעוֶועֶג הֶיַחְמ ךיִמ טְסאָה ּוד עֶנייֵרְּב
 ? דייֵרַּפ יִד ,הָחְמִׂש יִד יֹוזַא ריִד טיִמ זיִא סאוָו ,גאָז רּונ |

 ןיירָח ןיִא םֶראָו א יו ,ןעֶנעֶלעֶג ךיא ןיִּב אֵטְלאַּב ןיִא לייוַועְמְמעֶנַא
 ,ןייז ףְראָד יֹוז ַא ,טּונ זיִא יֹו ז ַא ,טניימעג ּבאָה ְךיִא

  ןְהעֶזְרעֶד טְלעוו יב לעֶגאָּפְׁש ַא ראָג רעֶּבָא ךיִא ּבאָה אָד
 ; ןייַפ רֶהעָז נּוא ןאָש ,לעֶּבאָנ זיִא סעֶלַא אוו

 ןעֶדּוי עֶטאַקְראַמְס ,םעֶגאייִשְז ןייק טיִג ןעֶמ טְהעֶז אָ
 ;ןעֶדיִז ּוצ טּולְּב סאָד ןָא טְּבייֵה ,ּךיִז ןאָמְרעֶד ךיִא זַא
 יעֶטאָפאק .עֶגנאַל ןייק ,תֹואָּפ עֶגנאֹל ןייק טיִנ ןעֶמ טְהעֶז אָד
 ;עֶטאָלְּב טיִמ טעֶּפיִרְדְרעֶּפ ,תּולָג רעד יוִו גְנאַל ויִא סאו

 עֶרייֵלְק עֶשטייד ,עׁשיִלְגְנֶע ,עֶׁשיִזיֹוצְנאְַּפ ןעמ טְנאָרְט אָ
 ; רעֶדעֶי זיִא טאַרְקאָטְסיִרא ןייֵא ,טעֶדְליִּבעֶג ןעֶגעֶז עֶלַא לייוו
 ,טָראוָו ןייה שידּוי ,שיִסְסּור ןעֶדייֵר רּונ טְרעֶה עֶמ
 ;טֶרָא טְרִיזיִליוִויִצ ַא ,ןעֶשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא זיִאיִס לייוַו
 ,םיִמָכֲח עֶטעֶדְליִּבעג ,עֶטְניִרעֶלעֶג ןעֶנעֶז עלא
 ;םימְׂשְּב ליִסָדָה ַא יו .ןעקעֶמש ןעֶסאַג יִד גּוא
 , ןעֶריִצאַּפְש רונ טְהעֶג עֶמ ּואוו ,םעֶיְנאַיְלּוג עֶלַא ףיֹוא

 ; ןעֶריצעֶפָא ,םִרעֶקנּוי ,יִנעְיאָו ךסא ןעֶמ טְהעֶז
 ןעמאד גּוא ןעֶרְרעֶה ,ןעֶיֹורְפ ,רעֶגְנאַמ
 ; ןעֶמאזוצ דיִמְּת עַקְׁשְטורְדאָּפ ןעֶהעֶג
 ,ןאָמאַפ ןעֶטְצעֶל םעֶד ךאָנ טְצּוּפְרעֶפ ןעֶהעֶג עֶלַא
 ! ןאַדְראַּפ !יִסְרעֶמ ,שיִזיֹוצְנאַרְפ רּונ טְדעֶר עֶמ

 :רְרעֶה ַא עֶמאַדא טיִמ ךיִלְפעֶה ךיז טְהעֶנאַּב אָד
 !רעֶש-אמ רעֶדָא ,עּבאָיְל יִז טפּור רֶע

 ,רֶבֵק ןעֶטְסיוִו םעֶד ןיִא ,אֵטְלאַּב ןיֵא יוִו טיִנ
 ; רֶבַא רעֶדעֶי ריִמ טְרעֶטיִצ ךיז ןאָמְרעֶד ְךיִא זַא
 ,טְריֵצאַּפְׁש רעֶקעֶהְטּפַא םעֶד טיִמ לְהאָמ ןייֵא רּונ ּבאָה ךיא
 ; טְריִרעֶנְפיֹוא טְדאָטְׁש עֶצְנאַג יִד דְלאַּב סאָד טאָה
 עֶגְנוי עֶּבאָרְג גּוא ,םעֶקְפאיְלְפ ,סעֶכעֶרעֶס עֶלַא
 ןעֶגְניִצ יִד טְּפְראַׁשעֶג ףיִלֹח א יוִו רּונ ןעֶּבאָה
 ,רּועיִׁש א ןֶהָא טְניִדעֶלאַּב ,טדעֶראַּב ְךיִמ ןעֶּבאָה ייֵז
 , ..!ריִמ ףיֹוא טְרְהעֶלְקעֶגְסיֹוא לּוּבְלְּב א ְךאָנ ּוצְרעֶד

(18) 
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 ,העְנִׁש ןעֶניִרְחאָיא ראַפ םעֶד יוִו ,ייֵז ףיא רעֶה טְציא רעֶּבָא
 ,העָג ךיא ןיִהּואוו ,ןעקוקּוצְכאָנ טיִנ ריִמ טאָה רעֶנייֵק
 דָניִצַא ְךיִמ ְּךיִא לְהיִפ ןעֶמעֶלַא םעד ןּופ טָא
 ! דְנּוזעֶג נּוא ׁשיִרְפ ,ְךיִלייֵרְּפ ,רעֶטְנּומ

 ,ןעֶּבעֶל ןיימ ,ּוד טְסְרעֶה ,עֶקָׁשְטיִטְטעֶנֶא ,ּוד טְסְרעֶה עֶנייֵרְּב
 ,ןעֶּביֹולְג רימ טְסְנעֶמ ,טְקיוִוְקְרעֶד טּוׁשּפ ְךיִמ טְסאָה

 .ןעֶרעֶה ּוצ סעֶלַא םאָד טְנעֶלעֶגְנָא ריִמ ייֵּב זיִאִס
 ,ןעֶרְהעֶׁשאּב נּוויִז ןעֶטּוג ַא ְךאָנ ריִד לאָז טְמאָנ
 --!ןעֶגאָלְקאַּב ּוצ סאוָו ,טאַהעֶג טינ ראָנ ןיֹוׁש ְךיִז ךיִא טְלאָו
 : ןעֶגאָז ּוצ סיִּפע ריִד ּבאָה ְךיִא ,טְנאָמְרעֶד ךימ ּבאָה ךיִא ,אָי

 עֶמֲחּומ יִד עֶטְנעֶי ןעֶזעוֶועֶג אָד זיִא טְנייֵה ,טְסייוֵו ּוד
 ָ עֶמיִרְּפ א יקאט רעֶּבֶא ,ךּורְׁש ַא ריִד טְדעֶר גּוא

 ,טְלעוֶו רעֶניִטְנייַח ןּופ ,רעֶנייַפ א זיִא ןֶתָח רעֶד : טְנאָז יִז

 ,טְלעֶפעֶג ריִד יוִו יֹוזַא ,רעֶטְניִרעֶלעֶג ַא זיִא רֶע
 .... .לֶהּוׁש רעֶד ןיא ןעֶלאַזְנא ונ עֶלַא ןעֶגְנאַנעֶגְְרּוד זיא רע

 !לְהאָמ ןְהעֶצ טְגאָזעֶג ןיֹוׁש ריד ּבאָה ךיא ! ןָתֶח ןייק טינ ףראד ְךיִא עטמעֶנַא

 ?ּפאָצ ןעֶהאֶרְג ןיִא זיִּב דיֹומ א ןעצִיזהאַפ טסליװ ,עׁשֹז סאוָו עֶנייֵרְּב

 !ּפאק ןייק טיִנ ריִמ לוד נּוא ,טיִנ ליוִו ְךיִא ,טיִנ ףֶראַד ךיא עֶמְמעֶנַא

 ?דְלאוַועֶג ַא ראפ ּוד טְסְכאַמ סאוָו ועָניעֶנּוׁשְמ ,טינ ייֵרְש עֶנייֵרְב
 ! דְלאַּב ןעֶפיֹולְפיֹונּוצ ְךיִז טעוֶו סאג עֶצְנאַנ יִד

 ? ןָא טיִנ ךיֹוא רַשְפֶא ריִד טְהעֶטְׁש ןָתָח רעֶד ? עֶׁשֶז סאוָו
 !ןְהאָּפ רעֶד ןּופ יִקאַט ,טארקאטפיל א ְךאָד זיא רע

 ..טְבעֶל טיִמ טְכּוזעֶג ןייַַא ְךאָד ּוד טְסאָה ןעֶכְלעֶזַ
 ?טְכעֶלְׁש ריִד זיא ְךאָנ סאוָו ?ּוד טְסְליוִו ְךאָנ עׁשז סאוָו

 צ . .+ +! ןייַפ זיא ןֶתָח רעֶד יִא ,הָחָּפְׁשִמ עֶנאָׁש ַא יִא

 ! ןייַז טינ להאָמ ןייק טעוו סאד !ןאָנ ! אמאַמ ןאָנ ע טְטעֶנַא

 ןְהעֶטְשְראַפ ּוצ ריִמ ּביִנ ,רימ גאָז הָּבִרְרַא עֶניירְּב
 ןְהעֶזעֶג ןעֶמ טאָה ּואוו ,טְרעֶהעֶג ןעמ טאָהּואוו |

 ? ןאמ ןייק ןעֶלעוֶו טינ לאָז רעֶטְכאַמ עֶשידִיי ַא

 ! ןאנ ןייז טעו ;ןייַנ טְנאָזעֶג לֶהאָמ ןייֵא ּבאָה ךיִא עֶטְמעֶנַא

 ? הָרָצ א ראַפ סאָד זיִא םאוָו!ןאָנלְהאָמַא רעֶטייוַו עֶנייֵרְּב

 !הָרְּפַּכ יד רייז ר ע.לאז ןייַז ,ןאָנ רונ טיִנ ןְהעֶמ טְרעֶה'ִמ
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 טְפאַחעֶגְנָא םֶה יִא ןיא ְךִז וד טְסאָה סאוָ
 ? הָּפיִלְק עֶנעֶנּושְמ ּוד ,ריֹומ ץֶׁשיִראַנ ּוד
 טְּפאַטְרעֶד | א 1 םעד טְסאָה ,טְסְנייֵמ לעשְז םאוָו
 ? הָפּוח א ןעֶלעֶטְש םֶהיֵא טיִמ רַׁשְּפֶא טְסעֶוו נּוא
 ! אל ףלא ןייֵא טימ ראָנ רעֶּבָא ! טיִנ ס א ד רונ
 יֹוזַא ןייז טיִנ טעוֶוְס גּוא . ,ןעוֶועֶג טינ ְךאָנ זיִאְס
 ? דניצא ריד אָז ךיִא סאָוו ,טְסְרעֶה ּוד
 ְךיִלָד ' ןַח עֶניֹוזַא ןעֶכאַמ ןעֶלעֶוו רונ טְמעוֶו ּוד ּביֹוא
 דְניוִוְׁשעֶג ראָנ עֶטאַט רעֶד ךיד טעוֶו

 !ְךיִלְְנעֶּפְׁש ןְהעֶצ ףיֹוא ןעפראווסיֹורַא ןא ָנ םעֶד טימ
 !תיֹונְּכַט ןעֶקאָרְשְרעֶד ְךיִמ ְךיִא ּבאָה ראַפְרעֶד !אווָא עֶמְמעֶנַא

 !תֹונְמֲאָנְּב רעֶטְכעֶלעֶגַא רונ ויִאָס !אַח ,אַח ,אַח
 ,ןעֶמייצ יִד טְלֶעֶפעֶג ןיֹוׁש ןעֶּבאָזיִס
 ;ןעוֶועֶג לְחאָמַא ןעֶנעֶז סאוָו
 ןעטייל ייּב רעֶטְכאָט ןייק ןעֶמ טְפראוַו טְנייַה
 ! ןייֵלַא געוו םעֶד ןיֹוׁש ןעֶסייוֵו ייֵז

 !רגיק ןיימ ,ןאָש רֶחעֶז ,ןייַפ רֶחעֶז ,ּוד טְטְהעֶז עֶנייֵרְּב
 ! דְניִצַא ןעֶרעֶה ּוצ טאָד ריִמ זיִא הֹעָו נוא ְךֶא זַא
 ,ןעֶרעֶה ּוצ טְניֹוזַא רעֶדייֵא

 --ןעֶּבאָה ּוצ רעֶדְניִק עֶכְלעֶזַא
 ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג טיִנ ייֵז ןעֶלאָז
 !ןעֶּבאָרְנאַּב ייֵז רעֶסעֶּב ןיֹוׁש

 קְראַטְׁש טְרעֶזייִּב ּוצ ןיוׁש ְּךיִז טְסאָה ּוד ,עַה עֶטְמעֶנַא
 ,קְראַמ ןיִא עֶבעֶדעֶט ַא יוִו ,רעֶדיוִו ןיֹוׁש טְסעֶייִרְׂש
 ,ןעֶכאַמ טיִנ תֹונעמ ןייק ראָג ריִד טיִמ ְךיִא ליוו
 .(טנאל) ! ןעכאַל םּוצ רּונ זיִא'ִמ עֶטעֶרְליִּבעֶגנּוא א טויּב לייוַו

 ! ןְהעֶמ טיִנ ,ןעֶמ טְרעֶה ט אָד ,םעֶדְליִּבעֶגְנּוא רונ עֶנייַרְּב
 ,ְהעֶג ּוצ ןעֶמּוק עֶמאַט רעֶד רונ זאָל ,טְראוַו
 ,ןעֶנאַזסיֹוא גְניִדְצְלַא דְלאַּב םִחיִא ְךיִא לעוו
 ,רְחאָי טּוגַא ןעֶּבאָה יֹזַא יקאט ךיִא םאָק נּוא
 ,ןעֶנאָלְׁש סיֹורַא תעגּוׁשְמ סאָד ריִד טעוֶו רע זַא

 ;רֶחאָלְק לעֶסיִּב א ןעֶבאַמ ןיֹוׁש ְךיִד טעֶוו רעה
 !לּוד גּוא עֶנּושְמ ,ןעֶניִז םעֶד ןּופ ּפאָרַא ראָנ ְךאָד טֶזַּב ּוד

 ---.ליוִו ךיִא סאוָו ,טיג ראָג טְסייֵו נּוא טְסעֶייַרְׁש ּוד ! אַמאַמ ןאָנ עֶטְמעֶנַא
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 ! דָניוִו גּוא ריִמ זיִא ךָא זַא !ן אָנ לְהאָמ א רעטייוו עֶנייֵרְּב

 !דניק ןיימ .ְךיִמ גְלאָפ טָאל ןא ָנ רעֶד ריִד גיֹוט םאוָו
 ;קיִטְנא ןייֵא ראָנ זיִא ,ריִד טְדעֶר עֶמ סאוָו ֶתֶח רעֶד

 יקיִלגַא זָנּוא ראַפ זיא'ס ,טְגאַז ,טְנעֶרְפ עֶמ ןעֶמעוו
 ,ןעֶנּלק א ,ןעכיירא ,םעֶנייַפ ַא ראַפ םֶהיִא טְלאַה עָמ
 ,ןעגירק ןעֶרעֶרְנַא ןייֵא רימ ןעֶלעוֶו,ה ע ָד טינ ריד טְלעֶּפעֶג רׁשְפֶא רונ
 ,טְלעֶפעֶג ריד יוִו םעֶניֹוזַא ,טְסְליוִו ּוד יו ןעֶכְלעֶזַא
 ?טלעוֶו יִד טְזאָלעֶגְפיֹוא ןיֹוׁש ,קע;ןייֵא ןיֹוׁש לעָׁשֶז סאו
 ,רּועיִׁש א ןֶהָא ,קִע ןייֵא ןֶהָא םיִכּודׁש אָד זיא'ס ,ריִמ ּביֹולְ

 ! ריִמ ראַפ טיִנ ןעֶגיֹוט םיִכּודְׁש עֶלא יד טָא רונ עֶטְמעֶנַא

 ? ןעֶּבעֶג ריִד ןעֶמ לאָז ןעֶמעוֶו ? ּוד טְסְליוִו ןעֶד עֶׁשְז-סאָוו עֶנייֵרְּב

 ,ןעֶּביִלְּבעֶג רימ ייַּב זיִא יֹוזַא 1 ראטקאד א רּונ עֶטְמעֶנַא

 !ןאָׁש רֶהעֶז ,דָניק ןיימ ,ןייַפ רֶחעֶז דָא ? ראָטְקאָד ַא רונ עֶנייַרְּב
 ;ןייֵלֵא קֶׁשָח יִקאַט ְךיִא ּבאָה ראָטְקאָד ַא ּוצ .,אָתיִּת-אֶביֵהְמ
 ,טְרְהעֶלְקעֶג לְחאָמ עֶכיִלְטִע םעֶר חכמ ןיֹוׁש ּבאָה ְךיִא
 :טְרעוֶו רעֶדְנַא ןייַא ראָנ יקאט טאָה ראָטְקאָד ַא לייַוו
 ,רעֶדעֶי םֶהיֵא ראַפ טאָה ץרָא-ךֶרֶד ,דֹובָּכ ליִפ טאָה רע
  .והעָרייֵלק יד םּודעֶמּוא ןָא םֶהיֵא טּוהְט עֶמ ,סיֹוא םיִא טּוהְט עֶמ
 וטיֹונ ןייק ןּופ טינ טסייוו ,הָסְנְרַּפ עֶליֹואוו ַא טאָה רֶע
 .טיֹורְּב ןעֶּבעֶג דֹובָּבִב ּבייוַו ַא ןאק רעֶכְלעֶזַא

 ? רֶהיֵרְפטְרעֶיִּבעֶג יז וד טְסאָה עֶׁשֶז-םאוָו ?ְךיל זיאְסיאו א עֶטְמעֶנַ
 היִר טיִמ םיִּכְִמ ךיִא ןיִּב טְציִא הְניק ןיימ יאָי ,ָי עֶניירב

 --זיִרְפאק א טּוׁשָּפ טְסאָה ּוד ,טְנייֵמעֶג יא ּבאָה רעֶהיִרְפ לייוַו |

 ,זיא תֶַמֶא רעֶד יוִו ,טְרעֶזייִּבעֶג לעֶסיִּב א ְךיִז ךיא ּבאָה
 ,עָנּוׁשְמ טיִנ ראָנ טְזיִּב ּוד זַא ,םיֹורַא ְךיִא העז טָציִא רּונ

 ,עגּולק א יקַאט טֶזיִּב ּוד זַא ,סיֹורַא העְז ְךיִא נּוא עֶטְמעֶנַא
 ,טייצ רעניטנייה ןּופ ןֶעעֶדיא ךִיז ןיֵא טְסאָה ּוד

 ,טיילעגנוי ןעֶׁשיוִוְצ טְפאַשְלעֶזעֶגַא ןיא ןייז ןיֹוׁש טְסְנעֶמ גּוא
 ,להּוש ןיִא הָחְנִמ-ןְּבְרִק םעֶד טיִמ טְסְחעֶנ ּוד עֶׁשְטאָח םּוראָו
 ,לְהיִפעֶנ ַא ראָטְקאַד ַא ּוצ טְראָפ ּוד טְסאָה ןעֶגעוֶוְטְסעֶד ןּופ
 ,גּונעג ןֶמיס ַא ראַפ ןיֹוׁש זיִא ןייִלַא סאָד נּוא
 ! גולק גּוא טעֶדְליִּבעֶג ,עֶנידְלעוֶוְטְנייַה ַא טְזיִּב זַא

 ,תֹויֲאַר נּוא םיִָׁשְמ דא ןעְֶנעֶרְב אָד ּוד טְסְפְראַד סאוָו עֶניירְּב
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 ! תֹויַח סאָד ,ןעֶּבעֶל סאָד ראָטְקאַד ַא זיִא רעֶּבייוו עֶלַא ייֵּב
 ןעֶרְהאָפ ּוצ רעֶהַא עֶלַא טְלעוו קִע ןּופ ןעֶמוק ייֵז
 ןעֶרֶהאָי טיִמ םיִׂשָדֲח םיִרֹוטְקאָד יִד ייַּב ּפֶא ןעֶניִל גּוא
 ,טאָׁשְטִס ןֶהֶא נּוא לֶחאָצ ןֶהָא טְלעֶנ ייֵז ןעֶּביִג ייֵז

 ;טְטאָנ רֶהיֵא ,ראָטְקאָד רֶהיֵא ְּךיִז טאָה עֶביִלְטיִא
 ןעֶכאַמ ּךיִלְיִלְ דיק ןיימ ןעֶלעוֶו טינ ךיִא לאָז עֶׂשְ-םאָוו ראַּפ
 !? ןעֶכייֵלְג ןייז ןייַז טיִנ לאָזיִס ,האָטְמאָד א ןעֶּבעֶג רֶקיֵא

 ,אַמאֵמ עֶּבעיִל ,גּולָמ רֶחעֶו טְסעֶיאַדְשְזוסאכ יד שְטְמעֶנַא
 ,אֵּפאּפ םעֶד טימ ןעֶדעֶר טְסְלאָז ,יֵקאַט ךיִא לו ,ראַפְרעֶד
 ,ףֹוס ןיִא זיִּב ּבייֵהְנֶא םעֶד ןּופ ןערהעלקרע גְניִדְצְלַא םֶהיִא
 ? ףיֹורעֶד ןעֶנאָז רֶע טעֶוו סאוָו ,ןעֶרעֶה ךיִא םאָל הֶּבַרְדַא
 ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ טּונ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא ּוד ְסְלאָז סאָד רונ
 --ןייֵמ ןייַמ זיִא סאָד רּונ ,ראָטְקאָד א רונ זַא
 ןעֶּביֹולְנ ריִמ רֶע געֶמ ,ראָטְקאָד ןייק טיִנ זַא גּוא
 ! ןעֶּבעֶל לעֶוו ְךיִא ליִפיִו ,ןעֶּבאָה הָנּותֲח טיִנ לעֶוו ךיִא זא

 !םירּוסְי ןייק טיִנ ּבאָה. גּוא ראַנ ןייק טיִנ רּונ ייֵז ּוד עֶנייֵרְּב
 ; םיִרּוּבִד עֶרעֶדְנַא טיִמ ראָנ ,דעֶר א ןעֶּבעֶג םֶהיֵא טיִמ לעוֶו ְךיִא
 עֵּבְּטִמ רעֶד רעֶּביִא רּונ רעֶּבָא  ,תיִּבַה- -יּב ַא יֵקאַט זיִא רֶע
 .העד יד ןעצנאנ ןיִא ְךאָה ךיא .ּבאָה רעֶטייוֵו רעֶּבָא
 ,גאָז ךיִא סאוָו ,גניִדְצְלַא ךימ טְגְלאָפ רֶע זא ,ְךאָד טְסייַו
 ,גאָט טְכאַנ ףיוא ,טְכאַנ גאָט ףיֹוא וליָפֲא ןעֶנאָז געֶמ ךיִא
 ,סֶעיִמְׁש ַא ןעֶכאַמ םֶהיֵא טיִמ ךיא לעוֶו טְכאַנ רעֶד ףיֹוא טְנייַה ְךאָנ
 ,םוח ןייַז ןיֹוׁש רעֶה ךיִא ,תָמָא םעֶד ףיֹוא רֶע טְהעֶג טָא !אֵׁש--

 ;זעָרְׁשעֶג א ,רעֶדְליִּפעֶג ַא ,שער א טְרעֶהעֶג אָר ךיִא ּבאה סיִּפע ( ,ןיירא טְמיק) אָפ
 ,העְטְׁשְרעֶפ ְךיִא טול ,טְגיִרְקעֶג רעֶדיוִו ןיֹוׁש ְךיִז טאָה רֶהיֵא
 ! ןעגירק יא ןיא ןעֶטְלאַה דיִמָּת ְּךיִז לאָז ןעֶשְנעֶמ ,ּונ ,ּונ
 ? ןעֶגיִנעֶגְרעֶפ קְראַטְׁש א ןּוּפְרעֶד טאָה רֶהיֵא םיִנָּפ ַא
 ,סאָרְדְרעֶפ ַא נּוא הָׁשּוּב ַא ,הָּפְרַח ַא רעֶּבָא ְךאָד זיִאיִס
 ! םאנ רעֶטְנְחעֶצ רעֶד ףיֹוא לוק רעיא ךאָד טְרעֶה'מ
 דָניִצ ַא טְדאָטְש רעֶסיֹורְג 8 ןיא ןעֶנעֶז ריִמ ,טְסעֶגְראַפ רֶהיֵא
 ,דֶניִלְּב טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ .,ןעֶרֶעיֹוא ןעֶּבאָה .דְנעֶו ּואוו
 ;גְניִדְצְלַא טְסייוו עֶמ גּוא ,טְהעֶז עֶמ ,טְרעֶה'ִמ
 ,גניִרְג ראַּפ םִע ְךיִז טְלאַה ןּופְרעֶד טיִנ ְךיִז טְכאַמ רֶחיֵא נּוא
 ! סְסעֶדא זיאיִס ,ןייֵגְלאַטְלאַּב זיא'ס ,רֵׁשְפֶא טייֵמ רֶחיֵא
 ,טְסעֶרעֶטְניא ַא ןעֶנעוֶו םעֶּפִע ןעֶמּוקעֶג ְּךאָד ריִמ ןעֶנעֶז טְנייַה
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 ךאַז עֶטְסְנְרעֶוַא ְךאָד זיִא סאָד ,ְךּודָׁש ַא ןעֶנעֶו
 ? ְךייֵלְג סאָד זיא ,ּונ ,םְרעֶייִלְׁש יד ךיִז טְסייֵר רֶחיֵא גּוא
 ? ןְהעֶׁשעֶג אָד ויא סאָו ,ךיֹוא ריִמ טְגאָז ,טְרְהעֶקְראַפ

 ---ןיילַא ןעֶסיוִו ּוד טְסעֶוו ,ןעֶלְהעֶצְרעֶד ןיֹוׁש ריִד לעוו ךיִא עֶנייֵרְּב
 ,ןעֶסיִרְדְרעֶפ טיִנ ְךיִד זאָל רּוג ,סיֹורַא עֶר ַא ףיֹוא חעֶג (.ןעֶמְטעֶנַא וצ)
 (.38 עט .ןעֶסעֶיְמְשּוצ רעֶּביא אָד ןעֶטאַט םעֶד טיִמ םיִּפֲע ּבאָה ְךיִא

 ,ןעוועֶג אָד ויִא סאוָו ,רעֶכיִנ ןיֹוׁש רימ לְהעֶצְרעֶד ּונ  .(םעּב טימ) לֵאָפְר

 : ןְהעֶטְׁשְראַפ .ּוצ ריִמ ּבֹיג , תֹודֹוסַא ראַפ זיִא סאו גּוא

 --!טייֵצ לעֶמיִּב א רּונ ּבאָה נּוא , ןַהֹּכ םעֶד טיִנ רּונ זייַוועֶּב ,תיִׁשאֵר עֶנייֵרְּב

 --.טייל ןיִנמ א ראַפ יַאְדַוַא , תֹודוס עֶנייֵד ןיֹוׁש טייוו ךיִא , אה לֵאָפְר

  ןעֶבאַז עֶּטְלא עֶנייַד טימ ןָא רעֶדיוו ןיֹש טְסְּבייֵה עֶניַרְּ
 , ןעֶכאַמ ּוצ קֶזֹוח גּוא ןיִצְלִּפָא , ןעֶטעֶּפְׁשִּפָא רּונ

 ? ןעֶרְהעֶטְש , ןעֶגאָלְׁשְרעֶּביִא , ןעֶדעֶרְסיֹוא ןעֶזאָל טיִנ
 -- .ןעֶרעֶה ןיֹוׁש ְּךיִא םאל ונ , לְחעֶצְרעֶד ,דעֶר ,ּונ לָאפר

 , עי טייצ א ןיֹוׁש טְיֹואוו עֶּטְנעֶי ןיימ זַא ,ְךאָד טְסייו ּוד עֶנייַרְּב
 (* ,היִמאק,א ןעֶגאַלְׁשעֶגְנָא טאָה גּוא  ,ןעוֶועֶג אָד יז זיִא טְנייַה
 , טְלעֶמְשעֶנְנייַא טְפעֶׁשעֶג םיֹורָנַא ןיִא זיִא רֶע ,טְנאָז יִז

 ; טְלעֶג לעֶטיִּב ַא טאָה גּוא , טְלאַהעֶג ןאָש א טְמעֶנ
 סעימְש ַא ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶמְטעֶנַא טיִמ םעֶד ןעֶנעוֶו ּבאָה ְךיִא
 , םיפ טיִמ נּוא דָנעֶה טימ ןעֶפְראוְרעֶפ ףֶּכיֵּת יז טאָה
 , ןעֶיְסעֶרְט טיִמ ליפ ןעֶניֹוא יִד ,טְכאַקּוצ ןעֶראוָועֶג זיִא יז
 ; ןעֶרעֶה טינ ראָנ ליוִו יִז , לֹוק ןייֵא יא ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה גּוא

 ? סאוָו ראַפ ,יִז געֶרָפ גּוא טייַז א ףיוא ןעֶמעֶנעֶג יִז ּבאָה ךיא
 ! טאד גּוא טאָד טָא :אָנְׁשיִל-יאֵהְּכ ריִמ יִז טְרעֶּפְטְנֶע
 , היִמ יד טְסיִזְמּוא ראָנ זיִאָס ,אָיְנעֶׁשאַמאַמ ,ּוד טְסְרעֶה
 , היִמאָק ַא ראפ רּונ טיִנ , םעֶנייֵק ראפ ןעֶּבאָה הָנּותֲח טי לעוֶו ְךיִא
 , ןאַלְּפ רעֶד ןעֶּביְִּבעֶג ׁשְרעֶדְנַא טינ ריִמ ייַּב זיס לייוַו
 !ןאַמ א ראַּפ ןעֶמעֶנ ךיא לאָז .ראָטְקאָד ַא רּונ זַא

 ל ןעֶלעֶפעֶג רֶחיֵא זיִא ראָטְקאָד ַא רּונ . , .?'יוזא . .,? יזַא לֵאָפְר

 ? ןעֶלעוֶו יִז טעוֶו ראָטְקאָדַא יִצ ,איׁשֹק ַא רעּבָא ְךאָנ זיִא'ִס

 *(  טייֵלְמ ַא  ןיא קיִׁשְטְשאקיהפ ַא +
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 ? ןאָׁש טינ זיִא יִז ,זיא סאוָו ? ןעֶלעֶוו טינ רֶע לאָז סאָוו ראַפ עֶנייֵרְּב
 ! ןִח רימ ייַּב טאה יִז יו ,רֶהאָו אֵז א ןעֶּבאָה ְךיִא םאָל = }

53 

 --! גּונעָג טיִנ סאָד זיִא ראָטְקאָד א ראפ , גינעוֶו ְךאָנ זיא ןיילַא ןאָש לֵאָפְר

 גּולְק טְסיִּב ,ְךאָנ טְסְנייֵמ נּוא ,ׁשִֵּט ַא יו ראָנ טסדעה ,ךיא סייוו עֶנייֵרְּב
 ?םּומ ַא הָליְלֲח רעֶדָא , ןֹורָסִח ַא רַׁשְּפֶא טאָה יז? עָׁשֶז סאוָו 1-

 ! םּוטְש טיִנ ,דְנילְּב טיִנ ,ּביֹוט טיג ,קְנייֵרְק טיִנ היּב זיִא יִז

 ,ליטִש ןעֶטְהאָרְנַא ריד ְּךיִא זּומ ,עֶנעֶדוי א יקאט טז ּוד לֵאָּפְר
 ;ןעוֶו נּוא סאוָו ,טיִנ טְסייוַו גּוא גְנּוצ רעֶד טיִמ טְסְרעֶדיֹולְּפ == |

 ---ליוו ראָטְקאָד א סאוָו ,ּוליִפֲא טיִנ ראג טְקְהעֶמְשְראַפ ּוד
 --.ןעק נּוא טְניִרעֶלעֶג זיִא סאוָוועֶכְלעֶזַא רּונ ליוו ראָטקאד א

 ! ןעֶכאַל םּוצ רּוג יקֲאט זיִאְס ! אַח , אַח , אח עֶנייַרְּב
 ,ןעֶלעֶּפעֶג אְקְנַד רימ זיִא םאָד ,,ּוד טְסְהעֶז
 , ןעֶכייֵלְנִסיֹוא ְךאָנ ְךיִז טעוֶו יז ,רימ ּביֹולְג
 ! ןעֶלעֶזְמאַמ רעֶמעֶדַא ץעֶטיִּבִלאָּבעֶג עֶלֵא טימ
 , יז טיִמ ךייֵלְג ,ךיֹוא ןעק יִז

 ,הערד א לעֶסיִפ ןייֵא ףיֹוא ןעֶּבעֶג ךיז
 ,ּפאלאג א  ןעֶגְניִרְּפְש , ןעֶצְנאַט
 ;ּפאק ַא ׁשְטייֵד ,שיסּור ןעֶדעֶר
 , טרָיזיִליוִויִצ ,יִיז יו ,זיִא יִז
 ;טְריִנאַּבְמאַּב קעֶמיִלאַּב א ןיִא
 ,ל'םּור א יו ןעֶפיֹול ךיֹוא ןעק יז
 , לעֶכיִּב א טימ םעֶרָא ירד רעֶטְנּוא
 ; טייל עֶגְנּי עֶטאַׁשְט ַא טיִמ
 ; טייּבא ןעֶּבעֶג סע;לאָמ עֶלַא
 , ןעֶריִסְנאַמאָר ךיֹוא ןעק, יִז
 , ןעֶריִלאוואק ייֵלְרעֶלַא טיִמ
 , טְנאָה יד רעֶטְנּוא ןְהעֶנ  ייֵז טיִמ
 , טְגעֶמיִלְּפְמאַק א = ןעֶבאַמ לְחאָמ .עֶלַא
 , םירפס יד , עַיּפאַנַא יד ְךיֹוא ןאק) גּוא
 , םֹורָד טְניִל'ִס ואוו גּוא  ,ןֹוצָפ טְניִלֶס ּואוו
 ,ַרְּכ א--םְכְלעוֶו גּוא ., ףְראָד א  זיִא טְכְלעוֶו
 ,ךיימ א טְסייֵהְס סאָו גוא םִי ַא טְסייֵה םע סאוָו
 , טְהאָט ַא זיא'ק ּואו נּוא .,גְראַּב ַא זיִאיָס ואוו
 !לאעַמְׁשִי טְהעֶטְׁש ואוו , רֶנוּת רעֶד  טְניִלֶמ אוי
 / .עֶהאָמ רעה ןיאטְסעימְׁש רעֶו
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 | : ַאְדִוַא יז ןופ רֶחֵעֶמ יז ןעק
 .! םישּודח רּונ ְּךאָה זיִא טאָקְס רֶהיֵא
 םָשּוח אז ַא ּוד טְסיִּב ףֹוס םּוצ
 ,ןעֶלעֶטְׁשְנייַא ְךיִז טְסְנעֶק גּוא

 !ןעֶלעֶפעֶג טינ טעֶװ יז ,ןעֶנאָז
 ,ריִמ ייַּב זא ריִד גאָז ְךיִא , טְרֶהעֶקְראַּפ

 .,אָרָבִמ רעֶדְנַא ץְנאג ַא ראָנ זיִא
 רֶהיֵא ְךאָנ טעוו ראָטְקאָד ַא זַא
 ! הָרָּפַכ יִד ןייַז ראָג

 ,עֶנייֵרְּב , ןעֶגאַז ריִד לעוֶו ְךיִא סאוָו ,ּוד טְמְרעֶה לֵאָפְר
 , הָנעֶמ ןייֵד ןּופ סיֹורא טְצעֶי הְז ְךיִא זא |

 , טְלעוֶו רעֶטְלַא רעֶד ןופ ,טְּבעוֶועֶגְסיֹוא ראָנ טזּב ּוד זַא
 . טְלעֶפעֶג ראָטְקאָד ַא םאָוו , ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ןֶהֶא טיִנ טְסְּבייֵה נּוא
 , תֹוריׁשֲע םיחַרֹק ןעֶּבאָה םֶהיֵא .ּוצ ראָג ןעֶמ ףְראָד , תיִׁשאֵר

 ,תֹוריד ןעֶלְבעֶמְפיֹוא םֶהיֵא דר טְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ַא
 -- שזאטע ןעֶטְׁשְרֶע ןיִא , טְנאָרְפ ןיִא עֶמאַפ םאָד יִא --
 ;שְזאַּפיקע א , אדנאל ַא ,דְרעֶּפ ם הי א ןעֶפיֹוק

 ,קאנק םעֶר טיִמ ןייז לאָז ;רעֶדילְק ןעֶבאַמ רֶהיֵא
 !קאַרְּפ ןעֶשְראָטְקאד  םּוצ ןעֶטְסאַּפ לאָז ּפעֶלְׁש רעֶי
 ,רּועיִׁש ַא ןָא דְלעֶג טיִמ -- דְלעֶג .טימ טְקעֶמְׁש סאָד גּוא
 ! רימ ראפ טינ זיִא ראטקאד א = , ןייֵנ ,  עֶנייַרְּב ,ןייג

 . י * יִּב א ,ןעֶכאַמ הָנּותֲח יֹוזַא טאַלְג רֶהיֵא טְסְליוִו ? עֶׁשְז סא עֶניירְּב

 . . . יִהפ-יִהְש טימ רּונ ןעֶמּוקְּפֶא רׁשְפֶא טְסעוֶו ,טְסְנייֵמ גֹוא
 ! תֹועָט ןעֶסיֹורְג ץְנאַג ַא טְסאָה ,ריִד גאָז ְךיִא !לֵאָפְר ; ןיינ

 , תֹועְמ טיִמ סיֹורַא ְךיִז קּור ּוד , ןעפלעה טינ ריִד טעוֶוְס
 , רעדיילק עֶנְדאָמ-עֶייִג ןעֶּבאָה יז ףְראַד ייס יו ייֵס
 ,רֶדֵח ןיִא ןעֶּפעֶלְׁש ּוצ ףיֹוא רונ ןיֹוׁש ןעֶגיֹוט עֶטְלַא יד

 .ןעֶקעֶמְסיֹוא בארג םעֶד ןּופ ןעֶצְנאַג ןיִא ראָג ןיֹוׁש ייֵז טְסְנעֶמ

 ! ןעקע איד ְךאָנ ןעֶקעֶרְטְש רעֶּבָא ףְראַד רעכילטיא ,אי לאַפר

 !ַחֹּכ א ןָא ְּךיִז ןעֶמ טּוהָט--ׁשְטייֵנְק ַא ןּוהְט ְךיִז ןעֶמ זּומ ? זיִא עֶׁשֶו סאָו ,ּונ עֶנייֵרְּב

 חמ רעֶד טְראַדעֶגְפיֹוא רימ זיאס ,טְשְטייִנְקעֶג גּונעֶג ןיֹוש ןיִּב ְךיִא , הֶה לֵאָפְר

 ,ןעֶגאָרְטְרעֶּביִא רֶהעמ טיִנ הָאָצֹוה עֶסיֹורְג אזַא ץיֹוש ןעק; ְךיִא

 ןעֶגאוָו רעֶד רעֶווׁש ּוצ ןיֹוׁש זיִאְס רּונ ,ןעק ְךיִא ליִפיוִו ,ּפעֶלְׁש ְךיִא

 ! דְרעֶי רעֶד ּוצ םיִנָּפ םעֶד טימ ןעֶלאפ זיִא םִע ןעוֶו לעוֶו ךיִא
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 !דְרעֶּפ ןייֵא ןעֶּפעֶלְׁש טיִנ ןעק} אָׂשִמ ריִפ יֹוזַא טָא ,ןייֵנ
 -- עֶדאַסאָד ַא ,גיִטְהעוֶו ַא ; הֶׁשּוּב ַא ,הָּפְרַחא רּונ ְךאָד זיאס

 : עֶדאָמ רעֶד טיִמ ןּוהְט ּוצ ןעֶּבאָה ןעֶמ לאָז טְכאַנ יוִו גאָט

 --להאְמְׁש נּוא ץרּוק ןייַז לאָזִס = , דיק א ְךאַמ טְנייַה
 ! לָאאראק , םֶגְנאַל ַא ןיֹוׁש ןעֶמ טעֶיירְש ןע גְראָמ

 ,ןיִרְג טימ טטיֹור ןע גראמ ,םייוַו טיִמ ץְראַוְׁש טְנייַה
 ! ןיִׁשְרַא םעֶד ףיֹוא דְלאַּב ןיֹוש , עֶקְׁשִמּוטְמ רעֶד ףיֹוא טֶש רע טָא|
 ,םּואיִמ ראָנ טנייַה טְדְרעוֶו , ןאָש זיִא ןעֶטְנעֶג סאו
 ! ּולָּפ גוא טעֶמאַפ רּונ , ץטיצ ןייק טיִנ גיֹוט'ִס
 ,לאַנְרּושְז םעֶיינ םעֶר ןּופ ,רעֶליֹוק םעֶד ןּופ טָא גּוא
 ! לַד - ליִרַּב ןעֶרעֶוו , סְרעֶצעֶזְנָא ריִמ ןעֶרעֶוו
 ,ְךיִלעָכיִׁש ,ךיִלְקיִטְנאָז ,ךיִלעֶקְׁשְרִנעֶה גְךיִלֲעְטיִה יִד ןּופ טָא

 !ְךיִלַתּור יִד יו ,רּונ סעֶטאַט יד , ןעֶנאַמ יִד ןעֶרעוֶו
 ,רְחאָי טּוג ַא ןעֶּבאָה ריִמ טְסְלאָז , עֶנייַרְּב ,ךיִד יא טעַּב ראַפְרעֶד

 ,ןעֶכאַז עֶכלעֶזא ןיא ןעֶשימ טיִנ ראָג .ְךיִז טְסְלאָז ּוד
 ,ראָה עֶנְנאַל טיִמ עֶנעֶ ַא טְראָפ ְךאָד טְזיִּב ּוד לייַַו
 .ןעֶכאַמ עילאק יו רּונ ,רֶהֵעֶמ טיִנ ּוד טְסְנעק

 -- ןעֶרְהעֶלקְרע רֶהיִא לעֶו ךיִא ,ריִמ ףיֹוא ְּךיִז זאָלְרעֶּפ

 ! ןעֶרעֶח יִז טעֶוו ךימ זַא ,ןָמיִס ַא ןעֶּבאָה ּוד טְמעוֶו

 ,רּועיִׁש ַא ןֶהֶא ראָנ ,ןעֶדעֶר , ן'הנעט טְסְנעֶמ עֶנייֵרְּב

 רעֶהיִרְּפ ריִד ְךיִא גאז , ןעֶרעֶה טיִנ ְךיִד יִז טעוֶו
 ! תֹויַח סאָד סיֹוא רֶהיִא טְהעֶג ראָטְקאָד א ְךאָנ רּוג לייוַו

 ,תֹויַוֲה עֶגיעֶגּוׁשְמ ןעֶכאַמ ,טְקיִרְרעֶפ ןייַז רּונ טעוֶו יִז ּביֹוא לֵאָפְר
 , ףיֹורעֶד ןעקּוק טיִנ ,ןעֶרעֶה טיִנ יִז ךיִא לעֶוו

 ,ְךאווְׁש ַא ןעֶג בע; ! ףוס ןעֶצְראוַוְש ַא ןעֶכאַמ , קֵסְּפ ַא ןעֶּבעֶג רַהיא

 ,ראַג רעֶנעֶטיִרעֶגְּפָא ּוד ,ןֵהֹּכ רעֶגיעֶנּוׁשְמ עֶנייֵרְּב
 ? ראַּפְרעֶד רֶהיֵא טְמּוק סאָוו ,ראָטְקאָד ַא ליוִו דניק סאָד זַא

 ! ל גאָז ְךיִא סאָו , טְסְרעֶה ּוד ! ראָטְקאָד ןייק אָטְׁשיִנ ,ןייֵנ לֵאָפְר

 ,גאָט עֶצְנאַנ א  ּוליִפֲא ןעייֵרְׁש , ןעֶרעֶזייֵּב ְךיִז טְסְנעֶמ עֶנייַרְּב
 . עֶטאָלְּב יוִו ,טאַרּוקַא ןעֶרעֶה ךיד ןעֶלעוֶו ריִמ זַא ,רייז ףיא גאָז
 ! עְטאַטַא ,טְנאָזעֶג םֶנייֵטְׁשיִמ .ךיֹוא טְסייֵח םאָד ,ּונ ,ּונ
 ? סאוָו ראַפ ,םֶרֵחְּב םֶהיֵא ֹנעָרְפ !ראָטְקאָד ןייק טיִנ ליוִו רע

 ! תיִּבַה-לעּב ןיִּב ְךיִא ּוא ,ךיִא ליוו יֹוזַא לייוַו לֶאַפְר
 ; פאק,ןייק .ןעלוד טיִנ ְךיִז טְסְלאָז ;ְךיִא גאָז ריִד גּוא

)14( 
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 ! ּפאָט םעֶד ןעֶניִז ןיִא ּבאָה ,ףעק ןיא רעֶסעֶּב העְנ

 ןעֶלעֶוֶו לעוֶו ךיִא ןעֶמעוֶו טיִמ ,ְךּודְׁש ַא ןּוהְט ןיֹוׁש לעוֶו ךיִא
 - ףעֶלעֶפעֶג טיִנ רעֶדָא ְהעֶטְׁשְנָא טיִנ טעֶו ריִד ּביֹוא גּוא
 ! הָּפּוח רעֶד ּוצ ןעֶמּוק טיִנ ,םייַח רעֶד ןיִא ןעֶציִז ּוד טְסעֶוו

 (פיראטפיל) ! הָפיֵלְעֶנעֶנּושְמ יד ! ןעֶרעוֶו ּוד טְסְלאָז יאָפְמ(סמ יינ) עֶנייֵרְב
 !טְכעֶרעֶג טיִנ ְךיִמ ךיִא ּבאָה הָרָצ אֵזַא ףיֹא !ראָטְקאָד א רונ (יזילפ) לֵאָפר

 ,טְכעֶלְׁש גוא שיראג קראַטְש יוִו ,זיא סאָד םֶמּוד יו ! ָא
 ,רעֶדְנּוזעֶּב רעֶטּומ גּוא רעֶטאַּפ רעֶדעֶי ,ןעֶרעֶטְלע עֶלַא זַא

 !רעֶדְניִק עֶרעֶייִז ןעֶרעוו ןעֶלאָז םעֶשְראָּטְקאָר רונ ,ןעליוו
 ,ייֵרְד גּוא ייֵווְצ ןייק ןעֶלייֵצ טיִנ ןעק סאוָו ,לעֶדייֵמ ַא

 !ייַּבְרעֶפ יִז זיִא טינ אָלֶא '! ראָטְקאָד א רוני : טעֶייִרְׁש
 ,תאַלֹוח עֶנְדאָמ ַא יִצ ,זיא סאָד סאוו ,טיִנ סייוֵו ְךיִא
 ,תעגּוׁשְמ ןיִמ ַא יֹוזַא טּוׁשָּפ ראָג רֶׁשְפֶא רעֶדָא

 יעעֶריא עְׁשְלאַפ ַא ,עמזאַּפְס א ,עיזאמנאפ א
 ! העְרְׁשעֶג ַא םּודעֶמּוא זיִא ראָטְקאָד ַא רּונ זַא
 --!רעֶטְכאָט עֶׁשיִדּוי עֶלַא ןעֶייִרָׂש '! ראָטְקאָד א רו
 . !רעֶטְכעֶלעֶג א טְראָפ נּוא ,ניִטְחעוֶו ַא ,הָרָצ א זיִאִס

 --קְנאַדעֶגַא ןעֶלאַפעֶגְנייֵא ריִמ זיא---שְרעֶדְנַא טיִנ זיִא'ִמ
 יקְנאַרק ְךיִלְרְהעֶּפעֶנ טּוׁשָּפ עֶלַא יִקאַט ןעֶנעֶז ייֵז זַא
 --ןעֶריַחעֶג יִד טעֶדְניִצְנע ייֵז ייַּב תַמָא ןיִא ןעֶגעֶז רֵׁשְּפֶא
 ? ןערירּוק ייֵז לאָז ןעֶמ ,םיִרֹוטְקאָד ייֵז ןעֶפְראַד
 ,רעֶדְנּואוו סיֹורְג ַא נּוא אָיְשִק א רעֶריוו ריִמ זיִא רונ
 ? רעֶדְנּועֶּב עֶדעֶי םיִרֹוטְקאָד ייֵז ןעֶפְראַד םאוָו
 ,הָלֵּכ ַא ראָטְקאָד ַא ראַּפ ןעֶרעוֶו עֶכילְטיִא םְראַד סאוָו ְךאָנ

 ? ץֶלַא ןעֶריִריק לאָז רע ,ראָטְקאָד ןייֵא ןעֶמעֶג ְּךאָר ןאק עֶמ
 ,לּוד גּוא עֶנּושְמ קְראַטְׁש ,םיִרֹומֲח עֶמיֹורְנ םיִנָּפ א ןעֶנעֶז ייֵז רּוג
 (יזפ) . , ,! ליִסְנאָק ַא ןייַז ןעֶנעֶק לאָזיִמ ,םיִרֹוטְקאָד ּךֵס א ייֵז ןעֶּפְראַד
 ; ויִא טְראָד יֹוזַא יוִו ,רעֶהַא רֶהעֶלְק ,ןיִה א רֶחעֶלְק אֶלייֵמ

 --ויִרְּפאֵקַא יֹוזַא טאַלְג יִצ ,תענּוׁשְמ ַא סאָד זיִא יצ

 ,רעֶטּומ נּוא רעֶטאָפ ריִמ ,ןעֶרעֶטְלֶע ריִמ ןעֶדייֵל לייוְחעֶד
 ! רעֶטיִּב זְנּוא זיִא יֹוא .-- ליֹומ ןיִא לאַג יִד ןעֶּבאָח רימ
 ,הָאּופְר יִד ראָטְקאָד םעֶד ןּופ ןעֶמּוקאַּב לְהאָמ ַא יִז טעוֶו יִצ
 ! הֵָירָי עֶרְהאָלְק א זיִא סאָד ,הָּכמ יד ןיֹוׁש ןעֶּבאָה ריִמ רונ
 ,הּוק יִד הָמֵהְּב יִר ,תיִנֹולְּפ ןיימ ןעֶרעֶה טיִנ לעֶוו ְךיִא ,ןיינ
 ּוצְרעֶד ןעֶזאָל רעֶד טיִנ לעוֶו ְךיִא ,ראָטְקאָה ןייק טיִנ ףראד עֶטְמעֶנַא

 :רְהאָלְק ןעֶכאַמ יִז ,תעגּושְמ טאָד ןעֶנאַלְש סיֹורַא רֶהיֵא לעוֶו ךיא
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 ; רֶהאָו גיצְנאוַוְצ טְרעֶדְנּוה זיִּב ,עֶמאַמ ַא ְךאָנ ךיִא ןיִּב הָּמעַהתעָל
 .רְהעְמ ןעֶטְראוַו טיִנ ,ןעֶדייִר רֶהיֵא טיִמ ְךיִא זּומ ףֶּכית
 ! רעה א רּונ םּוק !עֶטְטעֶנַא ! עֶטְטעֶנַא ? יִז זיִא  ּואוו

 קאקעֶד לאַּפ טֶניִרעֶלעָנ יא ןעֶסעֶזעֶג יֹוזַא רימ ןיִּב ךיִא . (זיכ ניפ) ץמְמעֶנַא
 ,קאָז א טייֵּבְרַאעֶג ,טְפעיִטְרעֶפ .ְךיִז טאָה אַמאַמ יִד גּוא |

 ,לאז ןיִא 'עֶטְטעֶנַא; טעֶיירְׁש עֶמ ,ןעֶזיִועֶגְסיֹוא ריִמ ְךיִז טאָה
 ! לֹוק ןייד ןעֶזעֶוועֶג זיא סאָד ,טנייש ריִמ ,אָּפאַּפ

 ;דָעְצַא ןעֶפּורעֶג ךיד ךיִא ּבאָה סאָד !עֶטְמעֶנַא ,אָי לֵאָפְר
 ; וגיק ןיימ ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא סיִּפע טְלאָועֶג ריִד טיִמ ּבאָה ְךיִא יי

 ,טעָייג ַא ריִד ןּופ טְלְחעֶצְרעֶד רעֶהיִרְּפ אָד ריִמ טאָה עֶמאַמ יִד
 ,תֹויַוַח עֶנ'עֶגּוׁשְמ טְסְכאַמ ,טְלּודּוצ סיִּפע ראָג טְויִּב ּוד זַא
 --ןאמ ןעֶגְנּיי ןעשעטייל א ראפ סאָוו ,ריִד דער עמ ןעֶמעֶנ
 | .ןאָנ גּוא ןאָנ רּונ ;לֹוק ןייֵא ןיא ּוד טסֶעייִרְׁש
 ? קיִטְׁש ַא ראַפ סאָד זיִא סאוָו ,גְנאַג ַא ראַפ סאָד זיִא םאָוו ,ריִמ גאָז

 ! קיזּומ עֶייִנ א ריִד ּוד טְסאָה טָא ! אֵנ עֶּבעֶיְט טאָו עְמְמעֶנַא
 ?טאָלְׁשַא ץְראַה ץְּפיֹוא ןּוחְטְנֶא רֵׁשְפֶא ריִמ טְסְליוִו !עָשְז-סאָו |

 ,טאָג רעֶד ןּופ נוי ןעֶּבאְרְג א ראַפ ןעֶכאַמ הָנּותֲח ריִמ
 ? עיִח ןּופ ליִרֲחֹוס ַא ראַּפ רעֶּבָא ,דְלאָו רעֶטְלאּב ַא ראַפ
 ! חיִמ יד םֶסיִזְמּוא זיִאֶס ,ריִד גאָז ךיא ! אַּפאַּפ ,ןאָנ

 ,טְכעֶרעֶג טיִנ ראָג ריִד ףיֹוא ךימ ּבאָה ְךיִא ,עֶטְטעֶנַא ,ןיינ לֵאָפְר
 ְכעֶלְׁש טְלעוֶו יִד טְפְהעֶטְׁשְראַפ ,דניק א ךאנ ְיִּב
  עילאָר יד ןעֶצְנאַנ ןיִא םיִרֲחֹוס יד ןעֶלעיִּפְש טְנייַ
 !זֶלַּכ א רֶחֹוס א ראפ ןעֶרעֶװ--רּונ זיִא קיִלְג ןייֵא

  ןייַז סאָד ןעק קיִלְג ןאָׁש ַא .. .!יִסִּפ ? רַחֹוס ַא ראַפ עְטְמעֶנַא
 (*! ןאַׁשְזְרַא גּוא ןאַשְזְרַא ראָנ ,טינ רֶחעֶמ ייֵז ןּופ טְרעֶה עמ
 ,ראָמְנאָק ,ריִּפאַּפ ,ליִסְּכעוֶו ןּופ רּונ ןעֶדעֶר יִֵז

 רּומאַרעֶטיִל טְסייֵה סאָו ,עֶוְמאַיְנאָּפ ןייק.ןעֶּבאָה גּוא
 יע  ןייק ׁשיִזיֹוצְנאַרְפ ןיא טיִנ ּוליִפֲא ןעֶסייוֵ ייֵז
 (+ *עָּבעֶד טיִנ ,קנ א קע ְךְלא תטיִנ טְניִרעֶלעֶג טינ לְחאָמ ןייק ןעֶּבאָה גּוא
 ,ןעֶלְהיִפעֶג ןְחֶא ראָנ ,סעֶקאַטְסאָרְּפ ייז ןעֶנעֶז ּוצְרעֶד
 ! ןעֶלעיִּפְׁש טינ עֶּבעיִל ןייק ּוליִּפֲא ןעֶנעֶק בוא

 לג --- ןאָׁשְזיא (*
 .ךאז עטדייַׁשרעֶפ ַא . ,. עִינאַלֶאיֶיִהְפ רעֶמיוועֶג רעֶד ןּופ רעֶטְמאַפְרעֶפ רעֶד --- עֶּכעֶד (* *
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 ; טְלעוֶו יִד ןעֶנעק נּוא ןעֶשְנעֶמייֵז ןעֶנעֶז ראַפְרעֶר לֵאָפְר
 ! טְלעֶג רּונ ףְראַד ּבייַו ַא ,עַּבעיִל ןייק ףְראַד ּבייַו א

 .ןעֶטייצ עֶרעֶדְנא זיִא טְנייַה ,לאָמַא טיִנ זיִא טְנייַה עֶמְמעֶנַא
 ! ןעֶטייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶמ טְרעֶה ! גְנּורְליִּב !גְנּודְליּב רּונ

 !טְרעֶהעֶג לְהאָמ רֶנעֶזיֹוט טְראָוו סאד ריִד ןּופ ןיֹוש ּבאה ךיִא לֵאָפְר

 ? טְרְהעֶלְקרע ריִמ ּוד טְסְלאו ריִמאָמ ,גנודְליִּב טְסייֵה עֶׁשְו סאוָו
 ? ןעֶגאָז ריד ְךיִא לאָז סאוָו ,עֶה . . .גְנודְליִּב . . . .גְנּודְליּב עֶמְמעֶנַא

 ! ןעֶגאָרְטְרעֶפ טיִנ ראָג סאָו טעוֶו ַחמ ןייד ,סייוֵו ךיא

 גוי ןעּבארגא יץראה םע ןייֵא ןעטאַטַא יקאט טאָה'מ זַא ,אלָיימ ,ּנ לֵאָפְר

 --!גְניְִצְלַא םֶהיֵא טְרְהעֶלְקְרעעֶמ ניא ןייַפ יֹוזַא ןעֶמ זיא

 ,ףיֹורעֶד ןיִבֵמ ַא ןייַז ןעֶמ םֶראַד -- ןְחעֶטְשְרעֶפ גְנורְיְּב עֶטְמעֶנַא
 ,ףאָזיִליִּפ רעֶסיֹורְג ַא ,שְטייד ַא טְרְהעֶלְקעֶגסיֹוא טאָה סאָד לייַו = |

 ,רֶהעְמ ןעֶדעֶר טיִנ ראג ריִד טימ ןּופְרעֶד ןיֹוׁש ליוו ְךיִא רּונ
 ! רעוֶוְׂש סאָד זיִא ןְהעֶטְׁשְראַּפ ּוצ גּוא ,רעֶטעֶדְליִּבעֶגנּוא ַא טְזיִּב ּוד לייַו

 יהרֹוּת יד. ןעמּונעגפיֹורא ְךעֶלְכיִּב עֶנייַד ןּופ ּוד טְסאָה סאד לֵאָפִר
 ,אָרֹומ ןייק-- טְטאָג ראַפ נּוא ץרָא-ךֶרֶד ןייק ןעֶּבאָה טיִנ =!

 -- טאָּבעֶג ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןּופ ,בָא-דּּבִּכ ןּופ ןעֶמְלאַה טיִנ

 - ?טאָפְׁש ּוצ גּוא רֶנאַש ּוצ ןעֶרעֶטְלע;ןעֶכאַמ יא
 ? הָעָו נוא ריִמ זיִא ְךָא זַא ? רעֶטעֶדְליִּבעְֶנּואַא ןיִּב ְךיִא

 ! העלק יד ןעֶהיִצ יז ןּופ ,ןעֶנְרעֶל ךיד ןעוועֶג יאֵדְּב יֵקאַט
 ,טְרעֶהעֶג עֶנּולְק ןּופ ְּךיִא ּכאָה גְנּורְליִּב טְסייֵה סאד טיִנ ,ןייֵנ

 .יייטְרעֶוַא יִקאַט טאָה יִז ,רֶעייֵהְט יַאְרוַא זיִא גְנּודְליּב
 ,ןיילא ךיִא ןיִּב בָיַח ,רעֶנייֵק טיִג זיִא גיִדְלּוש רונ
 .יייְןְתעֶטְׁשְראַפ גּוא ןעֶנעֶק ןעֶמ ףראד -- ןעֶדְליִּב רעֶדְניִק לייוַו

 *רֶהיִרְפ ןעֶּפּורעֶג ְךיִמ ּוד טְסאָה סאוָו ,רעֶמעֶּב רונ ריִמ גאָז עֶמְמעֶנַא

 ? ריִמ ןּופ ּוד טְסְליוִו סאָוְו ,טעֶּפעֶׁשְטעֶנּוצ ְךיִז ּוד טְסאָה סאוָו = |

 ָךַס ַא רֶהעֶז טְלאָוְועֶג טְלאָוו ְךיִא ,יֹוא ?ליוו ְךיִא סאוָו לאפר

 ,ךיילג זיא סאָָו ,ְהעֶטְׁשְראַפ ,רעֶנילְק לעֶסיִּבַא ןעֶרעוֶו טְסְלאָז
 ,ךעֶלְכיִש עֶׁשְרעֶדְניִק עשיראנ יד ְךיִז ןופ ןעֶפְראַוְּפאַרַא

 ,עֶלְכיִּב עֶטְסּוּפ עֶלַא יִד ּפאק םעֶד ןּופ ןעֶגאַלְׁשמִיֹורַא
 ,ןעֶיֹוְפעֶג לעֶמיִח ןיִא טיִנ ,זאָנ יד ןעֶסייֵרְרעֶפ טיִנ
 .ןעֶגיֹוא עֶרעֶטיֹול טיִמ טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעקוק רּונ
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 ,םיִריִׁשע;,םיריִנְנ ,םיִנֵתֲח ריִד טְדעֶר עמ ,ריִמ ּביֹוְג
 ,םיִריִבְג עֶמיֹורְג ץְנאַג ,םיִּתּב-יִלעּב ,םיִרָחֹוס

 -- דייֵר עֶנייֵמ ןעֶרעֶה ,ןע גְלאָפ ןעֶלעוֶו ךיִמ רּונ טְמְלאָז

 ! דייֵרְּפ טיִמ גּוא קיִלְג טיִמ ןעֶרְחאָי יִד טְּבעֶלעֶגְּפָא ּוד טְסְלאוָ

 ,ןעֶנעֶק טיִנ ייֵז ליוו ךיִא ,ןעֶרעֶה םיִנ ייֵז ליוִו ךיִא עֶטְמעֶנַא

 ! ןעֶנעֶז ייֵז רעֶו ,ןעֶסיוִו טיִנ ּוליִּפֲא ליוִו ךיִא
 ןעֶכייֵלְג ןייֵמ טיִנ ,ריִמ ראַפ טיִנ ןעֶנעֶז ייֵז ! ןאָנ
 (יָנאֵל) ! ןעֶכאַל םּוצ רונ זיִאיִס ! אַח ,אַח ,אַח ! רֶחֹוס ַא

 ְךאַל ןייַד טייֵטעֶּב סע.טאו ,טיִנ ,ןעֶּבעֶלֶח ,העטְשראַפ ךיִא לֵאָפְר

 ?ךסַא ְךיִז טְסיִנאָמעֶרעֶצ ,רעֶּביִא ְךיִז טְסְמעֶנ ּוד סאוָו טיִמ

 ,ןאַמאָרַא ןעֶזעֶל ןיֹוׁש ןעק עמ זַא !עָׁשְז סאוָו

 ;ןאַשְטְּפאַט םעֶד ףיֹוא ןעֶלְּבְמּורְּב לעֶמיִּבַא גּוא

 ,קאָטאַק םעֶד ףיֹוא | ןעֶשְטילג ךיִז ןעק עֶמ זַא
 ;קאגעֶדְלאָּפ ףיֹוא םּויס ַא טְכאַמעֶג יִקאַט ןיֹוש טאָה'ִמ גּוא

 ,לַחּור א יו ,ןעֶהעֶרד ךיִז ןעק עֶמ זַא רעֶרָא
 ,ןאָקַא ןעֶצְנאַט גּוא ןעֶגְניִרּפְׁש
 ילעֶכיִּב ׁשעֶזיֹוצְנאַרְּפ ַא ןיִא ןעקוק-ןיירַא

 , ןאָה ַא םֶדָאייֵנְּב ןיִא יוִו
 ןעֶריִּבאַטְׁשְכאָּב קיִנְטְסעוֶוַא ןעק עֶמ זַא
 --ןאָׁש יִקאַמ זיִא לעיֶמיִנְּפ םאָד גּוא

 ,ןעריִצְלאָטְׁש קְראַטש יֹוזַא ןעֶד ןעֶמ ףראד
 ..17 ןֵח ליִּפ יֹוזַא ןעֶכאַמ גּוא

 ,טְלעוֶו רעֶטְלַא רעֶד ןּופ טְזיִּב ? ן'הָנעַט ריִד טיִמ ְךיִא לאָז סאוָו עֶטְמעֶנַא

 !טְלעֶג טיִמ סאזא-- רעֶטעֶרְליִּבעֶגנּוא ַא טְזיִּב ּוד

 !העו נּוא ריִד זיִא ְּךָא זַא ? ןעֶטאַטַא טימ ןעֶמ טְרעֶר יֹוזא לֵאָפְר

 :העָנְש ןעגִירהאי ַא ראַפ םעֶד יו ,רעֶטאָק םעד יו ,ךיִד רעֶה ְךיִא עֶטְמעֶנַא

 ! קארד ,םיִנָּפ-תּוזע ּוד ! ןעֶטְלאַה ּוד טְסְלאָז ליֹומ סאָד  (.סעּב טיִמ) לֵאָפְר
 ! קַסְּפ םעֶד רֶלאַּב ריִד ּביִנ ;לֵּת ַא ריִד ןּופ ְךאַמ ְךיִא םּוראוָו

 (.טעֶקילוק ראָּפַא טיִמ וצ טְּפיֹל) ! הָעָנ נּוא ןָא ְךיִז ּוהְט !סױרַא ּבּוטְׁש ןייֵמ ןּופ ןאוָו

 ! יעַיד ןאָמ , ְךַא (טֶלְסעֶרְק ַא ףיֹוא טְלאַפ) ! אמאמ ! אָמאָמ (.לוק 8 ףיֹוא) עֶטְסעֶנַא

 ( !יעָיִד ןאָמ ,ךַא

 !דְניוִו גּוא ריִמ זיִא יֹוא !ריִמ זיִא גיִטְהעוֶו ַא ,יֹוא (. ירא פייל) ץֶנייֵרְּב

 | טְמאָנ ןייֵמ יוא (*
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 ?דְניִק םעֶד ןּוהְמעֶג ּוד טְסאָה סאוָו !ַחֵצֹור !ןְָזִג
 גּולק ְךאָד טְניִּב ,ראַנ ןייק שיִנייֵז !יִקְׁשְטעֶטְּטעֶנַא !יִקְׁשְסעֶטְלעֶנַא
 (.ליִמָׁש טְּביילב ְטְפעֶנַא) ! גּונעֶג ןייַז ןיֹוש זאָל ּונ .ּונ ןעֶנייוו ּוצ ףיֹוא רעֶה ,ּונ

 + 3 + ? ןעֶנּופעֶג רֶהיִא טיִמ ְּךיִז ּוד טְסאָה סאָו ,רעֶג'עֶנּוׁשְמ גאָז (.ןלאַפְר ּוצ)

 ! ןעֶניִז םעֶד ןּופ זיִא יִז גּוא .,ןייַלֵא ּוד טְזיִּב עָנּוׁשְמ לֵאָפְר
 ! ןעֶריִרּוק ןיילַא יִז לעוֶו ךיִא ,ןייֵג ? ראָטְקאָד ַא ליוו יו
  ןעֶרְהיִפ ּוצ ןעֶמְלעוֶו יֹוזַא יו ,ןעֶזייונ רֶחיֵא לעוֶו ְךיִא
 יֵרְמעֶג ןייַז רֶהֹיֵא טְסְליוִו ,ןעֶמּוקעֶג ןיֹוׁש טְזיִּב ּוד זַא רּונ
 (.סיֹורַא טפיֹול) ! יַּבְרעֶד ןייז טיִנ ליוו ךיא ,ןְהעֶג ןיֹוׁש ריִמ ְךיִא םאִֶל

 ? הָנעמ ַא ראַפ ןעֶטאַט םעֶד טיִמ טאַהעֶג ּוד טְסאָה סאו עני עב היִמ גאז ,יִקְׁשְטעֶמבעג א הימ גאָז עֶניירְב
 ,ענולק א טְניִּב וד זַא ,טְׁשְרֶע ךיא העז טְציִא אַמאַמ ,ּוד טְסְרעֶה עֶטְמעֶנַא

 ; עֶנּושְמ טּוׁשָּפ זיִא רֶע ,םשּוח ַא זיִא אֵּפאַּפ רעֶד נּוא
 -- ןעֶּבאָה םעֶדייֵא ןייַא ראַּפ רֵחֹוס א רּונ ליוו רֶע

  ןעֶבאָרְנאַּב ,ןעֶהעֶרְרְראַפ .ןעֶרעֶייִלְשְראַפ ךיִמ רֶע ליוו
 ! טְלעֶג טאָה רע;לייוו ,קיִלְג א זיא רֶחֹוס ַא ,טעֶייֵרְׁש רֶע
 . טְלעוֶו רעֶטְלַא רעֶד ןופ ,רעֶטעֶדְליִּבעֶגְנּוא ַא יקאט זיא רֶע
 ןעֶלעֶפעֶג טיִנ ראָּטְקאָה ןייֵק םֶהיֵא זיִא סאוָו ראַפ ,טיִנ סייוַו ְךיִא
 ? ןעֶלעֶזְמאַמ עֶלַא ןופ רעֶנְרֶע יֹוזא ךיִא ןיִּב סאָו טיִמ נּוא
 ,ןאָסאַפ עֶראַטְס םעֶד ןּופ ראָג ןיֹוׁש זיִא םאָוו ,עק;םִיַח ּוליִפֲא

 ; ןאַמ ַא ראַפ ראָטְקאָד ַא רעֶטְכאָט רעֶד ןעֶמעֶנעֶג ךיֹוא טאָה
 ,לעֶזע-רֹומֲח יִד טָא ,לעֶקיִנייַא םייאּבג םעֶר גּוא ?ונ
 ? לעֶזעֶג ןעֶמּורְק םעֶד טיִמ ,דיומ סיִליִקאָו-םֶהָרְבַא גּוא
 ? רעֶנאָׁש רַׁשִפָא זיִא םּוחָי רֶעייֵז ,עָׂשָו-סאוָו

 ? רעֶנאָמ ראַפ םיִרֹוטְקאָר ייֵז ןעֶּבאָה עֶׁשְז-סאָוו ראַּפ
 !היִמאָק א רעֶדָא רֵחֹוס ַא ןעֶּבעֶג אקָוד רע ליוו ריִמ נּוא
 (* ! היִפ-ע:עֶס ! יאָפ-ע-עֶס ! ןאָנ ! אַמאַמ ןאָנ

 ןעֶצְרעֶה םּוצ ןּופְרעֶד ּךיִז טְסְמעֶנ ּוד זַא ,ראַנ ןייק טיִנ ּוד טְזיִּב ,ונ עֶניירְּב
 ? ןעֶצְרעֶמְׁש גּוא תֹורָצ ליִפ יוזא טְסאָה גּוא ,קעוֶו ַא ךיז טסנעֶל |

 ,תעגּושמ ןייַז ,יִלאָּכְנאַמ ןייַז ,טיִנ ןעֶד םֶהיֵא טסְנעֶק
 ? םעּכ ןיא טְדְרעוֶו רע יוִו ,ןָהֹּכ רעֶד ןָא טְמּוק םֶהיֵא זַא
 ! רעֶייַפ ראַפ נּוא רעֶסאַַו ראַפ ? טְדעֶר רע סאוָו ,ןעֶד טְסייוו רֶע
 ! רעֶייֵרְד ַא טְרעֶו ןעֶנעֶז ? תֹוׁשָמִמ ַא ןעֶד ןעֶּבאָה דייֵר עֶגייֵז רּונ
 .םואימ זיִאיֶס עפ ( *
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 ! רעֶמאָפ ַא זיִא רע,? זיִא סאוָו ,טעֶייֵרְׁש גּוא ךיז טְרעֶזייֵּב רֶע
 ! רעֶטאק םעֶד יו םֶהיֵא רעֶה ְךיִא זַא ,ְךאָד ּוד טְסִייוו תָמֶא םעֶד רעֶּבָא
 | , םיִרּוסְי ןייק טיִנ ּבאָה נּוא ןּופְרעֶד טיִנ ראק ְךיִז ךאמ ּוד
 ! םיִרּוּפ ףיֹוא תֹונָמ-ַחּולִׁש ראָטְקאָד ַא ןעֶּבאָה ְךאָנ טְסעו ּביֹולְג

 .ןעֶצטיִה נּוא .ןעירְש ,ןעֶרעֶוייֵּב ךיז געֶמ רֶע = = ןעֶצְטיִלְּב נוא ןעֶרעֶנאַד ,ןעֶנעֶגעֶר יליִפֲא נעֶמ סע} (ייפ ײימ) ץֶטְמעֶנַא
 --לּוד גוא עֶנּושט ןיִּב ךיִא זא , ןעֶנאָז ּוליִּפֶא געֶמ רע
 ! ליוװ ְךיִא סאוָו , סאָד ןעֶרְהיִפְסיֹוא זּומ  ְךיִא רּונ
 ,ןעֶרעֶה טיִנ םענייק. , ןעֶגְלאָפ טיִנ םעגייק לעוֶו ךיִא
 ! ןעֶרְהעֶק ךיז לאָז טְלעֶוו יִד ! ראָטְקאָה א רּונ

 !הָעָׁש עֶניִדיִלְזמַא ןיִא ,ןעֶנְראָמ טוג ַא ,ךייא ןעֶגְראָמ טױגַא (.ןיײא טָמיק) ןדָנְקְלֶא
 ! אָד ןיֹוׁש ךיִא ןיִּב טא ,ּונ .? יאֵדַוַא ְךיִמ טְּפְראַד רֶהיִא

 ? ןעֶמּוקעֶג רֶחיֵא טְנעֶז סאוָו (* ? יִעִיסְנאָמ ,אוָו-יעלאוָוייק ץֶטְמעֶנַא
 .ןעֶמּוטׁש ןיש ךיאזומ אָד ,ּונ ,ׁשֹישרַַּד יז עֶה (:ײיא יפ) הָנָקֶָא
 ? ןעֶּבאָה אד; רֶחיֵא טֶּפְראַד סאָוְו ,טְנאָז ? בֹורק 'ר ,רֶחיֵא טליוִו סאוו ענייֵרְּב
 ..ןעֶבאָרְנאַּב רעֶטְכאָמ רֶחיֵא ןעֶמּוקעֶג ןיּב ךיִא/טיִנ ראָג טְמייוו יִז טי א יינ) הָנְקְלֶא

 .ןעֶּבעֶלְח , ְךיִמ רֶחיֵא טְנעֶרְּפ איְׁשֹק עֶטּוג א7 ףרָאד ךיא םאוו (- נייג יצ)
 -- לעֶּביִאְרעֶפ ןייק ריִמ טאָח-- ? רוי א ןעד ףְראד סאוָו  ןעֶּביֹולְג ריִמ רֶהיֵא טְנעֶמ , דס א רֶהעֶז .יאָדוא ףראד ךיִא
 ! לעֶּבּר ַא ףְראַד רוי ַא , הָסְנְרַּפ טְכּוז דוי ַא

 ! טלּוד ּוצ לעֶסיִּב ַא זיא דּוי רעֶד ,,טְנייַש ריִמ ,אֵמאֵמ עֶטְמעֶנַא

 ? טליוו רֶהיֵא סאו ,טְנאָז ;.טְגעֶז רהיא רעוֶו ,טיִנ סיי ְךיִא (- ןיינלַא יצ) ץֶנייֵרְּב
 , ןעֶרְהאַפ ּוצ ןעמוקעג ,טְשְרע,טיִנ ןיִּב ךיא ? ןיּב ךיא רעוֶו הָנְקלֶא

 ,ןעֶרֶהאָו הָמַּכ ה'ב םעֶדַא ןיִא אָל ןיֹוׁש ןיואוו ךיִא
 ,טייֵרּפְׁשְראַפ טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעד ףיֹוא זי ןעֶמאָנ ןיימ
 ,טייק גוא דְניִק ןעֶק ךיִמ ,רעֶדעֶי ןעק ךימ
 .הָנְָלֶא 'ר ,ֶכְרש-דְנאַל רעֶסיֹורְג רעֶד ןיִּב ךיא
 :הָנְּתַמ א טְקְנעֶׁשעֶג רעטְׁשְרעֶּבייֵא רעֶד טאָה ריִמ
 , ךס א םיִכּורְׁש ןעֶרְהיִפ ףיונּוצ ןעק ,ךיא

 פ רָהיִא טְליִוו סאָוו )*
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 , ךייה טיִמ םיִרָא ,דנאוו רעֶנעֶי טיִמ דְנאוַו יד

 ;םֹורָד ןופ חֶלַּכ ַא , בֶרֶעמ ןּופ ןֶתֶח ַא
 , דְלאָנ יוִו , ןאָש יִז --רעֶנאַניִצ א רֶע
 --םיִרָא יִז גּוא םיִקֹּתְמַמ טאָה רֶע

  דְלאַּב ְךּודָׁש םעֶד ָּא ְךיִא טיִלׁש
 ?ןיילַא טְסיוִוְרעֶד ְּךיִז טאָה רֶחיֵא יִצ ? טְגאָזעֶג זְּוא ןּופ ךייא טאָה עֶׁשְז-רעֶוו ! ןאָׁש רֶהעְז ,ןאָׁש ! יִתיִּת-אָכיֵחְמ ?ןָכְדִׁש א טְנעֶז רֶהיֵא ? יֹוזַא עֶנייַרּב
 ,רעֶּב 'רּב םֹורְדֹוט יר ,עקוּת-לעַּב רעֶטְלאּב רעֶד הָנְקְלֶא

 ! רעה ַא ְךייא ּוצ ךיילְג טקיִשעֶג ןעֶטְכעֶנ ךימ טאָה

 -- דָניִק ליֹואוו ַא רֶהעְז הָלּותְּב ַא טאָה רֶהיֵא : טְגאָזעֶג טאָה רע
 -- . דֶניִצִא ןעֶדעֶר רֶחיִא ןָתָח ַא ןעֶמּוקעֶג ךיִא ןיִּב

 1 (* !העֶלְראַּפ-ליייק ,אַמאמ,טְסְרעֶה ּוד עֶטְמעֶנַא
 ינְיִד ןאָמ-יּפ ! אַח ,אח ,אַח !הָלּותַּב ַא

 ! לעוֶוְש ןייַמ ןּופ סיֹורַא ! םיִנָּפ- תוזע סיֹורַא . (.סעּכ טיִמ) עֶנייֵרְּב

 ! לעֶזְמאַמ ַא ּבאָה ךיִא -- הֶלּותְּב ןייק .ּבאָה ְךיִא

 ,טְסיִזְמּוא טיִנ רימ ףיֹוא עֶׁשְז-טעֶייִרְׁש הָנקְלֶא
 ,הָליֵחְמ לאָמ דְנעֶזיֹוט ךייא טעֶּב ךיא
 ,טְסיוִועֶג טינ ּבאָה ךיא ,תֹונָמֲאְנּב ,םּוראָוו
 ,..!הָלּותְּב ןייֵק טיִנ זיִא לעֶזְמא ַמ רעייַא זַא

 ,רֶהאָי טּונ ַא ןעֶּבאָה יֹוזַא ךיא םאֶל ,דּוי 'ר ,רֶהיִא טְרעֶה עֶנייֵרְּב
 ,ראָה עֶהאָרְג עֶרעֶייַא ףיֹוא דֹובָּכ רּונ געל ךיא זַא
 ,רֶחיֵרְפ טְנאָזעֶג טאָה רֶהיֵא סאָוְו ,חלּו תֶּב רעד ראפ ,טיִנ אלא

 ! ריִהְמ יִד פאק טעֶד טיִמ טְנעֶפעעֶג ריִמ ייֵּב רֶהיֵא טְלאָו
 : תֹונָּכַמ םעַּב ןיִא ןעֶראָועֶג טנעז רֶהיֵא סאָו ,טיִנ סייוו ְךיִא הָנְהְלֶא

 ,תֹונָמֲאָנְּב ְךייַא רעוֶוְש ךיִא ,דְראָּב ןימ יַּב ךייַא רעֶוְׁש ְךיִא == |
 5 הָני

ךיֹוא ה ןלּותּב טיִמ אקוד ןעֶנעז םאָו
 ! ןעֶרעיִרפּצ רֶהעְז 

 ?זיֹוה ׁשיִטאַרְקאָטְפ ַא ןיִא הל ּו תְּב טְנייַה ןעֶמ טְרעֶה ּואוו ! ךיִא םייַו עֶנייַרְּב
 ; זיֹולְק םעֶד ןּופ דּוי א טְנעֶז רֶהֹיֵא רּונ לעֶזְמאמ רּונ טְרעֶהיִמ

 ודָניִצַא ריִמ טְגאָז רּונ ,סאָד ְךייַא עֶייִצעֶפעֶרְּפ ְךיִא
 ? דְניִק ןיימ ראַפ טאָה רֶהיִא סאוָו ,ןָתָח רעֶד זיִא רעוֶו

 י ל טְגאָו רע סאוָו (*
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 ,דּוּפ ץְפיֹוא ,הָאֵמ רעֶד ףיֹוא ,ךֵס א םיִנֲתָה ּבאָה ךיא הָנְקְלִ

 ; דיי רעֶצְנאַגא הָליִחְמ ןיילַא ןיִּב ךיִא גוא == |
 : זורוחְס םיִניִמ עֶלַא ןעלדנאה רימ ייַּב טְנעק רֶחיֵא
 !הָרֹוּת-יִלעַּב ,םיִצַרֲא-םע ,םיִתְרָׂשְמ ,םיִרֲחֹוס
 ׁשְטייַד ַא ,זיֹוצְנאַרְּפ יַא ,דֵגֵנְתַמ ַא ,דיִשָח ַא
 ,שְטאַנְנּוי ןעֶּבאָרְנ ַא גּוא .ליִּכְׂשַמ ַא ,רֵּבַחְמ ַא
 םעֶנאָש ַא ,םעֶנייַפ ַא ,החּב א ! ןֵמְלַא ןייא
 ,םעֶגיילְק א ,ןעֶּבאָרְנַא ,ןעֶגיִרעֶדיִג ַא ,ןעֶביֹוה ַא
 ,ןעֶכייֵר א ׁשרֹוי א ,היִדֵא ןייֵא יםֹותָי א
 ןעֶביילגא ןקזא ,ןעֶגְנוי ַא ׁשְטאַּבְראָה ַא
 ,עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ םיִסָחּויְמ ,םיִריִׁשע,םיִרָיבָ
 !עֶנעֶדּוי עֶּבעיִל ןייֵמ ,ךייַא טְּביֹולְק ,ךייא טְּביולְק

 ןעֶגעֶרְפ ךייא ךיא ליוו ,ןְבְדֵש רעֶליֹואוו ַא אָי טְנעֶז רֶתיִא זַא עֶנייֵרְּב
 ר

 ? ןעֶגעוֶו טְרעֶטְכאָט ןיימ ןּופ ןָתֶח ַא ראַפ רֶהיֵא טאָה סאוָו

 .ןעֶלעֶפעֶג אֹקָוַד ריִמ זיִא סאָד ,אָתיֵת אָניִהְמ הָנְקְלֶא
 ,אָרֹונֲתְו רֹוּבנה ,לֹודְגַה ,טאקיואנַא זיא רֶע . ! ןעֶלעֶטְׁשְראָּפ םעֶנייֵא דימּו ףֶּכיֵּת ךייא ךיִא ןעק טָא
 ;הָרֹוּת הָלְּכ יקאַט תַחַא לנרלע-.ןעק נּוא
 רעֶיַרְׁש רעֶדְליוִוַא ,ןָרְּבַד-לעַּב רעֶסיֹורְג ַא
 / רעֶייפ ראַפ נוא רעטאונ ראַפ דיִמָּת טְדעֶר

 ,ליפעֶנְמ א רֶע זיִא רעֶנְלעֶה עֶטיֹור עֶלְלַא טיִמ
 ,ליִּפעֶקאָרָמְנַא  ,חמ ןעֶפְראַש א טאָס רע
 ;גאוָו רעד ףיֹוא רע,טְנעוֶו -- תֹורְכעעתֹוצִמ
 , נאט -- טְכאַנ ןופ ןעֶכאַמ רע ןעק ,ליוו רע;זַא
 .קיִדֵצ ןעֶגיליי ַא -- בנ ןעֶטְּפעֶרְג םעֶד ןופ
 ,קיִדאָּפֶס ןעֶביֹוה ַא טיִמ ןעֶליִרְּב טְנאָרְט רע
 ,קאז -- עיִליִמאַפ איִד נוא רעֶדיֹולַּפ זיא ןעֶמאָנ ןייז -- קאֵרְפ ןעֶצְראווש ַא טיִמ ,דֶנאַה רעֶד ןיא -- דֹורָעחִלְׁש א

 (* יִד-לי-יק יעטוקעו אַמאַמ ! אָח ,אֵח ,אֵח עֶטְמעֶנַא
 !ופ-ע-עס ,יאָפ-ע;עֶס ,ןאָנ! קאַזרעֶדילְּפ 8

 ! ריִמ ראַפ טיִנ זיִא ְךּודְש רעֶד ,בֹורמ 'ר ,ןיינ עֶנייֵרְּב

 ;רהיר טְסיוֶג ןיילַא דאָד ךיִא ּבאָה םאָד טָא ? ןיינ הָנקְלֶא
 יע,

  טגאז רע סאו ,טְסְרעֶה וד 6

)45( 
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 ?ךילְג ןעֶזעוֶועֶג טְלאוָו הֶצֵע ןייַמ סאוָו עָׁשְז רֶהיִא טְסייוו
 ,ֵסַא ןעֶּביולק גּוא ןעֶייַרְּב טיִנ ראָג טְלאָז רֶהיֵא
 היִמ ןייק ןּוהְטְנָא טיִנ ךיז ,ןעֶלְּביִרְג טיִנ ראָנ

 ! היִמאֹק;ןעֶשיִדאָמְטְניַה ַא ,טְהעֶגס יו ןעֶמעֶנ נּוא
 ,ןָתָנ 'ר ריִבְנ םייַּב טְנעיִד סאָו ,םעֶנייֵא ְךיִא ּבאָה טָא
  ןֶתח ַא יוִו ,םיִנָּפ ַא טאָה גּוא ,עֶנעֶּביֹוהעֶג יִד ןּופ זיִא רע
 ןעֶזייוַו ּוצ תֹורֹוחַס ייֵלְרעֶלַ -- הָדְרּב רעֶמיֹורְגַא זיִא רע

 ;ןעֶזייַרְּפ יִד סעֶקְׁשְטּוטְס עֶלַא ןּופ גיִנעֶווְנעֶמיֹוא ןעק גּוא

 -- גיֹוא ןייַז ףְראוָוַא עֶמאַדַא ףיֹוא רּונ טיִנ רֶע זַא

 :ניֹוט רהיִא סאוָו ,טקייװ גּוא ,ליוִו יז סאוָו ,רע טְפעֶרְט

 ;םּולָּפ-- יִצ ,טעֶמאַס -- יִצ ,נייֵצ -- יִצ ,ץְטיצ יִז ףראד יִצ

 ,סעִימְׁש ןעֶפעיִט ץְנאַנ א ןיִא ןייַרַא רֶהיֵא טיִמ טְכיִרק רע

 .,ןעֶטְנעֶמיִלְּפ :אק טיִמ טיִׁש רע לייונ ,דייֵר יִד ראַפ רּונ גּוא

 : ןעֶטְנעֶצאָרְּפ רע טאָק--ץּוח ַא ,טְלאַהעֶג ןאָׁש ַא רע טְמעֶנ

 !םקי פ ןיִא !זיִראַּפ ; לֹוק ןייֵא ןיִא רֶע טעֶייִרָׁש ּוצְרעֶד

 ! סְקיִּב רעֶד טיִמ טאַדְלאָס ַא יוִו ,יִׁשְרַא ץְֹטיִמ טעוֶועיֶדאָר גּוא

 ! הימ באק א ,קיִניִׁשְרַא = אח ,אַח ,אָח עְטְטעֶנַא

 ! יִּפ-עֶכעֶס ! יאפ-ע-עט !| א ,יעִיטנאָמ ,ןאָנ

  ןיִמ רעֶדְנַא ןייֵא ראָנ ןעֶּבעֶג ךייַא ךיִא = --יֹוזַא ּבייא הָנָקלֶא

 -, ןיִׁשְרַא םעֶד טיִמ טְסעֶמ סאוָו ,הימאק ןייק טינ זי רֶע

 ,ריִנָׁש- -לעקִיוו ומְּכ זיִא סאוָו ,סאָמ ַא ראג טאָה רע

 ריי -- םֶהיֵא גּוא .עֶטְנעי ןעֶמ טפּור יִז

 ,ןעססאלק ֶעֶביֹותעֶ יד ןּופ רעֶטְסייֵמְכיֹור ַא זיִא רֶע

 , ןעֶסְסאַג עֶלַא ןעֶטְלאַה'ְס םעֶקְׁשְרעֶוו ליפיוו ,טְסייוַו גּוא

 , טְלעוֶו רעד ףיֹוא אָד זיִא םָע לייֵמ גוא טְסְרעוֶו ליפיוו

 ;טְלעֶטְׁשעֶג םיֹוא זיִא ןְהאַּב םייַּב םעֶּבְלאָטְס ליִפיוִו גּוא

 , קיד יד ןעֶטְלאַה ןיִסְלעֶר עֶלא ליִפיוִו !טְסייוֵו רע

 ;קיִרָּב עֶנְרעֶזיַא ןייא ריִּפאַּפ ןּופ ןעֶבאַמ ןעק גּוא

 ,רֹוּבִה ַא ,רּוסִח ַא ,לָפַּכ א ,קּולַח ַא

 ,רֹוּבַדיִדְּכ ךֹוּת ,ּפאק;ןפיֹוא ןעֶכאַמ רע.ןעק

 ,טונימ ןייֵא ןיִא ,טיןֹוּבְשְחעֶג גנאַל טיִנ ראָג נּוא

 ;טימ יִד טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶזייוֵו ןיֹוׁש רֶע ןעק

 ! רעֶּטְסעֶרְג רעֶד רע זיִא ןעֶרעֶנעֶׁשְוְדנִה עלא ןעֶׁשיוִוְצ

 ! רעֶטְסעֶמְנעֶסְסאַג אָיסאָמ--ןעֶמאָנ םעֶד ז ףיֹוא טְסייֵה רע

 !אָיְסאָמ א ! רעֶטְסעֶמְנעֶסְסאַנַא !אֵח ואַח ,אַח עֶמְמענא
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 ! אָּכ-עֶקעֶס !יִּפ-עֶקעֶס ,  ןאָג !אַמאַמ ,ןאָנ

 ,ןעֶטְאָרְּפ ןייק טיִג רעֶּבָא ,ךּודׁש ַא ְךאָנ ּבאָה ךיא , טאַׁש הָנֵקְלֶא
 : ןעֶטְסאָמעֶג יו ,  ךיילג ְךייֵא ראַּפ ןייַז טעוֶו רֶע ,טכאד ריִמ = |

 ,רֶהאָו גיִצְנאַוְצ גוא ייוְצ ןופ ְךֶרֶע ןייא לירוחָּב ַא ,רעֶנייֵטְׁש ַא
 ; ראטנאק ץיטייוו ַא ןיִא רעֶכאַמ רעֶסיֹורְג א זיִא סאוָו
 ,ןעֶּפַא טיִמ  ׁשְנעֶמ א , הָוְרִּב רעֶדְליוִוא זיִא רֶע
  ןעֶרְּב א , רעֶייפ ַא .םֶרְנּיק ַא ,ץיִנׁשֹורְְכע: ןייֵא
 ,ךיֹוה רע זיִא -- טְפאַׁשְט רעֶד יוִו , הָרֹונְמ יד יוִו ,טְנייֵש רֶע

 - !ךיורא ׁשְזַא טְהעֶנִס זַא , ליִּבְרעֶק ַא טְנעיִד ראפ גּוא
 ,ךיִיַרְּפ גּוא גיִרעֶּבעֶל זיִא ,ןעֶגְניִז ,ןעֶצְנאַט ןעֶמ רע
 ! ְךֶלֶמ ַא יִו ,ףאַרְגַא יוִו ,טצּוּפעֶג דיִמְּת טְהעֶנ גּוא
 ,הָריִד רעֶסיֹורְג ץְנאַנ ַא ןיִא ,לעֶטאָה א יא טְניֹואוו רֶע
 ! חְריֵק א -- ןעֶריֹוּבעג נּוא  דאָרִּב ןיִא בָּתְכִנ ַא זיִא רֶע

 ? ּוצְרעֶד ׁשְטאָה ּוד טְסְנאָז סאוָו ! אַמאֵמ !אַח ,  אַח ז אֵח עֶטְמעֶנַא
  יִפיעָ;עס , יאָפ-עֶנעֶס ! ןאָנ ז ןאָג ! הָריק ַא

 -- ! רּועיִׁש ַא ןֶהָא ראָנ ריִמ טעקיפ גוא יז טעקִיאָפ סיִּפעֶ (.ייי 5 ייפ) הָנקלא

 --!ריִמ ראַּפ טיִנ ְךיֹוא זיִא ָךּודיִׁש רעֶד , בֹורק יב , ןייֵנ עֶנייֵרְּב

 , ןעֶנאָז ךייִא לעוֶו ְךיִא סאו (* , יעָיִסְנאָמיעֶטּיקַע עְטְמעֶנַא
 ! ןעֶגאָלְׁשְנָא טיִג ראָג םיִכּודְׁש עֶניֹוזַא ריִמ טְלאָז רֶהיֵא

 , רעוֶוְׁש ףּוס-םִי תעיַרְק יוִו זיא ךּודש ַא ,יַאְרוַא הָנְקְלֶא
 רע ד.ןעֶהאָמ גוא ,העֶגעֶי ןָא טְגאָלְׁש טְנייַה
 , ׁשיִּפ םיִניִמ יילרעלא םימ ךיימ א .זיא טְלעוֶו יִד לייַו
 .שיוִו ַא ךיִז טיִנ רעֶדעֶי סאָוו ,ךּוטְדְנאַה א יו זיא לעדיימ ַא גוא
 ,ךייַא ראַפ טיִנ רַׁשֹּפָא ,דֹובָּכִל טינ ךייא ר עד זיִא רַׁשְּפֶא

 , ןעֶּבעֶג ןעֶרעֶדְנַא ןייא רַימּו ףֶּכִיֵּת ךייַא ְךיִא ןעק
 - ,ךסא ייֵז ּבאָה ךיא ,םִיא ייֵזּבאָה ךיִא לייוַו
 -- ןעֶּביִרְׁשְרעֶפ לעֶכיּב ןיִא ריִמ ייֵּב עֶלַא ועְגעֶז ייֵז

 ,ךייַא ןופ טְרעֶמעֶג ּבאָה ךיִא סאָָו , םיִכּודְש עֶלַא יד טָא עֶנייַרְּב
 ,ְךייַלְנ טיִנ רֶחיֵא ראַפ , רעֶטְכאָט ןייֵמ ראַפ טיִנ ןעֶגעֶז
 דניצא ןעֶנאָז ךייא ךיא זּומ תֶמֶא םעֶנייֵכ םעֶד לייַַו
 =! דָניק ןיימ ליוִו סאָד טָא , ראָטְקאָדַא רּונ זַא

 ר

 ! בֹורָה 'ר טְרעֶה (+
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 , אָד ראָטְמאָד א רונ זיִא ליִמעֶצ ןיִא ךייַא ייֵּב ּביֹוא
 -- חָעָׁש יד ּוליִּפֲא ,ְךּודְׁש ַא ףֵּכְיַּת ריִמ ןעּוהְט

 , טסּולג ץְרעֶה רעֶייַא סאו , ןעֶּבעֶג ךייא ןעק, ךיא הָנְקְלֶא
 ! טְסיִמ יוִו ,ְךיִא ּבאָה י ד ,םירֹוטְקאָד טְסֶעיִמְׁש רעוֶו

 ,ןעֶּבעֶג ךייַא ךיא ןעק ראָטְקאָד ַא גיִטְהעוֶו-ןעֶניֹוא ּוצ
  ןעֶּבִרְׁשעֶג סעֶקיִגְטְסעוֶו יִד ףיֹוא םֶהיֵא ןּופ ןיֹוש טאָה'ִמ סאו
 ,רְרעֶה-ןעֶננוי ץְנאַנ ַא ראָטְקאָד ַא ךיא ּבאָה טְנייַה
 ;רעֶׁשּוקֶא ןייא ,רעֶדְניִק ּוצ הָירַּב רעֶסיֹורְגַא
 , ןעֶבייֵלְג ןייז אָּשִנ זיאָס סאוָו ,םעֶנייֵא ְךאָנ ּבאָה ְךיִא
 ; ןעכאז עֶשְרעֶּבייוַו יד ּוצ הָחְמּומ ױעְפיֹורְנ ַא זיִא אָ
 ,ןעיוֶו ןּופ ,ןעֶסיֹורְנ ַא - ,ראָטְקאָד ַא ְךאָנ ּבאָה ְךיִא
 , ןיִׁשאֵמ עֶׁשיִרְטְקעֶל א םִגעֶנייֵא ןייַז טאָה סאָו
 ,רעֶנְנּוי א ,רעֶנאָש ַא , ןֶסהָי רעֶסיֹורְג ַא זיִא רע;

 ! רעֶגניִפ יִד םֶהיֵא ןּופ ןיִקעֶל ְךיְִּבייַװ עֶלַא
 ,רעֶדְניִק ןייק רֶהאְי ןְהעֶצ טאַהעֶג טיִנ טאָק סאוָו ,לעֶּבייוַו ןייֵא
 . .  רעֶדְניוִו נּוא תֹואָלְּפִנ ראָג םֶהיֵא ןּופ טְלְהעֶצְרעֶד
 , עֶיְלאָּפ-הָיָה-אֹל ןופ ,ראָטְקאָד ַא ְךאָנ ּבאק ְךיִא
 :ץיִלאָזאַמ א ּוצ רעֶטאַמְרעֶפ רעֶסיֹורְג א זיִא רע
 ,עקליג ַא , עֶקְפיִּפַא ,ליִגאָנ א , עֶקְויִדאָרְּב ַא
 -- עֶקְליִפְש א ןופ ליּפעק ַא יוִו , תִיַזּב א יוִו סיֹורְנ
 ;רעצ ןֶהֶא ,גיִטְהעוֶו ןֶחָא ראָג ,ּפאָרַא עַגָר ןייֵא ןיא רע טְמעֶג
 (+ , ראַנ-רעֶטעַּפ ַא זיִא רע ,םעֶנייֵא .ְךאָנ ּבאָה ְךיִא
 / ןעֶנירק ּוצ טינ טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא זיא ןעֶכיילְג ןיי
 ,ןעֶגיִצ גוא היק ןה ,ןעֶסְקָא ,תֹומֵהְּב ןֵה
 , דְניִה גּוא ץטעק , תֹופֹוע , תֹויַח ייֵלְרעֶלַא

 !דְנּזעֶג עלא קיִׁשאֶרְּפ ןייֵא טיִמ רע.טְכאַמ
 , רעֶנייֵלְמ ןייק טיִנ ךיֹוא ,ראַטְקאָד ַא ְךאָנ ּבאָה ְךיִא
 ,רעֶנייֵא ראָג הָחְמּומַא ,ליִקעְלְפ זיִא ןעֶמאָנ ןיַײז
 ,ןעֶזאָרָג יילְרעֶלַא ןּופ סְרעֶטְסאַיְפ ןעֶכאַמ ןעק, רע
  ןעֶזאָלְּב -- ןעֶגיִטְהעוֶו ןֶהֶא + רֶעִייפ ןֶהָא םעקְנאַּב ןעֶלעֶטְׁש
 ,טּולְּב ןייק טיִנ טְהעֶנ סע גּוא -- רעֶדָא רעֶד ּוצ טְזאָל רֶע

 , טּוניִמ ןייֵא ןיִא רע טְלעֶטְש סעֶקְוואֶּפ הָאֵמ עֶצְנאַנ ַא
 ! ןייצ עַיינ לעֶנאָּפְׁש רע.טָכאמ ןעֶלאַטעֶמ ייֵלְרעֶלַא ןּופ
  ןייֵּב ןּופ , ןעֶייַא ןופ ,רעּפּוק ןּופ ,ׁשעֶמ ןּופ

 'ז-ייקדרז זיי

 .ראַטְכאָד דְרעֶּפ א ---- רַאָניִרעֶמעוֶו ַא (*
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 --ןעֶלעֶפעֶג זיִא םעֶנייֵא יו ,ליוו רעֶנייֵא יוז-
 ! ןעֶלעֶטְש ןייַרַא קירּוצ ייֵז ,ןייֵצ ןעֶמעֶג סיֹורַא ןעק רע
 ; קַע ןייא ןֶהָא םיִרֹוטְקאָד  םיִרוְאָה ְךאָנ ּבאק ְךיִא ,לֵלְּכַה
 , .קעלש ןופ , תֹורָצ ןּופ , זעֶנ ןּופ , רעֶזְלעֶה ןּופ

 , עיה ןּופ ראָטְקאָדַא ןעֶּבעֶג ךייא ךיא ןעק ,טְליוו רֶהיֵא זַא, גּוא
 ! יִפאֶזְליִפ ראָנ רעֶדָא ,ןיִצעֶדעֶמ ראָטְקאָר א

 ,רְחאָי טּוג ַא ןעֶּבאָה ריִמ טְלאָז רֶהיֵא ,הָנקְלֹא 'ר ,רּונ טְנאָז עֶנייֵרְּב
 : רֶהאָלְק טיִנ ראָג םיִרֹוּטְקאָד יִד ןיִא םיִפֶע ןיִּב ְךיִא

 -- ןְהעֶטְשְרעֶפ ְךאָנ ןעֶמ ןעק ,ְהאָצ א םיֹורַא טְסייֵר סאוָו ,רעֶד אָלייֵמ
 , ןייַצ-יד-טיִמ ראָטְקאָד א , םֵּתָסַה-ןִמ ,טםִייִה רעֶד

 ? קְניַהְק ןיִמַא ראַפ סאָד זיִא םאוָו יִפ אָזְליִפ רעֶּבָא
 ! טְנעֶרעֶג ךיא ליִפיוִו , טְרעֶהעֶנ טיִנ לֶחאָמ ןייק ןּופְרעֶד ּבאָה ךיא

 !תַאַלֹוח ְךיְִקעֶרְׁש א זיִא סאָד ...?יִפאָזליִפ . ?.  יִפאָזליִפ הָנְקְלֶא
 ; תעַנּוׁשְמ--לייֵהְט ַא ,  גיִטְהעוֶו ּפאק זיאפ -,ןעֶנאָז לייֵהְּטִא == |

 , טֶרָא אֵזַא ןאַראַפ זיִא דְנאַלְנעֶסיֹוא ןיִא :טְנאָז עֶמ

 ; טְראָר ןופ םע ןעֶּפעֶלְשְראַפ ,ןיה ַא ןעֶרְחאַפ םאָו ,יד זַא
 ,טייַל עֶניִרֹויעְגְפיֹוא יד ןעֶמּוקעֶּב תַאַלֹח סאָד
 ;טייוַו ּוצ ןעֶכיִרקְרעֶפ נּוא ךַפ ַא ןעֶרְהעֶלְק סאוָו
 ,תֹוחֹּכ יִד סיֹוא ייֵז ְךיִז טְזאָל סע :הָלֹוח ןעֶרעֶו ייֵז
 , תֹוחֹמ יִד רעֶּביִא ייֵז ּךיִז ןעֶרְהעֶק סייַו ָךיֶלְסיִּב נּוא
 ,ןעֶגיֹוא יִד ראפ ׁשיִניִזִדְנעֶלְּבְראַפ א יו ייֵז טְרעוֶוְס
 ,ןעֶניולְפעֶג ריִמָּת לעֶמיִה ןיא רּונ ןעֶטְלאוָו ייֵז גוא
 ,עֶטאָזיִרְג עֶניִד'תֹונְּכַמ א ייֵז ןעֶמיקעֶּב ןעֶצְראַה ןיִא
 ,עֶטאָּפאַק רעֶד ייַּב טְטאָנ טְּפאַעֶגְנָא רּונ ןעֶטְלאָָו גּוא
 ןעֶרעֶטְׁש יד ןעֶלְהעֶצ גוא לעֶמיִה םעֶד ףיֹוא ןעקּוק יי
 .ןעֶרְהעֶלְק גּוא ןעֶטְכאַרְט ןייֵא ןיִא דיִמָּת ןעֶטלאה גּוא
 ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶז ייֵז סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא + ןעֶגאָז ייֵז
 ! דְרעֶּפ יוִו ,תֹומֵהְּב יוִו ,םינָּפ א ייֵז ייּב ןעֶּבאָה
 ? יַפאְוָליִפ טְסייֵהֶס סאוָו ,ןיֹוׁש רֶהיֵא טְהעֶטְׁשְראַפ טְנייַה
 ? ּוצְרעֶד ןייַז ףֶראַה עֶמ ראָטְקאָד ַא ראָּפ סאָו נּוא

 ,הָנְקְלֶא 'ר ,ןעֶרעֶה ּוצ אָרֹומ ַא זיִאְפיִקעֶרְׂש ַא זיִאָס ! או ָא ! אוו ַא עֶנייֵרְּב
 ! הָנָּכַס אֵזַא ןּופ ןעֶדּוי עלַא ןייַז ליִצַמּו רַמֹוׁש לאָז רעֶטְשְרעֶּביֹוא רעֶד

 יַאְדַו ַא ןעֶרעֶהּוצ אָרֹומ ַא זיִאְס ,דַחַּפ ַא זיִאָס ,אָי הָנְקְלֶא
 .עֶדאָמ רעֶד ןיִא ןייבַא קְראַטְׂש ל'ר זיִא קְנייהְק יד רונ
 ,ןעֶלעֶפעֶג ויִא ךייַא ּביֹוא ,אָחיִנ רּונ זיִא ךייַא ּביֹוא
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 ! ןעֶלעֶטְׁש ּוצ ראָטְקאָד אֹזַא דְלאּב ךייא ךיִא ןעק

 ,ןעֶרעֶה ןיֹוׁש ְךיִא םאָל ?לע זְמא מ--רֶהיֵא טְגייווְׁש סאָוו ,ונ (.ןעֶטְטעֶנַא וצ)
 ?ףיֹורעֶד רעֶטְציא רֶהיֵא טְנאָז סאוָו ,רֶחיֵא טְכאַרְט סאוָו

 --ןעֶרעוֶו ךּודש רעֶד ןעק .טְראָוו ןייֵא רּונ טְגאָז
 ! ףאָזיִליִפ ם א ד א ט--ןעֶסייֵה ןיֹוש טעוֶו רֶחיֵא גּוא

 ,ןעֶנאָלְׁשְנָא טְראָד טְנעֶמ רהְיֵא ;געוֶו םייֵּב זיִא ְךּודְׁש רעֶד ,רֶחיִא טְהעֶז עֶנייֵרְּב

 ,ןעֶנאָמְרעֶּפ טיִנ םמּונ ןייק לאָז ךיא?ןעֶרְעֶלְק ּוצ רֶחיִא טאָה סאָוו הָנְקְלֶא
 ,םחּורְי 'ר ןטקה ,ןכדש-דנאל רעֶמיֹורְג רעֶד ּוליִפֲא יִצ

 ? םיבּודש עֶכְלעֶזַא ןעֶנאָלְׁשּוצְנָא ךייא ַתֹכּב זיִא
 ,םִייַחְל טיִּפִע ןעֶּבעֶג טְסייֵח גּוא ! בֹוט-לָזמ :ןיוש טְנאָז ,ונ
  םִיַׁשַה ןמ ךיִלְרעֶפְניֵׁשעֶּב זיִא ךּודְׁש רעֶד ,העְז ךיא לו

 ,ןעֶרעֶייִמ ןופ סאָד ויִא ,יִתיִּת אָכיֵזְמ עֶנייַרְּב
 ,עֶרְעילְׁשרעֶפ יַאְדוַא םִע יז טעוֶו == =

 ןייַרְח ןּופ הָליִלֲח סאָד זיִא רעֶמאַמ אָלָא
  ןְהעֶג ּוצ ,ןייַז טיִנ לאָז חעָש יִד סֶע ךיז טעוו

 ןֶרְהעֶלְק ּוצ טינ ראָנ טאָק רֶקיִא ,לאָמ א ךאנ ךייא גאז ךיא הָנְקָלֶא
 ןעֶרעוֶו זּומ ְךּודְׁש רעֶד נּוא ,םִיַמָׁשַה-ןִמ זיִא סאָד

 םיִרָפְמ עֶגיִלייֵח עֶרעֶזנּוא ןיִא ןעֶּביִרְשעֶג טְהעֶטְׁש סע לייו
 ,םירקָיה םיִקָיְדִצְו םיִאָנַּת עֶסיֹורְנ ץְנאַנ ןּופ
 זאָנ יִד סיֹורַא ְךאָנ טְקעֶטְׁש דְניִק סאָד רעֶדייֵא ,געמ גיִצְרעֶּפ זַא

 ואָלְב א רֶפֹוׁש ןעֶסיֹוְג ץְנאַנַא ןיִא ךָאְלַמַא ןיֹוׁש שיִג
  יָנֹודֲא ! ךֶלֶמ יִנֹודֲא :העְרְשעֶג ןעֶכיֹוה ַא טיִג נּוא
  יִנֹולְּפִל יָנֹולְּפ תַּב זַא ,ןעֶסיוִו ןייַז טְמְלאָז ּוד

 ? ןעֶרְהעֶלְקְרע ריִמ רֶתיִא טְנעֶק רעֶמאָּט ,םָניֹוזַא סאָד טְסייֵה עֶׁשְז-םאָָו עֶנייֵרְּב

 ! ןעֶרעוו עֶט'תינֹלְּפֵא ן'ינֹולְּפ ראַפ טעוֶו רעֶטְכאָט תיִנולְּפ זַא : טְסייֵה סאָד הָנָקְלֶא

 (: ןעֶניירְּב ּוצ טרער ר םעֶד טיִנ טְקְרעֶמאַּב ,ןיַרא טְמּיק) לֵאַפר

 ,ןעֶנעֶקַא רעטוח ןיִא רעֶּבִרַא העָג ךיא ,עניירְּב ,ּוד טְסְרעֶה ===
 ןעֶנעֶרְפ סיִּפעֶע ריִמ ףיֹוא רעֶצימייֵא טְמּוק רעֶמאָמ רונ
 !העָש עֶּבְלאַה ַא ןיִא ,קיִרּוצ רְלאַּב םּוק ךיִאןעֶגאָז וד טְסְלאָז

 ? אָד רֶהיֵא טְּפְראַד סאוָו (.ֶהיִא יצ) ? דּוי רעֶד זיִא רעֶוו (-.ןיהנקֶא טְהעזרעֶד)
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 ;ְךיִג ךייא ךיא גאָז טָא ? ןיִּב ךיא רעוֶו ! םֶכיֵלֲע םֹולָׁש (.דְנאַה יד םיֹוא טְקעֶרְטְׁש) די נקלָא

 .ךיא ןיִּב ןְכְדַׁש-דְנאל ַא גּוא הֶנֵהְלֶא 'ר סייֵה ְךיִא

 ,רָתעֶז טְנעֶלעֶגְנָא ריִמ ייַּב ןיִא'ס ,יִתיֵּת אָכיְֵמ ? ןֶָכֶדׁש א לֵאּפר
 ! רעֶוְש טיִנ זיִא ךייַא ּביֹוא .,ןָתָח ַא רונ טיִנֹאָנ ַא והָּבַרְדַא == =
 :ןעֶכאַז עֶרעוֶוְׁש ןייק אָשיִנ ראָג זיִא ריִמ ייּב הָנְקְלֶא

 ,ןעֶבאַמ ּוצ ךיִלְראָּפ--הָהְמּומ ַא ,הָיְרִב א ןיִּב ְךיִא
 ,טְלַא ןּופ--גנּוי ,ְךיילְג ךיִא ךאמ טיי ןּופ
 ,טְלאַטְׁשעֶג ַא ,לְהאָמעֶג ַא--עֶסּואיִמ ַא טְרְרעֶו ריִמ ייּב
 ,ןֵח-אָלָמ רימ ייּב ןעֶרעוֶו סעֶקְנאַגיִצ
 .ןעֶהעֶזְרעֶד עֶדְניִלְּב ,ןעֶרעֶהְרעֶד עֶּביֹוט
 ,רֶכָז ַא רּונ יִּבַא ,םיִנֹומְׁש ןּופ ןקֶזַא
 ; רּוחָּבַא ראַפ טּונימ ןייֵא ןיֵא ןעֶכאַמ ְּךיִא ןעק
 עֶליִמְס ןּופ הָׁשּורְג ַא גְנאַל טיִנ ְךיִא ּבאָק טָא
 !הָלּותְּב ַא ראַפ טְכאַמעֶג לֵאָרְׂשִי-עטְׁש ןייא ןיא

 ? ןעֶליֹואוו ַא ,ןעטּוג ַא ךּודׁש ַא סיּפע טאָה רֶהיאַל עֶׁשֶנ-סאָוו ,ּונ לֵאָפְר

  ןִלעוּפ ריִמ ייַּב רֶהיִא טְנעֶק טְליוִו רֶחיֵא סאָוו ימניִצְלַא הָנָקְלֶא
 ,ןיִמ א ראַפ טְליוו רֶהיֵא סאוָו ,נאָט ןיִא זיִּב םיִנֵתָח ּבאָה ְךיִא
 ןיִׂשְרַא ן'פיוא ,דּוּפ ןְפיֹוא ,גאָו רעֶר ףיֹוא ,סאָמ רעֶד ףיֹוא
 ניק רעיא טְנעֶרְּפ טֶא ,תיִנֹולְּפ רעֶייא טְנעֶרְפ טָא
 ! דָניִצַא רֶהיֵא ּביִנ ךיא ןָתָח ןעֶרעֶייִט ַא ראַפ סאָו

 ? עיִה ןופ יצ ,רעֶדְמעֶרְּפ ַא ורע זיִא רעוֶו ,רֹע זיִא סאָו לֵאָפְר

  יִפְֵָליֵפ ראָמְקאָד ַא זיִא רע! זיִא רע; רעֶוווסעוֶואָטאקא זיִאְס הָנְקְלַא
 :ןעֶפאָרְטעֶג ץְטאלְּפ םאָד רֶהיֵא טאָה אָד טְׁשיִנ ,םֹורָק 'ר ,ןייג לֵאָפִר

 עֶפאָטליִפ ןיק שיִג ןעֶפְראַדריִמ .ןעֶשְנעֶמ עֶטְמאָרּפ ןעֶנעז ריִמ ==
 !טייז א ףיֹוא קעוֶוַא ייֵז טְנעֶל ? םִרֹוקאָד זְנּוא גוט סאָוְו
 -- טייל ּוצ נוא טְמאָנּוצ ןאַמ ַא ףְראַד רעֶטְכאָט ןיימ
 --. ןאַמ-ןעֶנְנּיי ןעֶׁשיטייל א סיִּפִע יֹווַא רעֶדָש ,החֹוס ַא

 ! ןאָנ טְנאָזעֶ לאָמ ןייֵא ןיוש ּבאָה ךיִא ! רַחֹומ ןייֵק טיִנ ףֶראָד ךיִא עֶטְמעֶנַא

 - ?ךא ןיִּב ּואװ גוא הנ ? םיִנ טְסְְראַד ּוד ,טְמייֵה סאָוו לֵאָפְר
 ? ךּוּב םעֶד ןּופ ןאָג ןייד ןעֶרעֶח לעוֶו ךיִא / תֶמָא ןיִא טְסְעיִמ
 ,זאָרְנ  ןייק.טיִנ אָ טְסקאוַו פאק, ןיימ ףיֹוא ןֵמְז-לָּכ ,ןייֵג
 !זאָנ רעֶד ייֵּב עֶרְיִפ ףיִמ טְסְלאָז ,ןעֶזאָלְרעֶד .טיִנ ְךיִא לעוֶו
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 !לּוד נּוא עֶנּוׁשְמ זיא יִז , ראָטְקאָד ןייק טיִנ ףְראַד  יִז (.ןֶָֹש םיצ)

 ! ליוִו ְךיִא יוִו יֹוזַא ,רֵחֹוס ַא רּונ טְגְנעֶרְּב רֶהיֵא גּוא

 ? העֶרְׂשעֶג סאָה גיֹוט סאוָו , ןעגירק יז רֶהיֵא טְפְראָד סאוָו ,טאַׂש הָנָקלֲא
 ,ייוַוְצ ןעֶגְנעֶרְּב גּוא הֶרָׂשָּפ ַא ןעֶכאַמ ְךיִא לעוֶו רֶחעֶמַא
 ,ריעיִׁש ַא ןָהֶא םיִנֵתָח ּבאָה נּוא הָנְקְל א םיִּפִע םייַה ךיִא
 ! רֶהיֵא ראָטְקאָד ַא נּוא-,רֵחֹוס א ןעֶּבעֶג ךיי ַא ךיִא לעוֶו

 (* ,יעָלְראַפ-אוָודעָׁשְז-יק ,יִעֵסאָמ ,עֶטאָקע עֵטְטעֶנַא
  ייוֵוְצ ןייק טיִנ ףראד ְךיִא ,ראָטְקאָד ַא רּונ טְגְנעֶרְּב רָהיא

 ,לאָמ ןֶהעֶצ טְנאָזעֶג ןיֹוׁש ּבאָה ְךיִא !ראָטְקאָד ןייק טינ טְסְפְראַד ּוד לֵאָּפְר
 !לאָטיִפְׁש ןיִא ןעֶרְהיִפ ךיִד ךיִא לע ,קְנאַרק ּוד טְזיּב רֵׁשְפֶא רונ

 עֶטְלעֶׁש ּוצ ףיֹוא רעֶה ! ןהֹּכ רעֶנ'עֶגּוׁשְמ ּוד ,גיייַוש (.סעּכ טיִמ) עֶנייֵרְּב
 ? ןעֶטְלעוֶו ןעֶרְהיִפ סע טְסעוֶו ּוד ,תֶמָא ןיִא טְְניימ ּוד

 , ןעֶּבאָה ןאַמ א ראַפ ראָטקאָד א רּונ ליוו יִז ,טְנאָז דְניק סאָד זַא
 !ל ןעֶּבאָרְנאַּבּוצ יִז טְמּוק ראַפְרעֶד ? לאָטיּפֶׁש ןיִא רֶחיִא טְמּוק
 !ןעֶסאָׁשעֶנְסיֹוא ליֹוטְסיִּפ ַא טיִמ תוללק יד ראַּפ ְךיִד טְלאוָו ְךיִא
 ! ןעֶסאָנְרעֶפ ד י ַא ּבאָה טּולְּב רעֶּבָא ,עֶטאט א יִקאַט טְזיִּב ּו ד

 ,דְניִצַא ןעֶנאָז ךייא לעוֶו ְךיִא סאוָו ,ָכֶדַׁש 'ר ,טְרעֶה רֶהיֵא וה םיצ)
 , דְניִק סאָד רעֶסעֶּב טְרעֶה רֶהיֵא יח ָצ ו ר םעד ףיֹוא טינ טקּוק

 ,לעֶקִיִטְׁש ּבאָרְנ ַא רימ ייַּב ןעֶנעיִדְראַפ רינ טְליוִו רֶהיֵא ּביֹוא גזא

 !לעקִיְטנַא ןייֵא רעֶּבָא ,ראָטְקאָד ַא רונ ןעֶגְנעֶרְּב רֶהיֵא טְלאָז
 ! ןעֶרעֶה טיִנ ראָנ עֶנעֶדּוי עֶשיִראַג יִד טְלאָז רֶחיֵא לֵאָפְר

 ! ןעֶרְהעֶקְרעֶּביִא ּוליִפֲא ךיִז לאָז טְלעוֶו יִד !ראָטְקאָד א רּונ עֶנייַרְּב

 ! ןעֶגְנעֶרְּב ריִמ רֶהיֵא טְלאָז רַחֹוס ַא רּונ ,טְרעֶה רֶהיֵא לֵאָפִר

  ןעֶגְנעֶה ְךיִמ ְךיִא לעוֶו -- טיִנ אָלֶא !ראָטְקאָד ַא רונ עֶטְמעֶנַא
 .1לימְש ןייַז זאָל ,טאַׁש ! יֵתֹוּבַר ,טאַׁש הָנָהְלֶא

 ליוו רע סאוָו ,ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶדעֶי לעוֶו ךיִא
 ,רעֶלְדְנעֶה א ,רֵחֹוס א - ךייַא

 :רעֶלְדְנעֶטא ,ׁשְנעֶמ-קְראַמ ַא
 -- הָאיִצְמ עֶלְׁשֶּכַא - ךייַא
 ; הָאּופְר ַא ,ראָטְקאָד ַא רונ

 .ןענאָז ךייא לעוֶו ך י ַא סאו ,שְרעֶה
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 , ןֹוצְרייִהְיַא ןעֶנאָז ןיֹוש לעוֶו ְךיִא
 , ןעֶצּוּבְראק ןָא רונ טייֵרְג רֶחיִא

 !ןֵמָא ! ןִמֶא ! ןִמָא +רַמאֹנְ
 !ןְהעֶג ןיֹוׁש ְךיִא לעוֶו טְציִא

  ןעֶמּוק טיִנ ראָג רֶהיִא טְלאָז ראַטְקאָד ןייק ןֶהֶא .?טְרעֶה רֶחיִא עֶנייֵרְּב
  ןָמּוְמ ןָא רונ טייג ,ראָטְקאָד א יי גנערְּב ךיא הָנְָלֶא

 !תֹונצִל ןייק טיִנ אָד טכאַמ ,טייֵהְרעֶדְנּזעֶג ךייַא טְהעֶג לֵאָפְר

 .תֹונָמֲאָנְּב יוׁש העָגךיִא ,טְכעֶרעֶג אקודרֶהיֵא טְנעֶז סאָד הָנְקְלֶא
 !? הָמָׁשְנ יִד דְניִק םעֶד סיֹורַא ּוד טְסְמעֶנ סאוָו ! רעֶליֹוק !רעֶדְרעֶמ עֶנייֵרְּב

 !הָמָרֲא רעד ןיִא םעֶנייֵא ןיִא רֶהיֵא טיִמ ! תֹוחּור עֶדְלַא-נ-ּוצ העָג לֵאָפִר

 ! תַחְרקנעְיַרְחאָו ןייַנ סאָד ןעֶמיִקאַּב ריִמ ייַּב ןיֹוׁש ּוד טְמעוֶו טְציִא ! עֶה עֶנייֵרְּב

 !סיעכִמְל ּוצ ףיֹוא םהיא ,ןעֶגְנעֶטְּב רֶהיֵא טְלאָז ראָטְקאָד ַא רּונ ? טְרעֶה רֶחיִא (יןָָׁש םוצ)

 ? אָז ְךיִא םאוָו ,טְרעֶה רֶהיֵא !ראָטְקאָד א רונ !ראָטקאָד א רוט עֶמְמעֶנַא

 (8) ! גאָט ןעֶמּוג א ךייַא טאָה !ראָטְקאָד א ,ראָטְקאָד א ,,אָי ,אָי הָנְקַלֶא

 ןגְנאַחְראַפו

)16( 



 יִר

 ְּבירְשעֶּב-םְנעֶּבעֶל
 + ןץינעמ ער קמ ליו ןִה אזְניוִועֶל רעֶּב קֶחֶצְי ר ןּופ

 ןופ

 ,ןהאזונאטאנ רעבוד

 טאש" א

 !'םכילע םולׁש , רֶרעֶה רעֶטְסעֶטְרְהעעֶג

 סעֶׁשיִהְפאַרְנָאיַּב סאוָוטע ְךייַא לאָז ְךיִא סאָד הק רעִייַא
 רעֶּב קָחְצֵי יִּבַר , ןעֶטְרְהעֶלעֶג ןעטמהירעּב רעֶזְנּוא ןופ ןעֶלְייהְטְטימ
 ןיִּב ְךיִא לייַװ ,טְרעוֶוְשעֶּב לעֶסיִּבַא ךימ טאָה , לז ןאויונעל
 ,ןעֶגאַוטְנעּוצ טי ךייַא םּואוְדאָד רעֶּבָא ,ןאָגְראַׂשְז ןיִא ןעֶּבייֵרְׁש ןופ ְךיִלְטייוו
 ,יטְלעוֶו רֶקֶפֶהְי יד ךייא קיש ְךיִא סאָו ,טייֵהְנעֶנעֶלעֶג רעֶד ייַּב גוא
 קיִנְראַּבס רעיא ןיא ןעּבעֶגּוצניירא--רימ  ןופ טְגְנאַלְרעֶפ רֶהֹיא עֶכְלעוֶו
 ןופ ןעֶמּונעֶג ,ןעֶּבעֶל ןייַו ןופ סעֶבְנאַמ - ךייא ךיא ּבייֵרְׁש ., ןייַרַא
 -- .ןעֶלעֶוְק עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ

1, 

 ץיִנעֶמעֶרְק ןיא ןעראוָועֶג ןעֶרְסאָּבעֶג זיִא ,ליז ןְהאָזִניֹוועֶל רעֶּב קֶתִצִי 'ר
 טאָה רעֶטאָפ ןייז ,(1788 רעֶּבְמעֶטְּפעֶמ ןעֶט 2) חימקת תַנְׁש הָנָׁשַה שאר בִיֶע
 רְהעְז ןּופ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶרעֶטְלע עֶנייז  לֵחָר--רעֶטּומ ןייז נוא ,הָדּוהְי 'ר ןעֶסייֵהעֶג
 רעֶמיֹורְגַא טְקעֶוְרֶע םֶחיֵא ןיִא ךיז טאָה ןָא דְנעֶנּוי ןייַז ןּופ .הָחָּפְׁשִמ עֶמְחעֶנְראָּפ א

 טאָה רע ,סאוָו , ְךאַז עֶדעֶי :ריִּפאַּפ ףיֹוא ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייַז ןעֶגְניֵרְּבּוצְפיֹורַא קֶׁשֵח
 ןעֶזעֶל םּוצ סייֵלְפ ןייז ; טְנעֶכייֵצְראַפ דְלאַּב רע טאָה ; טְנְרעֶלעֶג נּוא ןעֶזעֶלעֶג ראָנ
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 טְפאַרק-סיִנְטְכעֶדעֶג ןייַז גוא + , ךיִלְריִמאַנְרעֶּביִא ןעֶוועֶג זיִא , םיִרָּפְפ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ
 .קְראַטְׁש רֶהעֶז ןעוֶועֶג זיִא (ןֹרּכזַה חֹּכ)

 ןְהעֶג ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע זַא , ןעוֶועֶג טלַא ןְחאָזְניוִועֶל זיִא רֶחאְי ייֵרְד

 זיִא רע .זא נּוא ,עֶטיִרְׁשְטְראָפ עסִיֹורְג רֶהעֶז טְכאַמעֶג טאָה רע ; ןייֵרַא רֶדֵח ןיא
 רעֶטאָפ ןייַז . הָלּבק ןיִא רֹוּבִח א ןעֶּביִרְׁשעֶג ןיֹוׁש רע טאָה ,  רֶהאָו ןייֵנ ןעֶוועֶג טְלַא
 ןעֶחעֶזְרעֶד טאָה בָר רעד זא ; בר םעֶד ראַּפ רֹוּבִה םעֶד טיִמ טְמְהיִרעֶּב ךיִז טאָה
 יד רעֶטאָפ םעד טְגאָזעֶגְנָא טאָה רע זַא , ןעֶקאָרְשְרע יֹוזַא ךיז רע ,טאָה ,רּוּבִח םעֶד

 דייֵהְרעֶליִטְׁש טאָה גּוא , ןעֶלְהעֶצְרעֶד טיִנ סע םעֶגייֵק גוא ןייַז םִמָרַפְמ טיִנ אַז
 ,ןעֶּבעֶג גנּוטְכַא טּוג םעֶניילק םעֶד ףיֹוא לאָז רע זַא ,דֹוס א רעֶטאָּפ םעֶד טְמיֹורעֶגְנייא

 וצ ןעֶהיִלְפ עֶכְלעוֶו (םיִכָאְלַמ) הָלעמ יֵרָׂש יִד טימ טיִנ ךיִז טְניִטְפעֶׁשעֶּב רע. ּביֹוא
 . הָרֹוּת םֶהיֵא טיִמ ןעֶנְרעֶל ּוצ טְכאַנ ייַּב לעֶמיִה םעֶד ןּופ םֶהיֵא

 ,ןעֶזיֹוצנאַרְפ יִד טיִמ הָמָהְלִמ עֶסיֹורְג יִד ןעוֶועֶג זיא םע;ןעוֶו , 1813 רֶהאָי םיִא
 עֶכאַרְּפְש עֶׁשיִסּור רעד ןיא רעֶצְטעֶז-רעֶּביִא גּוא רעֶשְטעֶמְלאַד ןעֶוועֶג ןְתאָוניוועֶל זיא
 קְנאַרק רֶחעֶז םיִלָצּולְּפ זיִא רע לייוו ראָנ ,לייֵניִדאַר ןיִא םְךיִג לאַרעֶנעֶג םעֶד ייּב
 ןעֶסיֹורג ןייַז ךֶרּוד , טְראָד גּוא ,ןעֶיְציִלאַנ ןייק ןעֶרְהאָפעֶג קעוֶוַא רע; זיִא , ןעֶראועֶג
 יד טימ ךיז ןעֶדְנייֵרְפעֶּב וצ טְּבעֶרְטְׁשעֶּב ְךיִז רע טאָה , טפאשנעֶסיוו רעד ּוצ קֶׁשֵח
 טייֵהְנעֶנעֶלעֶג רעֶזעיִד ייַּב ; טְּבעֶלעֶג טְראָד טייֵצ רעֶנעֶי ןיא ןעֶּבאָה עֶבלעֶוו ,םיִמָכִח
 רעֶד ןיִא ףיֹוא , דּומְלַּת ןיא עֶסינְטְנעֶק עֶסיֹורג ןעֶּבְראוָוְרעג ּךיִז ןְהאָזְגיוִועֶל טאָה

 םֹוסּוליֵפ ןעֶמיֹורְג םעֶד ןּופ גְנּוטייֵל רעֶד רעטנּוא . , רּומאַרעֶטיִל רעֶׁשְיעֶרְּבעֶה רֶעייֵנ

 ויִא ןעֶרעֶי ייַּב ןעֶד , םיִמָמֲח עֶרעֶדְנא ְךאָנ גּוא ליז לאַמְכאָרְק ןֶמנ 'ר םֶכָחַח בֵרָה
 .טְצְטאָׁשעֶג גוא טְּבעיִלעֶג רֶחעֶז ןעֶועֶג רע

 ּופ ןעֶפאָלְמְנַא ןעֶנעֶז ןעֶזיֹוצְנאַרְּפ יד ןעוֶו ,(1812) רֶחאָי ןעֶּבְלעֶז םעֶד ןיא
 ,עֶבאַרְְּׁש רעֶׁשיעֶרְּבעֶה רעֶגייֵר רעֶד ןיא ריִׁש ַא טְסאַפְרעֶפ ןְהאָזניוִועֶל טאָה ,דְנאַלְמּור
 ?אֵר ןּופ טְנאַדְנעֶמאַמ רעֶד טאָה ריש םעֶד :'חרוכג תונע לוק ןעֶמאָנ םעֶד רעֶטְנּוא
 ןעוֶועֶג זיא סאָד ,לעֶיְד ךיִנעֶרְטּווְו רעֶטְסיִניִמ םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא ,םֶריֵנ 'ה ,ליוִויִר
 רעֶשידּוי רעֶד ןיִא סיָנְהאַזְניוועֶל גְנאַגְמיֹורא רעֶטְׁשְרע רעֶד ,טּויְּבעֶד רעֶטְׁשְרֶע רעֶד

 | - ,רּוטאַרעֶטיִל

 ןעֶוועֶג רע זיִא , יִדאָרְּב ןיִא טְגָיֹואוועֶג טאָק ןְהאָזְניוִועֶל זַא , 1816 רֶחאָו םיִא

 גּוא , ןעֶלעֶּפעֶג טיִנ םֶהיֵא ויִא עֶלעֶטְׁש יִד רעֶּבָא ; זיֹוח-ריִקְנאַּב ַא ןיִא רעֶטְלאַהְכּּב
 ןעֶנעוֶו ןעֶּבאָה רֶע לאָז ןעֶדְנּוטְׁש-עֶהּור עֶנייֵז סאָד , טעֶראַטְסעֶג ְךיִז טאָה רֶע

 אָיפּוסּליִפ גּוא קיִנאָל טימ ןעֶניִטְפעֶׁשעֶּב ךיִז טְנעֶלְפ רע : ןעֶננּונְְהעֶל עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ
 טייַצ רעֶצְרּוק ַא ןיִא .םיִדִיְמְלִּת עֶגיִנייֵא טימ ןעֶנְרעֶל טייצ רעֶד ןיא רעֶ;טְנעֶלְּפ ְךיֹוא
 ןעֶטְלאַהעֶנְסיֹוא טאָה גוא  ןעֶזאָלְרעֶפ עֶלעֶטְש-רעֶטְלאַתְנּוּב יד רֶע טאָח םעֶד ְךאָג
 ךיֹוא רע טאָה טְראָד :רעֶרְהעֶל סֶלַא לאָּפאַנְראַט ןיא עֶלּוׁש  רעֶד ןיִא ןעֶמאזקַע
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2, 

 ןייק טרהעקעגְמּוא קיִרּוצ רעֶדיוִו ןְקאָזניוועֶל ְךיִז טאה 1823 רֶהאָי םיִא
 םימ טייֵצ יד טְכאַרְּבְרעֶפ רע. טאָה , ןעֶמּוקעֶג ראָנ זיִא רע ןיִהּואוו גּוא ,דנאלמור

 ןיא טְכאַרְּבְרעֶפ רע , טאָה רֶחאָו ַא  .גְנּודְליִּב גּוא טְפאַׁשְנעֶמיוִו ןעֶטייֵרְּבְרעֶפ

 זיִא עֶזייֵב ןייַז ףיֹוא : ןיִשְטְלט ןיִא ןעֶרְהאָפעֶג רע; זיִא םעד ךאָנ , בּוׁשְטיִדְרעֶּב
 טאָה עֶכְלעו ,ליטְדאָטְׁש ןיילק ַא ,אקְניִמאַק ןיִא ןעֶמּוקעֶג גיִלאַפּוצ ךיֹוא רֶע
 זאינק רעד טאָה ךילְנייׁשרהאַנ .ןייֵטְׁשְנע ְטיוו ואְיָנֹק םּוצ טְרְטֶהעֶג
 טאָה נּוא ןעֶכּוזְפיֹוא ןעסִייֵהעֶג דְלאַּב םֶחיִא טאָה רע ןעֶד , ןְהאָזְניוִועֶל ןּופ טְסיוִועֶג

 םֶהיֵא רע טאָה ,ץאלאַּפ ןייז ןיא ,ךיז ייַּב : ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ְךיִלְדנייֵרְּפ רֶהעֶז םֶהיֵא

 ןעֶצְנאַגַא טְכאַרְּבְרעֶּפ טְראָד טאָה ןְהאָזְניוִועֶל נּוא ,רעֶמיִצ םעֶרעֶדְנאָזעֶּב ַא ןעֶּבעֶגעֶגְּבָא
 טיִמ טנעֶלְפ גּוא ,ןְהאָזנוועֶל ןּופ ןעוֶועֶג ןעֶדעיִרְפּוצ רֶתעֶז ויִא זאיגְק רעֶד . רעֶמּז
 .ןעֶכאַז עֶטְרְהעֶלעֶג עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ ןיא ןעֶגְנייַרְּבְרעֶּפ גאָט ןיִא ןעֶדְנּוטְש עגינייא םֶהיֵא
 קְראַּטְׁש רֶהעֶז רעזיִא ,ץיגעמע ךק ןיא ןעֶמּוקעֶג קינוצ זיא ןְהאָזְניוִו עֶל זַא
 טְזאָלְרעֶפ טיִנ םֶהיֵא טאָה עֶכְלעֶו ,קְנייְֵ עֶסיֹוְג יד ןעוֶועֶג זיִא סאד .ןעֶראועֶג קְנאַרְק
 קְראַטְׁש יֹוזַא ןעֶנעֶז םייֵלְּפ גּוא קֶׁשֲח ןייַז .,גיִדְריוִוְקְרעֶמ ראָנ ,רֶדֵסְּכ רֶהאָו ףְלעוֶוְצ
 טאָה נּוא טְהּורעֶג טיִנ ךיֹוא טעֶּב ןעֶקנאַרק ןיִפיֹוא ּוליִּפֲא טאָה רע; סאָד , ןעוֶועֶג

 ,שיִאעֶרְלַכ ,ׁשיִּבאַרַא ןיִא טְמאָקְלאָפְרעֶפ ךיז רע טאָה טייֵצ רעֶד ןיא !טְגעֶרעֶלעֶג ראָנ
 וצ ןעֶרעֶהעֶג עֶכְלעוֶו ,תֹומְבח יד טְנעֶרעֶלְרע ְךיִלְדְניִרְג טאָה גּוא ,שיִכיֵרְג נּוא ןייֵטיִל
 ןייַז גּוא רעֶקְראַטְׁש רעֶד ןֹורָּכְזַה ַחֹּכ ןייז ; אֵיְפּוסּולַּפ נּוא קיִטיִלאָּפ ןּופ םיִניְנֲע יִד

 ןייז ייֵּב ףֶליֵה ּוצ ןעֶזעֶוועֶג םֶהיִא ןעֶנעֶז עֶכאַרְּפְׁש רעֶׁשְטייֵד רעֶד ןיא  םיִנְטְנעֶק
 ןעֶזעוֶועֶג םֶלאָמאַר זיא  עֶכְלעֶו .קעֶהטְאיִלְּיִּב עֶסיֹורְנ םָנֹע קִצ אַש גּוא .ןעֶנְרעֶל
 ְךיִז עֶציִטְׁש עֶסיֹורְג ןעֶּבעֶגעֶג םֶהֹיֵא טאָה ,ץיִנעֶמע רק ןיִא םּואעְציִל .םעֶר ןיִא
 ןעֶנייווְצ עֶלַא ןיִא עֶסיִנְטְנעק עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ עֶסיֹורְג עֶנייַו ייּב ןעֶמאַקְלאַפְרעֶפ ּוצ
 םּואעְציִל םעֶד ןיא ןעֶראַסעֶפאָרְּפ עֶסיֹוְנ יד ןּופ ףֶליֵה יִד ְךָרּוד .טְּפאַשְנעֶסיוִו רעֶד
 :ךעֶפ םֶהיֵא ןעֶגעֶלְפ נוא ןעטְלאַהְרעֶטְנא ןְהאָזניוִועֶל טיִמ ְךיִז ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו
 :ְךעֶּפ עֶלַא ְךיֹוא ,קעוֶוְצ ןייַז ןעֶכייֵרְרע ּוצ .םּוא ,לעֶטיִמ עֶׁשיִראַרעֶטיִל עֶלַא ןעֶפאַש
 יד ןְהאָזְניוִועֶל ְךיִז טאָה ,טְגְנאַלְרעֶּפ ראָנ טאָה רע עֶבְלעֶו ,רעֶכיִּב עֶנעֶרעיִׁש
 ; ןי ןעֶׁשיִלְמיִה טיִמ !עֶזייּפְש רעֶניִטְסייֵג טימ טְזייֵפְׁשעֶג רֶחאָי ףְלעֶווצ עֶצְנאַג
 עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ ןיִא רּוטאַרעֶטיִל עֶנייֵמעֶגְלַא רעֶד ןיִא טְּבעווְׁשעֶג ראָנ טאָה טְסייֵג ןייז
 ,ןעֶזאָלְרעֶּפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶטְּפאָרְק עֶביִלְרעֶּפְראָק עֶנייַז ןעוֶו ,טייצ רעֶד ןיִא .ןעֶכאַרְּפְׁש
 ןילַא ןְהאָזְניוִו עֶל טול .טְסייג ןייַז טְקְראַטְׁשעֶג רֶהעֶמ ְּךאָנ ְךיִז טאָה טְלאָמאַד
 טעֶמִּכ ןעֶועוֶועֶג טייַהְקְנאַרְק ןייַז ןּופ טייֵצ רעֶצְנאַג רעֶד ןיא רע זיִא ,טְלְהעֶצְרעֶד
 טייהקְנאַרק עֶסיֹורְג יד טיִנ ןעֶוו נּוא ,(טלעֶוו ר עֶד ףיֹוא טְשיִנ) תֹוליצאה םֶלֹוע םעֶד ןיִא

 לייֵהְטְנִהעֶצ ַא ּוליִפֲא ןעֶּבְרעווְרע ּוצ ןעֶזעֶוועֶג דְנאַטְש םיִא טיִנ רע טְלאָו ,עֶניי
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 יִד ןּופ ףיֹולְרעֶפ םעֶד ןיִא ןעֶגְנּולְׁשעֶגְנייַא טאָה רע סאָו ,ןעֶנְרעֶל ןייַז ןּופ
 .רְהאָי םְלעוֶוְצ

 רעֶׁשִיעֶרְּבעֶה רעד ןיִא ראָנ ןעועֶג טינ זיא עֶסיִנְטְנעֶק עֶנייַז ןופ טָפאַרְק יד
 רּוטאַרעֶטיִל רֶחיִא טיִמ עֶכאַרָּפְׁש עֶׁשְטייַד יד ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה רֶע ןעֶד ,ןייַלַא עֶבאַרְּפְׁש

 ןיִא טְקִיִשעֶג טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ,טְקעוְרִּפ ןייַז ןּופ םיֹורַא טְהעֶז ןעֶמ טול .ְךיִלְדְניִרְ
 1823 רֶהאָי םיִא ׁשְטיוואַלְואַּפ ןיִטָנאַטְסִנ אק טְסְריִּפ םּוצ עֶכאַרְטְׁש רעֶזעיִד

 רעֶסיֹוא ; דְנאַלְסּור ןיִא ןעֶדּוי עֶרעֶזְנּוא ריִּפ ןעֶיֶראַגיִמעֶס גוא ןעֶלּוׁש ןעֶדְניִרְג ןעֶנעוֶו
 ןעֶנעֶז עֶכְלעֶוֶו (ןעֶטְקעֶפ) תֹוּתִּכ יִד ןעֶנעוֶו יִנְכייֵצְרעֶפ א טְקיִׁשעֶג רע טאָה םעֶד

 .גאָט ןעֶזיִד זיִּב ןעֶריִטְסעֶסקע ייֵז טייז ,ןעֶדּוי ייּב ןעֶועֶג

3, 

 ןעֶנעֶז ורְחאְי םְלעֶווִצ טְרעיֹודעֶג טאָה סאו ,טייֵתְקְנאַרְק ןייז ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא
 סאָוְטע ןעוֶועֶג עֶרְנאַטְׁש םיא טיִנ זיִא רע גּוא טְנעֶלְרעֶּפ ןעֶוועֶג דְנאָח סיוְחאֶזְניוִועֶל
 רע טאָה ,ןְרעֶסעֶּבְרעֶפ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ראָנ ךיז טאָה דְנוזעֶג ןייַז ןעֶו .ןעֶּבייֵרְׂש ּוצ
 טייֵקְכיִלְגאַמ עֶלַא טאָה רע; :רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ראפ ןעֶגְראָז נוא ןעֶקְנעֶד .ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 ןעֶטְמְהיִרעֶּב םעֶד ןעֶטאַפְרעֶפ ּוצ ןעֶפאָלְׁשעֶּב ךיז טאָח גּוא ,ןעֶרְליִּבּוצ ייֵז טעֶדְנעֶועֶגְנַא
 ְךֶרּוד נּוא לֶכֵׂשַה יִּפ לע סיֹוא רע טזייװ רפס םעד ןיא ,'לארשיב הדועת רַּפַס

 ,ןעֶטייֵצ עֶלֶא ןּופ םיִנְּבַ ,םיִנֹואְג ,םיִׁשָרָדִמ .אָרָמְנ רעֶד טייַז ,םיִרָפמ ליִפ ןופ עֶזייועֶ
 הָרֹוּת ןעֶגיִייֵאְרעֶפ זּומ דוי רעֶד זַא ,גיִלייַה ווא ייַב ןעֶנעֶז רעֶטְראָוו עֶרעיִז םאָט
 טרְִּּ,ןעֶכאְַפְׁש גּוא תֹומְבָח עֶנעֶדעיׁשְרעֶפ ןעֶנְרעֶל ףֶראַד רע גוא .ץֶרֶא ַָר טיִמ
 רעזיא ןעֶדּוי עֶכייֵב עֶּטעֶדְליִּבעֶג עֶניִנייֵא ןּופ ףֶליֵח רעד ְךֶרּוד .קודקד גּוא ׁשוק ןֹוׁשל

 הדועת) רֶפֵס ןיִרעֶייַהְט םעֶד ןעּבעג ּוצ סיורא ןעֶוועֶג דנאטְׁש םיא 1 828 רֶחאָי םיִא |
 יִׁשְטאָח ,טְלעוֶו רעֶד ייֵּב ןעֶראועֶג ןעֶמּונעֶגְנָא קְראַטְש דְלאַּב זיִא סאָוו ,ילארשיב

 טְנעֶרּבעֶג ןעֶמ טאָה רֵּפִַס םעֶד : תֹופיִדְר עֶקְראַטְׂש טאַהעֶג רע; טאָה רעֶטְרָא ליִפ ןיִא
 ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶּבאָה עֶבְלעֶו ,רעֶקִיְאַנאַּפ עֶמיֹורְג יִר  ֶחּוד ,טעֶּטְביִנְרעֶפ גּוא
 גְנּורעֶסעֶּבְרעֶּפ רעֶד ּוצ ןעֶרְהיִפ ןאק; ס אָד זַא ,רָּפמ םעֶד ןּופ קעֶווצ ןעֶניִטְכיִר םעֶד
 ןעֶצְרּוק ַא .טייל יו ,ןְהעֶזְסיֹוא ְךיֹוא ןעֶלאָז ןעֶדּוי ,דְנאַלְסּור ןיִא דְנאַטְש ןעֶשיִרּי ןּופ
 יאלאקינ רֶסֹיֵק םּוצ טקיִׁשעֶג קעֶוַא ר עב ק ָח צָי 'ר טאָה רֶּפַמ םעֶד ןּופ גּוצקיֹוא
 .לָּבּור דְנעֶזיֹוט טְקִיִׁשעֶג רֶסיֵק רעֶגיִלעֶז רעֶד םֶהיֵא טאָח רֶּפֵס םעֶד ראַפ ; ליז

 ןיא 'טְלעוֶו רקָפָהי יד ןעֶּבעירְׁשעֶג ןְהאָז גיוִו עֶל ְךיֹוא טאָח טייצ רעֶד ןיִא
 ראָנ ,ןעֶקּורְד קְרעֶוֶו סאָד טְנעֶקעֶג טיִנ ליז רֵּבַחְמ רעד טאָה םיִמֲעַט חָמַּכִמ .ןאָגְראַׁשְז

 עֶטְנאַקעֶּב עֶנייַז עֶלַא רעֶטְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶזעֶלעֶג ליפ רֶחעֶו זיא טּפיִרְקְסּונאַמ םאָד
 ,טייצ רעֶנעֶי ןיִא קּורְדְנייא ןעֶסיֹורְנַא טְכאַמעֶג טאָה נּוא

 עי
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 סקָלאָפ רעֶד רעֶטְסינימ םעֶד טְלעֶטְׁשעֶנְראַפ ןְהאֶצְניונעֶל טאָה 151  רֶהאָו םיִא
 ראפ זיִא סע;גיִחְמאָנ יו ,קְלאפ ןיִיַז ןּופ עֶסיִנְפְריִרעֶּב עֶסיֹורְג יד ףיֹוא גְנּוריִגעֶה יד םאְקְרעֶמְפיֹוא טְכאַמעֶג טאָה רֶע .טְקעֶֶרְּפ ןעֶגיִטְכיוִוַא רֶחעֶז יטְנּוראַלְקְפיֹוא
 רעֶד טיִמ טעֶטעֶקֶעֶג ןעֶמאַז ּוצ ןייַז לאָז עֶכְלעוֶו ,גָנּורְליִּב עניימעגקא יִד ייֵז
 עֶהִצְרעֶ ּוצ םּוא ,ןעלוש ןעֶדְניִרְג קעווצ ןעֶזעיִד וצ םָראַד ןעֶמ יו א ןאָיְילעֶר
 ,טְסייֵג-טייֵצ םעֶד טיול רעֶדְניִק עֶׁשיִדּוי

 ְךיִנעֶרְטּונוְו רעֶטְסיִניִמ םעֶד טְריִטְקעאֶרְּפ ןְחאָזְניוִועֶל טאָה 1833 רֶהאָו םיִא
 עֶמְלַא ןּופ םיִנְכייֵצְרעֶפ ַא טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה נּוא ןעֶקּורֶד עֶׁשיִדּוי ןעגעוֶו לעֶיְד
 ִד זַא טעֶדְכאָנ : ןעֶרעוֶו ּוצ טְקּורדעֶגְנעֶּביִא טְרעוֶו ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,םיִרָפְס עֶיינ גּוא
 1846 רֶחאָי םיא ןעֶלְחאַפעֶּב יִז טאָח ,ןְהעֶזעֶגְרעֶּביִא טְקְעאֶרְּפ םעֶה טָאה גְנּוריִגעֶר
 , ןעֶגְנייֵרְּב ּוצ טייקְכיִלְקְריוִו רעֶד ןיִא טְקעֶאֶרְּפ םעֶד

 ,"םימד םפא: רַּפֵמ סןְהאָז ניו עֶל ןעֶראוָועֶג טְקּורְדעֶג זיִא 1834 רֶהאָ םיִא
 טְכאַרְּבעֶג טאָה רע סאוָו ,ןעֶצְטּונ ןעֶמיֹורְג ןייַז ךְרּוד טְמֶהיִרעֶּב ןייֵמעֶגְלַא זיִא רעֶכְלעוֶו
 םיִלּוּבִלְּב עֶלַא יִד סאָד ,ןעֶזייוו ּוצ זיִא רֵפֵמ םעֶד ןּופ קעוֶוְצ רעֶד .טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא
 ףיֹוא טעֶדְנירנעֶג ןעֶנעֶז רַּפַמ ןעֶזיִד ןיא עֶזייַועּב עֶלַא .ׁשְלאּפ ןעֶנעֶז 'ס ד תַליִלְע ןּופ
 יעְכאַרְּפְׂש עֶׁשיְִגְנֶע רעֶד ןיא טְצְטעֶזְרעֶּביִא זיא .רֵּפַס רעֶד : ןעֶטְקאַפ עֶׁשיִראָטְסיִה
 םעֶד ךֶרּוד ,ליז יִרֹויִּפיִּטְנאַמ הָׁש מ ריח קיִדַצ םעֶד ןּופ לְחעֶּפעֶּב טעֶד ףיֹוא
 רעיֹורְג רעֶד ךאג ,יוועל יויה רֶזעֶיַל ַא ריד ןעֶטְרְהעֶלעֶג ןעֶטְמְהיִרעֶּגְטְלעוֶ
 םיִנֹיִא .(1810) רית רֶהאָו םיִא 'קָׂשָמַדי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיא סאָוו ,גנּוגיְִלּוׁשעֶּב טּולְּב
 רעֶׁשיִסְסּור רעֶד ןיא ןעֶראוַועֶג טְצְטעֶזְרעֶּביִא "םימד טפא: רָּפֵמ רעֶד זיִא 1881 רֶהאָו

 .גְרּוּבְרֶטְּפ ןיִא ןיִקְראָס ףסוי 'ח ְךרוד עֶכאַרְּפְש

9, 

 גָנּוריִגעֶר רעֶזְנּוא ייַּב ןעוֶועֶג לֵרֵּתְׁשִמ ןְהאָזְניוִועֶל ְךיִז טאָה 1856 רֶהאָו םיִא

 ןעֶכאַמ ייֵז לאָז ןעֶמ גּוא רעֶדְלעֶפ ןעֶּבעֶג ןעֶרּוי לאָז ןעֶמ זַא ,טפיִרְׁשְטיִּב ַא טז
 עָׁשיִדּי עֶלַא ּוצ טעמַּכ ףּורְּפיֹוא ַא טְקיִׁשעֶג רע טאָה סְלאָמאַד .םעֶצְלעֶיֶרעֶיְלְמעֶז ראַּפ
 ןעֶּפְראוַו קעווא ןעֶלאז ייֵז זַא ,טייַצ ןיֹוׁש זיִא סע זַא ,דְנאַלְמּור ןיִא ןעֶדְנייֵמעֶג
 ךיז ןעֶלאָז ייֵז ;פְרעֶס גּוא רעקַא םּוצ ןעֶמְהעֶנ ְךיִז ןעֶלאָז גּוא ןעֶלְדְנאה רעֶייז

 תַדֹובעטיִמ ןעֶניִטְפעֶׁשעְּב רעֶמעֶּב ְךיז ןעֶלאָז יז : ןעכאז עֶטְכייֵל טיִמ טיִנ ןעֶרעֶגְרֶע
 סאוָו :עֶיָנעֶׁשאַרְּפ יד ,וװ ,ז .א טיֹורְּב לעקִיטְשַא ןעֶסע טאָז ןיֹוש ןעֶלאָז ,הָמָדָאָה

 רעֶטְנּוא ְךיֹוא ןעֶּבאָח יז יאֵלאָמיִג רֶסיֵק םּוצ ךיילְג טְְִׁשעֶג סְלאָמאַד טאָה ןְהאָזְניוִועֶל
 םיִנְהאָזְניוועֶל רעֶטְראוָו עֶדְנעֶרְהיִר יִד .ןעֶדּוי עֶרעֶזְנּוא ןּופ עֶטְסאָרְג יִד ןעֶּביִרְׁשעֶג

 - ןעֶרְניִרְג ּוצ טְּביֹולְרֶע טאָה רע; נוא רֶסיֵק ןעֶגילעֶז םעֶד ןופ ןעֶצְרעֶה םיִא ןייֵרַא ןעֶנעֶז
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 יבעָשְטיִרּב.,םעֶינאָלאַק עֶׁשיִדוי עֶטְׁשְרע יד  רֶנאַלְסּור ןּופ טייֵז םֹורָד ןיא סעֶנְנאָלאָק
 יִד ְךיִז ןעֶּבאָה 1843 רֶהאָו םיִא ,1842 -- 9 סעִיַנאָלאַקנעֶגיִנייֵא ְךאָנ נּוא ,8 רֶהאָי םיִא ןעֶיְּבאַראַמעֶּב ןיא ןעֶראָוועֶג טעֶדְניִרנעֶג ןענענ ייטְׁשעֶליֹוקְרעֶמא גוא
 רעֶטְנּוא דְזעיּוא "רעֶיְראָטאַפְועע ןיא עונאַלאַק ַא טְכאַמעֶג ןעֶדּוי 'רעֶראַזאַּבּוסאַראק;
 עֶטְצעֶל יִד זיִא ,ניִרְק רעֶמיִרְק יד ןעוֶועֶג זיא סע ןעוֶו :'עֶקִילְטאַנאָרי ןעֶמאַנ םעֶד
 .ןעראָועֶג טְרעֶטְשְרעֶצ עִיְנאָלאק

0. 

 (1879 ,יאמ) 'אַניִראַטְס אֵיאקְמְסּור,לאַגְושִז םעֶד ןיִא טְלְהעֶצְרֶע ןיִּב א לַא 'ח
 : סעֶטְנאַסעֶרעֶטְניִא .ליִפ רעֶייז ןְהאָזניועֶל ןּופ

 -עֶנַא טיִמ טנאקעּב ניִלאָפּוצ ְךיִמ ךיא ּבאק ,טייַצ עֶטְמיִטְׁשעֶּבַא ףיֹוא ראָנ -- ןיִּב אלַא רֶרעֶה טְנאָז -- ץיִנעֶמעֶרְק ןיִא ןעֶמוקעֶג ןעֶגעֶז רימ ןעוֶו ,טייצ רעֶד ןיאי
 םיִרָא ןייז ןעֶזיוִועֶג רימ טאָ ,טְנעֶגעֶנעֶּב ּבאָה ךיא ןעכקעוֶו ,דוי רעֶטְשְרעֶרעֶד  טְדאָטשרעֶד רעֶטְעאטְניֹואוועג טאָה רעֶבְלעוֶו ,ןְאְָיועֶל ר עַּב קָח צי 'ח ןעֶסיוו
 זיֵּב ,דָנאוָו יד טְּפאַמעֶג ּבאָה ךיא ,רעטְסְניִפ ןעוֶועֶג זיִא לעֶזייַהְראַפ ןיִא ; לעּביִטְׁש
 עֶנעֶכאַרְּבּוצ ףיֹוא ןיִּב ךיא ןיִהּואוי ,לעֶּביִטְׁשְרעֶּביֹוא ַא ןּופ ריִחְמ ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ךיא
 ןעֶגְנאַנעֶג ןייַרא ןיִּב נּוא ריִחָט יִד טְנעֶּפעעֶג ּבאה ךיִא : ןעגנאַנעגפיורא םיוק ּפעֶהְמ
 ,ׁשֵיעְרְּבעֶה ףיֹוא עֶנעֶדעיִׁשְרעֶּפ ןעֶטְּפירקמּנאמ ,ׁשיעֶרְּבעֶה גוא ׁשיִּבאַרַא ,שיעדלב ףיֹוא רעֶכיִּב עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ גּוא םיִרָּפִס טייְֵפשּוצ ּוא טעעיִז וצ ןעֶועֶג ןעֶנעז ֶרֵח םעֶר ןופ ןעֶלְקְניו עֶלַא ןיִא גּוא עֶנאָלְדאָפ רעד ףיֹוא : ןעֶדיֹוְפרעּפ טְפְלעֶה יִד ןיא יב ,ליִרעֶטְמְנעֶפ  ןיֵא . טעֶטְנייֵלעֶּב ּאָה םעֶכְלעוֶו ,ליִרעֶמיִצ ןיילקא ןיא
 ןייֵא ותָיַּבַה לעַּב רעֶד ןעֶסעֶזעֶג זיִא ,שיִמ םייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיא רעֶבְלעוֶו ,לּוטְש א ףיֹוא :ןיְִּפעֶצעֶר טיִמ ְךיִׁשעלְפ נא טְניִט ְךילָׁשעְַפ ןעֶנאַטְשעֶג ןעֶנעֶז רעֶּטְְנעּפ םעֶר ףיֹוא .גייֵצעֶגְּבייַרְש גּוא רעֶטְכייל ַא ,שימ ַא ,ןעֶלּטְש ייֵוְצ ןעֶגאַטְשעֶג ןעֶנעֶז טְהאָד ;רעמיִצ ליִטְרעֶפַא ויִּב ןעֶמינְרעֶפ טאָה ןעוֶוֹוא רעֶד . עֶגְנּוטייֵצ עֶשואֶפאָריִא ךיוא
 ןייז ףיֹוא ; ןעֶסיִרּוצ נּוא טְלֵא רֶהעֶז עֶטאָּפאק יד : ְנאַל גּוא סיי ראָה יִד ;ּפאָק םעֶד ףיֹוא ןעֶנארְטעֶג רע טאָה עקלימראיא :ניִצְכעֶז רֶהאָנַא ןופ ןאמ רעֶטלא
 -סיֹוא טלַא יֹוזַא רע טאָה ןעֶרְהאַי ליפ ןּופ טיִנ זַא ,טְנעֶקְרעֶד ןעֶמ טאָה םיִנָּפ
 ןּופ טיֹוה יד ; םיִרּוסִי עֶרעוֶוְש גּוא טייֵהְקְנאַרק רעֶקְראַטְׂשַא סעֶּפע,ןּופ ראָג ,ןעֶהעֶזעֶג
 זַא , םֶהיֵא ןופ טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא יוִו יֹוזַא , טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ךיִא .קֹורָד ייֵא ןעֶמְהעֶנעֶגְנַא ןיֵא רֶמעֶז טְכאַמעֶג רימ ףיֹוא טאָק ןעֶקעֶזְיוא ןייז ; ריי טיִמ טְלעקניפעג ןעֶּבאָה ןעֹוא עֶנולק עֶצְראווש ניי גוא ניִּבְראַפ לעֶסיּבַא ןעֶנעֶג ןעֶנעז ןעֶקאּב ענייז טעֶמראַפ יו ,ןעקעֶ;עֶגְמיֹוא טאָה נוא ּבלעג ןעֶועֶג זיא םיִנָּפ יי
 םֶהיֵא ייַּב ךיא ןיִּב ןָא גאָט םענ ןופ גּוא ,  תֹוּפִו םיִנְּפ רָבֵמַא טיִמ ,ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ןיַּפרֶעֶז ְךיִמ טאק .רֶע . ןעֶמיִקעֶג היא וצ ךיִא ןיפ ,ןאמ רעֶטְרְסעֶלעֶגא זיִא רֶע
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 ןעֶשיווְצ דייֵׁשְרעֶטְנּוא רעֶסיֹורְגַא ןעוֶועֶג זיִא סע יִׁשְטאָח : טְסאַג רעֶטַּפֶא ןייֵא ןעֶועֶג
 ןעֶּבאָה ןעֶגעוֶו טְסעֶד ןּופ ;גָנּי רֶהעַז ְךאָנ ןעוֶועֶג ןיִּב ךיִא ןעֶד ,ןעֶרְהאו יד ןיֵא זְנּוא
 עֶצְנאַג טְכאַרְּבְרעֶפ םֶהיֵא טימ ּבאָה ְךיִא נּוא ,ןעֶטְלאַהְרעֶטְנּוא טּונ רֶהעֶז ְךיִז ריִמ

 יִא קְנאַרְק גיְִנעֶגיִל טְבאַרְְּעֶפ רֶחאֶו יִצְנאַוְצ םֶלֵא רֶהעָמ טאָה רע יִׁשְטאָח  .טְכאָנ
 עֶניז ְךיִלייֵרְפ נּוא רעֶטְנּומ דיִמָּת ןעוֶועֶג רֶע זיִא ןעֶנעֶווטְסעֶד ןּופ ,רעֶמיִצ ןייז

 יעֶג עֶלא עֶנייַו ,קְראַטָׁש לֶכֵׂש רעֶר גּוא ׁשיִרְּפ רעֶמיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַרעֶג
 טְנעֶלְפ ןעֶגעֶווְטְסעֶד ןּופ ,םירפק עֶטְלַא ןיִא ןּוחְטעֶג ןייַרַא ןעוֶועֶג ראָנ ןעֶנעֶז ןעקנאד
 ןעֶגְּולְהאָצְרעֶגעֶנייֵז  סייֵנ עֶנעֶדעיׁשְרעֶּפ ןּופ ןעֶרעוֶו רֶחאָועֶג ןעֶּבעֶרְטְשעֶּב ְךיז רֶע
 טיִמ ץְרעֶה סאָד ןעֶגיֹוצעֶגּוצ ְךיִז ּוצ ןעֶּבאָה יִיֵז ,דְנעֶהיִצְנַא רֶהעְו ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו
 | .'הָמָׁשִנ רעֶד

 ןְהאָזניוועֶל :רעֶטְרעוֶו יִד טימ געלְהעֶצְרֶע ןייַז טְגִדְנֶע ןיִּב אֵל ַא 'ה

 לעֶקיטְׁש ןעֶקּורְט ַא : רעֶדיִרְּב סְנעֶּביֹולְג עֶנייז עלא יו  ,טְרָהעֶנְרע ךיִז טאָה
 ןעֶסעֶי ןיֵא ןעוֶועֶג ְךיֹוא זיִא עֶלעֶּביִצ א טיִמ לעֶּבאָנְק ַא ,גְניִרעֶה לעֶקִיִטְש ַא ,טיֹורְּב
 ,טְּביֹולְרע ְךיִז טאָה רע סאוָו ,םּוסקּול ןייֵא ראָנ ,קְנּורְט ַא ןעוֶועֶג זיִא רעֶסאַו גּוא

 טְזאָלעֶג סיֹורַא טיִנ לאָמ ןייק רע טאָה קעֶּביִצ עקֶלּול יד :ןעֶנעֶביֹוה סאָד ןעוֶועֶג זיִא

 ,דָנאַה רעֶד ןּופ
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 רעֶד בע ךיִז טְגאָלְקעֶב שְטְנאָקעֶּב עֶנייז ןופ םעֶנייֵא וצ ףיְַּב א ןיִא
 רעֶסיֹורְג ןייַז ייַּב ,הְנאַטְׁשּוצ ןעֶטְנעֶלְׁש רֶחעֶז ןייַז ףיֹוא ןְהאזְניוועֶל רעֶכיִלְקיִלגְנּוא

 ןעֶׁשְנעֶמ יִד ּוצ ןעֶיֹוְּּוצ סאָד ןעֶראַקְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןיִא טאָה רֶע סאָד ,טייֵהְקְנאַרְק
 עֶלא ןעֶמְחעֶג ףיֹונּוצ טְזּומעֶג רֶע טאָה רעֶּביִראַד ץיִנעֶמעֶרְק טאָמְׁש ןייַז .ןּופ

 ןעקיִש קעוֶוַא ייֵז נוא טְדיֹוט ןייַז ראַּפ רֶחאָו ייווְצ טיִמ ְּךאָנ .,ןעֶטְּפיִרקסּונאַמ עֶניי
 עֶנייֵז זַא ,טאַהעֶג אָרֹומ רֶהעֶז טאָה רֶע ןעֶד ,םעֶדַא ןיִא ןתּוז םְרעֶטְסעווְׁש ןייז .ּוצ

 הליֵלָח ןעֶלאָז .ןעֶּבעֶל ץְנאַ ןייַז טְראַרְּבְרעֶפ ייֵז ףיֹוא טאָה רע סאו .ןעֶטְפיִרקְּונאַמ

 רע .ןעֶנעֶרְְּראַפ יעֶסייְֵעֶצ ,ןעֶצֶבנִג וצ שינ ייֵז לאָז ןעֶמ .,ןְהעֶג ןעֶראָלְרעֶּפ טיִנ
 נּוא גאָמ טעוֶועֶראָהעֶג ְךאָד ּבאָה ךיא גּוא, : רעֶטְראָוו יִד טיִמ ףיִרְּב ןיי טְניִדְנֶע

 ןיִּב ְּךיִא ,גּונעּפ ןעֶביִלְשְנעֶמ םּוש ןייק ןופ טאַמעֶג טינ חָאָנָה ןייק ּבאָה גּוא .,טְכאַנ
 ןּוהְּפעֶג ןיירַא ןעוֶועֶג ראָנ ןיִּב גּוא ,רָדֵח ןיימ ןיִא (טְכאַמְרעֶפ) רֶנּוסְמּו רּוגָס ןעֶסעֶזעֶג
 .םיֹוא ןייֵא ןעֶניִפעֶג ךיִז לאָז םִע ,ןעֶפְלעֶה טְטאָנ לאָז יאוָלַה ,(םיִרָפִס יִד ןיא) ייֵז ןיא
 ןעֶזאָל ּוצ ייֵז--עלעֶטׁש ןיימ ןעֶטעֶרְטְרעֶּפ לאָז רע נּוא ,םיִרָפְס עיינ עֶנייַמ היֹוא רעֶזיִיל

 ... "םְלעוֶו רעֶגיִטְכיל רעֶד ףיֹוא ןעֶגייִׁשְרעג ןעֶלאָז יז ,ןעֶקּורְ

 ןעֶביִלְסעֶנְרעֶפְנּוא ןייַז ּוצ ןעֶּביִרְשעֶג טאָה ןְהאָזְניִוועל סאָוו ,ףיִרָּב םעֶד ןּופ

 ןעֶמ טְהעֶז ,ט'ירת ס'מהוח גאָט ןעֶטְׁשְרע םנּופ ,ךייֵר {רָחַא 'ה דֶנייֵרְפ ועֶרֶעייַהְט
 ןעֶנעֶלעֶג זיִא רע: ןעוֶועֶג סְלאָמאַד זי רע עֶנאַל עֶגירעֶיֹורְט ַא ראַפ סאוָו ןיא ;,יֹורַא
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 ץּוח ןעֶד ,ןעֶרֶהיִר טְנעֶקעֶג טיִנ ךיִז טאָה גּוא ,ייְֵׁש ַא יִװ ,טעִּב ןעֶקְנאַרְק ןייַז ףיֹוא
 סיֹורְנַא טאַהעֶג ּוצ רעֶד סְלאָמאַד ְךאָנ רע, טאָה ,עֶניִדְנעֶטְׁשעֶּב יד טייחקנאַוק ןייַז
 םֶהיֵא ןעֶנעֶז םיִנָקזנ :ןעֶפאָרְטעֶג קיִלגנּוא רעֶסִיֹורְגַא םֶקיִא טאָה סע !שעֶנעֶקעֶרְׁשְרעֶד
 יִד נּוא ,טְנעֶרְּבעֶג טאָה טְכעֶלַא ,גידְנעֶכאוַו ןעֶזעֶוועֶג זיא רע: טְכאַנייּב ןעֶלאַּפעֶּב
 יִד טיִמ ןְהאָזְניוִועֶק ,טְנעֶקעֶג ראָג ןעֶּבאָה ייֵז סאָו טעוֶועֶּבאַרעֶג ןעֶּבאָה רעֶּבייֵר
 טיִנ ראָנ ןעֶּבאָה ,רעֶמיִצ ןיִא םֶחיִא ייֵּב ןעֶזעֶוועֶג ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,ןעֶשְנעֶמ  עֶגיִנייֵא
 יֵז ףיֹוא זיִא סע ןעֶד ,טְנעֶפעעֶג טיִנ ּוליִפֲא ליֹומ םאָד ןעֶּבאָה נּוא ,ןּוהְּט טְנעֶקעֶג
 עג טְדיֹוט רעֶד טאָה ןעֶדְנּוטְש יי וי ִצ -- ...דַחַּפ רעֶכיִלְקעֶרְׁש ַא ןעֶלאַפעֶג עלא
 ראנ ,ןעֶנּופעֶג טיִנ רעֶּביֹור יד ןעֶּבאָה דְלעֶנ ןייק : ןעֶגיֹוא ם'ןְהאַזְניוִועֶל ראַּפ טְּבעוֶוְׁש
 ןעֶנּופעֶג ךיז טאָה ייֵז ןעֶׁשיוִוְצ סאוָו--ןעֶריִּפאַּפ עֶגיִטְכיוִו רֶחעֶז טיִמ עֶקְלּוטאקְׁש א
 נּוא ןעֶמּונעֶג-ּוצ םיִחָצֹור יד ןעֶּבאָה--יאלא קיִנ רֶסֹיֵק ןּופ ףיִרְּב רעֶגיִדְנאָהְנעֶנייַא א
 ןעֶמ : טְריִקְפאַמְרעֶפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִחָצֹור יִד עֶראוָועֶג ןעֶדְגּאווְשְרעֶפ ןעֶנעֶו
 ןעֶזעוֶועֶג זיא ןעֶליוו רייז גוא ,טייַל טְראָטְׁש יקאט ןעֶועֶג ןעֶנעֶז סאָד זַא  ,טְקְנעֶד
 רֶהאָיַא טיִמ ְךאָנ טאָה ןְהאָזְניוִועֶל עֶכְלעוֶו ,ןעֶטְּפיִרְקְפּונאַמ יִד ןעֶּפאמ רעֶד ּוצ
 טאַהעֶג טאָה םיִנָזַנ יד ןּופ לאַפְרעֶּביִא רעֶד .םעֶדא ןיִא טְקיִׁשעֶג קעוָוא קיִרּוצ
 טּוׁשָּפ םֶהיֵא טאָה סאָד גּוא ,דְנּוזעֶג ס'ְהאָזְניִוועֶל ףיֹוא קּורְדְנייַא ןעֶסיֹוְנ ַא רֶחעֶז
 ,טייֵצ עֶשְּביִה ַא טְּבעֶלעֶג ְךאָנ רֵׁשְפֶא רֶע טְלאָוו יסאָד טיִנ ןעֶוו ; ןעֶזעֶוועֶג םימָ רֶצקִמ
 .ןעֶּבְראָטְׁשעֶג רע זיִא הֶׂשֲעַמ רעֶד ְךאָנ םּורַא רֶהאְי ַא ןיִא
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 רעֶּב קֶחְצִי ּו נָּבַר זיִא (18 60) ך'רת תַנְׁש טֵבְׁש ןיֵא געט גיִצְנאוַוְצ נוא ריִּפ
 נּוא ,הֶחאָי 71 ןעוֶועֶג טְלַא זיִא רע; : ץיִנעֶמעֶרְק ןיא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןְהאָזְניװעֶל
 ןייז וצ ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז םיֹורְג גּוא ןיילק ,הֹובָּכ סיֹורְג טיִמ הָרּובק ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 טאָה עֶטְקּורְדעֶג יִד םיִרָפְס עֶנייַז ,טְכאַמעֶג ּוצ ןעֶועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶּטיילְק יִד ,הָיִק
 ,גְרעֶּבְסעֶדְנאַל ליִדְנעֶמ 'ר ,בֹורק,ןייַז נוא הָטִמ ןייַז ראַפ ןעֶגאָרְמעֶג ןעֶמ
 טְנעֶקְרעֶד רעֶסעֶּב טְׁשְרעֶגטְדיֹוט םעֶד ְךאָנ ןעֶמ טאָה .ַאְרַוַא .ןעֶועֶג דיּפְפִמ םֶהיֵא טאָה
 ייַז ,טייקְסְטּנ ןייַז ,ןעוֶועֶג זיִא רֶע םָּכּוחְמ םֶכָח ַא ראַפ טאוָו נּוא ,טְסייֵג ןעֶסיֹורְג ןייַ
 :רְהעֶלעֶג עֶמיֹורְג עֶייַז ,ןאיְצאנ יי ּוצ נוא ןאָיגיִלעֶר ןייַז וצ טְּפאַשְּבעי ןייַז ,םטֶסְנְרע
 .ןעֶרּוי ראַפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִרָּפְס עֶגייֵז גוא רע ְךיִלְצְטיִנ יו גוא ,טייֵקְמא

 ראָנ ,טְזאָלעֶג טיִנ רעֶדְניִק ןייק טאָה ןְהאָזְניִועֶל רעֶּב קָחְצִי ר
 טְמְהיִרעֶּב ןעֶטייֵצ עֶלַא ןיא ןעלעוו יז : רעֶדְניִק עֶטְסעֶּב עֶנייַז ןעֶנעֶז םיִרָּפְס עֶגייַ
 רֶהֵעָמ טְׁשְרֶע ןעֶמ טעוֶו ,רעֶמעֶּפֶׁש סאוָו נּוא ,ןעקנעדנא ןייז ןעֶגיוִועֶרעֶפ גּוא ןעֶכאַמ
 .טְסייֵג נּוא טייֵקְמאזְרְהעֶלעֶג עֶסיֹורְנ ןייַז ןענעקרעֶד
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 ןֶוֶו .,(עֶיְר ְיִנעֶרְּונוו . רעֶטְסיִִמ רעֶגיִצְטעֶי) י א טֶס ל אָט ףאַרְג רעֶד
(17) 
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 ץעֶרָק ךֶרּוד לאָמ ַא ןעֶרְהאָּפעֶג ְךֶרּוד זיִא ,ןאַמ רעֶגְּוי ַא ןעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע
 זיִא ףאַרְג רעֶד ,ןְרעֶּב קָחְצי 'ר ייַּב טְלעֶמְשעֶגְּבָא ךיִז טאָה גוא ,ץיִנעֶמ
 ןייַז טְפיִטְׁשייֵלְּב א טיִמ םְלאָמאַד םֶהיִא טאָה נוא םֶהיֵא ןּופ ןעֶוועֶג ְךיִז רעֶסיֹוא זיִא
 , רעֶׁשיִלּוק ןְבּואְר ריד 'ה ןּופ ףיִרְּב א ןיִא ןעֶניִפעֶג ריִמ טול .ןעֶמּונעֶגְּפאָרַא דְליִּב

 טאָה ףאַרְג רעֶד זַא ,םיֹורַא ריִמ ןעֶהעֶז , ןְחאָזְניוִועֶל וצ ןעֶּביְִשעֶג טאָה רֶע םאו
 -רעֶדְליִּב רֶהיִא ןיא : עֶנועיִיאַלאַקְוג עיראמ ןיִטְׁשְריִפְפאָרְג רעֶד טקְנעֶׁשעֶג דֶליִּב סאָר
 ןעֶּביִרְׁשעֶג סאָד טאָה גּוא רעֶשיִלּוק ריד רעֶד ןעֶהעֶזעֶג םע. טאָה עֶירעֶלאַג

 ְךיִא ןעוֶו ,1875 רֶהאָי םיִא .ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶגיִנְנְרעֶפ לעֶמיִּבַא םֶחיֵא .ןעֶגְהאָזניוִועֶל
 ּבאָה גּוא ,אָׁשְראוַו ןיִא ןעֶּבעֶג ּוצ סיֹורַא עקְרעוֶו ס'ןְהאָזְניִועֶל ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ּבאָה
 ,'תונורכזה רפס ןעֶמאָנ םעֶד רעֶטְנּוא עֶנייֵז עֶיְפאַרְנאַיְּב יִד ןעֶגיִדְנֶע טְלאָזעֶג ןיֹוׁש
 ּבאָה עִיַפאַרְגאָיְּב ןייז ּוצ ןעֶּנעֶגּוצ ּוצ דֶליִּב סאָד טאַהעֶג קֶׁשֵח םיֹורְג רֶהעֶז ְךיִא ּבאָה
 = 5 = = } ; צי - -הָרּוהְי 'ה ּוצ נּוא םיֹוצְרעֶדע ָצ רֶדָנמְּכִלַא 'ה ּוצ סְלאַמאַד ןעֶּביִרְׁשעֶג ְךיִא

 ןֶמְהעֶנְפאָרַא גְרוְּמְרעֶמעֶּפ ןיא ןעֶראַטְּפ ןְהעֶז ךיִז ןעֶלאָז ייֵז ,ןאָדְראָג ּביִל
 יז זַא , טְרעֶפְטְנֶעעֶג ריִמ עֶריִּב ייֵז ןעֶּבאָה רעֶדייֵל רעֶּבֶא ,רֶליִּב םעֶד ןּופ עיִּפאַקא
 -םאָרְג רעד ןופ עֶיְרֶלאְַרעֶרְליִּב רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג שרֹורְו רוח ליפ רֶחעֶז ןעֶּבאָה
 זיִא רע תַעֹׁשְּב ,יאָטְסְלאַט ףאַרג םעֶד .ןענּופעג טיִנ םִע ןעֶּבאָה גּוא ןיטְשְרִיִפ

 רֶליּב םאָד ןעֶנעוֶו ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶמ טאָה ;גנּוראָלְקְפיֹואְמְקְלאָפ רעד רעֶטְסיִניִמ ןעֶזעוֶועֶג
 רֶליִּב סאָד זא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג רע טאָה ,םעֶרַא ןיִא ןעוֶועֶג זיִא רע ןעוֶו ,טייֵצ רעֶד ןיֵא
 טייֵצ רעֶד ןּופ ,ןעֶריִּפאַּפ עֶנייַז ןעֶשיוִוְצ (עיִנעֶמיִא) טּוג ןייַז ןיִא םֶהיֵא ייַּב ְךיִז טְניִפעֶג
 טְלאוָו טעג גיִחְמעֶג וו .םעֶד ןעֶגעֶו ןעֶתעֶועֶג טיִג גּוא טְרעֶהעֶג טיִנ ראָג ןעֶמ טאָה ןָא
 ןייַז ףְראָד סע סאוָו ,םּואעְליִבּוי סעֶניִרְהאָי-טְרעֶדְנּוח ןייַז ּוצ דֶליֵּב ןייַז טְצעֶי ןעוֶועֶג
 (*--!(18:8) ט'מרת תנש הָנְׁשַה שאר בֶרֶע םּוא ,רֶהאְי סעֶזעיִד

 עֶרְנעֶגאַפ ןעֶגאָלְשְסיֹוא ןעֶסיֵהעֶג ְקאָניִועֶל טאָה חָכֶצמ ןייז ףיֹוא
 ןיא גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא ןייֵא ןעֶּבעֶג אָד ןעֶלעוֶו ריִמ עֶכְלעוֶו ןופ  ,רעֶטְראוָו
 | | .ְךיֹוא ןאָגְראַשְ

 םּוצ ,גּוא ןיִגע ןעגיטכִיװ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶנעוֶו טייל עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ .ּוצ טְדְנעֶוועֶג ךיז ןעֶּבאָה ריִמ 5

 ןְהאָזְניוִועֶל רעֶּב קֶח ִצֵי 'ר ןּופ רֶליֵּב סאָד ןעֶמּוקאַב ּוצ ןעֶפלעֶהְטיִמ טְנאָקעֶג טיִנ רעֶנייק זְנּוא טאָה ,ןעֶרֶעיֹודעֶּב

 זְנּוא טאָה ! ְךיִז טְניִפעֶג דֶליִּב סאד ּואוו םיוִועֶג ראפ טסייוֵו רעֶכְלעוֶו רעֶרְהֶעְרעֶפ םָנְהאָזְניוִועֶל ןּופ רעֶנייֵא רּונ :ליז

 "ְרעֶד ייּב ,  ןעֶּבעֶג ּוצ ךּוּב ןעֶטייווְצ .םיִניֵא ס אָד  ,רעֶּביִראַד ןעֶּפאָה ריִמ נּוא ןעֶגיִרְק : ּוצ דֶליִּב סאד טְנאָזעֶג ּוצ

 ריִמ עֶכְלעוֶו ,ליז ןֶה אָזְניוועֶל נּוא רע גניםע.ר"ד ןעשיוָוְצ ןאָגְרָאשְז ןיא .גנּוּבייַרְׁשְרעֶּביִא םיִנּופ טייֵהְנעֶנעֶלעֶג

 , םאט} ןעֶטייוֵוְצ ם'ָניֵא ןעֶּבעֶג ןעֶלעוֶו
 .דער
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 / ..וב חטבא יהלא יתדוצמו יסחמ יהל רמא

 צ יא

 ,ןעֶּבעֶל םּוצ טקעוורע טאָנ ךימ טאָה םֶטֶכיִנ ןּופ . היח שפנל ינריעה הי ספאמ
 , ןעֶּבעֶלְח ,ןעגיולפרעפ זיא טְלעוֶו ןייַמ ! עוָו

 ןעֶוועֶג םיִנ ראָג זיא יִז יוִו ְךייַלְג , היה אל ומכ ףע ירלח ! הה

 ןְהעֶג ןעֶפאָלֶׁש םּוצ לאָמ עֶטייוִוְצ םאָד נּוא יתרוה קיחב תינש ןשיאו

 סיֹוש טְרעֶטּומ ןיימ ףיֹוא אָד
 . סיוא הָמָׁשִנ ןיימ ריִמ טֶהעֶנ : יתבצמ הרע י הז לג תחת

 פא ותרא יד , םירעש יתמחלנ 'ה יבוא םע
 הָמְחלִמ ןעמלאהעג דנייפ ס'טאג טימ ְךיִא ּבאָה |

 , רעֶמְראוָו טיִמ ראָנ ,ןעֶזייֵא טיִמ םיִנ , םירמאב ךא ,פורב קשנב אל

 ,רעֶמְראי עֶלַא ןיִא ידי טְגיִדְייַתְטְרעֶפ ;
 ,םיִמִי יִד ףיֹוא נּוא הֶׁשֶּבִי רעֶד ףיֹוא . םימעל יתילג ןרׂשי תמות

 ! ייםימ ַד סָּפָא נּוא ילְבִּבּורז; !"םימד ספא, ידהש ,'כ בבורמ ידע ; תּודע עֶנייֵמ ןעֶנעֶז םִע

10 

 רֶתעֶז רעּביא אָד ריִמ ןעֶּביג לעקִיִטְרא םעׁשיִחְפאַרְנָאיַּב רעֶזְנּוא ןּופ עֶדְנע ּוצ
 : טְלְהעֶצְרעֶד זנּוא טאָה רעֶּבאָל טְמאָנ 'חסאוו ,ליז ןְהאָזְניוִועֶל ןעֶנעוֶו הֶׂשעַמ עֶנאַׁש ַא

 ןעוֶועֶג גיִדְנעֶטְׁש ךיִא ןיִּב רעַּבאָלטְטאָנ .ח טְנאָז ,ד'צקת רֶהאְו םיִא
 ּוצ ןְהעֶג קעוֶוַא ךיִא געלפ טְכאנ ראפ גאָט עֶלא  ,רעֶניֹואווְנייֵא רעֶציִנעֶמעֶרק א

 ,קְנייֵרעֶג ךיא . טְכאַנ ץעֶּבְלאַה זיִּב ןעֶמעֶזעֶג טְראָד ןיֹוׁש ןיִּב גּוא . ,ןְהאָזְניוִועֶל
 ןייז) ּבּוטְׁש-רעֶטְנּוא רעֶד ןיא ןעסעזעג ריִמ ןעֶנעֶז טְכאַנ רעֶטְניוִו א ןיִא לאָמַא
 ריִמ יוִו ; (ּבּוטְׁש-רעֶטְנּוא א נּוא לעֶּביִטְׁש-רעֶּביֹוא ַא ןופ ןעֶנאַטְׁשעֶּב זיא הָריִד

 ְךֹוה ַא ןעֶמּוקעֶג ןייַרַא זיא סֶע נּוא טְניִפעֶעֶג ריחְמ יִד ְךיִז טאָה , טְרעֶרעֶג ןעֶּבאָה
 אָד זיִא סע; ּביֹוא ,טְנעֶרְפעֶג טאה נּוא , םעֶצייֵלְּפ עֶטייֵרְּב טימ ׁשֶנעֶמ רעֶנעֶסְקאַוועֶג

 טְקעֶטְׁשעֶג סֹורַא ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,ןיִטעֶלאָּפ יִד ּוא לעֶטיִח ןייַז ןּופ ? ןיִפְנאַרְּב
 עֶסיֹורְג יד ןּופ רעֶנייֵא זיִא רֶע זַא , טנאק;רעֶד ןעמ טאָ ,לעֶניִׁש םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ
 לאָמ ַא ְךאָנ רֶע טאָה רעֶזייֵּבַא טיִמ נּוא . , .ׁשיסור ףיֹוא הָללקַא טיִמ . עטייל-סגירק
 ןייַז ןּופ טְרֶהיִרעֶג טיִנ ְךיִז טאָה ןְחאָזניוועֶל ! ןיִפְנאַרְּב ןעֶּבעֶג לאָז ןעֶמ , טְנאָזעֶג
 ןיִפְנאַרְּב ? רֶרעֶ ןייֵמ ,יֹוזַא ּוד טמעֶייִרְׁש סאוָו : טְנעֶרְפעֶג ראָנ םֶהיֵא טאָה , טְרָא
 ְךאָנ זיִא ןאמ-סגירק; רעֶד -- ! יקאַּבאק ןייק טינ זיִא אָד ןעֶד ,טיִנ רימ ןעֶּפיֹוקְרעֶּפ
 הֶלָלְק עֶּבְלעֶזְרעֶד טימ ןעֶטְלאָשעֶג לאָמ א ְךאָנ טאָה , ןעֶראָועֶג םעַּב ןיִא רֶהֹעְמ
 רעי '! דֶׁש רעֶטְלַאי : ןעמאָנ םעֶד טיִמ ןעֶוועֶג דֵּבַכְמ ְךאַנ ּוצאַד ןע'ן ָהְניִוועֶל טאָה נּוא
 --- ..'טיִנ ּביֹוא גוא ! ןיִפְנאַרְּב ּביִע : ייֵרְׁשעֶגַא טיִמ שיט ןיא ןעֶּבעֶנעֶג ץעֶזַא טאָה
 ראַפ טְהעֶטְׁש םָע רעוֶו , טְסְהעֶז ּוד , ךיז טְכאַד, -- קאלוק םעֶד ןעֶזיוִועֶּב טאָה נּוא
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 םֶהעֶנ ? ריִמ ראַפ ףיֹוא טיִנ ּוד טְסֶהעֶטְׁש סאוָו ראַפ ! טְראָׁשְט רעֶטְלַא ּוד , ריִד
 : טְנאָזעֶג טאָה גוא טְרָהיִרעֶג טיִנ יז טאָה ןְתאָזְניוועֶל '! לעֶטיִה  יִד ּפאָרַא
 ןעֶמּונעֶג ּפאָרַאטיִנ טאָח נּוא טְסאַנ ּוצ ריִמ ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא שְנעֶמ א ! גידְרֶיווְקְרעֶמ
 יִד ןעֶמעֶנ-ּפאָרַא רימ ךאָנ טְסייֵה רֶע ,טְרְהעֶקְרעֶפ ,זיִא ץרֶא ךֶרֶד רעֶד יוִו ,לעֶטיִה יד
 - ןעגנאַלרעד ןעֶסייֵהעֶג ןְהאָזְניוִועֶל טאָה לייוַו רעֶד גוא '! ןיִּבעֶלְח ,שּודיִח ַא . לעֶטיִה
 ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא זיא ,ףירּבא ןעמונעֶג םיֹורַא רע .טאָה טְראָד ןּופ ,עֶקְלּוטאַקְׁש א
 ?םְניִרְק םעֶד ןעֶזיוועֶג טאָה גוא לעֶטיִח יד ןעֶמּונעֶגְּפאַרא טאה ,רעֶגעֶלעֶג ןייַז ןּופ
 רעֶנעֶי זַא ע"טטװוסאצ 10סתסתחחָצ 16 84 ,חטמאוזפסווצ . :עֶסְסעֶרְדַא יִד ןאַמ

 רעד .ןעֶראָועֶג טְליִטְׁשעֶג סעּב רעד לעֶסיִּבַא םֶהיֵא זיִא ,  ןעֶחעֶזְרעֶד סאָד טאָה

 :ףאָרַא רע טאָה לעטיה יִד ,לעֶסקַא ןופ טְקּורעֶנְּפאָרַא םֶהיֵא ְךיִז טאָה לעֶנִש
 ?םיֹוא לייוַו  רעֶד טאָה ןְהאזְניוִועֶל .ןעֶראוָועֶג טְמאָשְרעֶפ לעֶסיִּבַא זיא גיא ןעֶמּונעֶג
 יח ח אז ס ד8 4" ,טְפיִרָשְרעֶטְנּוא יד ןעֶזיוִועֶג ראָנ םֶהיֵא טאָה גּוא ףיִרְּב םעֶד טְכאַמעֶג

 ןעֶלאַפעֶג  רֶלאַּב רע; זיא ,ןעֶהעֶז רעֶד ראָנ סאָד טאָה ןאַמ--םָניִרְק רעֶד יו
 ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה נּוא דנאַה יִד ןיִא טְׁשּוקעֶג ןעֶגֶהאָיוִועֶל טאָה ,עיִנְק יד ףיֹוא
 םֶהיֵא טאָה נּוא ןעֶצמיִז ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה ןְהאָזניוִועֶל . ןייַז לֵחֹומ םֶהיֵא לאָז רֶע
 ם עד ןיִא זיִא רעסאוָו ,סע ,טייֵדעֶּב סאוָו נּוא זיִא רע; רעוֶו - ,טְנעֶרְפעֶג ןעֶסאַלעֶג

 ןעקְאָרְׁשעֶנְרעֶּביִא טאָה גוא ׁשֵצַר ןעֶמיֹורְג אזא טימ ןעֶלאַפעֶגְנירַא לעֶּביִטש םעֶעיִלק
 ראָנ , טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טיִנ ראָנ ףיֹוראד טאָק רעֶּבָא רעֶנעֶי ? ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיַהיר עֶליִטְׁש
 ְךיִא--טְגאָזעֶג רע.טאָה--דְמעֶז ךימ עֶמאָׁש ְךיִאי .ןייַזלֵחֹומ םֶהיֵא לאָז עמ , ןעֶטעֶּבעֶג
 ןעוֶועֶג לֵלַחְמ ּבאָה גּוא טְשעֶראַנעֶּב ךימ ּבאָה ךיִא ; ןיִּב ְךיִא רעוֶו ןעֶגאָז טיִנ ןעֶק
 יד ןיא ְךייֵלְג ריד ןעק ,ךיא ,ןְהעֶנ זּומ ְךיִא ! רֶרֹעֶה ןיימ ,עהייֵצְרעֶּפ ,הדֹובָּכ ןייֵמ
 זיא גוא רעֶמיִצ סאָד ןעֶזאָלְרעֶפ רֶע טאַק ןעֶגְנּוגיִּבְרעֶּפ ליפ ךאָנ .ןעֶקּוק טינ ןעֶגיֹוא
 רעֶד רעוֶו ,ןעֶראוָועֶג רֶחאוְועֶג ריִמ ןעֶנעֶז גאָט ןעֶטייווצ םעֶד ףיוא .ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא

 ןְהאזניוועֶל ריִמ טאָה ףיִוְּב סעֶד ןּופ טלאהניא םעֶד ....... ןעֶועֶג זיִא 'רְרעֶהְי
 טיִנ ְךיֹוא הָמיִתֲח איד ךיִא טְלאוָו לאַפּוצ רעֶזעיִד טיִנ ןעוֶו נא, ןעֶזיוִועֶג טיִנ

 וצ גוא ןעֶמְהיִרעֶּב ּוצ ְּךיִז טאַהעֶג דְנייַפ טאָה ןְהאָזְניוִועֶל ןעֶד ,ןְהעֶועֶג
 , "דֹובָּכ ןעֶכּוז

 .אש ראוו 1888 יי 2



 טְלעוֶו רֶקָפָה יד
 ןּופ

 ל") ןהאוניוועל רעב קחציו

 .ץינעמערק מ

 , עקָאָמיו ךאָּב
 .עקעלאר ןאַּפ

 . (לעֶּטְרעו .ׁשֶעיֹוג ַא)

 !ליִטייַּפ 'ר , ןעֶגְראָמ טּוג חרז יר

 ןייק אְטְׁשיִנ , רעֶטיִּב -- רעֶטיִּב יֹוא -- ! רֶחאָו טּוג , ןעֶנְראָמ טּוג ליטייפ 'ר

 חרז 'ר

 לימייפ 'ר

 חרוא

 טְשיִנ רעה ךיא ! אַ ? רעֶקְסְפיִטיוִו ַא ? רעוֶוְלְהאָמ א ? ריוִואָלְקִמ ַא ליטייפ יר

 ר

 ץדרוא

 חרז

 ! יֹוא -- אָטְׁשיִג - אֵטְׁשיִנ , תֹוחּכ

 ְךייַא טְהּור , ֶּביִרפ רעד ףיֹוא ,רימ ןיִּבעֶל , ליִטייֵּפ 'ר , ךייא טְצעֶז

 ! הָׁשק טְשיִנ--הָׁשֹק ,טשינ ,ןעדּוי םעֶד ןיִעֶל ְךייֵא טְצעֶז , ּפָא לעֶטיִּבַא

 ןופ ! םֶכיֵלֲע .םֹולָש ? סיִּפע.חרֹוא ןייא םינּפ ַא ? דּוי רעֶד זיִא רעֶו

 ? דּויַא זיִא ןעֶנאוַו

 . ןיִסייֵר ןּופ

 ?ןעֶנאַוַו ןּופ

 גּוא ,רעֶויִלְהאָמ ַא ןעֶצְנאַג ןיִא טְׁשיִנ ,טְסייֵה סאָד ! רעוֶויִלְהאָמ ַא

 לעֶקיִטְׁש ַא נוא ,לעֶסיִּבַא ְךיֹוא רעקסַּכיִטיוִו א , רעֶויִלְהאָמ ןייַא טְראָפ

 . רעֶדְנעֶלְרּוק ןייא ראָנ ְךיִא ןיּב טְנייַה גּוא ,  רעֶנוֶואָרְּבּוד

 --רעֶנימאקדיּפ ַא יו ריִנעֶטְש א ,טְרעֶטְׁש ףלֶעי ןופ ,קאוַוְטיל ַא יוִו
 ! ימְלִשּורי -- רעווילסארּב
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 חרוא

 חרז 'ר

 לימייפ 'ר

 חרז 'ר

 לימייפ יר

 חרז 'ר

 לישייפ יר

 חרוא

 חרז 'ר

 ' קעהטאילביבסקלאפ עשידוי
 !הָשק טשינ ,ךייאטְצעֶז  טְשיִנַמּכןייק ראָג בג טאָה רֶהיֵ ,אד ךייַא טְצעֶז = ! רֶחאָו ניִצְנאַווְצ נּוא טְרעֶדְנּוה רֶהיֵא טְלאָז ןעֶּבעֶל ,ןעֶקׁשְטיִטְלַא םעֶד טיִמ  ליִּפְׁש-םירוּפ ראָנ זיאָס =! אָנְנּודייַז , ןייז רהיא טְלאָז םיִמָי ךיִרָאמ ,יֹוא ! ןיִּבעֶלח ,רעֶטְכעֶליִג ַא , אַח , אח ,את
 ,טְלעֶמאָונְנָא ריִמ רֶהיֵא טְהעֶנ סיִּפע;? אָד סערֶהיֵא טְהעֶנ ןעגאונ ןופ

 ןעניטנייה ןעֶמעֶנ ןייֵא ייז ןעֶלאָז הָנּוׁשְמ הָחיִמ ַא ! עֶליהָחְמִׂש א יֹוא
 ! ְךיִלֹהְחְמִׂש עֶרעייִז טיִמ גאָט

 ל ליטייפ 'ר ,םעֶיינ ַא םיִּפֲע סע. זיִא סאו

 , תֹופיסִא ,תֹועּובְש טְכאַנ נּוא גאָמ ,על;העָובש א ןּופ אָד סע העָג ךיִא
 ןיִלאָז טְלעֶּפאַצ ראפ ,רֶחאִי עֶצְראְַׁש עֶכלעֶו נוא ,םעֶהעֶּבאַי , תֹוכָרעה
 לאָז יו !תֹועּובְׁש טְכאַנ נוא נאָּמ ! אָלּוּכ אָמְלַעְד אָנוִּר ,ןעֶרעֶֶו אייז
 קאיי : תֶמָא רעֶד ןיא ? ןעֶויוועֶּב הטומ יירְּפ ַא זנְנא ןעֶנעקא ת"ישה
 , טראוָוְכירַּפְש א רע ןייא טגאז , סאנ אָד ָהאָּב קאֵמ אֵהאָּב אָד יִמ
 ! הָרֹוּת ַא ראג ליִדָבַמ ַא טע; זיא

 ? תֹועּובְׁש ַא ראַּפ רעֶדיוִו זיִא-סאוָו

 ְךיִמ טְנעֶרְפ ! ןעֶדּוי עלא נוא ךימ נּוא םִמְכעֶלְש ןעֶסיוו יֹוזַא ךייא לאָז
 ְךאָנ נּוא ,ןעֶריֹואווׁשעֶג ּבאָה ךיא סאוָו , סייוֵו ְךיִא ּביֹוא , םֶרָחְּב
 --ןיִטְפעֶׁשעֶג ,םְרעֶכאַמ-ליִקעֶּפ םיִּפִע םַּתְסַח ןִמ : עֶמאַמ-עטאַט סעֶמעוֶו
 סיִּפֲע --, ןעֶריֹואווְׁשעֶג ְךיִא ּבאָה , ןעֶרעֶוְׁש ןעֶסייֵתעֶג ריִמ טאָה ןעֶמ
 ! רוסָא ,טְׁשיִנ ךיא סייוו , ןעוֶו נוא סאָוו ,טְנאָויִג ְךיִא ּבאָה -- ןעֶנאָז

 ןעֶמ זַא , ןיִרעוְׁש ןעֶמ רֶחֹאָט יו ,ׁשְטייֵטְס ,טְׁשיִנ הֹעָטְׁש ראַפ ךיא
 רעֶדָא ,,ןעֶדּוי ןייֵא ןיִגעקַא ןייז געֶמ סֶע ? ןעוֶו גוא םאוָו ,טְשינ טְסייַו
 ׁשְטייטְס : ּפאק ןיא רימ ןיִכעֶטְׁש ראָה יד. ,ריִמ זיִא ְךֶא ;ױגַא ןינעקַא
 ,טְלעוֶו רעד ןיא הָריִבע;עֶטְסעֶרְג יד ְךאָד זיִא םאָה ? ןעֶרעֶוְׁש ׁשְלאַּפ
 טיִנ וא הֶזֲח םָלֹועָּב טיִנ ןיִּבאָה טְשיִנ הָרָּפַּכ ןייק .ְּךאָד ןעֶק עֶמ
 -ו"טְלעוֶו רֶקָפְהי ַא ראָג סיִּפע ,ְךייַא ייַּב סאָד זיִא סאוָו , אָּבַת םלֹועְּב
  ןלְציִל אָנָמֲחַ

 לֵאָשיִמ ,אָיננֲח : םיְִיַדַצ יד ןעֶזעוֶועֶג ראָנ ןעֶמ טְלאָָו ,טְגאָז אָרָמְג יִד
 םיִרּוסיי ;טְניִדעֶג הָרְז הֶדֹובע. יאֹדְוְּב ייד ןיִמעֶה , ןיִגאָלְׁשעֶג הָירזעַו
 ! ןיִטְלאַה סיֹוא טְׁשיִנ רעֶנייק .ןאק



 חרוא

 ליזמיי 5 יר

 חרוא

 188 טלעוו רקפה יד

 אָליִמ '? ןעֶגאָז ןעֶגיִל טְלאָז רֶהיִֵא ,ןעֶד ּךייא טייֵנ רעוֶו , ׁשְטייֵטְס
 הֶריֵרְּב יִד ְךאָד זיא ןיִנאָז רעֶּבָא , רַׁשְּפא ךייא ןעֶמ טיִיַנ ןעֶרעוֶוְׁש
 ! ןיִגאָז רֶהיֵא טְּפְראַד ,טְסייוֵו רֶהיֵא סאוָו ; ךייא ייֵּב

 טאַהינ ּבאָה ְךיִא !שְטייֵטְס ! קאוַוְמיל םעֶד טיִמ , ןיִּבעֶלְה ,רעֶטְכעֶליִג א
 יד רימ ףיֹוא טְלאָו ןעמ ? טְסייֵה ןעֶמ יוִו ,ןעֶנאָז ּוצ טיִנ הָריֵרְּבִא
 ! ןעוֶועֶג ׁשֶרֹוׁשַהַמ רקֹוע ךימ טְלאוָו ןעֶמ נּוא טְגעֶליִג ףיֹורַא דַמְׁש

 יז טְלעוו עֶטְרְחעֶקְרעֶּפ א םיִּפִו ראָנ

 דג אֵז/ :אָרִמְנ יד טְניִרעֶליִג טְשיִנ טאָה רֶהיֵא ,ְךיִז טְהעֶטְׁש ראַּפ חרז 'ר

 יד טימ ןיִסייֵר ןיִא ךייַא ייֵּב ןעֶד זיִא יִװ . .. יטאָיְּב אֵדוְואַרְפ
 ? טְרעֶכאַמ--ליִקעְּפ

 ןעֶלְקעֶּפ טְשיִג ראָג לאָז ןעֶמ ןעֶּבעֶגעֶג םֶדֵח םיִנָּבַריִד ןעֶּבאָה זְנּוא ייַּב חרוא

 לימייפ יר

 הרז יר

 רֵמֹומ םֶהיֵא ןעֶנעֶז גּוא לֶהק טימ בָר רעֶד טְמעֶנ רעֶכאַמ-ליִקעֶּפ םעֶד
 ןייֵא .,ןייֵא טיִנ ןעֶמ יקֵעָּפ ןֶהֶא יִצ קעֶּפ טימ יִצ ,עֶוְציִלאָּפ רעֶד ּוצ
 ; לֵאָרְׂשִי רֵכֹוע ןייֵא ויִא רעד גוא רעֶד רֶׁשֲאַּב ,עֶיָנעֶיְלואיְּבָא
 זיִא םִע זַא ,העָד הֶרֹוי ןיִא טְנעֶרְהעֶלעֶג ְךאָנ ןעֶּבאָה םיִנָּבַר עֶרעֶזנּוא
 לאָז ןעֶמ ,תּוכָלַמ םּוצ ןייַז ּוצ רַמֹומ רעֶכאַמ-ליִקעֶּפַא הָוְצִמ עֶסיֹוהְג א
 ,לֵאָרְׂשִי רכֹוע ןייֵא זיִא רע; לייוו .ּונאָקאַז אָּפ ןעֶואַפאָטְסאָּפ םֶהיֵא טיִמ
 ,סְטְכעֶלְׁש ליפ לֵארְׂשִי לֵלְּב םרֹונ זיִא גּוא

 ָךיֶרֲאַמ .,ׁשְרעֶדְנַא םיִּפָע ראָג זיִא ס א ָד ! ןיִּבעֶל ןייֵמ יֹוזַא עֶׁשֶז ְנאָו
 יִד םידמול יד רעּבא ןעֶגיל וָנּוא ייּב ! םִינַּבַר עֶרֶעייַא ןייז ןעֶלאָז םיִמָי
 עֶשיִדיִסֲח רעֶּבָא ןעֶרְהיִפ זנּוא ייַּב ,םיִאָנֹוׁש עֶנייֵמ דְרֶע רעֶד ןיִא ראָנ םיִנָּבַר
 יז :ןעֶנאָנ ייֵז ,ןייכַא תיִלְכַּת ןיִא טְשיִנ ןעֶקּוק ייֵז ּוליִרעֶה סאָד םּבְ
 -ןעֶקעֶׁשְט טּפָא ןיִּבאָה ןיילא רעֶדְניק עֶרעֶייז ,ןייכא לעֶמיִח ןיִא ןעקיק
 .םִיּבָר יִד ייַּב .ְךאָד זיִא ריכאמ ליִקעֶּפ א ש'טייטס ,ליִקעֶפ ןיא דְלעֶג

 םעֶד רֶלעֶג רֶהעֶמ טיִג רעוֶו : ליִסיימְׁש םעֶד ןופ עֶטְׁשְרעֶּבייֵא םאָד ראָנ
 יִו ייֵז ייַּב בּוׁשָה רֶהעֶמ זיִא רעֶוו ? רעֶכאַמ-ליִקעֶּפ ַא יוִו ,ץיִּבָר
 ? רעֶכאַמ ליִקעֶּפ א
 םִיְּבִר ,רֹיִמ טּביֹולְנ? םייְּבִר יִד ןיִא ןָא דאָרְג ךאָנ ךיז רֶחיִא טּפאַח סאָוו
 רעֶּבֶא ,טְשיִנ ייֵ ןעֶנעֶז םיִדְמֹול ןייק ,גידלוש טְשיִנ ראָנ ךיֹוא ןינעֶ
 יז ןעֶלְמּורְד עֶרעֶייִז םעֶקְסאילְפ יד ;ייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶּבעֶלְח ןירוי עֶכילרע
 ִבִר רעֶד : ןעֶדּיי עֶטאלְג ןעֶנעֶז ןיילַא אייז רעֶּבֶאְךיֹוּב ןיִא דניִק א ןייא
 ,טְשיִנ הָמָנְרַּפ רעֶדְנַא ןייק ְךיִּבעְנ טאָה רע.טֵרָפִּבּו ,ןיִּבעֶל ךיֹוא ליוִו
 ןעֶמ זומ ןעֶנעֶוו הָסֶנְרַּפ רעֶרעֶטיִּב רעֶד ןּופ ? ןּודְמ רע לאו ןעֶד סאָו
 ? ןעֶמ טאָה הָריִרְּבַא ,ןעֶזייוועֶּב ְךיֹוא ליִתְפֹומ א ןעֶנעֶק
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 ןעֶמטְסייַו זָנּוא ייַּב ; טייֵקְשיִראַנ יִד ןעֶטְליִג ןיִלאוָו ןיִא ךייַא ייַּב ראָנ
 נּוא ייַּב ; תַפֹומ לעַּב ַא סע זיא סאָו ,יָּבְר ַא םע זיִא סאָו ,טינ ראָג
 ,ןעוֶועֶג זיִא ןעֶטייֵצְראַפ יו יֹוזַא ,םיִמָכֲח ,םיִדָמֹול בּוׁשח ראָנ ןעֶנעֶז

 ןעֶמ טְרעֶה סאָוו ראַּפ ; ןעוֶועֶג גַהֹונ ְךיִז ןעֶּבאָה םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא יִוו
 ץֶרָא ןיִא ןעֶועֶג ןיִּב ךיִא ? טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא םִייְִר ןייק טְׁשיִנ
 ןעֶמ ; תֹוניִדְמ הֶמַּכ ןיִא ְךאָנ גּוא ,דַנְּכְׁשא ןיִא עִיְלאַטיִא ןיִא ,לֵאָרְׂשִי

 ?ןעֶעֶטְׁשְנֶא סע זיא סאָוו ,םִיָבר סע; זיא סאוָו ,טְשיִנ רָאג טְסייוו
 טיִמ ןע ָךּוי עֶקיִד תמַא ,םיִמָכֲח עסיֹורְג ,םיִדְמֹול עֶסיֹורְג אָד זיִא סֶע

 לאָפ ַא ןעקּוק .םעֶרעֶטְניִא ןעֶגיִטעֶג ןייֵא טיִּפֲע ףְראַדעֶּב םֶֹוע רעֶד
 טעֶדְויִרְקעֶג טְׁשיִנ ויח לאָז ןאַמ רעֶגייֵמעֶג רעֶד ,ןעֶכאַז סלֶהְק ןיִא ןייֵרַא
 ,סעֶנאַמְטאַר עֶכיִלְרֶע ,לֶחק ךילרעז ןייַז לאָז סע ,גָנּוטְכַא ןעֶּביִג יז ,ןעֶרעוו

 .ייהָנּומֲאְּב רֹוּבִצ יֵכְרָצַּב ןייַז קֵסֹוע ןעֶלאָז סאוָו ,םְרעּוהְט עֶכיִלְרע

 יז ןעֶנעֶל ,םיִחָצֹור ,םיִבָנֵ-םיִשֲָח-םִנְרַּפלִדְבִמַה ,זנּוא ייּב יו טקְנּוּפ ליטייפ

 חרוא

 זיִא תָמִא רעֶד ןיִא ,טייַל עֶמעֶרָא ןּופ ןעֶרעֶוו ךייב ןעֶלאָז ייֵז--ראָנ
 ייֵז טְלְזנעֶּב ןעֶמ ,טייל עֶמעֶרָא ליפ רֶהעֶז זנּוא ייּב ןעֶראועֶג טְנייַה

 ! טְכאַנ גוא גאָמ ייֵז טעוֶויִּבאַראַּב ןעֶמ

 ? לֶהֹק ראַפ טייל עֶניֹוזַא ןעֶמ טכאמ סאוו דאנ
 2 ,ווִא ןעֶמ טֶנ } ךאָ

 ! ןייֵלַא ְךיִז ןעֶכאַמ אייז ,שְטייטְס לימייפ יר

 !ראָּביוִו ַא טימ ןעֶריִריִטְלאַּב ייֵז ְךאָד זּומ ןעֶמ ? טְסייֵה יִװ חרוא

 זיא םע ? רעֶּבָא ןעֶמ טְריִריִטְלאַּב יֹוזַא יוִו ראנ .,טְריִריִטְלאַּב עֶמ ,אָי ליטייפ יר

 -טאַנְּב ןעֶנעֶז ייֵזיִּבַא ,טְראָטְש ןיִא םיִדיְִנ עֶכיִלְמֶע ןידְנאַה ראפ

 הָּמיִתֲח םעֶד : ָּא סיִּפעֶיייֵז טְקעֶטְׁש ןעֶמ ,טְסיִז-םוא טיִנ םַּתְמַהמ

 ןעֶמ גּוא יייֵז ףיֹוא ְךיִל הָרּעְס טְכאַמ ןעֶמ ,עֶליהְנְּתִמ א ם עֶד ,הֹלעֶג
 רעֶנייֵמעֶג רעֶנירְּביא רעד : ְךֹוא ךיִלְּבְרעק עֶּבְלאַח ּוצ ְךאָנ ייֵז טְלייַהט

 ןיִא ראָנ ְךאָד טְניִל רעד .מָא- ןיִנאָז ְךאָנ יֵאְדַוְּב ןיֹוש זּומ םֶלֹוע
 םּוראו ,ןיִנעְגּכ דֶבעו ןייַא דיִגָנ םייַּב לֵלְּכ זיִא רע; : זנָוא ייּב הָמָדֲא רעֶד

 וצ רעֶגְעֶז ןְהעֶצ ןייַַא ןיֹוׁש םֶהיֵא ןעֶמ טְלעֶטְׁש ט ָא --םיִּפָע ראָנ
 םּוראָו) ליִּבְרעֶק ןייַא דְלעֶנ-עׁשאֹק םֶהיֵא ןעֶמ טנאמ טָא ןעוֶויִדאָה

 ראָנ םֶהיֵא ןעֶּמ טְמעֶנ טָא ,(לֶהק טיִמ םְנייֵא ְךאָד ןיִנעֶז םיִדיִגְנ יד
 ןיֹוש ןעֶזומ איִד ; טּורקעֶר א ראַפ קעווא ,דיִחָי ןֶּב ַא ,דניק ןייַז

 ? אַה -- .טְמייֵה לָהֹק רעֶדָא ,דיִגָנ רעד סאוָו ,ןּוחְט ץְלַא

  ןלציִל אָנָמחַר ,םֹודָמ ראָנ ךייַא ייּב טיפע ְאָד זיִא סע זדרוא
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 לאָז רע זַא ,טְגאָזיִג ְךאָנ רע טְלאוָו איוִו ,לָׁשֶמְל ,ליִטייַפ 'ר רעֶּביִל ןיימ חרז יר

 ? םֹודס םֶהיֵא יב ןיֹוׁש טְסייֵה ס אָד זַא ,ךילְצפח עֶגְיה עגירְּביִא יד ןעֶפי
 טְרעוֶו ןעֶמ יו ,ְךֶרֶע ןייא רעֶדָא ,ּועיִש ַא ראָנ טאָה םע; םִיִנָּפ ַא ליטייפ 'ר

 ! עישבר יֹוא ? טְצְראַוָׁש ראפ

 עניֹוזַא לאָז סע ,ןיירַא ּפאָק ןיִא טְׁשיִנ טְראָפ ריִמ טְהעֶג םע ,ןיִּבעֶלְה חרוא
 ןיירַא עיִנְרעֶּבּג א ןיֵא ןעֶמ טְּבִירְש ,ּונ !ןְהעֶׁשעֶג תֹוחיִָר עֶכילְטניִפַ
 ,ןייַלַא גרּוּבסְרעֶשעֶּפ ןייק טיונ ראַפ

 ..ןעקעלאד ןאּפַא עֶקאַפיװ ְךאַּב!אַּב ,אֵּב ,אֹּב חרז 'ר

 רעֶד יו ,רעֶסעֶּב ןעֶמ ףְראַד , דּוי רעֶּביִל ןיימ ,.אָיֶׁשק א טגעהפ רֶחעָמַא ליטייפ 'ר
 ייַּב רֶׁשֹוי םעֶד ראפ טְכאַרְטיִג יוזא טא , ןייַו םיִמָז ְךיִרֲאַמ לאָז ,רעֶזייֵק
 ? ןְהעֶג ּוצ ְךיִלְרְע ץְלֹא לאָז סע. זַא , ןעֶמעֶג ןעֶטּרקעֶר

 ךייא ייַּב ןעֶד זיִא ; ּוצ ְּךיִלְרע רֶחעֶז יִקאַט טְהעֶנ זְנּוא ייַּב ?שְטייטכ , ּונ חרוא
 ? עֶניִנק יִנְדעֶרעֶׁשְטֶא ןייק אָד טְׁשיִנ

 ךיז ןעֶנֹוּבְׁשֶהאַּב סאוָו , תֹונֹוּבְׁשַח ,ןינעֶז סאוָו ,סעֶקִיִשְטוְואַדָא יִד טימ לֶהק טְׂשְרע טְכאַמ עֶגיִנְק ִנְדעֶרעֶׁשְטֶא רעֶד ייּב ראג ! אֵד זיא םִע ואֵמ טימייפ יר
 ,םיִבָּתִכִנ יד ןּופ רֶהֵס םעד ןעֶלעֶטְׁש ןיִלאָז ייז ױזַא יוִו ,הָליִחְּתַכְל טּוג רֶהעֶז
 ,ןעֶליוִו ייֵז סאוָו ,ןאַמְמיִרָא םעֶד ףיֹוא יקאט ןעֶמּוק סיֹוא לאָז סע זַא

 ? לָׁשָמל יֹוזַא יִו חרוא

 יעֶּב ןעֶמ טעוֶו רֶחאָו ייֵרְד ךאָנ  רֶחאָצ ייֵרָל ףיֹוא ןיִיַז גּוניִג יֹוזַא לאָז םִע זַא ,גיֹוט ייֵז סאָו ,עֶלַא יִד טְניִראָפ ןופ יִיזןעֶלעֶטְׁש הָּמִע תל ליטייפ יר
 .עֶניִרעֶייִז סאָד ףיֹוא רעֶדיוִו ןעֶמּוק סיֹוא לאָז סע יןעֶייִרְד סיֹוא יֹוזַא רעֶדיוו ייז ןעֶלעוֶו ,עֶגיִנְק עָיינ ַא ןעבאמ ןעפְראַד

 טיִנ ְךאָנ ןעֶמ טאָה ,ןעֶמּורְקעֶר טְמעֶנ עֶמ דְניִז ,תֶמָא רעֶד ןיִא חדז יר
 סטייל -עֶמיִרָא ראָנ ; רּוחָּב-שֶרְדְמַח-תיֵּב םּוׁש ןייק- ,דְניִק םְרעֶטְקאַפ םּוש ןייק ,דְניק סיִפיֵקֵּת םוש ןייק ,דְניִק םיְִׁשֹוע ןייק ןעּבעֶגעֶג קעֶוַא
 .סְרעֶפְלֶהעֶּב עֶביִלְרג ,םיִתְָׂשִמ עֶכיִלְרֶע , ןיִטייּברַא ןעֶרעֶטְלע עֶרעיִז ןעֶפְלעֶה סאוָו עֶדְניִק תֹוכאלמ-יִלעֶּב .עֶבילרעיּדיִּבעג רעֶדְניִק

 ןעֶמ ןאק;ם ע ד ? לָׁשָמְל ,דיִזָו ןֶּב א טיִמ ,רעֶּבָא ןעֶמ טוט סאָו ,אָי חרוא
 ? ּונאקאז אָפ ןעֶּבעֶג קעווַא טשינ ןיוש ךאד

 רֶהעְז יַארָוְּב רֶהיִא טנעז ּונאָקאַז אָּפ ץְלַא ,טִחְנעֶמ רֶהיִא יו ױזַא ,אֵט חרז 'ר
)18( 
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 גּוא ןייֵא קעֶווַא אקָוד טיג ןעֶמ רעֶּבָא ,סע טְסייֵה ,הָרֹוּת-ןיד א ייֵּב ,טכעֶריג

 .טיִמ לייַו ,רֶהאָי ףְלעוֶוְצ ראפ ְךיִלְרעֶדְניק; עֶנייֵלְק עַכיִלְרעע עֶגיִצְניֵא

 .לעֶרְניווְׁש עֶלֵא ןיִכאַמ ייֵז ןענאק דניק א

 ךילְרעֶדְניק ךיִלציִּפ טְפעֶלְׁש ןעֶמ יו דְנירְפ ןיימ ,ןעֶהעֶז טְלאָז רֶהיִא לימייפ יר
 סאָה טְכעֶרְּב ּוצ תֹונָמֲחַר סאָד !םיֹוׁש סְרעֶטּומ רעֶד ןופ ,םיִרְזֲח יד יו

 זַא טְסייוו עֶמ סאָו  ךילְקיִצִפ ,יִלְרעדְניק עניֹוא יׁשְטאָח ! ץראה
 יד ייֵז ןעֶּפאַח ,ןעֶמעֶנ ּוצ טְשיִנ ּיאֵדֵוְּב ייֵז טעֶו עוֶוְטְפִדּוסיִרְּפ יִד
 יר ןעֶלעֶו סֶרעֶטּומ יִד זא ,ןעֶסייו ייֵז ןעֶד ,סיֹוא (םְרעַּפאַח) סיִצְוואְל
 ןֶזאָל ּפָא ןעֶלאָו ייֵז .ןעֶּבעֶג קעוֶוַא ייֵז גוא ןעֶפיוק .ראַפ רעֶדְמעֶה
 טְהעֶז עמ זַא ,ןעֶטְלאַה םיֹוא ראָנ סאד ןעֶמ ןעק יו .רעֶדְניִק עֶרעֶייז
 דֶנְלְּב ייֵז ןעֶלאָז רעֶמּומ נּוא רעֶטא יִד  ןעֶטעֶּב ךיִלְרעֶרְיק עניילק

 רוטָּפ ןיִלאָז ייז יֵדְּכ , ןיִבאַמ םּומ רעדנַא ןייא סיִפֶע רעֶרָא ,ןעֶכאַמ

 * יי ןיִקעֶרׁש ןּופ ןעֶרעוֶו

 לֶהה רעֶייִא ןינעקא ןעוֶועֶג טנּה א ְךאָנ זיִא םֹודְס זא , רֶהיֵא טסייװ חרוא

 ךיִא יו , תֹובֵָּו תֹוחיצְר עֶרֶעייֵז טיִמ םעֶקִׁשְטְואַדָא עֶרעֶייא טימ

 ? העָטְׁשְראַפ

 .לֶכֵׂש םּוצ לעֶסיִּב ַא ןיֹוׁש טמּוק רֶחיֵא ,האנה ּבאה ךיא חרז יר

 ןעֶּבאָה ייֵז ? תֹובֵנְנ יִד טיִמ גיִטְראַפ ןיֹוׁש טנעֶז רֶחיִא ,טְנייֵמ רֶהיִא ליטייפ 'ר

 ןעקנאד יי ,ןעֶמייז עֶלַא ןופ ּךיִלְנְנְְִּׁש-ּוצ ,םעֶקְׁשְטאילאְּב ְנעֶיֹוט ְךאָנ
 : ןיִסייֵה לאָז הָניִתְנ יד יו ןעמאנ ַא םיֹוא ראנ ןיִטְכאַרְט ייֵז יּבַא טְמאָנ

 םאד ילָוַמְמיִלְׁש יי א םיִפע זיִא טאר ,ירלעֶג עֶׁשאמג זיִא סאָד

 ,"דְלעֶג עֶמְרּוט; זיִא

  ְךאַז עי ַא םיִפִ.זיִא סאָד ? ירְלעֶג עׁשאִקע ראַפ םעֶּפע זיִא סאוָו חרוא

 * עֶׁשאק טיִמ הָריִׁש תַּבֹׁש ךיִלעֶנייֵפ יִב לֶהְק} טעוֶיִדאָה רַשָפֶא

 לא רעֶּבִא ךיז ןעק ןִלאָו ןיא !הָנִמ רעישְבַא , ןיִבעיח

  ןיִפעֶרְמ

 .(ןעֶטאַדְלאָפ) רעֶטיִוְקְסאמ  טְׁשְרִמֹולְּ ןעוֶויְדאָה ייֵז חרז 'ר

 * ןעֶּפיֹורְג יז ךאָד טיִג רעֶזייֵה רעֶד ,שטייטס חרוא

 לחֹומ ךיוא סאָד ןיֹוש ייֵז טְלאוָו ךיא ,ְךיִז לָחמ ןיֹוׁש טְלאַהאַּב טאָד חרז 'ר

 לאַמַא ןעּפעֶרְט ןֶא טעוֶו ,לָשִמִל עׁשאַמ עצנאג יד ראָג ,ןעוועג

 טְפעֶרְט סאוָו ,םיִרְמְסֲעעַר,ןעמ טְכאַמ ףֹוס םּוצ ,ךאוָו א ְךילְּבְרעֶק ןְהעֶצ

 ןייקאממיג ראָנ לאָמַא זיא סע יִׁשְטאָח ,ךאוָוַא ךיְִּבְרעק טרעדנּוה ָא
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 ןאַמְמיִרֶא רעֶד .סעקאּפיס ,םיִנָמֲאָנ ְךאַנ ייַּב רעֶד טְלאַה ןעֶמ גּוא ,לִיַח
 טְׁשיִנ הּב טיִנ ףיקּפ ןייק רֶׂשֹוע ןייק .ןעֶסיִרעֶג סיֹוא טּונ יאֵדֵוְּב טְדְרעוֶו
 זיִארע.זא : קָלַחַא רעֶסעֶּב טְמעֶג רֶע ? םֶהיֵא סע ניֹוט סאוָו ; עקיּפאקא
 .יי"עֶיַּפִׁשְטאַז יִנ עֶנעֶמ יִּבַא; : בֵׁשֵיְמ ְךיִז רֶע זיִא ,רעֶמּורְפ רעֶד ראָנ ןֹוׁש

 ? העְז ךיִא יו , טְׁשיִג ראָג טְלְהאָצ ,םיִנָּפַא טאָה , רֶׁשֹוע רעד חרוא

 ןעוֶוייה ,עסקאט ןְהָא ןיירא ךיִז רע.טְריִּפ לְהעֶמ !ְךיִז טְהעֶטְׁשְראַפ סע; חרז 'ר
 ,טְלהאָצ ןֹויְבֶא רעֶד ראָנ--ליִציִּפ םְכיֵלְמיִא גוא ץְלאַז ,עֶסקאַמ ןָא

 ד ןיִא קֶלָח ַא ןייֵלַא יקאט טאָה רֶׁשֹוע רעד זַא , טְׁשיִנ טְסעֶג ראַפ לימייפ 'ר
 , םעסקאַט עֶניִזאָד

 ייַּב ְךאָנ טְקעֶטְׁש אד קיִטְש- דַז בֶׁש לי יו , ןיִלייֵצְרעֶד סיוא ןעק,רעוֶו חרז יר

 טיִמ טְכאַמעֶג ץְלַא טְדְרעוֶו סע ? ןעֶגנִיד םעֶד ייַּב גּוא ןעֶגְגיִד ראַּפ םעֶד

 תֹובֵגְג עיֹזַא טימ ,םיִנעיְּבאַז עֶניֹוזַא טיִמ  ,ְךיִלְקיִטְׂש-רַזְמִמ עֶניֹוזַא
 !רױוּפאק ןְֶהעֶג ראָה יִד סאוָו

 - ליּפיוו דניירפ ןיימ ,טְהעֶז ; ;לעֶדְניִח הֶרְּפַּכ םאָד ריִמָּת זיִא ןאמְמּורא רעד ליטייפ ר
 םֶלֹוע רעֶד זּומ -ןֶעּוחְט סעקָאּפיס עגְיַרְּביִא יִד 'מימ ל הק עוֶוְמְסְנאַמְּבא

 ,ןעוֶועֶג ךיִלְרֶע ןעֶנעֶז ייֵז זַא ,רֶחאֵל עֶלַא עֶיצְנאטיומ א ןעֶּבעֶגְסיֹורַא ְךאָנ
 ןעֶניֹוציִג ּפאָרַא טיֹוה יד ייֵז ייַּב טאָה ןעֶמ סאו ,טייל עֶמּורָא יִד נּוא

 ְךיִז ןעֶזּומ ,טייל עֶמּורָא עֶניִזאָד יִד ,תֹוכָרעַה גוא תֹוניתנ עֶׁשְלאַפ טיִמ
 ףְראַד ןעֶמ זַא גוא ,עיצנאטיווק רעֶד ףיֹוא ןעֶניִמְתַח ְךאָנ ןיילַא ְךיִּבענ

 .ךיֹוא ןירעוֶוְש ייֵז ןעזומ ,ןיִרעוֶוְש ףיֹורעֶד

 ,יֹוא ! הָמָׁשְנ יִד סיֹוא ריִמ טְראַּפִׁש ןעֶרעֶהוצ ןעֶרעֶווש עַׁשְלאַפ סאָד ,יֹוא זורוא |
 נּוא רעֶטאָפ יִד ייַּב םיֹוא טַּפָא סע טּפאַח רקָׁש תֹועּובָׁש רעֶּביִא ,דְלאַווְנ
 . דְניק עֶטְסעֶּב םאָד רעֶטּומ

 ,.!יֹוזַא םיוִועֶג זיאִס ! ןעֶמ טְסעֶיְמׁש סאָו חרז יר

 ןיֵא םיִּפִע טְראָּפ ְךיִז ְךאָד ןעֶזּומ טייל יִד ,טְסיוִועג ןעֶרעֶג טְלאָוו ךיא חרוא
 ְךיִא ! טְסיוִועֶג ןעֶרעֶג ךיֹוא סע,טְלאוָו ְךיִא ? רֶּתֶח לעֶֶיטְש ַא ןעֶדייֵר
 חַרְז 'ר רעֶּביִל ןייַמ ,עֶׁשָז טְגאָז : טְשיִנ ץֶרָאָח םִע ןייק הב ְךיֹוא ןיִּ
 זיִא סאָו ; רעֶה ךיִא יו ,ןַיד לעקיטש ַא נּוא ןָדְמִל ַא ְךאָד טְנעֶז רֶהיֵא
 העָטְׁשְראַפ ְךיִא ? םֶלֹועָה תֹומּוא ןעֶגעֶקא רַׁשָתֶא ? רַּתח רעֶד טְראָפ

 ךייַא ְךאָד ףְראַד ןעֶמ ,ןעֶראוָוְׁשעֶג שלאַפ ץְלַא ְךאָד טְסייֵה סע; ,טְשיִנ
 רימ טְנאָז ,אָּבַרדַא ? הָרֹוּת ןיד רעד יֹוזַא טְׁשיִנ ןעֶד זיִא ,ןעֶגאָז טְשיִג
 ֹוגַא ןיִגעֶקַא זַא ,ןעֶגאָז םיִקְסֹוּפ עֶלַא גּוא ,טְנאָז אָרמִנ יִד ? רֵּתָח םעֶד
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 קעהטאילכיבסקלאפ עשידוי

 ו עֶׁשְלאַּפ ַא :שֶנֹוע ןעֶסיֹורְגַא ןעֶמ טאָה ,שְלאַפ טְרעוֶוְׁש ןעֶמ זַא ,וליֵפָא
: 

 .ןעֶסעֶג ראַפ טְׁשיִנ לאָמ ןייק טְדְרעֶֶו העָובְׁש
 ׁשְנעֶמ א זַא טנאז אָרמִנ יד ? טייל יד ףיֹוא אָיְשַקַא רֶחיֵא טְנעֶרְפ סאו
 םֶהיִא יב ןיֹוׁש יִז טְרְרעוֶו ,הָריִבֲע ןייֵא לאָמ ייֵֵוְצ נוא לאָמ ןייֵא טּוהְמ
 טְדאָטְׁש עֶצְנאַג יד ? טייל יד ןּופ אָד רֶהיֵא טְמֶעיִמְׁש סאוָו ; רֵּתָח ַא יו
 .דנעֶה יד ןיִא ייֵז ייַּב זיִא

 סאוָו יד ! אֵט ,ייֵז ןעֶּוהְט ןייַלַא הָריִבֲע איִד ראָנ ,םיִנָּפ ַא טאָה םָע
 .תֹורָבעֲה לָּכ רֵבֹוע םעֶד ןֶהֶא ְךאָד ןעֶנעֶז תֹורֹוחְס-הָפיִרְט טיִמ ןעֶלְדְנאַה

 ןיִרְהאָפ : עֶלאָר עֶמּורְּפ ַא ּוצ רעֶד ְךאָנ ןעֶלעיִּפְׁש סעֶקיִניֹוּבְזאַר יִד !יֹוא

 ןייַרא הארי רעֶד ןיִא ץְלַא ןיִנעֶל ,תֶּבַש ףיֹוא ןעדוי עֶטּוג ּוצ לאָמ עֶלַא

 יװ טקנוּפ ןעֶנעֶז יז ,גָניִרְג ייֵז ייַּב זיִא ןיִׁשאֶרָג רעֶד טֵרְפִּב נּוא
 .םעֶקיִנְׁשְטעֶטְראַק יִד

 רע.טְנעיִד ראַפ הֹעָׁש א ןיִא טָא ,רַזָמַמ ַא ןיִׁשאָרְג רעֶד ךיִז זיא ם ע ָד ייַּב
 רע לאָז ֹומְׁש חַמִי ,טְשְרִמּולְּכ ְךאָנ רע זיא אָליֵמ ,ךיִלָדְנעֶר טְרעֶדְנּוה
 רופִּכםֹויּובְרֶע הָּכּונֲח םיִרוּפ ןאָׁש ְךיִ טְקעֶמְׁש :ְךיֹוא חקדצ לַעּב ַא ,ןעֶרעֶו
 לאָמ ַא םיִדיִסֲח טְלעֶטְׁש ,טֶרָא ןעֶגיִלייֵה םעֶד ףיֹוא לּולָא ׁשֶדֹוח שאר

 ראַפ הָתָאְרֶה-הֶּתַא טְפיֹק ,הָלֵּכ תַסָנְבַה ףיֹוא הָבְדָנ ַא טיִנ ,קָנּורְט ַא
 .. .םִיַמָׁש תֵאְרִי רעֶסיֹורְג א טְשְרָמּולְּכ זיִא ,ךיִלְּבְרעֶק גיִצְנאוַוְצ

 . יי! עֶבֶנַנ עֶנ יִא טְסאפ עֶנ

 יתיִרְב ןיִטייֵרְּב א ,עֶל'הְחְמִׂש ַא לאָמַא טְׁשיִנ רֶע טְכאַמ יו  ייַּב רעֶד גּוא
 ןייֵא יֹוזַא טימ רעֶד טעקסאק נּוא ,ֵּבַח ןֹיִדִּפַא ,הָנּותֲח עֶטייֵרְּב א
 .םֶלֹוע םעֶד

 ּבאָרְנ יֹוזַא ראָג ךייַא ליוו ךיִא ,ןיִּבעֶל םעֶד טיִמ אָד טְלעיִּפְׁש ןעֶמ לֶלְּכַא

 . ןעֶלְהעֶצ רעֶד טְשיִנ
 סאוָו,סאָד ןיֹוש לעוֶו ךיִא ,םיקרְפ-יֵשאֶר ִׁשְטאָח ריִמ עֶׁשְז-טְלְהעֶצ רעֶד
 .ןיִסיֹוטְש ְךיִז ןיֵלַא ,ןעֶגאָז םיֹוא טינ רֶהאָט ןעֶמ

 ןייז ְךיִּכעָג ,ןאממּורֶא רעֶד ןיֹוׁש טאָה ,עווְטְסְרעֶלְס א ץיִגְרֶע סע זיא ּואוו

 עֶפעֶלְׁש קעוֶוא יֹזַא ךיִּבעֶג םֶהיֵא ןעֶמ ןאקםיִלָצּלְּפ ןעֶד ,שעֶנעֶמּוקְפָא
 טְסיִזְמּוא ןעֶסיִרעֶג םיֹוא רע טְדְרעוֶו לייוו רעֶד נּוא ,ליימ גיִסייֵרְד ראַפ

 -ךִיִּבאַי עֶטְלעֶטְׁשעֶגְסיֹוא עֶניֹוזַא ץֶלַא זיא .אָד טֵרֵפְּבּו ; טְׁשיִנ םּוא גּוא
 יִד טיִמ טֶּפאַׁשְטְנעֶקעֶּב לֶחיִּפ ְךאָד ייֵז ןעֶּבאָה ייַּב רעֶד גּוא ,סעֶקיִנ

 ,בּושָח טיִנ ְךאָד זיִא דְלעֶג : ןיִקַלְׁש-רעֶטְצא יד טיִמ ךיִלְמינֹודֶא עֶניילְ
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 דְלעֶג ןייק עֶניֹוזַא ייֵּב ְךאָד זיִא רעֶניִצְפּופ ַא ,העֶניִצְנאַווְצ-גוא-ףניִפ א

 רעֶנְיאַקאָּפְס ַא ,ןאמ רעֶכיִלְרע ןייא ךיִּבעֶג טְנייַה ןאק סאָוו אָליֵמ ,טְשינ

 עֶניֹוזַא ןעֶנעֶקקַא ,רעֶנְניִפ ןְהעֶצ טיִמ ןאַמְמּורֶא ןייֵא אייַּב רעֶד גּוא

 !טְלעֶו רקִּפֶה ַא זיִא םִע ,םע; טְּפְלעֶה סאוָו ? ןְהעֶטְשאַּב

 סאָד ְךאָנ זיִא עיִח זַא םיִנָּפִא טאָה העְז ךיא יו ,רחיא טְהעֶמש ראפ חרוא
 לעקְניוִו םעֶד ןיִא םֵׁש א יִקאַט ןעֶּבאָה ייֵז :תֹוּכמ רֶׂשֲע עֶלַא ןּופ עֶטְסְנְרֶע

 ןעֶנאַק רֶׁשֹפ א ְךאָנּוצ רעד ןעֶזּומ יז ,םיִלְּבַחְמ ,תֹויְרִּב ,םעקיִנאָקָאַז ראפ

 ראָנ שיִסּור נּוא ׁשיִליֹוּפ ןע ד עֶר טֵרפְּבּו ,שיִליֹוּפ ,שיִסּור ןעֶּבייַרׁש טּוג

 ?אַה ,תיִט-ןיִש

 עֶניֹוזַא ןהעֶעֶג טיִנ ְךאָנ טאָה רֶהיֵא ,ריִמ טְּביֹולְנ ! הָליחְמ ,ןיזייֵא א חרז 'ר

 דְנעֶזיֹוט עֶניִה עֶטְסעֶרְנ יִד ,ריִמ טְּביולְג טּבעל רהיא דניז ,םיצרָאה .םִע |

 ןעֶנעייֵל רעֶּביִא טְׁשיִנ ליִטיווְק ׁשימּור ןייק ןעֶנעֶק הָליִחְמ ,םעקִינ'תֹותּור

 טְרעֶהיִג ּבאָה ךיִא ,רימ טְּביֹולְנ ; ןעֶּבייֵרְשְפיֹוא םעֶרְדַא ןייֵא טְׁשיִנ

 טאָה לֶהָק סאוָו ,רעֶדְנַא-ןייַא-טימ-ץְלַא ןייא ,רעֶכאַמ ןעֶניִה א לאָמ א

 טְלאָוו ;סיִּפִע הָיָרְׂש א טיִמ ןֶרֶּבִד רעֶד ןייז לאָז רֶע ןעֶוועֶג רַחֹוּב םֶהיֵא
 טאָה רעֶ;יוו ,ןעֶרעֶה טְלאָז רֶהֹיֵא ; רעֶטְנעֶליִג ראַפ טעשטאקיג ְךיִז רֶחיִא

 ןייׁש זאָל ,שירעוייק םיִּפֲעי גוא ,שיליוּפ  ,שיִסּור ישֲעיֹונ טְסעֶיַטְׁשעֶג
 םעשטילא וצ ןעוֶועֶג ְךאָנ טְראוָו סְכיִלְטיִא זיִא ,זיִא סע יוִו יִׁשְטאָח ןייז

 זַא גּוא ! הָּפְרַה ַא נּוא חָשּוּב ַא ןעוֶועֶג זיִא םעז : ןיִזייֵרְג דְנעֶזיֹוט טיִמ

 רֶע טאָה ,ןעֶטיִמ ןיִא ןֹוׁשָל טְזאָליִנ םיֹוא ראָנ ןיֹוׁש םֶהיֵא ךיז טאָה םִע
 ; אָיָשק ס'אָׂשְרַהְמ א יוִו ,רעֶגְניִפ יִד טיִמ עֶניִרְּביִא םאָד טְרְהיִפעֶג סיֹוא
 סאו ,טאָמְש ןיִא םעֶנייֵא ןעֶניִרְק טְשיִנ רֶהיֵא טעו ןעֶגעוֶו טְסעֶד ןּופ

 יִו ,הָזעָה ַא טאָה נּוא ענג עק ליואוו ַא ראַפ טְשינ ְךיִז טְלאַה רֶע

 דְלאַּב טָּמיִׁש ,חַסָּפ בֶרֲע םּוא קיִדְניִח ַא יוִװ ,ְךיִז ןּופ טְזאָלְּב ,עטֶניּפ
 .םיִּבאָרּפ טיִמ ,סיִוויִזאָּפ טיִמ

 סאוָו םעֶד טיִמ ,ןיִטְנאַרְטְסיִליִפ עֶזיִד טיִמ םעֶראַל רעֶד זיִא עֶׁשִז-סאָו זורוא
 ? סעֶקיִנ'תֹוחּור-דְניִזיֹוט ,םירָמֹומ ,סעקיַנְדיִּבאַי ןיִנעֶז ייֵז

 ,ךיֶליֶהאָצְמַה ,ךיל'הבננ טימ ,אָּפְצּוח טימ ,תּוזַע טיִמ ראָנ ,טְׁשיִנ רָאנ ליטייפ 'ר
 רעֶד גּוא ,םיִלָּבַחְמ טְשרָמֹלְּכ יקאט יִיז ןעֶנעֶז םעד ןיִא : ךִל'הְמְרֶע טיִמ
 לֶּ רעֶּביִא םיִרָחֹוס ןייק . .. םירלְפימ-הָנּוׁשִמ ,םיִיָנְדיִבאַו עֶמִיֹורְגייּב
 ; .ריִּפ רעֶדָא ייֵרָד ,הָנּושְמ גיִנעוֶו רֶהעֶז ,אָד טְׁשיִג עיִה ְךאָד זיִא

 ריי ,םיִריִׁשע ייַּב רעֶד נּוא מייל עכילרע תֶמֶא רעֶד ןיִא יקאט ןענעֶז

 דְניוִו םעֶר ןּופ ראנ טְּבעֶל ןעֶמ רלעֶג ןֶהֶא םיִריֵנְנ לא ךאָה עג
 -רעֶטְקאַפ ,ליִתּונמְתִח ַא םיּפָע ןופ ,ץיִרָּפ ַא ףיֹוא עֶליִטיווְק ַאעלעקעּפ א
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 יִד ּופ ייּברעד ,  םֶכעֶלייווְרעֶטְניִה עֶל'הָריִסְמַא לאָמ ַא גּוא ןֹושל
 ךֹּת ןייק  ,קעָמְׁש ַא קעֶל ַא טיי רעֶד ןופ םיּפעי ,ךיליסקאט עֶשיִבְנִג
 סאוָו ,ןאמ ןעֶגְנּוי םעֶד טָא ,דְנייֵרְפ ןייֵמ טְהעֶז .. .!אָר טְשיִנ ץְלַא זיִא
 -יְֵסאל ַא טימ טְליִגאָשְטְׁשיִג סיֹוא ,טייֵרְּב יֹוזַא קְראַמ ןיא טְהעֶטׁש אָ

 ןיִטיֹור םעֶד לאָז ןעֶמ ,טְראַש ראַפ סעֶלאַּפ יד ,עָׁשעֶקעֶּב רעֶניִק
 דְנעֶה יִד טְלאַה ,ןְהעֶז סיֹורַא ןעֶמאָד עֶטייֵרּב יד טיִמ קאלש רעטְנּוא

 רעֶד טיִמ ראָנ ,ליִכיֵט-ְלאַח ןייַפ ַא טיִמ עֶניִׁשעֶק-ןעֶזיֹוה יד ןיִא

 ! עֶדאָמ רעֶצְנאַג

 ? דְנאַה רעֶד ןיִא לאָסאַראַּפ ןיִטיֹור ַא טְלאַה סאוָו רעֶד חרוא

 ליטייפ 'ר

 חרוא

 לימייפ 'ר

 חרז 'ר

 חרוא

 לימייפ 'ר

 !הָזעֶה רעֶד טימ ,לעֶּטְׂשֶנָא םעֶד טימ ןּתּוחְמ רעֶד  אָי ,אָי

 ,רַחֹוס רעקסּפייל ַא סיּפע זיִא רֶע סאוָו ,דיִָנ ַא ןּופ םיִנָּפַא טאָה רֶע

 .רעֶלְדְנעֶה ןעֶטְקּודאָרְּפ ַא|

 ,םיִנָּפ תוזע רעסִיֹורג א ,םעֶקיִשְטאַרְריִּפ ייַּב ׁשֶמַׁש ןיִטאַליִׁש ַא ! טָא
 טְהעֶרְדיִנ ןייַרַא ְךיִז טאָה ,ץנש רעֶטּונ א ללְּכ ַא ,העֶנניִל ַא ,רעֶמיראַּבַא
 ריִמאָטיִז ןייֵק טְפיֹול,רעֶּוחַמ א ןערהאוָועֶג יא נּוא סעֶקיִׁשְטאַרְדיִּפ ןעֶׁש'יווצ
 תֹומַא יד ןייק טְׁשיִג טְרְחאָפ ,קאָלְג ןעֶסיֹורְנ א טיִמ ,דיֹוּב א טיִמ ןייֵלַא
 ,טְׁשְרמֹולְּכ םעֶיְצאַגְניִמ ןּוּפ םרּוק םעֶד ראָנ ץֶלַא טְגעֶרְפ ,ראַוואמאַפַא ןָא
 ּביֹוא ,ץְלַא טְנעֶרְּפ ,סאַנ יד ןאיָליִטְׁשְטאָּפ ןייק ןְחעֶג ךֶרּוד טְשיִנ טְזאָל
 סעיְצאַנְניִס לֵּבּור דְנעֶזיֹוט עֶבילְמע סיִּפע ןעֶמּוקיִג ןָא טְׁשיִנ זיִא סע

 רע טְסייֵה טאָד , ןעֶריִפאַּפ טיִמ טְנייֵל ּוצ  טְגיִל . , ןעֶמאָנ ןיִיז ףיֹוא

 רע טְגאָז , םֶהיֵא טְגיִנעֶגעּב עֶמ ןעוֶו , טְׁשְטאָּפ יד ץֶלֵא טעֶוואַרְּפְֶא
 רֶקָש ,ראָרּוקאָרְּפ םיִנָד ןופ ,ראָּטאַנְרעֶּבּוג םעֶד ןּופ טְהעֶג רֶע , ץְלַא
 !הָרָז הָדֹובֲע יד יוִו

 יְרעֶטְניִה סאָד ןיֹוׁש זיִא רע? םֶהיֵא ןיִא ןָא דאָרְג ךיז רחיא טּפאה סאָוו
 רעֶנעֶרְליִ רעֶד ןּופ רעֶּבָא טְסעיִמְׁש ןעֶמ , ןעְׁשְטְנעֶּב םעֶד ןּופ עֶטֶש

 . טְשָָמֹולְּ ןְהאָפ
 ! תולד רעֶסיֹורְג ַא גּוא ץיִרּפ רעֶנאָׁש א , ןיִּבעֶלְח , טדִיילְקאַּב ןאָש
 עֶנייֵמעֶג ליפ רֶהעֶז אָד ְךיִּבעָנ עיה זיִא , חעז ךיִא יוִו , םיִנָּפ א טָא

 ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶזּומ סאוָו ,םיִּתַּב יִלֲעַּב , תֹוכאָלְמ יֵלֲעַּב עמּורא . טייל
 ? רעֶגְנּוה ראַּפ

 טְניִל ןאַמ רעֶבילְרע ןייא ךיִּבעֶנ זיִא רעוֶו ? רֶחיִא טניימ ןעֶד סאָו
 םאוָו יד טָא ראָג ןעֶד ןעֶנעֶז ,רָהיִא טְנייֵמ ליִפיוִו , הָמָדֲא רעֶד ןיִא

 זיִא סאָר .ןיֹוׁשְראַּפ גיִצְרעֶפ רעֶדָא גיִסיירד ? טאָטְׁש ןיא ןעֶצׁשיִלְּב
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 ,טְדאָטְש ןיִא רעֶוהְט א סיִּפִע ןייַז ןעק סע רעוֶו ,לֵלְּכ רעֶד !ראָּפ רעֶד

 ,הָָיְרְק ןעֶפייר , ןעוֶויראָה םלוע רעֶניִרְּביִא רעֶד , ןּופ רעד טְּבעֶל רעד
 םאוָו ; ןיִׁשאָרְג רעֶייִז סייווש ןיִרעֶטיִּב םעֶד טיִמ ְךיִּבעֶנ ןענְיִד ראפ

 , רעֶדְניק-נּוא-ּבייַו עֶדְמעֶרְּפ ףיֹוא ןעוֶויִראָה ןעֶזּומ ייֵז ,םִע טְפְלעֶח

 עטְיִדאָמְשְרעֶּפ יִד ןיִא ןיירַא טְהעֶג ךיִּבעֶג לֶזמ עֶרְּבאָר ץְנאַג רֶחעֶז
 יִד טיִמ , תֹוניִתְנ טיִמ טְכאַנ נּוא גאָט םיֹוא ייֵז ןיִנייֵז ייֵז : םיִדיִגְ
 לאָז ת'ישה -- דְלעֶג ןיִסְקֶא טיִמ , דְלעֶג--ןעֶטּורְקעֶר טיִמ ,ךיליסקאמ
 ! ןעֶמעֶנ ְךיִז ראַּפ תֹונָמֲחַר רעַייז

 ? ידְלעֶג-ןיִסקָאי סאָד ויא סאוָו חרוא

 ? חָמֶחֶלִמ תעׁשְּב ןיִסקִא ןייק ןעֶּבעֶגיִג טְשינ ראָנ ךייא ייּב ןעֶמ טאָה חרז 'ר
 ְךאָד טאָה ְךאָנ-רעֶד ראָנ ,טְדאָטְש רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶגיִג טאָה ןעֶמ אְי חרוא

 ןעֶכיִלְיא רעֶדיוִו לָחק טאָה -- , תַחַאְו תַחַא טְלְהאָצעֶג  רעטיק.רעֶד
 . ןעֶּבעֶגיִג ּפָא

 סאוָו , טְדאָטְׁש רעֶד ףיֹוא םְרעֶטְסֶעעֶר טְכאַמעֶג לָהְק,רעֶּבָא טאָה עיִה חרז יר
 טְפְראַדעֶּב טאָה ןעֶמ ליִפיִו ליִּפ יֹזַא לאמ ייֵרְד טְכאַמיִנ טאָה
 רעֶד זַא ְךאָנ רעד גוא . ,לעֶדְניווְׁש רעֶדְנעֶזֹומ ייּבְרעֶד גוא ,ןיִמְקֶא ףיֹוא
 .ןיִטְלאַהעֶּב ךיז םע ייֵז ןעֶּבאָה , דְלעֶג טאד טְרעֶקיִג םּוא טאָה רעֶזיִק

 סאָד לֶהקק לאָמַא טְנעֶלְפ , ןעֶטּורְקעֶר יד ןעוֶועֶג טְשיִנ זיִא םע.זא ליטייפ 'ר
 יקאט טאָה ןיִמ ,ןעֶסייֵרעֶּב ּוצ ןאַמְמּורָא םעֶד ּבאָרְג יֹוזַא ןעֶּבאָה תַחָרְק

 לאָמַא יקאט ְךיִז טְנעֶלְפ םֶלָוע רעניימיג רעֶד , טאַיִג אְדֹומ טְראַּפ
 יקאט ךיז ןיִּבאָה נוא ,ןעֶלְדֶיִז ּפָא טּוג ייֵז גוא ,ייֵז ףיֹוא ןיִּפאַח ףיורא
 סיֹורְג יֹוזַא טְשינ זיא דַחַּפ רעֶד :ראָטאַנְרעֶּבּוג ַא ראַּפ טְגאָלקיִג לאָמַא

 רעֶנייֵמיִג רעֶד ְךיִּבעָנ טְרעֶטיִצ ,ןעֶטּורְקעֶר טְמעֶנ ןעֶמ דֶניִז ,טנייה :ןעוֶועֶג
 רֶׁשֹוע םייַּב טְּפיֹוקְראַפ ראָנ זיִא רע, ללּפ ַא : ןעֶניִּפֲע ּוצ ליֹומ סאָר םֶלֹוע

 ימאקאלּפ ַא יב יא. טְראָוְכירְפְׁש ַא לג ןייַא טְנאָז וו נב דֶבנ ןייא יו
 | יייי "עלאד עֶינ

 נּוא ,דאָּב ןיִא ְךיִז טְסייֵמְׁש םאוָו רעֶנייֵא יו םיִנָּפ א רימ ייַּב טאָה רהיא חרוא
 אייֵרְׁש גּוא טְשיִנ ךיד סייֵמְׁש ! העוָו ריִמ טּוחָמ סע , דְלאַוְג :טעֶייִרְׁש
 ?אָד ךייא טְרעֶה רעֶוו נּוא ! טְׁשיִנ

 ? םִע טְפלעֶה סאוָו ראנ ,טְכעֶריִג רֶחעֶז ִאְדוּב טְנעֶז רֶתיִא ,ןיִּבעֶל רעֶדּורְּב ליטייפ 'ר
 !יע קעלאד ןאַּפַא עקאָסיו ךאַּב

 םֵׁשה ךּורּב ןעֶכאז עֶלַא זְנּאייֵּב זיִא םעל ןייֵלַא טאָד ראָנ ,טְנייֵמ רֶהיִא חדז 'ר
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 ְךִז טּוחְמ זְנּוא ייַּב סאָוו ,ְהעֶז טְלאָז רֶחיֵא ? רֶׁשֹוי ַא ןהֶא ,רֶדֶס א ןְהָא
 ! תֹורָצ רעֶּביִא תֹורָצ ? ׁשייֵלְפ ןּופ עֶסְקאַט רעֶד טיִמ

 םּוראָו ,םיִדיִגְנ יִד טיִמ לָחק ייַּב רעֶהירְפ ּךיִז טְגְניִר ראַפ עֶסְקאַט יִד

 יקאט ? טְגְניִד רעוֶו נּוא ,"עוֶוְטְסעֶשְטְשְּבֶאי יד ְךאָד ןעֶמייֵה ייֵז ראָנ
 ,ייַּב רעֶד לעֶדְניוִוְׁש עֶלַא ְךיז ייֵז ןעֶכאַמ אְליֵמ ; ןיילא ייֵז

 סע סאוו ,םֶלֹועָה תומוא ראַפ הָּפְרַח ַא גּוא הָׁשּוּב ַא ראָ זיִא סע
 סעמיראוו ְךאָנ גימשרענאד תֹוגיֵרָה נּוא ןעֶדְלאַוועֶג ַא ראַפ ְךיִז טּוהְט

 ; פאק םעֶניִטְלאָּפְשּוצ ַא טיִמ םייה ַא טְהעֶג ר עֶד ! עקטאי רעֶד ייֵּב
 םייַב ְּךיִז טלאה יִד : טְנייוַו ראפ ,גיִריִזייֵה םייחא טְהעֶג עֶנעֶדּי יד
 םיִקאָּבְריִּפ ְךיִז טְלאה ,עָּבְויִרָּפ א ףיֹוא טָציִז יד ; טייַז רעֶד ייַּב-יִד פאק

 ..י!טֶׂשֶלַה יִד ; ְךיִז טְסּוה ראַפ נּוא

 ודיִנַמ ַא ךייַא ייַּב ,לָשָמְל ,טְנאָז סאוָו ! ְןייֵא ייַּב םיִקְדאַראַּפ עֶנאָׁש

 -םיֹוא טיִנ יקאט ןעֶמ לאָז סאָוו ראַּפ ? םיִנונַע עֶכְלעֶזַא ףֹוא בֶר א
 ?שֶרְדֶמַה תיֵּב ןיא גאָטייַּב תָּבַׁש רעֶנייֵטְׁשַא ,םֶכֹוע םעֶד ןעֶפאָרְטְׁש

 ןּופ רֶהעָמ ןיֹוש ? לעקְניִו רעֶזְנּוא ןיִא דיִנֵמַא ןיֹוׁש רֶהיֵא טאָה ּואוו

 רעֶד ּואו טְנאַי ראַפ ייֵז ןעֶּבאָה םיִיְּבִר יִד זַא , רֶהאְי גיִטייֵרְד

 דאָּב ןיִא םיִדיִסֲח יד ןעֶסייֵמְׁש זָנּוא ייַּב : טסקאוַו ריִפֲעַפ רעֶצְראוַוֶׁש

 רֶסּומ סיִּפֲע ראָנ ליִו רע  זא .היִכֹומ ַא ,רֹֹהָׁשִרַד-לַעַּב ַא ,ריִנֵמ ַא

 ְךאָנ רֶע זיא ,ןיילא ןיִסייֵמְׁש טיִמ ּפָא ְּךאָנ טְמּוק רֶע ּביֹוא ; ןעֶגאָז

 ןעֶלעֶטְׁש-ִנָא ,לּוּבְלִּב א טיפע ןיִבאַמ טְשיִנ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ יִּבַא יץירָפ ַא
 ; סאָו טְסייוֵו טאָנ ,לאַניִמיִרק ַא רעֶדָא תֶרֹקְּפּומ ַא סיִּפְע םֶהיֵא ףיֹוא
 .שּוּפע ןייַא יו ,לעקְניוִו סאָדייֵז ןיִכייַו רעֶּביִראַד

 ? שוי םּוא ,תָּבַׁש םּוא םָלֹוע רעֶד ,לָשֶמָל טּוהְט ןעֶד סאוָו

 רעֶרָא ,ןיִּבְרייֵב ןעֶצְנאַט ,ןיִפְנאָרּב ןעקְנִירְט םידיסֲח יד ,סְרעֶקְסעֶלּפ יֵד
 -םיִדיִסֲח ןיִא טאַלְנ ייֵז ןעֶצְנאַטייִבְר ןייק אָד טְשיִנ זיִא סֶע ּואוו טְראָד
 טְהעֶג םָלֹוע רעֶטְסאָרְּפ רעֶד נּוא : םיִׂשָרְדְמייִּתְּב יד ןיא ,לעֶּביִמְׁש
 לָּכ ,ןעֶריִּבאַי ּוצ טייצ עֶטְכעֶר יִד זיא לאָמְטְסְנעֶד ; ןעֶרעֶדיֹולְפ--םּורַא
  ןיִבאז עֶנייֵּבַ לָּפ ,תֹועְׁשרָה לּכ ,טְכאַמעֶג טְלאָמעֶד ןעֶרעֶו טעֶגינְמאָלְקַה
 עֶכיִלְרע עָכיִלְטֶע סיִּפִע רעֶדָא ,ךאָנ ןעֶדּוי עֶׁשיִקְנעֶרְפ-טְלא יִד רׁשְפֶא
 ,טעֶּב םעֶד ףיֹוא טְגייֵלּוצ ,םייָה רעֶד ןיִא ךיז ייֵז ןעֶגיִל--סעֶקאַטְסאָרְּפ

 לעב יחבשי טְגֶעייֵל עֶמ ,ןעֶּביִר טְלעֶׁש עֶמ ,םיִּבְרַא טֶסֶע עֶמ ; קיִנְזאנ

 טְגְניִזעֶמ נּוא טציִנעג עֶמ ְךיֹוא םיִלָהִּת רַׂשְּפֶא טְנאָז עֶמ ,'ב ומ םׁש

 ,םיִנּוגְנ-םיִאָרֹונ-םיִמָי
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 148 טלעוו רקפה יד

 ! ְךייִא טיִמ םירּוּפ ראָנ זיִא סע ! ןעֶרעֶֶו רֶהיֵא טְלאָז טְגיִדעֶׁשיִג ,יוא

 טְלְהעֶּפ סע ייֹוזַא טְקְנּופ זיִא סע !ריִמ טְּביֹולְג ,תָמָא ץְלַא רעֶּבְא זיִא סע
 !ראָה ַא טיִנ
 --הֶרֹוּת אלימ ? רֶקּומ םיִּפְע טְשיִנ לאָמ ןייק טְנאָז יִּבִר רעֶד ,לֶׁשֶמִל
 ! םֶהיֵא ךיִא קְנעֶש ,טְׁשיִג רע ןאק
 ,תֹודֹוס עֶסיֹורְנ ,תֹודּועְמ-ׁשלָׁש םּוצ טּוניִמ ייוֵוְצ ,הָרֹוּת אְקְוַד טְגאָז רֶע
 רעֶכְלעֶוו !טְשיִנ לאמ ןייק רֶסּומ ראָנוקיִּפּוּפ םייַּב שֶזַא טְליִציֵק סֶע ,הָליִחְמ
 . ךיז טְמּוק סאוָו ,ןאמ ןעֶגנּוי א לאָמ ַא טְגאָז רֶע ? רֶסּומ טְגאָז יִּבְר

 ראָּפ ייוְצ ןעֶגייֵל לאָז נּוא ןייַרַא הָוְקִמ ןיֵא ןְהעֶנ לאָז רע;,ןעֶשְטְנעֶג
 לאָז רע; ,הָמָׁשְנ עֶכיֹוה ַא טאָה רֶע זא ,םֶהיֵא טְנְהעֶצְרעֶד ,ןיליִפְּת
 ראַפ ; תֹונֹויְדִּפ ףיֹוא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז נּוא ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶרְהאָפ דיִמָּת
 רֶהעְז ןעֶנעֶז ייֵז לייוו ? ןעֶדּוי עֶטּוגצ ייֵז ןעֶמ טְּפּור ,רֶהיֵא טְנייֵמ ,סאָוְו
 ,רֶרעֶג ייֵז טיִנ יִּבַא ,הָרֹוּתַּבִש תֹורֵבֹעָה לָּכ ןייַז רֵבֹוע געֶמ ןעֶמ . ..טּונ
 ןעֶביִרקְראַפ ,הָרָוּת לאָמ א ןיֹוש ןעֶאָז ייֵז זַא נוא . ..ןיִנייַוְש ייֵז ןעֶלעֶוו
 , ,.וַא ,טייַ יֹוזַא ייֵז

 ?טְּפאַציִגְנַא סע ייֵז ןעֶּבאָה ּואוו ? הָרֹוּת ייֵז וצ טְמּוק יוִו

 טְגְנאַלְרעֶד ןעמ ,ייֵז ןעֶגאָז לאָמא ; דֹונְרַַּה יַרּוחֲאַמ לעֶמיִח ןיִא ןעֶרעֶה יז
 -לאָמַא ,ןֹויִלעָה םָלֹוע םעֶד ןּופ תֹודּועְס ׁשלֶש תעַשְּב ,רעֶהַא ּפאָרַא ייֵז
 ,הָאּופָר עֶׁשְרעֶּבייוַו ַא יִו ,ןְדע ןֵג םעֶד ןּופ

 ? ןייַרַא לעֶמיִה ןיִא יז ןעֶמּוק יו ? יקאט

 ןעֶנעֶז ייז ? ייֵז יו לעֶמיִה ןיִא ןֶּתּוחְמ ַא ֹזַא ּךאָנ זיִא רעֶו ? ׁשְסייֵטְ
 -רעֶד ְךיִל'םיִנּונְנ ּוליִפֲא ! אָטיִׁשְּפ ,טְכאָקיִג םיֹוא ראָג ןעֶטְראָד ְךאָד
 ךאָד טְנעֶז רֶהיִא !עֶהעֶה-עג ! לעֶמיִח םעֶד ןּופ ּאָרַא ייֵז ןעֶמ טְנְנאַל
 ! בֹורק 'ר ,ץיִרְפ ַא ראָג

 סאָד ףיֹוא םִנייֵא ךיז ןעֶדעֶר יז ְו ןיילַא םיִדיִסֲח יִד ייֵּב יֵקאַט-ןיִּבעֶלְח

 ןעֶרעֶר עֶנעֶו גוא .ןיִּבִר רייז ףיֹוא ןעֶדעֶר יד : תֹועָרָה לָּכ עֶרעֶדְנַא
 !לֵאָרְׂשִי עׁשֹוּפ םּוׁש ןייק ףיֹוא טְׁשיִנ טְדעֶר ןעֶמ םאוָו ,ןיִּבִר רעֶייִז ףיֹוא
 ,תֹואָמְּוג ראָג ,הָניִרְמ רעֶזְנּוא ןיִא םיִדיִסֲח םיִניִמ הָמַּכ אָד טְנייַה זיִא סֶע
 ,רעֶליִּבאָנְרעֶׁשְט ,רעֶנעֶשְוּור! ןיִמ לָּכ ןּופ ,םיִמיִּפאָק רעֶטְסּוש ַא ייּב יו
 ,ריִרָטְסֶא ,םיִרקְּבל רעקצאק ,רעֶשְּביִזעֶמ ,רענארוְואס ,רעֶקְפילעֶרְטְ
 ְךיִז טְנייֵל ס אָד ,רעֶנעֶלאָטְס ,סיִקְׁשְטיִנָראוַו רעֶזיִחְׁשיִנ ,רעֶניפעֶטְס
 ,ףיֹורַא דַמְׁש יִד עֶרעֶדְנַא סאָד ףיֹוא סְנייֵא

(49) 

 םאָד טְׁשיִנ ,הָליִחְמ ךיוא טְנייַה ןיֹוׁש ןעֶנעֶז ייֵז ,םיָיַּבַר יִד הּורּוצ טְזאָל
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 ייֵז ןעֶּבעֶל סאו ןּופ .. .טְכעֶריִג עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז זַא , ְךיִז טְכאַד ריִמ חרוא
 ? סיֹוא ייֵז טְלאָה רעוֶו ? רעֶּבָא

 לעב לעֶקיַמְׁש א טְשרָמוְּ זיִא סאוָו ,םעֶד ןּופ ץְלַא ןעֶמ טּפעֶלְׁש סאָד חרז 'ר
 ,טְׁשיִנ הָסָנְרַּפ ְךֹוּת ןייק ןייַלַא רע טאָה תֶמֶאָּב נּוא ,,תיִּבַה

 ?הָסָנְַּפ עֶנְואָטְנוְגַא עיִח ןעֶד טאָה רעֶכלעוֶו ! יֵאְדוְּב ליטייפ 'ר
 ןעֶראוָועֶג טְרהיִפ ראַפ יֹוזַא עיִה ןעֶנעֶז ןעֶדּוי יוִו ,םיִּבַרָה ּוניֵתֹונֹוֲעַּב חרוא

 א 5 א + הֶוַבְמ ייֵז זיִא ןעֶמ ,זיא תֶמָא רעֶד גּוא ! ןיִכאַזַה לָּכ ןיִא , ןלצל. אָנָמֲחַר

 וצ טְסייוֵו י"שה ! ליִדְבַמֲח ,רעֶניִיניִצ יִד יוִו ,רעֶגְרֶע םֶלֹועָה-תֹומּוא ייֵּב
 !ןעֶמּוק ויח ןעֶנאק ייֵז סאוָו

 ,סטְכעֶריִפ ןיִטייֵרְב ןעֶניִה םעֶד טיִמ גְנייֵג עגיטְנייַה יִד ְּךאָנ ייַּבְרעֶד נּוא חרז 'ר
 ,דיִנָנ םעֶר ןעֶצְנאַטְכאָנ ןעֶנאָקלאָז ןעֶמ תיונְָמַּפַהלָּב ןּוהְמ ןעֶמ זּומ

 רעֶּביִא נאָטַא טְשיִנ טאָה סאָו ןָצּבק ַא ,לעֶמיִּבַא ןעֶהעֶז טְלאָז ריִא ליטייפ 'ר
 דּוּבֲעֶׁש א טיג רֶע !טְׁשיִנ רע;טיִנ ןדנ ןייק :הָנּותַחַא טְכאַמ ןעֶמּוק ּוצ

 רע ,םעֶיְטאְַּפ ןְתעֶצְפּפ ,ןעֶכאמ רֶע זימ רעֶרייֵלְק גוא ,ןָצְּבק א ןייַז ףיֹוא
 טיִמ לעכיטְנעֶרעֶטְׁש ַא ןיִכאַמ זּומ רֶע :טְניִצְּבַק -- נּוא רֶרֶע יִד טְסייַר
 עֶצְראוַוְׁש עֶכְלעוֶו ְךאָנ נּוא עֶראָמ-יִצאַר ןּופ ּפיִלאַס א ,עָּבּוׁש ַא ,ךיִלגְניִריֹוא
 -ַא ,עֶליִטיִח - ןיִלְביֹוס ַא ,ליִמייֵרְטְׁש ַא ,תֹונָּתַמ - ןָתָח טְנייַה גּוא ,רֶהאָי
 ןעֶּבאָה ןּופ רעֶד טְנעֶקיִנ טְלֶחאוָו ןעֶמ ? ְךיִא סייוֵו ,ריִנאַּפְׁש טיִמ תילט

 ...ףאָׁש נוא תֹומֵהְּב , רעֶדְלעֶּפ : עוֶוְטְסְראַדאָּפְפאָג עֶצְנאַגַא
 קאפ טְלאָָו סאָו ,אֵּב ,אַּב ,אַּב : ףאש גּוא תֹומֲהְּב ,רעֶוְלעֶפ ,אֵי חרוא

 ֹוזַא ? ףאָש נּוא תֹומהְּב ,רעֶרְלעֶפ ןעֶּבאָה לאָז עֶמ זַא ,ןעוֶויִג הֶׁשָמ
 ,קחצי ,םהרבא יװ יֹוזַא ,ןעמייהיִג טאָק הָׁשֹודְקַה הָרֹוּת יִד יו
 דוד ,וניבר השמ? ןעֶויִנ גַהֹונ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִטָבְׁש יִד גּוא ,בקעי

 וליִפֶא גּוא ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןיִרעֶטְלעֶגעֶרעֶזְנּוא עֶלַא נוא ה'ע ךלמח
 ןעֶנעֶז , רעהנעק עֶרְמעֶרְפ ןיִא ןעֶּביִרְמ ראַפ ייֵז טאָה ןעֶמ זַא ,ְךאָנ רעֶד
 ,ףאָש נּוא תֹומֵהְּב ןעֶוועֶג לֵהַנְמ ןעֶּבאָה נּוא ,טייל-רעֶקַא ןעֶועֶג ראָנ ייֵז
 ַהֹונ יֹוזַא ךיֹוא ךיז ןעֶּבאָה ןיילא םיִאְרֹומַאְו םיִאָנַּת עֶרעֶזְנּוא ּוליפָא
 רעֶד לייַו ,דְלעֶפ ןיִא ןיִטייֵבְרַא לאָז ןעֶמ ְּךאָנ טְסייֵה אָרָמִנ יִד (* :ןעֶועֶג
 הָאְנק םּוׁש ןייק נּוא ,ןיִׁשאֶרְג ןעֶכיִלְרעֶ ןייא רֶהעֶז ןּופ רעֶד טאָה ׁשְטְנעֶמ

 זַא ,ןעֶנאַלְׁעֶגְֶא ןעֶרעֶׁשְלע עֶרעֶזנּוא וצ ְךיִז ןעֶמ טאָה ןעֶמייצ םינְהְנניִעֶל יָא זַא ,ןעֶמֶגְרעֶפ ּוצ טְׁשינ (+
 דנּוצַא . טייֵלְרעֶקַא ראַפ ןעֶדּוי ןעכאמ ּוצ ןעיעדיא ס'נהאזניוועל ןּופ עֶנייֵא ןעוֶועג זיא סאָד גּוא דֶרֶע ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז ייֵז

 .י י ןעֶמיִּבעֶג רעֶּביִא לעֶסיּבַא עֶדְנאַטְׂשְמּוא יִד ְךיִז ןעֶּבאָה
 .דע ר



 1, טלעוו רקפה יד

 רעד גּוא ,רעֶגְייִטְׁש ןיִטְסאָרְּפ ןיִא הָמנּפ םיֹורְג יֵּבְרעֶד נוא ,הֶאְנָׂשְ

 טייֵּבְרַא םּוראָָו , םיִרְבֹא עֶלַא ףיֹוא טְקְראַטְׁשיִנ ןעֶמ טְרעֶו ייֵּב
 . + + י * * + * * * + + + + (ירְהעֶו ןעֶשְנעֶמעֶד טְקְראַטְש

 9 6 3 : 1 4 3 9 6 ט ט 6 9 4 9 9 6 ט 8 3 3 3 8 9 9 6 ֿ* 9

 3 6 6 + 4 6 9 9 , 9 9 9 9 3 ג ט 1 4 9 6 4 5 9 4 ' 3 יב

 .עדנע

 סע וא נאָז ןהאזנאט אנ 'ה םירפס סנהאזְניווֶעְל ןּופ רעֶּבָענסיֹורעֶה גּוא ףאַרְנאַיְּב רעֶטְרְהעעֶג רעד (+
 ..לעֶמאָלְב ןייִא יוִו ,רֶהעֶמ טְׁשיִנ טּפיִרְקְסּונאמ םעֶד ןיִא טְלְהעֶפ

 .דער



 ׁשיִנאַמ
 (אַדאַלְלאַּבו
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 ,יוליֵע רעֶסיֹורְגַא זיִא לאָמַא ןעוֶועֶג
 ּוליִפֲא טְסּואוועֶג טְׁשיִנ טְלעוֶו יִר טאָה רֶע

 םְסאַלְ יִא ןעוֶועֶגטְׁשיִנ
 ,עֶמאַמ יִד םּורְּפ ,עֶטאַט רעֶד םּורָפ
 -- עֶמאַמ םיִרָמֹול הָחָּפְׁשִמ יִד

 ! סאַפ ןעֶטְסֶקֶע ןּופ רֶהאָג
 ;גנוי רעֶליֹואוו רעֶד טְסייֵה יִׁשיִנאָמ;

 קָניִלְפ רוייַפ לעֶּפאָקַא טאָה רֶע
 והָרֹוּת טימ טְקאַּפעֶגְנָא

 ,ּבראק ןיִא ןייַַא דְלאַּב טְפעֶרְט רֶע
 ,ּבראַה איוִו ןייַז ם * ב מ ר רעֶד געֶמ

 ! אֵרֹוק לַעַּב ַא ְךאָנ ּוצ רעֶד

 ; טְכאַרְּפ א גנוי רעֶנייֵׁש ַא נוא

 ,טכאנ יד יוִו ןעֶקאָל  עֶצְראַוְׁש

 יי ןעֶיֹור -- עפל ןעֶמְראָק
 ןעֶגיֹוּב יִר יו ,ןעֶמעֶרְּב עֶצְראַוְׁש
 ,ןעֶגיֹוא ָעאֶלְּב--לעֶמיִה רעֶר יוִו

 ייד ןיִא טְדְנעֶרְּב רעֶייַפַא גוא

 ,טְּבעֶל םֶהיֵא ןיִא ליִדְנייֵּב סעֶרעֶי גוא
 ;טְּבעוֶוְׁש רֶע ראָנ ,טְׁשיִנ טְהעֶג רֶע נּוא

 ןּופ

 ! רייֵרְפ ַא זיִא ןְהעֶז ּוצ םֶהיֵא

 סאַלְּב גּוא טיֹור ןעֶרעוֶו ְךעֶלְדייֵמ
 ,סאַג רעֶד ףיֹוא ְךיִז טְזייוֵו רֶע זַא

 !טייַנ ׁשיִנאַמ רעֶנייֵׁש רעֶד זַא

 רֶדָח ןיִא ּבייוַו סיִניִּבֶר ןייַז ּוא

 -- רֶדֵסֶּכ גאָט עֶצְנאַגַא טְציִו
 !טְלעֶנקעֶמ יו ,טְשְרעֶּפְמאָלְק יִז טְרעֶה

 - ,טְרְנעֶרְּב ךעֶליִמ יִר ,ףוי יד טְפיוליִ
 -- דֶנעֶה יִד טְגיילְרעֶּפ טְציִז איִז נוא

 ! טלעווק גוא ןעֶׁשיִנאָמ ףיוא טקּוק

 ׁשיִנאָמ רעֶוְנא זיִא ,דְלאָנ יו ,ןייֵר ראָנ
 -- ׁשיִנ ראָג רֶע טְסייוֵו םעֶלַא םעֶד ןּופ

 = !טְפעֶלפיִגטְויִּב ,עֶרָה רֶצי
 ואָרָמֶג טאָלּב ַא ּבעיִל טאָה רֶע

 ,אָרְבְס ַא-נ-ּוצ קֶׁשֵח טאָה רֶע
 --'הָרֶּפַה תֶא חגֶנֶׁש רוש

 !טְפעֶשעֶג ןייַז זיִא םאָר ,ריא טְהעֶו
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 יִד טְכאַרְּבְראַפ ׁשיִנאָמ טאָה הֶרֹוּת ףיֹוא
 ,טייֵצ

 ;טייוו ןעֶגְנאַנעֶג זיִא םָׁש רעֶֶטּוג ןייַז נוא |



 קהעטאילביבסקלאפ עשירוי

 םֶהיִא ןעֶּבאָה םיִנָּבַר עֶטְסעֶרְג יד
 - ּוְרעֶהלעֶפ

 ,ץיִזאק ןּופ ןֹואָנ רעֶד ,הָכָרְבִל םָנֹורָכְ

 ץיִזאָּב-לֶזַמ ןּופ לֹודְנַה רֹואָמ רעֶד
 ! טְרעֶהעֶגעֶרייִּב ןופ יאַרוַא טאָה רֶהיֵא

 עֶנְרעֶויִא ןיִא ןעֶמּונעֶג םֶהיִא ןעֶּבאָה ייֵז
 ןעֶקְנאַוְצ

 ,ןעגנאגעגסיֹוא רעיש עֶרייֵּב עֶלַא ןעֶנעֶז גוא

 טיֹוה רעֶד סיֹוא טּוׁשָּפ ,טּוׁשָּפ רעיִׁש

 :ןעֶכאָרְקעֶג
 ,'םֶדָא יח; רֶעיינַא טְסְקאוַו סֶע ,םעוֶואָטאַק ַא;

 ,'םיִדָנִמ יֵרְּפיַא ,'ַחְנַעַּפ תַנְפֶציַא
 -רעֶּביִא ְעייֵנ טיִמ 'םיִדָנְמ יִרָפי א;

 ! ןעֶכאָרְטְׁש = |

 ,ןִהּוזַאזֹא טאָה םאָוו ,ןעמאט םעד זיִא לֶחאֹו;

 םֶהיֵא טעֶוו סאו ןעֶמאַמ רעֶד זיא לְחאֹוו

 ןְהיִצְרֶע
 רע סאוָו ,רֹוד םעֶד זיִא לְהאוו

 .!טְנאָמְרעֶפ םֶהיֵא
 ןעֶריוּבעגםִניֹוזַא טְרעוֶו ןעֶטייצ ָס'ֵחיִׁשָמ ןיא
 יו ןעֶריֹוהְמ יִד ףיֹוא ןעֶפְפֶע ! םִיַלָׁשּורי

 ! טְגאָועֶג םיִנַּבַר עֶדייּב ןעֶּבאָה יֹוזַא

 טֶרָרֶא גראַפ ןיְפיֹוא
 ,גְראַּב ןעֶכיֹוה ןיִפיֹוא

 ןעֶניִּבייֵא םעֶד טְגאָרְׂש סאוָו
 ;קְראק ןיִפיוא ייֵנְׁש
 טֶרְרֶא גְראַּב ץֶפיֹוא

 ןעֶּביִרְׁשעֶּב טְהעֶּטְׁש סֶע יו

 הָביֵּת רעֶד טיִמ זיִא
 ןעֶּבעיִלְּבעֶג ןְהעֶטְׁש ַחֹנ

 ;ןְהיִז ייֵרְד עֶנייֵז טיִמ

 ,תֶפָָו םֶח םֵׁש
 ,תֹומֲהַּב עֶנייַז טיִמ
 ,תֹופֹוע גּוא תֹויַח

 ןְחעֶז עֶלַא גוא
 ,ןעֶגיֹוא עֶנעֶגייֵא יִר טיִמ
 לעֶמיח ןיִא טְגְנעֶה'ס יוִו

 ,ןעֶגיֹוּבְנעֶלְייַפ ס'טְטאָג

 :הָעּובְׁש ס'טְטֶאנ ןעֶרעֶה נוא
 ,טְלעו ,יִד ְךיִא רעֶוְש אָדְי
 ןעֶלְהעֶפ טְׁשיִנ ריִד טעוֶו סע

 ,טלעק ןייק גּוא ץיִח ןייק;

 ,עוָויִּבאַר ,עיָגְרַה ׁשְטאָחי
 ,רָסמ גּוא עיֶבָנַג ׁשְטאָח,

 ןעֶקְנייַרְט טְשיִנ ְךיִד לעוֶו ְךיִא!
 יו רעֶסאוו ןיִא לאָמ ןייק ןיוש;

 ותֹויַח ןעֶּבאָה טְצְנאַטעֶג
 ; טכאַלעֶג טאָה םָח
 עֶטְׁשְרֶע יִד טאָה חנ גּוא
 .. .טְכאַמעֶג הָחֹוּב

 רָרֶא גְראַּב ןְפיֹוא
 ,ףיִמ ץְנאַג ייֵנָׁש םיִניִא

 םויַה דע ְךאָנ טְגעיִל

 ! ףִׁש יִר ןעֶטְלאַהעֶּב

 ,ןעֶצְנאַג ןיִא ְךאָנ טְנעיִל יִז

ְנאוַו חרֶזִמ רעֶד ףיוא נּוא
 ד

 -- רַתֹצ רעֶד ְךאָנ טְגְנעֶה

 ,טְנאוָליִרְּב םיִמֹנ
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 .,תָבּת רעֶד ןיִא טְראָד נוא
 ,טְסעֶרְפ נוא ייֵנָׁש ןעֶׁשיוִוְצ
 לא מס טאָה טְראָד
 .טְסעֶנַא ךיז טְכאַמעֶג

 ,ּבָא ְךיִז רֶע טְהּור טְראָד

 ,ּבייֵל ןייַו רֶע טְשיִרְפְרֶע
 ךיִז ששּיק נוא יז שְרייֵרְפ גוא
 ,ּבייוו ןייַז - תיליל טיִמ

 רַחצ .םעֶד ןענעקַא

 היִרָפ-רעֶד-ןיִא עֶלַא טְמעֶק
 עֶנעֶרְלאָג איֵד תיל יל
 ,ּוצ ךיז רָאאה

 ראאה יִד ְךיִז טְמעקיִז

 ,טעקאק ייֵז טְכעֶלְפ גוא
 ְךאָנ טְניִל לאמס
 ;טעֶּב ןיִא טְרעֶכיֹור נּוא

 טְרֶעיֹרְטְרעֶפ ןעֶסעֶומְׁש גוא
 ,טעֶנעי ןּופ נּוא םעֶד ןּופ

 ןעקאַפ וצ ןעֶמעוֶ
 ,םָנְהיֵג ןיִא ןייֵרַא

 עֶמייֵמְׁש ּוצ ןעֶמעוֶו
 ,רעֶטיִר עֶנְרעֶוייַא טיִמ

 עֶלְנעֶרּפ ּוצ ןעֶמעֶו גוא
 ! רעֶטּוּפ ףיֹוא קיִטְׁשיִרְפ םוצ
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 היִרָּפ רעֶד ןיִא לאָמַא
 קְראַטְׁש םִע טְלעֶגְניִלְק
 ןהָבֵּת יִד טרעֶטיִצ םִע

 ;ְראַּב רעֶד טְרעֶטיִצ םָע

 ׁשיִגא מס

 לאמס רעיִׁש טְגְניִרְּפְׁש םִע
 טעֶּב טעֶר ןופ סיֹורַא
 .ִהיִו טְוייוַועֶּב סֶע --"!ןייֵרעֶה

 ! דֶׁש ַא ןעֶקָאְרְׁש רעֶד

 טְגְנעֶרְּבעֶג טאָה רֶע
 טְראָּפאַר עֶנׁשְואַוַא
 קעֶרָׂש ראַפ טְצְרעֶקלְׁש גוא
 ;טְראוָו ןעֶרעֶי ראַפ

 ! רעזייֵק רעֶסיֹורְג ,ּךָא--

 ...! ןאָרְמ ןייַד טְרעֶטיִצ םִע
 ? ןעֶהעֶׁשעֶג ויִא סאוָו;

 '! ןאָראַּב רעה ,דְניווְׁשעֶג

 ,ןעֶליֹוּפ ְךייַרְגיִנאַק ןיא--

 ,ץיִנעֶרְג רעֶד ייַּב טְראָד
 עֶלעֶטְראָּטְׁש ַא טְראָד טְגיל
 ...ץיִנעֶג א איוִו סיֹורְג

 ןעֶצְראַווְׁש ַא קְנּופ ןייא ןּופ
 ,ןאַנאַרּוא ןייֵא טְסְקאוַו
 --ליִטְראָטְׁש םעֶנייֵלְק ןופ גּוא
 ! ןאַטיִט ַא ,דְלעֶהַא

 עֶלַא דְניוִוְׁשעֶג טעוֶו רֶע
 ןעֶמעֶׁשְרעֶפ םיִנָּבַ
 ,אָטיִל נוא ןעֶליֹוּפ ןופ

 .ןעֶמְהעֶּב גּוא ןעֶסייֵרְּפ ןּופ

 ,ןעֶסְקאַוְפיֹוא רֶע טעוֶו נּוא
 --- ייֵרְפ םֶהיֵא ּוד טְזאָל
 ,עלא ךאָד ריִמ-נעֶז

 יַבְרעֶפ ,הָליִלֲח



 ׁשיִנאָמ
 ןעֶנאַו זְנּוא טעוֶו רֶע

 סאַה ןעֶכיִלְקעֶרְׁש טיִמ
 יזחיִׁשָמ ןעגְנֶרְּב נוא
 ' םַחְוהָלילֲח

 קיִנֹומְׁש-חַמי רעֶד
 ,טְרעֶהְרעֶד סאָד טאָה
 הָחְמִׂש יִד םֶהיֵא זיִא
 .טרְהעֶטְׁשעֶג ןערָאוָועֶג
 ,טבאַרְט גוא טְגיל רֶע
 ,טְכאַנ יֹוזַא ,גאָט

 :ןעֶרעֶטׁש טעֶד טְלעֶצְנּור גּוא טְּבייַר
 ןיֹורְק ת ילי ל ,דְלאַוועג
 | ןיוש זְנּוא ְךאָד טעוו רֶע

 יִןעֶרְהעֶקְרעֶּביִא טְלעֶוו יִד הָליִלְח

 ,טְראַה ויִא סּונ יִד--
 טְראוַו ,ןאַמ-ןייֵמ ,ראָנ

 ןייֵצ יִד רעֶטְנּוא ְךאָד טקאנק יז

 ,םעיִז ןייז טעוֶו געיִז רעֶד
 | ּועיִפְׁש יד ןָא טייֵרְג

 ! ןייֵלַא ןעֶמּוק טעֶוֶו ןעֶטאַבְּב רעֶד

 ,תֹונָמַחַר ּבאָה ,טְטאָג וָא
 ! הָמקִנ ַא ןעֶבּוז ייֵז

 תיִנעַּמ ,ןעֶרּוי ,טְלאַה
 ! הָמָשיִנ רע ָד ראַפ

 ,עֶגיֹוא יד ןעֶלְדְניווְׁש סֶע
 ,טלאק נוא םייֵה טְרעוֶו םִע
 | ראָה ַא ףיֹוא טְגְנעֶה יז

 ; טלאפ יז ,טָא ,טָא ,טָא

 לעֶמיִה ןּופ ּבאָרַא טְלאַפ סֶע
 ןעֶרעֶטְׁש רעגיטכיל א
 הָיִּתְחַּת לֹואְׁש טיִניִא
 -- ! ןעֶרעוֶו הָחְמִׁשַא טעוֶו

-- 54 = 

 !ְךאַרְט ,אֵר ;אֵר ואֵרְט
 ? ןְהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו
 - רעֶציִמֶע טְׁשיִנ טאָה ּוצ
 ? ןְהעֶזעֶג ץֵחיִׁשָמ

 ? רֶפֹׁש ןעֶמ טְזאָלְּב ןעוֶו
 ! ּומַּת טְׁשיִנ ,לּולֶא ְךאָד
 עֶגּוׁשְמ ויִא ּוצ

 ?ׁשֶמַׁש רעֶד עְראוָועֶג

 טעֶׁשְטְׁשיווְׁש נוא טְפייֵפ רעוֶ
 ?טְלאַנְק גוא טְרעֶגְנּוד גוא
 סעֶנְמאָמ ןעֶצְטאלְּפ ּוצ
 ? רְלאַו ןיִא סעֶּבְמעֶד גּוא

 טְגְניְִק סע ,טעֶׁשְטְשיוְׁש סֶע
 - ,טְקאַנְק נוא טְרעֶגְנּור םִע
 טְקאַּפ -- אָרְטְפֶקִע יא
 ! טְקאַרְט ןופ ןָא טְמּוק

 ןעֶגְניִלְק אזא טאָה רעוֶו
 ? טְרעֶהעֶג עֶכיֹוה אֵזַא
 ןְהעֶועֶג יוזַא טאָה רעוֶו
 --? דְרעֶּפ רעיפ ןעֶהיִלפ

 + ָךילְקאֶלְג יִד ןעֶגניִלְק םִע
'+ 

 ,רֶעיירְּפ לְהאָמ עֶלַא
 סעֶוואַקְראָּפ איִד ןעֶצְטיִרָּפְׁש םִע
 ! רֶעייִפ נּוא ןעקְנּופ
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 רעֶנְנּוד ַא יו ,טְלאַנְק םִע

 ׁשטייַּב יִר לאָמ עֶלַא
 םָלֹוע רעֶר טְהעֶטְׁש םִע
 ? ׁשְטייֵט סאוָו :טְגעֶרְפ גּוא

 רעֶדְנִיוִו סאד ןְהעֶז ּוצ

 -- סיױרַא ןעֶנעֶז
 ןעֶטעֶּב ןּופ עקְנאַרְק
 ,ויולְק ןּופ םיִדָמֹול

 ; רֶדָח ןּופ רעֶדניק

 טיִמ ןיִא טְפיֹול טְראָד

 ןעֶזיֹוה ןְהָא רעֶנייֵא
 ;טיִר רעֶד רעֶטְנּוא ןּופ

 ,טֵחֹוׁש ַא טָפיֹול אָד גּוא
 ,דְנאוַו יִד יו ,ְךייֵלְּב
 עֶטְרעֶליֹוקעֶג ּבלאַהַא טיִמ
  ְנאַמ רעֶר ןיִא ןָהּוה
 ועָטיִמ ןיִא טאָה רֶע

 טְרעֶהְרעֶד ןעֶפייֵפ סאָד
 ףֶלַח םעֶד טאָה נּוא

 ! רֶרֶע-ר-ִד ףיֹוא ןעֶפְראוָועֶג

 עֶּביֹוט ַא טְפיֹול טְראָר
 : דְנעֶה איד ּךיִז טְכעֶרְּב גוא
 ,רעֶכעֶה ,ןעֶרּי ,טייֵרְׁש
 *? טְדְנעֶרְּב ּואוו ,ריִמ טְגאָו

 טְכאָפ-אֵרְּטְפְקֲע איִד  ןְהעֶז
 (טְדְלעֶמעֶג טְקעֶּפְׁשעֶר טיִמ)
 ליומ ןעֶּפָא ןייֵא טיִמ ךיז טאָה

 .טְלעֶטְשעֶגּפָא בֶר רעֶד
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 ןעֶמּוקעֶג זיִא טְסאָּפ רעֶר טיִמ
 ; רֶרעֶה ַא גיִצְנאַד ןופ

 ,רֲחֹוס ַא -- ׁשְטייֵד א

 .רעֶנאיליִמ ַא

 -- ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע
 : הָאובְּת ןעֶפיֹוק-ףיֹוא
 ,ראָנ טֶהעֶז רע סאוָו ,ץֶלֵא נּוא

 / !הָאיִצְמַא זיִא

 גיִצְנאַד ןייק רֶע טְקִיִׁש ץְלַא
 יקע-בדַא ןֶהָא ,רּועָׁש א ןֶחֶא
 ,ןעֶגיֹוא יִד טיִמ טְהעֶז רֶע סאוָו
 ,קעוֶוַא רֶע טְקיִׁש סאָד

 עֶנעֶרְלאָג טימ טְרְרעֶו ץֶלַא גּוא
 -- ןעֶגאוועֶג ְךיְִדעָר
 יץְראַה ןיִא ְךיִלייַרְפ טְרעוֶוְס
 = .ןעֶנּוא יד ןיִא טְכיל.ַא

 ליִטְדאָטְׁש סאָד טאָה טְטאָנ

 ; טְקִילְנעֶּב םיִלְצּולּפ ראָנ
 לעֶמיִה ןּופ ייֵז טאָה רֶע

 .טְקְׁשעֶג הֶיְחִמ ַא

 ןעֶלְדְנאַה ןָא -- ןעֶּבייֵה סֶע
 ,םיִנָיַד ,םיִטֲחֹוׁש
 ,םיִקיְִזיֹולְק נוא םיִדְמִלְמ
 ,םיִנָטִּב ,םיִׁשָמַׁש

 ,םוׁשְראָפ טְנעיוק רעֶרעֶי
 --עֶטׁש א ףיק יִּבַא

 טְלְהאָצעֶּב טְסְרעֶוֶו ּוד גוא
 !לעֶטְׁש רעֶד ףיֹוא דְלאַּב



 ׁשיִנאָמ

 ְךילייֵרְפ ,גיִדעֶּבעֶל ויָאיִס
 ,ןעֶצְנאַג ןיִא ליִטְראָטְׁש סאָר

 גְניִרְג רעֶצְראָה עֶלַא
 .ןעֶצְנאַלְג ןעֶגיֹוא עֶלַא

 ,ןעֶטְכעֶנ טאָה סע רעוֶו

 ,רעֶגְניִפ יִד ןעֶסיִּבעֶג

 ,ןעֶטְכעֶג זיִא סֶע רעוֶו

 ,רעֶגָנּוה ראפ ןעֶּבְראָמְׁשעֶג

 : רֶׁשֹע-נ-ַא טְנייֵה זיִא רעֶד

 ,טְלייֵהְטעֶג חקָדְצ טְלאוָו
 ליִטְדאָטְׁש ןיִא טיִנ טְלאוָו

 .טְלְהעֶפעֶג טיִנֹויְבֶא

 ןעֶמ טכאַמ תֹונּותֲח גּוא
 ,רֶרֵסְּכ ְךיִלְנאָמ גאָט

 סְרעֶדייַנְׁש יִד ןעֶפְראוָועֶּב
 .רעֶדייֵלְק הָנּותֲח טיִמ

 דְנאָה ןֶהָא ןעֶנעֶז םִע
 ןעֶביְִּבעֶג םיִרָמְיֵלְ
 ןעֶגְנאַטש הָּפּוח יִד גּוא

 .ןעֶּביִרעֶג סיֹוא ןעֶמ טאָה

 -- סקאוו ןייק ןיֹוש טְנעיִרְק ןעֶמ

 ןןעֶכאַמ ּוצ תֹולָדְבַה

 רעֶּבְליִז טיִמ ְךיילְג דְלאָנ טיִמ
 .ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶנעֶז
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 וַצְרעֶד ׁשְטייַד רעֶד טאָה טְגְנעֶרְּכעֶג טיִמ

 ,עיִראַמ ןיִלייֵרְפ - עֶל'הֶדיִחְו תַּב ַא
 ! ןָח אָלָמ ראָג ,ןעֶבְדייֵמ גָנוי ַא

 שספ טכ+ 4

 ,סיפ יד וצ ויִּב ןעֶקאָל עֶנעֶדְלאַג
 ,סיִז רעֶקּוצ טְגְניִז .עֶמיִטְׁש עֶנעֶטְלעֶז ַא

 !ןייֵׁש יִז זיִא-טְלעוֶו עֶצְנאג יִד יו יֹוזַא

 ,טְנְניִרְפְׁש יז ראָנ ,טְׁשיִנ טייֵג יִז גּוא

 ,טְנֶניִז יִז ראָנ ,טְׁשיִנ טְדעֶר איִז גּוא

 ; טְכאַנ גוא גאָט !גיִטסּול ,ְךילייֵרְפ

 ,עיִראַמ--לֹוק רֶחיֵא סיורא טְואָל גוא

 ןּוצ רֶהיֵא זיֹוה עצְנאַנ סאָד טְרעֶה

 יִז ןעוו ,ןעֶכאָל ראַפ סיֹוא טְהעֶג
 !טְכאֵל

 קאָלְגַא יוִו םִע טְגֶניִלְק ! אַח ,אֵח
 ;קאָטְׁש ןעֶרעֶו ףיֹוא ּבּוטְׁש רעֶדעֶי ןיא

 ןיִא זיוח סאָד טְגְניִלְק ! אַח זאח

 ! ןעֶצְנאַג
 רעֶטְסיִׁש רעֶד קעוֶוַא לאָנ איד טְנייֵל סע

 .העֶטְסיוִו רעֶד .קיִלאָׁשְראַמ רעֶד נּוא
 ! ןעֶצְנאַט הָּנּורְגעֶטְסיוִו ןיַיז טְּפאַח

 ,טְסיִמיִסעֶּפ א זיִא ׁשֶמַׁש רעֶד
 ; טסיוְמּוא טְׁשיִנ אָקד ,ןעֶּבעֶלְח גוא

 !,,...עָטּוג ַא ּבייוַו ַא טאָה רֶע

 ,טיִמ רֶע טְכאַל--עיִראַמ טְכאַל ראָנ
 ,טּוג גוא רֶנּוועֶג וץְראַה ןופ טְכאַק גּוא

 ָׂשאְּב לוקי ךאָר טְהעֶטְׂשיִס ׁשְטאָח
 . ,,1"הורע;

 רֶדָח ןיִא טְהעֶג ׁשיִנאָמ וַא נּוא

 ,רֶדָסְּכ היִרְפ ןעֶגְראָמ ןעֶדעֶו

 טייַּב ןְהעֶּטְׁש ְךיִּבעֶג רֶע טְּבייְֵּ
 ,רעיוט

 ,עיִראַמ טְכאַרְּפ ַא טְגֶניִו טְלאָמעֶר
 ,עיִראָלאָמ ןעֶלעֶרְּט רֶחיֵא גוא

 !רֶיוא ןיא ףיִמ םֶהיֵא ןייַַא טְגניִרְד
)60( 
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 !ףיִט םֶהיִא ץְראַה ןיא ןייֵרַא טְגְניִרְד סֶע

 ,ויִמאָמ םעֶנעֶגייֵא םעֶד ףיֹוא נּוא

 !עיִראָלעֶמ עֶּבְלעֶו רעֶד טיִמ
 אָרְכִג יד רֶע ְךאָנ רעֶד טְגְיִ
 ,אָרָבְס רעֶרעֶי טיִעָּממ זיִא נּוא

 ! ּוצ רֶע טייֵרְד רעֶגְניִפ םעֶד טימ = |

 ,ןעֶרְהֶערט רֶע טאָה ןעֶגיֹוא יִד ןיִא
 ןעֶרעֶטְׁש ןיִפיוא טְניִל סייַוְׁש רעֶטְלאַק

 - , דייַרְק יוִו ,סאַלְּב םיִנָּפ סאָד נּוא

 ,טְקיִצְרעֶפ םְציִז דֵמַלִמ רעֶד

 + טקּוק נּוא טְהעֶטְׁש ןיִצָּבִר יִד נּוא

 סאָד סאוָו  ,טְסייוֵו טְטאָנ ! ךָא
 י!? טייֵדעֶּב

 :ןתּוז ןיפיוא טקוק נּוא ,טצכערק יִזזעֶמאַמ יד

 ? ןיִַא ןעֶגעֶז ואוו ְךיִלקאַּב עֶקְניִטיֹור יד
 ,גיִהְמעֶמּוא יֹװַא וד טְסיִּב סאוו |

 עוו יֹוא גיִרְהאָרְט

 םעֶגיִצְניֵא ןיימ ,סאַלְּב יֹוזַא ּוד טְתיִּב סאוָו
 ? דְניִק

 ראַה סאָו ,ןעֶׁשאִלְרעֶפ ריִד טאָה רעוֶו
 ,טְניוִו ַא

 יִד ןעֶגיוא יִד ,תֹולָדְבַה ענאש יִד

 ? ייֵווְצ

 ריִמָּת ,ןהוז ןייֵמ ריִמ ,ןייַז ּוד טְסְלאָז דֵנּוזעֶג
 יקְראַטְׁש

 יו טְקְנוּפ ןעֶגְנִו לאָמַא טְסְנעֶלְפ וח

 קְראַנאַק ַא
 ןעוֶנעֶג זיִא גיִנאָה ןופ רעֶסיִז ְךאָו

 ;גְנאַזעֶג ןייֵר

 טְנייַה ׁשְרעֶדְנַא ראָג וד טְסְגניִז טְנייַה

 וטּוג טיִנ ּוד טְסגְניִ וי ר
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 טְכאָק םִע נּוא ,ץְראַה ןייֵמ ריִמ טמעלק םִע

 ,טּולּב סאָד רימ
 סאוָו ,ׁש י נ א ָמ ,ריִד טיִמ זיִא סאוָו

 יו ל גְנאַג ַא ראפ זיִא

 - רימ סאוָו ,עֶמאַמ יֹוא טיִנ סייוִו ךיִא--

 טְגְניִז םעֶג סאָו ןְיילַא טְׁשיִנ םייוַו ךיִא
 = ,ריִמ ןיִא טְראָר

ֶדְנַא ראָג ןעֶצְראַה ןיִא רימ זיִא סע
 יו ׁשרע

 ,רָהיֵרְפ
 טְׁשיִנ גֶנֶע יֹוַא ריִמ ויִא לאָמ ןייק ךאנ

 .ןְתעוֶנעֶג

 םייַּב תֶּבַׁש ךייא ןעגניז ּךיִא געֶלְפ לאָמ ַא
 ןעֶסֶע

 --ןעֶבאַו עֶׁשינוח ;ְךאַלאָו ַא ,תֹוריִמְז יד
 ריִמ ןיִא דייֵרְפ ראַּפ געֶלְּפ ץְראַה םאֶד

 . .- ןעֶכאַל טְלאָמעֶר

 ! ןעֶסעֶג ראַפ םיִנּוגְנ עֶנעֶי ְךיִא ּבאָהטְנייַה גּוא

 להּוׁש יא זח םעֶד ןעֶפְלעֶה לאָמַא געֶלפ ךיא
 עג םלֹוע רעֶר יו ,ןְעֶעְֶךיִ ּבאָה ןְנאַד

 ! סיֹוא
 לְהיִפעֶג רעֶרְנַ ןיֵא ,רעֶרעיִל עֶרעֶרְנַא טְנייַה
 טנְניִז רמ ןופ ׁשיִנאַמ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא

 'סיורא

 רעֶציִמֶע ריִמ טְצִו םִע ! עֶמאַמ יֹוא

 ! חמ ןיא |

 ןיִא ריִמ םֶציִז רעֶרעֶדְנַא ןייא זעֶטאַמ יוא

 ץְראַה
 יזַא ,ףְראַׁש ױזַא טְגָניִז רעֶרעֶדְנַא ןייֵא

 ...ְךיֹוה |

 גּוא רעטסניפ ,ןעֶמאַמ  רעֶד גיִהְטעוֶו ַא
 ...י! ץֶראַוְׁש



 ׁשיִנאַמ

 הכרה ף?ר2י

 ןעְֶניִלְקעֶג ראָגׁשְרעֶדְנַא טְלאוָו דעיל ןייַמ
 / העֶגְניִז שייוג םיֹוג ראַפ לאָז ךיִא
 .ןאָנְרַאְׁשְז טְשיִנ ;ןעֶרּוי ראפ טְשיִנ ראָנ

 אָט ןעֶטְכעֶר ןייק ,גְגאַלק ןעֶטְכעֶר ןייק
 ,ליטס ןייק גוא .טינ טְראָוו גיִצְנייֵא ןייק
 !יילֲהיפעֶג; ראַפ ,"עָּבעיִל, ראַפ ךיא ּבאָה

 ןעֶציוִו ראַנ טאָה ׁשיִדוי רעֶזְנּוא

 ,ןעֶצְטיִלְּב גּוא ןעֶרעֶגְנּוד רָאנ טאָה
 ןעֶועיִּפְׁש יד יו רעֶטְראוָו ראָנ טאָה יִז

 ,ןעֶועיִר ןעֶנייוַו ןעֶבאַל םֶחיִא ןיא
 ,רעטיִר טימ יו ּבייל סאָד טְשעֶרְד יז

 .רעֶטְטיִּב ןיִלאַּפ יו ,לאג יוִו ויִא יז

 ; ןעֶרְהעֶרט נּוא לב ןעֶצְנאַנ ןיא זיא

 ,ןעֶרעֶה ּוטְסְנעק קירד-סיוא ןעֶדעֶי
 ןןעֶריִז תֹורָצ יִד םִי רעֶד יו

 .ןעֶדוי םעֶד ץְראֲח םאָד טְקְנייֵרְק סע יו

 ,טאַמ גוא טְדיֹוט ויִא - עּבעיל ראַפ ןאָנְראַׁשְו
 ,טאַלג טְשיִנוטְראַצ טְשיִגוטְראוָו גיִצְנייֵא ןייק
 --וטְרַא ץיְפיֹוא עֶגְּפאָל אָד ׁשְטאָח גּוא

 ! טְראָָו םיִראַו ,ְךיְִּבעֶל ןייֵק טאָה םִע
 --!טנעֶמיִלְּפְמאָקַא ךאמ ׁשירוי ףיִוא

 נה ןקֶא יִּפ ןְתֶא םיֹורַא טְמּק רֶע
  ילעֶצאֶש ןייֵמ ,יֹוא ושלעֶו ,ןעֶּבעֶל ןיימי
 ,ליִצעֶלּפ-ץיִרְקאַל איו ,םעט ַא טאָה םִע

 --ץְלאַ ייֵק טאָה םעֶטְסייג ןייֵק טאָה םִע
 :, טיִמ ּוצ ְךאָנ טְקעֶמׁש נוא

 ...."וץְלאַמְׁש
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 : דמערְפ ףייא ויִא יעָּבעיִל יֵר סאו

 יגָאנען 

 ידָמעה ַא ןֶהֶא ,ןעֶמ טְגאָו ,טיקאַנ
 .עֶנאָיְּפ עֶקְחְראַמ ןופ סיֹורַא יִז טְגְניִרּפְׁש
 ןעֶגיֹוא עֶדְניִלְּב טיִמ ; סו גע וָו ןיִטְטאָג יִד

 טתילְפ טיקאנ ,םיִווְראַּב ְךיֹוא נּוא |

 . .. ןעֶגיֹובנעֶלייַפ ץְטיִמ | ר א ָמ ַא טאָג רעֶד
 ! רוי ןייק ראַפ טְׁשיִנ טְסאַּפ םאָד ,ףע = =

 ותֹועּונְצ ןעֶנעֶז רעֶּבייוַו עֶרעֶזנּוא
 ןעֶגנַאלרעּפ טְשינ יי ןעֶמ ראָמ עֶּבעילןייק
 ; תֹוהיִׁש ןייֵק טְכאַמ 'רעֶטְכאָט עֶׁשעדיי

 .-.!ןעֶגְנאַטְׁש הָּפּוח נוא ,םיִאָנֵּת ,ןדִנ

 ןעֶדּוי עֶרעֶוְנּוא ייַּב טְּבעֶלעֶמ גוא
 ,ןעֶרעיִרְפוצ ץנאג גּוא טְהּורעֶּב ץנאַג

 ; רעֶדְניק ןעֶמ טיִׁש םעֶיְלאָפאַפ יוִו
 הָריֵרְּב ןייֵא ראַפ ןעֶטְלעֶז ְּךיִז טְפעֶרְמ
 :הָריִבע-נ-ַא ראָג דּוי ַא טּוהְט

 --. רעְֶיוו ןייֵמ זיא םִ ׁשְנעֶמ ַא ויִ
 ; ןעֶלְהאַרְּפ ,ןעֶׁשְטעֶלְּפ טְשיִנ טעֶוְו רֶע ראָנ

 ."ןעֶלְהאַרְטש ןעֶגאז גוא דְנאָמ ,ןעֶרעֶשִי
 ,רֶעייַפ ןופ טְׁשיִנ ,רעקאוו ןופ טְׁשיִנ |

 דְניוִוְׁשעֶג קעֶווא ָהוָקְמ ןיִא טְפיֹול

 ,רניִז עֶנייֵז ןּופ פֶא ְךיִז טְשאוו ּוא

 רעֶייַרְד ןעֶמְראַה א וצ ךָאנ טְפְראַו

 ; עֶקׁשיִּפ ןיִא ןייֵרַא םָנ-לעַּב-ריִאמי
 תיִנֲעָּת ַא ךאָנ רע.טְסאַפ--רע ליוִו
 : תֹונָמֲאְנ ףיֹוא ְךיִז טְרעוֶוְׁש רֶע נּוא

 ...!עֶקְׁשיִׁש ַא טְרעֶוֶו ןעֶצְנאַג ןיִא זיאיס;

= 8 

 ןעֶועוֶנעֶג זיִא ליִטְדאַטְׁש םיִניֵא
 ,תלוּפמ א םיִנֹומְדְק ןּופ
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 ןעֶנְהאוַו םיִצָל ןעֶנעֶלְפ ןעֶטְראָד
 : תֹולֹוּק ןעֶכאַמ ,ןעֶריִציִזּומ

 ןעֶליִּב ,עֶׁשְטיוִיְק ,ןעֶׁשְטַאיֶמ ,ןעיירק
 דֶניוו רעֶד יוִו ,ןעֶׁשְטְשיווְש רעֶדָא
 ְךאַוו רעֶד ףיוא טְהעֶג ;ְךאַד ןיִפיֹוא
 ,דניה רעטלַא ,רעֶצְראַווְׁש ַא םּורַא

 רעֶנייִטְׁש ןעֶפְראַוַו ּוצ םיֹורַא טְנעֶלְפ םִע
 ,גאוָו רעֶד ףיֹוא ןעיָדּוּפ טְרעֶדְנּוה ּוצ
 ןעֶוייוועֶּב ְךיִז ןעֶנעֶלְּפ סע גוא

 .גאָּט עֶלַא םיִצָל ,םיִדָׁש

 םִוג ,ליִדָבַהְל נא ןעֶדּוי
 ,םאַנ עֶצְנאַג יִר גְנאַל ןעֶבאוַו
 ואָרָנ טיִמ דֶליוִו ןעֶסְקאַוַועֶּב גוא

 סאַפ-עֶּטְסּּפ ךעֶלוייה ןעֶייִטְׁש

 וׁשיָנא ָמ ְךיִז טְוייוַועֶּב טְכאַנ עֶדעֶי ראַנ
 ;וצ רע טייֵג עֶקְטֶסּוּפ רעֶד וצ

 ;ליִצְרעֶה ןייַז טּפאלק לג ןייֵא ייַּב יוִו

 . ...!עיִראַמ םֶהיֵא ףיֹוא טְראוַו ןעֶטְראָה

  םיִכְָלַמ יי ןְהָג םחְיִא טיִמ
 ,רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד דְנאַה רעקָניל רעֶד ןיא
 ןעֶגיֹוא יד ןיִא ןעֶרעֶרְט טימ ,נּוא
 .רעֶטְכעֶר רעֶד ןיא רעמּוג א גוא

 טייֵרְׁש ְךָאלמ רעֶטּוג רעֶד גוא

 :ןייַרַא רֶעיֹוא ןעֶטְכעֶר םעֶד ןיִא
 וש יִנאָמ ופָא טיִה הָמָׁשְנ ןייַדי
 ! ןייז גיִדְניִז טְׁשיִנ טְטאָג ראַפ טְסְלאָז;

 ,ןעֶפאַׁשעֶּב רע.טאָה טְלעוֶו זצְנאַנ יִד;
 ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא סאָוָו ,לעמיה ןיא טאָוו

 ןעֶרעֶטְׁש עֶלַא הָנָבְל נול

 .דְרעֶפ עֶלַא ,עֶסְקָא עֶלַאי

 ןעֶרעֶּב ,ןעֶּבייֵל + רע טְנְראַזְרעֶפ םלַא;
 ;רעֶדְניר עֶלַא גּוא ףאָׁש עֶלַא
 ןעֶּביִלְמעֶג סיוא ְךיִז ׁשְנעֶמ םעֶד טאָהי
 .רעֶדְניוִו עֶגייֵז ןעּביול לאָז רֶׁש

 תֹומּוא עֶלַא ןופ טְקאַרְטְסִקֶע סלַא
 ןעֶגיוצעֶג םיֹוא ןעֶרּוי רע טאָה;
 תֹוָצְמ ןעֶצייַרְד טְרעֶדְנּוה סְקעֶז גוא

 .ןעֶגיואוועֶג ּבָא ,ןעֶטְסאָמעֶג ּבָא

 טְטאָנ ְךאָנ טעוֶו ,שינ אמ וקיִרְצ העָנ

 עֶר ר תומלו ייש שמי
 עיִראַמ ויִא וצ ׁשיִנאָמ ׁשיִנאָמ

 ..י?ןֶמלעו ְהעצ טימטְרעֶדנּח יֵרָד טְרעֶוו

 ,טְכאַלְךֶאְלַמ רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד גּוא
 : ןיירַא רעֶיֹוא ןעֶקְניִל ןיִא ניר
 ןּוהָש הֶָבּוׁשֹּת ןעֶנעֶק ְךאָג טסעוֶו

  ןייַז לָחֹומ ריִד טעֶוֶו רע גוא

 ? טְניִדְניִעֶג טְשיִנ ןֵבּואָר טאָה ּוצ
 --?עַבֶׁש תַּב טיִמ רוָד רעֶדָא

 ; ןֶרֵע ןג ןיִא ןעֶנעֶז עֶלַאו
 ! עַבָּט עֶטּוגםיטְטאָג ןעק רעֶרעֶיג

 ,םיִרָק עֶראַל ַא ,רעֶרְט עֶדאְל ַא;
 תיִנֲעָּת ַא גאָט רעֶטְניוִו א ןיִא
 --רְהעֶמ טְשיִג לעוֶו ךיִא : אָז ַא גוא;

 ףי*+* , ..!"תֹונָמֲאָנ ףיֹוא ןיוש ריִד רֶע טּביֹולְג
 יי

 ןְהעֶטְׁש שי גאמ טְּבייֵלְּב לאָמ סעֶרעֶי
 ; גְנאַל טְׁשיִנ טְרעֶיוד בּוׁשָי רעֶר ראָנ



 ׁשינאָמ

 רעֶטְסְנעֶפ ַא ןיִא ְךיִז טְוייוַו עיִראַמ
 | ,גנאועג רָהיא טימס וצ םהיֵא טפור

 ןעֶנעֶרְּב ןֶעּוהְט םֹונְחיִג רעֶד יוִו
 ,דעיל רֶהיֵא ןיִא--תווֲאַּת עֶלַא

 שיִנא ַמ עֶנְריִּב םעֶד טְּפעֶלְׁש סע גוא
 ,טְדעיִו גוא טְכאק םְנייֵז טּולָּב סאָר גּוא

 ןעֶניִפְׁש טְנעֶויוט ,ןעֶליִרְג טְנעֶוְיֹוט
 ןעֶרעֶה ןעֶלְהייֵא גוא  ייֵמ רעֶרעֶלְפ
 ,ןעֶׁשוק רעֶייִז ,ןעֶבאַל רעֶייז

 .ןעֶרעוֶוְׁש רעֶייִז ,ןעֶׁשּוק רעֶייִז

 '? ּבעיל ְךיִמ ּוטְסאָה וצ--
 ! יֵעיִראַמ !ְךיִלְקעֶרְׂש ,יֹואי
 ְפ תכָנ ןייֵא טיִמ ּבעיל =

 56 יי*
-* 

 ...! וצ םאָד ריִמ רעוֶוְׁש

 ,תועובׁשת לָּכ רֶהיִא טְרעוֶוְׁש ׁשיִנ אָמ

 ,דְּועֶג םייַּב ,ןעֶּבעֶל ןייַז ייֵּב
 עיִראַמ טְנאָז .,הָעּובְש עֶטְכייַל א --

 ...דָניִו עֶר אָי קא קעֶווַא טְגאָרְט

 ,תיִציִצ יִד ייַּב'עֶּבעיִל; רֶהיֵא טְרעוֶוְׁש רֶע
 ןִלְפִּת יד ייַּב ,תֹואָּפ יִד ייֵּב
 ,.. ַחיִׁשָמ לֶׁש רֵפֹוׁש םעד ייַּב
 .. .!ןעֶליוִו םעֶטְטאָג םּוא--? ְךאָנ סאָוְו נאָז,

 ,ןעֶמאַט ןיימ אייֵּב ןיוׁש ּוצ ריִד רעֶוְׁש ְךיִא
 ! ןעמאמ רעמּורפ רעֶטּוג ןיימ ייַּב גוא;
 ,ןעֶּבאַּב רעֶד ייַּב נוא ,ןעֶדייֵז םעֶר ייַּב גּואי

 יו ןעֶמאַז וצ ריִד עֶלְלַא ייַּב רעוֶוְש ךיאי

 ,רעֶרְהעֶמ ריִמ רעֶווׁש ,גינעוו ךאנ זיא םע--
 אָרֹומ ּבאָה ךיִא ,ׁשיִנאַמ טְׁשיִנ ּביולְג ךיִא
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 .. . ןעֶעֶגְרעֶפ ךימ ךאָד לאָמ א טְסעֶו ּוד
 יו הָרֹוּת רעֶד ייַּב ריִד רעוֶוָׁש ְךיִא ,עיִראמ

 ,רעֶכעֶה ְךאָנ ףייַרְג !לעֶסיִּב ַא ךאָנ-
 ...ןעֶצְנאַנ ןִא עֶנייד ןיוׁש ןייַז יא לעוֶו
 לעֶבייֵמְׁש ַא טְגעיִל ןעפיל סעיראַמ ףיֹוא
 .ןעֶצְנאַלְג ,ןעֶשְטְׁשיְִּב ןעֶגיֹוא יד גּוא

 ,רעֶכעֶה ,רעֶכעֶז ץֶלַא טפיירג ׁשיִגאָמ גוא
 . .. ןעָפּורעֶג סיֹוא ןעֶמאָנ סיטטאָנ טאָה רֶע
 ,רעֶנְנּוד א טְללאַנְק לעֶמיִח םיִנּופ
 -- ןעֶפיִט םינופ םֹונְהיִג שינּופ

 .. . רעֶדּורעֶג ַא רעֶטְכאַלעֶגַא

 -- ךיילְּב ךיִלְקעֶרְׁש ׁשיִנאָמ טְרְרעוֶו טיוט
 םעֶיאוונא דאַּפ ןיֹוש טְהיֵלְפ רֶע נוא

 ! ךייֵה רעד ןיִא םעֶנעֶּבא ףיוא

 טְראָד טֶרָרֲא גְראַּב ןיִפיֹוא
 --רעֶדְליִּפעֶג א .ןעֶּבעֶל ַא זיִא
 הֶבֵּת רעֶמיֹורְג עֶטְלַא סיַחֹנ ןיִא

 !רעֶרְליִוו א ,רעֶביִלְקעֶרְׁש ַא לאַּבַא

 רעֶנייֵגיִצ יִד) סעֶלעֶּפאק גּוא
 ,ןעֶריִציִזוט (תֶמֲאָּה םֶלֹוע ןופ
 ,רעֶסאוַו יוִו יֹוזַא רעֶיֶנאַּפְמאַׁש נוא

 ---.ןעֶרינאַקְנאָק תֹוחּור יִד נּוא

 ועְלאַמְס רעֶסעֶפ ןעֶנעֶרְּב םִע גוא
 ,עֶטיונְק ןעֶנעֶו םיִָׁשְר יִד
 דֶׁש ַא םּורַא טְהעֶג ארְטְפקע
 .ןעֶטייֵק יד טיִמ טְלעֶּבְמיִרְּב נוא טגנילק
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 שי ָג אָמ ְךיִּבעֶג טְהעֶטְׁש ריִחְט רעֶד ייֵּב ,תיליל ויִא ןיִניִנאַקק יד גּוא

 ;טייק.ַא םֶהיִא ייּב ולאה ןיִפיֹוא ,ףעֶצילְּב יִו טאָה ןעֶניֹוא יִד ןיִא
 ,רעֶייַפ ַא ןייֵא ןיֹוׁש טְגייֵלעֶמ טְהעֶז רֶע ְךאָנ רֶהיֵא טְנאָרְט ל אמ ס גוא
 ...!טייִרְג ןיֹוׁש ְךיֹוא זיִא ּועיִּפְׁש יִד נּוא .. .ןעֶציּפְׁש יד טיִמ ןיִּפעֶלְׁש עֶרֶהיִא

 עדנע



 ,אֵטיֵל רעֶד ןופ רעֶרְליִּב

 יִנָמִמ

 ,'חסָּפ ראפ ןעֶשעֶדּוי םיִנּופ רעטְסאַפְרעֶפ רעיֶתֶמַא רעֶד

1 

 ,טְדאָטְׁש--גְגיִליווְצ יד

1 

 .סעֶמיִצ קאַנְרעֶטְפאַפ רעֶד
 וו

 , ןְהאָה רעֶטְלעֶטְשְראַפ רעֶד
;19 

 - ,ראַטאַמְראַפעֶרַא--רעֶסאוועֶדאָז לעֶזאָלְנַא



 , טְראָטְׁש--גְניליוצ יד
 רעֶגְּוי רעֶנייַפ א :לֶׁשֶמ אזא טְלְהעֶצְרעֶד ,רעֶזעֶל עֶּביִל ,(ר ב ד מב שרד מ) רעֶד

 ץֶחְרֶמ םיִנּוּפ םיִלָּכ ןעֶניִבְנגּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאק גּוא ןעֶוועֶג בֵׁשיְמ ְךיִז טאָה קיִׁשְטְנאַמ
 ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶלעֶטְׁשְסיֹורא ךיִלְטייַד טְלאוָועֶג טיִנ רעֶּבָא טאָה הָבנְנַה לעַּב רעֶד : הָָיֵחְמ

 ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה עֶמ זַא ,ןְהּוטעֶג רע טאָה עֶׁשֶז סאוָו , ןְהאָזְרעֶּפ םִנאָש םיִנּופ
 וצ ןעֶּביֹוהעֶגְנֲא טאָה נּוא הֶּצֵע ןייֵא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג רע זיִא ? בֵנִג םעֶד ןעֶזייוְַנֶא

 טימ , ןְהעֶצ עֶפְראַׁש טימ ,רעֶקיִסְקיווְכיֹוח א זיִא רע: ליּפְׁשייֵּב םּוצ ,םיִנָמיִס ןעֶּבעֶג
 רעד רעוֶו ןעפארטעג ןיֹוש ןעמ טאה ?נ .וװ .ז ,א זאָנ עֶנאָׁש ַא , ראָה עֶצְראוַוְׂש

 , . .זיִא רּוחְּב

 עֶלַא טיִמ טְדאָטש איד ןעֶועֶסיִרְּבא לעוֶו ךיִא : ןְהּוט יוזַא ךיֹוא לעוֶו ְךיִא
 אָמָּתְכִמ רעֶזעֶל רעֶד ןיֹוׁש ךיז טעוֶו ,רעֶדְנַא-נ-ַא טיִמ עֶלַא טיִמ ,םעֶקֶועְׁשְטְשיִּפ עֶרֶהיֵא
 . . . אָד טְנייֵמ עֶמ סאוָו .,ןעֶסיֹוטְׁשִנֶא

 . גְנּוּבייַרְׁשעּב רעֶזְנּוא ּוצ ריִמ ןעֶהעֶנ ןֵכְּבּ

 גּוא אָטיִל ןעֶשיוִוְצ טְניִל , ןעֶּבייַרְׁשעֶּב אד ןעֶליוִו ריִמ סאוָו טְדאָטְׁש עֶזיִד

 יקאט זיא סענַא ןעֶנייֵמ טנאק רהיא : ןעֶמאָנ אייוַוְצ טימ רֶהיֵא טפור עֶמ ; עִיַסעֶיְלאָּפ

 רעֶגייֵטְׁשַא ,ןעֶמאָנ ייֵווְצ טימ סאָד טֶּפּור עֶמ רּונ ,ןיִטְכיִזְניה עֶלַא ןיִא טְדאָמְׁש ןייא

 יוְצ זיִא סאָד ; טיִנ תֹועָט ןייק טאָה ,ןייַנ ? 'ס נו רג ליק צ חח  ןיִדוי ַא טָפּור עֶמ יו

 ? ריִחָו ןֹוׁשָלְּב "טְדאָטְׁש- סאָד ְךיִא ףּור ןעֶד סאוָו ,רעֶמְׁשיִנ ּונ : טְדאָמְׁש עֶרעֶדְנּוזעֶּב

 םּוׁש ןייק ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא אד טיִנ זיִא טְסֶעיִמְׁשעֶג תֶמֶא ןיא ! יֹוזַא זיִא הֵׂשֲעַמ יד
 יג
 טי

 רונ  ליִבייֵט לֶקיִטְׁשַא טיִנךיֹוא יעיָלְּבעֶרְג ןייק טיִנ , ץְטאַלְּפ רעטמוּפ א טיִנ : קָסָפְ

 זַא ! ןיִרעֶדְנַא םּוצ רענייא טְכיִדעֶג ,טְקיִטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶמאַז ּוצ ןעֶהעֶטְׁש רעֶּביִטְׁש עֶלַא

 ןיא ןעֶנאַז םהיא לאז רעֶנייֵא גּוא ןיִחַא ןעֶמּוק לאָז חַרֹנא ןייַא ׁשְנעֶמ רעֶדְמעֶרְּפ א

 ?'טְראָטְש עֶׁשיִרְּפ א ןא ןיֹוׁש ְךיִז טְּבייֵה אָד זַא ,רעֶטעֶפ , טְסייוֵו רֶהיאָע :סאג ןעֶטיִמ

 ? יסאָד טְפייֵה יול ; ךאַז עֶדְליוִו אֹזַא גיִדְניִרעֶה ןעֶראָועֶג םִמֹוּתְׁשִנ ראָנ רע טְלאוָו

 יִו נּוא ?סאָוו ּביִל ּוצ נּוא ? טְליֵהְט וצ סאָד טאָה רעוי : ןהאט יירְשעֶגַא רע טְלאוָו

 רעֶרעֶי ןופ ןעֶטאַרְלאָפ ןעֶמעֶג ,ןֹועָגִׁש אֵזִא ּוצ ןעוֶויִג יִִּסַמ גְנוריִנעֶר יִד טאָ יֹוזַא
 תֹונוּבְׁשֶח עֶרעֶדְנּוזעֶּב ןיִריַּפ גוא ,סעֶססאט ייוֵוְצ ןעֶכאַמ ןיִזאָל גוא ,רעֶדְנּזעֶּב לייַהט

 עֶכאַזְרּוא יִד תֹוכיִרֲאַּב ןיִרעֶלְקְרע ןיִלעוֶו ,רעזעל עַּביִל ,ךייַא לאָז ְךיִא '? טאַראָּפ תֹודֹוא



 161 טךאָטְׁש-נֶניִליוִוְצ יד

 טְדאָטְׁשַא ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה גּוא תֹורֹוד עָטְׁשְרעו ִד ןיִראוָנעֶג עֶנּושְמ ןיִנעֶז סאוָו ראַפ
 םֶרָא רעֶד זיא אָד טינ נּוא , ןיִדעֶר ּוצ ְּךַסַא אָד זיא ,ןעֶייוְצ ףיוא ןעֶסיִר ּוצ נּוא
 יד ןּופ ןעמּוקעֶג סיֹורַא זיִא סאָד זַא , ןעֶנאָז ךייַא ְךיִא לעוֶו רּוצֹקַּב רּונ (* ,ןּופ רעֶד
 עֶלַא ףיֹוא ןעֶׁשְרעֶה קב ןעֶליוִו סאוָו ,רעֶרָחיִפ-ליִדעֶר יד ןּופ טְסייֵה עג ,ףֹורְגא-יִלעֶּמ
 7 1 ילעּב עֶניִנייֵא טְקיִרְרעֶג קְראַטְׁש ןעֶּבאח םיִּפיִקְּת יד :  ןֹּבׁשִחא ןֶהֶא ראָנ םיִּתַּב לעב

1 

 ךיִז טאָה סע; יו יֹוזַא רָאנ , טדאטש קע ןיִא ןעֶסעֶזג ןעֶנעֶז יז םאָמ ,םִיִּתַּב
 ?םיֹוא ןעסאלְשעּב טסעֶפ םיִפָדְרִנ יד ְךיז ןעֶּבאָה טא , ןעֶמאַק אנ אסאק ןעֶפאָרְטעֶג
 ְךיִז ראפ ןעֶכאַמ ,הָלֲהְק רעֶד ןּופ ךיז ןעֶמייַר ּוצ ּפָא גוא ,ְךאַז עֶדְליוִו א ראָנ ןְהאָמ
 עֶניִטייַצ ראפ ןּופ גנּומעֶנ-רעֶטְנּוא א טְהעֶטְׁשְראַפ רֶחיֵא ; עווטְמעֶׁשְטְׁשִּבֶא רעֶדְנּוזעּב א
 טְהעֶטְׁש ראפ סע; גנאל ןעֶרְהאָי ןעֶגיֹוצעֶג ךיז טאָה תקולֲחמ יד וזיִא לֵלָּכ רעֶד ! ןיִדּוי
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 ּוצ רעֶד יקאט נּוא טְכיֵל עֶצְראוַוְש נּוא תֹורֹוּת יֵרְּפִמ טיִמ ןעוֶועֶג םיִרֲחַמ ייֵז
 טְלאוָועֶג טינ ְךיֹוא ןעֶמ טאָה , תֶמ ַא ןעֶרֶעייֵז ; תֹורְפֹוש עֶצְרָאוַוׁש טימ ןעֶזאָלְּבעֶג
 תקולֲחמ ןופ רֶעייַפ רעֶטְכעֶר רעֶד ראָנ ךיִז טאָה סְלאָמאַד טָא ,ןייַז רֶּבקמ
 זיִּב , ןייַז רֵּבִלְמ ןעֶזאָלעֶג טיִנ גּוא טְלעֶּטְׁשיִג רעֶדִינַא תֶמ םָנּופ םיבֹורק יִד ְּךיִז עֶּבאָה ,דְלעפ טְסּופא ףֹוא טאָלג ןייז רֵּקמםֶהיִא הָנְב ןיאְּב טְממעֶג ְךאָנ טאָה ןעֶמ סאוָו ,תֶמ ןעֶטְשְרֶע םעֶד ייַּב סלאמאד טא : טְרעקַאלּפעֶג רעֶדְנאַנאַפ
 ןעֶלאָז יז זא , םֶרֵחַּבּו הָלֵאָּב ןעמונעֶג ּךיז ףיֹוא ןעֶּבאָה סעֶקינְשְזעֶיאַמ- עלא יר
 ןעֶלאָז ןעֶּבְראַטְׁש ש'חיא ןעֶלעוֶו ייֵז זא נּוא ןעֶכאַמ םֹולָׁש טיִנ ןָפֹואְו נז םּוׁשְּ
 ןַײלַא תמ רעֶד ןעֶּניילְּב טיִנ יח לאָז סע ,ץְטאַלְפ ןעֶזיִד ףיֹוא ןעֶניִל ְּךיֹוא יז
 עֶטלַא יד ןעֶנָאז םויה דע (.. .עֶנְׁשְטוקְס רֶהעֶז ייַו םֶהיֵא םעֶװ סֶע ייבעֶלְ
 רייז ףיֹוא רֶבֹק.ןעֶטְשְרֶע םעֶד ןּופ טְרָא םעֶד רֶהאָלְק ןעֶסייוֵו ייֵז זַא ,םֶעֶכאַנְ
 ליפ ,ריועיׁש ַא ןֶהֶא ראָג טּולְּב גּוא דְלעֶג טְפאָקעֶג טאָה קָסֵע רעֶד - . םֶלָוֲע תיֵּב
 ראפ ןענעז ןעֶשְנעֶמ ליִפ ,היּביִס ןיִא ףיִט ןעֶראוָועֶג טקישראפ ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ
 רעֶד ְךיִז טאה , ןעֶרְהאי ןעֶגיִלְדְנְהעצ ליפ ְּךאָנ רּונ , ןייז רקוע טְזּומעֶג ןעֶּבאָה נוא .ןיִראוָועֶג םיִנֹיְבֶא טאַלְנ ןעֶנעז ןעׁשְנעֶמ ליפ , גאָרְטְסִא ןיא ןעֶראָעֶג שֹופ
 ערעֶדְנִוזעֶּב ייווצ יִקאַט זיִא סאָד זַא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןיא סע בוא טניִדְנֶעעֶג סעצאָרְפ

 רעֶּביא טְנעֶלְּפ תֶקֹולְחמ יד . ברןמז ַא ןעֶגיֹוצעֶג ךיז טאָה סאוָו , תקולַחַמ עֶגְנאַל אזא ךאָנ טריפענמיוא טְדאָטְׁש עֶשיִרְפ יִד טאָה טא ,ןעֶכאַפ עֶלַא ןיִא טְדאָּטְׁש
 ְךאָנ רֹוד ןייֵא גירק איִד טְריִפעֶג , רעֶדְניק יד וצ ןעֶרעֶטְלֶע יִד ןּופ הָשּורְיּב ןְהעֶג
 . . . ןעֶרעֶדנַא םעֶד

 עֶשיִרְפ יד ךיִז טאָה , ןעֶייוְצ ףיֹוא ןעֶסיִרּוצ ךיִז טאָה טְראָּטְׁש יִד דָנּ

 ? םֶרָא ןייֵא זיא ןעֶד ּואוו ,הֶּבַרְדַא -? סאוָו ראַפ )5

 ,דער (31)
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 :ןעֶּבאָה ּוצ טְכיֹורְּב הֶׂשֹודְק הָלֲהְק ַא סאוָו סעֶלַא , ןעֶפאַשְראַפ ןעֶהעֶזעֶג ליִמְדאָטְׁש

 ןורָא ןעֶּמְציִנְׁשעֶגַא טיִמ ןעֶכיֹוח ץְנאַג ַא תֶסֶנְכַה תיֵּב ַא , םֶלֹוע תיֵּב רעדְנּוזעֶּב א
 ,טְרעֶלְדָא גוא ןעֶטְרעֶּפְמעֶל , תֹופֹוע גּוא תֹויַח אייֵלְרעֶלַא טימ טְצייֵלְפְראַפ ,ׁשֶדֹוק
 רָפֹוש ןעֶצְראווׁש ןעֶרעֶדְּזעֶּב ַא , תֹוקְלַמ  עָטּוג ,רעֶטאָנְרעֶפיִּפ ּבְלאַה .גוא ׁשיִּפ ּבלאַה

 קיִדַצ ַא יקאט נּוא םֶמְרּוּפְמ א ןֹואג א ,ןוָח ןעֶטְמְהיִרעֶג ןעֶרעֶדנּוזעֶּב א ,תפ צ ןּופ
 :הָרָצ ַא ןיִא ןעֶזאָלְרעֶפ ְךיִז ןעֶמעֶו ףיֹוא ןייז לאָז  ,אָחיֵּת אָכיֵחְמ , ְךיֹוא
 , רֹקֵנְמ ןעֶרעֶדְנּועֶּב א ,לֵהֹומ ןעֶרעֶדְנּוזעֶּב ַא , טֵחֹוׁש ןעֶטְכעֶר ןעֶרעֶדְנּוזעֶּב ַא
 לעֶקיִטְׁש א ,ןירעקיט עֶרעֶדְנּוזעֶּב א , ןָחֶדַּב ַא הָיְרְּב א טימ םיִרָמז יִלְּכ עֶרעֶדְנּוזעֶּב

 סאוָו תֹונֹקע עֶכיִלְקעֶרְש .סעֶּבאּב עֶרעְֶנּוזעֶּב ראָּפַא ,רעֶנעֶרְט רעֶסאַו ַא , םָש לעב
 , םִניִראָטעֶּפניִק ךָאנ רּונ טְרֶעיֹול סאָו תיליל רעֶד טיִמ המחלִמ ןעֶטְלאַה ןענאק |

 טְנאָקאַּב טּוג גּוא לעגְניִצ םעֶנעֶפיִלְשעֶג א טאָה יִז סאוָו עֶקְרעֶגאָז עֶרעֶדְנּוזעֶּב ַא
 , טרעק ראַפ , רעֶדָא , הָנּותַח ַא ףיֹוא ןעֶרעטְלע עֶטיֹוט ןיִטעֶּב , םֶלֹוע תיֵּב ןפיֹוא

 ְךיז ןעֶלאָז ייֵז זא ייֵז ןעֶטייֵנ גּוא םיִתַמ יִד ּוצ ןְהעֶטְׁשּוצ ,הָרָצ תַע ַא טּפֶא זיִא סע זַא
 רעֶד טיִמ .וװ .ז .א ,רעֶדּורעֶג ַא ןעֶכאַמ נּוא הָלֲעַמ לֶש אְיְלַמַּפ ןיִא ןעֶּפאַחְפיֹורַא

 ןעֶפאַשְראַפ ,ןעֶטְּפאַרְק עֶלֵא טימ טעֶראַטְסעֶג ליטדאָטְש עֶגְּוי סאָדְךיִז טאָה , טייֵצ
 סע נּוא ,ןעּבאה ףֶראַד ּדַרְּכ ַא סאָוו ןעֶקיִטְנַא עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ליפ ְּךאָנ סייַו גיִצְנייֵא

 טאָה םִע :טְראָטְש עֶטְלַא איִד יו רעֶכעֶה ךס ַא ןְהעֶטְׁש טְקיְִנעֶּב רֶהיֵא טאָה
 סאָוָו הָרְבֶח א .ְּךאָנ ,ּהָעַמְזִּב בֶרעֶמ ןעֶנואַד סאוָו חָרֶבֶח ַא טְריִפְראַפ רֶהיֵא ןיִא ְךיִז
 ןּופ טיִנ ןעֶסֶע סאוָו עקייש  עֶצְנאַגַא , תֶּבַש םּוא לוח יֵנְבִד ןייק טינ ןעֶדעֶר
 תָּבַׁשִמ ראָג טסאפ סאוָו לידּוי אואווטינ ּואוו ,טעוֶואַיעֶג ְךיִז טאָה סע ,הָלֵאַׁש ַא

 טאָה , םיִרּוחַּב--הֶביִׁשְי נּוא םיִׁשּורְּפ ץּוחַא ,ליִכָלּוש רעֶדעֶי ןִיַא טַעֶמִּכ תַּבַׁשְל

 סיפ יִד ןעֶסעֶזיג ןעֶנעֶז םאוָו , םיִשּולֲח עֶקְראַטְׁש עֶגיִנייֵא טעֶדאָלְפְרעֶפ ְךיִז
 . טֶרָא ם'ָפ ןעֶריִר ְךיִז טְנאָקעֶג טיִנ ּוא , קְרעֶט הֵׂשֲעַמ , ּהִז רעֶטְנּוא

 ןיא ךיִלְצּונ רֶקעֶז ְךיֹוא זיִא סאָד סאָו טעֶדאַּפאַפ .רֶהיִא ּוצ ְךיִז טאָה קיִטְנַא א .ְךאָנ

 ייווְצ טיִמ ְךיֹוא ,קאָנאַגַא טיִמ ּבּוטְׁש ַא ןּופ ,תיִּבַה לעּב רעֶטְסּוי ַא רעֶנייֵא ,הָלָהְק א

 רעֶד ןיִא קֶלֵח ַא ,עֶׁשאַּפ יד ןעֶמּונעֶגנָא טאָה רע ,ןעֶטְפעֶׁשיִנ עֶטּוג טאַהעֶג .תֹומֵהְּב

 ןייֵמ סאָד טיִנ רּונ .הָמְנְַּפִּב עֶּפּוׁשְמ רּוי א לֵלְּכ רעֶד !עֶמּוד ןיִא עֶנְסאלְג א ,עסקאט

 זיִא סאוָו טאַהעֶג םֶהיִא ןּופ טאָה טְדאָטְׂש יד סאוָו ןיִצְטּונ יִד ןענאז ליוִו ְךיִא ,ךיא

 טיִמ טְדיִמְׁשעֶג ,הָּצמ ןעסִייֵטְׁש ףיֹוא עַּפּוטְס ַא טאַהעֶג טאָה רע : טייקְׁשעֶדּוי ּוצ עַנֹונ

 ּבּוטְׁש ןּופ עֶנעֶגּושְמ ַא יוִו ןעֶפאָלעֶנְמּוא זיִא חַסֶּפ ראַפ עַּפּוטְס יִד ,ןעֶפייֵר עֶנְרעֶזייֵא

 ןעֶּפראַׁש א טימ ןעֶמיֹורג ץְנאַנ א ןייטְש-רֶׁשַּכ ַא ,טאַהעֶג רֶעטאָה ְךאַזַא ְךאָנ ; ּבּוטְש ּוצ

 .חַמְּפ ראַפ ןיִּבעֶג ןעֶמעֶלַא ּךיֹוא רע טְנעֶלפ סאָד ; רֶעיֹוא

 ןיא ייֵז הָּכִמַא רּונ ,ןעוֶויִנ אֵנְקִמ סאָד טאָה טְדאָמש עָטְלַא יִד רּוצִקְּב

 ְךאָד טאָה ,טְראָטְׁש עֶגְנּי יִד ,ןעֶסעֶג-ראַפ ְּךיִא ּבאָה רֶקיִע ןיִטְּכעֶר םעֶד ! ליִגְראָג

 םאַּפֶׁש ַא ,םיִדיִסֲח עֶטְקעֶס ַא טעֶדְליִּבעֶגְסיֹוא ְךיִז טאָה רֶחיִא ןיא זַא ןעוֶועֶג חֶכֹוז
 הָוקִמ רעדע ,"אב ט רעד; ,'רעֶסיֹורג רעד; : ןעֶמאָנ עֶנְדאָמ טיִמ םיִקיִדצ עֶרֶחיֵא



 . טְדאָּטׁש-נְניִליוִוְצ יד
 יקאַט זיִא סאָד זַא ,ְהעֶזיִג ןעֶמ טאָה ןייֵלַא ןופ רעֶד טָא : 'אֹקּונְי רעֶד, ,'רעֶציִז
 תֹונַרְדַמ דְנעֶזיֹוט טימ רעֶכעֶה טְהעֶטְׁש גּוא ,תיִׁשאֵרְּב יֵמְי תֶׁשֵׂש ןּופ טְדאָטְׁש ַא

 טְריִפעֶג טְדאָמְׁש עֶדייֵּב ךיז ןעֶּבאָה ץְפיֹוא אֵזַא ףיֹוא טָא ; טְדאָטְׁש רעֶטְלַא רעֶד ןּופ
 ,סעקְדאַראָּפ עֶרעֶייִז טיִמ ןעוֶויִג גיִחּור רֶהעֶז ןעֶנעֶז גּוא ׁשעֶדּוי גְנייֵרְטְש נוא ןייַפ

 ןעֶרְהאָי עֶגְנּוי עֶנייֵמ ןיא .ןייַז טיִנ רעֶסעֶּב גּוא רעֶנעֶׁש ןאק ףיִרְנעֶּב רעֶייִו ךאָנ םאוָו
 -גיִדייֵל נּוא םיִנָלְמִּב ,םיִנֹויְבֶא ,םיִנָפְלִד טיִמ ןעוֶועֶג לופ טְדאָמְׁש יִד זיִא ךיִא קְנייֵדעֶג
 עֶלַא ןעֶסע ,עראווק נּוא עֶראַה ,תֹומָשָנ עֶטְקייוִועֶג םיֹוא ייֵלְרעֶלַא ,םיִעּובִצ ,טְרעֶהעֶג
 ניִטייֵרְפ עֶלַא סאָו ,זיִא תַחַנ רעֶצְנאַנ רעֶד ,םיִפ יד ןעֶּפעֶלְש ייֵז סאָו םיֹוק ,תֶחֶדֹק

 סאָד) 'ז יִראַּפ יאוַואַד; ןעֶייִרְׁש ּוצ עוֶואַרְּפ טאָה רעֶרעֶדעֶי גּוא וָחְרֶמ ןיִא ןעֶמ טְהעֶג
 ,רעֶדיִלְג עֶלַא טעֶראַּפעֶגְסיֹוא גּוא טְציוִוְׁשעֶג טּוג ,(ׁשעיֹוג ףיֹוא ןעֶנאָז ּוצ ןעֶמ טְכיֹורְּב
 סעֶקְנאַּב טיִמ רעֶּפְרעֶק ןעֶראַד ןעֶצְנאַג םעֶר טְלעֶטְׁשיִג םּורַא גּוא ּךיִז טְלאָנעֶג םּורַא

 -יִטאַּפ יִד ןּופ ןעֶנּורעֶג טאָה טּולְּב סאָד ,עֶטְקאַהעֶג גּוא עֶנעֶקּורְט ,ןעֶטְראָסַח לָּכ ןּופ
 נּוא ,דְנאַה ןעֶרעֶטְנּוא םיִזֵעַּב א טימ ץֶחְרֶמ ןּופ סיֹורַא ןעֶמ זיִא יֹוזַא גוא ,סעציל
 ןּופ רוי ַא ,טְסעֶק ןעֶסעֶגיִג טאה טְדאָטְׁש עֶּבְלאַה ַא יוִו רעֶכעֶה טעֶמִּכ .םייַח ַא שְראַמ
 .קְראק םֶניִרעֶטְלע יִד ףיֹוא ןעֶנעֶלעֶג ְךאָנ זיִא רעֶדְניִק עֶכיִלְטע טיִמ רֶחאָו ניִסיירְר
 י'קיִגָּפּורק טְּפּוזעֶג, ןעֶגאָז ןעֶמ טְכיֹורְּב תֶמֲא ןיִא ,'טסעק ןעֶסעֶגיִא סאָד ףור ךיא
 ? טְסעק יִד ּוצ טְנייֵל רעֶד רעֶוְׁש רעֶד רעֶדָא רעֶטאפ רעֶד אָד טאָה סאָוְו םּוראוָו
 הָנֲאַד ַא ,רעֶסאַוו טראוָוק א .ְךאָנ גּוא ,עקִיפאק ַא ראַּפ טְדיֹורְּב טְנּופ ייֵווְצ ַא ְךאָנ
 גּוא טעֶשְטְּפאָלְחעֶגְנָא ךיז איִּבַא טָא ,העֶרעֶמיִש לֶסיִּבַא קינָּפּרק רעֶד זיִא ,אָד זיִא

 -ִׁשעֶרּוי ּוצ רעֶהיִג סאוָו ןיִמעֶמְדעֶרְּפ יִד ןיִא ,ראַּפ רעד רעַּבֶא :ךיֹוּב םעֶד ןעֶסאָנעֶג ןָא
 ,םיִלֲחֶּת טְנאָזעֶג ,טְניוִואַדעֶג ךמ ַא יקאט ,טעוועֶשּוּבעֶג קְראַטְׁש ןעֶמ טאָה טייק
 נוא גאָּטְנאָמ עֶלַא טְסאַפעֶג ,תֹוצָח טכאנ עֶלַא טְכירעֶנְּפָא ,טְניִרעֶליִג ְךאָנ רעֶד גּוא
 דַּתָסָה ןעֶׁשיִרְּפ א טְרעֶהיִג ְךאָו עֶלַא טעֶמִּכ ,שֶדֹוח שאר בֶרֶע עֶלא נּוא ,גאָטְׁשְרעֶנאָד
 טאָלְג ךיִז טְנעֶלְפ.ןעֶכאַז עֶכיִלְנְהאֹוועֶג עלא יד ץיח א .ןעֶרעֶרְט ןעֶכייט ןעֶסאָנְראַפ גּוא
 ןעֶדייֵז ַא ְךאָנ טייֵצ-רֶהאָי ַא ,םֹולָח תיִנֵעַּפ א ןיִּבעֶלְח ? זיִא סאוָו .קיִלָנ ַא ןעֶלאַּפ ּוצ
 רונ רעֶמּז ןעֶצְנאַג םעֶד טעֶמִּכ ,תויח א ןעוֶועֶג ראָג זיִא ,העֶמּז םּוא טְסעֶנְמֶׁש רעוֶו
 רעֶצְנאַג רעֶד ְךאָנ רעֶד גּוא ,גאָט ןיינ יִד סאָד ,גאָט הָריִפְס זיִא סאָד ,טְסאַפעֶג
 אָמ יז תיִנֲעַּת רֵזֹונ טּפָא גוא טָפָא ןעֶמ טְנעֶלְפ םעֶד ץּוחַא גּוא ,לּולָא ׁשֶרֹוח
 אָנְמֲחַר ׁשיִנעֶׁשְטעוֶוְק ףיֹוא לאָמ א ,םיִמׁשָנ יּוּבִר ףיֹוא אָט ,םיִמָׁשְנ תוריצע; ףיֹוא
 אונ !םְנעֶראַטעֶפְניק ףיֹוא גְנאַנ םוא ַא .,ןעֶּבְראַטְׁש רעֶדְניִק:םעֶראַל א !אַה ַא ןלציל
 זיִא ןעֶמ ,ןעֶּבעֶל א ןעֶועוֶויִג זיִא םע ;לֵלְּב רעֶד . . .ןעוֶויִנ תיִנעַּת רַזֹוג ! אֵדייֵה
 ןעֶּבאָה סאוָו ,רעֶדְניִק טְסעֶק עֶלַא יִד טְּפיֹוהְרעֶּביִא גואנ לֵלְּכַה תַבֹוט ןיִא ןעֶנעֶליג
 לֵלְּכ םעֶד ןיִּטיִה ראַפ ּוצ ןעֶהעֶזיִג ראַפ רעֶד ןעֶּבאָה ,הָמָנְרַּפ תַנֲאַד ןייק טאַהעֶג שיִנ
 םעֶד ףיֹוא אָט ,םיִָׁרְדִמ יִּתָכ יִד ןיִא אָּמ ,טְרעֶמאיעֶג גּוא טְסאַפעֶג ,תֹורָצ עֶלַא ןופ
 לעֶקיִטְׁש ַא טְכאַמעֶג זיִא םִע יו טְראָפ ןעֶּבאָה יִיז זיִּב ,םיִרְבָק ןעֶסיִרעֶג םָכֹוע תיִּב
 הָאּובְּת יִד ןעֶמעֶנ ּפאָרַא לאָז ןעֶמ זַא ,גיִּבייֵא טְּבעֶל סאוָו םעֶד אייֵּב טְלעֶוּפעֶנ ,קְלאָט
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 ךיֹוא ,רעֶגנּוה רעֶקְראַטׁש ןייק ןייַז טיִנ תֹוחָּפה לָכָל ׁשְטאָח לאָז סע} ,רעֶדְלעֶפ יִד ןופ
 עֶמ רעֶּבָא (! אֶחיֵּת אֶביֵהְמ) ,ןיטייֵקְּפאַלֶש יִד לעֶסיִּב ַא טְליִטְׁשיִג ןייא ייֵז ןעֶּבאָה
 ראָג ןעֶלְדְניק רעֶדְניִקיקינּפּורְק יד ןיִנעֶלְפ לייוַו רעֶד זַא ןעֶסעֶג ראַפ טינ ךאָה ףְראַד
 םיִׁשולֲח ,םיִנְפְלַד גּוא םיִנֹויְבֶא ןעֶראוָועֶג הָּבַרְתִנ זיא םעֶד ְךֶרּוד נּוא ,תֹונָמֲחַר ןְהָא

 ןְהֶא נוא הָכאָלְמַא ןֶהֶא ,טנאלאט םּוׁש א ןֶהָא ןעֶׁשְנעֶמ .,םעֶקיִנֶשְטעֶטאֶזעֶׁשְמ גוא
 ,ןעֶדעֶר םּוצ ליֹומ ַא

 רעֶייַז ,תּוקֲחַד רעֶייִז טְליִפעֶג טיִנ ראָג ןעֶּבאָה ייֵז זַא ,סאָד טאָה םיִנָּפ א
 וצ ןעוֶועֶג זיִא טְּפיֹוה רעֶּביִא נּוא ,ןעֶדיִרְּפ ּוצ ְךיִלקעֶרְׁש ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז נּוא ,הָמָנְרַּפ
 רעֶדְנּזעֶּב ַא ראָג ןעֶּבייַרְׁש ּוצ קֶׁשֵח ּבאָה ךיִא ןעֶכְלעֶוו רעֶּביִא ,דֵמֵלְמ רעֶד ןעֶריִרְפ
 טְצְראוַוְשְראַפ טּוג זיִא דמַלְמ אָרָמְנ רעֶד טָא ; דְלאַּב אָ טא עקאט עֶטֶכיִׁשעֶג
 ,רֶהיֵא טְהעֶז יקיִנּפּורק ןעֶסיוִועֶג םעֶד טיִמ ןאַמאָר ַא טְריִפעֶג ךיִלְנאָט גאָט ,ןעֶראָועֶג

 זַא דְנייַפ טאָה רע; ,גיִטְכיזְרעֶפייֵא רֶהעֶז ,רעֶנְזיִרְּפאַק ַא רֶחעֶז זיִא קיִנּפורק רעֶזיִד
 ןעֶמ לאָז םֶהיֶא טיִמ רּונ זַא ,םיִלָכֲאַמ עֶרעֶדְנַא ְךאָנ טיִמ תֹוקְוְחַמ ןעֶבאַמ לאָז ןעֶמ

 טיִנ טְריִּפ רֶע זַא רֶהיֵא טְנייֵמ ;ןעוֶועֶג ןְלעֶּב רעֶקְראַטְׁש ַא רֶע טְלאָו ,ןעֶּבּולאַה ְךיִז
 לָכֲאַמ רעֶדנַא ןייק ןיֹוש טעֶוו ,ּונ ּונ ,ןיירַא ךיִז טְּבייֵלְק רע ּואוו ,הָשק טְשיִנ ,סיֹוא

 ייֵרְד ׁשְטאָח ןעקצעֶצ ְךיִז לאָז עֶמ זַא רע; ליוִו םֶהיֵא טיִמ רּונ ַא ,ןעֶווי טיִנ ְךיִז

 קיִנפּורְק ןעֶטְכּולְפְראַפ םעֶד טיִמ טְריִסְנאַמאָר ,ךיּבעֶג דֵמֹלְמ רעיד  .נאָּט ַא לאָמ
 הָשֵא יִד ,הֶהיֵא טְהעֶז ,ראפ רעֶד טָא .טְּפאַׁשְגְניֵא ןעֶכיִלְקעֶרְׁש א ןיִא ,שופע ַא ןיִא
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 ,ךעֶלְרעֶדְניִק טיִמ תֹוקֲחַד אזא ןיִא ןעֶּבעֶל רעֶטְצניִפ גּוא רעֶטיִּב ךיֹוא יקאט רֶחיֵא זיִא
 ,םֶהיֵא יו רעֶנרע ְךאַפ ןייֵא ןיִא ְּךאָנ זיִא רֶהיֵא ,ןייַז תּוכְז דַמַלְמ רֶהיֵא ףיֹוא ןאק ןעֶמ

 לעֶקיִטְׁש א ןופ רעֶד רע טאָה טּפֶא עֶנְרעֶל ייַז טיִמ ּאָק ןייז ךיִז רע טְהעֶרְד ראַפ טָא
 ְךיִּבעֶג רעֶּבָא 'ב ש יל שיזא ןעֶגְנאַגְרעֶד .,איִׁש ר ח מ םעד ןעֶּפאָרְטעֶג ּוצ ,ןעֶגיִניִנְראַפ

 טינ טאָה ,רעֶדְניק עֶפאַלְׁש יִד טימ טְכאַנ אַּב נּוא נאָט עֶצְנאַנַא ְךיִז טעֶשְטּומ ! יִז

 ְךיִא ּביִנ דמֵלְמ אָרָמְג ,טְראָס םעֶד טָא ןּופ טָא , ,. ןעמיווק רעד ּוצ יִיֵז סאָוו טיִמ

 ןיִא ןעֶּפאָלְרעֶּפ ְךיִז טאָה סאָו ,עֶטְכיִשעֶג עֶרֶחאַו א ,גּולְחעֶצְרֶע רעֶדְנּוזעֶּב ַא אָד

 | עְּטְביִׁשעֶג עֶביִלְרעֶדְנּואוו ַא רֶחעֶז ,טְדאָטְׁש-נְניִליוִוצ רעֶד
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 .סעֶמיִצ קאַנְרעֶטְסאָּפ רעֶר
 לעֶחיִּבַא ןיֹוש ךייַא ּבאָה ְךיִא זַא ,דְנּוצַא , םעֶקְרעֶזעֶל גּוא רעֶזעֶל רעֶּביִל ,ּונ

 יו ,ןעֶמיוו ְךאָד רֶהיִא טְוּומ ,דֵמַלְמ אֶרָמְנ םעֶד טְׁשְריִפ ןָטיִמ טְכאַמעֶג טְנאָקעֶּב
 זיִא דאָחאָד רעֶד רּוצֹקִּב .טְּבעֶלעֶג טאָה רע יֹוזַא יוִו נּוא ןעוֶועֶג זיא הָסָנְכה ןייַז סיֹורְנ

 פאק עֶׁשיִנֹואְג,םיִדיִמְלַּת רעיִפ טיִמ טְלעֶגְקעֶג טאָה רע ןעד  ,םיֹורְג ְךיִלְקעֶרש ןעוֶועֶנ
 טיִמ ןעֶמְמאַז וצ ,הֵרְרְׂש א יוִו ,סיֹורְנ טְּבעֶלעֶג רע טאָה ןעֶּבעֶל נּוא ;רעֶצְלעֶה יד יוִו

 יי רֶבֹק;ןייַז ןיִא רעֶדְנּזעֶּב רעֶביִלְטיא ,םיִנֹויְבֶא עֶסיֹורְג םיִנֵכְׂש טְכַא רעֶדָא ןעֶּביִז ְךאָנ
 יד זַא ןעֶנייֵמ יאדַוא טְנאק; רֶהיֵא ? רעגְניירְּבְמיֹוא רעֶניִלאוַו ,ךיַא ףיֹוא אָיְׁשִקַא ראָנ
 ןעֶּבאָה רעדעֶי לאָז ןיטסניִנייוו םּוצ זַא , תֹוציִחְמ עטְסעֶפ טיִמ טְלייהְמ ּוצ ןעֶנעֶז םיִרָדֲח
 םעֶנייֵא ןיא זַא ,רֶדֵח ןייֵא רּונ תֶמֶא ןיִא זיִא םיִרָדֲח עלא ! עֶפ ,רֶדֵח ןעֶטְכאַמְראַפ ַא
 יד ןופ תֹולֹוק ; רעֶטֶצְניִּפ טיִנ טְסייֵה סֶע ,גיטְכיל םודעמוא זיא ,טְכיִל א טעֶשְטְׁשיִלּב

 טאַהעֶג טאָה ,דֵמַלְמ אָרָמִנ רעֶזיִד ,ּונ  .ּךאַלעֶקְניוִו עֶלַא ןּופ ןעֶמ טְרעֶה רעֶדְניִק
 טעֶׁשטּומעג ךיז נּוא לאג יד ןעסירעג ךיז גאָט עֶצְנאַנַא ,טְכאָנ עֶמּוג גּוא גאָט עֶמּוג

 גּוא ,םייָדּוטְׁש ןעֶׁשיִטְסיִפאָז ַא ,ןעֶניִטְכיווַא רֶהעֶז רעֶּביִא םיִדיִמְלַּת עֶנעֶטאָרעֶג יד טימ
 ! הָדּועְס רעֶגיִטְרַא םיֹורְנ רעד ךאָנ טְכאַנ ייַּב נּוא ,רעֶקִיִרעֶגְנּוה ַא ְּךאָנ ּוצ רעֶד
 טיִמ ,רעֶרעֶדְנַא רעֶד טְגאי ּפיֹורְג ןייֵא םאוָו רעֶרעֶטיּב ַא ,רעֶרעֶטיִׁש א , קיִנְּפּורְק ַא
 עֶנעֶרעֶּפ לעֶקִיִטְׁש ַא ףיֹוא רעֶגעֶלעֶג ןעֶטּוג םעֶד רע טּפאַח , אָיְנע אָמְחַל לעֶקיִטְׁש א

 לּופ רעֶנאַל ןעֶסיֹורְגַא ןעְׁשיוִוְצ ְךיִז טניפעג סאָד גוא .ּבאָנּוצ א רעֶדְניִק ראָּפ ַא טיִמ

 זא ךיז טְרעֶה תֹולֹוק נּוא תֹוחיִר עֶדְליוִו ; ןעֶשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶנעֶדעיִׁשְרעֶּפ טימ לּופ נּוא

 יד טְּבעֶלעֶג ךיִז רֶע טאָה יֹוזא טָא ,ןְהאָמ ּוצ טיִנ ניֹוא ןייֵא ריִמ טְכּוד ןאק;ןעֶמ

 ,ְךאוָו עֶצְנאַג

 םערתמ טינ יח לאָמ ןייק) ,דּוי רעֶמּורפ ַא ןעֶוֹועְג רעֶּבָא רע; זיִא ראַפ רעֶד
 נּוא ןייַהַא םיִכָרְד סטְטאָג ןיא טקּוקעג ןיירא טְשינ ,היבקח לש וי תודמ לע ןעוֶועֶג
 םִנעֶּטְׁשְרִע ,ןעוֶועֶג הֶבָחַאְּב לֵּבִקְמ םעֶלְלַא , בָצֵמ ןעֶטְכעֶלְש ןייַז ףיֹוא ןעֶגאָלְקעֶּב ךיז
 עֶנייַז ןעריולראפ לעֶסיִּב א ןיֹוש טאָה רֶע לייוַו םְנעֶטייוֵוְצ , םִיַמָׂש תַאָרְי ןייַז תַמֲחַמ

 = 6047 גאַטנאַמ ,םיִתָנעַּת יד םֶהיֵא ייַּב ןעוועֶג זיִא טֶיְמאָנאַקְע עֶמיֹורְגַא .,םיִׂשּוח עֶכיְִׁשְנעמ
3 

 םעד רעֶּביִא ןיִרעֶרְט ןעֶכייט ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא , טמאפעג דיִמָּת רֶע טאה גאָטְׁשְרעֶנאָד נּוא
 עֶקְראַטְׁש יִד ןיפ ןעֶרעוֶו טְריִרעֶג ךיֹוא ןאק ןייֵטְׁש ַא ּוליִפֲא סאוָו 'םוחראוהו;ןעֶגְנאַל
 סאָד טְליֹורג סע .טּויִּפ םעֶד ןיִא טְקאַּפ ראַפ טאָה רעֶסאַפְראַפ רעֶד סאוָו ןיִזאַרְפ
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 עֶכיִלקעֶרֶש יִד ליֹומ ןייַז ןּופ סיֹורַא טְזאָל רֶע זַא טייֵצ רעֶד ןיִא ,רעֶזעֶל ם'ָנּופ בייַ
 ןופ נּוא .דְנאַטְׁש ּוצ ןעֶרעֶמיִּב רעֶזְנּוא ףיֹוא עֶכאַרּפש רעֶנייֵרא ןיִא ןעֶניִרְׁשיִנְסיוא
 רעֶצְנאַג רעֶד . דּומְל ןייַז ןּופ עַנְר א ּוליִפֶא ןעֶוְועֶג לטבִמ טיִנ ו'ח רע טאָה ןיִגעוֶוְטְמעֶד
 ְךאָנ ,גאָטייֵרְפ םעֶד טְּבעֶל רעֶד טאָה רע,זַא ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג זיִא תַחֹנ
 טעוֶואַרְּפְטַא ךיז דְלאַּב ,םיִדיִמְַּת יִד יירפ ןעֶזאָלעֶג רע טאָה ,רעֶנייֵז םעֶד ףלעֶוְצ
 םעֶד ןעֶׁשאוַו ּפָא נּוא ,רעֶנייֵּב עֶנעֶקּורְט עֶנייֵז לעֶסיִּבא ןעֶמעֶראוַו םיוא ,ץֶחֶרֶמ ןיא
 םעֶקְנאַּב טיִמ רעֶּפְראַק ןעֶצְנאַנ םעֶד טְלעֶטְשעֶג םּורַא , ךיִז טְלֶאגעֶגְּפָא ,ץומש
 אריה נּוא ,עטקאַהעֶג גּוא עֶנעֶקּורְט ,טסִייהס וז ג בׁש א גואד ר מס חסונ יִּפ לע
 ןיֹוׁש טאָה יִז סאוָו ליִמייַתְטְׁש ַא ,טְסייֵה'ס ,תָּבׁש יִׁשּּבְלַמ יִד ןְהאָטעֶגְנָא : םייה א
 ,תֹונָמֲחַר ןְהָא ראָנ עֶטאַו טְכיִרְק ךְרעֶו ןּופ , ןייֵטְׁש-ףְראש ַא יוִו טאַהעג םינּפ ַא
 ׁשְטאָה ןעֶראַוועֶג רּוטּפ יּבַא , תַחַנ ןעֶּביִלְקעֶג ְךיֹוא ןופ רעֶד טאָה ְךיִּבעָנ רע גּוא
 עֶׁשְטאָלְק טיִמ טְקאַּפעֶג ןעוֶועֶג זיא יז סאוָו;ליִמיִה עוֶואָּפאַלְק רעֶד ןּופ גאָט ןייֵא ףיֹוא
 גאָטייֵרְּפ םעֶד ןיא טְנעֶלְפ רעג.ׁשֶרדְמִה תיִּב ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ףֶּכיֵּת נּוא (* ,אייֵה :ּוא
 רעֶצְנאַנ רעֶד ןּופ תֹורָצ יִד ץּוח ַא םּוראוָו ,טְמאָרעֶנְפיֹוא רֶהעֶז ןייז טְכאַנ ראַפ

