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, װי בַײ ַאן ָאּכס.  רוֿפט זיך ָאן ַא יִיד מיט קַײלעכיקע אױגן–!  שַאט–
װָאס איז געזעסן די גַאנצע צַײט אין װינקל בַײם ֿפענצטער און הָאט 

, גזילות, גערעכערט און געהערט מעׂשיות ֿפון גנֿבות
אױך , ָאט װעל איך אַײך דערצײלן ַא שײנס –. עקסּפרָאּפרִיַאצִיעס

-און דװקא אין בית, װָאס הָאט זיך ֿפַארלָאֿפן בַײ אונדז, מיט ַא גנֿבה
איר מעגט ! ּכּפור דערצו-און נָאך יום, מדרש הָאט זיך דָאס געטרָאֿפן

 .דָאס הָארכן

 איך בין ַאלײן ַא קַאסרילעװקער –,  אונדזער שטעטל קַאסרילעװקע
קײן גנֿבים איז בַײ אונדז . ײן שטעטל און ַאן ָארעמס איז ַא קל–

און , איז נישטָא בַײ װעמען צו גנֿבהנען'ס, מען גנֿבהט נישט. נישטָא
און ָאן ַאלעמען איז דָאך גלַאט ַא יִיד , איז נישטָא װָאס צו גנֿבהנען'ס

נָאר נישט , ַא יִיד איז ַאֿפילו יָא ַא גנֿב, דָאס הײסט. קײן גנֿב נישט
ָאדער גײן מיט ַא , װָאס זָאל קריכן דורך ַא ֿפענצטער, זַא גנֿבַא

ֿפַארדרײען , ַארַײנדרײען, אױסדרײען, דרײען. מעסער יענעם קױלען
ָאבער נישט קריכן :  דָאס מהכּתיתי–און ָאּפדרײען יענעם דעם קָאּפ 

מע זָאל אים כַאּפן ֿפַאר דער הַאנט און מע , יענעם אין קעשענע ַארַײן
 אים נָאך דעם בַאדַארֿפן ֿפירן מיט ַא געלער לַאטקע אױף דער זָאל

ָאבער נישט ֿפַאר קײן ,  דָאס ּפַאסט ֿפַאר איװַאן זלָאדי–ּפלײצע 
הָאט זיך בַײ אונדז אין קַאסרילעװקע , שטעלט אַײך ֿפָאר... יִידן

 ַאכצן הונדערט קַארבן –און נָאך װָאסער ַא גנֿבה , געטרָאֿפן ַא גנֿבה
 ! אײן קלַאּפאין 

עס קומט צו ֿפָארן צו אונדז אין , טרעֿפט זיך ַא מעׂשה, ויהי היום
, עּפעס ַא יִיד ַא ּפָאדרַאטשיק ֿפון דער ליטע, שטָאט ַארַײן ַאן אורח
, געװײנטלעך, שטעלט זיך ָאּפ, ּכּפור ֿפַאר מנחה-ּפונקט אום ערֿב יום
ט זיך גײן גלַײך לײגט ָאּפ דעם טלומיק און לָאס, אױף ַאן ַאכסניה

-געקומען אין בית. מדרש-אין שול ַארַײן און טרעֿפט אין ַאלטן בית



שלום  "–. טרעֿפט ער די גבאים בַײ דער שיסל, מדרש צו מנחה
ֿפון דער  "–" ?ֿפון װַאנען איז ַא יִיד "–." עליכם שלום "–!" עליכם
 איר "–" ?װָאס איז אַײער בָאבעס דאגה "–" ?מה שמכם "–." ליטע

 –" ?װּוהין דען זָאל איך גײן "–." זענט דָאך געקומען אין ַא שול
? ַא ברירה הָאב איך "–" ?װילט איר מסּתמא בַײ אונדז דַאװנען"

 –." זשע עּפעס אין שיסל ַארַײן-גיט "–" ?װָאס דען זָאל איך טָאן
 "?אומזיסט װעל איך דַאװנען, װָאס דען"

 דרַײ זילבערנע קַארבען אונדזער אורח נעמט ַארױס, הדבר-קיצור
 אינעם חזנס טעלער –און ַא חוץ דעם , און גיט אין דער שיסל ַארַײן