 ,טְכאנ ץֶּבְלאַח ויִּב טעמִּכ גאָטְׁשְרעֶנאָר םעֶד ןעֶמיְּפָא רעֶנְרעֶ רע טְנעֶלְפ א
 ןאק,עֶמ .ןעֶבאַמ תָּבִׁש ץְטיִמ ןענְיטְפעֶׁשעּב רעֶּבייוו עֶלֵא יז ןעֶנעֶלפ םֶלאָמאַד ןעֶד
 סאַּפְש א . טייֵצ אֹזַא ןיא הָבְרוח אֵזַא ןיא ןעֶמּוקְראָפ ןאק סע; סאָו ןעֶלעֶטְשְראָפ יז
 ןֶסיֹוטְשְנֶא ,קאַנְרעֶטְסאָּפ ןעֶּבאָש הָלֲח ןעֶניִׁשְטְׁשאָר ראפ ? הָכאָלְמ ליִפ יֹוזַא
 יִד ּוצ רעֶפעֶפ ןעֶּפאַלק ּוצ ,םעֶמיִצ ןיִא עקְשיקִא ןעֶלְיפְנא ,טְנְלאָׁשְט ןיִא עַיָמּוק
 תֹוכאָלְמ עֶלא יִד .ו.ז.א ןעֶשיט יִד ןעֶרעיישְּפָא , רעדניק .עֶלַא ןעֶגאוָוְצ , ׁשיִּפ
 טיִנ ןעֶמ ףְראַד סאָד גּוא ,רעֶטְראוָו ְךאָטְׁש נוא תוללק ליפ טימ טעֶטייִלְנעֶּב טְרעוֶו
 ןייא רונ , רעֶטְצְניִפ רעד ןיא טעעִמִּכ ןְהאָטעֶג טְרעֶוֶו םעֶלַא סאָד זַא ןעֶסעֶג ראַּפ
 ןיִא טעמִּכ טייּבְרַא עֶרעֶייִז ןעוֶואַרּפ םיִנֵכֶׁש עֶלַא נוא ּבּוטֶׁש ןיִא טְנעֶרְּב טְכיִללעֶקְיִטְש
 ׁשְטאָח רּוטָּפ טְרעוֶו עֶמ זַא ; תַחַנַא טיִנ זיִא ,רֶחיֵא טְנייֵמ יו ּונ .רעֶטְסֶעִּפ רעֶד
 -ַא יוִו גיִחּור ְךיִז רֶע טְציִז טֶא ? הָמּוהְמ אזַא גּוא שער אֹזַא ןּופ הָעָׁש עֶכיִלְטֶע ףיֹוא
 ליפ טימ קּורד רעֶמ דר טְׂשְמַא ןּופׁש מו חא ןיִא טקּוק נוא ד'מהּב ןיא ףאַרְג

 ןייז ןיֹוׁש טעוֶו טֶכאַג ייַּב זַא טְסייוֵו רע ,רעֶנייֵּב יִד ּפָא ׁשֶמַמ טְהעֶג סע ,םיִׁשּורַּפ
 ְךאָד זיִא ,זיא הֶׂשֲעמ יִד יו ,טְמאָרעֶנְפיֹוא לעֶסיִּבַא גּוא גיִטְכיל וּבּוטְׁש ןיא גיִהּור
 ליִקעֶרְּב ַא ,ןעפנארגב ּפאקַא ,הֶלֵח ליִקיִטְׁש א ,ְךאַלְׁשיִפ ענַײלק ףעֶסעּוצ סאָוו סעֶּפעֶו אָד
 ה"ב זיא םיִנֵכְׁש םּוראוָו ,ןָמּוזִמ טְשְטְנעֶּבעֶג גּוא , עקֶשיק א טיִמ סעֶמיִצ ַא ׁשייֵלְפ

 . טיִג ןעֶמ טְכיֹורְּב סאַג רעד ןּפ ןעֶּפעֶלְׁש ןְחעֶג ואָד

 רֶהיֵא טאָה ּונ ,ליִטיִה ַא ןופ יי טְכיִרְק סע; יוִו ןְתעֶז רעֶד גיצ ַא טאָה ,לאָמ ןייֵא זא : טלהעצְרעֶד עמ (*

 םעֶד ןעֶסיִרעֶנְּפָא אָחְרֹוא בֵנַא : םֶחיִא םאָה נּוא ןעֶׁשנעֶמ םעֶד ףיֹוא ןהאטעג גנּורְּפְׁש ַא טאָה נוא קֶׂשַח א ןעֶמּונעֶגְנָא

 טאָה הָרָיִזְנ יד ,ייֵה טיִמ ןעֶלטְיַה יד ןעֶפאָטְׁש טיִנ רֶהאֵט ןעֶמ זַא הָרי ַא סיֹורַא זיא ,ןָא םֶלאָמאַד ןּופ .ךיֹוא רעוא

 ; דּומְלַּת ןּופ .סיִקעיווצ טימ  ְךיִׁש 'יר מ וס מ ה לד ג 04, רעֶד יוִו םיִנֵפַא
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 ןעוֶועֶג זיִא רע ; אֹובָּת אֹלְש חָרֶצ א ,נאָטייֵרְפ רעֶטְרְהעֶטְׁש ראַפ ַא םֶהיֵא יי ןעוֶועֶג זיִא ,עֶטְכיִׁשעֶג רעֶזְנּוא ןֶא ןעֶּביֹוה ריִמ סאוָו ,נאָטייֵרְפ םעֶד ןיא ראָנ
 יר ןעֶראוָועֶג ןעלאפ ראַפ זיא םע; ?זיִא סאוו ,טְרעֶדּור ּוצ נּוא גיהּורָנּוא קראַטש
 ּוא טוה ,סְרעֶטְצְניִפ א ,סְפאַלְש א ךיִּבעֶנ דְניִק סאָה ,דניק עֶקָניִציִּפ א ןּופ ךעֶלקעֶז
 ןעפִיוק ,ןעקְשְטאוָוק גוא טעֶּב ןיִא גאָט עֶצְנאַגַא ןעציז טְנּומעג ןיֹוׁש טאָ ךילָדְנייֵּב
 טאָה נוא ןעֶנאַלְשעֶג טאָה עַקְדֶמִלְמ יִד רב ח תשא יד ּונאָט ןעצְנאג םעֶד ןעוֶועֶג זיִא םעַּב א גוא הָמּיְמ ַא ,המָׁשְנ רעֶד ייּב ןעֶׁשאָרְנ ַא אָ טינ זיִא ךיִלְקעֶז עֶרעֶהנא
 נּוא טְרעֶמאָיעֶג ןעֶּבאָח עלא .רעֶדְניקעֶרעֶמְלע יִד ןופ שיילפ רעקיטש ןעֶסיִעֶגְסיֹוא
 ןעֶּבעֶגעֶג ועָכיִדְמִלִמ יד ןעֶטְסייֵרְט ּוצ טעֶראַטְסעֶג ךיִז ןעֶּבאָה תֹונֵכְׂש עֶלַא ,טְנאָלְמעֶג
 רעַּבָא .הניארו הנאצ ןופ ןיִלעֶמְׁש עֶגיִנייֵא ,תֹוניִחְּת רעֶקִיִטְש טְנאָזעֶג ראָפ יִלָׁשְמ
  ןעֶנאָרְט ּוצ רעּביִא טינ גּוא םיֹורְנ זיִא קיְִגְנּוא רעֶד ,טְקְריוועֶג טיִנ ראָג טאָה םָע
 טאָה ְךאָד וטְריִרעֶג קְראַטְׁש םֶהיֵא טאָה עֶמְכיִׁשעג יד עֶׁשְטאָז ּוטְסְּבלעו דֹמֹלִמ רעֶד
 ראַפ טְנעכעֶרעֶג .סאָד טאה וטכחדימלת סלא רע .,ןעוֶועֶג חָבָחאְּב לֵּבִקְמ סאָד רע
 ארי םָלֵארע הר ותלוט ב ןייק אָד טינ זי םעֶד ןיִא תַמְחַמ "ה ב הא לׁש םירוסײ
 רעֶד ,ץיחְרֶמ ןיא ןעֶגְנאַנעֶג ,ת בש גנוע םעד ןעֶרְהעֶטְׁשְראַּפ טיִנ ןְהעֶזעֶג טאָה ,םימש
 ;טְמאַרעֶגְפיֹוא קְראַמְׁש םייַהַא ןעֶמּוקעֶג ךאָנ רעֶד ,ליִדְבַהְל דימהב ןיִא ְךאָנ
 ןייק ןעֶּבאָה טיִנ תָּבַׁש םּוא רֶקאָט עַמ ןןעֶּפאָרְטעֶג טיִנ ראָג ךיז טאה םָע יו רעֶגייֵטְׁשַא
 םרלוקבשּודיק טְכאַמעֶג ;ְךיִלייֵרְּפ רֶהעֶז ,ם כי לעם ולש .םעד טגָאָזעג ,ו"ח תֹובצַע
 סעקאטמאָרְפ עֶסיֹורְג בֹור סאָד םיִנְָש עֶלַא ,םָּבַש עֶלַא יו רעֶשיְִפ לעֶסיִּבַא ךאָנ
 קְזיִה אֵזַא ןּופ ׁשֶפֶנ תמֹנַע םעֶד קְראטְש ןעֶליִפ ייֵז סאוָו ,םיִנֹויִבֲא עֶמיֹורְג יִקאַמ נּוא
 : טְרעֶלקעג ןעֶּבאָה יז : םִיַמָׁש תֵאְרִי ןעֶסיֹורג ןייז ףיֹוא טְרעְנּואוועֶג ךיז ןעֶּבאָה
 םֶהיֵא ראַפ סְלאָמאַד ןעֶּבאָה ייֵז ? 'שְנעֶמ רעֶרְנאַגא טְראָפ זיִא םָכָח דיִמָלַּת א טָא
 עֶמ ונ ....ןעֶלאַפעֶגְּפאָרַא ךיִלקעֶרְׁש ךיז ייּב ןעֶנעֶז גּוא טְקעֶּפסעֶ קְראַטְׁש טאַהעֶג
 קאַנְרעֶטְסאָּפ םעֶדייֵּב ןיֹוש טלאה ןעֶמ נּוא ,שייֵלְפ סיִּב םעֶד טימ עֶקֶׁשּוי יד טְרעֶטַּפעֶג = , תֹוריִמְז טְגניִז עֶמ , ןיִפְנאַרְּב לעֶסיִּבַא טְמעֶנ עמ בוא רעֶלְׂשיִפ טֶמִע
 ןעֶבעֶנְרעֶּביא ךאָנ ְךייַא זּומ ְךיִא .,טְלייֵהיִג טיִנ ,רעֶועֶל עַּביִל טְנייַוְש . ..סעֶמיצ
 זַא סייוִו ךיִא , סעמיצ ןיא ןייַרא ןעֶחּוט רעֶּבייַו עֶשיוִוְטיִל יִד סאוָו ,עקׁשיִק רעֶד ןּופ טְלאַהְניִא םעֶד ןעֶסיוִו רֶחיִא טְפְראַד עטְשְרעֶעםאָד : תֹועיְִו עֶגיִטיג עענייא
 זיִא סאָד זַא :ןעֶטְכאַרְמ ןענאק ןעֶדּוי רעֶיְּבאַרעֶסאַּב נּוא רעֶניִלאו טּפיֹוה רעֶּביִא ּוא אֵכֹוּו ֵֹז תֹוכלַה ןיא טְנאָמעֶּב לעֶסיִּבִא ןיֹוׁש ןעֶגעֶז םאוָו רעֶזעֶל עֶניִטְצעֶ
 בוא ,ץְלאַמְׁש טיִמ נּוא שייַלְפ עֶטְקאַהעֶג טימ טְקאַּפעֶג עקסיק עֶטעֶּפ א םיוִועֶג
 טאָה תֹוסָנְרַפ עֶגיִטייֵצְראַפ עֶׁשעוֶוְטיִל יד ! תֹועט ןיִא רֶחיֵא טְּבעֶל ,רעֶדיִרְּב ,ױזַא
 עַקְׁשיִק עֶלְהאָמְׁש ַא גּוא עֶנְנאַלַא טאַלְנ זיִא סאָד :ןעֶנאָרְט טנאקעג טיִנ סאָד
 הָמַּכ ,תּולָנ רעֶׁשעֶדוי רעד יו גְנאַל זיִא עקשיק יר:טייֵקְטעֶפ ליִקעֶרְּב ַא ןֶהֶא
 יִד טָא ;ןעֶׁשאָרְג ייֵרָד רעֶדָא ייוֵוְצ םּורַא נּוא םּורַא טְמאק יז ;רעֶמְפאַלְק הָמֹּכְו
 פָא טְסע ןעֶמ זא םעֶד ְךאָנ גּוא ,ןעּפיֹרְ עֶנעֶׁשְטעֶה טימ ןֶא ןעמ ליפ עֶקְׁשיִק
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 .ןאמ םעֶד םיוִועֶג ,רעֶקיִטְׁש ףיֹוא עקשיק יד ןעֶמ טְסייַר ּוצ  ,קאַנְרעֶטְסאָּפ םעֶד
 ,קיִטְׁש עֶגְנאַל א , דְנאַה עֶלּופ רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶנעֶג עֶקאַט נּוא טעוֶוְלאַׁשּועֶג טיִנ

 יד ְךאָנ ןעֶרעֶדעֶי ,ךעֶלרעֶדְניִק עלַא עֶגירעֶּביִא יד ,ךֶרֶע םעֶד ןיִא ְךיֹוא ךיז נּוא
 עקשיק  יִד טְמעֶג ןעֶמ : טְרַא אֵזַא ףיֹוא ןעפענעג טְדְרעוֶו עֶקׁשיִק יד : ןעֶרֶהאָי
 ּבְלאָה ַא) , המא יצח ַא ןּופ ְךֶרֶע ַא ליֹומ ןיא ןייַרַא טְפְראַו עֶמ .נּוא דְנאַה ןיא
 יד ןייַרַא טְלאַפ סע זיִּב ,גנאל יֹוזַא ןעֶמ טְהיִצ קע ןעֶרעֶדְנַא ןיִראַפ גּוא (ןיִׁשְרַא
 טְלאַה עמ נּוא . רעֶּביִא קְסע. םעֶד ןעֶמ טְרעֶק ְךאָנ רעֶד גּוא ,ליֹומ ןיִא ןעֶּפיֹורְג
 טְניִרְק עֶמ ויִּב ,רעֶטייוַו טְהיִצ עֶמ נּוא עקׁשיק קיִטש עֶטֶסּוּפ יִד ןיֹוׁש דְנאַה ןיא
 ּוצ סאָו אָד טיִנ טעמִּכ זיא טסֶּבְלעֶז עקשיק יִד ; ןעֶּפיֹורְג עֶצְנאַנ יִד םיֹורַא
 ןּופ טָּפּוצ עֶמ ,לעֶסיּבא ְךיִז טְרעֶטאַמ עֶמ רּונ ,טיֹוה עליה טאַלְנ יא סע; , ןעֶסֶע

 ךאָנ .  . ףֹוס א קע ןיא גוא ןעמוק ייּב יִז טוט ןעֶמ ויּב ךעֶלְקיִטְש רֶהיֵא
 םעֶד ׁשיִט םּוצ טְגְנאַל רעֶד ןעֶמ רעֶדייֵא זַא ,  ןעֶסיוִו ּוצ רֶהיֵא טְכיֹורְּב ְךאַז א
 ןיֹוש ןעֶנעֶז ךעלטכיל-שטנעּב עֶניִׁשאֶרְג יִד ,רעטצְניפ טעמִּכ ןיֹוש זיא ,םעמיצ
 טדְרעוֶו סֶע , תֹורֹונְמ יִד ןּופ ְךאַלְרעֶר יִד ןיִא םיֹוק טעֶׁשְטְׁשיִלְּב סֶע ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא
 ץֶפיֹוא ףיֹורֲא טמּוק סְלאָמאַד טא ! ןעֶּבאָה תֹונְמַחַר לאָז טאָנ ןייֵא רּונ זַא דאַׁשְּט ַא
 ןּופ עֶראַּפ יִד ,ְךְרעוֶו ןיִטיִמ לו ןעלסיש עֶסיֹורְג ןיִא ,ןעֶסעֶמיִצ עֶלַא יִד שיט
 רענייא טינ טהעֶז ןעֶמ , עֶיִלעֶטְס רעֶד ּוצ ׁשֶזַא טְכייֵרְנ קאַנְרעֶטְסאּפ ןעֶגיִדּוז םעֶד
 ןּופ רּונ . רעֶטְצְניִפ רעֶד ןיא םאָד ןיֹוׁש טסע ְךיִּבעֶג םֶלֹוע רעֶד .ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 ןּופ תֹולֹוק ְךיִז טְרעֶה סיוִועֶג ,ליֹומ םּוצ רונ ךדסּכ עֶלַא ןעֶּפעֶרְט עֶקיִטְקאַרְּפ םיֹורְג
 ,ּפֶא עקאט ךיז ןעֶהירְּב גּוא זאָנ םּוצ ראָנ  ןעֶפעֶרְמ יִיֵז סאוָו ,רעדניק ענייֵלק יִר
 ? ּוצ רעֶד ןהּוט ןעֶמ ןעק הָצֵע ןייֵא ראַּפ סאוָו רעֶמעֶּב ְךאַמ רונ

 ןיִא . עֶטְכיִׁשעֶג יד ןְהעֶטְׁשְראַפ טּוג ןיֹוׁש רֶהיֵא טעוֶו תֹועיִדְי יִד ְךאָנ טָא
 יךעלטכיל עֶנעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא יִד ןּופ עֶנֶׁשּוד נּוא לעקְנּוד רֶחעֶז ןעֶראַוועְג זיִא ּבּוטְׁש
 ,קאַמְשעֶג ץְנאַג רעֶטְצְניִפ רעֶד ןיא טסֶע דַמִלְמ רעֶד ,ׁשיִט ןיִפיֹוא ןיֹוׁש זיִא םעֶמיִצ רעֶד
 רע םּוראוָו ; ;ןעֶכיִלְעיוועֶג ןייק טיִנ ראָג ,ךּורעְג ןעבִילקערְש א ,טיִנ ראָג טיפ רֶע

 ןעמּוקעג ןעמ זיא , טייצ לעסיַּבַא ְךאָנ . . , חַיִרֲה שּוח ןייק טינ גאל ןיֹוש טאָה

 רעגִייטש רעד יו ןעֶּבִיֹוהעֶגְנָא טאָה עַקְדֶמְלְמ יִד ,רבח תֶׁשֹא יִד ,עקְׁשיק רעֶד ּוצ

 טְרעֶדְנּואווְראַּפ רֶהעֶז !טיִנ טְהעֶנ םעז רעֶּבא ,רעֶקיִטְׁש ףיֹוא עקשיק יִד ןעֶסייֵר ּוצ זיא

 גּוא םעֶקְׁשיִק. ייוֵוצ רעֶטְצְניִפ רעֶד ןיִא טְּפאַטְרעֶד טאָה יִז זַא ,ןעֶראועֶג יִז זיא
 יד ,ּונ ,טְלעוֶו יִד טיִנ טְהעֶז ןעֶמ זַא ,ןעֶמ טְכאַמ סאוָו רּונ א ,עֶנְנאַל טיִנ עדייִּב

 .דְנאַה ןיא ןעמָונעג יִז טאָה רעֶג ,ןאמ םעד טקורעגניירא עֶקְׁשיִק ןייא טאָה יֹורְפ

 סאָד זַא טְליִפְרעֶד רע.טאָה ְּךאָד ,ליֹומ ןיִא ןעֶפְראוָוְרעֶפ עֶּבְלאַה א טאָה נּוא

 רעֶד ןעֶנאַלְׁשְראַפ עקאט םֶהיִא טאָה סע; ,ּבאָרְג ּוצ גּוא טְראַה ּוצ סעֶּפע זיא

 רע ,טאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ . . . חיִר עֶנְדאָמ א סעֶּפע ,חיִר ןעֶדְליוִו ַא ןּופ םעֶהְּטֶא

 ןעֶגניִלְׁש אָרַא ןעֶד ,אֵטְמאַּב ּוא ןעֶּפיֹורְג יִד טְּפאַחעֶג סיֹורַא זיִא סע יוִו טְראָפ

 ! ְךיִז גראוו ׁשְטאָח ,ךילגאַמְנּוא ןעוֶועֶג זיא עקשיק יד
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 ,םיִהיֵרְּב יִד ,סעֶקְשְטאוְטיִל יִד ייֵּב עֶדּוסאַּפ יִר ןְהעֶטְׁש ןעֶּבייֵלְב ךיִלְנְראֹוועֶג
 סאוָו ! םיִקָרְבּו תולֹוק ! אַהא , היִרְּפ ןענָקאמ ףיֹוא : טכאנ עֶצְנאַגַא שיט ץְפיֹוא
 םיִנֵכָׁש עֶלַא ! רעֶדְליִפעֶג ַא ייֵרְשעֶג ַא ? סאוָו ? אה ! אָד ןעֶנעֶז ְךיִלְקעֶו יִד ? זיא
 ןעֶנעֶז ךיִלקעֶז יד : ׁשּודיִח ַא טְרעֶה ,רעֶדְנּואוו םעֶד ןְהעֶז ּוצ ןעֶפיֹול תֹונֵכְׁש גּוא
 , עַקְׂשיִק רעֶד טאָטְׁשְנָא ןעֶּפִיֹורְג טיִמ טְליִפעֶגְנָא סעֶמיִצ ןיא  ןעֶנעֶלעֶג ראָנ
 רעֶד ןיִא גּוא הָמּוחְמ רעֶמיֹורְג רעֶד ןיִא טְכאַנ רעֶד ייּב גאטשרענאד  םּוראוָו
 - נָא גּוא טאַהעֶג תֹועָט א ,עקדמלָמ עֶנעֶטאָרעֶג יד , רבח תשא יד טאָה רעֶטְצְניִּ
 טיִנ ראָג ְךיִּבעָנ טאָה ,טעֶּבְרַא סיֹורְנ ןּופ יִז ;ןעֶּפיֹורְג טימ ךילקעז יד טְליִפעֶג
 .ךילעקשיק .ןייק טיִנ ,ְךיִלְקעֶז ייוֵוְצ רֶחאָנ טְליִפ יִז זַא טְקְרעֶמעֶּב

 יִז לאָז טְניִדעֶׁשעֶג-ץְמאק יִד זא ,  אֵרָבְס ַא רֶחאָנ ויִא ְךיִלעְקְׁשיִק יד נּוא

 רעֶסיֹורְג רעֶד תעַׁשְּב ,טְכאַנ ייַּב גאָּטְׁשְרעֶנאָד ְךאָנ ןעֶמעֶרְּפעֶנְפיֹוא טאָה ,ןיִרעוֶו
 עֶטְליִּפעֶגְנָא יִד טְזאָלעֶג יז טאָה , ְךיִּבעֶנ דֵמֵלְמ םעֶד ,םֶהיֵא גּוא , חָמּוהְמ

 סאוָו ,ְךיִלְקעֶז ןעֶייק ּוצ ןיילְק טְשיִנ זיִא רֶע ,הָׁשק טְשיִנ : ְךיְִקעֶז עֶשְרעֶדגיִק
 טְלעוֶו יִד טְנאָז טְסיִזְמּוא טיִנ . . . ? ךיִלְקיִלְג םֶהיֵא ןּופ טְדְועוֶו עמ ? זיא
 טיִנ ויא רע לייוו , ןעֶסעג טיִנ עֶנעֶטעֶמְס ןייק  ראָמ דַמלְמאא זַא , ליִטְראוָוַא
 . *.  "ךֶליִמְרֲעיֹוז ןעֶמעֶג ּוצ קְנאַרק

 . ןְהאָה רעֶטְלעֶטְשְראַפ רעֶד
 .ךעֶד ךייַא ליוִו ּךיִא ,םעֶקְרעֶועֶל גוא רעֶזעֶל ץעֶּביִל , ןעֶרֶהיֹוא יִד ּוצ טְגייֵ

 יא זנּוא אַּב ןעֶפיֹולְראַפ ְךיִז ןאקסעז סאוָו , עֶטְכיִׁשעֶג עֶכיְֵרעֶדעאווא דאָנ ןעֶלְהעֶצ
 לעֶציִפ ןייק ּוליִפֶא ןּופְרעֶד םיֹורא טְנאָקעֶג טיִנ טאָה םע}לייוו ,ןעֶּבאָח טיִנ רֶחאָנ ּּפִמ םעֶד ןופ ,הָלילח רֶהיִא טעֶוו ׁשֶפְנ תמנע ןייק ! ּונליצ אָנָמֲחַר  אָּטיל רעֶד
 ןעֶגִראָפ םעֶד גידְנעֶזעֶל טאַהעֶג טאָה ריִא סאו םעֶטאָזיִרג עֶלַא יד ְךאָנ גּוא , הָנָּכמ
 טְרעֶה רּונ , ןעֶּבאָה חָאָנֲה לעֶסיִּבַא רוּפמ ןעֶזיִר ןופ ראַפְרעֶד רֶהיֵא טעֶנו ,גנּולְהעֶצְרֶע
 טְניִפעֶג ןיִגעֶוְטְסעֶד ןּופ ,ןְהאָה א ראַפ טְרעֶמיִצ ץֶל ַא זַא ןיִסייוֵו עֶלַאשְטאָח . יִהּור
 זיִא , תֹונָציִל יִד הָרְבֲח רעד ןא טְראַּפְש סע זא ,ןעֶּביֹולג;סאוָו , םיִׁשָּפִט טְראָפ 8 ְךיִז

)22( 
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 יבא גוא ,  ןיִריִקְסאַמְראַפ ְךיִז ךיֹוא ןְהאָה ַא ראַפ טְכעֶר זיִא ., תֹונעְמ ןְהֶא ראָנ

 ! הֵׂשֲעַמ א טְרעֶה - ,ןיִשְנעֶמ ןיִקעֶרְׁש גּוא ןיִצְְּפֶא
 םיִרְמִז ילְּכ עֶדְנאַּב ַא טְכאנ עֶרעֶטְצְניפ ַא ןיא לאָמ 8 ןיִראָפעֶג זיִא םִע

 ;ךֶליִמ יוִו סייוַו ,ךאזא ןְהאָטעֶג עֶׁשְטְשיִלּב א ייֵז טאָה געוֶו ןיִפיֹוא , הָנּותַחא ןּופ
 טאָח טָא , סאָד זיא סאוָו , ןהאט קוק א ןיִנאוָו ןופ ּפאָרא זיא אייֵז ןּופ רעֶנייֵא
 ףיֹוא ףיֹורַא ףְּכיַּת ּוליִפִא זיא סעשְטאָה נּוא ,ןהאה א זיִא סאָד זַא ,ןְהעֶזְרעֶד רֶע
 ללוז, רעֶד רעּבָא רּונ , טּוׁשָּפ טיִנ זיִא ןְהאָה רעֶד זַא ,חַומ םעֶניִפאָלראַפ רייז
 טראפ ךיז ןעֶּבאָה יז זא ,סיֹורְנ יֹוזַא םְרעֶליִּפְׁש הָרְבָח רעֶד ייֵּב זיא 'אֵבֹוסְו
 זיִא 6 רעֶד . ןעמּוניִג ףיֹורא םהיא ןעֶּבאָה נּוא ןיִגאָוו ןּופ ּפאָרַא גּוא . ,טְריִקיִזיִריִג
 ייֵז זַא ,טאַהעֶנאַרָומ טאָח רע , תמֲחַמ נּוא , הֶרְבָח רעֶטּוג רעֶד ןּופ ןעוֶויג םיִנָּפ ַא
 ,טכאמעג גניִרְג ראָג ךיז רע טאָק , ןְהאָה ןייק טיִנ זיִא סאָד זא ,ןיִריּפִׁש טינ ןיִלאָז
 ץְנאַג ןיִראָפעֶג ךיז  ןעֶנייַז םיִרָמְז ילְּכ יִד , ּונ . ןְהאָה רעֶכיִלְטְנייוֵועֶג ַא יוִו , יקאט
 לאָז ןְאָה רעֶד זַא ןיטנאקיזּומ עֶּפּורְג רעֶד ייַּב זיִא ןיִביִלּבעֶג , ןְהאָח ןימימ רעֶכיו
 זיִא עמ . ייֵז ןּופ ראָטְקעֶריִד רעֶד טְראָפ ְךאָד ויִא רע; ,רעֶלְדיִּפ םעֶד רּונ ןיִרעֶהעֶג
 םעד ןעֶמּונעֶג ּפאָרַא ,נאָט ראַפ נאָטְׁשְרעֶנאָד םייַהַא םֹולָׁשְּב ןעֶמּוקעֶג טְמאָנ ּביֹול
 ? ןְהאָה א ,ךיז טְכאדָג . טעֶּב ןּופ ןיִסּופ ּוצ טְנייֵליִג רעֶטְנּורַא נּוא ןיִגאוָו ןּופ ןְהאָה
 זיא סע ,ןירעלק ּוצ סאוו ,אָטיִני , ןייֵלַא ךיז ּוצ טְגאָזעֶג רעֶלְדיִּפ רעֶד טאָה "? אַה

 ! ףְהאָה ַא םיוִועְג

 עֶקְרעֶלְדיִפ ןייַז רעלדיפ רעֶד טְלְעֶצ-רעֶד ,גאָט ןיִראָויִג זיא סע , רוא רקובה
 טאָה ,"ּכיַוו ןייַמ וי : געֶוו ןיִפיֹוא טּפאמ רעד טאק רֶע סאָוו ,הָאיצִמ רעֶסיֹורְג רעֶד ןּופ
 סאָד טאָה תֶמָאָּב .'תבׁשה רובכל ןעֶליֹוק ןְהאָה םעֶד ט טסְלאָז וד, ,טְגאָזעֶג רֶע
 ,םיִנָיְנַע עֶלַא איד ןּופ טְסּואוועֶג ְךיֹוא טאָה יז , טְקעֶמְׁשעֶג טיִנ קְראַטש ּבייוו רעֶד
 יו ,ןאַמ אזא טֵרְפִּב נּוא ,ְךאָד רע טסייוו םַּתְסַח ןִמ טיי ןאַמ רעד זא ,רעֶמְׁשיִנ רּונ
 זַא ,ְךיִלְגעֶמ סאָד זיִא איו .,ּונ ; ליֹומ ןילּופ ןיטימ דּוי רעֶכילְרע ןייא ;רעֶלְריִפ רעֶד
 רעֶד ? ןלֶציל אָנָמַחַר , הָאְמּוט ַא ןימְלאַהְפיֹוא ןעֶנאָק ְךיִז טעֶוו ּבּוטְש ןיִא םֶהיֵא ייֵּב
 טיִנ סיוִועֶג ְךיִז טעוֶו םֶהיֵא זַא ,העָד .רעֶד ןיא קְראַטְׁש ןעוֶויג זיִא .ֹודֲצִמ ְךיֹוא רעלדיפ
 ןּופ טיִחעֶג ןעוֶויִג זיִא רע;סאוָו ,םעֶד ראַפ ? סאו ראַפ .הָלְמּת רַבָד ַא ויח ןיִפעֶרְט
 , ליִסאָּב ןיִטיִמ ןָחְדַּב םעֶד ןעֶשיוִוְצ ןעֶניִפעֶג גיִדְנעֶטְׁש ךיז טְנעֶלְפ רע ׁשְטאָח . תֹונָצִל
 רע טאָה ,םעֶקְרּוזאַמ נּוא סעקצאזאק ןיליֵּפְש זּומ רע סאוָו , תֹונּותֲח ףיֹוא וליִפֲא נּוא

 םעֶד ץּוח א רעֶּבָא :הֶלּכְו ןָתָח ןיִכאַמ יִלייֵרְפ , םִיַמָׁש םֵשָל רּונ ןעֶניִז ןיא ךיֹוא
 ריבעמ , יִרָדנ לָּכ ןע ליִָׁש ןיִטְפעֶׁשיִג--ןאַיגיִלעֶרּוצ לעֶדיפ ןייז ןיִכֹורְּב רּונ רע טְגעֶלְפ
 ןעֶיִּפְׁש ָףְתֹולעַהְּב תֶּבַׁש , תֹוצָח ןיִטְכיֵרְּפֶא ,טְכיֵל הֶּבּונֲח ןיִׁשְטְנעֶּב . הֶרֶדֶמ יִד ןייז
 ןיִצעֶזעֶּב טְנעֶלְפ רו ,לאַרּומ ןיא רּונ טְסְנּוק ןייז ןעוֶויִנ זיא טּפיֹוה רעֶד ;ה נ גרנ וכל

 רעֶד טְגעֶלְפ טְדאָטְׁש יִצְנאַג יד ,ןְהעֶטְש ףיֹוא םיֹוק תֶמֲאְּב יקאמ יִז טְנעֶלְפ ,הָלֹּכ ַא
 סיֹורְג ןּופ ןירעוֶו עֶנּוׁשְמ ייַב ןיִטְלאַהיִג רֶע טאָק ןיִרְקי עגנוי עֶניײז ןיִא זַא ,ןעֶלְחעֶצ
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  ןיִריִצלאַטְׁש ְךיִלְקעֶרְׁש םֶהיֵא טיִמ ןיִנעֶלְפ ייֵז :"עקיזומח-תמכחי רעֶד ןיא תֹוקְמַע
 ןּופ רעֶסעֶרְג ךס א ןעוֶויִג רע; טְלאוָו , ןעֶטאָנ טְנאָקעֶג טְלאָָו רע זַא ? זיִא סאוָו

 .ןיִרעֶּבייאִמ
 טְדאָטְש עֶשעדּוי יד ןּופ רעטְקאראַח םעֶד ןיִאטְנאַקעֶּב זיִא סע רעוו ! רעֶדִיִרְּב טְרעֶה

 טְניִפעֶגיי ז ייּב נּוא;ןעֶמְהיִרעֶּב ּוצְךיִז רּונ זיא רעֶגייִטְׁש רֶעייֵז זַא ,רֶחאָלְק ץְנאַנ סאָד טְסייוֵו

 רעֶטְׁשְרִע רעֶר נוא ןֹואָנ רעֶטְסעֶרְג רעֶד זיִא בֶר ר עי 1 לְׁשִמל ,עֶקּטְנַא עֶלאָג ראָנ ךיז
 זיִא  אָפֹור רֶעי יז . , . תַפֹומ לעַּב רעֶדְליוִו ַא ְךיֹוא ,טְלעו רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא קיִדצ
 טְלאָו ,ׁשעֶנייטיִל ןעֶּבייֵרְׁש טְנעֶקיִג רּונ טְלאוָו רֶע ּביֹוא גּוא ,הָחְמּומ רעֶמיֹורְג ַא

 גיִדְנעֶטְׁש ְךיִז זיִא ,רעֶטְקאָד טאַטְש רעֶד .רעֶסעֶפאָרְּפ רעֶטְשְרֶע רעֶד ןעוֶויִג רע
 עֶקְמאַלְז ןיִּביֹוה עֶטְלַא יִד .. .טְגאָז רֶע סאוָו םעֶלְלַא טְקּוט גּוא ,בֵׁשִיְמ םֶהיֵא טיִמ
 סיֹורַא טמענ יז ,רעֶטְקאָד-ראַשּוקַא רעֶטְסעֶרְג רעֶד יוִו רעֶרְהעֶמ ליפ טְסייַוו ,עֶּבאָּב יד
 טיִמ רּונ ! עפ ,ןיִטְנעֶמּורְטְק טיִמ ויח טינ ,ְךיֹוּב ןּופ דְניִק יִד ןיִראָטעֶּפְניִק רעד ייֵּב
 טימ רעֶדָא ,שחלא טיִמ זיִא ,טְכעֶלְׁש ראָנ ןאָׁש זיִא םע זא ,טֶפָא גּוא .,דייֵר עֶסיִז
 -םּואוועֶּב רעֶייז , . . ןיִראָטעֶּפְניק רעֶד ןּופ בָצֵמ רעֶד טְרעֶדאַפ םַע יוִו ,ְךאַלְסיִג עֶטְמּופ

 ׁשֶרוְמַה תיִּב ןעֶסיֹורְנ ןיא ןעֶמעֶיִג זיִא רע; : קיִטְנַא ןייֵא ְךיֹוא זיא דיִמָתַמ רעֶט
 סיֹוא ךיז טאָה טְרָא רעֶד זיִּב קְנאַּב א ןּופ קֶע ַא ףיֹוא קֶסֶפֶה יִלְּב רֶחאִי ןְהעֶצְרעֶפ
 ! עֶּפ יעקילאק א ןעֶראָויִג רֶע זיא טְצעֶו נּוא ,רָּכיג קְראַטְש זיִא סע גּוא טעֶלּומיִנ
 ְךֶרֶד נּוא אָרֹומ םֶהיֵא ראַּפ ןעֶּבאָה עֶלַא ; ןֹואָנ טְלעוֶו ַא ןייֵמ ְךיִא ? ְךיִא גאָז סאוָו
 רעֶדְליוִו ַא זיא רעְֶהעֶקְנעֶמיֹוק רעֶייז ּוליִפֲאָדיֹוא נּוא ,םירִידֲא עֶסיֹורְג יִד ראָג ּוליִפֲא ,ץֶרֶא

 שֹרושֶַא ןיא ץינֵמָה ראַפ ןילעֶטְשְראַפ יז טְנעלְפ רע; זַא ְנעֶנּוי רעֶד ןיִא .רֹוִ
 ...םעקורק יד סיֹורַא טְנעֶלְפ ,ריהְט ןיִא םּופ ןעֶטיִמ ץְטעֶז א ןיִבעֶג טְנעֶלְפ נּוא ליִּפׁש
 יףארָג ץְראַפ ּוליִפֶא טְרעֶצְנאַק ןיִּבעְֶּפָא רֶע ןעק ,ןיִלעוֶו רּונ טְלאָו רֶע זַא ,זֵח רֶעייז
 טְנאַקְיִג רּונ טְלאוָו רע זַא ,עקְטאָמ רּוחְּב רעֶמּוטְש רעֶד . .. טינ ְךאָנ ליוִו רע רּונ
 -ראַפ טאָה רע, חרֹוק יו ְךייַר זיִא ריִבְגר עֶי יז .. .םָּכּוחְמ םֶכָח א רע) זיִא ,ןיִדייֵר
 זיִא רע זַא ְךיִז טְקעֶרׁש עֶמ : תֹוריִׁשַע ןיִז ןופ טיִנ ןיילַא טְסייַו נּוא ,תֹורָצֹוא עֶניִּבאָרְ
 ,רעֶּבייֵרְׁש רעֶׁשיִסּור רעִייז ,. .טְכאַדעֶג ּבּוטְש ןיא עֶטּוג טינ יד טימ ןְּתּוחְמ רעקְראַטְׁש ַא

 סייוו-ךיא ַא ןעוֶוג םיוִועֶג רע; טְלאָו ןעֶדעֶר שיִסּר ןעֶנאָק רּונ טְלאָו רֶע זַא
 רֶהיִא טְפְראַדעֶּב סאו . . .ליּפעק אָרָמְנ ַא טאָה רע ןעֶראוו . ... סאָוו טינ ןייֵלַא
 זיִא רע, זיִא סאוָו ,םעֶנעֶנּוׁשְמ רעֶייַז טיִמ ּוליִפֲא ְךיִז ןעֶמְחיִרעֶּב יִיֵז זַא ? רֶחעֶמ
 ,..הָלֶּבִמַת תַמְבֶח ןיא טְפיִמ ראַפ ליִפ ּוצ ְךיִז טאָה רע תַמַחִמ ןעֶניִז ןּופ ּפאָרַא
 תַחְמִׂש טא ּוליִּפָא רע ןאק ןילעוֶו טְלאָו רֶע זַא ! קיִזַמַא ראָנ זיא דיִנמ רעֶייִז
 עֶרעייז ףיֹוא ןיִגאָלְק גוא ןיִרעֶמאָו גּוא הָעיִרְק ןיִסייֵר לאָז םֶכֹוע רעֶד זַא ןיִכאַמ !חָרֹוּת
 ראָג זיא ןְּברּוח רעד זַא ,ןיִייוַו םיֹוא ,בָאָּב העָׂשִּת םּוא ְךֶפיִהְל יֹוזַא נּוא ,ןיִרְהאָי
 ! ןעֶמ טצנאט טָא נוא .,ןעֶמ טְנאָלק טָא ? ׁשּורְד סאַּפְׁש א .קיִלָנַא זנְוא ראַפ ןעוֶויג
 רעֶּבָא ;ׁשּו אָי ראָג טעֶמּכ טְניִרק ןעֶמ ,קע;יִא זיִּב טְכעֶלְׁש זָנּוא זיא סֶע  ְךיִז טְכּוד
 .ןיִקיִלְג עֶסיֹורְג נוא תֹובֹוטעֶלאָנ םעֶלַא זיא סע ,ְךיִליֵרְּפ ראָג טְרעֶו ,ליוִו ןֶׂשְרַד רעֶד זַא
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 ןופ טְסעֶומְׁשעֶג ּבאָה ְךיִא ,אָי ? ךיִא טְלאַה ּואוו רֶחיִא טְסייוַו רַׂשְּפֶא ? רעֶדיִרְּב ,אֵה

 ןיִּבאָה אָרֹומ ןייֵק ראָנ לאָז איִז זַא ,ּבייוװ ןייַז טְקְראַטְׁשעֶג טאה רע , רעֶלְדיִפ רעֶזְנּוא
 סע זַא ,ןייֵטְׁש-ייַּב טעֶוו ׁשֶדֹוק-תֶּבַש ןּופ תּוכְז רעֶד גּוא ,ןְהאָה ַא סיוִועֶג זיִא סאָר

 ןעְֶנאַגעֶג גיא ןְהאָה םעֶד ןעֶמּונעֶג ,הָעָש עֶטּוג א ןיִא .,ּונ ...םֹולָׁשְּב ןייֵג סעֶלַא טעוֶו
 רעֶּבא זיִא ןְהאָה רעֶד : ןעֶטְלאָניִנְּפָא זיא סע יוִו הָטיִחְׁש יִד טאָה סע ,  טֵחֹוׁש םּוצ
 רֶע זַא ,טֵפָא ְךיִז טְריִסאַּפ סע יִו ,ןעֶפאָלעֶגְמּוא טייֵצ עֶׁשְּביִה ַא הָמיִחְׁש רעֶד ְךאָנ
 .םֶהיֵאטְּפאַח ןעֶמ זיִּב ,תֹוחֹוּכ ןְהֶא טְּבילְב ןעֶמ נּוא רעֶכעֶד ףיֹוא ראָנ םּורַא טְהיִלְפ

 טָא ,טְכאַרְטעֶג ךיִז טאָה יז , ןעֶקָאָרְׂשְרֶע קְראַטְׁש עֶקְרעֶלְדיִפ יִד ְךיִז טאָה ,אָד רּונ
 רע נּוא טְּפאַחעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ זַא רונ ; טְּפעֶׁשיִנ רעֶטּוג רעֶד ןָא ְךיִז טְּביֹוה אָד
 .. .ןיִכאַז עֶניֹוזַא ְךיִז טְפעֶרְט סֶע ןְהאָה ַא טְראָפ ;טְרְהעֶלְקיג איִז טאָה ,ןעֶנְנאַג-רעֶד זיִא
 ..+ ?ןְהאָה ַא יִקאַט ? אה ,ןעֶצְלאַזעֶג סיֹוא ;טעֶלייֵמְסעֶג ּפָא ,םייַח ַא טְכאַרְּבעֶג
 ןעֶגיִדנּוקְרעּוצ ,העָש עֶלַא ןיִטיִזיוִו טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה רעֶקְיֹּפ ןעֶטיִמ רעֶלְּבְמיִצ רעֶד
 זיִא סאָד זַא ,טְּביֹולְגעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ייֵז  ןְהאָה ןיִטיִמ ךיז טְהּוט סע} סאוָו ,ְךיִז
 --זיִא ןְהאָה רעֶד וַא ,טְקעֶמְׁש רעֶד ןעֶּבאָה ייֵז זַא ,טֵהְפִּב גּוא , ךאז עֶמאַל א
 ,טייל יִד ייּב גיִנייֵוַו בֹור פ"ע זיא םִיַמָׁש תַאְרי רעד .המיחׁש רעֶד ְךאָנ ןעֶגיולְפעֶגְמּוא
 יִקאַט ייֵז ןעֶּבאָה ּונ : עַיָלאַק ייֵז טְכאַמ ןָחְדִּב רעֶד , תֹונָצִל ְךאָד זיִא רֹוקְמ רעֶד
 ןיִזאָלְסיֹוא טיִנ ְךיִז לאָז סע זא .,ןינמ א ןייז טעֶוו רעלדיפ רעד זַא ,ןעֶוויִנ ןיִמֲאֵמ טינ
 ְלאַזיְִסיֹוא ַא טְגיִל רע יוִו ןְהאָה םעֶד ןְהעֶזיִג וליִפֶא ןיִּבאָה ייֵז .ְּךאַז עליו ַא םיִּפע
 סיִּפעֶע זיִא סאָד זַא ,טְרעֶלקִיִג ייֵז ןעֶּבאָה ןיִגעווְטעֶדְנּופ , רֶׁשֹוי ץיִלֵמ א יו ,רעֶנְצ
 ןעֶגְניִז ּוצ ןיִּבאָה לאָז ןעֶמ זַא !עֶקְוטְׁש ַא ןְהאָטְפיֹוא ליוִו רע סאו ,ץֶל רעֶנְדאָמַא
 , סיֹורַא טינ ּבּוטְש ןּופ טעֶמַּכ ראָג זיִא ןֶחדַּב רעֶד טְּפיֹוה--רעֶּביִא גּוא . ןעֶנאָז ּוצ גּוא
 ?ְפיֹוא ףֹוס םּוצ ךיִז טעֶו ןְהאָה רעֶד יו ,ןייַז ייַּב רעֶד קֶׁשֵח טאַהיִנ סעֶלא טאָה רע
 טיִמ םיִלַּכ עֶלַא ןיִכעֶרְּב ּוצ גּוא ,קאַּב ןיִא עֶקְרעֶלְדיִפ רעֶד ןיִׂשְּטאַּפ ןָא גּוא ןיִּפאַח
 ןיִרעֶּביִא רעֶנעֶצְלאַועֶג ַא ןעֶהיִלְפ םיֹורַא גּוא ,קיִמָס םעֶד ןיִּפאַח ּו צ גּוא ,רעֶטְצְנעֶּפ יִד
 טְלאָו סע ןיִּבעֶלְח ? אַה .בָר םיָנּופ ּבּוטְׁש ןיִא ְךייֵלְג ןעֶמיֹוק ץֶכָרּוד נּוא ,טְדאָטְׁש
 אָיְשִקַא ,טאַהעֶג אָרֹומ לעֶקיִּבַא ְךיֹוא ּוליִּפָא טאָה רֶע ! ןעֶוויִג םּואיִמ טינ יִקאַט תֶמֲאְּב
 טְניִל סאוָו ,ָחְדַּב הֵׂשעֶמ רּונ ? קאַּב ןיא ְךיֹוא רע; טְניִרְק טְכייֵלְלִּפ ,הֵׂשֲעַמ ַא ףיֹוא
 ְךאָנ רעֶד ןעֶכאַמ ,קְסע רעֶקְראַטְׁש א םֶהיֵא ראַפ םאָד זיא .,תֹונָצְל ןיִא גיִרְנעֶטְׁש
 רעֶנייֵטְׁש רעֶד יו ,םיִרָקִׁשִי דְנעֶזיֹוט ןעֶגייֵל ּוצ נּוא תֹונּותֲח ףיֹוא סעֶצעֶה םעֶד ןּופ
 ןיִּבאָה ,העָׁש עלא עי עֶרעֶייז טיִמ ןיִטְנאַקיזימ עֶזיִד ,ּונ ,הָרְבֶה רעֶד ןּוּפ זיִא
 טאָה ּבאָנ ּוצ ַא ְךאָנ נּוא ; רעֶלְדיִפ םיִנּופ ּוליִּפֲא ַחֹומ םעֶד טְרעֶדּור ּוצ לעֶמיִּבַא
 טאָה רֶע . הָמיִחְׁש רעֶד יב ןעֶפאָרְטעֶג ְּךיִז טאָה סע סאוָו !ּבייו ןייַז ןּופ טְרעֶהיִג רַע
 טיִנ תֶמֶא ןיא סאָד זיִא רַׁשְּפֶאי : ןירעלקּוצ נּוא ןעֶלְפייווְצ ּוצ ןעגְנאַפעֶגְנָא ךיֹוא
 יד ְךיִּבעְנ זיִא ,םֶחיֵא ןּופ רֶהעמ '? געו ןְפיֹוא ןְהאָה ַא טְמּוק יוִו ? ְךאַז עֶטאֹלְנ ןייק

 טְרעֶטיִצעֶג דְנעָה יִד ׁשֶמַמ רֶהיֵא טאָה סֶע , ּפאָמ ַא ןֶהָא ןעֶגְנאַנעֶגמּוא  עֶקְרעֶלְדיִפ
 , טְנְלאָׁשְט םּוצ ןעֶמְהעֶג ךיז נּוא ץראח א ןְהּוטנא טנאָקעֶג טיִנ ךיִז טאָה יִז .קעֶרְש ןּופ
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 ןיִא םֶהיֵא ןעֶנייַל ןיַרַא נוא ןְהאָה םעֶד ןעֶרייֵנְׁש ןעֶמְהעֶנ טאַמעֶג אָרֹומ יִקאַמ טאָה יִז
 טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז טאָה ,טייקְׁשעֶדּי סיֹוְנ ןייַז טיִמ רעֶלְדיִּפ רעֶד רעֶּבָא .ּפאָט טְנְלאָׁשְט
 יִד ןייַז ריִבעֶמ טְצעֶועֶג ְּךיִז טאָה רע :ךאז ןייַז ןְהאָט ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה גּוא
 רֶע טאָה ,הָכּוׁשְּת רּוהְרִה ןיִכיִלקעֶרְׂש טימ  .הָנְוַּכ סיֹורְג טיִמ ליִדיִפ ץְפֹוא הָרדִח

 עֶטְצעֶל יד טיִמ טְכאָקעֶג םֶלאָמאַד טאָה רָע ,ּפאָרְט ןיִטְראָמ עֶלַא יד טְליִדיִפעֶג
 ,רעֶנייֵטְׁשַא : ּפאָרְּט עֶרעוֶוְׁש יד טְסְנּק טיִמ ּטעֶּבְרַאעֶגְסיֹוא טאָה רֶע  ,ןיִטְפעֶרְק
 ןעֶנעֶז רעֶקְיֹוּפ ץְטיִמ רעֶלְּבְמיִצ רעֶד - . . 'םיִיַׁשְרע ַא ,'הָרָּפ יִנְרקַע ַא ,"תלָׁשְלַׁש א
 טּוניִמ ַא ויִּב ןעֶראָוועֶג אָנְׁשאֶּמ .גּוא אְנְדּונ שְזַא ייֵז זיִא םִע ,סיֹורַא םיִלָּכ יד ןּופ

 ןופ םיוק ְךיִז ןעֶּבאָה ייֵז ,סייַוְש רעֶטְלאָקַא ייֵז ףיֹוא סיֹורַא זיא סֶע .טיוט םּוצ

 סאָד טאָה רעֶּבָא ןָחְדַּב רעֶד .גיִדעֶּבעֶל טיִנ גוא טיֹוט טיִנ ,טְּפאַחעֶג סיֹורַא ּבּוטְׁש
 ןעֶסֶע ְךאָד ןאק רע ,רעֶקיִגאַמ לעֶיִטְׁש ַא טְראָפ ְךאָד זיִא רע ,ןעֶנאָרְטְראַּפ טעֶלַא

 ךיִלפְּת א ןעֶפעֶלְש גוא ,זאָנ ןופ טעֶגְנייֵטְס ךאָנ רעֶד ןעֶהיִצ נוא ןעֶליֹק עֶטילְנעֶ
 טאָה רע, , ְךיֹוא רֶזְכַא לעֶקיַטְׂש ַא ןעוֶויִג יקאט זיִא רֶע : רֶעיֹוא ןעֶקְניִל ןּופ ליִקעֶז
 סאוָו ,הָנּותֲח ַא ףיֹוא עקּוטְש ַא טעֶּבְרַאעֶנְּפָא ,ךיז טְמְהיִרעֶּב רֶע יו  ,לאָמ א
 ? טְלעוֶו יד סעֶּפע טְרעֶה לעֶניופאַזא ,ּונ ... , ןעֶראוָועֶג גרָחָנ רּועיִׁש זיִא ְךאַּבעֶג רּוחְּב א

 שךיפ
* 

 רּונ טאָה רֶע ,סיֹורַא טיִנ ּבּוטְש סְרעֶלְדיִפ ןּופ גוא הטּומ טְכאמעג ךיז טאָה רֶע

 טהּוט רעֶלְדיִּפ רעד ,רּוצֹקְּב .ןְהאָה ןעֶטְלעֶטְׁשְראַּפ םעֶד ןּופ ףֹוס םעֶד ןְהעֶז טְלאוָועֶג
 'םּוגְרַּתי ןעֶגאָז ןעֶּביֹוהיִנְנָא רעי טאָה !הָרְדָס יִד טעֶשְטְנאַהיִג טאָה רֶע ,ְךיִז-ראפ ְךיִז
 ? ליִריפ ץְפֹוא 'םּונְרַּתי סאָד ןעֶמ טְנאָז יו ,טיִנ ּוליִּפָא ייֵטְׁשְראַפ ךיא ,לעֶדיִפ ץפיֹוא

 טאַלְנ ְךאָד זיִא ןֹוׁשָל םּונְרַּת רעֶּבָא ,הָניִגְנ ּוצ תֹוכָיַׁש ַא ְךאָנ טאָה ּפאָרְמ אָליֵמ
 ,ףיִרֵח ַא ,רעֶטְכעֶרַא רעֶנייֵא ?ּוצ רעֶד לעֶריִפ יִד זיִא ןְּתּוחְמ ַא ראפ סאָוו ? רעֶטְראוָו
 .,םיִמעָמ גיִצְפּופ גּוא טְרעֶדְנּוה טיִמ רּונ טיִנ ץֶרֶׁש ַא ןייז רֵהטְמ יִקאַט ןאָק סאוָו

 ּוצ ןעֶּבעֶגיִג ריִמ טאָה ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ראַפ רעֶמיִרְק רעֶנייֵא ,םיִמעַט דְנעֶזֹוט טיִמ

 ןיֹוׁש זיִא דּוי ַא ? ןעֶפְלעֶה ןעֶמ ןאק סאָו רּונ ,קֵחֹוד טיִמ לעֶיִּב א ּוליִּפֲא ןיִרעֶלְקְרֶע

 שייֵלְפ רעֶקִיִטְׂש פאנק : םיִצּורּת עֶקיִׁשְטעֶויק עֶכְלעֶזא טיִמ ןעֶגעֶגיְִנעֶּב ךיִז טְנְהאוועֶג
 ש יװ םעֶד ןיִפעֶרְמ זּומ רע ? זיא סאו ,םיִדְמַלְמ יד ןעֶמיִריִגְמיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןעֶׁשְטּומ ְךיִמ ךיִא לאָז סאָו ּוצ ,יִא ..,א"ש רהמ ןּופ 'קחודב בשיל
 רּונ זיִא סאָד זַא ,הָדֹומ ְךאָד זיִא ןייֵלַא איש רחמ רעֶד סאו . ,ץּורָּת ַא ןעֶפעֶרְט

 ִדְׁשְפַנ הָמִמ ? םֶנְחִל ןעֶרעֶטאַמ ךיִמ ְךיִא לאָז סאוָו ּוצ ,ּונ ? ץּורָּת רעֶניִדיִׁשְטעוֶוְק ַא

 יִקאַט טאָה ! טְליִריִפעֶג יִנ זיִא ? טיִנ ןאק ןעֶמ ,ןעֶד סאָו אָלֶא : רׁשֹויַא יַאְרוא
 ? םיִבָאְלַמ ןעוֶויִג רַׁשַּפָא ןעֶנעֶז ייֵז ? זיא סאוָו ,ןְהעְז ראַפ תופסות רעֶדָא יש ר

 יָּבְר רעֶסיֹורְג רעֶד ,א רומ א רעֶד זַא ,ןּופ רעֶד ןעֶסייוֵו םיִדָמֹול עֶלַא ךיז טְכּוד ? אַה
 ןייַא טְכאַמיִג נוא  ,ןְהעֶז ראַפ ּבאָה ךיִאי :טְנאָזעֶג גּוא ןעוֶויִנ הָדֹומ לאָמ ליִּפ טאָה
 ישא בר סאָוו םאָדי :רעֶטְרא ליִפ ןיִא ְךיֹוא טְנאָז ןייַלַא דּומְלַּת רעֶר . . .עֶקֶּביִׂשֶא
 - ןיִּבאָה עֶניִמעֶּפְׁש יִד זַא ,ןעֶּביֹולְג ּוצ גָניִרְנ ְךאָד זיא ּונ ,יזייַרְנ ַא זיִא ,טְנאָזיִג טאָה
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 ןיִרעֶפְטְנַעְראַפ זּומךיִא זַא ,סאָד טְראַּפְׁש רעֶוֶו נּוא ,תֹועָט ַא ןעֶּבאָה טְגאָקעֶג ְךיֹוא
 טיִנ איש ר המ רעֶד טאָה סאָו ראַּפ נוא ? סעֶנעֶׁשְטעֶווְק טיִמ ,םיִקּוחְד טיִמ עֶׁשְטאָה
 ׁשּוּפִמ רעֶד דַמַלְמ רעֶד ? ןעֶמ טְרעֶר ןעֶמעוֶו ּוצ רּונ ? ץּורְּת קחֹוד ןעֶזיִד טְגאָזיג סיֹוא
 זיִא סע יו ןייַז זאָל ;ךאַז ׁשְטעֶוְק !רעֶנייֵא יֹוג : טְגאָז גּוא תֹונָמֲחַר ןֶהֶא טְנאַלְׁש
 איש רהמ רעֶד זַא םַּתְסַה ןִמ : ץּורְּת לעקִיטש ַא סאָוטע סיֹוא ׁשְּטעוֶוְק  יּבא
 ,ךיֹוא סייוו ךיִא ,ןאַלְּפ ַא סעֶּפע ןיִדְנאַהְראַפ סיִועֶג ְךאָד זיא ,ןאָק ןעֶמ זַא ,טְגאָז
 ְךאָד טְנאָז ןייֵלַא איש ר ה מ רעֶד םּוראָו ,ןיִכאַמ טיִנ סאָד ןעֶמ ןאק טאלג ראָג זַא
 ראַפ רעֶּבָא " ;סעֶנעֶׁשְטעווֶה טימ ןעֶגְנייֵרְּב גָנּונעֶדְרֶא ןיא סאָד ןאק עֶמי טיִנ רֶמעֵמ
 ? ןּופ רעֶד ןאַלְּפ םעֶד ןעֶקְרעֶמעֶּב ּוצ טיִנ ראָג .ֵַחֹומ ןעֶּבאָרג ַא יֹוזַא ּוטְסאָה סאוָו
 ריִמ זַא ,גנּוי רעֶּבאָרְג טְסייוו ּוד ? םיִצּורֵּת עֶקיִׁשְטעווק דְנייֵפ רֶׁשְפֲא טְסאָה ּוד
 זיִא תּויִׂשָק ? טְלעֶטְׁשיִנ סיֹוא רֶחאָנ ריִמ ןעּביילּב םיצּורְּת ע טֶס עפ ןעֶבּוז רּונ ןעלעוֶו
 ליִסיִּבַא ו"ח ןעמ ןאק תופס עֶניֹוזַא ןּופ ּונ ; ְךיִז טְרעק ןעֶמ ּואוו ,דּוּפ ץְפיֹוא אָד
 ְךאָנ נוא ,ןעֶשְטעוֶוְק ןעֶטְסְניִנייוַו םּוצ ךיז ןעֶמ זומ רעֶּביִרעֶד ,ןעֶרעֶוו טְרעֶדּור ּוצ
 ןעֶּבעֶל עֶשעֶרּוי סאָד . טְרעֶׁשאּב יֹװַא זיִא םַּתְמַה ןִמ , ןעֶׁשְטעוְק קְראַטְׁש עקאט
 רעשיטקארּפ ןייז ךיֹוא רּוג ַא ,דומל ןיײז ןיִא רּונ טיִנ ,לֹוָדג קֵתֹוד א ןעצנַאג ןיא זיא
 םיִצּוְּת עֶטְסעֶפ ןייק תַמֲחַמ ,תֹולֲאַׁש עֶקְראַטְׁש ןייק ןעֶנעֶרְּפ טינ רֶחאָט ןעמ : ןיִּבעֶל
 טהעֶז ןעֶמ יו יֹוזַא ,העָר,תּוּברִּתִל סיורא רֶהאִג ויח ןעמ ןאק ּונ ,אָד טיג יקאט זיִא
 יז ראה סע} ,רעֶדיִרְּב עֶרעֶזנּוא זנוא ןּופ ּפָא ןיִטעֶרְט ְךיִלְנאָט גאָט טייצ עֶגיִטְצעֶי
 טָא 'קחוד ב בשיל ׁשיװ םעֶד ףיֹוא ןעֶזאָלְראַפ טיִנ ְךיִז ןעֶליוִו יִיֵז ,!תּיִׁשֹקי
 . .. עֶנאַרְפ רעֶׁשעֶדּוי רעד ןּופ ףְראַׂש גּוא ךיִג ,קע ןייַא ייֵז ןיִכאַמ

 ְךיִא ּואוו טיִנ םייוַו ךיא , טּוג טינ ראָג זיא םע.זא ,רעֶדירּב , טסְייוִו רחָיא
 ךייא טְלעֶפיג יו : יִִׁשַח ףָלֶא ןיא ןיִכאָרְנְראַפ סיִּפעז יב ְךיִא , רופס ןייַמ ןיִא טְלאַה
 ,רעֶלדִיִפ םעד ןיִנעוֶו ןּופ טְפעֶומְשעֶג אָד ּבאָה ךיִא זַא ,ןיִרעוֶוְׁש טְלאוָו ךיא ? הֶׂשֲעמ ַא
 ןִגיֹולְפ ראפ ךיא ןיִּב יו ּונ + ,ליִדיֵפ ץפיוא ןֹוׁשָל-םּונְרַּת טְליִּפְׁשעֶג טאָה רע סאוָו
 ןיִרעֶג ןיֹוש טְלאָו ךיא ? בָצֵמ ןיִשידּוי םעֶד ןיִנעֶוֶו נּוא דּומְלִּת ןיִנעוֶו סָעּומְׁש ַא ןיִא

 ,ןיֹוׁש סייוַו ְךיִא זא טְכּוד ריִמ ,טְנייַווש ,םֹולָׁשְּב לעֶקיִטְרַא ןעֶזיִד ןּופ ןעֶכיִרְק סיֹורַא

 טְליִּפְש ןעמ יֹוזא איו ןיִרעֶלְקְרִע טְלאָועֶג ריִמ טאָה ףיִרֲח רעֶד : גיִטְכיִר זיִא סֶע!ַא
 ןֹוׁשְל םּונרַּת תַמֲחַמ : טְגאָז רע ,ןאלּפ םעֶד ןיִרעֶה ריִמאָל ּונ ,ליִדיִפַא ףיֹוא םֹונְרִּת
 רּונ הָניִגְנ עֶצְנאַג יד ְךאָד זיא ןיִטְראָד ּוא , אייֵקְרעֶט ןיא ןעֶכאַרְפְׁשעֶג רּונ טרעוֶו
 טאָה םּורעֶד ; סֹולְקְנּוא םּונְרּת ףיֹוא זָמֶר ַא הָניגְנ עֶׁשיִבְלאוַו יִד זיִא , ׁשעֶכְלאוָו ןיא

 רעֶטּוג ַא ? אַה .ןעוויג אצֵוי טימ רעֶד נּוא ,ׁשעֶבְלאוָו טְליִּפְׁשעֶג רעלדיפ רעֶר

 ,תֹושָלֲח עֶטיֹוט ןעֶמינעגְנָא רימ טאָה סע זא , תֶמֶא םעד ךייַא גאָז ךיא ? ףָּוטמ
 טְריִרעֶג סיוִועֶג זיא רֶע זַא ,ןעֶזיוִועֶגְסיֹוא רימ טאָה םע ! גְנייֵג עֶטְסּוּפ עֶניֹוזא ןירעֶה
 ןייַז ףיוא טְלְטַּבִנ םיֹוא נּוא לאמ ייֵרָד ןעֶנְיּפְשעֶגְסיֹוא ּבאָה ךיא ,ּונ , חֹומ ןּופ
 נּוא ןיִצְנאוָו יִד טְׁשיִועֶגְּפָא ּבאָה ךיא נּוא , תֹומֹולֲח יִזייַּב עֶלֵא פאק םעֶנעֶגּוׁשְמ
 ,שעֶכְלאוָו טְליִּפְשעֶג םלאָמאַד טאָה רעֶלְדיִפ רעֶד , ןופ רעד ץְרּוק .נייַוְׁש ַַא טְכאַמעֶג



 1 ןְהאָה רעֶטְלעֶּטְׁשְראַפ רעֶד
 ְךיֹוא זיִא ןֶחְדַּב עֶמאַס רעֶד . דְנעֶה עֶניַיֵז רֶטנּוא ןיִצאַלְּפ טְנעֶקיִג טאָה ןעֶמ זַא
 טאָה ְךאָד רּונ ,  חרבינ א ןעכאמ טְזּומעג טאָה רע זַא , ןיִראָועֶג טְריִרעֶג קְראַּטְׁש
 טקורעג ןייַרַא נּוא ןעֶטיִנְש ּוצ ןְהאָה םעֶד טאָה ןעֶמ יו ,ןְהעַז ּוצ טעֶיִפְפאָּפ רֶע
 טיִמ םיֹוק רעֶלְדיִפ ןּופ ןיִפאָלעֶג םיֹורַא םאֶדְנעֶּפ םאֶרְנעֶק זיִא רֶע , טְנְלאָׁשְט ןיא
 ןָחְרַּב רעֶד , ןעֶדְנּוטְׁש ייֵוְצ ןּופ ְךֶרֵע ַא טְכאַנ זיּב ןְהעוֶועֶג ְךאָג זיִא םִע .הָמָשְנ רעֶד
 ןיִטיִמ נּוא רעֶלְּבְמיִצ ץְטיִמ ןְהעֶזעֶג ךיִז טאָה גּוא טְראָטְׁש ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג סױרַא זיא
 יטסעפ ץִּביִלְּבעֶג זיִא סֶע גּוא -- !ףיִמ רעָײז ןונע םעֶד טְפעֶומְׁשעֶג רעֶּביִא ,העְקיֹוּפ
 , . . .סאוָוטְסייוו רעוֶו ןעֶזאָלְמיֹוא ןּופ רעֶד ְּךיִז טעוֶו סֶע ,טּוׁשָּפ טיִנ זיִא סאָד זא
 , טְראַנְראַפ טּוג יקאט נּוא הָמֹוׁש לֶקִיִטְׁש ַא , ןיִדייֵר ךיז ןעֶשיווְצ ,זיִא רע; רעֶלדִיפ ץיפיוא ְךיִּבעג תֹונָמֲחַר א יִקאַט זיִא סע. הָצֹע ןייא וצ רעֶד ןעֶכּוז נּוא ףְראַדעֶּב עמ וו ןעֶמְהעֶנ ךֶריד ןיִנע םעֶד סיוִועֶג טעוֶו רֶע ,ףרָוטִמ רעֶקְראַטְׁש א אָי ְךאָד זיִא רֶע ,ןיִּבעֶל לאָז בָר םעֶד ןייַז עַיָדֹומ םאָד זּומ ןעֶמ זַא ןעֶביִלְּבעֶג ויִא ןירעלק ליִּפ ְךאָנ
 רע רעֶּבָא ,ןֹוחְטּב ןיִקְראַטְׁש ןייַז ףיֹוא נּוא טייֵקְמּורְפ ןייַז ףיֹוא סעֶלַא טְלעֶטְׁש רֶע
 ,תּוטְׁש א טְדעֶריִגְייַא ךיִז רע טאָה ,ונ ,קאַטְסאָרְּפ א יוִו טיִנ ןייֵמ .ְךאָד זיִא
 רעֶד ? רֶהיֵא טניימ יו - םיִצִל עלא ןעֶלְמּוטְאַפ רֶע טעוֶו לעֶריִפ ןייז טיִמ זַא
 זיִא סאוָו גּוא .,םיִמיִיַשְרִני יִד טיִמ  'ןיִשְלְׁשְַׁשי ענִיז קְראַטְש יַאְדוַא טְרעֶק ץֶל
 טאָה רע ,ןעֶנאָז ןעֶניִל ךיִא לאָז יאוולַה ? 'הָרְּפ-יַנרקק ןיִמימ םּוחַי רעֶד ּוליֵפֲא
 םֶּכיֵּת קאט גוא ןעֶגייווְׁש טיִנ םעֶד ןיא ריִמאָל ,רעֶדיִרְּב ּונ ? ןיִסֶע ןופ ןיֹוׁש טְדעֶר רעוֶו גוא .,ןעֶזאָלנירַא ּבּוטְׁש ןיימ ןיִא ּוליִפָא ןיִלעוו טיִנ ןְקאָה אֵזא ְךיִא טְלאוָ ןיִנעוֶוְטְסעֶד ןּופ ,ןְהאָה ליִטְרעֶּפ ַא ףיוא ןְלעֶּב א ְךיֹוא ןיִּב ְךיִא ,טְרעֶה .קֶסע; ןיִטּוג א
 "א תמש ַא ןיִפְראוַו ףיֹורַא םֶחיֵא ףיֹוא טעֶו רע ,ןעֶלְדיִפ טיִמ טיִנ ,קע} ןייֵא ןיִבאַמ ץִל םעֶד טעוֶו רע , ׁשְנעֶמ א ּוצ רעד זיִא רע, !הֶׁשָק טְשיִנ . בָר םעֶד ןייַז הֶלֵגְמ
 בר םעד טאָה ךאַז יד. בָר םּוצ ׂשְראַמ ,ןְהאָטעֶג נּוא טְגאָועֶג . . . םעֶמְראַו ּוצ ןיִנראָמ ןעגנירְּפְשְסיֹוא טְכיֹורּב ליִּפְׁש עֶצְנאַג יד זא רֶתעְלְק ְךיִא : ןיִצאַרְק ךיז רע טעוֶו
 רעַּבָא , תֹומָׁש טיִמ ןיִצְטיִנ ּוצ דְנייַּפ טאָה רע תַמֲחַמ , טְקעֶמְׁשיִג טּוג טיִנ תֶמֲאְּב
 רע . ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיִא סאָד טעֶו רע זַא ,טְגאָזעֶג וצ יו רע.טאָה ,הָרָיֵרְּב ןיֵאָּב
 םֶהיִא טאָה עֶמ נּוא , ןיִשְנעֶמ ַא ןּופ ְךְראַמ םעֶד טְקיִפעֶג סיֹוא לאָמ ַא טאָה רֶע זַא םֶהיִֵא ןופ טְלְהעֶצ-רעֶד אָרְמִנ יד םאָו רעֶגעֶגייֵא רעֶד זיִא סאָד , ןְהאָה יִטְלעֶטְשְראַפ םעֶד ןופ עֶטְכיִׁשעֶג עצנאג יד טְסייוו רֶע זא , ץְרּוק רָאג טְרְהעֶלְקְרֶע אייז טאָה
 ןּופ ַחֹּכ םעֶד טיִמ רּונ ,םעֶנעֶי ןּופ לונלג א רעֶנְהאָה עֶניֹוזַא טֶפֶא גּוא טפָא ךיִז טעוֶואַי סאָד טא . סקא רעֶטנייטְׁשְראַפ א ,ילקסנה רוׁש ַאי יוִו טיֹוט םּוצ ןעוֶויִנ ןַד
 רע זא ,ןייַז ןַד ְךיֹוא םֶהיֵא רעג טעוֶנ , ןיִד תיֵּב א ןּופ רַזְנִנ זיִא סע םאוָו קַסְּפ םעֶנעֶי
 רעֶד טאָה ! 'טכאַמעֶג רֶׁשָּב םהיא טאָה ! הָּכָרְּב רעד טיִמ הָטיִחְׁש יִד , ןיִסֶע םֶהיֵאְי ןאק עמ !אָי : בָר םעֶד ןְהאָטיִנ געֶרְפא ייֵז ןעֶּבאָה ? 'םֶהיֵא עמ געמ ןיסע רעֶּבָאו ... .סעֶקּוטש עֶניז ןעוֶוארְּפ ןיִּבאָה טְּפאַרק ןייק טעֶו רע; גוא ,הָחיִמ בה זיִא
 , ץְלעֶּפיִג טיִנ ראָג ןיִטְנאַיִזומ יֵד זיִא בָר םָנּופ הָכּוׁשְת יד ,טְגאָזיִג ּפָא ץֶרּוק בֶר
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 זיִא , תֹומָש ךרּוד טינ זא םּוראוָו ,טְכאַמעֶג קְזֹוח ראָג טאָה ןֶחְדִּב רעֶד רֶתֹויְּב גּוא

 םעֶד ןיִרעה טעוֶו ןְהאָה רעֶד? ריִא טְנייֵמ יו ; עֶלעֶּביִצ א טְרעוֶו טינ ןיִכאַז עֶלַא
 טיִנ ְךיֹוא טְנְלאָפ ,רעֶטְּביַועֶּב א  רּונ יִּבַא ,דּויַא טאלְג ְךיִז טכּוד ? בֶר ןּופ קַסְּפ

 אָרְמנ רעד ןיא יו , םלאַמאַד אָליֵמ ! ןְהאָה טְראָפ ַא יֹוזַא ןיֹוש אָמיִׁשְפ ַא ,בָרַא

 רע, טאָה סאו , ּונ , טוָיִטְׁשְראַפ נוא טְּפאַחעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ זא ,טְהעֶטְׁש

 טְניִל נּוא רעֶטעֶליֹוקעֶג ַא ןיֹוׁש ְךאָה זיִא רֶע זַא ,טְצעֶי רעֶּבָא ? ןיִפְלעֶה טְנאַקעֶנ
 בֶר רעֶד ,רעֶדיִרְּב ,רּוצִקְּב ? םֶהיֵא רֶע טְרעֶה סאָוו ּונ ,ךיֹוא טְנְלאָׁשְט ןיא ןיֹוׁש

 טְדעֶר רֶע ,טְמיֹורעֶגְפיֹוא טיִנ טְצעֶי םעֶּפֶע זיִא רֶע} , ןיִכאַמ טיִנ ראָנ אָד טעוֶו

 סוג םֶהיֵא געֶמ עמ זַא ,ראָג טְגאָז רע? ךייַא טְלעֶפעֶג יו . ףאָלְׁש ןופ יוִו סעֶּפֶע

 ןעֶׁשיִרּומְלַּת םעֶד ןּופ לּוגְלִגַא רּונ ? ןְהאָה א יקאט זיא רע זא טרהעלק רע םיִנָּפ א

 ןְָׁשּפ ַא ראָנ ןיִּב ךיא . ,ייֵרעֶלדְניווְׁש עֶניֹוזַא ףיֹוא ןיִבִמ רעּפאַנק א ןיִּב ךיא ? ןְחאָה
 רעֶטְסאָרְפ רעד יִקאַט טְמעֶנ יֹוזַא גוא ץֶל ַא םיִועָג זיִא םִע זַא :ךיִא רֶהעֶלַק טָא
 זיִא רעֶּביִרעֶד ,ְךאוַוְש רֶחעֶז םעֶד ןיִא סעֶּפעֶ זיִא בָר רעֶד יו יֹוזַא גּוא ,לֶבֵׂש

 זא ְּךיִזטְהעֶמְשְראַפ םע} . - . ְךיִלירְפ יֹוזַא טיִנ רעֶלְדיִפ רעֶזְנּוא טיִמ ְךיִּבעֶנ יִקאֵמ

 רעֶּביִא סאד ייז ןיִּבאה ,רעֶדְנּוזעֶּב ןיִרעֶרעֶי ,רוס ןייק ןייַז טיִנ ןאק ןיִׁשְנעֶמ עֶניֹוזַא ייּב

 עלא ןעשיווצ + , ןיראוָועֶג םֶסרְופְמ ְךאַז יד זיִא סע זיִּב , טעֶרְקעֶס ןיִא ןיִּבעֶנעֶג

 דְלּודעֶגְנּוא סיֹורְג טיִמ .טעֶדֹוסעֶג גּוא טעקְׁשּושעֶג ךיז ןעֶּבאָה עֶלַא ,ןיִׁשְנעֶמ ןעֶסאַלק

 ליִפ ןעֶּבאָה , הירְּפ ןעֶגְראָה .טְכאַנ יִד ןעֶמּוקעֶג רעֶּביִא םיוק עֶלַא יִיז ןעֶּבאָה

 ,םעֶדּּביִל ּוצ רּונ ,ןעמעֶנעֶגְּפָא םֵּכיֵּת נּיא ןיִנֵמ ןיִטְׁשְרֶע .םעֶד טְניוִואַדעֶגְּפָא ןיִׁשְנעֶמ

 ןּופ ףוס םעֶר ןְהעֶזּוצ , ּבּוטְׁש טְרעֶלְריִפ םעֶד ןיִטיח ּפָא גידייל ןייז לאָז ןעֶמ זַא

 ןעֶטְנאַקוּימ עָּפּורְג ןייַז יוִו טיִנ ראָג טְסייוֵו ְּךאַּבעֶנ רעלדיפ רעד , ןְהאָה םעֶד

 טְניאַדעֶגְּפָא ְךיִז טאָה רע , ליִטְדאָטְׁש ןיא טְקיֹוּפ ּוצ קְראַטְש יֹוזַא ְךאז יִד ןעֶּבאָה

 ,םעּומְש ַא ןיִבאַמ טְלאועֶג טיִנ םעֶד ןיִנעֶוֶו םֶהיֵא טימ טאָה רעֶנייק ,ךיִלְנְהאֹוועֶג יו

 זיא רעֶלְריִפ רעֶזְנּוא אֹלֵימ , ּונ ? ןעקניירק םֶהיֵא ְךאָנ ןעמ לאָז סאוָו ּוצ םּוראוָו

 טְנאָזעֶג ,רּוי רעֶכיִלְרע הֶׂשֲעמ עֶקאַט , חטּומ טיִמ לעֶסיִּבַא לּוש ןופ ןעֶמּוקעֶג

 יו טְקעֶריִג ׁשיִט רעֶד ; ןייַפ ןייֵׁש ,ׁשּודיק טְכאַמעֶג נּוא , ףְראַדעֶּב עמ  סאוו

 יֵד יו , ׁשיִט םּורַא נּוא םּורַא ץּוט ּבלאַה ַא רעֶכעֶה ְךיִלְרעֶדְניִק יִד ,זיא :יִרעֶהיִג

 לופ ןיֹוׁש זיִא סאַג יִד זַא ,טְקְנעֶמאַּב טיִג רֶהאָנ ןעֶּבאָה ייֵז , םיִבָלֶמ יִנְּב

 סאו ןעֶהעֶזּוצ , לעֶּביִטְש רעײז טְרעֶנעֶלאַּב ןעֶּבאָה ןעֶדוי זַא , ןעֶשְטְנעֶמ טימ

 נא ןעֶסע טְצעֶזעֶג ּךיז ןעֶּבאָח ייֵז ? ןְהאָה םְרעֶלְדיִפ ןְטיִמ ףֹוס רעֶד ןייַז אָד טעוֶו
 .טיִמעּפַא ןעֶטּונ טיִמ יקאט גּוא ,טנְָאְׁשְט םעד,קאמשעג ץנאג ןעֶסעֶיִגְךיִז ןעֶּבאָה
 ןופ ןְהאָה םעֶד ןעֶמעֶנ סיֹורַא טְביֹורְּבעֶג עֶקְרעֶלְריִפ יִד ןיֹוש טאָה עֶדְנע םּוצ
 וצ ְךִ טקּור םָלֹע רעֶד ,ׁשִטןְפיֹוא םֶקיִא ןיגארט ףיֹורא גוא ּפאָמ-נְלאָשְט

 זיִא תַמאַּב . ּבּוטשי ןיא ןירָאוָוג ליקְנּוד טעמָּכ זיִא סעי ,רעֶטְצְנעֶפ יד ּוצ רעקְראַטְׁש

 טימ רעלדיפ םעֶד ןּופ רעֶניִּב יד רעֶּביִא טְלעֶק ַא ןעֶנְנאַנעֶג רעֶּביִרַא עקאט
 סאוָו רעֶּבָא , טְרעֶטיִצעֶג ץְראַה יִד טְראפ ךאַּבעֶג ייֵז טאָה סע !ְךיֹוא בייוו ןייַ



 1 ןְהאָה רעֶמְלעֶטְׁשְראַפ רעֶד
 ןיִסע עקאט ךיִז טְסּולְג בגא נּוא ,קע;8א ןעכאמ ןיֹוׁש ְךאָד זּומ עֶמ ? ןעֶמ טְכאַמ
 לעֶסיִּבַא טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה עֶקְרעֶלְדיִפ יד ,אּונ : ןְהאָה ליִטְרעּפ א תֶּבַׁש דֹובָּכְל
 נּוא ןיִטיִנְש ּוצ נּוא ׁשיִט ןָפיֹוא ףיֹורַא ,ןְהאָה םעֶד ןעֶמּונעֶג םיֹורַא גּוא טייֵקְׁשיִרְפ
 ,טְכעֶלְׁש טינ ןיִּבעֶלְח : קאַטְשעֶג ןיִּביִרעֶנְפיֹוא גּוא ןייֵרְח טיִמ ןיסעֶגיִג עקאט
 ןעֶהעֶזְרעֶד עֶקְרעֶלְדיִפ יִד טאָה טְלאָמעֶד טְׁשְרעי . . . ? אַח? ןְהאָה ַא טְראָפ ,םיִנָּפ א
 זיא רעֶלְדיִפ רעֶד .נּוא , טיִנ עֶרֶה ןיע ןייק , טֶלֹוע ןעֶצְנאַנ םעֶד רעֶטְסְנעֶפ םעֶד ָּךרּוד
 סאד זַא , ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְנָא ךיז ןעֶּבאָח יִיֵז : רעֶנעֶגְראוְרעֶד ַא יו ,ןעֶציִז ןעֶּביְִּבעֶג
 ראָנ . רעֶדְניוִו זייַּב רעֶייִז ףיֹוא רעֶקַא ןעֶּביֹולְקעֶגְּפיֹונּוצ טדאָטְש יד ְךיִז טאָה

 . .. ניו רֶהעְז , טייַו ןיֹוש זיא ןְהאָה רעד : טעֶּפְׂש ןיֹוש -- ? אָד ןעֶמ טְכאַמ סאוָו
 נּוא ןעֶניִרְׁשעֶגסיֹוא םֶלֹע רעֶד טאָה יֹוזַא -- תָּבֵׁש טּוג !תֶּבַׁש טּוג --

 לעֶּביִטְש ןיִא רעֶלְריִפ םּוצ ןְהּוטעֶג ראַּפְש א לְהאָמ ַא טיִמ ךיז טאָה
 םּוצ : רעֶדְניִק גוא רעֶּבייוַו ,ןעֶדוי טימ ליפ ןעֶראָועֶג זיִא עמ גוא ,ןייַרַא
 ןעֶכיִלקיִרגְמּוא  םעד ןעֶטְכאַרְטאּב ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה הָרְבֶח עסייוו יִד ןעֶטְסנִייֵמ
 -ָניֵא ןעֶּבאָה סאוָו ,העדְניק עֶרעֶיִו טימ ו עֶקְרעֶלְריִּפ רעֶד טיִמ רעֶלְטִפ
 . . .ךיִּבעֶג ,ןְהאָה ןעֶטְלעֶטְׁשְראַפ א ,ץלא ןעֶגְניִלְשעֶנ

 עֶנעֶדּויִא טאָה !עקִלּוּפ רעֶד ןּופ לעֶדְנייֵּב סאָד רעֶהַא רּונ טְזייוו ,,ּוגֵא --
 סאָד ןעֶנאַרמעֶנּוצ תֹומימְּתִּב רֶהיֵא טאָה עֶכְלעוֶו , עֶקְרעֶלְדיִּפ רעֶד ּוצ ןעֶניִרְשעֶגְפיֹוא
 .ןְהאָה םיָנופ לעֶדְנייֵּב עֶטעֶזיִרְנעְֶּפא

 לְהאָמַא טאָה רֶהיֵא ? ְךיִז טְרֶהיֵר לעֶדְנייֵּב סאָד יו ,ׁשְטאָח טְהעֶז רֶהיֵא -- |
 ? לעֶדְנייֵּב ןיִמ אֵזַא ןעֶהעֶזעֶג

  ְנאַג ייַּב רעֶדָא , קידניח ייֵּב יו  ,ןיּבעלח , ןָהאה ייּב יוִו טינ ראָג --
 ףיוא ןעֶגְירֶׁשעֶגְסיֹוא ןֶחְדִּנ רעֶד טאָה ,בָר םּוצ ןעֶגאָרְט קעוַא טע ףְראַדעֶמ --

 . . . ןעֶגיֹוא עֶנייַז טיִמ ןייַלַא ׁשְטאָז ןעֶהעֶז רע; לאָז : עֶּבְמעֶג עפְראַׁש ןייז
 ץֶמיִמ קע ןייא ןיֹוׁש זיִא סאד זַא ,רעֶכיז ןעוֶועֶג זיִא לעֶטְראָּטְׁש עֶצְנאַג םאָר

 ייַּב זיִא םע : ְיִלְרעֶדְניִק עֶׁשְרעֶלְדיִפ עֶרעייֵז טיִמ נּוא עקרעלדיפ רעֶד טיִמ , רעֶלְדיפ
 ןהֶא ןיֹוש יז ןעֶּבייַלְּב ןעֶגְראַמְרעֶּביִא ,ןעֶנְראָמ זא = , ְּתְקְסִּפעְגְּפִא ןעוֶועֶג עלא
 ראג עֶקאַט ,יֹוזא ,דסֶח טימ טְרהיִפעֶג סעֶּפֶע טאָה הּב טאָג ראָג . רעֶלְדיִפ א
 טְשיִמעֶגְנִייַרַא ךיֹוא ְךאַז טאָה ,החָמּומ רעֶסיֹורְנ ַא ,אֵפֹור רעֶד עֶקיָנְמִל 'ר ,גיִדֹ'הְׁשִקְׁשיִג

 ןיא .רעֶלְריִפ םייַּב ןּברוח ןעֶצְנאַנ א טכאמענְנַא טאָה גוא 'טְטְכערָהיִפְּפָאי ןייז טימ
 גּוא -- !טאָנ ןעקנאד ,רֶמָח טיִמ ץלַא ראָג ! ליר עֶיְרעֶלאַה לעֶקיִטְׁש א עקאט ,ּבּוטְׁש
 ןעֶטְלעֶטְשְראַפ ן'ְטיִמ הֵׂשֲעמ יד ןעֶקְנייִדעֶג וצ טאַחעֶג רעֶלְדיִפ רעֶד סאָד טאָה יֹוזַא
 | ! ןעֶרְהאָו עֶגְנאַל עֶגְנאַל ףיֹוא ןְהאָה
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1, 

 ,ראָטאַמְראַפעֶרא -רעֶסאַועֶדאָז לעֶזאַלְנא
 טייקשיראנ ַא ראָנ , טייקיִנייֵלְק ַא ראָג זַא ןעֶמ טְהעֶז טפֶא ! אָלְּפִנ ׁשּודיִח א

 הָמֶכָח יִרְבִד ןּופ תֹוׁשָרְד דְנעֶזיֹוט יו ,הָלַהְק א ןעֶרְהיִרְפיֹוא רעֶרְהעֶמ ךסַא ןאק

 עֶראָז לעֶזאָלְנא זא ..,ןעֶּבייֵלְג סע ,ּךיִז טעוֶו רעוֶו ,לָׁשֶמְל : ןעֶסעֶומְש עֶנּולק גּוא

 עֶגאָש א טְועָה ? טְראָטְׁש עֶצנאג ַא ןעֶבאַמְרעֶּביִא + , ןעֶדְליִּבִסיֹוא לאָז רעֶסאוַו
 ןיא זְנּוא ּוצ טעֶואַיעֶג ְךיִז טאָה ,םִזיִטאַנאַפ םעֶד ןּופ קיִלְנְנּוא םעֶד ּוצ !הֶׂשעמ

 רעֶד ןיִא ראָטְקעֶריִד א ראַּפ רעקִימעֶח א ,שטייד א טְדאָטְׁש-גְניִליוִוְצ רעֶד

 ןעֶשְטייד לעסיִּב טְבעֶרַא טְדאָטְש ןיא טעֶדאָלּפְראַפ טאָה רע ; קיִרְּבאַפ ןיִרַאעטְס

 ייַּב טְגאָז עמ יוִו ,לעֶטְרעֶטְש סאָד ןעּבאה הָרְבֶח יד .תֹוכאלְמ-ילעּב עֶנעֶריִׁשְרעֶפ
 טיִמ ןעֶשנעֶמ ןעֶהעֶז רעֶד םעֶּפִע טאָה עֶמ + יטעבּוצעֶג רעֶדְנאַנאַפ) ,אָׂטיֵל ןיִא זְנּוא

 גּוא עֶכיִלְטְפיִרק , קיִרְּבאַּפ רעד ןיא טעֶּבְראעֶג ןעֶּבאָה ךעֶלדִייֵמ ליִּפ . םיַיַח ַחּור

 ייֵטְשְרעֶפ ּוצ ןעֶּביֹוהְנֶא טְקְריוִועֶג סאָוְטע; ְךיֹוא ןיֹוׁש טאה ןייֵלַא סאד -- עֶׁשעֶרּוי

 ְטעֶּב ראָטְקעֶריִד רעֶניִהייֵפ רעֶזיִד יז טאָה םעֶד ְךאָנ .טייֵדעֶּב טעֶּבְרַא טאוָו

 טְלעטְׁשעֶג רעֶדְנאַנאַּפ טאָה רע , קיִרְּבאַפ-עֶדאָז 8 ןעֶטְראָד ןעֶכאַמ ּוצ טְֶכאַר
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 תֹולּותְּב טְכאַרְּבעֶג טאָה :וא רעֶסאו יד ןעֶּפיֹק ראַּפ ןעֶמאַנ עֶלַא ןיִא םעֶקְרּוּ

 ראַפ גּוא סעֶקְרּוּב עֶטְצּוּפְראַפ יד ןיא ןעֶציִז ןעֶלאָז יִיֵז זַא , אָׂשְראַו ןופ תֹופָי

 יד ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶמאָנַא ןעֶּבאָה רעֶגניִלְציוִו עֶמּורְפ יד . רעֶסאַועֶדאָז יד ןעֶּפיֹק
 םעֶד טְפייֵפעֶגְנָא רעֶסעֶּב ּךאָנ ןעֶּבאָה ייֵז .רעֶסאַו עֶנעֶדיִז : 'םיִנֹודְז-םִיַמ. רעֶסאוַו
 טאָה רֶע סאָו ,עָׁשָרָה םעְלִּב ןּופ לּונְלִג א זיא רע,ל זיִא סאוָו : ראָטְקעֶריִד

 םעד ךֶרּוד נּוא רֶּבְרִמי רעֶד ןיִא ןעֶוועֶדְנּופ םעֶקְרּּב עֶכְלעֶוַא טָא ןעֶּבעֶנעֶג הָצעא
 גוא ? קיקַא טְהעֶטְשְראַפ ריא .  .בָאֹומ תֹונְּב יִד ךרּוד ןעֶדוי יִד ןעֶלְכיֹוְטׁש

 ןעֶּבאָה טעוֶו ,טאַראָקא יֹוזַא טָא ,ףֹוס םּוצ טאַהעֶג טאק םֶעְלִּב רעֶד יוִו ,קסּפ אֵזַא

 עֶניוְטאָּב עֶטְלאַק טיִמ טְקיווְקעֶג ּךיז יי ןעֶּבאָה יֹוזַא טא . ְךיֹוא ראטקעריד רעֶד

 ןעֶמ טאָה סיוִנעֶג ראַפ . אצראד אָרְפעַּכ ןעוֶועֶג לֵטַבְמ ראָג םֶחיִא ןעֶּבאָה גּוא
 םָלֹוע רעֶגייֵמעֶג רעֶד ;ןעֶרּי ןּופ טְזיילעֶג טינ ןעֶשאָרגא וליּפַא טייצ עֶטְׁשְרֶע יד

 ְךיִז טְׁשְראָד קיִנָּפּרְק ןעֶרעֶטיש ְךאָנ : הקְׁשַמ אזַא ןעֶקְניִרְט ּוצ סאוָו ְךאָנ טיִנ ראָנ טאָה

 םירַא ראָנ ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא . ראַפ רעֶד דֶלעֶג ןעֶּבעֶג ךאָנ טֵרְפִּב גּוא טיִנ ראָג

 ןיִא סאָד טְריֵז סאָו ראַפ םִוראָוו ,ןעֶדאָש ראָנ ןאק טאָד זַא ,ְךּולָס ַא ןעֶזאָלעֶג



 עפ ראָטאַמְראַפעֶרַא-רעֶסאוַועֶדאַז לעֶזאָלְנַא

 ,טְנְלאָשְט ןעֶכאָנ תֶּבַׁש רּונ ? טְשימראַפ זיא םעֶד ןיִא סאוָו טְסייוֵו רעוֶו ? זאָלְנ

 ןעֶריקעֶזיִר ןעֶלעוֶו ְךיִז רֶׁשְּפֶא טְראָּפ ןעֶמ טְלאוָו ,ןעֶצְראַה ןעֶפיֹוא טְנעֶרְּב סֶע זַא

 יִד ְּךאָד ןעֶליוִו דְלעֶג ןֶהָא : ְילנעֶמ טינ עקאט ְךאָד זיא , לעֶזאָלְנ ַא ןעֶקניִרְּט גּוא

 ? סאַג ןעֶטיִמ ןיִא ןעקְניִרְט סאָד טסִייַה יוִו אָ גּוא .ןעֶּבעֶג טיִנ תֹוּפִי תֹולּותְּב
 טיִמ עקאט ? ןעֶשאוַו טְנעֶה יד גּוא !טְנאוַוְׁש ? הָכָרְּב א ןעֶכאַמ ְךאָד ףְראַד עֶמ

 ,ויִא לַלָּכ רעֶד !דְלעֶג ְךאָד טְסאק,םע : הָרבע ןייא ְךאָד זיִא ?רעֶסאוַו עֶדאָז יִד
 םַא םיִנֹודְזםִיַמ לעֶזאַלְנַא ןעקְנִרְט ּוצ יוִו ,ןאַלְּפ םּוש ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע
 ןעֶּבאָה ייֵז : סעֶקיִׁשזומ עֶטְסאָרְּפ יִד ןּופ ןעוועֶג זיא ןֹויְדִּפ רעֶצְנאַג רעֶד ... ,תָּבַׁש

 גּוא ןעֶפיֹוק סאד ןעֶגעֶלְפ ייז ,ןעֶראוָועֶג עֶנוׁשמ רּועיִׁש ייֵז ןעֶנעֶז -- ןְהעֶז רעֶד סאָד

 יו ,ןעקּוק ּוצ רעֶטְכעֶלעֶג ןּופ ןְהעֶגּוצ ןעֶגעֶלְפ תֹופי תולּותִּב יִד ;טיֹורְּב טיִמ ןעֶמֶע

 טְנעֶלְפ םאָד , טיֹורְּב עֶּבּוקָמ עֶסיֹורְג א רעֶמאוַו זאלְנַא טיִמ ףיֹוא טְסֶע רעֶיֹוּפ רעֶד
 םעט ַא ןעֶגיִרְקעֶג םאָד םאָה הנ ,םיֹורַא לייוו רעֶד זיִא עֶזאַג יִר ,הָעָש עֶטּוג ַא ןעֶרעֶוד
 זיִא יֹוזַא טָא ,טיִנ ראָג סאָד טְראַה רָעֹוּפ םעֶד רּונ . . . .םֶרעֶדְנַא סעּפֶע ןופ

 . טייֵצ קיִטׁש א ןעֶּפאָלעֶגְפא
 טְראָּפ ןעֶלעוֶו טייֵצ רעֶד טיִמ זַא , ןעֶגאַטְשְראַפ רעֶּבָא טאה ראָטְקעֶריִד רעֶד

 יִר , תֶּבַש םַא ּוליִּפִא דְלעֶג ןעֶלְהאְצ עקאט גיא ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּביֹוהַנֲא ןעֶדּי יד
 טְּבייֵרְּט סֶע :הָאּופָר א זיא סאָד זא ,ןעֶנאָז ּוצ ןעֶּביֹוחעֶגְנָא ְךיֹוא ןעֶּבאָה םיִריֹוטְקאָד
 לֵלַחְמ ףיֹוא ץּוריּת ַא ןיֹוׁש זיִא טָא ;שֶפָנ חּוקְּפַא םִע ְךאָר זיִא -- טְסאָנְדונ ּפָא
 זאנַא ןָכְׁשִמַא ןעֶּבעֶג :הֶצֵע ןייֵא ןעֶכיִז עט גְֶ גְנייַפְנָא ןיא !  ןייַז תֶּבִׁש

 2 קןמ בי

 קּוקַא טאה ראָטְקעריִ רעֶד זא ןונ , רעה איִד עא טיִנ גּוא הָנְרַּבַא ןעֶכאַמ
 ;סֶעייֵנ ַא רֶהאָנ ןהָוטעֶג ףיֹוא רע טאָה .,רעגּולק טְרעוֶו םֹלְַע רעד זא ,ןְהאָטעֶג
 טימ סעקדּוּב  עֶגיִטְרַאָסיֹורְג טעֶיֹוּבעֶג ןעֶטְראָד גוא ךיִלְטְרעֶג עֶגיִנייֵא . ןעֶגְנּועֶגְּפָא
 ןעֶטְראָד .ְּךיִ ןעֶנעֶלְפ טכאנ עֶלַא .קְרעֶוו-רעייפ גוא עקיִזּומ ַא טיִמ , םעסקִול סיֹוהְג
 ְךיִז גּוא עֶדאָמ רעֶטְצעֶל רעֶד ךאנ טְצּוּפעֶגְסיֹוא ,תֹולּותְּב נּוא םירּוחַּב ןע עֶּביילק
 עֶלַא ןעֶוועֶג זיִא -- שיוװ גּוא תֶּבַׁש םַא טְסעֶומְׁש רעוֶו ; םִָיַח םִיַמ יִד טימ טְקיווְקעֶג
 רעֶדְניִק עֶגְנּוי יִד ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶטְראָד . רעֶדְניִק עשעֶדּוי ןופ טקאּפעג לופ ךילטְרעֶג
 וצ קֶׁשִחַא ןעראוָועֶג זיִא ןּופ רעֶד גוא עֶכעֶלְטְסיִרְק יד טיִמ טְכאַמעֶג טְנאָקעֶּב
 ןיִא רעֶדְניִק ןעֶטעֶרְט ןיירא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םייוַו ְךעֶלְסיִּב ןעֶּבאָה טָא . ןעֶריִדּוטְש
 םּוצ גּוא ,דנאַטְׁש ןעלעטימ ןופ םעד ךאנ ,דאֵרְנ ןעֶגִיִרעֶדְיִג ןופ רעֶהְראָפ , עַיִזאַנְמיִג
 לעֶסיִּב יִד טְכאַמעֶג רונ טאָה סעֶלַא סאָד גּוא , םיִמָחּויְמ עֶמְמעֶרְג יִד ןּופ ףֹוס

 עֶּבאָה יז ;רעדְניק עֶבעֶלְְפיִרְק יד טימ רעֶדְניִק עג יִד ןופ  טְפאַשְְנַעֶּב
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 ונ ,ְךאַרְּפְׁש יִד אייֵז טְלעֶפ סֶע , ןעֶרעֶרְפיֹוא טּוג טיִנ ךיז ןעֶנעֶק ייֵז זא ,ןְהעֶזעֶג
 .ןעֶריִדּוטְׁש טאויִרַּפ רעֶדָא ,עֶיזאנְמיִג ןיא רעֶד ּוצ רעֶד ןעֶמּונעֶג .ְּךיִז ייז ןעֶּבאָה

 ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה נּוא ,דנאלפיֹוא ְךאָנ רעֶדְניִק יִד טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִריִבְנ ליִפ
 .ּוחָּב ְךאָנ טעֶלַא גוא -- ןעֶקִירְּבאַפ ְךאָנ רעֶד טעוֶועֶדְנּוּפעֶג גּוא עִיִמעֶח טְניִדְנֶעֶג

 ןעזיר טימ .שְנעֶמ לעֶקִיִטְש ַא ְךיֹוא זיא רּוחָּב ַא זא ,ןעֶזייו ּוצ עֶקאַט םּוא ,םייוַו
 רעֶטְכעֶט עֶׁשעֶדּיי יִד ךיֹוא . רעֶטייוַו נּוא רעֶטייוַו סלֵא ןעֶגְנאַנעֶג יִז זיִא ןעֶטיִרְׁש

 וצ .,תֹוכאָלְמ יִלעְּב ןעֶרעֶו ,ןעֶריִרּוטְׁש :תילְכַּמִא ןעֶכּז ּצ ןעֶּביֹוחעגְנָא ןעֶּבאָה
 עֶטְפְנייַפ יִד ןּופ רעֶטְכעֶט : זיִראַּפ ְךאָנ ךיוא , ווֲעיק ְךאָנ , אְׁשְראוַו ְךאָנ ןעֶראָפ
 . ןעֶראוָועֶג סעֶקְרעֶריינְש ןעֶנעֶז םיִּתַּב יִלעַּב

 אָקוִד נּוא ךיִלָטְדעֶטְׁש יד ןְתאָמעֶג רֶהיֵר ַא ראָטְקעֶריִד רעֶד טאָה יֹוזַא טָא
 טאָה רעֶמאוַועֶדאָז טימ רונ . . . . ןעֶטעֶזאַג יד ףיֹוא תֹוצע ןֶהֶא , תֹוׁשָרְד ןְהֶא
 טְכאַרְּבראַפ ןְחאָזְגיוועֶל רעֶנּולק רעד, טאָה ליפ יו ,א .טְריִרּקעֶגְפיֹוא יִיֵז רַע
 ,עֶכאַרְּפְש-דְנאַל יד ןעֶנאַק; זּומ עֶמ גוא גּומ ןעֶמ זא דּומְלַּת ןופ ןעֶזייוַו ּוצ םיֹוא

 עֶטְסאָרְּפ ןְהאָטעֶג סעֶלַא סאָד טאָה טָא !  הָכאָלְמ ןְהאָט ,טְּפאַׁשְנעֶסיוו ןעֶנְרעֶל
 ױז טְכאַקעֶג טאָה סאָד : עֶגיִדְנעֶבאַק עקאט  ,עֶליִטִׁש טיִנ ,תֶמָא ,רּונ ,רעֶסאוו

 עֶדאַׁש ַא . םעֶלעֶדיִס רעֶייִז ןופ ןעֶבאָרְקעֶג ּפאָרַא יא םֶכֹוע רעֶד זיִּב ,קְראַּטְׁש
 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןיֹוׁש זיִא , טְנאָמְרעֶד ןעֶביֹוא ןעֶּבאָה ריִמ סאָוו ,ריִבָנ רעֶנעֶי סאוָו ְךעֶּבעֶנ
 ,הָרֹוּת-דּומְלַּת רעֶד ףיֹוא ןְחאָט קוק א טאַהעֶג ןעֶניִנעֶנְרעֶפ טְצעֶו ְךאָד טְלאָו רֶע
 סיֹורְג םעֶד ׁשֶדקֶה םעֶד ףיֹוא ,ןעֶמּוקעֶּב טאָה םעז תֹוׁשְרְח-םיִנָּפ א ראַפ סאוָו

 ןעֶביִלקעֶג רע; טְלאוָו טְּפיֹוה רעֶּביִא גּוא ,  םּורַא ןעֶטְראָג םעֶד טימ  ןעֶגיִטְרַא
 טְהייֵרְפעֶג ְךיִז רֶע טלאוָ ליפ יו ; ;םעֶשְטְשיִליִׁשְטּוא-ענילסעמער עֶניטצעי יִד ןְהעֶז תַחַנ
 ,זיִא לֵב רעֶד ,םיִרֲחֹוס , םְרעֶטְלאַהכוּב סעֶשְטְׁשאַׁשזּולס ןעֶנעֶז םיִרּוחַּב ןְהעֶז ּוצ
 -- , ןעֶראוָועֶג םיקמ סטלא ייִא ,ןְהעֶז טְלאָוְועֶג טאָה הברבל ֹונֹורכִז ריִבְנ רעד סאוָו
 פא ןערהאי יִד אָטיִנ ; ןעֶראוָועֶג ןעֶפלאָהעֶג לעֶסיּבא ןעֶנעֶז םיִדְמַלְמ יד ּוליֵפֲא ְךיֹוא

 ! ןַמָז א כיור געֶצְרעֶפ רעֶדָא געֶסייֵרְד ראַפ ןיינ זיִּב ןייֵנ ןּופ גאָט ןעצנאנ א ןעֶציִז
 טְהּוט רעד ,םאַלְק ןיִא טְהעֶג רעֶד ! טייַצ ליִפ יֹוזַא טיִנ ראָג ןעֶּבאָה רעֶדְניק יִד
 ּוא .ׁשעֶייִרּבעֶה ףיֹוא ןעֶמ טְנייַרְּב ראפ ןעֶדְנּוטְׁש עֶגיִנייֵא רּונ ,ךיִז ראפ ןייַלַא
 עֶטּוג (!דֵמַלְמ ןעֶמאָנ רעד עֶפ) רעֶרחעֶל יד טְצעֶי ןעֶמעֶנ טייצ רעֶנעֶנייוִו ראַפ אקווד
 בור געֶצעֶּביִז רעֶדָא גיִצְכעֶז ,ׁשֶדֹוח ןְפיֹוא טְנעֶכעֶרעֶג ןיֹוׁש טְרעוֶו טְצעֶי ג רֶלעֶג
 סאָד -- ?סעקְנאַּב יד יוִו ?לעֶמייֵרְטְׁש ַא יו ? לעֶטיִח עֶוואָּפאַלק ַא יוִו ,ׁשֶדֹוח ַא

 ןיֹוׁש ךיִז טעוֶו רעֶרְהעֶל ןעֶגיִטְצעֶיַא יֵיּב . , ןעֶראָועֶג ןעֶדְניוִוֶש ראַפ זיא סעֶלַא

 ?ראַפ רעֶזיִד ! עֶּפ .סעֶמיִצ-קאַנְרעטְסאַּפ א ןיא ְךיִלָקעֶז עֶׁשְרעֶדְניק ןעֶדאַּפאַּפ טיִנ

 רעֶרְהעֶל יִד ּוליִּפֲא  ,ןעֶּביְִבעֶג הָנּונע; ןייא ךיִּבעֶנ ןיֹוׁש זיִא . קיִנְפיחק רעטְכּולִפ
 ְךיִז טאָק ןעֶנאַו ןּופ ,ןעֶטְכאַרְמעֶּב ּוצ אֵלֶּפ א זיִא סע, ,טעֶטְכַאְראַפ סאָד ןעֶּבאָה
 ןעֶּבעֶל ןעֶשְנעֶמ ןעֶסאַלְק עֶלַא 1 הָאָצֹוה עֶיֹוהְג אזא ןעֶריִפ ּוצ לאווק ַא .טעֶוואְיעֶג
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 רעֶד :ךעֶלייֵרְּפ ֹוזַא טְשיִנ געֶלֶּפ ןיא ּוליפָא זיִא סע; .רעֶגייֵה גּוא רעֶנייַפ טְצעֶי
 ןעֶמ טּבעֶל ְּךאָד ראג -- , ןייַז םָחַרְמ ְךיִז לאָז טאָג ,ְךיֹוא טְנייַה טעֶׁשְטְׁשיִוְׁש תּולַד
 ןייז ןיִא  ּוצ , הָמָנְרַּפ טאָה נּוא , טעּפעּוצ גייט ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי , טְלעוֶו רעֶד םיֹוא
 ,טְכעֶלְׁש אָד זיא : ןעֶראוָועֶג ןעֶּפִא זיא טְלעֶו יִד .ׁשְרעֶדְנא ץעֶגְרֶע ןיא ּוצ טְדאָטְש
 ןיִא טְליֹופעֶג טיִנ יִּבַא ! אֹקיִרעֶמַא ןייֵה ראָג !טְלעוֶו רעֶסיֹורְג רעֶר ןיִא אֵדייֵח
 : םיִשּוח עֶלַא להֹאָמ ןייא ְךאָנ טעֶואיעֶג ךיז טאָה סע , תֹוקֲחַד ןיִא נּוא ׁשּוּפע
 ליוִו עֶמ ,טֶּפאַמ עֶמ , טְלְהיִּפ עֶמ , טְקעֶמְׁש עֶמ  ,ןיֹוׁש טְרעֶה עֶמ ,  ןיֹוׁש טְהעֶו עמ
 ְךעֶלְסיִּב .טּונ ךֹוא זיִא הָעָׁש ַיַח ַא , ןעֶמיִנעֶג סעֶּפִע ךיֹוא "רּודְֹורְּפ םעֶד ןיא ּוליִּפֲא
 ןעֶראוָועֶג ןעֶדְניוׁשְראַפ , םיִׁשּולֲח יִד טיִמ םיִׁשּורָּפ יד ןעֶכאָרְקעֶגְסיֹוא זיִא טיי
 וליִפֲא ןיֹוש טְסע; עֶמ ,ֹונֵמְזִּב אֹלִש ּוליִּפִא בירעמ ןייק  טְגיוִואָד עֶמ ,  תֹורְבֶח יִר

 עקאמ רּונַא ,לֹוח ִרְבִד רּונ טיִנ תָּבִש םַא ןיֹוׁש טְדעֶר עמ ; הָלֵַׁש רעֶסיֹורְג א ןּופ
 יִד ּוליִּפִא ? 'ה םֹויו 'ּב םֹויּב ןעֶטְסאַפ יוִו ? תֹוצָח יוִו ; הֶּפ לּובָנ גוא תֹונָציִל יִרְבִד
 טָא .עַבֹׂשָל ןעֶסע גּוא ריִּפְחַמ טיִנ ןעֶנעֶז ךסַא זַא ,חָרֶבמ א ְךיֹוא זיא םיִתנֲעַּת רעיפ

 םעֶד ןיִא ,ןעֶצְנאַנ = ןיא ראָג ןעֶטיִּבעֶג רעֶּביִא טְדאָטְׁש-נְניליווְצ יִד ְךיִז טאָה יֹוזַ
 ןייֵא עקאט זיִא םע , דָעיִׁשְרעֶטְנּוא םּוׁש ןייק טְצעֶי אָד טיִנ .ראָג זיא טְכיִזְיִה

 ? סעֶמְראָפעֶר יד טימ טְלעֶיֹופעֶג ךיִלְטְנעְֶייִא ריִמ ןעֶּבאָה סאוָו ראָנ .טְדאָטְׁש
 רימ ןעֶלעוֶו ןעֶּבעֶל ןעוֶאָל טעוו טאָג זא נּוא ,ןעֶדעֶר ּוצ ְךֶסֵא אָד זיִא ןיִראַד
 רֶהיֵפ אָד ראָנ . תֹוכיֵרֲאַּב ץְנאג ןיִנע םעֶד ַחֹּכִמ ןעֶסעּומְש ךּוּב ןעֶטייוֵוְצ ם'ָנּוא

 ניו רעֶזנּוא ןעֶריִר טְנעֶקעֶג טְשיִנ טאָה ְךאַז ןייק זַא . ,םֶנייֵמ םיֹוא ריִמ ךיא !
 טְשיִג ,ןְהאְָניוִועֶל רעֶּב קֵחְצִי ןייק טְשיִנ ,ןְהאָזליִדנעמ השמ ןייק טְׁשיִנ , טְדאָטְׁש
 --(!! תֹוצע .טימ לּופ ְךאָד ןעֶנעֶז ןעֶמעֶזאַנ עֶרעֶזנּוא) -- תֹוצע עֶטּוג טיִמ ןעֶטעֶזאַנ ןייק
 נּוא ,רֹוא יַחָיו-- ,ןעֶניֹוא יד טְנעֶפֶעעֶג זְנּוא טאָה רעֶסאַועֶדאָז לעֶואְלְנ ןייא ראָנ

 . .  + ךיִלעֶקְניוִו עֶלַא ןיִא גיטכיל ןעֶראוָועֶג זיא סע

 עדנע

 .עריטיצ= היפ. סאו-- יי ביי א ייד רשי 5 יי טריי טרתססיפ



 , ףיִׁש יִד

 ירעֶעְמ ןעֶטיִמ ןיִא ףיִש א טְמיווְׁש םִע
 ,רעֶהַא ;ןיִהַא יִז טפראוו טְניוו רעֶד

 .ראָנ אָרֹומ ןייֵק ,טְכְראָפ ןייֵק טאָה
 ,ראָנ געֶרְּב םּוצ ְךיִז טְמיִוֶׁש .ףיז טְנאָרְמ גוא

 געװ  ןעֶצנאַג ןיא טירׁש ועְרֲחיא ןיא

 ,קעֶלְׁש ,תֹורָצ ועָפאָרְּמעֶנ יז טאָה

 ,ןאַנאַרּוא ןייא .,ןעֶצְטיִלְּב ,ןעֶרעֶגעד
 .ןאַּפְׁש רעֶדעֶי ףיֹוא , טיִרָט רעֶרעֶי ףיֹוא

 ,קעֶרְש ןְהָא ראָג ,רעֶדּורעֶג ןהֶא ראָנ
 ' געֶרְּב םּוצ ץלַא ךיז ןיהא יז טיצ

 , םּורעֶמּוא גְניִלְהיִרְּפ רעֶד טְנייֵׁשְס ּואו

 ,םּולָּב רעֶרעֶי ףיֹוא .,םיֹוּב רעֶרעֶי ףיֹוא
 * א

ִ* 

 ,רּי רעֶד טְסייוֵו סאָד -- זיִא ףיִׁש יִד סאוָו

 ; דיִמ טיִנ טְרְרעוֶו גוא טְמיִוְׁש נּוא טְמיוְׁש יִז

 רעֶעָמ - סְגעֶּבעֶל ןיִא גנאל ןיֹוׁש טְמיִוְׁש יו
 .י .רעֶה נוא ןיִה .בָרעֶמ .חַרֶזִמ ןיִא

 ,םקאז .ׁש



 אי א

 .ןעֶרְהאָי עֶׁשְרעֶדְניִק יד

 רעֶדְליִּב

 ןּופ

 .ימע-ןב
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 .,י"רא "א ראש" לא"

 .הָּכְנֲח ןּופ טְכאג עֶטְׁשֶרֶע יד
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 רָּבַחְמ םיִנוֿפ הָמָרְקַה עֶגייֵלְק א

 ןעֶנעֶז ,דְנּוצַא אָד ְךייַא ּביִג ְךיִא סאוָו ,ןעֶרהאי עֶׁשרעֶדניק עֶנייֵמ ןּופ תֹונֹורְבִו יִד

 םיִניא  עֶכאַרְּפׁשְרְנאַל רעֶד ןיִא ריִמ ןּופ ןעוֶועֶג טְקּורְדעֶג רֶהאָי עֶכיִלְטֶע טיִמ רֶעהיִרַפ

 ןעֶדעֶר טְלאוָוראַפ רימ ְךיִז טאָה ,רעֶזעֶלנאַגְראַשְו עּביִל ,דֶנּוצַא .ייד א ח ס א וע לאַנְרּוׁשְ
 רימ טיִמ ןעֶּבאָה עֶּביִל עֶנייַמ עֶלַא נּוא עֶמאַמ ןייֵמ סאוָו ,ןוׁשֵל טעֶר ףיֹוא ךיַא טיִמ

 ּבאָה ךיִא ,רֶהיִא טְהעֶטְׁשְראַפ .ןעֶרְהאָי עֶׁשְרעֶדְניק עֶטְסְכיְקִילְג ןיימ ןיִא ,לאָמַא טְרעֶרעֶג
 ַא ,סאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶהְרעֶד ןעֶמ טעוֶו הָליִלֲח רעֶמאָט ,טיִנ אָרֹומ ןייק דנּוצַא ןיוש

 רעֶהעֶג עָבְלעֶו !הָרֵח םינּופ הֶׂשֲעַמ א טְנאָמְרעֶר ְךיִז ּבאָה ךיא ...ׁשע ְךֹוי דער ְךיִ
 ְךייַ םּוצ ןעֶגְנאַגעֶג ְךיִא ןיִּב גאָטייֵרְפ ַא ןיִא לאָמ ןייֵא םוי ַה יִהְיו :ןִינִע םּוצ ןָא ְךיִ
 עלעֶׁשְרעֶה נא םעֶכיִוֵל רעֶד עֶלע'ֶקְנִעַי -- םיִרָבֲח ייוֵוְצ ְךאָנ טיִמ ןעֶראָּב ְךיִז
 ךעֶלאוָוַא ןּופ ףיֹוח ַא ייֵּבְרעֶפ ןְהעֶג ְךְרּוד טְפְראַדאַּב ןעֶּבאָה ריִמ ; םעֶילעֶטֶע-עֶמּורְּפ

 ןעֶּבאָה ,ְךילְנְהאוועֶג יוִו ; דעה ּךַס ַא נוא ףאָש ךס ַא טאַהעֶג טאָה סאוָו ,יףּוגַה לַעַּב,ַא

 *' ףןיס

 ,טְגאז עֶלעֶקְנעֶי סאוָו סאָד זַא ,טְנייֵמעֶג ןעֶּבאָה נּוא רעֶדְניִק ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ .. . טוג

 טימ נּוא רעֶצְראָה עֶרעֶכיִלְהעֶרְפ טיִמ רונ טְטאָנ ּביִג ;םְרעֶדְנַא ץעֶגְרֶע יִא אָד יִא ףייֵא

 : ןֵמָא -- תַחַנ רֶהעֶמ
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 רעֶטְכעֶרעֶג ַא טְלאַפ סע : ךְוּוד גּוא ְךֶרּוד טְמְהעֶנ סאו ,טְלעֶק עֶאַנ אזיִא סֶע

 רעֶּבָא טְדְרעוֶו סאָו ,ְךיִלאֵל ןעֶסייַוו"ראָלק ַא טיִמ דֶרֶע יִד טְהעֶרְּפְׁשְראַפ נּוא עעֶנׁש
 סאוָו ,עָשאק עֶקיִטאָלְב-לְהעֶג ַא עעֶגֶׁש םיָנּופ טְדְרעֶו דְלאַּב גוא גיִטיֹוק טְרָא .ץיְפיֹוא
 קראטְׁש יוִו ךיילְג ,טעֶיֹואו גּוא טְפייֵפ .דְניוִו רעֶד ; םיִּפ יִד רעֶטְנּוא ךיִז טְכיִרקּוצ
 םיִנָּפ ןיִא עעֶנְׁש רעֶקיִטְׁש ,ןעֶניֹוא יִד ףיֹוא ְּךיִז טְזייוַו סאוָו ,ןעֶדעֶי טְפְראוו נּוא ,זייַּב

 .ןעֶגְנאַנּוצ ףֶּכיֵּת ןעֶרעוֶו ייֵז ּואוו ,ןייַרַא

 תיֵּב ןיִא ףיֹול -- דְניוִו ןעֶוייֵּב ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶגעֶקַא תֹוחֹּכ עֶלַא טיִמ ףיֹול ךיִא
 - רעֶגייֵטְׁש רעֶד יו ,נּוא רֶחאָיןעֶּביִז ןּופ ןעֶצְנאַנ ןיא לעֶגְנוי א ןיּב ְךיִא .ןייכַא ׁשְדְדִמה
 רעֶד גּוא ,הָרּובְג עֶקְראַטְׁש ןייק טיִנ הָליִלְח ריִמ ןיִא טְקעֶטְׁש ,ןעֶדוי זְנּוא ייֵּב זיִא
 ןעֶדּוי ןעֶמעֶרָא ןייֵא טְפְראַוו ׁשֶמַׁש ַא יוִו ,קירוצ ְךיִמ טְּפְראַוַו נּוא ְךיִמ טְּפּוטְׁש דְניוו
 טְנייֵמ סאָד) ,לֶהּוש עֶׁשיִטאַרְקאָטְסיִרָא ןייֵא ןיִא ןְהעֶגּוצ ןייַרַא הָזִעָה יִד טאָה םאוָו
 נּוא ,רעֶטאק םעֶד יוִו ,םֶהיֵא רעֶה ְךיִא ראָג (.ןעֶׁשיִלעֶּפאק טיִמ לֶחּוש ַא ןיִא ןעֶמ
 ןעקר ןיִא ןיירַא רימ טעיֶלְפ ,םיִנָּפ ןיִא ריִמ טְׁשְטאַּפ עעֶנׁש רעֶד .רעטייוו ףיֹול
 םעֶד רעֶּביִא ְךיִז טְניִרּוצ ,ןעֶגְנאַנּוצ ןעֶטְראָד טְדְרעֶֶו ,ןיירַא םעֶנּוּב ןיא רימ טְכיִיְק
 ! ןעֶגאָז העָד ַא םֶהיֵא ןאק רעוֶו גּוא ... רֶבֵא רעֶדעֶי ןיִא ְךיִז טְהעֶנּוצ ּבייל ןעֶצְנאַג
 ;ְךילדְנעֶּב ייֵוצ טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶנּוצ זְלאַה םייַּב ראָנ נּוא טעֶטְסאַרְזּוצ זיִא דְמעָה סאָד
 טעיֶליִּפְשּוצ זיא ,סעֶטאופ יִד ןיִא זיִּב גנאל זיִא סאו ,עֶליִקְמאַּפאק ןעֶניִסּוראָּפ ןייֵמ
 טאָה ְךיִלְטייוַוְק עֶמיֹור טימ תֹופְנַּב-עַּבְרַא רעֶנעֶציצ רעֶד .ליִדְנאַפ א יװ טְזאָלּוצ גּוא
 ןעֶזעוועֶג ןעֶנעֶז תיִצִצ עֶלֶַא ׁשְטאָח ועעגֶׂש םעֶר ןעֶטְלאַהְּבָא טְנאָקעֶג טיג ְךיֹוא
 יִּב ךיִא סאו ,םעֶד ןּופ .טאַהעֶג טיִנ ְךיִא ּבאָה םיִׁשּוּבְלַמ ןייק רֶהעֶמ גּוא ,רֶׁשּכ
 סייוֵו ְךיִא םּוראוָו , ןעֶדעֶר טיִנ רעֶסעֶּב ְךיִא לעוֶו ,סיִּפ יִד ףיֹוא ןּוהְמעֶגְנָא ןעֶגְנאַנעֶג
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו סאוָו ,םעֶטאַמש עֶלַא יִד טיִנ עֶמ ןעֶמאָנַא .ראַּפ סאָוו ,טיִנ טּוָּׁפ
 עֶטְלַא ראַּפ א ןיא טּפּוטְׁשעֶג ןייַרַא גּוא סיִפ עֶנעֶלאָוְׁשעֶג עֶנייֵמ ףיֹוא טְלעֶקִיועֶגְנָא
 .ןעֶגאָרְטעֶג ייֵז טאָה םֹולָׁשַה ויָלעְע עֶטאַמ ןיימ ְךאָנ סאוָו ,םיִצעְּפאַּפ עֶסיֹורְג

 גיִדעֶל םיֹורְג ַא רעֶּביִא ףיֹול ךיִא .ןעֶרעֶוו ּוצ רעֶטְסְניִפ ןָא ןיֹוׁש טְּביֹוה סע
 טְהעֶז ,קָע ןיִא ראָנ ,טייַו-טייוַו ראָנ ,טְנעֶהאָנ טיִנ ןעֶמ טְהעֶז ּבּוטְׁש ןייֵא ;ץאֵלְפ
 שֶרְדֶמִה תיִּב םעֶד ןּופ ןעֶּבייֵש עֶטְלְהֶגְרעֶפ יִר דֶנּוד לעֶטְנעֶַא ןעֶנייֵש םיֹוק ןעֶמ
 ס'רְוָד 'ר ץֶּבֶר ןיימ ןּופ דְנאו עֶסייו עֶטְׁשְרעֶרעֶּפ יִד טעֶהעֶמ ןעֶּבעֶג אָד עקאט בוא
 םעֶד ןּופ רעֶנְרעז ןעוֶועֶג סאָד זיא ןעֶניֹוא יִד ןיִא ריִמ ייַּב סאוָו (* לעֶקִישְטעֶהְראַּב

 .רעֶטְסְנעֶפ יד ּוצ ויִּב דרֶע רעֶד ןיִא לעֶציִטְׁשַא רעֶדא  עקְנאְְַמעֶז ַא (*
 (ס4)
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 נּוא הירֹּפ ראַפ טְּפאַחעֶג םיֹורַא טְנייַח ְךיִמ ְךיִא ּבאָה םֶנְחיִג םעֶד ןּופ טָא .םֶנְהיִ
 ֶדֵח ןיא טיִנ גּוא ,ןיײרַא ׁשֶרְדֶמַה תיֵּב ןיִא ְךיִא העָג דְנּוצַא זַא ,קְנאַדעֶג םעֶד ןופ
 ןּופ -- ,טכאנ רעֶד ףיֹוא רעֶגייֵז א כא זיִּב ןעֶּבייֵלְּבּוצ ןעֶטְראָד ,גאָט עֶלַא יו ,ןייַרַא
 שְטאָח ,אָי ! ןעֶצְראַה םעֶד ףיֹוא סיִז יֹוזַא ,לֹואוו יֹוזַא ריִמ טְדְרעֶו קְנאַדעֶג םעֶר
 םעֶד רעֶּביִא טְנאָז עֶמ ןעוֶו יד םֹוי רעֶכיִלְקעֶרְׁש רעֶד ,גאָטְׁשְרעֶנאָד זיִא טְנייַה

 טיִנ ןעֶמ טְּפאַח ץיִמְׁש וא ףְּפאָלְק ,שְטעֶּפ גוא ,םייַוְגִצְנייֵא אֶרָמְנ יד נּוא .ׁשֶמּוח
 טְנייַה ריִמ ךיא לעוֶו ןעֶנעוֶוְטְסעֶדְנּופ ,גְניְִדְנְחעֶצ עֶצְנאַנ עקאט ראג ,סייַעְניִצְנייִא

 רעֶד טימ םייַה רעֶד ןיִא ,רֶדֵח ןיא טיִנ ,םייֵח רעֶד ןיִא ןעֶציִז אָקְוַד טְכאַנ רעֶד ףיֹוא

  הָּכְנֲחזיִא טְנייַה םּוראָוְו ,רעֶטְסעֶווְש ייוֵוְצ עֶנייֵמ טיִמ נּוא רעֶדּורְּב ןייַמ טיִמ ,ןעֶמאַמ

 נּוא עֶלעֶּפאַק ׁשְרעֶדניִק ןיילק ןיימ ׁשֶזַא רימ יז טְהעֶרְד הָחְמִׂש סיֹורְג ראַפ גּוא

 .יֹוזַא ְךיִמ לייֵא ְךיִא סאו ראפ ,ןעֶצְנאַנ ןיִא ראָנ םעֶנְראַפ ךיִא

 .שֶרֶדֶמַה תיֵּב סאָד ןיֹוׁש זיא טָא ראָנ

 ןעֶּבעֶג ןְהעֶטְׁש רעֶרּרְּב ןיימ רֶלאַּב הְזְרעֶד גּוא רֶהיֵמ יִד ףיֹוא ןעֶפע ךיִא
 העְרְשעֶג א ךיִא ּביִנ ,םעֶטָא םעֶד םיֹוק ּפאַח ְךיִא זַא ,טעֶּפאַסְראַפ נּוא עַּבּור רעֶד

 .תֹוחֹּכ עֶנעֶּביְִּבעֶגְרעֶּביִא עֶלַא טיִמ

 !עֶרעֶׁשְּטעוֶו ףיוא ךיִלְנייט יִקאַט טְכאָק עֶמאַמ יִד ,יקאט  ,יס-יֵז . ,יָסיֵז,--

 ןעֶגאָז םֶחיִא סע.לאָז ךיא זַא ,ןְהעֶצ לאָמ ַא טְנאָזעֶגְנָא ריִמ טאָה עֶמאַמ יִד

 ,ןעֶניְִׁשעֶג ךאָנריִמ יִז טאָה ,ןעֶסיֹורְ ןיִא ןעֶויִג ןיֹוׁש ןיִּב ְךיִא זַא ,נּוא רייֵהְרעֶליִטְׁש

 : לעוֶוְׁש רעֶד ףיֹוא גיִדְנעֶהעֶטְׁש

 ןייֵא ראָנ --'! ירא רֶעיֹא ןיִא םֶהיֵא גאָז גּוא ,עֶלעֶּבייֵל ,טיִנ עֶשֹז-םעֶנְראַפ;-

 ּוהָטעֶג טיִנ סִע ּבאָה ְךיִא זַא !ניִדְלּוׁש טיִנ ןיִּב ְךיִא זַא ,תָמָא םעֶד טְסייוֵו טְטאָנ

 רעֶרּרְּב ןייַמ ןעֶגאָז ןעֶטְסְכיִנ םוצ טְלאוָועֶג יֹוזַא ּבאָה ךיִא :טייֵקיִטְכעֶלְׁש ראַפ הָליִלֲח

 יעָכַתְל-ּוצ-ףיֹוא יוִו ְניִלְּלְּפ ריִמ זיִא ,ןְהעֶזְרעֶד ראָג םיִא ּבאָה ְךיִא זא ,הָרּוׂשְּב יִד

 .טְנאָזעֶגנָא ריִמ טָאָה עֶמאַמ יִד סאו ,גְניִדְסְלַא ףֶּפאק םעֶד ןּופ עניֹוְפעֶג סיֹורַא

 ףיֹוא יו ,ליִטְש ןעֶזעוֶועֶג טּוניִמ רעֶד ןיא קילגנּוא םּוצ זיא ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב ןיֵא = |

 .דְנאַַו חָרזמ ןייק רִֹמיִָּפ יִד טיִמ ,הֵרָׂשֶע- הָנֹומְׁש ןעֶנאַּטְׁשעֶגזיִא עֶמלייוַו ,םֶלֹוע תיֵּב ַא

 םלֹוע רעֶצְנאַג רעֶד ְךיִז טאָה ,הָרּׂשְּב ןיימ טְרעֶה רעֶר גְנּולְצּולְּפ אָד טאָה עֶמ זַא

 ןעֶּבאָה םיִצְקְׁש"הָרְבָח רעֶד טיִמ ךעלטיילעֶגְני יִד גּוא טְקּוקעֶג נּוא טְרעֶדְנּואווְראַפ

 םיִנָּפ סאָד טְקעֶדְראַפ הָׁשּוּב ראַפ ְךיִז טאָה רעֶדּורְּב ןייֵמ .רעֶטְכעֶלעֶג ַא טְזאלעֶגְסיֹורַא

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא רֶע זַא .ןּוהְּמעֶג טיִנ קוק ןייק ריִמ ףיֹוא טאָה גּוא דְנאַה עֶדייֵּב טיִמ

 רעד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגסיורַא ְךיִג זיִא נוא יּוניִלעֶע טְּפאַחעֶגְּבָא ְךיִג רע טאָה ,הָרְׂשֲע-הֶנֹומְׁש

 פאַח ַא וייַּב ְךיִמ רֶע טאָה ןעֶסיֹורְד ןיִא ןיֹוׁש ; םיִנָּפ םעֶד םיֹוא דְנאָה יִד טיִמ ץלַא לְהּוש

 : ריִמ ףיֹוא הערְׁשעֶג ַא ןעֶּבעֶגעֶג גּוא דְנאַה רעֶד ייֵּב ןּוהְּמעֶנ
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 רעוֶו !לוק אזַא ףיֹוא לֶהּוש ןיִא סֶע ןעֶמ טייֵרְׁש יֹוזַא יוִנ ,עֶנייֵא חָמֶהִּב ּוד ,ָא;--

 עֶרעֶייַהְט יִד ןעֶגאָזְנֶא ןעֶמּוק ריִמ  קיִעֹהְבֹוט-לעַּב ַא ראַפ ןעֶטעֶּבעֶג סֶע ְךיִד טאָה
 ...! הֶרּוׂשְּב

 ;טְנייווצ קְראַטְׁש ְךיִמ ּבאָה נּוא ןעֶרעֶפְנֶעּוצ סאוָו ,טסּואוועֶג טיִנ ּבאָה ךיִא

 זיִא היִמ ןיימ ןעֶצְנאַנ ןיִא סאוָו ,ראַפ רעֶד ,םְנעֶטייוְצ ןיִא גוא ,ןּוהְמעֶג ּבאָק ךיִא
 ךיִא רעֶטיִּב יו .ןְחעֶזְרעֶד טאָה רעֶדּורּב ןיימ זַא .טְסיִזְמּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶלאַפְרעֶפ
 ְךיִמ רֶע טאָה געוֶו ןעֶטיִמְניִא גּוא ןעֶראוָועֶג רעֶכייֵוֵו לעֶמיִּבַא דְלאַּב רע זיִא ,ןייוֵו
 וצ זיִּב ןעֶנאָרְטעֶגּוצ ְךיִמ רע טאָה ױֹוזַא גוא לעֶסְקַא יִד ףיֹוא ןעֶמְהעֶנעֶג ְךאָנ
 .ּבּוטְׁש רעֶזְנּוא

2. 

 ,רֶרָע רעֶד ףיֹוא ןעֶגְניִרְּׁשּוצְּפאָרַא טאַהעֶג קֶׂשֵח סיֹורְג גְנאַל ןיֹוש טאָח סאו ,עֶיָלעֶטְס רעֶטְנעֶכעֶראַפ עֶצְראַוְש ַא טיִמ .עֶגיְִיִנ א; ןייַרַא ףעקיִא ןייַא ןעֶמּוק ריִמ
 ןּופ ןעֶקעֶטְׁש ַא נּוא עֶטעֶּפאָל עֶטְנעֶרְּבעֶגְּבָא א ,ךיִלְקּורְד עֶטְליֹופְראַפ עֶכיִלְטֶע ראָנ
 .טייֵקשיִראַנ םעֶד ןופ ּבָא הָּתִע תַעְל יז ןעֶטְלאַה ,ןייַרַא ְךיֹוּב ןיִא ְךיילְנ טקירעג ןייֵרַא רֶהיֵא ךיז ןעֶּבאָה סאָו !עֶרעֶׁשְטאַקא

 תֹוחֹכ עֶלא טיִמ טְזאָלְּב ּוא ןעֶגיֹוּכעֶגְנָא עֶמאַמ יִד טְהעֶטְׁש קיִשְטעֶּפיִרְּפ םייַּב
 ןיִא טְגעֶלעֶגְפיֹונּוצ ,עקשזינירמַא רעֶטְנּוא ׁשְטיִפְריִק ְךיִלְקִטְׁש | עֶכיִלְטִע ףיֹוא
 יֹורְטִׁש עֶטְנעֶרְּבעֶנְּבָא ּבְלאַה לעֶסיִּבַא סיֹורַא טְקעֶטְׁש טיִמ רעֶד ןּופ סאו ,עֶלעֶקְּפיק א
 ,רעֶרעֶטיִּב ,רעֶטְכעֶרעֶג ַא טְראָד ןּופ םיֹורא רֶחעֶמ טְצעֶז ,טְזאָלְּב יִז רֶהעַמ סאָוְו ראָנ
 ןעֶנעֶז ךיֹור ןעֶרעֶטיִּב םעֶד ןּופ .םיִנָּפ ןיִא ְךיילְג רֶהיִא טְהעֶג גּוא ְךיֹור רעֶצְראַווְׁש
 רעֶּביִא ןעֶניִר ןעֶרְהעֶרְט עֶטְכעֶדעֶג גוא ,רעייפ א יו ,טיור ןעֶגיֹוא יד ןיֹוׁש רֶחיֵא

 .טייֵצ רעֶד ראַפ טלַא יֹוזַא סיֹוא טְהעֶז סאוָו ,םיִנָּפ טְרעֶכעֶרְרעֶּפ,טְשְטייֵגְקעֶג רֶחיֵא
 טּוהְט יִז נּוא , ְךיִז טעֶמעֶרְט ףּוג רעֶצְנאַנ רעֶד זַא זיֹוזַא דיִז יז טְסּוהּוצ לאָמ עֶלַא
 ָךיֹור טיִמ ליפ רֶהעֶמ נּוא רֶהֹעְמ ץְלַא טְדְרעוֶו ךעק יד : רעֶטייוו טְזאָלְּב נּוא סֶרֶהיִא
 .ןערעדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טיִנ טְהעֶז עֶמ זַא ,ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ אֵזא ןעֶטְראָד טְדְרעוֶו סע גּוא

 ןופ יװ יֹוזַא ,ּךעֶליִה ןעֶכיְִקעֶרְׁש ַא ןעֶמ טְרעֶה גנולְצּולְּפ .ץֶלֵא טְזאָלְּב עֶמאַמ יד
 קעֶשְטעֶּפיִרְּפ םעֶר ןּופ ּפאָרַא טעיִלְפ קיְְִּנעֶגיֹוא ןייֵא ןיא בוא ,רעֶנּד ןעֶטייוו א
 ןיא טְמעֶראוַועֶג ְךיִז טאָה סאוָו ,רעֶסאַו יִד .עקָׁשְויניִרְט רעֶד טיִמ לעֶסעֶק רעֶד
 ךיִז יִז טאָה ןעֶטְראָד ןּופ נּוא רעֶייַפ סאָד ןעֶׁשאָלְרעֶּפ ןעֶצְנאַנ ןיִא טאָה ,לעֶסעֶק
 ןּופ סעשְזיִלאַק ןעֶנאַטְׁשעֶג ןיֹוׁש זיִא םעֶד ןֶהֶא יוִו ודְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶסאָנעֶגְּבאָרַא
 רעֶטְשְרעֶטְנּוא רעֶד ןיִא ְךאָל א ךרוד ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה סאוָו ,עעֶגְׁש ןעֶנעֶגְנאַנּוצ םעֶד
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא גוא גאָּטְהעוֶו ראַפ ייֵרְׁשעָג ַא טְזאָלעֶנְמיֹורַא טאָה עֶמאַמ יִד ,דְנאוַו
 ,רְגאָה יִד ןעֶכעֶרְּבּוצ
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 ףֶניִפ רֶהאָיַא ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא ןיֹוש זיִא טייַצ רעֶנעֶי ןופ עֶׁשְטאָח ידְנּוצַא ְךאָנ

 ראָפ ריִמ לעֶטְׁש ךיִא זַא ,ןעמעלַא םעֶד ןיִא ךימ ןְהאַמְרעֶד ךיִא זַא ,גיִצְנאָווִצ גּוא
 ןעֶצְראַה םעֶד ןופ טּולְּב סאָד ריִמ ְךיִז טְּפאַצ ,טונימ רעד ןיא םיִנָּפ סעֶמאַמ רעֶר
 ,רעֶהפיֹוא ַא ןָהָא קע} ןיֵא ןְהֶא ,תֹורָצ ,תֹורָצ ,תֹורָצ .תֹונָמֲחַר נּוא גאָטְהעוֶו ראַפ
 עֶכיִרְקיְִגְנּוא ועָמעֶרָא .ןעֶּבעֶל ץְגאַג ןיֵר ןעֶזעוֶועֶג זיא סאָד טָא -- חורּפָא ןֶהֶא
 ךיִּבעֶג ןעֶּבאָה סאָוו ,ּךיִלְרעֶדְניִק עֶנייֵד ראַּפ ןעֶגאָטְהעֶוו גּוא תֹורָצ ! עֶנייַמ עֶמאַמ
 .םיִרְבֵא עֶטְרעוֶוילְנְראַפ עֶרעֶייז ןעֶמעֶראַוְרעֶד ּוצ סאָוו טיִמ טיִנ

 ןעֶזעוֶועֶג טְלַא לְהאָמְטְסְנעֶד זיא סאָוו ,יִס יִז רעֶהּורּב ןיימ נּוא ְךיִא ׁשְטאָח

 קְראַטְׁש יֹוזַא טינ ןעֶנעֶלְפ ,העֶדניִק ןּופ זיִא רעֶגייֵטְׁש רעֶד יו ףְחעֶצְפְנּופ רֶהאָי ַא
 יב ראָנ ,ןעֶפְלעֶה גיִנעֶוְו רֶהעֶז רֶהיִא ןעֶנעֶלְפ נוא עֶמאַמ רעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה תֹונָמֲחַר
 ,םעֶדיֹוּב םעֶד ףיֹוא ןעֶכיִרקּוצְפיֹורַא ןעֶפּורעֶגְסיֹורַא ןיילַא ְךיִז ריִמ ןעֶּבאָה קיִלְנְמּוא םעֶד

 ןיִא .ׁשְטיִפריִק ןעֶנעֶקורְט ךיִלָקיִטש עֶכיִלְטֶע ןעֶנּופעֶג ןעֶטְראָד ריִמ ןעֶלעֶוו ריִמאְט
 עלא ףיֹוא גּוא טעֶּפאַרְדעֶנְפיֹורַא ְךיִז רימ ןעֶּבאָה ,טְכעֶל א ןֶהֶא ,רעֶטְסְניִּפ רעֶד
 טְכּוזעֶג ,ןעֶרעֶדְנַא ןיא זיִּב קע;ןייאא ןּופ םעֶדיֹוּב םעֶד ןעֶכאָלְקעֶגְסיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז רעיפ
 ןעֶטְראָד זיִא סאָָו ,סעֶפעֶג ןעֶגיִיַסְּפ םעֶד ןעֶשיוְצ ּוליִפא :ּעֶלעֶקְגיוִו עֶלַא ןיִא
 ,חַסֶּפִל חַסֶּפִמ ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶזעוֶועֶג

 ;ןעֶנּופעֶג עֶקאַט ןעֶּבאָה ריִמ ,היְמ רעֶזְנּוא ןעֶועֶוועֶג זיִא טְסיִזְמּוא טינ רעֶּבָא

 טְקאָטעֶג א םיִּפִע ְךאָנ ּוצ רעֶד נּוא ׁשטיִּפְריִק קיִטְׁש ייֵרְד : ןעֶנּופעֶג טְסייֵה סאוָו ְךאָנ
 םעֶר ףיֹוא זְנּוא ּוצ ןעֶמְהעֶנעֶג ְךיִז טאָה לעמיִפ סאָר יו ! לְהּוטְׁש ַא ןּופ לעֶסיִפ
 ,ּבּוטְש ןיִא זְנּוא ייַּב ראָנ טיִנ .ןְהעֶטְׁשְראַפ טיִנ רעחא זיּב ךאנ ךיִא ןעֶק -- םעֶדיֹוּב

 ןעק ךיִא נּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ןעֶקְחּוטְש ןייק םעֶנייֵק ייַּב זיִא לעֶטְראָטְׁש ןעֶצְנאַג ןיִא
 טיִנ לֶהּוטְש ןייק ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ןיא לְהאָמְטְסְנעֶד ְּךאָנ ּבאָה ְךיִא זַא .ןעֶרעוֶוְש ךייַא
 טיִמ ןְהעֶזְרעֶד זָנּוא טאָה יִז זַא ,דייֵרְפ םעֶמאַמ ןיימ ראָפ ךייֵא טְלעֶטְׁש .ןְהעֶזעֶג
 . !טייֵקְכייַר םעֶד

 ֹזַא טְמאָנ ךייַא זאָל ! ְךיִלְרעֶדְניק עֶסיִז עֶנייֵמ ,עקאט ריִא טְלאָז ןעֶּבעֶל--
 ָנּוא יִז טאָה יֹוזַא -- "!טעיירפרעד ְךיִמ טאָה ריא יוִו ,ןעֶּבעֶל ץנאג רעיא ןעֶייִרְפְרעֶד

 .םיִנָּפ טְלעֶגאָווְרעֶּפ ריא ףיֹוא לעֶכעֶמְש ןעֶביִלְקיִלְג א טימ טְשְטְנעֶּבעֶג

 ןּופ רעֶבייַר ,ְךילָקיִלְג ןעֶזעועֶג יִז זיִא .ׁשֶטיִּפְריִק ְּךיִלְקִיִטְׁש ייֵרְד יִד טיִמ ,אָי
 ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא םיִדיִגְנ עֶלַא

 םעִיינ טיִמ ראָנ רעֶייפַא ןעֶנעֶלּוצ לאָמַא ְךאָנ ןעֶמּונעֶג דְלאַּב ְךיִז טאָה יז
 -ָנָא דְלאַּב טאָה גּוא קֶׁשֵח םעיינ ןעֶמּוקעֶּב םיִּפֲע ךיֹוא טאָה רֶעייַפ םאָד גּוא ,קָׂשֵח

 ְךיִז טאָה ןעֶמיֹוק םנּופ םֶהֵעַל לעֶקְיִטְׁש א סאָוו ,ןּופ רעֶד ןעֶמּוקעֶג ויִא ,טְרעֶכעֶרעֶג
 עֶּביְִּבעֶג ןעֶטְראָד זיִא גּוא ןייַרַא ּךאָל ןיִא ןעֶלאַפעֶג ןיינַא זיִא גוא טעֶלאַועְגְּבֶא
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 רע טאָה ,סיֹורַא טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה ךיור רעֶד זא ;ְךיִז טְהעֶטְׁשְראַפ : ןעקעטש
 םעֶד ןּופ ןעֶגְניְְִּׁשעֶגְסיֹורַא רעֶּבָא זיִא םֶהעֶל לעֶקיִטְׁש סאָד זַא ןייַרַא טְזּומעֶג
 ןעֶראוָועֶג אקוד חרֶצ עֶגיִזאָד יִד זיִא ,הָרָצ עֶצנאַג יד טְכאַמעֶגְנָא אָד טאָה נּוא .ְךאָל
 ְךִז ייֵרְּפ גּוא קְנאַרְפ טְנאָקעֶג ןיֹוש טאָה ְךיֹור רעֶד גּוא ,הֶּכַמ רעֶד ּוצ הָאּוְר ַא
 .ןייַרַא לעֶמיִח ןיִא ׁשְטאָה ,טְלאָועֶג טאָה רֶע יו ,ןֶעיִלְּפ

 --ץְכעֶרְק ַא טימ טְגאָזעֶג עֶמאַמ יִד זוא טאָה -- .ְךיִלְרעֶדְניק רֶהיֵא טְהעֶז-
 ; ניִּבֲע טְּבעֶל סאוָו םעֶד ןעֶגעקא ןעֶגיִרְגיִז טיִנ לאָמ ןייק ראָט עֶמ יוִו ,רֶחיֵא טְהעֶז
 רע סאוָו ייַאְדַוַא טְסייוֵו ,ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶנאַמְרעֶד ּוצ טְרעוֶו טיִנ ןיִּב ךיִא סאו ,רעֶד
 אקוד ןּופ רעֶד טְמּוק ,הָעָר ַא סיֹוא סע טיי ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶגיִדְניִז םעֶד זַא גּוא ,טּוהְמ
 ,הבֹוט א סיֹורַא

 ,הרֹוּת רעֶד ןּופ תֹויֲאַר ךס ַא טיִמ ְךאָנ ןעֶשיוועֶּב זָנּוא יז טאָה גנודסלא סאָד

 ,םיִנְּבַר עֶגיִטְנייַה עֶרעֶונּוא יו רֶהֵעֶמ דס א ,יקְּב רֶהעֶז ןעֶזעועֶג זיִא יִז רעֶבְלעוֶו ןיִא
 .גיִדעֶּבעֶל ןעֶראועֶג זיִא ּבּוטְש .ןיא זנּוא ייַּב נּוא .. .עֶנאזאק יִד -- ךיִז טְהעֶטְׁשְראַפ

 עֶרעֶדְנַא יד ,רעֶפעֶפ לעֶמיִּבַא ןעָייל הָנְכְׁש רעֶד ּוצ טְּפיֹול רעֶטְסעֶוְש ןייא
 רעֶמע ןייַא ןעֶגעֶלְנָא ןעֶסיֹורְר ןיִא ןעֶהעֶג רעֶדּורְּב ןייַמ טיִמ ְךיִא ,גייט סאָד טְהעֶנְקְרעֶפ

 עֶמ גּוא ןעֶמְהעֶנְרעֶפ עֶלַא רימ ןעֶנעֶז יֹוזַא ..רעֶסאוַו ןופ רעֶד ןעֶבאַמּוצ עעֶנֶׁש טימ
 .רעֶּביִא טֶעיִלְּפ טייצ יד יו ,טינ ראָנ טְהעֶז

 -העָג טְציִא -- ,הָחְמִׂש ַא טיִמ עֶמאַמ יִד טְגאָז -- !גיִטְראַפ ןעֶנעֶז ָךלְנייֵט יד--
 .עֶרעֶׁשְטעו ןעֶסע רימ ןעלעוֶו ,ְךיִלָטְכעֶל-הֵּכִנְת ׁשְנעֶּב ואָיָגי ם י ז ועָׁשְו

 טיִמ עֶלַא ריִמ ןְהעֶג ,סְטְכעֶקעֶג םִראוַו לעֶסיִּב ַא ףיֹוא גְנּונּפאָה רעֶד טיִמ נּוא
 ןייַרַא ּבּוטְש ןיִא ץְראַה ְךיִליֵרְפ ַא

9. 

 ןעֶשעֶמ ניִרֲחאַר-טֶכַא ןייֵא טייֵרְגעֶגְנָא ןיוש זיִא רעֶטְסְנעֶפ םעֶר ףיֹוא ןעֶטְראָד
 ...שֶמֵש א ףֹוא קיִׁשְטאָמְס םעֶד ןופ קיִטש א פָא טְדייֵנְש עֶמאַמ יד ;טְלעקְניפ םִע זַא .ןעֶּביִרעֶגְּבָא  ןייֵר רֶתעֶז . ,לעֶּפְמאַל-הָּבְנה

 סיִּפֶע ןיֹוׁש ןעֶדּי יד ךאָל ןעֶנעֶז טְנייַה זא .,ןעֶסעֶנְרעֶפ ראָג .ּבאָה ךיא ראָנ
 טְסייֵה סאוָו ,טינ ראָג ןעֶסייוו ךס ַא זא ןעֶכאַמ טּוג רֶחעֶז ְךיִז ְּךאָד ןעק,-- טעֶרְליִּבעֶג

 ;ןיִמ ַא ראַפ זיִא סאָר סאו ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפּוצ ןעֶּבעֶג ייז ךאָד ןעֶמ ףראד יקיִׁשְאָטְס א
 ןייק ְךיֹוא ריִמ ףיֹוא ןעֶלעֶוו ,ןעֶסייוֵו סאָו ,יִד ּוליִּפָא זא ,ליואוו רֶהעֶז סייַו ְךיִא גּוא
 סעטְרְהעֶקְראַפ ,טיִנ ןעֶסייו ייֵז זַא ,רֵׁשֹוח ייֵז ןיִּב ךיִא סאָו ,ןעֶּבאָה טיִנ לעֶּביִאְרעֶפ
 . ... וחמ הָאָנַה הָנּוׁשְמ ְךאָנ ייֵז טעוֶו

 טיִמ ןעֶנעֶק לאָז ְךיִא זַא ,ְךאַז עֶטְסאָרְּפ אזא טיִנ רעֶּבָא זיִא קיִׁשְטאָשְס רעֶד
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 :רעֶד ךייַא יִז לעוו ְךיִא ;ןעֶּבעֶל עֶׁשעֶרּוי עצנאג סאָד יו ,עֶגיִרְרֶעיֹורְט א ,עגְנאַל א הׂשעַמ עְֶנאַל ץנאנ א זיא סאָד .זיא סאָר טאָ .ןעֶראָלְקְרעֶג ךייא טְראוָו ןייא
 .ןעֶצְריקןיא ןעלְעֶצ

 עֶכיִלְקיִלְנ) חּור תֹומָׁשְנ יִד ןעֶּבאָה לּולֲא ןיִא זַא ,םֵּתֶסַה ןִמ ְךאָד טְסייוֵו רעֶדעֶי
 :טָסְנעֶד .ןייַרַא םיִרָבק יִד ןיִא םּוא ךיִז ןעֶרעק גּוא (! ׁשֶֹח ַא ׁשְטאָה ןעֶהּור ייֵז ,תתֹומָׁשִנ

 לעֶסיִּבַאייֵז ראַפ ןעֶדעֶרְפיֹוא ְךיִז םיִבֹורְק עֶּטְנעֶהאַנ עֶלַא טסאג ּוצ יִיז ּוצ ןעֶמּוק לְהאָמ

 עֶרעֶטיִּב ןעֶכייֵט עֶצְנאַנ טיִמ ןעֶסאָגעֶּב םיִרָבק יד ןעֶרעֶוו אָד .ץתאה רעֶטיִּב רעייז
 טְדְרעוו גיִדְנעֶרעֶה סאוָו ,ןעֶכאַז עֶכיִלְקעֶרְׁש עֶגיִדְרעֶיֹורְט ךֹס ַא גּוא ןעֶרעֶרְט עֶׁשעֶרּוי
 | . . .תֹובֵצַמ עֶגיִדְנעֶגייַוְׁש יִד ןעֶמ טְלְהעֶצְרעֶר ,טּולּב סאָד טְליִקְרעֶפ

 תֹורָצ יִד .סיֹורַא טיִנ לאָמ ןייק ייֵז ןעֶּבעֶג נּוא דֹוסִּב ייֵז ןעֶטְלאַה ייֵז ראָג
 רֶבֹק.ןייֵא זַא ,ןעֶנאָטְהעוֶו לעיִפ יֹוזַא זיא ץְראַה ןיְפיֹוא ,סיֹורְג יֹוזַא רעְּבָא ןעֶגעֶז
 ןֶנּופעֶג רעֶּבייוַו יד ןעּבאָה ,ןעֶמְהעֶג ןיירא טיִג ראָג ְּךיִז ןיא גְנידְסְלַא סאָד ןאָק
 ליֹונְק ַא טיִמ רעֶרעֶדְנַא רעֶד נּוא ףֹוׁשְל הנעמ; ןיִסיִמ דְנאה ןייֵא ןיִא : לעֶטיִמ א

 לאָמ עֶכיְִטֶע םיֹוא ייֵז ןְהעֶג הָדֵסְּכ םיא טְלעקיוװצ עֶמ סאָו ,(לְהאוְנייֵּב) ןְרּוג
 עֶיִטּולְּב ֶניִרְנעֶנעֶרְּב עֶסייֵח טיִמ געוֶו םעֶד ןעֶסיִנעֶּב גּוא רֶלעֶּפ םאָד םורא גּוא םּורַא
 ףיֹוא טיִנ ראָג טְסקאוו ,םיִנָּפ ַא ,רעֶּביִרד ,דֶרֶע יִד סיֹוא ןעֶטייֵרְּב סאָוו ,ןעֶרעֶרְט
 טְלאוָו 'ןעֶטְסעֶמ-תֹורָצ :ןעֶטְסעֶמ דלע פי טְסייֵח סאָד .םלֹוע תיֵּב ןעֶׁשעֶדּוי א

 .י*? תֹורָצ עֶׁשעֶרּוי ןעֶטְסעֶמְסיֹוא ןאק רעֶוו ראג -- ,ןעֶסייֵה טְפְראַדעֶּב סאָד

 ןעֶטְזאָלעֶצ ןיִא ןייֵא ןעֶמ טקנּוט ,דְלעֶּפ סאָד ייֵז טיִמ טְסעֶמ עֶמ סאָוו ,ןֶּוג יִד
 רעֶד זיִא סאָד טָא -- ,סעֶקְשְטאָּטֶס נּוא תֹולָדְבַה ייֵז ןּופ ןעֶמ טְכאַמ יֹוזַא נּוא סקאוו
 ױזַא רֶע זיִא טְסיִזְמּוא טיִנ נּוא ,ןעֶרעֶרְט ןּופ גּוא טּולְּב ןּופ טְכאַמעֶג יִקיִׁשְטאָטְס
 טְנעֶרעֶל עֶמ ןעֶווּונֵיַהְר ,ןעֶכאַז עֶגיִלייֵה ףיֹוא ראָנ םיִא טְצּונאַּב עֶמ נּוא גיִלייֵה
 ףְראַד עֶמ זַא ,תֹוצֲח ּוצ ףיֹוא טְהעֶמְׁש עֶמ זַא ,גאָטְראַפ תֹויַנְׁשִמ רעֶדָא אָרָמִנ
 גאָטְראַפ רּוּפִּכ םֹוי בֶרֶע טְמּוק טָהוש רעד זַא ,מכעל ַא ייַּב ׁשייֵלְפ סאָד ןעֶצְלאַז

 ,המֹודַּכ גּוא תֹורֵּפַּכ יד ןעֶליֹוק

 ֹזַא ייֵז ןּופ טְרעוֶוָס סאָוו ,ןעֶּבעֶל ןעֶשעֶדּוי םעֶד ןּופ ןעֶכאַז עָסיִז ליִפיוִו ןָא
 ךיִא לע םאָה ראָנָ! קיִׁשְטאָטְמ רעֶד טְנְהאַמְרעֶד ,ןעֶצְראַה ץֶפיֹוא םֶראוו יֹוַא ,ליואוו
 ,לאָמ םֶרעֶרְנַא ןייֵא ףֹוא ןעֶנעֶלְּבָא ןיֹוש

 סאָד ןָא טְדָנּוצ גּוא הָכָרְּב יִד חַפּונ םעֶג'הָנּוׁשְמ ַא טיִמ טכאמ רעֶדּורְּב ןיימ

 רעֶד וצ ׁשֶמַש ןעֶניִרְנעֶנעֶרְּב םעֶד ּוצ רע טְּבעֶלְק ְךאָנ רעֶד .לעֶטְבעֶל-הָּבְנֲח עֶּטְׁשְרֶע

 בּוטְׁש עֶצְנאַג יד טְדְרעֶו ,ףּושַּכ ַא ְךֶרּוד יו ,גְנּולְצּולְּפ גּוא רעֶטְסְנעֶפ םייַּב דְנאוַו

 ליִפיוִו .םיִנָּפ גיד'בוט-םוי ְךיִלְדְנייַרְפ אזא סיִּפֶע טמּוקעֶּב גְניִרְסְלַא -- ףעֶטיִּבעֶג רעֶּביִא

 . םעֶניִיַלְק םעֶד ןּופ ןעֶצְראַה ןיִא ןייַרַא טְהעֶנ טייֵקְמְראוַו ליִפיוו ,טייֵקְניִטְכעֶל

  עֶלעֶטְכעֶל ןעֶבַוְׁש
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 .רייֵרְפ ןְדעןִגַא יו סיִּפְע ךיֹוא ְךיִז טְסיִנּוצ ץְראַה ׁשְרעֶדְניִק ןיימ ןיִא גּוא
 טאָה ? ט הָּכְנֲח ,בֹוט-םֹוי- סקְלאָפ רעֶסיֹורְג רעֶד טייֵדעֶּב סאָוָו ,טסּואוועֶג ןעֶד ךיא ּבאָה
 ,ןְהּוז עֶנייֵז טיִמ ּוהָיְתִּתִמ ,םיִרֹוּבִ עֶסיֹורְג עֶרעֶזְנּוא סאָוְו טלְחעֶצְרעֶר ןעֶד ריִמ ןעֶמ
 תיֵּב רעֶזְנּוא גּוא דְנאַל רעֶזְנּוא ןעֶרְהעֶקּוצְמּוא זְנּוא רעֶדְנּואוו ראפ ןְהּוטעֶג ןעֶּבאָה

 ןעֶמעֶלַא םעֶד ןּופ ,ןייֵנ ? דְנאָה יד ןיִא דְנייַפ יִד ייַּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָוו ;ׁשֶדְקִמה
 ןּופ ןעֶדּוי ייַּב סע טְסייוֵו רעוֶו גּוא ; טְסּואוועֶג טיִנ נוא טְרעֶהעֶג טיִנ ךיִא .ּבאָה

 .ייילןעֶכא עֶכְלעֶוַא

 ןעֶמעֶלא נּוא ,םראוַו יֹוזַא ,ליואוו יֹוזַא ריִמ טְדְרעוֶו ןיילַא לעטכעל םעֶד ןּופ ראָנ
 טְהעֶטְׁש עֶמאַמ יִד ראָנ : ןעֶצְראַה ןְפיֹוא גיִדיבֹוט-םֹוי גּוא םֶראוַו טְרעֶוו ּבּומְׁש ןיִא
 נּוא דְנאַה ןייֵא טיִמ פאק םעֶד רעֶטְנּוא טְראַּפְׁש גיִרעֶיֹורְט נּוא ְךיִלְטְכעֶל יִד ןעֶנעֶקַא
 געֶלְפ טו ויְלֲע עֶטאט רעֶד יֹוזַא יִו ,ךיִז טְנִהאַמְרעֶד יִז .. ,טייֵהְרעֶליִמְש טְנייוֵו
 :'בֹומ"םוי נּוא ליפ ןייַז זנּוא ייַּב געֶלְפִס יֹוזַא יוִו ,ְךיִלָטְכעֶל הָּכְנֲח יִד ןעֶׁשְטְנעֶּב
 נא ּוצ ךיִז געֶלְפ לעֶמְדאָמְׁש עֶצְנאַג סאָד טעֶמִּכ ֹוזַא יוִו ,טְכאַנְרעֶדְפיֹוא םעֶד גיִד
 :רעד נּוא הָרֹוּת ןּופ ןעֶדעֶר געֶלְפ עֶמ יוִו ,סעֶקִיִנעֶראַו עֶגיִשייֵלְפ ףיֹוא ןעֶמּוקְפיֹונּוצ

 ךיִז טְהעֶג טְציִא .טכאנ עֶּבְלאַה ְךאָנ טעֶה זיִּב ןעֶדּי עֶטּוג ןופ תֹויִׂשֲעִמ ןעֶלְהעֶצ
 סְנעֶטאַט ןיימ ףיֹוא ןעֶראָוועֶג זיִא סאָו ,טֵחֹוש ןעיינ םּוצ םֶלֹוע רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹנּוצ

 .ןעֶסעֶנְרעֶפ עֶלַא ןעֶּבאָח זְנּוא ןיִא : ןייֵלַא ןעֶנעֶז ריִמ גּוא טְרָא
 סאוו ,ןּוניִנ םעֶד טימ יּולְלַח תֹורָנַהי םעֶד ,סניימ ץראה ,גְניִז ,אָיָנ יִסיֵט -

 ףיֹוא ןֶרעֶרְט טיִמ רעֶדּורְּב ןייֵמ עֶמאַמ יִד טיִּב -- .ןעֶגנִיִז דימָּת .געלפ עֶטאַט רעֶד
 .ןעֶניֹוא יִד

 ןעֶטעֶּב גנאל טינ ְךיִז רֶע טְזאל לאָמ סאָד ראנ ,ןָשְקַע ןייַא דיִמָּת זיא יִסיִז
 עֶרייֵּב : טייקמראוו אזא טיִמ ,לעיפעג אזא טימ םיִּפִע ןעֶגְניִזּוצ ןָא טְּביֹוה .גּוא

 םעֶד טְראַּפְׁשעֶגְרעֶטְנּוא ץלַא טְהעֶטְׁש עמאמ יד ,דייֵרעֶליִטְׁש ּוצ ןעֶגְניִז רעֶטְסעֶווְׁש
 ףיֹוא ּפאָרַא ןעֶלאַפ גּוא ןעֶגיֹוא יִד ןּופ רֶהיֵא ךיז ןעֶמיִנ ןעֶרעֶרְט עֶסייֵח גוא ףְּפאָק
 - .דְרֶע רעֶסאַנ רעֶטְלאַק רעֶד

 ןעֶסע ְךיִז טְצעֶז עֶמ נּוא ְךיִז טְׁשאוו עמ .'ּולְלַה תֹורנֲתי םעֶד ןעֶגְנּזעֶנְּבָא
 טְניִל ,ְךיִטְׁשיִמ גיִטיֹוק ּבאָרְג ַא טיִמ טייֵרְּפְׁשְרעֶפ ּבְלאַה ,שיִט םעֶד ףיֹוא .עֶרעֶׁשְטעוֶו
 לעֶּבאָנְק ךילטּפעֶח ייווְצ , עֶקְשיִׁש רעֶמיֹורְג ַא טיִמ  םיֹורְּב לעקנּוט קיִׂשְטאַלְּפ א
 גּוא זאָלְנ יֹולְּב ןּופ לרעֶצלעֶזַא | יִא ץְלאַז עֶצְראַווְש , טְלעֶמיִׁשעֶנּוצ עֶלעֶסיִּב א
 ןעֶמ ּטּביִג ְךאָנ רעֶד טְשְרע נּוא לא טיִמ טיֹורְּב קאַמְׁשעֶג ןעֶּבייֵר רימ .לעֶגְניִלְק א

 עֶצְראַוְש טיִמ לעֶמיִׁש רעֶנעֶטְלאַּפׁשּוצ רעֶסייוו-לעֶקְנּד רעֶסיֹורְג א ןיא ךילְנייֵט יִד ףיֹוא
 ,םעֶנעֶרְּב עֶנעֶּציִרעֶגְּבָא

 :רעֶדיִנַא ראָנ טאק עֶמ זַא ,גאָז אעֶמאַמ יִד טְּביִג -- ! ןעסענרעפ ראג ּבאה ךיא --
 טהעֶנ ,ףיֹוא ְךיִז יִז טְּביֹוה רעֶטְראָוו יִד טיִמ .שיִט םעֶד ףיֹוא לעֶסיִׁש יִד טְלְהעֶטְׁשעֶג
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 קְראַטְׁש ןעֶסיֹורָד ןּופ ,ןעֶצראוַוְש ַא טימ קירּוצ ףֶּכִת טְמּוק גּוא ןיירַא ךעק ןיִא קעוֶוַא

 טְהעֶז לעֶּפאָטְנעֶׁשקאַל םעֶד ןּופ אָנְד םעֶד ףיֹוא .לעֶּפאָטְנעֶׁשְקאָל .,ןעֶטְנעֶרְּבעֶגּוצ
 ןעֶּבעיִלּבעֶגְרעֶּביא זיִא סאוָו ,ץלאַמְׁש טְלְהיִקְרעֶּפ זיִא סאָד -- ,סייו-לְהעֶג סיִּפִע ןעֶמ

 עֶכיִלְטע ץְלאַמְש םעֶד ףיֹוא ףיֹורַא טְסיִג עֶמאַמ יִד - .לעֶנּוק ןעֶניִד'תֶּבַׁש םעֶד ןּופ

 רעֶד ןיֵא ןייַרא גְניִדְסְלַא סאָד יִז טְסעיִג ְךאָנ רעֶד גּוא ,ְךיְִנייֵט יִד ןּופ ּפאָרְקַא לעֶּפעֶל

 יִז טְנאָז ,סאָד גיִדְנִהּוט ;ןעֶגיֹוא עֶלְהעֶג עֶכייֵלְּב טיִמ טְקעֶרעֶּב טְדְרעוֶו סאוָו ,לעֶסיִׁש

 ! ץיִפיִז ַא טיִמ

 ,טיִנ ראָג טְסייוֵו עמ זַא .,ןעֶגאָלׁשְרעֶד יֹוזַא זיִא ףְּפאַק רעֶד ,טְנאָזעֶג סְנייֵטׁשְמ --
 טְפְראַרעֶּב ןעוֶועֶג ןעֶמ טְלאָו ץְלאַמׁש עֶלעֶסיִּב םעֶד טיִמ .טְלעוֶו רעד ףיֹוא זיִא עֶמּואוו
 .טאַהעֶג םעט רעֶדְנַא ןייֵא ראָג ְךילְנייֵט יד ןעֶטְלאָו !עֶלעֶּבּוצ א ןעְֶנעֶרּפּוצ

 םעט ְךיֹוא ךילנייט יד זְנּוא ייַּב ןעֶּבאָה עֶלעֶּבּוצ עֶטְנעֶרְּבעֶגּוצ רעד ןֶהֶא ראָנ
 עקאט ןיֹוש ןעֶּבאָה רימ .ןעֶּפיִזְנָא ייֵז טיִמ טאז .טיִנ ראָנ ְךיִז ןעֶנעֶק ריִמ נּוא ,ןְדֵע ןג

 .טאַהעֶג טיִנ ליֹומ ןיִא ץְכעֶקעֶג לעֶּפעֶל ןייק ְךאָו עֶצְנאַג א

 ןֶא ּטְּביֹוה עֶמאַמ יֵד .ןעֶטאַט םינּוא רעֶדיוו ּךיִז ןעֶמ טְנאַמ רעֶד ןעֶסע םייַּב
 רעֶגְניִלְדְנִהעֶצ טְרעֶהעֶג ןיֹוׁש ייֵז ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ,ןעֶכאַז םֶהיֵא ןּופ ןעֶלְהעֶצְרעֶד
 סאָד ייֵז ןעֶרעֶה ריִמ ּךייְנ ,רעָייהְט נּוא עיינ דיִמָּת זנּוא ייַּב ןעֶנעֶז סאוָו ראג ,לאמ

 .לְהאָמ עֶטְׁשְרִע
 ,סאָד ןירזֲח ּוצ רעֶּביִא גּוא ןעֶלְהעֶצְרעֶרּוצ טאַהעֶג ּבֶעיִל יִז טאָה טְנעֶטְסְנייֵמ םא

 טאָה רֶע יִװ : טױט ןראפ ןעֶטּוניִמ עֶטְצעֶל יד טְדעֶרעֶג טאָה רע סאוָו
 טאָה רֶע יו , ּוצְרעֶד טייֵרְנעֶנּוצ ְךיִז טאָה נּוא , ןעֶּבְראַטְׁש ףְראַד רֶע זא ,טְסּואוועֶג

 ,רקיע רעֶד גּוא ,הָבֵצמ עֶכיֹוה ןייק ןעֶלעֶטְׁש טיִנ םֶהִיָא לאָז עֶמ זַא ,טְנאָזעֶגְנָ
 רעֶד יו , םיִחָבִׁש םּוש ןייק ןעֶּביַרְשְנָא טיִנ רֶחיִא ףיֹוא םֶהיֵא לאָז עמ זַא
 יה ,זיִא גָהְנִמ

 טְגאָזעֶג רע טאָה -- ,טלעֶו רעֶד ףיֹוא סטּוג ןּוחְמעֶג סעֶּפֶע ךיִא ּבאָה --

 ןייק ךיִא ּבאָה אָלֶא . טייל גּוא טְמאָנ ְךאָד םִע ןעֶסייַו -- ,לֹוק ְךאַוְׁשַא טיִמ
 רקִש טיִמ רָפֹק.ןיימ טְקעֶדעֶּב עמ זַא , ןעֶסייֵה סע ְךאָד טעוֶו , ןּוהְּטעֶנ טיִנ סֶמּוג
 טיִמ ןוהס יז טעוֶו סאָו , טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה עֶמאַמ יד זַא -- .דיִמָּת ףיֹוא

 ץפיִו ןעֶּפיִט , ןעֶליטְׁש ַא טיִמ טְרעֶפְנֶעעֶג רֶע טאָה ,ְּךיִלְרעֶדְגיִק יד

 .ְךיֹוא ְךיַא טימ ןייַז טעוֶו ,ןעֶהּוי עֶלַא טימ ןייז טעֶווְס סאוָו ,סאָד --

 ןעֶדייֵל ,ןעֶדייֵל ראָנ ,טְלעוֶו רעד ףיֹוא םיִמֹותִי טיִמ הָנְמְלַא יא רעֶטיִּב ,רעֶמְְניִפ
 טְרעֶה , ןעֶדִייַלּוצ ףיֹוא טְרעֶה סע רעוֶו גוא ,לֶרֹונ טְנעדְוי םעֶד זיִא--קע ןייֵא ןֶקֶא

 . רעטראוָו עֶטְצעֶל עֶנייַז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָד . .. ! דּײ ַא ןייַז ּוצ ףיֹוא
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 ייֵז םאוָו , גְניִדְסְלַא רעֶּביא ךס א  רֶהעֶז ןעֶרעֶלְק רעֶדניק זַא ,טְסייֵוװ רעֶדעֶי

  ְךיִלָרּוטאַנ ץְנאַג זיא םאָד . עֶמיֹורְג יו ,רֶהעֶמ ךס א ךיז םּורא ןערעה נּוא ןעֶהעֶז

 ןיִא ןעֶמּוקעֶג טְשְרע;זיִא סאוָו ,שְנעֶמ רעֶדְמעֶרְפ א יו , טְלעֶוֶו רעֶד ףיֹוא זיא דְניק א
 ְךיִז רע טקוק ְּךאַז רעֶרעֶו ּוצ ,ייֵנ םֶהיֵא ייֵּב זיא גְניִדְסְלַא . טְדאָּטְׁש רעֶסיֹורְג א

 יֹוזַא יוִו ,ןעֶסיוִו טְלאוָועֶג רֶע טְלאוָו םּודעֶמּוא ;ְךיִז רֶע ט'ׂשְדיִח גנידפלַא ףיֹוא ,ּוצ
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 נּוא טְניֹואוועֶג גְניְִמְלַא ּוצ רע.טְרעוֶו ,רעֶטְלָא טְרעוֶו רֶע זַא ,רעֶטעֶּבִׁש . םאוָו ראַפ
 רע טְהעֶטְשְרעֶפ -- סאָוו ראַפ , יֹוַא יו  עֶׁשְטאָח ,ןעֶרעֶדְנֹאוו וצ ףיֹא ְךיִז טְרעֶה

 :ןעֶראַועֶג טְכאַמעֶג שנעמ רעד זיא יוזא ראָנ .רעֶהיִרְפ יוִו ,רֶהעֶמ טיִנ טְציִא

 רֶהעֶמ ףיֹורעְד ךיִז רֶע טעוֶו ,עֶלעֶטְסאָק ןימ יינא םעֶּפע טְהעֶוְרעֶד רע זא
 גְנאַנְפיֹוא רעֶד ,רעֶנייֵטְׁש ַא , טְלעוֶו רעֶד ןּופ רעדְנּואוו עטסערג יד ףיוא יו ןיִׁשְדיִח

 גּוא ,יינ םֶהיִא ייַּב זיִא ,עֶלעֶטְסאָק סאָד ,ץ'ָנעו לייַװ , הָנָבְל רעֶר ! ןּוז רעד ןּופ
 . גאט עֶלַא ְךאָד רֶע טְהעֶז םא ָד

 סאוָו ,ןעֶכאַז עֶלַא יד רעֶּביִא ןעֶרעֶלְק קְראַטש סייידניק געֶלְפ ְךיֹוא ךיא
 ןעֶקְנאַדעֶג עֶכְלעֶזא ןעֶלאַפ ןייבַא ריִמ געֶלְפ טָּפֶא נוא ,ןְתעֶזעֶג גוא טְרעֶהעֶגּבאָה ךיִא
 באָה ,ןעֶראוָועֶג רעֶטְלֶא ןיִּב ךיִא זַא ,רעֶטעֶּפְׁש אוו ,לעּפאק ׁשְרעֶדניק. ןיימ  ןיא
 יןעמעֶלַא רעֶּביִא יו , רֶהעֶמ ראָנ .םְרעֶקְנעֶד עִיֹורְג ןּופ רעֶכיִּב ןיִא ןעֶנּופעֶג ייֵז ךיא

 יו , ְךיילְנ ןעֶגעֶז ריִמ זַא ,העֶטְראוו םְנעֶטאַט ןייֵמ רעֶּביִא ןעֶרעֶלְק ךיִא געֶלְפ
 .ןעֶהור ןעֶזאָל טיִנ לֶהאַמְניק- ְךיִמ געֶלְפ םאָד .ןעֶרייֵל ּוצ ןעֶראָוועג ןעֶפאַשעֶּב

 םּוׁש ןייק זיִא ןעֶניִראַד ,ןְהעֶזעֶג טּוג רֶהֵעְז ךיִא ּבאָה םאָד -- ןעֶדייֵל ריִמ זַא
 ךיז ןעֶפְראַד ריִמ זַא ,ןעֶדיל ןעֶזּומ רימ זַא ראָנ . ןעֶועֶוועֶג ריִמ ראפ קָפָס

 ריִמ טאָה סאד -- ןעֶדייֵל ןעֶרעֶהְפיֹוא ןעֶלְהאָז רימ ןֹוהְט טיִנ  רֶהיֵר ןייק ּוליִפֲא

 , דֶליוִו טּוׁשָּפ סעֶּפעע עקאט , עֶרקיִרְּפ רֶהעְז ןעֶזיוועֶגסיֹוא

 ךיז געַלְפ סע,זא ,ןעֶבאַז עֶלַא יִד רעֶּביִא ןערעֶלק ְךיִא געלפ ריִמָּת יוִו רֶהֵעַמ
 גּוא , ןעֶגאָלְׁשעֶג ךימ טאָה , ןְהּוז-םְרעֶנְליִמ-םעֶדיאַלאקאו , עֶקְניִאוַו זַא ,ןעֶכאַמ
 רעֶטיִּב א טימ םייה א ןעמּוק געלַפ/ ְךיִא ,נאָט עֶדַא טעמּב ןעֶבאַמ ךיז געֶלְּפ סאָד

 םיִנָּפ עֶצְנאַג סאָד סאוָו , עקְנִיאוַו עֶנְדּוקְסאַּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנאַלק ְךיִמ גּוא : ןייוֵועֶג

 עֶלְהעֶג ע'םּואמ טימ טְקעֶרעּב ןעֶועוועֶג ןעֶנעֶז ףְּפאַה רעֶצְנאַג רעֶד וא םִנייַ
 ןעֶנעֶז ריִמי :ןעֶרעֶפְנעע דיִמָּת רימ ןעֶמ געֶלְפ ךיִז ןעֶגאָלְק ןיימ ףיֹוא : סעקיִרעשט
 טְייה סאוָו,ְנעֶטְשרֶעי-- .ןֶגאָרְְעֶּביא גנְְִלַא ריִמ ןעֶּומ --תילָג ןיִא ייז יי
 .סאוָו ; ןעֶרעֶלְק לכש ןעשְלעֶגנּי ןיימ טיִמ ךיא נעֶלְפ- ל תּולְג ןיִא ןעֶנעֶז רימ
 סאוָו , םְנעֶטייווְצ גוא ? םעֶלאֶּפ יִד ייַּב .ּוצ םעֶּפע ןעֶד זנּוא טלאה עֶמ ? זיא

 ןעֶד ןעֶטְלאוָו רימ ? זיִא סאָוו ? ןעֶנָאַרטְרעֶּביִא גְנידְסְלַא ןע ַּפ ר אד רימ טְטייֵה
| )25( 
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 ןייַז טיִמ עֶקְניאוַו ןעֶטְלעֶּפּוטְשעֶג םעֶד טָא רעֶנייֵּב יד ןעֶכעֶרְְּמיֹוא טְנאָקעֶג טיִנ
 ןיילק ַא ןעֶנעֶגעֶנעֶּב ריִמ נּוא םֶקעֶז ןעֶנעֶז ריִמ זַא ,סאוָו ראַּפ ? הָרּוצ רעֶסיִז
 טְנעֶהאָנ ןעקעמש רעֶד יז ןעֶוו ,זיימ יִד יוִו , ךיז רימ ןעֶפיֹולוצ ,לעֶצעֶגייֵש
 זַא ,קֶזֹוח ריִמ ןּופ טְכאַמ גוא עֶקְניאַו דיִמָּת ריִמ ןּופ טְכאַל סאו ראַפ ? ץטאק א
 רֶע טְלאַפ םאוָו ראַפ ? ןייַרַא רֶדח ןיא לעֶּביִטְׂש רֶעייֵז ןעֶּבעֶג ְךֶרּוד הֹעָנ ךיא
 סאוָו ראַפ ? טיִנ םָהיִא ְּךיִא עֶּפעֶׁשְט סאָוו ראַפ ? דָנּוח ַא יוִו ןַא ריִמ ףיֹוא
 םֶחיִא ןּופ יַאדַוְּב ךאָד ּבאָה ךיִא נּוא . ..? קֶחח טינ םֶהיֵא ןּופ ךיא ְךאַמ
 רֶדֵמְּכ ְךיִז טְרעֶגְלאוַו נּוא טֹול רֹוּכִש ריִמָּת זיִא עֶמאמ ןייַז ! ןעֶכאַמ ּוצ קְזֹוח םאוָו
 טְכאַנ-רעֶד-ףיֹוא ןּופ נּוא טְכאַנ-רעֶד-ףיֹוא זיִּב היִרְפ-רעֶד-ןיִא ןּופ סאג רעֶד ףיֹוא
 ןעֶפּורּוצ םֶהיֵא ןייֵא ךיז טְלְתעֶטְׁש םֶנייֵז ּבייַו םאָד זַא ּוא היִרְפ-רעֶד-ןיִא זי
 רעֶד ןעֶימ ןיִא אָ עֶקאַט ּפאָצ יד ייַּב יִז טְּפעֶלְׁש גוא יז רֶע טְנאָלְׁש , םייֵה א
 םאוָו דּוי רעֶמּורְפ ַא גּוא ריִרָשָּכ א -- ליִדְבַהְל לְהאָמ דְנעֶזיֹוט--,עֶטאַט ןיימ . םאַג
 ןעֶצְפיִז רעֶה א זיִּב ְךאָנ נוא טאַהעֶג ּבעיל םֶהיֵא טאָה לעֶטְדאָטְׁש עֶצְנאַג  םאֶד
 טְנאָלְׁש גּוא גאָט עֶצְנאַנ א דְניִח יִד טְגאָו ןיילֵא עֶקְניאוַו גוא . עֶלַא םֶהיֵא ךאָנ
 רעֶד רעֶּביִא רדֲח ןיא גאָט ןעֶצנאג א ץְטיִז ךי ַא נוא ,דְנאוַו רעֶד ןָא ףּפאָק ְךיִז
 ץיִמׁש ,ףְּפיִנְק ,סעקאסּוטס , םעקאליק ,ׁשְטעֶּפ ְךיִא ּפאַח רֶהיֵא ראַפ סאָוו ,הָרֹוּת
 5 ןעוֶו ,טּוג רֶהעֶז סייוֵו ךיִא !קע ןייֵא ןֶהָא נּוא לְהאָצ א ןְהֶא סעקעֶשְטְנאק גּוא
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 א יח ו= --יננֲע ,"םיסנה לע, ,יאֹביו הָלֲעַצ ,'םוחד:אּוהְו ןעֶגְנאַל םעֶד ,"ּונֲחַּמי טְנאָז עַמ
. ֿ 

 ! "עקאט רעלאָז ןעֶּבעֶל יֹוזא ? ןעֶכאַז עֶלֵא יד ןופ טעֶּפִע עֶקְניאַַו טְסייוֵ
 תֹונעַמ עֶלַא יִד ְךאָנ נוא ,ץְראַה ןיִא ריִמ ייַּב ןְהְנעֶמ ריִמ ְךיִא געֶלְפ יֹוזַא

 ,טנאקעֶג ןעֶמ טְלאוָו ןעקְניאוו זַא , קְנאַלעֶג םעֶנעֶנייֵא םּוצ ןעֶמּוק דיִמּת ךיא געלפ
 ןעֶכעֶרְּב ּוצ םֶהיֵא קֶׁשָח טאַהעֶג ךיִא ּבאָה יַא גוא !יֹוזַא יו ךאנ;נּוא , ןעֶקאַלּוקְכְרּוד
 -ראַפ ריִמ געֶלְפ רֶע יֹוזַא יוִו , תֶמָא םעֶד טְסייו טְטאָג ןייֵא םּוראוָו ! רעֶנייֵּב יִד

 ַא ,ןעֶרעוֶו .טלָחיִקְרעֶּפ רימ ןיִא געֶלְפ טּולְּב סאָד יֹוזַא יונ ,ןעֶּבעֶל סאָד ןעֶרעֶמיִא
 טאָה סע} .ןיירא רֶהֵח ןיִא לעֶּביִטְׁש ןייַז ּךֶרּוד ןְהעֶגְכרּוד טְפְראַדעֶג ּבאָה ךיא
 ןעטראוו דיִמָּת רימ ףיֹוא עֶקניאַו געֶלְּפ ,רעֶטְניוִו טְלעֶק עֶטְסעֶרְג יד ןייַז טְנעֶמעֶג
 זיִּב גְנאַל , דְנעוֶואַל רעֶּבאָרְג ןּופ דְמעָה ןייא ןיִא גיִדְנעֶהעֶטְׁש , ןעֶסיֹורד  ןיא
 ןעֶרֶהיֹוא יד ןיִא ויִּב טעקְראַמְטְרעֶפ נּוא םיִוְראָּב , לעֶטיִה ַא ןֶקָא ,םעֶטאיָּפ יד ןיא
 ריִמ ןעֶּביֹוהְנָא רע; געֶלְפ ,סִנעֶטייוַו רעֶד ןּופ ןְהעֶזְרעֶד ְךיִמ רֶע געֶלְּפ ראָנ נּוא
 רֶע געֶלְפ ְךאָנ רעֶד !'ְּךְראַּפ דיִׁשְז , ְךְראַּפ דיִׁשָז/ : ןעֶייִרְש גּוא רעֶנייֵטְש ןעֶּפְראַו
 ןיא ,ףּאק, ןיא ןעֶנאַלְׁש גּוא תֹואְּפ עֶדִייִּב ייַּב ְךיִמ ןעֶסייֵר ,ריִמ ּוצ ןעֶפיֹולּוצ
 -רעֶפ ,ייַּבְרעֶד נוא , טְנעֶקעֶג ראָנ טאָה רע ּואוו ,ןעֶטייז יִד ןיִא ,ןעקאּב יִד
 ..+ . "ףראפ דיִׁשְזי :לעֶכ'ִלֹוק סיז ןייַז טימ ןעֶגְניִזּוצ ,ְךיִז טְהעֶטְש

 יִד זַא ,גאָטיירְפ עֶלַא ןעֶנאָרְמְרעֶּביִא ךיא געֶלְפ ןעֶנאָטעֶהְו ליִפיוִו ! עישבר
 ןעֶדייַנְׁש רימ געֶלְפ סאוָו ,ְךילדְנאָצ ןְהָא לעֶמעק םעד ,ןופ ,ןעֶגאוָוְצ ְךיִמ געֶלֶּפ עמאמ
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 ְךיִמ ןעֶמ טאָה ןעמעלא םעֶד ךאָנ נּוא , ךיִלְקיִטְׁש ףיֹוא ףְּפאֹק םעד ןעֶסייֵר גּוא

 ףֶּפאָק ןעֶנְדּוקְסאַּפ ןייז טיִמ ,עקגיאוו !ועוֶו נּוא !יִּדְראַּפ דיִׁשְז, ןעֶפּורעֶג

 ןעֶשיוִוְצ ,ןְהעֶז טְגעֶקעֶג ןעֶמ טאָה טְנעֶטייו רעד ןּופ סאָוו ,טעֶקעֶרעֶשְט טיִמ לופ
 סיֹוא ךיִז ןעֶלעֶטְׁש ראָנ ! ראָה עֶסייו עֶניִטאַלְּב עֶטְכיִדעֶג עֶנעֶטְׁשְראֶּבּוצ עֶנייַ
 .ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןעֶקְנאַדעֶג יד ףיֹוא ּוליִפֶא לְהאָמ ןייק ריִמ זיִא םֶהיִא טיִמ ןְהְנעֶמ
 ייַּב זיא תֹונעֶמ עֶלֹא ףיֹוא זַא ,ןעֶראועֶנְיֹואוועֶג סייַוְדָניִק ןּופ ןיֹוׁש .ּבאָה ךיא

 -טְסעֶדְנּופ ְךיִמ ְךיִא געֶלְפ לְהאָמַא .ןייטְׁש ַא טיִמ קאלוקא : רעֶפְנֶע ןייֵא ןעקנואוו
 ףּפאָק ןיִא רעֶנייטְׁש עֶכילטע ְךאָנ גּוא םֶהיֵא טימ ןעֶדעֶר ןעוֶוירְפ טְראָּפ ןעֶנעוֶו
 עֶרעֶטיִּב טיִמ ןעֶּביֹוהְנָא ךיִא געֶלְפ , ןעֶמּוקעֶּב םֶהיֵא ןּופ ּבאָה ְךיִא סאוָו ; ןייַרַא
 טינ תֹונעמ עניימ ןעּבאה רעֶגְנאָל .? יאַּפיִׁשְטאִז עֶּבעֶט אֵי אֵּביִחי : ןעֶרעֶרְט
 טּוׁשְּפ עקאט רֶהעֶמ ךיִא .ּבאָה רעֶטְראוָו עֶכיִלְטַע יִד ץּוח א םּוראָוו , ןיִיַז טְנאָקעֶג
 עקאט ריִמ געֶלְפ נּוא ןעֶטְראַו ןעֶזאָל טיִנ ְךיִמ געֶלְפ עֶקְניאוו , טְסּואוועֶג טיִנ

 נּוא קאליק ַא . ,ןייֵטְׁש ַא : םיִצּורְּת ייֵרְד אָיִׁשֹק ןייֵא ןיימ ףיֹוא ןעֶרעֶפְנע ףֶּכיּת
 ךיִז טְהעֶטְׁשְרעֶפ -,םיקוסּפ עֶביִלְטע ןעֶנעֶלוצ .ְךאָנ רע.געֶלְּפ ּוצְרעֶד - 'ְּךְראַּפ ריִׁשְז
 טְנאָקעֶג טיִנ ייֵז ןּופ ךיז ןעֶמ טאָה רַסּומ סיֹורְנ ןייק סאוָו 'םיִלְהִּת ,ןּופ טינ

 .ןעֶמְהעֶגְסיֹורַא

 ךיִא ּבאָה ,ּטעֶוְליִּבעֶג ןעוֶועֶג טיִנ ךאָנ לְהאָמְטְסִנעֶד ןיִּב ךיִא יו ֹוזַא ראג --
 -רעֶפ טיִנ ייֵז ּבאָה ְךיִא יוִו יֹוזַא נּוא , ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ קְראַטְש טיִנ םיִקּוסְּפ איד
 , .. טְדאַׁשעֶג טיִנ ריִמ ייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא .,ןעֶנאַטְׁש

 ּוצ ְךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶלַא יִד ְךאָנ זַא ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ןיֹוׁש טנאק רֶחיֵא

 ראָנ ךיִא געֶלְפ דיִמְּת גּוא ,טאַמעֶנ טיִנ טְפאַשּבעיֶל קְראַטְׁש ןייק ןעקנואוו
 ןעֶזאָל טינ ךימ געֶלְפ סאָד : םֶקֹונ םֶהיִא ןיִא יז זיא עֶמ יֹוזא יו ,ןעֶרעֶלְק
 ,טְכאָנ יד ְךרֶוד ןעֶפאָלְׁש

 עֶקאַט זיִא הָמקְנ ןּופ נאט רעֶד : טאַהעֶג תֹונָמֲחַר ריִמ ףיוא טאָה טְסאָנ רּונ

 |  ןעֶמיקעֶג טְראָפ
 ןעֶּבְלאַה ְךאָנ יֹוזַא ,גאָטיירְפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סע , קְנעֶרעֶג ךיא ,לְחאָמְנייֵא

 ןיִא ןעֶמעֶזעֶג ןעֶנעֶז לעֶרעֶּטְסעוֶוְׁש ןיילק ןיימ טיִמ ךיִא , ןעֶּבעֶל רע מּוז ,גאט
 עֶנעֶׁשעֶמ יִד ןעֶּביִרעֶג ןעֶּבאָה גּוא ,  לעוֶוְש רעֶד ןעֶּבעֶנ דֶרֵע רעֶד ףיֹוא ןעֶסיֹוהְד
 בענג ְךיִא , גְניִלצּולְּפ ,שַא טימ נא ׁשטשְראֶּבְנעייֶלְק ןופ עֶׁשֶטְשּוח טיִמ רעֶטְכייֵל
 סאָד טְמיִרקְראַּפ , ןיילַא רעֶנייֵא ,טְנעֶהאָנ ראָנ עקָגיַאו ןייֵמ טְהעֶמְׁש רע ,קיק ַא
 ןעֶראָוועֶג ןיִּב ךיִא 'ז ייֵמאָלאָח דיִׁשָז , ייוֵו ְךֶאי : חַסּונ ַא טימ טעֶיַרְׁש נּוא לעֶקְסיִפ
 יִּב , ץְטאק עֶנעֶקאָרְשְרעדא יװ  ,גְנרּפֶש א  ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָח ,ןעֶדְנּוצעֶגְנָא יו
 םייַּב טְּפאַחעֶגְנָא םיִא ךיִא ּבאָה תֹוחֹוּכ עָלַא טיִמ גּוא ןעֶקְנִיאַו ּוצ ןעֶגיֹולְפעֶגּוצ
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 טּוניִמ רעֶד ןיא טְלחיִפעֶג ךימ ּבאָה ךיא .לעֶדְמעֶה ןעֶטְנעוֶוייִל ןייַז ןּופ ראַקְׁשִטֶא

 עֶיוצ םעֶקניאַו עֶכלעֶזַא גיִצנאָוְצ טְגאָקעֶג טְלאָו ְךיִא ! רֹוּכַה ןְֹׁמִׁש םיִפֲ
 זיִא רֶע םּוראָו ,ןעֶנאְַׂשְרעֶּפ םיִנָּפַא סאָו טאָה עקנִיאוו . . . ןעֶייִווְצ ףיֹוא
 ּוצ נּוא ןעֶרעֶטיִצ ּוצ יװַא ןעֶּביֹוהעֶגנָא טאָה נּוא , דְנאַוו יִד יוִו ;ְךייֵלְּב ןעֶראוָועֶג

 . . . טְזאָלעֶגְּפאַרַא דְלאַּב ריִמ ךיז ןעֶּבאָה דנאה יד זַא ,ןעֶנייוֵו

 ןיימ זַא ,ןְהעֶטְשְרעֶפּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טְׁשְרֶע ךיא ּבאָה ןָא לְהאָמְטְסְנעֶד ןּופ
 ס'קְלאָפ רעֶזְנּוא ,םיִנָּפַא יא ןעֶדייֵל תֹורְצ . ..טְכעֶר טאַהעֶג טאָה עֶטאַט
 , דּוי א ןייז ּוצ ףיֹוא טְרעֶה -- , ןעֶדייֵל ּוצ ףיֹוא טְרעֶה סאו דּוי רעֶד גּוא ףֶרֹונ
 ןופ ץְראַה סאָד ןעֶנעֶז ןעֶדּוי יִד,זַא ,טְנאָזעֶג יִוְלֲה הָדּוהְי 'ר טאָה טסיזמּוא טיִנ
 . 'ףוג ןעֶצְנאַנ םעֶד ןּופ רֶתעֶמ ריִמָּת ךאָד טדייל ץְראַה סאָד גּוא ,רעֶקְלעֶּפ עֶלַא
 לְחאָמְטְסנעֶד - , ןעֶלְהיִפוצ ףיֹוא טְרעֶה , ןעדיילוצ ףיֹוא טְרעֶה ץְראַה סאָד זַא
 !ׁשְנעֶמַא ןייַז ּוצ ׁשנעֶמ רעֶד ףיוא טְרעֶה

 . . .!טְכעֶרטאַהעֶג טְסאָה ּוד ,עֶמאַט ,אָי , אי
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 עלא ךאָנ ןעֶצְּטיִז רימ ראָנ , עֶרעֶׁשְטעוֶו ןעֶסעֶנעֶגְפָא גְנאַל ןיֹוׁש טאָה עמ
 םעֶד ןּופ תֹויִׂשעמ ץלא טְלְהעֶצְרעֶד עֶמאַמ יִד יוִו ,ּוצ ךיז ןעֶרעֶה נּוא ׁשיִּט םייַּב
 ,ךילקיטש סְנעֶטאַט םעֶד רעֶדּורְּב ןייֵמ ךיִז טְנְהאַמְרעֶר ,גיִדְנעֶרעֶהּוצ יֹוזַא . ןעֶטאַט

 לעַּבא ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶטאַט ןיימ  תַמֲחַמ -- םיִאָרֹונ םיִמָי ןעֶגְניִז געֶלְפ רֶע סאוָו
 רעֶד .'תֹולֲעע יד ןעֶגְניִז ןֶא רע; טְּביֹוה סייוְכיִלְסיִּב יֹוזַא נּוא -- ְךיֹוא הָלֵפִּת
 ְךיִז ןעֶקּור ריִמ . ןעצראה םייַּב ןערעי ןָא טְמֶהעֶנ חמונ רעֶניִרעֶיֹורְט , רעֶנִיִדעֶמּוא

 עֶמ , ןעֶגְיוְׁשְנייֵא טְדְרעוֶו עמ נּוא ןעֶרעֶדנַא םּוצ רעֶנייֵא רעֶטְנעֶהעֶנ :רייֵרעֶלְהיִטְׁש
 ןעֶמיֹוק ןיִא טְזאָלְּב גּוא טְפייַפ .דְניִו רעֶד ,ןעֶואַלּוצְסיֹורַא ךוד ַא  אָרֹומ טאָה
 לאָז עֶמ ,ןעֶטיִּבעֶג ךיּבעגְךיִז טְלאוָו רֶע יוִו ְךיִילְג ,לֹוק גיִדְנעֶנייו אֵזַא טימ
 סאוָו ,גיִניְדָנו עֶנ ןעֶכיִלקיִלְגּוא םעֶד , ןיירַא ּבּוטש ןיא ןעֶזאָלְנייַרַא  םֶהיֵא
 סעֶדעֶי נּוא .ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא טְלעֶֶו קֶע ןייא ןּופ םורא דיִמָּת טעֶזנאַלְּב
 ןיִא ךילקעד עֶנְרעֶזייַא יד ןָא ןעֶּבייֵח , ףייַּפ ןעֶקְרַאַטְׁש א טיִנ רֶע םאָוו , לְהאְמ
 גיִדְנעֶצְנאַט טְלאָועֶג ןעֶטְלאוָו ייֵז ְךיילְג , ןעֶצְנאַט ּוצ גּוא ןעֶרעֶטיִצ ּוצ  ןעֶמיֹוק
 . . . ְךיִלעֶדְנייִּב עטְרעוויִלגראַפ עֶרֶעייֵז ןעֶמְראוַוְנָא

 סאָד יֹוזַא סיִּפִע טְסייֵר רימ ראָנ ,סאוָו ראַפ טיִנ ןיילַא סייוֵו ךיא גנוא
 ןּופ ןעֶרעֶטיִצ סאָד גוא דֶניִו םעֶז ןּופ ןייוֵועֶג . סאָד גידְנעֶרעֶה . , ץְראַה
 . ְךיִלְקעֶד יד

 רֶהעָמ טיִמ ץְלַא טְנאָז נוא .ןעֶמְחעֶנּוצ יוִו סיִּפֲע ְךיֹוא זיִא רעֶדּורְּב ןייֵמ
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 טְדְרעו גְנאַועֶג ןעֶגיִדעֶמּוא ןעֶסיִז םעֶד ןופ גּוא ,טייקְמְראוַו רֶהֵעָמ טיִמ נוא לֶחיִּפעָג
 טְצייֵהעֶג טיִג ןיֹוש טאָה עֶמ עֶׁשְטאָח ,רעֶמְראוַו ְךאָנ ,רעֶניִד-בֹומ-םֹוי ְּךאָנ ּבּוטְׁש ןיִא

 רֶהיִטְכעק רעֶד ןּופ ןעֶצְכעֶרק עֶגיִרעֶזייֵה סאָד ןעֶמ טְרעְֶרעֶד גְניִלְצּולְפ .גאָּמ ייֵרְד
 הָריִד ס'הָאָל הָנָיְצ ,חָאָל-הָניִצ הָנֵבָׁש רעֶזנּוא לעווְש רעֶד ףיֹוא יז טזייוו דלאב גּוא
 ,ױֹזַא .דְנאַוַו ןייֵא טאַהעֶנ עֶדייֵּב ןעֶּבאָה גּוא עֶרעֶזנּוא ּוַצ טְּבעֶלקעֶגּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 רעֶדָא ן'האל-הֶניִצ ייַּב ןעֶצְטיִזְרעֶפ ךיז געֶלְפ ּבּוטְׁש רעֶזְנּוא ןופ רעֶצעֶמע ,לֶשֶמְלי זא
 א ןעֶפאָלְִנָא ןעֶמ געֶלְפ ,םייָח א ןעפיח ןעֶלעוֶו םֶהיִא טְנעְֶפ עמ ניא ,טְרעְֶעפ
 נּוא .עקלאשטאק א טיִמ רעֶדָא ,עֶנעֶטעֶראוָו רעֶד טיִמ ,קיִנאָלאָּפ ַא טיִמ דְנאַוו רעֶד
 יֹוַא ,רעֶרעְֶנַא רעֶר ּוצ רעֶנייֵא טְּעֶלְקעֶגּוצ ןעֶועֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶּביִטְׁש יִד יו יֹוזא
 טְניֹואוועֶג ןעֶּבאָה סאו ,יִד ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טְּבעֶלְקעֶגּוצ ןעֶזעווְועֶג ךיוא ןעֶגעֶז
 ןעֶניֹואוו ּבָא לאָז עֶמ זַא ,טְרעֶהעֶג לְחאָמ ַא ,רעֶנייֵטְׁש א ,ריא טאָה .רעֶּביִטְׁש יִד ןיִא
 םעֶד רעֶנייִא ןעֶסעֶנייֵא טיִנ ְךיִז לאָז עֶמ גּוא רֶהיֵט ַא ןעֶּבעֶנ רֶהיֵט ַא ןעֶרְהאָי
 ָנֹורְּב ןייַז טינ ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא רעֶנייֵא ןעֶדעֶרְנָא ,רעֶנייֵּב יד ןיִא ןעֶרעֶדְנַא
 ׁשְטאָה ,ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא ןְהעֶנּוצ ןעֶרטְהְפיֹוא גּוא רֶחאָי ןיא לאָמ ןייא ׁשְטאָח
 בּומִׁש םיהֶאל-הָניִצ גּוא זְנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ְךיִז טאָה לְקאָמ ןייק ,ןייֵנ ? גאָט עֶביִלְטַע
 עֶכְלעֶזַא זא ,ןעֶלאַפעֶגנייִא טיִנ םעֶנייק ּוליִפָא טְלאָוויְס !טְכאַמעֶג טיִנ ןעֶכאַז עֶגיֹוזַא
 לעֶטְדאַטְׁש ןעֶצְנאַג ןיִא אָי רעֶו גיא ןעֶכאַמזְנּא ןעֶשיוְצ ןעֶנאָק יז ןעֶלאָז ןעֶכאַז
 טָתְראַדעֶּב ןעוועֶג םיִּפֲע ראָג טאָח ןעֶמ ? ן'הְאָ הָניִצ טימ טְגניִרְקעֶג סע ְךיִז טאה
 יד עֶלעֶרעֶּפ ּוליִפָא זַא .ךיִז טְכאַד ריִמ !ןעֶניִרקּוצ ְךיִז ריִא טיט הָירְּב א ןייַ
 ןעֶניִרקְסיֹוא גאָט עֶלַא יז געֶלְּפ יִז סאָוו ,ּבייַװ ס'ד מלמ ׁשֶר עֶה םיַיַח עֶדֶנֹי לֵּב
 ץהָאֵל הָניִצ טיִמ ְךיֹוא ְּךיִז טאָה ,ןייֵלְק זיִּב םיֹורְג ןּופ לעֶטְראָטְש ןיִא ןעֶדעֶי טיִמ

 ןעק ןעֶלעֶרעֶּפ ראַפ ןעֶרעוְׁש ראָנ ,רימ ְךיִז טְכאַד יֹוזַא .טְגירְקעֶג לֶהאָמ ןייק
 אַזַא טיִמ וניִצְרעֶּפ רֶחאָיַא ןּופ עֶנעֶדּוי עֶכיֹוח א ןעֶזעֶועֶג זיִא הָאְל-חָניִצ  .טינ ךיִא
 ףיֹוא ןעֶמּוקְפיֹוא טְנאקעג טיִנ ראָנ לְהאָמ ןייק טאָהיִס זַא ,םיִנָּפ גיִדְנאַמעיִד םיִז
 טאָה טייֵקְפְמּוג סאָד .ןיינ וצ .,ןייֵׁש יִז זיִא וצ ,ןָהּומ ּוצ רֶחעֶלק ַא ןעֶקְנאַדעֶג יִד
 םעיִט ןיירַא ןעֶגיֹוא עֶצְראַוְׁש ,עניילְק עֶרֶהיֵא ןּופ ,םיִרעֶמּוא ןּופ טְנייֵׁשעֶג סיּפע
 ןּוּפ ,ןעֶמעֶרְּב עֶגנאַל עֶניִר עֶרְהיִא ןּופ ,ןעֶלְטְניִפ רֶרֵסְּכ ןעֶנעֶלְפ סאָוו ,ףֶּפאָק ןיִא
 סאוָו ,םיִנָפ רֶהיִא ןּופ ׁשְטיינְק רעֶדי ןּופ ,ןעֶּפיִל עֶכיִליֹולְּב לעֶסיּב א ,עגיד עֶרֶחיִא
 ,ליֹואוו ױזַא ןעֶרעֶוֶו געֶלְפ לעֶבייֵמְש םעֶד ןּופ גּוא .ןעֶלְבעֶמְׁש םיִז יֹוזַא דיִמָת געֶלְפ
 ףיִז טְניִרְק טְהעֶג ,הָאֵל הָניִצ ןעֶזעֶועֶג זיא יֹוזַא ! ןעֶצְראַח ןְפיֹוא םֶאַו ױזַא
 . ןעֶׁשְנעֶמ אזא טימ

 ניי ִז טְנאָז-- !ךילרעדְניק,דְנעֶוֶא ןעֶטּונ א !חָּפ לט ,ךייא דְנעֶוא ןעֶמּוג א
 נּוא רעֶדְניק עֶׁשעֶדּוי עֶלַא טיִמ רֶתאָו ַא רעֶּביא עֶלַא ןעֶּבעֶלְרעֶד רימאק -- ,גיִדְנעֶמּוק
 יִד גיִדְנעֶגאָז .. .!ׁשֶרְקִמֲח תיִּב ןיִא ְךיֶלעֶּטְכעֶל"הֶּכְנְח ןעֶרעֶה ּוצ ןיִיַז הָכֹוז לאָז עַמ
 יעָטיֹור ,עֶטייֵרְּב טיִמ לאַׁש םעֶנעֶלאָוו ןעֶרעֶטְנּוא ןופ סיֹורַא יִז טְמְהעֶג ,רעֶטְראוָ
 ןעֶסייוו ַא טיִמ טְקעֶדעֶגּוצ ,לעֶסיִׁש עֶנעֶדְרע עֶניִרְג א ןעֶסאפ עֶלֶהעֶג גוא עֶצְראַווש
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 ןעק ךיִא זַא .חיר ןעֶקאַמְׁשעֶג אֵזַא טיִמ עֶראַּפ א טְצעֶז ןעֶטְראָד ןּופ סאָוו ,רעֶלעֶט
 .ןעֶציִזְנייֵא גיִהּור טינ ןיֹוׁש

 ףיֹוא עֶׁשאֹק.טיִמ סעקינעראוו עֶכיִלְטע הָּכ למ יטְכאַרְּבעֶג ךייַא ּבאָה ְךיִא--
 רעֶד טיִמ גיִדְנעֶפיִז ,לעֶכייֵמְש ןעֶגיִריִמָּת ריא טיִמ הָא? הָניִצ טְגאָז -- .ןעֶכֹוזראַפּוצ
 .ןעקיר ןיִא ץאַרְק עֶכיִלְטע דיִז יִז טיג ייַּב רעֶד גוא זאָנ

 גיִדְנעֶקעֶטְׁשְנייִרַא ,גאָז א ןעֶּבעֶנעֶג ְךאָג רעֶד איז טאָה --ּךיִלְרעֶדְניק ,טאני--
 הָּכְנֲחי טְנייַה ְךאָד טְמּוק ךייא --ילעֶדיילק ןעֶציִצ ריִא ןּופ םעֶיְנעֶׁשעֶק יִד ןיִא דְנאָה יִד
 ,קאַטאיִּפ ןעֶטאַלְג ןעֶסיֹורְג א טְגְנאַלְרעֶד ריִמ יִז טאָה ,גיִדְנעֶגאָז יֹוזַא גּוא .'דְלעֶנ
 .ךילעֶקְׁשְזיִעֶד ייוֵוְצ טימ רעֶרעיִפ א {| ע'ידָל אָג ,רעֶטְסעֶווׁש רעֶרעֶגְנּי ןיימ גּוא

 ְךאָנ ןעֶמּוק טעוֶו יִז זַא ,גיִדְנעֶגאָזּוצ ,ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא דְלאַּב יִז זיא םעֶד ְךאָנ
 ְךִלְרעֶדְניק יִד טיִמ לְהאָמַא

 עֶכיִלְקיִלְג עלא ןופ ןעֶמאָנ יִד ףָּפאֹק ןיא ןעֶּבייֵלְקוצ רעּביִא ןָא טְציִא ּבייֵה ְךיִא
 לאָז ְךיִא ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶוועֶג לְחאָמ א ןעֶנעֶז סאוָו ,ןעֶשְנעֶמ עֶסיֹורְג גּוא
 :רעֶד ּבאָה ךיא זַא ,ךיִא יו ,ןעֶכיִלקיִלְג אֵזַא םעֶנייֵא ׁשְטאָח ןעֶביִז ּבָא ייֵז ןעֶשיוִוְצ
 גּוא-- ,דְנאַה רעד ןיִא קאַטאַיְּפ םעֶד ןעֶמּוקעֶּב גוא ׁשיִט ץֶּפיֹוא סעֶקִיִנעֶראוַו יד ןְהעֶז
 רעֶד ןָאעלאָּפאַנ רעֶסיֹורְג רעֶד לָראק ,ןּודקֹומ רֶדְנַסְּכ לַא .טיִנ ןּופענ
 ּוצ עֶלַא יז ןעֶמּוק יו  ,םיִרָרָׂש .נּוא םיכָלְמ עֶמיֹורג עֶרעֶדְנַא הָמֹודְּכ נּוא רעֶטְׁשְרֶע

 גּוא טְרעֶטְׁשּוצ טְסייֵה סאָד .ןעֶמְהעֶנעֶגְנייא עקאט ןעֶּבאָה ייֵז ,תָמָא זיִא סע אי ? רימ
 ,רעֶקְלעֶּפ טיִמ רעֶדְנאַל רעֶטְרעֶדְנּח לֵּת ַא טְכאַמעֶג ,טְדאָטׁש רעֶדְנִזיֹוט ןעֶמְהעֶנאַּב
 ףיֹוא ןעֶשְטּומ טיִנ ךיִּבעֶנ ְךיִז ןעֶלאָז ,תֹוׁשְפִנ יד ןּופ תֹומָׁשְנ ןעֶנאַילְליִמ טייֵרְפעֶּב
 נּוא םעֶקיִנעֶראַוו עֶנייֵמ טיִמ רימ ּוצ ןעֶכייֵלְג ךיִז ייֵז ןעֶנאַק יוִו רעֶּבָא .טְלעוו רעֶד
 ןעֶׁשאָרְג ייֵרְד ! קאַטאְּפ רעֶצְנאַגא ,קאטאיּפ א טייקגיניילק א ! קאטאיּפ ןייֵמ טיִמ
 ןיא ןעֶגְראָמ ןעֶמּוק לעוֶו ְךיִא יוִו ,ראָפ ראָנ ְךייַא טְלְחעֶטְׁש ! םעֶקְשְויִנעֶד םֶקעֶז
 ןעֶזייוו נּוא קאטאַּפ ןעֶגיִזאָד םעֶד ןעֶמעֶג סיֹורַא סע לעוֶו ,ןיירַא רֶדֵח ןיִא היִרְּפ רעֶד
 סאו ,םידאָד גילעֶל ּוליּפָא !ןעֶרעוֶו לֶּבָלּובְמ ראָנ עֶלַא ּךאָד ןעֶלעוֶו ייֵז : םיִרָבֲח עֶלַא
 ןיא םֶחיֵא טְצאַׁשעֶמ םאוָו ,דוי ַא ,טְדאָטְׁש ןיִא ריִבָנ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד זיִא עֶטאַט ןייז
 עֶדּורְג אֵזַא ןעֶּבאָה טיִנ רֵׁשָּפֶא ךיֹוא טעֶו גיל עֶז רעֶגיִזאָד רעד ּוליפֶא .ְךִלְּבְרעֶק יש
 קאַטאיְּפ םעֶד גיִדְנעֶטְכאַרְטעֶּב ,טרעֶלְקעֶג ריִמ ךיִא ּבאָה יֹוזַא .דְלעֶג-הָּכִנֲה דְלעֶג
 םעֶנְרעֶצְליִה ןייֵא ףיֹוא ןענארטעגוצ עמאמ יד ריִמ טאָה לייַו רעד .ןעֶטייַז עַלַא ןּופ
 ןיא טְנעֶלעֶג ןיירַא קאַטאיְּפ םעֶד ְךיִא ּבאָה אָד .סעֶקיִנעֶראוַו ןעֶּבלאַהרעדנא לעפעל
 ּוצ ןעֶמְהעֶנעֶג ךימ ּבאָה נּוא -- טאַתעֶנ טיִנ ְךיִא ּבאָה עיִנעֶׁשעֶק ןייק םּוראוו -- םעֶזּוּב

 ןעֶגאָרְטְראַפ טינ ץְראַה סאד ריִמ טאה יז ןעֶמֶעְפיֹוא דְלאַּב סיִּפֲע .םעֶקיִנעֶראַוַו יד

 יי ןיִא ְךיִז ןעְֶניִפְׁשֶנָא נוא ןעֶקיקנָא טאַז רֶהיֵרְפ עֶׁשְטאָח טְלאָוועֶג ריִמ .ּבאָה ְךיִא
 ְךיִמ ְּךיִא ּבאָה ְךאָנ רעֶד טְׁשְרֶע גּוא דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג גְנאַל יִיז ּבאָה גּוא
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 עֶרַא ְךיז גיִדְנעֶלְהעֶטְׁש ּבָא נּוא ְךיִלעְיִטְׁש עֶנייֵלְק וצ גיִדְנֶסייֵּב ,ןעֶסע ייז ןעֶמְמעֶנעֶג
 אזַא ְךאַנ ןעֶפעֶרְט ריִמ ְךיִז ןאק ןעוֶו םּוראָוְו ,םעט םעֶד ןעֶלְחיִפּוצ רעֶגְנאָל יֵדְּכ ,לאָמ
 ,םעֶקיִנעֶראוַו יִד טיִמ טְניִדְנעעֶג ןיֹוש ּבאָה ךיִא זַא ? סעֶקְינעֶראַו ןעֶסע לאָז ְךיִא ,קיִלָנ
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םֶהיֵא ּבאָה גוא קאַטאַיְּפ םעֶד םעֶזּוּב םעֶד ןּופ ןעֶמְהעֶנעֶגְסיֹורַא ְךיִא ּבאָה
 ליִרעֶטְסעוֶוְׁש ןיימ .דְלאָג יוִו ,טְלעֶקְניִפעֶג טאָה רע; זַא ,תֹוחּכ עֶלַא טיִמ ןעֶּבייֵר
 יַּב רעֶד גּוא סעֶקְשְויִנעֶר רעיִפ עֶרְהיִא טיִמ עֶנעֶגייֵא סאָד ךיֹוא טְהּוט עֶדְלאָנ
 ןיֹוש ןיִּב ךיִא .םעֶנייֵמ ןּופ רעֶסעֶרְג זי דֹלעֶג-חּכִנֲת רֶהיֵא זַא ,ןעֶדעֶרְנייַא רימ יִז ליוו
 סיִּפֶע ריִמ ןעֶנעֶז ְךיִלעֶקְשְזיִנעֶד עֶקְׁשטיניילק רעיִפ יִד : ןעֶטייּבּוצ ךיִז ןעוֶועֶג טיירְג
 ,קאַטאפ ןיימ יו ,הֶהעֶמ דס ַא ןעֶזיוְֶמיֹוא עקאט ריִמ ןעֶּבאָה נוא ןעֶלְהעֶּפעֶג רֶעז
 .ּבָא ְךיִמ לאָז עֶמ ,טְזאָלְרעֶד טיִנ טאָה עלייַּב רעֶטְמעֶוׁש עֶרעֶטְלַא ןיימ רעֶּבא
 ןיִה ַא ּבּוטְׁש םעֶד רעֶּביִא זייַּב סיִּפֲע טְנאַּפְׁש יִסיִז רעֶרּורְּב ןייַמ ראָנ .ןעֶהאַנ
 ראָנ ךיא ןאק סאָד גוא ,טעקינעֶראַו יד וצ ,ּוצ טיִנ ְךיִז טְרְהיִר גּוא רעֶה ַא נוא
 ,טיִנ ליוִו רֶע זַא וזייַּב טְלַא טְרעֶפְנֶע רע גּוא ןעֶסֶגלאָז רע; ןעֶטיִּבעֶגלאָמ עֶביִלְטע ןיֹוש םיִא טאָה עֶמאַמ יד : ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ

 ןעֶּבֹוהעֶגְנָא םֶהיֵא יִז טאָה -- ? סאָו ראַפ ? טינ טְסְליוִו ּוד ,טְקייֵה סאו --
 .ןעֶגעֶרְפ וצ

 טאָה נּוא םיִלּכ יִד ןּופ סיֹורא יו יֹוזִא סיִּפִע גְנילְצּולְּפ י ס יִז זיִא רעֶּבָא טא
 : טְרעֶטיִצעֶגׁשְזַא טאָה רֶע זא לֹוק זייַּב ַא טיִמ ןֶייֵרְש ןעֶּביֹוהעֶגְנָא

 ליוִו ְךיִא זַא ,ןעֶנאָז עֶקאַט ריד ְךיִא לעוו ,ּוצ אָי ןיֹוׁש טְסְהעֶטְׁש ּוד זַא --
 !הָבְצִק ןייק טינ

 ,ץֶראַה סאָד ןעֶכאַטְׁשעֶגְכְרּוד ריִא טְלאְָו עֶמ יו ךיילְג .,ןעְֶניְּפׁשעֶג רעֶטְנּוא עֶמאַמ יִד זיא טְראוָו םעֶד 'יפ

 ֹזַא איו ,יֹוזַא יו ! ּוד םְסְדעֶר סאָוו ,ריד טיִמ זיִאטְטאָנ ,יִסיֵז יִסיִז -
 ֹוזַא ְךיִמ טאָה טאָנ זַא ,טְציִא נּוא ? עֶניִואָנַא ןעֶאַקְּבָא לאָמַא געֶלְפ ךיִא זַא ,ןעֶדּוי ַא ןעֶקִיַש טינ ןעֶד געֶלְפ ךיִא ? ךאז אזא ןעֶנאָז טְנאָקעֶג ראָג ּוד טְסאָה
 = . 6 ? ףֵּפאָק ןיימ ףיֹוא גְניִרְטְלַא םיִּפִע טְלאַפ סאוָו ראַפ ,ע"שבר !ךֶרּוד נוא ְךֶרּוד ְךיִמ טְסְכעֶטְׁש נוא ְךאָנ ּוד טקמוק-- ?טְרעֶטיְִּרעֶפ ןעֶּבעֶל ןיימ ריִמ זיִא גיִצְניוִו ?ץְראַה ןיימ ןעֶבאָרְּבוצ ריִמ זיִא גיִצְניִו ? ְךיִא באָח תֹורָצ גיִצְניוו ְךאָנ ? ריִמ ןּופ ּוד טְסְליוִו עֶשְז-טאָָו ? ןעֶמחעֶנּוצ ןעֶמְהעֶׁש ןעֶד ְךיִז טעֶֶו עֶט'תיִבִ-לעּכ עָטְפֶייֵר יִד גוא ? סיפע רימ טקיִש יִז זַא ,הָנכְׁש ַא ייַּב ןעֶמִחעֶג טיִנ ךיא ראָמ ,םיִמֹותְי ןעֶּבעיִלְבעֶג ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶגיימ גּא ,ןאֵמ ןיימ ןעֶמְהעֶנעֶגּוצ ריִמ ייַּב טאָה .וא טְּפאָרְטְׁשעֶג

 ְךיִמ טלאה ךיִא ? טּוניִמ עֶניִהּור ןייֵא יהְעָׁש יַײֵח ןייֵא לאָמ ַא ןעֶד ךיִא ּבאָה + *+
 ייֵרָד יִד ןיִא ןעֶראָוועֶג רימ ןּופ זיִא סע סאוָו ,יִמיִז העז ! סיִפ יִד ףיֹוא םאק ןיֹוׁש
 -נוא-פנּופ טְלַא ןעֶצְנאַנ יא ןיִּב ךיִא .עֶבְראָטְׁשעֶג זיִא עֶטאַט רעֶד דג והְחאָי



 קעהטאילביבסקלאפ עשירדוי 200

 ףאָלְׁש טְכאָנ יִד ְךֶרּוד .עֶנעֶרּוי עֶטְלַא ןייֵא יו ,םיִנָּפ א ןיֹוׁש .ּבאָה נּוא רֶהאֵי גיִסייַרְד
 ןעֶקְנאַרעֶג ַא ראַפ סאוָו גוא ; ךייֵא טיִמ ןייז טעֶויִס סאו ץֶלַא רֶהעלְק גוא טיִנ ךיִא
 ְךיִא .רעֶּביא טיִנ רּועיִׁש ריִמ ְּךיִז טְרָהעק חמ רעֶד ! רעֶּביִא לְהאָמְטְסְנעֶד רימ ןעֶהעֶג
 טיִנ סאוָו .ףְּפאַק רעֶד ןעֶנעֶקירְט ּוצ ןָא ריִמ טְּביֹוה היִרְפ-עֶד-ניֵא םעֶה .ּבעֶלְרעֶד
 ,קעֶוַא ןיֹוׁש ריא טְהעֶג ? ןייַרַא רֶרֵה ןיִא טיִמ ְךייַא ןעֶמ טיִנ סאו ,ןעֶסֶע ךייא ןעמ

 טעוֶו ריִא זַא ,ןעֶסע ריִא טעֶו סאָוו ,ףָּפאק רעֶד ןעֶרְהעֶקְרעֶּביִא ןָא רעֶטייוו ְךיִז טְּביֹוה
 טְכעֶל א ףיֹוא טְמעֶנ ּואוו ,תֹורָצ ןָא ְךיִ טְּביֹוה ,טכאנ ראַפ טמּוק ? ןעֶמּוק םייח א

 סאָד טְלְהיִקְראַפ ׁשְזַא טְדְרעֶו ,גאָטְׁשְרעֶנאָד רעֶד ןָא ךיז טְקיִר ? רֶדֵח ןיִא .ְךייֵא
 ףיֹוא ,גְנּוצייַה ףיֹוא ,לְהעֶמ ףיֹוא ןעֶמ טְמעֶנ ּואו .ןעֶרעֶלְק ןָא ּבייה ךיִא זא ; טּולְּב

 ייּב ןעֶגאָלְטּוצ רעֶּביִא גְניִדְמְלַא סאָד חֹּכ ןעֶד ןיֹׁש ְךיִא ּבאָה ? ןעֶכאַז עֶרעֶרְנא
 יד טיִמ םאק ןיֹוׁש ְּךאָד עֶטְנאָלְּפ ךיִא ? טְסּורְּב רעֶּפאַלְש ןיימ טיִמ ,טייֵקְכייווְׁש ןיימ

 .יי!ע"שבר ,ע'שבר !ְךאַז אֵזַא םיֹוא ריִמ טְסְפְראַוַו נּוא ְךאָנ ּוד טְסְמּוק ,סיפ

 טיִמ ןעֶסאָגְרעֶּפ ְּךיִז טאָה גוא ןעֶדעֶר טְנאָקעֶג טינ ןיֹוש יִז טאָה רֶהעֶמ --

 : .ןעֶרעֶרְט עֶרעֶטיִּב עֶסייֵח

 סאָד ראָנ . ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ ראָג ןאָק נּוא ןעֶמעֶלא םעֶד ףיֹוא קוק ְךיִא
 ּוא : טְנייוו עֶמאמ יד סאוו ,ןעֶניִרעֶד ןיא גיִדְלּוׁש זיִא יִסיִז זַא ,ךיא הֹעָטְשְרעֶת

 . ץְראַה ןייֵמ ריִמ טְסייֵרּוצ ןעֶנייוֵו סאָד

 ּוצ ניִדְנעֶנייוו ןא ְךיִא ּביֹוה == } קיִגיהָּפיִלק ּוד ,ַא !עֶפאָנְזעֶּב רעֶניֹומְׁש ּוד ?ַא--

 ? ןעֶד ועֶמ עַמ ? עֶמאמ יִד ּוד טְסְלעֶש סאוָו ראַפ -- רעעֶרּרְּב ןייֵמ ףיֹוא ןֶעֶיִרׁש
 ! טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶפאָרְטְש ְךיִד טעוֶו טטאנ , םיֹוא רראַה

 עֶלּוט , ןעֶמאַמ רעֶר ּוצ ּוצ ךיִא ףיול ,רעֶדּורְּב ןייַמ יֹוזַא טִרְסּומעֶנְּבָא גּוא

 ןעֶמלאַהעֶּב ךימ טְלאָוו ךיא יו ְיילְג , ןעֶדְלאַפ יד ןעֶשיוִוְצ רֶהיִא ּוצ ּוצ ְךיִמ

 טעֶנּוט , ְךיִמ טְׁשּוק ,דְנאָה יִד ףיֹוא ךימ טְּפאַח עֶמאַמ יִד . רעֶדּורְּב ןיימ ראַפ

 קע; ןְּמיִמ ןעֶרעֶרְט עֶרְחיִא גּוא ןעֶרעֶרְט ענייֵמ סיֹוא טְׁשיוִו גּוא ְךיִז ּוצ ּוצ ךימ

 .ךּוטְראַפ

 וצ ךימ טְּפּר רע ,טְרעֶקְרעֶפ .זייַּב טיִנ ריִמ ףיֹוא אֵקָוַד זיִא רעֶדּורְּב ןייֵמ

 זייוַו ְךיִא ראָנ ,ליִרייֵרְד ןעֶרעֶצְליִה א ןעֶכאַמ ריִמ טעוֶו רע זַא ,טְנאָז נּוא ְךיִז

 לעֶו ְךיִא זַא , םיִא עֶׁשאַרְטִמ גּוא יקיג'חפילק" לְחאָמַא ְךאָנ םיִא ףור ; גְנּוצ יִד טֶהיֵא

 |  ןעֶפאָלְׁש טיִנ םֶחיֵא טימ

0. 

 טיִמ הָאָל-הָניִצ ןייַרַא טמוק ּבּוטְׁש ןיִא נּוא ריִהְט יִד ךיז טנעפע טָא ראנ

 רעֶּטְסְנעֶדק רעד . תֹוכְִג רעֶיֶּפ גּוא םיִרָכְ ייֵו : קיִּטְׁש סקעֶז ! ךיִלְרעֶדְניִק עֶלַא



 01 ןעֶרְהאָי עֶטְרעֶדְניק יד
 ,דְלעֶנ-הָּכּונֲח ןייַז ריִמ טְזייוֵו נּוא רימ ּוצ ּוצ דְלאַּב טָפיֹול עֶקיִלַאיֶחְי רֶבֵח ןייֵמ
 ,תמלִש רעֶּמעּפ ןיֵז ייַּב גוא רעֶמּומ גּוא רעֶטאָפ יִד ייֵּב ןעֶמְחעֶנעֶג טאָה רע .סאוָו

 רעֶרֶעיִפ ףניִפ :רְלעֶג נְראַּב םעֶד העָז רעֶד ְךיִא זא ,לָּבְלּובְמ ראָנ רעוֶו ךיא
 ןְהעֶרְדְרעֶפ ראָו ְךִז ןאק ףֶּפאַק רעֶד סעֶּפִע !ס עקְשְוינעָד טֶכ א טימ
 ּבאָה נּוא ןעֶלאַפעֶנְּבאָרַא ןעֶצְנאַנ ןיִא ראָנ ןיִּב ְךיִא ! טייֵקְכייֵר אֵזִא ןּופ

 ְךאָנ יו ,טְנְהאַמְרעֶד ְּךיִמ ּבאק ְךיִא זַא , קֶזֹח יו טאַהעֶג םיִנָּפ ַא ןייֵלַא ְךיִז ייֵּב
 ןיא םיִרֵבֲח עֶנייֵמ ןעֶׁשְעְרעֶּב ּוצ טְרעֶלְקעֶג ךיִא ּבאָה טּוניִמ עֶכיֵלְטֶע טיִמ רעֶיִרְפ
 גנילְצּולְּפ ןעֶנעֶז תֹומֹולֲח עֶסיִז עֶנייֵמ עֶלְלַא = . קאַטאיּפ עֶנְריִּב ןיימ טימ רֶדֵח
 , ןאַמּוט רעֶניִדְרעֶמּוז רעֶגְניִרְנ ַא ןעֶדְניוְׂשְרעֶּפ טְרְרעוֶו עֶס יו ,ןעֶראועֶג ןעֶדְניִוְׁשְרעֶּפ
 . ןוז רעֶד ןּופ ןעֶלְהאַרְטְׁש עֶנעֶדלאַג עטְשְרע יד ךיז ןעסינוצ רעֶדְלעֶפ יִד ףיֹוא זַא
 עלא ןעֶּבעיִרְטְרעֶפ ןעֶלהארמש עֶנעֶרְלאַנ יד ןעֶּבאָה ןעֶּבעֶל ןיימ .ןיִא רעֶטעֶּפְׁש ְךיֹוא
 טינ סעֶּפע ךיז ןעֶּפעֶלְה תֹומֹולַח טיִמ דְלאָנ ,םיִנְּפ א טָא !תֹומֹולְח עֶסיִז עגיימ

 . . .ןעֶרעֶרְנַא םוצ סְנייֵא

 טאָה רע, -- דְלעֶג הֶּכְנֲת םעקלֵאיִזְי ןעֶצְנאַג ןיא ןעֶזעֶוועֶגטיִנ ךאָנ זיִא סאָה גּוא
 ,טאַהעֶג רֶע טאָה םֶרעֶטעֶפ גּוא ,םִרעֶטעֶפ עֶרעֶדְנַא ייַּב ןעֶמהעג טֶּפְראַדעֶּב ְךאָנ
 ןעֶמְהעֶנ טְפְראַדעֶּב ְךיֹוא ךאָנ ּבאָק ְךיִא , תַמָא ,אָי .ןיּוט ּבְלאַה א , ןעֶנידְניִזְרעֶפ טיִנ
 ןיוׁש רימ טעוֶו רע; זַא ראָנ ,רעּב-דַוָד רעֶדּורְּב ןעֶרעֶטְלֶא ןיימ ייּב .דְלעֶגיהְִּנִ
 טיִנ ,םּתסַה ןמ , םעֶקְשזיִנעֶד םֹקעֶז יו , רֶהעֶמ ץֶלֶא רֶע טעוֶו ,ךסַא ראָג ןעֶּבעֶג
 ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא , טְנעֶבעֶרעֶּב גְניִרְסְלַא סאָד ּבאָה ְךיִא זַא , טאַראָקַא גּוא .ןעֶּבעֶג
 -טיִרָד רֶהאָו ַא ןּופ ליִרעֶטְכאַמ ןייַלק ןייַז טיִמ נּוא ןח ָךֹובד ּבייַו ןייַז טיִמ רעֶּב-דְוָר
 טְלעקִיִועֶגְנייֵא .,דְנאָה יִד ףיֹוא ןעֶטְלאַהעֶג רעֶדּורְּב רעֶד טאָה דְניק סאָד  ןעֶּבְלאַה
 -נֲא ייֵז ףיֹולַאְןעֶּבעֶנעֶג טאָה עמאמ יד .םּונְראָּב עוֶואְמאַו ןעֶצְראוַוְׁש ןייַז ןיִא
 לעקִיְנייֵא יז רֶחיֵא טְּפאַחעֶג יִז טאק ,הדייֵרְּפ ראַפ גיִדְניִלעֶוְקְנָא , נּוא ןעֶגעֶק
 סע ןעֶלּוטּוצ ּוצ ,ןעֶמאָלְג ּוצ ,ןעשּוק ּוצ ןעֶּבִיֹוהעֶגְנָא סע טאָה גּוא דְנאָה יִד ףיֹוא
 | , תֹוחֹּכ עֶלֵא טימ ךיִז ּוצ

 זיִא'ִס ! עֶרעֶייהְט ,עֶנייַמ ןעֶניֹוא עֶניִטְכעֶל , סניימ סיז , סניימ סְרעֶייהְט--

 יד : ְךילְדְנאָה עֶמיִז עֶנייֵד ,רעֶה טָא יז ביג !ְּךיִלְדְנאָה יִד ןעֶריֹורְפְעֶפ ְךיִּבעִג ריד
 -נָא יז טאָה ,ליומ םּוצ ייֵז גידְנעֶנעֶק ּוצ נּוא !ןעֶמְראַויִנָא ריִד ייֵז טעוֶו עֶּבאַּב
 . ןעזאַלּבּוצ נּוא ןעקכוה ּוצ ייֵז ףיֹוא ןעֶּביֹוהעֶג

 טאָה'ס ּואו ,ׁשיִש םּורַא טְצעֶזעֶג םּורַא ךיִז טאָה םֶלֹוע רעֶצנאַג רעֶד
 :לעֶּפעֶצ ןעּפּור סאָד ןעֶגעֶלְפ ריִמ םאוָו ,לעטְכעֶל 'עוואָק תֶּבׁשי  ןיד א טְנערְּבעֶג
 סאָד ,רעֶטְסְניִפ רֶהעֶז טְנעֶרְּבעֶג נּוא טְציְְִּׁשעֶג ,ןעֶצְלאָמְׁשעֶג טאָה לעֶטְכעֶל סאָד
 | /  .ןעראועֶג ןעֶׁשאַלְרעֶפ גָנאַג ןיֹוׁש .זיִא לעֶטְכעֶלהּבִנִה

(26) 
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 טאָה -- ! עֶמאַמ , ּבּוטְׁש ןיא טלאק טּונ עקאט ריד ייַּב זיִא םיִּפע;-

 . רעֶדּורְּב ןייֵמ נאָז א ןעֶּבעֶגעֶג

 ייוִוְצ ןיִא לֶחאָמְנייֵא ריִמ .ּוצ עקאט ּוד טְסְמּוק ראַפ רעד ,םיִנָּפ-ַא-טָא ,נּוא--
 םֶהיֵא טְרעֶּפְטְנֶע . .. ןעֶרעווּוצ ןעֶריֹורְפְרעֶּפ ריִמ ייַּב אָרֹומ טְסאָה ּוד לייוַו ,םיִׁשָדָת

 | | ,שיִנאָריִא עֶמאַמ יִד
 עמאמ יד לייוו ,ראַפ רעֶד ראָנ טיִנ ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טיִנ ראָנ טאָה רעֶדּורְּב ןייַמ

 רע געֶלְּפ , טְכעֶרעֶגְנּוא לְהאָמ דְנעֶזיֹוט ןייַז טְגעֶמעֶג טאָה יִז ,טְכעֶרעֶג ןעוֶועֶג זיא
 ןייֵא ןעוֶועֶג ןיֹוש זיא רע ׁשְטאָח ,ןעֶרעֶפְטְנע טיג טְראוָו ןייק לְהאָמ ןייק רֶהיֵא
 , טְניִרְלּוׁשְרעֶפ םיִּפע טיִמ ְךיִז טאָה רע,סאוָו ,דָניק א יו ךייַלְג .ְךיִז ראַפ תִיַּבַה-לַעַּב

 רעֶד ןְהּוטוצ קוק ַא טאַהעֶג אָרֹומ טאָה גּוא ףפאק םעֶד טְזאַלעֶגְּפאָרַא רֶע טאָה
 . ןייַרַא ןעֶגיֹוא יִד ןיִא ןעֶמאַמ

 יד.-- !ניִדְלּוש ךיד ךאמ ךיא ּביֹוא , עַיָנּונּוז , ןעֶפאָרְטְׁש טְטאג ְךיִמ לאָז --
 רעֶּב-רַוְד יִו ןְהעֶזעֶג טאָה יִז זַא ,רעֶכייו ךס א ןיֹוש ןעֶּביֹוהעֶגְנָאי טאָה עֶמאמ
 יב , ןיילַא טְמאג ןעֶקְנאַד ןיֹוׁש טְסיִּב ּוד זא ,ליֹואוו סייוו ְךיִא--טְשיִמּוצ יֹוזַא טְציִז
 ריִד טְסאָה גּוא רעֶדְניִק נּוא ּבייוַו טימ  עמאַט א ,רֶחאֵי גיִצְנאוָוְצ גּוא טְרעֶדְנּוה
 טְסעוֶו סאוָו ,יֹוא ? עֶמאַמ יִד ןעֶּבאה ןעֶניִז ןיא ּוד טְסְנאָק עֶׁשֶז יוִו , תֹונֲאַד עֶנייֵר
 רעֶד זַא טָא . . .?ןעֶרעֶרְט ,תֹוקחד  ןעֶגאָטְהעוֶו , תֹורָצ : ןְהעֶז רֶהיֵא ייַּב ּוד
 | . . .טְּבעֶלעֶנ טאָה םֹולָׁשַה ויָלע עֶטאַט

 ןעֶגְראוַו ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא יז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶרְט יד: ןעֶרעֶר רעֶד טְנאָקעֶג טיִנ טאָק יִז
 טקעֶרְרעֶפ טאָה גּוא - , דְנאַו יִד יִו ,ךיילָּב ןעֶראוָועֶג זיא עָּב-דוד .ְלאַה ןיא

 ןיִא ןעֶסעֶגְרעֶּפ טְנאַקְעֶג טינ לְהאָמ ןייֵק טאָה רֶע ;דְנאָה עֶדייֵּב טימ םיִנָש םאָד
 ,ןעֶגאָטְהעוֶו יד ןיִא ןעֶנְהאַמְרעֶד ּוצ םֶהיֵא נּונעָג ןעוֶועֶג זיִא טְראוָו ןייֵא נוא ןעטאט
 רֶהעֶז םאָד טאָה עֶמאמ יד .ןעֶצְראַה ןיִא םֶעיִמ םֶהיִא ייּב ןעֶנעֶלעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 ןעוֶועֶג רֶהיֵא זיִאְס : סיֹורַא ןעֶרעֶנְמּוא ענעֶז רעֶטְרעֶוו יִד ראָנ , טְסּואוועֶג טּוג
 -קעֶרְש םעֶד ןיא ןעֶנְהאַמְרעֶד טיִנ ְךיִז לאָז יִז ,טּוניִמ ייֵוְצ ןעֶרעֶרּוצ ךילְנעֶמְנּוא
 , דיִמָּת ףיֹוא ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא גּוא רֶהיֵא טְרעֶטיִּבְרעֶפ- טאָה םאו ,קיִלְנָנּוא ןעֶביִ

 ףראוָוַא יִז טאָה רעֶּביִרעֶד נּוא טְסּואוועֶג ְךיֹוא סאָד טאָה ּבייװ טיִרעֶדּורְּב ןיימ

 טְלאוָועֶג יז טְלאוָו יז יו ךיילְנ ,קיק ןעֶטְנעֶלְש ןעֶוייִּב ַא ןעֶמאַמ רעֶד ףיֹוא ןְהּומעֶג
 ,הֶאנֹׂש א גיִדְנעֶטְש ןעֶזעֶוועֶג זיִא ןעֶמאַמ רעֶד גּוא רֶחיֵא ןעֶשיווְצ .ןעֶרֶעיֹוּבְכרּוד

 קְראַטְׁש ט טאָה רֶע לייוַו ,ןְהעֶזעֶג סיֹורַא טיִנ לְהאָמְנייֵק סאד טאָה רעֶדְורְּב ןיימ ראָנ

 ,ּבייוַו סאָד טאַהעֶג בעיל

 זיִא טְטאָנ--טְשיִמעֶגְנייַרַא האל;הָניִצ ךיִז טאה?- ! הֵּכְלַמ ,ךייא טיִמ זיא טְטאָג--

 ריא טְלאָו ,ןעֶמּוקעֶג ךייַא ּוצ ןעֶנעֶז רעֶדְניק עֶרעֶייא ? ריא טְהיִמ סאָוו ,ְךייַא טיִמ



 8 ןעֶרהאְי עֶׁשְרעֶדְניִק יִר
 ןעֶנייוו ְּךיִז ריִא טְמְהעֶג ףֹוס םּוצ .ןעֶהייֵרְפ ְּךיִז .ןעֶגיְִנְרעֶפ ןעֶּבאָה טְפְראַדעֶּב ְּךיִ
 ריא יועֶּבעֶלְה ? טְגייוֵועֶג גיִנייוו ְךאָנ ! הָחְמִׂש יד ןיילא ךייא טְרעֶטְׁשְראַפ גּוא
 ןייז ןִחָא : ןֹוצר ןייז יֹוזַא ןעוֶועֶג זיִא םֵּתְסִה ןִמ !ןעֶמאָנ ןעֶּבעיִל ןייַז ןעֶנעקַא טְניִדְניִז
 סע ריִא טאָה לאָמ לעיִפיוִו ,ףְּבאק םיִנעֶשְנעֶמ םעֶד ןּופ ראָה ןייק טיִנ טְלאַפ ם ןעֶליוִו
 ְ הֶּכְלַמ ,טְנאַזעֶג ןייֵלַא ריִמ

 -נֲא ְךיִז טאָה נּוא ,טְכעֶר טאָה הֶאל-הָניִצ זַא ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה עֶמאַמ יד
 .רעֶוׁש רֶהעז ןעוֶועֶג רֶחיִא זיִאְמ עֶׁשְטאָח ,ןעֶניִחּורעֶּבּוצ ְךיִז תֹוחֹּכ עֶלַא ןְהּומעֶנ
 ייַּב טְכאַמ עֶמיֹורְגַא רֶחעֶז דיִז ןיִא םיִּפִע טאָה ןֹוצָר סיטְטאָנ רעֶּביִא קְנאַדעֶג רעֶד
 ריִמ ןעֶגאָרְט רעֶּביִרעֶד ,קְלאָפ ןעֶשיִרוי ןעֶצְנאַנ םייַּב גּוא רעֶדְנּוזעֶּב ןעֶדוי ןעֶדעֶי
 ְךיִז ןָהּוטּוצ רֶחיִרַא טיִנ ,תונעמ ןְהֶא ראָג לחאמ טָפָא תֹורָצ עֶטְסְרעֶטיִּב עֶלַא רעֶּביִא
 , ,!ײוזַא טְמאָנ ליוִו םַּתְסַה ןמ.: ןעֶכאַמּוצ רעֶמעֶּב

1: 

 עֶנייֵז נּוא עקל ַאי חַי ,ע ד ל א ג רעֶטְסעֶווְש עֶרעֶנעֶלְק ןיימ !ךיִא :רעֶדְניק ריִמ
 ןיימ גּוא ,לעֶדייה ןיִא ליְַרעֶד ןעֶליְִּׁש ,ה ַי יִתֹמ נּואהָיַח ;ךיִלְרעטסעֶווש ייוְצ

 ריִמ םיקׁש אָק ןיִא -- ןעֶליִש רעה ןְתּז ןעֶרעֶטְלָאסיָתָאל הָניִצ טיִמיִמ יִז רעֶדורְּ
 סאוָו רעֶד זיִא ,רעיִפ ןעֶנעֶז ריִמ יו יֹוזַא ראָנ ,םעקְשְויִנעֶד 'ץּבְלאַה וצ ןעֶלעיִּתְׁש
 ןעֶלעיִּפְׁש ריִמ .(עֶקיִּפאק עֶּבלאַה א) רעֶרעיִפ ןעֶצְנאַג ַא טְניוִועֶג ,ןאק םעֶד סיֹוא טְמְהעֶנ
 ּבעֶל ךיִא ראָנ ,םעֶקְׁשְויִנעֶד ייוֵוְצ עיר ןיֹוש ּבאָה ךיִא ;העָש ַא ןעֶנעק א

 .גיִחּור ּבייֵלְּב גּוא ,ריִמ ּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא לֶזַמ סאָד ְּךיִז טעֶוו ףֹוס םּוצ זא ,ןֹוחמּב טיִמ
 .ןעֶגיווְשְרעֶּפ עֶלַא ןעֶרעוֶו רימ ,רעֶטְסְנעֶפ ןיא קְראַטְׁש םיִפִֹ ןעֶמ טְּפאָלְק טָא ראָנ

 .ןעֶמיֹורְד ןּופ ןעֶמ טְרעֶה -- ? אָד זיִא רעֶּב-דוד--

 ,םעֶנייֵאְניִא תֹולוק עֶכיִלְטִע ןעֶרעֶפְטְנֶע -- ! אה ,אָד -

 היִא ַמ יּברׁשְמַׁש רעֶזְנּוא ּבּוטְש ןיא ןייַרַא טְמּוק םּורַא טּוניִמ רעֶּבְלאַה א ןיִא
 :רעפ עֶסיֹורְנ טיִמ ,םיִפ  עֶנְנאַל עֶּמייֵרְּב ,דְראָּב רעֶגְנאַל ַא טימ דּוי רעֶיֹורג-זייַרְג א

 ןיִא .ןעֶקעֶטְש ןעֶּבאָרְג ןעֶטְּפאָרְּפ ַא רֶע טְלאַה דְנאַה ןייֵא ןיא : ןעֶמּורְּב עֶנעֶסקאוַ
 זיִא רעֶנייֵז אָנָד רעֶצְנאַנ רעֶד סאוָו עֶנְרעֶמְנאַל םעֶגְרעֶצְליִה ַא רעֶרעֶדְנַא רעֶד

 ,בלח ןעֶטְלְהיִקְראַפ ןעֶכעֶליֹולְּב טיִמ טְקעֶרעֶּב

 זַא לאֹושי ּבָר --רעֶדירְּב ןעֶרעֶטְלַא ןיימ וצ ריִאֵמ יִּבָר טְנאָז -- ! רעֶּב יָד -
 פי הֶּכיִּת טְסְלאָז ּוד זַא ,ןעֶמיִּב טְזאָלעֶג ךיד טאָ (טֵחֹוׁש רעֶד ןעֶמייֵהעֶג טאָה
 ? ןייַנ ּוצ ,טְסְרעֶה וד ,ףֶּכיֵּת עקאט ןעֶמּוק ּוד טְסְלַאז ,אָד ןיֹוׁש זיִא םֶלֹוע רעֶצְנאַג רעֶד

 ןיִא ןעֶקעֶטְׁש םעֶד טיִמ ויִדְנעֶּפאָלְק ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא יז זיִא ריִאְמ יּבַר גּוא
 םֶלֵא ,שְמאָח נּוא טְצ-ְריא-עֶג טיִנ לעֶטְדאָטְׁש ןיִא םעֶנייֵק טאָח ריִאֵמ יִּבִר .דְרעז רעֶד
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 ראָנ טיִנ ראָנ ,ןעֶדעֶי ןופ ןייז גיְִנעֶהְּבָא טְּפְראַדעֶג ,ךיִז טְכאַד ;ףיִז רע טאָה שמש
 ְךאָנ ןעֶּבאָה עֶלַא ,טְרחעקראַפ ,טאַהעֶג טיִנ אָרֹומ ןייק םענייק ראַפ טאָה ןייֵלַא רֶע
 ןילא 'רעֶגְרעֶּפיִק ידאָד יִּבִל יֵאְּבִג רעֶד ּוליִפֲא ; טאַהעֶג אָרֹומ םֶהיֵא ראַפ
 םּוראָו ,טאַהעֶג ּבעיִל קְראַטְׂש טיִנ סיִּפִַו םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ראַפ רעֶד .ְּךאַד ץפיֹוא יז לֶתעֶטׁש שְטאָח ,ראָה ַא ףיֹוא ןעֶטעֶרְטְּבֶא יג םעֶנייֵק עֶלפ רע ראָנ הלילה ןעוֶועֶגטיִג רע זיִא רעֶטְכעֶלְׁש ןייק .עֶגירְהאַ-ניי סאָד םֶהיֵא ראַפ טאַהעֶג ְךיֹוא טאָה
 עׁשאֵ רעֶד ןיא ןעֶיאַּפְׁש טיִנ ְךיִז טְזאָל סאוָו ,םעֶד ןעֶּבאָה ּבעיל סע ןעֶמ ןאק יוִו
 ןעֶנעֶלְפ םאוָו ,טייל עֶגְּי יִד טאַהעֶג דֶנייַפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶלַא יו רֶמעֶמ ? ןיײרַא
 .ןעֶרעוו ןעֶגְניִרְפְשּוצ גּוא טְצעֶזּוצ לאָז רֶע זא ןןעיֶסיעֶבִהְליּוצ עֶגיִדיתֹונְמַחַרְּבִמּוא ,ךִלצפׁשינימלָכ ןחטְנָא .ןייז םקֹנ םֶהֵא ןיִא ךיז יז ןעֶנעְפ וטְנאָקעֶג ןעֶּבאָה יי טייַו יו ,נוא םיִקְסִע טְּפֶא ןעֶּבאָה םֶהיֵא טיִמ ןעֶגעֶלְפ נוא ׁשֶרְדַמֲח תיִּב ןיִא ןעֶגְעֶ

 םּוצ דלאַּב ןעֶנְנאַנעֶג קעווא שינ ןעֶגעֶוְטְסעֶד ןופ זיִא רעֶדּורְּב רעֶרעֶטְלֶא ןיימ
 ןייֵא םיֹורַא גָניִלְצּולְּפ ראָג זיִא ׁשיִט םעֶד ףיֹוא .לְהעֶּפעֶּב םיִריֵאַמ יִּבִר ְּךאָנ טְחֹוׁש
 ,ְךְִמאלְּב עֶטְלְהעֶנְרעֶפ עֶטעוֶועֶצְלאַגְׁשְרעֶפ טימ ישו אָּתְבֶסְמ יד יאָרְמִג עֶטְלַא
 סִהאל-ע ָניֵצ נּוא רעֶדּורְּב עֶדייֵּב עֶנייֵמ .ןעקע.יד ייַּב ןעֶגיֹוּבְרעֶּפ נּוא טעֶּפיִטְׁשעֶגְבֶא
 נּוא טְפעיטְרעֶפ קְראַטְׁש טיִּפָע רֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶצְטיִז ליִׁשְר עָח ןָחּוז רעֶרעֶטְֶא
 ןעֶראַּפְׁשּוצ קְראַמְש סיִּפע ןָא ךיז ייֵז ןעֶּבייֵה ְךאָנ רעֶד ,טונימ עבילטע ןעֶגייַוְׁש
 עֶמ ,דְנאָה יִד טיִמ טְכאַמ עֶמ : םיִרְבַא עֶלַא טיִמ שיֵּבְרַא עֶמ . לֹוק ךיֹוהַא ףיֹוא
 טקעֶטְׁש ,םיִנָּפ-ַא-טאָה ,םֶהיֵא ןיִא סאוָו ,רעֶגְניִפ ןעֶּבאָרְג םעֶד טימ קְראַטְש טעֶׁשְטיִט
 ,םילּכ יִד ןּופ ְךיּבעֶג רֶע טְכיִרְק טייֵצ עֶצְנאַג יִד םּוראָו ,ַחֹּכ ןימ רעֶדְנּוזעֶּב ַא ראָג
 ןעֶלעֶווְק גוא ןעֶצְטיִז ה ָא ל-הָניִצ נוא עֶמאַמ ןיימ .ןעֶטייֵז עֶלַא ןיִא ךיז טְפְראוַו
 תֶקֹולֲחַמ סאד :יִדְנעֶהעֶז ,ןעֶגננְרעֶפ םיֹורְג ראפ ְךיִז ןעֶצְלעֶמְׁש .גיִדְנעקיק ןָא
 .םִיַמָׁש םֵׁשְל

 .ליִטׁש קִראַטְׁש טינ סיִפע ְךיֹוא ןעֶצְטיִז לעֶדייֵרְד ןיִא ןעֶלעיִּפְׁש םייַּב רעֶדְניק ריִמ
 רקְׁשי זַא ,העֶרעֶדנא רעד ,'עוָוְטְסְנעֶׁשאמי טְהּוט עֶמ זַא ,טעֶייֵרְׁש רעֶד
 :ׁשעֶדּוי לֶהאָמ ייֵרְדי ןאק םעֶד ןְהעֶגְרֶּביִא ְּראַדעֶמ זא ,"דיִז טְנייונעֶּב
 סְנייַמ לייוו ,לעֶדייֵרְד ןייַז טימ ןעֶלעיִּפְׁש לאז עֶמ זַא ,טייֵרָׁש קייֵלַאיִחְי ,,,'טיי ק

 טְלאַפ עֶס זַא ,קיִלָנ םייַּב טְנייַה , 'חֵרְׂש עֶ;הָנֹומְׁש | ייק ןְהעֶטְׁשִי טינ ןאָק
 .טיִנ ְךיֹוא סיִּפִע ןעֶמ טְנייַוְׁש -- 'ש רעֶדָא 'ג טְלאפ עֶס זַא ,קילְנִמּוא םייַּב רעֶדָא ,"ג

 זְנּוא ייַּב זיִא יֹוזַא נּוא ;ןיירא לעֶמיִח ןיִא זיִּב עֶקאַט טּוׁשָּפ טְהעֶג ׁשעב רעֶד
 ?'הָרֹוחְׁש הָרָמ נּוא גיִטעֶמּוא ,רעֶטְסֶניִפ יֹוזַא דיִמָּת זיס ּואוו ,ּבּוטְׁש רעֶטְלאַק רעֶד ןיִא
 ו .םֶראַוו ראָג ױִו-יֹוזַא סיִּפע נּוא גיִדעֶּבעֶל ,ּךיִלְחערְּפ ןעֶראוָועֶג ראָג ,גיִד

 ?םיֹוא ְךיִז עֶלייוו ַא ףיוא ןעֶשְטייֵגְק יִד ןעֶּבאָה םיִנָּפ ץְפיֹוא ןעֶמאַמ רעֶד יב

 טקוק סיִּפע גוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ְךיִז לעֶסיִּבַא פאק רעֶטְזאָלעֶגְּבאָרַא רעֶד ,טְכיילְנעֶג
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 ןעֶראוָועֶג טכערענפיֹוא גנילצּולּפ טְלאוָו יִז יוִו ְךייַלְנ ,טייֵקְראַטְׁש רָהעמ טיִמ ראָג יִז
 זַא .,ןעֶניֹוא יִד ןיִא רֶהיֵא ְךיִז ןעֶטְכייֵל דייֵרְּפ ןיִמ ַא נּוא טייֵקְמְראוַו ןימ א סיִּפֲע גּוא
 לעיִפ יֹוזַא ךיז ייֵּב טייַצ עֶגְנאַל ַא ןיֹוש טאָה סאוָו ,ּבּוטְׁש ןיִא םּורַא ךיז טקוק יִז
 .ןְהעֶזעֶג טינ ןעֶׁשְנעֶמ

 םעֶד ןּופ ףיֹוא רעֶדּורְּב רעֶרעֶטְלֶע ןיימ ְךיִז טְּביֹוה רעֶטְראוָו יִד טיִמ -- ! "שר קוק ַא טיִג טְמחעֶנ טָא ! טשִּפ ןֹטּוׁשָּפ םעֶד טינ טְהעֶטְשְרעֶפ רֶתיֵא ,ףיא םייונ-

 עֶמ וַא ,יֹוזַא טְמאַלְפּוצ ראָנ-ראָנ ְךיִז טאָה סאָו ,תֶקְולֲחַמ םעֶד ןעֶטיִמיניִא לעֶקְנאַּב
 ראַפ יִסיִז נּוא לעֶשְרעֶה .ןענָנירֶפׁשּוצ רעֶטְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ׁשְַא ןיֹוׁש טאָה
 ןִהָא סאו ,רעֶגְניִפ ןעֶּבאָרְג עֶגְריִּב םעֶד טימ ץְלַא ץיִלַא ְךיִז גיִדְנעֶׁשְטיִט ,חסונ ַא טיִמ דייִרעֶליִטְׁש ייִׁש װ יִד ךיז ראַפ גיִדְנעֶזעֶל ,אָכָמְנ רעֶד ןיִא רעֶטייַו ךיִז ןעֿפיט
 -דִוָד .ןייז-ילְּכ ןֶהָא טאַרְלאָפ ַא יו יֹוזא .םיִּפִע ןעֶנְרְהעֶל סאָד זיִא ,םיִנָּפ ַא םיִא
 ּוצ רע טְהעֶג ,גיִדְנעֶנאַּפְׁש יֹוזא ,גּוא לאָמ עֶכיִלְטֶע ּבּוטְש רעֶד רעֶּביִא טְהעֶג רע ְּב
 .ןעֶלעיִּפְׁש ריִמ יו ,ּוצ ְּךיִז טקוק נוא לעֶקאֶּב םייַּב ןעֶטעֶקְנ ןָא ךימ טְּביֹוה ,ריִמ ּוצ
 גיִרְנעֶהעֶטְׁש יֹוזַא ,לייוו-רעֶד .ןעֶניֹוא יִד ּפאָרַא זאָל גּוא סיִּפָע ךיז םֶהעֶׁשְרעֶפ ְךיִא
 םיִמ לעֶּבייל ןעֶלעֶנאַלְפ עֶואָטאַו ןייַז ןופ עֶינעֶׁשעֶק ןיִא דְנאַח יד ןירַא רע טְנעֶל
 ןעֶמיֹורְג א יורא טְּפעֶלְׁש ,עַנָר ַא טְראָד ְךיִז טעֶרְּבאָּב .ְךיִלְקעֶסאַּפ עֶצְראַוְׂש גוא עיור
 ,דלעֶג-הֶּבִנֲה םֶהיֵא ריִמ טיִג נוא (סעֶקיִפאָק ףֶניִפ) רעֶנְהעֶצ

 . ,.?טְהעֶז רֶהיֵא ! אַה ַא --

 | .!ידְנעוֶא ןעֶטיג ןעֶיְִכעֶליִ ןעֶטייֵרְּב ַא טימ ריָמיִנְּפ עֶגיְר'בֹוט-םֹוי עֶכיִלְחעֶרְפ טיִמ ,גיִדעֶּבעֶל יֹוזַא סיִּפע ,עֶגעֶרּיי א טיִמ ןעֶלעֶּבְסְנאַמ עֶביִלְטע ןייַרַא ךיז ןעקִיר ּבּוטְׁש ןיִא נּוא רֶהיֵט יִד ְךיז טְנעֶפע טּוניִמ רעֶד ןיִא טאַדוקא .הָלּודְג רעֶד טיִמ ןעֶמאַמ רעֶד ּוצ דְלאַּב ףיול נּוא ,טְשיִמְעֶפ יו ,ראָג רעוֶו ךיִא .טיִמֹולָח'עְג טיִנ ּוליִפָא ריִמ ְךיִז טאָה דְלעֶג הֶּכנֲח ןיִמ אֵזַא
 ןעֶנאַלְׁשְרעֶד ַא ,גיִרָדיִנ ַא ,ןרֲָה א לֵאֹוׁש יַּבִר טֵמֹוׁש רעֶזְנּוא : ןעֶנעֶז סאָד

 ?!תֹומיִעְנִּב טּונ ַא טיִמ  ,טְסּורְּב רעֶנעֶלאַפעֶגְנייֵא קְראַטְׁש ַא טיִמ ,לעֶדּוי עוויִלְשיִדאַי
 סאוָו ,עקשטאוַוְטיִל עֶצראוַוְש א ,עֶראַד ַא עָכיֹוח ַא ,תיִדּוהָנ ּבייו ןייז ; םיִָּפ גיד
 רעֶדעֶי סאו ,תֹולעָמ עלא טיִמ ,טְנאָז ןעֶמ יוִו ןאַמְרעֶגְנּוי רעֶנְהאָׁש ַא רעֶכיֹוה ַא םעֶדייֵא ַא סיִצּוק-םייַח ,םיִצּוק-םיִיַח לעֶטאָמ ;ּבּוטְׁש ןיִא ןעֶרעֶנ ייּב יז טְהּוט סע סאָו ,ןעֶסּואוו ,ןעֶמְׁשְטאָּפ ןעֶלְתעֶצְרעֶר גּוא ןעֶרעֶה טאַמעג ּבעיִל רֶהעֶז טאָה
 ןייז ראַפ ,ץְראַה גיִדְטְנאַמיִד ןייז ראַפ טאַחעֶג בעיל םֶהיֵא טאָה לעֶטְדאַטְש ןיִא
 ייַמ ךיֹוא .(תַחַא ׁשֶפֶנ ראָג ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז גוא ,טאַמעֶג ּבעיל קְראַטְש ךיז ןעֶּפאָה רעֶדורבןעֶרעֶטְָא ןיימ טיִמ רע :ןעֶרעֶדעֶז ּוצ טייקְמְזאָלעֶנּצ ןייַז ראַפ ,ייקְכיִלְעֶרְפ
 ןיילק ַא טימ ,רעֶטְלעֶּפיִטְׁשעֶגַא ,רעֶצְראַוְׂש ַא ,העֶביֹוחַא ,דָוָד 'ר ייִּבָה ןיימ ,טְסייֵח סאָד יו יא ןעֶראָוועג טְלְיִקְרעֶפ ריִמ זיאוניִדְנֶהעֶזְרעֶד םֶתיֵאפאָו ,תֶוְמ הָּדֲא לֵמ
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 .ךיל'םיִרּוחּב ייווצ סיִּפע ְךאָנ ,םֶהיֵא ץּוח ַא : לעֶדְראָּב גיִכעֶציִּפְׁש ,ץֶראַוְש

 קיִרעֶזייַה ליטש ןייַז טיִמ ןרָהא לא ֹוׁש יִּבַר טְנאָז--ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו ריִמ --
 נּוא טְהעֶטׁש רֶהיֵא יִו יֹוזַא חְנּוא ּוצ ןעֶמְהעֶנְרעֶּפ עֶלַא ךייַא ןעֶמּוקעג ןעֶנעֶו רימ--הֹוק
 יד גיִרָנעֶיווְצ ןיִא טְנייַה ויִא ,ךימ ריִא טְהעֶטְׁשְרעֶפ , רימ ייַּב םּוראוָו , טְהעֶנ
 ףיֹוא םּויס ַא טְנייַה ְּךיִא ְךאַמ ,סְנעֶטייוֵוְצ ןיא ; הָּכִנֲח טְנייַה זיא , סְנעֶטְׁשְרעֶי: הָחְמִׂש
 | ,סיַׁש ץְנאַנ

 סאוָו ,ןעֶרעֶּפטְנערעֶפ ְךיִז נּוא ןעֶטיִּב ןָא ךוא טְּבייֵה תידּוהְי ּבייַו ןייַז
 טהעטשראפ ,טְנייֵמעֶג טאָה יִז : ןעֶטיִּב ןעֶמּוקעֶג טיִנ היִרְפ רעֶד ןיִא ְךאָנ זיִא איִז
 רעֶזְנּוא זיא הָחְמִׁש רֶהיֵא זא ,ןעֶטיִּב טינ ראָג ןעֶמ ףְראַדעֶּב זָנּוא זַא ,ךיִמ רֶהיֵא
 זַא ,רעֶכיִז יֹוזא ןעֶזעוֶועֶג זיִא יז .הֶחְמִׂש רֶחיֵא זיִא הָחְמִׂש רעֶזְנּוא נּוא הָחְמִׂש

 טיִנ ׁשֶמַׁש םעֶד) ן'ריִאמ יִּבְר ּוליִפֲא טאָה יִז זא ,ןעֶמּוק ןיילַא ןעֶפראד רימ
 - .טְגאָזעֶג

 --תֹונעמ עֶרֶהיִא טְזאָלעֶגְסיֹוא יִז טאָה -- ? ןעֶטיִּב ךייא טְסייֵה סאוָו --
 .- . ןעֶטיִּב ךױא ןע'נר הא לֵאֹוש ןיימ ןיֹוׁש דיא ףראַד , יוזא ּכיֹוא

 ,חֹּכ טימ ןעֶּפעֶלְׁש טּוׁשָּפ זנּוא ןעֶלעוֶו ייֵז זא ,טֶעייַרְׁש םִלֹוע רעֶגיִרעֶּביִא 'ועְד

 . ןעֶליוִו ןעֶטּוג םעֶד טיִמ ןְחעֶג טיִנ ןעלעוֶו ריִמ זַא

 לֵאֹוׁש יִּבְר ריִמ ּוצ ןָא ךיִז טֶפה -- ,עֶלעֶּבייֵל ,ּוד גּוא ,ּונ --

 ראָג טוֹב ,עֶלעֶּבייֵל ,יד--ןעֶמאמ רעֶד ןעֶּבעֶג ךיִמ גידְנעֶהעֶזְרעֶד , ן'רֲהַא
 , טְגאָז גוא קְראַטְׁש ּךיִד טְּביֹול יִּבְר רעֶד ! ןעֶנְרְהעֶל טוג ןעֶגאָק טְסעוֶו ,ליִרּוחְּב ןייַפ א
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 יּוצ ןעֶּבאָה ריד טימ לאָז טְדאָטְׁש עֶצְנאַג יִד -- טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶטאמ ןייַד

 שיִנעֶמּוקְסיֹוא ְךילְרעז ןייַד םֵּתְפַה ןִמ טאַהעֶג ןיֹוׁש ּוד טְסאָה ראַפ רעֶד ,ּונ !ןהּוט

 ריִמ גאָז ,דְלעֶג הֶּכִנֲח ןעֶטּוג ַא ןעֶּפאַמ טְסְליוִו ּוד זַא ,רעֶטְציִא . . . ץְּבִר םעֶד ןּופ

 . ְךאוָו רעֶניִטְנייַה ןּופ רּועיִׁש םעֶד רעֶּביִא ראָנ

 : לוק גיִדְנעֶרעֶּטְטיִצ ְךיֹוה א טימ ןָא ּבייֵה ךיא

 -םיֹוא טאָה ןבּואְר זַא ,"דיִהָיַה תּוׁשְרִּב ּוחְתָּפּו םיִּבַרָה תּוׁשָרְּב רֹוּב רֵפֹוחַה,--



 - ןעֶרְהאָי עֶשְרעֶהְניִק יר
 ,דיִָיַה תּוׁשְר ןיִא טְנעֶּפֶעעֶגְפיֹוא םיא טאָה נּוא םיִּבַרָה תּוׁשָר ןיִא ּבּורְג ַא ןעֶּבאָרְנעֶג
 ןעֶראַפעג ןיילַא םֶהיֵא ןיא ויא גוא .יוּב לַפְָי ןֹועְמׁש ןעֶמּקעֶג ויִא 'רחא אָּּי
 טְנייֵמ סאָד והֹוּבַה לעּב רעֶד זיא ! 'בַיַח רֹוּבַה לַעַּבי -- ןעֶּבראָטְׁשעֶג זיִא גּוא 'תַמּוי
 ... { גידלוש ןֵבּואָר זיא , בַײח ןְבּוא ך ןעֶמ

 ןעֶטייֵז עֶלַא ןופ םּורַא ךימ טְלעְֶניִר עֶמ : ןעֶגיווְְׁנַא ְניִלְצּולְּפ ןעֶרעוו עֶלַא
 ןעֶצְנאַג םעֶד יִנייונעֶסיֹוא נאָז ךיא יװ . ןעֶרֶעיֹוא עֶלַא טיִמ ּוצ ְךיִז טְרעה עֶמ גּוא
 לְהאָמ עלַא ןעֶוהט ,גיִדְנעֶראָח ןעֶננאַנּוצ טיִנ טְׁשְרעקָא ןעֶרעוֶו רעֶּכיי ייד - רּועיִׂש
 , תַחַנ סיֹורג ראפ שוא טנייוו עמאמ יד : ץפִיז ןעֶפיִמ ַא

 ירְׁשעֶג א ןעֶטייז עֶלַא ןּופ טְרְרעֶו -- !עֶלעֶגעי ליואווא !לעֶגנוי ליואוו א --
 עֶלַא ,טְכעֶליִה סע זַא ,רעדְליּפעֶגא ,שעבא טְרעֶו ּבּוטְש ןיִא נוא ,גיִדָנעג ךיא זא
 ןעֶטאַלְג גוא ןעֶשיק םורא ּךיִמ ןעֶּפאַח רעֶּבייַו יד . ׁשיִנעֶּביֹול ןייֵא ןיא ְךיִמ ןעֶמְלאַה
 ןעֶּפאַלק , ןעֶרעֶיֹוא יד ייֵּב ךימ ןעהִיצ ' ןעקאּב יד ןיִא ךימ ןעֶּפאַנק ןעֶליִּבְזנאַמ יד
 .ןעקאנ-נּוא-זלאַח ןיִא ,םעֶצייֵלְּפ יִד ןיִא רימ

 , רעֶּבייַו עֶלַא לּוק ןייא ןיִא ןעיירש -- ! ע'שבר , ןעֶרְהאָי עֶרעֶגְנאָל טימ ראָנ !רעֶניֵּב יִד טיִמ עֶטאַט רעֶד ,עֶטאמ רעֶד ןעֶצְנאַג ןיא ןייז טעונ עֶס --

 ,דוָד 'ד יִּבָר ןייַמ טעֶייִרְׁש--,הָמּופְּת רעֶדְליִוו א טימ ןֹורָּכו ןעֶדְליוִו א טאָה רֶע זַא ,טְנאָזעֶג ְךייַא ְךאָד ּבאָה = ְךיִא --

 עניֹוא יִד , רימ .ףיֹוא טייצ עֶצְנאַנ יד קוק .נוא דנאַה ןייא טימ ףְפאָק םעֶד טְראַפְׁשעֶגנָא טְהעֶטְׂש יז . טינטְראָוו ןייק טְנאָז יז ,טְנייוַוְׁש עֶמאַמ יד ראָנ
 . . .ןעֶצְראַה ןפיֹוא רעֶטְסְניִפ גוא טלאק קְראַטְׁש לְהאָמ א רימ טְרְרעוֶו סֶע ןעֶוו ,גיטְכיִל ריִמ טכאמ נוא , ךימ טְסייֵרְט גּוא ,ךימ טְמעֶראוַו גּוא ןעצראה ןיא ףעִיט ,ףעֶוְט ריִמ ייַּב רע מיל טְציִא ְךאָנ ,רעֶהַא זיב ְךאָנ םיִא לְהיִפ ְךיִא ראָנ .,ןעֶּבעֶנּוצְרעֶּביִא ךיִלנעֶמְנּוא זיִא םאָה ,ןעֶּבעֶנְרעֶּביא טיִנ ךיִא ןאק) סאָד ,טְנאָזעֶג טאָה קוק רעֶד סאָו . ןעֶכעֶרְמ טיִמ ןעֶסאָנעֶגְנֶא

 ( . ..טְסּואוועֶג טאה ןיילַא לעֶמְדאָטְׁש סאָד ראָנ זַא יֹזַא ,רֹוסְּב ןּוהְמעַנ ךז אה סאָד ,ךיז טְהעֶטְשְראַפ ; דּומְל-רַכְׂש ריִמ ראַפ טְלְהאַצעֶג טאָק רע זא ! ןעֶנאָז אָד זּומ ְךיִא) ריִמ ןּופ לעמיה ןעֶמעֶּביִז םעד ףיֹוא ראָנ זנָא ןרָחַא לֶאֹוש יִּבִר
| 

 סייוַו א - , דְלעֶנ-הֶּכְנִת ןעֶניִדיתּוכְלַמ א ראָג ריִמ רע טיִג הֶאָנַה םיֹורְנ ראַפ
 . לעקאטאיּפ עֶנְרעֶּבְליִ

 ְךיִא ןיִּב טּוניִמ רעֶסייֵה רעֶד ןיִא זַא , ןעֶטייז עלא ןּופ ֹזַא ְךיִמ ןעֶמ טְּפיִצ אָד
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 .זיא תּורְשֲע סאָד םיֹורְג יוִו ,חמ ןיימ טימ ןעֶכייֵרְגְרעֶדּוצ ַחֹּכְּב טיִנ ראָנ

 טאקיִס--,רֶוָד 'ר ןָא ְךיִז טַפּור--.,ןְהעֶג ריִמאֵל ,ןֹר הַא לֵא וש יִּבִר ,ּונ --
 קעֶוַא ןיילא גּוא ןעֶצְטִיז םָלֹוע ןעֶצְנאַג םעֶד טְזאָלעֶג ,קְזֹוח יוִו םיִנָּפ א ְךאָד

 | . ןעֶגְנאַנעֶג

 עֶרייֵּב עניימ  גיִדְנעֶּפעֶלְשְטיִמ ,קעוֶוַא ןעֶחעֶג גוא ףיֹוא ךיִז ןעֶּביֹוה עֶלַא
 ְךיִז טאָה רעֶּבַא עֶמאַמ יִד .םיִהֲאֹלעָניִצ עֶלעֶׁשְרעֶה ְךיֹוא גּוא רעֶיִרּב
 רֶהעְז טאָה יִז : ןָפֹוא םּוׁשָּב ןְחעֶנ טְלאוָועֶג טיִנ טאָה נוא טְראַּפְׁשעֶגְנייֵא קְראַטְש
 , תֹוחְמִׂש ףיֹוא ןְהעֶג ּוצ לֵלּכַּב טאַהעֶג דְנייִפ

 רעֶּבֶא -- , ן'הָנעֶמ יז געלפ -- , טייֵחְרעֶדְנוזעֶג ןעֶהייֵרְּפ עֶרעֶדְנַא ךיז ןעֶזאָל --
 תֹורָצ עֶנייַמ טימ ןעֶּפּוטְש ךימ  ְךיִא לעוֶו סאוָו ? חֹלּודְנ יד יֹוזַא ריִמ טיִמ זיִא סאוָו

 טיִגיֵאְדָוְּב ךיא לעוֶו רימ גוא , ןעֶרְהעֶטְׁשְרעֶפ םעֶגעֶי ראָנ ? חָחְמִׂש סיִמעֶנעֶי ףיֹוא

 . . + ןעֶכאַמ רעֶגְנִרְג

8. 

 ְךאָנְרעֶד ! דְניִק םעֶד טיִמ ּבייוַו סְרעֶדּורְּב ןייֵמ םייה ַא ְךיֹוא טְהעֶג .דְלאַּב

 זיִאס ּואוו , ּבּוטְׁש ןיִא זְנּוא ייַּב גּוא , ְךיִלְרעֶדְניִק עֶלַא עֶרְהיִא טיִמ הֶאֵל הָניִצ

 רעֶמייוֵו טּוניִמ ןייֵא ןיא ְניִלְצּולּפ זיִא .,גיִרעֶּבעֶל גּוא ְךילייֵרְפ יֹוזַא ןעוֶועֶג סאוָו ראָנ

 רעֶגיִדעֶמּוא ,  רעֶרעטְסְנִפ סיֹוא  טְזייוֵו סע; נּוא ,עֶטְמּוּפ גוא רעֶטְסְניִפ ןעֶראוָועֶג

 עֶלַא ייַּב טיִּפֲע טְרְרעֶו טְלאק נּוא עֶטְסּופ .רעֶהיִרּפ יוִו ,ךאָנ רעֶכיִלְקיִלגנּוא גוא

 נּוא טלאק  יִד ןעמ טְלְהיִפְרעֶד םיִרְבא עֶלַא ןיא  ְךיֹוא עקאט ,ץְראֲה םעֶד ףיֹוא

 יִד .טעֶּבְרעֶּביִא רעֶסיֹוהְג רעד רעטנוא טעֶּב ןיִא ןעֶטְלאַחעֶּב ְךיִז טְפיֹולְטְנַא עֶמ

 ןעֶרעֶרעֶּפ ןעֶקיִלְפ ,ניִרְנעֶבאָוו ראָג ,סיִּפע, ךיז ןעֶמְהעֶנ רעֶטְסעוֶוְׁש יד  טימ עמאמ
 .ןעקאז ןעֶטייֵּבְרא גּוא

 ןייא ףיֹוא עֶׁשְטְׁשיִלְּב א טיִג סאו , ןעֶרעֶטְׁש רענידנעילְפַא יוִו ךיילְנ
 גּוא םּורַא גיְדְסְלַא גניִלְצּולְּפ  טְכייֵלעֶּב סאו ,ץטיִלְּב רעֶקְהאַטְׁש א יוִו ְךיילְג ,עגֶר

 רעֶצְנאַנ רעֶד ןעוֶו , טְכאַנ רעֶרעֶטְסִנ יִת ךילְקעֶרְׁש ַא ןיִא עֶלייוַו ןייֵא ףיֹוא םּורָא

 טרעה לְהאָמ עֶלַא גּוא םְנעֶקְלאוו עֶצְראַוְׁש עֶטְכעֶדעֶג טימ טְנעֶלעֶּב זיִא לעֶמיִח

 ּוחְטעֶג ןייֵש א זְנּוא ייֵּב ְךיֹוא טאָה יֹוזַא--רעֶנוד ַא ןּופ ּךעֶליִה ןעֶכיִלְקעֶרְׁש א ןעֶמ

 רימ ,םיִנָּפ ַא , ןעֶראַוועֶג ןעֶדְניווְׁשרעֶפ דלאּב זיִא א טּוניִמ עֶכיִלייֵרְפ עֶגיִטְכיִל א

 סאָד ּוליּפא . . . ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ עֶרעֶטיִּב סאָד ןעֶלְהיִפ רֶהעְמ ְךאָנ רעֶד ְךאָנ ןעֶלאָז

 ְךיִא לֶהעְצ , םעֶד רעֶּביִא טעֶייַרְפעֶג יֹוזַא ךיִמ ךיִא ּבאָה רעֶהיִרְּפ םאוָו ,דְלעֶג הָּכְנַה

 לאָז יִז , ןעמאמ רעד ּפָא סאָר ּבעֶג גוא טלָאק ראָג ןיֹוׁש לְהאָמ } עֶכילְטע רעֶּביא

 . ןעטְלאַעֶּב םִע



 .עֶמאַמ יד ריִמ טְגאָז -- ? עֶינּונּוז ,אָיַא .ןעקאּב הָלֵח ףיֹוא גְנּוצייֵה קְראַמ ןיִא ןעֶפיֹוק דְלעֶג םעֶד ראַפ ה"א ןעֶנְראָמ לע ְךיִא - 105 ןעֶרְהאָי עַׁשְרעֶדְגיִק יד
 .ךיִא רעֶפְטִנע -- ,עֶמאַמ ,אָו --

 ןעֶמאַמ רעֶד ייּב רעדִיָנַא ךימ געל ועמׁש-תאֹירְמ ּפָא ךיא ןעייל ְךאָנ רעֶד
 . . .. ןעֶפאָלשְנַא רֶהעוו גוא םעיִנְק יד ףיֹוא

 לעִֶימׁש א רֶעֶרעֶדְנא רעֶד יא לְחֶא טימ טְרימְשעֶגְָא ,ןעֶרעֶטְנאַל םעֶנעֶּפאַפַא ךיִא טְלאַה דְנאַה ןייֵא ןיִא ,ןיירא רֶדֵח ןיא טְכאַנְראַפ הֹעָג ְךיִא :ריִמ ךיז ט'םֹולֲח
 רעֶּביִא םיִפ עֶנעֶלאָוְׁשעֶג עֶנעֶריֹורְפְרעֶפ עֶנייֵמ טיִמ םאק יג ךיִא .ןעֶּביֹוׁש יד ךרוד לכל ןעֶייֵׁש יצ ןָא ןעֶּבייח רעֶּביִטְׁש יִדןיא נּוא העָטְְנִפ טְדרעו ןעֶיֹוה ןיא ,ןעֶצְלאַזעֶּב נוא ןֶעייוֵוְצ ףיֹוא ןעֶטיִמ ןיא ןעֶטיִנְשּוצ ,עֶלעֶּביִצ רעֶּבְלאַה ַא טיִמ טיֹורְּב
 דְנאָה יִד ,ךֶרּוד גּוא ְךרָוד ְךיִמ טְמעֶנ טְסאָרְּפ רעד, .עֶטאָלְּב רעֶנעֶריֹוְפְרעֶפ רעֶד
 תֹוחֹּכ עֶלַא טיִמ עקכוה גּוא זאָלְּב ךיִא ,סעֶראַּפְׁשאַז ןעֶגְנאַנְרעֶפ רימ ןעֶנעֶז לעֶנעֶנ יִד רעֶטְנּוא ;ןעֶריִר טיִנ ייֵז טיִמ ןנעק ךיִא ןעֶראַלעֶג טעֶׁשְטְראָטְסְראַפ ריִמ ןעֶגעֶ
 אלאקאווְויֹוש זיִא טָא ראָנ .ןעֶמְראוַוְרעֶד לעֶסיִּבַא יִיָז לאָז ְךיִא ,רעֶגְניִפ יִד ףיוא
 ריִמ ףיֹוא טְראוַו עקניאוַו ּואוו טְסיִמ הּּוק יִד גּוא לעֶּביִטְׁש סיְרעֶנְִיִמ םעֶד
 .ןעֶרעֶטיִצ ּוצ ןָא רימ ןעֶּבייֵה סיִפ גּוא דְנאָה ;דיִמָּת

 םיִרְבֶא עֶלַא יקילְג סיֹורְג ראַפ הָחְמִׂש סיֹורְנ ראַפ ןּוהְט ּוצ סאו ,טיִנ ראָג םייַו ְךיִא !טְטאָנ רעֶניִצְראַה-ּבעיל ,ריִד קְנאַדַא !אָד טיִנ זיִא עק י אוו ראָנ
 סעל א קאוו ןּופ ראג טְהעֶג גְניִלְצּולְּפ ,.."! תֹואּפ יִד ןעֶסייֵר טיִנ טעוֶו ,רעֶנייֵטְׁש טיִמ ףָּפאַק םעֶד ןעֶרעֶכאֶל טיִנ  ריִמ רע טעֶוו טְנייַה ןעֶנאָלְׁש טיִנ ְךיִמ רע טעוֶו טְנייַה! אָד שי זיִא ע קגיאוע :הָחָמִׂש טיִמ ןֶעיירש עֶניימןעֶלְהִפעֶג עֶלַא !עניימ
 להיִפְרעֶד -- ןאַּפׁש עֶכיִלְטעֶג טְבאַמעֶג ךיִא .ּבאָה םאק ראָנ .םייִז ַא ייֵז טיִמ ףיֹול נּוא טלענ ץיִטיִמ םעקינעראו יִד ּפאַח ךיִא .רעֶרֶעיִפ ןעֶצְנאַנַא טימ סעקננעראו ,יצ ריִמ טיִנ נּוא עֶשאק טימ םעֶקִיִנעֶראַו לעֶסיִׁש ַא טיִמ הָאֵל עֶניִצ םיֹורַא ּבּוטְש
 ןיִא ןעֶגיֹוצעֶנְמיֹוא גיִל ךיא גּוא ריִמ ףיֹוא גנּורְּפְשא טּוחְט דנּוה רעֶד ,ןעֶרהיִר טיִנ ְךיִמ - ןְגאָק ךיא נּוא ייֵלְב יו ןעֶרעוֶו סיִּפ יִד ראָנ ,ןעֶפיֹול רעֶטייוֵנ ךיא ליוו ,גיִדעֶּבעֶל יוִו טְריֹוט רֶחעֶמ גוא (טיֹורְּב ןעֶראָועֶג גְנלְצּולְּפ זיִא סקִיִנעֶראַנ יד ןּופ) ,טיֹורְּב םעֶד טיִמ דְנאַח יד ּפאַחַא ּביִג ךיִא .עֶרעֶׁשְטעֶו יִד ןעֶמְהעֶנ ּוצ ריִמ ייֵּב ליוִו נּוא . דָנּוה סעֶלאַקאוו רעֶּבאַר רעֶסיֹורְג רעֶד טְהעֶמְׁש ריִמ ןעֶּבעֶג :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד םּוא ךיִמ קיק ךיִא .דְנאה ןיימ ּוצ טְרְהיִרעֶגוצ ְךיִז טאָה ּךאז עִֶיַשְטיִלְג,עֶסאַנ ,עטלאק .ַא סיִּפע זַא !ְךיִא
 .זייַא ןופ לעֶטייֵה ןיִד ַא טיִמ טְקעֶדאַּב ןעֶביֹוא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ויא יִז סאוָו ,עָׁשְזיִלאמא
 .ןעֶכיִרקּוצְמיֹורַא תֹוחֹּכ עֶלַא טיִמ טייֵּבְרַא ְךיִא ,סיִּפ יד טימ גּוא דָנאָה יִד טיִמ ןעֶפְראוַוּוצ ךיז ןָא ּביֹוה ךִיִא
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 . .י האפ א ראַפ ְךיִמ טּפאַח בוא עֶקְנאיוַו סיוא טיירש --- !"טאָמ יִט ַא;--

 ּפאָח נוא לֹוק ןיימ טיִמ טיִנ ןֶעייֵרְש ּוצ ןָא ְךיִא ּבייֵה -- ! עֶמאַמ ,עֶמאַמ
 .ףיוא ְךיִמ

 םאק פאה נּוא רֶהעוֶוְש יֹוזִא ְךאָנ ךיִא עֶּפאָס דייֵהְרעֶטְּפאַמעֶגְפיֹוא ןיֹוׁש נּוא

 יקעֶרְש ראַפ םעֶהְמָא םעֶד
 : יִד ףיֹוא וי יֵסי ז יַּב ןיִּב ְךיִא זַא ,העֶז נוא טְשיִמְרעֶפ יו םּורַא ךימ קּוק ְךיִא

 עֶּבורח רעֶד ןעֶּבעֶנ טעּבעֶגְסיֹוא ,רעֶנעֶלעֶג ןיימ ףיֹוא רעֶּביִא ךיִמ טְגאָרְט סאוָו ,דָנאָה
 ךִלְקְנאָב ףיֹוא

 גיִדְנעֶמְהעֶגְמּרַא ,רעֶדּורְּב ןיימ ּוצ לֹוק גיִדְנעֶנייוֵוַא טימ ְךיִא גאז -יפ יק--
 ?הָּכְנֲה זיִא טְנייַח ,אָי ַא ,יִסיִז -- ודָנאָה עֶדייֵּב טיִמ קְראַטְׁש םֶהיֵא

 .עָניימ הָּמְׁשִנ .,אָנ--

 ? רֶדֹח ןיא טְכאַנ ייַּב טיִנ ןעֶמ טְהעֶג טְציִא גוא--

 - עֶעֶּבייל ,ןייג--
 לןעֶגאָלְׁש טיִנ טְציִא ְךיִמ טעוו עק גיאונ נּוא--

 ןייג ,ןיי-

 +קְראַטש ֹוזַא דיִמֵּת ְךיִמ רֶע טְגאָלְׁש סאוָו ראַּפ--

 .ןעֶגאַלְׁש לאָז רע ,עקָני אוו רע זיִא ףיֹואְרעֶד--

 . .. . ןעֶפאָלְׁשְנַא רעֶדיוִו ְךיִא רעוֶו קְנאַדעֶג םעֶד טיִמ גּוא
 : +  *  +  *  6 +  + 4 8א   + 6) 5 6א 6 8 5 א 7 6 =" +  6 5 + 8 6 +  6 6

 יעווענעשז

 ב"מרת ,הכנה גאט ןעטכא ןעד
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 ?וריפֹוא

 (.ןיעמאמ ןייַמ םעֶמְריִוועֶג)

1 

 !ןעֶטְנאיָלירְּב נא רעֶּבְליִז נּוא דְלאָג
 רעֶּבְליִז נּוא דְלאָג ןּופ םַּתַס ךיִא רעֶר
 ןעֶטְנאַמאיְד נוא ןעֶטְנאְַליִרְּב גוא

 ןֶטְכייַל עֶבְלעו ,רעֶנייֵטְׁש ןופ נּוא

 -- ןעֶגיֹוא עֶנאָׁש םיהְלַּב ַא יו

 !ןעֶרְהאָיְרעֶדניִק יִד סאָד ְךיִא ןיימ
 ןעֶצְראַה ןיִא ןָא ריִמ טְּבייֵה סֶע גּוא
 .ןעֶׁשְטְׁשיִלְּב וצ גוא ןעֶטְכייֵל ּוצ לעֶה

 ןעֶצְראַה םיִא ְךיִז ייַּב גאָרְט ךיִא ;אָי
 ; םוסקול ןעֶטְסעֶרְג םעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ

 -- ןֶטְנאַמאיַד גאָרְט ,ןעֶטְנילירְּב גאָרְט
 ! דֵנעֶגּי רעֶר ןּופ תֹונֹורְכִז גאָרְט

 ! ןעֶרעֶּטְׁש עֶלעֶה ,הָנָבְל ,ןנוז

 ןעֶרעֶּטְׁש עֶלעֶה ןופ םַּתְס ְךיִא רעֶר
 -- ןענְנּוז ןּופ גּוא תֹונָבְל ןּופ

 !ןעֶרְהאָיְרעֶדְניִק יִד סאָד ךיא ןייֵמ

 רעֶנייֵלְק ַא יז ייַּב ץִּב ְךיִא ,אָי
 ןעפְּפאַׁשעֶּב ּבאָה ; םָלֹוע אֵרֹוּב
 לעֶטְלעֶוו א ןיילַא ראָג ְךיִז ראַפ
 -- ןעֶרעֶּטְׁש גוא ןְנּז ,ּתֹונָבִל טיִמ

 ! ןעֶצְראַה םעֶד ןיִא יִיֵז גאָרְט ְךיִא נּוא
 ןעֶדְנּּבעג ףיונּוצ ,טְקְקאַּפְרעֶפ טְסעֶּפ
 ,לעֶטְלעֶו עֶנייִלְק סאָד ריִמ ְךיִא .ּבאָה
 -- ןעֶּבאָרְנעֶּב ףעיִט סע ּבאָה ְּךיִא נּוא

 ץעֶגְרע ןעֶטְראָר ,ןעֶצְראַה םיִא עיִט
 ,ןעֶגיִל ייֵז גּוא ; לעקְניוִו ַא ןיִא
 םיִתָמ יִד יוִו ,תֹונֹורְכִז יִד

 ,ןעֶּבאָרְנעֶּב ליִטְׁש ןעֶצְראַה םיִא םעיִט

 ריִמ טדְרעוֶו סיןנעוֶו ,לאָמַא ,לאָמ ַא רּונ

 ןעֶׁשְנעֶמ גוא טְלעוֶו םָאְמִנ גוא גְנֶע
 רעֶנייֵּב יִד ףיֹוא ריִמ טיוה יד גְנֶע

 -- חָמָׁשינ יִד טְרעֶמאַיְרעֶּפ גוא

 רעֶכעֶה ,רעֶכעֶה ְךיִמ טֶהעיִצ סֶע נּוא

 ְךיִא םעֶנ אָר ; טְלעוֶו רעֶדנַא-ניֵא ןיִא
 ןעֶקעֶטְׁשְרעֶּביֹוצ םעֶגְדְלאָגןייֵמ לעֶֶׁש
 ,רעֶדְנּואוו יִד םֶהיִא טיִמ וייוַועְּב נּוא

 .. .ןעֶקעֶטְׁש רעֶד טְסייֵה 'ןֹויָמִדַה ַחּכי

 :רעֶדְנּואוו עֶסיֹורְג ראָג טְוייוַועֶּב רֶע
 ,םיִרָבְק ףיֹוא ןָא םהיִאֹ'טיִמ ְךיִא ּפאָלְק

 = ..ןעֶּבעֶל ּוצ יז ןיִא ןָא סֶע טְּבייֵה
 םיִרָבְק ףיֹוא ןָא םֶהיֵא טיִמ ְךיִא פאָלק

 ןיִמְלַע-תיִּב ןעֶגיִריֹורְט םעֶד ןיִא
 עָטְלַא ראָג -- ץְראַה גיִריֹורְט ןיימ ןופ
 ןעֶכאַוְרעֶר ייֵז ,תֹומולֲח עֶטְלַא

 םיִרָבְק יִד ןּופ -- תֹומֹולֲח עֶטיֹוט
 ;גיִרָפאָלְׁש נא רעיִמ יז ןעֶציִנעֶג
 ְךיִז ייֵז ןעֶּבייֵה רונ זייוַוְניִצְנייֵא

 ןעֶהעֶּטְׁש ייֵז נוא ,ןערהיר ּוצ ןָא
 ---.םיִתָמַה- תיִחְּת ּוצ ףיֹוא םיִצּולַּפ

 ןעֶטְנאַיְלִרְּב ןופ געֶרעֶּב עֶצְנאַג
 לעֶמיִה ַא גוא ןןעֶטְנאַמאיָד גּוא

 ! םיִצּולְּפ ןעֶטְכייל ,ןעגנעז טיִמ לּופ

 ְךיִז טְכייֵל םָע נּוא טעֶשְטְׁשיִלּב םִע גוא
 -- ןעֶצְראַה םיִא ריִמ ְךיִז טְגְניִז סע נּוא
 !לעֶטְלעוֶו ןאָש ,טלַא ּוד ,טְּביולעֶג יי
 !רְנעֶגוי עֶטְלַא ,ריִמ טְסיִרְגעֶג יי



 ריפֹוא

 ? ןעֶטְלאַּפְׁש ןעֶלְמיִה ךיִז טי ּוטְסְהעֶז
 -- ? ןעֶגְניִו םיִבֲאַלַמ טינ ּוטְסרעֶה

 ! דנעֶגוי עֶטְלַא ,ריִמ טְסיִרְגעֶג יז
 לעֶטלעֶוו ןאָׁש ,טֶלַא וד ,טּביולעֶג ייז

 לענאפ רעטיול ןּופ טְסעֶנַא ְךייֵלְנ
 ,עֶגְנּי דְנעֶזיֹוט ; ריִמ ּפאק ןייַמ טְרְרעוֶו

 עלְלעֶרְט ןעֶנִזלעֶגאֶפ עֶׁשירְפ
 .ןעיְאָלעֶמ עְֶּבראָּטׁשעֶג גנאַל
 ְךאָנ ןייֵלַא ךיא ,ְּךיִא ןייֵמ םיִצּלּפ
 לעֶנעיוֶו ןיֵמייַּב -- לע'רְניקַא ןיִּ
 עֶבאָּב עֶטְלַא יעֶטְלַא יר טְצְטיִו
 .ריִמ טְגְניִז יז גוא ְךיִמ טְנעיוֶו יִז גוא

 לעדעיל א ליטש רימ טְגניִז יז גּוא
 ,דְנעֶנּוי עֶגְנאַל גיּבייֵא-ניֵא ןופ
 לאָמְנייֵק ,לאָמְנייק סאוָו ק קיִלְגַא ןופ

 .ןעֶׁשְנעֶמ ןופ קעוֶו ַא טיִנ 5 טְבייוַו

 רֶהיִא ןופ םעֶגְנעֶטְס עֶנְיִרְג יד גוא
 ; םיִנֵּפ ןיִא ריִמ ןעלְלאַפ ייֵז ,ּביֹוה

 .י + ןעֶרְהעֶרְמ ְךיֹוא ראָנ לא רעֶמאָּפְׁש
 .גִדְנאָטְׁש ְּךאַנ איז טְגְניִז קיִלְג ןופ גּוא

 ֶּבאָּב איִר זיא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג נאַל
 -- דָנעֶגיִלַא ויִאיִס -- לעֶרעיִל סאָד גּוא

 - הָנעְנּי יִר זיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג גוא
 ןעֶּבעֶל טיִנ ראָג ליִוויִס ,קיִלָג סאָד גוא

 רֶדָח םעֶד ןיִא ,ךיִא ןייֵמ םיִצּולּפ
 ,ץיֵּבִר ןעֶמְלַא םייֵּב ְךאָנ ְךיִא ץֶטיו

 ןעֶׁשאֶרְגַא טְפְראוַו לעֶמיִה ןופ נּוא

 . .רעיפְמיִפ ךָאְלַמ רעֶד ּבאָרא ריִמ
 ,ןעטְסעֶגרעֶּפ ךיִר ךיִא ּבאָה ןיֹוׁש גְנאַל
 ! רעיַּפְמיִּפ ךָאָלמ רעֶליִטְׁש ,רעֶסיֹורְג
 -- ןעֶׁשאָרְג רעֶד ְךאָד ןעֶׁשאֶרְג רעֶד ְךאָד
 ,ןעֶעֶגְרעֶּפ טיִנ רעֶגייֵק ןעק ךיד
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 עֶׁשאָרָנ ןּופ גְנאַלק רעֶד טְגְנִלְק םָע גוא
 - .. הָמָׁשָנ רעֶד ןא ְךאָנ גיִבייֵ
 ְךֶאָלַמ ןופ ְּךיֹוה רעֶנייֵר רעֶד נּוא

 .. . ןעֶּבעֶלְק םיִריִחְו אייַּב רונ טְּבייְֵּ
 ? םיִדיִחְי ןּופ רעֶנייֵא ְךיִא ןיִּב

 ןעֶּבעיִלְּבעֶג ְךיֹוה א ריִמ ייַּב זיִא

 יקאט םעֶּפִע --?ּךָאָלמ ַא ןופ
 .ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶׁשיוִוְצ םָאְמִנ ריִמ טדְרעוֶו
 ׁשֶרְדמ-תיֵּב םיִא ;ְךיִא ןייֵמ םיִצּולַּפ

 ןַײד ןעֶטְלַא םייַּב ְךאָנ ְךיא ץְטיִז

 ,רּוחָּב רעֶׁשְּביִה ַא ןיִּב ְךיִא נּוא

 2) . .. 'הָריִרְּב ןיִא ן"ֵר םעֶד ןְרעֶל ְךיִא גוא
 ןעֶטְפּולעֶיולְּב ,ןעֶטְניוִו עְֶיַטׁש
 ,רעֶדְנּואוו-רעֶּביֹוצ טיִמ לּופ םעֶּפֶע

 --ןעֶרְהאָפ ּוצ וָנּוא וצ ליִטְׁש ןעֶמּוק

 .'הָריֵרְּב ןיִא. ן'ֵ םעֶד ןְרעֶל ךיא .גוא

 רֶבַח ַאםיןייַמ ריִמ טְלְהאָצְרעֶד ליִטֶׁש
 הֶׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנּואו עֶנעֶי
 ןעוֶעוֶועֶג זיִא סאוו ,ך" ֵׁש םעֶד ןּופ

 .ןעֶדוי ייַּב טיִנ רעֶנייֵק יו ְךייר

 עַבֶט א טאַהעֶג טאָה רֶע נּוא
 ןעֶלעיִּפְׁש ּוצ ךיז ןעֶנְרעֶל םעֶר ייַּב
 רעֶגְניִפ יִר טיִמ ןעֶלְּבאַרְג ּוצ נּוא
 עֶנרְלאָנ טיִמ לּופ רעֶלעֶט א ןיִא

 טְקעֶּבאַרְג ןעֶמ ןנעֶוו -- ןעֶלאַיְרעֶפְמיִא
 ןעֶלאַיְרעֶפְמיִא רעֶלעֶמַא ןיא
 ... ןְרָמִל רעֶסיֹורְג ַא דְלאַּב ןעֶמ טדרֶעוֶו
 ."הָריֵרְּב ןיִא, ץר םעֶד ןְרעֶל ךיא גוא

 רֵבֲֵ ַא ס'ניימ רימ טְלְהאָצְרעֶר ליִטְׁש
 הֶׂשֲעַמ עֶכיִלְרע ךנואוו עֶנעֶי

 רעֶבְלעוֶו ם יִרּוטַח -לֶעַּב םעֶד ןּופ
 .ןֹיְבֶא רעֶּטְסעֶרְג רעֶד ןעוֶנעֶג זיִא
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 ןעֶּבייֵרְׁש םּוצ טְניִט נּוא ריִּפאַּפ נּוא
 ,לאָמְנייֵק ראָג טאַהעֶג טיִנ רֶע טאָה
 ןעליוק עֶטיֹוט טימ טאָה רע נּוא
 ׁשֶרְדֶמֲה-תיֵּב ןופ דְנאוָו יִד ףיֹוא

 ; ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְפיֹוא םעלְלַא ,םעלְלַא
 ְךאָנ טְציִא ןעֶנְרעֶל ריִמ סאָו ,םעלְלַא
 -.. ןעֶלייֵק-ׁשֶרְדִמֲח-תיֵּב רּונ זיִא

 ,"הָריֵרְּב ןיִא, ן'ר םעֶד ןְרעֶל ְךיִא גּוא

 עֶמעיִג רעֶטְסְנעֶפ עֶנְפּפָא יד ךֶרּוד
 עֶמאָרְטׁש עֶמְראַוו ןעֶטְראָג ןופ

 לעיֶנעיִלְפ ןעֶדְלאָג ַא פול עֶס
 .ןעֶרְהיֹוא יִר ראַפ ריִמ ייֵּבְראַפ טְמּוז

 ןַײד רעֶזנּוא טְצְטיִז ןָאְנעֶּביֹוא
 ,ןעֶרעֶמׁש ןעֶטייֵרְּב ןעֶסיֹורְג םעֶד טיִמ
 .עֶטְכייל ןעגיֹוא עֶסיורְגיִד ךאָד ;ןעֶרעֶטְׁשרעֶמיֹורְג רעֶד טיש רֶע גוא
 --- םיִריִמְלַּת יִד םֶהיֵא םּורַא נּוא
 ןָרקַח לּוצעֶג 'ִר טקּוק ריִמ ףיֹוא
 ; ריִמ טְגאָז רֶע נּוא יד רעֶזְנוא
 יִל 'הָריִרָּב ןיִא; זיִא סאוָו ,דניק ,ּוד טְסייוו

 ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָו עֶגְנאַל ,,ןעֶרְהאָי
 ;ןעֶנּורעֶגְּבָא לאַמְסְנעֶר טי ןיוש
 ,ןעֶמּוקעֶנּוצ עֶלעיִפ םיִרָבִק
 . ןעֶראוָועֶג דְנייַרְּפ יִד רעֶגיִעוֶו

 ןעֶנעֶז עֶלעיֶפ רעֶסאוַו ראָג נוא

 ןעֶרְהיֹוא יִד ןיא .ןעֶמאָלְפעְֶּבָא

 עֶנעֶי ךאָנ ץלא ,ְךאָנ ץְלַא ריִמ טְגְניִלְק
 ,"הָריֵרְּב ןיִא, ןופ הָרֹוּת עֶמיֹורְג

 -- ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא הֶרירְּב ןייֵק טיִנ
 טְנעֶרעֶלעֶג ךיִא ּבאָה דְניֵק םֶלֵא ְךאָנ

 ,הָרֹוּת עֶנעֶי ןיּבר םעֶד ייֵּב

 ןיֵּבְר ןעֶטְסעֶרְג םעֶד ייַּב רעֶטאַּפְׁש

 ( יִּבָר רעֶטְסעֶרְג רעֶד טְסייֵה יןעֶּבעֶל)
 -- טְנעֶרעֶלעֶג סאָד רעֶדיוִוְךיִא ּבאָה
 ןעֶּבעֶל םעֶר ןיִא זַא סייוַו ךיִא גוא

 .ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ הֶריֵרְּב ןייֵק זיִא
 ןעֶהעֶׁשעֶג ז ּו מ סְנּוא טְהעֶׁשעֶג סאוָו
 ןעֶרעֶוֶו ראָג ז ּומ סנּוא טּוהְט ןעֶמ סאוָו

 רעֶּבְלעֶז ריִמ ְךיֹוא נוא ,ןּוחְמעֶג םָנּוא

 . .. הָריִרְּב ַא ןֵהֶא טעלְלַא ןעֶבאַמ

 ,רעֶסיֹורְג רעֶד טְגאָזעֶג ְךיֹוא טאָה סאָד

 --אֹואָניִּפְׁש רּוי רעֶמיֹורְג רעֶזְנּוא

 ,אואָניִּפְׁש טְציִא ְךיִא ןאָמְרעֶד נּוא
 .ןֶרָק ַח לּוצעגְךיִא קְנעֶרעֶג אָד
 ןעֶרעֶטְׁש ןעֶטייֵרְּב ןעֶסִיֹורְג םעֶד טיִמ
 ,טיָרָקֹוחעֶג ,טְכאַרְטעֶג לעיִפ רע. טאָה
 טְנעֶרעֶלעֶג ךס א ךס ַא טאָה

 .עֶכיִלְרעֶדְנּואו עֶלעיִפ םיִרָפָס .

 -- ןעֶפאָלְׁשעֶג לעיּפ טיִנ טְכאַנ ייַּב זיִא
 רֶע ויִא אָד -- טְואָלעֶג טיִג םֶהיִא טאָה'ָס

 עֶדְּוצעֶגְנא ,ןעֶנאַטשעֶגפיוא
 רעֶד ןיִא רעֶדָא ,לע'ְטכיִל ַא וו

 טְנעֶרעֶלעֶג אָר רֶע טאָה רעֶטְסְניִפ
 ; ןעֶכאַז עֶכיִלְרעֶדְנּואוו עלְלַא
 ,'הָרֹומ,ס ' ם" ַּבֶמ ר םעֶד טְנְרעֶלעֶג טאָה

 .םיִרָפְפ-הָריִקָח יִד טְנְרעֶלעֶג טאָה
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ראָג ףֹוס םּוצ גּוא
 ;"הָלָּב יִר םיִצּולּפ רֶע טאָה

 רֶע טאָה רעֶטאָּפׁש ; יז טְכאַרְטְרעֶפ טאָה
 3,) ,טְגְרעֶלעֶג 'יִמעֶבְלַא; יִד ראָג

 -- ןעֶראָועֶג ְךייֵלְּב נוא ליִסְׁש-זיִא נּוא

 םיִנָפןייַז ףיֹוא ןעלְלאַפ ןעֶלְהאַרַטְׁש
 ְךאָנ טְגעֶרְפ נוא טְצְטיִז רע; ןָנּוז רעֶד ןופ
 ?הָריֵרְּב ןיֵא, זיא םאוָו ,דניִק ,ּוטְסייֵוְו



 ריפֹוא

 ןעֶנעֶו ןעֶרְהאָי עֶגְנאַל ,ןעֶרְהאָי
 ;ןעֶנּורעֶגְּבֶא לאָמְסְנעֶד טייַז ןיוש

 ןעֶמּוקעֶגּוצ עֶלעיִפ רָב
 .ןעֶראוָועֶג רֶנייַרְפ יִד רעֶגיִנעוֶו
 ְךעֶלְקעֶרְּב עֶסייוו יד עעֶנׁש ןופ איוִו

 עצְראַוׁש יִד ףיֹוא ןעלְלאַפ עֶכְלעוֶו
 עֶגיֵׁשְרֶע -- ּבאָרַא ןופ ןעֶלְיִלְפ
 עלְלעֶה גיִטְכיִל תֹונֹורְבִז ריִמ

 ---ןעֶּבעֶל ןעֶצְראַוְׁש לעֶקְנּט ןייֵמ ןיִא
 ? ןעֶרְהאָי עֶנְְלאָג רֶהיֵא טְנעֶז ּואוו א
 ?ןָרָקִח לּוצעֶגיִר טְצעֶי ויִא ּואוו

 ? רֶהיִא טְנעֶו וָאװ טְצעֶי ,םיִרָבֲח עֶנייֵמ
 ,רֶבד ַא םיִנייֵמ סְּּב עוֶוְגיִּפְׁש קעֶציִא
 .--- לעֶּפאָק עֶטְסנְרֶע סאָד טאַהעֶג טאח
 לעֶטְראָטְׁש ַא ןיִא רעֶּבָא טעֶרְראַפ
 .ןעֶראוועֶג ברא טְצעֶי רֶע ויִא

 טיִבְנַנעֶג טאָה רעֶבְלעוֶו וע קֶׁש יִפ
 ,תֹוָשֵק עֶטְסעֶּב יִד איָׁשְרֶח מ םּופ
 --טיִבְנַנעֶג רְרעֶפ ַא טְצעֶי ראָו טאָה
 ,ְךעֶּבעֶנ םּופִּת ַא טָצְטיִז רֶע גּוא

 רעֶרייֵנְׁש ַא ויִא ס'םָנּוּב רעֶזייֵל
 רע טאָה לאָמְסְנעֶד :א ָנְליוִו ןיִא טְצעֶי

 עֶסיֵהעֶג ןעֶמעלְלַא םנא ייּב
 .יולע רעֶסיֹורְג רע קוניִמְראוַו רעֶד

 הועָצְלע ָגּוק לאַרעֶנעֶג רעֶד גּוא
 עֶיָנאַה רעֶטְכֶע-ניא טצעִי ראָו ויִא
 --רעֶטיִפ ןיִא טְראָד ְךיִז טְנהאוו רע נוא
 ,סאָד זיִא רע ק א נק ליִמיִיַמ רעֶונּוא

 ,לּוצע ג יִר ךַא ,לוצ עג יִר גוא
 ,..ןעֶראוָועֶג ראָנ עֶגׁשְמ זיִא
 ןעֶנּופעֶג טאָה רע. :טְנאָועֶג טאָה
 ;עייֵנ א טְלעוֶו ַא ראָנ םעֶּפֶע
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 --."ריָפו אי יז טְסייה ןעֶמאָנ םייַּב גּוא
 רּונ טְדעֶרעֶג רֶע טאָה טְכאַנ גּוא גאָמ
 ןיֹוׁש רֶחעֶמ טיִנ זיִא : ריפוא ןייַז ןּופ

 ,רעֶכייֵלְּב ְךאָנ רּונ נּוא ,ןעֶוועֶג ליִטְׁש

 לּוצעֶג ויִא היִרְּפ רעֶד ןיִא לאָמְנייֵא
 ְךיִז טאָה ; ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןֶרְק ח

 עֶרְהאָפעֶג זיִא גּא ,טְקְאַּפעֶגניי
 ,"ריִפֹוא, לעוְניִא ןייַזְךיִז ןעֶכּוז
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 4) א גא טר אק ןּופ תֹובְרָח יִד ףיֹוא

 ,רעֶנייֵטְׁש עֶטְסיוִו עֶטְסּוּפ יד ףיֹוא

 עֶמְראָר נוא אָר ןעֶניִל עֶכְעוֶ
 רעֶמאָר רעֶד טְצְטיִז ,ןעֶפְראוָועֶגְנָא
 ,גיֶריֹורְט נּוא םּוטָׁש 9)סּויְראמ סּויאַק

 עֶגיֹוא ענייַ ןעֶקיִרְּב םעי גּוא
 --- רעֶגייֵטְׁש יִר ףיֹוא ראָהְפיֹוא-ִנ'ַא ןֶהֶא
 ,טיִנ ראָנ ןעֶגייוו ןעֶגיֹוא יד גּוא

 רע;זיִא רעֶגְרֶא ! גאָטְהעוֶו רעֶמּוטׁש
 ! ןעֶרְהעֶרְט ןעֶכייֵט דְנעֶזיֹוט ראָג יוִו
  סּויראמ סּויאקְךיִז טְנאַמְרעֶד טְצעֶי
 6) ,אלּוס רעֶמאָר םעֶד ,דְנייפ ןייַז ןָא

 ןעֶטייֵצ יִד טְצעֶי ְךיו טְנאָמְרעֶד רֶע
 ,ךְִקיִלְג ןעֶועוֶועֶג ויִא רע וַא
 ,גיִטְכאָמ גּוא סיֹורְג ןעֶועוֶועֶג זיִא
 ,גיִּבייֵא זַא טְנייֵמעֶג טאה רֶע גּוא

 -- ןעֶריֹוד ןיֹוׁש קיִלְג סאָד טעוֶו גיִבייֵא

 ןעֶראוָועֶג יא רעֶּבָא םיִצּולְּפ
 תֹובְרָח יִד ףיֹוא ;ׁשְרעֶדְנַא .םעֶלְלַא
 ,רע טְריֹורְמ גּוא טְצְטיִז א גאַטְראק ןופ
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 ןעֶרְהאַייראַפ ְךאָנ ! רעֶועֶל רעֶּבעיִל

 עֶמעֶועֶג ןיִלְרעֶּב ןיִא ךיא ּבאָה
 םּויְראַמ ןּופ רֶליֵּב עֶּבלעְֶפאָד טָא
 ,רעֶלאַמ ַא טְלאָמעֶג טאָה סֶע סאוָו

 ןעֶראַוְועֶג טְלאָק ריִמ זיִא סע גּוא
 --- רעֶנייֵּב עֶנייֵמ ןיִא סייֵה ְךיֹוא גוא

 םיִצּולְּפ ְךיִז טְנאָמְרעֶד ּבאָה .ְךיִא .גּוא

 .ןְרקח לּוצעֶג ןייִּבָרןייֵמ ןָא

 םעֶגעֶרְּב יִר ףיוא אֵסע ְךָא ןיִא
 רעֶנייֵא טְהעֶטְׁש םי ןעֶצְראוַוְׁש םעֶד ןּופ

 -- טיִנ טְנאָלְק גּוא טְנייוו ,גיִריֹורְט נּוא םּוטָׁש

 !ןְרְקַח לּוצעֶג ְךיִד ןעקְרעֶד ְךיִא

 ,רעֶסאו ןיִא  ןייַרַא טְצאָלְג נּוא טְקיִלְּב

 ןעֶרעֶטְׁש ןייז ןּופ ןעֶׁשְטייֵנְק יִד נּוא
 ,רעֶפעיִט ןעֶרעֶוֶו ,רעֶפעֶרְנ ןעֶרעוֶו

 ,רעֶנייֵלְק ןעֶרעוֶו ןעֶגיֹוא יִד נּוא

 ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶניילק יִד נוא

 ןעֶּבעֶל נא ץְנאַלג ןֶָא ראָג ןיוׁש טְצעֶי
 ,רֶעייַפ סאָד ויִא ןעֶׁשאְלעֶנְסיֹוא
 ,ןעֶרְהעֶרְט יִד ןיֹוׁש טְנעֶקּורְטעֶגְסיֹוא

 ןעֶצְפיִז לעֶסיִּב ַא ְךאָנ רּונ נּוא

 --רעטְסיִּב םֶהיֵא טְדְרעוֶו םִע ןָנעוֶו רע ןעֶק
 םעֶהְּטֶא רעֶר יו ;טְצעֶו טְצפיִז רֶע נּוא
 .ןעֶצְפיִו ןייז זיִא םֵסֹוגא ןּופ

 ולּו צ עג יִר טְצעֶי זיִא טלַא יוִו ,ךַא
 ,ןעקּור רעֶד זיא ןעֶגיֹוּבעֶג יוִו

 ןֶעיִנק יִד םֶהיִא ייַּב טֶמיִרְקעֶג יוִו
 !ןעֶנעֶז ייֵז סייוַו יֹוִו ראָה יד נּוא

 ְךאָנ טְצאָלְג נּוא ץְלַא ְךאָנ טְהעֶטְׁש רע גּוא

 ,רעֶסאוַו ןעֶצְראַווְׁש םיִא ןייַרַא ףעיִט
 ְךאָנ טְכאַרְט נּוא ץְלַא ְךאָנ טְרְהעֶלְק רע נּוא
 .. .ןעֶּבעֶל ןעֶצְראוַוָׁש גיִריֹורְט ןייַו ןּופ

 קעהטאילביבסקלאפ עשירוי

 ןעֶראָוועֶג דעיִמ נּוא ְךיִא ןיִּב טְלֵא

 ,דְנעֶגּוי יִד זיִא ןיֹוׁש טיי רֶהעֶז ,טייוַו
 --טְנעֶהאַנ ראָג ןיֹוׁש זיִא ףֹוס רעֶד גּוא

 ?ךיִלקיִלְג ןְנעֶד ןעוֶועֶג ךיא ןיִּב ןְגעוֶו
 ץֶלַא טְראוַועֶג ,טְראוַועֶג טְכאַנ גּוא גאָט

 ךיִא ּבאָה גיִרְנאָטְׁש -- גיִדְנאָטְש ְךִא ּבאָה
 --ןעֶגְראָמ ,ןעֶנְראָמ זַא טְנייֵמעֶג ץְלַא
 ?ךיללְג יש ןעוֶוע ָגןְנעֶד ךיִא ןיִּ
 .ץֶלַא טְּביֹולְנעֶג ,טְּביֹולְגעֶג ּבאָה ךיִא גּוא

 -- ןעֶגְראָמ זַא רימ ןעֶגאָז ייֵז סאו
  ןעֶּביֹולְג רעֶשְלאַפ ,הָרֹוּת עֶׁשְלאַפ

 ? ןעֶסאָנעֶג קיִלְג ךיִא ּבאָה ןְנעֶד ןְגעוֶו
 עֶׁשְנעֶמ ןייק ּבֹולְג ,רעטְטאָג ןייק ּביֹולְגי
 .ףעֶנְראָמ וַא ריד ןעֶגאָז יי ןְנעוֶו
 רעֶּבֶא ,ןעֶרייֵל ןיֹוׁש וד טְסּומ טְנייַה;

 --"ןעֶרעוֶו ךיִלָקיִלְג ּוטְסעוֶו ןעֶגְראָמ
 ןעֶלְהאָצעֶּב יִָו ! םיִרֲֹוס עֶטְכעֶלְׁש
 עֶּבאָה ייֵז סאוָוןעֶלְסְּכעוֶו יִד שיִנ
 ןעֶּבאָה יִיֵז ,טְהעֶז .ןעֶּבעֶגעֶג ריר
 ןעֶּבעֶל סאָד טְכאַמעֶג טאָרְקְנאַּב ריִמ

 עֶׁשלאַפ יִד טימ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו
 ;ןעֶהעיִלעֶג ריִמ ןּופ ךיז ןעֶגְנּוצ

 ְךעֶלְטְראוָו טימ טְראנעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה
 .ןעֶּבעֶל טאָר ריִמ ְּךעֶלְטְׁשִּפ טיִמ נּוא

 ְךעֶלְטְראוָו טיִמ טְראַנעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה;

 ,ןעֶגיוא עֶלעֶה עֶגְני עֶניימ
 -- יִיז טְכאַמעֶג דֶניִלְּב ןעֶּבאָה ייֵז נּוא

 ,דְנעֶגּוי יִד ןּופ םְרעֶדְרעֶמ יִד טָא

 ְךעֶלְשְראוָו טיִמ טְראַנעגְסיֹא ןעֶּבאָה
 ועֶנייַמ ןעֶרְהיֹוא עֶדְנּועֶג יד
 -- ייֵז טְכאַמעֶג ּביֹוט ןעֶּבאָה ייֵז נּוא

 ,דְנעֶגּוי רעֶד ןּופ סְרעֶרְראָמ יִד טָא



 ריִפֹוא

 עֶּבאָה ןְגאד וייְנִצְניֵא ,גיִצְנייֵא
 ןעֶמּנעֶּבא ריִמ ְהאָצ יִד יו
 -  צֶקְהאַטׁשַא יוןעֶגעֶו עֶכְלעוֶ
 ,ןעֶנאַטְׁשעֶג ליומ םיִא אוו עֶצְלאַטְׁש

 - ןעֶּבאָה הָליֵלה עֶׁשְלאַּפ ַא יו
 תֹודֹוס יִד טְראָנעֶגְסיֹוא ריִמ יי

 עֶניימ ןעֶּבאָה יי ;טְפאַרק ןייֵ ןּופ
 ןֶמּנֶנּצ ןעֶקאָל עֶצְראַוְׁש
 לֵבָא-ניֵא ןייַז ראג טְלאָו ךיִא יו,

 ריִמ ּפאָק ןעֶצְנאַג םעֶד ייֵז ןעֶּנאָה
 .,.ןעטְטיִׁשעֶּב ׁשֵא עיֹורג טיִמ יֹוו

 + - .ךאָנ גּונעֶג טיִנ זיִא םאָד רעֶּבָא

 ןְנאַד טייֵנְׁשעֶגְנָא ןעֶּבאָהייַז ןְנעֶרי
 ,ריִמ פאק ןעֶצְנאַנ םעֶד סייוֵו גיִטְסאָרְּפ

 הָָׁשְגיִ ׁשֶזַא טְרעיִרְפ סע ַא
 .רעֶּפְראָק ןעֶטְסיוו ןעֶמְלאַק טיִא ריִמ
 ןעֶניֹוועֶגְסיֹוא רימ ןְנאַד ןעֶּבאָה
 ; רעייפ גוא טייֵקְמעֶראוַו גּוא ץטיִה

 עֶׁשיִרְפ יִד טְגאָנעֶגְסיוא ןעֶמאָה
 ,רעֶנייַּב עֶנייֵמ ןופ ריִמ ןעֶטְפאו

 עֶגְנּי יִד ,ךַא רעֶנייַּב יד גּוא

 עֶנייֵמ רעֶעיֵּב עֶדְנּועֶגׁשיִרְפ
 גיִרָפאָלְׁש גוא טאַמ גּוא דעעיִמ יוִו יוא
 ! ןעֶראוָועֶג טְצצעֶי ריִמ ייֵז ןעֶנעֶז

 ןעֶהּור ןיֹוש ייֵז ןעֶליוו יוִו ,יֹוא

 ,לעֶקְניוִו ןעֶלטְׁש ןעֶלְהיק ַא ןיא
 לעֶטְניוו ַא טְואָלְּב ןעֶּביֹוא ןּופ ּואוו
 .. .לעֶואָרְג ַא ליִטְׁש ראָג טְסְּכאוו םָע נּוא

 ,ןעֶדְנּואווְׁשְרעֶפ ןיוש יִקאֵט וד טְסיִּבּי
 ָךיֶא טְלאוָו לאָמְנייֵא ? עגיימ רֶנעֶגּוי
 לאָמניַא !ךאָנ ריקא ןייַ ןעֶלעוֶו
 '! ןעֶבאַל ְךאָנ טֶכִע ְךיִלְחאָרְּפ גוא ׁשיִרְפ
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 סיוִרְקַח לּוצעֶג ! רעֶדְנּאוו ַא נּוא

 ןעֶצְנאַלְנ וצ ןָא ןעֶּבייֵה ןעֶגיֹוא
 םיִצולְּפ ; טְנעֶטייֵצְראַפ ְךאָנ יוִו ראָג

 .ןעֶּפאָרְט ּוצ ןָא ְךיֹוא ייֵז ןעֶּבייֵה

 עֶכייוַו עֶנייֵלְק ןעֶּפאָק סֶע גוא
 ; ןעֶגיֹוא עֶנייַז ןופ םֶהיֵא לעֶרעֶּפ
 רעֶרְהאָלְק ַא יוִו ןעטְטיִׁש יִיֵז גּוא

 ,ןעקאַּב עֶנִייז ףיֹוא סיֹוא ְןיִז יֹוהְט

 ןעֶדעיִרְפּוצ ,דְליִמ טְצעֶו טְכאַל רע גּוא
 ,ןעֶשנעֶמ עֶנעֶינ+ ןְנאַר טְגאָז רעגוא

 ןעֶמייֵה עֶבְלעוֶו רעטְטאָג עֶגעֶי
 הָׂשּוּב עֶנְהָא ןעֶנעֶז ,ןעֶּביֹולְג

 ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד יו ןעֶהעֶז יז וַא
 ןעֶדְנּואווְׁשְרעֶפ ןיוׁש דְנעֶגּוי יד ויִא
 -- ןייֵא ףֹוס ַא טְמענ ןעֶּבעֶל סאָד גוא
 ,ןעֶדעֶרוצְנייַא ןָא ייֵז ןעֶּבייֵ
 ,גיִמָסּול גוא ׁשיִרָפ ,ןעֶּבעֶל ַא וַא;
 רֶבָק םעֶד ְךאָנ ןעֶטְראָד ְךיִז טְּבייֵה
 ראָג וזַא טָא ---.ןָא ייֵנ םיִפיֹוא ראָג
 ".ךעֶלְייַמ עֶניילְק יד ץאק יד טֶּפאַח
 טְצעֶי טְצאָלְג ,רעֶדיוִו ןיוׁש טְמעֶטְׁש רעג גּוא
 ; רעֶסאוַו ןעֶצְראוַוְׁש םיִא ןייַרַא ףעיט
 ָךאָנ טְכאַרְמ גּוא ץֶלַא ְךאָנ טְרְהעֶלְק רֶע גוא
 .. .ןעֶּבעֶל ןעֶצְראַווׁש גיִריֹורְט יז ןּופ

 ןייק.ןִּב ןָרָקַח לּוצע ג ְךיִא גוא
 ;ןעֶּפאַח ְךיִז טְואָל סע סאוָו ,לעֶזייֵמ
 ריִמ ר א פ ןעֶׁשנעֶמ עֶסיֹורְג דְנעֶוֹוט
 .ןעזיוועֶג געוֶו םעֶד ריִמ ןעֶּבאָה

 ריִמ ר אפ ןעֶׁשְנעֶמ עֶסיֹורְג דְנעֶויֹוט,

 ; ןעֶראַנ ךיִ טְואָלעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 רְנעֶלעֶ ןיִא טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 ,ןעֶּבעֶל תּוקֲחַד גּוא טיֹונ ןיא גוא
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 דְנעֶנּוי יִד טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 עֶּבְראַטְׁש טיִנ יז ןְג ןעֶזאָל
 ..  . ןעֶּביִרְׁשעֶגְראַפ ייֵז טאָה ןעמ יוִו

 סעלְלַא ,עללַא ןעֶּבאָה ייֵז נּוא

 ,רעטְמאָנ ןייק טיִנ זַא ,טְרְהיִפעֶגְסיֹוא

 לאָמְסְנעֶר ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ ןייק טיִנ
 -- ןעֶכאַמ סעֶּפֶע ראָג טְגאָקעֶג יז
 .ְךאָנ טְנייַה יִקאַט ןעֶּבעל ייֵז גּוא

 רימ ר אפ ןעֶׁשְנעֶמ עֶסיֹורְג דְנעֶזיֹוט;

 ְךֶרֶדַא טְכּועֶג ְךיִז ןעֶּבאָה
 גיִּבייֵא ,גיּבייַא ןעֶּבעֶל ּוצ יו

 .ןעֶדעיִרְפּוצ גּוא תּוריִׁשֲע ןיִא

 ענּופעֶג יז ןעֶּבאָה ייֵז גּוא
 ןעֶכאַמ ּוצ יו ,ְךֶרֶד םעֶד דְלאַּב

 טְסייה יי מ ע ָבְל אי .רעֶּבְליו א דְלאָג
 .חָמכָח עֶרְהאַוו עֶסיֹורְ עֶנעֶי

 עְטאָלְּבןעֶמ טְמעֶנ ,םעֶּטאַמְׁש ןעֶמ טְמעֶג
 .תֹולּונְס יד ּוצאֵד טּוהְמ ןעֶמ גּוא

 --- גיִהְטאָנ טייֵּבְרַא רעֶד ּוצ ויִא סאוָו

 .רעֶּבְליִז גוא דֶלאָג ןעֶכאַמ ןעֶמ ןְגעֶק
 !ןעֶטְסיִמעֶבְַא ,ןעֶשנעֶמ עֶסיֹוְג
 ןעֶּבאָה ּוא טְבּורָּפעֶג סאָד ןעֶּבאָה
 ןעֶטְנאַיְלרְּב ניא רעֶּבְליִז .ּוא דלאָג
 ,רּועיִׁש עֶנְהָא ְךיִז טְכאַמעֶג רֶלאַּב

 תֹורוס עֶרייֵז ןעֶּבאָה ייֵז גּוא,

  ןעֶקעֶרְטְנֶע טְלאוָועֶג טיִנ םעֶגייֵק
 ןעֶקעֶרְטְנֶע טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 ,תֹורְצֹוא עֶנעֶי ןעֶגעיִל םעואוו

 תֹודֹוס עֶסיֹורְג עֶרֶדְנַא ְּךאָנ .נּוא;

 ; ןעֶמוקעֶּב סיֹרַא יז ןעֶּבאָה
 ןןעֶּבעֶל ןּופ רוס ןעֶסיֹורְג םעֶנעֶי

 .ןעֶבעֶל גיִּבייֵא ראָג ןְגעֶק ןעֶמ יו

 קעהטאילביבסקלאפ עשידוי
 ייז ןּופ עֶלעיִפ ,עֶלעיִפ ראָג גּוא
 ; גיִּבייֵא נּוא גְנאַל יֵקאַט ןעֶּבעֶל
 ?,) סויְלעֶמאַלְפ ייֵלאקי נ -- רעֶנייִא

 .ןעֶרְהאָי עֶגְנאַל דְנעֶויוט ןיֹוׁש טְּבעֶל

 רעֶבְלעֶו םּויָלעֶמאֹלְפ ייֵלאָקְיִצ
 ןןעֶרְהאָי עֶגְנאַל רְנעֶזיֹוט ןיוש טַּבעֶל
 ,םָכָח רעֶסיֹורְג א ןעוֶועֶג זיִא

 ,תודֹוס עֶטְסעֶרְג יִד טְשְראַפְרעֶד טאָה

 רעֶּפּוק גּוא ייֵלְּב םיֹוא טְכאַמעֶג טאָהו
 סעֶטאָלְּב סיֹוא נּוא םעֶטאַמְׁש סיֹוא נּוא
 ,תועימק גוא תֹולּוגִמ טיִמ גוא
 -- רּועיִׁש עֶנְהֶא רעֶּבְליִז נּוא רְלאָג

 ,ןעֶסיֹורְג םעֶד רֶע טאָה טְקעֶרְטְנֶע גּוא

 ;גיּבייֵא ןעֶּבעֶל ןיפ דֹוס ןעֶסיֹורְג
 ןייז גָנּוי גיִּבייֵא ןנעק ׁשְנעֶמ ַא יוִו

 .ךיִלְהאָרְפ גוא ׁשיִרְפ גּוא דָנּועֶג גּוא

 ןעֶטייִצ ס'ךֶלֶמ המלָׁשּוצ ְךאָני
 סּויְלעֶמאֵלְּפ ייֵלאַקיִנ ְךיִז טאָה
 רעֶּבָא ;ןעֶזיוִועֶּב טְלעוֶו רעֶד ּוצ

 .ןעֶמייֵהעֶג ןְנאַד רֶע טאָה ׁשְרעֶדְנַא

 טרעֶרְנּוהְרְהאי ןעֶטְנְרעֶּצְכעֶו םיִא גוא;
 = ןעֶמעֶועֶג םֶהיִא רעֶדיוִו ןעֶמ טאָה
 ֶנאַלְשְטייר יא ןעוֶועֶג יִא רֶע וו
 ,רעֶּבְליִו נּוא דְלאָג טְראָד טְכאַמעֶג גּוא

 רעֶריוִו רע זיִא לאָמְסְנעֶר טייַז נּוא,

 ,ןעֶרָהאי ראַפ ְךאָד ; ןעֶדְנּואווְׁשְרעֶפ ראָג

 הָמָכָח יִד טְנְרעֶלעֶג ּבאָה ְךיִא יוִו
 םֶהיֵא ְךיִא ּבאָק יי ע'ָכ ְלֵא רעֶד ןופ
 ןןעֶהעֶוְרעֶד טְכאַנ רעֶד ייַּב לאָמְנייֵא
 לאָמְסְנעֶד םֶהיֵא טְנעֶקְרעָד ּבאָה ְךיִא גּוא
 -- ןעֶגיֹוא-רעֶּבְלאָק עֶסיֹורְג ר ןָא
 !סּויְלעֶמאֹלְפ יילאקָינ ויִאסאָר
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 םּויְלעָמאֵלָפ רעֶניִזאָד רעֶד ְּךאָד
 ; ןעֶּביִלְּבעֶג טיִנ ריִחָי ןייק זיִא
 ןעֶׁשְנעֶמ  עֶסיֹורְג עֶרְרנַא דְנעֶויֹוט

 .ןעֶזיוִועֶּב ץֶנּוק עֶנעֶי ןעֶּבאָה

 ןעֶראָועֶג ךייר ןעֶנעֶנ ייֵז גואי
 :ןעֶּביִלְּבעֶג גוי ןעֶנעֶז ייז גוא
 .,אָרטְסָאיֶלאָק םֹווְלעֶצאַראַּפ

 .ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְמֶחיִרעֶּב לעיפ ךאָנ גּוא
 טיִנ ריִמ רֶהיֵא טנעק ! ןעֶׁשְנעֶמ עֶסיֹורְגע
 ? תֹודֹוס עֶסיֹורְג עֶרייֵא ןעֶנאַו
 ןעֶרעֶוו רֵׁשָפֶא ראָנ ךיִא ךיוא ןְנעֶק

 ? תֹורָבְח  עֶגּולקעֶרייַא ןופ ןעֶלְשֶט
 ןעֶוייוַו טיִנ געוֶו םעֶד ריִמ רֶחיִא טְנעֶק
 ? גיִּבייֵא ףיֹוא קיִלְג םּוצ טְרְחאָפ ןעֶמ יו
 !ןעֶׁשְנעֶמ עֶנּוְק ! ןעֶׁשְנעֶמ עֶטּוג
 !ניִּבייֵא ףיֹוא קיִלְג םּוצ ְךאָד ְךיִמ טְרְהיִפ

 ןעֶׁשְנעֶמ עֶנּולְק עֶנעֶי רעֶּבָאי
 ;רעֶלייֵמ יִד טְּפאָטְׁשעֶנּוצ ןעֶטְלאַה
 עֶנֶז -- עֶטיוט יִד יו ןעֶגייוְש
 .ןעֶׁשְנעֶמ עֶגירעֶּבעֶל רעֶּבא

 ראָנ ּבאָה ןָרקַח לּוצ עג ְךיִא גּוא
 ;טיִרקֹוחֲעג גנאַל גוא טְראָלְקעֶג גְנאַל
 ןְנאַד ּבאָה ןָרְקַח לּוצעֶג ְךיִא נּוא
 ,תֹודֹוס יִר טְקעֶדְטְנֶע ןייַלַא ץְנאַנ

 טְנְרעֶלעֶג ,טְכּוועֶג ,טְׁשראָפעֶג ּבאָהְ
 םיִרָפְס-רעֶדְנּואוו עֶטְלַא דְנעֶזיֹוט
 ןעֶגְנאַנְרעֶר דֹוס םעֶד ןיִּב ְּךיִא גוא
 ,ריֿפֹוא ןופ טְראוָו םעֶנייֵא םעֶד ּךֶרּוד

 רעֶּבליִז וא דְלאָנ-- !ריִפֹוא !ריפֹואי
 ןעֶטְנאַיְליִרְּב גוא ןעֶטְנאַמאיד גּוא
 יִּביֵא ףיֹוא זיִּב דְנעֶגּוי ַא גּוא
 . '!ר יִּפֹוא ןיִא טְראָד ןעֶּבאָח ְךיִא לעוֶו

 עֶגיוא עֶייז ןעֶצְנאַלְג סֶע גּוא
 -- רָבָא ְרעֶרעֶי םֶהיֵא טְכאַל סע גוא
 ריִפֹוא ןּופ ןיורק עֶסיֹורְנַא יוִו

 ,לעֶמיִה ןיִא ןנּוז יִד םֶהיֵא ראַפ טְגְנעֶה

 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנעֶו שיִראנ יוִו ,ךַאי
 :ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טינ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו

 ְךיִלקִיִלְג נּוא .דְנּוועֶג ליוִו סע רעוֶו

 , ןערהאפ ריִפֹוא ןייק זּומ ,ןעֶרעוֶו

 עֶגְנאַל .ראַפ ראָג ,סְנעֶטייֵצְראַפ ְךאָני
 הָּכְלַמַא ןעֶוועֶג זיִא ,ןעֶרְהאָו
 -- עֶסיֵהעֶג איִוטאָה אָבְׁש הָּכְלִמ
 ךלֶמַא ןעוֶועֶג זיִא סע גּוא

 --,המ לָׁש םֶבָח רעֶסיֹורְג רעֶזְנּוא;
 הָּכְלַמ יִד א ָבִׁש ןּוֿפ זיִא לאַמנייא

 המלּׁש םֶכָח ןעֶיֹורְג םעֶד ּוצ
 ,ןעֶראָה תֹומְכָח ןעֶרְתאָּפעֶגְניִה

 ןעֶטְנאַיְליִרְּב טאַהעֶג טאָה יִז נּוא

 ןעֶגיֹוא) ;ןעֶרעֶטְׁש רֶהיֵא ןיא עֶסיֹורְג
 (--ןעֶׁשְנעֶמ יד ׁשְלאַּפ סאָד ןָא ןעֶפּור
 .ן'ה מֹלִׁש ףיֹוא טְניקעֶג טאָה יז נּוא

 ְךיִלמייֵה טיִנ ראָג סעֶּפֶע זיִא םֶהָיֲא
 ;ןעֶראוָועֶג ץֶרעֶה ןייז ןיִא םיִצּולְּפ
 -- ןעֶניִרְד רֶע טאָה רעֶּבייַַו דְנעֶזיֹוט
 ,עָנייֵק טיִנ יֹוזַא טקּוק סֶע ְךאָד

 עֶסיֹורְג ראָנ טְכאַרְּבעֶג טאָה יִז גּוא;

 עֶׁשיִנעֶהְטאָר עֶכיִלְרעֶדְנּאוו
 -- רעֶדְנאָל עֶרֶהיִא ןופ ְךיִז-טימ טיִמ
 : ןעֶׁשיִנעֶהְטאָר יִד טְגעֶרְפ יִז גּוא

 ּומְסְנעק !המלָׁש ּךֶלֶמ רעֶסיֹורְצא
 יִלעֶּבעיִל זיִא סאוָו ןעֶנאָז טיִנ ריִמ
 עֶּבעיִלא + ןְנאד טְנאָז נּוא טְרְהעֶלְק רע גּוא
 י,ריָפֹוא ןיִא רּונ ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא
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 ּוטְסְנעק!המלִׁש ְךֶלֶמ רעֶסיֹורְג
 יִל דְנעֶגּוי זיִא סאוָו ןעֶגאָז טיִנ ריִמ

 דְנעֶגּוי: ןְנאַד טְנאָז גוא טְרְהעֶלְק רע נּוא

 י,ריִפֹוא ןיִא רּונ ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא

 ּוטְסְנעק ! המ לֶׁש ךֶלֶמ רעֶיֹורְג,

 ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא : ןעגאז טינ ריִמ
 ןעֶּבעֶל גיִּבייֵאו --"* ןעֶּבעֶלגיִּבייֵא
 י,ריִפֹוא ןיא רּונ ןעֶדְנאַהְרעֶפ ווא

 הָּכְלַמ עגּולק יר טְכאַל םע נּוא;
 :ְךעֶיְטדִנאָה יִד ןיִא ְךיִז טְׁשְטאּפ יִז ּוא

 ןעֶפאָרְמעֶג .טְסאָח !המ לָׁש רעֶמיֹורְג
 ! ןעֶׁשיִנעֶהְטאר עֶנייֵמ עלְלַא

 ,לעֶזְניִא עֶנאָש יד ויִאריִפ וא,
 ,גיִבייֵא ראָג טְּבעֶל גּוא טְּבעיִל ןעֶמ ּואוו

 גיִמְפעֶרְק בוא גָנוי ןעֶמ זיִא ןעֶמְראָד
 .עֶדְנעֶקְניא ןֶהָא ,ראָהְּפיֹוא-ָניַא ןְהָא

 ,ןעֶרְנּואוו יד סיֹוא ןעֶלְייַה ןעֶטְראָד;

 ןעֶגיִרְקעֶג אָד טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו
 רעֶּבְליִו גוא דְלאָג ןעמ טאָה ןעֶטְראָד
 .רּועיִׁש ַא ןֶהָא ,ראָהְפיֹואְִניַא ןֶהָא

 הָּכְלַמ יִר אָבִׁש ןּופ ןיֵלַא ךיא
 ; ןעֶרְהאועֶגְנאַל דְנעֶזיֹוט ןיֹוׁש ּבעֶל

 םיִנָפ ָא ריִמ רֶהיֵא טְנעֶקְרעֶד ,טְגאָ
 ?לעֶסיִּבַא טְלַא .ןיֹוׁש ןיִּב ךיא וַא

 ,טְרעֶרּוּפעֶגוִטְקְניְִׁשעֶג ןיִּב ךיִא א
 -- ןעֶמאַד עֶרייֵא עלֶלַא יוִו טקְנּוּפ
 רעֶדּוּפ ךיוא נּוא עֶקְניִמְׁש רעֶּבָא

 .ריפֹו א ןיא טְפיֹוקעֶג ריִמ ְךיִא ּבאָה

 תורֹוחְס עֶרייֵתְט ןעֶנעֶז סאָד גּוא,

 , -- גיִּבייִא ןניִבייֵא ןעֶטְלאַה גוא טֶכָע
 ןעֶרְהאו עֶגְנאַל דְנעֶזיֹוט ְךאָנ גּוא

 ,ןיז גנּוי ראָג נּוא ןעֶּבעֶל ךיִא לעװ

 קע ה מט איל ביבס קלאפ עשידוי

 זוּכלמ יִד אָבׁש ןופ ןייֵלַא יא
 ,רּועיִׁש ןהָא דְלאָנ יז טְכאַמעֶג ּבאָה
 -- ןעֶטְנאַיָלִרְּב גוא ןעֶטְנאַמאַיד גיא
 /- יו הא סעֶנייֵא ריר אנ
 ךֶלֶמ ןעֶנּולק םעֶד טיִנ איז גוא,
 טְנעֶמיִד ןעֶנאָׁש ןעֶסיֹורְג טעֶגעֶי
 -- ריִּתֹוא ןּופ טְכאַרְּבעֶג טאָהו יִז סאוָו

 וי יקּסָּפ ןיא טְנאָמְרעֶר טְהעֶּמׁש םעיו
 ָּכְלַמ יִד טאָה טְנעֶמיִד טעֶנעֶ
 עֶטעֶנְמעֶג ןיילַא טְגאָה יִד טיִמ

 ,םעֶטאָלְּב יִד ןופ ,סעֶטאַמְׁש יד ןופ }
 ,תֹועיֵמק נּוא תֹולּונְמ יד טיִמ

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא הְָּלַמ יד ןְנעֶדי
 |ןע ְטְסיִמעֶבְלַא יִד ןופ ;דָּכְלִמ

 המלִׁש זַא טְלאוָועֶג טאָה יִז גּוא

 ,.י ןעֶסיוִו תֹודֹומ יִד ,יִז יוִו ,לאָז

 ֶלֶכ רע ָגּול ק רעֶזנּוא רעֶּבָא
 ןעֶמּונעֶּב גּולק טיִנ ראָג ְךיִז טאָה

 ןעֶראוָועֶג טְמעֶרְדְרעֶפ זיִא רֶע גוא

 .לעֶגְּוי א יו ןעֶקאָרְׁש רעֶד גּוא

 ןעֶעֶרְפ ןעֶמעֶגרעֶּפ טאָה רֶע גּוא
 ער רעֶּטְכעֶר רעֶד ןיִא רֶחיִא ייֵּב
 ר סעֶד טְהיִא ןעֶוייוו לאָז איז
 .ריִפֹוא ןייק קעֶוַא טְרְהאָפ ןעֶמ יו
 ןעֶרְהאַפעֶג ויִא הָּכְלַמ יִר גּוא

 טינ םייוַו רעֶגייֵק ,ךַא -- .ןייֵלַא ראָג
 ְךרר ןעֶּטְכעֶר םעֶד םויַח דַע
 !ריִפֹוא ןייק קעוֶוַא טְרְהאַפ ןעֶמ יוִו

 ןֶרֶקַח לּוצעֶגּךיִא ןייֵלַא רוני
 ָכֹׁש םעֶד טימ ןעֶגְנאַגְרעֶד ןיִּב
 ,ןעֶראַּבְרעֶדְנּואוו םעֶד ,געוֶו םעֶנעֶי

 !ריִפֹוא ןייק קעוֶוַא טְרְהאָּפ ןעֶמ יו
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 עֶנעֶי איו טְקנּופ ,ןעֶגְנאַגְרעֶד ןיִּב
 ןעט ס יִמ עֶבְלַא עֶטְמְהיִרעֶּגְמְלעוֶו

 רעבי גּוא דלאָנ ! ןעֶּבאָה ייֵז סאוו
 .גיבייַא ,גיבייא ןעּבעֶל ? יז גּוא

 ,ריִּתֹוא ןייק קעוֶוַא ,קעווַא טְצעי)

 ;ןעֶראַה גּוא רֶתעַמ ןעטראוו שיִנ ליוו

 -- ךיִיְמאָרְּפ גּוא ןייַז יְמּול ףונ ליוו

 " ריִּפ וא ןייק קעֶווַא ,קעווא טְצעֶי

 ,ןָרָקִמ לּוצע ָג טְצעֶי טְכאַל םִָע :וא
 טיִנ ְךאָו לאָמנייק סאוו דניק א יוו

 -- חָהֶצ ַא טְגאָנעֶג ץְרעֶה ןייוטאָה
 ,ןעֶלְמיִה יִד ְךיֹוא ןעֶכאַל סע גוא

 ןעֶפיִׁש םעֶראַמח עֶלעֶה גיִטְכיִל
 ;עֶמיִה ןֶעיֹולְּב טיִא םּױרַא ְךיִ
 ְךֶז טְזאָל סֶע ; םּודעֶמּוא ויִא ליִּמִׁש
 עֶליִטט ? יד טְכאַנ יִד ּבאָרַא ְץייוו

 ריפֹוא רעטיול םיוא דנאלא יוִו

 ;ןעֶמאָנעֶגְסיֹוא לעֶמיִה רעֶד טְניִל
 ףןעֶטְנאַירירּב יד ןעֶגְנעֶה םֶהיֵא ןיִא
 -- ןעֶרעֶטְׁש רעֶטיֹול סיֹוא טְכאַמעֶג יוִו

 ,הָנָבִל יִד טְראד טְגְנעה םע גּוא

 ,טְנעֶמיִד םיֹוא ןיֹוְק עֶסיֹורְג יִד יוִו

 ְָּלמ יִד א ָבִׁש ןּופ טאָה סֶע םאוָו

 .רי םֹוא ןּופ טְכאַרְּבעֶג טיִמ ן'הָמ לָׁש

 לּוצ ע ָג יִר ףיִׁש רעֶד ןיִא טְניִל ליִמְׂש

 ;ךיִלעֶמאַּפ טְכְראַנְׁש גּוא טְפאָלְׁש רֶע ' גּוא

 עפל עני ןֶׁשְטְּפעֶׁש םע;גוא
 י!ריִפֹו א ןייק קעווַא ,קעוֶוַא טְצעי,

 ווו

 ןעֶטְמְמיִרעֶּבטְלעוֶו ,ןעֶסיֹורְג םעד ףיֹוא
 :ןעֶמ טְלָהאָצְרעֶד ןְהאַוְסְלעֶדְנעֶמ הָׁשֹמ
 תֹומְכֲח עלֶלַא ,עלֶלַא טאָה רֶע
 .טְנעֶרעֶלעְֶיֹו תֹועיִדְי גּוא

 תֹומָכָח יד ןּופ עֶנייֵא רּונ גּוא
 ; ןעֶּביִלְּבעֶג טייוו גּוא דְמעְרְּפ םֶחיִא ויִא

 -- הָכָּפָה יִד טְסייֵה 'עֶיְראָטְסיִהְא יִד
 .םאָד טְלְהאצְרעֶר גניְִרֶזייק ראָטְקאָד

 ןָרְקִח רעֶזנּוא לּוצע ָג יִר ְךיֹוא
 ; תֹומָכָח עֶלַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶמ טאָה
 ,עֶניִא רּונ רע טאָה טְסּואוועֶג טיִג

 עֶיפארְגָאע)ג יִר טְכייה יז נוא
 ךיִלְציִנ יו ּךַא !עֶיְפאַרְגָאעֶנ
 -- ןעֶועוֶועֶג זְנּוא גיִדְנאָטְׁש ּוטְסיִּב

 ,ןעֶּבעֶל ןיִא טּורַא ּוד טְסְרעֶדְנאוַו
 .עֶיְפאַרְנָאע ָג ןעֶנעֶק ּוד טְסּומ

 עֶסיֹורְג יִד טיִנ רעֶּבָא ּוד טְסְנעֶק
 וע יְפא ר גָא ע ָג הָמְבַח עֶנאָׁש

 ןעֶּבעֶל ןייַד ןיִא ןעזנאַלג ּוטְסעוֶו
 - .רעֶטְלֶא רעֶד ויִּב טייהְדניק רעֶד ןופ

 ןעֶּבעֶל ןייד ןיִא ןעֶזְנאָלְּב .ּוטְסעוֶו
 ןעֶמיוִו לאָמנייק טי טְסעוֶו ּוד גּוא
 ןןעֶהּור ּוצ ּואוו ,ןעֶחעֶג ּוצ ּואֹוו
 ,ריד טְסְכּוז ּוד סאוָו ,ןעֶדְניִפ ּוצ ּואוו

 -- ןעֶגעֶטְׁש עֶטְכעֶר ןעֶגעֶוֶו עֶטְכעֶר
 ;ןעֶפעֶרְט טיִנ ייֵז וצ טְסעוֶו ּוד גוא
 ,רעֶבְלִ נּוא דְלאָג טְגיִל ריִד ןעֶּבעֶג

 .ןעֶּבעֶנְרעֶד טְקנּוּפ ריִד טְסְהעֶג ּוד גוא
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 ןרקחלּוצעֶג--!עִיְפאַרְגָאעֶג
 ; טְנעֶרעֶלעֶג טיִנ ךעֶּבעֶג איִו טאָה
 רע טְׁשְראַפְרעֶד טאָה תֹומָכָח דְנעֶזיֹוט

 . .. ןעֶסעֶגְרעֶפ עֶּטְסְכילְציִנ יִר גוא

 גינעוֶו ְךאָנ ראָנ ! רעֶזעֶל עֶּבעיל
  ןעֶלְהאָצְרעֶד ּוצ טְצעֶי ךייַא ךיא .ּבאָה
 ןיוש ןיילַא ךיִא ןיִּב טאַמ גּוא דעימ

 , . .עֶדֶנֶע ּוצ טְהעֶג !ְךִז טְכאַד ,סעלְלַא

 ,ןעֶמּוק ןעֶרְהאַו עֶהיִלְפ ןעֶרְהאי
 -- ְּךאָנ ףיִׁש יִד טְרְהאָפ רעֶסאוַו םעֶד ףיֹוא

 רֶהיֵא טְנעֶק ! ןעֶׁשְנעֶמ עֶטּוג ,עֶּבעיֶלְי
 : 2 רי פו א זיִא ּואוו ,ןעֶגאָז טיִנ ריִמ

 םעֶד ףיֹוא ְךאָנ טְרְהאָפ ןֶרְקַח לּוצעֶג
 ןעֶּבעֶל ןע צ ראוןוׁש םיִא םִי ןעֶצְראַוְׂש
 ...ריִפֹוא ןייַז ץְלא ְךאָנ טְכּז רֶע נא

 !עֶיְפאֵרְגָאע ָג ׁשג ןְנעֶק רֶע א
 רֶעֶהיִרְפ יו לאָמְדְנעֶזיֹוט רעֶסייוַו
 ;ןעֶראוָועֶג ןיֹוׁש םֶהיֵא ּפאק רעֶד זיִא

 ןונָבְ גְראַּב רעֶצְנאַגַא --עעֶנׁש
 .ןעֶאָנעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ףיֹוא טְראָד טְגיִל

 עֶנעֶז ייֵז א ,ןעֶגיֹוא יִד גּוא
  ןעֶׁשאָלְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶצְנאַג ןיִא דֶלאַּב
 ןעֶנעֶז ייֵז ,ךַא ,ןעֶרְקיֹוא יד גוא
  ןעֶראוָועֶג ביוט ןעֶצְנאַג ןיִ ןיֹוׁש
 ןעֶקאַּב עֶרייֵּב ןעלְלאַפעֶגְנייֵא
 רעֶנייֵּב ייָוְצ רּונ ןעֶראַטְׁש סע נּוא

 ןעֶגְנאָהעֶגְּפיֹוא נּוא ,סיֹורַא קראַטָׁש

 ,רעֶדעֶל ְךיִלְבְלעֶגַא ייֵו ףיֹוא זיִא

 ,עֶטְצעֶל יד ,ליֹומ ןיִא ןְחאָצ יִד גּוא

 !ןעֶדְנּואווְׁשְרעֶפ ןיֹוׁש ןעֶנעֶז ייֵז ,ךַא
 תֹובֵצִמ עֶנעֶקְנּוזְרעֶפ יוִו

 ,ןעֶלְצְראַו ייְֵד ייוֵוְצ ְךאָנ טְראָד ןעֶקעֶטְׁש

 קעהטאילביבסקלאפ עשירוי

 ,רעֶנייֵּב עֶטְלַא ,עטְטאַמ יִר גּוא
 טְנעֶקּורְטעֶגְסֹוא נוא דעימ יו יוא

 -- ןעֶראוָועֶג ןיֹוׁש םֶהיֵא ייֵז ןעֶנעֶו
 .ןעֶפעֶלְׁש ךעֶּבעֶנייַז וּומ רֶע גּוא

 ןעהור ןיֹוׁש ייֵז ןעֶליוִו יוִו ,יֹוא
 ,לעֶקְניוִו .ןעלְליטְׁש ןעֶלְהיִקַא ןיִא
 ;לעֶטְניוִו ַא ואל ןעֶּביֹוא ןּופ ּואוו
 .לעֶזאָרְגַא ליִטׁש ראָגטְסְּכאוַו סֶע ּואוו

 ,ןעינק יִד םּורָק ,ןעקּור רעֶד םּורְק
 ,טעֶוֹואְקעֶגּוצ יו סיּפ נּוא דְנאָה
 ..+. ןעֶמְנּופ דְנעֶזיֹוט ןעֶנעוֶו ייֵז נּוא
 .ןעֶּפעֶלְׁש ְךאָנ ץֶלַא טאָר זּומ רֶע נּוא

 טיִנ רֶהעֶמ ןיוש ןנעק ןָרְקַח לּוצעֶג

 ;ןעֶהעֶטְׁש טיִנ רֶהעֶמ ןיֹוׁש ןְגעֶק ,ןעֶהעֶג
 -- ןעֶרעֶר טיִג ןְנעֶק ,ןעֶסֶע טיִנ ןנעֶק
 ,ריִפֹוא םֶהיִא ְךיִז שיִמֹולֲח סִע ְךאָד

 ,ןעֶסעֶג ןעֶרְהאָי ,ןעֶמּוק ןעֶרְהאָי

 -- אָ ףיִׁש ִד טְרְהאָפ רעֶסאוַו םעֶד ףיֹוא
  ןעֶׁשְנעֶמ עֶטּוג ! ןעֶׁשְנעֶמ עֶּבעיִל
 יִלריִפֹוא ויִאּואוו ,טיִנ טְסייוֵו ריִא ,טְגאָז

 ןעֶׁשְנעֶמ יִר טיִנ ןעֶסייוֵו סע; ןןייֵנ
 דְנעֶגּוי ןּופ דְנאַל ַא ויִא םע} ּואוו

 ,גיֵּבייֵא ,גיִּבייֵא טרעֶיוד עֶבְלעוֶו

 ! רעֶּבְליִז נּוא דְלאָג טְראָד טאָה ןעֶמ נּוא

 ןיֹוש טיֹוט יוִו ּבְלאַה -- .םֶרּוטְׁש גּוא דְניוִו
 לעֶּביִטְׁש םעֶר ןיא לּוצעֶג יִר טְגיִל

 טרֶעייִלְׁשרעֶפ יו ץְנאַג ;ףיִש יי ןופ
 ,ןעֶגיֹוא עֶנייַז ראַפ טְלעוֶו יִד טְגיִל

 ןעֶּבעֶל ןייַז טְגיִל םֹולָחַא יוִו
 ְךיִז טְמּוק רעֶּבְלעֶז רֶע ! םֶהיֵא רעֶטְניִה
 -- םֹולָח רעֶטְסיוִו רעֶגנאַלַא ראַפ

 ,ןעֶמְכיי ּוצ ןָא סֶע טְּבייַה יִצּולְפ



 ריִפֹוא

 ,ןעֶטייוו ןּופ טְׁשְרעֶ-וצ טְכייֵל םִע גּוא
 ; רעֶטְנִהאָנ ,רעֶטְנְהאָנ דְלאַּב טְכייֵל סֶע גּוא
 -- רעֶייִלְׁש םעֶדו ךרוד םעֶגטְהעֶז רעג נּוא
 ,םֶרּוטְׁש רעֶד ויא ןעֶראוָועֶג ליִטְׁש

 ןעֶגְניִו לעֶנאַפ עֶנְרְלאָג רּונ גּוא

 ןֶעיִדאָלעֶמ עֶכייוַו עֶגְרְלאָג
 הָמָׁשְנ יִד ׁשֶזַא טְצְנאַט םִע וַא
 ,רעֶּפְראָק ןעֶטְסיוִו ןעֶטְלאַק טעֶד ןיִא
 -- ?ריִּפ ןאלעֶזניִא יִד טיִנ סאָד ויִא

 דְנעֶגוי עֶׂשיִרְּפ עֶבייוֵו ַא יו
 ,ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא טְהיִא ראַפ יִז טְניִל
 .ןעֶניֹוא יִד טיִמ יִז טְהעֶז רֶע גּוא

 ןעֶטְנאַיְליִרְּב נּוא ןעֶטְנאַמאַיְר גּוא

 ; ןעֶטְראָד גוא אָד ןעֶצְטיִלְּב ,ןעְכייֵל
 גיִבייֵא ןייֵא זיִא סעלְלַא סעלְלַא

 .בָר עמ ּוצ ויִּב חָדְזִמ ןּופ טְכיִל
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 םנעֶטאָׂש עֶלְהיִק ועֶכייֵוְךֹוא גּוא
 -- ְךילעֶמאַּפ ּבאָרַא ְךִז ןעֶואָל
 ןעֶהּור ןיֹוׁש טְראָד ךיז טְליוִו יוִו ,יֹוא

 !לעֶקְניוִוןעלֶקיִטִׁש ןעֶלְהיִק םעֶד ןיִא
 דְנעֶזיֹוט ןעֶצְטיִלְּב רעֶדיוִו ןיֹוׁש .גּוא
 , .. תֹונָבְל גוא ןענְנּו עֶגְרְלאָנ

 עֶנייו ןעֶגיֹוא ערעימ יִר .ּךִא |
 ! ןעֶגאָרְטְרעֶד טְנאָקעֶג טיִנ סןעֶּבאָה

 ןעֶסאָלְׁשעֶגליִטְׁש אייֵו טאָה רע נּוא
 ---גיּבייַא ףיֹוא וְךֹא ןייז טְקיִרְדעֶגּוצ

 ןעקוק ייֵז זַא ,ְךיִז טְכאַד סע גּוא
 ,ריפוא ןּופ לעֶווׁש עֶנְדְלאָג יִד ףיֹוא

 עֶטְלַא יִד ףיֹוא : ְךיִז טְכאַד םִע נּוא

 עֶנייז ןעֶפיל עֶטְקְלעוֶועגְּבָ
 :ןעֶּביִרְׁשעֶג בַתְּכ ןעֶדְלאָנ ַא טְהעֶטְׁש
 ,,,!ריִפֹוא עֶטְכעֶר סאָד זיִא אָד איָנ

 ע רינע

 1888 ,טסווא ,אשראוו



 .ןעֶגְנּיקְרעֶמְגַא
 ןּופ טְמְהעֶנ עֶמ סאוָו , םֶרָא ןייֵא ימ ןְךינַּת  ןיִא טְהעֶּמְׁש  עֶגְלעוֶו ,הָניֵדְמ ןייֵא (4,

 ,"ריִפֹוא , םֵּתָמ ך"נת ןיא ןיֹוׁש טסייה דלאָנ עֶמּוג סאָד . םיִמְׂשְּב גוא תֹובֹוט םִינָנֲא ,דלאג טְראָד

 ןיהמלְׁש ךֶלֶמ םעֶד טְכאַרְּבעֶג טאָה ז ;ןריפוא ןיא טְנהאוועג םאָה אָבְׁש הּבלַמ יד

 ה מל רֶהִא טא ישרְדִמ ְךאָג . םיִמְׂשְּב לעיפ נּוא ר בָא טְגאַלירגןעמיֹוהג ַא הָנְַמ ַ
 .יייםקָנעֶׁשעֶג עֶּבעיל ןייַ

 . ןייֵה םעֶד ןיִא תָּטיִׁש עֶרעֶווְׁש ןייֵא (2

 טְרעֶדְנּוה-רֶחאי ןעֶמְפְלעוֶוְצ םעֶד ןּופ טְשְרעֶהעֶג םאה סאוָו ,הָמְכח עֶׁשְלאַפ א (,

 אזִא ְךיִז טְניִפעֶג םע זַא ,טְנייֵמעֶו ןעּבאה ןעֶטְסיִמעֶכְלַא יִד . ןעֶגיִטְצעֶי םעד זיִּב

 ןגאק רעְֶלעוו ("ןייֵטְׁש רעֶׁשיִפאָואָליִפ רעֶדי ! ץעֶּפּורעֶג םֶחיֵא טאָה עֶמ) ,ןייטש ןימ

 טרהעק ,ןעטייחקניירק ייֵלְרעֶלַא ןעלייהסיֹוא ןאק ,ְלאָג ןעכאַמ ןעֶלְ אֵטעֶמ עֶטְמאָרפ ןּופ
 ןעֶמ עג עא עטְסיִמע בלא יד . ןעֶּבעֶל גיִּבייֵא ןייא טפאשרעפ .גוא | דְנעֶגּוי יִד םּוא

 עֶנייֵא  ,ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנעֶגעֶל ְךיִג ןעֶנעֶז םעֶד רעֶּביִא , דֹוסּב קְראַטְׁש ןעֶגְנּוניִמְּפעֶׁשעֶּב עֶרֶעייֵז

 ךֶל מרע ,רעֶד םרעידנאַזעֶג גּוא תבא עֶרעֶזּוא ,ןֹוׁשאִרָה םָדֶא ְךאָנ זַא ראְנ טְנאָז

 ןע סי מע כֶלֵא עֶנעֶז םיִאְפֹור עֶלַא טעמּכ יו יֹוזַא . טְסּואוועֶג המכח רעֶד ןּופ ןעֶּבאָה חמלׁש

 יז ךרוד הָמְכָח יד זיִא ,ןעֶניִפעֶג םיִאָפֹור לעיִפ םְלאָמאַד ְךיִז ןעֶּבאָה ןעדוי ןעֶׁשיוִוְצ גוא ִֶג

 , טְכאמעג בּורָח ןעֶּבאָה רעֶמאָר יד = ,אקיר פא ןיִא טְדאַטְׁש ַא יי

 הָרּובְג ןייַז ךרוד זיֹולְּב טאָה , ןעֶרעֶטְלע עֶטְסאָרְפ ןּופ ןְהּזַא ,סּויָראַמ סויאק(4

 קיִלְבּּפעֶר רעֶׁשְמאָר .ןיִא  עֶלעֶטְׁש -ןעֶרהֶע עֶטְפעֶרְג יד ןעֶרְהיפ-געיִרְק םּוצ טייֵקְניִהייַפ גּוא
 רעֶטעֶר רעֶד,:ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא םאָה גּוא טאַהעֶג בעיל רֶעייֵז םֶחיֵא טאָה ןֹומח רעֶד ,ןעמּוקעֶּב
 עטְמאַרפ עֶנייַז ןייַז לזמ טנאקעֶג םיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעמארקאמסירא יד ראנ ."מור ןּופ
 טאַרקאַטְסיִרַא רעֶד ,רעֶנייֵז אֵנֹוׁש רעֶטְסעֶרְג רעד . םהיא ּוצ טכוזעג ץלא ךיז ןעֶּבאָה גוא ןעֶרֶעֶטְלֶא
 גּוא ליַח סאד טעֶועֶמְנּוּבּוצ טאָה ,עֶלְלעמְׁש .ןַײז ףייוא טאַהעֶג גיֹוא ןייַא טאָה סאָוו ,אלו ס

 טאַפאַׁשע םעֶד ףיֹוא גּוא עֶלְלעֶטְׁש ןייז ןּופ ןעֶנאָז פָא ןעיֶקּויִראַמ לאָז עֶמ זא , טְלעֶלּפעֶג טאָה

 טייֵקְגיִטְכאַמ ןעֶנייֵא ןייַז ראָנ , ןעֶראָווע ןאָהְטעֶג רּועיִׂש זיִא טְנעֶרְגּוא רעֶכילעֶרׁש רעד , ןעֶטְדיֹוט
 ,אֵקיִרְּפַא י.י טייקניִלְנעֶמ סאָד ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיִֵא ןעֶּבאָה .דִנייַרְפ עטּוג ענייז גּוא
 נוא ּטעֶזְנאַלְּבעֶג םּורא רֹוּבִנ  רעֶגירְהאי-גיִצָּבעיִז .רעֶד טאָה אגאמרא ק ןּופ תֹוברֹוה יִ ףיֹוא

 . ערע עֶניִראָפ יִד ןעֶרהעקמּוא יז יוִו , ןעֶנאַלְפ טְכאַרְטעֶג

  ֶנקְרֶּמנַא עֶטְפנּופ יִד העָז (
 , טְרעֶדְגּוח-רֶהאַי ןעֶמְנחעצפנופ םיִניֵא טְסיִמעֶכְלַא רעֶטְמְחיִרעֶּב  רֶתעֶז  ןייֵא (7+

 . ןעֶמְסיִמעֶבְלַא עֶסְסיוועֶג (8
 .יייא םיִכָלמ (0



 .לאָנּבְרּנַא הָדּוהְי ןֹוד

 גנּולְהעֶצְרע ׁשיִראָטְסיִה א

 ןּופ

 ,ףְראָדְנעקְקעֶר ןְנאַמְרעֶה

 טצעזרעֶּביִא

 יקסלאפ ,מ ,י ךוד ןעֶשְטייֵר ןופ

)39( 



 .רעֶצְמעֶזעֶּביִא םִִנּוּפ רעֶטְראָו עֶכיְִטֶע

 ןייז ןעֶסיוִו ּוצ קְלאָפ ַא ריִפ ויִא םִע גיִהְטאָנ נּוא ךיִלְצְטּונ ,גיִטְכיוו יוזַא איוִו |
 טיִמ טְריִסאַּפ ְּךיִז טאָה סֶע סאוָו נוא יֹוזַא יוִו ,םעֶד .ןופ .גְנוּבייַרְׁשעֶּב סאָר --- ועֶטְביִׁשעֶג
 גּוא ןעֶרְוַחּוצ רעֶּביִא זַא ,ןעֶדעֶי טְסּואוועֶּב יֹוזַא ,רֶהאָלְק יֹוזַא זיִא -- רֹוד רֹודֵמ םֶהיֵא
 ,גירעֶּביִא ריפ ןיֹוׁש ריִמ ןעֶנעֶבעֶר ,לאָמַא רעֶּביִא גוא לאָמַא ְךאָנ אָד סע ןעווייוורעֶד
 אַזַא טאָה ,עָטְכיִׁשעֶג רעֶד טיִמ טְנאַקעֶּב גיִנעֶוו יֹווַא קְלאָפ רעֶזְנּוא זיִא רעֶּבָא רעֶרייֵל
 עְטְכיִׁשעֶג ןייק טאַהעֶג טיִנ לאָמְנייֵק ראָג טְלאָָו רֶע איו ְךייֵלְג ,רֶחיֵא ןופ םיִרְנעֶּב טעֶניילְק
 זיִא םעֶדייֵז רעֶטְלֶע גּוא תֹובָא עֶנייַז ןּופ ,קְלאַפ ןעֶׁשעֶרּוי טיִנּופ ןעֶּבעֶל םיִניֵא איוִו ְךייֵלְנ

 ׁשיִנעֶגעֶגעֶּב טְבעֶלְׁש רעֶרָא טוג םוש ןייק ,לאַפּוצ םׁש ןייק לאָמְנייֵק ןעֶמּקעֶגְראַפ טיִנ ראָנ
 ,תֹומיִעְנִּביֹוזַא ,טאֵלְגיֹוַא ליִטְש יַֹא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא נוא טְהעֶג ןעֶּבעֶל ןיינ איוִו ּךיילְג
 ןֶטְלאָו ריִמ איו ְךיילְג ,טְראוָו םעֶנייֵא טימ ; ןעֶגְנורעֶנעיִרֶע םש ןייק ראָג טאָה סֶע וַא

 עָיְראָטְפיִה ןייק טאַהעֶג טיִג

 רעֶשירּוי רעֶזְנּוא ןּופ טייקְמעֶרָא סאָד סיוִועֶג זיִא ןֹורָפִח ןעֶגיִואָד םעֶד ןיִא גיְִלּוש

 עֶגיִטְכיוִו עֶבְלעֶוַא ןופ םיִרְגעֶּב ןייק טיִנ קְלאָּפ םעֶד םֹוּיַה דַע טיִנ סאוָו ,רּוטאַרעֶטיִל סקלאַפ

 .םֶהיִא ראַפ גיִהְטאָנ יווַא ןעֶנעֶז סאֹוָו ,לָׁשָמְל ,עָשיראָטְס יִה יִד יוִו ,ןעֶטְפאַשְנעֶסיוו
 עֶיורְגןעֶגיואָד םעֶד ןעֶטְכיִרְרעֶפ טְבּוְּפעֶג יז סיִפֶע אי ןעֶמ טאָה שייַצ עֶטְצעֶל יד
 םעֶטְכיׁשעֶגי עֶביִלְטֶע לאָמ א טיִמ ןעוֶואַיסיורַא ְךיִז ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה םע גּוא רעֶלְהעֶפ

 ;עֶלַא ריפ ְךיִלָצְטּנ רֶהעֶז יאדְוַוַא ויא עֶטֶכיׁשעֶג עֶׁשיִרו יד ,תָמָא .יקְלאַּפ ןעֶׁשעֶרּו םיִנּופ

 קעוֶוָצ רעֶיז ןעֶבייֵרְג רעֶכיִּב עֶטֶסְנעֶׁש עֶגיִואָר יִד רֶהעֶווְׁש יוִו ,טיִנ רעֶּבָא טְסייוו רעוֶו

 ןעֶועֶל םוצ ְׁׁשיִנ ,ןעֶנְרעֶל םּוצ זיִא סאָוו עֶיָראָטְסיִה יוִו ,ךּּב אֵזַא ? ןֹומֲה םעֶדייב

 ןעֶקְנאַרעֶג עניו ףֹוא טְכאַמ םִע .ןעֶגעֶייִל ענְׁשְצְִס א ,גיִרפאָלש א םֶכּוע םעֶר ראַפ ויִא
 םע;וַא טְּבעֶוועגסיֹוא דֹלאַּב טְרְרעֶֶו סאוָו ,קיִרְָנייֵא םעֶנייֵלק א ראָג עַיַזאַטְנאַפ ןייַז ףיֹוא
 דְנאָה יִד ןיא ראג ךּוּב ןעֶטְסנעֶרֶע אזַא ןעֶליוו עכנאמ גּוא ,רֶכָז ןייק טיִנ טָּבייַלְּב

 יי - | .ןעֶמְהעֶנ טְׁשיִנ ןיירַא

 ְךאָנ יִא עֶטְכיִׁשעֶג רעד טיִמ קְלאַפ טאָר ןעֶנעֶקאַּב ּוצ לעֶטיִמ עֶגיִצנייֵא סאָד

 ןעֶרּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִאַּפאַרֹוא עֶרַא ןיִא טְצּונאַּב טְרְרעוֶו עֶכְלעֶוְו ,הָפּורְּת יִד ,ְנּוגייֵמ ןייֵמ

 ןעֶגנולְהעֶצְרֶע עֶׁשיִראָטְסיִה + יא םאָד -- קעווצ םּוצ גימכיִר טְגְנייֵרְּב .נוא

 ןעֶריִסעֶרעֶטְניִאְרעֶפ עֶכְלעֶוֶו .ג .ד גוא ןעֶללעוואָנ ןעֶנאַמאָר עֶׁשיִראָטְסיִה
 קָׂשֵח טיִמ טְנעֶייִל םֶלֹוע רעֶד : רעֶיְנינ ןייַז ּוצ ןעֶהיִצ נא ןעֶקֶעוֶוְרע ,םָלּוע םעד
 רעֶד טיִמ םגעוֶו ןייֵא ןיִא לייוַורעֶד ךיז טְנעֶקַאַּב גוא ג גּולֲה ע צ ְךֶע יִד ,ןאמ אָר םעֶד

 עֶצְנאַנ ןופ רעֶטְקאַראַכ םעֶד טיִמ ,ןעֶטְקאַפ עֶשיִראָטְסיִה עֶנירְריווְקְרעֶמ טיִמ ,עֶּטְכיִׁשעֶג

 רעֶּבייַרְש טְרַא- םעֶד ןּופ .ןעֶדְלעֶה עֶׁשיִראַטְסיִה עֶרעֶייז טיִמ ,ןעֶדָאיִרעֶּפ-טייֵצ
 עֶרֶייִו טיִמ טְסּאוועֶּב רֶהעֶז ןעֶרּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִאְּפאָרוא יִד ןיִא .,לָׁשְמִל .,ןעֶנעֶו
 הואְצוואָדְראָמ -- דְנאַלְפְסּור ןיִא !עֶרעֶדְנַא א טאָקְס ר עֶטְלאוַו ןעֶנאַמאָר

 הואְָיוואִלאָה



 כב ןֶעֶהעֶטְׁש סאוָו ,דְנאַלְׁשטייר ןיא ןעֶדי יִד ,רעֶדיִרְּב עֶׁשיְִנעֶלְסיֹוא עֶרעֶזנּוא
 רּומאַרעֶטיִל רֶעיז ןיִא ןעֶגאָמְראַפ ווָנּוא ןופ רעֶטייוַו ץְנאַנ גנּודליִב גּוא רּומלּוק רֶעייֵז ןיִא
 ,דְנאַלְׁשְטייַד יא עֶיראָטְיִה גּוא ְפאַשְנעֶסיוו עֶׁשיִרּוי רעֶביִא לאירעֶטאַמ לעיפ רֶהְֹו

 עֶטְפאַהְרעֶטְסייֵמ ֶטְנאַמעֶרעֶטניא ְךיִז ןיִא ְלאַהְטְנֶע עֶלעוו .עֶטְכיִׁשעֶג עֶׁשֹירי
 ןעֶטְלאַהְּטְנֶע ןעֶגנּולְהעֶצְרֶע עֶגיִזאָד יִד .ףראָד נעקקעֶר ןְנאַמְרעָה ןופ ןעֶגְנּולְהעֶצְרֶע
 יב ןוׁשאָרתִּיַּב ןֵּבְרּו ח ְּךאָנ ןּופ קלאַּפ ןעֶׁשיִדּוי םעֶד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג יִד ןעצנאג ןיִא
 ןעֶגְנּולְהעֶצְרֶעיה .טְרעֶדְנּוה-רֶהאֵי ןעֶטְצעֶל םעד ןּופ גְנאַפְנא םעֶד
 :ְךיִלְצטּונ טְסְכעֶה ְךיֹוא נא ןעֶנעֶייִל םּוצ דְנעֶהיִצְָ יִא ןעֶנעֶז ףְראָדנעקְקעֶר ץפ
 טיִמ ועָטכיִׁשעֶג רעֶׁשיִדּוי רעֶד ןופ ןעֶטייֵהְנעֶּגעֶנעֶּב עֶגיְִריווְקְרעֶמ יד טיִמ ןעֶנעֶקאַּב יי
 ןעֶטְטיִזנּוא םיִנֲהְנִמ יִד טיִמ ,ןעֶרוי ןּופ טייל עֶנעֶּטְלעֶו ,ןעֶרלעֶה עֶׁשיִראָטְסיִה עֶלעיִפ רֶהעֶז
 ,טְראוָו םעֶנייֵא טיִמ ;טייֵרְּפְׁשְרעֶפ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז יִיֵז ּואוו ,טְרַא רעֶרעֶי ןופ ןעֶרּוי ייַּב
 ןייֵא ןיִא עֶיְראָטְסיִה עֶׁשידּוי עֶצְנאַג יד רעֶּביִא ףְראָדְנע קקעֶר ייַּב טְועֶל ריִא
 רֶהעְז נוא ןעֶגיִנְנְרעֶפ טיִמ ןעֶגְנּולְהעֶצְרֶע עֶטְנאַסעֶרעֶטְניִא טְסְכעֶה ןופ לייֵצ רעֶצְנאַג
 .ןאַמאָרַא יוִו ,םע-ןֹמַח םייַּב טְכייליֹוזַא טיִנ ךיִז טְנעֶייִל ףאז ןייק ןעֶד ך ,טְכייֵל

 ,אֵד ןעֶּבעֶג ריִמ סאוָו יִלאֶנַּבְרַּבַא הָדּוהְי ןֹוד, גְנּולְהעֶצְרֶע עֶטְׁשְרעֶי טאָר
 עֶגְנּולְהעֶצְרֶע עֶלע יִפ ןעֶּבעוֶו ןָא ְּךיִז ןע עֶּביוה סע ןעֶבְלעוֶו ןּופ ,םעֶדאַפ רעֶטְׁשְרִע רעֶד ויִא
 רעונּוא ןּופ עֶּטְכיִׁשעֶג יד םירא ןעֶמְהעֶג סאוָו ;גיִסייֵרְד רעֶּביִרַא ,ףרא ָךנֹע קק ע ך ןופ
 ,טְסייֵג ןייַז טיִמ סיֹורְג יֹוזַא ְךאָד זיִא סאָוו קלאפ ןעֶׁשיִרּוי ןעֶכאַוְׁש ,םעֶנייֵלְק ,ןעֶמעֶרָא
 .ןעֶרייִל עֶניִרְהאָו-דְנעֶזיֹוט עֶנייַז טיִמ ,דלּורעֶג ןייַז טיִמ קְראַמְׁש גוא ךייר יֹזִא

 ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב ּוצ םּוא ,רעטְסימ ַא ראפ גְנּולְהעֶצְרע עֶטְׁשְרֶע םאָד ןעֶּבעֶג ריִמ
 סְקְלאַפ-רעֶׁשיִר וי, רעֶר ןופ םאָט ןעֶטייוִוְצ םעֶד ןיִא היא גּוא ,רעֶועֶל עֶר ןעֶזְנּוא טיִמאַד
 יִד ןעֶד לא טיִמ ןעלְלעוֶואַנ על ןעֶּבעֶג ריִמ על "ק קעהטָא לבי

  ןֶפְראָועֶגְמיורַא יי טְׁשיִנ סיִועֶג ֶירָטְפיִה רעֶׁשיְִי .רעֶד ןופ ֹר ע ִּב עֶגְסי ר ע ֲ
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 ןיִא) ן עֶי ךיִגְל ַא ןופ ְךֶלָמ רעֶד תַעַּב ,רֶחאָו 1 83 יי שח ןעֶזעוֶועֶג זיִא סע
 ןעֶמְלאַהעֶגהֶמְחֶלִמ תֹוחֹּכ עֶטְצעֶל יִד טיִמ טאָה 'ריד 3לָאדד ָּבע , (אקִירְפַא ןֹופָצ
 -י אלאַמ; אְקאָראַמ ןּופ ןאטלּוס םּוצ טְרעֶקעֶג ְךיִז טאָה רע; : ןעֶזֹוצְנאַרְפ יִד ןעֶגעֶק
 הָמָחְלִמ טיִמ ןְהעֶנְסיֹורַא ךיֹוא לאָז רע; ,טְרעֶדאפעֶגְפיֹוא םֶקיִא נּוא ןמח ד;לָא-דֶּבַע

 ןעֶביִרְק סאָוועזיֹוצְנאַרְפ יִד ,עֶגיִּביֹול גְנּוא יד ןעֶגעקַא ןעֶנעוֶו דֹובָּכ סיִטטאָנ ןּופ
 רעזַא ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה ןאַטְלּופ רעֶד .דְנאַל ןיא רעֶטייוו נּוא רעֶפעיִט ץְלֶא
 ס'ְטטאָנ תַמֲחַמ ראָנ טינ ,געיִרָק רעד ףיֹוא ןעֶטיִּב ןעֶזאָל טיִנ גְנאַל ְךיִז רֶהאָט
 טאָה ןעֶמ םּוראָו ,ןייֵלַא ןעֶנעוֶו הָבֹוט רעֶניִגייֵא ןייז ןּופ ראָג ראָנ ,ןעֶגעֶוֶו דֹובָּכ

 יא ןעֶהְטאָרעג ראָנ טעֶוו ןעֶזֹוצְנאַרפ יִד רֶלאַּב וו זַא .,ןְהעֶטְשְרעֶפ גניִרג טְנאַקעֶג
 ,א קא ךאמ דְנאַל ןייַז ּוצ ןעֶמְהעג דְלאַּב סיוִועֶג ךיִז ייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶי ְךי גֶלַא ןעֶמעֶנ
 ןעוֶו זַא .ןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ טאָה רע : ןעֶיריְִלַא טימ ןעֶסאָלְׁשעֶג ,טְצינעֶרְנעֶג זיִא םאוָו
 סאוָוזיֹוה םיִנְֶש םעֶד ןעוֶועֶטאַר רֶע ףראד .ןעֶרעוֶו-טְנעֶרְבעֶגְפֶא טיִנ ןיקַא ליוו רֶע
 | ,ןיוש טְגעֶרְּב

 ןֶרְהיִפ הָמָחְלִמ ריִפ טְלאָמעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיא רעֶּבָא דְנאל םנּופ דְנאַטְשּוצ רעֶד

 עֶגעֶר ןייק ; ֶרֶע יִד ןעֶטאָרְבעֶג גוא טעֶלאַמְסעֶג ןעֶּבאָח .ןְנּז רעֶד ןופ ןעֶלְהאַרְטׁש
 עלא ןעֶנעֶז רעֶּביִרְג-רעֶמאוַו יד גוא םַנעֶנּורְּב יִד ,ןעוֶועֶג טיִנ טייצ א ןּופ ןיֹוׁש זיִא
 ןעֶסעֶרְפעֶגְפיֹוא טְשְרע גְנאַל טיִג ,םעֶד ץוח ,טאָה קעֶרְשייֵה ַא ;טְנעֶקּורְטעֶגְסיֹוא ןעוֶועֶנ
 ןעֶזעֶוועֶג זיא קלאפ עֶצְנאַג סאָד ,םֶנֹוע רעֶד : רעֶדְלעֶפ יִר ףיֹוא תֹואּובְּת עֶטְסעֶּב יד
 (אָנְזאַק) אמסאק:סדנאל יד ,טעֶשְטּומעֶנְסיֹוא ,ןעֶלאַפעֶג קְראַטְׁש ןעֶגאַלָׁשְרעֶד רֶחעז
 תֹואצֹוה יִד ,תֹולָיַה סיֹוא ייֵּבְרעֶד טְלאַה ,הענ אָד גּוא -- גידייל ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 | ! ןעֶרְהיִפ חָמָחְלִמ ןּופ

 עֶשיאְקאָראַמ יד ןּופ לעֶטיִמ ןעֶכיִלְנְהעוֶועֶג םּוצ ןעֶמּנעֶג ְךיִז טאָה ןאַטְלּוס רעֶד
 ףְראַד ןעֶמ ןעוֶו ,עֶגְנייֵטּפ א רעֶטְנּוא גיִדְנעֶטְש ןעֶצְטּונאַּב יִיֵז סאָו םִיַרְסיִק
 ןעֶסייֵהעֶג טאָה רע;-- ּונָיַה ,ןעֶראָועֶג טְגיִרעֶלעֶגְמיֹוא זיא סאוָו ,עֶמאַק יד ןעֶלְהיִפְנָ
 (.טְראָטְׁש עֶׁשיִרוי יִד) לאַטְראַוְק עֶׁשיִדּי סאָד ןעֶראְַּׁשְראַפ

 םעֶד עֶטְסְרעוֶוְש םעֶד ןָא גיִּביֵא ןּופ ןעֶדייל ןעֶדּי ריאקא ָךאמ יד
 יונ יְךֹוא ןעֶדּי ןעֶּבאָה רעֶדְנאָל עֶרעֶדְנא בֹור סאָד ןיִא ׁשְטאָה .תֹולָג ןעֶטְְרעֶטיִב
 טיִנ ְךיֹוא ןעֶרּוי ןעֶּבאָה רעֶדְנאָל עֶנינייֵא ןיִא ,טְקעֶלעֶג טיִנ גיִנאָה ןייק,טְגאָז ןעֶמ
 רעֶטְנּוא ייֵז ןעֶהעֶטְׁש דאָד .םֹויַה וע ְךאָנ עֶטְכעֶר (יִקְסְנאַרְׁשְזאַרג) עֶכיִלְרעֶגְריִּב עֶנְלאָפ



 29 לאָנְּבְרַּבַא הָדּוהְי ןֹוד
 :א גא ָךא מ ןיִא זיִא רעֶּבָא יֹוזַא טינ .ןעֶׁשְנעֶמ סְלַא ,סעֶנאקאַז יִד ןופ גָנּוציִׁשאַּב רעֶד
 ןעֶלְחאָצעֶּב ּוצ ראָנ ןאָקְאַז ןעֶניִטְראָד םעֶד ְּךאָנ לָשָמְל ,טמּוק ןעֶדּוי ַא ןעֶטְריֹוט ריֵּפ
 ןעֶמְהעֶנְראָפ ַא ריִפ טְנאַמְרעֶד סֶע רעוֶו : ףאָרְטְש ׂץְניִמ אֵזַא) ןעֶג יִחעֶצ ןְתעֶצ
 ןעֶּבאָרְג םעֶד ראַּפ גנּוהייֵצְרעֶפ טיִּב נוא םיֹוא רע טייּפְש ,"רּוי,ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶשְנעֶמ
 עֶלעֶג ןעֶנאַרְט ייֵז ןעֶזּומ ,םיִׁשּּבלמ יִד ךאנ ןעֶנוי א ןעֶנעֶקְרעֶד לאז ןעמ : טְכאָו
 "רעֶטיִליִמ ןיִא ּוליִפָא נּוא טְסְנעיִד עֶכיְִרעגְריִּב ןייק ּוצ : ּפעֶק יִד ףיֹוא ּךעֶלְצְטיִמ
 דְעֶגְפיֹקְסיֹוא רעֶדְנּזעֶּב א ןעֶלְהאָצ וּומ די רעֶדעֶי  טיִנ ייֵז ןעֶמ טְמעֶנ טְסְנעיִ
 טְּביֹולְנסאָו) ןאַמְלעֶסּומ ןייא טְנעֶנעֶגאַּב דוי ַא זַא ; רֶהאָי עֶלַא ׁשֶפָנ ןיִיַז ריִפ
 ּביֹוא ,ייֵּבְרעֶפ טְהעֶג רעֶנעֶי זיִּב ןעֶּטְראוַו ּוא ןְהעֶטְש ןעֶּבייֵלְּב רֶע זּומ (דמחַמ ןיא

 ןעֶגיִטְכאָנ טיִנ רֶהאָט דּוי ַא ;ןייַז ּוצ רעֶהעֶג סֶע יוִו ,םֶהיֵא טיִמ ְךיִז רֶע טְנעֶכעֶל ,טינ
 ןייק : זיֹוה ׁשיִדּי ןייק ןיִא טיִנ טְניְטְכאָנ ןאַמְלעֶמּומ ןייק גוא ,ןאַמְלעֶסימ ןייק ייֵּב
 טיִנ רֶהאָּט דוי ןייק ; ןאַמְלעֶפּומ ןעֶקְנייַרְק ַא ּוצ ןהעֶג טינ רֶהאַּמ ראָטְקאָד רעֶשיִדְוי
 ,וװ .ז גּוא סיִפ ּוצ ןֶהעָנ ראָנ !גיִדְנעֶטייֵר טְדאָמְש ןיִא ןעֶרֶהאָפ

 ,םִירָסיִק עֶשיאְמאָראַמ יִד זַא !נָחְנִמ רעֶד רעֶּבָא זיִא םעֶלַא ןּופ הָחיִצְר רֶהֵעָמ
 האְַראַוְק עֶׁשיִרי סאָד ייֵז ןעֶראַפְשראפ ,הָלעְג ןיא גָּנִע ייז טְרְרעֶו םִע עוו
 טיִנ ,םיֹורַא טיִנ םעֶנייֵק ןעֶזאָל ,ןעֶמאַּפירּפ ןייק ןעֶגְנירְּבנייַרַא טינ ןיהַא ןעֶזאָל
 ןאַטְלּוס רעֶד לעיפיוִו ,עֶמּוס אֵזַא ,דְלעֶנְפיֹוקְמיֹוא ןייק טיִג ןעֶּבעֶג ןעֶרּוי יִד זיִּב ,ןייַרַא
 רעֶּבָא תֹופיִרְר עֶלַא יד ייַּב ןעֶנעֶז ,ְךיִלְמעֶנ ,ןעֶדויר'אקאָראַמ יִד .ייֵז ןופ טְרעֶנאַּב
 ,דְנאַל ןיא לעֶדְנאָה רעֶצְנאַג רעֶד : םיִריִׁש עֶסיֹורְג ראָג טְנעֶטְסְנייֵמ ,ךייל רֶהעֶז
 טְגְנעֶרְּבְראַפ ן א מל ע סו מ רעֶד תעַׁשְּב .דָנאָה יִד ןיִא ייֵז ייַּב ןעֶנעֶז םיִרָחְסִמ עֶלַא
 טיִנ טּוהְמ נּוא ןאוַויִד ןייַז ףיֹוא טְנייֵלּוצ טנעק ,טיִנ ראָנ טיִמ טייצ יִד גיִדְנעֶטְש

 עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ ףיֹוא ןעֶנעֶמְראַפ ןייַז םיֹוא טְגְנייַרְּב ,רעֶסאוו עֶטְלאָק ןיא דְנאַה ןייק
 ןעֶמ וַא .טְראָּפְׁשְראַפ נוא טְנְראק ,טּביולק ,טייֵּבְרַא .ןעֶגעֶגאַד ,דוי רעֶד זיִא ,תֹווֲאַּת

 עֶרֶעייז ןעֶרעוֶו ,תֹירָזְכַא טימ ןעֶרְהאָו טייצ ַא ןעֶׁשְנעֶמ טימ רעֶּבָא ךיו טְהעֶגאַּב
 יד ְךיִז ןעֶנְכייֵצ רעֶּביִראַד נּוא ,ןעֶּבְראָרְרעֶּפ רֶהעֶז ;ךילְריִטאַנ ,םעֶד ְּךֶרּוד תֹודָמ
 סנעֶטְסייֵמ נּוא דְלעֶג ּוצ טְּפאַשְּבעיִל ,תֹונָצְמַק רֶעייז ךֶרּוד סיֹואְךיֹוא ןעֶדּוי ריאקאראמ
 .(אוָוְטְסְנעֶׁשאַמ) גאָרְטעֶּב ְךֶרּוד ְךיֹוא

 ןעֶנעֶז סאוָו ,ןעֶרּוי יד ןּופ םיֹורַא םִנעֶטְסייֵמ ןעמּוק אֹקאָראַמ ןיא ןעֶדּוי יִד
 יז ייַּב ןעק ןעֶמ ראָנ .ןעֶיֶנאַּפְׁש ןּופ 1492 רֶחאָי םיָניֵא ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ
 עֶרעֶייִז סאָָו ,גְנּודְליִּב םעֶד ןּופ ,טייקלעֶרע םעֶד ןּופ רָכֵז ןייֵק ןעֶגּוּפעֶג טְשיִנ ןיֹוׁש
 סאד ייֵז ייַּב זיא ןעֶמְהעֶנ-טְנעֶצאָרְּפ נּוא לעֶדְנאָה : טאַהעֶג ןעֶּבאָה סעֶדייֵז-רעֶטְלֶע
 עֶטְבעֶלְׁש ךֶרּוד ןעֶּבְראַהְרעֶפ ןעֶשְנעֶמ ןּופ תֹודִמ יִד ןעֶרעֶוויֹוזַא טא .תֹויַת עֶצְנאַג םאָד
 ,ייִז טיִמ ְךיִז ןְהעֶגאַּב

 ןיִא לעֶטְראוַוק ןעֶשיִדּוי םעֶל ןּופ טְכיִזמיֹוא ןעֶכעֶסיֹוא םעֶד ףיֹוא קיִלְּבַא ןעֶפְראוַו ְךאָנ רימ ןעֶלעוֶו ,גְנּלְהעֶצְרעֶר רעֶזְנּוא ּוצ רעֶדיוִו ְךיִז ןעֶרעֶק רימ רעֶדייֵא
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 סע ,טְריִקיַרְּבעֶג טְכעֶלְש גוא ,ןייֵרְמּוא ,רעֶטְסְניִּפ ,גְנעֶי ןעֶנעֶז  ןעֶסאג יִד .אקאראמ
 ,טְלְהעֶצְרעֶד רעֶדְנעֶזייב רעֶסיועֶג ןיֵא .ּאָרַא :ָחאַּבַא נוא ףיוחַא :ְראַּב ַא ראָנ זיִא
 ןעֶטְלאַהְנייַא טְנאָקעֶג טיִנ ךיז רֶע טאָה ,ןעֶמאַנ עֶׁשיִדוי יד ןיִא טְראָד ניִדְנעֶחעֶג זַא
 ןעֶגעֶז טעֶּמִּכ רעֶזייֵה עֶלַא .גידנעקיק ןעֶגייו גּוא ןעכאל ןופ קיִלְבְנעֶגיֹוא ןעֶדעֶי
 יךיז רעע טעראטס .,ןעֶטְראָד זיִא דּוי ַא רעֶמייֵר סאָו ;ןעֶראָנ ןייֵא ןיִא עֶנְרעֶצְלעֶה
 וצ יז יֵדְּכ ,רעֶמעֶרָא ךילְנעֶמ טיי יו ,ןעֶזיוְמיֹוא ןעֶמיֹורְר ןּופ לאָז לעֶּביִטְׁש ןייז
 רעֶזייַה עֶניִגיִא ןיִא גיִנעוֶוְנִא ןעֶנעֶגאַד : ןאַטְלּוס ם'ָנּופ ןעֶסייֵרעֶּב ןְראַפ ןעֶגְראָּבְרעֶפ
 .ץאַלאַּפ ןעֶכיִלְטְׁשְריִּפ א ןא יו ראָנ .ךייַר גיִטְרָאְסיֹורְג יֹוזַא זיִא
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 ןאַטְלּוס רעֶד :טְראַּפְשְראַפ ןעֶוְועֶג זיִא לאַטְראַוְק עֶשיִדּוי סאָד זַא ,געֶט ייוֵוְצ ןיֹוׁש
 טאָה רעֶּבָא עֶדְנייֵמעֶג עֶׁשיִדּוי יִד : ן עֶנ יִח עֶצ דְנעֶזיֹוט טְרעֶדְנּוד טְרעֶדאַפעֶג טאָה

 ,טייֵצ עֶצְנאַג יד .דְנעֶזיֹוט גיצנאוָוְצ יוִו רֶהעמ ןעֶּבעֶג טיִנ לֵלְּכ ןאָק יִז זַא ,טרעביזראפ

 נּוא ן'תְקְולֲחַמ ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶדּיי יד ייּב ןעֶנעֶז ,טְראַּפְׁשְראַפ ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו

 ;לעֶטעֶצ ןיִא ןעֶלעֶטְׁש ןעֶדּי לעיּפיוִו ,םעֶד ןעֶגעֶו זיֹוה ןעֶׁש'לְהִמ םעֶד ןיִא תֹופיִסֲא
 לעיִּפ ראָנ טְצאַׁשעֶג ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טאָה רע וא ,וָנֲע אזא ןעֶועוֶועֶג זיִא רעֶדעֶי
 גאָלְׁשעֶג גּוא ייֵרעֶלְדיז ןְחָא ןעֶפאָלעֶגְפָא טיג ,ךיִלרּוטאג ,זיִא םִע :יִז ןּופ רעֶכייֵר
 נּוא קעֶרְׁש ראפ טְרעֶמּויעֶג גּוא טְגאָלְמעֶג ,טְניוֵועֶג ןעֶּבאָה רעֶדְניִק נּוא רעֶּבייַַו יד

 ּוצְרעֶד גּוא ךילצּולּפ ,טְכיִרעֶגְמּוא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא ןעֶרעֶנעֶלאַּב סאָר לייוו ,רעֶנְנּוה ראַפ

 רָב ַא ןֶהָא ראָג תֶּבַׁש ןעֶכאַמ ,ןעֶדּוי עֶמּורְּפ .ןעֶדּי ןעֶלאָז יֹוזַא יִו ! תֶּבִׁש ְךאנ טְהעֶג
 | ? שּודק יׁשיִפ ,שייֵלְפ ןּופ ּוליִפֲא

 הֶדּו הֶי זיִא ,ןייַז טְרעֶגעֶלאַּב םינּופ גאָט ןעֶטייַווצ םעֶד .,טְכאַנ ּוצ גאָטיירפ

 יד ןופ רעֶטְפְנעֶרְהעֶלעֶג נוא רעֶטְסְמעֶנְראַפ רעֶד ,רעֶטְסְכייֵר רעֶד ,לאנַּבְרִּבַא
 ןֶזעוֶועֶג זיִא הֶד ּוהָי .נירעיֹוְט ץנאַג לֶהּוש םיָנּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶדּוי ר'אקאראמ

 יִטְרַא םיֹורְג ןייַז ,טְלאַטְׁשעֶג עֶכיֹוה עֶנייז : רֶחאי.געֶציִּביִז-נּוא-ףניִפ ןּופ ןקָזַא
 עֶטְלעֶזיירְקעֶג עֶיֹורְג עֶנייז ,ייֵנְׁש יו סייַו ,לעֶטְראַג ןיִא . זיִּב דְראַּב ןייז ,טְכיזעֶג ןייֵׁש

 ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶשיִנאַקיִרְפַא ,עֶצראווׁש ,עֶניִרעייפ ענייז ןּופ קיִלּב רעֶד גּוא  ראָה

 טאָה רע .ןאָזְרעֶּפ רעֶנִזאָד רעֶד ריִּפ ץֶרָא דַרֶד נוא ייְֵּׁפֶא עֶּבעֶעֶנייַרַא ןעֶדעֶי
 םיניֵא טאָה סאָו ,לאָנַּבְרַּבא קֶחְּצִי ןֹוד ןעֶטְמְהּרעֶּב םעֶד ןּופ טְמאַטְׁשעֶג
 םעֶנייֵא ןיִא תּולָג ןּופ דייֵל נּוא תֹורָצ עֶלַא ןעֶגאָרְט רעֶסעֶּב טְלאוָועֶג 1493 רֶהאָי

 ןיא ןעֶּביַלְב רעֶרייֵא ., ןעֶרּי ענעּבירְטְרעֶפ יד =, רעֶריִרּב עֶביִלְקיְִִמּוא עֶנייַז טימ
 ןעֶדיִוז-רעֶטְלע ןעֶטְמֶהּורעֶג ןעֶניִזאָד םעֶד .תֹוריִׁשֲע גּוא הָלּודְנ ןיִא ןעי גאַּפְׁש

 ,טייקבייר םיֹורְג ןייַז ץּוחזיִא רע: רֹובָּכ םוא ןייק ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ הָדּו הֶי זיִא

 ?קאַראַכ םנּופ טייקְכילְרְהֲע נּוא טייֵקְלעֶדע ןייַז ךֶרּוד;טייקְטְנעֶרְהעֶלעֶג ןייז ךרּוד ךיֹוא

 ןיִא טאָה רעֶכיִלְקיִלְנְמּוא רעֶדעֶי .קֶלאָּפ םעֶד ריפ גְנּרעיִצ ןייֵא .ןעֶזעֶוועֶג רעֶט
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 .טיֹונ ןיִא הֶצֲעי לעּב ןעֶייִרְטעֶג א --רעדעי  רעֶפְלעֶה ַא רעֶטְסיֹורְמ א ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא
 ןעֶמאַטְׁשְסיֹורַא ןייַז טיִמ תּולְדַנ ,טייֵקְפיֹורְג לעֶסיִּבַא ךיֹוא ְךיִז ןיִא טאַהעֶג טאָה רֶע

 קֶחֶצִי ןֹוד) ,ךֶלֶמֹה דִוָד ןופ ְךיֹוא םעדכרוד גּוא ,לא ָנֹּבְרַּבַא קֶחֶצִי 'ר ּופ

 רעֶּביִא תּולְדַנ עֶניִזאָד סאָד ראָנ (הָחָּפְשִמ םיִָּלָמַה דִוָד ןּופ םיֹורַא טמּוק לאנְַּרַּכַ

 טאָה רע נּוא ,םיִׂשעֶמ עֶלעֶדע ּוצ ראָנ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמאַטשְסיֹורַא ןייז

 לעֶקיִציִא ןייֵא ראַפ רעֶחעֶג סע יוִו יֹוזֲא  ףעֶדְנאַטְשְמּוא עֶדעָי ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג ךיִז

 הָחָּפְׁשִמ עֶכיִלְרעֶזייֵק ַא ןּופ

 ייֵז ,רעֶּטְכאָט ייוֵוצ גוא ןְהיֵז רעיִפ םיוא ןעֶנאַטְׁשעֶּב זיִא נּזעֶג-זיֹוה ןייז
 עֶבְראָטְשעֶגְּפָא זיִא יורְפ ןייַז .רעֶטְלֶא רעֶד םיֹוא רייֵרְפ ןייַז ןעֶזעֶועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז
 טיִנ ,טֶרָא ןיָפיֹוא עֶלַא טאַהעֶג הָנּותֲח ןעֶּבאָה ןֶהיֵז עֶנייֵז ,רֶהאָו עֶביִלְטִֶע טימ קיִרוצ
 רעֶטְכאָט :עֶרעֶמְלע ןייז ; טּוג רֶהעְז ןעֶגְנאַנעֶג עֶלַא ייֵז ויִא סע גּוא דִמעֶרְּפ רעֶד ןּופ

 עֶרעֶגְּי יִד גּוא ,ןעֶיְריִנְלַא ןיִא ןאמ ןעֶכייֵד ןייֵא ראַפ ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹוא רע טאָה
 ריִפ ןעֶראַועֶג הָלּכ ַא טְשְרֶע עֶטְביִׁשעֶג רעֶד ןופ גנאַּפְנָא םעֶד ראפ געֶט טכַא זיִא

 תָּבַׁש ןעֶגיִזאָר םעֶד ,אקאָראַמ ןיִא רּוחָּב ןעֶואַרְּב ,ןעֶכייֵר גּוא ןעֶמְהעֶנְראּפ ןייא
 .לֶהאָמְסִנִק סאָד ןייַז טְלאָזעֶג טאָה

 עֶנייז טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה ּבּטְׁש ןיא ןעֶטיִקעְֶנירַא זיִא הָדּוחְי זא
 סְנייֵא טְשיִקעֶנ ייַׁשְּפֶא גּוא דֹובּכ טימ םָהיֵא ןעֶּבאָה יי ,רעֶטְכאָמ עֶנייַז גוא ןהיִז

 טְניִדְנֶעעֶג טאָה רע זַא ; טְשְנעֶּבעֶג ןעֶדעֶי ייֵז טאה רֶע גּוא  דְנאָה יִד ןעֶרעֶדְנַא ןעֶכאָנ

 עֶנאַטְשעֶג רעֶח זיִּב זיִא סאָו .ָתֶח רעֶד םֶהיֵא ּוצ ןעְֶנאַנעֶגוצ זיא עֶשְעֶּ יי
 : טְנאָזעֶג טאָה גּוא טייֵז רעֶד ןיִא

 ְךיֹוא נּוא ,רעֶטאָּפ ןעֶפּור ךייא ןיֹוש ריִמ ריִא טְּביֹולְרֶע ! חדּו ח יןֹוד --

 ? ןעֶׁשְנעֶּב עֶכיִלְרעֶטאָפ סאָד ךייַא ייַּב ןעֶטיִּב

 זיִא סע -- טְרעֶפְטִנֶעעֶנ הָדּוהְי טאָה--!ןיִמ ָ;ְנִּב רעֶּביל ןיימ ,ןְועֶג רֶהעֶג --
 י ןעֶשְנעֶּב ְךיִד לעוֶו ְךיִא סאוָו ,לאָמ עֶטְצעֶל טאָד ךיוא גּוא עֶטְׁשְרֶע סאָד ,ןייז ןעק

 ןייַא םעֶּפִע ריִּפ ריִמ טְנאָז םִעִנ .  טְנייַה ץְראַה סאָד רעוֶוְש רֶהעֶז ריִמ זיִא סעֶּפִע
 | .הָרָצ א ,קילְנְמּוא

 -- !זְנּוא נאָז ? טְנייַה יִד טְסאָה םיִרּוסִי ראַפ סאו ?עֶטאַט זיִא סאוָו --
 .עֶלַא טְנעֶרְפעֶג ןעֶּבאָח

 טְלעֶטְׁש גוא פאק םָנּופ סיֹורַא טיִנ ריִמ טְהעֶג גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד טְנייַה --
 העְז ְךיִא יו ְךיילְנ .םֹולָׁשַה ויָלֲע רעֶמאַּפ ןיימ ןּופ טְדיֹוט רעֶד ראַפ ץֶלֶא  ריִמ ךיז
 רעֶסיֹורְג ַא ְךייֵר ןעֶזעוֶועֶג זיִא ,םֹולָשַח ויָלֲע רע ! ןעֶגיֹוא יִד טיִמ טְצעֶי םֶהיֵא
 טאָה סע. זא .טאַהעֶג בעיל רעֶדעֶי םֶהיֵא טאה סֶע ,םֵׁש ַא טאַמעֶג ,חָקָד ציל עַּב
 טְניְִלּוׁשעֶּב םֶהיֵא ןאטלוס רעֶגיִרְהיִרְפ רעֶד טאָה געירקא ןעֶבאָרְּבעֶגְסיֹוא רעֶּבָא
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 םֶהיֵא טאָה ,ןעֶגיֹולְפעֶג טינ ןעֶגיֹוטְׁשעֶג טינ זיִא סאָו ,ןעֶכערְּבְרעֶּפ ַא סעּפע) ןיִא
 ,טְריִקְמיִפְנאַק ןעֶנעֶמְראַפ סיֹורְג ןייַז נּוא ,טְריֹוט ןעֶכילְעֶרְׁש ַא טיִמ ןעֶטְדיֹוט ןעֶסייֵהעֶג
 ןעֶד זיא ? םֶרעֶמעֶּב ןעֶטְראַוְרע ןעֶד טְצעֶי ךיא ןעק (אנזאק רעֶד ןיִא ןעֶמעֶנעֶגּוצ)

 ? ןייַז ּוצ ְךייַר יו ,ןעֶדּוי ַא ראַפ ןעֶכעֶרְּבְרעֶפ רעֶסעֶרְנַא אקאָראַמ ןיא ןעֶנאַהְרעֶפ
 יִה ּבאָה ְּךיִא :ןעֶטיִהְראַפ ּוצ סע ןעֶטייֵקְכיִלְנעֶמ עֶלַא ןּוחְטעֶג ּליִפֶא ּבאָה ךיִא
 ןיימ ןופ לייֵהְט עֶטְסעֶרְג סאָר .ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶנייֵמ ןיִא טְזאָלעֶג דְלעֶג גיִנעֶוו ראָנ
 עֶכיִלְטֶע דְנאַל סיֹוא ןיִא דְנעֶה עֶרעֶדְנַא ןיא ןעֶּבעֶנעֶג רעֶּביִא ךיִא ּבאָה לאַטיִפאַק
 םֵכָח םעֶד ןעֶּגעֶגעֶג ךיא ּבאָה ךאָוו עֶניִטְנייַה .םיִרָחֹוס דֶניירְפ עֶכִלְטְנעְֶרָא עניימ
 הָאְוצ רעֶד ןּופ ,ה ָא ו צ ןיימ םֶהיֵא ייֵּב ןעֶטְלאַחעֶּב ּוצ ףיֹוא (בֶר םעֶד) הָדעָה

 ןיִא ראָנ רעֶמעֶּב ליפַא טְרעֶלְקעֶג ּבאָה ךיִא . ןעֶסיוִו ניִמְכיִר סעֶלַא ריִא טעוֶו
 -ְנעֶדְנּוּבעֶגּוצ ןּופ לְהיִפעֶג סאָר ראג .הָניִרְמ רעֶרְנא ןיֵא ןיא ןעֶרְהאַפְסיֹוַא ןעֶצְנאַנ
 קֶׂשֲח רעֶד ְךיֹוא גּוא,ןעֶדּוי עֶיְִקיִלְנמּוא עֶרעֶזְנּוא ּוצ .רעֶדיִרְּב עֶגעיִה עֶרעֶזְנּוא ּוצ טייק
 ,אָי .ניִדְנעֶטְׁש אָד ןעֶטְלאַהעֶגּוצ ְךיִמ טאָה ןעֶניל ּוצ רֶרָע ןייֵא ןיא .תֹובָא עניימ טיִמ
 לאָנַּבְרִּבא קֶחצֹי ןֹוד עֶדיִיז-רעֶטְלֶע ןיימ יו יֹוזַא ליוו נּוא אָד ּבייֵלְּב ְךיִא
 עֶרעוֶוְׁש עֶלַא ןעֶגאָרְט ,ןעֶדּוי ,רעֶדיִרּב עֶכיִלְקיִלְנְמּוא עֶנייַמ טיִמ םעֶנייֵא ןיִא ךיֹוא
 ְךאָד םּודעֶמיִא לַלְּכִּב ןיִּב ךיא ; זְנּוא טְקִיִׁש טְטאָנ רעֶגיִטְכאָמְלַא רעֶד סאָו ,ןעוֶויִרּפ

 ,דְנאַה טְטטאָנ ןיִא גיִדְנעֶטְׁש

 לעֶרְניִזעֶג עֶצְנאַג סאָד טאָה ,רעֶטְראוו עֶניִזאָד יד טְגיִדְנעֶג טאָח הָדּוהְי זַא
 :טְגאָזעֶג טאָה גּוא ןֶתֶח ןעֶגְנּוי םּוצ טְרעֶקעֶג ְךיִז טאָה הְךּוהִי ;טְנייוַועֶג טְנייַז

 יִא רעֶטְכאָט ןיימ ריִפ ןיִיַז טְסְלאָז ּוד זַא ,ןְהּוז רעֶּבעיל ןייֵמ ,ּוצ ריִמ גאָז --
 ווצ ריִמ גאָז !רעֶצְטיִׁשעֶּב גּוא רעֶטְסייֵרְט רֶהיִא ייֵז , רעֶטאָפ רֶהיֵא יא ,ןאַמ רֶהיֵא
 ,םּומְזיִטאָּפְסעֶד ןּופ דְנאַל עֶגיִזאָד סאָד ןעֶזאָלְרעֶפ ,ןעֶּפְראַו קעוֶוַא טְסעוֶו ּוד זַא

 אָד זיא סע ,גּונֵעֶג םיֹורְג זיִא טְלעוֶו יִד ,(תּוְבִע) ייֵרעֶפאַלְקֶש ןּופ ,תֹויְרָוכא ןּופ

 יו יֹוזא םינ עֶגיִנעֶהְטְרעֶטְנּוא עֶרעֶייִז ףיֹוא ןעקּוק רעֶשְרעֶה יד ּואוו ,רעֶדְנאָל עֶרעֶדְנַא

 ףיֹוא יו יֹוזַא ראָנ ,הטיֵחְׁש רעֶד ּוצ טייֵרְג גיִדְנעֶטְש ןעֶהעֶטְש סאָו ,ףאָש ףיֹוא

 ;טְטאָנ ריִפ גְנּוְכער ןעֶּבעֶג ּפָא ןעֶפְראַד ייֵז ןעֶבְלעֶֶו ריִפ ,טְטאָנ ןּופ ןֹודְקִּפ ןעֶרעֶייִהְט א

 עֶּבעיִל תֹונְמַחַר ,רֶׁשֹוי .טָּפְׁשִמ ןעֶנאַהְראַפ זיִא סע יוִו ,רעֶדְנאָל אָד זיִא סֶע

 זַא ,רעֶדְניִק עֶלַא ריִמ טְרעוֶוְׁש .רעֶדְניִק ּוצ יו יֹוזַא ,עֶגיִנעהְטְרעֶטְנּוא עֶלַא יִד ּוצ

 סאו ,דְנאַל עֶניִזאָד סאָד ןעֶזאָלְרעֶפ .ְךיִנ ְךיִלְנעֶמ יו ,ריא טעֶו טְריֹוט ןייֵמ .ְךאָנ

 .תֹובָא עֶרֶעייַא ןּופ טּולְּב ץְטיִמ טְגיִטעֶזעֶגְנָא זיִא

 .לֹוק ןייֵא טיִמ טְגאָזעֶג ייֵז ןעֶּבאָה -- !עֶלַא ןעֶרעוֶוְׁש רימ --

 -- ,הָרּוהְי טְגאָזעֶג טאָה -- ,דְנּוצַא םעד ןעֶנעֶוו ןעֶרעֶר ןיֹוׁש זְנּוא גּונעֶג ראָנ --

 ןּופ גאָט ןעֶגילייֵה םעֶד ,ׁשֶדֹוק תֶּבַׂש בֶרֶע ראַפ גיִסאַּפ טיִנ ראָג זיא םעֶימִׁש ןיימ

 ריִמאָל , הָמָׁשְנ רעֶד ריִפ א ,ץְראַה םעֶד ריִפ ,ףּוג םעֶד ריִּפ גּונעֶּת גּוא הּור
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 ריִמאָל נּוא ,טייַז א ףיֹוא םיִרוְי עֶרעֶזנּוא ,רעצ רעְנּוא  ןעגיילקעווא רעֶּביִראַד
 !ןייַז ּוצ רעֶהעֶג סע יוִו יֹוזַא ,תֶּבַׁש םעֶד ןעֶמְהעֶנְפיֹוא

 טְלאַטְׁשעֶג סאָד : ׁשיִמ םּוצ טְצעֶזעֶג ְךיִז עֶּבאָה דנוזעֶג-זיֹוה עֶצְנאַנ םאָד
 עֶנייֵז ןּופ ןְהעֶזְמיֹוא עֶדְנעֶהיִלְּב םאָד ,הָדּוהְי ןעֶטְלַא ןעוֶואָרְג-זייַרְג םעֶנאָש םיָנּופ
 יו ,לעֶה יֹוזַא ןעֶטְכייֵלעֶּב ןעֶנעֶז סאוָו ,ןעֶרעֶמיצ עֶטְרילְּבעֶמעֶנְסיֹוא ךייל יִד ,תִיַּב יֵנְּב

 ,רעֶטְכאַלגנייה ןעֶגיִרְהעֶרניִצְנאַוְצ םעֶד ןיא סאוָו טְכעֶל ליפ יִד ְךֶרּוד ,גאָט ייֵּב
 סאָד -- סעֶפעֶג-רעֶּבְליִז עֶנְפיִסאַמ טימ טְקעֶדאַּב גּוא טְלעטְשאַּב ׁשיִט רעֶד גּוא
 הטְרעוֶו זיִא סאָו = , טְכיִזְמיֹוא ןעֶלאַפְטְכאַרְּפ ןייא גיוא םעֶד טְלעֶטְׁשעֶנְראֶפ טאָה
 הדְּוהְי . סיִלָא ַפ אר יוִו ,רעֶרעֶפ-רעֶלאַמ עֶטְמְחיִרעֶג א ןופ ןעֶרעֶוּוצ  טְלְהאָמעֶג
 עֶכילְרעי א טיִמ טאָה נוא ןייוו טיִמ  רעֶכעֶּב ןעֶלּופ םעד ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה
 ; טְנאָזעֶגְכאָנ דייֵהְרעֶליִטְׁש ןעֶּבאָה תִיַּב יֵנְּב יד , ׁשּוריִק םֶהיִא רעֶּביִא טְכאַמעֶג עֶמיִטְׁש
 ןהעֶזעֶג ןעמ טאָ םינָּפ ןייז ףיֹוא , ןעֶרעֶרְט טעֶּפאַקעֶג ןעֶּבאָק ןעֶניֹוא עֶנייַז ןּופ

 | . טְטאָנ ףֹוא ןֹוחָטִב ןעֶטְְנְרע ךיֹוא ראָג ,ץרעֶמש ןעֶליְִׁש א
 טאָה , תִַּב יֵנְּב עֶנייֵז (רעֶכעֶּב) לאקאּב םעֶד טְנְנייֵלְרעֶרעֶגְמּורא טאָק רע זַא

 ןייַז וצ רעֶטְנעֶמאָנ םָלֵא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא סאָוו , סאג ןיִא ׁשיֹורעֶג ַא טְרעֶהְרעֶד ןעֶמ
 : טְנאָזעֶג טאָה נּוא טְרֹוא ןייַז ןופ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ְּךיִז טאָה הָדּוהְי ;זיֹוה

 יד ןָא טמּוק סע זַא ,ריִמ טְגאָז ץרֲאַה ןייַמ גּוא ; לְחיִּפ ְךיִא ,עֶּבעיִל עֶנייֵמ --
 ריִא ,ןְרעֶג העְנ ְךיִא ,ריִמ טְקְניוִו רֶע ,ְךיִמ טְפּור רעֶטאָּפ ןיימ ; וויִרּפ ןיימ ןּופ טּוניִמ
 .טְנאַועֶג ךייא .ּבאָה ְךיִא סאוָו םִייקְמ טייַז רעֶּבא

 טייֵקְניטסעֶפ טימ זיא הָדּוהְי , ריִהְט רעֶד ןיא ּפאֵלְק ַא טְרעֶהְרעֶד ְךיִז טאָה סע;

 עֶמיִטְׁש רעֶטְסעֶפ ַא טיִמ טאָה נּוא ריִהְמ רעד וצ ּפעֶרְט ייִד ןופ ןעֶגְנאַנעֶגּפאַרַא
 ? ײזיִא רעוֶוע : טְגעֶרְפעֶג

 ,לֹוק ּבאָרְגַא טְנאָזעֶג טאָה -- ! יףיֹוא ןעֶפֶע ןאטְלוס םעד ןופ ןעֶמאָנ םיִנּוא;--

 ?נייַרַא זיִא םיִטיִרָס יִד ןּופ (שאֹר) א נ ַא רעֶד . טְנעֶפעעֶגְפיֹוא טאָה הָדּוהְי

 , טייל עֶטְנעֶפאוָועֶגְנָא ןְהעֶצ טיִמ ןעֶמּוקעֶג

 טאָה -- ?רעֶנאַמְלעֶסּומ יִד ןופ ךֶלֶמ רעֶד ריִמ ןּופ טְגְנאַלְרעֶפ סאוָו -
 . טְנעֶרפעֶג .הָדּוהְי

 אֹנַא רעד טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה -- , ןייַז עַיַדֹומ דְלאַּב ריִד ןעֶלעוֶו ריִמ --

 ְךיִלְטְקנְּפ סעֶלא ריד ריִמ ןעֶלעוֶו טְראָד  רעֶמיִצ ןייד = ןיִא -- , תֹונָצְל טיִמ

 . ןעֶלְהעֶצְרעֶד

 ןעֶנעֶז ןעֶשְנעֶמ ןְהעֶצ יד גּוא ,רעֶמיִצ ןיא ךיִז ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא הָדּוהְי
(30) 
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 , םֶהיֵא םּורַא טְלעֶטְׁשעֶג ךיז ןעֶּבאָה תִיַּב יֵנְּב עֶנייֵז : ןיִחַא ןעֶגְנאַנעֶג ְךאָנ םֶהיֵא
 א } ַא רעֶד טאָה םעֶדְכאָנ .רעֶמיִנָּפ עסאלְּב יד ףיֹוא טְסגְנַא טימ ,גָניִר ַא יוִו יֹוזא
 ןייד גּוא , ןאַטְלּוס םּוצ ןעֶגְניֵרְּב ּוצ דְלאַּב ךיִד ןעֶליֹופעֶּב זנּוא טאָה ןעמ; : טְנאָזעֶג
 יו לְהעֶפאַּב םעֶד רעֶּביִא ןעייל ןעֶכּוזעּב זיֹוה

 ןיִּב ְךיִא :טְנאַזעֶג טאָה נּוא ,לְהעֶפאַּב םעד טְנעייֶלעֶגְרעֶּביִא טאָה הָדּוהְי

 | . 'טייֵרְנעֶג ףיֹורעֶד ןעֶזעוֶועֶג

 ןייז ןעֶמְהעֶנעֶנְסיֹורַא טאָה נּוא עֶפאַשְרעֶדיילְק רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא רֶע
 ןעק  ךיא, !טְנאָזעֶג טאָה נּוא ןאָטעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה , ןעֶטְפאק ןעֶנעֶדייֵז ןעֶלעֶה

 י"ךייא טימ ןְהעֶג ןיֹוש

 עֶנייֵז טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה -- ! ןעֶזאָלְרעֶּפ טיִנ זְנּוא טְסעוֶו ּוד , עֶטאַט ,  ןייֵנ--

  ןייַז טעוֶו טְריֹוט רעֶזְנּוא ןעֶדייִפ , ןעֶמְהעֶנ ןעֶזאָל טינ ךיד ןעֶלעוֶו ריִמ -- רעֶדְניִק

 זיִא סע ,גיהּור טייז ! עֶנייֵמ רעדניק ,סעֶדְריִטְׁש טיִמ טיִנ ְךיִז טְהעֶנאַּב --
 ןהעֶטְׁשרעֶטאָפ ןייֵמ טיִמ ךיילג ,לאָז ךיִא זַא ,אָמָּתְסִמ ,טְטאָנ ןופ ןֹוצָר רעֶד יֹוַא
 רעֶד ןייַז לאָז טְׁשְטְעֶּבעֶג :םֹוּכ ןעֶרעֶטיִּב םעד ןעֶקְניִרְט נּוא , וויִרֵּפ רעֶד ייֵּב
 !תַמֲאֲה ןיֵנַד

 ,ריִאי :טְנאָזעֶג טאָה .נּוא טייל עֶנייַז ּוצ טעֶדְנעוֶועֶג ךיִז טאָה אנא רעֶד
 רעֶהעֶג סע יו , םֶהיִא טיִה ראָנ ,ןאַטְלּוס םּוצ ןעֶדּוי םעֶד ּפָא טְרְהיִפ ןעייֵרְד ןיא
 .זיוה סאָד ןעֶכיִזאַּב אָד ןעֶּבייֵלְּב ריִמ , ןייַז ּוצ

 - טְרעקעֶג גידנעהעֶנְקעוֶוַא ךיִז טאָח רע: טְרְהיִפעֶג קעוַא ןעֶמ טאק ןְהָדּוהְי
 : טְגאָזעֶג טאָה נּוא ףיֹורַא דְנאָה עֶנייֵז ןעֶּביוהעֶג ףיֹוא טאָה , רעדניק יִד ּוצ

 ןיוׁש ךיז ריִמ ןעֶלעוֶו , לעֶמיִה ןיא טְראָד ! ןעֶׁשְנעֶּב ךייֵא זאָל טְמאָנ --
 . . .ןעֶהעֶז

 רעֶמיִגָּפ עֶלַא ףיוא ןעֶמ טאָה , סאנ ןיִא טְרְהיִפעֶג םֶהיֵא טאָח ןעֶמ זַא

 ךיז ןשָּבאָה טייל עֶטְצְרעֶהעֶּב עֶגיִנייֵא : טְסְנְנַא גּוא קעֶרְש עֶטְסעֶרְג סאָד ןְקעֶזעֶג
 . עֶטְנעֶפאוָועֶג יד ןּופ ןְעייֵרְפעֶּב ּוצ דלאויעג טיט םיִא טעֶרעיִמאַנ

 רעֶּביִא אָרְט ךיִא -- ,טְנאָזעֶג הָדּוהְי ייֵז טאה -- ! עֶּבעיִל עֶנייֵמ , טְזאָל --
 טְדיֹוט ןיימ זַא ,ןעֶגיִליוו טְמאָג זאל , ריִמ ףיֹוא טְקִיִש טְטאָנ סאָָו ,קֶׁשָח טימ

 ! קְלאָפ ןייֵמ ןופ דָניִז יִד ְךיֹוא נּוא דְניִז עֶנייֵמ ןעגעגרעפ ּוצ ןֵּבְרִה ַא ןייַז לאָז

 עֶרעֶסעֶּב ןעֶּבעֶג ךייַא טעֶװ רע ,ןעֶתְלעֶה ְךייַא טעֶו רֶע ,טְּטאָנ ּוצ טְפאָה

 . . . ןעמייצ

 ןעֶמ גוא , ןעֶגיוא יד ןיא ןעֶרעֶרְט טימ ןעֶגְנאַנעֶגְכאָנ .םֶהיֵא ןעֶנעֶז .עֶלַא
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 זיִא םִעע :ייֵרְׁשעֶגְסיֹוא עֶכיִלְצְרעֶמְׁש עֶניִרעֶוֹורְט סאָד טְרעֶהעֶג םּודעֶמּוא טאָה
 ןעֶּבאָה רימ סאוָו , זָנּוא זיא הָעְָו ! ףפאק; רעֶזנּוא ןּופ ןיֹורק יד ןעלאפעֶג פאָרַא

 | . . . !טְגידְניִזְרעֶפ ױזַא

 ןעֶפראוָועֶג ןייַרא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ נּוא ,טְּפעֶלְׁשעֶגְקעוֶוא יֹוזַא ןעֶמ טאָה ןיִהָדּוחְו
 רֶע טאָה טְראָד ;סאָלְׁש סְנאַטְלּוס ם'ָניִא (הָמיִפְּת) לאוודאּפ ןעֶרעֶטְסְניִפ ַא ןיא
 ןעֶפּור ּוצ םֹורַא טְראָד ןּופ םֶהיֵא אָחיִנ ןייַז טעוֶו ןאַטְלּוס םעֶד זיִּב ,ןעֶנעֶל טּפְראַדעֶג
 . ןעֶּבְראַטְׁש םּוצ רעֶדָא ןעֶּבעֶל םּוצ

 זי

 .ךֶלֶמ םיִנּופ ףאָלְׁש רעֶד טְלעֶנאוָוְראַפ ןעֶראוָועֶג זיא טְכאַנ רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיא
 יוִו יֹוזַא ,הָעּושָי ןייק ןעֶראָועֶג הָחֶמֶצִנ טיִנ רעֶּבָא זיִא ןעֶפאָרְׁש טינ ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ
 ְךֶּוד ,טְרעקְראַפ ,זיִא סֶע ; ןעֶרּוי עֶלַא ריִפ הָבֹוט ןייק ,שֹורְוְׁשַחֲא ןּופ טייֵצ רעֶד ןיא
 נּוא ,ןעֶדּוי ןייַא ּוצ ןעֶדייֵל עקְראַטְׁש , קיִלְגָנוא רעֶבילְזעֶרְש א ןעֶמיִמעֶגְראַפ טעֶד
 . הָדֹע רעֶצְנאַג ַא .ּוצ גאָלְק גּוא תֹורָצ

 רעֶרעֶדְנא רעֶד ףיֹוא טייז ןייֵא ןּופ ןעֶפְראָועֶג נְנאַל ְךיִז טאָה ןאַטלוס רעֶד זַא

 ךיז טאָה סע , לעֶקאָלְג ןְטיִמ ןּוחְמעֶג גְניִלק א ךילדנע,רע.טאָה , ןאוַויִד ןייז ףיֹוא
 . רעֶטְנֶעיִרעֶּב א טעוֶואַיעֶג

 ,ןאַטְלּוס רעֶד טְגאָזעֶג טאָה -- !אֵנַא רעֶד רעֶחַא ןעֶמּוק טּוניִמ יִד זאָל --

 , אֵנֲא רעֶד ןעֶמּוקעֶג ןייֵרַא זיִא םּורַא טּונימ ַא ןיִא

 ?לְחעֶפאּב ןיימ טְלעֶיַפְרע ןעֶמ טאָה -- ,  ןאטְלוס רעֶד טנאז --? ףאָזּוי ,ּונ --

 טְסאָה ּוד  יִו ,גיִטְכיִר ןּוחְטעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ! עֶגיּבִיֹולְנ יד ןּופ רֶרעֶה --
 ןיִא ןעֶדּי םעֶד טְרֶהיִפעֶגְּפַא ןעֶּבאָה רעֶגיִד עֶנייֵמ ןּופ ייֵרְד תתַעַׁשַּב :ןעֶלְהעֶפאַּב
 ןעֶּבאָה ריִמ ;זיֹוה טאָד טְכיִזאַּב טְראָד עֶניִרעֶּביִא יִד טיִמ ְךיִא ּבאָה ,םעֶרּוחְמ
 רעֶּבָא , סעֶנאוַײד נּוא םיִׁשּוּלַמ עֶרעֶייהְמ , םיִלַּכ עֶנעֶדְלאָג נּוא ענְרעֶּבליז ןעֶנּופעֶג
 ,סעֶּפאַש עֶלַא ןעֶבאָרְּבעֶג ףיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ ;טוּביִש ַא ,טייקיניילק ַא ראָג דְלאָנ

 זיא הָחָרמ רָזנּוא ראָנ  ןעֶמירעגְפֹוא רימ ןעֶּבאָה לאָפ ןיא רעֶטעֶּב יד ּוליִפִ
 :ראַפ קְראַטְש ַא ּוצ ןעֶגאָלְשְעֶד ךיִז ריִמ ןעּבאָק ןעֶכיִזאַּב תֵעְּב . טְסיזמּוא ןעוֶועֶג
 יִד סיוִועֶג ןעֶזּומ ,טְנייֵמעֶג ְךיִא .ּבאָה ,אָדֵא ,ּונ . טנאוו רעֶד ןיִא ריִחְט רעֶטְכאַמ
 ּבאָה ךיא ,ןעֶסייֵרְפיֹוא ,ןעֶנעֶפע ןעֶסייֵעֶג ייֵז ּבאָה ְךיִא : ןעֶגְראָּבְראַפ ןייַז תֹורְצֹוא
 -רעֶפ ןעֶּפיֹוה ןעֶצְנאַג ַא טימ טְנעֶלאַּב ׁשיִט ןעֶנְנאַל ַא ראָנ טְראָד ןעֶנּופעֶג רעֶּבָא
 ;טְׁשיִנ ראָג לעֶטייוַו , ןעטייקגיניילק םעֶפע טימ ְךאָנ , טעֶמְראַּפ םִנעֶגיֹוּב עֶטְלעקִיוו

 ראָנ .רעֶטייו ןעֶגְנאַנעֶג ןיִּב גּוא ,ןעֶנעֶל טְזאָלעֶג סעֶטאַמְׁש עֶגיִזאָד יִד ּבאָה ךיא
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 ; ריִמ טיִמ ןעוֶועֶג זיא םעלאַפּוצ רעֶכילְרעֶדְניוִו ַא ראַפ סאָווּדְלִמ רעֶגיִרעֶגְג ,ראָה
 ףראוָוַא דְלאַּב ריִמ ְּךיִז טאָה , ןעֶדּוי םיִנּופ רעֶמיצ ןיא ןעֶמּוקְגְניירא ןיִּב ךיא תעַּב
 דְראָּב רעֶד ייַּב רעוֶוְׁש ךיא . רעֶטְכאָמ ןייַ ןופ טייֵהְנאָש עֶנעֶטְלעֶז םאָד גיֹוא ןיא ןּוהְטעֶג
 ןעֶרעיִצעֶּב ּוצ הָמְרעֶוו זיא לעֶדייֵמ עֶניִואָד סאָד : ְּךיִז ךיִא טְכאַרְט (* איִבָנ םעֶד ןּופ
 לֶמ ןעֶטינ ןיימ ןּופ (ןעֶנעֶט רעֶּבייַװ יד ןּופ וייח רעֶדְנאֶזעֶּב ןייֵא) םעֶראַה םעֶד
 ןעֶּכאָה ריִמ רעֶדייֵא = . הָאיִצְמ אזַא ראַפ ראַּבקְנאַד ןייַז רימ טעוֶו רע ,,ןעֶּבעֶל לאָז
 סאד ןהעֶז ןעֶלאָז יִיֵז ,רעֶנעֶיִד עֶנייֵמ ןעֶייֵהעֶג ךיִא ּבאָח ,טְזאָלְרעֶפ זיוח סאָד
 +-- טייֵקַראַמְׁש ַא ראַפ סאָוו טיִמ ןְהעֶז ןעֶוועֶג רעֶּבָא ּוד טְסְלאָז ; ןעֶרְחיִפְקעוֶוַא לעדיימ
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 עֶצְנאַג סאָד גיהור ץְנאַג ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ייֵז יוִו יֹוזַא ! טְזאָלעֶג טיִנ םע ןעֶּבאָה ייֵז
 .ראַפ ,יֹוזא ,ןעֶנעֶמְראַּפ רעֶייז ןופ ןעֶמְהעֶנְרעֶּפ ןיִא תַטֵׂשְּב ,ןעֶדי םִנּופ לעֶדְניִעֶג
 א טְלעֶטְׁשעֶג עֶלֵא ךז ייֵז ןעֶּבאָה טייֵקְדְליִו נּוא תּונָשקַע טימ , טְרעֶק
 רֶע זא ,טְנאזעֶג טאָה סאוָו ,רעֶנייֵא .לעֶדייֵמ סאר  ןעֶרְהיִרְנָא טְזאָלעֶג טיִנ

 ; ביל רעֶטְצייֵרעֶצ א יו ,ןעֶנעקא טְלעֶטְׁשעֶג .ְךיִז טאָה} ןֶתָח סְלעֶדִייִמ םעֶד זיא
 .ןעק רע זא ,ְהעֶזעֶג טאָה רֶע נּוא ןעֶמיקעֶגיִּב ןיֹוש עֶגיִרעֶּביִא עֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ זַא
 לאַשְזניקסעד רעֶגיד עֶנייַמ ןּופ םעֶנייֵא ייַּב ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא רע,טאָה ,ןעֶפְלעֶח טיִנ ןיֹוׁש
 ןופ רעֶמְכאָט ּוד ,העָע :רעֶטְרעוֶו יד טיִמ לעֶדייֵמ סאָד ןעֶכאָמְׁשְרעֶד טאָה נּוא
 , ןייֵר נּוא גיִרְלּוׁשְנּוא ,לעֶמיִח ןיִא רעֶטאַפ םּוצ ןייֵר גּוא ניִדְלּוׁשְנּוא  ,דִוָד תיֵּב
 . ןעֶנעֶוריִמ : ןעֶכאָטְשעֶג ןייַלַא ךיִז רע.טאָה םעֶד ְךאָנ '! ןָא טְהעֶטְׁש תֹובָא עֶנייַד יו
 | , טֶרֶא-טְכאַלְׁש םעֶד ןּופ קעֶווא קעֶרֶש טימ

 םעֶד טְקְרעֶמאַּב םאק טאָה רעֶכְלעוֶו -- , ןאטלּוס רעֶד טְגאָז -- !טְכעֶלְׁש --
 ,טאָה דּוי רעֶד - הָלַּכ רעֶניִדְלּוׁשְנּוא ןייז טיִמ ןֶתָה ןעֶגְנּוי םעֶד ןּופ ףוס ןעֶניִרעיֹורְט

 ,ןעֶטְלאַהאַּב רעֶהיִרְפ םיִועֶג , דְלעֶג ןייַז רעֶהיִרְפ טְנעֶרְהאוָואַּב ץעֶגְרעֶג ,םיִנָּפ ַא
 ! נידְנעֶדייֵר ןעֶכאַמ םהיא לעוֶו ְךיִא , גָנּוצ םעֶד ןעֶקיִּפ םֶהיֵא לעוֶו ךיִא ראָנ

 םעד רעֶהַא ריִמ םֶהעֶע : טְנאָזעֶג טאָה נּוא טְרעֶלקעֶג לעֶסיִּבַא טאָה רע
 נייֵצעֶג ןייַז טיִמ ןעֶמּוק עֶנְר יִד לאָז רע,,ןויְלִּת םעֶד סְגעֶוְניא ןיִא גאָז גּוא ,ןעֶרּוי
 !יִגְנאַהְראַפ םעֶד רעֶטְנּוא רעֶהַא

 רעֶר טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה -- ! ןעֶרעֶו טְניִפְרעֶ טּוניִמ יִד טעוֶו ןֹוצָר ןייַד --
 ,ןעֶצְראַה ןפיֹוא דְנאָה יד גיִדְנעֶנעֶלְפיֹורַא גּוא ןאַטְלּוס םּוצ ְךיִז גיִדְנעֶקְיְּב , אֵנא
 . ןעֶנְנאַנעֶג םיֹוחא רֶע זיִא

 ןוז

 טאָה רעֶטאָפ ןייַז :םֹולָח רעֶטּוג ַא טְמֹולְחעֶנ הׂשֲעמ תעַׁשְּב ְךיִז טאָה ןֵהָדּוהְי
 64 שש".
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 .ד מ חמ איבָנ רייז ןופ דְראַּב רעגילייה רעד ייַּב טָפֶא ןעֶרעוֶוְׁש רעֶנאַדְמְחַּמ יִד א
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 ,םֶהיִא םּורַא טְּנעֶווְשעֶג טאה סאו ,ְךֶלֶמ א ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ןיִא ןעֶזיוִואַּב םֶהיֵא ְךיִז
 ,רעֶסאַו ךרָוד ּוד טְסְהעֶגק :איִבָנ'ִנּופ דייֵר יִד טיִמ טְנאָזעֶג םֶהיֵא טאָה גּוא

 טְסְהעֶנ : ןעֶצייֵלְפְראַּפ טיִנ ְּךיִד ייֵז ןעֶלעוו -- ןעֶמאָרְמְׁש ךרּוד , ריִד טיִמ ךיא ןיִּב

 טיִנ ְךיִד עו סאַלְפ ןייק ,טְהיֵרְּבענְּפֶא ןעֶועוֶו טיִנּוד טְסעֶוו רע ְךֶרּוד ּוד

 !ןעֶנעֶרְּבְראַפ

 , לעֶבייֵמְׁש .רעֶשלעֶמיִח א עו ףאָלְש ןיִא טאָה ןעֶּפיִל סיָהָדּוהְי ףיֹוא
 ןאטְלּוס רעֶד יוִו - , רעֶקְאַמְׁשעֶג דֶרֶע רעֶטְראַה רעֶד ףיֹוא ןעֶפאָלְׁשעֶג זיִא רֶע

 ףיֹוא ןיֹוׁש זיא רע; זַא , טְכאַדעֶג םֶהיֵא ךיז טאָה םע} : רעֶנעֶלעֶג ךייוַו ןייז ףיֹוא

 ראָנ ,ןְדֲע-ְןִג ןיִא םיִקיֵרֵצ עֶלא ןעֶׁשיווצ טְּנעֶוְׁש טְסייֵנ ןייַז , טְלעוֶו רעֶגעֶי
 רעֶד ףיֹוא אָד ְךאָנ ויִא ,המָׁשִנ רעֶד ןופ ליִהְנייֵא רעֶד ,ףוג רעֶכיִלְּבְראָטְׁש ןייַ
 . טְלעוֶו

 יד טימ ּפעֶלְׁש ַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה נּוא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא אֵנַא רעֶד

 "'ז וו ,ְךאָנ ריִמ העָג םּוק, : רעֶטְרעוֶו |

 זיא רע זא , ןעֶמּוקעגְראַפ טֶהיֵא זיא סע : טְּפאַמעֶנְפיֹוא ךיִז טאָה הָדּוהְי
 טְנְהאַמְרעֶד ְךיִג רעֶּבא ְךיִז טאָה רע, ,םֶהיֵא טְקעוֶו ּךָאְלַמ רעֶד נּוא רֶבֹק ןיא
 טעֶטְראַוורעֶ עֶס סאוָו ,טְסּואוועג טאָה רע; ; אֵנַא ץֶכאָנ ןעֶנְנאַנעֶגְכאַג זיִא גּוא
 רעֶניִביֵא ּוצ ְךייַלְג געוֶו ַא ריפ ראָנ גְנאַג ןעֶניִטְצעֶי טְנעֶכעֶרעֶג טאָה נּוא םֶהיֵא
 , , . טייהיירפ

 ;ןאַטְלּוס םּוצ רעֶמיִצ ןיִא ןעֶטיִרְטעֶג ןייַרַא רע טאָה ןעֶקאָרְׁשְרעֶד טינ נּוא טְסעֶּפ
 ,טְכְּופ טיִמ סֶלַא , גְנּוטְכַאְרעֶּפ טיִמ רֶחעֶמ םֶהיֵא ףיֹוא טְקּוקעֶג טאָה רֶע

 וַא ,ךיד ןעק .ךיא , הָרּוהְי : טְנאָזעֶג ןאַטְלּוס רעֶד טאָה עֶזיֹוּפ עֶצְרּוק א ךאָנ
 לעיִפיוִו ,רֶחאָו עֶנייֵד ןעֶּבעֶלְפָ ְךאָנ סיִועֶג טְסְליוִו ּוד ;ׁשְנעֶמ רעֶגּולְק א טְסיִּב ּוד

 ?ץייר ! תַחַנ ןיא רעֶדְניִק עֶנייֵד טימ לעֶדְניִזעג ןייד ןעֶׁשיווְצ ,טְרעֶׁשאַּב ריִד זיא סֶע
 ! יטְסְנאָמְראַפּוד סאוָו , גיִטָכיִר רימ נאָז נּוא ןעֶראָצ ןיימ טינ רעֶּביִראַד עשו

 ןייַמ - הָלּוהְי טְגאָזעֶג טאָה -- !עֶגִּביֹולְג יִד ןּופ  רעֶשְרעֶה .ּוד --
 ,הָנּומַא ןיימ ,ן ע סיווע }  ןייֵר ןייֵמ ריִמ ייֵּב זיִא תֹורְצֹוא עֶנייֵמ , טייֵקְכייֵר
 ןיִּב , סאָד טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןעֶוו ; ּבאָה ְּךיִא סאוָו ,רעֶדְניִק עֶנעֶהְמאַרעֶג םֶּכעֶז גוא
 .רעֶלְמעֶּב ןעֶטְסְמעֶרָא םִנּופ רעֶמעֶרָא ךיא

 טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאה -- ! ןעֶמעֶנְּפָא טיִג רעֶנייֵק ריד ייַּב טעוֶו סעלַא סאָד --
 םייוו ךיִא ? דְלעֶג ןייֵד ּוד טְסאָה ּואוו ,ןעֶמיוִו ליוִו ךיִא ,ׁשיִנאָריא ןאַטְלּוס רעֶד
 .אקאראמ ןּופ ןעֶדּוי עֶלַא ןּופ רעֶטְסְכייַר רעֶד טְסיִּב ּוד זַא , םיוִועג ףיֹוא

 ְךיִא ןיִּב , טייקכייר ןעֶפּורְנא ןעֶמ ןעק ןעמאנ ןעֶטּוגַא ,בֹוט םֵׁש ַא ּביֹוא --
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 טייקבייר ראַפ ןעֶנעֶבעֶר .ּביֹוא ראג ; אֵקאָראמ ןיא דּוי רעֶטְסְבייֵר רעֶד רֶׁשָּפֶא
 . ריִמ ןּופ עֶרעֶכייֵב דמא ןעֶדוי ְךאָד יִח אָד ויִא , ןעֶּבאָה דָלעֶג לעיִפ סאָד ראָנ

 , ןּוהָטעֶג געֶרְּפ א ְךיִנ ןאַטְלּוס רעֶד טאָה -- ? ייֵז ןעֶנעֶז רעֶוֶו --
 .טיִנ ייֵז ןאק;ךיִא =

 טְראוַו--םַעַּכ טיִמ ןאַטְלּוס רעֶד טְגאָזעֶג טאָה -- ? טיִנ ייֵז טְסנעק ּוד
 ךיֹוא גּוא דֹלעֶג ןייד זיא ּואוו ,ןעֶגאָז אָי רימ טְסְלאָז ּוד הָּפְורְּת ַא ּבאָה ְךיִא , עֶׁשּו
 ! ןעֶדּוי עֶכייֵר עֶרעֶדְנַא יִד ןעֶנעֶז רעוֶו

 .טְקעֶדעֶגְפיֹוא ְךיִז טאָה רעֶמיצ ם'נופ לעֶקְניוִו ןיִא גְנאַהְראָפ רעֶד נּוא ןּוחְמעֶג גָנּלְק ַא טאָה ןאַטְלּוס רעֶד

 -- ?גייֵצעגְרעֶפאַלְה םעֶד טָא טיִמ ןיֹוׁשְראּפ רעֶד טָא טְנעֶקאַּב ריד זיִא --
 - ןֹילַּת ץיִפיֹוא ןעֶזיִוועֶג טאָה גּוא תעֶׁשִר טיִמ ןעֶדּוי םעֶד ןאַטלוס רעֶד טְנעֶרְפעֶג טאָה
 .ןעֶשְטּומ םּוצ םיִלָּכ עֶנייֵז טיִמ

 ןעֶמ ןעק 'ןעליוו ןייַד ןעֶהּוט סאוָו טייל יִד ןּופ רעֶנייֵא זיִא סאָד דְלאַּב יוִו -
 :רעֶפ טיִמ טְרעֶפְטְנֶעעֶג הָדּוהְי טאָה + .  !ויִא רע סאו , ןְהעֶטְׁש ראפ ןיֹוׁש
 ןיימ : טְסאַפעֶג גְניִדְסְלַא ףיֹוא , טייַרג גְניִדְסְלַא  ףיֹוא ןיִּב רעֶּבָא ךיִא . גנוטְכַא
 םעֶד טְטאָנ ייַּב ראָנ זיא רעֶּבָא הָמָׂשָנ ןייֵמ , דְנאָה יִד ןיִא ריִד ייּב זיִא רעֶּפְרעֶק
 יד סאוָו ,ןעֶׁשאֵרְטְס עֶלַא עֶנייֵד םיֹוא טכאל גּוא דְנאַה רעד ןיִא רעֶפעֶׁשאַּב
 ,הָמָׁשְנ ןייֵמ טיג רעֶּבֶא , ןעטְדִיֹוט ףּוג ןיימ ראנ טְסְנעֶק ּוד ; טְסעֶׁשאֵרְטס

 ענייז ןעֶמייֵהעֶג טאָה רעֶד , ןֹויְלִּת םעד ןּוהְמעֶג קְניוִו ַא טאָה ןאַטְלּוס רעֶד
 .ןעֶשְטּומ םוצ קאָנאַטְס םעֶד ףיֹוא ןעֶהיִצְמיֹוא נּוא ןעֶדּוי םעֶד ןעֶדְנּוּב רעֶנֶעיד
 עֶמ סאו , עֶלעֶפאָש א יו ,ןעֶסאַלעֶג גּוא גיִהח ןעֶטְלאַהעֶג ךיִז טאָה הָדּוהְי
 ןופ טייװ , הֵׂשֲעַמ תַעַׁשְּב ןעֶזעוֶועֶג זיא טְסייֵג ןייַז ,הָטיִחְש רעֶד ּוצ טֶרְהיִפ
 . דְרֶע רעד ןּופ ,טְלעוֶו רעֶד

 רעֶד רימ טעוֶו ,ןעֶשְטּומ ס 'קָדּו הְי ןופ ןעֶלעֶטְׁשְראָפ עֶכיִלְטְקְנּופ סאָד
 טאָה רעֶטעֶּפְש טּוניִמ עֶכיִלְטֶע . . , ןעֶזאָלּוצִכְרּוד ןעֶּביֹולְרֶע רעֶזעֶל רעֶטְרהֶעעֶנ
 זיִא גּוא -- לעֶמיִה םּוצ ףיֹורַא קיִלּבַא ןעֶּבעֶנעֶג ראָמ עָּטִצעֶל םאָד הָרּוהְי
 יי . ןעֶבְראָטְשעֶג

 צי

 . עֶסיֹורְנ טְדאָטְׁש רעֶד ןיִא טְכאַמעֶג טאָה טריוט ס'ְהָדּוהי ןּופ העְיְדְי יִד

 ןּופ רֶהעֶמ הָליהק רעֶצְנאַג רעֶד ןיא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רע לייו ,ץְרעֶמְׁש נּוא טְסגְנַא
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 .טייקְנייַפ נּוא תֹוקְדִצ ןייז ריפ ,טייֵקְכיִלְרֶהַע ןייַז ריִפ טְּבעיִלעֶג גוא טְצעֶׁשעֶג ןעֶהעֶג
 , טְגעֶלעֶגּוצ ףּוג ֹס 'ִה ְךּוהְי ריֵפ דְלעֶגְפיֹוקסיֹוא ייַּברעֶד ְךיֹוא ,טְרעֶדאַפעֶג טאָה ןאַטְלּוס רעֶד לעיִפיוִו , עַמּוס .יִד טגייֵלעֶג רעֶדיִנַא טאָה טְדאָטְׁש יד ;הָרּובקִל .רעֶּפרעֶ ס יָהָדּוהְי ןעֶמְעֶנפָא ירְּכ.ןעֶבעֶּצְרעֶטְנּיא טְייאעְּבןעֶעֶנעֶלאַּב םנופ גאָט ןעֶטְרעיִפ ץְפיֹוא ךיִז טאָה טְראָטְׁש עֶשיִדוי יִד ,לעֶטְראַוְק  ׁשיִלּוי סאָד

 ןעֶנאַטְשעֶג זיא םֶלֹוע רעֶסיֹורג א .לֵאָרְׂשִי רֶבֹק ּוצ ןָתֶח רֶהיֵא טימ  רעֶטְכאַט ןייז , ן'ָהְדּו הֶי ןעֶרְהיִפ ןעֶמּונעֶג ןעֶמ טאָה היְִפ-רעֶד-ןיִא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 ; ןעֶדּוי-ןייק-טינ ןּופ ףיֹוא ראָנ . , ןעֶדּוי ראָג טיִנ םֶלֹוע ַא ,זיֹוה ס'הָדּוה ִי םּורַא
 ןעֶטְלאַהעֶג (בָר רעֶד) םֵכֵח רעֶד טאָה ,ּבּוטְש ם'נּופ ןעֶנאָרְטעֶג סיֹורַא תַמ םעֶד טיִמ הֶּמֶמ יִד טאָה עֶמ זַא .ץֶרעֶמְׁש ןעֶפעיִט ןעֶזיוועֶּב ןעֶּבאָה רעטביועַג עֶלַא
 םיִנּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶמיִרעֶגְרעֶּביִא לאָמ טעֶרעֶי ויִא .עֶכְלעוו , עֶדעֶר עֶגירעֶורְט א
 סאָד לעיִפיוִו , ןעֶזינעְֶנָא ןעוֶועֶג זיִא םע ּואו החָאוָו צ רעֶד ןיִא :הָאוָוא יד םֶר לֹוקְּב טְנעֶייִלעֶגְבְרּוד ם כח רעֶד טאק עֶדעֶה רעֶד ךאָנ .םֶלֹוע םעֶר ןּוֿפ ןייונעֶג
 עמ יֹוזַא יוִו ,ְךיִז טְניִפעֶג סֶע ןעֶטְפעֶׁשעֶג ראפ סאָו גּוא ,טְפעֶרְטאּב ןעֶנעֶמְרעֶפ
 דייֵׁשְרעֶטְנּוא ןְהֶא תֹומְלֹוע ףיֹוא עמּוס עֶסיֹורְג ַא גּוא םיִׁשְרְוי יִד ןעֶלייֵהְטּוצ סע לאָז
 : ָּפיִרְׁשנִייַא עֶגיִדריווקְרעמ עֶדְנעֶנְלאָפ ןעזעוֶועֶג ְךיֹוא זיִא ,הָנּומֲא רעד ןיפ

 זנּוא ייַּב טְשְרעֶה ,ןָא ןֹושאֵר תַיַּב ןּבְרּוח םיָנּופ ,רֶהאָי רעֶטְרעֶדְנּוה ,גְנאַל ץנאַגי
 נוא ,טְרעיסאַּפ םֶהיִא טיִמ ךֶז טאָה סאָו ,םלא ,ןעֶּבעֶל ןייז ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג ידי ְביירְְרעֶפ הָהָּפְשִמ רעֶד ןיא רעֶרעֶטְלֶע רעֶדעֶו וא ,גֶהְנִמֹא עיקימאפ רעֶד ןיִא
 ןייז ןעֶּבייַרְׁשְפיֹוא ךיֹוא לאָז רֶע ,םֶהיֵא טְרְהעֶווְׂשאַּב גּוא ןָהּוז ןייַז רעֶּביִא סֶע טי
 יִנאָרְכ עֶגיִזאָד יִד ךיִז טאָה קיִלְג םּוצ - רעדניק ענייז ןעֶזאָל רעֶּכיִא גוא עֶטְכיִׁשעֶג
 רעֶדְנזעֶּבא ןיִא ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ זיֹוח ןיא רימ ייּב ןעֶגעֶז סאָו ,ןעֶניֹוּב-טעֶמְראַּפ לעיִפי ןופ טְהעֶטְשעֶּב ,ׁשֶרֹוק ןֹוׁשְל ןיא ןעֶּביִרְׁשעֶג יא יז +טייצ ןיימ זיּב ןעֶטְלאַהְרע
 ןעֶלעוֶו יז וא , ךיִא ףאָה ,טיִנ הטֶרעוו ןייק ייז ןעֶּבאָה דְלעֶג ףיֹוא יֹזא לייוַו .רעֶמיִצי
 ,טְסייֵלְפעֶג יז ןעֶּבאָה תֹובא ענייֵמ . . . ןאטלוס םעֶד ךרּוד טְרָהיִרעֶג שיִנ ןֶּבייְּב
 -רעֶּביִא לאָז םע זַא ,ליוו ,ןעֶנעֶגאד ,ךיא ,ןעסִיו טיִנ ראָג םעֶד ןופ ןעלאז .עֶרעֶרְנא ןייק גּוא הָחָּפְׁשִמ רעֶזְנּוא ןיִא ראָג ןעֶנְראֶּבְרעֶפ ןעֶבייֵלְּב לאָז קינאָרב עֶגיִזאָד יד זַא!
 עֶנעֶרעֶיִׁשְרעֶפ ןיא טְרעיֶסאַּפ זְנּוא טיִמ ְךיִז טאָה סֶע סאוָו ,הָחָּפְׁשִמ ןייֵא ןופ ןעֶלאַפּוצ; יד ראָנ טיִנ טְרְהיִראַּב סֶע לייַו ,הָרֵע רעֶד ,הָלֵחְק רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶלעוֶו ןעֶּבעֶגעֶגי
 ןעֶמְהעֶנ ְךיִז ּוצ טְדיֹוט ןיימ ְךאָנ לאָז רֶע ,הָדֵעַה-ם כח ןעֶטְצעֶׁשעֶג םעֶד םּוראַדי טיִּב ךיא ; לֵלְכִּב קלאָפ ןעֶשירּוי ם'נּופ עֶטְכיִׁשעֶג יִד לעיפ ץנאַנ ְּךיֹוא ראָנ , ןעֶטייֵצ
 ןעֶזעֶלְכְרּוד הֵלְפְּת רעֶד ְךאָנ בֹוט םֹוי עֶלַא גוא תֶּבִׁש עלא לאָז גּוא ןעֶריִּפאַּפ יד;
 ךיֹוא נּוא הָחָּפְׁשִמ רעֶזְנּוא ןופ גָהָנִמ םעֶד ןעֶמיחְּפֶא ְךיֹוא לאָז רֶע ,לֵאֹוי ןְתּוז עֶטְכִלע ןיימ ךיא טיּב ,ךיִלְדְנֲע .ןעֶׁשְטייטְרעֶפ נוא טְראָד ןופ קיט ַא הָדִע רעֶדי
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 ןעֶּט-16 ןעֶד ןעֶראוועֶג טְכאַמעֶג זיִא ה ָא ןִצ יִד . . .'רעֶטייוֵו קיִנאָרְכ יד ןעֶּבייַרְׁש

 ,לאָנָּבְרַּבַא ריִאֵמ ןֶּב יִול ןֶּב הָדּוהְינְּתְמְתַחעֶג ,ט'צקת תַנׁש ןְויִס .שֶרֹוחְל

 דור הָחָּפְׁשִמ רעֶד ופ לא}ָנְּבְרַּבַא קָחֶצִי ןֹוד ןּופ ליִקיִנייֵא סאָד
 ..י י יֵׂשָי ןֶּב

 נּוא לאָנַּבְרַּבַא הָּוהְי ןֹוד ןּופ הֶאְוְצ יד טְנְלאָפעֶגְסיֹוא טאָה םָכָח רעֶד נּוא

 ןעֶטְׁשְרע םעֶד ןּופ :וא ,ְךיִז וצ םיִבָתְּכ-טעֶמְראַּפ יִד הָרּובְק ןייז ְךאָנ ןעֶמּונעֶג טאָה

 תֶּבַש ןעֶדעֶי קְלאָּפ ץְראַּפ לּוׁש ןיִא ןעֶזעֶלְראָפ  ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה ןָא תֶּבַש
 עֶגייַז ךֶרד ןעֶּבעיִרְשעֶּב טְראָד ןעֶנעֶז סאוָו ,ןעֶגּלְהעֶצְרֶע יִד . ןעֶנְבאַד ץְכאָג
 ןעֶסייונְצ םעֶד ןיֹוּב ם'נופ גנאפנא םייַּב ןָא הָד ּוה י י ַכְלַמ יִד ןּופ ןעֶרעֶטְלֶע
 . ןעֶטייֵצ עֶרעֶזְנּוא זיִּב םִיַלָשּורְי יא ש ךֹקְמַה תיֵּב

 ע דנע



 , רֶדֵח םִנּופ רעֶרעיֶל
1 

 .רעֶטְניוִו

 ןעֶטיּבְרעֶפ .גּוא ןעמוק עֶטְכעֶנְׁש
 ! ןעֶטייֵצ עֶטּוג , עֶּביִל גיִרְנעֶטְׁש

 ןעֶטְניִה ןיֹוׁש טְהעֶטׁש רעֶממּז ןְבאָנ
 .ןעֶטְניוִו יד טיִמ ןעֶוְסָא רעֶד רְלאַּב

 , סאַנ י רעֶטְכְניִפ זיִא ּבּוטְׁש ןיִא נּוא

 סאַנ רעֶד ףיֹוא גיִטאָלְּב נּוא טְלאָק !

 (רעֶסְסאָרג ןעֶרעֶו ייֵז -- טְכאָג יֵד גּוא

 , רעֶפְסעֶּב טיִנ ךיֹוא ןעֶצְראַה םעֶד ףיוא

 , טייוו טיִנ אָד ןיֹוׁש טְהעֶמְׁש רע;נּוא

 , טייַז רעֶד ייֵּב ירעֶפְלעֶהעֶּב רעד

 ןעֶרעֶטְנאַל ַא , ןעֶקעֶמְׁש ַא טיִמ
 --!ןעֶרעוֶו רֶע לאז ןעֶקְניועֶגְנייֵא --

 רֶדֵסְּכ טְסייֵמָׁש יִּבַר רעֶד נּוא

 , רֶדָח ןעֶצְנאַנ םעֶד -- ןייֵלְק גּוא םיֹורְנ

 , רעֶנייֵּב יד טְכעֶרְּב ,טְסְנעֶרע טְנעֶרעֶל

 ;רעֶנייֵק טשינ לֶליוִו רעֶּבִא ןעֶנְעֶל
(31) 
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 ,וייַא ץֶפיֹוא יצְניִהַא טְהיֵצְס
 ! םייוװ זיִא יִינְׁש רעֶד , טאַלְנ זיִא זייַא סאָד

 - ' סעוֶואָטאק ַא - ןעֶׁשְטיִלְג ְךיִז טְלְליוִו
 - 'תֹובָא רעֶיִפ, טיִמ זְנּוא טְלְליִד רֶע נּוא

 'ןיִקיִזְק טיִמ 'תֹובָא רעיְפ, טיִמ

 יי י ןעקור ןְפיֹוא קיִׁשְטְנאָק רעֶד טְצְנאַט

 , טְכאַנייֵּב טעֶּפְׁש זיִּב גאָטְראַפ ןופ

 , טְכאַמְׁשְרעֶפ טּוג ןיֹוׁש טְרְרעוֶו עֶמ זיּב

  עֶפאָלְׁש - רֶעַמ ךאָנ י ןעֶעֶךז טְלליוו
 ; ןעֶפאוָו טיִמ אָד ןעֶהעֶג ריִמ גּוא

  ייֵלְרֶלְלַאסְנעֶקעֶמְׁש ,רעֶנייֵמְש
  ייֵרְׁשעֶג טיִמ ,ןעֶטאַרְלאָס יו

 ךילְהערְפ ןעֶגְניִז ָנּוא טְסייֵה עֶמ גּוא

  יִלמיִֹודֲאי  ְךיֹוח ןְעייֵרְ
 , ךיוה ןעֶגְניִז טיִנ ללִיוװ סע; רעוֶו

 .ךיֹוא קאַלּיק ַא ; ּפיֶנָק ַא טּפאַח

 ,רעֶדיִנַא טְלאַפ עֶמ םייה רעֶד ןיִא

 , רעדִיװ רע טמּוק--ןעֶפאָלְׁש לְליוִו עֶמ

 , םֹולָח ּוצ טְמּוק רע--!יִּבִר רעֶד , יֹוא

 : םֹולָׁש ּפֶא טיִנ ,םֹולָח ּוצ טְמּוק

 ,הָרָבְפַא זיִאְס .ץענניִׁש ,ראָנ ראָה
 ! אָרְמְג רעֶד ּוצ טייצ ןיֹוׁש זיא'ס
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 ! ןעֶּבאָה אֵּפַּפ-בַר לְליוִו סאָו ,גאָז

 ' ןעֶּבאָרְנאַּב ךיד ְךיִא לעוֶו -- טיִנ ! גאָז

 ָדֲח ןיִא קיִרּוצ--היִרְפ רעֶד ןיִא
 ; רֵדָסְּכ יֹוזַא , ןעֶטְכעֶג יו טְנייַה
 , רעֶנייַּב יד טְׁשעֶרְד קישטנאק רעֶד נּוא

 . רעֶנייֵק טיג לֶליִו רעֶּבא ןעֶגְרעֶל

 ןעֶלְחאַרְטְׁש עָמּוג יד ןָניִז רעֶד ןופ
  ןעֶללאַפ רעֶטְסְנעֶּפ ןעֶלְקְנּד ןֶכָרּוד
 - רעֶפְסעֶרְג ןיֹוׁש גאָמ יִד ,טְכאָנ עֶנייֵלְק
 ! רעֶסְפעֶּב ןיֹוׁש טְרעֶו ןעֶצְראַה םעֶד ףיֹוא

 ' ןעֶגְראָמ ףיֹוא טְפאָה , רעדניק ,עֶׁשְז טְראוַו

 ' ןעֶגְראָז טיִנ טְראָט ,ןעֶפאָה טְפְראַד ריִא

 - ןֹוחָטִּב רעֶד ,הָנּומַא יִד

 ...ןֹוחָצָנ רעֶׁשיִדּוי רעֶזְנּוא

 ,ןעֶטייֵּבְרעֶפ גּוא ןעֶמיק עֶמּוג
  ןעֶטייֵצ עֶטְסיוו ,ץעַטְכעלְׁש דימָּת
 ,רעֶטְניוו ןְכאָנ ,ןעְֶסָא ץְכאָנ
 ..י!רעֶדניִק עָּביִל ,גְנּולְהיִרְפ רעֶד טְמּוק

 , לאימְלש



 ...'ןעֶסֶע ור טְסְלאָז ְךעֶלְפאָרְק
 דֶליִּבַא

 ןּופ

 ןהאוסעניד בקעי

 ליוו טייֵקְניִטעֶהְטְלְהאוָו רֶהיֵא טינ ,טייֵקָמּורְפ רֶחיִא טיִנ ,טייֵקְפְטּונ רֶחיֵא טיִנ
 ראָנ טאָה ןעֶמ נּוא ,ןעֶמייֵהעֶג יִז טאָה הָרֹו בֶד ... ןעֶלְהעֶצְרע ,רעֶזעֶל ,ךייא ךיא

 ןיֹוש ןעֶמ טאָה ,'טְגאָזעֶג הָךֹו בָד טאָה ױזַא :ןעֶגאָו ץיִואָד אָּב ןיִא טְפְראַרעֶּב
 ןעֶזעוֶועֶג םֹולָׁשֲה ָהיֶלֲע הָר ו בֶד זיִא טְנעֶקאַּב יֹוזַא -- הָר ֹובָד עֶכְלעוֶו טְסּואוועֶג

 ,טייֵקְמּורְפ רֶחיֵא טיִנ ,טייקסטּונ רֶהיֵא טיִנ !ץיִואָדאָּב לעֶטְרעֶטְׁש ןעֶצְנאַג םיָניֵא
 רֶהעְז איִז טאָה ןעֶּבעֶל םיִא לייוַו ,ןעֶלְהעֶצְרע ךיא לי טייניִמעֶהְטְלִאָו רֶהיִא טיִנ
 עֶניִדעֶּבעֶלַא טאָה איז סאָו ,סאָד נּוא איז טּביױל ןעֶמ איו ,ןעֶרעֶה ּוצ טאַחעֶנ ןעֶרעֶג טינ
 ;טיִנ ְךיֹוא ,סיִוועֶג ,טְדיֹוט רֶהיֵא ְּךאָנ טְציִא רֶהיֵא טְלְהעֶפעֶג ,טאַהעֶג ּבעיל טיִנ
 גיִדְנעֶמש טְסּכְלעֶז ךיִז טאָה איִז רעֶכְלעוֶו טיִמ ,הָלעֶמ יִד ראָנ ְךיִא לְהעֶצְרֶע רעֶּביִרְ
 טייַצ סְנעֶּבעֶל עֶצְנאַג רֶהיֵא םעֶנייֵק טאָה איִז סאוָו ,איִד זיִא הָלעַמ יִד גּוא ,טְמחיִרעֶּב

 --.ןעֶטְלאָׁשעֶג טיִנ

 ןעֶמ .'טלעֶו רעֶד ןיא ץְלַא איוִו ,רעֶנרע ויִא--,ןעֶגאָז איז טְנעֶלמ --הָלְלְק ַא--
 ןעֶניִפעֶג ריִמ ,רֶהיֵא טְלאָז ןעֶּבעֶל !ה ְךֹו בְד;: ןאהָטעֶג געֶרְֶּפ א לאָמ ַא רֶהיֵא טאָה
 עֶצְנאַנ ראַנאָז ,הָחָכֹוּת עֶצְנאַנַא נּוא תֹולָלִק ְךיֹוא הָרֹוּת רעֶנילייֵה רעֶד ןיִא .ְךאָד

 ְךיֹוא סיִּפֲע ןיראד ְךאָד זּומ אְמָּתְמְמ !עֶרעֶדְנא רעֶד ראפ רעֶסעֶרְנ עֶנייֵא ,ייֵוְצ
 !הָלָלק איִד טְניִדְראַפ סאוָו ,םעֶנעֶי ןעֶטְליִׁש וצ ןייַז סעֶביִלְׁשְנעֶמ גּוא םעֶכיִלְריִטאַנ

 ,םעֶד ןעֶטְליִׁש געמ הָרֹוּת איד --ןעֶרעֶּפְטְנֶע איז טְנעֶלְפ--רעֶדְניִק עיימהַא--
 עֶגיִרְנִז ,ריִמ רעֶּבָא !תֹוׁשָמַמ ַא טאָה הָלָלָק אזַא : ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְשעֶּב טְניִדְרעֶּפ סאוָו
 ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב טיִנ טְראוַו טמאָנ זַא ,טיִנ ןעֶד ריִמ ןעֶסייוַו ? ןעֶטְליִׁש רעֶזנּוא זיִא סאוָו
 הָלָלְק ַא טיִנ טְסאַּפ סע ועּפ  ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב םעֶנעֶי לאָז רֶע איו גּוא סאוָו ,ןעֶגאָז םֶהיֵא
 ! ןעֶשְנעֶמַא ראַפ

 ןעֶצּונעֶּב ְךיִז טְנעֶלְּפ איז רעֶכְלעוֶו טיִמ ,טאַהעֶג אָי ח ָךֹובָד טאָה הָלֶלָק ןייֵא
 ה ְךֹו ב ד זַא ,ןעוֶועֶג ךילְנעֶמ ראָנ זיִא םִע ּביֹוא ,סעַּב ייַּב רעֶרָא ;גְנּונעוֶועֶּב סיֹורְג ייַּב
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 '! ןעֶסעֶגּוד טְסְלאָז ּךעֶלְּפאָרְק;:ןעֶוועֶג זיִא הָלָלְק איד : ןייז סעַּכ ןיִא ןעוֶו לאָז

 רעֶדְניִק עֶנעֶגייֵא ןייק -- רעֶדְניִק עֶנייֵלְק טאַמעֶג ּבעיִל רֶחעֶז טאָה הָרֹובְד
 ךעֶכְנֶּוי רֶדֵח ןעֶזעֶועֶג זיִא ןעֶניִנְרעֶפ  טְסעֶּב  רֶהיֵא גוא -- טאהעֶג טיִנ איז טאָה
 ןעֶפּור ןייַרַא ְךיִז ּוצ אייֵז ,ןְהעֶג ּבּוטָש רֶהיִא ייְֵראַפ רֶדֲח ןּופ ןעֶנעֶלְפ סאוָו ,עֶניילק

 ןעֶסייֵה ייֵז נּוא ְּךעֶלְכעֶקעֶל ןעֶּבעֶג ייֵז ,ּדעֶלְסיִנ טימ סעֶנעֶשעֶק עֶרעֶייִז ןעֶטיִשְנָא
 .ןעֶרעֶפְטְנֶע ןִמ א; לאָז איִז ,ןעֶכאַמ הָכָרָּב א

 ם'הָרֹובְר טאָה סאוָו ןעֶזעוֶועֶג טיִנ לעֶגְנּוי רֶרֲחַא ץיִואָדא ָּב ןיא זיִא םִע
 ּוצ הָכָרְּבַא ראָנ טיִנ : טְכּוזְרעֶפ טיִנ ְךאַלְכעֶקעֶל עֶרְחיִא גוא טְנעֶקעֶג טיִנ ּבּוטְש

 ןְהעֶז ּוצ ןעֶּפיִטְׁש ,ןעֶרְהיִפְראַפ אייֵז ְךיֹוא רעֶּבָא .,ןעֶזעֶוועֶג ּבעיל רֶהיֵא זיִא ןעֶכאַמ
 יא קנארפ יוזא רעדְניק איִד ןעֶּבאָה ץעֶגְרֶע ןיִא :ןעֶועֶועֶג ןעֶגיְִנְרעֶפ רֶהיֵא זיִא
 ןעֶפאָרְטעֶג ןעֶטְעֶז טיִנ טאָה סע . ּבּוטש ןיִא רֶהיִא ייֵּב איוִו טְרעֶקאעֶג טיִנ ייֵרְפ
 נּוא  ןעֶכאָרְּבּוצ רעֶלעֶמַא ,זאָלְנַא ןעֶרעֶגְנּוא דְניִקַא טאָה ,גיִדְנעֶפיִטְׁש יֹוזַא זַא

 דְניֵק םּוצ ןייֵג ּוצ הָרֹובֶד טְנעֶלְפ ןְנאַד ,ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁשְרֶע טְנעֶלְפ דְניִק סאָד
 ּבאָה ,הָׁשקְׁשיִנ . . .!ןעֶסֶע יוד טְסְלאָז ּךעֶלְּפאָרק ,א, :ןעֶנאָז נּוא ןעֶטְסייֵרְט םֶהיֵא

 ... ןעֶכעֶרְּבּוצ ּפאָטַא ךיא לעוֶו ,םֵׁשַח הָצְרִו םִא ,םיִאָנִּת עֶנייֵד ףיֹוא ראַפ רעֶד ,אָרֹומ ןייק

 ייעֶסֶע ּוד טְסְלאָז ְּעֶלְפאָרְק
 עֶניִרעֶּביִא סאָד טְנעֶלַפ נּוא ,טאַמעֶג הוק עֶנעֶנייֵא ןייא טאָה הָרֹובְד

 ןעֶּבעֶג קעווא טייל עֶמעֶרָא ,ןעּביילְּב ךיֹורְּבעֶג םעֶנעֶגייֵא ןופ טנעלפ רתיא סאָו !ְךְליִמ
 ץיִנְדאָּב ןּופ בֶר רעֶר זיא הָלָוח אזַא ; ןעֶטייִדְנ ּוצ הֶלֹוח ַא ץעֶנְרע ריִפ רעֶמּוּפ עֶׁשיִרְּפ
 טלְחעֶצְרעֶד רֶחיֵא טאָה נוא הָרֹובְד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיא ןעֶציִּבר איִד .ןעֶועוֶועֶג לאמ א
 לאָז בָר רעֶר וַא ,טְנאָזעֶג ְניֵרְטׁש טאָה ראָטְקאָד רעֶד רֶׁשֲאַּבי :עֶטְכיִׁשעֶג אֵזא
 נּוא ןייזׁשיִרְפ לאָז ְךֹלָיְמ סאָד ראָנ רעֶּבָא ,גאָּטֵא ךֶליִמ זאָלְג עֶכיְִטע ןעֶקְעִרְט
 רעֶרהיִפ איד :ןהעג ןעריצאפְׁש וזיִא ְךיִלְנעֶמ לעיִפיוִו ,ּוצ רעֶד נּוא הוק ןייַא ןופ אֹקָוַד
 םעד ראַפ לאָז ןעֶמ ּוצ ,טְכאַמעֶנ הָפיִסֲא עֶסיֹורְנַא יִקאֵמ ןעֶּבאָה לעֶטְראַטְׁש םעֶד ןּופ
 ןעֶצְנאַג ןיא טעוֶו רע זיִּב ןעֶגְניִד הוק אֵזַא םֶהיֵא ראַפ לאָז ןעֶמ ּוצ ,ןעֶפיֹוק חוק ַא בֶר
 ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִדָדְצ ןעֶנּופעֶג ךיז ןעֶּבאָה הָּפיִסֲא רעֶרעֶי ןיִא איו ? ןעֶכעוו דְנּוזעֶג

 ,ראָה ןייא ףיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג ּךאָנ טינ ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא יִד עֶנייֵא .עֶטיִרְטְׁשעֶג קְראַטְׁש
 ,הָפיִמֲא עֶרעֶמעֶרְנַא ךאָנ ןִיִנֶע םעֶד ַחִֹּמ ןעֶבאַמ לאָז ןעֶמ ןעֶּביְִּנעֶג זיִא םע נא
 םעד ןעֶריִבאָרְּפְסיֹוא בָר רעֶד לאָז לייוו רעֶד ,חַסֶּפ דַעֹומַה לֹוח ,םֵׁשַה הֶצְרי םִא
 הָצֵע איִד זַא ,ןְהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז זַא ,גּוא ןעֶריִצאּפְׁש ןְהעֶג לאָז רֶע וָצֵע ס'ראָטְקאָד
 טיִנ היִמ איִד ְךיִז ןיֹוׁש ְּךאָנ רעֶד אייֵז ןעֶלעֶוו ,דְנּוזעֶג םּוצ ָךֶלְקְריוִו םֶהיֵא טָפְלעֶה
 -,ןעקנירמ לי סאָד ,טְסייֵה סאָד ,הָצע עֶרעֶדְנַא איד ןעוֶועלאַׁשְ

 טאָה ּוא ןעֶניִרְשעֶג סיֹוא הֶרֹו בֶד טאָה -- '! ןעֶסֶע יז ןעֶלאָז ְךילְפאָרְקנַא --
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 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז גּוא ןייַז ׁשיִרְפ גּוא .דָנּוזעֶנ תֹובֹוט יֵלעַּב עֶגיִטְדאָטְׁש יִד ןעֶמייֵחעֶג
 ,טְנאָזעגְנָא יִז טאָה ןעֶציִּבִר רעֶד נּוא ;ןעֶטייֵל ּוצ ןעֶמּוקּוצְנָא רעֶצ םעֶד ןּופ ןעֶסיוִו
 ןנעק; איז גּוא ןעֶמעֶׁש טיִנ ראָנ ךיִז לאָז איִז ,ּבעיל רֶחיִא זיִא טאג  איוִו

 יִּבַא ,רֶחיֵא טיִנ הּוק רֶהיֵא לעיִּפיוִו ּךְליִמ  עֶצְנאַג סאָד ןעֶמְהעֶנ ּוצ רֶהיֵא ייֵּב
 ,ןייז הָאּופָר ּוצ םֶהיֵא לאָז ךלימ סאָד נּוא ןעֶקְניִרְטְסיֹוא ןעֶנאָק ראָנ לאָז בָר רעֶד

 ן'הָרֹובְד ּוצ ןעֶמּוק ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא בָר רעֶד טאָה ןָא טייֵצ רעֶנעֶי ןופ
 בָר רעֶד טאָה יניִדְנעֶמּוק :םיִריִמְלַּת עֶּטְסעֶּב עֶנייַז ןופ םעֶנייֵא טיִמ ןיירַא ףיֹוה ןיִא
 ,טְנְנאַלְרעֶד ךּוטדְנאַה םעֶד םֶהיֵא טאָה ןייֵלַא הָרֹובְד נּוא ןעֶׁשאַוועֶג דְנאָה איִד
 ;ןעֶגאַרְמעֶגּוצ עֶלעֶקְנייֶּב סיִפ סאָד גוא ףעֶזיוִועֶגְנָא לֶהּוטֶׁש ןייַז םֶהיֵא טאָה איז
 זיִּב ,געוֶו ם'ָנּופ לעֶסיִּבַא ןעֶהּורְּפֶא ,ןעֶצְטיִז ןעֶטעֶּבעֶג ריִמְלִּת םעֶד ךיֹוא טאָה איז
 הָנּותֲח ַא לֶהאָמ ןייֵא ןיִכאק רֶחיֵא טאָה קיִלְנְנּוא םּוצ .ןעֶקְלעֶמְסיֹוא חוק איִד טעוֶו ןעֶמ
 איִד טְזּומעֶג טאָה ןיילא ח ָךֹוב ָד גּוא ,ןעֶזעֶוְועֶג רֶמֹועְּב גל ראָרְנ זיִא סֶע לייוו ,טאַהעֶג
 טייַּבְרַא איִד איִז טאָה טְנעֶקעֶג :טְרעֶמיִקיִנ טיִנ ראָג םֶע טאָה רֶחיֵא ; ןעֶקְלעֶמ חוק
 ןּופ טְנעֶכעֶרעֶג ְךיִז טאָה איִז ׁשְמאָח ,ןעֶזעוועֶג ןִָֹּב ןייק ראָנ סאָד זיִא רֶחיֵא נּוא ,טוג

 ,הָדיִגְנ א ראפ ןָא גיִּבייֵא

 ְךליֵמ םאָד טאָה איז גּוא ,ןעֶזעוֶועֶג לּופ ןיֹוׁש זיִא לעֶּפעֶׁש-קְלעֶמ סאָד זַא

 אָד זיא רעֶזאָלְנ יִד ןעֶמְהעֶגְניירַא ּבּוטְׁש ןיִא ןעֶפאַלעֶג גּוא טְלעֶטְשעֶג קעוֶוַא
 רעֶייַא רעֶּביִא טטיִּב ךיא רַחא-רֶב ָד רעֶסיֹורְנַא ףיֹוח קע ןּופ ןעֶגְנאַנעֶגּוצ לייוַוְרעֶד
 לעֶפעֶׁש-ןְלעֶמ ןיא טְקּורעֶגְנייַרַא ץְסיִּפ ןעֶש'רחַא-רָבָד ןייַז טאה נּוא ,הֹובָּכ
 רַחַא-רָבָדַא איוִו ראָנ עֶקאַט ,ְךֶליִמ סאָד ןעֶּבאָלְח  ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה גּוא
 -נָא זיִא איז זַא ,ןעֶראוָועֶג םיִנָּפ ם'חָרֹו בֶד זיִא ,טְדיֹוט רעֶד איו ,סאַלְּב .ןְנאָק
 רעצ גּוא ׁשֶפָנ תַמְנַע רֶהיֵא :ןעֶהעֶזְרעֶד סאָד טאָה גּוא עֶנעֶצְמ רעֶזיִד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג

 ךאָנ ליֹומ רֶהיִא טיִמ איז טאָה ןעֶגעֶוְּטְסעֶד ןופ . ןעֶלעֶטְׁשּוצְראָפ ְךיז גֶנירְג זיִא
 ראָנ .ןעֶּנעֶנעֶג טינ חֶלֶלְח ןייק רַחא-רֶבָד םעֶד ּוליִפֲא גּוא טְגיִדְניִזעֶג טינ

 !שּויַאי : טְדעֶרעֶג םיֹוא איִז טאָה ןעֶצְרעֶה ןעֶטְמעֶלְקעֶּבַא ןופ עַמיִטׁש ַא טיִמ
 טְסְלאָז ְךעֶלְּפאָרק !ּךַא ? ןאָהְמעֶג טְסאָה ּוד סאָוו ,העְז !עֶנייַד ןעֶרְהאָו עֶנאָׁש !שּויִא
 .!ןעֶסֶע ּוד

 ןעּביִלְּבעגלעטהעוֶו סאָד ץי גָדאָּב לעֶמְדאַטְׁש ןיִא  זיִא ןָא סְלאָמאַד ןופ
 וד, : ןעֶנאָז ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןָפֹוא ןעֶלעֶדייֵא ןיִא ראָנ ליוִו רעֶנייֵא ןְנעֶו זַא

 .- י!ןעֶסֶע ור טְסְלאָז ףעֶלְפאָרְק' :םֶהיִא רֶע טְנאָז -- 'רחַא רֶּבָדַא טְסיִ

 ץיִנְדאָּב ןיִא לאָמַא ְךיֹוא זיִא יןעֶסֶע ּוד טְסְלאָז יִלְּפאֶרְקי הָלֶלְק רעֶר ןּופ
 יז ייַּב ןיֹוש טאָה סאוָו ,ּבייוֵנ נּוא ןאַמ ןעֶשיוִוְצ ןְהעֶשעֶג עֶטְביִׁשעֶג עֶגירעֶיֹורְט א

 הָיָה ְךַּכ היָהֶׁש הֵׂשֲעמּו ,טֶג ייַּב טעמַּכ םעֶמִּכ ןעֶטְלאַהעֶג םעֶד רעֶּביִא
 תיֹוא יִד ןּופ טיִנ אָקְוד ,לעֶּבייַו ׁשיִרּוי א .הָשֵא עָגיִרְליׁשנּוא א ראָג ,הָשא ַא
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 עֶשיִיי  עֶניִטְכְראָפסיִטטאָג ַא  גוא  עַמּורְפַא ,העּבייוַו רע צי גָד אָּב עֶטְרעֶלְקעֶנ
 זיִא נּוא תֹונעַׁשוה יִד ןעֶסיִמְׁשעֶנְּבָא  ,טְנעוֶואָרעֶגְּבָא הָּבִר אָנְעַׁשֹוה טאָה ,רעֶּטְכאַט
 הָמיִתֲח רַמָנ ַא ףיֹוא לעטיווק טּונַא טימ ,םיִוֹועְג ,םייַחַא ןעֶדיִרְּפ ּוצ ץְנאַנ ןעֶמּוקעֶג
 ראפ יוִו נוא ץ'ְרְחאָי ַא ראַפ יִו ,גיִדיִבֹוט-םֹוי טייֵרְנעֶנ ׁשיִט םּוצ טאָה יִז ; הָֹוט
 טְנייַה דאָרְג זיִא רעֶכְלעוֶו ,רעֶרְהיִא ןאַמ רעֶד טאָה טייֵצ רעֶד ןיִא - ץ'ְךְחאֶוְנָהעֶצ
 נאָטְטיִמ ןעֶנידיִבֹוט-םֹוי םעד טימ הָּבִר אָנעׁשֹוח םעֶד ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶגאָרְטּוצ רֶהעֶז
 רעֶד לאָמ לעיפיוִו םֶהיֵא טאָה ,םְנייַז ּבייוַו סאָד . ןעֶסעֶגְראַפ ראָג ְךיִלְּפאָרְק יִד טיִמ
 זיא טייֵהְנעֶנאָרְטּוצ ןּופ רעֶּבָא ,ןְהעֶנ ּוצ ׁשיִמ םּוצ טייצ ןיֹוׁש זיִא םִע זַא ,טְנאַמ
 םּוצ .ןּוהְטעֶגנייַרא תֹונֹּבְׁשִח עֶנייַז ןיִא ןעֶגיֹוא יִד ,טרָא ןייז ףיֹוא ןעֶּביִלְבעֶג ץֶלַא רֶע
 ץְראַה סאָד גּוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶהְטאָרעֶג רֶהעֶז ּפאָט ןיִא ְךיִלְּפארְק יד ןעֶנעֶז ,קיִלְנְנּוא
 רעֶּביִא לעיִפ ּוצ טיִנ ְךיִז הָליִלֲח ןעֶלאָזייֵז זַא ,ןּוחְסעֶג העו הָׁשֵא רעֶניִזאָד רעֶד טאָח
 ע'תָמֶא ןּופ םֶלֶצ רעֶד ּפאָרַא טעוֶו ייֵז ןופ זיִּב ,ּפאָמ ןיִא ךיק ןְפיֹוא גנאַל יֹוזַא ןעֶבאָק
 ראָנ לאָז ןעֶמ ,גיוט קיטִש א ייֵז ןּופ ןעֶרעֶו הָליֵלֲח טעוֶו סֶע גּוא .ְךיִלְפאֶרְק
 ! ע'שבר ,ןעֶרעֶוו טיִהעֶּג

 טעֶדנעֶוועֶג ךיִ יז טאָח ? ןעֶסע;ךיִלְפאָרָק לאָמ ַא ןְהעֶג טְסעוֶו ,רונ ריִמ נאָז --
 .םּורְרְרעֶּפ טיִמ ןיֹוש ןאַמ םּוצ

 ;עֶזעוועֶג עֶטאַמ ןייד זיא רַחַא-רֶבֶד א נּוא הָחַא-רבָד ַא ןיילַא טְסיִּב ּוד --
 טיִמ .ןאַמ רעֶד רחיא טאה-! יז לו רֶע יו ויִא ,טיִנ ּביֹוא ,ןייַז לֵחֹומ ריִמ רֶע לאָז
 זיִא טְנייַה זַא ,גיִדְנעֶמעֶגְראַפ ,טְרעֶוְטְנעעֶג רעֶטְראָוו עֶגיְִלּושְנּוא עֶרֶהיֵא ףיֹוא סעּכ

 .זיִא גָהְנִמ רעֶד יו ,ןעֶסֶע ְךילְפאָרְק ףְראַד עֶמ גּוא ,הָּבִר אָנְעַׁשֹוה

 זַא ,םֹולָׁשֲה ויָלֲע ,ןעֶמאט ןיימ ףיֹוא ןעֶנָאז ּוצ הָזעֶה ַא טְסאָה ּוד -- ןעֶגיִרְׂשעֶגְסיֹוא ןעֶרעֶרְט טימ לעֶּבייו םאָד טאָה -- ? רָחֲא-רֶבָד ַא זיִא עֶטאַט ןייֵמ ? סאוָו --
 !! ְלאַווְג ?! ריִא טְנייַוְׁש סאו ,ןעֶדּי ,דְלאַווג ? ןעֶזעֶוועֶג  רַחַא-רֵבָד ַא זיִא רֶע
 ...! ךיִא ּבְראַטְׁש טָא ! ְךיִא ׁשיִלֲח טא ! ! ! טעוֶועֶטאַר

 .גידעֶּבעֶל טיִנ טְריֹוט טיִנ ןעֶּפאָלעֶגְניַרַא ח ָךֹו בֶד זיִא דְלאַווגרֶהיֵא ףיֹוא
 ! ְךייֵא טיִמ זיִא טְטאָנ ? םעֶכְלעֶזַא אָד זיִא סאו ,אֵׂש --

 ! עֶטאָלְּב רעֶד טיִמ טְכאַמעֶג ְךיִמ טאָה רֶע ! ּוינעְצְראַה ! ּוי ניחְרֹובָד יֹוא --
 ! רַחַא-רֶבָד ַא ןעֶועֶג זיִא רֶע זַא ,םֹולָׁשַה ויָלָע ,ןעֶטאמ ןיימ ףיֹוא טְגאָזעֶג טאָק רֶע

 ןעֶגְנּוי םּוצ טעֶדְנעועֶג ֹה ִר ֹוב ְד ךיִז טאָה = !ןעֶפעֶג ריִא טְלאָז ךיִלּפאָרְק ייזא 2

 ? טיי ןעיֶטיִמ ןיִא ? סאָד טְסייֵה סאָוו -- ןאַמ

 .טְנעֶרְפעֶג רעֶּביא ןאַמְרעֶגְנּוי רעֶד איִז טאָה --? בֹוט םֹוי רעֶסאָוְו --

 אָנְעַׁשֹוה טְנייַה ְךאָד זיִא םִע ! ןעֶסֶע ריִא טְלאָז ְךיִלְּפאֶרְק ? טְסייֵה סאָוו --
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 יי י י ילןעֶפעֶנעֶג שיִנ ךיִלפאָרָק ןייק טְנייַה ןעֶד טאָה ריִא !הָּכִר
 טיִקְנִטעֶהְטְלאָוו רֶהיִא טיִנ ,טייֵקְמּורְּפ רֶהיֵא טיִנ ,טייקפמּוג רֶחיֵא טיִנ יי

 זיִא ןעֶלְהעֶצְרע ּוצ ןיִהָרֹובְד ןּופ ןעֶד ,ןעֶלְהעֶצְרעֶר טְלאועֶג ,רעֶזעֶל ,ךייא ךיא .ּבאָה
 הָלעמ ןייֵא ןעֶמּונעֶג חיִמ יִד טְציִא ְךיִז ּבאָח ךיִא זַא גוא !לעיִפ רֶתעָז ,לעיּפ רֶהעֶז אָד
 ָרֹובְד לייוַו ,ראַפְרעֶד רּונ זיִא עֶלייֵחְט ּוצ רעֶזעֶל עֶנייֵמ טיִמ תֹולעָמ סיִחָרֹובְ ןּופ
 ְפֶא ,ןעֶטְלעֶש טינ .ןעֶדעֶרּוצ תֹולֲעמ עֶרֶהיֵא ןּופ טאַהעֶג טְנייַפ ןעֶּבעֶל םייַּב טאָח
 ּופ עֶטְסְנעֶלְק יד ןעֶועֶג זיא סאָד -- הֶלֶלְק ַא ןּופ םעֶנעֶי ךיֹוא גּוא ְךיִז ןעֶטיִה
 רעֶׁשירּוי רעטּושָּפ רעֶד ןּופ ,יֹורְפ רעׁשידוי רעֶכיִלְרְהֶע רעֶגיִזאָה רעֶד ןּופ תֹולעמ עֶלַא
 ע ךְנעֶלְהאַרְטְׁש עֶטּוגע ְךְהיֵא ,טְכיזעֶג סעֶטּוג ,ט'רחאלק ,ס'גָיְטְביִל רֶהיֵא העְז ְךיִא גּוא ייֹורַפ

 ,ץ ע גד אָּב ןיִא ןעֶיֹורְּפ עֶכְלעֶזַא גיִצְניוִו טְּבעיִג סע םאָו ,רעֶיֹודעֶּב ךיִא גּוא ןעֶניֹוא

 ןעֶשיִט קא רּפ ןעֶגיִטְצעֶי ןיִא זַא ,סייוו ְךיִא גּוא ,טְראָטְׁש עֶרעֶדְנַא ןיא ְךיֹוא יוִו

 ןיִא קּוק םּורָד נּוא ,ןעֶטייֵקְניִיילק עֶבְלעֶזַא ןופ טְְשיִנ ראָג ןיֹוׁש ןעֶמ טְרעֶר ןעֶּבעֶל
 זיא םּורְד גּוא ירְליִּב ןעֶדְנעֶמעֶגְרעֶפְנּוא ,םעֶגאָש ןעֶניִזאָד טיָניֵא ןייַא רְהעָמ ץלַא ְךיִמ

 . .י דֶליּב ןעֶרְנעֶסעֶגְרעֶפְנּוא םעֶנאָׁש ןעֶגיִזאָד םעֶד ןָא ןעֶסעֶגְראַפ ּוצ רֶהעוֶוְש ריִמ

 עדנע



 .לעֶגְנּי סאָד קיִלאָרְשִי
 . (לעֶּבאַפ)

 : לאָמ א טיִמֹולֲחעֶג לעֶגְנּי ַא ְךיִז טאָה םִע

 .לעָמיִׁש ַא עָי גער או  טְראָר טְסעֶטְׁש םִע
 ,לאָׁש ַא םֶחיֵא טְלְהעֶּפ םִע ,לעֶפעֶל ַא םֶהיֵא טְלְחעֶפ סֶע
 . לעֶסיִּב ַא ןעֶכיִזראַפ ןענְנאָק ּוצ
 --טְרְהעֶלְקאַּב ְךיִז רֶע טאָה -- םִנעֶּפאַק ּוצ טעוֶו טְנייַה ,ּונ--

 ; ןְהעֶמְׁש ריִמ ייַּב לאָׁש א נּוא לעֶּפעֶל א

 ; טרְהעק ראַפ םֹולָח רעֶד ןעֶראוָועֶג רעֶּבא זיא

 ! ןעוֶועֶג טיִנ רֶחעֶמ ןיֹוׁש זיִא עֶיְנעֶר או
* : 

  ןְהעֶוֶג ְךיֹוא ריִמ ןעֶבאָק םֹולָח אֵּזַא טְקְניפ
 ,ןעֶריִהְט יד ןעֶּפְּפִא ןעֶגעֶז ןְרע ןנ ןּופ
 ,ןְהעֶגניירא ןיהַא ןעֶגְנאַק לאָז עֶמ זַא יראָנ
 --:ןעֶרָהיפְפיֹוא רעֶעֶׁש ְךיז לעֶסיּבא ןעֶמ ףָראד
 ,ןערֶידּוטׁש . ןעֶדְלִּב ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ךִז ןעֶּבאָה רימ
 :ןעֶרִיִׁשְזְניא + ןעֶטְסיִרוי +  םעֶדֹוטְקאָד ןעֶראַועֶג
 , טְכאַמעֶגְבְרוד ןייפ ץנאג םעֶלְלא ןעֶּבאָה רימ זיִּב ,ראָנ
 , ., ,טְכאַמְראַפ זיִא ריִהְט יִד זַא ! ןעֶהעֶזְרעֶד רימ ןעֶּבאָה

 .עפפעננ לירנעמ שעֶיירְּבעֶה ןופ טְצעֶזְרעֶּביִא
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 תֹונֹורְכִז

 םיִרָּפְס נּוא רעֶּבייֵרְׁש עֶׁשיּי רעֶּביִא ןעֶגְנּורעֶגיִרֶע

 ןּופ

 .רעבאלטמטאג .ב ,א

 !םֶכיֵלֲע םֹולָׂש דְנייֵרְפ רעֶּביִל גּוא רֶרעֶה רעֶטְרְהֶעעֶג

 ויִא -- ?ריִא טְסייוֵו ,ןעֶּבעֶגעְֶפיֹוא רימ טאָה ריא סאוָו ,טייַבְרַא לעֶקיִטְׁש םאָר

 עֶגיֹוא עֶקְקנּוד עֶניימ שימ גוא ןערֶהאָי עֶטְלַא עניימ ייַּב !טייְֵרַא לעֶיִטש רעווְׁשַא
 ,רנעֶגייןעֶגְנאַל ןייֵמ ןופ תֹונֹורְכֵו עֶניימ ןעֶּבייַלְקפיֹונּוצ :גְניִרג טְׁשיִנ םעֶּפֶע סאָד ויִא

 עֶקְנאַרעֶג עֶניימ ןיא .ןעֶרעֶטְשיִנ ןעבּוז (ל ןעֶעוֶועֶג זיִא רֶנעגויןיימ ןעוֶו טְסייוו ריא)

 טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה סאָָו ,םיִלִׂשִמ עֶגיִלְהאָמ א !עֶטְלַא עלַא יד ןעֶנאַמְרעֶר ,לֶהאָמא ןּופ

 --"ןאָגְראַׁשְזי טְנייַה טקייה סאָוו ,עֶכאַרְפְׁש רעֶׁשיִדּי  רעיֶטּוׁשְּפ רעֶר טיִמ טְמעֶׁשעֶג
 םּוצ ְךייַא םִע ןעֶּכעֶג נוא ריִּפאַּפ ףיֹוא ןעֶּבייַרׁשְפיֹוא ,ןעֶנעֶבייֵצְסיֹוא יא םעֶלְלַא סאָר גּוא

 רעֶּבייַרְׁש רעֶרעֶי ,טְסייֵה םאָד ,עיִגאָלאָנאָרְב רעֶד טיִמ ,רֶחעֶמ ְּךאָנ ,נּוא ןעקורד
 גדיא ,רֶהאָי ןייז ןיִא ,טייצ ןייַז ןיִא

: : 

 ךיֵא ןעֶפְלעֶהְטיִמ טְנאָועֶג ּוצ ןיֹוש ךייא ּבאָה ְךיִא זַא .,ןוחְט ַךיִא ןאָק סאוָו ראָנ

 נוא ּבעילוצ יי ךיִא הוט ? קֵמֹ ְךיז טְנעֶז ריִא סאוָו ,ְךאָז רעֶׁשיִדּוי רֶעייַא ןיִא

 ןייֵמ ,לֵחֹומ טייַז ,רֶחיִא נוא ,תונֹו רֶכז עֶנייֵמ וייווְכעֶלְקיִטְׁש ,יייווְכעֶלְסיִּב ךייֵא ּבייֵרְׁש
= = 
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 ןיִא ןייַ ןעֶלאָז ייֵז ןעֶמאַטצ ףיונּוצ ןיֹוׁש יז טְלעֶמְׁש .גוא ,םְביִלָע םֹולָׁש רעֶּביִל

 יי ,ןעֶדְנּוּבעֶג םעֶנייֵא

 ץעגְרע ןעֶכּוְסיֹוא טעוֶו םאוָו ,רעֶייֵא ןעֶנּפעֶג ךיז טעוֶו טְכייֵפ ,עָשֹז טְהעֶו

 לעוֶו ,תֹונֹורְכִו עֶנייֵמ ןיא הָעיְיעֶיְִכִר ןייֵק ,עֶרְהאָלְק ןייק טיִנ רעֶרָא ,רעֶלְהעֶפ א
 םֹולָׁש ּוצ ,רעֶדּורְּב ,העְג : ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ לעוֶו ָךיִא ; ןעֶנעַט טיִנ גְנאַל םֶהיֵא טיִמ ְךיִא

 | .י."! םֶהֵה לָאֹוג; ןייֵמ ויִא רֶע -- ן'םֶביִלֲע

 יוכו ינָמִמ

 רעבאלטטאנ .,ב .א



 .רעוואטסעבכוס יֵכְדְרָמ 'ר ; ןיִפעֶל ליִדְנעֶמ יו

 ,טְסייֵה סאָד ,תונֹו רֶּכִז עֶניימ ןָא ּביֹוה ְּךיִא עֶכְלעוֶו ןּופ ,ןעֶרְהאָי עֶנעֶי ןיִא

 טְרעֶדְנּוהרְהאיןעֶטְנְהעֶצְנייַג םיִנּוּפ לעֶטְרעיִּפ ןעֶטְׁשְרעי םיִניֵא

 םיִא טָּפּור ןעֶמ יִו רעֶדָא ןיִּפעֶל ליִדְנעֶמ 'ר רעֶּטְרְהעֶלעֶג רעֶסיֹורְנ רעֶד זיִא

 ןעֶועוֶועֶג ר עו ועייליקימ רעֶדָא ,רעוויֶניִט א ס ליִדְנע ָמ יר ךילְנְהעוֶועֶג

 טְסאָרְּפ ןעֶּבייֵרָׁש ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה סאָו העֶלעֶטְׁשְטְפיִרְׁש רעֶטְׁשִרע רעֶד
 שידוי טְסאָוּפ ףיֹו טְצעֶזְרעֶּביִא רע ,טאָה ,םיִרָּפִמ עֶטֶמ ְיִראַּב עֶנייֵז ץּוח .ׁשיִדּוי

 ראָנ טְקְורְדעֶג ןייֵלַא ְּךאָנ טאָה רֶע עֶכְלעוֶו ןּופ ,יתְלֲח ק קי ,"לֵׁשג ,יםיִלֲחְּת
 ְךרּוד ר ִה א ָי 17 ְךְרעֶל ראַפ ןעֶראועֶג טְקּורְרעֶג טְׁשְרֶע ויִא 'תל הק קג ןיִלְׁשִמ

 ריִא ָמ יר יב ןעֶּביִרְׁשעֶג ןְהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה 'ט יִלֲחִּת;;ראַּב ּופ ךייַר ׁשְריִה 'ר

 ןעֶּביִרְׁשעֶג ַא ןְהעֶזעֶג טְראָד ְךיֹוא ּבאָה ךיִא ; 1699 רֶח אָי םיָניִא רא ַּב ןיִא ךי יֵר

 טְלאָו סאָו ,דיִסח רעֶטְשְרערעֶד :| יִפעֶל לעֶדְנ עמ 'ר ןּופ רֶפֵס

 = קְלאָפ רעֶזְנּוא טְנאָקאַּב גוא טְקּורְדעֶנ ןייַז לאָז סע ,ןעֶזעוֶועֶג הטְרעוֶו רֶחעְז

 ןענעקַא טאָה ןעֶּבעֶל סלעֶדְנע ָמ 'ר ייַּב ְךאָנ זַא ,ראָפ ךייא טְלעֶמְׁש ראָנ
 טְלאָמעֶד טאָח סאָו ,רעֶד עֶפ חָיְבֹוט 'ר רעֶנייֵא ןעֶטעֶרְטעֶגְפיֹוא קְראַטְׁש םֶהיֵא

 יםיצ ְצֹמִמ לו ליִרָפַסַא ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רע: בּוׁשְטיִד ָרַּב ןיא טְניֹואוועֶג
 טאָה ןיִפעֶל ליִדְנעֶמ 'ר ןעֶכְלעֶו ,יִלָׁשֹמ ןעֶד םיֹוא טְכאַל נּוא טעֶּפְׁש סאוָו

 ילְש מי ןעְֶצערעֶּביא עד טְעזי םז עו טאָ ןאְָראְַ יא טְצְמעְֶרעֶּביִא
 םֶהיֵא טאָה רע ; טֵׁשִּפ ןיִא ןָח ,ןֹוׁשָל ןיִא ןֶח !םיִאָלְּפ יִאְלִּפ זיִא רע זַא הע טְהעֶו
 טְסייֵה סאָו ,ןאָנְראַשְז םִנֹיֵא זיִא רֶע סאו ראַפ רעֶד ראָנ טְכאַלעֶגְסיֹוא רעֶּבא
 ? ןֹוׁשְל ַא ריִמ ךיֹוא !ןאָנְר אֵׂשְז ןיִא ׁשֶרֹק-יִבְַּכ ןעֶצְמעֶזְרעֶּביִא ,רֶפֹמ ַא ןעֶּבייֵרְׁש סֶע
 הָי בֹו ט 'ר ןעֶנעֶקא ! ןעֶניוֶשעֶגְּפָא טיִנ ךיֹוא קיִמאַנאַפ ןעֶזיִד רעֶּבֶא טאָה עֶמ
 רעֶמיֹורְנ ַא ,ד אָרְּב ןּופ קיִּב לֵא ּומְׁש בע ר ןעֶמעֶרְטעֶגְפיֹוא טאָה רעֶדעֶּפ
 הָיְבֹוט 'ר ּוצ ףעיִרְּב ןייַז .טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא םֶמְרּופְמ ַא גּוא רעֶטְרְהעֶלעֶג רעֶֶשיִרּו
 ןיִּפעֶל לעֶדְנעֶמ 'ר ןעֶטְרְהעֶלעֶג ןעֶמיֹורְג םעֶד ןעֶבאַמ ּוצ טְכעֶרעֶג רעֶדעֶפ

 םעֶר ןעֶנעֶֶו .ְךייְאָז נוא .רֶפֹ ןעֶיִזאָד םעֶד ןעֶועֶו רעֶטְרֶע עֶיִניֵא יא ןעֶּביִרְשג ןיוש ןעֶּבאָה ריִמ (*
 .רַעזעל ערעזנּוא  ייֵז טיִמ ןעֶכאַמ טְנאָקאַּב גוא ןעֶמיִקעֶּב סע קינרא ְּבֶס ןעֶמייַווצ םוצ ןעֶפאָה גוא "םיִלָה תי

  ןעֶמּקאַּב ייֵז ןאק עמ םּורַא ואוו ,ןֶּביירְׁש וָנּא .ןעֶטְירקמּונאַמ עֶניִטְיוִו עֶניִד ןופ .עֶמייַו סאוָו יד ןעשיִב ריִמ
 .קְגייֵד םייהג טימ גּוא ,וָנּוגניְדעֶּב ךאנ הא ראָנאָה .ןעֶלְהאָצאַּב ןעֶלעוֶו ריַמ

 רע בע גסיורע ה
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 ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג סיױרַא זיִא םאוָו ,'ד ְמָח םֶרָּכי ןיִא ןעֶראוָועֶג טְקּורְדעֶג רעֶטעֶּפְׁש זיִא
 לייוו ,ְךיִלְטְקִנּופ ןעֶּבייֵרְׁש טינ ךיִא ןאק סיִמּוטאַד עלא יִד) .לאָפא ָנָראט ןיִא
 הָיְבֹו ט 'ר טְקּורְדעֶג ְךיֹוא זיִא טְראָד (.ריִמ ייַּב טיִג ְּךיִז ןעֶניִפעֶג םיִרָפְס עֶלַא יִד

 ןּוהֶָט ךיא היט ןעקַא ןיימ;! ןָא ךיִז טְּבייֵה סאוָו ,הָנּוׁשִּת סְרעֶדע ָפ
 עֶצְנאַנ יִד זא ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףֹוס רעֶד ..רעֶּפּוקןְרעֶטְׁשְוייֵמ נּוא--ןעֶזייֵא

 נּוא טְכעֶרעֶנְמּוא זיִא רעֶדע פ חָיְבֹוט 'ר זא ,טְסּואוועֶג טאָה טְלעֶוו ץֶשיִרּוי
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע סאו ,ןּוהְטעֶנ ליֹואוו רֶהעֶז טאָה ןיִפעֶל לעֶדְנעֶמ 'ר

 .(ןאָנְראַׁשז) שיִדּוי ןעֶּבייֵרְׁש

 טאַהעֶג דְלאַּב טאָה ןיִפעֶל לעֶדְגעֶמ 'ר וַא .ּךיִז טְהעֶטְׁשְראַפ םִע
 ראָג ,ןאָגְראַׁשְז ןיא ןעֶּבייֵרש םייוְכיִלְיִּב ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה סאָוו ,םֶרֶעֶוהְטְכאָנ
 רעֶבאַטְסעֶכּוס יֵכְדְרָמ 'ר .ןעֶראוָועֶג טְנאָקאַּב טְשיִנ ןעֶנעֶז ןעֶמְפיִרְׁש עֶרעֶייִז
 ןיִא רעֶרְהעֶל עֶזעֶועֶג םעֶנייֵא ןיִא ריִמ טיִמ רעֶמעֶּפְש זיִא סאוו) ,ד אָרִּב ןּופ

 זיִא רֶע ןעוֶו ,1599 רֶהאָי םיִניֵא ְךיֹוא טאָה (עֶלּוׁשרעֶניִּבאַר רעֶריִמאָטיִז
 ןּופ ןעֶשיִסּור ןּופ טְצעֶזְרעֶּביִא ,רעֶרְהעֶל ןיִטָנאַטְסֶנא ק;טלַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 , (00מ8יפ תזטצצס}) 'יר עָּב עג הָצֵע ןעֶליֹואו ש םעֶד ןְלעֶּבאַּפ סְןואָליִרְק
 ?סְקְלאָּפ ןעֶשיִדּוײ םיָנָיִא טקּורְדעֶג רֶהאָי ראָּפ ַא ראַּפ טְׁשְרֶע ּבאָה ךיִא ןעֶכְלעוֶו
 ןיִא ץִש אָמאַז ןיִא טעוֶואַיעֶג .ְךיִז טאָה רֶלאַּב (. א; 20 רֶה א ָי 1885) 'ט אֹלִּב
 םוָדוׁש ןייַז טְיִדְנֶעֶנ טאָה סאוָו ,רעֶנְניִּטֶע המל ש רא ְטקא ָד רעֶד ןיִלֹוּפ
 גיִפעֶל לע ְךְנעַמ 'ר טימ ןעֶראוָועֶג טְנאָקאּבטְראָד זיא גּוא גָרעֶּבְמעֶל ןיִא
 גוא ןאָגְהאַׁשְז ם'ָניא ןעּבירְשעֶג לעיִפ רֶהֵעֶז טאָה ר עג גיטע ראָטְקאָד .ןעֶטְּפיִרְׁש
 טאָה ןעֶלעֶּבאַפ גוא םיִר יִׁש עֶנייֵז ןּופ לייה מ ַא .טְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא םעֶלַא

 רָׂשַבּמ לֹוקי םיִניִא ןעֶבעֶננְסַא םיֹוּבְרעֶרעְצ ררעֶה .רֶנייפ רעזעג ןייַ
 עֶנייֵז ןּופ עֶטְסעֶנְכייֵצעֶגְסיֹוא סאָד ;'טאַלְּבסקְלאָפ ןעֶשיִדּול םיִניֵא גּוא
 טְנאָקאַּב טּוג םֶהיֵא טימ ןיִּב ךיא .'עֶלעֶקְרעֶסי קיִטְׁש-רעֶטַאעֶט ןַײז זיִא ןעֶטְפיִרְׁש
 -- . ןעֶזעֶלעֶגְראָפ ןעֶטְּפירְׁש עֶגייֵז ןיילַא רימ טאָה רֶע נּוא ןעֶזעוֶועֶג

 גּוא ,ראַּב ןיא ןעֶועוֶועֶג ןיִּב ךיִא זַא 1559 רֶחאָי םיָניִא טייַצ רעֶנֶי ןיִא
 ןעֶטְּפיִרְׁש עֶשיִרּי סְניִפעֶל ליִדְנעֶמ 'ר ןְהעֶזעֶג לאָמ עֶטְׁשֶרֶע סאָד .ּבאָה
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיֹוא ךיא ּבאָה (רְחאָי ןְהעֶצְטְכַא ןעֶזעוֶועֶג טְלַא לְהאָמְטְסְנעֶד ןיִּב ךיִא)
 טאַמעֶג ןָא טייֵהְדְניק רעֶד ןּופ ּבאָה ְךיִא יִו יֹוזַא ראָנ .ןאָנְראַשְז םיִניִא ןעֶּבייֵרְׂש
 ןעֶּבייַרְׁש ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיֹוא ןאָנְראַשְז םיִניֵא ְךיִא ּבאָה ,םיִריִׁש ןעֶּבייַרְׁש .ּוצ גְנּונייֵנ א
 לייוו ,טיִנ ּךיִא סייוֵו -- ןייֵג ּוצ ,ןעֶזעוֶועֶג הָמְרעוֶו סיִּפֲע ייֵז ןעֶנעֶז ּוצ .םי ְריִׁש

 ןאָנְראַשְז םיָניֵא טְכיִרעֶג עָּטְׁשְרֶע םאָד .רָהֵז ןייק ןעֶּביִלּבעֶג טינ ייֵז ןּופ זיא םִע
 געל עֶעע רעֶד זיא ,(טקּורְדעֶג טיִנ .ןעֶּביִרְׁשעֶג) ןעֶראָוְועֶג טְנאקאַּב ריִמ ןּופ זיִא סאוָו

 טְסעֶרעֶקּוּב ןיֵא ןעֶראוָועֶג טְקּורְדעֶג ריִׁש רעֶד זיִא רעֶטעֶּפְׁש) יק יִלאָרְׂשִי רעֶט
 דָנייַרְּפ ןעֶניִלעֶז ןיימ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ףיֹוא יץ עוי םניא ןעֶיִניִמּור ןיִא
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 ץיִניִמערקװּפ לזןְהאָלְגיועֶל רעֶּב קֶחְצי 'ר ןעטְהעֶלעֶג ןעֶסיוִועֶג םעֶד
 רעֶד זַא ;ןעֶראועֶג רֶהאָועֶג ְךאָנְרעֶד זיא "ץ עו ית,.םינּוֿפ רעֶּבעגְסִיֹורעֶה רעֶד זַא;נּוא

 ָגיוִועֶל טיִנ ,ריִׁש ןייֵמ זיא "ק יִלא ְךֶׂש יי (רעֶטְנעֶלֶע רעֶד טְסייֵה סאָד) עגְדיּב
 -- .טְכאַמעֶג טְנאָקַאַּב סאָד 'ץ עוי חי םָגיִא יִקאֵט רֶע טאָה ,ם'נ אָז
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 ,םיֹוּבְרעֶדעֶצ רֶדָנְסְּכְלַא :רעֶגְניִטע ראָטְקאָהו

 םניִא טְגְרעֶלעֶג ןעֶנעק ךיא ּבאָה רעֶגְניִמֶע חמלְׁש ראָטְקאַה ןעֶד
 ,ביִבָאָה יֵחְרִּפּי ְרעוֶו םעֶטְׁשִרַע ןיימ ןעֶּבעֶגעֶגְסיֹורַא ּבאָח ךיִא ןעֶוו ,1637 רֶהאָנ
 ראָט קאד רעֶד יו ,ץ ֶש אָמ אָז ןיִא ןעֶועוֶועֶג לְהאָמ עֶכיִלְטֶע ךיִא ןיִּב לֶהאָמְטְסנעֶד
 ּוא ץֶשאֶמ אז ןייק ןעֶמּוקעֶג ךיא ןיִּב לאָמְנייֵא .טְניֹואוועֶג טאָה רעֶגְניִמע
 לְהאָמְטְְנעֶד ויִא עֶכְלעֶו ,עָיְרע לא ח ּבאָה ךיא זַא ,טְכאַדעֶג ריִמ ְךיִז טא סֶע
 לאָז רע; ,ראָטְקאָד ןעֶד ןעֶטיִּב טְקיִׁשעֶג ּבאָה ךיִא .ןילופ ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג םּורֵא
 סאוָו) ;ריִמ ּוצ טְנאָז נוא טְכאַרְטאַּב ְךיִמ טאָה ,עֶמּוקעֶג זיִא רֶע .ןעֶמּוק ריִמ ּוצ
 רע 'יע לעֶמְרע סי ץימ ןעֶזעֶלְראָפ רעֶסעֶּב ךייא לעוו ךיִא ? עֶיְרעֶלאַח ךייַא גיֹוט
 דיִמָּת זיא ץֶׁש אָמאֵז ...ןעֶראָועֶג דְנּועֶג ןיִּב ךיא גּוא ןעֶזעֶלעֶגְראָּפ רימ טאָה
 ר טְניֹואוועֶג רעֶהיִרְּפ טאָה טְראָה : עֶטְרְחעֶלעֶג עֶשיִריי ןּופ טאָטׁש א ןעֶזעוֶועֶג
 םיֹוּבְרעֶדעֶצ ףֵסֹוי ר םיֹוּבְנעֶכייֵא בקעַי ר ְךאָלְּב ןֹוׁשְמִׂש
 ןעֶכיֹורְג טאָה ,טְסּואוועֶּב זיִא סֶע יוִו םיֹוּבְרעֶדעֶצ;ר ָךְנַסְּכַל א 'ה ,ןקּוז ןייז)
 ְסיֹורעֶה רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע :רּוטאַרעֶטיִל רעֶׁשיִנאַגְראַׁשְז רעד טְכאַרְּבעֶג ןעֶצְטּונ
 ;טקלאָּפסעֶשיִדּו + גוא 'רׂש בֶמֹלֹו ק. ןעֶגנּוטייֵצ עֶׁשיִנאָנְראַׁשְז יִד ןופ רעֶּבעֶג
 ריִמ ייַב ןעֶזעוועֶג רעֶגְניִטע ראָט ְקאָד זיא רעֶטעֶּפְׁש רֶחאי ייֵוְצ .('טטאלְּב
 ןיִא טאָה רע לייו ,ןעֶזעֶועֶג טּוג טיִנ ןיֹוש םֶהיֵא זיִא םִע ץיִניִמעֶרְק ןיִא
 הא ָּטקאָד סלַאסרוק ןייַז טְניִדְנעעֶג טאָה רֶע) ןעֶמאַזקעג ןייק טְכאַמעֶגטיִג דג אלְמּור
 ןעֶריִציִטְקאַרְפ ּוצ ןעֶמאָּבְראַפ ד גאלֶמּור ןיִא םֶהיִא ןעֶמ טאָה ,(גְרעֶּבְמ עֶל ןיא
 טּוג טיִנ ךיוא אָד רעֶּבֶא םֶהיֵא זיִא סע .טְסיִנ אָלאקַא ןעֶראוָועֶג רֶע זיִא

 ןייק זיי ןייַז ףיֹוא ןעֶועֶועֶג רֶע זיא ץיִגיִמעֶרק ןיִא ריִמ ייַּב .ןעֶגנאַנעֶג
 ;תופ סרעֶנְניִטע ראָט קאד םעֶד טְרעייִפעֶג ןעֶמ טאָה טְראָד ;אַסְסעֶלַא
 ְָסְנעֶד טאָה רעֶכְלעוֶו ,םיֹוּבְגע ָבייֵא בעי ירייַּב גאָט םֶמֶרּוּבעֶג ןעֶגירְהאָיְנִהעֶצ
 ןעֶמּוקעֶג ףיֹונּוצ ךיִז ןעֶנעֶז רֶנייֵרְּפ עֶטוג עֶלַא זַא .אס ס ע ָך ַא ןיא טְניֹואוועֶג לְהאָמ
 ; ןאָגְראַשְז םיָניֵא ריִׁש םעֶניילקא ןעֶּביִרֶׁשעֶג רעֶגְניִּטעג טאָה

 ,רְהאֵי גיִצָפופ ןעֶראָועֶג ְךיִא ןיִּב טְנייַח

 ; ראָה עֶהאָרְג ןייֵא טיִנ ְךאָנ ּבאָה ְךיִא
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 --וםעֶנייֵק הָׂשֹק ןייַז טיג ְךייֵא לאָז סע

 ."םעֶנייֵא ןיִא ריִמ טיִמ טְצְראוַוְׁש ראפ ןעֶרעֶוו ייֵז

 טיִנ רֶהעְמ רעֶנְָניִטעע ראָטְקאָד םעֶד ןיֹוׁש ְךיִא ּבאָה טייֵצ רעֶנעֶי טייז

 .ןעֶלעֶּבאַפ ,םיִריִׁש לעיּפ רֶחעֶז ןעֶּביִרְׁשעֶג רֶע טאָח 'עָלע קָר עֶס. ץוחא .ןְהעֶזעֶג
 םיִניִא גּוא ירֵׂשַבְמ לֹוקי םיִניִא טְקּורְרעֶג םיֹוּבְרעֶדעֶצ 'ה טאָה לייֵהְטַא)
 רעֶדְניִק עֶגייַז זַא ,ןעֶזעֶועֶג רֶׁשֹי ַא טְלאָו סע ('ט אֵלְּבְסְקְלאָפ ןעֶשיִדּוי

 לייט .,ןעֶקּורְד ןעֶזאָל ייֵז לאָז .ּךיִז ןעֶניִפעֶג ייֵז ןעֶמעו ייַּב ,רעֶרעֶדְנַא ןייא רעֶרֶא
 ' .טְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא עֶלַא ןעֶגעֶז ייֵז

 יקְׂשֵח ןעֶּבעֶנעֶג ּוצ ,טְרעֶפייֵאעֶגְנָא ךימ טאָח רעֶגְניִט ע ר א ט קא ָד רעֶר
 ְךיִא ּבאָה 1628 רֶהאָי ם'ניא .ןאָנְראַׁשְז ם'ניא ןעֶּבייַרְׁש ןעֶּניֹוהעֶנְנָא ּבאָה ךיא נּוא

 ייֵװְצ רעֶדָא ּףּוטְק עֶר ס אָדי:ןעֶטְקַא אייֵרָד ןיִא עיִד עמ אקָא ןעּבִירֶׁשעֶג

 ןיִא טְקּורְדעֶגְּפא רעֶציִמֶע םִע טאָה רעֶטעֶּפְׁש) "טְכאנ ןייא ןיֵא תֹוּפּוח
 ְךאָנ טאָה רע ,ןעֶנאַמְרעֶד ּוצ ןעֶמאָנ ןיימ ןעֶסעֶגְראַפ טאָה א אָשְראוַו
 ('! ןעֶטאָּבְרעֶפ קּורְדְכאַננ : טְקּורְדעֶג ּבייֵהְנָא םּוצ טאָה גּוא הָמְכָח א ןּוהְטעֶנ
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 יקְסְלאָדאַּפ ץינעְמאק ןיימ ןעֶמּוקעֶג ךיִא ןיִּב 189! רֶה אָי םיִניֵא

 עֶלּוׁש רעֶׁשיִדּוי רעֶד ןיִא רֶׂשְרְהעֶל ןייַז ּוצ טְראָד .גְנּוריִגעֶר רעֶו ןּופ טְקיִׁשעֶג

 לעֶגְנּי ןייא ןעֶמּוקעֶג : ּוצ זיא אי ןעֶּבלעֶז םעֶד ןיִא ,דאַרְזאַר רעֶטייֵווְצ

 ןיוש טאָק לעֶגְּוי םאָד ;טְלַא רֶהאָו 17 רעֶדָא 16 ְךְרעֶל ,םֶגנּויַא  ראָנ לעקאוַוְטיִל א

 רֶהעֶז רע;זיא ְּךיֹוא .טְנאַקעֶג טיִנ רע טאח רֶהעמ רעֶּבא ,שיִאעֶרְּבעֶה ןעֶּביִרְׁשעֶג ןיֹוׁש

 ;טְנעֶרעֶלעֶג טְראָד טאָה :ּוא ׁשֶרְרֶמַה תיִּב ןיִא ןעֶמעֶזעֶג זיִא רע :ןעֶזעוֶועֶג םעֶרָא

 ןעֶּבאָה סאוָו ףןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנּופעֶג ךיז ןעֶּבאָה ,םיִנָמִחַריִנְּב ןעֶדּוי ייַּב רעֶגייֵטְׁש רעֶד יו

 ןעֶּביֹוהעֶגְנֶָא טאָה רֶע .ןעֶדייֵל טיִנ רעֶגְנּוח ןייק לאז רע ,טְצְטיִטְׁשְרעֶטְנּוא םֶהיֵא

 עיִלאַזאָה רעֶּטְכאָמ רעֶגיִלעֶז ןייַמ ייַּב גּוא ריִמ ייַּב טאָה גּוא ןְהעֶגְנייַרַא ריִמ ּוצ

 עֶד זיִא לעֶגנּוי סאָד .וו .ז .א ׁשיִסּור ,שְטייד ,שיִאעֶרְּבעֶה : טְנְרעֶלעֶג לֶעיִפ ה'ע

 עב וצ םֶהיֵא .ׁשְּטיוואָמאַרְּבַא בקעֶי םֹולָׁש 'ח רעֶטְנִהיִראַּב טְצְטיִא

 רעֶּביִראַד ראָנ : עקְרעוֶו עֶניײז ְךֶרּוד ןעֶדּוי עֶלַא טְנאקאּב טּוג ויִא רֶע :ניִרְּביִא זיִא

 םָניֵא רעֶּבייַרְׁש עֶטְסְמְהיִראַּב יִד ןּופ רעֶנייֵא זיִא רע; לייוו ,אָד םֶהיֵא ךיא ןאַמְרעֶד

 ! טינ ץְטאש ןייק ןעֶּבאָה עֶקְרעוֶו עֶׁשיִנאָגְראַׁשְז עֶנייז ;ןאָנְראַׁשְז

 ןעֶראָועֶג טְגְהיִפעֶגְרעֶּביא ץינע מא ק ןּופ ךיִא .ןיִּב .רעֶטעֶּפִׁש רֶחאָי ייֵרְד

 טְראָד זיא לְהאָמְטְסְנעֶד לייַו ,טאָטְׁש םֶטְרּּבעֶג ןייֵמ ,ןיטָנ אַטְס אקט טְלַא ןיימ
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 זיִא םיִריִמְלִּת עלא ןעֶׁשיוִוְצ .עֶלְנׁש ינְדאירְזאַר-אֶראָמוְו ַא ןעֶראָוועֶג טְנעֶפעֶרעֶ ךיֹוא
 לעֶנְי סאָה ןעֶראַפְדְלאָג עֶלֶעמֶהֶרְבִא םֶגְנוי א ראָג לעֶגְנּי א ןעֶזעוֶועֶג
 טְנעֶלְפ טְפיֹוה רעֶּביִא .טְגְרעֶלעֶג טאַויִרּפ עֶזיֹוח ּוצ ריִמ יי ,עלּוש רעֶד ץיוח ַא ,טאָה
 ןעֶועוֶועֶג זיִא סאָד ףןאָגְראַשְז ןעֶּבירְׁשעֶג ּבאָה ךיא ןעוו ,ןעקוקּוצ רֶהעַז ךיז רֶע
 רעוֶו ,ןיֹוׁש טְסייוֵו רֶחיִא ,ןעֶלְחעֶצְרעֶד טינ ךיִא ףראד דְניִצ ,טְפאשְנעֶדייל ןייַז .ראָנ
 ןּוהְמעֶג ףיֹוא רֶע טאָה ,ץוח ַא .ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא ןיֹוש טאָה רֶע סאוָו גּוא זיִא רֶע
 נּוא ,ןּוהְמעֶנ ְךאָנ ףס ַא ןיֹוׁש ןעֶּבאָה םֶהיֵא ןעֶליִּפְׁש וצ רעֶט אעט שיִדּוי
 --!אקירעֶמא ןיִא ןָא ןיֹוׁש רֶע טְראַּפְׁש .דְניִצַא

 הָי ְבֹוט 'ר זַא יֹוזַא ,רּוט אֵרעֶטיִל ַא טימי ןעֶנאָז ןאָק עֶמ גּוא עֶכאַרְּפְׁש א ןעֶראָועֶג זיִא רע זיִּב ,טעֶטייֵרְבעֶגְסיֹוא ןאָגְרא ַׁשְז רעֶד ְךִִז טאָה ױזַא
 ןעֶנעֶפֶע ףיֹוא ליֹומ ןייק טְנאָקעֶגטיִג רֶע טְלאוָו ,ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טְנייֵה לאָז רעֶדעֶפ
 ןעֶביירְש ּוצ ןעֶלאַפעֶגְנייא טיִנ ראָנ דֶניִצ םֶהיֵא סע טְלאו רַׁשְּפֶא גוא ,םעֶד ןעֶנעקא
 .'םיִצָצַחְמ לֹוקַא

 {י

 ,ץיוְרֹוה ליִקייֵח ידו

 --,קירוצ ןעֶרְהעֶקְמּא לעֶיִּב א ךימ ךיא זומ העֶזעֶל עַּבעיִל עֶניימ הָניִצַא
 .ץטיוִוְרֹוה ליִקייֵח 'ר די רעֶטעֶדְליִּבעֶג רהֹעְזַא ןאַמּוא טְראָטְׁש רעֶד יא טְּבעֶלעֶג טאָה גיִצְנייֵנ רער גיִצְטְכא רֶהאָי א טיִמ רעֶהייְ

 ;ְךעֶּביִא טאָה רע; ! ןאָנְראַׁשְז ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה ץֶמ יוִוְרֹוה ליק יח יר רעֶד
 .דיִנֵמ רעווְלעֶז םעֶד ןופ הָמָּכְמַה רעֶד טיִמ ,'סּוּבְמ אל אִ} ןעֶמאָנ ןעֶמיִמ יאקירעֶמַא ןאָפ גְנּוקעֶרְטְנֶע םעֶּפְמאָק ןעשָפייד םענ םיֹוא טְצעֶז
 ראָנ ְךאָנ ןיִּב ְךיִא :רְהאָי 70 םיִועָג ןעֶניִרְל ןיֹוׁש זיִא םִע) טייֵצ רעֶגעֶו ןיִא
 םעֶמִּכזַא ,ןעֶראוָועֶג טעֶטיירְְראַפ קְראַטש יֹוזַא רפס סאָד ויִא (ןעֶזעֶועֶג דיק א
 יז :ןעֶרעֶר וצ סאָו טינ ןעֶמ טאָח רעֶּבייוו ןופ : ןעֶזעֶלעֶג םִע ןעֶּבאָה ןעֶדוי עֶלא
 רעֶנעֶי ויִּב .יסּוּבְמ אלא קָע טעֶד טְנעֶייִלעֶג ראָנ טאָה עמ גוא י'הָׂש עמ אָבָּב יִד ּוליִפֲא ,תֹוניִחְּת יִד טיִמ 'הָניֶאְרּו הָניִאְצי םעה ןעֶגיֹוּבְראַפ ןעֶבאָה
 ,אקירע ְטַא ןיֹוש ןעֶמ טְסייוו ןעטייצ עֶרעֶזְנּוא ןיִא נייה -- ; טְלעֶוֶו רעֶה ףיֹוא אקיְרעֶמַא ןייֵא ְךיִז טְניִפעֶג סֶע זַא ,טְמּואוועֶג ןעֶדּויגיִנעֶוו רֶהֹעָל ךאק ןעֶּבאָה טייצ
 ןעיצילאנןיל ֹוּפ דְנ אֹלְסּור ןיִא םּודעֶמּוא ןְהעֶטְׁשְראַפ נּוא ןעֶנעֶייִל םֶהיֵא ןאָק ןעֶמ זַא ,טֶּביִרְׁשעֶג ןייֵר יֹזַא זיא 'ס ּוּבְמאָלא ן רעֶר .רעֶנניִליִׁש ןעזייּבא יו
 ראָנ ןיִּב ךיִא זַא .ןעֶזעֶל ּוצ םֶהיֵא ןעֶגּננְראַפ ַא זיִא סע זַא ,טְקּורְדעֶג ןייֵׁש רֶהֵעז ּוצְרעֶד ְךאָנ זיִא רֶע .ּךיִז ןעֶניִפעֶג ןעֶרּוי ּואוו ,טרָא ןעֶלעֶג ןיִא גוא ןֶעיִניִמּור
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 ךאָנ רעֶטעֶּפְׁש גּוא ,טְלעוֶוְקעֶגְנָא ראָנ םֶהיֵא ןּופ ךיא ּבאָה ,ןעֶזעוֶועֶג דְניֵק גָנּי א
 נּוא עֶׁשיִריִמֶח ּוליִפֲא גּוא טְגְרעֶלעֶג םיִרָפְס ךס ַא ןיֹוׁש ּבאָה ךיא זַא ,הָנּותֲַח ןייֵמ

 װאָחיִנְרעֶׁשְט ןיא ןעֶמּוקאַּב 'סּו ּבִמ אָכ אְקֶנ םעֶד ךיא ּבאָה ,םיִרָּפִס יִקְס ְךּבַח
 עֶיִזאַטְנאַּפ ןיימ .ןעֶזעֶל ּוצ םֶהיֵא לֶהאָמ א ְךאָנ טְכאַמעֶג ןעֶנּונְנְראַפ ריִמ ּבאָה נוא
 ְךיִא ,אקיִרעֶמַא ןייק םעֶנייֵא ןיִא ןעֶסּוּב ִמ א לאקְנ טיִמ ןעֶגאָרְטעֶג ְךיִמ טאָח
 ?עֶמַא יִר טְרעֶדְניִוואַּב ּבאָה ךיִא ,םָי םעֶד ףיֹוא ףיִׁש ןיִא ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא טימ ןיִּב
 ראַפ ְךיֹוא רימ ייֵז ןעֶנעֶז ףאָלְש םיִניא ּוליִּפֲא גוא .,ןעֶשְנעֶמ .עֶדְליוִו עֶשיִנאקיר
 | .ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶגיֹוא יִד

 - ּטעֶמִּכ זַא ,ןעֶזעוֶועֶג עֶדאָמ רעֶד ןיִא יֹוזַא זיִא 'סּוּבִמ אָלאקֶע רעֶד עֶׁשְטאָה
 םע יו ,ְךאָד ןעֶמ טאָה ןעֶועֶלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶמּורְפ ץְנאַג ּוליִפֶא ,ןעדוי עֶלא
 .ןעְֶלאַהעֶג טיִנ טְלעֶוו רעֶמּורְּפ רעֶד ןיִא ןיילַא ןיִל קייח 'ר ןּופ ,םיֹוא טְהעֶז
 גּוא עֶמּורְּפ ןעֶׁשיוִוְצ דעיִׁשְרעֶטְנּוא רעֶסיֹורְג אזא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ְךאָנ זיִא לְחאָמְטְסְנעֶד
 (,טְסּואוועֶג טיֵנ ראָג ְּךאָנ ןעֶמ טאָה 'עטְרְהעֶלקענְפיֹוא; טְראוָו סאָד) עֶמּורְפ טיִנ
 עֶניִרְּביִא-ִנ-ַא ראָנ-- 'תּו דיִסֲחְי נּוא יה ָךֹו תת ץּיח א --הָמְכָח ןעֶזעוועֶג זיִא ְךאָד
 ריִא .ידּוי ר עֶכיִלְרֶה עֶקְניַאי ןעֶסייֵה טְנאַקעֶג טיִנ טאָה ם ָכֶח ַא זַא יֹוזַא ,ְךאַז
 זיא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ץֶטי ווְרֹוה ליִקייֵח 'ר וַא ,ןעֶלעֶטְׂשְראָפ ךייַא טְנאָה
 ?רעֶד טאָה עֶמ .ּוהֹּתַה םֶלֹוע םיִניֵא םּורַא טְהעֶג רֶע זַא ,םש ַא ןעֶמּוקעֶג סיֹורַא

 םּורַא טאָטְׁש רעֶנעֶי ןיִא ,רעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה עֶמ יוִו ,תֹולֲעַמ טְלְחעֶצ
 רעֶציִמֶע ךיז טאָה םִע זַא הָלְנֲע לעַּבַא טְלְהעֶצְרעֶד טאָה אָד .טְכאנ ייַּב ןְהעֶג
 ןעֶּבאָה ,טְצעֶועֶגְפיֹוא ְךיִז טאָה רע; יו ,נוא ןעֶגְניִדעֶגְפיֹוא םֶהיֵא ייַּב רעֶדְמעֶרַּפ א
 רעד ןיִא ! טְכאַנ עֶצְנאַנ ַא טעֶזְנאַלְּבעֶג ןעֶּבאָה נוא ןעזְנאֶלְּב ןעֶּביֹוהעֶגְנָא דְרעֶּפ יד
 ליקיייֵח ר ןעֶזעֶועֶג זיִא םאָד נוא -- ןעֶּביְִּבעֶג טיִנ רעֶדְמעֶרְפ  רעֶר זיא היִרְּפ
 ! ןְהעֶגאַּב טיִנ טְלעוֶו יִד ְךיִז ןאָק טייקְׁשיִראַנ ןְהֶא !ץְטיוִור וה

 ף,

 ץְטיורֹוה ּוהָיעׁשְי רו

 ּוהָיעַׁשְי 'ר ףעֶטייצ עֶניִלְהאָמ ַא ןּופ ראָג ְךיִא קְנייֵרעֶג טְסיִנאגְראַׁשְז ַא ְךאָנ
 רעֶטעֶרְיִּבעֶג א ןעֶועֶועֶגויא רע ('קסְלאָדאָּפ בּולֲהאְמ ןופ ץְטיִרְרֹוה
 טְנאָקעֶג רעטאָה ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְנעֶכייֵצְנְסיֹוא טאָ רֶע סאוָו ,ׁשיִאעֶרּבעֶה ץױח ַא ;ןאַמ
 ּבעיל רע טאָה ןעֶמיִלֵא םעֶר אייֵּב .טּוג רֶחעֶז ׁשיִזאָצְנאַרְּפ גוא שְטייֵד ,שיססּור

 טימ ןעֶּבעֶנעֶגְּפָא ְךז רֶע טאק ןעֶטְסְנייֵמ םּוצ :ןאָגְראשְז ןעֶּבייַרְש .ױצ טאַמעֶג

 רעֶנ אילימ ןעֶסיִוועֶג רעמעּפׁש םעד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ץטיוװ רו ה ּוהיִעׁשַי יר רעֶד 6

 ,ןעֶּבראַטְשעֶג גְנאַל טיִנ אד יא סאָו .ְרּוּבְסְרעֶטעֶּפ ןיִא ץְמיִוִרֹוה שטיוועיאפיא םאַרְּבַא

 ,םּוהְמְנעֶדּי םיִנּופ ןעֶטעֶרְטעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב אייווצ עֶנייז גוא רע



 2: תונֹורְכִז

 תֹוריִמְז יִד טְפיֹוהְרעֶּביא .,ןעֶמאַרְג ןיִא תָּבַׂש ןּופ תֹורי מָז יֵד ןעֶצְטעֶזְרעֶּביִא
 וו .ז ,א "איִבָנֲה ּוהָיְלא ,דיִסָח שי א לֶׁשָמְל יו ,םִטְכאַניּוצ-תָּבַׁש ןּופ
 טאַהעֶג רעֶּבָא טאָה רע .ןעֶיְדאַלעֶמ עֶנעֶגייֵא עֶגייַז טימ ןעֶגְניז ייֵז טְנעֶלְּפ רע גּוא
 ןעכאז עֶגייז ןעֶציִמע טאָה רע זַא גוא ,ןעֶלעֶפעֶג רֶהעְז ןיילֵא ךיִז זיִא רע :רעֶלְהעֶפא
 םעֶנעֶו ּוצְרעֶד ךאָנ רע טְגעֶלְפ ,טְלעוֶועְֶנָא ןיילא טאָה רע טאוָו ץּוח ,ןעֶננִזעֶגְראָפ
 יל ׁשיִרּי טְּביַרְׁש עֶמ יו  ,טְראָה ריִא ,טְראָה ריִאי : לאָמ עֶלַא ןעֶגאָז נּוא ןעֶכְרעֶטְׁש

 תֹונֹורְכִז ראָנ אָד ּבייֵרְׂש ְךיִא זַא ,ןעֶקְנעֶדעֶג םֹּתְסַה ןִמ ןעֶלעֶוֶו רעֶזעֶל יד
 -ןאָנְראַשְז יִד ןופ זַא ,ןְהעֶטְׁשְראַפ אָליֵמְמ ןיֹוש ןעֶלעֶו גוא דְנעֶגּוי רעֶנייֵמ ןפ
 ןעֶטְמְהיִראַּב םעֶד ץּוח ַא .ןייַז טיִנ עֶדעֶר יִד אָד ןאק,טייצ רעֶזנּוא ןּופ סְרעֶּבייֵרְׁש
 סאוָו ,א ָגְליוִו ןיִא קיד ריִא מ קיזייַא 'ר ,הֹוד ןעֶטְלַא םינופ ְךאָנ רעֶּבייַרְׁש

 ,ןאָנהאַשְז ןעֶשיוומיִל םעֶד ןיא ןעֶּבירְׁשעֶג ןעֶגנלְהעֶצְרע עָכיִלְציִנ לעיפ רֶהעֶז טאָה
 לָשְמִל יו ,טְנעֶכייִצעֶגְסיֹוא רעֶּבירְש ךס א ךאָנ טייֵצ ןעֶיינ רעֶד ןיא יז ןעֶּבאָה
 האָטְקעֶּפְס ןייֵטְׁשְנעֶרעֶּב ןְהאָוְסעֶניִד סעֶקְצאַׁש יקצעיִגיִל 'ח
 טעֶנְכייֵגעֶגְסיֹוא טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה סאָוְו ועֶבְלעֶזַא ץּוח א ,הָמֹודְכּו םֶכיֵלֲע םֹולְׁש
 ןעֶלעוֶו ,ןאָנראשז ןעֶזעֶל סאָו יִד :ןעֶלעֶטְׁש סיֹוא טיִנ ןעֶמאָנ עֶרֶעייז ליוו ךיִא גּוא
 רעֶנייֵמ ןּופ תֹונֹורְכִח יד ןיִא ןאק עֶלא יִד ןופ -- . ןעֶסיוִו ןייֵלַא ןיֹוׁש
 , ןייז טינ עֶדעֶר יִד "ד געֶנּוי

0 

 ןְהאָוְניִועֶל רעֶּב קֶחְצִי ר:דְלעֶפְנעֶסקׁא
 ןיִא ןעֶסעֶנְהאַפ טְנאַקעֶג ּבאָה ְךיִא יֹוזַא יו ,רעֶדְנּואוו ַא ןייֵלַא ריִמ זיִא סֶע

 נֵעָסְקָא לֵאָרְׂשִו 'ר !הָנייֵרְפ רעֶניִלעֶז ןיימ יוֵוהעֶּביירְׁש ןעֶׁשיִדוי ןעֶגיִטְכיוִנ אַז
 ןיִא ראָנ נוא ןעֶּביִרְׁשעֶג לעיִּפ רֶחעְו טאָה סאוָו ,אֵססעֶד ַא ןיא דְלעֶפ
 ןעֶדעֶי ךיִז ןאק סע ןעֶסעֶגְראַפ ןאק שְנעֶמ רעבילטיא ראָנ .(* ןאָנְראַשָז םעֶד
 .ןעֶּפעֶרְּט סעֶבְלעֶזא

 גוא עֶביִלְטֶע רֶהאָיא טימ ןעֶזעֶועֶג ויִא דְלעֶפְנעֶסְקֶא לֵאָרְׂשִי
 ןיִא .א ס ס עָד א ןיִא סּויִראַטאָנ נּוא טאקאוורא רעֶניִריֹואווְׁשעֶג קיִרּוצ . גיִסייֵרְד
 ּוצ ברּוקמ רעֶםִיֹורְג א ,דיסָח רעוֶויִלְמארְּב א ןעֶזעועֶג רֶע זיא דְנעֶנּי רעֶגייַ
 ,רעֶוי לְסאַרְּב ןֶתָנ 'ר ןּופ רֶבָח א נּוא רעֶויִלְס אֵרְּב ןָמְחִנ 'ר ןיִּבִר םעֶד

 ןעֶסייֵהעֶג טאָה ןֹוׁשל רעֶזנּוא :"ןא נ ְראַׁש ז, ןעֶמאָנ םינְופ טְסּואוועֶג טיִנ ןעמ טאָה טייצ רעֶרעֶהיִרְפ ןיִא (*
 ענייא ײװ א ג ך א ׁשָז , טְסייֵה תֶמֶאַּב לייװ ,מינ ןאָגְראשז ןעֶמאָנ רעֶד ְךיֹוא טְלעֶפעֶג רימ  .ׁשְטייֵד ׁשיִדּוי
 ."שמייד ׁשידו יא רעֶדָא יש יד ּו .. ןעֶמאָנ םייַּב ןעּביִילּב ּוצ רעֶכיילְג זיא סע ; עֶדעֶרעֶג עֶכיִלְדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא

 ,ג ,ב .א (83)
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 טאָה רעֶמעֶּפְׁש ; םיִרָפְס סיִנָמחִנ 'ר עֶלַא טְקּורְרעֶג נּוא ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה סאוָו
 ?סיֹוא שיִאעֶּפאָרֹוא ךיִז טאָה ,ןעֶפְראָוועֶג קעווַא תּודיִסֲח סאָד דְלעֶּפְגעֶסְקֶא

 ןייז רעֶּבֶא טאָה רע .ןאַמ רעֶטעֶדְליִּבעֶג א רֶחעֶז ןעֶראָוועֶג זיִא גּוא טעֶלְליִּבעֶג
 ןיִא -- . ןעֶּביִרְׁשעֶג ןֹושל ם עֶד ןיִא ראָנ טאָה ּוא טאַהעֶג ּבעיִל רֶחעֶז ןֹוׁשל ׁשיִרּוי
 ְךיִז ןעֶּבאָה רימ ּוא אססעֶדַא ןיא ןעֶועֶועֶג ןיִּב ךיִא זַא ,185 רֶהאָי םעֶד
 ןייַרַא עֶזייֵרְּבא עֶנייַמ ראפ דְלעֶּפְנעֶמְק ַא ריִמ טאָה ןְקעֶועֶג טּפֶא רֶהעֶז
 : ליוִויִרָּב הֶאָוְצ ןיילק א טיִמ םיִרָפְס עֶנייַז ןּופ הָמיִׁשְר א טְקיִשעֶג

 ֹד : עפ } ע ס ק ָא סּויראַטאנ ,טאקאוודא רעֶנעֶריֹואווְׁשעֶג רעֶד ,ְךיִא סאָוו , םיִרָּפְס עלַא ןּופ רעֶטְסֶעעֶר א!

 גיִסייַרְד ראַפ ןופ . (טְקְורְרעֶג טיִנ ְךאָנ ןעֶנעֶז יד) "ֹׂשיַדּוי טְסאָרְּפי ןוׂשָל ןיִא טְכאַמעֶג ּבאָה אסספעְדַא ןיא

 ןֹוׁשל רעֶדְנַא םּוׁש ןייק ןענעק סאו יִד ,  ןעֶנעוֶו טְנעֶדּוי עטְסאָרְּפ ןּופ  ןעֶּביִרְׂשעֶג םיִרָפְס יד ץְלַא ְךיִא ּבאָה רֶהאָי
 ןּופ ןעֶנעֶז לייֲהט ַא , טְגְהייֵצְרעֶד םּוג תֹויִׂשעְמ עֶתֶמָא לייֵחְט ַא ,םֶעיִדעֶמאק ןעֶנעֶז םִירפס לייֵהְט א . םיג

 , ןעָׂשְנעֶמ יִד . טאַהעֶג ןעֶּבאָה ייֵז סאָוָו , ףֹוס ןעֶצְראוַוְׁש רֶעייֵז ןּופ נּוא טְדעֶרֶעגפא םִרעֶלְדְניוִוְׁש , םעייֵטְלּוח

 יֵלְרעֶלַא עקאט נוא ץֶרֶא ְךֶרֶד גוא  רמומ ןעֶראָה סְגעוֶוגייֵא ןיא ןעלעוו = , גיִדְניִבאַל ןעֶזעֶל םיִרָּפִס יִד ןעֶלעוֶו םאוָו

 . י"ָךיֹוא ןעֶטְפאַׁשְנעֶטיוִו

 ןעֶזעֶלעֶג עֶלַא טעֶמִּכ ּבאָה ךיִא ; ןעֶטְפיִרְׁש 96 ןּופ .ןעֶמאָנ יִד ןעהעג רעֶטייַו
 יסיִקָרְוֹוע רעֶד לֵביִמצ ויִא גיִדָריוְִקְרעֶמ סְרעֶדְנאּזאַּב .(' .טייֵהְרעֶנעֶּביִרְׁשעֶג
 ןיקא ןעשְנעֶמ ןעֶר ּבאָה ְךיִא .ןעֶמאָנ םעֶנעֶנייֵא םעֶד טיִמ ןאָזְרעֶפ עֶרְחאַו א
 ּוא ,יִקְמְלאָדאּפ ביִלְה אָמ ןופ ןעֶזעוֶועֶג ןיילַא זיִא רֶע:אֵס סעֶדא ןיִא טְנעֶקעֶג
 ווֲעיאלאָקיִ ןיא אייִרְג ַאי לוי עֶׁשֶלאַימְדַא םאַראַמ עֶטְפיֹומעֶג עֶטְמִיִראּב יד
 'ר ןּופ יֹרּפ עֶנעֶזעֶועֶג יִד (גֶרּוּכְסְרעֶטעֶּפ א עֶמאבפאָה רעֶמעֶּפׁש)
 רע .רעֶטְסעֶוְׁש ןייז ןעֶזעֶועֶג זיִא ,ביִלֲהאָמ ץא שטי װ אלאַפ אֵר דִוָד
 רענאַדְמחַמא ןעֶזעֶוועֶג זיא ,העֶרייטְנעֶּבַא רעֶכיִלְקעֶרֶׁש א ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 אס עד ַא ןיִא טאָה גּוא טְסיִרק ַא ןעֶועֶועֶג זיִא רע דְנעֶרעֶװנּוא טְסי ר קֵא ְךאָנ רעֶד
 דְראָּב א ןעֶסקאַו טְזאָלעֶג םּוציִלְּפ ְךיִז רֶע טאָה ,ראָטְקאָד ַא ןּופ עֶלְלאָר ַא טְליִּפְׁשעֶג
 טְראָד טאָה נוא לּולֲא ׁשֶדֹוח םיִא וואָקאַש טָא ןייק ןעֶרְהאָּפעֶג קעווא זיִא גּוא

 עלא עֶנייַז .ְךיִלְּבְרעק 00 ראַפ םיִאָרֹונ םיִמָו ,ןִזַח םְלֵא ,הּומע ץְראַפ טְנעֶוואַדעֶג

 ךעֶרְנּואוו רֶהעֶז דְלע ַפְנעֶמ קָא ןופ רֶּפֵמ םעֶד ןיא ןעֶּביִרְׁשעֶּב ןעֶנעֶז רעֶייִטְנעֶּבַא
 רעֶטְנּוא ; ןעֶראוָועֶג טקּורְדעֶג רעֶטעּפְש ןעֶנעֶז םיִרָּפִמ יִד ןּופ לייֵהְט א -- . ראַּב
 .ידיִראַי רעֶויִׁשְטיִדְראַּב רעֶד. עֶרעֶדְנַא

 ןְהאָזְניִװעֶק רעֶּב קָחְצִי ר וא ןעֶקעֶמעֶּב ךיא זימ סֶניֵא ְךאָ
 הע רֶע סאו ,'טְלע וו רֶקְּפֶחי ןייז .ׁשְטייַד ׁשיִרּוי ןעֶּביִרׁשעֶג ךיוא טאָה ליז

 זיִא נוא טְּפיִרקְסּנאַמ ןיִא טְציִא .ְךאָנ ךיז טְניִפעֶג ,ןעֶזעֶלעֶגְראָפ ןייַלַא ריִמ טאָה

 . ןעֶכִיִג ןיִא .הייא  ןענייַׁשְרע טעוֶו רעֶכְלעוֶו ,ייקעֶהְטָאילְּביִּבפקְלאַפי

 רעבענסיורעה
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 רעֶד ֶהאָוָנאַטאנ יה טאָה ְךיֹוא (* .טְקּורְדעֶג ןעֶזעוועֶג טׁשינ ץעֶנְרֶע ְךאָנ
 טְקּורְדעֶג "ליב יר טוקלי םיָניֵא םיִרָּפְמ סיִגְהאְז נ יו על ןּופ רעֶּבעֶנְסיֹורעֶה
 ,ׁשְטייֵד ׁשיִדּוי ףיֹוא ריִׁש ַא םעֶנייֵז

 ,םֶהעְנעֶגְניֵא יֹוזַא טינ ּוליֵפָא ריִמ זיִא .טְסְבלעֶז עקרעוֶו עניימ רעֶּביִא ןעֶּבייַרְׁש
 טְכאַמעֶג ריִמ ףיֹוא ןעֶּבאָה סאו ,קּורְדְנייֵא םינופ ןעֶנייווְׁשְּפֶא טיִנ ךיִא ןאק ְךאָד

 רעֶּב קֶחֶצִי 'ר ילָׁשֶמִל ,יוִו ,עֶטְרְהעֶלעֶג עֶמיֹוְגהָניירְפ עֶטּוג !עֶטְנאַקאַּב עֶלַא עֶגייֵמ
 לֵאְרְׂשִי 'ר ,לז רעֶנְניִטֶע המֹלֶש ראָטְקאָד קח ןְהאָזְניִעֶל

 ןאָגְראַׁשְז ליפ ףיֹוא ּבאָה ְךיִא זַא יֹוזַא ,עֶרעֶדְנַא ליִפ נא לז דְלעֶפְנעֶסְקָא

 ךיִא ּבאָה קיִלאֶרְׂשִי ןעֶטְנעֶלֶע םעֶד ץוח .ןעֶטייֵצ עֶנעֶי ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 םעֶד רעֶטְנּוא עֶלעֶכיִּב טאָד טְּפיֹוהְרעֶּביִא נוא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג רעֶדעיִל עֶׁשיִרּוי לעיפ ְךאָנ
 עֶלעֶסיִּב סאָד : םיִריִׁש לעיִפ טְצעֶזעֶג ןעֶמאָּוצ ןעֶמּולְּבְדְלע פ ןעֶמאָנ

 יא דּוי רעֶד יׁשעֶיַלעֶּפאַק ןטימ ליִמייֵרְטְׁש סאָד 'ָץָניִמ
 ?ךאַפ ,ןְרעֶיֹודעֶּב םּוצ ,ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו ,ךאְנ גוא "שְטייֵד-הֶרְזְנ יִד ,'בעיק

 ואְשְנאוַו ןיִא ןְחאָזְסעֶניִד 'ח ןופ רעֶגאָרְט טְסאָּפ ַא ְךֶרּוד ןעֶראוָועֶג ןעֶלאַפ
 סע} ןְתאָמְרעֶד ךיא .'טלעוֶו עֶטְרְחעֶקְראפ ידי קְרעֶו ןייֵמ טיִמ ןעֶמאַּוצ
 .םָנייֵמ זיִא סעזַא .ןעֶסיוִו רעלאָז ,ןענּופעג רעֶציִמע םִע טעוֶו רעֶמאָט ,רעֶּביִראַד אָד

 רעֶשיִרּוי רעֶזְנּוא ּוצ ׁשְנּואוַא טיִמ תונֹור כז עֶנייַמ ךיא םּולָׁש דְניִצֲא
 םאָה יִז יוִו ,עֶטיִרָׁשְראָפ עֶרעֶנעֶלְק ןייק טשינ ןעֶבאַמ לאָז יז זא !עֶבאַרְּפש םקָלאַפ
 ןּופ עֶמְמעֶרְליִּבעֶג יד זַא ,טְּפיֹוהְרעֶּביִא גּוא ,טייֵצ רעֶטְצעֶל רעֶד ןיא טְכאַמעֶג
 וצ יִז ןעֶהיִמ ְךיִז ןעֶלאָז נּוא ןעֶמעֶׁש טְשיִנ רֶחיִא טימ ּךיִז ןעֶלאָז רעֶדִירְּב עֶרעֶזְנּוא
 ,טייקְנייֵרְמּוא םינּופ גּוא טְסיִמ םיופ ןעֶגיִנייֵרְסיֹוא ,ןעֶרעֶמעֶּבְסיֹוא ּוצ .,ןעֶטייֵרְּבְרֶע

 עֶסיֹורְג טיִמ ךיְִרעֶּביַרְש עֶנייֵלְק עֶזאָלְטְנעֶלאַט גּוא עטעֶדְליִּבעֶגְנּא .עֶניִנייֵא סאוָו
 ןעֶכיֹוה ןייַז ןעֶכייֵרְרעֶג ןאָגְראַשְז רעֶזְנּוא טעוֶו טְלאָמעֶד .טְכאַמעֶגְנָא ןעֶּבאָה ןעֶנאַמאָה
 םיָנּופ טְראוָו םעֶראַוַוַא טימ ,טְראָו טּונ ַא טיִמ קְלאָּפ םעֶד ןעֶפְלעֶהְטיִמ -- קעֶווֶצ
 טְסייֵה סאוָו ןנּוז רעֶגיטְכיִל רעֶד ןופ לְחאַרְטְׁש ןעֶגיטְכיִל א טימ ,ןעֶצְראַה ןעֶפעיִט
 ןופ רעֶקְלאַפ עֶמְריִזיליוויִצ עֶלַא ְךיִז ןעֶמעֶראוַו סע רעֶכְלעוֶו םּורַא גוא 'חָלָּבְׂש חי
 טְׁשיִג ןעֶמיִנְרעֶפ דיִמָּת ןעֶּבאָה ,ןעֶדּוי ,ריִמ עֶבְלעֶו ןעֶׁשיוִוְצ נּוא ,טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶר
 | | | .טֶרָא עֶטְצעֶל םאָד

 עדנע

 ןעֶגיִואָד םיניא ןעֶנּוּפעֶג רעזעֶל יִד ןעֶלעֶװ ןֶח אָזְגי װ על .ב י"ר ןּופ "טְלעֶו רֶקְפִה ידי
 ,123 עֶטייַז ,ְךּוּב

 רעב ענסיווע ה



 ןעֶּבעֶל םָנּוּפ רעיל סאָר
 ןּופ

 וורפ .ש

 עֶקְנאיְנ ןייֵמ ריִמ געֶלְפ רעֶדעיִל לעיפ
 ,ןאָׁש גּוא ׁשיִדאַלעֶמ ןעגניִז ּוצ

 רעֶטְסְניִפ רעֶד .ןיִא געֶלְפ יִז תַעַׁשְּב

 .ןְהעֶטְׁש עֶלעֶגיװ ןייֵמ רעֶּביִא טראָד

 ןעֶלְהעֶצְרעֶד עטלַא יִד רימ גע ךיֹוא
 אָלָפָו אֵלְּפִה ראָג -- תֹוׂשֲעַמ לעיִפ
 ריִמְּת ןעֶרעֶּביֹוצעֶּב ןעֶנעֶלְפ סאוָו
 עֶלֶעעֶז עֶׁשְרעֶרניק עֶגיִחיר ןייַמ

 רעֶרְליִּב נּוא ןעֶטְלאַטְׁשעֶג  עֶכייֵלְּב

 . ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ריִמ ראַפ ןעֶנעֶז

 רעֶסְפאָלְׁש  עֶגיִרְהאָרְט ןעֶנעֶז  טְראָר
 . . + ןעֶנאַהְרעֶפ ְךֶׁשֹוח-יִרָה נוא

 , ןִייַז יֵלְּכ ןיִא םיֹואְכְרּוד .םיִרֹוּבִנ

 , דְלעַפ ןיִא לעֶּבּיטְׁש ַא ... , תֹוּפִׁשַבְמ

 .יי רֶבֵקֹא ...ץעֶנעֶרְּב טְכיֵל עֶצְראַוְׁש יִד

 .+ . שְלעֶו יִד טְרְהעֶק טְפאַניּב םֶרּוטְׁש רעֶד
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 --סעקזאקמ נּוא רעֶרעיֶל עֶגיואַה יד

 בֹור יִּפ לע ןעוֶועֶג ןעֶגעֶז ייֵז

 ,ּביֹוהְנֶא ןעֶגְיִלְנְהאוָועֶג רֶעייז טיִמ
 : ףֹוס ןעֶכיִלְנהאוָועֶג רעֶייִז טיִמ

  ןעֶטיִרְטְׁשעֶג טאָה סְמּוג ןעֶנעֶק םטכעֶלְׁש םאָד
 טייֵרְמְׁש רעֶייז גְנאַל טאָה טְרֶעיֹודעֶג

 ןעֶטיִלעֶג .ְךיִּבעָנ מאָה תֶמא רעֶד
60 55 
9 4+ 

 , טייצ עֶגְנאַל ץְנאַגַא רֶקֶׁש םִנּופ

 3 46 ןעֶהְמאָרעֶג תֶמ ו עהמארעֶג תַמַא םעֶד זיא םֹוס םּוצ
*+ 

 ןייַז ּוצ ַחֵצנְמ ט ָכעֶרָנּוא סאָד

 ןֹוחְצִנ ןופ ץילאטש טיִמ ןעֶרְהיִפ גּוא

 , ןייַרַא סיִנְנָנאַפעֶג ןיא ר ק ָש םעֶד

 : רעֶדעיִל עֶנעֶי ְךיִז ןעֶגיִרְנֶע ןאָׁש

 .+ .ףאָרְטְׁש ןייַז דיִמָּת טאָה עָׁשָר רעֶד

 ןעֶנעֶק טיִנ ירעֶדייֵל .רעֶּבֶא געֶלְפ ְךיִא
 , ףֹוס טעֶד ןעֶראַהְסיֹוא לעֶרעיִל םיִנּופ

 ,טְרעֶיֹודעֶג גְנאַל ץְנאַנ טאָה עקזאקת יד
 ןעֶניֹוצעֶג ךיז גְנאַל טאָה לעֶרעיִל סאָד

 עֶמיְנֶא ילְְנֲע געֶלְפ ףאָלְׁש רעֶד
 ,ןעֶניֹוא יד ןעֶיִלְׁשְרעֶּפ ריִמ געֶלַפ גּוא
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 יקעֶווַא ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָי ליפ
 ,עָיינ א עֶקְזאַקְסַא ְךיִא ראָה טְציִא
 ! קעֶרְׁש ַא -- עֶקְזאקְס עֶניִרְהאָרְט ַא

 לעֶרעיִל גיִמעֶמּוא ןייֵא ,םעיינ א
 , רְניִצַא ןעֶּבעֶל סאד רימ טְנְניִ

 | לעֶרעיֶ ם'נּופ טְראוו סעֶביִלְמיִא

 . דֶניוִו ַא ןעֶצְראַה ןיִא ריִמ טְכאַמ

 לעֶרעיִל םיָנּופ טְראוָו ןעֶכיִלְטיִא ןיִא
 ייְֵשעֶג ַא יִץְכעֶרְק א ךיז טְראָה
 , תֹוחֹוּכ רעֶטְרעֶדְנּוה ןופ . ,, םיִרְבק ןּופ

 .* + ייז ןיִא ןעֶּבאָרְנאּב ןעֶגיִל סאוָו

 טרעדְנּוה-רֶהאי ןקֶעָצְביִז םֶלֵא רֶהעָמ ןיֹוׁש
 , רעיִל עֶגיִזאָר סאָד ְךיִז טְראָה

 / ןעֶגְניז םּורעֶמּוא סאד טְראָה עֶמ

 . דעימ טיִנ לאַמְנייק) ראָג טְדְרעוֶו עֶמ

 - רעֶטְקאוָו עֶדְנעֶרְהיִר טאָה לעֶרעיִל סאָר
 .י י ףיֹורַא ְךילְג ט מ א ָנ ּוצ ןעֶהעֶג יז
 ,ּביֹוהְנֶא רעָייִז טְראָהעֶג טיִנ ּבאָה ְךיִא

 * . ףֹוס רעֶייז ְךיִא לעוֶו ןעֶראָה טיִנ



 ןעֶּבעֶל םיִנּופ רעיל סאָד

 , ןעֶראָה טיִנ ןיֹוׁש ךיִא לע עֶדְנֶע יד
 . ףאה גּוא ןְרעֶג ְךיִא ּביֹולְג ְךאָד
 ןֹוחְצִנ טיִמ ללּופ גּוא גיִטְכיִל זַא

 : ףֹוס רעֶד לעֶדעיִל ם'נופ ןייז עוֶו

0 4 
 ןֶקְמאָרעֶג תֶמֲא םעֶד טעוֶוֶס ,ּביולְג ךיִא 9 5

 ןייז ּוצ זוצנמ ט כ ער ָנּוא סאָד

 ןֹוחצִנ ןופ ץילאָטְׁש טיִמןעֶרְהיִפ נּוא
  ןיֵרַא סיִגְנְנאָפעֶג ןיִא רָקְׁש םעֶד

 ןעֶהעֶז טינ ןיֹוׁש ךיא לעוֶו .רעֶדייֵל ,ראָנ

 : ףֹוס ןעֶכילְילְג ןעֶניִזאָד םעֶד
 ןעֶסעילְׁשְנייֵא ןעֶגיֹוא יִד ריִמ טעוֶו סֶע
 .ףאָלְׁש רעְֶיּבִייַא ןייֵא ,רעֶטְראַח א

 - םיִרָבְק רעֶדנעֶזיֹוט ןּופ םעֶנייֵא ןיִא

 ! לאָמַא טְראָד ףּוג ןיימ ןעֶגיל טעוֶו
 םנֶּבעֶל עֶנעֶּבְראָרְרעֶפ ןעֶגיִלְס ּואװ
 . .. י לֶהאצ ןְהָא תֹוחֹוּכ עֶמעֶׁשְטּוטְרעֶפ גּוא

 ,יקסװא קנע פ .מ .מ טְצעֶזְרעֶּביִא

203 



 ןעֶדְנעֶגעֶל עֶׁשיִרּומְלִּת

 ְךֶרּוד טעֶטייּבְרַאעֶּב

 ,קינבורט הנוי

1 

 ,רעֶרְהֶמ עָטְׁשְרִע יִר

 :ְךעֶפ רעֶיֹורט ןעֶפעיִט ןיִא ,דְרעז רעֶד ּוצ ּפאק ןעֶטְזאלעֶגְּפאָרא ןייֵא טיִמ
 ןעֶנעֶז םיִנָּפ טְמעֶׁשְראַפַא טיִמ ,(הָטָרָח) ןעֶמיוִועֶג רֶעייֵז ןּופ טעֶׁשְטּומעֶג ,ןעֶקְניז
 ,ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ןְרעןג םעֶד ןופ ,ה } ח ,איֹורְּפ ןייַז טיִמ ןֹוׁשאֵרָה םָדָא ךיז
 עֶרעֶייז יִלְהעֶרְּפ ֹוזַא ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶכלעֶו ןיִא .,ץאלְפ-ריירפ ןעֶניִלאָמַא םעֶד ןּופ
 ןעֶלאָז ייֵז זַא ,ןעֶּבעְנעֶג לְהעֶפעֶּב סאָד ייִז טאָה טְמא ָנ .טְכאַרְּבְרעֶפ טייֵצ עֶטְׁשְרֶע
 .ןעֶנְלאָפ טְוּומעֶנ ןעֶּבאָה ייֵז גּוא ןעֶּביולקְפיֹורַא ןעֶטְראָד ןּופ ְךיִז

 טאָה נּוא ןְהעֶזעֶג הָטְרִח רעֶייִזטאָה טְטאָנ רעֶטְכעֶרעֶג רעֶגיטיִגְלַא רעֶד ראָנ

 רעייז ןעֶרעֶגְניִרְגְרעֶפ ּוצ טְכאַרְטעֶּג ְךיִז טאָה רע :ןעֶגיִרְקעֶנ תֹונְמֲחַר ייֵז ףיֹוא

 | .םיִרּוסְי עֶרעֶייִז ןּופ ןעֶטְסייֵרְט ּוצ ייֵז גּוא רעֶמּוק ןעֶפעיִט

 ,-- םיִמֲחַר טיִמ טְגאָזעֶג טְטאָנ ייֵז טאָה -- ! רעֶדְניִק  עֶכיִלְקיִלְנְמּוא | ריִאא ==

 םעֶד ןעֶואָלְרעֶפ טלאז ריא זַא יטָּפְׁשִמרעפ רעטכיר רעֶגנערטש םֶלַא ְךייַא ּבאָה ְךיִא
 ;ןעֶרעוֶו ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְטיֹורַא ןעֶדייֵל נּוא תֹורצ טיִמ לּופ זיִא סאוָו ,טקעֶווַא ןיא נּוא ןְדע-נ

 דֶסֶח ןיימ גּוא ןעֶמּונעֶגּוצ טיִנ ְךייַא ןּופ דְנאַה ןייֵמ ךיִא ּבאָה ןעֶגעֶווְטְסעֶד ןּופ ראָנ

 זיִא געֶוו-סְנעֶּבעֶל רֶעייֵא זא ,סיֹואְראָּפ העְז ךיִא .ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ לאָמ ןייק ךייַא טעוֶו

 עביִלְקעֶרְׁש לעיּפיוו ,םיִרּוסְו לעיִפיוִו ,םיֹואְראָּפ עז ךיִא ,טייֵרְּפְׁשְרעֶפ רעֶנְראָד לעיִּפ טיִמ
 ךייא ןאָק ןָא טְנייַה ןּופ זַא ,טּונ סייוַו ְךיִא ! ןְהעֶטְׁשּוצְסיֹוא ןעֶּבאָה טעוֶו ריִא ןעֶדיִיל

 זיִּב ףעיִרְנעֶּב םּוש ןייק ראָג טאָה ריא עֶכְלעוֶו ןּופ .,ןעֶקילְגְנּוא עֶבְלעֶזַא ןעֶּפעֶרְט
 רעֶרְניק עֶטְפְּבעיִל נוא דְנייֵרְפ עָטְסעֶּב גּוא עֶטְסְרָנייַהְט עֶרעֶייִא .טאַהעֶג טיִנ טְצעֶי

 יי י ןעֶרְראָי עֶטְסְגֶוי ,עֶטְסְנאָׁש יֵעְטְסעֶּב יִד ןיא ןעֶרעֶוו ןעֶיִרעֶגְסיֹוא ךייַא ייּב ןעֶנעֶק
 ןּופ םיִרְבְק יִד ףיֹוא ןעֶלְרְנאַוַו ּוצ םּורַא ןייַז ְךייִא טעֶוו ועוֶוְׁש ּואוו ,טְלאָמְסְנעֶד נּוא



 208 + ןעֶדְנעֶגעֶל עֶׁשיִדּומְלַּת
 טְלאָמְסְנעֶד טעוֶו ריִא ! דְנייַרְפ עֶטְסעֶּב עֶרעֶייא גּוא  רעֶדְניִק עֶטְסְּבעיִל עֶרעֶייִא
 ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב טְלעֶוו רעֶד ףיֹוא טְנעֶז ריִא סאָו ,גאָט םעֶד ןעֶטְלעֶׁשְרעֶפ
 עֶכילְקיְִנמּוא ,םּוראַד גוא .ףעֶרעֶוו לליר טיִנ רּועיִׁש םיִרּומְי גּוא רַעַצ ןּופ טעֶו ריִא

 יעימק עֶרעֶייַהְט יד דְנאַה רעֶכיִלְרעֶטאַּפ ןיימ ןּופ ריִמ ייַּב טְמְהעֶנ ! עֶנייֵמ רעֶדְניִק
 סֶע ןעוֶו גּוא ירעֶרְהִּטי טְסייֵה עֶכְלעֶוו ,לְרעֶּפ עֶרֶעייֵחְט יִד ,תָריִמְׁש עֶנעֶטְלעֶז יד
 נּולְפייוְצְרעֶפ ןופ טעוֶו ריא ןעוֶו.עֶפעֶרְמ ןעֶּבעֶל רעייא ןיא קיִלְנמּוא יא ךייא טעוֶו
 ךייא ירעֶרְהְׂשי יִד טָא טעֶו טְלאָמְסְנעֶד ,ןעֶלאַפְרעֶפ טְנעֶז ריִא זַא ןעֶנייֵמ
 טְּבעֶלאּב יֹותְט רעֶשיִרְפַא יוִו ; ןעֶסיִנ ןעֶדְנּואוו עֶרֶעייֵא ףיֹוא םאַזלאַּב נּוא ןעֶטְסאָרְט

 גנּונְפאָה עֶטּונ נוא ןעֶּכעֶלאַּב ךייא יִז טעֶו יֹוזַא ,העֶסְּכאוָועֶג גוא רעֶזאָרג עֶלַא
 דְנאַטְׁש םיִא טְלאָמְסְנעֶד טעוֶו ריִא : ןעֶסיִנ רעֶצְרעֶה עֶטעֶדְנּואווְרעֶפ עֶרֶעייֵא ןיִא
 יד ןעוֶו ;ןעֶליִטְשּוצְנייֵא ייֵז גוא ןעֶנאְרְטְרעֶּביִא גְניִרג ןעֶגאָטעֶו עֶרעיא עא ןייז
 רעיא טְנעֶהאַנ יו ,ןעֶלְחיִפ ריִא שעוֶו .,ןעֶניִר ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵא ןּופ טעוו 'ר עֶרֶה טי
 טיִמ ןָא ךייא טְמְהעֶנ ,רעֶדְניק עֶּבעיִל ,םּוראַד גּוא ךייא וצ זיא רעֶטאָפ רעשְלעֶמיִח

 יִד טָא הָנְּתִמ ַא ריִפ רימ ייַּב טְמְחעֶנ : ךיִז ייּב ןעֶלאַפעֶג יֹוזַא טיִנ טייַז ,הָמּומ
 ןעֶפלעֶה רעֶמּוק גוא ןעֶנאָטְחעו עֶרעֶייִא עֶלֵא ןיא  ךייא טעוו עֶכְלעוֶו ?רעֶרְחְטִי
 | ',ןעֶטְסאָרְט גּוא

 ףיוא ךיז ןעֶּבאָה .ןעֶּנעֶגעגרעֶּביִא רעֶרְהֶּמ יד יִז טְטאָנ טאָה םיוק
 עָטְׁשְרע יִד ןעוֶועֶג זיִא סאָד .ןעֶזיִעֶג ןעֶלְרעֶּפ ייֵוְצ ןעֶגיֹוא עֶנעֶקיִרְט עֶרעייז
 - :ּפאָרַא דְרֶע רעֶד ּוצ לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא זיִא עֶכֶלעוֶו ,'ר עֶרֶהִט
 ּוא טְכאַמעֶג רעְֶניִהג  תֹורָצ עֶרעייֵז ראאָפ-ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטְשְרִע םעֶד גוא ןעֶלאַּפעֶג
  ּוא ןעֶגייוו ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ךיְִרעֶטיִּב ןעֶּבאָה יֹורְּפ ןייַז טיִמ םָדָא .טְכאַרְּבעֶמ טְסאָרְט
 - סיִּפִע ְךי ןעֶּבאָה רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵז ראָנ : דֶניִז לעיִפ עֶרֶיִז ףיֹוא ןעֶּבאָח חָּטְרח

 רעֶדעֶי טיִמ זיא ןעֶדייֵל עֶּפעיִט עֶריַז ןופ אָּׂשִמ יד ,רעֶטְכייֵל גּוא רעֶגְניִרְג טְלְתיִפעֶג
 ןּופ לְהאַרְטְׁש רעֶייִנ ןייא גּוא ,ןעֶדאוָועג רעֶגְניִרג נּוא רעֶדְניִל םֶלַא רעֶרְהִמ רעיינ
 גּוא  טְנייֵׁשְרֶע חְטּומעְג ןעֶרעֶטְסְניִפ גוא םעֶנעֶכאָרְּבעֶג רֶעייֵו ןיִא טאָה גְנּונְּפאָה
 ןעֶּבעֶנעֶגְניירַא ןעֶּבעֶל ןעֶגיטְפניִק םעֶד ףיֹוא הָמּומ םעֶיינ

 טְואָל רעֶפעֶׁש אַּב םעֶד ןּופ דְנאַח רעֶד ןופ קְנאַׁשעֶג רעֶרעֶייַחְט רעֶזיִד
 רעֶד ףיֹוא ׁשיִנְפאָׁשאּב רעֶדְנַא םּוׁש ןייק : רעֶדְניִק עֶנייַז הָׁשּוריִּב ׁשְנעֶמ רעֶדעֶי רעֶּביִא
 קְנאַׁשעֶג םּוצ םאַזְלאַּב ןעֶרעֶייַתְט םעֶד טיִנ .טאָה ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ץּוח ,טְלעוֶו
 ןעֶּבעֶל ּוצ ןעֶראוָועֶג רעֶגְניִרְג ןעֶשְנעֶמ םעֶד ויִא ןָא טייַצ רעֶד ןּופ גוא .ןעֶמּוקעֶּב
 טְנעֶפָא רעֶיֹורְט רעֶכיִלְכעֶרְפְשְסיֹואנּוא ןייֵא םֶהיֵא טְפעֶרְּט סֶע ןעוֶו : טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא
 ןּופ טְסיֵלְפ (עֶסאָר) יֹוחְמ  רעֶרעֶייַחְט רעֶד גּוא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןּופ ןעֶנּורְּב רֶעָד יז
 ןעֶצְרעֶמְׁש עֶנייז הָאּופְר עֶטְסְרעיימְמ יד יו ,טְניִטּפאַרְק נּוא טְלייַה נּוא סיֹורַא ןעֶטְראָד
 ,דאַרְנ ןעֶטְסְכאָה םעֶד ןיִא ,סיֹורְג רֶמעֶז זיא גְנּולְפייוַוְצְרעֶפ יד ןעוֶו ראָג .ןעֶדייֵל גּוא

(3) 
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 :טסְנעֶד טְקוק ׁשְנעֶמ רעֶד נוא ןעֶנּורְּב רעֶרעֶייהְּט רעֶד טיִמְתַחְרעֶפ טְדְרעֶוו טְלאָמְטְנעֶד
 | ,ןיירא טְלעוֶו רעֶטייוַו רעֶד ןיִא ךיִלְמְסאָרְטְנּוא לאָמ

 ווט

 הָבּוׁשִּת עיֶתְמֶא יִר

 ,ןעֶפאָרְמעֶג ְךיִז טאָה אָמּוחְנ ם 'ר יאְנַּת ןעֶסיוִועֶג ַא ןּופ ןעֶטייֵצ יִד ןיִא
 ןעוֶועֶג זיא רע ּואוו ,דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג טינ ןעֶנעֶר ןייק גנאל זיִא םִע זא
 ;ןעֶראוָועֶג ןעֶּבְראָטְׁשעֶגְּפָא גוא טְנעֶקירטְרעֶּפ זיִא רעֶדְלעֶפ יִד ףיֹוא זאָרְג סאָד ,יִּבָר
 ְךאָנ טְׁשְראָדעֶג טאָה שיִנעֶפעְׁשאַּב םעֶדעֶי : ןעֶראָוועֶג טְנעֶקאָרְטעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז ןֶבייט יִד : ןעֶטְכּורְפ גוא  רעֶטעֶלְב עֶרעֶיז ןופ טעקאג ןעֶּביְִּבעֶג ןעֶנעֶז רעֶמיֹוּב יד

 ןעֶרעֶוו טיִנ ו"ח ןּופְרעֶד לאָז ףֹוס םּוצ זַא ,רֶהעֶז טאַמעֶג אָרֹומ טאָה ןעֶמ נּוא ,רעֶסאוַו
 ,הָּפְנַמ ןייק

 ןּוחְמ םְרעֶסעֶּב ןייק ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶק טייצ רעֶרעֶטיִּב אזא ןיִא .ךיְנְקאָוועג
 רֶע:רעפעֶשאּב ןייז וצ טְמטאָנ ּוצ טעֶּבעֶג ןעֶטְסְניִנְניִא טיִמ ןעֶרְהעֶק ְךיִז ראָנ
 ףיֹוא ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ הָנּוׁשִּת טּוהְט גוא .דְניִז עֶנייַז ףיֹוא םּוא ְךיִז טְקּוק
 עֶסיֹורְג א טְכאַמעֶג טאָה ןעמ .ןעֶגְנאַנעֶּב טְצעֶי זיִּב טאָה רֶע עֶכְלעוֶו ,רעֶלְחעֶּפ עֶלא
 וליֵפֲא ,טְסאַפעֶנ ןעֶּבאָה גְנּוי נּוא טְלַא ; ןעוֶועֶג תיִנֲעַּה רַזֹונ טאה ןעֶמ נּוא הָּפיִסֲא

 ןעוֶועֶג ןעֶגעֶז ןעֶלּוש יִד : ןעֶטְסאפ טְזּומעֶג ְּךיֹוא ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶלעֶרְט ,עֶנעֶדייֵ
 טאָה ןעֶרעֶמּוי ,ןעֶנייוועֶג ,ןעֶצְכעֶרק ,ןעֶייִרְׁשעֶג :ןעֶנאָלְׂשעֶגְנָא קְלאָפ םעֶד טיִמ לעיפ
 רעֶנְהאָוְנייֵא יז : טְדאָטְׁש רעֶד ןּופ ּךעֶלעקְניוִו עֶלַא ןיִא ןעֶסאַג עֶלא ןיֵא טְראָהעֶג ְךיִז
 ןעֶרעֶרְהֶט טיִמ נּוא ׁשֵא טימ ּפאק יד ןעֶטאָׁשאַּב ,קאז טימ טעֶדייֵלְקאַּב ךיִז ןעֶּבאָה
 סעֶלַא ראנ : ןּוהְטעֶג הָבּוׁשְּת קְראַטְׁש גּוא דניִז עֶרעֶייִז עֶלא ףיֹוא ןעוֶועֶג הָדותִמ ךיז
 סיִפ ערעִייז רעֶטְנּוא דְרֶע יִד גּוא ,ןעֶראוָועֶג לְחאָטְׁש ּוצ זיִא לעֶמיִה רעֶד ! טְסיִזְמּוא

 דְלאַּב םיִא טאָה ןעֶזיוִועֶג ןעקְלאוָו ַא ְךיִז לאָמַא אָי טאָה סֶע ןעוֶו ,גּוא ןעֶוייֵא ּוצ
 טְזאַלעג קיִרּוצ גּוא ,דְנאַל ןעֶכיִלְקיִלְנִמּוא םִנּופ טְנּויְרעֶפ טייוו ,טייוו .דְניוו-םֶרּוטְׁש א
 ,טְכאַמעֶג דֶניִלְּב טיִנ רּועיִׁש ןעֶגיֹוא יִד טאָה סאוָו ,ּביֹוטְׁש ןעֶגידְנעֶהיִלְפ םעניד ַא

 .ןעֶּבאָרְנעֶּב ףעיִט ךיִז רעֶטְניִה רעֶזאָרְג גּוא ןעֶגְנּוצְנאַלּפ יִד גּוא

 טאָה גנּולְפייוַוְצְרעֶפ גּוא הָּמיֹונ רעֶנייֵמעֶגְלַא רעֶביִלקעֶרש רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא

 ץֶלֶא ייֵז טאָה גּוא ןעלוש יִד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג הָׂשָרָדַא אֵמּוחְנִּת יָּבִר רעֶד

 ןְראָצ םיטְמאַנ ןעֶנעֶק ןעֶמ טעוֶו תֹולָפִּת טיִמ נּוא ןעֶטְפאַפ טיִמ טיִנ זַא ,ןעֶגְניִרְדעֶג
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 רעֶדריִרְּב עֶמעֶרָא יִד ףיֹוא ןעקּוקּוצְמּוא ְךיִז רעֶניִהְטאָנ לעיפ זיִא םִע גּוא , ןעֶדְנעוֶוְפָא

 ,רעֶטְראוָו סיאיִבָנַה ּוהָועַׁש י ןעֶזעֶלעֶנְראָפ ייֵז טאָה רע .ןּוהְט הֹקָדְצ רעֶמעֶּב נּוא

 ,ךייַא טְשאוַוי : קְלאָּפ ןייַז ןּופ ןעֶרְהיֹוא יד ןיִא טְדעֶרעֶג גיִדְנעֶטְׁש טאָה רע עֶכְלעוֶו

 :טינ סעֶזאָּב ןייק ןעֶרעֶדנַא םעֶד סְנייֵא טּוחְט ודְניִז עֶרעֶייֵא ןּופ ךייַא טְניִנייֵר

 םיִמֹותְי ףיֹוא תֹונָמֲחַר טאָה !עְדְנעֶדייֵל יִד טְגיִהּורעֶּג ,ּוהְט םָטּונ ךייִא טְנְרעֶל

 ךייַא טעוֶו לאָמְסְנעֶד עא .הָנְמֶלֵא רעֶד ןופ עֶדְויִרֶק יִד ןָא ךיז טְמְהעֶנ

 '! ןעֶפְלעֶה טְטאָנ
 רעֶרעֶי :םָלֹוע םעֶד ףיֹוא טאַהעֶג גְנּוקְריוו עֶטּונ ַא רֶהעֶז ןעֶּבאָה רעֶטְראַוו יִד

 ףיִז טאָה ןעֶמ .ןּוהְמּוצ םיָטּוג טְּבעֶרְטְׁשעֶּב ןעֶטייֵקְכיִלְנאָמ עֶלֵא טיִמ ְךיִז טאָה

 טאָה ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא יִעָטְקּורְרעֶג גּוא עֶמעֶרָא ףיֹוא ןעקוקמוא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא

 *אַנאַפ עדליוו עֶגינייֵא ראָנ .חֶקָדְצ ןיא םיבֹוט םיִׂשֲעָמ ןיא ןעֶגייֵטְׁשְרעֶּביִא טְלאָועֶג

 רעֶד טיִנ הָקָדְצ זיא ;ְךאָנ גְנּונייֵמ רעֶייִז ךאָנ :ּטְּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶניִרְד ןעֶּבאָה רעֶקיִט

 ןעֶגאָלְׁש ,ןעֶנאָז תֹולְפִּת ,ןעֶטְסאַפ : טְמייֵח הָבּוׁשְּת עֶתָמֶא יִד ראנ ,הָבּוׁשּת רקיע

 .םיִרּוסְ ללא טיִמ ּבייֵל םאָד ןעֶגיִנייַּפ גוא ןעֶנייוֵו ,ןייַרא פאק ןיִא יז

 אָמּוח גת 'ר ץייִּבִר םוצ ןעֶפיֹולּוצ עֶמקעֶג עֶניִזאָד יִד ןעֶנעֶו לאָמ ןייא

 סאוָו רעֶּביִא ,ןיֹוש ןעֶסייוו ריִמ ,יִָּר א! : ןעֶגיִרְשעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה גּוא טעֶּפאַמְרעֶפ

 ןעֶּבאָה תֹוריִכֲע עֶסיֹורְג עֶרעֶזנּוא ! ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא זגּוא ףיֹוא ךיז טאָה ןְראַצ םיטְטאָנ

 זייַועֶּב ןעֶטּוג ַא ּוד טְסאָה טָא -- ,הָמיֹונ יִד גּוא רעֶגְּוד םעֶד טְכאַרְּבעֶג זְנּוא ףיֹוא

 רעֶכְלעוֶו ,ןגאמ ןייֵא :.ןְהעֶזעֶג ןעֶניֹוא עֶרעֶזנּוא טימ ןייֵלַא סֶע ןעֶּבאָח רימ ! ןּופ רעֶד

 טיִמ אוְפהִרְפִּב היִרָּפ רעֶד ןיא טְעיה טאָה,טְעעֶג גְנאַל טיִנ טְשְרֶע ּבייַו יי טאָה
 רֶהעְז זיִא יִז ,יקאט תֶמֶא ! ןעֶּבעֶנעֶג דְלעֶג ְךאָג רֶחיֵא נּוא טְדעֶרעֶג טאג ןיִא רֶהיֵא

 עֶסיֹורְג אֵזַא ןעֶראוָועֶג םרעֶהעֶג םאָד ויִא ּואוו ראָג  גיִפְריִדעֶּבהְטיֹו נּוא םעֶרָא
 ְרעַּפ גְנעֶרְטש זנוא ןעֶּבאָה סאו ,םיִמָכַח יֵרְבִד עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא ןייז ּוצ רֵבֹוע ,דְניִז

 ןעֶּבאָה טיִנ רֶהיֵא טיִמ לאָמְנייֵק לאָז ,ּבייַו ןייַז טָנ רֶע ןעוֶו ,ןְנאַמ ַא זַא ,ןעֶטאָּב

 זיִא סאָד ,ִא .ןייַז טיִנ רֶהיִא טיִמ ּבּוטְש ןייֵא ןיִא ּוליִפֲא גוא אׂשמו עו םּוׁש ןייֵמ
 ףיֹוא טאָה נּוא ןייז לחֹומ טיִנ זנוא יִז ןעֶק אּוה ךּורּב טמאנ סאָָו ,דָניִז עֶסיֹורְג אֵּזַא
 "! טְכאַרְּבעֶג קילגמּוא אזַא ראַפ רעֶד זְנּוא

 ?נייֵא טְנאָקעֶג טיִנ ְךיִז רעֶטְראָו יִד ייַּב טאָה אָמּוחְנִּת יִּבַר רעֶמּוג רעֶד

 עֶכייֵו טימ טְרעֶוְטְנֶעעֶג ייֵז טאָה נּוא ןּוהָט ּוצ לעֶבייֵמְׁש ןעֶרעֶטיִּב ַא ןעֶטְלאַה
 טְלעֶפעֶג ןעֶחעֶנאַּב אֵזַא ,טְרְהעֶקְראַפ ;דֶניִז עֶסיֹורְג יִד ןּופ טיִנ זיִא סאָה זַא ,רעֶטְראוָו
 רעֶטְנעֶזיֹוט ןּופ יו ,ןעֶדעיִרְפּוצ רֶהעְמ לעיפ ןופ רעֶד זיִא טְמאנ גּוא טְמאָג רֶהעֶמ

 טייֵהְנעֶנעֶלעֶג יִד טְצּונעֶּב רֶע טאָה ְךיֹוא :  ןעֶנעוֶואַד םייווְנעֶרְהאָו גוא תֹונְּבְרִק

 גּוא ןעֶמעֶראַּבְרֶע ןעֶשְנעֶמ עֶנייֵז ףיֹוא ְךיִז לאָז רֶע זַא ,טְטאָג ּוצ ןּוחְמ ּוצ הָלִפְּת
 :ןעֶגעיִרְׁשעֶגְסיֹוא טאָה נּוא ןעֶגְנאַנעֶגּוצ דּומֲע םּוצ רעזיִא דְנאָה עֶטְנעֶלעֶנְפיֹונּוצ טיִמ
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 ,ּבייװ ןעֶמיֹומשְרעֶפ א ןּופ קיִלְצְמּוא םאָד ןעֶוו ! ןעֶטְלעֶו עֶלַא ןּופ רֶרעֶהי

 םעֶנעֶזטוועֶג רֶחיִא ּוצ ןעֶּבאָה תֹונעט םּוׁש ןייק טְנעֶקעֶג טיִנ ןיוש טאָה םעֶבְלעוֶו
 ןיִא טאָה רע;נוא םָנייֵז ץְראַה סאָד טְרֶהיִרעֶג טאָה ןעֶזייֵּפְׁש יִז לאָז רֶע זַא ,ןנאמ
 ריִמ ןעֶנעק תֹונעט רֶהעֶמ לעיִּפ יוִו ,ןעֶפְלאָמעֶגְטיִמ רֶהיִא הָּטיֹונ רעֶקְראַטְׁש רֶחיִא
 !ןעֶזייֵפש זְנּוא גּוא ןעֶּבאָה תֹונְמַחַר זְנּוא ףיֹוא טְסלאָז ּוד זַא ,עישבר ,ןעֶּבאָה ריִד ּוצ
 על עֶרעֶזְנּוא ןעֶבְלעֶו ףיֹוא ,רעֶטאָפ רעֶניִטיִגְלַא רעֶניִצְנייֵא רעֶזְנּוא ְךאָד טְקיִּב ּוד
 ייֵפְרֶע נוא ,טְמאָנ רעֶניִצְרעֶחְמְראַּב יזָנּוא עֶטטעֶר יעָטטעֶר יָא ! ןעֶנעֶז גְגּנְפאָה
 '!ןעֶנעֶר ןעֶדְנעֶקייִיַקְרֶע ןייֵא טימ ןעֶרייל גנאָל אזא ְךאָנ זְנּוא

 ,גּוא ןעֶמְהעֶנְרעֶפ ! הֶלפְּת ןייַז טאָה לעֶמיִח ןיִא רעֶטאָפ רעֶדְנעֶּבעיִלְלַא רעֶד גּוא
 ראָנ ,רקְיַע לעֶד זיִא ןעֶטְסאַפ טיִנ זַא ,רעֶקיִטאַנאַפ עֶׁשיִראַנ יִד ןעֶזייְרעֶד ּוצ יִדּכ
 רעֶבלעֶו ,טְקיִׁשעֶג ןעֶנעֶר ןע עֶדְליִמ ןייא ייֵז רע; טאָה ,םיִבֹוט םיִׁׂשֲעַמ נּוא הָקָדְצ
 זיִא רֶהאָו סאד גּוא -- ןעֶׁשְנעֶמ יִד ,רעֶזאָרְג יִד ,רעֶדְלעֶּמ יד טְּבעֶלאַּב ְךיִלְנ טאָה
 .ןעוֶועֶג טיִנ סעבלעזא גנאל ,גנאל ןיֹוׁש ויא סאוָו ,רֶחאָו ןעֶהְטאָרעֶג אזַא ןעֶועֶג

 1וז-

 ,תֹונָמֲחַר

 ןעֶפאַׁשעֶּב ּוצ ןעֶסאַלְׁשעֶּב יו יב טאָה טָמאָנ רעֶגיִטְבאָמְלַא רעֶד ןעֶו
 יִהיֵא טיִמ ּךיִז נּוא הָלעַמ לֶש אָיְלַמּפ יִד ןעֶפּורעֶגְפיֹונּוצ רע.טאָה ןעשְנעֶמ םעֶד
 .ןעֶהְטאָרעֶּב םעֶד ןעֶנעוֶו

 םיֹוא הנוממ זיִא סאו ,ךאלמ רעד טְנאַזעֶג טאָה -- ! טיִנ םֶחיֵא ףאַׁשאַּג --
 טעוֶו רע : רעֶדיִרְּב עֶנְייַז טְכעֶרְנּוא לעיִפ ןּוהִמ טעוֶו ,ׁשְנעֶמ רעֶד ,רעק- ,םייקַנִיטְכעֶרעֶג
 .ְךיִז ןּופ עֶרעֶפאַלְׁש טיִמ ןְהעֶנאַּכ טְראַה ְךיִז נּוא ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא ייֵז

 - הָנּומְמ זיִא סאוָו ,ְךָאְלַמ רעֶד טְנאַזעֶג ךיֹוא טאָה --! טיִנ םיִא ףאַׁשאַּב --
 רעֶטְשְרֶע רעֶד ' טול ניִדְלּושְנּוא טיִמ דֶרֶע יד ןעֶקְניִרְטְנָא טעֶוו רֶע -- .םֹו לֵֶׁש ףיֹוא
 .ןעֶגְנייַרְּבְמּוא טְלעֶו רעֶד ןּופ רעֶדּורְּב םעֶנעֶגייֵא ןייַז טעוו ׁשְנעֶמ רעֶנעֶריֹוּבעֶג

 רעֶד טְנאָזעֶג טאָה -- גְנאַלְׁש ַא יו ,ייֵרְטעֶגְנּוא גוא ׁשְלאַפ ןייַז טעוֶו רֶע --
 ףיֹוא טְסעֶו יִד סאוָו ,ףיֹוראַד דְנעֶטְכַא טיִנ -- תֶמֲא ףיֹוא הָנּומְמ זיִא סאוָו ְךָאְלִמ
 ... .ןעֶנעֶלְפיֹורַא טְפאַשיירְמ ןופ םֶתֹוח ןייד םֶהיֵא

 ,רעֶטְראָוו עֶנייז ןעֶגיִדְנֶע ּוצ טֶעייפסּוא טינ ךאנ טאָה ְךָאְלמ רעֶטְצעֶל רעֶד
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 םיִנּוּפ רעֶטְכאָט עֶטְסְּנעיִלעֶג גּוא עֶטְסעֶּב יִד ,תֹונָמחַר ןעֶנאָרְטעֶג םיֹורַא זיִא
 : ןעֶפּורעֶגְנָא ךיִז טאָה גּוא דֶהּוטׁש ןייַז ראַפ ןעֶלאַּפעֶג זיִא יִז ; ןעֶניִטְכאָמְלַא

 ןייַר ןיא ןעֶׁשְנעֶמ סעֶד ףאַׁשאַּב ,ְךיִד טיִּב ְךיִא ! רעֶטאָּפ רעֶגיִטְכאַמְלַא --
 ענייַד עלַא ןעוֶו !טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל רע זאָל נוא םֶהיֵא ףאַשאּב ,עֶמְראָפ
 םֶהיִא ,ןעֶכיְִפָא טְלאָמְסְנעֶד םֶהיֵא ְךיִא לעוו .ןעֶזאָלְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶלעֶוו םיִכָאְלַמ עֶמּוג
 ,ןעטאַלְְראַפ גוא ןעֶרעֶמעֶּבְסיֹוא ְךיִא לעֶוו רעֶלְחעֶפ עֶנייַז עֶקַא גיא ןעֶפְלעֶחְטיִמ
 ...עֶכאַוְׁש גּוא עֶּפאַלְש ףיֹוא ןעֶמְראַּבְרֶע ְךיִז לאָז ר ,תֹונָמֲחַר ןּופ לְהיִּפעֶג ַא ץְראַה ןייז ןיא ןעֶמעיֶלְפְנייַא לע ךיִא

 תֹונָמֲחַר ליִרעֶטְכאַט גָנוי ןייַז ןופ לֹוק טאָד טְראָהעֶגּוצ טאָהטאָנ גּוא
 ןופ לְהיִפעְג טאָד ראָנ : גיִדְניִו גּוא ףאַלְש ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד טאָה גּוא
 סיֹוא טְרעֶמעֶּב נּוא טיִנ לאָמְנייֵק םֶחיֵא טְזאַלְרעֶפ עֶּבעיִל ןּופ לְחיִפעֶג סאָד יתֹונְמָחַר
 .רעֶלְהעֶּפ עֶגייֵ

 ןוי

 לָכֵׂש רעֶד נוא ןֹוצָר רעֶד

 .טיִנ הָלָׁשְמִמ םּוש ןייק רֶע טאָה ייֵרְד עֶרעֶדְנַא יִד ףיוא גוא ךנאַה עֶנייֵז ןיִא ןעֶגעֶז יז ןּופ ייֵרָד סאוָו ,ןייַז-יֵלַּכ סְּבעֶו
 .זאָנ ןייז יא רעֶהיֹוא ןייז ,גיֹוא ןייַז ףיֹוא טינ הָלָׁשְמִמ םוש ןייק טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד

 .רעֶטייַו סאוָו ןייַז טְסּולְנעֶג םֶהיֵא רעֶסעֶּב ךיז טְלאָו סע;עֶכְלעוֶו ןּופ ,תֹוחיִר עֶכְלעֶזַא ןעֶקעֶמׁשְרעֶד לאָמא רע ןעק זאָנ רעֶד טימ : ניסאָלְדְרעֶפ גּוא טְבאַלְבעְֶּפיוא קְראְּש רְרעוֶו רע עֶכְלעוֶו ןופ דיי עֶבְלעֶזַא ןעֶראָה לאטא ןעק רעֶחיֹוא רעֶד + עלעֶֶז ןיי ןעֶּבעיִרְטאַּב עֶכְלעֶו .,ןעֶכאַז עֶכְלעֶזא ןְקעֶזְרעֶר םיִצּולְּפ לאָמַא ןעק גיוא םאָד
 * א

 לֹא

 .הלָׁשְמֶמ עֶנעֶמאַקְלאָפ יִד טאָה גּוא רֶרעֶה-רעֶּכייֵא ןיֵא ׁשְנעֶמ רעֶר זיא סיִפ גוא דְנאָה יִד ףיוא ,ליֹומ ץפיֹוא רעֶּבָא ןעֶנעֶגאַד
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 ,גיִנאָה יוִו ,דייֵר עֶמיִז ליֹומ ןייַז טיִמ ןעֶדעֶר ּוצטְכאַמ סְנעֶׁשְנעֶמ םיִניֵא זיִא סע

 :גנאלש רעֶטְסְכִלְראַפעֶג רעֶד ןופ טְפיִג עֶטְמְרעֶטיִּב םאָר יו ,הדייֵר עֶגיִטְפיִג רעֶדָא

  ןּוהְט ּוצ םמנ רעֶדָא םטְכעֶלְׁש ,םקניל רעֶרָא ּטְכעֶרןְהעֶג רע ןעק יִפ עֶייז טימ
 ןעֶכעֶמְשְכְרּוד גּוא דְרעוֶוְׁש ַא ןעֶמְעֶנ רעֶרָא ןעֶּבעֶג חָבָדנֲא רע ןעק,דְנאָה יִד טיִמ

 .רֶבֲח ןייַז ןּופ ץֶראַה סאָד

 ןֹצָר ןייז ןעֶטְלאַתְניֵא לֶכֵׂש ץֶכְרּוד ןעק} רעֶכְלעוֶו ,שְנעֶמ רעֶד זיִא ךילְקילְ
 טאָה טְסאָנ עֶכְלעוו ףיֹוא ,יי-יִלְּכ ייֵרְד יד ןעֶמּוג ּוצ ןעֶרְהיִפ גּוא ,תֹווָאַּת עֶנייֵז

 | | .ןעֶּבעֶגעֶג חָלָׁשְמִמ יִד םֶהיֵא

 יי
 ידידי יתר עפ

 הָניֵּתְסַחנ ןיִאטייקְגיִטְבעֶרעֶגְנּוא יד נוא ר ָׁש רעֶד
 (טוקלי שרדמ)

 ןייַז טיִמ ַחֵנ גּוא ּטְכאַרְּבעֶג לּוּבמ םעֶד טְלעוֶ רעֶד .ףיֹוא טאָה טְמאָנ תעָּב

 יא ןעֶּבאָה גוא ןעֶּבֹולְרעֶפ חֶכיֵּתרעֶד ןיִא טְוּומעֶנ יז ןעֶּבאָהרעֶדְיק גוא יי
 רעֶד ְךיוא זיא ,תופֹועְו תֹיַח ייְֵרעֶלַא ןופ ךיִלְראאָפ טְרְהיִפעָג ןיירא ןיִהַא ךיז טיִמ

 הבית רעֶד ןיִא ךיֹוא םֶהיֵא לאָזַחֹנ זַא ,ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶרעֶרְהִט טימ נּוא ןעמּוקעג רֶקָׁש

 טאָה רעֶבְלעוֶו ,ַחֹנ .טְלעוֶו רעֶד ןיפ ןעֶמּקְמּוא טיִנ ויח לאָז רע יִדְִּב ,ןעֶזאָלְניַדַא

 םֶהיֵא טייֵרְג זיִא רע זַא ,טְרעוֶוְטְנֶעעֶג םֶהיֵא טאָה ;טְנאַקעֶג סאו גראָק רֶקָׁש םעֶד

 ְךִלְראאָּפ ראָנ לאָז רֶע זַא ,ןעֶטאָּבעֶג רעֶּבָא םֶהיֵא טאָה טאָנ ראנ ,ןּוהְט ּבעילּוצ

 רתש רעֶד .טְכעֶר ויִא .,ןעֶכיְפָאנּויז ןייא ךיז ןאק רעז ּביֹוא גּוא .,ןעֶזאַלְנייַרא
 רְלאַּב רֶע טאָה קילג ןייַז ףיֹוא גּוא לערְאאָּפ ןייא ןעֶבּוז ּוצ ךיִז קעוֶוַא דְלאַּב זיִא

 .ְנעֶנעֶנאַּב טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא יד

 .טְנאָרְפעֶג ר קָׂש רעֶד יִז טאָה -- ? ּוד טסמּוק טעֶנאוַו ןּופ---

 ךיא - .טְרעֶוְטְנֶעעֶג רֶקָש רעֶד רֶחיִא טאָה --.,ךיִא םּוק הָניֵּת םיַחנ ןּופ --

 ריִמ םע רע; ליִו ,ןעֶזאָלְנייַרַא 'הָביֵּת ןיי ןיִא .ךיִמ לאָז רֶע ,ןעֶטיִּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה

 .ןעֶכיִזּוצ לעֶראאָּפ ןייַא ריִמ לאָז ךיִא זַא ,גְנּוגְניִראַּב רעד טימ ראנ ,ןּוהְט ּבעיל ּוצ

 5 ןיא יז טְגיִפעֶג רע ןעֶו .ןעֶגאָז ּטייַחְראָו יִד ְךיֹוא לאָמַא זּומ רֶקָׁש רעֶר)
 טְלאוָו ,גּוויז ןיימ ןעֶרעוֶו גּוא ןּוהָמ הָבֹוט יד ןעֶלעוֶו ריִמ טְסְלאָז יִד ןעוֶו (םְמאַלְק

 זיא יעֶמיִקעּב ןעֶטְראָר ןעניל עֶנייֵמ ךֶרּוד ראָנ לעֶו ְךיִא סאוָו ,םִעלַא ריִד ךיִא

 .ןעֶּבעֶגְּפא ןעֶצְנאַג



 ןעֶדְנעֶגעֶל עֶׁשיִדּומְלִּת עד
 טיִמ רֵקִׁש גּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶמְהעֶנעֶגְנָא זיִא רקִׁש ם'ָנּופ גְנּוגעֶלְראָפ יד

 ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָה ייֵז .טְראאָּפעֶג לֶזִמ ּוצ ךיז ןעֶּבאָה טיײקגיטכעֶרעֶגְנּוא
 םִייקְמ סעֶלַא ןעֶזּומ לאָז 'ר קָש רעֶד יֵדָכִּב ,טְכאַמעֶג טְקאַרְטְנאק עֶנעֶמְראַפ ןייֵא
 ,טְנאָזעֶגּוצ טאָה רע סאו ,ןייַז

 דְלאַּב ְךיִז טאָה רָקִש רעֶד .ןעֶמְהעֶנעֶגְניירַא ךיז ּוצ לעֶראאַּפ סאָד טאָהחנ
 טיִנ ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶטְכעֶלְש ןייק ראָנ טאָה יא ןעֶטייֵקְׁשְלאַפ עֶנייֵז ּוצ ןעֶמְסעֶנעֶג
 טְזאָלעֶנְּפָא טיִנ ןעֶניֹוא יד ןּופ םֶהיֵא טאָה םִנייֵז לעֶראאָּפ סאָד ראָנ ; טְכאַמעֶג
 יִד רעֶטְנּוא ןּופ םֶהיֵא ייֵּב יְלאַּב סע; יִז טאָה ,טְסְנעיִדְרעֶּפ ןייֵא ץעֶנְרֶע ּואוו ,םּוא
 .ןעֶמְהעֶנעֶגּוצ דְנעֶה

 טימ ןעֶייִרׁש ּוצ ןעֶּביֹוהעגְנָא רֶקָׁש רעֶד טאָה -- !ְךיִמ טְסעוֶועֶּבאַרעֶּב .יד--
 גוי ןעֶרְעיחְמ ןייַז ףיֹוא סעּכ סיר

 ןעֶמאַלעֶג טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא יִד םֶהיֵא טאָק -- יֹוזַא טיִג ךיז רעֶזאַּב --
 ,שּוריִפְּב טיִנ ןעֶד טְהעֶטְׁש : ןעֶרעֶזנּוא טְקאַרְטְנאק םעֶד ריד אֵנ -- וטְרעוֶוְטְנעעֶג
 ? ריִמ ּוצ ךיִלְצְנאָג רעֶהעֶג ,ןעֶגְרעֶוורע טְסעֶוו יִד סאוָו ,םעֶלַא זַא

 .ןעֶנייוַוְׁש גּוא ןעֶסייֵּבְרעֶפ ןעֶּפיִל יד טימ טְזּומעֶג טאָה ר קָש רעֶה

 :עֶגְנּוא יִד טמּוק ,טְּבְרעוְרע רֶקָׁש רעֶד ראָנ סאוָו ,ןָא טייֵצ רֶעֶזיִד ןּופ
 .קעוֶוא ןעצנאג ןיא טהיא ייּב סע.טְמְהעֶג גוא טיי קְניִטְגעֶר

 יז
 ,םי-ר-יע 8: יי

 עָטייֵװְּצ יִד הָקָּבְר

 םּורַא טאָה רע תעׁשְּב ,גאָט רעֶמוז ןעֶפייֵה ןייא ןיא זיִא עֶׁשֹוהְי יִּבִר
 ןייַא טְכּוזעֶגְפיֹוא טאָה רע; גוא טעֶשְטּומעֶג ְךיִלְקעֶרְׁש םֶהיֵא טאָה טְׁשְראָד איד ןירַא ףְראָד ןייא ןיִא ןעֶמיקעֶגנָא .,עקנארק עֶמְרַא תֹונָדְ ןעֶנייֵהְמּוצ ןעֶגאַקְמעֶג
 .רעֶסאַוו טְּפעֶׁשעֶג גּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא לעֶדאָמ ׁשיִרּי ןייֵא ןעֶכְלעוֶו ייּב ,ןעֶנעֶרְ

 ןייֵא ריִמ ּבעֶג -- טְנאָזעֶג רֶחיִא ּוצ ע ְשֹוהְי 'ר טאָה -- !דָניִק סעֶטּוג -- |
 ןעֶנאַק לאָז ךיִא יֵדְכִּב ,ןעֶמּונ ןעֶטְשְראָדְראַפ ןיימ קיווקתע ,רעֶסאוו קֶניְִט ןעֶשיְִפ
 !געוֶו ןיימ ןעֶרעֶגְנאַלְרעֶד

 רעֶסאוו טיִמ רעֶמע םעֶד טְנְנאַלְרעֶד םֶהיֵא דְלאַּב טאָה לעֶדאָמ עֶמּורְּפ טאָד



 קעהטאילביבסקלאפ עשידוי לח

 גּוא !ןאַמ רעֶטְלַא ,טְסְליוִו ּוד לעיִפיוִו ,קְניִרְמ ,אֵני :ןעֶפּורעֶגְנָא םֶהיֵא ּוצ ךיִז נּוא

 טעדימרע  ןייַד ךיֹוא ךיִא לעֶװ ןאַד .ןעֶליִטְׁשְניֵא טְשְראָד ןייַד טְמעֶו ּד ןעוֶו
 ':ם '.ןעקְנירְטְנָא לעֶזֶע
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 ןעֶנעיִרְשעֶגְפיֹוא עְׁשֹוהְ! 'ר טאָה ,טייקְניִצְרעֶהְטּנ רֶהיִא ְךְרּוד טְרְהיִרעג
 ְךאַפ טְסאָה וד סאָו ,ראפ רעד  רעֶטְכאָמ עֶׁשיִדּוי עֶטּוג ,ןייַז ּוד טְסְלאָז טְשְנעֶּבעֶג;

 ,טייקְגיִצְרעֶהְטּוג רֶהיֵא נּוא ן'הָקב ר רעֶטּומ רעמּורּפ רעֶזְנּוא ןּוהְטּוצְכאָנ ןעֶנאַטְׁש

 רעֶטְומ רעֶטּונ רעֶזְנּוא ,ךאָנ דעֶר עֶנייֵד ְךאָנ ,ןּוהְטעֶגְכאָנ ּבאָה ךיא ןעוֶו

 םּורְק טיִנ רַׁשְּפֶא טלאוו;- טְרעֶוושְנֶעעֶג ץְטיוִו טימ לעֶדייֵמ סאָד םֶהיֵא טאה--ן'ה קָבָר

 ן'ר זעילַא ןּופ לעיּפְׁשייַּב םעֶד ןעֶנְלאָפ ּוצ ְךיֹוא ,ןאַמ רעֶטְלַא ,ריִד ןּופ ןעוֶועֶג

 | (*! טְכעֶנְק סיםֶהָרָבַא

 .:טְרעוֶוְטְנֶעעֶג רֶהיֵא טאָה נּוא ץְטיוִו םעֶד ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה ַעֶׁשֹוהְי 'ר

 ראָנ .הָנחמ עֶטְפעֶּב יִד חטְרעֶו יַאְווַא טְסיִּב ּוד ! רעֶטְנאָמ ןייֵמ .,טְכעֶר ץנאַג
 ּוד :רעֶּבְליִז גּוא דְלאָג םיש ןייק ןיֵא טיִנ יז טְסְניִהְטאָנ  ּוד זַא ,דְניק ןייֵמ ,סייוֵו

 רעֶכעֶה לעיִפ טְהעֶטְׁש רעֶכְלעֶוו ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ רֶצֹוא ןעֶטְסְרעֶייַהְט םעֶד טְציִזעֶּב

 ןייד יץְרעֶה סעֶטּוג ןייַד זיִא סאָד--;רעֶמּוחמכײב נּוא רעֶמּוג עֶׁשיִדְרֶע עֶלַא ןּופ

 רֶע זַא ,טמאָג ןעֶניִטְכאָמְלַא םעֶד טיִּב ךיִא .טייק תֹומיִנִּב ןייַד ּוא טְסייֵג רעֶנּולְק

 .ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךאָנ לאָמ עֶלַא גּוא ןעֶטְלאַהְרע תֹורְצֹוא עֶרעֶייַהְט יד ריִד לאָז

 טְשְנעֶּבעֶג יז ,טְנעֶגעֶזעֶגְּפָא רֶחיִא טיִמ ְךילדְנייַרְּפ ךיִז טאָה עֶׁשֹוהְי יּבִר

 .געוֶו ןייז ןעֶגְנאַגעֶג קעווַא ְךיִז זיִא גּוא

 רימאטיז ר

 ֿטאָה יִז סאוָו .םעֶד ראַפ ןיה הֶבָר םאָה טְנעֶגק סימֶהָרְבַא רֶזעיִלַא זַא טְנאקאַּב זיִא ןעֶדעֶי (=

 .הָנְּתַמ עֶנאָׁשא טקנעשעג ,רעֶסאוו ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶדּוילּבְרעוֶו ענייז טםימ םהיא
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 ,דַּפסַה רעֶד

 לעָּב אפ

 ; טְכאַמעֶג דֵּפְסֶה ַא לאָמ ַא טאָה דיִנֵמ ַא
 טכא םיִא ייֵתֹוּבַר -- ןֶדֶּפַס רעֶד טְנאָז -- ךייַא טְכעֶגי
 ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ טְניִל סאוָו ,תַמ םעֶד ףיֹוא
 ,ןעֶניֹוצעֶגְרעֶּביִא אָד ץְׁשאֵלְפ ןעֶצְראַוׁש ַא טיִמ
 ,םיִחָבְש עֶנייז ןעֶראָה ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶמ ףראָד טְניֹוטְׁשְרֶע
 ! םיברד עֶנייַז ןיא ןְהעֶג ּוצ דְנאַטְׂשְמּוא טיִנ זיִא רעֶנייֵק
 ;ןעֶסעֶנעֶג ְלאַמיִגרע טאָה סיִגבְליִמ ןייק ,סי גֵׁשיילְפ ןייק וַא
 ;ןעסעֶועֶג טְלאַמיִנ רֶע ויִא לעקְניִּ ןייק ףיֹוא ,לוטְש ןייק ףיֹוא
 ,ןעקָנּורְטעֶג םלאַמיִנ רֶע טאָה ,רעֶסאוַו רעֶסיֹוא ,הקׁשַמ ןייק
 .ןעקְניִטְנייֵא טְבּורְפעֶג טְשינ ןעֶפְנאָרְּב ןיִא ךאָקעֶל לעֶקיִטְׁש א
 ,ןעֶנירק ְךיז ןעֶׁשְנעֶמ ַא טיִמ טְבּורּפעֶג טְלאַמיג טאָה רֶע
 ;ןעֶגיוְִׁשְראַפ דיִמָּת רע,טאָה ה ,טְלעֶריִועֶג רעוֶו םֶהיֵא טאָה
 ;העד ןייק טְנאָזעֶג טְׁשיִנ ,לָחק ןיִא יו טְׁשיִמעֶג טְׁשינ
 ;עֶּבְטַנ תרוצ ןייֵק טְסּואוועֶג טְשיִג ן ְבעֶל ןייַז ףיֹוא
 ,הלֶלֹק ןייק סיֹורַא טינ זיִא מן ירֵשַּ ן'יז ןופ
 ,הָלָּפַמ סיאַנֹוׂש ןייַז םֶהיִא טְהייֵרְּפעֶג למי טאָה סע
 --;ןעֶסאָרְרְרעֶפ טְלעֶביִאְראַפ ,ןעֶצְראַה ןיִא הֶאְנׂש ןייק
 ,ןעֶׁש'אִרְג א םיִרָבַח ןייז ןעֶמּונְראַפ לאָמנייק טאָה
 ;ןעיורטעג םֶהיֵא טְנאָמעֶג ןעֶמ טאָה ןעֶנאָמְראַפ םרָליִשְטיֹור
 . .,ןעיֹורְפ ןייק ףיוא טְקּוקעֶג טיִנ ְךיִז טרהיּפעג גךיִלרְהִע טאָה
 ;ןעֶּבְראָטעעֶג ר פ ג רעֶגיִזאָד רעֶד זיִא רֶהאָו גיִצְנאוַוְצ ּוצ
 ,עֶּבְראווְרֶע טייַצ רעֶצְריק ַא ןיא תֹודְמ טעיפ יֹוזַא טאָה
 ,ןעֶּביִלְקעֶג טְׁשיִנ לאַטיִפאק ןייק רע טאָה רעֶדְניִק ריִּפ
 ןעֶּביְִּבעֶג טיִנ ייֵז ראַפ זיִא הָׁשּורי ןעֶׁשאֶרְג ןייק
 ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא טוייַרעֶג ,םֹולָׁשַה ויִלָע ,גיִדְנעֶטְׁש טאָה רֶע
 טְלְהעֶפעֶג טיִנ טְדאָטְׁש-טְּפיֹוה עללַא ,תֹוניִרְמ ןעוֶועֶג ןעֶסיֹוא
 ,טלעוֶו יִד ןעֶאָגעֶג גיִנעוֶו יֹוזַא רֶע טאָק ךאָד
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 ;טְלעֶק רעֶד ףיֹוא גיִרְנעֶטׁש ,טְגיִטְכאַנעֶג טינ ּבּוטְׁש ןיִא טאָה

 ,רְלעֶג ןעֶראַּפְׁשְנייַא טְלאָוָועֶגּ טאָה רֶע לייוֵו ,הָליִלח טינ

 .טְלאוָועֶג טיִנ ,טְגנאַלְרעֶפ טיִנ תֹורָתֹומ טאָה רע תַמֲחַמ ראָנ

 ,ראָנ ויִא גילייַה סאוָו ,םעלְלַא טיִמ ְךייא רעוֶוְׁש ְּךיִא

 ;ראָהַא ליִפָא טְרעֶמעֶרְגְרעֶפ טְׁשיִנ ּבאָה ְךיִא
 ,םיִנָּפ ןעֶטְדיֹוט ןייַז ןיִא ְךיִז ןעקוקנייא ןיילא םעוֶו ריִא זַא

 '.םיִנָמִס עֶלַא טיִמ תולֲעַמ עֶנייז ןעֶנעֶקְרעֶד ריא טעוֶו

 ,רֶרֶע רעֶד ףיֹוא תַמ םעֶר טְקעֶרעֶגְּפָא רֶע טאָה גיִדְנעֶרעֶר גּוא

 .דְרעֶפ ןעֶטְרְנייֶפעֶגִא ..  .ןְתעֶוְרעֶד טאָה םֶלּוע רעֶד גוא

 יא

 --ועֶליוַו עלְלַא ןעֶמ טְראָהע בל עז א םיִדָּפְסִה

 ןייֵג ץְנעֶו גוא טי ג סאָד :'טינע ןּופ םיִחָבִׁש ראָנ

 ,הָלֲעַמ ןייֵק טיִנ ראג ְךאָנ זיִא 'טיִננ טיִמ ןעֶּביול ראָנ

 ?"יינו רעֶד וָנּוא גיוט סאוָו -- ,'אי, םעֶד ְנּוא טייוִו ריִא

 ,ררעזנוצ םוקילא שיְָעֶה ןופ טְצְמעֶרעֶיִ
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 ,קיפל חימרת תַנְׁש ,עֶרֹוצְמ-עירות ,(אָטיִל) עְקואָחְרִּת

 !ּבעֶל ליִדְנּוו ,רְנייַרְפ רעֶטְסעֶּב

 ןופ םעֶיינ עֶלַא ןעּבִיַרְשְסיֹוא ריִד לאָז ְךיִא ,ְךיִמ טְסְטיִּב ּוד סאוָו תֹודֹוא . , . , .
 ךיִא לעֶוו ,אקירעמא ןייק ןעֶויַרְּבָא ןייַד ְךאָנ רֶהאָי ייוֵוְצ טייצ ןיא עקוִואָחַרְּת
 ,טְנעיִדְרעֶפ טיִנ ןעֶד טְסאָה ּוד ? טיִנ עֶׁשְו-סאָו ראַפ .ןעֶּבייֵרְׁשְסיֹוא רעֶכיו ץֶלַא ריד
 עְליִטְדאָטְׁש ןיילק אֵזַא ןיִא ,ןעֶפעֶרְט אָד ְךיִז ןעק םֶעייג ןעֶמְראָה ראַפ םאָוו ראָנ ? םאוָו
 -- א טְנעוֶואַד ; ןעֶנעוֶואד רֶע טְהעֶג -- ףיֹוא יִח טְהעֶטְׁש די ַא ? ְךֶׁשֹוה-םוקָמ אֵזַא
 טְהעֶנ נּוא תיַּבַה תֶרֶקַע רעֶד טיִמ ְךיִז טְלעֶטְראָווּוצ ,םילפאטראק עֶכיִלְמע רעֶּביִא טְסייּב
 ןעֶמ טְסייוֵו ,לוש ןיִא עֶלַא ןעֶמּוק ,טלאק זיִא םָע זַא ,רעֶטְניוִ . לּוש ןיִא רעֶריוִ
 ןְהָא ליִטְדאָטְׁש ַא ראנ .טְראָד רעֶד ,אָד רעֶד ויִא רעֶמּוז רעֶּבָא ; םיּפֲע טראָ טְראָפ
 4 זַא ְךיְִטְקְנּוּפ ץֶלַא ןע עֶּבייֵרְׁש סיֹורַא ריִד ְךיִא לעוו ןֵּב לע ,ןייַז טיִנ דיל ןאק םעֶייַנ
 .קראַטְׁש יֹוזַא ְךיִז טְליוִו

 טְרְהאָ גאָט ַא סאוָו נוא ,א קיִרעֶמ א ןייק טְרָהַאפ דנאל רעֶזנּא ןיִא םָלֹוע רעֶד
 ְךיז זיִא ץ יוָועב על ץיא .,וװאָב אֵד יאַק ץא ץיוִואָקְׁש א דאר יִא :רעֶקְראַטְׁש ץלא ןעֶמ
 ְנּוא ןופ ןעֶמ טְרְהאָפ גיִדְנעֶקיִק ייֵז ףיוא גוא ןעֶרְהאַפּוצ טְראָטְׁש טְּפְלעֶה עֶטְסעֶרְג יד ןיֹוׁש
 ,., חָמיִּב רעֶ ףיוא דיִנַמ רעֶטְכעֶלְׁש ַא יו ,ןעֶעֶטׁשפא ְךיִז ןאק ליִטְדאָטְׁש רעֶזְנּוא ; ךיֹוא
 טאה רֶע ; בֶצַק רעֶד ,סעֶׁשעֶּפ ליִוייַא ןעֶר ְהאַּפעֶג קעֶווַא ויִא קיִרּוצ ׁשֶדֹוח ַא טיִמ
 עֶמ , רעֶרייַנְׁש א ןייַז טְראָד יז טְנעֶרעֶל רֶע וַא ,ןא ָךְנאָל ןופ םעיִרְּב א טְקִיַשעֶג
 רעֶד ,םיִתּוחָפִּבֶש תֹוחָּפ רעֶד ּוליִפֲא ,אקירעֶמַא ץִא ףירח ןעֶנעֶז רעֶדיינְש זַא ;טְנאָ
 סיִּפֶע .עַובְׁשִּב עּובֶׁש ידמ ךילּבְרעֶק ןְהעֶצ עֶרעֶסאָָו ְךיֹוא טְנעיִרְרעֶפ עקילאק רעֶטְסְנֶע
 ןופ ןעֶניִרְראַּפ ןעֶניִגראַפ םִע יי טְלאוָו בֶר רעֶד !ְךאָוַא לָּבּר ןְהעֶצ םעוֶואָטאַק ַא
 ןזח רעֶר זָנּוא ייַּב טנְהעֶנ עי נוא .ןעֶמאַזּוצ םיִנורְתֶא טיִמ רׁשְפָא גּוא ץֵמָח תַריִכְמ
 זַא ,דְלאוַוְנַא ְךאָד זיִא סע; ! ךיִלְּבְרעֶק טְכַא ראָנ ? םיִאָרֹונ םיִמָי םיִא םיִּפָסּומ ראַפ
 ןייַז טיִמ רעֶנעֶי גוא תֹונָּבַר יי טיִמ רעֶד יו ,רעֶמעֶּב טְכאַמ לעֶדאָנ רעֶד טימ רעֶד
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 :ְךיֹוא רעֶרייֵנ רעֶד לָאי ְךֶתכ ןעֶזאָל קעֶויא ְךיִז ליוו ,גיִדְנעקיק ןעֶלְוייֵא ףיוא ! תּונְזַח
 זיִא רֶע ,"ןיִס יק קְְטאַרְלאַמְי א םיִּפִע ןעֶמ טְגאָז וו ,רעֶדייַנְׁש רעֶנעֶראַּבעֶג ַא ְךאָד זיִא רֶע
 לא יִר תַּכ .רעֶיִנְׁש ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סעֶדייז רעֶטְלֶע-רעֶטְסֶע עֶנייז ,רעֶרייַנְׁש ןּופ ןעֶטעֶנְקעֶג
 ןעֶכאַמ רֶע טעוֶו ,םֹולָשְּב א קיִרע מא ןייק ןעֶמּוק ןעֶפְלעֶה םֶהיֵא טעוֶו תיישה זַא ,טְנאָז
 תָרְמאָקְד יאֵמ ייֵרעֶרייִנְׁש תֹובָלֲה י ןיא טיִנ טְסייוו רֶע זַא ,םֵׁש ןעֶמּאְמַא ןעֶלְוייֵא
 םהיא טעוֶו רֶע ןעֶהעֶגנייַא טיִנ רֶע ןאק ,ויִא גירעֶהעֶג יו ליִפעֶנְק ַא ּוליִפֲא ,ןעֶצעֶּבְר
 טיִנ ראָנ זיִא סע ןעֶרְהאָי עֶרעֶטְלֶע יִד ףיֹוא רעֶדייֵנְׁשַא ןעֶרעוֶו ּוצ יֹזַא יו ,ןעֶזייוַו
 ,רעְֶניִפ יד

 ויִא ,א קירעֶמַא ןייק טְרְהאָּפ סאוָו ,רעֶד וא ,טְנאָו רעֶטְלא רעֶד ןֵבּוא ר
 ןופ ןינע ןעֶצְנאַג ןְפיֹוא זֶנֹורְּב ויִא רֶע : טְהיִא טְנאָרְט דֶרֶע יד סאו ,הָטְרעֶוו שיִנ
 ,..סעֶדַאןפ רעֶנעֶסאַלעֶגְסיֹוא ְךאָנ זיִא אקיִרעֶמ א תַמֲחַמ ,אקיִרעֶמַא

 ייַּב ןעֶמּוק ,א קִיַרעֶמַא ןייק ץְלַא טְרְהאַפ םֶלֹוע רעד ׁשְטאָח ,ןעֶנעוֶוְטְסעֶר ןופ
 סאוָו ,זאַמְׁש ןופ סאָרְק ַא טְכאַמעֶג טאה עֶקְרעֶמ :רעֶטיַו ץלַא ןעֶמאָרק ּוצ ונּוא
 ,טאָרק ַא ףיֹוא הָּנּוס רעֶד ןופ ריִהְמ ַא טְקאַהעֶג טאָה לֶרעּפ .קְראַמ ןיִא ןעֶנְאִשעעֶג ויִא
 הְָנְרַּפ עֶלעֶקיִטְׁש ַא טְכאַמעֶג יִז טאָה ,סאָרְק ַא ףיוא שיִנ טרָא ןייק טאָה עֶדְלעֶז גּוא
 ,ּבומש ןיִא
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 ָךֶלָרְהאָּפעֶג ויִא בֶר עֶנאַיַואמ רעֶד קיִציִא וַא ,ריִד ְךיִא ּבייֵרְׁש םעֶייַנֲא ְךאָנ
 רעֶׁשְרְלעֶפ רעֶד .יסָנַא רעֶדָא ,תמ ַא רעֶדָא; :ְךיִלְהעֶרְפ טיִנ קְראַטְׁש ויִא םֶהיֵא טיִמ .קְנאַרְק
 ,קעֶרְׁשַא ןופ ןעֶמּוקעֶג סֶהיִא זיִא סאָד ; יׁשְּוילּפ עינעלאַפאמ : ןָא סאָד טָפּור
 ןיִא םעקינראיַרוא טיִמ ייֵצִלאָּפ ןעֶלאַפעֶגְָא ןעֶנעֶו םיִצּולְּפ : ןעוֶועֶג וזַא זיִא הָׂשֲעַמ יִד
 לכימ ,םעֶנייֵא טְכיִזעֶג ןעֶּבאָה גּוא קְסיֵּבָא ןייַא טכאַמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז ליִטְדאָטְׁש

 טואלוצ ןעֶּבאָה םיִדְמַלְמ עֶזַא וַא ,דַתַּפ אזא ןעֶראָוועֶג זיא ליִטְדאָטְׁש ןיִא ,וו אקאזאק
 טאָה ליטראסש ם סאָד .ןעֶטְלאַהעֶּב ךיֹוא ְךיִז יז ןעֶּבאָה ןיילַא גּוא יירפ רעֶדְניִק יִד
 רעֶד ,זיִא ןּופ רעד הֶׂשֲעַמ יִד .עֶקְזאקַפ ןיִא אָד טיִנ ראָג זיא ׁשֶפָנ אזַא זַא ,ןעֶריואווְׁשעֶג
 ןעֶּבעיִרְשרעֶפ טאָה נּוא ,הָבֵקִנ א ,עֶָי לְכיִמ סעֶקירְטעֶמ יִד ןיִא ןעֶּביִרְׁשְרעֶפ טיִנ טאָה בָר
 םעֶד ןעֶלְכיִמ ויִרְּפ םּוצ טעוֶועֶבעֶרְטעֶג ןעֶמ טאה זהָכְו א ,לָביִמ תֹועָט יִּפ לַע
 עֶנאַיַואק רעֶד ְךיִז טאָה לייַו רעֶד ,ןעוֶועֶג טיִנ טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ראָג ויִא סאָוָו ,רָבָז
 םיִּפָע ענעֶרְפ רעֶׁשְרְלעֶפ עִיאָנטְסאָלאוָו םּוצ ןעֶפאַלעֶג זיִא גוא ןעקאָרְׁשְרעֶד קְראַטׁש בֶר

 .. קְנייְַק ןעֶכאַמ ְךיִז רֶע לאָז הָעש רעֶייֵה רעֶר ףיֹוא זַא ןעוֶועֶג ויִא הֶצֵע ןייז .הָצֵע ַא

 יא א

 יא

 סאָו .טֵתֹוׁש א ןעֶנעוֶו תֶקְולֲחַמ עֶסיֹרְנ טְציִא ליִטְראַטׁש ןיִא זנוא ייּב ויִא רעֶדיוִו
 יוִו ,ליִטְראָטְׁש ןיִא טְכאָק לייַוו רעֶה ;טיִנ רעֶנייֵק טְסייוו םעֶד ןופ ןעֶואָלְסיֹוא ךיִז טעוֶו
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 ןיִא .,טְהעֶטְׁש עֶמ ואוו ,טְהעֶג עֶמ ואוו ! אָח-וח זיִא סֶע ; םנְחִיג ןיִא טְכאַנ-ּוצ-תַּבַׁש
 ,רעֶטְלַא ,רעֶייַנ ,טָחֹוׁש :ןעֶדעֶר ץלַא ןעֶמ טְראָה ,לירָבְַל ֶחְרמ ןיִא  ,ׁשֶרְרֶּמַה תיִּב
 דֵמלְמ א טְכאַרְּבעֶג טאה ראדנער רעֶד םָנֹורְג ,עקְראַדְנעֶר ,ראַדְנעֶר ,לעֶסיִפ ,ליִּפאָק
 . ןופ ץעֶּביֹוהעֶגְנָא ךיִז טאָה סאָד .ְךיֹוא טתֹוׁש ַא וצְרעֶד זיִא סאו ,?יִטְראָטְׁש ןיִא
 יד םיִטֲחֹוׁש יִד ְךיִז ןעֶמְהעֶג טֵב ׁש ןיִא תַבֶמ ׁשֶדֹוח ןיִא זיִא ,טְסייוו וד יו ! טייֵקְניִגיילקַא
 ,םֶרעייו זיא סאד זַא ,ןיִד ןעיִׁשּורַפּב א םעֶד ףיוא ןעֶּבאָה יז ; זנאג יד ןּופ ךיִלְפאַק נוא ר

 רעֶד ןּופ סיִּפֲע םעמ םעוט טיִג יא רֶע זַא ,טֵחֹוׁש םעֶד ראַפ הֶנָּכַסַא ויָאיִס תַמֲחַמ
 זיִא ןעֶייוִוְצ ןיִא זַא ,ןעוֶועֶג בֵׁשֹיִמ ְךיִז עֶּבָה םיִטֲחֹוׁש יִד ראָנ .טעֶליֹוק רע סאוָו וָנאַג
 ןעֶמְהעֶג ,ּונ ;ןעֶמְהעֶנאַּבטיִנ ןעֶמ טְרעוֶו ,ןעֶמְהעֶנ ןופ, :סיִּפִע ךעֶמ טְנאָז וו .,רעֶקְראַטְׁש
 עֶנּורְג טְכאַרְּבעג טאָה ,םֹויַה יִהְיַו .ךייְסיִפ יִד יא .ךיָּפאָק יִד יִא : ןעֶכאַז עֶדייֵּב יי
 טְחֹוׁש רעֶד ,טֵבָׁשִּב רָׂשֲע הָׁשִמֲח ןעוֶועֶג עֶראַרְג זיִא סאָד ; וְנאַגַא ןעֶלייֵק עַקְראַדְנעֶר יד
 ,עקְתעֶפאַפ רעֶד ןופ טייַז קיִטְׁש ַא גּוא לע ץמימ ליִפאָק סאָד ןעֶטיִנְׁשעֶגְפָא טאָה
 קיִטְׁשַא טָּכאַחְראַפ ְךאָנ טאָה גּוא  ,ייֵּב יב ןעֶטיִנְׁשעֶג ּפָא רָע טאָה ְךילְסיִפ יד
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיִז טאָה אָד ,ונ ,ונ !לֵּת ַא ְנאַג רעֶד ןופ טְכאַמעֶג טאָה רֶע ז ,רּוציקּב ,ךיֹוּב
 זיִא נוא תֹולוק עֶרעֶטיִב טימ ּבּוטְׁש ןיִא ןעֶפאָלעֶגְניַרַא יִא עֶגּור ג ! הָנותחַא
 עֶיירְׁש ןעֶּביֹוהְגְנא יִז טאָה ,טעֶוֶועֶטאַרעֶגְּפָא יִז ןעֶמ טאָה טאָק ,םאק ,תֹוׁשָלֲח ןעֶלאַפעֶג
 םֶהיֵא ריא טְלאַה סאו | תֹומֲהַּב טיִמ ליִטְראָטׁש ַא ! םיִנָלוגְו דְלאַויְנ ;לוק רֶהיִא טימ טיִנ
 ? םִֶניֹוז ַא ְךיִז טְראָה ּואוו ! רעֶסעֶמ ַא ןָקֶא וָנּוא טעֶליוק רע ! ךייַא ייֵּב ןֶלְוִג טעֶר
 עֶּבְלאַה טיִמ ךֶלּפעֶק | עֶריֵנְׁש ! לֶהקַא טיִמ ןעוֶועֶדנאַמאַק לעיִפ ֹוזַא לאָז טֵחוׁש ַא
 ףֶלֵח ץיטיִמ ריִמָׁש ַא ל סאָוָו ? ּךַסַא טעוֶועֶראָה רֶע ? טְלעוֶו ַא רֹקָפַה וזיִא סאוָו !וְנאָג
 ןייֵמ ּוצ ןְּתּוחְמ ןייֵא ראַפ רע זיִא סאוָו ? ליפאְק םאָד םֶהָיֵא טְמּוק סאוָו ראַפ ! ףֹוס ַא נּוא
 רעֶדָא ,רּוחָּב-תֶביִׁשִי ַא ןעֶּבעֶג ּפָא רעֶסעֶּב לעוו ְךיִא .? לעֶסיִפ ןייַמ 'וצ רעֶדָא ,ליִּפאָק
 .!ליִפאָק יאוואַד ּודיוׁש; ,טאַלְגִל זיִא סאָוו ; הָוְצִמ רֶהעֶמ 'י עוו .,ןאַמְמעֶרָא ַא

 ןעֶּביִלקעֶג טאָה רע זַא ,ןאַמ רֶהיֵא טְמעֶראַוּוצ לעיִּפ יֹוזַא טאָה עָנּו ר ג רּוציִקְנ
 .טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא םֶהיֵא טיִמ ְךיִז ןעֶנעֶכעֶר ּפֶא ,טֵחֹוׁש ִפיֹוא ןעֶׁשְנעֶמ טיִמ עֶקייִׁש א
 ןעֶׁשיִרְפ ַא טיִמ ןעֶנעוֶואַד לּוׁש ןיא םָנֹורְג ןעֶמּוקעֶג ויא היפ רעֶד ןיִא לְחאָמְנייִא
 טאָלָנ טיִנ ויִא סאָד זַא ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה םָלֹוע רעֶד .סעֶנְטאָויאַנַא קיִׁשְטְנאַמ ןעֶגנּי
 ץפיוא 1 ןיינ ; חַרֹוא ןייא סיִּפָע .טאלְג ּוצ ,קינהָאּובּת-רַחֹוס א ,רֶקאָי ץְנאַגא ןופ דוי ַא
 טְלאוועֶג םֶהיֵא טאָה עֶמ .חלּׁשמַא רעֶדָא ,דיִגֵמ ַא רעֶדָא + 'ׁשְרְק יְֵּבי טְגיל םיִנָּפ
 םלוע רעד .ןעֶנעואד ןע ןעֶטיִמ ןיִא טְלאַה רֶע  טְרעוֶוְטְֶעֶג .שיִנ רע, טאָה ,"ם ולָׁש, ןעֶּבעֶג
 טיִמ  .יִרָּפַא ראַפ סאָד זיִא סאָו ,ןעֶמיוִו--- ןעֶליוק עֶסייֵה ףיֹוא יוִו ,ןעֶגְנאַנעֶגמּוא זיִא
 סְהיִא לעוֶו ךיִא :ראַדְנעֶר רעֶד םֶֹורג ןּותְטעֶג ייֵרְׁשעֶג ַא טאָה םיִלָצֹולַּפ ,לאָמַא
 ,ןעֶדּי ,טְראָה ! וְנאָג עֶּבְלאַח טיִמ ךילְפאק ןעֶדייֵנְש יֹוזַא יוִו !ׁשֶט ְטאְַנּי םעֶד ןעוייוַו
 ןעֶטאַט םעֶנייֵׁש ַא טאָה רֶע ; ןאַמ רעֶגְנּי עני ַא רֶחעֶז ,טֵחֹוׁש ַא ויִא ןאַמ רעֶגְנּוי רעֶד
 יִד טיִמ בֹורָק לעֶיִטְׁש א רֶע ויִא םַג ,הָחָּפְׁשִמ רעֶנייֵׁש ַא ןופ טְסְקאוַו רֶע ,טאהעֶג
 טחוש ַא ןייז טעוֶו ר ע ך-- ,ךיוא ןעֶנְרעֶל לג עֶסיִּבַא ּוצְרעֶד ןאק נּוא ְךיֹוא בעֶצירװעֶבעֶל
 -רעּפ ןעֶנעֶז ריִמ םיִּפָע .רעֶייִחְּט טינ ןעֶמְהעֶנ טעֶוֶו נּוא עקוו אָחַרִּת ןיִא וָנּוא  ייֵּב
 ןעֶטּוג רעֶזְנּוא ראַפ ׁשאֶרְּבְכַע םעֶד ,םיִנָּפ תּווַע טעֶד ,טֵחֹוׁש ןעֶמלַא סעֶד ייַּב טָפיֹוק
 עֶניִטְנייַח ןּופ םיִנָּפ תּוזַע סאָר יו ,ליִפאק םעֶד ןיא יֹווַא טיִנ טְהעֶג סע? ןעֶׁשאֶרְנ



 קע ה ט אילביבסקלאפ עשידוי ?8

 רֶהיֵא ףיוא ןעֶנייוַו טְפְראַדאַּב ןעֶמ טאָה -- זְנאַג יִד ,יַתֹוּבִר ,ןְהעֶז טְלאוָו ריִא ! םיִטְחֹוׁש

 טױהַא ןהֶא,ךילְיִפ ןָהֶא ,ליִּפאָק א ןֶהָא טְנאַג א ןופ ןעוֶועֶג ׁשיִנ ןְמיס יי ראָנ ! ֶּברּוח
 ּבאָה ךיִא ,טְטאָנ קְנאַד ַא ; טֵחֹוׁש ַא אָדטְּבייֵלְּב ריִא !ריא טְראָה ! ןעֶּבעֶל ןֶהָא נּוא ּבייל ןֵהָא

 סאוָו -- רעֶטעפ ַא ס עֶגּור ָג ןייֵמ זיִא םָנֹור ג עֶסְקאַט לעּב רעֶד + הער לעֶקיִטְׁשַא ְךאָנ
 ! ןעֶלאַפְראַפ ,ןעיירק טיִנ טעוֶו ןְהאָהַא ּוליִפֲא ,ןּוהְמעֶג ןייַז טעֶוו ,ןּוהְט לעוֶו ְךיִא

 גוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶּביִלְסעֶג טאָה רע : בֶר םּוצ ןעֶפאָלעֶג ויִא טָחוׁש רעֶטְלַא רעֶד
 ,אָד טינ עדנע ןייק ְךאַנ זיִא לייוַו רעֶד ,הָריֵרְּב ַא ףיֹוא םיִנָּבַר טְכאַרְּבעֶג ּפאָרַא טאָה עמ
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 ד יִו + ןֶּבירְש ּוצ סאָוְשֶע ןעֶדנאַהְרעֶפ ְךיֹוא זִא רעקָניִׁשנייוַו םעֶד חַרְו ןּופ
 ליִטְראָטׁש ןיִא .טְלעוֶו רעֶד ןיא םנייֵא זִאּבייוו ןייַ זַא ,גידָנעֶטְׁש ְךיִז רע טִמִחיִר ,טסייוו

 ,עֶנְהאוָו .(ץכעֶמיִנוצ) הָניומיִד ׁשֶּביִה טְכאַמ רֶע זַא קְראַטְׁש ץְנאַ ּוליִפֲא ןעֶמ טְרעֶר
 יִא ןעֶנאַוו ןּופ ? סאוָו ? רעֶסאַוו גְראָק זיִא ןאַמעֶינ ןיא ;ךייט ןעֶּבעֶג רֶע טְנִאוָו

 -- טֶכאַנ יַּב טיִנ רֶלעֶג ןייק טְהיִא טְגאָרט עֶלעֶטְִרְׁש ןייק ,רָמעֶמ ןיִא ףיקַּת יֹוַא רֶע
 רעֶו ראָנ ! םֹודרח ןיֵנְּב ראָג הָּכְמַא טיִמ לאַטְׁש אזא טְעיֹוּבעֶגְכיֹוא רֶע טאָה םיצּולַת

 טיִנ טְמְהעֶנ חַסֶּפ ץּוח וַא ,טְגאָועֶג ֶנייֵטְׁשִמ ? ןייוֵו ףיֹוא ןיִבֵמ ַא זנּוא ייַּב םִע זיִא

 ןייַו רעֶד זיא ןיִח רֶנ ייַּב .הָלֶרְבַה ּצ ׁשֶמׁש רעֶד ץּוח ןייַו ןעֶּפאָרְמ ַא ליומ ןיִא די ַא

 סאָוו ; עֶטְסאָרְּפ נּוא עֶלעֶטיִמ . ,טְליִּבּוד : ןעֶטְראָ ייֵרְד ףיוא טְלייַהְמ ּוצ ןָא גיִּבייֵא ןּופ

 רעֶד טאָה ביִרעַמ ְךאָנ חַסֶּפ לאָמַא טיִמ .חקַמ רעֶד ןעֶייווְצ ןיִא זיִא ,רעֶסעֶּב ויִא ןייַו רעֶד

 טיִנ ןעֶמ ראָט טְליִּבּוד ןיִפיֹוא וַא ,ןעֶנעוֶו םיִחַרְז ןּופ הָמיִּב רעֶד ףיֹוא ןעפורעגפיוא שמש

 סאָו ןעֶלעֶטְׁשְראָפ ְךיִז טְסְנאָק ּוד . .. יילֹּכַהְׁשי ראָנ פה יִרְּפ אֵרֹוּב, הָכָרָּב א ןעֶכאַמ



 29 ןאָטעֶיְלעֶּפ
 ןיִח רֶז ןּופ ןעֶכאַמ טְלאוָועֶג ןעֶּבאָה הָרְבֶח !הֵׂשֲעמ תעַּב ןערָאוָועֶג זיִא םָע שער ַא .ראפ

 יד דעה

 טְראַּפְׁש ראַפ נוא םייֵה ַא על ,טק 2ּורעֶג סיױרַא יז טאָה חֵרָז ראָנ וׁשֵא הָפּוק ַא

 ףיֹוא ּוליִפֲא ,טיִנ טְלעֶֶו רעֶד ןיִא םעֶנייֵק ןעֶנְראָּב טְלאָועֶג טיִנ טאָה חַר } תַמֲחַמ יו
 לעֶטְראוָוק ַא ףיֹא ןוּכְשִמ ַא ןעֶגייֵ טלאוָועֶג םֶהיֵא טאָה לָאיִר תַּכ זַא ; תֹוָּכְׁשִמ עֶטיג
 ,טְלאוָועֶג טיִנ רֶע טאָה ,רעֶׁש ַא טיִמ ,אָמּוחְנִּ ׁשֶרֶדְמַא טיִמ ,טיִמּוח ַא יי עֶלעֶטיִמ
  ןָמּוזְמ ראָנ

 מי טנייַה סעֶּפֶע הָׂשְֲמ טאל ןייק טיִנ וי אָד זַא ןענאַטְׁשְרעפ גאָט ייּב ְךאָנ ּבאָה
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 סיֹורְג סאָד רע ויא ,ּונ? םַּתְסַה ןִמ ְּךאָד ּוד טְסְקְנייִדעֶג רעֶקְנייֵׁש םעֶד אָניִגֲח
 טאָה גּוא ְךיִז םּורַא ְךילְרעֶר ןעֶּביִלְקעֶג רֶע טאָה זַסָּפ ץְנאגא !ליִטְדאָטְׁש ןיא זִנוא ייֵּב
 ,םֶנַּב ראָג ,רעֶסאוַו יוִו ,ייוַו זיִא טְראָד זא ,איּבאַרעֶסעֶּב ןּופ םיִסָנ יִד טְלְהעֶצְרעֶד ייז
 ןייו ךסַא טאָה רֶע סאוָו ,ַחּכ םעֶד ןּופ וַא ; םעֶקְניִואָר ןופ טיִנ ,ןעֶּביֹורְט עֶתֶמֶא ןּופ
 ,םָעייֵנַא טְגאָועֶג סיֹוא יִיֵז רֶע טאָה בַנֲא .םֹויַה דַע ְךאָנ רֶע טעֶוואיֵלְק ,ןעקְנּורְטעֶג
 רֶע יֹווַא יו ,טְלְהעֶצְרעֶר ייֵז רֶע טאָה םַג ; םיֹור טיִנ ,סייַוו ראָג זיִא ןייוַו רעיֶתְמא זַא
 ןופ רעֶקאַמְׁשעֶג לאָמ דְנעֶויֹוט ,לָכָאֵמ ןיִמ אֵזַא זיִא סאָד -- עֶניִלע יִמאֵמ ןעֶמעֶגעֶג טאָה
 יִד טּוׁשָּפ טאָה םלֹוע רעֶד .רָּבְרִמ רעֶד ןיִא ןעֶמעֶגעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדוי יִד סאָוו ,ןמ םעֶד
 .טְקעֶלעֶג ןעֶּפיִל

 א א

4 

 ףאָה ךיִא נוא ןעֶּביִרְׁשעֶג םעֶייַנ לעיִפ רֶהֹעְו ריִד ּבאָה ְךיִא !לי ִךְנּוז העָז
 ריִמ ּבייֵרְש ןֵּכ לע ,ףעיִרְּב ןעֶרעֶרְנַא םעֶד ןיִא ,טייַצ רעֶד טימ םֶעייֵנ ְךאָג ריִד עֶּבירְׁש
 זיָאיס ּוצ ,ןעֶרעֶרעֶפ יד תֹודֹוא ּפָא ּבייֵרְׁש ? ריִד טיִמ זיִא סאוָו ,ףעיִרְּב ַא רְלאַּב פא
 ,טְלְהעֶצְרעֶר עֶמ תַמֲחַמ ; ןע ְךעֶרעֶפ א קיִרעְמַא ןיִא ןעקיִׁש --- רַחְסִמ א ןעֶכאַמ יאֵדְּ
 ילֲעַּב יד . עֶקִיַּפאַק עֶנאָׁש ַא ןעֶרעֶרעֶ ןופ טְנעיִדְראַפ טאָה דוי רעֶקְצּולְסַא זַא
 ׁשֵּביִה א ְךיֹוא טאָה אָסְקאַמ לעּב רעֶזְנּוא ; ןעֶרעֶרעֶפ ךס א טימ ןָא ְךיִז ןעֶגאָלְׁש םעֶמְקאַט
 ,םֶהיֵא ּוצ ןעֶרעֶהעֶג תֹורְּפַּכ ןּופ ןעֶרעֶדעֶּפ יִד טּוראָו ,ןעֶרעֶדעֶפ לעֶמיִּב

 ,.י . יו .ז .א דָנּוזעֶג ּבייֵלְּבְרעֶפ
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 ,ק'פל ט"םרת הָבּׁשְּתיִמְו תֶרְׂשע ,ע קו אָחַרְּת
 !ּבעֶל ליִדְנּוו דֶניירְפ רעֶטְסְּבעיִל

 טאה םאָוו ,סעיינ עֶגיִרְּביִא סאָה ןעֶּבייַרְׁשעֶּב ריִד ְךיִא לעֶוו דניצַא 2 . , 6 4 4
 .ןעֶרְהאַפ קעֶווַא ןייד טיי יע קו אָחַרָּת ןיִא ןעֶפאָרְטעֶג

 ייַּב ןעֶטיִּבעֶגְרעֶּביִא ְךיִז ןעֶּבאָה טְציִא ויִּב אקיִרעֶמַא ןייק ןעֶוייֵרּפָא ןייַד ןּופ
 לעֶואַׂש .תֹוריְִנ עֶנייַז טיִמ רעֶּבייֵרְׁש רעֶרעֶו ,םֶרעֶּבייַרְׁש עיאָנְטְכאַלאָו ןְהעֶצ ויִּב וָנּוא
 ןעֶנאק רימ ? קַר ייֵז טייַּב עֶמ סאוָו ,הָׁשֲעְמ א ראַפ סאָר זיִא סאָוָו ,אָטיִנ ךיֹוא ןיוש זיִא
 ןעוֶועֶג םיִמָי ְךיִרֲאַמ טאָה רעֶנייֵא ראָנ .םעט םעֶד ןְהעגרעֶר -- יז טיִג גּולְק יֹוזַא ראָג
 ;אויִא ןאוַויִא ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה עֶמ ; הָנָׁשַה שאר ְךאנ ויִּב םיִרוּפ ןופ וִנוא ייּב
 רע וַא ,טְנאָו ליִסֹוי .דְלאַוְג ַא ראָג לֵאָרְׂשִי אֵנׂש ַא ןעוֶועֶג ויִא רֶע .ׁש טי ןואָנ
 ,טיִמעֶסיִטְנַא טְראוָו סאָד טְסייֵה סאוָו ,טיִנ ןעֶסייוֵו ריִמ ראָנ ,טיִמעֶסיטְנַא ןייא ויִא
 טיִנ טעוֶו ןוָנּוא ייּב ןּוְמעֶג רעֶּביִא טאָה רע סאוָו ,ץלַא ןעֶּבייְֵׁש סיֹוא ריִר לאָז ךיִא
 ?ייוַו םעֶד חַרָו עֶר ריִד יא לע תֹוׂשֲעַמ עֶניִייֵא ראָנ רִפאַּפ ןייק עי
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 זיא סאָד זַא ןעֶנאַ ראָג טעֶוֶו רע רעֶדָא העקוצ טיִמ רעֶסאוַו ייִו ןעֶנעֶג 'שיִנ 1 רעמ
 ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָ טאָה ןאוַויִא ראָנ . ,.'"בַהְׁשי םיִא ףיֹוא טְכאַמ עֶמ סאָו ,קאָסאוַוק ןיִמ א
 - ןרמלמ םעֶר ליִׁשיִפ טקַא ןייֵא טְכאַמעֶג רֶע טאָה םַג .ריּפאַּפ ןעֶגיֹוּב ייוֵוְצ םעֶד ףיֹוא
 זיִא ,םִנעֶטייַווצ ; ליִטעֶצ-ןייֵׁש ןייק טיִנ רֶע טאָה 'נעֶטְׁשְרע :טקא ןעֶניְִנֶעייוְצ ַא גוא
 :םיִׁשְטי ןייז ףְראָד -- רֶע טְנאָז -- ּונאָקאַז אָּפ נּוא ,ןייֵר יֹוזַא טיִנ רֶרָח ןיִא םֶהיִא ייֵּב
 ׁשְטיִואָנאַויִא ןאוויִא .ּבּוטְׁש ןיִא גיִצ ןייק ןעוֶועֶדאָה טיִנ ראָט דַמַלְמ ַא + "אַטאָט
 ןיא ְךיִּבעֶג ןעֶרְהיִּפ יִז ּומ רעֶי נּוא גיִצ יִד ןעֶפיֹוקְראַפ לאָז רֶע ַא ,טְנאָוְראַפ טאָה
 ןעֶוועֶג זיא תֹויַח לעקיטש עֶצְנאַג סאָר וַא ,טְנאָז ליִׁשיִּפ ,רירָי יִפיֹוא עיַלּוּפאַק
 רע ,תִיַב-ןֶּב א יו ,דְניֵק ןעֶנייֵא ןייא יו ,סְהיִא ייּב ןעֶוועֶג זיִא יִז ,גיִצ יִד םֶהיֵא ייּב
 ןעקנּורְט טְגאָוְראַפ טְהיִא טאָה רעֶשְרְלעֶפ רעֶר .ןעֶּבעֶל רעֶּביִא טיִנ גאָט ןייֵא רהיא ןְהָא ןאָק
 :רעֶׁשְרְלעפ םעֶד רָע ןג ּפָא טאָה רֶע ראָנ ,ךלימ ּואְלְג ַא דְנעֶבא 'נּוא היִרָפ גאָט עֶלַא
 ראָנ ןעֶקְנּורְט רע טְגעֶלְפ תֶמֶא ןיא גוא רייֵר עֶנייַז ןעֶטיִה טְנאָועֶג ּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע
 -טְסעֶר ןּופ ,לעֶקאָׁשעיֶלעֶק ַא ראָנ רעֶדָא ,ןיילא הירפ רעֶד ןיִא סאָד יִא ,לעֶואַלְג-שּודיִמ ַא
 ,טְריֵפְׁשעֶג טאָה רֶע ,ןְרע ןג סעט םעֶד ׁשֶמִמ ןעֶלְהיִפ רֶע טְגעֶלְפ --רֶע טְגאָז -- ןעֶנעוֶו
 םֶהיֵא ףיֹוא טְצעֶועֶגְנָ ְךיִז טאָה ןֶלְוַנ רעֶד ראַנ .ןעֶטְפאָרְק ןעֶמּקעֶנּוצ טֶהיִא זיס יוִו
 ,טְלעוֶו רעֶד ןופ םֶהיֵא ןעֶרְטַּפ

 וצ ןעֶמּוקעֶג זיִא סע! םיִׂשֲעָמ ןּוהְמעֶג רעֶּביִא טאָה עֶׁשָר רעֶד סאו ;רְלאַווְג ַא
 רֶע טאָה ,ליִרייַּב א טיִמ רֶרעֶפ םעֶנעֶגייֵא ןייֵא טיִמ רֶלעֶג- -דָמַעַמ ןּופ חַלּושְמ רעֶד ונּוא
 רְרעֶפ םאָר טְרְהיפְראַפ טאָה רֶע גוא ׁשיִהָבִנְנ ַא זיִא דְרעֶּפ סאָד זַא ,טעֶּפעֶׁשְטעֶגּוצ ךיִ
 טיִמ ןעֶרְהאַָפּוצ ןעמוקעג ויִא דּיַא טְמאַלאוָו ןיִא חלושמ םעֶד טיִמ ליִרייֵּב ץְטיִמ
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 ראָמ -- רע טְנאָז -- ןאָקאַז יִּפ לע םּוראוָו ,טריִטְסעֶרַא ךיֹוא טְהיִא רע.טאָה ,ליִקאָלְגַא
 טאָה םַג .טְנּופ ַא ןופ רֶהֹעֶמ טְגעוֶו סאָוו ,ליִקאֹלְג ַא טיִמ ןעֶרְהאַפ טיִנ ׁשְנעֶמ ַא טאלְנ
 ,טְנאָו רָע ;ּבּוטׁש םיִח רָז דיִּב ׁשֶרְדֶמ-תיֵּב ןופ ןעוֶועֶג ויִא סאָוו ,בּוריֵע טעֶד ןעֶסיִרְרעֶצ רֶע
 םֶהיֵא טאָה סֶע רעֶו ',םעוֶועֶדעיִלְסעֶג טאָה רע; . הֵׂשֲעַמ עֶנְלאַניִמיִרְק א זיִא סאד וַא
 ׁע קו אָמַר ָּת ןיִא תּודְחַא אֹקוד ויִא טעֶד ץיִא עֶגְנאַנְרעֶר סֶע רֶע זיִא הָּכמ א ראָנ ,טְכאַמעֶג
 טאָה ,ְנערְפעֶג טאָה רֶע ןעֶמעֶו ייַּב ;ןערעֶדנַא םעֶד ןעֶּבעֶגעֶנְסיֹורא טיִנ טאָה רעֶנייֵא
 יו ,ןעֶנאַטשעֶנּוצ טְראָפ זיִא רֶע זַא ,ראָנ '! יא עֶג יטאַני+ טְרעֶוְטְנֶעעג היא ןעֶמ
 ןעֶמ טאָה י! טְכאַמעֶג טיִנ סאָיו ְךיִז טאָה דאָ למ ןייק : ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה גוא קעלקַא
 סאָד ,הָצֵע ןייֵא אקוד זיִא סאָד ,םֹולָּׁשַה ויָלֲע ,דמַלְמ םעֶד ליִדְנעֶה ףיוא .ןעֶזיוועֶגְנָא
 טְלאָָו אֵיְּבאַר אֵסעֶּב יִא זַא ,טְנאָז אָנֹי נח .רעֶטְסּוש םעֶד אָניִג  ןופ טְסְּכאוַו
 ראָנ יִנ קח יוִו ,טייֵל עֶכְלעֶזַא טיִנָּפַא ןעֶּבאָה ןעֶטְראָד : ּפאק ןייַז ןּופ טְכיילעֶג ןעֶמ
 ,ןעֶרּוי ַא ראַפ ץֶרֶא ְךֶרֶד ְךיֹוא טאָה וֹואטְיִרְּפ ַא ! ליפא ,רעּבִיִרְׁש יאָ ַא

 א

 ?נאמאק יֹוזַא רע טעוֶו ןעֶגאו ויִּב ,אֵטְסאָראַמְמ טעֶד סֶמנִּפ 'ר תֹודֹוא טְסְנעֶרְפ ּוד
 עֶטְׁשִרֶע יד .הָלָחְתַח ןייַא שֶׁשְרֶע זיִא סאָד זַא ,ריֵד ְּךיִא ּבייַרְׁש ? ליִטְראָטְׁש ןיִא ןעוֶועֶד
 ןעוֶועֶג ְךאָנ רע זיִא ,עוֶואַרְּפּוא עקְמְנאַשְטְׁשעֶמ ַא ןעֶראוָועֶג זיִא זְנּוא ייֵּב זַא ןעֶרְהאָ
 טְרְהעֶק רע : רעֶגְרֶע גּוא רעֶנְרֶע ץְלַא רֶע טְדְרעוֶו רעֶטייוַו סאָָו ראָנ ,דָניֵק ליִטֶׁש ַא
 ףיֹוא עֶקְוואָריִטאַלאַּבַא ןעוֶועֶג ויִא קירּוצ ןעֶכאוָו עֶכיִלְמֶע ראַפ טְׁשְרֶע גְרעֶּב רעֶּביִא
 ּוד .עֶיְניִּפ עֶביִלְּבעֶג רעֶדיוִו זיִא אֵטְסאָראַטְס ראָנ ,דֵמָלְמ טעֶד ליִׁשיִפ טיִמ היא
 שיר גּוא ׁשיִדּוי ףיֹוא הָמיִתֲח ןייַז ןעֶכאַמ טְנְרעֶלעֶגסיֹוא ְךיִז טאָה רָע יו ןְהעָז טקי אוי
 טְנייַה .טְנְרעֶלעֶג סיֹוא סֶע טֶהיֵא טאָה מַה לֵאיֵר ְבַג ראָנ זַא .ןעֶנאָז וטְְלאוָו
 טאָה דֹובָּכ אֵזַא ! אוָוְטְסְלאַׁשְטאַנ ץְנאַג ייַּב לעֶמיִּב ַא םאָד זיא רע ףיקַּת ַא ראַפ סאוָו
 רעֶדָאהאָיְפיִט נאַמא ןּופ ןעֶנאָז טיִנ ריִד לעוֶו ְךיִא , טאַהעֶג טיִנ רוי ַא לאָמְנייֵק ְךאָנ
 טינ םניֹווַא ְּךאָנ זיִא תֹומֹוקְמ עֶרעֶדְנַא ןיִא רעֶּבָא ! טיִנ סיי יא ,דְליִׁשֲהְטאָרַא
 ׁשיִריִסֲח א קיִנְרַאירּוא םעֶד ןעֶנאָז ןאָק רע;? ןעֶצְנּוק יִד גיֹוט סאו .ןעֶראוָועֶג טְראָהעֶג
 ֹוַא יוִו ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ טימ ןהעֶועֶג ןייֵלַא ּבאָה ְךיִא !ונֹורְּב טיִנ טְרְרעֶוו רָע גוא לעֶטְראוָו
 םֶהיֵא טאָה גּוא עֶצייֵלְּפ רעֶד רעֶּביִא קיִנְדאַיָרּוא טעֶד ןעֶּבעֶנעֶג .ּפאָלְקַא טאָה רֶע
 יר סיֹוא טיִנ רֶע טּוהְמ ,טייֵל עֶטְסעֶרְג יד ּוצ ןְהעֶגְנייַרַא גאָמ רֶע 4 םאָיְריאַּפע + טְגאָועֶג
 ןעֶטיִה ףְראַד ׁשְנעֶמ רעֶדעֶי תַמֲחַמ ,רעֶרעֶייַהְט ְךאָנ סאָד זיִא ייֵז ייַּב ,טְנאָז יע :עקלּומְראַי
 .רעֶסאוַו םּוראוָו ,ןייוַו סיִחַר ָז יִיֵז טיִמ ןעֶקְניִרְט טְנאָמעֶג רֶע טאָה ןיד יִּפ לע .הָנּומֶא ןייז
 ןייק ויִאיִס + ךיֹוא םעֶד ןּופ ּפָא ךיִז טיִח רע ראָנ ,ךָמִנ ןַיי טיִנ ןאה טְסייַה רעקּוצ טיִמ
 .ןעֶלעוֶו טיִג ְךיֹוא ְךיִז ףְראַד ,גאָמ עֶמ סאוָו ליִפֲא ,טיִנ ראָט עֶמ סאוָו .ןעֶטיִה טיִנ נוק
 עֶביולְקְנירַא ְךיִז ןאק רע קיְִג רעֶׁשיִדוי ןייק טיִנ ראָג יָא זַא ,םְהיִא טְהעֶג לייַווְרעֶד

 .ןעֶרעֶלעֶפ ןיִא

 -תיֵּב ןיִא ןעוֶועֶג ויִא יִז :עֶקואָריִטאַלאַּב רעֶד ןּופ ןעֶּבייַרְׁש ריִד לעוֶו ךיִא !אָי
)36( 
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 ןעֶכאַמ םֶהיֵא לאָז עֶס -- ןעֶרעֶרְט עֶסייֵה טיִמ טְנייוֵועֶג ;ְךיִּבעֶנ ,טאָה ליִׁשיִּת ,ׁשֶרָדֶמ

 גיִלְפ א ּוליִפָא טְלאָוו רֶע זַא ,טְנאָועֶג טאָה רֶע ,רֶהאָו ןייֵא ףיֹוא ׁשְטאָח ,אֵטָסאַראַטפ א ראֿפ
 ְךִלְנאָמ טייוו יו ,ליִטְראָטְׁש סאָד ןעֶטיִהְרעֶפ טעֶוו רֶע ,טְרְהיִרעֶגְנָא טיִנ דְנאוַו רעֶד םיֹוא

 ןהעֶועֶג ְךאָנ טְלאוָו רֶע ; דאַלְקְסאָר עֶקִיִפאַקַא ּוליִפֲא ןעֶמְהעֶג טינ ייֵז ייַּב טעוֶו רֶע :זיִא
 טְנעֶגִנעֶּב ְךיִ טְלאוָו רֶע לֵלְּכַה ; הָוְִמ יד ןעֶגיִייֵר נּוא ץֶחֶרֶמ ןיא ךאד םעֶד ןעֶטְכיִרְרעֶפ
 ליִטְראָטְׁש עֶצְנאַג סאָר וַא ,הָלּועּפ יִד זיא סאוָו ראַנ .ְךאוָוַא לעֶּבּור ּבלאַה ןייֵא טיִמ
 טְקּוקעֶג טאָה נוא ,ןעֶּבעֶג ףְלאָו א יו ,ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע ;ןעֶיָניִּפ ראַפ אָרֹומ טאה

 עיִניִפ טאָה עֶקואֶריִטאָלאַּב רעֶד ְּךאָנ .עֶקְלאַג יד טְּפְראַו רֶע ןיִהאוָו ,ןעֶרעֶי.ףיֹוא
 עֶמ בוא ּךעֶקעֶל-רעֶקּוצ לעֶכיִטַא טיִמ םֶּפאַנְׁש עֶלעֶטְראָוְקא ׁשֶרְרֶמ-תיִּב ןיא .טְכאַרְּבעֶג

 | - - ייי םִַחָל ןעֶקנְּטעֶג טאָה

 א

 טינט == + = *

 יִר ראָג ,רעּפּוק ןיִא ןעֶפיֹוקְראַפ םֶהיִא טעֶו רֶע וַא ,טְגאועֶגְנָא טאָה ,טְצעֶוְראַפ םֶהיֵא
 ןיִא הָרְבֶח רעֶדּוצ ףעיִרְּבַא ןעֶּבייַרְׁש קעוֶיַא ןעֶלעוֶו ייֵז זַא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה הֶרֵבֲח
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 טיִנ ךיֹוא טְנאוַועֶג-טעֶּב םעֶד טיִמ רעֶזיֵה יִד ּוליִפֲא ייֵז טעוֶו גָרּוּבְרעֶטעֶּפ
 לה ךיז טאָה גְרּוּבְרעֶטעֶּפ ראַפ ?עֶראוָועֶג רעְֶליִטְׁש זיִא טָא ,ןעֶקעֶלְק

  עֶקָרְשרעֶ

- - 

 ןןעֶּבייֵרְׁש ריד ךיא ליוו ,ץחרמ םעֶד ןופ ךאד םעֶד חּכמ דייר ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא'ִמ זַא

 ;ְלְציִל אָנָמֲחֹב ,הָּפיְֵׂש ַא ןעוֶועֶג זיא קיִרּוצ רֶהאָיַא טיִמ .ְךיִז טּוהְמ םֶהיֵא טיִמ סאוָו

 ץְפיֹוא .טְראַׁשעֶג טיִנ טאָה ןעֶדּוי ןייק םולָׁשו סח ;רעֶוייַה עֶכיִלְטֶע טְצעֶנעֶנּפָא טאָה סֶע

 רְלאַּב טאָה ליִסֹוי םּוראוָו ,ךיוא א קיִרעֶמ ַא ןיִא הָפיִרְׂש רעֶד ןּופ ּוד טְסייוו רעֶנייֵטְׁש
 טאָה רֶע ןעוֶועֶג םָזִנְמ לעֶסיִּבַא טאָה רע ראָנ ייטאַלְב ןיִא הֵׂשֲעַמ יִד  ןעֶּביִרְׁשעֶּב
 זיִא ,רעֶּבָא תֶמֶא ןיִא .ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּבעֶַּפָ זיִא דאָּב עֶצְנאַג יִד טעַמִּב וַא ,ןעֶּביִרׁשעֶג
 עֶנְראׁשואַּפ ראָנ ,טְדאַׁשעֶג טיִנ ראָג םאָד טְלאָו ץֶחְרֶמ םעֶד ווא יִנ הֵׂשֲעַמ יד

 וו ,ןעֶלְלאַפעֶגְנָא ןעֶנעֶו יד ,ְךאָד םעֶד ןעֶסייַר ןּוהְּטעֶג זאָל א ְךיִז ןעֶּבאָה עֶדְנאַמאַק
 ןעֶּבאָה נּוא ןעֶקאָלּפַא טיִמ רעֶד ,קורָקַא טיִמ רעֶד ,"עֶטְנעמּורְטס עֶרעייז טיִמ ןעֶקִיַרעֶׁשייֵה
 עִיאנְטְסאַלאַַו רעֶד ש ְטיוִואָנאוַויִא ןא וו יִא טעוֶועֶדְנאַמאָקעֶג טאָה םעֶד ןיִא .טייֵבְרַאעֶג
 :םיִעְכַהְלּוצ ףיֹוא ןעֶדוי ראָנ ,דאָּב רעד ןּופ םֶלֹוע לָּת ַא ןעֶכאַמ טְלאוָועֶג טאָה רֶע :רעֶּבייַרְׁש
 עֶקואֶחאַרְּטְס טְקאָלאָו ןיא ןעֶמּונעֶג ְךאָד ןעֶמ לאוו ;עֶרעוֶו טְנעֶרְּבעגְפָ טְלאָוו ִז זַא

 יוְצ עֶקִואָהאַרְטְס רֶהיֵא ראַפ טְלְהאָצ עֶמ זַא ,םיִנָׁש הָמַּכ ןּופ ןיֹוש ךיִלְְּרעק גיסיירד ַא

 ְךיֹוא ויִא ץֶחֶרֶמ ןייק נּוא טְנעֶרְּבעֶג טיִנ יִז טאָה ןעֶנעֶרְּב :יֹזַא זיִא טְציִא .רְהאָיַא ןעֶדְלִינ
 זַא ,רֶהאָיַא רעֶכעֶה ןיוש זיִא-רעֶטעֶרְּב יִד ,ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא ן ןעֶניִצ ןעֶּבאָה יֹורְטִׁש יִד ! אָטיִנ
 טעֶד ןעֶטְכיִרְראַפ תֹופיִמֲא טיִמ לֶהְמ ןעֶמ טּביילק רעֹומַח לוח עֶלַא .טעיֶבְננּוצ טאָה עמ

 (עַקְּבאָראָק) לעֶּבאַט ןופ םיִּפָע ןעֶמעֶנְסיֹורַא טְנעֶכעֶרעֶג טאָה עֶמ .אָטיִנזיִא קִע ןייק ראָנ ,ְךאַד
 וצ בֹורָק-- קאָמִיאָדעֶג רעֶמיֹורְגַא  ןעֶנאַהְרעּפ ע קו אַָרָת ףיֹוא זיִא ,םעֶד ףיֹוא
 גיצְנאוַוְצ ןעֶעֶועֶגּפָא זיִא סאוָו ,םעֶנעֶגּוׁשמ םעֶד עֶלעֶר עֶמְׁש ראַפ בור דנעֶזיֹוט עֶכיִלְמֶע

 ךִלְְּרעֶק טרעֶדְנּוה ראָּפִא ְךיֹוא ןעֶמ טְנאָמ רֵוְמַמ ץְראַפ םַג ; םיִעָגּוׁשְמַה תיֵּב ןיִא רֶהאָי
 .טציִא ,רֶהאָי א לעֶּבּורי טיָערְנּה יו ,טיִנ רֵהֵעָמ די טלהאָצ עֶקְּבאָראָק עֶצְנאַג יִד נּוא
 זיִא םעֶד ץוח .אקי ְךעֶמַא ןייק טְרְהאָפ טְלֹוע רעֶד לייוַו ,רעֶּפאַנְק ְךאָנ ןעֶמ טְלְהאָצ
 ;געוֶו ֶפיֹוא קיִרְּב א ןעֶטְכיִרְראַפ בֹור סאָד ְךיִז טְכאַמ טְנייַה ,רעֶניִּבאַר ַא ןעֶנאַהְרעֶּפ
 ,טְסיְִמּוא ןעֶּבעֶג בִִוחְמ טיִנ ְךיֹוא אֵטְמאָראַטְס רעֶד ויִא דְרעֶפ סקִינְראַיְרּוא םעֶד רעֶּבאָה

 טיִמ ְךאַדַא ןֶהָא | עֶּביִלְּבעֶג דאָּב יִד ויִא ןֵבְּ אָליֵמ . רעֶייַהְט טיִנ טְנייַה זיִא רעֶּבאָה םַנֲה
 גאָטייַרְפ טְמּוק סֶע יוִו ראָנ ,טיִנ םעֶנייֵק סֶע טרַאַא ְךאוָו עֶצְנאַנַא .טְנעוֶו עֶטְרעֶגְלאַוּוצ

 םעֶקְּבאָראק טכאמ עמ בליִטְדאָטְׁש ןיִא תולֹוק טְרְרעוֶו ,בֹוט םֹוי בֶרֶע ּוצ ,גאָט ןעֶּבְלאַה ְךאָנ
 אָד -- ןעֶּפיורְג עֶנעֶׁשְטעֶר ,ןעווייַה ,גָניִרעֶה ,עזאג ,טְכיִל ,לְהעֶמ ףיֹוא נְראוַוְניִסֶע ףיֹוא
 גְרּוּבְרעֶטעֶּפ ןּופ הָרְבֶח יִד וַא ֵכָּב זיִא .לָמּובְמּו לַמּב טְרְרעוֶו אָד ,ןעֶמ טְכאַמ
 רעֶר ץֶחְרֶמ סאָד ןֶעיֹוּב נא ןעֶפיֹוקְראַפ יִַו טְנעֶמעֶרעֶג ןעֶמ טאָה ,רעֶביִּב טְקיִׁשעֶג טאָה
 .טהעטְש ראַּב יד :אְטיִג םעֶיינ ןייקזיא לייוו רעֶד .ןעֶראוָועֶג לַמָּב ךיוא סאָד זיִא -- ןּופ
 -עֶגְנייא ןיוש ְךיִז טאָה לֶהָק ,הֶרֹוּת תַחְמִׂש ְךאָנ הָּנּוס ַא יו ,ןעֶדְנּואוו עֶטְקאַהעֶג ןיִא
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 (!תּוליגְר א יוִו ,רֶהעמ טינ ְךאָד זיא ץֶלַא) ,טְכעֶר ְךיֹוא זיִא ץֶחֶרֶמ א ןֶקָא זַא ,,ֹוזַא טְניואוו
 ְָּרְשַא ְךאָנ וַא ,ןעֶמ טְנאָז םאָד טָא -- ךיִּבְרעֶק עֶבילְטִע ןיִא ןעֶראוָועֶג רעֶכייר רעֶדעֶג יִא ןָא חָפְרִׂש רעֶד ןופ  גאָטייֵרְפ רעֶדעי םעֶקְְפאָק יירד ןעֶמ שְראָפְשְראַפ ליוַוְרעֶר
 .ְךייַר ןעמ טְרְרעוֶו

 לא

 יי = טיִמ הֶׂשֲעַמ איד ןעֶּבייֵרְׁשְרעֶד עֶׁשְו ךיא טאָל ,רזְמַמ םעֶד טְנאָמְרעֶד ּבאָה ְךיִא |
 לאָמַא יז טאָה סעל היִניִמ אָקפִנ יאֵמְל ראָנ ,ןערהאי עֶרעֶזנוא ןיִא טינ זיא סאָד .םֶהיֵא * .

 ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶטְלֶע יִד .תֹואָצֹוה עֶׁשילֲהַק ףיֹוא עוו אחר ָּת ןיא רומִמ א טעוֶועֶדאָהעֶג
 ןיִא טאַמעֶג טיִנ דֹובָּכ ןייֵק רֶע טאָה וזיִא עֶדאָמ יִד יוִו .טּוג ץְנאַג ְךאָנ םֶהיִא ןעֶקְנייֵרעֶג
 ;ידִׁש ראפ טאַהעֶג טיִנ אָרֹומ ןייק ןיוש טאָה רֶע ,ןיילַא רעֶנייֵא לּוׁש רעֶׁשְרעֶּביוו רעֶד ןיִ סאַ ץְפיוא ןעֶניטְבאָג טְנעֶלְפ רֶע ,ןֶנעְֶהַה ןעֶנאָלְׁש טְהיִא ןעֶנעלְפעלַא :ליִטְראָמְׁש
 רֶע זַא .רעֶגנּוה גּוא טלעֶק ןערִייל ,טעקאנ נוא םֹופְראָּב ןְעֶגְמּורַא געֶלְפ רע ,םיִתָמ גּוא
 ןיַא ראַפ ןעֶּבעֶג ּפָא טחיִא ליוִו עֶמ זַא ,טְקעֶמְשְרעֶ רֶע טאָה ,רעֶטלֶע ןעֶראוָועֶג זיִא
 עְֶנירְּב טְפְראַראַּב טאָה ליִטְראָּטְׁש םאָד !ּונניֵאְו ,קעוֶוַא סֶלאָמאַר רֶע זיִא ,קיִנאְַיאָּפ
 ןִא לֶהָק טיִמ ןעֶטאַטופער עֶלַא טעוֶועֶבעֶרְמעֶג .טאָה עֶמ :סֶהיֵא ראַפ הָפּורע הָלְנֲע יי
 טאָה עֶמ -- ךיֹוא ןעֶכאָו עֶכיְִטע וצ ןעטמעֶזעֶג ןעֶנעֶז ייֵז : אָוּטְמְרעיְֶס ַא ףיוא רעיא
 טאָה סע !רעֶסאַוַו ןיא ןייֵמְׁש ַא יוִו ,ןעֶלאַפְרעֶפ ,אָּמיִג ! טכּוועְג סיֹוא טיג יִקאַט סֶהיִא
 ,טְצעֶזְראַפ טְנייַה זיִא סאוָו ,רעֶטְכייֵלְגנייַה רעֶד ּוליִּפַא ; עקיּפאק עֶנאָׁש ַא טְסאָקעֶגְּפָא
 טְמעֶנ הָרָצ ַא ואוו :םָנייַ ְךיִּבעֶג טאָה רעֶטְכייֵלְגְנייֵה רעֶד ,טְבעֶוְראפ ןעוֶועֶג ךיֹוא לאָמַא זיִא
 ןּופ םיֹורַא טיִנ ןיֹוׁש טעוֶו רֶע ,ףֹוס ַא ,ְךיִז טְכאַד ,ןיוש זיִא טְציִא ראָנ .ּפאָרַא םֶהיִא ןעֶמ
 זיִא רֶע ?עיִפיוִו ,רֶהעֶמ טְנעֶצאָרּפ ןעֶמְבאַועֶגְנָא ויִא םֶהיֵא ףיֹוא :דְנאָה םיִליִציִא
 עֶירְנֶע רֶעֶהיִרְפ לעוֶו ךיא ,רעֶטְכייגְנייהןְטיִמ טְרעֶרְראַפ ְךיִזּבאָה ךיִא ! העְז .הֶמְרעו
 ,רעֶטְכייְַננייַח סעֶד ןעֶנעוֶוןעֶּביֵרְש םאָוְּטִע ריִד ךיִא לעוֶו ךאָנ רעֶד ורזמַ ןְטיִמ

 רָזְמַמ רעֶד ---ליִטְראָטְׁש ןיִא טְסאַנַא ןעֶמיִקעְֶּפאָרַא ויִא םיִצּולְּפ ןעֶרְהאָי א ראַפ
 .קינדאירוא ןייַא ןעֶראוָועֶג זיִא גּוא אַּבׁשְּולְט טְניִרעֶג ּפָא טאָה ,טְפיֹוטעֶג ְּךיִז טאָה רֶע
 טינְדאיְרּוא ןייֵא ןּופ ןיִׁשֶט םעֶד .ראָנ ,קיִנְדאיָרּוא ןייק טיִנ ְךאָנ לייוַוְרעֶד ליִפֲא זיִא רֶע
 רֶע ןעוֶו זַא ,טְנאָז גוא עקווא ָחֵרְּת ןיִא ןעֶצעֶואַּב ְךיִז טעֶראַטְס רֶע .ןיֹוׁש רע טאָה
 עֶניִלאָמַא יִד ראַפ ןיִמעֶדַא ןיִא ןייַז םקֹונ ךיז רֶע םעוֶו ,לעֶקְניִּב ןייַז ףיֹוא ןעֶצעֶז ךיז טעוֶו
 .תחָצ עֶייג ףיוא ךיז שייְִג עמ : דַחַּפ ַא טניל ליִשְראָטְש ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא .ּפאָלְ
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 ,רעֶנייֵז ַא ייוֵוְצ-סְנייֵא לּוׁש םיָנּופ םיורא טהענעֶמ סאוו ,םיתּבש עֶרעֶדנַא ְךִי טפערמ סע ; הָאירְק יִד בֶּכִעְמ םיִתָּבַׁש עֶכיִלְטֶע ןּופ ןיֹוׁש זיא קיִנְטְנעֶצאָרְּפ רעֶד ליִציִא
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 ראַפ םֶהיִא ייַּב טְעעֶוְראַּפ זיא סאָוו ,העטכיילנְנייַה טעֶד ןעֶוייֵלְסיֹוא לאָז עֶמ זַא ,ליוו רֶע

 יִאיָס םּוראָוָו ,רעֶניִצְנאַַוְצ גּוא-ףנּופ א טְנעֶצאָרְּפ טיִמ רֶע טְנאָמ טְציִא ,ְךיְֵּבְרעֶק טכַא

 ןעֶּבעֶגעֶגְּפָא טְהיִא טְלאוָו עֶמ זַא ,טְגאָז רע .טהיִא ייֵּב טגיִל רֶע זַא ,םָּבעְו רֶהאְיַא ןיֹוׁש

 ליִּבְרעֶק א שֶרְרֶמ- -תיּב ץְפיֹוא טְקנאָׁשעֶג רע טְלאוָו ,לעֶּבּור גוָצְנאוַוְצ-נּוא-ףנּופ עֶצְנאַג יִד

 ,רעֶקּוצ רּוּפ ַא ייֵז ראַפ טְפיוקעֶג נּוא ןעֶהיִלעֶג לאָמַא ןעֶמ טאָה ְךיִלְּבְרעֶק טְכַא יִד
 טאָה רֶע תעָּב יטיאָוְׁשְטילְק םעֶד טְקְנאָׁשעֶג רוּפ ןעֶּבְלאַה ןייֵא טאָה עֶמ ןעֶבלעוו ןּופ
 םֹויַה דַע ןעֶמ טְסייַו דּוּפ ןעֶּבְלאַה ןעֶרעֶדְנַא םעֶד גּוא ,ףֶלַח טעֶד טְתֹוׁש םייַב ןעֶמעֶנעֶגּוצ
 .םַח טאָה עֶמ ,זיא הֶׂשֲעֵמ יד יו .ןעֶּבעֶנעֶג ּפֶא טאָה אסְקאַט-לַעַּב רעֶד ןעֶמעוֶו ,טיִנ
 ,ןעֶיויִשעֶג רע טאָה טְציִא ויִּב .טּוג טיִנ זיא ןעֶלְציִא שיִמ ראָנ ,טיִנ םֶהיִא ּוצ םֹולְָו
 ; דְלעֶג סאָר המְרעֶ לאמ עֶלַא ויִא רעֶט ְֶכייֵלְגְנייַ רעד וַא ,טְנעֶבעֶרעֶג טאָה רע םּוראוָו
 טְייַה זַא ,ןעֶמ טְנאָו ,טְראָטְׁש ַא ןיא ןעֶפיוקְראפ ןעֶרְקיִּפ טְבּורְּפעֶג טֶהיִא רֶע  טאָה טְׁשְרֶע
 ;הָנּותֲח ַא תָּבַׁש עֶלַא ויִא לייוו רעד .ןעֶּפְמאָל ץְלַא יָא רעֶטְייֵגייה עֶדאָמ סיֹוא ויִא
 טְנאָז ,ׁשֶרק-ןורא טעֶד ןופ לאָמַא .ןעֶרְהיִפּפאָרַא .טְלאעֶג ןיוש קֶהיִא ןעֶּבאָה הָרְבח

 טיִנ נוא ,ןעֶּבייֵרְט ּפאָרַא טיִנ םְהיִא ןעֶמ ראָט ,ןעֶנעייֵל טיִנ ואל דּוי ַא זַא ,בֶר רעֶד
 טיִנ ןעֶנאָמ עֶלַא -- רּוחָּב-חֶוְצִמ-רַּב ַא ּוזיִפֲא ,עֶנעֶרּי א ליפא רָאנ ,דוי א ראָנ
 ןעֶנעייל ןעֶואָל

 לא

 רע תַעַּב ,הָנָׁשַה שאר בֶרע קסּפ ןעֶסּואימ א טאַהעֶג טאה ׁשְמַׁש רעֶד רעֶני יִל
 תֹועָמ ַא רע.טאָה ,רעֶנעֶפאָלְׁשְראַפ ַא ןעוֶועֶג זיא רֶע ,תֹוחיִדְס וצ ןעֶּפאָיק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא
 רע טאָה ,רעֶטְסְנעֶפ יִד ןיִא רעֶנְליִמ םעֶד ץֶרְּפ ןעֶפאָלְק טְפְראַדאַּב טאָה רע + טאהעֶג
 .טְניֹואו ׁשְטיוִו אָנא וויִא ןאַַויִא ואוו ּבּוטְׁש רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןיִא טְּכאָלְקעֶגְנָ
 זַא ,רעֶמאַה טעֶנְרעֶצְליִה ץְֹטיִמ ןעֶּבעֶנעֶג פאָלק עֶקְראַטְׁש עֶניֹוַא רֶע טאה ,ןָטָׂש הֵׂשֹעְמ
 סיֹורַא ויִא ׁש םיוִוא נאו יִא ןאוַויִא .ןעֶלאַפעֶג טיִנ רעֶטְסְנעֶּפ יִד רּועיׁש ןעֶנעֶז סֶע
 ,בֶנגֲא רעֶדָא ,הָּפירְׂש א רעֶדָא ויאיס וַא ,טנעכערעג טאה רֶע :רעֶטְריֹוט א ןעֶפאָלעֶג
 ׁשֶמִׁש רעֶד זיִא ,הָליִחְמ ,רעליוה ַא ןעֶפאַלעֶג םיֹורַא ויִא רֶע יו .ןָלַג רֶלעֶּפ ַא רעֶדָא
 ןעֶכאַרְּבעֶגְסיֹוא טּוג גוא טּפאַחעֶג טּוניִמ יִר םֶהיִא ןא וו יִא טאה אֵמָתְסִמ ;ןעֶפאָלְטְנַא
 ןּופ זא ,טנָאראפ ׁשְטיוו אָנַװיִא ןאויִא טאה היָרְפ ןענראמ ףיוא רעֶנייּב יד
 ;ךאַפ טאק רֶע ! הֶריְֵג עיינ א .תוחייק ּוצ ןעֶפאָיק םיִנ טְכאנ ייֵּב ןעֶמ ראָט ןָא טְנייַה
 ןעֶראָה ּוצ ,ןְהעֶו ןעֶלעוֶו ייֵז סֶאְּ ,רעֶטְסיולְק טעֶר ןעֶטיִח סאו ,רעֶטְכאַוְו יִד טְגאָז
 ,עֶנְראָלאָח ןיִא ְךייֵלְג ןעֶפעֶלְׁש קעֶויַא םֶחיֵא ייֵז ןעֶלאָז .,תֹוחיִלְ וצ ןעֶּפאָלְק ןְרעֶוייֵל
 ! הָריִוג עֶסיֹורְג ַא זיִא םאָד : ןּופ רעֶד ,ליָדְגּוו ,טיִנ אַל

28 

 -ייֵד ןעֶסיֹורְג א ףיוא ְּךיִז ןעֶמ טְכיִר ץוָנּוא ןּופ טייוו טינ עק ִו אָנאַרּוד ןיִא
 ןּופ הָרֹוּת ןיִד ַא זיִא סאָד .רֶהאְי טְרעֶדְנּוה ןיִא לאָמ ןייֵא ןעֶפעֶרְט הי ןאָק סאו ,הָרֹוּת
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 ןעֶגְּורעֶג ןעֶּבאָה רעֶרייֵנׁש הָרבָח + יֹוא זיִא הֶׂשֲעַמ יִד .ןעֶדְטיֹוטַא טיִמ ןעֶיִרעֶּבעֶל ַא
 הָנְׁשַה שאר גאָט ןעֶטׁשרֶע םעד .לוׁש רעֶׁשְרעֶריינְׁש ןיִא ייֵז וצ םיִאֵרֹונ-םיִמָי ףיֹוא ןוח א
 טרהיִפעֶג ּפאָרַא דְלאּב םהיא ןעֶּבאָה הָרְבֶח  ,'רֵזע .ךֶלֶמי ּוצ ןעֶראָועֶג קיִרעֶזייִה רֶע ויִא
 ןעֶראוָועֶג קְנאַרק ויִא רעֶטְלַא רעֶד .ןָזַח םעֶיינַא טְלעֶטְׁשעֶג טאָה עֶמ גּוא דּומֲע םִנּוּפ
 נא םֹולָח ּוצ יֵאְּבִנ םּוצ טְכאַנ עֶלַא רֶעטְהעֶג טְציִא .עֶדאַסאָד ןופ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיא גוא
 טאָה בר רעֶד . ןעֶּבאָה הָרֹוּת ןיֵד ַא םֶהיִא טיִמ .ףיוִו רע : לעֶגְראָג ץ'ראפ םֶהיֵא טְקיִטְׂש
 הָרֹּת ןיִד רעד ןעֶראָה ךיז טעוֶו רעֶגייֵטְׁש ץְפיֹוא .ןעֶתְכֹורּפ ןופ הָציִחְמ ַא טְכאַמעֶג ןיוׁש
 - .יטאְֵּבי רעֶד ךרּוד טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא

 לא לא

 א

 ,כיור ןאיֵליִמ גיצנאווצ יִד ןעֶגעוֶו טְראָהעֶג סיִּפע ּוד טְמאָה רַׁשְפֶא ,ריִמ ּבייכׁש
 יִטְראמש עֶצְנאַג סאָד .ןעֶרּוי עֶרעֶזְנּוא ףיוא ןעוֶועֶג בֵדֵנְמ טאָה ןאָראַּב ַא םיִּפִע סאוָו
 וַא ,טּביירׁש סאוָו חול ןופ ןוּבְשִח ןיִכאָנ .הָקָלֲח יִד ןייַז טעוֶו ןעוֶו .,ןעֶמיוִו רֶהעְז ליוִו
 ראָנ ; ןעֶׁשְנעֶמ ַא ףיֹוא ברק ףנופ ּוצ סיֹוא טְמּוק .ָנּואייַּב ןעֶרּי ןאָוליִמ 4 אָד זיאיִס
 ְךאָד ףְראַד .,ןעֶדּוי ןאיְליִמ 20 אָד ויִאיִס גוא ןֶרְקַׁש ַא זיִא ַחּול רעֶד זַא ,ןיֹוש ןעֶכעֶר
 םעֶד ןּופ טינ ריִמ ןעֶגְנאַלְרעֶּפ רהעֶמ .ןעֶׁשְנעֶמ ַא ףיֹוא ּבראַקַא ּוצ ןעֶמּוקְסיֹוא .ְךיֹוא
 ,רעהיִרְפ ליּבְרעֶק ,סאָר ןעֶּבעֶג ּפָא לאָז רע; ,טאַלְג ראָנ ! ּפאק ןייַז ףיֹוא הָכָרְּב א ,ןאָראַּב
 ןעֶּבעֶג --רעֶטעֶּפְׁש ,רֶעֶהִרפ ? סיוא םֶהיִא סאָד טְכאַמ סאוָו ,ןעוֶועֶג .רעֶסעֶּב טְלאוָו
 סיִפע טְסייוו וד ּביֹוא ,ןֵּכ לע .תיִניִמ אֹקַפַנַא אי רעֶּבָא זיִא זו ! ְךאָד רע; ףְראַד
 ,טּוניִמ יִד ּפָא ּבייֵרְׂש ,ןּופְרעֶד

 טְרעֶגְלאוַו אקִי רעֶמַא ןיֵא זַא ,טְגאָז עֶמ סאָו ,תֶמָא ויִאיִס ּוצ ,ּפָא ּבייֵרְׁש רעֶדיוִו
 ? ןעֶסאַג יִד ןיא רלָאג ְךיִ

 ,וװ .ז ,א ְךֶלָקיִלְג נּוא רָנּזעֶג יי

 ,ק'פל ט'מרת ,ףֶל-ְדָל .עקוֶואָחַרְּת

 !ליִדְנּוז רעֶּבעיִל
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 יִקאַט ריִד ְךיִא לעוֶו ראַפ רעֶד גוא ,הָבּושְּת ןייַד ראַפ ריִד קְנאַד ךיא , . . . . .
 .הָביִבְס רֶהיֵא ןּופ גּוא עקוִו אָחַּר ת רעֶזְנּוא ןופ םעֶייִג רעֶטייו ןעֶּבייֵרְׁש

 סֹורְד ֹוט ץעֶגאָלְׁש טְלאוָועֶג טינ ׁשְמַׁש רעֶר רעֶוייֵל טאה רוּפּכ םֹוי בֶרֶע
 טרָהיִפעֶגנייַא זיִא ןָא גיִבייֵא ןופ ; טְכעֶרעֶג רֶהעֶז זיִא רע נּוא 'תּוקְלַמי אסקאט לעַּב םעֶד
 םעֶּפִע ןעֶליוק ייֵז ןעוֶו ,אֵסְסאַט ןייק ןעֶלְהאָצ טיִנ ןעֶפְראַד שֶרק יִלְּכ זַא ,ליִטְראָטְׁש ןיא
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 ראנ ,רעֶדאַּב רעֶד טיִנ ְךיֹוא ,ׁשֶמֵׁש רעֶד טיִנ ןווַח רעֶד טיִנ ,בָר רעֶד טינ :ףֹוע ןייֵא
 .עֶראָמ יִד טְרָהיִפעֶגְסיֹוא רע טאָה ,אסקאט יֵד ןעֶמּונעֶג ּפָא טאָה םֹורְךֹוט טְניִ

 ? םיִסָתּויְמ ראַפ ייֵז ןעֶנעֶז סאָו--,טְנאַועֶג רע טאָה -- ,ןעֶלְהאָצ טיִנ סיִּפֲע זיִא סאוָו--
 זיִא סאוָו ׁשֶמַׁש רעֶד רעֶּבָא ! טּוג ייֵז זיִא -- ןעֶגְניִז ןוָח רעֶד ּוצ ,ןעֶנְרעֶל ןאק בָר רעֶד זַא
 ןעֶגְניִז טיִנ ְךיֹוא ,ןעֶנְרעֶל טיִנ ְךאָה ןאָק רע, קאַלְׁש ַא ראפ

 םֶהיִא טְסייֵה ףוע ןייַא ןעֶליוק ׁשֶמַׁש רעֶד רעֶוייֵל טְכאַרְּבעֶג טאָה םֹוּיַה יִהָיו
 ןֶפאָלעֶג + גְרעֶּב טְרְהעֶקעֶג רעֶּביִא טאָה ׁשֶמׁש רעֶד .לעֶטיווְק ַא ןעֶפיֵק םֹורְדֹוט
 ,ןעֶלאַפְרעֶפ ---ןעֶנְראָמ ייֵרְׁש ,טְנייַה ייֵרְׁש ראָנ ; לֶהק ּוצ ןעֶגיִרְׁשעֶג ,םיִּתַּב'ילֲעַּב עָלַא ּוצ

 ןעֶנעֶבעֶרְּפָא ריִד טיִמ ְךיִז לעוֶו ךיא -- ,טְכאַרְטעֶג רעֶזי יִל ְּךיִז טאָה --!טְראַוו--
 ,ןעֶמּוקְנֶא ְךיֹוא ריִמ ּוצ םעוֶו רֶע ,הָׁשְקְׁשיִנ ! טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא

 ןעגיֹוצעֶגְסיֹוא ןיוׁש ְךיִז טאָה ס ו ר ְךֹו ט 'ר הָחָנִמ ְךאָנ רּוּפִּכ םוי בֶרֶע ; הָוה ךֵּכ
 רעֶד וַא ,טְנייֵמעֶג טאָה רֶע : הֵׂשֲעַמ רעֶד ןיִא ןעֶסעֶג ראַפ ראָג ןיֹוׁש טאָה םֹורָדֹוט .טְרָא םינּופ רֶהיֵר ןייק  םיִנ ּוליִפֲא ְךיִז טּוהְט רעֶז ייֵל נּוא --'םּוחַר אּוהְי קּוסָּפ םעֶד ןֶגאָז ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןיֹוׁש טאָה גּוא ייֵה ךסַא טעֶּבעֶג רעֶטְניִה טאָה רעי ,לאָּפ .ןיְפיֹוא
 ייַז ןופ ןּוהְּמעֶג ייֵרְשעֶגַא רע; טאָה ,תֹוקְלַמ ןעֶריעֶרעֶרְנַא לייוַו רעֶד טְגאָלְׁש ׁשְמַׁש
 | /  'וץְרֶאַדְהִרי ! ןְרעֶוייל ּוצ טעֶּב-בֵסֶה

 !קיִרַּב טעֶד ףיֹוא גיִל -- ןׁשֶמַׁש רעֶד טְרעוֶוְטְנֶעעֶג טאָה -- וקְנייַרק --
 טייֵרְׁש גּוא הָצְרֶא טְגיִל סו רְדֹוט 'ר : רעֶדְליִּפעֶגַא ,שֵעֵרא ןעֶראוָועֶג זיִא סֶע !