אין , ּתורה ַא קַארב-אױף דער ּתלמוד, דעם רב ַא קַארב, ַא קַארב
ַא חוץ װָאס ער הָאט צעטײלט די ָארעמע , טעלער ַא חצי ֿפױגל-צדקה
, הרע-קײן עִין,  אונדז זײ זענען ֿפַארַאן בַײ–, װָאס בַײ דער טיר, לַײט

בַאדַארף מען צעטײלן , ַאז מע זָאל זיך װעלן צולָאזן צו זײ, ַאזױ ֿפיל
 .רױטשילדס ֿפַארמעגן

הָאט מען דָאך אים מסּתמא ָאּפגעטרָאטן ַא , דערזען ַאזַא מין אורח
, װּו הָאט מען גענומען ַא שטָאט, אַײ. װַאנט-שטָאט סַאמע אין מזרח
למאי װּו . איז קײן קשיא נישט? ן ֿפַארנומעןַאז ַאלע שטעט זענע
ָאדער ַא , ַא חתונה, ַאז סע מַאכט זיך ַא שמחה, נעמט זיך ַאן ָארט

 װָאס –ּפלוצעם װערט ַא גערידער , ַאלע זיצן שױן ַארום טיש, ברית
ביז מע , קװעטשט מען זיך ַאזױ לַאנג! דער נגיד איז געקומען? איז

: קװעטשן זיך איז ַא יִידישע זַאך.  װעגןמַאכט ַאן ָארט ֿפונעם נגידס
 ... קװעטשן זײ זיך ַאלײן, ַאז קײנער קװעטשט זײ נישט

בַאטרַאכט דעם , דער יִיד מיט די קַײלעכיקע אױגן שטעלט זיך ָאּפ
, װָאס ֿפַאר ַאן אַײנדרוק עס הָאט געמַאכט אױף אונדז זַײן װיץ, עולם

 .און דערצײלט װַײטער

ָאן און הָאט -ר אורח הָאט זיך בַאזעצט אױבןאונדזע, הדבר- קיצור–
, ָאנגעבױגן זיך איבערן שטענדער. געבעטן בַײם שמׂש ַא שטענדער
נדרי ָאנגעטָאן אין טלית און אין -הָאט זיך אונדזער אורח צו ּכל

די , הָאט ער געדַאװנט, קיטל און הָאט זיך ַאװעקגעשטעלט דַאװנען
 ֿפון –זיך נישט צוגעזעצט , גַאנצע צַײט געשטַאנען אױף די ֿפיס

 ער איז נישט ָאּפגעטרָאטן ֿפונעם –! צולײגן זיך שמועסט מען נישט
װען מע , סַײדן דעמָאלט, דער ליטװַאק. שטענדער אױף קײן מינוט



... עׂשרה ָאדער ֿפַאלן כורעִים-הָאט בַאדַארֿפט זיך שטעלן שמונה
 זיך נישט צוזעצן ,ָאּפֿפַאסטן ַאזַא טָאג און אױסשטײן אױף די ֿפיס

ַאז , ערשט נָאכן לעצטן בלָאז!...  דָאס קָאן נָאר ַא ליטװַאק–אֿפילו 
חנא דער מלמד -און חִיִים, איז געקומען צום װָאכעדיקן מעריֿב'ס
הָאט זיך ) חנא דעם מלמד ֿפון קדמונים-דער מעריב קומט חִיִים(

רט זיך  ּפלוצעם הע–!" ב ערבים-אי-אי-המערי: "ָאנגעהױבן ציקלען
 דער אורח –מע טוט ַא קוק !"... גװַאלד! גװַאלד! גװַאלד: "ַא געשרײ

מע , מע גיסט אים ָאּפ מיט װַאסער. ליגט אױף דער ערד און חלשט
ער הָאט ? װָאס איז די מעׂשה.  ער חלשט װַײטער–מינטערט אים ָאּפ 
, ַאכצנהונדערט קַארבן, דער ליטװַאק הײסט דָאס, געהַאט מיט זיך

זײ איבערצולָאזן אױף דער ַאכסניה , זָאגט ער,  ער מורא געהַאטהָאט
װעמען ֿפַארטרױט !  ַא װערטעלע אױסצורעדן ַאכצנהונדערט קַארבן–

הַאלטן זײ בַײ ? מען ַאזַא מטמון מיט געלט אין ַא ֿפרעמדער שטָאט
הָאט . ּכּפור איז עּפעס אױך נישט קײן ּפלַאן-זיך אין קעשענע ַאם יום