 ןעֶטְלאַה טיִנראָמ עֶמ ! רוופִּכ םֹוי בֶרעֶ! הָרֹומּו רָרֹוס ! עֶׁשֶר ,גאָלְׁש ,תֹוקְלַמ גאָלְׁש,: תֹולֹוק
 1 סעּכ ןייק

 טסנעק ּוד --וׁשְמַׁש רעֶר טנאועג טאָה -- !תַרָׁשִמ םִנעֶטאַט ןייֵד טיִנ ןיִּב ךיִא
 טאָה רֶע .תֹונֹוְְּב טיִמ ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא ויִא םֹורְדֹוט 'ר ?סאָו ,לָהָק ןּופ ןעֶטיינ ְּךיִמ
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 טְנאָז עֶמ :ןָא דימִּת ןּופ ייז טלאה עמ איז זַא ,ְךאָדּוד טְסייְַו םיִרָמְׁש יִד ַחֹּכִמ
 לע ולעוו טּפאַחעֶג סיֹורַא ְךיִז טאָה טְנייַה .ןעֶטְלאַהעֶגייז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַז ְךאָנ זַא
 סעֶמ א יז  יֹוזַא ויִא הָׂשֲעַמ יִר .ןעֶפיֹוקְסיֹוא םֶהיִא ייַּב יו ליוִו גוא לעֶטייֵלְק םיָנּופ
 טנאַלְׁש ע ֶיצ ָךִּפ וַא ,לעוֶוְלעוֶו טיירש .ןייַרַא טייַלק יִא ְךיז ּוצ םיִנֹוק יד ְךיִלְנְאְועֶג טפּור נוא טיילק טיִלע וו לע וו ןעֶּבעֶג לעֶטייֵלְק א טְגעֶּפֶעעֶג יו טאָה וע קיִצ ָךָּפ םעֶדייֵא
 טאָהרֶע .ןעוֶוייַה יִד ןעֶמא יְז ייַּב ןעֶפיֹוקְסיֹוא ראַפ רעֶד ליוִו נּוא םיִנֹוק יִד ּפָא םֶהיֵא
 ,ןעֶּבעֶג ּפָא םֶהיֵא ייֵז ליוִו לֶהק נּוא וייֵרְּפ רעֶד ףיֹוא ךאָווַא לעּבור א ןעֶוועֶג ףיִסֹומ
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 זישְלאַּב אָטְחי ראָנ ,הָקָוֲח ןייק; אָמיִנ זיִא לֶהָקייֵּב זַא ,טְגאָז אֵטְפאָראַטְס רעֶד סֶחְנִּפ
 גאָט עֶלַא זיִא סםִע ;טיִׂשעֶמ רעֶּביִא טוהְט נּוא טייֵרְׁש עָמאֵיְו ,רֶהעֶמ טיִג םִע רעוֶו
 רֶע זיַמֲחַמ ,תֹודָאֵׁש ןייק ןעֶניִקְסַּפ טיִנ טעוֶו רֶעזַא  ,טְנאָז בֶר רעֶד .לֶהָק טיִמ תֹורֹוּת ןיִד
 ְךיֹוא טאָה ןְזַח רעֶד ;שיִנ טֶהיִא ןעֶמ טיִג טְנייַה ,ןעוֶויֵה יִד ןּופ תֹוריִכְׂש ןעֶמְהעֶנ געֶלְפ
 רעֶּביִא טְרָהעק עֶלע ןוְלעוֶו ראָנ ."דע ןְבֹוׁש, ּוצ דּומע םּוצ ןְהעֶנּוצ תֶּבִׁש טְלאוְועֶג טיִנ
 ןהָא רֶע טעוֶו ןעווייה יִד ןעֶּבעֶג רעֶּביִא טיִנ טֶהיֵא טעוֶו לָהק וַא ,טְנאָז רע ;טְדאָטְׁש יד

 ִלעְּב יִר !ךעֶצ םעֶד טְּפיקעֶג רעֶּביִא טאָה רעֶז .טיילק ןיִא ןעוֶוייַה ןעֶטְלאַה תּוׁשָר רעֶייז
 -עֶוְׁש עָע + ןעֶייַרְׁש גוא רֹוּכִׁש גאָט עֶצְנאַג םּורַא ןעֶהעֶג ייֵז וטיִנ ןעֶטייֵּבְרַא תֹוכאָלְמ
 רעֶד סאוו ,םיִּמַּב יִלעֶּב עֶלְלַא רעֶּבָא ןעֶנעֶז ןעָסאָיְו ריִפ ראָנ "!עֶמאיֵז טעִיאַל

 לעוֶו -- ףֹס ַא ןעֶמְהעֶנ טעוֶו עֶסוא .טיִנ ְךאָנ ךיא סייוו -- ןעֶזאַלְסיֹוא ְךיִז טעוֶו ןּופ
 | | | ןֶּבייֵרְש ריִד ךיִ

 א

 ןעֶגאַט-טְכַא ראַפ ויִא רּוסָמ רעֶד עקׁש רעֶה : סעיינ עֶׁשיִרְפ ראָנ ריִד אֵנ

 טאָה עֶמ ! ןּוְטעֶג לעֶסיִּבַא ליִטְראָטְׁש ןיִא זנוא ייַּב סֶע ְךיִז טאָה אָד .ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 .לעֶּבּור טרעֶדְנּוה ייֵרְד ןעֶּבעֶג טינ טעֹוֶו הָנְנְלַא יִד זיִּב ,ןייז רֶּבִקִמ טְלאוַועֶג טיִנ םֶהיֵא

 םָא לעֶשִּבַא טְציִא יִז זאָל -- טויְּב ׁשיִדּי טיִמ טְפיֹועֶגְנָא ְךיִז רֶע טאָה ראק ? זיִא סאוָו
 טיִמ רעֶּביִא טְּבייֵלְּב יִז זַא ,טְגאָועֶג טאָה יִז ,ןעֶּבעֶג טְלאוועֶג טיִנ טאה יִז ראָנ ,ןעֶּבעֶג
 .ןּורְטעֶג סְטְכעֶלְׁש טְראָּטְׁש רעֶד טאָה רע סאָוו ,גיִדְלּׁש טיִנ ויִא יִז זַא .,רעֶדְניִק עניילק
 גוא ןעֶמיִקעֶגְפאָרַא ויִא רעֶגיי ןֶהּוז רעֶרעֶּמְלֶע רעֶר .גאּמ יירה ןעֶגעֶלעֶג זיִא רּוסָּמ רעֶר
 ְהֶא ןעֶטאַט ןייז טעֶוֶו עמ גּוא ייֵציִלאָּפ ןעֶגניִירּב ּפאָרַא טעוֶו רֶע זַא ,טְנאָועֶג טאָה
 ראַפ ,געוֶו סְרעֶטאָפ טעֶד ןיִא טְהעֶג רֶע ! לידיִנַהיז ליֹואוו א .ןעֶּבאָרְנאַּב ןעֶׁשאָרְגַא
 -ּפאָרַא לאֵמא טיִמ טאָה נּוא ןעֶקאָרְׁשְרעֶר לעֶסיִּבַא אָשידְק הרבח יִד ְךיִז טאָה םֶהיִא
 ןעקראַּפ טעֶייִנַא ןעֶבאַמ ןעֶמ טְנעֶכעֶר לעֶּבּור טְרעֶרְנּוח ןּופ .ּךיְְִּרעֶק ןיק ףֹוא טְואָלעֶג
 ראָנ .דאָּב רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶגעֶג אָׁשיִרַק הָרְבֶח יד טאָה לעֶּבּור גיִצפּופ נוא ןיִמלַע תיֵּב םּוצ

 סֶע ןעֶטְכיִרְראַפ ְךאְַׁש טעֶד זומ עמ  ןעֶכאַז עֶרעֶכְליִּב אָר זיִאְס וַא ,טְנאָז םֶמְנִּפ
 קינלאַׁשְטאַנ רעֶסיֹוְג א ןעֶרְחאָפבְרּד ףָהאַד

 : א
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 נּוא ייַּב ףְראַד סאוָו ,קיִנלאַשְטאַנ םעֶד ןופ ןעֶלְהעֶצְרעֶר ןיוש ריִד ךיא לעוֶו בֵנֲא

 ןעֶּבאָה סאָוו ,עֶקיִנְלאַׁשְטאַנ ייוְֵצ ןעֶמּוקעֶג ּפאָרָא וָנואּוצ ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָיַא ראַפ ְּךאָנ .ןייַ
 יז .הָריִד סעֶׁשְטְניִח ןעֶּבעֶג נּוא ךייֵמ םעֶר ןעֶּבְעֶנ טְרְאָטְׁש יִר ןעֶטְסאָמעֶג םיִּפָע
 ןעֶּבאָה גּוא ְּךעֶלעֶמיִפ ייֵרְר ףיֹא עֶלעֶשיִט ןעֶרעֶועֶלְג ןיילְק ןיֵא טְלעֶטְׁשעֶג רעֶרינַא ןעֶּבאה
 טאָה עָמ וטייֵּטעֶּב סאָר סאָוְו ,טְסּואוועֶג טיִנ ראָג טאָה טאָטְׁש יִד .,טְקּוקעֶג םעֶד ןיִא
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 רעֶד ייֵז טיִמ ויִא סאו ,ןעֶנעֶרְפ םיִּתַּב יִלֲעַּב עֶכיִלְטעייַז ּוצ ןעֶקִיֶׁש טְלאוָועֶג ּוליִפָא ןיוש

 6 'יפײ-
: 

 טְּבייַלְּב סֶע נּוא טְנעֶכעֶר עֶמ ,טְכאַרְט עֶמ  יֹזַא ריִמָּת ְךאָד זיִא זנוא ייַּב ראָנ ?רֶהֵעָמ

 יז ןעֶנעֶז ייֵז יִּב ,טְרְהעֶלְקעֶג ,טְכאַרְטעֶג גְנאַל יֹזַא ְךיֹוא אָד ןעֶמ טאָה טָא ,טְשיִנ ּוצ
 קיְִלאַׁשְטאַנ רעֶסיֹורְג ןייַא ןעֶמיִקְּפאָרַא טעֶוו -- ןעֶמ טְנאָז -- טְנייַה .ןעֶרְהאָפעֶג קעוֶוַא
 עֶמ ! ןעֶּבעֶל ליִטְראָטְׁש רעֶזְנּוא סע טעֶו טָא .ףאַרְנעֶלעֶמ ןייַא ןעֶכאַמ אָד טעֶוו םאוָו
 רעֶׁשִיוג רעֶד ןעֶּבעֶג ,טייַז ןייֵא ןופ לייוַו בּוריֵע ןייֵא ןעכאַמ ןעֶנאָק טעוֶו עֶמ זַא ,טְנעֶכעֶר
 טעוֶו טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןופ נוא טְכאַמעֶג רעֶיֹוט ןייַא ןייֵלַא םיֹוג יִר יז ןעֶּבאָה ,םְסאַנ
 ןעֶכאַמ וָנּוא ןעֶלעוֶו ןיילַא םִיֹוג יִד זַא ,ןייַז ןאָש טעֶוו טָא ,ןְהעֶגְבְרוד ףאַרְנעֶלעֶט רעֶד
 טְניִז  !בּוריִע ןייֵא ןֶהֶא טְכעֶלְׁש רֶהעֶז יאס : ןעֶכאַל טיִג ראָג טְסְלאָז ּוד ! בּוריִע ןייַא
 ןייֵא טיִנ םֶלֹוע רעֶד טאָה ןעֶסיִרְרעֶצ בּוריִע םעֶד טאָהׁשְטיִואָנאַויִא ןאַוויִא
 םעֶד טיִמ סיֹורַא ןעֶמ טְהעֶג טָא ,בּוריִע ןייֵא ּוצ טְנְהאועֶג ןעֶנעֶז ריִמ ;ןּוְמעֶג הָריֵבֲע
 וּומ עֶמ וַא ,ְךיִז טְכאַמ לאָמ ןייא טיִנ .ךילעסילש יִד טיִמ ,עֶינעֶׁשעֶק ןיִא עֶלעֶביִט
 ויִּב ָעיִנעֶׁשעק ןיא םיּפע טְלְהיִפְרעֶד עֶמ לייוַו ,םְסאַג רעֶר ןעֶטיִמ ןיִא ןְהעֶטש ןעֶּבילְּב
 יֵקאַט ןיֹוׁש טנארמ -- גראווגנּוי סאָד גּוא ,ונ ,ּוצ םִע טְמְחעֶנ גּוא דְניִק א  טיִנ טָמּוק עֶס
 ,ןיֹוש ּוטְסְהעֶטְׁשְרעֶּפ ,יִלָג ׁשיִרְּב ןיֹוׁש יקאט ןעֶנאָרט ןעֶגנּוי-חָבאָלְמ-יִלֲעַּב יד :הָלְחְּתִבָל
 ְךאָד ויִא לייַוְרעֶד נּוא ,ּונָ! ףאַרְנעֶלעֶט םעֶד טיִמ יֹוזַא ְךיִז ןעֶהעֶרְּפ ריִמ סאָוְו ראַפ
 רעֶד זַא ,טְגאָז עֶמ : דְנאַה רעֶד ּוצ ןעֶמ טאָה ,ליוִו עֶמ סאָוו זַא ,רעֶבייֵלְג טְראָפ עקאט
 ' ' ..ןעֶרעֶוו רעֶגיִרעֶּבעֶל ליִטְראָטְׁש סאָר עֶקאַט טעוֶו ןּופ

 ּש

 א

 אָד :ּוצ טינ םיִלֹוח ןייק ְךאָד ןעֶמ טְמהעֶנ ,טְסייוַו ּוד יוִו ;ׁשֶדְקֶה רעְֶנּוא ןיִא
 נּוא .ְךיְֶדייַּב עֶצְנאַג טיִמ ןעֶרְקאָפּוצ ןעֶמּוק סאוָו ,טייל עֶמֶרֶא ריִּפ ראָנ טְרָא ןייֵא ויִא
 ,טייל עֶכְלעֶוַא ָךאָנ ריִפ נוא םעֶנעֶנּוׁשְמ םעֶד עֶליִקעֶי ריִפ ,ּפָא אָד ךיז  ןעֶלְלעֶטְׁש
 םיִצָקְׁש + טלעֶוו רעֶד ןּופ תֹויַח עֶלְלַא ׁשֵרְקָה ןיִא זְנּוא ייֵּב ְךיִז טְנּופעֶג טייַל יד ץוחַא
 רעֶניִּבייֵא ןייַא ,ץעֶג עֶניִּבייֵא ןייֵא טְראָד טְהעֶטְׁש סע; .טְסְליוִו ּוד סאוָו נּוא םיִׁשָמְרּו
 ,ןעֶמְהעֶנ טיִנ םיִלֹוח ןייֵק ןיִהַא עקאט ְךאָד ןעֶמ ןאק ,ּונ .ייֵרְׁשעֶג רעֶניִּבייֵא ןייַא גוא ךיֹור
 ,ל"ר קְנייֵרְק ןימ ןייֵא טימ הָלְנֲע לעּב רעֶד י צ יִּפ ןעֶראוָועֶג קְנאַרְק זְנּוא ייַּב זיִא אָד זַא
 טאָה רֶע ;ןעֶפְלעֶה טְגאָקעֶג טיִנ טְהיִא ןעֶּבאָה ראָטְקאָד ןייק גוא רעֶטאָמ ןייק וַא
 טיָנופ דְמעֶה סאָר טְקְנייֵרקְרעֶפ ְךיִז ןופ טאָה נוא רֶהאָנ גיִדְנעֶהעֶג ץְנאַג ןייא טְקנייַרְקעֶג
 םיִלֹוח רֹקְּב ןיִא עֶיְלּוּפאק ןייק ןעֶרְהיִפ םֶהיִא ןעוֶועֶג בֵׁשִיְמ ּבייַו ןייז ְךיִז טאָה וּבייל
 ףיֹוא טְרֶעיֹומעֶג םיֹוא טְראָד טאָה עֶמויוה ןייֵא ראַפ סאוָו ,ןְהעֶז סע טְסְלאַוָו ּוד .ןייַרַא
 עֶמ --- טכיִנ רֶחעֶמ ןעֶמ טּוחְמ םֹויַה רַע ְּךאָנ נוא ! ץאַלאַּפ ןייֵא ראָנ -- םיִלֹוח רווקְּב ַא
 לעַּב יִציִּפ םעֶד סע ןעֶמ טאָה .עקְּבאָראָק רעֶד ןופ ןעֶמ טְמְהעֶג דְלעֶג :קֵר טֶעיוּב
 בייוו ןייַז ויּב ,ןעֶמְהעֶנּוצ טְלאָועֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה עֶמ ראָנ ,טְכאַרְּבעֶג ןיִחַא הָלָנ
 רֶעֶהיִרְפ ׁשֶרֹוח ַא ראַפ עֶקאַט גוא ׁשֶרֹוח א לעּבּור ןְהעֶצ ןעֶלְהאָצ ןעֶמְהעֶנ רעֶטְנּוא ְךיז טעוֶו
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 טְלאוו ׁשדָוח ַא לעֶּבּור ןְהעֶצ ןעֶּבאָה טְלאו יִז ןעוֶו זַא ,ןעֶניִרְשעֶג ;ךיִּבעֶנ ,טאָה יִז ,רֶלעֶג
 ,ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה סע; ראָנ ןעטלאַהעֶג םייֵה רעֶד ןיִא רעֶמְסעֶּב טֶהיֵא יז
 יא הָלָנֲע סייֵסֹוי ןֹועְמ ִׁש ףיֹוא טְזאָלעֶג רעֶּביִא לייוְרעֶד ןעֶמ טאָה הָלֹוח םעֶד
 :ןעֶמְראַווְרעֶר ּךיִז ץיִגְרֶע ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא ְךיֹוא זיִא יִסֹוי ןֹועָמִש נוא ןעֶסיֹורְר
 : טאָה נוא ןעֶוועֶג בֵׁשיִמ הָלֹוח רעֶד ְךיִז טאָה אָד .ןעוֶועֶג סיֹורְג רֶהעֶז ןעֶנעֶו תֹוריִרְק

 ,ךיִז טְגאָלְׁש ּבייוַו סאָד ,רעֶדְליִפעֶג ַא ,דְלאַווְג א .םָלּוע םעֶנעֶי ףיוא ןע עֶּביִלְקעֶג רעֶּביִא |
 טיִנ ןייש זיִא י צ יִּפ : טיִנ טְפְלעֶה סע -- טיָשְלַח גוא טְנייוַו ,דְנאַוַו רעֶד ןיִא ּפאק ןיִּבעֶג
 ןייֵא לאָז יִז זַא .ןעֶּבעֶנעֶג הָצֹע ןיֵא הָנְמְלַא רעֶד טאָה רעֶציִמע .ןעֶראַוועֶג גיִרעֶּבעֶל
 רֶהיֵא לאָז טְראָטְׁש יִד זַא .ןעֶמייֵה רֶע טעֶוֶו !עֶׁשְטיִנְראָראג םוצ עינעֶשאָרפ ןייֵא ןעֶּבעֶנ
 טְסאָקעֶג רהיא טאָה סע ,טְנְלאָפעֶג םֶהיֵא טאָה יִז ,ןעֶּבעֶג תֹונוְמ ְךיִלרעֶדְניִק עֶרְהיִא טיִמ
 טאָה נוא ןעֶגאלְׁשעֶגּוצ עֶׁשְשְנְדאָראַג םּוצ ְךיִז טאָה יִז יב ,ךיְִּבְרעֶק עֶביִלְטֶע עֶׁשֶּביִה
 ןְהאָצ ַא ןיִא ןְהאָצ א .ןעֶטְראַו ןעֶסייֵהעֶג רֶהיֵא טאָה רֶע ,טְגְנאַלְרעֶר עֶינעֶׁשאֶרְּפ יִד םֶהיִא
 רעֶד .הָעָׁש עֶצְנאַגא גיִרנעֶהעֶטְׁש טְראוועֶגְסיֹוא טאָה יִז נּוא טְּפאָלְקעֶג רֶהיִא ןיִא טאָה
 יקאמ ייֵז טאָה גוא םיִריִבְג טְדאָטְׁש יִד ןעֶּפּר טְקיִׁשעֶג לייוַוְרעֶד טאָה עֶשְטיִנְדאָראָג
 ןופ רעֶד ןעֶבאַמ ייֵז תַמֲחַמ ,ןֶעיוּב ןֶניִז ןיִא קַר ןעֶּבאָה ייֵז וַא ,טְרָסּומעֶג גיוא ןיִא רֶהיֵא
 קְראַמְׁש ייֵז ףיֹוא טאָה רע; ןעֶמְהעֶנּוצ טיִנ ייֵז ןעֶליוִו םילוח גּוא עֶקִיִּפאָק עֶנאָש א
 ; ןעֶמּוק רעֶריוִו ןעְֶראָמ גוא ןְהעֶג םייֵה א .ןעֶסייֵהעֶג רֶהיֵא רע טאָה ךאָנ רעד .ןעֶגיִרְׁשעֶג
 ןּופ ןעֶמְהעֶג רע טעוֶו אָד זַא ,טְנייֵמעֶג ןיֹוש טאָה יִז .ןעֶּביילְּב ןעֶסייֵהעֶג רֶע טאה יי
 רעֶד טאָה ןעֶמּוקעֶגיִז זיִא גאָט ןעֶטייוִוְצ םעֶד ףיֹוא ;ייֵז ייַּב וקיִתֹופַא יִד ןעֶגעוֶו טעֶרְהיִא
 טְכאַרְּבֶעֶג טאָה יִז וַא ,טְנאָועֶג טאָה נּוא ןעֶגיִרְׁשעֶגְנָא ראָנ רֶהיִא ףיֹא עֶׁשְטיִנְראָראַנ
 סֶע .לּוּבלַּבַא טייל טְראָטְׁש ףיֹוא טְכאַמ נוא ןייַרַא םיִלֹוח רּוקְּב ןיִא ןאַמ ןעֶטְריֹוט ןייֵא
 ןעֶרְהאָפעֶג םייה ַא טְׁשיִנ טימ זיא יִז נוא לעֶּבּור עֶכיִלטֶע טְסאָקעֶג ךיִּבעֶג,טְכיומּוא יִז טאָה
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 זַא טעמִּב ,הָרָוּת תַחְמִׂש יאַּבִג םעֶד טְׁשְטאַּפעֶג טאָה רעֶרייֵנְׁש רעֶד עֶמאָיל
 רעֶד טיִמ ןעוֶועֶג דֵּבַכְמ טְהיִא טאָה יאַּבַג רעֶד ראו ,ןעוֶועֶג טְכעֶרעֶג זיִא עֶטאיַל
 ראָנ עֶמאָיְל טאָה גנאַפנַא ןופ .ןעֶגְנּוי רעֶטְסּוׁש עֶלַא טיִמ ְךייֵלְג ,"םילד רֶזֹועע הָּפֹקה
 ,טְמְראַַוְרעֶד לעֶסיִּבַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה הָרֵבָח ראָנ ,ןויָּב ןעֶסיֹורְג םעֶד ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ
 טאָה נוא יאַּבִג םּוצ ןעֶגְנאַגעֶג ּוצ ְךייֵלְנ זיִא ,טְכאַמעֶג שיִנ תֹויְהִׁש ןייֵק ראָג רע טאָה
 ויא לֶתּוׁש ןיִא .ׁשְטעֶפ גניִלְְנְהעֶצ לאה ןייַא דְנאַה  רעֶלּופ רעֶד ןופ ןעוֶועֶג בָדֵנְמ
 נשר קיִנְראַָרּוא רעד ןעֶמּוקעֶגְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז .רְלאַּב נּוא ְךיְִהעֶרְפ ןערָאועֶג
 טקֵא ןייֵא טְכאַמעֶג טאָה קיִנְראַיְרּוא רעֶד .סעֶקיְנְטאַיָסעֶד עֶבילְמע גוא רעֶּבִייִרְׁש ץּטיִמ
 ןעֶמ טאָה ,לעּבור עֶכילְמִע טְסאָקעֶג טאָה סֶע .ׁשֶרֶדֶמ-תיֵּב םעֶד טעֶמְתַחְרעֶפ טאָה גּוא
 רֶע .ןעוֶועֶג לֵחֹומ טיִנ יאַּבַנ רעֶד טאָה דֹובָּכןיַו .ףיֹוא ראָנ ,ןעוֶועֶג לָּטַבְמ טֶקַא םעֶד
 טְלעֶטְׁשעֶג טאָה עֶמאיְל ןעֶמאָיְל ףיֹוא רוס ןיִא עיִנעֶשאֶרְּפ ַא ועְּבעֶגעֶגְנייַא טאָה

 85 וא*
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 רֶהֵעַו םֶהיֵא טאָה איְדּוס רעֶד ?ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה סֶע ראָנ ,טאקאוָוְרַא ןייֵא
 ראַפ שודק םֹוקָמַא ןיא ישא ןיִא סע; ךיז ןעֶמ טְנאַלְׁ וזַא יודע ירֵמּומעֶג לעיפ
 םעד יל רעֶטְראוָו םיטְמאָג עֶרעֶדְנא ןופ רעגרע ;םיִלָד רֶזוע,זיִא סאָו טיִמ ?טייֵקְׁשיִראַנַא
 --ׂשְטייֵטְס. .ןעֶגנורּפְׁשעֶג  טיִלָּכ יִד ןופ רֶע זיִא ,יםיִלד וו טְׁשטייֵטְרעֶפ ןעֶמ טאָה אֵיְדּוס
 הָטְרעֶוֶו טֶויִּב וד ! הֶלֵפִּת עֶרעֶייַחט אזַא ְךאָד ויִא סאָד--ןעֶמ א יֵלטְנאזעֶג רע טאָה
 רֶהעְז ויא עֶמאִיְל זַא ,ןעֶנאַטְשְראַפ טאָה רֶע ראָנ --- '!ראַפ רעֶד קסָּפ ןעֶסיֹוְגַא
 רֹוּכִׁש ןעֶוועֶג רע זיִא לעֶמיִּבַא וַא ,טְרעֶווְטְנֶעעֶג טאה ע ָמ אָי ל .טְּבאָרְנְרעֶּפ .גוא טְסאָרְּפ
 רעֶד ראפ לאָמַא ןופ יאַּבַג ץְפיֹוא םעַּכַא טאַמעֶג ְךאָנ רֶע .טאָה ּוצ רעֶד ,הֵׂשֲעַמ תַעְּב
 טֵּפְׁשְמעֶג טֶהיֵא טאָה אֵיְדּוס רעֶד  ןעֶפְלאָהעֶג טיִג ְךיֹוא םֶהיֵא טאָה םאָד ראָנ ,'הָחְכֹוּת
 טימ  ןעֶׁשְטיִקְרעֶד טינ רעֶטייַו םֶחיֵא לאז עמ .ןעֶטיִּבעֶג טאָה בוא עֶשְנעוֶ גאָט ןְהעֶצ
 .ןעֶטייֵקׁשיִראַנ עֶכְלעֶזַ

 ןעֶּביִרְׁשעֶגרֶעְטְננא טיִנ ךױ טאָה רע םאוָו יהָטָרִח קְראַטְׁש טאָה עֶמאָיְל
 ,דְועיִה ןיִא :רעֶכעֶה ,רעֶטייַו ןעֶּבעֶגְנייֵא טְפְראַרעֶּב ּבאָה ְךיִא טְנאָז רע .יּויאַלעׁשו עֶני
 ". ,,טאניס ןיא ,אֵטאַלאַפ ןיִא
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 ןעֶטְראָד :חֶׂשֲעַמ אזַא ךיוא טעַמִּכ ןעֶפאָרְׂטעֶג ְךיִז טאָה עֶקְוּואָנאַרּוד ןיא
 ןעֶשנעֶמ עֶרעֶמְלֶע .'טְׁשִני ןּופ טוװִּפ םעֶד ראַּפ טיִּתַּבי לעב עֶגינייֵא טגירקוצ ְךיִז ןעֶּבאָה
 ןיִא ראָנ טְהעֶמְש סֶע סאוָו -- לֹּכַל רֶׁשֲאַּב לֹּכַח ןעֶנאָז ףְראָד עֶמ זַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶגיִרְׁשעֶג ,טְׁשְטאַּפעֶג טאָה רֹוד רעֶגְנּוי רעֶד נוא עֶּפיִהְרעֶּביא טיִנ ןעֶמ ראט ,רֹווָתַמ
 ןעֶרעֶנּוד ,םיִקָרְבּו .תולוק ןעֶראוָועֶג ויִא לוש ןיִא .רֹוזֲחַמ ןייק ןעֶגאָז טיִנ ראָנ לאָו עֶמ וַא
 ואֵיְדּוס ןעֶּבְלעֶו טייַּב יקאט ,דוס ַא ןעוֶועֶג וז זיִא ןּופ רעֶד ףֹוס רעֶד . ..ׁשְטעֶּפ גוא
 אקוד ןעֶּבאָה סאוָו ,עֶרעֶטְלֶע יִד ןופ ,ןעֶדּוי ייֵווָצ .טָּפְׁשִמ םעֶמאיל ןעֶוועֶג ויִאיָס ּואוו
 . טסערַא גאָט ןהעְצ וצ ךיֹוא טעֶדּוסעֶגְּפָא ןעמ טאָה ,הֹווחַמ ןעֶגאָז טלאוָועֶג

 טימ לופ רעֶרעֶזְנּוא טְנאַק רעֶצְנאַג רעֶד ןעוֶועֶג םיבֹוט םיִמָי עֶניִטְניֵה זיִא לֵלְּכִּב = |
 רעֶסּואְמַא טיִמ רעֶדיינְׁש ַא טּפאַחעֶג ןעֶמ טאק ,לׁשֶמִל ,ןיְּבא ךא טמ ןיא . ..םעֶיִג
 -תיֵּב ןיִא לאָמ ןייֵא ,ןעוועֶג הֶרֹוּתִל הָלֹוע לאמ ייוצ רות -תַחְמִׂש טאָה רֶע :'הָבנְגי
 טיִמ מ ר ןוֶועֶג זיִא סאוָו .לעיילק עֶקְס'ר יֵּבַח ןיִא .לאמ עֶטייווצ סאָר נּוא ׁשרדמ
 .טיִנ ְךיִא םייוַו -- רעֶדייַנְׁש םעֶד

 א

 טְצְנאַמעֶג טאָה עֶמ אָט ייַּב הָרֹוּת-תַחְמִׂש ְךיִלְחעֶרְפ ועוָועֶג זְנּוא אַּב זיִא ראַפְרעֶל
 רעֶד .ןעֶדי עֶלַא טיִמ ְךייֵלְג עֶגנּועֶג ךיֹוא טאָה רֶע גּוא קְראמ ןיא אֵניִשְראַטְס ץְטיִמ



 קע הט איל ביבסקלאפ עשידוי ק
 ףיֹוא טְגאָז עֶמ םַנֲה .'הָכָרְּבי ףיֹוא ּבּוטְש ּוצ ּבּוטְש ןופ .ןעֶגְנאַנעֶגְמּוא זיא .אֵניִׁשְראַטְס
 נוא ןעֶפְנאַרְּב אָט ןייַא ןעֶסיִגְנייַרַא ןאק; רֶע : רֹוּכִׁש טיִנ לאָמְנייֵק זיִא רע; זַא ,םֶחיִא
 טיֹוְּׁשעֶגְנָא קְראַטְש ְךיִז רע טאָה ,בֹוט םֹי דֹובָּכִל ,טְנייַה ראָנ ;טיִנ ראָנ םהיֵא טרַאַא םָע
 ןעֶנעֶז רעֶּביירְׁש ץְטיִמ קיִנְראַיָרּוא רעֶד .ּךעֶלְגנּוי עלַא טיִמ עקצאַזאָקַא טְצְנאַטעֶג טאָה גוא
 ,ׁשייֵלְפ-םעֶמיִצ ,ןעֶּפאַרק ןעֶמעֶנעֶג ןעֶּבאָה ייֵז ,'הָבָרְּבי ףיֹוא אֵטְסאָראַטְס םייֵּב ןעוֶועֶג ְךיֹוא
 .םייְַל ןעֶקְנּורְמעֶג ןעֶּבאָה נּוא
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 רעֶד יִניִס ןעֶטְנאק עֶטייוו יִד ןופ םייַהַא ןערהאפעג ּפאָרַא זיִא בוט םוי ףיוא
 טיִנ ראָנ טאָה עֶמ גּוא טְמאָועֶג ךיִז רע טאָה גאָט ייִא יו רֶהאֹי ןעֶּביִז .דֵמַלָמ
 עֶּבְראָטְׁשעֶג גנאַל ןיוׁש זיִא רע זַא ,טְנעֶבעֶרעֶג גְנאַל יש ןעֶּבאָה עֶלַא . ,םֶהיֵא ןּופ טְראָהעֶג
 ןעֶּבאָה עֶרעֶדנַא ;  לֵאָרְׂשִי רב ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ סיפא ןעֶנעֶז רעֶנייֵּב עֶנייַז ,ּואוו ץעֶגְרֶע
 ְךִז טאָה ּבייוַו ןייַז הָרֹוּפִצ ; טאַהעֶג הָנּתֲח יַאְדַווַא ּואו ץעֶגְרֶע טאָה רו זַא ,טְנאָועֶג
 ןעֶכּז םיִנָּבַה ּוצ ןעֶראַפעֶג ּוליִפֲא יש יא יִז : הָנּונַע רעֶניִּבייֵא יא ראַפ טנעֶכעֶרעֶג

 טי ר

 הנ רע זיִא וצ מאל ֶמיִמ טְּפאַחעֶג נפ  ןעֶמ טאָה ּוצ + טיִנ ןעֶמ טיי ,זיִא
 אָמָּתְִמ ראָנ ,רֶדֵמְּכ רֶהאָי ןעֶּביִו עֶלַא ףעירְּב ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רע זַא ,טְנאָז רֶע .ןעֶמּוקעֶג
 ,..טְסאָּפ רעֶד ףיֹוא ןעֶראוָועֶג ןעֶלאַפְרעֶפ זיא אָמָּתְסִמ ,ןעֶמּוקעֶגְנָא טיִנ ויִא

 וַא ,טְגאָז רֶע .ץיִװאָנְרעֶׁשְט םחַא ַעיִציִלאג ץִא יִניִס ויִא ןעוֶועֶנ
 םעֶייַנ ראַפ םאוָו !ְּךָא .דמְלְמ א טְראָד ןעוֶועֶג ויִא רֶע ימי ּוצ טְנעֶהאָנ זיא סאָד
 -- םעֶייִנ טאלְגי ראָג ,עֶקיִּפאָק ַא טְכאַרְבעֶג טיִנ רֶע טאָה ןְמּוזְמ דְלעֶג ןייק ! !טְלְהעֶצְרעֶר רֶע
 רע : ויִא ןעֶטְראָד םֹוקָמ רעֶטּג ַא ראַפ סאוָו ,טְלְהעֶצְרעֶד רע ! סעינ יַא .רּועיִׁש ַא ןְהָא
 רֶע טאָה אָד נוא ,עֶגיִלעֶמאַמ טיִמ עֶביֹרְט-ןייַװ טנּופ עֶכיִלְטֶע ןעֶסֶע גאָט עֶלַא טְנעֶלְ
 ׁשֶא ויִא רעֶטְסּוׁש רעֶד אָניִנֲח ּוניְהֶהְׁש, ןעֶכאַמ ּוצ סאוָו ףיֹוא ,טיִנ הָנָּׁשַה שאר ּוליִפַא
 ךְרוד זיִא ,טְלְהעֶצְרעֶד יִניִס סאוָו .םעֶלְלַא סאָד זַא טְגאָ רע ; םהיֵא ףיֹוא הָבָהְל
 טיִמ ןייַװ .רעֶגְרֶע ְךאָנ רַׁשְפֶא ,אָטיִל יו ,טנאק אֵזַא זיִא עיִצילאַג רֶקָׁש סיוא
 -ְךעֶד נוא טְניֵּז טּוהְמ יִניִס ראָנ ; אֵיְּבאַרעֶפע ָּב םּורַא ראָנ זיִא עֶניִלעֶמאַמ
 ,םֶייַנ טְלְהעֶצ
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 ןעֶרְהאָפעֶגְמּוא ויִא סאָוְו ,רֵּבַחְמ ַא לאָמַא זְנּוא ייַּב ןעֶוְועָג זיִא ,טְסְקְנעֶרעֶג ּור ּביוא
 רֶע : הָׂשֲעמ רעֶד ןיִא רֶהאָי רעיִפ ןיוש .טְקּורְד רֶע סאָוו ,רָּפֵס ןייֵא ףיֹוא רֶלעֶג ןעֶּביֹולק
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 ,טְנאַזעֶג טאָה רע תַמֲחַמ ךילְּבְרעק עֶכיִלְטעֶ ןעֶּביִלקעֶגְפיונּוצ אקוד לאָמְטְפְנעֶר טאָה
 .םיִנֹואְג עֶטְסעֶרְג יִד ןּופ ץלַא ,תֹומָּבְסַה גיִצפנּופ ּויִּב ןעֶנאַהְרעֶפ ויִא רֵּפֶס ןייַז ףיֹוא זַא
 רֶפֵמ רעֶד זַא ,טְנאָז רֶע : לאָמַא ְךאָנ וָנּוא ייַּב ןעוֶועֶג רֵּבַחְמ רעֶּבְלעֶז רעד זיִא טְציִא
 ,הָבָדְנַא טאָלְג רֶע טיִּב ,םָיִא עזיילְסיֹוא ַיְּב טינ טאָה רֶע נוא קּרְד ןיִא טְצעֶוראַפ טְגיִל

 תֶקֹולֲחַמ רעךְזּוא ןופ ףֹוס טעֶד ריִד ןעֶּבייַרְׁש ְךיִמ טְסׁשיִּב ּוד .יִּתְחַּכַש רקיע
 וד טְסְליוִו ְךיִג יֹוַא .םיִטֲחֹׁש נוא םיִנָּבַר יִד ראַפ םיִדיִסֲח גוא טיִדְנַנְתִמ יִד ןעֶׁשיוִוצ
 רעֶטייוַו סאָו ! ןעֶמּוק ה"יא םעוֶו ַחיִׁשָמ זַא ,ןייז טְׁשְרֶע ןאָק ףופַא ?ףוס ַא ןעֶסְסיוו
 ןעֶדּויייַּב טְראָהעֶג טיִנ ראָג ןעֶמ טאָה תַקֹולֲחַמ אֵוַא .רעֶסעֶרְג ץֶלַא תקְולֲחַמ םאָד טְדְרעוֶו
 ףיוא טעוו רעֶמאָמ ,םעֶטּב ןיִא ןייֵטְׁש ַא רע טְלאַה ,סאַנ ןיִא טְכאַנייּב ֶהעֶג רעֶייֵא וַא
 ןיַא ףיֹוא ראָג גאָרְטְפֶא ןיִא הָרְבֶח ןעֶמ טקאַּפ ןעֶטְראָד .דָנְנּכִׁש דַצ רעֶד ןעֶלאַפְנָא םֶהיֵא
 :וואמסירפ ץטימ קיִנְדאַיְוא  רעֶד טְשיִמעְֶנייַרַא זיא געיִרְק רעֶד ןיִא .ןֹוא ןיִמ רעֶדְנַא
 ןיִא טינ טְהעֶג ןעֶטְראָד . םיִדְגַנְחִמ ראפ רעֶרעְֶנַ רעֶר נּוא ,םיִריִסֲח ראַּפ טְלאַה רעֶד
 םעֶד ןעֶצעֶז וצ ייֵז ןופ ןאק עֶמ סאוָו ,ּפעֶלְק ןעֶגעוֶו טְסֶעיִמְׁשעֶג ויִא טְראָד .ְךיִז ןעֶׁשְטאַּפ
 .ןעֶטייֵקְגיניילק יר ןופ ןיוש זיִא ,םופ ַא ,דנאַה ןייַא ןעֶייִרְרְסיֹוא ; ּפאָק םיָנופ ןעֶּבְראַׁש
 ָךִז ןעֶמ טאָה ,םיִרְַנְתִמ טיִמ םיִדיִסֲח רע ךוּוא ןְהאַּב ןיִפיֹוא ןעֶרְהאָפעֶג ןעֶנעֶז חַסָּפ ְךאָנ
 ,םיִנָּבַר עֶטְמעֶרְג יִד ןּופ הָפיִסֲא ןייֵא ןעוֶועֶג ןיוש זיִא םִע ,ךיֹוא ןאָגאַו ןיא טְשְטאַּפעֶנ
 ,עֶנאָז סיִדיִמֲח יִד .אָטיִנ ץלַא ְךאָנ זיא עֶרֶנֶע ןייק נוא .ןעֶראוועֶג תּלַדְּב זיִא טְראָטש יד
 .עָׁשיִרגנְהִמ ראָנ } ןעֶליוו םיִדננְתִמ יִד בוא ןעֶׁשיִריִסַח ןייַז ראָנ ןעֶלאָז טֵחֹוׁש ַא טיִמ בָרַא זַא
 יִד סאו ףיֹוא ְךיִז טְניִרְק עמ גוא םיִטֲחֹוׁש רעיִפ טימ םיִנָּבַר ייֵווְצ אָד זיִא לייַו רעֶד
 יִד ןּופ טְראָה עֶמ יו ,וא לֶסאֵיעֶרעּפ א יװ ,רעְֶרֶע ךסא ְךאָנ ,טְזעְטְׁש טְלעוֶו
 | ,ןעֶלְהעֶצְרעֶד רעֶמְמאָלְּב

 לא

 ,ןעֶמ טְרְהאָפ אקירעמָא ןייק ראָנ טיִנ זַא 'טאַלְּבי םינּופ טְלְתעֶצְרעֶד ליִסֹוי
 טְנייַה ןיוש סאָד טָפּור עֶמ זַא ,טְנאָז רֶע ראָנ .לֵאָרְׁשִי ץֶרֶא ןייק ךיוא טְרְהאַּפ עֶמ
 טיִּב ְךיִא ,ריִמ ּכיֵרָׁש .יא נ יִט סעל 4 ראָג ןייש טְסייֵח סֶע--ילאָרְׂשְי ראו טיִנ
 סאָוו ,דְנאַל עֶנעֶנייֵא סאָד טְקְנוּפ יא ניטסעלאפ, זיא יִצ ,טְסיֵו ּוד ּביֹוא ;ְךיִד
 ראַפ נוא ל ןעֶרעֶסְקאּב ןעֶמְסֶע ןעֶגיִצ ואוו גּוא םייוַו זיִא דֶרֶע יִד אוו . ,ילֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְ
 ןעֶסייֵה לאָז עֶס זַא ,םע טְרַאֵא ןעֶמעוֶו ? ןעוֶועֶג םֵּׁשַה הָנַׁשְמ םאָד ןעֶמ טאָה סאוָו
 .ןְהעֶמְׁשְרעֶפ טיִנ ראָג םע. ןעֶנאָק רימ .רעֶחיִרְפ יוִו ילֵא ְךֶׁשֵי ץֶכָא

 א יי

 , לא

 ְךאָו עֶצְנאַג א אָלייֵמ ? גיִרייֵל טְויִּב וד תַעְּב ,אָד טְסּוהְמ סאָו ,ריִמ ּבייֵרְׁש
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 תַּבַׁש רעֶטְניִוו רעֶרָא ,גאָט ייַּב תֶּבִׁש .ּור טְסּוהְט סאוָו--ןעֶגאָרְטְראַפ ,ןעֶמּונְראַפ ּוד טְזיִּב
 ,דיִגֵמַא ןעֶרעֶונּוא ןעֶראָה ׁשֶרְדֶמ- תיֵּב א ןיא ןיַרַא לאָמַא ּוד טְסֶהעֶנּוצ ? עֶרעֶׁשְטעֶֶו ְךאָנ
 ,אקיִרעֶמַא ןייק ןּותְמעֶג ואְלַא ךיז ןעֶּבאָה םיִדיִמ רע קְצּולְס ךס ַא תַמֲחַמ

 ׁשֶמַׁש רעֶד ןעֶגְנאַנעֶנּוצ ענהה ּוְּב זיִא ,סעֶיינ םיִּפָע ךאָנ ןעֶּביִרְׁשעֶג ריִד טְלאוָו ְךיִא
 עֶמּוג יִד ןופ אקור ןעֶרְהאַפּוצ ןעֶמּוקעֶג זיא דינֵמ ַא + היִרְפ ראַפ לו ןיִא .טְּפאָלְק גּוא
 ,לּוש ןיא ןְהעֶנ ףֶראַד עֶמ !דיִנַמ רעצי װעֶכע) רעֶד ,םיִדיִנַמ

 הָניַרְפ רעֶטְסעֶּב ייד ריִד טְׁשְניוִו םִע יִו ,ְךילקיִלְג נוא דְנּועֶג ּביילְּבְרעֶפ
 ינולפ ןב ינולפ

 .ז'ה 'נ 'כ יי דרד ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא קורָד םוצ |

 ,ט"מרת ,ןושחרמ .ווע יק



 הָכָרְּבַא
 .גאָטְסְטְרּוּבעֶג ועְגיִרְחאָי-פ0 ןייַז ּוצ דניירפ םעֶנייא

 ןעֶלְציִק ןעֶבּוְּפ עָזימ ןיימ לאָז ְךיִא
 ןעֶגְניֵרְּב וצ םיֹורַא ףאָלְׁש ןּופ יִז םּוא
 -- ןעֶלְציוִוּוצ ךיז םעֶיינ ןּופ לאָז יִז

 ' ןעֶגְיִו רעֶרעיל .ןעֶנאָז ןעֶמְמאַרְג לאָז

 םּואְעְליִּבּוי םּוצ טְנייַה ריד לאָז יִז

 --עֶדאָמ עֶצְנאַג יִד טצעֶי זיִא יֹוזַא--
 י םּואעָד-עט א ןעֶגְניִז עֶנְמיִה ַא
 (**  עֶדֶא ןייֵא ראָג ןעֶּבייֵרְׁש רֵׁשְּפֶא גּוא

 י ןעֶרְהאָי עֶגְנּוי עָמְלַא ייד אָטיִנ
 ;ןעֶראוָועֶג טלא ןיֹוׁש זיִא עֶזּומ ןיימ -- טְנייַה תֹוחֹּכ עֶגעֶי ןיֹוׁש אָטיִנ

 -- ּוליִפֲא גיִרעֶזייִה נּוא םֶלַא זיִא

 -- םּואָמ עקאט ןעֶגאָז ּוצ זיִא םָע--
 הָלָפְּת לעּב ַא הָליעָג ְךאָנ יו
 ,תֹועיֵקְּת יד ְךאָנ ןְטָׂש רעֶד יו

 הָלֵפְּת ַא (*

 יזעיִל-ּביול ַא .(א*
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 ,עזומ יִד זיִא ןעֶראָועֶג טְלַא ,אָי
 יןעֶגניִז רעֶרעיִל טינ רֶהעַמ ןיֹוׁש ןנעק יז
 יהָזּוזָמ יִד ןעֶׁשְסּוק ראָנ ןְנעֶק יז
 ןעֶגְנירְּפְׁשׁשֹורְ ןעֶנעֶזיל תֹוניחְּת ראָנ

 ןעֶדוי עללא יו ןעֶגאָז הָבָרְּב
 --ןעֶשְנעֶמ עֶטּונ ריפ טְטאָג ןעֶטעֶּב גּוא
 !ןעֶרעיִרְפ וצ יִמְרעֶד .דָניֵרְּפ .ּוד טְניִּב
 : ןעֶׁשְנעֶּב ךיד טעוֶו יִז .רעֶהַא םּוק אָמ

 טְלְעֶּפ ריִד סאוָו םעֶללַא ןעֶּבאָה טְסְלאָז
 :- עֶּבאַּב ןייֵמ לאָמ א ןעֶנאָז טְנעֶלְפִס יוו--
 טְלעוֶו ר עז עיד ףיֹוא 'הְזַה םלֹוע
 ."אָּבַה םֶלֹועע יִד - רע געי ףיֹוא גּוא

 ,ןָאדרָאג .ל .י
 ,גרובר עט עפ םי"ס



 קיטירְק (ב

)38( 





 ,רּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִנאַנְראשְז יינ יד

 .דֹּב סעֶטְׁשְרֶע ,ךוּב סעֶׁשיִראַרעֶטיִלשיִראָטְסיִהַא 'דְנייַרְפ-זיֹוה רעֶדי (1
 1588 ,אש ראוו ,ר א ט ק ע ּפ ס ,מ ןופ ןעֶּבעֶגעֶגְסיֹורעֶה

 .לעֶסיִּבא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טייצ ץעֶטְצעֶל יִד טאָה רּוטאַרעֶטיִל עֶשיִנאָנְראַשְז יִד
 יִד ;תֹויִח רעֶדְנַא ןייֵא םעֶּפעֶו םיִרְבִא עֶרֶהיִא ןיא טְנעֶקְרעֶד עמ גּוא ןעֶּבעיִנצְפיֹוא
 ,טְרעֶריילְשעֶגּבאָרא ְךיִז ןופ יִז טאָח ךעֶלעקִיװ עֶטְריִמְׁשעֶגְסיֹוא . עֶנינייֵא עֶגיִלאָמַא
 יִלְכיִש עְֶׁרעדְניק עֶטלַא יד ןוהְטּוצְסיֹוא ןָא ְךיֹוא יִז טְּבייה יייְכיִלְיִּב ּוצ גוא
 יִפ יִד ףיֹוא טְכעֶר יז ןעֶלְלעֶטְׁש ּוצ רעֶטְנעֶלעֶג ףיֹוא טְשינ קֶׁשָח טאָה יִז ,לֵלְּכַ
 ןעֶנאָרְט .ּוצ הָמְרעוֶו יִד טאָה סאו ,רּוטאַרעֶּטיִל רעֶדעֶי יו ,ןעקּכאו נּוא ןעֶהיִלְּב נּוא
 ןעֶגאווְרעֶד טְשיִנ ְךיִז םיִאָנֹוׂש-טּולְּב עֶרְהיִא ּוליִפֲא ןעֶנעֶק טְנייַה .ןעֶמאָנ םעֶד
 רעֶד .דְנאַה .רעֶד טימ ןעֶכאַמ קעוֶוַא יֹוזַא טאָלְנ יִז ןעֶק עֶמ זַא ,ליֹומ א ןעֶנְּפעֶפיֹוא

 -סיֹוא ןאָנְרַׁשְזןעֶּביירְש ןעֶמּונעֶג ךוִז ןעֶּבאָה סע א זיִא ןעֶטּנ ּוצ ןְמיִמ רעֶטְסעֶּב
 -ְניֵא טְׁשיִנ זיִא םעֶנייֵק סאוָו ,רעֶּבייַרְׁש עֶׁשיִסְסּור גוא עֶׁשיִאעֶרְּבעֶח עֶטְנעֶכייֵצעֶג

 רעֶרעֶפ רֶעייז ןעקְנוטְנייא לאָמַא ןעֶלעוו עֶניִזאָד יִד זַא ,םֹלָח ןיִא ּוליִפֲא ןעֶלאַפעֶג
 ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִרְפ םָעייג םעֶד ןיא לייֵהְט ןעֶטְסעֶרְג םעֶד .ןֹוׁשָל שדי טְסאָרְּפ ןעֶּבייַרְׁש ּוצ
 עֶכְלעוֶו ,(ןעֶגְנּולממאז) טעֶקִיִנְראַּבְס יד ןעֶּבאָה רּוּטאַרעֶטיִל רעֶׁשיִנאָגְראַשְז רעֶד ןּופ
 ןעֶצְנאַג ןיִא טעֶמּכ ,ייֵז ; טייצ רעֶטְצעֶל רעֶד ןיִא ןעֶנייׁשֶרְע ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 .ןעֶראוָועֶג זיִאָס סאוָו ,רֶהיֵרְּפיֹוא ןעֶגיִדעֶּבעֶל םעֶד ןעֶקְנאַדְרעֶפ ּוצ ןעֶמ טאָה זיי

 ויִא;ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ טנעיל סאוָו"ד גייַרְּפ-ִז יֹוה; רעֶד יוִו יקיִנְראָּבְס ןיִמ אֵזַא קלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ראַפעֶגַרְְׁש םיְִלאָפ רעֶזנּיא ןיִא ןעֶּבעֶנוצְמיֹורעֶה קְנאַרעֶג רעד
 עללא ןיִא .ליֹואֹוו גוא טּוג ויִא קְנאַדעֶג רעֶניִזאָד רעֶד טייוו יוִו .רעֶכיִלְקיִלְגַא רֶהעְז

 עֶמ נּוא ןְהעֶוְסיֹורַא גְניִרְג ןעֶגיוא עֶנעֶפָא טיִמ .ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי סע ןעֶק .ןעֶטְכיִזְניִה
 טְהעֶטְׁשְרעֶּפ רעֶוו .םיִתְפֹומּו תֹותֹוא עֶגְנאַל ןייק םעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה טְשיִנ ףְראַד
 ןעק ךוּב אֵזַא ןיִא ; ןֹומָה ןראפ ןעֶטְפאַמעֶגְנָא יו זיִא יוּב-לֵּכי רֶפֵס אֹזַא זַא ,טְׁשיִנ
 ךיִז טְלְהיִפ רע ּואוו ,טְראָד ְךאַפ ןייַז ןיִא ןעֶמייּבהא רעֶדְנּזעֶּב רעֶּבייֵרְׁש רעֶרעֶי ךִז
 טיִמ ןעֶּבעֶג ּוצ רעֶוְׁש טְשיִנ ראָנ זיִא ןָפֹוא אֵזַא ףיֹוא נּוא ,תֹוחֹוּכ ע'תָמָא יִד ןיִא
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 ץְראַה ןייַז ראָנ סאוָו ןופ ,םיִלָכֲאַמ יִניִמ ייֵלְרעֶלַא דְנאָח יִד ןיִא קְלאָפ םעֶד לאָמ ַא
 ,טְפאז נּוא טְפאַרְק ןעֶּבעֶג ןעֶללאָז סאוָו ,עטְדָנּועֶג ,עשיִרְּפ אקוד םיִלָּכֲאַמ נּוא ,טְסּולְ
 ,ּבעיל טאָח רע יו ,רעֶגְניִפ יִד ןעֶקעֶל .ןעֶטְלאַה רעֶטְנּוא ְךיִז לְלאָז םֶלֹוע רעֶד זַא יֹוזַא
 םעֶנייֵא טיִמ ; ןעֶצְטּונ עֶטְכעֶר ןעֶגְנייְּב םֶהיִא סֶע לְלאָז םֶנעו ןייֵא ןיא יקאט גוא
 ייַז ,ןעֶמְמאַזוצ שְמרעאעג ןקעג ןעֶלְלאָז םעֶכיִלְצְטּונ נּוא םעֶנעֶמְהעֶנעֶגְנַא ,טְראָו
 ,ןעֶדְנּוּבעֶג נּוא טָּפּונְקעֶג

 ןעֶטעֶרְטעֶגְסיֹורעֶה רעֶטְׁשְרע רעֶד טְשיִנ זיִא ידְני יַד יזיֹו הי רעֶד ,תֶמָא
 ןאָנְראַׁשְז ןיא קיִנְראָּבְס ַא סיֹורַא זיִא 'ד נג יירְפ-זיו ה ןיֶראַפ/ ְּךאָנ ;געוֶו םעֶד ףיֹוא
 עֶרעֶדְנּוזעֶּב ַא טאָה "רעקקעוי רעֶד ראָנ 'רע קק עוורע ֵׁש ידּוי רעד ןעֶמאָג ץֶטיִמ

 ; ןעלְהאַרְטְׁש עֶלַא (טְקָנּוּפנְנעֶרְּב) ,טּוקאָפ ַא יו ,ךיִז ןיִא טְלעֶמאַזְרעֶפ סאָו יעָיְצנעֶדְנעֶט
 ןייַא ּוצ ְךיִז ןעֶהיִצ ,טקנּוּפ ןייֵא ןיִא ץֶלַא ןעֶּפאַלְק ,טְראָד ּךיִז ןעֶניִפעֶג סאוָו ,ןעֶכאַז עֶלַא
 עֶרעֶרְנּזעֶּב ןייק טְשיִנ טאָה רעֶּבֶא 'ד נֹי יִרְפיזיֹוהְי רעֶד .לעיִצ ןעֶניִצְנייֵא ּוא
 ןייז ; תֹומָכָח עֶגיִרְּביִא ןֶהָא לֵאָרְׂשִי לָּכ ראפ טְכאַמעֶג זיִא רֶע ,ְךיִז ףיֹוא ּבְראַפ
 ראַּפְרעֶד .ןעֶדעֶו ראַפ לֵלְּכִּב םעֶכיִלְצְטּונ גּוא םעֶטְנאַפעֶרעֶטְניִא ןעֶּבעֶג ּוצ זיִא קעֶווצ
 טֶרַא רעֶדעֶי ןופ ּךֶליִמ-לעֶגיֹופ ןּופ ,טְנאָז ןעֶמ יו םֶהיֵא ןיִא ריִא טְנּפעֶג יקאט
 ןייֵא ןּופ גיִצְניוִו טְשיִנ ,םעֶנעֶי ןּופ עֶלעֶסיִּבַא ,םעֶד ןופ ךס עֶצְנאַנ ַא ,ייֵרעֶּבייַרְׁש

 טעֶמִּכ עֶלֶא ןופ יז טְניִפעֶג ןעֶגיִפעֶג ראָנ ,ןעטייוֵוְצ םינוּפ קעֶמׁשַא קעֶלַא ,ןימ
 י | .הָרֹוחֶס םיִניִמ

 םעֶד ףיֹוא געֶמ עמ סאוָו.ןיִמ ןייא 'דְנייַרפ-ויו הי םיָנא תֶמֶא טְלְחעֶפ םִע
 יו ךּּבְְקְלאָפ אֵזא ןיִא :טְלְהעֶפ רִֶע עֶמאַמ רעֶד .ח .ד .רּפֲִח ןמ רַחָח רקיעָה;ןעגאָ
 סְנעֶּבעֶל ַא ןעֶרְהיִרעֶּב ללאָז סאוָו ,לעֶקְיִטְרַא ןייֵא אָד טְשיִנ זיא יד ָנ ייֵרְפ-ז יז ה.רעֶד
 אד ּוליּפֲא זיאמ .ןעְֶנּולְחאָצְרֶע עֶביִלְטִע ,םיִיִׁש םִי רעצְנאַנַא אד זיִא סע :עֶגארְפ
 יִרעֶּיְִש הָנֲחִמֹא ןופ ןעֶמאַרְניִּפֲע צא ןעֶמְויִראָפא קעפ עֶצְנאַג חי
 עֶכייֵלְג טְשיִנ גּוא עֶכיילְג עֶטְלַא ןעוֶועֶצְטיִנּוצְרעֶּביא טעֶהיִמעֶּב ךיז ןעֶּבאָה סאוָו)

 ןעֶמאָנ עֶצְנאַג יִד אֵקוד ייֵבְרעֶר ןעֶּבייֵרְשרעֶטְניִה גוא לֹּבַמ ץְראַפ ןופ ְךיְִטְראוָו
 טְלאָָו ְךּוּב סעֶׁשיִראַרעֶטיִל-ׁשיִראָטְפי הַא סעֶכְלעוֶו ןֶהֶא ,(שּוריִפְּב עֶרעייִז
 רעֶּביִא אָד טְשיִנ זיִא רַמָאַמ ליִקעֶרְּב ןייא ןייק נא ,ןְהעֶנעֶּב טְנאַקעֶג ראָנ ךיז רֵשְפֶא
 ןייק הַָלָה טְׁשיִנ זיִא ןֹומָה רעֶזְנּוא ;ְךיז טְכאַד .עֶנאַרְּפ רעֶטְסְנְרֶע ַא זיִא םע;סאוָו
 ןעֶגיִדְנאַטְׁשְרעֶפ ַא טיִמ יוִו ,ןעֶסעיִמְׁשְסיֹוא םֶהיֵא טימ ּךיִז ןעק עמ ,ירֹומַחַל הָמֹודַה םע
 רעֶרָא עֶלעֶדעיִל ַא ןיִא ראָנ ןעֶלְקיוְִנייֵא טְׁשיִנ ךאַז רעֶדעֶי םֶהיֵא ףְראַד עַמ ,ןעֶׁשְנעֶמ
 ןעֶלְקיִטְרַא עֶטְסֶנִרֶע ןיִא ןעֶרְהירעֶּב געֶמ ץְראַח גֹוא ַחֹמ טיִמ רעֶּבייֵרְש ַא + עֶל'הְׂשעַמ ַא
 ּביֹוא נוא ,ןעֶכייֵלְנְטְסעֶד נּוא גְנּוהיִצְרע-רעֶדְניִק יוִו ,ןעֶּבעֶל םָנּופ תֹולֲאַש עֶגיִטְכיוו

 וצ טְשיִנרְהאֶלְק ןעֶּבעיִרְׁשעֶג נּוא ןעֶצְראַה ןּופ סיֹורַא ראָנ ןעֶמעֶג רעֶטְראוָו עי
 סאָד זַא ,רעֶּביז ןייַז רע געֶמ ,טְהעֶרְדְרעֶפ לעיִפ ּוצ טְׁשיִנ ,טְציִּפְׁשעֶגְרעֶּביִא לעיִפ
 ... הָליעְּפ עֶיֹורְגַא ּוצְרעֶד ןעּבאה נוא ןעֶגינֶהעֶּפ טימ ןעֶזעֶל םחיֵא טעוֶו קְלאָפ



 501 רּומטארעֶטִל עֶׁשיִנאַנְראַׁשְזייִנ

 רעֶּביִא ןיהָנעֶמ ּוצ טְשיִנ זיִא הָנְוּכ ןייַמ זַא ,ןעֶסעֶגְרעֶפ רּועיִׁש ּבאָה ךיִא ראָנ
 סאוָו ,םעֶד רעֶּביִא ןְרעֶדְנאָז ,יד ניירפ-ז יוחי ןיִא אָד טְׁשיִנ זיִאיִס סאָוו ,םעֶד
 .אָד אָי זיִא'ִס
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 טעֶראַטְסעֶג ְךיִז טָאָה רע זא ,עֶדעֶרְראָפ רעֶד ןיִא טְנאָז רעֶּבעֶגְסיֹורעֶה רעד
 ָךיֶלֶצְטיִנ גוא טְנַאַפעֶרעֶטְניִא ,טּוג סיֹואְכָרּוד ןייַז לאָז ךס רעֶד;, נּוא ךס ַא ןעֶּבעֶג ּוצ
 הָממאָ רער עֶנייז עז רעֶּאָ ערע יַּב וַא ,ןעֶמ טְסייַו סאָד ."ןֶרעֶי ראַפ
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 יאֵדְּכ טיִנ זיִאיִס סאָו ,םעֶטאַמְׂש . ןּופ סמארט שני
 ָנּמַמ ַא םָלֹוע םעֶד ןעֶּבעֶג ּוצ עַבְטְּב טאָה ,ןעֶמאנ ןעֶגיִלייֵה ןייַז אָד ןעֶנאַמ רעֶד ּוצ
 ךֹושָלַא םעֶניִז ןאַמאָר םעֶנְטְנאַמעֶרעֶטְניִא טְסְכעֶהי ןעֶדעֶי  ראַפ
 ; ןעֶגאָז טיִמְרעֶד רע ליוִו ּוצ ,םִע טּוהְט רֶע קעֶווצ א ראַפ סאָוו טיִמ .ריִׁש ןׂשָרֹוק

 רעֶצְנאַג א ְךיִא ןיִּב ,ןָא ְךיִמ טקִיק ריִא יו ! יֵתֹוּבַר ,ריִמ טיִמ טְׁשיִנ ְךיִז טְלעיּפְׁשי
 ףיֹוא -- ,עינעג א ןּופ זיִרפאַק ַא יֹוזַא טאלְג זיִא'מ ּוצ ,'! ְךיֹוא ׁשיאערְּבעֶה ןיִא רעֶכאַמ
 רּומאֵרעֶטיִל רעֶשיִנאַגראַשז רעד ןּופ רעֶקיִראָטְסיִה רעֶגיטפניק רעֶד ךיִז זאל הלֵאֵׁש רעֶד

 סאָד טאָה ראָטְקעֶּפְס 'ח זַא ןעֶנאָז טְׁשינ רֶחעֶמ ליִוו ךיא ; ּפאָק םעֶד ןעֶמעֶרְּב
 זנּוא טאָה רֶע : טְכיִזְניִה םעֶד ןיִא רעֶכאַמעֶטאַמְש םעֶנעֶי ןּוחְטעֶגְכאָג ְךיֹוא לאַמ
 ןְרעֶדְנאָז ,ריִׁש ץשֶרק-ןוׁשְל א טימ ראָנ טְשיִג רֶחאָּפְסיֹורא םייַּב דְלאַּב ןעֶוועֶג הֵּכְמ
 :זיוה,םיִניֵא לעקיִטְרַא עטְשְרֶע סאָד ןעֶד ,רמָאמ ןעֶשיאעֶרְּבעֶה טעֶמּב ןעֶצְנאַג ַא טיִמ
 זיִא ץְהאָזְס עֶניִר 'ה ןּופ "רעֶּביירְׁש עֶרְחיִא גּוא עֶכאַרְּפְׁש עֶׁשיִדּי יִדי :"דְנייֵרְפ
 ןיִמ אֵזַא ראָפ ךיז טלעטש .ןאָנְראַׁשְז יוִו ,ׁשיִאעֶרְּבעֶה רֶחעֶמ ןעֶּביִרְׁשעֶג םלאַפְנע ללא
 ֹותָנָׂשַה עו וּכְרִע יִפָל דּוי רעֶכאַּפְנייַא רעֶדעֶי ןעֶסיוִו נעָמ ןעֶסייַו ריִמ סאו של
 רעֶזְנּוא ןיא ּונֵמַע תַמָכְחַּב .ןעֶכייֵרְרע ריִמ סאָו סאָד נּוא הֶזָּב חֶז םיִבֵרע ןעֶנעֶז ריִמ
 ןיע סאוָו ןעֶבאַמ ןּופְרעֶד ןאוְפעֶּפאָרְּפ ןייק .ןעֶלייֵהְט ּוצ בֶיּוחְמ ריִמ ןעֶנעֶז הֶלְּכְׂשַה
 ,בֵלֵה לֶא םיִסָנְכִנ בלֲה ןמ םיאְצֹויה םיִרָבד/ : רעֶדָא 3(  טייז) .'ּוהעַר לָׁשַּב הָרצ ׁשיִא
 ןייק  ,לידבמ ְּךֶמֶמ םוש ןייק/ בֵל לֶא בֵלֶמ רעֶּבָא ףְראַד סע דג ללְּכ ַא זיִא סאָד
 ּוצ רעֶטְנּוא ְךיִז רע טְלעֶטְׁש ְךאָג ּוצְרעֶד נּוא .(8 .ז) ןייַז הָציִצֲח נּוא הָציִחְמ םּוׁש
 עֶביירְש וצ יֹוזַא יו ,ןׂש מי ָואָמאַרְּבַא 'ה טְסיִנאָגְראַׁשְז ןעֶטְסעֶב םעֶד ןעֶנְרעֶל
 עּביירְׁש ךיֹו לאָז ׁשְטיוִואָמ אֵרְּב ַא זַא ,לְליוו ןְהאָזְסע גיִד 'ה : ןאָנְראַשְ
 ' הָׂשלֲח ׁשְרעֶדְנא טְׁשיִנ ,רעֶ,יוִו ,ׁשיִאערְּבעֶה ּבְלאַה רעֶכעֶה

 טְשיִנ ןֹוׁשָל טאָד זיא אֶליֵמ :טייַז א ןיִא ךאַרְפְׁש יִד ןעֶגעֶל קעוֶוא ריִמאָל ראָג
 ןעֶצְנאַנ ןיִא רעֶּבָא זיא סאָד טָא ! עֶטּוג ןעֶגעֶז ןעֶקְנייֵדעֶג יד יִּבִא קיִרְלעֶניופ יֹוזַא
 םעֶד ןיא ,טכיל טימ ּוליִפֲא ,ןעקנאדעג ןעֶניִּפעֶג ּוצ ְךיִלְגעֶמְמּוא זיִאיִס סאוָו והָּכַמ יד
 'ה סאו ,לעֶטעֶצ עֶגנאַל סאד ןעֶו עלעג רעֶּביִא ּבאָה ְךיִא זַא .לעקיִטְרַא ןעֶצְנאַג
 טְנעֶכעֶרעֶגְסיֹוא זיִאס ּואוו ,רַמֲאַמ ןייַז ראַּפ טְקיִׁשעֶג סיֹואראָפ טאָה ןְהאָזְסעֶגיִד
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 רעֶּבייַרְׁש-ןאָגְראַׁשְז נּוא ןעֶטייֵצ עֶגיִלְהאָמַא ןיִא רעֶּבייֵרְש-ןאָנְראַׁשְז ןּופ ןעֶמאָנ יד
 סאוָו ,םֶלֹוע לָש ֹונֹוּבִר םעֶד חַבֶׁש ַא ןעֶּבעֶגעֶנְּבֶא ךיִא ּבאָה ,ןעֶטייֵצ עֶרעֶזנּוא ןיִא
 עֶטייֵרְּב אֵזַא טיִמ רּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִנאַנְראַׁשְז רעֶזְנּוא טְנייֵרְקעֶג גּוא טְכאָהעֶג טאָה
 ְךיִא ,ריִא טְנייֵמ סאו .ןעֶרֶעיֹוא נּוא ליֹומ טְלעֶטְשעֶגְפיֹוא ּבאָה נּוא ,עקִיטיִרְק
 אָד זַא (רעֶזעֶל רעֶדעֶי יִּבעֶג טְנעֶבעְרעֶג יַאְרִוַא טאָה יֹוזַא נּוא) ,טְנעֶבעֶרעֶג ּבאָה
 רעֶדְנּוזעֶּב רעֶּבייַרְׁש-ןאָנְהאַׁשְז ןעֶדעֶיחֹּכִמ ןעֶרעֶרּוצְמּורַא רֵּבַחְמ רעֶד ְךיִז טעֶׁשְטאַקְרעֶּפ
 םּוצ; רּוטאַרעֶמיִל רעֶד ןיא הָטְרעֶוו םְנעֶרעֶי קוק ןעֶשיִטיִרק ַא טימ ןעֶזייוְסיֹוא גּוא

 טעֶמִּכ ןָא יִקאַטטְּבייַה רֵּבַחְמ רעֶד .לֶהיִמ עֶטְסיִּפַא ןעֶצְנאַג ןיא םיֹוא ְךיִז טְזאָל ףֹוס
 ?ןאָנְראשְז עֶניִלאָמַא ראָּפ ַא ןופ ןעֶמאָנ יד סיֹורַא טְלעֶמְׁש גּוא הָנְנְּפַה רֹוד ןּופ ׁשֶזַא
 רֵּכַחְמ רעֶד זיִא רּוחַּב ּו הָיְלַא יִּבָר זַא ןעֶמּונעֶג סֶע רע טאָה ןעֶנאַוַו ןּופ) רעֶּבייֵרָׁש

 ןייַז וצ ּפאָרַא זאָל א לאָמַא טיִמ ְךיִז רֶע טְּביִג םעֶדְכאַנ ,(? 'הֵׂשֵעמ אָבָּבּי רעֶד ןּופ

 ףיֹוא לֹּכַה ךֵס הֵׂשֲעַמ עֶגְנאַלַא ןעֶלְהאָצְרעֶד טְמהעְנ נּוא ןיילא ןאָזְרעּפ רעֶנעֶגייֵא
 בקעי 'ר עֶייֹוזַא יוִו ,ןעֶסיוו לאָז טְלעֶוו עצנאנ יד יִדְּכ ,ּועדָי ןעמל ,ךיִלְטייֵז ףְניִפ
 רעֶׂשיִנאָגְראַׁשְז ַא ןעֶראָועֶג זיִא *(,  רעֶּבייֵרְׁש-סקְלאָפ רעֶׁשיִרּוי רעֶד ,ןְהאָזְסעֶניד

 ןֶּביֹוהעֶגְנָא טאה רע; יווו ,רעּביירְש רעֶׁשיִאעֶרְּבעֶה ןייק ןעֶּביְִּבעֶג טיִנ נּוא רֶּכַחְמ
 זיִאְּךאָנְרעֶד גּוא ןעמ ט ך עו רעֶהיִרְפ ְּךיִז טְכאַד) ,ןְרעוֶו ּוצ נּוא ןיִיז ּוצ רעֶכְלעֶזַא
 ןכאָנ ׁשיִמ םייּב יֹוזַא ןעֶלְהאָצְרעֶד לאָז רֵּבַחְמ רעֶד ןעוֶו .הֵׂשֲעַמ עֶנעֶגייֵא יִד (.ןעֶמ
 נּוא ,לעֶסיִּבַא טְציִנעֶג עמ ,לעֶסיִּבַא טְראַה עמ! טְׁשיִנ טאַש , אָתיֵּת-אָביֵהְמ ,ןעֶסֶע

 רעד ראַפסע ןעָּבייַרְשעֶּב ראָנ :ןעֶסע סאָד רעֶּביִא טְכאָק טגעוֶו ןייַא ןיִא לייַוְרעֶד
 ןיִּולֲחַל זיא ,ריֵא טְתעז ,סאָד ,רעֶלעֶט ןעֶּביִז ףיֹוא סע ןעֶנעֶלּוצ ְךאָנ טֵרְפִּב ,טְלעוֶו

 ,ןעֶנּי עֶטְפאָרְּפ ךיִז ןעֶניִפעֶג סע זַא ,הֵׂשֲעְמ רעֶד ןֶהֶא טְשיִנ טְסייוו רעֶוו .גיִרְביִא
 8 ש"-ג
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 רעֶד ףיֹוא סאוָו ,ןעֶסיוִו טְראָפ ןעֶליוִו נּוא ׁשיִאעֶרְּבעֶה ןעֶזעֶל טְשיִנ ןעֶנעק סאוָו !

 טְלְהאָצְרעֶד רעֶּבייַרְׁש-סקְלאָפ רעֶגיִטְציִא רעֶזְנּוא נּוא ? ְךיִז טּוהְט טלעוו רעֶסייוֵו

 גּוא ןייַזטצ; ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רע ןעוֶו ,ְךאָנ םֶלאָמאד זַא ,ןעֶמייַז ףְניִפ ףיֹוא זְנּוא

 םָנּופ םעֶייִנ יד .ה .ד י"דיִגֵמַחי םעֶד ןעֶזעֶלעֶגְראָּפ רֶע טאָה ,לעֶגְנּוי ַא .ְרעוֶו ּוצ

 עטּושָּפ יִר) עֶנעֶו גּוא ,רֶחאָו גיִדְכעֶלאַק ץנאַג ַא ןעֶדּוי עֶטּוׁשְּפ עֶכיִלְמע ראַפ ,טאַלְּב

 ןעֶּבאָה יז ונִיַה ,םיִנָפ רעֶדנא ןייא ראָנ ןעֶמּוקעֶּב טייֵצ רֶהאָי ןייֵא ןיִא ןעֶּבאָה (ןעֶרּו
 ןעֶדְרֶא ןעֶדעֶי טיִמ טְהייֵרְפעֶג ךיז נּוא ןעֶקְראַמְסיִּב טיִמ טְנאַקעֶּב טּוג  ְךיִז

 טייַו יו ,טְהעֶטְׁשְרעֶּפ ריִא) .יטייל עֶסיֹורְג עֶׁשיִרּוי ןופ גְנונְכייֵצְסיֹוא-ְנעֶרְהעֶע גּוא

 ְךאָנ ( ליִכעֶלעיִּפְׁש ןייק טְשיִנ סעֶּפֶע זיִאְס ,טְכייְֵנעֶג ןעֶּבאָה עֶפעיִרְנעּב עֶרעֶייז
 בָא ןיימ ןעֶלעוֶו טְלאוָו ְךיִא; רעֶטייוו רֵּבַחֶמ- רעֶזְנּוא טְנאָז הָׂשֲעמ רעֶנאָש רעֶד

 יש טסעימש גוא ןעֶּבִיוהעֶגְָא םעֶּפֶע ןיֹוׁש טאָה רע; יוִו ְךיְִנ) ןעֶגידְנעגְנּולְדְנאָה
 - בֹוא םיִרָּפִפ עֶרעֶרְהעֶמ רעּביִא קיִנְברעֶּביִא ןעֶביִלְרְחיִפְסיֹוא ןייֵא טיִמ (ןעֶגיִדְנֶע ןּופ
 וצ ןעֶמּונעֶג ְךיִז רע,טְלאָו אקוד אְרֹומ ןֶהָא גּוא דַחַּפ ןִהָא -. ןאָנְראַׁשְז ןיִא םיִרּוּפס

 ןיילַא רֶּבַתְמ רעֶד ןָא ְךיִז טְפור יֹזַא (* וי ; ו י .
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 ראָנ ןאָנְראַשְז נּוא .'וחור יח הב לָכָל רֶׁשֲאי שיִאעֶרְבעֶה רעֶנְרעֶג לעיּפ טזעֶל ,ךיִמ ריִא ;ְהעֶטְׁשְרעֶפ ,טְסְּבְלעֶז רעג ? הָעָינְמ יד זיִא סאוָו ,טְּפעֶרְט ראָנ ,טייֵּבְרַא רעֶד
 םיִרָפְס עֶכְלעוֶו ,טארּוקַא ןעֶמיוִו ּוצ תֹועיִדְי יִד טּוׁשָּפ םֶהיֵא ןעֶלְהעַּפ ןֵּכ לע ,גיִצְניוִ
 -ךיִא ,ךייַא סע; טְלעֶפעֶג יו .עֶכאַרְפְׁש רעֶר ןיִא םיֹורַא טייצ רעֶטְצעֶל רעֶד ןיֵא ןעֶגעֶז
 אקוד לאָז רֶע ,םעֶלאָּפ יד ייּב ןעֶסיִרעֶג םֶהיֵא טאָה ,רעֶנייֵטְׁש ַא ורעֶוו ? ךייַא-טייֵּב
 טְכאַד ,זיִא "רעֶּבייֵרְׁש-םֶקְלאָפ רעֶׁשיִרּוי ַא ? טייֵנעֶג םֶחיִא ןעֶמ טאָה רֵׁשְּפֶא ןיִד-תיִּב ןופ ּוצ ? 'רעֶּבייַרְׁש עֶרְהיִא נּוא עֶכאַרְּפְש רעֶשיִדוי רעֶד. רעֶּביִא .ןעֶּביירְׁש ןעֶמעֶג
 עֶמ נּוא ,טשינ ןעֶק עֶמ זַא;: ריִטְראוָו טְקְלאָפ ׁשיִדּוי טְלֵא ןייַא ןעֶסיוִו ּוצ בָּרִמ ,ְךיִז
 הֶאְצְמַה ַא ראַפ ןעֶד עֶׁשְוסאוָו ףיֹוא 'ז רעֶטְנּוא טְׁשיִנ ךיז ןעמ טְמעֶנ --טְׁשינ טְסייוו
 ,טְנאָז נוא קיִרוצ העְרְד ַא לעׁשיִד םעֶד יִּּוּיִנמ יִקאַט טְּביִג רע ? ןעֶלאַפעֶג רֶע זיִא
 ,ןעֶנאַמ ּוצ ןְאיְנעֶצעֶר ןעֶכיִלְרְהיִפְסיֹוא ןייק טְׁשיִנ הָלֵחְּתַכְק ראָג זיִא הנּ ןייַז זא
 םיֹוא  ;םיִרָפְס נּוא רעֶּבייַרְׁש עָטּונ ְךיֹוא טאָה ׁשְטייֵדישיִדוי זַא ,ןעֶזייוו רעֶד ּוצ ראָנ
 ךייא טְלְהאָמ ןעזייֵוְר עֶד . לֶגּסְמ חָמְׁשִנ ןייז ןיֹוש ךיִז טְלְהיִפ טייְֵּרַא רעֶד
 ןעֶמּוג ּוצ רעֶּבייַרְׁש עֶטּוג יִד ןופ ןעֶמאָנ יִד טְנאַמְרעֶד רע ראָנ ,טְשיִנ רע טְזייווְרעֶד
 ;טְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא רעֶנעֶי ,ליואוו רעֶד ,טּוגטְּבייְַׁש רעֶד :הָמיִשְר ַא סיֹוא טנעֶכייֵצ גּוא
 ןיֵא .ג .ד .א רעֶּביַרְׁש עָטּוג יִד גוא יד ןעֶּבעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה רַׂש בֶמ לֹוק ןיִא
 ליוִו ְךיִא .טיִנָׁשְפֶא ןעֶּואיִמאטאַעֶג םֶהיא ןּופ טאָח ,ְךיִּבעֶנ ,שטיִואָמאִרְּב א
 העָלְהעֶמ יִד רעֶּביִאְו ה אז סעגיד 'ה טיִמ חוּכו א ןיִא ןעֶזאָלְנירַא טְשיִנ אָד ְךיִז
 יו טְׁשיִנ רֶהעֶמ זימ ְךיִא {עֶשְטי וִואָמאֵר ְּב ַא 'ה סיֹוא טְראָד טְצְמעֶז רע;סאוָו
 ןעֶמעֶנְרעֶטְנּוא ְךיִז טְלאָועֶג טאָה רֶע דְלאַּב יוִו זא ,םֶהיֵא ןעֶכאַמ םאַזְקְרעֶמְפיֹוא
 ךיִז טְפְראַרעֶג ןיֹוש רע טאָה ;םיִרָפְס רֵכֹוט יִלעֶדְנעֶמי רעֶּביִא ןעֶסעיִמְׁש
 | | .טֵפֹוׁש א יו ,עיצוילוזעה עֶצְרּוק א ,יֹוזא טאלג ּךיז ןעֶגאָז בֶא טְׁשיִג ,עֶכיִלְרְִפְמֹא עֶלעֶפאקא ןעֶּבייְׁש בוא .ןעֶרנעֶ יד ןעֶלְְהאַנ רעֶמְנוא

 זיוה" ןיא טְלעֶטְניִטעֶגְנָא נּוא ןעֶמעֶנעֶג חַזמ 'ה טאָה ,רּומאֵרעֶטיִל רעֶׁשיִנאָגְראַׁשְז רעֶּביִא ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָא טאָה ןֶה אָזסעֶגיִד יח יִװ ,'עקיִטיִר קי אזַא טֶקְנּופ
 ?סיֹוא טְׁשיִנ ךיֹוא ְךיִז טְוויִרְּפ חַזַמ 'ה .ירעטאעהט ןעֶשיִדּוי םעֶד, רעֶּביִא יִדְנייֵרְפ
 עּבייַרְׁש גּוא ןעֶצְטיִ ןעֶנְניירְּב .ןעֶק .רעֶטאעֶהְמ עֶשיִדּי סאָד טייונ יו .ּןעֶזיִ
 ףיֹוא טְלעיִּפְשעֶג ןעֶרעֶו טאָו .ןעֶמעֶיְפ יד רעֶּביִא יקיִלְְּרעֶּביא ןעֶכיְִרְחיִפְסיוא- א
 .טּוחָמ רֶהעֶמ ַא ! טייֵּבְרַא לעֶקִיִטְש רעֶוְׁש ַא ּוצ זיִא סאָד ,ןייֵג .ענְהיִּב רעׁשידּוי רעֶד
 הָיִכְז יִד טאָה רֶע יֹוזַא יוִו ,הֵׂשֲעמ ַא גניִרְג ּבָא ְךיִז טְלְהאָצְרעֶד גּוא רעֶכייֵלְג רֶע
 רעווקְפאָמ ןיא 'ק יִרְדִנעֶמשי עֶסעֶיּפ יד ןְהעֶז ּוצ לאָמעַטְׁשְרֶע םאָר טאַמעֶג
 ףיֹוא ץְראַה רעֶטיִּב ןייַז ןעֶסאָנעֶגְסיֹואי רֶע טאָה יקאט לאָטְטְסְנעֶד נּוא רעֶּטַאעֶחְּמ
 רע סאוָו ,עיִצְראָפ אזא טיִמ םֶהיֵא ןעוֶועֶג דֵּבַכְמ גּוא ףָּפאק םִנעֶדאַפְרְלאָג
 -ִךִלאָנ טאָה סאוָו ראַפ  ,ריֵא טְנייֵמ .יטאַהעֶג טְשיִנ ןעֶּבעֶל ןעֶצְנאַג ןייַז ףיֹוא טאָה
 סאָוו ראַּפְרעֶד רֵׁשְּפֶא ,קסּפ ןעֶכיִלְקעֶרְׁש אֵזַא םֶהיֵא ןּופ טְּפאַחעֶג ,ְּיּבעֶג ,ןעָד אפ
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 טשיִנ !הָליִלָח ? עֶרּוטאקיראק עֶטְפּּפ ַא ,עֶטאַמְש עֶשיראנ ַא זיִא קי רֶדְנעַמׁשִי

 'ה ףיֹוא ןעֶלאַפְנָא גְנּולְציִלְּפ גּוא ןעֶמעֶנ חזמ 'ה טעֶו ןעכאז . עֶבְלעֶזַא ּבעילּוצ

 רעֶטַאעֶהְּט ןיִא סאוָו ,ריִא טְהעֶטְׁשְרעֶפ ,ןעֶצְנאַנ ןיִא זיִא הֶׂשעְמ יִדָו ןעֶדאַּפְד ל אָנ
 שְטייֵטיִס ? זיא עֶׁשְז-סאָוו ,ּונ .ְךיֹוא ןעֶטְסיִרּכ עֶכיִלְטֶע ןעוֶועֶג םֶלֵאְמאַד .ןעֶגעֶז

 !טְשיִנ ְךיִז טְקעֶרְׁש ,חַזמ 'ה ,ְךייִא טיִמ זיִא טמאָנ ! דְנעֶזיֹוט רעֶּביִא טְראָו ןייֵא
 םיִנּופ ראָנ זנּוא ּוצ הָאְנִׂש ןעֶּפעֶׁש טְשיִג .רֶהֵעָמ ןעֶלְלאָז ןעֶטְסיִרְּכ יִד זַא ,רימ טְביולְג

 י יי ןעֶּבעֶלְח הָלאַוג ןייק יֹוזִא ןעוֶועֶג .טְשינ ראָג טְלאוָו ,רעֶטַאעּהְט ןעֶשיִדּוי

 - -ְךֶלאָג 'ה טְפיִזעֶנְּבָא טאָה חַזִמ 'ה יֹוזַא יו יהֵׂשֲעַמ רעֶנאָש רעֶד טיִמ |

 סיֹוא טְראָד ְּךאָנ טְנעֶכעֶר ח זַמ 'ה .ןייַז אֵצֹוי רעֶועֶל-יִד ץיֹוׁש ןעֶנעֶמ ןעֶנעדא פ
 עְֶלעֶו גוא ןעֶדאַפְרְלאָנ 'ה םעֶר ןעֶננּלעֶג ןעֶנעֶז ןעֶסעְֶפ ֶכְלעוו ,לעֶטעֶצ א
 תֹולֵאֵׁש עֶכְלעֶזַא -- טְבעֶלְׁש .עֶרעֶדְנַא יִד ,טּונ עניזאָד יִד ןעֶנעֶז סאוָו ראַפ .טיִג

 אָקְוַד חזִמ 'ה ראָנ ; טְראָוו ןייַז ףיֹוא םֶהיֵא טְּביֹולְג טְהעֶג ריא : םֶרֹקיִּפַא ןייא טְנעֶרְפ
 םאוָו ףיֹוא ץְראַוׁש ןעֶנייֵצ טְכיֹורּבעג ְךילְטְנעֶנייֵאי טאָה רע זַא ,אָי טְהעֶטְׁשְרעֶפ

 יֶרעֶּביִא טְשיִנ טְצעֶי רֶע ןעק רעֶּבָא ןעֶכאַזְרּוא עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ רעֶּביא ,"רעֶלְחעֶפ יִד

 טְגעֶרְפ יעָׁשְז רעוו .דָוּב-עֶגאַט ןייַז ןיא טְנעֶכייצְרעֶפ טאָה רע סאוָו םעֶלַא ןעֶּבעֶ
 רעֶרעֶּפ יִד ןעֶמעֶנ ּוצ טְּפיטְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה גוא ןעטְניח ןופ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ,ךיִז

 עֶטְלאוָו ,ְךּוּב-עֶנאַט ןייַז ףיֹוא טְראַועֶג לעיפ יֹזַא ןעֶּבאָה ריִמ ? טייצ רעֶד ראַּפ

 יי ! ריִמ ןעֶּבאָה הָריִרְּבַא ,טְראוועֶג ךאנ ריִמ

 יינ רעּביִא םעיְנעֶצעֶר יִד ְךיֹוא ןעֶרעֶהעֶג עֶקיִטיִרְק טְראָפ ןעֶּבלעֶז םעֶד ּוצ
 סאָד זַא ,טְנעֶכעֶרעֶגְסיֹוא לעֶטעֶצ א ךיֹוא ריא טְניִפעֶג אד .תֶמַא 'ה ןּופ רעֶכיִּב
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 זיִא םעֶלַא סאָד טייוַו יוִו  נּוא .,ןעֶּבעיִרְׁשעֶג טְנאַלאט טימ םֶנעֶי ,טּוג זיִא לעֶביִּב

 עֶשיִנאָגְראַׁשְז עֶרעֶזְנּא ןעֶּבעֶלְח טייצ ןיֹוׁש .ץתָמ ַא 'ה ןעֶּבייֵלְג ראָנ ריִא טְזּומ ,תֶמָא

 ,רעֶרְחעֶל ןייק .טְשיִנ ןעֶנעֶז ייֵז וא .ןְהעֶטְׁשְרעֶּפ ןעֶלאָז ןעֶטְנעֶזְנעֶצעֶר גּוא רעקיטירק



 08 רּומאֵרעֶטיִל עֶׁשיִגאָגְראַׁששינ
 ,םּוניִמ ַא טימ ייֵרְד ַא םעֶד : (ןעֶלאַּב) םעֶקְמעֶמְטא עֶרעֶייז רעֶלְליִׁש יִד ןעֶלעֶטְׁש סאוָו
 ןעֶכאַז עֶבְלעֶזַא  ןיִא .םיִׁשּוריִּפ ןָהֶא גּוא תֹונעְמ ןֶהָא ,סוילּפ ַא טיִמ ףניִפ ַא םעֶנעֶי
 ןעֶכילְרֲהע תֶמֶא ַא ראַפ ן'ת ָמ ַא 'ה ןעֶנעֶק געֶמ ךיא : ניִצְיוִו ראָג תֹונָמֲאַנ טפְלעֶה
 ְךיִז טעוו רֶע ליִפֲא ,טְשיִנ הָנּומֲא ןייק סעיִזְנעֶצעֶר עֶנייַז ןיִא טְראָפ ְּךיִא ּבאָה ,ןְנאַמ

 ִבִר טגאָז .טְכעֶלְׁש זיִא םנעי גּוא טּוג זיִא סאָד זַא ,תֹואָּפ נּוא דְראָּב אַּב ןעֶרעֶוְוְש
 עֶכְלעֶזַא רעֶדייֵא : נייוַוְׁש א ןעֶצְנאַג ןיִא טכאמ -- טְשיִנ זַא ? םאָוו ראפ ,ןעֶּבעֶל
 .טְשיִנ ראָג רעֶביילְג זיִא ,םעיזְנעֶצעֶר

 עֶצְנאַג :רעֶׁשְּביִח ַא אקוד זיִא ידָנייַרָפיִז יֹו חי ןיִא םיִריִׁש יִד ןּופ קֶלֵח רעֶד
 יד טאָה רעֶּבעֶנְסיֹורע ִה רעֶד !טְראָד ריִא טְניִפעֶג לאָמַא טימ קיִטָׁש ןְהעֶצְכעֶז

 זיא ,תמָא סאוָו ראָנ ,סאָמ רעֶלּופ ַא טיִמ ןעֶּבעֶנעֶג גּוא עֶוויִלאַשְזעֶ טְשיִנ הָרֹוחְס
 .ןעֶמאַרְג ןיִא עֶזאָרְּפ עֶטּוׁשְּפ זיִא רעֶּבֶא בֹור סאָד ,גיִצְניוִו ראָ אָד זיִא טְמּוג ,תֶמָא
 רעֶזנּוא ןּופ יד ניק עֶׁשיִדּוי סאָדְ;סיֹוא ְּךיִז טְנעֶכייֵצ רעֶרעיֶל עַּוג יִד ןעֶשיוִוְצ
 סְלַא ,טְנאַקעֶּב גנאַל ןיֹוׁש זיִא סאָו ,גּור פ 'ה .גּו רִפ .ש 'ה טעאָּפ ןעֶטְמְהיִרעֶּב
 יִד ראָג טְשְרע טאָה ,עֶכאַרְּפְׁש רעֶשיִסְסּר ןיִא ןעֶמעאֶּפ עֶגנוי עֶטְסעֶּב יִד ןּופ רעֶגייא
 נּוא עֶזּומ רעֶשיִנאָנְראַשְז רעֶד טיִמ ןעֶּבעֶנּוצְּפֶא ןעֶּביֹוהעֶגְנא ְךיִז טייצ עֶטְצעֶל

 ןִח רעֶנעֶגייִא רעֶד ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא זיִא ןאָנְראַׁשְז ןעֶמְרָא םִִניִא רעֶדעיִל עֶגייז ףיֹוא
 רעכייר רעֶד ןיִא יו ְךיילְג ,טְנאַלאַט ןעֶסיִז ןייז ןּופ תולעמ עֶרעֶייִזְט עֶלַא יִד נּוא
 ןעֶפְראַד ,ןֹוׁשָל-ןאָנְראַשְז םינּופ ץְזֹוח ןעֶכאַמ םאוָו ,עֶלְלַא יִד .עֶכאַרְּפְש רעֶׁשיִסְסּור

 עֶשיִנאָגְראַׁשְז רעֶזנּוא ,אָי .ןעֶנעֶפֶ טְשיִנ ליֹומ יי ייֵז ןעֶלעוֶ ,ןעֶזעֶל םיִריִׁש סיִנּו רֶפ |
 רָהיִא טְנייַשעֶּב סאו ,ןְרעֶטׁש ןעֶגיִטְכעֶל אֵזַא טימ ןעֶריצְלאָטְׁש .געֶמ רּוטאַרעֶטיִל
 | .רְהאָי עֶטְצעֶל םאָד

 רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב ףעיִט
 -.טְכיִל תא טָפּול ןּופ טייוו

 ,םעֶראָו ןעֶדְנילְּב םעֶד טְראָד ּוד טְסְהעז
 יִל טְכיִרְק רֶע יו

 ּוצ טָא:'דניק עֶׁשיִדּוי סאָד; דעיִל סאָד ררֹוׁשְמ רעֶד ןָא טְּבייַה יֹוזַא
 :דְניק עֶׁשיִרּוי סאָד ּוצ רע טְכייֵלְג 'םע ְךאוָו ןע דגיִל ָּבי םעֶד

 ,רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא םעֶראָוו ַא יוד

 -- דָניִלְּב נּוא םּוטְׁש גוא ְךאַווָׁש

 ןעֶרְהאָי םיִטייֵהְדְניִק יִר ּבָא ּוד טְסְּבעֶל
 י! דָניִק שיִרּוי

 םאָד רעֶטְראוָו ייֵוְצ ןיא טעאָּפ רעֶתָמָא ייא ירֵֹׁשְמ ַא בָא טְלְהאָמ יֹוזא
 (ג9)
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 ֶביִלְקעֶרׁש םאָד גּא ניק ןעֶשידויןעֶכילְיִלְְמּאּופ ןעּבעֶל ערעטסניפ גּא עֶטְסיוו
 לעיִפיוִו .תֹויַח עֶצְנאַנ סאָד סיֹורַא טְמְהעֶנ גּוא ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ טְהעֶטְׁש דְליִּב

 ּּבַמ ַא ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא גוא רעיִּפאַּפ ןעֶּבעיִרְׁשעֶּב ךיִלְרעֶּביירְׁש עֶרעֶדנא ןעֶטְלאוָו

 -- ! ןעֶביֹוהעגְנָא טְשיִנ ראָג ץְלַא ְךיִז טְלאוָו סֶע גוא ןעֶכייֵצ-ףורסיֹוא גוא -עֶגאַרְּפ

 יִד ראָנ טְשיִנ 'רעֶטְסניפ רעֶד ןיִא םעֶראוָו ַא איי ּבָא טְּבעֶל דִניִק עֶׁשיִדּוי סאָד

 נְִכעֶל רעֶד ןיא ןעֶזאָר ףֹוא טְשיִנ יאְדִַא ְךאָנְעֶד טְריִצאַּפְׁש רע ןעֶרְהאָי עֶׁשְרעֶדְני
 רֶבֹק םּוצ זיִּב לעֶגעיוֶו ןּופ גּוא,

 נעֶו ןעֶגְנאַל םעֶד ףיֹוא
 תֹורָצ רעֶדְלאוָו עֶצְנאַג ןעֶמְּכאַוַו

 ',..געֶרַּבַא ןֶהָא

 םיִמ קְלאָפ ןטיִמ ךיִז ןעֶליחמ ּוצ ןעֶראָהְפיֹוא טשינ לאָז גּורַפ 'ה יאֵלַ
 תֶמֶא רֶע טעוֶו סְלאָמאַד .ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאה טְמאָנ סאוָו הָנָּתִמ .רֶסיֹורְנ רעֶד
 ירעֶטְכיִד-פק לאָפ רעֶׁשיִדּוי; ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶנעיִדְרעֶפ

 ש טי װאָמאֵרַּב א 'ה ,ןעֶמעאָפ עֶׁשיִסְסיר עֶשיִרוי עֶגנּי יד ןופ רעֶנייֵא ְךאָנ

 רהעְזירעֶרייֵלוזיא ייז ןיִא ראָנ .עֶטְכירעֶג ייֵוצ יד גייר פיו. ןיא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה
 ְךאָנ ויִא ליִטְס רעֶׁשיִנאנְראַׁשְז רעֶד ןעֶד ,ררֹוׁשְמ ן'תֶמֶא םעֶד ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ רעוֶוְׁש

 רעֶד זיא לייוַוְועֶד ; טייֵבְרַאעֶגְסיֹוא טְשיִג ראָנ ןיִׁש טיִואָמא רבא 'ה אַּב

 יּבאָרֵא וייוַוְנעֶטייֵצ ְךיִז זּומ רע גּוא םֶהיֵא רעֶּביִא לֵׁשֹומַא ְךאָנ ןּושְל-ןאַָנְראַׁשְז

 רעֶסיֹוא . . .דֶרעע רעֶד ףיֹוא ןֹוׁשָל ןיִכאָנ ןעֶּפעֶלְׁשְכאַג ךיִז גּוא ךיֹוה רעֶד ןּופ ןעֶזאָל

 יד ןעֶצְנאַג ןיִא ראָנ ,םיֹוא טְזייוַו סֶע יו ,שֶטי ואָמאַרְּבַא 'ה טְסעֶנְרעֶפ םעֶד

 סאו יםיִגינע עֶכְלעֶוַא טְמְהעֶג יא םָלֹוע ןעֶטְסאָרְפ ץְראַפ טְּביירְׁש ר זַא הָׁשעַמ

 ןְקעֶטְשְרעֶפ טְשיִנ יקאט יַׁשְפֶא ייֵז ףְראד גוא ןְהעֶטְשְרעֶפ טְׁשיִנ ייֵז ןעק קְלאָפ סאָד
 ,םיוא טְמוק טְראָדי"ןעֶנאָלְק ,ןעֶייוַו סעֶּבְרעוֶו יִד העְז. טְביִדעֶג סאָד ריִא טאָה טָא

 אי ןעֶרָהיִרְפ ןעֶלְצְראָו עֶרעֶייִז סאוָו ,ןעֶגאָלְק םעֶּבְרעו יִד זַא ,היִא טְהעֶטְשְרעֶפ

 טְלעוֶו ןייק טְראָה םיֹוצ-נעֶּבְמעֶד רעֶטְלַא רעֶד ראָנ 'טֶרֶא טְלעֶנאוָוְראַּפ םּוטְׁש ַא

 ףיוא םּוא טְׁשיִנ ְךיִז טקיק גוא עֶנייז ןעֶלְצְראָו יד ןיִא ןעֶסעֶגְרעֶפ ראָנ טאָה גּוא

 אֵלָמ םֶהיֵא ראַפ זיִא טְלעֶו יד לייוַו ,יִץְלאָּטְׁש גוא ְךיֹוה ִדִלְהאָרְּפי ְךיִז זיִא רע ,ייז

 ּוהְטְכאָנ ְךיֹוא ףראד לֵאָרְׂשִי רעֶמְלַא רעֶד זַא ,זיִא הָנוַּ םירְרֹושְמ םעֶד ּביֹוא .ןֵח

 ףיוא ןעֶקיִקּוצְמּא ןעֶּביקְנָא טְׁשינ יז נוא םֹוּב-ןעֶּבְמעֶד ןעֶגיִעזְטְייל ןעֶטלַא םעֶר
 םֶהיֵא טְהעֶטְׁשְרעֶפ םֹלֹוע רעֶד סאוו ,רעֶבייֵלְנ יַאְדוִא זיִא -- עֶנייז ןעֶלְצְראוָו יִד

 :םיֹורַא ןעֶּבילְקעֶגְסיֹוא טאָה רֵרֹושְמ רעֶד סאוָו ,רעֶדְנּאוו ַא ראָנ זיִא סע גּוא ,גיִצְניוו

 . יי ְךּוּב-םקְלאָפ א ןיא טְכיִרעֶג אֵזַא טיִמ ןעֶטעֶרְטּוצ

 ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ רעֶדְליִּב יד ןעֶגְכעֶרּוצ ןעֶמ געֶמ םיִריִׁש עֶטּוג יִד ּוצ



 00  רּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִנאָנְראַׁשזיינ

 נוא ןעֶּבעֶל ןיֶתמֶא םנּופ טְריִּפאָק ןעֶנעֶז רעֶרְליִּב יִד .ןיִשְטְׁשאְמאִז .פ 'ח ןּופ
 .הָבאָלְמ ןייַז ּוצ טּונ גיֹוט סאוָו ,רעֶטְסייֵמ ןעֶטְּביוועֶג א ןּופ ליִדְנעֶּפ ַא טיִמ טְלאָמעֶג
 -סיֹוא יוִו יֹזַא טאלְנ נּוא ןייַפ טְהעֶנ רעֶדליִּב עֶניִזאָד יִד ןיא (טװצפ) םֶרעוֶו רעֶד

 אַּב יוִו ,תֹורָצ טיִמ טְׁשְטעוֶוְקעֶנְסיֹוא טְשיִנ ןעֶנעֶז (ןעֶמארְג) ןעֶמָּפיר יִד : ןעֶסאָגעֶג
 ןּופ סיֹורַא אָליֵמְמ סעּפע ןעֶהיִלְפ ייֵז ראָנ יןעֶטְעאֶפ ,טְגאָזעֶג םֶנייֵטְׁשִמ ,עֶרעֶדְנַא
 טְהעֶנ ליִץירָּפַא : דֶליִּב עָטְׁשְרֶע סאד טְהעֶז .גיִדְנעֶלעוֶו טְׁשיִנ יו ְךייֵלְג רעֶדעֶפ רעֶד
 לִסאָטְס א ןיִא  ץעֶנְרע טְלעיִּפְׁשְרעֶפ יז טאָח רֶט ןעֶד ,םיָחַא גאָמ ראַפ ךי
 ןעיירְד ןיא טְרעֶקיֹוהעֶג עֶטיִּפאָל רעֶד טימ טְפיֹול ןעֶנעֶקְטְנַא עמאס םֶהיֵא גּוא

 +- ליסאִֵיו 'ר דויַא !

 ! דיִמָּת ראָנ ןצְּבק םּוצ ? ּוד טְסְהעֶנ ןיִהוו לֶזִמ-םיִלָׁש רו

 - ֶניִד זיא'ס ּואוו ,טְראָד גיִדְנעֶטְׁש רּונ ְךיִז טְסייֵר סֶע

 ,רומע םייַּב עֶדאַרְג גירעֶוייֵה טְרעֶו ןֶזִח רעֶד

 ---ןיֵפְׁש רעֶד ןיִא רונ ְךיִז טעֶּפעֶׁשְטְרעֶּפ גיִלָפ ַא גּוא

 ןְרעֶגְמּוא ראָג !עֶטיִפאָל רעֶד טיִמ טְכאַרטְרעֶפ
 ,טייַז רעֶד ןיִא טְכייֵל ןֹודָא םעֶד ליִס אָי טְּפעֶרְט

 -- ןעֶרעֶוְׁשַא קאַלוק ַא הָבּׁשּתַא ףֶּכיֵּת טָּפאַח גוא

 ",טייטאַּב םאָד סאוָו ,קְניוִו ץְפיֹוא ְךיִז טְסיֹוטְׁש גּוא

 - עֶביִלְמאַג עיִתְמֶא יד סאוָו ,םייהֹושמ יד ןופ רעֶנייֵא זיִא ןיִׁש ָטֶׂש א ָמ א ז 'ה
 יז ראָנ ,רֶצֹוא רעייִז ןיִא טְשיִנ ְךיִז טְניִפעֶג טראוו םיָנּופ ןעֶנּוז ןעֶלְלּופ ןיִא עִיַזעָּפ
 תֹוׁשָפְנ-הָיַחְמ ןעֶנעֶז סאוָו ,רעֶדעיִל ןעֶכאַמ ּוצ רּומאַנ רעֶד ןּופ טְּבאַנעֶּב טְראָפ ןעֶנעֶז
 עֶכייֵר ניֵרְּביִא ןייק ןעֶּבע . ם'ָנּוּפ רעְדְל יִּבי יִד ןיִא טְׁשיִנ טְכּוז .ןעֶזעֶל םּוצ
 טְראָו ןייא סאוָו ועקיְְדְמיֹוא עֶנעֶטאְרעֶג ןעֶנְכייֵלְנּוצ עֶׁשיִטְצאַפ ןייק ועִיַזאַטְנאַפ
 יז הָדֹומ נּוא ייֵז ןּופ ןעֶּבאָה הָאָנֲה רעֶּבָא טעוֶו ריא ראָנ ,דֵמַא ןעֶטייֵדעֶּב לאָז
 ןֵהעְו ףראד רעֶּבָא ןיִׁש טְׁש אָמאֵז 'ה .טְנאַלאַט טיִמ ןעֶּבעיִרְׁשעֶג ןעֶנעֶז יי זַא
 ףיוא לעֶגיִלְפ עֶׁשיִמְעאָּפ ךיִז ןעֶטְסעֶמְנָא .טְשיִנ גּוא עילאק ןייז ןופ ּבאָרַא טְׁשיִנ
 רעואװ ,ןעֶדאַּפְדְלאָנ .א ּוצ; םֶנייֵז טְכיִרעֶג עֶרעֶדְנַא סאָר .ּךיֹוח ּוצ ןעֶהיִלְפ
 ץְרעֶה סֶגע דא פֶדֶלאָג 'ח וא,םיֹואטְלְהאָמ גוא לעיפ ּוצ ןעֶריִזיִטעֶעאֶפ ליוִו
 ,קיִצימְׁש ַא ראַפ טְנעיִד רעֶרעֶּפ יד גוא לעדִיַּפ א יו ךיילְג זיִא ,ְךיְִצְטיִה זיִא סאו;
 ...ךאוַוְש רֶחעֶז תֶמֶא-גַא םיֹוא טְמּוק -- 'ץעוֶוישְז ןייֵק ראד עמ ןעֶבְלעוֶו וצ

 ,יַקאַמ תֶמָא .טְכעלְׁש טְשיִנ ראָג ְךיֹוא זיִא יֵליֵרֹוזֲחַמ עֶניג סאָד םייִקְצעֶניִל 'ח
 ָךיֹוא ןעֶמאַרָג יד ןעֶנעֶז לאָמַא גוא ןעֶמאַרְג ןיִא טְציִפְרעֶפ עֶזאָרְּפ עֶטּוׁשָּפ ראָנ זיִאְס
 נּוא עֶטּונל'רֹוזַחַמ םעִײג םעד  ןיא רעֶּבָא טְניִּפעֶג .ריִא ראָנ ,טעֶשְטּומעֶגּוצ לעֶסיִּבַא
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 ןעמּוק רעֶטְרֶא עֶרעֶרְנַא .קְלאָפ ץְראַפ גיִצְטּונ רֶחעֶז ןעֶגעֶז עֶבְלעוֶו ןעקנאדעג עֶדיֹואוו

 :רעֶנייֵטְׁש א ,ןעֶטאָרעֶג ןייַּפ ץְנאַג סיֹורַא

 -- ץְבּוט ןֶּב הְַָלֶא 'ר  ךיִז טְלעֶקְיִצ -- '|ִֹלִע ךלֶמי
 ןעֶביֹוא טֶע טֶע ץעֶגְרֶ טְראָר ְךיז טְְטיִז טמאָנ
 ּותֹוקָרְצ עֶלַא ןופ קֵלחְמ רעֶר אָד ןיִּב ךיא גוא
 . .. תֹוקְזֲחַמ גיִנעֶוו ראָג םיִנָצְּבִק יִד טיִמ ְךאַמ גּוא

 ,םעֶלְלַא ראַפ רעֶהיִרְפ ד יִמ ןעֶגְרָוְרעֶפ העִז ְךיִא
 יי! םיל-רֶזועע םּוצ ןעגאָלְק ךיִמ ייֵז ןעֶזאָל גּוא

 רעֶד ךיז טאָה רעֶּבָ ןייֵמעֶנלְלַא ןיִא ,רעֶכאַוְׁש לעיִפ ןעֶנעֶז רעֶטְרֶא עֶניִנייֵ
 ןּופ עֶמְראַפ יִד ראָנ .ןעֶמעֶש ּוצ טְשיִנ לעֶקיִטְרַא םעֶד םיִמ ידְנייַרְפ-זיו ה

 רֹוזחמ ןעטלא םנּופ טְראָו ׁשֶדֹוק-ןֹוׁשָל ןייֵא ןיִא ךיז ןעֶּפאַחּוצְנָא --ילירֹוזַחַמ.ַא

 ורעֶרעֶּפ ס'יקֶצ עֶג יִל יח ּוצ טְשיִנ םעֶּפִע טְסאַּפ סאָד ;ׁשֵרָד א םעֶד ףיֹוא ןעֶנאָז ּוא

 ..ייתֹונָחְרַּב טיִמ לעֶסיִּב ַא טְקעֶמְׂש סע לייוו

 עֶנייַז טיִמ טייְפְׁשּוצ גוא טְזאָלּוצ ְךיִז טאָה רֵרֹוׁשְמ רעֶייַנ לעֶנאָּפְׁש ַא ראָנ

 ןיק יטְרעֶדיֹולְפעֶגְנָא ןיילַא רעֶנייֵא טאָה נוא יד נייַר פז יֹוהי ץְרעֶּביא לעֶנעילפ

 יִקְסְואָלּוטאז .װ .מ זיִא ןעֶמאָנ ןייַז .עטְכיִדעֶג ץיִט-עֶּבְלאַה ץְנאַנַא ועֶרָה-ןוע
 ס'יֵקְסְואָלּוטאַז 'ה םעֶד טְזעֶל ריִאְןעוֶו .ןעּבאָה ריא טְפְראַד לֵלְּב ןייֵא ראָנ

 טאָה ,הָשק;טְׁשיִנ טאלְג ּוצ ,רעֶטְכעֶר ַא קְנאַדעֶג רעֶד םעֶּפע זיִא םאק : ָםירָיש

 ןייַז ףיֹוא טְשיִג גּוא םֶדְמעֶרְפ גוא סְטאָנ ךעֶּבעֶנ זיִאיְס זא ,ןְמיס ןעטּונא  ריִא

 רעֶדְנַא ןייַא ףיֹוא ראָג קיִזַמַא ןעֶכאַז יד ּוצ זיִא טעאָּפ רעֶזְנּא ןעֶד ,ןעֶמְּבאַַועֶג טְסיִמ
 ,לֶׁשָמְל וטָא - טְשיִנ ראָג גוא ןעֶּפיִל יִד ּפָא טְשיוו גּוא טְשאַנ נּוא טּפאַח רֶע ,ןְפֹוא

 גּוא טְהעֶטְש סע יוִו ,טְּפאַחעֶגְסיֹורַא רֶע טאָה יראָטקאָד רעֶטּוג ַא; דעיל סאָד

 רעֶגיִנְרעֶּפ ןייק טיִני דעיל סאָר :ו עי רֶטי מד טעאּפ ןעֶׁשיִסְסּור א ןּופ;טְהעֶג נא

 יא 'םָנֵח תַמָקִני ריִׁש םיִרעֶּבאָלטְטאָג 'ה ןּופ טְשאנעֶגְקעוֶוַא .רֶע טאָה
 ,ןעֶקְנאַדעֶג צְנעֶנייֵא ןעֶגְניִז טְמְהעֶג רֶע אוו ,רעֶּבָא טְראָד ,זימרת 'ףיִסָאָה
 קע ןיא טְפיֹולְטְנַא ּוא טְמְהעֶג ׂשְטאָח ,ןייַז ליִצַמּו רֵמֹוׁש טְטאָנ ראָנ יִקאמ לאָז

 !הֵׂשֲעַמ ַא טְראָה.ילטְכעֶר עג זיִא רעש טְכעֶרעֶג סאָד רעֶגייֵטְׁש ַא טְזעֶל .טְלעוֶו

 ְחיִפעָג םעֶד טיִמ לֶכֵׂש רעֶד ּךיִז ןעֶניִרק ,רֵרֹושְמ רעֶזְנּוא רעֶּביִא .ןייֵלֵא םהָיִא רעֶּביִא

 ריא טְנאָז סאוָו) ְהעֶג-ייֵּבְרעֶפ טֶהּו ט הנוקַא ןעוֶו ,קְראַמ ןיִא םעֶכעֶרעֶס יִד יע
 ראָפ םֶהיֵא טְנעֶל לְהיִּפעֶג (?סאָד) רעֶד .(?עִיַזְעאַּפ רעֶגְרְלאָג רעֶנייֵר רעֶד ףיֹוא

 םּוראָו .ןעֶלַאעֶדיִא ,םַּתְסה ןמ ,טניימ רֶע) יסעֶיעֶדיִא !עֶּבעיִל ,טְסאָנאַמְמּח ,עיִזְעאָפ

 רֶע טְרעוֶוְשי ,ןעֶקיִטְנַא זיִא סאָד זַא ,גּוא (ְךיֹוא םיִרּוּבַד סיִלָבֵׂש םעֶד זיִא יסעיעדיא

 ןעֶמעוֶו טימ ,טְציִא ןיֹוש טְהעֶטְׁשְרעֶפ ריִא .'תֹואַּפ גּוא דְראָּב ןייַז אֵּב (לְהיִפעֶג רעֶד)
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 לֶבֵׂש סְנעֶמעוֶו ,שּוריִפְּב טׁשיִנ טְנאָז ררֹוׁשְמ רעֶד לְהאווּבָא ?ןּוהָט ּוצ אָד טאָה ריִא

 ,עֶנעֶניֵא עֶנייז רֶע טְנייֵמ ְךיִלְנְהאוַועֶג ראָנ ,םהיא רעֶּביא ְךיִז ןעֶסייֵר לְהיִפעְג גּוא
 ןעֶסְּכאוַועֶּב הָנּוׁשְמ זיא לֶהיִפעְג ס'יק םוואָלּו ט א ז 'ה זַא סע טפייה ,ןעגְנּורְדעֶנ זיִא

 ,ריִא טְהעז ? ןח ןעֶטעֶּבעיִז םעֶד ןעֶּבאָה ףְראַד סע;,אָיַא .תֹואַּפ נּוא דְראָּב טיִמ
 טאָה טֶעאָּפ רעֶזְנּוא זַא ,תֹואַּפ נּוא דְראָּב אֵּב ןעֶרעוֶוְׁש אָי ךייַא ךיִא ןעק סאָד

 ןייז אֹקְוד זיִאִס ,םֵחְו הָיְלֲח :םעֶנייֵק אַּב טיִבְנעֶג טְשיִנ לעֶקיִטְנַא שיִטעאָּפ ס אָד !
 רעֶטייוַו ! עיזאטנאפ רעֶנעֶטְלעֶז רעֶנעֶנייֵא ןייַז ןופ ןעֶכאָרְקעֶגְמיֹורַא ,ליטישבּת ןעֶגייִא
 עֶלָא יִד זַא ,טְנאָז גוא ְךיִז ּוצ ,לֶכֵׂש רעֶד ,'עֶכעֶדעֶסי עֶרעְֶנַא יִד םֶהיֵא טפעֶלְׁש
 ןיִּב ךיִא יו :ךיֹוא ְךיִז טְרעוֶוְש גוא ןעֶכאַז עֶטְסּוּפ ןעֶנעֶז לְקיִפעֶג םִנופ ךעֶלְקיִטְנא
 תיִרְבִּב ןעמּוקעג זיא לֶכׂש ס'יקְסוואֵלּוט אָז 'ה :סעֶיינ עֶייִנַא ראָג ןיֹוׁש .ידוי ַא
 - םעד טְפְראַדעֶג טְלאוָו עֶמ עֶּבעֶלְח !דּוי רעֶירָשַּכַא ְךיִז זיִא גּוא ּוניֵבֲא םִהָרָבֲא לֶש
 ,טייקניניילקא םעֶּפע ;םיִשּדֲח ףיֹוא טְלעוֶו רעֶד רעֶּביא  ןעֶרְקיִפְמּורַא רֵרֹוִׁשְמ
 רעֶטיִלמעֶג ַאְךאָנ ּוצְרעֶד נּוא תֹואְּפ עֶמְלעֶזייַרְקעֶג גוא דְראָּב רעֶגְנאַלַא טיִמ להָיִּפעָג ַא

 אזא ,םיִאָלְּפיִאְלִּפ .עֶכְלעֶז א ןְקעֶז ּוצ ןְלעַּבַא ןעוֶועֶג טשיִנ טְלאָו רעוֶו ולְכִׂש
 - +הֶאיֵרְּב עֶגיִד'הְנּׁשְמ

 טאָה יד נייֵרְפ-זיֹוה; םיָנּופ רעֶּבעֶגְסיֹורעֶה רעֶד זַא ,סיֹורַא ןעֶמ טְהעֶז לְֵּכַּב
 ּוצ רעֶהעֶג סֶע יִו ,שיטייל סיֹורא לאָז ְךּוּב סאָד זא ,ןעֶּבעֶגעֶג גנוטכא םאוָו-גיִצְניוִו
 רעֶדעיל יִד יוִו יןעטייקשיראג עֶכְלעֶז ַא טימ ְךיֶלְמאָלְּ יד טאַלְנ ןעֶלְלּופְנָא טְׁשיִנ ,ןייַז

 ִּבַא ,ְךיִז טְמאַרְג סע יִּבַא ; עֶבְלעֶז א ְךאָנ גּוא .ה .מ .א ןּופ ,ע קס ווא לו ט אז ןּופ
 .. . ןיירַא קורד רעֶד ןיִא אֵדייֵח -- סיֹורַא הָרּוׁש ַא ,ןייַרַא הָרּוש ַא טְהעֶג סע

 יד ןּופ לייהמ רעד זיִא יד ניירפיזיוה; ןיִא גְניִדְצְלַא ןּופ רעֶנעֶטאָרעֶג

 יֵּבּוטְש ןיִא בֶר םאַּבי עֶנעֶצְס עֶניילק ַא רעֶסיֹוא ,קֶלֵח ם עֶר ןיִא .ןעְֶנּולְהאָצְרֶע
 לאָז יד נייֵרְפ-זיֹו חרעֶד ןעוֶו ,קיִלנְמּוא רעֶגיילְק ַא ראָג ןעוֶועֶג טְלאָו םִ סאוָו
 ,ױןעֶגְנּולְה אצ ְךע ךילְקעַרְּב ייווְצ ַא ךאָנ נוא ,"עֶנעֶצפ; רעֶגיִזאָד רעֶד ןֶהֶא ןְהעֶנעֶּב יז
 (* גְנּוטייֵצ רעֶביִלְנאַמ א ןיא ְךיִלְקיִשְטְנאַטעֶיְלעֶפ ראַפ טְסאַפעֶג רעֶבי;ןעטלאוָו עֶבְלעוֶו
 םייר ּוצ ׁשְטאָח ,ט ְׁשיִנ טְהעֶג סע 'דָנייַרְפדזי וה םיִנּופ ןאָמעֶיְלעֶפ רעֶד יקאט גּוא

 טְׁשיִנ זיא רעֶדעֶפ ןייַז לייוו ,"ןעֶגְנאַנעֶג טְשיִנ יִקאַט ןיֶראָטְקעֶּפְס יה זיִא סאָוו יז
 -זיֹוה, םיִניִא ְךיִז ןעֶניִפעֶג ןעֶטייקְניניילק יִד רעֶיֹוא -- ןעֶגאָטעֶיְלעֶפ ּוצ ןעֶפאַשעֶג
 תֶמֶא ןייֵא רעֶגיִצְיוִו ּוצ רֶהעֶמ ןעֶּבאָה סאָו ,םיִרּוּפַמ עֶנעֶּבעֶלְקעֶג ץֶלַא 'דְגיי רֶּפ

 ייֵקאַמ זיִא אֵׂשָטְׁש א ראט סיוא ץ"ֵמָח ןּופ יטע ָךְטִראפ רעֶדי ןעֶמאַנ ןמימ יז ןּופ םִנייֵא (*

 זיִא רעֶּבייֵרְׂש עֶׁשיִרּוי אַּב ראָנ .גְנּוטייַצ .ְךיִלְנאַמ רעֶמְסעֶדַא ןייֵא ןופ טְצעֶזעֶגרעֶּביִא ,טְסעֶומְׁש םֶלֹוע רעֶד יוִו

 ר עֶׁשְטְׁש א א ט רעד לאָז עֶׁשְז סאוָו ראַפ נייוַוְׁשַא ןעֶכאַמ נּוא סְדְמעֶרְּפ ןעֶמְהעֶנ ּוצ גְנאַנְרעֶטְנּא ןייא ְךאָד

 ל רֶׁשְּכ-גיִד'חַמִּפ ןעֶצְנאַג ןיִא ןייזץ "מח
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 רעֶד עֶקְׂשיִפי בֹוט-ןֵבֶא ןייַא יו ,סיֹורַא טְנייֵׁש ייֵז ןעֶשיווְצ .הָטְרעוֶו ןעֶׁשיִראַרעֶטיִ
 רעֶזּוא ןופ טייל עֶמְרֶא עֶׁשיִדּוי ןּופ חֶׂשֲעַמא רעֶדָא ,העֶמיִרְק

 רעֶטְנּוא טְנאַקעֶּב זיִא סאוָו ,ׂשָט יוִואָמא רְּבַא 'ה רעֶּביירׁש- סְקְלאָּפ ןעֶלאַפְטְנאַלאַט
 טְקּורְדעֶג ראָנ זיִא 'הֵׂשֲעמי רעֶד ןּופ .'םי ְרָּפֶס רֵכֹו מ עֶלעֶדְנעֶמו ןעֶמאָנ םעֶד

 עְֶמיוִו טְׁשיִנ ראָנ םִעָד ןּופ ךאָנ ןעֶמ ןעק .ְךיִלנהאוֶועֶג : לעׁשּפאַק עשר סאָד
 םעֶנייֵא םעֶד ןּופ םיֹורַא טּונ ןעֶמ טְהעֶז סאָד ראָנ ,קְרעֶו ןעֶצְנאַג ם'נּופ הָטרעוֶו יִד
 "סױמ עֶלעֶדְנעֶמי ןּופ טְנאַלאַט רעֶלאַניִניִרָא רעֶסיֹורְג רעֶד זַא ,לעֶטיִּפאק
 ,אֹקיִלָּבוּפ רעֶׁשיִנאָגְראַׁשְז . רעֶד ןעֶראָה טְזאָלעֶג טְׁשיִנ טייַצ אֵזַא ְךיִז טאָה סאוָו
 נּוא םיֹורְג זיִא רע :ןעֶראוָועֶג ּוליִּכֶא רעֶגיילק וצ ,ןעֶּבעיִרֶׁשעֶגְסיֹוא טְׁשיִנ ְךיִז טאָה
 סאוָו ראָג טְסְּכאַוו רע זַא ןעֶנאַז געֶמ עמ גוא  ,ןעועֶג זיִא רֶע יו יֹוזַא קְראַטְׁש
 ,רעֶזעֶל יִד ןעֶּבעֶגּוצ רעֶּביִא :חור תחנ םעד נא טְׁשיִנ ךיז ןעק ךיִא .רעֶטייוֵו
 ; לעֶטיִּפאק םעֶד ןּופ לעֶקְיִטְׁש ןייֵא ׁשְטאָח

 ףיֹוא ריִמ ךיא ץְטיִז ,הירפ ץְנאַנ ּומַּתְּב רֶׂשָע הָעְבַׁש לאָמניִא סנעגעוֶו .רעֶטנּוא;
 ,דְנאַה רעֶד ןיִא ׁשְטייֵּב רעֶד ׁשיִמ .ןילִפְּת נּוא תיִלט ןיִא ,ליִרייֵב ןייֵמ ןופ עַינלעֶק רעֶד
 ןֶנוִואַה טייַּב ןעֶקּוקּוצְנָא טְׁשיִנ יִדְכִּב ,טְכאַמעֶגּוצ ריִמ ןענעֶ ןעֶגיֹוא יִד .ּילָׁשעֶדוי ץנאגי
 ןעוֶועֶג ,םע ןעֶמ טְסייֵה יוִו ,רּוטאַנ יד ,יִז זיִא רעֶּבָא ןָמִׂש הָׂשֲעַמ .טְלעוֶו עֶגיֵמְכעֶל יד
 קיק ַא .ףּוׁשָּכ א יוִו םיִּפִע ,ןעֶניֹוצעֶג ְךיִמ טאָה סֶע נּוא הָליִּב א ראָנ ,ןייֵׁש--רעֶדְנּואווי
 בֹומ רֶצֵי רעד יא רימ טיִמ עֶר ש טייַצ עֶׁשְביִה א באָה יא .ןּוהמ ּוצ;

 ייֵׁשַא ריִמ טּוהְּמ סֶע ,גיוא ןייֵא היֹוא קאט יב עֶר ריִמ נעֶפֶע נּוא ער ,הֶאָנֲהי
 טְלעֶקְנייֵרְפְׁשעֶג רעֶרְלעֶפ + עֶמאַראַנאַּפ עֶנְייש- -דֶליֵּב א .םיִּפָע םיעָכַתל ּוצ ףיֹוא יִוו ראָנ
 עֶס ֶעֶראָמאצאַר נער .בלעג ןעֶּבעֶנ יי יו יו ׁשְמעֶר רֶעט טימ

 =   +6יו 2

 זיִא טְראוָו םעֶדעֶי יוִװ ,ריא טְנאָז סאוָו ? ןעֶּביַרְׁש אזא ךייַא טעג יוִו
 זיִא רּוטאנ יִד ! ןייֵטְׁש רעֶרעֶייַחְמ ןייֵא יו ,טְצעֶזעֶגְניֵא ,טֶרָא ןייַ ףיֹוא טְסאַּפעֶגּוצ
 גּוא ףּו ׁשִּכ ַא יו םֶהיֵא ט ָה י צ .דְליִּב סאָד גּוא ,ןאָׁש רעֶדְנּואו ןְטֶׂש חֵׂש עמ
 ,טְסאָרְּפ טְשיִנ םֶהיֵא טְגאָז עֶרָה רֶצֵי רעֶד גּוא  ,ןייֵלַא ךיז טיִמ ְךיִז טְלעֶגְנאַר רֶע
 -רליֵּב יִד ּבָא רֶע טְלְהאָמ יֹוזַא יוִו טנייַה !עֶלעֶר אנ םעֶד טעֶרא ָט רֶע ראָנ

 בעיל ןעֶּבאָה ןעֶטְסיִנאַמאֶר רעֶּבייַרְׁש טְלעֶוו עֶצְנאַג יִד ! עֶמ אֵרא נאַּפ עֶנאָש

 ְךיִז ןעֶמיִרְק ְךיִלְרעֶּבייֵרְׁש עניילק יִד סאָוָו ,טייֵצ רעֶד ןיִא ראָנ ,רּוטאנ יִד ןעֶלְהאָמ

 טיִמ רּוטאַנ יִד טאלְג ןע קֶצ אּפ ע ָּב ייֵז ּוצ ,ייֵז ןּופ עֶרעֶסאָרְג ךאָנ ןעֶצְנאַט רעֶדָא

 ןייק גּוא םעמ ןייק ןעֶּבאָח ּוא ףעיִרְנעֶּב םּוׁש ןייק ןעֶּבעֶנ סאוָוו ,םיִרֹוּבִד עֶטְסּוּפ
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 ןעֶמּולְּ עֶׁשיִרְפ עֶיינ והָמָׂשָנ עֶכיֹוה ַא טאָה סאו ,טעאְּפ רעֶ;תֶמֲא ןייא טְניִפעֶג ,חיִר
 עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ טיִמ ןעֶלעֶטְׁשּוצְראָפ זְנּוא טְסייו גוא רוטאנ יִד ןעֶצְנאַרְקעֶּב .ּוצ
 עֶנעֶראַמאַצאַר עֶנעֶרְליִגּבְלעֶגו יד יקאט עֶמאַראַנאפ א ןיא ןעֶגיֹוא עֶרעֶייִא ראפ ריִא  טהעֶזטָא .עֶמאַראַנאַּפ עֶנאָׁש-רְליִּב עֶניִרעֶּבעֶל יד .עֶקִיִרְדְסיֹוא עֶנעֶטְסאָמעֶגְנָא טְקְנוּפ
 .!עֶפ עָפי ץֶלַא םהָיא טירסומ בֹוט רצָי רעד :רעֶטייוַו ְךאָנ טְהעֶז ."ְךיִלעֶטְניִּפ עֶטְקעֶלְפעֶג עֶטיֹור יעְלעֶקְנּיטי יד יךילְרעֶטיִלְפ עֶנעְֶניִג עֶירנְלעקְנּופ. יד ,ןעֶסאפ -

 רעֶׁשעֶראַנ ּוד ,שנעמ א ייֵז ,האנֲה ּבאָה ,קוק" ;ןְרֶעיֹוא יִד ןיִא ריִמ טעקׁשוש ,תֹואָּפ יד ריִמ טְלעֶיירְג אָ עֶלעֶטְיו טְראוו א יִנָּפ ןיימ ףֹא .ןעֶלְהיִפ ךימ טְאָל רָע ;הָמָשֶע רעֶד ייַּב ןעֶלְציִק סאוָו ,ְךילעֶייִפלעיִּפְׁש ייֵלְרעֶלַא ןופ םיִנוגנ עֶיצניק .ןיִא ךיז טְסינּוצ רֶע ;םיִרבֲא עֶלַא ןיא יז ןעֶהעֶנוצ םאָוו ,רעֶצְכעֶמייַרְק נוא ץֶריִועֶג ,אייה םעֶטְרעֶטְס ןופ
 - !רעֶנייֵא רוי

 זיא'ס תֶמָא ! ןֹוׁשְל-עֶמאַמ טּוׁשָּפ ףיוא רוטאָנ יִד רעֶלְצְניִק א טלְהאָמ יֹוזַא טָא

 .לאוַוק ןעֶגיִרעֶּבעֶל ןעֶלאגיִגירֶא  ןעֶכייֵב א ץופ ןעֶּפאָרְט רעֶניִטְנאוליִרְּב א יוִו םיֹורַא ְצירפש טאָ סעֶרעֶו .עֶמְַאוצְכאָנ ְנאַטְש יִאטְשינ יא רעֶנייֵק סאָו ,ךאֵרְּׁש א

 ךיִז ןעֶניִפעֶג סאוָו ,רעֶטְרֶא עֶטּוג עֶלֶא ןעֶלעֶטְׁשְסיֹורא ןעֶלעֶו לאָז ךיא ראָנ
 םאָד ןעֶביירְשרעּביִא טְסאָהְפ נא ןעֶמְהעגטְפְרַדעֶג ךיִא טְלאָו לעֶטיפאק םעֶדןיִ
 עֶּבעֶנ ןעֶטְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא ץְטיִמ ףֹוט עֶמאפ ץְויִּב ּבייֵהְנָא ןופ לעֶטיִּפאָק עֶצְנאַג
 טְמּוק ןל עֶדְגעֶמ 'ר סאוָו ,הֶׁשָק עֶלעֶסיִּבַא וליִפָא תַמָא זיִאס .ןֹושָל הָניִחְּת ףיֹוא
 יִצְניִק יי ראָנ .,ןוׁשָל-הָניחְּת ןעֶׁשְרעֶּבייַו ףיֹוא טעֶּבעֶג א ןעֶגאָז ּוצ גְניצּולְּפ סיֹוא
 ,רעקיִטיִרְק ַא ןְהעֶג ּוצ ְךיִז טְמּוק ,לעֶטיִּפאק אֵזַא טְקּורְדעֶג זיא סע ּואו ,"דָנייַרְּפ -זיֹוה. ןעֶּבלעֶז םעֶד ןיִא גּוא ! טעֶּבעֶג עֶגיִזאָה סאָד טְכאַמעֶגְּבָא זיִא ׁשְרעֶטְסייֵמ גּוא
 :ְךיְִדְניירְּפ םֶהיִא טְנאָז נּוא .ןעֶגניִז םיייוואֶלאֶפ ןיָפיֹוא ןיִבֵמ ַא ראפ ְךיִז טאמ סאָו
 | , ,."! ןְהּוח רעֶזנּוא טיִמ טְנאַקעֶּב טְׁשיִג טְסיִּב ּוד סאוָו .ןעֶדאשא

 ידְנייַרְפדיוה; םיִניִא ךיז טְניִפעֶג 'םֹותָי רעֶדי עֶלְלעֶוואָנ  עֶנייֵלְק א
 טְנעֶנעֶנעֶּג אלְלעֶּבא ז יִא ןעֶמאַנ םעֶד .אללעּבאנ יא ןיִרעֶּביירְש רעייג א ןופ
 ,סֹורַא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד .רעֶּבייֵרְש עֶטיִנאַנְראׁשְז יד ןעֶשיווְצ לאָמ עֶמשֶרֶע םאָה ןעמ
 ץִיינ יִד וא ,רעֶטייו ףױא ןעֶפאָה געֶמ עֶמ נוא ןעֶטאָרעֶג ןייַפ ץיֶנאַנ זיִא רֶהאָּפ
 עֶשיִנאָנְראַׁשְז עֶטּגיִד ןעֶׁשיוִוְצ טְרָא עֶטְצעֶל סאָה טְׁשיִנ ןעֶמְהֶֶנְרעֶּפ טעוֶו ןירעֶּביירְש
 ;תֹורֹודיירְד ןופ ןעֶּפיִמ ראָפ טְמּוק גְנּדְחאָצְרֶע םעֶניילְק םעֶד ןיִא .ןעֶטְסירְטעְֶלעֶּ
 רֶהעְמ .ןְנאַמ רֶחיֵא טיִמ לעקינייַא רעֶייִז גּוא רעֶטְכאָט רעֶייִז ,קלאפ-ראפ טלא ןייֵא
 ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ ראָפ ךיז ןעֶלעֶטְׁש עֶדייֵּב :ףְראַש נּוא ןירּוק ,טְנאָז עמ יו טלֹוּב גּוא רֶחאָלְק טְלְהאָמעֶנְּבָא םֹורַא ליִראָּפ = עֶמְלַא סאָד שנּוק עֶלְלַא ןּופ
 רעֶטְכאָמ יִד : ןעֶמעֶג גוא ןעֶהעֶמְש יז יו ,תֹועּונְּת . עֶלְלַא טימ גיִדעֶּבעֶל
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 ןנאמ ץְּטיִמ לעֶקיִניֵא סאָד ּוא ןעֶמאָש א יװ ,םעֶּפִֶע ךְרּוד ראָנ טְפיֹול

 ראָנ זיִא ןיילַא 'הֵׂשעַמי יִד .ןעֶּבְראַפ עֶרְהאָלק ןְחֶא סאַלְּב טְנעֶד ְךיֹוא ןעֶנעֶז
 רעיֶרְׂשָּכ רעֶנאָׁשַא ןעֶזעוֶועֶג ךיִז זיִא סעֶנייֵרְט דִוָד לֵאּומְׁש 'ר :עטּשְּפַא
 רע .'טְנְראָזראַפ טיִנ לאָמניק ,עליחאצמה ןייֵא טיִמ גיִדְנעֶטְׁש, ,60 רֶחאֵיַא ןּופ דו

 'עיראלעֶצְנאקג ןייַז ןיִא יקאט ְךיִז יב ןעֶבייֵרְׁש ׁשיִדּוי טְנעֶרעֶלעֶג ךיִלְגנּי עֶביִלְמע טאה
 .(ןעֶטעֶרְטַּפֶא טינ לאָמנייק טְגעֶלְפ רֶע ןעֶנאוַו ןּופ לעֶקְניוִ ןייַז ןעֶפּור רע; טְנעֶלְפ יֹוזַא)

 לאָז עֶגייֵרְט עֶטְלַא ןייַז ןעֶועוֶועֶג זיִא לִיַח תֶשֲא רָע רעֶד זַא יז טְהעֶטְׁשְרעֶפ

 ןיִאי רֶהיֵא לאָמְנייֵא .טיִמ, סאוָו קאזאקא עֶנעֶרּיַא ןעֶעֶוועֶג זיִא .סאָד :ןעֶבעֶל
 .עוא ןעֶפיֹוקְרעֶפ לאָמ ןְהעֶצ איז טעוֶו (ןעֶגאָז ןייֵלַא יז טְנעֶלפ יֹוזַא) ןְהעֶג סא

 ןיִא א רֶהיֵא טיִמ קאט טְנעֶלְפ יִז .ןעֶצְנאַנ ןיִא ןעֶטְלַא רֶחיֵא ראַפ ןעֶמעֶנְפָא .דְלעֶג
 טְׁשיִנ איִז טאָה סאָוו ּוצ .דְלאָג ןעֶניִּפְש דְנאַה רעד ןיא קאָז ץיִטיִמ ןְהעֶג סאָג

 -דְלאָנ טיִמ טְלעֶדְנאַהעֶנ ּוצ ייֵּבְרעֶדע גּוא םיִכּודְׁש טְרְהיִפעֶגְסיֹוא טאָה יִז ? טְניֹוטעֶג

 ןעׁשיוִוְצ טְגַא ןיִא טְניילעֶגְנייַרא ךיִז ְךאָנְרעֶד יקאַט נּוא יןעֶנעוֶו םיִנּויִז יִד ןּופ גְראוַו
 טְׁשיִנ ןילַא ְךיִז ,ראָטְקאָד רעֶרעֶי יו ,טאָה עָנייֵרְט ראָנ .םיִנּויִז עֶנעֶייִא יד

 ויִא 83 רֶהאָיַא ןּופ הָשּורְנַא ,עָנעֶיְח רעֶטְכאָט  רֶחיֵא גּוא ןעֶריִרּוק טְנעֶקעֶג

 גאָט וצ גאָט ןופ ךיז טְכעֶרעֶגְי טְסיִזְמּוא טאָה נּוא קְראָק רֶחיִא ףיֹוא ןעֶמעֶזעֶנ

 עקמנעֶי ליִרעֶטְכאָט סעגעֶיְח ןטְסּכאַועֶגְרעֶטְנּוא זיִאלייוַהעֶד .ןעֶרעוֶו וצ הלב א

 זיִא ע קמגעֶי זא .רֶחאָי ןְהעֶצעֶּביִז ןעֶראוָועֶג טלַא זיִא גוא עט עֶי רגע ג רעֶדָא

 עְֶלעזא ןעֶיז ןעמ לאָז טְכידעֶגי :ןעֶנאָז םיִנֵבׁש עַללא ןעֶנעֶלְפ ,הניקא ןעוֶועֶג ְךאָנ

 עְֶלַא ןעֶסייֵּב גוא ןעמיירז טְגעֶלְּפ יִז :"ְהעֶנְפיֹוא ייֵז ןעֶלאָז רעֶּטיִׁש גּוא רעֶדְניִק

 ינְהעֶצעֶּביז יד ראָנ .הָּת'ִרְבַח ןייא ןייק טאַהעֶג טְשיִנ ְךיֹוא יִז טאָה רעֶטעֶּפְש .רעֶדְניק
 ןופ עֶקְטְסיִואַנְמיִגַא ןעֶזעֶועֶג חיב ןיֹוש זיִא סאָו עַטעֶירְגעֶג עֶגיִרְהאָ
 ,טְסאָלְק ןעֶט-+ ןּופ טְסיזאנְמיִגַא ְךיֹוא רבֲח.א ןעֶמּוקעֶּב טאָה ,םֶסאַלְק ןעֶטְרעיִפ
 םֶתיִא טְגעֶלְּפ עֶמ סאָו האָראֶיְפ רעֶד ׁשְטיִואָגאַיְטְסאַּבעֶס ראָדאָיּפ
 יִד ןופ רעֶנייֵא רֶעֶהיִרְפ ןעֶזעוועֶג זיִא ,טייְִרעֶנאָמ ןייַז .ראַפ "ראמאק רער; ןעפוה

 ןּוהְִנָא גוא טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעד ןעֶכאַמ ךיִלְקילג ןעֶלְליִו סאָוו ,םיִִֹּ עֶגירעייפ
 יתְּבַש ןֵּב חַסָּפ זיא רעֶּבָא 'ןעֶמאָרְגאּפ יִד ְּךאָנ : 'טייֵהְׁשְנעֶמי רעֶד ליִמייַרְטש א
 ןֶגניו ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיֹוא טאָה נוא ,ןעטאָּבעֶג טאָה טְטאָנ יו ,דויַא ןעֶראָועֶג

 רעֶּביִא אֵלָלעֶּב אזיִא ןיִרעֶּבייַרְש רעֶזְנּוא טְּפאַח םעֶד אַּב --'! םייַחַא;:עֶלעֶדעיִל סאָד

 יד ןּופ רעֶדְיִּב עֶגירֶיֹוְט עֶגינייֵא ראָפ זְנּוא טְרעֶטְׁש נוא סאָמ יִד לעב
 ראַפ רעֶרְליִּב עֶניִאָד יִד :ְךאַז ע גיִטייד ַא ראָנ אר ןעֶנעֶז עֶכלעוֶו .,ןעֶמאָרְנאַ
 אָד טְראַפ רעֶּבָא ןעמּוק ייֵז ראָנ ,ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָא טּוג נּוא סייֵה יקאט ןעֶנעֶז ְךיִז

 וצ ם אב עֶגיִטְכיִר ַא .טֶרָא ןִפיֹוא טְשיִנ ,דְלאוַוְנ טיִמ טקיִרעֶגְנייַרַא םעֶּפע יוִו ,םיֹוא

 םָּבייַרְׁש עֶמ ןעוֶו הֵׂשֲעמ תַעַׁשְּב ךיֹוא ,ךאז רעֶדעֶי ןיִא גיִהְמאָנ זיִא ןעֶּבאָה

 ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָלְשעֶנְסיֹוא לֶזִמְל זיִא חַסַּפ רעֶזְנּוא .לֵלָּכַה --- .ןעֶגְנּולְהאָצְרֶע

 הע רעֶטּוגַא ןיֵא זיִא נוא ן'עֶטְנעֶיטיִמ טאַהעֶג חָנּותִח לָזִמְל טאָה גּוא םויָזאַנְמיִ
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 ְךאָנ (!םיִנְלְזג ,סְרעֶליֹוק ְּךאָה ןעֶנעֶז ייז ראָנ -- ןייֵלַא עֶמְלַא יִד ; רעֶדְניִׁש-טיֹוח א ןייז לאָז ,הֹוד םעיינ םִנּופ ןְנאַפ-רעֶגְנּי ַא ראָד אָּנִּפ ׁשְטייֵטִס :הֶׂשֲעַמ אזא אַּב העָירְק ןעֶמייר ףְראָד ר 'מָש) .םיִׂשּוריִּפ ביל עֶלְלַא טימ קיִטְנעצאָרְפ ַא ןעֶראַעֶג
 -עֶגְנֶא םֶהיֵא ףיֹוא יז זיִא ,ןע קט ְגעֶו ּוצ ךיק ןיא לאָמְנייֵא ןעמּוקעֶג זיִא רֶע זא .ןעֶבראַפעֶיִרעֶּבעֶל טימ טְלקאָמעְֶיואטְריֹוט ס עָגיירט ןייְדאָנ דוָד לֵאּומָש ר ןופ ןעֶּבעֶל עֶרעֶטְסְניִפ ,עֶטְסיוִו סאָד זיִא עֶלעֶואָג רעֶנייֵלְק רעֶד ןּופ לעֶטיִּפאק ןעֶטְצעֶל יא .ד געלע טְפייַה סאו טְסּאורעֶל שר יז טאָה נואמ ו תֶוַאעֶּבילְּכעֶ זיִא סעֶנייֵרְמ רוָד לֵאּומְׁש 'ר נוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶנְפָא ךיג עי ירְּט זיא םעֶד
 יִד טְכּזעֶנ טייצ א רע טאָה ךיק ןיא : רעֶמיִצ-רעֶדאָפ ןּופ סיֹורַא ,ליִקעֶטְׁש םעֶד טיִמ גיִדְנעֶּפאַט וזיִא נּוא ןעֶביֹוא ןעֶמעֶראוַו םעֶד ןּוהְעֶג טעג ַא לאָמ ַא ְךאָנ טאָהי רעֶטְלַא רעֶד .וװ .ז .א טיִזאַראַּפ ןייק ןייַז טְשיִנ ףתאד ׁשְנעֶמ ַא זַא ,ן'רֶסּומ ןעֶמּונעֶג םֶהיִא טאָה חסָפ נוא טְשיוועֶגְפָא טוג טְשיִנ לעוֶיַטְׁש יִד טאָה רֶע םאָו ,ןעֶלאַפ
 רעֶמְמיִא יִז טְּביילְּב ְךאָה עֶטְכיִשעֶג  עֶטְלַא ןיֵא זיִא סד "4 סאג ןּופ ןעֶסיֹורְד ןּופ ןעֶטְסּוח ןייז ןעֶראָה טְנאָקעֶג ּבּוטְׁש ןיא ןעֶקְטְנעֶי ייּב ְךאָנ ןעמ טאָה טייַצ ַא -- ריִהָט
 ,גיִרעיורְט גוא ייֵנ

 םיָנּופ לייהְט רעֶטְשְרעע רעֶד ראָג ְךּוּב םעֶד ןיִא טְקּורְדעֶג לייַוְרעֶד זיִא ,םיֹוא טְזייוֵו סע יִו ."רע ָטְכאָט עֶׁשיִדּו ײ ןאַמאָר םעניִנ א ידְנייַרְפ-זיֹוה, ןיא ןעֶּבעֶגעֶג טאַה ןעֶנאַמאָר עֶנאָש עֶנייֵז ךֶרּוד רּומאֵרעֶטיִל רעֶׁשיִנאָגְראַׁשְז רעֶד ןיא ןעֶמאָנ ןעֶטּוג ַא טפיֹוקעֶג ְךיז טאָה סאָו ר אָט ע .מ 'ה ןייֵלַא רעֶּבעֶנְסיֹורעֶװ רעה
 נוא םייָה רעֶד ןיִא ְךיִז .אַּב רע זיִא אָד -- ןעֶּבעֶל טָנּופ רעֶרְליִּב תֹומכָח עֶניְִּביִא ןִהָא ןעֶלְהאָמ טְמעֶנ רֶע זא ,ראָג : געוֶו ןעֶכייֵלְג ם'נּופ ּפאָרא בֹור םאָד רע טְכיִרְק ,תוריקחעֶגִטייִז ןיִא ןירַא  ְּךִז טְזאָל רֶע יוִו ,טְראָד גּוא רעֶקנעֶד רעֶסיֹורְנ ןייק טְשיִנ ךיֹוא זיִא רע ...ןעֶטְלאְַּׁש עֶגעֶטְלאַהעֶּב .שְטְלעקְיהעֶפ יד ןיא רעֶטְְניפ רעד ןיִא ראָפ טְהעֶג טְראָד סאוָו יּדיִז ןעֶראָהּוצ ווא ןעֶטְכאַרְטעּב ּוצ ,ןעֶדְקעֶה עֶגייַ ןופ הָמָׁש נ רעֶד ןיִא ףעיט ןעֶכיִרְקְניירַא טְׁשיִנ ןאק רע :גאָלאָהיִסְּפ ןייק טְשיִנ זיִא ראָטְקעֶּפְס 'ה .ןעֶּעֶל עֶׁשיִּי עיָתָמַא סאָד ןעֶקרעֶמעֶּב גיא ןעֶטכאַפאעד ףְעיִט טיִמ ,קְרעוֶ עֶיִרְחיִרְפ עֶנייֵז עֶלְלַא ןיא יו יֹזַא ,ןאַמאָר םעיִנ םעֶד ןיא טמא רעֶטְרְֶעעֶג רעֶד סיֹוא יז טְנעֶכייֵצ ללְּכִב .ןעֶסעּומְׁשּוצ םּורֵא לעֶסיִּבַא יאֵדְּכ ְךיֹוא ןיִא ,אָד ןיֹוׁש זיא סאָוו לייֵהְט םע ָד רעֶּביִא ראָנ ,"רעֶט באט ע ְשיִדּוי יד רעֶּביִא עֶיַזְנעֶצעֶר עֶכיִלְרְהיִפְסיֹוא ןייֵא ןעֶּבעֶג ּוצ רעווש ךאנ זיא ראַּפְרעֶד ,ןאַמאָה
 ןייז ןופ םיֹרַא ןעֶהעֶג סאוָו ,ןעֶנעֶצְס לעיִפ גּוא הָעְָצְניִק ריָתָמָא א יװ ,טְּביירְׁש
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 -ּורייֵא רעֶרעֶי ןיִא .ןְעֶמְׁש ּוצ ןעֶמעֶׁש טיִנ ךיז ןעֶנעֶמ .הערעֶּפ רעֶלאָּפְטְנאַלאַט

 .רּוטאַרעֶטיִל רעֶׁשיאָּפ

 :תֹולעממ עֶליֹוח טיִמ טְשיִנ זיִא רעֶּבא 'ר ע ט ְכאָט עֶׂשיִדּויי ןּופ לייֵהְט רעֶר

 ןְהעֶזְסיֹורַא רעֶטעֶּפְׁש טעֶוו רעֶזעֶל רעֶד יוִו ױזַא ,תֹונֹורָמֶח גיִצְניִוו טְׁשיִנ טאָח רֶע

 ,אֵרא לֶק ןילייְֵפיִד זיא 'ר עָּטְכ אָט עֶׁשי די יי יד ןיִא רעה טֶּפיֹוה יִד

 רעֶד .רעֶטְכאָּטַא סיְךיִבְנ רעֶקוְואָטאּביִרַא םעֶד סליּפאק ןֶמָלַק ר

 יז זַא ,אראלק "עֶכיִלְרִחֲע עֶטּוגע  יִד ראָּפ ּבייֵהְנֶא םּוצ דְלאַּב זנּוא טְלעֶטְש רֵּבַהְמ

 ןעֶנעֶק עֶכְלעו ּךילְדייֵמ עֶנעֶהְטאָרעֶג יד ןּופ ראג ,עֶנאָש ןייק ןעֶזעוֶועֶג שיִנ זיִא
 :גיְִּביִא לעֶמיִּבַא ּוליִפֶא זיִא סאָה) ײװ .ז .א תֹולֲעַמ עֶרעֶרְנַא עֶרעֶייז טימ ןעֶלעֶּפעֶג

 ,תולעמ עֶרֶהיֹא טיִמ אראלק עֶנעֶהְטאָרעֶג יד ןעֶנעֶקְרעֶד ןיילא ףְראַד רעֶזעֶל רעֶד

 ןהעֶז טְנאַמעֶג ןעֶמ טאָה זיֹוח ןיִא רעֶטאָפ רֶהיִא אַּב (םעֶיֶצאַדְנעֶמאָקעֶר ןְהֶא
 ,אראלק גּוא אֵגְלֶא ןעֶּפּורעֶג ךיִז ןעֶּבאָה רעֶטְכאָט יִד :"ןעֶכאַז עֶשיִריֹוּפאקא

 ןיא ןעְֶמאַנעֶג ךיוא ןעֶנעֶז עֶטְצעֶל יד :יִסאַנאַּפַא יא יֵראָגיִרְג-- ןְהיִז יד

 תֶּבִש טְראָטעֶג טְׁשיִנ רעֶדְניִק יד ןעֶּבאָה ןעֶגעֶוְטְסעֶר ןּופ !לעֶטיִה ַא ןהָא ּבּוטְׁש

 ְראָד טְרָהיפעֶג ץְלֶא ְךיִז טאָהי לבב גוא .עֶונעֶשעֶק ןיא צְקְליִׁשְטאַפ ַא ןעֶגאָרט
 ןעֶמאָנ יד רעֶמיֹוא ,רעֶדְניִק עֶגיִרְּביִא עֶלְלַא יד ןופ אָליִמ .ירעֶגיִטְׁש ןעֶטְלַא ץפיוא

 ןיא רא לק רעֶזְנּוא זַא ,אָי ריִמ ןעֶסייוו סאָד ראָנ ,טְשיִנ ראָג ריִמ ןעֶסייוו ,עֶרעֶייז

 יב ןעֶנּופעֶג טאָה יִז סעֶכְלעֶוו ,זיֹוה טְנעֶרעֶטְלֶע רֶהיֵא ןיא טְלְהעֶפעֶג םעֶּפע טאָה

 רעֶטְנעוֶוש יירר יד .סעֶּמ'רָבַח עֶרֶהיִא ייַּב .ה .ד ּבּוטְש ןיִא םיִנְהאָזְניִקְד ייֵרְּפ יִד

 ןעֶנְנּוּבעֶגּוצ קְראַטש ְךיִז יִז טאָה םּורְד נּוא ,אָי נא ס גּוא איָנאמ ,אינארפ

 םַעְמִּכ ןעֶגְנעֶרְברעֶפ זיֹוה רעֶייז ןיא טְגעֶלְפ נא ייז ּוצ ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנעֶנייֵא ןייא יו
 טְראָד ,ןעֶזעֶל םּוצ רעֶכיִּב עָטְסעֶּב יִד ןעֶמּוקעֶּב יז טאָה טְראָד .גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד

 יד טְכאַרְּבְראַפ ְךיִלְהעֶרְפ גּוא טייל עֶגְּי עֶטעֶרְליִּבעֶג טיִמ טְגעֶנעֶנעֶּב ךיִז יִז טאָה

 עַגעֶהְּטאָרעֶגי יִד .אָד טיִנ טְלעֶו רעד ףיֹוא זיִא ְךאַז עֶגיִּביֵא ןייֵק ראָנ .טייֵצ

 רעֶּכיִא טְראָה גּוא ,סעמ'רבח עֶרֶהיִא טיִמ טְנעיֶרקּוצ גְניִלְצּולְּפ ְךיִז טאָה א ראלק

 ,א גָלֶא  רעֶטְכאָט עֶּטְסֶּטִלֶע ןייַז טְכאַמעֶג חָנּותֲח טאָה סְלעֶּפאָה ןֶמְלֹק 'ר :סאוָו

 ןייז לאָז הָנותח יִד זַא ,טִלעֹופעֶג ןעֶּבאָה הָלֵּכ רעֶד טיִמ ןעמאַוצ א ראלק גוא
 טאָה א ראלְק .ןעֶרעילאוַואק טימ ןעֶצְנאַטי לאָז עמ .ה .ד :עֶגיִטְלעֶוְו-טְנייַה א

 ,שיִראָמ-טלַא; טשינ ,גנּונְרְרֶא ןיִא ןַײז סעללַא לאָז סע !חֹּכ ןיִרעֶּביא טעוויראהעֶג

 םייַצ א ,ןעֶכאַל וצ סאוָו ןופ ןעֶּבאָה טְׁשיִנ הָלֵלָח ןעֶלאָז יעגיִטְלעוֶו-טְנייה יִד יֵרֵּ
 יד טיִמ ןעֶצְנאַט ףְראַד 'ז ןעֶגְלעֶוו ןיא הייֵלְק רֶחיִא םחַא טיִּבְרַאעֶג יז טאָה

 עֶטעֶרְליִּבעֶג; יִד ּוצ ןעֶפאָלעֶג אֵר אֹלְק זיא גאָט ןיִא לאָמ .ןְהעצ ; ןערעילאוואק

 סאָר יוִו ,ןְהעֶז ּוצ יעיְציִמעֶּפעֶר יִד ףיֹוא רֶהיֵא ּוצ עֶנעֶי נּוא םיִנאָזְניִקְדייִרְפ

 יִד טְכאַמעֶג אראלק טאָה הָנּותֲח רעֶד ןּופ .גאָט םעֶד ןיִא .וו ,ז .א טְנעיל דיילק
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 אראלק .ןָפֹוא ןעֶטְסעֶּב ןֶפיֹוא טוג ןעֶמּוקעֶנְסיֹוא ויִאְס גּוא 'ֶיְציִמעֶּפעֶרי עֶטְצעֶל
 - טייֵקעֶריִמ ןייק אָנ טְלְהיִפ גּוא טְצְנאַט נּוא טְנְניִרָּפְׁש ,גיִרעֶּבעֶל נּוא ְךיִלְהעַרְפ זיִא

 טְסייוֵו יִז ,עָכיִל קיל יד .ןעֶפאָלְׁשעֶג טיִנ טְכאָנ ייֵרְד ןיֹוׁש טאָה יִז ׁשְטאָה ,טְׁשיִנ
 עֶרְהיִא עֶלְלַא טְמְהעֶנְרעֶפ טְּפיֹוחְרעֶּביִא ךאז ןייא ;ןעֶקְנאַדעֶג עֶסיִז ןופ ראָנ טצִיָא
 עֶגנּיי יד טיִמ ,ייז טימ ןעֶנעֶקעֶּב רֶהעֶמ ךיִז יִז טעוֶו דְנעֶבָא ןעֶגיִטְנייַה זַא ,תֹוכָׁשֲחַמ
 ייווצ ף'ְלעקְגיִפגייטְש גוא ץְלעֶקְניִפְראָנ טיִמ  סְרעֶדְנאַזעֶּב טייל -

 ןעֶמּוק ןעֶנעֶלְפ עֶכְלעוֶו ,טעֶטְלּוקאַפ יז יִקְסְניִצעֶרעֶמ רעֶגְרּוּבְרעֶטעֶּפ םיִנּופ ןעֶטְנעֶדּוטְס
 םִנעֶטייוַו .ןופ, ראָנ ייֵז טיִמ ןענעוועג זיִא איִז ראָנ ,סיָנ האָזִניִקְדייַרָּפ יִד ּוצ
 זיאס -- .טְשיִנ ראָג רעֶטייוו גּוא דְנעֶה יִד טְְנאַלְרעֶר רֶהיֵא ןעֶּבאָה יִיָז :טְנאַקעֶּב
 טיִמ ןְהעֶז גאָט עֶללַא ךיז לְלאָז ,אר אל ק א ,ןיִליירפ עֶניִטְנייַה ַא זַא ,שיודיח ַא ליפא
 ,רְהעָמ ְּךאָנ ,טְראוָו ןייק ייז טימ ןעֶרעֶרְסיֹוא טְׁשיִנ ,עֶמּוטְׁש ַא יוֵו ,ןייַז נוא טייל עֶגְנּי
 סינחאָזְניִקְרייַרְפ יד אַּב ןעֶגנערּבְרעֶפ טנעלפ יִז זַא ,תודע טְגאָז ןייֵלַא רֵּבַחְמ רעֶד זַא
 טאָה ףֹוס רעֶד -- ! טייל עֶגְנוי עֶטיְִליִּבעֶג יד טיִמ ןעֶדְנּומש עֶכיִלְהעֶרְפ נוא עֶטּוג
 .'םעֶמְרעֶׁשְטְׁשאַי טימ טְצְנאַטעֶג;.ְךעֶּבעֶנ טאָה א רא לק זַא ,טְזאָלעֶגיֹוא ךיִז
 נא יִז טאָה לעקניִּפְראָג :ךיִלְקיִלְנ ןעֶזעוֶועֶג יז זיִא ץְנאַט ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ :תַמא
 יז, גוא ןעֶראַלעֶגְנייַא לעקְניִּפנייֵטְש יִז טאָה ץְנאַט ןעֶמייֵיְצ םּוצ ,טְריִׁשְזאַג
 ,העֶבעֶה ,רעֶכעֶה ,רעילאוואק ןעגְניִרְג םעֶד טימ יִּבייֵא ,גיִּבייא ןעֶגיולְפעֶג יֹוזַא טְלאוָו
 יִצ ,דְרֶע יִד ְךיִז טאָה ץְנאָמ ייֵוְצ יִד טיִמ ראָנ -ןייַרַא לעֶמְמיִה ןעיֹולְּב ןיא זיִּב
 טְשינ רֶהֵעַמ ןיֹוש ןעֶנעֶז םיִכֲאְלַמ עֶגְניִרְג עֶטּוג יִד ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ לעֶמְמיִה ר רעֶד

 ןיאראלק .ס ' ָהאַניקְדיירְפ ליפ יִד טיִמ לאָנ הָחיֵא טיִמ ןע ֶגיֹולְעֶ

 רֶהיֵא טּוהְמ פאק יִד זַא ץורת א םימ רעֶממיִ רהיֵא א ןיִא ןְהעֶקעוֶוַא טְּמעֶנ טאָ
 רעֶד טְגאָז 5 ׁשֹוריִפְּ יי םיֹוא טְזייוֵו סע יו ,ָא םְלאַמאַד ןּופ .העוָו

 ןירלעֶה יד אש הֵׂשֲעַמ רע ךאָנ סיִנֶה אָז גיד ייֵרָּפ יה ּוצ טְקעֶמְשעֶג טשיִ
 ןיוש יִז טֶרָהיִּפ רֵּבַחְמ רעֶד נּוא עֶנעֶצְס רעֶד ןּופ ּפאָרַא ןעֶצְנאַנ ןיִא אראלק
 -ענאמ רֶהיִא ןּופ לימאָלְּב א סיורַא רע טְמְהעֶנ ףֹוס םּוצ ראָנ ,ףיֹורַא טְשיִנ רֶהעֶמ
 ןעֶרעֶטְלעע עֶמעֶרָא ייַּב ןעֶריֹוּבעֶג טיִנ זיא יִז סאוָו ראַפ ,ְךיִז טְנאָלְק יִז ּואוו ,ְךּוּב
 עֶרֶהיִא ּוצ ראָנ ,ר היא ּוצ טינ ְךיִז ןעינְכְוִׁש םינתח יִד זַא ,יז טְלהיִפ טְציִא םּוראוָו
 עֶשידּוי ןייֵא ךייַא ראַפ ריא טאָ סאָד טָא .ןדָנ לעֶּבּור דְנעֶזיֹוט ניִצְנאוַוְצ
 רעד : ּפיט ס'אר אלק סיֹורַא רֶהאָלְק טְשיִג טְמּוק ,טְהעֶז ריִא יו ! ירעֶטְכאָט
 יִלייֵרְפ ַא זיִא יִז זַא ,טאַטְסעֶטַא ןייֵא ןעֶּבעֶנעֶגְסיורַא ּבייֵהְנֶא ןּופ רֶהיֵא טאָה רֵּבַחְמ
 ןעֶסייוֵו ריִמ .טְראָו ץְפיֹוא ראָנ ביל םֶהיִא םיֹוא טְמּוק סע ראַנ תֹולֲעַמ טימ
 סעֶכְלעוֶו ןיִא .הייֵלְה עינַא טיִמ 'סעֶיְציִטעֶּפעֶֶציִז טְכאַמ גנאַל-נעֶרְהאָו זַא ,טיִנ רֶהעְמ
 ןעֶצְנאַט םיִכָאְלַמ עֶניִזאָד יִד זַא ,נּוא םיִכָאְלַמ- ןעֶרעיֶלאַואַק טימ ןעֶצְנאַט ףֶראַד יִז
 . ןעֶנעֶלעֶג רֶחיֵא ףיֹוא זיִא ריילְק סאָד סאוָו ,םעֶר ףיֹוא גידנעקיק טְׁשיִנירֲהיא טיִמ
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 ְנאַלְׁש א .יִװ זא ָּבי אֵראלְק עטוג יִד טְרעֶו ,לאָמ ייֵֵוְצ ראָנ ,ןעֶפאָנעֶגְסיֹוא
 טאָה יִז עֶכְלעוֶו טיִמ ,םעֶטרָבַח עֶרֶהיֵא ּוצ הֶאְנְׁשַא  ןָא רֶהיֵא ןיא ךיז טְדְניִצ סע; גּוא

 ראָנ קיִלְנְמּוא םעֶד ןיִא .ּךעֶּבעֶג ,ןעֶנעֶז ייֵז ׁשְטאָה ,רעֶטְסעוֶוְש יוִו ,טְּבעֶלעֶג רֶעְהיִרְּפ
 ץֶטֶסּוּפ ַא ניִהעֶּפ יט טְכאַד ,זיִא סעקּוטְׁש עֶכְלעֶזַא ףיֹוא ,גיִדלּוש חָמָׁשְנ יִד טְטאָג
 ,ךיֹוא תֹולֲעַמ ןְהא ראָנ לעֶזְמאַמ

 רֶהעְמ ְךאָנ סיֹורַא ןעֶמּוק ןאַמ כאָר םעֶד ןיא .'רעֶטְכאָמ עֶשיִדּוי עֶרעֶדְנַא יד
 עֶטעֶדְליִּבעֶג ייֵרְד יִד ןּופ .ןעֶּפיִט עֶתֶמַא ןּופ ןעֶּבְראַפ עגיִֵדעֶּבע ל ןֶחֶא לעֶקְנּוט
 זיִא אָיִנאַרְּפ ְרעֶטְלע יִד זַא ,ראָג ריִמ ןעֶמייוו ןְהאָנְניִקְדייֵלְפ רעֶטְסעֶוְׁש
 רעֶסיֹוא ינֹוא ירעדּורְּ םעֶגעֶנייֵא ןייַא ּוצ יו ןְלע קֹנ יִּפְר אָנ ּוצ ןעֶדְנּוּבעֶגּוצ טְציִא
 ,רהיא םּורַא טְהעֶרְדעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה םאְוָו ,טייַל עֶנְנּוי עֶלְלַא םיֹוא זאָּב יִז זיִא ,םֶהיֵא
 ְךאָנ זּומ יז נּוא ןַדְנ ןֶהָא הֶלֵּכַא ראַפ ּטְׁשיִנ יִז טְמְהעֶג ייֵז ןּופ רעֶנייֵק סאוָו ראַפ
 ,ןעֶקְרעֶמעֶּב טיִנ הלל לאָז ז רֶעִדְּכ ,טעֶמְראָק ןיִא טְנאַּפְׁשעֶגְנייַא דיִמָּת ןייַז יז בעיל ּוצ
 סאָו הַר רעֶד ףיֹוא ּואְּב זיִא עֶרעֶדְנַא יד ;" ןּוהָמְנֶא טיִנ יז ןעקק יִז זַא
 ראָג גּוא ,ןעֶרעוֶו טינ הֶכֵּכ ןייֵק ְּךאָנ יז ןעק רֶחיִֵא ְךֶרּוד גּוא געוו ןיִא רֶהיִא טְהעֶטְׁש יִז
 וָ טְואָל יז ְךֶרּוד סאָָו עְרעֶטְלֶע עֶדייֵּב ףיֹוא ןעֶנאָרְטעֶגפיֹוא זיִא ץעֶטְסְנִנּי יד
 ןְהעֶצְּביִז טֶלַא ןיֹוׁש זיִא יִז ׁשְטאָה .ולעֶדיילְק ץְרּוק םָנּופ םיֹורַא טְׁשיִנ יִז עֶמאַמ
 ,ס עֶלְק ּוק עֶמעֶדְליִּבעֶג ייֵרְד .יִד ןעֶנעֶק ּוצ ןָא טְׁשיִנ ריִמ ןעֶּבייֵה ,םעֶד רעֶסיֹוא . רֶהאָי
 ְךיִא !נראק רֶהעְז זיִאִס אָיַא ,ריִא טְנאָז סאָָו .ראָּפ זְנּוא טְלעֶטְׁש רֵּבַחְמ רעֶד סאוָו
 ;רייֵר פ יִד יוִו ,ןעֶרעֶטְלע עֶבלעֶזַא אַּב סאוָו !םעֶר ןּופ ןעֶמעּומׁש טְשיִנ ןיֹוׁש לעוו
 עֶּבעיִל גּוא טייֵהייֵרְט ,דעֶיְרְּפ לֶלּופ ןעֶּבעֶל-געילימאַפ רעֶייז; ם סאוָו םי'ָנְהאֶזְניִק

 טְפאְַּבעי רֶהעָמ ילְנְאֶוֶג רעֶדְניִק יִד ןעֶלְהיִפ י"רעטסּומ א א ראפ ןעלעטש ןעֶמ נעֶמ
 .. ןְרעֶדְנַא םּוצ טְנייֵא

 ְךְרּוד רֵּכַחְמ רעֶד טְרְהיִפ עֶלעֶג תא לעֶטיִנ 'רעֶטְכאָט עֶׁשיִרּויי ייוֵוְצ ְךאָנ
 ,עֶנעֶצס ענָאְׁש ַא רעּביִא ראָנ רע  טְּביִנ עזא ר רעֶטיִרָד ַא ןּופ) ;ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ

 ןעֶלעיִפְש עֶגיִואָד יד (םלעֶּפ א ק ןְמל קיר אַּב הָנּותֶח רעֶד ְךאָנ םייֵהַא טְמּוק יז תעְּב
 ,םעּומְש םעֶנייֵלְק א רעֶייֵז ראָג ןעֶראָה ריִמ :ןאַמאָר םיִניֵא עללאָר ןייק ראָנ רֶעּבֶא
 ראָטקעֶּפ ס 'ה סעֶּפעז ְךיִז טְנאַמְרעֶד ראָנ ףֹוס םּוצ . הָנּותֲח רעֶד ןּופ גיִדְנעֶהעֶג
 ְךיִלקִיְמִׁש ראָּפ א טימ חֹּכזִמ טיֹוה רעֶלעֶח רעֶד ןּופ םיִצּולּפ זְנּוא זיִא נּוא ייֵז ןיִא רעֶטייוַו
 שיִנעֶטאְרעֶג א ,עֶכָה-ןיע ןייק יזיִא .עקִוְו אֵט אָּביִרַא ןי א) ,רעֶכיִּב-עֶגאַמ עֶרעייז ןּופ
 סעֶבְלעוֶו ,רעקירימאס א ןעֶרעוֶו ראג קָשַה רע  טאָה םעֶד אַּב (!רעֶכיִּב-עֶנאַט ןיִא
 ןעֶנאַמאָר ןעֶריִטיִצ ןעֶלעֶזְמאַמ עֶרייֵּב טְסייֵה נּוא ,ְךאַפ ןיײז טְשיִנ ןיִשּולֲחְל זיִאיִס
 יִד) 'יטְסאַפְרעֶפ ןייֵלַא טאָה רע סאו, רעֶמאַפְרעֶּפ ןעֶטְמִהיִרעֶּב- טלעוֶוא סעֶפע ןּופ
 טיִמ, : רעֶגיימְׁש ַא ,(םֵּכעְו לאָמַא טְרְזַחעֶג רעֶּביִא ןעֶרעֶו רעֶטְראָוו עֶטְצעֶל
 לעוו דְרעֶווְש רעֶזיֹולְּב רעֶפְראַׁש ַא טיִמ נוא ןעֶגְנייֵהְפיֹוא ְךיִז ףיא לעֶוו רעֶוולאוְועָר ַא

 ןעֶפעֶרְט אָד טְלאָוועֶג טאק ,סיֹוא טְזייוַו ,רֵּבַחְמ רעֶד .וװ .ז .א ְןעֶמיִׁשְרעֶד ךיִז ְךיִא
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 רעֶטְכאָט עֶטְסאָרְּפ עֶׁשיִרּוי טְּבְראַדְרעֶפ סאָו ,טְסיִנאַמאָר ןעֶשיִדוי ןעֶטְסּואוועֶּב ַא

 ?ְםיֹוא טְשיִנ ּוצְרעֶד רעֶּבָא טאָה רע. .ןעֶנאַמאָר עֶנעֶסאַלעֶגְסיֹוא עֶגייַ יִמ

 ראָנ ,ןעֶטּוג ּוצ ןייז טְנעֶמעֶג טאָה עֶנייז הָנְוַּכ יִד ;טֶרָא טְסאַפעֶגּוצ ןייֵק ןעֶביִלקעֶג

 ..ְךיֹוא סאָמ עֶּטְכעֶרא ןעֶּבאָה ּוצְרעֶד רעֶּבָא ּףְראַד עמ

 ,קְנאָרְק יד זַא ,"רעֶטְכאָּט עֶׁשיִדּוצ יִד ןיִא סיֹורַא ןעֶמ טְהעֶז לֵלְִּּ
 ןיִא לעֶגְנאַמ רעֶד ,ןייֵמ ךיא ,ןּופ רעֶר ןעֶדייֵל רעֶּבייֵרְש עֶׁשיִנאָנְראַׁשְז  עֶלְלַא סאוָו
 ןיֹוׁש ּבאָה ךיִא ןעֶכְלעוֶו ןּופ) ,לְהיִּפעֶג םעֶנעֶטְסאָמעֶגְּבָא א נּוא םעֶנעֶגיֹואוועֶגְּבָא ַא
 סע : ןעֶצְנאַנ ןיִא טְלְהעֶפעֶג טְשיִנ ְךיֹא רֵּבַחְמ םעֶד טאָה (טְנאַמְרעֶל רעֶהיִרְפ
 יד רעֶּביִרַא ּאַח ַא ןעֶּבעֶג לאָז רע .ןעֶטְלעֶז טְשיִנ אָקוד ְךיֹוא םיִא אֵּב ְךיִז טְכאַמ
 .סיֹוא'טְשיִנ םֶהיֵא אַּב טְכאַמ סע ,טְשיִנ ראָג נּוא --ןְפֹוא רעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא ראָנ םאָמ
 רעוֶוְׁש ַא טיִמ קעוֶוַא טְהעֶנ אֵראלק סאוָו ,םעֶד .ְךאָנ ,לָׁשָמִל ,ריִא טאָה טָא
 עֶנייֵמי ,לעֶטיִּפאק ַא ןאַמאָר םיִניֵא טְמיק ,הָנּותֲח טְרעֶטְסעֶווְׁש רֶהיֵא ןּופ ראה
 רעֶד ףיֹוא ןייֵלַא רֵּבַחְמ רעֶד םיִצּויְפ טְנייֵׁשְרע טְראָד ;'עְמאָד עֶטְנאָקעֶּב א
 ןייַז ּוצ ּבעיל רֶהעֶז טאָה רֶע זא הֵׂשֲעָמ עֶצְנאַג ַא זְנּוא טְלְהעֶצְרעֶד גּוא עֶנעֶצס
 ,טייל עֶגנּוי  רעֶטְרעֶדְנּוה ייוִו ,גיִרְנעֶקיק, ןָא טְלעוֶוְק גוא . תֹונותֲח עֶכְלעֶוא ףיֹוא
 קיד רֶע) 'רעֶטְסעוֶוְׁש גוא רעֶריִרּב עֶכייֵלג עַלְלַא ןעֶרעוו ןעֶרעיֶלאַואמ גיא ןייליירְפ
 טְלעֶווקעֶגְנָא נוא טאַהעֶג ּבעיִל טאָה רע זא ,טְנייֵמ רע; :םיֹוא גיִטְכיִר טְשיִנ אָד ְךיִז
 עֶניִטְלעוֶוְמְניַה עֶטְנאָקעֶּב ַא עֶנייֵז לאָמ ַא םיִא טאָה לְלאַּב ןייֵא ףיֹוא ראָנ ,(לאָמַא
 עֶנאָש -טְׁשיִנ יִר זא .ןעֶזיִועֶגְסיֹוא נּוא תֹועט ןעֶּבאָרְג ם'נּופ טרֶהיִפעֶגְסיֹורַא עמאַד
 ץְנאָט יִד ןּופ ן ער עה יד לו .,העֶלְלאָּב יד ףיֹוא ְךיִלְקיִלְגְנּוא ראָג ןעֶנעֶז ןייליֵרְפ
 יו טקְנּופ, ךיִז טְכאָק טּולְּב גְנּוי רעֶייִז גוא ןעֶצְנאַט םוצ ץיא טְׁשיִנ ייֵז ןעֶראַל
 והָילע עֶטְסְטעֶפ גּוא עֶטְסְנאָׁש יד אקוד לְליוִו רע ןעוֶו ,הָרֹוּת-תַחְמִׂש רעֶדיינְׁש םאַּב
 :רעֶפ לעִֶיִטְׁש קע.ןייֵא םעֶּפע רעֶּביא םְהיִא טְואָל עֶמ זַא .סיֹוא ךיִז טְזאָל םע;עוא
 (ועֶמאַד עֶגיִטלעֶוְמְנייֵה ןייֵא טְסעּומְש ןֹׂשָל אֵזַא טיִמ טְשיִנ סעֶּפֶע) .'הָרֹוּת עַטְראַד
 םאָד טְקִירעֶגְניירַא "עֶרְד ןעֶטיִמ ןיִא; רֵּבְַמ רעֶד טאָה ,ךיז טְנעֶרְפ ,סאָוו ּבעיִל יצ
 אָד זיִאיִס ,תָמָא ? יא. ןייז ןָא אָד זְנּוא םִע טְהעֶג סאָוו ? לעֶטיִפאק עֶגיִזאָד
 ןייַז ןּופ סעּומש םעֶד רָדֵסְּכ ּטְרֶהיִפ ןייֵלַא רֶּבִחְמ רעֶד ּואוו ,םירּוּפפ עָכְלעֶזַא
 טיִמ ןעֶּבאָה גוא רֵּבַחְמ םעֶד טְשיִנ ראָג ריִמ ןעֶסייוַו אָד ףעֶננּולְהאָצְרֶע ןיִמ םעֶד וצ טְשיִנ רעֶּבָא רֶהעק רעֶטְכאַמ עֶׁשיִדּויי ןאַמאָר רעֶר !ןעֶמאָנ םעֶנעֶגייא
 ףיֹוא סיֹורַא טְכעֶרעֶגְמּא רע טְְנירְְׁש םיצולפ ראָג ראָנ ,ןעֶטְפעֶׁשעֶג ןיק םֶהיֵא
 עֶמלַא ןייֵא ןעֶלְחאָצְרעֶד ּוצ לעֶטיִפאַק ץְנאַג ַא קעֶוַא טְּביֹוח גוא עֶנעֶצְס רעֶד
 זיִא ,ּונ ! עֶמאַד א טיִמ ּעֶרְּפְׁשעֶג ַא טְוְחיִפעֶג לאָמַא טאָה ןיילא רע יו יהָׂשֲעַמ
 עֶשיִאיירּבעֶה ַא.רעֶטיִּפאָק םאָד ךיֹוא זיִא גיִרְביִא -- ? גירּביִא ןיטּולֲחל טְׁשיִנ ןעֶד סאָד
 סָאָמ רעֶד ןופ ךיֹוא זיא'ס לייוו זע קווא ָטא ּביר.א ןּופ עַיַצְנעֶדְנאָּפְעֶראַק
 -ךעֶגנוי רעֶשיִמקאַרְּפ ַא רֶחֵעֶז זיִא לעֶקְניִפְראָנ טְנעֶדּוטְס רעֶר : םיױחַא
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 םיִנֲהאָזְניִקְרייר ְפ ּוצ לייְַרעֶד טכירקרע ;:ךיִלימיִׁשְכִּמעֶניִטְנייה יִד ןּופ קיִׁשְטְנַאמ
 ןייַצ יד טָפְראַׁש גוא 'ּבּורְ-צְלאַמְׁש- א ףיֹוא סיֹורַא רע טְקּוק ןעקּוק ! ראנ ,זיוה ןיִא
 טְסייֵה 'רעֶנייֵּב טימ גְנּויי םעֶד טָא נּוא .רעֶדְנעֶזיֹוט עֶׁשְּביִח .טיִמ הֶלַּכ ןייא ףיֹוא
 סאו ,עיָצְנעֶדְנאַפְסעֶראַק ַא גנּוטייצ עֶׁשיִאייֵרְּבעֶה ַא ןיִא .ןעֶּבייַרְׁשְנָא .רֵּכַחְמ רעֶד
 לבְׂשַמ ןעֶדְליוו ןעֶניִדְלעֶטְראָטְׁש- יילק ןעֶטְלעֶמיִשְרעֶפ ַא ראַפטְסאַּפעֶג רַׁשִּפֶא טְלאוָו
 טּוׁשָּפ ןעֶלאָז עֶקואָמאַּביִרַא ןופ עֶניִרעֶגְנּיח .עֶלְלַא זַא ,ראָפ טְנעֶל רֶע ,ּונַײה
 רעֶנְרּוּבְרעֶטעַּפ רעֶד !ךאל ְךיא זַא ,טשינ טניימ !ןעֶצְנאַט--? ריא טניימ סאָוו- ..ןְהעֶג
 עֶכיִלְקיִלְנְמּוא יִד, ראַפ ןעֶבאַמ ּוצ הֶאָצִמֲה אזַא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג תֶמָאּב זִיִא  טְנעֶדּוטְס
 נפמעֶראג רעֶגיִזאָד רעֶד ּוצ ! עֶדְנעֶּבַא-ץיִנאַט רעֶּבייַַו גּוא ןעֶדּוי עֶטעוֶויִרָאָהְרעֶפ
 רעֶקִיטְׁש עֶצְנאַנ טיִמ 'עַיְצְקאַדעֶר רעד ןּופ גְנּוקְרעֶמְנַאג ַא ַא טְנעֶלעֶגוצ ְךאָנזיִא ָעיִצְנעֶד

 שיִאייֵרְּבעֶה ףיֹוא טְסייֵה סאוָו) ץעֶטְנאַרְעֶגְסיֹוא גּוא עֶתֶמֶא תֹוציִלְמ  עיִׂשָדֹוק -ןֹוׁשָל
 ?םעֶראק רעֶד טיִמ ּביֹוא ?(.  'ריֵהְמ לעֶזיוו א יו ןעֶרעֶיֹוא עֶרעֶזנּוא ןעֶנעֶּפע ןעֶלאָז .ריִמי

 סאוָו ,דֵלעֶה םעֶד ןעֶריִזיִרעֶטְקאַראַכּוצ טְנייַמעֶג .רֵּבַחְמ רעֶד טאָה ןיײלַא עֶיִצְנעֶדְנאָּפ

 ?גנּקְרעֶמְנא עֶסיֹורג יד ןעֶפעֶלְשְכאָנטְׁשיְִמּוא-טְסיִזְמּוא טְגיֹוטעג ךאָנ םֶהיֵא טאָק עֶשְז
 עֶטְלַא אָד ְךיִז ןעֶנְכעֶרְּבָא טְלאוועֶג טאָה ראָט קעּפִס 'ח זַא .הֵׂשָפֶא ןייז ןעק סֶע
 ראַפ טְרָא סאָד ןאַמאָר ַא ןיא רעֶּבָא ןעֶד זיִא-- ראָטְקאַדעֶרַא םעֶעיֵא טיִמ תֹונוּבְׁשִח
 ןעֶנְרע לי םיִרָּבַחְמ ֶׁשיִרוי עֶרעֶזנּא יש ְךיִז ןעֶלעוֶו ןעוֶו . .. ?.תֹונֹוּבְׂשֶה- -טאַוירַּפ

 י 1ֶפ .ץֶרָא-דֶרֶד עק

 טְשיִנ טאָה רֵּבַחְמ רעֶד יי יוִו .ןעֶּבעֶנ ךיַא ךיִא לעוֶו עיִּפְייב ןיֵא ְךאָנ
 ִד ַחֹּכִמ ןעֶנעֶרְנע ןיֹוׁש ךיִא לעוֶו םעֶד טיִמ גוא דְנאַה רעֶד ןיִא סאָמ עֶניִּשְביִר' זיק
 ייֵרְד יִד ןּופ רעֶטְטּומ עַײרטעֶנ יִד ןְהאָזְני קְדייֵרְפ הָנִח : ירעֶטְכאַט עֶׁשיִרּוי
 רעֶד ראַפ (ןֵדָנ ן הא .ה. ר) , ןדנ טיִמ ןעֶמ טּוחְט סאָוו וַזמ םעֶד ךיִז טראד | ,רעֶטְכאַט

 נאָּט ייּב ןעֶהּור טְׁשיִנ יִז טְזאָל עגארֿפ עֶרעֶטיּב יד :ן' אָיְנ אָר 9 רעֶטְכאָט רעֶרעֶּטְלע
 ץְטיִמ עֶנאַרְפ רעֶד ןּופ ץֶלֵא רעֶּביִא ט'הְנעט יִז סאוָו ןעֶסעּימְש יִד .טְכאַנ יַּב גּוא
 ןעֶּעֶנּצְרעֶביִא ְךיִלְפעֶרְטְראָפ  תֶמאָּב ןעֶקְּטאָרעֶג ! ץְראָטְקעֶּפ ס 'ה זיא ןְנאַמ
 ןעֶראַּפְׁשְנייֵא סיִווְכיְסיּב ּוצ ןעֶּבייהְנֶא לֶבֵׂש ַא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיא הָנַח רּוצָקּב
 לרֹונ רעֶד ןעֶלאַפעֶג זיִא תֹואָצֹוה-בּוטְׁש ןּופ גוא יָנ ןעֶביולְק גּוא הָאָצֹוה רעד ןּופ
 .תָּבַׁש ףיֹוא הָלֲח להעמ טְראָפ ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ראָנ ןעֶמְהענ ּוצ ןעֶּבייהְנָא רעֶטייַו ףיֹוא
 לאָמ עֶטְׁשְרֶע סאָד טאָה יִז סאוָו ,ָּבַש םעֶד ֹויִא ּונ .ןעֶפיוק טְשיִנ ראָנ ׁשיִפ נּוא
 ןעֶמּוקעֶג זיא ןייֵלַא שוק תֶּבַׁש רעֶד יִו ,טיִמּולחעֶג ץהָנַח ְךיִז טאָה ,טְראָפְׁשְרעֶפ
 ,רֶחיֵא ּבעיִלּוצ זא ; טְגאָלקעֶג ְךיִז גּוא לעֶּבייוַ ןאָׁש גָנּוי ַא ראפ טלעֶטְׁשְרעֶפ רֶהיֵא ּוצ
 ןיילַא םֹולֲ .רעֶד אְליֵמ .לעֶרעֶּפ ייווצ ןעֶריֹול ?ְךאָפ טְציִא יִז טאָה וןהָנַח ּבעיל ּוצ
 טְלאוָו סאָה לאָנ ,העיֶלאַמ ןעֶגיִצְניק ַא ןּופ דְנאַה ַא שימ טְְהאָמעֶגְָּא זיִא ךיִז רֹאַפ
 עֶנעֶנייֵא ןייא עֶנייז ןעֶלעֶטְשְראָפ זנּוא לאָז טעאָּפ רעֶד- זַא ;ןעֶועָג טְכעֶר ץֶלַא
 ֹוזַא טאַלְנ סעַּפִע זַא ,רעֶּבָא ,ט יִמֹולֲהעֶנ ְךיִז טאָה ןיילַא םֶהיֵא סאָווו עיַזאַטְנאַפ
 ןיֹוׁש סֶע טְמּוק ,םֹולָח עֶׁשיִטעאֶפיביֹו אזַא םיִצֹולּ ראָג טְהעֶז  עֶנעֶדּוי עֶטושָּפ ַא
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 עֶלְלַא יִד ןופ םֹיִב םעֶד ןעֶצְנאַנ ןיִא ןָא טְרעוֶו נּוא .ןֶּביִרְמעֶגְרעֶּביִא ךיְקעֶרְש סיֹוא
 יִד ! טייקְניִנייַלְק ןייק טְשיִנ זיִא סאָד --;סאָמ א ,סאָמ ַא דְלאַווְג .. .םיִמָׂשְב-ְרע-ןנ
 טיִמ גוא םֶלֹוע לָׁש ונֹוּבר ןיֶראַפ עֶינְק יד ףיֹוא ןעֶלאַפ ףְראַד עֶזּומ עֶׁשיִנאָגְראַשְז
 רעֶד ןיִא סאָמ עֶטְכעֶר ַא הָנֶּתַמַא ןעֶקְנאָׁש רֶהיֵא לאָז רֶע ,םיִמֲחַר ןעֶטיִּב  ןעֶרעֶרְט
 םיִנָפ הָנּוׁשְמ ַא ןעֶּבאָה וצ ןעֶרעֶהְפיֹוא יִז ןעק סְלאָמאַד ראָג ןעֶד ווגאַח רעֶטְכעֶר
 -... רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרעֶדְנַא יִד ּוצ ןעֶכייֵלְג ּוצ ְךיִז ןעֶּביֹוהְנָא גּוא רֹוטאקיִראַק ַא ןּופ

 קרעֶו שיִטְסיִרְטעלְלעֶּב א ךאָנ רעֶּביִא רעֶטְראוו עֶכיִלְטִע ןעֶגאָו ךיִא לאָז
 יט ג רע די ןעֶמאָנ ןְטיִמ ןעֶפּורעֶגנא טְדְרעוֶו קְרעֶוו סאָד -- ל ידָנייַר פז יוה' םִיניִא
 ךיז טאָה סאוָו ,םֶכיֵלֲע םֹולָׁש טְיגָנראַשְז ןעֶטְּנעיִלעֶּב םעֶד ןּופ עֶיַדעֶמאק א
 ןעֶדעֶר ְךיִא לאָז ? רעֶדעֶפ רעֶׁשיִריִטאַס ןייז טיִמ זְנּוא ייַּב ןעֶמאָנ םעֶגאָש ַא טְנעיִדְראַפ
 ױֹזַא .יניְִג יֹזַא ּךיִז טְזעֶל סעֶכְלעֶו ,לעֶקרעֶו ןעֶכיְִסעֶרְּפ ןעֶגיואָה םעֶד ןעֶגעֶו
 הֶרָש םֶהיֵא ייַּב םיֹוַא זיִא סע גיִטְכיִר יוִו .ןעֶקְרעֶמעֶב אָד ךיא לאָז ? גיִרעֶּבעֶל
 טְקאַּב נּוא דֶרֶע רעֶד ןיִא ּבייוַו םייַּב טְניִל סאוָו ,הָמֹוׁש רעֶכיִלְרֲהע רעֶד טָא ,סיִצ נֵח תָרֶש ׁשְרעֶהןְבּואְר טְלאַמעֶגְּפָא זיִא סע עֶגְנַאעֶר יו ירעֶגיִוַׁש יִד יִצ גמ
 סאוו ןייַז טיִמ ןֶכָדִש םֹולָש 'ר זְנּוא זיִא סע טְנאַקעֶּב גּוא תֶמָא יו : לעֶנייֵּב
 ,עֶנעֶצְס עֶניִרֶעיֹורְט-גיטְסּול יד ןעֶרְזַח רעֶּביִא ְךיִא לאָז יִצ '? סאָו ,ךייא טראה
 עֶקְׁשעֶמעֶל ׁשְרעֶהןְבּואְר ןעבילְקיִלְנְמּוא םעֶד ןעֶשיוִוְצ ראָפ טְמּוק סאו
 ּוצ ןָא ןעֶּביֹוה גּוא לעֶזאָלְג ן'ְטיִמ לעֶׁשעֶלְפ ץְרעֶּביִא ףיונּוצ עֶדייֵּב ךיז ןעֶיְנאַּפ -טאקמ ייֵז ןעֶוו ,קאַרְטיִח םעֶגעֶּביְִעֶגְִרּד םעֶד ןָכְרש םֹולָש 'ר ץעֶשיוְצ גּוא

 םעֶד ןעֶבאַמ םאֵוְקְרעֶמְפיֹוא ְךיִא לאָז יִצ ? 'עפִי טְראָו ןיְרעֶּביא ןעֶריִפאָזאָליִהְפ
 ןּופ ןעֶנאזְרעֶּפ עֶטְלַא יִד לעיִפיוִו ףיֹוא זַא  ,'טני םָנּופ רעֶטְסאַפְרעֶפ ןעֶׁשיִטאַּפְמיִ
 ,-- גְראַוגְנּי סאָד ,ןעֶנעֶגאַד ,םֶהיִא זיִא יֹוזִא ,ןעֶהְטאָרעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶז עַיעֶמאָק רעד
 לאָז יצ ? ןעֶהְטאָרעֶג טְׁשיִנ -- ןיִמָיְנּבייַול נא עֶלעֶטע ,עֶלעֶט א ַמ ילָשֶמִל
 םעֶמִּכ טְנאָזעֶג אָד ןיֹוש ּבאָה ךיִא זַא ,טְכאַד ריִמ ראָנ ...? ןעֶגאָז ְךיִא
 . .. ןעֶצְנאַג ןיִא

 ןעֶמ נעֶמ ?ד גיירפ-דיֹוה  םינּפ ליהמ ןעֶשיִראָטְסיִה םעֶד ןיִא
 'ה ןופ ןעֶטייֵצ םיִחיִשְמי לעֶקיִטְרַא טְצעֶזעֶגרעֶּביִא ןייֵא לּכַח-ךס אָד זיִא ,ןעֶנעֶכעֶר
 תֶמָא טאָה ,רַמֲאַמ םעֶד ןיִא ןעֶּבעיִרְׁשעֶּב זיא סאָו ועְכאָּפע יִד .ןְנא םָּפ פאה
 טְנאָקעֶּב טְשינ לייוְרעֶד ךאָנ זיא רעֶּבָא םע;ךֹומָה רעֶד :םעֶרעֶטְניִא םעֶניילק ןייק.טְׁשיִנ
 ְךאָנ םְראַד קְלאָּפ סאָד .עֶיְראָטְסיִה רעֶׁשיִרּי רעֶר ןופ ןעֶכאַז עֶרעֶניטְכיוִו סא טיִמ
 ןעֶּבעֶג ראָג םֶהיֵא טְמְהעֶנ עֶמ גּוא הָמָׂשְנ יִד ןעֶטְלאַהְרעֶד ּוצ טְדיֹורְּב ןעֶּכאָה
 .ןעֶּבעֶלְח ףאז עֶגידריוְקְרעֶמ א .דאֵרּפש יִד טוג ןעֶנעֶק ׁשְטאָה לאָז רעֶצְטעֶזְרעֶּביִא רעֶד ןעוֶו ,טְכעֶלְׁש טְשיִנ ןעֶוועֶג ץְלַא טְלאָוו סע ראג - . ליכעקעֶל ןימ א רעֶקיִפ
 ,ה .ד ,"הָרּורְּב הָפָׂש םיִמַעָח לֶא ְךֹוּפֲהֶא זָא, + איִבָנ רעֶד טְנאָז ןעֶטייֵצ סיֵתיִׁשָמ ףיֹוא
 ס יִנ אֵמפִּפ אָה ןיא ףֹס םוצ ,ךאַרפש עֶרְהאָלְק גיא עֶנייר א ןעֶמקעֶּב ןעֶעֶו עלְלַ
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 ,רֶהאָלְק גּוא ןייֵר ןייַז ּוצ ןָא טְשיִנ ּוליִפֲא ְךאַרְְּׁש יִד ראָג טְּנייֵה 'ןעֶטייֵצ םיִחיִׁשְמ
 .. . ןעֶמייֵצ םיִחיִׁשָמ עָׁש ל אפ ןּופ טראָד טְסעּומְׁש רע לייוו ,ראַפְרעֶד יִקאַט רַׁשְּפֶא
 :ןְהעֶטְׁשְרעֶפ םּוצ טְשיִנ יִקאַט ,טְלעֶטְׁשְרעֶפ הָנּוׁשְמ ראָג סיֹוא םֶהיֵא אַּב טְמּוק לאָמַא

 וטְמיִטְׁשעֶּב טיִנ טְנייַה זיִּב ןעֶסייוֵו ריִמּי זַא רֶע טְגאָז ,לָשמִל יִנֵבּואְרָה דִוָד ףיֹוא
 רע רעֶדָא ,ןעקְנאַרעֶג עֶנייַז ןיִא טְראַנעֶג גּוא טְרְהיִפְרעפ ראוו ןְנאַמ רעֶזעיִד ּביֹוא
 גידָלּושְנּוא ץְנאַג םעֶד ןיא רֶע ראו רֶׁשְּפֶא דעֶדֶא ,ןעֶרְהיִפְרעֶפ טְלאָוועַג עֶרעֶדְנַא טאָה

 ,טְהעֶטְׁשְרעֶּפ ריִא ."ןּוהְמעֶג הָנְוַּכ גוא גְנּונייֵמ עֶּטְסְנְרֶע ןייא טיִמ סעֶלְלַא טאָה נּוא
 ,טְקְנּוּפ םיֹוא טְמּוק סֶע ? ןעֶטְשְרע םיָנּוּפ ׁשְרעֶדנַא זיִא לאַפ רעֶּטיִרְד רעֶד סאָָו טיִמ
 טְשיִנ ןעק ןְנאַמְפ אָה 'ה ּביֹוא ,טְמיִטְׁשעֶּב טְשיִנ סייוו ְךיִא : ןעֶגאָז לאָז ךיִא יו

 יקאַּט רע; ןעֶק רַׁשְּפֶא רעֶדַא ,ןעֶנעֶק טְשיִנ ְךיִז טְכאַמ רֶע רעֶדָא ,ןאָנְראַשְז ןייק
 | ? טְרָּבַדעֶג ׁשיִגאָל ,אָי ַא .טְׁשיִנ

 זיא ,ןֹוׁשָל ןעֶסיז ןעֶגיִּבלעֶז םעֶד טיִמ ,ְךיִלנאוְועֶג ,רֵּבַחְמ .ןעֶניִּבְלעֶו םעֶד ןּופ
 סאוָו ,םֶלֵחַּב רעֶזעֶל ןיטּוׁשָּפ א טְנעֶרפ) .ידְנאַלְנעֶגְראָמ ןיִא עֶזייֵר א. ןעֶּביִרְשעֶּב אָד
 םעֶרעֶטְניִא םּוׁש ןייק ראָג ןיֹוש טאָה גְנּוּבייַרְׁשעֶּב סאָד ראָנ (!"דְנאַלְנעֶגְראָמ;טְסייֵה
 .ןייַרַא טְלעֶוו רעֶד ןיא ןעֶּבעיִרְׁשעֶג יֹוזַא טאַלְג ְךיִז זיִאֶס ,קְלאָפ ץֶראָפ

 ידְגייַרְפיזיֹוח- םיָניֵא ןעֶלְקיִסא .עָׁשיִראָטְמיִהי יד ןּופ רעֶמְסעֶּב ךס ַא
 ופ ןעֶגיִּב יִד ןּופ ןעֶּבעֶל טאָד..'עֶכיֵלְטְפאַׁשְנעֶסְסיווי יִד םיֹורַא ןיֹוׁש ןעֶמּוק

 ףְראַר ןֶפֹוא אֵזַא ףיֹוא :ןייַז ּוצ ףְראַד סע יו ,ןעֶּבעיִרְשעֶגְנָא טּוג זיִא קיִנּבּורְט יח
 -ןיֹוה יִד ְךיֹוא זיִא לט רֶהעֶז .קְלאָּפ ץְראַפ םיִניְנע עֶכְלעֶזא ןופ ןעֶּבייֵרְׁש ןעֶמ

 ןיִא ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָא זיא סאָו שְטיִואָנא מסּוז ריד ןופ ןיִצעֶדעֶמ עכיל
 ןיוש זיִא ּוליִפֶא רעֶטְרֶא עֶרעֶדְנַא ןיִא ׁשְטאָח ,עֶכאַרְּטִש רעֶכאַפנייא רעֶגייר א
 | .ןעֶקיִרְט ּוצ לעֶמיִּבַא

 ןּופ עֶנייֵא זיִא סאָד סאָוו ,ןעֶלְקיִטְרַא עֶשיִראָטְסיִה םאָוו ,טייַצ רעֶד ןיִא

 ידְנייר פדזיֹוח.ןיִא אָד טְׁשיִנ טעֶמִּכ ןעֶנעֶז ,קְלאָּפ ץְראַפ ןעֶכאַז עֶטְסְניִחְמאָנ

 ץיִּפׁש | ץְפיֹוא וליִפֶא אָד טְשיִנ ראָג ןעֶנעֶז ןעֶנאַרְפסְנעּבעל רעּביִא םיִרָמֲאַמ גּוִא

 טְראָד ףְראַד ייֵז ראַפ סאו ,ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא ראַפְרעֶד טְראָה ךיז ןעֶניִפעֶג ,רעֶסעֶמ

 ליוִו טציא ,ןעֶויוועֶגְנָא ןיֹוׁש ְךיִא ּבאָה עֶנעֶגייֵא ףיֹוא .טֶרָא ןייק ןייז טְשיִנ ןיִטּולֲחַל

 ןעֶגְנּרעֶגְניִרֶע עֶגיִזאָד יד .גָר עָּבְךע יִַר ַפ יה ןּופ "תונֹור כ ז. יד ןעֶנאַמְרעֶד ְּךאָנ ְךיִא

 ןעֶּבאָה ןעֶנעק גּוא ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָ ליואוו תֶמֶא ןעֶנעֶז ליז ּוּפ אֵמ םֶהָרְּבַא ןעֶגעוֶו

 ,רעֶזעֶל עֶׁשיִאייֵרְּבעֶה ראַפ ? ןעֶמעוֶו ראפ ריא טְסייַוו ראָנ ;סעֶרעֶטְניִא ןעֶטְכעֶרא

 -ךאַׁשְז ַא ןיא ןעֶּבעֶג רעֶּבֶא ,קְרעוו עֶנייֵז ןעֶנעֶק גוא "ןּוּפ אמ, ןופ ןעֶמייַוו סאוָו

 סע ןעֶטְסאָמע ָגְנָא טְשינ ראָנ זיִא ,תֹונֹורכְז עֶבְלֶעְזַא . ךּוּב-סקְלאָּפ ןעֶׁשיִנאָג

 יִּב עֶה רעֶטְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא ןייַז טיִמ גְרע ָּבְד עיִרְפ 'ה זַא ,הֵׁשֹויַא ןעֶועֶג טְלאָ

 םעֶד ןיא תֹונֹורְכִז יִד ןעֶגאָרְטְרעֶּביִא ןעֶמְהעֶג ןיילַא יִקֹאַט לאָז רעֶרעֶפ רעֶׁשיִאייֵר
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 ,ןעֶׁשיִאייֵרְּבעֶה ןיִא ,רעֶהעֶג סֶע ּואוו ;טֵרָא ןעֶטְכעֶר

 רעטְראוָו עכילְטע,ןעֶנאָז .ּוצ רעֶּביִא ְךאָנ ריִמ טְּבייַלְּ טְצעֶל ץְפיֹוא טְציִא

 יִד סיֹוא) .רעֶּבעֶגְסיֹרעֶה םנּופ ירעטְראװְכיִרְּפְׁש עֶׁשיִדּויי יִד רעֶּביִא

 לאָמ ןעֶּבִז ןעֶּבעיִרְשעֶגְנָא טְלאָו ן האָזְסע גיד 'ה רעֶד ןעוֶו (.ב י ןופ םיִבָתּכ
 ,הֵׂשעַממ עֶנאָש יִד טְלְהאָצְרעֶד לאָמ ןְהעֶצ נּוא תֹוציִלְמ עֶניִדְנעֶראַג-נעֶּבעיִז לעיפ יֹוזַא
 ןעוֶו .,"רעֶּבייֵרְׁש-סְקְלאָפ א ןעֶרעוֶו ּוצ, נּוא ןייַז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע יֹוזַא יו
 רעֶטְשיִרּויעֶג גּוא תֹואְּפ נּוא דְראָּב טיִמ לְהיִפעֶג רעֶנעֶטּכאַוועֶּב סייֵקְסְואָלּוטאו

 ,עטעיִבְננעֶג ןייק טְשיִגעעֶנעֶנייֵא רעֶדעיִל ןְהעֶצְטִכַא עֶצְנאַג ןיא ןעֶסיִנְמיֹוא ְךיִז לאָז לֶבֵׂש
 ,רעֶכאַמ-נעֶמאַרְניִפע ןְהעֶצייֵרְד לאָמ ןְהעֶצייֵרְד ראָג ,ןְחעֶצייֵרְד ראָג טְשיִנ וליִפֲא ןעוֶו
 ןיִא גּוא  עֶזאַרְּפ ןיִא ןעֶמאַרְגִּפֶע טיִמ 'ד נייֵרְפיזיֹו חי םעֶד ןעֶטיִשעֶּב ןעֶלאָז
 ןעֶטְלאָו ,םִיַח לֹוחְּכ טּוׁשָּפ ןייַז ןעֶלאָז ךיִלְקיִטְנַא הָמֹודְכּו עֶניֹוזא ןעוו ,-- ןעֶמאַבְג
 ראָנ יד נייֵרְּפ-זיֹו ה ץְטיִמ ןעֶדעיִרְּפּוצ ןעֶּבייֵלְּב טְנעֶקעֶג טְשיִנ ץלא רעֶזעֶל יד

 סאָד ןעֶד !ּונַײד :ןעֶגאָז תֶמֲאְּב ןעֶמ .געֶמ ,ןיילא רעֶטְראוְכיִרּפש עֶשיִרּי יִד טיִמ
 םעֶד ןעֶּבעֶג ףְראַד דְנייֵרְפ-סקלאָפ רעֶדעֶי נּוא !רָצֹוא רעֶצְנאַנַא ןייַלַא ראָנ זיִא
 ,ְצְמּונ טְסְכאָה רעֶייֵז ראפ רעֶּנעֶגְסיֹורעֶה םעֶד נּוא .ב .י 'ה םעֶד קנאד ןעֶטְסְניְִניִא
 - גוא ,םעֶנייֵא ןיִא ןעֶּביִלְקעֶגְפיונוצ ןעֶנעֶז רעֶטְראוָוְכִרְּׁש 681 עֶצְנאַג .היִמ רעֶביל
 טְנעיִל לֵָׂש -קְלאָּפ רעֶדְנּוזעֶג גּוא רעֶפְראַׁש  ,רעֶשיטְקאַרְּפ  ,רעשיִדּוי-תֶמֶא לעיפיוִו

 ,ןעֶטְנאוליִרְ יו ,ראָנ עֶרעֶדְנַא סיֹורַא ןעֶנייֵש רעֶטְראווכיִרּפְׁש יִד ןעֶשיווְצ ! ייֵז ןיא
 .ןעֶּבענַמיֹורַא עֶכְלעֶזַא ןעק עיִנעֶג-סְקְלאָּפ ַא יֵקאט ראָנ םאוָו

 ! הָרֹוּת א לידבהל זיִא ,רעשידוי ַא טֵרְפִּב ,טְראָווְכיִרְּפְש א ,אָי

 ראָנ .רעֶּבעֶגְסיֹורעֶה ם'נופ שוריִּפ א וייוורעֶטְרָא אָד זיִא 'הָרֹוּתי רעֶד ףיֹוא
 רע טְגאָז עְטְרֶא לעיִפ ןיִא ןעֶזְמאָרעג קְראַמְׁש טְׁשינ זיִא ,ריֵא טְהעֶז ,שּוריִּפ רעד
 ךיִרָׁשְרְד עֶטְהעֶרְדְרעֶפ הלְׁשפ עֶמירק םעֶּפִע ראָג ,טשֶּפ ןעֶטּוׁשְּפ םעֶד טְשינ
 .תֹועְמ ַא ׁשּוריִפְּב טאָה ןיילַא ׁשּוריִּפַה לַעּב רעֶד זַא ,ראָנ ְךיִז טכאמ סֶע גּוא
 :ךאַמ א יוִו זיִא תּוריִׁשע עֶשיִדוי א. :ןעֶגְנעֶרְּב אָד ְךיִא לעוֶו ןעֶלעיִּפְשייִּב עֶגיִנייא
 ךיִז טְכאַד ,רעֶדעֶי טְהעֶטְׁשְרעֶּפ טְראוְכיֵרְּפְׁש םעֶד ןּופ הָנְוּכ יִד -- ו"ייֵנְׁש רעֶויאֶצ
 שֶדֹוח ןּופ ייֵנְׁש רעֶד יוִו ,םויק אֵזַא טאָה תּוריִׁשֲע עֶׁשיִדּוי סאָד זַא ,טְניִרְג רֶחעֶז
 רעוֶואָצְראַמ, טְראָוו סאָד רעֶּבעֶגְסיֹורעֶה רעֶד טְׁשְטייֵטְרעֶפ ףֹוס םּוצ ,(טְראַמ) ץֶראַמ
 םעֶד ןיִא ויִא רעֶכיִג ראָנ .טְׁשיִנ ןְניִז םּוׁש ןייק ראָנ טאָה סאָד סאו ,'יאֵמ ׁשֶדֹוחְי
 -- איֵבָנ רעֶּבְלאַה ַא זיא רֶראַנ רעֶצְנאַנ ַאי .רעֶצְטעֶזַח רּוחָּב רעֶטְסיוִו רעֶד גידלּוש זייַרְנ
 בּורָח זיִא ׁשֶרְקִמַח-תיֵּב רעֶד טֶניִז זַא ,אֶרָמְנ רעֶד ןּופ ְּךיִז טְמְחעֶג ליִטְראָוְו סאָד
 ןיימ רעֶד : רעֶדְניק נּוא םיִנאָרְראַנ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג רעֶּביִא הָאּובְנ יִד ויִא ,ןעֶראָועֶג
 ןעֶנאַז םיִנאָרְראַנ זַא טְרְהעֶלקְרע .ס 'ה יו ,טְשיִנ זיא טְראָווְכיִרְפְׁש ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ
 ְךיִז טכאַּמ ןעֶפעֶר ט ּוצ בעיל ץְלַא ןעֶּבאָה ייז לייוװ ,רעֶכיִג ראָנ ותָמֲא םעֶד
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 םעֶד ףיֹוא טְגאָז-.ס 'ה -- 'ץְלעֶּפ ןיִא קיִדְצ ַא; .םִיּוקְמ טְרעֶו הָאּובְנ רעֶייֵז זַא ,לאָמַא

 'ץי עֶטְכעֶלְש יד יו ,קידצ רעֶטְכעֶלְש ַא טְסייֵה םאָד זַא ליֹטׂשִּפ גיִציִפְש טלא ןייא
 ןיִא קיִדַצ ַא עֶדאַרְג םעֶּפע ןעֶמ טְגאָז םאוְו ,יֹוזַא ּביֹוא ראָנ ;'ץְלעֶּפ, טְראָוו םיָניֵא
 יִא ןיימ רעֶד ,ןייֵג ? ץצק ץָא ןיִא יִצ ,ץְטאָלְק ,ץְלאָה ןיִא טְשיִנ סאוָו ראַפ יץְלעֶּפ
 ןּופ סאוָו ,קיִדַצ רעֶטְלעֶטְׁשְרעֶפ א טְסייֵה 'ץְלעֶּפ ןיִא קיִדצ או ושְרעֶדְנַא סעֶּפִע
 עֶגיִלאַמא יד יו ְךייְג ,קיִדצ ןייק ראַפסיֹוא טְשיִנ ראָג רע;טְזייַו םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ענייז
 םעֶיינ ַא ףיֹוא ןעֶטעֶּב טְׁשיִנ ראָמ עֶמּי .ןעֶצְלעֶּפ עֶּבאָרְג יִד  ןיִא סעֶקיִנֹואְו-רֶמֹל
 יש ר טְכאַמ'שֶדָח ְךֶלֶמ םָקיו קּוסָּפ םעֶד ףיֹוא; וׁשּוריִּפ רעֶד טְנאָז םעֶד ףיֹוא-- ַּדְלִמ

 קּוסָּפ רעֶד אקָוד טְנייֵמ אָד ,תֹועָט א שּוריִפְּב זיא סאָד נּוא ; יויָתֹורְזְג ּוׁשְדחְתִנָׁש

 סאָר זיִא ץֶלַא ןּופ רעֶנאָש ראָנ .. . ןְהעֶזּוצִיֹורַא טבייל זיִאיֶס יו ,יִׁשְמִמ ׁשֶדֶחי יקאט

 ."רעֶטּּפ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶּביִנ ,טֶריֹורְּבטְּביִנ טְמאָג זא טְראָוכִרְּפְׁש ם'נּופ :ְנּורְעְלְקְרֶע
 ביִרפְׁש ןעֶגיִזאָה םעֶד ןּופ ןייֵמ רעד זַא יקיק ןעֶטׁשְרע ץ'ְטימ טְשיִנ טְהעֶטְׁשְרעֶּפ רעוֶו
 :יַּבְרעֶר יקאט טְהעֶטְׁש רעֶכְלעוֶו ,ןעֶטייַוְצ ם'ִנּופ סאָו ,רעֶּבְלעֶז רעֶד זיא טְראוָו
 ןעֶשְנעֶמ .ה .ד ילעְפעֶש םעֶר טיִמ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶּבעֶג ,לעֶפעֶל ן'מימ טְּביִג טְמאָנ זַא
 ?הטיונ םעֶד טְשיִנ תֹובֹוט עֶטְסאָרְג יִד ןעֶוהְט נּוא ןעֶכעיִרקּוצ רעֶטְנּוא ּבעיל ןעֶּבאָה

 ריִמ ןְהעֶז רעֶטְראוָוְכיִרּפְׁש ֶגיִלְקייוֵוְצ יד ןופ תֶמֶא םעֶדירֶׁשֹוע םעֶד ראָנ עֶניְִפְרעֶעֶּב
 םָמֹּתְשמּולָחְבִנ רעֶּבָא ךיא ןיִּב יו .ןעֶּבעֶל ןיִא טיִרָּט רעֶדעֶיףיֹוא ךילרעפניישעּב םיֹורַא
 ןִפיֹוא ּבָא ךיִז טְנאָז נּוא קיִרעֶּביֹוּב ןייק ראָנ טְכיִרְקְרעֶפ .ס 'ה זַא ףןֵהעֶז ּוצ ןעֶראַוועֶג

 טְלעיִּפְׁש ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןְנעוֶוי : שוריּפ ןעֶדְליוִו הָעשְמ אזַא טְראָווכיִרפְׁש ןעֶטְׁשְרֶע
 ךייא םע טְלעֶפעֶג יו ! יַךיֹוא ןעֶשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא םֶהיֵא ייַּב ןעֶנעיִדְרעֶפ ,קיִלְג סאָד
 םאוָו ,טְכָאַמעֶג טּוג : עֶקְׁשעֶמעֶל רֶׁשֶמַא ,טְגאָז עֶמ יו ,אָי טְסייֵה סאָד ? לעֶמיִּבַא

 | | יי: ! טְסייֵה טּוג

 נּוא טְציִפעֶּוצ לעֶסיִּבַא רעֶּבעְֶסיֹורעֶה רעֶד טאָה רעטְראוָוְכירְּפְש עֶרעֶדְנַא
 רעֶּביִא ןעֶצְנאַג ןיִא ראָג תּוׁשְר ְךיִז רֶע טְמְהעֶנ לאָמַא ראָנ ,ןייַפ רֶהעְז טעֶלְנעֶגְסיֹוא

 יִביִרְּפְש ַא אָד זיִאִס ,רעֶנייֵטְש ַא .טְכעֶר ןייק ראָג טאָה רֶע סעֶבְלעוֶו ףיֹוא ,ןעֶכאַמּוצ

 ,סיֹוא טְמּוק קְלאָפ םאַּב לייוַו ,'רעיִפאַּפ רעֶדייֵא ןעֶסִייַר ּוצ טעֶמְראַּפ . רעֶמעֶּבי טְראוָו

 .ןֶע'טְנ ְךיִז ְךאָנ רעֶד נּוא ןעֶּבאָה ּוצ הָנּותֲה רעֶכייֵלְג זיִא ,ןעֶסייֵר ּוצ םיִאְנִּת רעֶדייֵא זַא

 ְךיִז רע זיִא עֶׁשְז-סאו גנונייֵמ-סקְלאָפ ןעֶשְלאַפ ןְטיִמ ןעֶדעיִרְפּוצְנּוא רֶהעֶז זיִא .ס 'ה

 ףיוא .ריוּפאק טקְנּוּפ טְראָווְכיִרְּפֶש סאָד רעֶּביִא טְרְהעֶק גּוא טְמְהעֶג רע;ל בֵׁשֵיְמ

 ירעֶטְראויִכיִרְפׁש עָׁשיִרּויי יִד לייו ,טְשיִנ תּוׁשָר ןייק ןיִטּולֲחַל רֶע טאָה רעֶּבָא םעֶד
 .םְקְלאָּפ םעֶד ראָנ ,םּוהְטְנעֶגייֵא ןייַז טְׁשיִנ ןעֶנעֶז

 ,ּאָמ ןעֶטעֶּפא ןעֶּבעלי רעֶטְראָוכירְּפְש יד : גגיִקְרעֶמעֶּב עֶגייֵלְק ןיא ךָנ
 יל תֹוא ןיִא טְשיִנ ןעֶניִפעֶג ךיז ןעֶּפְראַד .וװ .ז .א "ןעֶגאָו ןעֶרעוֶוְׁש א ןעֶּבעֶל,.וו .ז .א

 יןעֶּבעֶ גיִטְכיֵר ןעֶּבייֵרְׁש יז זּומ טְראוָו טְׁשְרֶע רעֶייִז םּוראָו 1 תֹוא ןיִא ראָנ

 ראָג טאָה רעֶּבעֶגְסיֹורעֶה רעֶר זַאידָנ ייֵרְפ-זיֹוה ןעֶצְנאג יא ןעֶמ טְהעֶז לֵלְּכִּ



 528 רּומאַרעֶטיִל עֶׁשיִנאָנְראַׁשְסייַנ

 (ץְכעֶנעֶלְסיֹוא) עִיַפאַרְגאָהְטְרָא גּוא ןֹוׁשָל סאָד ןעֶרעֶסעֶּגּוצְסיֹוא ןעֶּבעֶגעֶג הָחָנְׁשִח ןייק

 ךיז טְּבייֵרְׁש רעֶדְנּוזעֶּב רעֶּבייַרְׁש רעֶרעֶי .גיִהְטאָנ זיִאְמ ּואוו ,טְראָד רעֶּבייַרְׁש יד ןּופ

 יו ,יקאַט סיֹוא טְמּוק סע זַא יֹוזַא .,ךיז טְסיִלְגְרעֶפ םֶהיֵא יו ,יִרָבֲע עֶנעֶגייֵא ןייז

 טְנייַה ."ןעֶזייְג עֶניִיַז טיִמ רּודָס ןייז ,רעֶדְנעֶטְס ןייז ךיז טאה רעֶרעֶי טְנאָז טְלעוֶו יד

 טְּביִנ סָע סאוָו ,ןֹוׁשָל א ןאָגְראַשְז זיִא דָשְפַנ-הָמִמ ? סֶע טאָה םיִנָּפ ַא ראַּפ סאוָו

 לאָז סע זַא ,ןְהעֶז ןעֶמ וומ ?"ךוּב סעֶׁשיִראַרעֶטיִ- -ׁשיִראָטְסיִה א סיֹורא םעֶד ןיִא ךיִז

 ! קֶזֹוח יוִו טְשיִנ ,םיִנָפ ׁשיִטיל ַא ןעֶמעֶלְלַא ןיִא ןעֶּבאָה

 יןעֶמּוקסיֹוא טעוו ,לֹּכַה-דֵס ַא ןע יִצְרעֶטְנּוא ףֹוס םּוצ טְציִא ןעֶלעוֶו ריִמ זַא

 ְךיִלְצְסיִנ גּוא טְנאַמעֶרעֶטְניִא !טּוג םיֹואָבְרּוד; טְשיִנ זיא יד גייר פדזיו ח. רעֶד זַא

 -עֶרעֶטְניִא-טְשיִנ ,םֶטְכעֶלְש גיִצְניוִ טְשינ םֶהיא ןיִא ְךיִז טְניִּפעֶג טֶע זא ,ןעֶדעֶי ראַפ

 טְראָפ זיִאִמ זַא ןעֶסעֶנְרעֶפ טְׁשיִנ רעֶּבָא ףְראַד עֶמ סעֶכיִלְצְמיִנּוא גּוא םעֶטְנאַמ

 עֶרעֶרְנַא ןיא רעֶּבָא ,'סיֹואְכְרּודי טּוג טרעק רֶעיי גןייַא םיִזעָּב ַא ראָנ נּוא ,הָלָחְתַה א

 טֵרְפִּב ,תֹורָצ טימ ןָא טְמּוק ּבייֵהְנָא רעֶדעֶי ,"תֹושק תֹולָחְתַהה לֵּכ לֵלְכא זיִא ןעֶכאַז

 ץימיִמ .ןאָגְראַשְז ןיא 'ַּדּוּב םעֶשיִראַרעֶטיל שיראטסיה א יו ,ןיִנְּב םעֶייִנ אזַא אַּב

 עֶגְנאַל ףיֹוא ןיַײז לאָז רע ידגייֵרְפ-זיֹו חי םעֶד ךיִא ׁשְניוִו ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג

 ןייז ןח אֵׂשֹונ גּוא רעֶסעֶּב נּוא רעֶמעֶרְג ץְלַא ןעֶסְּבאַוו גּוא ןעֶהיְִּב לאָז נוא רֶהאָי

 ! ןעֶגיֹוא יד ןיא םיניבמ עיתמא אּב ְךיֹוא ,לאָפ םאַּב

 ןופ ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹורעֶה ה ָנייֵרְפְךֲעיִליִטאַּפ רעֶד 6

 ,887ֿ1 אשראוו ,ראטקעפס ,מ

 -זיֹוה םּוצ, .עִיַמעֶרּפ םִלַא ,ןעֶראוועֶג ןעֶּבעֶגעֶנּוצ זיִא לעֶכיִּב עֶניִזאָד סאָד

 .רעצנאגַא :עיזעאּפ רעֶמיֹול ןּופ .ה .ד ;ְךיִקעֶל עֶלֹוח ןּופ טְהעֶטְׁשעֶּב סֶע גוא יר נייֵרָּפ

 ירְנייַרְּפ-דיֹוה; ןיִא יוִו יֹוזַא ראג .ןעֶניֹוא עֶרעֶזנּוא ראַפ אָד טְנעיל עֶיַזְעאַּפ םִי

 -געֶטְסְרִהעֶמ םִי רעֶד זיִאד גייר פ-ןֶעיֶליִמא ,עֶימעֶרְּפ רעֶד ןיִא ךיֹואיֹוזַא ,ןילַא
 .גידְרעֶסאווַו יו ,טְשיִנ רֶחעֶמ יִקאַט לייֵהְמ

 אֵמֹעאָּפ יִד לעֶרעֶּפ רֶע'ֶמֶא ןייא  יוִו ,סיֹורַא טעֶׁשְטְׁשיִלְּב םַי םעֶד ןיֵא
 אֵמעאַּפ יד .ןעדאפ דָל אָג 'ה רעֶטְכיִד- סְקְלאָפ רעֶזְנּוא ןופ ,'ּךאַז עֶׁשְרעֶדְניִק יִד;

 : ,ףאָט רעֶרעֶ טנ גל םֶע סיִז יוִו .ראָנ ,ןעֶמאַרְנ ןֵהָא שיקאגא א זיא
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 טְעאַּפ רעֶד טְלְהאָמ טְראָד .ןֶמֹוקיִּפַא רעֶד גנולייֵהְטְּבָא עֶטיִרְד יִד ׁשְרעֶטְסיימ
 ןעֶגְנְסיֹורַא םאַּב ְךֶז טיִמ טְפְּפְמעֶק דָנֵק סאָד יו ,סיֹוא לאָפְטְנאַלאַט
 ;ןָמֹוקיִּפַא םעֶד

 ךעֶלממ יד ךיז ןעֶּבאָה טְרְהעקעֶגי
 , .--פאק ןיִא םֶהיֵא אַּב ףעיִט

 ,ךעֶלעֶגיֹוא יד ּוצ טעוֶואָקעֶג

 ךִ ןעֶרֶהיִר םְנעֶטאַט סְנעֶדעֶי ּוצ

 ךיל ;ךעֶג ְניֵפ עגיִדרעֶטיִצ טיִמ נּוא

 ..!טְכּוועֶג "סיי ִפִעֶע רע.טאָה

 = .ּךלעֶפיִלעֶגיילְּב עֶנייַו ףיֹוא
 ,. . עֶלעֶבייֵמׁש ַא סיֹורַא ׁשְלאַפ זיִא

 -- עֶלעֶצְרעֶה ןיַ קְראַּמש םֶהיֵא טּפאַלְק םִע !
 . ,ּפאַח א ךיִג ְךיִז טּוהְט נּוא

 ְךֶלעֶגיֹוא עֶגייז ןעֶּבאָה טְלְהעֶצְרעֶד
 :ךיִז ןעע'דוס ןעֶריִהעֶג יִד סאָו

 . .. גיִרנעֶעֶז טיִנ .. ,ןעוֶו -- אי .. .? ךיא לאָק-+
 .,.!"ןייֵנ -- טיִנ ראָט-מ ....ןייג

 עֶלעֶצְרעֶה ןייז טאָה טְרעוֶוְטְנֶעעֶג

 :עֶלעֶקעֶּב טיֹור קְראַטש ןייז ךרּוד
 .. .ןעֶסעוֶואַמאַק ףיֹוא -- ראָנ -- ְךאָד זיִא סע"--

 י...1! געֶמיִמ -- ! עֶמיִמ -- ! געֶמיִמ

 ןעֶניְִניִצְנעֶלְג רֶהיֵא טיִמ ראָנ םיֹוא רעֶּבָא ךיִז טְנעֶכייֵצ אֵמעאַּפ עֶניזאַד יד
 רֶהיִא ןיִא טְנעיִל סאוָו וי ר רעֶד ראַפְרעֶד ועמְראָפ רעֶשיִטעאֶּפ רֶחיֵא טיִמ ,ליִטְמ
 .ןַײז לֵחֹומ טְעאָּפ רעֶטְרְהֲעעֶג רעֶד ריִמ זאָל ,טְשיִנ רֶהֵעֶמ יִקאַט זיִא ,טְלעֶקיויְרעֶפ
 ןעֶמיֹורג א ראפ טְשינ ראָנ טְסאַּפ סע;גּוא דֹוסִי םּוׁש א ןֶהָא יְּךאַז עֶׁשְרעֶדְניק א; יוֵו
 ןעֶנאַגצְסיֹורַא ,רעֶטְכיִד-סקְלאָפ ןעֶטְמְהיִרעֶּב א ראַפ טֵרָפִּב ,לֶכֵׂש טיִמ ןעֶשְנעֶמ
 רעזנּוא טְגיִדְנעֶג ,רעֶגייִטְׁש ַא ,גְנּולייהְטְּבֶא עֶטיִרְד עֶנעֶגייֵא יד ... ןעֶקְנאַדעֶג עֶכְלעֶזא
 :רעֶטְראָו יִד טיִמ טעאָפ



 28 רּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִנאָנְראַׁשְטייַנ

 ,טייֵהְרעֶנייִלק ןופ יֹוזַא טְניאֹוועֶג
. 

 ,טייֵהְרעֶסיֹורְג ְךיֹוא ןּוהְמעֶג רע טאָה

 ,גיִרְנעֶליוִו טיִנ ,גיִדְנעֶליוִו גּוא

 . ..ׂשאַט טְמעֶנעֶי ןיִא רֶע טֵבוו

 --- גיִדְנעֶקאַׁשְט ראָנ דְנאָה רֶע טקור טְנייַה

 .. . גיִרְלעֶגיֹופ ראָג פאַל ,ּפאַחי טְכאַמ

 גידְנעֶלעיִּפְׁש ןעֶּבעיִלְּבעֶג זיא גּוא

 י. .,!טדיֹוט ןיִא זיִּב -- 'בָנ ג, א

 זיִא סאוָו ,ןעֶדאַּפְדְלאָנ 'ה תֶמֶא-א יִקאֵט טְנייֵמ יצ ? סע טְסייֵה סאוָו
 טְרעוֶו ןְמֹוקיִּפַא םעד ןעֶּפעֶלְׁשְסיֹורַא ץבָרּוד זַא ,ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִרי ץְמיִמ טְנאָקעֶּב טוג
 לאמנייק טְלאוָו ךיִא ? יטְדיֹוט ןִזיִּב בגנ א גידנעֶליוו טיִנ גיִדְנעֶליוִא די עֶׁשידּוי סאָד
 -ָמְנאַלאַט ןייַז ןּופ םיֹורַא לאָז קנאַדעֶג רעֶׁשְלאַפ ךלְקעֶרְׁש אזא זַא ,טְּביֹולְנעֶג טְשיִנ
 -רעפ ןֹויִמִד רעֶׁשיִטעאַּפ ןייַז לאָמ סאָד םֶהיִא טאָה טייוו ּוצ ןיֹוׁש ; רעֶדעַּ רעֶלאָפ
 טאָה ןמֹוקיפא ןְטיִמ ילעיּפְׁש-רעדניק; יד זַא ,ןייַז ַחיִמָבֹמ םקיא ןעֶק ךיא !טְרָהיפ
 ִניִדְנעֶליוו טְׁשיִנ גיִדְנעֶליווא ,ןעֶרעֶו ּוצ דניֵק ׁשיִדּוי ַא טְכאַרְּבעֶג טְׁשיִנ לאָמְנייק.ְּךאָנ
 -הָרְבָח יד ראָנ .,ןעֶנעֶקייֵל טיִנ ןעק עמ .םיִבָנג עֶׁשיִרּוי ךיז ןעֶגיִפעֶג סע ּותָמָא .בֶננַא
 - םעֶקְיָנידנְו-עג עֶטְסיוִוְרעֶפ ,טְרְהעֶקְרעֶפ טקְנוּפ ,לייֵהְטְנעֶטְסְרהעֶמ ראָנ ןעֶנעֶז טייל
 ְךילְרעֶטאָּפ ַא ןיִא גְנּוהיִצְרֶע ןייק ןופ ןעֶגאָז ּוצ טשינ ןעֶסייוֵו סאוָו ,ןָא זייַוְרְניִק ןּופ
 ףיֹוא .. .ןְמֹוקיִפַא ןייֵא ןעֶעְבְנִג .ּוצ טְבּורְפעֶג טְשינ ּוליִפֲא יִאָדוַא ןעֶּבאָה גּוא זיֹוח
 הָפֵי הֶׂשֶא :קּוסָּפ םעֶד ןעֶנאָז ׁשּוריִפְּב ןעֶמ .געֶמ אֵמעאָּפ רעֶנאָש אזא

 ..."םעֶמ תֹרָמְ

 'ה ןופ ידְנייַרְפןעֶיליִמא פ ןיִא ְּךיִז טְניִפעֶג ריִׁש רעֶסיֹורְג ץְנאַנַא
 טְפיֹוהְרעֶּביִא ,ךיֹוא ְךיִז טְנעֶכעֶר רעֶזְנּוצ ה .טקארטנאק רעֶצ --רעֶדנּוצ
 ,ןעֶגאָז תֶמֲא םעֶד .ןע ךא פָדְלא } 'ה יו ,רעֶמְכיִד-םְקְלאָפ ַא ראַפ ,אָטיִל ןיִא
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 לְלאָז דְרֶע יִד זַא ,טְלעֶטְׁשעֶּב טאָה טְטאָג :לעֶקִיִטְׁש ַא אָד אָי קְנאַרעֶג ַא אָקָוִד זיִא
 טְקאַרְטְנאקַא רֶהיֵא טיִמ טְכאַּטעֶג נּוא ףְראַדעֶּב רע;סאוָו ,םעֶלְלַא ןעֶשְנעֶמ םעֶד ןעֶּבעֶג
 רֶהעַמ ןיֹוש ןעק יִז זא ,טְטאָנ ראַפ דְרֶע יִד ְךיִז טְנאָלְק טְציִא ראָנ ; םעֶד ףיֹוא
 יִז גּוא םוסקול לעיִפ ּוצ טְגְנאַלְרעֶפ סאוָו ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶר ןופ ןעֶטְלאַהְסיֹוא טְשיִנ

 רעֶלעֶט ןְהעֶצ ףיֹוא רָּבַחִמ רעֶד רעֶּבָא טְנעֶלעֶצ סאָד טָא .ןעֶריִטאָרְקְנאַּב ןעֶזּומ טעוֶו
 טְנאָלְׁש זייַוְרעֶטְרָא זַא יֹוזַא ,לאָמ לעיפיוִו ;ְךיִא סייוֵו ,ְךאַז ןייֵא רעֶּביִא טעייק גּוא

 ןיֵא ןעֶגְניִורעֶּביִא ןעֶמְהעֶנ טְשיִנ ראָט ררֹוׂשְמ רע;תֶמֶא ןייֵא . .. ןעֶצְראַה םּוצ ןיֹוש
 טְרָא ןייַז ףיֹוא טְסאַּפעֶגְנייִא ןייַז זּומ טְראָו םעֶדעֶי : תֹויַוַח הָנּוׁשְמ טיִמ עֶליֹהעֶגנְּת
 טְסעֶנְרעֶפ עִיַזעאַּפ רעתְמֶא ןופ אָלמ .ןייַז טְשיִנ ראָמ .םיִדָוּבִד עֶגירְּביִא ןייק גּוא
 יטקארְטְנא קו ןעֶצְנאַג ןיא ןעֶנּופעֶג טְׁשיִנטְביִל ןייק טיִמ רֶחיֵא טעוֶו תָרֹוחָס יד :ןיֹוׁש
 ראָג ּוליּפֲא ןעֶלעטְשּוצ טְקאַרְטְנאק;א ןעכאמ ךייא טיִמ לאָז רֶּבִחִמ רעד ןעוֶו ראָנ

 'ט ק ארָּטִנא ןָע םיִניֵא טְזּומעֶג ךיֹוא רע טְיאוָו ,ןעֶמאַרְג ןיִא אז א ָךִּפ עֶטאַלְנ נּוא עֶטּוג

 קאט קיִלְג ףיֹוא טְטְהעֶג ,ןעֶּבילק טְשיִנ גְנאַל ראָנ טְּפְראַד רֶהיִא ...ןעֶריטאָרְְנאַּ
 :ףאָרְטְס ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ףֶּכִיֵּת

 ,דָנאַה ןייַז טיִמ ןעֶּבייַרְׁשְרעֶטְנּוא לְלאָז ׁשְנעֶמ רעֶד;

 ןֶנעֶאַר עֶטבירְפןעֶלְְעוֶו יִ ראַפ רֶע טְמיִקעֶּב -
 נאַר רעֶד טְטאָג זיִא ,לעֶסקעֶ טיי עֶטייוצ ןופ

 ".ןעֶנעֶר נוא עֶמְראוָו טימ ןייַא סֶע טְלְהאָצ רֶע סאוָו

 ,ףארטְס ןעֶטיִרְד םעֶד דְלאַּב יקאט רעֶטייוֵו טְמְהעֶנל ןֹוׁשְל טאָד ְךייִא טְלעֶפעֶג יו

 : םעמ ןעֶּבְלעֶז םעֶד ןעֶלֶהיִפ ְךיֹוא ריִא טעוֶו

 טְטאָנ ןּופ דיק ַא זי ׁשֶנעֶמ רעֶד ןעֶדי
 ,ןעֶלאַהְטְרעֶיֹרְט עֶניִה יִד ןיִא טעקאנ טמּוק רעֶבְלעוֶ

 -  ֹוּשאָׁשְמִמ סעֶטְטאָג ףיוא ןעֶּבעֶל רע ףראד
 .,ןעֶלְהאַצעֶּב רֶרֶז יִד וימ .ָא טְמְהעֶנ רֶע סאוָו נּוא

 וצ ןיוש ְךאַרְּפְׁש אֵזַא ְךיֹוא ויִא 'ןעֶלאַתְטְרעֶיֹורְּמ עֶניִח יִד ןיִא; ּוליִּפֲא ,ןייַנ
 ייווצ עֶצְנאַג ,רֶדֵמְּכ ,טְטאָג ןעקְנאַד ,סע טְהעֶג יֹוזַא גּוא ! ןַח ןְהֶא ראָנ נּוא ,"טעקאנ
 יםער ןיפ ןעֶסעימְׁש טְשיִנ ןיֹוׁש לעוֶו ךיא .ןֶפֹוא ןייֵא ףיֹוא ,ןעֶפאָרְטְס גיִצּטְכַא גוא
 טְלעֶטְׁשעֶּב טְטאָנ טאָה טָא : ןעֶכאַמ ּוצ תֹולֲאַש ּביֵהְנָא םּוצ דְלאַּב אָד זיִאס סאוָו
 םאָד זיִא טָא ;ןיילַא דֶרֶע רעֶר טיִמ ראָנ טָא גּוא טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד טיִמ קֶסע םעֶד
 עֶכְלעֶזַא ףיֹוא ; הָמֹודְבּו ,יט ג אָריִז; רעֶד ראָנ רֶע זיִא טָא גּוא ןעֶלְסקעֶו עֶנייז

 זיִאָס גּוא יטיִרָׁש רעֶדעי ףיֹוא ןעֶנאָלְׁשְנָא ְךיִז ריִא טעוֶו (עֶכיִרְפְׁשְרעֶריוִ) תֹוריִתִמ

 רער ןיא .טעֶמיקְפיֹוא טְׁשיִנ םעֶד ןֶהֶא ןעק ליִטְס ןימ אֵזַא אַּב : ׁשּודְח ןייק ראָג
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 ...ןייֵּבא ףיֹוא טרָאד ,ןייֵטׁש ַא ףיֹוא אָד ןעֶפאָלְקִנָא ךיִז ןעֶמ זומ לעֶקְנּוט

 ,ריִׁש ַא אָד זיִא {אָד ְךאָנ .מ ןופ ,רעֶטְכיִר-סְקְלאָּפי ןעֶטְלַא ןייֵא ְךאָנ ןופ
 ןעֶטְלאַהּוצְסיֹוא ַחֹּכְּב רֶהֵעָמ טאָה ,תֶמָא ,דעיִל סאָד .ינאָּט רעֶטְצעֶל ןיימ

 טְפאַרְק ןְהֶא ְךאוַוְׂש טְכעֶר ְךיֹוא רעֶּבָא זיִא סע, "טק;א רֶטְגא קג רעד יו ,קיִטיְִק
 ןעֶטְלַא ןעֶרעֶדְנא ןייא ןּופ ךיז טְניִפעֶג ראַפְרעֶד .קניפ ןעֶׁשיִטְטאּפ ַא ןֶחָא ,טְפאַז גּוא
 .(לעֶּבאַּפ א) 'ןיִרעֶּב עֶמְמּורּפ יִדי אַז עֶנעֶהְטאָרעֶג ַא רֶהעֶז ,ה עֶגְניִט עז ר"ד רעֶּבייַרְׁש
 לעֶּבאַפ סאר זיִא לֵלְּכִּב גוא ,גָניִרְג נוא טְכייֵל ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶסְרעוֶו יד
 .רעֶגְניִט עע ריר ןּופ רעֶדעֶפ רעֶנעֶנעיִדעֶג רעֶד ןּופ סיֹורַא זיִא סאָוו,םעֶלְלַא יו ,טּוג

 -ןעילימא פי ןיִא יז ןעֶניִפעֶג ןעֶכאַז עֶטְצעֶועֶנְרעֶּביִא ׁשיִאייִרְּבעֶה ןופ ייווְצ
 םעֶר ְךאָנ טעֶטייֵּבְרַאעְּב ייֵרְפ ,אֵטעֶרעֶּפא) יז אָיְלאדעֶמ רע די (1 : יִדְנייֵרְפ
 עֶׁשיֵדּוי6 .ןיִׁשְטִׁש אָמאֵז יח ןּופ (רעֶּבאָכטְטא נ .ּב .א ןּופ ייֵדְׁש-םָתֹוח

 .ש .א ופ (אָריִּפְׁש .ק ןופ טעֶטייֵּבְרַאעְּב ׁשֶרֹוק-ןֹוׁשָל ןיא) ןעֶדְנעֶגעֶל
 זיִא ,סיֹוא טְזייַו ,ןאָיְלאַדעֶמ רעד עֶטְׁשְרֶע סאד אלימ .גְרעֶּבְדעירְּפ

 יְֵפי ְךאָנ טרְּפִּב ,ךיֹוא לאַניִיִָא ןעֶשיִאייְּבעֶה ןיִא ןעֶקיִטְנַא עֶגיילְק יִד ןּופ ראָנ
 ןנאמ רעֶמיֹורְג א רעֶנייֵא יוִו ,ראָפ טְמּוק הֶׂשֲעַמ יד .ןאָגְראַׁשְז ןעֶיירְּפ ןיִא 'טייֵּבְרַאעֶּב
 .ןעֶנעֶמְרעֶפ םיֹורָנ ַא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא גּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא יקח צ י יִצ קא אֵסיִא
 יד ןעֶנאָמ ּוצ םיִמְפֹוׁש יִד ראַפ טָמּוק (קְרעֶטַא) אָׁש אפ לאַעָמְׂשָי ןִהּוז ןייא

 זיִאֶס  ּואוו ,'רעיִּפאַּפ ׁשְּתְמְתַחְרעּפ ַא ,הָאָוְצי יִד ןעֶזעֶלְרעֶּביִא טְמְהעֶנ עֶמ :הֶׁשּורְי
 ןאיָלאַרעֶמַא ןעֶזייוַו טעֶו סאוָו ,ןָהּוז םעֶד הֶׁשּורְי יִד ןעֶּבעֶנ לאָז עֶמ .ןעֶּבעיִרְשעֶנ

 ְךאנ טְמּוק לייְַרעֶד : ןמיס םעֶד םֶּכיֵּת טְזייוֵו לאֵעָמְׁשִי : המיִתֲח םְרעֶטאפ ןיִשיִמ
 גנּוטייַצ יד ןיִא ןעֶזעֶלעֶג טאָח רֶע זא ,טְלְחאָצְרעֶד גּוא (טְסיֵרְּכ א) עֶׁשֹוהָי ןהּוז א
 ראָנ הֶאְוְצ יִד טאָה עֶמ ׁשְטאָח) ןאָיְלאַדעֶמ םעֶד ַמֹּכִמ הוֶאָוְצ םְרעֶטאָפ םעֶר ןּופ
 ,רעֶטיִרָד ַא םֶהיֵא ְךאָנ יקאט גּוא :ןָמיִס םעֶד ְךיֹוא טְזייוַו נּוא (טְנעֶפֶעעֶג טְציִא טְשְרֶע
 ןעֶפּור םיִנְּב ירד יד .ןאילאַדעֶמ אֵזַא טקנוּפ ְךיֹוא טְזייוֵו סאוָו ,(דוי א) לֵאָרְׂשִי-ֿבקעַי
 זַא ,טיִקְמַּפ טְפֹוש רעֶד זַא ראָנ .רעֶגיִרְטעֶּב ,רעְֶרָניווְׁש עֶרעֶדְנַא סאָד םָנייֵא ְּךיִז
 יִו יֹוזַא סעֶּפֶע ,םילָצּולְּפ זיִא ,ןעֶנעֶמְרעֶפ ץֵטיִמ ןעֶלייֵתְטּוצ יז ןעֶלאָז ייֵרְד עֶלְלַא
 ןעֶלְלאַפ ןטרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא גּוא עֶּבעיֶל יִד ךיז טְרעֶקאַלְפעֶצ .ףוׁשַּכ א ְךרּוד
 רעֶטְסּואוועֶּב סיִגְניִסְסעֶל ןעֶואָועֶג ןעֶמּונעֶג אָד זיִא טְהעֶז ריא יו .זְדלאַה םעד ףיֹוא

 .םּוש א ןְהֶא .ןעֶמאַרְג יא ןעֶניֹוצעֶצ גנאל ׁשעֶּפעֶל טאלְנ צוא ןעֶגניִרייֵרד יִר ןּופ לֶׁשֶמ
 טְרעֶגעֶלְרעֶפ טֶלַא ןייֵא ןיִׁשְטְש אָמאַו 'ה אַּב סאָד זיא סיֹוא טְזייוַו סֶע יוִו .םעמ
 רע טאָה ,עֶשֶז סאוָו .(רעֶמעֶּב ךס א רֶע טְּבייַרָׁש טְנייַה םּוראוָו) הָחֹוחְס לעֶקִיטְׁש
 ,ןעֶּבעֶלְח ? ןעֶקְנאַדעֶג עֶכְלעֶזא ןעֶגיִרעֶרְּפ ּוצ טייצ יִד טּונ עֶמאַס טְציִא ןעֶנּופעֶג יקאט
 עֶגיִל ןעֶּביַלְּב לאָז "ןאָיְלאַדעֶמ רעֶד ןעוֶו ןעועֶג קילְנְמּוא ןייק טְלאוָו םִע
 .,.ְךיֹוא רעֶטייוַו ףיֹוא הור ןייז ןיִא טיִמְתַחְרעֶפ

 ןיִא אֵקָנַד טְייֵש ןעדְנעֶגעֶל עֶׁשיִדּו יד ,ריא  טְהעֶז עֶטייוְצ םאֶד
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 טאָה רעֶועֶל עֶׁשיִאירְּבעֶה יִד ןּופ רעֶו .ןעֶרעֶטְש רעֶגיִטְכעֶל ַא יוִו ,ןעֶשיִאייֵרְּבעֶה
 טְלְחיִפעֶג טְשיִנ נּוא א ָךיִּפַׂש .ק יח ןּופ ייֵמע תֹּב תֹונֹויְזִחַמ ןעֶזעֶלעֶג .טְשיִנ

 -רעֶטְסייֵמ םעֶד ןיִא טְצעֶזעֶגְנָא ןעֶנעֶז סאוָו ,םיִמָׂשְּב עֶרֶעייֵהְט יִד ןּופ תֹוחיֵ-ןְרעןג יד

 רעֶד ןיִא יִלְּכ ןייִא ןוֿפ ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָנעֶגְרעֶּביִא זיִא םע; זַא !טְציִא ראָנ ?קְרעוֶו
 ןעֶריואוועגְנָא טאָה םע;נוא ןעֶראוָועֶג טְּבעֶועֶגְסיֹוא תֹוחיִר עֶטְסעַּב יִד ןעֶנעֶז העֶרעֶרְגַא
 עֶכאַרְפְׁש ןאָנְראׁשְז יִד גיִדָלּוש זיִא םָעָד ןיִא זַא ,טְשיִנ רעֶּבָא טְנייֵמ .ןַח םעֶד ךסַא
 רְהעְמ זיִא גידלוש ! ןייֵג :'יֵלּב-ירְבׁש א ראַפ ְךאָנ יִז ןעֶנעֶכעֶר עֶרעֶדְנַא סאו ,ןייֵלַא
 ןייז ּוצ טְשיִנ ןעֶמּונעֶג לאָמ סאָד ְךיִז טאָה סאו ,רעֶצְטעֶגְרעֶּביִא רעֶטְרהֶעעֶג רעֶד

 ,טעאָפ ןייק טְשיִנ ןייֵלַא עבֵטִּב זיא גְרעֶּבְרעיִרְפ 'ה סאוָו ,םעֶד רעֶסיֹוא .ְךאַפ
 יִא) ןֹוׁשָל- ןאָגְראַׁשְז ןיִא לעֶסיּבִא ְיֶלרעֶוְׁש ּוצ  רעֶנייֵז רעֶדעֶפ רעֶד ְךאָנ טְהעֶג
 תֹואָצְמִה עֶייִג ףיֹוא ראָנ רֶע טוהט ,עַמָּפיִר רעֶניִדְניִז רעֶד ּבעיִל ּוצ ,רעֶטְרֶע עֶרעֶדְנַא

 עֶלעגיוב. ריֹוּפאק ראָג 'עֶלעֶּבייֵט ןיימ.,!עֶלעֶמיֹּב ןייפ,: טאטְׁשְנַא ,לֶשִמֹל ,טְּבייַרְׁש נּוא

 . (ןאָגְראַשְז ןיִא ןעֶגְנילְק ּוצ ןָא טְשיִנ ראָנ טְּבייֵה סאָד סאָו /ןיימ עֶלעֶּבייֵש ,ןייַפ

 רֶהעְז 'ןעֶדְנעֶנעֶל עֶשידויי עֶטְצעֶועְֶרעֶּביִא יִד יליִפֶא ךאָג ןעֶּבילְב ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןופ
 | | .ךאַז עֶגיִד'הְיתְמעֶסיִז ַא

 טְנייֵּב ןֹוׁשָל-ןאָנְראַׁשְז ןעֶטייֵבְרַאעֶגְסיֹוא-טְשיִנ םעֶד ַחֹּכִמ הָרֶצ עֶנעֶגייֵא יִד

 2 ָבְכַמ ֹה הֶדּוהְיי טְכיֵדעֶג ןייז ןיִא ְעיִזעאַּפ סי קֶצ יל אָד 'ה ןעייֵרְד ןיִא ְךיֹוא

 יִד ןּופ רעֶנייֵא זיִא יק צי לאָד 'ה .ןעֶּבייְֵפיֹוא טשינ ּפאָק ןייק .רֶהיִא טְזאָל נּוא

 עֶבְלעוֶו ,םיִריִׁש-לאנָאיִצאַנ ןיא טְנעיִל טְפאַרְק ןיִיַז נּוא םיִררֹוׁשְמ עֶׁשיִאייֵרְּבעֶה עֶטּונ

 ןעֶשיִנאָגְראַׁשְו ם עֶד ןיִא .טְנאַלאַט ןֶהָא טְשיִנ נוא ץְראַה טיִמ טּבייַרְׁש רֶע

 עֶגִטְכעֶל עֶגאָׁש םיֹורַא רעֶטְרָא עֶניִצְנייֵא ןיא ראג ךיז טְזייוו רעּבא דעיל-לאנָאיצאַנ

 לאָמ ייֵרָד טְרעוֶו סאָו ,ףאָרְטְס םעֶד ןיִא יוִו ,רעֶגייֵטְׁש ַא .: ע'ַתְמִא ,ןעקְניִפ

 יו | : שיֶרְזִחעֶג רעֶּביִא

 -- ? ןעֶמּוקעֶג ןיִהַא עללא ןעֶנעֶז ּואו; |

 ...?טְצְנאַלְנעֶג טאָה סאָו ֹוי ִצ ויִא סאָד יִצ

 ןעֶמּולְּב עֶנאָׁש עֶרֶהיִא ןעֶנעֶז ּואוו
 "... 19 טְצְנאַלְפְרעֶפ יִיָז טאָה ןייֵלַא טְטאָנ סאוָו

 רעֶׁשיִנאָנְראַׁשְז רעֶד סיֹוא טְמּוק ,רעֶטְרָא עֶנעֶהְטאַרעֶג ראאַּפ יִה רעֶסיֹוא ,רעֶטייוו

 וצ יו ,םױרַא ןעֶמּוק ןַעֶמְּפיִר יִד .סעֶריִר ףיֹוא יוװ ,ךיז ןעֶפעֶלְש ּוצ רעֶווׁש עֶזּומ

 עֶשיִטעאַּפ, לעיִפ ּוצ ןיֹוׁש רֵרֹוׁשְמ רעֶד ּךיִז טְמְהעֶנ לאָמַא נּוא .,ראָה יִד אֵּב טְּפעֶלְׁשעֶג

 רעֶד שֶרְקַמַה תיֵּב םעֶדי לֶׁשֶמל הָבְקְנַא ןיִא רֶכָו א ןעֶרעֶיילְשּוצ רעֶּביִא "טייהיירפ

 "אנוש, טְראוָו םּוצ םאֵרְג ַא סיֹורַא לאז סעיידּב ,רעֶנאָש רעֶד, טאטׁשנא) עְנאָׂש

 רעטְראוו עֶׁשיְִסּר עֶטְסאָרְפ טיִמ טיִנ ְךיֹוא הֶמיֹנ א ןיִא ְךיִ טְמעׁש יִקְציִל אָד 'ה
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 .אקיִרְדסיֹוא ןייק טְשיִנ טאג זיא -- יעִינאַנְזאָפ טיִמ ןֶיטְׁשרעֶפ) עי ג אֹבָז אָס יװ
 | ,הָמֹודְבּו דיוִו ׁעֶיָנ אֵרְּבאָס

 -רעּביִא גְניִרְג ראָג ןעֶנעֶז סאוָו ועָכְלעֶזַא רעֶטְראוָו עֶשיִסְסיר ןעֶמ טְניִפעֶג לֵלְּבַב
 ןעֶיְליִמא םי ןיא לעֶסיִּב ׁשְּביִה ַא ,רעֶטְראוָו עֶשיִרּי עֶטּוׁשְּפ טיִמ ןעֶּבעֶנוצ
 רעֶביִּב עֶגיִואָד יִד יו ְךיילְג ,'דְנייַר פז יֹוהי ןיִא ְּךיֹוא ןעֶכייֵלְנִטְסעֶד ,יד גייֵרְפ
 טְשיִנ רעֶטייוַו נא ןעֶנעֶו ןעֶדּי עֶׁשיִסָסּור ןּופ ראָנ ןעֶראָועֶג ןעֶּפאַׁשעֶג ןעֶנעֶז
 -ָךעֶפ טְשיִנ ראָט עֶמ םּוראוָו ,הָלָוע ַא ׁשּוריפְּב זיִא ןעֶּבייֵרְׁש ןיִמ אזַא .םִנ עֶנייֵק ראַפ

 ,תֹומֹוקְמ עֶרעֶדְנַא גּוא ןעֶיניִמּור עָיְציִלאַג ןּופ רעֶדיִרְּב עֶמעֶרָא עֶרעֶזְנּוא זַא ,ןעֶסעֶג
 ןעֶליוִו נּוא עֶׁשְטאָלְק ןּופ תֹומְׁשִנ טְשיִנ ךיֹוא ןעֶּבאָה ,ןאָנְראַשְז טְדעֶר עֶמ ּואו

 טְשיִנ,שיִרּוי ןייר ןעֶמעּומְש ייֵז טימ זומ עֶמ גּוא ,לעֶביִּב שיִנאָנְראַשְ א ןעֶזעֶל ְךיֹוא

 | ,. .ׁשיִקְרעֶט ּבְלאַה

 ןעֶנְרעֶלְרע טְכייֵל וצ ךְּּרְהעֶל סעֶשיטקארְּפ ,רעֶרֶהעֶליִנאָגְראַׁשְו
 טייצ עֶצְרּוק ןייא ןיִא עֶבאַרְּפְש עֶׁשיִנָנְראַׁשז יֵד רעֶרְסעֶל םעֶנייֵא טְסְלעֶטְמיִמְרעֶפ

 ,1586 אש ראוו קינ בורט (לעֶדייֵז הָנּוכְמַה) ןד נ וי ןּופ טְסאַּפְרעֶפ

 ,לְזַמ רעֶטְסְניִפ גוא טְסיוִו עֶּבְלעֶז סאָד טְקְנּוּב טאָה ןאָנְראַׁשְז רעֶׁשיִדּוי רעד
 ןעֶדּוי : עֶכאַרְּפָׂש רעֶטְלעֶגאוָוְרעֶפ רעֶד ףיֹוא טְדעֶר סאוָוקְלאָפ עֶטְלעֶגאָווְרעֶפ סאָד יוִו

 ןּופ ,תֹורֹוד רֹוד ןּופ ,רֶהאָי רעֶטְרעֶדְניה לעיִּפיִו טָרֶא ןייֵא ףיֹוא ןעֶנְהאָוְו ןעֶנעֶמ
 ראפ ,טְסאָג עֶנעֶטעֶּבעֶגְנייֵא ראַפ טְגעֶבעֶרעֶג ץלַא טְראָד ייֵז ןעֶרעוֶו ןעֶגעוֶוְטְסעֶד
 ןֶעיֵרְד ּוצ תּוׁשְר רעֶקְלאָפ עֶרעֶדְנַא ךיִז ןעֶמְהעֶנ תֹומֹוקְמ ךס א ןיִא .עֶדְמעֶרְפ רֶליוִו
 רעייהְט ןיִמ אזא טָא .ןעֶייִרְד ןיִא יז ןעֶנייֵּב נוא ןעֶטייז עֶל לֵא | יא ןעֶדּוי יד ןייֵז

 ייֵז  תֹורֹוד לעיִפיוִו :ןייֵלַא ןעֶדּוי אַּב יֵקאַט ןאָנְראשְז רעֶגיִדְניִ רעד ְךיֹוא טאק לֶזַמ
 םעֶּפֶע יוִו ,םיִנָּפַא ץְלַא ְךאָנ יִז טאָה ,עֶכאַרְּפש רעֶגיִזאָד רעד ףיֹוא ןיֹוׁש ןעֶדעֶר
 יעֶנעֶנייֵא ןייק ראפ טְנעֶכעֶרעֶג טְשיִנ טְרעו גּוא ְךאַז עֶנעֶּפְראָועֶגְנָא ,עֶדְמעֶרְּפ א
 ליִדּוי טְראַדְרעֶפ עֶטאוַועֶׁשיִרְראַנ ַא ןעוֶויִרְּפ ראָנ זאָל ,ּונַא  ,ראָה ַא ףיֹוא ! וליפֲא
 טְשיִנ ןיֹוׁש םֶהיא טְהעֶטְׁש ,קאַּבאַט קעֶמְׁש ןעֶבְלאַה ַא ראַפ טְקְנּופ גנּורליִּ ןעֶמּוקעֶּב

 טיִמ יו ,ְּךאָנ רעֶגְרַא םעֶד טימ ְךיִז טְמעֶש גּוא ןאָוְראַשְז םּוצ ,הָליִלח ,ןעֶקעֶמש ּוצ ןָא
 ןעֶשְטעֶילאַק נּוא ןעֶנייֵּב ּוצ רעֶדעֶי ְךיִז טְּביֹולְרֶע יֹוזַא יוִו ,טנייה .ְךאַז רעֶשהְביִנְג א
 ! ןעֶּבייַרְש םיִניֵא ְךיֹוא יֹוזַא ,ןעֶדעֶר םיִניֵא יוִו יֹוזַא ,ְךיֵּבעֶג ,ןאָגְראַׁשְז ןעֶמְרֶא םעֶד

 געֶלְסיֹוא םעֶנעֶניֵא ןייַז טְראָו ןעֶדעֶי ןיִא טעֶמִּכ ְךיִז טאָה רעֶדְנּזעֶּב רעֶדעֶי
 םיִנּפ ןעֶסעּומְׁש טְׁשיִנ ןיֹוׁש לעו ךיא .ׁשּוריִּפ םעֶנעֶנייֵא ןייא ְךיֹוא לאָמ ַא גּוא -
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 דְנאַטְׁש ןיִא טְשיִנ זיִא נּוא יִרְבע רעֶד ףיֹוא ּוליִפא גיִּפָמּוטְׁש זיִא סאו ,םֶלֹוע ןעֶטְסארְּפ

 ןּופ אָקְוַר לעֶוויִרְּב ׁשיִנאָנְראַׁשְז א טְמְחעֶנ טְבירְּפ ראָנ :תֹורּוקְנ ןֶהָא ןעֶזעֶל ּוצ
 טְראוָו ןייֵא יוִו ,ןְהעֶז .ריִא טעוֶו ,ָנּוי ןעֶּבאָרְג ןייק ןּופ טְשיִנ ;ןעֶדּי ןעֶלעֶדייֵא; ןייא
 ןעֶּבאָח קֶׁשֵח טעוֶו ריא זַא ,גּוא טְרעֶייִלְשעֶג הָנּוׁשְמ ׁשְרעֶדְנַא לאָמ לעיִפיִוו זיִא
 טעוֶו ריא לייוַו ,ןעֶמּוקּוצ טְשיִנ קע ץֶזיִּב ריִא טעֶו ,ןעֶזייַרְג יד ןעֶלְהעֶצּוצ רעֶּביִא

 ריִא טְנעֶק !עֶרָה-ןיע ןייק ,לעיּפ יֹוזַא -- ףֹוס ץְראַּפ רעֶהיִרְפ דֵס ַא ןעֶרעוֶו דעימ
 םיָניֵא טְצְטּונעֶּב עֶמ סאוָו ,רעֶטְראוָו ׁשֶדֹוקְךֹוׁשָל יד טְסעּומְש רעֶו .ןעֶניִפעֶג
 -טְשיִנ אַּב םיֹורַא ןעֶמּוק נּוא רֶבְקַה טּוּבִח ןּופ םיִרּוסִי ראָנ ןעֶדייֵל ייֵז -- ןאָגְראַׁשְז

 ןעֶרעוֶו יז זַא ,גיִד'ְתּונְמֲחְַּמּוא שיֶנְרַהעֶצ ,ןעֶגאַלְׁשעֶצ ןּכּסְמ ,ּיִּבעָג ,רעיירְּבעֶה-ןייק
 ,ׁשְרעֶטאָט יִצ ,ׁשיִקְרעֶט רעֶכיִג םיֹוא ןעֶזייוַו גּוא הָרּוצ עֶשיִרּוי יִד ןעֶצְנאַנ ןיִא ןָא

 ְךיֹוא ןעֶנעֶז ,ןייֵלַא םיִרְּבַחְמ עֶׁשיִנאָנְראַׁשְז יד ּוליּפֶא ,רֶהעֶמ ריִא טֶּפְראַד סאוָו

 רעֶד ןיִא ראָנ טְמְחעֶנ : ןֹומָה םיִָנּופ טְקיִרעֶג טייוַו טְׁשיִנ טְכיִזְניִה רעֶד ןיא בֹור סאָד

 טְכיִל טיִמ ןעֶכּוז גְנאַל ןעֶפְראַד טְׁשיִנ ְךיֹוא ריִא טעֶו ,לעֶכיִּב ׁשיִנאָגְראַׁשִז א דְנאַה

 ןעֶגאַלְׁשְנ גָא ְךיִז ריִא על גניִרְג ראָג ; געֶלְטיֹוא םיִנָיַא גּוא עֶכאַרְּפְׁש רעֶד ןי ַא רעֶלְהעֶפ

 .ייןעֶזייִרְג ןעֶּכעיִז טימ חג ףיֹוא

 ם עֶד :קְלאַּפ ןעֶשיִדוי ן'ְטיִמ לֶזִמ ןייֵא טאָה ְךאַרְּפְׁש עֶׁשיִנאָנְראַׁשְז יִד ,אָי
 ןיילא עדי ןעֶלליוִו ענעֶי גוא .קְלאָפ ןייק ראפ ןעֶגעֶמעֶר טְׁשינ עֶרעֶדְנַא ןעֶלְליוו
 |  ְךאַרְּפְׁש ןייק ראַפ ןעֶנעֶכעֶר טְׁשיִנ

 ןעֶנעֶז וגיִזייְֵג יֹוזַא ןאָגְראַׁשְז טְּביְַׁש עמ םאוָו ,םעֶד ןיִא זא ,ְךיִז טְהעֶטְׁשְרעַפ
 עֶכְלעוֶו .,"רעֶּבייֵרְׁש; וייז טפּור עֶמ יוִו ,רעֶרָא .העְרֲהעל יִד גיִדְלּוש עֶלַא ןּופ רֶהֵעֶמ

 ןעֶנעֶק ןעֶראָסעֶפאָרְּפ עֶגיִזאָד יִד טָא .יׁשיִדּוי; ןעֶּבייַרְׁש ְךֶָנָנּוי גּוא ְךיִלְדייֵמ ןעֶנְרעֶל

 ידֹובְכִל; ןעֶטְקּוצעֶג ַא דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶפְראַוּוצְסיֹורַא םיִדיִמלַּת יִד ןעְֶרעֶלְסיֹוא ר ראָנ

 וצ ןָא טְשיִנ ןיילַא ייֵז ןעֶּבייֵה רעֶמייוַו רעֶּבָא ,ךילקיִטְׁש-ץנוק עֶכְלעֶזַא ְךאָנ נּוא
 ןילַא יִּבִר רעֶד זַא גּוא הנ .טְראָוו ַא סעֶּפִע ןעֶגעֶלּוצְסיֹוא תּויַח רעֶייֵז ןּופ ןעֶסיוו
 יד ןעֶפאַכְנייֵרַא דיִמָלִּת םּוצ ְךיִז לאָז םיסנ ַא ראַפ עֶשֶז סאו ְךְרּוד ,טְׁשיִנ טְסייוֵו

  יִּבֲע ףיֹוא טְלעֶצְראַועֶגְניא ןָא זייְַדניק ץופ ןעֶזיירְג יִד ןעֶרעוו יֹוזַא ? הָרֹוּת

 'רעֶרְהעֶל-ְנאַגְראַׁשְז םיָנּופ רעֶסאַפְרעֶפ םעֶד ןעֶקְנאַד ריִמ ןעֶפְראֹד ראַפְרעֶד

 יו יֹוזַא ,ןאָנְראַשְז ןְטיִמ ןעֶּבעֶגעֶגְּבָא ּךיִז טאָה רע סאָו יקיִנְּבּור ֵט 'ה םעֶד

 ןעֶטְכעֶר ַא ןעֶכאַמ ּוצ היִמ יד ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה גּוא !עֶכארְּפְש רעֶטְכעֶר ַא טיִמ

 .גּוא ירעֶּבייַרְׁש עֶטעֶזְנאָלְְרעֶּפ יד ראַפ געוו ןע עֶכייְֵגַא ןעֶזייַוווצ יֵדְּכ ,ְךּוּבְרֶהעַל

 יז ןעֶנעֶק גוא ןעֶסיוו ןעֶלאָז ייֵז ,הָרֹוּת  עֶטייֵרְג א טעֶמִּכ דְנאָה יִד ןיִא ייֵז ןעֶּבעֶנ

 זַא ,ןְהעֶזּוצ םיֹורַא רעוֶוְׁש טְׁשיִנ זיִא םִע .עֶרעֶייז םיִריִמְלִּת יִד ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא גניִרְג

 ?תיֹוא רעֶרעֶוְׁש ןייז טיִמ ןעֶמּונְרעֶּפ טְסְנְרע ץְנאַנ ךיז טאָה רֵּבַחְמ רעֶטְרהֶעעֶג רעֶד

 סעֶׁשיִטְקאַרְּפ, םאָר ןעֶטיִּבְרַאעֶּב .ּוצ היִמ ןייק טְנְראַקעֶג טְשיִנ טאָה גּוא עֶּבאַג



 21 רּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיִנאָגְראַׁשְזיינ

 טייֵבְרַא ןייז נּוא .קעוֶוְצ ןייַז ןעֶכייֵרְרֶע ןעֶנעֶק לאָז סע:ןייַז וצ ףְראַד םִע יו ,ידּוּברִהעַל

 ןעֶטייֵבְרַאּוצְסיֹוא ןעֶהְטאָרעֶג תֶמֲאָּב םֶהיֵא זיִא'ס : ןעֶּפְראָוועֶגסיֹורא טְשיִנ טְסיִזְמּוא זיִא
 טְכייֵל םֶהיֵא ְךֶרּוד לאָז עֶמ ,ןעֶצְטּונ עֶסיֹוהְג ןעֶנְניֵרְּב ןעק סאוָו ,ךוּבְרֶחעֶל ןעטּוג א

 ןְהָא גיִטְביִר ןעֶּבייַרְש נּוא ןעֶזעֶל ּוצ ךיג  ְךאַרְפֶש עֶשיִנאָנְראַׁשְו יִד ןעֶנְרעֶלְסיֹוא
 ןעֶלעוֶו ,רעֶרְהעֶל א טיִמ ךוּב םעֶד ןעֶנְרעֶלְסיֹוא ןעֶלעוֶו סאו ,עֶניִזאָד יִד .רעֶלְחעֶּפ
 ןעֶזייֵרְג לּוּבַמ ַא טיִמ 'ַחֹֹנ טְראָו סאָד ןעֶּבייַרְׁשּוצְנֶא תֹופיִרָח ןעֶזייַוו טְשיִנ ןיֹוׁש
 רעֶלְהעֶפ ןָהָא ןעֶּבייֵרְׂש ןעֶנעֶק ןיֹוש ןעֶלעוֶו ייֵז ,ןעּוחְמ רעֶּבייֵרְׂש עֶשיִרּוי עֶרעֶדְנַא יוִו
 רעֶטְכעֶר ַא ןּופ םיִנָּפ ַא ןעֶּבאָה טעוֶו ,ןעֶפְפאָה ןעֶמ נעֶמ ,ןאָגְראַׁשְז רעֶייִז גּוא
 .ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶנאָרְט ּוצ .חמְרעוֶו יִד טאָה סאוָו ,ְךאַרְּפְׁש

 רעֶד .ןעֶננְולייֵהְטְּבָא ייֵרְד ןיִא טְלייֵהְטעֶגְנייֵא טְרעוֶו--"רעֶרְהעֶל ןאָנְראַשז, רעֶד
 (םיִלָלָּכ) ןעֶלְנעֶר ּבייֵהְנָא םוצ ךיִז ןעֶנְיִפעֶג טְראָד : רֹקָיַע רעֶד זיא קֶלֶח רעֶטְׁשְרֶע

 עֶׁשיִנאָנְראַׁשְז יד סאוָו ,עָכְלעֶזַא אָד ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו ןעֶשיוִוְצ ,ןעֶּבייַרְׁש נּוא ןעֶזעֶל םּוצ
 לייוו ,פאק ןיִא ייֵז עֶנאַלׁשניַא טּונ םְרעֶדְנאַזעֶּב טְפְראַדעֶג ְךיִ ןעֶטְלאָו רעֶּבייֵרְׁש
 -טייֵבְרַא יִד,: רעֶנִייֵטְׁש ַא : םעֶד ףיֹוא ּוצ קְראַטש ,ךיִּבעֶנייֵז ןעקְניִה לייֵהְטְנעֶטְסְרִהעֶמ

 יז ןעֶגיִדְנֶע ךיוא ,"יִנ, טיִנ נוא "עֶנ לעֶטְשוצ סאָד ּוצ ְךיִז ּוצ ןעֶמְהעֶנ רעֶמְרעוֶו
 עֶּביַרְׁש רעֶּבייַרְׂש לעיִפיוִו וו .ז .א ןעיֶרְהאָּפ-עֶג :פישבצ ,ןֵצ טיִנ גוא ,ןַעי ףיֹא ְךיִז

 ,תֹובְקָנ נּוא םיִרָכְז ןּופ ןעֶמְמאָנ לעֶטעֶצ ַא טְהעֶג רעֶטייוו ! ריוּפאק טאָ עֶכְלעֶזַא

 - טְצּונעֶּב ןעֶרעוֶו סאוָו ,תֹוביִּת-יִשאִר עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ ,םיִתיִנעַּת נּוא םיִבֹוט-םיִמָי

 סאָוו ,ןעֶכאַז עֶניֹוזא ץְלַא זיִא סאָד -- ,ןעֶלּוטיִט ְךיֹוא ןעֶכייֵלְגְטְסעֶד ,ןאָנְראַשְז ןיִא
 ןעלְקיִטְרַא ןָא ךיִז ןעֶּבייֵה םעֶד ְךאָנ .ןעֶסיוִו ּוצ גיִטְחאָנ רעֶגיִצְניוו יִצ רֶהעֶמ ןעֶגעֶז

 -וצְסיֹוא דיִמְלִּת םעֶד רעֶהיִרפ ןעֶּבעֶגְפיֹוא םְראַד רעֶרְהעֶל רעֶד עֶכְכעֶוו ,ןעֶזאַרְפ טיִמ
 ןיִא ןייַז טעוֶו רֶע זיִּב ,ןעֶריִטְקידְראַפ םֶהיֵא בע סאָד אָנְרעֶד גּוא ןעֶנְרעֶל

 .רעלהעפ ןְהָא סע} ןעֶּבִייְֵׁשּוצְנֶא דְנאַטְש

 םיִנּופ לאָז דיִמְלַּת רעֶד ,היִמ טְנעֶלעֶנקעֶווַא רֵּבַחְמ רעֶד טאָה טָּפיֹוהְועֶּביִא
 רעֶד סאוָו ,רעֶטְראוָו עָׂשְדֹוק-| -ןֹוׁשָל עלַא ןעְֶרעֶלְסיֹוא טּוג ךיז 'רעֶרְהעֶל-ןאָגְראַׁשְז

 טאָה ראַפ רעֶד ;םְנעֶגייֵא ראַפ טְכאַמעֶג גּוא ןעֶמּונעֶגְניַא .ְךיִז ןיִא טאָה ןאָנְראַׁשְז
 ְךאָנְרעֶד - ,רעֶטְראוַו עֶׁשעֶייִרְּבע יָה עֶכיִלְטֶע לעקיִיא ןעֶדעֶי ראַפ טְלעֶטְשעֶג רֶע
 .רעֶטְראוָו עֶניִזאָד יִד ןּופ רהעְמ רעֶדָא םְנייֵא לעֶקיטְרַא ןיִא עֶזאַרְּפ עֶדעֶי טְלאַהְטְנֶע
 - ,זיִא-טיִנ-עֶס עֶכְלעוֶו ,יֹוזא טאלג ןעֶראָוועֶג ןעֶמּונעֶג טְשיִג ןעֶנעֶז ןיילא ןעֶזאַרְּפ יִד
 ןלַ ןעּביִלְמעֶג טאָה רֵּכַחְמ רעֶד ,ןייֵג : ןיירַא טְלעוֶו רעֶד יִא,  ,טְנאָז עֶמ יוִו
 + גוא ןְניִז ןעֶטְכעֶר ַא םעֶּפע ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִרָמֲאַמ עכלעֶזַ טְנייֵא-נּוא-סְנייֵא

 טְלאַהְטְנֶע קֶלָח רעֶטייִווְצ רעֶד .סייֵוָׁש ניִצְניוו טְשיִנ טְסאָקעֶג םֶהיֵא טאָה טייֵבְרַא
 ,ףעיִרְּב עֶצרוק ןעֶצְנייַג גּוא ךילְמְראָו- םְקְלאָפ ןןעֶטאָדְקעֶנַא עֶכייֵלְ עֶניִנייֵא ךיז ןיא

 ,קֶלֵח םעֶד ןיא .עֶכאַרּפְש רעֶנייֵר ,רעֶטְכייֵל ַא טיִמ ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָא ןעֶנעֶז  עֶבְלעוֶו
 םעֶד טיִמ סיֹוא יז ןעֶנעֶל עֶגְלעוֶו ,רעֶטְראָו עֶגיִנייֵא טְנעֶכעֶרעֶגְסיֹוא זיִא ,םֹוס םּוצ
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 ןעֶּבייַרְׁש גּוא םְנייֵא-ץְלא  טעֶמִּכ סיֹוא ךיִז ןעֶרעֶר סאוָו ,רעֶטְראו יד ְּךיֹוא ,'ה תֹוא
 .ג ,ד .א (ׁשְמׁש) ןְנּוז גּוא (ןְבּומ) ןְניִז ,(ןֵּב) ןהּוז : לעיִּפְׁשייֵּב םּוצ !שְרעֶדְנַא ךיִז
 .עִיַפאַרְגאָהְטְרָא רעֶׁשיִנאָגְראַשְז רעֶד ןיִא ןעֶכאַז עֶגיִּטְביוִו רֶחעֶז ץלַא זיִא סאָד
 ןופ ןעֶלעֶטְׁשְפיֹונּוצ לאָז רע ןעוֶו ,ןּוהְמעֶג רעֶבייֵלְג ְךאָנ רעֶּבָא טְלאָוו רָּבַחְמ רעֶד
 ְךיִז לאָז דיִמְלַּת רעֶד יִדְּכ ןעֶזאַרְפ טיִמ ןעלקיטרַא עֶרעֶדנּוועֶּב רעֶטְראָוו עֶגיִזאָד יִד
 קֶלֶח ןעֶטיִרְד ןיא ,עֶדְנע םַא .ַחֹמ ןיִא םֶחיֵא ייַב ןעֶּביילְּב ןעֶלאָז ייֵז נּוא ןעֶּביִא רֶהֵעַמ

 ןעֶנּולהאצרע עֶניִזאָד יִד .עֶמְכיִׁשעֶג-רּוטאַנ רעֶד ןּופ ןעֶגְעלְהאֶצְרֶע עֶנייֵלק ךיִז ןעֶניִפעֶג
 טְשיִמעֶצ טְשיִנ ,עֶכאַרְּפְׁש רעֶשידּוי- -רעֶמיֹול רעֶטְסאָרְּפ א ןיא ןעֶּבעיִרְׁשעֶג ְךיֹוא ןעֶנעֶז
 יו ,טּושָפ ראָנ | יטְרעֶׁשְטייֵדְרעֶפ לעיפ ּוצ טְׁשיִנ ריוא ,םיִרּוּבִד עֶׁשיִסְסּור טיִמ

 .ןאָנְראַׁשְז ןע עֶּבייֵרְׁש ףֶראַד עֶמ יֹוזַא

 ; אָד טְׁשיִנ עוו רעֶגיִדְניִז רעֶד ףיֹוא רעֶּבָא זיִא ְךאַז ַא תֹולעמ עֶליֹוה טיִמ
 ייֵז ןופ עֶגיִנייֵא ףיֹוא !תֹונֹורְסֶח גיִצְניו טְשיִנ ְךיֹוא טאָה לעֶביִּב עֶטּוג סאָד טָא
 טְפיֹוהְרעּביִא זיִא ְךּוּבְרִהעֶל ם'נּופ עִיִפאַרְנאָהְטְרָא יִד (1 : ןעֶזייַוְנָא אָד ךיִא לעוֶו

 ,רעֶלְהעֶּפ קּורְד ךפ ַא ראָג טעיֶבְננעֶגניירא טְראָד ְךיִז ןעֶּבאָה סע ראָנ ועגיִטָכיִר א רֶחעֶז
 אֵליִמ .געוֶו ןעֶבייֵלְנ םיִנּופ דיִמְלִּת םעֶד ןעֶרְקיִפְּפאָרַא רעֶטְרָא לעיפ ןיִא ןעֶנעק סאוָו
 העפָ רעֶּבֶא ְךיִ ןעֶניִפעֶג סג !"רעְצְמעֶזַה רּוחָּבי רעֶד ניִדְלּוש רֶחעֶמ זיִא םעֶד ןיא

 רעֶלְהעֶּפ יִד גּוא גיִדְלּוׁש חָמ ָשִניִד טאָג זיא רּוח ַּב רעֶד ּואוו (גיִצְניוִו רֶהעֶז תֶמָא)

 ר ָכָז ןֹוׁשָל ,רֵׂשָּכ ןּופ --(4 טייז) 'הָמֵהְּב הָרָׂשָּכי : ָשמִ ;ןיילַא רֵּבַחְמ םּוצ ןעֶרעֶהעֶג
 טיִמ טְשיִנ "ע?ַא טיִמ 'עיִרַׂשָּכ, לְהאָצרְהעֶמ ְךיֹוא נּוא הֶבקָנ ןֹוׁשל-ןאָנְראַׁשְז ןיִא טְרעוֶו

 ךיֹוא עֶמְצעֶל סאָד טְּבייַרש רֵּבַחְמ רעֶד  תֹומֵהְּב עיֶרֵשְּכ ,הָמֵהְּב ע'רֵשְּכ) 'הי ןייק
 ןיִא יו יֹוזַא ,ןעֶסייֵרעֶצ; ןייז ףְראַד -- (61 .ז) ןעֶסייֵרּוצ םיִקָרְּפ יִשאֶרֹי ;('ה ַא טיִמ

 ,איִד : רעֶטְראָוו יִד רֶדֵסַּכ רֵּבַהְמ רעֶד טְּבייֵרְׁש רעֶטייוַו : (*"ןעֶסייֵרְרעֶצ; ןעֶשְטייַד

 -באָנ) גירּביִא ןיִטּולְחַל זיִאְס םעֶבְלעֶוֶו ,ףוס םּוצ א; ןייֵא טיִמ ץלַא .וװ .ז ,א ,איז
 "עג ַא רעֶטראוָו עֶלַא יִד ןיא טְּפְראַדעג ראנ ןעֶמ טלאוו עשיה ןיא יו ןּוהְטּוצ
 יו ראָנ .םעֶּפִע ְךאָנ טאלְג ךיִז טֶּפעֶלְׁש ,םיֹוא טְמּוק ,'א; עֶגיִזאָד יִד (םֹוס םּוצ

 ןְכאָג ןעֶהעֶג ןעֶלְקִיִטְרַא יִד ראַפ רעֶטְראוָו עיִׂשְרֹק ןֹוׁשָל יִד 5 .הָמָׂשְנ עֶגיִדְניִז א
 'אי ַא טיִמ ןָא ְךיִז ןעֶּבייֵה סאָוו ,רעטְראָוו עלא ןעֶמּוק רעֶהיִרְּפ .ה .ד ,ביא
 ןיִא ׁשיִטְקאַרְּפ טְשיִנ רֶהֵעְז רעֶּבָא זיִא רֶדֵס אֵזַא וו .ז .א "ב,ַא טיִמ ְךאָנְרעֶד

 נפְראַרעֶג ןעֶטְלאוָו רעֶטְראוָו עיֶשק ֹוׁשָל יד :דּּבְרְהעֶל ןעֶשיטְקאַרְּפפ ַא
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 עֶלַא  ןעֶכיִילְנטְסעֶר .ךּוּב ם'ניא = טְרָא ןייֵא ףוא טשינ ךיז טְניִפעג רעלהעפ  ןיִמ רעֶגיִזאָד רעֶד (+

 טְלאוָו ןכל ,"עָצי טְמּוק םע; ואוו ,טְראָד "ּוצ, .ןעּבייַרְׂש .ּוצ טְניֹואוועֶג ןעֶנעֶז רעֶּבייֵרְׁש עֶׁשיִנאָנְראַׁשְל טֵעְמַּ

 רעֶדְנּועֶּב טְמּוק סֶע ןעוֶו ְךיִז טְּבייֵרְׁש יוצ, : לֵלְּכ ןעֶמּוׁשַּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶג ּוצ גנּומְכַא םּוג טְראׁשעג טְׁשיִנ

 רעֶוו; לעיִּפְׁשייַּב םּוצ ,טרָאװמיײצ ןִטיִמ יןעמאזוצ דיִמִּת טְמּוק רעֶּבָא "עצי ; טְראָווְראַפ םֶלֵא טְראוָוְטייֵצ םי נּוּפ

 (קמהינפ ח ח820װמהעמ) יןעֶסייֵר ּוצ טְניֹואוועֶג זיא רעֶוו  "ןעֶמייֵרעֶצ  ּוצ קֶׁשָח טאָה
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 גּוא עֶרעֶגְניִרְג רעטראוָו ןעמּוק ןעֶּפְראַד רֶעֶהיִרְפ ראָנ ,ביא םעֶד ְךאָנ טְׁשיִנ ןייַז

 והָנְרדהְּכ ץלַא ,רעֶטייוֵו סאוָו נוא ,רעֶטָּפֶא ןעֶדעֶר םיניֵא טְצּונעֶּב עֶמ סאָוו,עֶכְלעֶזַא

 םעד ּךאָנ .רעֶנעֶטְלעֶז ןיֹוׁש טְצּונעֶּב עֶמ סאוָו !עָניֹוזַא גּוא רעֶטְראוו עֶרעֶרעווְש
 וו ירעֶטְראוָו עֶכְלעֶזַא ּבייֵחְנֶא םוצ יקאַט דְלאַּב ןעֶמּוק ןעֶזּומ רעֶּבָא רֶדֵס ןעֶניִטְציא
 לֵלְכִּב .רעטעֶּפְׁש טעֶה ןייַז טּפְראַדעֶג ןעֶטְלאוָו סאוָו ,וװ .ז .א 'סֹופֹורְטֹוּפֲאא ,'תֹויַרְַא

 ןעֶשיִנאָנאַרעֶּפ ןעֶסיֹורְג םעֶד ןעֶטיהְּפָא קְראַטש לאָז רֵּבַחְמ רעֶד זַא ,טְשיִנ ןעֶמ טְהעֶו
 ןיא רֶע טְלעֶטְׁש יקאט רעֶּביאֶרעֶד וא םְרעֶרעוֶוְׁש ּוצ סְרעֶנְניִרְג ןּופ :לֵלּכ

 .םעֶד רעֶסיֹוא .ג .ד .א 'םֶלֹועּב רֵזֹוחַה לֶגְלני יו ןעֶזאַרְפ עֶצְנאַג ןעֶלְקיִטְרַא עֶטְׁשְרֶע יד

 לייַו ,ןאָנְראַשְז ןיִא טְצעֶזְרעֶּביִא ןייַז טְפְראַרעֶג רעֶטְראוו עֶׁשיִאיירְּבעֶה יד ןעֶטְלאוָ
 ןּופ טְסייוֵו רעֶרְחעֶל-ִנאָנְראַׂשְז רעֶרעֶי טְשיִנ סאו ,עֶכְלעֶזַא  ךוִז ןעֶניִפעֶג ייֵז ןעֶׁשיוִוְצ
 ןיִא רעֶכיִלְטיִא טְשיִנ ְךיֹוא זיִא ,אָי ןעֶסייוַו סאוָו ,יִד ּוליִּפֲא גּוא גְנּוטייֵדעֶּב יִד ייֵז

 ןעֶלְקיִטְרַא יד ןיִא ןעֶואַרְפ יד (ג .םיִדיִמְלִּת יד ןְהעֶטְשְרעֶּפּצ ןעֶּבעֶג רא לְק דְנאטְש
 ןּופ ראָנ :עֶנעֶּבעיִלְקעֶג טְּפיֹוהְרעֶּביִא ןעֶנעֶז ,טְנאָזעֶג ןעֶביֹוא ןיֹוׁש ּבאָה ךיא יוִו
 ןייק ּוצ ןָפֹוא םּוׁשְּב ןעֶסאַּפ סאוָו ,עמְהאַנְסיֹוא עֶניִנייֵא ְךיִז ןעֶניִּפעֶג ןעֶנעוֶוְטְסעֶר
 ,ה
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 לָכְל ויִא ייֵז ראַּפ סאוָו ןעֶזאַרְּפ עֶבְלעֶזַא ראָג אָד זיִא סע :ןעֶטְסאָמעֶגְנָא טְׁשיִנ
 ,טְמְהעֶנ .עֶסיֹורְג עֶלֹוה ראַפ ןייז געֶמ םע,,טְרָא סאָד ךוּב אֵזַא ןיִא טְׁשיִג תֹועְדַה
 טְנייַפ טאָה דיִסֲח א, רעֶדָא ,"ןּוקִּת ןעֶקְניִרְט םיִדיִסֲחי :ןעֶזאַרְּפ יִניִמ עֶניֹוזַא  ,לֶשֶמְל
 --"ןויְדִּפ ןייק טיִנ טיִנ נּוא ןייּבְר ןייק ּוצ טיִנ ןיֹוׁש טְרְהאָּפ ןָרְקַח ַא םּוראוָו ,הָריִקַח

 רעֶד ּואוו ,טְראָד לעֶכיִּב-הָנְּׂשַה ַא ןיִא ּואוו ץעֶנְרֶע ץאלפ א רַׁשְפִא זיִא ייֵז ראפ
 רעֶּבָא ! ,וװ .ז .א םֶזיִמאַנאַּפ ,ָא :לֹוק ַא ףיֹוא טעייַרְׁש גּוא ְךיִז טְרעֶקאַלְפּוצ רֵּבַחִמ
 ןעֶרְהירּוצְנֶא ,ןעֶדּוי על ַא ראפ טְכאַמעֶג זיִא סאָו ,ךּוּב-רֶח עֶל א ןיִא טְמּוק יוִו

 ,ליִּכְׂשִמ ַא ְךיִז זיִא קיִנְּבּור ָט 'ה ?ְּךיִלְטְראָווכעֶמְׁש םעּפֶע יז ןעֶגאָז גּוא םיִדיִמֲח
 ןעֶבּוזְּפֶא ךיז רֶע זאָל ראָנ ,ראַּפְרעֶד טְשיִנ ראָנ םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ְךיִא ,אָתיֵּת-אֶכיֵהְמ
 -ִנעֶצְניינ םנּופ הֶנָּכְׂשַה רעֶד ןּופ ןייֵש יד. ןעֶזייווּוצְסיֹורא טְרָא רעֶדְנַא ןייֵא ץעֶגהע
 םעֶד ןּופ סאוָו ,ְךּוּב-רֶהעֶלנאַגְראַׁשְ םעֶשיִטְקאַרְּפ ַא ןיִא טְׁשיִנ ,'טְרעֶדְנּוח-רֶחאֵי ןעֶמ

 | .רעֶדְניק עֶׁשיִדְגִנְתִמ טיִמ ךיילְג עֶׁשיִדיִסֲח ןעֶנְרעֶל ןעֶפְראַד

 רעֶדְניִק ראַפ טאָלְנ ןעֶנעֶז סאָו ,עֶניֹוזַא ןּופ ןעֶסעּומְש טְׁשיִנ לְליוִוְיִא .ְךּוּב-רֶהעֶל

 ןעֶרעֶמעֶּבְרעֶפ עֶגאַלְפיֹוא רעֶטייוְצ רעֶד ּוצ סיוִועֶג טעוֶו רֵּבַחְמ רעֶטְרהֶעעֶג רעֶד
 -ְרעֶפ טעוֶו סְלאָמאַד זםיִנּוקִּת עֶגְיהְטאָנ ןעֶכאַמ נּוא רעֶלְהעֶּפ עֶניילְק עֶניִנייֵא יד

 סְלאַפְנעֶלְלַא זיִא סאוָו ,'רעֶדְהעֶליִנאָנְראַׁשְוי םָנּופ הֶּטְרעוֶו יִד ןעֶרעֶוו טְרעֶסעֶרְנ
 .ךּוּב עֶכיִלְצְטּונ א רֶחעֶז
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 ןייִא עֶטייוֵוְצ יִד תיִדּוהְי רעֶדָא ,תיִדּוהְו עֶגאָׁש יד64
 ןּופ שְצעְרעֶּביִא ,חאָזאַמ-ראַמ אז ןּופ טְסאַפְרעֶפ ןאַמאָר רעֶנאָׁש רעֶשיִראָטְסיִה

 -רעֶּטְראָוְדמעֶר פי ,יר עֶרְה עֶליִנאָגְראַשְז;םינּופ רֵּבַחְמ ,קי נ בור הנוי
 ,1888 בוש טידרב .םיִזָרֲאָה קָמ עע נוא 'ךּוּב

 זאָצְנאַרְּפ ליִמֹע לְראק;ןופ גְּולְהעֶצְרֶע ןייא.'הָּכ למה רֵּתְסֶא 6
 .1888 בוש טידרּב ,קינבורמ הנוי ןּופ טְצעֶזרעֶּביִא

 ןעֶצְנעֶזְרעֶּביִא םּוצ ןעֶמְהעֶג ְךיִז לאָז עמ ,ןעוֶועֶג טייצ גְנאַל ןיֹוׁש לאוו סע
 - עטְנאַסעֶרעֶטְניִאְטְסְכעֶה; ,עֶנעֶגייֵא ןעֶקאַּב סֵלַא ,ְךאַרָּפְׁש עֶדְמעֶרפ ןּופ רעֶכיּב עֶיִטְכיוִו
 ןעֶנעֶז נּוא לאַנג ,רעד וצ ןעֶגאָלְׁש סאוָו ,'אְְיְריִטאַסי ןּופ ְךעֶלְכיִּב טיִמ ןעֶנאַמאָר
 טְלאַּפ סאָו ,סעללא ןעֶנעייל ךיז טְּפאַח סאוָו ,םע ןֹומֲה םעֶד ראַפ ְךיֶלְדאָׁש טּוׁשָּפ
 ןופ תֹויַאַר טיִמ ןעֶזיוִועֶגְסיֹוא לאָמ עֶכיִלְטע ןיוש זיִא םע יִו ,ןייַרַא דְנאַה ןיִא ןייַרַא

 .רעֶקיִטיִרְק עֶגיִנייֵא

 רעֶד נּוא קְנאַדעֶג רעֶליֹואווַא זיִא סאָר -- רעֶּבייַרְש עֶדְמעֶרְפ ןעֶצטעֶזְרעֶּביִא
 טְוויִרּפעֶג ְךיִז טאָה רע סאוָו ּוהְמעֶג טְכעֶלְש טְׁשיִנ טאָה קי ַנּבּורָט רֶרעֶה
 טְסּואוועֶּב ןעֶנעֶז סאוו רעֶנְלעֶטְׁשטְפִרְׁש ץְׁשְטייֵד ייווְצ עֶגיִזאָד יד ןעֶצְטעֶזְרעֶּביִא
 זיִא ִתָמֲא ןיִא גּוא -.ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִרּוי םיִנּופ רעֶרְליִּב עֶטְנעֶבייֵצעֶגְסיֹוא . עֶרעֶייִז טיִמ
 ןיֹוׁש ןעֶנעֶז ז א ַצ נ אָרפ .ע .ק ןופ ןעקְרעוֶו עֶלְלַא סאוָו ,הָּפְרֶח ןייֵק טיִנ ןעֶד סאָד

 ,רּוטאַרעֶּמיִל-סקלאָפ רעֶד ןיא זְנּוא אֵּב ניא ןעֶׁשיִסְסּור ןיא  טְצעֶזְרעֶּביִא גנאל
 יי טינ ְךאָנ ריִמ ןעֶניִפעֶג ךעֶלְכיִּב עייג גאָט עללא טעמּב סיֹורַא ןעֶהעֶג סע ּואוו
 עֶרעֶדְנַא ןּופ טינ ,אדנא וועל ןּופ טיִנ ,זאָצְנאַרְפ ןופ טיִנ גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא

  !רעֶלְלעֶטְשְטְפיִרְש עָשי די עֶׁשְטייֵד רעֶדָא ,עשיססּור

 רעד ראַּפ קנאד ןעֶטְסעֶרג םעֶד קיִגְּבּורָט 'ה רעֶד טְנעיִדְראַפ רעֶּביִראַד

 ,םֶרֶעּוהְטְכאָנ רֵהעמ ןעֶניִפעֶג טְנאַמעֶג ךיִז ןעֶטְלאוָו סע עֶבְלעוֶו ףיֹוא ,הָלֶחְתַח רעֶטּוג
 . ..ְךאָנ סעֶּפע גוא ןעּבייֵרְׁש ׁשיִדּוי ןעֶנעֶק ןעלאז סאוָו ,עֶכְלעֶזַא ְךיִז טְהעֶטְׁשְרעֶפ םָע

 .ױעֶהְטאָרעֶג טְשיִנ לאמ ןייק .ןגאק; --- ןעמ/ טְנאַז -- ׁשְטעֶליֹוק רעטְׁשְרע רעֶדי
 ןּופ ,ְךאַרַפְׁש רעֶׁשיִסְסּור רעֶד טיִמ טְצּונעֶּב לעיִפּוצ ְךיִז טאָה רעֶצְטעֶזְרעֶּביִא רעֶד

 גְנּוצְמעֶזְרעֶּביא ןעֶׁשיִסְסּור םיִנּופ טְצעֶזְרעֶּביא זיא סע זַא ,סיֹורַא טְהעֶז עֶמ סאו

 רעֶטראוָו יד ,לָׁשְמִל :ןעֶנייֵמ טְנאָקעֶג טְלאָו עֶמ יוִו ,לאֵעֶגיִרָא ןעֶשְטייֵד םנּוּפ טיִנ
 עֶלעיֶּפ גּוא /'עוָוְטְרעֶׁשְז / ,'טְסאָּפעיִרק ,'טעֶשעיֶרעֶג ,'טעוֶואַרְּפְטֶא; 'עָי צ ְךּו טי



 388 } רּוטאַרעֶמיִל עֶׁשיִנאַנְראָשְזייג

 םעֶּפֶע זיִא סאָד -- גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא םיָניִא ןעֶניִפעֶג ריִמ םאוָו ,רעֶּטְראוָו עֶבְלעֶזא
 יִד ןֶהֶא ןְהעֶנאַּב טְכייֵל ץנאג ,היִמ טְכאַד ,ךיז ןְנאָק עֶמ גוא שידוי רעֶטיֹול טיִנ
 טיול ,סיֹוא טְזייוֵו סע .ג .ד .א ,גָנּוטְסעֶפ---"טְסאָּפעיִרְקי :ןּבקנעוֶוְטְרעֶׁשְז :רעֶטְראוָו
 א ,ןעֶנאַטְשְרעֶפ טיִנ טאָה קיִנּבּורְט 'חזַא .ּךילעְכיִּב ייווצ יד ןיא רעֶטְרֶא עֶגיִעיִא
 -אָנעֶטְס טְראוָו-םא-טְראו ,ןעֶמְהעֶנּפאָרַא עיִּפאָק ַא זאקָוַד טינ טסייז ןעֶצְטעֶוְרעֶּביִא
 יד ,טְדעֶרעֶג טאָה רע גּוא ---רֵּבַדְיַע : רֶדֵח ןיִא רימָלַּת רעד יוִנ ,ןעֶׁשְטייֵטְרעֶפ ,ןעֶריִפארְג
 -ךעֶּביִא םיָניִא לָׁשָמְל ..."ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא -- רֹמאֵל ,הָׁשֹמ--- הָׁשֹמ ,ּוצ -- לֶא ,טְטאָנ
 סיֹוא טְמּיק סאו ,עֶזאַרְפ ןיִמ אֵזַא ריִא טְנפעֶג 'הָּכְלמה רֵּתְסֶאי גנּוצְטעֶז
 : | ;תָנּושְמ רֶהעָז םעֶּפע

 עֶלַא יִװ ,ןעֶועֶג (םּוקְניפ לֵחָר רעֶדָא ששֶקֹרַּתְסֶא) יִז זיִא םיולעֶרייֵמ
 4 יו "םעֶרָא רֶהֵעְו גוא ְךיִלָשְנעֶמְנּוא ,גיִדְנעֶמעֶש ;ּךעֶלְרייֵמ רעֶואָנאַראַּב

 :זיִא ץּוריִּת רעֶד .ןעֶרעֶדְנַא םּוצ טְנייֵא טיִנ סע ךיז טְּפיִלְק סעֶּפע !םעֶרָא רֶחעֶז נּוא יִָשְנעְֶנּוא ,גיִדְנעֶמעֶׁש :ןיִרְלעַח א ראפ הָלעמעֶנאָׁשַא ?ְךיִרְשְנעֶמְגּוא
 טּוׁשָמ טְצעֶזְרעֶּביִא  עֶלעֶכיִּב עֶצְנאַנ םאָד ,םונּפא ,טאָה קיְִּבּורְמ 'ה רעֶד
 ,0ט8 סעדגו אהאפ 2004 08/28080004 תעמעוקע בהסז/מפחעתע :ןעֶשיִססּור ןּופ
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 -רעֶּביִא ,00ג101װ8/ טְראוָו סאָד ,ֹודֹובְּכ תַליִחְמִּב ,טאָה רעֶצְטעֶנְרעֶּביִא רעֶד

 ,שידּוי טּׁשָפ םייֵּב ןעֶטְלאַה ְךיִז טְלאוָו רֶע זַא ,גוא ,069ױ0ת0צו8 יו ,טְצעֶז
 ,עוֶועֶג יִז זיִא סייַוְלעֶדייֵמי : טְלעֶטְׁשעֶג רע; טְלאָוו חנּוא ייַּב טְועֶר עמ יו יױזַא
 ...'םעֶרָא רֶחעֶז נּוא דליו ,גיִדְנעֶמעֶׁש ,ךעֶלְדייֵמ רעוֶואָנאַראַּב עללא יוִו

 רעֶד ףראד רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןיא ךאֹרְפְׁש ןייא ןּופ קְרעווא ןעֶצְטעֶזרעֶּביִא םייב
 ,ךֶרוד גוא ְךרּוד ןעֶמעֶגְנְרּוד רע זּומ אָפּונ .קְרעוֶו םאָד ;ןילַא ןֹוׁשָל םעֶד ראָג טְשיִנ נּוא .,ןייַז ּוצ רעֶהעֶג סע יִו ,תֹונֹוׁשְָל עֶדייִּב ןְהעֶטְשְראַפ לָּכ םֶדֹוק רעֶצְטעֶזְנעֶּביִא
 סאָד ןנאק (געוֶו םִנּופ גיִדְנעֶכיִרְקּפאָרַא טְׁשיִנ ראָנ) סְלאָמאַד ראָנ גּוא -- קְרעוֶו עֶנייֵא ןייז יו טקעּפ ,ןעֶּבעֶלְבְוד םע ףְראַד רע ,ןעֶרעֶטְסיִנעֶּב םָחיִא ףראל סע
 .טאלג גּוא ןייֵר סיֹורַא גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא

 ריִמ גּואיןעֶמְטאָרעֶג יֹוזא סיֹורַא טְשיִנ ןעֶק ׁשְטעֶליֹוק רעֶטְׁשְרע רעֶדּי ראָג
 טְנאַלאט ןייק ןְהֶא טיִנ זיִא סאוָו יקיִנ ְּבּו רֶט רְרעֶה םיָנּופ טְרעֶדאָּפעֶג ןעטלאוו
 -רעֶּביִא ןיִא .ה .ד .ְךאַז ןייז ןיא יז קסוע רעֶטייוֵנ ְךיִ לאָז רע ןעֶּביירְׁש םּוצ
 רֶהעֶמ לעֶסיִּבַא יקֶׁשֵח רֶחעֶמ טיִמ ראָנ ףֹוׁשְל רעֶזְנּוא ןיִא דְמעֶרְפ ןּופ ןעֶגְנּוצְטעֶו

 .ןעֶנייֵמ עֶלעיִפ יוִו ,הָכאָלְמ עֶגְניִרְג אֵזַא טיִנ זיִא ןעֶצְטעֶזְרעֶּביִא ןְנעֶד ,ןעוֶועֶראָתּוצ |
 ריִמ ןעֶכְלעוֶו ןעֶגעוֶו ,ןִיִנַע רעֶרעדְנּוזעֶּב 8 ןיֹוׁש .זיִא סאָד-- ןעֶצְטעֶזְרעֶּביִא ּוצ סאוָו
 .לאָמ ןעֶרעֶדְנַא םּוצ ןעֶסעּומְׁש ןעֶלעוֶו
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 .ראַפ לעֶכיִּב-עיֶניִׁשעק ךילְצְטּונַא !ףֶליֵה רֶעייַא זיִא םאוָו ןיִאש

 ,18 אםסעדא .ראטקאד .י ,ח ןּופ רעֶטייֵבְרַא נוא הָכאָלְמ-לַעַּב ןעֶדעֶי

 ןעֶלעוֶוְקְנָא ףְראַד ,רּוטאַרעֶטיִל ןייַז טיִמ קְלאָפ רעֶזְנּוא ּבעיל טאָה סאָוו ,רעֶרעֶי
 ָךֹּת ןיִא זיִא סע יִצ ,גידְנעקּוק טְשיִנ ראָג ,לעֶכיִּב טֶרַא אֵזַא ןּופ תַחַנ ןעֶּביולק גּוא

 .הָטְרעוֶו ןעֶשיִראַרעֶטיִל ןעֶסיֹורְנַא ,תֶמָאַּב ,טאָה סע יִצ נּוא ְךעֶלְקיִטְנַא יִד ןופ ןייַרַא
 ;טייֵצ רעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ רעֶסיֹורְנַא זיִא ,ןעֶנאָז ןעֶמ געֶמ ,לעֶביּב-עיִגיִׁשעֶק עֶניילק סאָר
 טייצ | רעֶטְצעֶל רעֶד ןיא ְךיִז טאָה רּוטאַרעֶטיִל-סְקְלאַפ עֶגְנּוי רעֶזְנּוא יו ,טְזייוו סִע
 טְסייוֵו רעוֶו .ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִרְפ םעִייִנ א וצ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא גּוא טְרעֶטְניִמעֶגְפיֹוא

 ּוטאַרעֶטיִל עֶמעֶרָא עֶגיִזאָד יִד ְךיִז טאָה ןעֶטייֵצ עֶניִדְרעֶהיִרְפ יִד ןיִא יו ,טְשיִנ
 -ְגעֶטְסְרְהעֶמ) תושעמ יניֵמ עֶנעֶדעיׁשְרעֶּפ טיִמ ראָנ הָמָׁשְנ עֶניִדְניִז יִד ְךיִּבעֶגןעֶטְלאַהְרעֶד
 ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶּבאָה םיִרְּבַחְמ עֶׁשיִרּוי יד יו ,('תוׂשעמ אָבָּבי ְךיִלנְתעוֶועֶג ,לייהט
 רעֶזעֶל עֶׁשיִדּוי יִד גּוא 'תוׂשעמ אֵכָּבי עֶרעֶייִז טיִמ טְלעוֶו יִד ןע ִצ ייֵלְפְרעֶפ ןייֵא
 טאָה רעֶכְלעוֶו ,םַי םעֶנייֵרְמּוא םעֶד ןיִא ךיִז ןעֶקְסּילְּפ וצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא טְשיִנ ןעֶּבאָה
 -םיֹוא רֶהעמ ,טְרְהעֶקְרעֶפ ,האָנ ,טְניִנייֵרעֶג טְׁשיִג יז טְהעֶטְשְרעֶּפ ,העֶּבייַל עֶרעֶייז
 ,רעֶטְראוָו עֶנייֵר עֶטְסאָרּפ יֹוזַא םָלֹוע ןעֶטְסאָרְּפ ץְטיִמ ןעֶדעֶר :עֶמאָלְּב טיִמ טְרעיִמְׁשעֶג
 ראָג טעעַמִּכ ןעֶמ טאָה לָכֲאַמ אזא ןופ --ךעֶל'הְׂשעֶמ עֶטְרעֶקיִצְרעֶפ ןְהָא,עמעֶראוַו

 טְציִא ןייַז ריִמ ןעֶפְראַד ראַפְרעֶד טָא .סע טֶסֶע עֶמ סאוָו טיִמ ,טסּואוועֶג טְשיִנ
 רעֶדִיִרְּב עֶטְסאָרְּפ עֶנייֵז ּוצ ןעֶדעֶר וצ ךיִז טְמְהעֶנ סאָוו ,רָּכַחְמ ןעֶדעֶי ראַּבְקְנאַד רֶהעֶמ

 . ןעצראח םיפ ְךייֵלְג סיורַא ןעֶעֶג עֶבְלעֶו ,רעֶטְראוָו עֶׁשירְפ עֶרְחאָלְק

 ףיֹוא ןעֶמּונעֶג לעֶכיִּב םעֶנייֵלְק םעֶד ןּופ רֵּבַהְמ רעֶד טאָה י'ְתִמֲא רעֶד ןיִא

 ְךיִלְצְטּונ א זיִא סאָד זַא !רֶּפַמ םיָנּופ רעש ץיִפיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְסיֹורַא רֵּבחְמ רעֶד טאָה
 טשינ לאָמְנייֵק רעֶּבָא ףְראַד עֶמ ;רעֶטיֵּבְרַא גּוא הָכאָלְמ-לַעַּב ןע ד עייראפ לעֶביִּב

 טיִמ ְךילְנ ,ְךיֹוא ׁשֶנעֶמ ַא טייצ רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא זיִא דּוי רעֶד זַא ,ןעֶפעֶגְרעֶפ
 עֶנעֶנייֵא יד טְקְנְּופ ךיֹוא רעטַייצרא רעשִידוי רעד טאָה רעּבירד נּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא
 ְךיִז טְְרָאָז עֶיִמאָנאַקְע-אקיטיִלאָפ יד .לֵלְכּב רעֶטייֵּבְרַא עֶלַא סאוָו ,ןעֶסעֶרעֶטְניִא
 יִז ןְנעוֶו ,נּוא עֶרעֶדְנַא ראַּפ יִו ְךייֵלְג ,רעֶטייִּבְרַא ןעֶשיִדּוי םעֶד ראָפ ,םֶהיֵא ראפ
 יז טְסייוֵו ,רעֶטייֵּבְרַא יד ןּופ עֶנאַל עֶטְכעֶלְש יִד ןעֶרעֶמעֶּבְרעֶפ וצ ןעלמימ טּביִ
 . .."ןעֶרּוי רעֶסיֹואא :רֵלְּב ןעֶמיִז םעֶד ןופ ןעֶסיוִו טְשיִנ לֵלְּכ יִקאַט ליוִו נּוא טְשיִנ
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 ןעֶטייֵצ עֶגיִטְניַה זיא לֵלְּכִב רעֶטייֵּבְרַא גוא תֹוכאָלְמ-יַלֲעַּב יִר ןּופ עֶנאַל יד
 ,ץֶנעֶרּוקְנאָמ יִד עֶכלעוֶו ןעֶׁשיווְצ ,ןעֶכאַזְרּוא לעיִפ ּבעיל ּוצ גידְלעֶניֹופ טְשיִנ רֶחעז
 יד ןעֶקעֶל ךלנתעוועג .טְרָא סיֹורְנַא טמהעֶנְרעֶּפ ,גאָט וצ גאָט ןּופ טְסְּכאַוַו סאוָו
 ףיֹוא ,טְרְהעקְרעֶפ : גיִנאָח ןייק טְשיִנ ךיֹוא רעֶטייֵּבְרַא גּוא תֹוכאָלְמ -יֵלֲעַּב .עֶׁשיִדּוי
 ץְנעֶרּוקְנאָק עֶגיִד תֹונָמחַרְּבְמּוא יִד גּוא ןעֶטאָנעגמיֹוא רֶהעֶט ןְראָצ רעֶד זיִא יד
 ייווצ ןּופ ּפָא זייַרְּכ-טייַּבְרַא יִד טְגְנעֶה ,טְסייוֵו עֶמ יו .קִע ץֶזיִּב ראָנ ייֵז טְקיִטְׁש
 ןופ לְחאָצ ם'נפ רא ָנ זַא ,ּבייֵהְנָא םוצ דלאּב טְנאָז רֵּבַחְמ רעֶד יו טְשיִנ) ןעֶכאַז
 אַּב יוִו ֹוזַאנוא ,רעטייּב רַא ְךיֹוא נוא טייַּב ר ַא ןּופ לחאָצ רעֶד ןופ :(טייֵּבְרַא רעֶד

 ייֵז ּוצ ְךיִז ןעֶּפאַח עֶלַא סאוָו ,תֹוכאָלְמ ְֶלהָצעֶג עֶכיִלְטעע ראָנ אָד ןעֶנעֶז ןעֶרּוי
 ןעֶסיִּב םעֶד טסייר רעֶנייֵא גּוא טייֵבְרַא יוִו ,רֶחעֶמ ךסַא רעֶטייֵּבְרַא ְּךיִז ןעֶניִפעֶג
 ףיֹוא לעֶטיִמ ַא .רעֶגנּוח ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש םעֶנייֵא ןיִא עֶלַא נוא ליֹומ םְנעֶטייוֵוְצ םיָנּופ
 ןעֶגְניִׁשְרעֶפ טְשיִנ לאז יִז ,ץנעֶרּוקְנאָק רעֶרֶעייֵהעֶגְנּוא רעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג ּוצ
 לעקיטרַא ןעֶטְשְרֶע םניֵא ןָא רֵּבַחְמ רעֶד טיי .,ןעֶצְנאַג ןיִא הָנאָלְמ-לַעַּב םעֶד
 לעֶטיִמ רעֶטּוׁשָּפ א ראָנ זיִא סע.ץְתֹופִּתּוׁש עֶׁש'חָכאָלְמ-לַעַּב יִד, לעֶביּב ןייַז ןּופ
 ןופ ְךילְנְקעוֶועֶג ,תוכאלְמ יִלֲעַּב לְהאָצ רעֶטיוִועֶג א :ןעֶרְחִפּוצְסיֹוא גָניִרְג רֶחעֶז גּוא
 תָּתּוׁש רעֶדעֶי ;תֹופְּתּוׁש ןעֶבאַמ גוא םעֶנייֵא ןיִא ףיונּוצ ּךיִז ןעֶמהעג הְְכאָלְמ ןייֵא
 רעֶדעֶי .אֵיאקְפְרעֶטְסיאַמ עֶסיֹורְג ןייא טְרֶחיִפ עֶמ גּוא דְלעֶג קל ןעֶכייֵלְג א ןייֵבַא ניי
 ְךאָנ תֹוריִכְׂש-גאָט טְמּוקעֶּב גּוא ןעֶטייֵּבְרַא זומ ,ךיז םהעֶמְשְרעֶ ,םיפתּוש יִד ןופ
 ְךיִז ןעֶלייֵהְט ,טְּביילְּב םאוָו ,טְסְנעיִדְרעֶפ םעֶד טיִמ רעֶּבָא ְךאָנְרעֶד וחָּטְרעֶו ןייז
 רֶהֵעְז טאָה סֶע ? תֹופִּתּוׁש אֵזַא ןופ הָלֲעַמ יִד זיִא םאוָו .ךייֵלְג םיִּפִּתּוׁש עֶלַא ןיוש
 ראָנ יֵקאֵט ,ךס ַא ןָפֹוא אזַא ףיֹוא תֹואָצֹוה יִד ןעֶנעֶז טייַז ןייֵא ןּופ : תֹולעמ עֶסיֹורְ
 ,טְכאַמ רֵּבַחְמ רעֶד) ;ןְהעֶטְׁשְרעֶפ גְניִרְג רעֶדְנּוזעֶּב רעֶדעֶי ןעק סאָד ,רעֶנעֶלק ,דס ַא
 סעֶרעֶי ןעק םיִּפְּתּוׁש םְרעֶדייֵנְׁש ןְהעצְפּופ אַּב זַא ,ןֹוּבִׁשְח םענייְֵ ַא א ,הענייְׁש א
 --רעֶדנּוזעֶּב תֹואָצֹוח יִד ןעֶרְהיִפ לאָז רעֶדעֶי גיִלְדעוֶו -- עֶיְמאָנאַקע ןעֶּבייֵלְּב רֶחאָי
 טְשיִנ םעֶפִע זיִא סאָד א עֶצְנאַג ןײלַא דְלעֶג הָריִד גּוא גְנּוצייֵה סי ראָג

 לז

 ראָנויִא ידו העמיימהא עְרעֶדְנּזעֶּ יו ןעטייִברַאסיֹוא .רתעַמ א דַנאַטְׁש
 ןייֵא ףיֹוא ראָג ןעֶסְּכאוַו גּוא ןעֶהיִלְּב ןעק תֹוּפמּוׁש אֵזַא זַא ,טְשיִג ׁשּודָח ןייק
 ,ןָפֹוא רעֶדְנַא

 ,רּומאַרעֶטיִל עֶׁשיאייֶטאָריֹוא ןייַא ןעֶועֶלעֶג סעֶּפעֶי ראָנ טאָה סאוָו ,רעֶדעֶי
 טאק םיָנּופ טְכאַרְטעֶגְסיֹוא טְשיִנ לעֶטיִמ םאָד טאָה רֵּבִחְמ רעֶד זַא ,ליֹואוו טְסייוו
 עוו ןאַלפ רעֶד יִצ ,עֶּבאָרּפ ַא תֹוכאָלְמ-יִלֲעַּב עֶׁשיִרּוי טיִמ ןעֶכאַמ טְשיִנ ליוִו רֶע גּוא
 עֶׁשיִי ףיֹוא טְכיֵזְניִה םעֶד ןיִא ןעֶגְרעֶל טְׁשיִנ ךיִז ףְראַד טְלעֶוו יִד (ןייג :ןעֶהְמאָרעֶג
 ןֶא טְזייֵו רֵּכַחְמ רעֶד יװ ,(סעיצאימאָסַא) ן'תֹופתּוׁש עֶכְלעֶזַא !ןעֶרעֶׁש רֶראַּג

)28( 
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 ןעֶכאַמ סאוָו ולעֶסיִּב ׁשְּביִח ַא דְנאלְסיֹוא ןיִא ןָא גָנאַל ןּופ הב ןיֹוׁש ךיִז ןעֶניִפעֶג
 ץיתֹוּתּוׁש יד ןופ םְנייֵא ,לָׁשֶמֶל ,טְמֶחעֶנ טָא .טשיִנ ןעטְפעֶׁשעֶג עָטְכעֶלש ןייק ראָנ
 -ָנייֵרַא נוא (סעֶראיַלאָטְפ) ,רעֶלְׁשיִט 200 ןעֶמּונעֶגְפיֹונּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה 1848 רֶהאָי ןיִא

 200 עֶצְנאַג ףיֹוא -- רֶלעֶג ןָמּוזְמ גּוא גייֵצעֶג ,ראיְרעֶטאַמ תֹוִּּתוׁש ןיִא טְנעֶלעֶג
 וו ;ליִּבְרעֶק ַא ןּופ רעֶגיִצְניוִו םיֹוא טְמּוק ףָּתּוש ןעֶדעֶי ףיֹוא ,לֹּכַה ךס .ה .ד ,לעֶּבּור
 םיִפִּתּוׁש יִד ,ךייַא סע גיֹוט סאוָו ? לאטיפאק רעֶשְּביִה ַא ,אָיַא ,ךייא טְלֲהעֶּפעֶג

 יי ןעֶעֶז וייְכיִלְסיִּבוצ ראָנ .ןעֶטילעֶג ןייַפ ץְנאג םיִועֶג טייצ עֶטְׂשְרע יד ןעֶּאָה
 רֶהאָי ייֵוְצ ןיִא זַא ,יֹוזִא ןעֶמְּבאוַו ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְּךיִג נּוא תֹוחֹוּכ יִד ּוצ .ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶלאיַרעֶטעֶמ נּוא גייֵצעֶג ,םיִנָמּוזְמ טאהעג ןיֹוׁש יז ןעֶּבאָה 1830 רֶהאָי ןיִא ,םּורַא
 יו ,לעיּפ יֹוזַא לאָמ 136 יו רעֶגיִצְניוִו טְשיִנ ,רֶהֹעֶמ טְשיִנ .ה .ד .לעֶּבּור 00 ףיֹוא

 עֶׁשיהָכאָלְמ-יִלֲעַּב עלא ןעקעֶז הָכָרֹּב ןְמיִס אזַא נּוא .טְנעֶלעֶגניירא ןעֶּבאָה ייֵז
 ְךיִז טְגעיוְפ ,עָׁשֶז סאוָו ראַפ .ןייַז ּוצ ףראד סע יו ,ראָנ ְךיִז ןעֶרְהיִפ סאוָו ,ן'תֹופְּתּוש
 ?לָזִמ רעֶייִז ןעוֶויִרְפ טְשיִנ תֹוכאָלְמ-יִלֲעַּב עֶׁשידּיי יד ןעֶלאָז

 -יֵלֲעַּב ןּופ עֶנאַל יד ןעֶרעֶגְניִרגְרעֶפ ּוצ ןעֶלְטיִמ ףיֹוא ְךאָנ ןָא טְזייוֵו רֵּבְַמ רעֶד
 ןעֶנעיִרַק ּוצ ןעֶּבאָה ןעֶלאָז רעֶטייֵּבְרַא יד ,ןעֶקְנאַּב- תֹופְתּוש ןעֶכאַמ ּוצ :תֹוכאָלְמ
 ןעֶּבאָה ןעֶלאָז ייֵז ,ןעטיילק-תֹופְּתּוׁש--,טְנעצאָרָּפ םעֶנייֵלְק א ראַּפ הטיֹונ ַא ןי א דְלעֶג
 ייֵז ןעֶנְראָזְרעֶפ .וצ ,םעֶסאָקנסְפְליֵה גּוא --וזְב נּוא ,םמּוג ןשיִרְפ ,תֹורֹוחְס ייֵלְרעֶלַא

 עֶכְלעֶזַא ץְלַא זיִא סאָד .םיִמֹותִי גּוא תֹונָמִלַא עֶרעֶייִז ְךיֹוא ,קיִלְנִמּוא ןייֵא ראַפ

 גּוא ןעֶרְהאָי עֶנְנאַל ןופ ןיוׁש ךיִז יז ןעֶניִפעֶג תֹוניִדְמ לעיִּפ ןיִא םאוָו ,ן'תֹופְּתּוׁש
 ּוצ טְרָא סאָד זיִא אָד טְׁשיִנ זַא ,ְּךיִז טְהעֶטְשְרעֶפ .ןעֶטְפעֶׁשעֶג עכידניצנאלג ןעֶכאַמ

 ןעֶּבאָה ,ךיִא ןעֶבעֶר ,רעֶזעֶל רעֶד ןעק לֹלָכָּב : תיִטְרְּפִּב רעֶרְנּוזעֶּב םעֶדעֶי ןעֶּבייֵרְׁשעֶּב
 . גיִצְמּונ זיִא לעֶכיִּב סאָד טייוַו יו ,ףעיִרְגעֶּב א

 ןעֶקִירְט ּוצ ראָנ ,עֶכאַרָּפֶׁש רעֶנייֵר ַא טיִמ רֶדֵסְּכ ןעֶּבעיִרְׁשעֶגְנָא זיִא לעֶכיִּב םאָד

 תֹונֹוּבְשֶח טְכאַמ נוא ןעֶרְפיִצ עֶמְדיֹוט ראָנ רֵּבַחְמ רעֶד טְלעֶטְׁש סנעטסיימ :לעֶסיִּבַא

 5* רעד ןענעלּוצ זּומ עֶמ ,גָראק ןיילַא ןעֶרְפיִצ ןעֶנעֶז תֹוכאָלְמ-יִלֲעַּב עֶטְסאָרְּפ ראַפ :עֶטְלאָק

 ןעֶקעֶמְׁש רֶהעֶמ ייֵז לאָז סֶע ,ךיֹוא םיִמָׂשְּב לעֶסיִּבַא גּוא רעֶּפעֶפ גוא ץְלאַז לעֶסיִּב א

 ..םעט רֶהעָמ ןעֶלְהיִּפ ןעֶלאָז ּוא

 .ואְקִצְטּו ג ןופ ןעֶטְקַא ףְניִפ ןיִא עֶירעֶגאַרְמ א ,אטְסָקַא לֵאיַרּוא 4

 טְריִׁשְזְנאַרַא נּוא טְצְטעֶזרעֶּביא  עֶגעֶצס (? רעֶשידּוי רעֶד) עֶשיִרּי יִר ראַפ

 .רענרעל .י ,י ןופ

 תֹונעְמ עֶגְנאַל ןעֶבאַמ ּוצ עֶיַזנעֶצעֶר רעֶצְרּוק ַא ןיִא טְרֶא סאָד זיא אָד טְשיִנ
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 ,ריא טְהעֶטְׁשְרעֶפ ,רָּפַס לאַניִנירָא ןייק טיִמ טְשיִנ :ןילַא ְךּוּב םיִנּופ הָטְרעֶוֶו םעד ַחֹּכִמ !

 עֶנאַרְּפ רקיֵע רעֶד זיִא ןֵכָל ,גְנּוצְטעֶוְנעֶּביִא ןייֵא טיִמ ראָנ ,ןּוהְטּוצ אָד ריִמ ןעֶּבאָה
 ןעֶצְשעֶזּוצְרעֶּביא ןעֶמְהעֶנ טייּברא יד יאֵדְּכ ןעֶצְנאַג ןיא ראָג זיאָס יִצ ,טְׁשיִנ רֶחעֶמ
 ְךיִז ראפ ךּוּב סאָד זַא ,ןעֶדְהעֶלְק ּוצ סאוָו ,אָד טְשיִנ זיִא יִאָדֵוַא ?ךוּב ןימ אֵזא
 טְצְעֶזעֶגְרעֶּביִא זיִא יאַטְס נא לֶא יֵרּואי :הָטְרעֶו ןעֶׁשיִראַרעֶטיִל ןעֶסיֹורְגַא טאָה
 טְפיֹוקעֶג םעֶד טיִמ ְךיִז טאָה ווא קָצ ּוג רֵּבַחְמ רעֶד נּוא תֹונֹוׁשְל לעיִפ ןיִא
 ךֶס ַא םיִועֶג זיִאְס זא ,ןעֶסעּומְׁש ּוצ סאוָו וטְׂשיִנ ןעֶמ טאה ךיִלָנְחעֶועֶג .ןעֶמאָנ א
 ןעוויִצְּנּוצ רעֶּביִא רעֶדייֵא ,רעֶכיִּב עֶמְכעֶר עֶבְלעֶזַא ןעֶצְטעֶזּוצְרעֶּביִא . רעֶכייֵלְ
 טְשיִנ ְךיִא לעו ןעֶבאַז עֶלַא ְךאָנ ראָנ .סעֶמאַמְש עֶשיזיֹוצְנאַרְפ עֶטְליֹופְרעֶפ ,טֶטְלַא
 יאטסקא לֵאיִרּוא; יו ,ְךוּב אזא זַא ,קְנאַדעג ץְפיֹוא ףיֹורַא זיִא ריִמ זא !ןעֶגיקייל
 וצ עֶלעֶסיִּבַא ,םֶרָיֹע ןעֶטְסאָרְּפ ץְראַּפ .ה .ד ,רעֶועֶל עֶׁשיִנאֶגְראַׁשְו יִד ראַפ ְךאָנ ויִא
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע יו בר ןעֶנּולְק א ןּופ ְךאָנ טְלְהאָצְרעֶד עֶמ .ןעֶּבעֶג ּוצ היפ
 ימי ָבּו בֶנ הֶרֹומי םעֶד ראָט ׁשְנעֶמ  רעֶטְסאָרְּב ַא סאוָו ראפ ,הָרְָּסַה עֶליֹואוו א
 יחמ ןעֶדעֶי טיִמ ןעֶּפאַח ּוצ גנֹורְג רֶהעֶז זיִא טְראָד ןּופ תֹולֲאַש יד. : ןעֶגְרעֶל טְשיִנ
 אַּב טְשיִנ סאוָו ,ּפאק ןעֶטְכעֶר ַא ןעֶּבאָה ןיֹוׁש ןעֶמ ףְראַד רעֶּבָא תֹובּושְּת יִד ּוצ
 טְּבייַלְב רעֶטְסאָרְּפ רעֶד זַא ,ָפֹוא אֵזַא ףיֹוא סיֹוא טְמּוק : םע} ְךיִז טְניִפעֶג ןעֶהעֶג
 רעֶזעֶל רעיֶטּוׁשַּפ רעֶד זַא ועָּבְלעֶז סאָד ."ןייֵלַא תֹולֵאַש יד אַּב ראָנ !ךיּבעג ,יקאט
 רעֶד יו ,ןְחעֶוְפיֹורַא ראָנ רע, טעֶו ויאֵטְסִקַא לַאיריא ןעֶזעֶל ןעֶּמִהעֶג טעוֶו
 טייֵקְׁש יִדּוי םעֶד ףיֹוא קעֶלְק טייִּפְׁש גוא ןעֶדעירפ ּוצ טְׁשיִנ זיא םֹוסיִליִּפ רעֶמיֹורְג
 עִיִדעֶנאַרְט רעֶד ןיא .ןעֶּבייֵלְּב טְׁשיִנ םֶהיֵא אֵּב טעוֶו םֶׂשֹור רעֶדְנַא ןייק :ןעֶּצְנאַג ןיִא
 סאוָו ,ראַפְרעֶד טייַצ רעֶד ראַפ ּבְראַטְׁש ְךיאי ; טְדיֹוט ן'ְראַפ א טְס א קא טְנאָז
 ןיילַא רֶפֵס רעֶד זַא ,סיֹוא טְמּוק העָד ןיימ ךאָנ ;'טייצ רעֶד ראפ טְּבעֶלעֶג ּבאָה ךיא
 , . .טייצ רעֶד ראַפ ְךיֹוא ְךאָנ טְּבעֶל ןאָגְראַשְז ףיֹוא

 סאָר ןעֶצְטעֶווצְרעֶּביִא ןעֶטאָרעֶג זיִא רער על 'ח םעֶר זַא ףעֶגאָז ןעֶמ ןעֶק ללִָּּב
 רעֶד ןיא יִלַּכ ןייֵא ןופ ןעֶסעיִנּוצ רעֶּביִא .עֶבאַרְּפְש רעֶׁשיִרוי ןייר ,רעֶּטאכְג ַא ןיא ךוּב
 םעֶד ןעֶרְהעוֶוְנָא טְשיִנ גּוא ןעֶרעֶוו טְפעוועגמיֹוא טְשינ לאָז סע זַא ,יֹוזַא רעֶרעֶדְנַא
 טְׁשיִנ ;ןעֶנייֵמ ןעק עֶמ יו ,הָכאָלְמ עֶגְניִרְג אֵזַא טְשיִנ זיִא -- םעט םעה גּוא םיר
 לֵאיִרּוא, יִװ ,קרעֶוו אזַא ןעֶצְטעזּוצְרעֶגיִא דַיְּב טאָה ׁשְטאַטְראַפ עֶדאל א
 םעֶנעֶנייִא ןייַא ןעֶּבאָה ּוצְרעֶד ְךאָנ ןעֶמ ףְראַד ןעֶכאַז עֵלא ץיח ַא : "אט ְסאָקא
 רעֶטְרָא לעיפ ןעֶזייַועֶּב סֶע יו ,קאַמְׁשעֶג רעֶגיִזאָד רעֶד נא !קאַמְׁשעֶג ןעֶשיִראַרעֶמיל
 רע ָגָרעֶל 'ה םעֶד טְׁשיִנ טְלְהעֶפ ,גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא םניִא

 רעֶׁשיִרּוי רעֶד ןּופ (עֶיַפאַרְנאָהְטְרָא) געֶגְסיֹוא גוא קּודְקִד רעֶד רעֶּכָא ראַפְרעֶד = =
 סיֹורַא טָּפָא ןעֶמּוק נּוא םיִרּוסְי עֶכיִלְקעֶרְׁש ךּוּב םעֶד ןיא דיִּבעֶג ,ןעֶדייֵל עֶכאַרְּפׁש
 אֵזַאיוִו ,ןְהעֶז ּוצ גאָטְהעֶוְצְראַה ןייֵא ְךיִלְקְיוִו זיא'ִס .םיִנָּפ הָנּוׁשְמ ַא רֶהעֶז טיִמ
 ראפ סאו ְךאָנ גּוא ,ןעֶוייֵרְג םִי ַא ְךֶרּוד לָּת ַא ןעֶרעוֶו לאָז גְנּוצְטעֶוְרעֶּביִא עֶטּוג
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 ןעֶכאַמ גיִרָלּוׁש טְשיִנ ןָפֹוא םּוׁשְּב ןעֶק עֶמ סאו ,עֶּבאָרְג ראג יקאט-- ? ןעֶזייְִג א
 טקּוק ןעֶנעֶווְטְסעֶד ןּופ; * רעֶגייֵטְׁש ַא 1 ןייֵלַא 'רעֶצְמעֶזִה רּוחָּבי םעֶנייַפ םעֶד ייֵז ןיִא
 ןעק .ְּךיִז טְכאַד ,ייֵז,ַא --(9 טייז) יֵלְהיִפעג ןעֶכיִרְרע ִך יִרְּב ַא טַימ (טדאָמׁש יד) יִז
 ןעֶכיִלְרעֶּטְסעֶוְׁש א טיִמ ראָנ ןעֶכיִלְרעֶדייִרְּב ןייֵק טיִמ ןעקיק טְׁשיִנ לאָמְנייק
 ּוּפ טְׁשיִנ טְצעֶזעֶגְרעֶּביִא רעֶגְרעֶל 'ה טאָה סיֹוא טְזייװו סע יו .לְהיִפעְנ
 .רָכָז ןֹוׁשל זיִא ,יסעסזיפ טְראָוְו סאָד ּואוו ,ןעֶשיִמְסּור ןּופ ראָנ ,לאניִניִרָא ןעֶׁשְּטייַר
 ןעֶטעֶרְט ןעֶזאָל טיִנ טעוֶו רעֶד ,תֶמָא ץ'ְּראַפ ןעֶפְּפְמאַק ּוצ טְנְהאָוועג זיִא סאָוו רעֶדי
 ףיֹוא ,הָבָקִנ ןֹוׂשָל ,חסחחפ/ זיא ןעׁשיִסְסּור ןיִא -- (10 'ז) .וו .ז .א "עֶרָהיֵא םיפ יִד טיִמ
 עטְכעֶלְׁשעֶג יִד ּוצ עגונ זיִא סאוָו ,סאָד לֵלְּבִּב ."תָמָא ר ע ָך, ןעֶמ טְנאָז רעַּבָא ןאָנְראַשְז
 טְראָה רעֶצְטעֶזְרעֶּביִא רעֶד : אֵקיְלְּבּוּפְסעֶר ,טְגאָז עֶמ יוִו !ע'ָתְמַא א  ךוּב םיִניִא זיִא
 :ְךעֶפ םַע יֹוזַא יו -- הֶׂשֲעָו ויָניֵעְּב רֶׁשְיַה לָּכ גּוא קאַטאיְּפ ַא ראַפ קּודְקִד םעֶד

 רֶכָז ַא ראַפ טָא ,טְראָו סאָד רע טְרעֶייִלְשְרעֶּפ יֹוזַא ,טּוניִמ רעֶד ןיִא םֶהיֵא ְךיִז טְסיִלְג
 טְסיִלְנְרעֶפ סֶע זַא ,לאָמַא נּוא ,חָבֹקָנ ַא ראַפ טראוָו עֶניִגייֵא סאָד יקאט טָא נּוא
 ראַפ יִא .ה .ד ,םִוניִנֹורְדַא ןייֵא ראַפ ראָנ טְראָווַא רֶע טְכאַמ ,ראָנ םֶהיֵא ְךיִז

 ןעֶנעֶגייֵא רעֶד ףיֹואי : לֶׁשָמִל .טייצ רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא הֶכְקִנ א ראַפ יִא ,רָכְזִא
 יִעיִציִזיוִוְקְניִא ןעֶניִלייַח רעֶד ןופ,;(וו .ז 'ןאיגילעיִר ןעֶדְנעֶׁשְרְרעֶה רעֶרי :(1 .ז) ןְרעֶטְׁש
 ךיִּבייוַו גּוא ְךיִלנְנאָמ ראנ .ג ,ד .א (59 .ז) יעָנעֶצְס ןעֶכיִלְקעֶרְׂש רעֶנעֶי ןופ. ;(8 .ז)

 רעֶטְראוָוייַּב ייֵרָד טְראָווְטּפיֹוה ןייֵא ּוצ לאָמַא טְלעֶטְׁש רע; :ְראק ְךאָנ זיִא ןיילֵא
 ןִפיֹוא דְלאַּב ,רעֶנייֵטְׁש ַא :ךיִז ןעֶּביולְקּוצ סיֹוא ףיֹוא םיִניִמ עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ ייֵרְד ןּופ

 .דיִא ,ףייַא ךיא געֶרְפ ּונ ."ןְרעֶמׁש ןעֶזאָלְנְראַז רעֶראַלְק סעֶגיי ַא . :ליטייז ןעֶטְׁשְרִע
 | ? ןעֶלעֶטְׁשּוצ םיורא םיִׁשּודיִח ףיֹוא טְשיִנ סאָד

 ױןעָמְהא ָע :ליִפְשייֵּב םּוצ ; רעֶטְרֶא ךס ַא ןיא םיִז רֶהעֶז ְךיֹוא זיִא געֶלְסיֹוא סאָד

 (עֶרעֶטְסְניִפ) 'ע ר עטְׁשי פ, (דּוי) יד ּו ה , (טייֵקְׁשידוי) יטי יִק ְשיִדּוה ; (ןעֶמאָנ)

 'םּוא ְדְנּואְמּואי(טְקיִׁש'ט ק קיש (ךיִלְקעַרְׁשנ יִּדיִלקְקעֶרְׁש(קירּוצ"ק קירּוצ

 ? תֹואְצְמַה ןֶהָא ןעֶּבייֵרְׁש טיִנ ןעֶמ לאָז עֶׁשֶז סאָוָו ראפ ,'םּרעֶמּוא; ןעֶמ טְגאָז ןעֶנאָז)
 רעֶד רֶׁשֲאַּב ? תֹויְתֹוא עֶגיִרעֶּביִא טיִמ טְראָו םאָד ןעֶּפיִטְׁשְנָא ןעֶמ לאָז .יאמל
 ְךיִז ןאָנְראַׁשְז רעֶׁשעֶרּי רעֶד ףְראַד רעֶּביִרְד ,אֹקִצ ַא ךֶרּוד 'ק א טְּבייֵרְׁש ׁשְטייֵר

 טאָה ךאַרְְּש עֶׁשְטייַד יד עֶכְלעוו ןּופ ,תֹויִתֹוא עֶניִרעֶּביִא טיִמ ןעֶּפעֶלְׁשְמּרַא ְךיֹוא
 רעֶצְטעֶזְרעֶּביִא רעֶד טְּבייֵרְׁש "קעןייַא; ,לֶׁשמִל ,רעֶרָא (ל ןעֶרעֶוו ּוצ רּוטְּפ קשח ןיילַא
 ! ןעֶנאַהְרעֶּפ זיִא אָד טייֵּברַא עֶניִרעֶּביִא לעיפיוו ,קיק ַא רּונ טּוהְט ;קק עֶ;ָנ-א

 טְדְרעֶו םע זַא ;טייֵקְׁש יִדּוהְי ןיימ ףיֹוא ךייא רעֶווׁש ,ןיצ ק יִּבִר ,ךיִא
 ןעקקּוקקּוצנָא; יק ק ק עדָנדוא ןְהֶא רעֶטְשיִפ "ךיל ק.קקעֶרְׂשי ריִמ

 (*!עֶכאַרָּפְש 'טִׁש ידּוה יי עֶייִנ עֶכילצניִק אזא 'םּואָדנּואְמּוא

 יףיֹורַא םיִפ יד טיִמ רעֶמְראָו ןעֶרְהעֶקרעֶביא ,תויתוא עֶנירעֶגיא ןאַנְראַׁשְז רעזנּוא  ןיא ןעפעלשניירַא (*
 טו א
 א + :
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 קּודקד ַא סעֶּפעע ךיוא ןעֶד טאָה ןאָנְראַשְז ? םֹניֹוַא זיִא סאוָו -- ןאָנְראַׁשְז םיָנּופ

 ,טְנעֶזְנעֶצעֶר רעֶד ,רעֶרְליִּפעֶג א ראַפ סאָד רֶעע טְכאַמ סאו ? נעֶלְסיֹוא ןייַא טיִמ
 רעשיִנאָגְראַׁשְז רעֶד ןיא ןעוֶועֶנ םַגֹוּפ רַּבַחְמ רעד טאָה גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא ןְטיִמ יו ךיילְג
 םיִאָנֹוׂש יִד ראָנו ? ןאָנְראַׂשְז ןעֶניִלייֵה םעֶד ןּופ ראָנאָה םעֶד טְרְהיִרעֶגְנָא ,הָניִכְׁש
 םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבַר ןייק ייֵז טעוֶו ,ןעליוו' יז לעיִפיוִו ,גנּוצ ץְטיִמ ןעֶהעֶרְד ןעֶנעֶמ

 ןעֶּביילְּב טעֶו גוא ןעֶטייִבְרַאָמיֹוא טייצ רעֶד טיִמ ְךיִז טעֶוו ןאָנְראַשְז :ןעֶפְלעֶה טְׁשינ
 רעֶשְטייַד רעֶד יב יִנֲעְנַּכ דֶבֵע ןייַא ןייז ןעֶפְראַד טְׁשיִנ טעוװו גּוא ךיִז ראפ ןֹושל א
 ןעֶטְסיִנאָגְראַׁשז עֶניִגייֵא ןעֶבְלעוֶו טיִמ ,שֶדֹק ןֹוׁשָל רעֶזְנּוא ייַּב רעֶדָא ,עֶכאַרְּפִׁש
 עֶּבאָרג ןייק טיִנ ןעֶנעֶז ייֵז זא ,םי נָּפַא ,גיִדְנעֶזייוועֶּב ,ןייַרַא טלעֶוו רעֶד ןיא ןעֶמיִׁש
 .- (* רעֶּבייַרְׂש א ןייז ףראד ץֶרָאָה םע רעֶדעֶי זַא ,בּויִח א זיִאִס יו ְךיילְנ יןעֶגְנוי

 םיִאָנֹוׁש יִד ןּופ לֹוק ַא ךיא ראָה--?דְלאַוְנ ַא ראַפ יֹוזַא אָד זיא עֶׁשִז טאוָו-

 עֶׁשמייַד-ׁשיִדּוי נּוא "| ע ק ק'ק א גקָו ןעלָאז יז ,ריִחאַּפ א יו ,ןעֶזאָלגנָא עֶרעֶדְנַא ,ןייז םִיַפְמ רעֶטְראוו עֶרעֶדְנַא

 יִד רעֶּביִא ןערהעק  עֶניִנייֵא  יוִו ,לָׁשֶמִל ,ןֹוׁשָל "שיִדּוחיי ףיֹוא ןעֶדְחעֶקיעֶּביִא = ,ןעֶׁשיאייִרְּבעֶתְראַפ .ראָנ .רעֶטְראוָו

 ייע כעד עס טְראוָו עשעַײג םאד רעֶדַא וד ּוהָיי ףיֹוא (עֶדוי ייד ּו יא ית עּו מ ׁש ףיוא 'ס עּומ שי רעֶטְראוַו עֶׁשְטייֵד

 טמייוו רעוֶו ןְנעֶד ,ןיילא ךיז ןופ ןעֶכאַמ קָזֹוח .גְנּונייֵמ רעזנּוא ְךאָנ טְסייֵה טאָד -- עֶכ'ָדִׁש ףיֹוא 0 ץצ8)

 טעֶׁשְטּומעֶנ אַלְג ,טְסייֵה סאָד ,עקלעֶפייטַא לעֶּפייֵמ רעֶד רעֶדָא .עָכיַחּור ַא ּבייַו ןייק ןעּבאה טְׁשיִנ ןאק ַחּור ַא זַא .טְׁשיִנ

 יִד דְלאַּב יו .םיִנָפ ןעֶניִדישְדֹיק-ןֹוׁשְל א ןעֶמּוקעֶּב ןעֶלאָז ייֵז ,ןאָגְראַׁשְז ם'ִנֹופ  רעֶמְרעוֶו עֶׁשיִדוי טְׁשְטעוֶוקעֶג גוא ְךיִז

 טאַׁשנַא עֶּביירְׁש רַלאַּב יש אייֵז ןעֶלעוֶו  םֶׁיִרְוְי --- "שיר טאַמׁשְנַאןעֶביירׁשןעֶמְיִאְָראׁשְנ יי
 ןעמוקסיוא אי ןיֹוׁש טעוֶו סאד .װ .ז .א עֶׁשיִתְּפְרִצ---"עשיויוצנארפ , טאַמְׁשְנַא נּוא עֶׁשייִזְנּכְׁשַא---"עשטייד

 ...!ןְלעֶבִא ןייַנ ןעֶמ םֶראָד ףיֹורעְד ןׁשְרֹוק ןֹוׁשָל אֵניִואָלאָּפ ׁשְמייֵמ יִצֲח

 רעֶד ןופ ןעֶגיוק ןעְֶסיִנאְָראשְ עֶנעֶראַּגעֶוהייַג עֶגינייֵא וו .ןעקְיקּצְנָא תֹוׁשָפְנ  הָיֲחְמ זיִא סֶע א
 ייֵז . ְךיִז טְליוִו טָא ; תֹואְצְִמַה עַייַנ טיִמ גאָט עֶלַא ןייֵלַא ְךיִז ןעֶמייֵמְׁש טְנאוָו עֶכייַלְג יד ףיֹוא  ךיז ןעֶפאַרְד ,טיוה |

 םִא גּוא קְראַמ ןעֶׁש'אְמיִל םעֶד ףיֹוא רעֶּביִרַא םֶהיֵא ייֵז ןעֶנאַרְט טָא ,ׁשְמייַד ןעֶצְנאַנ ַא ראַפ ןעֶכאַמ ןאָנְראַׁשְז םעֶד

 קַבָׁשי ןופ ןֹׁשָל ייֵנ ןיִמ אֵזַא גיִדְנעֶנעֶייִל זַא ויוזַא ,גיִדׁשְדק ןוׁשְל  םֶהיֵא ןעֶכאַמ  נוא רַינמ ראָג םֶחיא יז, ןעֶנעֶז
 : לעיפ, ךאנ ,נוא ."ןייז דִיַּב זַחֹואְחּי ,"ןעוֶועֶג םִנַּב  הָמקָנ ת"שעא !"ןייז םיִעשופל די ןָתֹונא ,"ןעוֶועֶג יִח  לָכְל םיַיַח

: 

 יד ןעֶרעוֶו ץֶמַחְתִנ ןעֶזָאָל ןעֶזומ ריִמא :לׁשמִל ,ןעֶזאַרּפ עֶצְנאַנ רעֶנייֵטְׂשַא רעֶדָא .עקִירְדְסיֹוא עֶׁשי ד ּוהָי עֶכְלעֶזַ

 טי

 עׁשְטייד-שְדוק- ןֹוׁשל עכלעזא לעיּפ .ְךאָנ נוא ,,,''תֹולֹוחְמִכּו םיִּפּותְּב סֹורַא ןעֶגעֶז ּואָמָח איִׁש תֹוקֹונְתי . . ,י"תֹוכְלמַה

 ַא רעוא ,יָמָל ׁשּורָי ןעׁשיִלייּפ ַא ְךיִז ראַפ ןעֶמעֶז ריִמ זַא וזנּוא ְךיִז טבאַד ,סעכלעֶזַא ןעֶראַה ריִמ זַא --- ןעזארַפ

 םִע עֶקְראוָו טַעָמ תֹוּתְׁשִלְו ןיִיַז חָנְרֹּב תֹוׂשֲעַל חצֹור א, :רּו דֶט רעֶקיִטְׁש טיִמ טְקאַה סאוָו ר ַג ןעֶטְפיֹוטעֶגְרעֶּיִא
 ןעֶדעֶר םיִנ ׁשיִדּוי ןייק .רֶע ןאק} טְׁשְרעּפְמאַלק ? ריא םניימ יו *. , , תֹונֹוזְמ .יָנימ אָרֹוּב - לעֶנייֵּבְרעֶייֶא ,עקסוקאז

 ןעֶדוי ןעֶזאָל . ןעֶמייֵל ראַפ יֹוזַא טְסאַפ סע---  טֶׁשֹיִנ ראָג ראָנ ;דֶנּוזעֶג רֶהעָצ ןאק; רֶע יןאק) רע י קיִניהְרֶצ  רעֶד טֶא
 זיִא סאָד ,ןְחעֶמְׁשְרעֶפ ןענאק טיִג טאָד לאָז םֶלֹוע רעֶמּוׁשְּפ רעֶד יֵדְנִּב וגוא ןעֶּבאָה ץֶרֶא ךֶרֶד נּוא ןעֶראָה ,ןעהעֶז
 ניל סֶע א מא ךאָה יי .ְעֶמְׁשְרעֶמִׁ ןאק וָמ וַא הִָּב יװ ןְעֶר ריש א-נ-וצ הָלֲעפַא ֹליִפָ
 . .!טְלעֶו םיִמְטאָנ ףייא קניירק עֶטְפעלְׁשְרעֶפ עֶקְיִמאַק ייֵלְרעֶלַא אָד זיִא סֶע .קְנאַרעֶג רעֶפיִט א סעֶּפִמ ןעֶניִרעֶר
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 רעֶג ךעל 'ה םעֶד סאָד ויִא סאו ,טְשיִנ ריִמ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ םִנעֶגיִרְביִא

 רעֶגְרעֶל 'ה רעֶד טאָה רעֶהַא זיִּב ? יִרְבִע יִד ןעֶטיּבְרעֶּביִא דְניִצִא ןעֶמּוקעֶגְסיֹוא
 ריד אֵנ םיִצּולְּפ ;ׂשְטייַד-ׁשְרק-ןֹוׁשָלןֶהָא ,ןעֶדּוי עֶלַא טימ ילְנ ׁשיִיי ןעֶּבירְׁשעֶג
 ..יי;:ׁשיִדּוהל ןיִמ ייֵנ ַא ראָג

 ,ןיצק-יבר דזוד טְדינעֶצעֶ
 ם'מרת אטסעדא



 .טּוג יִא .רָׁשָּכ יִא

 -ָייֵא רוצ ,.,ןעיורפ עֶשיִטיִלעאֶרְזיִא ריִּפ ךוּבנאקט

 .אקקע בער ץפגנּוטְלאַהְזיֹוח ןעֶשידּוי--זאיְניִלעֶר רעֶנייֵא גָנּורְחיִפ דְנּוא גְנּוטְכיִר

 ,1880 ןיל ר ע ב .עֶנאַלְּפיֹוא עֶטְנעֶּבעיז - .ף לא וו

 עֶועֶרעֶהְטִפ ןעיֹורְפ עֶׁשיִטיִלעאֶרְויִא ריִּפ ְךּוּבְכאמט
 ,1854 טש עפאדוב .עֶנאַלְפיֹוא עֶטְפְניִפ .רעֶרעֶדעֶל

 -לֵאיצעַּפְס רעֶד טיִמ ּפָא ְךיִז ןעֶּבעֶנ סאוָו ועָטְרְהעֶלעֶג גּוא םעֶריֹוטְקאָד יִד
 םעֶד ראַפ זיִא סע;סאוָו ,ּפָא טְרְהעֶלְק עֶכְלעוֶו יהָמָכָח יִד -- עֶגעֶיגיִה ןופ טְסאָנ
 ןעֶצְטּונאַּב -- ךיִלְדאָש זיִא סע סאוָו גּוא ,טּונ גוא ְךיִלְצְטּונ .דְנּוזעֶג סְנעֶׁשְנעֶמ
 ,טְזיִא ׁשְנעֶמ רעֶר. :טְראוָוְכִרְְּׁש עֶׁשְטייֵד ,עגיטכיר רֶהעַו ,עֶדְנעֶגְקאָפ םאָד טֶּפָא

 ,טסע רע סאוָו ,םעד ןּופ ּפֶא טְגְנייַה ׁשְנעֶמ רעֶד :טְסייֵה סאד -- "טְסֶסיִא רע סאוָו
 זייַפְׁש טֶרַא יִד זַא ,ְנּוא ןעֶלְהעֶצְרעֶד עֶטְרְהעֶלעֶג יִד .ּךיִז טְרְהעֶג רע סאוָו טיִמ
 ףיֹוא ְךיֹוא ,רעֶּפְרעֶק ןיִפיֹוא סאוָו ץוח ;גְנּוקְריוו א טאק ,טְצּונאַּב ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו
 .וװ .ז .א ןעֶטייֵקְניִהעֶּפ עֶנייֵז ףיֹוא ,רעֶמְקאַראַכ ןייַז ףיוא ,לֶבֵׂש ןייַז ףיֹוא ,טְסיינ ןייַז

 זיִא סע סאָוו טימ ,עֶקְׁשיִק יד ןעֶּפאָטְׁשְנָא נוא ןעּפאח ,טינ טְסייה ןעֶסע -- ,ץֶרּיק
 ראָנ ְךאנ ןעֶמ זיִא טיִמ רעֶד :ניִרעֶגְנּוה טיִנ יִּבַא ;ְךיִז טעֶדאַּפאָּפ סע םאוָו טיִמ

 רעֶזנּוא ןעֶבְלעוֶו וׁשְפִנ םעֶנעֶנייֵא םעֶד ןעֶנעקא ,הּוטאג רעד  ןענעקא אֵצֹוי גיִנעוֶו
 (םֶכיֵתֹוׁשְפנְל ד וא מ םֶּתְרִמְׁשְִו) ןעֶטיִהְּפֶא ןעֶמייֵהעֶג ְךיֹוא טאָה הָרֹוּת עֶגיִלייה
 ! ןעֶטיִהְּפָא רֶהעְז

 עֶדְנּוזעֶג סאָד ,שייֵלְּפ סאָד סיוִועֶג זיִא ,טְסע ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו יעטְסעֶּב סאָד
 יו ,רֶהעָמ ףּוג םעֶד טְרְהעֶנ גּוא טפארק נּוא טּולְּב טְּבעיִג סעֶבְלעוֶו !ׁשייֵלְפ ץְרעֶדְניִר
 ןעזמ ְךאָד .װ .ז .א סיִלוּביִצ ,םיִלפאָטְראַק ,שיִּפ לָׁשָמִל ,יוו ,םיִלָכָאַמ עֶרעֶדְנַא
 ןעֶדעֶי ייּב גנְוְהעֶנְרע ם'נּופ ןאָקְאַז ןעֶטְסניטְכיוִו םעֶד ייֵּבְרעֶד ןעקעֶמאַּב רימ
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 ִרֵאָנעֶדעיִׁשְרעֶפויִא סאָד -- ןעֶשנעֶמ םייַּב ְךיֹוא גּוא רעֶּפְרעֶק ןעֶניִרעֶּבעֶל

 .עיִשרעֶפ יז טְרעֶדאָפ ףונ םעֶד ןעְֶהעֶנְרֶ'וצ :טְסייהפאָד ןעֶסעםיִנּפ טייֵקְניִט
 ראָג ןעֶׁשְנעֶמ א ןעוֶועֶדאָה טייצ א לאָז ןעֶמ ןעוֶו .ןעֶסע םיִניִמ ייֵלְרעֶלַא עֶגעֶד
 רֶע טְלאוָו ,טייֵצ קיִטְׁש א ,גאָמ עֶלַא שיילפ טימ ּויִפֲא ,לָשָמְל ,לָבָאמ ןייֵא .טיִמ
 ענעֶדעיִׁשְרעֶפ עלא טיִנ טְלאַהְטְנֶע לֶכָאֵמ םוש ןייק לייוו ,העֶגנּוח ראַפ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 טְסע עמ זא !רעֶּביִראַד גּוא ,טְרעֶדאָפ ףּוג טְנעֶׁשְנעֶמ םעֶד סאוָו ,לאיְרְּטאַמ םיִָיִמ

 ןקעק ןעֶמ יטיִסעּקַא םעֶד ןָא טְרְהעוֶו עמ ,םֵאְמִנ םאָד טְדְרעֶו ,םְנעֶסע עֶנייֵא ץֶלַא

 םָלֹוע רעד טְנאז יָא ְךיֹוא טְדְרעוֶו ריִמָּת ןעֶמעז ּךעֶלְפעֶרקי . ןעקיק טינ ףיֹורעֶד
 ְךאָנ ,םעֶגעֶרעיׁשְרעֶּפ םיִּפִע ךאָנ ןעֶראַנ ןָא טְּביֹוה ׁשְנעֶמ רעֶד גּוא !גיטכיר ץיֶנאַנ
 ,ןעוֶועֶג הָיחמ ;ְךיִז טכאַד ,ְךיִז טְלאוָו ךיא !ָא. .אֵניווֲאַנ א ךאנ ,שרעדנא סי

 סעֶּפעֶג רעֶדָא ,טְׁשְראָּב ןעֶמּוג ַא ,לֶשָמִל ןיֹוׁש אֵניוִואָנ א ראַפ סעּפע םסִע ְךיִא ןעוֶו

 ןעֶפאַחְּפא ןעֶגאָרְטְראַפ קראמ םיָנּופ גידְנעמּוק ,ןְנאַמ רעד ךיִז טְגאָלְק -- . . . ישְרעֶדנַא
 קְראַטׁש ּוליִפֶא טְניֹואוועֶג טְשיִנ זיִא טאוָו .,ןְנאַמ רעֶשיִדּוי רעֶזנּוא ,סעֶמעֶראוַו םעֶד

 סָאמנ םיִא ןעֶכעוֶו ךאָד ,שיִט םייַּב םיִלָכֲאַמ יילְרע- ןְחעֶצְטְכִא טיִמ ְךיִז ןעוֶועֶקְנאַפ
 טְנייֵה : גאָט ףיֹוא גאָט םיִא טעֶועֶניִּבְׁש עֶמ עֶכְלעוֶו טיִמ ,םיִלָכֲאַמ עֶנייֵא ןיִלַא יד

 ניי עקְשְּסאַוְטיִל יד יוװ ,ראָנ רעֶרא ,וי ןעֶגְראָמרעֶּביִא ,ךּ א ןעֶנְראָמ וי א
 ; לעֶדעיִל רֶהיֵא

 יו .ז .א '! םעָּבְּּב רעֶטייוו ְךאוְטיִמ .,סעֶּבְלּוּב גאָטְסְנעיֶד ,םעֶּבְלּּב גאָטְנאַמ

 ,ןעֶדּוי ,ריִמ סאוָו ,רעֶּביִראַר טּוׁשָּפ זיִא סאָד זַא ,ןייא ְּךיִז ןעֶדעֶר עֶלעיִפ

 רֶצייֵז תמחמ ,ןעֶטאָּבְרעֶפ זְנּוא ןעֶנעֶז גְראַוְנעֶסע ייֵלְרעֶלַא לייוו ,םירׁשְּכ ןעֶסע

 . ךּיא ראָנ .םיִלָכֲאַמ ןייק- רעֶּביִא רֶהעמ טיִג זָנּוא ְּּביילְב רעֶּביִראַד גוא ,תָּפְרַט

 ,שייֵרְפְלעֶסאָר א ,גאטיירפ = אניוִואָנֲא ראַפ ,גּוא ןעֶפיֹורְג טיִמ ּפּוס ַא ,עשאַק טיִמ

 ,ןעֶטאַרְקאָטְסיִרַא עֶׁשְלאַּפ עֶרעְֶנּוא ְךיֹוא ןעֶליוִו טיִמ רעֶד .םיִלָכֲאַמ גיִנעוֶו רֶחעֶז ?ֹפִכּב

 טימ ץיונְש. ,ןָא םִע טְּפיִר טְלעוֶו יִד יו ,ןעֶסֶע ּוצ רענייטש רעֶייז ןעֶרעווְטְנֶעֶראַפ

 | .תֹיָפיֵרְט ---טְגאָזעֶג טְסאָרְפ -- 'טְדיֹורְּב

 סאוָו ,טּושָּפ ןּופְרעֶד ראָנ טמּוק.םע.;גיִטְכיִר טיִג סאָד זיִא ,רעֶּבֶא תֶמֶא ןיִא

 טיִמְרעֶד ּפָא טיִנ ְךיִז ןעֶּבעֶג ,גיִסעֶלְבאַנ רֶהעְז ןיָנַע םעֶד ןיֵא ןעֶנעֶז רעֶּבייוועֶרעֶזְנּוא

 הָלְבקְּב ןעֶּבאָה ייז עֶכְלעוֶו ,םעֶוְואַרְטּּפ עֶּבְלעֶז יִ ןיִא ןָא גיּביֵא ןּופ ךיז ןעֶטְלאַה גּוא

 טְשְרעֶמֹולְּב ךיז ןעֶּבעֶג סאוָו ,רעֶּבייַוַו יִד ..סעֶּבאַּב רעֶטְקע נּוא םעֶּבאַּב עֶרעֶייִז ןּופ

 לעיפיוו ,  ןננע םעֶד ןיִא םֶבֶרְו םָשאֹר ןייַרַא ראָנ ןעֶנייֵל ,ןעֶכאַז-ּבּוטְׁש טיִמ ּפָא

 ,םֶמְכאַמעַגא ןעֶלְנעֶרְּפ ּוצ לעֶשְנייוו עֶקָא ןייֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶמ ףֶראד רעֶקּוצ טְנּופ

 יירְד רעֶטְנּוא עֶּפאַש ןיא רֶהאָו ץְנאַנַא םעֶרְכאָנ טְרעֶקּוצ נּוא טעֶטיוִוְצ סאוָו

 םעֶדְכאָנ טעוֶו סֶע םּוראוָו ,הָליִלְח ,ןעֶּבעֶג טיִג שאג ןייק לאָז דניק ןייק ,רעֶסאָלְש

 טָכאַמ עֶמ ױזַא יוִו ,םעֶד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא ,טְסאַגַא ןעֶמְהעֶגּוצְפיֹוא סאוָו טיִמ ,ןייַז טינ



 548 | םּוגיִא רֶׁשָּכ יִא

 עֶניֹוזַא ּךאָנ גוא לעֶנּוק-עֶׁשְטְסיווְס ַא - ,לעֶעְק-ןעֶמאָלְּפ א - , לעֶגּוק-רעֶטאַלְּב א

 ,םיִלָכֲאַמ עֶגיִרעֶכאוָו טימ ןעֶּבעֶנְּפָא ְךיִז ,ןעריִסעֶרעטְניִא ראָג ךיז רעֶּבָא ,תֹופירח
 עֶמ .העדְנּזעֶג ,רעֶנעֶדעיִשֶרעֶפ ,רעֶקאַמְׁשעֶג ןעֶרעוֶו טְבאַמעֶג ןעֶלאָז יי יֹזַא יו
 יז טָמּוק סע ! טיִנ סאָד ,ןייג;--,דְנוזעֶג ּוצ ןייַז ןעֶלאָז ייֵז ,ןעֶּבאָה האָנַח יֵיֵז ןּופ לאָז
 טְכאָק עֶמ :טיִנ אָד ןעֶמ טְקייוו סאָו ? טסײה סאו ; עֶנְּוׁשְט םיֹוא ראָג
 . - .ְךיֹוא שיילּפ לעֶקִיִטְׁש ַא גוא עֶׁשאמ טימ לאָמ א .ְךאָלְנייֵט טיִמ לאָמַא -- ךוי א

 ראָּפ א ,םעֶקְרּוּביִצ עֶבילְטעֶג ,םיְִּפאָמְראָק ןעֶמ טְמְהעֶג גאָטיירְפ ; גאָמייֵרְפ זיִּב יֹוזַא
 טכאק עֶמ גוא ,ְךיֹוא םהיא ףיֹוא שייֵלְפ טיִמ ןייֵּב ןעֶטְכעֶר ַא ,לעֶּבאָנְק ְךאלְטְניִּב -

 תֶמֶא . .. . רֶהאָו ץְנאַנַא ,ְךאָו עֶצְנאַנַא יֹוזַא .,(שייֵלְפְעֶסאָר א רעֶדָא) עֶזאַדְז א
 טיִנ ןעֶליוִו ,לָׁשָמְל : טפֶא ןעוֶויִדנעֶּבעֶרעֶּפ ,ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז ,ּךעֶקְרעֶדְניק יד , עקאט
 טיִטעֶּפַא ןייֵק טינ ןעֶּבאָה .ׁשייֵלְפ לעֶקעֶרּב ןייק ליֹומ ןיא םעֶמעֶראוַו םייּב ןעֶמְהעֶג
 ,ךאַלְרעֶּפְנייוַו ףיֹוא ןעֶשאָרגא םעֶד ןעֶמטיִג ,ּונ--רָדֵחםינּוּפ גיִדְנעֶמּוק ,ןעֶמֶע םּוצ ראָג
 ,אֵניוִואָנ ַא ראַפ ,ףיֹורַא ןיֹוׁש ןעֶמ טיִש ןענראמ נוא -- עקרעקּוצ ַא ףיֹוא רעֶרָא
 . גיִטְראַפ גּוא --וי רעֶד ףיֹוא ְךאַלְפיירג

 ןעֶיֹורְפ עֶשידּוי יד ןעֶּבאָה ,סיֹואטזייוו סע};יוו ,ְךייֵרְטְסֶע נּוא ןעֶסייֵרְּפ ןיִא

 ,םיִלָכֲאַמ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ ןעֶּפאשְרעֶּפ ּוצ זיִא םִע גיִהְטאָנ יִו ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ רעֶסעֶּג
 יִד טְכאק זְנּוא ייַּב סאוָו ,לאיְרעֶטאַמ ןעֶּבְלעֶז םעֶד ןּופ סעֶוואַרְטאָּפ םיִניִמ ייֵלְרעֶלַא

 עיֹורְּפ עֶׁשיִדּי יִד ךיִז ןעֶּבעֶג ,דְנאלְסיֹוא ןיִא ,טְראָד . ׁשייֵלְפְלעֶסאָר א ןיִכאָק
 ןייז לאָז ןעֶסע סאָד זַא ,תֹוחֹוּכ עֶלַא טיִמ ְךיִז ןעֶהיִמעֶּב נוא ךיק רעֶד טיִמ ּפֶא טְסְּבלעֶז
 עֶכְלעוֶו ,רעֶכיִּבְכאַק עֶׁשידּו ייווְצ יִד ןּופ םיֹורַא רימ ןעֶהעֶז סאָד .טּוג יא הָׂשַּכ יא
 ִתיֹונּוצ גיִצְנּוק רֶחעֶז ןעֶנעֶז רעֶכיִּבַכאק עֶגיִזאד יד :ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ראַּפ דְניִצַא ןעֶגיִל
 ןעֶטְכיִרְראַפ ;ןעֶרעֶסעֶּבְראַפ ןעֶנעֶק;ייז ;ןעיֹהְפ עֶׁשיִרּי ראַפ גיִטְכיוו רֶחעֶז נּוא טְלעֶטְׁשעֶג
 רהעז זיִא סאָד נּוא -- ןעֶכיק עֶרעֶזנּוא ןופ ,םיִלָכֲאַמ עֶרעֶזְנּוא ןופ טייֵקילָּפִש םאָד
 ןעֶכאָקּוצ יֹוזַא יוִו ןעֶטְפעֶצעֶר ךיז טְניִפעֶג רעֶגיִּבְכאָק יִד ןּופ ןעֶדעֶי ןיִא . גיִהְטאָג
 שיפ ,םילָכאמ ׁשייֵלְפ : םיִלָכֲאְמ עֶרְׁשֶּכ טְרעֶרנּוה ףְגיִּפ רעּבירא זיִּב
 ,ןעֶטאַלאמ ,עלעֶׁשְז ,ןעֶטאָּפְמאק ,ןעֶמעֶמּוצ עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ ,ןעֶזייּפְׁש לֶחעֶמ ,םיִָכֲאַמ
 לאָז ךיק עֶשידּיִא זַא ,טיִג ראָג ךיז טְּביֹולְג סע; .חָמֹודְנּו ייֵרעקאָּב-רעקָגצ
 יד ןּופ ְךיִז ריִמ ןעֶּבאָה ּךאָד גּוא ,םילָכָאמ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ 500 ןעֶּבעֶגְסיֹורא ןעֶנעֶק
 םְנעֶטְסייֵמ יִד ןּופ הָנָכֲח יד ןעֶד .ְךיִלְגאָמ רֶחעֶז זיִא םע; זַא ,טְנייֵצְרעֶּביִא רעֶכיִּב ָיֵוְצ
 יִא הָשְּביִא לעֶולאָװיִא ,דָנּוזעֶג יִא ןעֶגעֶז גּוא רעוֶוְׁש טיִנ זי םיִלָכֲאַמ
 סאָוו ,רעצימיא ןעֶניִפעֶג זְנּוא ייַּב ְךיִז לאָז סֶע ,ןעֶועועֶג טְכעֶר טְלאוָו סע, .טּונ
 ןֶטְלאוָו ןעֶיֹוְפ עֶרעֶזנּוא ןעֶצְּטעֶז רעֶּביִא ןאָגְראַשְז ןיִא רעֶביִּב עֶגיִזאָד יִד לאָז
 ןעֶנאמ יִד ;ןעֶמוקעֶּב זייֵפְׁש רעד ןּופ ןינע םעֶד ןיִא םיִנְמְנעק עֶניִטְכיוִו עֶלעיִפ
 רעֶדְניִק יִד ,תִיַּב יֵנְּב יִד גּוא רעֶגְנַפ יד טְקעֶלעֶג ןעֶדירְפּוצ רֶחעֶז ןעֶזעֶוועֶג ןעטְלאוָו
 ןעֶלעֶוו סע זא ּהליִּפֶא ןעֶסייוֵו רימ .ןְחעֶזעֶגְסיֹוא רעֶדְנּוזעֶג גוא רעֶנאַָש םיוִועָג ןעֶמְלאוָו

(64) 
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 ןעֶלאַפ .דְלאּב ןעֶדעוֶו סאוָו םםיִמָכָח עֶכְלעֶזַא רעֶזעֶל עֶרעֶזנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶניִפעֶג ךיז
 ןעֶמ ףְראָד - ! ראָטְקאָד רֶרעֶהי : הָלֵאֹש עֶסיוִועֶג יד ןעֶנעֶרְּפ ּוצ הָאָצְמַה רעֶד ףיֹוא
 -אַהְרעּפ הב זיִא םִע :טיִנ הָלֲאַׁש ןייק רעֶּבָא זיִא סאָד--י?ןעֶּבאָה ּוצאד דלעג ְּךיֹוא
 ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִּתּב יִלעב עֶלעֶטיִמ ְךיֹוא גּוא עֶכיִלְגאַמְראַפ לעיפ זְנּוא ייֵּב ןעֶנ
 , ןעֶכאַק ּוצ יֹוזא יו גּוא סאָו ,טיִנ ןעֶמייוֵו ייֵז ראָנ ,ןעֶכאָק ּוצ סאָוו ,אָי אָמווד
 : ןעֶוועֶג ְךילְציִג ךּוּבְכאָק עֶגיִזאָד סאָד טְלאָו ,ריִמ ןעֶנייֵמ ,ןעֶנעוֶו טְרעֶייז ןופ טָא
 הֶאְנַה ןיק ןעֶמ לאָז עֶשֶטסאָו ראַפ ,דְלעֶג אָי ןיֹוׁש טְסאָק םִע זַא
 0 , - .+ י?ןעֶּבאָה טיִנ

 ,ינרעשט ראטְקאָד

 וװאקרעצ אלעיב }



 .עֶנֶעיִגיִה סְקְלאָפ יד
 רעֶטְשרֶע  .ןעֶטיימקְנאַרקעֶגיְִנעֶעֶטְְׁנַ .ןיִציִדעֶמ עָביִרְזיֹוה יד

 ,ו"מרת א נ פיו .ש 8 5 ווו אנ 8 8 ם ן ֿז ,5 ראָטְקאָד ןאָפ טְסאַפְרעֶפ (גְנאַג

 טקקעֶג טאָה םָלֹוע רעד סאוָו ,ןעֶרְהאָי יד טְקְמעֶפעֶג ןיֹוׁ ְךיִ ןעֶּבאָח סֶע
 יעְנעֶגְראָּבְרעֶּפ א ףיֹוא יוִו ,סע}ןעֶּפּור עֶגיִנייֵא יו ,עיְראָּטְקאַד רעֶרָא ,ןיִציִדעֶמ ףֹוא

 ,ןעְׁשְנעֶמ ןימ ןעֶרעֶדְנּוזעֶּב ןייא ּוצ ראָנ ךיז טְקעֶלְּפְטְנֶע סאוָו ,הָמָכָח עֶטְלעֶמְׁשְראַפ ַא

 םִֶדָוירָׂשָּב רעיֶטּוׁשַּפ ַא ,רעֶכיִלְנִהאֹוועֶג א רעֶּבָא ; םעֶריֹוטְקאָד ךיז ןעֶפּור עֶכְלעוֶו

 ץלא ויִא סאָד !ןעֶּבאָה טיג ףיִרְנעֶּב . ןייֵק ראָג טְפאַׁשְנעֶמיוִו רעד ןּופ ףראד נּוא ןאָק

 !טיִמְרעַד ּפָא םעֶריֹוטְקאָד עֶלעיִפ ךיִז ןעֶּבעֶג רעֶּבָא טייצ רעֶזנּוא ןיא ! לאָמַא ןעוֶועֶג
 יםֶלֹוע םעֶד ןעֶּבעֶג ּוצ ךיז ןעֶהיִמעֶּב ייֵז ,ןיִציִדעֶמ רעד טימ קְלאָפ סאד ןעֶנעֶקאּב ּוצ

 ףיִצ ידעֶט עֶכיִלְזיֹוה; ןעֶּפיִרעֶגְנָא טְדְרעוֶו סאוָו ,םעֶד ןּופ םיִרְנעֶּב א ןֹוּמֲה םעֶד
 . ראָּטְסאַד םעֶד ןְהֶא ראָג ןעֶצְטּונעֶּב ךיז ןעק רעֶדעֶי בל ןעֶלְּמיִמ עֶׁשיִמייֵה
 דלאַּב יוִו ,לאמ סעֶדעֶי ראָטְקאָד א ןעֶפּור לייװ ,ךילצטּונ רֶהעֶז סיוִועֶג זיִא סאָד

 ןעֶמעֶרָא םעֶד ריִפ זיא ,ןעמעלא טימ טיִנ ,דְנּוזעֶג טיִנ סיִּפע ְךיִז טְלְהיִּפ תיַּב ןֵּב א
 ,ראָטְקאד ץֵכאַנ ןְהעֶג הָליִלְח ְךיז טְליֹופ רֶע תַמֲחַמ טינ ;ְךילְרעֶוְׁש ןעֶׁשְנעֶמ דאַרְנ
 סְּבִלאַה א רעֶדָא ,לעֶּבראָק קא געוֶו ץְראַּפ ןעֶּבעֶג ןעֶמ זימ ראָטְקאָד םעֶד לייוו ראָנ
 םעֶד ריִפ ,םעֶד רעֶמיֹוא .ןעֶצְראַה םינוּפ ּפיִר ַא ןעֶדוי ןעֶמעֶרָא ןייֵא ייַּב זיִא םאָד גּוא

 , ראָטקאָד םעֶד ןעֶגְניירּב ןעֶרְחיִפסיֹוא אָי ןעק סאוָו ,ּוליִּפָא דאַרְג ןעֶכיִלְנעֶמְראַפ
 םיִניֵא ְךיִז טְרעֶדאַפ סע סאָו ,ןעֶסיוִו ּוצ גימכיוו רהעָז ןעֶנעֶוְטְסעֶדְנּופ ְּךיֹוא זיִא

 ןעק עמ עֶכְלעוֶו ןופ .ןעֶטייֵקְפאַלְש יד ןופ ןעֶטיִהְרעֶפ ּוצ ךיז יֵדְב.עֶּבעֶל ןעֶכיְִזיֹוה
 ְךיז ןעֶטיִהְרעֶפ ּוצ יֹוזַא יו ,ןַײז טֶלֹוׁש טיִנ ןעֶלאָז ייֵז זַא ,רעֶהירְּפ ןעֶגעֶראוָואַּב ְךיִז
 עכלעזא ךאָנ גוא ןעקנארק ן'טימ ןְחעֶנאַּב ּוצ ךיז יֹוזַא יוִו רעֶדָא ,ךיז ןעֶמְהעֶגְנָא ןּופ
 ָךּוּב ןעֶטְכעֶר ַא ןּופ טייֵקְכיִלְצְטּונ סאָד -- טְראוָו םעֶנִייִא טימ , תֹועיִדָי עֶכיִלְצְמּונ

 .רעֶדעֶי ןְהעֶטְׁשְראַפ ןעק ןיִציִדעֶמ רעֶכיִלְזיֹוה רעֶּביִא

 ןיִציִרעֶמ עשיִמייֵה רעֶּביִא ךוּב אֵזַא ןייַז םוראד ןעק ְךיִלצְמּונ גוא גיִטְכיוו יוִו

 ,ֹוׁשָל םעֶר ףיֹוא ,ןאָגְראַׁשְז ןעֶמּוׁשּפ ןעֶשירוי רעֶזְנּוא ןיא ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא םעֶבְלעוֶו
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 םיִא ּוצ סאוָו ,םֶלֹוע רעֶׁשיִדּוי רעֶמעֶרָא רעֶזְנּוא ,ןֹומִה רעֶד טְזעֶל נּוא ,טְדעֶנ םאָו
 טְרַא רעֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ רעֶדעֶי נּוא ןיִמ רעֶדעֶג ןופ דיִמָּת ןעֶטייֵקְפאַלְׁש ךיִז ןעֶּבעֶלְק
 ...!םֶנֹועָה תֹומּוא עֶלַא ּוצ יו ,רֶהעֵמ

 ,לעֶכיִּב ןאָנְראַשְז ַא -- דֶניִצַא זְנּוא ראַפ טְנעיֶלסאָו ןיִציִדעֶמ עָכי לויוח יִד קְרעֶו םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶנייוְֵׁש נּוא ןְהעֶגיִּבְרעֶפ טינ רעֶּביִראַד ןעק, עמ
 ןיִא ׁשְטיִואָנאַמְסּוז .מ ריד ןעֶּגעֶגעֶגְסיֹורעֶה גּוא טְסאַפְרעֶפ טאה סעכלעוֶו
 ְךעֶלְכיִּב עֶרעֶדְנּוזעֶּב עֶבְלעֶזַא רעֶטייוַו ןעֶּבעֶנּוצְסיֹורעֶה הצ טְגאָז נוא אָנ ליוִו
 לאָז ןעֶּמ ,רֶהֵעָמ ְּךאָנ סע; טְרעֶדאַּפ םּורָד יְּדיֹוא ןערעלחעּפ ןופ ןייֵה טינ רעֶּבָא זיא נוא עֶהְטאָרעֶג םיִנַֹוא עֶלעיִפ ןיִא זיִא קְרעוֶו עֶטְׁשְרע םאָד .(פאק 30 ּוצ)
 .ןעֶטְכאַרְטעֶּב רעֶבילְטְְניִפ נוא רעֶטְנעֶהאָג םִע

 טְדְרעֶו ךי ְציִד עֶמ רעֶק יִלְזיֹו ה, רעד  ןּופ לעֶכיִּב ןעֶטְׂשְרעי םעֶד ןיִא
 .שילָקאָק נּוא ּפּורְק -- ןעֶטייֵה קְנאַרְק עֶשְרעֶניק יד גוא .ןיִמאַלְראָקְמ ,טירעֶמְּפיִד : (ןעֶמְסעגְָא יז ןופ ךיז ןעק ןעֶמ סאוָו ,ןעֶטייֵהְקְנאַרְק) ןעֶטייֵמְקְנאַרק עֶד געֶקעֶּטְׁש גָא יד ןעֶנעוֶו טְסעעמְׁשעֶנ

 :שְטיִואָגאַמְמּוז ריד רעֶד טְגאָזלעֶכיב ןעֶטְׁשְרעםּוצ עֶדעֶרְראָפ רעֶד ןיִא
 רע סאו ,טעֶד ןופ עֶכאַוְרְנורג יִד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ּבעיִל טאָה ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי

 עֶרְגעֶקעעֶטְׁשְנַא ןופ עֶכאַהוא יד ןעֶנעוֶו גְנאַפנָא ןופ ְךיִא ךעֶרְּפְש םּוראַד טוה
 : ,"ןעֶטייַהְקְנאַרקי

 םֶלֹוע םעֶד ןְהעֶטשְרעֶפּוצ ןעֶּבעג הָליֵחְּתְל רעֶפאַפְרעֶפ רעֶד ְךיִז טְמֶהעֶג םּורְד -
 ןייא רעֶמאוָו ףיֹוא ניא ןעֶכְלעוֶו ךרּוד ,םּורַא איוִו ,סאָו ראַפ ,ֹוַא יו ,ךיִלְטְקנּפ
 ,רעָּבָא ייַּב רעֶד .ןעטייהקְנאַרק עֶדְנעקע טְׁשנַא יִד םיֹורַא ןעֶמאַטְׁש סע,טְרַא
 ,לעיִפ ּוצ ,רעֶדייִל ,רעֶסאַפְרעֶּפ רעֶד ְךיִז טְדעֶרְראַּפ "ןעֶּבעֶג ןֶתעֶטְׁשְרעֶפּוצי םעד ייַּב
 םֶלֹוע ן'טימ ,תֹוׁשָפְנ עטְסאָרְּפ טימ ןּוהְט ּוצ טאָה רע זַא ,טעמַּכ טְפעֶגְראַפ גּוא
 -ךאפ םֶעּומש ןעֶשיִנְדְמִל ןעֶפעיִט א ןיא טְהעֶגְראַפ גּוא !םעֶריֹוטְקאָד ןייק טיִמ טיִנ
 ,"ַּךעֶלְמעוֶוְשְניִסֶע ,"ךעלעייא-טְפינע - , 'ךעלעֶמיֹוז. עֶנעֶלעיִׁשְרעֶפ  ןעֶגעֶו  עֶגְּבאָר
 םעֶד טְנאַלְׁשְרעֶּפ רֶע זא ,יֹוזַא תֹוקָרָי רָאְש גּוא יַּךאַלְצְלעֶּפְנעוֶוייִה ,"ָךאלעֶקעֶטְשְטְּפיִג
 נּוא טְלאַה רע ּואוו ,טינ ,ְךיִּבעְג ,טְסייוֵו רעֶגעֶו זַא ,ּפאק יד דְלאַּב רעֶזעֶר ןעֶטּוׁשְּפ
 . גוא ּוליִפֲא טעֶוועֶלאַשְזעֶג טיִנ טאָה רעֶסַאַפְרעֶפ רעֶד .ןעֶמּוק טיִג ךיז ּוצ ןאָק
 ראָנ .ןעֶשיִנעֶפעֶׁשאַּב םיִניִמ יד ןּופ ןעֶדְלאַמעֶג עֶנאָש רֶחעֶז ְּךיֹוא ייּבְרעֶד ןעֶגעֶגעֶג
 נוא טְשיִמְראַפ ןיֹוש זיִא רֶע ןעֶפְלעֶה טינ ראָג יִיז ןעֶנעֶק רעֶזעֶל ןעֶטּושָּפ םעֶד
 עֶמ עֶכְלעוֶו .,ןעֶטְסאַנְבאָרְדאָּפ עֶפעיִט עֶניזאָד יד .טְסיִזְמּוא זיִא הָחְרִמ עֶצְנאַג יד
 -ַא ןיִא ,ךיז טְהעֶטְׁשְרעֶפ .ןעֶנעֶז ,רעֶטְראָו ייווְצ ןיִא רּוציִקְּב ןעֶגאָז טְנאָקעֶג טאָה
 רעֶד  עילאק ראָנ ןעֶכאַמ גּוא דְנאַה רעֶד ּוצ טינ ראָג לעכיִּב-ןיִציִדעֶמ-ראַלּוּפאַּק
 :ןעֶלעֶטְׁשִּפָא ךיז ייֵז ףיֹוא רעֶגיִנעוֶו ךסָא דֹובָּכ ןעֶטְסאָרְג ןְטיִמ טְנאַקעֶג טְלאוָו רֵּבחְמ



 249 / עֶגעֶיִגיִה סְקְלאָפ יִר
 רעֶי טְלאוָו רעֶועֶל םעֶד גּוא -- טְדאַׁשעֶג טינ ראָנ םיוִועֶג סעג טְלאָוְו קְרעוֶו םעֶר
 | . הָבֹוט ַא ןּוהְטעֶג

 ןעֶמעֶרָא םעד ךאַרָּפְש-רֶמּומ א רעֶסאַפְרעֶפ רעֶד טְגאָז 67 ליִטייֵז םעֶד ףיֹוא
 נּוא ,ּפורק; רעֶדָא שילקאק טימ ןעֶראועֶג טְפאַלְׂשְרעֶּפ זיִא דְניִק ןייַז סאוָו .,רעֶטאָּפ
 : ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא ץֶראַה סאָד סיֹוא םֶהיִא טְדעֶר

 רעוא ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ץעֶנייֵל קעֶוַא ריִמ ןעֶוּומ ןעלאפ עֶבְלעֶז ןיִא |
 דְנּוועֶג טעוֶו דיק סעֶקְנאַרק רעֶזנוא זַא ןעֶד !עדְמעֶרְפ טְרעֶדנּוח רעֶדיִא ,דניק גיִצנייֵא
 ,ןעֶקעֶטְׁשְנָא םֶהיֵא ןופ ְךיִז ןעֶלעֶוו טְרעֶדְנּוה זַא רעֶּבא ,סייוו טאָנ זיא--טיִנ רעֶדא ,ןעֶדְרעוו;
 . . ..םיֹואְראָפ ןְהעֶטׁשְרעֶּפ ריִמ ןעֶפְראַד סאָד ,םיִועֶג ןעֶבְראַטׁש עֶליִפ ןעֶלעוֶו

 רֶהעֶז רֶׁשְפֶא יִקאֵט זיִא 'וכו 'ַַּפְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶל קעוֶוַא, סעּומְש רעֶד

 טיִנ עֶמְשְטעֶרְק יד ויִא אָד טיִנ ראָנ ,ןאָמ ןעֶׁשיִטעֶאָפ ןיִא ןייֵרַא ּוליִּפֶא טְלאּפ ,ןאָׁש
 טאַטְשְנַא .רעֶטאַפ ןעֶמעֶרָא ץְפיֹוא ןעקריוו לאָז יז זַא ,עִיזעאַּפ יִד טְסאַּפ רעֶהַא
 םעֶד ןעֶרעֶלְקְרע לאָז רע ,ןּוהְמעֶג רעֶכייֵלְג רעֶסאַפְרעֶפ רעֶד טְלאוָו רָסּומ םעֶד ןּופ
 טְפאַלְׁשְרעֶפ ןיֹוׁש זיא דיק סאָד ראָנ דֶלאַּב יוִו זַא ,טְראָוו ןעֶּבְראַה ןיִטיִמ רעֶטאָפ

 ןעֶפְלעֶה טיִנ ראָנ טְּפּול עֶנייֵר יד םעֶד טעוֶו ,(ּפּורְק ,טיִרעֶטְּפיִד טימ) ןעֶראָוועֶג
 רע יוִו ,טרָא רעֶדְנַא ןייֵא ןיא ןעֶרְחיִפּוצְרעֶּביִא סע סאוָו ,טיג רֶע טאָה םּוראַד גּוא
 .ןייז טינ ץֶטּונ ןייק טעוֶו דְניִק ןייז ריִּפ נּוא רעדְניק עֶדְנּוזעֶג ןעֶזאַראַז ראָנ ןעק

 ;(68.ז) רעֶסאַפרעפ רעֶד טְגאָז ידְניק ןעקנארק  ְךּביִא הָחְנְׁשֲת רעֶד ַחּכמ גיִדְנעֶדעֶר

  טיִנ לאז סע ;ראֵרְג ןייֵא ףיֹוא גיִדְנעֶטׁש רעֶמיִצ ןופ טייֵקְמעֶראוַו יִד טְלאַה עֶמ גּוא
 .ןעֶלְהיִקְּפֶא ראָג ליפ ּוצ ןעֶזאָל טיִנ נּוא םייֵח ּוצ ןייז

 יטלאק ּוצ טיִנ גּוא סייֵה ּוצ טיִנא :גְנּומיִטְׁשעֶּב רעֶד טיִמ ? דאַרְג ץֶשְז-לעיפ יוִו
 ּביֹוא .ןעֶראָה ןעֶזאל זְנּוא ליוִו רעֶסאַפְרעֶפ רעֶד סאוָו ,ןעֶסיוִו גיִנעוֶו ְךאָנ ריִמ ןעֶנעֶק
 .װ .ז .א ְךאַלעֶצְלעֶּפְנעווייַהי 'ךאַלעֶקעֶטְׁשְטְּפיִניִד ןופ םֹורְמֹורַפַּב יֹוַא אָי טְסעּומְׁש רֶע
 רְהעָמ ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶכייֵלְנְמעֶד גּוא לאַּפ םעֶד ןיִא ןעוֶועֶג גיְִּביִא טיִנ .ךאָד טְלאוָו
 ! רעֶכיִלְמְקְניִפ ,טְמיִטְשעֶּב לעֶמיִּבַא

 ְךאֵרְּפִׁש יִד סיוִועֶג זיא קְרעוֶו עֶנְראַלּופאַּפ א ריפ ןעֶכאַזְטְּפיֹוה יד ןּופ עֶנייֵא
 עֶניַז רעֶּביִא טיִג נוא םיֹוא ךיז טְקּורְד רעֶמאַפְרעֶפ רעֶד ןעֶכְלעֶו ןיא ,ןּונְגַמ רעֶד
 ,טיִנ העָידִי ןייק ראָג טְּפאַשְנעֶמיוִו רעֶד ןיִא טאָה סאָוו רעֶדעֶי זַא ,יֹוזַא ןעקְנאַדעֶג
 ; ןעֶגאָז ליוו רֵּבַחְמ רעֶד סאָוו ,ןעּפייֵרְגעֶּב נוא ןְהעֶטְׁשְראַּפ גְניִרְג ןעֶנעֶק ְךיֹוא לאָז
 -ךעֶפ זיִא רעֶּבָא רעֶרייֵ ,גיד'הָׁשקשיִג ץְנאַג ןעֶועֶג קְרעוֶו סאָד טְלאָו ןֶינעז םעֶד ןיִא
 טְכייַה סאָד ,לעֶמיִבַא טפָא יז טְרעֶשְטייְַרעֶפ רֵּבַחְמ רעד: ןֹורְסִח רעֶניילקא ןעֶנאַה
 טְנאַקעֶג םלאָוו עֶמ ּואו ,טְראָד רעֶטְראָוו עֶׁשְטייד ןעֶכיֹוְּב וצ ּבעיל טאָה רֶע
 ראָנ ,ןעֶכעֶרבְרעֶפ סיֹורְנ ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיְִדיֹוא ְּךאָנ טְלאָו סאָד .טּׁשְּפ ראָג ןעֶדעֶר
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 רעזיא -- ּבעיל יֹוזַא טאָה רעֶסאַפְרעֶּפ רעֶד סאוָו ,רעטראוָו עֶׁשְיִד יִד ןיא עמאס
 ףיֹוא !קעֶרְׂשַא זיִא'ס .זַא ,טְּפאַחעֶג יֹוזא ,ירָבע רעֶד ףיֹוא טְּפאַחעֶג רֶהעֶז רעֶּכא
 יִד ,זיֹוה סאָד טאַטשנַא) זיֹוה יִד לֶשָמְל .יוו ,ןעֶקִיִטְנַא .ריא טְניִּפעֶג ליטייז רעֶדעֶי

 ליפ אָנ גּוא ,לעֶטיִמ (סאָר) רעֶד ,ןיִלייֵרְפ (סאָד) יִד ,טּולָּב (סאָד) יד. ,(ּבּוטְׁש
 .רעֶזעֶל םעֶד רֶהעֶז ןעֶשְטּוקְרעֶד עֶכְלעוֶו ,ןעֶזייֵרְג עֶסּואיִמ

 נוא ּפָא ןעֶנעֶכייצ ריִמ זא ,לאָמ א ְךאָנ ןעֶנאָז ריִמ ןעֶזּומ רעֶּבָא לֵלְכִּב
 סאָד לייוו .,רעֶּביראד .ְךיִלְמעֶנ ןעטייקגיניילק עֶועיִד ףיֹוא ּוליִפֲא אָד ְךיִז ןעֶלעֶטְׂש
 ְךיִז ןעֶהעֶז ראָנ םּוראַד ענעל יי טנאַפעֶרעֶטְניִא נוא ְךיִלָצּונ רֶחעֶז זיא לֵלָכְּב קְרעוֶו

 -ּוצ טיִנ ןעֶנעוֶוְמְסעֶדְנּופ ןעֶנעֶק עֶכלעוֶו ,תֹונֹורָפֶח עֶנייֵלְק ראָג ליִפֲא ןָא םעֶד ףיֹוא
 טיִמ רעֶמאַפְרעֶּמ םעֶד ןעֶׁשְניוִו ריִמ נּוא ,ךוּב ןעֶכיִלְצְטּונ םעֶד ןּופ הָטְרעוֶו יד ןעֶמְהעֶנ
 עֶפאַלְש עֶרעֶזְנּוא תַבֹוטְל טייֵּבְרַא עֶכיִלְצְטּונ גוא עֶגיטְכיוִו ץייַז ןעֶצְטעֶוְטְראַפ לֶזִמ
 0 | - . רעֶדיִרְּב עֶמעֶרָא

 ,יקסוואלאקאס .1 ריָטְקאָ
 .ואקרעצ אלעיב



  .קראמ ןעֶׁשיִראַרעֶטִל ןְפיֹוא
 יא יא ששי הל: שא "ר, יי: רשי

 ;טהעֶטְׁש טְלעוֶו יד סאוָו ףיֹוא ןעֶּניירְׁש ,םעֶנעֶּפ יִד טיִמ  ןעֶפיִרְקְס בוא לעֶּבנא עֶטעֶׁשְטאַקרעֶפ טיִמ ןעֶצְּטיז םיִרְּבחְמ יד רעְֶניִפיִד טְקעֶל ,טְזעֶל יטְפיֹוק ,טְּפאָ מְפיֹול םֶלֹוע רעֶד זייוַנעֶדוּפ ךעֶלְכיּב ןעקאַּפ רעֶגאָרְטְנעֶקאּפ יד וחְרֹוחָס רעֶטְקּורְלעֶג ראַפ גיִדְנעֶייל ,ָנאה ןֵהָא ןעֶבילְב םיִרָפמ יִרְבֹומ יִד יץעֶּפָא ןעֶנעֶז ןעֶדאפְקִפ יד !ךילָהעֶרְפ ץְנאַג ,קראמ ןעֶשיִראַבעֶטיִל .ןְפיֹוא זנוא ייַּב ְיִלְהעֶרְפ זיִא םִע
 .-טְסְכעֶחי עֶרעייהְט עֶלא  ןעֶקְורדּוצִּפֶא טעֶיעֶּפְסּוא יז םאוָו םאקקסאק קּורָד יד
 --ראַפ דימָּת זיִא טְסאָּפ יִד נוא ליֹומ ןעֶלופ ץ'פיֹוא הָסָנְרּפ ה"ב ןעֶּבאָה םרעֶדְנִּבְנייַא יד ;'א קירי טא סי טיִמ יעֶיזֶעאּפ. ןופ עקְרעֶו יד טימ "ןעֶנאַמאַה עְטְנאַטעֶרעֶטְניִא

 ןעֶׁשיִראַרעֶטיִל רעֶזְנּוא ףיֹוא ,טְראָוו םעֶנייֵא טימ --;ְךעֶלְכיִּב עֶׁשיִרּוי טיִמ טְרעֶגְלאוַו
 !ךילְחעֶרְּפ זיִא קראמ

 -ןייא ךיִז ןאק ׁשֶנעֶמַא זא זיִא םיִז יוִו !ןיִמָאמ א ןייַ וצ זיִא טוג יו ,ךא
 זיִאס ןעוֶו ,םעֶראוו זיִא סע;זַא ,רעטמניּפ זיאפ ןעוֶו ניִטְכיל זיִא סע זא ,ןעֶדעֶר
 ץְפיֹוא זַגּוא ּוצ ,רעֶהַא ,טֵחֹומ טייַז ,ּפאָרַא טְמּוק . . . םֹולָח ןעֶמיִזַא ךייא טיִמֹולֲח נא םַי ןעֶצְראוַוש ןעֶמיֹורְג םייַּב ,ס עֶדַא םעֶגאָׁש םעֶד ןיִא. טְנאָד ְךיִז טָציז ריִא פעל ןיִצ יי בר רעֶכיְִקיְג ,ָא .העֶלעֶכיִׁש .עֶשֶרעֶדְניִק יד שימ דענעקיוו עֶטְריִמְׁש -עֶנְמיֹוא יד ְךיז ןּופ ןעֶפְראוווצּפאָרַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא תֶמָאַּ יקאט טאָה רּוטאַרעֶטיִל ֶשינַנראו יד זַא ,ןעֶרעֶרנייא ךיז ליווסאוו ןיִצ קבר רֶכָ ןעֶיִצְראַביל יי אֵנְקִמ סאָד ןיִּב ךיִא יו ,ךַא !ךֵׁשֹח-ְךֶׁשֹח ,גיִטאָלְּב גוא טלאק ,רעֶטְמְניִּפ גּוא טְסיוִו זיִא ןעמיֹורד ןיִא ןעוֶו,טְלעֶו עמעקאוו עֶגיִטְנילֵא ךיז ןעֶלעֶטְׁשְראַפ גּוא ,טלאק
 -לאַּב ריִא טעֶו .ּךיִז טוהט אָד סאוָו .ןְהעֶז ריִא םעֶו יקְראַמ ןעֶשיִראַרעֶטיִל
 ןעֶשיִרארעֶטל ץְפיֹוא נא יב יו ָהעֶז ריִא טעֶו ןייַא ךיְִטְראָּטְׂש עֶניילק יִד ןיִא ץְיואָרְפ רעֶד ןיא זנּוא וצ פאָר ךיז טְּפאַח :םֹולָח ןעֶמיִז םעֶנעֶי יא ןעֶפעֶגְראַ
 רֹומאַרעֶטיִל עֶׁשיִנאָנְראַשְז יִד יזַא יוִו ,ןְהעֶז ריִא טעֶו :ןָא ןעֶלעֶוְק םיִנק יד סא ןּופ ,ןְהעֶז ריִא טעוֶו :טְזעֶל ם ָךלֹו ע רעֶד סאָו ,ןָהעֶג ריִא םעֶנ; ָךיִלהעֶרְּפ זיִא קְראַמ
 עֶׁשרעֶדניק יד טימ דעֶלעֶרְניוו עֶגיִמיוק יד ךיִז ןופ ןעֶפְאווצְּפאַלַא ןָא כי
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 ?ְךעֶלעֶכיִׁש ריִּפ סאָוו ?ךייַא יז שיִמֹולָח סאָוו ,דניירפ רעֶּביִל ,ךא., .!ְּךעֶלעֶכיִׁש

 נּוא טעקאנ ְךאָנ זיִא יִז :םיִפְראַּב ראָנ ְךאָנ זיִא ,רּוטאַבעֶמיִל עֶׁשיִנאַגְראַשז יִד ,יִז

 יד ךיז ןופ ןעֶפְראוַוְּפאָרַא ןָא ןיֹוׁש טְּבייַה יִז זַא ,טְנאָז ריִא גוא -- םיִפְראָּב

 ןעֶּביֹוהְנָא טְׁשְרעיִז ףְראַד עֶמ ! ךייא טיִמ זיא טְטאָנ ! ְךעֶלעֶכיִׁש יד טיִמ ְךעֶלעֶדְניוִ

 ל .ןעוועֶפְמעֶרְקְנייא .ןעֶדְניִּבנייא ,ּרעֶלְרְניּב עֶגי  יִד רֶחיֵא .ןעֶביילְְסיֹוא ,ןעלְקיו
 גוא עֶטאַּגְראָה ןעֶרעוֶו טיִנ הָליִלָח לאָז יז ,ּךעֶלעֶקיִּפ יד טיִמ ןעֶנירד טיִנ לאָז

 טיִמ רעֶטְלימ א ןיִא ןעֶראֶּב ְךאָנ יִז ףְראד עֶמ ...לעֶכייֵּב ץיק ןעֶיירְְׁנָא טיִנ ךיז

 סאוָו ,לעֶּפאָנ רעֶד א .. .לעֶּפאָנ םעֶד ןעֶרייֵנְּפֶא ,ןעֶגיִייֵרְּפֶא ,עֶׁשאוְפֶא ,ןעיילק
 עֶלעֶציִפ סאָר סאוָו ,לעֶפאָנ רעֶד ! קילְנְמּא ןייֵא זיא סאָר טָא -- ְךאָנ ךיִ טְפעֶלְׁש םִע
 הָּמיִחֶׁש א םעֶד ראַפ דְנּוצא זיִא ,םֶהיֵא ןּופ טְּבעֶלעֶג רעֶהַא ויִּב טאָה דְניִק

 ןיוש טאָה ,רּוטאַרעֶּטיִל-ןאָגְראַׁשְז יִד ,יִז זַא ,טְנאָז ריא נּוא . ,.ּתָוָמַה ךָאלמ א

 רעֶבילקילְג א ּדעֶלעֶביׁש יד טיִמ ךעֶלעֶקיוויד ךיִ ןּופ ןעֶפְראוַוצְפאָרַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 ,קְראַמ ןעֶׁשיִראַרעֶטיִל ןפיֹוא זְנּוא ּוצ ּפאָרַא טְרְהאָפ ,טְבּורְּפ ! (ןיִמָאַמ) טְסיִמיִטְּפָא

 טאָה ריִא סאָו ּּךעֶלְכיִּב עֶרעייא יִצ :טְזעֶל םֵלֹוע רעֶד סאוָו ,ןְהעֶז ריִא טעוֶו

 ? סיוא אָד ןעֶכעֶר ךיִא סאָוו ּךֶלְכיִּב עָנייֵמ יִצ ,טְנעֶכעֶרעֶנְמיֹוא ןעֶביֹוא טְראָד

 יסעדא םענָאׁש םעֶד ןיִא ךייַא .ייַּב יִצ :רעֶכיִלְהעֶרְּפ זיִא ּואוו ,ןְהעֶז ריִא טעוֶו

 ,רעֶסיֹורְג רעֶד ייַּב קְראַמ ןעֶשיִראַרעֶמיִל ןיִפיֹוא זנּוא ייַּב ּוצ ,רֶעעֶמ ןעֶצְראווְׁש םייַּב

 | | ?עֶטאָלְּב רעגִפְּפמּוז ,העֶצְראַוְש

 ..י!ְךיְִעְּפ ץְנאַג ,קְראַמ ןעֶׁשיִראַרעֶטיִל ץְּפיֹא זְנּוא ייֵּב ךילהעֶרפ ּויִא סע
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 . עֶטְלַא ליִפ טעֶשְטאָפאַלְקעֶנְפיֹונּוצ ,טעֶרְּבעֶׁשּועגפיונוצ ,ןעֶּביִלְקעֶגְנעֶמאַוּוצ

 עֶרעֶטיִּב ,תֹוער עֶׁשיִטְסיִאְנֶע עֶפיִמ ,ןעֶרּי עֶטעֶטיִוְצְראַפ עֶטְלעֶמיִׁשְראַפ
 ֶגיְִכשח עֶגְמאָיְט העֶטיִז עֶטְסיִו עֶרעֶטְסְניִפ ,ןעֶרעֶטְקאַראַח עֶדְליוו
 ,רעֶצְרעֶה עָׁשְרעֶטאָט עֶטְנייטְׁשְראַפ ,ּפאָק עֶׁשְרֶעיוּפ עֶטְּפאָטְׁשְראַפ ןןעֶגנונייֵמ
 ,םיִנָרְמַל עֶטְּפאָטְׁשעֶג עֶטְצעֶנעֶג ,םיִריִבְג  עֶנעֶואָלְּבעֶג עֶׁשיִטאָּפְסעֶר

 עֶסייֵה עֶׁשיטאַנאַפ עֶרְליוִו . ,ןעֶטאַרְקאַטְסיִרַא עֶטְלאַק עֶׁשעֶראַנ עֶטְסּוּפ

 .םעֶקְּביִרְד עֶטיִנאיוואַּפ עֶנעֶבאָרְקּוצ ,ןעֶמאַד עֶגיִטייֵלְפְמּואְראַפ עֶליֹופ ,םיִריִסֲח

 .אש ראו (ןיטנאטְסנאקטלא םיֹוא) ,ׁשֶמ א גּולְד יָנא ָמ ןאָפ טְסאַפְרעֶפ
* * + 

 סאוָו ,ןאָנְראַׁשְז טְרַא םעֶד ןיא ןייֵטְש א טְנעֶלעֶג טאָה סאו ,רעֶטְׁשְרֶע רעֶד

 רעֶּבייֵרְׁש-סקלאפ רעֶֶשיִדּוי רעֶטְסּואוועֶּב רעֶד ןעֶועֶג זיא ,"ערימאס. ןָא טָּפּור עֶמ
 .יִקְצעיִגיל

 רעֶד טאָה ילעֶגְנּי עֶׁשיִליֹוּפ סאָד; קְרעֶוו ןעֶטְנעֶכייֵצעֶגְמיֹוא םעֶד ְךאָנ
 ,עֶלְכיִּב עֶטְנעֶבייֵצעֶגְסיֹוא עֶביִלְטֶע ְךאָנ טְזאָלעֶגְסיֹורַא רעֶּבִייַרְׁש רעֶלאָפְטְנאַלאַט
 טאָה קְלאַּפ סאָד עֶכְלעוֶו ,"עֶּפעֶׁשְטירְּפ יד ,'תַחַלּושְמי רעֶד ,"קיִנֹוּב-לָּכּו רעֶד יו

 ןעקִצ עיִניִל ןופ קְרעוֶו עֶיינ סעֶדעֶי .'םעֶיאָּפאַז. ,ןעֶנאָז ןעֶמ ןאָק ְעֶזעֶלעֶג
 ,טְנאַקעֶג גיִנייווְמיֹוא סע ןעֶּבאָה טייל עֶגְנּי : רעֶזייֵח עֶׁשיִרּוי עֶלַא ןיִא ליפ ןעוֶועֶג זיא
 ןעֶּבאָה עֶרעֶטְלֶע נּוא ,רעֶטְכאַלעֶג ראַפ טְכייֵקעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה ּךעֶלְדייֵמ גּוא ךעלּביײװ
 סאָד ,לַלְּבַה ; ןעֶבאֹל ןעֶפְלאָהעֶג ןעֶּבאָה גּוא --קזֹוח ייֵז ןּופ טְכאַמ עמ יו ןןְהעֶזעֶג
 ןעֶּבעֶג ןעֶמאָנַא טְגאָמעֶג סע טְלאוָו עֶמ סאוָו ,טייצ לעֶקִיִטְׁש א ןעוֶועֶג ויא
 יי .י ."טייצ סעֶקְצעיִניִל

 ןיִא ןעֶצְמּונ לעיּפ קְלאַפ םעֶד טְכאַרְּבעֶג עְֶרעוֶו עֶכְלעֶזַא ןעֶּבאָח ךילְנְחאוָועֶג
 גּוא טְדאָמְש עֶדעיִפ ןיא 'טְׁשְרעֶהעֶגי ךאנ טאָה םִזיִאַנאַפ רעֶד ןעוֶו ,ןעֶטייֵצ עֶנעֶי
 ...רעֶטְסְניִפ קְראַטְׁש העֶטְסְניִפ ןעֶועֶג ךאָג זיִא ,לאָרשי יב יד ,רעֶדיִרְּבעֶרעֶנּוא אַ
 ףיֹוא ילעֶגיִלְפ עֶרֶהיִא טייְֵפְׁשְרעֶּפ.רעֶּבָא ןיֹוש טאָה יַעיִצאזיִליוִיִצא יִד זַא ראָנ
 ,ךעֶלעֶקְניוִו עלא ןיא גיִמְכיִל ןעֶראוָועֶג זיא לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניק יִד אַּב נּוא ְךיֹוא זְנּוא

 עֶּבעיל יד נּוא קאַמְׁשעֶג רֶעייֵז ןעֶרעיֶלְראַפ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ּךעֶלְכיִּב עֶגיִואָד יִד ןעֶּבאָה
 טאָה ןייֵלַא יק צ עיִניִל נּוא ,לעֶנְראָנ םיופ ןעֶביִרק ּוצ ןעֶּביֹוחעֶגְנָא ןעֶּבאָה ְךיִלְמְראוָו

)45( 
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 ץִצֹוק ץֶא. טימ ,הרֹוזֲחַמ ְךעֶדְקִיִטְש טיִמ ,תֹוחּול טיִמ ןעֶטיִׁש ּוצ טאלְנ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא

 טקּוק ׁשעֶנעֶמעֶלְקְצְראַה טיִמ זַא ,יֹוזַא ְךעֶלְקִיִטְש עֶשיִנֶחְדַּב טימ גּוא "ץצוק ןֶּב

 (* ,רעֶהיִרְפ ןּופ טְנאַלאַט סיק צ עיִגי ל טְקְנייֵדעֶג סאָו ,רעֶזעֶל רעֶטְסְנעֶרע רעֶד דְניִצַא
 סאוָו ,ְךעֶלְטאָלְּב עֶדְנעֶהיִלְפ יִד טָא ,ןעֶשיוִו רעֶדאָלְפי יִד טיִמ 'טְרעֶגאַרְגו עֶנייַז ףיֹוא
 ןעֶפיִט םעֶד ןּופ ץְּפיִז ַא יִא רעֶטְכאַלעֶג ַא יִא ,רעֶרְמ ַא יִא לעבִייַמְׁש ַא יא םיֹורַא ןעֶפּור

 . .. רעֶּביירְׁש ןעֶלאָפְטְנאַלאַט םנּופ עֶגאַל רעֶניִרֶהאָרְט רעֶד ףיֹוא ןעֶצְראַה
 םיִניִמ יִד טָא ,טְסייֵה סאָד ,עֶריֶטאַפ יִד טָא .העָּבֶא ןעֶּביירְׁש טְרַא רעֶד

 ןעֶלאֶפעֶג קְראַטׁש זיא 'ץצֹק ןֵּכ ץצוק ץָאי ןּופ דיִרי ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ְךִלְטְראוָ
 ראָנ יףעֶּבייֵרְׁש םּוצ טיִנ טְנאַלאַמ ןייק ןיילַא ןעֶּבאָה סאו ,טייל עֶגינייֵא ןעֶראָועֶג
 :יי צ ע יג י ל ןעֶצְנאַטְכאג ןעֶמּנעג ןעֶּבאה טייל הָרְבִת יד גּוא יז ְךיִז טְליוו ןעֶּבייַרְׁש
 טיִמ לעֶקאָי טימ ,תֹומָכָח טיִמ תֹוחּול ןעֶּבעֶג סיֹורַא ְךיֹוא ,ְךיִלְטְראָו טיִמ ןעֶמיִש ְךיֹוא
 ןיִמ אֵזַא טָא .ְּךעֶלְקיִטְנַא עֶכְלעֶזַא ְךאָנ טיִמ גּוא תֹודָנַה טיִמ גּוא תֹוחיִלָס טיִמ ,ןעֶלְקעֶי
 סיֹוא ש טאגּולְד יִנאָמ ןופ 'הָרֹוסְמ-טְלעֶווצ רעֶד ןיא ריִמ ןעֶניִפעֶג עֶריִטאַס טְרַא

 ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ,ְךּוּב ם'נּופ ןעֶמאָנ רעֶד ןיטנאט םִנאָק טלא
 ,תֹונָחדּב ןיִמ ַא ראַּפ זיִא סאָד סאו וזייַועֶּב רעֶטּונַא ןיֹוׁש זיִא ,ןעֶביֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶג םיֹוא
 ףיֹוא ךּוּב ןימ אזַא לאָמַא טְגעֶנעֶגעֶּב טאָה ריִא ! ןייַז ליִצַמּו רַמֹוׁש ראָנ לאָז טְטאָ
 -עֶנְפיֹונ ּוצ ,טעֶרְּבעֶׁשְזעֶגְפיֹונּוצ ,ןעֶּביִלְקעֶגְנעֶמאַזּוצ; : ןייַז לאָז סאוָו ,טְלעוֶו רעֶד

 עֶׁשיטְסיאַנע עפיט ןע ְךּו י עֶמעֶטיוְצְראַפ ,עֶטְלעֶמיִׁשְראַּפ עֶטְלַא לעיפ טעֶׁשטאָּפאַלק
 עֶניִדְבִׁשֹוח עֶנְמָאיט ,ןעֶמיִז עֶטְסיוו עֶרעֶטְסְניִפ ,ןעֶרעֶטְקאַראַח עֶדליוו עֶרעֶטיִּב .,תֹועָד
 םִע ,יַאיא ? ... .. .,װ .ז .א .וװ .ז .א פאק עֶׁשְרעיֹוּפ עֶטְּפאָטְׁשראַפ ,ןעֶגְנּונייֵמ

 ןיִמ ַא סעֶּפעֶג ,רעֶטְראוָו עֶגיִדְנעֶגְניִלְק טאַלְג םעֶּפֶע זיִא סאָד ! קעֶרש ַא ןָא ׁשֶזַא טְמעֶנ
 ןעֶנאָוו א טפייפ עֶס גּוא;טְזאָלְּב עֶס גּוא ,םעֶשְטְׁשיִּפ עֶס גוא ,טעוֶשְטְׁשיוִוְס עֶס גּא ,טויִפ
 יֵגאָמ נוא ..- ..- ןִזִד יִזָד ףיִזְד --ךעֶלְרעֶגְניִל ,ףעֶלעֶטייֵק יךעֶלְסאַלְג ךסיַא טיִמ
 יװ ,עֶגְלעֶק רעֶר ףױא טְציִז ןיִטְנאַטְסנאָקְטל א םֹוא ׁשְטאגּולְר
 טְקעֶּפְׁשעֶר סיֹורְג טיִמ ריִמ ּביֹולְרֲע ךיִא עֶכְלעו ,ְךיִלְטְראוָו טְקאַה גּוא קאזאק א
 ;( !ליטאָלְּבעֶצְנאַנ סאָד ןעֶשיִמ רעֶּביִא ןעֶמ ִּׁב ןעֶמאד) אָד ןעֶּבעֶגּוצ רעֶּביִא

 בֶר ַא . . .טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ְךיִ ןיִפעֶרְט -ׁשְטאָגּולְד יִנאָמ טְנאָז -ןעֶכאַז םְּכעֶו
 םאָנאָרְׁטְסַא םעֶגעֶגאָרְטְראַפ םעֶד סאָוו םנ א ,וװ .ז .א .  . , קאָרק םעֶנעֶמיִרּוצַא טיִמ
 ןייַא ךיִז טְניִּפעֶג סֶע זַא ,ןעֶמעְֶראַפ רע.טְלאוָו רעֶטייוַו ןעֶויֹוה יד ּפָא לאָמ א ְךיִז ןעֶלעיִּפְׁש
 ןעֶמ טְסייַה יוִו ןִפיֹוא קעֶרעֶׁשְט א רעֶׁשְטעוֶוק קְנאַּבא ְךיִז טְמֹולָח סעזַא . . . ןֹּתִחַּתַה םֶלֹוע
 נִּבייֵא לאָז רֶע ןעוֶו .,ןעֶרעֶוו טְנאָקעֶג דיִסְח ןעֶניִדְניִדיִריִמ םיִנּופ טְלאוָו סאָו . .,. סאָדי
 . .י י"? ןעֶׁשְטעֶוְק גיִדְנעֶטְׁש ךיִז נוא ןעֶּבעֶל

 ייןעֶּבעֶל ןעֶׁשְלעֶגְנּויישיִליופ םיִנּופ ןעֶׁשיִנעֶהעֶווכאַנא ענייֵז ןּופ טהעז רעֶזעֶל רעד יו ,דניצא ךיֹוא גּוא (א

 . ךּּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא טקּורְדעֶנ זיִא טאוָו

 .דער יד ּ



 2 קְראַמ ןעֶשיִראַרעֶטיִל ןְפיֹוא
 ָלעֶּפ ַא ןיִא גּונעֶג ןעֶראָהנָא ךיִז ןְגאָק עֶמ סאָו !?'תֹומָכָחי עֶכְלעֶוַא ךאנ גּוא

 לעַּב רעֶגיִטְנאַטְסאקטלא יד ןעֶשיוִוְצ ןעֶביֹוא ןִפיֹוא ,טייצ רעֶּטְניוִו . ,עֶמְׁשְטעֶרְק
 . ..םִחָטָנַע

 תויִצ -- "הָרֹוסְמ-טְלעֶוו, רעֶד ןופ רעֶטאַפְרעֶפ רעֶד טְנאָז -- קיִדאָּפְס םעֶד קיִרְרעֶפ
 םעֶד םעֶנ ,זאָׁשְטְראַטְפ דנאה רעֶקְניִל רעֶד ייַּב ןעֶּבאָרְג טנּופ רעֶגְניפ ןעֶרעֶדְנַא טעֶד סיֹוא;
 טייֵרּפׁש ּוצ ,ןעֶהייֵרְד ּוצ ןָא םֶחיֵא טימ ּביֹוח נּוא דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ןּופ רעֶגְניִפ ןעֶּבאָרְג
 .. ."ּוגיג אָרָמִנ ןע עֶשעוומיִל ַא טימ הָנעיַת-תַּב ַא ןּופ לוק ַא סיֹורַא זאל נוא קסיִּפ םעֶרי

 (17 .הריְמ-טְלעוֶו י!)

 :ןיִטְנאַטְסְנאַקְטְל ַא סיֹוא עֶריִטאַס עֶרעֶנאָׁש ַא ךייַא טאנ רעֶדָא

 ,דְנאַה ןֶהָא ןעֶצאַרק ןָא ְךיִז ּבױה ,טְנאַו רעֶד ּוצ עֶצייֵלְּפ רעֶד טיִמ ּוצ ְךיִז נייֵבי
 סיוא ערד ,קיִדאַּפס טעֶד יִררעֶ ,רעֶגְניִפ יִד סיֹוא קאנק ,קאּבאט קעֶמש ןעֶּבאָרְנַא חוט,
 זאָניִד סיֹוא יי זָאנ רעֶד ןיִא ןייַרַא םִע קיִר נּוא לעּפעֶצ ןיִד א 1 עֶליִׁשְאַפ קע ןייֵא ןופ
 ,בלּול א יו ןעֶלקאָׁש וצ ןָא ְךיז בה ,קיִדְניִה ַא יוִו ,ןעֶגיֹוא : סיֹוא נג ,לָׁשלַׁש ַא טיִמ,
 : םעֶתטא ןייא ןיִא עֶמּוׁשְז גוא .דְראַּב קע ייבי טעֶלְג ,ןעֶרעֶטְׁש םעֶד ׁשְטייֵנקְרעֶפ;
 | (91 "חם ד) ,,,' ' ! האָה--זואָה---האָה--חאָה---האָה--האָהי

 טְמיִרְק ֹונַא יֹוזַא יוִו ,רֶדֵח םיִנּופ ךאנ ,רעֶזעֶל עֶּביִל ,סיִועֶג טְקָנייֵדעֶג ריא
 גּוא ןייַרַא ןְהאָצ יִד ןיִא ץְלעֶּפ ם'ָנּופ עֶלאַּפ ִּפ קֶע ןייַא גיִדְנעֶמעֶנְנייַרַא ,ןעֶדּוי ַא רעֶּביִא

 ,ויִא םע ..,' !ייֵמאַלאַח דיִשז -- עֶכּוא עֶנעֶמאַה;פ : :יִדְנעֶמּורְּב = נּוא גיִדְנעֶלסייֵרְט
 -ִטִלַא סא שְטאנּולְד יִנא ָמ ןּופ עֶריִטאַס רעֶד ןּופ טיי טְשיִנ ,ןעֶּבעֶלְח

 ןעֶלאָז ייֵז זַא ,ןעֶטיִּב טְטאָנ ןעֶמ ףרָאד ּדעֶלְכיִּב עֶכְלעֶזַא ףיֹוא .ןימנאט סְנאָק
 . . . ץְהעֶנְפיֹוא רעֶמיִׁש

 .ןעֶזרעֶפ ןיִא עֶמעאַּפ עֶשיִריִטאפא לא בני ָד אֵכעֶקְסא מ רעָד 6
 ,ה"מרת ,אש ר אוו (יִקָסוְואָרְטְסָא) ׁש'מ א ןאָפ טְסאַפְרעֶפ

 טֶדְרעֶוו רּוטאַרעֶמיִל טֶרַא ןייק ןיִא ! ן עֶזְרע ָפ ןיִא עֶמ עא ַּפ עֶשירימאַפ ַא
 ןיִא ,עִיַזעאָּפ רעֶד ןיא יוִו ,טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶגע גּוא טְסעֶלְפעֶגננ יִרִנ יֹוזַא טיִנ רעֶּבייֵרְׁש רעֶד
 ןּופ ּבּורְג ןימ ַא ,ןֶלֶציִל אָנְמְחַר ,ץְטעֶנ ןיִמ א זיִא סאָד -- עַיְזֲעאָּפ יד.ןעֶגְנּוטְכיִד
 ןייהא ןעֶראַנ סאָוְו ,ךעֶלְרעֶטילְּפ עֶנעֶדְלאָג טיִמ גּוא ןעֶמולְּ טיִמ טְקעֶנעֶג ּוצ ןעֶביֹוא
 יד ףיֹוא ףְראוָו ַא ְךיִז טּוהְמ גּוא ןיִה ַא זאָל ַא ְךיִז טּוהְמ רע ; רעֶטְכיִד ןעֶכאַויֶׁש םעֶד



 קעהטאילביבסקלאפ עשידוי 56

 עוו טְראָד זַא ,טְנייֵמ נּוא ְךעֶלְרעֶמיִלפ עֶדְנעֶגְניִלק יִד טיִמ ןעֶמּולְּב עֶדְנעֶקעֶמְׁש עֶנאָש

 ןעֶנאק ְךיִז לאָז רע ,רעוֶוְׁש ּוצ זיִא רֶע זַא ,סיֹוא ְךיִז טְזאָל ףֹוס םּוצ ;ניִנאָה ןעקעֶל רֶע

 ,ךעֶלְרעֶטיִלְּפ עֶנעֶדְלאָג יִד טיִמ ןעֶמּולְּב ןעָדְנעֶקעֶמְׁש יד ןעֶשיווְצ ןעֶביֹוא ןּופ ןעֶטְלאַה

 ּּורְג ןיא ןיירא רֶעטְלאַפ -- רעֶדיִנ ַא ראָנ ְךיִז טְלעֶמְׁש רֶע : טעאָּפ רע'ֶתִמֶא רעד יוִו

 נּוא דְנאַה טימ גְנאַל ְךיִז טְלעֶּבְראָּב רעֶז ; סיֹורַא טיִנ ְךיִג יֹוזַא טְראָד ןּופ ןיֹוׁש ןנאק גּוא

 ׁשְמאָח ,לֹוק ַא סיֹורַא סעֶּפע טעוֶו רעֶמאָט .ְךיִּבעֶנ ,םיִלְּכ עֶלַא ףיֹוא טייּבְרַא גוא סיִפ

 טְמּוק סע : ךיז םייַרעֶצ ׁשְטאָה ,טְׁשיִנ טְהעֶג סע -- עִיזעאַּפ ןּופ גְנאַזעֶג ןיִמ א סעֶּפִע
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 ןיִטְטאָג רעֶנאָׁש רעד רעֶּביִא רעטיִג ְךיִלְצְנעֶרק יִד :(גּור ְפ יװ,טָעאֶּפ אֵזַא לָׁשְמִל)
 עֶדייֵּב גּוא -- םֶהיִא טְׁשּוק נּוא טְזְלאה ,םֶהיִא טְּבעיִל עֶכְלעוֶו ,עֶזּומ רעֶּבעיִל רעֶד

 .י .רֶהֵא ןעֶהעֶי ןיא זנּוא ךיז ןעֶהעֶג ּוצ סאו ,רעֶדעיִל עֶסיִז עֶגאָׁש ייֵז ןעֶגְניִז ןעֶמאַז ּוצ

 רעֶר םחַא יז טְריִצאּפש ;ךעֶלְרעֶטיְִפ עֶנעֶרְלאגיִד ןעֶׁשיווְצ ןעֶביֹוא ןופ טְראָד גּוא
 רע.טְפאַׁשאַּב ןעֶקעֶטְשְרעֶּביֹוצ ןייַז טיִמ נוא ,טְעאָּפ רעֶ;תֶמֶא רעֶד ,טנאלאמ רעֶי'תָמֶא

 ראַפ וייִז ראַפ .(ןְנאַמְשיִר פ יוִו ,טְעאָּפ אֵזַא ,לָׂשָמְל) םיִתֵמ הֶיַחְמ זיִא נּוא ןעֶמְלעוֶו

 ןעֶנאַק ךיִז לאָז עֶמ יֹוזַא יוִו ,דֹוס רעֶסיֹורְנ רעֶד טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא ןעֶמעאַּפ ע'ָתְמַא יד

 רעֶנעֶרְלאָג רעֶד ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביא זיִא ייֵז ראָג ,ייֵז :ךיֹוה . רעֶד ןיִא ןעֶטְלאַה

 גּוא . . . !קזומ עֶטּוג יד ןיִטְטאָג עֶנאָׁש יד טְנְהאו סע ּואוו ,סאָלָׁשְרעֶּביֹוצ ם'נּופ לעֶסיִלְׁש

 ,ךיִּבעֶג ,ךיז ןעֶׁשְטּומ גוא רעיִּפ עֶלַא ףיֹוא ךיז ןעקּבאַראק נּוא ןעֶגעיל ןעֶטְניִה ,ןעֶטְראָד
 ִטְסֶא העָגְניִז יו .ןעֶׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶכיִלְקילגְנּוא עֶבְלעֶזא ןעֶמאַרְג יִד ףיֹוא
 ןעֶייִרְׁש ייֵז טְנאוו עֶבייֵלְג יִד ףיוא ְךִז ןעֶסייֵר ייז } הָמֹודכּו ןִח אז ֶש יָפ יקס ו א ֵר

 -ענע:ע? !ןיִלאַפעֶגי ,לאַוְחאַּפ;: םאַרְנ א רעֶּביִא ךיִז ןעֶׁשְטעֶוְק ייז ,זייַוְרעֶנעֶגּושְמ
 ִּפִא  יעָכיִלְקיִלְגְנוא .ןְהעז דְלאַּב ןעֶלעוֶו ריִמ יו ,"םקשּת-ןעקסאילפי ,'עָּפ-עֶד עֶטיֹוא

 ,ּוצְניִה א ןעֶכיִרק ּוצ ראָנ ךייַא םעטְציִג סאָוו ּוצ ! תֹומָׂשְנ עֶנעֶלאַפְראַפ ,עֶטְראַנעֶג

 יי י ? דְנעֶל גוא קיִר ןעֶכאָרְּבעֶג ךיז ןעֶּבאָה ךייַא ןּופ עֶרעֶסאָרג וַאװ

 ידְרעֶּפ רעֶסיוועֶגא6 !הֵׂשֲעַמ עֶנאָש ַא זיא ילאַּבְניִראַרעֶקְסאַמ;ם'ָנּופ הֵׂשֲעַמ יד
 ,דָנּוה םעֶד : טְסאָג עֶכיִלְטעג טְכאַרְּבעֶגְּפאָרַא טאָה נּוא לאַּב ןעֶסיֹורְג ַא טְכאַמעֶג טאָה

 ,טְנייֵלעֶגְפיֹונוצ םַּתסה ןִמ טְמייֵה סאָר) 'ןעֶגאָרְטעֶגְפיֹוא, קְראַטש זַיַא רעןעֶכְלעוֶו טיִמ
 ךיֹוא : ףאָזאָליִּפ ןעֶמיֹורְג םעֶד ,ּפאצ םעֶד נּוא ,טְנאַגיִלֶע ןעֶסיֹורְג םעֶד יקיִדְניִא םעֶד

 קְראַטְׁש .טיִנ זיִא רע עֶכְלעֶו טיִמ ,ןְחאָה ַא גּוא ּביֹוט ַא ןיִדאלְראַפ ְךיִז וצ רֶע טאָה

 לייוו /ןעֶנאָרְמעֶגְפיֹוא
 הֶׂשָע תַוְצִמ ַא יו ,גיִלייֵה  זיִא ליִטְרעֶוַא;

 עָׁשעֶרְּב עג ייעֶנועֶׁשְטאַּבא ןיק + ךאָד טְגאָז עמ גּוא
 .(,7 י"לאַּב ןיִדאַראקְפאַמ רעֶדיי) |

. 
: 
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 ְפיֹוא דָרעֶּפ ןיפיֹוא טינ טְמייַח סאָד ...רֶרעֶפ ץְפיֹוא אש א יליִָא זיִא סע
 זנאַגא ְךיֹוא לאּב ןִפיֹוא יןעֶדאַלְראַפ, טיִנ ןיֹוש רעמאָח טאָו ראפ;אֵיִשקא זיא רֵַּחְמ

 םֶניטְׂשִמ ,ראָנ ?ןעשעֶרְּבי טְשיג ְךיֹוא ןעֶלעוֶו יז ,ג .ד .א עֶקשְטאַמ א .,רעֶנאָג ַא
 .י יפאקְ,עְׁשיִדְרעֶפ ַא טְראַּפ --: ןעֶלאַפְנייַא ןנאק דְרעַּפא סאָוו ,טְנאָזעֶג

 ןּתּוחמי א ראַפ ְךיֹוא עפפא ןייא ןעֶדאַלְראַפ, ךאנ רֶעטאָה ,טיײל יִד ץּוחַא

 דְרעֶפ םעֶד זיִא ןאַד ,טְּבעֶלעֶגְרעֶטְנּוא ןייּפ ץנאג טאָה םָלֹוע רעֶד . (?ןָתּוחְמא)

 | (!יליִזאָגו ַא טיִמ דְרעּפ ַא) יליִזאָג ןיִא ןייֵרַא;

 , תֹולֲאֵׁש ןעֶנעֶרְּפ ןעֶבאַמ ּוצי
 יי "תֹולעָמ טאָה ויִז ןּופ רעוֶו

 (,9 יילאַּב ןיִדאַראָקְפאַמ רעֶדי)

 וו ,ןעֶגייל ּוצ סיֹורַא ,ןיילַא דְרעֶפ סאָד ,תִַּבַת-לעּב רעֶר ןָא טּביֹוה ןעֶטשְרע םּוצ

 סאָד טאָה אָד זא ,ןעֶנייֵמ יִאָדַוַא טְרָהעק ריִא ראָנ . . .תֹולעַמ עֶנייֵז ,רעֶלעֶט ַא ףיֹוא
 קיִדְניִא ,דְנּוה םיִנּופ רעֶכאָה טְהעֶטְׁש רע זַא ,תֹויֲאַר טיִמ ןעֶזייוו סיֹוא ןעֶמּונעֶג דְרעֶפ

 ראָנטְלאַה רע ,ןייַג ? יליִזאנ ןיִא ןיירא; םֶהיֵא זיִאָמ יֹוזא יו ,טְסאָנ עֶגיִרעֶּביִא יִד גוא
 טְסאָנ עֶלַא םֶהיֵא ְךאָנ גּוא ,ןעֶשְנעֶמ ם'נּופ רעשיִטייל זיא רע זַא ,ןעגנירד ןייֵא ןיִא

 וו יָּךִז טְהעֶרְד עֶּפְלאַמ יד ראָנ .ןעֶשְנעֶמ ןעֶניְִגיִז םעֶד ןעֶנעקַא סיֹוא ךיז ןעֶנייפ
 ,ןעֶשְנעֶמ םעֶד יִז טפראוו טָא , יִז טְּבייֵה טָא נּוא ,ןֶחְדַּב רעֶנֶמֶא ןייֵא

 ןייא זיִא יִלאַּבְניִדאַרעקְסאַמי רעֶצְנאג רעֶד זא ןיֹוׁש טהעֶטשְרעֶפ ריִא

 ץלא לֵּכְׂשַה רָסּומ ַא טְלעֶקִיווְרעֶּפ זיִא סע ּואוו ,לָׁשָמ רעֶטְלעֶטְׁשְרעֶפ א  ,עעראָנעֶלא

 ןָתָרַּב רעֶדעֶו טְׁשיִנ זַא ,ְךיֹוא סיוִועֶג ריִא טְסייוֵו םאָד ראָנ ; ןעֶׁשְנעֶמ יִד ןעֶגעֶקַא
 ןּופ רעֶהיִרְפ : םעֶיְראָנעֶלַא עֶשיִטעֶאָּפ ןעֶכאַמ ּוצ דְנאַטְש ןיִא זיא ,עקילאק עדאיל ַא

 ןעֶּבאָה סעֶּפעז ךיֹוא ,לֶשְמִנ םעד רעֶסיֹוא ,ְךיִז ראַפ ןיילַא לָׁשָמ רעֶד ףְראָד עֶלַא
 יִו ,תֹורָמִנ רעקִיִטְׁש טיִמ ,לָׁשָמְל ,דָנּוה רעֶד טְפְראוַו לֶשִמ םיִניֵא זַא רעֶּבָא !ןְניִז ַא

 טייַצ א ןעוֶועֶג זיִא עֶדייֵז ןייז זא; ,טְלְהאַצְרעֶד  גוא  ,דינַמ רענידליטדאטשניילק א
 ,"ןְהעֶז רעֶּביִא טיורק ּטְּביֹולְנעֶג ןעֶמ טאָה ןעֶּבאַּב רעֶד גוא (? ןַײר) ןעייד ַא ּבייֵל םאַּב
 םּוׁש ןייק יז ןענעק לֶׁשְמִנ םעֶד ןְהָא סאו ,רעֶטְראוָו עֶכְלעֶזַא רעֶטְרעֶדנּוה ְךאָנ גּוא
 רעֶדְניִק יִד טְגעֶרְּפ עֶמ יוִו ,טאַרּוקַא טְקְנּוּפ סיֹוא סע טְמּוק -- ןעֶּבאָה טְׁשיִנ קְנאַדעֶג

 גּוא םּורַא סע טְהעֶג גאָט ןעֶצְנאַג א סֶע טְסייֵה סאוָו,ןָפֹוא אֵזַא ףיֹוא ׁשיִנעֶהְטאר ַא

 . ?יֹוזַא טְשיִנ רַׁשָּפֶא . ,. "? םיִועְּב ַא ,עלעקְניוִו ןיִא סע טְהעֶמְׁש טְכאַנ אֵּב
 ץלא ְךאָנ טְלאוָו סע.:ןעֶבאז עֶסיֹורְנ יִד ןּופ טְשיִג ץלא .ְךאָנ זיִא סאָד ראָנ

 ןיִא עֶמֶעאֶּפ עֶשיִריִטאַפ, יד ןעֶצְנאַג ןיִא ןעוֶו ...ןעוֶו ןעֶדייֵל רעֶד ּוצ ןעוֶועֶג
 טְשיִנ רעֶּבָא זיא ,תֹורָצ יִד ּוצ :םִעַמ לעקיטִש ַא סעֶפע; ןעֶּבאָה שְטאָה לאָז ןעֶזְרעֶפ
 ןעֶמעֹומְש טְשיִנ ןיֹוׁש לעוֶו ךיִא .זְרעֶפ רעֶטְכעֶר ןייֵא ,רָבֵא רעֶצְנאַג ַא רֶחיֵא ןיא אָד
 לעֶקעֶרְּב ןייק ּוליִפֲא ןעֶכּוז ּוצ סאוָו טְׁשיִג ריִא טאָה הָרֹוחְס רעֶד ןּופ -- עַיַזעאָּפ ןּופ
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 טְשיִנ זיִא ְךיֹוא ; ןעֶמאַרְג עֶׁשיִנחְרַּב טיִמ 'טְלעוֶו יד טְרעֶדיֹולְפְרעֶפ רֶדַמְּכ ראָנ :זָמָר
 .עֶצְנאַג:םיֹוא ךיִז טְקירְד רֵּכַחְמ רעֶד יוִו ,'טְריִמְשְרעֶפ טאַלְּב עֶצְנאַג | יי א ראָנ
 !קעֶרְׂש ַא ןָא ׁשְזַא טְּפאַח סע : ןעֶטייֵז 8

 סאוָו ,ּךעֶלְקיִטְנא עֶלַא ךוּב ם'ָנּופ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶלעוֶו ךייַא לאָז ךיִא אָליִמ
 ןעֶריִמְׁשְרעֶפ טְפְראַרעֶג ךיִא טְלאָוו ,םיִׁשּודִח ףיֹוא ןעֶגאָרְמ םּורַא טּׁשָּפ געֶמ עֶמ
 ןעֶּבאָה טְלאָז ריִא יֵדָּכ ,ראָנ ,יאֵדְּכ טְׁשיִנ .ןעֶּבעֶלְח ,זיאס גּוא רעֶּטאָלְּב עֶצְנאַג ךסַא
 -םיִמ ךייַא ְךיִא זּומ ,טָנאלאט ןעֶׁשיִטעאֶּפ םיִרֵּבִחְמ ט'נּופ ףיִרָנעֶּב ַא םעֶּפע ׁשְטאָח

 טְסייוֵו נּוא ,תֹונעמ סיִדְרעֶּפ םעֶד ןופ ,ּביֹוהְנֶא ןּופ רֶלאַּב רעטְראוָו עֶכיִלְטֶע ןעֶליִהְט
 ,רעֶנייֵטְׁש ַא ,טיהָנעמ ,םירוּבד עֶרעֶדְנַא יִד ןעֶׁשיווצ .ןּוחְמ ּוצ אֵד טאָה ריא ןעֶמעוֶו טיִמ
 ןעֶמּונעֶג טאָה םּומְזיִמאַנאַפ סאָדְע טְניִז זַא --ורְרעֶפ םאֶד ןייֵמ ךיִא ,ןייֵג --!הֵּבַחְמ רעֶד
 ריִא טְהעֶטְׁשְרעֶפ ,לייוַו ,טְלעֶטְׁשְרעֶפ דְרעֶּפ ןיִא ךיִז ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶּבאָה ,יהָלָׁשְמִמ יד
 ךיִלְקעֶרְׁש ןעֶראוָועֶג רע זיִא ,טְסאַפְרעֶפ גוא ט ערי ג ,טְנֶעייֵליִג רעוֶו טאָה ,ְךיִמ
 ,ןעֶנאָז ןעֶמאַרְג יִצ ,ןעֶסע.? טְגעֶזֶיִג סאוָו) טְנעֶקיִג ראָנ רע טאָה םיֹוק; ,'טְסאַהְרעֶפ

 ',טְגעֶרְּבעֶג ןעֶטאָרְּבעֶג ןעֶמ טאָה ,(. ..? ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא ראָג יִצ

 ןירהאי עֶנעֶי ןיִא;

 (ההע--עקע

 ןיִראוָויִג זיִא םֶע ןעוֶו

 יעָפ אָד אָמיוא

 עיזעאָּפ ןיִמ אזַא ל עַיזאָּפ עֶׁשיְרעֶּפ יד ףיֹוא ריִא טְנאָז סאָו ,. .יִח -- יִח -- יִח
 ןיִא ןיירא ןֹובָנְו םֶכָח םע םנּוּפ רֵרֹוׁשְמ ַא ןעֶרעֶזְנּוא ראָנ !ךיז טְכאַד ,יִקאַט ןעק
 סנעֶג אָיְד טימ ןעבז גוא ןעֶטְלעוֶו ןעֶרְחאָּפ סיֹוא ריִא טְגעֶמ רעֶטייוו !יליזאָנ
 ,תמָא .עִיְצאַצ אזא ןֹוׁשָלְו חָמּוא ןייק אַּב- ןעֶניִפעֶג טְשיִנ ריִא טעוֶו ,עֶנְרעֶטְמאַל
 ְךאָנ ,לאָמ ַא ראָנ טעֶה סאָד יִא ,ןעֶמְסּור יִד אַּב ,םֶלֹועָה תומוא יִד ןּופ רעֶנייִא אֵּב

 ןעֶמאָנ ןְטיִמ טְעָאָּפ ןיִמ אזַא ןעוֶועֶג אְו זיִא ,ןעֶטייֵצ ס'א גיֵרעֶטאקעֶי ןיִא
 ריִמָּת ןעֶסאָנעֶג ךיוא ְךיִז טאָה ןְנאַמ הֶרְבָח םעֶנעֶו אֵּב :יִקסוְוא קאִיְד עֶרְּט
 ְךיֹוא ןעֶּבאָק רעדעיל עֶגייֵז גוא ,לעֶּבְרַא םִנּופ עַיִזעאַּפ עֶסיִז-רעקּוצ אזא טעמּב
 סאָד ,רעֶנייֵטְׁש ַא ,ריִא טאָה טָא .רֵרֹושְמ רעֶזְנּוא אַּב יוִו ,הָרּוצ עֶּבְלעֶז יד טפָא

 | .:עֶלעֶדעיִל עֶטְמְהיִרעֶּב
 ,ןטהיעסןץחטה 1061:283 1 וי

 11טיטצהדה םיפ 112װ01:00 0610!"

 א ,עֶסיֹורְג יִד אנירעֶטא קעָנ)

 .(אָלעֶמ יִקְסְראַצ ןיא ןעֶרְחאָפעֶג קעוֶוַא זיִא
 רעֶנאָש רעֶד ּוצ ,רעֶסאוַו ןעֶפִּפאָרְט ייוֵוְצ יו ;ְךיִלָנְהֶא טשינ סאָד זיא ,ּונ



 89 ,קְראַמ ןעֶשיִראַרעֶטיִל ןיִפיֹוא

 סְנעֶגייֵא רעֶזְנּוא רימ ןעֶּבאָה ! יֹוזַא ? רָרֹוׁשְמ רעֶזְנּוא ןּופ עִיזעאֶּפ רעֶגיִדְרעֶסאוַו

 נּוא ,ןעֶגיִרְיִּפאַצ א ןעֶשירְפא ,י קְסוָוא גאַיְדעֶרְט ןעֶשידְוי א ןעֶטייֵצ  עֶגיִטְעיִח
 ייַּב הָבֹוט-ןֶבֶא ןייֵא ראַפ סאוו ,ןעֶנאָז ּוצ קילְג רעֶזְנּוא ןּופ טְׁשיִנ ראג ןעִייוַו
 | !טְרעֶגְלאוַוְרעֶּפ ְךיִז טאָה זנּוא

 טְסייוֵו ריִא יוִו ,טְליִפעֶגְנָא רע טאָה עיזעאפ רעֶניטראַסיֹורְג אֵזַא טיִמ נּוא
 רעֶלְצְנקַא ,ןעֶדעֶר וצ אָד ןעֶמ טאָה סאָו ; ןעמיז 125 עֶצְנאַג ,ןיֹוׁש

 קעיִא בוא
 ראָנ ,הָּפ-לּובִנ ְּךֵמ ַא לעֶכיִּב םעֶד ןיא ְךאָנ ְךיִז טְניִּפעֶג תולעמ עֶלַא יִד ּוצ

 -לעֶזעֶג רעֶשיִטייֵלא ןיא ןעֶרעֶר יֹוזַא לאָז רעֶנייֵא זא סאָוו .,ךעֶלְסיִטְש עֶׁשיִניִצ-ּבאַרְנ
 ןעֶסיוִו ריִא טְפְראַדעֶּב טְנייַה .ריִהְט יד ןעֶזיוִועֶג ׁשּוריִפְּב םֶהיֵא ןעֶמ טְלאוָו ,טְפאַש -

 :הֶלָיְלְח ,ןאָגְראַשָז ףיֹוא טְׁשיִנ ,שיסּור ףיֹוא טֶהעֶטְׁש רֶּפֵס ם'נּופ רעש ןיִפיֹוא זַא

 ,1100טוהסיזסח א0סחצ תמץזיץנ 066 26וװ'8, 1163 (0ט'יקס80618 (04)."

 סטעאָּפ םעד ןייַז געֶמ יז ,'עֶמאַד א ןעֶכאַז = עֶׁשיִניִצ-גיִצְטּמְש  ןעֶמְדיוִו
 עֶשיִטעאֶּפי לעיִּפ ּוצ ןעֶמּונעֶג ןיֹוׁש ְךיז רֵּבַהְמ רעֶד טאָה םעֶד ףיֹוא -- ,ןיילא ּבייוו
 | | יי "טייהיירפ

 טאָצְׁש םעֶנייֵרַא יֵתֹוּבִר רֶהיִא טאָה םָאו

 (20 עֶטייַו) "טאָׁשְטאַּפ ןייַז טימ תֹולֲעַמ סיִדְרעֶפ םעֶד ןּופ

 םירֵרֹושְמ םעֶר ןופ 'טאָבְׁש םעֶנייֵר ַא; טְציִא ןיֹוש טאָה ריִא ,יַתֹוּבַר אָיַא
 ְךיִא טעֶּב ְךיֹואא : גאָליִּפֶע םיִניֵא טְנאָז רֵּבַחְמ רעֶד ? 'טאָׁשְטאָּפ ןייַז טיִמ תולעמ
 טְנייֵמ יוִו ,ןעֶּביִרְׁשעֶג גיִנייוֵו יֹוזַא ּבאָה ְךיִא סאו ,ןעֶּבאָה טיִנ לעֶּביִאְראַּפ ןייק
 רֶע סאוָו ,לעֶּביִאְראַפ ןיימ הָליִלָת טאָח רעֶנייֵק זַא ,ןעֶנאָזּוצ םֶהיֵא ןעק עמ ,ריִא
 טאָה רע סאוָו ,לעֶּביִאְראַפ ראָנ טאָה עֶמ :ןעֶּביִרְׁשעֶג (! גיִצְניוִו טּוג) גיִנייוַו טאָה

 | | ,דְנאָה יִד ןיִא ןעֶּפ יִד ןעֶמּונעֶג ןעֶצְנאַג ןיִא ראָג

 טְלאוָו ,לעֶכיִּב ַא ןעֶכאַמ גּוא ןעֶמעֶג טאלְג לאָז י קְסוְו א ְךֶמִס ָא 'ה ףעֶד ןעוֶו
 רעֶסאַפְרעֶפ םייֵּב ןעֶמעֶנ קעוֶוַא טינ ןאק עמ ןְנעֶד והָׁשק טְשיִג ןעוֶועֶג םאָד ךיז
 ייַּב אָי טעֶילְמ סעֶּפע :ןאָנְראַשְז ןיא ןעֶּבייֵרְׁש םּוצ ןעֶמְנאַלאט עֶנייַז ןעֶצְנאַנ ןיִא
 סאוָו ,זיא קיִלְנִמּוא רעֶצְנאַג רעֶד ראָנ : טְסיִנאָנְראַשְז א ןּופ קָנּופ ַא ץעֶגְרֶע םֶהיֵא
 ןעֶּפ א סאָר טְמעֶג םיוק ,העֶּבייַרְש עֶשיִנאָנְראׁשְז םְנעֶטְסְנייֵמ נוא ,רעֶּבייֵרְׁש עלעיפ
 יִּבַא וא יןעֶריִזיִטעאֶּפ, גוא יןעֶמאַרְגי ּוצ ןיֹוׁש םעד ךיִז טְסּולְג ֹוזַא ,טְנאַה רעֶד ןיִא

 ---קיִרּבי ,'םארְטְש -- םארעֶע /ןעֶּפיֹוק -- ןעֶּפיולי !ןעֶעֶזעֶג--ןעֶסֶעי ףיונּוצ טְהיִצ סֶע
 .ןעזרע פ ןיִא עמ עא ָּפ ַא "טבאמע גוא טעאפ א ןיֹוש סע טְדְרעוֶו יֹוזַא -- "קיִרְטְׁש
 ? לְהאָצ סאָד זיִא ואוו ?סאָמ יד זיא ּואֹוו ? נאָוו יִד זיִא ּואוו ?קְנאַדעֶג רעֶד זיִא ּואוו

 !קע ןייֵא גּוא -- ְךיִז טְמאַרְג סע יִּבַא ? סאָד ןעֶמ ףְראַד סאוָו ּוצ



 קעהטאיל ביבסקלָאּפ עשירוי 00

 ןעֶּבאָה ךילְנעיְִפ לעיפיוו:עֶיַז עאָּפ רעֶד טיִמ  ,רֶהיֵא טיִמ קיִלגמּוא ןייַא

 לעיִפיוִו ;טֶהיֵרְּבעֶג ּפָא יז ןעֶּבאָה נּוא טְהעֶרְרעֶג םּורַא רֶעייֵפ ןעֶגיִזאָד םעֶד םּורַא ְךיִז

 גיא ץטעֶג רעֶגיזאדי רעֶד ןיא ,ּדעֶבעֶג ,טֶּפאַחעגְניירַא ךיז ןעֶּבאָח ְךילרעֶּבירְש
 רָנירֵא ךאָנ ןעֶּפְרא ד ןעֶטְנאלאט לעיִפיוו גוא . ,ןעֶראוָועֶג ןעֶלאַפְרעֶפ ןעֶנעֶז

 יִד יו ,עֶרָה רֶצְי אֵזַא ןופ ,קילנמּוא-עאזא ןופ מא עֶטיִהעֶּב ! ןעֶלאַפ
 ןש לאָז רע; ים לֶׁש ונּבר ,ֶֶש םניֵא ןְעיירְׁשְנָא טְסְלאָז !זיִא עֶיַזְעא פ
 ןֵמָא לֵאְָׂשי רעֶדְניִק עֶּכעי עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג טיִנ רֶהעְמ

 .וואָליִרְק יִנְפאַּב רעֶרָא רעֶרְהעֶלְנעֶטיִו רעֶר6

 ,רעֶגְניִז בָאְז ריִאֵמ ןּופ ןאָגְראַׁשְז (?) םעֶנייֵר ןיִא םיִריׁש ןיִא טְצְטעֶזְרעֶּביִא

 ,חהימרת בוש טיד רב

 ורּוטאַרעֶטיִל רעֶׁשידּוי רעֶגנּוי רעֶנְנּוא ןּופ ןעֶרעֶלְסעֶּפ עֶרעֶדְנַא עֶלַא יִד ץּוח

 טְׁשיִנ ןאָנְראַׁשְז ןיִא טיִנ ְּךאָנ ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ,סאָד ןעְרעֶמעֶּב ְךאָנ רימ ןעפראד

 םעֶד ןעֶמּיק ץְטינ ּוצ לאָז םאוָו ,לעֶכיִּב ןייק טיִנ ,עֶיטאַמאָטְפיִרְ עֶטְכעֶל ןייק

 ןעֶּבאָה נּוא קְראַמ ןעֶצְנאַנ םעֶד ןעֶגְנאַנעֶג סיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ .רֶדֵח ןיִא דיִמלּת

 םער ףױא טֶעֶרְפ עֶמ סאו .ףְראַרעֶּב עֶמ סאוָו לעֶביִּב ןייֵא אָ ןעֶנּופעֶג

 + רעדְניק עַגְנּי יִד ראַפ הָמִלְׁש יִלָּכַא תֶמֲאָּב זיִא סאָד ! ןעֶלעֶּבאַּפ םִּואָליִר ק

 ,ָנּוהיִצְרע-רעֶדְניִק רעד אֵּב הטרעוֶו עֶסיֹורְגַא טאָה סאָו ,טייקְכיִלְטיִז רֶעייֵז ץּוח

 לעֶכִּב סאָר ןנאָק ,װאלירק ןעֶרייֵז ןעֶשיִסְּור ןענויק; נו םיִלָשְמ עַגאָׁש יד ץוח

 ןהִא ,עֶּביירְש גוא ןעֶזעֶל ,ןעֶנְרעֶל םייַּב ,רעְִׁש םעיו ןענְנייֵרְּב ןעֶצְטּונ לעיּפ רֶהעְז

 -םיוא עֶטְמיִטְשעֶּב ןייק- טינ ְּךאָנ טאָה סאוָו ןאָנְראַשְז ןיִא טֵרפִּב גּוא ,ןעֶזייֵרְג

 ןגעוֶו ? ןעֶראָועֶג טְרעֶרעֶג סעֶלַא רעֶּבָא סאָד זיִא ןְנעוֶו .קיִטאַמאַרְג עֶטייבְרַאעֶג

 ןייַז ןעֶלאָז ,ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא ראפ דְנּוצַא ןעֶנעיֶל סאו ,ןעֶלעֶּבאַּפ סיו אָליִר ק

 יייםיִרעֶגְניִז בַאְז ריִאָמ ,טיִנ ,םיִואלירק :ןעֶלעֶּבאַפ םיִואָליִרְק

 עגְנאַגַא ןעֶפאַשאַּב טאָה װאָליִרְק עֶדיי רעד זַא ,רעֶרעֶי טְסיוו סאָד

 ,ן'הָנעַט ,ןעֶדעֶר עֶכְלעוֶו .,ןעֶשיִדקע טיִמ ןעגְנאַלְש ,תֹומֵהְּבּו תֹופֹוע ,תֹויַח טיִמ טְלעוֶו

 ןאָד .ןעֶשְנעֶמ ץְפיֹוא רָסּומ ַא ּפאָרַא רעֶזעֶל רעֶד ךיז טמענ ןּופ רעֶד נּוא -- ןעֶסֶעּומְש

 -לעהַע ןייא לעֶזע;סאָד ,ןְהאָהַא ןְהאָה רעד וע ַא רעֶּב רעֶד ,װ אָל ירק אַּבטִּבייִּב

 רעֶּב רעֶד טְמייקעֶּב רעֶּבָא רעֶג ָני ז 'ח םייַּב ; םעקְְוְֶׁטְשיִּפ עֶלַא טיִמ לעֶזֶע ןייא

 ןהאת רער הע ןְהאָצ טְמיעּב ןְהאָה רעֶד גט עֶטייזףעְֶסְפאָש םאר; הָעָו דְנאָה



 61 קראמ ןעֶשיִראַרעֶטיִל ץפיֹוא

 עֶבְלעֶזַא ְךאָנ נוא ןעֶמאַרְג ןעֶכאַמ ּוצ ןָא טְּביֹוה לעֶזע סאד ,(80 עֶטייַז 'לְרעּפ םעֶד טיִמ
 .ןעֶנעֶקעֶּב דְלאַּב ךיז ןעֶלעוֶו רימ עֶבְלעוֶו יִמ,תֹואָלְפִנְוםיִסָנ ,ןעֶזאָפְראָמאַטעֶמ

 ריִמ ןעֶגעֶפָא וויא גְנּוצְמעֶזְרעֶּביִא יִד ןעֶהְטאָרעֶג נּוא גיִצְנּוק יו ,ןעֶזייוועֶּב ּוצ
 עקּבאָראקרעֶד ףיֹוא םאָלּוה ןָא ןעֶּפאָח גּוא רעֶגְניִז 'ה ןּופ 'רעֶרְהעֶלְנעֶטיִז םעֶד
 ףְראַד ,"סְקָא רעֶד גּו א עֶּבאׂשְז יִד;) 'סקָא םעֶד טי ג עֶּבאַשְז יִד; : 35 לעֶמאָלְּב םאָר

 .(.ןְהעֶמְׁש

 ןעֶשיִסּור ןיִא סי ואָליִרק ןעֶדיִיֵז םעֶד יִא :ןעֶטְסְקעֶט עֶדייֵּב אָר ןעֶגְכייֵצ ריִמ
 .ןאָגְראשְז ןיִא סיִרעֶצטעֶזְרעֶּביִא טעֶד יִא

 1 הזצעזוזא 4 ח 8074 .םקָא םעֶד טיִמ עֶּבאַׁשְז יִר

 .ןהתצנחאהג 8 תֶצֹיְצ ץמאזטמצעצעז | ןתעֶוְרעֶד סֶקָא ַא טאָה עֶּבאַׁשְו ַא
 עד (5 ןעֶמעוֶו ןְהעֶזעֶג טאָה רעוֶו)

 סה הז8 088 גגיפ 10װס 0188 סי ןעֶכייֵלְגְרעֶּפ ךיִז טלאוָועֶג טאָה גּוא

 ןגעזא'פ סן08:31141 1 : םהיֵא טיִמ

 0חה 3280 החמה 02 ןעֶרעֶריִצְלאָטְׁש עֶסיֹורְג ַא זיִא יִז

 : ,ןעוֶועֶג -
 17 וּוְד, יעסעסץגזע'עמס8 , עגציזיגיעפ עז לעיפ ןיירַא ְךיִז ןיִא טְּפעֶלְש גּוא

 תההץטהיעמס4. , , / ..יםעטַא

 -ְךעֶּביִא םעֶד ןייַז לֵחֹומ רימ ןעֶנאָק 'םעֶטָאי טימ 'םֶהיֵא; ןּופ םאַרְג םעֶד אָליִמ
 אָליִמ . . . ! עֶסיֹורְג ַא הָנֲאַד ַא ,רעֶּטְניִד ןייק טיִנ ,טְעאָפ ןייק טינ רע זיִא :רעֶצְטעֶז
 :ןעֶקיִלְגנּוא עניילק יד ןופ ְךיֹוא זיא--"ןעֶרעֶריִצְלאָטְׁש םֶהיֵא אֵּב טְסייֵה 'טנפחסצאצגע זַא
 טעֶוו סאָוו ראָנ ! הָנֲאד עֶסיֹורְג ַא ךיוא ,שיִסּור ןייק טיִנ רעֶצְמעֶזְרעֶּביִא רעֶד ןנאק

 :עמּוׁשּפ א ראג זיאהֵׂשעֶמ יד ? אָפּונלעֶּבאַפ רעֶד ןּופ קְנאַדעֶג ץְּפיֹוא ןעֶנאָז טעֶּפע ריִא

 ,ןעוֶועֶג אָנֹקְתַמ קְראַטְׁש םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִז טאָה נּוא םֶקָא ןייא ןְהעֶזְרעֶד טאָה עֶּבאַׁשְז ַא
 ןעוֶועֶג בֵׁשיַיְמ יז יִז טאָה ,ּונ ;ייַּפְׁש א םֶהיֵא ןעֶנעֶק זיִא יִז גּוא םיֹורְג יֹוזַא זיא רֶע סאוָו

  טְטאָג רֶהיֵא טעוֶו רעֶמאָמ יֵדְכּב ,ךיז ןעֶזאָלְבְנָא :וא ןעֶׁשְטעוֶוק ןעֶמּונעֶג ְךיִז טאָה נּוא
 יוִו ,םיֹורְג יֹוזַא יִקאַט רֶׁשְּפֶא גּוא רעֶסאָרְג לעֶיִּבַא ןעֶרעוֶו טְראָפ טעוו יִז נא ןעֶפְלעֶה
 יז זיִּבןעֶזאָלְּבעֶג גּוא טְׁשְסעוֶוקעֶג גְנאַל יֹוזַא ְךיִז טאָה ץֶּבאַׁשְז יִד ,רּוציִקְּב .סקָא רעֶד
 . . .קע,ןייא טימ הֵׂשעָמ א נּוא -- ןעמּונעגְנייא הָנּוׁשְמ הָתיִמ ַא נּוא טְצאַלְּפעֶג טאָה
 עֶּבאַשְז יד זַא ,סיֹוא ראָנ טְמּוק םֶהיֵא ייַּב ? רעֶצְמעֶוְרעֶּביִא רעֶד רעֶּבא טְגאָז סאוָו

 יִז טאָה ,םקֶא םעֶד גיִדְנעֶהעֶזְרעֶד ענּוא 'ןעֶרעֶריִצְלאָטְׁש. עֶסיֹורְג ַא ןעֶוועֶג זיִא
 ...רעֶקאָרְג ןעֶרעוֶו לאָז ִז ֵדְכִּב ,םעֶּטֶא לעיִפ ְךיִז ןיא ןעֶּפעֶלְש- ןעֶמּונעֶג
 ןעֶרעֶו ןעֶמ ןְנאק ,םעֶהְטֶא לעיפ ךיִז ןיִא טְּפעֶלש עֶמזַא ,ריִא טְניימ יוִו
 לעיפ ךיז ןיא ןעֶּפעֶלְׁשְנירא ,רעֶגְגיִז רֶרעֶה ,ראָנ טְבּורְּפ ,ּונ א ? ּבאָרְג טּוג

 (46) יי !םעֶחְסָא
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 רע;סאָוו ,טיִמאַד .ןעֶרעוֶוְטְנֶעֶראַפ ךיז ןנאק רעֶצְטעֶורעֶּביִא רעֶטְרְהֶעעֶג רעֶד
 ךיִז טכאמ רע, זא וָּךְִּבאַטְשְכּּב םעֶנְמאַּב םיִואליִרק; רעֶּביִא טְשיִנ טְצעֶו
 לייַװ ,"װאָכיֵר ק יִנְמאַּבי יֹוזַא טאַלְג ןעֶמייֵה ייֵז ראָנ ,ןעֶלעֶּבאפ עֶנעֶנייֵא עֶנייז
 זיא סאָד .'רָמֶמי טיִמ "לט. יו ,ןעֶדְנּוּבעֶג יֹוזַא טְקְנוּפ זיִא וו א ?ירק טיִמ יִנְסאַּב

 -ְךעֶּביִא; ייֵז טאה רֶע זַא ׁשּוריֵפְּב רע; טְגאָז ,םֶנעֶטְׁשְרֶע : טְׁשיִנ ץּוריִּת ןייק רעֶּבָא

 1 לעֶּבאַפ רעֶר ןּופ לאַראָמ םעֶד ראָנ טְהעֶז םִנעֶטייוֵוְצ נּוא ,טְכאַמעֶג טינ ,'טְצְמעֶז

 ,'ח קאל ללןנימ 181:08'  מג 081 6 .םעֶד ליִפְׁשייֵב םעֶד ןיִא יו טאַרּוקַא

 . םעֶנאָׁש |
 0}} 1111 ,םעֶנייֵא טינ ןְהעֶועֶג ןיֹוׁש ְךיִא ּבאָה

 .(? ןְקעֶזעֶג סאוָו)

 11 ןזחמס-זזז אטזיהה גאיימ צ0י1סיז'מ רעֶדְנּואוו ַא ראַפ סאָד זיִא םאוָו נּוא

 - 5 רעֶדְניִק עֶניִטְנייַה ןעֶׁשיוִוְצ
 יז לוד וו דד וי ,ןיִנאַצְשעיִמ רעֶנייֵמעֶג רעֶד זַא

 תגאשפ תאסטחיזט זקפאההװאמש 2 !*רג םעֶד טיִמ ְךיֵלְג ןייַז ליוִו
 "ןינארד

 רעֶדָא ! ןִנאַדְׁשְנאַרְגי ;ןיִנאַצְׁשעיֶמ :ׁשיִּוי ףיֹוא ׁשֶיֹונ ןּופ גְנּוצְטעֶוְרעֶּביא עֶנאָׁש א

 ץעיֶראָלאַמ ןייֵמ גוא

 (9 עֶטייַפ יִץעֶואָל םּוצ יֹוזַא ןָא ךיז טָפּור

 שיסּור ןּופ 'ננּוצְטעֶזְרעֶּביִאי רעֶד ןיִא רעֶטְראָו עֶׁשיִדּוי עֶנְלעֶזַא ראָנ
 טאָה ןעֶטְראָד ; רּועיִׁש א ןֶקֶא 'רעֶרְהעֶלְנעֶטִק םעֶד ןיִא ריא טְניִפעֶג ,שעֶיֹוג ףיֹוא
 נּוא "ןיִלאַווְחאַּפי - /ןיִרעֶמיִרּפ ,יקיִנְּסעוֶועֶל, ,"טְסאנשזוראגג ,"עינעשער; ריִא

 טְרְרעֶוו םילצולּפ ראנ ! רעֶטְראָוו עֶׁשעֶיֹוג ריִא טאָה סאָד .בֹורָל עֶבְלעֶוא ְךאָנ

 עכְלעֶזַא טי ןעֶטיִׁש ּוצ ןָא טְּביֹוה נּוא ׁשְטייַד ַא ּבְלאַה רעֶכעֶה רעֶצְטעֶזְרעֶּביִא רעֶד

 ןעֶטְסַאי יד ,(ךס א) 'עָגְנעֶמי א ;(ןעֶטייוַו רעֶד ןופ) "ענְרעֶפ ןופי : רעֶטְראוָו

 ןיִא טק;רעֶגְניירַא ןעֶמעֶטְׁש רעֶטְראָו עֶדְמעֶרְּפ יִד ,רעֶטְראָוו עֶלַא יִד טָא .(םעֶקּוס)

 ְךיִז לאָזֶס זַא ,ףְראד עֶמ ּואוו ,טְראָד אָליֵמ ;ףֹוס םּוצ טיִנ ,הָרּוׁש רעֶד ןעֶמיִמ

 ןעֶפּוטְׁשְנייַרַא נּוא טְראָו דְמעֶרְּפ ַא ןעֶּפאַח ןיֹוש ןעֶמ זּומ :הָרירְּב ןייֵא זיִא ,ןעֶמאַרְג

 | | ; לָׁשָמְל ,דְלאַווְג טיִמ םאָד

 אָרֹומ ןייק ְּבאָה ראג

 .יי (99) "יע ְךּוּב רעֶטְסאַרְג רעֶד ראַפ

 ןיִלאוַוְחא ָּפ עֶמיִו סקופ םעֶד ףיֹוא גוא

 (28) .. . "יִלאַפעֶג םיֹורַא זעק רעֶד זיִא .

 - (רֶע) רעֶה ַא ןיִּב זַא ראוַו זיִא סאָד
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 (29) . .. (רע) רע ְטעֹוֶו רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד טְדאַשעֶג טיִנ ריִד טאָה

 (א) איֹורְּפ ןייֵא ןייַז ףיֹוא טאָה ףַאֹונַא

 ... (א) יאייווְצ טיִמ ְךאָנ טאַהעֶג הָנּותֲח

 טיִמ ךיִז טְגיִדְנֶע הָרּוׁש עֶטְׁשְרֶע יִד זַא  ,גּונעֶג זיִא םִע ,טְראָָו םעֶנייֵא טיִמ

 טיִמ 'ר ַא ְךיִז טְמאַרְנ םעג יִּבַא ,'א ןייֵא טיִמ ְךיֹוא הָרּוש עֶטייוֵוְצ יִד גּוא 'א ןייא
 -כיִד.,ןעֶמאַרְצ ,םיריִׁש, טייל עֶגיִזאָד יִד יב ןיֹוש סאָד טְסייֵה -- 'ר ַא

 ןעוֶו - ,'רעֶרְהעֶלְנעֶטז םעֶד ,רעֶנייֵטְש א .ןעֶנְנאַגעֶגּפָא טְלאָו סאָו .|עֶגְנּוט
 -םאַרְג. --ןעֶמאַרְג ןְהָא טְצְטעֶזרעֶּביִא םֹולָׁשְו םַח םֶהיֵא טְלאָו רעֶגְניִז 'ה
 סע  עָׁש יי ? ןּוהְמעֶנ טאָה חזַמ 'ה יו ,עֶזאָרְּפ ןיִא טּוׁשָּפ ראָנ -- ,!םאֵרְטֶׁש

 : ןעֶמאַרָנ ךיִז טְסיִלְג סע ,טְסייֵּב סע ,טְלעֶציִק

 ףְראָד ןעֶזִד ןּופ רעֶנייֵק גּוא;

 ...'ףְראָוָו ריִפַא ןעֶּבעֶג ריִמ טעוֶו

 (10 רֶרְהעֶקְנעֶמִיז רעֶד)

 סאָד ךיז טעֶוו -- ? (ץמץסאמ) ףּואוְהאפ ַא .? 'ףְראַוו-ריִּפ, א .טְסייֵה סאו
 . .. !קיִלָנְמּוא ןייֵא טָא ;ףְראָד טיִמ ןעֶמאַרְג טיִנ רעֶּבָא

 ןעֶטְסעֶרג םעֶד ןיֹוׁש טְנעיִדְרעֶּפ ,ןיילַא ןעֶמאַרג יִד ראַפ רע ָנֶנ יִז 'ה רעֶד ,ןיינ

 זיא עֶכְלעוֶו ,"רעֶרֶחעֶלְנעֶטיִז םיָנּופ טייֵּבְרַא רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶנעֶֶו גּוא "ףְראוָו-ריִפ;

 רעֶטְראָוו עֶכיִלְטֶע ןעֶגְנייֵרְּב ראָנ ריִמ ןעֶנאָק ,חמ ןייַז ראַפ ּוא ַחֹּכ ןייַז ראַפ טינ
 :'ץטאק יִד גּוא טְכעֶה רעֶדי לעֶּבאַפ םיִניֵא וו אליר ק ןעֶדייֵז ןעֶנּולק םיָנּופ

 אר 8019 זחחװסתש 1869 עסיד 08002816 2

 י סתטעה 'ע0י89ע --- נאטא זעט |

 -ךעֶּביִא ןייז חירטמ ְךיִז ןייַלַא 'רעֶרְהעֶלְנעֶמיִז/ ם'ןופ רעֶצְטעֶזְרעֶּביִא רעֶד ואָל
 .,,לאַראמ עֶניִזאָד יִד ןעצמעֶז

= 
 יא

 4: רייזי

 (םיִלָשְמ ןְלעֶּב אַפ םיִואָליִרְק 64

 שְטייֵד-ׁשיִּיי ןיִא ׁשימְסּור ןופ טְצְטעֶזְעֶּביִא .ןעֶגנּולייִהְטְּבָא ןיינ ןיִא |
 לייט ייצ ןיא ,ןֶה אָפְרעֶכייֵר ןֵהֹּכַה ׁשְריֵה יִבְצ ןפ

 ,מ ילר ת א נליוו

 בָאְו ויִאָמ ןופ רעֶרְחעֶלְנעֶטיִז םעֶדי .טְגיִדְנֶעעֶג םאָו ראָג ּבאָה ךיִא
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 'ה רעֶד ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,לעֶביִּב עֶּבאָרְג עֶניִזאָד סאָד ןעֶמּוקעֶגנָא ריִמ זיִא ,רעֶנְניִז

 טְרעֶדְנּוה עֶלַאטְצְטעֶזְרעֶּביִא רֶהאֵי ןְהעֶצ טיִמ רעֶהיִרְפ ְּךאָנטאָה ןְהאָפְרעֶכ ייַר
 ןיִּב ְּךיִא ּוא .ןאָנְראַשְז ןיִא ואָליִרְק ןּופ םיִלָׁשֹמ ניִצְנייֵנ נוא ןעֶּביִז
 -רעּביִא ר עֶגניִז 'ה םעֶד טְציִנעֶג סאָד טאָה סאו ּוצ :ןעֶראַוועֶנ םַמֹוּתְׁשִנְו לָחהְבִנ

 רעֶד ? טְצְטעֶזְרעֶּביא גְנאַל ןיֹוש ןעֶנעֶז עֶבְלעֶו ,םיִלָׂשְמ ס'וִואָליִרְק ןעֶצְטעֶז
 -ְךעֶּביִא יִד זַא ,ןעֶניִפעֶג טאָה רעֶנְניִז 'ה רעֶד סאָָו ,םַּתְסַח ןִמ זיִא ץּוריִּת
 הָבֹוט ַא טְלאָוועְג רע.טאָה ןֵּכ לע ,טּונ טיִנ זיִא ןֶח אָסְרעֶכייַר 'ה ןּופ גְנּוצְטעֶז
 יו ,ןעֶצְנּוק עֶבְלעֶזַא ןעֶזיוואַּב טאָה נּוא רּוטאַרעֶמיל רעֶשיִנאַנְראַשז רעֶד ןּוהְט
 ְךיִז ןיא טֶהיִצ  ,סקָא ןייֵא יוִו ,ּבאָרְנ ןעֶרעוֶו ליוו סאָוְו ,עֶּבאַׁשְז א זא ,לָשֶמִל
 האפ םקּופ א ףיֹוא זַא ,ןְהאָצ ךיֹוא טאָה ןְהאָה ַא זַא ,םעֶהְטֶא םעֶד ןייַרא

 .עֶלְקיִטְנַא עְֶלעֶזַא ךס א ךאָג נוא ןעלאפסיורַא זעק קיִטְׁש ַא ןאמ ןעֶלאוַו

 עֶּבאַׁשְז יִד גַהֹונ ְךיִז זיִא יֹוזַא יִו ,טְשְראָקַא ןְהעֶז ריִמ ןעֶלעוֶו דְנֹיִצַא
 .סקֶא ןְטיִמ ןעֶכיילְג ראַפ רֶהיֵא ךיז טְליִו סֶע ןעוֶו {ֶהאָסְרעֶכייֵה 'ח םייֵּב
 ןיילַא רעֶזעֶל רעֶד זאָל גוא ןעֶּמְסְקעֶט ייֵרְר עלַא אָד ןעֶלעֶטְש רעֶריִנַא ןעֶלעוֶו רימ
 ןֶהאָפְרעֶכייַר 'היִצ : לעֶּבאפ סאָד ןעֶנאַטְׂשְרעֶּפ רעֶסעֶּב טאָה רעוֶו ,ןעֶכיילְגְרעֶפ
 ,רעֶנְניִז 'ה יִצ

 װ אָליִרְק ףְהאָסְרעֶכייֵר
 .זהנצזגאה} תה הצוצ ץמווה'ממוווו 8022, ןְהְעזרעֶד סקָא םעֶד טאָה עֶּבאַׁשְז יד תַעְּב

 ,ןצועֶג עֶקְנאָל ץֶפיֹוא זיִא סאוָו
 םגזמה ה2 6888 םימ זסעסזסיימ'8 ס'מ זזחוזמ סמהמ- 2 רהעלק ַא ןעֶראַוועֶג רֶהיִא ייַּב זיִא

 11 4 , ,רֶע יו ּבאָרג ןיא ךִיז ןעֶכיילְנְרעֶפ ּוצ =

 ' 0862 םהמעסחהתתה 08 ןעֶניִז ןעֶׁשיִדייֵנַא טאַהעֶג םיִועָג טאָה יז) .

 ךח צו טסמסץואעצפ08 , חעזצעמקע א הֲחְצ- (הָאנָק חּור)

 (.ןעֶניִגְרעֶפ ּוצ טְׁשינ עֶמיוצ םעֶד

 עאזעסהי.-.  ןעֶקִיִרְד גּוא ןעֶזאָלְּב ןעמּונעג ְךיִז יז טאָה ,ּונ

 ךיֹוּ םעֶד
 ..ךיֹה רעֶד ןיִא יז ןעֶהיִצ גוא .ךיִז .ןעֶטייֵרְּבְסיֹוא

 רעֶגְניִו

 ןעֶעֶוְרעֶד סקָא ַא טאָה עֶּבאַׁשְזַא

 ; םֶהיֵא טיִמ ןעֶכייֵלְגְראַפ ְךיִז טְלאָוועֶג טאָה גוא

 = ןעֶועֶג 5) ןעֶרעֶריִצְלאָטְׁש עֶסיֹורְג ַא זיִא יִז

 .,.םעֶטָא לעיִּפ ןיירא ְךיִז ןיא טּפעֶלְׁש גּוא

 עֶּבאַׁשְו עָׁשיריינ יד ןעֶמעֶנ טְפְראַדאַּב ןעמ טאק : ךייַא ךיא :עֶרְפ ,ּונ



 208 | ,קְראַמ ןעֶׁשיִראַרעֶטיִל ןיִפיֹוא

 ךיז ןיִא ןעֶּפעֶלְש רֶחיֵא ןעֶסייֵה גוא ןיִרעֶריִצְלאָטְׁש א ראַפ יִז ןעֶכאַמ גּוא
 טְלעֶו יִד סאוָו ףיֹוא ,ןעֶזאָלְּב ראָנ ְךיִז ףָראַד יִז ןעֶוו ,טְלאָמעֶד םעֶהְטֶא םעֶד
 -ךעֶכייֵר ןעֶכאַמ עילאָק טְניֹוטעֶג רע ָגְניִז 'ה םעֶד סאָד טאָהסאווּוצ ! טְהעֶטְׁש

 ,ןעֶרעֶלְהעּפ ןְהֶא ראָג טיִג ,ךילְנהאועֶג ,זיִא סאוָו ,גָנּוצְטעֶזְרעֶּביִא ס' נה אָס
 ףראד סע יו {,ואליִרְק ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג יד ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא יִז טאָה תֹוחָּפַה לֶכָל ראָנ
 טאה רעֶנְניִז בַאְו ריִאֵמ יִװ ,םילָשמ עֶנעֶגייֵא ןייק טכאמעג טְׁשינ ,ןייַז ּוצ

 ? ןּוהְטעֶג

 זַא ,נּוצְמעְֶרעגיִא םייב ןעֶּבעֶגעֶג גנּוטְכַא טאָה ןְהאָסְרעֶכייר 'ח רעֶד
 ,ןיִואָלי רֶק ייַּב סאָו .עֶּבְלעֶז יד ןעֶּביּב ןעֶלאָז ןעֶקְנאַעֶג יִר ,טְלאהניִא רעֶד
 : הָמרקה רעֶד ןיִא ןעֶגאָז ּוצ טְכעֶר סאָד רעֶצְטעְֶרעֶּביִא רעֶד טאָ רעֶּביִראַד

 רעוֶו ,םְסאָד ,םעֶד ןיִא טייֵטְׁשעֶּב דאוָועֶרעֶּפ ןייַמ ןופ ץְטּונ-טְּפיֹוה רעֶד ראָנ
 םֶהיֵא ְךאָנ ןעֶנאַק טעוֶו ,טאוָוְטֶע ןיֹוׁש טְהעֶטְׁשְרעֶפ נוא ןעֶועֶל ׁשיִסְסּור רּונ ןאק סֶע
 רֶע ; רעֶרְהעֶלַא ןּופ עֶפְלִה יִד ןְהֶא ראָג ואָליִרְק ןעֶׁשיִסְסּור םעֶד ְךיִז ןֶנְרעֶלְרעֶד
 ןעֶצאַז עֶרעוֶוׁש עֶׁשיִסְסּור עלַא עמו עֶׁשיִסְסּור עֶלַא טְרְהעֶלְקְרע אָד ןעֶניִפעֶג טעוי
 ןעֶשיססור ןיִא ְךיִז ןעֶניִפעֶג סאוָו ,עֶקיִרְרְסיֹוא  עֶרעוֶוְש עֶלַא גּוא (סֶעינעֶשואַלְדעֶרפ),
 ,, "הא לירק

 (8 ןְקארעֶכייר) |
  ןהאָסְרעֶכייֵר 'ח ןּופ גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא יד זַא (ןעֶגאָז טיִנ ןאק עֶּט ,תֶמָא

 ןייק ןעֶרְהעֶנאַּב ּוצ טְשיִנ רֶהעֶמ ןיֹוׁש ְךיִז טְזאָל םִע נּוא טּוג םיֹואְכְרּוד זיִא

 .! ןעֶגאְָו טיִנ ריִמ ןעֶנאַק םאֶד ,ןייֵנ 1 ןיִואָלירְק ןופ גֶנּוצְמעֶזְרעֶּביִא רעֶסעֶּב
 רעֶכעֶה יז טְהעֶטְׂש נּוצְטעזרעֶּיִא ם'רענ ניִז טיִמ גנּוכיילנְרעֶפ סלַא ראָנ
 סאָד ,ליִּפְׁש ייַּב םּוצ ,ןָא ןעֶּפאַח ריִמ .םיִנְפֹוא עֶלַא ןיִא ירעֶרְהעֶלְנעֶטיִז םִנּוּפ
 .ןְהאָסְרעֶכייַר 'ח ןּופ גְּצְטעֶוְרעֶּגיִא םיניֵא ןעֶטְריִה יִד ןיִא ףְלאוָו רעֶד :לעֶּבאפ

 ןְהאָפְרעֶסייַר
 .ןעֶטְריח יִד ןיא ףְלאָו רעֶד

 ןעֶמְריִה יִד ּואו ,ףיֹוח ןיִּבעֶל גיִדְנעֶהעֶג .ףְלאוָוַא

 ,ןעֶוועֶג ןעֶנעֶז

 /ןְהעֶוְרעֶד .ןאַקְראַּפ ןֶכָרּוד טאָה
 ןעֶּביִלְקעֶנְסיֹוא ןאַראַּב ַא ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶּמְריִה יד יוִו
 ,ןעֶּביִרעֶג ןייַּפ ץְנאַג סָאָד ְךיִז ןעֶּבאָה גּוא

 ןעֶנעֶקַא טְלעֶטְׁשעֶג טיִנ ךיז ןעֶּבאָה טְניה יִד גוא
 ,ןעֶנעֶלעֶג גיהור ץְנאַג ְךיִז ןעֶנייֵז גּוא
 טיִמ גיִדְנעֶהעֶג קעֶווַא ְךיז וצ רֶע טְנאָז --- { ךַאי

 -- ןעֶהאָּב

 .,ואָליִרְק
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 ןעֶראָוועֶג אָד טְלאָוְו ייֵרְׁשעֶג ַא ראַפ םאוָו

 דְלאַיְנ ַא גוא םּוׁש ַא ראַפ סאוָו גּוא

 , ,ויידָלאַוו ןּופ ףְלאוָוי יר ןּוהְּמ טְלְהאוָו סאָד ןעוֶו

 1188408-ס5: וזצנזמ םתז םס8 בקמסמ תסקתאצעז

 א ןקיזבמ 8 ,

 1וסצאה-סע1 ם'ע0 סקס ג }



 קעהטאילביב םסקלאפ עשירוי 060

 -נוא ְךיֹוא אָד רעֶּבָא זיִא סע ; ןעֶלעֶּבאַפ עֶנעֶהְטאַרעֶג יִד ןּופ זיִא סאָר

 ןְהאָטְרעֶג ייֵר 'ה םייַּב ןעֶלעֶּבאַפ עֶנעֶהְטאָרעֶג ןייק טיִנ רֶחעֶז ,עֶנעֶהְטאָרעֶג
 | : הָרֹוחס ןימ אֵזַא ,לשמִל ,ןעֶניִפעֶג ריִמ

 (?שַא) םַא ןעֶראוָועֶג (? םֶהיֵא) םִע ןופ זיִא ,גְנאַלְׁש ןיא ְּךיִז גיִדְנעֶקיקְנייֵא
 .. ."סאַלְּב (?) רֶמעָה ןייַ יוִו ןעֶראוָועֶג קעְרִׁש ןופ זיִא רע גּוא

 (8 טייז ,לייהמ 2 ,ןְהאטְרעֶכייֵד)

 0 1 טְרָא-ָנ-אַזַא רעֶדָא
 ,רעֶגְרֶע ויִא (ׁשְנעֶמ) ץֶנעֶמ רעֶד סאוָו !

 -- (ןעֶׁשְנעֶמ) ןיִצְנעֶמ יִד ףיֹוא רֶהעֶמ ץְלַא רֶע טייֵרְׁש

 גְריִּב יי כוג ןיי ןעֶז רֶע | ??) רעֶגְריִּב ןייֵק ןיִא םַטּוג ןייק טיִנ טהעֶז רֶע
 . + (?) ןיִצְנעֶרְק גוא ןעֶגיִרְק ןעֶמעֶלַא טיִמ ְךיִז טּוהְט ןייֵלַא רֶע גּוא

 ןעֶועֶל ּוצ ׁשיִסְסּור לעי פ טְהעֶטְׁשְרעֶפ סאוָו ,רעֶד ּוליִפֶא ןיֹוׁש טעֶוו סאָד

 ' י+ ןְהעֶּטְׂשְרעֶפ ְךיִנ ױזַא טיִנ ְךיֹוא

 . ףְרּואווְראָפ ןעֶטְסעֶרג םעֶד ןְהאָטְרעֶכייֵר 'ה רעֶד טְנעיִדְראַפ רֶהעֶמ ְךאָנ

 נּוא עֶשְטייֵד עֶלעיִפ יִד ראַפ ('ףְראָו-ריִפ,םאָד טְסייֵה ןעֶרעֶנְניִז יב יו רעֶדָא)

 עֶשידּוי טּוׁשָּפ ףיֹוא ןעֶטייֵּבְרעֶפ טְכייֵל ץְנאַג ןאק עֶמ עֶכְלעוֶו ,רעֶטְראוָו עֶׁשֲעיֹו
 עֶנאַזּוּב ,(לעֶכייט) ְךאַּב ,(רעֶטאָק) טאק ,(לעֶסעֶפ) ןּוט : לשְמִל : רעֶטְראוָו

 רעֶדָא ּפאֵַצ ַא גוא לעֶזע ןייא) לאַיְזאַק-לאָיְסַא .,(עֶּבאַשְו) עֶּבאָז ,(עֶּפְלאַמ) -
 םאָר) לעֶזייַמ יד ,(ַחֹּכ רֶׁשָיְי ַא ,קְנאַד א) עֶקאַזְראָּפ ַא .,(ךוטסאפ) טְריֵה ,(קאַּב ַא

 .טיִמ עֶקְקירְדְסֹוא עֶׁשעוֶוְטיִל לעיפ ְךאָנ גּוא ,(ץעֶיֹונ א) קיִצְרעֶיוּפ ,(לעֶזייַמ
 סעקאַּבאַס ,םעֶקאַרּוד ,קאַרּוד ,קאיטסּוּפ ,עֶרּוד ועָרּוקְש יו ,רעֶטְראוָו עֶׁשֵעיֹוג

 ! געֶרְּב ַא ןְהָא ,רּועיִׁש א ןֶהָא וו ,ז ,א

 יִד לאָז רֶע ,ןְהאָפְרעֶבייֵר 'ח םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג הֶצֹע ןייֵא ןעֶטְלאָוו ריִמ
 -רעֶּביא עֶקאַט גוא ןעֶגינירְסיֹוא ,ןעֶרעֶסעֶּבְסיֹוא טְכעֶר װאָליֵרְק ןופ גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא

 .ךּוּב םעֶכיִלְצְטּונַא ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶלעוֶו -- ןעֶמייֵבְרַאְרעֶּביִא םייַנַא



 07 קְראמ ןעֶשיִראַרעֶמיִל ןִפיוא

 איינרעֶמְמיִא תא תֹוׁשֲעֵמ עֶטְלַאט

 הימרת אשראוו ,חַזָמ יִוֵלֲה עֶׁשֹוהְי ןּופ |

 ,(9) ןעֶכייֵצ-עֶנאַרְפ א ןעֶלעֶטְׁש גוא עֶקעֶכיִּב עֶגיִזאָר סאָד ףיֹוא ןעֶנעֶּפע ריִמ
 טיִנ -- ,תושעמ : שיִנעֶפעֶׁשאַּב ןיִמ א ראַפ זיִא סאָד סאָוו ,טיִנ ןעֶסייוו ריִמ ןְנעֶד
 לעיִפ ךיֹוא ךרוד ְךיִז טְפְראַו ּוצאַד ,םיִנְסאַּב ןייק טיִנ -- ,םיִנְמאַּב ,תוׂשעמ ןייק
 - --שיִאיירּבעה ןּופ ןעֶגְנּוצְמעֶזְרעֶּביִא .ןעֶמאַבְנִּפֶע ,ןעֶטאָרְקעֶנַא .ה .ד ,'אקיִריִמאַסי
 -ח זַמ ןּופ גנּוצְטעֶזְרעֶּביִא ןייֵא טְסייֵה םאָד ;'םִי לֶׁש רשי ןּופ ְךיִז טְהעֶטְׁשְרעֶּפ םִע
 ןעֶבְלעוֶו ןיִא !ןאָנְהאשְז ןְרעֶּביִא דעיל א טאלְג םיִלָצּולְּפ גוא ... .חזַמ ףיֹוא
 סאוו ,ןעֶרעֶרְט עֶייֵה טיִמ טְנייוַו גּוא ,ְךיִלְמְנְחאוועֶג .ינ דלאווָנ, טיירש עֶזּומ יד

 ןעֶשיוִו טיִנ ריִמ ןופ ןעֶליִוו רעֶרְניִק עֶניימי
 . .י"ןעֶראָה טיג דייֵר ענימ ןעֶלִיוו ייֵז

 רעֶזעֶל יִד טְנאַקעֶּב טּוג זיא ןעֶלאַקאָוְו טְכַא יִד טיִמ עֶזּומ סיָחַזַמ ראָנ
 , ...!רֶהאְי 1888 םינּופ 'טְמאַלְּב-םְקְלאּפ ןעֶׁשיִרּויי ם'נּופ

 ְךעֶלְכיִּב עבלעזא ,רעֶדייֵל ,ןעֶּבאָה ריִמ .ןעֶּבייֵרְׁש םּוצ גּוא ןעֶזעֶל םּוצ ְךעֶלְננּוי-רֶדֶמ ראַפ ןייַז ְךיִלְצְמיִנ טְנאַקעֶג לעֶכיִּב סאָד טְלאָו ,שְטייֵד עֶניוִואַלאַּפ ,ׁשעֶיֹוג ּבלאַה טינ ,עֶכאַרְּפש עֶטְרעֶמעֶּבעֶגְסיֹוא ןייֵא טיִמ םאָה יִא ,ןיילַא .ןעֶלעֶּבאַּפ יִד ןעֶזאָל ראָנ טְלאָו נּוא הָמָרקֹה רעֶד טיִמ ןעֶלאַקאָוְו טְכַא יִד ןּופ רעֶדעיֶל יִד טיִמ 'אקירימאס, םִיִנאַמְרעֶקעֶּב ןעֶּפראַווקיֹורַא טְלאָוו חוִמ רֶרעֶה רעֶד ןְנעֶוו
 ,נ .ד .א "אקיריטאס ,!ןענאמאָר עֶטְנאַסעֶרעֶטְניִא טְסְכעֶהי עֶדְליוִו ,תֹוׂשעמ אָבְּב ראָנ ,טְנאָזעֶג ןעֶביֹוא ןיֹוׁש ןעֶּבאָה רימ יו ,עֶיְמאַמאָטְסעֶרְה םּוׁש ןייק ,לעֶביִּב ךילְצֶטיִנ םּוׁש ןייק טְשיִנ רע טְניִפעֶג ,שירוי ןעֶּבייֵרְׁש ןעֶגְרעֶל ּוצ גּוא ןעֶזעֶל וצ ןעֶּביֹהְנָא ליוִו דּומְלַּת רעֶד זַא ,יֹוזַא טְשיִנ ראָג טעמַּכ רעֶרָא ,גיִצָניו רֶהעֶז

 תֹושעמ עֶטְלַאי טאָד טְמייֵה טאוָו ראַפ יעָכאָורּוא יד ןעֶמיוו ןעֶליוו גוא (?) ןעֶכייֵצ עֶנאַרְפַא רעֶדיוִו ריִמ ןעֶלעֶטְׁש ח זמ ְךְרעֶח ןופ לעֶכיִּב סאָר ןעֶניְִנעג םייַּב
 ןעֶניִדְנעטיִמאַד ,םיִנָּפ א טָא : הֵׂשֲעַמ עֶנעֶנייֵא יד ְךיֹוא ראָנ ? 'אייֵג רעֶמְמִּא .גוא !

 | ... תֹויִׁשק עֶלַא זְנּוא אַּב ןיֹוׁש ְךיִז
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 | .רָדֵמ רעֶגיִטְנייַה רעֶדָא

 .ועיק ְךֵלּפ) ווא לֶס ִח אָּב סיֹוא עֶקְסְואָחא ראַמ הָׁשמ ןּופ טְסאַפְרעֶפ

 עֶגיילק עֶגיִזאָד סאָד טְהעֶטְש תושעמ עֶמְלַא ס'ַחזִמ סלַא רעֶגיִרְדיִנ לעיִת

 ןייק טיִנ ,רעֶפעֶּפ ןייק טיִנ ,ץְלאַז ןייק טיִנ אָמיִנ זיא סע ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,עֶלעֶכיִּב

 נּוא ּבייל ןייק טיִג ,דנּוזעֶג ןייק טינ ,הָמְכָח ןייק טיִנ ,רעֶרְליִּב ןייק טיִנ ,עֶריִטאַס

 ראָנ ןיִטּולֲחַל !טיִנ ראָנ .רעֶזעֶל רעֶד טְנעֶרפ -- ? אָד זיִא ןעֶד סאוָו . . . ןעֶּבעֶל

 :הָמָבָח א .לָחֹומ טייַז ,טְראָה טָא ;םֶהיִא רימ ןעֶרעוֶוְטְנֶע-- !טיִנ

 ? ןעֶטייֵצ עֶרעֶטְצנּפ עֶלַא ןופ טייַצ עֶרעֶטְצְנִפ יִד ,הָּוַה הלילה הָנֵּתְׁשִנ הי

 וְנּוא ףיֹוא טְגיִרְקעֶג טאָה עֶמ ׁשְטאָח וָשִמָח ןעֶסֶע ּוצ טאַהעֶג רימ ןעֶּבאָה לאָמ ַא

 ייי+7 גיִרְק ןיִא עֶלַא ןעֶנעֶז ריִמ ראָנ ,טיִנ ראָג ץֵמָח ןייק.רימ ןעֶּבאָה ןעֶטייצ עֶגיִטנייַח
 עקְסְװאָחאַראַמ הָׁשמ טְגאָז) !יּויִפֶאו ץּוריִּת רעֶד זי; -- (| טעֶׁשְמאַקעֶג סיֹוא טּונ)

 ׁשיִנְרעֶטְצְניִפ טְסייֵה סאָד ,ְךֶׁשֹוחְו לֶפֹוא ןוׁשַָמ ּוליִפֲא (וָעיִק ְּךֵלֶפ װאֹלְפְהאָּבִמ

 ..י .יוו .ז .א יםיִנֹובְנ ּונלּכ ,םיִמָבָ וָנְלִּכ לייַװ ,ראַפ רעֶר טְרעֶו ןיילַא ריִמ ןעֶנעֶז

 סאָד -- 'אקיריטאפי ןּופ ּךעֶלְטְראוָו ןייק טימ טיִנ םעֶּפִע ןיֹוש טְקעֶמְׁש םאָד

 ףיֹוא לּופְלִּפַא טיִמ שּוריִּפ רעֶייִגַא ,די נמ א ןּופ הָׁשָרְד ןימ ַא סעֶּפע ןיֹוׁש זיִא

 .הֶׁשֹמ זַא ןעֶנייֵמ ריִמ ראָנ (? גָראָק אָד זיא רעֶמאָט) .חַסָּפ ןּופ הָדָנַה רעֶד

 ףױא ׁשֵרֶּפִמ רעֶּפאַנְק ַא זיִא וָעיק ךלִּפ ואֹלְסְהאָּבִמ עֶקְסְואָחאראמ

 יקאט רעֶּבָא ,ירְכִע רעֶד ףיֹוא גיִּפְמּוטְׁש ראָנ ,הָליִחְמִּב ,זיא רֶע ןעֶד ,חָדָנֲה רעֶד
 -  !חֶרָנַה רעד ןופ קּוסָּפ ןיִמ אזא ןייַרַא טְקאַה רע ,לָשֶמְל ; טְּפאַחעֶג טּוג

 -- אימ אָתָאְו אָרונ אָחָאְי

 רעֶייֿפ ְךיִלְקעֶרְׁש ַא ןעֶמוקעֶגְנָא ןיִא

 '! איְדִג דַח ,אָיְרִג דַח ... ןעֶקעֶטְׁש םעֶד טְגעֶרְּבְראַפ טאָה גוא

 .ןיא ןעקיקניירא ןעמ וימ ,אָּירִג דַחֹי ףיֹוא שוריפא ןעֶּביירׂשְנָא ליוִו עֶמ זא

 ... תֹוחָּפַה לָכְל רּודָס

 װאלְסְהאָּבִמ עקםוִואח א ראַמ הָׁשֹמייַּב ְּךיִז טְגיִדְנע 'אְידִג  דַחי רעד

 :עֶיזעאָּפ ןימ אזַא טיִמ וו עי ק ךֵלְּפ

 ועְלעֶרּוי ר ,עיִז ףאָלְׁש ,עִיַז ףאָלְׁשי

 ; עֶלעֶגיִצ ַא טפיוקעֶג ריִד טאָה עֶטאַט רעֶד
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 . איל אילא ,ןעֶדְלִיְג ייוֵוְצ ראַּפ

 עֶלעֶגיוו ייַד ןיא עֶגְיאָקאָפְס עיז ףאָלָׁש
 ;עֶלעֶדיִל טְנעֶטאַט םעד ןוֿפ דֹוס רעֶד זיִא ןעֶטְלאַהעֶּב

 ...ןאָירג דַח אָירג דַח .גאָזְנָ טְעֶטאַט סעֶר קְערעֶג
 .  ףאַלרעדיִרְּב עֶּביִל ,טייַצ ןיֹוׁש טייַצ ןיֹוש

  ..ךאַלעֶקמִפעֶּביל יד טיִמ ןעֶׁשיִקּוצ יז ןעֶלאָז ריִמ -
 ה ׁש מ טימ ןעֶשיק ּוצ ךיז ןְלעּב ַא זיא רעוֶו ! טייצ ןיֹוׁש ,טייֵצ ןיוש , אָ

 .. .ל"ּדאַלעֶקסיִּפ עֶגיִל ידי טימ וו עיק ְךלֶּפ ואלסהא ְּבִמ עקְסואָחאֵכאַמ

 רעֶנְניִו רֶעיינ רעֶדש
 ,ןֶהאָוְׁשיִפ רע ְטְלא ןאָפ טְסאַפְמעֶפ שר לֶיוךיא יו עדי טְרעֶה

 ,1888 אש ר אוו |

 -ארא ט הָׁש מ סלא ,טעאָּפ רעֶרעֶסאָרְגא זיִא ןהאָזְׂשיִּפ רעֶמ לֵא 'ר
 טאָה ןְהאָוְׁשיִפ רעֶטְלַא ר :װעיק רלֶּפ ואלסהאּבט עקסוואח
 : הָבְצַמ עֶנאָשַא יו ,לעֶמאַלְּב ןעֶמְשְרע ןיִפיֹוא טעֶרְטְראָפ ןייַז טְלעֶטְׁשעֶג רעֶדיִג א
 סיֹוא ןעֶהעֶטְש סאוָו ,ְךעֶלְרּי עֶנעֶו ןּופ לעֶדּויַא ראָפ טְלעֶטְש טעֶרטְראָּפ רעֶד
 ץְנאַנ א . . . הָרֹוּת תַחְמִׂש םיא ןעֶנאָפ עשלעגנוי יד ףיֹוא תֹונֲחַמ עֶצְנאַג טְלאָמעֶג
 | | .. !דֶליִּב ׁשעטייֵל

 .ליִסְּפעֶׁש 'ר ,ליִטְּפעֶׁש (ּבר) ּבעֶר

 ,לימּפעֶנׁש ַא ריִמ ןעֶבאַמ

 , רעֶנעֶמ ןעֶגעֶז ריִמ

 ,רעֶנעֶׁש עֶלְלַא ןופ
 .ןעֶנְראָז ןְָא

 ,ןֶנְראּב ןעֶייל ראָנ !
 , ןייֵג ןעֶשטייד יד רעֶּבַא

)7( 
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 . ס)ןייֵנִׁשְטאַז ןייק ּוצְרעֶד ןעֶּבאָה

 /  -שְסֶעצא ץקְניִט
 ,ןעֶסעֶנרעֶפ סעֶלְלַא גּוא

 ,ייֵט ליִדאַד ייֵט חא

 (9 .ז רעֶגניז רעֶייֵג רעֶד) , , , ?! ייֵּט ליִדאַד ייֵט חֶא

 . טעאפַא ראָנ טיִנ ,ףיֹוא טאָיְְמאַּפַא זיִא ןֵהאָזְׁש יִפ רעֶמְלַא 'ר

 ןעֶמיִג טיִנ יִרעֶהְמ טיִמ ְךיִא לאָז יֹוזַא יז

 ,רָנייַפ לעיפ יֹוזַא ןעמּוקעֶּב ּבאָה ךיא זַא

 ןעֶסיִרוצ ןְהעֶצ יִד טיִמ ךימ טְלאוָו רעֶדעֶי זַא

 (4 יז םֶראָד) (?) יידְנאַל רעטאַפ םעֶד ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טיִנ לאָז עֶמ

 :"שדקמ לֶּכי רעֶד טְראָפ יקאט זיִא רעֶדעיִל עֶלַא ןּופ רעֶנעֶהְטאַרעֶג ראָנ
 ,טייַל עֶלְלַא ףיֹוא רעֶייפ א סֶע טְנעֶרְּב יו;

 טיי תֵרזמ ףיֹוא לֶהוׁש ןיִא ּהיָנֹעקּפי ִצ ,טְסְציִז .ּוד סאוָו

 הָרָטִע ןיימ ףיֹוא וא ְךיִטְסיִרְּב םעֶנעֶדְלאַג ןייד ףיֹוא

 ,עֶרְהאָלק ַא גיִטְהעוֶוַא ןעֶצְראַה ןיא יי ןעֶמּוקאַּב

 עֶסיֹורְגַא גייפ ַא סיֹורַא יז ןעֶלְלעֶטְׁש ריִמ ראָנ -

 .., ֹותֹוא ּוׂשֲַי לֵאָרְׂשִי תֵדע לָּכ םּוראוָו

 (ץ) ץֶרֶא ְךֶרֶד ריִמ ראַפ טאָה לעֶּטְראַטְׁש עֶצְנאַג םאָר
 (ץ) .ץֶחְרֶמ ןיא ליִדְבִהְל נּוא לֶחק ייַּב נוא להוׁש ןיא

 ,לעֶרעֶר,סאָד ריִמ םּורַא ְךיִז טייֵרד סֶע יוִו ,וינעקְּפיִצ .,ןהעֶז טְסְלאָז ּוד,

 , ליִדעַּב ןיִא .ּבאָה ְךיִא סאוָו דֹובָּכ םעֶד ןְהעֶז טְסְלאָז

 ןעֶקְסאיַלְפ נּוא ןעֶקְסאיַלְּפ ראָנ לעֶמיִועֶּב טעֶד טיִמ

 (6 יםלאָד)... 'םֵקְׁשִּת ְיֶנָרֲע לַחנְו

 ןעוֶועֶג טְלאָו ןְהאָזְׁשיִפ רעֶטְלַא 'ר דיגגה העְָניִז םִעיג םעֶד ,אָי ַא
 ףיִנְדעעלַחגְו .ןעקְסאיֹלְפ גּוא ןעקסאילפ ראַנ לעֶמיִזעֶּב םעֶד טיִמ-- רֶׁשֹויִא
 6 6 + ם ק ְש ִּת
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 ...ט"מרת נּוא חימרת ,זימרתףיֹוא ראדנעלאק רעֶׁשיִצְרעֶמא ַק 6

 נעֶסיוו ,ןעֶציוִו 5 ,אקיריטאס לעיִפ ְךיֹוא ךיז טְניִפעֶג ייּב רעֶד
 ,תֹואּופָר נּוא טְפאַש

 .אססעדא ןְנאַמְרעקעֶּב ןֹועְמִׁש ץופ ץעֶּגעֶגעֶגְסיֹורעֶה

 ,הָניק ַא ,הָניחּת ַא ןייַז .דְלאַּב ןיֹוש טעֶו סֶע ! 'אָקיִר יט אָסי טימ חול ַא
 רּבַחְמ רעֶואַלְסְהאָּב הֶׁש מ 'ר ןיֹוש טאָה "אקיריטאַפ,טיִמ חָחֶנֹהייֵא) ,הָדָנִה א
 ! "אקיריטאסס טימ  ךיֹוא אָרָמִנ א ,תֹויַנׁשִמ ַא ,שֶמּוח ַא ,הּודְס ַא (ןעוֶועֶג
 'אֹקיִריִטאַסי רעֶד ןופ ןעֶּפיֹולְטְנַא ,ְךיִ ןּוהָטּוצְניִהַא ןיִהאָו ,ןיוש ןייַז טיִנ טעוֶו סעקלַלְּכַה
 םעֶגאַמְרעֶקעֶּב םעֶׁשְטאנּולְר הָהָבָח רעֶניִזאָד רעֶד ןופ ןעֶציוו יִד טימ
 טְהעֶז עֶמ זַא ,ןעֶמ טְכאַמ הָכָרְּב ַא ראַפ סאוָוי-..ג .ד.א סםעֶקְסואָהאַראַמ
 האַדְנעֶלאַק ןעֶׁשיִצְרעֶמאַק םיִנּופ רעֶּבעֶנְסיֹורעֶה רעֶד טְנעֶרְּפ -- ?'דְרעֶפ ןאָׂש ַא
 יאַּבַג רעֶד . . 'דְרֶע-ףיֹוא טסקאוו רע סאָו ,הָמָדאָה יִרְּפ אָרֹוּבי : טְרעֶּפְטְנעע נּוא
 בייוַו ןייז ןעֶנאָרְּט טעֶו עמ זַא ,םֶהיֵא סע טְרא סאָו ןעֶלָצ עג ייּב טְנעֶהְפ
 רעֶמאָמ ,אָרֹומ ּבאָה ךיִא, :ליִצ ע } םֶהיֵא טְרעֶפְטְנעֶג ףיֹוראַד--? םיֹוּב ַא ןעֶּבעֶג
 טיִמ יאקיִריִטאַס, ןיִמ אֵזַא טָא .. ."ףיֹוא טְקעֶמְש גּוא ְּךיִז יִז טעֶּפעֶצְראַפ
 ,ןעֶרְהאָיעֶגיִרְהיִרְּפ יִד ןּופ ראדְנעֶלאק ס'נאֵמְרע קע ַּב 'ח ןיִא ריִא טְניִפעֶג ןעֶציוִ
 ןעֶטְׁשְרֶע ןפיֹוא ? ןאָטעֶג רע טאָה סאוָו ,טְפעֶרְט רעֶּבָא ט"מר ת רֶהאָי ץְפיוא
 רעד: טְקּורְדעֶגּפָא טְפירְש רעֶּבְלעֶז רעֶד טימ ןייפ ץְנאַנ ְךיִז טְהעֶטְש לעֶטאַלְּב
 םּוצ ,'תֹואּופָר נּוא טְפאַׁשְנעֶסיוִו ,ןעֶציוו ,אקירימאס לעיִפ ךיֹוא ְךיִז טְניִפעֶג ייֵּב
 ןייק טיג ןעְֶופעֶג טיִנ טְנאָמ גוא ,טכוז גוא ראַדְנעֶלאַק םעֶד ףיֹוא ריִא טְגעֶפֶע ףֹוס
 ! אָטיִנ -- תֹואּופְר ןייק טיִנ ,טְּפאַשְנעֶמיוִו ןייק טיִנ ,'אָקְִריִמאַפ; ןייק טיִג יןעֶציוו
 טיִנ םעֶּפֶע נּוא עֶלעֶנְראַפיִנאַמ ַא ּוליִפֲא זיִא סאָד ... ! ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא טְהעֶטְׁש סֶע
 אקיריִטאַ; ןיִמ אזַא רעֶדייֵא : הֶׂשְק טְשיִג ראָג הָּבַחְמ ןעֶשיִּי ַא ראַפ ךיִלָטְנעֶרא יֹוזַא
 | ,..(* טיִנ ראָג רעֶכייֵלְג ןיֹוׁש זיִא ,תֹוחּול עֶמְׂשְרע יִד ןיא יוִו

 רעֶד ; םיִנאַמְרעקעַּב טיִנ ןיוש זיִא .ט"'מרת רֶחאָי ןְפיֹוא ראדְנעֶלאק) רעֶׁשיִצְרעֶמאַג רעֶד )*

 ץנאג טיִמ טהעֶמְׁש סע זַא .ְךִז טּוהְמ אָד סאוָו ,תֹואָמַר יִד טְזאָלעֶגְבְרּוד ראנ טאה טְנעֶזְנעֶצעֶר רעֶטְרְהֶעעֶג
 אוָוְטְסְנעֶׁשאַמ ןימא יעיצקאַפארטנאק ַא זיִא סאָד ; עֶסעֶדַאְּב ם פ דג ִׁש וטִּכ ג סע טְכאַמ "נייׂשייכת תֹויְתֹוא עֶניילְק

 / ! ְלְציִל אָנְמַחַר

 רעצטעז רעד רוחב רעד
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 אקימעֶמְפיִרַא עֶׁשיִטְקאַרְּפ יִד 6

 .ןעֶטְראַווְמְנַא טֶע ןעֶנאַרְּפ 700 טימ רָאאֶרְּבעֶה ריִפ

 םיֹוּבָנְריֵב .מ .י ןופ ןעֶּבעֶנעֶג סיֹורעַה

 ,ןעֶלייֵהְט ייווצ ןיא

 ,'מהרת אש ראוו

 עֶסיֹורְג .רֶהעֶז עֶנייֵא טְויִא .אֹקיִמעֶמְפיִרַא טְסייֵה עֶבְלעוֶו ,ןעֶנְבעֶר ןּופ טסנּוק יד
 --הָמְרְקַה לעֶד ןיא רעֶסאַפְרעֶפ רעֶד טְגאָו -- טאָהעֶרֶנֶע עֶנייֵק ראַנאָז עֶבְלעוֶו ,הָמְכָח
 ,ןעֶציִועֶּב ןעֶבאַרְּפְׁש עֶדְמעֶרּפ עֶנייֵק ראַנאָז עֶבְלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ עֶלעיֶפ טְּבעיִג רעֶהאַד ךנוא,
 יז רעֶכיִּב קיח ֶטְרְעֶמ יִד רעֶּבַא אֵד ער נוק זיִד עֶנְרעֶג עא

 +* .   5א. *

 ןעֶּבאָה ,םיֹוּבָנְריִּב 'ה  ןופ * 'אֵקיִטעֶמְפיִרַא עי יד, גיהנעקיקרעביא =
 -ָנְריַּב ןּופ טסנּוק עֶזיִד ןעֶנרעל ּוצ םּוא : אֵיִׁשֹק עֶגעֶנייֵא יד טְנעֶרְפעֶג ךיֹוא ריִמ

 םיִמיֹוּבְנְריִּב יִצ : ןעֶגְרעֶל טְשְרֶעּוצ ןעמ לאָז סאָו ,אקיִטעֶמְפיִרא ס'ְטיֹוּב

 ןְהעֶטְׁשְראַפ ןעֶנעֶק ןעֶלעוֶו 'ראאָרְּבעֶחי = גינעֶוו עֶכְלעֶו ,עֶכאַרְּפְׁש עֶׁשְטייייג
 ןעֶנעֶז גּוא ? טְרֶהעֶלקְרע עֶבאַרְּפְש עֶׁשְטייֵדיִנ ס'ְטיֹוּבְנְריִּב סאָוו ,סאד יִצ

 ןעֶגְרעֶלְרע ּוצ יאֵדְּב טְׁשינ לֵלְּב זיא םע זַא גנּונייַצְרעֶּביִא רעֶד ּוצ ןעמּוקעֶג ךילדִנֲע

 עֶׁשיִטְקאַרְּפ, םיְמיֹוּב גְריְּב 'ח טיִנ ,עֶכאַרְּבִׁש עֶׁשְטייַדייג ם'מיֹוּבְנְריִּב 'ה טְשיִנ

 . .. "רָאאָרְּבעֶה ריִפ אֹקִיִטעֶמְפיִרַא

 אֵקיִטעֶמְפיִרַא עֶׁשיִטְקאַרְּפ יד ןעֶּבעֶנעֶגְמיֹורעֶה ם יֹוּב נְריְּב 'ח רעֶד טאָה סאוָוּוצ

 ןעֶאָז רעֶרְניִק עֶׁשידּוי זַא ,םעֶד ּעיל ּוצ ְךיִז טְהעֶטְׁשְרעֶפ סע; ? 'ראאֶרְּבעֶה ריִפ
 רֶע טאָה ; ןעֶנעֶכעֶר ןענאק גוא ןְהעֶטְׁשְראַפ נוא ןֹושל רֶעיי ז ןיִא ןעֶנְרעֶל יז
 ,ןְהעֶז דְלאַּב רימ ןעֶלעוֶו טָא ? טְלאוועֶג טאָה רֶוָז סאוָו ,טְרֶהיִפעֶנְסיֹוא רעֶּבֶא

 יְַנעֶזעֶצעֶר סלַא ,טְׁשיִנ ראָפ ְךיִמ לעֶטְׁש ,רעֶס עֶרְּפ רעֶביִּב טעֶזְנעֶצעֶר ,ךיא
 םעיִרְנעֶּב ןייק טְשיִנ ּבאָה גּוא דּוי-טְפְראָד רעֶדָא ,רּוחָּב-הֶביִׁשְי לעֶגְנוי -רֶדָח םֶלַא רּונ
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 יִד טְפיֹוקעֶג ריִמ ְךיִא ּבאָה ,ּונ ; אֹקיִמעֶמְּפיִרַא טְסייֵה סאָוו ,טְסְנּוק רעֶועיִד ןיִא

 :קֶׁשַח טיִמ ןעֶנְרעֶל ּוצ ןָא ּביֹוה נוא םיֹוּבְנְריֵּב 'ה ןופ אֵקַימעֶמְּפיִרַא עְׁשיִטְקאַרְּפ

 .. .ְךוּב 1 ,ׁשיִט 1 ,ליּבּור 1 ליִּפְׁשייֵּב םּוצ ,םְנייֵא טְסייֵה רעֶדְנאַזעֶּב עֶבאז עֶרעֶי
 רעֶרְנַא ןייֵא ןָא ךיִז טְגְנאַפ ןעמאַװצ עֶגיִצְנייֵא ןעֶהעֶצ ןופ .. . ןעֶהעֶצ זיִּב .וו .ז .א
 טיִמ וומ רעֶפיִצ רעֶדעֶי דְנּוא רעֶנְהֹעֶצ ףיֹוא טְוייַו רעֶּפיִצ רעֶדעֶי סאָד .ח ,ד ,סאלקי
 יףֶלֶע ןעֶּבייַרְׁש טְסְליוִו ּוד ןעוֶו :ש"בצ .,ןעֶהעֶטְׁש ְרעֶפיִצ ןעֶטייִוְצ םעֶד עֶפְליִה רער
 וצ--ןְהעֶצייַרְד ,19 עֶּבייַרְׁש ,ףְלעוֶוְצ ןעֶּבייַרְׁש טְסְליוו ּוד ןעוֶו : ןעסנייא 9 עֶּביירׁש
 -ּבָא ,לונ טסייה סאָָו ,רעֶּפיִצ ןייֵא טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה ןעֶהעֶצ ףיֹוא ראָנ . ..ו ,ז ,א,
 ןייֵא ְךאָנ טְהע יָטש רע ןעוֶו .,רעֶּבָ טְנעיִד ,הָטְרעֶו עֶנייֵ ראָג טאָה ןיילַא רֶע לְהאְוי
 ,10 } גילְְנְהעֶצ ן ׁשיִּב םּוצ .ןעֶהע צ טיִמ רעֶּפיִצ ןעֶד רֶע טְרעֶמעֶרְגרעֶפ אָז רעֶפיִצ
 יִּב ,23 ;גיִצְנאוָוְצ דְנּוא ייֵרְד ׁש'ּב םּוצ ,ןיִרעֶפיִצ ייוֵוְצ אָז דְנּוא ,0  גלְדנְהעֶצ ייווצ
 / "(8 ליל ,תֹויריִשֲע ןאַמ טְנעֶנ ןעֶלְהאַצ עֶויִד .99 גניִצְנייַנ דנוא ןייֵג

 ראַפ טּוג רעוֶו ְךיִא זיּב ,ןְהעֶצ לאָמַא הָׁשָרְד עֶצְנאַג יִד ְךרּוד ןעָייִל ךיִא
 ?סאָד טְסייֵה סאָו : ןעֶועֶהיֹוא יִד ןיא ןעֶגְניִלְק ּוצ ןָא רימ טְּביֹוח סע גוא טְלעֶמּוט
 ; טעֶּבייֵרְׂש ,רע טְנאָז ,12 ןעֶּבייֵרְׁש סלי וד ןעוע ? ןעֶמעֶנְנָא סאָד ךיִא לאָז סאו יַּב
 יו ,םיֹוא םע טְמּוק םעֶּפע ."וו .ז .א 13 עֶּבייַרְׁש -- 1 ןעֶּבייֵרְׁש טסליוו ּוד ןעוֶו

 ץְריוִועֶג לעֶגְנייֵא ןעֶשאָרְג ַא ראַפ םעֶנּו : לעֶכיִּב יִקְסִמְׁש לעּב ַא ןּופ הָלּונְס ןימ א

 עֶניִדְנעֶגייַוְׁשְליִטִׁש עֶלעֶפעֶל ַא טי רעֶטאָלְּב רעְֶּראָל ייֵרְד ּוצְניִהַא ןייַלַא ּוחְט נּוא
 | . "רעסאוו

 ןייק טיִנ ,לעֶגְּוי-רֶדֶח ןייק טיִנ ִּ ְךיִא :ךעֶלְטְראוָו ץְלַא ְךאָד זיִא סאָד ראָנ
 רעֶד ,רעֶסעֶרְפְרעֶכיִּב ןיִּב ךיִא ; דּי םָפְראָד ןייק טיִנ גּוא רּוחָּב-הָביִשְי
 ; אֵקיִטעֶמְפיִרַא טְסייַח עֶכְלעוֶו "טְסְנּוק עֶזיִד,ןיִא זועָידי לעקיטש ַא ּבאָה נּוא טְגעֶזעֶצעֶר
 םיֹוּבְנְריִּב ןֶרֶרע ח ןופ'תולונמ, יִד לאָמ א ךאנ רעֶּביִא קוק ּוא ךיא םהעָנ םּורָד
 ְךיִז טְראָה ;הָליִחְמ ,טְדעֶר רֶע סאָוו ,טיִנ טּוׁשָּפ סייוו רֶע זַא ,סיֹורא הֹעָז נּוא
 ; לֶחֹומ טיִיַז ,,ןייא

 רעֶפיִצ ןעֶד רֶע טְרעֶמעֶרְגְרעֶפ אָז ,רעֶפיִצ ַא ְךאָנ טְהעֶמְׁש (לונ רעֶד) רֶע ןעֶווי
 ,.. יו ,ז .א 10 גיִרדְנְהעֶצ 1 +ׁש"ּב םּוצ ,ןְהעֶצ טיִמ

 םֶהיֵא ְךאָנ וצ ןעֶלעֶטְש גוא 7 רעֶפיִצ ַא .,טְסעֶוואקיִצ א ףיֹוא ,ןעֶמְחעֶנ ריִמ
 ? 7 ןּופ רעֶסאָרְג 70 זיִא לעיִפיוִו טיִמ 70 -- ? ןעֶמּוקעֶּב ריִמ ןעֶלעֶוו סאו לּוג ַא

 ,10 טיִמ זא ,טְנאָז םיֹוּבָנְריִּב 'ה גּוא : 63 טיִמ יו ,סיֹורְג יֹוזַא ,םיִנָּפ א טֶא
 עֶׁשיִטְקאַרְּפ, רעֶד יצ ? "אקיטעמפיִרַא- -טְלעֶוע רעד ? ןע עֶּבֹולְג רימ ןעֶלַאז ןעֶמעוֶו
 גיִדְנעֶּבעֶג ,םיֹוּב נָרי ַּב 'ה טְנאָז רעֶטייו ... ? םיֹוּבְגְריִּב 'ה ןּופ 'אקיִמעֶמְפיִרַא
 : ןְהעֶצ טיִמ רעֶסעֶרְג טְכאַמ לּונ ַא סאָָו ראפ ,ןְהעֶטְׁשְראַפ ּוצ
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  תויִריִשֲע ןאמ טְנעֶג ןעֶלְהאַצ עֶזיד ,99 ויִּב 28 שּבצ ,ןְרעֶפיִצ ייֵֵוְצ אָז דְנּוא

 טְשיִנ : טְנייֵמ םיֹוּב נְרֹיַּב 'ה סאוָו ,ןעֶסיֹוטְׁש דְלאַּב ְךיִז טעֶוו רָאאָרְּבעֶה רעֶד  ְהעֶטְשראַפ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ןאָש ? תֹויִריִׂשע ןאַמ טְנעֶג ןעֶלְקאַצ עכלעֶו
 ןיילק טיִנ זיִא רע; ,ץ'הְנעמְנייֵא טְׁשיִנ גְנאַל ןעֶמ ףֶראַד 'רָאאָרְּבעֶהי ַא טימ .הָׁשק
 | | ! קָניוִו ןֶפיֹוא ןעֶפעֶרְט ּוצ

 יד ןעֶלעיפְׁש ךֹוּבְרִהעֶל ןעשיטקארפ ַא ןיִא זַא ,רעֶדעֶי טְהעֶטְשְראַפ סאָד
 יְִּמַמ טְכייֵל ןעֶמ ןאק ןעֶלעיִפְׁשיֵּב טימ ראָנ גּוא עֶלאָר עֶטְסאָרְג יִד ןעֶלעיְִייֵב
 רְהעְז ,ְךיְִנְהאוָועֶג זיא סאוָו ,דימְלַּת םעד ןְהעֶטְשראַפ-ּוצ ןעֶּבעֶג .ןעֶרְתעֶלְקְפיֹוא ,ןייז
 ןעֶנעֶז ןעֶלעיִּפְשייֵּב יד ראָנ ;לעיִּפְׁשייֵּב םּוצ .ְלאַּב ְךיִז ט פֶר או רעֶג סאוָו .ְייֵלְנ ץְנאַג םיֹוּבִנְריֵּב 'ה טּוהְמ םּורָד .לֶשֶמ םעֶד ןעֶמעֶנְרעֶּפ ּוצ גיִהעֶפ גּוא גיִרעֶנייַ
 טְנאָרְמ אקֵיִטעֶמְּפיִרַא רעֶד ןּופ זַא ,שימאק נּוא דְליוִו יֹוזַא לאָמ טְּפֶא םֶהיֵא יי
 ++ 54 .טְרעֶדְנּואווְראַפ לעֶמיִּבַא טְדְרעוֶו גּוא אָּפּוג הֵׂשֲעַמ רעֶד ןיִא רעליש רעֶד רעֶּביִא ךיז

: 

 עֶטאַה דנּוא --םיֹוּבְנְריְּב 'ה טְנְהאָצְרעֶד -- געוֶו ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ןיֵּב ְךיִא
 קעוֶוַא,) טְלְזאָטְׁשעֶנְסיֹורעֶה ליִּבור 100 ריִמ ייַּב ןעֶמ טאָה ,ליִּבּור 200 ריִמ ייבי
 . . . יי? ןעֶּביִלְּבעֶג ריִמ זיִא דֹלעֶג לעיִפיוו ןעָסיוִו ְךיִא ליוו ; (טיִנ םֶהיֵא טניול ,'טיִבְננעֶג

 ןעֶנאַט ןּופ, : אָיְׁשִק ץאלק ַא דְלאַּב לעֶגְנּוי סאָד טְגעֶרְפ אָד ,לֵאֹוׁש ןֵּבַה ןאַּכ
 ?לעָּבּור 100 רּונ יִבְנַנעֶג סיֹורַא ךייא ייַּב טאָה עמ זַא .,ןעֶּבעֶל יִּבָר ,ריִא טְסייוַו
 סאוו ; ןעֶּבעֶגעֶגְּפָא טינ ןֹבִׁשִח ןייק םעֶד ןעֶנעֶוו אֵמְּתְמִמ ְךייַא ְךאָה טאָה בֶנֹג רעֶד
 ראָנ ןעֶנּופעֶג ריא טאָה ,יִנעֶׁשעֶק ןיא ןּוהטעֶג ּפאַח ַא ְךיִז טאָה ריא ? ןעֶד עֶׁשֶז
 לעיפיוו ,ןענערפ ּוצ ְךאָנ אָד ריא טאָה סאו טְנייַה ; 200 ןייק טינ ,לעֶּבּור 0

 . . . "? ןעֶּבעיִלְּבעֶג ךייא ייּב זיִא דְלעֶנ
 ְךיִא ְךיֹורְּב אז -- םיֹוּבְנְריְּב 'ה רעֶטייוו טְריזאמְנאַפ -- ךיא ְךיֹורְּב אָז;

 ,יִלְהאַצ רעֶרעֶסעֶרְג רעֶד ןופ לחאצ עֶרעֶנעֶלְק יִד ןעֶהעיִצְּבאַרעֶה

 עֶמ עוו ,טְנאָז גּוא ךיז רֶע טְהעֶטְׁש גיִטיִלְּבְטְלאַק --שיִפאזאָליִהְפ ווא

 יִד ןעֶתעיִצְּבאַרעֶה טְכיֹוְּב רע זַא ,לעֶּבּור 100 ףיֹוא טקנּופ טיבְננעֶּב םִקיִא טאָה

 ,ןעֶוואַיאז ייֵציִלאַּפ רעֶד ןיִא ןעֶפיֹול טְשיִנ ,לחאצ רעֶרעפעֶרג רעֶד .ןּופ לֶחאצ עֶרעֶנעֶלְק

 ;לעיִּפְׁשייֵב רעֶנעֶהְטאָרעֶגא רֶחעֶז ..  ? 'טְלְחאַטְׁשעֶגְסיֹורַא.לעּבּר 100 טאָה עָמ זַא
 ! ןעֶרְהעֶלְק סיֹוא טְנאקעֶג טיִנ ראָג ןעֶמ טאָח ןְרעֶדְנַא ןייק

 "אקִיִטעֶמְפיִרַא רעֶׁשיִטְקאַרְּפ, רעֶד ןופ רֵּבַחְמ רעֶד טְגעֶרְפ -- " ? קּולָח טְסייֵה סאוָו;

 ְךיטייד ץְנאַנ טְרעֶוְטְנֶע נּוא
 ֶגינייֵא ףיוא לְהאַצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב עֶנייֵא םנוא טְנעֶנרעֶל קּולַח ןופ טְסְניק יִד

 םֹוא 24 טְלייֵהְמ ןאַמ ןעוֶו :ׁשיּב םּוצ ןעֶלייֵהְטְרעֶצ ּוצ ןעֶלייֵהְט עֶכילְג
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 ...קּולֲח : טְפייֵה ןעֶלייהט ןופנטסנוק יִד .1 לייהְט רעֶרעֶי ויִא ןעֶלייֵהְטס

 ! ףְראַש גּוא ץרּוק
 ו

 םיֹוּבְנְריִּב 'ה ייַּב טְלייֵהְטעֶגְנייֵא טְדְרעוֶו 'אֵקיִטעֶמְפיִרֲא עֶׁשיִטְקאַרּפ יִד
 עֶׁשיִטעֶרְאעֶט יד .אקיטקארּפ נּוא ,ןיילַא טְסְנוק יִד יעְיְרָאעֶמ =: לייֵהְ 2 ןיִא
 קּוק ַא רימ ןעֶלעֶֶו דְנּוצַא ,ןְתעֶזעֶג ןיֹוׁש ריִמ ןעּבאה םיֹוּבְנְריַּב 'ח ןּופ טסנּוק

 ןָא ןעֶּפאָח ריִמ ,ןעֶהְטאָרעֶגְּפָא םֶהיִא יִז זיִא יֹוזַא יו ,אֵקיִמְקאַרְּפ רעֶד ףיֹוא ןּוחְט
 ,ןעֶרּוי ,זָנּוא ראַּפ ,רעֶדייֵל ,זיִא 'טְסְנּוק, עֶניִזאָד יִד לייוַו . ,"גְנּונעֶכעֶר טְנעֶצארּב;

 .י י דְמעֶרְפ רֶחעֶז טְשיִנ

 םיא ְךאָנ םיֹוּבנְריִּב 'ה טְנָז -- דְלעֶג ןעֶטייווְצ ןּופ טְְראַּב ןאמ ןעֶוו
 סאָד ,100 ןופ לְהאָצ עֶטְמיִטְׁשעֶּב עֶנייא םֶהיִא ןאַמ טְלהאַצ אָז -- לייֵהְט ןעֶטְׁשְרֶע
 רעֶרעֶי ןּופ טְסְניִדְרעֶפ טְכייֵה טְנעֶצאָרְּפ יו .ז .א + + + 1006 טְנעצארּפ טסייהי
 רֶהעְמ ןעֶדְרעוֶו עוֶוקְפאָמ ןּופ רעֶנְהאוָוניַא יד : לעִּפְׁשייֵּב םּוצ ,ךאַו רעֶטְרעֶדְנּו הי
 : יי , .. "וו .ז ,א /י 1 טימ רֶהֶאְי ןעֶדעֶי

+ 3 

 טקייה 'טְנעֶצאָרְּפי ? 'טְסְנּוק -- טְנעֶצאָרְּפי ּוצ לעיִּפְשייֵּב רעֶנאָש ַא ,אָי א
 -ייַא רעוֶוְקְמאָמ יִד : לֶׁשמל המֹודְּכ ,"ךאז רע טְרעֶדְגּוה רעֶדעֶי ןאּפ טְסְנידְרעֶפ
 טְנעיִדְראַפ עו קֶס א ָמ ,סאָד טְסייֵה 0/* 1 טיִמ רֶהאָי עֶלַא רֶחעֶמ ןעֶרעֶוֶו רעֶנְהאוָו

 עוֶוקְסאָמ םעֶד ןיא עַּפְׁש ןימ א . . . ׁשֶפֶנ ןעֶצְנאַג א תֹוׁשָפְנ וו ףיֹוא .רֶהאָי ןעֶרעֶי
 ! טיִנ עח ןיע ןייק

 ריִמ ןעהעג דְנּוצא ; 'טסנוק טְנעצאָרּפפ רעֶד ןּופ עֶיַרָאעֶט יד זיִא סאָד
 (81 8, 93 עֶטייז ,לייחט עֶמ 2) אְקיִטְקאַרְּפ רעֶד ּוצ רעֶּבירא

 סאָד .ן/' סּופ ףיֹוא דְנּוא טייצ ףיֹוא ,לאטיפאק ףיוא ,דְלעֶג עֶנְטְנעֶצאָרְּפ ףיֹוא : ןעֶגאָרְפי ; ףיֹוא טְרעֶפְטְנע גּונעֶכעֶר טְנעֶצאָרְפ םאַד ,טְרְעֶלְקְרֶע ריִמ ןעֶּבאָה 56 8 ןיא
 ןיִא וו .ו.א ...0/' םופ טְסייֵה ;/" 6 רעֶד .רֶלעֶג עֶנְשְנעֶצאָרְּפ .ליִּבור 60 טְזיִא ,/ 6 ּוצ ליִּבור 1000 ןאָפ ׁשּב םוצ ,לאַטיִּפאַק ןאפ טְנעֶצאָרְּפ רעֶד ויא דְלעֶג עֶנְטנעֶצאָרפי
 עזעיד טְלאַה טְצעֶי ,12 זיִּב ט/' 1 ןאפ 6 םּופ רעֶד טעֶטייֵרעֶּב |} נוא טייצ יד טעֶטייִרעֶּבּ { ;לאטיפאק רעֶד שעֶטייֵרעֶּב ; ; רֶלעֶג טְנעֶצאָרְּפ } טעֶטייֵרעֶּב אָז דְנואטְריִטאָנעֶגי ןעֶּבאַטׁשְכּוּב טיִמ גְנּונעֶבעֶרטְנעֶצאָרְּפ ןאפ ןעֶגאַרְּפ 4 יד ןעֶדְרעֶו ןעֶגנונְכעֶר עֶׁשיִנאַמְפיוק
 םעד ףיֹוא } םעֶד עֶלְּפאָד אָז ,דֶלעֶג עֶגְטְנעֶצאָרְּפ ףיֹוא ןיַז דְריוועֶגאַרפ יִד ןעוֶו ,םיִלָלּכי
 ;(אצ 1 +א) א םעֶניילְק םעֶד ןעֶמאָקעֶּב ּוטְסְרָריוִו ,100 ףיֹוא ןעֶלייֵהְטְרעֶצ } דְנּוא {;
 יד א8 - { םעֶד עֶלְּפאָד או ,לאַטיִּפאק ףיֹוא ןייַז דְריוִו עֶנאַרְפ יִד רעֶּבָא ןעוֶוי
 י, ,וו .ז ,א

 עֶשיִנאמפיֹוק; רּבַחְמ ןעֶניצְראַהְּבעיִל םייּב ןעֶּפּורעֶגְנָא טְדְרעֶוו סאָה גּוא
 עֶׁשיִטְקאַרְּפ םיֹוּבְנְריִּב 'ה םייַּב ןעֶּפּורעֶגְנָא טְדְרעֶוו סאָד גּוא ."!ןעֶגְנּוגכעֶר
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 טְניֹוטעֶג ןעֶצְנאַנ ןיִא םֶהיֵא סאָר טאָה סאָוו ּוצ ! רָאאָרְּבעֶה ריִפ אֵקיִטעֶמְפיִרַא
 יִו ,טייַַו יֹוזא זיִא םיֹוּבָנְריִּב 'ה רעֶכלעוֶו ןּופ ,טייֵּבְרַא-נ-אֵזַא ךיז ףיֹוא ןעֶמְהעֶנ
 ןעֶמִהעֶג לאָז רע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְכעֶלְׁש טְלאָוו סאו ? םיֹוּבָנְריִּב 'ה ןּופ ְךיִא
 -ּוא ןיִניִלאַמ ןופ אֹקִיִמעֶמְפיִרַא עֶמּוׁשְּפ יִד ,ךּוּבְרִהעֶל ןעֶשיִסּור ַא טּוׁשָּפ
 רעֶדעֶי סאוָו ,ןוׁשָל אֵזַא ןיִא ראָנ ןעֶׁשיִדּי ןיא יִז ןעֶצְטעֶזְרעֶּביִא נוא ןינ ערּוּב
 | ? ןְהעֶטְׁשְרעֶּפ ןעֶנאָק סֶע לאָז

 עֶסיִז עֶרעֶדְנַא עֶלַא יד ףיֹוא יו ,טיִנ לעֶקְרעוֶו ןעֶגיזאָד ץְפיֹוא ןעקּוק ריִמ
 עֶגידְלּושְנּוא ןעֶנעֶז ייֵז !טְריִזְנעֶצעֶר אָד ןעֶנעֶז סאוָו עלי עֶלֹא יד ;ְךעֶלְכיִּב

 יֵאְרַוַא ןעֶנעֶז סאָוו .ג.ד.א עקְסוואָחאַראַמ ןְהאָזְׁשיִּפ ןיִמ א ןּופ ְּךעֶלְקְרעוֶו
 רעֶד ןּופ תֹוחּול יִד ףיֹוא טְקיִרְדעֶנְּפָא ןעֶמאָנ רעֶייז גיִדְנעֶהעֶז ,ןעֶדיִרְפּוצ רֶהעַז
 רעֶּבא : דנוזעג קיטשא ןופ רעֶד ּוצ יִאְדוַא טְמּוק סע;-- דו םָֹועְל רּוטאַרעֶטיִל
 טיִמ טְגעֶכעֶרעֶגְסיֹוא ןיֹוש זיא םאָר -- "אקיטעֶמְפיִרַא עֶׁשיִטְקאַרְּפ,/ ןיִמ אזא
 ןעֶּבאָה ןּופ רעֶד ןנאק עֶמ סאו ,לעֶטְּפעֶׁשעֶג טּוג ַא ףיֹוא ןֹוּבְׁשִח ןעֶרְהאָלְק ַא
 ןּופ ןְנאק עֶמ סאָָו ;ְךעֶלְכיִּב עַכְלעֶזַא ףיֹוא לעב ַא ויִא רוי א ןעֶד ,ליִּבְרעֶק ַא
 סאוָו ראפ ,אָתיִּת יִביֵהְמ ,ּונ .הָחְרִמ ןֶהָא תֹומָכָח ןעֶּבעיִז עֶלא ןעֶרעֶו רֶהאֶוועֶג ייֵז
 עֶנייז ראַּפ ןעֶּבאָה הֶאְנֲה ְךיֹוא לאָז רעֶזעֶל רעֶר זא ,ןְהעֶז רעֶּבָא ףְראַד עֶמ ?טינ

 סעֶּפִע ׁשְטאָח ןְהעֶנְרעֶד רע לאָז תֹומָכָח ןעֶּבעיִז עֶלַא ןופ זַא ,ןעֶׁשאָרְג עֶכיִלְטע
 רעֶׁשיִטְקאַרְּבי רעֶד ןּופ ןְרעֶדְראָפ ּוצ רעֶוְׁש זיִא סאָד נּוא -- הָמְכָח לעקיטש א
 -עֶג ףיונ ּוצ ,ןעֶּביִלְקעֶגְנעֶמאַזּוצ ,טלעֶטְשעֶג ףיֹונ ּוצ, זיִא סאו ,"אקִיִמעֶמְּפיִרַא
 טְנאָז ׁשְטאָנּולְד רעקיריִטאַס רעֶד יִו ,'טעֶשְטאַּפאלקעֶג ףיֹונ ּוצ ,טעֶרְּבעֶׁשְז
 ,עֶמְלעֶמיִשְראַפי עֶטְלַא ןופ טְצאַרְקעֶג םיֹוא ,(ןעֶביֹוא הָעָז) יהָרֹוסְמ-טְלעֶו, רעֶד ןיִא
 תֶרֹוּבְׁשִּת ,הָדידְמַה תַמָכָח ,ןֹוּבְׁשֶחַה תמָכָח : םעֶדיֹוּב םיִנּופ םיִרָפְס "עֶמעֶטיוִוְצְראַפ
 זיִא ,'רָאאָרְּבעֶה ריִּפ אֹקיְטעֶמְפיִרא עֶׁשיִטְקאַרְּפ יִד ,אָי .... וו .ז .א אֵרְּבעֶגְלַאְ
 ו"אקיריטאפ, טְסייֵה סאָוו ,טְסְנוק ןיִמ ַא קְרעֶ םעֶׁשיִטְמיִראַמּוה סעֶנעֶהְּטאַרעֶג א רֶהעְז
 | ,"אֵקיִטעֶמְפיִרַא טינ

 ֹזַא טָא ...!רעֶסְסעֶרְפְרעֶכיִּב רעֶד טָא ,קאָלאַשְראַמ .רעֶזאָּב א ===
 .רעֶכיִּב עְֶיצְראַהְּבעיִל עלא רעֶּביִא ןָאיִזְנעֶצעֶר יד  גיִרְנעֶגיִרְנֶע ,רעֶזעֶל עֶנייֵמ ןעֶנאַז

 ראָנ : רעֶדעֶפ ןייַז ןּופ סיֹורַא טינ רע טְזאל טְראוָו טּוג ןייק : קאָלאַׁשְראַמ רעֶזאָּב ַא;
 ! ריי ַא ןיִּב ךיִא יו ,טְכעֶרעֶג ... ."! תֹונֹורְמֲח גּוא תֹונֹורְסֶח ,סְמְכעֶלְש גּוא סְטְכעֶלְׁש
 טיִמ ןעֶפְראָוְראַפ טְניִל רֶע זַא ,ךיִּבעֶנ ,טנעֶזעֶצעֶר רעֶד ןּוחט ןגאָקג סאוָו ראָג
 רֶע ,טְכּוז רע ; רעֶרעֶדְנַא רעד ןּופ רעֶגְרָא עֶנייֵא ,סעֶמאַמְש רעֶטיול ןּופ גְראַּב ַא



 ֿזז קְראַמ ןעָׁשיִראַרעֶטיִל ןיִפיֹוא
 ,סמּוג 8 םעֶּפעשְטאָח ןעֶנּופעֶג רע טעוֶו רעֶמאָט ,רעֶמאָט ,טְרעֶטְׁשיִנ רע ,טְעֶּבִרְ
 --ייֵרעְשאַנ ַא ,סְגינייוַו א סעֶּפעֶג ,ןעקיוק רעֶד ּוצ חָמָׁשְנ יִד זיִא-טיִנ-סֶע סאָוְו שְטאָח
 עֶטְלעֶמיִׁשְראַפ טיִמ ְךעֶלעֶּפֶע עֶריֹופ ,עֶטאָלְּב טיִמ טְסיִמ ! סאוָו -- רעוֶו ,ףֹוס םּוצ
 ןיִא עֶטאָזיִרְגַא (טְנעֶזעֶצעֶר םעֶד) ןָא םהיא טְמְהענ םע נּוא-- ; גּונעֶג גּוא םעֶראַחּוס
 טְסעיִנ ּונ -- עֶדאַסאָד ראפ ןעֶדיִז ּוצ ָמִיִמְד יִד ןָא םֶהיֵא ןיִא ןעֶּביֹוה םעֶז נּוא ןעֶצְראַה
 לאָז סאוָו ראָנ ;םֶהעֶנעֶגְנַא טְשיִנ יַאִדָוַא זיִא סע : רעֶזעֶל יִד ראַפ ץְראַה ןייז סיֹוא רֶע
 ;טְנאָזעֶג גנאל ןיֹוׁש טאָה וו א ל יר ק עֶדייֵז רעֶד ? ןּוהְט ןעֶמ
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 *? םּואיִמ זיִא הָרּוצ יד זַא ,לעניּפש רעֶד גידְלּוש זיִא סאווע .שידּוי ףיוא

 -סְנייֵּטְׂשִמ ,סעֶטאַטְש עֶכְלעֶזַא ןּופ ןעֶדעֶה ּוצ ןעצְנאַג ןיִא ראָנ גיֹוט סאוָו ּוצ

 ,םיֹוא ְךיִז טְכאַד םע;ןעֶבְלעֶוו ,רעֶזעֶל סאַלְק רעֶסיוִועֶג רעֶד טְנעֶרפ יֹוזא -- '? טְגאָזעֶג
 ןּופ קְרעוֶו יִד רונ טְנעֶייל םע-ןֹומַה רעֶד זַא .טעֶניִּבאק ןיִא  ְךיִז ייּב גיִדְנעֶציִ
 רעֶּבָא זיִא סע .ג .ד .א ימעדַּב ,גּורְּפ ןְנאַמְשירְפ ,שטיוִוא ָמאֵרָּב א

 טְנעֶייל ,ןֹומָה םּוצ ןייַרַא טְמּוק קְרעוֶו סעֶטְכעֶר ַא זיִּב : תֹועָט רעֶרעֶטיִּב ַא ,רעֶסיֹורְג ַא

 נּוא יעִיַזְעאֶּפ. ןופ סעֶטאַמְש עֶלַא יד טא טימ קיֹוּפ ַא יו ןָא רעֶהיִרְפ ְךיִז רֶע
 םיִרָפְס-יִרְכֹומ עֶלעיִּפ טיִמ םעֶד ןעֶגעֶוֶו ןעֶרעֶר טְגּורּפעֶג ןעֶּבאָה רימ .'אָקיִריִטאַסי
 -ךעֶּבִא ְךיז ןעֶּבאָה גוא טְדאָטְש עֶסיֹוְג יִד ןיִא ְךיֹוא נוא ךעֶלְטְראָטְׁש עֶנייֵלְק יִד ןיא
 ןעֶשיוִוְצ גְנאַג א טְהעֶג 'אְקִיריְטאַס; נּוא 'עיֶזְעאֶּפ! טְרַא רעֶד טָא ראָנ זַא ,טְגייִצ
 לעֶרייֵמ סאָד גּוא עֶנעֶרּוי יד .הָכאָלְמ לעַּב רעֶד טְגעֶרְפ ףיֹורעֶד ראָנ : ןעֶרּוי
 יױאמאר ןעֶטְנאַסעֶרעֶטְניִא טְסְכאָח. א ,ןאַמאָר ַא ּבעיל סְנעֶטְסייֵמ טאָה סעֶכְלעוֶו
 .. . ןעֶנאַמאַרע געֶי ןופ

 ןעֶנאַהְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶזעֶל זַא ,ןְהעֶז .ּוצ גיִריֹורְמ רֶהעֶז ,סאָד זיִא גיִרֶיֹורְט
 ! גיִצְניוִו רֶחעֶז םיִניִבְמ רעֶזעֶל ראָנ ,ךס א אְקְוד זְנּוא ייֵּב

 םעֶד ןעֶּבעֶג ךילגאמ טיינו יו 1 ןעֶפְקיִּב ייוֵוְצ טיִמ ןעֶמִיִׁש ןעֶמ ףְראַד םּורְד
 םעֶד םֶהיֵא ןיא .ןעֶטייְּרַאוצ סיוא יִדְכִּב ' ןעֶזעֶל םּוצ לאַיְרעֶּטאַמ טְכעֶר קְלאָפ
  םּורַא ךיז ןעֶראָּפ ּוצ ,רעֶטְפָא ְךיִלְגאָמ טייו יוִו ,נּוא לֶחיִפעֶג םעֶד גּוא קאמְשעֶג
 -סיֹורַא ,םיִׁשָמְרּו םיִצָקְׁש עֶׁשיִראַרעֶטיִל יד ןעֶגאְָראַפ יִדְכִּב ,סעֶטאַמְׁש עֶניִזאָד יד
 יו  ,רּוטאַרעֶמיִל ַא ןייז ףְראַד רעֶכְלעֶוו ,ןאָגְראַׁשְז םיִנּופ טייל עגיזאד יִד ןעֶנאָו
 | .ןעֶרּוטאַרעֶטיִל עֶלַא
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 ןיִמ ןעֶמְסְגיִרעֶדיִנ םּוצ ןעֶמּונעֶג הָרֹוחְס יִד ןעֶלייֵהְטּוצ םייַּב ךיז רימ ןעֶּבאה םּורְד
 עֶטְרֶהָעעֶג עֶרעֶזנּוא ןעֶגעֶוו טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ריִמ ןעֶּבאָה טְראָס ןעֶרעֶמאַה םעֶד) חֶרֹוחְס
 גּוא ('קֶסוְואָלאקאָס ראָטְקאָד נּוא יִגְרעֶׁשט ראָטקאָד ןיצק ייִּבַר :םִיִרָבֲח

 ןִהָא ,ךיִלְטְנעֶרָא ץְנאַג ךיִז טְכאַד ,ןִיִנע םעֶד ןיִא ןעוֶועֶג קִסעֶתִמ ּךיז ןעֶּבאָח
 סיֹוא זיִא םִע ,יִא םיִרְּבַחְמ יד ןּופ םענייֵא ּוצ ,ו"ח ,הָאָנִׂש ןהא ךיֹוא נּוא הָּכּונֲח
 : רלּוׁש רעֶזְנּוא טיִנ סאָד זיִא ,גיִרעֶפעֶפ ּוצ לעֶסיִּבַא טְראָפ ןעֶמּוקעֶג

 ,לעֶנעיִּפְׁש רעֶד גילּוׁש זיא סאוָו

 , . ,"ל םּואיִמ זיִא הָרּוצ יִד זַא

 רעססערפרעכיב ס
 .1588 עקװעפעזאמ רפכ



 - ץְביִלְטְּפאַשְנעֶססיוו

 .ןעֶלְקיִטרַא עֶרעֶדְנַא גוא





 - עק עֶּבעיל עֶנימ וצ
 ןעוֶועֶג זיִא לאָמ ַא
 ..אָטְשיִנ זיִא טְנִייַה גּוא

 (ילעֶטְראוָודׁשיִדוי ַא)

 ראָג ! ןערוי עֶּבעיִל עֶניִמ ,ךייא טימ ןעֶסעּומְׁשְסיֹוא לעֶסיִּב ַא ְךיִז ליוִו ְךיִא
 ןּופ, :ןעֶגעֶרְּפ לאָז עט זַא ,רעֶנייֵטְש רעֶד זיִא ,ןיִציִמֲע טיִמ ְךיִז טְנאַקעֶּב עמ יו יֹוזַא
 ,ריא טְנעֶז ןעֶנאַַו ןופ, ףעֶגעֶרְּפ ךייַא ךיֹוא ךיִא ליוִו יִל בֹורק 'ר ,ריִא טְנעֶז ןעֶנאוַו
 ןעֶרעֶפְטְנֶע ריִמ טְלאָז ריִא זַא ,טיִנ ראָג רעֶּבָא ליו ךיא .*? ןעֶדּוי עֶּבעיִל עֶעימ
 ידְּכ ראָנ .ןערעֶפְטְנִע ןיילַא גוא ןעֶטְכאַרְטאּב רׁשְּפֶא ךימ לעֶוו ךיא : איש רעֶד ףיֹוא
 לעֶסיִּבַא ךייַא ןּופ ְךיִמ ךיא זומ ,ןייז ּוצ ףְראַד סֶע יוִו יֹוזַא ןייַז לאָז הָבּוׁשְּת יד
 ליוִו ׁשְנעֶמא זַא :ןופ רעֶד םעמ םעֶד ןעֶגאָז יקאט ךייַא לעוֶו ךיא--- .ןעֶרעֶטייוֵוהעֶד
 ִּפאָרַא טיִנ ראָנ רֶע ףראד ןעֶּבאָה הֶאָנָה ןּופ רעֶד לאָז גוא םִי םעֶד ןעֶטְכאַרְטאַּב טּוג
 טיִנ ראָג ןיֹוש רע טְהעֶז ,ּפאָרא טְהעֶג רעֶג דְלאַּב יוִו םּוראָו וּפאָרַא ןעֶטְניִה ןְהעֶג
 סאו ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶכיִלְטֶע ,ןעֶּפיִש ייֵרְד ,ייוֵוְצ א ראָג רֶע טְהעֶז טְלאָמעֶד .םַי םעֶד
 עכילמע ,םעֶניִליִט עֶביִלְמע ,רעֶסאָפ עֶכילְטֶע ,רעֶה גוא ןיִה םּורַא ְךיִז ןעֶהעֶרְד
 ןעֶמּונַא ןעֶּבעֶג ליוִו סע רעוֶו !טיִנראָג --םִי ןייק טיִנ רעֶּבָא .ןעֶמְקָא רעֶדָא דְרעֶפ
 ְראַּבַא ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁש ףיֹורַא ךיז רֶע ףְראַד ,טסייֵה םַי סאוָו !םַי םעֶד ףיֹוא קּוק
 ןיא גּוא טייוַו רעֶד ןיִא םִיַא ןעֶמ טְהעֶז טְלאָמעֶר ,ּוחְמ קּוק א טְראָד ןּופ נּוא
 טְזאָל לעֶמיִה רעֶד יוִו ,טְהעֶז ריִא .קיִלְּב רעֶד ראָנ ךיִז טְהיִצס ןיִהאָו ,טייֵרְּב רעֶד
 ןיִא ןָא ְךיִז ןעקנק רעֶגייִטְׁש סעּפירק עֶסיֹורְג יִד יו :רעֶסאַו םעֶר ףיֹוא ּפאָלַא ְךיִז
 רעֶטְניִה ְךיִז ןעֶלְּביִרֶג רעֶדָא ,דְמאֵז םּוצ ּוצ יז ןעֶנאָלְׁש טעֶיְלאוַוח יִד יו ;םִי םעֶד
 םעֶד רעֶּביִא ְךיִז ןעֶפְראוַו ְךיִלְשיִפ עֶניִדְרעֶּבְלז ,עֶסייוַו יד יֹוזַא יו ;רעֶנייֵטְש יד
 ףןעֶפְּפּש עֶרעֶייז ןעֶרָהיִראַּב ןָהּוז רעֶד ןּופ ןעֶלְחאַרְטְׁש יִד ןעוֶו ,ןעֶצְנאַלְג גּוא רעֶסאוו
 טְנעֶק נוא ןייַז ּוצ ףְראַדס יו יֹוזַא ,םִי םעֶד טְהעֶז ריִא לֵלְּכַה .ןעֶרעֶדעֶפְסאָלְפ רעֶדֶא
 ְךיִמ ריִא טְהעֶטְׁשְראַפ טְנייה .ןְהעֶזעֶג טאָה ריִא סאוָו ,ןעֶלהעֶצְרעֶד עֶרעֶדְנַא ךאָנְרעֶד
 ןופ ,ןעֶסיוִו לאָז ךיא .יִדְּכ .ןעֶרעֶטייַוְרעֶד ךייא ןּופ ךיֹוא ְךיִמ זּומ ְךיִא זַא ,ןיֹוׁש
 גּוא ךיֹוה רעֶד ןיִא ןעֶרעֶטעֶלְק ףיֹורַא ְךיֹוא זּומ ךיִא ;טְגעֶז ריִא סאווָו גוא ןעֶנאֹוַו
 לעוֶו ,ןְהעֶז ןעֶטְראָד ןּופ לעֶוו ְךיִא סאָוו .ךייַא ףיֹוא ּפאָרַא ןּוהְמ קוק א ןעֶטְראָד ןופ
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 ? ְטנעֶז ריא ןעֶנאוו ןופ .ןעֶסיוו רֵׂשְפַא ריא טעוֶו טְלאָמעֶד .ּןעֶגאָז ְךייִא ְךיִא
 ,רעֶדָא ,בּוׁשטיִדְרַּב ,עֶטְלאַּב ןופ זיִא רע זַא ,טְנייֵמ דוי רעֶכיִלְמיִא

 טאָה רע זַא .ְךיִז טְכאַד םֶהיֵא ; אָנְליוִו רעֶד ןּופ ,לאַפ ןעטְסעֶּב םיא ןיֹוׁש
 -ראַפ סאוָו ,הָנּומֲא יִד ּפָא ןעֶמיִה סאוָו וםֶהיֵא ראַּפ .ךיז ןעֶגְראָז סאוָו ,ןעֶׁשנעֶמ
 ,טְנייֵמ דיי רעֶבילְטיִא : ןעֶפעֶרְט םֶהיֵא ךיז ןעֶנאָק סאָו .,ןעֶקיִלְנְמּוא עֶלַא ןעֶטיִח
 רע זַא ,םיֹוא ְךיִז טְזאָל ףֹוס םּוצ ,הָלּודְנ נּוא הָמְכָח יִד זיִא טְדאָטְׁש ןייַז ןיא זַא
 הָמְכָח ראַפ :םִי םּוצ ּפאָרא ְךיִז טְזאָל רעזא יוִו יוזא ,דְרעֶּפ רעֶדָא ןעֶסְקָא ראָנ טְהעֶז

 טְהעֶמְשראַפ רע;סאָו ,דייר עֶכְלעֶזא םֶהיֵא טְלעֶּפאַלְּפ רעֶציִמַע .ןעֶוו ,ןָא רֶע טְמְהעֶג
 ; הָמֹודְכּו ׁשֶרְרֶמ ,םיקּוטּפ ,רעֶטְראוו-שְהקַה-ןֹוׁשָל אָד זיִאס יִּבַא ,טְראוָו ןייֵק טינ
 .הָמֹודכּו דְרעֶפ עֶנייֵׁש ,רעדיילק עֶרעֶיִהְט ,תֹוחְמֹׂש עֶסיֹורְג ןָא רֶע טְמְהעֶג חָלּודְג ראַּפ
 זיִא ,סאוָו ןּופ טְסייוֵו חּור רעֶד טְדעֶר נּוא גְנּוצ םעֶד סױרַא רעֶציִמעג ראָנ טְקעֶטְׁש

 יוִויֹוזַא ,ןעֶרעֶיֹוא יד טְלעֶטְשעֶנְפיֹוא ,ןעֶראָה סאו ,עֶטּפאָחַא אָד םֶהיֵא םּורַא ןיֹוׂש
 ..טעוֶו םִע זא ,האָנ טְראָה עֶמ יִּבַא הָיוְל ַא רעֶדָא הָנּותֲחַא ץיִנְרע זיא : ןעֶזאָה יד
 ראָנ ,ןעֶדוי עֶטְסאָרְּפ ראָנ טיִנ ,טְדאָּטְׁש עֶלא ןּופ ןעֶמ טָפיֹול ,גיטְרַאָפיֹורְג ןייז
 בלאק םעֶנעֶרְלאָג םעֶד םּורַא טְצְנאַטעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדּוי יִד טְניִז ... םיינּבַר ּוליִפֲא
 ְךאָנ ייז ןעֶּבאָה ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא טְמאָוְראַפ .לעֶסיּבַא ְךיִז טאָה ּונֵּבַר הָׁש מ לייוו
 - ןעֶרְהעֶקְמּוא ְךיִז טְראָּפ ְךיִא זּומ ייפ יו ייֵס . .. הֶמְכָח יִד ןעֶסעֶגְראַפ טינ דִנּוצא זיִּב
 ןְפיֹוא ראָנ ןעֶרעֶטעֶלְק ףיֹוחַא זּומ גּוא י? ריִא טְנעֶז ןעֶנאַַו ןּופ :הָלֵאַׂש רעֶד ּוצ

 יי | ּונּבַר .הֶׁש מ ייֵּב ןעֶלְלעֶטְׁשִּפָא ךיִז גוא ץיִּפְׁש
 ! ןעֶקּוקְּפאָיַא טּוג ןעֶמ ןאק םֶּהיִא ןּופ סאוָו ,גְראַּב רעֶנאָׁש ץְנאַגַא ,אָיֲא

 !םעֶד ץּוחַא ?ּונָּבַר הָׁש מ- יוִו ,ןעֶדּוי עֶרעֶזְנּוא טְנעֶקעֶג רָחעֶמ ןעֶד טאָה רעוֶו
 יקאט זיִא רע זַא וזייַועֶּב רעֶטְסעֶּב רעֶד זיִא ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶטְלאַה תֹומּוא עֶלַא סאוָו
 ,ןעֶכּוז ּפָא טְנאַקעֶג טינ ראָנ םֶחיֵא ןיִא ןעֶּבאָה ןייֵלַא ןעֶדּוי עֶרעֶזְנּוא זַא ,נֵּבַר הָׁש מ

 יקאַט םֶהיֵא ףיֹוא ייֵז ןעֶּבאָה דֵׁשְח ַא .דֹובָּכ-םּוא ןייֵא ןעֶכאַמ םֶהיֵא לאָזְס זַא
 ְךאָד יו ןעֶנעֶז ףיֹורעֶד םּוראָו ,תּודע ןָהָא ,דֵׁשח א ראָנ יֵקאַט רעֶּבָא ,ןעֶּפְראָועֶג
 ,הָמּוא ןיִמ אֵזא זיִא םִע .. .סיֹורַא טיִנ םעֶגייֵק ייֵז ןעֶזאָל דֵׁשְח א ןהָא זַא ,ןעֶדּוי
 טּוג יִקאַט אייֵז טאָה ּונְּבַר הָׁשמ ראָנ ! ? ןּוהְט ּוצ רעֶד ןעֶמ ןאָק סאוָו

 ןעֶניִז ןיִא טאַהעֶג טאָהי נוא סיֹורַא םִיַר ַצ ִמ ןּופ טְרֶקיִפעֶג ייֵז טאָה רֶע .טְנעֶקעֶנ
 ׁשיִפ ,שייֵלְפ טיִמ ּפאָט רעֶד טְקעֶמְשעֶג ראָג טאָה ייֵז גּוא ,טייל ייֵז ןּופ ןעֶכאַמ
 -  ןייֵא ראָנ טְסייוֵו -- ןֹוחְמ ּוצ ייֵז טיִמ טאַהעֶג רֶע טאָה לעיִפיוִו .םעֶלעֶּביִצ גּוא

 .ןעֶׁשְנעֶמ דְנעֶויֹוט טְרעֶדְנּוח םֶּכעֶז ,שייקְניניילְק ַא ! תֶמֶא םעֶד אּוח-ךּורְּב-טְמאָג
 יקיִשְטְנאק םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶגְנאַנעֶג גוא טְכעֶנְק ןעוֶועג יז ןעֶנעֶנ ןעֶטְכעֶג טְׁשֶרֶע סאוָו
 זיִא. סאו ,ןְהעֶטְׁשְראַפ טְנאָקעֶג ןעֶד ייֵז ןעֶּבאָה יִקיִׁשְטְנאק ס'עְרַּפ רעֶטְנּוא
 זיִא סאוָו רעֶדָא ,ט ְט א ָג זיִא סאָוו רעדא ,טְלעֶוו רעֶד ףיֹוא חֶמּו א ןייֵא םֶבְלֲעֶזַא
 ןעֶנעֶז ײז ,לֵלָּכַת ? ןּוהְט ּוצ טיִנ רעֶדָא ,ןֹוהְמ ּוצ ןעֶשְנעֶמ ם'נופ בֹוח רעֶד

; 



 289 | ןעֶדּוי עֶּבעיִל ץֶנייַמ ּוצ

 יו יֹוזַא ,ןייז טְלאוָועֶג טיִנ ייֵז ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד- ןּופ ראָנ ,היֹור ראָג ןעוֶועֶג
 ; ליוִו רע; סאָו ,רָהיֵא ןּופ טכאמ רע סאָו ,דְנאַה רעֶד ןיִא רעֶּפעֶט םייַּב םֶהעָל
 נר הָׁשמ .ןייַז ליִצַמּו רֵמֹוׁש טְטאָנ ראָג לאָ} ,טְראּפְשעֶגְניא ןעֶנעֶג ןעֶגעֶז ייֵז
 ם'נופ טְפאַׁשְּטְכעֶנְק סאָד ןעֶגאָלְשְסיֹרַא ייֵז לאָז רע; ייֵז ּוצ ןעֶמּונעֶג ְךיִז טאָח
 ןעֶטְלאוָו ,רעז טיִנ ןעוֶו :ץְלאָהְקיִּפ רעטּונא ןעוֶועג  זיא רע ,הָׁשָק טְשיִנ ,ץְראַה
 טְנאָקעֶג טאָה רע. זא .םִיַרְצ מ ןיִא טְדאָטְׁש טעֶיֹוּבעֶג דְנּוצַא זיִּב ְךאָנ ןעֶדּוי יד
 טְנאָקעֶגןיֹוׁש ךיִז רע; טאָק ,העְרַּפ ןּופ ץְראַה עֶגיִדְרעֶנייֵטְש סאָד ןעֶכאמ ְךייוִו
 ןימ אזא ןופ ןעקור .םעד ןעֶניֹוּּוצְנייַא יוִו ,הָכאָלְמ רעֶרעוֶוְׁש אֵזַא וצ ןעֶמְהעֶנ
 ייז ןעוֶו ןעֶרעֶיֹוא יִד ןעֶרעֶיֹוּב ןעֶסייֵהעֶג דְלאּב יז טאָה רע .ןעֶדּוי יִד יוִו ,קְלאָפ
 שְנעֶמ ןייק טינ זיִא טְכעֶגְק א םּוראָוו ,טכעֶנק ןעֶּבילְּב ּוצ ןעֶגְנאַלְראַפ ראָנ ןעֶעוֶ
 םע יו ,ןּוהט גְנידצְלַא נּוא ייֵרְפ ןייַז ליוִו סאָו יהָמָׁשְנ יִד םֶהיֵא טְלְהעֶּפ םִע
 טאָה לעיִפיוִו .קיִשְטְנאָק םעֶד רעֶטְנוא טיִנ נּוא ,ןילַא ךיִז ןּופ ,ןייז ּוצ ףְראַד
 -תֶרֶׂש יִד ןעֶדּוי יד טָּפאַׁשעֶגְנייֵא טאָה רע; זיִּב ,ןּוחָמ ּוצ טאַהעֶג ּונְּבַר הָׁש מ
 םנעֶׁשְנעֶמ ם'נופ גוא טְלעֶוו רעֶד ןּופ רּוטאַנ יִד סאָו ,ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא ,תֹורְּבַדֲח
 ןעֶּבעֶנַּפָא : ןּוהְט טיִנ רעֶדָא ,ןּוהָמ סע,לאָז רֶע ,רעֶטְנּוא םֶהיֵא ןעֶגאָז ןייֵלַא ץְראַה
 טינ ,ןעֶנ'ְבְנִנ טיִג ְךיֹוא יו ,טיג ץְנאַג ןיילא דְנוצא ןעֶמ טְהעֶטְׁשְראַפ ,ןעֶרעֶטְלע רֹובָּכ
 ףיֹוא גְניִרְגיֹוזַא סע ְךיִז טְנייל דִנּוצַא סאו .ןעֶכייֵלְג-רעֶד גּוא רעֶטאָנְּפָא ןייק ןעֶּבאָה
 ןעֶטייֵצ סיֹונַּבַר חָּׁש מ ןיִא ,טְלאָמעֶד רעֶּבָא .המ םעֶד ףיֹוא נּוא ןעֶצְראַה םעֶד
 ,גְנאַלְׁשַא טיִמ רעוֶו ,ּבלאק ַא טיִמ רעוֶו ןעֶגאָרְטעֶגְמּורַא ךיז ןעֶּבאָה תֹומּוא עֶלַא זַא
 טיִנ ןעֶּבאָה תֹומוא עֶלַא זַא ,רעֶטְטאָנְפֶא עֶנידעֶמְהעֶל רעֶדָא ועְנְרעֶצְליִה טיִמ רעוֶו
 ןעֶכאַז עֶגאָש עֶבְלעֶזא ךאָנ גוא ןייַז ףאנְמ ,ןעֶנ'ִבנִנ גוא ,ןעֶצראה ןיִא טְמאָנ טאַהעֶג
 ןיִא -- ץֶרֶא-ֶרְד ןעֶסייֵהעֶג ייֵז ייַּב טאָה ,טְלעוו ,רעֶד ןּופ רעֶגייֵטְׁש רעֶל ןעֶועֶג זיִא
 ןעֶזייוַאַּב טְנאָקעֶג טאָה םאוָו ,טמנוק עֶסיֹורְג אֵזא ןעֶוועֶג זיִא-- גְנאַל ףיֹוא ןעֶּבייֵלְּ סאוָו ,רעֶטְראוָו עֶפְראַש טיִמ תֹוחּול .עֶנְרעֶגייֵמְׁש יד ףיֹוא יו ױזַא ,ןעֶצְראַה ןיִא .ןעֶּבאָרְגנייֵא ייֵז גּוא טייֵקְכילְׁשְנעֶמ ןופ םיִלָלּכ עֶטְשְרעֶ.יד ןעֶגְנִרְּוצְניֵא טייצ אֵזַא
 לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ זיִא הָרֹוּת רעֶד ןיִא .ּונּבַר הָׁש ט יוִו ,ןאַמ רעֶמיֹורְנ אֵזַא ראָנ
 ְךאָנ .ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַשאַּב זיא ׁשְנעֶמ רעֶד זַא ,ךאז עֶגייַפ אזא ןעֶראָוועֶג טְנאָנעֶג
 טאָה םעֶד ןיִא ןעֶּביֹולְג ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה עֶמ דְלאַּב יו; טְטאָג ןּופ םֶלֶצ םעֶד
 עֶלַא ןופ ןעֶנְכייֵצְסיֹוא ןְתעֶז ךיִז םְראַד ׁשְנעֶמ רעֶר זַא ,עֶגאַטְׁשְראַפ ןיוש ןעֶמ
 ּוצ ןייַז רעֶטְנעֶהאָנ טיי יוִו -- םיִׂשעָמ עֶלַא ןיִא ןעֶחיִמאַּב ְךיִז נוא ןעֶשיִנעֶפעֶׁשאַּב
 טיִמ רעֶד .ןעֶׁשְנעֶמ םיצ .ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶבאַמ םאוָו ,תֹולעמ עֶלַא ןעֶּבאָה גּוא ךילְָחִע ,םּוחָפ ,שונ ןייז ףְראַד ,ןעֶשְנעֶמ עֶרעְֶנַא סֶטֶכעֶלְש ןייק ןּוהְט טינ ףְראַד רֶע זַא :דָרֶע רעֶד ףיֹא ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןופ ּדַהָד םעֶד ןָא ןיֹוש טְייַו ןיילַא םאָד .טְמאָנ
 סאוָו ,טייֵצ רעֶגיִדְלאָמעֶד ןּופ תֹומּוא יד יוִו יֹוזַא טינ ,ןעֶׁשְנעֶמ ןופ ןעֶּבאָה םיִנּפ א ןעֶלאָז ייֵז ,דְרעי רעֶר ןּופ ןעדוי יד לעֶסיִּבא ןעֶּבייֵהְפיֹוא טְלאָועֶג ּונְּבַר הָׁש מ טאָה
 .טְלעֶוו רעֶד ףיֹוא .טְטאָנַא אָד זיִא םִע זַא ּוליֵּתֲא טְסּואוועֶג טיִנ ְךאָנ ןעֶּבאָה
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 ןעֶלאָז ייֵז זַא .ןעֶדּוי יִד טְנאַזעֶג רעֶמְׁשְרֶע רעֶד ְךיֹוא ּונָּבַר הָׁשֹמ טאָה טְנייַה
 רנ םעֶד ןּוהְט סְטּוג ןעֶלאָז ייֵז ,ןייַלַא ךיז יו ,ןעֶשְנעֶמ ןעֶכיִלְמיא ןעֶּבאָה בעיל
 ןעֶשיוִוְצ :טְלאָמעֶד טְסּואוועֶג טיִנ .ְּךיֹוא ןעֶמ טאָה סאָד .ייֵז ןעֶׁשיִווְצ טניֹואוו סאוָו

 ןעֶסעֶפיֹוא טְלאָוועֶג טאָה רעֶנייֵא נּוא הָאְנָק נּוא הָאָנִׂש טְשְרעֶהעֶג טאָה ןעֶׁשְנעֶמ
 ,הָמּוא רעֶנעֶגייֵא רעֶד ןּופ טיִנ ,ןעֶדְמעֶרְפ א טֵרפּבּו דייֵהְרעֶגיִדעֶּבעֶל ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 ,ןעֶדיי ִד ןְהעֶטְׁשְראַפ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ּונַּר הָׁש מ .גניִנעוֶו ראָג ןעֶגנילׁשְנייַא זיִא
 זיִאְס ֹוזַא יו ,ןעֶלְהיִפ ןעֶפְראַד גוא םִיַרְצמ ןיִא םיִרג ןעוֶועֶג ןיילַא ןעֶנעֶז ייֵז זַא
 סאד יעדְמעֶרְפ טיִמ יִו .ןעֶגְנאַנאַּב ייֵז טיִמ ְּךיִז טאָה עֶמ זַא  ,ןעֶוועֶג טְכעֶלְׁש יז
 .ּפאָק םעֶד טיִמ יוִו ,ןעֶצראַה םעֶד טיִמ רֶחעֶמ ,ןעֶנאַטְשְראַפ רֶלאַּב ןעֶדּוי יִד ןעֶּבאָה

 ןעֶדּוי יִד זַא ,טְלאוָועֶג טאָה ּונַּבִר הָׁש מ : גיִנעֶוו גָניֵדְצְלַא זיִא סאָד ראָנ
 ּוצ ןעֶנעק סע. לאָז רע יֵדְּכ .רעֶרעֶדְנַא. רעֶד יו רעֶנייֵא ?ךיז ייַּב ךייֵלְג ןייז ןעֶלאָז
 ןעֶדּוי עֶלַא :טְכעֶנְק עֶכייֵלְג ראַפ טְבאַמעֶג עֶרַא ייֵז רע טאָח ,ןעֶגְנייֵרְּב רֶנאַּטְׁש
 ! ראָנ טְנעֶרְפ ? סעֶמעֶוו רעֶּבָא :טְכעֶנְנ ןעֶראועֶג ,דייֵר ם 'הָׁש מ ְךאָג ,ןעֶנעֶז

 רעֶד ןעוועֶג זיִא טֶּטאָג ראָנ .,ס'אּוה-ְךּורָּב-ט טא ָנ טְכעֶנְק ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶו ייֵז

 טְנאָקעֶג טיִנ טאָה ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶּביִא ׁשְנעֶמ ןייֵא רעֶּבָא ,ןעֶׁשְנעֶמ יד ןּופ ןֹודֶא

 ופ ןודֶא םעד ,טְטאָג ןעֶניד עַלַא ּךילָג דיז ייּב ןעֶנעֶז ןעֶרּי עֶלא .ץיִרְּפןייק ןייז
 .ןעֶרעֶדְנַא םיָנּופ רעֶסאָרְג ןייז יג ןאָק ׁשְנעֶמ ַא רעֶּבֶא ,טלעוֶו רעֶד

 ןעֶשיוְצ קיטׁש עֶבייְג ףיֹוא טְליִהְטּוצ ְךיֹוא טְדְרעֶו דְרֶע יִד רעֶדיוו טְנייה
 ! דֶרֵע רעֶד ןּופ ןֹודֶא רעֶד זיִא ןילַא טְטאָנ : רעֶהיִרְפ יו יֹוזא רעֶדיוִו .ןעֶדּוי עֶלַא

 ךיז ןעֶמ געֶמ םֶהיֵא ףיֹוא ,אּוח-ְךּורָּב-טְמאָנ טְנאָז -- ,'דֶרֶע עֶצְנאַג איִד טְרעֶהעֶג רימ

 .ןעֶּבעֶג טיִנ םעֶנייֵק גּוא ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶמעֶנּוצ טיִנ ְךיִז טעוֶו רֶע ,ןעֶזאָלְראַמ
 ּוליִּפָא טְואָלעֶגְרעֶּביִא טיִנ ְךיִז טאָה סאָו ,ןֹודֶא אֵזַא זיִא רע; ,טְרְהעֶקעֶגמּוא

 ? דֶרע םֶהיֵא גיֹוט סאוָו םּוראָו .ןעֶדּי יִד ןעֶּבעֶגעֶגְּפָא ןעֶצְנאַנ ןיִא נוא לעֶקיִטְש ןייק-

 ןייַז טיִנ ןֹודָא ןייק לאָז ןעֶשְנעֶמ ןעֶשיווְצ זא ,םעֶד ןעֶנעֶקַא ןודָא א ראָג זיִא רֶע
 ראָג לאָז ןעֶרעֶדְנַא םעֶד זַא ןעֶצְנאג ןיא ןעֶּפאַחְראַפ רעֶנייֵא ןעֶנאָמ טיִנ לאָז סֶע

 יֵדְּכ ,דְרע;םּוש ןייק ןעֶּבעֶג טְלאועֶג טיִנ רעז טאָה םיִנהּכ יד ּוליִפֲא .ןעֶּבייֵלְּב טינ
 רֶהעָו זיִא ייֵז ייַּב לייוַו ,רֶהעֶמ גּוא רֶהעֶמ ץלַא ןעֶטְסּולְג טינ ייֵז ְךיִז לאָז םִע
 - ףּוחְט ּוצ ןעֶּבאָה טיִנ ייֵז טיִמ ְךאָנ רעֶד לאָז עֶמ יֵדְּכ .גּוא עֶרָה רֶצִי רעֶקְראַטְׁש ַא
 הָׁש מ זַא ,לֵלֵּכַח תבֹוטל קיִרּוצ ןעסיירסיוא דֶרֶע יִד ייֵז ייַּב טעֶוו עֶמ רעֶדייֵא

 ואוו ,רעֶדְנאַל עֶרעֶדְנַא ןּופ םיֹורַא ןעֶמ טְהעֶז ,ןעֶנאַטְׁשְיאַפ טוג סאָד טאה ּונֵַּ

 .: רעֶטיִג עֶרעֶייִז ןעֶמּונעֶגְּפָא םיִנֲחּכ יִד ייַּב טאָה עֶמ רעֶדייֵא ,ןּוהָמ ּוצ גּונעֶג טאה עמ

 טְלעֶטְׁשעֶג רעֶדיִנַא טּוג טאָה ּונָּבַר הָׁש מ זַא ְךיִלְרעֶפְנייֵׁשעֶּב סיֹורַא טהעֶז עֶמ

 ןעֶרעֶו גוא דְנאָה יִד ןעֶרְהיִפּוצ ןעֶנאָק ְּךיִז לאָז  יֵז זַא ,קְראַטְש ץְנאַנ ,הָמּוא ןייַ
 ןעֶטְלאָוו דְנּוצַא ְךאָנ נּוא ,טייוו ץְנאַנ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא הָמּוא רעד ףיוא קּוק ןייַזנ סיֹורְג

 לב ןעֶנְרעל וצ לעֶחיּבַ םֶחיא ייּב טְנאָמעֶג םְרעְֶהיִפ-חניִמ .ךס א ךיז
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 דלאַּב יִו ,ןעֶרעֶתֹוד.גְנאַל ןאָק הָמּואא זַא ,ןעֶגאַטְשְרעֶפ טאָה ּונּבַר הָׁש מ

 ןיִא ןאָה ַא יי טיִנ ,הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶקִיקְניירַא ןעֶגאַק ןיילק זיִּב םיֹורְנ ןּוּפ עֶלַא זַא
 ןעֶנְרעֶל לאָז עֶמ זַא ,ןעֶצְראַח ןעֶצְנאַנ םיִנּוּפ ןעֶגיִרֶׁשעֶג רֶע טאָה רעֶּביִרעֶד ,םֶדָאינְּב
 -ךאַפ ןעֶּבאָה סאָד .הָוְצִמ עטְפאָרְנ יִד ןעוֶועֶג זיִא סאָד גוא-- הָרֹוּת רעֶרְניִק יד
 ןעקְנאַדעֶג יִד ףיֹוא ןעֶמוקעֶג זיִא יז רֶלאַּב יִו זַא הָיְמֲחנ נּוא אָרְזִע ןעֶנאַטְׂש
 םּוצ ןעֶמּונעֶג דְלאַּב ְּךיִז ייֵז ןעֶּבאָה ,טייל ּוצ ןעֶכאַמ רעֶריוו ןעֶדּי יִד זומ עֶמ זא
 הָרֹּתיִד ןעְֶעֶ ןעֶנאָמ טְפְראַרעֶג ןעֶדוי יד ןעֶבאָה ןעֶמעֶלא ןופ רעֶהיִרְפ.ןעֶנְרעֶ
 ןעֶו  תֹומּוא עֶלַא ייֵּב גנּרְהיִצ א םִע זיִא דֶנּוצַא זיִּב סאו ,עֶלעֶכיִּב עֶרֶעייֵחְט םאֶד
 ץְנאַג ןיֹוש זיִא ,ךוּב רעֶייהְט אֵזַא ןעֶנְרעֶל ןעֶנאָק הְמּוא ןייֵא ייּב םיֹורָנ נּוא ןיילק
 הָמּוא רעֶצְנאַנ רעֶד ייּב ןעֶניֹואוועֶגְניֵא ןעֶגְרעֶל סאָד ןעֶמ זומ ּוצ רעד ראָנ .נּונעֶג

 רעֶמעֶּב ןעֶלאָז ייֵז זַא ,הָצֵע ןייֵא ייֵז טיִנ הָׁשֶּבִי רעֶד ףיֹוא סקופ רעֶד גּוא ,ץעֶג
 ְךאַפ ריִד ןעקנאד ריִמ -- וׁשיִּפ יד םֶהיֵא ןעֶרעֶפְטְנעֶ -- ,אָש .םֶקיִא ּוצ ןְקעֶגְפיֹורַא
 רעֶרייֵא ,ץעֶנ רעה ןיא רעֶסעֶּב ןעֶהעֶרְדְמּורַא ךיִז טְראָפ ןעֶלעוֶו ריִמ ראָנ ,הָצֵע ןייַד
 ,רעֶסאַו םעֶד ןיִא זנּוא טְכעֶלֶש ןיֹוׁש זיִא םִע ןעוֶו .הֶׂשֶּבִי רעד ףיֹוא ןְקעֶגְסיֹורַא
 טּונ טאָה אָביק,ע;'ר .יטְדיֹוט ןעֶכיִגַא ןעֶניִפעֶג ןיֹוׁש הֶׁשֶּבִי רעֶד ףיוא רימ ןעֶלעוֶו

 רעֶנייֵר ַא זיא ןעֶנְרעֶל טינ נּוא ,ןעֶּבעֶל זיִא ןעֶנְרעֶל זַא ּונּבִר חָׁשֹמ ןעֶנאַטְשְראַפ
 א ביקע 'ר זַא ,טְסעֶומְשעֶג טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶמ טאָה טְסיִזְמּוא טיִנ ; טֶדיֹוט
 עֶנייַמ ,ןעֶנאָז ְךייַא זּומ ךיא .ּונָּבַר הֶׁש מ ןּופ .רעֶמעֶּב ְּךאָנ טְנאָקעֶג הָרֹוּת יִד טאָה
 ןיִא ךייא ייֵּב טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה ּונָּבַר הֶׁש מ ןּופ םיִלְלִּכ עֶסיֹורְנ יִד זַא ןעֶדּוי עֶּבעיל
 ןעֶּבאָה סאוָו ,טייל עֶסיֹורְג ןעֶנּופעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה יִמָּת נּוא םּודֲעָמּוא :ןעֶטייֵצ עלא
 סע יוִו ,ןעֶטייֵצ עֶלַא .ןעֶמייֵהעֶג טאָה ּונֵּבַר הָׁש מ יו יֹוזַא ,הָמּוא רעֶנְנּוא טְרְהיִּפעֶג
 םיִנופ ּפאָרא לעֶסיִּבַא ןעֶנעֶז ןעֶדּוי יד נוא ןעֶקילְנְמּוא ןעֶּפאָרְטעֶג ראָנ ךיז ןעֶּבאָה
 -םיֹוא רעֶדיוִו ייֵז ןעֶּבאָה סאוָו .ןעֶשְנעֶמ עֶרעֶייִחְמ ןעֶנּופעֶג ךִז ןעֶּבאָה ,רעֶגייֵטְׁש
 ןעֶצְנאַג ןיִא טינ ןעֶלאֶז ייֵז יֵדְּכ ,סיִּפ יִד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג קיִרּוצ ייֵז נּוא ןעֶּביֹוהעֶג
 זיא'ס ,הָיְמִחְנּו אָרְוִע ןעוֶועֶגזיִאְס ּנְּבַב הֶׁשֹמ ןעֶנעֶג זיִאס :ןעֶלאַפְּפאָרַא
 םיַּבְמַר ,ייׁשַר ,איִׂשָנַה הָדּוהְי ר ,אָביֵק עניִּבְר ,הי אֵמ יִּבַר לה ןעֶועֶג
 ּוצ טאָה עֶמ סאוָו ,טְכאַרְטעֶג טייַצ רעֶדעֶי ּוצ ןעֶּבאָה םאָו ןעֶביילְג רעֶד גּוא
 ןעֶבייֵלְּב לאָז ,טְכאַרְּבעֶג טְלעֶוו רעֶד ּוצ טאָק ּונַּבַר הֶׁש מ סאָוו ,הָמּוא יִד יִדְּכ ,ןּוהְמ
 ,הָמּוא א

)9( 
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 . ןעֶּבאָה טייל עֶסיֹג עֶלַא יד סאָו ,ןֶּבייְׁשעֶב לעיפ יֹוזַא טיִנ ךייא ליוו יא

 ןֶטְלאַהְרעֶד ּוצ טְהיִמעֶג ךיז ןעֶּבאָה יז יֹוזַא יו גוא ןעֶגעֶו סגעֶרּוי ןּופ ןּודְטעֶג

 ּבאָה ְּךיִא .לעיִצ רעֶזְנּוא ןופ טְרָהיִּפעֶנ קעוֶוַא טייַו ּוצ זְנּוא טְלאוָו סאָד :הָמּוא יִד

 גְרעֶּב עֶכיֹוה ראַפ סאוָו ,םעֶד ףיֹוא ןּוחְט קְניוִו ַא ןעֶצְרּוק ןיִא טְלאועֶג ראָנ ךייֵא

 ןעֶדיי ףוא ןעֶקּוקְּפאַרא טְנאָקעֶג ייֵז ןּופ טאָה עֶמ סאו ,ןעוֶועֶג זַנּוא ייּב ןעֶנעֶז

 עדי עֶסיֹורְג ןעֶועֶג זיִאְס ןעֶו .ןעֶדּוי ןעֶפּרְגָא טְגאָקעֶג ייֵז טאָה עֶמ סאו
 ןעו :הָמּוא רעֶדעֶי ייַּב ויִא יֹוזַא .ןערּוי ןעוֶועֶג ךיֹוא ןעֶדי עגייֵל  יִד ןעֶנעֶז

 די ןעֶהעֶגּוצ אָמיִנ ךּוטְסאַפ ןייק זיִא ,ךעֶלעֶּפאָש אָד זיא ,ְךּוטְסאַּפַא אָד ויִאָס

 ןעֶגיוא יד יז ןעֶגאָרְט םע; ּואו ,ןיִהֵא לייֵהְט ַא ,רעֶהַא לייַהְמַא ְךעֶלעֶפאָׁש יִד

 .רעֶטייֵרְק עֶגיִטְפיִנ טימ ּוליִּפֶא ,םאָוו טיִמ סייוו ַחּור רעֶד ְךיִז ןעֶרְהעֶנ גּוא

 :רעֶכּוטְסאַּפ ןייק טינ ןעֶּבאָה ןעֶדּוי זַא ,םיֹורַא רימ ןעֶתעֶז טייצ רעֶזנּוא ןיִא

 גיא רעֶזיה יִד ןיִא טְהעֶג ,רֵַּחְמ ַא טְדְרעֶוו ,טְּביַרְש גוא ןעּפ ַא טְּפאַח ליוִויִס רעוֶו

 לעֶסיִּבַא ּוליִפֲא געמ סע ,בֶר א טְדְרעוֶו ליוִוִפ רעוֶו ;ןעֶדּוי םֶטּונ טּוהְט רֶע זַא ,טְנייֵמ

 .תרֲחמ ןיא ׁשרק-ןורָא םייַּב ןעֶצעֶז ְךיִז גוא ןייַז ּוצ בָרא  יִּבַא ,דְלעֶנ ןעֶטְסאָָעצ

 ןעֶפְראַד עֶלַא זַא ,ְךז ייַּב טְכאַרְט נּוא רעֶרְהיִפ-טְדאָטְׁשַא טְדְרעוֶו,ליוִו ס רעוֶו ; דְנאוַו

 ךיז ְמְהעֶנְראַפ נּוא ןִיַד א טְדְרעוֶו ,ליוו'ס רעֶו : לעטיִה סאָד ןעֶטְלאַה םהיֵא ראַפ

 ןעֶּבאָה ריִמלְּכַה .ןָיַד ןייק ראַפ טיִנ ראָג טְסאַּפ םאָוו ןעְטִפעֶׁשעֶג עֶרעֶדְנַא טיִמ ראָנ

 זא ,ראָנ טהעז רעכילטיא גּוא ,זאָנ רעד ייַּב ןערהִיִפ עֶלַא גוא ,רעֶבּוטְמאַפ ךמ א

 םינָּבַר עֶלֹא ,םיִרְּבְַמ עלא .ףעֶלעֶי יד ןופ ןעֶּביילּ קיִרּוצ םעֶּפעֶי םֶהיֵא לאָזיִס

 םֶכֹאַרְמעַנ טאָה סאו ,ןּופ רעֶד גינעֶו ראָנ ןעֶמְכאַרְט רעֶרְהיִפ-טְדאָטְׁש עֶלַא ,םיִניר עֶלַא

 ןיִא ןעֶסעֶגראַפ גְנאַל ןיֹוש ןעֶּבאָה יז ;רעֶגייֵטְש ןייַז ןופ עֶלַא גוא ּונּבַר הָׁש מ

 ןייז לאָז יז זא ,הָמּוא יִד ןעֶטְלאַהְרעֶד ףְראַד עֶמ זא ,םעֶד ןיא גוא ןעֶדּוי יד !

 דֹובָּכ ןייַז--רעגייא :ןיילא ךיז ראָנ ןעֶקְנעֶרעֶג גּוא ,טייַל ייַּב גּוא טְטאָנייַּב ןעֶמּונעֶגְנָא

 .שירּיּוצ ךיִז ןעֶמְהעֶנ םִרעֶרְהיִפ-הָהְבִח .לייֵהְמ א .לעטייּב ןייז--רעֶרעֶדנַא רעד
 נּוא פאק ןיִא ןייֵא ייֵז טְלאַפ םע יֹוזא יוִו ,םע;עֶלייֵהְטּוצ גּוא ,ךס א ראָג ,דְלעֶג

 ר עדיר ייז געֶמ עמ .ליִרעֶר סאָד ץעֶרְקיִפ ייֵז זַא , ךיִ יַּב ןעֶמְכאַרמ

 עֶייהְטּצ דֶלעֶג סאָד םֶראַד עמ ַאְועֶכאַמְרעֶּביִא גנידצלַא םֶראַד עֶמ זא רייֵהְרעֶטְצעֶו

 םע,טאָה עֶמ ןעֶגעוֶו סעֶמעֶוו ןופ םעד ןעֶצּונ :ןעְֶנייַרְּב קאט לאָזפ זַא ,יֹוזַא

 טְסעֶו ּו ד זַא ,טְלעֶטְׁשְראַפ טיִנ ראָג ריד ןעֶנאָז ייֵז גּוא ,ןעֶמּונעֶגְפיֹנּוצ

 ר ימ ןעֶרְהיִפ דנּוצא ,ליִרעֶר סאָד ןעֶרְהיִפ ּו ד. טְסעוֶו ,דָנאָה יִד ןיא ןְהאָפ יִד ןעֶּפאַח

 -אָרְפ ַא םיֹורַא ךיז טּפאַח לאָמ ַא . . .ןעֶליוִו רימ סאו ,ןּוהָמ ןעֶלעוֶו גּוא סע

 ףױא ךיז רע טְלאַה ,הָמְכָח נּוא הָרֹוּת טימׁשֶנעֶמ ַא ןיֹוׁש ְךיִז טְכאַד ר אָסְסע ְפ

 ןיא טְנעייִל גוא ןעֶגיֹוא יִד ןיא דיִגָנ םעֶד טִקֹוק ,ןְהאָפ רעֶד ןּופ קיזְדְנאָרְד םייּב

 יא ןאָק עֶמ או ,רעֶהַא נּוא ןיִהַא טְכירְק , טְנְנאַלראַפ ץרַאה ןייַז סאוָו , ייֵז

 יוזַא טְנײה טייַרְׁש ,טיִנ ףְראַד עֶמ ּואוו נּוא םְראַד עַמ ּואוו ,טיִנ ןאק עֶמ ּואוו
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 גּוא ןיֹורק יד טְלאַה רע זַא , םֶחיֵא ְךיִז טכאד סע ...ׁש רעֶדְנַאןעֶגְר אָמ גּוא

 ראָג רעֶדָא תֹוחילְׁש א רע;טְקיִׁש ,רע ליוו .ךֶלֶמ ַא ראַפ רע.טכאמ ,ליוִו רע; ןעֶמעוֶו

 ?ךעֶלעֶרּי עֶניילְק רֶׁשְפֶא ,ריִא טְנייֵמ ,םיְִַּּכץֶלַא ןופ ףיֹנּצ ךיז ןעֶפיֹול ,שעֶּפעֶד ַא

 סע. זַא ,נּוא ייֵז טְסייֵה עֶמ סאוָו ,גְניִדְצלַא ןעֶוהְט גּוא םיִנּבַר עֶמיֹורְג יקאמ ! ןיינ

 אֹל : טְנאָז גוא ןייַא ךיִז טְראַּפְׁש סאוָו ,רעֶנייֵא ייֵז ןעֶשיוִוְצ לאָמ א  ְךיִז טְפעֶרְט

 טְגעֶרְּפ . .  םיִנָּבַר יד טְזאָלּוצ נּוא סעּכ ןיִא ראָמעֶפאָהְּפ רעֶד טְדְרעוֶו ,הֶלֵא ןייא טיִמ

 םעוֶו ,ׁשֶמַׁש-ןיִטאַליִש א ןייז ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶדוי יִד ןּופ רעֶוו ,םֶהיֵא

 ? רעוֶו ׁשְטייֵטְפי :ןעֶניֹוא עֶשיִראַנ ראָּפ ַא גיִדנעֶצְנאַלְמיֹוא , ןעֶרעֶפְטְנע ךייא רֶע

 ,םיפעטְסייה רֶע זַא גוא ןעֶרוי עלא -- ךיז ייּב זיִא ןיילא רֶע ! ויִבְנ רעֶד ,היִנָנ רעֶד

 לעֶרעֶר ןיִמ אֵזִא ךייא ריא טאָה '! רעֶּביא טינ געֶרְפ  גוא דְלאַּב סֶע ךיִא ּוהְט

 ,םעֶבְלעֶזַא ןּוחְטעֶג םיִּפֲע רע טאָה יִצ ,םֶהיֵא טְמּוק סאוָו ראַפ ,םֶהיֵא טְנעֶרְּפ !רעֶרְהיִפ

 יז ןטנעֶק יִצ  ןעֶהּי יִד רעֶהיִו טְנעְֶפ ? ןעֶקְנאַד םֶחיֵא ןעפראד ןעֶרוי יִד סאוָו

 תילבּת זיא םיּפע,רע; טאָה יצ ,םֶהיִא ןּופ טְראָהעֶג םיּפע, ייֵז ןעֶּבאָה יִצ , םֶהיֵא

 יז ןופ רעוֶו, טינ רעוֶו נּוא .םֶמּוג ייֵז טוהמ ייֵז ןּוּפ רעוֶו , םיִריִבְנ יד ןעֶנעֶז רעוֶו

 -- ?טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעגְניִלק ּוצ יִּבַ ,טאַלְנ--רעוֶו גּוא = ,ןיירא ךֹוּת ןיא טְכאַרְמ

 רעֶ;תַמֲא רעֶדי :טעֶיירְׁש גּוא רעֶרעֶדְנַא ןייֵא ן ע גר אָמ טְרֶהאָּפ -- !חַרֶח 'ר םיֹוא

 --!עֶליִקְנעי 'ר םיוא -- ח רֶז 'ר :רעֶדיוו ןעֶמ טְעייֵרְׁש -- 'חַר ז 'ר זיא ריִבָנ

 טאָה םאוָו , גנאל ןּופ םהיא ןענעֶק ןערְוי עֶלַא סאוָו , ריִבָנַא ןייַז געמ סע

 גְנאַל ןיֹוׁש טאָה סאוָו ,שירדּוי ןָא . דיִמָּת ןופ ךיז טְרְהיִפ סאוָו , הָחָּפְׁשִמ עֶגאָש ַא

 זיאְס , לֵלְּנַה תבֹוטְל טְהיִמאַּב ְךיִז דיִמָּת טאָה נּוא דֹוכָּכ ןעֶדּוי ייַּב טְיִדְראַפ

 ןייק טיִנ טאָה סאוָו ,ריִבְנ רעֶייִנ א סיורא טְגְנירְפְש ְךיִלצּולְּפ ראָנ ,טּונ גְניִדְצְלַא

 ,ןּוהָמ ּוצ טאַהעֶג ןעֶדּוי טימ טיִג ראָנ טאָה ,ןעֶזייוַוְנָא טינ ייֵז ןאָק גּוא הָחָּפְׁשִמ

 רעֶגעֶגְניִדעֶג ַא שמּוק םע, זַא ,ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ --- טאַהעֶג ּבעיִל טינ וליִתֶא ייֵז טאָה

 ! ריִבָנ רע תֶמֲא ַא זיא סאָד טָא/ :תֹוחֹוּכ עֶלֵא טימ םיוא טְפּור נּוא רעֶייִרְׁש

 םעד גוא ריִבְנ םעייֵנ םעֶד טיִמ םּרַא ךיִז ןעֶמ טְנאָרְט --י! םֶהיֵא טְניֹורק ,ךעֶלעֶדוי

 | . ןעֶסעֶנְראַפ ּוצ ןָא ןעמ טְּבייֵה ןעֶטְלַא

 ונְּבר הֶׁשמ :ףיֹוא ְךיִז יז טְרְהיִפ ֹזַא ,טאָק הָמּוא יד; רעֶרְהיִפ ראַפ סאו |

 ךיז טְלעֶטְש . טייל ןעֶראוָועֶג ְךיֹוא ןעֶדּוי יד ןעֶנעֶז , פאק רעֶטְסאָרְג רעֶד ןעוֶועֶגזיא

 סאוָו -- ןעניֹושְראַּפ עֶנעֶפאַלעֶגְפיֹונּוצ ןּופ ,טְכעֶנק ןּופ הָמּוא עֶצְנאַנ א ראָּפ ראָנ |
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 נּואׁשיִפ ןעֶּבעֶגייֵז לָאז עמ יִּבא ,קישטנאק ס ' הע ְךַּפ ּוצ קירוצ טְסּולְנעֶג ייֵז ְךיִז טאָהְס
 הָׁש מ טאָק ןעֶשְנעֶמ עֶכְלעֶזא ןּופ זַא ,ראָפ ְךייא טְלעֶטְש -- םעֶלעֶּביצ נוא ׁשייֵלְפ
 ןעֶפאַשאַּב טאָה נּוא טיֵּבְרַא דְרעֶּוצ ןעֶמּונעֶג ךיז טאָה סאוָו ,הָמּוא ַא טְכאַמעֶג ּונֵּבַר
 -םיֹוא טאָה ,גיִנאָה ןּופ נּוא ְךֶיִמ ןּופ טְסֶעיִלְפ סאוָו ,דנאלא ,לֵאָרְׂש י-ץרָא
 נּוא .רַסּומ ףיֹוא ְּךיִז טלאה סאו , ןעֶּבעֶל-הָחָּפְׁשִמ ןימ .אזא יז ראַפ טיֵּבְרַאעַג
 ,ןעֶקיִד ּוצ ןעֶּבייֵהעֶגְַא ייֵז ןעֶּבאָה ןעֶקעֶרְג יד זַא ,רעֶטעֶּפְש לעֶסיִּב א .טְּפאַשּבעיל
 הָרּובְג רעֶיז ןעוֶמוואַּב עֶּבאָה נּוא , ןעֶּבייל יו ,טְטאַחעֶנְפיֹוא ןעֶדוי יִד ְךיִז ןעֶּבאָה
 ףיוא ןעֶדוי עֶיתָמָא אָד זיא סע זַא ,טְלָהיִפעֶג ןעֶּבאָה עֶלֹא זא !הָמָחְלִמ רעֶד ןיא
 נּוא טְלעיִּפְׁשּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה םיֹור ןּופ םיִכל יד זא ,רעֶטעֶּפְׁש ְּךאָנ . טְלעֶוו רעֶד
 ןעֶּבאָה ,ןעֶדּי יד ןופ קע ןייא ןעֶכאַמ ּוצ יֹוזא יװ , ןעֶטְכאַרטּוצְכאַנ ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא
 טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה נוא , טְליִג ןרָאק רעֶיַחְמ יו , ןעֶזיִוְרעֶה ךיֹוא ייֵז
 , ָרּובְג אזא ןעֶזיואַּב ןעֶּבאָה יא  טְלעוֶו רעֶגידלאַמעֶד ןופ ליה ןעֶטְסעֶרְג םעֶד
 ייַּב טייצ רעֶטְצעֶל רעֶד ןיא ּוליִפֲא ךאָנ . ןעגְנילְקעֶג ייֵז טימ טאָה טְלעֶוו יִד זַא

 ,טְנְלאַפעֶג ייֵז טאָח גּוא ןעֶנְנאַנעגכאג יקאט ייֵז זיא הָמּוא עׁשיֵדּי יד נוא , ןָא רֶהיֵא
 ןעֶייוַואַּב טְנאַקעֶג ןעֶמעֶלַא ןיא טְלאָו נּוא עֶטּונ ַא ייֵקאַט זיא ןיילַא הָמּוא יד
 ןעֶפְלעֶה סיֹורַא טְנאַקעֶג ךיז יז טְלאוָו ;ןייַז טיִג רֶחיֵא לאָזק טְכעֶלְש יוִו ; תֹורּובְג
 קיְִנִמּוא סאָד ראָג ,ןעֶרְהיִרְנָא טיִנ םעֶנייֵק לאָז נּוא תֹוחֹכ עֶנעֶנייֵא עֶרֶחיֹא טימ
 , רעֶיתְמֲא א ,רעֶטּונא רעֶנייֵא טינ נּוא םֶרעֶרְהיִפ ךס א ּוצ זיא דְנּוצַא סאו , זיא
 ִד טיִמ טְסְָרִע ץְנאַנ ןעניימ סאוָו , עבילמע אָד זיִאָס . ןעֶטאָּבעֶג טאָה טְטאָנ יוִו
 יו ,טּוהְט ייֵז ןּופ רעֶכיִלְטיִא גּוא טייֵרְפְׁשּוצ נּוא טעִייוצ רעֶּבָא ייֵז ןעֶנעֶז , ןעֶדּוי
 יֹוזַא .תֹוחֹוּכ יד ןעֶנאָרְטְראַפ סֶע לעיִפיוו ,גיִנעוֶו ץנאג ראָנ ; טְהעֶטְׁשְראַפ רֶע
 ןעֶנאַרְטְרעֶפ קראטש יֹוזַא טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו ,עֶביִלְטע אָד זיא'ס :  םידיְִנ יִד ְךיֹוא
 ,לֵלָּבִה תַבֹוטְל דיִמְּח ןעֶּפְלעֶה גּוא ןעֶנעוֶו םָנעֶדוי ןּופ ְךיֹוא ןעֶטְכאַרְט גּוא ץייוו ןיִא
 ,קילְנִמּוא ןייַא ְּךאָנ זיִא ּוצְרעֶד גוא ,טייֵרְפְׁשּוצ ְךיֹוא גּוא גינעוֶו ךיֹוא ןעֶנעֶז ייֵז ראָנ
 ןעֶכאַמ וא .,םִנייֵא ןייז ןעֶלאָז עֶלֶא זַא ,ּוצ טיִנ ןעֶזאָל ןעֶדּי עֶשְלאַפ יד סאוָו
 ןעֶנעֶז רימ זַא , ןעֶנייִמ עֶלַא .ןעֶטְכיִרְראַפ ןעֶליוו ןעֶדְיי ע'תַמַא יִד סאוָו ,עיֶלאַק ראָנ
 סאוָו ,ןָעָכאַז עלא ןיא העד יא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי עֶלַא זַא . , ןעֶדְנּוּבעֶג נוא טּפינקעֶג
 ןייק אָּטיִנ זיא זְנּוא ייַּב זַא ,דֹוס םעֶד ןּופ טיִנ ןעֶסייֵו נוא , לַלְּכת-תַבֹוט ּוצ רֶהֹעֵק
 ןייק: אָמיִנ ןיֹוׁש ןעֶטייֵצ עֶגיטְנייַה זיִא םעֶד ץוח א . הָמּורְּפ ןייק .ףיֹוא תּודֲחַא
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 טְנעֶרְּב סע,סאוָו , ׁשְרקֲח-חור טיִמ ןעֶׁשְנעֶמ טְזאָלעֶגְיֹוא ךיז ןעֶּבאָה םע; : םיאיִבָנ
 ;עֶרעֶדְנַא ראַפ ןייַז בירקמ ךיז גיִטְראפ ןעֶנעֶז נּוא אּוה-ָךּורָּב-טְטאָנ ןּופ קְנּוּפַא ייֵז ןיִא

 נּוא ןעֶצייֵל יד דְנאָה יד ןיִא ןעֶמְהעֶנ ןעֶנאָק סאָוו ,טייל עֶסיֹוְנ טְנייַה ןעֶלְהעֶפ סע
 םיִניִהְנַמ ןייק טיִנ טאָה רֹוד רעֶניִטְנייֵה רעֶד : ןייַז ּצ ףראד טעג יוִו , ןעֶּבייֵרְטְנָא
 ,ןּוהָמ ּוצ ןְהעֶז ראנ ריא טְזּומ רעֶּביִרעֶד . . . ןעקּוקוצ ןעֶמעוֶו ףיֹוא אָטיִנ זיאס גּוא
 טְנייֵמ סע.רעוֶו , ןעֶקְוקְכאָנ טּוג טְפְראַד ריִא : ןעֶסייֵה דְנייֵרְפ עָטּוג עֶיתִמָא םאוָו

 סאוָו ,יִד ןופ ןעֶרעֶטייַוְרעֶד לעסִיִּבַא ְךיִז טְפְראַד ריא ; הָמְׁשִל ןייֵַא ךֹוּת ןיִא
 ןיא סעקיפאק עֶכיִלְטעג ןיירא ראַפְרעֶד ןעֶפראוַו גּוא דֹובָּכ נּוא דֹובָּכ ראָנ ןעֶנייֵמ
 קעווא דֹובָּכ םעֶד ןעֶפְראוַו סאוָו , ןעֶדּי יִד ראָג ןעֶּביֹולְנ טְפְראַד ריא ; לעֶסיִׁש
 .ןעֶדּוי ראַפ הָבֹוט ַא ןעֶמּוקְסיֹורַא לאָזְס זא ,ףיֹורְד ראָנ ןעֶהעֶז נּוא טיִיַו רעֶד ויא
 ,תֹומֹותי נּוא םימֹותי,ראפ זיֹוה ַא ,ׁשֶדְקה א דְלעֶג ןייַז ףיֹוא טכאמ דויא דְלאַּב יוִו
 טכארט רע וא טֵרפּנּו ,טּונ ןיֹוׁש זיא -- הָכאָלְ נּוא הֶרֹּת ןעֶנְרעֶל ּוצ עֶלאַקְׁש א

 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל טאָד ןעֶכאַמ ּוצ רעֶגְנירג יֹוזא יוִו :ןעֶכאַז עֶרעֶנאָׁש ןופ ְךאָנ
 ןיִא גיִדְלּׁש טיִנ ראָנ זיִא חָמּוא יד זא  ,עֶרעֶדנא ןעֶזייַוְרעֶד ּוצ יֹוזַא יו ,הָמּוא
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 , ןּוחָמ ּוצ סאוָו . ,םיאיִבָנ ע'תְמֲא יד טיִג ןיֹוש ןעֶסייוו טְלאָמעֶד

 יליִדְבַתְל ַא ןעֶהאַמ ןעֶנאקה גּוא םּורָפ נוא ְךיִלָרְהַעי ןייז ןיילא ריִא טְפראַד ּוצ רעֶד .םיאיִבָנ ןעכאמ ןייֵלַא טְלאָז ריא זַא ,ןעדחיפ יוזא ְךיז טֶּפְראַד ריִא

 . יי םעֶנעהיִּבְרעֶפ ַא ,ןעֶשְלאַפ א ןעֶשיִוְצ גּוא ןייַרַא ךיּת ןיא דְניירפַא ןעֶשיווצ
 יויא .ה ,ד , םיֹורַא טְמּוק ריִא זַא ,ןעֶדּוי עֶּבעיִל עניימ ,ןיֹוׁש ריא טְסייוֵו טְנייַה

 רעֶּבירד ,רעֶדְניִק סיּונַּבַר ה ָׁש מ טְנעֶז גוא םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג סיֹורַא טְנעֶז

 יִּב  ,ןּוהְמעֶגְנָא היִמ גּונעֶג ְךייִא טיִמ ְךיִז טאָה עֶמ זא , ןעֶקְנעֶדעֶג ריִא טְפְראַר
 טּוניִמ ןייֵא ףיֹוא ּוליִפֲא ןעֶמעֶנְראַפ טיִנ נּוא ,טייֵל ראפ טְכאַמעֶג ְךייַא טאָה עֶמ
 ,ןעֶלעֶטְׁש ׁשֶיַבְמ טיִנ םֶהיא טְלאָז ריא -- ּונֹּבה-ה ׁש מ רעֶטאָפ רֶעייַא ןיא

 טי

 ְךיִא לעוֶו ,ךייא .ּוצ טְדעֶר עֶמ סאוָו ,טּונ טְהעֶמְׁש .ראַפ ריא זא ,ןְהעֶז לעוו ךיא
 .ןעֶרּוי עֶביִלְרִהע,טייז נּוא דנוזעג ריִמ טייַז לייוַו רעֶד . ןעֶּבייֵרְׁש רעֶטייוֵ

 ,אססע דא ,תוילגרמ השנמ

 , 1888 רגמעטּפמעס



 .עילארְטְסיוא .אֵקירעֶמַא

 םֶכיֵלֲע םֹולָש

 ענעֶרעיִׁשְרעֶפ ןיִא ,ןעֶדוי יד ,העֶריִרּב עֶרעֶנּוא ןופ ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְפיֹוא ריִמ טאָה

 יָעיִזַא

 לֵבָּב (ו

 עְֶלעֶו לָבְּב ןיִא טְלאָטְש עֶסיֹונַא ויִא אֵטעֶרְדְנאַפְקעֶלַא
 סרָּפ ,לָבָּב ץְנאַנ טאָה רֶע ןעוו ,טעֶיֹוּבעֶגְסיֹוא טאָה ןֹודקּומ רֶדָנַמְּכְלֲא |

 יז : ןעֶדּוי לעיפ אָד טְראָד זיִאִס .ןעֶמּונעֶגְנייֵא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא א (עֶיָסְרעֶפ

 עֶניִפעֶג םעג ;םיִדְמֹול ֶסיֹרגייֵז ןעֶשיווצ אָד זיִאפ גּוא םּורְפ רֶהעְז עלַא ןעֶנעז
 טְדאָטְׁש רעד ןיִא ןעֶניֹואוו םע; לייוַו ,עטעֶדְיִּבעֶג עֶגיִנייִא ייז ןעשיווצ ְךיֹוא ךיז

 - יֵזוטְׁשיִראַנְרעֶפ נוא ּבאָרְג רֶבָּב ןיִא ןעֶדּוי יד ןעֶנעֶז רעֶייוו .רֶעאֶּפאָריֹוא לעיִפ



 01 ְלאַרְטְסיֹוא ,אקִיְרעֶמַא ,אֵקירְּפַא ;יזַא ןיא ןעֶרּוי יד

 טעמּכ אקס םֵכָח רעֶד ,םֶהיֵא ןעֶפּור ייז יו ,רעֶדָא ,בָר רעֶייז .ןעֶנעֶוואַד םאק ןעֶג א
 ,רֶהאָי טֶכֵא ןופ לעֶנְנּוי א זְנּוא ייֵּב יוִו עמ טינ

 ןעְֶסיִרְב נּוא רעֶנאַדְמֲחַמ דְנעיֹוט גיִצניינ ןעֶשייוצ .(אבֹוצ םַרָא) אַּפעֶלַא
 -ע ךיעֶיליִמאַּפ עשידוי עֶסיֹורְנַא רֶחֹעְז טְניֹואוו טְראָד .ןעֶדּוי דְנעֶזיֹוטְנהעֶצ טראד ןעֶניֹואוו
 ןעֶשיווצ ךיוא יֹוזא ,ןעדוי ןעֶשיווצ יו ,טְצעֶׁשעֶג ךיֹוה זיִא הָחָּפְׁשִמ יִד ;"טאַׁשְטיִּפ

 ןּופ ןעלּוסנאק יד ,ךילָנהאוָועֶג ,ןעֶנעז החפשמ רעד ןּופ ,ןעֶטְסיִרְּכ גּוא םיִלאֵעָמְׁשִי

 עֶרעֶדְנַא עא דְנאַלְלאָה ןעֶדעֶוְש ,ַעיִגלעֶּב ףײרטסיֹוא ךעֶסייֵרְּפ
 ;טעֶדְליּבֶג ךיֹוא נּוא םורפ ןעֶגעֶז ,ןעֶנְרעֶל ןעֶגאָק יז ןופ ןעֶטְסייֵמ יד .תֹוניִדְמ
 ייֵלְרעֶלַא ןיא ְךיז ןעֶטְלאָה ,רעֶטְסְניִפ רֶחעֶז ְךאָנ טְנאָד ןעֶנעֶז ןעֶדּי עֶגיִרְּביִא יד
 ןיִא גוא אָּפע לא ןיִא ןעֶרּי עֶכְלעֶזַא ךיֹוא רעֶּבִא ךיז ןעֶניִפעֶג סע .ןעטייקש'יראנ
 עֶרעֶייז ךיֹוא ןעֶזאָל נוא ןעֶכאַרְּפְש עֶׁשיֵאָּפאריֹוא עֶכיִלְטֶע ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ סאוָו וד ד ָנֹּב
 טיִמ ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶסיֹורְנ טְראָד ןעֶרָהיפ ייֵז לייװ ,טְכאַמ טאָד ;ןעֶדְליִּב רעֶרְניק

 לֶּכ םיִרָבַע הֶרָבְח יד טְקְריוִועֶג לעיּפ טְראָד טאָה ְךיֹוא ,רעֶרְנאַליֹוא עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ
 .ןעֶלּוׁש טְנעֶּפֶעעֶג טְראָד ןעֶּבאָה ייֵז םאָָו ,טימ רעֶד זיִר אֵּפ ןּופ ילֵאְָׂשִי

 ןעֶדּוי לעיִפ ןעֶצְטיז סֶע ּואוו ,ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב םיֹורְנַא אָד זיִא אפ עֶלַא ןיִא

 ףיֹוא טְנאָז עֶמ סאוָו ,לּוש ַא אָד זיִא טְראָד .םיִקְסֹוּפ גּוא ם'ש ןעֶנרעֶל גּוא
 ריִמ תַעָּב ,רֶחאָי דְנעֶזיֹוט ייוֵוְצ ראַמ ְּךאָנ ןעֶראועֶג טעֶיֹוּבעֶג זיא יז זא ,רָחיא

 טעיֹוּבעֶגּצ ןעֶמ טאָה לּוש רעֶד ּוצ .דנאל רעֶזְנּוא ןיא ןעֶסעֶועֶג םֹולָׁשְּב ְךאָנ ןעֶנעֶז
 עֶמ זַא ,םִראָיֵל אזַא ןעֶנעֶוואַד םייַּב ןעֶלּוׁש יִד ןיִא זיִאס .ןעֶלּוׁש עֶביִלְטֶע ְךאָנ
 ,'רֲחֲא, לּוׁש ןייֵא ןיִא טעֶייֵרְׁש עֶמ תַעַׁשְּב לי טְרעֶר עֶמ סאוָו ,טיִנ טְסייוֵו
 רעֶד ןיא גּוא 'שידק רעֶטיִרְד רעֶד ןיִא ,יּונְרֶּבי רעֶטייווְצ רעֶד ןיִא ןעֶמ טְגאָז
 יהָׂשּודְק רעֶטְרעיִפ

 -רא .דְנעֶזיֹוט טכא ,םיִלאֵעָמְׁשִי דְנעֶזיֹוט גיִסיירְד רע םאָה בו טריִע
 ןּופ לא ןעֶּבעֶל עֶכְלעוֶו ןֶעיִליִמאַפ עֶשיִרּוי דְנעֶזיֹוט ייוֵוְצ גּוא (ןעֶמְסיִרְּכ) רעֶעגעֶמ
 רֶהעְז עֶלַא ןעֶנעֶו ייֵז .עֶכייֵר גיִנעֶוו רֶהעֶז ךיִז טְניפעֶג ןעֶדוי יד ןעֶשיוִוְצ .רָחְסִמ
 ףיֹוא רֶהעֶז טְראָד טְהעֶמׁש גְנּוהעיִצְרעֶע סאָד ..טיִּביֹולְנְרעֶּבַא  גוא טְשיִראַנְראַפ
 סאוָו ,רעֶדְניק גיצפּופ -- גיִצְרעֶפ .ןעֶנְרעֶל מֹלְמ ןייא ייַּב :רְנאַטְׁש ןעֶטְכעֶלש א
 ירְבִע םיֹוא םאָק ּךיִז ןעֶגְרעֶד

 ,םיִלאֵעְמְׁשִי רעֶניֹואווְנייא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצְפּופ טאָה (םיִדְׂשַּכ רּוא אֵּתְרַא
 רֶהעְז עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז .ןעיְליִמאַּפ עֶׁשיִרוי טְרעֶדנּוה ןְהעצפּופ ךֶלֵעַל גּוא רעֶּבאַרא
 רֶעייֵז .סייוַוְׁש ןעֶרעֶטיִּב ןְטיִמ עקאט טְדיֹורְּב לעֶקִיִטְׁש רייז ןעֶנעידְרעֶּפ נּוא םערָא
 רעֶּביִא הָרֹוחְס לעֶסיִּב ַא טיִמ םּורַא ןעֶהעֶג ייֵז סאוָו ,ןּופְרעֶר ייֵז ןעֶּבאָה הָמָנְרַּפ
 ּוצ םייהַא .םיִדְׂשַּכ רּוא ןּופ טייוו ןעֶגטיִל עבלעוו ,טְדאָטְׁש גּוא רעֶפְראָד יִד
 ,טייֵקְמעֶרָא אֵזַא ייַּב . בֹוטםֹוי א רעֶטְנּוא ראק ייֵז ןעֶמּוק רעֶהְניִק גּוא ּבייַו רעָייז
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 רעֶדְניִק יד; ןּופ גְנּוהעיִצְרֶע םעֶד ףיֹוא גיִנעוֶו ראָג ןעֶמ טקּוק ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶמ ןאק

 רֵמַלְמ רעֶד .אּפעלא ןיא יו רעֶגיִרְדיִנ ליפ ְךאָנ אָד סֶע טְהעֶטְׁש ,תָמֶא ןייא ,גּוא
 ראַפְרעֶד ,(ּפאָרְט גּוא יִרְבע) גיִנעֶו ראָנ םיִריִמְלִּת עֶדְרעֶה ןייז טיִמ טְנעֶרעֶל
 םעד סיֹוא טּונ יֹוזַא טיִנ טְגְניִז דְניק סאָד זַא :לעיפ רֶהעְז רעֶּבָא רע טְנאָלְׁש
 גיִד'תֹונְמַחַרְּבְמּוא םיא טְגאָלְׂש גּוא גְנאַמְש ַא ּוצ דַמְלְמ רעֶד םיִא טֶדְניִּב ,'אָטְׁשִּפ
 רעֶּבייוַו יד :דֶליִו רֶהעֶז ְּךאָנ ןעֶנעֶז יז .ןעֶקעֶטְׁש א טיִמ טיִרְּט עֶזיֹולְּב יִד ףיֹוא
 .ןעֶסעעשינטַעְמִּכ ייֵז ןעֶזאָל עֶכְלעוֶו יזאָנ יד ןיא ןעֶגְניִרְרֶהֶא עֶסיֹורְג טְראָד ןעֶגאָרְט
 :דְנאַל:חַרָזִמ ןּופ תֹומֹוקְמ עֶרעֶדנַא ןיִא יו ,רעֶשיִמייֵל לעֶקיּבא טְראָד זיִא ְךאָד
 רעֶּבייַו יד ,ןעֶסֶע םּוצ ןעֶשיִמ נוא ךילקנאּב טְרָהיִפעֶגְנייֵא .ְךאָנ - זיִא אָד

 ןעֶנאַמ יִד ייַּב טְנעֶכעֶרעֶג טינ ּךאָנ ןעֶגעֶו גּא ןעֶסֶע םּוצ שיִמ םייּב ְךיֹוא ןעֶצְמי
 | | | .תֹוחָּפִׁש ראפ

 ,ןאַטְסיִדְרּוק 6
 ןעֶנעֶו .םֶגעֶטְׁשְרֶע ! ןעֶרּי עֶרעֶדְנַא ראָג ןיֹוש ןעֶנעֶז ןאטְסיִדְרּוק ןיִא

 רעֶּביא . :םיִנְסעֶּב .עֶסיֹורְג גּוא טייל עֶטְרָאַּבְׁשעֶגְנייֵא רֶהעֶז ,ןעֶדְרּוק עלא יוִו ;ייֵז
 יַּב זיא ,םִנעֶּטייווְצ :טּולְּב ץְזיִּב ןעֶנאלש ךיז ייֵז ןעֶנאַק טייקשיראנ טְסְדְניִמ ַא
 עֶטּוג רֶהעֶז עֶלא יז ןעֶנעֶז ְךאָד .תֹוריִבֲע עֶנייֵלְק יד ןופ ראָנ רֶראָמ נּוא ּביֹור ייֵז
 יִד יו ,ייֵז ןעֶנעֶז טְשיִראַנְרעֶּפ .הָבֹוט א ןעֶטייווְצ םעֶד ןְרעֶג ןְעּוהְט נּוא ןעֶׁשְנעֶמ
 ,תֹוחּור ןיִא ,ףּוׁשָּכ ןיִא ןעֶּביֹולְג יז :ןייֵמעֶגְנּוא ,תֹומוקמ יִד ןּופ רעקל פ עֶניִרְּביִא

 יי
+* 

 רהעֶז .ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ עֶבלעֶזַא ְךאָנ ןיִא גּוא םיִׁשֶָל ןיִא ,תֹועימק; יא ,םיִדָש ןיִא
 טְנעוֶואַד לּוש ןיִא .רעֶנייֵק טעמִּכ טְסייוו ןיִד א :ןעֶנוְואַד ןעֶנאַק ייֵז ןופ גיִנעוֶ
 עֶמ זא ,ליִטָׁש יֹוזַא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא םּופְראַּב טְצְטיִז םֶלֹוע רעֶד ,ןְזח רעֶד ראָנ

 הָנומְׁש. עכיֹוח יד ןָא טְּביֹוה ןְנִח רעֶד ןעו ראָנ ,ןעֶפאָלְש ייֵז זַא .ןעֶנייֵמ ןאָק
 ראָנ זיא טאָר .טְראָוו ייַּב טְראָו ְךאָנ ןעֶגאָז נּוא ףיֹוא עֶלַא ייֵז ןעֶהעֶטְש ,יהְרְׂשִע
 ןיִא נּוא ,ןייַרַא לוש ןיִא טיִנ ייֵז ןּופ רעֶגייֵק טְהעֶנ רעֶּבָא ןעֶכאָו רעֶד ןיִא ; תֵּבַׁש

 ,ניִטָכְראָּפְפְּטאָנ גּוא םּורָפ רֶהעְז ייֵז ןעֶנעֶז ְךאָד .טיִנ ְךיֹוא ייֵז ןענעוואד םייַה רעֶד
 ןיִא טינ טְהעֶג סאוָו ,ןעֶדעֶי ןַע'פרֹור נּוא ייֵז ןעֶטְכַאְרעֶּפ טייקדליוו רעָייז רעֶּביִא ראָנ

 .ןעֶגעוו עֶרעייז

 ןעֶנְרעֶל ןופ .תֹויַח עֶרְליוו יװ ,ףיֹוא רעְֶני יד ןעֶטּכאַו ןא טְסיִדְרּוק ןיִא
 ראַפ סאָו ,טֶמיֹורְג יִד ןיִא ןעֶגעֶקְרעֶד ןיֹוש ןְנאָק עֶמ : טינ ןיוש ןעֶמ טְסֶעּומְׁש



 508 עיִלאַרְטְסיֹוא .אֹקיַרעֶמַא .אֵקיִרְפִא יָעיזַא ןיא ןעֶרוי יד

 .טיִנ ְךיֹוא ייֵז ןעֶסייוו ץרַא דֵרֶד ןעֶטּושְפ וליפָא ראָנ .עֶנייל יִד ןעֶגעֶז סע םיִדְמֹו

 ִבּוטְׁש ץּוח א : ְךיִליֹורְנ זיִא ןאטְסיִדְרּוק ןיִא ןעֶיֹורְפ יִד ןּופ עֶגאַל יִד
 יִד ףיֹוא ןעֶּבעֶג גנּוטכא ייֵז ןעֶזּומ ,גְניִרְג רֶחעֶז טיִנ סעֶּפִע ְךיֹוא זיִא סאָוְו ,טייֵּבְרַא
 רעֶמאוו ןעֶגאָרְט .,לְהיִמ-דְנאַה ַא טיִמ לְֶהעֶמ ןילַא ןעֶלְהאָמ ,ףאָש ,לעֶזע ,דְרעֶפ

 יִד ראָנ .םיִלֵּכ עֶגעֶרעיִׁשְרעֶפ ןופ רעֶד ןעֶבאַמ גּוא םֶהעַל ןעֶּבאָרְג ,ךייט םיִנּופ

 םּורַא ךיִז יז ןעֶּפעֶלְש גאָט עֶצְנאַג : גיִנעֶוו טיִנ ְךיֹוא ןעוֶועֶראָה רעֶּבא טיילטנאמ
 תֹואּובְּת עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ ףיֹוא סיֹוא יִז יי נּוא הָרֹוחְס טיִמ ףְקאָה ּוצ ףְראָ ופ

 ,ןעֶצמיז יז :םיִנ ראָג ייֵז ןעֶסייו עב גּוא ְנאָמ ,שימ ןופ ;דעקנירק עֶנעֶרעיִׁ
 ,רעֶניֹואווְנייַא עֶרעֶדְנַא עֶלַא נֵחֹונ טְראָד ךיִז ןעֶנעֶז םִע יוִו ,ןעֶּפאָלְׁש גּוא ןעֶסע
 .רעֶריִרְּב יו. ,םֹולָשְּב יֵז ןעֶּבעֶל רעֶקְלאָפ עֶניִרּביא יד טימ ,דְרֶע רעֶד םיֹוא ראָנ
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 ןעֶבאָ סאוָו ,םיִחָצֹור ,םיִנְלְזַג ,רעֶּבאַרא רעטיול טיִמ טְניֹואוועֶּב זיִא ןְמיִּת
 רעֶדעֶי : ְסיִרְּכ א גּוא קריט ַא ייֵז ןעֶסְסאַה רֶחעֶמ ְךאָנ ראָנ ,ןעֶדּוי א דנייּפ רֶמעֶז
 הָוְצִמ ַא זיִא טּולְּ ןייז גּוא ןאָיְפְׁש א ייֵז ייַּב טְקייֵה ,רעֶּבאַרַא ןייק טיִנ זיא סאוָו
 עֶבְלעוֶו ,(םאֵמיֵא) ןעֶטְסְריִפ עֶנייֵלְק ךֶיּוד טְריִגעֶר טְרעוֶו דְנאַל סאָד .ןעקעינְרעֶפ ּוצ
 םאַמיִא רעֶד טאָה ְךאָד ,םֹור ןיִא טְסְּבאַּפ רעֶד יוִו ,ניִלייֵה רעֶּבאַרא יִד ייֵּב ןעֶנעֶז
 יִד .ןעטְלאהנייא טיִנ ייֵז ןאק עֶמ נּוא דְליוִו זיִא קְלאָפ סאָד לייוו ,טְכאַמ גיִנעוֶו
 ץּוח .טְכיזעֶג שידּוי-טְכע רעֶייז רעֶּביִא ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ כי טְראָד ויִא ןעֶדּוי
 ;טסּורְּב רעֶד זיִּב ('םיִנָמיִס, תֹואָּפ יד ןעֶסייֵה ייז ייַּב) תֹואְּפ עֶגְנאַל ייֵז ןעֶגאָרְט ,םעֶד
 יו ,ייֵז ןעֶנאָרְט םעֶצייֵלְּפ יִד ףיֹוא ןעֶסְּבאוַועֶג רֶראָּב יִד ,טְלאָנעֶג זיִא ּפאָמ רעֶד

 טְהעֶמְׁשְרעֶפ .דֶרֶע רעֶד זיִּב ךאָנ ְךיִז ןעֶּפעֶלְש תיִציִצ יִד גּוא .,תיִלֵט םעֶד העָלְּפ א
 טְראָד זיִא סע .ןעֶדּויִא ןעֶנעֶקְרעֶד ךיִנ ריִא טעוֶו הָשָּבְלִה אזא אֹּב זא ,ןיֹוׁש ריִא
 רעֶּבאַרא יִד ןעוֶו :ןעֶמיִרעֶגּבא ןְהעֶנ ןעֶזּומ עֶבייַר יִד וליפָא ראָנ ,עֶכייֵר גיִנעוֶו אָד
 נּוא ,טְּביֹורעֶּב םֶהיֵא יִיֵז ןעֶטְלאָו ,דְלעָג טאָה ווי א זַא ,ןעֶרעֶו רֶהאֹוְועֶג ןעֶלאָז

 .טעְֶרַהעֶג ּוצ רעֶד

 תֶניֵפ ְךאָנ ןיִחַא ןעֶמו קעֶננָא ןעֶנעז יז זא ,ןענאז ןמי ַּת ןיא ןעֶדּוי יִד

 ןעֶּבאָה ייֵז ׁשֶדֶק ָמֵה יב ןעֶטְׁשְרֶע םיָנּוּפ ןָּבְרּוח םעֶד ראַפ רֶחאָי גיִצְפּוּפ ּוא
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 קעהטאילביבסקלאפ עשירוי 04

 .ןעוֶועֶג ְךילְקילְג נּוא ךייב רֶחעֶז ןעֶנעֶז גוא ּךֶלֶמ םעֶנעֶניֵא ןייֵא ןֶמיֵּת ןיִא טאַהעֶג

 יז ןעֶּבאָה ילֵאָרְׂשִי ץֶרֶָא ןיא ןעֶדּוי יִד טְרְהעֶקעֶנְמּוא טאָה רַּפֹוסַה אָרְזע זא
 רע ןעֶּבאָה ייֵז .ןעֶועֶג םיִרֲחַמ ראַפ רעֶד ייֵז רֶע טאָה ,ְחעֶגְטיִמ טְלאוָועֶג טינ
 ןייק דניק ןייק ןעֶמ טיִנ ןָמיִּת ץְנאַנ ןיִא זַא ,ן'אָרְזֲע דְנייפ יוזא םויה
 -י ."ארזִע טיִנ ןעֶמאָנ

 לּוש ןיִא ייֵז ייַּב . םיִנָהְנִמ נּוא םיִניִד עֶרעֶדְנא ןעֶדּוי יִד ְּךיִז ןעֶּבאָה ן ָמיַת ןיִא

 יִא ןייבַא ןעֶהעֶג ייֵז זא  .דְרֶע רעֶד ףיֹוא עֶלַא ןעֶצְטיִז יז , קְנאָּב ןייק אָמיִנ זיִא
 .סיִפְראּב יִיז ןעֶצְטיִז לּוש ןיִא גּוא ריִהְמ רעֶד ייַּב ךיש יד רעֶּביִא ייֵז ןעֶזאָל ,לּוׁש

 לעֶגיִרק א טיִמ ךיז טְמהעֶג רעֶדעֶו :ןיירַא לוש ןיא גאָט ראַפ ְּךאָנ ןעֶמּוק יז
 ָםיִּב ּוצ טקנירמ עֶמ גּוא רעֶדעיִל עֶׁשיִדּוי טְגְניז עֶמ ,ןעֶמ טְנְרעֶל גאָט זיִּב .עוואק
 ןעֶקְנירְט עוואק יד ,ןעֶנעֶואַד ְךיִז ןעֶמ טְלעֶטְׁש גאָט טְרעֶוו סע;זַא ,עוװָאק זייוַוכיִל
 ;ליִטש םֶלֹוע רעֶצְנאַג רעֶד נּוא ְךיֹוה טְנעוֶואַד ןְזִח רעֶד.ןעֶנעֶוואַד ןעֶטיִמ ןיִא ךיוא ייֵז

 לוׁש ןעֶטיִמ ןיא םֹלֹע רעֶטְסאָרְּפ רעֶד גּוא טְגאָוו יִד ייַּב ןעֶצְטיִז םיִדָּּוכְמ יד
 ייֵז ,לוש ןיא גאָט עֶצְנאַג רעֶּביִא ייֵז ןעֶצְמיִז בֹוּמ םֹוי נּוא תֶּבִש .זייוֵו תֹורּוש
 .עואקייַּב רעֶד ןעֶקניִרְט נּוא תֹוריִמְז ןעֶגְניִז , ירֲחֹוז; 'םירֵיִׁשַה ריִׁשי ןעֶנאָז

 , ּוצ ייֵז ייַּב סֶע טֶהעֶנ םיִבֹוט םיִמָי עֶרעֶדְנַא נּוא רּוּפִּכ םֹוי ,הָנָׁשִה ׁשאֹר םִא
 רעֶד ְּךיֹוא ;טיג יז ןעֶסייוֵו ןעֶנאָלָׁש תֹוקָלַמ ןּופ נּוא תֹורָּפַּכ ןּופ ראָנ ,זְנּוא ייַּב יוִו
 לָּכי ְךאָנ .הָיַח ןימ רעֶדְנַא ןייַא ןּופ ראָנ ,ןאַראַּב ןייק ןּופ טיִנ ייֵז ייַּב זיִא ,רָפֹוש

 רעֶייִז זַא ,ּוצ ךיז ןעֶׁשְניוִו נּוא םּורַא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ּךיִז ייז ןעֶמְהעֶנ 'יֵרְדִנ
 םייֵהְרעֶד ןיא תֹוצִמ יד רעֶּבייַו יִד ןעֶקאַּב חַסֶּפ . ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְנָא לאָז הָרִפִּת
 ,תֹוצַמ עֶׁשיִרְּפ גאָט עֶלֶא : בֹוט םֹוי םִא

 ְךאָנ בָאְּב הָעְׂשִּת בֶרֹעי .בָאְּב הָעְׁשִּת ּוצ ייֵז ייַּב סע. טְהעֶג שידִוי טֶכָע
 טְנאָז גּוא ףיֹוא טְהעֶמֶׁש (בֶר) יִראָמ רעֶד ,טֶכיֵל יִד סיֹוא ןעֶמ טְׁשעֶל ביִרעֶמ
 םיִנּופ רֶהאֵי לעיפ יֹוזַאְןעֶראָוועֶג זיא דנעֶווא טנייֵה ! רעֶדיִרְּבי : לֹוק ְךיִלְרעֶטְרִיִפ ַא טימ
 טיִנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז ריִמ גוא ,ןעֶטייֵווְצ םעֶד ןּופ לעיִפ יֹוזַא נּוא ןּברּוח ןעֶטְׁשְרֶע

 טּוהְמ הירפ רעד ןיא .רעֶטְראוָו עֶדְנעֶרְקיִר עֶנֹוזַא ְךאָנ גּוא./ןעֶראָוועֶג ןעֶפְלאָּתעֶג
 . שַא טימ יִז טיִׁשאַּב עֶמ נּוא ןעֶצְראוַוְׁש ןיִא הָרֹוּת רֶּפַס יִד ןָא ןעֶמ

 ,גָהְנִמ רעֶד זיִא טְראָה . הָנּותֲח א ףיֹוא ייֵז ייַּב ְךיִז טְרָהיִפ גיִדְריווקְרעֶמ
 רעֶד ְּךאָנ זיִא חקֶמ רעֶד : ןעֶרעֶטְלֶע עֶרֶהיא ייּב הָלַּכ א ךיִז טְפיֹוק ןֶתָח רעֶד זַא
 רעֶד זַא ינָהְנִמ א ךיֹוא זיִא טְראָד .ְּךאָנ תֹודִמ עֶרֶהיִא ְּךאָנ נּוא טייֵהְנאָש םֹהְלַּכ
 טְמְהעג הָנּנתַח רעד ראפ תָּבַׁש םעֶד .םיִאָנִּת יִד ְּךאָנ דְלאַּב הָלֵּכ יִד שדקמ זיא ןָתֶח

 'הוי הָׁשָרּפ יִד ןָתָח םעֶד טְנעֶייִל עֶמ נּוא הָרֹוּת א ְךאָנ ןעֶנעֶייִל ןְכאָנ סיֹורַא ןעֶמ
 ׁשיִּבאַרַא ףיֹוא .דְלאַּב ןעֶׁשְטייֵטְרעֶפ ּךעֶלְננּי עֶניילְמ עֶכְלעוֶו ,ילּב םָזָהְבַא תֶא רַרֵּ
 .(ןעֶנעֶייִל םייַּב בֹוט םֹוי גּוא תָּבַׁש נָהְנִמ רעֶד יֹוזַא זיא ןֶמ יּת ץנאג ןיִא)
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 28 ְעילאַרְטְסיֹוא .אֹקיִרעֶמַא .אֵקיִרְפִא יִעיזא ןיִא ןעֶהוי יד

 .,שדָנִש ודֹוה

 ְךאָנ ."ֵאָרָׁשִי יִנְּבי ךיז ןעֶפּור סאוָו ,ןעֶדּוי ךיז ןעֶניִפעֶג ּו דֹו ה ןיִא
 ץְראווְׁש יֹוזַא טְקניּפ ןעֶנעֶז ייֵז לייוו , ןֶמי ַּת ןּופ סױרַא ייֵז ןעֶמאַטְׁש ,ר יִפ ס יה
 ןיא ןעדוי יד יוִו ,גיִּביֹולגְרעֶּבַא ןעֶנעֶז גּוא תֹואְּפ עֶגְנאַל ןעֶנאָרְט , גיִטְּביוועֶג ְךיֹוה גּוא
 רע'נ מִי ַּת יד ןּופ רעֶּבאָרג לעיפ ןעֶנעֶז ּו ד וה ןיא ןעֶדּוי יִד ראג . ןמיִּת
 ייֵז , םיִרָפָס עֶׁשידְוי םוש ןייק טיִנ ןעֶּבאָה , טיִנ ירבע ןייק ראָג ןענאק ייֵז

 סאוָו , ןעֶנירֶד ראָנ טְהעֶטְׁשעֶּב טייֵקְׁשיִדּוי רייז .ְּךאַרְפְש-דְנאַל רעֶד ףיֹוא ןעֶדעֶר
 ךיז ןייַז ְךֶרׁשְמ ןּופ גּוא רעֶקְלאָפ עֶדְמערְפ ייַּב טינ ןעקְניִרְט נוא טינ ןעֶסֶע ייֵז
 ןיא טְסעֶפ ךיִז ןעֶמְלאה ייֵז : טיג עֶדעֶר ןייק ןיֹוש זיִא רעקלאפ עֶדְמעֶרְּפ טימ
 רעד ןיא יז ןעֶצְטיִז תָּבִש : ןעֶּבעיְִבעֶג ייֵז ייַּב זיִא סאוָו , םיִנָהְנִמ לעֶסיִּב םעֶד
 , רּוּפַּכ םֹוי םיִתנעַּת יִד ןעֶטְסאַפ ייֵז .טיִג טייֵּבְרַא ןייק ןעּוחְט נּוא רעֶּטְסְניִפ
 ַא ,ןעֶנייֵמ נּוא , גיִסעע םעד ייֵז ןעֶטְלאַהְּב חַסֶּפ : ּוהָוְלַדְנ םֹוצ גּוא בָאְּב הֹעָשִּת
 ןעֶטיִח חָליִמ : טינ סְרעֶיֹוז ןייק ךאָד ןעֶסע ייֵז לייוו , אֵצֹי טיִמ רעד ןעֶנעֶז יז
 ןייק יז טעוֶו גּוא ןעמוק טעוֶו םיִׁשָמ זַא ,טְסעֶפ ןעֶּביֹלְג ייֵז . גאָט טֶכא ּוצ ייֵז
 ,הָׂשֹמ ןֵּב קֶחֶצִי :עֶׁשיּביִּב ןעֶגעֶז ןעֶמאָנ עֶרעֶייִז .ןעֶדָחיִּפ םִילָׁשּורְי
 רעֶּבייו ייוֵוְצ ךיז ןעֶמעֶנ ייֵז . ןעֶמאַנ-נֶעֶיליִמאַּפ ַא ןֶהָא .וו .ז .א ןרָחא ןְּבםֶהָרְב א
 ןעֶמייוזהְציִלֲח נּוא טֶנ ,הָּבּותּכ ,  ןיִׁשּודְקְו הָּפּוח ןּופ . ְךיֹוא רֶחעֶמ וליִפֲא גּוא
 ןייז ןיִא רעֶּביִרַא יז טְהעֶג טימ רעֶד גוא גְניִרַא הָלַּכ רעֶד טיִנ ןֶתָח רעֶד :שיג יז
 יז נוא סיֹורַא יִז רֶע טְּבייֵרְט ,ְךיְִטְנעֶרָא טינ ְךיִז טְרְחיִפ יִז ּביֹוא . תּוׁשְר
 .ןעֶּבעֶל ץְנאַג רֶחיִא ףיֹוא היח הְָמְלַא ןייֵא טְּבייְֵּב

 טְצעֶׁש גְנּורעיֶגעֶר עֶׁשיִלְגְנעג יִד גּוא רעֶטְכיִר גוא טייַל-טְּפיֹוה ,רעֶּבייֵרְׁש ,ןעֶריִציִּפא
 | ,טייֵהייַרְט נּוא הָרּובְנ רעֶייִז ריִפ רעֶייִז ייֵז

 ךיוא ךיז ןעֶניִפעֶג (ּודֹוח ןּופ טַײז עֶּבְלאַח עֶׁשייִחְרְזִמ יִד) ייּבְמאֶּב ןיִא
 זיִא סע ;ןעֶדּויי יז ייֵז ןעֶפּור ְךאָד נּוא הֶרָז הָדֹובֲע ןעֶנעיִד סאָוו ,רעֶיסְרעֶּפ
 םעֶד טיִמ ךילנהא ןעֶנעֶז ייֵז לייוו ,ןעֶדּוי ןופ סיֹורַא ןעמּוק ייֵז זַא ,אָרָבְס ַא עקאט
 ןעֶכאַמ ,תיִציִצ טיִמ תֹופְנַּכ עַּבְרַא ךיֹוא ןעֶנאַהְט , ןעֶדּוי עֶגיִטְראָד יִד ּוצ טְכיֵזעֶג
 .רָדֵא ׁשֶדֹוח םיִא ןעי גְמָה ןיִא םקֹונ ךיִז ןעֶנעֶז גּוא ויָלְסִּכ ׁשָדֹוח םיִא הָּכּוֲח
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 .עֶסייַו גּוא עֶצְראַעֶׁש :ןעֶדּוי ייֵלְרעקייוַוְצ ךיז ןעֶגיִפעֶג טְראָד ןיִנּוק

 ,לוש עֶנייֵׁש א ןעֶּבאָה ייֵז :ןעֶדּוי עֶמּורְּפ ןעֶנעֶז גוא ןעֶנְרעֶל ןייפ ןעֶנאָק עֶסייוַו יד
 ; םּוהְּטְכייֵר לעיִפ רֶהֵעְז טְנעיִל לּוׁש רעֶד ןיִא .רֶהאָי 390 ןיֹוׁש טְהעֶטְׁש עֶכְלעוֶו

 נוא ןעֶטְנאְַליִרְ נּוא רעֶּבְליִז ,דְלאָנ ןּופ ןעֶראָוועֶג טְכאַמעֶג ןעֶנעֶו ׁשֶדֹק--ֵלְּב עֶלַא

 רעֶמְמיִצ רעֶדְנּוזעֶּב ןייֵא ןעֶנעֶוו טְרעֶייז ןּופטמעֶג טאָה עֶמ זא ,לעיפ יֹוזַא ןעֶנעֶז
 ןייא ןעֶּבאָה ,םיִנָחְנִמ גּוא םיִניֵד עֶשיִדּוי עֶלַא ןעֶטְלאַח ייֵז  .ןעיֹוּבְסיֹוא לו ןיִא

 ןעֶנעֶז ןעֶדּוי עֶצְראַַוָׁש יִד .תֹולֲאַש ְךיֹוא ןיֹוׁש טעיֶקְסַּפ רעֶכְלעֶוֶו ,איִׂשָנ רעֶדנּוזעֶּב

 עֶסייו יִד טיִמ עֶצְראַוָׁש יִד .לֵאָרְׂשִי נְּב יִד יוִו ,ְךיִז ןעֶרְהיִפ נּוא טְשיִראַנְרעֶפ ,ּבאָרְג
 ןעֶּבעֶל גּוא ךיז ןעֶשיוִוְצ ׁשְמ טינ ְךיִז ןעֶנעֶז ,ןעֶרעֶדְנַא םּוצ םָנייֵא טיִנ ְּךיִז ןעֶשיִמ
 ..םֹוָשְּב רֶהעְז טי ללּכּב

 רעֶד רעֶטנּוא זיִא אמּוקְלאק סאָוו ,ןָא טייצ רעֶד ןופ .אֵטּוקְל אָ
 רֵדְנּב ,ןֶמיֵּת ןּופ טְצעֶזאַּב ןעֶדּוי לעיִפ אד ךיִז ןעֶּבאָה .,נאלְגְנע ןּופ הָלָׁשְמֶמ
 :רָחְסִמ זיִא הָמְנַרְּפ רעִייז .ןעֶדּוי עֶטְכעֶר יו ,ךיז ןעֶרְחיִפ ייֵז .קֶׁשְמד וַעיִסְרעַּפ

 טיִמ נּוא (ּבְראַפ ןיִמ אֵזַא) אָניִדְניִא ,םייָּפָא טימ ןעֶטְּפעֶׁשעֶג עֶסיֹורְג ןעֶכאַמ ייז

 .טייֵרְּב רֶהעֶז ןעֶּבעֶל נּוא דיר עֶלַא טעֶמַּכ ןעֶנעֶז ייֵז .תֹורֹוחָס עֶנעֶלאָו נּוא עֶנעֶדייַז

 ,טְכַאעֶנ רֶחעז ייֵז ןעֶנעֶז הָלָׁשְמִמ רעֶד ייֵּב
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 תֹועיִדָי עֶניִטְכיִר ןייק ,רעֶדייֵל ,ריִמ ןעֶּבאָה ,אני כ ןיִא רעֶדיִרְּב עֶרעֶזנּוא ןּופ

 ,ןעֶמאָלְׁשע גְּפֶא ןעוֶועֶג דיִמָּת זיִא אֹניִב לייוַו ,(* ןעֶּבאָה טְנאַקעֶג טיִנ ייֵז ןעֶּבאָה נּוא

 . ןעֶרעיומ עֶטְסעֶפ גּוא עֶקְראַטְׁש טימ טְלעוֶו רעֶצְנאַגנ רעֶד ןּופ טְרעֶדְנּוזעֶגְּפָא

 - רעֶזעֶגיִ יד ןעֶבאָרּבּוצ לעֶחִיִּבַא ןעֶּבאָה ְךייֵרְקְנאַרְּפ גּוא דְנאַלְגְנעו זַא ,טציא
 טייַצ רעֶד טיִמ ןעֶלעוֶו ריִמ זַא ,ןעֶפאָה ריִמ ןעֶנאַק ,רעֶנייֵּב יִד נּוא רעֶיֹומ םעֶד

 ז"םֶלֹוע יֵליִבְׁשי ןיִא טְנאָז ְךאָלְּב ןֹוׁשְמִׁש 'ר .תֹועיִדְי עֶרעֶגיִטְכיִר יִיז ןּופ ןעֶּבאָה

 ְךאָנ ןעֶמּוקעֶג ןיהַא ןעֶנעֶז עֶכְלעֶו ןעֶרּי לעיִפ אגיב ןיִא יז ןעֶגיִּפעֶג סע זַא

 םעֶדיטא .ןּופ רעֶסאַפְרעֶפ ןעֶמְרְהעעֶג םעֶד ייַּב א גיִכ ןופ גְניּבייַרְׁשעֶּב סאָד זיִא ןעֶרעֶיֹודעֶּב םּוצ (*ה

 ? גיטכיִר ןעֶצְנאַג ןיִא טיִנ ןעֶגעֶז עיני ַא ןעֶגעוֶו רעֶטְרֶא עֶגיִנייֵא ךיֹוא .ץֶרּוק  ּוצ ןיוׁש ןעֶמּוקעֶנְסיֹוא לעֶקִיַטְרַא

 ןיִא גּוא ןעֶּבעיִרְׁשאַּב ׁשְרעֶדנַא ןעֶכאַז עֶגיִנייֵא ןעֶנעֶג ןאַמ ְגיִר המלׁש 'ה ןּופ יה תועפמ, רֵפס ם'ניֵא

 טְסְּבלעֶז טאָה רֶע לייוו עדְנעֶזייֵר עֶרעֶדְנַא םֶלַא טְּביֹולְנאַּב רֶהעֶמ | אֵמ גיד 'ה זיִא ,רימ ןעֶניימ ,לאַּפ םעֶד

 ןיִגּוק ןיִא ןעֶרְסאָי עֶגְנאַל טְניֹואוועֶג

 ,ד ער



 37 ץעְלאַרְטְסיֹוא .אקיִרעֶמַא !אקירפַא ,עָיזַא ןיִא ןעֶדוי יד

 :טְדאָטְׁש עֶרעֶדְנַא ןיִא גּוא גניקעּפ ןיא ןעֶגיֹואוו יִיֵז .רֶאְי דְנעֶזיֹומ ייֵוֵוְצ ראַּפ

 ייאַה. ייֵז ןעֶפּור רעֶזעֶגיִכ יד .םיִרָּפִס עֶנעֶּבעיִרְׁשעֶג גּוא לּוש עֶסיֹורְג א ןעֶּבאָה ייֵז

 | ,(שֹודָק םִע) 'יאָה

 םע זַא ,דָחֶא הֶּפְּב ןעֶגאָז ,ןעוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶו סאָוו ,רעֶדְנעֶזייֵה עֶלַא ְךיֹוא
 טְהעֶג םע ּואוו ,טְראָמׁש יִד ןיא ןעֶניֹואוו עֶבלעו ,ןעֶדּוי לעיִפ אָר טְראָד ןעֶנעֶז
 לייוו ,עֶכאַרְּפְׁש רעֶׁשיִזעֶגיִב רעֶד ןיא נפ ןעֶּבאָה ייֵז .טְנעֶדייֵז טיִמ רֶחֶסִמ רעֶד ןָא

 יעָטְכעֶר עֶכיִלְרעֶגְריִּב עֶלַא טְראָד ןעֶּבאָה ייֵז .טיִגייֵז ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ ׁשיִאייֵרְּבעֶה ןייק
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 .אֹקיִרְפַא
 ינאי:
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 -ִסיֹורַא טאה ןֶעיִנאּפ ׁש סאוָו ,ֵד ןופ ןעֶנעֶז אקיִרְּפַא ןיא ןעֶדּוי בֹור סאָד

 דֹובְּכּב ןעֶטְלאַה גּוא ,הָקָדְצ לעיפ ןעֶּבעֶג ןעֶשְנעֶמ עֶטּוג רֶהעֶז ןעֶנעֶז ייֵז .ןעֶּביִרְטעֶג

 וםיִדֵש ןיא .ןעֶּביֹולְג ייֵז : טְשיִראַנְרעֶפ רֶהעֶז רעֶּבָא ןעֶנעֶז ייֵז .ןעֶנְרעֶל ןעֶנעֶק סאו ,יד
 טעֶּב םעֶד ףיֹוא ייז ןעֶגנייה ןיִרעֶטעֶּבְדניק א ייּב.ג .ד .א .ןעֶּפְראַו לָרֹונ ןיִא ,תֹוחּור ןיִא
 ןעֶרעיִטְׁשעֶּב ּבּוטְׁש רעֶד ןּופ לעֶוְש יִד ; םיִקּוסִּפ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ טימ םיֹרֵוְד-ןֵגֶמ ףיֹוא

 ןעֶלאָז םיִדֵש יִד זַא ,ְךעֶלְכיִק ףיֹוא יַיז ןעֶגנייַה ריחמ רעד ףיֹוא נּוא עֶלאָמְס טיִמ ייֵז

 .ןיִרעֶטעֶּבְדְניק יִד ןעֶּפעֶׁשְט טיִנ ןעֶלאָז גּוא ןעֶמע ּוצ סאוָו ,ןעֶּבאָה

 ףְלעֶווצ ּוצ ,ןְהעֶצ ּוצ רעֶדְניִק עֶרעֶייז הָנּותֲח ןעֶדוי יִד ןעֶכאַמ אקיִרְּפַא ןיא
 יִד ןּופ עֶנאַל יד .רעֶּבייוַו רֶחעֶמ ְךאָנ לאָמַא גּוא ,ייוַוְצ ּוצ טְראָד ןעֶמְהעֶנ ייֵז ; רֶהאָי

 ְךיִז ןעֶצְטיִז ייֵז :גיִרעֶיֹורְט רֶחעֶז ,רעקְלאפ עֶרעֶדְנַא ייַּב יו ,ןעֶדּוי יד ייַּב זיִא רעֶּבייוַ
 נּוא טיילסנאמ יד וּופ רעֶּביִא טְּבייֵלְּב סֶע סאוָו ,רעֶדְנּוזעֶּב ןעֶסְסע ייֵז ,רעֶדְנּוזעֶּב

 טיִנ יֹורְּפ עֶשיִדוי ןייֵק ראָּט טְראָד ּוטיִנ ְךיֹוא ייֵז ןעֶמ טְניְִרעֶפ ןעֶנעֶואַד ּוליִפֲ
 עֶׁשיִּבאַרַא ןייֵא :רעֶּבאַרַא יד ייַּב טְשאַנעֶג ,םיִנָּפַא טא ,זיִא גָחנִמ רעֶד .ןעֶנעֶוואַד
 םאוָו ,לֶרָונ סייֹורְּפ רעֶד רעֶנְרָא זיִא טימ רעֶד ךיֹוא .ןענעוואד טיִנ ךיֹוא ראָט יֹורַּפ

 הָנמְלַא ןייֵא רעֶּביִא טְּבייְּב ִז זא :לאָמ ןייֵא יו ,רֶהעָמ ןעֶּבאָה הָנּותֲח טיִנ ראָט יִז
 םיא ראָנ טְראָד ןעֶמ טְכאַמ הָּפּוח ַא .ןעֶּבאָה הָנּותֲח טינ לאָמַא ְּךאָנ ןיֹוׁש יִז ראָט
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 וצ טְהעֶג הָנּתֲח רעֶד ןופ ְךאָוו עֶצְנאג .יל ;:אָטׁשְרעֶגאָד םיִא .רעֶדָא ,גאָטיירְ
 | | ךיִלְהעֶרְּפ רֶחעֶז

 ואוו ,ףיֹוהד םעֶד ןיִא ;שידוי טינ רֶהעְז ייֵז ייַּב ךיִז טֶרָהיִפ לֵבָא ןייַא ייֵּב |

 - ,גואפאק יִר רעֶּביִא רעֶביִלייל עֶסייוַו טיִמ רעֶּבייוו ףיונּוצ ךיז ןעֶהעֶג ,תָמַא אָד זיִאיִס
 ךיז ןע ִצ ִט א רק ,טְסּורְּב רעד ןיִא ךיִז ייֵז ןעֶּפאלק ,תַמ םעֶד םיֹורַא טְנאָרְט עמ תעַׁשְּב
 ,רעֶדעיִל-ְנאָלַק עֶׁשיִּבאַרַא ןעֶגְניז נּוא לע'מיִנְּפ יד

 יִא רעֶּבאַרַא עֶרִֶיו יד ןעֶׂשיוִוְצ אקאָךאמ ןיִא ןעֶרּוי יִד ןּופ ןעֶּבעֶל םאָד
 .הָטֶרֹעוֶו עֶנייֵלְקַא ראָנ דּוי רעֶד טְראָד טאָח גְנּורעיִגעֶר רעֶד ייַּב ,רֶהאַּפעְג סיֹורְג ןיִא

 סאָד :אָהְמעֶג רעֶדְנּוזעֶּב א ןיִא טְרעֶדְנוזעֶגְּפָא ןעֶדּוי יד ןעֶנעֶנ טְראָטְׁש עֶגיִגיֵא ןיִא
 ליִפֲא זיִאְס .ןעֶניֹואוו ןעֶגעֶמ ייֵז אוו ,לאַטְראַוק רעֶדְנּוזעֶּב ןייֵא ןעֶּבאק ייֵז ,טסייה
 בּושָח רעֶד ראָנ ,אֵשאַּפ םייַּב םיִבּוׁשֲח עֶסיֹורְג ןעֶנעֶז ןעֶדּוי ּואװ .העֶמְרַא אָד
 ייַּב רֶרעַח ןייז טעֶו ןעֶנְראָמ זַא ,טְנעֶראָואַּב טינ זיִא רע : ןעֶּבעֶל ןְטיִמ טְלעיּפְׁש
 .רעֶדָא ,ןעֶמייֵק ןיִא ןעֶדעיִמְש ןעֶמ טעוֶו םֶהיִא נּוא ןעֶנעֶמְרעֶּפ ןייַז ןעֶמְחעֶנּוצ םִקיֵא
 ןיא טלְחעֶצְרעֶד יִליִנאַמּור 'ה . .. רעֶצְריִק ּפאקַא טיִמ ןעֶכאַמ םהיא טעֶוו עמ
 -םיֹוא עֶשיִרּי דסא ךיז טְגיִפעֶג דְנאַל-חָרְזִמ ץְנאַג ןיא זַא ,'בֶרעֶּב עמי רפמ ןייז
 .רעֶּבאַרַא יד ּוצְרעֶד ייֵזןעֶגניוַוצ לייהמ ןעֶטְסעֶרְג ןיא גּוא ןעֶיֹורְפ עֶנעֶסאַלעֶג

 ןעֶטְפיגע םִיַרָצִמ 6
 יֵז ןעֶּבעֶל ,טייֵבְרַאעֶג רעֶוְש יֹוזא לאָמא ןעֶּבאָה ןעֶרּוי יִד ּואו ,םִיַרצִמ ןיא

 יז זַא .ןעֶנאָז ןאָק עֶמ הֶהעֶמ דאָנ .א קאָראַמ . ןיִא סָלֵא ,רעֶמעֶּב לעיּפ טְגייה
 לייַו,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶר ףֹוא ןעֶדוי עֶלַא ןופ עֶטְְכיִלקילְג יד שעֶמַּ טְראָד ןעֶעֶ
 ןעהייל ןעביי יֵד ןעֶכְלעֶו ןופ ,'םזיטיִמעֶמיִטְנַאי תֵאַדוח םעֶד ןּופ טיִנ טְראָד ןֶמייוו יז
 ןעֶנעֶז יו .עטְכעֶר עֶכיִלְרעֶגְריִּב עֶלַא ןעֶּבאָה ייֵז ּואוו ,העּטְרָא יִד ןיֵא ּוליִפָא ןיֹוש
 | | .טייל עֶסיֹורְג נּוא ם'אׂשאַּפ יד ייַּב דֹובָּכּב רֶהעֶז

 ךורָע ןָחָלּוׁש םעֶד ךאָנ ְךיִז ןעֶרְקיִפ .נוא םּורּפ רהָעזןעֶנעֶז םִירְצַמ ןיִא ןעֶדּי יד
 ,לָׁשָמָל ,יוו !עֶניִגייֵא רעֶסיֹוא חְנּוא ייַּב סאו ,ענעֶנייֵא יד ייֵז יי ןעֶנעֶז םִינקִטִמ יִד

 עֶמ גּוא ןעֶלּוׁש יִד ןיִא טְכיִל ןייק . ןָא טיִנ ייֵז ןעֶדְניִצ טְכאַנ ייֵּב בֹוט-םֹוי נּוא תָּבׁש
 ְךאָנ נּוא ,תיִצִצ טיִמ תיֵלֵט א ןּופ יז ןעכאַמ  הָּפּוח א : רעטסניפ רעֶד ןיא טְנעוֶואַד
 סאָו ,עֶטְרְהעֶלעֶג נּוא םיִדְמֹול לעיפ ןעֶדּוי יִד ןעֶׁשיוִוְצ אָד ךיֹוא זיִאס .עֶכלעֶזַא
 ,שיִּבאַרַא עֶלַא טעֶמִּכ ןעֶנאָק טייל עֶגְנּי יִד ;שיִּבאַרא ,עֶכאַרְּפׁש-דְנאַל יד טּוג ןעֶנאָק



 209 עיִלאַרְמְסיֹוא ,אקִירעֶמַא ,אֹקַיַרְפַא !עָיזַא ןיא ןעֶדּוי יִד

 ׁשיִטְּפינֶע יד ןעֶשיווצ גיִנעוֶו רֶחעֶז זיא  תֹוכאָלְמ-ילעּב .שיִנעגְראַמיא ,ׁשיִננֶ
 לי ,עֶקְנייֵרְק לעיִפ ראָג גּוא טייל עֶמֶרֶא לעיִפ רֶהעֶז טְראָד ךיז ןעגְיַפעֶג םע .ןעֶדּי
 : .טְכעֶלְׁש רֶהֵעָז זיִא רעֶטעוו רעֶד

 יא --ריּפס 'ח טְּבירְׁש--עֶורְדִנאפקעֶלַאזיא .עָיַרְדְנאַפקעֶלַא
 גוא עֶסיֹורְג אָד זיִא יז ןעֶשייֵוְצ גוא .טייל-םְטְפעֶׁשעֶג ןעֶגעֶז ןעֶהּי בֹוח סאָד .עֶנעֶרְהאָפעֶגְנָא ץיח העֶניֹואוונייא עשירוי עֶניִדְנעֶטְׁשאּב דְנעֶיֹט ייווְצ ךְרעֶל אר
 קְנאַּב נּוא;לעֶסְקעֶו ןּופ בֹורל טְהעֶמְׁשאַב טְּפעֶׁשעֶג רעֶייִז .םיִריִשע; עֶטְרֶזִעעֶג
 ; טייֵהיירְפ עֶלַא טיִמ ןעֶדעיִרְפּוצ גוא גיִהּור טְראָד ןעֶצְטיִז ןעֶדוי יִד .טְפעֶׁשעֶג
 רעֶטְנּוא ןעֶגיֹואו עֶכְלעֶוו ,ןעֶדוי יִד טייֵהייֵרְּפ עֶטְסעֶרְג יִד ןעֶסעינעֶג טְפיֹוה רעֶּביִא
 .ןעֶרּוסְנאַק עֶׁשיִאַפאַריֹוא יִד ןּופ ץְמּוׁש םעֶד

 לֵבָּב ןּופ ןעֶדּוי לעיִפ ךיֹוא אָד ןעֶניואוו ,ייֵז ץּוח ,(רעֶניֹואווְנייֵא עֶטְלַא) םיִבָׁשֹוּת ןעיליִמאַפ עֶשיִּי טְרעֶדְנּוח-טּכעֶז העל אָד ןעֶנעֶז אֵריִאאֵק ןיִא .אריאאק
 ,'םיִדנּכְׁשַא; ןעֶסייֵה עֶבְלעוֶו ַעֹיִציִלאַנ נוא ןיִלֹוּפ ודָנאֵלְסקּור סיוא ןעיליִמאַּפ ןְהעֶצְכעֶז רעֶּביִא אָד טְראָד ןעֶנעֶז ךיֹוא .'םיִדָרַפְסי ןעמ טָּפּור יִד ;איִרּוס נּוא
 םיֹרָנַא אָד זיִא ףיֹוח-לוש םעֶד ףיֹוא .ילאֵעָמְשִי 'ר תֶמָנְּכילֹוׁש יִד זיִא עלַא ןופ עַמְסעֶרְג יִד ;ןעֶלּוש עֶנאָש גוא עֶסיֹורְג לעיִפ ןעֶּבאָה אֵריִאאֵק ןיא ןעֶדוי יד .ןעֶדי ןעֶשיוִוְצ טְנעֶבעֶרעֶג טיִנ ראג ןעֶרעֶדו גוא לּוש רעֶדְנּוועֶּב 8 ןעֶּבאָה ,סאנ רעֶדְנּזעֶּג א ןיִא ןעֶניֹואוו ייֵז .ןעילימאפ גיצפופ טְרעֶדְנּוה ְךֶרֹעֶק אָד ןעֶנעֶז (ןעֶמִיאַראַק) םיִאָרְק
 טְנְרעֶל עֶמ רעֶכְלעוֶו ןיִא ,םיִמֹותְי גּוא רעֶדְניק עֶמְרֶא ריּפ הָרֹוּת-דּומְלִּת א ,זיוה
 .עִיַפאַרְנֲאעֶג נוא ןעֶנעֶמעֶר ךיֹוא ,ׁשיִנעְלאַמיִא ,שיִּבאַרַא ,שיִאייֵהְגעֶה

 טְּביֹולְרֶע טיִנ ייֵז זיִא'ס לייוו טיִג ראָנ ,ןעֶסאג עֶרעֶדְנּזעֶּב ןיִא ןעֶגיֹואוו ןעֶדּוי יד
 ןעֶּבאָה סעֶדייֵז רעֶטְלעֶ-רעֶטְלע עֶרעֶייז לייוַו ,רעֶּביִראַד ראָג ,ןעֶניֹואוו ּוצ םּודעָמּוא
 ןיִא ןיֹוש ןעֶגיֹואו עֶכייֵר יִל .ןעֶלּוׁש יִנ ןעֶהעֶטְׁש טְראָד לייַוו גּוא טְניֹואוועֶג טְראָד
 ,רעֶסעֶּב זיִא טָּפּול יִד ואוו ,ןעֶסאַנ עֶרעֶדְנַא

 ןעֶטְראָמ עֶלַא גּוא ןעֶטְפעֶׁשעֶג ןיא רעֶזא ןעֶמ טְמּוק טְלעֶוו רעֶצְנאַנ רעֶר ןּופ םּוראו ,טְפעֶׁשעֶגיקְנאַּב ;ּוא;לעֶמְקעֶוו ךיֹוא אָד ויִא ןעֶדּוי יִד ןּופ טְּפעֶׁשעֶג טּפיֹוה רעֶד
 ,רייז גוא לְהאוְמיֹוּב ,רעֶדייֵלק טיִמ ןעֶלדנאַה ןעֶדוי לעיִפ ךיוא ; גנאַג ןיִא .אָד זיא טְלעֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ןופ דְלעֶנ

 צ נּוא םיַּבִמַר רעֶד טְניֹואוועג טאה טְראָה .אריאאק ןופ עָזייר העָׁש א טייַו זיִא יקיִתלָש רַצֵמי ,םע טְסייֵח שיּבארַא ףיֹוא) םִיַרְצִמ עֶטְלַא םאָד ||

 .ןעילימאפ עֶׁשיִדּוי ףְקעֶווצ ראנ טְהאָד ןעֶגיֹואו טָקיִא .ליז ייִרֲא רעד
 3 סאָו ,"עָיְרעֶּגְרעֶּב דנאל עֶצְנאַג סאָד ןעֶגנּורְּפְׁשְרעֶּביִא רימ ןעֶלעוֶו טְצעֶי
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 ףיֹוא ןעֶדּוי ַא לאָמ א טְראָד טְנעֶקְרעֶד עָמ זַא ,גּוא אָטיִנ ןעֶדּוי ןייֵק ראָג זיִא טְראָד
 ,ןעֶפְראַוניִַרַא רעֶסאט ןיִא םֶהיֵא ליוִו עֶמ :תֹונָּכַס ןיִא ןעֶּבעֶל .ןייַז יא ,םִיִׁש א
 ?רעֶטְנּוא ףיִׁש יד טעֶוֶו ,םיאָּטֲח סיִנעֶדּוי םעֶד רעֶּביִא זַא ,אָרֹומ טאָה עֶמ לייוו
 .אראהאז רָּבְרִמ רעֶד ןיא רעֶרּורּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶל סע יוִו ,ןהעֶז ןעֶלעוֶו גּוא -- ןְהעֶג

 הְּבְרְמ אֵראַהאַז 6
 רעֶטְנּוא טְנאַקעֶּב ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,ןעֶדּוי לעיִפ ןעֶגיֹואוו רָּבְדִמ רעֶמיֹורְג רעה ןיִא

 ןעֶנעֶז סאָוו !ןעֶרּי ךאָנ אָד ןעֶנעֶז בָצֵמיִנְּב יִד ץוח .'בָצמ יִנְּב ןעֶמאָנ םעֶד
 רעֶּבָא ,טְׁשיִראַנְרעֶפ קְראַטָׁש ןעֶנעֶז בצמ ינ ּב יִד .סיִנּו ט ןּופ רעה ַא ןעֶמּוקעֶג
 ?רעֶּבְליִו גּוא:דְלאָנ ןעֶנעֶז ייֵז ןּופ לייֵהְט רעֶטְסעֶרְג :רעֶד :גיִטְכְראָפְסְמאָנ ץְנאַנ
 עֶגיִנייִא .תֹובאָלְמ יִלעַּב עֶגִסייֵלְפ גוא עֶטּונ עקאט ןעֶנעֶו יז :רעֶראָטיִּבְרַא
 .לאוָו ןּופ רֶחְסִמ םעֶד טימ ְךיֹוא ךיז ןעֶניטְפעֶשאַּב

 ןעֶרייל ייֵז : גיהּור רֶהעֶז טיִנ ןעֶּבעֶל אַראַהאַז ןיִא .רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא

 ןעֶנעֶז אֵראַהאז ןופ רעֶניֹואוְנייֵא בֹור םאָד .םיִלָׁשֹומ יד ןּופ תֹורצ עֶביִלְקעֶרׁש

 ייִנאַדָמֲחַמ םעֶד ןעֶמְהעֶגְנָא ןעגְנּואווצעֶג יז ןעֶּבאָה םיִלָׁשֹומ יִד ראָנ .ןעֶדּוי ןעוֶועֶג

 ןעֶלאַפ עֶכְלעוֶו ,רעֶּבאַרַא עֶדְליוִו יד ןּופ לעיִפ יִיז ןעֶדייַל .ְךיֹוא ..ןעֶּביֹולְג ןעֶש

 ,חַצָר תֹוּכִמ יַיז ןעֶנאַלְׁש גּוא ןעֶדּוי ףיֹוא ןָא טָּפֶא

 םּוהָטְכייֵר טְּפיֹוה רעֶייִז .רעֶגעֶנ יד יו ,ץֶראווש עֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶרּי עגיטראד יִד

 .(ןעֶרויְְּרעֶ) ןעֶלְמאָק ןיִא טְהעֶמְׁשאַּב

 ׁשּוּכ עִיִניִסיִּבַא 4

 ןעֶראועֶג רֶהאוָועֶג ריִמ ןעֶנעֶז ,טְלעֶוו יד לּופ ןעֶנעֶז סאוָו .ןעֶרעֶנאַוְפיִמ יִד ןּופ

  ןעֶדּי עֶצְראַווְׁש דְנעֶזיֹוט גיצפופ טְרעֶדנּוה ייווְצ עֶיְניִיִּבַא ןיִא ןעֶגיֹואוו סע זַא
 עָניִטְראָד יִד ןּופ טייַו ץְנאַנ ְךיִז ןעֶטְלאַה ייז ."עשלַּפ טְראָד ןעֶסייֵה עֶכְלעוֶו

 עֶּבאָה רֶיִנִסיִּבַא יד .ייז ןעֶטְכאַרעֶפ נוא .ןעמיֹוטְשְרעֶפ רעֶקְלאַפ יִד לייוַו ,רעֶקְלאַ
 ריִּפ םֶהיֵא ןעֶמְלאַה ייֵז לייַװ ,רעֶדייֵלְק םיָנעֶרּיַא .ןיִא ןעֶרְהיִרּוצְנָא ְךיִז אָרֹומ

 ראָנ ןעֶּבעֶל ייֵז : םעֶרָא רֶהעֶז עקאט ןעֶדּוי יִד טְראָד ןעֶנעֶז םעֶד רעֶּביִא .אֵמָּט א



 401 ץֶילאַרְטְסיֹוא ,אֵקיִרעֶמַא יאֹקְרְפַא ועָיַזַא ןיִא ןעֶרוי יד

 תֹומֵהְּב ןּופ נּוא ןעֶטייֵּבְרַא-דְלעֶפ ןּופ ְךיִז ןעֶרְהעֶנְרע ייֵז .ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ טְנייֵא
 ןעֶנאק ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָכ ןייק : טְּבאָהְנְראַפ קְראַטְׁש טְראָד ןעֶנעֶז ןעֶדוי יד .ןעֶהיִצְרֶע
 ְךאנ ןעֶגְנייֵרְּב ייֵז .ןֹוׁשָל ׁשיִבֲאֹומ ַא ףיֹוא תֹורֹוּת יִרְּפִס עֶרֶעיִיז ןעֶּבאָה גּוא טיִנ ייֵז
 ,םיִריִזָנ נּוא םיִנֲתֹּכ ןעֶּבאָה יִיֵז ; (הָהֹוּת רעֶד ןיִא טְהעֶטְׁש סֶע יוִו ,עֶלַא) תֹונָּבְרַק
 .טְטאָנ ןעֶנעיִד יא הָלְפִּת יּתְּב יִד ןיִא ןעֶצְטיִז טאוָו

 .גָנּוטייֵצ רעֶׁשיִלְגְנֶע ןייא ןיא רעֶדְנעֶזייֵר ַא טְלְחעֶצְרעֶד ְךיֹוא טאָק עֶגעֶגייֵא סאָד
 :טְשיִראַנְרעֶּפ רֶחעֶז ןעֶנעֶז ןעדוי רעֶיָניסיִּבַא יִד זַא טלְהעֶצרעֶד ךיֹוא טאה רע ראָנ
 ,ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא ןעֶנעֶז יִיַז ןעֶוו .תָמֹודְכּו םיִׁשְחִל ,ףּוׁשָּכ ,תֹוחּור ,םיִדׁש ןיִא ןעֶּביֹולְג ייֵז

 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶגיִנייֵא .ןעֶגעֶרְפְרעֶד יו ייַּב טְנאָקעֶג טינ רעֶדְנעֶנייֵר רעֶד ְךיִז טאָה
 םיִדְלָמַה המלִש ןיִא ְךאָנ עיִניִסיִּב א ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶרעֶטְלע עֶרעֶייִז זַא
 רעֶהַא ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןעֶנעֶז ייֵז זא .,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא ;ןעֶטייֵצ
 ןֵחיִׁשָמ ףיוא גנּונְפאָה סאָד .םִיִמֹור יִד ְךֶרּוד יִנֵׁש תִיַּב ןָּבְרּוח םעֶד ְךאָנ טְשֶרֶע
 ,ןעֶראַלְרעֶפ טיִג ייֵז ןעֶּבאָה

 ראָטְקאָד ,בֶר רעֶגיִלְרעֶּב רעד ךיֹוא העלָדַא ןָתָנ 'ה גָד רעֶנאָדְנאַל רעֶד
 ןעֶמּוקעֶּב ּוצ יֵדָכִּב ְןעֶשְנעֶמ ןיה ַא ןעֶקִיִש קנעֶרעֶג ןעֶּבאָה ,רע מ יײהסעֶדְליִה
 ּוצ זיִא סע סאוָו ראַפ - ,טיִנ ןעֶסייוו רימ ראָנ ,תועיִדָי עֶרעֶכיִלְטייַד ייז ןעֶגעוֶו

 ןעֶראוָועֶג טְשיִג

1 

 אֵקיִרעֶמַא
 יי

 .עִיַליִזאַרְּב
 טְסייוו ,עיִליִז אֵרָּב ְךאָנ ןעֶמּוקעֶג ןעֶמְׁשְרֶע םּוצ ןעֶנעֶז ןעֶרּוי יד ןעֶו

 ןעֶמּוקעֶג ןיהא ןעֶגעֶז ןעֶרּוי יִד זא .רעֶכיִז רעֶּבַא זיִא םאָד ; :יִּמְכיִר ףיֹוא טינ ןעֶמ
 ןעֶראָוועֶג ןעֶּביִרְטעֶג ןיִהא ןענעז יִיֵז ראָג ןעֶליוִו ןעֶטּוג םעֶנעֶגייֵא רֶעייֵז טימ טיִנ
 ןְרעֶּביִא ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןעֶדּוי ןעֶּבאָה עַינאּפֶׁש גוא לאנּוט ְךאָפ ןעוֶו ,דְלאַווָנ טימ
 םֶרָא םאָד ,ריִּביֵפ זנּוא ייּב ַײװ ןעוועג טְלאָמעֶד זיִא עיִליִואַרְּב .ןעֶּביֹולְ
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 + טְכאָוועַג טיִנ ןעֶּבאָה סאָו ,ןעֶדּוי נּוא רעֶכעֶרְּבְרעֶּפ טְקיִׁשְרעֶפ טאָה עמ ןיִהאוָו
 . יַּבְראעֶג ןעֶרּי יִד טְלאָמעֶר ןעֶּבאָה רעוֶוְׁש .ןעֶּביולְג ןעֶגיִלייֵה ריז ןופ ןעֶטעֶרְטְפָ
 (לאַנּוטְראָּפ ּוצ טְרעֶהעֶג טְקאָמעֶד טאה עֶיִליִזאַרְּב) לאַנּוטְראָּפ ריִפ
 - ייז ןעֶּבאָה נּוא ןעֶייִנּוּפאַפ טּפאַמעֶנ ןעֶּבאָה ,רעֶרְלאָו טעייזְרעֶפ ןעֶּבאָה ייֵז

 לעיִפ ְךיֹוא ןעֶפאָלְטְנֶע ןיִהַא ןעֶנעֶז טייצ רעֶנעֶנ ןיִא .לאגּוטְראָּפ ְךאָנ טְקִשעֶג
 ,רעֶּטעֶּפִׁש .ןעֶדּי ןייז ןעֶנאָק רעֶדיוִו טְראָד ןעֶלאָז יִיַז םּוא (סענאראמ) םיִסּונֲא
 ןופ ְךיֹוא ןעֶנעֶז ךייֵרְקְנאַרּפ ןיא ןעֶדוי ןעֶקיִרְד ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאה עמ ןעוֶו
 -ְךאָּפ רעֶד ןּופ ןעֶּבאָה ייֵז רעֶּבָא ןעֶפאָלעֶג עיליִזאַרְּב ןייק ןעֶדּוי לעיפ טְראָד
 .ןעֶטיִלעֶג לעיפ גָנּורעיִגעֶר רעֶׁשיִזעֶגּוט

 דְנאֹלאָה ןעֶראוָועֶג רעֶמעֶּב עיִליִז אֵרְּב ןיא ןעֶרּוי .זיִא 1694 רֶחאָי םיִא

 עיִליִזאַרְּב ןעֶמּועגנייא לאַגּוטְר אפ טיִמ הָמָתְלִמ רעֶרעֶוְ ַא ְךאָנ טְלאָמעֶרטאֶה
 גיִרעֶּבעֶל ןעֶגעֶז ןעֶדּוי .עֶטְכעֶר עֶכילג ןעֶּבעֶגעֶג רעֶניֹואווְנייֵא  עֶלַא טאָה גּוא
 ןעֶטיִּבְרַאעֶּב דֶרֶע ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה ,הָחָסִמ םּוצ ןעֶמּונעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה .,ןעֶראָועֶג
 רעֶוייַה טעֶיֹוּבעֶג ךיִז ןעֶּבאָה ייֵז .ןעֶראָועֶג ְךייֵר טייצ רעֶכיִנַא ןיא ןעֶגעֶז גּוא
 - פ ןעֶדּי לעיִּפ ךיֹוא ןעֶּבאָה טְלאָמעֶד .טְכאַרְפ רעֶטְסעֶרְג רעֶד טיִמ ןעֶלּוש גוא
 אָה ןּופְךֹוא :עיִליִזאַרְּב ןייק ןעֶהיִצְרעֶּבירַא ךיִז ןעֶּביֹוהעֶגְנָא אּפאָריֹוא
 .טְצעֶזאַּב עיליֵזאַרּב ןיא ןעֶיליִמאַפ עֶׁשיִדּי טְרעֶדְנּח-םּכעֶז ְךיִז ןעֶּבאָה דנאֹל

 .ץְטיִראָמ ץניֵרּפ םעֶד ןעֶּבאָה יִז זא ,םיֹורְג יֹוזַא ןעֶוועֶג זיִא טייקבייב רעָייז

  (קיִנְטְסעיִמאַג) רעֶטְלאַה-טאאטש ןעוועֶג טלאמעד זיִא סאו ,יֹוס ס א נ ןּופ

 ראַּפ רעֶד ְךיז לאָז רֶע זַא ,רְלאָג סאַפ םֶּכעֶז הָנֶתִמ א ןעֶּבעֶגעֶג ,עיליִזאַרְּב ץיִא

 ץְנירְּפ רעֶד : קיִלְג רעֶייִז טְרעֶיֹודעֶג טאָה רעֶּבָא גְנאַל טיִנ .ץאַלאַּפ א ןְֶיוּבְסיֹוא
 עֶרעֶדְנַא ןעֶמּוקעֶג ןיִח א ןעֶנעֶז סע; ועָלעָטְׁש רעֶד ןּופ ּפאָרַא זיִא ץֶּטיִראַמ

 ןעֶגעֶז רעֶרְראָמ גּוא רעֶּביֹור סעֶדְנאַּב עֶצְנאַג : ןעֶשְנעֶמ עֶטְכעֶלְש ,רעֶטְלאַה-טַאאטש

 יִד נּוא שִלְנעֶג ,טעוֶועֶּבאַכעֶג יז ןעֶּבאָה גּוא ןעֶדוי יד רעֶּביא ןעֶלאַפעגְרעֶּביִא
 לאַנּוטְראּפ ןעֶוו ,ןעֶראוועֶגרעֶנְרַא ךאָנ זיא םִע  .טְציִשעֶג טיִנ יז טאָה גְנּורעיִגעֶר
 רעֶכיִלְקעֶרְׂש ַא ְךאָנ נּוא תֹוחּכ עֶרֶהיִא עֶלַא ןעֶמּונעֶג ןעמאזוצס 4 רֶהאָי םיא טאָה

 ןעֶרְלעֶה יד יוִו .ּיִז ןעֶּבאָה ןעֶרּי יד .עיִליִזאַרְּב ןעֶמּונעְֶניֵא קיִרּוצ הָמָחְלִמ
 ךיז ןעֶּכאָה ראַפ רעד עקאט גוא .רעֶטעֶר עֶרעֶייז ,רעֶדְנאַלאָה יִד ריִּפ ןעֶנאַלְׁשעֶג
 ְךיִז טאָה טּולּב ׁשיִדּי : ןעֶדוי יִד ןיִא ןעוֶועֶג םקונ ְךאָנ רעֶד רעֶועֶנּוטְראַּפ יִד

 ןעֶּביְִטְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶּבאָה רעֶזעֶגּוטְראָּפ יִד זיִּב ,ןעֶסאג עֶלא ןיִא ןעֶסאָנעֶנ

 יא ןעֶמייֵק ןיִא טְדיִמְׁשעֶג ןעֶמ טאָה ןעֶדּוי עֶנעֶּבעיִלְּבעֶגְרעֶּביִא יִד .ןעֶרּוי יד

 .םאֵדְרעֶטְסְמַא ךאָנ טְרהיִפעֶג קעוֶוַא

 עֶׁשיִרּוי עֶכיֵלְטע ןעֶמּוקעֶג ןיה ַא רעֶדיִװ ןעֶנעֶז רעֶּמעֶּפְׁש רֶהאָי טְרעֶדְנּוה

 ןעֶראָועֶג רעֶבייֵד גּוא רֶהעֶמ לאָמ ַא סאָו ייֵז ןעֶגעֶז טייַצ רעֶד טימ גוא ןֶעיליִמאַפ

 . ןעֶדוי עֶמּוְּפ ְךיוא ןעֶגעֶז ייז .ּךיללְג גוא ךייר טְראָר יז ןעֶּבעֶל טְציִא גּוא



 1402 עֶיֶלאַרְטְסיֹוא ,אֹקיִרעֶמַא ..,ָפֵא יעיִזַא ןיִא ןעֶרּוי יד

 (* .סְטּונ לעיּפ ןעּוהְט גּוא רּוטאַרעֶטיִל -  ?ידוי רעד טימ רֶהעְז ךיז ןעֶניִטְפעֶׁשעֶּב ייֵז

 .עילארטְסיוא

 רעְֶנאַלגנֶע יד טְניִז ,רחאו גיצניינוא-עביִלְּמֶע טְשְרֶע ויִא םִע
 ראפ ןעֶטְלאַהעֶג סע ןעֶּבאָהנּוא (וזוס) עיִל אֵרְטְסיֹוא ןעֶמּונעגניא ןעֶּבאָה

 ןעֶמּוקְּבֶא ןעֶלאָז יַײז , רעֶרְראָמ נּוא רעֶכעֶרְּבְעֶּפ ןעֶקיִש ּוצ רעהא ץאלּפ ןעֶטּוג ַא

 ףרוד ,גנּונְכעֶר רעֶייִז טאַהעֶג ייֵּבְרעֶד ךיֹוא ןעֶּבאָה ייֵז ;ףאָרְטְׁש עֶטְניִדְרעֶפ רֶעייֵז

 , ןפעֶועֶנ ןעֶּבאָה רעֶכעֶרְּברעֶפ עֶגיִלאָמַא יד . ןעֶרעֶקְלאַפעֶּב ּוצ לעֶזניִא יִד םעֶד
 וצ דְנאַל סאָד ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ייֵז ןעֶּבאָה , טעֶּפ דְרֶע יד ,טּוג זיא דְנאַל סאָד זַא

 ,עֶכְלעֶוַא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנְעַז םע; גּוא טדָאָטְׁש טיוּבעֶ;ְפיֹוא ןעֶּכאָה ייֵז .ןעֶטייֵבְרַאעֶּב

 יד ןופ --,טְקיִלְנעֶג ייֵז טאָה םע; גּוא לעדנאה םיצ ןעֶמּונעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה סאוָו

 ןיִא .םיִנֹוא עֶכיְִילִג ןעְֶּבאַועגְסיֹורַא רֶלאַּב ןעֶגעֶז , עֶטְקיִשְרעֶּפ עֶכיְִיִלנמּוא
 נָא ןעֶּבאָה םע נוא ןעֶראועֶג רֶחאָועֶג ןּופ רעֶד דְלאַּב ןעֶמ זיִא א פא ריֹוא

 טאָה ןעֶמ ןעוֶו .דְנאַל ךיִא ןופ טְּפיֹוה רעֶּביא ,ןעֶפיֹול ןיִחַא לעיפ ןעֶּביֹוהעֶג

 ןעֶמ םאָה ,טְסְרּוהְּטאִּבייֵּב ןעֶּבּורגְְלאָנ עֶסיֹורְג יִד ןעֶנּופעֶג (150 רֶהאָי םיִא)

 .. בלאק םעֶגעֶרְלאָג םעֶד ּוצ ןעֶמּק רעַחַא ןעֶּביוהעֶגְנָא טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ןופ

 .גּוא ןעֶפיֹול ּוצ ןיחא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיֹוא ןעֶּבאָה ןעדֶוי זא ,ְךיִז טהעטְשְראַפ סֶע

 . ןעֶראָועֶג ךייכ דְלאַּב זיִא ,סּוּפְראַּב :וא טעקאנ ןעֶמּוקעֶג ןיִחַא זיא סע רעוֶו

 ןעֶּבאָה ייֵז ראָנ , ןעֶּבּורְג יִד ןיִא דְלאָנ סאָד טְכּוזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ןעֶדּי יד
 ילעַּב ךיוא . ןעֶנּופעֶג גּוא טְכּוזעֶג סע ןעֶּבאָה סאוָו , יִד ייֵּב טּפִיוקעֶג גיטראפ סֶע

 .טְּבעֶלעֶג טּונ רֶהעֶז טְראָד ןעֶּבאָה וא ןעֶמּוקעֶג ןיִַא ייֵז ןעֶשיוִוְצ ןעֶנעֶז תֹוכאָלְמ

 םאוָו ,רעֶדְנאַלְריִא יד ;עּמְכעֶרעֶביִלְעִֶיִּב על טְראָד ןעֶיִנעֶג ןעֶדוי יִד
 ןעֶדּי יִד טיִמ טְראָד ןעֶּבעֶל , רֶנייֵפְנעֶרּוי עטמערג יד ןעֶזעוֶועֶג לאָמ עֶלַא ןעֶנעֶז
 . רעֶדֶיְרִּב יוִו

 ןעֶשיוִוְצ ; ןעֶדּוי טְרעֶדְנּהְּפְנִּפ יז ןעֶניִפעֶג םע ּואוו , טְדאָמְׁשַא :יינדיז

 ןעֶרְהאָפ רעֶדָא ןעֶהעֶג סאו /"רעֶלְדאּפי נּוא םיִריִשע; , םיִרָחוס עֶסִיֹויְג אָד ןעֶנעֶז יז

 ןעֶּבאָה טאוו ! ןעֶרּוי עשיססּור עֶרעֶזנּוא ְךיֹוא גּוא ןעֶדֹוי עְשיִנאַקיַרעֶמַא עגירעּביא יִד ןעֶנעוֶו (*

 תֹוכיִרֲאַּב ןעֶמעּומְׁש ריִמ ןעֶלעוֶו ,דְנּוצַא טְראָד ןעֶּבעֶל רעֶייז ןעֶנעוו .גּוא אקִיְרעֶמַא ְךאָנ טְריִרְניִמע זייווְנעֶסְסאַמ

 ,"קעהטאילּביּבסקלַאפ ,דּויי רעד ןּופ ְךּוּב ןעֶמייווְצ םיִניֵא ה"יא

 .דער
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 .חָז: + טימ רעֶפְראָה נּוא טְדאָטְׂש ןיִא םּורֵא |

 ,בֶרַא - עיילקא. רעֶּבא ,ליש ַא ְּךאָנ טעֶי .געֶג ייטראַּפא ךיז טאָה תקלֲחַמ רעֶּב -יִא גוא ילֵאָרְׂשִי תיִּבי טְסייֵה סאוָו , לו עֶטְמֶהיִרעֶּב עֶסיֹורְג ַא ןעֶּבאה יז
 ,טֵחֹוׁשַא ןעֶּבאָה יז לְהאָווְּבֶא .אֵד טיִג זיא ,ןעֶקְסִּפ תֹולֲאַׁש לאָז סע; רעוֶו רעֶדָא
 ךיֹוא אד ןעֶנעֶז ְךאָד . תָּבִׁש לֶלֲחְמ ןעֶנעֶז נּוא תֹופָרְמ ייֵז ןופ לעיִפ ְךאָד ןעֶסע
 ןעֶמּוק סאוָו ,יד טיִמ סעֶטּוג לעיִפ רֶהעְז ןעֶוהְט סאוָו , ןעֶדּוי עמּורּפ רֶחעֶז
 . ןיחא טְשְרֶע

 ניִיירְד גּוא עֶכיְִטֶע ראַפ טְׁשְרעֶ זיִא םאוָו , טְדאָטְׁשַא זיִא |רי ּבְלעֶמ
 עֶמְְכייֵר יד ןעֶּופעֶג טְראָד םְלאָמאַד טאָה עֶמ לייו ,ןעֶראוָועֶג טעוּעגְפיֹוא רֶהאָ
 -נעֶיֹוט ןעֶזעֶועֶג ח'כרת רֶחאָי םיִא זיִא ןֶרּוּבְלעַמ ןיא .טְדאָטְׁש עֶשְמֶהירעֶב עסיֹורנא  ןעֶראָועֶג  רֶהאָנ עֶילְטע. ןיא יִז זיִא רעֶּביראד גוא ; ,ןעּכּורְְְלאָנ
 . ןעֶלּוׁש עֶנאָשְרעדְנּואוו  ייוֵוַצ טאַחעֶג סלאָמאַד ןיֹוׁש ןעֶּבאָה עֶכלעוֶו , ןעֶדּוי
 ןיא יוִו , טקנּוּפ ּוצ ייֵז ייַּב טֶהעֶג םע גוא ,אָד טיִנ בָר ןייק זיִא אָד ְךיֹוא
 עֶטְנעֶכעֶרעֶגְסיֹוא יד ןיא יו יֹוזַא עֶדאַרְג ןעֶּבעֶל ייֵז .װ .ז .א דְגאלֲעעֶז ײג ידָנאַלסְנעֶמיִרְגאפי לעֶזניא-רעד ףיֹוא אר דאָג ןענעז ןעֶדּי . יָדִי
 | , טְראָטְש

 ןעֶשיוִוְצ דעישרעטְנּוא ןייק / עֶי לא רמ םיֹו א ןיא טְכאמ ןעֶמ טייוו יו
 ןיֵא ןעוֶו ,1872 רְהאָי םיִא סאוָו , םעֶד ןופ ריִמ ןעֶהעֶז , ןעֶטְסיִרְּכ גּוא ןעֶרּוי
 ,ןעֶרּוי רְנעֶזיֹוט ייֵרְד ךרעל ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶזעֶוועֶג זיִא עילארטְסיֹוא ץְנאַג
 רעֶטְסיִניִמ רעֶטְׁשְרערעֶד גוא , טְנעֶמאַלראּפ ןיִא ןעֶסעֶזעֶג ייז ןופ ייוֵוְצ יש ןעֶנעֶז
 .ןעֶהאק דְרַאּודֲע רעֶטְסיִמ ,רּיִא ןעֶזעוועֶג זיִא לְהאָצ נוא לעֶדְנאַה ןּופ

 ךרוד ןעֶלעווק עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ ןופ טעֶטיֵּבְרַאעֶּב

 ,יולה קחצי
 ,אסס עדא



 אּבַה םֶלֹוע

  ?יאָּבַ-םלעןעֶפיֹוק ליוו רעוֶו--
 ןעֶרעֶגעֶלאַּב סע ! אהא , רעֶטְראוָו עכילטע יד טְדעֶרעֶגְסיֹוא ראָנ ּבאָה ְךיִא

 ינ , ןעֶגיְִפ יוִו ,ךימ ןעֶלאַפעֶּב ייֵז ,עֶרָה ןיע ןייק , ןעֶדּי רעֶדְנעֶזיֹוט ןיֹוׁש ְךיִמ
 ןייַרא ןעקּוק עֶס גּוא רעֶסעֶרְג לידער סאָד ץְלַא טְרעֶו ,רעֶטייַוו סאוָו ;ןעֶקעֶרְשייֵה

 עֶגיואָד יד זַא ; ןעֶנעֶכעֶר טיִנ לאָמ ןייק טְלאו ְךיִא עֶכְלעוו ףיֹוא ,ןעֶדיי עֶניֹוזא
 סעֶּפעֶג ,םיִנָלְטִּב , ןעֶדּוי עֶמּורְפ סעֶּפע . ןעֶריִסעֶרעֶטְניִא םאוְטֶע ייֵז ןעֶלאז רעֶטְראוָו
 זַא ,זיא רעֶדְנּואװ רֶהעֶמ ְּךאָנ .עֶטייִׁשְרעֶפ ,עֶנעֶסאַלעֶגְסיֹוא ;ךעֶל'םיִסְרֹוקיִּפַא ראָג
 םיִנָלעַּב ּךיֹוא ןעֶנעֶז ייֵז , ןעֶּבעֶלְח ,םעקטארקאטסירא עֶרעֶייִז טיִמ ןעֶטאַרְקאָטְסיִרַאו

 לאָז ייֵז זַא  ,ןעֶּביֹולְג סאָד ְךיִא טְלאָו הנ-- . ןעֶגאָז אָד לעוֶו ךיִא סאוָו ,ןעֶראָח

 רעֶׁשידּוי ,ריִמ ףיֹוא ןעֶקִילְּב עדְנעֶצְנעֶלְג עֶלעֶרייֵא עַרעָיז ןעֶגירְריְִרע ןייֵטְשְנָא
 ףיֹוא ,אָּבַה-םֶלֹוע ןעֶמ טְרעֶהְרעֶד םיֹוק ראנ ! רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶראָהְסיֹוא נּוא ,רֵּבַחְמ
 טא ?טייֵקְניִנייֵלק א סעֶּפִע ! אָּבַה-םֶלֹוע ןעֶפיֹוק -- ל ןְלעֶּב ןייק טיִנ זיא רעוו; םעֶד
 ןאק, רעוֶו ּונ , ןעֶּפיֹוק דְלאַּב יוִו םִוראוָו ; גיִטְראַפ ןיֹוש עקאט ןעֶנעֶז םיִריִבְנ יִד
 ןאק עמ דְלאּב יו ? טְׁשיִנ עקאַט סאוָו ראַפ גוא ? ייֵז יוִו ,ןעֶרְהיִפְסיֹוא רֶהעֵמ םִע

 -םיֹורַא ריִמאָל -- ךיִז ייֵז ןעֶטְכאַרט --  אֵתיִּת יִכיֵחְמ ,דְלעֶנ ראַפ ןעֶּבאָה םֶע
 . . .טְליִפְׁשְרעֶפ ןעֶטְראָק ןיִא ,ןעטכאד ךיז זאָל ;ךעֶלְּבְרעק עֶכיִלְטע םעֶד ףיֹוא ןעֶּפְראוָו
 טְלעוֶו עֶנעֶי ןעֶּבאָה ּוצ יאֵדְּכ ויִא , יאָדוַא ייֵז ןעֶּבאָה טְלעֶו יִד זַא ,תֶמֲאְּב גּוא

 ייֵז טְלְהעֶפ טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא זַא : דְלעֶג ראַּפ ןעֶגיִרְק םִע ןאק} עמ םיוק ,ְךיֹוא
 רֶעייֵז טֶפֶא ייֵז טְרעֶטְׁש עקאט סאָד גוא ,,טְלעוֶו עֶנעֶי יו ,טיִנ ןייֵמ עקאט
 ןעֶרעֶטַאעֶט טימ-רעֶראַּב עֶלַא ְךאָנ ,הָנאַלְסיֹוא ךאנ ןעֶזיִר עלא ְךאָנ םּוראוָו , גּונעְּת
 ? ןעֶטְר אָד םֹּכִמ ןעמ טּוהְט סאוָו : רחל א , גידְנעֶליוִו טיִנ יו ,ְךאָד ְךיִז טּוהְט

 ןיא ןעלאפניירא ןעֶמעֶניִּבאק ץעֶטְצּופעֶג , עֶטרילְּבעמ ןופ טְשינ םעֶּפִע ךיז ליוו .עס
 נּוא ְךעֶּפ ןיִא ןעֶכיִרְקְנייַרַא רעֶדאָּב עׁשידְנאָלְסיֹוא יד ְּךאָנ ,זיֹוח םאַנ א , רעֶטְסְניִפ ַא
 טְשיִג רֶהעֶז זיִאיִמ : טְׁשיִנ טאלג ְךיִז טְסאַּפ , העוָו טּוהְמ סאוָו רעסִיֹוא .ליִּבעוֶוְש
 ,טייל עֶמעֶרָא  עֶטְרעֶטיילעֶגְיֹוא ןֹוׁש ,  עֶנעֶמיִקעֶנְּבָא ,עטְצּומְׁשְרעֶּפ יד זא ,ןאָׁש
 ,ריִּמ רעֶד רעֶטְניִה םיִרָיִבְנ יד ייַּב נידְנעֶהעֶטְש ,טְרעֶמיִצעֶגייֵז ןעֶּבאה אָד סאוָו
 ןעֶטּוׁשְּפ א יו ,טעוועטאק עֶמ גּוא ףִקִּתִא ריִבָנַא טמענ עמ יװ , ןְחעֶז ןעֶלאָז



 קעהטאילבינסקלאפ עשירוי 06

 -- .ּךיֹוא ר ע גע ! ףיֹוא , ןייוַו ּוא ׁשייֵלְפ נּוא שיִּפ טְלעוֶו ר ע ָד ףיֹוא ,ּךיֹוא
 ְךיִז טְפֹוקְראַפ סֶע : אֵּבִרְדא ,ּונ . זייַרְּפ יד ןעראָה ןעֶרעֶג ןיוש ןעֶטְלאָוָו ַײז ראָנ

 םּודעְמּוא עקאַט זיִא רֶלעֶג טימ נּוא--דְלעֶג ראַפ סעל ! ןעֶפיֹוק . , אַהַא ? אָּבִה-םָלֹוע
 רע. : ןעֶּפעֶלְש ּוצ טְכאַרְּבעֶג ְךיֹוא ְךיִז טאָה לע'סְרֹוקיִּפא סאד ,ּוליִפֲא טָא;אֵהַא ! טּוג
 ,ַאי :טְדעֶר רעֶנייֵא וו ,ׁשיִנאָריִא ריִמ ףױא טקּוק רע ,ןָא ךיִמ טקוק

 ; קָּפּוסמ יו , םעֶּפע טְהעֶטְׁש רע; יִו , ךיא העז; תֶמָאָּב נּוא , . ."! םּומְזיִשאַנאַפ
 ? אֵה ? ןעֶפיֹוק לעוֶו ךיא זַא ,ְךיִמ טְראַה סאָוו , אָי רֶׁשְּפָאי : ְךיִז טְכאַרְט רֶע

 ראָג נוא ,. .'"ז ןייַז סאָד זאָל .. . ? אֵָשַק א ? ץְטינּוצ יִקאַמ סאָד טְמּוק רעֶמאָט

 ןעֶּבאָה סע עַכְלעוֶו ,הָוְקִמ ןיא ןעֶקְייוו גּוא ב'חב ןעֶטְסאַפ עֶכְלעוֶו , ןעֶדּוי עַמּורְפ יד
 נּוא ןעֶגיֹוא עֶסיֹורְג םיֹוא ְךיֹוא רימ ןעֶצְנאַלְג , ייֵז רֶע יו ,רעֶּבייֵרְׁש א ּבעיִל יֹוזַא
 ? אָּבִה םֶלֹוע טיִמ רעֶכיִז ןייַז ,טייקניגיילק א םעֶּפע זיִא סעֶז : טְניֹוטְׁשְרֶע יוִו , ןעקּוק
 זיא ,ןעֶטְסאַפ טינ לאָז עמ נּוא םּורְּפ ןייז טיִנ ןיֹוׁש לאז עֶמ יוִו ? סעוֶואָטאק ַא

 .ןעֶריִלְרעֶּפ יז ןעֶמ ןאָק טייקְניִנייֵלְק ַא טיִמ ,יִנעשעק ןיִא יוִו ,טינ אָּבִה-םֶלֹוע יד ץְלַא ְךאָנ
 תֹואוְוקִמ טימ םיִתְנעַּת טימ ןעֶּבעֶל ץְנאַגַא ּפָא טעֶועֶראָה דּוי ַא ? סאַּפֶׁש א טעֶּפעע

 טראווק גּוא טְראָד דּוי ַא : אָּבַה-םֶלֹוע ּבעילּוצ ץְלַא ...טיִמ . , . טיִמ . .. טימ
 זיִא סע ,ּונ -- אָּבה-םֶלֹוע ּבעילוצ ץְלַא תֹונֹוְזְּבַה לָּכ טיִמ הָזַבְמ ְךיז זיִא גּוא

 . ,לאַג רעֶד טימ ןעטְייַּברא רעֶגינעֶו עקאט טְלאוָו רע : רעביז ןייַז טּוג יִאָדוַוַא
 רעֶגיִגעוֶו עקאט טְלאָָו רע , הָזּובְמּו יּוזְּב ןעכאמ  ְךיִז רעֶגיִנעֶו עקאט טְלאָו רֶע

 -- .ביהוע טימ רעֶכיִ עֶזעֶועֶג טְלאָו רע. ןעוֶו , הֵסָדְצ ףיֹוא ןעוֶועֶג הָאְצֹוה לעּב
 עֶנְדיִּב ,עֶכיִלְקילְנמּוא , עֶמעֶרֶא יד ריִמ םּורַא יז ןעֶּביולק ןעֶמעֶלַא ןופ רֶהעָמ ראָג
 ִּפִא --- סעֶקיִנְשאַּפעֶראָה ! רעֶגאָרְט , ןעדּוי קראמ ,  תֹוכאָלְמ לַעַּב + ךעֶלעֶׁשְנעֶמ
 יז : ןעֶלְנְראַנ עֶראַד טיִמ ,ןעֶּפיִל עֶטְכאַמְשְרעֶּפ  טיִמ עֶניִרעֶגְנּוה  ,עֶנעֶסיִרעֶג
 טְְניירְְרעֶפ ןעֶּבעֶל ץְנאַנַא , םעֶואָטאַקַא םיראָו -- עֶנוילְס יד טּושָּפ ןעֶיִׁש
 ,לעֶגְנאַמ גוא רעֶנְנּוה ןיִא ,שינעראווק ןיֵא ,שיִנעֶראַד ןיִא . , דייֵל ןיִא ,תֹורָצ ןיִא ןעֶמ
 שייֵלְפ -- ןעֶקעֶלְּפָא לעֶדְנייֵּבַא ׁשְטאָה ,ׁשדֹוק תָּבִׁש םעֶד םיֹוק טְּבעֶלְרעֶד עֶמ
 שיִפ קיטְׁש טְכעֶר ַא ? ב'חוע סאַּפְׁשַא סעֶּפע-- !ןעֶמּוקעֶּב טיִנ ,ּךעֶּבעֶנ ,ייֵז ןעֶנאַק
 ְךאָנ !ךֶא - ןייַו עֶלעֶזעֶלְג טּונ א ,עסקאט ןהָא ׁשייֵלְפ לעֶקִיִטִש ס'ְטעֶפ א
 עֶסיוִוָעְגא ׁשְמאָה ,זיא(סע טּוג יוִו , טיֹורְּב טיִמ ׁשיִלּוכ ןּופ ןעֶּבעֶל ץְנאַג ַא

 תֹוחֹּכ עֶייַנ ןעֶּבעֶנּוצ ןאק גנּונְפאָה עֶמיוועֶג אֵזִא -- ןעֶסעֶּמָא ףיֹוא גְנּונְפאָה
 ,ךעֶּבעֶג , ןעֶהעֶמְׁש יז . . . ךֶא -- ךָא-- ךָא , תולד ןעֶרעוֶוְׂש םעֶד ןעֶנאָרְטְרעֶּפ
  ןעֶריֹוּבעֶגייַנ יוִו ,ייֵז ןעֶנעֶז סעֶּפע., ןעֶגיֹוא עֶגיִר'םיִנֲּחַּת טיִמ ריִמ ףיֹוא ןעקיק גּוא
 ראָנ -- .ןעֶּבעֶל ןּופ טָפאַרְק עצנאנ יִד טְקעֶווְרֶע יִיֵז ןיִא ךיז טאָה םעֶּפֶע
 ?ןעֶּפיֹוק : ְךיִז ןעֶטְכאַרְמ ייֵז : עֶלייוַו עֶלַא ;ְּךעֶּבעֶג , ייֵז טעֶטְפיִנְרעֶפ ץֵפיִז רעַּפיִמ א
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 ןעֶהעֶטְׁש אָד טרּכַּנּו ןעֶּבעֶג : ןעסייה ּךיִז ןאק רע; זייַרְּפ ַא ראַפ סאוָו ,טְסייוו טְטאָג
 -- ךאָד --!ייַּפְׁש ַא ייֵז אֹּג זיִא ןעֶנעוו ןעֶנּונְגְרעֶּפ רעֶייִז ןּופ דְלעֶג סאוָו ,םיִריִבְג

 ּוצ זיא-סע;סאוָו ׁשְטאָח ,ןעגְנּולעֶג ייֵז טעוֶו רעֶמאָט -- ,ּךעֶּבעֶג ,ייֵז ןעֶרעֶלְק

 טעּפ ןייק טְׁשיִנ ; רעיִּב לעֶזאָלְנ א שטאָח זיא ,  ןייוַו ןייק טיִנ זיִא : ןעֶפיֹוק
 + 480 . . . לעֶדנייִּב טעפַא ׁשְטאָח זיִא ; ׁשייֵלְפ

 טריסעֶרעֶטְניאראפ אָד ּבאָה ךיִא יוִו , גידנעקיק ,ןָא ראָג לעוֶוְק ךיא ,ךַא
 , רעֶדְנּואוו ואָּב א ףיֹוא יוִו , ריִמ ףיֹוא סעֶּפעֶי טקּוק עֶמ .םֶלֹוע לעֶקיַטְׁש ןאָׁש א
 ןעֶלעֶטְׁשְראָפ טְׁשינ ראָנ , רעֶזעֶל ,ךייא ןאק ךיִא , ךא .ןעֶשנעמ ןעמִיֹורְנַא ףיֹוא יו
 םיֹורַא ןעקוק רעֶטְראוָו ענייֵז ףיֹוא ןעוֶו ,טאָה רעֶנעֶי סאו ןעֶגּונְנְרעֶּפ סאָר

 ןעֶׁשְטּומ לעֶמיִּבַא ְךאָנ םעֶּפע; ןיילֵא טעֶמִּכ ךיִז טְליוו עֶס ! ןעֶשְנעֶמ  רעֶדְנעֶזיֹוט
 ְךאָנ עקאט ייֵז ןעֶזאָל ,רימ ןּופ -גיגְנעֶהְּפא לעֶסיִּבא ךאנ ןייז עקאט ייֵז ןעֶזאָל ,ייז
 ןְהעטׁש רימ לעוֶו ךיא נוא ןעֶגיֹוא עֶטְצְנאַלְנעֶגְסיֹוא טיִמ רימ ףיֹוא ןעקוק לעֶסיּבַא
 ,ךיא ?טיִנ עקאט סאוָו ראַפ .ןעֶגוננְרעֶפ לעֶמיִּבַא ןעֶּבאָח בוא ןעבאל גּוא ןְעֶז
 ןיא רימ ןעקּוק גּוא ןעֶהעטְש , םָלֹוע רעֶצְנאַג רעֶד , ייֵז נּוא דער , רֶּבַחמ רעֶמעֶרָא
 -תּוזע עכילטע ןעֶניִּפעֶג ךיז ןעזומ םֶלֹוע-ץאזא ןיא יו יֹוזַא ראָנ .  , ןיירא ליֹומ
 , תוזע סיורג טימ עֶניִנייֵא סיֹורַא ְךיִז ןעֶּפאַח םּורָד ,ךיוא רעיטיִנָפ

 יֹוזַא סאָד ריא טְנעֶז ? קֶזֹח סעֶּפע ריִא טְכאמ ! בורק 'ר ,ראָג טְגאָז -- |
 ? ןעֶפיוִקְראַפ ּוצ ףיֹוא ְךאָנ אָּבַה םָלֹוע לעיּפ יֹוזא סאָד טאָח ריִא םאָוו , םּורָפ
 ןעֶּבאָה ריִמ ! ְךייא ןעֶנאָק רימ !הֵׂשֲעֶמ יִד יֹוזַא טינ ראָנ זיִא םע; ,ךיז טְכאַד
 ּוצ טמּוק יִו , ..ּוצְניִהַא ,ןעֶטעֶזאַג יד ןיִא רעֶּבייַרְׁש , ריִא ! ךייא ןופ טְראָהעֶג
 ? ןעֶפיֹוקְרעֶּפּוצ ףיֹוא ְךאָנ גוא -- ? אָּבִה םֶלֹוע ךייַא

 סע רע טאָה ,יִיְנָׁש טְפיֹוקְרעֶפ יִּבְר רעֶד זַא -- ךיִא רעֶפְנֶע -- וג -
 --ל ןעֶד סע} ןעֶמ טאָה ,העקְוצ ןע גי טֶּפ נּוק טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶמ זַא גוא ? עקאט
 ןעֶּבאָה סעֶקִיִצְקְזעֶה יד ראָנ , אֵש נּוא ןעֶּפיִל יִד ןעֶמיִּבְרעֶפ םיִריִבְנ יד ןעֶּבאָה אָד
 , רעֶדְליִּפעֶג ַא טיִמ טְּפאַחעֶגְסיֹורא רעֶדיוִו ְךיִז

 יֹוזא טאָה ריא ,םיִנָפַא ! עֶרעֶּפא ,לעֶדְניוְׁש םיִנָּפ ַא ְךאָד ריִא טְנייֵמ !ע,--
 | ! הזה םֶלֹוע טאָה ריִא יוִו יֹוזַא טָא ,  אָּבִה-םֶכֹוע

 ,טיִנ אָּבִה-םלֹוע ןייק .ְךיִא .ּבאָה ןעמעֶלא ְךייֵא ראפ -- ְךיִא רעֶּפְנֶע -- תֶמָא --
 םלֹוע ןייק .ךיִא ןאק  ןעֶמעֶלַא ךייַא . ,טְנייֵמעֶג ךיִא ּבאָה ןעֶמעֶלַא ךייַא טיִנ גּוא
 ןיִמ א ראַמ סאוָו יו ,ליַחֹמ ןייז ןיא אָּבה םֶלוע ןימ אֵזַא ְךיִז טְפאַשעֶּב רעֶדעֶי .אָּבִה םָלֹוע טְראָק רעֶדְנּוזֶּב ַא ןעֶדעֶי ייַּב זיא ךייֵא ייַּב םּוראָווועֶפיוקְרעֶפ טיִג אָּבַה
 טְלהיֵפ רֶע ןעֶבלעוֶו ןיא ,א ד םיא טְלְתעֶּפ סע; סאוָו ,רעֶרעֶי  טאָה רעווק-םֶלֹוע
 .טְלעוֶו רֶענעֶי ףיֹוא ןעֶניִפעֶג ּוצ רֶע טְשְניוִו סאָד טָא ,לעֶגְנאַמ ןעֶטְסעֶרְג םעֶדאָד
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 ראָנ ןעֶרעֶלְק גּוא ןעטְכאַרְט זיִא  הָזח-םֶלֹוע עֶצְנאַג ןייַז סאָוו,לָׁשְמִל ,ףאָזאָליִפ רעֶד
 רע טעוֶו ןעֶטְראָד זא ,אָּכַה-םֶלֹוע ןייַז ראָפ ְּךיִז רע. טְלעֶטְש ,תֹובָׁשֲחַמ , תֹובָשֲחמ

 טְלְהעֶפ ,ְךיִלְמעֶנ םאָד טָא םּוראוָו , ןְהעֶמְׁשְרעֶפ סעֶלַא ,  ןְהעֶז טעֶלַא , ןעֶסיוִו םעֶלַא
 סאד  ,ןעֶשנאוו עֶנייַז עֶדֹא ןופ טְפיֹוה סאָד םֶחיִא ייַּב זיא טאָד גוא , אד םֶהיֵא
 ,רעֶגְיֵטְׁשא ןֶדְמִל רעֶד .. . ןעֶּבעֶל ןעֶרעוֶוְׁש םעֶד ראַפ ןעֶגְנּניולעֶּב עֶלא ןּופ עֶטְסעֶּב
 ןעֶרעֶפְטְנעֶרעֶפ םֶהיֵא ןעֶלעֶוו אָבָר } ַײַּב א זַא ,אָּבַה-םֶכֹוע ןייַז ראָפ ְּךיִז טְלעֶטְׁש
 גּוא 'ס'ְבֵׁשֵיְל שי עלא ןעֶגאָזסיֹוא םֶהיֵא טעוֶו א'שרהמ רעֶד ; תֹויַוַה עֶרעֶייִז עֶלַא

 - ראָפ יז טְלעֶטְׁש ,לָׁשֶמְל ,דיִסָח א : םיִרְמֹולְּכ עלא ןעֶרהעֶלקְפיֹוא םֶהיֵא טעֶוו "שר
 םּורְד נּוא הָניִכְׁש רעֶד ּוצ רעֶטְסְנעֶהאַנ רעֶד ןייז טעוֶו יִּבִר ןייז זַא , אֵּבַה םֶלֹוע ןייז

 , לָׁשָמִל , עֶנעֶרּוי עמּורְּפ 8 . . . ןְהעֶטְשייֵּב תּוכְז םִניִּבִר םעֶד ְּךיֹוא םֶהיֵא טעוֶו
 גיד;שֶרֹוק-תֶּבַׂש ןּוהְטעֶגְנָא  גידְנעֶטְׁש ןייַז םעוֶו יִז .זא , אָּבִה םֶלֹוע רֶהיֵא ייֵּב זיא

 טעוֶו ,ְךעֶלְּבעֶּב רעֶדְא ,סעֶּבְרַא רעֶלעֶט ַא רעֶּביִא תֹוהָמִא יד טימ גיִדְנעֶציִז ,גּוא
 יִד טיִמ ןְנאַמ רעֶד תעֶשְּב /ןֵמָא ,,ֹומְש ךורְּבּו אוח ךּורּבי ןעֶרעֶפְנֶע ץְלַא ךיִז יִז
 ריִבָנַא רעֶנְייִטְׁשַא , נּוא . . . לעֶּביִטְש ןדע ןנ ןיא ןעֶנעוֶואד ןעֶלעוֶו ּךעֶלְרעֶדְניִק
 םֶהיֵא ראַפ ןעֶלעוֶו הָלֲעַמ לֵש םיִרָש יִד זא ,  אָּבִה םֶכֹוע ןייַז ראָפ ךיז טְלעֶטְׁש
 ןּופ רעדניק יִד טימ רע; נּוא השמ לֶׁש םירָׂש יִד יו ְךיילג ,ןעֶּבאָה טְקעֶֶפְסעֶר סיֹורְג

 טְּפאַח יייווְנעֶטייֵצ נוא עקלעקּוטְס טְליִּפְש גּוא טְציִז רעֶּבייוַוְסְּפאַק םיִּדְלְמַה ד וָד

 ןאק , ּונ . . .טְראָד טָא קוק א טְּפאַח גּוא ןְדע ןֵג ןעֶשיִנאַדְמֲחַמ ןיא ןיירא ְךיִז רֶע

 .סאוָו ,ְךייַא טְסייוֵו רֶחאָי רעֶטּוג רעֶד ? אָּבַה םֶלֹוע ןעֶפיֹוקְרעֶפ ןעֶמעֶלַא ְךייַא ךיא
 טְהעֶג ,ןֵּכ לַע . טלעוֶו רע ָד ףיֹוא ְךייַא טאָה ריא גְנּודְלִבְנייֵא ןיִמ ַא ראַפ
 לעיפ זיא םאָד -- ייֵנָׁש ןיִּבִר םייּב רעֶטעֶּב ךןייַא טְפיֹוק / םיִנְלִטַּב , םיִדיֵסֲח ריא ּךייַא

 ןייז םיוִועֶג ךאד טעוֶו טֵבְׁש רעֶדָא ויָלָסִּכ ןיִא םּוראָו ; אָּבִח םֶלֹוע ןייֵמ ןּופ רעֶרעֶכיז
 אָמָקְסִמ ְךאָד טעוֶו ריא .ןעֶּפיֹוקְרעֶּפ טיִנ טאָלְג ְךיִא ליוו ךייַא ,םיִיִבָנ ,ריִא גּוא ייֵנָש

 ךסא ןעֶריִּפאַּפ עֶרֶעייֵא ןעֶנעֶז ןעֶטייצ עֶניטְייֵה , ּונ -- ןעלְמְּבעוֶו טיִמ- ןעֶלְהאָצ
 ,ףולָח ַא טְכיוִו ריִא ּביֹוא ,ריא טְהעֶז טָא . ייֵנְׁש םיִניִּבִר םעד יוִו , רעֶכיִז רעֶגיִנעוֶו
 רעיא ריִמ טיִנ :אי סאד ריִא טְהעֶז ;ךייַא טםימ ךיז ןעֶטייֵּב סֵּכְסּומ ְךיִא ןיִּב

 אָּבַה-םֶלֹוע ייַּב ! טכער ךיֹוא זיא ? טיִנ ריִא טְליִו . , .ךייֵא טאנ ּוא ז'הוע

 ריִא , טְׁשיִנ קֶׁשֵח ןייק עקאט ךיא ּבאָה רעֶדיוִו ?םיִסָחּויִמ סיוא רימ/ ייַּב ריא טְנעֶז

 ןייק..ריִא טְלאָו , טְנעוֶועֶג רימ ןָא ראָנ זיס ןעוֶו ןעֶד ,אָּבִה-םֶלֹוע ןעֶּבאָה טְלאָז

 ֹוזַא ןיֹוש טאָה ריא ! הֶזַה-םֶלֹוע רעיא , יִא ,יַא . . ,ןעֶּבאָה טינ ְךיֹוא הָזַת-םֶלֹוע

 טְפיֹולְטְנעע ריא , טינ רעדִורְּב ןייק ראָנ ןיֹוׁש טְנעקרעֶד ריִא זַא , זאָנ יד ןעֶמיִרְראַפ

 ,טְנייַה טָא !ךייַא ןעק ְךיִא ,קעוֶוַא ךייא טקיר ,ְךעֶל'ְסיִסְרֹוקיִפא ,ריִא נּוא . . .ןעֶדּוי ןּופ

 טְנעֶז ,ןעֶּטְפעֶׁשעֶג עֶטְכעֶלׁש ,ןעֶקיַלְגִמּוא ,  ןעֶטאָרְְנאַּב :טְכעֶלְׁש זיא טייצ יד זַא
 ; טייַלּפ א רעֶטְניִה הָחְנִמ דְנּוצא טנעוואד ריא יו יֹוזַא , אֶּבִה-םָלֹוע ףיֹוא םיִנְלֲעַּב ריא

 יימ ןּופ סאַּפְׁש ןעכאמ ריֵא טעֶוו ,ןְהעֶרְדְרעֶּיִא לעֶדאָר סאָד ְיִז טעוֶו רעֶּבָא םיֹוק
 ןייק טְשיִנ ךיִא ןיּב ןעֶכאַמ קְזֹוח גּוא ,ּונ -- הָחְנִמ רעֶד ןּופ יוִו יֹוזַא -, אָּבַה םֶלֹוע



 409 : אָּבַה םֶלֹוע

 םִלֹע ןעֶפיֹוקְרעֶפ טיִנ ְךיֹוא ְךיִא ליוִו ,ןעֶדּוי עַמּורְפ ,ךייַא -- .אָּבִה-םִללֲע ןופ ןְלעֶּב
 טּושָפ ְךיִ ּבאָה ,ןעֶגעְֶו אָּבַ םלֹוע ןּופ ראנ ץְלַא טּוהְט ריִא יוִו יֹוזַא םוראוו .,אֶּבִה
 הָליֲִח ,ןערעֶו ריִא טעֶֶו ,אָּבִה-םֶלֹע יִמ רעֶכיז ןייז םעֶו ריִא ןעוֶו זַא ,אָדֹומ
 | . + . ןעֶדוי סיֹוא

 ְךִז ןעֶּבאָה םיִריִבְנ יִד :רעֶרעֶטיִׁש ץְלַא ריִמ םּורַא טְדְרעוֶו סע ,העָז ְךיִא
 רעֶנייֵא יו ,סעקעלוק עֶטְשְטעֶוְקעֶגְפיֹונוצ טיִמ םייַהא ןעֶהעֶג נּוא טְניִרייִלאַּב קְראַטְׁש
 ?טְלעֶו עֶנעֶי טיִמ זָנּוא טְסְקעֶרְש . ּוד ?אֵּבַה-םלֶוע טיִמ טְסּויְמ א טְסיִּב,;: טְרעֶר
 יִד ..."!טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןייז םקֹונ ריִד ןָא ּךיז ןעלעוו רימ ,סיֹוא טְראוָו
 ,יֵז לֶאָז עֶמ יֵדְבִּב ,טעיִבְננעֶנְסיֹורַא עֶקְניִלאַואַּפ ךיֹוא ךיז ןעֶּבאָה ְךעֶל'םיִסְרֹוקיִּפַא
 .עָפ :אָּבַה םֶלֹוע ןיִא ןעֶּביֹלְג יִו ,ְךאַז אזא ןיא ןייַז .דֵׂשֹוח טְשינ ליל
 יִד טיִמ טְקּירעֶגְסיֹורַא דְלאַּב .ךיז ןעֶּבאָה םעק;עּובְצ יד ,םיִדיִסֲח יד; נּוא ! תֹונֹיְּב
 ןּופ ,טייל ענעֶי ןּופ רעיא זיִא סאד זא ,טינ ןעֶד טְהעֶז  ריִאי : רעֶטְראוָו
 ןּופ ,טְשְרעֶּפְמאָלְק ,ּךעֶלְדיִל ןעֶגְניִז .ּךעֶלְייִרְּב ךיז ןעֶּבייֵרְׂש יז ל םעֶקינְמעֶזאַג יד
 ןּופ קעוֶוַא טְמּוק ! םיִצֵל זיִא'ס -- ,ןעֶנעֶוו לֵאָרְׂשי ץֶרֶא ןופ .ןעֶנעֶוו הָבֹו רעֶזְנּוא

 העְז ךיִא גּוא ,רעֶנעֶלְק םִלֹוע רעֶד לאָמ עֶלַא טְדְרעוֶו יֹוזַא גּוא . ..,!םעיַיְטְלּוה יד |
 יד טָא ראָנ ,דיָסָח ןעֶגיִצְנייֵא ןייק ,םֹורֹוקיִּפַא ןעֶגיִצְנייֵא ןייק ְךיִז ראַפ טיִנ ןיֹוׁש

 ןעֶנעֶו יז :ןעֶּביְִּבעֶג ןעֶנעֶז ייֵז -- ,ּדעֶּבעֶג ,ּךעֶלְשְנעֶט עֶנְריִּב יִד טָא ועֶמעֶרָא
 םיִעָג טעֶו ,םיִנָלְעַּב רעֶניִעֶו ןעֶראָועֶג זיִאָס סאוָו ,ךיז ייּב רעקְראַטְׁש לעֶסיִּב א
 ,זייַרְּפ יִד ןעֶלאַפ

 ? ןעֶפיֹוקְרעֶּפ ריִא טְליוִו עד ןעֶמעוֶו-,ךיִמ ייֵז ןעֶנעֶרְּפ -- ,רּוי 'ר ,עָׁשֶז טְנאָז--
 : ? טְראָפ .ריא טְנייֵמ ןעֶמעוֶו

 ָזיִּכ ַא טיִמ .ּבאָה יא ;טְנייֵמעֶג עקאט ךיא באָה ןייַלַא ךייא רֵאָנ- ,ךייא--
 ּוצ ךייא טיִמ ךיִמ ןעֶרעֶטְש ייֵז : ןעֶדּוי עֶמּורְּפ יד טיִמ םיִריִבְנ יִד ןעֶועֶג חֵלַׁשְמ
 -ּפָא ךיִז ןעֶּבאָה ייֵז יוִו ,טְהעֶז ריִא .ןעֶראָה ןעֶלאָז ייֵז ,טיִנ ראָג טְמאַּפ סֶע ,ןעֶדעֶר
 טימ ּבאָה ְךיִא ןעֶדעֶר לעֶסיִּבַא ריִמ ןעֶלעֶוו דְנּוצַא :טְכעֶר רֶהעֶז ! טּונ ץְנאַג ?טְקּורעֶג
 ,אָּבִה םָלֹוע ַחֹּכִמ עקאט נּוא ןעֶסעּומְׁש ּוצ סאוָוְטֶע ְךייא

 טיִמ ךייא ניֹוט סאוָו -- ְךעֶלעֶׁשְנעֶמ עֶניִּב יד ,ּךעֶּבעֶג ןְעיֵרְׁש ! רּוי רעֶּביל- =
 ?ןעֶדעֶר טעֶוֶו ריִא סאָו ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ דְנאַטְׁש םיִא ןעֶד ריִמ ןעֶנעֶז ?ןעֶרעֶר ּוצ נּוא
 עֶטְסאָרְּפ ריִמ ןעֶמּוק יוִו ,רעֶטְנְרעֶלעֶנְְהאָוַא ,רעֶּבייַרְׁש ַא טְנעֶז ריִא ? ריִמ .ןעֶמְוק יו
 סְניטְׁשְמִיִא וטְּבאָרְנְראַפ ןעֶנעֶז ריִמ זא ?ןעֶרעֶר טעֶוו ריִא סאוָו ןעֶמְמעֶגעֶּב ןעשְנעֶמ
 יו .ליִמ ןעֶטּק יו ,טְׁשיִנ ראָג ןעֶנעֶק ריִמ !טְׁשיִנ ראָג ןעֶטייוו ריִמ ,טְגאָזעֶג
 1 ריִמ עמק
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 ןעֶלאַפעֶג יֹוזַא ךיז ייַּב טיִנ טייז ,ּעֶלְרעֶדיִרְּב עֶכיִלְקילְגמּא ,טיִנ ְךייא טְקעֶרְׁש--
 ,ןֵהעֶטְׁשְרעֶּפ וצ לֶגּוטְמ טיִנ ראָג עקאט טְנעֶז ריִא זַא ,ךייַא טיִּב ךיִא ,טיִנ טְניימ

 ,םֶהעְל טיִמ טְּבעֶלקְראַפ זיִא ליחמ רעֶייַא זַא ,טיִנ טְנייֵמ :ךייִא טיִמ טְדעֶר עֶמ זַא

 ךיַא ייֵז ןעֶּבאָה טאָר .דְרעֶפ םיִטיּבְרַא ,תֹומֵהְּב ראָנ תֶמֶאָּב עקאט טְנעֶז ריִא זַא

 נייֵא ,טְגיווְרעֶפ ךייַא ןעֶּבאָה ייֵז ,תֹובֹוט יֵלעַּב עֶרֶעייֵא ,) יִז ןטְרעֶרעֶגְנייַא ראָנ
 רֶעייַא ,טְשיִנ טְלֶחיִפ ץֶראַה רֶעייַא זַא ,טיִנ ראָנ טְהעֶטְׁשְרעֶפ ריִא זַא ןעֶפאָלְׁשעֶנ

 לאָמ ַא ןעֶּפאַח טיִג טְלאָז ריִא יֵדְּכ ,טייֵברַא רעֶייז ץֶלַא ויִא סאָד -- טיִנ טְדיִז וטּולְּב

 ועֶקְסאַמ יִד לאָמַא ןעֶסייֵרְפיֹוא ,ךיֵא טיִמ ןעֶוהְט ייֵז סאוָו ,סאָד ןעֶנעוֶו רעֶלְק א

 טיִמ ןעּוהְט ייֵז טְשְרעֶּפְמאָלְק סאוָו ,תֹו בֹוט עֶרעֶייִז ןעֶקעֶרְראַפ ייֵז רעֶּכְלעֶוֶו טיִמ

 ,טְסעּומְׁשעֶגְניֵא יֹוזַא ךייַא ןעֶּבאָה ייֵז -- .סעֶצְנעֶקּוטְׁש עֶרעֶייִז ןְהעֶמְׁשְרעֶפּוצ ,ךייַא

 וצ ןעֶריֹוּבעֶג טְנעֶז ריִא זַא ,ןעֶסיוִו טיִנ טְנאָק ריִא זַא ,ןעֶנאָק טיִנ טְפְראַד ריִא זַא

 םעֶּפעג ,טְראָפ רעֶטְרעֶדְנּזעֶגְּפָא ןייֵא ראָנ םעֶּפע טְנעֶז ריִא זַא ןעֶגְנּי עֶּבאָרְג ןייַז

 סאו ,ןעֶסיוִו ּוצ ְךיִלְנעֶמְמּוא ְךייַא ראַפ זיִא סֶע זַא ,עֶיְרעֶטאַמ רעֶדְנַא ןייַא ןּופ

 רָמּומ ַא ,רעֶזייוו-נעוֶו א ְךיִרְדִמ א ןעֶּבאָה טְזּומ ריִא נּוא םּוג זיִא ןייֵלַא ךייא ראַפ

 ,תֹובֹוט יִלעְּב עֶרֶעייֵא ,ייֵז ןעֶּבאָה םאָד !הָבֹוט לעּב א -- ,רעֶבאַמ-תֹונְּת ַא ,רעֶגאָז

 ּוצ יז טְמּוק טייֵקטְסאָרְּפ רעֶייַא סאוָו ,תֹובֹוט יִלֲעַּב עֶרעֶייִא ,טְדעֶרעֶגְנייַא ְךייֵא

 ךיא טיִמ ןעֶלאָז ייֵז ּוא ןעֶמיוו טְשיִנ ראָג טְלאָז ריִא זַא ,םע;ןעֶפְראַד ייֵז ץְטיִנ
 סאו ,ןעֶראָה ראָנ בִױחְמ טְנעֶז ריִא זַא ץֶלַא ךייא ןעֶנאָז ייֵז ;ןּוהְּט תֹובֹומ ץְלַא

 הָעַדַא ןעֶנאָז  טיִנ טְלאָט ריִא ,ןעֶרְהעֶלְק טיִנ ןיילַא טְראָט ריִא ;ּךיא ןעֶנאָז ייֵז
 ריִא יעניִרְדיִג יִד ,םֶאַלְמ רעֶמעֶרָא רעד טְנעֶז ריִא -- ןעֶכאַז עֶרֶעייֵא ןיא ּוליִפֲא

 ןעֶפְראַד יז יייֵז -- לֶכֵׂש םעֶגעֶנייֵא ןעֶּבאה טינ טְּפְראַד ריִא ,ןעֶנְרעֶל טיִנ טְפְראַד

 | --!ןעֶגְראָזְרעֶּפ ךייַא ןיֹוׁש ןעֶלעוֶו ייֵז ,סעֶלַא

 ןענאק יו ראָנ ,ןעֶסיוִו סיּפע ןעלעוֶו יקאמ ןעֶטְלאוָו ריִמ !דְנייַרְפ רעֶּביִל ,ָא --
 ךאָי ןיִא גאָט עֶצְנאַג טְנאַּפְׁשעְֶנייֵא ךאָד ןעֶנעֶז ריִמ ?טייֵצ ןעֶד ןעֶּבאָה רימ? ריִמ
 יןענעק ,ןעֶגְרעֶל ריִמ ןעמוק יו ;טְדיֹורְּב לעֶקיִטְׁש סאָד ןעֶנעיִדְרעֶפ זיִאיִס-יוִו ,הָמָנְרַּפ ןּופ
 | יי ? רימ ןעֶמּוק יו -- ןעֶסיוִו

 עֶדְנעֶסיונּוא טיי ריִא ,גיִדָלּוׁש טיִנ ;ְךעֶּבעֶג ,טייַז ריִא ,טּוג ץְנאַנ םייוו ךיִא--

 ריִא לייוַ ,םעֶרָא טְנעֶז ריא --הֵׂשעַמ עֶנעֶגייֵא יד קיִרּוצ גוא םעֶרֶא טְנעֶז ריָא לי

 ךילנעֶמְמּוא ויִאָס זיִּב,קירּוצ נּוא ןיִה םעְֶךיִז טְהעֶרְד יֹוַא נוא -- דְנעֶיוונּא טְנעֶז

 ןעֶמ לאָז טייזַא ראַפ סאו ןּופ ,ןעֶּביֹוהְנֶא רעֶהיִרְּפ ןעֶמ לאָז סאוָו ןּופ ,ןעֶסיוִוּוצ

 עמ סאו ,םיִּפְׁשִכְמ יִד ןופ גניִר רעֶניִדְכעֶלייֵק רעֶד יו יֹוזַא טָא -- ןעֶמּוקּוצ רעֶכיִנ

 םעֶד טְלאַה סאוָו .ןָתָיִל רעֶד יו ױֹױזַא טָא ןֶא ְךיִז רע טָּביֹוה ּואוו ,טיִנ טְסייוִו

 גּוא ףֹוס ןייַז זיִא ּואוו נּוא ּביֹוהָנָא ןייַז זיִא .ּואוו ,טיִנ טְסייַו עֶמ נּוא ליֹומ ןיא קִע

 .טייקְניִּבייֵא ןּופ ןָמיִס ַא טיִמ רעֶד טְזייוַועֶּב
| 

 .טְטאָג ןעֶקְנאַד -- עֶמעֶרָא עֶגייֵמ טְּפאַמעֶגְנָא ךיז ןעֶּבאָה -- !אֵהא ! ןְיוה--



 קעהטאילביבסקלאפ עשידו .

 םֶלֹוע יִד ןיֹוש ףיֹוקְראַפ ,קיִרעֶּביֹוּב ןייק טיִנ ְךיִרמְראַפ גּוא ,ּוד טְסְנייֵמ סאוָו ,ןיֹוׁש
 ! ףֹוסַא נּוא -- אָּבִה

 - םֶכֹוע ךייא ייַּב טְסייֵה סאוָו ,ריִמ טְגאָז ראָנ ! ְךייֵלָג ,עֶנְדיִּב עגיימ ,ךיילג--

 ? "אָּבַה-םִרֹוע, טְראוָו סאָד ריִא טְהעֶטְשְראֿפ ֹוזַא יוִו .? אֶּכַה

 טְסייוַו סאָד -- ֵּכח-םלֹוע ? טינ סע טְסייוֵו רעֶוֶו ? טְסייֵה סאָוו !ׁשְטייֵטְס--

 . .. רֶמּוׁשְמַה ןַי רעֶד נּוא רָּבַה רֹוׁש תל :ָךיֹוא דְנֹק ןייֵלְק א

 ,ׁשיִּפ :טְסייֵה סאָד ; טאַרּוקַא ןְהעֶטְׁשְראַפ םע ריִמאָל ,טְׁשיִנ .עָׁשֶז טְּפאח--

 םֶלֹוע עֶצְנאַג יִד ס אָד ראָנ זיִא עָׁשֶז סאוָו ראַפ !טּוׁשְּפ ץנאנ ? ןייוו נּוא ׁשייֵלְפ
 םעֶלַא סאָד ;ְּךעֶּבעֶג ,ריא טנעֶז טְלעוֶו ר עֶד ףיֹוא לייוו ? גְנּונְפאָה עֶטְסעֶּב סאָד ,אָּבה
 טְסייר .ןעֶטְראָד טְראוַו ריִא סאוָו ףיֹוא ,ראָה ְךיִא זַא ! עֶנריִּב עֶנייֵמ זַא .עֶנדעֶׁשְז
 .. יאָר ,ּעֶּבעֶג !ךיַא טְלְהעֶּפ עֶמ סאָוו יןּופְרעֶד העָטְׁשְראַפ ךיִא :ץְראַה סאָד ריִמ

 ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ רעֶּבָא ריִמ : לציִפ וצ םעּפִע ןיֹוׁש טְהעֶטְׁשְרעֶפ ריא 1 רוי רעֶּביל---
 םּוׁשָּפ אָּבַה םֶלֹוע ןעֶליוִו ריִמ ? ןעֶדעֶרלעיִפיֹוזַא ךייא ניֹוט עֶׁשְז-סאוָו ,טְׁשיִנ ראָנ
 ךאָנ אָּבַה-םֶכֹוע טאָה גּוא די אזא ְךיֹוא טְנעֶז ריִא ּביֹוא  ,ןעֶדּוי ןעֶנעֶז רימ לייוו

 ,יִא טניימ רׁשְפֶא ראָנ ? גְנאַל יֹוזַא זְנּוא ריִא טְלאַח עֶׁשו-סאָוו ,ןעֶפיֹוקְרעֶּפּוצ ףיֹוא
 זַא א יֵבֹוְק 'ר ,רעהירפ ְךייִא ריִמ . ןעֶגאָז -- ? הָליֵלֲח ,געוֶו םינופ ןעֶרְהיִפְּפאָרַא זְּוא
 .הָחָרְט רֶעייַא טסיזְמּוא זיִא'ָס

 טיִנ ןיימ ךיִא זא ;ְּךעֶלְרעֶריִרְּב ,טְגאָזעֶג ןיוש ךייא ּבאָה ךיא ,םֹולָׁשְו סֵח --
 ִׁשיִפ ראָנ ךייַא ייַּב זיִא אָּבַה-םֹלָוע סאָו ,םעֶד ןּופ ראָנ דעֶר ךיִא : םעֶזאָּב ןייֵמ
 ריִא יוִו ,ךיא הְֹז ןּופְרעֶד  ןעֶסעֶּפָא טּוג טְסאָרְּפ ּוטְסייֵה סאָד ,ןייוװ גּוא ׁשיִיְֵפ

 ר עֶד ףיֹוא זַא ,טְלאועֶג ךיִא טְלְהאָוו יַאְדַוא - .. ןעֶסֶע עֶגְרעֶׁשְו ,ּרעֶּבעֶג ,טייַ
 ןיימ ְךיִא ,ייז גּוא ןעֶגיִגְגְרעָת יו ןעֶלְהעֶּפ טיִנ רֶהעֶמ ךייא לאָז טְלעוֶו
 טְלאָז אָד יִּבַא ,יֹוזַא ןייז זאָל ; אָּבַה םֶלֹוע ןייז ךייא ייֵּב ןעֶלאָז ,ןעֶגיִנְגְרע ם
 ,רעֶּבָא העְז ְךיִא זַא . ..טְראָד ןעֶּבאָה ׁשְטאָח טְליוִו ריִא סאוָו ,סאָד  ןעֶּבאָה ריִא

 ׁשייֵלְפ ןׁשיִפ יו ,אָּבַה-םֶכֹוע ןיִמ אזא ףיֹוא ןעֶטְראוו רעֶליִרְּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶנאַיליִט יו
 ייֵז ,גיִרעֶגְנּוה טּוׁשַּפ ןעֶנעֶז רעֶדיִרּב עֶמעֶרָא עֶנייַמ זַא ;ךיִא העָטְׁשְרעֶפ ,ןייוװ .נּוא

 ? ןעֶסע טְליוִו ריִא ,אָי ַא ;ןעֶסֶע ,ְךעֶּבעֶנ ,טְליוִו ריִא -- ןעֶסֶע עֶליוו

 רֶהעְק סאָו ? רעֶחַא לָׁשָמַא ראַּפ סאָד זיִא סאוָו ,ןעֶסֶע ןעֶדיוו  ריִמ ,ּונ -- |

 ? ןעֶפיֹוקְראַפ זְנּוא טְליוו ריִא סאו ,אָּבִה  םָלֹוע רעד ּוצ ןָא סאָד יז

 .ףאָד ריִא טְגאָז םיִלֵהֵּת !עֶמעֶרָא עֶגייֵמ .,ןָא יז רֶהעֶק סע סאָו טָא-- ||
 ?'םיִלֵהְּת ןיִא טְראָד טְנאָז ְּךֶלֶמֲה דִוָד סאָוו ,ריִא טְקְנייֵדעֶג ? גאָט עֶלַא סיוִועֶג
 גְנאַזעֶג ןיימּוצ -- יִֵתָנִר לֶא .ּוצ ראָה -- ,טְטאנ ּוצ ךֶלֶמַה דִוָד טְנָאז--ה ביִׁש קה

 געֶרְפ ,ונ !םעֶרָא רֶהֵעָז :טְמעֶרָאְראַפ רֶחעְז ןיִּב ךיִא -- דֹאְמ יִתֹולד םּוראָו-- יִּ



 . / אָּבַה םֶלֹוע
 ,ןיֹוש ןעֶהעֶטְׁש ריִמ ;אָּבַה םֶלֹוע ןעֶנעוֶו טָא ,רֶבָדֲה רֶקע םּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיֹוׁש טְנעֶז ריִא
 טְפיֹוק יו ,ןיֹוש טְנאָז ? ןֶתָיל ןעֶגעוֶו ןיֹוׁש זיִא סאוָו ,ףֹוס ַא ,ּונ ,ּונ-- סעֶקְליִּפְׁש ףיֹוא יו
 | ? אָּבַח-םֶכֹוע ןעֶמ

 ןעֶריִסעֶרעֶטְניא טינ ןאק ךייַא זַא ,סייוֵו ְךיִא ,עֶנְדיִּב עֶנייֵמ ,אָי ! אָּבִה-םֶלֹוע--
 סיֹוא ריִא טְלעֶטְׁש םעֶד ייַּב טָא ,ָא : אָּבַה םֶלֹוע ןעֶגעוֶו ראָנ ּךעֶרְּפְׁשעֶג םּוׂש ןייק
 עֶס ,לעֶטיִמ ַא ,רעֶנייֵמְׁש א ןעֶזייוועֶּב ךייַא לאָז עֶמ זַא !ְךעֶלְזְלעֶה עֶראַד עֶרעייא
 ןייַרַא ּפאק ןיִא טיג ךייַא טְכיִרְק ,טְלעוֶו רעד ףיֹוא ןעֶרעוֶו רעֶפעֶּב ןעֶנאָק ךייַא לאָז
 ןעֶצּונעֶּב עֶקאַט טיִמְרעֶד נוא .ןעֶיְנאַמאַז ךייַא ןעֶמ ןאָק אֶּכַה םֶלֹוע טיִמ ראָנ גּוא
 עֶטְצעֶל סאָד סיֹורַא יא ייֵּב עֶּפעלְׁש ןעֶרוי עֶמּוגיִד : תֹובֹוט-יִלעֶּב עֶרעֶיֵא עֶלַא יז
 סיֹוא ךייא ייַּב ןעֶמאָמ םיִחָלּוׁשְמ עֶרעֶייא :אָּבַח-םֶלֹוע .ּוצ ךייַא ןעֶגאָז נּוא ליִּבְרעֶק
 םיִנָלְַּב ,סעקעַיבְצ ,םיִריִנַמ ,םיִנָּבַר עֶרֶעייֵא ;אָּבַה-םֶלֹוע .ּוצ דייַא ןעֶגאָז .נּוא טְלעֶג
 ןעֶהעֶטְשְרעֶפ טייֵל-הָרְבָח עֶלַא יד -- ,אָּבַה םֶלֹועָל קֶלֵח טיִמ אָרֹומ ַא ְךייַא ןעֶכאַמ
 .ןֶעֶהיִצְסיֹורַא הָמָׁשְנ יד ּוליִּפֲא ךייא ייּב ןעֶמ ןאק; טְראוָו םעֶד טיִמ זַא ,טּונ .ץֶנֵאַנ
 אַזַא טאָה אָּכִה-םֶכֹוע זַא ,ןייז ןיֹוש סאָד ןאק הָזַח-םָלֹוע עֶרעֶטיִּב א ראַפ סאָוו וָא
 26 םעֶצְנאַג ןייַז סאוָו ,ׁשְנעֶמ רעֶנעֶי ןייַז ןיֹוש ןאק ְךיִלקיִלְנִמּוא יו !ךיז ןיא טְּפאַרְק

* * + 

 סאוָו !רֵעע סיֹוא ןעֶרעוֶו טעוֶו רע ןעוֶו ,טְלאָמְפְנעֶד ףיֹא ראָנ ּפָא רֶע טנייל קילָג -
 ףיוא ןעֶננּנְפאָה עֶלַא עגייז טעֶדְניְִג רעֶבְלעוֶו ,םֶמעֶנעֶי זיא ןעֶּבעֶל רעֶווש א ראַפ
 וי .י.!ןעֶּבעֶל ןייז ךאָנ

 טייל עֶמעֶרָא יִד ןעֶנאָז --? אָּבִה םָלֹוע עֶצְנאַג יִד סיֹוא ,םיִנָּפִא ,טְכאַל רֶע !ָע--

 | | !טגאָזעֶג זנּוא טאה ץְֶראַה סאָד ,ּונ ,ּונ ; ןעֶדעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא

 ְךיִא ,טְּטאָנ ץֶטיִחעֶּב ?עֶנְריִּב עֶנייַמ ,ריִא טְרעֶר סאָוו ,טְמאָנ עֶטיִהעֶּב-
 - עֶגיִצְנייֵא יד ,ּןעֶּמעֶג ,טאָה ריִא סאָו ,גְנּונְפאָה עֶגיִצְנייֵא סאָד ןעֶכאַלְסיֹוא ,הָָיְלָח ,לאָז
 ןאק ׁשְנעֶמ ןייק 'זא ,טינ ןעֶד סייוֵו ךיִא ; ןעֶּבעֶל טְצְראַווְׁשְראַפ רעֶייַא ןּוּפ טְסייֵרְט
 עֶמ ןעוֶו ,רֶעיִרְדַא הָטְרעֶו טיִנ זיִא ןעֶּבעֶל סאָד זַא ,גְנּונְפאָהַא ןֶחֶא ןעֶּבעֶל טיִנ
 ,טינ ןעֶד סייוֵו ְךיִא .. .? ןייַז סיִּפעֶג ְךאָנ טעוֶו םעֶדְכאָנ זַא ,ןעֶטְכיִר טיִנ .ְךיִז לאָז
 סייוֵו ְךיִא ? ןעֶּבייַרְש .םיִרָּפְס עֶניִלייֵה עֶרעֶזְנּוא סאוָו ,טְנאָז ְךֶלֶמִה ח מלִׁש סאוָו

 ןעֶּבאָה.םעֶדייֵז עֶרעֶייִז סאוָו ,טְלְעֶצְרעֶד זָנּוא ןעֶּבאָה סעֶדייֵז עֶרעֶנָנּוא סאוָו ,טינ ןעֶד
 םיֹוא ריִמ טְמּוק סֶע ןעֶוו םּוראָוְו ,ְךיִז יֹוזַא ריִמ דער ךיִא ,טאָלְג ראָנ ?טְלְהעֶצְרעֶד ייֵז
 יִד זַא ,ץֶלֶא ריִמ ְךיִז טְכאַד ,טְלעוֶו רעֶגעֶו ןופ ןעֶּבעֶל םעֶנעֶי ןופ ןעֶדעֶרּוצ
 טינ ,םיִנָּפַא ,ןאק עֶמ זַא ,סיֹוא ריִמ ךיז טְכאַד סע ;רעֶטיִּב רֶהעְז ןייַז זּומ טְלעוֶו
 ראַפ טעוֶו עֶמ זַא ,טְּביולגעֶגְנייֵא זיִא עֶמ זא ראָנ ןעֶלעֶמׁש ןעֶדעיִרְפּוצ ךיז .ׁשְרעֶדנַא
 רב .י.ןעֶטְראָד ןעֶנעוֶו טְניֹולעֶּב ץְלַא

 .גאָז -- : עֶמעֶרָא עֶטְכאַמְשְרעֶפ עֶניימ ןֶעירְׁש --! טי זְנּוא עֶראָמ הָלאוג
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 ןיִמ ַא ראַפ סעֶּפע סאָד זיא סאוָו ? םִעע ְךיִז טְקיִׁש יו .עֶנְדיִּב עֶנייֵמ ;ךייַא ךיִא

 ,טייֵקְמעֶרָא רעֶייַא ךס א סעֶּפעךייַא ךיז טְגניִז םע; ? םעֶרָא רֶהעְז זיִא עָמ זַא ,גְנאַזעֶ

 סעּפע;אָד טְגייֵמ ,ּףעֶלְרעֶריִרְב .דֵלמַה דוד ראָג ; סאָד זיִא אָוְׁשִק א ? ּךעֶלְרעֶרירְב
 טְסעֶו ,גְנאַזעֶג ןייַמ ןיא ןייא ךיִז ראָה -- ,טְטאָנ ּוצ דִוָד טְנאָז -- ,ּוצ ראָה ;סְרעֶדְנַא

 ןִּב ךיִא יו ,ןעֶראָוועֶג תּולֵדְּב סאָד ןיִּב ךיִא יו ,ןיִּב ךיִא םעֶכָא יו .,ןְהעֶזְסיֹורַא ּוד
 רעֶדְניק עֶגייז טְגְניַרְּב רעֶטאַּפ א יו ,לָׁשמְל ,ןעֶהעֶז ריִמ זַא . .. ןעֶלאַּפעֶג םאָד
 ןעֶננִזייֵז ,טְהעֶרְפְרעֶד קְראַטְׁש ךיִז ןעֶּבאָה ּדעֶלְרעֶדְניִק יִד גּוא ךאקעל לעֶיטִׁשַא

 ייַּב זיִא ךאקעק זַא ,ּופְרעֶד ריִמ ןעֶהעֶטְׁשְראַפ "!ךאקעֶל ! ךאקעל יא :תֶחְמִׂש ראַפ
 זא .ןעֶהעֶז רימ רעֶּבא ןעוֶו  הָנָּתִמ עֶצְנאַנ ַא ,עֶגיִוואְגַא םעֶקיִנ'חְרבִח-עייוַו יד
 ,טיֹורְּב ןעֶקירְט לעֶקִיִטְש ַא ,טיֹורְּב לעֶקִיטְׁש ַא ּבּוטְש ןיִא טְכאַרְּבעֶג טאָה רעֶטאָפ א

 ָא ןעֶּביוה ,טיֹורְּב לעקיטש סאָד :יִדְנעֶהעֶזְרעֶד ,ּףעֶלְרעֶרְגיִק יִד גוא ,טיֹורְּב ץְראַווש
 יַא ! טיֹורְּב יא.:ןעֶגְניִז ּוא ןעֶקְסעיִלְּפ ,הָחְמִׂש ראפ ןעֶצְנאַט ּוצ נּוא ןעֶגְניִרְּפְש ּוצ

 ראָה ? טְהעֶטְׁשְראַפ ריִא .ןעֶצְראַה םייַּב ןָא טְמעֶנ .םֶכעֶלעֶזַא גיִדְנעֶהעֶז -- י!טיֹורְּב
 ..י ךֶלֶמַה דִוָד טְנייֵמ סאָד טא -- ןיִּב ךיִא סאָוָו ,ןעֶסיוִוּוד טְסעֶו ;גְניִז ְךיִא סאוָו

 אקהד טְנאז רע ? ריִא טְראָה ,םיתֹולַד הָרָכָח יִד ןעֶגאָז ? רעֶדְניִק ,ריִא טְראָה--
 ןֶשרד לעַּב א ןייז טְגעֶמעֶג טְרֶהאָו רע : קּוסָּפַא טּונ טְמעֶנּוצ רֶע ; טְכעֶלָׁש טיִנ

 | .טיִנְׁש םעֶד טְסייוֵו רע ,ןעֶּבעֶלֶח : לעֶזייֵלק ןיִא זנּוא ייֵּב

 ךאָנ ; תֹונָצַל ןֶהָא ,טְסְנעֶרעסע ןיימ ְּךיִא .,עֶרֶעייֵהְמ עֶנייֵמ .,טְכאַל ,טְכאל---

 םאָר גוא ןָתָיול םיָנּופ םיִפ יִד : טְלְהעֶפ ךייַא סאָוו ,ּךיִמ ךיא םיֹוטְׁש ְנאַזעֶג רֶקיא
 אָד טְלְחעֶּפ ךייַא זַא ,רימ ןעֶסייוו אָּבִה םָלֹוע רעֶייִא ןּופ !רֶּבַה רֹוש ם'נּופ ׁשייֵלּפ

 ׁשיִפ עֶטְלעֶגיְִּפעֶג עֶטּוג ,טלעוו רעֶד ףיֹוא ׁשייֵלְפ נוא ׁשיִּפ : ןעֶכאַז ייוֵוְצ יִד טָא
 צ

 - .ייןעֶטאָרְבעֶג-ּבְלאַהי רעֶרָא טְכאָקעֶג שייְֵפ-ןעניִרלעֶקִיִטְש ַא ּואטְרעּפעֶּפעֶג טְכעֶר

 גיְִנעֶקעֶלאּב גיא ץֶנּילמיִד גידנעֶגְילׁש ,ריִמ ייֵז ןעֶרעֶּפְטְנֶע !תֶמָא -- תֶמֶא --
 אָמָּתְסִמ ? ןּוהְט רימ ןעֶלאָז סאוָו ראָנ ,תָמָא . ..הָבָׁשֲחַמ רעֶרֶעייֵחְט אֵזַא ןּופ ךי
 .ןעֶכאמ טינ סרעדנא ןיֹוׁש ןעֶנאָק רימ ,ןייַז יֹוזא ןיֹוׁש זוט ,יֹוזַא זיִא סֶע זא

 וליִפֶא טְליוו ריִא זַא ,עֶמעֶרָא עניימ ,הֵׂשֲעַמ יִד ךייַא טיִמ זיִא סאָד טָא--

 ךיִא ליוו לָשֶמֶל ,טָא .ןעֶכאַמ םֶרעֶרְנַא אי ןעֶמ ןאק רעֶמאָמ .ןּוהְט רֶחעֶלְק א שינ
 נוא שייְַפ ,ׁשיִפ ןעֶּבעֶג ְךייא ליוִו ְךיִא טְסייֵה סאָד ,אָּבַה-םֶלֹוע ןעֶפיֹוקְראַפ ךייא
 ןעֶביֹוהְנֶא נּוא ןּוחְט רֶהעֶלְק א לעֶסיִּבַא ריִא טזּומ ּוצְרעֶד ראנ ,טְלעֶוו רעֶד ףיֹוא ןייוֵו

 עֶט םאוָו ,ְךאַז רעֶרעֶי ּוצ ? ןעֶגְלאָפ ןעֶד ריִא טעֶוו ,ּונ -- ְּךיִ ןעֶלְקיִפּוצ סְרעֶדְנַא
 .יניִסֿמ הָׁשֹמָל הָכָלֲה ַא זיִא סע זַא ,ןייַז ּוצ יֹוזַא זּומ סֶע זַא ,ריִא טְנייֵמ ,ךייא טְנייוֵועֶג
 ,רעֶמּורְּפ ַא ןייַז זּומ בָר רעֶד ,םֶכָח ַא ןייז זּומ ריִבְנ רעֶד זַא ,טְנייֵמ ריא יוִו יֹוזַא טָא
 רעֶטאָט א ,רעֶנאַקַא ןייַז זּומ רעֶּבייֵרְׁש א ,רעֶניִלייֵה א ןַײז זּו מ רּי רעֶמּוג רעֶד

 זּומְרָּפַס רעֶמְלַא ןייֵא נּוא טְסעוֶואָס ןעֶּבאָה זּומ רעֶטעֶדְליִּבעֶגַא ,ףֶשַבְמַא ןייַז זּומ
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 ןעֶרְהאָו לעיּפ -- לעיִפ ןופ םעֶד ןעֶנעוֶו ןָא ְךיִז טְראָה ריִא - ׁשְקאַק תִהֹוּת ,תָמָא ןייז
 .. .ןייַז טיִנ ןיֹוׁש ןאָק סְרעֶדְנַא זא !יַא ךיִז טְכאַד

 טְכאַמ אָּכִה-םָלֹוע ןעֶנעוֶו נּוא ? ןעֶדעֶר טאָלְג םֶהיֵא ְךיִז טְסּולְנ סע ,םיִנָּפַא --
 | ? ןְהעֶטְׁשְסיֹוא אָד ריִמ ןעֶלעוֶו סאוָו !קעֶוַא ְּךיִז רֶע

 ןעֶראַׁש ּוצ קעוַא ךיז ןָא ןעֶביוה נוא ץפיזַא טימ עֶנְיִּב עֶנייֵמ ןעֶגאָז יֹוזַא
 .אָּבַה-םֶלֹוע ְךייַא ְךאָד ףיֹוקְראַפ ךיִא --לֹוק ַא ףיֹוא ךיִא ייֵרְש ! ּונ -- ּונ--

 ןופ גוא ,טְלעוו רעֶד ףיֹוא עקאט גּוא ןייַו נוא ׁשייַלְפ .ׁשיִּפ ןעֶּבאָה טְלאָז .ריִא זַא
 ;טייקגיניילק ַא ראָג ךיַא ןּופגְנאַלְרעֶּפ ךיא : םְניִרעֶּביִא ןייק טְשיִנ ְךיא ְנאַלְרעֶפ ךייא
 ,טְרעֶלְקעֶמ עֶרֶעייַא רֶחאֶיַא טְלייֵהְמּוצ ריא סאָוו ,ןעֶמְלעֶג עֶלַא ףיונּוצ ריִמ טְּביֹולְק טָא/

 טיִנ טָא ;טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא ןייוו נּוא ׁשייֵלְפ ,שיפ ןעֶפיֹוקְנייַא ךייַא ןעֶלאָז ייֵז

 ׁשיִפ עֶניִטְראַפ עקאט ,ןְמּוזְמ ןעֶּבעֶג ראַפְרעֶד ךייַא לעֶוו ךיִא ,רעֶה ַא רעֶסעֶּב סאָד
 5 | ,ןיה א ףיֹוא לעֶטיווק ןייק טיִנ ,ןייוַו נּוא שיילפ

 ראָנ טְהעֶז ינעו ם'נּופ ראָגםעֶּפִע ךאָד טְרעֶר רֶע ,תע יִא --
 -םיֹוא טּוג ראָנ ְךיִז ריִמאָל ; געֶוו םיִנּופ טְׁשיִנ דעֶר ּךיִא ,עָמעֶרָא עֶניימ ,ןייֵג --

 ילעּב עֶרעֶייַא תֹוניִרִּפ רֶחאָי ַא רעֶּביִא ריִא יִג ,רעֶגיטְשַא ,לעיפיוִו : ןעֶנעֶבעֶר
 קעוֶוַא ךייַא ייַּב טְהעֶג לעיִפיוו ? אָּבִה-םֶקֹוע ןעֶגאַזּוצ ךייַא ןעֶלאָז ייֵז יִדְּכ ,םיִתָפֹומ
 ,םְרעֶחעֶגְניִייל ,שֶדֹוק יִלְּכ ,ןעֶדוי עֶנאָׁש .ּךעֶלְקיִנייא ,םיִנָלְטַּב ,םיִדיִגַמ ,םיִחָכּוׁשְמ ףיֹוא
 ּוצ ?דְנאָה עֶדְמעֶרפ ךֶרּוד ךייא גוט סאָוו ? אֶּבַה-םָלֹוע ּוצ ךייַא ןעֶגאָז סאוָו
 רעֶסעֶּב טְגייַל ?טְטאָנ ייַּב ןעֶרעֶנאַיְסיִמאַק ,סְרעֶלְקעֶמ ,םעֶואַטאַראָח ךייא גוט סאוָו
 ,טכיל חמָׁשְנ ךיא ןעֶטְסאָק לעיִפיו ,הנ - .. טֶרָא ץְפיֹוא אָד טָא טְלעֶג סאָד ּפָא
 עֶכלעֶזַאלעיפ ךאָנ נּוא תֶוְמִמ ליִצֵּת הָמָדְצ ,תיִׁשאֵרְב ןֵתָה ,הָרֹּת ןֵתֶח ,ָתיאָָח הָּתִא
 רעיא טְמּוק ןיִהאָו נוא ? אָּבַה םֶלֹוע ןעֶּפיֹוק ְךיִז טְקיוִו ריִא עֶכְלעוֶו טיִמ ,תֹוָצַמ
 ,טְרעֶלְקעֶט יד ,ייז קעֶווַא  ריִא טיג םאָד טָא ?ןיֵרַא םֹוקָמ א רעֶפאָָו ןיִא ? ןייֵרַא טְלעֶג
 רעֶנעֶי ףיֹוא ןייַו נּוא ׁשיילְפ ,ׁשיִפ טיִמ ןעֶגְראָזְראַפ ןיֹוׁש ךייא ןעֶלעוֶו ייֵז גּוא
 יִד ,םרעלְקעֶמ ןֶהֶא .ןיילַא טְלעֶג ץְראַפ רעֶסעֶּב ךייַא טְפיֹוק ! םיִנאָראַנ ...טְקעוֶו
 -- ,ןיוש עֶקאַט נּוא ,דְלאַּב עקאט ניא ,אָד עֶקאַּט נּא ןייו גוא ׁשייֵלְּפ ,שיִפ עֶּבָלעֶז
 ךייא ייֵּב טעוֶו סע אֵּבת-םִלֹע עִייַנ ןיִמ א ראַּפ סאָוו ,ןְהעֶז ריִא טעוֶו טְלאָמעֶד טָא

 רעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה ריִא טעֶו ןייוו נּוא ׁשייֵלְפ ,שיִּפ זַא םיראָוְו ,ןעֶרעוו ןעֶּפאַשאַּב !
 סאוָו ,ןעֶכאַז עֶבְלעֶזַא ןעֶלְהעֶפ טְלעֶו ר עֶג עֶי ףיֹוא ןיֹוׁש ךייא טעֶו ,גּונעֶג טְלעוֶו
 גיִרעֶגנּוה טינ טעֶו ריִא ןעֶוו ,טלאמעֶד .ןעֶמּוקעֶּב טְשיִנ ןֶפֹוא םּוׁשְּב אָד יִיֵז ןאָק עמ
 ןֵחָא ,ןיילַא ןעֶּפיֹוק ְךיִז טעוֶו נּוא טייל נוא טְמאָנ ןּוהָמ סְמּונ ןעֶנאָק ריִא טעוֶו ,ןייַז
 + של צ אזַא ,ךייַא ׁשְניוִו ךיִא יוִו ,אָּנִה םֶלֹוע ןיִמ אֵזַא ,אָּבַה םֶלֹוע עיִתָמֶא יִד .סְרעֶלְקעֶמ

 ?רעֶנירעְֶניה הָּתַע תל ךאנ טְנאַק ,עֶמעֶרָא עֶניימ היא עבלעוו ןיא ,אָּבַח-םֶלֹוע .ןימ



 .ןעיֶלאָראַּפןיִא ןעֶרּוי יד ּופעֶטְכיִׁשעֶג רער ּוצ

 (ןיִׁשְטְלוט .ואָריִמעֶג ,ואלְצאַרְּב
5 

 ראַפ .רֶהאָי 500 ְךאָנ זַא ,טְקְנעֶד טאָדאָרע ָה רעקיִראָטְסיִח עֶלַא 'ןופ .רעֶמאַּפ רעֶד .עֶטְכיִׁשעֶג רעֶד ןיִא טְנאַמעֶּב גנאל ץנאג ןיֹוש זיִא ןעֶיל אָדאָּפ -

 יִד טיִמ ןעֶטאָנ יד טְצעֶזאַּב אָד ךיז ןעֶּבאָה םעֶדְכאָנ ,ןעוֶוְוע ג רעֶדְא ,ןעֶנאָד אֹלַא: תֹומּוא עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ טְניֹואוועֶג אָד ןעֶּבאָה גְנונְכעֶר ןעֶכיִלְטְסיִרְּב םעֶד
 .ךייַרְגיִנאָק ןעֶשיִמאָר םעֶד טיִמ געיִרְק טְרְהיִפעֶג ןעֶּבאָה עֶבְלעוֶו ,רעֶקְלאָפ-ןע קאד

 רעֶזייֵק רעֶשיִמאָר רעֶד ןעוֶו ,גּונְכעֶר ןעֶכיִלְטְסיִרְּכ ץְכאָנ 194 רֶהאָי םיָניִא
 דְנאַלְׁשְטייֵד טְצעֶי ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,תֹוניִדְמ יִד ןעֶמּונעֶגְייַא טאָה םּונַאיִרְדַא

 זיא סע } ;ןעֶלאַפעֶגְרעֶטְנּוא ץְטּוׁש ןייַז רעֶטְנּוא ןעֶיְלאָדאָּפ ְךיֹוא זיִא  ,ןיִליֹוּפ גּוא
 ןעֶיְלאָדאָּפ ןיִא טְצעֶזאַּב ןעֶטייֵצ עֶנייז ןיִא ךיִז ןעֶּכאָה ןעֶדּי יִד זַא ; ,אָרְבס א
 נּוא טכאמעג בּורָח רּתיַב טְראָטְׁש עֶטְנאַקעֶּב עָטְלַא יִד טאָה עֶמ ןעוֶו םעֶד ְךאָנ
 ,טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד רעֶּביִא ןעֶראָוועֶג טיִיְּכְׁשּוצ גּוא טייֵזּוצ ןעֶנעֶז ןעֶדּוי יִד

 . ץֶניוִואָרְּפ יִד גּוא רעקלאפ עֶלעיִפ ןעוֶועֶג םעֶדְכאַנ ןעֶנעֶג ןעֶיְל אָדאּפ ןיִא
 אֹד ןעֶּבאָה םעע : ץְטּוש רעֶדְנַא ןייֵא רעֶטְנּוא  ןעֶלאַּפעֶגְרעֶטְנּוא .לאָמ ,עָלַא זיִא
 ,רֶהאָי 1793 ןזָיַּב -- ןעֶליֹוֿפ יִא ,ןעוֶואַלְס יִא .,ןעֶראַטאַט יִא ,ןעקָריִט יִא טְניִטְלעועֶג
 טְלאָמעֶד זיִּב ּוא -- דָנאלֶסְסּורטיִמ ןעֶראוָועֶג טְגיִייֵאְרעֶּפ זיִא ןעֶיְל א ד אַּפ ןעוֶו
 יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶנְרעֶּביא תֹופיִדָר נּונעֶג ,ןעֶטיִלעֶג תֹורָצ גּונעֶג רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה

 ,ואלצארּב :טדאָטְש ייד יִד ןיִא ןעֶּביִרֶׁשעֶּב רעֶטייוו אָד טֶדְרעֶוו סָע יו

 לעֶקִיַטְרַא ןעֶטְׁשְרֶע רעֶזנּוא ןיִא ןייֵהַא עמק עֶכְלעֶו ,ןיִׁשְטְלּוט גּוא וואָריִמעֶג
 .ןעֶיְלאָדאּפ ןיִא ןעֶדּוי רעֶד עֶטְכיִׁשעֶג רעֶד. ןּופ

 וואֵלְצאַרְּב

 רעֶד ןּופ (ראָראַג עֶגְדְזעיּוא) טְדאָטְׁשְזייַרק א זיִא וואל ִצ אֵרַּב טְדאָטְש יִד
 םעֶד ןּופ געֶרְּב ןעֶטְכעֶר םעֶד ייַּב טְגיִל יִז קְסְלאָדאָשץעֶגעֶמאַק עֶיָנְרעֶּבּוג
 819 םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טעֶדְניִרְגעֶג זיִא טְדאָמְׁש יִד ,(10:4 טעויפ) ג גּוּב ְךיימ



 אּבַה םֶלֹוע

 .ףיִרְנעֶּב םּוש ןייק ןעֶּבאָה טְשיִנ דייֵה
 !ןְהעֶג רימאֵל ,טְמּוק ל עֶנּוׁשְמ טיִנ רע זיִא ,ּונ--|

 טיִמ ! ְךיִמ גיְִנעֶכאַמ קעוֶוַא ,רעֶדיִרְּב עֶמעֶרא עניימ ךיִז עֶׁשיוִוְצ ןעֶגאז ֹוזַא |
 גיִצְנייֵא ןעֶקיִרּוצ סיֹורַא ןָא ְךיִז ייֵז ןעֶּביֹוה ּפאָק עֶמְזאַלעְֶּפאַרַא טיִמ גּוא טְנאַה רעֶד
 סיֹורְנ טיִמ ןיֹוׁש ,רעֶכעֶה ְךאָנ ןעֶייִרְשּוצ ןָא ּביֹוה גּוא ְךיִז רעֶמיֹוא רעוו ךיא .זייוו

 : ןְראָצְמיִרְג

 טְליוִו ריִא ?ְּךעֶלְרעֶדיִרְּב ,חַרָבִיַוַא טְכאַמ ריִא ?ְךיִז טְהעֶנּוצ ריִא ? אה --
 ,רעֶהיִרְּפ טְסּואוועֶג ּבאָה ְךיִא ? רעֶטְראוָו עֶנייֵמ ןְהעֶטְׁשְראַפ גּוא ןעֶראָהְסיֹוא טְשינ ְךיִמ
 ְךיִז .טֶּפאָמְׁש ,טֶהעֶנ אָט ,יֹוזַא אָי זיִאָס זא ,ּונ ! הָחְרִמ ןייֵמ טְסיִזְמּוא זיִאיִס זַא
 טְגְניִלְׁש טי הָמָׂשְנ טיִמ יז טְנְראַו ,םיִבָלּול עֶניִרְג טיִמ טְלעֶו רעֶד ףיֹוא אָד
 .עֶׁשיִלֲחק עֶרעֶייִא ןּופ תֹובֹוט יִד טְפיֹוז ,םיִתְפֹומ סיניִּבִר םעֶד טְסעֶרפ ,תֹולָדְבִה
 טייֵקְמעֶרָא ןיא טְצְראוַוְׁש ראפ טְדְרעוֶו ,םעֶריֹוטקאַפ סיִטאָנ ןּופ נּוא סיָרעֶכאַמ-רעֶכאַׁש
 םֶלֹוע ףיֹוא טְראַהנּוא טְראוַוק נּוא טְראַד ,הָליִלָח ,רֶבָא ןייק טיִמ טְשינ טְרָהיִר גּוא
 ְךיִא ?ריִא טְפיֹולְטְנֶע סאוָו ,ּוצ ְךיִז טְלעֶמְׁש !ץְלייוו ַא טֶהעֶמְׁש ראָנ ...! אָּבִה

 ; רעֶטְראוְו עֶטְלְעֶצעֶג עֶביִלְמע וו ,טינ רֶהֵעמ ,רעֶטְראָוו עֶכיִלְטע ְךאָנ ןעֶגאָז ךייא סיוו
 ,ראָהַא ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמעֶג טְׁשיִנ ְךייַא טעֶוו סֶע : ןעֶסייֵּבְּפָא טיִנ ְךייַא לעוֶו ְךיִא

 . םיֹהנ ןּופ ,טְפאַשְּבעיל ןּופ ראָנ ְךיִז רעֶזאָּב ְךיִא ? ריִמ ראַפ אָרֹומ ריִא טאָה סאוָו
 ;ןעֶמ טְפאָרְטְׁש םעֶד ,ּבעיִל טאָה עמ ןעֶמעוֶו ; עֶגְדיִּב עֶנייֵמ ,ךייַא ּוצ ְפאַשְּבעיל
 :רעֶדיִרְּב טמּוק ! ףעְֶרֶדיְִּב ,ריִמ וצ טְמּוק , .. תֹונָמֲחַר טיִמ דְניק א טְסייַמְׁש עֶטאַטא
 : יי! מק ,ךעֶל

 טינ ליוִו ניק .יי.!?עֶלא ?ןעֶפאַלּוצ ְךיִז עֶנעז עלא ? רעֶנייֵ אָטיִנ

 | ..!ל?אָּבַה-םֶרֹוע ןייק ןעֶפיֹוק

 ,ל'להי
 1875 וועיק }



 47 עֶיטאָדאּפ ןיִא ןעֶרּי יד ןּופ עָּטְכיׁשעֶג רעֶד ּוצ
 .רֶהיֵא ןעֶנעוֶו ְךיִז ןעֶניִפעֶג סאָוו ןעֶטְנעֶמּוקאָד יִד טיֹול ,טְרעֶדְנּוה-רֶהאֵי

 ,עֶנְמעֶרעֶטְניִא רֶהֵעָז זיִא ווא לֵצ אֵרַּב ןופ לאַזְקיִש עֶׁשיִראָטְסיִה סאָד
 :עֶרעֶדְנַא יִד ןיִא דְנאָה עֶנייֵא ןופ ןעֶגְנאַנעֶנְרעֶּביִא לאָמְניא טינ זיִא וואֹלְצ אֵרְּב
 קירוצ רעֶטייוו נּוא ןעֶראַמאַט יִד ּוצ ןיִלֹוּפ ןופ גּוא ,יִלֹופ ּוצ אָטיִל ןופ
 םְדאָטְׁש יִד ןעֶלאַפעֶגְרעֶּביא ןעראטאט יד ןעֶנעֶז 1279 רֶהאָו םיָנֹיֵא ,ןיִלוֿפ ּוצ
 רעֶטְנּוא) רעֶניֹואווְנייא 600 םֶלַא רֶהעֶמ ; ןעֶּבְראָדְרעֶפ יִז ןעֶּבאָה גּוא וואלצ א רֶּב
 ןעֶד 1054 רֶחאָו םיִניֵא .טעיֶגְרַחעֶנְסיֹוא גאמ ןייא ןיא ייֵז ןעֶּבאָה (ןעֶרּוי 400 ייֵז
 םינופ לח םעֶד טימ ןעֶראַוועֶג טְצעֶזעֶּב וואָלְצא רָב זיִא רעֶּבְמעֶטּפעֶמ ןעֶט-?