און הָאט זײ ַארַײנגערוקט , זָאגט ער, שֿב געװעןער זיך מי
ַאצינד !  ַא ליטװַאק קָאן–שטילערהײט אין שטענדער ַארַײן 

ֿפַאר װָאס ער איז נישט ָאּפגעטרָאטן ֿפונעם , ֿפַארשטײט איר שױן
עשרה שטײן ָאדער -נָאר בשעת שמונה... ? שטענדער אױף קײן מינוט

דָאס געלט עמעצער , ַא ּפנים, בעת כורעים ֿפַאלן הָאט
 .ַארױסגעלקחענט

: ער לײגט אַײן די װעלט, ער װײנט, ער גװַאלדעװעט, הדבר-קיצור
, ֿפרעמד געלט, זָאגט ער, איז'ס? װָאס װעט ער איצטער טָאן ָאן געלט

ַא יִיד ַאן , ער איז נָאר ַא משולח ֿפון ַא קַאנטָאר, איז נישט זַײנס'ס
 עס קומט דָאך אים –,  מיט קינדעראון ַא מטוּפל. זָאגט ער, ָארעמַאן
נָאר נעמען און ַארַײנװַארֿפן זיך אין װַאסער , זָאגט ער, איצטער
ָאט דָא אין שול ֿפַאר ַאלעמען , זָאגט ער, ָאדער אױֿפהענגען זיך, ַארַײן

 !! ...אין די אױגן

דערהערט ַאזעלכע דבורים איז דער גַאנצער עולם געבליבן שטײן װי 
איז נָאך ַא תענית און מען בַאדַארף 'ַאז ס, ַארגעסןגָאר ֿפ, געלײמט

איז אונדז געװען ַא בזיון ֿפַארן 'ס. גײן ַאהײם גיכער זיך ָאּפֿפַאסטן
ַאכצנהונדערט , ַאזַא גנֿבה: ַא בושה ֿפַאר זיך ַאלײן, ַא חרּפה, אורח
-אינעם ַאלטן קַאסרילעװקער בית, מדרש-אין בית? און װּו! קַארבן
ַאזַא מעׂשה איז ניט געהערט געװָארן אין ! יום ּכּפור? עןאון װ! מדרש

 !דער װעלט



 ַאזױ הָאט געגעבן ַא בַאֿפעל אונדזער –! ֿפַארשליסט די טיר!  שמש–
ַאן , הײסט ער רב יוזיֿפיל, מיר הָאבן אונדזער אײגענעם ַא רֿב. רֿב

ַאֿפילו נישט ַאזַא , ַא ּכשרער, ַאן ערלעכער יִיד, אמתער
ער הָאט . ַא מענטש ָאן ַא גַאל, טוֿב-נָאר ַא מזג, ּפיצטעראיבערגעש

װָאס איר װעט דערױף קײן מָאל , אין זיך ַא מָאל ַאזעלכע אַײנֿפַאלן
ֿפַארשלָאסן די טיר ! איר זָאלט זַײן מיט ַאכצן קעּפ, נישט ֿפַאלן
, רוֿפט זיך ָאן רב יוזיֿפיל דער רֿב צום גַאנצן עולם, מדרש-ֿפונעם בית

די הענט ציטערן אים און די , װי די װַאנט, ַאלײן איז ער בלַאסאון 
 : אױגן ברענען

ַאזַא ! איז ַא מיאוסע מעׂשה'ס, יִידן, הערט צו, רבותים,  שמעו נַא–
ַאז בַײ , מעׂשה איז נָאך נישט געהערט געװָארן זינט די װעלט שטײט

הניק ַאזַא עֿביר-זָאל זיך געֿפינען ַאזַא בעל, אונדז אין קַאסרילעװקע
װָאס זָאל הָאבן ַא ּפָאטעֿפַאלנעסט צונעמען בַײ ַא , יׂשראל-ּפושע

, ַאזַא אוצר מיט געלט, נעבעך ַא טַאטע און קינדער, ֿפרעמדן מענטשן
און אֿפשר נָאך צו , ּכּפור-װי יום, אין ַאזַא הײליקן טָאג? און װען

ט די װעלט  ַאזַא מעׂשה איז דָאך נישט געהערט געװָארן זינ–נעילה 
קָאן געמָאלט זַײן ַאזַא 'ַאז ס, סע גלױבט זיך מיר גָארנישט! שטײט
ַא קשיא אױף ַא , און אֿפשר! סע קָאן נישט זַײן בשום עניו ואוֿפן, זַאך

, ובֿפרט ַאזַא ַאן אוצר, יִידן זענען נעבעך זשעדנע ַא קערבל, מעׂשה
, נוג גרױסהרע רחמנא לצלן איז גע-דער יצר, ַאכצנהונדערט קַארבן

בַאשערט , טָאמער איז עמעצער ֿפון אונדז געשטרױכלט געװָארן
, טָאן ַאזַא ַאן עֿבירה אין ַאזַא טָאג, געװען עמעצן נעבעך ַאן אומגליק

דערגרונטעװען זיך ביזן , בַאדַארֿפן מיר זען די זַאך חוקר ודורש זַײן
ף װי ַאז דער אמת מוז ַארױ, הימל און ערד הָאבן געשװױרען. שורש

בַאדַארֿפן מיר זיך בַאזוכן , זָאגט ער, על ּכן. בױמל אױֿפן װַאסער
, טרײסלען ַאלע קעשענעס, בַאטַאּפן, בַאזוכן, אײנס דָאס ַאנדערע
נישט דורכלָאזן , ביזן שמׂש, זָאגט ער, הבית-ֿפונעם ערשטן בעל

 !טרײסלט מיך, יִידן, נַאט. קײנעם נישט

און הָאט זיך דער , רב יוזיֿפיל, זער רֿבַאזױ הָאט זיך ָאּפגעזָאגט אונד
ערשטער צעגַארטלט די קַאּפָאטע און איבערגעקערט ַאלע קעשענעס 

-הָאבן ַאלע בעלי, אױף אים קוקנדיק, און. אױף דער לינקער זַײט
און מע הָאט , הבּתים זיך צעגַארטלט און אױסגעקערט די קעשענעס

ַאזױ , ן אײנס דָאס ַאנדערעגענומען בַאזוכן און בַאטַאּפן און טרײסלע
איז ער , יוסלן-איז געקומען צו לײזער'ביז ס, ַאזױ ברײט, לַאנג



, ערשטנס, געװָארן ַאלערלײ געשטַאלטן און הָאט ָאנגעהױבן טענהען
, איז ַא מַאניֿפָארגע ֿפון ַא ליטװַאק'ס. ַאז דער אורח איז ַא שװינדלער

 איר –, וכזֿב-שקר, עטמע הָאט בַײ אים קײנער קײן געלט נישט געגנֿב
 ...?איז ַא געמַאכטע זַאך'ַאז ס, זעט נישט

הבּתים הָאבן זיך -בעלי, סטַײטש: הָאט דער עולם ָאנגעהױבן נָאך
? יוסלען אױסמַײדן-ֿפַאר װָאס זָאל מען לײזער, געלָאזט בַאזוכן

 הָאט געשריגן דער –!" בַאזוכן! בַאזוכן"? נישטָא קײן מיוחסים
 .גַאנצער עולם

הָאט ער ָאנגעהױבן , איז שלעכט'ַאז ס, יוסל הָאט דערזען-לײזער
מע זָאל אים נישט , מיט טרערן אױף די אױגן, בעטן זיך רחמים

ער זָאל ַאזױ רײן , ער הָאט זיך געשװָארן מיט ּכל השֿבועות. בַאזוכן
איז 'ס? נָאר װָאס דען. װי ער איז רײן ֿפון דער גנֿבה, זַײן ֿפון שלעכטס

ער בעט מע זָאל רחמנות הָאבן אױף זַײנע , זָאגט ער, בזיוןאים ַא 
מע זָאל אים , יונגע יָארן און מע זָאל אים נישט ָאנטָאן דעם בזיון

נָאר טרײסלען , װָאס איר װילט, זָאגט ער, טוט מיר. "נישט בַאזוכן
װי מײנט ? שמוניק-װי געֿפעלט אַײך ַאזַא ימח!" זָאלט איר מיך נישט

 ...?געלײגט ּכֿבוד? מע הָאט אים עּפעס געהערט, ערַא שטײג, איר

איך הָאב אַײך גָאר ֿפַארגעסן דערצײלן װער איז דער ! נָאר שַאט
יוסל איז ַאלײן נישט קײן -דער דָאזיקער לײזער. יוסל-לײזער