 -ְראַנ רעוֶואַלְצאַרְּב רעֶד ןעֶצְנאַגְניִא ;ייעריגטע יִלְוו עד ,ןאַח ןעֶשימירק
 סע : עֶפאָלְטְנֶע טְדאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז רעֶגיֹואוְנייֵא לייֵהְט ןעֶסיֹורְג א טיִמ ןאָזיִג
 רעֶדְניק גוא ןעֶיֹורְפ ןעֶמְסִייִמ םּוצ ,ןעֶּביִלְּבעֶג רעֶניֹואווְנייֵא לייֵזְט רעֶנייֵלְק ַא ראנ זיִא

 ןעֶנעֶג טְלעֶגְנאַרעֶג הָמּומְנעֶדְלעֶה טיִמ ךיִז ןעֶּאָה עֶכְלעֶוֶו ,ןעֶדוי עֶמעֶרָא ְךיֹוא גּוא
 1399 רֶהאָי םיִניֵא .ןעֶנעֶנְרעֶטְנּוא טְזּומעֶג ךיז ייֵז ןעֶּבאָח ,ְךיִלָדְנע,גּוא דְנייֵפ םעֶד
 .רעֶד ויִא ,גינאק ןעֶׁשיִליֹוּפ םעֶד ,טְסּונֹוא דְנּומְזיִניִמ ןּופ ליֹופאַּב םעֶד ךאָנ
 זיִא 1569 רֶהאָי םיָניִא .ןעֶראוָועֶג טְגיטסעֶפעֶּב לאָמ ַא ְךאָנ סאָלְׁש רעואַלְצאַרְּב
 רעֶדְנּוזעֶּב ַא ןּופ טְדאָטְׁש-טְּכיֹוח ַא ריִפ ןעֶראָוועֶג טְמיִמְׁשעֶּב ווא ל צ אֵרְּב טְראָטְׁש יד

 ,(הָכּולְמ) ְךייר ןעֶׁשיליוּפ ּוצ ןעֶראָוועֶג טְנעֶכעֶרעֶג זיִא םעֶכְלעֶו ,אָרְטְסְלאַׁשְראט
 טייצ רעֶד ןיא טְקְנּוּפ ןְנעֶד ,ןעֶראָוועֶג רעֶגְניִרְג טְשיִנ ןּופְרעֶה זיא טְראָטְׁש רעה ראָנ
 סעֶנאַמְמעֶה יִד .ןעקאזאק יד ןופ נעירק-םְנאיְגִלעֶר יד ְךיֹוא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ךיז ןעֶּבאָה
 לאָמְנייֵא טיִנ ןעֶּבאָה ליח לעיִפ רֶהעֶז טיִמ יִקְסְניִס אק, עא אְמיאװיִל אנ
 אֹל רֶׁשֲא םיִׂשֲעֶמ ןּוחְטעֶנ ,טעיֶנְרהעֶג ,טעֶועֶּבאַרעֶּב גּוא טְדאָמְׁש יד ןעֶלאַפעֶּב
 ..,םֶמעֶראוַו נּוא סְטְלאק טאַמעֶנ ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ,ְךיז טְהעֶטְׁשְראַפ ,נּוא ּוׂשֲעַי

 רעֶד ןעוֶו ,רֶחאָי 1618 םָניֵא טאַהעֶג ןעֶדּי יִד ןעֶּבאָח קִלֵח ןעֶטְסעֶּב םעֶד ראָג
 טייֵקְשְלאַפ ןייַז טיִמ טאָה יִקָמְװאָנילאק ןיִמָר אמ אטְמאָראַטְפ רעֶואַלְצאַרְ
 ןיירַא ויִא רעֶכְלעֶו יי קציִגְל עֶמִח ןאמְטעֶה םעֶד טְראָטש יִד ןעֶּבעֶגעֶגרעֶּביִא
 .טְדאָטְׁש יִד ןעֶנְנּואווְצעֶּב גוא ןעֶדוי עֶלַא טעֶליֹוקעֶגְסיֹוא טאָה ,ןעקאזאק עֶנייַז טיִמ
 ןעֶּבאָהְועֶסיֹורְג םעֶד רעֶטע 9 ןּופ גנּורינעה רעֶד יֵיַּב 1712 רֶהאָי םיִנּופ טְׁשְרֶעע

 -אָגיאָוו םעֶגאַמְטעֶה יִד ןעֶוֶו ,טייֵצ רעֶד ןיִא ראָנ : רעֶטְניִהּורעֶּב טְּבעֶטעֶג ןעֶדּו
 ןעֶראַמאַמ יד טימ ןעֶמאַזוצ טעֶועֶטְנּוּבעֶג ְךיז ןעֶּבאָה קיִלְרֶא עא יִקְסָואָר
 ןופ !תֹוחיִצְר עֶכיְִקעֶרְׁש ווא לְצ אר ְּב ןיא ןעמוקענראּפ ןעֶנעֶז ן'ָךעּטעּפ ןעֶנעֶק
 .עֶרעֶדְנא עֶלַא םָלַא ,רֶחעמ ןעֶטיִלעֶג ןעֶּבאָח ןעֶדּז יד עֶכְלעוֶו

 םֹולָש ןייק זיִא דְנעֶנעֶג רעוֶואַלְצאַרְּב ןּופ טְסְּבְלעֶז ןעֶדּוי יד ןעשיווצ ךיוא

 םעִֶיִעיִבְצ-יִתְּבַׁשי טְניֹואוועֶג טְראָד ןעֶּבאָה 1129 רֶחאָי ןיִא .ןעֶזעיֶועֶג טְשיִג
 וואל צאֵרְּב זיִא זהָזָל ץוח .ןעֶראָוועֶג םיִנָתַמ םיִָּברעָשיִליֹוּפ יִד ןּופ ןעֶגעֶז עֶכעוֶו
 ,יִריִסֲחעק ס'םש-לע ּב :סעֶטְקעֶמ עֶנעֶדעיִׁשְרעֶּפ ןופ ְךאָנ םֶרָא ןײא ןעֶנעוֶנעֶג

)28( 
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 ןעֶלעוֶו ריִמ עֶכְלעֶו רעֶּביא ,ןעֶטְסיִקְנאַרְּפ גּוא םיִדיִמֲח רעוֶו אֹל ִצאֵרְּב

 רעֶד ןיִא ןְהעֶגְרעֶּביִרַא ריִמ ןעֶלעוֶו דְנּוצַא .לעֶקיִטְרַא רעֶדְנּוזעֶּב ןייא ןיִא ןעֶסעּומְׁש

 .טְדאָטְש רעֶטייֵווצ

 וואָריִמעֶנ

 ךיֵט םייֵּב ְּךיִו טְגיִפעֶג טְדאָמְׁש עֶטְנאַקעֶּב .ׁשיִראָטְסיִה ,עטְלַא .עֶגיִאָד יִ
 | ,וװ אֹל ִצ אֵרְּב ןּופ טייוו טְׁשיִנ ,וא ְךיִמעָג

 רֶהאָי 1388 םיִניִא זַא ,ןעֶגְנייֵרְּב (רעֶקִיִראָטְסיִה) ןעֶסיִּפאָטעיִל עֶשיִליֹוּפ יִד

 ףיֹוא לעֶטְראַטְׁש א טעֶדְניִרְעֶג 'ר ימע ג ןעֶמאָנ ן'ְטיִמ רעֶנייֵא טרָא םעֶד ףיֹוא טאָה
 יִד ןיא טיִנ ןיֹוׁש ריִמ ןעֶניִפעֶג ןא טייצ רעֶנעֶי ןּופ גּוא "װ אָריִמעֶגו ןעֶמאָנ ןייַז
 1648 רֶהאָי םיִניִא ראָנ ;טְדאָטְׁש רעֶניִזאָד רעֶד רעֶּביִא רָכְז םּוׁש ןייק סעֶקיִנאָרְב

 רעֶטְנּוא טְנאַקעֶּב זיִא רעֶבלעוֶו ,ןעֶליֹוּפ ןעֶנעֶק ןעקאזאק}יד ץפ טנוּב רעֶד ןעֶוועֶג זיִא
 רעֶיֶנאַמּוא רעֶד .יטְנּוּב סעֶקְציִנְלעֶמי רעֶדָא ,'חית תֶרְזְצ ןעֶמאָנ םעֶד

 ךֶרּוד ואָריִמעֶג ןעֶמּונֶגְניא יִנּויןעֶטְסניִצנאַווצ ןעֶה טאָה אַׁשָז גאַה קיְִואָקְלאָּפ
 נא טְראָטְׁש רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶטְלאַהעֶּב הֶנָחַמ עֶצְנאַג ןייַז טאָה רֶע : טייֵקְׁשְלאַפַא
 עֶשיִליוּפ ןיא ןעוֶועֶג טעֶרייֵלְקְרעֶּפ ןעֶנעֶז עַכְלעו יןעקאזאק גיִצְפּופ טימ ןיילַא רֶע
 ֶנייֵרַא ןעֶנעֶז נּוא טְדאָטְׁש רעֶד ןופ ןעֶרעֶיֹוט יִד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג ּוצ ןעֶנעֶז ,םיִׁשּיּבְלַמ

 -אָוואַרְּפ יִד טיִמ טְניִייֵאְרעֶפ דְלאַּב ךיִז ןעֶּבאָה נּוא ,ואְריִמעֶנ ןייק ןעֶגְנאַגעֶג
 םעֶד ןעֶפאָרְּבּוצ יז ןעֶּבאָה ןעֶמאַטצ נּוא טְדאָטְש רעֶד ןופ רעֶניֹואווְנייֵא עֶנוְואַלְס

 (הָנֹחְמ) דאירטָא ןעֶצְנאַג םעֶד טְזאָלעֶגְניירַא ןעֶּבאָה גּוא גְנּוטְסעֶּפ רעֶד ןּופ רעֶיֹוט

 טְדאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעקאזאָק יִד טְלאַמאַד ןעֶּבאָה גָנּוסיְִרעֶפ-טּולְּב ךיִלְקעֶרְׁשַא .ןעקאַזאָס
 -ֵסיֹוא גאָט ייֵרְד ןּופ ְךֶשֶמְּב ןעֶנעֶז ןעֶרּוי דְנעֶזיֹוט סְּכעֶז .טְכאַמעֶג ואָריִמעֶג
 רעֶּבייוו ,עֶגְּי גּוא עֶטְלַא ועָטְרְהעֶלעֶג ,םיִנָּבר ייֵז ןעֶשיווְצ : ןעֶראָוועֶג טעֶליֹוקעֶג
 לֵאיִחְי רַּדיֹוא ןעֶזעוֶנעֶג זיא םיִנּורֲה יִד רעֶטְנּוא .רעֶדְניִק-טְסּורְּב עֶנייֵלְק עֶרעֶייִו טיִמ
 יִד ייֵז ןעֶּבאָה ׁשֶדֹוקֲת-ֹורָא םעֶד ראַפ לּוש ןיִא .בֶר-טְדאָטְׁש רעֶד ליז לֵכיִמ

 ֵרְפִס עֶלַא ..  .םיִׁשמ םַױנע ןּוחמעֶג נּוא טיֹוה יד ןעֶדְניִׁשעֶג ,ןעֶדְנּוּבעֶג ןעקאַזאק

 זיִא סאָד .(סיִטְּפאַל) סעֶלעֶטְסאָּפ טְכאַמעֶג ייֵז ןּופ נוא ןעֶמיִרעֶצ ייֵז ןעֶבאָה תֹורֹוּת

 ןניִס 'כ גאָט רעֶד) ח"ת תַנָש ןֶזִס ׁשֶדֹוח ןיֵא גאָט גיִצְנאַווצ ,ְךאוָוְמיִמ םיִא ןעוֶועֶג

 םיִרְׂשֶעְל תֹוחיִלְס.יִד טְנאָז עֶמ גּוא תיִנעַּת א ןיִליֹוּפ ץְנאַנ ןיִא םֹויַה דַע םּורְד זיִא

 ןעדּי עַלעיִפ ךוִז ןעֶּכאָה ְךיֹוא .(םיִרּודְס יִד ןיא זְּא ייַּב ךיִז ןעֶיִפעֶג ייֵז סאוָו /ןַּ
 ןעֶלאַּפוצְניַרַא טיִנ יִדְָכִּב ,וװ אָרימע ג ךייט םעֶד ןיא ןעֶקְנּורְטְרעֶד ןייַלַא סְלאָמאַד
 .ןעקאזאק יד ןּופ דְנאָה יִד ןיִא

 ךֹוא עֶדְנעֶגעֶל יִר טְלְהעֶצְרעֶד עֶנעֶקְנּורְטְרֶד עלעיפ יִד רעטנּוא



 89 ןעֶלאָראָפ יִא ןעֶרוי יד ןופ עֶטְיִשעֶגרעֶד ּצ
 ראָפ יד ןּופ רעֶנייֵא :עֶטְכיִׁשעֶג עגְוררֶעיוהט  עֶרְנעֶגְלאָפ הלַּכְְתֶח א ןעֶנעוֶו
 ןעֶפּורעֶגְפיֹוא טאָה וו ארימ עג ןיא םִיִּתַּב יִלעַּב טְראָטְׁש עֶׁשידּי עֶטְסְמְהעֶג
 ,גאטסנעיד ןייַז טְפְראַדעֶּב טאָה סע ןעֶכְלעֶוו ייַּב ,ןֵחּוז א םעֶנייֵז הָדֹוּת רעד ּוצ

 ןעקאַזאקיד ןעֶנעֶז יןְיִס ןיא גאָט ןְהעֶצְטְכַא ,גאַטְנאַמ .הָּפּוח יִד ןָיס ןיִא נאָמ ןתעֶצְנייַ
 זיִא ןָתָח רעֶד . טְכאַמעֶג הָניִרָה עֶסיֹורְגַא ןעֶּבאָה נּוא טְדאָטְש יִר ןעֶלאַפעֶנְרעֶּביִא
 טעיֶבְנִנעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טיִמ ְּךיִז טאָה רֶע .ןעוֶועֶמאַר ּוצ יִז םּוא ,הָלּכ ןייַז ּוצ ןעֶפאַלעֶג
 זיִּב ןעֶגְנאַגעֶגּוצ רֶהיִא טיִמ זיִא גּוא לעֶסאָנְרעֶטְניִה ןייֵא ךְרּוד טְדאָטְׁש רעֶד ןופ
 ןָתֶח רעֶד :ןעקאזאק עֶדְנאַּב א ןעֶמּוקעֶג ןענעקא ייֵז זיִא טְראָד .ְךייַמ םעֶד ּוצ
 ןעֶכְלעוֶו ייַּב ,ןעֶפאָלעֶגּוצ ְךייט םעֶד ןּופ געֶרְּב םּוצ דְניוִוְׁשעֶג ןעֶנעֶז חָלַּב רעֶד טיִמ

 .רעֶסאוַו םעֶד ףיוא ןעֶּפיִש טְזאָלעֶג ךיז ןעֶּבאָה גוא טֶּפאַטְרעֶד לעֶפיִׁש א ןעֶּבאָה ייֵז
 ןְהעֶזְרעֶר ןעֶּבאָה ייֵז יוִו ראָנ ,ןעֶפְראָוועֶגְכאָנ רעֶנייֵמְׁש ייֵז ןעֶּבאָה ןעקאזאק יד
 גּוא ןעֶגְנּורְּפְׁשעֶג רעֶסאו ןיִא  עֶכיִלְטע ןעֶנעֶז ,ןעֶפעֶרְט טיִנ ייֵז ןעֶנאַק יִיֵז זַא

 -ָמּורַא ךיז הָלֵכ-ןֶתָח יִד ןעֶּבאָה לאָמְסְנעֶד .ןעֶמיִוְׁשּוצְכאָנ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא יז ןעֶּבאָה
 רעֶד ךאָנ גאָט עֶביִלְטע .ןעֶפְראועֶג רעֶסאַנ ןיִא  עֶדייֵּב ךיִז ןעֶּבאָה גּוא ןעֶמּונעֶג
 ; ךייט םעֶד ןּופ געֶרְּב םייּב ןעֶנּופעֶג רעֶּפְראק עֶטְריֹוט ייֵוְצ יִד ןעֶמ טאָה הָּניִרֲה
 ןעֶּבאָה ;ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא װאָריִמע ג ןיִא ְךאָנ ןעֶנעֶז סאָוו ןעֶדּוי עֶכיִלְטִע יד
 םֹויַה דַע זיִא סע ּואוו ,טְרֶָא םעֶד ףיֹוא ,לוש רעֶסיֹורְג רעד ןעֶּבעֶג ןעֶּבאָרְנאַּב ייֵז
 -ְרעֶּפ רעֶד ,טְמיֹוצעֶגְמּורַא טנאוו רעֶטְרעֶיֹומעֶג א טימ רעֶנייֵטְׁש ןעפיֹוה ַא ןְהעֶז ּוצ

 יִד טאַהעֶג רֶהאָי עֶכיִלְטֶע טיִמ קיִרּוצ טאָה לעֶקְיִמְרַא ןעֶניִזאָד םעֶד ןּופ רעֶסאַפ
 רעֶוואָריִמעֶנ ןעֶטְלַא םעֶד ןּופ רעֶמאָלְּב עֶנעֶּביִלְבעֶגְרעֶּביִא עֶגיִנייֵא ןְמעֶז ּוצ טייֵהְנעֶגעֶלעֶג
 ןיִא (ו"מקת הָּפֵרָׂש רעֶסיֹורְג רעֶד ןיא ןעֶראַוועֶג טְנעֶרְּבְרעֶפ זיִא רעֶבְלעֶוו) סקָנּפ

 חַמּונ םעֶד ןעֶנּופעֶג ךיא ּבאָה סֹקָנְּפ ןעֶטְלַא םעֶד ןּופ רעֶטאָלְּב עֶטְנעֶרְּבעֶגְמּורַא יד

 עקילקילנא יד א םלעֶמְשעְֶפיֹו טאָה עמ סאו ,הָכֵצמ  רעֶטְׁשְרעֶ רעֶד ,ןפ

 עֶטְנעילעֶג גּוא ערי ידי ;) טסייה סאָד וכו 'וכו יודרְִנ אל םָתֹומבּו םֶהיַחְּב
 ..."טְדייֵׁשעֶג טְדיֹוט םייַּב טיִנ ןעֶבעֶל םייַּב טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה

 .ןעראטאטמ יִד ןּופ ןעֶטיִלעֶג קְראַטְש ווא ָךימ עָנ טאָה 1692 רֶהאָי ןיִא
 -טּולָּב עֶכיִלְקעֶרְׁש עָיינ ַא ןעֶמּוקעֶגְראַפ וו אָריִמ עֶג ןיִא זיא 1703 רֶהאָי םיָניֵא
 יס ּומ א סם. רעֶרְהיִפְלעֶדעֶר רעֶייז רעֶטְנּוא םעֶקיׁשְטְׁשוְואָטְנּוּב עָשיקאַזאקיד ; גְנּוסיִגְרעֶּפ

 .טעֶליֹוקעֶגסיֹוא סעֶטְכאיַלְׁש גּוא ןעדוי עֶלֹא טעֶמְּכ וו א ָךיִמ עֶנ ןיִא רעדיוו ןעֶּבאָה
 סעקאמעדייַה יד ןעֶנעֶז םּורַא טייַצַא ןיִא ,רעֶמעֶּפְׁש . עטר רעֶסאוו ןיִא גּוא
 , יד טעיניתעגסיוא נוא טְּביֹורעֶג ןעֶּבאָה גּוא ןעֶלאַפעֶנְרעֶּביִא װאָריִמעֶג ףיֹוא
 רעֶטְנּוא 1775 רֶחאָו ןיא .טנּוּב עֶנְצאַזאק םעֶד ְךאָנ ןעֶּביִלּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז סאוָו
 עֶלעיִפ רעֶדיוִו װאָריִמע ;} ןיִא ְךיִז טאָה גנּוריִנעֶר רעֶׁשיִסְסּור רעֶד ןּופ גנּוצְטיִׁש רעֶד
 רֶחֲעַז ןעֶּבאה עֶכְלעוֶו , ןעדוי לעיפ יז ןעֶשיוִוְצ גוא ןעֶנופעֶג ןיֹוׁש רעֶגְיֹואווְנייַא
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 יִד ראַפ טְנעֶכעֶרעֶג ךיִז טאָה וואָריִמעֶג גּוא , טְרְהיִפעֶג ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶסִיֹורְג
 . דְנעֶנעֶג רֶהיֵא ןּופ טְדאָטְׁשְרעֶדנאַה עֶטְצעֶזאַּב עֶטְסעֶרְג

 .ןיִשְטְלּוט
 וואַלְצאַרְּב טְדאָמְׁש-זיירק רעֶד ןּופ טְסְרעוֶו ןְהעֶצעֶּביִז יִז טְניִפעֶנ ןיט ׁשְטְלּוט

 יד ןעוֶו ,טייצ יִד .אֵקְניִשְטלּוט נּוא עֶציִנ לא ס :ןעֶכייֵמ ייֵווְצ ןעֶשייִוְצ
 גוא ,עֶקאָּפע עֶטייוַוֲא רֶחעֶז ּוצ ןָא ךיז רעֶהעֶג ,ןעֶראָוועֶג טעֶדְניִרְגעֶג זיא טְדאָטְׂש
 ןעֶראַנְנּוא ןּופ זיִא טְדאָטְׁש יד זַא ,ןעֶקְנעֶד רעֶׁשְראַפְכאַג עֶׁשיִראָטְסיִה עֶגיִנייֵא
 טיִמ םֹויַה דע ְּךאָנ ןָא ךיז טָפּור טְדאָטְׁשְראָפ רהיא לייוו , ןעֶראוָועֶג טעֶדְניִרְגעֶנ

 | ר אוו רעֶטְסע ע ! ןעֶמאָנ ןעֶשיִראַגְנּוא ַא

 ןיא יִקְציִנְלעֶמֶח ןאדגאּב ןּופ טנּוּב ּביֹוהְנֶא םייַּב 1648 רֶהאָו ןיִא
 -אוָואַרְּפ יד ןעֶשיוִוְצ הָאְנִק נּוא הָאְנִש עֶקְראַטְׁש ןעוֶועֶג זיִא םִע ןעוֶו ,טייֵצ רעֶד

 ןעֶּבאָה , טְנאַיעֶג טאָה עֶרעֶדְנַא םאד סנייא נוא םעינילער עֶרעֶדְנַא יִד גוא עֶנוואַלמ
 ,רעֶדָא (םעֶדְנאַּב) םעֶקייֵׁש ןעֶדְריִּב ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םּודעְמּוא עְנייַרְקּו א רעד ןיִא ְךיִז
 ןעֶּבאָה ייֵז .סעקאמעֶדייה ןּופ (ג 080 'ס ע ָגא ָה אז. , ןעֶפּורעֶג ייֵז טאָה ןעֶמ יוִו

 ּופ עֶנייֵרְקּוא יד ןעֶניִנייֵרְסיֹוא לאָמ עֶלַא ,ראַפ לאָמְנייא ןעמּונעֶגְראָפ ךיז
 סעקאמעֶדייה יד ןּופ סעֶדְנאּב עֶניִניֵא ןעֶּבאָה טְלאָמעֶד  "עֶניִּביֹולְנִנּואג ייֵלְרעֶלַא
 יד :ןעֶיְל אָדאַּפ ןעֶלאַּפּוצְרעֶּביִא תֹויְזְבַא גּוא טייֵקְרְליוִו טימ ןעֶּביֹוהעֶגְנָ
 עֶטעֶמְסעֶפעֶּב יִד ןיִא ְךיִז ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ טְלייֵאעֶג ןעֶּבאָה סעֶטְכאיַלְׁש יד גּוא  ןעֶדּוי
 ןעֶיְלאָד אָּפ ןּופ טְראָטְׁש עֶרעֶביִז עֶטעֶטְסעֶּפעֶּב עֶרעֶדנַא יִד ןעֶשיוִוצ .טְדאָטְׁש
 טְדאָטְש יד .ןעֶיוִועֶגְסיֹוא ןיִשְטְלּוט רעֶדיְרְּב עבילקילגנוא עֶרעֶזנּוא ךיֹוא ְךיִז טאָה

 .טְׂשְריִפ םעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג לאָמְסְנעֶד טאה ראוַוְרעֶּטְסעֶג רעֶדָא ןיִׁשְטְלּוט
 עקִייש ןייא ןּופ רעֶרְהיִפְלעֶדעֶר גּוא רידנאמאק רעֶד .יִקְסְניִטְרעֶוְטעֶׁשְט ןאַי
 עֶרעזנּא ןיֹוׁש זיא סאו ,ןאמּוא ןופ אֵׂשָזְנאה קיִנוואָקְלאַּפ רעֶד ,םעקאמעֶדייֵה

 זיִא ,ןעדּוי רע ווא ךימ ע ָנ יִד ןּופ עֶטְכיִׁשעֶג רעֶביִלקילְגנּוא רעֶד ןּופ טְנאָקעֶּב רעֶזעֶל

 זא ,ןְהעֶזעֶג טאָה רע; יו , נּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןיִׁש ט לּוט ןייק ּואָריִמעֶג ןּופ

 טיִמ ןעֶּבאָה -- ןעֶדּוי יִד גּוא טעז אַל יד לייוַו , ןעֶמְהעֶנְנייֵא טיִנ יִז ןאק רֶע

 יִד ןעֶנעקא ןעֶטְלאַהעֶג הָמֶחְלִמ גְנּוטְסעֶפ רעֶד ןּופ ןעֶרֶעיֹומ יד ףיֹוא הָמּומְנעֶדְלעֶה

 יז טעוֶו סע זא ,םעֶטכאיֵלׁש יד ןעֶרְיֹואווְׁשעֶנּוצ אֵׁש זִָנ אה טאָח , סעקאמעדייה

 ם'ניא טינ ןעֶּביֹולְג עֶבְלעוֶו ,ןעדֶוי יִד ראָנ טְנייֵמ רע; : ןעֶרעוֶו טמּורקעֶג ראָה ןייק

 ןעֶרֶעיֹוט יִד טְנעֶּפְאעֶג סעטְכאיַלָׁש יַד ןעֶּבאָה ,דַעַר יִד ְךאָנ דְלאַּב . עי ןֶבילטְִירּ

 ,זּומּת ׁשֶדֹוח ןיא גאָט ןעֶטְרעיִּפ םעֶד ,גאָטייַרְפ ןעוֶועֶג זיִא סאָד  ,.גְנּוטְסעֶפ רעֶד ןּופ

 , ןעמּוקעֶגְניירַא ןי ׁשְּט לּוט ןייק .סעֶקאַמעֶדייֵח יד ןעֶנעֶז םיֹוק . ח'ת רֶחאָי ם'נָיֵא



 וו - ןעֶילאָראָּפ ןיִא ןעֶדּוי יד ןּפ עֶטְכיִׁשעֶג רעֶד ּוצ
 דְנעֶזֹוט ייֵרְד טעֶליֹוקעֶגְמִיֹוא ןעֶּבאָה נּוא טְכאַמעֶג גיִטְסּול ְךיִז גאָט ייֵרְד ייֵז ןעֶּבאָה
 .סעטנאילש יד יב ייֵז ןעֶּבאָה םעֶדְכאָנ ;טְּביֹורעֶג סְרעֶייז ןעֶנאָמְרעֶפ סאָד גּוא , ןעֶרּוי
 ןּופ קעוֶוַא גְנאַזעֶג ַא טיִמ ןעֶנעֶז גּוא ןעֶמּונעֶג דְלעֶג-ִפיֹוקְסיֹוא לעיִפ טְשְריִפ םייַּב גוא
 יד ןּופ טְהעֶרְדעֶגְסיֹוא טינ ְךיֹוא רעֶּבֶא ְּךיז ןעֶּבאָה םעטכאילש יד ראָנ .ןיש םֶלּוט
 טְנעֶנעֶנאַּב ךיִז טאה | יִש ָט לוט ןופ ְךאָנ טייוַו טיִנ ,געוֶו םעֶד ףיוא : ןעקאזאק
 עדְנאַּב רעֶדְנַא ןייַא ןּופ רעֶדְחיִפ א ,קּויל ְװא ַפ ּפ אט ָא ןעקאזאק יד טימ
 םיאשְזָנא ַה סאוָו ,ּביֹור ןעֶכייֵר םעֶד ןּופ טְראָהעֶג טאָה רע} יו נּוא ,םעקאַמעדייה
 -ְךעֶּביִא עֶדְנאַּב ןייַז טיִמ ךיֹוא רע זיא ,ןיִׁש טל ּוט ןיִא ןעֶמֹוקעֶּב טאה עדְנאַּב
 טאָהםֶהיֵא ןיא סאוָו , םֶרּוהְמ ַא ןעֶדְנּוצעֶנְרעֶמְנּוא טאָה רע .ןישְטלּוט ןעֶלאַפעֶג
 רעד  טיִמ ןעוֶועֶג ןעֶמּונְראַפ ןעֶנעֶז רעֶניֹואווְגייֵא יד זַא ,גּוא רעֶוְלּוּפ לעיפ ןעֶנּופעֶג ְךיז

 גּוא גָנּוטְסעֶפ ןיא טְּפאַמעֶגְנייַרַא עֶדְנאַּב ןייַז טיִמ לייַוְרעֶד ְךיִז רע טָאה , הָּפִרָׂש
 -טעֶגְנָא טאה רע ןעֶמעוֶו ,ןעֶכאַטְׁשעֶנְמיֹוא גוא טעליֹוקעֶגְכיֹוא גיִד'תּונמחַרְּבְמּוא טאָה
 ,טּולְּב עֶׁשיִדּוי סאָד ראַפ טְלְהאָצעֶּב םעֶטְכאיַלְׁש יד טְמאָנ טאָה יֹוזַא נּוא , ןעֶפאָר
 . ןעֶראַוועֶג ןעֶסאָנְרעֶפ ,רעֶסאוו יוִו , ייֵז ךֶרּוד זיִא סאוָו

 ,ןעי לא ד אפ ןיִא עֶטְביִשעֶג עֶשיִדוי יד ןָא ךיִז טְּביֹוה גיִרעֶיֹורְט יֹוזַא טָא

 ..ןיִׁשְטְלּוט תא ואָריִמעֶג ,װא לְצאַרְּב טְהאָטְׁשייֵרְד עֶרֶחיא ןיא
 יקסנ םני טייל ,מ ךֶרּוד טעֶטייִּבְרַאעֶּב

 .טְראוָוטְסְנְרֶע ןיא
 טְּבעֶלעֶנְרעֶּביִא רעֶריִרְּב .עֶרעֶונּוא ןעֶּבאָה ןעֶרְחאָו עֶביִלְטֶע עֶטְצעֶל יד ןיִא

 לעֶקיטְש א ,הֵאָרְׂשִיחְנחַמ רעֶר ןיִא הָמּוחְמ ַא ןעֶראועֶג זיִא סע נו עֶסיֹורְגַא
 :רעֶטְראוָו יִד ןעֶועֶל רעֶדָא ,ןעֶראָה טְנאַקעֶג ןעֶמ טאָה םּודעְמּוא ; לעֶמּוט א ,ייֵרעֶדיִרעֶג
 יו .ז ,א"עָיְצ אזיגאלא קג ,"עיִצ ארָניִמ עא ,יאקירעֶמ א ,'א ניֵטְס עֶלאפ;
 ליטָש זיִא . .  נּוא טְניוִועֶג גּוא טְניוִועֶג ,טְניווּוצ ְךיִז טאָח טְלעֶוו עֶׁשיִדּוי יִד לֵלְּכִה
 .רעֶחיִרְפ יוִו ןעֶּבילְּבעֶג

 ,תֹוכֹוְרֲאַּב עֶּטְכיִׁשעֶג עֶצְנאַג עֶגיִזאָד יד ןעֶּבעֶגּוצְרעֶּביא טשינ זיא לעיצ ןייַמ
 ץְנאַג ןיילַא ְּךאָנ יִז טְקְנעֶדעֶג דּוי רעֶדעֶי זַא ;ׁשיִרָפ לעיפ יֹוזַא ְךאָנ זיִא יִז ןְנעֶד
 ןעוֶועֶג זיִא עֶּטְכיִׁשעֶג עֶניִזאָד יד לעיִפיִו ףיֹוא ןעֶייְשעּ ראָנ ליִוו ְךיִא ; טּוג
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 - עֶרְנעֶריִרּוטְׁש עֶרעֶזְנּוא ןיימ ךיִא ,טייל עֶגְנּוי עֶרעֶזְנּוא ןופ ןעֶצְראַח םּוצ טְגעֶהאָנ
 ןעֶּבאָה ייֵז זַא ,ןייַז הָדֹומ ְךיִז זומ ךיא .ןעֶטְנעֶרּוטְס נּוא ןעֶטְסיִזאַנְמיִג יד ,רעֶדְניִק
 ,ןעֶצְראַה םּוצ ןעֶמּונעֶג אֵי ְךיִז ןעֶּבאָה סאוָו ,יִד גּוא םעֶד ןעֶגעֶֶו טְכאַרְטעֶג גיִצְניוִו
 ןּופ םִגה .רעֶטייוֵנ ןעֶגְנייֵרְּב לעֶו ְךיִא יוִו ,טְרֶעיֹודעֶג טְׁשיִנ גְנאַל ךיֹוא םאָד טאָה

 -כּוב ןעֶּכעֶגְרעֶּביִא אָר ךיִא לעֶו ְּךאָד ,הָנִאר ןייק טְשיִנ ןעֶמ טְגניֵרְּב טֵרְּפ ןייק
 רעֶנִי ןיִא טְגאָזעֶג רימ טאָה עִיַזאַנְמיִגַא ןופ ןייֵלייַרְפ סעֶׁשיִדּוי ַא סאו ,ְךיִלְּבאָטְׁש
 ןעוֶועֶג ךיֹוא ןעֶנעֶז סע ּואו ,טייל עֶגנּוי ןופ טְפאַׁשְלעֶזעֶגַא ןיִא טייצ רעֶרעֶטיִּב

 עֶכְלעֶזַא טיִמ טְפאָרְטְׁשעֶג ךימ טאָה ןייליירפ 'עטעֶדְליִּבעֶגי עֶגיִזאָר סאָה .ןעֶטְסיִרְ
 םעֶד ןָא יֹוזַא ךיז ריִאטְמֶהעָנ עָׁשֹז סאו ,ךייַא טיִּב ְךיִא ,ריִמ טְנאָזע :רעֶטְראוָו

 ןעֶּבעֶל יז ,סעראטאטאולּפסקע טְראָּפ ןעֶנעֶז ןעֶרּוי עֶרעֶזְנּוא ?עֶרויִרְק סֶנעֶרּי
 '!.. . םעֶקְיאֵיְּפ .סעֶקִיַנְמְנעֶצאָרְּפ ,םעֶראקְנייִׁש ראָנ ןעֶנעֶז יֵז ,ןובְשִח ןעֶדְמעֶרְּפ ףיֹוא

 ,תֹומּוא עֶר עד נַא עֶלַא ןּופ רעֶגְרֶע ,ןעֶרּי ,ר י מ ןעֶנעֶו סאָו ראַּפ

 טְעֶרְפעֶג ןייַלַא ְךיִז ךיִא ּבאָה אָיָׁשק עֶגיִזאָד יִד ? םייֵה רעֶד ןיִא ְךיז יב ּוליִפֲא
 רַׁשָתֶא ; יֹוזַא ,טְדאָטְׁש רעֶד ןיִא ,אָד ראָנ זיִא רַׁשָפֶא ,טְכאַרְטעֶג ְךיִז ּבאָה נּוא
 יִד ןיא ּבאָה ףיִא ? רעֶסעֶּב טְראָמְׁש-טאָטיִזְרעֶויִנוא רעֶסיֹורְג רעֶד ןיִא ,טְראָד זיִא

 יד ,טייֵל עֶגְנּי עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶו ןעֶגנּבייַרְשעֶּב עֶנאָׁש יד ןעֶועֶלעֶג ןעֶגנּוטייצ עֶׁשיִּי
 טְּביֹולְנעֶג ּבאָה ךיִא גּוא זְנּוא ּוצ קיִרּוצ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה טאוָו ,ןעֶטְנעֶדּוטְס

 ןנאק ןעֶד רעֶו .ןעֶּבעֶל ייֵנ ַא קְלאָפ םעֶרָא רעֶזְגּוא ייַּב ןָא ְךיִז טְּביֹוה סאָה זַא
 אזַא ןיִא תֹוחֹּכ עֶלַא טיִמ ןעֶטייֵבְרַא ןאק ןעֶד רעוֶו ןעֶצְראַח ןעֶצְנאַג ץְטיִמ ןעֶּביֹולְ
 סאו ,טייל עֶגְנּוי יִד ,דְנעֶנּוי יִד טְשיִנ רְלאַּב יוִו ,לֵלְּכ םעֶד ןָא טְרְהיִר סאָו ,ְךאַז
 ! תֹומֹולֲח עֶסיִז ,עֶרעֶייַהְּט -- ? טְכאַמעֶג ׁשיִטְקאַרְּפ ניִנעוֶו ְךאָנ ייֵז טאָה ןעֶּבעֶל סאָד
 עֶטְפְלעֶדע סאָד ,ןעֶּבעֶל ןיימ ןיִא טְמיֹורְמעֶג ּבאָה ְךיִא סאָוו ,עֶטְסעֶּב סאָד זיִא םָע
 ,רעֶגיִצְנייֵא רעֶד ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְךיִא טיג גוא --.טְּביֹולְנעֶג ּבאָה ךיא םאָוו ,םעֶד ןּופ
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֹולָח רֶשָד סאָָו ,זיִא קילגנּוא רעֶד ראָנ :טְכאַרְמעֶג יֹוזַא .ּבאָה סאוָו
 .. .םֹולָח רעֶצְרּוק ַא ּוצ

 זיא סאָד -- ?ןעֶפְלעֶה ןיילא ְךיִז עדי ,ריִמ ןעֶנאק סאָו טיִמ
 עֶׁשיִרּי דס א ְךיִז ןעֶּבאָה םִע רעֶכְלעֶוו רעֶּביִא ,עֶנאַרְפ עֶטְסְניִטְכיוִו יד ןעֶזעֶועֶג
 ךיִא !אקיִרעֶמא !לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא !ענצאזינאלאק --  .ןעֶכאָרְּבעֶג ּפאָק
 ןיִא טְגעֶלעֶגְרעֶריִנַא טאָה ןעֶמ סאָו ,תֹונעמ יִד ןעֶמעֶגְראַפ טְשיִנ לאָמְנייֵמ לעוֶו

 ףיֹוא טְכאַמעֶג הָּפיֵסֲא ןייֵא טאָה עֶמ תעׁשְּב ,טייל עֶגְנּי ןּופ טֶפאַׁשְלעֶזעֶג א
 זַא ,ןעֶזעֶועֶג חָדומ יו ןעֶּבאָה עֶנייֵא .ןעֶכאַז עֶׁשיִרּוי ןופ ְךיִז ןעֶסעּוטְׁשְפיֹונּוצ
 טאָה טייַצ רעֶגעֶי ןיִא .'סאָרְּפאָו ןעֶשיִרּויי םעֶד טיִמ טְנאַקעֶּב טְשיִנ ראג ןעֶנעֶז ייֵז
 אזַא ןיִא רעֶדְניִק עֶׁשיִדּי סע ןעֶּבאָה יוִו : דְליוִו רֶהעֶז ןעֶזיוועֶגְסיֹוא רימ ְךיִז סֶע

 ,ןעֶגְכעֶראּב שְשיִנ ךיִז גוא ןעֶשְנעֶמ עֶניטייַז ראַפ ןעֶבאַמ ְךיִז טְנאָמעֶג טייֵצ רעֶרעֶטיִּב
 ?יסאָרְּפאוָו רעֶשיִרּויי ַא ראַפ זיִא סאוָו ? טְלעֶו רעֶד ףיֹוא סיִּפֲע רימ ןעֶנעֶז סאוָו
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 -ניווְׁש -- ןעֶטְפעֶׁשעֶג ,לעֶדְנאוַו--לעדנאה ,"ואמעמטצמוא ֹוְלעָוו רעֶד ייַּב םאָווי ,סאָד
 ןעֶנעֶז קְלאּפ ןעֶשיִנּי םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶגְנּנייֵמ עֶרעֶייִז ,טְראָו םעֶנייֵא טיִמ -- לעד
 ץְרעֶזּוא ןופ זנּוא רעֶּביִא ןעֶנְנּונייֵמ יִד סְלַא ,רעֶגְרֶע טְשיִנ גּוא רעֶסעֶּבו טְשיִג
 ןופ ,ןעֶטְטיִז עֶׁשיִדּי עֶטְסעֶּב יד ןופ ,תֹודֵמ עֶשיִרּוי ןופ .הָרֹּת ןופ ...םיִאָנֹׂש
 ,גיטליגְכיילְג ןעֶנעֶז יז : טְשיִנ ףִרְנעֶּב ןייק ייֵז ןעֶּבאָח עטְכיִׁשעֶג רעֶשורּי רעֶד
 !זְנּוא  ּוצ גיִטְליְִכילְנ ןעֶצְנאַגְניִא ראָג

 ףיֹוא -- ל רעֶדְניִק עֶשיִדּי ייּב טייֵקנִיטְליִגְכיילְג אזא ךיז טְמְהעֶנ ןעֶנאַט ןּופ
 םּוצ ךיז ןעקיקוצ ּוצ טוג ןעֶמּונעֶג ְךיִז ּבאָה גוא טְכאַרְטעֶג גְנאַל ךיא ּבאָה םעֶד
 | ןעֶּבעֶל ןעָׁשיִרּ

 גוא ךעֶלְטייל-עֶגְנּי עֶׁשיִדּי יִד .ּוצ טקּוקעֶגּוצ ְךיִז ּבאָה ךיִא רֶהֹעָמ .סאָו
 ןעֶדוי ייַּב רעֶדָא ,עֶסְסאַלְק רעֶלעֶטיִמ רעֶד ייֵּב ןעֶסְּבאוַו סאו העֶדְניִק עֶגיילק
 ,טְקְרעֶמאַּב ךיא ּבאָה ,טְראָמְׁש עֶסיֹורְנ יִד ןיִא םיִּתַּבייַלעֶּב ,טְרעֶלְקעֶמ ,םיִרֲחֹוס
 עֶמ זא גּוא ; ׁשיִדּוי טְראָוו א טיִנ רעֶדְניק יִד ןעֶמ טְנעֶרעֶל  ,דאַרְג םעֶד ןיִא זַא
 ׁשֶמּוח רעֶדָא ,יִרְבֲע אנא ,ןעֶביֹוא ןּופ יֹוזַא ראָנ זיִא ,ץעֶנְרעןיֹוׁש טְנעֶרעֶל
 םּוש א ןְהָא רעֶדְניק ןעֶניֹוצְרע ןעֶרעוֶו יֹוזַא נּוא ,הָּפֶרָח יד ןעֶריִמְׁשאַּב ּוצ .ְּךיִז יֹוזַא
 טְשיִנ וׁשיילְפ טיִנ שיִפ טְשיִנ ,טְסאָנלאַנאְַצאַנ עַיראָטְסיִה ,ןאָנילעֶר ןּופ הָעיד
 עֶכְלעֶזַא ,ףעֶלְׁשְנעֶמ עֶנעֶּבְראָדְרעֶּפ ,יֹוזַא טאלְג ראָנ ,ןעֶרּוי ןייק טְשיִנ  ,םִיֹוג ןייק
 עֶמּואיִמ טיִמ ,תֹונָשַח עֶנייֵמעֶג טיִמ ,ךעֶל'זְמֶׁשִנ עֶׁשיִיַחֹו טיִמ ְךעֶלעֶׁשְנעֶמ עֶגיילק
 ?איְצאַנ יז ייַּב ןעֶמְחעֶג ְךיִז ןעֶלאז ןעֶגאַוַו ןּופ . .. טייֵקְלעֶרֶע םּוׁש ַא ןֶהֶָא ,תווֲאּת

 טְׁשיִנןעֶנאַק ייֵז ,עִירטְסיִח ןייק טינ ןעֶמייוו ייֵז ? ןעֶנאַו ןופ ? ןעֶלְהיִפעֶג עֶנלאַנ
 ! ץֶיְראָטְסיִה עֶׁשיִרּוי עֶנאָש ,עֶטְלַא רעֶזְנּוא

 גיֹומ סאוָו ּוצ !קְלאָפ ןעֶשידּוי ם'נופ עֶטְכיִׁשעֶג יִד !עֶיְראָטְסיִה ! עֶיְראָטְסיִה !
 טְשיִג ,קְלאּפ אל ןעֶועֶג קְלאָפ ַא לאָמַא ראָג ןעֶנעֶז רימ זא .ןעֶסיוו םיִרֲחֹוס עֶרעֶזנּוא
 עֶנייַפ טיִמ ןעֶסיוועֶג טימ קלאָּפ א : םעֶראָטְקאַפ נוא ,םֶרעֶלְקעֶמ ,םיִרֲחֹוס ןּופ ראָנ
 סע טְסּולְנעֶג ראָג ְךיִז טאָה -- םיִמָכְח נוא םיִאיִבְנ יִד ,רעְֶהיִפ עֶגייֵז סאָו .ְןעֶטְטיִ
 ןענאק לאָז סע זַא ,וזַא ןעקְנאַדעֶג גוא םיִׂשֲעַמ עֶנייז ןעֶגיִנייַר ,ןעֶריִלאַּפ ,ןעֶלְרֶע
 ? עֶטְכיִׁשעֶג רעֶזְּוא ןופ ןעֶיוִו יז ןעֶּפְראַד םאָו ּוצ ? עֶלעֶהְנַא ראפ ןייז רעֶטְסומ ַא
 ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיִא ןעֶמ ןאק יֹוזַא יוִו ל ןעֶסיוִו ּוצ ייֵז םעֶלַא סאָד גיֹומ סאו ּוצ !

 ראָג ךיִז טסּולְג ןעֶרעֶי וא ,ןעֶּבעֶל ׁשיִטְקאַרְּפ לעיִפּוצ אזא יב ןעֶכאַז .עְבְלעַזא
 ,עֶמעֶרְלִּבעֶג ,טייל עֶגעוי זַא ? טְלעוֶו לעֶקִיטִׁש סאָד ןעֶּבעֶלְפָא ךיִליֵרְפ גוא ןעֶרעוֶו ךייר
 רעֶדְניק יִד ןעֶנְרעֶל גיֹוט םאוָו ּוצ ? ןֵדָנ ראַפ ְךיִז ןעֶּפיֹוקְראַפ רעֶדְניק עֶטְרירּוטְשעֶג
 ! ? טייקׁשירּוי עֶרעֶטיִּב םאָד ,טיקְׁשיִרּוי
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 3 ...לרעֶמְסעֶוְׁש עֶרעֶזנּוא ? רעֶטְכאַמ עֶרעֶזְנּוא גוא

 ןעֶלעֶומאַמ עֶמעֶרְליִּבעֶג ןעֶנעוֶו ! רעֶטְכאַמ עֶרעֶזְנּוא , רּטְמעוֶוְש עֶרעֶזנּוא ךא



 טְראָו טֶסְנְרֶע ןייַא
 .ץטיִמ טְנאַקעֶּב לעיִפ ּוצ ןיוש ןעֶנעֶז יז זַא ,ןעֶוייַו טְלאָוועֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא
 ,ץְראַה גנירג א טימ ,ןעֶמְלאַהעֶג סעֶדעֶר עֶגְנאַל ןעֶּבאָה גּוא 'סאָרְפאַוו ןעֶשיִדיי
 ַא ,ןענייַוְסיֹוא טּוׁשּפ ןעֶליוו ייֵז זַא ,ראָלְק ןְהעֶזעֶג טאָה עֶמ : גיטולְּב-טְלאק ץְנאַנ
 ןְהעֶזעֶגְסיֹורַא ןעֶמ טאָה סעֶרעֶה עֶלַא ְךאָנ ,רּוציקְּב . . . ןעֶדעֶר ןאָׁש ןעֶנאָק ייֵז

 גּוא דְמעֶרְפ ןעֶצְנאַגניא ראָג עקאט זיא לייהְט רעֶטְסעֶרְנ רעֶד זַא .ְּךִלְרעֶפְנייִשעּב
 אָי ּוליִפָא ְךיִז ןעֶּבאָה עֶניִרעֶּביִא יִד נּוא ,םיִנָיְנִע עֶׁשיִדּוי עֶלַא ןּופ ןּוהְמעֶגְסיֹוא
 . .יזיִּב וטְסעּומְשעֶג נּוא ןעֶזעֶלעֶג םעֶּפעע טאָה עֶמ נוא ןעֶמיִקעֶגְפיונּוצ לאָמ עביִלְטע
 טאָה סאָו ,לעֶרעֶייפ עֶנייֵלְמ סאָד גּוא -- ןְהעֶגְפיֹונּוצ ְךיִז טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאה עֶמ
 .ןעֶראַוועֶג ןעֶשאֶלְרעֶפ ְךיִג זיִא ןעֶנעֶרְּבּוצ טְכעֶר ךיִז טעֶיַּפְסּוא טיִנ ְךאָנ

 יִד ,םיִרָבֲח עֶנייֵמ ּוצ תֹונֲעַט טאַהעֶג ּבאָה נּוא זאָּב ןעוֶועֶג ךיִא ןיִּב יַאָדָוַא

 ןעֶראָלְקַא טיִמ םעֶלַא ןעֶטְכאַרְטעֶּב וצ ןָא ּביוח ךיִא זַא ,טְנייַה ראָנ .טייל עֶגנוי
 ןעֶכאַמ גיִדָלּוש טְשיִנ םעֶנייק-שיוריִפְּב ךיא ןאק.ןעֶמּוקעֶגְראָפ זיִא סאָו םעֶלַא ,ןָיז
 טְנאַקעֶּב טְׁשיִנ ןעֶנעֶז ריִמי :טְגאָזעֶג ְךילְטְנעֶּפֶא ץְנאַג ְךאָד ריִמ ןעֶּבאָה עֶניִנייֵא ןעֶד
 ,םעֹומַה םנּופ ןעֶּבעֶל סאָד ןְהעֶזעֶג טְשיִנ ןעֶּבאָה ריִמ לייוו ,ןעֶּבעֶל ןעֶשיִדּיי ןיִטיִמ
 ריִמ ןעֶּבאָה ןאיָניִלעֶה רעֶשידּוי ןּופ ,טייֵקְׁשיִדּי ןּופ גוא ;קְלאָפ ןע ָצ ָנאֵנ םיִנּוּפ

 ..י !ףְראַׁש נּוא ץְרּוקי .טיִנ ףעיִרְנעֶּב ןייק ְךיֹוא

 רעֶגיִטְניִה ןייֵא טְסְנְרֶע ץְנאַג ְךיִמ טאָה --? דּוי א ךיא ןיִּב סאוָו טיִמ --
 יִד ףיֹוא טעֶדְליִּבעֶג נּוא ןעֶניֹוצְרֶע ןיִּב ךיִא ? ןּוהְטעֶג געֶרְפ א טְסיִזאַנְמיִג רעֶׁשיִרּי
 טיִמ עֶכאַרְּפְש עֶׁשיִסְסּור יִד ּבעיל ּבאָה ךיא :;רעֶלעֶטְׁשְטְפיִרְׁש עשיססיר  עֶטְסעֶּב
 ְךיִמ ןעֶּבאָה ,ןעֶּבאָה ּוצ ּבעיִל קְלאָפ ץֶשיִסְסּור סאָד ;רּומאַרעֶטיִל רעֶׁשיִסְסּור רעֶד

 ראָנ עֶטאַט רעֶד ריִמ טאָק ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִדּוי םָנּופ גּוא ,רעֶקיִצְרֶע עֶנייֵמ טְנְרעֶלעֶג

 ,טעֶשְטּומעֶג רֶדֵח ןיִא םֶהיֵא טאָה עֶמ יֹוזַא יו ,טְלְהעֶצְרעֶד תֹוׂשֲעמ עֶכיְִקעֶרְׂש
 ְךאָנ נּוא םיִדיִסֲח טיִניִּבְר םעֶד ןעֶגְנאַנעֶּב םֶהיֵא טיִמ ְךיִז ןעֶּבאָה סֶע יֹוזַא יוִו
 ...ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא

 .גּוא רעֶהיִצְרֶע עֶרעֶייִא ,ןעֶרעֶפְטְנֶע טְבּורְּפעֶג םֶהיֵא ְךיִא ּבאָה !ׁשְטייֵטְס--

 ךייִא טּוהְּט סע :טְגְרעֶלעֶג תֹונָמֲחַר ךייא ְךאָל ןעֶּבאָה רּומאַרעֶטיִל רעֶשיִטְסּר יִד
 ,װ אָסא רקע ג רעֶּטְכיִד םיָנּופ רעֶדיִל עֶנאָש יד טְגניִז ריִא זַא ,ץְראַה סאָד העוָו

 ןעֶמעֶרָא ןעֶשיִסְסּיה םיִנּופ ,רעֶטייבְרַא  ןעֶׁשיִסְסּור םיִנּופ עֶגאַל יד .ןעֶגייוֵועֶּב סאוָו

 ראָג ְךייַא טּוהְט סע. ; גיטְליִגְכייֵלְג ריִא טקּוק ןְנאַטְמעַרא ןעשידוי ץפיֹוא גּוא ,קְלאָפ
 לעיִּפ -- לעיִפ זיִא סאָו ,קְלאָפ ןעֶמעֶרָא ןעֶשיִרּוי ןְפיֹוא ץְראַה סאָד העוו טְׁשיִנ

 | ..י?טְגְניִזעֶּב וואָפארְקעֶג סאוָו ,קְלאָּפ סאָד םֶלַא ,רעֶמעֶרָצ

 ןייק לאָמ ןייק ןעֶּבאָה ייֵז זַא ,עֶדְניִלְּב טיִמ ,עֶּביֹוט טיִמ דעֶר הֹעָג ראָנ
 עֶדְּמע ָּרִּמ טיִמ ןעקּיק ייֵז : טְלְהיִּפעֶג טיִנ ,טְראָהעֶג טיִנ ,ןְהעֶזעֶג טיִנ תּולַד ןעֶשיִדּוי
 ייֵז ייֵּב טְסייֵה יִׁשיִדּוי , טייֵקְמעֶרָא עֶשיִדוי ףיֹוא ,תֹורָצ עֶשיִרּוי ףיֹוא ןעֶגיֹוא
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 ךיִא ,גיִדנעֶרעֶר זנּוא ןעֶשיִוְצ ,לייוו ,גייווְׁש ַא ןעֶכאַמ רעֶמעֶּב ךיִא לעוֶו ןעֶמאַד גּוא
 ;עֶמאַד עֶטעֶדְליִּבעֶג עׁש י דּו י ַא ןְהעֶז ּוצ טאַהעֶג טינ חיָכְז יִד טעֶמִּכ ְךאָנ ּבאָה
 אקקוד נוא ,ןְהעֶזעֶג אָו ּוליִפֲא ךיא ּבאָה רעֶטְכאַמ עשירוי עטְרידּוטְׁשעֶג ,טְסייֵה'ס
 רעֶד ףיֹוא ןעֶכאַז עֶלַא טיִמ יז ןעֶריִסעֶרעֶטְניִא סאוָו ,עֶכְלעֶזַא , עֶטעדְליִבעֶ ןייפ
 -- ְךאַז ןייא ץּוח ראָנ !םעֶלַא טיִמ , טעֶלַא טיִמ --"ןעֶסאָרְּפאוָוו עֶלַא טימ , טְלעוֶו
 שיִדּויא ןעֶנאָז ְךייִא טעוֶו --"ניִרעֶדיִנ רֶחעֶז זיִא לאַראָמ עֶׁשיִדּו...טײקשיִדּוי
 יִד ןיִא טְראוָו ׁשיִדּוי ןייק טקוקעֶגְנָא טְשיִנ ןעֶּבעֶל רֶהיֵא ףיֹוא טאָה עֶכְלעוֶו ,ןייֵלייֵרְפ
  ןעֶדּוי ,ךייא ייַּב גּוא עֶּבעיִ-ןעֶשְנעֶמ רימ ןעֶגיִּפעֶג םֶעיִנילעֶר עְרעֶדנַא ןיא. ...ןעֶגיוא
 -ליִּבעֶג ַא ןעֶנ'הׁשְרד ךייא טעוֶו יֹוזא--;'תֹוריֵבֲע טימ תֹוצמ,םיִניִד ןעֶנאַהְרעֶפ ראָג זיא
 ןיִּב ךיִא יוִו טְקָנּופ , עֶיְניִלעֶר רעֶזְנּוא טימ טנאקעּב יֹוזַא זיִא םאוָו ,לעזמאמ "עֶטעֶד
 ְנּוא ייַּב ְךיִז ןעֶלאָז ןעֶנאַו ןּופ ראנ . . . ןאכעֶדְנאָּב ןעֶשיזעֶגיִח ן'ְטיִמ טְנאַקעֶּב

 הָניֵאְצ , ן'ִטיִמ "שֶמּוח-ׁשְטייֵט, םיָנּופ טְפאַׁשְנעקיוו ץְנאַג רעֶייִו טְּפעֶׁשעֶג ןעֶּבאָה
 עֶרעֶזנּוא םלַא ,רעדניק עֶׁשידּוי ףיֹוא טְקְריוִועֶג רֶהעֶמ ךס א ןיֹוׁש ןעֶּבאָה 'הָניִאְ
 טאָה ּייִנעֶּבאַּב יִד . .. רּוי ןעֶמאַנ ץְטיִמ ראָנ ְּךיִז ןעֶמעֶׁש סאו , ןעֶמאַד עֶטעֶדְליִּבעֶג

 קילְנְמּוא םעֶד רעֶּביִא תֹוׂשֲעמ עֶרעֶייהְט אָריִּפִׁש .א .ק רעֶּטְכיִד םעֶד טְקְהעֶצְרעֶד
 טְלְהעֶצְרעֶד טאָה יִז ; תולָג ןעֶשירוי ןעמיירּב ,ןעֶגְנאַל םִנּופ ,ץקְלאָּפ ןעֶצְנאַנ ם'ָנּופ
 עֶׁשְז סאוָו .ןעֶסעֶנְרעֶּפ טְׁשיִנ ץֶּפיִז םעֶנעֶי טימ תֹושעמ עֶנעֶו ןאק,רע.נ טְצְפיִזעֶג גּוא
 . . .? רעֶדְניק עֶרעֶייז ןעמאד עֶטעֶרְליִּבעֶג עֶרעְֶנּוא ןעֶדְהעֶצְרעֶד

 +יי
, 

 םעֶד יַּב ,טֶׁשרֵמֹולְּכ,ןעֶמאָנְקאָטְסירַא עֶרעֶזנּא ןעֶנעוֶו טְדעֶרעֶג ץְלַא זיִא םאָד
 ןְהעֶזעֶג ּבאָה גּוא רעֶניִרעֶדיִג לעֶסיִּבַא טְזאָלעגְּפאָרַא יז ּבאָה ךיִא . טְסאָלק ןעֶרעֶכעֶה
 א ןְהֶא ןעסקאוו רעדְניק  עֶּבלעֶו םאָד ְךיֹוא ןעֶרעֶטְלע עמ עֶׁשיֵּתּבַ-לעֶּב ייּב
 יד ןיִא ןעֶהעֶטְׁש סאו ,םיִרָּפִיִד לייוו די עֶלעֶמְניִפי םעֶד ןֵהָא ,דֶחיּפעֶג שידוי
 סיִּפֲע רעֶדיוִו זיא ןעֶּבעֶל עשיטקארפ סאָד גּוא ,ְךאַז ןייֵא זיִא סאד -- סעפאש
 ,ְךאָד ןענעוואד רימ סאוו ,םעֶד טימ ,ליומ ן'ְטיִמ , םיִנָפַא ,רימ ןעֶנעֶז ןעֶדּוי .ׂשְרעֶדְנַא
 ןיִא רעֶּבא ; ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה עֶמאַמ גּוא עֶטאַט יִד סאו , סאָד ןעֶוהְט רימ סאוָווטימאה
 רעֶטייוַו גוא -- ןעֶשְנעֶמ עֶׁש יטְקא רְּפ וםיִרֲחֹוס רעֶדיוו עקאמ ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶצְראַה
 .ד .א םיִבֹוט םיִמָו עֶרעֶזְנּא ,לשֶמְל , ןעֶגיגְנרעֶת עֶגיִראָמַא עֶרעֶז גוא עֶלא .טְשיִנ ראָג
 טְקְריוִו סע.;לאָמַא סאוָו ,חיִר םעֶד ,םעמ םעֶד זנּוא ראַפ ןעֶרְהאָלְרעֶפ ןיֹוש ןעֶּבאָה .ג

 ,טְקְריוִועֶג זְנּוא ףיֹוא לאָמא טאה סעיוו , יֹוזַא טְשינ רעֶדְניִק עֶרעֶזנּוא ףיֹוא ןיֹוז
 טלאק לעיפּוצ ןיֹוש ןעֶּבאָה רימ ,טְראָו םעֶנייֵא טימ -- , ןעוֶועֶג רעֶדְגיִק ןעֶגעֶג רימ ןעוֶנ
 עֶרעֶזנּוא טְכאַמעֶג גיִרעֶבאוָו לעיּפּוצ .,ןעֶלְחיִּפעֶג עטְסְנינייַוְניִא עֶרעֶזגּוא טכאַמעֶנ
 יִד ,'תֹומֹולֲח-יִלעֶּבי יִד ןעֶראָועֶג רעֶגינייוו זנוא ייַּב ןעֶנעֶז סע : ןעקְגאַדעֶג עטְסְפעיט
 -טקלאָפ רעֶזְנּוא סיֹוא ְךיִז טְקיִרְד סעֶגיוו ,ןעֶּפאָלְׁש טְשיִנ ןעֶנאַקסאוָוז ןעֶטְסיִלאעָדיא
 () : גּור ָפ 'ה ,רעֶטְכיִד

 ש
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 :סיֹוא טְראָה -- ? ןייוֵו ְךיִא סאָוו ףיֹוא טְסייוו ריִא

 ; ןעֶועֶלעֶג עֶלעֶביִּב ַא ּבאה ךיִא

 לאָמַא זַא .,ןעֶביִרְׁשעֶּב זיִא טְראָר

 -- ףעֶועוֶועֶג קְלאַפ ַא טלעֶוו רעֶד ףיוא ויִא

 יקְלאָפ סעֶקְרְאַטְׁש א ,קְלאָפ םעֶמיֹורְגַא

 ,רעֶדְלעפ יִא .,טְראָטְׁש יִא טאַהעֶג לעיפ טאָ

 .ּוהיִפ ,ןעֶסְּפעֶׁש ,רעֶנטְראָג ,רעֶּפְראָר לעיִּפ
 ;רעֶדְלאָוו עֶסיֹורְג .,ןעֶבייט עֶפיִט לעיִפ

 גְנאַל ןעֶטְלאַהעֶג טאָה ןעֶרְלעֶה לעיּפ
 ואָרֹומ ןיִא נּוא דַחַּפ ןיִא קְלאָפ סאָר

4 += 

 " . . . הֶרֹוּת נוא טְפאַׁשְנעֶסיוִו טְנעֶרעֶלעֶג

 רעֶד זיִא סאָד טָא ןעֶזעֶלעֶג טְׁשיִנ עֶלעֶהיִּב סאָד ןעֶּבאָה רעֶדְניק עֶרעֶזְנּוא
 טיִמ טְלעוֶו א ןעֶׁשיוִוְצ א ,ןעֶפאָלְׁש טְׁשיִנ ןאק,סאוָו ,טעאָפ םעֶד ןעֶשיווצ קּולְח

 יי .ףאָלְׁש ןעֶטְראַה ןעֶגנאל ןיֵא ןיִא ןעֶטְלאַה סאו ,ןעֶדּו

 ןעֶטאַרעֶטיִל יד ןעֶד ,רעֶּבירְׁש עֶרעֶזְנּוא ףיֹא ןעֶזיוְנָא ריִמ ןעֶנאַק ךיִלְנְחאועֶג
 ויִּב הָּתע- תעָל .קְלאָּפ ם'ָנּופ רעֶרְהעֶל רעֶקְלאָפ עֶלַא ייֵּב ןעֶנעֶו רעֶּבייֵרְׁש עֶטְסעֶּב יד
 עֶשיִנאָנְראַׁשְו יד רֶהֵעמ ךאָנ נּוא עֶַׁשיִסְסּור ועֶשיִאְרְּבעֶה עֶרעֶזנּוא ןעֶּבאָה טְצעֶי

 יט כ אֹלעֶג ראָנ ;תֹונֹורְסֶח עֶׁשיִדּוי ןּופ טְכאַלעֶג סְנייַהְטְנעֶטְסעֶרְג רעֶלעֶטְׁשְטְפיִרְׁש ,
* 

 לעֶדעֶר ערעֶזנא ןעֶכאַלּוצְמיֹוא :; ןעֶטּוג ּוצ ּוליִפֶא זיִא ,ךיא העָטְשְראַּפ ,הָנְַּכ יד
 'ס'ְקגאַלְּב רעֶדְנעֶס 'רי עֶשיִטְסיִאְנַע ,ךעֶלעֶׁשנעֶמ עֶגיילְק ,םיִנלְדַּתְ ,רעֶרְחיִפ

 נּא ןעֶּבאָה ןעּפימ עֶטְכעֶלְׁש עֶכלעֶזַא .הֶּכִמ עֶסיֹורְג א עקאט ןעֶנעֶז סאו .װ .ז .א
 לייפ

 זַא ,ּביֹולְנ ךיא ראט ; טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ ׁשְרעֶטְסייֵמ וליִפֲא רעֶּבייֵרְׁש-סְקְלאָפ ערעזנוא

 רעֶדעֶּפ רעּפלעג רע טיִמ ןעֶמְהעֶג ְךיִז טְנאָקעֶג ןעֶּטְלאָו רעֶּבייֵרְׁש עֶטְסעֶּב עֶרעֶזנּוא

 ןֶּפיִט עֶכְלעֶזַא ןעֶּפאׁשנּבּוצ .ןעֶּבעֶל רעֶזְנּא ןּופ טייז עֶמּוג יִד ְךיֹוא ןעֶלהאָמּוצְמיֹוא

 רעֶּבייַרְׁש עֶרעֶגְנּוא ; ןעֶּבעֶג ּוצ ַיְּב טאָה קְלאָפ עֶׁשיִדּוי סאָד סאָו ,רעֶדְליִּב גּוא

 םינּופ םעֶנּורְטְס עֶלַא ןעֶרְהיִרְנָא ,קְלאָפ סאָד ןעֶטְסייֵרְט גּוא ןעֶגְרעֶל טְנאָקעֶג ןעֶטְלאוו
 .ןעֶצראָה ןעֶשיִרּוי

 רְהעָמ ְךאָנ נוא רעֶלעֶטְשְטְפיִרְש עֶרעֶזנּוא ןופ בֹוז רעֶגיִלייֵה רעֶד זיִא סאד

 ייַּב ןעֶד ,ןעֶטְסיִנאָנְראַשְז עֶמעֶדְליִּבעֶג ,רעֶּבייַרְׁשְסְקְלאַּפ רעֶלאָפְטְנאַלאט עֶרעֶזנּוא ןּופ

 ,עָכאַרְפׁש-םְקְלאָפ יִד .לעֶטיִמ עֶטְסעֶּב םאָד דְנּוצַא ךיז טְניִפעֶג דְנאָה יד ןיִא ייֵז



 לח טְראָו טֶסֶנְרֶע ןייֵא

 עֶמ סאוָו ,ןַײז יְִּכ עֶטְסְרעֶיִהְּט סאָד ינננייֵמ ןיימ ְךאָנ ,זיִא סאָד .ןאָנְראַׁשְז רעֶר
 ,רעֶדְניִק עֶרעֶזּוא ףױא גּוא םיִרעֶטּומ עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא ןעקְריוִו ףְראַד עֶמ נּוא ןאק

 ףיוא ,ייֵז ףיֹוא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַגנ ץפיֹוא -- רעֶמְסעֶווְׁש גּוא רעֶּבייוו עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא

 ןּופ : ןֹוחָטִּב לעיִּפ ףיֹורַא ריִמ ןעֶגייֵל ,רעֶרְחעֶלְסְקְלאָפ יד ,ןעֶטְסיִנאָנְראַׁשְז יד
 ךֵסֵא -- ךֵסַא ריִמ ןעֶטְראווְרע ,רעֶּביירְׁשְסְקְלאָפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ יז

 ,ר-ק א : טנעֶדּוטס

 1888 טסוגוא הועיק

 .ןעֶיֹורְפ עֶדְנעֶנאָקְלְהאוו עֶשיִרי
 (,טייַצ רעֶגיִטְנייַה זיִּב נּוא דּומְלַּמ נוא לעֶּביִּב ְךאָנ

 ןּופ ןַח ,עֶטְכיִׁשעֶג ןיִא עֶלאָר עֶסיֹורְג ַא טְלעיִפְׁשעֶג ןעֶּבאָה ןֶעיֹורְּפ עֶרעֶזְנּוא
 טיִמ ךייַר ֹויִא עֶיְראָטְסיִח רעֶזְנּוא .טייַז רעֶשיִלאַראָמ רעֶד ןּופ ןֵה ,רעֶׁשיִטיִלאָּפ רעֶד
 ,קְלאָפ םעֶד ּבעילּוצ ןעוֶועֶג ׁשֶפֶנ רֵמֹומ ְךיִז ןעֶּבאָה סאָוו ,ןעֶיֹורְפ עֶטְמֶהיִרעֶּב לעיּפ
 ןעֶנעֶּפֶע ןאָה יֹורְפ עֶׁשיִדּוי עֶדעֶי .דְנאַל ןעֶגיִלייֵח םעֶד ּבעילּוצ ,הָרֹוּת רעֶד ּבעיִלּוצ
 טְסעֹומְׁש רעוֶו גּוא ףֹוס ןיִזיִּב "תיִׁשאֵרְּבי ןּופְןעֶרעֶטאֶלְּב ןעֶמְהעֶנ נּוא ׁשֶמּוח-שטיימ ַא

 -- םיִבּותְּכּו םיִאיִבְנ ןיִא .ה .ד .קּוסָּפ ןיִא ,רעֶטייַו ןעקּוק ןעֶנאַק םאוו ,יִד ןּופ
 סאָוו ,ןיִדְלעֶהַא ,לִיַח תֶׂשֲא ןייֵא ןעֶנעֶגעֶגעֶּב טירְמ ןעֶרעֶי ףיֹוא טעֶמִּכ ןעֶלעֶו יד
 סעֶקְראַׁשּיקַא עֶׁשיִדּוי יִד ןּופ רֶדָסְּכ טְמֶהעֶנ .קְלאָפ ריִא ראַפ ןּוהְּטעֶג סעֶּפֶע טאָה
 ראפ ןעֶּבעֶל רעֶייִז טְלעֶטְׁשעֶגְניֵא ןעֶּבאָה סאָו ,הָעּוּפ גּוא ח ְךַּפִׁש ,םִיַרְצמ ןיִא

 רעֶסאַוו ןיִא ןעֶפְראוו ןעֶליֹופעֶּבטאָה הע רפ עֶכְלעוֶו ,םירָכְז יִד ,רעֶדְניִק עֶׁשיִדּוי יד
 הָׁש ט ; םירמ ,רעֶטְסעוֶוֶש ס''ּונְּבַר הָׁש מ יֵּבְרעֶפ רעֶטייוַו טְהעֶנ נּוא ,ןייַרַא
 רַב ןופ יֹורְפ יִד ,לעי ;דָחְּפָלצ ןּופ רעֶּמְכאַמ יד ;הָרֹו ּפ צ ּבייוו ס'ּונַּבַר
 ןעֶטְלאַהעֶגְסיֹוא טאָה סאָו ,חָּתְפִי תַּב : ןֹ'הָרְסיִס שינְרַחעֶג טאָה סאוָו ,י נקה
 ,לֵכיִמ :רעֶטּומ םיִאיִבָנַה לֵאּומְׁש ,חָנֵח ; ןֵּבְרַק א ןייז וצ רֶדֵנ סיָךעֶטאָפ רֶהיֵא
 הָּכקַמַה רֵּתְסֶא .ַעֹוקְּת ןּופ הָמָכֲח יִד ,לֵי ניֵבָא ;תעֶטְכאָט םיִדלְמַה לּואָׁש
 ןעֶיֹורְפ עֶטְמֶהיִרעֶּב ןיִא זיִא עֶטֶביִׁשעֶג רעֶזְנּוא ,לֵלְּכַח .וװ .ז .א .וװ .ז .א ,תיִדּוהְי
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 ןעֶיֹורְפ עֶניִטְנייַה עֶרעֶזְנּוא סאָוָו ,ראָנ זיִא ןֹורְכִח רעֶד .םעֶרָא טְׁשיִנ ,םֵׁשַה ְךּורְּב

 טי
 י.י

 עֶׁשיִרּוייִד ןעֶד ,ןייַז ּוצ ףראדעּב םַע יו ,ראָלְק יֹוזַא טְשיִנ ןִיַנע םעד ןיא ןעֶנעֶז
 יִז טְניִּפעֶג זיֹוה ןעֶדעֶי ןיִא טיִנ ְךאָנ גּוא ,עֶניוִואָנ ַא זנּוא ייַּב ְךאָנ זיִא עֶיְראָטְסיִה
 עֶׁשיִרּוי עֶטְמְהיִרעֶּב עֶלא ןעֶּבייֵלְקְפיֹונּוצ ןעֶלעֶו ןעֶלאָז ריִמ ןעוֶו נּוא ,הָּתַע תַעָל ְךיִז
 טְפְראַדעֶּב רימ ןעֶטְלאָו .,םיִגוְנִע עֶלַא ןיִא טְנייפעֶגְסיֹוא ךיז ןעֶּבאָה סאָוו ,ןֶעיֹוָּפ
 ראָנ אָד טא ןעֶנעֶגּונאַּב ְךיִז ריִמ ןעֶלעֶוו םּוראַד  ךוּב ןעֶסיֹורְנ-ץְנאַג א ןעֶּבייֵרְׁשִנָא

 ןעֶׁשיִטְעאָּפ ןעֶכיֹוה רעֶייִז טיִמ טְנייִפעֶגְסיֹוא ךִז ןעֶּבאָה סאָו ,ןעֶיֹורְפ עֶגיִזאָד יִד טיִמ
 עֶצְרּוק ַא ןייַז סאָד טעֶוו ,ךילנחאוועג .גנּודְליִּב גּוא הָמָכָח רעֶייֵז טיִמ ,טְסייֵג
 ,ןעֶיֹורְפ עֶטְרְהעֶלעֶג עֶניִנייֵא עֶרעֶזנּוא ןופ תולעמ טּביֹוח יִד רעֶּביִא גּנוּבייַרְׁשעֶּב

 ם' 8 ףי*
 0 בא

 ם'ָנּופ רעֶדיוִו עקאט ןָא ּביֹוה ְךיִא .רעֶדְנּוזעֶּב עֶדעֶו ףיֹוא עֶיְפאַרְגָאיִּב ןייק טְׁשיִנ
 ןיִא ךיֹוא נּוא דּומלַּת נּוא םיִבּותּכ ,םיאיבנ יד ּוצ ןְהעֶנְרעֶּביִרַא לעוֶו ּוא ׁשֶמּוח

 .ןעֶטייצ עֶניִטְנייַה זיִּב עַיְראָּטְסיִה רעֶל ןופ ןעבאּפע עֶגְירעֶטעֶּפְׁש יד

 ; ןיִטעאָּפ עֶנאָׁש א ןעוֶועֶג זיִא ,טְנאָמְרעֶד ןעֶביֹוא ןעֶּבאָה רימ סאָוו ,םָיְרִמ
 ןעֶמּונעֶג טאָה ,. . , !ּטְּבייַהְׁש הָרֹוּת יִד סאוָו ,םעֶד ןּופ סיורא ןעֶמ טְהעֶז סאָד
 רעֶּבייוַו עֶלַא גּוא טְנאַה ןיִא קיֹוּפ םעֶד ,רעֶטְסעוֶוְׁש ס'ןרַה ַא ,הָאיִבְנה םָיָרִמ
 טְגְניִז : ןעֶגְנּוזעֶג טאָה יִז נּוא ,ץֶנאָט טיִמ נּוא ןעֶקִיֹוּפ טיִמ ריִא ְךאָנ סיֹורַא ןעֶנעֶז

 יד ןּופ) רעֶטייֵר יִד טיִמ דְרעֶפ יד ,סיֹורְנ רֶהעֶז זיא רע  ןעֶד ,טְטאָנ טְּביֹול גּוא

 .. .'ַי ןיא ןעֶפְראוָועֶג רֶע טאָה םיִיְָצִמ

 רעֶד ןיִא ןעֶדּי יד טעֶטְניִרעֶג טאָה נּוא הָאיִבְנִא ןעֶזעֶוועֶג זיִא הָרֹובְד
 טְׁשיִנ ְךֶלֶמ ןייק ְּךאָנ זיִא ןעֶדּוי יד ייַּב ןעוֶו ,טְסייֵה סאָד ,םיִטְפֹוש יִד ןּופ טייֵצ

 ןעֶועֶג ַחֵצנְמ טאָה טעֹוניִבַא ןֵּב קֶרֶּב לאַׁשְראַמְרְלעֶּפ רֶהיֵא טיִמ יז ;ןעֶועֶג
 פאק םעֶד טְנאָקעֶג טְשיִנ רֶהאָי ניִצְרעֶפ טאָה רֶע זַא ֹוזַא ןיִבָי ךֶלֶמ םעֶד

 .ןעֶדּוי יִר ןעֶגעֶק ןעֶּביֹוהְפיֹוא

 -נּוא הָמָכָח עֶסיֹורְג ַא ןעוֶועֶנ זיִא ,איִבְנַה לא ּומ ֶׁש ןופ רעֶטּומ יד ,הָנֲח
 ,טְטאָנּוצ ןעֶגְנּוזעֶג טאָה יִז עֶכְלעֶוְו ,הָריִׁש ריִא ךֶרּוד טְסּואוועֶּב זיִא ,ןיִטעאָּפ ַא

 5 ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִא טאָה רע סאָוו ,ןָהּוז ן'ְראַפ םֶהיֵא ניִדְנעקְנאַדְפָא
: 

 ןעֶזעֶועֶג זיא ּוהָיׁש אי ןעוֶו ,טייצ רעֶד ןיִא הָאיִבְנַא ןעוועֶג זיִא הָדְלּוח
 .ןעֶדּוי יִד ףיֹוא ְּךֶלֶמ

 ,(םיִאָנֹומְׁשַח יד ןּופ) רֶד נסְּכְלַא יִאְנֵי גינאק; םינופ יֹורְפ יד ,הָרָדְנְַּכְלַא
 .הָמְכָח עֶסיֹורְג ַא ןעוֶועֶג זיִא ,רֶהאֵי ןיינ ןעֶדּוי יִד ףיוא טְניִנאָקעֶג טאָה עֶבְלעוֶו

 ,רעֶטְנְרעֶלעֶג גּוא רעֶגילק לעיפ ןעוֶועֶג זיִא ךלֶמח סו ד ָךו ה ןּּפ יֹורְּפ יֵד ,םִיָרְמ
 ְךֶרּוד זיִא גּוא ףוס ןעֶזאָּבַא טאַהעֶג ,ְךעֶּבעֶג ,טאָה יִז .גיִנאָק רעֶד ןאַמ ריִא םֶלֵא

 ,ןעֶראוָועֶג שִנְרַהעֶג םֶהיֵא



 40 ןעֶיֹורְפ עֶדְנעֶגאַקְלְהאֹװ עֶׁשיִרּוי

 רֶהעַו ךיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא זַּבנּו מ גיִנאָק םינּופ רעֶטּומ ייִד ,(עָנעֶלעֶה) יִנְליֵח

 .םיִאָנֹומְׁשַח יִד ןּופ םיֹורַא טְמאַטְׁש יִז .יֹורְפ עֶטְרְהעֶלעֶג א גּוא  עֶגּולְק א

 רעֶד ןיִא ןעֶמאָנ םעֶנאָׁש ַא טְפיֹוקעֶג ךיִז טאָה רעֶטְכאָמ ם'עּובָׂש .אָּבְלַּכ
 יא ביקע;'ר ,ןְגאַמ רֶחיֵא ףיֹוא טְקְריוועֶג טאָה יִז סאָוו ,טיִמאֹד עֶטְכיִׁשעֶג רעֶשיִדוי

 רְהאָי 21 ןיִא זיִא נּוא ןעֶריִדּוטְש הֶניִׁשְיַא ןיִא ןעֶזאָל קעֶוַא ךיז לאָז רֶע זא
 ,אָבי קע 'ר רעֶסיֹורְנ רעֶסיוִועֶנ רעֶד ריִא ּוצ קיִרּוצ ןעֶמּוקעֶג םּורֵא

 עֶטְסעֶרְג יִד ןּופ עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג יא ,ריִאָמ יר ןופ יֹורפ יִד הָיָרּורְּב

 .ןעֶטְסיִדּומלַּת

 עֶטְרְהעֶלעֶגַא גוא עֶנּולק א רֶהעז ןעֶזעוֶועֶג זיא ,ןֶמֲחנ בַר ןּופ יֹורְּפ יִד .אָתלִי !
 .דּומְלִּת ןיִא ןעֶלעֶטְׁש רעיפ ןופ סיֹורַא טְהעֶז עֶמ יו ,ֹורּפ

 /'טָּפְׁשִמ ןְשֹוחי ףיֹוא יעַמְסַה לעּבי ןֹואָנ ןעֶמיֹורְג ַא ןופ ּבייַו סאָד יהָלייֵּב
 | .ןֹואָנ ַא יוִו ,םיִקְסֹוּפ ןיִא גּוא ס'ֵׁש ןיִא ראָלְק ןעוֶועֶג זיִא

 ןעֶראָועֶג טייקטנערהעלעג סיֹורג רֶהיֵא ּךֶרּוד זיִא רעֶמְכאָט ס'םיִסָנ ּונָּבַר

 .(1066 רֶהאָּי םיִניֵא) עֶדאַנאַרְג ןיִא אָלעֶר נג ןֵּבא ףֵסֹוי 'ר רֶטְסיִגיִמ םיִנּופ ּבייַו סאָד
 ; ד 2 : : 1 שה } 6 : צ

 עֶסיֹוְגַא ןעוֶועֶג ,א רא טלא ןֵּבֲא ןעֶטְרְהעֶלעֶג םינּופ ֹורּפ יִד ,אֵמיִלֲאּומְלֶע
 יֹורְפ עֶטעֶדְליִּבעֶג גּוא  עֶטְרְחעֶלעֶג

 ; רעֶטאָפ רֶהיִֵא יִוו ,ןיִרעֶטְכיִד ַא ןעוֶועֶג ךיוא זיִא רעֶטְכאָט ס'יוֵלֲה הָדּוהְי 'ר

 .(רעֶדעיִל-גאָלְק) ןעיִנעֶלע עֶרְחיִֵא ְךיֹוא ךיִז ןעֶניִפעֶג םיִריִׁש עֶנייז ןעֶׁשיווְצ

 ןעוֶועֶג זיא ,םַח גמ ןֵּב קָח צי 'ר ןעֶסיוִועְנ םיִנּופ רעֶטְסעֶווׁש יד ,עמעללעֶּב
 .'םיִׁשָנ תַבֹוח, ןּופ תֹולֲאׁש יִד טיִמ ןעֶמּונְרעֶפ ךיז טאָה גּוא .,ןיִטְסיִדּומִלַּת עֶסיֹורְנ א

 יִד טְנעֶרעֶלעֶג טאָה ,ב קעי 'ר ,םָר רעֶגַאעֶלְרַא ם'עפ רעֶטְסעֶוְׁש יד זאַנְגַא
 .רעֶּמְסעיֶוש  עֶרְחיִא ראַפ ןעֶשְטְנעֶּב טֶכיֵל ןּופ םיִניִ

 ךיֹוא זיִא יִז .עָמְרְהעֶלעֶג עֶסיֹורְגַא ןעועֶג זיִא  רטְטְכאָט םייֵׂשַר ילֵחָר
 .עָנעֶיעֶלְלעֶּב ןעֶמאָנ םעֶד רעֶטְנּוא טְסּואוועֶּב

 עֶׁשיִדּומְלִּת רעֶּביִא ןעֶגְננייֵמ עֶרֶהיֵא טְנאַזעֶג טאָה לעֶקיִנייַא ס'יׁשר ,םיַרמ

 .טְצּונעּב ןעֶגינייֵמ עֶרְהיֵא טימ יז ןעֶּבאָה םיִנָּבַר עֶניִעֶטעְּפְׁש יד בוא ןעֶנאַרְפ
 סיֹוא רי אמ ּונָּבַר ןּופ רעֶמְכאָט יִד ,לעֶקיִייִא ןייֵא סיייֵשַר ךיֹוא אֵנְנַא |

 .ןואָנַא ןעוֶועֶג זיִא נוא ןעֶכאַז עֶנְזאָיגיִלעֶר טימ ןעֶמּונְרעֶּפ ְךיֹוא ְּךיִז טאָה ,יִרעֶמאַר



 קעהטאילביבסקלאפעשירדוי 0
 יא םיֹור ןיִא תמֹלָש ןֶּב לֵאיִחְי 'ר ןופ יֹרֹּפ יד יְנאַמיִד אָליֹוּפ

 .םיִרָּפְס עֶניִלייֵח עֶלַא ןיִא ראָלְק ק ןעוֶועֶג זיִא גּוא ןיִרעֶיאָרְּבעֶה עֶנעֶטְלעֶז א ןעֶועֶג
 תיֹוא שּוריֵּפ ןייַז ייַּב ,רָפֹוסַה בל עי 'ר ,רעֶטאָפ רֶהיֵא ןעֶפלאָהעֶגְיִמ טאָה יִז
 .(מְרעֶדְנּוד-רהאְי 1 ם'ניִא טּבעלעג טאה יז) .ְךֹנַּת

 ּוהָי ת ּת ַמ רעֶניִּבארְרעּבא ןעֶׁשיזיֹוצְנאַרְפ ם'נופ רעמּומ יד ,רעמּומ ס ּוהְיתַּתַמ

 סיֹוא ְךיִז טְקיִרְד ץֶנּו צ רעֶקִיַראָטְסיִח רעֶד .םִלֹוע-ןֹואָנַא ןעוֶועֶג זיא ,ףסֹוי ןֵּב
 'ר זיִא םאָד ,ץיַּבְׁש ר רעֶד ְךיֹוא .בָר ַא ןייַז טְנעֶמעֶג לאוו יז זַא ,ריִא ןעֶנעוֶו
 עֶנַײז ןיִא יז טְנאָמְרעֶד ,ריִׁשְזְלַא ןּופ בָה רעֶד ףארּוד חַמִצ ןֵּב ןֹועְמִׁש
 עֶפְראַׁש גּוא עֶגּולק רהֲעז עֶניִנייֵא רֶחיֵא ןּופ טְגְנייֵרְּב גּוא דֹובָּכ יו טימ םיִבֲתַּכ
 .(טְרעֶדְנּוה-רהאֹל אן םיִניֵא ְּבעֶלעֶג טאָה יִז) .רעֶטְראוָו

 תֹוׁשרְד ןעֶמְלאַהעֶג טאָה דא דנאּב ןיא רעֶטְכאָמ סייֵלָא ןֶּב לֵאּומְׁש יר
 ןעֶסעֶזעֶג יִז זיִא - ,ןְהעֶז טיִנ יִז ןעֶלאָז יי עֶגנּי יד יֵדְכִּב ,נּוא םיִדיִמְלַּת עֶרֶהיִא ראַפ
 . .. ןעֶּביֹוׁש עלקנוט טיִמ ןעֶטְסאַק ַא ןיִא

 ןיא אָריִּפְׁש המ לָש 'ר ןעֶטְרְהעֶלעֶג ם'נופ רעֶטְכאָט יִד יֹאֶריִּפְׁש םִירִמ
 לעיִפ טיִמ טְנעֶרעֶלעֶגְראָפ טאָה גּוא הָביִׁשְי שאר, א ןעוֶועֶג זיִא ץְנאַטְסְנאַק

 (טְרעֶדְנּוה- רֶהאֵי צז ,רעֶייֵלְש ַא רעֶטְנּוא גיִדְנעֶצְיז ,םיִדיִמְלַת

 ,םָמְראוָו ןיא רֶזעילַא יר רעֶניִּבאר ןעֶטְרְהעֶלעֶג םִנופ יֹורְפ יִד עֶצְלאָר
 ּוצאד ; תֹוׁשָרְד ןעֶטְלאַה יז געֶלְפ תַּבַׁש עֶלא . 'העַד הֶרֹויי ןיִא ראָלְק ןעוֶועֶג זיא

 ןעוֶועֶג םֶגְרַפְמ ןייֵלַא טאָה נּוא ניִצְרעֶחְמְראַּב גּוא םּורְּפ רֶחעֶז ןעֶזעוֶועֶג יִז זיִא

 - .רעֶדְניק יִד טיִמ ןְנאַמ רֶהיֵא
 ןיִטסיִרּומְלַּת עיר ַא ןעֶוועֶג זיִא ,ץניימ ןיִא רעֶטְכאָטַא םיָבָר ַא ,אָנֹורְּב

 .העּונְצ הָׁשִאַא ְךיֹוא נּוא

 טאָה יִז זא , עֶטְרְהעֶלעֶג אזא ןעוֶועֶג זיִא ץניימ טְדאָמְׁש רעֶד ןּופ הָאָל
 טאָה יז) (ל"ירחמ) יִוִלַה הֶָׁשמ ןֶּב בק עי 'ר ,בָר רעֶצְנייֵמ ץ'ְטיִמ טְריִטּוּפְסיִד
 , (טְרעֶדְנּוה-רֶהאֵי א םיִניֵא טְּבעֶלעֶג

 רעֶלייווְרְהּוא קָחְצִי 'ר בֶרסנּופ רעֶטְכאָּט יד ,רעְֶייְְהּוא טעֶמאָרְפ
 ןאקְנעֶטְּפיִרְש עֶרֶהיִא ;ןעּבִירְׁשעֶג םיִרָפְס עֶׁשיִנָּבַר לעיִפ טאָה ,דָנאלְׂש טייַד ןיא
 , קעֶהְטאיִלְּביִּב-לאַנאַיְצאַנ רעשיזיוצנארפ רעֶד ןיא ןעֶניִפעֶג טְנייַה ְךאָנ ןעֶמ

 טאָה ,יֹולְמעֶרְּב ןיִא ןַהַּכ לֵאיִטְלַּפ 'ר ןּופ הָנְמְלַא יִד , ןֵהַּכ לעֶדְנעֶה
 ןיִלְרְפיא לֵאָרְׂשִי רעֶנִּבאַר ןעֶיוועֶג ץְטיִמ הָנּושְּת תַלֲאֵׂש ַא טְרָהיִפעֶג
 רעֶפְטְנעֶי רעֶטְרְהעֶלעֶג .רֶהיֵא גּוא סעֶצאָרְּפ הֶׁשּורְי ַא ןעֶנעוֶו ןיד א ןיא (ןֶשְדח תֹומּורְּת)



 481 ןעיֹורְּפ עֶדְנעֶגאַקְלְהאֹוו עֶשיִדּוי
 . ןעֶלאָפעֶג קראטש ןילְרִס יא לֵאָרְׂשִי 'ר םעֶד זיא

 רעֶבְלעוֶו , להאֹונ לּואָש 'ר ןעֶמיוִועֶג ם'נּופ לעקיניֵא ןייֵא ,לֶהאוַו הָניִד
 עֶטְרְהעֶלעֶג עֶטְמֶהיִרעֶּב א ןעוֶועֶג זיא , ןיִלוּפ ןיִא גינאק ןעֶזעוֶועֶג חעִָע עֶכיֵלמע זיא
 יז ןעוֶו ,טייֵצ רעֶד ןיִא .הֵׂשֲעְמ עֶנאָש א רֶהעֶז יז טלְתעֶצְרעֶד רֶחיֵא ןעֶגעוֶו . יֹורְפ
 ְמֶלַא ןייֵא לייִש ע ָה 'ר רעֶגיִּבאַר רֶםָיֹורְג רעֶד ְךיֹוא זיא ןעֶזעוֶועֶג הָנְמִלא ןייא זיא
 טְשינ לא ןייק טעוֶו רֶע זַא , טְדיֹוט ןיִראַפ ּבייונ ןייַז טְנאָזעֶגּוצ טאָה רע .ןע עֶּביִלְּבעֶג
 ,ןעֶמְהעֶג ּוצ םֶהיֵא טאַהעֶג קֶׁשֵח רֶהעֶז ל הא וו ח גיד טאָה ְךאָד .ןעֶּבאָה ו הָנּותַח
 רע ,ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה נוא ןעֶּביִרְׁשעֶנְּפֶא ףעיִרְּב םעֶנייַפ ץְנאַג ַא םִחיֵא יִז טאָה
 ,פעֶרְט יִד ףיֹוא ןעֶטְנּוא קאָּטְש ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םָנּופ ןעֶזאַלְפאַרא ןייַז ַחיִרְטַמ ְךיִז לאָז
 טאָה נוא ןעֶגְנאַנעֶגְּפאָרַא זיִא ליׁש עָח 'ר זא . יֹורְפ ַא םֶהיֵא ףיֹוא טְראוַו םעּואוו
 ח ָניִד םֶהיֵא טאָה ? ּפערט עֶלֶא ןּופ טְהיִמעֶּב םֶהיֵא טאָה יִז יאֵמְל , ןּוחְמעֶג געֶרפ ַא יִז
 --!אָתְּתִא ביִסָנּו אָנְרַד .תֹוחְנּי :רּומָלֵּת ןּופ ֹוׁשָל ןטיִמ ףראש גוא ץרּוק טְרעֶפְטְנעעֶג
 םעֶד טיִמ זיִא ליִׁשעַה ר . . ."ֹּבייוַוא ךיִז םִהעֶנ נּוא רעֶניִרְדיִנ ּפאָרא נייטְׁשי
 טימ טאָה נּוא ןעוֶועֶג רֶדְנ ריִּתַמ ךיז טאה רע זַא , ןעֶראוָועֶג טְשאַרְרעֶּביִא ױזַא ץיֶטיוִו
 ,טאַהעֶג הָנּותֲח הָנְמִלַא רעֶנּולְק רעֶד

 ,אָו אֵלאָט ןיא בוט םוי יר רעֶגיִּפאר םנופ ּייוו סאָד יִלאֵדיִב ןֹוד יֹורַפ
 טדיֹוט ס'נאַמ רֶחיִא ְךאָנ . יֹורְפ עֶטְרְהעֶלעֶג ַא נוא עלמא רֶהעֶז ןעֶוועֶג ךיֹוא זיִא
 ןעֶסייֵהעֶג ְךיֹוא טאָה רעֶכְלעוֶו ,רעֶגיִּבאַר רעֶדְנא ןייֵא טְנעיֶבְרשעֶג רֶהיֵא ּוצ ךיז טאָה
 ּפָא ראש נוא גּולק םֶחיֵא טאָ יִז ראָנ ,ןנאמ רעֶטְׁשְרֶע רֶחיֵא יִװ ,בוט םוי 'ר
 --"ןגּבַר ּוהֹויְוַׂש לֹוחְּכ תַמ יִּבִנְל יִנְׂש בֹוט םֹוי ; טְראוָו אָדְמִנ א טיִמ ךיֹוא טְנאָזעֶג
 ןעֶטְׁשְרעֶ;םּוצ ךילְנְעֶפ ַא זיִא (רֶחיִא ּוצ ךיִז טיִנְכְדִש רעֶכְלעוֶו) בֹומ םֹוי רעֶטייוֵוְצ רעֶד
 = ...נאָטְנעֶכאוָו א יוִו ,(ןנאַמ םעֶנעֶּבְראַטְׁשעֶג רֶחיֵא ּוצ) בֹוט םֹוי

 תַלֲאַׁש א טְקיִׁשעֶג טאָה ,הָניִדֹומ לאָיָנָד 'ר ןופ יֹורְפ יז , אָניִמאַּפ
 טְמיִטְׁשעֶּב זיִא סאוָו ,שייֵלְּכ סאָדּביוא;א לא ָמ יא ןופ דוד 'ר רעֶגיִּבאַר םעֶד וֵבּוׁשִּת
 טייקטינעג לעיִפ גל הָנּוׁשְּת תַלֲאַש רעֶד ןיא ? ןעֶרעוֶו טְצְלאַזעֶג זּומ ,ןעֶטאָרָּב םּוצ
 . (טְרעדְנּוה- -רֶתאַו א/' םיָנֵֹא טְּבעֶלעֶג) . םיִקָסֹוּפ ןיִא גּוא דּומְלַּת ןיא

 ןיא אָנעָד אמ ומלׁש יי ןעֶטְרְחעֶלעֶג ם'גופ ּבייַו םאָד ,אֵלעֶראַיַפ
 רֶהעָז ּוצאֵד גּוא , דּומְלִּת ןיא נוא לעֶּביִּב ןיִא ראָלְמ ןעֶועֶג ריִא ,אֵנאַנְלאָּב
 ץֶרֶא ןיימ טְזאָלעֶג קעווא ךיז יז טאָה ןעֶדְהאָנ עֶרעֶטְלע יד ףיֹוא ; ןעֶזעֶוועֶג םּורְפ

 יי א יח אי דפח .רקשאקפ'על יז ידח ליל לטקזלשל* רס =

 ,גאט-ןעֶכאוו א  ראַפ ןענדיומ ַא ןעֶנעֶק ְךיִז טְנעֶנעֶר בֹוּט םוי גאט; רעֶרעֶדגַא רעֶד זַא ,תַמ א ןייַז רֵּבֹקִמ ןעֶגעוֶו ְךיִז טמעיַמְׁש טְראָד + ןֶניִז רעֶרְנַא ןייֵא רעטְרָאָו יִד ןעֶבאָה ,ְךיִלָנְהאְועֶג , דֹומְלַּת ןיִא 6

 .רער
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 . (1588 רהאי ם'ניא) ןעּבראָטְׁשעֶג זיִא יִז אוו ,לֵאָרְׂשִי

 גּוא דּומְלַּת ןיִא טְנעֶרעֶלעֶג רֶחעַו ןעוֶועֶג ְךיֹוא זיִא גּוא ,אמא צ ּול םֶהָרְבַא

 .ןעֶטְפאַשְנעֶסיוו עֶרעֶדְנַא ךיֹוא

 ןעֶראָּבעֶג אָמ אֵצּול אֵּטְטעֶגעֶּב ןופ רעֶטְאָט יד , אנְרּופְראַמ לֵחָר

 -קרעֶמ רֶהיִא ; ןיִטְעאֶּפ עׁשיאַרְּבעֶה א ןעוֶועֶג זיא ,(םֶס גיִרְט ןיִא רֶהאָי גלו0 ןיא
 ןעראנעֶג ןעֶגיֹוצעְֶפיֹוא זיא יז . ןעֶצְרוק ןיִא אָד רימ ןעֶגניְַּב עֶיְפַרְָאיּב עידריוִו
 טיַּבְרַא יִד ְּךיֹוא ןייֵלא טאָה נּוא , רעֶציִנְׁשַא ,אטא צֹול דַוָד רעֶטעֶפ רֶהיִא יי

 זר אק ןופ רעֶרְהעֶל ןעֶגְנּוי א ןיא טְּבעיִלעְֶנייֵא ךיִז טאָה יִז ,טְנעֶרעֶלעֶג ייַרעֶציִנְׁש ןּופ

 טאָה יִז ןעֶכְלעֶו יַּב ,אֵגְרּופְראמ בקעי ,ןנאמ ןעֶטעֶדְלִּבעֶג א רֶחעְו

 טאָה יז . ןעֶטְפאַׁשְנעֶמיוִו עֶׁשיִרּי עֶרעֶדְנַא נּוא דּומְלּת גוא .לעֶּביִּב םאָד טְריִדּוטשעֶג

 עֶטיאַרְּבעֶה א טרָחיִפעג טאָה גּוא  ירֵהֹוזי ןעֶצְנאַנ םעד טְנעֶרעֶלעֶגְכרוד ךיֹוא
ומְׁש 'ר ,ראָסעֶפאָרְּב ריאּו ד אפ םעֶד בֹורְק ןעֶסיוִועֶג רֶהיֵא טיִמ עֶיצְנעֶדְנאַפפערראק

 לֵאּ
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 קעוֶוַא טְלאוָועֶג יז טאָה ןעֶרְהאָי עֶרעֶטְרע יד ףֹוא .(לידש) אֵטאצּול דור
 לז ירֹויִּפעָט נאמ הָׁש מ 'ר ןּופ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה גּוא םִיַל ְׁשּורי  ןייק  ןערָהאָפ

 ןייק ןעֶמְהעֶנְמיִמ יִז ןעֶלאָז ייֵז זַא ,ירויִּפעֶטְנאַמ תיִדּוהְי יִדֹעל טימ

 ד טאָה םֶכְלעו ! טְנְיִפְרעֶגּוא ןעֶּבעיְִּעֶג זיא הֶׁשקַּב רֶהיֵא ראָנ ,לֵארׂשי ץֶרֶא

 יב - (רֵתְֶי גאזו טָ עֶירְט ןיִא ןעֶּבְראַטְׁשעֶג) ןייַא טְדיֹוט ץִזיִּב טְקנייַרְקעֶג רֶהעו

 ןעֶנעֶז סאוָו םירָיִש עֶׁשירְּבעֶה עֶרְהיִא ןּופ עֶלעיִפ ְךאָג ךיז ןעֶניִפעֶג רעדגיק  ערהיא

 לעיִפ ְךיֹוא טאַהעֶג טאָה א!רּופר;אמ לֵחָר . ןעֶראוָועֶג טקּורְדעֶנ טְשיִנ ְךאָנ

 יפת ןעּפּורְנָא ןענאק; רימ עֶבְלעוֶו ןעֶׁשיוְצ .,ןעֶיֹרפ עֶטְְהעֶלעֶג ,עטעֶדְנאוַהעֶפ
 .יִתָרְּפֶא הֶרֹוב ָך תא אָטאַצּול

 ןיִא ןְנאַמְלְהעֶק לֵאְכיִמ ןופ רעֶטְנאַט יד העֶנְרעֶללְהאוו עֶטְנעֶי
 רֶהיא ייּב רעֶטְלאַהְנּוּב גוא טְנעֶדְנאַפְפעֶרְראָק ןעוֶועֶג רעֶקיִרפ זיא ,גְרעֶּבְמעֶל

 .עקעֶה ןייא ןעֶזיִועֶג רעֶטאָפ רֶעֶד רֶהיֵא טאָה לאָמ ןייֵא .טְפעֶׁשעֶג ןיִא .רעֶמאַפ

 יא ןעֶלאַועֶג טְקיִצְטִנֶע ןּופְרעֶד זיִא יִז .עֶמאַד רעֶכיְִטְמרְּכ ַא ןּופ םעירְּב ןעֶשיא
 ןִטְפיִרְּכ א זַא ;ךעֶלְרייֵמ עֶׁשיִרוי ,חנּוא ראפ ןֹויְזִּב 8 ! הָּפְרַח אי :ןעֶניִרְשעֶגְסיֹוא טאָה

 וצ ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא יִז טאָה ןָא טִייצ רעֶנעֶי ןּופ בּוא 'יׁשיִאעֶרְּבעֶה זָנּוא ןּופ רעֶסעֶּב ןאָק

 ןיא טְקעֶדְנֶע טאָח רעֶכְלעֶו ,היִמָשְדְלא } ראָטְקאָד םעֶד ייַּבשיִאעֶרְּבעֶה ןעֶגְרעֶג

 היא טיִמ יִז טאָה רֶהאָי ןְהעֶצְרעֶפ ּוצ .ןירעֶלעֶטְׁשְטְפִרְׁש ַא ןופ טְנאַלאַט א רֶהיֵא

 ףייא ,שיִאְְּכעֶה ןיִא עֶיֵצְנעֶרְנאָפְסעֶרְראָטַא  טְרְחיִפעֶג םעג אז אָר .? ןָתָח ןעֶגנּ

 יד זַא ,טְנאָזעֶג טאָה טְראַּפא ְּפ אר ל'שר רעֶטְרְהעֶלעֶג רעֶסיֹורְג רעֶד רעֶכְלעוֶו

 רעה . ... 'םיִריִׁשַה ריִׁשי ןּופ (לֹוק רעֶדיוִו א) אֶכע ןייא ןעֶנעֶז ְךעֶלוְויִרּב עֶניִואָד

 .ראפ טאה עֶטְנעֶי גוא הָנּותַח רעֶד ראַפ ןעֶּבְראָטשעֶג רעֶּבא זיִא ןָתָח רעֶגְנּי



 ט ןְעיֹורְפ עֶדְנעֶגאַקְלְהאװ עֶׁשיִדוי
 עֶטְנעֶי טאה םּורַא טייֵצַא ןיִא .טְגעֶרְּבְראַפ ףעיִרְּב עֶנאָש יִד גאָטייֵזְצְראַה
 -לְהאוָו ןֹועְמִׂש 'ה ןנאמ םעֶנְטְנעֶגיִלעֶטְניִא א רֶחְז ראפ טאַהעג הָנּותֲח
 ןעֶמ טְהעֶז טְסייֵנ ןעֶכיֹוה היא .ְךיִליִלְג טְּבעֶלעֶג טאָח יִז ןעֶכְלעֶו טיִמ העָגְרעֶל
 עֶנעֶדעיִׁשְרעֶּפ ןיִא טְקּורְדעֶג ןעֶגעֶז סאָוו ,ןעֶדקיטְרַא עֶׁשיאֶרְּבעֶה עֶלעיפ יד ןּופ םיֹורַא
 (.רֶתאָי 1879 ןיִא ,גְרעֶּבְמעֶל ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג) ,רּוטאַרעֶטיִל רעֶׁשיִדוי רעֶד ןיא רעֶטְרָא

 עֶנאָׁש ַא ןעֶועֶג זיִא ןגאמדיירק  ןעֶראֶּבעֶג יׁשְטיִואָניִּבאַר עַחְמעֶּב
 ףעיִרּב נוא םעֶיְצְנעֶדְנאַּפְסעֶרראַק עֶרְהיִא ןּופ לעיִפ :ןיִרעֶלעֶטְׁשְטְפיִרְׁש עֶׁשיִאָרְּבעֶה
 .ןעֶגְנּוטייצ עֶׁשיִדוי עֶרעֶדְנַא ןיא ךיֹוא גוא 'דינמח. ןיא ,'רַחׁשַהְי ןיא טְקּורְרעֶג ןעֶנעֶז
 רֶהיֵא טיִמ ְךיִלְקיִלְג טְשיִנ טְּבעֶלעֶג ,ּךעֶּבעֶג ,טאָה שְטיוִואָניִּבאַר עֶהְטעֶּב
 רעטסנעפ ַא ךֶרוד ןעֶּפְראוָועֶגְסיֹורא לאַפּוצ ןעֶשיִלאָכְנאַלעֶ ַא ןיִא ךיז טאָה נּוא ןְנאַמ
 .ןעיוו ןיא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג רֶחאָו גיִצְנאַוָצ נּוא ייוֵוְצ ּוצ זיִא גּוא

 .ןעקּורָד ןעֶואָל טְלאָוועֶג טְשיִנ סאָד יִז טאָה תֹועיֵנְצ םיֹורְג תַמֲחַמ ראָנ ,םיִריש לעיִפ ןעֶּבעיִרְׁשעֶג ,עֶכאַרּפְׁש עֶׁשיאַרְּבעֶה יד טְציִזעֶּבטאָה רירט ןיֵא עוֶועֶל יֹורְפ

 יד ְךיִלְפעֶרְטְראָּפ ןאָק יִז סאָו רעֶמיֹוא יִדאָרְּב ןיא .ןייִטׁשְפִע עֶיִלאַמַא
 יז טְציִזעֶּב ּוצאַד גוא ןיִטְסיִדּומְלִּת  עֶנייֵפ ַא ְךיֹוא יִז זיִא ,עֶכאַרְּפְש עֶׁשיאְרְּבעֶה
 .ןעֶכאַרְפְׁש עָׂשיֵאְּפאָרֹוא לעיפ ְךאָנ

 -סעֶרְראק,יז ; דּומְלִּת ןיִא םיֹואְכְרּוד ראָלק זיִא ,שיִאָרְּבעֶה טְכעֶר ןאק ,לֵאָרְׂשִי יֵנֹואְג ןּופ סיֹוַא טְמאַטׁש עֶכְלעוֶו ,ק אָּטְסעֶלאיַּב ןיא ,ץייואצְמעֶיְנ הָנייֵפ הָרָׂש
 ןעֶבייֵרְש ףעיִרְּב עֶרֶייז ןיא גוא חֶרֹּת יֵרְבִד ןעֶנעוֶו םיִנְּבר עֶקיֹורְג עֶלַא טיִמ טְרידְנאַפ
 טאָה הָנייַפ הָרְׂש זא ,טְלְהעֶצְרעֶד עמ .ןֹואְגַה ברֶחֹ לּוטיִמ ן'ִמיִמ רֶחיֵא ּוצ ייֵז
 ופ ןעֶנעז ייֵז גוא םיִנָלְפּומ םיִנָּבַר עֶטְסעֶרְג יד טימ טְריזִמעֶלאּפעֶג דְנאַלְמיֹוא ןיִא
 רעֶשיִדּומְלַּת רעֶד ןיִא תֹמָאָּב זיִא יִז ןעֶד ,ןעוֶנעֶג טְשאַרְרעֶּביִא עֶסיִנְטְנעֶק עֶרֶהיֵא
 (טייֵהְנעֶטְלעֶז א) ןעֶמאָנעֶּפ ַא רּוטאַרעֶטיִל

 יז ןעֶּבאָה ,טייל עֶכיִלְנאָמְרעֶּפ .,ןעֶרעֶטְלֶע עֶרְחיִא .א טיל ןיִא ליִטְראָמְׁש ןיילקא ןיִא רֶחאָי 18 ןיִא יקְסוִו אָלְּבְׁשִזְרעוֶו ןעֶראָּבעֶג  .ןְהאָזְסעֶזאַמ םָיָס
 סְּטְנעֶרְפעֶגְרעָּב יא טיִמ יֵרְבִע ןעֶגְרעֶד רֶדֹח ןיִא ,גָהְנִמ ןעֶטְלַא םעֶד ְךָנ ,ןעֶּבעֶגעֶג
 רעֶּביִרַא ןעֶנעֶז עֶרְהיִא ןעֶרעֶטְלֶע יִד זַא .ןעֶדעֶרְסיֹוא טיִמ ׁשְמּוח םעֶדְכאָנ גּוא
 ןעֶמּונעֶגּוצ רֶהאִי ןְהעֶצייֵרְד ּוצ רעֶטאָפ רעֶד רֶהיֵא טאָה ,קֶל אֵבּוס ןייק ןעֶרְחאָפעֶג
 רֶהיֵא טיִמ טאָה רעֶכְלעוֶו ,לאַהְטְסיִדאַראֿפ ,ל .י 'ח ןייַהַא ּבּוטְׁש ןיִא רעֶרְהעֶל א
 רֶהאָי ןְהעֶצְפּופ ּוצ זַא יֹוזַא ,שיִאעֶרְּבעֶה ךיֹוא גּוא ׁשיִיֹוצְנאַרְפ ,שְמייֵה טְנעֶרעֶלעֶג
 ןייֵלַא ןיֹוׁש יִז טאָה םעֶדְכאָנ .טְריִדּוטְׁשעֶגנרּוד קּודְקִד טימ ץנת ץֶנאַג םָיְרַמ טאָה
 רעקיאַזאָרְּפ גוא רעֶטְכיִד עֶשְטייד יד טאָח גוא רעֶכיִּב עֶׂשיִאעֶרְּבעֶמ לעיפ ןעֶזעֶלעֶג
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 ןייֵא  זיִא טייֵבְרַא עֶטְסְרעֶהיִרְפ עֶרֶהיִא ןּופ עֶנייִא .שיִאעֶרּבעֶה ןיִא טְצעֶזְרעֶּביִא
 ?םעֶלאַּורעי סיֹוא גְנילְטְכילְּפ רעד גְנלחעֶצְרֶע ןייא םיִנאְָפיִליהְפ ןופ גָנּוצְטעֶזְרעֶּביִא
 ןִפיֹוא קּורְְנייַא ןעֶסיֹוהְגא רֶחעֶז .טְקּורְדעֶגְנּא ןעֶּבילְּבעֶג רעֶּבָא זיִא םִע ,עֶדאַׁש
 ןעֶטְנאַקעֶּב םיָנּופ גְנּוצְטעֶזְרעֶּביִא רעֶטייוֵוְצ רֶהיִא טְכאַמעֶג טאָה םוקילְּבּּפ ןעֶשיִרוי
 זיִא רעֶכְלעֶו ,"אָילְגְנַאְּב םידּוהיהי רעֶדָא ,"רעֶרְהאַפְצייַרְק יד נּוא ןעֶדּוי יד, :ןאַמאָר
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 -ְךעֶפטאָה ןְהאָזְפעֶזאָמ םָיְרִמ (* .רְחאְי 169 ןיִא אָנְליוִו ןיִא טְקּורְדעֶנְּפָא

 ןעֶבעֶגעֶגְרעֶּביִא טְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא ייֵז טאָה גוא לאַניִניִרָא נפ ןעֶמייֵהְנאָׁש עֶלַא ןעֶנאַטְׁש
 .ןעֶגיִגְנְרעֶּפ םיֹורְג טיִמ ךיִז טְזעֶל ְךּוּב סאָד .עֶכאַרְּפש רעֶיִאעֶרְּבעֶה רעֶגייר ַא ןיִא

 רעֶטייו ןְהעֶג טְׁשיִנ ןאק ןיִרעֶלעֶטְׁשְטְפיִרְׂש . עְלאָפְטְנאַלאַט עֶגיִזאָד יֵד םאָוו ,עדאש
 -ףעזאמםָיַרמ :ןעֶּביְִקעֶגְסיֹוא ןעֶרְהאָי עֶגנּוי יד ןיִא טאָק יז ןעֶכְרעֶו ,געוֶו ץְפיֹוא

 ןעוֶו ,רעֶרעֶּפ רעֶנאָש רֶחיֵא טימ ןעֶגְנירְּב ןעֶצְטּונ גּונעֶג טְנאָקעֶג זנּוא טְלאָו ןְהאָו
 רעֶד זיִא סאָד (** .הָמְָרַּפ תֹונֲאַד ןייק ּפאָק ןפיֹוא ןעֶגאָרְט ןעֶּפְראַד טְשיִנ לאָז יִז
 םיִמֲָחַל אלי :טְהעֶטְש קּוסָּפ ןיא יו ,רעֶלעֶטְׁשטְּביִֶׁש ןעֶשיִדוי ןעֶדעֶי ןופ טַעְמַּכ ֶרֹוג
 רעֶּביִא לעֶקיִטְרַא רעֶזְנּוא זּומ סְנעֶגיִרעֶּביִא .י י טֶדיֹורְּב ןעֶמ טאָה הָמָכָח ןּופ טיִנ ,'םָחֶל

 ריִמ זַא ,ןעֶסייוַו ריִמ םַנֲה !עֶרְנֶע ןייֵא ןעֶמְהעֶנ 'ןעֶיֹורְפ עֶדְנעֶנאקלְסאוַו עֶׁשיִרּוי יד

 וצ יז ןעֶלעוֶו רימ ראג : טְזאָלעֶגְְרּד ןֶעיֹורְפ עֶטעֶרְליִּבֶג עֶטְמְירעֶּב עלעיִפ עֶּבאָה
 .ןעֶרְהעֶקְמּוא לאָמא ךאָנ ה"יא יקעֶהְטָאילְיּב. רעֶד ןיִא יי

 ,גרעבסייווי גְניִלְרעֶזייקראָטְקאָד ְךאָנ טעֶטיִּבְרַאעֶג

 .רעבמעוואג וועיק

 ְךאָנ ְךִִז טְניפעֶג רעֶמייווצ רעֶד . לייֵהְט רעֶמְׁשְרֶע רעֶד ראנ ןאמאר םיָנּופ טְקּורְדעֶגְפָא זיִא רעֶרייֵל (

 רעֶלֶא .קיִנְראֶּבְמ ןעֶשיִאעֶרְּבעֶה ַא ןיִא ןעֶקּורְדִּפֶא םֶהיֵא ליוִו סֶע רעוֶו .ןיִרעֶצְטעֶזְרעֶֶא  רעֶטְרְהעֶעֶג רעֶד ייֵּב

 | יןעיִוו ןיא ןה אזס עֶז אמ .מ יורי ּוצ ןעהנעֶו ךיז ןאק .רעֶדְנּוזעֶּב ןעֶּבעֶגְסיֹורעֶה

 .ד ער

 גּוא עֶניִהעֶפַא רֶחעֶז ְךיֹוא ,טְנאַלאַט ןעֶׁשיאעֶרְּבעֶה רֶהיֵא ץּוח זיִא עֶכְלעוֶו נה אָזְִס ע ז אמ םאדאמ יד (י+

 עֶכאַרְּפְש-רעֶטּומ יד זיִא רעכלעוו ,ןאָנְראַׁשְז ןעֶׁשיִדּוי םעֶד ְךיֹוא בעיל טאה יִז זַא יזנּוא טְּבייֵרְׁש ,,יֹורְפ עֶטעֶדְליִּבעֶג ַא

 רעֶד ןּופ ךּוּב ןעֶטייֵווצ םעֶד ןיִא רעֶדעֶּפ רֶהיֵא טיִמ ןעֶפלעֶהּוצ טיִמ ּוצ זנּוא טְנָאז גּוא ,ןעֶדּוי ןאָיְלְליִמ ףֶניִפ ןוֿפ

 גּוא ןיִרעֶטייֵבְרַאְטיִמ אֵזַא טיִמ םיֹואְראָפ ןעֶרְיְצְלאָטְׁש רימ ,זיִא ְךיֶלְגאַמ טייוו יוִו ייקעֶהטְאיִלּביִּב-סְקְלאַפ רעֶׁשיִדּוי ,

 ּוצ רעטסעווש  עֶרעֶזנוא ןעֶׁשיוִוצ ,טְנעֶכעֶרעֶגְסיֹוא לעֶקְיְִרַא םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו םִע יו ,ןעיֹורּפ עֶכְלעֶזַא ְךיִז ןעֶׁשְגיוִו

 יָדֵמ א גוא טּפָא ןעֶנעֶגעֶגאַּב
 .ד ע ר



 עֶנְראָב גוא עֶנייֵה
 ןעֶרּוי רעֶּביִא ןעקגארעג עֶרעֶייִז גּוא

1 
 .עָנייַה ְךיִרְנייֵה

 רעֶנעֶטְלעֶז רעֶד ןעֶנאַטְׁשעּב זיא טאָוו ןיִא ,טְמיִטְשעֶּב ןעֶגאָז ּוצ רעוֶוְׁש זיא סע
 .עָגיי ה העֶלעֶטְׁשְטְפירְש ןעשְטייַר ןעֶטְנְהיִרֶּבְטְנעוֶו םיָנּופ ייֵנעֶג רעֶד ,טְנאַלאַט
 זיִא עֶריִל ןייז גתעֶדְנּועְּב ךיז רֶע טְהעֶטְׁש ןעֶמעאֶּפ עֶטְמְחיִרעֶּב עֶלַא ןעֶשיוְצ
 עֶלעֶגאָּפ יירפ ַא ןּופ גְנאַזעֶג ןיִמ א ןעֶנעֶז רעֶרעיל עניײז : עֶריל ןימ רעֶדְנַא ןייֵא ראָג
 ,ףָראַש ,ןעֶלְמיִה יִד יו ,ךיֹוה ,םִי רעֶד יו ,ףיִמ ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַרעֶג עֶנייֵז גּוא
 ראָמּוה ןּופ גוא עֶריִמ אס ןּופ דְרעֶוְש רעֶד טימ .דְרעֶווְש עֶטְסְפְראַש יד יוִו

 טְכאַמעֶג ,ןעֶרעיִג יד ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג ,תֹונָמֲחַרְּבמּוא ראָנ ןעֶטיִגְׁשעֶג עֶניי ַה טאָה

 ;ץְראַה טיִמ ךאז רעֶדעֶי רֶע טאָה ןעֶּביִרְׁשעֶג .םִע ןעֶנעירְרעֶּפ סאָו ,עֶלַא ןּופ לֵּת
 ,טְכאַלעֶג לעיפ : טאַחעֶג ּבעיִל רֶחֵעֶמ ְךאָנ רעֶּבָא ,טאַתעֶג טְנייַּפ ךֵס ַא טאָה רֶע
 טְסייֵה סאָָו ,תאלח םיָנּופ ןעֶמיִלעֶג לעיִּפ טאָה גּוא ,טְנייֵוועֶג רֶהֵעָמ ְךאָנ רעֶּבא
 סאָד סאוָו ,טעאָּפ ַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע .. . 'ץְרעֶמׁש טְלעֶווו רעֶד -- ,'םיִּבר-תַרֶצ

 ףיֹוא ןעֶכאז עֶּטְסְרעֶייְַּט יד םֶהיִא ייַּב ןעֶועֶג ןעֶנעֶז טייֵמְׁשְנעֶמ יִר גּוא טייֵהְגאָש
 טאָה גּוא עֶלֶא טאַהעֶג ּבעיִל טאָה סאָו ,דוי ַא ןעוֶועֶג זיא רע; ;טְלעוֶו רעֶד

 ! דּוי ַא ןעֶועֶג זיִא עֶגייִה ,אי .ןעֶׁשְנעֶמ יד ,רעֶדירְּב עֶגייֵז עלא ראַפ תיולָג ןעֶטיִלעֶג

 ןעֶטְנעֶצייֵרְד ןעֶד (דנאלשטייד) ףְראָהְלעֶסּויִד ןיא רֶע זיא ןעֶראָּבעֶג
 -רעֶמּומ ןייַז גּוא עגייֵה ןֹוׁשְמִׁש ןעֶסייֵהעֶג טאָה רעֶטאָפ ןייַז ,1799 רעֶּבְמעֶצעֶד

 יִרְראַה ןעֶפּורעֶג זייוְַלעֶגְּי ןעֶמ טאָה עגייה ְךיִרְנייֵח . ןְרעֶדְלעֶג ןאַּפ חָנְתַּב
 ,רעֶמּומ רעֶכיִלְרֶהֶע רעֶנּולק ןייז ןּופ טאַהעֶג גְנּוהיִצְרֶע עֶטּוג ַא רֶהעֶז טאָה נּוא

 יִפיֹוא .ןעֶלְהיִפעֶג עֶגרייַה עֶטְסעֶּב עֶלַא יִד םֶהיֵא ןיִא טייֵּבְרַאעֶגְסיֹוא טאָה עֶבְלעוֶו
 רעֶהיִרְפ טאָטיִזְרעֶווינּוא רעד ןיִא ןעֶטאָרְטעֶגְנייַרַא ע ָנ יה טאה רֶהאָי ,ןעֶּמְנֶהעֶצְנייַנ

 ןעוֶועֶג טְׁשיִנ גְנאַל רעֶּבֶא זיִא רֶע ּואו ,ןעֶגְניִטע ג ןיא םעֶדְכאָג ןְנאָּב ןיִא
 טְראָד .ןיִלְרעּב ןייק ןעֶרְהֶפעֶגרעֶּביא זיא גוא ןעֶמאָרְטעֶגְמיֹורַא  ְךיִג זיִא גּוא
 ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִליֵּבְׂשַמ נּוא רעֶּבייֵרְׁש עֶגֶנּי עֶלַא יִד טיִמ טְנאָקעֶּב ְךיִז רעי טאָח
 ייַּב ,ןיוװעל לחר יֹורְפ רעֶשיִדּוי רעֶטְמְחיִרעֶּב רעֶד ןופ זיֹוה םיִניֵא ןעֶנּופעֶג .ְךיִז

 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא עֶנייַה טאָח טְראָד .םיִמָכֲחַל דַעַו תיֵּב א ןעֶוועֶג זיִא סֶע רעֶבְלעוֶו
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 טְכאַמעֶג דְלאַּב ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,רעֶדעיִל עֶטְנעֶכייֵצעֶג עָטְׁשְרע עֶגייַז ןעֶּבייֵרְׁש ּוצ
 ןעֶטְלאַהעֶגְנייַא טְשיִנ ְךִז טאה עֶנייֵה .טלעוו רעׁשיִראַרעֶטיִל רעד ןיִא שער א
 ,נָרּוּבֶמ אה ןיִא רעֶדָא ןיִלְרעֶּב ןיִא ןעוֶועֶג רע זיא טָא גטְרָא ןייֵא ףיֹוא גְנאַל
 רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג רע; זיִא טָא נּוא ,דְנאַלְנְנֶע ןיִא ןעֶסְקאַועֶגְסיֹוא רֶע זיִא טָא
 רֶהאָי 1832 םיניֵא ְּךיִלְדִנע וזיא רֶע זיִּב--עֶיִל אטיִא ןיִא ראָנ רעֶדָא ,ץי יוֵוְׁש
 אד ;ןעֶניֹוצעֶג גְנאַל ןיֹוש םֶהיֵא טאָה ץ ְךאַה סאָד ןיִהאָו ,ז יִר אַּפ ןייק. ןעֶמּוקעֶג
 ןיִא .ןעֶּביִרְׁשעֶג רעֶדעיִל עֶטְסעֶּב עֶנייֵז רֶע טאָה אָד נּוא טאַהעֶג הָנּותֲח רע טאָה
 ןייק םייֵחַא טייֵצ רעֶנייֵלְק ַא ףיֹוא ןעֶרְהאָפעֶגְכְרּוד ךיִז רענ זיא םּורַא רֶהאי ףֶלע
 -ךאַפ זיִא רע ּואוו ,ןעֶמּוקעֶג זיִראַּפ ןייק קיִרּוצ ְךיִג זיִא רֶע ראָג ,דְנאַלְשְטייַד
 ןעֶטעֶצעֶּביִז ןעֶד נּוא רֶדֵסְּכ רֶהאָי ןעֶּביִז נייע טאָה ןעֶראוועֶג טְפאַלְׁש
 םיִנּופ ץֶפיִז ַא טיִמ ריִמ ןעזומ אָד . . . גּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג רע זיִא רֶהאָי 1898 רַאּורְּבעֶפ
 עֶגיִנייֵא טאָח עָגייַה ׁשְטאָח זַא ,תָמָא ןעֶטְכעֶר םעֶד ןעֶגאָז םיױרַא ןעֶצְראַה ןעֶּפיִמ
 ךאָד ,ילֵאָרְׂשִי עַמָׁש , קּוסָּפ םעֶד ןעֶפּורעֶגְסיֹוא (טְנאָז עֶמ יֵוו) טְדיֹוט ןיֶראַפ טּוניִמ
 רעֶּביִא ,ןעֶרְהאָי עֶגְנּוי יִד ןיִא טאָה רֶע ןְנעֶד ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג דיי ןייק טְשיִנ רֶע זיִא

 ,טייֵקְׁשיִרּוי ןופ ןעֶטיִרְטְסיֹוא טְמעֶג .ןעֶדְנעֶטְׁשִמּוא עֶכיִלְקילְנְמּוא עֶגעֶדעיִׁשְרעֶפ
 לֵיָּכ ְךיִז טאָה נּוא ץְראַה  ׁשיִדּויִא טיִמ דויַא ,ןעֶּביִלְּבעֶג דּוי ַא זיִא רֶע ׁשְטאָח
 ּךיִלָנְהאוָועֶג ,םֶחיֵא ןעֶּבאָה םיִאְנֹוׂש יד ןעֶבְלעוֶו ,דּי ןעֶמאָנ ץְטיִמ טְמעֶשעֶג טְׁשינ
 טיִמאַד טְריִצְלאָטְׁשעֶג ראָנ ךאָנ טאָה רע;יאָּברְדִא :ןעֶפְראָוועֶגְסיֹוא לאמ ןייֵא טְשיִנ
 תֹוחֹּכ עֶנייַז עֶלַא טיִמ ,ןעֶדּי יִד ,רעֶדיִרְּב עֶגעֶזעֶועֶג עֶגייז טְרעֶוְטְנעֶראַפ גּוא
 ןעֶנאַזְסיֹורַא טיִנ לאָז רע; ּואוו ,קְרעוֶו ןייֵא טעֶמִּכ טְזאָלעֶגְכְרּוד טְׁשיִנ טאָה גּוא
 טָא .םּוהְמְנעֶדּי ץְפיֹוא קיִלְּב ןעֶניִטְכיל 8 גּוא הָבָׁשֲחַמ עֶנייֵר א ,קְנאַרעֶג ןעֶכיֹוה א
 סיֹוַא ןעֶמְהעֶנ ריִמ נוא לעֶקיִטְרַא ןעֶניזאָד םיִניֵא ּפָא ךיִז ריִמ ןעֶּבעֶג עקאט טיִמאד
 ראָנ ְךיִז טְהעֶטְׂשְראַפ סֶע ,ןעֶדוי יִד רעֶּביִא עָנייַה ןופ ןעֶקְנאַדעֶג יִד זייעְניצנייא
 ןעֶצְטעֶּוצְרעֶּביִא ףיֹוא טְשיִנ זְנּוא טְּביֹולְרֶע טֶרָא סאָד ןְנעֶד יעָטְלְהעֶצעג עֶביִלְטַע
 ןעֶּבעֶג ריִמ .עֶגאַרְטְנעֶדּוי רעֶד טיִמ ּךיִז ןעֶמְהעֶנְרעֶפ סאו ,עָנייַה ןּופ עֶקְרעוֶו עֶלַא
 קְנאַדעֶג רעֶדעֶי גּוא שידּוי טּוׁשָּפ ףוא עֶנייֵה ןּופ ןעקְנאַדעֶג יִד רעֶּביִא אָד

 ןעֶדְניִּבעֶג ןייַז לאָז טעאָּפ ןעֶסיֹורְג ם'נּופ הָבֶׂשֲחַמ עֶרֶעייֵחְט עֶדעֶי יֵדְכִּב ,רעֶדְנּזעֶּב
 רעֶדָא .,רעֶלאַמ ןעֶכילְטְסנּיק א ןּופ דְליֵּב םעֶנאָש א יוִו ,לעֶמאָר רעֶדְנּזעֶּב ַא ןיִא
 .טְנאַיְליִרְּב רעֶרעֶייִהְמ ַא יו ,טְסאַפעֶגְנייֵא

 טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶרוי ןייק ןייז טיִנ דְנּוצַא ,רעֶגייֵטְׁש ַא ,ןעֶלאָז סע ןעוֶו
 טְניִפעֶג טייוו -- טיימ ץעֶגְרֶע ןעֶטְראָה זַא .,ןעֶרעֶו רֶחאוועֶג םיִלְצּולְּפ לאָז עֶמ גּוא
 םֶהיֵא טְסְרעֶו טְרעֶדְנּוה ראפ ןעֶרְהאָפעֶג ןעשְנעֶמ סיוִועֶג ןעֶטְלאוָו -- דוי א ְךיִז
 ןעֶמ טְפיֹולְטְנֶע ,ךסַא ְךיִז ןעֶניִפעֶג ריִמ זַא ,דָנּוצַא .'םָכיֵלע םֹולָׁש, ןעֶּבעֶג ּוצ ּפָא

 ' זְנּוא ןּופ
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 ןעֶשנעֶמ יִד :טְלעוֶו יִד טְסייוֵו תֹולֲעמ םְנעֶדּוי םעֶד טְשיִנ ,ןעֶדּוי םעֶד טְׁשיִנ;

 ןְהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו ,ייַלַא טיִמאָד ןעֶדּיַא ןיֹוש ןעֶנאָק יז זַא  ןעֶנייֵמ
 '. . ,דֶראָּב עֶשיִרּוי ַא

 ןעֶריִטְסעֶסְקע ןעֶלאָז ייֵז זַא ,ןעֶדּוי יִד טְלעֶג ןעֶלְהאָצ טְפְראַדאַּב טְלאָוו עמ

 ןעֶנעֶז ןעֶדּוי תַמֲחַמ ,טייֵהְטְטאָנ סאָד ןעֶטְלאַהְפיֹוא טיִמאָד גוא טְלעוֶו רעד ףיֹוא
 "...עֶיִדְראװנ םֶטְטאָנ

 לאָז עֶמ יִדְכִּב ,ןיֵרַא לּוׁש ןיִא ןְהעֶג ןעֶקאָז ןעֶדּי זא .ְחעֶז ףְראַדאַּב עמי
 '. . .טְטאָנ ןיִא ךאנ ןעֶּביֹולְג סאוו ,ןעֶשְנעֶמ ךיִז ןעֶניִפעֶג סע זַא ,ןְהעֶזְסיֹורַא

 יִּפֶא רעֶסעֶּב םֶהיֵא טְזאָל ; ןעֶדּוי םעֶד דלאַוונ טימ ןעֶפיֹוט ּוצ ןּופ ְךיִז טיִה

 ּבייַל םיָניֵא ןייַא ךיִז טְסֶע סאוָו ,הָוְצִמ אַזַא זיִא סאָד ןעֶד ,הָליִמ תַוְצִמ יד ןעֶטיִה
 סאָד ןייַא טְהיֵא ןעֶדְניִּב עֶכְלעֶו יִלפִּת ףיֹוא תֹועּוצְר טְסיִזְמּוא ןעֶדּוי םעֶד טיִג
 י, . ,טְנאַה רעֶד ףיֹוא ןעֶּביֹולְג

 ".. .סעֶלַא ןּופ רעֶניִרעֶיֹורְט זיִא סאָד ועַיִדעֶגאַרְט רֶחיֵא זיִא סאָד -רעֶטְכאַלעֶג רעֶד טָא :ןעֶכאַלְסיֹוא ְךיִז ןעֶמ טעוֶו ושֶּטְכיִׁשעֶג רעֶגיִרעֶיורְט רעֶגיִזאָד רעֶד ןעֶנעוו ּבייְַׁש םֶהעֶג ראָג :שינארט רֶחעְז זיִא עֶטְכיִׁשעֶג עֶׁשירוי עֶגיִטצעֶג ידי

 עֶניִלאַמַא יד : ןעדּוי עֶניִרֶעֶהיִרְפ יִד םֶלֵא ,רעֶגְרָא לעיפ ןעֶנעֶז ןעֶרּוי עֶגיטנייה ידי
 ', . .רעֶמאָר נוא ןעֶכיִרג עֶניִלאָמא יִד סלַא ,רעֶסעֶּב לעיִפ ןעֶנעֶז רעֶּבָא ןעֶדּוי

 ְךיִא ,רעֶכיִּב עֶׁשיִפאָזאָליִהַּפ עֶלַא טְנְרעֶלעגכרּוד ּבאָה ךיא ! גיִדריווְקְרעֶמּי
 טְשיִנ ּבאָה נּוא --טְפאַׁשְנעֶמיִו נּוא חָמֶכָח ןּופ ןעֶסְפאַלְ ִק עלַא טְכאַמעֶגְכְרּוד ּבאָה
 טְלעֶטְׁשעֶנְּפָא ךיז ךיא ּבאה ןְרעֶגְמּוא ראָנ ; טֶכּוזעֶג ּבאָה ךיִא םאוָו ,סאָד ןעֶנּופעֶג
 והְּ נּוא ןעֶהיִנְק יִד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ךיִא ןיִּב ,לעֶּביִּב ץְּפיֹוא ,הָרֹוּת רעֶד ףוא
 טְקעֶדְנֶע ריִמ טאָה סאָוו ,טְטאָנ ןעֶניִּבייֵא ןעֶסיֹורְג םעֶד ןע עֶּביֹול נּוא ןעקנאד
 "יי .!םעֶלַא

 ְךיז טמְחעֶנ יִז ; טְלעוו יִד יוִו ,םיֹורְנ זיִא סאָוו ודּוּב ַא זיִא סאָד --חָרֹוּת יד
 רעֶד ןּופ גְנאַגְנַא גּוא גְנאַגְפיֹוא רעֶד לעֶמיִה ןְזיִּב טְגְנאַלְרעֶד גּוא דנּורְנְּבָא םִנּוּפ
 ֶביְעֶרְׁש עֶצְנאַנ יִד -- ,טְדיֹוטרעֶד גּוא ןעֶּבעֶל סאָד ,תֹוריֵבֲע גּוא תֹוצִמ עלַא ,ןנּוז
 ', . .רעֶכיִּב עֶלַא ןופ ְךּוּב ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא ְךיִז טְניִפעֶג טייֵהְׁשִנעֶמ רעֶד ןופ עֶמאַרד

 ְךּוּב סאָד ;רעֶכיִּב ןּופ קְלאָפ א ,קְלאָפ ׁשיִראַרעֶמיִלַא תֶמֵאָּב ןעֶנעֶז ןעֶדּוי יִד
 ןייַז .נּוא דייֵרְפ ןייַ רע -רעֶּביֹוא ןייַז ,דְנאַלְרעֶמאַפ ןייַז זיִא םאָה -- רֶּפֵס רעֶד
 י...ראַּבְרעֶדְנּואו נוא טְסעֶפ רּוי רעֶד זיִא ,ְךּוּב םיִניֵא ,אָד : רעֶמּוק

 -וצ טאַהעֶג טְׂשיִנ טייֵצ ןייק ראָנ דּוי רעֶד טאָה ,רֶּפֵס ןיִרעֶּביִא גיִדְנעֶציִז
 ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶקְלאָפ לעיִפ : ךיִז טּוהָמ םֶחיֵא םּורא סאָו ,ןעקְנעֶמעֶּב
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 ןעֶשאַלְרעֶּפ גוא טְנעֶרְבעֶג ,טְהיֵלְּבעֶג ןעֶּבאָה ןעֶכייֵרְניִנאָק לעיִפ : ןעֶלאַפעֶגְּפאָרַא .גוא
 -ָךעֶּביִא פאק ןייַז רעֶּביִא ןעֶנעֶז םיִמָד תַכיֵפְׁש ,תֹוחיִצְר ,קעָלְׁש ,תֹורָצ ;  ןעֶראָועֶג
 ,םירָפָס עֶנייֵז ןיִא טְּפעיִמְרעֶּפ ןעֶסעֶזעֶגְץְלַא ךיז זיא ,דּוי רעֶד ,רֶע נּוא -- ןעֶגְנאַגעֶג
 יי םיִרָפִס עֶניִלייֵה עֶנַײז ןיִא

 ןייֵא גּוא רעֶטְלַא ןייֵא הֵּפִס רעֶטְלַא ןייֵא רֶהעֶז זיִא םאָה -- חָרֹוּת יִד
 6 יי ןגּוז יִד יו טּוׁשְּפ ,תֶמֶא רע; זיִא רּוטאנ יד יִוו נּוא ,רּוטאנ יִד יוִו ,רעֶכאַפְנייֵא

-' 

 רֶפֵפ רעֶגיִזאָד רעֶד .ןעֶפעע ריִמ סאָו ,טיױרַּב רעֶד יוִו טּוׁשָּפ וזְנּוא טְמְראַוו סאוָו

 ". . .רעֶטּומ עֶטּוג ,עֶטְלַא ןייַא יו ,טֶפאַׁשְהייֵרְמ טיִמ נּוא עֶּבעיִל טיִמ זְנּוא ףיֹוא טְקּוק

 ; לעֶּביִּב רעֶד ןיִא ןעֶכּוז םֶהיֵא לאָז -- ןעֶראַלְראַפ טְמאנ טאָה סֶע רעֶווו

 םֶהיֵא טעװ -- ןעֶצְראַה ןיִא טְטאָנ ןייק טאַהעֶג טְשיִנ לֹאָמ ןייק טאָה םִע רעוֶו

 '+ י + ןעֶגיִפעֶג ןעֶטְראָד

 ' ןעֶטְנאַיְלליִרּב נוא ןעֶטְנאַמיִד ןופ הָטְרעוֶו יִד ןעֶהעֶטְשְראַפ סאוָו ,ןערוי יד;

 טעוװעטארעגסױרַא ןעֶּבאַה יי תעַשְּב ,ןּוהְט ּוצ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו ,טְסּואוועֶג ןעֶּבאָה

 "...רָפֵס ןע טל א ןעֶגיִזאָד םעֶד ראָנ יִגְׁש תִיַּב ןַּברּוח םיִנּופ
, 

 םיִנּופ ןּונְנִמ םעֶד ,ליִטְס םעֶד טְציזאּב טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא רעֶּביירְׁש ןייֵא ראָנ;

 טֶפֶא ךוא ךיז טְּפאַח םֶהיִא ייַּב ;ר יִּפָס ָקאָש רעֶסיֹורְג רעד זיא סאָד ;לעֶּביִּב

 ןעֶכיִלְקעֶרְׁש ַא זָנּוא ףיֹוא טבאמ סאוָו ,טראוָו טעקאנ ליֹוה א ,טְראוָו ַא סיֹורֵא
 | '. . . קּורְדְנייַא

 םאָד טְלאוָועֶג טאָה גּוא טְכעֶגְק םעד .טְהייֵרְפעֶּב טאָה סאוָו ,רעֶּטְשְרֶע רעֶד
 הָׁש מ ,טְסּואוועֶּב יי זיִא סֶע יו, ןעֶועֶג זיא ,ןעֶטְכינרעֶפ ןעֶצְנאְַניִא ייֵרעֶפאַלְקִש

 , טְגְנאַלְרעֶּת טְשיִג טייֵהייֵרְפ סאָד טאָה סאוָו ,קאדייל רעֶד זייקאל רעֶד .ּו נַּב ר

 ,ריִט רעד ןּופ לעֶדיִטְׁשייֵּב םּוצ רעֶהיֹוא םעֶד ןעֶרעֶיֹוּּוצ ןעֶמייֵהעֶג ה ָׁש מ םֶהיֵא טאָה

 !הָׁשמ !הָׁשמ ,ָא .ןעֶסיוו טְשיִנ טייהייֵרְּפ ןייק ןּופ גיּבייִא ןיֹוש לאָז רֶע יִדָכִּ

 , םעֶכעוֶוְצ טימ רעֶמאַחַא רעֶהַא ריִמ ּביִג !ּונַּבַר הָׁש מ רעֶרְחעֶל רעֶסיֹורְג רעֶזנּוא

 יד ּוצ ןעֶרעֶהיֹוא עֶגְנאַל עַרעֶייִז ראַפ ןעיעקאל עֶרעֶזנּוא ןעֶנאַלְׁש ּוצ ךיִא לעוו
 '...גְרּוּבְגעֶדְגאַרְּב טְדאָטְׁש רעד ןופ ןעֶרעֶהיֹוט

 רעֶד ויִא ןיילק יוִו !זיא סאָד טְנאַניִג ַא ראַפ סאָו ,ּךַא !ּונֵּבַר הָׁשמ

 ,עֶלעֶקְנייִּב א יוִו ,סיֹוא םְזייוֵו רֶע :םֶהיֵא ףיֹוא טְהעֶטְׁש הָׁש מ ןעֶו ,י גים-נְראּב

 טייוַו טְביֹורג פאק ןייַז סאוָו ,רֶלעֶה ןעמֹורְג םעֶנעי ןופ םיִפ איד ךיִז ףיֹוא טְלאַה סאוָו

 "... טְטאָנ טיִמ טְראָד טְסעיִמְׁש גּוא לעֶמיִה ןיִא

 טאָה רע סאָוו ,ראַפְרעֶד ןיהָׁש ט טאַהעֶג ּכעיל רֶחעֶז טשיִנ הָליִחּתכל ּבאה ְךיִאְ;

 טְגייַפ טאָה רע סאוָו , ראַפְרעֶד טְסייֵה סאָד ,ןעֶפאַשעֶּבּוצ ר ע ְךֶלי ַּב ןעֶטאָּבְרעֶפ
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 ןעוֶועֶג ןיילַא זיא רע זַא ,ןְהעֶועֶג סיֹורַא רעֶטעֶּפְׂש ךיא ּבאה ְךאָד . טְסנּוק יד טאַהעֶג
 נּוא םייַל ןּופ רעֶדְליִּב ןייק ןעֶפאַשעֶּב טְׁשיִנ טאָה רֶע ראָנ ; רעֶלְטְסנּוק רעֶסיֹורְג ַא
 טעֶיוּבעגפיוא טאָה רע, ןייֵג ;ם יֵר ִצ מ יִד עֶטְנאַקעֶּב עֶמְלַא עֶנייֵז יוִו ,רעֶנייֵמְׁש ןּופ

 וא רעֶכּוטְס אפ לעֶמיִּבא ןעמּונעֶג טאָה רע :ןעֶדיִמאַריִּפ ע גי דעָּב ע ָר ראָג
 סעֶגיוִוע ןייא , םעֶסיֹורְגַא - ,קָלאָפ סעֶצְנא נא םעֶד ןּופ ןעפאשעּב טאָה
 '. . .קְלאָּפ סעֶנילייה

 טייג יז ךיא טְלאוָו.ךִז ןימּוחְו סאָד עֶרְקיִרְפןייזטְשיִנ לאָז רימ עו
 תֹורְצ רֶהעָמ טאָה סאוָו ,קְלאָפ םעֶד ןּופ ,ןעדִוי ןּופ סיֹורא םּוק ְךיִא סאוָו , טיִמאַד
 פָא טמוק סאָוְו נּוא ,טייֵהְׁשְנעֶמ רעֶד ּביִל ּוצ רעֶקְלאָפ ערעדְנַא עֶלא םדַא ,ןעֶטיִלעֶג
 סאוָו ,דֹוס ַא ךיֹוא טְנייַה ְךאָנ זיִא גוא ןעֶועֶג דיִמָּת זיִא די רעֶד . עֶרעֶדְנַא עֶלַא ראַפ
 עֶמ סאוָו ,טייֵצ ַא ןעֶמּוק טעוֶו סע. , הֶׁשְקְמְשינ : טיִנ םֶהיֵא טְהעֶטְׁשְרעֶּפ רעֶניֵק
 ...ןעֶצְרעֶמש עֶסיֹורְג עֶנייֵז ראפ ןעֶניֹולאַּב גוא ןְהעֶטְשְרעֶּפ ךאָד םֶמיֵא טעוֶו

11 

 .עָנְראַּב גיוִוְדּול

 רעֶבְלעוֶו ,ע ָג ר א ָּב גי ונ ד ּו ל העֶלעֶטְׁשְטִפירְׁש רעֶטְמְהיִרעֶּבְטְלעוֶו רעֶד
 יו ,טיִנ ןעֶּביִרְׁשעֶג עֶטְכעֶרְנעֶׁשנעֶמ יִד ראַפ טאָק רֶע זא ,ךיִז ףיֹוא טְנאָזעֶג טאָה
 ְךְראַמ ןִטיִמ נּוא ןעֶצְראַה םינּופ טּולּב ץְטיִמ ראָנ ,טְניִט עטּוׁשְּפ טיִמ ,רעֶּבייַרְׁש עֶלַא
 טְריִצְלאָטְׁש דג אל ִׁש טיי ַד סאוָו ,ע נ ראא ָּב רעֶביִלְּבְרעֶמְׁשְנּוא רעֶד טָא ,רעֶגייֵּב יִד ןּופ
 | . ןעֶזעוֶועֶג דוי ַא ,עֶניי ה יו ךיֹוא זיִא ,טְסיִזְמּוא טיִנ םֶהיִא טיִמ

 ןעֶד ןי ימ-ם ַא-טְרּוּפ ְקָנ אֵרַפ טְדאָטְש רעֶד ןיִא ענרא ּב זיא ןעֶראֶּבעֶג
 עֶיִליִמאַפ ןייַז נּוא ,ּב ייֵל ןעֶועֶג יא ןעֶמאָנ רעֶׁשיִדּוי ןַײז 1786 יאֵמ ןעֶט 2
 .ךּורַּב

 14 ןּופ נוא ,ׁשיִדּוי ץנאנ ןעֶגיֹוצְרֶע רעֶמאָפ ןייַז םֶהיֵא טאָה רֶהאָי 11 זיִּב
 וצ נּוא ןעֶמְפאַׁשְנעֶסיוִו עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ לעיּפ טְריִדּוטְשעֶג רע ,טאָק רעֶטייֵו גּוא רֶהאָו
 טאָה עגראָּב עֶכְלעוֶו וצ ,קיִטיִלאַּפ טימ- ןעֶּגעֶנעֶגְּכָא ךיז רע טאָה טְצעֶל
 ןּופ ןעֶראוָועֶג רענ זיִא 1811 רֶהֶאְי םיָניֵא . טנאלאט ןעֶמיֹורְג 8 רֶהעֶז ןעֶזיוִועֶּב
 ןעֶמ טאה רהאי 1814 םיָניֵא גּוא טךּופְקְנאַרְפ ןיא קיִנואָניִשְט א ייציִלאַפ רעד

 . טְגאָזעֶנְּפָא עֶלעֶטְׁש רעֶד ןּופ םֶחָי

 (1818 רֶהאֵי םיָניִא) טְגיִהְמאַנעֶג םהיא ןעּבאה תֹוּבק עֶרעֶדְנַא ְךאָנ גּוא סאָד
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 ּוליִפָא םֶהיֵא טאה םע,. .. טְנאַטְסעֶטאָרְּפ ַא ןעֶרעוֶו נּוא לעֶדְנעֶר סאד ןעֶטייַּב םיֹוא
 טְּביירׁש רע, סאוָו ,רעֶטְראוָו ענייז ןּופ ןעֶהעֶז רימ יו , ןּוהָטעֶג גְנאַּב רֶחֵעֶז רעֶטעֶּפְׁש
 :דיראפ סיוא ףעיִרְּב. עָטְמֶהיִרעֶּב עֶגייַז ןּופ עֶניִא ןיא

 עֶטְסְּבְראַה סאָד םיִאְנֹוׁש עֶנייֵט ייַּב זיִא סאָד טא , , ,!דּויַו דּוי ,

 רעֶּבָא .  .ץירַא ןייֵּב ןֶזיִּב ןעֶגְנאלרעֶד ריִמ ןעֶניימ ייֵז ןעֶבְלעוֶו טיִמ ,לעטְרֶעֶוכעֶטְׁש;
 ןתֹועַּבְטַמ עֶנעֶרְלאָג ייֵרְד עֶנייֵמ ןעֶמּונעֶגְּפָא קיִרּוצ ןְרעֶג רֶעֶז ךיִא טְלאָו ןעֶמעֶלַא .ךאָג
 לעֶקיִטְׁש ַא ראפ תֹועַבְּטַכ עֶגעֶדְלאָג ייֵרְד . . . ראָטְסאַּפ םעֶד ןעֶּבעֶנעֶגְּפָא ּבאָה ךיא סאָוי

 - '. - .!!שְנהאָצעֶּב רעֶיִהְטּוצ ןעֶּבעֶלְח --  יֹוהְנעֶרְראַ ןעׁשְטייַר םיניִא ץאַלְפ;

 ְנעֶדוי רעֶשייֵה ַא עקאט ,דויַא ןעֶּביִלְּבעֶג דְנּרְג ןיא עָגְר א ָּב זיא יֹוזא גוא
 , ןעֶלקיטְרַא עֶגיִטְכיוִו גּוא עֶסיֹורְג לעיִּפ יִד ןעֶגיִד ןעֶנאַק וייוַועֶּב א ראַפ ; דֶנייֵרְפ
 עֶרעֶייז ןּופ תופידר יד ןעֶנעֶג ןעֶרּוי יד ןעֶצְטישעֶּב ּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רֹע סאוָו

 יִד טאַהעֶג ראנ טאָה רע  ואוו ,טְלְהעֶפְרעֶפ טיִנ לאָמ ןייק טאָה עג ר א 3; דְנייַפ

 -ְנעֶכעֶטְׁש ַא טימ טְראָו טּונ ַא ןעֶגעֶֶו םיִנעדּוי יד ןּופ ןעֶפְראוַוְרעֶּפ ּוצ טייֵהְנעֶגעֶלעֶג
 רעֶטעֶּביִז רעֶד ןיִא (לֵאָרְׂשִי יַאְנוׂש) ןעֶּבאָפאָדּוי יִד טְגְנאַלְרעֶד טאָה סאוָו ,ץֶטיוִו ןעֶגיִד

 .אָד ןעֶגְניירְּב ריִמ סאָו , עֶליּפְשיֵב יד ןּופ ןְהעֶז דְלאַּב אָד ןעֶלעֶֶו ריִמ יוִו , פיר

 -םְנעֶּבעֶל עֶצְנאַג יד ןעֶּביירְׁשעֶּב ּוצ אָד ןעֶרעֶטירְּבְרעֶּפ טיג ךיִז לעוֶו ךיִא
 רֶהעֶז ְךאָנ ּוצאַד נּוא גָנאַל רֶהעֶז זיא יז ןעד ,עגראְּב גיװְךּול ןּופ עֶטְכיִשעֶג

 רֶהעֶז ,ְךעֶּבעֶנ ,טאָה עג ְרא ָּב רעֶכיְִדְנייֵרְפְנעֶשְנעֶמ רעֶסיֹורְג רעֶד ,אָי  ,גיִרעֶוֹורְט
 טאָה דְנאַלְׁשְטייד עֶניִדְלאָמאַד סאד .לעֶטְלעֶו ןייַז טְּבעֶלעֶנְּפָא טּוג טְשיִנ

 עֶפרָאש ןייַז גּוא ןעּביירש ןייז ןּופ ןאָט ןעֶצְלאָטְׁש םעֶד ןעֶנאָרְטְרעֶּביִא טְנאַקעֶג טְשיִנ

 םֶהיֵא טאָה עמ .ן ע ָׁש טייד יד ןּופ טְכעֶרְנּוא נוא רעֶלְהעֶּפ יִד ןעֶנעק, עריטאס

 -רעֶּטאַפ סאד ןעֶזאָלְרעֶּפ טְמעֶג ,ְךילָדְנֲע , טאָה רע זיִּב ,טְנאַיעג גּונעג רעֶּביִראַד

 ןיֹוׁש טאָה רֶע ּואו ,זיראּפ ןיִא ןעֶצעֶזעֶּב ךיז ףֹוס םּוצ גּוא דִנְו עֶנ ןייז , דְנאַל

 עֶניַיַו ןּופ טְכעֶרעא טאָד נּוא תֹופידְר יד . ןעֶרְהאָי עֶטצטל עֶנייֵז עֶלַא טְכאַרְּבְרעֶפ

 ,קּוְדנייא ןעֶּטְכעֶלְׁש אֵזַא טְכאַמעֶג ע גראב ןעֶכיִלְרְחע ,םעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה םיִאְנֹׂש
 -רעפ םֶהיֵא טאָה רעֶכְלעוֶו ,רעֶלְהעֶּפְצְראַה ןייא ןעֶמּוקעֶּב םעֶד ךֶרּוד טאָה רֶע זַא
 . ןעֶּבעֶל ןייז טְצְרּוקְרעֶפ נּוא טְרעֶטיִּב

 ןעֶטיִרְמעֶנּוצ קְראַטְׁש רֶהעַז טייַהְקְנייַרק ןייַז םֶהיֵא טאָה רֶהאָו 117 םִיָניֵא
 טְׁשיִנ רע טאָה ְךאָד ;טְכיֵל ַא יו , ןְהעֶגוצמיֹא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ןעֶּבעֶל ןייז גּוא
 טאָה גאָט ןעטְצעֶל םעֶד ויִּב נוא ןעֶשְנעֶמ-ללְּב ץראפ ןעֶטיִּבְרַא וצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא
 ןייַז ןּופ גאָט םיָניֵא זַא יֹוזַא , טזאָלְרעֶפ טְשינ טקיינ רעֶׁשיטְסיִראָמּוח ןייז םִֶהיֵא

 :טְנעֶרְפעֶג ראָטקאָד רעֶד םֶהיֵא טאָה (1827 רַאּורְּבעֶּפ 12) טדיוט

 ?גיִו ָד ּו ל ררעֶה ,ליֹומ ןיִא טְצעֶו ריא טְלְהיִפ םַעַט א ראַפ סאוָו --

 רעֶשְטייֵד רעֶד ןיִא יו טְקנוּפ , ראָטְקאָד רֶרעֶה .טיִנ םִעֵט םּוש ןייק =



 441 עָנְראָּב נּוא עֶנייֵה

 עֶכיֵלְטע ןיא . טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ץְמיוו א טיִמ ע ָג ָר א ָּב םֶהיֵא טאָה . , .! רּוטאַרעֶטיִל
 ןעֶזיֹוצְנאַרְפ נּוא ןעֶׁשְטייֵד לעיִפ .ןעֶּבְראַטְׁשעֶנ ע ָגְר אָּב רעֶסיֹורְג רעֶד זיא םּורֵא הֶָעְׁש

 רֶהאָי םיִניֵא גּוא ןעֶּבעֶנעֶנְּפָא רֹובָּכ ןעֶטצעֶל םעד םהיֵא ןעֶּבאָה ,טייל עֶטְסעֶרְג יד
 רעֶכְלעוֶו ףיֹוא ,הָבֵצמ עֶכאַפְנייֵא ץְנאַג ַא טְלעֶטְׁשעֶג רֶבֹק ןייז ףיֹוא ןעֶמ טאָה 2

 : רעֶטְראוָו ייֵווְצ ראג טְציִרְקעֶגְסיֹוא ןעֶהעֶטְׁש סע

 -ייעָנְראָּב גיוִוְדּול
 ..+ גּונעְג גּוא

 ןעֶראָּבעֶג רוי א ,עָנייַה ,דְנייֵרְפ רעֶכיִלְּבייַל ןייז יוִו ְךייֵלְנ ,עָנ ראַּב זיִא אָזְלַא

 טיִמאַד ןעֶנעֶמ ריִמ נּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג רוי א ןעצראה ןיא ףעיט  ְךיֹוא זיא נּוא
 דְנאַלְׁש טיי ד ןעֶכְלעוֶו טימ ,ע ָגְראָּב רעֶביִלְּבְרעטְשְנּוא רעֶד סאוָו ,ןע עֶריִצְלאָטְׁש
 , קלאָפ רעֶזְנּוא ּוצ טְנעֶכעֶרעֶג טְדְרעוֶו , יֹוזַא ךיז ט'םּוחָי

 עָנְר אָּב גיוו ָד ּול ןופ עֶקְרעוֶו עביירטסייג יִד ןעקּוקְכרָוד ריִמ ןעֶלעוֶו דְנּוצֲא
 טדְרעוֶו סע ּואוו ,רעטרא עֶכיִלְמֶע ׁשְטאָח ייֵז ןופ זייוְכעֶלְקִיִטְׁש ןעֶהיִצְסיֹורַא גּוא

 .דְנא לֶׁשִטיי ַד ןיִא עֶגאַרְפ-ְגעֶהּוי יד נּוא ןעדִוי ןעֶגעוֶו טְסעיטְשעֶג

 רֶכָז ןעֶפאַשאַּב ראָנ רע טאָה ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶפאַשאַּב טאָה טְטאָנ זַא
 ,טכ עָנק גּוא רֶרעֶה טיִנ ,טְסיִרְּכ גּוא דּויטיִנ ,ּביי וַנ גוא |ָגאמ הָבקִג נּוא

 ןעֶסעֶגְרעֶפ ,ןעֶטְסיִרְּב יִד ,רעֶריִרְּב עֶרעֶגְנּוי עֶרעֶ
 ןעֶשיִדּוי םּוצ ןעֶקִיִשְּפֶא ,ןענאַמרעֶד רעֶטכָא יז סאָד ריִמ ןעֶפְראַד ,לאָמטּפַא סאָד
 '. ..ׁשְמּוח

 ּבעיִלּוצ טְגאָיעֶג ,טְּביֹורעֶג ,טְנעֶרְּבעֶג ןעֶרּוי יד ןעֶמ טאָח ןעֶטייֵצ עֶניִלאָמַא
 ןיִא טינ טיִרְמּוצ ןייק ןעֶּבאָה ןעֶדּוי יִד רֶׁשֲאַּב ,טְנאָזעֶג טאָה עמ ; ןעֶּביֹולְג םעֶד
 ,רעָּבָא טְנייַה ; דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְךיֹוא ןעדייל טינ יַיז ןעֶמ לאָז רעֶּביִראד לע ְמיִח
 ןעֶדּוי יִד לאָז עֶמ זַא ,ןעֶגאָז ּוצ ןעֶנאַו טיִנ רעֶגייֵק ןיֹוש ְךיִז טעֶוו ,ְךיִז טְכאַד
 לעֶמיִה םעֶד ןיֹוׁש ייֵז טְניִנְרעֶפ עֶמ גּוא בל ם םעֶד ּבעיל ּוצ ןעֶנְלאָפְרעֶפ
 .. ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ ןְטיִמ

 ןיֹוש ןעֶגעֶמ סעֶ} :טייֵהייַרְּפ ס ןעֶמּוקעּב ןעֶדּוי יִד ןעֶּבאָה טְרּופ קֶנאַרְּפ ןיא
 ןעֶדּיי ןעֶּבאָה רעֶהַא זיִּב נּוא ,רֶהאָי ןייֵא ןיִא ןעֶּבאָה הָנּותֲח קְלאָּפְראָּפ ןְהעֶצְטְכַא

 ןעֶטייֵּב םענ יוִו ,ָא .ראָּפ ןְהעֶצְפּופ ןּופ רֶהעֶמ ןעֶּבאָה הָנּותֶה טְראָד טְראָמעֶג טְשיִנ
 ןעוֶועֶג זיִאיִס זא ,רֶהאָו טְנעֶזיֹוט רעיפ ןייק אָּטיִנ ְךאָנ זיִא סע ! ןעטייצ יִד ְךיִז
 טאָה גּוא ןעֶדּוי יִד טאַהעֶג ּבעיל טיִנ ְךיֹוא טאָה רעֶכְלעֶוו ,"ח ער. גינאקא
 רע טאָה ? ןּוהְטעֶג רֶע טאָה ץֶשְו סאָו ,לְהאָצ רעֶייז ןעֶרעֶנייֵלְקְרעֶפ טְלאועֶג

 זיא ,ּונ .ןייַרַא ךייט ןיא ןעֶפְראַו גּוא רעֶדְניִק עֶׁשיִרּוי ןעֶמְהעֶג ןעֶסייֵהעֶג טּוׁשָּפ
(56) 
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 הָלְחְּתַכְל ראָג ןעֶדּוי יִד ןעֶטאָּבְרעֶפ ,רעֶלעֶדָא לעיּפ טיִנ טנְייַה ןעֶד סאָד צֶׁשְז
 '.. .? ןעֶּבאָה ּוצ הָנּותַח

 רעֶד וְנֹורְּב םֶהיֵא ףיֹוא ןייַז אָמָּתְסִמ רֶהעֵק ְךיִא זַא ,טְּבייַרְש . . - ק רֶרעֶהי
 ּבױא זַא ,הָדֹומ ְךיִז ןיִּב ְךיִא ? זָנֹורְּב . . . לֵאָרְׂשִי אֵנֹוׂש ַא זיִא רע סאוָו ,ראַפ

 ;דנייַפ םֶהיֵא ְךיִא ּבאָה ,ןעֶצְראַה םיִנּופ ךיז טְמְהעֶג ןעֶדּוי ּוצ טְּפאַׁשְרְנייַפ ןייז
 םֶהיֵא ףיֹוא ְּךיִא ּפאָה ,ּפאק םיִנּופ םֶהיֵא ייַּב ךיז טְמְהעֶנ הָאְנֵׂש יִד ּביֹוא נּוא

 יי .תֹונָמֲחַר

 ּבעיִל טיִנ דְלעֶג רּוי רעֶד לאָז יוִו ; ריִא טייַרְש ,'דְלעֶנ ראָנ טּבעיִל דּי רעֶד,

 ראָנ ,ז יא רֶע סאוָו ,סאָד םֶהיֵא ןיִא טיִנ טְּבעיִל רעֶגייֵק זא ,טְהעֶז רע זַא ,ןעֶּבאָה

 "ל טא ָה רעסאוָו ,סאָד

 ;לייֵהְט ייֵווְצ ףיֹוא ךּוּב ןייז ןיִא טְלעֶו עֶצְנאַג יִד טְלייֵהְמּוצ טְסל אָה ריד

 סאָד .'םּוהְטְנעֶדּוי-טְכיִני ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ,'םּוהְטְנעֶדּוי ןָא רֶע טְפּור לייֵהְט ןייֵא

 סאָו יםִי ןעֶדְליוִו ,ןעֶכיִלְקעֶרְש ןייא יוװ ,רע; טְכאַרְמעֶּב (ןעֶדּוי לֵלַּכ םּוהְטְנעֶרּוי

 : טְגאָז רֶע  ..ןעֶליִדאָקאָרְק עֶואָּב גוא ׁשיִפ-ּביֹור ראָג ךיִז ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא ןיִא

 ןעֶניִפעֶג ןעֶטְטיִז עֶּטְכעֶלְׁש עֶלַא גּוא טיימְניִצייֵגְְלעֶג ,טייֵקְׁשְלאַפ ,הֶאְנִׂש ,הָאְנִקי

 ךיִז טְגיִפעֶג ןעֶדּוי יִד ייַּב וא ,ןעֶגְנייֵל טינ ןְנאַק עמ םַנָה ; ןעֶרוי יִד ייַּב ראָנ ךיז

 טיִנ ראָג ןעמ ףְראַד ןעֶֶשְנעֶמ עֶניִזאָד יִד רעֶּבָא ,ןעֶשְנעֶמ עֶכיִלְטיִז עֶכילְרֶחֲע ךיֹוא

 ועָגוׁשְמ טיִנ טְסייֵה סאָד ּביֹוא ... ."ןעֶטְסיִרְּכ סְלַא ואָנ ,ןעֶדּוי ראפ ןעֶטְכאַרְטעֶּב

 יֵרפ םיֹורַא ייֵז טְואָל נּוא םיענּושְמ יד ןופ ןעֶלאַטיּפשאַה עֶלַא ףיֹוא טְנעֶפָא אָ

 ' רעֶגיִרעֶרְּפ נוא ןעֶראָסעֶפאָרְּפ ,רעֶלעֶטְשְטְפיִרְש עֶשְטייד ןעֶרעו ןעֶלאֶז יז
 ןּופ ןעֶייִרְׁש ייֵז זַא נּוא ,ןעֶנאָלְש טְדיֹוט םּוצ ןעֶדּוי יד ליוִו טְסְלאָה ר"ד;

 ,ריִא טְתעֶזי :טְנאָז נוא םִוקיִלְּבּּפ ןייַז ּוצ םּוא ְךיִז רֶע טְרָהעֶק ,גיטְהעוו םיֹורְנ
 סאו !הָטְרעֶו טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶדּוי יִד זַא ,טְכעֶרעֶג ןיִּב ךיא יוִו ,ןעֶרְרעֶה עֶניימ
 סאָו !טְקעֶטְש ייֵז ןיִא הָזֲעָה א ראַפ סאָו ,ראָנ טְהעֶז ? ייֵז טְנאָרְט דרֶע יִד

 '. .. !ןעֶכייְֵנְסיֹוא רעֶנייֵּב יִד לעֶסיִבַא יז ליוװ ןעֶמ זַא ,ןעֶכאמ ייֵז םֶראיֵלַא ראפ

 ןעֶּבעֶנעֶג הֶּצֵע ןייֵא ךיִא טְלאָוו ,ןעֶגְלאָּפ ןעֶלעֶוו ְךיִמ טְלאָו ןעֶמ ןעֶווו

 ראָנ ריִּפאַּפ ןּופ רֶחְפִמ םעֶד ןעֶּנעֶנְּבָא רעֶלעֶטְׁשְטְפיִרש עֶׁשְטייֵר עֶלַא לאָז עֶמ זַא

 ןעֶפיוקְרעֶּפ ריִּפאַּפ סאָד יֹוזַא רעֶמעֶּב ןעֶלאָז ייֵז יֵרְּב ,דנאָה יִד ןיִא ןיילַא ייֵז

 'י י י ןעֶטְפיִרְׁש עֶרֶעייֵז ףיוראד ןעקּורְד רעֶדְהע

 טְלאָו ןעֶגעוֶו .טְסעֶד ןּופ ,בָל-ּףר רעֶסיֹורְג א זיִא טְסלאָה ר"ד ׁשְטאָח

 עֶדייןעֶגיִדעֶּבעֶ ַא ייּב ןעֶדיינְשְפיֹוא לאָז רֶע זַא ,ןעֶטעֶּב םֵתיִא ןעֶוועֶג ןְלעֶּבַא ךיִא

 ץְראַה סאָד ,רעֶּבעֶל גוא גְנּל יִד זַא עֶנייֵצְרעֶּביִא ךיז לאָז רֵע יֵרְּכ ןךיֹוּב םעֶד

 . יילְג טאריקא ןעֶנעֶז ןעֶדּוי םעֶד ייַּב ןעֶגאָמ רעֶד גוא סעקשיק יד .ןעֶרעיִג גוא
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 גְנּוזייוועֶּב יִד זיִא ּואוו ,ןעֶרעֶלקְרע ריִמ רע לאָז סְלאָמאַד נּוא ןעֶשָנעֶמ עלַא ייּב יוִו

 '.. .? ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא יו ,ךיילג ןעֶלְדְנאַהעֶּב טיִנ ייֵז לאָז ןעֶמ זַא ,רּומאַנ רעֶד ןּופ

 טְסְלאָה ר'ד סאוָו ,תֹוריִבע עֶׁשיִדּי יד ןּופ לעֶמעֶצ סאָד ןעֶנעֶייִל ריִמאֵל
 -רעֶטאּפ עֶטְכעֶלְׁש ןעֶנעֶז רעֶדְניִק-עֶׁשיִי זַא .הֵׂשָפֶא ריִא טְנייֵמ  עֶּבִרְשעֶגנָא טאָה
 ,דְנייֵרְּפ  עִייַרְטְנּוא ,ןעֶיֹורְּפ עֶנעֶסאַלעֶנְסיֹוא ,רעֶדניק עֶנעֶּבְראַדְרעֶּפ ,רעמּומ-גּוא
 יד ןופ ,ןייֵנ ? רעֶלעיִּפְׁש-ןעֶמְראַק ,םיִּפֲאֹוג ,םיִרּוּכש רַׁשָפֶא .,םיִבָנִג ,םיִחָצֹור רעֶדָא
 רעֶנייֵג םֶהיִא טעוו ןעֶניִל עֶּבאָרְג עֶכלעֶוַא :טְסְל אָה ריר טְנייֵווְש ןעֶבאז עֶלַא
 יֵאָנֹוׂש ,ָא ! טָנע ָצ א ךּפ רעֶדעיוִו נּוא ט ָנע ִצ א ָךִּפ ? ןעֶד עֶׁשו-סאָוו .ןעֶּביֹולְג טיִנ

 ייֵז טאָה ריִא ,סע ןעֶניִדְרעֶּפ ייֵז לייוַו טיִנ ,ןעֶדּי יִד דְנייַפ טאָה ריִא !לֵאָרְׂשִ
 | .ןעֶניִדְרעֶפ ייֵז לייוו ,דְנייַפ

 סאָד ראָנ ,ןעֶדוי יִד ְךיִלְטְנעֶנייֵא טיִנ טְסאה רֶע זַא ,טְנאָז טֶסֶלאָה ר'ד
 ןעֶנייוֵו ּוצ ןעֶניֹוא ןייק טיִנ טאָה דּױמַלַּת רעד !ןייַפ רֶהעְז .םּוהְטְנעֶדּוי עֶׁשיִדּומְלַּת

 טְנעֶמ ריִא : טעֶדְנּואווְרעֶפ טְדְרעוֶו סאָו ׁשייֵלְּפ ןייק  ,טְקְנאָרְק סאָו ,ץְראה ןייק

 ןעֶגיֹוא טאָה דוי רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד רעֶּבָא ?סע טְרַאַ ןעֶמעוֶו ,ןעּבאָה בעיל טיִג םִע
 עֶמ זַא ,טְרעֶדְראָּפ טייֵקְכילְׁשְנעֶמ יד גוא = .עֶרֶהֶע גוא ּבייל ַא ,ץְראַה ַא טאָה
 יי . .!ןעֶלְדְנאַתעֶּב ךיִלָשְנעֶמ ייֵז ראָז

 ןעֶמעֶרְּב וא קעָּבּויִל ,טְרּופִקְנאַרְּפ ,גֶרּוּבִמאה ןּופ ןעֶרְרעֶה ,ריא

 טְגאָז ! ןעֶּבאָה רעֶוְטְנֶע ןייֵא ליוִו ְּךיִא ,ּפָא טיִג טעֶרְט ְךיִא ,ריִמ טְרעֶווְטְנע
 ? ןייַז טיִנ טְדאָמְׁש ןייֵא ןיִא םעֶרֹוטְקאָד עֶׁשיִדּוי רעיִפ יו ,רחעמ ראט םּוראַוו ,ריִמ

 נּוא טּונ ֹוזַא טייז ? ןייז טיִנ ןעֶטאַקאָוְדַא עֶׁשיִדּי ןייֵק ןעֶראָט סאָוו ראַפ

 ףיֹוא ןעֶטְּפעֶצעֶר עֶרעֶייִז םעֶרֹוטְקאָד עֶׁשיִדּי יִד רַׁשְּפֶא ןעֶּבייַרְׁש ! ריִמ טְרעוֶוְטְנע
 ? ׁשְמּוח ןּופ ןעֶצְטעֶזעֶג יד ְךאָנ ןעֶטייֵהְקְנאַרְק יִד רַׁשְפֶא ייֵז ןעֶלייֵה ?ׁשֶדֹוק ןֹוׁשל
 יִל דּומְלֵּמ ןּופ םיִניֵד יד ְּךאָנ ןעֶטאַקאוְדַא עֶׁשיִדּוי יִד רַׁשְפֶא ןעֶטְכיִר

 ןעֶמיִקייֵּבטיִנייֵז ןעֶנאַק יע ָג ְךאָּבי םעֶד זַא ,ןעֶחעֶז םיאְנוׂש עניימ דְלאַּב יו
 י..."ךור אַּבִי ּוצ ףְראָו א ְךיִז ַײז ןעֶּבעֶג

 הָמְחְלִמ רעֶד ןיִא גיִליווייַרְפ קעוֶוַא זיִא רעֶדּורְּב רעֶנעֶנייֵא ןייֵמ .,רעֶדּורְּב ןיימ
 טְסְנְנַא ןיִא ןעועֶג .ּךעֶּבעֶנ וזיא רעֶטּומ ןיימ סאָו ,טייֵצ רעֶגעֶנייֵא רעֶד ןיִא גּוא
 ֹוזַא) יּפ יִל יִה פי רעֶּביִל רֶהיֵא ןעֶרעוֶו טעיֶנְרַתעֶג טְראָד טעֶוו רעֶמאַמ ,קעֶרְׁש נּוא
 ןופ פ יִליִה פ גיִנאָק םייַּב הָליִחְמ טיּב ךיא ;ןעֶמייֵהעֶג רעֶרּורְּב ןיימ טאָה
 םעֶד טְגאָרְט רעֶדּורְּב ןייַמ סאוָו ,ןעֶּבאָה לעֶּביאְראַפ ןייק לאָז רע ,ןעֶסייֵרְּפ
 ןּופ טנאָעֶגְפָ א די ןעֶמ טאָה טייֵצ רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ןיא ,(רֶע סאוָו ,ןעֶמאָנ ןעֶּבְלעֶו
 .!ןעוֶועֶג דּוי ַא ןיִּב ְךיִא סאוָו ,ראַּפ רעֶד ? סאו ראַּפ ! עֶלעֶטְש ןיימ

 ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא ןעֶדּוי יד ןעֶמ ליִו ילעטאׁש ְפייֵצ טְראָטְׁש רעֶד ןיִא
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 ןעֶרָּוא 150,000 ֶהאָ עֶלַא טכאמעג ןעֶרעֶוֶו ןעקירְּבאַפ יִד ןיִא טְראָד ! גיִדְריוִוקְרעֶמ
 ..! טְלאַה טייַצ יִד ּואוו ,טיִנ ְּךאָנ ןעֶסייו ייֵז נּוא ,(םְרעֶנייֵז)

 נּוא ,זיָראַּפ ןיִא גיִנאָק םעֶד ייַּב לְלאַּב א ןעוֶועֶג זיִא גָנאַל טיִנ אָד טָא,
 ןעֶכיִלְניִנאָק םיָניֵא ךאוו ןעֶמְקאַהעֶג עֶדאַרְג .טְלאָמעֶד טאָה רעֶציִפָא רעֶׁשיִרּיי א
 ,טְצְנאַמעֶג טְראָד טאָה רע נּוא לְלאַּב םּוצ ןעֶדאַלעֶגְנייַא ךיֹוא םֶהיֵא טאָק ןעֶמ .ףיֹוה
 סע ףְראַד גְנאַל יו .. ,ןעֶניִנאָצְרעֶה גוא ןעֶסעֶצְניִרְּפ עֶכְלעֶו טיִמ ,סייִו טְמאָנ
 ְךיֹוא טעוו ןע ָבְניִמ וא ןעיוִו ,ןיל רע ָּב ןיִא זיִּב ןעֶרעֶיֹוד ,רעֶנייֵטְׁשַא ,ְךאָנ
 ...? לְלאַּב ןעֶכיִלְניִנאַק ַא ףיֹוא ןעֶצְנאַמ ןְנאַמ רעֶגְנּי רעֶׁשיִרּיִא

 ,טְקְרעֶמאַּב סאָד ְךיִא ּבאָה לאָמ דְנעֶזיֹוט ןיֹוׁש ! רעֶדְנּואו א ראָנ זיא סע;
 ןיִּב ְךיִא זַא ,סיֹוא ריִמ ןעֶּפְראַוַו עֶרעֶדְנַא : יינ גיִּבייֵא ריִמ סע טְּבייַלְּב ְךאָד נּוא
 ,ראַפְרעֶד ךימ ןעֶּביֹול עֶרעֶדְנַא ראָנ נּוא ,לֵחֹומ ריִמ סאָד ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא ,דּוי ַא
 טעוֶואַקעֶנּוצ ףּוׂשָּכ ַא טיִמ יו יֹוזַא ןעֶנעֶז ייֵז ! םאָד ןעֶנאַמְרע ָד עלא רעֶּבֶא
 /  "..ּוצ רעֶד

 ןעֶדּוי יִד ייַּב טאָה ריא - .. ! ןעֶדּוי עֶניימ טיִנ טעֶטְבַאְרעֶפ ,ךייַא טיִּב ְךיִא
 -ְךעֶפ טיִנ ןעֶלאָז ייֵז זַא ,טְציִׁשאּב ייֵז טאָה סאָד רעֶּבָא ,טָּפּול יד ןעֶמּונעֶגּוצ

 ןעֶצְראַח רעֶייז ןיִא טְּפאַשְדְנייַפ עֶרעֶייֵא ןּופ ץ'ל אז יִד טאָק ריא :ןעֶרעוו טְליֹו
 ריִא ; ןעֶטְלאַהְרעֶ גיִדְנעֶטְׁש ׁשיִרְפ ץְראַח רעֶייֵז טאָה סאָד רעֶּבָא - , ןעֶמאָׁשעֶג
 -רעֶפ ןעֶטְלאַהעֶג רעֶלעֶק ןעֶפעיִט ַא ןיִא רעֶטְניוִו ןעֶגְנאַל ןעֶצְנאַג ןעֶד ייֵז טאָה
 רּועיִש טְנעֶז ריא רעֶּבָא ,טְסיִמ טיִמ טְּפאָטְׁשְרעֶפ ךאק-רעלעֶק סאָד נא טְראַּפְש

 עלען טעוו גְניִלְסיִרּפ רעֶד זַא .ןעֶראָוועֶג ןעֶריֹורְפְרעֶד טְסאָרְּפ םעֶד ןּופ

 .?ןעֶריייִד רעֶדָא ,היִא .-- ןעֶחיִלְּב ּצ ןעּביֹוהְנָא רעֶהיִרפ טעֶו םערעֶוו ,ְהעֶז ריִמ
 -טססאסשסשוסי וי

 .דָפיֹונּוצ זייַוְניִצְנייֵא ּבאה  ְךיִא סאָו ,ןעֶמּולְּב עֶטְלְהעֶצעֶג יִד ןעֶנעֶז סאָד
 ריִמ ןעֶבְלעֶוו ּוצ ;עֶטְראַגְנעֶמּולְ ןעֶסיֹורְג ןעֶגיִזאָד םיָניֵא גיִדְנעֶריִצאַּפְׁש ןעֶּביִלְעֶג

 עֶנעֶּביִלקעֶג יד ּבאָה ְךיִא .עָנְראָּב נּוא עֶנייַה ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג עֶביֹוח יִד ןעֶכייֵלְנרעֶפ
 רעֶזעֶל עֶּבעיל יִד ראַפ הֶנָּתִמ ַא--- טעקּב ןעֶדְנעֶקעֶמְׁש א ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶגְנייִא  ןעֶמּולְּב
 רעֶטְסעֶווׁש רעֶייִז ןּופ

 ,תימלוש
 1888 ,טסונוא ,ווע י ק



 יי אֵדְנאוַועֶל .א .ל ןופ ףעיִרְּב

 טְסיִרְמעֶלעֶּב ןעֶשיִרּוי-שיִסְסּור ןעֶטְמְהיִרעֶּב םעֶד ןּופ טייֵבְרַא עֶׁשיִראַרעֶטיִל יד
 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיִא .ןעֶדָאירעּפ ייֵווְצ ןיא טְלייֵהְמעֶגְנייֵא טְדְרעו א דנא װעל .א .ל
 סֹרַא ןעוֶועֶג קעוֶוְצ רעֶניִצְנייֵא ןייַז זיִא רֶהאָי 480 זיִּב 1860 םיָנּופ ,עֶדָאיִרעֶּפ

 עֶשיִראַנ עֶלַא גוא םָזיִמאנאַפ ןעֶרעֶטְסְניִפ םעֶד ּךעֶלְסאָג עֶׁשיִדוי יד ןופ ןעֶכייֵרְט ּוצ
 טיִמ טְצּונעֶּב אֵדְנאוַוע ל ךיז טאָה ,לעיִצ ןייז ןעֶכייֵרְרע ּוצ  יִדְכִּב .םיִנָהְנִמ
 זנּוא טאָה נּוא טנאלאט ןעשיִריִטאַס ןעֶּפְראַש ןייַז טיִמ ,האָמּוה ןעֶדְנעֶמייֵּב ןייַז
 ךיִז ןעֶּפעֶלְׁש סאָָו ,ןעֶלְצְראָו עֶרעֶייִז טיִמ רעֶלְמעֶפ עֶרעזנּוא עֶלַא ןעֶזיִועְֶפיֹוא
 .ןָא תּולָג ןעֶרעֶמיִּב רעֶזנּוא ןּופ ְךאָנ

 ראָנ טְגעֶלעֶג ןעֶגְנּונְּפאָה עֶנייֵז עַלֵא א דָנא ונעֶל טאָה טייצ רעֶנעֶי ןיא
 ,עִיָנְרעֶנע  ןייַז טיִמ ,רע ראָנ זַא ,רֹוד ןעֶנְנּוי םעֶד ףיֹוא ,דְנעֶנּוי רעֶׁשיִדּוי רעֶד ףיֹוא

 םוהְטְנעֶליי ןעשיססור ןעֶצְנאַג םעֶד טעֶו ןעֶטְפאָרְק עֶיִרְלעֶּפאַצ עֶשיִרְפ עֶנייז טימ
 ןיִרעֶּביִא זיִּב ןעֶקְנּזְרעֶּפ ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,ץְמּומְש ןייז ןופ ןעֶגיִנייֵרְסיֹוא |

 םעֶד ףױא םֶהיֵא ןעֶנְנעֶרְּבְפיֹורַא נּוא תֹוּבִס עֶׁשיִראָטְסיִח ,עָסיוִועֶג רעֶּביִא זְדְלאַה

 טאָה טייַז רֶהיֵא ןּופ .דְנעֶגוי יִד .ןעֶּבעֶל םּוצ ְךיילְג טְרֶהיִּפ רעֶכְלעֶוו ינעוֶו ןעֶּטְכעֶר
 יד ייַּב ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶנייַז נוא ,לאַשְראַמ-דְלעֶפ סְלֵא טְבאַרְטעֶּב ץאד נא ונעֶל
 .גיִלייַה ןעוֶועֶג דיִמָּת טייל עֶגְנּוי

 ןיאַדְנאוַועֶל ףיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶטייֵצ עֶרעֶטיִּב עֶטְעֶלְׁש עֶטְצעֶל יד ראָג
 -רעּביִא תֹונֹויֲעַב עֶנייֵז ןעֶּבאָה גּוא קּורְדְנייַא ןעֶטְכעֶלְׁש א רֶהֵעְו טְכאַמעֶג ח'ע
 עֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ץְנעֶגילעֶטְניִא רעֶזנּוא ןופ לייֵהְט רעֶסיוִועֶגַא .ראָג זיִּב ןעֶטיִּבעֶג
 םעֶנעֶי ןיִא ךיֹוא זיִא אדָנאֹוַועֶל .'! םייַה ַא ,רעֶדיִרְּבי : ןעֶניַרְׁש .ּוצ סְלאָמאַד
 ןעֶנאַד ןּופ .ןעֶּבעֶל נּוא ּבייֵל טיִמ ןֹויִצ בֵבֹוח ַא ןעֶראָוועֶנ זיִא גּוא ,רעֶּביִרַא רעֶגאַל
 יד .ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִראַבעֶטיִל ס'אדנאוַועֶל ןיא עַדָאירעֶּפ עֶייג א ןָא  ְךיִז טְּביֹוה
 אֵדְנאַװע ל לעיּפיוִו ,טּוג ץְנאג ןעֶמייוַו ,ןִיָנַע םעֶד ּוצ טְנעֶקאָנ ןעֶהעֶּטְׁש עֶכְלעוֶו
 ןענאמעילעפ עֶמְראוַו עֶנייַז :ןֹויעְר םעֶד ראַפ ןּוהְמעֶג ןעֶרְהאָו עֶטְצעֶל יִר ןיא טאָח
 יו ,זייוַועֶּב ַא ראַפ ןעֶנעיִד ףעיִרְּב-טאַויִרְּפ עלעיפ עֶנייַז גּוא ייטעיוֶוְסְזאַר, ןיִא

 '.לֵאָרְׂשִי ץיֶרָא בוש; ןּופ ןויעב ןעֶגילייַה םעֶד ּוצ עֶּבעיִל ןייַז ןעוֶועֶג זיִא סע םיֹורְנ

 דַמַא ןעֶעֶז עֶרְאִרעֶּפ רעֶטייַווצ רעֶד ןיִא ךיֹוא יֹזַא ,רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיא יו
 רעֶטְראָו סי אֵרְגאוַועֶל ןופ ןעֶראוָועֶגלַעָּפתג טייל עני עֶטְריִרּטְשעֶג עֶרעֶזנוא ופ
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 ןעֶטְנעֶרּוטְמ ,ןעֶטְסיִזאנְמיִג .םֶהיֵא םורַא ןעֶּביֹולְק ןעֶמּונעֶג ךיִז ץְטיִח לעיִפ טיִמ גּוא
 ןעֶמּונעֶג קֶׁשֵח לעיִפ טימ ןעֶּבאָה טְסאלְק ןעֶטעֶדְליִּבעֶג םעֶד ןופ עֶרעֶדְנַא ךס ַא גּוא
 אדָנאֹוַוע לְךיִז טאה לאָמ םניִמְנייַה ראָנ .ןֹויֲעַר ןעֶטְסּואוועֶּב םעֶד ראַפ ןעֶטייֵּבְַא
 רעֶטְרֶא עֶגיִנייֵא ןּופ סיֹוא טְזייוֵו סע יו ,לאַׁשְראַמ-דְלעֶפ רייז ןייז ּוצ ןּופ טְגאָזעֶגּפָא
 ךיז טאָה רֶע זַא ,טְנייֵצְרעֶּביִא ְךיִז ןעֶרְהאָו עֶטְצעֶל יִד ןיִא רֶע טאָה ףעיִרְּב עֶנייז ןיִא
 אֵַדְנאוַועֶל טאָה לאָמ סֶניִטְנייַה .עֶיִצְנעֶגיִלעֶטְניִא רעֶׁשיִדּוי רעֶד ןיא טְראַנעֶגְּפֶא
 יִד רעֶטְנּוא ,עֶניִטְלעוֶו טְלַא יד רעֶטְנּוא ראָנ לֵאעְדיא ןייַז ןעֶניִּפעֶג ּוצ טְּביֹולְגעֶג
 ןּופ  ריִמ ּוצ ףעיִרְּב רעֶדְנעֶנְלאָפ רעֶד ּךיִלְטייֵד זנּוא טְזייוו סע יוִו ,ןעֶסְקאָדאָהְטְרֶא
 ,1883 ,רעֶּבְמעֶטְפעֶס ןעֶט-? ןעֶד ןופ ,טְסיִנאַמאָה ןעֶגיִלעֶז םעֶד

 - ןעֶמּונעֶג .ּךילָדְנַע ,ןעֶּבאָה ךייַא ייֵּב זַא ןעֶראָה ּוצ רֶהעָו טעייֵרְפ ךימ....י
 - ,רֹוד ןעֶטְלַא םעֶד ןופ ןעֶׁשְנעֶמ ('לֵאָרְׂשִיץֶרֶא בּוׁשִי ןּופ) ןֹויִעְר םעֶד ראַּפ ןּוחָמ
 ןעֶגאזְרעּפ ןְחעֶטְׁש ןעֶלאָז גְנּגעֶוועֶּב רעֶד ןּופ ץְטיִפְׁש רעֶר ןיא זַא ,טייצ ןיֹוׁש זיִאִס
 ןעֶקְנּוזְרעֶפ רעֶרָא קְנאַדעֶג רעֶד טעוֶו םעֶד ןָהֶא : הָטְרעֶו א טיִמ ,ןעֶמאָנַא טיִמ
 ,טְלאַטְׁשעֶג ְךיִלְסעה ןיִמ א ראַּפ סאָוו טְסייו רעֶוו ןעֶמְהעֶגְנָא טעוֶו רֶע רעֶדָא ,ןעֶרעוֶו
 ןעֶמ תֵעְּב ,טְשיֹורעֶג ,טְמְרּוטְשעֶג טאָה יִז :ןּוהְטעֶנְּפָא סיָרָהיֵא טאָה דְנעֶנּי יד
 קְלאָפ סאָר תֶעּב ,טְסייֵה סאָד ,ןעֶשיֹור ּוצ נּוא ןעֶמְרּוטְש ּוצ טְפְראַדעֶּב טאָה
 טאָה רֹוד רעֶגנּי רעֶד .ןעֶקעוֶוְפיֹוא טְזּומעֶג סֶע טאָה ןעֶמ גּוא ןעֶפאָלְשעֶג זיִא
 טצעֶי -- !ראַפְרעֶד םֶהיֵא קְנאַד ןעכילצרעֶה א -- נּוא טְקעֶוועֶגְפיֹוא םֶלֹוע םעֶד
 טְציִא .ּוליִפָא ְךיִלָדאָש ראָג ראָנ .ְךיִלְצטיִנְנּוא ראָנ טיִנ לעמּוט רעֶד זיִא רעֶּבָא
 נּוא ! ןֶעיֹוּב ּוצ טייַצ ,ןּוהמ ּוצ טייַצ (* תֹונְבִל תֶע תֹוׂשֲעַל תֶע ןייֵא זיִא
 ראָנ רֶהיֵא עוו ןעֶמ זַא לייַוַו ,סאָד ףְראַד יִז טיִנ נּוא סאָד ןאק דְנעֶגּוי יִד טיִנ
 -ךַפ ןיִא נּוא .לֶבָּב ןּופ םָרּוהְמ ןיִמ ַא ןעֶכאַמ זָנּוא יִז טעוֶו ,ןֶעיֹוּב ּוצ ןעֶּביֹולְרֶע
 ןְהעֶמְׁשְרעֶפ טְשיִנ טעוֶו רעֶנייֵא נּוא ,הָנְלּפַח רֹוד א ןעֶמּוקעֶּב םעֶד ןּופ ריִמ ןעֶלעֶוו לֹּכַה
 ְךיִז לאָז רֹוד רעֶגְנּוי רעֶד זא ,גיהמאנ רהעז זיִא רעֶּביִראַד טָא .ןעֶרעֶדנא םעֶד
 עֶרעֶרעֶטְלע יִד טְרָא רֶהיא ןעֶטעֶרְטְּפֶא לאָז נּוא טייַז ַא ןיִא לעֶסיִּב א ןעֶקיַרְּפֶא טְצעי
 | " " ... ןעֶׁשָנעֶמ

 :לז אֵרְנאַמעֶל טּבייַרְש ףעיִרְּב רעֶדְנַא ןייֵא ןיִא
 עֶכְלעוֶו ,טייל עֶגנּי עֶלֶא יד ןּופ סאוָו ,םעֶד ףיֹוא ריִא טְנאָז סאוָוו . ..

 ְךיִא ּבאָה ,'בושיה ןֹויַעַרי םעֶד ןיִא םיִקְסַעְתִמ עֶסייֵה םֶלֵא טְכּוזעֶּב ְךיִמ ןעֶּבאָה
 עקאט ןעֶרְחיִפּוצְסיֹוא ןעֶטייֵרְּבּוצ ְךיִז לאָז סאוָו ,ןְהעֶזעֶג טיִנ ּוליֵפֲא םעֶנייֵא ְךאָנ
 ֹוזַא ,סייֵה יֹוזַא ליֹומ םעֶד טיִמ טְרעֶר רֶע סאוָו ,סאָד דְנאָה עֶגעֶנייֵא יִד טיִמ
 ןעֶנעֶז סאוָו !עֶרעֶטְלֶא יִר ןעֶטְקאָראָהְטְרָא יִד  עֶנֹונְּב רעֶּבא ראַפְרעֶד ! גיד

 / יאַדְנאַװעֶל ןעֶנעֶז .ףְעירְּב יִד ןיִא ראַּפ ןעֶמּוק סאָוו ,ןעקירְרְסיֹוא עׁשיִאעֶרְּבעֶה עֶלַא (*
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 ןיֹוש זיִא רעֶנעֶי : ןעֶלְהאָצְרֶע .רֶדְסִכ ץְלַא ךיא ראָה ,קְנאַדעֶג םעֶר ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא
 קעווא ןיִהַא טאָה רעֶטיִרְד רעֶד נּוא ןעֶטְּפעֶׁשעֶג עֶגייז טְריִדיוִוקְיִל רעֶד ,טְראָד גְנאַל
 ןעיֹּבְסיֹוא ,דְרֶע לעֶקיַטְׁש א טְראָד םֶהיֵא ראַפ ןעֶפיֹוק ּוצ -- ןעֶׁשְנעֶמ ַא טְקיִׁשעֶג
 רעֶדָא ,עֶטֶלַא יִד ןּופ רֶחעֶז ְךיִא טְלאַה רעֶּביִראַד טָא .וװ .ז .א זיוה ַא םֶהיֵא ראַפ
 גְנּורְהיִפְסיֹוא ץֶׁשיִטְקאַרְּפ ַא ןעֶטְראַוְרֶע ןעֶנאַק רימ עֶכְלעוֶו ןופ ,ןעֶראָטאוַוְרעֶמְנאַק יד
 טְנאָרְט דְנעֶגּוי עֶׁשידּוי יד עֶכְלעוֶו ,"עָּבעיִל, רעֶד ּוצ עַגֹונְּב ,'בּוׁשָיַה ןֹויער. םעֶד ןּופ
 ּךיִז ראַפ זיִא עֶּבעיִל יִד ןייַפ נּוא ןאָש יוִו זיִא ,עעֶדיִא רעֶד ּוצ ןעֶצְראַה ןיִא
 !טייוֵו טיִנ ראָג .עֶּבעיִל רעֶד ףיֹוא ,רֶהיִא ףיֹוא ריִמ ןעֶלעֶו ןעֶרְהאָפְנייֵא רעֶּבא
 .. .ןעֶּבאָה טיִנ הָטָרעֶוְו ןייק ריִמ ייּב יִז ןְנאָק םַעַט םעֶד רעֶּביִא גּוא

 רהיִא טיִמ עֶכאַרְּפְׁש עֶׁשיֵאעֶרְּבעֶה יִד טאַהעֶג ּבעיל רֶחעַז טאָה אֵדְנ אװעל
 -עֶטיִל עֶׁשיִאעֶרְּבעֶה עֶרעֶזְנּוא טיִמ טְריִסעֶרעֶטְניִא קְראַטְׁש ְךיִז טאָה רֶע ; רּוטאַרעֶטיִל
 ,1883 םיִא ףעיִרּב םעֶד ןּופ טָא ןהעװצ סיֹוַא זיִא סע יוִו ,עָיינ יִר טיִמ ּוליִפֲא נוא עֶטְלא יִד טיִמ ,ןעֶטאַר

 םיִא ראָנ רימ ּוצ ןעֶּבייַרְש ריִא טְלאָז רעֶטייוַו זַא ,ךייא טיִּב ְךיִא ...
 עֶשיִאעֶרְּבעֶה יד טיִנ העָטְׁשְרעֶּפ ךיִא ,ריִא טְנייֵמ עֶׁשֶז ןיֹוש ! ןעֶשיִאעֶרְּבעֶה
 יערעטְניארעֶּבָא ,ליוו ךיִא יו .ןעֶקירדְסיֹוא טיִנ רֶחיִא ןיא יז ןאָק ךיא לו ראָנ ,ןעֶבייַרְׁש םּוצ רֶהיֵא טיִמ טיִנ ךיִז ץְטּונעֶּב ךיִא ? טיִנ יִז ּבעיל ְךיִא רעֶדָא ,עֶכאַרְּפְׁש
 טְרעֶהעֶגְפיֹוא טיִנ ְךיִא ּבאָה רוטאַרעמיל רֶחוָא טיִמ נּוא רֶחיֵא טיִמ ְךיִז ןעֶריִס
 (* ' .רעֶּביִפ-סְנאַיְצאַליִמיִסַא רעֶזנּוא ןּופ טייַצ רעֶטְסעֶסייֵה רעֶד ןיא ּוליִפֲא

 ;אֵדְנאַוַו ע? ריִמ טְּבייֵרְׂש (ליִרְּפַא 30) 5 ןיִא ,רעֶטעֶּפְׁש

 ְךיִמ טאָה ןיִקְסְנעֶלאָמְס עֶצירעֶז רעֶד םֶלֵא ,קירוצ רֶחאָי ראָּפ ַא טיִמ
 ריִמ ןעֶשיוִוְצ טְכאַמעֶג םֹולָש טאָה רע זַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ךיִא ּבאָה ,טְכּוזעֶּב
 גיִדְנעֶמְׁש ּבאָה ךיא עֶכְלעוֶו .,רּוטאַרעֶטיִל רֶחיִא גּוא עֶכאַרְְּׁש רעֶׁשיִאערְּבעֶה רעֶד טיִמ
 ךּוד ןעֶראועֶג גיִטְליְִכילְג טייֵצ עֶסיועֶגַא ןיִּב ךיִא רעֶכְלעוֶו ּוצ ראָנ ,טְּביִלעֶג
 ןעֶזיוִועֶּב לאָמ ַא טימ ךיִז ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִרָּפְס יִד ןּופ טְקאַהְניִא ןעֶּטְפּוּפ סעֶד
 םיֹוא טְזייוַװ סע יִו ,ןעֶּבאָה רעֶכיִּב יִד ; רּוטאַרעֶטיִל רעֶׁשיִאעֶרְּבעֶה רעֶד ןיִא
 גנּוטייֵּבְראַפיֹוא עֶׁשיִנאַכעֶמ יִד ראָג : ְךיִלְמאָנ לעיִצ ןייֵַא ראָנ ְךיִז ראַפ טאַהעֶג
 ןופ ןעֶלְקיִמְרַא עֶׁשיִטְסיִציִלְּבּּפ עֶדְנעֶצנעלג יד רעֶּבִא הָציֵלְמ יעָכארְּפְׁש רעֶה ןּופ

 ,ןעֶריליִמיפַא ְךיז ןעֶלאָז ריִמ זַא .ליק ןייֵא ןיִא ןעֶניְִׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִלִּכׁשמ עֶרעֶזנּא ןעֶוו ,טייצ רער ןיִא (*
 ראָמאיַליִמיִסְפַא  ןייֵא ןעֶוועֶג ןייַלַא אד נא וַוע ל זיא ןעֶרְהאָו עֶגנוי יד ןיִא םַגֲה ,רעקלאפ עֶלַא טיִמ ןעֶׁשיִמְסיֹוא
 ףיֹורעֶד טקּוקעֶג רע טאָה ןעֶרְהאָי עֶרעֶטְלֶע יִד ףיֹוא ראָנ ,ןייַז טְנאקעֶג טיִנ ׁשְרעֶדְנַא רע טאָה טייַצ רעֶנעֶי ןיִא ןְנעֶד
 , , ירעּביִפ-טְגָאיצאיַלימיססאוו ְךאַמְׁש א טיִמ ןָא סע טָפּור גּוא לייר תַחַדק ןימ א ףיֹוא יו ,קניירק ַא ףיֹוא יוִו

 .דע ר
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 עֶכאַרְפש עֶׁשיאעֶרְּבעֶה עֶטְדיֹוט ידזַא ,טְנייְֵרעֶּביִא ךימ ןעֶּבאָה ןיִקְסנעלאָמְס

 עֶמְרּטׁש עֶבְלעוֶו ,ןעֶעדיִא גוא ןעֶקְנַדעֶגעְטְְניִטְכיוִו יד ןעֶקיִֶדּוצְסיֹוא גיִהעֶפ זיִא
 עֶכיִלְריִטאַנ עֶטְסעֶסייֵה יִד נּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶדְנעֶקְנעֶד רעֶרעֶי ןּופ ץֶרעֶה סאָד ףיֹוא

 .."רּוטאַרעֶטיל עֶׁשיִאעֶרְבעֶה יד ןעֶמיקעֶּב ּביל סייֵנְרעֶּביִא ךיִא ּבאָה אָד טא .ןעֶלְהיִפעֶנ
. 

 טיִמ טְריִסעֶרְטְניֵא קְראַטְׁש ְךיֹוא ךיִז טאָה היע אֵדְנאו על ,הֶחֵעַמ ְךאָנ
 טְראָהעֶג םֶהיֵא ןּופ ךיא ּבאָה לאָמ עֶניִנייֵא .רּוטאַרעֶטיִל ןייז טיִמ נּוא ןאָנְראַשְז םעֶד
 רְהעָמ סיֹורַא רע. טְהעֶז קיטְסיִרְטעֶלעֶּב רעֶׁשיִנאָגְראַשְז רעֶד ןיִא זא ,גָנּונייֵמ יד
 ְךיֶלָטְנעֶפֶא גְנּונייֵמ יד רֶע טאָה ְךיִלְדְנֲע נּוא ,רעֶׁשיִאצֶרְּבעֶה רעֶד ןיא םֶלַא ,טְנאַלאַט

 עֶטעֶּביִז םעֶר ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רע עֶכְלעו ,עיזנעֶצעֶר ןייַז ןיִא טְגאָזעֶגְסיֹוא
 טְנאַלְקעֶג לאָמ לעיפיוו ריִמ ְךי רֶע טאָה ְּךיֹוא .(רֶהאָי 1886) ידאָחְסאְוא ְךּוּב
 ,עֶטְסאַמ יִד ןעֶּבְרעֶדְרעֶּפ עֶכְלעֶו ,ןעֶטְסיִנאַמאָר עֶׁשיִנאָגְראַׁשְז עֶניִנייֵא רעֶּביִא

 .קְרעוֶו עֶגיִצְטּומְׁש עֶרעֶייִז טיִמ םע-ןֹומָה םעֶד

 קסְניִמ ןיִא ןעטְסיִנאָנְראַׁשְז עֶגינייֵא ְךאָנ נּוא ְךיִא ּבאָה 1883 רֶהאְי םיִא

 ןאד ךיִז ּבאָה ְךיִאְנ קיִנְראַּבִס ןעֶשיִנאָנְראַשְוַא ןעֶּבעֶגּוצ םיֹורעֶה טאַחעֶג הָעַדְּב

 הָצע;ןייֵא עֶּבעֶג זָנּוא לאָז רֶע -- הָׁשֹקַּב רעֶד טיִמ ן'אדְנאוַועֶל ּוצ טעֶדְנעֶועֶג

 . יי ןעֶבירְׁשעְֶּפָא םעֶדְנעֶגְלאָפ ריִמ רע; טאָח םעֶד ףיֹוא .ןעֶרְסיִפּוצְיֹוא ןִיְנִע םעֶד יו

 ןעֶּבעֶגּוצְסיֹורעֶה ןעֶסאָלְׁשעֶּב טְסעֶּפ ךיז טאָה ריִא סאָוו ,רֶהעז טיירְּפ ְךימ

 ךייִא ךיא ןאק הֶּצֵע ןייֵא ראַפ סאוָו ראָג .קיִלָג ךייַא ׁשְניוו ךיִא :קיִנְראַּבִ א

 ןעֶכְלעו ,לאֵיְרעֶטאַמ םעֶד טימ טְנאקעֶּב טיִנ ְךָנ הֶּתִע תֵעָל אָד ןיִּב ךיִא ? ןעֶּבעֶג
 םִלאָמאַד ךייַא ךיא לעװ .,לעֶכיּב עֶטְׁשִרֶע סאָד ןעֶגייִׁשְרע טעֶוֶו םִע זַא .טאָה ריִא

 ןעֶּבייֵרְׁשְרעֶפ ךייא ְךיִא טיִּב לייַנְרעֶד ,טיִנ סאָָו גּוא טְלאָפעֶג ריִמ סאו ,ןעֶנאַז

 ,רעֶּטייֵּבְרְַּפיִמ םִלֹא ,ןעֶדאַלעֶגְניֵא ריִא טאָח .טְגעֶנאָּבא ןייֵא ןעֶרעֶייִא םִלַא ךימ

 .עֶטְכיִדעֶג עֶנייַז טיִמ ןייַז ךיִלְצְטיִנ רֶתעֶז ךייא ןאק רע ?רעֶזְנּוצ םּוקָילֶא 'ה

 '.יי רֶהֵעז ןעֶמעֶלַא טְנייַה זנּוא טְריִסעֶרעֶטְניִא רעֶכְלעֶו .ןֹויִעַר םעֶד ןעֶגעוֶו

 קיִנְראָּבְס ןעֶׁשיִנאָנְראַשז ַא ןּופ קְנאַדעֶג רעֶד ריִמ ְךיִז טאָה 1885 רֶהאֵי םיִא

 .טָא םעֶד ןעֶגעֶו אֵדְנאוַועֶל ריִמ טאָה סְלאָמאַד ,ןעֶיִז ץְפיֹוא טְנעֶלעֶג רעֶטייוו

 (יִרְּפַא 20) : ןעֶּביִרְׁשעֶג רעֶטְראָו יד

 ןיִא .ןייז ןעֶהְטאָרעֶג טעֶוו ןעֶמְקעְֶרעֶטְנּוא רעֶייֵא זַא .,טְכאַד ריִמ . ,,
 ןעֶמְלאַה ְךיִז טעוו ריִא רעֶגְנעֶרְטׁש סאו ,רעֶטְרעֶכיִזעֶג ץְלַא ןייַז ריִא טְנאָק םעֶר

 יד ןיפ ןעֶלְטְראָפ יד .טְלעֶטְׁשעֶג ןילַא ךיִז טאָה ריִא עֶכְלעוֶו ,ןעֶצְנעֶרְג יד ןיִא

 טְניִהְטאָנ קיִנְראַּפמ רעֶיַא ;ןעֶראא טיִנ ראָנ ְךייא ןעֶלאָז ןעֶטְסיִרעֶפַא עֶנְרּוטאַרעֶטיִ

 יעְרעֶטְניא ַא ןיִא ראנ ְךיִז טְניִהְטאָו רֶע :רעֶדְליִּב טימ ןעֶיְפאַרְגָאיִּב ןיִא טינ ְךיִז

 'ייי גננייֵׁשְרֶע רעֶכילְטְקנּופ א ןיִא גוא םְלאַהְניִא ןעֶטְנאַס
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 לאָז ְךיִא זַא ,ןעֶמעֶּבעֶג ןֶחאָזְסעֶניִד 'ה ףיִמ טאָה 1856 רָהאְי םיִא

 רֶע ויִא יצ גּוא לֵלָּכִב ןאָגְראַשְז טְצעֶו רע טְזעֶל יִצ  ,יא ד גא וו על ןעֶנעֶרְפְנָא
 ּבאָק ךיִא ? יֹרָּבַחְמ ַא ּוצ ףעיִרְּב ייווְצ, עֶנּויׁשאֵרְּב ַעייֵנ ןייַז ןעֶזעֶלּוצְִרּוד ןְלעֶּב א
 רימ טאה אד נאווע ל נּוא טְליִפְרֶע ןה אָזְסעֶניִד ןררעה םעֶד ןּופ הָׁשִקַּב יד
 (1886 טְסּונּוא 4) טְרעֶווְטְנֶעעֶג ףיֹורעֶד

 ְךיִא ּבאָה ןֶה אָזְס עָניִד יה ןּופ 'םיִמיִעְנַהְו םיבֲהַאנה/ ןאַמאָר םעֶד . . .;

 ירָבַחְמ א ּוצ ףעיִרְּצ ייווְצ, ן ִה א ָזְמ עֶנייִד ןרְרעֶה םעד ,ןּופ קְרעוֶו עֶייִנ סאָד .ןעֶזעֶלעֶג
 -ךיִמ טְריִסעֶרעֶטְניא רּוּפִס םעֶד ןּופ ְעעֶריִא יִד לייוַו ,ןְרעֶג רֶהעֶז ןעֶועֶל ךיא לעוֶו
 ְךיִא לעֶו ,םעֶשיִראַרעֶטיִל סאָוְטע ׁשְטאָח ןעֶניִפעֶג ייז ןיִא לעוֶו ךיִא ןעֶוו .רֶהעְז
 '.. .ןעֶצְטעֶזְרעֶּביִא עֶכאַרְּפְׁש עֶׁשיִסְסּור רעֶד ןיא ,ןייַז ןאק ,ןאַד םִע

 ןייַז וצ עֶּבעיִל רעֶתְמא ןופ ןּוהמענ סעלא טאה היע אֵדְנאַועֶל טייַװו יִוו
 ןעֶמ ןאק ,ןעֶכייֵלְנ סאָד גּוא דֹובּכ ןופ הָיְנּפ םּוש ןייק טאַהעֶג טיִנ טאָק גּוא קְלאָפ
 ,םּואְעְליִּבּי ןייַז טיִמ עֶמְכיִשעֶג רעֶד ןופ ןְהעֶוְסיֹורַא

 טאה אדנא ַװעל טְניִז ,רֶתאָי 25 ןעֶראועֶג זיִא 1885 יִלּוי ׁשֶדֹוח םיִא
 ,יֹוד ָג אֹל .א רֶרעֶה .רּומאַרעֶטיל רעֶשיִרּוי-שיִסּור רעֶד ןיא ןעֶטייֵבְרַא ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא
 עֶׁשיִראַרעֶטיִל ם'א דג אווע ל ןּופ בֹור סאד סאוָו/דאָחְפאוו םנּופ ראָטְקאַדעֶר רעֶד
 ןּופ הָטְרעֶו יִד טאק רעֶכְלעוֶו גוא ,טְקּורְרעֶג םֶחיֵא ייִּב ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶייּבְרא
 ןעֶטְׁשרע:םּוצ טאָה ,ןעֶצְטעֶש וצ יו , טמואוועג טּוג רֶהעְז טְנאַלאַט םיאד ָנ אוו על
 לאָז םיקיִלְּבּוּפ עֶׁשיִדּוי סאָד זַא ,רָׁשֹוי א זיִאְס זַא ,גְנּוטייֵצ ןייז ןיא טְגעֶלעֶגְראָפ
 ְךיִז טאָה רעֶּבָא א דג א ונ על .דֹובָּכ סיֹורְג טיִמ םּואְעְליִּבּוי ס'א ד גאוו על ןעֶרעֶייִפ
 , ףעיִרּב םעֶד ןּופ . הָוְנעֶג סיֹורְנ ןייַז רעֶּביִא ,דֹובּכ םעֶד ןּופ טְגאזעֶגְּפָא ךיְִטְנעֶּפֶא
 ְךאָנ ןְהעֶזּוצְסיֹורַא טְכייֵל ןיא (1885 יָנְּיי 5 ןּופ) טאַהעג םהיא ןּופ ןאַד ּבאָה ְךיִא סאוָו

 ,א דג אוו ל .םּואעליּבּוי םעֶד ןעגעק ןעֶריִטְסעֶטאָרְּפ טְקעֶווְרֶע םֶהיִא טאָה סאָק מעט א
 רעד ּוצ ןעֶיֹורְטּוצ סעֶצְנאַג ןייַז ןעֶראַלְרעֶפ טייצ רעֶטְצעֶל רעֶד ןיִא טאָה ,ךיִלְמאָנ
 ,עֶטְכאַמעֶג ,טייקשלאפ ךסֵא ןעֶנּופעֶג רֶחיִא ןיִא טאָה רע לייו ,ץְנעֶגיִלעֶטְניִא רעֶׁשיִרּי
 זיא הָנְוּב עֶצְנאַג רעײז סאָָו ,יד ןופ ןעֶרעוֶו טְרֶהֶעעֶג . ןעֶלְחיִּפעֶגיע'תְמֶא ןייק טיִנ
 הָטְרעֶוו םּוש ןייק סע;טאָה ייֵז ייּב ןעצראקה ןיא סאוָו ,בֹוח לעֶקיִטְׂש ַא ןייַז ּוצ אֵצֹוי ראָג
 .טְחעֶנעֶגְנא טינ ןעוֶועֶג םֶהָיֵא זיִא טאָד ,טְלאוָועֶג טיִנ רע .טאָה סאָד טָא -- טיִנ

 לייֵא ְךיִא טיִּב , א ד }א וועל רימ טְּבייַרְׁש ,םּואעָליִּבוי ןייַמ ןֶענעֶוו .. .
 ךיִא .םֵהיא ןעֶנעֶק קְראַטְׁש ריטפעטארְּפ ךיא ןעֶד ,ןעֶּבייֵרָׁש ּוצ טיִנ גָנּוטייֵצ ןייק ןיא
 ְךיִא נּוא ,םּוקיִלָּבּוּפ ןעֶשידּוי-שיִסְסּור רעֶניִטְצעֶו רעֶד ןּופ טְרְהֶעעֶג ןייַז םי ג לי וו
 טְרעֶלְקְרע ּבאָה ְךיִא עָכְלעוֶו ,ןעֶכאַזְריא עֶסיוִועֶג רעֶּביִא םעֶד ּוצ ןעֶזאָל ּוצ טינ ליוִו
 ,ןאַלְּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג עֶטְׁשְרע יִר ןעֶנעֶז סאוָו ,דניירפ רעֶנְרְּּמְרעֶמעֶּפ עניימ
 ןעֶּפאַשְרעֶפ ייז זַא ,  ןעֶנייֵמ יז . ןעֶצְראַה םּוצ טינ רֶהעָז ,רֶהעָז ריִמ זיִא רעֶכְלעוֶו
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 ןעֶמיֹורְג ַא ראָג יייֵז ןעֶּבאָה ן'תֶמֵא ןיִא ראָנ יסעֶנעֶמְהעֶנעֶגְנַא םאָווְמֶע םעֶד טיִמ ריִמ

 טימ ,קאַמְׁשעֶג ןייֵמ טיִמ טנ אק געָּב טיִנ ןעֶגעֶז יז סאוָו ,ראַפְרעֶד יא סאָד נּוא , תּועְט

 נוא ןעֶטייֵהְכאוַוׁש עֶּבְרעֶז יִד רימ ןיִא ןעֶניִפעֶג ּוצ ןעּבִיולְנ גּוא , טְלעוֶו רעֶרעֶגיִא ןיימ
 עֶרעֶזנּוא ןּופ בֹור סאָד ְךאָנ טעמּכ ְךאָנ .ךיִלְנְקאוועְג;ךיז ןעֶּפעֶרְׁש עֶכְלעוֶו , ןעֶטייֵהְמּוד

 טיִנ ןעֶגעֶז ןע קְנאַדעֶג עניימ /"יִדְמע יִכֹנָא ןֵּכ אל, רעֶּבא ,ןעֶטְסילאַנְרּוׁשְז נּוא רעֶּבייֵרְׁש

 ..י (* ןעֶגעֶו עֶרֶעייִז טיִנ ןעֶגעֶז ןעֶגעֶוֶו עגיימ גּוא ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶרעֶייז

 ראַפ ןעֶרְהאוָועֶגְנָא א'ד ג א וו על רעֶלעֶטְשְטְפיִרׁש ןעֶכיִלְרְהעֶ;רעֶזְּא ןעֶּבאָה רימ
 -םרע ָטעָּפ ןיִא טייתקנאַרְקְנעֶלְעעֶז ןּופ ןעֶּבְראָטׁשעֶג רֶתאָי 23 ּוצ זיִא רע: טייצ רעֶד
 ףיֹוא טינ טְכיזְמיֹוא ןייק ראָג ְךאָנ רימ ןעֶּבאָה ,רעֶדייֵל . 1888 ץראָמ 6 ןעֶד גְרּוּב
 אזַא ףיֹוא ,טסיִציְִּבּוּ ןעֶכיִלְרֶהעג אזא ףיֹוא ,טְסיִרְמעֶלעֶּב ןעֶלאָפְטְנאַלאַט אֵזַא
 אלו ןיִדְּבַאָד לע לֵבֲה .ןעוֶועֶג זיא הע אדנאוַועל; יװ ,ןעדוי ןֶע'תמַא

 1 ןיְְִַּּׁשִמ

 .ןאר טיצ .ל ,ׁש ךדוד ןעֶּגעֶגעגְנעֶּביִא ןעקורד םּוצ

 ,ןעֶרוי ןעֶנעוֶו ןעֶטְסירְּב עֶטְרְהעֶלעֶג
 םעֶד ןּופ ןעֶרעֶוו טְזייֵלעֶגְסיֹוא לאָמַא ְךאָנ ןעֶלעֶו ןעֶרּוי זַא ,ןֹוחְמַּב םעֶד ןּופ

 ןעֶרעוו ןעֶלעוֶו ןעֶדּוי גּוא ןעֶטייֵצ סיֵחיִׁשָמ ןעֶמּוק לאָמַא ְךאָד טעוו סֶע זַא ,תּולָנ

 .ראָנ טיִנ ּפָא ןֶעקזֹוח גּוא ןעֶכאַל ןֹויַעַר םעֶנעֶּביֹוחעֶג םעֶד ןּופ טא ,ךיילג- ןעמייל
 טְראָק רעֶד זיא סאָד : ְךיֹוא ןעֶדּוי ןופ טְראָפ רעֶסיִוֹועְג ַא ראָנ ,לֵאָרְׂשִי יֵאְנֹוׁש יד

 ךיוא ןעֶנעֶז ןעֶדּוי זַא ,קְנאַדעֶג םעֶד ןּופ ןעֶועֶג ׁשֵאיְמ ךיז ןעֶּבאָה סאָוו ,ןעֶנּוי
 עֶטְסעֶרְג יִד ןּופ רעֶנייֵא סאָָו ,טְראָה טנייה .רעקלאפ עלא טימ ךייַלְג הָמּוא ַא
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 ךיז ןעֶניִפעֶג ,ןעֶשיססְור ןּופ טְצעֶזְרעֶּביִא אָד ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו , יא ד נא ונ על  ןּופ ףעיִרְּב עֶלַא יד (*

 ןעּבאק עֶכְלעֶו ו יו ןופ עֶכילְמִע  ןעּבילקעְֶסי א ןעֶּבאָה ריִמ .ןאָר טיִצ ןרִרעֶה ייַּב ףעירְּב עֶלעיִפ ְךאָנ טימ
 טְקּורְדעֶגְפָא טְׁשיִנ רעֶהַא ויִּב ךאנ ןענעז ףעיִרְּב יד םאָו ,זְנּוא טְרעֶדְנּואװ סֶע : ןיָנָע רעֶזְנּוא .ּוצ תֹוכייֵש ַא
 יִד ןיִא .רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ עֶטְסעֶּב יִד ןּופ רע ;ייֵא = ןעֶוועֶג זיִא אדנאוַועֶל ואוו "דאָחְסאוָו א םיָניִא ןעזעֶועֶג
 , םעֶטְנאַסעֶרעֶטנִיא לעיפ ןעֶניִפעֶג יידאָחְסאוָו, םינּוּפ רעֶזעֶל יד ןעמְלאוָו ןיא ד גאווע ל ןּופ ףעיִרְּב עגירעביא

 .דער



 181 ןעֶרּוי ןעֶגעֶו ןעֶטְסיִרְּכ עֶטְרְהעֶלעֶג
 ראָפְסעֶפאָרְּפ רעֶשינאקירעמַא רעֶד ,טייַצ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶּטְסיִרְּכ עֶטְרְהעֶלעֶג
 ,םעֶד ןעֶנעֶו טְנאָז ר עֶּפעָרְד

 רעֶצְנאַנ רעֶד ףיֹוא טייֵרְפְׁשּוצ נּוא טעייזוצ ןעֶנעֶז ייֵז שטאק ,ןעֶהּוי יד
 טיִמ טְמּוק ;הָמּוא-ניַא יִו ,ןאיצאנ ַא יו יֹוזַא ייֵז ןעֶּבעֶל ןעֶגעֶוְטְסעֶדְנּופ ,טְלעוֶו
 ןעֶטְלַא גּוא ןעוֶואָרְג םעֶד ןעֶפעֶרְט םּודעָמּוא ריִא טעֶוו יו ריִא ןִיִהאוָו ,ריִמ
 נוא -- ,ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ זַא ,העָׁש עֶלַא טראוו נּוא טְציִז רֶע יו ,קיילאָרְׂשִי
 יו : טייֵקכִילִּבְראָמְׁשְנּוא ןעֶדּוי םעֶד טיִג גְנּונְּפאָה יִד טָא ,גְנּוטְראַוְרע יִד טָא
 טּבעל גּוא ,טְראָּפ רע טְּבעֶל ,ןעֶנאַלְׁשעֶג נּוא ְּפַדֹורעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ לעיִּפ
 '.ןעֶמּוק טעוֶו םיִׁשָמ זא ,עעֶדיִא רעֶד ןּופ ַחֹּכ סעֶד טיִמ ראָנ

 .ּוצ ראָנ יֹוזַא טְּבעֶלעֶג טיִנ טאָה--רעֶּפעֶרְד רעֶטייוו טְנאז-- הָמּוא ןייק
 ,דְלּודעֶג ןּופ ,תּונָלְבַמ ןּופ הָדֵמ יִד ןעֶּבאָה ןעֶדי : ןעֶדּוי יו שעעֶדיא רעֶד ּבעיל
 םִיּוקְמ טעװ סֶע זיִּכ ןעֶּבעֶל רעֶד ייֵז ןעֶלעוֶו תּונְלבמ ןּופ ַחֹכ םעֶד טיִמ נּוא
 םיִאיִבְנ עֶרֶעייֵז ןּופ דייר עֶלא יד ןעֶרעוֶו

 ,ןעֶשְנעֶמ עֶניִצְנייֵא יד טייצ רעֶטְלאעֶטיִמ רעֶד ןיֵא ןעוֶועֶג ןעֶגעֶז ןעֶדּוי יִד
 ןעֶביִלׁשנעֶמ א טיִמ ,ןעֶניֹוא עֶכיִלְׁשְנעֶמ טימ טְלעֶוו יִד טְכאַרְטעּב ןעֶּבאָה עֶכְל לעוֶו
 ,רּומאֵרעָמיִל רעֶשיִאעֶּפאַרֹוא רעֶד ןיִא טְכאַלְּבעֶגְנייַרַא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי יִד .דְנאַטְׁשְרעֶפ
 עֶביִלְרּוטאַנְרעֶּביִא טיִמ לּופ גּוא גיד 'הָלְּבִ ְךרּוד ןעֶזעֶוועֶג טְלאָמעֶד זיִא עֶבְלעוֶו
 | '.ןעעֶדיִא עַגּולְק גּוא עֶדְנּוזעֶג -- תֹוׂשעמ

 יז ןופ רעֶדעֶו ,ןעֶמְסְּבאַּפ יִד גוא םיִכָלְמ יד ,ןעֶצְניְִּפ יד .ןעֶּפאָׁשיִּב ידי
 סאָד זַא ,טְסּואוועֶג טּונ ןעֶּבאָה ייֵז ׁשְטאָה ,ראָטְקאָד ןעֶשיִדּוי ןייַז טאַהעֶג טאָה
 ייֵז ייַּב די ַא ְךיִז טאָה םיִניִד עֶרעֶייִז טיֹול םּוראָו !עֶדְנאַּבאַרְמְנאק ןיִמ ַא זיִא
 ןעֶדּוי יד זַא  ,טיֹונ יִּפ לע טיִנ ןעֶמ טּוהָּט סאוָו ראָנ .ןעֶעְפעֶג טְראָטעֶג טיִג
 ןעֶמ זומ ראָטְקאָד ַא גוא ,םעֶריֹוטְקאָד עֶטְסעֶּב יד טְראָפ ןעוֶועֶג ךאד ןעֶנעֶז
 םעֶריֹוטְקאָד עֶלַא טעֶמִּכ עֶנֶ טְרעֶדְנּוה-רֶהאֵי ןעֶטְפְלִע += . . .?ןעֶּבאָה ְךאָד

 טייֵצ ןייז ןיִא טסּאוועּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא יַבמר רעֶד .טייצ ןייז יא םעֶריֹוטקאָד
 ןעֶמ : םֶכֶח ןעֶטְסעֶרְג ץְראַפ ,ראָטְקאָד ןעֶטְסעֶרְג ץְראַפ טְלעֶוו רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא
 ןעֶמ נוא ,'חָרְזִמ ןּופ טייקְניִטְכיִל יד, ,'בָרעֶמ ןּופ ןנּוז יד, : ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה
 ּונָּבַר הָׁש מ ְךאָנ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טְנעֶכעֶהעֶג םָקיִא טאָה

 .ךיירְקְנַאַרְפ ןיִא ןעֶראָמעֶפאָרְפ עָטְסערְג יד ןעוֶועֶג ןעֶדוי ןעֶנעֶז רֶהאָי 11 ןיִא
 םעֶד ןיא לאָמ ַא טְנייַּפעֶגְסיֹוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּוא ךיז ןעֶּבאָה יֹוזא טָא

 טְנאָז םעֶד ןעֶנעוֶו .ןייַרַא טְדיֹוט ןְזיִּב שיִפַדֹורעֶג ייֵז טאָח ןעֶמ ןעֶוו ,רעֶט לֵאְלעֶטימ
 : רעֶטְראו עֶמְראוַו עֶניִזאָד יד ןעֶדייֵלְׁש רעֶטרהעֶלעֶג רעֶמיֹורְג רעֶד
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 טְלאָמעֶד ןעֶנעֶז ׁשיִּביֹולְנְרעֶּבא יו ,שיִראנ יוִו ! טייֵצ רעֶטְלַאְלעֶטיִמ יד
 ןעקְנזְרעֶפ גּוא טְּפעיִטְרעֶפ ןעועֶג ןעֶנעֶז ייֵז ! רעֶקְלאָפ עֶׁשיאעְּפאַרֹוא יִד ןעוֶועֶג
 טיִנ טאָה קְלאָּפ ןייֵא ראָנ .ףאָלְׁש ןעֶרעֶווׁש א ןיא ,ףאלש ןעֶרעֶמְסניפ א יא
 זַא ,רעֶּטעֶּפְׁש .ןעֶדּוי יד -- טְלעֶמעֶרְרעֶג טיִנ טאָה עֶוצאנ ןייא ראנ ,ןעֶּפאָלְׁשעֶג
 ,ףאָלְׁש ןעֶגְנאַל ,ןעֶנְנאַל רֶעייז ןופ ּךיִז ּוצ ןעֶמּיק ןעֶּביֹוהעֶגנָא ןעֶּבאָח רעֶקְלאָפ יד
 זַא ,טְלְהיִפְרעֶד ןעֶּבאָה נּוא טעקאנ ןעֶנעֶז ייֵז זַא ,ןְהעֶועֶג םּורַא ךיִז ןעֶּבאָה גּוא
 ,טְראוו סעֶטְטאָנ ְךאָנ גיִרנְנּוה גּוא ,ןעֶטְפאַׁשְנעֶסיוִו ןּופ טעקאנ ;גיִרְגנּוה ןעֶנעֶז ייֵז

 םּוצ ןּוהְטעֶג ףראוָו א ךיִז ייז ןעֶּבאָה .ןעֶלְהיִפעֶג עֶביִלְׁשְנעֶמ ךאַנ ,ןעֶטיִו עֶטּוג ךאָנ
 ןעוֶועֶג סְלאָמעֶד ןעֶגעֶז ןעֶדּי יִד .םֶליֵה ּוצ ןעֶמּוקעֶג יי זיִא רוי רעֶד גּוא -- ןעֶדּי
 יז גּוא ןעֶכאַרְּפְׁש ץָיינ גוא ץָטְלַא יִד טְנאָקעֶג ןעֶּבאָה עֶכְלעוו .עֶגיצנייֵא יד
 ןעֶכאַרְפש עֶׁשיּגעֶּפאָרוא עֶרעֶדְנַאיִד ןיִא ןעֶצְמעֶוּוצְרעֶּביא טימ ןעֶמּונְרעֶּפ יז ןעֶּבאַה
 -- ןעֶטיִז עֶׁשיִדּוי יִד ,גְנּונְרעֶל-רעֶנְריּב עֶשיִמֹור יִד ,עיפָאזאַליִּפ עֶׁשיִכיִרְג יד

 טְנעֶפָאעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶקְלאָּפ יד ןּופ ןעֶגֹוא יִד גוא .,ןעֶגְנּוְרְהעֶלְנאָגיִלעֶר גּוא
 רעֶגיִטְכיִל ,ּפאק ןיִא רעֶגיִטְכיִל -- ןעֶרעוו ּוצ רעֶגיִטְביִל ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה סֶע גּוא
 . י + "ןעֶּבעֶל ןיא רעֶגיִטְכיִל ,ןעֶצְראַה ןיִא

 ףיֹוא טאַהעֶג הָחָנְׁשַה ןעֶדּוי יד ראָנ ןעֶּבאָה טייצ רעטלַאלעטימ רעֶד ןיִא

 ןופ טייקשייּתיִּבַה-לעּב ןעֶצְנאַג םעֶד ףיֹוא גּוא רעֶדְלאָו יִד ףיֹוא ,רעֶדְלעֶּפ יִד
 גּוא טְלעֶקיִוְמְנע ןעֶּבאָה יִיָז ; דּוּביִאל ןְהעֶג טיִנ לאָז סֶע זַא ,אּפאָרֹוא ץְנאַנ

 עֶרעֶדְנַא ְךיֹוא גּוא ,ןעֶּבְראַפ גוא ןעֶּבעוֶו סאָד ,אוָוְטְסְדאוָואָקְלאָׁש טאָר טְרעֶמעֶּבְראַפ
 יִד ןאָק םעֶד ןְהֶא סאוָו ,רָחְסִמ-טְלעוֶו םעֶד טְרְהיִפעֶגְניֵא ןעֶּבאָה גּוא ,טייֵבְרַא
 ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶדּוי יִר ןעֶנעֶז רעֶטְלַאְלעֶטיִמ רעד ןיא .ןעֶּבאָה טְשיִנ םּויק ןייק טְלעוֶו
 נּוא ,ןעֶטְּפאַׁשְנעֶסיוִו ןיִא יִא לָכֵׂש ןיִא יִא רעֶקְלאַפ עשיִאעֶּפאָרֹוא יִד ןּופ רעֶבעֶה

 יּפ לע ןעֶנעֶלְפ עֶטְרהעֶלעֶג עֶשיִרּי יד .ןעֶוועֶג הָדֹומ טסאָד ןעֶּבאָה רעֶקְלאָפ יד
 !טייקְכיִלְרְחעע עֶטְסּואוועֶּב רעֶייז- : ןעֶלעֶטְׁש-לֵאיִציִפְּפָא  עֶסיֹורְג ןעֶמְהעֶנְראַּפ בֹור
 ,ןעֶגניירְּבְטיִמ דיִמָּת ןעֶנעֶלְפ טייֵקְּטְנְרְהעֶלעֶג עֶסיֹורְג גּוא ןעֶטייֵקְגיִהעֶפ  עֶביֵלְרעֶדנּואוו

 הָכּולְמ רעֶד ןּופ גְנּורְהיִפ סאָד דְנאָה עֶרעֶייז ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא טְנעֶלְפ עֶמ זַא
 .ןעֶטְסיִרְּכ יִד ייַּב ּוליִּפֲא גּוא רעֶנאַדְמֶחַמ יִד ייַּב יִא ורעֶנעיִדנעֶצְטעֶג יִד ייַּב יִא

 ךיִ ןעֶּבאָה ייֵז לייוו ,ןעֶלעֶטְׁש-ִסְנאַניפ ןעֶּבעֶג ייֵז ןעֶמ טְנעֶלְפ רעֶּבָא טְּפיֹוה רעֶד
 עֶקְראַטְׁש נוא עֶסיֹורְג יִד .טייֵקְכיִלְטְנעֶרָא נּוא טייקניִהעֶּפ רעֶייִז טימ טְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא
 רעֶדְמעֶרְּפַא זַא ,רעֶרעֶביִז זיִא סֶע זַא ,טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶּבאָה טְלעֶוו רעֶד ןופ טייל
 םעֶנעֶגייֵא ןייֵא ְךֶרּוד ןעֶרעֶוו טיִבְננעֶּב רעֶדְהע ,ןעֶנעי ייֵז ייַּב לאָז (דוי א) רעֶגּולְקַא
 דיֹוא זיִא ןעֶמ יִרָד םעֶד רֶדְנַסְּכְלא טְסְּבאַּפ םעֶד יב ּוליִפֲא; דּוי ןייק טיִנ) רֶראַנ

 ..םֶהָרְבַא ןֶּב לֵאיִחְי יִּבָר--דּוי ַא ראָטְסיִניִמ-טְנאַניּפ ַא ןעוֶועֶג

 יד ןעֶדּי ןעֶּבאָה ,ייכעֶקּורְר-ךּוּב יִד טְכאְַטעֶגְסיֹוא טאָה ןעֶמ יו דְלאַּב
 גיִמְכיִר  .םעיִפאַרְנאָּפיִט עֶטְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא טְדאָמְׁש ךס א ןיִא טְכאַמעֶג עֶטְשְרע



 . ןעֶדּייןעֶגעוֶו ןעֶּטְסיִרְּב עֶטרְקעֶלעֶג
 :סאָטנאפ עֶד אָרייֵּביִרטְנאָ

 טְנאָקעֶּב זְנּוא ןעֶּבאָה ייֵז לייַוו ,ןעֶדוי יד ןייַז ראַּבקְנאַד רימ ןעפראַד טְפיֹוהְרעֶּביִא'
 -געֶסיוִו ְךאָנ טיִמ נוא עֶיְמאָנאָרְמְפַא טיִמ ,ןיצידעמ טיִמ ,עֶיְפאָזאָליִפ טיִמ טְכאַמעֶנ
 גיִטְכיִר זְנּוא ןעֶּבאָה ייֵז ; קּודקד ןּופ םיִלָלְּכ טְּפיֹוה יִד טיִמ טֵרְפִּב נּוא ןעֶטְפאַׁש
 ."םעֶייֵּבְרַאעֶּב טוג יז ןעֶּבאָה נּוא לעֶּביִּב יד טְרְהעֶלקְרִע

 לעיִפיוִו ףיֹוא;טְזייַוועֶּב רעֶבְלעוֶו לע ך } א קע ך רעֶשְראָפרּומאַנ רעֶהִיֹורְנ .רעֶד
 , תֹונֹורְסֶח יִד טיִמ תֹולֲעַמ יד ןעֶרעֶטְלעֶג עֶרֶעייז ןּופ הֶׂשּורְיִּב רעֶּביא ןעֶמעֶנ ןעֶשְנעֶמ
 ,םעֶרייז רעֶטְלע;רעֶטְלֶע עֶרעֶייִז ןּופ טיִׂשְרִיעֶג תֹודְמ עטסעֶּב יִד ןעֶּבאָה ןעֶדּוי יד זא ,טְנאָז
 ןעֶשְנעֶמ עֶנעֶּבְראָדְרעֶּפ ְךיֹוא ןעֶדוי ןעֶשיווְצ ךיז ןעֶניִפעֶג סע ּביוא גּוא ,ןענראירטאַּפ יד
 רעד .ְךיִז טְניִפעֶנ קלאפ סאד עֶבְלעוֶו ןיא ,ןעֶדְנעֶטְׁשְמּוא יד םעֶד ןיא גיִדְלּוש ןעֶנעֶז !

 יִּואוו ,ןעֶליִפְׂייֵּבלעיִפ עֶטְכיִשעֶג רֶעָדןּפטְננירְּב עני ד ך א ּברעֶטְרִהעֶלעֶג רעֶסיֹור
 טימ ןעֶגְנאַגעֶּב ךיז ןעֶּבאָה נּוא טְפעֶׁשעֶג טְנעֶצאָרְּפ טיִמ ןעֶמּונְרעֶפ ךיז ןעֶּבאָה ןעֶטְסיִרְּג
 םעֶד ןּופ רעֶּטְקאַראַב םעֶד ןעֶגעֶוֶו גיִדְנעֶפעּומְש ...םּואיִמ רֶחֵעֶז תובוח יִלֲעַּב עֶרעֶייִז

 קְלאָפ עֶׁשיִדּוי סאָה זא ,רעֶטְרְהעֶלעֶג רעֶׁשעֶזיֹוצְנאַרְפ ַא ,א ַּב יָר טְגאָז קלאפ ןעֶשיִרּי
 יי ןעֶּבאָה םיִרּוסִי נּוא תֹופיִדְר , תֹורָצ שְטאָה ,ןעֶטיִּבעֶגְרעֶּביִא סאוָו גיִצְניוִו ְךיִז טאָה
 ןעֶרְהעֶמ נּוא ןעֶרעֶּפכִיַרְפ ךיז טְלאָז ריִא; : טְמאָנ ןּופ הָכָרְּב יִד .נּונעֶג ןעֶגאָרְמעֶנְרעֶּביא
 ׁשיִלאַראָמ רעֶיִז טיִמ נא ,עֶרעֶדְנַא ףיֹוא יוורְהעָמ קְלאָּפ ם ע ךףיֹוא ןעֶראועֶג םיִּדקְמ זיא

 ,טְגנייַרְּב קיטסיטאַטְס יד טיֹול ,עֶרעֶדְנא סלא ,םיִמָי ךיראמ רהעמ ןעֶדּוי יד ןעֶנעֶז ןעֶּבעֶל
 זיִּב-ןעֶרּוי גּוא רֶהאָיז זיּב ןעֶטְסיִרְּב 5 9/ססיוא ןעֶּבְראַטְׁש דָנ אל ׁש טיי ַד ןיִא זַא/לָׁשֶמִל

 .. וו .ז ,א רֶחאָי 5 זיִּב--ןעֶרּוי גּוא/רֶהאָי 36 זיִּב סיֹוא ןעֶּבְראַטְש ןעֶטְסיִרְּכ 0 ?/0 ; רֶהאָי 8

 ןיק טְשיִנ טְכאַמ טֶכא ָפ לֶראָק רעֶטְרְהעֶלעֶג רעֶשְייד רעֶסיֹורְג רעֶד
 ןעייל ְךיִא זַא רעֶדָא--רֶע טְנאָז-ראָה ךיא זא;:עֶנאַרְפ-ןעֶדּוי רעֶד רעֶּביִא ןעֶסעּומְש ענְנאל
 ,עֶגּולְק ףיֹוא םיִנאָראַג ןּופ סעּבַא זיִא סאָד זַא ,ְךיִא גאָז ,ןעֶדּוי ףיֹוא םְטְכעֶלְׁש נּוא סעֶזאָּב
 ,עָנעֶפאָלְׁשְרעֶפ ןּופ ,תֹוחֹמ עֶניִציִּפְׁש עֶפראַש ףיֹוא פאק עֶטְּפאָטְׁשְרעֶפ עַּבאָרְג ןּופ
 יי !ףְראַש נּוא ץרוק - . . "רעֶטייִּבְרַא עֶׁשיִנְרעֶגע גּוא עֶגיִחעֶפ ףיֹוא רעֶסעֶגְניִרעֶל עֶליֹופ

 עֶכיִלְטע;ןּופ רעֶטְראוַו עֶטְלְהעֶצעֶנ ראָנ טְכאַרְּבעֶג אָד ,ךילנָחאועֶג ,ןעֶּבאָה ריִמ
 רעֶּביִא ןעֶגְנּונייֵמ יד ְךיֹוא יוִו ,עֶניִרעֶּביא יד : אָפ א ךיֹוא ןיא ןעֶטְסירְּב עֶטְרֶהעֶלעֶג
 ןעֶטייוְצ םיָניִא ןעֶגְניירְּב רימ ןעֶלעוֶו ,רעֶלְלעֶטְׁשטִביִרְׁש עֶׁשיִטְּר עממעֶּב יד ןופ ןעֶדיי
 . "קעהטאילְּביִּבְסְקְלאָפ .דּוי, רעֶד ןּופ ְךּוּב

 ,ןהאסנעמלאק .ח
 הועיק
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 ןאָנְראַשְז ןעֶשיִרוי םעֶר ןעֶגעוו

 רעֶריִרְּב עֶנְטְנעֶגיִלעֶטְניִא ועטעֶרְליִּבעֶג עֶרעֶזְנּוא ןעוֶו ,טייצ ַא ןעוֶועֶג זיִא סע
 ּויִּפָא ראָנ ,ןאָגְראַשְז םעֶד ןעֶגעוֶו ןעֶדעֶר ּוצ ראָנ טיִנ טְמעֶׁשעֶג ךיז ןעֶּבאָה
 ; טְלאוָועֶג טְׁשיִנ רעֶנייֵק טאָה ןייַרַא לעקְניוִו רעֶזְנּוא ןיִא ,טְנאָז עֶמ יו ,ןעֶקעֶמְׁש
 טְהעֶטְׁשְרעֶפ סאָוָו ,ןְנאַמ רעֶגְנּוי רעֶשיִטייֵל א זַא ,ןֹווזִּב א .הָּפְרָח א ןעוֶועֶג זיִא סֶע
 -ראשְז ַא ,לעֶכיִּב שיִרּוי א ןעֶמעֶנ לאָז ,ךוּב ׁשיִסְסּור ַא רעֶדָא ,טאָלְּב ׁשיאערְּבעֶה א
 טְסעּומְׁש רעוֶו נּוא '! תֹוׁשָלֲח ,עָפ ? ְךעֶל'הֶׂשֲעַמ; ; דנאה רעֶד ןיִא קְרעֶוְו סעֶשיִנאָנ
 ָנֹוח ,טְכאַמעֶג ׁשיִראַנ ְךיִז ןעֶסייֵהעֶג ראָנ טאָה סאָד -- ןאָגְראַׁשְז ןיִא ןעֶּבייַרְׁש
 . ןייֵלַא ְךיִז ןּופ טְכאַמעֶג

 עמֶערגָא רעֶזְנּוא גּוא -- לעֶטְניִו רעֶדְנַא ןייא ןּוהמעֶג זאָלַּבַא טאָה סֶע |
 סאו ןןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ עֶלַא ןעֶּבאָה סֶע :םינָּפ רעֶדְנַא ןייַא ראָנ ןעֶמּוקעֶּב טאָה ןאָנְראַׁשְז
 ןעֶׁשְנעֶמ  ןעֶנאיָלְלימ רעיפ ,ייֵרְד סאוָו ,ןֹושָלֵא ,עָכ אֵרְּפְׁש-ִס קל אָּפַא טְסייֵה
 ץְראַה עֶׁשיִדּוי ע'ָתֶמֶא םאָד ןעֶהייֵרְפ ְךיִז ףְראַד יו נּוא ,םעֶד טיִמ ְךיִז ןעֶצְטיִנעֶּב
 עֶלַא טְראָד טְהעֶזְרעֶר גּוא ךּוּב ׁשיִרּוי א ףיֹוא טְנעֶּפָא רֶע זַא ,ןעֶדּוי ןעיֶתְמֶא םיִנּופ
 ןאָק דּוי רע ִך עֶי זַא ןיֹוזַא קְלאָּפ םּוצ ןעֶרעֶר עֶלַא - ,רעֶּבייֵרְׁש עֶטְסעֶּב עֶרעֶזְנּוא

 .ןְהעֶטְׁשְרעֶּפ ייֵז

 טְנאָקעֶג טְשינ ןאָנְראַשְז םנּופ טיִרׁשְמְראָפ עֶסיֹורְנ אֵזַא טאָח ,ְךילְנְהאוָועֶג
 סֶע לאָז קיִטיִרְמ עֶׁשיִסְסּור יִד ְךיֹוא גּוא עֶׁשיִאעֶרְּבעֶה יד זַא ,יִּבְרעֶפ ןְהעֶגְבְרּוד
 .ןאָגְראַשז ם'נּופ ןֹוהְצִנ ןעֶמיֹורְג םעֶד ןעֶטְכאַרְטעֶּב גּוא ןעֶלעֶטְׁשְּפֶא ךיז ,ןעֶקְרעֶמעֶּב טינ
 .- ןעֶּבייַרְׁש סאוָו ייד ןיימ ךיא--ןעטמיאערּבעֶה יִד ,רעֶריִרְּב עֶרעֶטְלֶא  עֶרעֶזנּוא
 טְראָָו טּוגַא טְגאָזעג ןעֶּבאק ,םֹולשןעֶּבעֶנעֶגְפָא עַטְׁשְרעֶיר זנּוא ןעֶּבאָה--ׁשיִאעֶרְּבעֶה
 ןאָנְראשְז ןעֶּביירְׁש ןעֶּביֹוחעֶגְנָא ןיילַא ןעֶּבאָה גּוא ,רעֶּטאָלְּב עֶרעֶייִז ןיִא זְנּוא .ראפ
 ןעֶטְנֶגיִלעֶטְניא עֶרעֶזְנּא ןופ טְראָו טוג ַא טְראָהְרעֶד ריִמ ןעֶּבאָה ייֵז ְךאָנ דְלאַּב
 זיַוְכעֶלְסיִּב זייוַוְכעֶלְסיִּב ;ש יִס ְסּור ראָג ןעֶּבייֵרְׁש נּוא ןעֶזעֶל סאָוו ,ךיִא ןייֵמ ,יד ןּופ

 -- רעֶדיִיּב ףיֹוא יו ,ןעקוק ּוצ ,ןעֶטְסיִנאָנְראַׁשְז זנּוא ףיֹוא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶמ טאָה
 םיוא ְךיִז ןעֶסעּומְׁש רימ םַנֲה ,קְלאָפ םעֶד ןעֶצְטּונ ךיֹוא ןעֶגְניִּכְּב סאוָו ,ןעֶטאַרעֶטיִל

 .קיִטאַמאַרְג ןייק טינ ְךאָנ טאָה סאוָו ,ןֹוׁשָל אַזַא ףיֹוא
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 טימ ריִמ ןעֶּבאָה טְלעוֶו רעֶׁשיִראַרעֶטיִל רעֶד ןיִא ׁשיִנעֶרְהעֶקְרעֶּגיִא--אזא טָא

 רעֶטְצעֶל רעֶד ןיִא רֶחעֶמ ְךאָנ ,נּוא רֶחאָו ייוֵוְצ עֶטְצעֶל יִד ןיִא טְקְרעֶמעֶּב ןעֶניִנְְרעֶפ
 רעֶנייֵא טנייה זיא סאָוו ,'דאָחְסאָוְו לאַנְרּוׁשְז ןעֶשיִיּוי-שיִטְסּור רעֶזְנּוא ןיא ,טייצ
 .ךאונ רעד ףיֹוא זְנּוא ייַּב ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא

 "ראָחְפאוָוי רעֶר זְנּוא טאָה (. 0אזפסװפ 1858 ז,) לעֶכיִּב ןעֶטְצעֶל םיִניֵא

 ןעֶלאָפטנאלאט ןעֶגיִרְנעֶטְשעֶּב ןייַז ןּופ לעֶקיִמְרַא םעֶמיֹורְג ץְנאַגַא טְקְנאָׁשעֶג
 * : ןעֶמאָנ םעֶד רעטנוא ,סּוקיטירָק יה ,רעקיטירק

* 
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 : טְסייֵה סאָד

 עֶטְסעֶייִג עֶגיִציִא עֶנייַז רעֶּביִא גּוא רֵלְּכּב ןאָגְראַׁשְז טעֶד רעֶּביִא;
 'טרְפִּב עקְכעוֶו
 עֶניִזאָר םנּופ טְלאַהְניִא ןעֶצְנאַנ םעֶד ןעֶּבעֶגְרעֶּביא טיִנ אָר ןעֶלעוֶו ריִמ

 ןעֶכאַז טְּפיֹוה יד טְראָד ןּופ ןעֶהיִצְסיֹורַא ראָנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,לעֶקיִטְרַא ןעֶגְיִדְריוִוְקְרעֶמ
 סאָו גּוא ,קְלאָפ רעֶזנּוא ראַפ זיִא ןאָנְראַׁשָז רעֶד ְךיֶלָצְטיִנ יו ,ןעֶזייוֵועֶּב סאוָו

 ופ עֶטכיִשעֶג רעֶד ןיִא ןעֶלעיּפׁש ּוצ ראָפ ְךאָנ םֶקיִא טְהעֶטְׁש םִ עֶלאָרַא ראפ
 ,רּוטאַרעֶמיִל רעֶזְנּוא

 לאָז סאוו ,גנּונעוֶועֶּב א ,ךאַז עֶגיִדְריווְקְרעֶמ א  טייצ רעֶמְצעֶל רעֶד ןיא םיֹורַא ןעֶמ טְהעֶז--םּוקיִמיְרֶק 'הטְנאָז -- רּוטאַרעֶטיִל רעֶזְנּוא ןיא;

 ןעֶנעוֶו אָד ןעֶסעּומְׁש ריִמ .ןעֶכיִג ןיִא אקְוד גּוא םייַנ לעיִפ טיִמ ןייַז ְךייַר
 ןעֶרעוֶו ּוצ קֶׁשח טאָה רעֶכְנעֶו ,ןאָגְראַשְז ןעֶשיִדּוי םִָנּופ םעֶהְנאַהְּפ םעֶנ
 ְךיִז לאָז סאָו ,ןֹוׁשָל ַא ,תֹונֹוׁשְל עֶלַא יוִו ,ןֹוׁשָל ׁשיִראַרעֶטיִל ַא ןעֶכיִנ ןיִא
 עֶשיִדּוי-שיססּור רעֶזנּוא םָלֵא ,םע ןֹומָה רעֶזְנּוא טיִמ ןעֶדְהעֶקְנָא רעֶטְנעֶהאָנ
 רעֶּבייְַׁש עֶיַנןעֶפאַׁשעֶּב לאָז סאָו ,ןׂשָל א ,ןערּוטאַרעֶטיִל עֶׁשיֵאעֶרְּבעֶה גוא
 ."רעֶזעֶל עֶייִנ לעיפ גּוא

 טְמּוק -- סּוקיִטיִרְק 'ה רעֶטייוו טְנאָז -- ןעֶניוא עֶרעֶזְנּוא ראַפ
 טימ ,ךעֶל'הׂשעֶמ עֶׁשיִראַנ עֶטְסּוּפ יִד ןופ גְנאַגְרעֶּביִא רעֶסיֹורְג רעֶד ראָּפ
 עֶׁשיִראַרעֶטיִל עֶטְסנרע ןיִא .,ןֹוגַה םעֶד טְזייֵפְׁשעֶג רעֶזוַא זיִּב טאָח עמ עֶכְלעֶוו
 ןאְַראַׁשְז ןעֶגנּי םעֶד ןיא ןעֶהעֶז רימ : רעֶכיִּב עֶבִיִלְצמיִג עֶנייפ ןיִא ,עקרעוו
 ןעֶנעֶגעֶגעֶּב ריִמ : ןעסקאוו גּוא ןעֶמְקאַוו סאו ,תוחֹּכ עֶׁשיִראַרעֶטיִל עֶגְנּוי

 ןעֶּבאָה סאָה ְךעֶלְכיִּב גּוא רעביּב ,םעֶקְינְראֶּבָס ןאָגְראַשְז ןעֶגיִטְציא םעה ןיא
 '.קעוֶוְצ ןעֶשיִלאַראָמ םעֶגייֵר א ְךיִז ןיא

 רעֶדָא ְךאַז עֶביִלְריִטאַנ ַא ראַפ גנּונעוֶועֶּב אזא ןעֶנְכעֶנ רימ ןעֶלאָז יִצֹי
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 ןעֶריִרְפ ּוצ ןייַז רימ ןעֶפְראַד יִצ--סּוקיטירק 'ה רעֶד טְנעֶרּפ -- ? טיִנ
 "? ןייֵנ יִצ ,רעֶטייוו נּוא רעטייוו ץלַא טְהעֶג ןאָגְראַׁשְז רעֶד סאוָו

 ְנּוא טְגְנעֶרְּבּוא סּוקיטירְק 'ה רעֶד ּפָא ְךיִז טְלעֶמְׁש הָלֲאַׁש רעד ףיֹוא

 ןאנְראַשְז םָנּופ עֶטְכיִׁשעֶג רעֶד ףיֹוא קיְִּבְרעֶּביא ןעֶכיִלריִפְסיֹוא רֶחעֶז ןייא רעֶהיִרְפ
 עֶׁשיִרּוי-שיִסְסּור יד גּוא עֶשיִאעֶרְּבעֶה יִד--רעֶטְסעֶווְׁש עֶרעֶטְלֶע ייֵוֵוְצ עֶנייַז ןּופ גּוא

 ןעֶנעֶז ייֵז לעיִפיוִו ףיֹוא גּוא טְלעֶקִיוְטְנֶע ְךיִז ןעֶּבאָה ייֵז יֹוזַא יוװ -- ןעֶרּוטאַרעֶטיִל

 עְֶטְנעֶגיִלעֶטְניִאייוַוְצ עֶרעֶזְנּוא יד ראַּפ טנִייה ְךיֹוא נּוא טייֵצ רעֶייז ןיִא ןעוֶועֶג ְךיִלְצְטיִ

 ,ןעֶטְסיִאעֶרְּבעֶה עטרחעֶלעֶג יד ,ְהאָּפ רעֶנעֶרְלאָג רעֶד ראַפ  טסייַה סאָד ,ןעֶטְסאַלְק
 | .טייל עֶגְּוי עֶטרְיַדּוטְׁשעֶג , עֶטְיִדְליִּבעֶג יד ראַּפ נּוא

 ףיֹא ןעֶּבאָה --םּוקיטי רֶק יה טְגאָז -ןעיִָ;טאַרעֶטיִל ייוֵוְצ עֶגיִזאָד יִד
 ,טְשיִנ טְהעֶטְׁשְראַפ עֶסְסאַמ יד ןעֶד ,ןעקריוו טְנאָקעֶג סאוָו גיִנעוֶו ןֹומָמ רעֶזנּוא
 םִיּומעֶג ְךיִז טאָה םּורְד , ׁשיִסָפּור ןייק טיִנ ,ׁשיִאעֶרְּבעֶה ןייק טיִנ ,רעֶדייֵל
 רעֶד ,טְסייֵה סאָד ,רּוטאַרעֶטיִל עֶנעֶגייֵא ןייז קְלאָּפ םיִיּב ןעֶטייּבְרַאְסיֹוא

 . יןאָנְראַׁשְז

 רעֶגיִטְכיִל רעֶרעֶי זַא ,טְלאַה רֶע . רעטייוו ְּךאָנ טְחעֶנ סּוקיטי ר ק 'ה

 ,ץְנעֶגיִלעֶטְניִא םיָנּופ ,ְךיֹוה רעֶד ןּופ סיֹורַא ּטְהעֶג סאוָו ,הֶבָׁשֲחַמ עֶטּוג עֶרעֶי ,ןויעַר

 ,טֶּפאַחעֶג טְשיִנ ראָנ ,סאלק ןעֶגְיִרעֶדיִנ םּוצ ּפאָרַא ךיוא ןעֶמּוקְנָא ףֹוס לָּכ ףֹוס זּומ

 ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד הָליחְּתַכְל ּךרּוד ןעֶמעֶנ סאוָו ,ןעֶּפאָרְט-ןעֶנעֶר יִד יו יֹוזא ,ךיִלעֶמאַּפ
 . רעֶפעיִט גּוא רעֶטייוו ץלַא יז ןעֶביִרק זייוו ָךעֶלְסיִּב נּוא דְרֶע רעֶד ןּופ יאלס

 זיִּב ְךיִז ןעֶמ טאָה סאָוו ראפ--סּו קיטי ר'ק!ה טְנעֶרְּפ---רעֶּבָא סאוָו ראַפ

 וו ,קעוֶוְצ ןעֶניליה אֹזַא ףיֹוא ןאָנְרַׁשְז ן'ְטימ טְצונעֶּב טְשיִג  רעֶהַא

 * םיִצּוִּת ייֵר ָד סו ק יִמיִר ק 'ה טְרעֶפְטְנע ףיֹורעֶד

 ִסיֹוא ,ןעֶראָוועֶג גיטְראַפ גְנאַל טיִנ אָד טא ןֹומֲה רעֶזְנּוא זיִא סְנעֶּטְׁשְרֶע

 טְסייֵה סאוָו ,ןְהעֶטְשְרעֶפ ןעֶנאָק לאָז רֶע זַא ,לעיפ יֹוזא ףיֹוא ןעֶסְקאַנעֶג

 ויִּב ןייֵלַא רעֶּבייַרְׁש ץֶׁשיִנאָנְראַׁשְז יִד ןעֶּבאָה , סְנעֶטייוְצ ; ירוטארעטיל,

 נוא טְסְנעֶרע לעיִּפיוו ףיֹוא , ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טלאָוועֶג טְשִינ טייצ רעטצעל רעה
 טְנעֶניִנעֶּב ְךיִ ןעֶּבאָה נּוא ,קְלאָפ ן'ראפ ןעֶּבייֵרְש רעֶייִז ןייז םְראַד םעגְילייַח

 עֶנְטְנאַמעֶרעֶטְניִאְטְסְכעֶהי עכלעזא טיִמ נוא 'תֹוׂשעמ אֵבּבי עֶטְמּוּפ טיִמ
 . . ."רּוטאֵַרעֶטיִל ןעֶמאָנ ץְטיִמ ןעֶפּורּוצְנָא הּפַת א זיִא'ס סאוו ,"ןעֶנאַמאַר

 ןעֶנאַטְׁשעֶג רעֶּבייֵרְׁש עֶמְכעֶר עבילטע עֶטְלְהעֶצעֶג יד ןעֶנעֶז ,םִנעֶּטיִרְד גוא

 ןייק ,קיק ןעֶטּוג ןעֶגיִצְנייֵא ןייק טְגעֶנעֶנעֶּב טְשינ ןעֶּבאָה גוא רעֶדְנּזעֶּב
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  ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶג הי זיא סאוָו ,ץְנעֶגיִלעֶטְניִא רעֶד ןּופ טְראוָו םעֶראַו גצניֵא
 ןעֶּבאָה ריִמי; עֶנייֵא מ'הָנעמעֶנ ןעֶּבאָה-- ןאָנְראַׁשְז ָנּוא ניֹוט סאָוו יצ; .ןעֶטייוו

 ןעֶפְראַד סאוָו יִצ ,(שיִסְסּור נוא ׁשיִאעֶרְּבעֶה) ןעֶרּוטאַרעֶטל יֵווְצ ערעזנּוא ןיֹוׁש

 | .. .טְגאָזעֶג עֶרעֶדְנַא ןעֶּבאה --?"עָטיִרְרַא ְךאָנ רימ

 רֶהֹעָז נּוא--םּוקיִט יִרְק 'ה טְגאָז --ׁשיִטְסיאָנֲע רֶהעֶז ןעווועֶג זיִא סאָד
 ןעֶפְראַד , ןעֶטְנעֶגילעֶטְניִא יד ,ייז ּביֹוא ןעֶד ,טייַז רעֶיי ןּופ ךיִלְְנעֶרָא טְשיִנ
 עֶׁשְז ןיֹוׁש ! גיִהְמאָג רֶהעְז קְלאָפ טאָד רעֶּבָא סע; ףְראַד , ןאָנְראׁשְז ןייק .טְשיִנ
 רעֶגְנּוה ןעדייל .,לעֶפעֶל עֶנְרעֶצְליח ַא .ליוְהעֶד טאָה סאָוו ,ןאַמעֶרָא רעֶד לאָז
 י? לעֶפעֶל עֶנְרעֶּבְליִז ן ןייק טְשיִנ טאָה רֶע סאָוו ,ראַּפְרעֶד ראָנ

 רֶעָד זַא ,ּליִפֶא ןייַז זַאָל --  ּוקיִטיִרְק 'ח רעֶטייו טְנאָז -- ןייַז זאָל;
 עֶנעֶפיִלְׁשעֶג ,עֶטיֵּברַאעֶגְסיֹוא אֵזַא טְשיִנ ,עֶנאַש אזא טְשינ זיא ןאָנְראַשְו
 ןעֶכיֹוה א ןאָנְראַׁשְז םיִניֵא ןעֶקִיְרְדּוצְסיֹוא ךיִלְרִהעֶווְׁש זיִא'ֵס נּוא עָכאַרְּפְׁש
 ךיז ףְראַד עמ זַא ,רעֶּביִא טְּביִלְּב ןֵּכ םִא ,ּונ -- ,קְנאַדעֶג ןעֶשיִפאָזַאָל'פ
 ןעוֶו ,םּורק טְשיִנ ןעוֶועֶג יַאְרִוַא טְלְהאָו סע.ןאָקעֶמ יוִו ,ןְהעֶנעֶּב םֶהיֵא טיִמ
 ןעֶּבאָה ןעֶלאז גּוא ,ןעֶּביירְׁש נּוא ןעֶדעֶר שיססּור ןעֶנאק ןעֶלאָז ןעֶדּוי עלא
 ,טְרְחיִּפעֶג יֹוזַא זנּוא .טיִמ עעיראָטְסיה יִד טא םיֹוק ראָנ , רּוטאַרעֶטיל ןיי א ראָנ
 םֶהיֵא ריִמ ןעֶלאָז יאמל טְנייַח ,ןאָגְראַׁשְז ראָנ טְהעֶטְׁשְרעֶפ ןֹומֲח רעֶוְנּוא זַא
 ? טְהעֶטְשְרעֶפ רע סָאָוו ,ןֹוׁשָל םעֶד ףיֹוא טְרעֶדאָפ רֶע סאוָו ,סאָד ןעֶּבעֶג טְׁשיִנ

 םיִנּופ רעֶסּואיִמ ןאָנְראַשְז רעֶׁשיִדּוי רעֶזְנּוא זיִא םאָוו טיִמ ,  ץֶתָמַא ןיִא גוא

 םְלַא ,רֶהעָמ טְׁשיִנ ןאָגְראַׁשְז ןעֶרעֶרסאָו , ןעדוי ןְנעֶד ןעֶגעֶז ? ןֹוׁשָל ןעשיראגלּיּב
 ןּופ רעֶנאָׁש עֶכאַרְּפש עֶׁשיִראַגְּוּב יִד זיִא רֶׁשְּפֶא ,עֶׁשְו סאָו .? ןעֶלאנְלּוּב

 ְךיִז ןעֶרעֶמְסעֶּבְסיֹוא דַיּב ְךאָנ ןאָנְראַשְז רעֶד ְךאָד טאָה ,ּונ ? ןאָנְראַׁשְז רעֶזְנּוא -
 - ."עְלַא טיִמ ְךייַלְג ,עֶבאַרְּפֶש עֶׁשיִראַרעֶטִלַא ןעֶרעוֶו טייֵצ רעֶד טיִמ גּוא |

 טקְנייַד ,רּומאַרעֶטיִל רעֶרעֶזנּוא ןיִא ןאָגרָאַׁשְ ם'ָנּופ עֶלאָר רעֶד ןעֶגעוֶו ויִדְנעֶדעֶב == |
 זַא ,םּוקיִטיִרק; יה

 ,רעֶבייֵלְג לעיִפ ןאגְראַׁשְז רעֶד זיא ןעֶּבעֶל עֶׁשיִרּי סאָד ןעֶּבייַשעֶּב ם'ניֵא |
 ,עֶכאַרְפְׁש עֶׁשיִטְסּור ייִד רעֶדָא עֶׁשיאעֶרְּבעה יִד סלַא;רעֶנעֶטאֶרעֶג נּוא רעֶטְכייֵל -

 .ליוו ר זַא ילׁשֶמִל ,טְקיִנאַמאַה רעֶשיטמּור רעֶד רעֶדָא רעֶׁשיאעְרְּבעֶה רעֶד ןְנעֶד
 -ראַׁשְ עֶלַא רעּביִא טְצעֶז גּוא רע,טְמענ ,ןעֶּבעֶל ןעֶׁשיִרּוי ם'נּופ רעֶדְליִּב ןעֶּבעֶג
 םעֶד ןָא ןיֹוׁש ןעֶרְהעֶו ֶבלעוֶ ףֶלעֶׁשְטייק עֶלַא ,עֶקירְרְסיֹוא עֶשיִנאָג
 | ..יםעט | ָטיִמ ץְנאַלְג ןעֶטְכעֶר

 ריי רעֶשיִטאַּפְמיִמ רעֶזנּוא זיא תֹועָד נּוא ןעֶגְנּורְהעֶלקְרע עֶכְלעֶזַא ְךאָנ
 (58) | 0 - | זַא ,גְנּוגייֵצְרעֶּביא רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג'
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 -ּומאַרעֶטיִל רעֶשיִסְסּורנּוארעֶשיִאעֶרְּבעֶה רעֶד טימ ךיילג | ְנּוא ייַּב ןעֶריִטְסעֶסְקֶע ףָראד גּוא ןאָק ןאָגְראשז רעה.
 ,ןעֶרּוטאַרעֶמיִל עֶרעדְנּזעֶּב ייֵרָד ןייק טְשיִנ סאָד זיִא ְךיִלְטְנעֶגייִא נוא ןעֶר
 .יתֹונֹוׁשָל עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ יֵרְד ףיֹוא רּוטאַרעֶטיל ןייֵא ראָנ

 : ןושלח הָזָּברֹוּבִ יֵדְּכ ךֹוּת  ךיִז טְרעֶפְטְנעֶראַפ נּוא רעֶלייֵמ עֶזאַּב ראַפ ,סיֹוא טְזייוֵו סע} יוִו ךיז טיִה סּוק יִּטייִר ק 'ה רעֶד ראָג
 רעֶכיילְג לעיִפ זנּוא ראַפ טְלאוָו עכארּפש ןייא זא ,ּךיִז טְהעֶטְשְרעֶּפ סֶע

 זַא ,ןּוהְט ןעֶמ לאָז סאָו ראָנ ,הּוטאַרעֶטיִל עֶגיִדְנעֶראַג-ייַרְד ַא םֶלַא ,ןעוֶועֶג
 טְשיִנ טְהעֶג גְראַּב רעֶד זַא. ? ןעֶרְהיִפְסיֹוא טיִנ הָּתִע תעָל ְךאָנ סאָד ןאק עֶמ
 (ןקסדח עסןפ 8ס חצי עמ 21810עסיזצ "נְראַּב םּוצ איִבָנ רעֶד טֶהעֶג , איִבָנ םּוצ

 ןְהעֶו ןעֶפְראַד טייל עֶביִלְטְנעֶרָא גּוא  עֶגּולְק יט 1ןגזסצסעפ חס ךשפ עסץ'8) -
 תֶמָא רעֶד ; זָנּוא טיג ןעֶּבעֶל סאָד סאוָו ,םעֶד ןּופ עטְסֶכיִלְציִנ סאָד ןעֶהיִצְסיֹורַא

 סאוָו ףיֹוא גוא יֹוזַא יו ,ןֹויִעַר רעֶשּגַא טְּבייֵלְּב ןֹויעַר רעֶטּוג רעֶד , תֶמָא טְּבייֵלְּב !
 - ןעֶפאַׁשעֶּב זיִא קְראָפ סאָד טְשיִנ ;ןעֶגאָוְסיֹורא םאָד טעוֶו ריִא ןֹוׁשָל ַא ראַפ
 םעֶד ּבעיל ּוצ ןעֶפאַׁשעֶּב זיִא רּוטאַרעֶטיִל יִד ראָנ ,רּוטאַרעֶטיִל רעֶד ּבעיל ּוצ
 םעֶד טיִמ ןְהעֶנעֶּב ְךיִלטְנעֶרָא ךיז לאָז עֶמ זַא ,ראָנ זיִא רקעַע רעֶד ...קְלאָפ

 עֶּטכעֶלְׁש טיִמ יז ןעֶקעֶלְפְרעֶפ טְׁשיִנ גוא רֹוטאַרעֶּטיִל רעֶד ןופ קעֶנוצ ןעֶניִלייֵה !
 ,רּוטאַרעֶמיִל-םְקְלאָפ עֶׁשיִנאַנְראשְז יִד ְךאָנ טֵרְפַּבּו ,גנאַג עֶמּואיִמ נּוא תֹובָׁשֲחַמ
 ןערימסעקקע ּוצ ןעֶּביֹוהְנֶא טְׁשְרעע ףְראַד גּוא ׁשיִרְפ גוא גנּוי ְךַאָנ זיִא סאוָו
 ןְנעֶד ,ןעֶנייפְסיֹוא , ןעֶלעֶמְׁשְסיֹוא ןאש יַאְדוֲא יז יִז ףראד -- קְלאָפ םיִניֵא
 עֶטּוג ןעֶמּוקעֶּב וצ ףיֹוא ,לֶזִמרעֶגיִרעֶטעֶּפְׁש רֶחיִא טְנעֶועֶג זיִא םעֶה ןיִא ראָג
 ."םיוקיִלְּבּוּפ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמְסאַלְק עֶטְסעֶּב יד ןעֶׁשיווְצ דְנייֵרְפ

 ענְנאַמּוה נּוא עֶניִמְכיִל עֶרעֶדְנַא עלא יד ןעֶגְניירְבּוצ גירעֶּביִא ראַפ ןעֶגְכעֶד רימ
 -ךאַׁשְז ם'נּופ םיִאְנֹׁש יִד ןּופ ליֹומ סאָד ןעֶכאַמְרעֶפ ּוצ ףיֹוא גּונעֶג ץְנאַג ןיוש ןעֶנעֶז ,טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ,רעֶטְראוָו עֶכיִלְטעֶגיִד ;תֹונֹורְסֶח גּוא תולעמ עֶנִייַז עֶלַא טימ ןאָנְראַשָז םעֶד ףעיט יֹוזַא טכארטעּב רעֶכְלעֶו ,םּוקיטירק יה ם'נפ ןעֶקְנאַרעֶג
 טְנייֵש סֶע ּואוו ,םּודעמּוא . .. ןעוֶו ראפ גּוא סאוָו ראפ ,טסייֵוו טְטאָג ,דָּבאַלְו גֹורֲחַל םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶנעֶז נוא ןייַז לֵבֹוס טְשיִנ םֶהיֵא ןעֶנאָק סאוָו ,רעֶקִיְטאַנאַּפ יִד ןּופ ,ןאָג
 . ןנּוז רעגימכיל רעד ןּופ לְקאַרְטְׁש ןעֶדְנעֶנייֵש ןייא ןופ ןעֶפיֹולְטְנַא עֶכְלעוֶו ,טְנעֶטאָׂש עֶרעֶטְסְניִּפ ךיוא ךיז ןעֶניּפעֶל ., טביֵל .יִד

 קסווארפ עינד ,ר ת ס א

 , 1888 רעבמעצעד 1



 קעהטאילביבסקלאפ עשידוי .
 ,ףעֶלייִרֲחֹוס עֶנייֵלְק רעֶדְנעוֶיוט טְּפעֶלְׁשעֶנְטיִמ ִיְּתְחַּת-לֹואָׁש ןיִא ְךיִז טיִמ עֶּבאָה נוא םייחוס עֶסיורְגןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶו סע יב לִנאַּפׁש גאָט עֶלַא ןוֶועֶג ןעֶנעֶ ןעֶמאָרְְנאַּב ,לעטְקעוֶוַא ףיֹא ןֹוחָטִּב ןייק ! טְראוָו-נעֶרְהעַא ןיִא הָנּומָא ןייק :ןעקאמעק ןעֶדְנּאווׁשרעֶפ ויא טירעֶרק רעד -- .ןעֶמע;ּוצ סאָוו,םיִג יז ןופ רעֶנייק טאָה ,טיֹורְּב לעֶקיִטְׁש

 יי ' יה ה / ,,,סיֹוחַא טְומעֶג ןעֶּבאָה .וו ,ז ,א סְעֶׁשְׁשּויאיַלוְואַרְּפּוא ,ןעֶטְנאַירְּבאֿפ ,םיִרֲחּוס עֶגרְּביִא יִד ,דְנאַל ןיִא ןעֶצְטיִז רעֶטייוו םיואןעֶּעיְֶּבעֶג לייְַעֶר ןעֶנעֶז םֶעירְליִג-עוְֶרעֶּמיִד ראָנ ;רנאל ןופ קעֶו א טְוּומעֶג ןעֶרּו - ץֶרעֶזנּוא ןופ לעיפ ןעֶּבאָה ,ד נא לֶסּור ןיִא ןעֶקירְּבאַפ נוא ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶדְמעֶרפ עֶרְהיִפישיִנ יא ,ןעקורבאפ בוא ןעֶטְפׁשעֶגעֶגעֶייֵא ןעֶּבאָה טינ דְנּוצַא ןעֶראָמ לבב עֶׁשיִדנאַלסיוא סאוָו ,םעד ךֶרּוד ,ח"מרת רֶהאְי סאָד ןעֶקְנעֶרעֶג ּוצ ןעֶּבאָה ןעֶדאירְלאּפ ,טְנאַיוואָרְּפ.ןּופ עֶּבעֶל םאוָו ,העדירּב עֶרעֶונּא ןופ עֶלעיִפ שָלעיִפ ןעֶלעוֶו טְרְיפענְסיֹוא ןעֶרעוֶ טעוֶו טְקֶעאֶרְּפ רעֶד ּביֹוא ,ןעֶפיוקְראַפ ייֵז גוא אוָוְמְסִלאַׁשְטאַנ ּוצ ןעֶמּוק ןילַא רֶע לאָז ,הָאובְּת ןעֶפיֹוקראַפ ּוצ טאָה סאוָו רעֶיֹוּפ רעד; רעֶדֶא ,רעֶצְטיִועֶבְסְטּוג רעֶד .ה .ד !ןעֶפיֹוקְראַפ םוצ תֹואּוכּת יִד ןעֶּבאָה סאוָו ,יִד ראָנ ,סעֶקְיִׁשְטאיַרדאָפ טיג ןעֶלאז רעֶטיִליִמ םּוצ טְנאַיוואָרְּפ ןעֶלעֶטׁש ּוצ זַא ,ןאַלְּפ ַא ןעֶראוָועֶג ןעֶריוּבעֶג זיא ח"מרת רֶחאָנ םעֶד ןיִא
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 ,רַצ רהָיא ןּופ ןעקִילנמּוא טְנעֶלעֶגּוצ ְךאָנ רּוטאַנ יִד זְנּוא טאָה תֹורָצ יִד ּוצ
 גְנּולְהיִרְּפ רעֶד ןעֶמּוקעֶג ויִאְס זַא ,םעֶד ְךאָנ גּוא ,טְרעֶהעֶגְפיֹוא טינ חַמְּפ יב ןעֶּבאָה טְסעֶרפ עֶגיִמְמיִרְג גוא עענש גרעֶּב :רעֶרעוֶוְׁש ַא רֶהעֶז ןעוֶועֶג זיִא ח"מ ר ת ןופ רעֶטְניוִו .רעֶד
 םייֵּבךאָד ,דוי גוא טְכירְּב ןעֶׁשיוְִצ ןעֶּבעיֶלְקעֶג טיִנ טאָה רעֶסאוַו סאָד ,תֶמָא .ןעֶראוָועֶג * ןעֶקְנּורְטְראַפ ןעֶנעֶז רעֶּפְראָד גּוא טְדאָטְׁש רעֶטְרעֶדְנּוה ,ןעֶסאָג וצ .ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶכייֵט
 0  ןעֶלְטעּב טְלעוֶו רעד רעּביִא ןְהעֶג וצ קא ַא ףיֹוא אד,טינ ליפא .זיא'ס ,םעקאנ םָרָא ,ׁשֹובְִַא ןָחָא נוא דארא ןֶחֶא ןעֶּביילְּב עֶ;ליִמאַפ רעדנעזיו ךעֶלעֶדּי ? טנערּב רעוֶו ,ןעטייז- עֶלַא ןופ רעיא וְךאָנ גוא ְךאָנ נא עציצעֶר ,עקלאקאס ןיִצּוצִׁש טֶעֶרְּב סע ,ראָוְדיוִואָנ טְנעֶרְּב םִע יקְסיִרְּב ןיא טְגעֶרְּב :לעֶמיִה רעֶד הטיור זיא טְכאַנ עֶלַא  תֹופְְׂש יִד ןעֶגְנאַפעֶגְַא ְךיִז ןעֶבאָה םֶהיֵא טיִמ נּוא ח "מר ת רעמּז רעֶד ןעֶגְנאַפעגְנָא ְךיִז טאָה סע .רעֶייפ רעֶד -- תיִחְׁשַמ רעֶרעֶגְרֶעַא .אָנ ןעֶמיקעֶג יא רעֶפאוַו םעֶד ךאָנ ? טְלעֶטְׁשעֶגְפָא םהיֵא ךיז טאָה סאוָו -- ןעֶכאָרּבּוצ א ןעֶפירא ,ןענאַרמּוצ טאָה רעֶמאוַו סאָד זַא ,ןעֶדּוי םייַּב נּוא ,טֶרָא ן'פיוא ןעֶּבייַלְּב נּוא טְקְנעוווְׁש -ענּבאראָנ ןעֶרעוֶו רעֶדְלעֶפ עֶנייז יןעֶמְחעֶוצ םעֶלְלַא טיִנ רעֶסאוַו סאָד ןְנאַקןעֶטְׁשְרֶע
* 
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 1 קיִלְג טאָר ןעֶכּוז ןְעֶג ,םייח יִד ןעֶזאַלְראַפ ,דְנאַל ןופ ןעֶרעֶדְנאוַוְפיֹורַא ןעוֶועֶג בֵׁשָיְמ עֶשנעֶמ ליפ ךיז ןעֶּבאָח ןעקולנוא עֶלעיֶפ יד גוא רחמי יאָמְאַ םעֶד ךֶרוד



 .רְּבְרִמ רעֶד ןיִא גְנאַג א
 (חימרת רֶהאְי םיִנּופ םְנאַלאַּב ַא)

 יא אלא ר שא ןרש" לר" ררא" רש"ש"

 ,א

 ןעֶפְראוָוְרעֶפ םֶהיֵא טאָה סֶע סאוָו ,עֶכיִלְקיִלְנִמּוא םעֶד ןעֶצְראַה ן'ְפיֹוא זיא יו
 אֵזַא ןיִא טְקנּּפ ןעוֶועֶג טיִנ לאמ ןייק יב ךיא ? רָּבדִמ ַא ןיִא ,טְרָא טְסיוו ַא ןיא ץעֶנְרֶע
 יַּב ץעֶגְרֶע אָד ויאְס זא ,ׁשֶמּוח ןופ ראָנ םייוו ְךיִא ; רעֶביִלְקיִלְגְמּוא ר רעֶד טָא יוִו ,עֶגאַל
 גּוא לֶגע םעֶנעֶדְלאָנַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדי ואװ ,יִניִס רָּבְדִמַא םִיַרְצִמ
 רּבְר ִמ םעֶד ןיִא טיִנ ןעוֶועֶג טְשיִנ לאָמ ןייק ןיִּב ְךיִא . , . דְרעֶג רעד ןיא ןייַרַא זיא ח ךק

 לעיפ יֹוַא םֶהיִא ןופ טְלְהעֶצְרעֶד עמ סאוָו ,אראַהאו רָּבְרִמ ןיא טיִנ ּוליִפֲא נּוא י ַני
 רעֶסעֶּב" רעֶדיִרְּב עֶייַמ ןופ עֶנאַל יִר גּוא עֶנאַל ןיימ ןנעֶד זיא רעֶָ , ןעֶכאַז .עֶבילְקעֶרְׁש
 קיִטׁש ַא ְךאָנ ְךיִז טפעֶלְׁשעֶנְבְרוד ? עטסיוו רעֶד ןיא רעֶרעֶדְנאוַ ןעֶכילְקילנִמּוא םעֶנעֶי ןּופ
 -- תֹולַר ןיִא נּוא תֹורָצ ןיא רֶהאָיַא ְךאָנ בעֶלעְֶברּוד ,תֹוקֲחַד גּוא םיִרּוסִי ןיִא ּפעֶטְס
 ןעֶּבאָה ריִמ יֹוז ַא יו ,ריִּפאַּפ .ץֶפיֹוא סעֶלְלא סױרַא געֶל ,קיִנאָרְכ ַא ּבייַרְׁש םעֶנ טְציִא
 ןעֶּבייֵרְׁש םּוצ קֶׁשֲח ַא ןעֶמעֶגְנָא ןנאק -- טְּבעֶלְרעֶד ְךִ עֶּבאָה ריִמ סאוָו נּוא טְּבעֶלרעֶד ְךיִ

 יא י+

 יג

 ?חימר ת רֶהאָי עֶנעֶגְנאַגְרעֶפ סאָד טְכאַרְּבעֶג ןנּוא טאָה סאָוו

 תֹוסָנְרַפ עֶנְלאַטְנעֶמאַדְנאַפ ןייק : רעֶגיִנעוֶו רֶהאָי ןעֶרעֶי ןעֶרעוֶו תֹוסָנְרַּפ עֶׁשיִרּ
 ,םִרֲחוס ןייַז ןעֶנעֶמ רִימ ! רַחְפִמ רעֶד ? ןעֶּבעיִלְּבעֶג זָּא זיִא ןְנעֶד סאוָו , ,טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה
 עֶנאַל ִד ןעוֶועֶג ויִא עֶׁשְז יוִו . . .טְניוִו ץיְיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְִמ ,ְךיִ ןעֶהעֶרְד ,ןעֶלְדְנאַח
 ? רֶהאָו םעֶנעֶגְנאַגְרעֶפ םיִניֵא םיִרֲחֹוס יד ןעֶשְנעֶמ-טפּל עֶרעֶזְנּוא ןּופ

 ןעֶּבאָה ייֵז טיִנ :טְבאַמעֶג ןעֶטאָראַּבָא גיִנעוֶו ץְנאַג ןעֶּבאה רעֶלְדְנעֶה-טיֹורְּב יִד

 ,ןעֶצְנעֶרג יד ייַּב עֶגְנּולְהאָצְּבא עֶסיֹוְג יִד ְךֶרוד ,דְנאַלְסיֹוא ןייֵק תֹואּובְּת טְריִטְראַפְסְנאַרְמ
 ןעֶטְנאַקְירְּבאַפ ,דנאלגיא םיִא אָד טְנעיִדְראַפ גיא 'טפיוקראַפ לעיפ ןעֶּבאָה יִיֵז טיִנ גּוא
 ןיִא דְנאַלְסיֹוא טימ ןעֶקעֶטְׁש סאוָו ,םירחוס יד .ןעֶגְנּולעֶטְׁשעֶּב ןייֵק טאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 לַדֵה-לֵדְּב ןעֶריִפאַפ-הָטְרעוֶו עֶׁשיִסּור יִד ןופ םרּוק ןעגירדִינ םעֶד ֶרּוד ןעֶנעֶז ,גנּודְניִּבְראַפ
 - יאָטְסאַו םעֶד ְךֶרּוד ןעֶּבעֶגעֶג טיֹורְּב ןייק ךיוא ןעֶּבאָה םיִרָחְסִמ  עֶגירְּביִא יִד +(  ןעֶראוָועֶג

 : - ץייֵא וצ יז ןעֶּפאַח עֶגירְגְנּוה רעֶדְנעֶויֹוט זַא ,טֵרְפִּ ץְנעֶרּוקנאק רעֶד ְךֶרּוד נּוא לבב

 .1887 רֶהאָי ןיִטיִמ ןָא ךיז רֶהֵעַק ןֹוּבְׁשֶח ועְד (* ה



 1 רָּבְדִמ רעֶד ןיִא גְנאַגַא
 *פ - -יסעַּב יד אֵָלִמ  עֶמֶרֶא ץְנאַג נוא ןעֶלאַטיפאק עֶניילְק טיִמ ןעֶׁשְנעֶמ ,תֹוכאָלְמ-יִלעֶג ראָנ ,טינ םיִריִבְג עֶסיֹורְג ? טְרְהאָפ רעוֶנ ךיִלנְתאוָועֶג -- יז ,א ךייֵרקְנאַלְפ 8גאלַגְנעֶ, לאָנ עֶרעֶלְנַא ,אקי רֶּפַא ְךאָנ ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶו עֶרעֶדְנַא ,אקירעֶמַא ךאָנ ןעֶדחאפעֶג ןעֶנעֶז ייֵז ופ ביר סאָה .ןעֶילמאַפ ןעֶממאַמ טְריִרְיִמע ןעֶּאָה טְראָטְש רעֶדעֶי ןופ 1187 רהאֹי;ןֿפ עֶיְצארְגיִמֶע רעֶד םימ טְכייֵלְנעֶגְסיֹוא ְךיִז שַעְמִּכ טאָח  זַא ןעֶראָנעֶג םיֹורְגיַֹא זיִא ח "מ ר ת רֶהאָו םעֶד ןיא ָעיִצאָרְניִמע יד ׁשְרעֶדְנַא ץעֶגְרֶע

 סאוָו ייִד ? ןעֶׁשְנעֶמ-טּפול יִד רעֶּבָא .ייֵז ןעֶנעיֶרְראַפ טיורְּב ְרעייו רעֶּבָא ,רעֶטיִּב גּוא עוו עֶועֶדאַה יי .ןעלאפראפ ׁשיִנ ץעְֶֶ ערע ייֵז סי אָנזיא תֹכאָ 19 יי+פ
 6 עֶּבאָה סאוָו ,טייל עֶמרֶא אקירעֶמַא ץֵא ןעואקניירַא טיִנ טְּביֹולְרֶע ץטעֶועֶג סאָד לייוַו ,גָרּוּב מ אה ךאָנ קיִרּוצ ייֵז טּבייַרְט עֶמ :םףיִׁש ןופ סיֹורַא טיִנ ייֵז ןעֶמ טְזאָל . ףֹוסְל נוא טְלעוֶו רֶעייֵנ רעֶד ןּופ געֶרְּב םּוצ ןעֶמּוק ּוצ ןעוועֶג הָכֹוֹו ,םִי םעֶד רעֶּביִרַא - ץוש טּבעֶורעֶר ,עטְראק:םיִפִׁש א ףיוא ךיז ןעֶגאָלְשעֶג ףיונוצ םיוק וםעֶקיפאמ עֶטְצעֶל - עלעַיײז טְכאַרְבעֶגמיֹוא ;ךעֶּבעג ןעֶּבאָה .עֶבְלעוו ,יד רעֶּבָא ויִא רעֶטיִּב יו  .תיִלְכִּתַא וצ ןעֶמּוק ייֵז ןעֶנאָק טייצ רעֶד טימ ְךאָד ; טְצְראוַוְׁשראַפ טוג ץְנאַנ ןעֶרעוֶו גוא םעֶקְּבאָראק עֶרעֶוׁש יִר שיִמ רעֶפְרעֶד יִר רעיא ןעֶעֶג ,םרעִֶעֶפ ןערעוֶו ייד אָד יו ,רעֶסעֶּב טינ ַאקיִרעֶמַא ןיִא זיִא עֶנעֶו ? דְנאַה רעֶד ןיִא עִיְסעֶפאָרְּפ ןייק יִנ ןעֶּמאָה

 ט

 | ,ןעוֶועֶג גיִנעוֶו טינ ח"מ ר ת רֶהאָי םעד ןיא ןעֶנעֶז עֶכיִלְקִיִלְגְנּוא עֶכְלעֶוַא !ׁשאַמ רעֶד ןיִא לעֶּבּור טְרעֶדְנּה ראָּפַא רעֶרָא דְנאַה רעֶד ןיִא עַיסעֶפאָרְּפ ןייק :

 ְהעֶזעֶג סאָד ןעֶּבאָה ריִמ : םָלֹוע רעֶד טְגאָז-' זיפ טוג ְךיִז טְּפאַח רעֶסאוו עֶנְטּומ ןיִא; .קילְגְנּוא סְמעֶנעֶי ןּופ ןעֶצְטּונ ַא ְךיִז ןעֶהיִצ ּוצ ןעֶכּוז םאוָו ,רעֶגיִרְטעֶּב גּוא רעֶלְדְניוְִׂש ָךיִ
 יי םוהָּתןא יו עֶלאַפְרעֶפ ןעְֶליג על יר גוא וםְעֶגל-ֹחָמְִ יד ,עשלאפ .ןעֶועֶג ןענעֶז ןעֶטְראַק;םיִפיִׁש יִד .ףיר א טְואָלעֶנְסיֹוא ךיז טאָה ףֹוסְל ,טְראָמְׁש עשינאקירעמא ייִד ויִּב גָרּוּבמאה ןופ ןעֶטְראַקבְסְפיִׁש טְפיֹוקְרעֶפ .,תֹועָבְנ םיִרָה יז ןעֶמאָרְפְׁשְרעֶפ ,אקירע מא ךאָנ ןעֶמְקאָפ טְכֹע סעֶד טְרעֶרעֶג ּוצ א ךיְְאָמש יד יא ןעְֶהאּפעגְמּראןעֶנעֶ ןעֶטְנֶַא .טְניועֶגסיֹוא תמר סוד יא טְקיִרְרעֶג ּוצ ןעֶצְנאַג ןיא ראָג עֶניִּב יד ןעֶּבאָה יז ;םעֶּפאַל יֵר ןיִא רעֶלְרְצִוְׁש וצ ןעֶראַפעגְיַרַא ןעֶנעֶז ,םעֶנאַר ןופ סיורַא טְאָועֶגןעֶבאָה גוא הָּנִֹחןייק טאהש טי טיי רעד יא ןעֶּבָה סאוָו טייַל עֶמעֶרא יד ןופ לעיפ.רֶחאֶיםעֶנעְֶנאְַעֶפ םעֶל ןוא *
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 * רער ,לעפיייִוְצ + ץְנאלְג רעֶנוא :וא ,ץְאָש רעוא ןעוועֶ קי סאו ,ןעֶׁשְנעֶמ ןעשנעמ עמו לע טּביעֶג ח'מרת רֶחא עֶד יא וָאייַב טאָק םידי קי
 ֿ רעלאפטנאלאט .רעֶסיֹורְג רעֶד זא ד נאוועֶל} ןעֶּבראַטְׁשעֶג זיא ,הָמָכָה נּוא הֶרֹוּת ןופ ןְנאַמ

 5 יי
 עֶניִטְכיוִו עֶרעֶדְנַא ךאָנ נוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶו ,עֶנאַל רעֶגְנּוא ןעֶרעֶגְניִרְגְרעֶּפ ּוצ ןּוהְמעֶג | לעיִפ ןעֶּבאָה נוא ןעֶצְרעֶה םּוצ טְנעֶהאנ ןעוֶועֶג יי זיִא קְלאפ רעֶייִו ןופ לְרָוג רעֶד םאוָו ,םירירַא ייֵוְצ וו אקאי לאָּפ ,יקםיָואשראוו ; ןעּבראָטְׁשעֶג זיא ,רעֶלעֶטְׁשְטְפיִרׁש



 קעהטאילביבסקלאפ עשירדוי 402

 ןעֶנעֶז נוא טְלעוֶו רעֶרעֶטְסְניפ רעֶד ףיֹוא ן עֶואָלְרעֶפ וָנּוא ןעּבאָה םיִריִׁשֲע גוא םיִמָכֲח

 (* .ןרע-ןִג ןעֶגיִטְיל ןיא קעוֶוֲא
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 יִטְנַא יד .ןּופ ייֵרְׁשעֶג רעֶד טְרעֶהעֶגְפיוא טיִנ טאָה עֶדְנעֶו ויִּב ח"מרת גְנאַפְנָא ןּופ

 ,םיִרּוּבְִּב עֶייִג גאָט עֶלַא +ליומ רעֶייִז טּוניִמ ַא ףיֹוא יז טְכאַמְראַּפ טיִנ ,ןעֶטיִמעֶמ

 ְרעְֶנּוא גוא טאַז טיִנ טְרעוֶו םֶנְהיִג רעֶד , ןעֶיירעְצעה נוא ןעֶייַרעֶלדִיְז עָייִג טּוניִמ עֶלַא

 יד ,ם|עֶראָבּוס יד ? םףֶמָה יִד שיִנ ןְנאָמ רעֶו ,טאַז טיִנ ְךיֹוא ןעֶרעוֶו סיןֶמָה

 . סאוו ,םיִרֵבֲח עֶנעֶדְלאָג עֶרעֶיִז עֶלַא גּוא ם סיקְסְרעֶׁשְטְׁשעֶמ יִד ,ס'ִואָריִמְוָא

 טְועֶל קְלאָפ סאָד ?ְךיֹוא טְצעי;ְךאָנ גּוא רֶהאָי ץְנאַנַא ׁשייֵלְפ רעֶונּוא ןעֶמיִרעֶג ןעֶּבאָה

 -עֶגְייֵא ייז ייֵּב טְרעֶֶו זְנּוא ּוצ הָאנִׂש יִר גּוא יי ןיִא טּביֹולְג ,םיִרָמֲאַמ עֶניְִפיִג עֶרעֶיז
 . . .ןעֶצְראַה ןיִא ףעיִט טְלעֶצְראוָ

 רעֶד ןּופ ןעֶמיִנעֶג דנוצַא ,ןעֶרּי ,ריִמ ןעֶנעֶמ ;גְנּורְליִּב ּוצ עגֹונ יא םִע סאוָו נּוא

 םעֶר ןיִא ןעֶמ טאָה רעֶמְרָא עֶניִנייֵא ןיא גוא ,טְנעֶצאָרַּפ 10 ראָנ רׂשִעמ ַא ראָנ חָלּבְשַה

 טאטְלּקאַפ ןעֶׁשיִניציִדעֶמ םעֶד ןיִא , ֵָמִל : ןעֶמּונעֶגּוצ  ןעריי ןעֶגיִצְנייֵא ןייק ּוליִפֲא רֶהאָי

 ןעֶנעֶז םעֶד ְךֶרּוד .ג .ד .א וואקראח ןיִא טּוטיִטְסְניִא םעֶנְראַניִרעֶטעֶוו םעֶד ןיִא ,ּב"טּפ ןיִא

 ייק יִד ׁשְרעֶרְנַא ץעֶגְרֶע גְנּדליִּב יִר ןעֶבּז קעֶוַא טייֵל-עֶגְנּו עֶלעיִפ .ח"מרת רֶהאָי םיִא

 יץיײַװְש רעה ןיא יד נּוא ךייַרקְנא רֶפ ךאָנ יִד עי ןייק יִד עא עקארק

 ,ןעֶריִהְט עֶטְכאַמְרעֶפ יִד ךיז ראַּפ ןעֶנעֶפָא ּוצ לעֶטיִמ רעֶדְנַא ןייא ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶרְנַא

 עֶנעֶו עֶכְלעֶוַא ! טיירְפעַּב--קעֶינַא גוא . .. לֵאָרְשִיְבקֶלח ּנְל ןיִא, :טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה יי

 ליפ ןעֶנעֶו תֹוּבִמ עֶרעֶדנַא ְךְרּוד ךיוא נּוא ,חימרת ןעֶרעֶׁיִּב םעֶד ןיִא ןעוֶועֶג לעיּפ רֶהעֶז

 . . .גיווע ףיֹוא זְנּוא ןופ קעֶוְוַא

 לא

 םעֶד םימ ְךיִז טְניִטְפעֶׁשעֶּב גּוא רֶהאָי עֶכיִלְטֶע ןיוש טְציִז סאוָו ו ,עִיָסיִמאֹק יִד

 .םעֶד ןעֶמְהעֶנְנעֶמאַזוצ טְניִדְנֶעעֶג חימרת רֶהאְי םעֶד ןיִא טאָה ,יסאָרְפאוָו יִקְסיירוְועֶי

 .עֶלֶהיִא טְלייֵהְמ ּוצ םֶהיֵא טאָה נּוא טְפְראַדעֶּב טאָה ִ סאוָו ,לאַיְרעֶטאַמ ןעֶצְנאַג

 ..טאָה יחיימרת רֶהאָי םענעגנאגרעפ םיִניֵא ןעֶהְהאוָועֶגְנָא ןעֶּבאָה ריִמ עֶכְלעוֶו ,םיִריִבְג עֶסיֹורְג יִד .ּוצ (

 עָּמ וו עיק ןיא יקְפְדאָרּב לֶאָרְׂש .'ר .ןבדנ ןעֶסיֹורְגַא ריִבְגִא ְךאָנ ןעֶמּונעֶג ּוצ טימרת רֶהאָי םאָּד זְנּוא יי |

 | רעֶדְגיק עֶטְרְהעֶעֶג עֶנייַז וא הֹקָדְצ ףיֹוא ןעֶנעֶמְרעֶפ םיֹורג א טנָאזענּפָא רֶע טאה הָאְווצ רעֶד ןיִא זַא ,טסעּומְׁש

 ;רעֶגיִזאָד רעֶד ןְנעֶד רֶׁשֹוי ַא ןעֶוועֶג יַאְדִוַא טְלְהאוַו סע ,וו עיק} ןיא ןעֶדְנּורְנ .ּוצ םעֶגיִטְכיוִו לעיפ הָעְרַּב ןעֶּבאָה

 ' ייםָניִהְמייֵג ךַסַא גּוא ְךַס ַא עיעל ךאנ טְלְהעַפ טדאטְש רעפיֹורְג

 .ידער



 8 רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא גְנאַנַא
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 ,ןעֶמיִקעֶגְראָפ זיא עיטיִמאָק רעֶד ןיִא סאוָו ,גיִנעוֶו טְּפיֹוהְרעֶּביִא ןעֶסייוו

 .ב
 טי =

 .טימ פאַחַא ךיז יִג רֶע ,ןעקירּב נוא ןעֶכייֵט ,רעֶנְטְראָג עֶגיִרְג עֶלעיִפ טיִמ ןְעֶסאַג טיִמ טְדאַטׁש עֶצְנאַגַא ןעֶטייוַוןופ טְהעֶז רֶע רעֶדָא ,עֶנַאָא עֶניֵא ךיז ראפ טְהעֶו רעֶרעֶדְנאוַ * רעֶד ,רעֶּבָא טְפעֶרְט לאָמ לעיפ .געוֶו ןייַז רעֶּטייוַנ ןְהעֶג ןעֶנאָק וצ תֹוחכ עֶׁשיִרְפ טְלעֶמאַז ,רעֶסאוַו לאוָוק ןעֶׁשיִרֶפ םעֶד ןופ םֶקָניִרְפ רע ,ןעֶטאָׂש םעֶד רעֶטְנּוא סיֹוא ְךיִז טֶהּור רֶע ןעֶגְנּול ןעֶטְראַרעֶגְנייַא ןי ןיא טְפול עֶׁשיִרְפ יִד טְּפעֶׁש רע:געוֶו ןעֶטְכעֶלְׁש ןייז ףיֹוא טְרָא רעֶייהְט אֵזִא טְנעֶגעֶגעֶּב רע ְנעוֶו ז דו טקיִווקְרע רעֶרעֶדְנאוַו רעֶד ,רעֶסאוַו סעֶנעֶלאָטְׁשיִרְק סעֶׁשיִרְפ טלעווק רעֶמיֹוּב יד ןעֶשיוִוְצ נוא ,רעֶמיֹוּב עֶטְכיִרעֶג עֶכיֹוה טימ ,זאָרְנ ןעֶׁשיִרְפ * םעֶניִרְג טימ ןעֶפְקאוַועֶּב טְראָד זיא דֶרֶע יִד סאוָו ,רָּבְדִמ ןעֶטיִמ ןיִא טֶרָא לעקיִטְש א ה .ד ,עֶזאָא ןייֵא לאָמ ַא טְנעֶנעֶנעֶּב ,רָּבְדִמ א ןיא טְרעֶדְנאוַו סאוָו ;ׁשְנעֶמ רעֶד
 טְדאַטׁש יד רעֶדָא עֶוַאָא יִד נוא ,טְהיֵלְפ רֶע ,ןייַרַא טְראָּטְׁש רעֶפיֹרְג רעֶד ןיִא רְניווְׁשעֶג ,עֶוַאָא רעֶד ּוצ רעֶכיִג -- רעֶכיִג טְפיֹול רע !םיִרּוסְי עֶניִמ עֶלַא םֶהיִא טיִמ נּוא רֵּבְדִמ םעֶד טְגיִדְנֶעעֶג ןיֹוׁש ְךיִז טאָה טָא ,תֹורָצ עֶנייֵמ ןופ םֹוסַא ןיֹוׁש זיִא טָא ! טָא : הָחְמִׂש
 ןֹויְמְדֲה םּכ ןייז וטְפּול ןעוֶועֶג זיִא ,ןְהעֶזעֶג טאָה רע; סאוָו , סאָד וַא ,טְנייֵצְרעֶיִא ףֹוסָל טְרעוֶו רעג נוא ןעֶדְנּואווׂשְראַפ םיִצּולֵּפ טְרעוֶו טְדאָטמְׁש יִד -רעֶָא עֶואָא יִד ,ןעֶטְּפעֶרק;עֶטְצעֶל עֶגייַ טְרעילְראַפ רֶע ויִּ טְהיִלְפ רע ,םֶהיֵא ראַפ טְהילְפ
  יאנאַנראָמ אֵמאַּפי א ראָנ ןְהעֶזעֶג טאָה רע},רעֶדְיִ עֶׁשְלאַפ

 טלעֶגיִפְשעֶגְראָפ םחיִא טאָה

 ראָפַא טְנעֶנעֶנעֶּב רימ ןעֶּבאָה רֶהֶי םעֶנעֶגְנאַנְרעֶפ םעֶד ןיִא געוֶו רעֶגָנּוא ףיוא
 עֶמרָא .עֶרעְֶנּוא טְקְראַטְׁשעֶג נוא טְקיווקְע יִלְקָריוו נא ןעֶּבאָה םאוָו ףעֶזַאָא עֶגיִ'תֶמָא
 ,טְיאנעְֶפָא נא טְריִפְראַפ ראָנונוא ןעֶּבאָה סאוָו ,עֶׁשְלאַ לעיִפ רעּבָא ןעֶנעֶגאַ תֹוחּ

 -מּורַא ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו ,גיִטְהעוווְצְראַה טְכאַרְּבעֶג :וא גנּונְכאַה רעֶזְנּוא טְצייֵר ּוצ |
 : .,"אַנאַגְראַמ אטאַפ, א ,דליּב-טפּול ַא יוִו ,רֶהעְמ טיִנ ןעֶנעֶז יי זַא ,ןְהעְזעֶג

 טאָה עִיַסיִמאֹק ר עֶׁש 'ןילאפ רעֶד ןיִא
 תֹוכְלָה ןיִא גָנּוריִנעֶר רעד ןּופ םּולְׁשֹעַּב רעד ,זא ,ןעֶפאָה ןעֶנאַק, רימ .םיִרְדֲה בוא ןעֶלּוש | חֹכִמ רעֶרְקעֶרעְֶנּוא ןופ נויִצְרֶ רעֶד ַחֹכמ תֹוצֲע ְנערְפעֶג ייז נּוא םיִִָּר 15 עמיר
 | ,קְלאָפ רעֶזְנּוא ןּופ ְךיֹורְּבעֶג ןעֶכיִלְקְריוִו .םעֶד טיִמ ךיז ןעֶכיילְְסיֹוא גוא ןעֶמיִטְׁש טעֶוו גְנּוהיִצְרֶע

 רֶהאו םעֶגעֶגְנאְַרעֶּפ םעֶד ןיִא גנּוריִנעֶר יד

 י ,ריירפ ןופ טְּפאַלְקֶג ץְראַה סאָד וְנּוא ןיִא טאָה ,עינעשער עקסְמאַנעפ.א ןעֶועֶלעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו ,לְהאָמ םעֶרעֶו גּוא ,הָבֹוטְל נּוא ןעֶראוָועֶג טעֶׁשעֶרעֶג ןעֶגעֶז רֶהאָו ןעֶגיִראָּפ םער ןיִא טאַנעֶס טייַּב ןעֶמּוקעֶגְראַפ ןעֶנעֶז סאוו ,ןעֶגאַרְפ עֶלַא יִד : זְנּוא טיִמ רֶסֶח וצ הָטֹונ רעֶמיִא זיִא טאַנעֶס רעֶד
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 ּוצ גנּוטְכַא גְנֶרְטְׁש .ראָטאַנְרעֶּבּג -לאַרעֶנעֶג רעֶסעֶרָא םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב רעֶד
 ְךאָנ נּוא ,וָנּוא טימ םיִנֵכְׁש עֶרעֶזנּוא ןעֶׁשיווְצ יֵרעֶאַלְׁשעֶג ּוצ ןעֶמּוק טיִנֹלאָז סע עֶּבעֶג
 םענייא טְפאַרְטְׁשעֶּב טאה יבונ ינעֶג רעֶיֹוׁשְראוַו רעֶד סאוָו ףאָרְטְׁש יִד רֶהעָמ

 לעֶּבּר דנעֶזיֹוט ןעֶלְראָצעֶּב לאָז רֶע ,אָׁש אוו ןיִא ןעֶגְנּוטייֵצ עֶׁשיִטיִמעֶסיִטְנַא יִד ןופ
 טְקְראַטְׁשעֶג גוא טקיווקְרֶע ְךיִלָקְיוו נא טאָה םאָד ,ןעֶרּי ףיֹוא םיִלּוּבְלּב עֶנייַז ראַפ
 ,.. ןעֶטּוג ּוצ גְנּונְּפאָה רעֶזְנּוא

 טְגְנאַלְרעֶד ןעֶּבאָה ּוק אַּב טְדאָטְע רעֶד ןיִא םיִרֵחְוס עביַלְטְסיִרּכ יִד סאוו ְךיֹוא
 עֶשידּוי יִד טְראָטְׁש רעֶנעֶי ןיִא ןעֶצְטיִז גיִהּור ןעֶזאָל לאו עֶמ ,גְנּוריִגעֶר רעֶד ּוצ עֶטיִּב א
 טאה -- ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁש ּוצ טְדאַמְׁש רעֶד ןּופ רַחְסִמ רעֶד טעוֶו ייֵז ןִהָא לייוֵו , םיִרֲחֹוס
 ןעֶהעֶמׁשְראַפ סאוָו ,ןע ָׁשְנעֶמ ְךאָנ ְךיִו ןעֶניִפעֶג סע ַא ,טְוייוֵנעֶּב סע :טקיווקרע וָנּוא

 י הָטְרעוֶו רעֶדְנּוא

 רעֶד ןיא קְרעוֶו א ןעֶּבעיִרֶׁשעֶג טאָה אַואָראַוַוּוא .ַאיִלאַטאנ עיניהאינק יד
 טְצעֶזרעֶּביִא ְךיֹוא ויִא קְרעוֶו םאָד ְנּוא ףיֹוא ןייז ץילממ ּוצ עֶכאַרְְּׁש .ןעֶׁשיִיֹוצְנאַרְּפ
 יה , ׁשיִסּור ףיֹוא ןעֶראוָועֶג

 רֶהאָו םעד ןיא טְנעֶגעֶנעֶּ ןעֶּבאָה ריִמ סאוו ,ןעֶזַאָא עֶיִר'תְמִא יִד ןעֶנעֶו סאָ
 טימ טְרָהיִפְראַפ ראָנ ְנּוא .ןעֶּבאָה סאוָו ,רע דליִּב-טָפּול יד ןְהעֶז ריִמ ןעֶלעוֶו טְצעֶי . חימרת
 . ןעֶגְּונְפאָה עֶׁשְלאַפ

= 

 -נּומייֵצ עֶלַא ןיא לֹוק א סיֹורַא יא סע? קְנאַרָפ ןאָוְליִמ 50 יד טיִנ טְקנעֶרעֶג רעוֶו
 ראפ קְנאַרְפ ןאָיְליִמ 50 ןעוֶועֶג בַדֹגִמ נאָה זיִר אַּפ ןופ ׁש ְךיִה ןאָראַּב רעֶד זַא ,ןעֶג
 ְךיִז טאָה רֶדֶמֹּכ רֶהאְי ןעֶצְנאַג םעֶד ,בָצֵמ רעֶייִז ןעֶרעֶסעֶּבּוצְמיֹוא ,ןעֶדּוי  עֶׁשיִסּור
 סאוָו ,תֹוצֲע ןעֶּבעֶגעֶג ,ןעֶלְקיִטְרַא רעֶּביִראַד ןעֶבעיִרְׁשעֶג ,ןאָיְליִמ - 90 יִר טיִמ טְכאָקעֶג
 תָמָא ןיִא גּוא .;רעסאלָׁש טפּול טיֹוּבעֶג ,רעֶנאַלְּפ טְכאַמעֶג ,ךלעֶג םעֶד טיִמ ןּוהְמ ּוצ
 רְלעֶג םעֶד ראַפ ! טייקניִנילק ןייק טיִג עקאט  ְךאָד זיִא קְנאַרְפ ןאילימ 90 יו עֶמְמּוס אֵזַא
 ,םעטְסאק יִא ,ןעֶבאַמ םעינאָלאה עכטע יִא ,ןעֶדְניִרְג ןעלוש רעֶטְרעֶדנּוה יִא ןעֶמ ןְנאָק
 סאוָו רעֶּבָא -- ,ג ,ד ,א תֹוכאֵלְמ- יִלֲעַּב נּוא םיִרֲחְוס עֶמעֶרֶא תֹואְוְלַה טיִמ ןעֶציִטְׁש ּוצ
 רימ - ןעֶנעֶנעֶנעֶּב ןעֶלְקיִשְרַא ןייק ,טְרעֶהעֶגפיֹוא טאָה רעדְורעֶג רעד ? טְנייַה ריִמ ןעֶהעֶז
 מא ,הָבָדִנ רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ןעֶרעֶר ּוצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא ןיֹוׁש טאָה עֶמ ,הָחעֶמ טינ .ןיֹוׁש
 ! יאנאַגַהאָמ אֵטאַּפ,ַא ןעוֶועֶג ראָג ןעֶצְנאַג ןיא זיִא סע},,םיִנָּפַא

 .? רעֶטייֵבְרַא-דְרֶע,ריפ ןעֶלוׁש זָנּוא ריִפ ןייַז ןְנאָק סֶע ךילצונ יו ,טיג טְסייֵוַו רעוֶו
 ןעֶטְלאוָו רימ ןעוֶו ,ןעוֶועֶג טְלאוָו סאוָו רעֶּבַא ,דְרֶע;ןעֶנייֵא ןעֶּבאָה טיִנ טְנייַה ןעֶנאָק ריִמ ,תָמָא
 ןעֶטְלאה ףראַרעֶּב עמ יֹזַא יו ,ןנעד ריִמ ןעֶסייוֵו ? דֶרֶע ןעֶּבאָה טְנאָקעֶג אי וליִפֲא ןיוש
 ןיִא לאָמ ַא ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ ןְנעֶד ןעֶמ טאָה ? עֶסאָק יד רעֶדָא רעקַא םעֶד דְאַה רעֶד ןיִא
 ןעראוועג זיִא סאוו-- ןעֶטְסינאַלאַק ןעֶרעוֶו ן ןעֶלאָז יז ,רֶרֶעע עֶנעֶגייֵא ןעֶדְוי ד נא לֶסְסּור ןיִא
 ראג  ןעֶּפְראַוְועֶג .קעֶווַא טייֵּבְרַא-דֶרֶע יד ןעֶּבאָה טְנעֶצאָרְּפ 9 לםעֶננאָלאָמ עֶנעֶי ,ןופ
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 םיִנָּפַא ראַפ סאוָו נּוא .רֶרעג רעֶד ייַּב ןעֶּבעיִלְְּראַפ זיא טְנעֶצאָרְּפ 1 ראָנ ,ןעֶצְנאַנןיִא
 ,ךרּודאַד ץְלַא זיִא סאָד -- ? ןעֶטְסינאַלאַקעֶנעֶי עֶּבעֶל יװ ? םעֶינאָלאק עֶרֶעייַו ןעֶּבאָה
 ;טיִּבְרַא-דְרע ,רעֶטיִז רעֶּבֲא ,רעֶרעוְֶש רעֶדּוצ טייהְדָניִק ןופ ןעֶגיֹוצְרֶע טינ ןעֶנעֶו ריִמ סאוָו
 זיִא קֶס ניִמ ןיא זַא ,טְראָהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו ,הָחְמִׂש רעֶזנוא ןעוֶועֶג זיִא סיֹוהְג יו גּוא
 סעֶצְלעיד-עֶלמעֶז ריִפ עֶלּוׁש א ןעדנירג וצ דְלעֶג טְּביֹולְק סאוָו ,הָרְבָח עֶצְנאַגַא ןעֶראוָועֶג
 ןעֶועֶלעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶוו ,גנונְפאָה יִד טְּבעֶלעְֶפיֹוא ונּא ןיִא טאָה יו ! ןעֶטְסיִמאָנאָרְגַא גּוא
 ְךיִז טְראָה סאוָו רעֶּבָא ! קעוֶוֶצ םעֶד ּוצ לעֶּבּור דְנעֶיֹוט עֶכיִלְטעןיֹוׁש טאָה הָרָבָח יִד זַא
  יאַנאַגְראָמ אַטאפַא ורֶליִּב טְפּולַא ? טְצעֶו סיִּפָע

 עֶלעיִפ יר טיִנ ל ףאָׁש עֶטעְֶנאַלְּבְראַפ יד יו ,זנוא ייַּב םורַא ןעֶהעֶג טייל עֶגְנּוי לעיּפיוִו
 ןעֶּבעיִלְּבעֶגועֶגעֶו נוא טאָטיִזְרעוֶוינּוא ןיִא ןייַרַא טְנעֶקעֶג טיִנ ןעּבאָה סאוו ,ןעֶטְמיִואַנְמיִ
 וו ז .א ןעֶטְנעֶדְנאָפְסעֶראַק רעֶרָא םרעָטְלאַהְבּוּב עֶלעיִפ יד טינ , געוֶוןעֶּטיִמ ןיִא ןְהעֶטׁש
 עי רעֶמְרעֶרְנוה יִד ראָג ,טיֹרְּב ןעֶכּז גוא טְראָטְׁש עֶמיֹרְיִד ןיִא טְצעֶו ךיז ןעֶרעֶגְלאוַו יי נּוא ןעֶלעֶטְׁש עֶרעֶיִז ןופ טְגאָעְֶּפָא ייֵז ןעמ טאָה טייֵצ רעֶטְכעֶלׁש רעֶדךרְוד סאו
 ראַפ ויִא ןיילא אָרָמְג יד זַא ,ןְהעֶועֶגְמּורַא ְךיִ ייֵז ןעֶּבאָה םיִרָפְס-הָלְְּׂשַה ּךֶרּוד גוא ,אָרָמְנ רעֶד ייַּב ׁשֶרְרַמֲח-תיִּב ןיִא טְכאַרְּבראַפ דְנעֶגוי עֶצְנאַג רעֶיז ןעֶּבאָה סאוָו ,ןעָׁשְנעֶמ
 גיסיילפ ךיִז טייל עֶגני עֶכְלעֶוא ןעֶּבאָה ,קיִרּוצ רהאי 25 טיִמ ,לאָמ ַא ,טיִנ תיִלֵכַּת ןייק יז

 ןעוֶועֶג יז ןעֶגעֶז גיִהאַפ ; טאָטיִוְרעוֶויִנּוא ןיִא רעֶדָא םֹויָזאַנְמיִגַא ןיִא ןעֶטיירְנּוצ ְךיִז ןעֶמּונעֶג
 עֶרעֶרְנַא ,ןעלוש-רעֶגיִבאַר יד .ןיִא קעֶווַא ןעֶגעֶז עֶרעֶדְנַא + קעוֶוְצא טְביירְרע ןעֶּבאָה ייֵז נוא
 ,רעֶניִרעֶרְּפ ,רעֶניִּבאַר עֶטְמְהיִרעֶּב ןעֶראוָועֶג םעֶדְכאַנ ןעֶנעֶז נוא רְנאַלְמיֹוא ןיִא קעוֶוַא
 ןעֶמ טְואָל םייִזאנְמיִג ןיִא ? ןעֶכאַמ ייֵז ןעֶנאָק סאוָוטְנייַה רעֶּבָא ,ג .ד .אסעֶריֹוטְקאָד
 יא ְךילְְנעֶגיֵא טְסייֵה םאָר) דְנאלְסיוא ןיִא ,טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶלּוׁש -רעֶניִּבאַר ,ןייַרַא טינ
 ראָפ .ןייתַא יִנ ייֵז  ןעֶמ טאָל (.םויראניִמעֶס עֶׁשיִרּי אָד ןעֶגעֶזְס ואו ,הָנאַלְׁשְטייַד
 טְראָד ןעֶלאָז ייֵז -- םויִראניִמעֶמַא וְנּוא ייַּב ןייז וצ טְפְראַדעֶּב טְלאוָו טייל עֶגנּי עֶכְלעֶו
 רעֶקיִטאַנאַפ ןייק טיִנ ,םיִנָּבַרעֶטּונ טאַהעֶג ריִמ ןעֶטְלאוָו םעֶדְכאַנ הָמָכָח וא הָרֹוּת ןעֶגְרעֶל
 ךרּוד וסְרעֶּפעֶלְׁש גוא םְרעֶראָנְש ייק טינ -- םיִריִגמ עֶטּוג ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶטעֶרְלִּבעֶגְמּא נּוא

 . ., ץְנאַלְג םעֶייַנַא ןעֶמיקעֶּב םּוהָטְנעֶדוי עֶצְנאַג סאָד טְלאָו םויָראַניִמעֶס ַא 1

 טְדאָטְׁש עֶסיֹורְג יִד ןּופ עֶנייֵא ןיִא זַא ,טְראָהעֶג ְךיִז טאָה רֶהֹאָו ןעֶגיִראַפ םיָניֵא
 ןטקעוורע זנּוא ןיִא ְךיִ ןעֶּבאָה ןעֶגְנּונְפאָה עֶייִנ לעיפיוו !הָבֹוט הָרָׂשִּב רעֶד ןופ ןעוֶועֶג ריִמ ןעֶנעֶז ְךילְקילְגיוִו ,םויִראניִמעֶמַא טְראָד ןעֶדְנירְגּוצ טְסְנְרעֶ ץְנאַג ןעֶמּונעֶג ךיז ןעֶמ טאָח
 -ַא ןעוֶועֶג ויִא סאָר !טְקעאֶרְּפ עֶצְנאַג .סאָד ןעֶסעֶנְראַפ גְנאַל ןיוש . ..?טְצעֶי גוא
 ,"אָנאַגְראַמ אֵמאַּפי

 ךֹיַו טאָהיִס זא ,ןיִליֹוּפ ץְנאַג ןיִא גְנאַלְקַא טיורא זיא רֶהאי ןעֶגראָפ םיִניֵא
 ןעֶמאָנ םעד טימ דנאל ְךילְִלְג א ןעֶנּופעֶג ךיז טאָה םִע דען רעֶיינַא טְבּועֶגְּפָ
 יז טְמּוק סאָו ,ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד דְנאָה יִד ףיֹוא טׁשָּפ טְראָד טְנאָרְט עֶמ נּוא טְסיִזְמּוא ןעֶמ שיִג דֶרֶע ,ןעֶסאַג יִד ןיִא טְסאָרְּפ ךיִו טְרעֶגְלאַו דְלאָג אוו ,'ןֶעיִניִטְנעֶגְרַאי
 יִד טְפיֹוקְראַפ ,תֹומֹולֲח עֶסיִז יִד ןיִא טְּביֹולְגעֶג טאָה קְלאַפ סאָר .ןעֶצְשעֶזעֶּב ּוצ טְראָד
 ןעֶראַנְיֹא יד ,טְראַנעֶגְּפָא יי ןעֶּבאה םְרעֶלְְניוְׁש זַא , טְסּאוְרעֶד עֶלא ןיז יי ןעֶּבאָה טראָד ,טייֵהְראָו יִד ןְתעֶועֶגעיִא ץְרעֶה גיִטּולְּבַא טיִמ גוא םֹולָח םעֶד ןופ טְּפאַחעְֶפיֹוא 'ףיז ייֵז ןעֶּבאָה טְראָד .רֶניֵק נוא ּבייוַו טיִמ גָרּוּבמ אַה ְךאָנ קעֶוַא גוא םעֶכיִּבעֶּב
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 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ,םעֶּפיִועֶג ְךאָנ ןעֶּבאָה סאוָו ,עֶגיִנייֵא . ןעֶׁשאֶרְג ןעֶגָיטולְּב ןעֶטְצעֶל רעֶייִז
 ןעֶּבְראַטְׁש נוא גָרּוּבְמא ה ןיִא םֹויַח דע; ְךאָנ ךיִז ןעֶרעֶגְאוַו רעֶּבָא ךסא ,טייֵהַא קיִרּוצ
 ,יאַנאַנראָמ אטאפיא ןעוֶועֶג זיִא סאָד .רעֶגְנּוה ןּופ

 -ע ָּב ןיִא טְדאָטְׁש עֶצְנאַג .אניטס אָלאַפ טימ ןעֶוועֶג ויִא  עֶנעֶגייֵא סאָד
 טראד ןעכאמ .ּוצ א גיט סאלאפ ןיִא סיֹויַא ןעֶּביִלקעֶג ךיִז ןעֶּבאָה ע יִּב אַראַס
 םּוצ ןעֶׁשְנעֶמ טְקיִׁשעֶג ,טלעג} עּבילק עג ,תֹורָבָח טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה יַד ,סעֶי גאָלאָק
 , ןעֶלְיִלַפ עֶנייַז רעֶטְנּוא ןעֶמְהעֶנ רעֶטְנּורַא ייֵו לאָז רע,-- דְליִׁשְה טאָר ןאָראַּב
 ְךאָנ קעֶוַא רעֶדָא םייַה רעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּבעֶלַא קיִלְגמּוא טּוצ ,טְמעֶג ייז ןעֶּבאָה ףֹוסָל
 סאוָו ,עֶגיִנייֵא רעמיוא) ןעֶפְלעֶה טְלאוָועֶג טיִנ ייֵז טאָה ןאָר א ַּב רעֶד לייוַו ,אֹקָיִרעֶמַא
 טאָה טיי רֶהיִא ןּופ גְנּורעיִגעֶר עֶׁשיִקְריִט יִד נּוא ,(ץטוש ןייַז רעֶטנּוא ןעֶמּונעֶג ּוצ טאָה רֶע
 | ןאֵה םיִׁשְדֲח 8 טְלַא רֶהעֶמ -- אַניִטְסאָלאַפ ןייק ןעֶרוי יִד ןּופ ןעמוק טאָד טְכאַמעֶג רְהעוֶוׁש
 .. .. ןעֶּבייַלְּב טיִנ ,רעֶרייֵל טְראָד ןעֶמ

 ןעֶטְסיִלאַנָאיִצאַנ הָרְבָח ַא זְנּוא ייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶגפיֹוא זיִא קיִרּוצ רֶהאָי עֶכילְמֶע טיִמ
 -ץֶרָא ןיִא ןעֶדוי ןעֶצְטעֶועֶּב ּוצ--ןעוֶועֶג זיִא קעוֶוְצ רֶעייִז סאוָו יידְנייַרְפ-שיִנֹויִצ ,
 .,העֶדליַּב טְפיֹקְראַפ טאָה ןעֶמ .רעֶטייּבְרַא- רֶרֶע ןעֶרעוֶו טְראָד ןעֶלאָז ייֵז ,לֵאָרְׂשִי
 ,טלעֶג ןעֶּביִלְקעֶג ,םיִַַּּבׁש-יִמ טְכאַמעג ,ןעֶלּוש עֶלַא ןיִא רּופַּב-םֹוי בֶרֶע תֹורֲעַמ טְלעֶטְׁשעֶג
 יד ןּופ ןעֶלקיטְרַא עֶדְנעֶרְהיִר יִד ןעֶעֶל ּוצ ןעוֶועֶג זיִא סיִז יוִו ,ּךַא ! טְלעוֶו יִד טעֶלאַמְפעֶג
 .רעֶדְנעֶזיוט ןְהעֶז ּוצ ןעצראה ןיפיֹוא ןעוֶועֶג ונְוא זיא ךיִלְהאָרְפ יו ,יד ניירפ סיִנֹויִצ
 .גיםייַלְּפ אָז קֵמֹוע ךיז ןעֶנעֶז ןעעֶריִא רעֶנעֶּבאֶהְרֶע ןייא ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ
 טְנעֶז ואוו ? דנּוצַא עֶלַא רעֶּבֲא  ריִא טְנעֶו ּואוו !לֵאָרְׂשִי לֵלְּכ םעֶד עגֹונ זיא סאוָו ,ךאַזַא ןיִא
 רעֶביֹוה רעֶניִואָד רעֶד זיִא עֶׁשֹז ןיוש ל"ןֹו יִצ ןּופ דניירפ, ריִא .,ןעֶראָועֶג טָכעָג רֶהיֵא
 .. .?""אַנאַנְראָמ אמאַפ,ַא יו ,רֶהֵעְמ טְשיִנ ןעוֶועֶג ְךיֹוא קְנאַדעֶג

3 
 סייז

 רעֶזְנּוא ןיא אָד רֶהאי םעֶנעֶגְנאַגְרעֶפ םעֶד ןופ ןובְׁשֶח ַא טְרֶהיִפעֶגְרעֶטְנּוא ןעֶּבאָה ריִמ
 ןיִא רעֶריִרְּב עֶרעֶנּא ןעֶגעוֶו רעֶטְראוָו עֶביִלְמע ןעֶנאַז .וצ ְךאָנ ונּוא טּביַלְ סע ,רנאַל
 | .נאְַפיֹו

 ןעֶוועֶג זיִא סאוָו עֶכיִלְמֶהעֶג יד טְצעֶי זיִא דְנאַלְׁשְטייַד ןיא ןעֶדוי ןּופ עֶנאַל יִד
 רעֶריִרְּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה טֶטּוג לעיִפיטְּבעֶלעֶג טאָה רעֶטׁשְרֶע רעד םָלעֶהליוִו תַעַׁשְּב
 .יףעיִרְּב עֶנייַז . ןעֶטיִרְד םעֶד ךיִרָדי ךֶפ ,רעֶנייֵק ןֶגיִצְראַהְמיִראַּב טעֶד ןּופ טעֶטְראוַוְרֶע
 עֶנעֶּבאָהְרע עֶנייַז ,טְנעֶמאַלְראַּפ םּוצ גּוא ןעיֶק ר אֵמְסיִּב ּוצ  ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רע; סאוָו
 .עֶלַא גּוא ,טייַהייַרְפ גּוא םֹולָׁש ףיֹוא ראָג ןְהעֶטְׁשעֶּב טעוֶו הָבּולְמ ןייז זַא ,רעֶטְראוָו
 אָ רעֶטְרעוֶו עֶנעֶדְלאָג עֶועיִד ;ךיילג --ןעֶנאָוגיִלעֶר עלא ,ּבעיל היא ןעֶנעֶו ןעֶׁשְנעֶמ
 רעֶדיִרְּב עֶרעֶזנּוא גּוא טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא הָעּוׁשְי עֶכילטאָנ א יוִו -- ןעֶגְּולְקעֶג
 יי ראָנ טאָה ְךיִרָדיְרִּפ רעֶלְרֶע רעֶד ,רעֶרעֶייַהְט רעֶד ראָנ .קיִלְג טְּפעֶׁשעֶג ןעֶּבאָה
 ד :ןְעעֶדיִא עֶרעֶדְנַא ןיוׁש טאָה רעֶנייֵז ןְהּוז רעד ;ןעבראטשעג זיא גּוא טריְנעֶר טיִׁשָרֲח
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 ,תונָמֲחַר ןֶהֶא ראָג ןעֶרוי ןעֶמִייַר גּוא ,רֶבֵח ןעֶליִטְׁש ַא ראפ טְהיִא ןעֶנְכעֶר ןעֶטיִמעֶמיִטְַא

 א יא

:{( 

 -ַא טאַהעֶג רעֶרעֶנעֶׁש טיִמעֶמיִטְנַא רעֶטְנאַקעֶּב רעֶד טאָה ְךייַרְטְסִע ןיא
 טְראָד ויִא סּומְויִטיִמעֶמיִטְנַא רעֶד ְךאָד ;הָסיִפִּת ןיא טְנייַה טְציז רע .הָלָּפַמ עֶקְראַטְׁש
 .ַײז ףיֹוא םאזקרעמפיוא טּוג זיִא .גְנּוריִנעֶר יִד ראָנ טְרעֶמיירּבראַפ קְראַטְׁש ְךיֹוא

 לא א

 לא

 טיִנ ראָנ חימרת רחאי םעֶד ןיִא ְךיִז טאָה ןעֶי נע ָמּו ר ןיא עֶגאַל עֶׁשיִדּוי יד
 יז טְגאָנ גּוא ייֵז טקירד גנּוריִגעֶר יד גאָר ןעֶנעֶז תֹורָצ עֶרעֶייִז :טְרעֶמעֶּבְראַפ
 זיִא סאו ,יא נאיטאַרְּבּ םיִרּוהְיַה רָרֹוצ רעֶטְסעֶרְג רעֶד ,תֶמָא ,טיִרְט ןעֶרעֶי ףיֹוא
 טאה עֶנאַל רעֶייז רעֶּבָא ,לעֶקְנעֶּב ןופ ּאָרַא ויִא ,ןעֶראָטְסיִניִמ יד ןּופ טְנעֶדיִועֶרְּפ ןעוֶועֶג
 ןעינעמּור ןיא .ְךיֹוא זיא עיִצאַרְיִמעֶע יִד -- .טְרעֶסעֶּבעֶג טיִנ עיעל טעֶד ךֶרּוד ְךיִ

 ,ןעוֶועֶג סיורְג רֶקעְו

* 

 ןעֶּבאָה סע ;םומְויִטיִמעֶמיִטְנַא רעד ןעֶזִיוִועֶג ךיֹוא ְךיִז טאָה ךיירקְנאָרָפ ןיִא
 סאוו ןעֶכיִלְמע ְךאָנ גּוא ןא מּוי רֶד רעֶטְנאַקעֶּב רעד יו ,םיִנְמִה עֶכיִלְטע ןעֶגּופעֶג ךיז
 טְראָד ןעֶציִז ְךאָד :ןעֶדּוי ןעֶגעֶג רעֶטאָלְב רעֶדָא ךעֶלְכיִב עֶרעֶטְסְניִפ טְקּורְרעֶגְּפֶא ןעֶּבאָה
 עֶסיֹורְ טראד ןעֶנעֶז ןעֶרּוי עֶלעיִפ ,טְכעֶר עֶלַא ןעֶסיִנעֶג גוא גיזור ץְנאַג רעֶריִרְּב עֶרעֶונּוא
 לָּכ, הֶרָבח  יִד -- .וו .ז .א עימעדאקא רעד ןופ סעֶנעֶלְׁשִט ןעֶלאַרעֶגעֶג םעֶיַנְוָיִׁשּט
 רעֶדְניק עֶׁשיי יד ןעֶדְליִּב סיֹוא גוא ןעֶלוׁש ןעֶרְניִרג וצ ףיֹוא טינ טְרעֶה 'םיִרָכֲח לֵאָׂש
 , טינ ְךיִז יִז טְׁשיִמ ,לֵאָרְִי לב ןיִא ַעֵֹוג ןעֶנעֶז סאוָו ,ןעֶכאַז ןיִא ראָנ ,טְדאַטְש עֶטייֹוו ןיִא

 םעֶד ןיִא ויִא ,ץּוש םיִכייַרְקְנאַרְפ רעֶטְנּוא זיא סאו (אקִיַרְפַא) ריִגְלַא ןיא
 ןיא ןעוֶועֶג זיִא עֶנעֶגייֵא סאָד .ןעוֶועֶג קְראַּטְׁש רֶהעֶז ןעֶדּי ּוצ הֶאָנִׂש יִד רהאָי ןעֶגיִראַפ
 , רֶחאָי ,עֶלעיִפ ןיֹוש תֹופיִדְר נּוא תֹורָצ ןע עֶרייֵל ןעֶדּי ּואוו ,אֵקאָראַמ

 טאָה רעֶנייֵא םאוָו ראָנ . גימור ןעוֶועֶג רֶחאָי עֶצְנאַג סאָד זיִא דְנאַלְגִנַעע ןיִא
 ויִא טייל עֶמיִרָא עֶדְמעֶרפ ןייק עֶואָלְנייַרַא טינ לאו ןעמ ,טְנעֶמאַלְראַפ ןיִא טְריִטְקעֶרפ
 רע ;דְנאַלְסּור ןופ ןיחַא ןעמּוק סאוָו ,ןעֶרוי יִד טְנייֵמעֶג רֶע טאָה םעֶד טיִמ ,דֶנ ןאֵלְגְנַע
 .ןעֶראוָועֶג טְניִטאָטְׁשעֶּב טיִנ ְךאָנ לייַַו רעֶד זיִא טְקעארּפ
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 ןופ ןיוׁש ריִמ ןעֶנעֶז םעֶד ּוצ . תֹומָרֲח נּוא ן'ָתְקְולֲחַמ רֶרֵסְּכ זיא לא ְךִׁש י-ץ ְךָא ןיִא

 רֶהיֵא טיִמ ןיִציִּבְר רעֶקְסיִרְּב רעֶד ןופ ןעֶמאַנ םעד שיג ןיֹוׁש ןעֶגעֶק ריִמ ,טְנְהאֹוועֶג גְנאַל
 רעֶר עֶכְלעוֶ ,םעינאלאק עֶביִלְטע יִד ןיִא סאוָו ,םאָד ויִא רעֶגְרע ראָנ אָיַפּונְּ רעֶצְנאַג
 רֶהאָּי ןעֶגיְראָּפ םעֶד ןיא ויִא העְדִיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ראַה טְכאַמעֶג טאָה דֶל יָׁשִה ט אָר ןאָראַּב
 ןיִהַא ְךיִז טאָה ְךעֶּבְדְלאָנ ראָטְקאָד רעֶגיעֶגּוׁשְמַא םעֶּפע .ץ'תקולַחמ עִיֹורְ ןעוֶועֶג
 עד זַא ,םעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג ן'ְתעַנּוׁשְמ גּוא טייֵקְמּורְפ עֶנייַז טיִמ טאָה נּוא ןעֶּביִלְקעֶגְנייַרַא
 טְמאָג גּוא ,טְגאיעָג סיֹורַא ןעֶטְסיִנאָלאַקו לעיפ טאָה נּוא טיִסעּכ ּוצ יו טאָה ןאַראַּב רעֶלְדֶע
 ,.. ןעֶרעֶוֶו סָאמִנ טיִנ םֶהיֵא טעוֶו קֶסֵע רעֶצְנאַג רעֶד ּביוא ,טְסייוֵו

 ןעוֶו ,ייז טינ ןעוֶו !עקילגנוא עֶטְסעֶרְג יִד זְנּוא ןעֶגְנעֶרּבייז ! יִתְקֹולְחַמ יִד וָא
 רעֶגיִנעוֶו לעיפ טאַמעֶג קיִגאָרְכ רעֶזְנּוא ןיא ריִמ ןעֶטְלאוָו ,תּו דַח א ןעוֶועֶג טְלאוָו ןעֶדוו ייֵּב
 ןעֶזַאָא - לעיפ-לעיִפ עֶבייֵרְש ראפ ּוצ ןעֶכאַז עמּוג רֶהעֶמ לעיפ לעיִּפ נוא ןעֶכאַו טל
 . ,,"םיאנאַנְראָמ אטאפ, גיִצְניוִו רֶהעֶז נּוא

 ,יקסדאראגאז ;ח י
 ,מ'םרת אשראוו



 .עיִפאַרְנָאיִלְּביִּב ד

 סאוָו ,רעֶכיִּב עֶׁשיִנאַגְראַׁשְז עֶלַא רעֶּביִא רעֶטְסֶעעֶר ַא
 , "מרת רֶהאֵי םיִניִא ןעֶראועֶג טְקְורְדעֶגְּפָא ןעֶנעֶז

 ִתֶא ,םיִרָּפְס רכֹומ יִלעֶרְנעֶמ ןּופ םיִבָתִּכ עֶלְלַא ,ׁשְטיוִואָמאַרּבא 1
 סאָד .עֶרעֶרנַא סאָד דאָנ םִנייֵא רֶרֵמְּכ סייַוו-רעֶביִּב טְקּורְרעֶנ

 , רעֶוואַׁשְראוַו ,א ןּופ קּורְד .אססעדא .רע ֶמֹו רק רע ד עקֶשיִפ : ךוּב עטְשְרֶע

8, 158 1, 

 ,1888 .ןיִפאלא ןופ קּורְד ,אשראוו ףיִלמְראו סקְלאָפ עֶׁשיִדּוי יד ,י,ב 2
 יב 80 ןיִא ,ןעֶמייֵז 4

 ןאַמאָר ,טְנאַמעֶרעֶטְניִא טֶסְכעֶה ןייֵא ,טֶס ירעַּפא ר עֶד יא רעֶדְניִּבְכּוב 2

 80 6 ,םניג ,אשראוו

 12 .ןעֶטייַז 26 ,םניִג ,אשראו ,עֶּביִל עטְראַניִגּפָא יד ,;/ 4

 199 ,ז 70 .םָניִג .אשראו עֶּביִל עֶכיִלְרעֶפעֶגיִד , 3

 ,סניִנ ,אשראוו .גיִדְלּוׁש ויִא רעוֶו רעֶדא הֶלְּכ עֶׁשיִדאָמ טְנייַה
 | | 120 ,ז 8

 יקסעדאל קּורְר .אטסעדא שימרת ,ראדנעלאק טְקְלאָפ רעֶׁשיִדּוי , 
 ן יז 48 ,1888 , 'קינטְסעוֶו

 5? ,ז 38 אססעדא .ְךּוּב-רעֶטְרעֶֶו דְמע רפ ,ןאָמְניִלייִּב 8

 טימ רעֶייעֶרְּבעֶה ריִּפ אֵקְיְמעֶמְפיִרא עֶׁשיִטְקאַרְּפ יד .םיֹוּבְנְריִּב 9
 ,אשראוו .לייֵהְט 9 ןיִא ,םעֶׁשְטאַדאַז 0

 199 ,ז32 ,1856 ,אנליוו ,םיִקיֵדִצ ייֵרְר ,יְךאָלְּב 10

 ?אֵניטְסעֶלאַּפ ןיִא רעֶריִרְּב עֶרעֶזנּוא ןעּבעֶל יו .ׁש ןאַטְרעֶקעֶּב 1
 4 א עצלו ,אסעדא

 א? .ז 8 ,טְפעֶה סעֶטייוֵוְצ ןאָפעֶלעֶט רעֶד , ןפ

 127 ,ז 48 1886 םֶניִג ,אשראוו ,גיִדעַּבעֶל טיֹוטןופ , 8
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 1" ,ז 48 ,1887 "קיִנְטְסעֶו יִקְמעֶרָאי אסערא ,ןאמאר ןעטייצ סיחיִשָכ , 14

 125 ,ז 56 ,בושטידדב קְרעֶט רעֶׁשיִסְסּור רעֶד , 2

 369 .ז60 ,7 .עֶצלּוש ,סעדא ,גְנּולְהעֶצְרֶע ,ע ָצי ןלאַוָמְמיִלְׁש יד . 46

 ,אַמְרעֶלאַּפ ןיִא ןיִדֹוי יִד רעֶדָא עֶדאַסאמ ְ ַא ראָטְקאָד ,א ,ןֶעְדאַפְדְלאָנ 17

 רעֶטיִרְמיֹוּב ;אעראוו ,רעֶרְליִּב 11 ,ןיִטְקַא ןיִא אֵטְמעֶרעֶּפְּפא
 0 ןסנ ,ראַשְנאָג טֶע

 .ןיטקא 3 ןיִא אֵמעיְפַא .לעֶקעֶגייֵא םעֶד טיִמעֶּבאְּביִר ! 8
 ,ןאַמְרעֶגנּוה טִע ןְהאָנְנאַצּבאק רעֶדא ,דיֹומ הָלַּכ עֶגְויִרְּפאַק ייִד , 9

 ,ז 47 ,1887 .רעֶרְליִּב 5 גוא ןיְִקַא 4 ןיִא אֵמאַרְראָלעֶמ

 * קיִנְטְסעֶֶו יִקְסעֶרָא; אטסעדא ףליִה רעֶוְנּוא זיִא סאוָו ןיִא ,ח ,ראָטְקאָד 0
 80 ֹױ 59

 ויִא ּוצאַד גוא ןאַמאָר לעַּפאָד ןייא .רעֶטְבאָט נּוא רעֶטּומ ,ם.א קיִד 1
 ,1887 םאר ,אנליוו ,עֶצְטיוִו רעֶּביִא עֶצְטיוִו עֶדְנע םַא ןעֶּבעֶגעֶג ּוצ
 8 יז 9

 1887 אנליוו .ןאַמאֶר רעֶׁשיִראָטְפיִה רעֶגייַפ רעֶייז ןייא .הָפֵדחְו הֶּכ לַמ , 9
 - אפ ה

 לייֵהְט 2 ,(אוֵוְטְסְנאַדאפ) טפאַשְנעֶגייֵאְּבייל יִר רעֶדָא יכעוואפקש יד , 38
 89 ,ז 165 ,1887 םאָר  ,אנליוו

 89 ,ז 68 ,1887 בושטידרב .לּוּבְלִּב רעֶד ,ט .מ ןאַּבְכאָה 4

 םאָר אנליוו ,גָנּולהאצְרֶע עֶׁשיִראָטְסיִה ,ד לא ִה רעֶדְנּואוו ה טל ֶׁש 'ר . ָךְנאָה 05
 8 ,ז 2

 8 ,ז 32 ,1887 ןיִּפאלא ,אשראוו .לַעַבּורָי ,י ,דְנאַּבְסייוַו 6

 רעֶד ןּופ ןעֶלייֵהְּט 4 ןיא ןאַמאַר ןייא .טייצ עֶרעוש יִד ,א ,ב יִקְסְנעֶזעיִּבַאַז 7
 ליִמ אשראוו , רנאלסכור ןיִא ןעֶדוי יד רעֶטְנּוא טייֵצ רעֶטְצעֶל
 89 ,ז 177 ,7

 ןיא טצעז רעֶּביִא וואָליִרק יִנְאַּב רעֶרָא ,רערהעלנעטיו רעד ,מ רעֶנְניִז 8
 8" ,ז 80 ,1898 ליטְפעֶׁש ,בושטידרב .ןאָנְראַׁשְז םעֶנייִר יא ,םיִריִׁש

 .םאָר אנליוו .לייֵהְט 2 ןיִא ןאַמאָד .םִירִמ עֶביִלְקיִלְגְנּוא יִד ;י ,קיִנְּבּורְמ 9
 80 ,ז 205 ,8

 100 ,ו68 ,8 ליִטְפעֶש .בושטידרב ,הֵּכְלַמַה רֶּתְסֶא 0

 , ןאַמאָר ׁשיִראָטְסיִה א .עֶטייווְצ יִד תיִרּוהְי רעֶדָא ,תיִדּוהְי עֶנאָׁשיִד , 11

 {0 40 ,ליִטְפעֶׁש ,בושטידרב



 71 / עְעְפאַרְגָאיִלְּביִּב
 .פמאק טע ןיפ ,אנליו .רעֶלְלעֶטׁש ןעֶפיִרְּב רעֶיינ .ׁשְריִה ראד ןָאיל 2

 // ןגפ ,ז 1404 ,1867-- | ֹ

 יקסְסעֶרַאא .אססערא .רעֶקְקעֶו רעֶשיִדּוי רעֶד .למ םולבנעיליל 8
 8 ,ו 165 ,1887 ,יקיִנְטְסעוֶו -

 1887 'קיִנְטְפעוֶו יִקְפעְדאא ,אטסעדא .ןיִטְקַא 5 ןיִא אֵמאֵרְדַא ,לֶבָּברְֶו , 4
 89 ,ז א

 רעֶנאַרְג רע ד. ,םיִבָתְּכ סיִקְצעֶניִל 8
 ו .לעֶדייִרְד סאָד , 6

 ֶו רעלּפאלַּפ רעֶד , 7

 1887-8 47 .ז 8 עֶצְלּוׁש אססעדא שיװרע על : וי =

 ֶׂ .רָפֹוש רעֶד , 9

 8 96 ד עֶצְלּוש אססעדא חול טְלעֶא רעד , 40

 16 ,ז 46 .רעֶלְרְנעֶהְרעֶטְנּוא .אשראוו | עָכאַרְפְׁש רעֶשיִלְְנֶע רעֶד לעֶביִּב רעֶטְרעֶו ץטא ַׁש ןיילק ,ןיִועל 41

 ,עֶהיִמ עֶרעֶוׁש יד רעֶדא רעֶטְכאָט טְרעדְייִנְׁש םעֶד לֵאָּפר .לץיוועל שש
 80 ,ז 170 ,1808 , יפמאק-טע ןיִּפ .אנליוו לייֵהְט 5 ןיִא ןאמאָר

 8 ,ז 44 ,1887 רעֶטְלעק ,אשראוו .ןעֶמקא 2 ןיא עידעמאק} לֶעיִפְׁש רעֶטאַהעֶט .םֹוחוקיִפַא רעֶמּורְפ רעד רעֶדָא עֶלעֶו ןייֵא םימ רעֶפְרעק,ייװְצ ,א םיֹוּבְסּונ

 4 ן39 ליִמ ,אשראו ןעֶלְהאָצְסיֹוא ףיֹוא ןְהָחַא .מ .א יִקְסְניִרעֶג 4
 ,1808 ץימ אנליוו .ןאַמאָר םעֶכיִלְרעֶה גוא םעֶניִטְכאַרְּפ ןייא ,שרֹוי רעֶׁשְלאַפ רעֶד רעֶדָא קיִנְוְראָטאק רעֶנייֵלְק רעֶד (ס יי א) ,א ריפַס 8

 {2 ,ן 8

 .ךוב שיִראַרעֶטיִל -ׁשיִראָטְסיִהַא .דְנייֵרְפ ויֹוה רעֶד .מ ראָטְקעֶּקס 0
 80 וה 1888 ןיִּפאַלַא ,אשראוו

 8 ,ז 100 1587 .ןיִפאַלַא .אשראוו ,דנייַרְפךע ְליִמאַפ עֶד , 4
 ;0  ,ז 96 ,1888 ליִטפעֶׁש ,בושטידרב ,רעֶרְהעֶל ר עךגיק,רע;ינ .ןְהאָוְנעֶגייֵפ 48

 1? ,95 ,1808 ,ןופ ,אנליוו .רע ָךיִל סקְלאַפעֶׁשיִדּוי .א רעֶזְנּוצ
 ו 32 ץימ אנליו ,רעדילפקלאפ 4, 0



 קעהטאילביבסקלאפ עשירוי

 -ָסיִרַא יִד עילאַזאָר רעֶדָא עֶלע ךאָר עגידליטעטש ניילק ,ד ,מ רעֶנאַר
 טע רעֶטְטיִרְמיֹוּב ,אשראוו ,ןאַמאַר רעֶׁשיִדעֶגאַרְט ןייַא ,עק ?טאר| קאָט
 80 ,ז ,59 7 ,ראַשְנאָג

 גרובסרעטעּפ ט"ס ביל ַא ןֶהָא ןאַמאָרַא ,קְנאַלְּב רעֶדְנעֶמ 'ר ,םֶכיֵלְע םֹולָׁש

 א

1 

 80 ,ז 8 יועֶל

 ס ,ז 45 ,1888 .ליִטְפעֶָׁש ,בושטידרב , ןעֶמּולְּב לִלְטְניִּב סאָד

 ןֶענאַמאָר עֶלְלַא ףיֹוא ְךיִנְׁשְואְַסיִרְּפ דוס רעֶד רעֶדָא ,טָּפְׁשִמ סיִרֵמָׂש
 . ליִטְפעֶש . בושטידרב ,טְראוָו םַא טְראָוְו טְריִפאַרְגאָנעֶטְס ריַמָׁש 'ופ
 165 ,ז 83 18

 ,אשראוו ,רֶזְמִמ רעֶירְׁשַּכ רעד רעֶדא עָּב יִל עכילקי לג ּוא יִד .רימש
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 ןיא ןאַמאָר ,ןאלאס ןיִא בצק רעֶד רעֶדָא .רע ָּבְלעק'עָבע ךלאָג יד
 8 ? ,190 ,18:7 םאָר .אנליוו ,מק

 87 ,ז 50 ,1887 .םאָר ,אנליוו ,ךּוטְסאּפ רעֶגיִלְקיִלְג רעֶד

 80 ,ז 82 ,1888 ץ"מ אנליו עֶלְנ ָגייַפ ןָדֹע ןג

 129 ,ז62 ,1888 ,בושטידרב .ׁשְטאַּפ רעֶטְׁשְטְנעֶּבעֶג רעד

 .גנּולְהעֶצְרעי .ןּוקעֶּפַא רעֶד רעֶרָא רעֶדּורְּב רעֶׁשייֵנאַריִט רעֶד
 8? ,ז 44 ,םֶניִג ,אשראוו

 8? ,ז 40 םֶניִג ,אשראוו ,גְנּולְהעֶצְרע עֶרֶהאוַו ןייַא ןיִגיִנעֶק עֶׁשיִדּוייִד

 ,םעֶניִטְראָק וס ץִא .טְקַא 5 ןיִא אֵמאָרְד .ץיִרָפ "עֶׁשידּוי רעֶד
 7 יה 0 ,ז 72 ,ץ"מ ,אנליוו

 39 ץימ ,אנליוו .ןְהּוז רעֶנעֶואָלְראַּפ רעֶד

 ,1887 םאָר ,אנליוו ,גנּולְהעֶצְרֶע עֶרֶהאוַא ,סִֵתּו יִמ רע ְטְסּוּפ רעֶד
 12 ,ן58

 , ןאַמאָר .הָלֵּכ עֶטְּפיֹוקְראַפ יִד
 8 .ז 167 ,1887 םאָר ,אנליוו .ריִסְסאֵק רעֶנֶעְפאָלְטְנַא רעֶז םקָא לָאיטלַּפ

 8? ,ז 33 . 1887 םֶניִג ,אשראוו .ןעֶמאָנ ןעֶּביִל ןייז ןופ שטאּפ א

 8? ,136 ,1888 ,םאָר .אנליוו .ר עֶד ְךעֶמ רעֶמּו רֶפ רעֶד

 ?רעֶגיוִוְׁש ןיימ ךייַא טְלעֶפעֶג יוִו רעֶרא שָּביִלעֶגיִרְנעֶרא ג ייוֵוְצ יִד
 89 ,ז 78 ,8 ,םאָר ,אנליוו

 ,1887 ,םאָר .אנליוו ,לייֵהְט 3 ןיִא ןאַמאָר ןע ָמ אֵלִפ ייוֵוְצ ןעֶׁשיוִוצ
209 3 80 



 48 עיִפארגָאיִלְּביְּב

 8? ,ז144 ,1888 ,םאָר אנליו קינשוראטאק רעד , 1

 8? 39 םֶניִג ,אשראוו .רעֶליִּפְׁשְנעֶטִראק רעד ,; ?כ

 15. ,ז 39 ץימ אנליו ,קאזאק עֶלעֶקְׁשאַה {  דט

 וו צו רעֶסעֶמְריִינׁש טֶע ןְראָהְנעֶׁשרעֶה .ןיִָּבּיל ,תֹולָרֹוגַה רֶפֵס

 8 .ז 43 ,1888 ,מ"ש שע ןלאהנעשְרעק .ןיִלְּבּול .םיִרְּבַה ייֵרְד יד

 100 ,ז 32 מ"ש טִע ןְראָהְנעֶׁשְרעֶה .ןילָּבול ,הֶׁש מ תריטּפ ' אא 6

 18 ,ז96 .מ"ש טֶע ןְראָהְנעֶׁשְרעֶה .ןיִלּבּול .רֶׁשָיְו םַּת ְן

 .ואקערטעּפ .ט'מרת .ראַדְנעֶלאַק רעֶשיצְרעֶמאק רעֶד
 87 ,ז 8 ,7

 רעכיבסע ןאמאלאס

 .רעססערפרעכיב 'ה םוצ עלעווירב א

 { ררעה רעטרהעעג

 . . . םינ ןעמ טפארמש םעד , הדומ ךיז זיא סע רעװ /  'םחורי בזועו הדומ, טייטש קוטֿפ ןיא
 רהיא םעכלעוו ; 'עיינ רעמיא נוא תושעמ עטלא; עלעב'ב- ןיילק ןיימ וא , הדותמ נוא הדומ ךיז ןיב ךיא
 טימ ראנ ,ץמימש הטרעוו ויא , 'קראמ ןעשירארעטיל }  פיוא,// עיזנעצער רערעייא ןיא  ןעמונעגניירא טאה
 סאד : יא זיא ןופרעד השעמ יד , ךייא ןהא ןעמילעג תורצ גונעג ךיבענ ןיוש טאה םע לייוו , תונמחר
 ךיז טאהעג טייצ ןייק באה ךיא יו .יווא .ראנ } } רעסארג לעיפ ןעװעג הליחתכל זיא עלעכיב עגיזאד
 טכאמעג דארג ךיז טאה סע בוא דנאה עדמערפ ףיוא ןעבענעגרעביא סאד ךיא באה , טימאד ןעניטפעשעב
 רעביראד , . .טייוו ץנאג ןענאד ןופ ןעמירטפא טוומעג טםאה לעכיב ם'נופ רעכעגסיורעה רעד זא / יוזא
 וא ,ךיז טהעטשראפ םע ; עטסנרע סאד , קילגמוא םוצ , גוא טקורדענפא ךילמעלב עכילטע ראנ רע טאה
 רחיא סאוו , 'רעסערפרעכיב, 'ה רהיא יו , אבוסו ללוז אזא ראפ וליפא ןעקעמש טינ ןאק לכאמ ןימ אזא
 רהיא עכלעו טימ / סעווארטאפ ענאש יד ךאנ סיוא טזייוו סע יװ / רעביילקרעביא רעסיורג ןייק טשינ טנעז
 ויא , הדועס רעד ךאנ ךייא ייב ןיוש ךאד ויא סע יו יזא ראנ ,. , , ןענאמ םעד טפאטשעגנא ךייא טאה
 שטאח לאז רהיא / רעטסערפרעכיב ררעה / ךייא ךיא טיב ןכל , ךאו ענעלאפרעפא םינפ א ןיוש סע ךאד
 עלעווירב ןיימ ןעקורדפא לאז רע זא / 'קעהטאילבינטקלאפ ישיר רעד ןופ רעבעגסיורעה םייב ןייז לעוֿפ
 עדמערפ טימ, זא ,לעטראוו שידוי סאד תמא זיא סע לעיפיוו ףיוא ,ןעוייוועבוצ נוא ןערעפמנערעפ וצ ךימ םוא
 , "ןעראש וצ רעייפ טוג ראנ עקאט זיא טנעה

 לאפסננוטכא

 .הומ עשוהי
 אשראוו

 ט"מרת הכונה ֿברע
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 פארא ןעֶנעלְסיֹוא ןאָגְראׁשְזןעֶגעֶו
 עֶכְלעוֶו ,רעֶדְהעֶּפְקּורְד לעֶטעֶצ ץְנאַגא ןעֶניִּפעֶג אד ןעֶלעוֶו רעֶזעֶל עֶרעֶזְנּוא

 יד ןעֶנעֶז סאָד ,'קעֶהְטְאיִלְּביִּב,רעֶד רעֶּביִא יִדְנעֶפיֹוליּראַפ ,טְקְרעֶמעֶּב ןעֶּבאָה רימ
 - זיִא רעֶגייֵטְׁש רעֶד יו ,גיִדָלּוׁש זיִא סע עֶכְלעוֶו ןיא ,ןעויירְג עֶּבאָרְג יִד ,רעֶלְהעֶפְטְּפיֹוה
 סאוָו ,לָׁשָמֶל ,רעטראוָו עֶגיִרעֶּביִא יד ;ר עצ עֶזִה רּוח ָּב רעֶד , לעדְנְהּוח- -הָרְּפַּכ סאָד
 /"ןעֶסְסיוו טיִנ ---"ןעֶסיווא ,ןעֶלְלאַפי טי --עֶלאַפ, עֶלְלַא, טינ -- "עלא; ! ןעֶּביירְׁש רימ
 ,ןְגאָקְנ טינ -- 'ןאק; ז"לליוו טיִנ --"ליווע ו"קְקירּוצ ,טיִנ : --- "קיִרּוצ, ; וילְלאָז טיג -- לאָז

 , .. הָמֹוְדָכּו ,'ריִפ, טיִנ -- "ראַפ, ,יּבאַרעֶה; טיִנ -- 'ּפארא; ז"ןעֶמְמּוקי טינ -- 'ןעמוקי
 עֶניִרעֶּביִא יִד זְנּוא ןעֶניֹוט סאוָו ּוצ ןְנעֶד ,ןעֶזייִרְג ןייק ראַּפ טְׁשיִנ לֵלְּכ ריִמ ןעֶנעֶכעֶר
 ןעֶּבייַרְׁש ,ּךֶׁשְּפִנ הָמִמ ? טעֶמִּכ ראו ןעֶדעֶי ןיִא םַּתָס ְךאָנ ךיִז ןעֶפעֶלְׁש סאוָו,תֹויְתֹוא
 רעוֶו ,ּונ ; עבארּפש רעֶשְטייֵד רעֶד ןּופ םיִלָלְּכ עֶלַא ןעֶמְלאַה ריִמ ןעֶפְראָד ,ׁשְטייֵד רימ
 ןעִייִרְנְרעֶפ ןעֶצְנאַגְניִא ראָג רע קיִרּוצ ? ןְהעֶטְׁשְראַפ טְלאָמעֶד זנּוא טעוֶו עֶׁשִז
 עֶכיִלְטֶע ןעֶטייִּבראַפיֹוא ְךאָד זּומ עֶמ גוא טינ ךיֹוא ןעמ ראט , ןאנָהאַשְז רעֶזְנּוא

 ןייא ףיֹוא ןעֶּביירְׁש ןעֶלאָז עֶלַא יֵדְכַּב , םְנעֶייֵצ עֶסיוועֶג !טְסייֵה סאָד ,םיִלְָּכ עֶסיוִועֶג
 | . ןְהעַטְׁשְרעֶפ ןעֶנאַק לאָז ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא גּוא רעֶגייֵטְׁש

 ,עִיפאַרְגאַָפרַא) ןעֶנעֶלְסיֹוא ןופ ןינע םעד ןיא ןעּבילְקעֶנְסיֹוא ריִמ ןעֶּבאָה םּורָד
 ְסיילְפעֶג יז טאָה יקעֶהְטאילְביִּבו יִד גּא ,געוֶוְלעוֶיִמ יִד טקָנּוּפ (עֶיפארְגאָהְטְרֶא רעֶדָא
 קְראַּטְׁש טְׁשיִנ ְךיֹוא רעֶּבָא ןעֶׁשְטייֵרְרעֶפ רֶהעֶז טיִנ ןֹוׁשָל סאָד ,ךיִלְנאָמ טייוו יוִו
 .טיִנ) דְנאַלסּור ןיִא אָד ,ןעֶדוי ,זנּוא ייַּב טְדעֶר עֶמ יו יֹוזא עֶדאַרְג ראָנ ,,ןעוֶיירגְרעֶּפ
 ןיֹוש טאה עיפ אֵרָגא הִמְרֶָא טְראָס םעד .רעטְרָא עלא ןיא (דְנאַלְשְטייִד ןיא

 -סקלאפ; -דּויי סאד םעֶדְכאַנ נּוא רְׂשַבמ לו רעֶד ןעטייּבראוצסיוא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא גנאל
 .ְפֹוא םעד ןיִא עלא ןעֶּבייֵרְׁש ןעטְסיִנאָנְראַׁשְז עֶרעֶזנּוא עֶטְמעֶּב יִד זַא יֹוזַא ,"טְמאלּב
 ׁשֶמי ואָמ אֵרּב אהָעְּבייִבׁשְסְקְלאָּפ רעֶסיֹורְג רעֶזנּוא ןעֶזיִואַּב זנּוא טאה עֶלַא ןופ רֶהעמ
 ץנאג ךיז ןאק עֶמ זַא ,רעֶביִּב עֶׁשיִנאגְהאַׁשְז עֶסיֹורְג גנילְדְנְהעֶצ ןעֶצְנאַג א ןיִא טעמּכ
 יו יֹוזַא ,שירוי טּוׁשָּפ טיִמ ראָנ ישֶרֹוק ןֹוׁשְל ןְהא גּוא שטייד ףעיִט ןֶהָא ןְהעֶנאַּב טְכייל

 רעֶד ןּופ ,רעֶטייֵבְרַאְטיִמ עֶטְסעֶּב עֶרעֶזנּוא :הֹונ  ְךיִז ןעֶנעֶז יֹוזא טְהנּוּפ .טְדעֶר עֶמ |
 ' םיִלָלְּכ עֶטְלְהעֶצעֶג עֶכיִלְטעֶג יד ןיא ראָנ ְךיִז גיִדְנעֶטְלאַה ַה ,'קעֶהְטָאיִּביְִסַקלאַפ

 | 4 ּונייַהְד

 .טְרעֶר עֶמ יו יֹוזַא ,ש ידּוי ןעֶּבייְׂש ףְראַד עמ 1

 ,קאוַוטיִל רעד יאס ,רעֶזעֶד רעֶׁשיריֹוּפ רעד יאס זא ,יֹוזַא ןעֶּבייֵרְׁש ףְראַד עֶמ ?

 . ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶנאָק ןעֶלאָז



 8 ןעגעלסיוא ןאָנְראַשְז ןעֶנעוֶו
 .ה .ד ,ןא ָגְראַׁשז טְּביירְש רע זַא ןעקנעדעג ףראד טְסיִנאַגְראׂשְז רעֶדעֶי

 . םע.ןֹומֲה ץ'ְראַפ ,קְלאָפ ץְראַפ רֶהעֶמ

 וצ טְנעֶהאָנ רֶחעֶמ ןייַז ןעפראד רעֶטְראוָו עֶׁשְטייֵד יד ןּופ ןעֶנעֶלְסיֹוא סאָד 4
 י שטייד

 סעסאיצ---"ןְהעֶטְׁשי גּוא !זםוסאש-- 'ןייַמְשי  לָׁשָמְל ,גנּוטייֵדעֶּב יֵלְרעֶייוִוְצ ןעֶּבאָה גּוא טְדעֶרעֶגְסֹוא ךיילְג ןעֶרעוֶו סאָוו ,רעֶמְראוָו ןעֶׁשיוִוְצ קּוליִח א ןייז ףראד םע 5
 "נינייוו,; סצטתמ--- "רֶהעְע גוא , תצפ--"רעייז ; בץס---"ןְהאָצ, גּוא ,100812--"ןְהעֶאי
 יריִא,; טצעיזג-- "ןעֶלְהעֶצ ,נוא ;ץהע-- "ןעלייצא ;וזםהס ---"גיִנעוֶוו גּוא , םמוט--
 ;סנזט1סיפ---" ביז; גוא , סוג8ש---" ןהנז; ,0018106---"ןבוז, ; 04, 04---"רֶהיֵאי נוא ;} 221--
 ןֵהָאה גּוא , 8 910---"םעד ןָא/ ;ה 201ץ/ 8 868--"רהיפ ךיאי נוא ,טסיע100---"רעֶיפ;
 ילְטיִפי ; עפסחצש-- ןעֶנאָוא נוא ; גסץסמ תָצצע--'ןעֶנעֶרא ;0699 ?90ו0 --"םעֶד
 ,+ יו ,ז א א צץפסנתץש--"לתופ ךיא; גּוא , 104010--

 ןיִא זָנּוא ייַּב טְדעֶר עֶמ יוִו רֶחֵעָמ ! טְסייֵה סאָד ,שעוֶומִיִל םֶלַא ,ׁשיִליֹוּפ רֶעֶמ זיִא ללכּב "קעֶהְטָאיְַּבִּב  רעֶד ןופ ןֹוׁשָל סאָד זַא ,ןייַז הָדֹומ ךיז ןעֶזּומ ריִמ
 ,אָטיִל רעֶד ןיא טְרעֶר עמ יו סֶלֵא ,אגיירקוא ,ןילֶהאָו ןיא ,ןיִליֹוּפ
 נוא ,(םויספסקפ תץסעצווסתחשמגס) עֶכאַרְּפְׁשסִיֹוא עֶרעֶדְנּזעֶּב ןעֶּבאָק עדי יד ּואוו
 -געֶטְסְרהעמ רעֶּבייֵרְׁש יד ןעֶנעֶז ייקעַהטָאילְּביִּב , רעֶד ןיִא לייו ,ראַפְרעֶד זיִא סאָנ
 ,,. ראָנ ליוִו רעּביֹוא ,ןֹוׁשָל רעֶזְנּוא - ךיֹוא טהעֶטשְרעפ (ןעֶׁשְטייַד עֶׁשעֶוושיִל יד  ןופ טינ) די רעֶשְטייֵד רע;תֶמָא רעֶד ליִפָא ,קאוַוְמיל רעֶד ראָנ טשינ גּוא ,ןאָנְראׁשְז ןעֶשיִליֹופ רעֶגנּוא טיִנ טְהעֶטְשְרעֶל קאוַוְטיִל רעד זא ,ןעֶדעֶרְנייֵא טְׁשיִנ רעֶּבָא זנּוא עוו רענייק. ןעדּוי עֶׁשיִיֹוּפ לייֵהְמ

 "יהָשִקְׁשיִג, ,יןיִהַא יִא רעֶהַא יִאק (יִתיִּתְכַמ) "יתיִּת אָביֵחְמִא 'יסעוָואָטאקז ,"יאֵסְו יאסי ( יטנאָזעֶג םנייטשמ ,"טְשְרעֶּפְמאָלְי ,"ךיְִרעֶּפְניִׁשעֶּ :לָשֶמֶל ,ןאְַהאשְז ם ניִא עקירד -סיֹוא יִד רעֶּביִא קְזֹוח ןעֶכאַמ עֶגיִניִא יװ ,ןעֶועֶל ּוצ לאָמְטְּפֶא טפערמ םִע
 -ךעֶפ רימ .קְלאָּפ ם'נּופ ןעֶּבעֶל עכילקְריוו טאָד ןעֶּביירׁשעֶּב וצ ראָק טמּוק םעג ּואוו ,רעֶטְרָא עֶכְלעֶזַא ןיא ראָג ,ןעֶסעּומְש עֶׁשיִטיִלאָּפ רעֶרָא ,ץֶשיִפאָזאָלְּפ עֶביֹוח ןיא יג ,ךיִנְתועֶג ,טְצינעֶב ןערעוֶו סאוָו העּמראוועֶכְלעֶזא חמור ,"ןעּבעלקי
 ,רעֶמְראָוְו רֶהעֶמ סאוָו ,הָּבַרְדֹא ? ןעדאש רעטהאוו עֶכְלעֶזַא ןעֶנאָק,סאוָווטְשיִג ןעֶהעטְש
 .---.י.יייוטא

 שְטייַד ןּופ זַא,ןעניימ עֶרֶעדְנא יוִו טינ יימנַאזעגסנייטש'מ טראוָו םאָד ְּךיִז מעג גְנּונייֵמ רעֶזנוא ְךאָנ (*
 רער ,הָעג : טסִייה, סאָד , "טְגאָזעֶג ןייטׂש) םעֶד ןיאי ; ןעֶמְמאַז וצ רעֶטְראוָו עֶכיִלְטעֶע ןופ טְראוָו טְצרקרעּפ,8 ראָג ויִא םִע ,ןייֵנ . ןעֶנאָז ףאָרעֶד, ןאק עמ סאָו ,עָטְפָכלַה סאָד ה .ד "טְגאהעֶג סנעטסייפ ּוצֹי
 , .. ןעָּבעֶלְח ןעֶּבעֶל ךיִא "ףעֶּבעֶל יֹוזַא לָאז ךיִאֹי רעֶטְראָו עֶכיֵלְמֶע ןופ יןְעּבעלח; טְראוָו םאָד טְצֶרּקְרעֶפ ךיוא ויִא ֹוזַא .  הָמֹודְכּוְו ם גנא ךעֶג םביי טׁש מ. ןעֶדעֶר ּוצ ןעמעוֶו םיִמ אָד יאדוַוא זיאמי *! ןייֵטְׁש םּוצ
 , וב א ךֶרד ןןעֶּבְעל'ְב" טְראוָו םאדי ןעּביידְׁש יקאט ְךיִז ףראד יֹוזַא גּוא ייןעֶּבעֶל'ב., טְּבייֵרְׁש גור פ 'ה
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 ןעֶׁשְטיד ןיִא יו ,גְנאַלק םעֶנאַש אֵזַא טְׁשיִנ ןעֶּבאָה  יַיַז ,יַא  רעֶבייֵלְג זיִא
 זיִא סאָד ,םסזפ 8 (שצאנפ!' !ןעֶׁשיִסְסּור ןיא יו רעדא *! רעֶּביִרְדְמאוַוְׁש;

 טראָה עמ ןערהיוא ע ךֹע ָסאוָו טימ ,םעֶד ןא ְךיִז טְדְנעוֶו סעג : טייקגיניילק ַא
 0 ....וצ ְךיִז

 שיִרּוי רעֶזְנּוא ןיא ןעֶרחיִפּוצְניירא גיִרעֶּביִא טְשיִג ראַפ רימ ןעֶטְלאַה ְךיֹוא
 ןאק,עמ זַא ,גיחטאנ יֹוזַא ןיֹוׁש ןעֶנעֶז סאוו ,ץעֶכְלעֶזַא רֹאָנ ,רעטְראָו עדמע ְךֶפ
 - ז"עִיזעאָּפ,  לֶשֵמִל , ןָפֹוא םּוׁשַּב ןְהעֶגאַּב טשיִג רוטארעטיל רעֶד ןיִא ייֵז ןֶהָא ךיִז
 /םִזיִטאַנאַפ,, = ,"עִיַפאַרְגאָהְטְרָא,  ,"קיִטְסיִרְמעֶלְלעֶּב; ,!"םּואֵעְליִּבּי, + ,ייקיִטיִרק
 עֶרעֶנאָׁש :ןְהעֶטְׁשְנָא וָנּוא געֶמ םע; ,חׁשֹקׁשיִג : עֶבְלעֶזַא ְךאָנ גוא ,ייםְויִמאק;
  ְךיִ ןיִא רעֶטְראוַו עֶדְמעֶרְפ רְנעיֹוט טְרעֶדְנּוה ּוצ םִלארְהעֶמ ןעֶּבאה תֹונוׁשְל

 ְךיִז ןעֶּבאָה רימלעיפיוו זא ,ןעֶנאָז תֶמָא םעֶד ריִמ ןעֶזּמ ןעֶמעֶלא ְךאָנ ראָנ !
 ןיא ,ץְכעֶגעֶלְסיֹוא ןייֵא ןעֶּבאָה סיֹואְבְרּוד לאָז 'קעֶקְטְאיַביִּבא יֵד זַא ,טְסייֵלְפעֶג טינ
 ֹוזַא טְשיִנ זיִא םע ןנעד ,ןעֶטאָרעֶג ןעֶצְנאַניא טְשיִנ טראפ זנּוא ְךאָר זיא , ןונגמ

 ןעֶלאָז ןעֶלְקיִטְרַא עֶנעֶדעיִׁשְרעֶּפ גיִצְרעֶפ רעֶכעֶה ןופ ךוּבַא זא , ןעֶרְהיִפּוצְסיֹוא גְניִרְ

 .קיִמאַמאַרְג ןייק טיִנ ְךָנ ןעֶּבאָה רימ זַא טֶרְפַּנּו , עֶיפאַרְגאָהְטְרַא ןייֵא ןעֶּבאָה עֶלַא
 רימ ןעֶלעוֶו ,קיטאמארג עְשיִגאַגְראַׁשְז ןייק ןעֶּבאה טְשיִנ ןעֶלעֶוו רימ ןעֶנאוַו זיִּב

 רעֶד ןיא הֶלֶהְּב א ןייַז זנּוא ייַּב טעוו סע גּוא רעֶטְסְניִּפ רעד ןיִא ןעֶזְנאַלְּב גְנאַל ְךאָנ

 3 ,ליוו רע יו ,ןעֶּבייַרְׁש ּוצ טְכעֶר סאָה ןעֶּבאָה ךיִז טעוֶו רעֶרעֶי ,עֶכארּפש
. 

 טְפיֹוהְרעֶּביִא נּוא רעֶזעֶל עֶרעֶנּוא עֶלַא ףאָרעֶד םאזְקְרעֶמְפיֹוא ןעֶכאַמ ריִמ

 ןעֶמעֶג ךיז ןעֶלאז ייֵז זַא ,ְךאַרְּפְׁש רֶהֵעֵמ ןעֶהעֶטְשְרעֶפ סאוָו ,טייל עֶטְרְחעֶלעֶג יִר

 רעד ןעמעקעֶּב ןעֶלעוֶו ייז : קיִאַמאַרְג עֶשיִנאָנְראַשְז ַא ןעֶטייִברַאוצְסיֹוא טְסְנעֶרע
 : , רעֶּבייֵרְׁש עֶנייֵז ןּופ גּוא קְלאָפ רעֶזנּוא ןּופ ַחֹּכ רֶׁשי א ראַפ

 ,רעבע גםיורעה רעד

 ,רעבאקעד 1 עטלאיה

 מס
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 יו יִגע פ מע ססי ןאַמאָר םָניֵא 0 לעֶטייַז םִנּופ

 םיִנ אָד ריִמ ןעֶנעֶבעֶר םּורָד ; ;7 7 רעֶפיִצ יד לאָמַא

 ףיוא טמענ

 סאָד

 ּבייוַו

 .רעֶלְהעֶפְקּורד

 טקורדעג

 העָוטַה
 קנופ
 = טְנאָז

 ךיִז ןיא טי
 יא == טיט רוט

 ןעֶדְנעֶסעֶנְרעֶפנא
 ןעֶגיִראַיְנְהעֶצְפנּופ
 י- -= -- ןיֹוש

 -- םאוָו
 עֶנעֶנייֵא

 הֶצָור ַא
 ןְתאָוָמעֶואָמ םְיְרִמ
 רֶהיֵא

 טי

 טא עי

2 

 וינ עפ מע ט ם

 םעֶנעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא
 -- קאָלְג ןֹויְצְנִּב םייח ייֵּב
 = קאָלג ןֹויִצְנָּב םיִיַח ּוצ
 טיי רע עֶהאָלְּ יד

 ןייז ףראד

 הָעֹוּתַה
 טקנּוּפ
 טגניז
 ףיֹוא ןעֶמ טְמעֶנ

 ןיִא ךיז
 יד
 ע עֶכיִלְסעֶגְרעֶפְנּוא
 ןעֶגיִרְהאַוניִצפּופ

 ןאָש
 ןייוו

 סייוו

 עֶגיִנייֵא
 ו הָצֹור אי

 (ןְהאָוְפעֶזאַמ) לעקְראַמ םִי םִיָרמ
 ןייז --

 ְךִז טְּביֹוה

 , ְךעֶלְטייז 104 ראָנ 94 ןייק-

 םענעֶּבעֶגְרעֶּביִא

 דיִגָנ רעֶזְנּוא ייֵּב
 ריבְנ רעֶזְנּוא ּוצ
 ,לעֶמיִזו רעֶהאָלַּב רעֶד
 ןעֶרעטש עֶלעֶה יד

 ךאנ רעֶצְטעֶזַה תּועָמ יִּפ לע ןא
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 !ןעֶּבעֶל עדִייז רעהיירטעג ,רעֶרֶעייַהְט
 ןעֶביִרְׁשעֶגְנָא זיִא סאו ,ןאַמאָר רעֶׁשיִדּי רעֶטְׁשְרֶע ןיימ ,"ויָנעֶּפְמעֶטסי

 ראַפְרעֶד ראָנ םיִנ רעֶרעֶיַא ויִא רֶע :רעֶרעֶ;יֵא יא - , ןעֶמאָנ ןעֶּכע יִל רעְייֵא דֹובָכְל
 רֶהיֵא סאוָו ראַפְרעֶד ךיוא ראָנ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ךייַא דֹובָּכְל םֶהיֵא באָה ךיִא סאָו , ןייֵלַא

 ,ןעֶּגייַרְׁש ּוצ ןאַמאָר אֵזַא קֶׁשֵח ַא ןעֶּנעֶגעֶגְנייַרַא רימ םאָה

 ; ריִמ ּוצ רֶהיֵא טְגאָז ףעיִרְּב עֶרעֶייִא ןופ םעֶנייֵא ןיִא
 - ןנעד , ןעביירש וצ טינ ראג ןענאמאר ןייק ןעהטארעג ךייא טלאוו ךיא

 !טפיהרעביא נוא ;שרעדנא סעפע ראג זיא רנאשז רעייא } טסוג רעייא

 ,ןענאמאר קלאפ רעונוא ןֹופ ןע בעל םעד ןיא אד ראנ יא סע ביוא
 סעוומ עמ ,רעקלעפ ערערנא עלא ייב יו שרעדנא ראג סעפע ייז ןענעז
 .. .ןעביירש שרעדנא ראג נוא ןהעטט שרעפ טוג

 וצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ּבאָה ךיִא נוא ןייַרַא ַחֹמ ןיִא ףעיִמ ריִמ ןעֶנעֶז רעֶטְרָאװ עֶרֶעייא
 עֶרעֶדְנַא עֶלְלַא ןופ ׁשְרעֶרְנַא ןייַז ףְראד ןאַמאָר רעֶׁשיִדוי ַא לעיִפיוִו ףיֹוא ןְהעֶמְׁשְרעֶפ
 רעֶד עֶכְלעוֶו ייַּב , ןעֶדְנעֶטְׁשְמּוא יד גּוא לֵלְכִּ ןעֶבעֶל עֶׁשיִדּוי סאָד תַמְחַמ , ןעֶנאַמאֶר
 טְנייַה , רעֶקְלָאפ עֶרעֶדְנַא עֶלְלַא ייֵּב יו ְךייֵלְג טיִנ ראָג ןעֶנעֶז ,ןעֶּבאָה ּבעיִל ןאק רוי
 םעֶנעֶגייֵא ןייז - ,רעמקאַראכ םעֶגעֶגייֵא ןייַז קְלאָפ עֶׁשיִרּי סאָד ףאָד טאָה םעֶד רעֶסיֹוא
 ינעְרעֶפ ראָג ןעֶנעֶו סאו , ןֶהֹוליִנְר גוא םיִנָחְנִמ עֶרעֶלְנּועֶּב טיִמ טְסיֵנ ןעֶׁשיִרוי
 ןעֶּבילְּב סאוָו ,עֶרעֶזנּוא םיִצְמיִס-לאָגאָיְצ אֵנ יִד טָא  .תומוא עֶרעֶדְנַא ייַב יוִו טְלעֶל
 רּונ זיִא רע בוא , ןאַמאָר ןעֶׁשיִדוי ַא ןיִא ןעֶזייוְסיֹורַא ךיִז ןעֶמִמ ,ׁשיִדּוי טְכעֶג דיִמָמ
 סאָד נּוא דייֵר עֶרעֶייַא ןופ טְנעֶרעֶלעֶנְּפָא ךיִא ּבאָה סאָד .ןעֶּבעֶל םִנּופ ןעֶמּונעֶג תֶמָאָּב
 יִר עיָלֲחְר ,רעֶטְכאָמ רעֶׁשיִדּוי רעֶד ךֶרּוד ןעֶגאָזְסיֹורַא טְלאָועֶג ךיִא .ּבאָה
 ְךֶרֹוד ףיוא גֹוא , ןאַמאָר ןעֶגיִזאָד םניֵא עֶלְלאָר עֶטְסעֶרג יִד טְלעיִפְׁש סאָו , עֶנָאׁש
 ויִא סאָד לעיפיִו ףיֹוא ,רֶהיֵא םּורַא אָד ְךיִז ןעֶהעֶרד סאו ,ןעֶניֹושְראַּפ עֶרעֶרְנַא עֶלְלַא
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 עֶּבעֶג יצ ןעֶועֶג ויִא ןוצָר ןייַמ ראָנ ּוהָלֲַׁש עֶרעְֶנּועֶּבַא זיִא סאָד-ןעֶמאָרעֶג ריִמ
 ְנאַמאָר ןעֶׁשיִּו ןעֶדעֶו ןופ טְכער ׁשִֵמ םִע טְרעֶדאָפ רֶהיִא יו ,ןאַמאָר ןעֶׁשיִרּויַא
 . רעֶּביירְׁש

 ןעֶמאָנ רעֶד לייַו ,עֶרייֵז רעֶּבעיִל .,רעֶרעֶייַא ויָנעְּפְמעֶטִס יִא טיִמאַד ְךיֹוא =

 ןופ םעֶנייֵא ןיִא  ןעֶּכעֶל עֶריו ,ףיַא ייַּב :עֶרעֶייא ויִא עֶיעֶריִא יִד גּוא רעֶרעייִא ויִא

 ויִנעֶּפְמעֶּטְסּי ןעֶמאָנ םעֶר גיִרְנעֶהעֶגיּבְעֶפ טְנעֶגעֶגעֶּב ךיִא ּבאָה קְרעוֶו עֶטְצעֶל עֶרֶזיא
 ןעֶפיוק ְךעֶלְרייֵמטְסְנעיִר גוא םיִתָרְׁשִמ עֶלְלַא סאָו ," ןעֶפאָרְמ-עֶּבעיֶל, עלעֶׁשעֶלְפ א טיִמ

 יא ןעֶקעֶזּוצְפיֹוא ףיוא גּנעֶג ןעֶועֶג ןיוש זיִא סאָד  ...'|ּוחְמּוּפֶא! ףיֹוא םֶהיִא ייַּב םִע

 ייַוְלעֶגְנּוי טְרָאהעֶגְנָא ְךיז ּבאָה ְךיִא םאוָו ,תֹׂשֵָמ עֶביִלְרעֶרנּאו עֶללַאיִד ןֹרָז ןימ

 -ךעֶמְנּוא ןיֹוׁש ריִמ טאָה עיֹואַמְאַפ ןייֵמ גוא - ץּוינעֶּפְמע מס ףיֹוא .רֶדֵח - ןיִא

  ןאַמאָר ןעֶגיאָד םעֶד ןעֶּפאַשעֶּב ּוצ .ןעֶפְלאָהעֶג

 ןעֶדוי ןעֶּבאָח ,אָמיִל רעֶד ןיִא לׁשִמִל יו ,תֹומיִקְמ לעיִפ ןיִא זַא ,ןייַז ןאק סע !

 ןייַלַא ןעֶמאָנ רעֶד טעֶו רעֶּביִראַד גּוא ,טְרָאהעֶג טיִנ ראָג ּויְנעֶּפְמעֶטְס ןיק ןופ

 רְתעְו ןעֶמאָנ רעֶגיזאָד רעֶד זיִא רעֶּבֶא ראַּפְרעֶד . רְליו-הָנּוׁשְמ ייֵז ייַּב ןעֶמּוקְמיֹוא םעֶּפִע

 עקוְועֶפעֶואַמ ןופ הֶביִבְס רעקְסְּפּולְג רעֶצְנאַג רעֶר ןיִא וֶנּוא ייַּב טְנאַקעֶּב טּוג

 .אָליִגְג ןיִא ,ףעֶלְטְרָאמְׁש עֶרֶיֵא ןיא טְראָד טְסעיִמְׁש רעו נוא ,קֶציִגְלעֶמְח ַּ
 ,.ףיֹוא דניק; א טְסייוִו טראד - עקוֶועֶדאַיעַנּוט נּוא ץיִׁשְטאַיוַוְצ ,קֶסְמאּיּפ

 םֶהיֵא טימ ןיא- סאו גּוא טְמאַמְׁש רע ןעֶנאַו ןופ ,ןעֶועֶוועֶג ויא ּויָנעֶּפְמעֶטְס רעוֶו

 | | : | י . י םּוחִי רעֶד

 הָנְוּכ ןייַמ .םֶחּויְמ רעֶד ןעֶצְנאַג ןיִא .אָד זיִא ןייֵלַא וי נ ע ָּפ מ ע ָטיס -טְׁשיִג ראָנ

 טְּפּור עָמ יו רעֶדַא ,ןעֶנאָזְרעֶּפ ירד ןעֶפאַׁשעֶּ ּוצ ןאַמאָר ןעֶגיִו ואָד םעד טימ ןעוֶועג זיִא

 ,עֶעֶריִפ ןייַז טיִמ ּויָגעֶּפְמעֶמְס רעֶלְמְסְניק ןעָׁשיִוי םעֶּד :"ןעֶרְלעֶה-טּפיח, ןָא סע



 ץ'זז

 סאָד גּוא טייקְכילְרֶהעג ׁשיִדּוי רֶהיֵא טיִמ עֶגָאׁש יֵר עיֶלֲחְר רעֶמְכאָט עֶׁשיִרּוי ד
 ןְרעֶּביִא ןעֶרעֶמיִצ רֶהיֵא טיִמ נּוא טְסייֵג ןעֶׁשיִרְחֹוס רֶהיִא טיִמ לעֶדייֵרְפ לעֶּבייַו עֶׁשיִדּוי
 ּתא עיַלֲחָר .ּויָנעָּפְמעֶטְס .לעֶטְלעֶו רעֶרְנּועֶּב ןייז טיִמ רעֶרעֶי -- לעֶּגְרָאק
 ןיִא ןָאןעֶּביוא ןעֶציִז סאָו ,םיִטָחּויְמ יד  ןעֶניֹושְראַּפ עֶנייֵמ  ןעֶנעֶו םאָד - לעֶדייֵרְפ
 ןעֶּפאָה סאָו ,ןעֶניוׁשְראַּפ עֶגיִמייַז יֹוזַא טאלְג ןיוש ןעֶנעֶז עֶגיִרְּביִא עֶלְלַא יִד גּוא .,ריֹוּב

 יד ןעֶמּוקעגּפא ְךיִא ןיִּב .ראפרעד .ןעֶגעֶקַא דיִמָּת ןעֶציִז ,זיִא סֶע יִװ ,רעֶּביִא ְךיִז

 ךיִא ּבאָה עִינאַועֶראָה עֶצְנאַג ןייֵמ גוא רעֶטְרָאװ ייֵרְד-ייֵַוְצ א טיִמ הָרְכָח  עֶגיִרעֶּביִא
 .םיִמָחּויִמ ייֵרְד עֶנעֶי ןעֶּגעֶגעֶגְקעֶוַא

 ןעֶנעֶז ,רֶמשיִלְּכ חָרְבֶח עֶרעֶונּוא טְסייֵה סאָד ,ןעֶטְנאַקיזּומ עֶׁשיִרּי זַא ,ןיימ ךיִא
 ןעֶכעֶל רייז ןיא ןעקוקּוצְניַרא יאֵדְּכ יאס .גוא לעֶטְלעוֶו רעֶדְנועֶּב א ראָג ךיז. ראפ
 ףֶראַרעֶּב עֶמ ,ןאַמאָר ןעֶגיִואָד םִניִא ןּוהְמעֶנ סע ּבאָה ְךיִא םֶלֵא ,רעֶפעיִמ לעיפ .ןייֵרַא
 ,הָדָמְתַה רעַײַא טיִמ רעֶרעֶּת רעֶייַא ,ןעֶּבעֶל עֶרייו ,גיֹוא רעֶייַא ןעֶבאָה ּוצאֵד

 ! ןעֶמ טְמְהעֶנ ּואװ דְלּודע ג ? תעַדֲח-בּוׁשָי ,הָדָמְתַה ןעֶמ טְמְהעֶנ ּואֹװ ,ךֶא

 רעביא --- ףעירב רעדנא ןייא ןיא רימ  רהיא טגאז -- קרעוו א רעביא ,
 ןעמייברא ףראדעב ןעמ ,ןעציווש ןעמ ףראדעב לעקינייא בעיל ,קרעוו א
 ,ןעלייפ --- ךייא גאז ךיא סאוו ,טקניידעג ; טראוו סבעלטיא ןעלייפ
 ' "!| עלייפ

 . ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ,גְראַווגְנּוי ,נּוא טיִמ הָרָצי יִד יִקאַט זיִא םאָד טָא !ןעֶלייַפ
 ,טְנאָז עֶמ יוִו ,גיִדְנעֶהעֶטְׁש ,קְרעוֶו עצנאג םאָד ּפָא ןעֶּפאַח גּוא טיִנ טייֵצ ןייק לאָמְנייֵק
 -,קְנאַרעֶג ןעֶרעֶי ףיֹוא ךיז גיְִנעֶלעֶטְשְּפֶא טְׁשיִנ .םעֶהְּטֶא ןייֵא ןיִא יֵקאמ , תחַא לֶגָר לע
 .טוהט רֶקיִא יִװ ,ןעֶלייַפ א ןעֶמייֵּבְרַא ּוצ ,רעֶדְנּועֶּב טְראָו ןעֶרעֶו ףיֹוא
 ןעֶרעֶטיילוצְרעֶּביִא ןעֶועֶג זיא םִע גיִחְמָאנ יו ,םענ לֶהיִפ ךיִא ,עֶדייז רעֶּבעיִל ,ייַַו ְךיִא
 ויִנעָּפְמַעֶמְס טְלאָו ךייא ייִּב יֵאְרוַא  .ןעֶרעֶסאַו עֶכיִלְטִע ןיא "ן'ּויגעֶּפְמעּטְסִי
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 ראָג ,ׁשְרעֶדְנַא סיֹורַא רֶע טְלאָו דְנָאה עֶרעֶייִא ןופ םיִנָּפ רעֶדְנַא ןייֵא ראָנ ןעֶמּוקעֶב
 ָװ

 'הֶׂשֹעמ א רעֶּביִא הֶׂשֲעַמ , ַא ןעוֶועֶג אָר ןיוש טְלאוָו ,ּויְנעְדייֵז ,ךייַא ייֵּב :ׁשְרעֶדְנַא
 י867 ++

 ."ןיילא הֶׂשֹעַמ יד, נוא "הֶׂשעַמ ַא ןיִא הֶׂשֲעַמו ַא

 םעד ץוח וא -- ףעירב א ןיא רעדעיוו רהיא טגאז -- בעיל באה ךיא ,
 גא לכש ,ןעבעל ןייז ךיוא עקניטראק א ןיא לאז ,ל'םינפ םענייש
 ץוח ,ףראדעב עקניטראק א + ןעשנעמ ןעגידעבעל א ןיא יװ ,קנא דע ג

 ...ןערעה סיפע ןעואל ךימ ךיוא , הצילמ ענייש

 :םיִנ םעֶנייֵק רעֶטייַו נוא ןייֵלַא ְךייַא רונ טְקעֶלְּפְטְנֶע רעֶּבָא זיִא דֹוס רעֶד טָא

 טיִמ טייז עֶמְכעֶר ַא ,ןעֶמְלאַטְׁשעֶג ייֵוְצ ְךיִז ןיִא ןעֶּבאָה ןעֶלאָז סאו ,רעֶדְליּב ןֶעֶפאַׁשעֶּג

 לאָז םעֶועֶפָא םיִניִא זַא יֹװַא ,גאלְשְרעֶטְנּוא ןייֵא טיִמ גייֵצְרעֶּביוא ןיַא , טייז .רעֶקנִל ַא

 רֶהיֵא טְנעֶז .ןעֶּבעל עֶרייֵז ,ףיֹורעֶד - ףאַז-ךֹוּת ַא ,סעֶנעֶגְראֶּבְרעֶפ ַא ןעֶטְלאַהעֶּג ןעֶגיִל

 ךייַא ּוצ ְךיִז ןאק רעֶו נּוא ,רּומאַרעֶטיִל רעֶזְנּוא ןיִא רעלְטְסְניִק רעֶגיִצְנייֵא רעֶד ןייֵלַא רוג

 סרַא וָנּא ייַּב טמּוק ןילַא הֶׂשֲעַמ יד ןעוֶו ,טְטאָג ןעֶקְנאַד ,גְראַוְגְנּוי ,ריִמ ?  ןעֶכיילְג

 .ׁשִנעֶפעֶׁשעֶּב ׁשיִראַרעֶטיִל א ןופ םיִרְבַא  עֶפְלַא מיִמ , םּומ ַא ןְהָא ,םָֹׁשִּ

 ןעָּטְׁש רע ןיימ - הֶּנָּתִמ יד ,ןעֶּבעֶל עֶרייֵז רעֶגיְִראַהְעיִ ,ףיֹוא עֶׁשְו-טְמְהעֶנ

 ןעֶּבעיל ןייז ןּופ ןעֶליִװ רעֶשּוג רעֶד ןייַז לאָזְס נוא  ,ןֹוצָר יִהְיַו ,ןאַמאֶר ןעֶשיִדֹוי

 נּוא ןעֶגיוא עֶרעֶייא ןיִא טייקגילעזמייל ןעֶניִּפעֶג לאָז ויִנעֶּפְמעֶטְס ןייֵמ זַא ,ןעֶמאָנ

 םעֶנעֶגעֶגְרעֶּגיִא רעֶייִא ןופ ,ןיילַא ףיִז טְׁשְניוִו רֶהיִא יו ,תַחַנ  ןעֶּבאָה לאָז רֶהיֵא

 לעֶקיניֵ
 ,רב חמ םעד



 ..םוחי םּויְנעַּפְמעֶטְס
 שלש ששיש "שלש שלש לאיש

 שי ןיִא םאָר-!"ּויְנעֶּפְמעֶמְס ןעֶמאָנ ַא ראַפ םאָד זיִא סאָו ?ּויָנעֶּפְמעֶמְס
 .הֶׁשּורְוַּב ןעֶגְנאַנעֶגרעֶּביִא םֶהיֵא זיִא סֵאְו ,ׁשיִנעֶמָאנוצ יַא ויִא סאָד ,יַתֹוּבַר ,ןעֶמאָנ ןייק
 טא סאַּב ליִרעְּב ןעֶסייֵהעֶג טאָה ,םֹולָׁשַה ויָלָע ,עֶטאַט ןייַז :ןעֶטאַמ .ןייַז ןּופ

 ַא ןעֶועֶג ְךיֹוא ויִא נוא סאַּב ץְפיֹוא טְלעיֶּפְׁשעֶג טאָה ,'ריִנעֶפְמעֶטְס לירעֶּבּו
 ְׁלעֶטְשרעֶפ ךיִז טאָה ,קָנָארְק עֶטְפעֶלְׁשְרעֶפ ַא ,רל;אזמאַרְג רעֶנאְׁש ַא .,ןֶחְדַּב רעֶמּוג
 .,ןעֶגיֹוא .יִר טְרְהעֶקעֶגְרעֶּביִא ,פאַצאַק ַא ראַפ ,רעלְמעֶ ַא ראַּפ תֹונּותַה עֶלְלַא ףיֹוא

 : ינעֶּבאְּבא : םעיירש.גוא דניק וצ טְהעֶג עֶנעֶדּוי ַא יִו טְכאַמעֶגְכאַנ ,רעָּב ַא יוִו טְצְנאַמעֶג
 רעֶדָא ,יי"!ןיי טְׁשיִנ יװַא רֶהֵעָמ טעוֶו סֶע זַא ןיִלְפִּת ראָּפ ַא .ייַּב ְךייַא רֶהעוֶוְׁש ְךיִא
 .טעֶׁשְטאַקרעֶפ ןעֶּבאָה ןעֶדּי עֶלְלַא ַא יֹוזַא  ,ּבּוטְׁש ןעֶמיִמ ןיִא רעֶסאַו ַא םיִצּולְּפ טְזאָלעֶג
 יא ןעֶגְנאַהעֶגְפיֹוא ראָג רעֶדָא + ךעֶלדיילק יד ןעֶּביֹוהעֶגְרעֶטְנּוא רעֶּכייוו יד גּוא םעֶלאָּפ יִד
 .ןעֶצְנּוק נּוא ןעֶלעֶטְ טְׁשִנָא עבלעזא ְךֶאָנ גוא ,ךּוטראפ ןיִפיֹוא עָטִתנֶּתּוחְמ רעֶד רעֶּבעֶל- -גוא-גנול
 .ןיִמ א ,ףאֵז א ןעֶלע טְׁשּוצְראָּפ טאַהעֶג בעיל ס ואַּב ליִרעָּב טאָה טְּפיֹוהְרעֶּביִא נא ,בֹורָל

 .םִנעֶטְסְנייֵמ םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ראַפְרעֶד ,,"ינ עֶּפ ְמעֶטְסו ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ קיִטְׁש-רעֶטַאעֶהְט
 עֶלעֶקְנעי ןְהיז ןעֶגיְִנייֵא ןיינ ןעֶמ טאָה ראַּפְרעֶד נוא  ,"ריִנעֶּפְמעֶטְּש-ליִרעֶּב; ןעֶּפּרעֶג
 ןעֶמאָנ רעֶר גּוא ,יִנעֶּפְמעֶטְסי ראָג רעֶרָא ,"ריִנעֶּפְמעֶטְס רעדל ןעֶפרעֶג
 יה | ,ריִמָּת ףיֹא ןע עֶביִלְּבְרעֶפ ןיוׁש םֶהיֵא ויִא ּויָנעֶּפְמעֶטְס

 ,ןעֶמאַמ ןייז יי  ןופ ןעֶמאָנ -הָשּורְי ַא ןע'ֶלעֶקְנעֶי רעוא ייַּב ױיִגעֶּפְמעֶט םי ויִא ןֵבְּב |
 ,ריִנֵעֶּפְמעֶטְס ליִרעֶּב רעֶדָא ,אַּב ליִרעֶּב ,ןרע;:ג ןעֶגטְּניִל ַא ןעֶּבאָה לאָז
 יה , עֶמאַמ סיליִרְעֶּב :סאַּב ןְפיֹוא טְלעֶיְְׁשעֶג טאָה גוא רֶמזיֵלְּכ ַא ןעֶועֶג זיִא סאו

 .ׁשּובייַפ 'ר ,עֶדייז ןייַז ,טייַמארמ ןפיֹוא טְלֶעיּפְׁשעֶג טאָה ,טייֵמאָרְמ קי'לֵאּומְׁש
 ...לאָיאַפ םירְפֶא 'ר עֶרייֵרעֶמְלֶא יז נוא לעֶּבְמיִצןְפיוא טְלעפְׁשעֶג טאָה ,רעְֶבְמיִצ
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 ְךיִז טָמָאׁש רע גנוא - תורֹוד ןעֶהעֶצ ויִּב םיִרָמְו-ילְּב ןּופ סיֹורַא שמּוק ּויָנעֶּפְמעֶמְס ,לֵלָּבַה

 הָכאַלְמ-לעַּב רעֶר ךיז טְמָאֹׁש ,גיִרְנעֶרעֶר נא ןעֶשיוִוצ ,ןעֶרוי יי יו , טימְרעֶר טיִנ אקָוַ
 טאָה ּויָנעֶּפְמע ָטֶס יו ,ןעֶמאָנ אֵזַא :םיִנ ׁשּורֵח ןייק ראָג זיִא סֶע נּוא :דאָרָג ןייַז טיִמ

 טְלעֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא טְּפיוקעֶג ְךיִז טאָה רֶע יו ,םֵׁש אזא ,עקְנְועֶּפעֶו אֵמ ןיִא טאַהעֶג
 !ּויָנעּפְמעֶטְס - ןעֶרעֶרוצְסיֹוא עֶלעֶטְרָאװ ַא :טייקנינילק ןייק טיִנ זיִא ,טעַמַּ

 רעֶנְלעֶּב יִסיִג טְבְראָהעֶג טאָה עֶמ וַא ,ןעֶרּו ייַּב םּורעֶמּוא ןעֶועֶג זיִא הָיכָ ַא
 ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס גוא ןעֶנאו-קסראיעטנאג ןופ ןחדּב קירג ,ןעֶגְנו קְציִנְלעֶמְח ןופ
 יָנעֶפְמעֶטְס וִא ןעֶדלעֶמ ןיוש יז רֶהיִא טְנאַק ןּפְרעֶד :ןעֶלעיִּפְׁש-עקִנָועֶּפעֶואַמ ןּופ
 טְגֶיִרְרעֶּפ ךיז רע טאָה אָמָּתְמִמ גוא ,רעֶיִּבַא ןייק רָמְזיְִּכ רעיֶמּׁשְּפ ןייק ןעוֶועֶג יִנ זיִא
 ךעֶפ גוא קיזומ ּבעֶיל ןעֶּבאָה ןעֶרּי .טְסיִמּא טְׁשיִנ עֶסיֹורְג עללא ןעֶשיוִוְצ םֵׁש אֵַא
 עֶמ וַא ,םַגַה נוא :ןעֶנעֶקְיַלְפֶא טיִנ ְךיוא םיִאְנׂש עֶרֶנּוא ןעֶלעוֶו םאָד-הָניגְנ ןעֶהעֶטְׁש
 ,טֶפֶא ֹוזַא טיִנ םיּפעקיומ ןעֶרָאה ּוצ סיֹוא ןעֶרּי םעד ףאד טמּוק ,קיִרּוצ ןעֶסעיִמְׁש לליוו

 ןעֶלעיְִּׁש טימ ןעֶמְהעֶגְרעֶּפ םיִצּוְּפ יז ןעֶלאָז רימ הָחְמִׂש יד יױזַא זנּוא טיִמ ויִא סאו ןעֶד
 טְראָפ ריִמ ןעֶנעֶו ,טלְליוִו רֶהיֵא סאָו ןעֶגאָז ךייַא טְגעֶמ רֶהיֵא ,ְךאָד ?ןעֶצְנאַט רעֶדָא
 עֶרעֶרְנא עַלְלַא ףיוא ןֵה ,ןעֶלעיִּפְׁש ףיֹוא ןֵק ,ןעֶגְניִו ףיוא ןַה םיִניֵבְמ עֶפְראַׁש ,םיִניִבְמ
 ַא ּפאָרַא טְמּוק םע} זַא זנּוא ּוצ .,ג ,ד .א םינְורְתֶא ,לעֶרעֶּפ ,ןייוַו :לָׁשָמְל יו ,ןעֶכאַז

 ַא ףיוא רֶמָמיֵלְּכ נוא ,ןעֶרָאה םֶהיֵא ןעֶטעיֶליִּב ףיֹוא ריִמ ןעֶפיול ,,ןוחטְלעֶו ַא ,ןזח
 ילעקיטְׁשי ַא טְלעֶיַפְׁש "עָילעֶּפאקע יר יו ןעֶרָאה :בּויִח ַא ןָנּוא ייּב יִאְדוא ְךאָד ויִא הָנּותֲח
 --עֶטעֶּפְׁש ףיוא םֶכיֵלְהעֶרְפ א םֶכיֵלְהעֶרְּפ ןייק טְׁשיִג ךיִלנְתֶאועֶג היי רעֶנְרעֶרְליִג רעֶד ּוצ
 הָרָר טיֹורְג טיִמ טְציִז םֶלוע רעֶד וׁשְטְׁשְראָּב קא ַא ןעֶגעֶגְקעֶוַא ריִמ ןעֶלעֶו ראַפְרעֶר
 סאָד ּ!םְגֵרְנעֶנייַו ַא ,"עָנְלאַראָמו א ,םֶגיִהְטּומוא ןייא ןעֶלעֶיּפְׁש רֶמָזילְּכ יִד גוא ץֶרָא
 הָרָבָח עֶגיִרְגיִא יִד נוא עֶגרטְס רעֶּבאָרְג רעֶד ףיֹוא ְךיִז טְהעֶגְרעֶפ ,  טְנייו עֶלעֶריִפ
 -הָרָמ לעְֶיטׁש ַא םֶלוע ןְפיֹא ןָא טְלאַפ םע; . גיִרעֹוְט ץְנאַג ךיוא רעֶטְנא םֶהיֵא טְלאַה
 !טְגְרְָרעֶפ ראָנ ,םֶהעֶנעֶגְנַא ץְנאַג ּוליִּפֲא ,טְנְראָזעֶפ יו טְדְרעו רעֶרעֶי נּוא הָרֹוְׁש
 ,רעֶלעֶט ןיִא רעֶגנִפ ץְשיִמ גידְנעֶּבייר ,גּוא ,אָנ יִר ּפאַרַא טְזאָל ,ךיִז טְבאַרְטְרעֶּפ רעֶרעֶי
 עֶנייז ןיִא רעֶרעֶי יז טְפעיִטְרעֶּפ ,הָלֵח רעֶׁשירְפ רעֶד ןופ עֶלעֶקייק גיִרְנעֶטעֶגְק רעֶרָא
 נא גראָז ןייז אָמָּתְסִמ ְךיִז טאָה רעֶרעֶי ןעֶד ,ןעֶקָנאַדעֶג עֶגירעֶיוהְט עֶנייז ןיִא ,ןעֶקנאַרעֶג
 סאָד ןעֶסאָנעגְפיואנוצ טְדְרעֶו ױזַא נוא -- ,ןעֶהיל ןְהעֶג טיִנ דוי ַא ףֶראַד תֹורְצ ןייק
 ץֶכעֶרְק רעֶדעֶי גּוא ,םעֶנייֵא ןיִא תֹובָׁשֲחמ עֶגיִרעֶיֹרְמ יד םיִמ ןעֶלעיּפׁש עֶניִהְטּומּוא

 נוא ןעֶצְראַה ןיִא טייל הָנּותֲח יִד ייַּב פָא ךיִז םָפֹור 'ְךאָיְמ-ךאוְמ-ךאְמג עֶלעֶריִפ םִנּוּפ
 ַא ויִא םֵרָפִּב ץְראַה עֶׁשיִדּוי סאָד נּוא לֵלְכִּ ץֶראַה סאָד ,לֹוקְרעֶדיוִו ַא טראָד טְניִפעֶג

 נּוא עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ םיֹורַא םעֶד ןופ טְהיִצ עֶמ גוא םעֶנּורְטְס יִד טְׁשְטעוק עֶמ :עֶלעֶריִפ
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 ,טש טשעט עטס עטשלש רער לשעלשלשטשעלערשרער ערשטער שלש ע,לעלש רע טשרשלשרשי רשי רשרש ר עלשר עטר ערשרשלשלש ר טל עלש ר לש ר לשרש לט /לשרשלערעטשישרש רשי שלש יא

 ַא ּוצְרעֶד ןעֶּבאָה ראָנ ףְראַד עֶמ ...רעֶרעיֶל עֶגיִרְגיִנייַו ,עֶגיִרעֶיֹורְמ ןעֶטְסְנייֵמ ּוצ
 .ןעֶועֶג זיִא ּויָנעֶּפְמעַמ יו היָרְּב אזא ,רֶמָזיִלְּב ַא הִיָרְּב ַא ,טנאקיטמ ןעֶטְנעֶר

 גּוא עֶלעֶרְיִפ םאָד ןּוהְמ ּפאַח א געֶלְפ רעג!הָירְּב א ןעֶועֶג ּויָנעֶּפִמ ע ָמס זיִא ,יוא
 ןֶּגיוהְנָא ןיֹוש סאָד טְנעֶלְפ ,רֶתעֶמ טְׁשיִנ ,ןוחמ רֶהיּפ ןיֵא ,קיִמְס ץְּמיִמ ןּוהְמ רֶהיֵּפ ַא
 ַא טיִמ ,רעֶמְרָאװ טיִמ יִקאַט ? ןעֶדעֶר רֶהיֵא טְנייַמ יֹוזַא יו רעֶּבָא :ןעֶדעֶר ּוצ םֶהיֵא ייֵּב
 ,ןייַועֶג א טימ ןעֶגְניִז ,ץְהָנֲעמ ,ןעֶרעֶר וׁשְנעֶמ רעֶגיִרעֶּבעֶל ַא ,ליִרְבַהְל | ,יִו . ,גָניִצ
 ,ןעֶצְראַה ןעֶפעיֶמ םִנּופ ייֵרְׁשעֶגְסיֹוא ןיֵא טי ,ׁשיִנְרעֶרְלאַוְנ ַא טיִמ ,רעֶגייֵטׁש ןעֶׁשיִרּי ץְפיֹוא

 עֶגְנאַל יִד ,טייַז א ףיֹוא ןעֶּפְראַוְרעֶפ ּויָנעָּפְמעֶטְס געֶלְפ ּפאק םעֶר . הָמָׁשְג רעֶר ןּופ
 עֶצְראַוְׁש יִד  ,ןעֶגיוא יִד ,ןעֶלְסּכַא עֶטייֵרְּב עֶנייַז ףיֹוא ןעֶפְראָועֶצ ראָה ֶלְמאּפ עֶצְראַוְׁש

 םֶהיִא ייַּב געֶלְפ םיִנָפ עֶגִטְכיִל עֶנָאׁש סאָד גוא ,ףױרַא ןעֶסיְִרעֶּפ ןעֶגיֹוא עֶגיִרנעֶגעֶרְּ
 ּויָנעַּפְמעָטס םיֹוא -- ּוניֵמ ןייֵא ְךאָנ טֶא :טְריֹומ רעֶד יװ ,ְךייֵלְּב לאָמַא טיִמ ןעֶרעוֶו
 עֶגעֶרעיִׁשְרעֶּפ ךיז ןעֶרָאה סע נּוא ּפאָרַא גּוא ףיֹורַא טְהיֵלְפ דְנאַה ַא יִװ ,ראָנ טְהעֶז עֶמ
 ,עֶגיִהְטּומוא עֶבְלעֶוא ץלא גוא ,ןעֶגְנאַזעֶג יֵניִמ יְרעֶלְלַא ךיִז ןעֶסעיִג םע גוא תולוק

 טְמְהעֶג םִע ,הָמָׁשְנ רעֶד ייַּב טְהיִצ סֶע ,ןעֶצְראַה םייַּב ןָא טְמְהעֶנ םעזַא ,עֶגיִרֶעֹורְפ
 עֶמ ,ּטְּבְראַמְׁש עֶמ ,תֹוחֹוּכ עֶלְלַא טיִמ םיוא טְהעֶג םָלֹוע רעֶר :דְנּושְג םאָר םיֹורַא

 ךיז ןעֶלעֶמְׁש םִע נּוא טְקייועֶצ ,לֶלּופ טְרְרעֶו ץֶראַה סאָד !םיִרְבָא עֶלְלַא טיִמ טְבְראַטְׁש
 ּויָנעֶּפְמעֶטְס גוא ,ןעֶנייוַו ןעֶרּי ,ןעֶצְכעֶרְק ןעֶדוי ,ןעֶצְפיִו ןעֶדוי .ןעֶגוא יד ןיִא ןעֶרְהעֶרְּט
 רעֶד ןיִא זיא רע; ּואװ םֶרֵחְּב םֶהיֵא טְגעֶרְפ ?ּויָנעָּפְמעַטְססאָו ?ּויִנעָּפְמעָטְס רעֶו
 וצ ףיֹוא טְרעָה רֶע זַא גּוא : גּונעֶג גּוא -- ךאיָמ-ךאימ-ךאוְמ, : םֶנייֵז ךיז טּוהְמ רע ?טְלעוֶו

 עֶייאיִ :ןעֶצְראַח םייבןָא יז טְמֶעֶג נוא עלעֶריִפ םאָד ץימׁש ַא רע טוהט ,ןעֶלעִפְׁ
 .טְלעוֶו ֶצְנאַג יד יוִו ,טְנייֵׁש םיִנָפ ןָאש ןייַ גוא תֹולָרְבַה יי יוִו טְלאָמעֶר םֶהיֵא ןעֶנעֶרְ
 גוא ,ףאָלׁש ןעֶמיִז א ראָנ ןעֶגיִרעֶירְמַא ןופ ,ףאָלְׁש ַא ןופ יִװ ףיֹא ְךיִז טְּפאַח םֶלֹוע רעֶד
 ,טעקְכַא עֶמ !לוק ןייַא ןיֵא עֶלְלַא ,תֹולֲעְַּחַה רֶֶיַ ןעֶנאטצְסיֹרַא ןָא ןעֶּביוה ןעֶדוי עֶלְלַא
 .ןעֶּביֹולְפָא טיִנ ראָג ךיִ ןאָק עֶמ ,ךיִז טְרעֶדְניִו עֶמ ,טְרעֶציִמְׁש עֶמ ,טְּביֹול עֶמ ,טעֶקְבָא עֶמ

 | ּיָנעָּפְמעֶטְס ,יִא !ויָנעֶּפְמעֶטְס ,ּונָנֶנ -
 ַא ויִאְס :ןעֶרעֶר וצ סאָו אָד טְׁשיִנ ראָג זיִא רעֶּבייוַו יִר ןּופ ? רעֶּנייוַו יִד גּוא |
 ױזַא ןעֶסאָנְרעֶּפ ןעֶנעֶל-ףעֶלְטייַנְק ּוצ רוּפִּב-םֹוי בֶרֶע ליׁש ןיִא טְרְרעֶוֶו סע;ּביֹוא קָפָס רעֶסיֹורְ
 ס'ּייָנעֶּפְמעֶמְס ייַּב ןעֶרעוו ןעֶמאָנעֶגְסיֹוא אָר טְנעֶלְפ סע ןעֶרְהעֶרְט לעיִפיוִו ,ןעֶרְהעֶרְט לעיִפ
 רעֶּבייַו יִד יִװ ,ןעֶנייוֵו טיִנ לעיִפ יֹזַא ןעֶמ ףְראַד ׁשֶרֶקִמה תיֵּב ןֵּבְרִח ףיֹוא : "ףעֶלְקִיְטׁשִי

 .ןעֶלעיִּפְׁש םּויַנעֶּפְמעֶטְס תעַׁשְּב טְנייועֶג ןעֶּבאָה
 לאָז הָנּותֲח םיִרעֶטְכאָמ רעֶרעֶנעֶלְק ןיימ ףיֹוא וַא ,ןעֶשְטְנעֶּב טמאָג ךיִמ ּואָל -

 ! םֶלֹוע לָׁש ונֹוּבַר ,ן'ּויַנעֶּפְמעֶטְס ןעֶגְנעֶרְבְּפאָרַא ןענעק ךיִא
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 טיט לש לער /לשלשלשלש לא לשלש לע ללא ,עעטעטעטעעעעטעכעעעעטעטעטעטעעעעטעעעעעע טעטיג

 רעּפ יִ ָד א גירנעֶשיִוְסיֹוא ,רעֶּבייוו יִד עֶֶועֶׁשניוועֶג ךיו ןעֶבאָה א אֵזַא ףיֹוא
 יָפְנעֶר גוא ואָנ לעֶסיִּב עֶגיִרעֶּביִא סאָד יז גיִדְנעֶצייְֵׁשְסיֹוא גּוא ןעֶגיוא .עֶמיור עֶנעֶלאוְׁש
 ,ךעֶלְְנילהיוא' עֶניִרליִג יִר טיִמ לעֶרעֶּפ רעֶוהלָאה עֶרֶיִז ןעֶּבאָה ,ןעֶועֶׁשְניִו תַעַׁשְב ,לאָמ
 עשיר ןעֶגירעֶביִא ךימ גוא ןעֶטייֵקלעֶגְראָג ןעֶׁשאֶרְּב יִד טיִמ ,ּךעֶלְרעֶגְניִפ יִר טיִמ
 7 7 יי" .ףעֶיַפ שיִמ טְלעֶקְניִפעֶג נּוא טעָׁשְטׁשיִלְּבעֶג גּוא טְניֵׁשעֶג גְנּורְהיִצ

 קעש עֶעיְעֶג ראָג ןיִעז יִ ,ןעֶלעֶוְמאַמ יִד ,ףעֶלְרָאמ יִר טְסעיִמְׁש רעֶו גוא =

 טי ןיּייִנעֶּפְמעֶטְס ףיֹוא גיְִנעֶקּוק ,ןעקאָמ יִד יוִװ ,רעֶמְרָא עֶרעֶייז ּוצ טעוֶואָקעֶגּוצ

 | ;גיוא ןייק טיִמ ֹטְלעָטְנִפעֶג ט טׁשיִנ ,רֶבֵא ןייק טיִמ טְרָהיִרעֶג טְׁשיִנ ,עֶלעֶריִפ ךיִלְרעֶּביֹוצ ןיי

 | :לעֶצְרעֶה סאָד טְּפאַלְק טעסראק טיז רעֶנעֶג ףיוא ץעֶגְרע טְראָד ,ּואו םיִנ ּואוו ראָנ

 : יפו רעֶנעֶֶּברעֶפ ַא טְראָד ןּופ לְפֶא סי סיֹורַא ךִז טְּפאַה סֶע גוא .,"קימו קיש קיִמ,

 יו

 לעֶמְרָאמׁש א א ןיִא ץעגע גרְנעֶמּק טְכאַמעֶגְנָ מאָה ּויָנעּפְמעֶמִס סאָו ׁשֵעַר םעֶד = }

 הֶׂשֲמ  תַעׁשְב ְךיִז טאָה םִע סאו ,ׁשעֶנעֶכאַק סאָר נוא ,סעֶמְסעֶּבְרָאו "עֶלעֶפאקע ןייַז טיִמ

 ככה | .ןעֶּבייֵרְׁשעֶּבּוצ טיִנ ראָג זיִא  ,טְכאַקעֶג

 | סאָדְ הרע 4 שיִמ ימלא יִ רעֶטְנּוא ןופ דיֹוּב ַא שעֶּפֶע יז טְרייֵנְׁש ןָא ,טאַׁש -

 יט יה | ?אַה ,םיִנָּתּוחְמ יִד יַאְדּוא ןעֶנעֶז

 אן םִ ׁ םאָר טָא .ץאָר ןיש זי זיִא וינעַפְמעֶמְס !ּויְנעּפְמעֶמְס ?ַא
 ! !םֶהיִא הֶּכַמ ַא ,קאלְג ןֹויצְנֶּבטיִיַח ייַּב הָנּותֲח עֶכיִלְהעֶרְפ

 לא עֶמאְרעֶפוצ יז ןעֶּפְאַח ְעֶלְריֵמ עֶׁשיִּי יִד : ךילְמיור ןעֶרעֶו עֶלְּבייוו עׁשיִרּי

 םעֶקְליּפ יִד רעֶּביִרַא .ְךעֶלְוה יִד ןעֶׁשְטאקְרעֶפ ְךעֶלְְנּוי :ּפָאצ עֶגְנאַל יִד ןעֶמְכעֶלְפְרעֶפ

 ,ןעֶדוי עֶטְּבייַועֶּב ,ןעֶרּי וליִפֲא נוא ,ץ'ּויָנעֶּפְמעֶמְס ןייַז םיִנָּפ לֵּבקִמ טְפיֹול עֶמ גּוא

 סאָו ,הָאָנֲה לי יז טו המ םִע א ,עֶלעֶבייֵמְׁש ַא טיִמ ךיוא ןעֶוייַועֶּב ,רֶרָאַּב טיִמ ןיֹוׁש

 | אָכיֵהְמ קאל ןוִיְצְנּביִיַ וצ הָנּותֲח יִד ןעֶלעיִפְׁש ןעֶמּוקעֶג זיִא ּויָנעָּפְמעֶטְס

 | עג ןעֶד יז טְמָק סע ו ייֵז םאָד טְראַא סאוָו יִתיֵּ

 אנא יג ימ ױ נפ טפ ףיוא ןוחמ קוק ַא נג יא רעֶעֶ עֶשנעֶמ
 -- שֶלעֶגָה ַא ףיֹוא ָּא ְךיז טְלעֶמְׁש גוא
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 /לשלשרשלשרשרעלשלשרעלשלרשראישלשרש לא לשלש ראש לאעלש ללא לא לאעלשרעטשללאעטלשאלשרשרשרש טי לשלש טאש ללא יש לשלש שי ישר לשרשרשלשרשלשר לא לאשר עלשלשרשרש לא רשרשר

 סױרַא ְךיִז גִדְנעֶראַפְׁש ,רעֶרְניועֶּב רעֶרעֶי טֶעיְׁש ! יז טְראַפְׁש עֶמ ייִו ,ראָג העָנ -
 יִד טיִמ טיֵּבְרַא רֶע יִו ,העָז ראָנ העְז - ןעֶדוי ייַּב ויִא רעֶגיֵטְׁ רעֶד יו ,ןָא-ןעֶּביֹוא םּוצ

 ?ןְהעֶועֶג טינ אָד רֶהיֵא טאָה סאוָו ! רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןייז אקוד לליוו גוא םיִנעֶגיוּבְנעֶלֶע

  ר-לְכ עֶלְלַא יו רֶמָיִלְּ

 רעֶכְלעוֶו ןופ ,דיֹוּב רעֶד ּוצ םױרַא ְךיִזטְפּומְׁש גוא ְךיז ראַפ רעֶכיִלְטיִא טהֶנֲעמ יױװַא

 וייְַניִצְניֵא ןעֶקירוצְסורַא ןָא ְךיז ןעֶיֹוה רֶמָזִלְּכ הֶרָבָח יד

 טְלעיִּפְׁש סאָוו 'םֵאֹּבְרְּמְנאָק לעֶקאָי;ו 'ר סיחַא טְניִרְק עֶלְלַא ןּופ רעֶהיִרְפ
 ןיִא טאוַו ךעֶלְקיִטְׁש טיִמ גּוא ואָנ רעֶטְצעֶלְּפעֶצ ַא טיִמ דוי רעֶזָאּב א ,(םאַּבְרְמְנאָק ןְפיוא
 טיִמ לירְוי גיִרְפאָלְׁש ַא ,טעֶנְראַלְק ןְטיִמ ׁשיִּבייֵל'ר ְךיִז טְקיִר םֶהיֵא ךאנ : ןעֶרעהיוא יִד

 רעֶקיִועֶג רעֶד ,ׁשְמעֶּבְראָה לעקִייח ךיִז טְוייוַועֶּב רעֶטעּפְׁש :ןעֶּפיִל עֶּבאָרְג ראָּפ ַא

 ,ןעֶסְקאוַועֶּבְךילְערְׁש ,רוי רעֶטאוענעֶטְלאָק רעֶצְראַוְׁש א - רעֶטעֶּפְׁש ןֶחְדַּב לעקייֵמ
 טְלאַפ סע וַא ,ןעֶמעֶרְּב עֶגנאַל עֶבְלעֶזא טיִמ ,תֹויְרָּבְרִמ יִד ןּופ ׁשְנעֶמ רעֶדְליוו ַא יוִו טעֶמּנ
 םֶהיֵא ְךאָנ :עֶדְנּוקעֶס  רעֶטְלאַהְרעֶטְנּוא רעֶד ריִאֵמ-רּואיַנְׁש 'ר זיִא סאָד ,דַחַּפ ַא ןָא
 עֶנעֶלאַוְׁשְרעֶפ טיִמ ןעֶׁשיִנעֶהעֶזְרעֶפ עֶרְליִו-הָנּׁשְמ ,ןעֶגְנּי ייֵרְד-ייֵוְצ ַא םיֹורַא טְגְניִּפְׁש
 ןעֶנעֶז סאָד :םעֶמעֶּפאָל יִד יו ,ןָהָאצ עֶכיִלְקעֶרְׁש טיִמ ןעֶגיֹוא עֶנעֶגאַלְׁשעֶגְרעֶמְנּוא ,ןעֶקאַּב
 רעֶד טיִמ ,רעֶמעֶּמְׁש נוא טְסיוְמּוא לייוַורעֶד ךאָנ ןעטייּברא סאוָו . ,ךעֶלְגנויְנעֶרעֶל הֶרְבָח

 סיֹורַא ְךיִז טעֶׁשְמאַק טְצעֶל ּוצ ראָנ נּוא -- :רֶמֶזילְּכ עֶׁשיִטייֵל םיורַא ייֵז ןּופ ןאק ,טייֵצ
 ַא טיִמ רעֶלְקייֵּפ יִׁשְטְכעֶמ רעֶלעֶג רעֶד ,ךעֶלְסיִפ עֶנעֶגיוּבעֶגְסיֹוא עֶמּורְק טיִמ

 יז טְּביֹוה ן'יִׁשְמְכעֶמ יב !אָזנּוג ַא ן יֵׁשְטְכעֶמ ןופ רעֶסָארְג זיִא רעֶבְלעוֶו ,ןאַּבאַראַּ
 ,טייז רעֶמְכעֶר רעֶד ןיִא ,םיִנָּפ טייַז ןייֵא ףיֹוא ראָנ ,ליִרָרָאּב לעג א ,ליִדָָאּבַא ןעֶטעיִׁשּוצְסיֹוא ןָא
 יִׁשְטְכעֶמ .ה .ד ,רֶע :ּפעֶטֶס ַא יו ליֹוה ,טעקאנ ויִא םיִנָּפ טיי עֶקָניִל יִד ,טייז עֶרעֶרְנַא יִד גּוא
 ,ןעֶמּונעֶג טאָה נּוא רֶהאָי 20 ּוצ טאַהעֶג הָנּותֲח טאָה ,ןייז ןעֶמיִו רֶהיִא טְוּומ ,רעֶלְקייֵפ

 זא ,אָמָּתְסִמ טיִנ ןעֶגייִׁש םעֶקְיִנהֶרְבֶח עֶמייַו ...םּוניִגֹורְדְנַא ןייֵא ּבייוו א ,טְסעֶוְמֶׁש עמ יו

 גּוא לעֶגְי-רֶדַח ַא יז שיִבְנְַרעֶפ לאָמ םעֶרעֶי ,עֶילעֶפאַק ןייז טימ ןָא טְמּוק ּויָנעֶּפְמעֶמְס
 רעֶד  ,םאַּבְרְמְנאָק םָּופ עֶּורְמִס עֶּבאָרג יִר היִצ ַא רעֶדָא ,ןאַּכאַראַּב ןיִא ץעֶז א טוהְמ
 םעֶד סאַּבְרִמְנאַק לעֶקאָי 'ר ןּופ ןעקאג-נּוא-זְלאַה ןיא דייַנְׁש ַא טְמּוקעֶּב ןְנאַמ-הָרָבָח

 זיִא ןֶתֶח רעֶד ןְנעֶד ,ןעֶכאַק ּוצ גוא ןעֶרעֶדיִר ּצ וייְכעֶלְיִב ןָא טְּביֹוה סא יֵד נוא ,ןעֶזאּ
 עֶנעֶז סאוו ,'םיִרוחַּבו האֵמ עֶבְלאַח ַא טיִמ ןיירַא טְדאָטְׁש ןיִא ןעֶרְקאָפעגְנירַא ךיוא ןיוש
 ,קְציִנְלעֶמְח ריִעְהְו-ןעֶלְהיִמ טיי רעֶנעֶי ןופ ויִּב "ןֶתָח םעֶד ןעֶנעֶקַא, ןעֶרְחֹאֶּפעֶגמיֹורַא
 ןיֵא ףיוא ראג ְךיִז טְהעֶרְּפ נּוא טי הָחַמָׂשְו הָלתַ קציגלעֶמח לעֶטְדָאטְׁש םאָד גּוא
 | יי ,..יןָפֹוא רעֶדְנַא
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 ֶלְלַא ןיִא זיִא ױזַא ,קסְראיעֶטְנאָג ןיא ויִא יזא,קְציִנְלעֶמֶח ןיִא זיא יױזַא
 ,הָנּותֲח ַא ףיוא ןּויִנעֶּפְמעֶטְס ןעֶגְנעֶרְבּוְפאָרַא הָיכְ ַא ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,ךעֶלְטְרָאטְׁש
 טְצעֶועֶּב ְךיִז טאָה ּויָנעַּפמעמס ּואװ ,עֶקוועֶּפעֶזאַמ ןיִא ,אָד ךיוא זיִא יֹוזַא נּוא
 !טְלעוֶו יִד ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס טיִמ טכאק, סע ,לֵלְּבַה .ריִמָּת ףיֹוא

 5 לע

 וו

 - ..תֹונְכַה םֹויְנעֶּפְמעֶטְס

 | ?הָחְמִׂש יִד םיֹורְג ױזַא עקוְו עֶּפעֶזאַמ ןיִא זיִא סאוָו

 ּונ ,עָל'הָקָבַר עֶקְניִזמ יִד ,רעֶמְכאָמ יִד הָנּתֲח טְכאַמ קאָלְג ןֹויִצְנָבםיִיַח 'ר
 אזא ףיוא ןייַז וצ יאֵדְּכ ויִא סע ? םֶהיֵא טי ןייַז ַחֵמֵׂשְמ טיִנ ךיִז ןעֶמ לאָז עֶׁשְו סאָו ראַה

 רעֶד ףיוא ןייז ןעֶלעֶו עֶלְלַא ,לעֶטְדָאטְׁש ןיִא דיִָנ רעֶר ,ןעֶמ טְגאָז יו ,טְראָפ : הָּותֲח
 רעֶו גּוא ,ןעֶגעוֶו אֵצֹוי ןּופ רעוֶו ,הָאְנִק ראַפ רעוֶו ,טְפאַׁשְדְנייִרְפְמּוג ראַפ רעֶו :הָנּותַח

 סאוָו ,טייק;לעֶנְרָג יג יר רעֶדֶא ,ףעֶלְנְנירְהיוא יד ,לעֶרעֶּפ שּבייַו םעֶר ןעֶייַעֶּ וצ
 ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס -- ּבעיִל ּוצ רֶהֵעָמ ךאָנ נּוא ,ריִרָי ם'ָנּופ ּבייַו םעֶד טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶע

 יַּב ְךיִז טְהעֶרְּפ עקְוְועֶּפעֶזאַמ ץְנאַג !הָנּותֲח רעֶד ףיֹוא אָד ןעֶגעֶז עֶלְלַא  ,לֵלְּכַה

 יִלּתְפַניִקיִוייֵא טְסעיִמְׁש רעֶו גּוא !הָנּותַח סעֶל'הָקְבִר ףיוא קאְלג ןֹויִצְנְּב-םיִיַח
 ןֹויִצְנִּב-םיִיַח ויִא יִלְּתְפַנ-קיִזייַא ןְנעֶד ,יִאְרַוַא רעֶדְניִק יִד טיִמ גוא ּבייו ץֶטיִמ
 ,ךיֹוא בֹורְק לעֶקְיטְׁש ַא ּוצְרעֶד נּוא ,לֶהיִמ רעֶד ןיא ףֶּתּוׁש ַא ,טייֵלְ ןיִא ףֶּתּוׁש ַא ס'קאָלְג

 עמ תנתּוחְמ רעֶד טיִמ עֶנעֶגייא לעֶקטְׁש א ןָא יז רֶהעֶק ּבייַו ס'יֵלְּתפ עקיזייא טְסייהְס
 ,דַצ סעֶמאַמ רעֶד ןופ יִׁשיְִׁשָּׁשיִנֵׁש לעֶקִיַמְׁש ַא סעֶּפִע

 -םיֹוא ,הָּכְלַמ -יִסאוָוְד ,ּבייװ סיִלָּתְפִנ-קיִוייֵא םּורַא ְךיִז טְהעֶרְד רעֶּביִרעֶר
 ראָנ ,טיִנ ראָג טּוהָמ נּוא םּורַא יז טְהעֶרְד יִז ,עֶט'ִתְנֶּתּוחְמ ע'תְמִא ןייֵא איוִז ,טְרעֶיילְׁשעֶג
 גוא : םעֶּפִע טּוהְמ יִז יוִו ְךייַלְג ,טְרעֶדְליִּפ נוא טעֶייִרְׁש נּוא דְנָאה יִד טיִמ טְכאַמ יז

 ,טְלעֶיוְצעֶגְסיֹא הֶלֵּכ רעֶד ןעֶּבעֶג טְהעֶמׁש ,עָגָאׁש יִר עיִלֲחָר ,ריִנׁש םיהָּכָלִמ-יִסאוָוְר
 עא ,ןעֶטְנַאיִלְליִרּב עֶסיֹורְ יו יו עֶגייֵׁש ןעֶגיוא עאַלְּב עָסיֹוחְג עֶרְהיִא גּוא ,הָּכְלַמתַּ ַא יו
 יו טְלאַה דְנאַה ןייֵא טימ ,ןעֶזיור עֶרְנעֶהיִלְב ייֵתְצ יו ,רֶחיִא ןעֶלעיִּפְׁשְךעֶלְקָאּב עֶטיֹח עֶרְהיִא
 "םְנעֶקעֶרעֶּבי ץְראַפ ןעֶטְנאָלְפעֶצ רֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶּבייַו יִד סאָו ,ראָה עֶטְואָלעֶצ םיִהלַּכ רעֶד
 ראָנ ,וְלאַה ןעֶסייוו רֶהיֵא ךיִז יִז טָאלג דְנאַה רעֶרעֶדְנַא רעֶד טיִמ גּוא ,ןייֵועֶג סיֹורְג טיִמ

 יִד רֶהיִא ףיוא ןעקוק ןעֶגיֹוא עֶגיְִנעֶגעֶרְב עֶצְראַוְׁש ראָּפ ַא יוִו ,גיִדְנעֶקהעֶמעֶּב טשינ
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 ג,רשירשרשטשרשרשרשרשרש" שיש ישי טא טשעט רע טעלעל שלש ר רשרשרשרשרעלער בער טשרשדש רשי לערער טאל ריעל רשי רשלשיש שרשרשרשרשרשרשרשרש רשי ראש ר שרשרש ר רשראפ

 ןעֶפיול םעֶקְרעֶוְראַמ יִד טיִמ םִועֶוְראַס יד ...רעֶהְפיֹוא ןיֵא ןֶהֶא ְךילְג טייֵצ עֶצְנאַ
 ןעֶקעֶרעֶּג וצ טייצ ןיֹוׁש !דְלאַוְג ,יוא, :ןעֶמעֶראיְל םיִנָתּוחְמ יִד ,זייַמ עֶשְמַמְרעַפ יִד יוִו םּורַא

 אֹזַא ךיִּבעֶג ןעֶמְסאַפ סאָו ,רעֶדְניק יֵד ןעֶׁשְטּומ ּוצ רּועְׁש רעֶד ויִא ןעֶנאַו ויִּב ! הָלִּכ יִד
 טּוהְמ ןּוהְמ ראָנ --!טייַצ ןיוׁש !טייַצ ןיוש : ןעֶיַרְׁש עֶלְלַא ",,,! גאָט-רעֶמּוז אֵזַא . ,גאָמ

 יִר ,לעֶטעֶקְׁשאַק ןעֶמעֶמאַס ַא טיִמ םורַא ךיִז טְהעֶרְד יִלָּתְפִנ-קיִזייֵא ,טיִנ ראָנ ןעֶמ
 יֵלֹוק ףיֹוא טְרעֶדְליִּפ הָּכלַמ-יִסאָוְד גּוא ,דינמ ַא יִװ ,רעֶטְנּורעֶה טְגעֶלְרעֶפ דְנָאה

 טיִמ ןעֶרעֶרְנַא ץְרעֶּביִא רעֶנייֵא ןעֶפיול םיִרָרְצ עֶרייֵב ןופ םיִנְתּוחְמ עֶגירעֶּביִא יִד :תולוק
 - ץֶמ ראָנ ,םֶכְלעֶוַא ןּוהְמ לאזג סעּפע ןעֶטְלאָוו ייֵז יוִו ְךייֵלְנ ,רֶהיֵרְפּוצ-ףיֹוא דְנָאה יד
 ,םיִנ טייֵּבְרַא ןייק ייֵז טיִנ

 ,רַצ סיָנָתָח נפ ? טיִנ םעֶּפע יש ןֶמ טּוהְמ םאָז ראַפ ,ּונ -

 טעיֵרְׁש 1 רעדניק ֶיִרעֶגנּוה גאז ֹזַא .עֶמְלאַה לא עֶמ עג וד טְסאָה -
 | ,דַצ סֶנָתֶח

 טעֶיבְׁש + רעֶרניק עֶגיִרעֶגְנּוה ןעֶמְלאַה גְנאַל יױזַא לאָז עֶמ ,טְרָאהעֶג ּוד טְסאָה -
 , דַצ ס'הָלַּכ

 ? קיִרּוצ גּוא ןיִה םּורַא ןעֶמ טְפיֹול סאוָו --

 ? טפיול עֶמ סאוָו ןעֶפיֹול ַא ראַּפ ויִא סאוָו -

 עֶנָאֹׁש -- ,טְרָא ןייֵא ףיוא טְהעֶמְׁש עמ נוא ןעֶרעֶלְליִפ עֶלְלַא ,ןעפיֹול עֶלְלַא -
 ! סעֶקְראַראָּפ

 ,ןיִהַא ןעֶנאַד ןופ רעֶנייֵק לליו ןּוחְמ נוא טְרעֶדְליִּפ עֶמ נּוא טְפיֹול עֶמ יִּבַא --

 ּומ סע; !ןּוהְמ טעֶּפעֶטייֵ ןיוׁש ? ןעֶדעֶר ּוצ ןעועֶג גּונעֶג ןיֹוׁש טלאָו רעֶמאָמ -
 !קִע ןייַא ןעֶּבאָה לאָמַא ְךאָד

 !ןעֶּבאָה םאָד זאָל קֶע ןייא !ןּוהְמ ןעֶּביֹהְנֶא ןיוש ןעֶמ זאָל !ןעֶרעֶר ןיוש גּונעֶג ,ּונ --
 | ,רַצ םיִנֲתֲח טְגעֶרְפ ל רָמז-ילְּכ יִד ןעֶנעֶז ּואוו -
 , רַצ ס'הָלַּכ טְרעוֶוְמְנע ? ןעֶנעֶז ּואו רֶמְזיִלְּכ יד ד
 ,סעֶקׁשְטיִמְס יד םֶריֵמְׁש עֶמ : טייַבְרַא רעֶייז טימ ןעֶמּונְרעֶפ ְךיִז ןעֶנעֶז מלכי יִד נּוא

 טְלייֵהְמ נּוא רעֶהיֹוא ןייַא ראַפ לעֶגְנּי ַא טְגאָרְט סאַּב לעֶקאָי 'ר ,םילַּכיִד ןָא טְלעֶמְׁש עֶמ
 !וםעֶנּורְטְס ןעֶהּוצ ּוצ יֹזַא יִװ ,ןעֶנייו ריִד לעֶו ְךיִא ,רֶוְמַמ ,רָאה; :טייֵהְרעֶליִטְׁש ןייֵא םֶהיֵא
 ףיֹוא גיִדְנעֶקּוק טְׁשיִנ .,םיִנָּפ עֶּבְלאַה עֶנעֶסְּכאַועֶּב סאד ְךיִז טְצאַרְק רעֶלְקייֵּפ יִׁשְטְבעֶמ
 א טָמְהעֶנ רֶע ןעֶבְלעֶו יַּב ,רַמָלְמ ןעֶמְנאַקעֶּב ַא טיִמ טְרעֶר ןֶחְדַּב לעקייֵח 'ר :םעֶנייֵק
 עֶניִרעֶּביִא יִד גוא ,קאז ַא ןופ יו ,ךעֶלְטְרָאװ טיִׁש גוא רעֶגְניִפ ייווְצ יִד טיִמ קאַּבאַט-קעֶמְׁש
 םורָא ןעֶהעֶטְׁש ,םעֶטעֶּפאָל יִר יו ,ןָהָאצ עֶסיֹורג יִד טיִמ ןעֶגְנּי ֶנעֶלאְָשְרעֶפ יד ,רֶמָגְִ
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 ןינע ןעֶגיטְביו א ןעֶגעֶו ןֹׁשְל רייז ףיוא םיוא םֶהיֵא טיִמ ךיִז ןעֶסעִמְׁש נּוא ןויְעֶפְמעֶמְס
 0 6 עֶקְנאַסיִמְס רעֶד ןעֶּבעֶנ טְהעֶטְׁש סאוָו 6 עֶטְכעֶׁש עֶגיִואָד יִד טָא ויִא רע - |
 רעֶד עילֲחָר ףיֹוא ןעֶגיֹוא יִד טיִמ גיִרנעֶוייְַנָא ,ןֹוׁשָל-רֶמז-יֵלְּב ףיֹוא ּויָנעָּפְמעֶטְס  טְגעֶרְּפ

 עֶנעֶלאַוְׁשעֶג יד ןופ םעֶנייֵא ּוצ טְדְנעוֶועֶג -ךיִז רע טאָה ,לָאיִמחַרְי ,ראָנ הֹעָג ,רעֶנָאׁש
 ,לָאיִמְחַרְי 6 עקדוח רעֶּבֲא ,(4 םאַמהַמ 6 סיֹוא עָּבאָרְּפ נּוא ראָנ העָג ,ןעֶגני -רָמָו-יִלּכ
 | יי : | | !עֶקְרּוח

 ! הָבוׁשְּת רעֶראָלְק ַא טיִמ קו ךיִג טְמּוק לָאיִמְחַרְי
 -קיוייֵא זיא סאָד ,( .עקיואְרְלאי א א ןיֹוׁש זיִא סאָד ,6 לעֶמְכעֶׁש ןייֵק טיִנ זיִא סאָד -

 ןא ? רֶחיא טְהעֶז-- לאז רֶהיִא זיִא םאד טָא גוא ,יז ויִא קציִנְלעֶמְח ןּופ ,רּונְׁש ס'ילָּתְפִנ
 | .6 עֶכּורעֶטאַק רעֶנעֶמעֶמאַס א טיִמ םורַא ְךיִז רע,טְהעֶרְד

 -פיוא ץנאג ּויָנעָּפְמעֶמְס טְגאָז !לֵאיִמְחַרָי ,ןעֶרעֶו ּוד טְסְלאָז ָּרְפַּכ יִד -

 0 עֶוילק ַא ראָנ יִקאַמ ְךאָד זיִא יִז ,ע !ןעֶראועֶג רֶהאועֶג ּוד טְסיִּב ךיג יֹזַא :טְנעֶלעֶג
 !5 םעֶרְקיִז יֵד טיִמ 1 עֶרְמאַמ יִז יִװ ,העְו ,ראָנ הֹעָו !עֶוָדְלאַי

 ןּויִנעפִמ עטס ייַּב רעֶנעֶלאַוְׁשְרעֶפ רעֶד לֵאיִמְחַרְי טְנעֶרְפ ,טלְליוִו רֶהיֵא בוא --

 | .יי 03 ןעֶריִט רֶהיִא טיִמ ןְהעֶג ְךיִא סעוו , טלְליוִו רֶהיִא ּביֹוא

 ןייֵק ראַפ טיִנ יד טייַּב עֶמ :ּויְנעַּפְמעֶטְס םֶהיֵא טְרעֶוְטְנֶע ! דְרֶע רעֶד ןיא גיִל -
 - ,(4 ֶיִנעצ טיִמ ןעֶריִמ ןילַ לעֶו ךיא , ׁשְמַׁש-ןעֶטאֶליִׁש

 -עֶלע ריפ ויְנֶפמעֶמְס

 ןעֶצעֶועֶּב ןעֶמּונעֶג ךיִז טאה ּויִנ ע 1 ּפְמע ִט ֲס נוא ,ןֶפְלאָהעֶג טאָה טמאָנ ,רּוצְקִּב

 , הֶלַּכ יִד

 ויִנעֶּפְמעֶטְס יֹוזַא יו ,ן} ֶּביירׁשעֶּב ּוצ ְךאַוְש יא רעֶרעֶפ ןיימ זַא לְהיֵפ ךיִא הַא

 זיִא םאָד +טְלעֶּפְמּרעֶג ,טְלעיפְשעֶג טאַלְג ןעֶועֶג טיִנ זיִא םאָר ּוהָלַכַא טְצעֶועֶב טאָה
 טיִמ ,לְהיִפעֶג ןעֶכיוח ַא רֶהעֶז םעֶפע.טיִמ טְסְנעיד סטְמאָנ ַא ,הָדֹוֿב עןיִמ ַא ןעֶועֶג

 , רהאוועג רעװ -- םיֹוא עבארפ 3 ,הלכ -- .עקנאטימס 3 ,הבקנ -- עטכעש 0
 --  עקוואדלאי:? .,לעריימ -- לעטכעש (5 ,דניוושעג -- עקדוח (*  ,יז זיא רעוו -- םאטהמ (+ -|

 ,טקוק --- ערטאמ (וז ,ענאש -- עווילק (6 ,לעטיה -- עבורעטאק (? ,ןנאמ --- דלאי (? ,לעבייוו

 ,רעגיזאד רעד טיִמ -- עכינעזוצ טימ - ןעסעימש --- ןעריט (1 ,ןעגיוא --- טערקיז (*
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 הָלֵב רעֶד ןעֶגעֶקַא טְלעֶטְׁשעֶג ךיז טאָה ּויָנעֶּפְמעֶטְס .טְסייֵג ןעֶלְרע ןייֵא רֶחעֶז סעֶפע -
 היִר ַא ,הָׁשֹרֲה עגנַאל א .עֶנָאׁש ַא- ,לעֶריִפ ןְפיוא ןעֶטְלאַהעֶג הָׁשָרד ַא רֶהיִא טאָה גּוא
 ןופ ,רעֶהַא ויִּב הָלַּכ רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל ְךיִלְקִיְלְג גוא ויִרָפ םעֶד רעֶּביִא הֶׁשֶרד עֶדְנעֶר

 טעֶטְראַוְרעֶג סאוָו .,ןעֶּבעֶל ןעֶרעֶטיִּב ,ןעֶרעֶטְסְניִפ םעֶד רעֶּביִא נוא ,רְנאַמְׁש-לעֶרייֵמ רֶהיֵא
 יִד טְלעֶטְׁשְרעֶפ ,ּפאק} םעֶד טְקעֶרעֶגרעֶּביִא !לעֶדייֵמ םיֹוא -- :רעֶטעְֶּׁש , רעֶמעֶּפְׁש יִז !

 טָא ,רְנעֶגּוי ,דְנּועֶג יי ! טייֵקְכיִלְהעֶרְּפ סאָר .אְמינ ...גיִּבייֵא ףיֹוא ראָה עֶגנאַל עֶנָאׁש

 ןעֶפאָרְטְׁש טְׁשיִנ לאָז טְטאָנ ,ְךיִלְהעֶרְפ טְשיִנ רֶהעג םעֶּפעג ...!עָנעֶרּוי ַא וד טְסְרעוֶו
 | | י - ,,!רייֵר יד ראַפ

 :עֶלעֶדיִפ ם'ּויַנעֶּפְמ עטס ןופ םיֹורִא טעֶמּב ךיז ןעֶרָאה רעֶטְרָאװ עֶכְלעֶזַא טָא

 עֶלְלַא ,הָׁשה רעֶמּטְׁש רעֶגיִואָר רעד ןופ טֵׁשֶּפ םעֶד טּוג ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ רעֶּבייַו עֶלְלַא
 .ןעְֶחעֶרְמ עֶרעֶטיִּב טיִמ ףיעד ןענייַו נוא , םאָד ןעֶלהיִפייֵז :םִג ןעֶלְחיִפ רעֶּיי

 גְִנעֶגְניִלְׁש ,לעֶּבייַו ְנּי א יז טְרְהעֶלְק - ןעֶסעֶועֶג ױזַא ךיִא ןיִּב גְנאַל יו --
 נוא ּפָאצ עֶנֶמְכאַלְפעֶצ עֶטאְלעֶצ טיִמ ןעֶסעוֶעֶג ֹזַא ךיִא ןיִּב גנאל יו --ןעֶרְקעֶרְמ יד

 ַא עֶנייֵא ןיִּב ְךיִא זַא ,ריִמ טיִמ ראָג ְךיִז ןעֶלעיִּפְׁש םיֲִאְלַמ זַא .,טְנייֵמעֶג ראָנ .ּבאָה !
 י - .יי ףֹוס םּוצ ,דַא ,...ףֹוס םּוצ ?עֶכיִלְקִיְלְ

 ןופ רעֶטּומ ַא ,עֶנעֶרוי עֶרעֶטְלֶע ןיֵא ןעֶטיֵּב טּוהְט -- טטאָג רֶחיֵא רֶעֶׁשעֶּב --
 ּויזרֶהיִא ,רעֶטְכאַמ רעֶרעֶטְלעֶי ןיימ , טטאָג ,רֶהיִא רֶעעֶׁשעֶּב--רעֶטְכָאט עֶנעֶסְקאַוהעֶר
 ּבאָה ךיִא יװ ,עילאד עֶרעֶנאׁש א טימ ראָנ ,רימ יוִו לומ רֶחעֶמ טימ ראנ ,ןעֶכיִג ןיִא

 ,דייֵר יִד ראַּפ ןעֶפאַרְמְׁש טיִנ לאָו טמאָנ ,ןנאמ ןיימ ייַּב

 טּוהְמ ּויָנעַּפְמֹע ְטס נּוא רעֶּבייוַו יד ןייַרַא ןעללאפ תֹונְׁשְחַמ עֶכְלעֶוַא ןיִא טָא
 טְלעיִּפְׁש סאד .טְרעֶר עֶלעֶדְיִפ סאָד גוא םיִלֵּכ עֶלְלַא טיִמ שיַּבְרַא רע : םִנייֵז יו
 טְרְרעוֶו םִע ,רעֶשְנּוא םֶהיֵא טְלאַה עֶילעֶּפאַק יד גּוא םֶגיִרְנעֶנייַװ א ּויָנעֶּפְמעֶטְס
 .ן'ּויִגעֶפְמעֶמִמ ןעראה ןעֶללִיוו עללַא-עֶלְלַא :רעֶדְלִּפעֶג םיֹוא ,םֶראְיְל םיוא ,לֹליִטְׁש
 ןעֶרעֶמעֶלְק ךעֶלְרייֵמ ,דעֶלגְנּוי ,ןעֶגיְִׁשְנַא ןעֶרעוֶו רעֶּבייַו ,טְכאַרְטְרעֶפ ןעֶרעֶו ןעֶרּי
 ,ןּויִנעֶּפְמעֶמְס ןעראה לליוִו רעֶדעֶי - ןעֶׁשיִמ ףיֹוא נּוא קנָאּב ףיֹוא ףיֹורַא

 !!לליִטְׁש ןייֵז ואָל ,םֶלֹוע ! רעֶלְליִטְׁש ! אֵּׁשְׁש --

 :םקאַז ַא יו יז טְהעֶנעֶצ נוא עֶלעֶריִפ ץְפיֹוא ְךיז טְסיִנעֶצ ּויגעְּפְמעֶמְס נּוא
 רֶהעָמ -- ּפָא גוא ףיא טְהיֵלְפ דְנאַה ַא ,ּטְׁשיִנ ןעֶמ טְרָאה רֶהעָמ - ְךאָיְמ - ְךאָיְמ -ְךאיָמ
 עֶנעֶריִׁשְרעֶפ ךיז ןעֶסיִג םעֶג גוא ,תולוק ייֵלְרעֶלְלַא ךיִז ןעֶרָאה סֶע גוא ,םיִנ ןעֶמ טְהעֶז

 ,ןעֶצְראַה םייַּב ןָא טְמְהעֶנ סע זַא ,עֶגיִרעֶיֹחְט ,עֶניִהְטּומוא ץְלַא גוא ,ןעֶגְנאַזעֶג יִניִמ -
 עֶללַא טיִמ םיֹוא טְהעֶג םִלֹוע רעֶד :תֹויַח סאָד סיֹורַא טְמְהעֶג םע; ,הָמָׁשְנ יִד טְהיִצ סע

 טְדרעוֶו ץְראַה סאָד ,םיִרְבַא עֶלְלַא טיִמ טְבראַטְׁ ,טֶּראַׁש םֶלוע רעֶר ,תוחוכ
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 ,ןעֶגיֹוא יִד ןיִא ןעֶרְהעֶרְמ ךיז ןעֶלעֶטְׁש סע גּוא ,טְקייוועֶצ יֹוזַא ,, ללופ יֹוזא סעֶּפִע

 עטס רעֶו וּויִנעֶּפְמעֶּטְס בוא; .. .ןעֶנייַו ןעֶרּי ,ןעֶצְכעֶרק ןעֶרּי ,ןעֶצְּפיִ ןעֶרּי
 םֶהעַו עֶמ ,ויִנעָּפְמַע ְטס ןייק םינ טְהעֶז עֶמ ,טיִנ ראָג םֶהיֵא טְהעֶו עֶמ ?ּויָנעְּפ
 ןעֶלְלּופ םאוָו ,ןעֶגְנאַעֶג עֶכילְטֶאג יֵר" ,תיִליְִעֶסיִז יִד ראָנ טְרָאה עֶמ ,עלעֶדיִפ ןייק טיִנ
 טְׁשיִנ רעֶהַא ויִּב ְךאָנ טאָה סאָו ,עָנָאשז יִד ע'ָלֲחָר נּוא ..,ּבּוטְׁש עֶצְנאַנ יִד ןָא

 ָר זיִאְס זַא ,טְרָאהעג טאָה סאָו ,ע'ָלֵחר ,ןעֶלעיִּפְׁש ס'ּויִנעֶפְמעֶטְס טְרָאהעֶג
 גוא טְהעֶטׁש ,ןעֶלעיִפְׁש ןיִמ אזַא טְרָאהעֶג טְׁשיִנ ְךאָנ טאָה יִז ראָנ ,ּויָנעָפְמעָטְסַא
 טְהעֶטְׁשְרעֶפ גוא -- תולוק עֶנעֶטְלעֶז יד ּוצ ,ןעֶגְנַזעֶג עֶגירְפּשְּכיִר ּוצ ּוצ יז טְרָאה
 ראָנ -- יִז סאָר טָאלְג טעֶּפעֶי ,ץראה סאָד רֶהיֵא סאָד טְהיֵצ סעֶּפֶע ? זיִא סאָד םאוָו טיִנ

 סע ןעֶנאוַו ןופ ,ןיהַא ןעֶגיֹוא יִד ףיוא טְּביוה יִז ,םיִנ יִז טְהעֶמְׁשְרעֶפ זיִא סאָד סאוָו

 ךֶעיִפ , ןעֶגיוא עֶצְראַוׁש עֶנָאׁשְרעֶרְנּאוו ראָּפ ַא טְהעֶזרעֶר גּוא תולוק עֶמיז יִד ךיִז ןעֶמיִ
 יו ,ןעֶזּפְׁש יִו , ךרוד יז ןעֶמהעֶנ גּוא ,רֶהיִא ףיֹוא ְךיילְג ןעקוק סאָו ,ןעֶנּוא עֶגיִד
 .רֶהיִא ףיוא ןעקוק ןעֶגיוא עֶגיְִרעֶייִפ עֶצְראַוְׁש ,עֶנָאשְרעֶרְנּאו יִד ..ןעֶוְּפֶׁש עֶפְראַׁש
 ןעֶגיֹוא עֶרְהיִא ןעֶזאָל ּפאָרַא לליו ע'ְלֵחְר ;רֶהיִא טיִמ ןעֶרעֶר נּוא רֶחיֵא ּוצ ןעֶקְניוִו נּוא

 ,טיִנ ןאק גּוא -- ּפאָרַא

 יי ?ּויִנעָּפְמַע טס רע .זיא סאָד טָא

 ִנעעֶג ןיוׁש ךיז טאָה עֶצעֶועֶב, סאָד ןעוֶו עֶנאֹׁש יד ע' לֵח ר ךיִז טרהעֶלק יֹזא
 , הָּפּוח רעֶד ּוצ ןעֶרְהיִפ ַחּכִמ ןעֶטְכאַרְמ ּוצ ןָא ןיוש ןעֶּגיֹוה םיִנָתּוחְמ יד נּוא טְניִד

 , דַצ םֶנֲהָח טְנערפ ?טְכיֵל יִד ץעגְרעֶיןעֶגעֶז אוו
 . דַצ ס'הָלַּכ טְרעֶוְטְנֶע ? ןעֶנעז ּואוו טְכיֵל יִד

 ןעֶפיול עֶלְלַא ,רעֶהיִרְפ סאוָו ,רעֶדְליִּפעֶג רעֶנעֶגייֵא רעֶד רעֶרעיִו טְדְרעוֶו ֹזַא גוא

 ףיוא ןא םעֶרמ עֶמ ;ְךיִז טְּפּש עֶמ ,ךיז טְשְמעֶוק עֶמ ..ןיִהאָו טיִנ טְסייַו עֶמ גּוא
 יִד טיִמ םרעוראַפ יד טְלעֶדיז עֶמ ,טְציוׁש עֶמ ,ךעלדִיילק טְפייֵר עֶמ ,םיִלאָזאַמ

 - ךיז ןעֶׁשיווְצ יז ןֶעֶרעֶּפְמַא םיִנָּתוחְמ יֵד נוא םיִנָתּוחְמ יִד קיִרּצ ןעֶלְדיִ יי נּוא םיִׁשְמַׁ
 | | !גיִרעֶּבעֶל ץְנאַג ,םֵּׁשַה ְךּורְּב ,זיִא םִע

 ,הָפּוח רעֶד ןּופ קיִרּוצ טְהעֶג .עֶמ תעַשְּג , טדְרעוֶו סע סאוָו ,הָמּוהְמ רעֶד ןיִא

 -םיוא ןיֹוׁש רע זיִא םִא נּוא "עילעּפאק; רעֶד ןּופ סיֹורַא ויָנעָּפְמעֶמְס ;היז טְּפאַח

 עיָלֲחְר ,רּוְׁש םייֵלְּתְפִנקיִוייֵא ןעֶּבעֶג ,אָד טָא ,רעֶגייַ יִר ןעֶׁשייְצ ןעֶסְקאַועֶג
 גיִדְנעֶלְכעֶמְׁשּוצ ,רעטְרָאװ ראָּפ ַא טיִמ רֶהיִא טיִמ רעֶּביִא ְךיִז טפראוַו רע ,רעֶנָאְׁש רעֶד

 ּאָרַא טְואָל ,ְךילְטיֹר טְרְרעֶו ע'לַחָר .ראָה עֶגְנאַל עֶגָאׁש עֶנייַז ךיז גידנעֶלְשיר גּוא

 סעֶּפעֶז יִנ טְסאַּפ םע.טְראוָו עֶטְנִהעֶצ םאָד םֶהיֵא טְרעֶוְטְנעֶע גּוא דְרֶע רעֶד ףיוא ןעֶגיוא יִד
 ..ייי םָלֹוע אזֲא ראַפ ְךאָנ גּוא רֶמזיְִּבַא טיִמ ןעֶסעיִמְׁשְסיוא םיִצּלְפ עֶלעֶטְׁש יז

 ֹו
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 שי

 ןעֶלַחְר טיט ןיוינֶּפְמעֶטְס ןפ ׁשיִעֶנעֶעֶּב עטׁשְרע סאָר
 ,תֹוׂשעמ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ לעיִפ ןּיִנעֶפְמעֶמְס ןופ ןעֶמ טְלָהָאצְרעֶד ןעֶלְהָאצְרעֶד

 "טייל עֶּטּוגו עֶלֶלַא טיִמ גיא םיִפְׁשְַמ עָלְלַא טימ ךיִז ןאָק רע זַא ,םֶהיִא ןּופ טְלְהָאצְרעֶד עֶמ
 זַא ,ךּורפׁש ןיִמ אּזַא ןאק רע; זַא ,רע;ןאק- ןֶחָח ַא ןּופ הֶלֵכ א ןעֶרעֶרְּפַא רעלליװ םיוק זַא
 ,טְכאָקעֶגְפא ןיש יז זיִא- ,לעֶרייֵמ א ףיוא ןּוְמ קוק ןעֶטְכעֶר ַא ,ןּוהְמ קוק ַא ראָנ ףְראַד רֶע
 ןעֶמיִה גּוא דוס םעד ןּופ ןעמייוו סעמאמ ךַס ַא ! םֶלֹוע לָש ֹונֹוּבִר !ןעֶרעֶֶו טיִהעֶּב לָאז עֶמ

 ייַּבטְהעָטְׁש ןויִנעֶּפְמעֶטְס טימ ןעֶרעֶר יז ןעוֶו זַא ,םיהָלּכ יִד ,רעֶדְניִק עֶרעֶיז רעֶּבירעֶד
 ,לעֶּביַו ןייא יֹוזא רעֶרָא .ןיִרעֶגעֶוְׁש ַא ,עֶמֶהּומ ַא ,רעֶטְסעֶוְׁש עֶרעֶטְלֶא ןיֵא טייַז רעֶד

 טְרְרעֶֶו ןּופרעֶד ? תֶקְולְחַמ ּוצ םֹולָׁש ןָא ְךיִז רֶהעֵק סאָו ? םיוא סאָד טְכאַמ סאוָו ראָנ

 יא ּויְנעּפְמעֶמְס זַא ,ןעֶסייַו עָלְלַא .רעֶגָאלק טְשיִנ ,הָליִלְח ,ןעֶמאָנ ס'ּייִגעֶפְמעֶטְס
 ,םֶהיִא טיִמ טיִנ ְךאָד ןעֶמ טּוהְט ְךּורְׁש ןייק ? סאוָו זיא ,ּונ ,קיִנֹומְׁש-חַמי, רעֶמּוג ַא

 ּיָנעֶּפְמעֶמְס טְּבילְב ויָנעֶּפְמעטֶס גיא ,ןעֶּבעֶלְח
 ןעֶלאָז טְשְטְנעֶבעֶג גוא ,ןעֶגְנאַמ ןעֶּבאָה אָז ,ְךֶלְּבייַועֶשירוי,רֶהיִא טְנעֶז טְׁשְטְנעֶבעֶג

 -!טייַהייַרְּפ יִד-- הָנְּתִמ עֶרעֶייהְט אנא טקְנָאׁשעֶג יא ןעֶּבאָה סאו ,ןעֶלּבְסְנאַמ יִד יי
 טיִהעֶנ ,טעֶטְנעֶּפעֶג נּוא ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶנעֶו סאו ,ףךעֶּבעֶג ,ךעֶלְדייֵמ יִד ּוצ זיִא העָו נּוא

 ךעֶלְּבייוַנ ךיוא ְךעֶלְריימ יִר ןעֶרעֶו ןְנאַד נוא--פאק םעֶד ּוצ ייז טְקעֶד עָמ זיִּב טיִהעֶגְפָא א
 .יי ךעֶלְנייו עֶכיִלקילְג .עָּיִרְפ ,עֶנעֶדְּּבעְֶפיוא

 עטס ןּופ ןעֶּפיולְְנַא ּוצ סאוָו טאַהעֶג טְׁשיִנ ןיֹוׁש טאָה ,לעָּבייוו םלֵא ,ע'ְלֵחָר
 טיִמ נּוא דְנאַה רעֶד רעֶטְנּוא עֶלעֶריִפ ןְטיִמ רֶהיִא וצ ןעֶגְנאַגעֶג ּוצ זיִא רע ןעוֶו , ץ'ּויִנעָּפ

 ?ןעֶמְלאַהעֶּב יז יִז ףְראַד ןעֶמעֶו ראַפ 1 אָרֹומ יִז טאָה סאָו :ןעֶּפיִל  יִד ףיוא עֶלעֶכייִמְש ַא
 יז טְהעֶג רע; :הָנּותֲח רעֶד טיִמ ןעֶגְרְטְרעֶפ זיִא ,יִלָּתְפִנ-קיִוייֵא 'ר ,רֶחעֶוְׁש רעֶד'

 ןעֶלאָז ייֵז זַא ., םֶרעֶוְראַפ יִד ףיֹוא גְנּוטְכַא טיִג נּוא רעֶטְנּורעֶה דְנָאה יִד טְגעֶלְרעֶפ םּורַא

 ַא ,טעֶראָּפְרעֶפ יױזַא ְךאָד זיא - הֶּכְלַמ יִסאוָוְד - רעֶגיוְׁש יִד גוא , רעֶכיִג ןעֶרָהיִר ךיז
 . טְלְהיִפעֶג טיִנ ךיוא יז טְלאָו ,ּפאק םִנּופ רעֶיְַׁש םעֶר ןעֶמעֶג ּאָרַא רֶהיֵא ייַב לאָז עֶמ
 סאָו , ןּוהְמ קוק א טְלעֶטְׁשעֶגְּפָא אי וליִפֲא הָּכְלמ-יִסאוָוְד ְךיִז טאָה גיִדְנעֶפיֹוליֵּבְרעֶפ

 :טְרְעֶלְקעֶּב רֶלאַּב יז טאָה יז ראָנ ? ריִנְׁש רֶהיִא ןעֶּבעֶג ּויָנעּפְמע מֶס םעֶּפֶע אָד טּהְט
 -קעֶוַא ויִא נּוא ". . .ןעֶׁשאֶרְג א ךייַא טאַנ ,ןעֶכאַז עֶרעֶייז , ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ , סאָו ְךיִא סייז
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 ערשטע לע יאערעלארעעלא ללא, טשע רשע לאל לא לאעלא על לעלששלש ר על עלשטשלא לערער שלשש רער רשי טל רש טשערטשיל ראמאללא לאטא אלא

 קינייַא 'ר .רעֶכיִ וחמ ןעֶלאָז ייֵז ,םעֶקְרעְֶראַס יד טיִמ ןעֶנעֶרְנאַמאק רעֶטיי ןעֶפאָלעֶג

 םרעֶוְראַפ יד . טְנעֶכיִצעֶגְסיֹוא טעֶועדְנאַמאַקעֶג ןעֶּבאָה ן'הָּכְלִמיִסאוָוְד ׁשימ יִלְּתְפִנ
 עֶרייֵּב ןּופ םיִנָּתּוחְמ יִד ,םיִעָנּוׁשְמ יִד יו ןעֶניֹולְפעֶג םּורַא ןעֶנעֶו סעֶקְרעוֶוְראַפ יִד טיִמ
 טאָה נוא ןעֶׁשאַועֶג ְךיִז טאָה םֶלוִע רעֶד זיא רעֶייֵמְׁש רעֶד יו , טְרעֶדְליִפעֶג ןעֶּבאָה םיִדָדְצ
 ףיוא ,ןעָׁשיִמ עֶגְנאַל יד םּורא קְנָאּב עֶגְנאַל יד ףיֹוא רעֶמְרָא ןעֶּפאַמְרעֶפ ּוצ ןעֶּביֹוהעגְנָא
 םיִצּולּפ-- - ,הָרּוׁש עֶצְנאַג ַא סעֶקְלּּב .עֶׁשיִרְפ טיֵרְנעֶגְנָא ןעֶגיִלעֶג לייַוְהעֶד ןעֶנעֶז םע;עֶבְלעוֶו
 | .! עקְשְוהעֶד רעֶד ןופ רעֶסאוו ןעֶגְנאַנעֶג סיוא זיא סע 1 דְלאַוְג ַא ןעֶראָועֶג זיִא

 .רַצ ֶגְתֶח טְגעֶרְפעֶג טאָה 1 רעֶסאו ץעֶגְרע ןעֶמ טְגיִרְק ּואו -

 - , רַצ ס'הָלַּכ טְרעֶוְטְנֶעעֶג טאָה ?ןעֶמ טְמְהעֶנ ּואוו רעֶסַאוַו -
 +ךילגירעויֵה ליִסיִבַא ןיוׁש ,הָּכְלַמיםאוֶוְר ןעֶגירְׁשעֶג טאָה ! רעֶסאוַו -
 ילקּפנקיוייֵ ןעֶיירְׁש ןעֶפְלאָהעֶגְרעֶטְנּוא רֶהיֵא טאָה ! רעֶמאַוו , רעֶסאוַו -

 - יי שעֶּפעטּוהְט רֶע וַא גיִרְניִייַמ גוא םעֶלאַּפ יִד גיִדנעֶׁשְטאַקְרעֶפ

 ייהְנעגעֶלעֶג סאָד טאַהעֶג ּויָנעֶּפְמעֶמְס טאָה הָמּוהְמ .רעֶיינ רעֶגיִואָד רעֶד ןיִא

 יִװ סעֶּפִע גּוא טְסְנעֶרע ןעֶועֶועֶג ויִא עֶבְלעוֶו ,ןעֶלַחֶר םיִמ לעֶסיִּבַא ְךאָנ ןעֶסעֶיְמְׁש ּוצ
 ףיֹוא םיִנ ,טייַו - טייװ טקּוקעֶג ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶהאָלְּב עֶנָאׁש עֶרְהיִא . טֶכאַרְטְרעֶּפ

 םעֶיְִׁ ןעֶגְנאַלינאַ ַא םֶהיֵא ןופ טְרָאהעֶגְמיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶרְהֹוא עֶרֶהיֵא נּוא ,ןּויְנעֶּפְמעֶטְס
 קִובלּב רעֶר , טו טְרעֶרעֶג טאָה רע; ,טְנאָקעֶג ּויִגעֶמְמעֶטְס טאָח ןעֶרעֶר גּוא =

 ךילְג גיִדְנעֶקיק , קיומ רעֶמּג ַא יִו , םּורַא נּוא םורַא ןעֶמּונעֶגְמּורַא רע;טאָה דייֵר יִד טיִמ

 ןייֵַא ןעֶצְראַה ןיִא ףעֶנַט ףעֶימ ,ןייֵרא ןעצ ְךאַה ןיִא ? ְךיִא גאָז סאָו ..ןיירַא ןעֶגיא יֵד יָא
 יִר ןּופ שעה רעֶד נּוא ,טְרָאהעֶג טאָה עֶלֵחְר נּוא טְרעֶרעֶג טאָה ּויִנעֶּפְמעֶטְס

 ןּוחַא .,םעֶיַמְׁש רעֶיז ןעֶרָאה םְגָקעג יִנ טאָה עֶמ וַא ,,םיֹורְג יװַא ןעֶוֶועֶג זיִא טייֵל-הָנּותֲח

 | + רעֶמרָא יט עֶטְצעֶל יִד

 י יא ַא עטלאַעגוצ טאָה סאוָו ז ,קשְטְנאַמ- גענוי א ; ףיוא עו ֶגיֹוא יִד טיִמ .יִרנעייְָא

 טיִמ ,  םיִׁשּוח עֶלְלַא טיִמ ץאל סְמעֶנֶעֶו ּוצ טע'הָנעַמעֶג טאָה גּוא עֶטאָּפאַק רעֶשירוי א

 | | ,םיִרָבַא עֶלְלַא
 א ףיֹוא ןעֶמאַרְמעֶּפָא יִא גּוא טְרעְֶטְנעעֶג עֶלַחָר ם םֶהיֵא טאָה ,. ,רעֶ;ןיִא סאָד -- :

 -  ,טֶעריילעֶּג יז טי
 ןיִ ּוליִפַא םקוקעֶג שי רהֹעמ ןיׁש טאה גּוא-טֶג נייע ןעֶּופעֶג ךיז טאָח ע'ַלֲתַר

 -מּורַא גְנאַל םעֶרְכאָנ טאָה ייָנעָּפְמעֶט .,ןעֶסעֶועֶג ןעֶנֶעַו רמלְּכ יִד ּואוו ,לעֶקְניוִו םעֶגעֶי :

 שּוריֵפְּב ןאק עמ -ןעפלאהעֶג טְשיִנ ראָנ םֶהיֵא טאָה סֶע ראָנ - ,רֶהיֵא םּורַא טעוועקדאַּפעֶג

 יי טיִמ ּויָנעֶּפְמעֶמְס רֶעֶר טָא ,םואָמּו סָאָמִנ ,ןעֶראָועֶג םָאְמִנ רֶחיִא זיִא רע זַא ,ןעֶגאָז
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 עֶׁשירְוי ַא וא ,הֶׁשּוּב ַא ,הָּפָרָח ַא ויִאְס ,עפ ,..גנָאג עֶלְלַא עֶנייַו טימ גוא קיק ןעֶגיִדְתּוַע
 ,.י!תֹומַא 'ד עָנייז יא ןְהעֶמְׁש ראָג לאָז רעֶמְכאָמ

 וצ גיִמְראַפ ןיוש זיִא נּוא ,הָלּכ רעֶד ּוצ קיִרּוצ גיִדְנעֶהעֶגּוצ ,ע'ָלַחַר דיִז טרהעלק יױזַא
 טְראָד זיִא סאו ! אֵׁש -- ראָנ ,טְלעֶו רער ףיוא ּויִנ ןעֶּפְמעֶמְס ַא אָד ויִאָמ וַא ,ןעֶעֶגְרעֶפ

 יִד גּוא םֶגיֵדְנעֶגייוַו ַא רעֶרעֶיו ןיוׁש טלעיֵּפְׁש ּויָנעִּפ מ עֶמ ס ?םיִצּולּפ רעֶריִרעֶג ַא ראַפ

 -רעֶּפ ןעֶרעוֶו ןעֶרּי !רעֶד ְליּפעֶג םיוא ,םעֶראיָל םיֹוא : רעֶטְנּוא םֶהיֵא טְלאַה "עֶילעֶפאקע

 עא קְנָאּב יִד ףיֹוא ףיורַא עֶרעֶּמעלק ְךעֶלְרייֵמ על ,ןעֶגיוְְׁנַא ןעֶרעוֶו רעֶּבייוו ,טְכאַרְמ

 קםעֶד טְלאַה יִלְּתפנ-קיוייַא .ץ'ּויָנעֶּפְמעֶמִס ןעֶרָאה ןעֶלְליוִו עֶלְלַא -- ןעָׁשיִמ יִד ףיֹוא

 עט זיִא יִז יו הֶּכְלַמ-יִסאוָוְר  ןיִבֵמ רעֶמּוג ַא יִװ ,ןייַא ְךיִז טְרָאה גוא טייַז ַא ףיֹוא

 יז ויִא יֹװַא ,דְנאַה רעֶד ןיִא רעֶלְלעֶמ ַא טיִמ רעֶטנּורַא ןעֶרְנּבְרעֶפ לעֶכיִמ ןעדייז ץמיִמ
 ְךאָנ "לעֶקיִטְׁש, ןייַז טל עִיּפׁשעג טאָה ּויָנעַּפְמעֶמְס וַא ,ץֶזאַּפ רעד ןיִא ןעֶּביִלְבעֶג ןְהעֶטְׁש

 נוא םעֶלאַפ עֶטעֶׁשְטאַקְרעֶפ יִד טיִמ םְרעווְראַפ ִד ּוליִפא גוא :ךיוי רעֶד ראפ ,ׁשיִּפ יִד
 ךעֶפ יו ןעֶּגיִלְּבעֶג ךיוא ןעֶנעֶז ,ףעֶלְרייֵלְק עֶטְקעֶטְׁשעֶגְרעֶטְנּא יִר טיִמ םְנעֶרעוֶוראַמ יד

 ןעֶסאָנעֶצ ךיִז טאָה ּויָנֹעָּפְמעֶטְס גּוא .ּבּוטְׁש ןעֶטיִמ ןיא רעֶטְרָא עֶרֶעייֵז ףיוא טְרעוֶויִלְ
 ןעֶּביְִּבעֶג זיִא םֶלֹוע רעד זַא ,ןעֶגְנאַועֶג עֶגיִהְמּמוא עֶגיִרעֶיֹוְט עֶבְלעֶוַא טיִמ עֶלעֶדיִפ ןְפיֹוא
 ץְראַה סאָד . . .! ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְריֹוט ,עֶנעֶּבְראָטְׁשעֶג טּשְּפ יִקאַמ ,עֶנעֶּבְראָטְׁשעֶג ,םעֶהְּטֶא ןֵהָא

 ,ןעֶצְפי ןעֶדוי :ןעֶגיוא יד ןיִא ןעֶרְהעֶרְט יז ןעֶלְלעֶמׁש םע;גוא טְקייועֶצ  ,ללופ טְרְרעֶו
 םאו ?ויִנעֶפְמעֶמְס רעֶו -?ּויָנעֶּפְמעֶּמִס עא ...ןעֶנייַו ןעֶרי ,ןעֶצְבעֶרק ןעֶרּי
 עֶמ ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס ןייק טינ הע עֶמ ,טיִנ ראָג םֶהיֵא טְהעֶז עֶמ לּויָנעֶּפְמעֶטְס

 עְֶלופ סאָו ,ןְאַועֶג עֶכיִלְטָאג ,תוליק עֶסיו יִר ראָנ טְראָה עֶמ ,עֶלעֶדיִפ ןיק שיִנ הע
 טְרָאהעֶג טיִנ טְנייַה זיִּב ְךאָנ טאָה סאָו ,עֶנָאׁש יִד עיַלֲחָר גּוא ..,.ּבּומְׁש יִד ןָא
 יד ּוצ ,ןעגְנאַועֶג עֶיִדפּוׁשְּכיִד ּצ ּוצ ְךיז טְרָאה גּוא טְהעֶטְׁש ,ןַעלֶיּפׁש 'ּויִנעֶּפ ִמ עֶטְס

 סאָד רֶהיִא סאָד ּטְהֹיִצ םעֶפֶע זיִא סאָד סאוָו ,ּטְׁשיִנ טְהעֶטְׁשְרעֶפ גוא - תולוק נעֶטְלעֶ
 יִד ףיֹוא טְביֹוה יִז : טיִניִז טְהעֶמְׁשְרעֶפ זיִא םאָר םאוָו ראָנ -- יִז סאָד טָאלג סעֶּפע ,ץְראַה
 -רעד גוא ,ןעֶיְראָלעֶמ עֶכיִלְרעֶדְנּאוו יִד ךיִז ןעֶסיִג םענ ןעֶנאֹו ןופ ,ןיִהַא טקּוק גוא ןעֶגיֹוא
 ףיֹוא ְךייֵלְג ,רֶהיִא ףיֹוא ְךיילְג ןעֶקוק סאָו ,ןעֶגיֹוא עֶצְראַוְׁש עֶנָאׁשְרעֶרְנּאוו ראָּפ ַא טְהעֶז
 רָעיּפ עֶצְראַנְׁש ,עֶנָאׁשְרעֶנּואו יִד :ןעֶיְֵׁ עֶפְראַׁש יי ייֵו רוד יו ןעֶמְהעֶג םאָו ,רֶהיֵא
 טְואָל ע'לֶחְר . ..רֶהיֵא טיִמ ןעֶרעֶר גּוא רֶהיֵא ּוצ ןעֶקניִו גוא רֶהיִא ףיוא ןעקוק ןעֶגיוא עֶגיִ

 טקיק ע'ַלֶחָר ,ןעֶגיוא עֶגיִדְרעייפ עֶצְראַוְׁש ,עֶנָאשְרעֶרְנּאוו יִר טְהעֶז גוא פאק םעֶד ּפאָרַא

 ..ןעֶיוא עֶגיִדְרעֶיפ עֶצְראַנׁש ,ֶנָאׁשְרעְֶנּאוו עֶגֶיַא טָא ץלַא טְהעֶוגוא - ןעֶטיזעֶלְלַא ףיוא
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 רעד ְךאָנ
 "ערעשטעװ-הּפּוח

, 

 עֶללַא ְךאָנ ןיֹוׁש ויִא סֶע ,טְגיִדְנֶעעֶג גְנאַל ןיוש ְךיִז טאָה 'עֶרעֶׁשְמעֶו-הָּפּוח יִד
 , טעֶיְלּוה םֶלֹוע רעֶד -- "ץְנאַט-רַׁשְּכ; םעֶד ְךאָנ ,קנָאׁשעג;הֶשְרְד םעֶד ךאָנ ,ןעֶטאַויוִע

 ַא טְהעֶג טֵחוׁש רעֶד לעֶטְנאָו 'ר :םְכעֶלְהעֶרְפ ַא טְּפאַה עֶמ ,ץְנאַט א טְגְניִד רעֶרעֶ
 טיִמ ןייֵלַא עֶטְתְנִּהּוחְמ יִד ׁשְזאַרּוק סיורג טימ ְךיִז טְואָלעֶצ םֶהיֵא ןעֶנעקַא נּוא "לעקאזאק;

 ,ןעיֶלְטְנאָו 'ר רעֶטְנּוא טעֶקסעיִלְּפ םֶלוע רעֶצְנאַג רעֶר נוא ,הָליֵחְמ ,ְךיֹובןעֶּבאָרְג רֶהיִא
 ַא יו ,"סעקראיפירּפ, טְכאַמ נּוא , הֶבֹקִנ ַא טיִמ טְצְנאַט רֶע זַא ,טיִנ ראָג טְהעֶז רעֶבְלעוֶו

 נּוא "םאקאַּבְראַּפ, דנָאה יִד טיִמ עֶטיְתַנָמּוחְמ יִד ךיז טעקצעֶה םֶהיֵא ןעֶגעקַא גוא ,טאוְח

 ,םיִנפ ןעֶטיירְּב ןעֶצנאג ץְרעֶּביִא לעֶבייֵמְׁש ןעֶטיירְּב א טיִמ ןעילֶמְנאָי 'ר ּוצ טְלעֶביימְׁ
 יש טְצְנאַמ עמ ,רעֶביִלְהעֶרְפ ְךאָנ טְרְרעוֶו רעֶמעֶּפְׁש .,.ׁשֶרֹח ןעֶּבְלאַ ןיִא הֶנבליִד יי
 יִד טיִמ עֶמאָפאַק א ןֶהֶא ןיוׁש טְהעֶטְׁש יִלְּתְפַניִקיִוייֵא :םיִנְּחַּת עֶנייֵא ןיִא .,הָליֵחְמ
 ןעוֶועֶג םיִּכְסַמ טאָה רֶע ויִּב ,ןעֶגאָלְׁשעֶג גנאל םֶהיֵא טאָה עֶמ ,לעֶּבְרַא עֶסייוו עֶמייֵרְּב
 ןיִּב ׁשילעּפאק ַא טקירעגנא רעֶציִמע םֶהיֵא טאָה ּפאק,ןָפיֹוא נוא ,עֶטאָּפאֹק יִד ןּוהְמּוצְסיֹוא

 רעֶנעֶגייֵא ןייַז ּוליִפָא ,ןעֶגיוא עֶטְרוּכׁשְרעֶּפ טיִמ םֶהיֵא ןּופ ןעֶבאַל עֶלְלַא גּוא -- זאָנ רעֶד

 לעָּבְרַא ןייֵא ראַפ ןעֶמאַמ םעֶד ְךיֹוא טְּפעֶלְׁש ןנאמ סע'לֶחְרו ליִדְנעֶמהָׁש מ ןְהו
 יה - י"ןייבַא ןאק} ןיִא

 רעֶד ויּב גיִרְעֶגְניִרְּפִש ,ליִרְנעֶמ-הָׁש מ טעֶיַרְׁש ! םעֶקְלּופ . , םעֶקְלּופ -
 .עֶיְלעֶמְס

 רעֶגיִואְד רעד ןעֶׁשיִוְצ ,ן'ּויִגעֶּפְמעֶמְס ןָהָא , ןיילַא ןיוש ןעֶלעיִּפְׁש רָמָזיִלְּכ יִר

 עֶנעֶלאוְׁשעֶג יִד ןופ רעֶנייֵא טְרָהיִפ לעֶרעֶר עֶצְנאַג םאֶד , רֹקָּתֶה ראָג ןעֶראוָועֶג זיִא הֶרבָח

 ריִאֵמ-רּואיַנְׁש 'ר רעֶמאַועֶגעֶטְלאַק, רעֶצְראַוְׁש רעֶד : ןְהָאצ עֶסיֹורְנ יד טיִמ ןעֶגְנּוי
 ,טְּפאָלְש םאַּבְרִמְנאק לעקאָי ר  ,טְלעֶמּורְד שֶרְנּוקעֶסו רעֶטְלאַהרעֶטְנא  רעֶד
 ךעֶּבעֶג טעוֶועֶראָה עֶלְלַא ןּופ רֶהעָמ נוא םיִלַּכ עֶלְלַא ףיֹוא ןעֶטייֵּבְרַא גְראַוְגְנּי יד ראָנ

 :לאַהעֶּב רע טאָה לעֶּפָאק לעֶג ןייז ,ןלג א יו קי ןְפיֹוא טְכאָק רעג ,רעֶלקייַפ יִצ ְבעֶמ
 גיִדְנעֶפיִטּוצ ,םעֶצייֵלְּפ יד טיִמ טיֵּבְרַא רעֶיִו ,ראָנ טְהעֶז עֶמ נוא ןיירַא ןאַּבאַראַּב ןיִא ןעֶמ

 יִד םּורַא ְךיז טְראַׁש ּויְנעֶּפְמעֶטְס זויִנעָּפְמעֶמְס גּוא :ךעֶלְסיִפ עֶמּורְק יד טיִמ
 .ןע'ֶלֶהְר םּורַא רֶהעֶמ ךאָנ גּוא ְךעֶלְּבייו עֶגְנּוי

 ,ן'הֶּכְלַמיִסאוָוְר ּוצ ע'ָלַהְר טְגאָז !םייַהַא ןְהעֶג ריִמאֵל טְמּוק ,רעֶגיִוְׁש --
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 ְטיִמ גוא לעֶּבְרַא עֶסייַו יד טימ ן'יֵלְּתִפ נקיוייא טְכאַרְטעֶּב גיא טְהעֶמְׁש עֶבְלעֶו
 ,ׁשיִלעַּפאַק

 העְז .ןעֶהּורְּפֶא ךיִז ןעֶמ ףראד ,קְראַמ ַא זיִא ןעֶגְראָמ !םּוק ,רעֶמְכאָמ ,םּוק -

 !טעֶילּוהעֶצ לעֶסיִּבַא ךיִז ןעֶּבאָה ייֵז יו ראָנ
 , םייִחַא ןע לח ך טיִמ טְהעֶג הָּכְלַמ-יִסאוָוָד גוא

 . רעֶגיטיל ,רעֶלְלעֶה לעֶסיִּבַא טייַז ןיֵא ןיִא טְרְרעוֶו לעֶמיִה רעֶהאָלְב-לעֶקְנּור רעֶר
 עֶנְהאָה עֶרעֶרְנַ ןעֶהעֶצ גוא ןְהאָה ןייֵא העֵרָק ַא טּוחְמ םִעִע .גאָמ ףיוא טעֶיאַׁש םָע
 עֶּבִטְׁש עָלְלַא +רֶנּוה ַא ןופ ןעֶליִּב םאָד ןעֶרָאה יז טְואָל טייַו טייַו ,םֶהיֵא ןעֶרעֶוְטְנֶע
 םעֶד רעֶּביש ְרע ָה ןיא ייַּב ראָנ ,טְכאַמעֶגּוצ ְךאָנ ןעֶנעֶז ,םִיֹוג יִד ייַּב ּוליִּפֲא ,ְךעֶל
 ןעֶנְרעֶל גאָטִראַפ הָעְׁש א ףיֹוא טְהעֶטְׁש טֵתֹוׁש רעֶד רעֶּבׁשְרעֶה !ךיז טְכייֵל םַחֹוׁש
  ְךיִז ראַפ

 לעֶסיִּבַא םע יז טאה יִז יו ,רעֶטְכאָט ם'יִס עֶנְג ףיֹוא ,ע'ָלֵחָ ּוד טְסְנאָז סאוָו -
 | ? רֶהיֵא ףיֹוא ןיִבַמ ַא טְניִּ ,טְלעֶצאָרְטְסעֶגְסווא

 עֶרֶהיֵא טימ ןעֶמּונרעֶפ זיא עיָלֲחָר ,ףיֹורעֶד טיִנ רֶהיֵא טְרעֶוְמְנֶע ע' ְלֵח ָר ראָנ

 ,,ל דנְוצַא טְכאַרְמ יִז ןעֶמעוֶו ןעֶנעוֶו גּוא סאָו , טְסייַו רעוֶו : ןעֶקְנאַדעֶג

 ףיֹוא לאָמ עַטְׁשְרֶע סאָד ְךיִא רָאה סאָד טָא ,םיִצּולְּפ עיִלָחָר טְגאָז ! רעֶגיִוְׁש -

  ןעֶלעיִּפְׁש ס'ּויָנעֶּפְמעֶטְס ןעֶּבעֶל ןיימ
 יר רֶהיֵא טְרעֶוְטְנֶע !לאמ עֶטׁשרע.םאָד ראָג ריד אנ ,דניק ,העְג ןיוׁש העָג --

 לׁש ךעֶה-םֶהָרְבַאיי צ'ּביִל 'ר ריבנ  רע'קציגְלע מח רעֶייא ייַּב גוא . ,ּונ-רעֶגיוְש
 ? ןיילַא ץיִּבֶר םייַּב נוא ?סיָנֹויִצָנָּב הָרְׂש ייַּב וא ?קאלג הֶיְמֲחְנ 'ר ייַּב נּוא

 יִמ ע'ָמֶס -- טְרָאהעֶג ראָנ ּבאָה ְךיִא ,ע'ָלֵחְר טְרעֶוְטְנעע ,טְׁשיִנ קְניִרעֶג ךיִא -
 ,טיִנ םֶהיֵא ףיא ּבאָה קי גוא הלל היִנעָּפ

 םיייַב 3 קֶצ י ינְלעֶמ מח ןיִא  טְלעיִפְׁשעֶג אָה ּינעַּפ ֶפ ְמ עטס עו רשע וד טיְּב אילקְחיִפ

 ַא -- עישּבר ,עֶּנעיֶל עניימ עֶלְלֶא ףיוא -- ןעוֶועֶג סאָד ויִא הָנֹותֲח ַא ּהָנּותֲח יד ןיִּבר
 עֶמאַמ , ןעֶנאַרְטעֶג םֶלאָמאַד ּבאָה ךיא זַא .ןעֶדְלעֶמ ְךיז טְסְנאַקג !הָּותֲח לעֶקְימׁש ׁשֶּביִ
 ןעֶועֶג ןיִּב ּוא , םאָר טְסייה ןעֶועֶג ןיֵּב נוא .ןעֶגאָרְטעֶג ךיִא ּבאָה ן'עֶלעֶסאָי םִִמ
 וד טְסֶהעֶג ןיִהאוָו -. .יקאמ ׁשֶדוח ןעֶמכַא ןיא ,ןייג ?אֵח ..ןעֶטְסּכעֶז ןיא יז םיֹורְג יֹזַא
 -ץ'יֵסעֶגְג וצ ראָג ןעֶכאָרְקְרעֶפ טְסיִּב ּוד גוא ,ּבֹוטְׁש רעֶזְנּוא ְךאָד ויִא טָא ?ע'לח ר סאָד
 !עֶח - עח = -םאַרְאמ

 / } טוב

 !אַח--אֵח--אַח , בעל ,הֶׂשֹעַמ



 בווטעפמעטפ | 46

 קלאמ רעֶסיוְג ַא סיוא יז טְלעֶטׁש ןעֶגְראָמןְנעֶר ,ןעֶזּפִא העָׁש ראָפ א ףוא ןעֶגיילוצ : ףיז;םייחא יז ּוצ:ןעֶמוקעֶגְניַא ֹונָׁש העֶדםיִמ רעֶגווְׁש יד ןעֶגעֶז גִרְנעֶּבאַל יצא += 1
 קו "טמא . יי יי וחי רעֶצְנאַגַא טעֶמַּכו עְקיִנעֶּפעֶזאמ ןיִא

 .עֶרעװ .טפאלשא םיִנ ןנאק עא
 היִז מעשי ראש יִנ ןאק עילמה =? קיִלְנִמּוא ןייא טרָאהעֶג רֹהיִא טאָה

 !רֶהיִא ףיוא ףאָלְׁש ןייק אָמיִנ -- ּפָא ְךיִז טְקעֶד א וצ ךיִז טְקעֶד יז ,ןעֶטייֵז עֶלֶלַא ףיֹוא

 ןּויִנעֶפְמעֶטְסיןעֶגעוֶו ,םֶהיֵא ןעֶגעֶו ןעֶטְכאַּלְמ ּוצ טְׁשיִנ רעֶגייֵמְׁשַא ְךיִז טסיילפ יֹז לעיִפיוִ

 .סאָו םֶהיֵא יו רֶהָֹורעֶמּג רעֶד -;ןעֶיֹא יר ראפ ץְלַא רֶהיֵא טְביִרְק רע נּוא ,ךיא ןייֵמ
 עֶנייַו טיִמ םֶהיֵא טְהעֶוְהעֶד נוא-- קְראַטְׁשיקְראַטְׁש ןעֶגיוא יִד וצ- טְכאַמ יִז !ןעוֶו נּוא

 ןעֶקָעו יז יז ,רֶהיֵא ּוצ ְיילְג ןעקוק ייֵז יוִו *;ןעֶניוא עֶניִרְרֶייִפ עֶצְראווׁש ,עֶנָאׁשְרעֶדְנּאוו
 -הָׁש מ --.א!ןעֶּכעוֶו רעי לאָז טְכאַדעֶג יִנ א; יי ךיִז ּוצ ,ךיז ּוצ יִז ןעפּור ייֵז-יִװ .,רֶהיֵא ּוצ

 טְהעֶוְרעֶד ;נוא ןעֶגיֹואיִּד ףיֹוא טְנעֶֿפֶע יז  ְךיִז יז טרהעלק ' יז ׁשְטאָה לאָז ליִדְנעֶמ

 סאָד ְךאָנ !טְרָאה יֵז זַא ,םיוא רֶהיֶא ְיִז טְלאָמ" סֶע נּוא ,עֶלעֶריִפ ץְמיִמ ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס

 ןעֶמ מְלְהֶאצְרעֶה סימא ּיַנ זוג ;ּונ על ןימ ַא ,ךָאו ייןעֶלעֶּפֶׁש עֶנעֶטְלעֶ עֶנאׂש

 ןַא ךיִז טְנאָטְרעֶד ע' ְלֵחָר נוא=*. ,.תוׂשעמ עֶכיִלְרעֶדְנּואו עֶנְלעֶוַא םֶהיֵא ןעֶגעוֶו ןָא ְךיִז

 יא יז תַעְַּׁב ךאָנ / םֶהיֵא ןעֶנעוֶ טְרָאהעֶגְנָא יז טאָה יִז סאָו ,תֹׁשֲעַמ עֶנאׁש עֶנעֶו עֶלְלַא

 ."רעֶּבייַרׁש ןעֶׁשְלעֶרייֵמ םעֶד זייֵרְּפְש לעֶשאָמ וצ ןעֶּביירׁש ןעְֶרעֶל ךיז רֶרֵח ןיִא ןעֶגנאַגעֶג
 ויָנעָּפְמעְֶסיװַא יו ;תושעמ סעֶטְרָּבַח עֶלְהֹיִא ןּופ טרָאהעֶגְנָא סאָד ְךיִז יִז טאָה-טְראָד טָא

 .גוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןויִָּב.ראַפ זיִא הֶלֵּכ יה נוא } ןֶתֶח ַא ןופ הֶלּכ א ּטְרעֶרעֶגְּפָא לאָמַא טאָה

 טאָה וָיָנעָּפְמ עֶטְס רװַא יו ++ .הָּפוחעֶצְראַוְׁש ַא רֶהיֵא ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶג טאָה עֶמ

 ןעֶמאָנ :ץְטיִמ .ןעֶפּורעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה יִז .םאו  ,ראַפְרעֶד לעֶדייֵמ ַא ןּוחְמעֶנּפָא גאָמַא

 .ןעֶיורְג א ייַּב הָנּותֲח א טְלעיְִׁשעֶג לאָמַא טאָה ּויָנעָּפְמ עֶּטְס ױזַא יח ,.. ןאַמאלְראַ

 .טאָה -;םיִיַהְנאְׁש עֶנעֶטְלעֶז א א ,עֶקְנעֶנְנאַּפ יד + רעֶטְכאָמ סיִּפֹאֵרְג םעֶד יו ?ףאַרְג ַא ,ץיִרפ

 .טְריֹומ רעֶד - ְלאָמעֶלְלַא ראַפ .לאָמ ןייֵא :!טְנאָזעֶג טאָה נוא טְכאָקעֶגנייא םֶהיֵא .ןיִא ְךיִז

 אֵזַא טְרָאהְרעֶד טאָה רע;זא ,ףארג רעֶד ...יִז לליוו ץּויִַנעֶּפְמעֶמְס גּוא ןייַ רֶהיֵא לאָז

 גּוא עי טיִמ אְָרעֶר , עא םיִמ רעֶהיִּהְּפ / טָנֲעַטעֶנייא טְהיֵא טיִמ רֶע טאה' ,הָׂשֲעַמ
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 1ל וינעפמעטס
 ץשרארשרש ישר ישא ערשט לשש"שש אלא רשי לש יש לש "אש לששלשע רעשט רשרש שלש שלש רעאלע עלטערער יאר לער ללא ללא לעלאעא אלא עא ליע לא

 םֶהיִֵא םאָה ּויָנעֶּפְמע ָטְס ראָנ .ּבייוַו ַא ראַפ עֶקְנעֶגְנאַּפ יִד רעֶמְכאָמ ןייז ןעֶמְהעֶנ נּוא;
 ,(שיִזיֹוצְנאַרְפ גוא ׁשְטייֵד טְנעֶקעֶג טאָה ּויָנעֶּפְמעֶטְסו ׁשיִזיוצְנאַרְפ ףיֹוא טְרעֶוְמְנֶעעֶג

 טְׁשיִנ לעֶרְנעֶר "ןיינע רע טעֶו ,ףעֶלְדְנעֶר טיִמ ּבּוטְׁש עֶלְלּופ א ןעֶטיִׁשְנָא םֶהיֵא גאָמ רֶע זַא
 םייַּב ּוליֵּפֲא ,ןעֶרּי עֶכיִלְרְהֶע עֶלְלַא ייַּב ןעוֶועֶג רע זיִא ראַפְרעֶד גוש ןעֶמייֵבְסיֹוא

 טאָה ,טְרָאהְרעֶד סאָד טאָה יִז זַא ,,עַקְנעֶנְנאַּפ יִד גּוא , םּוׁשָח אֹזַא ןיִּבִר רעקְציֵנְלעֶמְח

 עֶכיִלְרעֶרְנּואװ לעיִּפ ְךאָנ גוא + ...ןייֵרַא ְךייֵט ןיִא ןעֶפְראָועֶגְניירַא ןּוחְטִנָא ץֶטיִמ יז יז
 1 .יי יז גיִדְנעֶרָאהְסיֹוא רונ קעֶרׁש ַא ןָא טְמְהעָנ םע סאוָו , תושעמ

 .,סעֶמְרְבַח עֶרְהיִא ןוֿפ טְרָאהעֶג טאָה יז סאו ,טְנאָהְמְרעֶד עיָלֲחְר ְךיִז טאָה ְךאָנ |
 ןייֵא םיֹוא טמעיג רע זַא סאו , ןעֶפְפאָרְמ עֶלעֶׁשעֶלְפ ןיִמ אוַא טאָה ּויָנעַּפְמעְמְס וַא

 ֹזַא ןָא יִז םעטּביֹוה , ןעֶּפַּפאָרְמ םעֶגעֶי ןיִא ןייֵרַא טייֵרְמ סאו ליִדייֵמ םאָד ויִא ,ןעֶפְּפאָרְמ
 ןעֶפְּפאָרְט יִד , הָמָׁשְנ רעֶד טיִמ תֹויַח סאָד םיֹורַא רֶהיִא טְהיִצ םִע ויִּב ,םֶהיֶא ּוצ ןעֶהיִצ ּוצ

 טיִג ןעֶרעֶי טיִנ ראָנ ,קעהְטְּפַא רעֶד ןיִא טְכאַמעֶג ןעֶרעוֶו ייֵז נּוא "ןעֶפְּפאָרְטיעֶּבעיֶל, ןעֶסייֵה

 -רעֶד ,טְרְהעֶלְקעֶג עֶלַחְר ְךיִז טאָה '' ןעֶׁשקאָל ךאק , עקָּביק -- עֶּבעילע . םיֹורַא ייֵז ןעֶמ
 !עּבעיל רעֶצְנאַג רעֶד ראַפ ןעֶׁשאֶרְג ַא ריִד אנו תֹוׁשֲעַמ עֶנָאֹׁש עֶלְלַא יד ןיִא יז גיִדְנעֶנְהאָמ

 ךיִא  זיִא םאָו ,ןעֶפְּפאָרְט-עֶּבעיל, ןֶהֶא ּבעיִל ךיִמ טאָח ,הָׁשְק-טְׁשיִנ ,ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ ןיימ
 ",?ןע'ָלְרְנעֶמ-הָׁשִמ ְךיִא  םֶהיֵא ְךאָנ ךיִא גּוא ? ריִמ ְךאָנ םיֹוא טְהעֶג רֶע זַא ,טיִנ ןעֶר העָו

 ,טְנאוַו םּוצ םיִנֵּפ ןמיִמ ,טייֵז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא רעֶּביִא ךיִז טרהעַק ע'ָלֲחְר גּוא

 ןעֶמּוקעֶג ףיֹורַא רֶהיֵא ויִא לאָמ עֶטְׁשְרֶע סאָד .קְראַטְׁש ץְנאַנ םעֶד ןעֶגעֶו טְכאַרְמ גוא
 םעֶּפע טאָוו !בוט-םוי גָאט עֶרעֶרְנַא יד ריד ּוד טְסאָה טָא; הָבֶׁשֲחַמ אֵזַא פאק ןְפיֹוא

 "..ומיִנ םיִעָג טְנייַפ ! רעֶטְכָאמ עֶׁשיִוי עֶלְלַא יו יֹוזַא ,טְשיִנ ראָנלּבעימש-ּבעיל ןעֶנירְרעקְציִמ
 ,ויִא ליִדְנעֶמיהְׁשִמ ? ןעֶּבאָה טְנייַּפ םֶהיֵא יִז לאָז סאוָו ראַפ ,יָקאמ תֶמאָּב .נּוא

 טְראשְרעֶפ תֹואָפ יד ,טְלעוֶו רעֶיינ רעֶד ןופ לעֶסיִּבַא ,ןְנאַמְרעֶגנּי רעֶמּואמ ןייק .הָליִלֲח
 ,לעמרָאװ ַא ןעֶגאז ּוצ ּבעיִל-טאָה ,ׁשּודק ןָאש טְכאַמ ,טאָלְּב א טְנעייִל ,רעֶטְנּורעֶה

 ,ּבייװ םּוצ ,רֶהיֵא ּוצ תֶמָא ,ןְנאַמְרעֶגְנּוי רעֶנייַּפ ַא ראָנ - ןּוהְמ ףיִטְׁש ַא טייל עֶגְנּי טיִמ

 ,רעֶטְרָאװ עֶצְנאַג ייֵוְצ ןייק טְׁשיִנ לאָמ ןייק רֶהיֵא טימ טְרעֶר ,דָליוִו לעֶסיִּבַא ְךאָנ רע; ווָא
 ןיִא רעֶדָא ,ׁשֶרְדְמֲה-תיֵּב ןיִא רעֶדַא סיֹוא ךיז הערד א טיִמ גּוא לעמראוו א טימ ראָנ םעֶּפֶע

 יװ ,ּבייװ ץטימ ןעֶצעֶוְרעֶדיִנַא ,טְסעוֶואַקעֶצ ַא ףיוא ,לאָמַא סע ְךיִז לאָז רע ּוקְראַמ
  ןייַנ -- ץְנעֶי ,סאד ,ְךיִא-םייַה ,יֹוזַא טאלְג ,ןעֶסעֶיְמְׁש ,ןעֶרעֶר ,היִז טְרָקיִפ ןעֶמייֵלייַּב
 ! גיִצ עֶרְליוִו א

 הלַּכ א ויִא יִז וַא ,ע'ָלֲחְר !וייווחֶלַּכ טְנייֵמעֶג ע'ָלֲחָר טאָה סאָד טיִנ .,יֹוא

 ַא :ןֶחָח רֶהיֵא ףיוא אָנקְמ רֶחיִא ןעֶנעֶז עֶלְלַא וא ,ןעֶזִועְֶיא רֶהיֵא ףיז טאָק ,ןעֶראָנעֶג
 טמא} ייַּב רעֶנייֵא אד רָאנ זיא טוייוו'זִתה ןָאש ןעֶוועֶג רֶע זיִא ,ףא ליִדְנעֶמיח ָׁש מ אֵוַא
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 וינעפ מע ט ס 18
 שיעקשישישרשרשלש שלש ישלשלשיאעטשרשי עעלשלשלש שיש ישרש רשי ר שלשרשרשלשרשרש ריר טשטשרש יש לשרשלשרש רשי לשרשרשרשרשרשרשרשלשלעל שיער רער רשרשירשרשרש רשי טאב

 ?ףוס םוצ נוא ...עָכיְִקיִלְג א עֶניֵא ןייַז סאָד טעֶו יז נּוא -- רֶהיִא ייַּב רעֶרעֶדְנַא רעֶד נוא

 ץעֶגְרעֶו זיִא יִד + גאָמ ןעֶמּג ַא יקאט ןעֶּבעֶל םעֶמרָבַח עֶלְלַא עֶרְהיֵא זַא  ,יז טְהעֶז ףֹוס םּוצ
 םאָו ,ףעֶקְויִרּב עְַלעֶזַא טְראָר ןּופ טְגיירְׁש נּוא טְראָמְׁש רעֶסיֹורְג ַא ןיִא ןְנאַמ רֶהיֵא טיִמ
 -ה נַח ּוליִפֲא :עֶטתִיַּבַה-לעּב א ןיײלא ןיוש זיא עֶנעֶי גוא ,טְלעוֶו יִד םיֹוא ְךיִז טְזאָל סע
 ױזַא טאָה סאָו נּוא רעֶדְניִק ףֶניִפ טיִמ ןֶמְלַא ןייֵא ראַפ טאַהעֶג הָנּותֲה טאָה סאָו ,ליריִמ
 ּוצ סאוָו אָמיִנ ,ףע; ?ע'לֲחר נּוא ?ז נּוא .ְךיִלְקיִלְג ךיֹוא ויִא ,טְלעֶו יד טְניילעֶגְנייַא

 גּוא קְניִרְמ ,סע : גאטְש ַא ןיִא ףוע ןייֵא יִװ ,םטְראַּפְׁשְרעֶת ץיִז ְךאָו עֶצְנאַג ַא .,ןעֶרעֶר

 'ע לֵח ךֹי ראָנ טְכאַנ נוא גאָמ :ןעֶמעֶהְטֶא יִנ ןעֶואָל רעֶגיְִׁש נוא רֶקעֶוְׁש רעֶד .,ףאָלְׁש
 יז יװ ְךיילְג ,ּףעֶלְטְרָאװ עֶנייז טיִמ , גְָאג עֶגייַז טיִמ ליִדָנעֶמ-הֶׁשֹמ נוא - ע'לֲחָרָו נוא
 היִחְמ רעֶר ןיא רעֶציִמְע טְּפאַלְק ןָא !אֵׁש .. .סאָו-ךיִא-םייַו ַא םֶהיֵא ייֵב ןעֶעֶג טְלאָו
 " ...ןעֶנעֶפָא םֶהיֵא טְהעֶג רעֶגיְִׁש יד ,ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ יי ַאְרַוַא רֶהֵעַק סאָד

 | !לידְנעֶמ-הָׁשמ -

 ? סאוָו , אַה --
 , רעֶטּומ יִד םֶהיֵא טְנעֶרְפ ?לי דְנע ָמ-הָׁש מ , ּוד ויָאְס -

  ןְהּז רעֶד רֶהיִא טְרעוֶוְמְנֶע , . , ררררּב ,ֹומָׁש חַמִי ,לעֶצְנָאט ַא ,ּונָנ --

 ,רעשמ יד םֶהיִאּוצ רעֶדעיִװ טְגאָז ?ליֵדְנע מ-הָׁש מ ,ּוד טְסעֶשְטעֶּפעֶל סאו --

 , ןעֶפאָלְׁש ְךיִז גייֵל גוא םיֹוא ְךיִז ּוהְש

 !אֵח - אֵח - אַח - הָׁש גמ לירעֶּב - ןעֶקנורְמעֶג טּוג -- ּומְׁש חַמָי -
 םֶהיֵא ּוצ טְגאָז ? ּוד טְמְלעֶּפאַלְּפ סאוָו !ליִדְנעֶמהֶׁש מ ,ריִד טיִמ זיִא טטאָנ -

 .עֶלעֶבעֶוְׁש ַא גיִדְנעֶּגייַרְסיֹוא ,הֶּכְלַמ-יִסאוָוְד
 רֶהיֵא ּוצ טְגאָז ?טול-רֹוּכׁש זיא רע זַא ,רעֶגיִוְׁש , טיִג ןעד} טְרָאה רֶהיֵא --

 נֶלנא קי ןעֶכעְֶּב יז טעֶו רע ,לַחמ טיי ביל א ןָ ראָד היא טְדְניִ-ע'לֵתָר
 -,.יֵוֹומְׁש חַמִי -- לעֶוָאלג ַא ְךאָנ ,,ללַח -

 טעּב ןיִא יז יב רעֶריִנַא ליִד גע מה ָׁשמ טְלאַפ רעֶטְרָאװ עֶּבְלאַה עֶגיִאָד יִד טיִמ
 ךיוא טְדְרעֶו ה ּכ ל יי ַס או וְד ,ייֵרעֶּפאַרְח ךיִלְקעֶרְׁש ַא טיִמ ןעֶפאָלְׁשְנייא יז טְדְרעוֶו גּוא

 ןיִא טְפייֵפ סע. נּוא טעֶׁשטְׁשיוִוֶפ סע; :גְנאַל ןיוש ןעֶּפאַלְׁש רעֶדניִק עֶניילק יד , ןעֶפאַלְׁשְנייַא

 ע'ָלֵהְר ייֵא ראָנ :לעֶּביְִׁש ןעֶגיִזאָר םיִניֵא קאַמְׁשעֶג ןעֶפאָלְׁש עֶלְלַא ,ךעֶלעֶקְניוִו עלְלַא

 ,,1 ףאָלְׁ ןייק אָטיִנ - הֶׂשעְִמ א ןָא ְךיִז ּוהְמ םֶהעְנ ׁשְטאָה ,ןעֶרעֶו ןעוֶפאָלְׁשְניַא טיִנ ןאק

 יביִל רקיא ןּופ עֶמְסאּפ עֶמייו עֶגְנאַל ַא גוא רעֶטְסְנעֶפ ַא ךרוד ןייַרַא טְנייֵש הָנְבְל יִד

 ןְטיִמ ןעֶפְראָועֶצ טְגיִל ליִדְנעֶמ-הָׁשמ ןעֶבְלעֶֶו ףיוא .,לעֶמעֶּב ץֵפיֹוא טְלאַפ טייקְניִמ

 נּוא - ,ןעֶסיִרְרעֶפ ְרלאַה רעֶר ,טְצאֶלְנְרעֶפ ןעֶגיוא יִר ,ןעֶפָא ליֹומ סאָד ,ףיֹורָא םיִנָּפ
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 ְךאַז עֶסּואְמ ַא זיִא םע זַא ,לעֶנְראָג םנּופ סיֹורַא טְקעֶמְׁש ּפאָנל רעֶפְראַׁש א ,ּפאָנְק ַא

 | ןעקוק וצ
 .הָׁשמ רֶהיֵא טאָה לאָמְנייֵק :טְראָפ טקוק גוא -- ןעֶקּוק טְׁשיִנ לליִו ע'ָלֵחְר

 , טְכאַנ רעֶניִואָד רעֶד ןיִא יו ,דֶנּוצִא יוִװ ,ְךילָסָאה יֹזַא ןעֶויִועֶגְסיֹוא טְׁשיִנ ליִדְנעֶמ
 םעֶנעֶיַא טיִמ  ,ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא טיִמ טְכיילְגְרעֶפ םֶהיֵא יִז טאָה ,גיִרְנעֶלְליוִו טְׁשיִנ- ,גּוא

 סאוָו ,ליִדְנעֶמ-הָׁש מ רעֶנעֶגייֵא רעד זיִא סאָד נוא ...ּויָנעָּפְמעֶטְס קיִנֹומְׁשיחַמַי
 :ייֵמְׁש םיִז ןייז טימ לע ְמינְּפ סייוַו ןָאׁש ןייז טימ ,זייוַוןְתֶה תעׁשְּב ,לאָמַא סאוָו ,רעֶהיִרְפ
 לעננָאנ ןַײז טימ ,לעֶמלָאטְש ךיילג ןייַז טיִמ ,ךעֶלעֶנייֵא עֶכיִלְסעֶרְפ עֶנייַו טיִמ .,עֶלעֶב

 ?ְךעֶלְטְרָאװ עֶכייֵלְג עֶנולְק עֶנייז טימ , םעֶקְמעֶטְסאָּפ עֶגיִד'תֹומיִעְנּב עֶנייז עֶלְלַא טיִמ גוא
 "...ןליִרְנעֶמ-הֶׁשמ רעֶגעֶי ויִא סאָד טָא

 טְכיֵלְנְרעֶּפ לאָמַא רעֶרעיו = , גיִדְנעֶלְלְיַו טיִנ ,ע'ָלֵחָר םֶהיִא טאָה אָד גּוא

 .יין'ּויָנעֶּפְמעֶטְס םיִמ ; ןעֶרעֶדְנַא ןיֵא טיִמ
 !רעֶטְכאָמ רעֶשיִרוי ַא ןּופ , תֹובָׁשְחַמ עֶרעֶּטְסְניִפ , טְקעֶוַא , טְקעוֶוַא

 טיפ לא ניי

 : ץדנ1

 ."סעֶמְראוו-רֶעייֵלְׁש; םּוצ

 זא ,ןעֶגאָז |'הָּכְלַמיִסאוָוְד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא עָמשְמַׁש יד עֶנעֶיְח זַא ,ןעֶגְראָמ ףיֹוא
 ןעֶמייֵּב טְואָלעֶג ןעֶּבאָה םיִנָתּוחְמ עֶלֶלַא טיִמ ,הָלַּכ רעֶר טיִמ ,ןָתָח ץְטיִמ  עֶטֶתְנֶּתוחְמ יד
 רעֶד ְךאָנ ןּוהְמעֶגְנָא גּוא טרעֶייִלְׁשעֶגְיוא ןעֶועֶג ע'לֵחר ןיוש זיִא ,"סעֶמְראוַ;-ךעֶיילְׁש םּוצ
 ,ׁשּוּבְלַמ ןעֶדייֵזְהאָלְּב א :"רעֶדייֵנְׁש יִקְסְנעֶׁשְז םעֶר קיִנאַכעֶמ רַוְד 'ר, ןּופ עֶדאָמ רעֶטְצעֶל
 טאה עֶמ יוִו ,לעֶּבְרַא עֶמייֵרְּב ץְנאַנ טיִמ גוא םעֶקועֶׁשְרק עֶסייוֵו טיִמ ריִלאַק-לעֶמיִה
 עֶכיִלְמע ףיֹוא טְגיִטעֶּפְׁשְרעֶפ טאָה עֶדאָמ יִד ּואװ ,עֶקוְועֶּפעֶזאַמ ןיִא ןעֶגאָרְמעֶג ט טלאָמעֶד
 טְנאָקעֶג טאָה עָמ וַא יֹוזַא ,,טיֵבְרַא עֶנְרּוׁשְזַא ,לעֶביִט ןעֶדייַ-האָלְּב א פאק ןְפיֹוא .רֶהאָי
 עֶנעֶגייֵא יִר ,ּפָאצ עֶדְמעֶרְּפ ראָנ ...ּפָאצ יִר טיִמ רעֶיילְׁש ןעֶצְנאַג םעֶד  ןְקעֶוקורַא
 ,ריִמָּת ףיוא ןעֶנְראַּבְרעֶּפ  ,ןעֶטְלאַהעֶּב גנאל ןופ ןעיֶלַחָר ייַּב ןיוש ןעֶנעֶו ראָה עֶדְנאָלְּ
 םענָאש ןְּפיֹוא .,ןעֶמייו ן'פיוא ,וָדְלאֲה ץְפיֹוא לעֶרעֶּפ ךנ עלעֶריִנש עֶכיִלְמעֶג  גיִּביֵא ףיֹוא
 --:ךעְֶגְנעֶרְהיֹוא ,ךעֶלְרעֶגְיִפ ,ןעֶטעיֶלְמאַרְּב ,ׁשאֶרְּב ַא  ,טייק עֶנעֶרְלאָג עֶסיֹוְג א ,וְרְלאַה
 .קעֶמְנאַיאַמ רעֶׁשיִדּוי רעֶצְנאַג רעֶד ,גְנּורְקיִצ עֶׁשיִדוי  עֶצְנאַג סאָד
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 עייעלשלשילש ראל ט לע עלאעטאלאשלאש לע לאיש טאש רשעי אערע יט לע טאש טעטש ללא ט לע לשרשרשרשרש טל לש של שלעלשלשלשלשלש רשע לשלשלשלשלשלשלש רשעי ערשרש ישא

 ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ ואװ ,רֶדָח ןיא ךיִז ייַּב ןעֶמעֶועֶג עלֵחְר ויִא עֶטְרעֶיילְׁשעֶגְסיֹא ןייַא
 ,ליֹומ ןעֶּפא ןייא טימ גּוא ףױרַא לעֶנְראָנ ןֶטיִמ ,עָזאַּפ רעֶגיִטְכָאנ רעֶד ןיִא ןעֶגיִלעֶג ְךאָנ זיִא !

 ,ןעֶּפאַרְח ןייא ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג טאָה נּוא

 .ןעילרְנעֶמהֶשמ יינצ עֶׁשיוצ זיִא םעג קּולָח רעֶסיֹוְג ןייֵא ראַפ סאוָו ,ךַא
 רעֶנעֶיצןְנאַמ םעֶד ליִדְנעֶמ-הָׂשֹמ גוא ןֶתָח םעֶד ליִדְנעֶמ-הֶׁשֹמ ןעֶׁשיווְצ טְסייֵה םאד

 יו טְכייֵלעֶג ןעֶבאָה ןעֶגיוא עֶנייֵנ ,ןַח לעיִפ יֹװַא טיִמ ןעֶועֶג סעֶּפע; ויִא ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ
 ױזַא ןעֶוועֶג  ןעֶנעֶז םעֶקְמעֶטְסאָּפ עֶלְלַא עֶנייַז ,םיִנרעֶקְיִצ ןעֶועֶג ויִא ליק ןינ . ,תֹולָדְבַה

 נּוא .גְנאַל-הָנּוׁשְמ יֹוזַא םעֶּפ ע ?ליִדְנעֶמ-הָׁשמ רעֶד נוא !ְךיִלּביל יֹוזא ,םֶהעֶגעֶגְנַא
 ּוצ ְךיִז טאָה ןעֶנ ָנאַו ןופ .םֶהיֵא יז טיִׁש לעֶרְרָּב לעֶג ַא נוא ,עֶמאַועֶלְומאָס גּוא . ,לאָמְׁש

 י ?לעֶדְרעֶב-עֶפאָצ אזא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא

 טאָה םאָֹו ,קיִגֹוּב-לָּכ םעֶנעֶיַא טָא ץְלַא ראַּפ ךיִזיִז טְלעֶמְׁש ,גיִרְנעֶלְליִו טשיִנ ,גּוא

 טְרְעְֶק גיִרְלׁש ןיילַא יִבךיִאי !קיִלְנְמּוא רעֶנייֵר א--ןעֶפאָלְׁש טְואָלעֶג ׁשֵנ טְכאַנ עֶצְנאַגַא יז
 ּויָנעַּפְמֹעֶמִמ ַא לְוִמ-םיִלָׁש אֵזַא ראָג ריִד אֵנ םיִצּולְּפ :גידלּוׁש ןיילא ןיִּב ךיא ,ע'לחב ךיז

 טְלאָו סאָו גּוא !תֹונֹויְִּב ,עפ ' רֶמזילְּכ א טימ ןעֶרעֶר צו ּפָא סאָד ְךיִז טְלעֶמְׁש רעוֶו
 ? םֶהיֵא טימ ןעֶרעֶר גוא ןְהעֶטְׁש ןְהעֶז יִמ לאָז עֶמ ןעֶו ,ןעֶגאָז ריִמ ףיֹוא טְנאַקעֶג ןעֶמ
 ..,?טְגאָזעֶג ליִדְנעֶמ-הָׁשמ טא סאוָו גּוא ,רעֶדְליִּפעֶג אֵזַא ןעוֶועֶג זיִא'ָס סאוָו ,הָכָרעמ ַא

 גוא טעֶּב ם'ליִדְנעֶמ-הֶׁשמ ּוצ ןעֶגְנאַנעֶגּוצ עיִלֲחְר ויִא לעֶכייֵמְׁש ַא יטיִמ גוא

 ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ .ןעֶמאָנ םייַּב ןעֶפּורעֶגְנָא טאָה גוא ּפאָק ןייז רעֶּביִא ןעֶגיֹובעֶגְניא ְךיִז טאָה
 ןעֶנאַמְׁשְרעֶפ טיִנ טאָה נּוא טְקּוקעֶג גְנאַל טאָה גוא ןעֶגיֹוא עֶהאָרְג יִד טְנעֶפעעֶגְפיֹוא טאָה
 | / .ְךיִז ראַפ טְהעֶז רֶע סאוָו

 ּוצ ןעֶצְנאַג יא היו גירנעֶגייּבּוצ . ,טְגאָזעֶג ע'לֵחָר םֶהיֵא טאָה !ליִדְנעֶמ-הֶׁשֹמ -
 רע יו .,ןָא .םֶהיִא קּוק ?סאָו ּוצ ,טיִנ ְךיִמ טְסְנאַקְרעֶד ּוד !ליִדְנעֶמ-הׁש מ  םֶהיֶא

 !ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ ,אָיַא ?רֶילְׁש ןיִא ןעֶלעֶפעֶג םיִנָּפ ַא ריִר ןיּב ךיִא !לעֶסיִבַא ְךיִמ טְכאַרְטעֶג
 -הָׁשמ ְךיִז טְהעֶרְד רעֶטְרָאװ יִד טיִמ גּוא ...!ןעֶפאָלְׁש לְליוִו ,הּורוצ זאָל ,יַא --

 - .ייֵרעֶּפאַרָח רֶליוִו-הָנּׁשְמ ַא םיֹורַא טְואָל גוא .,טְנאַו םּוצ םיִנָפ ץְטיִמ סיֹוא ליִרְנעֶמ

 יא ןעֶמייֵב טְאָלעֶג ןעֶבאָה םיִנָּוחְמ עֶלֶלַא גּוא .הָלֵב-ןתָח נּוא עֶמִתנֶּוחְמ יִד -
 | .,י"סעֶמְראַו-רעֶילְש| ץְפיוא ןְנאַמ רעיא טיִמ גּוא רעֶגיוְׁש רעֶייא טיִמ

 ריִהְמ רעֶד ןיִא ּפאק םעֶד גיִדְנעֶקעֶטְׁשְנירַא ,עָטֶׁשָמֹׁש יִד עֶנעֶנ ח םיֹוא טפּור יֹזַא
 יז שוהמ ,סְנֶּפאָק 2?וצ-ט'נאַמ ץרעֶּביִא טְהעֶטְׁש ע'ַלֲחָר יװ ,גיִדְנעֶהעֶוְרעֶד ,ראָנ : ןיירא
 ,קיִרּוצ ףְראָו א ְךיז
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 טשילע לשדש לא לשלשרערשרשרעלש רע ט רער לאעלאעל /ראעט"א/טשלא/רש רער טעטע לא לשרשרש רשי, רשרשרשרשרשרשרשרעלעלשלש שלש לש לשלעלארשרשלאלשלשרששרשרשלש רשי לאלשרשרש רער

 עֶריֵּב יִר ,עֶטְרעֶילְׁשעֶגְמיוא ןייק טְׁשיִנ ְךאָנ הָלֵּכ יִר ןעֶאָרְמעֶג טאָה ע'ָלֵחָר
 ץְנאַג א ןעֶראָועֶג ןעֶרְנובְרעֶפ ְךִגיִיַז ןעֶׁשיִוְצ זיא םע} גוא טְשיִקעֶצ יו ןעֶּבאָה םעֶּמְרַבַח
 ..יךעֶלְּבייוַו עֶגְנּויייֵרְצ ןעֶׁשיִוְצ ןייַז ּוצ ףְראַד םִע יו ,םעיִמְׁש רעֶמְראַו

 סעֶקְרעווְראַפ יִד טימ םרעֶוְראַפ יִד נא וייוְכעֶלְסיִּב ןעֶּביִלְקעֶג ףיִז טאָה םֶכֹוע רעֶד
 טיִמ ,םְטְכאַמעֶגְנייַא טימ גוא ךעקעֶל טיִמ : בֹוט-לָּכ םיִמ ןעֶׁשיִמ יד טְקעֶרעֶּב ןעֶּבאָה
 עֶגיִטְכָאנ יד .ייֵלְרעֶלְלַא ןעֶלְדאָרְטְׁש טיִמ נּוא ְךעֶלעֶגייֵּב-לעֶדְנאַמ טיִמ נוא טיֹורְּב-ׁשיִמּוק

 ףויִצְנְּב-ם יי ןְתּוחְמ רעד .אָד יא ןיֹוׁש ןעֶנעֶז טייֵלעֶמעֶרְא עֶגיִטְכָאנ יד טיִמ םיִׁשְמַׁ
 ויִא עֶּמיְִנִהּוחְמ יִד נּוא לעֶטעֶקְׁשאָק ןעֶמעֶמאַס ַא טיִמ רעֶנעֶגאַוְצעֶגְסיֹוא ןייֵא םּורַא טְּפיֹול
 םעֶד גיִדְנעֶּבייַרְט ,ןעוועֶקְראַראַּפ ּוצ ףיֹוא טיִנ יִז טְרָאה ְךאָד :טְנאַו יד יו ,גיִרעֶזייֵה ןיֹוׁש
 -- ,תֹוחֹוּכ עֶמצעֶל יִד טיִמ טעייֵרְׁש נּוא ןיִהַא םעֶד גּוא רעֶהַא

 קעֶוַא טְלעֶמְׁש גוא טְמְהעֶג רֶתיִא ,ןויִצ-יָאְנש ,ןעֶכאַמ ְךילָקיִלְנְמּוא ְךיִמ טלְליִו רֶהיֵא
 סאָד ןְהעֶמְׁש ראָג ףְראַד סֶע ּואװ ,טְראָד סְמְכאַמעֶגְנייַא טיִמ נּוא טְראָמ טיִמ ןעֶקעֶּב א
 םייַרעֶצ העָג !ריִמ ּוצ זיִא העו נוא ריִמ זיא דנּואװ ,ךעֶלְזָאלְג יִד טימ ןעֶפְנאָרְּב לעֶׁשעֶלְפ

 רֶמְו-ילְּכ ִד ּוליִפָא ! ריד אֵנ-ףֹוס םּוצ נּוא דְלאָג עֶדּורְג ַא טְסאָק !הָנּותַח ַא ריִד אֵנ !הִו

 '! גּונעֶג נּוא ןּוהְמּוצְנָא ְךיִז ממּוק הֶׂשֲעַמ ַא ראָנ יִקאֵמ ! אָמיִג ךיֹוא ְךאָנ ןעֶנעֶז
 וד טְסְרעֶדְליִּפ סאוו :ןֵתּוחְמ רעֶד ןֹויִצְנְּגםיִיַח טעייַרְׁש ! לליִטִׁש ןייַז זאָל ,אֵּׁש -

 טְסעייֵרְׁש סאָו !טעייַרְׁש נוא טיִנ ראָג טּוהְמ יז ! ךיִלקיִלְנ טיִנ ריִד ןופ טְדְרעֶו עֶמ ? זַא
 ? סאָו ּוצ לאָמ עַטְׁשְרֶע סאָד ?ןעֶכאַמ הָנּותֲח דְניֵק ַא ריִד ייַּב עֶניִוואַנ ַא ?סאָו ּוד
 נּוא טְדאָטְׁש עֶצְנאַג ַא םיִבּורק טיִמ טְסָאג ןעֶּמּורעֶגְפונּוצ !ׁשֶזַא טעֶּפיִרְה יִז ,ןָא יִז קוק
 ? סאָו ּוד טְסייװ רעֶמאמ !טעייֵרְׁש גוא םּורַא טְפיֹול

 ?טעייֵרְׁש רעוֶו , ןֶהֹּכ רעֶנעֶנּׁשְמ ,טעייֵבְׁש רעוֶו --

 ! ןייֵלַא ןיֹוׁש גאָז הֶּכַרְדַא ?טעייַרְׁש עֶס רעוֶו סייַו ְךיִא -
 ,טְסעייֵרְׁש וד עֶס 1ּטיִנ עייֵרְׁש ךיִא -

 ? טְרֶהעקְרעֶפ ראָנ ?יֹוזַא ?ןיוׁש עיירְׁש ךיִא --
 ןעֶמּוקעֶגְנָא ריִד סאָד ויִא סאו ,ןֹויִצְנ ָב-ם ייַח ,ףאד ּוד טְסעייַרְׁש טָא --

 ! םֶכְלעֶזַא
 עיירְׁש או ,ְךיִא גאָז ,ןעֶיירְׁש טיִנ טְפְלאָז ּוד גאז ךיִא  ןעֶד עיירְש ְךיִא -

 ?ּואו ךיִא
 !םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבַר ,ריִד טיִמ סאָד זיִא סאוָו !ְךאָד ּוד טְסעֶיירְׁש טָא --

 !םיִנ עייְַׁשיִּבַא ,ּיָנעצְראַה .,לֶליִמְׁש ןייַ ואָל  ,ךיִד םייֵּב ְךיִא זַא רעֶּכָא -
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 טשערטשיל לע טאעעטשטשלשרשרשרשרש ר לשרערא של לע לע רשרשרש רשע רשרשרש לשרשלש לא רעלללש לא לשרשלשרעלשרשרשלשרשלשלש ללא רשלשראעלש שלש רשרשרשלשלשרשרעלשרשרש

 ןְפיוא ,עֶמתנתּוחְמ רעֶד טיִמ ןְתּוחְמ ץְּפיֹוא ןעֶמּוק לאָז ןעֶגְראָמ רעֶמּוג ַא -
 עֶּבעיִל עֶלְלַא ףיֹוא גּוא םיִדְדָצ עֶדרייֵּב ןופ םיִנֵתּוחְמ עֶלְלַא ףוֹוא ,הֶלַּכ רעֶד טיִמ ןֶתָח

 ! טְלעיִפׁשעֶגְפיֹוא ןייַפ ץְנאַג -- טאַויוִו { דֶנייַרְפ
 ןעֶמּונעֶג רֶמָזיַלְּב יִד יז ןעֶּכאָה ןֶחְדִּב לעקייֵַח ןופ ּורְסיֹוא ןעֶכְליִה םעֶד טיִמ

 ךז טאה םלֹוע רעֶד !הָנּותֲח ַא רעֶדעיִז ןעֶראַוועֶג זיִא הָנּותֲח יִד נּוא ,םיִלָּכ יִד ּוצ

 טְשְרֶע נּוא ,לעֶּבְרַא יִר ןעֶׁשְטאָקְרעֶפ ,סעֶלאָּפ יִד ןיִא דנָאה יִד ןעֶׁשיווְסיֹוא ןעֶמּונעֶג

 אָד גּוא -- עֶר םעֶד ןעֶואַרְּפ ׁשיִמ םּוצ טְצעֶועֶג , ןעֶׁשאַו ְךיִז םעֶד ְךאָנ
 עֶלְלַא טְכאַמעֶג סעייֵנַאְרעֶּביִא טאָה נּוא עֶלעֶדיִפ סאָד ןעֶמּונעֶג ּויָנֹעָּפְמע ָּטְס יז טאָה

 ,ףעֶלְקִיְַׁש עיַנ ייֵרְד-ייוְצ ַא טיִמ גוא ףעֶלְצָאזוצ עֶכיִלְמֶע טיִמ ךאָנ ןעֶצְנּוק עֶגיִטְכָאנ

 .ךיִז רעֶסיֹוא ןעוֶועֶג זיִא גּוא לעֶגָאנ יִד ףיֹוא טְפאַנעֶג טאָה םֶלֹוע רעֶד עֶכְלעֶוֶו ןופ

 עיִלֲחָר ןייא ראָנ :ן'ּויִנעֶּפְמעֶממ ףיוא ,םֶהיֵא ףיוא טְקיקעֶג עֶּבאָה ןעֶניא עֶללַא
 ךאָד נּוא ,ןְהעֶועֶג םֶהיֵא יִז טאָה ְךאָד נּוא - לעֶקְניִו םעֶנעֶי ןיִא טְקּוקעֶג טְׁשיִנ טאָה
 ויִנעְּפְמעֶמְס וַא ,טְלאָמעֶר ְׁׁשְרֶע -..רֶהיֵא ףיֹוא טקוק רע; וַא .טְלְהיִפעֶג יִז טאָה
 טְׁשְרֶע , אֵה - וה ַא ןעֶראוָועֶג ויִא םֶלוע ןעֶׁשיִוְצ נוא טְגעֶלעֶגְקעֶווא עֶלעֶריִפ םאָר טאָה
 .* . ןְהעֶוְרעֶד טאָה נא ןעֶגיֹוא עֶחאָלְּב עֶרְהיֵא .ןעֶּביוהעֶגְפיֹוא ע'ָלֲחְר טאָה טְלאָמעֶר

 | .'ּויִנעָּפְמעֶטְס
 סאוָו , הֶלֵּכ יִד טְדְנעוֶועֶג רֶהיֵא ּוצ ְךיִז טאָה ? םֶהיֵא ףיֹוא רֶהיֵא טְגאָז סאוָו -

 | , ןעֶגיוְׁשעֶג רעֶהַא ויִּב טאָה

 תּומימּתִ טְגעֶרְּפעֶנ ע'ל ַח ר יִז טאָה ? ןעֶמעוֶו ףיֹוא --

 ? קיִנּב-לֵּ רעֶנַאׁש ַא :ן'ויִנעֶּפְמעֶמ ס ףיוא --

 וא .טְרְהיִפְרעֶד טאָה יִז :ףיֹורעֶד טְרעֶוְטְנֶעעֶג טְׁשיִנ ראָג רֶהיֵא טאָה ע'לֵחְר
 טאָה נּוא טְקְרעֶמעֶּב םאָד טאָה הֶלַּכ יִד  ןיירַא םיִנָּפ ןיִא ּוצ רֶהיֵא טְמּוק ּבְראַּפ סאָד

 , ןּוהְמעֶג געֶרְּפ ַא יז
 ? םייֵה ךייַא ויָאְס ,איִא , ע'לח ך ,םייַה ךייַא זיִאָס -|

 -יֹורְד ןיִא טּונימ ַא ףיֹוא ןְהעֶגְסיֹורַא לעֶו ְךיִא !סייֵה ְךיִלְקעֶרְׁש ,םייַה ,אֵי -

 םִנּופ ןעֶגְנאַנעֶגְיֹורַא ויִא נּוא טְרעֶוְטְנֶעעֶג על ַח ר רֶהיֵא טאָה , ןעֶלְהיִקְּפָא ךיִז ןעֶמ
 םאוָו . עֶקְרעֶוְראַפ ַא רעֶדָא רעֶוְראַפ ַא טיִמ טיִרְמ ןעֶרעֶו ףיוא ְךיִז גיִדְנעֶגעֶגעֶּג , ׁשיִמ

 יו , רֶהיֵא ּבעילוצ יֹוזַא טְׁשיִנ ,דֹובָּכ סיֹורְג טיִמ געוֶו םעֶד ןעֶמאָרְטעֶגְּפָא רֶהיֵא ןעֶּבאָה

 , ריִהְמ רעֶד ּוצ ןעֶפאָדְמעֶג יז טאָה ְךיִנ יװַא טְׁשיִנ ראָנ :ׁשֹוּבְלַמ ןעֶדייֵז רֶהיֵא ּבעיִלּוצ

 ןעֶּבאָה עֶכְלעֶו רֶמּציִלְּכ יִר ךֶרֹוד ְךיִז ןעֶרַּפׁשְכְרּוד טְפְראַרעֶּב יִז טאָה םְנעֶמְׁשְרֶע ןעֶד

 עויִלקע : ןֹוׁשָל רעֶייִז ףיֹוא ןעֶפְראוָועֶגְכְרּוד ךיִז ןעֶּבאָה נוא "ןעֶגיֹוא טיִמ, טְכאַרמעֶּב יִז

 יעֶסעֶב יו טאָה יִז וַא גוא ,,,װ .ז .א "עֶכיִנעֶטצ טיִמ ןעֶריִט ףְראָד עֶמ ,עֶקוְואָדְלאְי
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 שלש רשרשלשלשרשלשילשלאלשרשראלשלשרששלשלשרש שלש שלש לשלשלש ר /לשרשרשישרשלשרש שראלשרשרשרש ר לשרשרש שלש יש לש רשי שלש שלש שלש לשלשרשלשרש יש רשרשלש לאקאל

 ,ׁשיִנעֶּפאָלְקְצְראַה ןיִמ א סעֶּפֶעטְלְהיִפְרעֶר יִז טאָה ,ןעֶגיוא ס'ּויָנעּפֶמעֶמְס טימ טְגעֶנ
 אָנ ןעֶראָועֶג יִז יִא ןּופְרעֶד + טְלְהיִפעֶג טְשיִנ לאָמְנייק רעֶהַא וִּב ְךאָנ טאָה יִז םֶכְלע
 טְהעֶג סאו ,ׁשְנעֶמ ַא יִו ,םיִנָּפ ןיִא ץְטיִה ְךיִלְקעַרְׁש ַא טְלְהיִפְרעֶד טאָה נּוא רעֶמיֹור
 טְכְראַרעֶּג ְךאָנ ךיִז יִז טאה תֹרְצ יִד ּוצ .רעֶייֵפ ןעֶמְכעֶר םייּב עֶמאַמ הָפְֵׂש ַא ףיֹוא
 טאָה אָד נוא ,היִהְמ רעֶד ייַּב טעֶמִּכ ןיש ,ןויִצ כ-םיִיַח 'ר ןּהּוחְמ ןְטיִמ ןעֶנעֶגעֶנעֶּב
 נּוא רֶׁשְָוםֶּת ׁשיִא ַא ןעֶועֶג זיִא ןוי ַצֵנִּבםיִיַח 'ר :הָנּותֲח עֶיינ ַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ךיז
 ןע'ִלַחְר טיִמ םיִצּולְּפ ְךיִז גיִרְעֶגעֶגעֶּב +ְךילְקעֶרְׁש הָבקָנ ַא ראַפ טְרעֶמיִצעֶג טאָה
 יװ , קיִרּוצ ןּוהְמ ףְראָוַא ; ךיִלְטְנעֶגיֵא , טְפְראַרעֶּג ןויִצְנְּביםיִיַח 'ר ְךיִז טאָה

 == 5 ,םֶמְכעְר ןּוהְטעֶג םֶהעָג ַא ראָג ְךיִז רע. טאָה , ןָמֶׂש הֶׂשֹעֵמ ,ראָנ ,זיִא רעֶגייִמְׁש רעֶד :
ֿ . 

 ייֵז ראָה ַא ןעֶגְנאַגעֶגְּפָא זיִא , םִמְבעֶר ןעֶגְנאַגעֶג ְךיֹוא זיא ש'ָלַח ר יִז יװ יֹוזַא גוא
 טאָה נּוא הָצֵע ןייֵא ףיוא ןעֶללאפעֶג ןֹויָצ נָּב-םיי ַיַח 'ר ויִא ןֵכְל ,ןעֶקָצּוּבּוצ ְךיִז ןעֶלאָז
 רעֶד ףיֹוא ןעֶלְלאַפעֶג ךיוא יז ויִא קיִלְנִמּוא םּוצ ,סְקְניִל ןּוהְמעֶג ּפאַח ַא דְלאַּב ְךִז
 דְלאַּנ ןֹויִצ ;ָּביפ יִי ח 'ר טאָה אָד : קיל ןעֶמּונעֶג ףיוא ְךיִז טאָה נּוא הָצֵע רעֶּגְלעֶז

 רֶע ויִּב ראָנ ,םֶמְכעָר ראָנ יקאמ ןּוהְט זאָל ַא םאְטְּפאָר ְךיִז ףְראַד עמ זַא ןעֶגאַטְׁשְרעֶפ
 -ּוצ ףיֹוא יו ,ןעֶגעֶקַא ןעֶנאַטְׁשעֶג ע'לֵחָר ןיֹוׁש םֶהיֵא זיא ןּוהְטעֶג רֶהיֵר ַא ְךיִז טאָה
 ףיֹוא ןעֶו ,טְצְנאַמעֶגְקעֶוַא יֹוזַא ןעֶמְלאוָו ייֵז ןעֶנאוַו ויִּב טְסייו טמאָנ נוא - סיעכַהְל

 יז ןעֶלעֶטְׁש טיִנ נוא עֶטֶהְנתּוחְמ עירעֶזיה יד ןעֶמּוקְנָא ןעֶועֶג טיִנ לאָז קיִלְג ריז
 יז טאָה לייַוְרעֶד נוא , רעֶגייֵטׁש ןעֶכיִלְנהָאועֶג רעָייז ףיוא + ,ןָתּוחְמ ןְטיִמ ץְהְנעֶטְסיֹוא
 .קעָרְׁש רעֶר ןופ ךיִז ןעלהיקפא לעֶסיִּבַא ,םיױרַא ןעֶמיֹורְד ןיא טְּפאַחעֶגְסיֹורַא עיָלֲחָר
 ץטיִה רעֶביִל

 טי

 זא

 . ןאַמאַר ס'לעֶטע-היח נּוא עיּפאַרְנָאיִּב םעלֶחר

 ,גאָמ רעֶגיִד'ןּומַּת ַא ןעוֶועֶג זיִא םִע . רעֶסייֵה ךאנ ןעֶועֶג רעֶּבָא ויִא ןעֶסיֹורד ןיִא
 ראָג ןעֶמאָרְּבעֶג גוא טעֶלעֶמְסעֶג טאָה נּוא לעֶמיִה ןעֶמיִמ ןיִא ןעמלאהעג טאָה ןנּוז יד
 רעקָנְועֶּפעֶזאַמ יִד ןּופ רעֶכָאד עֶנעֶיורְטְש גּוא עֶגְרעֶצלָאה יִד ףיֹוא . תּונָמְחַר ןֶהֶא
 :יִצ סאוָו ,ןעֶסאַּפ רעֶדְנעֶזֹוט טיִמ ןעֶסאָנעֶצ ןָנּוז רעֶד ןופ ןייֵׁשְּבֶא רעֶד ְךיִז טאָה רעֶזייַה
 יד, :ןָא סאָד ןעֶפּור ְךעֶלְגְנּוי-רֶדֶח : ךייֵמ םיִנּופ סעִיָלאַוְח יד יוִו , ןעֶּגעֶוְׁש נוא ןעֶרעֶמ

 | ,"טְהּור הניִכְׁש
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 לער יעלה רע עט עק לערע לאלעלעלשרשלשרעלעלשראלשלש שלש רער עלשלאערעלשרשרשרשלש ר שלש ישר ר ערי ערש רש שיר רב רגע

 -הָחָנְרַּפ ַא , רחסמ ןופ טְדאָמְׁש ַא ,טְדאַמְׁש עׁשיִרּי ַא ויִא עקוועּפעֶזאַמ

 טיִמ ןעֶמייֵלק יִד + טְקּּפ גּוא טיירְב זיא רע + קְראַמ רעֶד טְהעֶטְׁש ןע'לֵחָר ןעֶנעֶקא ..טְדאַמְׁש
 ךעֶלְקְניֵּב ֶגיִרְכעֶקִהעיִפ ףיוא ןעֶציִז רעֶּכייו יִד נּוא ןעֶּפֶא ןעֶנעֶז ְךעֶלְכעֶטְראַפ עֶמיֹר יֵד
 ךעֶלְרעֶמְלימ ןעֶהעֶמְׁש יז רעֶד ייַּב .טיִקָניְׁשעֶג ְךיִלְקערְׁש א טיִמ קאָז ַא ןעֶטייֵּבְרַא גוא
 רעֶטְנוא ְךיִז טֶרֶנֵנ גיִצ ַא נּוא ,ְךעֶלְקעֶׁשהאָק טיִמ גוא ךעֶלְיִק טיִמ ,םעֶרעֶנאַי טיִמ
 טייוו-טייוַו ,טיִנ יִז טְואָלְרעֶד עֶמ ראָנ ,קיִלננּוא לעקִיטִש א ןעכאמ ּוצ קֶׁשַח טאָה נּוא

 א ןָא טְכאַמ רֶהּופ יד . ןראק םעֶּפאָנְמ רֶהּופ רעֶמיֹורְג ַא טיִמ ןעקָא ראַּפ ַא ןעֶהעֶג
 ַא טיִמ לעֶצעֶגייִׁש ןיילק ַא ְךאָנ טהעֶג ןעֶמְנּוא ןופ גוא , יז םּורַא ךאָראַּפ ןעֶגידארְומ

 ַא גּוא ,םּופְראָּב גּוא ׁשְמייֵּב רעננאל ַא טיִמ ,עָּתראָמ ַא טּומ ,לעֶמיִה םעֶראַוו םיֹורְנ
 . גָנּוצ ןעֶמְלעֶמְׁשעֶגְמיֹורא ןייֵא טיִמ ְךאָנ םֶהיֵא טפיֹול דְנּוה רעֶסיֹורְג

 רעֶפ נא טְכיִוְיֹוא עֶגידְנעֶהאָו עֶצְנאַג סאָר טְּנאַרְמעֶּת גּוא טְהעֶמְׁש ע'ִלֲחְר
 ,ךעֶלעֶרעֶּת יִד טיִמ נּוא ,ריִלאָק;לעֶמיִה ,ׁשּוּבְלַמ ןעֶריִיו-האָלּב רהיא טיִמ סאָד טְכייֵלְנ

 -רקיו ראָג םעֶּפע זיִא יז זַא ,םֶלְהיִפ יִז נוא -- ףעֶלְרעֶגְיִפ .,ּךעֶלְגניִרְהיוא ..ןעֶמׁשִלְסאָרְּב
 טיִנ ןיִהַא טיִנ סעֶּפע ,רּוטאַנ רעֶצְנאַג רעֶד טיִמ ,רֶליִּב ןעֶגיִאָד םעֶד טימ רֶמעֶרְפ
 ,דניִק ׁשיִרּי ַא טאָלְג - ץְנעֶו טיִנ סאָד טיִנ ,עֶיניִפאַרְג טיִנ ,עֶנעֶרּוי-קְראַמ טיִנ ,רעֶהַא
 רהֵעְוְׁש ייַּב טפעקךיז טֶסֶע ,ןְנאַמ ַא ְךיִז יִז טאָה טָא : םעֶלְלַא ןּופ רּוטּפ רעֶמְכאָמ עֶׁשיִדוי א
 ןיא רעֶדָא זיִא ןְנאַמ רעֶד נּוא ,רעֶקאוַו טלאק ןיא דְנאַה ןייק; טְׁשיִנ טּוהָמ ,רעֶניוִוְׁש גוא

 .עֶלְטְרָאװ טְגאָז גוא עֶלעֶקעֶטׁש .ץְטיִמ םּויַא טְהעֶג ,קְראַמ ןיִא רעֶרָא ,ׁשֶרֶדמ-תיִּ
 ןעֶצְראַה ץְפיֹוא ןעוֶו גּוא רּוטאַנ רעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ אָד טָא גיִדְנעֶהעֶּמְׁש ,דָנּוצא

 סאָד טעֶמִּכ ְךיִז יִז טאָה דְנּוצַא - טְׁשיִנ לאָמְנייֵק יו ,יֹוזַא ןעֶוּועֶג סעֶּפעע רֶהיֵא זיִא

 םאוָו גוא זיא יִז ר עוו .ןעֶמְכאַרְטעּב טְכעֶר ןעֶמּנעֶג ןעֶּבעֶל רֶחיִא ףיוא לאָמ עָטְׁשְרִ
 טְלְהעֶּפ םעג זַא ,הֶבָׁשְחַמ עֶייֵנ ַא ןעֶניִז ן'פיוא ןעֶמּוקעֶגְפיֹורַא רֶחיֵא זיא סע גוא .,זיא יז

 .יֿפָא רֶהיִא טְהעֶג םעֶּפעז , רֶהיֵא טְלְהעֶפ םעֶּפִע ראָנ ,טְשיִנ יו טְסייֵוו , סאו + םעֶּפע ֶהיֵא
 ,ךעֶלְציִפְׁש ןהֶא ..ךעְֶפָאקְרעֶּבֹא ןְהָאל לעֶגייַו ׁשיִדוי טשּפ ַא ןעֶועֶג זיִא עילַחָר !

 .רעֶמְכאָט עֶׁשיִרּוי ַא זָנּוא ייַּב ןָא טָפּור עֶמ םאָו ,םאָד ,טְראָו םעֶגייֵא טיִמ

 אַזַא םינ ןעֶוועֶג רעֶמּומ גוא רעֶמאָפ ייּב יִז ויִא .,רעֶרְניִק ךֵמ א ןעֶׁשיוִוְצ .גיִדְנעֶמקאוַ
 = יֵדְכִּב גּוא ".. ,רייֵהְרעֶדְנּועֶג ןעֶפְקאַו ְךיִז יִז ּואָל ,לעֶדייֵמ א  ,ךיִא-סייווא + קיִשְנַא
 דָניֵק ַא טיִמ רעֶגיִצְניִו ןייַז לאָז סֶע נּוא ןעֶגיוא יד ראַפ ןעֶויִקְנאַלְּבםּורַא םיִנ ְךיִז לאָז

 רֶרֵח ןיִא .עֶלְרעֶריִרְּב עֶרְהיִא עֶלְלַא טיִמ ךיילְג .טְקִׁשעֶגְּפָא יִז ןעֶמ טאָה ,ּבּוטְׁש ןיִא

 עֶכעגעְֶּפָא יו ןעֶמ טאָה ,ןעֶסְקאַנעֶגְרעֶטְנּא לעֶמיִּבַא ןיוש זיִא יז זַא ,םעֶדְכאָנ ןייַרַא
 ייַּב ,טְראָר ."רעֶּכירש ןעֶׁשְלֶרייֵמ םעֶר זייֵרְּפְׁש ליִטאמּו וצ ןעֶּביירְׁש יז ןעֶנרעֶל
 ףילְְעֶזעֶג ,טאַמעֶג ע' לֵחָר יז טאָה ,"רעּביירְש ןעֶשְלעֶרייֵמ םִעָד זייֵרְּפְׁש ליִטאָמּ
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 טראל טא לא לאל ששטאש ראשי לאערש רשי ראשיראש טאש לאשרש אשרי אערשראשלאשרשרשרשר ערשט לשרשראשרשרש ראשי שרשרשרשרשיע רעלשרשעטשרש יע ליל על עט שלשלאערשישלא ראש

 ּוצ טאַהעֶג ּבעיִל יִז טאָה רֶהעמ ראָנ .ךעֶלְרייֵמ עֶיֹורְג נּוא  עֶנייֵלְק  ,סעֶט'רֶרַח עֶרֶהיִא
 ןעֶרָאה ּוצ טאַהעֶג ּבעיִל טאָה יִז עֶכְלעֶו ןופ ,ךעֶלְרייֵמ עֶרעֶמְלֶא יִד םּורַא ךיִז ןעֶראַׁש

 ּבעיִל ןעֶּבאָה רעֶרעיוו ְךעֶלְדייֵמ יד ,תֹוׂשעָמ עֶביִלְרעֶרְנּואו עֶנָאׁש ,ןעֶלְהָאצְרעֶד תֹוׂשֲעַמ
 ,ןעֶגְניִו ןאָׁש רֶחיֵא ראַפ ,ןעֶגְניִז רֶהיִא ראַפ ן'ָלֵחָר טאַהעֶג

 .ךעֶלְגְּוי ןייֵק אָמיִנ זיִא דְנּוצא ,הָׁשָק-טשינ ,גניז ויְנעְצְראַה ,עיָל ַחָר ,ּונּוא גניִז -

 טֵרָפִנּו ,ןעֶגְניִז ּוצ טְמָאֹׁשעֶג עיָלֲחָר ְךיִז טאָה עֶר עמלָא ראַפ גּוא עננו ראַפ

 ןאָׁש טיִג זיִאָמ זַא ,טְגאָזעֶג לא םעֶטרֶבַ יִד רֶהיֵא ןעֶבאָה ךעֶלְגּי עֶסיֹורְג ראפ ְךאָנ !
 ,ייֹטיִנ ראָמ עֶמ

 .ןעֶטייֵג יִז ףראד עֶמ ןָא יִז קיק ,ע'ָלֲחָר יש גְניִז ,ּונ --
 רעֶכייֵו ,רעֶניִד רֶהיִא ףיֹוא טְהיִצְרעֶפ גוא ךעֶלְדייֵמ עֶסיֹרְג יד טְגְלאֶּפ ע'ָלַחָר נּוא

 ,לעֶרעיִל ׁשיִרּי ַא ,לעֶרעיִל ַא עֶמיִטְׁש

 ,ּביוט ַא טְהעֶטְׁש גְראַּג ץְפיֹוא

 , ןעֶמְמּורְּב גיִרעֶיֹורְמ ְךיִז םּוהְָמ נּוא

 - רֶניַרְפ ןעֶּבעיִל ַא ךיִא ּבאָה ץעֶגְרֶע
 .ייןעֶמּוק טְׁשיִנ םֶהיִא ּוצ ןְנעֶק נּוא

 טְלאָוויִז יו ְךייֵלְנ ,לֶהיִפעֶג סיֹורְג טיִמ לעֶרעיֶל-עֶּבעיִל עֶניזאָד סאָד שְגְניִז ע'ָלַחְר

 ןעֶּבאָה .ְךעֶלְריֵמ עֶרעֶטְלֶא יִד ןייֵמ ךיִא ,רעֶּבָא עֶנעֶי ."עּבעילא טְראָו סאָר ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ
 נּוא ןעֶצְּפיִז ,ןעֶנְראָזְרעֶפ יַּבְרעֶד יז ןענעֶלפ ייֵז תַמַחַמ .,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ אי םיִנָּפַא .םאֶד
 ,. .ךיֹוא רֶהעֶרְמ ַא ןעֶואָל לאָמַא

 על ַחֶר סאָו העלערעי עֶגיִזאָד יִד ןעֶרָאה ּוצ טאַהעֶג ּבעיִל טאָה עֶלְלַא ןּופ רֶהעָמ
 רֶהעֶז ,לעֶּטעֶ;הָיַח ןעֶמאָנ ץְטיִמ ייֵו ןופ עֶנייֵא ,םעֶט'רָבִמ עֶרְהיִא ראַפ ןעֶגְנּועֶג טאָה
 רֶהיִא :ְךעֶלְדייֵמ ֵס ַא ןּופ עֶנייֵא ןעוֶועֶג זיִא לעמ עֶקה יח .הָמֹותְי ַא ,לעֶדייֵמ ןָאׁש ַא
 ןעֶרעוו טְלֶהָאצְרעֶד ןָאק.וא רעֶמְכָאמ עֶׁשיִרוי עֶלעיִפ ןופ עֶוַפאַרְנָיב יִד זיִא עֶיְפאַרְנְָ
 יז רֶהיִא טאָה טא ,"ֹורְבְרַּב הָיְהִנ לּכַהְׁש הָכְרְּב ַא ןעֶבאַמ יִו ,ךיִג יֹוזַא גוא ץֶרּוק יזַא
 | ןעֶצְנאַג יא

 קְציִנְלעֶמְס טְראָמש רעֶד ןיִא רעֶרִרב יצןעְֶעג זיא טְנאַל רֶחעֶגטְשיִנו לאָמַא
 גנוי זיִא ןרָחא :ּביל ןעֶמייֵהעֶג טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד נוא ןר הַא ןעֶסייֵהעֶג טאָה רעֶנייֵא
 .ךעֶביִא יז ןופ זיִא סע נוא ּבייַו ןיינ ןעֶּבְראָטְׁשעֶגְכאַנ זיִא םֶהיִא ְךאָנ גוא ןעֶּבְרָטְׁשעֶג
 רעֶטעֶפ רעֶד טְמעֶראַּבְרעֶד רֶהיֵא ףיֹוא ְךיִז טאָה :לעֶמע:הָיַח רעֶמְכאָמ ַא ןעֶּביִלְּבעֶג
 ְךיִז טאָה ּביִל רעֶטעֶּפ רעֶד . הָׁשּורְו רֶהיִא טיִמ יז ּוצ ןעֶמּונעֶגּוצ יִז טאָה גּוא ביִל
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 -וצ ְךיִז רע טאָה הֶׁשּורְי עֶצְנאַג יִד :ןעֶגְנאַנעֶּב ןאָׁש יֹוזַא טְׁשיִנ הָמֹותְי רעֶד טיִמ ּוליפֲא

 ןעֶּבעֶגעֶג רע טאָה ,הָמֹותְי רעֶר ,רָהיִא נּוא !ןעֶמ טְנאָז ,ךעֶקְבְרָאק דְנעֶוט ייד א ןעֶמּונעֶג
 ,םיבָלִִּּבׁש בֶלְּב רעֶמּוג ַא ,קאָיְנֶח ַא ראַפ טְכאַמעֶג הָנּותֲח יִז טאָה נּוא גייַפ ַא ,הָליֵחְמ
 ןופ .,רֶהאָי 22 ּוצ ,גָנּוי זיִא לעֶט עֶנהָיַח גּוא .ןעֶרְהאָי יִד ןעֶגְנאַגְרעֶד רֶהיֵא זיִא רעֶכְלעוו

 ... ןעֶגְנאַגעֶג טְלעוֶו רעֶר

 ,עֶטְרָבַח עֶכיִלְבייֵל ַא ןעוֶועֶג ע'לַחֶר רעֶזְנּוא זיא לע ע;הָיַח רעֶד טיִמ טָא

 זיִא ,לעֶט ע;הָי ח רעֶד טיִמ טָא גּוא ,טאַהעֶג בעיל רֶהעֶז עֶדייֵּב ְךיִז ןעֶּבאָה ייֵז נּוא

 גוא טְמָאקעֶגְסיוא ןייַפ ץְנאַג רעֶּטְסְנעֶפ םייַּב גאָּטייַּב תֶּבֹׁש ע'ָלַחר ןעֶסעֶועֶג לאָמַא

 -עֶג ע'ַלֵחְר טאָה ,זיִא רעֶגיִמְׁש רעֶד יו , ןייַז ּוצ רעֶהעֶג םע} יו ,גיִד'תֶַּׁש ןּוהְמעֶגְָא

 ןעֶגְנּועֶג טאה על ר . טְרָאהעֶג טאָה לעט עֶ;הִיַח נּוא ְעֶלעֶרעיִל עֶרֶהיִא ןעֶגנּו

 ,קעֶוַא טְסְרְהאָפ ּוד ,יֹוא
 ,קעֶוַא טְסְרְהאָפ ּוד ,יֹוא
 יװ .ז .א , ,,!רעֶּגיִא ּוד טְואָל ְךיִמ גּוא

 !לאָמַא ְךאָנ סאָד גְניִז ,לעֶט ע;הָיַח טְנאָז - !ּויְנחְמׁשִנ .,ּויָנעֶצְראַה ,ע'ָלֲחָר -

 ןעק ךיִא ,ּונ - טְרעֶדְניוְרעֶפ על ַחָר יִז טְנעֶרְּפ ללאָמַא ְךאָנ סאָד ןעֶגְניִזְרעֶּביִא --
 ,ּביֹוהְנָא ןּופ לאָמ ַא ְךאָנ ןעֶּביֹוהְנֶא ריִד םאָד

 , קעֶווַא טסְרְהאָפ ּוד ,יֹוא

 , קעוֶוַא טְסְרְהאַפ ּוד ,יֹוא

 ,.י!רעֶּביִא-יִא--יִא ּוד טְזאָל ךיִמ גּוא

 ףיֹוא םיִנָּפ ןְמיִמ טְנעיִל הָמּותְי יד לעֶט עֶ;הָיַח יִװ ,ע'ָלָחְר טְהעֶוְרעֶד םיִצּולּפ

 נּוא לליְִׁש טְּבייַלְּב ע"ל ח ר +ךיז ןעֶּתְראַוו םעֶציילפ יִד טיִמ ּפאָק רֶהיִא נּוא דְנאַה רעֶד

 , םעָּפיִלֶח לעֶטע:הָיַח יו ,טְרָאה
 עֶניִרְ ןעֶטיִמ ןיִא םעֶּפֶע סאוָו 1 טְסְנייוַו ּוד ,לעָמ ע;הָיַח ,ריִד טיִמ זיִא טְמאָג -

 אֵנ ראג םיִצּולְּפ ?ןְהעֶׁשעֶג סְכְלעֶוא ,לעֶט עָיהָיַח ,ריִד ויִא סאָו ,ריִמ גאָז ל טְנייַועֶג

 !ןייוועֶג א ריד
 .לעֶרעיל סאָד ,עיָלֵחר ,יוא :ןייַועֶג ַא טיִמ רֶהיִא יִז טְרעֶוְמְנֶע !ע'ְלִחָר ,יֹוא -

 ! םֶנייֵד לעֶדעיִל םאָד

 ?ףיורעַר ןעֶנייַו ןעֶמ ףְראַה סאוָו 1 םֶכְלעֶּזַא טְראָה זיִא עֶׁשֶז-םאָו ! לעֶרעיִל םאָד -

 רעֶייפ ַא !ץֶראַה טְרעֶטיִּנְרעֶּפ ןייֵמ טְׁשיִנ געֶרְּפ ,טְׁשיִנ ךיִמ געֶרְּפ ,ע'ָלֲחָר ,יִא -

 ?ְאזאָר טָא ,ּוד טְסְחעֶז- ,אָד טָא ,רעֶיַפ ׁשיִלעֶה ָא ריִמ ןיִא טְנעֶרְּב םִע ריִמ ןיִא טְנעֶרְּב -
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 ףיוא טקּוק ע'ָלֵחָר :ןעֶצְראַה ןְפיוא יז ייַּב ןָא רֶהיִא טְנייַו לע ָט יהי ַח גוא
 ,טְׁשיִמעֶצ גּוא טְרעֶדְנּואווְרעֶפ רֶהיִא

 טיִנ טְסְנעֶק ּוד ,טיִנ טְסְהעֶטְׁשְרעֶּפ ּוד זע 'לַח ך ,יֹוזַא ריִמ ףיֹוא ּוד טְסְקּוק סאוָו -

 ֹוזַא  ,דְנעֶלעֶג יװַא ןיִּב ְךיִא ,רעֶוְׁש ױזַא ריִמ זיִא ץְראַה ןייֵמ 1זיִא ריִמ סאָו ,ןעֶלְהיִפ

 גנְִסְלַא-ןעֶלְהאָצְרעֶד גְניִרְסְלַא ריִד זומ ךיִא וַא ,תֹוּכַמ עֶכְלעֶוַא גאָרְט ךיִא ,טְסיוְרעֶפ
 עֶניִרעיורט ַא ,עֶטְכיִׁשעֶג עֶצנאַג ַא ןע 'ְלֵחְר טְלְהֶאצְרעֶד לעֶטע;הָיח גּוא

 רֶהעָז ראָנ , ןעֶדְוי ייַּב טְפֶא ץנאג ךיִז טְפעֶרְט סאו ,עֶכיִלְְהעֶועֶג ַא ּליִפֶא .הֶׂשעמ
 ןעֶגְנאַגעֶּב םּואָמ רֶחיֵא טיִמ ךיִז טאָה ּביֵל רעֶטעֶפ רֶהיֵא ױזַא יוִו ,הֶׂשעֶמ עֶגיִרעֶיּורְמ ַא
 סיְּביִל רעֶמעֶפ םעֶד טיִנ ןעֶֶו נּוא , עֶמֶהּומ יִד ,תעשרמ יד , יִז ןעמסנִיימ םּוצ נּוא

 רעֶרָא ,ןייַרַא טְלעֶֶו רעֶד ןיֵא ןעֶפאַלְמְנַא גְנאַל ןיוש יִז טְלאָו ,ןיִמָיְנִּב ןָהז רעֶרעֶגְעי
 הָמָהָג עֶגיִנייֵא רֶהיִא ןעֶועֶג ויִא ןיִמָיְנִּב רעֶד טא יז ןעֶפְראועֶגְנירַא ךיימ ןיִא
 ּוצ ויִא רע 1 םעֶנייֵא ןיִא ןעֶטְקאוַועֶגְפיֹוא סאָד יִז זיִא םֶהיֵא טיִמ : טְלעוֶו רעד ףיֹוא

 -קעוֶוַא רֶע זיִא ףֹוס םּוצ נוא -- רעֶדּורְּב רעֶנעֶגייֵא ןייא יו , רעֶדּורְּב ַא יו ןעוֶועֶג רֶהיֵא

 .דָליו ַא יִו ראג ,רעֶדְמעֶרפ ַא יו , תֹורְצ ףיֹוא טואָלעֶגְרעֶביִא יִז טאָה +,ןעֶרְהאָפעֶג
 ,רעֶרְמעֶרְפ

 ןעֶגעֶלְניֵא יֹזא אָד ןעֶמ ףְראַדעֶּב םאָו ,לעֶט עֶקהָיַח ,טיִנ העָטֶׁשְרעֶפ ְךיִא -
 ןייק םיִנ ְךאָנ טֵרָּפִּב , קעוֶוַא טְרֶהאָפ רעֶרּוְּב רעֶנעֶגייִא ןייֵא ּוליִפא ןעוֶו ,טְלעוו יִד
 , רעֶנעֶגייֵא

 -עֶגְייֵא יו ,ןעוֶועֶג ריִמ זיִא רֶע ׁשיִמייַה יו טְׁשיִנ טְסייו ּוד ,ע'ָלֲחְר ,יִא -|
 ,רעֶנעֶנייֵא ןייא יִו רֶהעֶמ ְךאָנ ,רעֶנעֶגייֵא ןייֵא יוִו ראָנ יקאט ,ןעֶצְראַה ןיִא ןעֶקֶאּב
 טְכיֵל ַא ןעֶועֶג רימ זיא ןע'ָניִמָיְגִּב ךיִז ראַּפ ןְתעֶועֶג .ּבאָה ךיִא זַא ! ריִד ְךיִא גאָז
 .יי ןעֶרְהאָפעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע זַא גוא .,ןעֶגיוא יִד ןיִא

 ךאָד טאָה רֶע ,לעֶטעֶ;הָיַח ,ןעֶרְהאָפְקעֶוַא טְזּומעֶג ְךאָד טאָה ןיִמָיְגִּב -
 | : טאַהעֶג הָנּוהֲח

 ! ןעֶרָאה טיִנ סאָד ןְנָאק ךיִא ,טיִנ ריִמ סע גאָז ,ןיורק ע'ָלֵחָר ,יִא -
 !טאַהעֶג הָנּותַח טְראַפ ְךאָד טאָה רע : טיִנ העטשְרעֶפ ךיִא , עֶׁשְז-סאוָו -

 ריִמ ייַּב טְמְהעֶנ "טאַהעֶג- הָנּותְחו טְראָוו םאָד ןעֶרָאה טיִנ סאָד ןנָאק ְךיִא -
 הָנּותֲח טאָה ןימָינ ּב :טְגאָז עֶמ זַא  ,רָאהְרעֶד ךיִא ןעוֶוְ! תּויַח ץְנאַג ןיימ םיֹורַא

 טְסְלאָו יאלה ,עיָלֲחר/ ,טיִנ סאָד טְסייוֵו וד .ןעֶּבעֶל םאד ריִמ ךיִז טקע; , "טאַהעֶג
 םאָה ןיִמָיְנִּב ?יֹוזָא ריִמ ףיֹוא ּוד טְסקּוק סאו ..,גיִּבייֵא ןעֶסיוִו טְׁשיִנ ןּופְרעֶד ּוד

 .ןעֶמְהעֶנ ךיִמ טעוֶו רע; וַא ,ןעֶרְהאָוְׁשעֶג , טְגאָזעֶגּוצ ריִמ
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 !לעֶטעֶ;הִיַח ,ןעֶמּנעֶג טיִנ ךיד רע טאָה עֶׁשֶץיאַמְל ,ּנ -
 ,טְרעעֶׁשעֶּב טיִנ ריִמ זיִא אָמָתְסִמ +עיִלַחְר ,רניֵק ַא יו ,טְסְנעֶרְפ ּוד -

 יי לָזמ רֶהי ִא סאָד זיִא אָמתְִמ
 .ןעֶמְהעֶג אי ךיד טעוֶו רע זַא .,ןעֶרֶהאּוְׁשעֶג רעֶּבא ריִד ְךאָד טאָה רע
 םעֶד ןעֶגאֶז ןעֶּגיִלְקעֶג ץלֶא ךיִז טאָה רֶע ! ןעֶרְחאוְׁשעֶג רעג טאָה ,אֶלְיֵמ ,ּונ -

 טסנָאק ּוד םֶהיֵא ראפ טאַהעֶג ארָומ טאָה רע : גאָמ ףיֹוא גאָמ ןּופ גיִדְנעֶגעֶלְּפא , רעֶמעֶּפ

 ּבאָה ךיִא זַא נוא ,ר היא ראַפ ןעֶראועֶג ןְתָח ַא זיִא רֶע זיִּב ּביִל רעֶמעֶּפ ןיימ ְךאָד

 הָנּותֲח רעֶד ויִּב וַא , טְגאָזעֶג ריִמ רע .טאָה , םעֶד חֹוּכִמ סעימש ַא םֶחיֵא טימ טְכאַמעֶג

 ןעֶרְהאָו יִד טיִמ גָאמ יִד ןעֶנעֶז ױזַא גּוא -- ןעֶרעֶר ןעֶנעק ךאָנ שעֶו רע; ,םייוַו ְךאָנ זיִא
 ++ טי עֶרעֶטְפְיִפ עֶנעיַא טֶא ,טייֵצ יד  ןעֶמּוקעֶג יאס זיִּב ,  ןעֶפאַלעֶגְרעֶביִא גּוא ןעֶפאָלעֶג

 ּגאָה ךיא , הָּפּוח רעֶד יַּב ןעֶועֶג ןיילא ןיִּב ךיִא ...לֶוַמ-םּולְׁש ןייֵמ ףיֹוא ,טייֵצ

 סאָר ןּוהְטעגְנָא רֶהיִא טאָה רע יױװַא יוִו , גניִרְסְלַא , ןעֶגיֹוא עֶנייַמ טיִמ ןְהעֶועֶג גֶנירְמְלַא
 עֶגְנּועֶג ןעֶגאָה םיְִרׁשְמ יד שיִמ ןָנִח רעֶד .. .ףראַדעֶּב עֶמ סאָו טְגאָזעֶג ,לעֶרעֶגְניִפ
 -- ןְחעֶז טיִנ ְךיִמ לאָז רע , רֶרֶ רעֶד ףיוא ןעֶגיֹא יד טְואָלעְֶפאָרַא טאָה ןיִמָיְנַּב גוא
 "יו + ךיִא בעל ױַא יו ,עלַחְר .ּדַא . ..ןְהעֶעֶג ךיִמ טאָה רֶע זַא  םייַוְךיִא ראָנ
 | 0 ,..1 םיֹוא םאָד ְךיִא טְלאַה יֹוזַא

 נּוא רעֶגְנִל רעֶסיורג ַא ןיִמינִּב ְךאָד זיִא ,לעטע;היח , יױװַא דֹלאַּב יוִו -

 , םֶהיֵא טְגאָרְט דְרֶע יִד סאוָו ,הֶּטְרעֶוֶו טיִנ ויִא

 טְקיֵו וד :ןע'גיִמָיְגִּב שיִנ טְסְנעקע יד ,עיָלֵחְר ,טיִג םא גאז , ןייֵג -
 סאָד ...! טאָה רע;ץראה רעֶייַהְמ ַא ראַפ סאו , זיִא סאָד טְנאַמיִד ַא ראַפ סאוָו .,טיִנ

 לאָז טּולְב םיִנעֶמאַמ ןייַמ ,חָצור רעֶד ,ּביִל רעֶמעֶפ רעֶד ,גיִרְלּוׁש ןעֶצנאַג ןיִא רע; זיִא

 ! םֶלֹוע לֶׁש ונֹוּבר/ ,ןעֶמּוק ןעֶנעקַא ראג םהיֵא

 ,גנאב טוג םיִנְּפַא ריד םּוחְמ רע זַא ,לעטע;הָיח ,סױרַא העְז ךיִא -

 טְנאָז ִז נּוא -- תֹוחֹוּכ יד טיִמ םיֹוא העֶג ְךיִא ,ּבְראַטְׁש ְךיִא 1ּוד טְסְנאַז ,גְנאַּב

 | ,גְנאַמְׁש - גנאַּב ראָג

 ?לעֶּבייו ןָאש ַא םעֶּפע זיִא יז ,לעֶמע;היַח ,יִז גּוא ,ּונ --

 | ? יז רעֶו -

 .ךיִא ןייֵמ ּבייַו ס'ָניִמְיְנְּב ,יִז -

 גוא טור טְדְרעֶו לעט עֶ;ה יח יוִו .,ןְהעֶוְרעֶד ע'לַחָר טאָה רעֶטְרָאװ יִד ייַּב

  ְקעטְׁשְרעֶפ טְנעֶקעֶג ְׁשיִנ דאָנ טאָה ע'ָלֵחָר .ןעֶּבְראַפ ייֵלְרעלְלַא ייֵלְּב םעֶדְכאָ
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 -עֶג יִז טאָה ןעֶלְהיִפ ראָנ :ןעֶדעֶוְטְנֶע טיִנ ףיֹורעֶד רֶחֹיֵא לליוִו לעֶטעֶ;הִיַח סאוָו ראַפ

 יִנ רִֶא טְסאַפ אָמְהְפִמי:םיִנ ןעֶמ ףראד יז ןעֶגעֶרְפְרעֶּביִא לאָמַא ְךאָנ וַא ,םֶלָיִפ
 ,..ןעֶרעֶר טיִנ ןּופְרעֶד לליִו יִז זַא ,העוָו רֶהיִא טּוהְמ אָמָּתְסִמ : גייוְׁש ַא טְכאַמ יִז זַא

 ַא ףיוא ןע 'ָלֵטעֶ;הָיַח טיִמ טְנעֶגעֶגעֶּב ע'ָלֵחר ךיִז טאָה םּורַא טייֵצ ַא ןיִא
 ,הָלֵּב ַא ןעוֶועֶג ויִא לעֶטעֶ;הִיֵמ .הָנֹותַח רעֶד ףיוא ןע יָלְטעֶ;הָיַח ייַּב יֵקאַט , הָנּותֲח
 ,הָפּח רעֶר וצ ןעְֶנאַנעֶג ,ןעֶגיְׁשעֶג ,ןעֶציִז ףראד הלב א יז ;עֶמעֶועֶג +תֹולַּכ עָלְלַא יו

 יו לעֶסיִּבַא ,םיִנָּפ ץְפיֹוא ךיִלְכייֵלְּב ּוליִּפֲא ןעוֶועֶג ,ףיִז טְרעֶייִלְׁשעֶגְסיֹוא ןעֶנְראַמ ףיֹוא

 ףְראַד הָלַּכ ַא :םיֹוא טיִנ טְכאַמ סע; ,הָׁשקְנטְׁשיִנ ראָנ . . .ְךיִלְהעֶרְפ טְׁשיִנ ,טְנאַרְמְרעֶפ
 .ייי? ןְהעֶג יִז לאָז ןעֶצְנאַמ ? עֶׁשֹו;טאָו 1 ןייַז ױזַא

 ןְפיֹוא ,הָנָׁשְחַמ רעֶד ףיֹוא ןעוֶועֶג ויִא ןע'לטע הי ַח ייַּב סאוָו ,טְסייוֵו רעוֶו

 , דוס רעֶמיֹורְג ַא ,דוס א ויא רעֶטְכאָמ רעֶׁשיִדּוי ַא ןופ ץֶראַה םאָד + ןעֶצְראַה
 .םנאַמ ןייק ראַפ טיִנ יקאמ טְסאפ ּוצְרעֶד נוא ,ןעֶמְסאָק רעֶנעֶסאָלְׁשְרעֶפ ַא ,ןעֶטְסאָק ַא
 .יי ץֶרֶא-ךֶרֶד ןייק טְׁשיִנ םעֶּפע זיִא םע -- ןיִחַא ןעקוקוצניירא לעֶּב

 א ,

 .עֶלָחֶר לאָמַא רעֶטייו
 יז ןעֶצְראַה ןיִא גיִניְיִא ןעֶלְּטעֶ;הָיַמ ייַב ְךיִז טּוחְמ סאו; + הָלֲאַׁש רעֶד ףיֹוא

 ,הָנּותֲח רעֶד ףיוא ןעיֶלְטעֶקהָיַח ייַּב טְכאְַטְרעֶפ ע'ָלֲתָר ךִו טאָה הָלאַׁש רעֶד ףיֹוא
 ןמיִמ ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ יִז טאָה ְךאָד :טְרעֶרעֶג טְׁשיִנ םעֶגייֵק טיִמ םעֶד ןעֶנעֶו טאָה עיָלֲחְר
 ןיִא טיִנ ןייז דנּוצַא ףְראַד ןעיֶלְטעֶ;הָיַמ זַא ,ןעֶצְראַח ןְטיִמ טְלְקיִפעֶג לעֶמיִבַא גּוא לָכֵׂש
 רֶהיֵא ןעוֶו גּוא ,רּוחָּב ןעֶדְמעֶרְפ-דְליִו ַא ,"ןעֶטְרֶעעֶׁשעֶּב, רֶהיֵא טיִמ גיִדְנעֶציִו ,ןעֶטְסעֶג
 קְראַטְׁש ּוליִפא ְךיִז טאָח ןע לֵחָר ... ביי ןייז טיִמ ץעֶגְרֶע טְראָד ויִא ןיִמָיְגִּב רעֶגעֶגייֵא
 סאָו ,ןע'ָניִמיּב טיִמ יו טְרָאה סאו ,ןע ָלֶמעֶקהָוַח דנּוצַא ןּוְמ געֶרְפַא טְסעיֶלנעֶג
 נוא ןעיֶלְטעקהָיַח ּוצ טְנעֶהאָג גיִדְנעֶהעֶגּוצ ,ראָנ ?ףעֶלְויִרְּב רע טְּנייַרְׁש וצ ,רֶע טְכאַמ
 ץְנאַנ טֶצְפיִז יִז יִװ , גיִדנעֶנָאה גוא ןייֵרַא םיִנָּפ ץיֵלְּב רֶהיֵא ןיִא רֶחיִא גיִדְנעֶקקְניירַא
 .ןעֶגאַרְטְרעֶפ טְׁשיִנ ץראַה םאָד רֶהיֵא טאָה - ,ךילְמּפא

 ,ןעֶּבעֶל רֶהיִא ףיֹוא לאָמ עָטְׁשְרעסאָד ןעֶועֶג זיִא םאָד וא ,ןעֶקנייַד ןעֶנעֶק רימ
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 , של ללא ללא רער עשר ר ל עלטער ל לער לשללערשערלררלרטלל ר ל ר ערער

 ןייֵא זַא  ,ןייז ןעק םעֶג . םיִניְנַע עֶבְלעֶזַא ןעֶגעֶו טְבאַרְטְרעֶפ ךיִז טאָה (ע'ָלֵחָרו יִז סאָו
 עֶקְֶפיוא נּוא תֹובָׁשֲחַמ רֶהעעָמ ַסַא ןֶפרְיורַא לאָז יט םיִנּופ טְקאַפ רעֶטְכעֶר

 44 וי

 ,ץֶראַה ןיל : רעֶבָא ,ןעֶנאַמאָר ןיק ןופ ,ןעֶדלעֶה זיק ןופ סאו שי טאָה ע' למד
 עֶדְמעֶרְפ ןייק ןעֶלְהיִפ טיִנ יִז לאָז עֶׁשְ-סאוָו ראַפ :טאַהעֶג יִז טאָה ץְראַה ׁשיִדוי ןייֵל ַא
 יִא ,ןעֶנאֶז ןעֶמ ןעֶק םֵרְּפ םעֶד ןיִא ! םיִּוְי עֶדְמעֶרְפ ןייק .ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טְׁשיִנ ,תֹורָצ
 עי קְנאַד ַא ,רֶהאָי עֶכיִלְמע ףיֹוא ןעֶראַועֶג רעֶמְלֶא לאָמ ַא טיִמ ע'ָלֲחְר

 ,"ןאַמאָר ןעֶשיִרּויג רֶהיִא טיִמ
 :הָשמ ןֶהָח רֶהיִא ןּופ גּוא הֶלַּכ ַא ןעֶועֶג ךיוא ע'ְלָחָר ןיֹוש זיִא טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא

 טאָה יז ַא  תולעמ לעיִפ יֹזַא ּיִמ םיחָבְׁש עֶכלעֶַא טרָאהעֶגְנָא ךיז יז טאָה ןע'לְדְנעֶמ
 ,טְלעוֶו רעֶר ןיִא עֶכיִלְקילְג ַא עֶנייֵא ףיֹוא יו יז ףיֹוא טְקּוקעֶג

 .ןעֶמייֵז עֶלְלַא ןּופ טְרָאהעֶג יִז טאָה ! קיִלְג אֹזַא ,עֶרֶה-ןיע ןייק --

 -לעַּב ַא דיי ַא ויִא יִלָּתְפניִקיִזייֵא 'ר !שיִנעֶמּוקְנַא ןייַא !ּבּורְג-ִץְלאַמְׁש ַא --
  ןהּז ןיײֵא טאָה גּוא םיִּמַּב-יִלעֶּב רעקְנְועֶּפעזאַמ עֶלְלַא ןופ רעֶטְסְנייַפ רעֶד ,,תִיַּבַה
 !לֶזמ ַא ,ּונ .ןָהז ַא ראַּפ סאָו ְךאָנ גּוא ,ןְהּז ןעֶגיִצְנייֵא-גוא-ןייֵא

 טְנאָקעֶג טאָה גוא לֵרוחָּב ןייַפ ַא ןעוֶועֶג יִקאֵמ ליִדְנעֶמ-הָׁש מ זיִא תֶמֶאָּב גּוא
 ,ְךִנּת-לַעַּב רעֶנָאׁש ַא ,לעָּפָאְק-אָרְמִנ ַא .,םֶניִרעֶּבעֶל ַא ,םליואװ ַא : ןעֶרעֶי ןעֶלעֶפעֶג

 יז טאָה 'םיְִב ניי טיִמ זַא ױזַא ,נָאה עֶכיִלְמעֶע ףיא הֶַּר ָכְַּכ א אָ ּוצְרעֶד
 רעֶד ,ןייְלַא וייִרְּפְׁש ליִטאָמ ּוליִפָא גוא ,ןעֶנאָרְטעֶגְמּורַא עֶקוְועֶּפעֶזאמ ץְנאַג

 ראָּפ ַא טיִמ ואָנ עֶמיֹור ןייַז טְלעֶמאָזעֶגְנָא טאָה ,קְציִנְלעֶמְח ןיא 'רעֶּבייַרְׁש רעֶׁשְלעֶריימ

  ןיִבֵ רעֶטְכעזןיא יו ,בַתְּםיִנָתֶח םעֶר טְכאַרְמעֶּב לאָמ עֶביְִֵעטאָה ,ןעֶליִאַׁש,
 ךיִז טעֶו רֶע זַא נּוא "לעטנאה ןעֶרְלאָנְו ַא טאָה ןֶתָח רעֶד וַא ,ןעֶוועֶג הָדֹומ טאָה גּוא

 .ןעֶבירְׁש ןעֶנאַק םֵׁשַה-הָצְרי-םָא רע טעֶו ,דְנאַה יִד ןעֶּבירְׁשְסיֹוא, טייַצ רעֶד טיִמ
 גּוא ןעוֶועֶג רע זיִא ּואװ ןעֶד .גיִצְניִו רֶהעָז ןֶתָח רֶהיִא טיִמ ע'ָלֲחְר טאָה טְרעֶרעֶג

 ןעֶהעֶועֶג גּוא ךילייַו ץְנאַג זיִא קְציִנְלעֶמְח ןייק עקְוְועֶּפעֶזאמ ץופ + ןעֶועֶג יִז זיִא ּואו
 ןעֶצְנאַג ַא ראַפ םאָד יִא ,הֹעָׁש ייֵוְצ ַא ראָנ סאָד יִא ,לאָמ ןייֵא לֹּכַה-ַךֵסְּב ְךיִ ייֵז ןעֶּבאָה
 ןעֶרעֶדְנַא םָניֵא -- חֶלַּכ יִד גּוא רֶדֵח ןייֵא ןיִא ןעוֶועֶג ןָתֶח רעֶד ויִא סאָד יִא .,ןעֶדּי ןִינִמ

 ַא ריי לא טעֶמַּכ על םיִמ עֶּבירְעֶגרעֶּביא ךיִז יי = רעצִא ראַפרעֶ ,רֶהֵח

 ִװ ֹזַא עֶר ,קֶלַח עג :  טאַהעֶג ו זייַרְּפׁש ליטאָמ ט טאָה -} ןענעֶק יו אָד  ןעֶמ
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 שיְִסּור .ׁשיִאייְֵּבעֶה : ךאַרְָׁש ייֵרְר ןיִא ןעֶּגיְִׁשעֶג ןעֶועֶג ןעֶנעֶז עֶלְויִרְּב םִנָתֶח םעֶד
 לאָז ,הֶלַּכ יִד ,יִז וַא ,ןְהעֶז טְוּומעֶג וייַרָּפְׁש ליִטאֶמ טאָה םּורְד ,ׁשְטייֵד נּוא

 ןופ וַא ,"ךיִלְרעֶפניׁשעֶּבי ןעֶוייַעֶב ּוצ יֵרָכִּב נּוא + ןעֶרעֶו טְמָאׁשְרעֶפ טיִנ םעֶּפעֶז ךיֹוא
 עֶרעֶרְנַא יב יו ,וזַא טאלְג ְךעֶלְרייֵמ ןייק סױרַא םיִנ ןעֶהעֶג רֶרֵח סיָזייֵרְּפְׁש ליִטאֶמ
 טְצְמעֶועֶגּוצ ןייַז לאָז ְךעֶלוְוִרְּב םיִהָלַּכ רעֶד ןיִא זַא ,טְסייֵלְפעֶג ְךיִז רע;טאָה ,'ס'ְרעֶּגייַרְׁש;
 זייַרְּפְׁש ליִטאָמ ןעֶבְלעוֶו ןיִא ,תֹויְתֹוא ץֶׁשיִזיֹוצְנאַרְפ .ה .ד ,ךיֹוא ׁשיִויֹוצנאַרְפ ְךאָנ

 ןעֶּבאָה רֶדֵמְּב רֶהאֶי ץְנאַנ ַא וַא ,ןעֶגאז ןעֶמ ןאק ללְבִּב .יֵקְּב רעֶמיֹורְג ַא ראָג ןעֶועֶג זיִא
 טְרעֶהעֶגְפיוא יז ןעֶּבאָה טְלאָמעֶר ראָנ נּיא ,םיִבָתְּכ ןיא טְלֶעיִּפְׁש עֶג הָנּכְתֶח דו
 .הָנּותֲח רעֶר ּוצ ןעֶטייְֵג טְכעֶר ןעֶּיֹהעֶגְנֶא ןיוש יז טאָה עָמ ןעֶו ,לָפִׁש עֶגיִואָד יִד

 רַצ סהָלַּכ טאָה לעֶסיִּבַא : תֹונּותֲח עֶׁשיִדּוי עֶלְלַא יו ןעֶפאַלעֶנְּפָא זיִא הָנּותֲח יד
 לעֶסיִּבַא גוא ...ךיִלָׁשעֶרּוי ץְנאַג ,טְלעֶמְׁשעֶגְסיֹוא יז ׁשיִטייַל טְׁשיִנ ,ןעֶוועֶג אֵצֹוי טיִנ

 ןְּוחְמ םעֶד ןעֶּפּורעְֶנָא דייֵהְרעֶקְליִטְׁש נוא טְלעֶטְרָאועֶג .ןעֶואָלְּבעֶג דֵצ םֶנָחֶח ְךיִז טאָה
 ,טְׁשיִנ ראָג ראָנ .טְנעיִדְרעֶפ יִלְטְנעֶרָא סאָד טאָה רע; יו ,"רַחַא-רֶבָדֹי ןעֶמאָנ ןְּטיִמ
 ,רעֶּביִא ךיִז טייַּב עֶמ ,הָמֹוּכ ַא ,רעֶנייֵטְׁש רעֶד יִװ ,טְכאַמ עֶמ :םיֹוא טיִנ טְכאַמ םִע

 רעֶר סיֹורַא ויִּב יִז טיילנעֶּב עֶמ ,עֶּבעֶיְל עֶרֶהיִא עֶלֶלַא טיִמ ּפָא יז טְגעֶגעֶועֶג חָלֵּב יד
 טְרהיִפ עֶמ נוא -- ,רעֶמְכאָמ ַא םיֹורַא טֶרָטּפ עֶמ .טְנייַו עֶמ ריז טְׁשיִק עֶמ .טְראָטׁש
 | ,"טמָאק ףיֹואג רעֶגיוׁש גוא רֶהעָוְׁש םוצ הַא קעֶוַא יו
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 ,עלחר לאָמַא רעֶרעיוו

 יג ַא ןעיֶלַחָר ראפ ןעֶּנייהעֶגְנָא יז טאָה ,רעֶגיוְׁש נוא רֶהעֶוְׁש ייַּב ,טְראָד
 ךיִג עֶלְלַא יִז ןעֶּבאָה ,רּונְׁש עֶנעֶמאֶרעֶג ַא גּוא רּנְׁש עֶניִצְנייַא ןייֵא גוא רינְׁש ַא יװ .טְלעוֶו

 ראַפ טְרָא סאָר ןעֶואָלְּבעֶג ,טעוֶועֶקְנאַפעֶג ,טיִהעְנְּפֶא יִז טאָה עֶמ בוא ןעֶגיְִקעֶג ּבָעיֵל
 טְּבעֶלְרעֶד םיֹוק טאָה סאָו ,הָּכְלַמ-יִסאוָוְד ,רעֶגיִוְׁש יִד טְסעיִמְׁש רעֶוו גּוא ,רֶהיֵא

 !ע'ִלֲחְר גוא עיִלַחָר ראָנ :רְהיֵא ּבעילּוצ טְגעֶלעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבעֶל טאָר טּוׁשָּפ טאָה , תַחַנ אֵזַא

 ץְלַא - אַז עֶקאַמְׁשעֶג ַא  ,לעֶדְנייַּב גירעֶבְראַמ ַא ,ׁשייֵלְּכ לעֶקְיִטְׁש טעֶפ ַא ץעֶגְרעֶג ּואװ
 סאָר ,אֵהַא - ןעֶגיֹוא יִר טְגעֶּפֶעעֶג סאוָו ראָנ טאָה עיָלֵחְר ,היִרְפ ץְנאַג .ןע'ָלֵחְר
 ךילְמְנעֶגייא זיִא סאָו ,הָּכְלמ-יִמאוָוְד גוא ׁשיִמ ןָפיוא ןיוש טְהעֶטׁש עֶוְראָקיִצ לעֶגיְִק
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 יא רייע רשרעיראשרש רשעי ,/לשישלשיש"אשרשרש לער יעלשלש לש טאש לערע ל ראלע עלשלשאשרשראש טאש ישיר רשע לש יש עלש לשלשלש יש רשלשרש לשרש ראש רשעלשש יש ראש רער

 ןעֶּבאָה לאָז רּונׁש יִד זַא ,טְהעֶז נוא םורא ךיז טְהעֶרְד .,עֶנעֶדוי .קְהאַמ ַא ,עֶנעֶמּונְרעֶפ ַא
 :י , טייַצ רעֶד ּוצ םעֶלְלַא

 ?רעֶגיִוְׁש .,ןייז ַחיִרְטַמ ְךיִז רֶהיֵא טְפְראַד םאוָו ||
 רבי !עיַלֲחְר ,סע ,ע' לֶחָר ,קְניִרְמ ,הָׁשָקטְׁשיִג -- | |

 הָמָׁשְנ ַא ןְהֶא קְראַמ ןופ טְפיֹול רעֶגיִוְׁש יִד יו ע'לְחַר טְהעֶז לאָמ סְרעֶדְנַא ןייֵא
 ,טעֶיָנעֶראק וא לע ,ןעֶׁשְנעֶמ יִד ףיֹוא תולוק יֵלֹוק טיִמ ךיק ןיִא .ןייַרַא טלְלאַפ גּוא
 | י - ,טעֶליוקעֶג טְראָד יז טְקאָו עֶמ יו ךיילְנ

 | .עיָלֲחַר יז טְגעֶרְפ ?רעֶגיוׁש ,זיִא .םאוָו -- =

 ףיוא קָאלְׁש' סחעְרַּפ .. .ריִמ ייַּב ריומ ַא יא ...ע'ָלֵחָר ,טיִנ ןיׁש געֶרְּפ -
 ,טְנייֵמעֶג .באה .ךיא = יה ךיִא ,ןעֶמּוק טיִנ יז טּבעֶלְרעֶר ,קעָוַא טְהעֶג !םיִנָּפ רֶהיֵא
 עֶר -- ֶריִז גּוא הי נּוא טְהעֶמְׁש ֶליִמ יִד גוא ןעֶנאַטׁשעֶגְפיֹוא גָנאַל ןיוש טְסיּב ֹוד
 יִ ןיִּב ךיִא ואוו םִיו ְךיִא ,ףיול ְךיִא נוא -- עֶראַּפ םדיֹומ ןייֵמ ,םָלֹוע לָש ֹונֹוּבִר ,לאז
 ןעֶרעֶוו טיִהעֶּב ְךאָג לא עֶמ - טְפאַׁשְנִנֶע ןייֵא עֶרֶה-ןיע ןייק זיִא טיילק ןיא ?טְלעוֶו רער

 טייַּב ךיִא ןְּוחְמ ַא יװ ,רעֶטְנּורעֶה טְגעֶלְרעֶפ דְנָאה יִד טְהעֶמְׁש ,יָלאָד ןייֵמ ,רֶע גוא
 טסלְליוִו רֹעֶמ כאָמ !לעֶנייֵ עֶׁשיִרְפ ייָוְצ ַא טָא םייַהַא קעֶוְוַא גאָרְט םֶהעֶנ :םיִמֲחַר םֶהיֵא

 ְךיִא ,לעֶנייֵּב ןעֶביִצייֵל יַּב ריִמָּת ףייק ְךיִא ,לעֶנייֵּב עֶמּוג ,ע לֵחָר ,םע - ןעֶסע ּוד

 ּבומׁש עֶלְלּופ ַא ַא ןעָמיִׁשְנָא ריִמ לאָז עֶמ ,ןעֶמְהעֶג שיִנ עֶנעֶרוי רעֶדְנַא ןייק ייַּב לע

 ראַפ ,ןעֶכיִצייֵל ,ּבעָיַל ךיִא ּבאָה יִז ראָנ .ןעֶידְרעֶפ טיִנ םע;ןאק ךיִא - ,דְלאָג טיִמ

 ןופ ּפָא ְךיִּבעֶג טְמּוק יז לעיִּפיוִו :ןעֶפְלעֶה יִקאַמ רֶהיֵא געֶמ טְמאָנ ,טייקְלְליִמְׁש רֶהיֵא

 ְךיִא הֹעָטְׁשְרעֶפ - ׁשָפָנ אֵזַא ךיז ףיוא רְרעֶ יִד טְנאָרְמ יֹזַא יו ,רֹוּכִׁש םעֶד ןְנאַמ רֶהיֵא !

 ךיִא .ּבאָה סאו ,אָי ...טְקעוו רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶטאַמ םעֶד טְראָד ןייִַּב א ראָנ ,טשיִ
 ןָא ,אֵׁש ...ןעֶנאַלְׁשְרעֶפ ױזַא רימ זיא פאק רעֶר .,טְגאָועֶג םֶנימׁשיִמ + ןעֶגאָז טְלאוָועֶג

 {ריֹומ ,ןעוועֶג ןיוׁש ּוד טְסיִּב ּואוװ ! דיֹומ .הָיָּפהַפְי יִד ןיֹוׁש יִז טְהעֶג

 ְליִמ רעֶד ראַפ ןעֶדְלאַוְנ טיִמ תֹולָלְק ןופ לעֶטעֶצ עייֵנ ַא קעוֶוַא טְהעֶג אָד גּוא
 ןּופ ןעֶסייֵבְנָא םעֶד ראפ .,ןעֶגעֶו טע'לֵחָר ןופ עֶיְראָקיִצ רעֶד ראפ ,ןעֶגעֶו סע לֵחר ןופ

 . ,ּבּוטׁש עֶצְנאַנ יד ןעֶכאָק ןיִא ןיִא טְלאַה ןעיֶלַחָר טיִמ לֹלְּבַה --ןעֶגעֶֶו םע' לֵחָר
 ,ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶנייַזטיִמ גוא ךיז טיִמ ןעֶמּונרעֶפ ןעֶועֶג ריִמָּת זיִא סאָּו ,רְהעוֶוְׁש רעֶד ולָפַ

 2 -  ,רֶהיִא ףיֹוא טְנעֶרְפעֶנְבאָנ ,רֶהיֵא ְךאָנ טְקּוקעֶגְכאַנ .גיִדְנעֶמְׁש ךיֹוא .טאָה
 עֶר זיִא .רֶהיֵא םּוחַא עא טמּורַא מי ןעועֶקְראַפְמּורַא עֶצְנאַנ .סאָד

 1 סא יז :/ טאג רעגיי ךס ַא ןעֶועֶג ויִא עיִלֲחָר וַא ,ןייז הָדֹומ ןעֶמ
 |  | | | | -, רֶהיִא .ּוצ
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 ,ןעיֶלְרְנעֶמ-הָׂשִמ נּוא ,רעֶגיִוְׁש נּוא רֶהעֶוְׁש יִד סאָד ריִמ ןעֶנייֵמ "יז, ןעֶגאָז ריִמ זַא
 -ראּפ ןעֶגְנּוי םעֶד ןעֶׁשיִוְצ ןעֶד ,לעֶמעֶצ ןּופ םיֹורַא ריִמ ןעֶּפְראוַו ,ןׁשְראַפ ןעֶטְכעֶר םעֶד
 .טְכעֶלְׁש טיִנ ,טּוג טיִנ ןעָפּורְנא טשינ יִיֵז ןאק עֶמ סאו ,תֹוקְוֲחַמ עֶכְלעֶוא ןעוֶועֶג ויִא קלאפ

 טְנעֶקעֶג טְשיִנ יִקאַמ נוא טְרעֶרעֶג טְׁשיִנ ךס ןייק ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָה .,קְלאָפ-ראָפ סאָד ,ייֵז
 ןעֶצעֶזְרעֶריִנַא ןעֶמְהעֶג טיִנ ךיז טעֶו ,ליִדְנעֶמ-הָׁשמ יו ,ןְנאַמ-רעֶגְנּוי אזַא : ןעֶדעֶר
 יז ןעֶנעֶז םיֹוק ,טְכאַנ רעֶד ףיֹוא גוא ,ּבייַו ןִ על םייֵה רעֶד ןיִא גאָטייֵּב ןעֶמיִמ ןיִא
 יִװ ,טְרעֶיֹודעֶג טְׁשיִנ רֶהעָמ יִקאַמ רעֶּבָא םאד טאָה ,ןייַלַא טּונימ ַא ןעֶּביִלְּבעֶג אְו ןיֹוש
 יד ּוצ טְקּוקעֶגְנייַרַא טאָה נּוא יֵלָּתִּפ עקיייַא 'ר רעֶרָא ןעֶמּוקעֶג זיִא דְלאַּב :עַגְר ןייֵא
 .,לעָּפָאמ ַא טיִמ ,לעֶגיִרְק ַא טיִמ ןיְהָּכְלַמ-יִסאוָוְר ןעֶגאָרְטעֶגְנָא טאָה סע ,רעֶדָא ,רעֶדְניִק

 | ,לאָׁש ַא טיִמ רעֶדָא ,,ּואְלִג ַא טיִמ
 ,סְטְכאַמעֶגְנייַא םעֶד טָא ךּורעָּפ נוא ,ע'ָלֵחָר ,טְסעֶואַקְיְצ ַא ףיוא םֶהעֶנ טָא -
 :עֶגנייֵא םעֶר טָא טְכּווְרעֶּפ טְרעֶדְנּוה לאָמַא ןיֹוׁש ְךאָד ּבאָה ְךיִא ! ריִמ זיִא העֹוָו --

 | | ! רעֶגיִוְׁש ,םֶמְכאַמ

 סְטְכאַמעֶגְנייַא םעֶד טָא !טְסְרעֶר ּוד סאוָו , דְניֵק ,העָג ןיֹוׁש העָג ,םאֵרְג ַאָס -
 | ,ןעֶגיֹוא יִד ןיִא טקּוקעֶגְנָא טְׁשיִנ ּוליִפַא ְךאָנ ּוד טְסאָה

 טְכיִרְק םאוָו ,םמְכאַמעֶגְניֵא םעֶד ןעֶכּוְרעֶפ לאָמַא רעֶדעיוֶו טְמְהעֶנ עיִלֲחָר גּוא
 ,וְרְלאַה םָנּופ ןיֹוׁש רֶהיֵא

 קוק ַא ּוהְט ,ןעֶראָועֶג טעֶגאיָלְְרעֶפ ףאָד ְׁשיִּב ,ע'ָלֵחָר ,ריִמ ויִא רעֶגָנּוד ַא --
 םעֶו עֶמ .ןעֶּבעֶלְה .ּטְׁשיִנ ְךיִא סיי - טְסְּבעֶל ּוד סאו ןופ !טְסעֶגׁשְנעֶמ ַא יוִו ,לעֶמיִּבַא
 ַא :ּפאקַא ךימ ןעֶטְלעֶׁשְנָא סאָד ןעמ טעֶו ,קְציִגְלעֶמְח ןּופ רעֶציִמע ןְהעֶנְרעֶד ףיד
 -םיֹוא ןיַפ - ןעֶגאָז ןעֶמ ּטעֶו ! רעֶּבעֶל רעֶד ןיִא רֶחיִא רֶהעֶוְׁשעֶג ַא -- רעֶגיִוׁש עֶגָאש
 םעֶּפע ׁשְטאָח םע ,ריִמ זיִא הֹעָו !וְרְלאַה ןפיֹוא רֶהיִא קיִרטְש ַא -- רּונְׁש יִד טעוֶועֶדאָהעֶג
 יי !ןעֶגעֶוו אָצֹוי ןּופ

 יִּב יאַולַה .,טאַז ןיֵּב ךיִא !רעֶגיִוְׁש ,הורוצ ,ךייַא טייַּב ְךיִא ,ְךיִמ טְואָל --

 | ןעֶּבעֶל ןיימ
 ;ךיֹוא רעֶניִוְׁש ַא לאָמ ַא ּבעילּוצ טוהמ עֶמ ! רעֶטְכאָמ ,ּבעיִלּוצ ריִמ ּוהְט ,,ּונ י-

 ,םיִרּוְי ןייק ןָא טְׁשיִנריִמ ּוהְמ נּוא לעֶציִפ ןיא ׁשְטאָה םֶהעֶג ,עָמאַמ א ןִּב ךיִא ייֵהעֶלְע
 םע נּוא לעֶקִימְׁש ַא ְךאָנ טימ גוא לעֶקיִטְׁש ַא ְךאָנ טיִמ ְךיִז טְגְראַו עיָלֲחָר גּוא

 ,הייֵרְמעג רֶהיִא ויִא עֶמ וַא ,טוג ץְנאַג טְסייַו יז ׁשְטאָה ,ןעֶּבעֶל אזא םַאְמִנ רֶהיִא טְרְרעוֶו
 ,לעמיִה םִנּופ לעֶרעֶלְלעֶמ סאָד לֶליִו יִז זַא ,ןעֶגאָז יִז זאָל נוא ,טְצעֶל זיִּב ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא
 יי סע ףְראַד - לְליוִו ע'ִלַח ר ?ץּורָּת ַא ויִאְס ,טְסייֵה סאוָו : סאָד יז טְמּוקעֶּב

 רּונ ןייַז ןעֶרעיֶרְפוצ לאָז סאו וְנאַג ןייק טיִנ  ,םָקֶא ןייק שיִנ ויִא ׁשְנעֶמ ַא ראָנ = |
8 
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 שיש שלש לשרשלש יש רש רשי רשרשרש לעשט יעערשלשר שלש ללא לשלשרש שלש לשלשרשרשרשלשלשלאע שלש לש לש רשי יש לשלש שלש שלש רשררערשרשרשרש שלש ריש יש לש רשירש רשי רפעראש יא

 ןְהעֶגְכאָנ םֶהיֵא לאָז עֶמ זַא ,ןעֶבאָה הֶאנַה סאָו-גיִצְניוִו ןאק ׁשנעֶמ ַא .ןעֶועֶראָה טוג טיִמ
 עֶלְהָאצ ,סופ א טְלעֶמְׁש רֶעּואװ ,טרָא םעֶרעֶו ןעֶוָלְבְפָא ,טירמ-םיִפ ,םּרעמּא ,רֶדֵָּ
 ֶהיִא רעּכיִא ןעְֶנייַה ,גָילְׁשןעֶרעֶי ףֹוא ,ןיִ ןעֶרעֶו ףיוא ןעֶּבעֶג גנּטְַא ,טיִרָמ עֶגיי
 לאָז עֶמ ,טְראָו םעֶנְייִא טימ -- טְפאָלְׁש רע; ןעוֶו םֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶציִז ,טָציִז רֶע ןעוֶו

 ...טְׁשיִנ-ראָ ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ םֶהיֵא נא דנָאה עֶרְמעֶרְּפ ןיִא ןעֶצְנאַגְניִא ןעֶּבעֶל ןייַז ןעֶטְלאַה

 ,טייַצ רעֶגעֶי ןיא ע' לֵחָר ןעֶנּופעֶג ךיִז טאה עֶגאַל רעֶגיִרעֶיֹורְמ אֵזַא ןיִא

 ראַפ ּוליִפֲא טאַהעֶג טְשיִנ טאָה ע'ָלֵחָר .עֶטְביִׁשעֶג עֶגיִואָר יִד ראָפ טְמּוק סע ןעוֶו

 א עֶנייֵא ראַפ ןעֶטְלאַהעֶג יו ןעֶּבאָה רעֶטּומ גוא רעֶטאַפ עֶרְהיִא .ןעֶגאָלְק ּוצ ךיִז ןעֶמעֶו
 .גּונַעַּה טיִמ ,תַחַנ טיִמ לְלּופ ןעוֶועֶג ריִמָּת ןעֶנעֶז רֶהיֵא ּוצ ףעיִרְּב עֶרעֶייִז גוא עֶכיִלְקיִלְג

 עֶרֶהיֵא גוא : טְקיִלְנעֶּב יוזַא ייֵז .טאָה רֶע סאוָו ,אּוה ךּורָּב טְטאָנ וצ תֹוכָרְּב טיִמ מ גּוא

 ךעֶפ גוא תַחַנּי טיִמ ,'הָחָלְצְַו הֶכרָבַע טיִמ טלְלּופעֶגְנָא ןעֶועֶג ףיוא ןעֶגעֶז יֵז ּוצ ףעיִרְּב
 גיִרְנעֶמְש ךיִז ןעֶּבאָה גּוא ,"רעֶגְרָא טיִנ רעֶטייו ףיֹוא טיִמ נּוא "םָׁשֲה ףּורָב; טיִמ ,"ןעֶגיִנְג

 + ."הָלָס ןֵמָא רעֶצְרעֶה עֶביִלְהעֶרְּפ, גוא "ןעֶדיירְּפ נא קיִלְנג טיִמ טְואָלעֶגְסיֹוא
 ,ןע'ֶלְדְנע מה ֶׁש מ ףיֹוא סאָרְדְרעפ ַא ןעֶגאָרְטעֶג יִז טאָה ןעֶצְראַה ןיא ףעיִמ

 רעֶד יו ,רעֶכעֶה יִװ ױזַא םעֶּפע גּוא .רֶהיֵא ןופ ךיִלְטייַו ןעֶטְלאַהעֶג ךיז טאָה רֶע יאֵמְל

 ןעֶזאַלְּפאָרַא טיִנ ףיִז ןאק רע ;"םיִׁשָכַּת ַא קיִׁשְטְנאַטְנעֶגְנּוי ןעֶׁשיִרוי ַא ןּופ זיִא- רעֶגייֵמְׁש

 יייעְרקִירָּפ רֶהעָז , טאַלְנ ְׁשיִנ סעֶּפע םיֹוא םֶהיֵא ייַּב טמּוק סע  ,ּבייװ םּוצ גיִרעֶדיִנ ױוזַא

 יְרעֶפ :טאַהעֶג דְנייַפ טְׁשינ ראָנ ליִדְנעֶמ- =ה ָׁש מ יז טאָה א ְצְראַה ןיא גיִנייווְניִא

 גאָמ ראָפ ַא :  עֶגלעֶג ןיִא ּוא ןעֶראָועֶג = פעל יא .לאָמְניֵ ' ומי

 עֶצְנאַג יד רֶחיֵא ןופ ןעֶמאַרְמעְֶּפָא טְׁשיִג ליִדְנעֶמ-הֶׁשמ ויִא טְלאָמעֶר + טעֶּב וצ
 | - ,תֹוחֹּכ עֶלְלַא טיִמ תֶמֶַּב ןעֶגְנאַנעֶגְמיֹוא ,םיִרּוסְי טאַהעֶג ,טְצְפיועֶג ,טייֵצ

 ןעֶגיֹוא עֶניִז ףיוא גוא רעֶטּומ רעֶד ּוצ טְגאָזעֶג רֶע טאָה ! םיִיַח ילעב-רעצ ַא =

 ןעק ךיא !רעֶׁשְרְלעֶפ םעֶד רעֶדָא אֵפור םעֶד ןעֶּפּור ףְראַד עֶמ : ןעֶרְהעֶרְט ןעוֶועֶג ויִא

  םיִיַח-יִלעַּב"רעצ א - רעֶייפ ׁשיִלעֶה ַא ןיִא ּךעֶּבעֶג טְגיִל יז יו ,ןעֶהעֶמצ טְׁשיִנ ראָג סאָד

 יִא ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ :ןעֶראועֶג רעֶגְיִרג ןע'ַלִחְר זיִא גאָט ןעֶמְמיִרְד ץפיֹוא

 םאָה ,םִגעֶּפאָקוצ רֶהיֵא ייַּב גיִדְנעֶציִו אָד טָא ןּוא ,רֶהיֵא ןופ ןֶעֶמאֶרְטעֶגְּפֶא טיִנ ְךאָד
 ןעֶסעֶיְמְׁש ןיא ןעֶגְנעֶרְבְרעֶפ ּוצ לעֶסיּבַא טייְֵנעֶגעֶלעֶג .טּוג ַא טאַהעֶג .ליר בע מ-הָׁשמ !
 .ןומ עֶמ - טאַמעג ִמ עֶרייֵּב יי פאה ּוצ רעֶר ועל װעל ראש ןי :
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 רע טעֶו רעֶמאָט ,טְראַועֶג טאָה נּוא ןעיֶלְדְנעֶמ-הֶׁש מ ףיוא ןעֶגיוא עֶהאָלְּב עֶרֶהיִא
 זַא ראָנ :ּפאָרַא ןעֶגיֹוא יִד טְואָלעֶגְפאָרַא טאָה ליִדְנעֶמ-הֶׁש מ .ןעֶנאֶז םעֶּפֶע רֶהיֵא
 ,טקּוקעג רהיא ףיֹוא ,רע טאָה רעטְסְנעֶפ םּוצ פאק םעֶד טְהעֶרְדעֶנְסיֹוא טאָה יִז
 םּוצ פאק םעֶד טְהעֶרְדעֶגְסיֹוא רֶע טאָה ןּוהְמעֶג קּוק ַא םֶהיֵא ףיֹוא טאָה יִז זַא גּוא

 לעְֶיְִׁש עֶׁשְביִה ַא ןעֶגיוא טיִמ ןעֶּפְראָועֶגְרעֶּביִא ךיִז יו ןעֶּבאָה יֹװַא גוא . רעֶטְסְנעֶפ
 קְלאָפ-ראָּפ עֶגיואָד סאד טאָה הָּנתֲח רעֶד ְךאָנ רֶחאָי ןעֶצְנאַג םיָניִא . רעֶמְרָאו ןָהֶא טייֵצ
 -עֶג טְׁשיִנ ךיִז ןעֶּבאָה ייֵז ראָנ ,ךיז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶסעימְׁש וצ טייֵהְנעֶגעֶלעֶג ַא דֶנּוצַא טאַהעֶג
 ,םעֶימִׁש א סעֶּפע ןעֶּביֹוהּוצְנִא יֹוזַא יו טְסּואועֶג טְׁשיִנ ןעֶּבאָה גּוא ןעֶלְלעֶטְׁשְנייַא טנאָק

 ,ןעֶגאז סעֶּפע טעֶו ר עג ויִּב ןעֶטְראַו ּוצ טְכעֶר טאַהעֶג טאָה ,לעֶּבייַװ םֶלַא ,עיִלֲחָר
 טעֶו יִז ויִּב טְראוועֶג טאָה ,ןנאַמְרעֶגְנּוי רעֶנייִפ םֶלֵא ,לידנע ם-ה ׁש מ ,רע; גּוא

 .ןעֶגיוא יד טיִמ ךיז גיִרְנעֶפְראַוְכְרּוד ,ןעֶגיוׁשעֶג עֶרייֵב יז ןעֶּבאָה לייַצְרעֶר גּוא-ןעֶגאָז םעֶּפֶע
 ?ליִדְנעֶמ-הָׁש מ ,זיִא סאוָו -
 " זיִא .םאוָו, סאוָו -
 ? ּור טְסקּוק סאוָו -
 ? טקּוק רעוֶו -
 , טְסקּוק ּוד -

 ? קּוק ךיִא --
 ...? טקּוק ןעֶד רעוֶו -

 ליִרְנעֶמיהְשמ נּוא טְנאַו רעֶד ּוצ םיִנָּפ םעֶד טיִמ םיֹוא ְךיִז טְהעֶרְד ע'ָלֲחְר

 נוא גְנאַל -- גְנאַל ןעיֶלַהָר ףיֹוא טקוק גוא ןייַרַא ןְהָאצ יִד ןיִא לעֶדְרָאּב םאָד טְמְהעֶנ
 ףיֹוא טקוק רע יִו ,םֶהיֵא טָּפאַח נּוא םֶהיֵא ּוצ ּפאק םעֶד םיוא טְהעֶרְד יִז זיִּב ,טצֶפיִ
 ,טְצְפיִו גּוא רֶהיִא

 ?ליִרְנעֶמ-הָׁש מ ,,זיִא סאוָו - |
 "3 זיִא סאו , סאוָו --
 { ֹוזַא ּוד טְסֶצְפיִז םאוָו -

 ?טְצפיִז רעוֶו -
 , טְסצְפיִז ּוד --

 + ץֶּפו ךיִא -
 | ? צפו ןעֶד רעוֶו -.- -

 וצ ְךיִז טְקִיִר ליִדָנעֶמ-הָׁשמ ,ןעֶגיוְׁשְנייא רעֶרעיוו טְרְרעוֶו קְלאַפ-ראָּפ סאָד גּוא
 . ןעֶרעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהְנָא סעּפע) לְליוִו נּוא סיֹוא ְךיִז טְמּוה ,רעֶמְניִהָאנ ְאָנ

 .,י טְסְנאז וד טאה ,םעֶד ןעֶנעֶקַא סע ןיימ ףיִא ,ע'ָלִחְר ,ּוד טְסְרָאה =
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 , םֶראָל ַא טיִמ ןייַרַא טְפיֹול הָּכְלַמ ַט-יִסאוָוד נּוא ריִחְמ יִד ךיִז טְנעֶּפעֶ םיִצּולְּפ

 יעְצ ןעֶלעוֶ םעקִידניִא יד וא .,רעֶהיִרְפ טְסּואוועֶג טְשיֵנ ּבאָה ףיא ? עֶׁשְז-סאוָו --

 םהיִא ְךיִז טאָה סעקידְניִא ? רעֶלְלעֶמ ַא רעֶרָא לאָש ַא ץעֶגְרֶע אָד ויִאָס ּואו ,ןעֶבעֶרְּב

 טְסייַו ּוד !ע'ִלָחְר ,שעֶּפִע ּוד טְסְכאַמ סאָו ...!ןעֶניִרְד ןעֶמיִמ ןיִא טְכּולְנְרעֶפ

 ,העז ךיִא :ותַחָרק) עֶיָניִס יִד זיִא ריִד ייַּב זַא ,טְכאַד ריִמ !ןעֶגאָז ריִד לעֶו ךיא סאוָו

 ןהֶא ןעֶמיֹורְר ןיִא טיִנ העָטֶׁש - טְגאָזעֶג ריִד ּבאָה ךיִא .עִיניִס ןיִמ ַא ריִד ייַב ויִאָס זַא

 לֵאיִתְקִי וצ טקיִשעֶג רעֶרעיִו ּבאָה ךיִא !לאַׁש ַא ןֶהֶא ןעֶסיֹורְד ןיִא טיִנ העָמִׁש !לאַש ַא

 .ןיִלֵאיֵתְקִי וצ ןעֶגְנאַנעֶגְְרּוד דיִז זיִא ןייֵלַא יִלְּתִפֹנ-קיזייַא +אָפֹר םעֶד !

 ,גְנאַנְרעֶּביִא אֵזַא ריִמ ייַּב זיִא סע; :ןְהעֶנְרעֶּביִא טעוֶו םע; ?רעֶגיוְׁש ,יאֵמָל --

 , העָג ןיֹוׁש העְג !גְנאַנְרעֶּביִא ןָאׁש א + גְנאַגרעֶביִא יא גְנְִצְלא זיִא ריִד ייַּב -

 : - -ייןעֶצעֶוצ לעֶסיִבַא ךיִז ףְראַד עמו טְסְרעֶר ּוד סאו ,דֶניִק

 .רעֶריִנַא ךיִז טְצעֶז נּוא טעֶּב ם'ּוצ לעֶקְנייֵּב ַא ּוצ ְיִז טקור הָּכְלֵמ-יֵס אוָוְד גּוא

 וד טְסייַו ,ליִדָנעֶמ-הָׁשמ םיִצּלּפ ןָא ְךיִז טפּור + עֶמאַמ , םאוָו ּוד טְסייֵוַו --

 ,אָד םִא ןעֶציִז ןיוש לעֶוו יא גוא ןייַרַא טיילק ןיִא רעֶמעֶּב הֹעָג ּוד ? םאָו

 םִע עֶבְלעֶו ןיא .ןעֶנוא םע 'לֵח ך יִמ טְנעֶנעֶגעֶּב ךיז ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייַז גוא

 ...!"ןעֶפאָרְטעֶגּוצ ליֵרְנעֶמ- .הָׂשמ ,ּוד טְסאָה ,יוא/ :טְגעֶכייֵצעֶגְנָא יו ןעֶוועֶג ויִא

 ךיִז טְקיר וא הָּכְלַמ-יִסאוָוְד םֶהיֵא טְרעוֶוְְנֶע ! טְסְרעֶר ּוד סאוָו ְךיִא-םייוִו -- |

 עֶגֶנָא טְראָד ְךיִא ּבאָה סאוָו !טיילק ןיִא ראָנ ריִד אֵנ-- טעֶּב םּוצ רעֶטְניִהָאנ ְךאָנ ּוצ

 עֶלְלַא יי ןיִנְרעֶפ ךיא !טְנאָועֶג םְניֵטְׁשיִמ ,עֶגיִטְנייֵה יִד תֹונויְִּפ עֶסיֹורְג יִד ?  ןעֶרְהאָו

 ריִמ ּוצ ,ליִדְנעֶמ-הֶׁשמ ,רעֶמעֶּב ּור העֶג .-.!ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןְטיִמ םיִאָנֹוׁׂש עֶנייַמ

 .עֶצְנאַג א ְךאָד טְסיִּב ּוד + ןע עֶפאָלְׁש לעֶמעֶּב םִנעֶמאַט ןְפיֹוא ּוצ ְךיִז גייֵל נּוא עֶגְלאַפס ןיִא

 | !ןעֶפאָלְׁשעֶג וטיִנ טְכאַנ

 ,קְלאָפ-ראָפ עֶטעֶטְנעֶּפעֶג סאָד ראָנ עֶביִלִילְג סאָד ּפֶא יז טְּעֶל יֹזַא טא גוא
 הָריְִׁש רעֶגיְִנעֶטְׁשעֶּב רעֶד רעֶטְנא ,טּונימ עַײרּפ ַא ןֶחֶא ראָנ ,ןעֶשיִרְג םעֶלְלַא ףיוא

 ןְנאַמ רעֶד טְׁשיִנ נּוא -- רעֶגיְׁש גוא רֶעוְֶׁש עייִרְמעֶג ןופ ,רעֶטּומ גּוא רעֶטמאָפ עַטּוג ןופ

 יִכְזַמ סאָד ןעֶגעֶז יִז טְׁשיִנ גוא רע טְׁשיִנ +קָסֹע.ןיֵא ןּופְרעֶד ןעֶבאַמ ּבייַו םאָר טְׁשיִנ גּוא

 ייַרַא טקוק רע; ז זיא םע; יוִו ְךאָנ זיִא ןע'ָלְדְנעֶמ-הֶׁשִמ ראָנ ,ןעֶרעֶדְנַא ץראַפ סְניֵא

 עֶגני עֶנייז ךיז טאָה .ןעֶטְפעֶׁשעֶג םָרעֶטאָפ םעֶר ןיִא ןיירַא יז טְׁשיִמ , רפס ַא ןיִא

 םעֶנייֵא טיִמ-קְראַמ ןיִא רעֶדָא לְהּוׁש ןיִא ףיִמְׁש ַא לאָמַא טּוהְמ רֶע עֶכְלעוֶו טיִמ ,טייל

 ,ויִא םע יו טְּבעֶל לידנעמ- -הָׁש מ ,טְראוָו

 גאָט ַא לאָמ 30 טְכּוְרעֶפ ,טקנירט גּוא טֶסֶע יז : טינ ראג טְּבעֶל רעֶּבא ע' לֵחָר

 טְשינ ךיז טעג ,רעֶסאַו :לאק יִא דְנאַה ןייק טְׁשיִנ טּוהְט , טטנאַמעֶגְניִא םִרעֶגיוׁש רעֶ
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 ןעֶמּוקְפיֹונּוצ טְׁשיִנ יז ןאק/ רּונְׁש ס'ילְּתְפַנ-קיִוייֵא 'ר תַמְחַמ ,םעֶנייֵק טיִמ ףיונּוצ

 ס'יִלּתְפַניִקיִוייֵַא טיִמ ןעֶמּוקְפיונוצ טְׁשיִנ ְךיִז לְליוִו "רעוֶו-יִּבַא , וא ,"ןעֶמעֶו-טיִמ-יִּבַא
 רעֶנָאׁש גּוא רעֶבייֵר גּוא רעֶשיִמייֵל לעיפ ךיז לאה "רעוֶויִּבַא/ רעֶד םּוראוָו ,רּונְׁש

 נּוא רעֶנָאֶׁש גּוא רעֶׁשיִמייֵל ךיִז טְלאַה יִלְּתְפניקיִוייֵא נוא ,ן'יִלְתִּפ ניקיִוייֵא ןּופ |

 עֶרְהיִא ע'ָלַחָר טְהיֵצ יװַא גוא - םיְִּבילַעַּב רעֶקוִועֶּפעֶואמ עֶלְלַא ופ רעֶכייר
 רעֶדעיוִו ,ןעֶפאָלְׁשעֶג רעֶרעיו , ןעֶסעֶגעֶג רעֶרעיו :סיִנעֶגְנעֶפעֶג ןיֵא יו גָאט גוא רֶהאֶי
 רעֶטייַו ױזַא גוא ,םטְכאַמעֶגְניַא ץּטיִמ רעֶגיוְׁש עֶּבעיִל יר רעֶרעיוו ,עוואק לעֶגירק םאָד
 | ייי רֶהֵסְּכ רֶהאָי ץְנאַנ ַא
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 .ְךעֶלְרעיִל טְגְניִז עֶלַחְר
 , טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא ע'ָלֲחָר רעֶזנּוא ןעֶנּופעֶג ְךיִז טאָה עֶנאַל רעֶד ןיִא םָא

 םיױצ הנְותַח רעֶד ףיֹוא רעֶטְכאַט םי'נֹויִצְנִּג-םיִיַח ייַּב ןְהעֶזעֶג יז ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו

 םעֶד גיִרְנעֶטְכאַרְטעֶּג גוא ריִחְמ רעֶד ייַב ןעֶמיֹורְד ןיִא גידְנעֶהעֶטְׁש ,סְמְראַו-רעֶיְִׁש
 טיִמ ,ןעֶגאוָו םעֶד טיִמ ,סעֶכעֶרעֶס יד טיִמ ,ןעֶמיילְק יִר טימ קראמ רעקנְועֶּפעֶזאַמ
 . לעֶטיִח ןעֶסיּורְג םעֶד טיִמ לעֶצעֶניִׁש ץְטיִמ גוא ןעֶסקָא עֶטְרעֶּפְמּולעֶגְמּוא יִד

 ,טייַצ רעֶנעֶו ןיִא ע'ָלֵחָר עֶנָאׁש רעֶנּא ןעֶנּפעֶג ךיז טאָח עֶגאַל רעֶד ןיִא טָא
 ןעֶמיִועֶג םנּופ ןעֶלעיִּפְׁש עֶנעֶמְלעֶו טאָר טְרָאהְרעֶר לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םוצ טאָה ִז ןעֶו
 ּויָנעָּפְמעֶטְס

 !טאַהעֶג ּבעיִל סאָד יִז טאָה ,יֹוא -- טאַהעג ּבעיִל ע'ָלַחָר טאָה עלי ןעֶרָאה
 ץעֶגְרע טְרָאהעֶג יִז טאָה ּ!תֹויַח סאד רֶחיֵא ייַּב ןעֶועֶג ןָא דיִמָּת ןּופ זיִא רֶמָני :יִלָּב
 ןעֶגנוועֶגְרעֶּביא גוא ןעֶמּונעֶגְרעֶּביִא ףֶּביִּת םאָד יִז טאָה ,םָעיינ ַא ןעלעיִפְׁ רעֶדָא ןעֶגְניִ
 .עֶגְנָא גּונעֶג ןְרעֶמְלֶע עֶרְחיִא ןעֶּבאָה ןּופְרעֶד .עֶמּוטְׁש רעֶמאַלְג , רעֶנָאׁש רֶהיֵא ףיֹוא
 -עָנ ויִא יִז סאוָו ,הָכְרעֶמ ַא :רְהיִא ףיוא ּפאק רעֶשְריִבְמְנאַמ ַא} :טְנאָזעֶג גוא טְלָאװק
 ",,,טְלעוֶו ַא טעֶלאַמְסעֶג יז טְלאוָו טיִנ ןעֶוו ,הֶבָקָנ א ןעֶראוָועֶג ןעֶרְהאָּב

 םִע וַא ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ אָי אקוד ןעֶּבאָה ןְרעֶמְלעֶג עֶרְהיִא זַא , םיוא טיי םִע
 עֶגיִמְייַה ןיִא ריִמ סאוָו ,ךאז ןיִמ אֵזַא םעֶּפע ,ַחֹוּכ ַא םעֶּפעֶג רעֶמְכאָמ רעֶייִז ןיא טְניִל
 טאָה ,טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא ,ןְרעֶמְלֶע סעיֶלַחְר ,ייֵז ראָנ ּוטְנאַלאַמ ןָא ןעֶפּור ןעֶטייֵצ
 י-סאד ןעֶגְניִרעֶּביִא גוא ְךאַַא ןעֶמְהעֶגְרעֶּבִא ןופ רעֶלְהיִאַחֹוּכ רעֶד זא ,ןעֶניִעֶגקיוא יז
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 יַב טְלעיִפְׁש פאק; רער .ּפאק ןעׁשליִבסנאמ ַא טאָה יִז לייַו ,ּפאק א רֶחיִא יב טְגיִל
 גיִצְרעֶפ-נּוא-טְכַא-טְרעֶדְנּוה-ייֵוְצ עַלְלַא םֶלֵא רֶהעֶמ  .עָלְלאָר עֶטְסָארְג יד ,ןעֶרוי ,זְנּא
 יו ראָנ .קיִמְנַא רקִיֵע רעד זנּוא ייַּב זיִא סאָד טָא - "!עֶלעֶּפָאק ַא ,ּפאָקֲא, ,םירבָא

 :עֶלעֶגָאפ ייֵרְפ ַא יו ,ןעֶגְנּועֶג ע'לֵח ר טאָה רֶהאָי 16 ,19 ויָּב ,זיִא הֶׂשעַמ יד יֹוזַא

 ןֶׁשיִריִסֲח ַא ְךיֹוא יֹוזַא ,"תַרְקַבְּכ ַא .'ךֶׁשיִדְקַע א ,לעֶקיִטׁש ׁשיִנְַח א ץעֶנְהעֶג או
 ,לוק גיִטְכיִצ רֶהיֵא ףיוא ןעֶגְנּועְֶמיֹוא ע'לחר טאָה , ייֵלְרעֶלְלַא קימׁש-רֶמְזיִלְּב , ןּוגנ
 ֹזַא ,ןעֶראָועֶג הֶלֵּכ א יִז זיא םיֹוק ראָנ + ןעֶרָאה וצ תֹוׁשְפָנ-הִיַחְמ ַא ןעֶועֶג זיִא סאוָו
 .טְנאָועֶג עֶמאַמ יִד רֶהיֵא טאָה

 רקעֶנְׁש םוצ ןעֶמּוק טְסעֶו +ןעֶקְיילעֶרעֶט ּוצ ריִד ,רעֶטְכאָּמ , נּונעֶג . ,עֶפ -

 !ןעֶטייַל ראַפ םיִנָּפ םעֶנָאׁש ַא

 יז טאָה ,ׁשימייל טיִנ וִאְמ זַא .ןעֶנאְַׁשְרעֶפ טאָה יז טְעֶטְׁשְרעֶפ ,ע'לֵחָר
 טאָה ןעֶגניִ צ ןעֶרעֶהְפיוא ןימלְחַל ראָנ ...ןעְֶניִזּוצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָק נּוא טְנְלאָפעֶג
 , ןעֶלְליִו רֶהיֵא ןֶהֶא- , ןייֵלַא רֶהיִא ייַּב ךיִז טְגעֶלְפ סֶע ןעֶד , טְרעֶהעֶנְפיֹוא טיִנ יז
 טֶנָניִז סֶע זַא , גיִרְלּוׁש יז זיא סאָו נּוא ,  םיִנָפַא תּוליִגְר ןּופ ,גנאַזעֶג א ןעּפאַחְסיֹורַא

 ךאָנ סאָד ןעֶמ ןְנאָק ,טְפיױל רעֶפאַו סאָד ןעֶנאַו ןופ ,טְהעֶו עֶמ וַא ...?טְראָפ ְךיִ
 ךיִז טְמהעֶג סֶע ןעֶנאַו ןופ טיִנ טְסייו עֶמ , טיִנ טְהעֶז עֶמ וַא רעֶּכָא ,ןעֶלְלעֶטְׁשְרעֶפ
 ְךִז טאָה , הָנּותַח רעֶד ְךאָנ ןיֹוׁש ּוליִפֶא ,וייַזהְלַּכ ראָנ טיִנ ..? ּוהְמ ןעֶמ ןעק סאוָו

 גוא ,ויָא יִז םאוָו ",ןעֶסעֶנְרעֶפ ראָג ְךיִז טאָה יִז זַא ,טְכאַמעֶג לאָמ עֶכיֵלְטעֶג רֶהיֵא
 -לעֶרייֵמ יִו ,רעֶגיִטְׁש ןעֶמְלַא ןפיוא ראָג טְואָלעֶצ ,לאָמ ַא יו , ןעֶגְניועֶצ יז טאָה
 טרָאה נּוא ּבּומְׁש ןיִא אָד זיִא רעֶניוְׁשִנ יִד זַא ,ןעֶסעֶנְרעֶפ ראָג טאָה ע'ָלֵחְר .וייו

 !טְגניִויִז יו ,טְראָו םעֶרעֶו

 , טְראָד טָא ,טְראָד טָא ,יֹוא

 טֶרָא םעֶנעֶי ףיֹוא ,יֹוא

 :יֵוְצ-ייַוְצ ְךעֶלעֶּבייֵמ ןעֶהעֶמְׁש
 .יי יז ןעָשּוק יז ,ךיז ןעֶמעֶיְמְׁש יי
 .?ייז ןעֶּבאָה הָנעַמ ַא ראַפ סאו ראָנ

 יח .ז יא ..יידיִז ןעֶסעֶיְמְׁש נוא יז ןעֶׁשּוק יי

 טאָה נּוא ןעֶגיִרְׁשעֶגְסיוא ע'ָלֵחָר ,טאָה !ְךאָנ ריִד אֵנ !ריִמ זיִא רעֶגְנּוד ַא ,יוא

 0 ,רעֶגיִוְׁש יִד םיִצּולְפ גיִדְנעֶהעֶוְרעֶה ,ןּוהְמעֶג ּפאַח ַא ךיז
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 נוא טְניִהּורעֶּב רעֶגיוְׁש יִר יִז טאָה -- !ךיא-םייַה ; הֶׁשקטְׁשיִנ ,הֶׁשָ-ְׁשיִנ -
 ַא ןיִא גיִרְנעֶקְנקְניירַא גוא ואָנ רעֶד טיִמ גיִרְנעֶראָמְׁש ,עֶטאַועֶמַּפ טְכאַמעֶג ךיִז טאָה
 24 עֶרעֶנּא ןעֶסירנַא יִד וא ,אָרֹומ ּבאָה ךיא ,ע'לֵח ר ,ּוד טְסֶהעֶו - סְמְכאַמעְֶניֵא יאָלְס
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 : קַמְפ אֵזַא טאַהעֶג ןעֶרְהאָי ַא ראַפ ןיוש ּבאָה ךיא :ןעֶרעקְיִז ןעֶּביהְנֶא טיִנ ןעֶלאָז
 ' ,,,ײזַא טָא ןעֶראוָועֶג ןעֶלאַפְרעֶפ זיִא סְמְכאַמעֶגְנייַא רוּפ רעֶּבְלאַה ַא רעֶכָאה

  רֶלעֶג ןייק ראַפ ןעְֶניעֶג שיִגיִז טְלאָו ןע ָלֶרְנע מ-הָׁש מ ראַפ טְרעֶר רעֶו גוא
 ליומ ַא ןעֶנעֶּפֶג ןעֶמְהעֶג -- עֶרֶקירְּפ רֶהעֶו גוא ׁשיִראַנ .הָנּׁשְמ סעֶּפעֶג םיוא טְמּוק םִע
 ךיִז טְלאָו ליִדְנעֶמ-הָׁשמ וַא ,ןייז ןאק םע .ןעֶגְניִו נוא ןעֶגיוא יִד ןיִא ןְנאַמ ןְראַפ
 טְרָאהעֶג יִז טאָה רעֶג +ףיֹורעֶד ןעֶועֶג ןְלעֶּב רעֶסיֹורְג ַא רׁשְפֶא טְלאָו גוא טְגאָזעֶגְפֶא טיִנ
 םיִנֵּפ ַא ראפ סאו ראָנ ,םיִו-רעֶקִיִצ זיִא לוק רֶהיִא זַא טְסייו נוא ןּוהְמ גְניִז ַא לאָמ ראַּפ ַא

 - = םייַח רעֶד ןיִא ןעֶצעֶנְרעֶריִנַא םיִצּולְּפ ךיִז לאָז רע זַא ,,ןיילַא ךיִז ראַפ טאַהעֶג רע טְלאוָו
  קיִׁשְטְנאַמְנעֶגְנּי ןעֶׁשיִטייֵל א ראַפ אָרְבּע עֶנַאׁש ַא ! ךעֶלְרעיִ ןעֶגְנִו ּבייַװ סאָד ןעֶרָאה
 א ךִו טְגעֶלְפ םע;גוא ...יִתיִּת-אָכיֵהְמ ,ןעֶרָאה יִז ,הָרקִמ יִּפ לע ,ןעֶבאַמ ךיִז לאָז םָע
  ןְהעֶטׁש ןעֶּביַלְּב ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ געָלְפ טְלאָמעֶר + ןעֶטְלעֶז רֶחעֶו ראָג , ןעֶבאַמ לאָמ
 טְשְרָמולְּכ םמוק רע זַא ןעֶוייַעֶּב וצ ,טְסיה א ןעֶּבעֶג םעֶד ְךאָנ נּוא ,ןעֶרָאהְנֶא טוג ךִז
 - יייעַרָו אְֹּבןירַא גּומְׁש ןיִא ןעֶמיִקְניירַא ךיִז גוא .,ןָא טְׁשְרֶע

 ןעֶשיוְצ ןיילא עֶנייֵא רֶהאָו גיִכעֶלייֵק ַא ע'לֵחָר טְּגעֶלעֶגְּפָא ךיז טאָה ױזַא טָא
 יאס זא ,ןעֶגאָז טיִנ ןאָק עֶמ גוא ,טְצעֶל זיִּב עֶנעֶּגעֶגעֶגְרעֶּביִא ,טייל עיִירְמעֶג ,עֶמוג

 ךיִז טאָה יִז :טְכעֶלְׁש ןעֶועֶג רֶהיֵא יִאְס זַא ,ןעֶגאָז טיִג ןאָק עֶמ גוא ,טוג ןעֶועֶג רֶחיֵא
 גידנעֶציִז .טְואָלְרעֶפ - עַירמ  ,עֶמּג ןעֶׁשיִוְצ ,דְנעֶלְע עֶגעֶגייֵא ןעֶׁשיווצ טְלְחיִפעֶג
 רְהיא יו ,ע'לֵחָר יז טְגעֶלְפ ,םְמְכעֶהעֶנְסיֹוא ןייֵא ,טיּבְרַא ןיֵא רעֶּביִא טְנְראְָרעֶפ ױזַא
 םע.נוא ׁשיִנעֶמעֶלְקְצְראַה ַא ןעֶמְהעֶגְנָא יז טְנעֶלְפ םיִצּולְּפ גּוא ,ןעֶגנְִרעֶטְנּיא ,זיִא רעֶנייֵמְׁש
 ,טְנאַרְבְרעֶּפ ןעֶרְהאָי-רעֶרְניק עֶרֶהיִא טאָה יִז ּואו טְראָד ,ןִהַא ןעֶגיֹוצעֶג יִז טאָה

 ןעֶניולְּפעֶג  ,ןעֶגיולְפעֶג
 לעֶנָאפ עֶנעֶרְליִג יִד
 :ןיִמִי עֶלְלַא רעֶּביִא
 ,ןעֶסיִרעֶג עֶׁשְז-טְואָל

 -  ,לעֶנָאפ עֶנעֶרְליִ
 ! ןעֶמאַמ רעֶגיצְראַה ,רעֶּגעיִל ןייֵמ
 ןעֶגילְפעֶג , ןעֶגיֹולְפעֶג
 לעֶגָאפ עֶנעֶדְליִג יִד
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 : ןעֶכייֵט עֶלְלַא רעֶּביִא

 , ןעֶסיִרעֶג עֶֶׁז-ְאָל
 ,לעגָאפ עֶנעֶרְליִג
 ..יןעֶמאַמ ןעֶגיצְראַה ,ןעֶּבעיִל ןייֵמ

 יד ףיוא ךיִז ןעֶנעֶגְננְרעֶמְנּא טֶּפֶא ץְנאַנ טאַהעֶג בעיל טאָה הֶּכְלַמייסאוָוְר
 | ,רּונְׁש יד טְגניִז סאָו ןעֶגעֶו ,ְךיִז ןעֶרָאהְרעֶטְנּוא גּוא רעֶגְניִפ-ץְטיִפְש

 ? םייַה ַא טְסְקְנייַּב ּוד  ,ע יֵלֵחָר ,ריִד זיִא סאָו -
 ְשיוִו נא גיִרנְֶכיימְׁש ע'ְלֵחָר טְרעֶדְמְנעי .. .ױזַא טאָל !רעֶיׁש יג ,ףַא -

 | ןעֶרְהעֶרְט יִר םיֹוא
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 .לעויִרְּב עַטּוג םאָד ןיֹוׁש טאָה ע'ַלֲחְר

 גירְנעֶהעֶטְׁש ,'סְמְראַו-רעֶייִלְׁשי םעֶד תעׁשְּג ,ןע'ָלֵחָר טְואָלעֶגְרעֶגיִא ןעֶּבאָה ריִמ
 -עֶואַמ טְראָמְׁש רעֶד ןופ ץאלפ-קראמ ןעֶסיֹרְג ןְפיֹא גיִדְנעֶקְוק גּוא ריִחְמ רעֶד ייּב
 .טְסעימְׁשעֶג ןעֶביוא ןעֶּבאָה ריִמ עֶבְלעֶו ןּופ ,תֹובָׁשֲחַמ עֶרְהיִא ןיִא טְפעֶיַמְרעֶפ ,עֶקוועֶּפ
 - גנוי ןעֶלְהאוָו רעֶזְנּוא ֶרּוד ןעֶראועֶג ןעֶמיִרעֶגְרעֶּביִא ְךיִג רעֶּבָא ןעֶנעֶו עֶרְהיִא תֹובָשֲחַמ יִד
 .ןּיִנעֶּפְמעֶטְס

 טאָה ,ןעיֶלַחֶר ףיֹוא גיוא ןייַא ןעֶפְראָועֶג טאָה סאו ,רּוחָּב רעֶנייַפ רעֶגיִואָד רעֶר

 נּוא טְראוַועֶגּוצ לעֶמיִּבַא רע טאָה ,ׁשיִמ םיָנּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא יִז יוִו ,טְקרעֶמעֶּב םּוג

 טאָה גּוא ,ריִהְמ רעֶד ייַּב ןעֶקיֹורְד ןיִא טְלעֶמְׁשעֶג ְךיִז טאָה גּוא ,ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ךיֹוא זיִא

 ןעֶגעֶו נּיאע קוועּפע זאמ טְדאָטְׁש ןייז ןעֶגעוֶו םעֶימְׁשא ןע'לֵחְר טימ ןעֶדְניִּבְרעֶפ ףֵּכיֵּת

 טיִמ ,ךעֶקְקִירְּב עֶלְלַא טיִמ טְנאָקעֶג טּוג טאָה רע עֶכְלעֶו .קֶציִנְלעֶמְח טְראָטְׁש רֶהיֵא
 טאָה ּויָנעֶּפְמעֶמְס נא .טְגאָז עֶמ יו ,ןעקְניִמעֶגסיוא . ,ךעֶלְקיִטְנַא עֶרְהיִא עללַא
 טְהעֶג םע יֹוזַא יו נּוא ןִמָל ק.'ר טְדעֶר סעיֹוזַא יוִו , ןעֶמיִרְקְרעֶּביִא גּוא ןעֶבאַמְבאָנ ןעֶמּונעֶג

 ,עקְאַּבאַמ טְקעֶמְׁש רע קֶציִנְלעֶמְח רעד סעיֶלעֶסאָי ןרָהַא 'ר יװַא יִװ נּוא ,ןָמְלַד 'ר
 עֶלעֶׁשְרעֶה ייּב ױזַא יוִו נּוא ,ּפיִל עֶטְׁשְרעֶטְנּא יִד גיִדנעֶזאַלְּפאָרַא נּוא גיוא ןייֵא גיִדְנעֶכאַמּוצ

 רעֶרְליֵּב ְךאָנ גּוא ְךאָנ גּוא ןֶלְִגַא ייּב יו ,קיִרּוצ נוא ןיִה ךעלעֶגיֹוא יד םּורַא ןעָפיול ׁשטייד

 ןעֶזיִועֶּב טאָה גּוא טְכאַלעֶג גּונעֶג ףיֹורעֶד טאָה עיָלָחָר .קְציִגְלְעָמֶח ןּופ םעֶנעֶצְס גּוא
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 ףעֶלעֶּגיִרְג-ןח יִד ,ףעֶלעֶרעֶּפ יִר יװ ,רעֶלְרנהָאצ עֶסייַו עֶרֶחיִא עֶלְלַא ן ּויְגעֶּפְמעֶּמְס
 רֶהעְז רֶהיֵא נּוא ,טְכאַל יז ןעֶו ךיִז ןעֶזייַועֶּב סאו , ךעֶלְקָאּב עֶנָאְׁש ץֶרְהיִֵא ףיֹוא

 ,לוק סיִז ,סעֶמְהעֶנעֶגְנַא
 סאו -- ןּוהְּטעֶג געֶרְפ ַא םיִצּולְּפ ּויִנ עֶּפְמעֶטְס יִז טאָה - הֶׂשִעַמ יִד זיִא םאוָו -

 טיִנ תֶַּׁש יִנ ,ריִצאַּפְׁ ץְפיוא ןְחעֶנ טיִנ לאַמְייק ךיא טְהעֶו עֶמ םאָו ,הֶׂשעַמ יִד זיִא
 ךייַא טְהעֶז עֶמ נּוא ,רֶהאָי א רעֶכָאה ,רֶהאְי א םעמִּכ אָר ןיוש טְנעֶז רֶהיִא ? בֹוט-םֹוי

 ןיִא ,טייװ יֹוזַא ךיז רהיֵא טאה ןעּביֹולקְרעַּפ נּוא !םאג רעֶועֶׁשטיִדְרעֶב רעד ףיֹוא טיִנ ראָג

 ןעֶמְכעֶנ טשְרע ...עיִה טְנעֶז רֶהיִא זַא ,טְסּואוועֶג טיִנ ראָג ּבאָה ְךיִא נּוא ,טְראָמְׁש קֶע

 ןֶּמְכעֶג ְךאָנ ּבאָה ךיִא .. .ןעֶהעֶזְרעֶד ךיא ּבאָה ְךיִא ןעֶו ,ןעֶראָועֶג רֶהאועֶג ְךיִא ןיִּ
 עֶׁשיִדוי עֶרעֶזנּוא טְׁשיִנ ןעֶד טְסייֵו רֶהיִא ...טיִנ ןעֶמ ןגָאק .ןעֶרעֶר יא טיִמ טְלאָועֶג
 ... ןירַא רעֶלייֵמ יד ןיִא טְמְהעֶג עֶמ ,ןעֶרעֶר וצ ןָא ןעֶמ טּביֹוה רְלאַּב ?עֶלְמְרָאטְׁש
 עֶצְנאַג יִד זיִא טְראָד ...סאַג רעֶועֶׁשְיִרְרעֶּב רעֶד ףיוא גאָטייַּב  תָּבַׁש ךֶרּוד ְךיִז טְהעֶג
 !סאַג רעֶווִׁשְטיִדְרעֶּב רעֶד ףיֹוא גאָטייֵּב תָּבַׁש ,םֵּׁשַה ןעמְל ?רֶהיֵא טְרָאה ,ש"העמל ,,.טְראָמְׁש

 יֵרְמעֶג רֶהיִא ןעֶד ,ןעֶרעֶזְטְנעוצ טאַהעֶג טיִנ טייֵצ ןייֵק םֶהיֵא טאָה ע'ָלֲחְר
 ז ויִא .,ׁשיִמ םיייַּב אָטיִנ ויִא רּונָׁש יִד זַא ,טְקְרעֶמעֶּב טאָה הֶּכְלַמ-יִסאוָוְד רעֶגיִוְׁש

 ריִהְּמ רעֶר ייֵב ןעֶמיֹרְר ןיִא ןְהעֶטְׁש ןעֶּפאָרְמעֶג יז טאָה יִז זַא גוא ןעֶבּז יִז ןעֶּפאָלעֶג
 םעֶּפעֶע סאו :טְרעֶדְנּואווְרעֶּפ עֶלעֶפיִּבַא גּולּפ ןיִא ךיז יִז טאָה ,ן'ּויִנעֶּפְמעָמֶס טיִמ
 א ןעֶועֶג לֵלְכִּב ויא סאָו ויָנעֶּפְמעֶמְס ראָנ "! םֶהיִא טיִמ אָד טָא ןעֶגיִרְד ץֶטיִמ ןיִא
 -ִסאוָוְד ּוצ ןעֶמּונעֶג ףֶּכיֵת ךיִז טאָה ,םיִנונע עֶכְלעֶוא ןיִא הָיְרִב רעֶמיֹרְג א נוא קיִזמ
 | :רעֶמְרָאװ עֶנִזאָד יִד טיִמ ן הֶּכְלִמ

 ןיִא הָנּותֲח סְנ'יֵּבְר םעֶד ַחֹוּכִמ ,הָנּותֲח רעֶד ַחֹוּכִמ אָד ןעֶמעֶיְמְׁש ריִמ --

 באָה ךיא ןעֶו ,דְניק ַא ןעֶזעֶג לאָמְטְסְנעֶר ךאָנ ויִא רּנֹׁש רעיא ....קְציִנְלעֶמֶח
 ...הָנּתֲח סֶניּבָר םעֶר ׁשיִנ טְְנייַעֶג יִז +הָנֲּח םֶניִּבִר םעֶר טְלעיפְׁשעֶג

 -יִסאוָוְר םֶהיֵא טאָה ? ןעֶקְנייַרעֶג סאָד רֶהיִא ּוצ טְמּוק יִװ ,ךיז טְהעֶטְׁשְרעֶפ םִ -
 יימ טיִמ ןעֶועֶג טְלאָמעֶד ןִּב ךיִא . ,טוג רעֶּבֶא ץְנייהעֶג ףיא -- טְרעֶוְטְֶעעֶג הָּכְלִמ

 ןעֶועֶג טְלאָמעֶד זיִא טְּפאַׁשְנְניִא ןייא אזא ,רֶלעֶפ ןיִא טְניִטְכָאנעֶג ןעֶּכאָה גּוא ןְנאַמ
 ,לעֶטְרָאמְׁש ןיִא

 עֶלְהָאצְרעֶד ךיִא לעֶו ךיִא !טְלאָמעֶד טְּפאַׁשְניֵא םאָה רֶהיֵא טְסייַו סאוָו -
 טימ ןעֶרְנּובְרעֶפ טאָה גוא , טְרעֶוְטְנֶעעֶג ּויָנעֶּפְמעֶמְס רֶהיֵא טאה ...םִרעֶנָאׁש
 טאָה יֹוזַא גוא ,םִינינַע עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ לעיפ ַחֹוּכִמ םעיִמְׁש ןעֶנְנאַל ַא ן'הָּכְלַמ-יִס אוָוְד
 זיא נוא טְהעֶרְדעֶגְסיֹורַא לייַוְרעֶד ךיִז טאָה ע'ָלֲחָר גוא ,טְדעֶרְרעֶפ רֶהיִא טיִמ דיִז רֶע

 ,טְגאָנעֶג ןעֶביוא ְאָנ ןעֶּבאָה ריִמ .הָלֵּכ רעֶד ּוצ ןיירַא ּבוטש ןיִא קירוצ ןעֶמּיקעֶגְניִרַא
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 ןופ .הָלְעַמ ַא ךאנ ןעֶלְהָאצְרעֶד ןעֶפְראַד רימ +ןעדער טְנאָק עג טאָה ויָנעֶּפְמעֶטְס זַא

 עֶמ ןעוֶו ,ןָהָאצ יִד ייֵז ןעֶדעֶרְרעֶפ ,ןעקאַלאַּב ,רעֶּבייוַ עֶמְלַא טיִמ ןעֶדעֶר !ּונֹייַה ,םֶהיֵא

 יד טְנעֶקעֶג טאָה רע; ,גְנּוצ יִד ןעֶקיִּפ טְפְראַדעֶּב טיִנ ךיֹוא םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ,ףְראַדעֶּג

 "עָנעֶרְהאֶּגעֶג ַא יִװ ,רעֶנְרֶע זיִא - טְלעוֶו יִד טְגאָז-הָּפְׁשַבְמ עֶטְנְרעֶלעֶג א, ,טּוג הָכאָלְמ

 , רֶרֵח ןעֶמּג ַא ןעֶנְנאַנעֶגְכִרּור זיִא רֶע !ףיִרֲח ַא ןעֶוועֶג טייּבְרַא ןייז ןיִא זיא ּויְנעַּפִמעטֶס

 ,רעֶמייוו ןֵהעֶז ןעֶלעֶו רימ יו

 זַא ריִמ ןעֶגאָז - ןעֶצְראַה ןיִא טְכאַרְעֶג ע'ָלַח ר ְךיִז טאָה !לעֶסיִּבַא הָזעַה ַא -
 ןעמְל !םאַג רעוֶוִׁשְטיִדְרעֶּב רעֶד ףיֹוא גאָטייַּב תֶּבַׁש ןייַז םָשַה ןעמל לאָז ְךיִא
 ,..!רֶָמָו-יִלְּכ ַא רונ ןאק סאָד !לעסיּבא הָנׂשַה ַא !טיִנ רע לליִו ׁשְרעֶדְנַא + םֵּׁשַה

 נּוא ,הָנּוהֲח רעֶד ןּופ קירוצ ןעֶמּוקעֶג ע'ָלֲח ך ויִא תֹובָׁשֲחַמ עֶזַאֹּב עֶכְלעֶוַא טיִמ

 גוא רעֶניִווׁש יד נּוא ר רֶהֵעָווׁש רעד זַא ,ׁשרֹק תבש רעֶּבעיִ רעד ןעֶמּוקעֶג ויִא סע זַא

 ֶכׁש-וע לעֶסיּבא ןעֶּבילְק גיא ןעֶהור טְגילעֶג ךיז ןעֶּבאָה ליִרְנעֶמ-הָׁש מ  ךיוא
 .. .ןעֶרְהאי הָמַּכְו הָמַּכ ןּופ טְלעוֶו ַא ראָנ ןעֶמְלאַה ןעֶרוי ןעֶכְלעוֶו ןופ ,ףאָלְׁש ןעֶסיִז םנּופ
 רעֶמְסְנעֶפ םיייֵּב ןיילַא ענייא טְצעֶזעֶג ,זיא רעֶגייֵמְׁש רהיא יװ ,ע' לח ר ךיז טאה טלאמעֶד

 רעֶד רעֶמְנּוא עֶלעֶרעיִל ַא ְךיִז גיִדְנעֶמּורְּבּוצ ,סױרַא סאַג רעֶד ףיֹוא טְקּוקעֶג טאָה גּוא

 ,ךעֶלְרייֵמ עֶנעֶגאצעֶגְסיֹוא ,תֶּבֵׁש עָלְלַא יו ,ןְתעֶזהעֶד יִז טאָה סאַנ רעֶד ףיֹוא טְראָד .זאָנ
 עֶניִרג ,עֶלעֶג ,עֶטיֹור טיִמ ,ּפאָצ יִד ןיִא ְךעֶלעֶגְנייֵמְס עֶהאָלָּב טיִמ נּוא עֶמיֹור טיִמ

 ,םעֶקְּפיִרקְמ ףיוא ְךיִׁש עֶגיִרְנעֶצְנָאלְג עיינ טימ גּוא ךעֶלעקְׁשְטְנאָה טיִמ נּוא ףעלדיילק עֶנְדאָמ

 טְראָד :םאג רעֶנעֶׁשְטיִדְרעֶּב רעֶר ףיֹוא "רעיִצאַּפְׁש ץְפיוא; ,ןיִהַא ייֵ ןעֶהעֶג סאָד
 עֶרעֶיז טיִמ ,ְךעֶלעֶגְניִמְס עֶהאָלְּב ,עֶמיֹוה עֶרעֶייז ,רעֶרעֶדְנַא רעֶד עֶגייֵא ,ןעֶנייַו ייֵז ןעֶלעוֶו
 ,םְגעֶטייַוְרעֶר ןופ קוק ַא ןעֶּפאַח ייֵז ןעֶלעֶו טְראָד :ְךעֶלְדיילְק עֶניִרְג ,עָלעֶג ,עֶמיֹוה
 ךעֶכֶמיִרּוחַּב עֶנָאׁש יד ףיוא ,ךעֶלְמירּוַּב יִד ףיֹא ,זְנּוא ייַּב גֶהְנִמ רעֶד יו ,גיִדְנעֶהעֶגיּבְרעֶפ
 עֶגיִרְנעֶצְנאָלְג יִר טיִמ גּוא ךעֶלְייַה עֶגְנאַל יִר שמ ,ּךעֶליְִטאַּפאַק עֶנעֶטְראָה יִד טיִמ
 םיורְג טיִמ ייֵז ןעֶלעֶו טְראָד :ףעֶלְוטְראַק עֶניִדתֶַּׁש יִד ןופ ְךעֶקְקאָרעֶזאָקְנ סעֶקְׁשאַד
 ראַפ ְךילְמיור ןעֶרעֶו יי יב ןעֶלעֶו ךעֶלְקַאּב יִד גוא ּפאָרַא ןעֶגיוא יד ןעֶזאָלְפאָרַא תּועיִנְ
 !טְּבעֶלעֶג-יֵח ןייַז טעֶו טְראָד ,טְראָו םעֶנייֵא טיִמ ...ךעֶלְצְרעֶה יִד גּוא ,הָּפְרַח

 ְךאָד ויִא יִז ? ןעֶסיוִו טיִנ סאָד יִז לאָז סאָו ראַפ :טּוג ץְנאַג סאָד טְסייוֵו ע'ַלֲחְר
 טאָה גוא ,ּפָאצ יד ןיִא ְךעֶלְְנייֵטְס עֶחאֶלְּב גּוא עֶמיֹור טיִמ לעֶדייֵמ ַא ןעֶֶועֶג לאָמַא ךיוא

 יקְציִנְלעֶמְח ןיִא סאַג רעֶר ףיֹוא גאָטייַּב תּבַׁש ּךעֶלְרייֵמ ךס ַא טיִמ טְריִצאּפְׁשעֶג ְךיֹוא

 ?טָציֵא רעֶּבָא



 13 וינעפמעטס
 לי ישראלשיא לא ללא רשי לאטא

 טיי סייסיסייסייייי על לעלעל,.ל,,2,2 5, 5, א, 2 :

 ראָנ !עֶלְלַא ,קאַמׁשעֶג ןעֶּפאָרָח נוא ןעֶּפאָלְׁש עֶלְלַא + םּורַא ְךיִז טקוק ע' לֵחְר
 פאק רֶהיֵא ןָא טְראַּפְׁש יִז  םיִתֵמ עתָמֶא ןעֶׁשיִוצ יװ ,עֶמְריוט ןעֶׁשיווצ יו ,אָד טציִז ןייֵלַא יז

 יִז סאוָו ,עֶלעֶרעיֶל טלַא ןייַא היִז טְנהאָמְרעֶד נּוא ְךיִז טְכאַרְטְרעֶּפ גּוא דנאה יִד ףיֹוא

 ;זייו-לעֶדייֵמ ,לאָמַא ןעֶגְנּועֶג טאָה

 אֵיינֶע  אַלְלֵיין 
 יי א יו דְנעֶלע
 , ןעֶרעֶר וצ םעֶנייק וצ ּבאָה ךיִא
 , ןייֵלְלַא  ְךיִז ּוצ ראָנ

 ןיֵמְׁש א יו .דְנעֶלֶע
 ..י ןעֶרעֶר ּוצ םעֶנייקּוצ .ּבאָה ְךיִא

 ,,,!תֶּבַׁש טּוג --
 !ןּויִנעֶּפְמעֶמְּס ...ןְהעֶוְהעֶר טאָה גוא ּפאק םעֶד ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה עיָלֲחָר |

 ,ףיִא גאז ! תֶּבַׁש טּוג ַא --
 גּוא עֶנְֶפ טְלאָועֶג עיָלַחָר שאָה "יז רעֶהַא רֶע טְמּוק יִװ !?סאָד זיִא סאָוְ;

 | .רעֶטְסְנעֶפ םִנּפ ןעֶטעֶרְטְּפָא
 ,טיור ןעֶרְהאָוועֶג יִא גּוא טרעֶוְטְנֶעעֶג םֶהיֵא יִז טאָה !רֶחאָו טּוג  ,תָּבַׁש טּוג --

 | ,'קיִוְצ ַא יו

 רעֶד ףיא .ןעֶגְנאַנעגְסיֹרַא טְׁשיִנ טְגעֶו גּוא טְגְלאָפעֶג טְׁשיִנ ְךיִמ טאָה רֶהיִא -
 ,..ּבאָה ְךיִא . . .טְקּוקעֶגְסיֹורַא טְסיִוְמּוא ךייַא ףיוא ּנאָה ְךיִא ?סא ג רעֶוועֶׁשְטיִדְרעֶּב

 | ...!טְנעייַל טאַנ . ..ןיִּב ךיִא
 ןעֶגיוב ןעֶטְנעֶלעֶגְפיוניצ ַא ןעיֶלַחֶר עֶּבעֶגעֶגְרעֶביִא טאָה ּויִָנעֶּפְמעֶטְס נא

 | ,ןעֶגיֹוא עֶרהיִא ןופ ןעֶראוועֶג ןעֶרְניִוְׁשְרעֶּפ ְךיִג זיִא גּוא ריִּפאַּפ
 ,דָנָאה עֶרֶהיִא ןיִא ריִפאַּפ ןעֶניֹוּב םעֶד ןעֶטְלאַהעֶג גנאל ,גְנאַל טאָה ע'ָלֵחְר

 סאָד סאוָו ,גיִדְנעֶהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ נּוא טיִמְרעֶד ןּוחְמ ּוצ סאו ,רעֶהיִרְפ גיִדְנעֶסיוִו טיִנ

 .ךעֶּביִא זיִא גָנּׁשאִרְרעֶגיִא עֶטְׁשְרעֶיִר זַא . .."ז סאָד ןעֶמ טסעֶג סאוָו טיִמו ,טירעֶּב
 ֶסיוהְגןְהעֶורעֶר טאָה גּוא ריִפאַפ-ןעֶמאָנ ןעֶגיוב ןעֶמיורְג ַא ןעֶמּנעֶצ יִז טאָה ,ןעְֶנַנעֶ
 ,ןעֶוייֵרְג ךס ַא טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶג ,ׁשיִרּיי טוׁשָּפ ףיוא תֹויְתֹוא

 ןיִּוזְרעֶד דְלאַטְׁש גיִטְחעֶל ןייֵד ּבאָה חיִא ןעוֶו ליִמּוח ןיּפ ליִגְנייעריטׁשְיִל ןייֵמ
 ייַמ טיִמ רָאייַּפ גיִטְחעֶל א ןיִא ןיִגייֵע הֶרייֵּב עֶנייֵמ ןָא גיִטְחעֶל ןיִראָועֶג רעֶמ יִא
 ןיִגייֵע ליִמּוה עֶנייֵד תאְו עֶמאָׁשעֶג ןייֵמ ריִד יִצ טוְועֶׁשְּביִל תייֵרְג ןיִפ ןיִנעֶרְּפ ץְראַה

 ריטְׁשרְוא רעֶד ןיִפ ןעֶגיֹוצּוג חעֶז יִצ דלאַמְׁש גיִטְחעֶל ןייֵׁש ןייַד ריִמ חעָמ ןיִּבאָה;
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 טל לערי שעל "לשלארשי עט לשל שלש לשלאע רע ללשלש שלש בראד רשי לשלשרשלשלש רע לשרשרשרשרשערש ר לשרש ישר שרשר ערשלששר לי לשלש לט לי לש לבי לא רש"ש/ רשי לע טארעט שער

 םיִלאָח ןיִא ןעֶּפאָלְׁש טיִנ יִמ ןיִא יִלייֵז ןייֵמ ץְראַה יי ןיִפ ןיִּבייֵל ןייֵמ דֶסיֵּב אָּׁש
 ּביִל חעֶד ּבָא ןיגייע עֶנייֵמ ןיִא ריִטְסְניִפ ןיִז .יִקיִמ רעֶל יִד חאָד ריִד ןָא ןיִהייֵז ְךיִד

 ִניֵיַמ ראַפ ןיִהייֵז דיִמאָּמ חעֶד םיִרעֶוָייִע יִלַא דימ ּבְראַמְׁשִח ןיִא ןיִּבייֵל סיִז ןיימ יא;
 רעֶמיִא ףיֹוא חעֶד ןעֶד ןיִּבייֵל דיִמאָמ ריִד דיִמ ןיִא ןיִּביִל דיִמאָמ חעֶד ןיִא ןיִגייֵג
 יִנייֵר ןיִשיק ןיִמייוֵו ןיִפ חעֶד טיִמ ןיִא טייֵרְמ יִנייֵר חאָנ תיֹוא טיי תאֹו ריִדְנעֶּביִלג

 "וינעפמעטס ןיִגייֵא יִנייֵׁש

 טי כא = יי

 אד'

 ."ךֶלֶמ .ןֵּבי םּוצ קיִרּוצ - 'הַּכְלִמ - תַּב י רעֶד ןּופ
 :"ךֶלָט-ןָּב, םּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְךיִז נּוא "הָּכְלַמ-תַּבי יִר ןעֶזאָלְרעֶּביִא  ריִמאָל

 .ןיויְנעֶּפְמעֶטְס ַחֹוּכִמ עי נוא : ?חָר ֶיְִרעֶפ 4 וו ריִמ

 יִגעֶּפְמעֶטְס +ןעֶפְלעֶה ןעֶמ ןאָה סא אָ ינוקא שי זי תהו
 ןייק רּונ ,רעֶמּוג ַא קיִגֹומְׁש-חַמָי ַא ,ׁשְטאַגְנּי רעֶנָאׁש ַא ,דֶלעֶה ַא ןעֶועֶג יַאְַוַא זיִא
 ,םֹולָּׁשַה ויָלֲע רעֶמאָפ ןייַז !םעֶּפעֶ טְכאַמ טְהעֶג ,ןעוֶועֶג טיִנ טְראָפ רע זיִא רעֶּבייַרְׁש
 ןעֶלעיִּפְׁש ּוצ קֶׁשֵח טאָה ּייָנעֶּפְמעֶמְס יִװ ,ןְהעֶוְרעֶר טאָה רֶע זַא ,םאַּב ליִרעֶּג
 רֶע טאָה ,םֶהיֵא ןעֶרְּב ׁשְמאָה ,םֶהיֵא טאָרְּב ׁשְטאָה ,טְראָו ַא טיִנ רע לליו ןעֶנְרעֶל גוא

 עָלְלַא ףיֹוא טְְוירפעֶגְסיֹוא רעֶהיִרְפ םֶהיֵא טאָה נּוא הָכאָלְמ רעֶד ּוצ ןעֶמּונעֶג ךיִג םֶהיֵא
 ,םאַּב ליִרעָּב גוא ,לעֶריִּפ םעֶד ףיֹוא םֶהיִא טיִמ ןְהעֶמְׁש ןעֶּבעיִלְּבעֶג ויִא רֶע ויִּב ,םיִלָּכ
 ׁשֹוריפַּב טְגאָועֶג טאָה ,ןעֶטְנאַקּומ רעֶרְניִק ְךאָנ ן'ּויַנעֶּפְמעָּטִס ץוח טאַהעֶג טאָה סאו
 עֶקְלַאּומְׁש ר ,ןעֶרייֵז םנּוּפ רעֶדָא ןייֵא ךיז טְניִפעֶג ,ץּוי געֶּפ מ ע ָממ ןיִא ,םֶהיֵא ןיא זַא
 יָניִנאַגאַּפ רעֶלְריִפ ןעֶמיֹרג ןְטיִמ טְנאָקעֶג ךיִלנֲהֶאְרעֶּפ יז טאָה רעֶכְלעוֶו טייֵמ אָרְט
 גּוא הָלַּכ ַא "ןעֶצעֶועֶבא טְנאָקעֶג ּויָנעֶּפְמעֶטְס ןייש טאָה רֶהאָי ףְלעֶוְצ ּוצ זַא יֹזַא
 רעֶסעֶּב סאַּב ליִרעָּב םֶהיֵא טאָה ראַפְרעֶד .הָנּוהֲח עֶצְנאַג ַא ןעֶלעיִׁשְפָא יִקאֵמ
 -עֶֶּפֶא ,ןעֶסיִרעֶגְּפָא םֶהיֵא ייֵּב ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז סאָו ,רעֶדְניִק עֶלְלַא ןּופ טאַהעֶג ּבעיֵל
 ןעוועֶג זיִא םאַּב ליִרע ָּב יִׁשְטאָח נּוא ,םיִּפְראָּב נּוא טעֶקאַנ טׁשְּפ רעֶדָא ,ןעֶסיִלְׁש

 רעֶרָא ,רעֶהיֹוא ןְראַפ ןּויִנעֶּפְמעֶטְס ןעֶּפעֶלְׁש געֶלְפ נּוא ריִרְנאמאַק רעֶגְנעֶרְמְׁש ַא
 ויִנעֶפְמעֶטְס ויִא ְךאָר ,רעֶנייַּב יד ןעֶכעֶרְּב .,ןעיֶתיִמְמ . ,ןעֶגאָלְׁש . ,ןעֶנעֶנְרַה ױזַא
 רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא קיִטְנאַיאַמ רעֶצְנאַנ ַא . ,גְנּורְהיִצ ַא ,קיִטְנַא רעֶד םֶחיִא ייַּב ןעֶֶועֶג

 תּולְרַג טיִמ טְגאָזעֶג טאָה נוא .ןּוי געָפְמע ָטס ףיוא ןעֶזועגְָא ןעֶמעֶלְלַא טאָה ליִרעֶּב
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 שלשישרשלשלב/רשלשלש יש רשי לערער לעד שלש ליטער טעמיש על, לשע ר ,לשלערשרש ישר ראל יצא לערי געלע רע לעלער שי עא עי רשי ערערשיג

 ריִמ טעוֶו לעקּויְטיִּפ רעֶד טָא ,םיִרָוְמַמ ,רֶהיֵא טְהעֶז, : ןֹוׁשָל-רָמְז-יִלְּכ ףיֹוא ּבְלאַה

 ."ןעֶואָלְרעֶפ םֶהיֵא ףיֹוא ְךיִז געֶמ ְךיִא ,הָׁשֹק-טְשיִנ .רעֶמְלע רעֶר ףיֹוא עֶּפאַּפ ןעֶּבעֶג
 וצ רעֶּטְלעֶג רעֶד ףיֹוא ןעוֶועֶג טְרעֶׁשעֶּב טיִנ רעֶּבָא זיִא םאַּב ליִרעֶּב ןעֶמְלַא םעֶר

 -קעֶוַא רֶהאָי ןְהעֶצְפְנִפ ּוצ ְךיִז טאָה ּויָנעֶּפְמעֶטְס :ןהיז ןעֶטְסְּנעיִלעֶג ןייז יז ייַּב ןְעֶז
 עֶריִּפ םעֶנעֶמאָרְּבעֶצ ,ןעֶמטְלַא ןייֵא טיִמ גוא עֶלעֶטיַּב ןיִא לעֶרֶעייַרְר ַא טיִמ ,טְואָלעֶג
 טְרעֶנְלאַּועֶגְסיֹוא ךיִז טאָה רֶעי .טְלעֶוו רעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶדְנאַו - ,קעֶלעֶראָּפ ןעֶרעֶטְנּוא
 עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ לעֶיַפ ןעֶׁשיִוְצ , ףעֶלְטְרָאטְׁש גוא טְרָאטְׁש ַס ַא ןיִא .,םֶליִו רֶהיִא ּואו
 טְנאָקעֶג טיִנ ּויָנעָּפִמ עֶטְס יז טאָה רֶהאָו ּבֶלאַה ַא יִװ רֶהֵעָמ : רֶמחיִלְכ םעְנאַפְמאָק
 ןופ ! רעֶמייו נּוא רעֶמייֵו ןעֶניֹוצעֶג סֶלַא םֶהיֵא טאָה סע; :טֶרָא ןייֵא ףיֹוא .ןעֶמְלאַה

 ץעֶראָק ןופ ,ץעראק ןייק עֶקוְועֶּפעֶטְס ןופ ,עֶקנְועֶּפעֶטְס ןייק עֶקוְועֶּפעֶנאמ
 ןייק ןעֶמְראָד ןּוֿפ נוא ןיִטְנאַטְסְנאָק:טְלַא ןייק עֶמְלאַּב ץופ ,עֶטְלאַּב ןייֵק
 ויִנעּפְמעָטֶס ְךיִז טאָה אָד .סעֶדַא ויִּב רעֶמייוו נוא רעֶמייו יֹוזַא גּוא וועָׁשְטיִדְרעֶּב

 ּוצ םֶהיֵא ראַפ טיִנ טְניול םע; זַא ,טיִנ םֶהיִֵא טְקעֶמְש סעֶרַא זַא ,טְקּוקעֶגְמּורַא רעֶּבָא

 אָד ויִא סע ,ןָא טיִנ ראָנ םֶהיֵא טְהעֶו עֶמ ואװ ,טְדאָטְש רעֶסיֹורְג אֵזַא ןיִא ןעֶּבייֵלְּב

 רעֶרעיו - קיִרּוצ טְזאָלעֶגְקעֶוַא ךיז רֶע טאָה , םֶהיִא ראַפ תֹויְרְב עֶרעֶסָארְג לעיפ
 א ןעֶּבאָה ,ןעֶרָאה ןעֶזאָל ךיִז ןְנָאק עֶמ ּואװ ,עֶלְטְרָאטְׁש עֶנייֵלְק רעֶּביִא ןעֶרעֶדְנאוַ
 ןיִהּואו ,םִיָא ןעֶרעֶי ןיִא : ןעֶנעֶג יֹוזַא יִקאֵמ זיִא םעג גוא :ןייַז םֵׁש הָנֹוק ְךיִז .עֶמאָנ
 ױזַא טְקְנּופ , רעֶהיִרְפ םֶהיֵא ןּופ טְרָאהעג ןיוׁש ןעֶמ טאָה ,ןעֶמּוקעֶג זיִא ּויָנעֶפְמעֶטְס
 ןילק א ץעֶגְרע אָד ויִאְס א ,טְרָאהעֶג ןעֶמ טאָה לעֶטְרָאמְׁש ׁשיִרי רעֶדעֶנ ןיא יז
 יִשְטאָה נוא :םיפָסּומ טְנעֶבאַד נּוא "עֶלעֶגְנּי סאָד סאָד טָפּור עֶמ סאו ,לעֶדנַח

 ראָנ ., ןְהעֶו ּוצ םֶהיֵא הָיִכְז יִד טאַהעֶג טְׁשיִנ אָנ ןעֶּבאָה םאְו ,ןעֶדוי לעיפ אָד זיִאְס
 ,"עְלעֶגְנּי סאָרג טְלעֶו רעֶר רעֶּביִא םּורַא טְרְהאָּפ םִע וַא .טְרָאהעֶג יי ןעֶּבאָה ןעֶרָאה
 סע וַא ,טְרָאהעג ןעֶּבאָה ןעֶרּי :ךיוא ן'ּויִָנעֶּפְמעֶטְס טיִמ ןעֶועֶג זיִא עֶּבְלעֶז םאָד
 ןעֶלעיְִּׁש ןיַז טיִמ סאָו ,ּויָנעֶּפְמעֶטְס רעֶסיִועֶג א טְלעֶו רעֶד ףיֹוא םּורַא טְרְהאָפ
 יִא םע סאוָו ,שער םעֶד ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ גְניִרְג זיִא רעֶּגיִרעֶד .טְלעֶו יִד םיוא ְךיִז שְזאָל
 :עיַלעֶּפאַקא ןייז טיִמ ןעֶמּוקעֶג זיִא ּויִנעֶּפְמעֶמְס ןיִהֹואו ,טְראָטְׁש רעֶדעֶי ןיִא ןעֶראָועֶג
 ייַא טאַהעֶג ןיוׁש רֶהאָי ןְהעֶצְמְכַא ּוצ טאָה ,רֶהיִא טְהעֶטְׁשְרעֶפ ,ּויָנעֶּפְמעֶּטִס ןעֶד
 ראָנ טְלֶעָּפְׁשעֶג טאָה גּוא ןעֶרְהאָפעֶגְמּורַא זיִא רע עֶכְלעֶו טיִמ ,עְנאַּפְמאַק עֶנעֶגייֵא
 עֶללַא טְנעֶלעֶגְקעֶוַא ּויָנעֶּפְמעֶמ ס טאָה טייֵצ רעֶד טיִמ יֹוזַא נּוא ,תֹונּותֲח עֶכייֵר ,עֶמיוִועֶג

 גּנעֶג ךיוא ןעֶּבאָה סאָו ,רֶמְזיֵלְּב רעֶפאָמאַנאקע יד לֶׁשְמִל יִו ,םעֶונאַפְמאַק עֶרעֶרְנַא
 .-עֶמְמְהיִרעּב לעיִפ ףאָנ נּוא "רעֶדאַרְגאָראַׁש; יִד ,,"רעֶניִציִלאָּפ; יִד ,"רעֶליִמְס, יִד ,טיִמָׁשֹעֶג

 .טְקעֶו רעֶד ףיֹוא טְנאָלעֶג יז ןעֶבאָה סאָו ,םֶנאַפְמאָק



 וינעפמע טט 46

6444444614444644441664114664644611664464666646644644666645:6565665 

 טְכיֹוקעֶג טיִנ ּויָנעַּפְמעֶמְס ְךיִז טאָה דְנייֵרְפ עֶמּוג ןיימ וא ,דיִז טְהעֶמְׂשְרעֶפ סע

 גוא ,ליֹומ םרָמְו-ילְּכ יִד ןופ ןעֶסיִּב ןעֶטְסעֶּב םעֶר ןעֶסיִרעֶנְסיֹורַא טאָה רע םאָָו ראַפְרעֶד

 ןעֶגיֹוא יִד ןיִא ראָנ .ּפאק ןייַז ףיֹוא קָאלְׁש טיִמ תֹורָצ גּונעֶג ןעועֶׁשְניונַא עלִּפ עֶמ
 ראַפ ייֵׁשְּבֶא גּונעֶג טאַהעֶג ךיֹוא ןעֶמ טאָה ןעֶצְראַה ןיִא נוא טעֶפְנַחעֶג םֶהיֵא ןעֶמ טאָה

 טְמהָעַנ םיוק זא .ןעֶצְראַח ןיא ךיז ייַּב ,גיִנייוְניִא טסיִוועֶג טאָה רֶמְז-יִלּכ רעֶרעֶי + םֶהיֵא

 היִז רֶמָו-ילְּ עֶלְלַא ןייש ןעֶגעֶמ יֹזַא ,ןייַרַא דְנאַה ןיִא עֶלעֶריִפ סאָד ּויָנעָּפְמעְֶס

 .ןעֶפאָלְׁש ןעֶגעֶל
 רֶהיֵא טְניִפעֶג ייִ ייּב ,תֹואָמּנ ּבעי : ןֶא ריִמְּת ןופ ןעֶּבאָה רֶמְו-יֵלְּכ הֶרְִח יִד

 ןּויִנעֶּפְמעֶמְס ףיֹוא .רּועְׁש ַא ןֶהֶא םעֶדְנעֶגעֶל ,ןעֶגְנּולְהָאצְרֶע ֶכְִרעֶרְנּואו ,תֹוׂשֲעמ-יִרּוֿפַס

 ןעֶמ טאָה עֶלעֶדיִפ ןיינ ףיֹא נּוא ,תואָמְוּוג עֶכיִלְעֶרְׁש טֶרָא ןעֶרעֶי ןיִא טְלְהָאצְרעֶד יז ןעֶּבאָה

 -ָמֹעָּטֶס וַא ,טְרָאהְרעֶד טאָה ןעֶמ זַא יי ן'יגיִאַג אַ ןופ טֶמ סְקאוו סע וַא ,ּטְגאָזעֶג

 ךיִָנָהָאועֶג רָמְזיֵלְּ-טְראָטׁש יִד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ?"עָילעּפאק; ןייַז טיִמ ןעֶמּוקְנָא ףראַדויִנעֶּפ

 םיִמ טְנעֶגעֶרעֶג שוׁשָּפ ןעֶּבאָה רעֶּבייַו עֶרעֶייִו טְסעֶיַמְׁש רעוֶו נּוא .,ןעֶטְלאָׁשעֶגְנָא גּונעֶג

 | .ןעֶרעוֶו טיִהעֶּב ראָג לאָז עֶמ ,תֹוללְק

 ,טָנְָּׁשַמ עֶמ .,טְגְראָּב עֶמ ,טְראַוק;עֶמ ,טְראַד עֶמ ,רֶהאָו גיִכעֶלייֵק ץנאג א -

 + דיגנ םִייַּב הָנְותֲח ַא ןייַז טעוֶו לּולֶא ׁשְדח-שאֹר ? ויִא סאוָו ,טיֹוה יִד ְךיִז ןּופ טְסעז עֶמ

 ויָנעְפְמעֶטְס א ,רֶהאָי עצראווש עֶדלְלַא ןּופ ,לֶוִמ- םּולש ַא ,ַחּור ַא טְמּוק ףֹוס םּוצ

 .יי!ןעֶרעוֶו ראָנ רע לאָז טֶּפאַחְרעֶפ ,,ןָהָאצ יד ןּופ ןעֶמיִּב םעֶד סֹורַא טְסייַר נּוא

 ,ץענהע ןיִא טפיוקעג טינ ּויְנ ןעֶּפְמעָטֶס ךיז טאָה םיִאְנֹוׁש עיָתְמֶא ןייק .ראָנ

 -ּוצ ְךיִז רֶע טאָה הָנְותַח יד גיִדְנעֶלעיִפְשְּפָא : ראָנ ויּב לעֶרעֶדְורְּב-טּג ַא ןעֶועֶג ויִא רֶע

 סעֶמעֶראַװ ַא ןעֶבאַמ םאָלעֶג גוא רֶמְו-ילְּכ-טְדאָמְׁש הרבה רעד טיִמ טעֶיְנאַּפְמאַקעֶגְפיֹונ

 ךיז ,טְּבעֶלעֶגְרעֶטְנּוא ןייַפ  ,םפאַנְׁש ןייק טְגראַקעֶג טְׁשיִנ ,דְנאַה רע ונייִרְּב רעֶד  טיִמ

 טיִמ , תֹונָּתַמ גְראַניילק םעֶד טְליֵהְמעֶצ ןעֶרְהאָפְקעֶוַא ץְראַפ גּוא , טְלְהאָצעֶצ ןָאׁש

 ,ׁשיִטייֵל ראָג ,ׁשְנעֶמ- הֶׂשעמ טְלעֶמְׁשעֶגְסיֹוא ְךיִז טאָה רֶע ; טְראוָו םעֶנייֵא

 טָרָאה -- היִז ןעֶׁשיִוְצ ְרעֶרעֶג םעֶרְכאָנ סעק רֶמְוייַלְּכ יִד ןעֶּבאָה 1 רֶהיֵא טְרָאה --|

 | , ןעֶצאַׁש טיִנ ןעֶמ ראָמ הָמְׁשִנ עֶׁשידּוי ַא 4 רֶהיֵא

 עֶצְראַוְׁש יד ןיֵא ןַח ןעֶניִפעֶג ּויִנֹעָּפְמע ָטֶס טאָה עֶלְלַא ייַּב יו רֶהעָמ + ראָנ

 טאָה רע;עֶכְלעוֶו וצ .עֶלְייִמ יד ,רעֶמְכָאמ םִרָמָעיִלְּכ יד ןופ ןעֶגיוא עֶהאלְּב רעֶדָא

 , רעֶטְכאָמ םִרָמְט יִלְּ םעֶד ןעֶרְהאוַוְׁשעֶג טאָה רֶע ןעוֶו גוא .טיָנָבדַׁשעֶג םּורעֶמּוא ְךיִ

 .ןע ֶּבייֵל ,טְנעֶמעֶג םֶהיֵא רֶהיֵא טאָה , טְצעֶל יב טְּבעיִלעֶגְנייֵא רֶהיֵא ןיִא יא רע וַא

 יד ייַּב ןעֶג עֶו ןעֶטְסנימּופ טבע ילעֶגְני רהיא ןיא ןעֶו ְועֶג תֶמֶאָּב רע; זיִא הֶׂשֲעַמ תַעַׁשְּ
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 רעּביִא יעְרְהאַפעֶנְרעֶּביִרַא ּויָנעֶפְמעֶּמְס זיִא םיֹוק ראָנ ,סעֶטְכָאט עֶנָאׁש רֶמָזילְ
 ןְטיִמ גּוא רֶניו ןְטיִמ ןעֶראָועֶג ןעֶדְנּאווׁשְרעֶפ 'עֶּבעיי ןייַז ויִא ױזַא , עֶקְמאַגאָר רעֶד
 :עֶגְנייֵא דלאַּב רעֶדעיו ךיִז רֶע טאָה טְדאָמְׁש רעֶטייוְצ רעֶד ןיִא גיִדְנעֶמּוק גּוא ,ְךיֹור

 ,דֶרֶע יִד טְּפאַחעֶג . ןעֶרְהאווְׁעֶג רעֶרעיִו , רעֶטְכאָט םֶרָמָזיִלְ ןעֶיְִראָד א ןיא טְּבעיל
 --ןעֶרְהאָפעֶגְקעוֶוא ,יִז טְנעֶנעֶועְֶּפֶא ,תֹונְּתִמ טְקְנייִׁשעֶג , ךיִז טקע רע זַא ,יִז טְּבעיל רע זַא
 ...הֶׂשעַמ עֶנעֶגיֵא יד רעֶרעיֶו גוא

 א ןְקָא ריִמָּת טְואָלעֶגְסיֹוא ךיִז ןעֶּבאָה "סעֶּכעיל עֶכְלעֶזַא זַא ,ןעֶגאז טינ ןְנאָק עֶמ
 לעיִפ וַא , תָמָא זיא םאד .חבקנ רעֶד ראפ ,רֶהיֵא ראַפ ,ךיִלְנָהָאועֶג ,ףֹוס ןעֶטְסיוִו
 נא יג ןיג טימ ן'ויִנעֶּפְממִמ ןיא ןעֶעֶנְרעֶפ יג ןעֶנאָה עֶטְּבעילעֶ ֶני ןופ
 עֶטְראַּפְׁשעֶגְנייַא רֶהעֶז ,עֶכיִלְטעֶע ראָנ :רֶמְקיִלְּב עֶרעֶרְנַא ראַפ טאַהעֶג הָּתהֲח ןעֶכאָה
 טעוֶו רע זא ,קינומש:חמי ןעגיואד םעד; ןיא טְּביֹולְנעֶגְנייַא ֹוזַא ְךיִז ןעֶּבאָה ,ךעֶלְרייֵמ

 + 6 ןעֶּבאָה ייֵז ויִּב ,ןעֶגְראָמְרעֶּביִא ויִא - ןעֶגְראָמ טיִנ , ןעֶגְראָמ ויִא - טְנייַה טיִנ ,ןעֶמּוק
4 + 

 ויָנעָפְמעֶטְס ןעוֶו ,טייֵצ רעד ןיא .טֶכיֵל ַא יז ,ןְהעֶגְסיוא גּוא ןעֶגעֶקירַמ וצ ןעֶּכיֹהעגְנָא
 ,רעֶטְכאָמ םירמָקילְּב ַא טיִמ טשּקעֶג ךיִז לעֶזיה רעֶטְְנִפ א ןיִא רֹוסְּב ץעֶגְרעֶג טאָה
 ,ּפאָרַא םיִנָּפ ןְטיִמ תֹולַּכ עֶניי ןופ עֶנייֵא טְׁשיִנ ןעֶנעֶלעֶגויִא טונימ רעֶנעֶגייֵא רעֶד ןיִא
 טואָלְרעֶפ ,ןעֶמעֶגְרעֶפ ייֵו טאָה רעֶטְּנעיֶעֶג רעֶייז םאָו ,לִמ רעֶטְסְניִפ עי גירגיִגייועֶּ
 | ....ןעֶנְהאָמְרעֶד טיִנ ראָג ייֵז טּוהָמ גּוא

 רעֶדעי ןיִא טעעָמִּכ טְואָלעֶג ּויָנעְּפְמע ְטס טאָה תֹולַּב עֶביִלְִילְגְמּוא עֶבלעֶוא טָא
 יִר לג גיִדְנעֶטְׁש טיִנ ראָנ .עַיְנאַּפמאַק ןייַז טיִמ ןעֶרְהאָפעֶגְְרּוד ויִא רע,ואװ ,טְראָטׁש
 וצ טְלאָמעֶר ןעֶמ טאָה .,ץאַלְׁש ַא ףיוא ןָא טְפעֶרְט עֶמ - לאָמַא יז טְכאַמ םע; והָחְלְצַ
 טאָה רע זַא , קילגמּוא ןייא ןעֶפאַרְמעֶג טאָה ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס .ןעֶגאָז ּוצ גּוא ןעֶגְניו
 סע יִׁשְטאָח ,ןעֶּבאָה הָנּותֲח טוּומעֶנ טאָה רע :טְכיֵרעֶג םיִנ סְכְלעֶוַא ףיֹוא: ראָג יז

  ןעֶּבאָה הָנּותֲח טְלאוָועֶג טיִנ קְראַטְׁש םֶהיֵא ְךיִז טאָה

:0462 

 : אש" :

 ,טְבעֶרעֶגְמּוא ראָג יז טְרֶעיְִׁשרעֶפ ּויְנֶּפְמעֶטְס
 ץעֶגְרע ,לעֶטְרָאמְׁש ַא ןיִא עֶלעֶּפאק ןייז טי ןעֶמּוקעֶג ויָנעְּפְמעֶמס זיִא םויח יִחָמ

 .טְראָטְׁש יִד טיִמ תֹופְתוׁשְּב לאָמַא טיִמ תֹונּתֲח ייֵרְד טְלעיּפְשעֶנְּפָא טאָה גוא ,ןעֶליֹופ ןיִא
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 םֶהיֵא ןעֶּבאָה נּוא תֹונֲעַמ-הָקָזִה טיִמ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגּוצ ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,רֶמָו-יִלְּ

 רֶהֵעָו סעןעֶטְלאוָו נּוא ,רעֶנייֵּב יִד ןעֶכעֶרְּב הָרָבֶח םֶהיֵא טעוו ואל םֶאְּב זַא ,,ןעֶרְהאוָוְׁשְרעֶפ

 לאָז ,ץֶראַה שוג ַא לֵלָכִּב טאַחעֶג טאָה םאָו ,ּויָנעֶּפְמעֶּטְס ןעֶו ,ןעֶוועֶג םִיִקְמ ןָאש
 | ' .ףיורעֶד ןעֶרעֶו הָצּורְמ ןעוֶועֶג שיִנ

 נּוא ,גָאמ ראַּפ ַא טְרעֶיֹודעֶג טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד ויִּב הָנּותֲח ןייֵא ןופ יִװ ױזַא

 טְנָאקעֶּב לייֵוְרעֶד יז רע.טאָה ,ןּוהְטּוצ סאָו טאַהעֶג טיִנ ליַוְרעֶד טאָה ּויָנעֶּפְמעֶמְס
 ,גיצְנאְַצ-גּואיייַוְצ רֶהאי ַא ןּופ לעֶלייֵמ ןייַפ ַא ,רעֶמְכאָט םיִרעֶלְריִפ םעֶד עק היִעַשְי טיִמ
 רעֶד יִו ,טְּבעיִלעֶגְנייַא טְכעֶר רֶהיֵא ןיִא ְךיִז טאָה רע; נּוא ,סיִּבאָרְג ַא גּוא םיִצְראַוְׁש ַא

 ,תֹונְּתַמ טְפוקעֶג  שעֶבּוְלעֶג,טְוְרְלאַעֶג ,טְׁשקעֶג :ןעֶועֶג םֶהיִא יב זיִא רעֶגייְֵׁ
 ,ןעֶרְהאָפְקעֶוַא ןופ טייֵצ יִד ןעֶמּוקעֶג זיא םעזַא נּוא .ןֶתָח-הֶׂשֲעָמ ראָג ,ּיָנעְצּומ-ויְנעֶצּוק
 רָע וַא ,טְגאָזעֶג ףעֶפּורעֶג יִז ןעֶמ טאָה לעֶרייֵרְפ לעֶרייֵמ עֶצְראַוְׁש סאָר םֶהיִא מאָה
 ,ויָנעָּפְמעֶמְס +זיא גָהָנִמ רעֶר יִװ ,םיִאָנְּת ןעֶּבייַרְׁש גּוא תֹוהיִׁש ןייק ןעֶכאַמ טיִנ לאָז

 ,טְלעֶקְנייוְקעֶג לעֶסיִּבַא ְךיִז טאָה ,ןעֶראָועֶג טְנְהאָועֶג טְׁשיִנ ְךאָנ ּוצְרעֶד זיִא םאָו
 ָׁש ונּבִר ןייק ןעֶפְלאָהעֶג טְׁשיִנ םֶהיִא טאָה םַע ראָנ ,רעֶהַא -- ןיִהַא גְנּוצ ץְטיִמ טְהעֶרְרעֶג
 ראָנ ןייַרַא דְנָאה יד ןיִא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה גּוא קאזאק א ןעֶועֶג ויִא לעֶדייֵרְּפ .םֶליֵע

 יִא םִע נוא ,רֶהיֵא ןּופ ןעֶהעֶרְרְסיֹוא טְנָאקעֶג טיִנ ְךיִז טאָה רָע זַא ױזַא ,םיִנ הֶׂשעַמ ןייק
 םעֶד רֹובְכִק ןעֶּבאה רֶמְ-יֵלְּכ הָרְבָח .הָעָׁש רעֶגיִדלְזִמ ַא ןיִא "לאָמ-סֵנקֶא סאָר ןעֶועֶג
 ןֹושִׂש ןעֶועֶג זיִא בּוטְׁש ןיִא רעֶלְריִפ םייַּבגּוא קאַנְק ןעֶׁשְביִה ַא טְכאַמעֶג ןֶתָח ןעֶמְמְהיִרעֶג
 ךיז ןעֶגעֶז טְסָאג עֶּבעיִל עֶלְלא שיִמ ןֶתָח רעֶּבעיִל רעֶד ויִּב ,רֶרֵסְּב גָאט ייֵרְר הָחְמִׂשְ
 .װ יז .א רעֶמיִרָד רעד ןיִא ,,טְדאָטְׁש רעֶרעֶרְנַא רעֶד ןיִא ןעֶרְהאָפעֶגְקעֶוַא

 הנּותֲח רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא ןעֶסעֶגְרעֶפ דֶלאַּב ּויִנעָּפְמעֶממ יז טאָה ְךיְִנְֶאּועֶג
 ְךיִז טאָה נּוא ,רעֶדְנַא-ןייַא-טיִמ עֶלְלַא טימ לעֶדיימ ןעֶצְראַוְׁש םעֶד טיִמ "םיִאְנְּת, יִד טיִמ
 טְנְהאוָועֶג יִא רעי יו ,טְרָאטְׁש עֶלְלַא ןיא 'סעֶּבעיִלע עֶגייַ טְרְהיִפעֶג .ח .ד ,םֶנייז ןּוהְמעֶג
 - עְלעֶפאַק ןייַז טיִמ טְראָטְׁש ּוצ טְראָמְׁש ןּופ ןעֶרְהאָּפעֶג ְךיִז רע זיִא ױזַא גוא ,ןעֶועֶג
 אָטיִנ זיִא סע , . .םיִצּולָּפ ראָנ ,גאָמ ןעֶמּוג ַא טְּבעֶלעֶג ְךיִז טאָה נּוא ןעֶלעיִּפְׁש תֹונּותֲח

 זִא ן'ּויָנעֶּפְמעֶמְס ףיֹוא :טײצ א ויִּב זיא ץלֹא !טְלעװ רעֶד ףיֹוא ךאז עֶניִּביִא ןייק
 תַחַלוׁשְמ א ,הֶרצ ַא נּוא ןעֶּפאָרְטעֶג םֶהיֵא טאָה קאַלְׁש רעָָאּב ַא + טייֵצ יִד ןעֶמּוקעֶג ךיֹוא
 :קיִלְְמּוא ןייַא טרָאה ! ןעֶמּונעֶג ןעֶרְהאָו עֶננּי עֶנייַו ףיוא ְךיִז טאָה

 -אָלאַט ןיִא ץעֶגְרע ,לעֶטְרָאטְׁש ןייֵלְק א ןיִא הָנּותֲח ַא לאָמְנייַא יֹוזַא גיִדְנעֶלעיִפְׁ
 סְרעֶטייִלְּפ םעֶד עְקְׁשְרעֶה טיִמ "עֶּבלי ַא ןעֶמיִמ ןיא עֶמאַמ גיִרְנעֶמְלאַה גוא עֶיִסְסאָר

 רֶע וַא ,טְגאָאעֶגּוצ טאָה ּויָנעָּפְמעטְס רעֶכְלעֶו ,לעֶרייֵמ ןָאש ץְנאַג א רעֶטְכאָט
 עֶגיִרעּפָאלְׁש ןְשיִמ רעֶלקייּפ יִצְכעֶמ ןעֶמּיקעֶגְנירא זיא . ,ןעֶמְהעֶג סיִועֶג יִו טעװ
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 טערעלשרשרשרשרשלשלשלשרשלשלשלשלשלשלשלשלשלשיאלשלשלשלש לששלשלשרש דרש שרשרשרשרשלשלש שלש לעלשלעטרשרש ר לאשרש ר לשרשלטשלשלשלאשלשלש ללא לשטאערש לא לאל

 רעֶמְנּוא ןּוהְמעֶג עקרומ ַא נא ן'ויִנעֶּפְמע ָטְס ףיֹוא ןּוהְמעֶג קְניִו ַא םאָה גּוא םיִנָפ
 | ! ןושְל רֶמְו-יִלְּכ ףיֹוא ּואָנ רעֶד

 ,לעֶטְבעֶׁש ַא ךייַא ףיֹוא טְראַו זיוח ןיִא טְראָד ,ּויָנֹעְּפִמעָמס ,טְהעֶג -

 ?לעֶדייֵמ ַא רעֶסאָו +לעֶדייֵמ ַא -
 .ןעֶניוא עֶניִרְג טיִמ לעֶרייֵמ ץְראַוְׁש ַא -

 םיורְג א טיִמ טאָה נוא ןייַרַא ויוה ןיִא טְואָלעֶג ְךיִז טאָה ּויָנעֶּפְמע ָטֶס גוא

 ,רעֶטְכאֶּמ םרעֶלְריִפ םעֶד עֶק'היִעַׁשְי לעֶדייֵמ עֶצְראוַוְׁש שאָד ןְהעֶוְרעֶד רעֶדְנּואו
 / .ןולעֶדייֵרְפ הֶלֵּכ ןייז

 ?אָיא ?טְנָאקְרעֶר טְשיִנ ךיִמ טְסאָה ?ויָנעֶּפְמעֶּמְס ,ןָא ךיִמ ּוד טְסקּוק טאָ -
 .-םעֶטְס .ךיִא ןיִּב סאָד !ּוצ ְךיִז טקוק גוא ןעֶגיֹוא יִד טיִמ טְלעֶטְניִּפ רע יִװ ,,ראָנ העָז
 םִרעֶלְריִפ םעֶד עק;היעׁשְי ,לעֶדייֵרְפ הֶלֵּכ ןייֵד ,לעֶרייֵרְפ ךיִא ,ּויִָנעָּפ

 | | , רעֶמְכאָמ
 טְסְמּוק יוִו ראָנ !םייַו ךיִא ! םייַו ךיִא ? טיִנ סייַו ְךיִא ? ןעֶד סאוָו סיי ךיִא .? אַה -

 ? ןעֶנאַו ןּופ ? רעֶהַא ּוד

 -ךעֶד םיוק :סיִּפ יִד טיִמ ,ּויָנעֶּפְמעֶטְס ,םיִּפ יִד טיִמ 1 רעֶהַא ךיִא םּוק יו --
 םייָח רעֶד ןּופ ?ּוד טְסְנעֶרְפ ,ןעֶנאַו ןופ .טְסיִמיילְפ םעֶד עַקְׁשְרעֶה ּוצ ,רעֶחַא טְגעֶרְפ
 .ןָא ךיִא םוק

 ? םייַה רעֶד ןּופ ּוד םָניִּב ןעוֶו ? ךיִו טרָאה סאו ,ּונ --

 ןופ ךִא ןיִּב ןעֶו +סעֶייִנ ןייק אָטיִנ ?ּויִנעֶּפְמַעטמ ,ןעֶרָאה ךיז לאָז סאָוְו --
 , ןעֶּביִו רעֶרָא סְקעֶו ףאװ ַא יו ,םיֹורְג ווא םיִנָּפִא ְךיִא ןיִּב םייֵה רעֶד ןופ ? םייֵה רעֶד

 :וְנּוא ןעֶמ טְנאז ,ןעֶרְהאָפּוצ ןעֶמּוק ריִמ ןיִהּואוו ;טְסְלְליוִו ּוד ּואװ ,ןעֶועֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ
 יי דעילס ן'פיוא ןעֶפאָרְמעֶג תֹורָצ טיִמ םיוק ,םיוק :"רעֶטייַו ןעֶרְחאַפעֶגְקעֶֶוַא גוא ןעֶועֶג
 לֹויִנע ְּפְמעָטְס ,םעֶּפע ּוד טְסְכאַמ םאָו ,ּונ

 ןעֶקעֶמְׁש סאָו ,לע ךיי רַפ ,םּוק ?ןעֶכאַמ ְךיִא לאָז םאוָו !טיִנ-ראָנ ?ְךיִא .?אָה -
 ןַא היִז ןעֶּביֹוה רֶמויִלּכ הֶרֶבָח ֹזַא ,גיִדְנעֶהעֶו םֶגאָו ןעֶג רֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה -- ? אָד ריִמ
 פָאצ עֶצְראַוְׁש ,עֶמיֹורְג יִד טיִמ לעֶדייֵמ עֶצְראוַוְׁש םאָד ןעֶטְכאַרְמעֶּג גּוא ייֵז םּורַא ןעֶביילק
 , ןעֶגיוא עֶניִרְג יד טיִמ נוא

 טְרֶוְטְנֶעעֶג לעֶרייַרְפ םֶהיֵא טאָה -- ,ןְהעֶג ריִמאָל ,ןעֶגעֶוְמעֶגיימ ןופ --
 עלעֶעֶמְש ןְמיִמ ץאָררעֶּביוא םעֶד יז ףוא טְפאַמעֶג טאָה ּויָנֶּפְמעֶמְס גוא

 רעֶצְראַוְׁש רעֶד לעֶדייֵרְפ טיִמ רעיִצאַפְׁש ַא טְכאַמעֶג יז טאָה .נוא דֶנאַה רעֶד ןיִ
 יִנ טרָאה רעֶנייק וצ טקּוקעג-םּורַא ךיִז טאָה ּויְנעֶּפְמעְטְמ ,ְדאַטְׁש רעֶד רעֶּביִא
 ,טייֵקְראַטְׁש רֶהעֶמ טיִמ ןיֹוׁש רֶהיֵא וצ טְרְנעֶעֶג טאָה גוא םָעיֵמְׁש רֶעייֵז
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 שי שילט ראש רש"ש ליל רשלאש לאל לאטא ללא שלאש ראשי לאעלא לא ראי ,לשישרשרשלשלשלשלשלשרשרש שלש לשרשרשרעל עא רשלשלשיש לאל לאש ר לש טאטאלע טאר

 ? סאָד טְסייֵה סאו ,ְךיֶד טייֵּב ךיִא ,,רּונ ריִמ גאז -

 ?"םאָד טְסייֵה סאו; טְסייֵה םאוָו --
 ,ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא טֶיִּב ּוד סאָו סאָד םָא -

 .טירָנַּפעֶג ךֶז טְכאַמ ,טיִנ רע טְסייֵו טְׁשְרעֶּפְמאַלְק ,ןָא םֶהיֵא קוק ! םאֵרג אס -
 ץְראַה טיִמ ןיש ּויָנעֶּפְמעֶטְס רֶהיֵא טאָה -!לעֶדייֵרְּפ ,ּוד טְקְרָאה -

 עֶבְלעֶוַא ריִמ טיִמ טְכאַמ עֶמ וַא ,טְנייַפ ּבאָה ךיִא ?לעֶרייֵרְפ ,ּוד טְסְרָאה--טְגאָזעֶ
 ?ְךעֶלְפעֶואָמאַק ריִמ טיִמ טְסּבייַרְמ ּוד נּוא ,אָד ּוד טְסּוהְמ סאָוו ,ְךיִד געֶרְפ ךיִא ! תֹוקְוַחַמ

 ףיוא ןעֶגיֹוא עֶניִרְג עֶרְהיִא ןופ לעֶרעֶיִפ ןְטיִמ ןּוהְטעֶג ץְנאַלְגַא טאָה לעֶרייֵרְּפ
 פָאצ עֶצְרַוְׁש עֶגְנאַל עֶרְהיִא דְנָאה יִד טיִמ גיְִנעֶפְראַוְרעֶפ גוא ן'ּויִנעֶּפְמעֶמֶס

 .טְפָנָרֶע ךיוא ן'ּויִנעֶפְמעֶטְס וצ טְרְנעֶועֶג יז יִז טאָה ,רעֶטְנּורעֶה
 .ְמעֶטְס ,ריִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ךיִא ?ןעֶמיוִו ּוד טסלליװ ,אָד ּוהְמ ְךיִא סאו -

 םּורַא ןעֶכאוָו 2 ןיא יו רֶהעֶמ טְׁשיִנ זַא ,טְגאָועֶג לאָמ-סֵנָק םייַּב וָנּוא טְסאָה !ּויָנעּפ

 טְראַועֶג ןעֶּבאָה ריִמ :ןעֶלְלעֶטְׁשִפָא הָנּותְח רעֶר חֹוּכִמ לעֶויִרְּב ַא ןיירא וְנּא ּו טְסְּביירְׁ
 םּוׁש ןייק אֶּמיִנ זיִא ריִד ןּופ זַא ,ןְהעֶזְחעֶד ןעֶּבאָה נּוא םיִׁשָרֲח ג רעֶכעֶה טְראַועֶג גּוא

 וצ טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא טְנאָלעֶג יז ןעֶּבאָה נּוא ןעֶועֶג בֵׁשַיְמ ְךיִז ריִמ ןעֶּבאָה .,הְירְ
 ןייֵא טאָה טְלעֶו יִד ּואו ,ןעוֶועֶגְסיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז יזַא גּוא "עיִלאַּפ ווא רעֶטעיוע ַא ןעֶבּוז

 .ייי ריִמ גּוא ןעֶפְלאָהעֶג ונוא טאק טְמאָנ תֹורָצ טיִמ םיֹוק -- םיוק ויִּב ,קַע

 ץְלַא ּור טְסְנאָז סעֶּפעג ז"רימג יִד ןעֶגעֶז רעֶו ,לעֶרייֵרְּפ ,ראָנ ריִמ גאָז --

 / יייןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו "רימ. ,ןעֶרְהאָפעֶג ןעֶנעֶז "ריִמ
 .עֶמאַמ ןייַמ גּוא ךיִא :טְסייֵח םאָד ,עֶדייַּב ריִמ -

 טלעֶטְׁשענּפָא ְךיז טאָה נוא ןעֶניְִשעֶנְסיוא ויָנעֶפְמעֶטְס טאָה -- !?עֶמאַמ ןייד --
 ? ןּוהְמ ּוצ אָד יִז טאָה סאָו ? עֶמאַמ ןייַד -- רעֶנעֶגאַלְׁשְרעֶד ַא

 וד טקאָה ןייֵלַא ןעֶד סאו ?ּויִנעָּפְמעָמְס ,יֹױזַא ּוד טְסעֶיַרְׁש סאָו ,אֵׁש -

 !ןעֶּבעֶלְח ,ךאַז עֶנָאׁש ַא + ןייֵלַא טיִנ טְרְהאָפ לעֶרייֵמ ַא ?טְניימעֶג
 יִמעָטְס יִז טאָה ,עֶנייַר עֶמאַמ יד ,ריִמ טיִמ ןָא ךיִז יִז רֶהעֹק סאו רעֶּבֶא ,אָי -

 ,רֶהיִא טיִמ קירּוצ ְךיִ גיִדְנעֶרְהעֶקְמּוא ,טְנעֶרְפעֶג ּוינעָפ
 ןָא ריִד טיִמ ךיז יִז רֶהעֶק עֶטְתְנָתֹחְמ ַא ,ּויִנעָּפְמעֶמְס ,עֶטְהָנָתּוחְמ ַא -

 .רעֶגיִוׁש ַא ןעֶרְהעֶקְנָא ריִד ךיִז יִז טעוֶו רעֶמעֶּפְׁש גּוא
 ? ריִמ ראַּפ ןעֶגאק הָנּותֲח .לעֶדייַרְפ ,תֶמֶא ןייֵא םיִנָּפִא קאט טְסְנייֵמ ּוד --

 ! םעֶואָטאק ףיוא סאָד טְסְנייֵמ ,ּויָנעָּפְמעֶמְס ,ּוד גּוא . ,ּונ --

 ןעֶטייֵקְׁשיִרְראַנ =-

 ? ןעֶטייֵקְׁשיִרְראַנ סאָו ראָפ --
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 שיש עלשרשישלערשלשלשרשלשרשראיעזשישרשלשלשי שעטשלאלשרשלשלשרשלשלשראשש רעש שלא לאל ע ראש לאטא לערע טא רא/א לאל טעאריע לא לאעטאי לאטא לערע א

 ,עֶטאְּפ רעֶקְניִל רעֶד ןיִא ןְניִז ןיִא טְׁשיִנ ּוליִפֲא םעּבאָה ְךיִא ,ױזַא טָא -

 ןּויַנעֶּפְמעֶמְס ןּוהְמעָג קוק ַא טאָה גּוא טּוניִמ ַא ןְהעֶמְׁש עֶּכיִלְעג זיִא לעֶרייִרְּפ

 ְךיִז טאָה גּוא ןעֶמייז עֶלְלַא ףיֹוא טקּוקעֶג-םּורַא ְךיִז יִז טאָה םעֶדְכאָנ : ןייַרַא ןעֶגיֹוא יִד ןיִא

 | | ; רעֶטְרָאװ יִד טיִמ ן'ּויִנ עַּפִמ עטס ּוצ טְדְנעֶוועֶג רייֵהְרעֶלְליִטְׁש
 תיוא ןעֶפאַרְעֶגְנַא טסאָה וד זַא , םיִנ ןייֵמ ּויָנעָּפְמעְֶמְס , םיֹוא ראָנ רָאה --

 ,טּוג ץְנאַג ךיִד ןְנָאק ךיִא :טְרעֶייְׁשעֶג יִז טאָה םִע רעֶו ,טיִנ טְסייַו סאָו ,עֶלעֶקְנוינ ַא
 ,ךעֶלְרייֵמ ּבעיִל טְסאָה ,ןאַמאַלְראַׁש רעֶׁשְּביִה ַא טְויִּב ּוד זַא ,םייַו ךיִא !ּויָנעֶּפְמעֶמְס

 טְויִּב ., ,הָׁשִק;טְׁשיִנ ,טייַצ ַא ויִּב ץְלַא .,םיֹוא טיִנ טְכאַמ םע ראָנ + עֶיינ ַא ְךאָו עֶלְלַא

 ןעֶׁשיוִוְצ רעֶנייֵא ןיֹוׁשְראַּפ ַא טְויִּב ,ץֶראַה היו ַא טְסאָה ,בֹומ גֶזָכ ַא ,עַבָמִּב רעֶטּוג ַא

 .,םיֹורְּב ּבייַו ַא ןעֶּבעֶג טְסְנאָק גּוא ,לעֶדיִפ ןָפיֹוא טְנעֶגייֵצעֶגְסיֹוא טְְלעיִפְׁ ,דְנעֶויֹוט-ןְהעֶצ

 :ְךיִג יקאמ נוא ןעֶּבאָה הָנּותֲח ריִד ראַפ ְךיִא לעֶו ראַפְרעֶד נּוא ךיִד ךיא ללְיְוו ראַפְרעֶד

 -ֵבֹעָטְס , הָחְרָמ ןייַד ןעֶפְראועֶגְסיֹורַא , טְסיִוְמּוא ויִא ,ףךיִז טְסְראַּפְׂש ּוד סאָו ,סאָד גּוא

 ןְפיֹוא רֹוס ַא ןעֶגאָז ריִד לעֶו ְךיִא ,רעֶהַא ריִמ ּוצ ןָא ךיִז נייֵּב ,ריִמ ּביֹולְג ,ּויָנעָּפ

 טּפאַח קיִרּוצ סאוָו ,ְךאז עֶנעֶלאַפְרעֶפ ַא ןיֹוׁש זיִא םִע זַא .,ןעֶגאָו ןייַלַא וד טְסעֶוֶו ,רעֶהיֹוא

 | ,םיִנ ןעֶמ
 ןיִא דס ַא ן'ּויִנעֶפְמעֶּטְס טְמיֹועֶגְניֵא טאָה עֶצְראַנְש יִד לעֶרייֵרְּפ נּוא