נָאר ער , ער איז גָאר ַאלײן ֿפון ַאלדי שװַארצע יָאר. קַאסרילעװקער
דָאס הָאט . רילעװקע ֿפַאר ַאן אײדעםשטײט אַײן בַײ אונדז אין קַאס

ַאז ער , זיך בַארימט. אים אונדזער נגיד אױסגעקרַאצט ֿפון ערגעץ
געהַאנדלט ַא מציאה ֿפַאר זַײן , טוֿב-הָאט דערטַאּפט ַאן ַאֿבן

און , ּתנך-טױזנט בלַאט גמרא אױף אױסנװײניק און ַא בעל, טָאכטער
און , מיט ַאלגעברע, שֿבורתּת, חשֿבון-און ַא בעל, קודש-לשון-ַא בעל
געברַאכט צו ֿפירן די ! הּכלל מיט ַאלע זיבעצן מעלות, רבַא-ַא ּכתב
װָאס הָאט דָא דער : איז מען געגַאנגען קוקן אױף חדושים, צַאצקע

ַאזױ ַא קוק טָאן אױף , מילא. נגיד אַײנגעהַאנדלט ֿפַאר ַא מציאה
נישט קײן מיאוסער , ַא זכר, ַא יונגערמַאן, איז גָארנישט, אים

, אױגן ברענענדיקע, נָאר די נָאז ַא ביסל צו ַא לַאנגלעכע, יונגערמַאן
מע הָאט זיך !  ּפעך און שװעבל–און ַא מױל , װי צװײ קױל ֿפַײער

ַא , ַא קַאּפיטל ּפסוק, גענומען מיט אים ֿפַארהערן ַא בלַאט גמרא
, דער הונט, ער איז קלָאר!  אש להֿבה–יענץ , דָאס, שטיקל רמבם



איז ער אין , װּו מע טוט אים ַא כַאּפ, װי ַא גוי אין ַאשרי, אומעטום
ַאז ער מעג זַײן , רב יוזיֿפיל ַאלײן הָאט אױף אים געזָאגט!  דער הײם

און ֿפון די ַאלע הַײנטיקע זַאכן שמועסט ... ַא רֿב בּכל ּתֿפוצות ישראל
ֿפַארַאן אײנער ַא בַײ אונדז איז , איר קָאנט ֿפַארשטײן. מען נישט

איז ער ַא , ַא רעכטער משוגענער, זַײדל רב שעיהס, גַאנצער חקרן
הַײנט זַײן שּפילן אין שַאך ֿפַארמָאגט ! הונט ַאקעגן לײזער יוסלען

 !ַאז מע שמועסט ַא גערָאטענער! נישט די גַאנצע װעלט

,  אודאי הָאט די שטָאט מקנא געװען אונדזער נגיד אױף ַאזַא ּתכשיט
ַאז דער ּתכשיט איז , ָאטש אֿפילו דער עולם הָאט געשמועסטכ

, איז נישט געֿפעלן דער עולם'ס? דהִיִינו. געכַאּפט אױף דער מעׂשה
און איז צו ֿפיל ַאן )  איז איבעריק–װָאס צו (װָאס ער איז צו קלוג 

-זַאּפַאני, ַא גוטער ברודער מיט עטלעכן בַאזונדער, עניו בַײ זיך
עס , עס מעג זַײן ַא בחור,  קלענסטן ֿפונעם קלענסטןברַאטַא מיטן

הַײנט איז נישט ... איש-עס מעג זַײן ַאן אשת, מעג זַײן ַא מײדל
קומט אין שול ַארַײן ,  ֿפַארטרַאכט–געֿפעלן דָאס ַארומגײן זַײנס 

-מים-באר"טוט ָאן דעם טלית און קוקט אין , שּפעטער ֿפון ַאלעמען
, די יַארמולקע ֿפון יענער זַײט, ַארַײן' עזרא-אבן"ָאדער אין , "חִיִים

מע זָאל עּפעס זען אױף אים שלעכטס הָאט ! און דַאװנען נישט ַא לעק
ַאז קײן , נָאר געמורמלט הָאט מען, מען נישט געזען גָאר נישט

 ַא מענטש מיט ַאלע מעלות קָאן –שמים איז ער נישט -גרױסער ירא
 !נישט זַײן

יוסלען און מע הָאט זיך -געקומען צו לײזעראיז 'ַאז ס.  ּכך הוה
װָאס ער לָאזט זיך נישט , װָאס איז די מעׂשה, גענומען צום בחור