 ;םירְבַא עָלְלַא טימ ןעֶראָוועֶג טְרעֶמיִצְרעֶפ זיִא ּוינעֶּפְמעִמְס ןעֶבְלעֶו ןופ ,רעֶהיֹוא
 עֶעֶפע טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ,געֶו ןעֶטיִמ ןיִא ,םֶכֹג רעֶגעֶמייל ַא יו ,ןְהעֶטְׁשןעֶביִלְבעֶג זיא רע
 םעֶד טיִמ רעֶלְקייּפ יִצְכעֶמ ןעֶמּוקעֶגנַא זיא אָד גוא ,ןעֶרעֶרּוצקיֹוא טְראָו ַא ליֹומ ןייק
 לעֶטְרָאטְׁש םָנּוּפ דיִגָנ םּוצ םֶזויִא טָפּור עֶמ וַא ,טְגאָזעֶג טֶהיֵא טאָה גּוא ּפאק ןעֶמיֹור
 טיִמ טְנעֶגעֶועֶגְּפָא קְניִװ א טיִמ יִז טאָה ּויָנעֶּפְמעָמְס ּהָנּותֲח א ןעֶלְלעֶטְׁשעֶּב

 :ץֶפיו ַא טיִמ טְרעֶרעֶגְיֹוא טאָה גוא ןעיָלְרייֵרְּפ
 לעֶרייֵרְּפ ,ןְמעֶז ְאָנ יז ןטְלעֶוו רימ -
 לעֶרייֵרְפ םֶהיֵא טאָה -- ! ןְהעֶז ךיז ןעֶלעוֶו ריִמ גיֹוא ,לעֶסיִּבַא הָלֵאֵׁש ַאָס -

 .ןּויְנעֶּפְמעטֶס ןֶתָח ןעֶּבעיל רֶהיִא ןופ טְרייֵׁשעֶגְפָ ןעֶרעירְפּוצ ן;נאג ְךיִנ טאָה גּואטְרעֶלְטְנֶעֶג
 הָנּותֲח ַא ףיוא ן'ּויָנעֶּפְמעֶמְס ןְתעֶועֶג טייִצ רעֶגעֶי ןיִא ןעֶּבאָה םאָו עֶלְלַא יד

 -טְזאַלעֶגְּפָא ייַז טיִמ םיִנָּפ סאַלְּב ןייַג ףיֹוא גיִדְנעֶקק ,טְרעֶדְצאווְעֶפ קְראַמְׁש יז ןעֶּבאָה
 רעד ןיא ןעמ טגעל ןעֶרעֶנָאש ַא ,רעֶהיִרְפ סאו ּויְנעֶּפְמעֶטְפ רעֶד טיִנ ראָג + טייק

 טימ יו ,ןעֶרְּב ןייז טיִמ טייֵקְכיִלְהעֶרְפ ןייַז ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶגְּפֶא זיִא םע; : ןייַרַא דֶרֶע
 סיו ןייז ּוצ קֶע ןייא זיִא םאָד וַא , טְלְהיִפעֶג טאה ּויָנֹעֶּפִמעֶּטְס ! אי ,רֶגָאה יד

 ףיֹוא זְרְלאָה ן'פיוא ךאי ַא ְךיִז ףיֹוא רֶע טְמְהעֶנ סאָד זַא ,עֶלעֶגאפ עַירְפ ַא ןופ ןעֶּבעֶל
 רעֶמְנּוא רעיִצאּפְׁש ןעֶטייַו ַא טיִמ רנעֶבא-רעֶמּז רעֶניִטְכיִל , עֶוְרַא  גיִביֵא ףיוא ; ריִמָּת
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לשישלשלשלשרעללשלשללש ללש לע לשלשרשרשרש ראש ללאשרש ישר רש ליל ל עט ערע ראש ראי

 ףשישרשלשרש שלש ישרשרשרשלשרש שר שלא לשרשרעעלבעה טעטש לב טאטע שרשרשראלאה שלש 

 עְֶואָלעֶצ , ָּאצ עֶניִדְנעֶקעֶמְש עֶגְנאַל ,עַיְדַא !לעֶרעֶטְבָאמ םירָמזיַלְּב ןֶשיִמ טְראָטְׁש רעֶר
 יי הכל עֶנְרעֶּבְליִז ,עַיְדַא !ןעֶמא עֶראק עֶסיֹורְג , ראָה |

 = סע ר ; .ןעפִ לא וירְפעֶג ,תוחוּ צעל יד 5 עג רעֶר א ׁשיִפ
 ןעֶנעֶז רעֶטְטּומ רֶהיֵא טיִמ לעֶדייַרְפ :םעֶקְנאַּב ןעְֶריוט ַא יז ,ןע עֶפְלאָהעֶג םֶהיֵא

 ןיא טְכאַנייֵּב זָנּוא ּוצ ןעֶמּוק סאו ,םיִתֵמ עֶנעֶי טָא יו ,םֶהיֵא ןעֶנעקַא ןעֶנאַטְׁשעֶג

 ְךעֶּביִא גּוא ..ןֹּבׁשֶחְו ןיִר ןעֶּבעֶגּפָא הָלֲעַמ לֶׁש ןיִד-תיֵּב םּוצ זְנוא ןעֶּפעֶלְׁש גּוא םֹולָח
 ּפיֹונּוצ טאה סאָוו ,עֶמ'תְנתּוחמ רעֶד ראפ ,רֶהיֵא ראַפ טְרעֶמיִצעֶג רֶע טאָה טּפיֹוה

 רֶהיִא טאָה םיִנָּפ סאָד ראָנ ,עָלעֶרְנָאּב ַא טיִמ יו .,עֶלעֶקְסיִפ עֶצְראַוְׁש םאָד טעֶוועֶריְִׁשעֶג

 ,ןּויִנעֶּפְמעֶמְס ףיוא יִז ןעֶּפאַחְפיורַא טּונימ עֶלְלַא טייֵרג ןעֶועֶג ויִא יִז זַא ,טְרעֶייַפעֶג יוזַא

 סאו ,לעֶדייֵרְפ טיִנ ןעוֶו ,ןעֶגיוא עֶרייֵּב םֶהיֵא ןעֶסייֵרְסיֹוא גוא ,ץאק עֶרְליוִו ַא יו

 - .ןעֶטְלאַהעֶגְנייַא טייצ עֶצְנאַג יִד יז טאָה

  גייוְׁש גּוא ראָנ קוק ּוד , ןעֶכאַמ עֶיֶלאק ְךאָנ טְסעֶו ,עָמאָמ ,טינ עֶּפעֶׁשְט --

 םע; ,דְנָאה עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶסייֵרְסיֹוא טיִנ ְךיִז לאָז רע; טייֵרְמ יִד ראָנ םֶהיֵא טיִה ּוד

 ייי!רעֶנייַמ זיִא רֶע ,רעֶניימ זיִא ּויָנעֶּפְמעֶּטְס ,עֶמאַמ ,טְכעֶר ןייז טעוֶו
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 או

 .םיוׁש ןיְפיוא ןֶהָליְִר ייֵב רֹּבנהןֹׁשְמְׁ
 טאָה יז !םֶרְקיִא טְרהיִפעֶגְסיֹוא טאָה נּוא טִנָׁשְקעְרעֶפ ְךיִז טאָה לעֶדייֵרְּפ

 גייַרַא ְךיִנ םֶהיִא טאָה גּוא לֵאָרְׂשיְו הָׁשֹמ תַדְּכ ן'ּויַנעֶּפְמעֶטְס ראַפ טאַהעֶג הָנּותֲח

 רֶהיִא טאָה לעֶסיִּבַ :ןָפֹוא רעֶדְנַא ןייֵא ףיוא ראָנ ןייַרַא סעקּפאל יִד ןיִא ןעֶמּונעֶג

 ןעֶרעוֶו ּוצ תַחַנ םעֶד טְּבעֶלְרעֶד םיוק טאָה יִז סאָו ,עֶרְהיִא עֶמאַמ יד ןעֶפְלאָהעֶגוצ

 ןיִז טאָה גּוא םֶנְהיֵג ןופ םַעַּמ םעֶד טְכווְרעֶפ טאָה ּויָנעֶּפִמעָמְס בוא ,רעֶגיוְׁש ַא

 סאָד ויִּב ,רֶדֵפְּכ רֶהאְי ַא תּולָנ ןעֶטיִלעֶג ןעֶּבעֶג רֶעע טאָה ױזַא גוא . ,טְראַנעֶג טְׁשיִנ

 ףאָה ויִנעָּכְמעֶּטס יאװ ,עקוָועֶּפעֶואמ ןיק ןעֶרְהאָפעֶנְרעֶּביִרַא זיִא קְלאַפ-ראָּפ

 עֶנְנאַפְמאָק ןייַז טיִמ טְנעֶועֶּב אָד ְךיִז טאָה גוא הֶׁשּורְי םִרעֶמאָפ ןייַנ ןעֶמּונעֶגְרעֶביִא

 ,טֶרָא ןייֵא ףיוא .,רעֶגיִרְנעֶמׁש ַא יו
 רעֶד רעֶכיִא טְוייַרעֶג ,ּויָנעֶּפְמעֶּמִס ,גּונעֶג ,ךיז ןעֶפעֶלְׁשִמּורַא סיוא ןיֹוׁש --

 פ

 ןיִא זיִא רעֶכְלעֶו ,ןְנאַמ רֶהיֵא ּוצ טְגאָזעֶג לעֶדייֵרְפ טאָה יֹזַא -- !גּונעֶג ,טְלעוֶ
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 ,טְרְיִפעֶגְסיוא םֶהיִא טיִמ יז טאָה טְלאָועֶג טאָה יִז סאָו נּוא ,רעֶרְהיִא ןעֶועֶג ןעֶצְנאַנ
 . ןעֶמּוג טיִמ אֵקָוַד נּוא

 ראָנ ,ןעֶּבעֶל ייַנַא ץּויִנעֶּפְמע מח ייַּב ןעֶביהעֶגְנָא ךיִז טאָה הָּותֲח רעֶד ְךאָנ
 רעֶּבָא םיוק ,זייוזרּוחָּב ראָנ ןעוֶועֶג ויָנעָּפְמעֶטְס יז ייַּב זיא גיִצייַג + ןעֶּבעֶל ייֵנ לעֶגאָּפְׁש ַא
 טאָה יֹוזַא ,,דנָאה יִד ןיִא ןע'ָלְדייַרְפ ּוצ ןייַרַא זיִא נּוא טאַהעֶג הָנּותֲח ראָנ רֶע טאָה

  ץְנאַלְגןעֶצְנאַג םעֶד .הָטּומ ןייז ןעֶצְנאַגניא ,ׁשיקהאַטׁש סאָד ןעֶצְנאְַניא ןעֶרְהאָועֶגְנָא רֶע
 .הָעַר ליִקעֶרְּב ןייק טאַהעֶג טיִנ ּויָנעָּפְמעֶטֶס טאָה ּבוטְש ןיִא ךיִז ייֵּב

 ּוצ ., תֹונּותֲח יִד טיִמ עילעּפאק יִד ויִא קֶסֵע ייד  םֶנייֵד ןְניִז ןיִא .ּבאָה ּוד --

 .העֶנּוצ ,טְגאָזעֶג לעֶדייֵרְּפ םֶהיִא וצ טאָה יֹװַא - ?עֶלעֶרְראַנ ,טְלעֶג ריִד גיֹוט סאוָו

 ,ןעֶׁשאֶרְג ַא ץעֶנְרֶע טְנעיִדְרעֶפ טאָה רע; ּואװ ,םֶהיֵא ייַּב גיִדְנעֶמ
 יב ןעֶסְקאַועֶגְסיוא זיִא יז :עֶנְרעֶׁשְו רֶהעֶז ןעֶועֶג לעֶרייֵרְפ ויִא טְלעֶג ףיוא

 יד ןיִא ןעֶׁשאֶרְג ןייק ןעֶמעֶועֶג טינ לאָמְניי טעמַּכ טאָה נוא ןְרעֶטְלעֶג עֶמעֶרָא רֶחעֶז
 ֶהעֶז עֶלעֶמָאק ַא רעֶרָא עלענגייטס 8 .ןעומקְנָא רֶחיֵא געֶלְּפ יי לעֶרייִמ גוא .,ןעֶגיוא
 ,םּפְראֶּב ןעֶגְנאַנעֶג לעֶריייִרְפ ויִא רֶהאָי 18 ויִּב . ןעֶרְהעֶרְט עֶרעֶטיִּב טיִמ ,רעֶדְׁש
 ופ יִא גּונעֶג ָּאלק טְּפאַחעֶג .רעֶרְניִק עֶרעֶנעֶלְק יר ייֵּב רעֶּטּומ רעֶד עֶקְגאּנ ַא ןעֶועֶג
 ּבעיל טאָה רעֶכְלעוֶו , רעֶלְדיִּפ םעֶד עק;היעַשְי ,רעֶמאָפ םעֶד ןופ יִא רעֶטּומ רעֶד
 יִא םעג יו ,ןעֶועֶג יִז זיִא ׁשֶבּולְמ ,תַחְרַק יז טאָה ןעֶסעֶנעֶג +קְניִרְט םעֶד טאַחעֶג
 עֶכיִלְטע ןעֶלאַפְנייַרַא רֶהיֵא געֶלְפ םיִרּוּפ ראָנ גוא ,םיִפ עֶסּופְראָּב יד ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא

 עֶכיִלְמעיר :רעֶֶייִה עֶדמעֶרפ ןיִא ןעֶגאָרְט געֶלְפ יִז סאָו ; תֹונְמ-חֹולְׁש םנּופ םעֶקְיִפאָק
 רֶהיִא יב ייֵז לאָז עֶמאַמ יִד יֵדְכִּב , םעֶטּב ןיִא טייַקטייוַו ןעֶמְלאַהעֶּב יז טְנעֶלְפ ןעֶׁשאֵרְג
 ףיֹוא נוא ,חַמָּפ ויִּב ץֶניִמ לעֶסיִּב ןְטיִמ ןעֶפאָלְׁש יִז טְגעֶלְפ יֹװַא גוא ,  ןעֶראַנְסיֹוא טיִנ
 לע ךייַרְפ זיִא יֹוזַא גוא - עֶלעֶמָאק ַא רעֶדָא עֶלעֶגְנייֵמְס ַא םעֶד ראפ ףיִז ןעֶפיֹוק בֹומ-םוי
 ַא ,עָנָאש ַא , עֶביֹוה ַא ןעֶטְקאַועֶגְסיֹוא םיִצולְּפ זיִא יִז זיִּב , רֶהאָו 18 ויִּב ןעֶסקאַועֶג
 ן'ּויִָנעֶּפְמעֶטְס ראַפ ןעֶראוָועֶג הֶלֵּכ ַא ויִא לעֶדייֵרְפ זַא ! דיֹומ-הֶלַּכ ַא--דיומ עֶדְנּוועֶג
 יִד ראָנ :ןעֶפאָרְטעֶג רֶהיֵא טאָה סֶע קיִלָג ַא ראַפ סאָו טְסּואוועֶג טינ ןייֵלַא יִז טאָה

 גּונעֶג םעֶר ןעֶגעֶו רֶהיִא טיִמ טאָה ,ןעֶנאַטׁשְרעֶפ אָי אֹקָוִד םאָד טאָה סאָו ,עָמאַמ
 רעֶמיֹרְג ַא ראָנ , רעֶניּפְשְדלאָג ַא זיִא ןָתָח רֶקיִא זַא ןעמיִו לאָז יז א ,טְהְנעֶטעֶגְנייֵא
 ןעֶזאָל יִנ ךיִז יִז לאָז ןֵכָל ,רֶזְמִמ א םֶהיֵא ייַּב זיִא לעֶּבְרָאק םאָד סאָו ,ןאַטאַלְראַׁש
 יִד ,יִז יו יֹוַא , ץֶלַא ןיא הֹעָד ַא םֶהיֵא ייּב ןעֶּבאָה לאז נּוא עֶׁשאֹק .רעֶד ןיִא ןעֶיַפְׁש
 ...רעֶלדיִפ םעֶד עק היִעַׁשְי ןעֶמאַט םייַּב העָד ַא טאָה ,עֶמאַמ

 טִנ ױ םאָה ןויְנעֶפְמעֶטְס ראַפ טאַהעֶג הָנּוהֲח םאָה לעֶדייֵרְפ וַא

 , לֶכָׂש טיִמ ,ןייוַוְכעֶלְסיִּב טאָה נּוא ,טְגאָזעֶגְנָא רֶחיִא טאָה עֶמאַמ יִד סאוָו ,ןעֶמעֶנְרעֶפ
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 שי" לאיש רער ראש לאל לא לאש ליל עטר שלש טארט יא לע "לאטא טאש ללא רשע לער לער עלול שלא רשל לא ראש דרש רש ללא ל לע לאל ר"ל לט ל"אע יג שלשלשרש ישראל שלש רש אש טאש"

 סאוָו ,ץְלַא ןעֶסיִו ףְהאַד בייַ ַא זַא ,'ּביַװ, תֹוכְלַה ןְנאַמ ןְטיִמ ןעֶגְרעֶל ןעֶּגיוהעֶגְנָ
 ויִא רעֶטְכאָמ עֶׁשיִרּוי ַא זַא ,'עֶרמעֶרְּפ ןייק  טיִנ זיִא ּבייַװ ַא זַא ,ְךיִז טּוהְמ ןְנאַמ םייֵּב
 זיִא רֶעי גּוא רֶע ויִא ז ,ׁשייֵלְפ נּוא טּולּב ןייַז זיִא סע; ,ןייֵנ ,"עָציִואָבויְלאָּפ, ןייק שיִנ
 ,,,ּבייַװ ַא םאה רע זַא ,ןעֶלְהיִּפ ףראד רע; ,ןעֶסיוִו ףְראַד רֶע ,לֵלָּכַה . יז

 ןְהעֶוְרעֶד טאָה נּוא ְךיִז ראַפ עמ תִיַּבַה-לעּב ַא ןיילא ןעֶראָועֶג ויִא לעֶדייֵרְּפ זַא

 ַא ךיז יִז טאָה ,טָּפָא יֹוזַא טְנעיִדְרעֶפ ּויָנֹעָּפְמעֶמֶס סאוָו ,לעֶּבְרָאק יינ ַא לאָמ עֶללַא
 ,לָכֲאַמ א םעֶּפע טְהעהעֶד רע וַא ,רעֶגיִרעֶגְנּוה ַא יוִװ ,ךעֶלְּבְרָאק יִד ףיֹוא ןּוהְמעֶג ףְראוָו

 ץְלַא ךיִז טאָה לעֶרייֵרְפ :ןעֶגְנאַנעֶגְנייַא טיִנ דְלעֶג םאָד רעֶּבֶא רֶהיֵא זיִא סֶע ראָנ

 םיִנ רעֶּטעֶּפְׁש ןְנאַמ רעֶר טעֶו רעֶמאָמ ,ןייַז טיִנ ןעֶגְראָמ טעוו רעֶמאָמ , טְגְראָזעֶג
 ןעֶּביהעֶגְנָא טאָה נּוא עֶרעֶדְנַא סאָד גוא לעֶּפי ןייא טְכאַמעֶא ךַנ 7 טאָה ,ןעֶנעיֶדְרעֶפ
 , ןעָׁשאֶרְג ַא ּוצ ןעֶׁשאֶרְג ַא ןעֶּביילְק ּוצ

 גיִדְנעֶקְרעֶמעֶּב ,טְגעֶרְפעֶג ּויָנֹעְּפְמ עֶמִס יִז טאָה 3 יױװַא ּוד טְסעֶטאַרְּפ סאו -
 ,תֹועּונְת עֶדְהיִא

  ןעֶרַאַא יִנ יד ואָל , ןעֶרעוֶו טְלַא ךיִנ ּוד טְקעֶו עי ןעֶלעוֶו ץֶלַא טְסעוֶו

 טאָה נוא ,עֶלעֶכיִמְׁש ַא טיִמ טְרעֶוְטְנֶעעֶג לעךייַרְפ םֶהיֵא טאָה !ּויָנעֶּפְמעֶּטְס
 ןופ גוא לעֶמייֵלְק םינּופ , קְראַמ םינּופ ןעֶמירעְֶּפָא , טְראָּׁשעְֶּפָא , םֶרֶהיֵא ןּוהְמעֶג יז
 טיִנ לאָמְטְפֶא ,ׁשייְַפ-לעֶּפעֶרְק םיִמ יו , ןעֶמּקעֶגְסיוא םעֶמְראַו ןְטיִמ ,עקמאנ רעֶד
 .לעָּבְרָאק ַא םוא לעֶּברָאק ַא ןעֶנאַלְׁשעֶגְפיונוצ ץֶלַא יז נוא ןעֶקָגוְטְרעֶד םיִנ ,ןעֶטעֶגְרעֶד
 יז טאָה ,ןעֶדְליִג עֶבילְטֶע עשיה ןענאלְׁשעֶגְפיֹנוצ ךיִז טאָה םִע; זַא ,וייוְכעֶלְפיִ
 עֶטְׁשְרֶע סאָד ּ+טְנעֶצאָרְּפ ןעֶמְהעֶנ גּוא ןֹכְׁשַמ ַא ףיוא תֹואְְלַה ןעֶכאַמּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָ
 רֶסָח-תַליִמְנ א ןעֶמייֵּבעֶג רֶחיִא טאָה הָנָנְׁש ַא סאוָו ,לְלאַפּוצ ַא ְךֶרּוד יֹוזַא טאַלְג לאָמ

 ,םעֶדְכאָנ גּוא - ! טיִנ ןעֶד םאוָו ראַפ -- ןּוהְמעָנ הָבֹומ ַא רֶהיֵא טאָה לעֶדייַהְפ גּוא

 לעֶּבְרָאק ןייֵא ןופ זַא ,ראָג טְְקאַו דְלעֶג סאָד וַא ,ןְהעֶוְהעֶר טאָק לעֶרייֵרְפ וא
 -ּוצ לאַטיִפאק לעֶסיִּב רֶהיֵא טיִמ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא יִז ּטאָה  ,ייַוְצ טייצ רֹעֶד טיִמ טְדְרעֶ
 ַא עֶנְלאַמְראָפ ןעֶראֹועֶג יא ױ ויִּב ,םיירְּב יֹװַא גנאל יֹוִא ,םיִקָפֲע ןעֶבאַמ

 ַא רעֶבְלעֶו טיִמ ,עֶיְסעֶפאָרְּפ רעֶגיִואָד רעֶד ןופ ךעֶלעֶּביִרְג-ןַח עֶלְלַא טיִמ "עֶציִנְרעֶבאָו

 נּוא ךיִז ןעֶמְהעֶנְרעֶּפ ,  גיִדְנעֶרעֶר ווא ןעֶׁשיווצ ,  םיִדיְגנ עֶרעֶזנּוא ןופ לייֵהְמ עֶסיֹורְג

 ,..םָנייֵפ טיִנ ראָג סאָד ןעֶּבאָה

 .1 רֶלעֶג ןעּביילְק ּוצ קֶׁשָה אַא ןע'לדייַרְּפ ּוצ םִע טְמּוק יו .גירָריוקְרעֶמ
 עֶטְנאַקעֶּג עֶלְלַא ןופ םעֶנייק ייַּב טְׁשיִנ ,רעֶלְדיִפ עק; היִעַׁשְי ,ןעֶמאַמ רֶחיא ייַּב טְׁשיִנ
 וצ ןעֶכייֵלְג א ןע ניִפעֶג ןעֶד רֶהיֵא טעֶו ּואװ .ןְתעֶז טְנאָקעֶג סאָה יִז טאָה ,רֶָמָז יִלָּ

 לאָז םִע ,ןעֶׁשאָרְג ןייק.ףיוא ןעֶקְוקְמּוא טְׁשיִג יױזַ ְךיִז לאז עֶמ מיל הָרבח רעֶד
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 ץערעלעלעלשלשלשרשלשלשלשלערעלשרע לערער לשרשלשרש רעש לשלש שלש לשרשרערעלשרערשררשראשרש רשעי רע לב רש רשי ירא טאר לשרעטא לא לאע על רא לא לא על עטיא

 סְרעֶרְנאֶועֶּב -- רֶמָטיֵלְּב עֶׁשיֵרּי יד !עטאָלְּב יִר יו טׁשְּפ , רקַפִה לעֶּבְרָאק ַא ןייַז יױזַא
 .גיִטְבראַפְסטשאַג ןיִא טְּבעֶלעֶג ְךיִז טאָה החַּפְׁשִמ עֶׁשיִדְוי רעֶרעֶי ןעוֶו ,ןעֶרְהאָו עֶנעֶי ןיִא
 קְלאָפ רעֶדְניועֶּג א ,רעֶנייַיִצ ןיִמ א ּוצ ןעֶבייְֵג ןעֶמ ןאק --טייקְמּורְּפ ׁשיִרּי ןיִא ,טייק
 טאָה הֶרְבָח עֶגיִואָד יִד ּוגְנאָג עֶלעֶדְנּועֶּב ראָנ טיִמ ,ןאָגְראַׁשְו ןעֶרעֶדְנּועְּב ַא טיִמ
 ,גיִרעֶּמעֶל . ךיִלְהעֶרְפ ,םיִרוּפ ןעֶועֶג זיִא דיִמָּת ,הָעָׁש עֶמּוג ַא טְּבעֶלעֶג  גיִדְנעֶטְׁש
 , טְכאַמעֶג גיטסול יז , טיּבְרַאעֶג ,  טְפיִטְׁשעֶג .,טְלעֶטְרָאועֶג , טְלעֶּתְמיִרעֶג ריִמָּת
 םיּוצ םיָהַא ןעֶמּוקעֶג .. .הָרֹוחְס רעֶנָאֹׁש ַחֹוּכִמ טְסעֶימְׁשעֶג , ןעֶמְלעוו טְרְהעֶקעֶגְרעֶביִא

 ןעֶסעֶגעֶג ראָג רעֶדָא םיִלאַפאַּפ טיִמ ךעֶלְנייֵמ טעֶׁשְטְפעֶלְחעֶג ,סעוֶואָטאַק ןעֶּביִרְמעֶג ,ּבייו
  ןעֶפאָלְׁש טְגעֶלעֶג ךיִז גיִרעֶגְנּיח תֹונָצַל ַא טיִמ ,לעֶצְנָאמ ַא טיִמ . ךיִלְהעֶרְּפ ראָנ , תֹוּכַמ
 טְפיֹוקעֶגְסיֹוא םעֶדְכאָנ , טְצעֶוְרעֶפ ףעֶלעֶׁשיִק יִד .ןעֶהיִלעֶג ,טְגְראָּבעֶג ןעֶנְראָמ ףיֹוא
 .םנייֵמ ןעֶועֶג ךיוא ןעֶנעֶז רעֶטְכָאמ עֶׁשרְמְטיִלְּב יִד .עֶניִנייֵא סאָד לאָמַא רעֶדעיִו נּוא

 טְׁשיִנ זיִא ,,עֶרעֶייִז ראָה יד יו יװַא , ןעֶּבעֶל רעֶייז ּותֹומְׁשִנ עֶכיִלְהעֶרְּפ ,עֶגיִטְפול םְנעֶמ

 ןעֶועוועֶג זיא רֶמְטיִלְכ יִד ייַּב ,טְראָו םעֶנייֵא טיִמ .. .רֶעיֵלְׁש ןייק טיִמ טְקעֶדְרעֶפ ןעֶועֶג
 ןרע;ןג אוא ןיא טְניֵה . ,ןְדעִֶג ַא ןּופ תֹוורְמֶח נּוא תולעַמ עֶלְלַא טיִמ ,ןרע-וג א
 ! ןעֶגְראָמ ןייַז טעֶו סאוָו - ןעֶגְראָז ּוצ הָבָׁשְחַמ רעֶד ףיוא ףױרַא ןאק ןעֶמעוֶו

 עֶטְנייוְרעֶפ ןייק ןעוֶועֶג טְׁשיִנ ךיוא זיִא ,ְךיִז טְהעֶטְׁשְרעֶפ ,עֶטאַט ס'ְלעֶדייֵרְפ
 ,רעֶגיִרעֶּבעֶל ַא ראָנ ,ןָצְּבק רעֶטְכעֶר 8 ןעוֶועֶג ךיִז ויִא רעֶלְדיִּפ ע ק;הי עׁשְי ,חָמָׁשְנ

 ךיג ראָג םאָד רֶע טאָה ,לעֶּגְרָאק סאָד טְנעיִדְרעֶפ טאָה רֶע זַא גוא ,ןֶצְּבִ רעֶכיִלְהעֶרּפ א

 טאָה ,עֶמאַמ ס'ְלעֶרייֵרְפ ,יִז גוא ,םעֶהְטָא ןייֵא ןיִא טְגאָז עֶמ יוִו יקאמ ,טְּנעֶלְרעֶפ
 טְשיִנ דְמעֶה ןייק טעמִּכ זיא סע: :ןעֶסע טּוג טְסייֵה סאָד ,ןעֶּבעֶל ּוצ טאַהעֶג ּבעיל ְךיֹוא

 לעֶקְיטְׁש א ןעֶועֶג ְךאָנ ויִאְס ןמְו לָּכ ,ןעֶמ טאָח ןעֶטעֶנעֶג ראָנ ,ּבייל ץְּפיוא ןעֶועֶג
 יו , ןייַרַא עקְׁשיק; רעֶד ןיא טְהעֶג לוָמ עֶרְּבאָד עֶצְנאַג סאָד, .ןעֶצעֶזְרעֶפ ּוצ עֶלעֶׁשיִק
 םִנעֶׁשְנעֶמ םעֶר זיא ןעֶד עֶׁשֶטסאוָו ,אָפֹור םעֶד רעֶדייֵא רעֶקְקָאּב םעֶד רעֶסעֶּב ןעֶמ טְגאָז

 ויִפֲא ןעֶועֶג ךילְְנעֶגיֵא זיִא םאָו ,עֶמאַמ םיִלעְדייֵרְפ ןעֶגאָז טְנעֶלְפ יױזַא --ז ןעֶּבעֶל
 . ןיִרעֶגְנעֶרְּבסיוא ַא סעֶק;רֶמָעיִלְּכ ןעֶׁשיִוְצ

 וצ ְךיִז טְמְהעֶנ ןעֶנאַו ןּופ ?טֶסּוג אֵזִא ןעיֶלְדיי רְּפ ּוצ טְראַּפ םִע טְמּוק עֶׁשֹצ-יו

 תַמֲחַמ רֶהיִא וצ ןעֶמּוקעֶג זיִא הָלעַמ עֶגיאָד יד זא ןייז ןאק, סע, טְפאׁשנרָאק  אוַא רֶחיֵא
 רעֶרָא , ןעֶׁשאֶרְג ַא ףיֹא גיִרעֶגנּוח ןְרעֶטְלעִֶד יי ןעֶועג ריִמָּת זיִא יִז תַמֲחַמ ,טְסאָנְרעְֶׁו
 הָמָׁשְנ ענראק א זיא תֹועְמ יִּפ לע םעֶּפעֶע :ְךאַז עַבֶמ ַא ראָג רֶחיִא ייַּב ןעוֶועֶג רׁשְפֶא ויִאְס
 אַא ןעסקאוועגסיֹוא טאָה סע גוא חֶחָּפְׁשִמ רעֶׁש'רֶמטיִלְּכ רעֶד ןיִא ןעֶראָוועֶג לֶגְלּוגְמ

 ,עֶלעֶרייֵרְפ
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 ,לשרשרשלשרעלא ר עלשל לער לעעלשרשרשרשרשלעל טאש לשרשלש שלשראשרשטשרשראש טאש רש יש ליל רש לילשלש לש"לשרש שלש לשלשלשלשישרשלשרש שרשרש רער לשרשלשרערשערש רש"ש א

 טְצווְׁשעֶג ,תועּונְּת-הָנּוּׁשְמ טְכאַמעֶג טאָה עֶלעֶדייֵרְּפ ראָנ ,ןיֹוׁש זיִא ְךאַז יִד יו

 ,.. דְלעֶג ַחֹוּכִמ ּוליִּפֲא טְדעֶרעֶג ראָנ טאָה יִז ןעוֶו ,טעֶניִפעֶג נּוא

 --'! לזמ ַא טָאו .םעֶק'רמֶעיִלְּכ עֶלְלַא ןעוֶועֶג אֵנקְמ רקיא ןעֶּבאָה עֶילאָד רֶהיֵא ףיוא
 -  .טְגאָועֶג ליק ןייא ןיִא עֶלְלַא רֶחיֵא ףיוא ןעֶּבאָה

 רעֶדְניק ןייק רֶהיֵא טאָה רע; : ְהעֶוְרעֶפ ןעיֶלְדייֵרְפ טְמאָנ טאָה ְךאז ןייא ןיִא ראָנ
 זַא ןעֶוועֶג יִז זיִא רעֶּביִרעֶר ףיֹוא סאָר ,ןייַז ןאָק סע; ,טְסייֵו רעוֶו נּוא !ןעֶּבעֶגעֶג טינ

 עֶגיְִנְרעֶּפ . ןעֶגיְְרעֶפ עֶטְפעֶּב םאָר לייוַו ,רֶלעֶג םּוצ ןעֶּבעֶל נּוא ּבייל טיִמ ןעֶּגעֶגעֶנְפָ
 ,רעֶּבייַו יִד וַא ,ןעֶמ טְהעֶז לֵלְכִּב .ןעֶנְראֶּבְרעֶפ ןעֶועֶג רֶהיֵא ראפ ויִא ,רעֶדְניִק ןופ
 ,רעֶּבייוַו עֶָאּב םִנעֶטְסְניימ ןעֶנעֶז ,רעֶדְניִק טיִמ טְשְטְנעֶּבעֶג טְׁשיִנ ייֵז טאָה טְמאָנ סאו
 רעֶּבייַו עֶכלעֶוַא + ןיִמ ןעֶגיִאָד םעֶד ןּופ טייִקְכייו סאָד ,טייקְפְטּונ םאד יז טְלְהעֶפ םעֶּפִע
  ןיילַא ְךיִז רונ ןעֶּבאָה ּבעיִל ןעֶנאָק

 טאָה יז זַא ,ןעֶגאָז טיִנ ןְנאָק עֶמ ראָנ .הָרֹוחְס אזא טְקְנּּפ ןעוֶועֶג זיִא לעֶדייֵרְּפ
 ,ןיֹוׁשְראַּפ ַא ? םֶהיֵא סאָד טְמּוק סאָו ראַפ :םאַהעֶג טְנייַפ ,ן'ּויִנעֶּפְמעָטְס ,םֶהיֵא

 רעֶד ויִא סאָד טָש גּוא דְנעֶויומ ןעֶׁשיוְצ רעֶנייֵא רעֶלעיִּפְׁש ַא ,טייֵהְנעֶטְלעֶו א ,רֶליֵּב ַא
 ! רעֶנעיִּפְׁש-רְלאָג ַא ,רעֶנעיִדְרעֶפ ַא !רקיֵע

 : עֶטְנאַקעֶּב עֶרֶהיִא ראַפ טְמְהיִרעֶּב לעֶרייֵרְּפ ְךיִז טאָה ,ּויָנעָּפְמעֶטְס ןיימ

 ןיִא לעֶריִפ ןעֶרעֶּביִא קיִמְס ןְפיִמ רֶהיִפ ַא טּוהְט רֶע זַא ,ּויָנעְּפִמ עָטְֶס ןייֵמ ,רעֶּבייוו

 טְהעֶטְׁשְרעֶפ .ּףעֶּברָאק 3 זיִא רֶחיִפ ייֵרָד ,הףעֶלְברָאק 3 ויִא רְהיִפ ייְצ ,לעֶּברָאק א
 ?ףימ רֶהיֵא

 סאָד :ךֶפיֵח רעֶד טקְנּפ ןעֶועֶג ּויָנעֶּפְמעֶמְס ויִא 'לעֶּבְרָאקי ןופ ןינע םעֶד ןיִא
 הָנּותֲח א טְלעיְִׁשעֶנְּפָא רע,טאָה טָא ּועָלְלאָר ןייק טְלעיִפְׁשעֶג טיִנ םֶהיֵא ייַּב טאָה לעֶגְרָאק
 :רעֶגְנעֶלְליִׁש ַא אָמיִנ ,אֵפ-ּופ טאָה נּוא ,דְלעֶג טיִמ םעֶנעֶׁשעק עֶלְלּופ טְפיִטְׁשעֶגְנָא נּוא

 - טאַחעֶג שיִנ רע טאָה ,ןעֶגיִלְטְנַא ,טְליֵהְעֶג ,ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה ,טאַמעֶג רֶע טאָה
 !טְסיִטְרא ןייֵא ןעֶועֶג ּוינעֶּפְמעּטס זיִא ןְפּוא םעֶד ןיִא .םעֶנעֶו ייַּב ןעֶגיִלעֶג רֶע טאָה
 ְךעֶדְנאַנאַפ או עֶיינ א סעּפִע ןעֶלְלעֶטְׁשְסיוא --"עַילעֶּפאַקע יר ראָנ ןעוֶועֶג זיִא קֶסֵע ןי
 טאָה טְמאָנ יו יז ןעֶלעיִפְשּפָא גּוא הָנותֲח ַא ןעֶלְלעֶטְׁשעֶּב ,קיִמׁש-רעָּפֶא ןיא .ןעֶלעיְִׁ
 פירְקֶמ-ּפיִר טאַלְג טיִנ ,רעֶגְניִפ יִד ןעֶקעֶל ןעֶלאז ןעֶרּי ,ןעֶטאֶּבעֶג

 ייֵוְצ טְלעֶו רעֶד ןיִא סעֶלְלַא ןופ רֶהֵעָמ טאַהעֶג ּבעיִל טאָה ּויָנעַּפְמעֶטְס
 : גיִדְנעֶטְׁש טעֶמִּכ ןּוהְמ ּוצ טאַהעֶג רע טאָה ךיִז טימ ,עֶלעֶריִּפ סאָד גוא ךיִז : ןעֶכאַו

 ,טרּוְּבעֶגּי ְךיִז טְראָו םעֶנייֵא טיִמ ,ראָה יִד טְקעֶויִרְנעֶג ,טְלעֶגָׁשְְׁשעֶג ,טְצּּפעֶג יז
 ןעֶסעֶגְרעֶפ רע טאָה םָלאָמאַד גוא ,ןעֶפּורעֶג ְךאָמְׁש ַא טיִמ סאָר טאָה לעֶרייֵרְּפ יו
 ףיז ןיא ןעֶסעֶגְרעֶפ רע;טאָה עֶלעֶריִפ סאָד ןעֶמּועֶג רעֶּבִא רע טאָה ּועֶלעֶריִפ םִעָר יא
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 ,"הָרֹוחְׁש:הֶרָמּו ַא םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶלְלאַפעֶגְנֶא זיִא סע וַא ,טְלעֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא גוא
 -קעוֶוַא טְנאקעֶג טאָה גּוא ריִהְמ יִד טְלעֶמייֵקְרעֶפ ,עֶלעֶריִּפ סאָר ןעֶמּונעֶג ךיִז רֶע טאָה
 רעֶד ףיֹוא ףיֹרַא םֶהיֵא זיִא סע סאו ,םעֶיְזאַטְנאַפ עֶנעֶנייֵא רֶדָמְּכ העָׁש ייֵרְד עֶלעיְִׁ

 זַא ,גאָלְק א טיִמ ןעֶסאָנעֶצ ךיִז רֶע טאָה טָא .טְלעיּפְׁשעֶג רֶע טאָה םאֶר ,הָנָׁשֲַמ
 ְךיִז רע טאָה טָא נוא ,רעֶלְליִמְׁש גוא רעֶלְליִמְׁש לאָמ עֶלֶלַא ,גיִרֶעיֹורְט יֹוזַא ,ךיִלְרעֶמאָי

 ךיִז טאָה סֶע ויִּב ,רעֶקְהאַטְׁש גוא רעֶקֲהאַטְׁש ץֶלַא קעֶוַא זיִא גוא טְרעֶזָאּבוצ םיִצּולְּפ

 רֶעייַּפ סאָד נוא ,ןעֶצְראַה ןעֶפעיִמ םִנופ ץְּפיִז א יוו ןעֶפאַחְסיֹורַא ןעֶּביֹהעֶגְנָא רעֶדעיו
 ,םעֶיִראָלעֶמ עוועקסאל עֶבייוַו נא ,םעּב רעד ןעֶגְנאַגעֶגְּפֶא ,ןעֶמאָרְמעֶנְּפָא לעֶמיִּבַא םֶהיֵא ויִא
 ןעֶסאנֶג יו רער ךיִז כה רעגירער לא רעֶמייֵ סאו ןעֶנאַעֶ עֶסיִז עֶּבעיִל

 נאָה םיק ראָנ טעיפ םֶהיֵא דיז טאָה 7 לאָמ על טיִנ טא טְׁשיִנ ןעֶנעֶג יג ןיִא
 ס'ּויְנעֶּפְמעֶמְס :ןעֶסייֵרּוצּפָא םֶהיֵא ךיִלְנעֶמנּוא ןעוֶועֶג זיִא לעיפְשעֶצ ךיִז רֶע
 רֶהֵעָמ טיִמ רעמייַ סאָו ,לאַוְק ַא ןּופ יִװ טְצעֶזעֶג גוא טְכאָקעֶצ ְךיִז טאָה עֶיַזאַטְנאַפ

 ,טייקְׁשיִרְפ

 טאז ןעֶמּוניִמ עֶכְלעֶזא ןיא יז טאָה ,הָמָׁשָנ 8 טיִמ ,לְחיִּפעֶג טיִמ ׁשְנעֶמ ַא
 ןעֶּכעְֶרעֶּביִא טיִנ ראָג יז טְואָל םאָו ,קיזּומ ןֶיֵרְפ עֶגיִאְר יִר ןעֶראָהְנָא טְנאָקעֶג טי
 ונוּבְרּוצ הֶׁשֹקַּב ַא טְרָאה רֶע זַא ,ןעֶזיִועֶגְסיֹוא םֶהיֵא ְךיִז טאָה םִע נוא ,ןעֶמאָנ ףיֹוא

 ףיוא ןעֶמאָנ ןעֶּבעיִל ןייז וצ הָלָפְּת ןיִמ ַא סעֶפֶע ,ץְראַה טְרעֶגיּבְרעֶפ ַא ןופ םָכּוע לָש
 עֶרעֶו ןעֶמּנעֶגְנָא זּומ גוא ףְראַד םאָז הֶלָפִּ ןיִמ אֵזַא . טייקָניִלעֶזְייֵל ףיוא ,םיִמַחַר
 טאָה רעֶניִׁשְזּור רעֶד זַא ,טְלְהָאצְרעֶד עֶמ  ...לֶהּוטְׁש םֶטְמאָנ ראַפ טְראָד ,ןעֶּביֹוא
 ןעֶּבעֶנעֶנְּפָא טאָה רע: תעַׁשְּב ןעֶלעיִּפְׁש טְגעֶלְּפ םאוָו ,רֶמְסעָּבְרֶא םעֶנעֶגייֵא א טאהעֶג
 ןעֶסיֹורְג ַא ןופ אקוד קְנאַדעֶג ַא סאָד ויִא יַאדַוַא . גיִּבייֵא טְּבעֶל סאָו םעֶד ּוצ חַנֶׁש ַא
 ,..הָמָׁשְנ רעֶׁשיטעאֶּפ רעֶכיֹוח א ןּופ ראָג הָנָׁשַה ַא , ןעֶׁשְנעֶמ

 סאד טְכאַרְּבעֶגְּפָא רימ טאָה ,ּפאק,חהיא ףיֹוא תֹורָצ עניימ ,עָּבאָרְג יד עֶלייֵק -
 --! תָּבַׁש ְךאָנ ןייַז ואָל ,יִז טְנאָז ,ְךאָוו רעֶגיִטְנייַה ראַפ נּוא ,ְךאוָו רעֶנעֶי ראפ טְנעֶצאָרְּפ

 .ְגעֶטְס ןעֶועֶג רֵּבִבְמ עֶלעֶדייֵרְּפ טאָה .לֶׁשִמְל .ךעֶרָּפְׁשעֶג ןיִמ אַוַא טיִמ
 טְמאַלְפעֶגּוצ לעֶמיִּבַא לֶרָדֶח ןייז ןופ ןעֶלעיִפְׁש ץְכאָנ ןְחעֶנְפיֹורַא טְנעֶלְפ רֶע ןעֶו ןּויִנעֶפ
 ,ןעֶגיוא עֶנייֵז ןּופ לעֶרעֶייַפ סאָד ןעֶועֶג ֹויִא סאָד . ןעֶגיוא עֶצְראַוְׁש עֶנייֵז ןיִא ץנאַלְג ַא טיִמ
 -ץֶנעֶּב גוא ןעֶטְלעֶז ןעֶוייעֶּב ךיִז טְנעֶלְפ לעֶרעֶייִפ סאָר .ףיִז וצ ןעֶגיֹוצעֶג יֹוזַא טאָה םאו
 ,ןעֶטְלאַהעֶּב דג לעֶרעֶייִּפ סאָר יִז טאָה ; ךעֶלעֶגיֹוא סיִלעֶרייֵרְפ טיִמ ךיִז גיִדְנעֶג
 1" ,ןעֶראועֶג ןעֶדְניִוְׁשְרעֶפ
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 ,םיִחַא .ןעֶמִקעֶג זיִא נוא הָנּוֲח ַא טְלעיְִׁשעֶגפָא טאָה ּויָנעֶּפְמעֶמְס זַא
 .עָלעֶצָאק א יו ןעֶׁשְטְשאַל ךיז ,עֶלעֶכייְֵׁ א ּיִמ ןעְנעֶנעֶנעֶּב לעֶרייֵרְפ םֶהיֵא טְגעֶלפ

 ,ןעֶנאָז לעֶדייֵַרְּפ םֶהיֵא טנעלּפ - ?ּויָנעֶּפְמעֶטְס .,רֶלעֶג ריִד גיֹוט סאו ּוצ -

 טלְהעֶּפ םאָצ !ְלעֶג וד טְסְפְראַד סאָו ףיֹוא -- םעֶנעֶׁשעֶק עָלְלַא םֶהיֵא גיְִנעֶלְסעֶרְטְסיֹוא
 טעקאנ גוא .,הָליִלְח ,גיִרעֶגְנּוה טיִנ טְויִּב ,,טְסּפְראַד וד סאוָו ,גָניִדְסְלַא טְסאָה ,ריִד
 ? טיִנ ןעֶד ריִד ךיִא ּביִג ,ןעֶׁשאָרְג עֶכיִלְטעע יװַא טְסְפְראַד ּוד זַא נּוא ,טיִנ ְךיֹוא ּוד טְסְהעֶג
 ּביִג ןיֹוׁש ּביִנ ,ץְנאַג ןייַז סאָד טעוֶו ריִמ ייַּב ,עֶנייֵמ הָמָׁשְנ ,ריִמ ּפֶא רעֶסעֶּב סע; ּביִג

 טּוהְמ לעֶדיירְפ נוא ,דֶניֵק טְפאָרְטְשעּב א יִװ ,טְהעֶמְׁש ּויָנעֶּפִמעָמִס נוא
 ןע'ָלְרייֵַרְּפ רעֶצְראַוְׁש רעֶגיִזאָד רעֶד ייַב ןעֶצְנאַגְניִא זיִא רע ג לֶליוִו יִז סאָו ,םֶהיֵא טיִמ
 .טְשיִנ-ראָנ אֵַא זּויִנעֶּפְמעֶּטְס ,ןְתעֶׁשעֶג ריד טיִמ סאד זיִא םאְו ,ךַא .דנָאה יִד ןיִא
 ,ואָנ רעֶד ייַּב ןעֶרְהיִפ ְךיִז טְזאָל ּוד נּוא ,ּפאק ץְפיֹוא ןעֶצְנאַמ ריִד לאָז ,לעֶרי יֵרְפ יו
 ,..?םיֹוׁש ץְּפיֹוא הָליִלְד רעֶטְּנעיִלעֶג ןייַז ייַּב רֹוּבנַה ןֹוׁש ָמִׁש יו טְקְנּוּפ
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 .רֶבֵא ןייַא טימ ְךאָנ טְרָהיִר ּויְנעֶּפְמעֶּטְס
 ..ון'ּויִנעֶּפְמעֶמְס ףיוא תּונָמֲחַר א |

 םעֶד יױזַא טיִנ טְגעֶל ,טְנייֵמ רֶהיֵא יו ,יֵתֹוּבַר ,הָׂשֵעָמ יִר יֹוזַא טיִנ זיִא םעג ראָנ
 ייַּב הער עֶסיורְג ןייֵק טאַהעֶג טיִנ טאָה ּויָנעֶּפְמעֶמְס וַא .רֶלעֶה רעֶזנּוא ףיוא תּונָמֲחַר
 ראַפְרעֶד רעֶּבָא רע טאָה ,עֶנעֶרּוי-הֶׂשֲעֶמ ראָג סעֶּפע;ןעֶועֶג זיִא נּוא םייֵה רעֶד ןיִא ְךיִז
 ןע ָלְרייֵרְפ טיִמ ןיֹוׁש ְךיִז טאָה סאָו ,טְלעֶו עֶנעֶנייֵא ןייז ,לעֶמְלעוֶו ןייַז טאַהעֶג יז
 ןעֶועֶג ּויִנעֶּפְמעְמִס ךיִז ויִא ,לעֶמְלעֶו ןייז ןיִא ,טְראָד .ןיִטּולֲחַל טְרְהעֶקעֶגְנָא יִנ
 , ןעֶדעיִרְפּוצ ץְנאַג ,ןְהעֶו דְלאַּב ןעֶלעוֶו ריִמ יו ,ןעוֶועֶג ויִא גּוא ְךיִז ראַפ ץיִרָּפ א

 ,"עָיְציִמעֶּפעֶר, ףיוא גאָמ רעֶּבְלאַה ַא ןעֶגְנאַנעֶגְקעֶוַא םֶהיֵא ייַּב ויִא לָּכ םֶדֹוק

 ,קיִטְׁש עֶיינ עֶלְלַא רֶמָזייִלְּכ חָרֶבֶח רעֶצְנאַג רעֶר טיִמ ןעֶלעיִּפְׁשְרעֶּביִא ףיֹוא .,טְסייַה סאָד
 ןעֶכאַל גוא ְךעֶלְטְרָאװ םינָחְרִּב םעֶד ןעֶרָאהְסיֹוא ,סעוֶואָטאַק לעֶסיִּבַא ןעֶּבייֵרְט יַּבְרעֶד
 ,ךיִז ןעֶלְטְרָאװ וצ טאַהעֶג ּבעיִל טאָה ןָחְדַּב רעֶד ןעֶכְלעֶו ףיוא ,רעֶלְקיִּפ יִצְכעֶמ ןופ
 רעֶדעֶי ןעֶד ,הָנּותֲח רעֶנעֶי רעֶדָא רעֶד ןּופ תֹוׂשֹעַמ ןעֶלְהָאצְרעֶד טאַלְג םעֶדְכאָנ גּוא
 ,טְראַּפְׁשעֶגְנייַא ןְתֶח רעֶד ךיִז טאָה אָר :הֶׂשֲעָמ רֶהיֵא ְךיִז טאָה ןעֶדּוי ייַּב הָנּותֲח
 םֶהיִא טעֶו עֶמ ויִּב ,הָּפּוח רעֶד ּוצ ןְהעֶג טְׁשיִנ לְליוִו גּוא ,קְנָארְק ַא םֶהיֵא ּביִג שְטאָח
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 טְראָד +"לָקָאצ גּוא ּפאָלְקי , תַחַאְו תַחַא ןֵדֵנ םעֶד ןעֶלְהאָצפָא טיִנ טֶרָא ץְּפיֹוא אָד טָא
 יַּבְרעֶד גּוא טְרעֶטְנּומעֶגְּפָא םיוק יִז טאָה עֶמ נוא ןייועֶג סיֹורְג ראַפ טיְׁשְלַחעֶג הֶלֵּכ יִד טאָה

 ַא ְךאָנ ןעֶפאָרְטעֶג ךיִז טאָה טְרָא ןעֶטיִרְד ַא ןיִא ,(תּונְצִל לעֶסיִּבַא ןֶחְרַּב רעֶד ּפָא טְגאָ
 ףְראַד עֶמ סאָו ,טייצ יִד ןעֶמּוקעֶג ויִאְס וא ,עֶרעֶׁשְטעֶו רעֶד ְךאָנ :הֶׂשֲעַמ עֶרעֶנָאׁש
 ,עֶמאַמְראָה א ןּופ יו , רעמכאלעג ַא םיֹוא טסיש הֶרֶבָח גּוא .װ ,ז .א ....ןָתָח םעֶד

 םעֶשְטאָהאָר עֶמ יוִו ראָנ העְָז ?טְראָד רעֶטְכָאלעֶג אֵזַא ראפ ךייא ייַּב זיִא סאו -

 , רָהֵח רֶהיִא ןופ לע ָךייֵרְפ טעייֵרְׁש !ךיִז

 ןיִא - תֹולְרִנ טימ ּויָנעֶּפְמע מס רֶחיִא טְרעֶוְטְנֶע !ןעֶרַאֵא יִנ ְךיִד זאָל -
 !טְגאָועֶג לאָמ טְרעֶדְנּוח ןיֹוׁש ריִד ךיִא ּבאָה ,ןעֶׁשיִמ טינ ְךיִז ּוד טְסְלאָז םיִנינֲע עֶרעְֶנּוא

 רעֶנְלאַּפ ַא אָד ויִא רע זא ,םּוניִמ רעֶד ןיִא םיוא ְךיִז טְזייַו ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס נּוא

 | .ךיִז ייַּב ןאַטְלּוס רעֶצְנאַג ַא ,,הִיַּבַה-לעַּג
 ןעֶצּּפמיֹוא ,ךיִ ןּוהְמְנֶא ףיֹוא טְכאַרְּבְרעֶפ ּוינעֶּפְמעֶּמְס טאָה טייֵצ עֶנירעֶּגיִא יִר

 ךיז ןעֶמָאקְרעֶפ .לעֶגיִּפְש ַא יו ןעֶצְנאַלְג ןעֶלאָו יו לעֶויִטְׁש יִר גוא םִיׁשּוְּלַמ יִד .ךִז
 ֶסייַו יִר ןעֶמָאלְנְיוא .,ןעֶקאָל עֶצְראַוְׁש עֶנָאׁש יִר יז ןעֶגיֵּבְרעֶטְּוא ,עֶנואקְִׁש ץְנאַג
 רעֶד ןיִא עֶלעֶקֶעֶטְׁש סאָד ןעֶמּונעֶג ךיִז רע; טאָה םעֶדְכאָנ גוא ,דָמֹעָה םעֶד ןּופ עַקׁשיִנאַמ
 קעֶׁשאַראָפ ןעֶגיְִנֶצְנָאלְג א ׁשֵמ ּאָק ןְפיֹוא ּוטְראק ןעֶצְראַוְׁש ןעֶטייֵרְּב ַא טיִמ גּוא .דְנאַה
 סעֶנעֶקאָל יִד וַא יױװַא , ףיורַא ןעֶמיִרְרעֶּפ פאק םעֶד ,ןעֶניֹוא יִד ויִּב טְקיִרעֶגְנָא (קאָרעֶזאַק
 רעֶד רעֶּביִא טְריִצאַּפְׁש וא ּויָנעֶּפְמעֶטְס היו טְהעֶג--ןעֶלְסְקַא יִד ףיוא ןעֶפְראָועֶצ ןעֶגעיֶל

 גּוא ,ךיִז טְנעֶגעֶגעֶּב רע עֶבְלעֶו טימ ,עֶטְנאַקעֶּג עֶנייַ ןיוׁש ְךיז רע.טאָה טְראָד .טְראָטְׁש
 ךעֶלְּייַו יִד + סעֶקְהעֶמעֶרְק יֵד ּףעֶלְגייַו עֶגְנּי יִר רע טְסיִרְג ,ןעֶטיילק יִ ייַּבְרעֶפ גיִרְנעֶהעֶג
 םִלאָמאַד גוא ףעֶלְרייֵמ ןעֶועֶג לאָמַא ןעֶגעֶז יי זַא .,דיִז ןעֶגְהאָמְרעֶד יז ,ךילָטיור ןעֶרעוֶו

 ...םֶלעָו ַא ןעֶועֶג זיִא םֶלאָמאַד .. .טְנאַקעֶּב ןעֶועֶג ן'ויִנעֶּפְמעֶטְס טיִמ יז ןעֶנעֶ
 יייל ןעֶניִו ןיִא טנייה סאָד טאה רעֶוֶו ?טְנייַה נּוא

 סאו ,ְךעֶלְרייֵמ טְפיוהְרעֶּביִא גוא ְךעֶלְגיי עֶגנּוי עֶכְלעֶוַא ְךאָנ ךיז ןעֶנּופעֶג ְךאָד
 עֶמ :טייֵצ ץֶׁשְּביִה ַא ריִהְט רעֶד ייַּב ןעֶמיֹורְד ןיא ן'ּויִנעַּפְמעֶמְמ טיִמ קעווא ןעֶהעֶמְׁש
 ,.,טְכאַל עֶמ ,םעֶנעֶי ןופ נּוא םעֶד ןופ טְסעיִמְׁש עֶמ ,טְרעֶר

 טְנאָרְמ נּוא הֶנֵבְׁש ַא טְהעֶזְרעֶד םאָד :טאָלְג ּפָא טיִנ ןעֶכאַז עֶבְלעֶוַא ןעֶהעֶג יַאְרוא
 ,ׁשיִנעֶרעֶר ַא ןא ךיִז טּביֹוח יֹוזַא נּוא ,װ .ז .א רעֶמיִרְד רעֶד ,רעֶרעֶדְנַא רעֶד ךיִג ּפָא םִע

 ,..טיִנ ךיִז ןעֶמ טְראַנ ןייֵרַא זןיז טְּפאַח עֶמ וַא רעֶלייֵמ עֶׁשיִדּוי ּוצ נּוא

 ןיֹוׁש ? טְדאָמְׁש ןיא ייֵרעֶדעֶר ַא ראַפ ,ּויָנעֶּפְמעֶטְס ,רעֶדיוִו ןיֹוׁש ויִא סאוָו -

 | !הֶׂשֲעַמ ַא רעֶרעיו
 ןלעֶרייֵרְפ ,הֶׂשֲעַמ ַא ראַפ םאָָו -



 וינעפמעטס 00
 ש"ישרשרש ישרשרשלע רשע רעשט לשל ערשרשעראע א רעטשלאשרשרשרש יש ישרשירשערשרעלעלש ר ערשיש ר לשרשר שלש רש שלש רש ר ,לעלשר עלשרשרערש ר ערש ראש שלש יערשרשישרש רשע

 יד !רעֶטיִרד רעד רע ויִא ייֵוְצ ּואו !ךאָנ טְגעֶרְּפ רע; ,.,תֹוׂשעֵמ עֶנייֵד --

 : , ןּוהָמ ּוצ זְנוא טיִמ טאָה טְדאַמְׁש עֶצְנאַג
 ;לעֶדייֵרְּפ ,ריִמ ןופ ןעֶּבאָה טְסלְליוִו ּוד סאוָו טיִנ סייוֵו ךיִא --

 יגְנָאג ץעֶגיִלאָמַא עֶנייֵ ןעֶפְראַוְקעֶוַא טְסְלאָז לֶליִו ךיִא + ןעֶּבאָה לְלְיַװ ףיא םאָו
 רֶהיִא טיִמ רע; ףְראַד ,טְדאָמְׁש ןיִא לעֶרייֵמ ַא רעֶרָא לעֶּבייוַו א ץעֶגְרעֶג ּואװ !טייֵצ ןיֹוׁש

 דיי ןנאקג רע, ,העָׁש רעֶגייז ייֵרְד ףיֹוא רֶחיִא טיִמ ךיִז ןעֶלְלעֶטְׁשקעֶוַא נוא טְנאַקעֶּבןיי
 | ! גּונעֶג נוא ןעֶדעֶרְנָא טיִנ ראָג

 רֵּתְסֶא טיִמ טְרעֶרעֶג ּבאָה ךיִא סאו ,ןעֶנימ יַאְוִא טְסְרְהעֶק ּוד ?ַא -
 | ,םֶלֵע'קָנֲעַיםֶהְרְבַא

 ַא יִז ויא סאוָו ? סאוו זיִא סלע'קג עיצם הרב א רת םא טיִמ זַא גּוא ,ּונ --

 ? סאוָו ּוצ ,עֶגיִלייֵמְׁש

 ,קָסֵע ןייַא חֹוּכִמ רֶהיֵא טיִמ טְסעֶיְמְׁשעֶג ףאָד ּבאָה ְךיִא -

 וּויִגעֶּפְמעְטְס ,ךיד ןְנאק ךיא ...םיִקָמ עֶנייד --
 ןעֶרָהיִפּוצְטיֹורַא קֶׁשֲח טאָה סלע' קגעייטֶהָרְבַא !ןעֶמיוִו עֶקאַט וד טְסְלאז -

 ךיִא ,ּונ + תעגּׁשְמ סאָר ןעֶמּוקעֶגְנָא םֶחיא ויִא ױזַא ,קֶסְראַיאָטְנאַג ןייק הָנּותֲח יִד
 ןייַא:םעֶר ןעֶגעוֶו םעֶיַמֶׁש ַא טְכאַמעֶג רֶהיִא טיִמ ךיִא ּבאָה ןי ְךֵּתְסֶא ןְתעֶוְהעֶד .ּבאָה
 ? רָנָאה יִד ןופ הָנּותֲח אֵזַא ןעֶואַלְפיֹורַא ְךיִא לאָז יאַמְל , הָריֵבֲע

 םעֶגעֶגׁשְמ םעֶד ,קסְראַיאָטְנאַג ןעֶלְלאַפעֶגְסיֹוא םעֶּפִע םֶהיֵא זיִא .סאָו - |
 ץְנעֶיַא טא יז טְניַיועֶּב ךעֶלעֶגיוא עֶניֵרְג עֶרְהיִא ןיא א לעֶדייֵרְּפ טְגעֶרְּפ - ז ןַחֹּ
 - .יירֶלעֶג ראָנ טְקעֶמְׁשְרעֶר יז ןעוו ,גיִרְנעֶמְׁש רֶחיִא ייֵּב ךיז םְגיועֶּב סאוָו ,לעֶרעֶייפ

 ,ויָנעָּפְמעֶמְס רֶהיִא טְרעֶוְמְנֶע - ?םעֶגעֶגּוׁשְמ ַא ףיֹוא תֹויִׁשֹק טְסְגעֶרְּפ -

 ףיֹוא ,תוׂשעַמ עֶלְלַא גּוא הֶׂשֲעַמ עֶנעֶי ,הֶׂשֹעַמ יר ןעֶּביִרעֶצ טְדְרעוֶו יֹוזַא גּוא

 ירייֵרְפ ןגאק,עֶמ םאו טיִמ טְסייַו נּוא ,הָיְרִב רעֶסיורְג ַא זיִא ּויָנעֶּפמעֶטְס עֶבְלעֶו
 | .ןעֶמְהעֶג ןעֶל

 "עילעֶּפאקע ןיֵא טיִמ ןעֶרְסאָפעֶגְסיױחַא זיִא ּויָנעָּפִמ עטס וַא  רֶמערְפ רעֶר ןיֵא
 םֶהיִא ייַּב ויא טְראָד .טְליִנעֶג רֶהעֵמ ְךאָנ ,ךיִלָנְהָאועֶג ,םֶהיֵא טאָה ,דְמעֶרְפ רעֶד ןיִא
 ויָנעֶּפְמעֶמס וַא גּוא ,לעֶפעֶל ןעֶרשְּב ַא טיִמ ּפאמ רעֶרשָּכ א ,ןעֶמ טְגאָז יו ,ןעֶועֶג
 טיִנ ןיוש םֶהיֵא ְךיִז טאָה ,הָנֲּח ַא ןעֶלעיִפְׁש לעֶטאטְׁש ַא ןיִא ץעֶגְהֶע ןעֶמּוקעֶג זיִא
 רעֶּביִא תֹוׂשֲעַמ ,תֹוׂשֵעְמ טיִמ תֹוׂשֲעמ ןעוֶועֶג ןעֶגעֶו טְראָד :ןעֶרְהאפּוצְקעֶוַא טְסיִלְגעֶג
 סאָד ,לֵלְּכַה , רּועְׁש א ןֶהֶא ראָג תֹוׂשֹעַמ עֶגיִרעיֹורְט גּוא תֹוׂשֲעַמ עֶכיִלְחעֶרְּפ ,תֹוׂשעַמ

 5 ןיא ,לעֶטְלעֶו ןעֶגייֵא ןייג , טְלעֶו עֶרעֶדְניועֶּב ַא ן'ּויְנעֶּפְמעֶטְס יַּב ןעֶועֶג יז ויִא
: 



 01 וינע פמ ע טס
 רעלשרשישרעל יש לשרשלש ר לשלשלשרש ר עטש ישיר טעראר ישר רשי אעלש רשי שרשרשראעלערא/ רשי לשרשרשלשלשרשלשרשישלש שלש לשלשלשרש ישר ערליי

 .ףיֹורעֶד טאָה יז ׁשְטאָה ,ןָפֹוא םּׁשְּב טְוָלעֶגְנירַא טיִנ ןע 'ָלְרייַרְפ טאָה רֶע רעֶכְלעוֶו
 , רעֶלְקיּפ יִצְכעֶמ ןעֶפיוקְרעֶטְנּוא םויִרְפעֶג ןיוש ּוליִפֲא טאָה יז .טאַהעֶג קֶׁשַח רֶהעֶז
 ןעֶרעֶג ּויִָנעָּפְמעָטְס זיא ,לעֶטְלעוֶו ןיז.ןיִא ,אד . ןעֶגְנַנעֶג טְׁשיִנ זיִא םִע ראָנ
 סאו ,ן'ּויָנעֶּפְמעֶטְס םעֶגעֶי ןופ רעיִׁשְרעֶטְנּוא רעֶסיֹוְג א ,ׁשְנעֶמ רעֶדְנַא ןייֵא ראָג
 ,..ּבֹוטְׁש ןיִא ןע'לְדיי רֶפ ייּב ןעוֶועֶג זיִא
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 .ןעֶּבעילּוְייֵא ְיִז ןָא טְּביֹה ויְנעְֶמעֶטְס
 ןעֶלעיִּפְׁש ןעֶּביוהעֶגְנָא ע'ִלֲח ר טְציִא םֶהיִא ייַּב טאָה לעֶטְלעוו ןעֶגיואָד םִניָ

 ןייז א ,ןעֶּביֹלְג םֶהיֵא געָמ עֶמ .ןעֶּבעֶל ןיי ןיִא עֶלְלאָד עֶטְמָארְג יד ,עֶלְלאָר עֶסיֹורְג ַא
 ץְנאַג ןעֶּבעיִרְׁשעֶג ןעֶועֶג זיִא ,ןעֶמעֶועֶג ןעֶביֹוא ןעֶּבאָה היִמ סאוָו ,רֶהיֵא ּוצ לעוֶויִרְּ

 55 סיי -ךעֶ רעֶד ןופ טְּבעיִלעֶגְנייֵא ןע לח ר,ןיִא ְךיִז טאָה רֶע ןעֶד ,תֶמָא ןייֵא טיִמ ;טְסְנעֶרֶע
-=' 

 ,הָנֹותַח רעֶד ףיוא ס'נוי ַצֶנּב-םיִיַח ייַּב ןעֶעֶוְרעֶד ראָנ יִז טאָה רֶע ןעוֶו ,הֹעָׁש רעֶטְׁש
 טאָה םע} ,ןעֶּבירְׁשעֶגְנא עֶלעוֶיְּב סאָד רֶחיֵא ּויָנעְּפְמעֶמְס טאָה דלאַּב טְׁשיִ

 עֶּבאָה ןעֶניוא עֶהאָלְּב םע'ָלַחָר סאָו ,לעֶרעייִפ סאָד ויִּב ,גָאט עֶבילְמע טְרֶעֹורעֶג
 רע; וַא יֹזַא , טְרעקאלּפעֶצ ,טְנעֶרְּבעֶצ טְכעֶר ְךיִז טאָה .ןעֶצְראַה ןייז ןיִא ןעֶדְנּוצעֶגְנָא
 ןיִא ךיז ייַּב ןעֶמאָלְׁשְרעֶּפ ךיז רע טאָה ,ןעֶטְלאַהְנייַא טְנאָקעֶג טיִנ רֶהעֶמ ןיוש ְךיִז טאָה
 רעֶנעֶגייֵא רעֶד טיִמ יקאַט נוא ,ןעֶטאָנ יד ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רֶע ּואו ,טְראָד נּוא ,לעירְרח

 ןֶּנעיִרְׁשעֶג טאָה רֶע עֶכְלעוֶו ףיוא ,ןעֶסאַּפ יִד טיִמ רעיִּפאַּפןעֶּבְלעֶו םעֶד ףיוא נוא ןעֶּפ
 - ןעֶגעיִרְׁשעֶג עֶלעֶויִרְּב עֶסיִועֶג סאָר ךיֹוא רֶע טאָה .,ןעֶּטאָנ עֶגיי

 םֶהיִא זיִא ןעֶּכיירְׁש םאָד ,,לעֶויִרְּב ןפיוא טְציוׁשעֶג לעֶמיִּבַא טאָה ּויָנעֶּפְמעֶמְס
 ?ןעֶּבירְׁש ןעֶנָאק ּוצ בָיּוחְמ ןעֶד זיִא טְסיִטְרַא ןייֵא ,עֶׁשֶז סאו .ְךִלְרעֶוׁש ןעֶמּוקעֶגְנָ
 ךיִז ןופ ראָנ ,ץעֶגְרעג ןיא ןעֶּבייַרְׁש טְנְרעֶלעֶג טְׁשיִנ ךיז טאָה ּויִָנעָּפִמ עטס זַא טֵרָּפִּּו
 .ןעֶּפ רעֶד ףיוא גיִפְמיִטְׁש ןעוֶועֶג זיִא רֶע םאוָו ׁשּודֲח ןייק יָא יַאְרוַא . ןייֵלַא

 טאָה גּוא ְךיז ייַּב לעֶויִרְב סאָר ןעֶנאָרְמעֶגְּרַא ּויִנעֶּפֶמ עטס טאָה גָאט עֶכיְִמֶע
 רעֶלְקִיַּפ יִצְכעֶמ .ןע'ָלַחְר םִע ןעֶגעֶגּוצְרעֶּביִא לעֶטיִמ ןיק ןעֶנּופעֶג טְנאָקעֶג טְׁשיִנ
 רעֶבֶא ,רֶמעֶרְפ רעֶר ןיִא ראָנ ,דעלְיְִּבעָבלעֶַא ףיוא ַחילָׁש רעֶטּג ַא ןעֶועֶג ּליִּפֶא זיִא
 .םעיִרְּב רעֶכיִלְרְהעֶּפעֶג א ךיוא יִצְכעֶמ זיִא לעֶרייֵרָפ א ךיִז טְניִפעֶג םעֶנ ּואו ,אָד
 א יו ,טְצֹוּפעֶגקיֹוא היִז טאָה , תַּבַׁש טְּבעֶלְרעֶד םיֹוק טאָה ּויָנֹעָּפְמעֶטְס .רעֶנָארְט

 ויא גוא עֶראָמ רעֶגיִלאָמאַד רעֶטְצעֶל רעֶד ךאָנ שּוילעֶּפאַק ןעֶכייה ַא ןּוחְטעֶגְנָא ,ריומ
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 -רעיִצאַפְׁש ַא ןעֶכאַּמּוצ ,תָּבׁש עֶלְלַא יִװ ,סאַנ רעֶועֶׁשְטיִרְרעֶּב רעֶד ףיוא ןעֶגְנאַנעֶגְסיורַא

 ןעֶנאַק ְךיִז טעֶו רע גּוא טְראָד ןייַז ךיֹוא ע'ָלַחָר טעֶו אָמָּתְסִמ וַא .,גיִרְנעֶנעֶבעֶר ,גְנאַג

 ןּוהְמ ּבייַר ַא םֶנעֶו ןייֵא ןיִא יִקאַמ גּוא םיִנָפ מכל ןָאׁש רֶהיֵא ןיִא ןעקּוקְנָא טּוג ׁשְטאָח

 עֶלְלַא : טְסיִזְמּוא ראָנ .ןעֶרעֶגְנּוא טְׁשְרִ ּפְמאָלְק ,טְניִהאָנ רעֶד ןּופ יִז ןעֶרְהיִרְנָא ,יז

 ,ן'ּויִנעֶּפְמעֶמְס ףיוא קיק א ןעֶּפאַח ,םורַא ְךיִז ןעֶהעֶרְד ְךעֶלְדייֵמ על ,ְךעֶלְּבייוו

 !אָטיִנ ויִא ע'ָלֵחָר ןייֵא ראָנ , אָד ןעֶגעֶו עֶלְלַא -- ְךיִלְטיֹור ןעֶרעֶו גּוא לעֶכייֵמְׁש ַא ןעֶוהְמ

 ןעֶגיוצעֶג םֶהיֵא טאָה סע; ,ןעֶהּור טְואָלעֶג טְׁשיִנ םֶהיֵא טאָה עֶלעוֶוירְּב עֶנעֶּמעיִׁשעֶגְנָא םאֶד
 , רעֶקְראַטְׁש ץֶלַא רעֶטייַו סאָו רֶהיֵא ּוצ

 -קיִוייֵא 'ר ּואװ ,סאַנ רעֶנעֶי ףיֹוא ןיֵהַא ןְהעֶגְכְרּוד ןעוֶויִרְּפ יִז ףְראַד עֶמ -

 יָנעָּפְמעֶטְס ךיִז טאָה יױװַא ...ןעֶנעֶגעֶגעֶּב יִז ךיִא לעֶו רעֶמאָמ ,טְנְהאָו יִלְּתַפַנ

 יִא ע'ָלֲחָר ּואװ ,רעֶמְסְנעֶפ םּוצ ןעֶגְנאַגעֶגּוצ עֶקְניִלאַואַּפ יֹזַא זיִא נּוא טְכאַרְטעֶג

 עֶטְנאַקעֶּב םאֶר ןעֶגְניִועֶג ְךיִז טאָה גוא ןעֶקְנאַרעֶג עֶרְהיִא ןיִא טְפעיִטְרעֶפ ןעֶסעֶועֶג

 | : עֶלעֶרעיִל

 ןיילַא עֶנייֵא

 יש ַא יִװ ,דְנעֶלֶע
 ,ןעֶרעֶר ּוצ םעֶנייֵק ּוצ ּבאָה ְךיִא

 ,ןיֵלַא ְךיִז ּוצ ראָנ

 ,ןייֵמְׁש ַא יו ,דְנעֶלע
 .ייןעֶרעֶר ּוצ םעֶנייק ּוצ ּבאָה ְךיִא

 יז ראפ ןעֶהעֶוְרעֶר ּוא "תֶּבַׁש-טּוג} םעֶד םיִצּולְּפ טְרָאהְרעֶד טאָה יִז זַא ,הָליֵחְתַכְל

 ,םולָח ןיִמ א ויא םאָר זַא ,טְכאַרעֶגְסיֹוא רֶהיִא יז טאָה ,ץּויִנעֶּפְמעֶטְס ןְהעֶמְׁש

 טאָה יִז זַא ראָנ ,.םֹולָח ןיא ןעֶהעֶזעֶג לאָמ עֶכיִלְטע יש ן'ּויִנעֶּפְמעֶּמְס טאָה יִז ןְנעֶר

 סיּויָנעֶּפְמ עֶּטִס טְנעֶייֶלעֶגְרעֶּביִא  טאָה גּוא רעיִּפאַפ-ןעֶמאָנ לעֶקִיַטְׁש טאָר ןעֶמְהעֶנעֶצ

 טְגאָזעֶג גיא ,רעֶטְסְנעֶמ ןיִא ןּוהְמ קוק ַא ,טֶרָא םנּופ ןעֶּניֹהעֶגְפיֹוא ךיִז יִז טאָה ,עלעוֶוירּב

 |  ןייֵלַא ְךיִז ּוצ
 אנ . ..טְלעיִפְׁשעֶגְפֶא םֶהיֵא טְלאָו ךיִא : ןעֶגְנאַנעֶנְקעֶוַא זיִא רֶע סאָו קיִלְג ןייַז -

 .ייוויִנעֶּפְמעֶמ ס א ראָג ריִד

 םעֶד ְךֶרּוד ןעֶציִמְׁשְיֹורַא טְלאָועֶג םאָד טאָה נוא לעֶויִרְּב םאֶד טְּפאַחעֶג טאָה יז

 לאָמַא ְךאָנ סאָד טאָה ,טְפאַחְרעֶּפ דלאַּב ךיִז טאָה יִז ראָנ ,םיֹרַא ןעֶסיֹורְד ןיִא רעֶטְסְנעֶּפ

 נעֶלעֶגְניירַא גּוא ,הָליִגְמ ַא ףיונּוצ מע ָׁשְטאק עֶמ יװ ,טעשְטאַקעגפיונוצ ,ְעיִלעגְרעֶגִ

 ,ןייַרַא עֶנעֶׁשעֶק ןיִא ְךיִז ּוצ
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 טאָה רֶהיֵא נּוא רעֶקְראַמְׁש נּוא רעֶָארְנ לאָמ עֶלְלַא ןעֶראָועֶג ויִא םעַּב ם'ָלֵחְר

 טְסייֵה סאו ןעֶגיוא רעיִּפ רעֶטְנּוא ,םֶזיִא ןעֶגעֶרְפ גוא .,ןיילַא םֶהיִא ןְהעֶז ראָג טְלאָועֶג יו
 ! עלעֶטיווק אזַא רֶהיֵא רע טְּבירׁש הָזעַה ַא ראַפ סאָו טיִמ 1 סאָר ןעֶמ טפּור יֹזַא יו + םאָד
 יַא יִװ ,ןעֶלְמיִמ ןעֶרְהעֶלְקּוצ ןעֶמּונעֶג טאָה יִז .,,?יז ויִא רעֶֶו :תא רֶע ויִא רעוֶו

 ,ןעֶרָאה ןעֶנאַק טיִנ לאָז רעֶגייֵק ּואװ ,טֶרָא אֹזַא ןיִא ץעֶגְרעֶ םֶהיִא טיִמ ְךיִז ןעֶמ טְנעֶנעֶגעֶּג
 ..יהֶאָעְמַה ןייֵא ףיוא ןעֶלְלאַפעֶג זיִא גּוא ,ןעֶרעֶר ךיִ ןעֶׁשייוְצ ןעֶלעוֶו ייֵז םאוָ

 דיי:

,218 

 םויְנעֶפְמעֶמְ לעֶריירפייֵב עֶלְלַאראַק ׁשְטיִּב א
 ךיִא טְלאוָו  רעֶייהְט ןעֶטְסאק טְׁשיִג ראָנ לאָז םע; ןעֶו + רעֶגיְׁש ,רֶהיֵא טְרָאה -

 .ןעֶלְלָאראק עֶרעֶוׁש עֶמּוג ,ןעֶלְלָאראַק ְׁטייֵב ַא ףיוא ןעֶועֶג עֶמנְלעּב ַא
 לעֶרייֵרְפ ּוצ ךֶרּוד ְךיִז העָג ,טְגאָזעֶג לאָמ לעיִפיוִו ןיֹוׁש ריִד ְךאָד ּבאָה ְךיִא . ,ּונ -

 טְסְלְליוִו וד ּביֹוא ,טְסּולְנ ץְראַה ןייַד סאָו ןעֶּביילקְסיֹוא ריִד ּוד טְסעֶו ם 'ּויָנעֶּפְמעֶטְס
 ,רעֶיַהְמ טיִנ ןעֶּבעֶגְּפָא ריִד יִז טעֶו ריִמ ּבעיִל ּוצ :דְלאַּב ריִמ טיִמ םּוק

 נוא טְנעֶצאָרְּפ טיִמ ןעֶמּונְרעֶפ ְךיִז טאָה סאָו ,לעֶדייֵרְפ עֶצְראַוְׁש רעֶזְנּוא

 טאָה ,ןעֶלְלָאראק םֶנעֶטְסְנייֵמ ןעֶנּופעֶג יז ןעֶּבאָה םע; עֶבְלעֶו ןעֶשיווְצ  תֹונּכׁשמ ׁשִמ
 רעֶגיִואָד רעֶד טימ ןעֶלְדְנאַהּוְרעֶמְנּוא ןעֶּביוהעֶגְָא ,רעֶטְכָאלעֶג ַא ףיֹוא יױזַא ,יְַכיְִסיִּב
 תֹובוחיִלעְּב עֶיְהיִא ייַּב ןעֶפיוקּצֶּפֶא גיְִליִּב ץְנאַג רַיְּב טאַהעֶג טאָה יִז עֶכְלעוֶו ,הָרֹוחְס
 .סאוָו רעֶּבייוַו סעֶציְִלְלאַראַק עֶלְלַא יו ,רעֶגיִלְליִּב ךיוא ןעֶגְנעֶרְְּפאָרַא םאָד םעֶדְכאָנ גוא
 = 2 -ךעֶד ןעֶּביֹוהעֶגְנָא יקאט טאָה יז ויִּב ,טירְּב ױװַא ,גְנאַל ױזַא ,טעֶלְלָאראק טיִמ ןעֶלְדְנאַה

 ןעֶמ טְגיִרְק ןעֶלְלָאראק ׁשְטיִּב עֶמְכעֶר ַא וא ,,טְסּואועֶג ןיוש טאָה עֶקְועֶּפ עֶנאמ ץְנאַנ
 | .ס'ּויְנעֶּפְמעֶטְס לעֶרייֵרְּפ יב ,ןע'ָלְדייֵרְפ יב

 ,רֶחֶסֶמ םּוצ טייקגיהעפ אֵזַא ןע'ֶלְדייֵרְפ וצ טמוק יִװ !ךאז עֶכיִלְרעֶדְנּואוו ַא

 רעֶר טיִמ הָּפְלַמ-יַסאוָוָד וַא ?ןעֶרעֶרְניֵא ןעֶנאק יֹזַא ,םיִנֹוק יִד טיִמ גְּומְהעֶגעֶּב אַא
 ןעֶּבעֶגעֶגְּפָא לעֶרייֵרְפ יו טאָה ,ןייַַא ּבּוטְׁש ןיִא רֶהיִא ּוצ ןעֶמּוקעֶגְניַרַא ןעֶנעֶז רֹונְׁש
 | ,אָּכַה-ךּורָּב ןעֶמיִרְּב ַא

 ְךיִא זַא טְסייוֵו רֶהיִא ?הָּכְלַמ-יִסאוָוְר ,רֶהיִא טְכאַמ םאוָו !טְמּוק לעֶצאקְס --

 { ןָא גְנאַל ןופ גיֹוא ןייַא ְךייַא ףיוא ןיוׁש .ּבאָה
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 ?לשלש לשלשיעלשישררשיש רשי שי ישרשראשטאש ראש שלטשרש יש לשלערש ר לשרשרלשרשערשלשרעלש רער עלשאשרש ישראל לשרש בע לש רשע ללא לט לשט רשי לאל

 !לעֶרייַרְפ ,םֶכְלעֶזַא ויִא עֶׁשְטסאָו --
 לְרעֶּפ אֵזַא טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶהיִא זַא ,רֶהאָו ַא ןיֹוׁש ? רֶהיֵא טְנעֶרְפ ,זיִא סאוָו -

 רּונְׁש רעֶייַא טי ןְחעֶגְנייַרַא לאָמַא סאָד טְלאָז רֶהיֵא !טיִנ ראג נּוא ןייַרַא ּבּוטְׁש ןיִא ְךיִז ּוצ

 הָּבְלִמ-יסאוָוָה ,ןעֶּבעֶלְח ,עֶפ !טְסאַּפ רֶהיֵא סאו ,םֶכָלעֶוַא סעֶּפע;ןעֶּביילְקְסיֹוא ךיז
 | ןִָֹּב א ריִמ ׁשֶזַא זיִא םִע

 ,גיִרְלּׁש ךיא ןיִּב םאוָו ראָנ ,עֶצְררעֶמ לעֶרייֵרְּפ ,טְכעֶרעֶג יְַוא טְעֶז רֶיִא -
 ?יִז טייּב ְךיִא לעיִּפיוִו ,ןעֶלְלָאראק ןייק טיִנ לְליִו רֹּונְׁש ןייַמ זַא ,ןיילַא ןיֹוׁש טְנאָז

 ןעֶמ לֶליוִו ְךייַא ייַּב זיִא סאָד !טיִנ לְליוִו יִז טְסייֵה סאָו !םָעיינ ַא ראָג ךייַא טאַנ - = =

 !ןעֶמ לֶליֵו ,הָׁשֹקְמְׁשיִנ , ריִמ ייַּב  םיִנ

 ןירְג ןעֶמְסאַק ןעֶיֹורְג ץְנאַג א טְנעֶפעעֶג ךיג רעֶר ןיִא טאָח לעֶרייֵרְפ נּוא
 ןְכאָנ ןעֶללָאראק לעֶטְנִּב ןייא ןעֶטְראָד ןופ ןעֶהיִצְסיֹרַא ןעֶּביוהעֶגְנָא טאָה גוא טְּבְראַפעֶג
 טיִמ נּוא יַּבְרעֶר םיִרּוּבַד עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ לעיפ טיִמ םיִנֹוק יִד ראַּפ ןעֶגעֶלְראָפ גוא ןְרעֶדְנַא
 .עָט'רחֹוס עָּטְכעֶר ַא יו ראָג ,ןעֶׁשיִנעֶׁשְניוִו

 רעיא ךיִא טְלאָו ןעֶגְלאָפ ְךיִמ טְלאָז ֶקיִא זַא ,הֶּכְלַמ-יִסאוָוְד .רֶהיִא טְהעֶו -
 םֶמְכעֶלְׁש ןופ ןַײ ןייֵר יֹזַא לאָז ךיִא  ןעללָאראק ׁשְטיֵּב יִר טָא ןעֶמְהעֶנ ןעֶמייֵהעֶג רֹונְׁש
 רעֶגאיְלְרַא ןעֶלְלָאראַק ׁשְיֵּב אזַא ךאָנ ןעֶּבאָה ראָג ףְראַד עֶמ יו ,םעֶניִא ןיִא ךייֵא טיִמ
 רֶהאָי אֵזַא - ָא ,יױוַא טָא .,וָדְלאַח ץְפיֹוא ,לָחֹומ טייַז ,ןָא ראָנ ייֵז טּוהְט רֶחיֵא +לעֶרעֶּפ

 טייֵהְרעֶרְנּועֶג יו טְנאָרְמ !וְרְלאַה ןעֶסייֵו רעֶייא ּוצ ךיַא ןעֶסאּפ יז יו ןעֶּבאָה ְךיִא לאָז
 רעֶד ןיִא רֶהאָו ַא רעֶּביִא ןעֶפיוק ןעֶנאָק ךייַא לאָז רעֶגיוׁש רעיא זַא ,ןעֶּבעֶג טְטאָג זאָל גּוא
 ךיַא ןעֶרייֵלְק יי יו !ֵא .ּרעֶלְריִנְׁש ףנּפ ַא םעֶּפעע לעֶרעֶּפ עֶמיֹורְג עֶכְלעזַא ׁשְטאָח טייֵצ
 ףיֹוא עֶטיניִבַמ ַא אָי ְךאָד טְנעֶז רֶחיִא ,הָּכְלַמ-יִס אוָוָד ,רֶחיִא ןיֹוׁש טְגאָז ! םיִנָּפ םּוצ

 !םֶכֹוע לֶׁש ֹונֹוּבַר ,רֶהאָו אזא ןעֶּבאָה ךיִא םאָל ,ןעֶלְלָאראק

 גוא ןעֶמְסאָק םָנּפ עֶלעֶיפְׁש ַא טְּפאַבעֶגְסיֹרַא לעֶרייֵרְּפ טאָה רעֶמְרָאו יִד ייֵּב
 יב טעֶׁשְטְשיִלְבעֶג ןעֶּבאָה ךעֶלעֶגיֹוא עֶניִרְג יִר גּוא ןע יָלַחָר ןעֶנעֶַא טְלעֶטְׁשעֶג ךיִז טאָה
 ׁשיִנעֶרעֶר לעיּפ ןופ ןעֶמאָרְטעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא ויִא םייַוְׁש ַא גּוא ,חַחַנ סיֹורְג ראַפ ןע'ָלְדייֵרְּפ

 ,ׁשיִנעֶׁשניִו טיִמ גוא תֹועּובְׁש טיִמ

 הֶּכְלַמ -יִסאוָוְר רֶהיֵא טאָה ?םֶניֵז היִז טּוחְמ ּויָנעָּפְמעֶמְס רעיא גּוא -- |

 טְואָלעֶג ךיז ןעֶּבאָה םִ ןעֶכְלעֶו ןופ ,רֶדֵח םעֶד ףיוא רעֶגְנִפ ץְטיִמ גיְִנעֶזיונָא ,טְגאָועֶג
 | : ,תולוק עֶנעֶטְלעֶז ןעֶרָאה

 טאָה נוא טְרעוְטְנעעֶג לעֶדייֵרְּפ טאָה ,ןעֶטְראָד טְלעיִפְׁש רֶע ,אי - = }
 טאָה לייַוְרעֶר גוא .,עֶניֹוזַא גוא עֶניֹוזַא ןעללָאראק םיִניִמ עֶרעֶדְנַא ְךאָנ ןעֶוייַעֶּב ןעֶמּונעֶג
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 םע יו ,םעיִמְׁש רעֶגְנאַל ַא טְּפִנקְהעֶפ ן'הָּכִלִמ-יִסאוָוְד טימ ןע ְלֶרייֵרְפ ןעֶׁשיווצ ריז

 ,טְפעֶׁשעֶג ןעֶגעֶו ְךיִו טְרעֶרעֶצ עֶמ ןעֶוו , םעקְרעֶמָארק ייֵוצ ןעֶׁשיִוְצ ןייַנ ּוצ רעֶהעֶג

 טיִמ רעֶגיוְׁש רעֶד ןּופ םעיִמְׁש םעֶד טאָה נוא טייַז ַא ןיֵא ןעֶסעֶזעֶג ויִא ע'לַחְר |
 ןייֵא ,,םעיִמְׁש רעֶדְנַא ןייֵא טְרָאהעֶג טאָה ע'ְלַחָר +טְרָאהעֶג טְׁשיִנ ןע'ָלְדייֵרְּפ
 ס'ּויָנעֶּפְמעֶטְפ ןופ ןעֶרָאה טאָלעֶג יז ןעֶּבאָה סאָוו ,רעֶטְרָאװ עֶרעֶדְנַאראָג ,לוק רעֶדְנַ
 נוא ,ןיירַא ןעֶצְראַה ןיִא ךיילְג ןעֶגְנאַנעֶג רֶחיֵא ןעֶנעֶו םאוָו , רעֶטְרָאװ עֶכְלעֶזַא ,עָלעֶדיִּפ
 טְרעֶקעֶנְפיוא טאָה עֶלעֶריִפ סאָד ןעֶו ,טֶרָא םיִנופ ןעֶנאַמְׁשעֶגְפיֹא טְלאָמעֶר טְׁשְרִע יִא יי
 ןעֶגיוא עֶרעֶיִז .ריִחְמ רעֶד ףיוא ןעֶזיִעֶב ךיִז טאָה ּויָנעֶּפְמעֶמְס בוא ןעֶלעיִפְׁש וצ
 ויָנעפְמעֶטמ .... רעֶייַפ יו ,ןעֶראָועֶג טור עֶדייֵּב ןעֶנעֶז ייֵז נוא טְנעֶגעֶגעֶּב ךיִז ןעֶּבאָה
 -ְנעקּוק ,טאָה ע'לֵחְר גוא רעֶחַא טיִנ ןיִהַא טיִנ ריִהְמ רעֶדייֵּב ןְהעֶטְׁש ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא
 -יִסאוָוָד ,םייַהַא ןְהעֶג ּוצ טייֵצ ןיוׁש זיִא סע זַא ,רעֶגיִוְׁש רעֶד טְגאָזעֶג ,םֶהיֵא ףיֹוא גיד
 : דנָאה יִד ְךאָרְּב ַא טיִמ ןּוחְמעֶג ּפאַח א ְךיִז טאָה הָּכְלַמ

 סאוָו ,רנ !טְדעֶרְרעֶפ היו ןעֶּבאָה רימ יו ,ראָנ טְהעֶו ! ריִמ ויִא רעֶנְנּוד ַא ,,יֹוא --

 רֶהיִא טְרְהאָמ ריִמ ייַּב ? ןעֶלְלָאראק יד ראַפ ,לעֶדייֵרְּפ ;ןעֶמְהעֶג ריִמ ייַּב רֶחיֵא טעוֶו
 סיי+פ ! תּונָמֶאָנ ףיוא ןעֶלְדְנאַה רֶהיִא טְּפְראַד ריִמ טיִמ ,לעֶדייֵרְּפ ,רעֶייַהְמ ןעֶמְהעֶנ טיִנ

+* 

 גיי +3*

 טעֶקימעֶג ריִמ טאָה יִס אָס !ןעֶגל ַא ךיא גאָז ךיִא בוא ,ןעֶמיִב ןעֶטׁשְרִע ץֶטיִמ ןעֶגראוַו
 טיִמ .,םֶלֹוע לָׁש ונֹוּבַר ,דנוועֶג ןייַג יֹוזַא לאָז ְךיִא ,ףעֶלְּנְרָאק 18 ןעֶלְלָאראק יִד ראַפ
 טְנעֶז רֶהיִא נּוא יִס אס זיִא יִסאֶס - בֵׁשֹיִמ ךיִז ןיִּב ְךיִא , טיִנ ראָנ ראָנ : ןְנאַמ ןייֵמ

 -ךעֶפ סע לאָז ךיִא נוא ,ךעֶלְּברָאק 15 ראַפ ָּא יז יא ּכיִג ךיִא . הָּכָלמ-יִסאוָוְר
  ויְנאָמְמאֶג ,םעֶּפע יְַּרעֶר ןעיִדְרעֶּפ ךיִא ּביוא ,םֶנעֶנייֵא ןיימ ףיֹוא ןעֶגאָמ

 ןְמּוְמ ךעֶלְבראק 12 ,לעֶדייֵרְפ ,ןעֶּבעֶג יא ךיא לעֶו 12 ,16 קאָי 16 --
 ,דְלעֶג

 טאָה ! טְׁשיִנ ךיִז טְגְניִד ,הָּכְלַמיִסאוָוְד .,ןייז ריִמ רֶהיֵא טְלאָז דֶנוועֶג ,יֹוא --

 | הָּכְלַמ-יִס אוָוד ןעֶמּונעֶגְנַא טאָה נוא ץְטיִה םיְֹג טיִמ ןעֶגיְׁשעֶגְמיֹוא לעֶדייַרְּפ
 נּוא דְנָאה יִד ראפ ךיִז ןעֶמְהעֶג רעֶּבייוַו ייֵוְצ יוִו ,ןְּפֹוא םעֶד ףיֹוא דנָאה עֶרייֵּב ראַפ

 ,םֶכיֵלְעֶרְפ ַא ןעֶצְנאַמ ןעֶהעֶג
 טְנאָקעֶג ן'ּויִנעֶּפְמעֶמֶס שיִמ ע'ָלֵחָר לייַוחעֶד יז ןעֶּבאָה טיניִמ רעֶד ןיִא

 ,ׁשיִנעֶלייֵא סיֹורְג ןיִא רעֶמְרָאװ ראָּפ ַא טיִמ ןעֶפְראַוְַרעֶּגיא

 .ּויָנעֶּפְמעֶמִמ ,ןעֶנאָז םעֶּפע טְלאָועֶג יא ּבאָמ ךיִא -
 .ע'ָלֵחר , ןעֶגאז טְלאָועֶג ךיֹוא יא .ּבאָה ךיִא -
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 ,טְגאָזעֶג ןיֹוׁש ריִמ טאָה רֶהיֵא --

 ? ןעוֶו --
 . לעוֶויִרְּב םיָניִא -
 ,גיִצְניוִו ְךאָנ -
 .לעיפ ּוצ ןיוש --

 ּליִפִא קֶלֶח טְרעֶדְנּוח ןייק-, ןייג -
 ,תֹועָט א טאָה רֶהיֵא --

 טיִמ ךיִז ךיִא ןְנָאק ואו !בְראַטְש ְךיא ,ןעּבעֶל ןיימ ייַּב ךייא רֶהעֶוְׁש .ךיִא -
 ? ןהעֶז יא

 .ןְהעֶז ְךיִז ןעֶנָאק ריִמ ּואװ , טיִנ סייוַו ךיא --
 , טכאנראפ ןעֶדייֵפ -

 ?ּואוו --

 , סאַג עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ רעֶד ףיֹוא -

 | ? ןעוֶו --
 עֶקְפְרעֶטְסאַנאָמ םּוצ טייז רעֶנעֶי ןּופ ןְהעֶגְסיֹורַא טעוֶו רֶהיֵא ,  םִמְכאַנ ּוצ-תָּבַׁש --

 . ןעֶטְראָג
 ,יִנ לֶליִו ךיִא ,םיִנ ןְנָאק ְךיִא -
 טייַז !טּוניִמ ןייֵא ףיֹוא םיֹורַא טֶהעֶג , ךייַא טייַּב ךיִא ,עיָלֵחְר , טּװמ רֶהיֵא --

 ..יע'ָלֵחְר ,שֵׁשַה ןַעַמָל ,םֶמְכאַנ- ּוצ-תֶּבש ,ןעֶטְראַו ןיֹוׁש לעֶו ךיִא ,ןעֶטְראָד
 ,ןייַז םיִנ לעוו ְךיִא --

 .יי יז טעֶו רֶהיִא ,ע 'ָלֵחְר ,ןייַז טעוֶו רֶהיֵא -
 ןהעֶג ריִמאָל םיק ,הָּכְלַמ-יִסאוָוְד ןעֶּפּרעֶגְָא יז טאָה ,רעֶטְבאָט | ,ונ -

 ,טְסּואװעֶג טיִנ ראָנ ּבאָה ךיִא ,ָא .ְךעֶלְּבְרַאק 18 ראַפ ןעֶגְנּורעֶגְפיֹוא םיוק : םייַהֲא

  עָמירַחּוס ַא הָירָּב אזַא טְנעֶז רֶהיִא זַא ,לעֶדייֵרְּפ
 טּוג ךיִז טְנָאק רֶהיֵא ,ןייז ריִמ רֶחיֵא טְלאָז דִנועֶג ,הָּבלַמ-יִס אוָוְד ,ע.-

 !דּועֶגטְציְִרֶפ ! רֶנּועֶג טְאָרְט !רֶּועֶג טְהעֶג ,גאָמ ןעֶטּג א ,הְְָׁׁשיִ , ןעגניִר
 ! רנּוועֶג טְסייֵרעֶצ

 !רעֶסאוַו יד טְכאַקעֶגְסיֹוא ריִמ סאָד טאָה יִז יִװ ,ןְהעֶג יִז לאָז סעילּוק ףיֹוא --|

 -  ריחמ יד ײז ףאנ גיִדְנעֶכאַמוצ ,ן'ּויִגעֶּפְמעֶמְס ּוצ טְגאָזעֶג לעֶרייֵרְפ טאָה
 ֹוזַא רֶהיֵא טְסאַּפ סע :םְגייַוְׁש נוא ךיִז טְציִז ,עֶצעֶלעֶמ עֶסייוַו יִד ,רּונְׁש יִד ,יִז נּוא

 | .יי םעֶקְתעֶׁשְטאַּפ ריח ַא יו ,ןעֶלְלָאראק יִד
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 רעֶגיוִוְׁש יִד יִז טאָה ,ןעֶלְלאָראַק ׁשְטייּב רעֶד טיִמ םייֵחֹא ןעֶמּוקעֶג ויִא עיִלֲחָר זַא
 ןעֶניוִועֶג אָד טְלאוָו יִז יו ְךייֵלְג ועֶלעֶביימְׁש ךיִלְקיִלְג אזא טיִמ רֶהעוֶוְׁש םוצ טְרֶהיִפעֶגּוצ
 ,סאָו ערֹוי יִמ

 יִקאַמ ,הָאיִצְמ א? ןעֶלְלאָראָק יִד ףיֹוא ,יל ָּתְפנ-קיזייא ,ּוד  טְסְגאָו .םאוָו--
 ! הָאיִצְמ עיִרׁשְּכ ןייֵא

 גּוא זאָנ רעֶד טיִמ ןּוהְמעֶג עֶראָמְׁש ַא טאָה ,ןיִבֵמ רעֶטְכעֶר א יוִו ,טקיקעֶגְנייַא קְראַטְׁש
 ;ןּוהְמעַג געֶרפ ַא

 ְךִז טאָה ןעיִלְחָר ּוצ טְניִהאָנ ןעֶגְנאַגעֶג ּוצ וא יִלֵּתְּפ ניקיזייַא 'ר

 ? לעיִפיִוו  ,יִיְז ראפ טְלְהאצעּב ּוד טסאָה סאָוו --

 -יִס א וָוְד טֶהיֵא טאה--? ףעֶרְט הָּבַרְדַא ,ּונ ,רֵחֹוס א טיפע ְךאָד טְסיִּב ,ףעֶרְט ּוג --
 .עֶלעֶבייִמְׁש ַא טימ טְנאַועֶג הָּכ לֵמ

 ? לעוֶוְלאָָו יצ ,רעֶייֵהְט יִצ  ,טיִנ םייַוֵו ךיִא --

 ךיא ,ריִד לֶהאָמ ! בנְנא ייַּב יוִו ,הָאיִצְמ ַא ,הָטֹוׁש ,הָאיִצְמ ַא ריִד גאָז ְךיִא  זַא --
 עֶקְראיָלְהאַמ רעֶגיִזאָד רעֶד טיִמ רעֶסאוו יִד טְכאָקעג ;סיֹוא ,טעֶקִיַראַה עֶגנָא גּונעֶג ְךיִז ּבאָה
 ע'ַתְמֶא ןייא ,ןעֶגְניִד טּוג ךיִז ןאָק יז ,ונ-ּונ  םיִנָּפ ןיא רֶחיִא עֶּביִס א ,עֶק'ְרָמְו- ל יד
 ! טְנעֶרְהעֶלעֶגְסיֹוא יֹוזַא סֶע ךיִז טאָה יִז עוו גּוא אוו ,יִז טְסייֵו ַחּור רעֶד ;עֶבּודעֶמ
 הא םיוא לעֶּבעוֶוְׁש גוא ְךעֶּפ ךעֶלְפיֵרְׁש היֹוא ראָנ יִקאמ -- רֶהיֵא ייֵּב עֶל עקסיִ א
 ףיֹוא לאָז הָנּוׁשְמ הָתיִמַא ,,טְבעֶה ַא יו ,יִז טעֶניִפ הק א טיִמ טְרעֶר יִז וַא גּוא ,ליומ
 -קיוייַא ,ּוד טְסְנייְַׁש סאוָו ,ּונ .,.!עֶביּויְנע ְפְמע ִמְס רעֶד ףיֹוא ,ןעֶמּוק רֶהיֵא
 ןעֶטְסאָק ןעֶפְראַד ,רעֶנייֵטְׁש ַא ,םאוָו :תֹוניִבְמ ןייַד ןעֶראָה ריִמאָל ,ןיֹוׁש אָז ליִלּתַּפִנ
 | ֶ ןעֶלְלעֶראַק יִד טא

 ,טְרעֶפְנֶעעֶג י לָּתּפ ניק יוייא טאָה ---? ןעֶטְסאק ןעֶּפראַד סאוָו ןעֶלְלאָר ןאק יִד טָא --
 ֹוזַא . ,סיֹורְג יֹוזַא ןעֶטְסאָק ןעֶפְראַד .ןעללאָראק יד טָא-- ,דראָּב רעֶד ייַּב ְךיִז גִדְנעֶמעֶגְנָ
 ,הָאיִצְמ ַא--ןעֶרְראַנְּפָא טיִנ ךיִמ לאָז ףיִא ,טארוקַא ןעֶנאַז ריִד ךיא ם םאל , ראָנ אֵׁש -- ,םיֹורְנ
 טְׁשינ ןעֶלְמאָצעֶּג ייֵז ראַפ טְפְראַדע וד טְסאָה ; תָאיִצְמ ַא בוא? הָאיִצְמ א ,וד טְסְנאָו
 .ןעֶּבעיִו עֶלְלַא יז ןעֶנעֶז הרע ראָנ ,ְךיֶלְבְראָק | עֶּבְלאַהְּטְְּבעֶו יו ,רעֶניְִניוִ
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 גּוא ,טאַמְראַה ַא ןּופ יוִו ,ןעֶמאָׁשע ?ענְיֹוא הָכלמ -וָס אוָוד טאה-- 11 !ׁשְקאָל --
 ׁשְקאָל ,טייַזַא ןיִא ןעֶטיִרְמעֶג ּפָא עא הֵטעֶג רע ָטיִצ ַא ׁשֹוַא טאָה יִלְּתְפגיקיוייַא
 6 .ךיִלְּבְראָק עְֶּלאַהמְסְכעֶו -- ןעֶל לאָראמ ט ׁשְטייַּב אזַא  רֶרעֶפ תֹּוצְּב מֵהְּ ! רעֶנייֵא
 טְסאָה ! רֶהאָי ַא ןיִא טועֶרעֶגְמיֹוא טיִנ םִע אָה טְלאָוו רעֶמּוטְׁש ַא ,עֶקֶע עעֶמעֶל עֶנעֶנּושְמ
 ! רֶראַנ רעֶנע ָמיִרעֶגְּפָא וד ןּוצ ְךִז קּוק ,אֵנ ? ןייֵג יִצ ,ןעֶניֹוא

 יז טאָה ,טְנאַהַא ראַפ ןע יִלֵחָר ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה הָּכְלַמ יִסאֶוְד גוא
 קיוייַא ןעֶויִואַּב גוא פאק םעֶד ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא רֶהיֵא ,רֶהעוְׁש םּוצ ר ןהיֵפעָגּוצ
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 -קיוייַא 'ר .תֹולָלְק טיִמ נוא ְךיִלְטְראוָוְכאָטְׁש טימ גיִדְנעֶטיִׁש ,הָאיִצִמ יד ןייֵלְּתַפִנ
 אָרֹומ גוא ןעֶגיֹוא יִד טיִמ טְלעֶטְניִפעֶג ,ואָנ רעֶד טיִּמ טעֶראָמְשעֶג טאָה,ְךיִּבעֶג ,י ֵּת פִנ
 נוא טְמְראַּבְרעֶד םֶהיִא ףיֹוא ְךיִז טאָה טְטאָנ ויִּב ,טְראָו ַא ןעֶרעֶרְסיֹוא ןיוש טאַהעֶג
 -הָׁשמ ןיֹוׁש טאָה --וקְראַמ םינּופ עֶלעֶקעֶטׁש ץִטיִמ לי ְךְנעֶמ-ה ַׁשמ ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִאָס
 ןע לֵחָר ייֵּב יי גיִדְנעֶטְכאַרְטאַּב- ,גּוא על אָראק יִד עֶצְמאַׁש עֶמּונעֶג ליִדְנעֶמ
 אָמּוג יִלָּ ןעטסאק ןעֶפְראַד ייֵז זַא ,ןעֶפאָרְמעֶג רֶע טאָה ,ָלאָה ןעֶסייוו ,םעֶנאָׁש ץְפיֹוא
 ְךִז טאָה יִז וַא ,טמַאלפעֶצ ֹוזַא הָּכְלַמ- יָםאווָו ִד ְךיִז טאָה אָד . . ,לעֶרֶעיַרְד ַא
 -רעֶפ טְשיִנ טאָה רעֶנייֵק סאוָו ,עֶדאַפאָד סיֹורְג ראַפ ,דְניק ייְֵק א יו טְנייוֵועֶצ ׁשֶזַא
 ,גיִטייווְצְראַה ראַפ רֵשָפֶא נּוא ,טְלעֶדְנאַהעֶג טאָה יִז הָאיִצְמ ַא ראַפ סאוָו ,ןעֶנאַטְׁש
 .טְרְראַנעֶגְּפא ּבאָרְנ יווא יִז טאָה עֶכויִגעֶּפְמעטס סאוָו

 ,ןיִבִמ אזא טְקְנּוּפ : ןיל ד גע מ-הָש מ ּוצ טגאזעג יז טאה--! רַחֹוס ַא ץֶד-
 ? רעֶגְיִנעוֶו טיִנ סאוָו ראַפ ? אֵנְהּוז ,ליִרעֶיירְד ַא םיִּפַע סאו ! רעֶנייֵד עֶטאַט רעֶד יוִו

 יִד סאָוו ראַפְרעֶד ; עֶמאַמ ,הָטְרעֶוו טינ רֶהעֶמ ןעֶנעֶז ייֵז סאָו  ,ראַפְרעֶד --
 , ןעֶלְלעֶראָק לאָמַא ןעֶהעֶועֶג ְךיֹוא ּבאָה ךיא ; ןעֶלְלאָראַק עֶטּוׁשְּפ רֶהעז ןעֶנעֶז ןעֶללאראק
 שְטייֵּב עֶטְכעֶר ַא לְהאָמ א ןעֶהעֶועֶג ןיוש ּבאָה ךיא זַא .,ןע ְטְכאַד ריִד ְךיִז זאָל ; עֶמאַמ
 | י עא

 יִס אוָו ָד טאָה -- ןעֶצְראָה ןיִא לא ָטְסּּפ ַא טיִמ עג ר רעֶסעֶּב ריִמ לאָז רע --
 ןופ ןעֶראָה רעֶדְהע ,ןעוועֶג אָחיִנ רֶהעָמ לעיפ ריִמ ייַּב טְלאוָו ---טיהְנעֶטעֶג הָּכְלַמ
 לאָז עֶיְרעיֶלאַח יִד ,עקראיָלְחאַמ יד ןייז זָאל ,אלימ ! ' עֶּבְלאַהְטְסְּכעֶו טְראוָו סאָד טֶהיִא
 -ָּפֶא טיִנ רעֶנייֵק ךאָנ טאָה ךיִמ) ראַנעגְּפָא ְךיִמ אה נאט ןעֶגיִטְנייַה ןעֶמּקעֶּב יִו
 רֶהיֵא טיִמ רֶחאְי רעֶטיִּב- רעֶטְסְניִפ-טְסיוו-ץְראוַוְׁש רעֶד יִז טְּכאַח ,אֵליִמ (! טְרְראַנעֶג
 נאו יִד הא םעֶגעי ןעֶצְלאַז אָ גיוט סאָו ּוצ רעֶּבָא !םעֶנייֵ איינע ָּתְמעֶטְס
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 יִד טאָה יִז זַא ,ןעֶראַוועֶג סָאְמִנ יֹזַא ןעיֶלְחֶר רעֶוָנּוא זיִא עֶנעֶצְס עֶצְנאַג יד
 ןעֶטְסאַק ןיִא ףעימ-ףעיט ְךיִז ייּב לאה נוא ןּוהְמעֶגְסיֹוא ףאָלְׁש ץְראַפ ןעֶלְלאָראַק
 רֶהעֶמ ; ןעֶּבעֶל טעֶֶו יִז לייוו ןּוהְמִנָא טינ רֶהעֶמ ןיֹוׁש יז לאָז יִז זַא ,העד רעֶד טיִמ
 ְךיִז טאָה ליִדְנעֶמ-הָׁש מ סאָו ,ןע סְסאֶרְדְרעֶפ ןע יִלֲחָר רעֶונּוא טאָה םעֶלְלַא ןּופ
 -וִצ טְׁשיִ וליִפֲא זיִא גּוא .ןעֶלְלאָראק יִד ראַפ רעֶטּומ רעֶד טימ עֶגיִרקְפֶא ןעֶמּונְרעֶּפ
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 י"דְּועֶג ץְטּונראַפי ןעֶגאָז ,ךיז טרהיפ םִע יו ,ןייַז ּוצ ףרָאַד סֶע יו ,רֶהיֵאּוצ ןעֶגְנאַנעֶג

 עֶרֶהיִא ףיֹוא טקּוקעֶג ,טְגאָה יִד ראַפ טְרְחיִפעֶגְמּרַא גאָט ןעצנאג םעֶד יִז טאָה עמ

 טאָה .נוא ןעֶגְנאַנעֶגּוצ ויִא רעֶבִיִלַטיִא ; חּוק א טְכאַרְטעֶּב עֶמ יוִו טְקנוּפ י ,ןעֶלְלאָראַק

 ןעֶמ טאָה רֶהיֵא ןָא גּוא -- ןעֶללאָראַק יִד טְּפאַטעֶג ,ּפאָק םעד ןעֶּביוהעג פיֹוא רֶהיֵא

 עְטיִנְסעּכ ןייק אַ ןייק ןעוֶועֶג טיִנ עַבָטְּב ויִא סאָו וע יִלֲחָר .. ,ןעֶסעֶגְרעֶפ ראָג
 -ה ׁש מ ףיֹוא רֶהעֶמ .ְךאָנ נוא ןעֶמעֶללַא ףיֹוא טְרעייפעֶג גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד טאה

 גּוא גאָטיִמ עֶס ןייַפ ץְנאַג ךיז טאָה ןְגאַמ-הָרָכָח רעֶניִואָד רעֶד .ןייֵלְדְנעֶמ

 דְנעֶבָא םעֶנעֶי ןעוֶועֶג זיִא סע יוִו יֹוזַא גּוא ,ןייַרַא ׁשֶרֶדֶמ תיִּב ןיִא קעוֶוַא ךיז זיא

 -רעֶּביִא לי ך געֶמ-ה ֶׁשמ ןיוש ויִא ןבל/ ,םויס א הָחְמָׂש לעקיטְׁש א ׁשרדְמ-תיֵּב ןיִא

 ןוהט סֶע געֶלְפ רֶע יוִו . ,ןיירַא גאָט ןעֶסייוַו זיִּב ביִרעמ ְךאָנ ןופ טְראָד ןעֶּביְִּבעֶג

 .ְךִלְטפֶא ץְנאַג

 סאָד ; טְכאָקעֶצ קרֶאַטְׁש , גיִדִיטֶכיִלֲע אֹל ןעוֶועֶג ןעֶצְנאְַניִא ראָג זיִא .ע יִלֲחָר

 טעֶׁשטְׁשיִרְטעֶג רֶהיִא טאָה פאק רעֶד ,רעייַפ שיִלעֶה ַא יו ,טְמאַלְפעֶג רֶהיֵא טאָה םינּפ

 ,טסְואוועֶג טיִג ראָג טאָה יִז ; טְפייֵפעֶג נוא ןע גנולְקעֶג רֶחיִא טאָה ןעֶרְהיֹוא יִד ןיִא גּוא

 ,ךיִלנִהאוָועֶג ;ןעֶסעע טְנאַקעֶג טיִנ יִז טאָה עֶרעֶׁשְטעוֶו ןייק .. .ךיִז טּוהְמ רֶהיִא טיִמ סאוָו

 ,טיִנ טֶקָע יִז סאָוְו ראַפ ,ןייַרַא ּפאָק ןיִא טְקיִּפעֶג גּונעֶג חָּכִל ַמ-י סאו ר  רֶחיֵא טאָה
 ןעֶגיֹוא עֶטיֹור טיִמ קעוֶוַא זיִא ע' לֵחָרו ; טְסיִוְמּוא ראָנ -- טיִנ טקְניִרְט יז .סאָוו ראַפ
 ןעֶניֹוא עֶרהיִא ןופ גוא ןייַרַא טעֶּב ןיִא .טְגעֶלעֶגנייַרַא ,ןּוהְמעֶגְסיֹוא ְךיִג ךיִז טאָה ,ְךיִ ּוצ
 נּוא ןעֶרעֶרְפ עֶכייֵה ,עֶמעֶראוַו -- ,ןעֶרעֶרְט ןּוהְטעֶג םאָנ ַא ַא .לאָמַא טיִמ יז ןעֶּבאַה

 ,ןסַא-ךֶסַא

+ * 

 טְייוִו יז סאוָו ,טְסּואוועֶג טְשינ ןייֵלַא טאָח יז ? טְנייֵועֶג עיִלַחָר טאָה סאוָו
 טייַצ א ןּופ ןיֹוש רֶהיִא זיִא ץראַה סאָד ;טְנייו יז זַא ,טְלְהיִפעֶג טְׁשיִנ וליִתֲא טאָה גוא
 -ָםיֹוא גּוא ןעֶסאָנעֶצ ,טקייוועצ סע ךיִז טאָה טיִצּולְ ראָנ ,רעוֶוְׁש רֶהעַז ,רעֶווָׁש ןעוֶועֶג
 ןיוש ןעֶּבאָה ריִמ יו ,טְלְחיִפעֶג טאָה עילחר .ןעֶרע ְרֶּמ סעֶקיִר  ְךֶרּוד ְךיִז ןעֶסאָנעֶג
 לה סע זַא וּפֶא םיִּפֲע רֶהיֵא טְהעֶג סֶע זַא ,דְנעֶלֶע זיִא יִז וַא ,טְגאָזעֶג ןעֶביֹוא
 טְנאַקעֶג טיִנ נּוא טְסּואוועֶג טיג יִז טאָה םאָד -- רֶהיִא טְלְהעֶּפ ס א וִװ ראָנ ,סיִּפָע רֶהיִא
 הָנּותֲח יִז ןעֶּבאָה ןעֶר ְרעֶמְלע עֶר ןהיִא וא ,טְסואוועֶג טּוג ץְנאַג טאָה עילֲחְר .ןעֶסיוִו
 ףיֹוא גּונעֶג ןיוש זיִא 'טְרְטַּפעֶג, טְראָָו סאָד ,טָרְטּפע נג יִז ןעֶּבאָה גוא טְכאַמעֶג
 ןעֶרעֶמְלע גּוא ןעֶרעֶטְלע ן ןּופ רעֶדְניִק  ןעֶסיִרעְֶּפָא טְרְרעוֶו עֶמ טייוו יו ,ןעֶלְהיּפ צ
 וְנּוא ייַּב ןעֶראָה ּוצ טפָא רֶהעֶז םיֹוא טְמּוק 'טְרטּפע יג; טְראָָו סאָד ;  רעֶדְניק ןּופ
 ייֵלעָּב ַא !עֶריִּבָא עֶסיֹורְג ַא זיא יטְרָטּפעֶגיטְראוָו סאָד ; הָחַּפְׁשִמ עֶדעֶי ןיִא טעמָּכ ,ןעֶדּוי
 -גיצְרעֶהְמְראַּב רֶהיֵא טיִמסיֹוא ְךיִז טְנייֵפ סאוָו .,הָמּוא רעֶצְנאַג רעֶזנּוא ראפ גנּוגיד
 ןעֶּבאָה סאוָו ,רעֶגיִוְׁש נּוא רֶחעוְָש ערהיא ןופ עֶטילעֶג ע ִלֲחָר טאָה רעֶדיוִו ...טייק
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 יו ,טְפאַׁשְדְנייַפ טיִמ עֶרעֶדְנַא יו ,רֶחעֶמ טְפאַׁשְּביִל רֶעייֵו טיִמ ןעֶסעֶגעֶגּוצ רֶהיֵא ְךיז
 -הָׁשמ ןעֶננַנרע עֶד רֶהיִא זיִא עֶלְלַא ןופ רֶהעֶמ ראָנ .טְסעיִגְׁשעֶג ןעֶביוא ןיֹוׁש | ְּבאָה ריִמ
 טאָה עיָלֲחָר ;רְהיֵא ןעֶנעֶק סְטְכעֶרְהיִפ ןייַז טיִמ !גְנאַג עֶנייַז טיִמ ליִדְנעֶמ
 רֶהיֵא טימ גּוא טייֵקַנאַׁש רֶהיֵא טיִמ טְלעיִּפְׁש יז  עֶלְלאָר א ראַּפ סאו ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ
 ןְנאַמ רֶהיִא ייַּב טְּפאַׁשְהייֵרְטעֶג רֶחיֵא טיִמ נּוא טייֵק 2ְכיִלְְהֶע רֶהיִא טיִמ .,טייֵקְמְטּונ
 בה , םֶהיֵא ייַּב זיִא יִז ס א 4 ,ןעֶהעֶזעֶגְס סיֹורַא טאָה עיִלֲחַר ר ; טיִׁשְכּת םעֶד

 לע ָמּוטְרעֶפ נוא טְרעֶדיִרעֶצ ,טְּפיֹורְׁשעֶצ ןעוֶועֶג טאג עיִלֲח ָך זיא םֶלְּכ לע
 ?ןריִגְּפְמעֶטְס ןופ ןעֶנאַרְטעֶגְרעֶּביִא טאָה יִז סאָוו ,טייק לגיצילק ַא .טייַצ עֶמְצעֶל יד
 ראָה ןייק ןעֶּבעֶל רֶהיֵא ףיֹוא .טְזאָלעֶגְברוד טיג טאָה סאו ע יֵלֲחַר עֶמּורְפ יִד וע ֶלזָר

 סאוו .,םיִניִ ללא יִד ןופ ןיִד ןעֶמְסְרִניִמ ןייק ןעֶטאָרְמע גְרעֶּביִא שי ,טייֵקְׁשיִרּי ןּו
 טאה ,שמּוח ׁשְטייֵטַא ןופ לעֶּבייַַו ׁשיִדּי ַא ,ע יִלֲחָר -- : עֶנעֶרוי רעֶד ּוצ ְךִיי ןענעֶ
 -- םֶהיֵא טיִמ ךיז טְנעֶגעֶנעֶּב ;ְךילוְויִרְּב סֶהיִא ןּופ טְמּוקעֶּב ,|עֶד מעֶרְּפ ַא ןֶניִז ןיִא
 סיִּפִע טיִמ טְׁשיִנ ,םֶהיֵא ּוצ יִז טְהיִצ םִע יו ,טְלְהיִפ יִז ,הּבַרְרַא ! טְׁשיִנ ראָג גוא
 טְלעיִפְׁש רעֶייװ ,ןעֶראָה נּוא םֶהיֵא ןעֶהעֶז ,יֹװַא טאָלְג ראָנ ! ָליִלֲח ,הָבָׁשַחַמ ע ָטְכעֶלְׁש א
 לערי ןיפיֹוא

 ,ןעֶסעֶנעֶג טיִנ גיִּבייֵא טְלאוָו עיִלֵחָר ! ! ןעֶלעיִּפְׁש ןייַז ,ןעֶלעיִּפְׁש ןיִיַז זּךַא --
 נ ; םֶחיִא ןעֶהעֶז . . ,גּוא םֶהיֵא ןעֶראָה הףינ עֶּפִמ עֶטְס .ןעֶראָה ראָנ ,ןעֶפאָלְׁשעֶג טיִנ
 ! ןעֶגיֹוא עֶגייַז ךַא ,..ייֵז ןעָׁשְועיִנ ,ייַז ןעֶמאלְנ יז ןעֶמְראַוו ,ןעקּוק יז זא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵז

 יו ,וצ ְךיִז טְראָה גוא ּפאק ןיֶראַפ טְנאָה עֶדייֵּב טיִמ ןָא ְךיִז טְּפאַח עח ֵר
 טְסייֵו ִז ; טְהיִצ -- טְהיִצ הָמָׁשְנ יִד גוא טאלק ץְראַה סאָד יוִו ,ןעֶּפאָלְק ןעפילש יד
 פאק יִרעֶּביִא ע דלא רע ד טיִמ רעֶּביִא .ְךיִז טְקעֶר יז ךיִז טוהט רֶהיֵא טימ סאו ,טיִנ
 טְנאַמְרעֶד עטֶהֶר ,םֹולָׁשֲת היִלֲעלעְּטע-הָיח ,עֶטֶרָבַח עֶניִלאָמַא רֶחיֵא טְהעֶורע עֶד נּוא
 רֶהיֵא טְהעֶג סֶע גוא ןעיֶניִמְיגַּב טיִמ ץלע ְטע הֶָיַח ןופ הֵׂשֲעַמ רעֶנעֶי ןָא יז
 רֶהֵעְו םיִצּולְ טְראָהְרעֶד נו א עֶררְלאָק יִר פָא טקעד יִז .ּבייל ץֶרעֶּביא טקאָרפ א  רעֶּביא
 ,טְנייֵמעֶג טאָה ע יִל ַחָר .עֶלעֶדיִפ טְנאַקעֶּב א ןופ ןעֶלעיִּפְׁש טְנאַקעֶּב ַא ,גְנאַועֶג טְנאָקעֶּב א
 רעֶטְניִהאָנ רְהעֶמ םִלַא יז טאָה רעֶטייוו-רעֶטייוַו ראָנ ,סיֹוא רֶחיִא ךיז טְוייַו םָע זַא
 רעד ןּופ ןעֶרְהיִפְּפָא םייּב ,ךילְנְהאֶועְג  ,טְלעיֵּפְש עֶמ סאו ,ןעֶלעיִּפְׁש םאָר  טְראָהעֶג
 אַריִקַא טְנאָקרעֶד נוא טְראָהְרעֶד ןיֹוׁש טאָה עָלֲחָר ;םייֵהַא םיִנָּּוחַמ יד הָנּותַח
 ְךיִז ןעֶהעֶגְראַפ סיּויִנעֶּפְמעֶּטִס טְנאַקְהעֶר ְךיֹוא טאָה עיָלָחָר ; טְלעיּפְׁש עמ סאוָו
 ָא טְרָהיִפ סאָד זא ,קּפָמ ןייק ןעוֶועֶג טיִנ רֶהיֵא ראַּפ ןיוש ויִא סֶע נוא עֶלעֶדיִפ .ץֶפיֹוא
 רֶע טְמיק ואוו ראָנ .עֶרעֶׁשְטעֶוֶו-הָּפּוח רעֶד ךאָנ םייֵהַא םיִנָּתּוחְמ יִד ּויָנעֶּפְמעֶטְס
 ןייק אָטֶׁשיִג ןעֶנעֶז אָד גוא הָּפּוח ןייק ןעוֶועֶג טְׁשיִג טְנייַה זיִא םאַנ רעֶד ףיֹוא ? רעֶהַא
 רעּכָא ךיז ןעֶזאָל ןעֶצאַט יד טיִמ קיֹוּפ רעֶד ?ןעֶטייֵרעֶּב סאד ןְנאק סאוָו ! טיִנָּתּוהְמ
 ראַנ : קאַמְׁשעֶג ןעֶלעיפׁש הָרְבֲח עצנאג יד ; רעֶטְניִהאַנ נוא רעמניהאנ ץלַא ןעֶראָה
 ןְטיִמ טְקעֶרְרעֶפ םֶכְלעֶו ,עְלעֶריִפ סיוי } ע'ָּפִמ עָטס ןעֶראָה ְךיז טְזאָל ץֶלַא ןּופ רֶהעְמ
 .,םיִלָּכ עֶרעֶדְנַא עֶלְלַא גְנאַעֶג ןעֶכייו םעֶד טיִמ ,ןעֶלעיִּפְׁש ןעֶסיִ



 11 וינע מע טס

 םוצ ּוצ טְהעֶג ,טעֶּב ם'נּופ ּפאָרַא טְגְנירּפְׁש יז ; ןעֶגיִלְנייֵא טינ ןנאָק עיָלֲחֶר
 ,םיֹורַא ןעֶמיֹורְד ןיִא ּבְלאַה רעֶכעֶה רעֶּביִא ְךיִז טְנייֵּב גּוא ףיֹוא םֶהיֵא טְנעֶפע  ,רעֶטְסנעֶפ

 ןרש"רש "טש"פ .רא

 ןיִא טְריִצאַּפְׁש הָנָבְל יִד .ןעֶהעֶועֶג טְׁשיִנ טכאנ אֵזַא גְנאַל ןיֹוׁש טאה ע יל ח ר
 -- ןעֶרעֶמְׁש םיִפָלֲא פלא ןעֶטאָׁשעֶנסיֹוא ךיז ןעֶּבאָה רֶהיֵא םּורַא גוא לעֶמיִה ןעֶטיִמ
 שיר נּוא גְניִרְג ,םעֶראַו ויִא טפּול יִד ; ןעֶגיֹוא יִד ןיִא ןעֶריִרעֶמעֶׁש סאוָו ןעֶטְנאמל
 -ְסאַנאָּמ ןעֶסיֹורְג ם'נופ יז ןעֶהעֶז סאָו םיִלאַפאַמ עֶכיֹוח יִד וַא יװַא ,לעֶטְניוִו טּוׁש ןייק
 ןייק זַא יֹוזַא ,ךאוַו רעֶד ףיֹוא ןעֶטאַדְלאָמ יוִו .,ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹוא ןעֶהעֶמׁש ,ןעֶטְראָג עֶמְמְרעֶט
 עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ םיָנּופ גאָרְטַא סע.טּוהְט ןע לע יו ןעֶטְלעֶו ראָנ ;טְׁשיִנ יז טְרחְיִר לעֶטאָלְב
 ןיִא ןיִא סֶכְלעוו ,םיִמָׁשְּב יו ,ןעֶזאָרְג עֶגיִדְנעֶקעֶמְׁש ןופ ַחיֵר םעֶנאָׁשַא ןעֶטְראָג
 ןיא טְראָד ךיִז טְראָה גאָמ ייַּב תַמֲחַמ ,טְניילעֶגְנָא קְראַטְׁש עקוועּפעֶואַמ
 .יי יֵר רעֶדְנַא

 יִד עיִלֲחָר רעֶזְנּוא טאַרּוקַא טְסאַּפ טְכאַנ רע טְנעֶבייֵצעֶגְסיֹא רעֶגיִואָד רעֶד ּוצ
 ּולאָה ןעֶסייַוו ,ֶסיורג רהיִא טיִמ עיִלֲחָר עֶביִלְרֶהֶע יִד ,עֶנייר יִד ,עֶנאָש יִר --ןעֶנאָש
 ןנעֶד אה עיִלֲח ר ,ְּךַא) ראָה עֶדְנאַלְּב עֶכייֵר עֶרְחיִא ןעֶטאָשעֶצ ןעֶגיל סֶע ןעֶבְלעֶוו ףיֹוא
 ןעֶנאַק ןאַמאָר םינופ רֵּבַחְמ רעֶד נוא הָנָבְל יִד זַא ,ןעמְנעֶרעֶג טייַצ אֵזַא ןיִא טְגאָקעֶג
 יולּב רעֶגיצְניו טיִנ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶרֶהיֵא (? ראָה עֶגעגייַא עֶרְחיִא ןעֶהעֶו
 טיִנ זיִא םיִנָּפ גיִטְכיִל ,ןאָש רֶחיִא גּוא לעֶמיִה רעֶרעֶטיֹול ֹולְּב רעֶר יוִו ,רעטיול .נּוא
 סאו גיִצְניוִו טאָה עיֵלֲחָר ראָנ .טְכאַנ רע גיִטְכיִל ,רעֶנאָׁש רעֶד ןופ ריִסּואיִמ ןעוֶועֶג
 טְראָהעֶג ש טאָה סע ואוו ,ןע ָטְראָד ןעוֶועֶג ויִא ּפאק רֶהיֵא :םעֶד ןעֶגעֶו טְכאַרְטעֶג
 2 פו : לעד ס ויְנעֶּתְמע ָטִס ּואוו ,טְראָד ןעֶוועֶג זיִא ץֶראַה רֶמֹיִא ּוא ןעֶלע יְֵׁש עֶנעֶטְלע ז סאָר

 ןעֶציִמע טְשְרֶע טָא ןעֶטְלאוָו ייֵז יו ְךייֵלְג ,גירעֶיֹורְט יוזַא סיִפֶע ןעֶלעיִּפְׁש רֶמְו-יִלְּב יִד
 עמ ןע ִמ טְלעיִּפְׁש ,ָׁשְמְל ,ןעֶטסירּב ייַּב ןְנעֶד ;טגיִלעֶגְנייַרַא רֶרֶע רעֶד ןי ָא .,ןעֶטְלאַהעֶּב
 ,טְסייֵה ייֵז ייַּב סאוָו ,סאָד . ,, תֶכ א ייֵז ייַּב טְנאָרְמ עֶמ ןעוֶו ,ןוגנ םענענייא םעֶד
 ,ילע גאָׁשְו;ַא ,יךעֶלא ָי;ַאוְנּואייַּב םִע טְסייֵהו'ש ְךאַמ ע ָגְנאָרְחאָפ.ַא לנו

 ייוועֶג ַא ְךֶרּוד סיֹורַא ְךיִז טְוייוועּב הָחְמִש ַא זְנּוא ייּב ,'סֶגי ךֶנע ניי ךיא ַא םַּתְמ רעֶד
 רעֶגיִטעֶמּוא ְךאַנ ... .ןעֶרעֶרט ריִמ עֶמיִנְראַפ ןעֶגּונְגְרע ֵפ  טייָב .רייֵרְּפ סיֹורְג תַמְחַמ נוא
 ןיא  ןיִא טְלאָה טלעוֶו עֶצְנאַג יִד ןעוֶו .,טְכאַנ עֶּבְלאַה םיִא ןעֶלעיִפְׁש סאָד סיוא טוי
 גִדְנעֶהעֶג ,יסְניִדְנֶגייוַו ַא טימ ַחֵמַׂשְמ ךיז ןעֶנעֶז ןעֶדּו לעֶסיִב ייא ראָנ ,ןעֶפאַלְׁש
 טאָה ןעֶמ ? זיִא סאוָו ; ּפאָק עֶטְואָלעֶגְּפאַרא טימ "עֶרעֶשְטעֶוו-הָּפּוח; רעֶד ןּופ ראצ

 ּונ ; םֵׁשַה רַּב ,סאָד טְסייֵה טְנְראָזרעֶפ ,ְךיִמ ריִא טְהעֶמׁשְרעֶפ דניֵקַא טְרָּטַּפע
 סיּויִנעֶּפמ עֶטְסךיי טְראָה טְכאַנ רעֶמּז רענט ר עֶניִזאָד רעֶד ןיא ,.. =
 טכעֶנ ,הָמָׁשְנ יִד טְהיִצ .,ץְראָה סאָד טְמעֶלְק סֶע ; לאָמ עללַא יו ,רֶהֵָמ ְּךאָנע לעֶריִפ
 נּוא רעֶטְסְנעֶפ םייַּב עֶטעֶקאַנ בלאַהַא טְהעֶטְׁש עֶלֶח } נוא -- תֹויַח סאָד סיֹורַא
 גוא רעֶטְסְנעֶת סאָד ןעכאמוצ ,ןעֶנאַר ןופ . ןעֶפיֹולְטְנא טלה יז ; ּוצ ְךיִז טְראָה
 סע טְהיִצ םעֶנְנאַמ ַא יו ,סְנעֶזייֵא טיִמ יוִו ּוצ יִז טְלאַה סֶע ראָג , ןעפִיולְטְנַא
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 טיִנ ןעֶראָה טְלאַוָו יִז יוִו ְךייַלְג טְסְנעֶרֶע יװַא וצ ְךיִ טְראָה נּוא ןייא ְךיִז טקוק יִז ; יז
 46 "= יי רע.יוו ,ט'הָנֲעמ רֶע יו ,רֶהיֵא ּוצ טְרעֶר רֶע יוִו ,ןעֶראָה טְלאו יִז יוִו ְךייַלְג ,עֶלעֶדיִפ ןייַז

. . 

 עֶנאָׁש עֶגיִואָר יִד ןָא ןייַא ךיִז טְראָה ןיילַא על ַחֶר רונ טיִנ גוא . .. טְנייַו רע יז ,שיִּב
 טכַאנ-רעמוז רעגיטכיל רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא עלעדיפ סויִנעֶּפ מעט ס ןופ ןעֶיֶראָלעֶמ
 עֶרְהיִא עֶלְלֹא טימ רּוטאַנ עצנאג יד ,טפול עֶׁשיִרְפעֶבייוֵו יד ,ןעֶרעֶטְׁש יִד טיִמ הָנְבְל יד
 ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְךיִז ,ןעֶלְמיִרְד רֶעייִז ןּופ טְכאַוועֶגְפיֹוא יו ןעֶּבאָה ןעֶׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב

 סאוָו? טְכאַנ עֶּבְלאַה םיא גְנאַועֶג ןיִמַא ראַפ םאָד ויִא סאו ,ןעֶראָה וצ יַדכּב ,עליעגר ַא
 רעֶטְניִמעֶּפְׁשְרעֶפ רעֶד ,הָרֹושְמ טְכאנ רעֶד ? טכַאנ עּבלאה םיא תֹולֹוק ראפ סאָד ויִא

 ךיוא ךיז טאק ,קיִזמ ןיִמ אַוַא גיִדְנעֶראָהְרעֶד ,ןעֶטְראָנ יִקְמְרעֶטְסאַנאמ םיניא ייעוואְלאָס
 ;ויִא רעֶגייטְׁש ןייז יו ;ךעֶלְקיִטְש עֶנייז ןעֶוייוַועֶּב ,לעֶזְלאָה ץפיֹוא ןעֶׁשְטאָקְרעֶּפ טבּורּפעֶג
 ןעֶיאיַלאָגאֶשְטִׁש רעֶּביִא ןעֶטאָרעֶג טְשיִנ ,וּומַּת ףֹוס ןיִא ,דְנּוצַא םֶהיֵא זיִא םִע ראָנ

 עְֶלַא יו ,ךיִּבעֶג ,רֶע טאָה עֶנְמעֶוו ְךאָנ דְלאַּב תַמֲחַמ !עֶלעֶריִפ ס ויִנע ָפמ עָּטִס
 ,שְטיווק ַא רונ ןעֶּביִלְּבעֶג םהיא זיא לוק סיז ץייַז ןופ גּוא יילּכ יד ןעֶרְהאָוועֶגנָא ,לאָמ |

 גיִדְנעֶראָהְרעֶד ,רעֶיירְׁש רעֶרְי ,ןְחאָה רעֶד .. .ליִדְבַתְל ,םיָאָרֹונ םיִמָיְךאָנ ןְוחָא ייַּב וו
 ןופ ּפאָרַא ויִא ,גאָמ ןיֹוׁש זיִאְס זַא גיִדְנעֶנייֵמ גוא רֶמְז יִלָּכ יִד ןּופ ןעֶלעיִפְׁש סאָר

 -םיֹוא ,קוסָּפ רעֶד טְגאָועֶג טאָק ,לעֶגיִלְפ יִר טיִמ ןּוהְטעֶג ׁשְטאַּפ ַא טאָה ,עלעדיס רעֶד

 קיִרּוצ קעֶוא ְךיִז זיִא נוא אָּתחַנְתֶא חנימ ַא שימ ּוקיריקיק ןעֶכיִלְנְהאָוועֶג םעֶד גיִרְנעֶזאָל
 , טְשיִנְּוא נוא טְסיִזְמּוא ןעוֶועֶג ַחיִרְטִמ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ סאָו;רעֶיֹגֹוַּב א ןייַרַא הּור יז ןיִא

 ןעֶּבאָה סאָוְו ,סאַג עֶקְמְרעֶטְסאַנאָמ רעֶד ןופ ,םִנעֶטייוַו ןופ ", םיִבֵלְּב יִד  ,טניה יִד וליפֲא

 גהְנִמ ריז יו .הָליִמְּתַכְל ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טְכאג ןעֶטיִמ ןיִא רֶמָו-!לּכ עׁשיִרוי יִר גיִרְניִראָהְרעֶר
 ,טרָא ןייַא ְךיִ גיִדְנעֶכיִו ,ןעֶראוָועֶג ןעֶגיווְשנַא ְךיֹוא ןעֶנעֶז ,ןעיֶאוָו ּוצ נוא ןעֶליִּב ּוצ ,זיא
 גיְִנעֶקעֶטְׁשוהָמַהְּב עֶראָּב םיה ָּכְלַמ-יִס אָווְר ,הוק יִד ּךיֹוא .ןעֶהּרְּפַא ְךיז ןעֶנעֶל ּוצ ּואוו
 ,ןעְֶהיֹוא יִד טְלעֶטְשעֶגְפיֹוא טאָה ,ןֹהָרָג הָלעַמ ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה ,ּבּומׁש רעֶד ייֵב
 סֵכָׁש םעֶד נּוא ; ׁשְנעֶמ רעֶגיְִנִז ַא יוִו וָץְכעֶרְק ןעֶפיִט א ְךיֹוּב םיִנופ  גיִדְנֶואַלְסיֹורַא

 ,דֶרע,רעֶד ןּופ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא לאַמַא טיִמ תֹולֵעַּפְתִה סיֹורג ןּופ ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶניִצ ייֵווְצ
 ןעֶבאָה ייֵז זֵאשְרעֶדְנַא סאָד סְנייֵא לייַוְרעֶד יז יִדְנעֶויוַועֶּב ,רעֶטְרָא יִד טיִמ ןעֶטיִּבעֶג ךיִז

 ןעֶלעיִּפְׁש סאָד ְךיִז טְראָה סֶע זַא ,ןעֶויוואּב ,טּבעֶלעֶגפיֹוא טאָה טעֶלְלַאלְלְּבה ; רעֶנְראָה

 , טְכאַנ רעֶמּוז רעֶגירַפּוׁשיִּכ ,רעמעראו ,רעֶגיִטְכיִלורעֶלְליִטְׁש רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא

 ,טְרעֶדְנאאווָרעֶפ קְראַטׁש יו ,טְהעֶטְׁש יו .םֶנעֶוייִא טיִמ טעֶוואָקעֶגּוצ יו ,רעֶטְסְנעפ
 טְלעוֶו א ראפ סאו ףיוא ,טינ ראָג טְסייַוו נּוא ,טְפיֹורְׁשעֶגּוצ יוורַבַא ןייֵק טיִמ טיִנ ךיז טְרָהיִר

 ןיֵא ְךיִז םְראָה נּוא טְהעֶטְׁש יִז *. . .!ּויְנעֶטאַט !טְכאַנַא ,יִא  טְכאַנַא וי , ןיִא יז

 ןעֶצְנאַ ןיִא ויא יז ,ליֹומ ןעֶלְלּופ ץִֹטיִמ טְפּול עֶׁשיִרְפ יִר טְגֶעִלְׁש יִז ,םישוח עללַא טימ

 םייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ע יָלַחָר עֶביִלְרֶהֶע רעונּוא ְךיֹוא זיִא טייֵצ רעֶּבְלעֶו רעֶד ןיִא

 * + יי

 רעֶמוװ רעֶנעֶי ןָא ְךיִז טְנאַמְרעֶד נא ןייֵרַא לעֶמיִה ןעֶהאָלְּב ןיא טֵקּוקיִז ,טפּוׁשְּכרעֶפ
 ז

 ,(עֶקנעלאַואַו) עּבֶירְּפ רעֶר ףיוא םייֵהְרעֶרןיִא ןעֶציִז ויְלעֶרייֵמ געל יִז ןעֶו ,טכאנ

 5 (םעֶקׁשעֶלייֵמ) געי ןיא הֵׂשֲַמ תְֵּׁב גיְִנעֶלעיּפְש ,ןעֶמאַּפ עֶסייו יד ףוֹוא ,ףיֹורַא ןעקוס
* 
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 ;לעֶדיִל עֶטְנאַקעֶּב סאָה גיִדְנעֶגְניִז גּוא

 טְבאַנ רעֶד ןעֶטיִמ ןיא טְניִׁש הָָבְליִר
 ריִהְמ רעֶדייֵּב טְציִז עֶלעֶרעְּפ גּוא

 -- טְכאַרְטְרעֶפ ןיֹוׁש זיִא יִז ,טְצְכעֶרְק יִז ,םֶצֶּפיו יו
 | רֶהיֵא יא גיִטְהעֶוַא ,יֹוא

 -- טְבאַרְטְרעֶפ ְךאָד זיִא יִז ,טְצְכעֶרְק יִז וְצְפיֵ יי
 , ! רֶהיֵא זיִא גימהעוו א;יֹוא

 ; ריִהְט רעֶד ייַּב ןעֶמיֹורְד ןיא גיִדְנעֶציִז ,ןעֶּבעֶל רעֶמּו ויוְלעֶרייֵמ ןעֶגניִז געֶלְפ יִז סאוָו עֶר עֶנעֶי ןופ לעֶדילַא ְךאָנ ְךיִז טְנאַמְרעֶד עַלַסְר -,. ,!סָאמַנ וםָאְנִנ גוא םייֵה ,עֶגְׁשּוד ,גְנעֶי אָד רֶהיֵא יִאיֵס זַא ,טְלָהיִפ יִז ; טְפּול רעֶהייַרְפ רעד ףיֹוא ,סיֹורא ןעקיורד ןיא ,ןי ִה ַא םיִּפִע יִז טהיִצ םִע וַא ,טלֶהיִפ יִז ; םִע טְלְהיִפ יִז ,סאָד יִז טְהעֶטְׁשְרעֶפ ְךאָד ףעֶצְנאַגְניִא טְשיִנ וליִפָא ,אָי סאָד יִז  טְהעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוצַא ; ןעֶנאַטׁשְרעֶפ טיִנ סאָד טאָה יִז ראָנ .ףעֶגניִזעֶג ,לאָהְפְנעֶה יז םאָה לעֶדיִל סאָד

 ןעֶהעֶטְׁש ְךיִא ּוהְּט רעֶקאַו געֶרְּב םייֵּב
 ; ןעֶמּוק טיִנ ריִד ּוצ ןְנאָק גּוא
 -- ְךיִמ וד טְסְפּור סְנעֶטייַו ןּופ ,יֹוא

 -- !ןעֶמיִוְש טיִנ רעֶּבָא ןְנאָק ךיא
 -- ְךיִמ ּוד טְסְפּור סְנעייַו ןּופ יֹוא
 ,.! ןעֶמיִוְׁש טיִנ ריד ּוצ ןְנאָק ךיא

 וי יי ? עְלעֶריִּפ ןייַז טיִמ טֶכאַנ ץעֶּבְלאַה םיִא הויָנֹעַּפִמע טס ,רעֶהַא רע טְכוק יו ! ְהעֶטְׁשְרעֶפ טְׁשיִנ עיִלֲחָכ ןנ ןאק ךאנ ןייֵא ראָנ , .,ןעֶגיוא עֶנאָׁש עֶנייַז ןעֶהעֶז גיִּבייֵא גּוא עֶלעיְִּׁשןייַז ןעֶראָה ;יִּבייֵא גּוא ןְהעֶטְׁש ,םֶהיֵא ןעֶּבעֶנ טְניִהאָנ ןְהעֶטְׁש גיִבייֵא טונימ  רעֶד ןיִא רהיִא יז יו סֶע נוא רעֶייַפ רֶעיִז טיִמ ץְנאַלְג רייז טיִמ יז ןעֶמעֶראַט גוא .דיִמָּת רֶהיֵא ףיֹוא ןעֶקוק אָ ןעֶגיֹוא עֶניְִרֶעייפ עֶניִדְנֶנעֶרְּב ,עצְראַוְׁש עֶנייַ יִמ ,ראָה עגְנאַל עֶנייַ טיִמ ,עלעֶריפ ןייַז טיִמ היָנעָּפְמעֶטְס !הַעויִא טָא !טְעֶהאָנ ראָג ןיוש ְךאָד זיא רע,"? סְנעֶטייוַו ןּופ
 ןעוועֶג טנייה זיא םאג- -לּוׁש רעֶד ףיֹוא ץעֶגְרע זַא ,טְנאַמְרע יד ְךיִז טאה על חר ; חמ םעֶד ןעֶבאָרְּבעֶג טיִנ ְךיִז טאָה יִ לעיִפיִו ,ןְהע עֶטְׁשְרעֶפ טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ןֶפֹוא םּוׁשָּב יז טאָה סאָר טָא -- ? םיִנָּתּוחְמ יד טימ ּוינעּפְמעֶט ס רעֶקא טָכּוק םּורא יו
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 ןעֶנאַטְׁשרעֶפ יִז טאָה טְלאָמעֶד טְׁשְרֶע ? םיִנָתּוחְמ יִד רעֶהא ןעֶמּוק-עֶׁשֶז יוִו ; הָּפּוח ַא
 יבּומְׁש רעֶייז ןעֶּבעֶג טעמִּכ יִקאַמ ,טְניִהאָנ ראָג ןיֹוׁש ןעֶהעֶוְרעֶד טאָח יִז ןעוֶו ,דֹוס םעֶד
 ,ןעֶּפאָרְטעֶג ׁשיִנעֶהְטעֶר סאָד יִז טאָה לאָמְסנע יָד טְׁשְרע ; םיִנָּתּוחְמ יד טיִמ רָמְו- -ילּכ יִד
 ּבּוטְׁש רעֶיז ןעֶּבעֶנ טְקְנוּפ ְךיִז טאָה ּויָנ עֶּפְמע ָטֶס יו ןעֶהעֶוְרעֶד טאָה יִז ןעוֶו
 ְךאָנ ןעֶלעיִּפְׁש ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה גּוא טְלעֶטְׁשעֶגְפָא ,רעֶטְסְנעֶפ רֶהיֵא ןעֶנעקַא עֶדאַרְג
 ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ עלחִר טאָה לאָמְסְנעֶד טְׁשְרֶע .קָׁשָח סיֹורְג טיִמ ,טייֵקְׁשיִרְּפ רהעמ טימ
 עֶצְנאַג יִד ְךיז טיִמ טְפעֶלְׁשעֶג טאה רֶט :ּוהְמענפיֹוא אד טאק ּויָנע פ מע ָטס סאוָו
 ייַּבְראַפ ,רעֶהַא סאַג רעֶטְנעֶהעֶצ רעֶד ןופ םִלֹוע ןעֶצְנאַג ןיטיִמ םיִנָּתּוחְמ } עְֶלַא ,הָרָבָח
 רֶהעְז ןעוֶועֶג ּוליִפֶא רֶהיֵא סאָד ֹויִא הָליִחְתַכל -- ? ןעֶמעוו ּבעילּוצ נּוא ; ּבּוטש רע
 טְשיִנ רּועיִׁש זיִא סֶע וַא ,טְרִיִרְפעֶג יֹוזַא רֶהיִא ְךיִז טאָה ץְראַה סאָד גּוא םֶהעֶנעֶגְנַא
 טְכאַלעֶצ על ַחָר ְךיִז טאָה נִדְנעֶלְלוִו טְׁשיִנ גּוא ,טֵסּורְּב רעֶד ןופ ןעְֶנורְּפשעְֶסיֹורַא
 ראַפ ןעֶקאָרְׁשעֶגְרעֶּביִא ְךיִז טאָה יִז זַא ,רעֶטְכאַלעֶג ךִלְהעֶרְּפ אֵזַא טיִמ ןיילַא ְךיִז ּוצ
 יִטיִמ  ,טעֶקַאַנ ּבְלאַה אָד טְהעֶטְׁש יִז יו ,ְךיִז ףיֹוא ןּוהְמעֶנ קוק א טאָה ,לֹוק רֶהיֵא
 שינּופ עננו יעָנּפֶא דֶניְׁשע ָג זיִא נוא -- ,ראָה עֶנעֶגייֵא יִד טימ ,ןעמִיֹורְד ןיִא ְלאַה
 ןיִא ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא ךיז טאָה נוא טְכאַמעֶגּוצ ְךיִג רעֶד ןיִא טאָה יִז ןעְֶלעוֶו ,רעֶטְסְנעֶפ
 .ןייַרַא טעֶּב

 םאוו ּוצ -- ,טְכאַרְטעֶג עיִל חָר ְךיִז טאָה -- !רימ ּויִא דְנּואוו ,ריִמ זיִא העוָו --
 ! טְלעוֶו רעֶד ןיִא זיִא ןעֶמ ּואוו ,העָהיִרַפ טיִנ ךיז טְרְהעֶלְקעֶּב עֶמ וַא ,ןעֶמּוק ןנאמ עֶמ
 עא לע עאַזַא ראַפ רעֶטְסְנעֶפ ןיִא עֶטעֶקאַנ ַא טכאנ ןעֶטיִמ ןיִא יז ןעֶלעֶטְׁש
 עֶקואיִמ עֶבְלעֶוַא טיִמועֶה עֶנְמּורַא .,ןעֶכאַז עֶׁשיִרְראַנ ,עֶטְסּופ עֶבלעֶוַא ןעֶּבאָה ןְניִז ןיִא
 לֶּ א ןייַז ףְראַד עֶמ --ּויָנעֶּפְמע ָטס בוא ...ּויִנעֶּפְמע טֶס צ ןעֶנעוֶו תֹובָׁשֲחַמ
 ? ןעֶמעוֶו בעיל ּוצ ? סאָוּבעיל ּוצ -- ןעֶסאַנ ןעֶהעֶצ רעֶּביִא ןעֶדוי הָרֲֵע עֶצְנאַגַא ןעֶרְהיִפ
 יז שְמעֶנ ןעֶנאַו ןּופ  ןּוהְט צ םֶכְלעֶוַא תּוזַע ןייַא ןעֶעֶטְסעֶ ןּופ ןעֶּבאָה ףְראַד עמ
 ןעֶּבאָה לאָז  ,ןעֶהעֶז םְראַד עֶמ ,ןע נער םֶהיִא סֶע וּומ ְךיִא ? .. ,. אֵזַא םֶהיֵא יי סֶע
 עֶמ ,לאָמ על ַא ראַפ לאָמ ןייֵא ! עֶכאַמ ךיִלְקילְִמּוא ךיִמ ליוִו רֶע ,ףֹוס ַא לאָמַא
 רעֶּטְׁשְרָע רעֶד רעֶסעֶּב ועמ טְגאָז ,ןעֶסעיִמְׁשסיֹוא םֶהיֵא טיִמ  ְךיִז ףְראַד
 . .. ןעֶּבעֶליִב ,שיטייל ץְנאַג !'ּביִמְׁש-ּביל יתשעמ ַא ריד טְלְהעֶצְרעֶד רע . , , ייָגֹור
 טְראָד רע טְנאָו ,םאַג יִקְטְרעֶטְסאַנאָמ רעֶד  ףיֹוא ,רע טְגאָז ,סטְכאַנ-ּוצ-תָּבַׁש
 ןיֹוש טְלאָוו ְךיִא .. .ןיימ ןייז ןעצנאג  ןיא ןעכאמ רֶהאָלְק ןיֹוש .ריִמ רֶע טעוֶו
 עֶראָה ןיֹוש ריִמ םאל ,רעֶכיִג ןעמיק ןיוש לאָז םֶטְכאַנ-ּוצ- ֶכ רעֶּביִל רעֶד !,ןעֶרעֶג
 ? ןעֶמעֶוֶו ראַפ ? אָרֹומ ְךיִא ּבאָה סאָוו ,ןְהָעגסיֹורַא םיִועֶג לעוֶו ךיא ? ןעֶוו גּוא םאוָו
 יא ׁשיִנעֶקיִׁשְנָא ןייֵא ראָנ ריִד ּויִא סע ,. .!טְטאָנ ראַּפ רּונ ןעֶּבאָה ןעֶמ ףְראַה אָרּומ

 תֹוׁשעָמ ליפ יֹוזַא ןָא ְךיִז ןעֶמ טְלְהעֶצְרעֶד טְכיִזְמּוא טיִנ , ,, גּונעֶג גּוא ךאַז עֶנעֶנאָטעֶגְפָא

 עֶּבעיֶל יד טא ,ןיִמ ַא ראַפ סאָד זיא סאָו - . ."ןעֶּפאָרְט עֶּנעיֶל, עֶנייז ןופ גוא םהיא ןּופ
 ,םעֶד ןיִא ןייַרַא רונ טיִרְט עֶמ זַא סאו ,ְךאו עָפְראַׁש ַא םיִנָּפ א זיִא םע ? יןעֶּפאָרְט

 עי עֶיִמ ּוצ ל ריִמ ּוצ רע טאָה םאוָו רעֶּבָא .. .טְכאָקעֶג פא דֹלאַּב ןעֶמ טְדְרעֶ

 םעֶנעֶי ןעֶוייוַו טְׁשיִנ ראָט עֶמ ? ןיילַא ָךיִא טיִנ ןעוֶו ,גירלּוׁש זיִא רעוֶו ראָנ ל ןעֶרְהאי
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 ; טְלְהעֶצְרעֶר גנידסלא סקיא ךיִא טְזאָו יי דְנּוצַא לאָז ליִדָנעֶמ-הׁשמ .. .געֶוו ץיק
 שטּומ ְךיִא סאָוָו ,ןָא טְהיִא סאָד טְהעֶג סאָו ? רֶחעֶו ָיִמ טְראָה רע? רעזיִא ּואוו ראָנ
 , טוג טְׁשיִנ ; עַמְׁש- -תַאירְק ןעֶנעֶייל ףראד עמ ,דָא .,,?טְדיֹומ ץְראַפ רעֶנייֵא יו ,ְךיִמ
 . .. ! עַמש-תַאיִרְק ןייק טְׁשינ טְנֶעייֵל עֶמ דא

 יד יִתיוק ףְתְעּוׁשיִלי

 ףעּיׁשיִל . יִתיוק

 י, ,.יִתיוק ְףְחעַוׁשיִל 'ד

 רעֶּביִא דו טְקעֶד ,ןיכַא סְגעֶשיִק יִד ןיִא ףעיִּט ףעימ יו טְלאַהעֶּב על ַחָר
 נוא ,רֶמְודיִלְּכ יִד ןופ ןעֶל לעיִפְׁש םאָד ןעֶראָה טְׁשיִנ לאָז יִז  ,עֶרְרְלאָק רעֶד טיִמ קְראַטְׁש
 :עַמָׁש-תַאירק טְנעֶייל עיל חר גּוא ,רעֶטייוֵו גּוא רעֶנעֶטְלעֶו ,רע לליִטְׁש ט טּוניִמ עֶלְלַא ןעֶרעוֶו עֶכְלעוֶו !עֶלעֶדיִפ סיי נעְּפמעטֶס ןפ ןעֶגְנאַעֶג עָסיִ יִד ןי'רַא טְראַפ יז ןעֶנע'ַבנִ רעֶטְסְנעֶפ !ְרּוד ראָנ ,, וה .ז.א"'ד יִתיוק ףהעושי קא א ףיֹוא עַמְׁש-תַאירק טְנעייִ

 יד יִתיוק ףְתעַוׁשיִל

 ףתעַושיִל 'ד יִתיִוק

 ". .. יִתיק ךְתַעשיִל 'ד

 סאוו םיוק-םיֹוס וךאָנ ןעָׁשְטְפעֶׁש ןעֶּפיִל  עֶרְחיִא גוא ,ןעֶסְסאָנְׁשעֶג וצ סייוַוְכעֶלְסיִּב ןערעוו ןעֶגיֹוא סעיִלֲחְר עא , .ןעֶּבְראָטשרעֶפ יו ןעֶרעוֶו תולוק עֶטְצעֶל יִד גוא ןעֶטייוֵו ןּופ ןיֹוש ךיז טְראָה םִע סאָָו םיוק-םיוק עלעדיפ סויָנעֶּפְמעֶטְס נּוא
 ; טראה עֶמ
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 ְתָעׁשְל 6 . . יי ת"ק
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 . ןעֶפאְָׁשְנַא טְדְרעוֶו ע'לַח ר גוא
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 ןיא , , ,ןעֶלְלאָראַק ׁשְייַב ַא ןָא  רֶחיֵא טוהט ּויָנעֶּפְמע ָט גוא ,תֹויות עֶנעֶגּׁשמ טְכאַמ ,עֶרעֶׁשְטאָקַא ףיֹוא גיִדְנעֶטייַר טְרְהאָפ ,רֹוּכׁש טְריֹומ זיִא ףיִדְנעֶמ חשמ . ,.טְתעֶטְׁש טְלעוֶו יד סאוָו ףיֹוא ,םֶהיא טְשְטאַּפ ,םהָיא טנאַלְׁש לע די יֵרְפ נוא ןיִליִפּתּו תוַָמ ןיִא רֶחעוֶוְׁש רעֶד טְהעֶטְׁש טייז ןייֵא ןיא ... ללא ׁשְטייֵּב א ןָא רֶהיֵא טוהט ויָנעָּפְמעָטִס וא ,הְחיִא ְךיִז שיִמֹולָח סֶע גוא עֶפאָלְׁשְנַא טְדְרעוֶו עיִלַחָר
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 יוִו ,טְרְהיִצעֶגְסיֹוא ,גיִר'תָּבַׁש ןּוהמעגנָא ,לעֶּטְע- הָיַח טְהע ֶּטְׁש טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 .טְכיֵל ךמא ןָא טְדְניִצ נּוא ךילּבעיל ֹוַא ,ךיִל דניירפ יֹװַא טְלעֶכיימְׁש ,הָּכל-תַּבַא

 ןָא וד טְסְדְניִצ יאֵמְל ;עיָלַחר יז טְגעֶרְפ- ?לע ט ע-הָי ַח ,ּוד טְסּוהְט סאוָו-
 ל טֶכיִל לעיפ יױװַא

 זיִא סֶע ; רעטכָאלעגא טימ לע טע-הָיח היא טְרעֶּפְטְנֶע--? הָלֵאֵׁש ַא ראַפ סאָוו--
  ןעֶׁשְטְנעֶּב טְכיל טייַצ ןיוש : תַּבִׁש-בֶרֶע ְךאָד

 גּוא ,עֶטְכייֵל ייֵז נוא ןעֶנעֶרְּב ייֵז לְלעֶה יו ,טכיל יִד ףיֹוא טקק עיָלַחָר
 ֹוזַא רהיא ןעֶּבעֶנ טְהעֶטְׁש רע ,.. ןעֶלְלאָראַק ׁשְטייֵּבַא ןָא רֶהיֵא טוהט ּויָנעֶּפְמעֶטְס
 יִד ןיא ךיילג רחיא טקוק גוא טְהעֶטְש רֶע ;טְמעֶהְטא רֶע יוִו ,טְראָה יז זא ,טְניִחאָנ
 גּוא טכאל ,טְלעווק עי לחָר : רֶהיֵא ףיֹוא ןעקוק ןייַז טיִמ יִז טְנעֶראוו נוא ןייֵבַא ןעֶגיֹוא
 .יי) ןעֶללאָראַק ׁשְטייַּב ַא ןָא רהָיַא טּוחְּט ּוינעְּפִמ עָּטֶס גוא טְגְני

 םּורַא נוא םּורַא סעֶליַא נּוא לעטע;הָיַ ;ןעֶׁשאַלַהע ָפ טְכיִל יד ןעֶרעוֶו םיִצֹולְּ
 ןיִא יוִו ,טלאק קְראַטְׁש גּוא .ְךֶׁשֹוח - רעֶטְסְניִפ טְדְרעוֶו סע ; ןעֶדְנּואֹווְׁשרעּפ טְרְרעוֶו
 ,ְגנאַועֶגַא ךיז טְראה סֶע נוא טְפייַפ נוא טְזאַלְּב דניו רעֶד  ,.רֶבֹק.ןיִא יוִו ,רעלהעק ַא
 טְנאַקעֶּב ַא רעֶדיוו ןיֹוש .,טְלעיפְׁש עֶלעֶריִפ א יו ,ךיִז טְראָה סע; } גְנאַועֶג גיִרעיורמ ַא
 ראָנ ,אָּטיִנ ןיֹוׁש זיִא ןייֵלַא ּוי גע ָּפְמע טס ; עֶלעֶריִפ סיִנעֶּפְמעֶטְס !עֶלעֶריִפ
 ןופ חַסּונ רעֶד יו ,גיִטעֶמּוא יֹוזַא ,גיִרעֶיֹורְט יז רעֶּבָא ,ןעֶראָה ךיִז טְואָל עֶלעֶריִפ ןייַ
 לע מ ע;ה יח טְנייוִו סאָד : טעֶּפיִלֲח ,טְנייוֵו רעֶציִמֶע יו ,םיִפז ְךיִז טְראָה םע גוא הל
 ביל רֶהיֵא ףיֹוא , םֹולָחַא יו ןעֶּפאָלעֶנְרעֶּביִא ןעֶנעֶו סאוָו ,ןעֶרְהאָו עֶגְנּי  עֶרֶהיִא ףיֹוא
 ןעֶסעֶגְרעֶפ ,עֶרעֶדְנַא ןיֵא ףיוא ןעֶטיִּבְרעּפ יִז טאָה רע סאוָו עיִניִמַיְנּב ןעֶניִצְראַה
 ... ןעֶסעֶגְרע ָפ ןעֶלעֶטְצ-הי ת

 ףיֹוא רעּביא ְךיִז טְרֶהעֶק ,ףיֹוא ךיז טּפאח גוא עיִלֲח ךסיוא טייֵרְׁש --יוויְנעֶמאַמ ,יוא
 עֶצְנאַג ַא .תֹומולח יילרעללא רעֶדיוִו טְהעֶז נּוא ןע ִפאָלׁשְנַ טְדְרעוֶו ,טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 זיִנעֶּפְמע טֶס יוִו ,טְלחיפ יִז זא ,רֶהיֵא ךיז טְכאַד סֶע נוא רֶהיֵא ְךיִז טעֶטְנאַלְּפ טְכאַנ
 רעֶדיוִו טמוק םעֶדְכאָנ .., ןעֶלְלאָראַק שְטייֵב א ןָא רֶחיֵא טּוהְמ גוא רזָיא ןעֶּבעֶנ טְהעֶטְׁש
 ,תֹוניֵחַּת לֹוק ַא ףיֹוא ,טְרֶעיֹורְט ,טְנייוֵו ,טְכיֵל עֶצְראוַוְׁש טיִמ לעֶמע -הָיַח
 רעביא ררעה !טטאנ רעקראטש וד ,לעמיה ןיא רעטאפ רעגיטכעמלא; ; ןֹוׁשָל הָנֲעַמ םעֶד
 ראָנ וד טויב גיבייא זיב גיבייא ןופ סאוו ,םיכלמ עלא רעביא ךלמ וד ,ןעררעה עלא

 ;טעבעג סייה רעזנוא ןערעוו טגיליוועב לאז ריד ןופ גוא ןעמוק לאז ריד וצ ! טסאג
 ןייד ראפ ןהעטש ןעוהט סאוו ,תומשנ ענייר יד ןופ תולפת יד ןעמענראפ טסלאז וד
 ףיוא סאוו ,עגירעבעל יד ראפ גוא ,זנוא ראַּפ ריד ראפ ןופ םימחר ןעטיב נוא דובכה אסכ
 . ... וניתובא תובא יד נוא םארגלימ א יװ ,דניז טיכ ללופ ןענעז סאוו ,דרע רעד

 נוא -- טְגאָלְק יז ,טְרעֶמאָי יז ,טְנייוו יִז ; ךיֹוה תֹוניחְּת יד טְנאָז לעט ע?הָי ח
 .. . ןעֶדְנּאווְׁשְרעֶפ טְרְרעוֶו

 יי ר דריי
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 רעיפ ַא ןָא יז טְרְניִצ םע
 , טעֶיֹוּבעֶג ויִא סאָו ,רעֶטְמאַנאָמ ַא אָד ויִא עֶקוָועֶּפעֶו אֵמ טְדאָמְׁש רעֶד ןיִא

 טנאוו עֶטְרעֶיֹומעֶג עֶסייו א עֶכיֹוח ַא .ן'עָּפעֶואַמ ןופ ךאָנ ,טְלְחָאצְרעֶד טאָה עֶמ יִז

 רעֶר ןופ םיִָלָח 3 טְמְהעֶגְרעֶפ גוא ןעֶמייז רע עֶלְַא ןופ רעֶמְסאַנאָמ םעֶד םױַא טְלעֶגְניִר
 עֶטְסָארג ידו ןעֶּבְלעֶועֶג יד ךיז ןעֶנּופעֶג טיי ןייֵא ןופ ,טְנאַוו רעֶד ןיִא ,רֶחיִא ןיִא .,טְראָמְׁש
 ןעֶוועֶג לאָמַא ויִא סע עֶבְלעֶו ןיִא , םִרעֶלעֶק עֶפעיִמ טייז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןופ ,(ןעמייֵלְק

 גּוא . ,םעֶקאַמעֶרייֵח יִד ןּופ (ןיוטיֵלְּכ רְהעוֶועֶג עֶצְנאַג םאָד ,טְנאָז עֶמ יו ,ןעֶטְלאַהעֶּב
 זיִא טְנאַו עֶמיִרְד יִד : תֹורֹוחְמ םיִניִמ עֶרעֶדנא נוא לעַּפע ּפָא טְראָד ןעֶמ טְנעֶל דָנּוצַא
 ,רעֶמיֹוּב עֶרעֶדְנַא גוא סעֶיְלַאַּפאָמ עֶביֹוח יִד טיִמ טְציִׁשעֶּב נוא רעֶגְרָאד טיִמ ןעֶסְקאוַועֶּב
 עֶמְרעיִפ יד :ןעֶמְראָנ עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ ןעֶסיֹורְג םָניֵא טְנאַו טייז רעֶנעֶי ןּופ יז ןעֶנּופעֶג םאוָו

 םֶהעל יִד ןעֶלְלאַפעֶנְּפָא גּוא טעֶּפיִלעֶקעֶגְּפָא רעֶטְרָא לע ןיִא ,טאַלְג נוא ליֹוה זיִא טְנאַו

 ןעֶניִפעֶג ןעֶנעקַא . ןעֶרְהאָו עֶנְנאַל ןיֹוש ןעֶטְכעֶרְרעֶּפ ְךיִז טייַּב סע זַא יֹוזַא ,לעֶגיִצ יִד טיִמ

 יִד נּוא ,עָׁשעיוג נּוא עַׁשיִדּוי ,ךעֶלעֶפיֹוח טיִמ ןעֶפיֹוה ,ְךעֶלעֶזייֵה טיִמ רעֶזייַה ךס א יז
 יִד ןעֶׁשיִוְצ נּוא טְנאַו עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ רעֶליֹוה רעֶד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סאָו , סאַנ עֶלאָמְׁש

 .סאנ עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ יִד ןעֶפּורעֶגְנָא טְדָרעֶו . עלי
 יד ןָא ךיִ ןעֶּביוה סע ּואװ ,לעֶקְניִו ןיִא ,םאַנ עֶקְמְרעֶטְסאַנאָמ רעֶד ףיֹוא ,טְראָד

 ע'ָלֲחְר - עֶרְנעֶגעיִל עֶרעֶונּוא ןופ ;ׁשיִנעֶהעֶו עֶטְׁשְרעי םאָד ןעֶמּקעֶנְראָפ ויִא ,רעֶמיֹוּב
 | | .ּויָנעפְמעֶמְס גּוא

 ןיֵא יו טֵׁשיִנ ,הָליִלֲח עֶציִנ'הְריִבעֶלעּבַא יו טיִנ רעֶהַא ןעֶמּוקעֶג זיִא עיָלָחְר

 ,ןעֶרְנעֶגעיֶל רֶהיִא טימ רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶׁשיִקּוצ ְךיִז טְפיֹול סאו ,ענעֶאַלעְֶיֹו
 -ִמעֶמְס ,רֶע טאָה יֹוזַא יִװ ,םֶהיֵא יב ןעֶנעֶרְפ טלְלאָועֶג ראָנ טאָה ע'ָלֲחָר !םֹולָׁשְו םַח
 ם' ילָּתְפִנ .קיזייֵא 'ר ,רֶהיִא ןעֶּבייַרְׁש וצ תווע אזַא .,הָועַח ַא טאַהעֶג ,רֶמְויֵלְּב ויָנעְּפ
 לע אזַא ְךאָנ נּוא .,לעֶויִרְּב א ,  ּבייַת ס' יִליִדְנעֶמ-הֶׁשמ ,רּונָׁש

 םֶהיֵא סאָד וומ ךיא - טְכאַרְמעֶג יז יִז םאָה !ןעֶמְלאַהְריִפ םֶהיֵא םאָד וּומ ךיִא --
 ,וָגֹור ר עֶטְׁשְרעֶו רעֶד רעֶמעֶּב זיִא םע; :ןעֶמ טְגאָז יו :לאָמ עֶלְלַא ראַפ לאָמ ןייַא ןעֶנאָז

 טאַהעֶג טאָה ע'ַלֲחְר םיִצּולְפ ןעֶמּוקעֶג ּטיִנ רֶחיֵא זיִא קְנאַבעֶג רעֶגיִואָד רעֶד
 ןעֶנעֶו ןעֶרְהעֶלְק ּוצ ףיוא תֶּכַׁש גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד רֶהעֶמ ְךאָנ נּוא ְךאָו עֶצְנאַנ א טייֵצ
 סאוָו ! נאָמ םעֶנייֵא ןעֶגיִואָד םיִניִא טְּבעֶלעֶגְרעֶּביִא טאָה יִז סאו ,העָו יוא--נוא .,םעֶד

 םאָד ,ןייֵג ....עֶרֶה רֶצָי ןְטיִמ ןעֶטְלאַהעֶגסיוא יִז טאָה הָמחְלִמ עֶכיִלְקעֶרְׁש א ראפ



 וינעפמע טס - 68
אעעערששעעשטטררששרש

 לרלשררעעלרראעעראעשר א ש ר ר
 קערל

 שיִרּי אַזַא ּוצ ,רֶהיֵא ּוצ םאָד טמוק יו :רעֶהַא ׁטְׁשיִנ ןיִמּולֲחַל טְסאַּפ 'עָרָה רֶצֵיי טְראוָ

 ןעֶנאַמאָר ןייק ןעֶזעֶלעֶג םְׁשיִנ לאָמְנייה טאָה םאָו ,לעֶּבייַו ךילְרעֶה אַזַא ּוצ ,לעֶבייו

 הָיַח עֶטירָבַה רֶהיִא טיִמ הֶׂשֵעַמ יִד ץּוח ,םעֶּבעיֶ ןייק ןּופ טְסּואוועֶג טְׁשיִנ טאָה גּוא

 טְמוק יוװ-- טְפֶעיִמְׁשעֶג ןעֶביֹוא רֶהיֵא ןעֶגעֶו ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ,םֹולָׁשַה היל ,לעֶטְע

 א ןייַ ׁשְמאָה לאָז יִז !ןעֶמייֵקְשיִראַנ - ?.ג .ד .א עֶּבעיִל ,,עֶרָה רֶצֵי רֶהיִא ּוצ סאָד

 וצ טְׁשיִנ ,עְלעֶגָאפ יַרְפ ַא ,ןעֶמ טְגאָז יִו ,טְראָפ ,שְרעֶדְנַא םעֶּפע ןיִא ,לעֶרייֵמ

 ןופ לעֶבייוו םּורְּפ ַא גּוא לעֶביַ ַא רעֶּבָא -- ,ךיֶז-ראַפ לעָׁשְנעֶמ ַא ,ּפאק םעֶד טְקעֶרעֶג

 .םאלַּפ ,ּבְַלי גֹורֲהל ןייֵלַא ְךיִז ףיֹוא ןעוֶועֶג זיִא יִז -- !םּוחִי עליוה ןּופ ,דאַרְג םעֶנָאֹׁש

 יב .טְגעֶלעֶגּוצ ךיו יִז טאָה טא .ןעֶנּופעֶג טְנָאקעֶג טיִנ טרָא ןייק ךיז טאָה גוא ,רעַײפ

 ַא ףיֹוא טְנעיִל סאָו םעֶנייֵא יו ,ןעֶגאָרְמעֶגְפיֹוא יִז סאָר טאָה טָא ,טעֶּב ץֵפיֹוא ְךיִז

 םיֹורַא םֶהיִא טעֶריִג םִע נּוא ןעֶצְראַה ץְפיֹוא עֶנְמאַלְמ םֶהיִא טְדְרעֶו סע ,טייֵקְפאַלְׁש גיִצְטיִה

 ףיֹוא ךיִז טְּפאַח ע'ְלֵחָר .ןייַרַא טְלעוֶו רעֶד ןיִא עֶפאָלעֶג ראָנ טְלאָו רֶע - , הָמָׁשְנ יִר

 עמ -- נוא חְַּׁיַו הָרָ יִד ףיֹוא טְנעֶפֶע יז ,ׁשֶמּוח-ׁשְטייֵמ םּוצ ראָנ יו טְמְהעֶנ גּוא

 יד זיִא ,הָאל תַּב הָניִד צַּתַוי : ּוסְּפ ןְפיֹוא ּפָא יי ןעֶלעֶמְׁש ןעֶגיֹוא עֶרֶהיִא !גיִדְריוִו

 רעד םֶבָׁש יִז טאָה ,דְנאל םִנּופ רעֶמָאמ יִד ְהעֶז ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹרַא האל ןופ רעֶמְכאָמ יד

 טְפעֶהעֶג ךיִו טאה םָכש נוא ,הָניִדְּב יׁשפנ קֵּבְרִּתַו ;רְלאַוְג טיִמ ןעֶמּנעֶג רֹומָח ןּופ ןְהיֵ

 'יװ .ז .א טְרעֶרעֶגנייא רֶהיִא טאָה םֶכָׁש :טְּכיירְׁש ייֵחּּב רעֶד ,הָניִד ןיִא

 ױזַא ,טְציִהעֶצ לעֶמיִבַא ןעוֶועֶג יש זיִא סאָוו ,עיֶזאַמְנאַפ סעילָחְר ְךיִז טאָה אָד

 טְמְהעֶג ּויִנֹעָּפְמעֶמְס יֹוַא יו ,טְלעֶטְׁשעְֶראָפ ןיֹׁש רֶהיֵא יז טאָה עֶס א ,טְנעֶרּבעֶצ

 יב ךאָנ טְרָאהעֶגְנָא הי טאָה יִז יוִו יזא ,םייַו -- טייַו יִז טְֶרְהיִפְרעֶפ נוא דְלאַוְג טיִמ יִז

 נּוא -- גָנָאג עֶנייַז טיִמ תֹוצָָח ס'ּייִנעֶּפְמעֶטְס ןופ רֶרֵח ןיא זייַרְּפִׁש ליִמאָמ

 רעֶועֶׁשְטיִרְרעֶּב רעֶד ףיוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא טינ זיִא יִז סאו .,ןּוהְמעֶג הֶאָּנַה טאָה ןעי חד

 :הָאֵל תַּכ הָניִד ייַּב טְגאָז ׁשֶמּוח-ׁשְטייֵט רעֶד יִו ױזַא ,טְלאועֶג טאָה רֶע יװ ,סאַנ

 ןּופ רֶניִז יִד ףיֹוא רַּפַכְמ יִז זיִא זיוה ןיִא דיִמָּת טְציִז הָׁשֶא יִד ןעוֶו , טְהעֶמְׁש ׁשֶרֶדֶמ ןיִא

 רעֶד ןופ רֶניִז יִד  ףיוא ןעוֶועֶג רָּפַנְמ טאָה ַחְֵּוִמ רעֶד יו ,רֶנּועֶג-זיוה ץנאַג .רֶהיֵא

 קאָטְׂשְניו ןייַא יז ױזַא ןייַז לאָז ּבייַו יי ;טְגאָז קּוסָּפ רעֶד יו יױזַא ,טְלעֶו רעֶצְנאַג

 ",, יה ז .א

 רעֶניְִׁש יִר ןעֶכלעֶו .ׁשְמּיׁשְטיַט רֶחיִא ןיִא טְקיעֶגְציַרַא עזיָלֵחָר טאָה ױזַא
 יעֶגְנָא יז טאָה וייזְכיִלְסיִּב גוא ,ןעוֶועֶג הֶלֵּכ ַא זיִא יִז תעַׁשְב ְךאָנ טְקְנָאׁשעֶג רֶהיֵא טאָה

  ץֶּבאָה ןעקְנאַרעֶג עֶרהיִא גוא ׁשֶמּח-ׁשְמיִט ץְרעֶּביִא טְציז יִז זַא ,ןעֶסעֶגְרעֶפ ּוצ ןעֶּביֹוה

 סאג עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ רעֶד ףיא ,ן'ּויִָנעֶּפְמעֶמְס יצ ןיִהַא ןעֶגאָרְמְרעֶפ רעֶרעֶיַו יו
 יַאָוַא טעֶו רֶע נוא - ןעֶמְראַו טְגאָזעֶגּוצ רֶהיֵא טאָה רֶע ּואװ ,רעֶמיֹוּב יִד רעֶטְנּוא
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 ערשט רערשרש שלש לע לאה שטשישיע שש רטשלשלש ראל טשלשרש ר לשרשרעלשרשרש רער רעדע רשע ר שלש לשרערעלשר ערע רש שלש רש לשלאשרשלשלש ישיאש רשע ראש רש"ש שאר רש רער

 הָכָׁשֲחַמ רעֶר ףיֹוא רהיא ןעֶמּוקעֶג ו יִנעֶּפְמע ָט ס ויִא םייק ראָנ ...ןעֶמְראַו ןעֶמְראָד

 ןעֶנאַטְׁשְרעֶת טְׁשיִנ טאָה יִז גּוא ,  טיִנְנאַמ א יו ,םהיא ּוצ ןעֶגיֹוצעֶג יז סע טאָה יֹוזַא
 ,ויָא סאָד סאו

 .לְליִו סאָו נוא ריִמ ּוצ רע.טאָה סאו ,ןעֶגעֶרְּפ טְלאוָועֶג ראָנ םֶהיֵא טְלאָו ךיִא

 ? ןעֶּבאָה ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןּופ רֶע

 ,םֹולָׁשַה היל ,לעֶט עָיהִיַח עַמְרֶבַח רֶהיִא ןיִא ע'ָלֵח ָך ְךיִז טְנְהאָמְרעֶד אָד גּוא

 רעֶּבָא ויִא לעטע;היח ראנ..ןע'ָגיִמָיְנִּב רֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶמיִלעֶג ךעֶּבעֶנ טאָה יִז יו
 עיִלֲחַר ,יִז רעֶָּא :לעֶדייֵמ א ןעוֶועֶג ךאָד זיִא יִז נּוא עֶנעֶגיִא ןיֵא ם'גיִמָיְנִּב ןעוֶועֶג
 רעֶׁשיִרּוי ַא ראַפ ויִא סאָד טְראוָו ּבְראָה ַא ראַפ סאו - יִא - יִש "שיִא-תֶׁשֲא, ןייֵא ְךאָד זיא
 סאוָו ? ןָא רֶהיֵא טיִמ ְךיִז רע רֶהעק סאָו !רֶמָעיִלְּכ ַא ? רע זיא רעוֶו ,רע גוא 6 רעֶטְכאָמ

 .עֶראּפ א !ףעֶלְויִרְּב רֶחיִא ּוצ טֶּבירְׁש רע סאָו,רֶהיֵא טיִמ רֶע זיִא עֶקְלעֶמְׁש א ראּפ
 !ׁשְטאַגנּי א ןופ לעֶסיִּבַא הזה א ,קירמָמִלְּב א ןופ טְסאָנְלאַפ

 ךיז לאָז טְלעוֶו יִד - טע'קְסּפעֶגְּפָא ךיז ייַּב יִז טאָה -- ןעֶרְהעֶק ְךיִז לאָז טְלעוֶו יִד -
 ךיִז לעֶו ְךיִא !םֶהיֵא ראַפ אָרֹומ ּבאָה ְךיִא ,סאָו +ןעֶגאָז םֶהיֵא סאָד ְךיִא וּומ ,ןעֶרְהעֶק |

 ךיִא : ןְתעֶז טְׁשיִנ ְךיִמ טעֶו רעֶנייֵק ,הָׁשִק-טְׁשיִנ , ןייַ ןעֶטְראָד לעד ףיִא ,םֶהיֵא טיִמ ןְהעֶנ
 עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ רעֶד זיִא טא ,טייַו טְשיִנ ויִאְמ ,טּוניִמ ַא ףיוא ןעֶּפאַחְסיֹורַא ְךיז לעֶז
 ..ןעֶגעֶקַא אָר טָא ,רֶלאַּב טָא ,טייַו טְׁשיִנ ראָג ןעֶטְראָג

 עֶקְסְרעֶטְפאַנאָמ רעֶד ףיֹא רעֶטְסְנעֶפ םעֶנעֶפָא םעֶד ףרוד טקוק ע'ָלֵח ר גּוא
 ,ץְלאָטְׁש ןעֶהעֶטְׁש ייֵז יִװ , םעֶיַלאָּפאְט עֶכיֹוח יִד ,רעֶּמיֹוּב יִד טְהעֶז נוא םױרַא סאַג
 תֹובְׁשֲחַמ עֶרְהיִא גּוא ,םיֹוַא ןעֶמְראָנ םִנּופ ןעֶגְניִז יי ןָאׁש יו , לעֶגָאפ יִד טְרָאה יִז גּוא

 רעֶגיִצְניִו ךאָנ רעֶדָא העָׁש ַא טיִמ רעֶטעֶּפְׁש או ,ןיִהַא רעֶּביא ןעֶצְנאַנְניִא יז ןעֶנאַרְמ
 יז גוא + ,גיֹוא ףיוא גיוא םֶהיֵא טיִמ ערע טעוו נּוא א טיִמ ןְהעֶז יִז יִז טעוֶו

 45 'יי

 עֶר ִֹּמ סא בוא ורע ןֶמהעֶג ךי עו עני יד הל ו כא
 יז טעװ טלעֶמעֶד טָא נוא -- הַּכְלַמ-הִוָלְמ רעֶד ּוצ טְׁשְראָּב םעֶר חֹוּכִמ נּוא ראוַואָמאַט
 ףיֹוא לעֶסיִבַא ,ריִהְמ רעֶד ףיֹוא ,ְךעֶלעֶמאַּפ ןְהעֶגְסיֹורַא גוא לאַׁש יִד ְךיִז ףיֹוא ןעֶּפאַח
 יִּב ? רֶהיֵא ףיֹוא ןעקְוקמּורַא סאד ךיז טעוֶו רעֶוֶו ,רעיִצאַּפְׁש-הֶׂשֲעַמ יוזַא , םאַג רעֶד
 ןעֶלקָאּב יד , ּבייֵל סאָד רֶהיֵא ףיֹוא טְרעֶמיִצ סֶע ,ךַא ... ואװ ,ןיִהַא ןעֶמּוק טעֶו יִז
 .טְׁשיִנ טְׁשְרעֶקַא רֶהיֵא טְלאַפ סע !ץְראַה סאָר ,יֹוא - ץְראַה םאֶר גוא רֶהיֵא ןעֶמאַלְפ
 רְהֵעָמ ויוׁש טאָה יִז זַא יזַא , ןיִחַא רֶהעֶמ ץֶלַא יז סאָד טְהיִצ רעֶמייוַו סאָו גּוא סױרַא
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 ,לעלעלעלעלעלעלשלע שעלט לש ר לע טשעט טל לשלשלעלעלעד עשר לש ראלע לעלע לעשער לש ר עלעלשלעלשלש רשע לעלש על עלשלש לע לש שר לער רשר לעשער לשלש שלש יש ללא רא

 ם'נופ רעֶמיֹוּב יִד ראָנ ,ּטְׁשיִנ ְךאַו ןייק- יז ראפ טְהעֶז יִז ןעֶגיו ןיִא טְׁשיִנ אַז ןייק

 יז ג ןעֶגיֹוא עֶניִרְרֶעייפ-ְמאַלְפ עֶנייַז טיִמ ן'ּויָנעּפְמעָט ס ראָג , ןעֶמְראָנ עֶקְסְרעֶטְסאַנאַמ

 ןיִא טְראָד סאו , לעֶניופ יד ןופ ןעֶגְניִז עֶנָאׁש סאָד ץּוחַא ,.טְׁשיִנ ְךאַז ןייק. טְרָאה

 ויא טּוניִמ רעֶד ןיִא .ס'ּויְנעֶּפְמעֶטְס = ןעֶלעיּפְׁש עֶכילמְמָאנ סאָד נּוא ןעֶמְראָנ

 ,ןיויְנעֶּפְמעָטֶס ּוצ ןיִהַא - קְנאַדעֶג ןייֵא ּוצ ןעֶגעֶגעֶגרעֶּביִא ןעֶצְנאַגְנִא .ע' לֵחָר

 .ַצְנייֵא יז דנאַמְׁשְמּוא טְׁשיִנ זיִא טְלעוֶו רעֶד ןיא ְךאַז ןיק נוא ,ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס טיִמ

 | | ,יי טיי .רעֶגיִואָר רעֶד ןיִא ןעֶמְלאַה
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 .טְנעֶרּב רֶעיִפ םאָד
 רֶמְוילְּכ הָרְבָח יד רע טאָה יֹזַא ,טְכאַנ ןעֶראָועֶג זיא םייק ,ּויָנעֶּפְמעֶמְס גוא

 ןְרעֶטְנּוא עֶלעֶדיִפ סאָד ןעֶמּונעֶג טְׁשְרעֶפְמאַלק םאָה ,( תֹוריִמְז ַא ףיֹוא טֵחַלַׁשְמעֶגְיֹורַא
 -סיורַא ,ראָנ + הָנּותֲח רעֶד ףיוא ךיוא זיִא רֶע זַא ,ןעֶנייֵמ לאָז לעֶרייֵרְּפ יְֵכִּב ,םעֶרָא
 טאָה ןייֵלַא גוא ן'יִצְכעֶמ ןעֶּנעֶגעֶגְרעֶּביִא עֶלעֶדיִפ םאָד .רֶע טאָה ,ּבּוטְׁש ןופ גיִדְנעֶהעֶג

 גידנעֶעֶגְמּורַא  ,גוא ןירַא םאַג עֶקְסְעֶטְסאַנאמ רעֶד ןיִא ןעֶנאֶרְטעְֶקעֶוַא ם םֶהיֵא סֶע
 טּוניִמ עֶלְלַא ךיִז רֶעי טאָה ,רעֶמיֹוּב יִד ןופ ןעֶטאֶׁש םעֶד רעֶטְנּוא קיִרּוצ נוא ןיה
 יד ע'ָלֵחְר ןעֶמּוקְנָא טְפְראַרעֶּב טאָה סע ןעֶנאַוו ןופ - ,ןיִהַא גידְנעקּוק ,טְלעֶמְשעֶגְּפא
 ץְראַה סאָד :ןעֶועֶג טיִנ קָּפָס ןייק; םֶחיִא ראַפ ויִא םאָד - ןיי םעֶו יִז ּוצ גּוא . עֶנָאֹׁש
 יז תעַׁשְּב ,ןעֶגיוא עֶרְהיִא ךאָנ ןְהעֶועֶגְסיֹורַא טוג םע טאה רע;אָי זַא טְגאָזעֶג םֶחיֵא טאָה

 .ןעֶללָאראק יִד גידְנעֶטְסעֶמ ,ןע ְלְרייֵרְפ ייּב ןְהעֶעֶג ךיז ןעֶּבאָה
 ןיוש ןעֶּבאָה ריִמ יו .אַז רעֶד ןיִא רעֶטיִנעֶג ַא ןעֶועֶג זיִא ּויָנעָּפְמעֶטְּמי

 עֶבְלעֶזַא ןיִא ראָנ טְכאַרְּבְרעֶפ טעֶמִּכ טייֵצ עֶצְנאַג יִד וייוְרּוחְּב רע.טאָה טְסעיִטְׁשעֶג ןעֶביֹוא
 טייֵקְשְלאַפ ןהֶא ,תֶמאָּב ראָנ , רעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןיִא לאָמ ֶלְלַא ְךיִ גיִרנֶבעיְי , םיִָיְנע
 ןעוֶועֶג סאָד זיִא ,ּבעיִל יִז טאָה רע זַא ,ןעֶצעֶמייֵא ןעֶרְחאַוְׁשעֶג טאָה רֶע זַא +הָליִלֲח
 .ְךעֶד רֶע טאָה !םֹולָׁשְו סֵח --ןעֶרְראַנְפָא טיִמְרעֶר טְניימעֶג םיִנ טאָה גּוא ,תֶמָא רעֶטיול
 ּעיל יז טאָה ,רֶהיִא םּורַא ןעֶועֶקְדאפ ןעֶּביֹוחעֶגְנָא רע; טאָה יֹוזַא ,לעֶרייֵמ ןָאׁש ַא ןְהעֶנ

 רֶהיִא ףיֹוא טְכאַרְּבעֶגְיֹוא ְךיִז ,תֹונּתַמ טְפיֹוקעֶג רֶהיִא טאָּה ,ןעֶּבעֶל סאָר יט ,טאַּתעֶג

 הלכ רעד וצ ךעלדיימ ףיונוצ ךיז ןעביילק ,הפוח רעד ראפ סאוו ,ס'טכאנוצ- תבש םעד (*

 ,"ס'טכאג-וצ-תבש טאלג סע טסייח רעמרע ערעדגא ןיא  "תורימז} טסייה סאד גוא -- ןעצנאט
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 ןשיישישרשרש יש ש שלש שלש יש רשי שש יש אר לשישרש ר לא רש אש שלא

 יא ראַפ ראָנ ,רֶהיֵא ןופ טְרָאהעֶג טאָה רע;סאָו ,טְראוָו םּוג ןייֵא ראַפ דאָנ ,טְצעֶל ויָּב

 .םאו ,עֶיְלעֶּפאק ןייַז ןופ רֶמְזייִלּכ הֶרָבָח יִד ,טְקְנָאֹׁשעֶג םֶהֹיֵא טאָה יִז םאוָו ,קוק ןעֶמּוג

 תַעַׁשְּב , םֶהיֵא םּורַא טְראנעֶג םיִנ ךיִז ןעֶּבאָה ,עַבָּט ט'ּויָנעֶּפְמִעֶמְס טְנאַקעֶג ןעֶּבאָה

 ןטְבעילעֶגְניִא גּואו לעֶמְרָאטְׁש ַא ןיִא ץעֶגְרֶע עֶּבעיִל ַא טְרחיִפעֶג טאָה ּויָנעֶּפְמעֶטְס
 עַּבאַה ךיֹוא + (עֶמעוֶו ןיִא ןעוֶועֶג ראָנ זיִא םע יִּבַא ,ְךעֶלְטְרָאמְׁש עֶלְלַא ןיִא ךיִז רע .טאָה

 םורא ןעוֶועֶקְדאַּפ טְנעֶלְפ ויִנעֶּפִמעֶטס סאו ,רֶמוייֵלְּכ עֶדְמעֶרְּפ יִד טְראַנעֶג טיִנ היִז

 .ןעֶּבאָה .לעֶרְניֵּב ַא ןעֶקעֶלְּפא ןעֶמ ןְנָאק אָד וַא ,ןְחעֶועֶג ןעֶבאָה ייֵז  רעֶטְכָאמ  עֶרעֶי
 -הָׂשֲעַמ ראָג ,עֶנעֶׁשעֶק ןייא ,ּפאַל-רָבח םֶהיֵא טיִמ טְכאַמעֶג !ץֶטיִה ןעֶּנעֶנעֶגְרעֶטְנּוא םֶהיִא יז

 גוא גאָמ ןעֶמּוג ַא טְּבעֶלעֶג ,טְראָו םעֶנייֵא טיִמ -- ךעֶלְׁשיִמְרעֶק טעֶואַרְּפעֶג , תֹוֿפְתּוׁש
 טיִמ ּויָנעצּומ-ּויָנעֶצּוק טְראָר טְכאַמ ּויָגעַּפְמעֶמְס יו ,ןיִחַא גיוא .ןייֵא טיִמ טְקּוקעֶג
 יז עֶּבוְלאָה ,יִז ריִד לעֶכיִקי :טְדעֶר רעֶניִא יו ,רּונְׁש רעֶד טיִמ רעֶרָא רעֶּטְכאָמ רעֶד

 טיִמ טיִנ יִּבַא ,טְסּולעֶג ץֶראַה ןייד לעיפיִו ןעֶגיֹוא יד טיִמ !םאַז ַא - רעֶטייַוַו ראָנ --ריד
 ויָנעָּפְמעֶטְס ּואו ,תֹוׂשֲעַמ עֶבְלעֶוַא ןעֶפאָרְמעֶג ךיז ןעֶּבאָה םע; , תֶמֶא . .."! דְנָאה ןייֵמ

 ,טעֶועֶרעלסעֶ םֶהיִא ןעֶּבאָה הָרְכָח ,ּוניַה ,ׁשיִמייל טיִנ ראָנ ,ןָאש טיִנ ןעֶמיִנְׁשעֶגְּפֶא טאָה
 ,טְזעֶמְׁש טְלעוֶו יִד סאָו ףיֹוא רעֶניֵּב יִד ןעֶכאַרְּבעֶג נוא לעֶקְנִיוַוַא ןיִא ץעֶגְרעז טְּפאַטְרעֶד
 םֶהיֵא זיִא םְנעֶמְסְנייֵמ ראָנ . ..הֶׂשֲעַמ אֵזַא ןעֶקְנייֵדעֶג ּוצ גְנאַל טאַחעֶג טאָה רע זַא יֹזַא
 :ּוצ גּוא ,טְלעוו רעֶד ייַּב טפיוקעֶג ְךיִז טאָה רע םאָו ,ןעֶמאָנ ןייז ּבעילוצ טּוג ןעֶגְנאַגעֶג
 ַא ןעֶפְלעֶה :ןּוהְמ הָבֹומ ַא ןעֶדוי א רעטקאראכ ןעֶדְליִמ ןייַז טימ ץְראַה טּוג ןייַז ּבעיִל
 לאָמְנייֵק טאָה רעי + תּויַח םאָד ןעֶועֶג ן'ּוינעֶּפְמעֶמְס ייַּב זיִא סאָה - רעֶדּורְּב ןעֶמּונ
 ןעֶנאָוצ -- טיִנ ייֵס .,טְנאָקעֶג אִי טאָה רע; יימ ,ךאז ןייק ןיִא ןעֶָשְנעֶמ ןייק טְנאָועֶגְפָא טינ

 .ןעֶרעֶי טְגאָועֶגּוצ רע; םאָה
 !עֶצְרְרעֶפ ּויָנעֶּפְמע ָטֶס 'ר - הֶׁשֶקַּב ַא םֶהיֵא ייַּב רוי ַא שיַּב ,ּויָנֹעֶּפִמעֶּטְס -

 יִד םֶהיֵא ייַּב טְלעֶוּפעֶג ּרֶהיֵא טְלאָו רעֶמאָמ ,ץיִרְּפ םיייַּב בּוׁשָח ַא אָי ְךאָד טְנעֶז רֶהיֵא

 ?ןעֶנעֶו סיִמעֶדייַא ןיימ ןופ עֶדְנעֶרַא
 םיייַּב בּוׁשָח ַא ןיִּב ְךיִא ּוצ לעֶמיִּבַא הָלֵאַׁש ַאְמ !רֹובָּכ ןעֶטְסָארְג .ןְמיִמ ,ךַא -

 טְסעיִמְׁש רעֶו נוא :ןעֶּבעֶגְקעֶוַא טינ טְׁשְראָּב קאַז ןייק ריִמ ראַפ טעֶו רעֶנעֶו + ץיִרָּפ
 --!טְבעֶר ןייז טעֶוֶו סע; ,רעֶביִז טייַז ! הֶרָּפַּכ יִד ריִמ ְךאָנ ראָג זיִא יז - הָציִרְפ יִד

 םייַּב טְלעֶיֹּפעֶג םיִועָג רעטאָה ןעֶמעֶגְרעֶּפ טיִנ ראָנ טאָה ּויָנעֶּפִמ ע ָטֶס ּביוא גּוא
 רעֶד .ךיֹוא לֵלְּכ ןְראַּפ לאָמַא נּוא ,םיִדיִחְי ראַּפ תובוט עֶרעֶדְנַא גוא עֶדְנעֶרַא יד יי
  ןֹוְִּז ןעֶצְרוק א רֶתֲעָז ,ןורָּכִז ןעֶצְרּוק ַא טאַהעֶג טאָה רע סאו ,ןעוֶועֶג רונ זיִא ןֹורְסֶח
 ...ןעֶוועֶג םִייקַמ ןעֶרעֶי טיִג רע.טאָה םורד ,טְגאָזעֶג ּוצ ןעֶמעֶלְלַא טאָה רע תַמֲחַמ גוא

 רע טאָה ןעֶרְראַנ :ךיוא ןעֶכאַז עֶגיִואד יִד יַּב ןעֶועֶג זיִא קיִלְגְמּוא רעֶגעֶגיֵא רעֶד



 וינעפמעט ס | סכ
 טא רעשט ררעלאע רער לא לאל לערער רערש שר רש ישר רש/רשרשרשרשרשלשרשרשרשרשרשרשרשלשרשישלשרעלשלערשזשרשישרשרשלשרעלשלשרשלאלאלשלשרערש

 + ךאַז רעֶד ןיִא חָינְפ םוׁש ןייק טאַהעֶג טיִנ - ,טְנאָזעֶג טיִנ ןעֶניִל ןייק ,טְראַנעֶג טיִנ םעֶנייֵק
 רע.טאָּה םּורָד - ןעֶמְהעֶג יִז טעֶו רֶע זַא ,לעֶרייֵמ ןעֶרעֶו טְגאָזעֶגּוצ טאָה רע יו יֹזַא ראָנ
 םֶהיֵא טאָה לעֶריִרְפ ויִּב ,רּחָּב ַא ןעֶרְהאָפעֶגְמּורַא גְנאַל ויִא גוא עֶנייק ןעֶמּונעֶג שי
 ןייק טיִג ןעֶועֶג יַאדוַא זיִא ּויְנעֶּפְמעֶטְס ...ןיש ןעֶמייַה ריִמ .ִװ יױזַא ,טְרֶעיְְִׁרעֶפ
 יו ןעֶועֶג זיִא נּוא פאק ןיִא טְניִו טאַהעֶג לעֶמיּבַא טאָה רע ראָנ' ,ׁשְנעֶמ רעֶטְבעֶלׁש
 ןיִמ אזא טָא גוא : ןעֶבאַמ םֶהיֵא ןופ טְנאַקעֶג רֶהיִא טאָה טְלאוָועֶג טאָה רֶהיֵא סאו: גייֵמ ַא יו

 ןעֶקְראַמׁש רֶהיֵא טיִמ טאָה יז ירא דנָא יִד ןיא ןעלְריירְּפ וצ ןעֶלְלאַפעֶגְניִַאזיִ ׁשֶפָ
 ןופ ןעֶגאְָפֶא ְךיז לאָז ְרֶע ,םֶהיֵא ייַּב טְלעוּפעֶג ךיג לֶבֵׂש טיִמ גוא ּפאק;רֶחיִא טיִמ ,ףעֶמקאַראַב
 עֶנייַו עֶלְלַא רעֶּביִא ,ןֹוצָר ןייַ רעֶּביִא ,עֶנעֶׁשעֶק ןייז רעֶּביִא טְגיִטְלעֶועֶג טאָה יִז :ןעֶבאַז ךס ַא
 עֶלְלַא ףיוא;ןעֶדְניִּב .טְזאָלעֶג ,עֶלעֶפַאׁש ַא יוִו ,ְךיִז טאָה רע! ןעֶצְנאַגְניִא םֶהיֵא רעֶּביִא -- גְנָאג

 טאָה יִז סאָו .ְךִז טיִמ ןּוחְמ טְואָלעֶג טאָה נוא טייַז ַא ףיֹוא לעָּפָאק סאָד ןעֶפְראָוְרעֶפ , רעיִּפ
 עיני רָע זיִא ןעֶיִפעֶג עֶנייַז ףיֹוא , ןעֶצְראַ ןיִא ךיִז ייּב ; ראן ר ,טְלאָועֶג

 םאוָו א א יא הע א א = םֶתא כאָה גאק עו !ןֶבאָה ֶי רעֶדא ,ןעֶבאָה
 ןְפעֶזְךיִ ןעֶנאק שיִנ לֵאָז הע;ַא  םֶהיֵא סאָד טְמּוק סאָו ראַפ  םִ ְסייֵוןיילַא רע ראָנ

 רע; טיי רעֶטְׁשְעֶ רער ןופ םֶהיִא טְהיִצ םִע רעֶכְעֶו וצ ,ןעִלַחָר שיִמ ,לָשֶמִל
 ?ןעֶרְהיִרְנָא םאָד ןְנאַק ןעֶמעֶו ? הָנּותְח רעֶד ףיוא ןֹויִצְנֶּב-םיִיַח ייַּב ןְהעֶגְרעֶד יִז .טאָה
 יִד טיִמ ןעֶקְלָאראק .עֶרְהיִא ןעֶניִו ןיִא טאָח עֶנעֶו !םֶרֵחְּב יז טְנעֶרְפ - ?ןעיֶלְרייֵרְּפ
 רעֶטייוװנּוא לעֶּבְראָק ַא טיִמ ןייֵמ רֶהיֵא גְנעֶרְּב ,הָנּותֲח ַא רֶהיֵא לעוּפְׁש יִּבַא'ג תֹונְָׁשַמ

 רעֶד יִקאַמ ויִא ןעֶנאוַו טְּב גוא ! קֶסֶע רֶהיֵא טיִנ סאָד זיִא -- ּפאָק םעֶד ּפָא ריִד ךיִז הער

 ףיוא ןעֶמּונעֶג גּונעֶג ךיוא ווא ְךיִז טאָה לעֶדייֵרְּפ ? תּולָג ןיא רֶהיִא ייַּב ןייַז ּוצ רּועָׁש
 ןֹורָּכַו ןיא ְךיִז ייַּב ןעֶּבייֵלְקְרעֶּביִא ןָא טְּביֹוה ּויָנעֶּפְמעֶּמֶס גּוא ;+: הָׁשקטשיִנ :; םֶהיֵא

 רעֶּביִא .טְנאָרְמ רֶע סאו םורּוסִי עֶלְלַא יִד ,רעָּביִא םֶהיֵא טּוהָמיִז .סאָָו ,עֶלציּפׁש עֶלְלַא

 יז נא אָפ ןעגִטְיַה ויִב הָנותַח רעֶד ףאָנ הֵעׁש רעֶמׁשרעֶע רעֶר ןופ רֶהיִא ןופ
 ףיֹוא נוא ןעיִלְרִייִרְּפ-ףווא וָאּב טְרְרעֶו רעֶז נוא רעֶלְקְנוד לאָמ עֶללַא ןעֶרעֶװ תֹובָׁשֲחַמ

 םילעֶרְייִרְפ ףוֹוא םִוֹוא רֶע טְואָל ץֶראַה רעֶטיִּב ןייַז ןעֶצְנאַגְניִא : .טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד
 עקֶמעֶ 5 עא אֵזַא זיִא רֶע סאוָו ,םעֶד ןיִא גיִדְלּוׁש זיִא יִז רונ יו ְףייֵלְג ,ּפאק
 ה אב אט . ..,פאק ץְפיֹוא ןעֶמעֶרְמ יז טְזאָל נּוא

 ּויָנֹעַּפְמע ָטְס יז טְכאַרְט ,לאָמ ַא שיִמ ןעֶנעֶבעֶרְּפָא רֶהיֵא טיִמ ךיִז לעוו 'ףיִא -
 עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ םִיָנּופ סעיֶלאָפאָמ עֶביֹוה יִד ןופ ןעֶמאָׁש םעֶר רעֶטְנּוא גיִדְנעֶגאַּפְׁשִמּורַא

 ךעֶביִא רֶהיִא טיִמ לעו ךיִא ,ריִמ ּוצ רעֶהַא ,ע"ָלַחְר ,ןעֶהעֶגְסיורַא ראָנ יִז זאָל ןעֶמְראָג
 לעֶו ךִיִא ';ץֶראַה טְרעֶטיִּבְרעֶּפ ןיימ ןעֶקעֶרְפיֹוא רֶהיִא לעֶו ךיִא ,ץֶלַא ַחֹוּכִמ ןעֶסעֶיִמׁש
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 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶגיִרקעֶג ּבעיל יִז ּבאָה ךיִא יֹוַא יו , תֶמֶא ןעֶמְכעֶר םעֶד ןעֶגאָז רֶהיֵא
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 !הָצע.ןייא ןעֶטְבאַרְמּוצ ןיוש ןעֶלעֶו ריִמ גוא ,ןעֶהעֶזְעֶר ךיִז ןעֶּבאָה ריִמ יו ,ןָא שּוניִמ
 ףיוא ְךיִז ןעְֶניִבְרעֶפ גּוא ןעֶרעֶו טְהיירְפעֶּב עֶרייֵּב ןעֶלְלאָז ריִמ זא ,ןעֶבאַמװצ ױזַא יו

 ןעֶזייַו רֶהיֵא לעֶו ךיִא ,תייִנעֶרּּפ ןיימ ,הָרָצ ןייֵמ ,ןעֶנְרעֶלְנָא יז לעוֶו ךיִא !גיּבייֵא--יּביֵא

 יז זאָל טיִנ ןעֶו ,טֶג ןעֶבעֶג רֶחיִא לעֶו ךיִא !םיִפ יִד ׁשִמ םעֶנעֶו ןעֶמעֶרְט וצ יֹוַא יו

 ,לעֶדייֵרְפ ,ראַה !הָרּפּכ עֶגיֵר ,עֶנָאש ַא ,טְמּוק רֶהיִא יוִו , גע עֶגיִּביֵא ןיא ןעֶגייְֵ

 ,רעֶהַא ןעֶמּוק ראָנ יִז ואָל ...!גְראַב ַא יו , דֶרֶע רעֶד ןיִא ןעֶנעיֶל ריִמ ייַּב טְסעוֶו
 ןייק לעֶו .םעֶלְלַא ןעֶגאָיֹוא רֶלאַּב רֶהיֵא לעו ךיא ! ןעֶמּוק םיִעֶג עו יִז ,עיִלחְר
 קאָיְנִח רֶהיֵא ןּופ ןעֶרעֶו רּוטָּפ וצ ױװַא יו ,ןעֶּנעֶג הֶּצֵע ןייֵא רֶהיֵא גּוא ןעֶכאַמ טיִנ תּוהיִׁש

 ..י!עֶנייֵמ , עֶנייֵמ ןייֵו ּוצ ױזַא יוִו גוא לעֶטעֶקְׁשאק ןעֶמעֶמאַס ץְטיִמ
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 .ןעֶשאַלְרעֶפ טְרְרעוֶו רעִייַפ םאָד
 ,טְקְרעֶמעֶּב טיִנ ראָנ טאָה רֶע זַא ,טְרעֶקאַלְפעֶצ יױזַא ךיִז טאָה ּויָנעֶּפְמעֶמְס

 טְהעֶג יִז וּפאָק ץְפיֹוא לעֶכיִט םייַו א טיִמ עֶניֵא טְּגעֶוׁש םאַג טייַז רעֶנעֶי ןופ יו
 טְקיִרעֶגְנָ רֶהיִא זיִא לעֶביִמ עֶסייו סאָד .ןעֶטייַו עֶלְלַא ףיוא םורא ךיז טקוק גּוא דְניִוְׁשעֶג
 ,ליומ ןיא ןִהָאצ יִד ,דנַאה יד רֶהיִא ןעֶרעֶמיִצ סע  נוא ןעֶגיֹוא יִד רעֶּביִא טעֶמִּכ זיִּב

 טְּבייַלְב יז ,ןייֵא טּוג ךיז טקּוק יז :ּבײל עֶצְנאַנ טאָר גּוא טְסּורְּב רעֶד ןיִא ץְראַה סאָד
 :רעֶמְראֹו יִד טימ םהיא ּוצ זאָל א ךיִז טּוהְט נוא ן'ּוינעֶּפְמעֶטְס טְהעֶזְרעֶד יִז ,ןְהעֶמְׁש

 | .יי ךייַא ךיִא געֶרְּפ ,הִוֲעַה ַא ראַפ סאוָו טיִמ -

 ,עיָלֲחָר ,"רֶהיִאו טיִנ ריִמ גאָז ...!ע'ָלַחָר . ןעֶקְאַרְׁשְרעֶר ְךיִמ ּוד טְסאָה יִא --
 עֶמּנֶגְָא יז טאָה נוא טְרעֶדְטְֶעעֶג וי געֶּפמעֶמְס רֶהיֵא טאָה -- .,."ורז ריִמ גאָ
 ע'ָלֲחְר .ןיירַא ןעֶגיוא יִד ןיִא ְיַלְג טְקּקעֶגְניַרַא רֶהיִא טאָה גוא דְנָאה עֶדייֵב ייַּ
 סאוָו , ןעֶרעֶטְׁש יִר ןופ ץְנאַלְג ןעֶּבְלעֶו םעֶד טְקְנפ ןעֶגיֹוא עֶנייַז ןיא .ןְהעֶזְרעֶד טאָה
 ןעֶהאָלְּב-לעַקְנּור םנּופ טְכאַנ-רעֶמּז רעֶגאֹׁש רעֶגיִואָר רעֶר ןיִא טְקיקעֶנְפאָרַא ןעֶּבאָה
 ,ןעגְנּועֶג ןעֶּבאָה נּוא הָלָדְבַה טְכאַמעֶגְּפָא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי רע קְוָועֶּפצְנאַמ עֶלְלַא ..לעֶמיִח
 ףיֹוא ַחֹומ םעֶד טְראַדעֶג ,טְכאַיְמעֶג גוא טְצְפיִועֶג ,"םיּוהְיְלֲא, יִד ,ּויִא רעֶגייֵטְׁש רעֶד יוִו

 טאָה םאוָו ,דיִסָח םעֶנעֶי ןּופ תּובְו םעֶד טעֶוועְׁשְניִועֶג ךיז ,הָסָנְרַּפ רעֶטְסיוִו רעֶד

 ,םולׁש םהיא ןעֶגעֶגפָא נוא איִבְנַה ּוהָילַא טיִמ יז ןעֶנעֶגעֶגעֶּב ּוצ קיִלְג םאָד ןעֶּפאַרְמעֶג

 א
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 יִר פארא ןעפראוו רעֶביֵו רעקוועּפעֶגאַמ יד +םֹולָׁש םֶהיִא ייַּב ןעֶמְהעֶנְּפָא .גוא

 ןעֶמְהעֶג גּוא ,גְנּורְהיִצ םאָד ,רעֶרייֵלְמ עֶיִדְתְַּׁש יִד םיֹא ןעֶוהְט ,ּפאק) ם'ּופ סְרעֶייְִׁש
 ןעֶמּונְרעֶפ זיִא עֶקְוְועֶּפעֶזאמ ,טְראָו םעֶנייֵא טיִמ  ,טייַבְרַא עֶגיִריִבאו יִד ּוצ יז
 ,ןעקנאַרעֶג יד ףיֹוא טינ-ראג טְמּוק םעֶנייק גוא-ׁשְרוק תֶּבַׁש ןעֶּבעיִל םעֶד ןעֶטייִלְגעֶּגּוצסיֹורַא

 ייָנעֶּפְמעֶטְס ׁשֵמ ,רנָׁש םיהָּכְלמ-יִסאוָור ,עיָלַחָר טְהעֶטְׁש טיֵצ רעֶר ןיִא וַא
 חֹוּכמ םעיִמְׁש ַא ְךיִז ןעֶׁשיווְצ ןעֶּבאָה גּוא סאַנ עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ רעֶד ףיֹא רֶמָעיִלְּכ םעֶד
 פאָרַא ןעקָוק סאָוו ,ןעֶרעֶטְׁש עֶהאָלְּב יד ראָנ .. .ןעֶבאז עֶׁשידוי ןייק טְׁשיִנ ראָג טעֶּפע
 ןעלגיופ-טכאנ יִד ראָנ  ,םעֶלאָּפאַמ עֶקְתְרעֶטְסאַנאָמ עֶבייה יד ראָנ ,ץְנאלְג רעֶיַז ׁשיִמ
 יו ראָג ,ןוׁשָל רעֶגיז ףיוא רעֶגיִא יז ןעפּור סאָו ,ןעֶמְראָנ עֶקְסְרעֶטְסאַנאֶמ ןעֶמיֹורְג םִָניֵא
 רעֶנָאׁש רעֶגיִאָד רעֶד ןיא זַא  ,ןעֶייַו ייֵז ראָנ ,  ּוצ םעֶלְלַא סאָד ןעֶהעֶז גוא ןעֶרָאה
 גוא סאַג רעֶׁשעֶיֹוג רעֶד ףיֹוא ,רעֶמיֹוּב עֶקְסְרעֶטְסאַנאָמ יִד רעֶמְנּוא ,טְכאַנ רעֶכיִלְרעֶביוצ

 ,עֶנאַל רעייִנ ןיִמ אזַא ןיִא ןעֶנּפעֶג ע'ָלַחְר ךיז טאָה ן'ּויְנעֶּפְמעֶמְס ןעֶּבעֶג אר טָא
 רעֶנָאׁש רעֶד ףיֹוא אָד ,זיִא יז סאו גּוא ויִא יִז רעֶו ,ןעֶסעֶגְרעֶפ ראָג ְךיִז טאָה יִז וַא

 רְקיִא ןיִא טיִנ לאָמְנייק ְךאָנ יִװ ,יֹװַא טְלְהיִפעֶג ע'ָלֵחָר ְךיִז טאָה ,רּוטאַנ רעֶגיִטְכָארְּ
 טאָה .,ןעֶגְנאַגעֶג רעֶהַא זיִא יִז תעַשְּב ןעֶלְלאַפעֶג .רחיֵא ףיוא זיִא סאָו ,רַחַּפ רעֶד :ןעֶּבעֶל

 עֶגעֶז םִ ַא ,ןעֶיִועֶגְסיֹא רֶחיִא ְךיִז טאָה סע וא רֶהיִא ןופ ןעֶטאֶרְטעֶנְּפָא םיִצּולְּפ יו
 , ןעָהיִלְפ ןְנאָק גּוא , עֶלעֶגָאפ ַא יו , הייֵרְפ זיִא יז גּוא לעֶגיְִפ ןעֶסְקאַועֶגְיֹוא רֶחיִא יב
 -רעֶריִנַא טאָה נּוא רעֶטְנעֶהָאנ רֶהיֵא ּוצ טְקּורעֶנּוצ ְךיִז טאָה ויָנעָּפְמעֶטְס ...ןעֶהיִלְפ

 אה יִז ,ןּוהְמעֶגרעֶטיִצ ַא טאָח ע'ָלֵחר : ןעֶלְְקַ יִד ףיוא רֶהיִאייּב דֶנָאה עֶנייזטְנעֶלעֶג
 קוק ַא רּונ טאָה יִז  .ןּוהְמעֶג טינ סאָד םאָה יִז ראָנ ,םֶהיֵא ןּופ ןעֶמעֶרְטִּפָא טְלאַועֶג

 .אָרַא ןעֶמאָה ןעֶגיוא עֶתאָלְּב עֶגיְִכיִל עֶרְהיִא ןופ נוא ן'ּויָנעֶּפְמעֶטְס ףיוא ןּוהְטעֶג
 | -  ײֹערְחעֶרְמ ייְֵצ ןעֶגיִרעֶג

 גידְנעֶׁשיוְפא ,יהְטעֶג גערְפ א ויָנעֶּפְמעִמִס טאה זעָקַמָר ,ור טְמניו םאָו --
 | יי רֶָאה עֶיי טיִמ ןעֶרְעֶרְט יד

 יןעֶּבעֶג ,ךייא .. .ןעֶּבעֶנ -- אָד טָא שוג יֹוזַא ריִמ זיִא םִע ,ּויָנעֶּפְמעֶּטְס ,ךַא -
 סאָו ,עֶנעֶיַא טָא טיִנ ךיִא ןיִּב םאוו ראַפ . . .ְךיִא ןיִּב םאָו ראַפ !ּויְנעֶּפְמעֶמְס ,ריִד

 ?ןעֶפיוקְרעֶפ ןעֶקְלאראַק יִד ייַּב ןעֶרְהאָוְׁשעֶג גוא ןעֶגְניִרעֶג יוזַא יז טאָה

 ּויְנעֶּפְמעֶּטְס םֶגאו !עֶנייֵמ הֶמֶׁשִנ ,הָנֲעַמ ןיימ יקאט .ףאָד זיִא סאָד טָא -
 ,עייְׁש ךיא סאוו  ייְשעָג ןיימ יִקאַּמ ךאָד זיִא סאָד טָא - ןע'לֵחָר גיִדְנעֶמְסעֶנְמּורַא
 בְראַמְׁש ְךיִא וַא ,ּבעיִל יֹוזַא ְךיִד ְךאָד ּבאָה ְךיִא ?רעֶסעֶּב עֶנייֵמ טיִנ ּוד טְויִּב סאוָו ראֿפ

 ,טְׁשיִנ ראָג ּבעֶל ךיִא ,ׁשְנעֶמ סיוא ךיִא ןֵּב .טיִנ ךיִד הֹעְז ְךיִא זַא + םיִרָבֵא עֶלְלַא טיִמ
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 !הָמׁשִנ ןייֵמ ,ץטאׁש ןיימ ,ןיֹורק ןיימ טְסיּב וד איא .,ןעֶבעֶל םיִז ןייֵמ ,ריִמ גאז !ע'ילַחְר
 | ! עֶנייַמ טְסיִּב ,ע'ָלֵחָר ,עֶנייֵמ טֶמיִּב ּוד

 ? ןייַז סאָד ןְנאָק ױַא יח לּויְנעֶּפְמעֶמְס ,עֶנייד ןּב ךיִא טְסייֵה סאו -
 ףיוא רעֶנייר ןיִּב ךיִא לייַװ ,סנייֵמ ץְראַה .ְךיִמ ּוד טְסְהעֶטְׁשְרעֶפ ,עֶנייֵמ טְסיִּב ּוד --

 ,רעֶנייד ךיִא ןיִּב ןיירַא רֶגֵק ןֶזִּב + ּבירְג ןעֶרעֶטְְיִפ ןֶיִב  גיִבייֵא ףיֹוא ,דיִמָּק
 יב |  םֶנייֵמ ןעֶּבעֶל

 ,י ףֹוס םּוצ נּוא - ןעֶרְהאווְׁשעֶג ְךיֹוא ךיז טאָה ,טְגאָזעֶג יֹזַא ךיֹוא טאָה ןיִמָיְנִּב -

 ,ןּוהְמעֶג געֶרְפ א טְרעֶדְנּואוורעֶפ ּויָנעֶּפְמעֶּמְס יז טאָה + ןיִמָיְנִּב רעֶסאוָו -
 טְנאָז םע;ןעֶו ; רֶניִק ןייַלְק ַא ףיוא טקּיק עֶמ יו ,ןירַא ןעֶגיוא יִד ןיִא ןעיֶלַחְר גיִדְנעֶקיק
 ? עֶנייַמ חָמָׁשְנ ,ּור טְסְרעֶר ןיטָיָנַּב ַא ראַפ םאְו ןופ .טייֵקְׁשיִראַנ דְליוִו ַא

 הָמותְי יִד לעֶטנֶ;חָיַח עֶרֶב ןיימ + רעֶריִרְּ-ףיִטׁש ס'לע מעחִיח ,ןיִמָיגִּב -
 טְרעֶרעֶגְפָא יז ןעֶּבאָה ,ןיִמָיְנִּב ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאָו , רעֶרירְב-ףיִמְש ַא טאַהעֶג טאָה
 ֶנייַ יב ןעֶרְהאָוְׁשעֶג ,טְגאָזעֶגוצ רֶהיֵא טאָח רע + ןעֶמְהעֶג ךִז ןעֶלעוֶו יי זַא -גְנאַל ןּופ
 לעֶט ע;ה ַ!ח ,ףֹוס ץְסּואיִמ א טאַהעֶג יִז טאָה ,ךַא ,, ,ףוס םּוצ נוא-- תּונָמֲאָנ עֶניִלייַה

 ראָנ .. .ןייַ לַחֹומ ריִמ יז ואָל ,םֹולָּׁשַה ָהיֶלֲע ,ןעֶּבְראָטׁשעֶג גנאל ןיוש זיִא יִז .ּךעֶּגעֶג
 ז +טייֵרְּפ עֶנייֵז ְךאָנ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא יִז ,תּויַח סאָר ןעֶוועֶג רֶהיִא ײַּב זיִא ןיִמָיְנַּב
 טְוייוַו סע גוא ,ןעֶגיֹוא יִד ראַפ ריִמ טְהעֶמְׁש יִז ,,,טְלְהָאצְרעֶד ןייֵלַא ריִמ- סאָד טאָה

 טְנייַו יִז גּוא ְךעֶלְדעיֶל רֶהיֵא גְניִז ךיִא ,רעֶטְסְנעֶת םיייַּב יִז טֶציִז םָא זַא ,םיֹוא ריִמ היִז

 ".יי!ןעֶלְּבְסְנאַמ יִד ,ןעֶּביֹולְנ טיִנ ייֵז ראָמ עֶמ ,טיִנ ייִד ּביולְג ,יִא, :ץְלַא טְנאָז נּוא

 מ עטס גוא ,הָמֹותְי יִד לעט ע;הָיַח עֶטרָבַח רֶחיֵא ןּופ טְגְחָאצְרעֶד ע'לֵחָר
 ןעֶגיֹוא יד ןיִא רֶהיֵא טקוק , יִז טְנְדְלאַח , יז טָאלג ,דָנָאה יִד ןע'?ֵחָר טְׁשּוק ּויָנעֶּפ
 -רעלְקיטְׁש ויִא יז יא יו ,ןע'ָלעֶט עֶ;הָיַח ןּופ ץֶלַא טְלְהָאצְרעֶד עיָלַחָר גּוא - ןייֵַא
 יייןיִגיִמְיַנַּב ןעֶיירְטעֶג ןעֶּבעיִל רֶהיֵא ְךאָנ ,םֶכיֵל ַא יו , ןעֶגְנאַעֶגְסיֹוא רייֵח

 טאָה עיִלֲהָר ראָנ ,רימ רֶהאו עֶכיְֵמִע ןופ ןעֶועֶג ןייׁש זיִא לעֶטעֶ;הִיַח }
 דָנּוצַא ,..םֹולָח ּוצ ןעֶמּוקעֶג לאָמטְפָא רֶהיֵא זיִא לע ָמ ע;ה ָיַח ,טְקְנייֵדעֶג טוג יִז

 ןּוהְמעְגְנָא טְנאוַו טייז רעֶגעֶי ןופ טְהעֶטְׁש לעמ עָ;הָיַח וא ,טְכאַרעֶגְסיֹוא רֶהיֵא .ְךיִ טאָה
 ףיֹוא רֶהיִא גיִדְנעֶזייוַוְנָא , רֶהיֵא ּוצ טְקגיוִו נוא רעֶהַא רעֶּביִרַא טקּוק גוא םיִכיֵרְכִּת ןיִא

 .,?אָר וד טְסּוהְמ סאָו : טְרעֶר רעֶנייֵא וו ,ּפאק,ןטימ גיִדְנעֶלְקאָׁש נוא ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס
 ,ןעֶבעֶל ןיימ על ַח רו ,םֶנייֵמ עֶלעֶצָאק  ,םניימ ץְראַה ,ריֵד םעֶג גוט םאוָו ּוצ --

 והְמ ?טְכאַנ ןעֶנעֶקַא ְךאָנ גוא ןעֶכאַז עֶכְלעֶוַא ןעֶנְהאָמְרעֶר ,ןעֶהעֶר ריִד גיֹומ םאָו ּוצ
 ןעֶׁשְְׁשילְּב נּיא ןעֶטְכייל םאוָו ןעֶגיוא עֶגיְִכיִל עֶנָאׁש עֶנייֵד שיִמ ריִמ ףיֹוא קיק ַא רעֶסעֶּב
 .ייי נאיְְליִרְּב עֶנֶאׁש ייֵוצ יו
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 ע'ִלֲחָר ךיִזמאָה ,טְראוָו עֶמצעֶל סאָד טְרעֶרעֶגְפיֹוא טיִנ ְךאָנ טאָה ויָנעָּפְמעֶּמס
 ךז טאָה ּויָגעָּפְמע ְטֶס זַא  ,טייקרָאמׁש אֵזִא טיִמ דְנָאה עֶנייֵז ןופ ןעֶמיִרעֶגְסיֹורַא
 | | , רֶהיֵא ראַפ ןעקְאַרְׁשעֶגְרעֶּגיִא

 ? ןְהעֶׁשעֶג םניװַא ריִד זיִא סאוָו ,ע'ָלַחְר ;ריִד טיִמ זיִא טְמאָג --

 יז ,טְואָלעֶג טיִנ ךיִז טאָה יִז ראָנ ,לאָמַא רעֶרעיו ןעֶּפאַח טְלאוָועֶג יִז טאָה רע
 טקוק ןָא ויז טְהעֶמְׁש ןָא ! יז זיא ןָא + טְסְהעֶז וד, :םעֶׁשְפעֶׁשעֶג נוא טְרעֶטיִצעֶג .טאָה
 | ,.יי רעֶהַא ,רעֶהַא יִז

 ,עֶנייֵמ הָמָׁשֹנ 1ע 'ָלַחָר ,סאָר ּוד טְסְרעֶר סאוָו ,טְהעֶמְׁש ּואו ? טְהעֶמְׁש רעוֶו -
 ,...!ויָנעֶּבּויְל ,ויָנעצְראַה ,דְנאַה ַא ריִד אֵנ .,ריִמ ּוצ םּוק

 ןָא ּוטְהעֶו רֶהיֵא !ךיִמ אֶל ,ּויָנעֶּפְמעֶּטְס ,ְךימ ואְל ,ְךיִמ זאָל !יַא -
 טאָל ,ְךיִמ טְואָל ,יוא ...!לעֶמעֶ;הָיַח !לעֶט עֶ;הָיַח ,ךַא ?סייַװ א סעֶּפע טְהעֶטְׁש

 ...עָמּוגַא ! טְכאַנ עֶמּוגַא .. .!הָזֲעַה ַא ראַפ סאוָו טיִמ ...!ְךיִמ

 םעֶּמְס .רעֶמיוב יד ןופ ןעֶמאָׁש םניִא ןעֶראוועֶג ןעְֶּאווְׁשְרעֶּפ זִא ע'ָלַחָר גּוא
 ךיז ןעֶּבאָה סאוָו ,לאַׁש רעֶמייַװ רעֶד ןופ ןעקע ייוְצ יוִו ןְהעֶז טְנאַקעֶג ראָנ טאָה ּויָנעָּפ

 טְדְרעֶֶו יֹזַא טָא .לעֶגיִלְפ עֶסייוַו ייווְצ יוִו ןעֶזיועֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה  ,טְניוֵו םנּוּפ! טאָלעֶצ
 ..,םּולָח רעטּוג ַא ןעֶדְואווְׁשְרעֶּפ טְדְרעֶו יֹוַא טָא , ְךֶאְלַמ רעֶטּוג ַא ןעֶנּורְטְנַא

 -ךֶהעְי ןייַד טיִמ ןעֶויוועֶּב טְפְראַרעֶּב יִז וד טְסאָה אָד טָא ! רעֶמְכאַמ עֶׁשיִדּוי ,ָא

 טְְראַרעֶּב ְִז ּוד טְסאָה אָד םֶא !יורְפ עֶׁשיִּי ,ָא .טיקְנייר ייד ןעֶצְנאְַניִא טיִמ ,טייקְביל

 ,.!טיֵהְנעֶּגעֶגְרעֶביִא ןעֶצְנאַג ןייֵר טימ ,טְּפאַׁשייֵרְטעֶג ןעֶּגְנאַג ןייַד טיִמ ןעֶויִועֶּג

 ןעירׁשְסיוא ,ןעֶנאָמייא עֶלְלַא ראַפ טְלאָועֶג ע'לֵחָר טאָה םיִַא גידְנעֶמּק
 סאָד ןעֶפאָרְמעֶג טאָה יִז ראָנ ,ןְהעֶועֶג ךיִז טאָה יִז ןעֶמעֶו טיִמ גוא ןעֶועֶג זיִא יז ּואו

 ראוָואָמאַס .ןעֶסיורג ַא ייַּב טְסָאג עֶבילְמעע ְךאָנ טיִמ ׁשיִמ םּורַא ןעֶציִז רָנּוזעֶגְזיֹוה עַצְנאַג

 -ּוצתָּבַׁש זיִא רעֶגייֵטְׁש רעֶד יו ,טֶּפעֶׁשעֶג ןופ םעיִמְׁש ןעֶגיִטְכיוִו ַא ןיִא טְפעיִטְרעֶפ

 סאוָו ,תעָל-תעַמ ןעֶצְנאַג םעֶד ְךאָנ גּוא ,ץעֶנְרע ךיִז ןעֶּביולקְפיונּוצ ,ןעֶדוי ייַּב םיִמְכאַנ
 גּוא  דיִרָי ןעֶגיִדְנעֶגְראָמ ןעֶגעוו ,רֶחְסֶמ ןעֶגעֶיֶו לעֶסיִּבַא ןעֶסעיִמְׁש = ,טְהּורעֶג טאָה עָמ

 , ןעֶכאַטטְלעֶו ןעֶגעֶו יזַא אַלְ
 --רעֶמָארק- .יִנְׁש ַא לעֶרּוי ּאָרְג א טְנאָזעֶג טאָה - ( "ןעֶׁשאַט , טיִנ ְךיִז לעו ךיִא

 ראָנ ,גּונעֶג ץְנאַג םיִריִרְי יִד ןיִא רהאלק ןיִּב ְךיִא  ןייַרַא דְרעֶג רעֶד ןיִא ןְהעֶג םאָד זאְל

 !ןעֶּבאָה םיִדיִרְי עֶכְלעֶזַא ןּופ ןעֶמ ןְנאָק גיִטייַוְצְראַה טיִמ עֶמאָזיִרְג

 י-רירדמ

 . םאוק א טימ רירי ןץ'פיוא ןעללעטש ךיז -- ןושל-רעמערק ףיוא טסייה "ןעשאט} ('



 זז וינעפמעטס
 רשי רשע אש רש"ש רשע לא שש לע טא לע "ר לער לא לא לע אש "בעל ללא יטעשרשלשע שליש ישרשרשרעלשרשרשרשרשישרש שלש שרי רש ראש

 -םיֹונּוצ דנַאה .וִד גיִדְנעֶטְלאַה ,הָּכָלַמ-יִסאֹוָוְד ןָא ְךיִז טָפּור -- ? סא ראַפ
 ָנֹורְּב יֹוזַא טְנעֶז ריִא ,לעֶדּוי 'ר ,סאוָו ראפ טיִנ םייוַו ךיא -- ןעצראַה ן'ְךעֶטְנּוא טְגייֵלעֶג

 ףיֹוא ,עַפָׁש ַא עֶרֶה-ןיע ןייק ,ןְהעֶועֶג ךייַא ייַּב ְךיִא ּבאָה ןעֶגאָטְמְכַאְראַפ ? דיִרָי ןְפיֹוא
 ! רְלעֶג ְייֵלעֶג גאָט ןעֶצְנאַג ַא ְךיִו טְכאַד טאה רֶהיֵא !ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג ןעֶרּוי עֶלְלא

 .קיִוייֵא ר ןעֶּפּורעֶגּפָא ְךיִז טאָה -- ! רֶלעֶג טְזיֵלעֶג גְניִרְלַא טְייֵה ריִד ייּב --
 יִד ןופ ְךעֶלדניִּב יִד ףיױא גיִדְנעֶפְראוַו נוא ּבייַו ץְפיוא גיִדְנעקקק טְׁשיִנ ,יִלָּתְּפִנ
 -- . םעֶטאָׁשְטִׁש

 ןעֶגאָטְְכַאְראַּפ יוִו ,דירָי  ןיִרעֶגְרע ןייק טינ ןעֶׁשְנּואוועֶג - ףיִז טלְלאָו .ךיִא גּוא --
 סאו -- ןייַרַא תֹונֹוּבְׁשֲח יִד ןיא גידנעקוק ,ליִדְנעֶמ-הָׁש ט ןעֶפּורְגְנָא ְךיִז טאָה - גאָטְנּוז

 | | ? םיִנ ךיִא הֹעָטְשְרעֶפ , ןעֶנעֶקייל אָד ןעֶמ ףְראַד
 ןעֶּביולְג טיִנ טְלְליוִו רֶהיִא זַא - לע ָךּוי 'ר טְגאז-הֶׂשעַמ יד יִקאַט זיִא סאד טָא -

 טְנאָרְמעֶצ עֶמ גּוא ףיֹונּוצ ךיז ןעֶהעֶג םיִלָרֹע 10 טְהעֶוְרעֶד עֶמ זַא ,ךייַא ייַּב .םעֶנעֶי
 .ְׁשיִנ ןיוש טְניִגְרעֶפ גוא רְלעֶג טיילעֶג ןיֹוׁש םסאָד טְסייֵה ,םאֶרְק יִד רּועיִׁש ריִמ

 רעקַאסאק ַא ןנאמְרעֶגנּוי ַא ןא ךיִז טָפּור - ?לעֶדּוי 'ר ,סאוָו רֶהיֵא טְסייוַו -
 רעֶמּוג ַא ןעֶנְראָמ אֵד ְךאָנ זיִא סע היי םעֶד ןעֶפְראווְקעֶוַא  ריִמאָל - ןעֶניֹוא עֶדייֵּב ףיֹוא
 ןופ ןעֶמעימְׁש רעֶסעֶּב ריִמאֵל ,ןעֶסעֶנָא טונ םֶהיֵא טיִמ ְךאָנ ְךיִז טעֶו עֶמ גוא גאָמ
 , םֶרעֶדְנַא סעֶּפִע

 , םיִנֹורְתֶא ןעֶגעֶו , ןעֶכאַו-טְלעֶו ןעֶנעוֶו ןעֶמעיִמְׁש וצ ןָא טְּניֹוח םֶלֹוע רעֶד נּוא
 עֶלְלַא ,ןעֶרעֶר עֶלְלַא .חמָחְלִמ ןעֶנעוֶו ךיֹוא ףיִלנהֶאוע וָג ,םיִניְנע ׁשֶרְרְמה-תיֵּב ןעֶגעוֶו
 ןיִא + ךיור טיִמ ללּופ זיִא ּבּומְׁש יִד נוא טעֶראַּפ גוא טְדיִז ראַואָמאַס רעֶד ,,ןעֶרעֶכיֹור
 .הָוַלְמ רעֶד ּוצ סעֶקְייירּפ עֶנעֶננעֶג טיִמ טְׁשְראָּב ַא ְךיִז טְכאק סע ז ךיִז צה ןעֶביֹוה |

 ,הְָּלַמ
 רעֶר וצ טְדְנעֶועֶג הָּכְלַמְ .יִסאוָוְד ְךיִז טאָה ?עיָלָחְר ,ןעֶועֶג יד טְסיִּב ואוי

 ,רּונָׁש
 | | ,,, םאַג עקמרעטסאנאָמ רעֶד ףיֹוא ,,,אד טָא - =

 ןעֶמְראַה .ׁשְטאָח לאָז סע ןעֶפְלעֶה לאז טְמאָג ? ןאָׁש ? ןעֶיֹורְד ןיִא ויִא יױזַא ייִו -
 יי , םיִריִרְי על ךאָנ ויִּב רעֶמעֶוֶו רעֶד

 יֹזַא טיִּב וד םאוָו , הֹעוְו ריִד טּוהְמ פאק רעֶד ,רעֶטְכאָט ,ריִד זיִא םאוָו -
 | ?טעֶּב ןפיֹוא ְךיִז ייַב טְנעֶלעֶנוצ לעֶסיִּבא ְךיִז ּוד טְסְלאָו רעֶמאָמ ?ךיִלּב

 יא מעג קוק ַא נוא טְהעֶרְרעגְמיא עֶלְַא יז ןעֶּבאָה רעֶמְרָאװ יד יי
 .ךעֶפ יא יִז זַא  ,ןעֶסאָלְׁשעֶּב לוק ןייִא ןיא עֶללַא ןעֶּבאָה גוא םיִנְפ ְךילְּב םע'ָלֵחְר
 ֶדֵח ןיִא יז ּוצ ןעֶגְנאַנעֶגְקעֶוַא זיִא עילַחָר . ראַמאְמאַמ םנּפ ןעֶראָועֶג טעֶדיׁשְ
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 ןעֶגעוֶו םעִיַמְׁש ַא טְכאַמעֶג ּםֶלֹוע רעֶד טאָה אָד גוא .טעֶּב ץְפיוא ןעֶגעֶלּוצ ךיִז .ןיירא
 םְנייֵמְׁשִמ סאוָו , ְךיִז טְכאַד ,טיִנ-ראָג עֶלאָנ ַא ,טייקְניִניילְק אזַא ,ראַׁשְט א יו ,,אַׁשְמ
 ,טלְהָאצְרעֶד טאָה רעֶנייֵא גּוא , טריֹוט ףיוא ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןעליוק ןנאק; ,ךיור ַא טְנאָזעֶג
 טְלעֶו רעֶד ןּופ דְנּוועֶגְיֹוה עֶצְנאַג סאָד רּועָׁש לאָמַא ויִא ,םֹולְׁשַה ויָלֵע ,ןעֶדייז ןייַז ייַּב וַא

 הָׂשעַמ עֶרעֶגָאׁש ַא ְךאָנ טְלהֶאצְרעֶד טאָה רעֶרעֶרְנַא רעֶד .דאשמַא ןופ ןעֶגנאַגעֶג טְשיִנ
 ןיִמ ַא ןופ טיִמֵסעג רּועָׁש דְנּועֶגְייח עֶצְנאַג םאָד ךיִז טאָה רעֶמעֶפ ןייַז ייַּב יֹזַא יו
 .טְריֹומ םִנּופ ןעֶועֶג ליִּצַמ םיוק יִז טאָה עֶמ זַא יֹזַא  ,"עקְניִראַמ ; טְסייֵה סאו ,ׁשיִפ
 ,קיוואָמאָד ַא ןּופ , ץל ַא ןופ הֶׂשעַמ עֶנָאׁש ַא רֶחעֶז ְךיֹוא טְלְהָאצְרעֶד טאָה רעֶטיִרְד רעֶד
 ,טְדיֹומ םעֶד ףיֹוא ףױרַא זיִא עֶמ זיִּב גְנאַל יֹזַא ,קיִנּוהֹּתַה-םֶלֹוע ַא ןּופ

 טאָה ןעֶמוק ףורַא אָד ןעֶמ וומ טדיוט ןְפיֹוא , ןעֶרעֶר טיִנ לאָז עֶמ סאוָו --

 . ,רעֶניֵא ןעֶפּורעֶגְנָא ךיִז
 םעֶּפֶע טּוחְמ סאוָו , יִּבְׁשִּתַה ּוהָיְלֲא , ןּוהְמ קוק ַא ףראד עֶמ ,איִבָנה .ּוהָיַלָא --

 גאָז ַא ליִטְׁש םיִצל ליִדְנעֶמ-הׁש מ ְךיִז טאָה -- , יִדעְלְנַה ּוהְיְלַא ?עֶטיִתיִנולְּפ ןייַמ
 ופ ןעֶנאַטשעֶגְפיוא וִיִא רע :םִטְכאַעּוצ-.תָּבַׁש ןופ םּוהְיְלֲא יִד גיִדְנעֶגְניּוצ .,ןּוהְמעֶג
 .ןע'ָלֵחָר ּוצ ןעֶרעוֶו רֶהאועֶג ןעֶגְנאַנעֶג זיִא גּוא ׁשיִמ

 טא יש יי

 באאד1ז

 .געוֶו ןעֶכייֵלְג ןפיֹוא םּוא ְךיִז טְרְהעק עֶלֶחְר

 ןע מיי םנּופ לוק ַא טְרָאהְרעֶר םֶלֹוע רעֶד טאָה !טעֶועֶטאַר ,ןעֶדו ,רלאַוְ -

 יא עי לַחָר ואװ ,ןייַרַא רֶדָח ןיִא ןיִהַא ןעּפיול טְואָלעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה עֶלְלַא גּוא רֶדֵח

 יִא רֶהיֵא ןעֶּבעֶג נוא ,ףױרַא ןעֶפְראָוְרעֶפ פאק םעֶד ,טעֶּב ןְפיוא ןעֶגיוצעֶגְיֹוא ןעֶגעֶלעֶג

 .טְריֹוט ּבְלאַה ליִדְנעֶמ-הָׁשֹמ ןעֶגאַטְׁשעֶג
 !רעֶכיִג ! רעֶסאַו 3 טְׁשְלַחעֶג +ויִא רע יו? זיִא םאָו --
 טְשיִנ ךיִז טאָה רעֶנייֵק נּוא ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶּי עֶלְלַא ןעֶּבאָה !רעֶסאַו !רעֶסאוו -

 ,טֶרָא ם'נּופ טְרָהיִֵרעֶג
 טאָה גוא ןעירשעגסא הֶּכְלַמ-יִסאוָוְד ט טאָה !  ןעֶמַמ רעֶד הָּכִמ ַא ,,יֹוא - =

 סאָד ןע'ֶלַחָר טְציִרְּפׁשעֶּב נוא ןיירַא ליומ ןיֵא ןעֶמּונעֶגְנָא ,רעֶסאַו טְראווק ַא טְכאַרְבעֶג

 ,טְנאַו יִד יו טְדיוט ןעֶֶועֶג ויִא סאָו ,םִיָנַּפ
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 ,לוק ןייַ טיִמ טי עֶגיְִׁשעֶג ליִדְנ עָט-הֶׁש ט טאָה !אֵפֹור םעֶד ןעֶּפּור ןעֶמ זאָל -

 גיִדְנעקוק ., ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶרּי עֶלְלַא רעֶרעיו ןעֶּבאָה !אָפֹור םעֶד !אַּפּור םעֶד

 : | .ןעֶרעדנא פא רעֶנייֵא

 !זאָנ יִד ןעֶׁשְטעוֶוְק נּוא .עֶליׁש מאַפ ַא טיִמ דנָאה יִד ןעֶדְניִּב רֶהיִא ףְראַדעֶּב עֶמ -
 ,טֶרָא ןייֵא ףיוא גיִדְנעֶקעֶטְׁש .ןעֶגיִרְשעֶג ןעֶרוי עָלְלַא ןעֶּבאָה !זאָנ יד !ּואָנ יִד -

 :רעֶטְנּוא טְסָאג יד ןעֶּבאָה ! רעֶקְראַטְׁש ,רעקְראַטְׁש ,ח ָּכְל טיי ַס אוָו ך ,יֹוזַא טָא -

 ,ןעֶביִרעֶג : םיִלֵּכ עֶלְלַא טימ טיַּבְרַאעֶג טאָה עֶבְלעֶו ,עֶטתִיַּבַח-לעַּב רעֶד קֶׁשֹח ןעֶּנעֶגעֶג
 יד טאָה עֶמ ויִּב גְנאַל יַֹא - ןעֶגיוא יִד ןעֶפיִרעֶג ,רעֶסאַו ןעֶמאָנעֶג . ,טְׁשְטעֶוְקעֶג

 טְקּקעֶגְמּורַא ְךיִז טאָה עיָלֲחְר .טְגעֶועֶגְפיֹוא נוא טְרעֶטְניִמעֶגְּפָא ע'לַחָר עֶש ׁשְלַחרעֶפ
 יא םע ? יא ןיִּב ואװ :טְגעֶרְפעֶג טאָה גוא .,עֶנעֶפאָלְׁשְרעֶפ ַא יװ ,ןעֶטיז עֶלְלַא ףיוא
 | | ! סייֵה ,םייָה ריִמ

 טְגאָזעֶג ; הָּכְלַמ ַםייָסאוָוָד טאָה !ךיִז טְהעֶנעֶצ ,םָלוע ,לעֶסיִּבַא היִו טְהעֶגעֶצ --
 -הָׁש מ טיִמ  ןלַא זיִא גּוא ןייֵרַא לאַז 6 סט ןעֶצְנאַג םעֶד ןעֶוועֶג ַחֹלַׁשְמ טאָה נּוא

 ןייק אָלעגְפאָרַ טיִנ טאָה עֶנְלעֶו ,ןעיֶלַחָר ןעֶּנעֶנ יברא ןעיֶלְדְנעֶמ
 .ןעיֶלְרְנע ָג-הֶׁש מ ןופ גיֹוא

 ,טְנעֶרְּפעֶג רעֶגיוְׁש יד טאָה ? ןְהעֶׁשעֶג ,רעֶטְכאָט , ריִר זיִא סאָָו - = |

 יִנֶיִבְנָא ,טְנֶרְפעֶג לי דְנעֶמ-הָׁשמ יז טאָה זע'ָלַחְר ,ריִד יִא סאָו -
 ,םאק רֶהיִא רעֶּביִא קְראַטְׁש ךיִז

 טְרעֶוְטְנֶעעֶג עיִלָחָר םֶהיֵא טאָה ,ןעֶנאַד ןופ ןְהעֶגְסיֹרַא עֶמאַמ יִד ּואְל -
 | , רייֵהְרעְֶלִטְׁש

 ליִדְנעֶמיהָׁש מ רֶהיִא טאָה ,ןעֶנאַד ןופ סױרַא ,לֵחֹומ ייֵז ,הֹעָג ,עֶמאַמ --
 .עֶּב סע 'ָלֵחָר ּוצ קיִרּוצ ןעֶגְנאַנעֶגּוצ נּוא רֶרָח םיָנּופ רעֶמּומ יִד טיִילְנעֶּב טאָה רֶע :טְנאָועֶג

 לִרְגעֶמיו :הָׁש מ רֶהיִא ּוצ יז טאָה ? עֶנייֵמ הָמָׁשְנ , ריִד זיִא טאוָו .,ריִמ .גאָז - =
 | ,טֵפאַׁשְּבעיִל סיֹורְג טיִמ לאָמ עָמְׁשְרֶע םאָר טְדְנעֶועֶג

 רְהעְוְׁש + ןעֶגאָז טיִנ םעֶגייֵק טְסעֶו ּוד זַא , ריִמ רֶהעֶוְׁש ,ליִדְגעַמ-הֶׁש מ ,יֹוא - = |
  ןיַז לָחֹומ ריִמ טְסעֶו ּוד וַא ,ּוצ ריִמ גאָז +ןעֶּנייֵלְב םאָד טעֶז ונּוא ןעֶׁשיִזְצ זַא ,ריִמ

 -רעֶפ ְךיִד ּבאָה ְךיִא . ..טְניַפעְֶסיוא ןָאׁש טיִנ רֶהעֶז ריִד ןעֶגעֶקַא ְךיז ּבאָה ְךיִא סאו
 עֶניי ןיִּב ךיִא וַא ,עֶנייד ץיִּב ךיִא וַא .,ןעֶסעֶנְרעֶפ ּבאָה ךיִא ,ליִרְנעֶמ-הְׁשמ ,ןעֶמעֶג
 , םֹולְׁשַה היֶלע ,לעֶּטעֶ;הְיַח טיִנ ןעֶװ גּוא ,הָּפּוח רעֶד ךאָנ הֹעָׁש רעֶטְׁשְרעע רעֶד ןופ
 רעֶרעֶייַהְט ; ליִרְגע מ-הְׁשמ ,ךָא ...לעֶטעֶ;הָיַח שיִנ ןעוֶו ךַא .,ןעֶנְחאָמְרעֶד ְךיִמ לאָז

 ! רעֶנייֵמ
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 רעֶסאוָו !ץֶמיִה ןופ טְסְדעֶר ּוד ,טְסְנאָז ּוד סאוָו ,ע' ר ,ךיִז טְכאַרְטעֶּב --
 | / ללעֶטע;הִיַח

 ,הָמֹותְי יִר לעֶטעֶ;הָיַח ,םֹולָׁשַה קל ,לעֶטעֶ;הָיִח ,עֶטְרִבַח א עֶנייֵמ -
 וצ ןעֶמּוקעֶג לאָמ עֶכיִלְטֶע ןיֹוׁש ריִמ זיִא יִז !טְלעֶוֶו רעֶתֶמִא רעֶד ףיֹוא גְנאל ןיֹוׁש זיִא יז
 ,טְניִהאָנ ּוצ ריִמ ּוצ ְךיִז גייַּב ,ליִדְנעָמ-הָׁשמ ,ךַא ....טְציִא ראָנ ,טְנייַה ראָנ ,םֹולָח
 !הָמְרֲח ּבאָה ךיא ,יִא ,,.הָמְרֲח ּבאָה ךיִא ...אָרֹומ ּבאָה ךיִא  ,,,יֹוזַא טֶא ,,.,טְניִהאָנ

 ןע'ֶלְדנעֶמ-הֶשֹמ ּוצ טְקיִרעֶגּוצ רעֶטְניִהאָנ םֶלַא רעֶטייוו סאָו ְךיִז טאָה עיַלֲחָר גּוא

 ,רעֶטְסְניִפ ןעוֶועֶג זיִא רֶהָח ןיִא .. דְנָאה יִד ףיוא םֶזיִא ייַּב ןעֶגעֶלעֶג ןעֶצְנאַגְניִא זיִא יִז ויִּב
 ע'ָל חֶר גּוא לאָז ןּופ ריִהְמ רעֶד ךֶרּוד ןעֶגיֹוצעֶגְנייַרַא ְךיִז טאָה סאַּפ רעֶניִטְכיִל ןייֵא ראָנ

 !עֶרעֶרְנַא סאָד םנייא ןְתעֶז טְנאָקעֶג םיוק - םיוק ןעֶּבאָה ןע'ָלְדְנעֶמ-הָׁש מ  טיִמ
 טָא ,ןעֶדְנּוצעֶגְנָא ייֵז ןיִא ְךיִז טאָה לעֶרעֶייִפ א גוא טְנעֶגעֶגעֶּב ךיִז ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶרעֶייז

 עֶמׁשְרעֶ םוצ עֶטְּכעיִלעֶג עֶכיִלְלְגיִר ייּב ראָג ןְהעֶו טְנאָה רֶהיֵא סאוָו ,לעֶרעֶיפ ץְנעֶיא
 יז ןעֶמ טְסעיִמְׁש ןעֶגיֹוא יִד טיִמ ןעוֶו ,ליומ סאָד טְׁשיִנ ,טְרעֶר ץְראַה סאָר ןעֶו ,לאָמ
 | ,ליומ ץְמיִמ טיִנ ,ךֶרּוד

 ?רעֶייהְמ יֹוזַא ריִד ייַּב יִקאַט ךיִא ןיִּב ,רעֶהייֵרְטעֶג ליִדְנעֶמ.הֶׁשמ , ריִמ גאָז -

 -רעֶטְנּוא ץְלַא ,ליִדְנעֶמ-הָׁש ט רֶהיֵא טְרעוְטְנֶע -- ?לעֶסיִּבַא הָלֵאַׁש א -

 - רעֶגייֵמְׁש רעֶד יוִו ,ךיִז גיִדְנעֶלְקאָׁשּוצ גוא ּואָנ רעֶד רעֶטְנּוא "סוהְילַא, יִד גְִנעֶלְמּורְּב

 עֶנעֶגייֵא ןייֵא ,עֶׁשיִמייֵה א םעֶּפִע ...א יװ ,ןעֶצְראַה ןיִא ןעֶקאַּבעֶגְניִא רימ ייַּב טְסיִּב

 .ןעֶצְראַח ןיִא ןעֶקאַּבעֶגְנייַא ריִמ ייֵּב וד טְסיִּב ,ענייֵמ

 עֶּבעיִל ןייז ןעֶגאָוְסיֹורַא טְנאָקעֶג יִנ ליִדְנעֶמ-הָׁש מ טאָה ןֶפֹוא רעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא
 ןעֶצְנאַג ץְמיִמ טְנייֵמעֶג סע טאָה רע וַא ,ןעֶּביֹולְג םֶהיֵא געֶמ עֶמ ראָנ :ןע'ֶלַחְר ּוצ
 טאָה סאָוו ,רּוחְּב רעֶגייַפ רעֶד יו ,סרעֶמְסְנְרֶע ְךאָנ רֵׁשְפֶא נוא טֶסְנְרֶע יוזַא ,ןעֶצְראַה

 .,+ רעֶמְרָאװ ֶרּוד ןעֶלְהיִפעֶג ֶנייַ ןעֶבעֶנּוצְסיֹורַא ףיֹוא ףאָמְׁש רֶהֵעָמ לעיִּפ

 ,רֶרֲח ןעֶרעֶטְסְניִפ בְלאַה םיָניִא אָד טָא ,קְלאַפ-ראַּפ עֶבילְקִיִלְג םאָד ,ןעֶזאָל ייז ריִמאָל ראָנ

 טייֵהְנעֶגעֶלעֶג יִד טאַהעֶג לאָמ עֶטְׁשְרעֶ סאָד יז ןעֶּבאָה הָנּותַח רעֶד ְךאָנ םּורַא רֶהאָי ַא ןיִא ּואוו

 יו הִז ןעֶכויְלאָה גוא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ראַּפ רעֶנייֵא ץֶראַה סאָד לעֶסיִּבַא יז ןעֶרעֶרּוצְסיֹוא

 ןיא ףעיִמ ןעֶגְראַּבְרעֶפ ןעֶוועֶג רֶהאָי געֶכעֶלייֵק ַא ויִא סאָו סאָד נּוא ,עֶלעֶּגייֵמ יד

 .י .רעָקאַו ןְפיֹוא לעָמיֹּב יו ,ףיֹרַא ןעֶמיוְׁשעֶגְסיֹורַא םיצולּפ ויִא ןעֶצְראַה

 הָנותֲח רעֶד ְךאָנ רֶהאָז ץְנאַנ ַא ךאָנ ,ְךיזןעֶבאָה סאוָו ,קְלאָפ-ראָּפ עָכילְְילְג םאָד
 ןעֶוועֶג זיא םאָו סעֶלְלַא טְגאָועֶגְסיֹורַא  גוא  טְרעֶרעֶגְבְרּוד - רֶנּוּצַא לאָמ ןעֶטְׁשרעֶ ם'ּוצ

 טְראָד זַא ,ןעֶפעֶגְרעֶפ ראָג ןעֶּבאָה קְלאַּפ-ִראָּפ עֶגיִזאָד סאָר ,ןעֶצְראַה ץְפיֹוא ייֵז ייּב
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 ,רשישרשישרשלשלשלשרשלשאלשרשט שלש לשרשלאלשלשרערשלשרשישד עלשלשלשיש רשישרש ראש ששלשעלא טשילע טשלש רשע לשרשרשרש ראש לשיש על לשלשלש רשי שלש יש שיש לשיש לב

 זאנ רעֶד רעטנוא יז טְגְניִז עיַלֲחָר נוא ,ןעֶלְּבְסְנאַמ םֶלֹוע רעֶצְנאַג רעֶד טְציִז לאַז ןיִא
 נּוא יִז טעוועֶקְנאַּפ גּוא יִז םָאלְג ליִרָנעֶמ-הָׁש מ עו טְלאָמעֶד ,עלערעיִל םלַא ןיֵא

 :ןעֶצְראַה םּוצ ּוצ יִז טעֶלּוט

 ,טְראָד טָא ,טְראָד םָא ,יֹוא

 ,טֶרָא םעֶנעֶי ףיֹוא ,יֹוא

 :ייוְצ--ייוֵוְצ ְךעֶלעֶּנייַט ןעֶהעֶמְׁש

 ,ךיז ןעָׁשּיק ייז ,ךיִז ןעֶמעיִמְׁש ייִז

 ?ייֵז ןעֶּבאָה תֹונעמ עֶרעֶסאוָו ראָנ

 .יי ךיִז ןעֶׁשּוק ייֵז ,דָיז ןעֶסעיִמְׁש יז

 ,.װ ;ז ,א

 עֶנייַד טְסְגניִז ּוד זַא - ליִדְנעֶמ-הָׁש מ רֶהיִא ּוצ טְנאָז לע 'לֵחְר ,ּוד טְסָרָאה --

 ץְראַה סאָד ריִמ טְריִמְׁש עֶמ יו סעֶּפעֶי ,תּויַח קיִטׁש ַא וצ ריִמ טְמּוק ,ע'לַחָר ,ְךעֶלעֶדעיֶל
 | | יי רעֶטּוּפ טיִמ

 ןעֶלעוּפ ריד ייַּב ךיִא לעֶו וצ ריִמ עֶׁשֶז גאָז ,ליִדְנעֶמ-הֶׂשמ ,יֹזַא אי יִאָס זַא -
 י | | | ! רֶהעֶגעֶּב ןייֵא

 ,ןעֶלַעּפ ריִמ ייַּב ץְלַא טְסעֶו ,ע'ָלֵחָר ,גאָז ּורְחענעֶּב א רעֶמאָו + ּנייהָר -
 .ןעֶלעֶוּפ ריִמ ייַּב ּוד טְסעוֶו לעֶמיִח םיָנּופ לעֶרעֶלעֶט סאָד ּוליִפַא

 יִׁשרְְמ-תיִב ןייק + טסעק ףיוא ןעֶצְטִז וצ ,ליִדְנעֶמ-הָׁש מ ,ןיוש גּונעֶג - = |
 עְֶחאָּפְיֹרַא ריִמאָל ּ!טְטאָנ ןעקְנאַד ,ריִמ ןעֶּבאָה דעֶלְְרָאק עֶכיִלְעֶג טי וד טְסיִ
 ןיימ ,רֶניַרְפ עֶנייֵמ ןעֶׁשיִוְצ ןעֶמְראָד ,קְציִנְלעֶמְח ןיק ,ןייַרַא טְדאְָׁש ןייֵמ ןיִא
 ,ןיילַא ןייז ןיֹוׁש ןעֶלעֶֶו ריִמ :םְלעֶו יִד יִװ טּוג ןייַז ריִמ טעֶו-ריִד טיִמ גּוא ,הָחָּפְׁשִמ

 טְהעֶג עֶס וַא .,ףייֵרְמ יוזא , םִאְמִנ יױזַא ןיוׁש ריִמ ויִאְמ , ןעֶּנעֶלְח, טְסעֶק ןעֶסעןיוש גּונעֶג
 רֶליִו יִו ,עֶדְמעֶרְּפ יו סעֶּפעז עֶגיִניד ןעֶׁשיווצ אָד ןעֶגעֶז ריִמ ,..טיִנ-ראָנ ןייֵא טיִנ ריִמ
 . .. עֶרְמערְּפ

 ,טְרעֶרְנּואווְרעֶּפ ןע' לֵתָר לעֶמיִַא טְכאְַטעֶּב גּוא ןעֶציזטְּביְִּב ליִרָגעֶמ-.הָׂשמ
 ,"סױהְילָא, רעֶטייוװ ךיִז טְגְניִז גוא רעֶהיִרְפ יװ ְךיִז רֶע טְלעֶקאָׁשעֶצ םעֶרְכאָנ

 יךאָנ ּוליִפֲא ,.,.,איִבָנַה ּוהְיְלֵא ? ןעֶגעוֶו טעֶנייַמ ןּופ ,ףעָז ׁשיִא ,ןייַּפ ֶהעָו ,ךֶא --
 !ְךאוָו עֶנִרהּבִׁש

,6 
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 שש לשרשרשרשרשרשרשלשרשלשלשרששרשרשלשרשרשפשרשרשרשרש ר שפשרשרשפלערשרש טראל לשדשרשרארשרשלשרשט לאל ער סע ,/עלשטשלש שלש" ישישלש ישי שרש שלש לא עא יא

 וצ טְנאָז !גְניִרְסְלַא ,ליִדְנעָמ-הָׁש מ- ,םיֹוא ריִד ייַּב ְךיִא רֶהיֵפ גָניִדְסְלַא --
 :רעֶטייוַו טֶגְניִז גוא שּוק ַא םֶהיִא טְקְנעֶׁש יִז :טְּפאַׁשְּבעיֶל סיֹרְג טימ ע'ָלֲח ָך םֶהיֵא

 ,יִז ןעֶׁשּיק ייֵז ,ְךיִז ןעֶמעיִמְׁש יי
 : .+ײז ןעֶּבאָה סעיִמְׁש רעֶסאָו ראָנ

 ייידיז ןעֶסעיִמְׁש יז ,יִז ןעֶׁשּוק יז

 יד לעֶו ּוא עֶטתִיַּבַר-לַעַּב א ןייַז ריִמ לעֶו ףיא + ןיילַא ןעֶציִז ךיִז ןעֶלעֶוֶו ריִמ
 אַזַא טְניִּב ,ליִדְנעֶמיהְׁש מ ,ךַא ...גיוא ם'ִנּופ לעֶּפַאְצְראַוָׁש סאָד יו ,עֶטיִהְּפָא
 םעֶּפע ּוד טְוִּב טְנייַה ראָנ !טְראָו טּוג ןייק לאָמְנייֵק ריִד ןּופ טרָאה עֶמ זַא ,רעֶנעֶגאָרְמעֶצ

 ,,ׁשְרעֶרְנַא ראָג ,ׁשְרעֶרְנַא ראָנ

 רעֶד :םעֶיִמְׁש רעֶדְנַא ןייא טְהעֶג ,ןעֶלּבטנאַמ יִד ןעֶׁשיוִוְצ ,לאַז ןיִא טְראָד גּוא

 םייֵלָּתְפ ;קיויי ַא 'ר סאָד טאָה סאָו ראַפ ,תֹואָצְמַה עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ ףיוא טְלאַפ םֶלֹוע
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד :גיֹוא טוג ַא ןּופ זיִא סאָד זַא ,טְנאָז רעֶנייֵא ? ןעעׁשְלַח טְנאָקעֶג םיִצּולְּפ רּונָׁש

 רעֶטְנאָמעֶּב ַא ,רעֶמְמיִרְ רעֶד גוא ,טְּפאַחעֶג לעֶמְניִו ןיִמ א זיִאְס זַא ,טְרְהעֶקְרעֶפ טְגְניִרְד
 :הֶאָצְמַה ןייַז ךיז טְגאָז ,רעֶדְניִק עֶנעֶּגעֶגעֶנְסיֹוא ןיֹוׁש טאָה סאו , רוי

 ןיִא רֶהאָלְק ןיֹוׁש ךיִא ןיִּב , ריִנְׁש ייֵרְד ןייֵלַא ּבאָה ךיא ,ְךיִמ עָׁשְז טְנְלאָפ --

 א ףיוא ְךיִז טיירְג !יִלְּתְפִנ-קיִוייֵא 'ר ,םעֶקְועֶטְסאַּפ ויאְס ךייא גאָז ךיִא 3 ןינע םעֶד

 רעָייַא ! ךייַא בֹוט לומ ,הָּכְלַמ-יִסאוָוְד ,..תיִרָּב ַא רעֶרְא ןעֶפְנאָרְּב- .גּוא-ךעֶקעֶל

 !הָּכְלַמ יִסאוָוָד ,ױזַא אָד ךיִז רֶהיֵא טְמְהעֶׁש סאָוו : אָהיֵת יִכיֵהְמ ,ּונ ,ּוג ,רֹונׁש

 יי ְךאז עֶׁשיִרּוי א ויִאָס ,הָשק-טְשיִנ

 גְנאַל ןיוש טקוק יז :ןעֶגיִנעֶגְרעֶּפ סיורְג ןּופ דו טְצְלעֶמְׁש הֶּכְלַמ-יִס אוָנָד --

 ,םיֹרַא ףיֹורעֶר

 עֶרעֶייַא טיִמ טְהעֶג ןיוש טְהעֶג ,רעֶזָאּב ַא טיִמ טְׁשְרעֶּפְמאָלְק יִז טְנאָז ,ּוג ,,ּונ -

 סעֶּפעע 1 טְׁשְראָּב ןְטיִמ ףיִז טְרָאה סאו ּוהְמ קוק ַא רעֶסעֶב ףְראָד עֶמ !ְךעֶלְסעוֶואָטאַק

 - !םְטְכאַניּוצ-תֶּבַׁש עְֶלַא יו רֶהעָמ רֶהיִא ייַּב טְנייַה רֶע טְרעֶיורעֶג

 ידיד 46:49848638689949:443-----י

 א דד

 .םּורַא רֶהאֹי א ןיִא

 ?העְרפ עָּטְצעֶל יִד ,םיִמָנאַגּוצ-תֶּבַׁש רעֶכיִלְהעֶרְפ רעֶמְצעֶל רעֶד ןעֶועֶג זיִא ץנעי
 ןיִא רעֶהא ןייֵרַא ןעֶמּוק ריִמ .ּבּוטש ןיִא ן'ילּתִפקיִוייֵא 'ר ייַּב הֶּכְלַמ-הָוַלְמ עֶביִל
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 , ןעֶרְהאָי ַא ראַפ סאוָו םֶלֹוע םעֶנעֶגייֵא םעֶד יז טְכאַד ,אָד ןעֶּפעֶרְט נּוא םּורַא רֶהאי ַא

 .גיִטְיִל םאד .טייקָכיִלְהעֶרְפ םאד אָמיִנ ראָנ ,לאָמ עֶלְלַא םאוָו ,טְשְראֶּב ןעֶּבְלעֶז םעֶד
 ! רעֶהיִרְפ סאוָו , טייֵק

 ךאָד טְנעֶו רְהיִא , ןעֶּבעֶלֶח , עֶּפ ,הֶּכְלַמ-יִסאוָוד ,ךייַא ּוצ םאָד טְמּוק יו --
 ? ןעֶנייוַ ְךיִז ןעֶצעֶז ס'טְכאַעּוצ-תֶּבֹׁש םיִצּולְּפ סעֶּפעֶ ויִא סאָו , עֶנעֶרּוי עֶכיִלְרהֶע ןייֵא

 ןעֶדְנּאוְׁשְרעֶפ ויִא עֶלעֶגייִפ רעיחמ ןימ . ! ןעֶרעֶטְׁש רעֶוטְכיִל ןימ ,,יֹוא -
 ! ןעֶראועֶג

 ,זיִא יז , ְךאָד טְּבעֶל ע'ַלֲחְר !הָּכְלַמ-יִסאווד , ְךייִא טיִמ ויִא טְמאָנ -
 רעֶד  ןעֶמאַמ רעֶד ייַּב יִז זיִא ,אד טינ יז ויִא אֹלְיַמ :ןעֶּבְראְַׁשעֶג טְׁשיִנ , הֹליֵלֲח

 ,קְציִנְלעַמֶח ןיא ךיֹוא זיִא ,עקְנְועֶּפעֶואַמ ןיִא זיִא סאוָו , טְמאָג רעֶנעֶגייֵא
 ןיִא טְנהאָמְרעֶד םיֹוק ךיִז ? דָנּוצַא סעֶּפע סאוָו גּוא ? ןייועֶג רעֶד אד זיִא סאוָו ,טְנייַה
 ? םּורַא רֶהאִי ַא

 דְנעֶזיֹוט ןעֶׁשיוִוְצ ! זיִא םאָד ּביֹומ עֶליִמְׁש א ראַפ סאוָו , ּטיִנ טְסייֵוֵו רֶהיֵא .,יֹוא --

 רעֶנעֶגייֵא א ראַפ טְנעֶכעֶרְרעֶפ ריִמ ייַּב זיִא יִז  ןעֶניִפעֶג טיִנ םעֶכְלעֶוַא רֶחיֵא טעֶו ריִנְׁש
 ,םיִנָּפ גיִמביֵל רֶהיֵא ןיִא טְלעֶגּפְׁעֶגְנָא טְבעֶר טיִנ ּולִפֲא יו ּבאָה ךיִא !רעֶטְכאַמ
 ! ניִּבייֵא רימ ייַּב ןעֶציז םעוֶו יז ,טְנייֵמעֶג ּבאָה ךיִא ?סייוַו ךיא !ןנּוז יִד יו ,טְנייֵׁש סאוָו

 ,אד טיִנ ראָנ זיא גיִּבייִא ,הָּכְל מ-יס אוָוְד ,טיִנ סאָד טגאז ,טָע ? גיִּבייֵא --

 עֶטאֶלְּב ,הֶּכְלמ-יֵסאוָוְר ,עֶמאלְב ץֶלַא ויִא רעֶטייֵו ,גיּביֵא זיִא טְטאָנ רעֶזנא ראָנ
 טְלאָז רֶהיִא ,יִלָּתְפִניִקיִוייֵא 'ר ,  תֶמֶא ןיִא יקאט סאָד טְמּוק יו ראָנ .עֶטאְַּּבׁש
 ןעֶטְלאַהעֶג רֶהאי ןיֵא לּכַח-ףֵס ּזרְתאָי ןעֶטְׁשְרֶע םוצ טְסעֶק ןּופ רעֶדְניִק יִד ןעֶזאַלְסיֹרַא
 | ? ךאז אזא ןעֶראוָועֶג טְרָאהעֶג סאָד זיִא ּואװ ,טְסעק ףיֹוא

 -קיִוייַא 'ר ּפָא יז טפּור ! בֹומ-םוי גָאט עֶרעֶדְנַא יד ריִד ּוד טְסאָה טָא -

 , קּביִצ-עקְלְול םָנפ ךיור טיִמ ןעֶקְלאוו ןעֶצנאַג א גיְִנעאְלְפיורַא ,יִלָּתְּפִנ
 -הָּכְל -יִס אוָוד ןייֵא םֶהיֵא ראפ ףיִז טְלעֶטְׁש ! ְךאַמעֶג םֶהיֵא טאָל ,ײֵא -

 :יִלָּתַפנ-קיִוייַא יװ ךיִא נּוא , ךיא יו ,גיִרְלּוׁש ֹוזַא םעֶד ןיִא ויִא יִלֶּתְפַניסיֶזיֵא

 טְראָד ייֵוְצ ואװ , וָנּוא ייַּב , רעֶדְניִק ,טְּבייֵלְב, + ןעֶמייִּבעֶג גּונעֶג עֶרייֵּב ייז ןעֶּבאָה ריֵמ
 ראָנ .ןְהעֶז טיִנ ןעֶרָאה טיִנ ליוִו עֶמ ? םאוו-רעוֶו ...  רעֶדְניִק , רעֶטיִרד א ויִא

 - ןייַרַא פאק ןיִא ןיירַא יז יא קְציִגְלעֶמְח וקְציִגְלעֶמֶח ראָנ ,קְציִגְלע מח
 , רּונְׁש ןיימ ןענעקא ןעֶועֶג אֵצוי גּונעֶג ךיִז טְכאַ ּבאָה ְךיִא ? םייַו ךיִא !ּוהט הֹעָג

 .יי דְניִק ןעֶגיֵא ןייֵא ןעֶנעקא יו רֶהעָמ
 טְרעֶיֹרְט נּוא טְנְראָז גוא ְךּוטְראַפ ןיִא ואָנ יד טְצייֵנְׁש הֶּכְלַמ-יֵסאֹווד גּוא

 | ,ןעֶרעוֶו טְסיִרְמעֶג טְׁשיִנ ראָג לְליוִו גּוא
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 טעיִרְׁש !הֶּכְלִמ-יִסאוָוְד ,טְלעוֶו יִד ןעֶגעֶלְניִא גּונעגןיַז ןיֹׁש ּואְל רעֶּבָא -
 ּור טְסאָה :ףוס ַא ןעֶּנאָה ְךאָד זּומ גְניִדְפְלַא - יִלְּתְּפִניִקיִזייֵא ןָא רֶהיֵא ףיוא

 ,טְּביַרְׁש ליִדָנע ָמ-הָׁש מ םאְו , לעֶויִרְּב סאָר רעֶמעֶּב רעֶהַא ראָג וייװ -- 1 טְרָאהעֶג

 יי !לערוי 'ר טנעייל .ןְהעֶז ריִמ ןעֶלעוֶו
 ןעגני ןעקאסאק  ןְפיוא גיִרנעֶזיונָא ,לעָרוי 'ר טְגָז ,ןעֶגעֶייִל רעז זאָל --

 | - , ןנאַמ

 . רעֶסאַוו ַא יו ,  םָע נעי גּוא לעוֶויִרְּב סאד טְמְהעֶנ רעקָאפאק רעֶד

 ר"רהומ אָלְפֹומ גְלפּומַה םֶמְרּופְמִה םֶכָחַה יִנָא יִבּוחֲאַל הֶלֶמ בֹוט לָכְו םֹולָׁש ,

 הֶרָיְסֲחַה העָונְצִה מאל - לז ףֵסֹוי הָׁש מ ריּב יְִּתִּפֹק קיִזייַא,

 הָּכְלַמ-יִסאוָוְד תַרְמ ּתישּכ לִיִיבאכו  רַּתְמֶאְּכ לִיַח  תֶׁשֶא תֶמְָרּוּפְמַהְו ,

 וי ...,םֹוָׁש ב"ב לֵּ םע יז ליִדְנעֶמ-םָחַנְמ תַּב

 םיִקְֶׁש יהְבְִּב םיִנויְלעָּב םֶׁש ,  עַיְִרִה תֶקְַחִּכ ֶּׁשֹוח יִלְפרעְּב ׁשֶמָׁשַה רַחְמ,
 ,.. רֵהֹוטְל ןֹואְּפְִו תֹורְקִי רֹוא יִּברחמ ןיֵּבִמ ,

 , ךיִא-םייַו ,יֹזַא טאלְג זיִא םאָד !םאָד טיִנ . , ןייֵנ -- עֶלְלַא ןעֶיִרְׁש ! ןייג --

 .יטייַו רעֶנעֶי ףיֹוא , רעֶטייוַו טְנעֶייִל : ןעֶמייקשיראג עֶרֶעייו ,ןעֶכאַנ עֶׁשְלעֶגְנּי , הָציִלְמ

 ! טְנעייִל גּוא לעווֶיְרְּב סאד רעֶּביִא טְרהעק רעֶקאָמאַק רעֶר

 ןעֶּביַרְׁש ריִד לאָז ךיִא , רֶקָיַה יִכָא ,ְךיִמ טְסְנעֶרפ ּוד סאוָו ,תודֹוא גוא ,

 יייעירֹומ ריִד ךיא ןיִּב ,קֶציִנְלע ָמִח הֹּפֶד םיִרָחְפִמַחְו הָפְנְרַפ ַחֹוּכִמ;

 געל - -ןעֶרעיֶרְפוצ םלוע רעֶד טְנאָז ! קּוסָּפ רעֶד טְנייֵמ סאָד טָא , טָא ||

 : ! רעֶטייוַוטְנֶעייֵל

 קַר .יְִלעֶצ םַג , הָרוחְס -טיִנׁש ןָא אָד טְהעֶג רַתֹויְּב זַא , עַיָדֹומ ריִד ךיִא ןיִּב ;

 , טְבעֶלְׁש טיִנ ןֵּכ םג ויִא עילאַקאַּב םַג +הָרָוחְ-טיִנְׁש ֹומֹּכ , ױזַא טְׁשיִנ קיִנְלעֶצ ,

 יִקאֵמ ; רויב אָד זיא גייֵצ-לְהאוָו :עקנועֶּפעֶזאַמְּב םכיֵלְצֶ יִװ רעֶנְרֶע טְשיִנ ,

 םִע  רֶחְסִמ ַא ןֵּכ םַנ אָד זיא עַיְמיִס לֶׁש סעכּוקאמה םַג  ךיילְג דֹלאָנ טיִמ ,= |

 לכה --לעֶרָאק ןָאׁש א יַּבְרעֶד ןעֶנעיִדְרעֶּפ ןעֶרּוי נּוא ץֶרָאָל - .ץּוחְל טְהעֶג , -

 , םיֹורְג גיִד'אְרומ זיִא אָפּונ טְדאָטְׁש יד ! תֶכְרּונְמ ץרָא ןייַא זיִא קֶציִנְלעֶמְח

 : :קְציִגְלעֶמְח הּפְּב טְלעוֶו רעֶרְנַא ןייֵא לנְּ זיִא םע!ןעֶקְנְקּוצְנָא יִז יאֵדְּכ זיִאָס ,

 טיִנ ןַעֶכעֶל ןיא טעֶו רֶהיֵא סאו ,ןעֶדּי אֵַא ןעֶנעֶנעֶגעֶּב הּפְב טְנאָק רֶהיֵא ,

 ,רָחְסִמ ַא גְניִרְפְלַא זיִא הֹּפ ,ץָאק .רֶחֶסֶמ ַא אָד זיִא םַג : די ַא זיִאְס וַא ,ןעֶגאָז ,

 ְךייֵא טְזאָל עי לֵחְר תַרָמ יֵתָנּו םַג .6 ׁשְטעֶויִנ טְׁשיִנ אר טְהעֶג ְךאַז ןיק ,

 .דוביאל ('
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 רעֶרעיִו זיִא יִז ,ּהמְצִעְּב ְךייַא טְּבייַרְש יִז , ךיִלְדנייַרְפ ראָנ ןעֶמיִרְג ןעֶמעֶלְלַא ,
 ןעֶלאָז ריִמ . נּוא הָחְלִצַהְּב ןעֶמּוקְרעֶּגיִא לאָז יִז ת"ישה רֹוָי ,טייַצ רעֶד ףיוא ,
 ,טייֵלְקַה וַא .,םֶכעֵיְרֹוא םַג , ןִמָא -- תובֹומ תֹורֹוׂשְּב ןֵּכ םִג ךייַא ןּופ ןעֶרָאה ,
 ראָג םֵׁשַה-ךּורָּב ויִא ןויָדִּפַה נּוא טְנאָרְּפ עֶמאַס ןיִא זיִא ,ןעֶגְנּודעֶג ּבאָה ךיִא סאו,

 הָכאָלְמ יֵד טְנעֶרעֶלעֶגְסיוא ןיוש ךיִז טאָה הָוְִּתֶׁש עיָלַחְר תרָמ יִתָנּז . טְכעֶלְׁש שי
 ּבאָה נוא יִמְצעְּב ְךיִא רֶהאָּפ םיִדיֵרְי לע קֵר ,הָנֹוקַה םע ןעֶרעֶר ןיוש ןנאק נא ,
 וצ טְכעֶלְׁש טיִנ ויִא יִנאָּפ טיִמ  ּכ'ור תֹואֵמ הָמֵכְו הָמַּכ יִנאָּפ לֶצֵא טידירק ,
 וליִפַא  הָנֹוק ןעֶׁשיִרּוי ַא ּבעיִל טאָה נּוא טְסעוֶואָס לע טְפיֹוקְרעֶפ רע; ,ןעֶלדְנאַה ,
 , ןעֶלאַּפ טיִנ טְואָל גּוא רעֶטְנּוא יִנאָּת טלאַה ץעֶוְנָא ןיֵא ךיז טְכאַמ סֶע זַא ,

 ףְניֵפ אָד ְךיִא לֶהאְצ ךיק ַא טיִמ םְרעֶקְלַא 5 ראַפ ,לֹודָנ רקְויִּב הֹפ זיִא תֹוריִד ,
 ,יֹורְמְׁש זיִא אָד נּוא ,רעֶמאַו נּוא ץְלאָה ץוח ,ְךֶׁשָמ ַא כוח גיִצְּביִז גוא ,

 ןֶמְהעֶנְרעֶפ םַג .ְךילְג דְלאָנ טיִמ ןעֶאַוַה לֶּכ םע םיִצַּּו םיִצֵע ,סיִלְפאָמְראַק;
 בֹורָל ןאַרעֶּפ הֹּפְּב ןעֶנעֶז םְרעֶלְקעֶמ עֶׁשיִרּי גוא ייֵרעֶלְקעֶמ טיִמ ןעֶדּי אָד דו
 םוקְמ ַא יא קֶציֵנְל עָמֶח לֵלְּכַה-רֹובָכְּב לעֶגְרָאק ַא ןּפְרעֶר טאָה דו ַא נּוא,

 ןופ עֶביְלְמעֶג סאָד ןעֶרָאהוצ נּוא טייֵקְראַטְׁש גוא דָנּועֶג טְמאָנ ּביִג , הָסָנְרַּפ
 : , ףייַא טְׁשְניוִו םע יו ,ךייֵא ,

 םיִמָּיַה לָּכ םֶכְַחְַָהְו טֶכְמּולׁש ׁשֵרֹוד םֶכְנִּב יִנְמִמ
 .עֶקְנְועֶּפעֶואַמְמ יִלְּתְפִ;קיִוייֵא ר"חומ א'אלּב ליִדְנעֶמ -םָחַנְמ חֶָׁשֹמ ,

 שש = . : | , ם"ּבּכע הָרְקִיַה יִתָדֹודְלּו רקיה ידודל ןעֶמיִרְג ,
* 

 .ביּבּכע לעֶדּוי 'ר דיְִנַהְל ןעֶסיִרְג ,

 , בֹּבּכע שרע ה-הָח ָמִׁש 'ר דיִגְנִהְל ןעֶמיִרְג ,
 , בּבּכע רעֶּבֹוד 'ר  דיִנְנַהְל ןעֶמיִרְג ,

 , בבּבע עֶלייֵּביִמ ימס תֶרָמ חריגנַהְל ןעֶסיִרְג,

 .ךיִלדְנייַרְפ ראָג ןעֶמעֶלְלַא ךייא טְסיִרְג י"נ ףַמּז יֵנְּב םַג
 " ל"נה יי |

 רעֶגיִוְׁש עֶּבעוִל עֶנייֵמ גּוא רֶחעְוְׁש ןעֶטְצעֶׁשעֶגְבאָה ןיימ ןעֶמיִרְג זאָל ףיִא ךיוא ,= |
 םיִנ רעֶמייוַו ףיוא טְמאָג ּביִג  ,דֹנועֶג ןיימ ןופ ךייַא דְלעֶמ ךיִא ,לְחאוָו טְּבעֶל ,
 רעֶגיוְׁש רעֶד טְקְנאַד גוא ןעֶסירג ףייא טְואָל עֶלעֶסֹוי ןייֵמ ךיֹוא .רעֶגְרֶעג
 טְמאָנ זַא , ראַפְרעֶד ּוצ ְךייִא טְנאָז רֶע + לאָמ לעיִפ לעֶדְמעֶה ןְראַפ ןעֶּבעֶל ,
 םּורַא רֶהאָי רעיִפ-ייֵרְד ַא ןיִא ה"יא טעוֶו רע; נּוא ןעֶּבעֶל סאד ןעֶקְנָאׁש .ּטעֶו ,

 ןייַז םעֶו נּוא קֶׁשָח טיִמ ןעֶגְרעֶל ח"יא רֶע טעֶו , רֶדֵח ןיא ןְהעֶגְוצ .ןעֶּביֹוחְנָא
 ,ןעֶּבעֶל רעֶגיוְׁש . ןִמֶא רֶחאָו עגְנאַל טימ טטאג ּביִג , דוי רעבילרהֶע ןייֵא ה"יא , |
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 שיש לשלשלשלשרשלשרשרשלשלשרשרעטעלשלערשלשלשרשרשרשרשלשרשרשרש רער רשדש ר שלשרלשרשרשרשרשרשרשרשראלשלשרשרשלשלש שלש ר שלש לשלשלשרשלשלשלשלשלש דר על גע רש שר

 טיִמ עֶלעֶקְלעֶמְראַי א ןעֶנעוֶו םֹעְלעֶסֹוי ןופ ןעֶטייּבראַמיֹוא דנוצַא טְנאק רֶהיֵא ּביֹוא ,

 ןיִּב ךיִא תַמֲחַמ ,טְקְנאַרעֶג רֶהעו ךייַא ךיִא טְלאוָו ,עַקשְיִלְּבןופ עֶלעֶכיִׁש ראְּפ ַא,
 :ןעֶלעֶסוי ּוצ ןעֶמְהעֶנּוצ טיִנ ךיִא לָליוִו ַא ןייק נוא ,טְּפעֶׁשעֶג ןיִא ןעֶמּנְרעֶפ רֶהעֶז
 ןעֶּבאָה ןאָק סע, םַא ןייֵא ּצ ןעֶבעֶּוְפֶאלעֶגנוי א ,ןעֶמ טְנאָ ,יאֵדְּבטׁשינ זיִא םִע
 לְחאָצ גוא לעֶדייֵמ א ןעֶגְנּודעֶג דּונ ּבאָה ְךיִא . הָליֵלֲח לעֶּפָאק טְפאָטְׁשְרעֶפ ַא,
 יִד טְּבייַרְמ נּוא דְניִק סאָד ריִמ יִז טְניִו ,גְנאַג ןייַמ ףיֹוא ְךעֶלְּבְרָאק 2 רֶהיִא ,

 ּאָה ְךיִא הוק ַא ראַפ סאָו ןְהעֶז טְפְראַרעֶג טְלאוָו רֶהיִא - עֶרעֶרעֶׁשְט ןיִא הוק ,
 ּבאָה ְךיִא נּוא ,ךֶליֵמ עֶרעֶייַהְט רֶהעֶז ,ֶליֵמ טְראָוק 4 עֶצְנאַג טיִנ יִז ! טְפיֹוקעֶג ,

 םיִצּולְּפ טאָה ןעֶּבעֶל ליד גע -ה ָׁש ט ראָנ ,רעֶטּוּפ נּוא זָאק רֶהיִא ןּופ םֵׁשֲה:-ְךּרְּב ,

 ׁשֶה רע ,ךיִא טיֵּב ְךיִא ,םיוא םֶהיֵא טְפאָרְטְש  םֶיִכְליִמ ןעֶמּקעֶּב טְנייַ,
 סְניִטְנאַה ןעֶּבאָה לעֶו ךיִא גּוא ןעֶּפְלעֶה טעוֶו טְמאָג זַא !ּפָא ׁטְׁשיִנ לֵלְּכ ךִז
 ,יִוייֵר עֶּכאַּב רעֶד ךאָנ ןעֶּבעֶג ןעֶמאָנ ַא סע; ךיִא לעוֶו , לעֶרייֵמ ַא לאָמ ,
 .עֶלעֶוייַר ןעֶמייֵה טעֶו עֶלעֶרייֵמ ןייֵמ נּוא ,םֹולָּׁשַה ָהיֶלעי רעֶטְטּומ רעֶייַא,

 לאָז ריִמ ; ןעֶסע ךעֶּבעֶג לֶליִו רֶע ,לוק א ףיוא טְציִא ְךיז טְסייֵב עֶלעֶסויי
 דְנייַרפ עֶרעֶגנּוא עֶלְלַא ןעֶסיִרְג זאָל גוא ףעיִרְּב ןיימ םיִלְׁש ְךיִא !םֶהיֵא ראַפ ןייַז
 םֵּׁשַה ןעֶמְל רעוֶוְטְנע ןעֶגייֵרְׁשְּפֶא טייַּב נּוא ךיִלָצְרעֶה ראָנ דְנייֵרְּפ עֶּבעיִל גוא ,

 רעֶמְכאַטְרעֶגיִוְׁש עֶטְסְנעֶּגעֶגְרעֶּביִא גוא עֶרְנעֶׁשְניִוקילְג רעֶייִא ּביִלְּבְרעֶּפ גוא ,
 | ."לחר םֶכְחַלַּכ

 ,ןעֶנייַו ּוצ סאָו ןאַרעֶפ זיִא ,הָּבַרְדַא ,ּונ ,רעֶּבאָרְג רעֶד לעֶרעָּב טְגאָז ,ּונ -

 !רעֶגְרֶע טְׁשיִנ ןעֶראָועֶג טְגאָועֶג רעֶרְניִק עֶנייֵמ ףיוא יאָלַה ?הָּכְלַמ-יַסאוָוְד
 ,ןעֶבעֶלֶח ,לעֶרּוי 'ר טְגאָז ,טְניִדְיז רֶהיִא ,הָּכְלַמ-יִסאוָוְד ,טְנירגִז רֶהיֵא -

 !טנידניז רֶהיֵא

 ,רֶהיֵא טְסייוֵו סאו ,גיִרעֶיֹורְמ הֶּכְלַמ יִמ אוָוְד טגאז ,רֶהיִא טְסייַוַו סאָו ,יֹוא -
 זיִאָס סאוָו ,ןעֶמאָנ ןעֶּבעיִל ןייַו קְנאַד ַא ,יַאָרַוַא !ּביוט עֶלְליִמְׁש ַא ראַפ זיִא סאָד סאוָו
 ,ןעֶפעֶגְרעֶפ טיִנ יִז ןנאק ךיִא - גְנאַּב יֹוזַא רימ טּוהמ יִז ראָנ :טּונ יזַא עֶרֶה-ןיע ןייק ייֵז

 !ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ יִז ןְנאק ְךיִא ,לעֶדּוי 'ר
 רּנְׁש רֶהיֵא ןּופ תולֲעַמ עֶלְלַא ןעיֶלְרּוי 'ר סיֹוא טְנעֶכעֶר הָּכְלַמ-יִס אוָוְד גּוא

 טְׁשיִנ יז ןְנאָק יִז סאוָו ראַפ ,םֶהיֵא טְנייַועֶּב נוא םעֶקְמעֶטְסאָּפ עֶרְהיִֵא עֶלְלַא טיִמ

 הּכִכ תא קְציִנְלעֶמְח ַחֹוּכִמ טְסעיִמְׁש ,טְרעֶר םָלֹע רעֶצְנאַנ רעֶד .ןעֶסעֶגְרעֶפ
 רעֶדעֶי ,קְציִגְלעֶמֶח טְראָטש יִד ּפָא טְצאַׁש עֶמ נוא םיִרָחְסִמ רע קָציִנְלעֶמְח
 טְְניִרְט עֶמ ,ךעֶלעֶּפאקוצ ןעמ טמֶהעֶנ םעֶדְבאָנ  דנאַטְׁשְרעֶפ יי ְאָנ נוא הָנְׁשַה יי ְךאָנ



 פז וינעפמעטס
 לערער לערער ראלע רערש לער לאלע ר לעלשלערעלע לערער לערער לערער לערע רעערשלש רער לערער לערער לערער לערע לע לערע לעשער לערער לערער שר

 טעוֶועְֶׁניוִועֶמ גוא ,גָנאַל ץְנאַג טְנאַה רעֶד ןיִא לעֶקנִׁשיִלעק סאד גיִדְנעֶמְלאַח .,םִייחְל
 לאָז רּונָׁש רֶהיִא זא - ן'ה ָּכְלַמי םאוָוְד נּוא ,םיִמּוג םעֶדְלְלַא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא

 תֹועּוׁשְי טיִמ תֹובֹוט תֹורּוׂשְּב לֵאָרְׂשִי לֵלְּב םעֶד ךיֹוא נּוא ,רייֵהְרעֶדְנּועֶג ןעֶמּוקְרעֶּביִא

 רעֶּביִא חיִר ןעֶגיִד'הָיַחְמ ַא טייֵרְּפׁשעֶצ נּואׁשיִמ ץְפיֹוא ףױרַא טְמּוק טְׁשְראָּב רעֶד ויִּב ,תֹומָחְנְ
 עֶמ נא ְךיִז טְדעֶרְרעֶפ עֶמ +ךיִלְהעֶרְּפ טְרְרעֶו םֶלֹוע רעֶר נּוא ,ּבּומְׁש רעֶצְנאַג רעֶד

 קְציִנְלעֶמְח טְדאַטְׁש רעֶד טימ ,ן'עָלַחְר,טימ ,ןעלֵדְנעְמהָׁשמ ןיִא יז טְסעֶגְרעֶּפ
 | ,רעֶרְנַא-ןייֵא-םימ עֶללַא טיִמ גוא

 טי יי

 א אר"

 .םָנִהיִג ןּופ םעט םעֶד טְכּוורעֶפ ּויִנעָּפְמעטְס

 .ןע'לַחָר רעֶגָאׁש רעֶר ןיִא ןעֶסעֶגְרעֶפ טיִנ ןְָאק ׁשְנעֶמ ןייֵא ראָנ
 .ןּוינעּפמעמס ַחֹוּכִמ ןעֶמ טְסעיִמְׁש אָד זַא יו טְסיֹוטְׁש רעֶגעֶל רעֶד
 ןעֶּבעֶגּוצְרעֶּביִא דְנאַמְׁשְמּוא זיִא רעֶװ ,ןעֶמ טְסעיִמְׁש ןּוינעַּפ מע ָטס ַחֹוּכִמ ,אָי

 ?סאָרְדְרעֶּפ םיורְג ןייז ןְהעֶטְׁשְרעֶפ גּוא ץְראַה ןייַז ןעֶל היִּפ ןנאק רעֶו } םיִרּוסְי עֶסיֹורְג עֶנייֵנ !

 - ּויָנעֶּפְמעֶמְס רו טְכאַרְּט !עֶראַפאָר ׁשְשייֵטְס !סאָרְרְרעֶפ .ׁשְשימְכ , -
 ענעֶכאָרְּבעֶצ ייֵוְצ ןייק ,גְנּוצ יִד טְרְהעֶקעֶגְרעֶּביִא טְׁשיִנ ,ןעֶועֶג ריִומ טיִנ ּוליִפַא
 ךיִא וַא ,ׁשְטאָה םייַװ ,אֵנ :ןעֶנעֶו אָצוי ןופ ׁשְטאָח .ןעֶּביִרְׁשעֶגְפיֹוא טְׁשיִנ רעֶמְרָאװ
 | ",,.!תֹונֹויִזִּב , עּפ -- קעֶוַא רֶהאַּפ

 שְטאָח  ,ןעֶּפאָרְפעֶג טיִנ לאָמְנייֵק םֶכְלעֶַא ךאָנ ךיִז טאָה ן'ּויִנעֶּפְמעֶמְס
 רֶהעֶז ְךאָנ לאָמַא נּוא  ןעֶׁשיִנעֶפעֶרְמ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ ןעֶפאָרְמעֶג םֶהיֵא ךיִז טאָה ןעֶפעֶרְמ
 ,טְנְהאָמְרעֶר ןעֶביֹוא ןיוש ןעֶּבאָה ריִמ יִו . ףוס ןעֶזָאּבַא טיִמ עֶמּואימ

 ֶׁשיִרּי ַא :רעֶטְכאָמ עֶׁשיִרּוי ַא טְסייֵה סאו ,ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טּוג ףְראַד עֶמ
 הייַרְמעֶג יֹזַא יו ,טְסייוֵו לעֶּבייוו ׁשיִרּוי ַא :ןעֶמיִה ּוצ דֹובָּכ ְהיִא יֹוזַא יוִו ,טְסייוֵו רעֶמְכאָט

 ָםֶלַא טְׁשיִנ ןַא ,טְסייוו רעֶמְכאָמ עֶׁשיִרוי א :ןְנאַמ רֶחיֵא ּוצ ןעֶּנעֶגעֶגְרעֶּביִא נוא ןייַז ּוצ
 ןעֶו ,לעֶּבייו ׁשיִרּי ַא נוא ,ןעֶמְסיִלעֶג ץְראַה סאָד ףְראַד ,ןעֶהעֶז ןעֶגיֹוא יד סאו ,גְניִד
 רֶהיִא ןּופ רעֶניִפיִפ ,רעֶגיִצייֵג ,רעֶגּולְק רעֶדָא  ,רעֶנָאׁש זיִא ןְנאַמ טְרעֶנעֶו זַא  ,טְהעֶזְעֶד יז
 גּוא ",,.,םיֹוא ְךִז טְוייַװ סֶע יִו ֹוזַא טיִנ ךיוא ,ּונ אֶליֵמ ונ, :ךיִז יִז טְסייֵרְט ,ןְנאַמ

 - יז טְכייֵל םַעָנעֶי וַא ,ךיִז טְכאַד ןעֶרעֶי; : לעֶמְרָאװ ׁשיִדּוי ַא טיִמ ךיִנ טְרעוֶוְטְנֶעְרעֶפ

 "2 לעּפעֶגְק ןעֶׁשעֶמ ַא סאָד זיִא טְניִהאַנ ּוצ טֶהעָנ עֶמ זַא גּוא

 ,רעֶּביי ןעֶׁשיוִוצ טְכאַרְּבְרעֶפ ןעֶרְהאָי עֶטְסעֶּב עֶנייֵז טאָה סאָו ויָנעֶּפְמעֶמֶס לֵלְּבִה

 אְזֲא ףיוא ןעֶפאָרְטעֶגְנָא לאָמ ןייֵא טְׁשיִנ טאָה נוא רעֶטְכָאט עֶׁשיִדּוי יִד טּוג יי ןְנאָק
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 ףשלשלשרשלאשרשלשרלש שלש לשלשריש/"שאשרשל עלעלשלשרשרש ר עלאע ללא ר לאל רשי לשלי רשי לאל רשרשרשלאשרעעלשלשרשרש ראש רשרשלאשרשרשרש לע לרשלאש לאל ראש ר אש לארשי

 ןע'ָלֵחֶר טימ יװ ,גאַלְׁש אֵזַא ראָנ ,..עָניִרְחָאיֶנייֵנ סאָר טאַהעֶג טאָה רע;ּואװ ,טֶרָא ןייֵא
 םייּב בּוׁשָח אזא ןעוֶועֶג זיִא סאוָו ,ּויָנעָּפ מע ָטֶס ,טימולחעֶג םיִנ ּוליֵפָא םֶהיִא ְךיִז טאָה
 :םעוֶואָמאַק ןעֶּביִרְמעֶג םֶהיִא טיִמ ןעֶּבאָה רעֶמְכָאמ םָניִּבַר םעֶד ּוליִפַא זַא ,ףיוה ןיִא ץיִּבִר

 עג ןעֶנעֶזםעְֶנאַפ עְֶלַא טיִמ נער עְֶנִפארְג יר ןעֶבְלעוֶואָנ .ויָנעָפְמעֶּמְס
 :ְנאַרְפ ףיֹוא םֶהיֵא טיִמ ןעֶכאָרָּפְׁשעֶג ,עֶטעֶראק יִד םֶהיִא ְךאָנ טְקִיֶׁשעֶגְסיֹורא ,הֶרָּפַּכ יד
 טישַּפ ַא ןופ םּואיִמ יֹוזַא א נּוא זאָנ אֵזַא ןעֶּבאָה לאז ויָנעְּפְמעֶמ ס לֶלְּכַה -- ,ׁשיִויֹוצ
 !לעֶגייוו ׁשיִרּוי

 ןייז ראַפ ןעֶועֶג הָרֹומ ּויָנֹעֶּפְמעֶטְס ךיִז טאָה !גְנאַּב גיִצְראַה ריִמ טּוהְמ יִז --
 רֶהיִא טְלאוו ךיִא נּוא .,לעֶּבייַװ םאָד טָא גְנאַּב גיִצְראַה ריִמ טּוהְמ יִז . רֶמְו-יִלְּכ עָיְנאַּפְמאק

 יז טקוק ּייִנעֶּפְמעֶמְס ...טיִנ עו ...שיִנ ןעֶו ,קְציִנְלעֶמְח זּב ןעֶרְהאָפעֶגְבאָנ
 ,ןעֶגיֹוא יִד טיִמ אָד טכּוז רֶע ןעֶמעוֶו ןיוׁש ןעֶמייוַו הָרְבָח נּוא ןעֶמייֵז עֶלְלַא ףיֹוא םּורַא

 ,ןעֶּכעֶל םאָר יו ,ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס טאַהעֶג ּבעיֵל ןעֶּבאָה רֶמקילְּכ הָרְבָח עֶצְנאַג יד
 בעיל יִו גוא + רעֶמאו ןיִא גוא רעֶייפ ןיִא ןעֶעֶוְטעֶנייִז ןופ ןְהעֶג ּוצ לאַּפאַק ןעֶנעֶז גּוא
 יז :ןעילְדייֵרְפ טאַהעֶג טניפ יז ןעֶּבאָה יֹװַא ,ן'ּויִנעָּפְמעֶמִס טאַהעֶג ןעֶּבאָה יי
 םוצ טייֵקעֶגְרעֶׁשְנ רֶהיֵא ראַפ ,טְּפאַׁשְנְראַק רֶהיֵא ראַפ ןעֶקיקְנָא טְנאָקעֶג טְשיִנ יז ןעֶגאָה
 | ,תֹועּונְּת עֶסּואיִמ עֶרֶהיֶא עֶלְלַא ראַפ גוא רֶלעֶג

 ַא ויִא ,יִז עט ִׁשיוִוְצ טְסעֶיַמְׁשעֶג הֶרָבָח ןעֶּנאָה ,רּוחָּב ַא ןעֶוועֶג זיִא רע ןִמלָּכ -

 ִׁשְאָּפ םֶהיֵא םורַא טְנאָקעֶג ְךיִז טאָה עֶמ נּוא רֵקְפֶה םֶחיִא ייַּב ןעֶועֶג 6 רעֶוְלאַמְ
 , טליִרעֶנעֶפְׁש ַא ּוצ 6 ליִרעֶמאָרְטְס ַא דֶסֶח-תַֹיַמְנ א גיִּביא ףיֹוא ןעֶּפאַח לאָמַא , ןעוו
 ןעֶמּונעֶגּוצ םֶהיֵא טאָה הָמְׁש-חַמְי תעׁשרמ יִד טְניִז ,דֶנּוצַא . הָנָּתַמ ַא יֹװַא לאָמַא גּוא

 םֶהיִא גְניֵה ׁשְטאָח ,ןעֶׁשאֶרְג ַא ְךאָנ ןיילַא רע םֶרָנִּפ ,ןייַרַא םעֶקָּפאַל יִר ןיִא ךיִז ּוצ
 ,ן'ּויִנעֶּפְמעֶטְס ייַּב םעֶרעֶׁשְטעֶו עֶגיִלאָמַא יִד טיִמ ןעֶרְהאָי עֶניִלאָמַא אָמיִנ ,ףיֹוא
 רעֶו נוא ראַוְק גוא ראד  ,קְנָארק רעֶד ןיִא גיִל טְנייַה + ןעֶצְכעֶרְהאַפְמּרַא יִד טיִמ
 4 לעֶרק לעֶקְיְׁש ַא ןְהא ץיִז רֶהאָו עֶצְנאַג םאָד ,רעֶגְנּוח ראַפ גְראַּב ַא יו ןעֶלאָוְׁשעֶג
 ןעֶגעֶו אֵצֹוי ןופ סע לאָז יז ,ןעֶגאָז טְסְלאָז !לולָא ׁשֶדֹוח-שאר ןְפיֹוא םיֹורַא קוק נּוא
 ןעֶנעוו ץֶרֶא-ֶרָד ןופ לאָמַא ןעֶפּור ,העָט לעֶָאלְג א טיִמ טאַרְּב-ׁשאַנ ַא ןייַזדֵּבַכְמ
 !בייֵל רֶהיֵא םעֶראוו לאז ןעֶסֶע -- ןעֶסֶע

 ְךיִז טעֶראָקאָד סע ןעֶו ןעֶמייֵצ טֶפָא טְציִא .ְךיִז טְכאַמ סע, ריִמ .טְּביילְג --
 יַּב ךיִא טלאוָו דְלאָנ ןע נעֶלְרעֶריא ריִמ לאו יִז ראָנ ,קערְׁש ַא ויִאָס זַא 6 ןעֶיְרעֶּב

 .לעֶרָק לעֶקיַטְׁש ןייק טְבּורעֶפ טְׁשיִנ ץאַלְׁש אזא

 -- לירענעפש (+ ,(ב"ור 3) לירעיירד --- לירעמארטס (? ,לעבועק --- רעילאמס (6== |

 , ןעסע ךיז טליוו סע -- ןעירעב ךיז טעראקאד (* ,טיורב -- לערק (* ,(ב"ור- 5) לירעפניפ
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 ם/ "אש ראש יש טיש ללא טרש לא שלש ליע "ר לא" א"ל שלש שלא שלש לש לאשלש שלש ראש רשי טא טערשלשאעלשר

 ? הָלֵבְנ אֵזַא טיִמ ,עֶקְהעֶׁשְטְׁשאַי אזַא טיִמ , רֶהיֵא טיִמ רע טְּבעֶל יֹוזַא יוִו --

 - ,רֶהאְי עֶצְראַוְׁש עֶדְלְלַא ּוצ ןעֶגְנאַהעֶג רעֶרָא טְמֵסעֶג .םְכְלעֶוַא גְנאַל ןיֹׁש טְלאוָו ךיִא

 | |  ןעֶּבעֶל ְךיִמ טְהעֶו רֶחיֵא יו
 , רֶרֶע רעֶר ןיִא ּעֶּבעֶג יד טְסְנעיִל ,ּויְגעֶּפְמעֶמְס .ּויָנעֶּפְמעֶמְס יא -

 | ..! לעֶגייֵּב טְסְקאַה גּוא ,.גְראַּב ַא יו

 ,רָמָו-ילְּכ עַיְנאַּפְמאק ןיי ן ּויְנעֶּפְמע ָטֶס ןעֶנעֶו םיוא ךיז ןעֶמעיִמׁש יֹזַא טָא
 טיִנ יז טיִמ טְרעֶר רע ׁשְטאָח .,ןעֶנאטייַו עֶנייֵ ןעֶלְהיִפ ,תֹורָצ עֶנייז ןעֶחעֶנ  עֶכְלעוֶו
 | | . םעֶד ןעֶגעוֶו

 נּוא תֹונּכְׁשַמ עֶרְהיִא טימ ןעֶמּונְרעֶפ ויִא יִז רעֶדָא ,קָראַמ ןיא זִא לע ְךייֵרְּפ זַא

 טיִמ הָרְבֲח יִד דֵּבַכְמ יא ּויְנעָּפְמעֶָטֶס .זיִא םע יו ךאָנ זיא , םיִנֹוק עֶרְהיִא טיִמ

 ְּבייַר עֶמ גוא לאָמַא ןופ תֹוׂשֲעַמ טְלְהעֶצְרעֶד עֶמ ,שעֶזעֶצְל עֶמ ,טציִז עֶמ ,ןעֶסעֶריּפאַּפ
 טְרְרעֶו לעֶרייַרְּפ ןייַרַא טְמּוק טָא ראָנ .טְהעָטְׁש טְלעֶו יִד סאוָו ףיֹוא ןעֶמאָריפאַּפ יד
 ויְניִצנייא ןעֶקירְסױרַא ןָא יז טְּביה הָרְבָח גוא ןעֶצְראַה ןְפיֹוא עֶנְיִמעֶלאַק ןעֶמעֶלְלַא

 טְנאַז ,עֶמְׁשְטעֶרק ַא ןיִא יוִו ,טעֶרּוקעֶגְנָא אָר טאָה עֶמ יו ,טְהעֶנ ראָנ טְהעֶז -

 סאָָו ,קאַּבאַמ לעקעֶפ םעֶד ףיוא גיִדְנעקיק גוא ואָנ רעֶר טיִמ גיִדְנעֶראָמְׁש ,לעֶדייֵלְּפ
 ןיימ הֹעָו ןיֹוׁש ריִמ םּוהְפ סע ! גּונעָג נּוא טעֶרּוקעֶג ראַנ ,טְרעֶכיֹורעֶג ראָנ - ןיֹוׁש טְנאָט

 ,ויָנעֶּפְמעֶטְסיטְסְניימ ּוד ! ןעֶכאַמ קְנאַרְק ךימ טעֶו רֶהיֵא ,ןעֶראַניצ עֶרעֶייִא ןופ פאק
 רעה ,ּויָנעֶּפְמעֶמְס ,ךיִמ גְלאָפ !לעיִפ יֹװַא טְסְרעֶביֹה ּוד סאוָו ,הָלעַמ א ויִאְס
 ,דְנּועֶג םּוצ ריִד טְדאַׁש סֶע ,ריִמ ּבייֵלְג !עֶנייֵמ חָמָׁשְנ ןעֶרעֶכיֹור ּוצ ףיֹוא

 טְסעֶוועֶלאַׁשז וד וַא ,רעֶסעֶּב גאָז + רֶנּוְׁשעֶג-רֶנּועֶג ,לעֶרייֵרְפ , ריִד גיוט סאוָו - = |
 .!ןעֶלְלעֶמְׁשְנָא יִר גוט סאָו ּוצ + נּונעֶג נא ןעֶסאָריִּפאַפ ףיֹוא ןעֶדְליִג א ריִמ

 ןיז ןיימ ךיִא !ןעֶלְלעֶטְׁשְנָא ראָג ריִד אֵנ !ןעֶטאַט ןייַז ףיֹוא ּוד טְסְגאָז .סאָו -
 גראַק ויִא רעֶמאָמ .,ךאָנ ריִד אֵנ .ןעֶלְלעֶטְׁשְנָא עֶניִו טיִמ ריִד טְמּוק רע .גוא ,הָבֹומ
 םיֹוא ,טעֶקִיַראַהעֶגְנָא ךיִז ,טאַהעֶג טנייַה ּבאָה ףיִא סאו ,ןעֶגְראָמהיִרְפ.םעֶנָאׁש םּוצ
 וצְרעֶד נוא ,,ןעֶׁשאֶרְג א טְוייֵלעֶג טְׁשיִנ ,ץֶראַה םאָד ןעֶמעֶנעֶנְּפָא ,רעֶסאַו יִד טְכאָקעֶג
 ,םיִנָּפ סאָד טְצְראַוָׁשעֶג .,טְסְנעיִד ַא יו רעֶגְרעי ,טְסְנעיד ַא יוִו ,,ןעֶראָועֶג טְלעֶדיועֶג ְךאָנ
 , ,,טְליֹופ נּוא טניִל הָרֹוחְס גוא -- ְךיילְג עֶטאָלְּב טיִמ טְכאַמעֶג

 ?יֹוזַא ּוד טְסעֶטאַרְ סאו ,עַצְדְרעֶמ לעֶרייֵרְּפ ,ןעֶמיוִו ןייַז ןלעַּב ַא טְלאָו ךיִא -
 ?ןעֶלְלאַפעֶּג יד ןעֶּבאָה עֶנייֵד רעֶדְניִק יִר ?ּור טְסְגְראָק סאוָו

 ,טְׁשיִנ טְסייוַו רע !לעֶמעֶּבעֶג א ,ךיִר טייֵּב ףיא ,לעֶסיִּבַא ןָא ראָנ םֶהיֵא קוק --
 סאָד אר ךיִא אָרְט אָמָתְסִמ !ריִד גאז ךיִא םֶקיִא ןעֶמ ףְראַד גְניִצ יִד ןעֶקיִּפ םֶהיִא ףְראַד עֶמ
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 אוא  ,ףיוא ןיילא םאָד םִע ךיא רעֶרָא ?ּויָנעָּפְמעֶּטְס ,אָיַא -הענייֵמ ןעֶמאַמ רעֶד ּפָא
 ,ןעֶרעֶוו טְנעֶראָוועֶּב נּוא טיִהעֶּב ראָנ לאָז עֶמ ,ויִא ּבייַו ןייֵד יו ,ןיִרעֶפיוז ַא ,,ןיִרעֶמעֶרְּפ

 !אֵא ,ּויָנעֶּפְמעֶּמְס ,ןירַא ןעֶגיוא יר ןיִא ְךיִלְג ריִמ קיק ּינַא זּויָנעֶּפְמעֶּטְס ,אֵא
 ...גאָו ךיִא ,טְרְהעֶקרעֶפ גאָז ךיִא .הָּברְדַא ז ףיוא טְסעּוד זַא ןעֶד גאָז ךיִא --

 ,ןעֶגאָז ּוצ ְךאָנ טְסאָה ּוד :טְסְנאָז ּוד סאוָו םייִו ףיא ,טְסְנאָז ּוד ,טְסְנאָז ּוד -- -

 ריִר טאָה סאו ,טְמאָנ ּוצ תֹונֲעַמ ןעֶּבאָה ְךאָנ טְסְפְראַד ּוד ?ּויָנעָּפְמעָמִס ,אֵיַא

 ןעֶׁשאָרג א ןופ ןעֶכאַמ ריִר ןְנאָק ךיִא םאו . ךיִא יו ,ןיִרעֶגְנעֶרְְּסיֹוא ןייַא אֵזַא טְקִׁשעֶגּוצ
 טְסְפְראַר רעֶמאָט סאָר וד טְספְראַד רעֶמאָמ ,טכאנ יו גאָמ ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיא ְךיִד נּא ייֵוְצ
 !ּפָא ריִד טְהעֶג סאו ,ּויִנעָּפְמעֶּטֶס ,ריִד טְלְהעֶּפ םאוָו ,גאָז ,הָּברְרַא + ץְנעֶי ּוד
 ןיוש ּוד טְסְלאוָו או ,ןעֶמיוִו טְלְלאָועֶג ראָנ טְלאָו ְךיִא ? טְסְנייַוְׁש ּוד ? ַא--טיִנ ךיִז םֶהעָׁש

 !ּויִגעֶּפְמעֶמְס ,ןעֶּבאָה טיִנ ךיִמ טְסְלאָז ּוד ןעוֶו ,עֶלעֶדיִפ ןייַר טיִמ טְראַפְׁשעֶגְנָא דְּוצַא
 | !אוו -- וא -

 .ְרעפ טסאה וד זא םיֹוא טוייװ סֶע ! או -- ּוא זַא ,ןעֶמיוִו יֵקאַמ ּוד טְסְלאָז --

 , ביל ץְפיֹוא דְמעֶה ַא ןְהָא--הָנּותֲח רעֶד ּוצ טאַהעֶג טְסאָה ּוד םיִנָּפ ַא ראַפ סאו ,ןעֶסעֶג

 ְךעֶפ גּוא .ןעֶבעֶל גוא ּבייל ןיק ,עֶלעֶכיִצ ןייק , עֶלעֶׁשיִק ןייק , ןעֶקאָז ראָּפ עֶצְנאַג ןייק
 ,סאָד זיִא ּואו ,הָּבַרְדַא ? ןעֶמּוקעֶג .ןיִהַא סאָד ויִא ּואוװ -- דְלאָג רעֶקָיִמְׁש וד טְסאָה טְנֶעיד

 | -  ּוּויְנעפְמעֶטְס
 ,ֹויַוְךּוחָּב ןעֶמְסְנעיִרְרעֶפ עֶנייֵמ ןופ ןוּבְשֶחו ןיִד ןעֶּנעְֶּפֶא ריִד ְךיִא היִלְפ טָא -
 טיִנ טסנאק ּוד ּויְנעָּפְמעֶטִס ,ריִד טיִמ הֶׂשֲעַמ יִד ְךאָד זיִא סאָד טָא ,ַא -

 ,ראַפְרעֶד םעֶגעֶי ּוצ תֹונעֵּמ ךאָנ טְסאָה נּוא ,תָמָא םעֶנייֵר םעֶד ריִד טְנאָז עֶמ זַא ,,ןעֶרייֵל
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 ,רֶרֶע רעֶד ןיִא טְכיֵרְק ,טעֶועֶראָה ,ריִד ראַפ טְנאַו ןיִא פאק ְךיִז טְנאָלְׁש רעֶנעֶי סאו

 גּוא  ןעֶּבעֶל םאָד ךיִ טְרעֶמיִאְרעֶפ ,ןעֶמע ּוצ ףיוא טיורּב לעֶקיטְׁש ןייק טינ יִז טְניְִרעֶפ
 ראַפ ּוד טְסייֵו רעֶמאָפ ,ןעֶגעוֶו טעֶנייַז ןופ ץֶלַא ,םֶהיֵא ּבעיֵלּוצ !ןעֶמעֶו ּבעילוצ ץֶלַא

 -- פאק ןייֵמ ְךאָנ הֶבצַמ עֶעֶרְליִג א ןעֶלְלעֶטְׁש אָמָּתֶסִמ טעֶֶו רעג 1 םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ עֶרעֶסאוָו
 | ,..ריִמ זיִא הע נּוא ךָא זַא

 ריִד ְךיִא ּבאָה סאוָו ? ןייוֵועֶג רעֶד זיִא סאוָו , ריד יִז טְנייוַו טָא ,ןָא יִז קּוק --

 לֶגֲעְּב אָמֹוח אד ךיִא ּבאָה סאוָו טיִמ 1 טְהְנייוֵו ּוד סאוָו ,ליִדייַרְפ ,,םִכְלעֶזַא טְנאָזעֶג

 . ןעֶמ טְרעֶר ,טְרעֶר עֶמ ,טאַלְג ?ןעֶועֶג
 !ףעֶלעֶרייֵר עָּמּוג עֶנייַד יִא ,ּויָנעָּפְמעֶטְס ,ְּךעֶלעֶרייֵר עֶמּוג עֶנייֵד טיִמ ,,אָי -

 רעֶטְרָאװ עֶסיִז טיִמ-ּוד גּוא , ְךיִז טעֶדאַי ,ךיִז טְניִרְק , ְךיִז טְרעֶזָאּב רעֶרעֶדנַא ןייא

 '  גְִנעֶלעיְִׁש המָׁשִנ יִד סיױרַא יד טְסטְהעֶנ
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 ?ךיִד טעֶּפעֶׁשְט רעֶו ,לעֶרייֵרְּפ , ןּוחְעֶג ריִד ְךיִא .ּבאָה עֶׁשז-סאוָו -
 טְסיווְרעֶפ ריִמ טְסאָה ! ןּוחְמעֶג גּונעֶג ריִמ טְסאָה 1 ןּוהְמ ריִמ ּוד טְסְלאָז סאוָו -

 ןייַד טיִמ טְסאָה גּוא עֶלעֶקְניֶג ַא ,לעֶדיימ ַא , רֶניֵק גְנּוי ַא ןעֶמּונעֶג טְסאָה :טְלעֶו ןיימ
 פאק םָנּופ טְרעֶגְנִלעֶגְּפָא . ,גָרָאּב עֶנעֶדְלאָג טְנאָזעֶגוצ , טְרעֶרעֶגְןעֶּביִא ךימ עֶלעֶגְניִצ
 ! ןעֶגְנָאק ןעוועֶג טְׁשיִ ךיִד לאָז ךיא ,ןעֶועֶג טְכעֶלְׁש ריִמ טְלאוָו סאוָו .םיִפ יִד ויִּ
 ם'ּויְנעֶּפְמעֶמְס ןעֶועֶג טְׁשיִנ טְלאָו ניא ןעֶבייְֵג ןייֵמ טְכּועֶנְפֶא רימ טְלאָו ְךיִא
 | !ןעֶפאָרְמעֶג ְךיִמ טאָה קיִלְג ַא -- ּבייַו

 ןיִא בר ַא אד ויִאְס ?לעֶדייֵרְפ ,ףּודְׁש ןְפיֹוא הָטָרֲח וד טְסאָה רֵׁשְפֶא ּונ -

 ..ייָךיֹוא ְךיַמ ַא נוא עקנְועֶּפעֶאַמ
 ,טְסְנייֵמ ּוד !טְׁשְמעווקעֶגְסיֹוא ְךיִז לאָמ ַא םיוק ? ןייֵמ ןייַר זיִא סאָד טָא ? ַא ַא ַא -

 ! ןעֶרעוֶו רּוטְּפ ריִמ ןופ טְסְלְליוִו ּוד ? סיורַא ףיֹורעֶד טְסקּוק ּוד וַא ,טיִנ םייַו ְךיִא

 םיֹורְג ריִד ןיִּב ךיִא !ןעֶרְראַנ ּוד טְסעֶוֶו ףימ ,סייו ְךיִא ,ּויָנעֶּפְמעֶמֶס ,םייַו ְךיִא
 ףיד געֶרפ ְךיִא ?ּויָנעַּפְמַע טס , ריִמ סאָד טְמּוק סאוָו ראַפ ראָנ - ,ןעֶגֹוא יד ןיִא
 ! ןעֶסיוִו ךיֹוא ךיִא םאָל ? ריִמ סאָד טְמּוק סאוָו ראַפ ,ריִמ גאָז , הָּכַרְדַא

 ,דְנאַה רעֶד םיִמ ְךאַמ ַא טּוהְמ ,ּויָנעָּפְמעֶטְס רֶחיֵא טְרעֶוְטְנע !טע;-
 , טְנאוַו רעד ןופ עֶלעֶרְיִפ סאָד ּפאָרא ְךיִז טְמְהעֶג גוא ןייַרַא רֶדֵח ןיִא ךיִז ּוצ קעַוַא טְהעֶג

 רעֶד ףיֹוא רֶבֵח רעֶגיְִנייֵא ןייז ,טְסייֵרְמ ןייז ןעֶצְנאַגְניִא זיִא םאָד -- עֶלעֶריִפ סאָד
 עֶגְהאָמְרעֶד  םיִרּוסְי עֶנייַ ןעֶמעֶגְרעֶפ .ןעֶואַּבאַז יז רע; ןְנאָק עֶלעֶריִפ ץְטיִמ ,טְלעוֶ
 , ניִּבייֵא ףיֹוא , גיִּבייֵא ףיוא ןעֶרְהאוָועֶגְנָא טאָה רע סאוָו ,טייֵהיירַפ סאָד , דָנעֶגּוי סאָד

 ןייז ןופ גְנאַזעֶג םאָד םיורַא םֶהיֵא טּפּור ןעֶניֹוׁשְראַּפ עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ לעיפ ! גיִּבייֵא ףיֹוא

 םֶהיֵא ךיִז ןעֶלעֶמְׁש לאָמַא ןּופ רעֶרְליִּב עֶבילְהעֶרְפ ,עֶנִמְביִל ,עֶנָאׁש לעיפ + עֶלעֶריִפ
 ...!ןעֶפיֹולְטְנַא נּוא -- ךיז ןעֶייוועֶּב ייֵז : ןעֶלעיִּפְׁש ּוצ ןָא טְּביֹוה רע; ןעוֶו , ראָפ

 ןייֵא עֶלֶלַא ןופ רֶחעֶמ ןָא םֶהיֵא טרהיֵר רעֶדְקיִּב עֶגְלאָמַא עֶלְלַא יִר ןעֶשיווְצ
 םיִמ ןעיִלַחָר ןּופ רֶליֵב עֶּבעיִל עֶנָאׁש סאָר .ןעֶמעֶגְרעֶפ טְשיִצְראָנ ןְנאָה רע; םאָו הֶלֵּב
 רֶהיֵא טיִמ ,ןעֶמעֶרְּב עֶגְנאַל יִד טיִמ ,ןעֶגיֹוא עֶחאלְּב עֶרְהיִא טיִמ ,םיִנָּפ גיִטְכיִל רֶהיֵא
 סעללַא טייַרג זיא רֶע סעֶכְלעֶֶו ראפ ,עֶלעֶכייֵמְׁש טוג ,םִיִו רֶהיֵא טיִמ גוא וְדְלאַה ןעֶסייוַו

 |  ןעֶבעֶגּוצְקעוֶַא
 ןעֶמאָׁש רעֶד יֵדְּב ,גנאַל טְלעיִפׁש רע :טְלעיִפְׁש גוא טְלעִּפְׁש ּויָנעֶּפְמעֶטְס == }
 רהיִא ןְהעֶז ׁשְטאָח לֵליִװ רֶע . ריִמָּת יו ,ןעֶרעֶו ןעֶרְניְִׁשְרעֶפ טיִנ לאָז ןע'ָלַחְר ןופ
 ...רעֶייהְמ רֶהעג ,רעֶיַהְט םֶהיִא יב זיִא ןע'לֵחָר ןעֶגעֶוּליִפא הֶבָׁשֲחמ יד :ןעֶטאָׂש

 וי יי עא א יי
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 עלששלשלשלשרשרשרשש ,לשרששלשלאשלשרש רשרשרשרשרשיש שלש שלש שלש אשירש ישר לש יש רשי יע רש שלש יש רלשרש שלש ערש שלש ראל שלש רשלשרשרשלרשרש ישר ראש אדער רשרש א

 א א ץיד ,

 .ןּויְנעַּפְמעֶטְס ןּופ ףוס רעֶד

 לאָמְנייֵק ךאָנ טאָה רעֶ;יוִו ,ױזַא טְלעיּפׁשעֶג ויְנעֶפְמע ָטֶס טאָה ׁשיִצ רעֶנעֶוןיִא
 עֶלעיִפְׁש יין טְכיירְנעֶג רע,טאָה ,ןעֶנאז ןעֶמ ןְנאָק , טיי רעֶעֶיןיִא +טְלעיּפְׁשעֶג טְׁשיִנ
 טְרָאהעֶג טְׁשיִנ טייַצ רעֶנעֶי ןיִא םֶהיֵא טאָה םע רעוֶו .הָנֵרְרִמ רעֶמְסְכָאה רעֶד ֹיִּ
 | | ,טְרָאהעֶג טׁשיִנ םֶמּוג ןייק ראָג טאָה רעֶד ,ןעֶלעיִּפְׁש

 םמֹולְח סֶע :עֶלעֶגייִטְׁש ןיִא ְךיִ טְגְניִז עֶלעֶגָאפ םאָר ןעוֶו ,ןָא רימ ןעֶלעֶוְק יֹזַא
 ,טְלעֶו עֶייִרְפ ַא ,טּפול עַיַרְּפ ,ןעֶמייַוק עֶרְנעֶהיִלְּב ,ףעֶלְמָאלְּב עֶניִרְג עֶלעֶגָאפ םעֶד ךיז
 סיוא ,,ןעֶנִ ּוצ ץקֶׁשֲח טְמיקעֶּב םִע גּוא ,טְלעֶו עֶטירְב עֶסיורְג א .,טְלעֶו ענעֶפא ןיֵא
 ריִמ גּוא ,יִז טְסיִגעֶצ םע ,טְנייוַו םע ,טְגְניִז םִע נוא - ץְראַה רעֶמיִּב םאָד ןעֶמיִנּוצ

  ןעֶגיִעְֶרעֶפ תֶמֶא ןעֶּבאָה גּונעַת ןּופְרעֶר ןעֶּביולְמ .ןָא ןעֶלעֶוְק
 ראַּפ לאָמ ןעֶמְרעֶדְנּוה םּוצ ּויָנעֶּפְמעֶמְס טְנאָז ! גְנאַּב גיִצְראַה ריִמ טּוהְמ יִז -

 . 46 ףיִא :רעֶגעֶגייא ןיֵא ךאָנ יװ ,תֶמָאַּב רֶחיִא ְךאָנ גְנָאּב ךיִא -- רֶמְזיְִּב עֶיַנאַפְמאה ןיי
+ + .* + 

 ...שינ ןעֶו ,קֶצ ינלעמח זיּב ןעֶרְקאַפעֶגכאַנ רֶחיִא טְקאָו
 ,ןעיֶלְרייַרְפ טְהעֶוְהעֶד גוא ןעֶטיי עֶלְלַא ףיֹא םּורַא ְךיז טקוק ּויָנעָּפְמעֶמְמ גוא

 עֶלְביִמ עֶגעֶרי ןופ . ןעֶלְלָאראַק ןופ עֶטְנק ַא רעֶּגיִא טהנעֶמ גוא טְהעֶטְׁש יז יו
 -  יייעְקששִלְּב ןופ גוא

 יַב םאֶרָק עֶצְנאַג ַא ןעֶרְהיִּוְניא ויְַעֶלְמיִב ןָא טְּביוה לעֶרייֵרְפ רעֶזנּא
 רעֶקיֶנעֶּפעֶנאַמ עֶללַא טיִמ יג עֶמְרַחּס עֶטְכעֶר 8 ְהְרעֶו גוא ּומׁש ןיִא יז
 יי ,םעֶקְרעֶמָארק

 יִז ,ץָּבאָרְג יִד הָרֹוּפִצ ,רעֶמּומ רֶחיִא טְסאַנּוצ רֶהיֵא וצ טְמּוק ְךיִלְטִפָא ץְנאַג

  ןעֶרעֶ רֶהאוֶועג יז טיש גוא רעֶטְכאָמ רעֶד אָנ רֶהעֶז טְגנָאּב עק היעׁשָי זַא ,טְנאָ
 ,טּוג ץנאג טְסייַו יִז ,ןעֶגיִל ַא ויִאְס זַא ,טְסייוו לעֶדיי רִּפ ראָנ :טְכאַמ לעֶדי יַרְפ סאוָו

 יז לעֶסיּבַא רעֶקַא יז טְמּוק ,טיורְּב לעֶקיִמְׁש ַא םייַה רעֶד ןיִא עֶנְרעְֶׁז זיא עָמאַמ יִד זַא
 ,טעֶּפְמיִק ןעֶצְגאַג ַא ראָג אָד ְךיִז טְכאַמ גוא ןעֶמְסאַפפָא

 לאָמַא געֶלְפ ךיִא יוִו ,סעֶקְלּוּבְרעֶטּוּפ עֶכְלעֶוַא ךאֵמ ,רעֶטְכאָמ ,סאוָו וד טסייוו -

 ,דְנועֶג רֶהעְו זיִא עֶיְראָיִצ שיִמ סאָד ,טְנעִֶיַרְטעֶגְיוא טונ ניא עֶנעֶטְכאֶלְפעֶג ,ןעֶבאַמ
 סייֵה ןעֶסייֵבְנָא ףיוא גוא ,םּונ ראָנ ויִא רעֶמוּפ ךסַא טיִמ ןעֶייִדְרעֶפ ןְנאָק סֶע רעוֶו גּוא

 וד ּביוא ,עָטאַמ רעֶד ּ!עֶקְלעֶּביִצ ַא טיִמ זָנָאג יִר ןופ ןעֶרעֶטְפאָלְּפ יִר ןעֶלְנערְּפּצ
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 לעישרשדשיעלשיש שרשיש ר, לשרשלש ר לשרשלשישדראש ראש לשרשלשראשרש ראש ראש שיר שרשישרשרש שיש שיש יש שיש רשי שיש שיש שיש

 יא ןעֶגיז ןעֶמ לאָז ,רעֶטְכאָּט ,דְנּועֶג - ןָא ריִמְּת ןופ .ּבעיִל םאָד טאָה .טְסְקְנינעֶג
 ..ילעֶמיִׁש

 ןעֶסייֵבְנָא םעֶקיִנ ַא גאָמ עֶלְלַא ּוצ טְכאַרְמ גוא ׁשְוַא ךיִז .טְקעֶלעֶּב הָרֹוּפִצ נּוא

 טְׁשיִנ ןְנאָק ןעֶמ גּוא -- ,עֶרעֶׁשְטעֶו ַא טיִמ גּוא גאָמיִמ א טיִמ םעֶמְראַו םעֶייִנ ַא טיִמ
 יז טְנאָרְמ ךאָוו עָטְׁשְרֶע יד .ןעֶרעיִרְפּוצ קְראַטׁש ןּופְרעֶד ויִא לעֶרייֵרְפ זַא ,ןעֶגאז
 ףיֹוא ןעֶואַלְנּוצ ןָא ךיז יִז טְּביֹוה ְךאָו רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ראָנ ,רעֶּביִא זיִא םִע יוִו סאָד

 םעֶד סיוא טְואָל עֶמ גּוא יז טְרעֶּפְמַאעֶצ עָמ זיִּב ,רֶחיֵא ףיֹוא עֶמאַמ יִד ,ןעֶמאַמ רעֶד

 םולָש ןעֶכאַמ נּוא ןעֶׁשיִמְנייַרַא יז לֶליוִו רעֶכְלעֶו ,ןּויִנעֶּפְמעֶמְס ּוצ םעּב ןעֶצְנאַג
 .רעֶגיְִׁש רעֶד טיִמ ּבייַו ןעֶׁשיִוְצ

 םיִרּוסְי ןייֵק ראָנ ּבאָה ּוד --לעֶדייַרְפ םֶהיֵא ּוצ טְנאָז !קָסע;ןייַד טְׁשיִנ ויִאָס -

 !וינעּפמעֶטְס ,גיהור ַײז ,ןעֶּבעֶגְקעֶווַא טיִנ הָׁשּורְי עֶצְנאַג ןייד ןעֶמאַמ ןיימ : ְךיִא ?םיִנ

 טאָה רעֶגיִוׁש ַא ןעֶמייֵל ייֵּב ןעֶואָלְּב טיִנ רָפֹוׁש ןייק נא גוא גנוצ עגנא אל א ַא טאָה סקָא
 ַא ראַפ םאָו ,םּוג ץְנאַנ ,ךיִז טְכאַד ,טְהעֶו רע; .עֶמאַמ עֶנעֶגייֵא ןייא יו הייל דֹובְּכ

 םער רעיִמְׁש נּוא זאָנ יִד ץייֵנְׁש :ןעֶמ טְגאָז יוִו ,לעֶרעֶטְכָאט ןייֵמ ןופ ּבאָה ְךיִא דֹובָּכ
 ,ןְנאַמ ַא ריִמ ךיֹוא .  גנּוצ יִד ןעֶרְהעֶקְרעֶּביִא ּוליִפֲא רֶחיֵא סע; לאָז רֶעז נוא . ,םיִנָּפ
 ,מיָנ ראָג סאָד חעָטׁשְרעֶפ ךיִא : עֶלעֶריִפ ןְפיוא טְלעֶּפמיִרעֶג יִּבַא !טְגאָזעֶג םֶנייֵטְׁשיִמ
 ווא ךיִז טֶמְחעֶנ רעֶמְכאָמ ןייַמ סאָו !ויְנעֶמאַמ ,םֶאְמִנ טיִנ םֶהיֵא סאָד טְרְרעֶו יוזַא יו

 טאָה עֶמ .ךיֹוא סקָא ןייֵא ךיִז טּבקָאק - טְהעֶג לוִמ סאָר וַא :טיִנ ךיִא סייו רעֶּכיִא
 רעֶלְריִפ רעֶנָאׁש אזַא ןעֶוועֶג לאָמַא זיִא רֶהעֶוְׁש ןייַד !ּד יו תֹויְרָּב עֶכְלעֶזַא ןְקעֶועֶג ןיוש
 ףְראַד גניִרְסְלַא וצ , ןייֵר טרָהעק םעֶזעֶּב רעֶייִנ א :ןעֶמ טְגאָז יוִו ,טיִנ-ראָג ראָנ ,,ּוד יו

 ,ּויָנעָּפְמעֶמְס ,טּורְּב .ךיוא םעֶנעֶב ַא טְסיִׁש לֶליו טְמאָנ זַא גוא לֶוַמ ןעֶּבאָה ןעֶמ
 רעֶרעֶי ׁשְמאָח נוא ,תֶמֶא םעֶנייֵר םעֶד ריִד גאָז ְךיִא סאָו , ןייַז טיִנ ריִמ ףיֹוא ּוד טְסֶפְראַד
 ,טיִנ ריִד ךיִא ןיִּב עֶדְמעֶרְּפ ןייק ראָנ ,לעֶוש ןייַז ףיוא הִיַּבַה-לעַּב א יַאְדוַא זיִא טְנּוה
 בעיל ראפ ןעֶמ טְמְחעֶנ ץְטאַק רעֶד טיִמ ְךיִז טְלעיִּפְׁש עֶמ ןַא גוא ,רעֶגיִוְׁש ַא טְראָפ
 ,,,ץאַרְק רֶהיִא

 ןעֶו זיִא רעֶגיִמְׁש רֶחיִא יֵװ , קאֵז ַא ןופ יו ,ךעֶלְטְרָאװ טיִמ טיִׁש הָרֹוּפָצ גוא
 ְךיִז טְמְהעֶנ רע : ףֹוס ןְזִּ כיוא טְׁשיִנ טראה ויָנעַּפמע ָטֶס ראָנ .ךיִז טְרעֶרעֶצ יז
 ןפיֹוא טעֶלאָזעֶגְנָא שוג ןיֹוׁש םֶהיֵא זיִאֹק ןעֶו ,לאָמ עֶלְלַא יִו ,ריִמָּת יז ,עֶלעֶריִּפ םּוצ
 תֹורָצ עֶלְלַא יִמ רעֶגיוְׁש רעֶר טיִמ ּבייַו סאָד רע;טְסעֶגְרעֶפ לאָמְסְנעֶד גוא - ןעֶצְראַה
 .. , ןעֶגיוא עֶהאָלְּב יִד טיִמ ע'לֵחְר עֶנעֶו ץֶלַא ראָפםֶהיִא ְךיִז ט טְלעֶמְׁש סע. גוא
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 י"רשרשרשרעלשרש שלש רשלשרשרש שלש שלש יש שלש רשרש שר רע לשער

 טרהעלק גּוא ּויָנעָּפְמע ָמֶס ףיִז טְכאַרְמ !גְנאַּב גיִצְראַה ריִמ טּוהְט .יִז -
 ןְהעֶז יִז ןעֶמ ןאק/ ואװ גוא יװַא יו ,רֶהיֵא ּוצ ןעֶמ טמּוק םּורַא יוִו ,תֹולְּּחַּת ץְלַא
 | י ..לאָמַא ְךאָנ

 -דלאַּב טָא ןייש רֶע טאָה לעֶרעיִל ןייַז זַא ,טיִנ טְסייוַו רֶע !תֹובְׁשֲחַמ .עֶטְסּוּפ

 טְהעָורעג + שעֶבְרעֶטׁשעְֶּפָא טעמִּב יוׁש רע;טאָה לעֶטְלעוו ןיי זַא  ןעֶגנּועֶגְפָא רֶלאַּב
 עֶניַז יו . ,רעֶרעֶטיִׁש רעֶטייֵו סאוָו ןעֶרעֶֶו סעֶנאַקאָל עֶצְראוְׁש עֶנָאׁש עֶנייֵז יו .,שיִנ
 עֶגעֶלןעֶרעֶטְׁש ןעֶסייַו ןייז ףיוא יז נוא ץְנאַלְג םעֶד ןָא ןעֶרְהעֶט ןעֶניֹוא עֶגידרעֶייַ
 יי ןעֶׁשְטיינק ןיוש היִז

 ןייד טְהעֶמְׁש טייַז רעֶד .ייַּב יוִו העְז , טְׁשיִנ ְךיִז סעֶנְרעֶפ !ׁשְנעֶמ רעֶׁשיִרְראַנ
 יב טְפָאלְׁשְרעֶפ , טְגיוְרעֶפ ְךיִד טאָה עֶגיױאְד יִד .לעֶדייַרְפ ּבייַו ייד. ,הָליִלְר

 ייַּב ןעֶמּונעְֶצ גוא ראָה עֶגְנאל ענַיד ןעֶריוׁשעֶנְּפָא דייֵהְרעֶלְלִטְׁש ,םיש ןְפיֹוא ףיִז
 ,..רֹוּבִנַה ןֹוׁשְמִׁש ייַּב הָליֵלְד עֶנעֶי יִװ ,ַחֹוּכ ןייד ןעֶצְנאַגְניִא ,ַחֹוּכ םעֶד ריִד

 וצ עֶּבעיִל ןייַז ויִא , תֶמֶאָּב טאַהעֶג ּבעיִל לאָמַא טאָה ּויָנעַּפְמע מס ּביֹוא

 .עֶטְצעֶל יד א עֶטְׁש רֶע יד ,עֶּכעיִל עֶגיִצְנייֵא ןיינ ןעֶוועֶג ןע'לֵחָר
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 ,רּומאֵרעֶטיִל ריִּפ ךּוּב-רֶהאֹי םעֶׁשיִעאֶרְּבעֶה

 ,טְּפאַׁשְנעֶסְסיוִו נּוא ןֶיְראָטְסיִה
 טיי יא יט

 ןופ עֶנאַל רעֶד רעֶּביִא ןעֶטְכיִוְרעֶּביִא : טְלאַהְטְנֶע 'ףיסאה; רעֶד
 ןעֶדְנייֵמעֶג עֶׁשיִדוי ןּופ ןעֶטְכיִרְבאַג ,רעֶדְנאָל עֶלַא ןיא ןאָיְצאַנ רעֶזְנּוא
 רעֶדנעֶוייֵד עֶׁשיִרּוי ןופ עֶפעירְב ןעלייהמטְלעוו עללא ןיִא (תֹולחַמ)
 ןיִא עֶּטְכיִׁשעֶג רעֶשיִרּוי רעֶד םיֹוא ץְלעֶטיִּפאָק ,ןעֶלְקיִטְרַא עֶׁשיִראָטְסיִה
 ןעגְנּוּבייַרְׁשעֶּבמְנעֶּבעֶל ,רעֶטְרָא עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ גוא ןעֶטייצ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶפ

 רעֶזְנּוא ןיִא טְמְהיִרעֶּב ןעֶנעֶז סאוָו ,םיִלֹודְג גוא םיִנֹואְנ עֶׁשיִרוי ןו
 גיא עֶטְרחעֶלעֶג עֶשיִדּוי ןופ רעֶדְליִּב דְנּוא ןעֶיְפאַרְנָאיִּב ,עֶיַראָטְסיִח
 (םיִריִׁש) עַיזעאָּפ ,טייצ ןעֶניִטְצעֶי רעד ןיִא רעֶנְנאָמ עטְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא

 עׁשיִראָטְסיִח ,ןעּבעֶל ןעֶשיִדוי ןופ רעֶדְליִב גּוא ןעֶגנּולְעֶצְרעֶג עֶלְעֶגיִיִרָא
 .עיְפאַרְנָאיִלְביִּב נּוא קיִטיִרק ,םיִרָמֲאַמ עֶכיִלְטְפאַשְנעֶטְסיוִו , ןעֶגְנּולְהעֶצְרֶע

 עֶרעֶזְנּוא ןּופ םעֶלְלַא ,רעֶנְנאָמ-ףאַפ ךֶרּוד ןעֶּכיִרְׁשעֶג סעֶלְלַא
 רעֶלְלעֶמְְמְפירְׁש עֶטְסעֶמְמְהיִרעֶּב .וא עַטְמעֶּג

 םעֶדעֶי ןיִא גּוא  ,רֶהאָי עֶט-ּפ םאָד ןיֹוׁש טְנייֵׁשְרע "ףיסאה רעֶר

 רעֶניִמְכיוִו זיִא ךוּב עיינ סעֶדי ,רעֶנעֶמְמאג לְלאַפ רֶע טְרעוֶו רֶהאָי

 ,רומאַרעֶטיִל רעֶזְנּוא ריפ רעֶכיִלְציִנ גּוא

 אטראְּפ טיִמ } פאק 20 כ"ור 1 אָטְראָּפ ןְהָא :ףי ס א ה ןופ זיירַּפ

 "פאק ,60 דְנאַּב-טְכאַרְפ .יּפאק 0 "וה 1

 ּוִהעְז גוא םעֶלְלעֶגיִניִרָא ןייֵא :ףי סאה ןעֶמ-פ םּוצ עֶיִמעֶרְּפ -
 סאו יִד .(ןא קיסקעל סעֶׁשיִפאַרגָאיִּב) ףֹורָּכְ רַפָמ, ןּוּב סעֶניִטְכיוו

 ןעלעוו ,טְנייֵׁשְרֶע רֶע ראָפעֶּב ףיס אה ץְּפיֹוא ְךיִז ןעֶריִרעֶמּונעֶרְּפ
 פאק 25 ראַנ ןייז םיִמֹומ ןעֶלעוֶו יז ןעוֶו ןֹורָּכז רֶפָס) םעֶד ןעֶמְטאָקעֶּב
 רעֶד טעֶװ ףיס אה ןופ ןעֶנייֵׁשְרֶע םעֶד ףאנ (ב"ור 3 ןעממאזוצ)

 ףיסאה ןְטיִמ ןעֶמְמאַזּוצ) כ"ור 1 רעֶדְנּוזעֶּב ןעֶטְסאָק "ןֹורָּכִז רֶּתַס

 | ,+ . (כ"ור 0

 רעב עהסיורעה ןוֿפ עטסערלדא

 ם. (ס1020מיפ ם8ו888 רעדא א! 501601ס שש 0821
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 הרשע ששה תנש

 יזורפסו יעדמ ,ינידמ יתע טתכמ

 , ומויב םוי ידמ רואל אצוי
 קו 8 4 שק
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 4 6 יב

 ירבדו , תומרנלת , תוינידמ תועידי : ואובי תימויח הריטצהב ירא

 םירמאמו .תוישובש תופקשח .  ל"וחבו ץראב תושדח ; םימיח
 לארשיב תושדח - לארׂשי ללכ לא םיענונה ןמזח ינינעב םיישאר

 םירפוס ירבד .םהירוזפ תוצרא לכב ונחא בצמ לע תופקשחו

 תולהקמ םיבתכמ . םידוהיה ייח תוצק לכ לע םתפוקת רֶׁשֲא םירמאמו
 ;רתאְו רתא לכב םיעובק םירפוס תאמ ,םיקוחרחו םימורקה י'בחא

 תירק . םירקוחו םימבח תאמ עדמ ירמאמ ,עבמחו םלועה תועידי
 ,םירפוס לש ןלימעו תרקב ירמאמו תויתורפס תוריקחו םירמאמ ,רפס

 .תואצמההחו עדמח םלועב עמשנחו השענה לכמ תונוש תושדח

 ,תורטשה יריחמו תואובתה רעש ,חשעמה תשרחו רזוסמ תועידי
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 : א בי יט 03 /6 יה או 'פ הר 8)

 2 יא 5 5 8 29 5
 4 טפנ/ אפ טצשש) ר

 יי = וה = ? טא = יג "ר טי 2 ְי

 = טא טי) טי 3 8

 יש לי
= 
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 םידוהיה ייחמ תונומת .בלח תא םיכשומח םירופס ,םינאטעילעפ
 .םשל םיעדונ םייופסמו םירפוסמ

 הב ודחאתי ןעמל ,םויל םוימ 'הריפצהי תא ללכשל םילמע וננח
 דמחו ןח תאשונ "הריפצהוו חיוצר םתלועפ יכ ל"תו , םיענחו ליעומה

 , היארוק לכ יניעב

 ,כ"ור 4 הנש יצחל , כ"ור 8 הנשל : איסורב הריפצח ריחמ

 ,,קראמ 91 זנבשאב : ל"וחב -- ,פאק 78 דחא שדחל , כ"ור 2 הנש עברל
 .ראללאד 8 אקירעמאב ,קנארפ 20 תוצרא ראׂשב ,ןירָאלּפ 18 ךיירטסאב

 ז/4ולהכוני עובש לכב תחא םעפב םילע 'ג'ג ל"וחל ול חלשנש ץפחח

 ,ונצרא ףסכב 10ק7 חלשי וא ,ל"נה ריחמה ןמ

 יאמטערהדא ה

 , (תוימור וא תויסור תויתואב) אשראוו ,הריפצח היצקדר

 98 6 6 6 א

 יי יי

 .אתעד יחודבל םינוש םינינעו םימתכמ ,ןילבת ,אמלעד ילימ ,םוי ידלי

8 4 8 

 ' עי

 פיליפ" ויי טי שי שיני 85 4552 58 25 ר 52 90 55 5



 א

= 
 25 יע

 י+ עא

 ראיעל ללא לשאול אבדאללא גע הכשר יש

 יא

 ענג

 יי יו יי טא 5 טייל ריב" א"ל "לא "שעלט ללא 5
 יש עילוי. יי "ללא - א זיו "יידישער טי = 4, איי" ראט" "לרשדראשעדליירא 2 .זאמע לאל ראוד לא עילי-ט,יאשגראג

: 8 

 .} 7 עי יי : 6 4 : י יי : : יי 2 צ
 ָש 1 0: ר רשי = טי נשיא ראעלירשייא ללא 1 רק זי ראש רעערימאר טא + == לגנתררעעלעגעזיא לא עקראן עז ראלע איד יש רשרקש "עד יע לקבל עלה זע שלא ליל פעל ולא קעש "עי רפעללרע +

 סה 4

= 0 = 6 
 צ
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 5 1 סיריע .םעדלרבייק ראל 5 לאשראשש ללא ללא "ליל: ע"דלאושללאע ר על 5 :

5 

 יז 8 רשי יש ריבילבעירשזקראיהלאש

 רעֶד ןיִא לאָמ ןייֵא גְדּוּבְסְרעֶמע ָפ ט'ס ןיִא טְנייֵׁשְרָע לאיש לא" עא ראטש "יושע יח
5 4 
5 3 

 ,ץנאלייה א םיִמ ,גאָטְסנעיַו 8 א י 0 8 : * :

 = הלל .א"לאבעיל'לששיק" לע 7 ישי" אני ף"ראמע רשע רעקעייק

ֶ 

: : : 
 / רער ןהֶא טְסאָלְּב עֶשיִטיִיאָּפ טאָד ּפיִמ טְמאַלְּב עֶׁשיִמיִלאָּפ םאָד : : יא = = - פט " 16 טו יח טאפ ש : 8

 סא 8 8 י 2 : 3 8 4
 אָפ =

 ןחָא טנאַלייב יד רעֶדַא ,עֶנאַלייִּג ןנאקייט רשי : 5 לאק . : 53 שא 6 =: ?צ 8 טיק
 יי + 5 -.- 8 5 8

 :םְטאַלְּב ןעֶׁשיִמיִלאָּפ

 !ינאיטיוא ןיִא | :דנאלשסור ןיא :ידנאלסיוא ןיא | זיטאלססיור ןיא

 עא 1 ףיֹוא ביר 5 א האי ףיוא 2742 0 האי ּו יא פ"ו 4 ; ןז א ףיוא ליה {

 8 5 2 , 290 0 / 5 8 א, 8 8 א, /8 8 / : 6 מ ו 5 א , 8 | א( : יי 1 :
3 

 4 ללא יז : א ,7 / 8 סי יד 1 2 6 יל+-

 4 ּי / 4 0 6 {יפ 8 1 : / 4 06 1 {- 50 4 . / 4 64 7 5290 4 / 4 8 8 !+/ 9

 שוה } , , , 65שך0} , , , 89 | שבח , , 1 , 1636 + = א" | אנא טאשא ץש יי

 טיפ סא ווס | זעפסיוא - ,11130 161 0147 ח 8001 הם 1 עי יי ", נז

 עס וו ווא 1 6812 !טאוהיע, 113, 0--1610ץסץץעזיפ

  טְמאַלְּב-טקלאַפ ןעָשידוי םעֶד ןּופ רעֶטייֵּבְרַאְמיִמ  עֶניִדְנעֶטְשעֶג
4 6 

 יי

 א גְרעֶּטְסייװ ,םצינברה הָעָנְרעַלט ,רעֶגְרעֶל י םּורְּפ .ש יי יי = : : : : 8 2 יי = : 8 8 4 טפ = += הס 6 טי * ײ ==

 יז ,שְטיוִואָנ אבָסּוז ריד ,ל"לחי ,טע קָצא ַׁש ,מ ןְחאָטְנֶטְלק .ט = 5 == ֹ טטצצ ט 5 יא 2 דא 5 6 סא 6 = 8

 = 2א} 9

 ףאָרְנ מב בקע" םְרעֶּבְנעֶואָר
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 קיִרעצפאצ לע טְלעו ,קּורַּב .א ,ט8|
 שג

 יע רש"י לא לרעדלררעז דרש ילד עשר רעיא לידער ירא "רע ראו הרע ירא ירא 4 ר לא הל "לבי להרוג יו רנאמ "ראיעל עה טא שטער ליאדי רשי רע ראש עירליין לרשילרש רר רע 5 ישי שיש עי :

 עי רעד 5? עא }25 חי, א "רע לא "יא 2: = = אדל 6. טראל שיראק לי רוטע ער רע של ירא יד לע רער גיט 6 א 00

 ללא : 7 עה ריקא 24 : 2

 א 40 עי יי א יי א א עטר



 יא

: 

 א א" ל ירא מיר... טמא רו 4

 ענונה רבד לכ בקעיל דינמ יתע בתכמ
 ,ללכב עדמו הנידמ ינינעו טרפב םידוחיל

 ,רואל ותאצל עשתו םירשעח תנש

 עברל ,כ"וח 5 הנש יצחל ,כיור 10 הנשל :איסורב "ץילמה) ריחמ
 .כ"ור 1 ש"רחל ,כ"ור 9 75 הנש

 ,בור 6 הנש יצחל ,כ"ור 12 חנשל (עובשב םימעפ חולשמה םע) ל"וחב
 יצחל ,כור 11 הנשל (םוי.לכב הולשמה םע) ,כיור 9 ,20 חנש עברל
 ,פ"ר 2 חנש עברל ,כ"ור 7 הנש

 ;ע סע ר ד א ה

 יע רסההאחונס ,1 ?עטסנענופ" 1/6שסװס0+ץזיפ 2-עח ץסשה ג 8 8

 ,םיוברעדעצ רדנס כלאא ליומה



 זיוטקעב ושדחב שדוח ידמ ירואל אצרי

 .ןעיווב תויזנב שאו תורבש "רחש

 ,שטיוואלעפ אק בקעי תאמ פ : == א 7 " :

 םירישו םירופסל ,עדסו חפכח הרוח ינינעל שדקמ יתע בתכמ

 השעי רשֲא תא עיטשח:ו תעדל וגיחא םולש זוא םישדחל רק"

 םוחלי  ,ושסנ תונורשכ תוחתפתחכו תרכחב וייח ימי ירבדמ לארשי

 ,חשודקח ונצרא תרבחאו ונתפשו ונמע םויק דעכ

 ירבד-תפקשז 1 (2 ןמוה תלאשפ ישאר רמאמ (| :רארפי יב

 תולאשב םירמאמ (?, לארשי תולחקמ םירפוסח ,תועידי (3 שרוחה ימי

 ירמאמ (7, םיריש (0. םירופסו ןאטילעפ-חיש (2, חשעמחו םייחז

 די-לע-ץבוק וא ןינב ינבא (8, לארׂשי תמכחב םישרודח טינוש עדמ

 םלועב תושדח (0. רבחתחל םיוארח םינטק םירטאמו תויקח םחו
' 

 פו ת ר 1 ןץרורפסחה

 -טטאנ ב"א ,םינגעלעי ןרחא ה"חכ םימכחו םירפומ
 'ומו ;קסרוע שיר טב ,ןאטפייר בקעי ,רעבאל

 וילא "ךושמל תויוטנ לרמה ידי דועו ירבעח "בה לא םדי ונתנ רככ

 { ר זפשכ תורכוח יתש רואל ואי עיעל . לארשי ירפוס יבוט לכ תא

 תיזנכשא תחאו ,רבע
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 א זש טי טא עא א פט יה הל יי *פ ַע טו == יו

 .עברל דא ,יצחל םינש , הנשל כ"ור העברא ירבעח י"בה ריחמ

 , זחנשל ט"ח חשש תיזנכשאה הפמוחח םע

 ,ק םניטפ ץיוואלע סאו ק ז ב"ירה לא ונפי ס"ידימ וב םיצפחח
 יו

 ילא וא (קסמעטיוו ךלפ) קי ןרדירפ 3 ביק פ םיא 'ה לא 2 : 5 4 : 8 ךֵל טי יי = יי יא 2 לא א = מ 2 2 6 :
 (והצאחצ טאהצווצ+ 026600 ?םהצאחספסאהפג :עסערדאה ליפ ט"ז וו הי ר ר יז ג}לע 22 טס : יא -

 עסערדאה ם"ע חנפי ל"וטזל 0 רבד רשא ימ ּש לג ג סא יָנ : ; לפעמ הָנ הלא סג == 5

 ץ/וסת !|/ 26686000מ ,,26/0--,8/861", 2/10ע0880 6 4

 .שמס אלס טו
  נוטניאעימנזעמוטעהטס בו ב

 קי



0 8 4 

 59 9 09 9 ט8 0 נא 6 6 8 + אל "ר 69 27 (ו ({ {ל ר (7

= 

 ץ( 6 "נג ?0 (* (( ++ר ,+ 1

 צ 08 6 0 0 4 9 5 0 0 0 8

 6600 טפסטטטטה7מלפסטפטטמטטל7סטטלטל7טפסטפספ8לט

 :תֹוּכומַה : ףיֹוא ןעֶטְנעֶנאַבַא יִד טקישיצ נּוא קּורְד ןּופ סיֹורַא זיא םָע

 יו רעֶד
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 ,(אָטְראָּפ טיס) לעב בור } "ףגיירפ --ןיי ןופ ןיירפ

 8 לא 2 ו טימ ר נו לְס יזא ריש

 ןרעפעגסיורעה ןפ עססערדא

 תגןווחמה  /|כטזטװמא 2, 20, טוסשיזסקצי

 ?טלקטזטלצפזאזימקטעטמלטעטט עד טעטש מעלדט פד ט לד בילד ץט קט לט טשעט טעטיג

 לאַנְרּוׁשז ןעֶכיִלְהְאַנאמ ןעֶׁשיִסְסּור -- שידוי םעד ףיֹוא

 !וא גזרה ?0עא4 604014*

 ְנאַנְרהַאי רעֶט 9 רעֶל

 ןעגנעלהעֶצְרע ,ןעֶנאמאָר וטְקירְדעֶג ןעֶרעוֶו ,טטסצסגא לאַגְרּוׁשְז םעֶד ןינ
 , ןעלמיטרא עֶרעֶדְנַא נוא עֶׁשיִראַטְסיִה ,רעדעיל ,םיִרּוּפס ,רעֶדְליִג עמ

 עי 5 = ץי= .// !ןעע* . עִיַפאַרְנָאיִלְּביִּב נוא קיטירק ,,ןעיפארנַאיב

 , 10 רֶהאָ א ףיוא :עָנאַלייֵּב רעד טימ לאַגְרּוׁשְז םעד ןופ ןיורפ

 םיוא א נא ?םיוא ןיא ,כ"ר 3 םיִׁשדֲח 2 ףיֹוא ,ם"וה וו ראי ּבלאה ןייא ףיא

 ,ב"ור 7 רהאיו בלא א -- כ"ור 12 רחאי א

 1/סױטװס+צ זיפ, 1! אטנוהאו סג 108+08 22

 יוד ןא ל .א רעבענסיורעה גוא רָאטקַאדער

 סט 050 9 5 6 0 5909 999 ספס  ס ספפמס 9 



 .העדומ
 יטב א: אש לט ריש היא ר רשי האש

 ןעֶניִפעֶג (וועיק .לעֶטְּפעֶׁש בקי גְנולְרְנאַהְבּוּב ןיימ ןיִא
 ,'םכילע םולש; ןּופ עֶקְרעֶועֶגיזאָד יד ןעֶפיֹוקְרעֶפ ּוצ ךיז

 ןעֶמעֶמסעֶּפעֶגא ןופ ֶּבעיל טְניְִריוקרעֶמ א -"לעיִּפְׁש רעֶדְניקא 1

 .דיִחָי"ִּב ןעֶֶשיִדּי ןעכייַבַא .ןעֶטעוֶועֶלאַמעֶג א
 פאק 28 זויירפ - - + + - + + + + + לייחְמ 2 ןיא .גנּולהעצְרע

 ןאַמארא .עיִליַאפ עְמְצעׁשֶנְכיה ןייַז גוא יֵקָנאַלְּב רֶעַדְנעֶס יר, ךז
 א, 9 6 .י יי 6 6 + + * + * * + + + עבלא ןהא

 ,28 2 + י + * + + + יִעְזאָרְפ ןיא ןעֶגְנּוטְכיִד 8 ."ןעֶמּולְּב לעטְניּב א, זדז

 ךעֶלעֶגייַפ עגנּי ייווצ יֹוזַא יו .הֶׂשֲעַמ ענייש א ."עזייר-טלעוו יד, 1
 עֶניִטְביִל יד טקּוקעגנָא םיִנ ךאנ ןעּבאָה סאוָו 1

 ףיוא לאָמ עָמְשִרֶע סאָד םיֹורַא ןעֶהיִלְפ ,ןייֵש
 0 20 8 50 6 1{ 9 9 + 9 0 5 6 +/ + , טלעוו רעסיורג רעד

 רעד ןופ גְנּוצְטעֶזְטְראָפ) .ךעֶלְביִּב ייווְצ י"ןעֶרְהאָי עֶטְסעֶּב יד, ד'

 א 20 8 ' א 6 3 6 6 6 6 + + + . ("עזייר טלעוש

 : :; ?ןאיִיִרפ ז רעֶרא ."ַמָּפְשִמ סירֵמְׁש א ןעֶנאַמאַד עֶלְלַא ףיֹוא ךינשזאיפיִרּפ דוס רעֶד רעד ,"זהּבשמ ם'רמש, 1
 6/ 720 4 + 9 6 + 6 6 6 + + ,(עיִפאַרְנאַנעטס) רימש ןופ
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 ןיימ ןופ עֶטְיִׁשעֶג עֶגירְהאָרְמ ַא ראנעְשעֶרְראַנַא .יליִרעֶמְסעֶמ טאָדג ד"ה
 , 40 0 סי יהי יי ' + יי ' . * + . טייתדניק

 , 10 ,  .ףֹוס ץעֶניִטעֶּוא ןייֵא טיִמ עָמְנִׁשעֶג עֶיְִהעֶרְפ 8 .ירָמֹועְּב גל, לדנז

 6 6 3 3 + + + ! עידעמאק) ךאָז בּומְׁש א י"ראָטְקאָד א ןתח א; זא

 עֶטְעִב יִד ןיִא ןעֶּביְִׁשעּב טְרְרעֶו רֶע יו "תֹולָד רעֶשיִדּוי רעד, א
 .ָמְפיִרְׁש סקלאפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ עקְרעוֶו

 א, 10 }4 יי י * ףכיִזרעּביא שיטירק ַא ,רעֶלְלעֶמְׁש

 .;' 1-/8 ה"ס

 ,אָמְראַּפ טימ כיור 4---20 רָאנ טלהאצ ,םענייא ןיא רעכיּב 10 עללא טיוא טביירְׁש סאוו ,רעד
 1 : "= אה * א = 2 " + צ :

 ;ס ע ר ד א
 101 1313 דג, 13 ןטוזוגנאוזץ10 ףיסץצסמ:צ1ס 1 , 111130די15 1 1 ,
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 | | / = עגנקצטעצש, |

 - דא חסעזיפ--א חם זיג .
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