! ַאז דָאס געלט איז בַײ אים,  דָאס איז דָאך שױן ַא סימן–בַאזוכן 
לָאז מען אים , לָאז מען אים געבן ַא שֿבועה דאורייתא: מַאכט ער

!  ַאבי נישט טרײסלען די קעשענעס,ברענען, ברָאטן, ברָאקן, שנַײדן
כָאטש ער איז ַא מענטש ָאן ַא , דָא איז שױן אונדזער רֿב רב יוזיֿפיל

 :אױך ַארױס ֿפון די ּכלים און הָאט זיך צעשריגן אױף אים, גַאל

מע זָאל דיך װײס איך , ביסט דָאך װערט!  דו ַאזעלכער און ַאזעלכער
ַאלע זענען מוחל ,  יִידן בלוטסע צַאּפט זיך, דו זעסט, סטַײטש! װָאס

! ?װילסטו זַײן ַא יוצא מן הּכלל, אױֿפן בזיון און לָאזן זיך בַאזוכן
ָאדער װַײז , ָאּפ דָאס געלט-ָאדער זַײ זיך מודה און געב, נֿפשך-ממה



מע ? ַאן עדה יִידן, הרע-קײן עִין, דו שּפילסט זיך מיט! די קעשענע
 !שט װָאסװעט דָאך דיר דָא איך װײס ַאלײן ני

מע , דעם שײנעם בחור, דער עולם הָאט אים גענומען, הדבר-קיצור
הָאט אים ַאנידערגעלײגט מיט גװַאלד און מע הָאט אים גענומען 

און מע הָאט בַײ , טרײסלען ַאלע קעשענעס, בַאזוכן און בַאטַאּפן
ָאּפגעגריזשעטע בײנער ? טרעֿפט װָאס, ַאנו... אים אױסגעטרײסלט

-רטל עוף און ַא ּפָאר טוץ נָאך גָאר ֿפרישע קערלעך ֿפון נָארֿפון ַא ֿפע
װָאס ֿפַאר ַא חן דָאס , איר ֿפַארשטײט! װָאס אױֿפגעגעסענע ֿפלױמען

ַאז מע הָאט אױסגעטרײסלט בַײ אונדזער ּתכשיט דעם , הָאט געהַאט
װָאס ֿפַאר ַא ּפנים ער הָאט , איר ֿפַארשטײט... ? דָאזיקן אוצר

... ?און דער רֿב נעבעך, דער נגיד, דער שװער זַײנעראון , געהַאט
, אונדזער רב יוזיֿפיל הָאט זיך ֿפַאר בזיון ָאּפגעקערט אין ַא זַײט

און ַאז דער עולם איז . נישט געקָאנט קוקן גלַײך אין די אױגן ַארַײן
הָאט מען , מדרש ַאהײם ָאּפֿפַאסטן זיך-נָאך דעם געגַאנגען ֿפון בית

װָאס מע הָאט , ערט צו דערצײלן ֿפונעם אוצרנישט אױֿפגעה
אױסגעטרײסלט בַײם ּתכשיט און מע הָאט זיך געקַאטשעט ֿפַאר 

, נָאר אײן רב יוזיֿפיל איז געגַאנגען אײנער ַאלײן! געלעכטער
נישט געקָאנט , ֿפַארזָארגט און ֿפַארצרהט, ַארָאּפגעלָאזט דעם קָאּפ

ך װי מע װָאלט דָאס גלַײ, קוקן קײנעם אין די אױגן ַארַײן
 ...אױסגעטרײסלט בַײ אים ַאלײן

װָארעם ער , געענדיקט זַײן געשיכטע, װַײזט אױס,  דער יִיד הָאט
 .הָאט זיך גענומען צוריק צום רײכערן

 הָאבן מיר אים ַא ֿפרעג געגעבן ַאלע אין אײן –? און דָאס געלט,  נו– 
 .קול

ּתמעװַאטע און בלָאזט  מַאכט צו אונדז דער יִיד –?  װָאסער געלט–
 . דעם רױך

 ...די ַאכצנהונדערט?  װָאס הײסט װָאסער געלט–

 .ֿפַארֿפַאלן?  די ַאכצנהונדערט–.  ציט ער אױס–? ַא-ַא- ַא–

 ? ֿפַארֿפַאלן–
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